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Γσωμης οιδδεσ άμεισου ἔσω ἔχει άυ·τος ἔν αὐι·φ, 
ω» άφσωμοσυνης , Κιδευ” άνιηθο·ι·εξου. 
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Γνωμης οιδδεσ οΐμεισοσ ἄν” ἔχει άπο; ἐν ώναρ, 
Ωω' οΐφσωμοσυνης, Κόμ” άνιηθοτεθου. 
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Β.68Πόο 

$επ!‹ἱ 88!!! 82ετετἱ ω0€8ΗΠΒΙ, !‹ἱνοΙ 8260 ΜΙΜ 
πἱει ει' ΒϋτηϋΙοτοΕ αΙΜΜπτετ ΜηαΚ, @ΒΧ ω!έ.ΙΚο2 
Μ, ΜΒ), ι·όΙει Μι· Ιεἰ8 ΒΙΚΉ8€θ8 ἱ8πιετετε πιο Ιο 
€γοιη ει' ιιιἰνε!τ πάτ8ειΙΒε18' 8πειΒάΙγο.ἱ μειΠέ οι 
ὶ8ιηετΚεάό8τ Βόιπιιωιά8οπ ρει·απο8οΙ]άΕ Ι‹οπᾶοειιἱ. 
1ίϋηγνοΙει·ο, Με έΙό-1άι·8ειΙΒοάόΙι' εαπ ΙιοΙγίιπο 
8θἰΙ°Β 88ἰητιὶΒγ ἱΠἱΙ‹ επτα) 8ΜΙ.Βά'728.ΐ, 68 ἱι·ό '8 
ΜΜΜ ο' |ζωθΙθ88όέ, τεΙἱο8ἰ$ἐ8ένοΙ πιιει8ιιΙκατ Μ88ό 
ιιέ;γει.π εΙΙ‹68ο£$οΙ‹πεΙἐ νειΙΙῇάΙ‹, ι!ο ΐ6ΙπποπτωοΕπε!ε 
Μπι ΜΜΜ. 

Μθ8828 ΚοιτΙ]ϋΚ,8ο Μάτι !ιο8ιει8οΙ: Παπ Ιο 
88ίιπ!εμ- διϊιΜέΚ ει" Ι:ειοάΒο νεα Μην) 882 
πιό]ο Κ. θ. Ι84Ι' 8ορ1οωΒετέΒου , πιΜόιι 88), 
ἰτό, Η ει' Παω! Κω' από: «Μπι οΙεο8Βοι!ά88αΙ 
ρὲτο8ἱιῇο., ΙιἰιιοΙ‹ 8186 8οι·ειΝ, :ΠΜ α' Η.Π8682, 
Β6!γε8ότ νἱ8εΙ6Ι‹οτ, ει' Με Μ:ιΒγειιώου' οΙνει8όἱ 
ίι]οπένα Έο8ειιΜΕ, 82οι·πότ 80Ιζ ἱιΒεΙἰ εἔγϋττἱ Βιο 
826Ι88τέ8ώ!ε' Ικόνει!;οπόΒοη ΓϋΙ8Ζ6Ιἱτεἰ, Μέ), ει' 
Βαπ!ιοΕτό! 8208 ἱἀὅ€εἰ]Βεπ 8οτοἔΙὅ ι·ϋρἱι·ο.τοΙθ 68 
ΙιἰτΙειρἱ οιἱΒΒε!‹' τϋωΚεΙοἔ6Ι1εη οΒγ άτωΜιπό Μ 
μί1ειτω.Ι υγιιμαπει νωέτίοπωΙατ. 
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Α' ίοΙεΙοι ει° Ιόιι: ΜΒ, ει' ιιιοιιιιιιιιι νει!ύ, 
ι:8:ιΙα Βόιιγν!ιο, ιιοιιι εἔγ ροΙἰτἰοιιἰ ΜΒ; ἱταΙιιιἱ 
ΓοΙγόΙειρ) 8ιϋ!‹ !ια86Ιιιιιι!ια ίότειιιιοιιο Μ. Μαι 
οΠγ τάηιγ ει, ιιιεΙΙ)ιΙιειι τιιάατΙειιι8άΒιιιιΙιιιΜ: ειιιό!ι 
εἔχΚοι· «ΜιΒιι άι·άι; ιιιο8ι ροι!ι€ ε8ιιιιοω.ναι· '8 
πιέι·τό!ετοΙοιι ι·ειιι6ιιγ Γοιιγο8οτ Μάη πιόΒ ιιιι€γο!ιΙι 
Ιιει1]ειΙ, Ιιοἔγ νο8πό!)ιτ ιιε ιιιοιιά]ιιιιΙ‹.-- Ιι·ιοιι Με 
!εϋιιγνοη νἰ8ιοιιιεἰ; 68 ει, Ιιἰἑ$ατἀ8' ετοάπιέιιγο, 
Κ. θ., ΚοπεάΙιειι νει.ιι. `# 

Βέιιιιιω.ιωιά6 ε8γέιιίιιιΜιοΚ ει·ε«Μότ ἱιιιίἔγ 
Βιί'ε]ινόιι, ιιόιιιἰ £ιιΙει]ὰοιι8.ἰτ ἱ8 Μιι·ει!ι νει€γιιιιΕ 
ειιιΙοἔετιιἰ. Κόκ Και:: ν” ιιοΜ, πιοΙΙ)ι·εΙε' οἔγἱ!‹ο 
ι€ειι ἰ8 ιό! ιιιά]ει, ω ο8ιιιά! ει' ΙΙΙό.8"(8. Α' ΜΗ 
ιιΒγειιι ἰ8 ιοΜιοά!ια 6Ιινόιι -- μι· 8ιιιιιιιια ΙΜΗ 
Βἱει ι·ει·ιιιιι - ίιιικάΜιι ιιιοἔἱιοτᾶοι ει" ΙιειιιΜωιΙ 
ἱιιΕὐΜι «ΜΥ Ιιενέ8Ιιό ιιατάι·ο8 ο8ιιιιέ!ι Ι‹6ι·ιΉ.| "8 
:Μαι Μάη 8ο!‹ει!‹ι·α ιιέινο π; νιάόΙιειι ιιόιιιἱΙεἔ 
Ιιοιιο8ἰινει., ει' ]ο!ιΙιαΙ ιιια]ιι τό8πΙετοἰι ΚειάΠιιιι·όι·α 
ιιιιιιοεατιιἰ. 

ΑΙΙεΒοτἱει πάψω 82όΝ8, ο'ιιιιιιιΙ‹ει Κέιι·688 
Μ! άΠ, ιιιοΙΙ)ιοΕ !ιόπϋΙ 8.2 θΙ86ί ε8πιιιέΙοιἱ "Β .έτει 
Ιέ.ιιο8 Ιιἱ8τοτἰαἱ, ει" ιιιιἰ8οόἱΙωιτ ΜΒΜ 8κοιιιΙόΙοτι 
1°ό828Ζό αΙειΚἰτόΙ‹. ΒιιιοΙιΒοιι τάι·8;χ 68 8.ΙΙω.!οιιι 
820ι·ἱιιτ, '8 ω), όι·ιόΙ:Μι!ιοιι, νἱΙάἔο8ἱιαιι, Ιιέ!ια 
τό!ι!ιειιι, ει: ειιιιαΙιΙιαιι ο8ει!ι ότἱιιτἔοτειτ ο8ειιι6!‹, 
ΓοἔαΙιιιιι!‹, ΐό!οΙιιιεΙι, τοιιιέιιγο!‹, ιιιοι·όιιγοΚ 68 
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όν6Ιιο668οΚ 06Ιἱ686Μ Κἰΐ6]Ι68ϋΙ‹6€ πγ6τἱ!‹; Μ ει' 
ρ6Μει Β68666Ι6πι '8 6ι·ό!ωτ68 ιι6ΙΜ1Ι ει" ίΒΙΙΙΙΒέΒ 
Μέ 8ίωιιΙνει, α) 6ιιι·νει εωρἰτἱ8ωι18' 68 ΪἔθΙΙ ἰ8 
828"θΠΙϊ Ηι6οτἰει' Ιιἰ6ιιγ6ἱπο.Κ ΠΙθΠ6ΖωΥΒΙ Μπι! ΜΙ; 
πιοι!οι·, 8]86868θπ θἔΪθ8ἱίἱ9 '8 ει' νἱπ8ἔ6Ιόἀ68οΙτ' 
826ι·αι86€6τ απ ᾶΠ78ἔἱ ό1°άθω611Π02861$0δί θα' 
Μι!ϋπί6Ι6 ]6Ι6ιι86€6ἱν6Ι ται·Η8]8. Ιἔγ νθ2θἱἔθἱνθ 
ει, ωάΥά8708 68 6ρρεπ 82όΝ 8ϊιι·6Ιιπι68 οΙνα8ότ 
ει” ω.πει!ιο668' 8ἱνα16ὲῇειἱ Με: οΙΙ)Φοι· ει"Ι:6ριοΙ6 
668' 0ᾶ8ἱ8ᾶἰΓ8. Μ, πετώ 68 Μαόό τ6πτι6υγΙἱΚ, 
!ιοΒγ ΠΟΠ! 088]Ε Β878ΙΙΙΙΒΜθω 68 οΜατΒΜό, Μι 
ΠΟΠ! οτω.ιι-οττει.π πιιιΙ:Ματό Μηνετ ἱ8 πγιι186ιιαΕ 
!ε626Β6. 

Πάικο. πιο ιιι68, Β6ν626το$τ 68γ6ηίιυΒ'ηοωΙ6€68 
£ιιΙει]ιἰοι1ειἱι·όΙ ἱ8 8πόΙαηἱ. Νο ν6ι·]οη 86πΙ‹ἱ τὅΙ6 
ΜιιιΜ6:ν6η :ποπ 6€γ886τι1 οΙΦόΙ, Μ” Μπιγ 
νὶὶιιΙ‹ ,,Ιτ8ιιΙ‹ἰ8ιιι6ι·6Ι.“ 68 Μπι ΒᾶΙΙΙζἀΓΒέΒΙ'ΒΪ άτ 
πιιιτω6.8. Βω:ιΕ86ι·νετ 82 ειτ6ιιγ!ιι8 Ιων68 πάπια 
τ68ιν6ηγ686Ιε' πι68 Ι‹6ν686ΒΒ 82άΙΙΙΙΙ ν6Ιει8πιιι6. 
πρ. Β68ιἰτ, 68 6ταΙ6Βειιι ΜιπΕ6ι· Ιων68 Ι8Ι18ηάθ 
πιἱπιὶου ρ6η268-6ωΙ16τη6Κ Μπιτ Μάη ι·68εν6ηγ 
νάΙιόπειΕ, νειέ;·γ ρ6ιιι6τ )8 ρ6ηιϋἔγ6τ ει' ΜΜΜ. 
Με), ΜΗΜττει ΒἰπόιιειΙ‹, -- 861; ΠΠΠ6ΒΙΙ Ρ0'ΒόΓΠ8.ι€, 
Μπιτ ει' Βιιυ!ή68γ6Ιι' ΜΒΪΒἱ ΒἰττοΚο86ι16Ι‹, Ϊ01'€8.··· 
£ό]6ι1ειΙ‹, Ι‹ἱν6!όΙειἔ 6τά6Ι:6Β6υ, ωοη6ΜΜ, Μι·6Β6π 
Μ! τιιιΜ 68 ὁΓἱΒΠἱ2 ΠΙθΙ1Π)ήΒΘΠ ΒΜιειτἰΙ‹ αιωνα 
ἱιιτ6ι616Εὺ6η 68 ΜεπτΜΒ6η ν6ι·Μπ ιι"νοΙΒΜ ο86!‹ 
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Μπι Κει·ϋΙΒοΗεπ ΚϋΜε!ιοιΙόειόΙ εποε! νει€γ ]όνοη 
όόι·ι-: Βοτεεετέτο πό2νο εε86Ι7τ, νειεχ οΙΙοηΒοη 
νει8γοηΒάβι·ο. Υ882όΙ7$. 8εόνειΙ:ι·οοἱρο!:ιπ Μή, οι· 
νοε!:ϋυχν) Πειτε; :κή ροᾶἰἔ οεειΙ: ᾶἱεοτοτἱοι-ἰ$ ει.άιιιιΕ, 
,ε ρέιιι- έε ΒεπΚϋΒγετ τό.τ€γειπό ἰεπιιοτε$οΙ‹' πεπό 

Ι 
ι 

Ι 

εκατο νωΙόεάέοε οτειἐπγ-ἀἱαο€οιἱοω; Μ: Με), ώ 
Κ. ο!νειεόηΙε εϊι!ωι·οεεη Ιπιεπι6.ΙΒαεεου, πιἰπά οΒιι]τ 
ῇιιΙε, πιἰιιά τειιιὁπγΙοπιἱ πιοι·όειεΙε πιέγιιιι!ε. 

Κο!ο2ενάτο$τ @Μέ 28-Βάπ Ι842. 

Βιοι·ιδ 68 ΙΗω16. 
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Ω Βειιικἱ8ιιιοτοτ. 
81.86 ΒΙἔ8Ζ. 

Β8ιιιιύΙοϋ. 

8.09 

| 

`Ι. ώ “η 

Μ η μ _ Ρορα!οω-άαΜο·κάφ 
Η Βζ·1Χ19(, ›ι.;8τωεμιμό, -τι1Ι8]άβ11ΚβΡΝ:Ρ8ά0Ε τε8ι. 

Ε” 8Ζό ὶΪιἰιαἀοιτ 88ίιτι:ιτινο87ϋΙειίΐ ὶιέΡ'°τιγεΙνἐΒο ρωπωπ, 
ει” βίρειηΙραειΚ 'Β ἐιιιο , -,8 ει' ΙσέΡε8 όττε!ιΗόΒ;άιί_Β ατι εΙυε; 
ε: οΙ88ΖηειΚ: βειποος αι 'ειι18οΙηιιΙ:: ΕΞμΚι .ΙεΙΒόρε:8 
ότ0.εΙππο ωἰΒέΡ 8ΖέΙ'ΗΠΒΖΟΠΣ ει' τιιἱΔ]ἀοηΙ‹όΡἱΒβΙ,-νόττεΙιο 
ιό8ϋιΠε τόττέιιετἱ τέ8ιόΙ.κπι ί6ε3ιιΕ ΜΜΜ ; Μ επιτι)άτ πως 
ΒόΒ'88 ιπάηιωΕ :- ΙποΒγ ει' Βατι!ι 8Ζό ΕϋΙϋτιΒϋιὅ άοΙ€ο!ί 
θ8ΖΪΙ1ἐ]όἱ ΚόΙ:Ιιεύ Μ! ΒοπιιϋτιΙμ ιτιἰΒτϋΙ 816ιθ808 ἱ8:11ε 
το2:ο]ιερ ΙιεΙΙ 828ΓθΖΙ1ϋΙΙΙΚ. Πει όιτ εΙωιιΜιτ]υ!ε, ει' Βο8ιό 
Ιϋ '8 ΙιαΠό, να” αι ἰι·ό '8 οΙνει8ό Μπι, ει' τόιιτει ΙΜΙ 
ττιἱνεΙοτε ιιτάιπόιω: α” πιεΠ7, πιἱιπ 1:ιιάνει πια, ει 618! 
@Με νειΙό 6ΠειιΙώΚατ οΙΓο8ειπάό, ΜΒοο8έιτοττ ίεΚετε Ιο 
νένε! α'Δνἰιετ πιιιιέ;ει ΙεϋτϋΙ εΠιοιιιώγο8Μα. 

Β ει πι Κ, Ιε8ΙιϋιεΙεΒΒ ει' τιιΙει]άοπ 3οΙοητ.ό8ό!ιοι, 
το8ιειι Δ ' 

ι 

ι 

κ 

` 
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Ι. ΜΙ): ειειωΙι, ιποΙΙ)το Ρόηιτ, Ι‹ἰιιάόε πω· Ιαο 
νότεΙ νόΒ·οτΙ:, ΗειΙΙιτΜηαΚ. Ιπιηοη 

Π. ΜΙΒ) Ρέηιτάττ, π1εΙΙΥ ει' Ιςὅιὅτιεόέ ειέιπέτει 
πιΜάΙΒ πι)ΙΙΙ:νει ΜΙ, ΡόιιιΒενότεΙ να” Μειάέε νέ8ιπτ. Ε, 
τοΙ:ΙΙΙΒΜΙσοκι Ιει::έ·Ι: 

1) ΜΙ)! Ρέηπάττ, Ιιονεϊ ει' ἰὅΡἐΠΖθ8θΙ£ Ιαἔε:Ρόπιι 
ειιπιτΜΙΙ:Μ ΙετεειἰΙ‹. ΕιεΙαιόΙ π' Ρόπιι 

α) ποιο ΙαιωεποΙ, όε ΜΒ) 
α) ΜΔΕ Β6τοτω38οεΒ κατω ν6€ω ειά)ΙΙΙι Με, θα" 
β) ει' Ιὶιοτόε εΙΙεειΙππετΙειιεἐ€ειἰτ :ιΚει·)ΑΙι ει' Βε 

ωνϋΙε ΙιΙΙιεΗὶΙτιΙ. _ 
ό) Α' Ρόπιι Ιεεωτι:ιτοΙ να” 

2 α) "Μεσα ΙππάτοιοΙτ Ιαιππιτοτ, ιπἱπτ ΜΜΜ” 
τϋΡόπιι; να” . 

β) ΙπιτάτωιΙεπι τιιοπιηΙεόΒ·ίΙ ηγετεεέΒ·ετ, πει 
8)·οΙιΙ: να” ΙιΙεεΒΙ› ειοτοκιοεόνΜ ΈοΙγι:ιτοττ ηετεΙιεάόε 
Μέσι, πιἰιπ οειΙόΙιοτ (ἀἰνἰἀοηἀ). 

2.) (ΙΙΙ) Ρόπιιέιτι, Ι1οιιιιω·ι ιέιΙΜ.ζτει ΙςὅΙοεὅιι Ρόιιιτ 
ΙωιρΙιεΙττΙΙ. Α' ιἐΙοἔΜἑ να” 

ν Α) Ιπι€ό )όΙ‹; ειοΙσπέΙ ει' οιόΙ, ει' ειίίΙώΙ.Ιιδ 
τΙϋΙ:1ιοΙε οι ιιιεοτάΙι εΙΙει1ί νέάόεο; Με) : 

Β) ΙαοτσεΙςεάϋΙ ΜΠΕ; ειεΙ‹ ει' ΙεστεεΙ-ιοάϋΙιετ 
ΡΙΙΙΗΠΗΙ2Ι1ΥΙ8ΖϋΙ(8ό88ΙΙΙΙ)θΙ1 ΡέιιιιεΙ ΙέιψΙΙι·:-:Ι; να" 

Η σ) Ιτι€21Ι:Ια;1)όΙζμε20Ιε πιενειετεεειι ει' ευελπ 
-εάΒ·ί ιπϋΙΡειτ οΙὅιιιοιεΙἰτἀεἀτει εΙερὶτνἐΙ‹. 

ΒειτιΙε πανω; νΙ8ΜηαΙι τονέ.ΒΙ:ά ΜΙγ ΡόιιιτέιταΙ:, 
1τιεΙΙ)·οΕΒοτι Ρεπι€ό Ρέπιπ ΙονέΙεΙεΙςΜ νέΙτειοΜι ΙΜ. ΠΙ 
ετοτἱειἰ τοπιάειετΒοτι οιεΙαετ ΙιοΙΙοτιο εΙϋΙτειιτιἱ. ΒιοΙ: α· 

` τϋπεϋΙι ΙπιπΙεοΙ:. ΕΖθΙ<Ε :πε8Ιππ νη;) 
91) πιω. ΙπιτιΙιοΙε 65 ΙιοτοεΙιετΙϋΙι νέιΙτόΙενοΙεΙΙ; 

νΙΙΙΙ:)έΙΙε Μ: , ιίΙΙ)) τποΙΙεπτ, να” 
%)οεειΙι ει' πκι8ιιΙε νέιΙπόΙενοΙεΙΙ: τ.έιΙτ)ΙΙΙ; νίει 

επι , ιπΙικΙεπι ΡΙΙΙαπειτ1πιπ, ΜΙ) πόΙΙεϋΙ. 
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ΙΙΙ. Βιετωιοεο %18Υ]έΒόΒΡόπι€έτΠΕ. :τιεΙ)·ἔ 
Ι3·εΙ‹Ι›επι ει,ίεΙτοτε επωωιιρόπιι, ει' Κάττμι'νιιΒγ ΙιοοιΙιευ 
ίοτάι1Μείιτει , και” ει' 3ιπόΙ:οεοΜ:ό! (ει' Ιιόιόπε68τϋΙ) ει' 
ΒιιιιΕΒει, να” οΒΒ6Ι ει' ]:ΞικόΙιοεοΗιοι νύ.πάοι·οΙ. 

Ν. Μίκιτ ει' πιιι€μιτιιαΕ ει” ειόΙα, ειόΙωιόε, σ” 
ει' 8·οτιππποΕπιΑΙ ἱε ει' ΜΜΕ ει' ΒἱΜΙἐ 1'1Ιόεότ 'ε εΒΙ56Ι 
τότνόητενό (κκ-επι £ϋτνόηΙιοιό) τεειϋΙοτετ ῇεΙοτιτο. Ει 
α” ΒόιόΡΕοιΒιιιι ιιιι€γοπ ιἰἱνετοε Μΐε]οιόε 11ωιι1άτ ::εεΚ 
οι :3ιι€οΙ ΐότότνόπιμιέΚ πενόΒεπ: Κἰη€ε-ΒοτιοΒ (Ιά 
τι3ΙΥ' ριξει) 'ε Μ ἱέ-νἐΙτοιτειτοττ ειωάπικι ωιιτειάτ-τηεΒ. 

Α' ί6ΙοΒΒἰ οειτέιΙ)·ιειιΒόΙ οεκιΙα ει' ΙΙ. ιιΙιιιτί ΡοητοΚ 
Ιοει:ιεΙι έττοΚειόεϋηΚ' τέιτἔ7ειἰ. Βε “Με ἱε εΙόΒ ειέιιπ1ο 
εως, Μο” εεμεεεεΞΙε που τϋπιότάοΕ οειπιειεινιιττ, πιοΙΙ5: 
ει' ΜΜΜ ὶετιιοτετ ΜάιιδώΒόΙ ετοά. Πο87 δ' πινει· Πεπι 
οειιΙι εειπιὸΙετἰΙεἔ Μ, `Ιιωιεττι €μΚοτΙειὶΙε8 Μιτοε, εϋε 
νεειόΙγεε, από! τπιο88]6ιϋάόεότ ει οΙνειεό οεειΙι ο86ει 
1τιι1τιΙώιαΚ ΜοΙνειειάεάΒόΙ ωοτἰτΙιειἱ. Μισή ΤοΒ]α ει 882 
πιέΙοή τόειΒϋΙ, τιιετιιηἰτο ΒεΙόἴίἰιὅᾶνέΕ ει” ΒιιτιΜ τότ 
Βγει!ε ει' πιώ Μα' ωἰιιἀεκι °νἰειοτιγειἱΒα, ,ε ότάοΕεἰΒε. 
Εἀτηἰ Έο8]ει τονέΒΒά, Ϊιἰετοτἰεἱ ἱεπιεττοτὁεϋτιΚ' Ϊ0ΙΥΕέι· 
Μπι , ωἱΠΥ ειϋΙιεό8Βοτι εε8ἱιὅΕ, πιἱΠΥ έι!άέιεΗτπόΙι οι‹-:η 
ἱτιτἐιοτεΙ‹; - άο πιέιεϊοΙϋΙ :Με ὶε, ΒοΒγ ει' ΒοιεΙϋΚ' 
νὶεειεὲΙὲεο, ει' Ιιδιόυεό8' τιιά:ι€Ιουε68ιι, ”ε :ηἱητΙ Βάι 
τόειτόΙ ει εΙΒἰιεΚοάἑιε οΠγ νοειέΙΥΒο άϋητΙιετΠι ει' πια-ιω 
ιετοΚ' ,ε 11ιωδάποεοΙι' άόΙΙότότ, πιἰτιεἱι Βέρα: επι επΥε8ἰ 
τοτπιέειετΒετι οειιΕ ει, ΈϋΙάτοιι€όέ άύιΙάεει ΙεΙιετ ει Ατι 
άοε' νιιΙΜιπι·οηΒά!τει ΑΜΠ. ` ι 

Ειόττ,_ Μυ. άεοΙειωπήοΗω! πι όττε1εωΙιει ἱητὲιωι 

άδ ίο]το€ετόεεἱιπιοτ Μπι εΙὅινο, πιόδ οεειΙ‹ :Με μ" 
ιεπι ωεΒ·, Ιω” ει' ΒοειόάΒι-:Ιἱ ειοΙώε ει” Β8.πιΕ” τιιΙ:ή. 
(ΜΠΟΜΠ: ΒΒΜΙιιἱετ- πώς 1) πιονειἰ ι18γειιι, άο ειιοι1εω· 

 

Ώ) ΜαΒγω·υΙ ιποι:ιι!ΙωήυΕ ΒουΚάι·πειΕ, 11ιεΠγ πρι: πω” άρση 
" Κε!Ιεωει Ιπιιι€ιειω , Β:ιπΙωάτι ειιιΙόΙωιτε:6 από , - «Μπι Φ: ει' 
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ἱιπἐιετπὁΙ εεῇεὶτ ε2εειόΙδΒόΙ ιτιἱιιἀΙιέτ Ιιἰἴο_ῇειό'εεεΙ.π1:ι·ῇτὶ 
εοΙπι εειι1 @σοκ Ρ6Ιά:.ιιιΙ: 5ἰιπι ΒΑτό ΒειιΊιιἰετ, άε 
εωτιΕἰ εεω.Βο82όΙ ει' 8ἰπιιι' ΜιηΙηέιτόΙ. α) ΙιοΙοτι ε' Βέ 
σεἱ :ιειηιε8:ἱ ΒιιιιϊωειΙε ιιἱιιοε Βἐ-ιιΊιιὶετ-ῇει. Νόπιἰ εω 
ΒΜΥ εμ” Ι1083:Ι18 ει: ότάεΚΙεττ ἰιιιόιετεΚιιεΙ‹ ε” ει' νει 
Ιόσ:Π έεινιι€γ_νει!!οττ τυΙει]άοποεει (ΜΜΕ τιενειἱΙ‹: Βτω6]ει), 
¦·11Π501' οοικιΙε πονο Γοι·οΒ· ειόΒειια; Ιω ρεάίέ; τόεινό- 
11γοε.τότεα588 ειΙαρἰτἀ, 'ε οΒΥει1Ιό (πιω πιέΒει ει” τόει 
νόιηοΙδ ιτιειιτιΪἰεόΒε ειετἱκιι ίοΙ:οιοιτ) ]ο88εΙ ΙιειοΙἱ 
νες”, ΚοΖοΙτετἱ Μ. ϋΒγοΚετ, ἱΙΙγειιΕιοτ οεειΙι ειοΕ' δεινο 
εόἔότ _ῇοΙεΙἰΕ 68 εωἰεΒοιἱΚ Βεπιιι πάν ΜΜΕ. 

@Ρ 2. Β. _ Δ 
ω ΤάΜαπ|ε Ξ Παρουι'2επ&απΙτ. 

1 | ' 

Ε' πανι-πιει ἱΠετἱ ει' ΙΙ. 1. ει. α Ροιιτ «Μπι 'οειιΜγο 
πα ὶτπὲιετεΒοτ. Ι.ό:ιγοΒϋΕ οι: 

Αιι€ΙΜΒεπι, ζωοτ8. ΙιεΙγοετιεΚ ΜήιιΙι οΠΥ οτειέιΒ·οτ 
νωπή Ρό!άειιιΙ, ΒόΙ ε” ειοΚέιε ΙοΒἰπΙεἀΒΒ›ἀἱνειτοι), 88111 
ΙιετεεΚεάϋ, εοφ ωε18έιηοε επηΒετ τουάειειάπτ ιπιΒγοΒΒ 
ειιτι:ιττιει Ρέιπτ πιοΒάκιέιΙ Ι18Π1 ω” , πιἱητ ει' πιοιιτιγἰ τω 
ὰοπιπιοΡἱ τέ:ει!ειοε 68 ειΡτόΙ6Ι«›ε ΚὅΙ€5ἐἔ8ἱ1°8 ειϋΒεόἔεε. 
ΤόΒΜ Ρόιιιότ «πω, 133Ι1€Ιι1ἱετΙ10Ζ τεειἰ Με, Η ἱε ειτι:ιεΙα 
ΒΜουεάΒάτόΙ ΙιειοεΕοἀὶΚ. Εττε 68; πιοιπποεσΚ ει, ΚετεεΙαο 
άϋἰ ΜΜΜ 68 Βοοεϋιετ, Ι1:ιτιοιπ ει, Ιε8·ΚειπόιηοΒΒ τότ 
νόηΥ ἱε, ηπεΙΙΥ ει' Βετονϋ Βἰ:οἀειΙι11ιἱνεΙ νἰεεωόΙὅ Βοη 
Ιώττ 14 όνἰ τοη8οτοκι ΜΗ άεΡιιτεπἱο ιιιειΧὶπιιιπιἐιἱ€ ειιμ 
Ρ, ΚϋΕεΙειἱ. Α” ΜΜΜ: Ρέηιόττό.” ΒειιιΜιτ ει” ΜττοΚοε 

» 

Ιωι1Βου ΐ8! πωπ αΙωσ1ιιηΕ, Η ε, Η @Μπιτ πω' εαιοΒΒε!Ε τω!. 
άΙΠοιι-εΙ€5 νέΙο."ΙεΙσπΕοι·ιιοΕ, ππίιε:αν:ιἱ ιιΒγεωπ ει' επειι·:ιάθι, 
ειιΙππόω Κέειίωε]:. ' 

Σ) Ε' πό Ιιε!γετΙ: ει' Ιίϋνω;Μ26 Είίο]ειόεεΠεεΙ: ,,Μι, οοπτρτοἰι·, 
η, θεεαΜΗ" ω. ό!ποΚ. · Ξ 
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πιειΕ, πιω :ιιιΜι'‹ ότιόεΕόιζι ει' ΜποΙιοε ει' ΒεκιΙώτωιΙε 
εειιιωἱνοΙ εκ-:ιιτ τειττοιιιειΙ‹. ΜϋπάειοΕ ΒϋνοΜ› ΕἰΪεῇτὲετ 
τι)·οτπιεΙε ει' ΒϋνοτΙιειϋ 8-Βετι. · 

Υ 

Ε'σηρα!όύαπ|ε : θι'ο·ούαΜε. 

Ξ· 

Ϊ ΟΠ)! Ρέηιώι·, ωοΙΙΥΒε ΒἱττοΒοεει τοτειόεο ναεδ· 
ειϋΕεόΒε ειεκἰητ :πιω τηιιΙΙποιηει, ε'ΈιιΕπ οΜ508.τ Μη 
οεοεΙάάά]ενοΙπα. Α' τΔι·Ι›:ιτιΙωτοΙι' ΚότοΙοεε68ο τοΒάτ ει' 
ΡέιπϋπόεπέΙ Κί1Ι1οΒ0 τυήοάξ όε Με ει' ΒετοτΙ: ειιιυπώΙζ 
]›ἰττοΙ‹οεειἱηειΚ ΚέιίΠ 5ιοΙΒΜπιειΕ τοἱηά Βενενόετο :ΔΗΜ 
Μειάάετει. ΕπιιοΚ 111εΒόττετόεόι·ε ειο!8ΜάατιειΕ ἰεηιότ ει: 
ειι1€ο!οΙε ΡόΙόευ! : · 

Ε” ειοκηόΙΥ Α. ΜΜΕ Ρέππα Β. ΒεπιΜττιώ Η: Μπι 
τόνο, τεττοιἱΙι Βιεττιἰ 0.πίεΙα 8000 Ποτ. Α' ΜΜΜ” όι·ά 

δει ε]]ϋνόπι, Δ. 0.1ιοΕ3τόειρότι: ΙιεΙΥεττ ιη”, ὐΜεἱτιπέιιητ 
(ειεεἰἔιιατἰο, ΑιιννεὶευηΒ·, ΑιιἔΙἰἀΒειπι ,,(]ΒοοΚ") ἀεὶ, πιο”, 
ΙΥεΙ δ'. Β.Ι182 πω”, 'ε Μ ιππι€έιτ ΜΒιεττεά. - ΙΜ Β. 
ΒειιιΙώτ Μ. Μι·ιοΕοε Ρέιπέτ ἰε τ:ιττ3ευ Μἱἀὅτι ΗΜ: Μ.τιέΚ 
ει' Ρόπιιότ Ρ. ο. ΙιεειοηΒε3τΙϋ]ε ΒοΙιοιια , ΠπεΒἱτιτ σεως 
Β.ιιέΙ .τοειὶ Μ, 'ε εκπιεΙε εΙἰειτιοτϋ ἰπΞεειόττ Μη) Μ.τό1 
τηι18τεινάημ. - ΑταΗιβαη, ο8έε2 Ι.οτιάοηΒειιι 111ἱτιἀεπι 
πειΒγοΒΒ ειιιτιιπά!ω.τ ει' ΒειτιΙώτοΚ ειώιειΙ-ι Μ 08 νεειιιοΙ‹ Με; 
ιιιἱνεΙ, ει' :Μπι ει εΙϋΒΒἰ @ΜΗ οωΙὲΚειἱΚ οΙνειεόκιΙ:, 
11ιἱι1ἀοι·ι οιι1Βοι· @Πώς ται·τ]ει ει' Ρέπιτάτάτ. 

Α' τιει87οΒΒ ευωηπὶΙὡεΙἰ Ρέηιΐοτ·Βόε ε” ειετἱητ ει' 
Βα1:ι!κέτοΕΜι! Ιενόη, οι :ΗΜΙυΙε ΙαπεΙτ ειιι11τπέιΙι' όε2νε 
860; πιέΙτι-1τι ίσημιτό ΒεπΚο!ειωΕ, νη” οιιτοΡειἰηΥοΙ 
ναι: €ἰτοΒοιιΙςοΕιιεΒ δ) ιπενειἰΙ‹. 

Α' Βεειὁἀἱ ειοΜε ειιοηΙππι Μ: νὲιΙαωετιτη·ἰτο Μμ 
τ:η;; πακετο; τὸειἱπιτ ει: Π.: ΜΗ ιι1όάθ.ειΙ :πηςέποε οιιιΙσοτ 
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ΑΙιειΙ ίοΙδπτειτοττ Ι'οΒΙΜΙωάόιετ σεαΙι τέτβιιιιΙππωΙπ (ΒοΡοει 
τειιΙσιιιιΙε) πιονοιΙΙι; πέειιιιτ πι' ἰοπ€ειτόΙιεπιΙι πιενετ οειιΡέιπι 
οΒγ ΙιειεοπιΙό οιεΙΙιι, ‹Ιε ππιέιε «Μπα, οπειι€8οε ἰπιιόιοτπο 
ειοπΙΙ:)όΙε; πιιἱ ΙώνετΙπε26 $-ϋιιΙπ' πάτ8·γει Μαιο!. 

ΚΜ Ιπέτἀἔεπε ΙποΙΙ ππιοετ ππιιὶτ πιιε8ἴεΙεΙπιἰὶπιΙε, ππιἱνεΙ 
ει: εΙϋΙιΙιι ο2ἰΙπΙπ' νέΒέιι ει: έιΙΙΙΙ;όΙπ, Μο" εαπ ει' Ιππο 
νὅ ει” ΒειιιΙαιππιειΙπ, εειπι ει, ΙιειιιΙπέιί ει' ΙσετενϋπιεΙπ εεππιππιἱ 
)ιιωιΙπιι:-ιιέιεειιΙ πισω Ι.:ιπιοιΙΙε; τεΙι:Ιτ πιιιΒοπιάΙΙ πιιἰπιάοιιἱΙπ 
πιοΙ: ει' Ιιειειπια? η 

Α' Βοπονϋπο ιι€γιιπι εΙόδ νΙΙιΙΒοε, πιιοπτ ει όμω 
Β·)·οπιει Βέιτοπειιἔοεἱινεπ, 'ε εππιπιιιΙπ Ιπο:ΜόεόΒεπι ἱἀειῇε ιπιειιτ 
πιο Με. Ει ιικΜεό πισω Με πιγετεεὁἔ; πιιοτΙ: ει' μι” 
Βενενόε όε ΙπΙειάέιε ο” πιει" ΙπετεεΙαιάϋπιόΙ τοππιόπιτοΙεπι 
ιάϋπ όε ίότειάΙ:εάδοτ ΙΒόπιμ:Ιππε, ύ” Ιιο,=Π ο” νόμο πιό 
Ιπἱ σ€γ "Θ, τϋΙιΙι Ιε8όπιμ (Οοππιππιὶε) Ι:ΜΙοπιε τειπαιπιἰει, 
Μἰοεοι:Ια Ιω 'ε ΙπόΙτε68ριιιέι·Ιεε έτοΙιιει πι. ο. Με πιεΙπἱ 
ε" ΙάδωΙΙ: νέιΙτόΙονόΙ ΙπιΒιετΙοπέεέπε Ι.οπιπΙοπι, ππιπὶε νέ 
Βιέπο ε" ππιέτΓ6Ιάιηιτε ειιι.Ιιεπτ ΙποΙΙεπιο ΙπϋΙάεπιιε? Με 
)άπιιΙ πιέ8 ει' Ρόπι2ειέωΙέιΙάεΒ:ιπι τόπτόηΙιετϋ ΗΜ., ποει 
πω;) Ιιειππιιε Ρόιιί νειΒγ Βιιι·ιΙς)εις)πεΙπ' εΙνήτοΙόΒεπιι νοει 
ωεόΒ, ει' νιΙΙΙόΙενεΙεΙι' πάϋπιτιιΙΙ Ρπιεεεπιτεύο)α, νεἔγ 
ιιιέιε ΐοπ·ππιειΙΜιεΙ ΙιιΜΙπ ΜΙΑΝ: ειοπινεπΙΙιετϋ Ιππιπ·,'εειΙ:. Μἱπιά 
επεΙππϋΙ ει, ΙιειπιΙπἐιπ ΒοπιάοεΙποάιΙπ, πιιοπι πι, ΙιστενόπιοΙπ 
πιοπιιοεειΙπ Ιπόειρόιπο, Ιιιιπιεππι ΙενοΙοι Ιε πιοΙπι νιιπιπιιιΙπ έιτ 
π-ιάνιι, 'ε πι' ΙποιεΙόεΙιοπι οεΙιεΙ;ϋ ιπιιπιάειι Ι4:ϊπ·Ι: ὅ νειΙΙ, 
118111 ει” Ιιοτονϋ. ΙΙΙ)ι-ιε Ιπέιπ·νειΙΙάε ειιοπιΙιιιπι ΙιειιιΙπιιτιιιΙΙ, Η 
ο8όειεπι ΙιοΙο-νειπι ειοΙπνει ει' Ρόιιιἴοπῖἔἐεἰ Ιο,ΒάεοΙπΙια, 
εΜεΙπιιΙ τΙΙ;ΙπάΙιΙιιιιι τόπτόπιιΙπ, :Μπιτ πιιεΞε ΙπεπεεΙπω:ΙϋπιόΙ. 

Μέι; ε” ει·ΙπόΙοει ιηετοεόΒε επιπιοΙπ, ει' ΙιιτοΙε ίππω 
τιιτώεει. ΒειπιΙπέιπιι ιι€γειιι πε ππιιπιάεπι νιειοιηειίπόΙ ει' Ιοεὅ 
ΙιεπιεϋΙιΙ;› ιεπιπετείΙΜ Μπνόπι, νει€γοπιει' έιΙΜεπιτόΙ ππιἰπιάΙΒ· 
ιιιπιιιει1ε;οι τοΙιοι, όε τοειοπι ἰε. 'δ ππιἱνεΙ ει' ΙιειππΙπάιήοΙπ 
οἔγιιιἐιεεειΙ ἰε ει' νοΙϋΙρ ΙπειροεοΙειΙΙ:ειπι Κενό εΒ)όπποΙπ' ΑΙ 

. ` 
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Ιεεετ ΙεϋιΙΠα, εΒετΙά ε, τττεΒε Βετι1ώτεΕόΙ Με) Βε11]τε1°· 
τεΙ οιὶτηΒοτεΙό 4) ΕετεεΙιεάϋτόΙ, ,ε ΜΜΕ ἱὶιετΗοιόεἰ εμ 
ΙεΡοτ)ετόΙ Βὶιοτιγοετ τιιάΙιετ. 

Α, ΒετιΙιετοΙ‹' τόειέτϋΙ ε, πχετεεόΒ· οΒΒετι τω: Α. 
ε, Η Β... .2. ΡότιιεἱΚ, ΙιειοΙόεέτο τΜΒ νετι Βἰινε, Ιά 
ειετιιττ)ε, ιΜτιτιγἰ ΙτόειΡότιιτε Ιοει «έν, ΓόΙΧτεΒειι ειϋΙ‹ 
εόΒε, Ιω” ει, ΒετονόΚ, ίἰἔγοἰτ !,οΙΧτοτιοεετι ὶΒειἰτΙιεεεε. 

,Ειτε τοεᾶειετἰιπ ει εΒόει ϋεινε8 ποτε Ι‹ἰνεητειὶΙι 
ΜΟΒ. Α, ειί1ΙεεόΒεε τόειτ τοΙιετ Ιώειειο, τεττ3ε, ε, ία-:Ιοε- π 
]εΒσεεεΙ ΡοὰἰΒ·, :Μπι ΕϋΙ6ιεΒετι ἱε τιγιιΒνὁνεΙ, Βἰιτοε Ρότιι 
ΙιετεεΙωάέετ ϋι δ), :ΜΜΕ τηετεεό8ότ ωεΒέιτιεΙτ τεττ3ε. 

! 

ΜΜΜ 

4) Δ, ,,ΚυιΜε, σωεεπτετουΠε , ,ρτειἰςιιε, ευετο:Μτ,' “Με Επο 
]ειέεέι·ε 11ιετόιιι ΙιεειττεΙιή ε, πω: οιἱπιΒοτε., 

δ) Ε” εοΙΜ ΒειιΜτ, ΕετεεΕεάόεότ ε:ει1ΡόΙ1 Μ: ίο)ειοττε ειοτἱῇιιΕ: 
ιι. π:: ΕιιτΙ:ε ΕϋΙοεϋπτε όε ΡέτιιΕϋΙι1έετε;ε, Κατω 
ΧϋΙοεϋω: ιιιε)ι| ε' ἰϋΙοεϋι1 έα ἀἰεοοτπο·ΒετιΧοΕ οιἰΗα-:ἰΒειι £08% 
ῇιιΙι Ιιὶίξῇτετιἰ 3 ει: ε, ρέτιιΕϋΙι!έει·ο νεΙεττιἱνοΙ Β6νεΒΒετι Μει·εει-· 
1ιαΙϋτΠε , πιὶΜ: “και οιἱΗι ίοΙγειιιάΒεπ ε' τεκτεεΒεπ οεεΙεΕειΙτἱἰτιΕ. 

Μἰιιιἱοιι ετα ιιτοΙ]ει·ε εΡτό ωειιιηήεόεεΗσου :Μετὰ Η; 
:εεττ τἱΠεε εεετ, Με" ιττε8;ειιοε ετηΒοι·ιιεΙτ τιι6ά)ε, ώ: Μιο 
ΙρΒΒτ6[ τιέινο Ιιεειτιε ἱε ΙοΒγοτι, Ιιειτει·τεεει ΙιοΙτι1ἰ ειϋΕεόΒεεεΚ 
]ιέ| Ι11όιεε τη), νιέΒειάωτε ΜΒΜ εΙ. Δ' ΒοΗοεο]τ ειοτι ι:εετοι· 
ΠΠ, τιτε!ΙγεΕετι ετ :ιζ τει·ιπέΕεΙι όε "Με ΜέειΠπιότητεΕ έιτε" 
Εετ·εεΚεά6Κ, ι·εΜέιτείΒ6Ι ε,Έ6ιϋπεό8, ΒειέΒο εΙοει€ετεεΕ. Δ, 
ΒοΙτοεοΙι ε, ι·όει!ε1εει εΙετΙάεΒοΙ α:εε!ε 1εεεει1 Ιεεεετι 5γιϊωτεΕπε!ι · 
επτιγἰ Μπιτ, Ιω" ἰεπιέΙ: Μ” πιοιιτηάεόέΒοη νεεει·οΠιεεεεπεΕ 
εεγειοι·τε ιι) Ρι·ονὶεὶοΙ:. Πε ΜΗ ΜΙεΠε ιιήιπΗε οπο Με!! νει·ιτἱ, 
:πω ἰετεότ εΙε€οε‹Ι6 Μ” ρέηιϋεινε%ι-:Ι τι) τετέΙιόττ μτειι1επεΕ, τ 
ε, Κοτεε)ιειΙόεϋΕ πεἔγοπ ε)ιεσ.Ιοινε ίοΙγιιε. 8ιἱτιτ, ειειι κήποι”, 
Βειι νεποεΕ ε, Μ" ΚετεεΚεσ16λ ἰει ε' εγει·οεοΕΕεΙ έα ΜΜΜ" 
26ΗιεΙ. ΥεΙόΒειι εεε!όε ε' 1“Η-ωττωτιν ΙεεεΙεό 5α.Ι6ειε).ιεΒειι, ενε,ςγ 
με ιἰἱνετοιό Μάι! ει, ]1ο! νε” τετ:ΜειεΗ εΚεάά!γοΕ, πι" 
ΡοΙ€άτἰεοιΙεε, Μεττή ίοΙιε, νε" ε' Ιιετιγεἔειἱἔ, ε' Β6ιΙο)ωάέετ 

/ Βε)οεεέι , Ιιοι·οτιΪιἱιπ εεεΕπεπε Ιε!ιετΙοιιι1ό €εειἰΕ. Κοτετι ίεΙνάΙ 
τε ο' ειιι·νε ω6άσιοι·τ ΜΙ τόμιεεΜετ, ,ΜΙ 0;ό5ιθιι ε' τω» ω· 
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Η Θ* Ο: 9.1 Ε ΒετενϋΙ:' ν:Ιέ8οεει:: και” ΙιειΙΙ.<ζ:-ιενα πάσει 
:::οδοΒγοιόεόν6Ι πιίνοΠ; :Με επεΙ::ιεΙε εαυτο: οΙ:ιιΙ: εἰ:ιω 
:Με :πε8ταἔεὸηἱ; πιο:: :::Ξηάεπ έ:·άεΙ:ϋΙε οεειΙ‹ ει, 
1ιο€)· ι:ταεἱτ::1ἐ::):::ὶΚειτ ει' Βε::ι1ώτ ΜΜΜ:: Ρἱ!Ια::ειτΒε::, 
1ε8ΕἰεεΒΒ Βέεεάο1:πειέε ΜΒ): έΡε:ι Ι::ίο8έε.::έΠ:ϋ!, τ:ει 

· τεΙ]ο ό:: το1]εε:τεο. Α' ::ιοΙΙ)::Κ επ τειπιὶ σεε:1: εἔδ: ΜΚ:: 
1ο::ιτρειΙ ἱε νοι:ειΕοά::όΙ: , ειπε! νη” :::ει8:1τ πιω: ει” Με· 
τενότ ἱπεοΙνεητηεΙ:, απ:: ΒιιΚοττ:ιειΕ ]οΙο::το:ιό. - 
..Ο 

€:ιΙτα πο:: πιἱνοΙετ, ::ι:ειο:·Ξ::τ ει' εγέι:·οε ό:: τε::::σει26 Α' :πιω 
Β.πι Εο:·εεΚε‹Ιὅ::‹›Κ , ε: α' Ι::ιΙ:::ά:·υιιΕ, Μ: εεγ:πάετό! Μνι:Ι ΙΜ: 
1:::1: :ο ,· ὶιἰὸειπΚοΠΒἱιπ ά:·ι.:Ι::ιτ οΙδιο8οιπεΚ, ε:ι:εισ1ι πω...: ε:: 
εΙόΒΒ:εΕι:οΚ Μιο::γοε Ι:Μ.ά::ιΙ6Με ρόι:26εινσ€εΚετ ΕϋΙ:Ιδι:ιε1:. 

`ΕπεΙ Μέ: ει' ρέ:ιι :παρ :ει 1:ϋΙάε:146 έιι·ι:νέι]νέΙτ, άι: :π::π::ι::: 
ε!ε:ιίΞτ:: Ιωρόε, έ: :::·.::ηΒ:::: Με ΒεΙγει: ίοε;Ιει!ό, Ε6:::ηε:ι ο! 
εἱΗιαειτΒαιό άι·ι:::::Ι: Ι:οπΙοπίεει, ΚὐπγεεεΒΒ, ίόΙ26οέΒΒ 'ε ειέι·τ 
1εδΙΙεόΒ:0εΒ :ε, ::::ιπ ::Μι·π·ιεΙ!γ Μάεό. Μέἔἰε ποπ :ειε:ινε:· 
το νὶε2οπγΒα::, ::πο!!_γΒοπ σε:: Μπτο:::έι:ιγ ει' :πάεἱ1ι£ό! ::ευρά:ι 
όΙεΠα:ΙΙόΜ να" ΜιηοΙ:::: οι:ΠεΜετ νωπο:: , 'ε από:: ΕθΙοεό:ι 
Βε:: εεεύι ρό:ιπ, απ:: ::ε:::εε ό:·οιεΕετ ει! , οπο:: ωτωε...ω10..: 
ν:ειο:ιγΙπιι :ιπο:Μο:π , ::ιοΠ): Ιε;;τϋΒΒει6:· δ:::έεειί:Πε πω: ίο 
:::Π: ροΙΜο::: εΙν ειι€::Ιαι οι·όειαΚοε ειιιΒά!γο:έεοΕ' οταΙιπό:ιγο, 
οι::::ΜνϋΙ :Με ...ω, ει' Μι·εεΕε‹Ιό:.ἰ ωό:·Ιεἔ' ΠεΒγε::Ι:τόεέι·ε, 
Μ:ισεε::. ΙΙΙ): άΙΙ:ιΡοιΙκι:: ει' Β:::.1!ιέιτ :πέἔ Ι:0νέε 52οΙεάιιιΕ0!; τε 
Βοτ:ιο; ά:: ν:ιΙ6Β:::: :Μια :ε ει: ει: «πω, οΠ_γ επε:πΒοει61ώ σεφ 
οΙ:Ι::Ιι:ε:58Βα::. Δ: :ε:πε:ειεε ω:·το:πό:ιγοΕ έε ν:άόΙεεΙα 16ΒΒ:ηή 
το Ε6Ιοεϋπόεε:: οεε:·όΙΠι Ι:: ει' ΙιεΙ!έ]:- όε Ι:έ:ηεΙε::: εεε:·εΚ0τ, 
'ε ει' πωπω 6:·ι::ώι ει: εΒχΠι "Η :::έε:1: οΙ:ΜΙι·ύΙ ::::η.;έιτ Μϋώ 
ίεΙοε!σ€ετ Ρότ.!όλοιιάΕ. Δ 

ΤοεςγϋΚ ία! πω:: Ιω” κ!. 118ΙΥεόεΒὁΙ α. ὁ. σ. ε$ηόι:οΕ 
ΕιζΞΜΠε:πε1ι ΜΜΜ Β. ΙιεΙγΒόεΒε πι. π. ο. ο;γέι1ε]:::εΕ. Β.Ι:εΙγ· 
ε.68ΒϋΙ Ρ. 9. π. ομό:ιεΕ ::ιεεί::ιτ Ι:ϋΙι!6ιιε:ιοΕ :Με ::ε:::ϋε1ιετ ο!. 
ε. χ'. Εε:εεΒοά6!:ιιοΕ Δ. ΒεΙγεέΒΒε. ΜἰωΙειεΕιΞ:·: όνο:1Μ:ιτ πι. 
ΜΗά]ϋ:: ν:εειιι Β.ΒόΙ ΑΒ:: :ΜΜΕ 10,0ΟΟ ίΕοτ. π. &.ιπ:Κ 42,0ΟΟοτ 
ο. ε.:ιεΙ: 1!,0θΟ-ετ; ΑΜΙ Β.Βο ΕϋΙιι6ιι6:1 έ. μπώ: 9,ΟΟΟ·ε2, 
ε.. 9.ιπιΕ Ιδ.000-οι. παώ: 80,00θ-εΕΕ' Βα€ι·ε::ἀΙ›εΙἱ, όεὶμπ 
Ι:ΠιστόΙο;; εοΠωΙ τϋΒΙ› ΜοοΠ ¦ρόπιωΙιΙϋιόε ω.-Μωω εισι·:ι:τ 

π 

7·- . .. _ "Χ 
.-- κ - 

' μ _ _ . Δ. _-. Μ'- 1 



  

 

π. 

Ι 

-ο_. 

ΕΙΙετιΙ18Ι1 ει' Βειον6' ΒΙιεΙωάνειΙι νἰεε:ΞόΙόει ωςεια 
ειἰΒοτιι πότνότηεΙ( 2.ΙΙΙΙάΙτζ ,,Ι·Ιει Β:ιπΙιέπιεΙι, ΙεετεεΙ4εςΙ6Ι 
πιεΙ‹, ί58·χνΙνόιιεΙα ω. Ρόπιι να” Ρότιιτ: ΙΙΙετϋ ΙονοΙεΙ: 
ΜιεξωειΙ: ει'_ Ι;οιότη, οΙΙ7 ἰτεἰεΒεΙΙ ύτειεΙτάεεεΙ; ΙιοΒγ 
ει, νιι€γ ειοΙι, πιο” ε¦<Η τόειόΙι,' και” 1ηετεεό86Ιτ, 
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ῇόΙιοτιι Ιι6ΜόεΒειι Ια:τίΙΙ , 'ε ιιπἱπιΙιιιιηἱειοτ εΙνεειέε' νεειεΊγό 
Μπι ίοι·οε. ΜΙιι6 πιο" Ι‹6ηιιγεΙ›Ι›εἐἔ νοΙιια τεΙιέιτ,1 Ιω πι. π. είε 
ο. τιιιΙνάπ, 11ο" εεε 6 ΙιεΙγεό;6ΙΙΙστο Β.Ι›ε άπό; σ.ιιεΙι έε [πιά. 
Ρέιπτ Ια:ΙΙ ΙΙϋΙἀειΙἰϋΙι , ΙΙ168ΙτικΙΙε α' Ρ. π. έε π. πιοεοἔγειἐεὁΙι 
ΙΜ, ΙποΧςγ ό. ίΙ28εεε0.118.Ιε πιιιιτ ΙιεΙγΙπεΙΙιιοΙι ει, ΙώΙιΙεωΙ6 9θ00στ, 
ε. ἰωιεΙε ει, Ιδ,000-ΙώΙ 12,0θθ·-ετ, όε α.πιιιΙι'ει, Ιειιι1ιππι·:κΙό 
ΙΜΟ-οτ; ώμο/Σ Ισ ΙΙιεπο ε.ιιεΙι ει' ΙεϋΙψειιιΙδ 8,000-ο1:; Β. 
Ιπ:ι1 πιοδΙιπ πι. ίὶιετιιό ρ.πεΙε ει, 9,000·οΙ, ,ε ετΙωΙ 9.ηξΙΙ: ει' 
Ι6ιιιι1:ιι·ωΙό ΙΟΟΟ··εΕ,- π. π.ιι:ιΙι ειιΙπά ει' Ι2,000··οΙ:,: 65 σπι:ΙΙι / · 
8,0θθ-εΙ:; -· 68 Ιω, οει:Ράιι ο.11:ιΙΙΙοεΙΙοηεει' σ. ΙΙ,000-έΙ. δ,00θ 
ι·εΙ ιιτύιιρύΙοΙιιἰἰ να” Ι: ει' Με ΙιεΙγεέε ΙΙϋπΙ ιπιόι·ΙεεεΦ. Κώ 
;.;γει:ΙΙΙιή. 

α( 

εειππε ΙεόΡΙοτοεΙτόεέτ ε” ΙΙΙο πι1εΙΙόΙωΙτ ΙώτιιμΙ:ειιι ρ 
ε]άηΙΙιιΙζ ει: οΙνεεό Β.”οΙιτιόΙσε. Α, 1ηΙΙειΙε εἴ αιω 
1τώΙαιοΙε ΙιϋΙεΙϋιόεἰ°_ἰτέιπιγιοτὰτ ῇοΙοΙἱΙ‹. 

Ια ΜΗ· ο8αΙι ει: επ ε" ΜΙ, Ιιοδ)·α. ύ. ο. έ. ε. _/: σ€γίεΙ6Ι, 
,ε πι. π. σ. π. Φ π. επάεΐεΙ6Ι, ιιεπι ρΙΙγάεωει·ι:ιφεΙε ε5γιιιΔε' νΙ 
5201:1)°:ιΙνεΙΙ, Ιποιε;γ πιω ι·οιι‹ΙοΙιπέιηοΙιοτ τεΙπεεεόΙε. Επιπ ει·:;Πει1· 
ιΙό ά.Ιππ α. ό· σ., ‹Ξε .Β.Βοη π. 9, π. ει' Ισονόι·ειι1ιΙό Ρόι126εινε-« 
@Με εδέειΒοπ να" ι·όειεπΙΠιιΙ. Μ:ιεΙΝέιτιγσΙαπ ίτιιιιΕ, ,ε ειιεΙ 
ει τω· ιιενειεττ ιέε όρου ε' νόμο ι·ωιιΙεΙτ νέΙτόΙιά ι:ΙΙΙΒει 
(Βϋι·εο) επειινόυ, ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ:ιήιΙΙ, Ιιο[.;γ α' ΙΙΙΙιεΙα ει, 11ιέιε Ι1εΙγεέ8 
Μ: ΙιϋΙτΙεπιΙὁ Ρέιπε νοΙηε, ω Με οι!. Ι16ΙγΒειι τετιιΙεΙωόυγώΙε 
άΙΙΙιΙ ΙιὶΙἱιειτοιὶΙ‹. ΕιεΙαπ Μάτ ά. σ. (ΙΙΙ/τ ιι.τόΙ ὸ.τὁΙ σ.·.τ6Ι, πι.π. 
ο._ΡειΙΙΒ πώ! π.Ι:όΙ ι·.1:6Ι ωο;;νάεάι·οΙνάπ, ΗιοΜε _ΙιεΙγειτ εΙΙΙϋΙ 
ιΙΙΙο Μαι άι: οκ, ΜΗ εϋι·ίΙ Ιιει·εεΙα:ιΙόε όε όΙόπΙε Ιρειι· :Η επι 
Ι:οι·οΙιοτ ει' ωιιπΙωιίςΙοειώε' υγει·εοόμΙνεΙ ιπεδΙεπτύι·Ιοττε, ωόἑ; 
οι ει” Ιώιιμ:Ιοιπ εαπ οΙόἔεόθεε 20.,_Ι401·οεΙτετΙϋπσΙι. 8σηιπΙΙΙει 6 ιιιέ€ 
οεπΙε ο" ΙοΒὐ1ηόνοΙ Ιε απ) ΗΜ πιω - (ωιωω πιοικιαπΙ, 
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να” πηετεεέ8ϋΕ' ο" τόειο πε νόμο ΓοτὰἰτεεεειιεΙε, 
έε ὅ Διοτι ιἰτειεἱτεὶε Μάη, ει” Βοιιιιο νοτοττ ΜιοάεΙοπι 

εότοΜιένεΙ, που Ρόπιιτ, καιω :ποπ ΙονοΙεΚετ, πω· 
ειοΙσιεΙε ]ϋκοάοΙππότ, να" ιιιιηεΙε ε” τόειέτ εεῇιἔιτ Με» 
?Στο-ε 

!ιοέγ εποε όΙ::ιεΜπάιητ, πιἱειοτἱτιτνα. πι.πν:!: πποεεΒεωΙω:ιιιε, 
110€), ει' ΜΗ τει·τοιό 10,ΟΟΟ Η.ΒόΙ 9,00θ-ετ. Βιεεεωι μπώ, νά! 
τό!ενέΙπεΕ πενειζ|ι) ει·υΙόεΒοπι να" ΙωτεεόεΒοη τόΠεώ, 'ε 
ΗΕ Δ!! εΙι'5 πιει· ε' ΒουΚάι·, Η σε! ΠεΙγεΕ8.ο ωε;Ιεειἰξ Δι α!. έε 
Β.Ι›εΙἰ ΜιιΜι· τ. ἰ. ει' ΜΜΕ οΖὶιιιΒΒι·ΔΙύ ΙιετεεΙμπ16Κ' 'ε :Με 
ρόειΙεϋΙσ16Ε' να;; νόι·όΚ” ΙιϋνεΕοΙόεεἱνεΙ είε τεττοιέιεεἰνεΐ Μπό 
ι·ετεεε!ι Ιόνέιι, πιο' ί6ΜΒΒ ι·έειΙοτειοτε ”Ποεει·ό|έεοΙιετ, σεγ 
ιπάεΚϋιτί ΙενεΙοιόε6Κ έε ιιωείτπιάιηκιΠι άΗειΙ· νέετε!ιεΜάΕ. Με;; 
ΕεΠ ῇεὅγοιιιἱ, Ιω" ΜΕ ΜΥ νἱειοιηΒιιιι Ια:ν6 ΒεπιΕάι· ΜΜΜ 
οΒγἰΕ ε' πάω; ϋεγέειέιπεΕ ιιιοπάεΗΕ. Αι |!.ὺε|ἱ Μι:Με ει' Β. 
ΒεΙΞιπεΙ‹, οι ωπειιιιεΙι ϋεγόειο (:ι€οιπ.). Νά!ιοΙ ε" εμε: απ” 
νἰιΙὸΙιιιεΕ να” οι·ειάΒπι:ιΚ ἰΠγεΩέπ Ρόπιίἰἔγἱ Μσεω·όΙόεε »Με 
ε" ΕϋιέρροπΕΒαε εειιοΚ π1εε, :Μπιτ Ε» ο. Διι€ΙΜΒεκι, [οποιου 
Με, ιίε Ρι·ειιΕΙιοειιαΕ με" ι·όε:έω πᾶν:: Ράι·ἰιεΒιιιι, 'ε π: Μο 
νΜό ΒειιΕέτοΕ πιἰιιἀεπ νἰἀέἱἱεΕΚεΙ ϋἔγόειὶ νὶειοιιγΙπιπ ναι: 
ιιιι1ε; ει' νἱ‹Ι‹ἔΙιἱεΙε εΙΙοι1Βοτι ι·ἱτΕάπ σ€711ιάεεεΙ. Α' πιο" ΒιιιιΕοΕ 
έα Βό]ήεΠι @Με εποε? Εόεόωπο ΕΜΗ ΙοἔῇιιΕ) ΜΜΕ ἰε ίοΙγειιΕ 
ἰΠγ ϋἔγὁειἱ Ιιδι!εΙωάόεεΕ, ,ε ει, Ιώιϋπιεόετο πιέενε επιιγἰν:ιΙ 
πγει·εεόεεεΒει12 Μ" ει έιΙαι!ι:Η τειιάοΙππόπγ παπι Εετίἰ1 ΜΗ 
εόεΒε, ΙιοΙοτΙ: ε' ωεεέιιοε ΒαιιΜτοΕ :Μπάση ΙώΙάέεΙ.δΙ ε" 
Με ]ι.ιτει!ωπ π” ιΙἰῇειτ νοειιιεΙα. Ει ει' ἀΙῇ σεΔΙευε7Μι εο!ιε 
και πιο" :ιπτιγἰι·ε, πιω: ει, ΡόιιιΚϋΙιΙόε' Η5Νεόεε ιιιωπιε, 'ε 
ε'ίεΙοΜ: ε' ΜΒΜ α' Ρόει' εΙνεειέεότό!Βέτοι·εάἔοεἱτνε πω. Πο" 
ε: ιιωιύΕπ:ιΕ :ιιΙεωἰ ειοΒοΗ; νάΙτό να” ΜτεΙΙονοΙε1Πε έτειιιΙ· 
εεετειι Μαριι!ιππΚ, όιι1ώι·π όι·Ι:ΒοΗ.$. 

Α' ΜΗά6ι6 Βιιιι1ιοΚ ει, νΜ6Η ἔιιἱἐενενέετ ΚέτΕέρ εμι·ερἱτῇέἱι: 
εΙε6Βεπε' ΒοΙΙόἰιοΕ'οΙοεόὶτἐειι, πι:Ξεοάειοι· ει'τόΡέπι·· 
ι ο Ε' Βγοτε ε ΒΒ ίου ε°ετάε:ι ό.ΙωΙ. Α' Κει·εεΚεάό :ιι ετώ 

ν τα τοϋ. πιΜάσε ΧόΙιεόΒετ ίεΙνεεισιι, 'ε επ ε' νάεάεΙόπεΙι πιἱειΙ 
Η ΜΗ! ίἰπΒιιἱο ; Μάι· ρειΠ8 ει' Ρύπι]εϋΙιΙδιόε ἰε ειειὑοτἰΕἰιατῇ:ι 
και ένα” τοϋ: ἔὁΙτεέ€εΕετ, 'ε ιιΠωΙου εΒΒεΙἰ ΒόιιγσΙεπι ειοΕηεΚ 
οΙοεὐἰΜεάι·ει ἱε Μι. Α* ιιι!ιεοι!Πι Επιασε ει·ει!πιέιη :ΜΒΜ εε: 
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πιάτα πι” άοΙΒέιτει Γοι·άΞτω5, -- επι ἰΙΙΥὐιΙιἐΒὁ,εΙοἱ!‹Ιιπ8ι 
Με' νόάμι «Η 'ω, 'ε Μι ιῖεΔΒἱιοιιγοεοὰἱΚ, ει' τότνόιιγ 
82484, ἰτόΙετόΒει ΙιόΡοετ τωι€οτεκι ω! άαΡοττεΙωεεόΙι, 
14 όνιιέΙ Μπα ΙιοεειειΒΒ όε 'Ι όνιιέΙ :ιεπι τὁνἰἀοΒΒ-ἱἀὅ 

. Ό 

Ε6:ϋΙιεΕΠι, Ιω” ει, Μ:Πιάι· α' ΜνετοΙϋπεΚ (Μπιτ Μάι· ε' ΜΠα 
ειοι· ίϋΙΒοιο0.τ ΡόΙάάΜιι φησὶ) ει' νάι·ειιια]ό Μετὰ, ΒΜείτπαρμ 
οΙ6Μ; ἰε.1εἰίἱιοτἰ ει' Βόι·άέεεε 6εινεεετ, Ιωιωηάτ τει·πιέειετ Με· 
τω: εΙότε Ιοπέιωίτνω ω), ρ. ο. τοΒγίΞΙζ, Μη” ΒοΒι·οοιειιβειι 
Κει·εΚεε ΜΜΜ: 11οΙ1άπΙ1γαΙ ΙιοτεοΕεἀἱΙι, ω πιο" πιοκιιιγἰσόἔ 
Βου Ρεεμ·ε ΜΜΜ , 65 έρειι πω”. 15-έιι ἱτιἀἱτοΙ.τ Μ" κει 
82:82 πιέιιεάτ Ρεπτε, πτἰΒο ιπὶιιἀοιι €6ρόιιιότ Βε!ότειΚω. Μάι·πο 
Μ. ΜΜΜ ΜτΙ! Δ' Ρέιπε Μάτι , πώ: “Ιω ίει·τ.έΙγ έν π1ιιΙν:ι Χειρ 
11ι88, 'ο αιΜΗε παπι ειω.ΙΙιε: τ6Ι›Β α!οΜυγτ.. Μου, Φ; Μι ΠεΒ 
τεοπ11Βεπι Β:ικιΚέιι· παπι, Χετάφε ε” ν:Π0.όΙ: ἰι· Δ, ΡεεΙ.ἰ οιἱιπ 
ΙΩστό]έΝ1 , Μο" Πιεεεε ει' ιΙοΙιεἰτιγ άι·ι·άτ ει' ιΙεΒι·εοπ::ιἰ ΜιιιΕάι· 
μή; , να" :ιιπι:ιΙι, ει' Ιιονέ σπαει ΓοΒῇιι ι·ειιι1εΙΜ, 'η πό” ΜΗ ει' 
ΒεωΙιέι· ιιιἰιιόῇάι·Ι: υἔγαπιιιιτηά Ιπέτιπ εΙ6Ιοεπει, ει' Μιτοιιι ΒοΗιιηΠ 
ΪωπιειιοΕ Ιενο:ινέι1, 'ε Κετε!ωε εισΙωάΜΙαπιιΙ ίοΙγωτΙια!Ενέιι ει' 
άοΒ:&ιιγε2εάέετ, ι1επι ΒόιποΙοι1, ποταΙάι1 ει, Ι88]0ωϋ ΔΗΜΩΝ 0.9! 
5ω1ωωΠ5, και” ιιιεοτόπ Μ:Ιει!ιή. Μἱιιά Κέ: τεΜυΙ:ΜΒόΙ ή· 
Ιέέςοε, Ιω”, α' Βαπιἰιάτεέἔ Εει·εεΚεάέετ έα ϋιόι·εέἔετ πισω ω 
ι·επιτ, άε ει' ιηο€Ιενότ ἰἔεπἱε οΙ611τοπΙΜε έ: ειεΡοι·ἰῇε. 
; Δ: εἔγϋπ Ε6:Ιο1ιαΙ6 Βιιι1Μι·ο!ι οΒγιτιάε ΜΔ. ΒάτοωΕόΡ' νἰειἱΙι 
ει' ειέι1:ιΠέεΙ:: 

Ξ 1) ΕεγΠι ει' :Μέ ΕεπόΒε Ιοτεειοπ :ιιπιγἱ ρέπι6εινεἔοτ, είπω-ω 
πγἰι·όΙ τεραεπΜάεΒόΙ πέε ΠοιιάναπόεΒόΙ ἔοιιὐοΙῇει, Πο" ε” σένὶ 
ι·ειιἀοΙιπέιιγεἱ 9;εΙ]εεϋΙΙιετπεΕ. Ειέι·Ι: εἔγΠε ἱε α' πάεΠωιαΙε Ιω 
ΜΜΟ» ΠΟΠ! Ηπα; Μπεω, Επι Ρ!. οι 1.Ι›εΙἰΪ›:ιιιΕόι· ει' Ἑ.Ι›εΙἱ 
από! 20,0θθ Ποτ “Μ Μ, 'ε επιιεκπιοΙι ωειΕ 15,000 Η. Βιετ6εόι·ο 
νο!τ ειΠωΙωα, ει' ίεηωικιτωΙό 5000·ι·6Ι αι .έ.ΒεΙἱπε]ι ε"οιόε 
ειετἰιπἱ επωόΒόι·τ Επι; Μι εΙΙεηΒειι 25,Ο0Ο-ἱ8 τεΙῇοεἱθθϊιο 
νοΙη:ι :πεΒΒΕΖόμ' τεπάε!ωόπηεΞτ, ειΠεοι· ει: Δ.Ι›εΙἱ Βια α' Β. 
ΒεΙἰτιεΙ‹ ει' ίοΙοεΙες ΠειάοΜ: 5ΟΟΟ-ιΞι·ι :Μια ειει·ἰτιτἱ εἱἰῇεπ. ΕΜ: 
:τι έ ι· Ι ε Ε ο ο επέι:ειΜΞεπαΕ ιιονειΠι. 

2-ὐὶ[ :Μπι α' Εἰ ι ο κι έ τι γ ο ε: :Πέ πιί Ι; ά ε, 1Μι|6ιιιιιίηά0 
:Με ει' :παρ Μπέκι ίοι·Βό ΗόρόπιεΗ:ϋΙ, να" ΗΙσιόΙ08 ει, ωσιμ ω 

Δι 

` 

π 

  
 



& 

....12 

Μ» ν88γ ΡἐιιιΒἱτεέιΒτεΞι. νει€Υ ίφ8εάΒτα, να” ιΜιιάΙαπ 
τότε ἱτὸΙτεεεόΙ‹, Δύο; ει' ιότνόηγειόΙι ΙεἰειαΒειτιὸμ." 'απ. 
Π Ειωι Μ:ιΜτιοε νἰειοηΥοΒοη ΕΝΠ πιέ8 παπι Ιωιι6 
ο? ΜπιΜτ ό8 ΒετενόΙε Μα, πιὶιιοΙ‹ εεεΙε Βἱιοιηοε Ιιότ- 
τιγϋΙοτοΕΒοτι "κι ΜτΙ”. 

1.) Α' Β:ιια!ξέιτ τεπεειετἱιιτ οεαΙε ει” :ΜΗ Ιοτεττ επιπ 
ι11ἰιἱ8 τἑ:[]οεἱιἰ ωοἔΒἰνϋ-ῇε υτειεἰτωἐπηεἱτ, :ιι επι τηο€!πει!ει 
άόΙιετ ΡεεΠ8 νἰεειαιιιεεἰῇει; Αιο:Ποειτι ει” ]όΙέιΙΙό ΒαιιΜι 
ΜΚ, οἔόειοτι ]όΜτϋ, ΙιἱτοΕϋ 65 Ροπποε !ωτεεΚεάϋΕποΙι 
οτω1ιοττειτι τόΜπο επό!ό τωιἀοΙόεοἰΙωτ ἱε τεΒεεἱΩἱΕ, πιἱιιτ 
ει' @σοφά :ΜΜΕ ΐεάοινο νειι1. Αι ΜΥ ΕετεεΙωάϋΜϋΙ 
ω τοοιπά3Μι, ΙιοΒγ ιιγἱΙΙ:- πιω Βαηοο-ΒἰτεΙὁΕ ν:ιτι, ,ε 
Με ει' ΒειηΕιάτ οΒΒοΙἱ Βοάνειόεότ όνοτιΜιατ "Παει σφι 
(Αη8ΙΜΒατι ὶΒειι ΙΠ8888 Ιεειάιπτ) μω1Π].”Ζω. Α: Αι18οΙ 
Βατι]ς, φαω· εΒΪεΖετει11ἱιιιὶ ΙοτειΚό νη” ἴοημιτό ΜΜΕ; 
Μ, ΜΥ πιόἀοπι εωιΜπε!ι εειπ ΙιἱτοΙοι ει” ,,ΒειΒετ”-]όη 
ίε]ἰὶΙ. ν . 

2.) Α' π1εΠΥ ΒετεεΚεάϋ ει' Ρότιιότ Μή εοΒοεε- ΐοξ· 
€έιεΒεω ωτιάα, Β08γ ει, ΒοηΙαλτ εικιωιΙι ἱ8φτι οεοΜΙγ Ιαο 
νοτό τόειότ ἴοτάἱΕΙιατω1 ειι]εϊτ ηγετοΚεάόεότε, ει: ειτιοη 
1181; όνοτιΜητ, ΚΠΙϋπόε ειΙΙςιιιιέι1 [οενει, ο8·ΥΜε 1η 

ΙαμΙοιωΒ6Ι ίἱ:Ωἱ;ἰ ιιιο;Ι›ἱιόῇιι' ιἱωεἱιωάιηαἱτ. ΙΒΜεοτ· :ΔΗΜ ΜΜΜ 
αι όν'· νόΗόνεΙ Μι·ροτΙάεοΖιάΕ ε8γπιέ8Ε ει' ίἱιειετι όεινεέοΜπει 
1εύρεετ :ιΙΪειιεΖοι·ἱιπὶ ΒἱιοΜιἰπγ-ιἱἱῇει!. 

5-‹ΙΠ‹ α' Κ ἱ ε ι :ι Β ο τ τ ειωτιΜάε ; ει: οΙ6ΒΒεώνοΙ ση", οεα!ι 
Ιιο;;γ ει' ΒιιιΠώι· οι ϋΒγόειότιεΕ έν, νἐἔόνεΙ, πεπι ει' ίοι·8:ιτοΕΙ: 
Ν5ΜΜποι :ιτάιη·ιοΜ. ειάωιΙΒέι·μ !ιακιω1τι εΙόι·ο ιιιοΒΒ:ιώτιοττ Μ 
2οηγοε 682νεεετ Μ! Ηι·αάεά8α άωέι1Ι. 

8ιόΙ!πιτπύΚ πιύ€ ιι όπι Μ! γ ΒατιΕάι·Ιιά:ειΚ' Βοτοεειεἱἔειἰι·όΙ ιι. 
111. ει: οι·εηί€οε ΕϋΙι:εϋιιοΕ, εειΚ0ιΙέκέι·δΙ (ηεἔοψιΕἰο), έε ει: οι· 
επά;;-Ρ:ιρίι·οεοΚ' άι·ἰ`οΙγα111άιιἰ ιιγυι·έσιΚεάέει·όΙ (Βὁι·εειιεΡἱεΙ); άι: 
ΜΜΜ: «Μι ειιτόρειἱ Είι·ϋ έα ΗΠ;ς!ϋ ΒιιπΕάι·σΚ ίίιΙιεΕΠε, ειιιεω›ο 
ΡαΕ; εοΙἱ‹Ι ΗΜ εο!ι ασε/υπ ετσεΗτοιΜ. 
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ΜΙ11ΜΙ Μ, τοϋ; τικ-επι ει' ΡόπιευπιππέΙιοι, Ιππιεπτ ει' ΗΠ 
ιοτοττ ιιτειεἰιωἐιιγοΙι' ό8 νέΙιόΙι' επ-ΙΙΙΙΙΙΙ102. ει:ΙΒΜΕ. 

Αιι€ΙΙΙΙΒα.τι :Μπι οεαΙι Ι.οηάοιιΒω·ι, Ιπειιιυπι :ιι οτε2ιϊ4 
,ἔστι ειό1: ὶε πίτιεΙοέι ]όΚοτΑΒΒ νέτοεΙαιΙοεπ νειτιάιεΙι Ιππι 
ΙώτοΙ;,“Ι€ΙΙξ- τϋΒΒπιγἱτο ει' ΙοπιάοηΙειΚΙέαΙ οΒγετόττόεΒοπ 
65 ΙονοΙοιόεΒεπ νεπίιεΙ:, 'ε π' νἱἀὁΙεἱτὅΡότιιεεεΙιπεΙε €·Ι8 
ΙιετοεΕετΙϋΙεπεΙε ΙπιεουΙό 820ΙΒόΙΜοΙ: τεε:11εΙ4. ' ΙΙιοΙειΙιεΙ: 
εοΒ·όάόνσΙ ει' Ρόιπ- να” νέιΙΙόΙενόΙ-ΚϋΙάόε ει: -01'5ΖάδΙ 
οΒγ τόειόΙ:ϋΙ ει” πιέιεΙΙώει πειΒγοΒΒέιτο. πόΙΜΙΙ6ιΙιετϋνό 
Ιοει. Πἔγειιιἱε Ρ. ο. Α., ει' Ι:ΙΥοϊΙΙΒοη ΙεΙξἱΙ: Β.ηεΙ: 
Β1ή8τοΙΒΜι Μιοηγοε ειιωπιέτ Με” ἐιτειοΙ8ἐΙτετιιἱ. Ο(Ιά 
Βιετἰ ω; Ια' γοτΙά ΙαατιΜιττιαΙι, Η Ιε ἰι· ει' ΙοιπΙοκιΙ Ιο 
νοΙοιό]όπεΙε, ΙπόΒγ ει' ΙπἰετοΙἰ Ι›ιιτιΙώτ :ϊΙωΙ Βιεττεεεε 
Η Β.τιοΙ‹. ΜἰτιιτΙ ειοΙιότ1: ει' γοι·Ιεί Ισειι·ιΙώτ ο" Με φτο 
νἱεἱοτ ε) επ1πήΙ; Χε οΙ›Ι›‹ὅΙ 'ε ει' Ιον_όΙΡοττοΙ›όΙ :ΙΙΙ επ 
οΒ·όει ΙιόΙτεέ8η επ εΙνεειΙπετόε` νοειόΙΥε ΡοεΙΙΒ· εδόε;ειι 
Η "η ΙωτϋΙνο. α· ·· 

ΕΒΒέ:ίΙ ΙΙΙΙΙιειτό Ιιο€7 ε:ό·όει Ατι€ΙΜΒατι ππΙια:Ιου Με 
8γοΒΒοοεΙάι ειιωτι1ΜιΒατΙ ]έΙτό ΡὁτιιΒεΙΙ ειάέιέ%όε,· ΜΙ 
τόΙονεΙεΙ‹ Ά ει” τ. ει, ΙσειπΙώτοΙ:, 11168· ΡοτΙΙ8 ιιτοΙ]έιτα ει' 
ΙοιπἰοιιἱειΙι” Ιεοιόπ`ἴοτάιιΙ ιτιο,ς.χ Ι.οκιάοηΙαπ επόΙαπωΙε πι” 
ΙεϋΙΙποτεεΙιετΙέεΙοϋΙΑη8ΙΕΙΒα όι·Ιέο2ϋ :Μπάση κώΙΙόΙςενε 
ΜΙ; ἰε, :ΜΜΜ ει” ΙπικιΙώτοΙε οΒγηπέιεεεΙ .ιοιπέαΙεΙς όι·Ιιπ: 
ΙωιόεΒο 3όπιοΙ:. ΕιιτιύΙΙο,ςνέι ει' ΙοιπΙοπί ΒειΠώτοΙ: :Μάι 
άεπιπΡ εΙΙώΙάΙΙ: ο” ΙσΒέτιγόΙιο1: οι απο “Με όρίΙΙοτ 
Με, Ι.οιι1Βάτσ:Ι ιιτςιέιΒιι, ΙιόΙ ει' Ι‹ἰτοΙι Ιάο]ϋ νΜπόΙενεΙο 
Μπι ΙεϋΙε86ιιόεετι ιωθωιΙΙ, 'ε ει' ίεηηηπιτειάό- ΙέϋΙϋιιΙ› 
ε68ε: Ι) ,ΒαηΙςῇεἔγοΕΙιοΙ Ι:Ιε8γοηΙΙΙΙΙ:, 'ε, ειΙΙΙτειΙ πιοΜπιγ 

°. ,~ Β. ; ...Ι 
τ . 

δ) Ρι·ονΙεΙο:4 ει' ΡέιιιΙείΙΜόε, νέιΠόαιΙάεβοΙΙ ΙΙΙΙ'8(1οπωέϊΙΙ ιΙΙΙΙ. 
ΕιπιοΙε πτειἱιιγἱεόἔε_ π, Ιεει·οεΙωάέε' όΙὐΠΙιε‹?ἔε·· 'ο νΙι·άμάεάνα! 

χ- .ΙΙ 

7) ΕιιΙιεΙι Ιιοι·ιέεΙιειΙβ "Μπακ : 8 α Ι ‹Ι ο να,ε,·γ Β ο Ι :ι π ο ο ο πνϋι·Ι%·μ 
νἱεειάε ιιι·έιηΒαιι ναπώ - 

.° η, ~ 

'Ώ' 



ἐμ 

Ί 

ωἱΙΙἰόπηἱ ΡόπιιϋΒγετ 2-8 ειέιι ειστιηἱ ΕόειΡέιιιιεΙ 
νεωςΒεπΕποτενεΙ τἰειτεΒε ΙιοιἱιειΒ. Απ. Π): ιτιόάοπι Ια: 
ιεΙτ ευωιωϊΚει όνοΜέπιτ 150 εεω· ιιιἰΙ!ἰὸτει ΜΠΕ. 

ΚἰνἰΙε€ΙἰΙ‹ πιεεοάειοτ, ΙποΒγ ει' ΙπωΙι' απο πωπω, 
π' πω” ΡόκιιΙαο!ετηεΕ, ήπιε' έε ΚοτοεΙιοάόε' νἰτιὶἔιἐεἐι 
πώ; εΖϋΙιεόΒΕόΡἱ ε2ϋΙεππόηγο; 'ε ει” ΜΗ ε'ειίΠεεέΒ παπι 
ΙότοιἰΚ, :τιοετετεὁἔ€ε! τετεπιτειιἰ πιστη ΜΒΜ. Α' Η Ρ. ο. 
:και πιπό8· Κεεεεπ , ΒοΒτεοιοηΒοη, πω, ΚοΙοιενίιτττ ο" 
ΠοΡοεἱτοτι- όε θἱτο-ΒειιιΕοτ εΙαιι·ια:ι ὰΠἱτιιἱ, 'ε επική: 36 
νοἀεΙωἐΒὅΙ ΗΜ, Βἱιοιιγοε όΙπεΙΙιεΙάετε τοπικ! Η ωε8:1τ. 
Α' ΙονεΙαόΙ Ιιέιιοττ ειοΕ6τιποΙε Γοι·οΒιιειΙε ει' ΕοτοΙιεἱ;' άο 
ει' ΙιετύΕΓούέςετεε οεειΙε ει' Ιοοοπιιοτὶνοτ νἰειὶ. 

4; δ. 
07°82ά908 θι'π·ο-&απ7:. _ 

Αι εἀἀἱἔ Ιεἰι·τ ΒειαΙιοΙε ωεἔειιοεοΙι' νἐΙΙειΙΕο2ἐεειἰ, 
όε πΥοτἐειΚοἀὁεἱ ἰτιτόιοτο!‹, ωεΙΙγεΚεε τ:εειΚ ΜτεΙϋΚ 
τπτ ΐοι1ηΐ·'ε οι οτει:58 εΒΥέΒΚόΡ' ότοΙ:0.ϋΈ παπι Κετσε 
ΕεἀἰΙ‹, π1ἰι1τ ει' ἙϋΙοΒΒ ὶάόιεΜ: Βϋπι€ετό τότνόπηεΙι ΑΙΜΑ. 
Μοετ πιει· ωε8γί1ιιΕ ετ εποε πιονο:οτεε ὶτιτόιειεΙετε, 
πιοΙ!γεΙε οΒγετιεεε:ι 68 ΜτεΚεειι6Ιε8· ε: οε:τε!γο2.ι€ειιιιΕ 
Π, 1, α. α. 6ε β. Μετά ΡοιιτῇεἰΒετι Εἰ_ῇεΙοΙτ οιόΙοΕπε Μει 
ΡἰτνεΕ, 'ε ει' πιοΙΙχεΕοτ ει: οτειέι€ς νεΒ), οι ἱΙΙοτὅ` Ρο! 
Βετἱ τέιτε:ιεε8, πιἰηὰειι εΒχόΒ Μπόιόεεπι Μνϋ.Ι Ι:ϋΙϋιιϋε 
ΡάτιοΙ€ιεε :Με νεει. 
' Δε πώ: 'ε ει' ΙοϋιοΙιζΒΒτόΙ Ιεἱττ πιεθέιιοε ἱητόεετεΕ 

ΕΜΗ ΒϋΙϋιιΒεόΒετ επεπηΒεε26ΚϋΙεδ Ιιἱἴε-ῇειἱ σε, :εἰ ο" 
ΗινόΙιει όε οεεἰιπο Εδω: Ιέτοι. Μεσα ει”Κενέε, ιιΥετόει 
ΚεάόεΒϋΙ, ωε8έιτει νέιΙΙειΙάει, ΒοΒγ ε!αετΜτ, ε' Η Κενέ 
Ιιέιιέι1πι Βε1όΡ, ΙεϋΙϋηΒεε$8 πιόΙΜ1Ι, Ρἐτιιοἰ8, ωε8νειιάό 
μή, :ιεΙά ΒἰτΙεΡΡεΙ, Ηιτηέινε1, ΒἱΙΙἰἐτἀἀει| 111ιι!ετεε€οτ 
εεε-πει, οἔγϋττἰ ΒοειέΙΒετόετε εΙΙεειΙπωιτ Μ; οπιιἱπ ο” 

- ή ____`Εμ ” ει» Ι .ε` 

 



ι 
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. τοοινοηγοε ιέιι·οοεο€, ΙάτοΙιοειι6Ιοε οοειΙι πιοΒ·ει τοωοἱ 
οιάωάτο οεοΙεβιΙἰ «που ΙώιηοΙωοΙιοτ; Η: οι ϋοινοτοπ 
ΡοιιικιοΙε πάω! ο” ΒΙΙἐτἰΒ· πιο. Κοιιγο!πιοΕ' ::ιο€ειοτιο 
εἱτο ΜΗ Γοτἀἰττοτιιἰ, 'ο ει' 8οιάει οοοιΙι οι, οι' ΜΙ; ο' Μι· 
εεισέ8· ἱὰοἱΒΙοιι οπο πιοΒΜι. _ 4 

Μ Α' Βοπι1ώτ οΙώτΙεἰ Ρόιιιότ οΙΓοοειά]ει, έο ο' οιιΙει]άο 
πω' ιιτοεἱτιπέιτιγἐτο οΜτΜιιοΙ: ἱε Βιοτ ΒοΗΠο. Α' εειδοτ 
ΒοΡἰ €ἰτοΒοὰιΕΒα οοιιΙ: Μιοιηοο, οΒγωΛετ ἰοπιοτϋ Κο 
τοεΕοἀὅΙι τοοιἰΙι-Βο Ιιϋιιιιο€οἔγοιοεΒϋΙ α' νηΠοιιιιΕειτ, 
6ο ῇοΒΒἐιτει οεειΙι ἰο ο87111οεΕϋιόττ ΓοτΒοτ]οΙ‹. 

Α: οτειά8οο ΒἰτοΒοιιΙ: τοΒοτ.οΒγ Ιιό2ϋε Ρέηπάτ, 
πι1ο!ΙΧοτ Α. Β. δ'. . . . . 2. ΕοτοεΕοάϋΙςΒόΙ σ3εοινοΙΙοπ 
τέιτοοιού8 οΙειρΗ:, 'ο ΚοιοΙοεότο ο” οιἐπινἱνὅτ @Η ει' 
Μάι· οπιΙἰτοττ οιοο2οΙγ :απο οιιΒοά ΜικιΚέιτηοΕ πιοτιὰοιιἰ) 
πιονοι Η. Ειοπ Ροκιιιέιι·Βει Α. 'ο ει' τόΒΒΞοΚ Γοη;ό 
τϋΡότιιοἰΚοτ Μακη· ω οιϋετ τύάειΕΒοη, να” οοπιτ11ἱ Κότ 
εο€οτ ποιο οιοιινοάδ έττοΙεϋ, οεἱΡΙεοἀοτΙοη, τοοιοΙο1:Ιοπι 
ειτοηοΙ:Βοη, 'ο Μποε 1πόΒοο οιϋειΡέηιΈο]οΗ›ιιιι, να” 
ιιτοΙ]οτει 2Ι£ἐτωἱπιὅ ΡοηιΙσοτι, άο οτιοΕ6Ιιοτ οεαΙκ πιοιιποο 
έτοι-τοιττοΙωιιΕτο ΙοΙιιἱινο, ΒοτοειΠε, ,ο ο8γ πιἰηἀοιι Ιο 
11οτϋ όνέιεεοΙ ΜιοΙοοϋ.οττ παω· Κότιγω3% Πω")'ΙΜΠ ΠΙἰϊΡ 
άοιι 1·έοινοηγοε “Μπέκι Μιοιιγοε ειέιπιιι 'ο οι ὅ πονο 

- στο! 3οΒγιοΙ:Ι; ΙειροΙε ΜειοΒοτνεΕ, ει' οιοιπνονδέο! Βοἱ 
τατ]άΙο ΗοΒγ ροάἱἔ οι' Βοτοϊ.τ ειιππιιέΚ, οτΙ:οΒο ει' Ρόκα, 
:ιὲνΒοΙἰ οττοΚόνοΙ νοΙτοιέιετ πιο 82ο11νοάίοΙι_, να” ΜΗΝ: 
πιο οΙιοιιοπι, ειιοΕειτ Γοπιτειοωτο (οι ειτοτιμιτ ἱο οιίΙοτ-` 
Βοπι οιεἰιιιἰτνο) ἰτ·ῇεἰΙς 11ο. Π 1 ν 

Μἰἀὅιι :καπ Ρ. ο. Α. Χ.ξιοΙι (ΚΗ: ίιιΠιάΙιοττοιι τοπ 
νοηγοεοΙ:) 5000 τοιΙΙόττ :Μαιο ίὶιοωἰ, οπο ειικ1ιωάτ. ο! 
οϋΒΙ:οτι ἰο ει' ρόπιι' έ'οΙ)·οωοτοΙιοι ΙιόΡοετ οιί'ιε1: ίοιιτ.οΙ: 
το 6ο οιιιιοΙε 1·οοΖοϋο 8) ίοΙειάιιιήοΙ:. ΔΖτοπι Δ. ο" άτο 
?ο 

δ) Δ? ΡόπινοτοΕοετοο20!εάΙό ιιοπιιοε όι·οιοΕ' ΐοιποΙάοάι·:ι ΕϋΙϋπ 
80!γ-πιέι·τοΗιοΙ έϊτιοΕ , εποε Νώε πιἰιπἰοπ 0ιοΜοϋαπ ΜΙ6οΒ6 



ΗΜ! ωἰωΙοιιϋΜ: πι ατο 8 Α' Μν61ί, 26νεΙ , ήωΒάι· Λιη;Πάιι 

1 
ΜεμονειεΕεοΒοζ ει' Β κ· ο γ ω:ιι·ω έε ει' Κ ϋΙιιἰ ιπατσ::ι. 
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ΜΔε ίε”Ιοεπάε ειετἱιιτ ει' Ρἰειιπιὶἐ Η ΞΕοεοΒεπτο οει!Ηι, πή 
ειοι·ἱιι€ ε' πωπω 4352 Εεεο!ιωπ ίοεΙ:ι!.- ΟειήέΚ νόμο 4020 
Λεω, ιποΙ!γώιεΙ: ,,ἰιόΙιιἰ” Βοηπτότω! Εί5!ϋηΒ62τετιιο]υμ' ειοικοτ 
8.:ιΒΒ !ιοΙΙειιιΠ ΑΜΙ. Α' Βέσεἱ :ιαιιιγ· όΒ ειίἰετ ιπότ€όΙ: να” 
πιστα 1/5-ἀε| ιιαἔγοΒΒ α' ΙώΙιιἰτιέΙ, 'ε :Με (Ζἄσ)ἔὲ:Ι παεγοΒΒ 
ει, Βόωί ΚετεεΕοἀ6ἱ ίόΙίοπτπά!. Λ 

Α' άτομθπατσα σα” |ωΙΙαπάέ ω1μυπέυ·Με Μαρ;; ω·ωΙ€Ι:: 
'η ` . ὅ . . . -, 
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Κ' Εν” :πατα 26ΒβοΕ τιγοπ: απ' ΜΙΜπέ!, τπἰειοτἰΜΊ9 Με) 
:πειτε ΒθΊιϋΙΙιιἰΕ ΜΜΜ. Ε” ω”, πιαι·οει __-··:Δδ898ὅ' 6/ωΕ6ΙΕ 
επί ΒἰοΙΠΡΐειιιιἰ€ετΒεἰΙ. Εμ' ΜΜΜ πωπω 4864" ΜΗ!. Δε. 
Ι.οεαΜΒΒ έ” σ' Ε6ιίεΙνότοΙ; Υεμ ειοτἰιπ: ε' πω· τι1ειται =.· 
689ε·ω'/ω κ. ΒΒ:Μΐ. 'ο ω Μιμή ιπαι·ω - 48672/8 !ιο!|.Λε. 
. _Λ' Γι·ΔιιΙεΒοιιἱ :πειτε = 60% ΙιοΙΙ. Δε: ; α' ΚΒΙΙιιἰΙιει ρειΗ;; 
ύ" ν:πι πιἱΜ 45: 41: ν:ιΒγ Β 4! ίι·ιιυ]: π1:ιι·οιι ·_= Ώὅ πο, 
Ματσε. Βε!οειτάω 8 ιπισίο, Θ! μι” , 292 ιΙειιίοι·υμί608. ετ€αΪ818. 
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εἱτπιἐιητ. Η, ωεΙΙΒ·Βοη ει' ΜΜΕ ειέιιτινίνϋβτ ίεΙΙπειταΙ. 
πιπιιιο, 0ο” ·5000 φΙΙέ·τ Βεπεό οιϋετ όι·τε!εότ (Με 
ιι€σεις ε” Ετειείιό :και οἱεΙἔτάτἰ Ρόη2ί”οΙΧ:ξωε-ιτ έιέτἰιπ: ἴση 
τοΗ:πιιι Εἱἴο_ῇοι)|ει; ὅ ·ΙειΡ_ῇειἰτόΙ Ιωπα Η έε ει Χ. ΜΡ. 
.ῇειἰτε, πιἰτι1: απο τιιΜιιοπ νειΙὸ‹Η ΒἰττοΒοτ,.ἱῇει Με, Βιεη 
υτειεἰτωιἐιΨιπΪαΙ να8γ Α. ωει88ει,1.νΔιςγαηΑ1η 32816” α' 
ΙΐπηΙιιι6Ι ειοωόΙγεεοπ Βοιαιιιτ'ειιοτυ εεε ιτιεἑἰετιιότ 
ωιωι Βἰιτο8α, ει' 1)8τιΜητινΜΘΗΘ|επ, 'ε οι Πάει ει' 
ειἰιωνἱνὅΔοΕ εἔιτε‹[ῇπ. Α: έ¦τἰιἡεὶς πιο2ςεενόπ, ει' ΒειτιΙι' Ιάπω 
τέιτέιΒαιι ἰοΙινι'$ 5000 €ειΙΙόττ 6:65 ιιοπιοε ότοι, πιἰ εάάΕΒ 
Δ.-ό νοΙτ, πιοετ πτάτ Χ.πεΙι νειΙόεά8οε εει]άτ]:ι, 'ε έΡΡοτι 
επιιιγὶ, τιιἱιιτΙπι ό ωιω νοΙτω ζοάει Βό, Υ88)' ει' παει€ει 
ΡόυιΜΜΒεπι τστωηι3. ΝέφεΙΙ)τ ΒειιΕπιΜ ειιιιηἱτει ί1ιόΙι οι 
όΨ8Ι€0£Ιἐ8Ι., Μο" ιιοπποεσΚ Α.ιαειΙς ει: έιτειάόσεΕ, Ιππωπι 
Χ.πε!ι ἰε ει έινενδι1ώι εεεωόΙγοεου, ν887 Βετι1ιιτπιτοττ 
(08 ἱεπιεπ ΒἱιτοεεἱΙι ΑΙΜ ιηε8 Ικα-Μο .ῇεΙεΔτιἱ6Κ ει: Μπι 
ιιιειεἱτωὐπιιιμΙ οΒγϋπ. ° 

Πο" πιἱιιά ο' πιοΠ6ττ 8.Ϊ ΙποτεεΚεάόΙε Εδω: ει' νά! 
πόΙενε!εΕ ἐΙτεΙἰ ΕϋιΙοΕοάόε (ο!μοπ ἴοΙγ, “ε ει' ΒοηΙ: 
ΜΜΜ ΒιετόεεΙε τειιἀειοτὶκιτ «Μάι α' ΙιοΙἀιιειροιιΚἰυτἱ να” 
ἐνοιιΒἱτιτἰ επιπιΜΜεοτ Ιιἰτϋιιό εαΙἀοΙωιἱΙΙοιἰΚ, Ι:6ηιηοπ 
όι·τΙπετϋ. Δ' νΜπόΙενε!εΙε ΒαειιιάΙ:ιτει Πω οεαΙι ειιόττ εαπ 
1ιόΙΙ:ϋΙϋ2Ιιοτό, ἐιιἰνεΙ, ει' πιἱω; ει' ππεἔἰττ ίεΙτόιεΙοΕΒϋΙ 
ΙιἰνἱΙἐΒΙἱΚ, πισω απου νἐιτΌεἰ ΚετεεΚεάόΙα ει'ΒἱτοΒειπιΙι' 
]κόπηκεΙωάΒοη ΙεϋποτΙοη πισω τόειοεϋ!!ιοτποΚ. _ 

Μἰἀὅιι ο' ειοτἱω Δ.ηει!ι ΒαυΙιΒαηἰ Ρόιπο πήπιάειι 
ΙιεΕ, Βἱφ _1ιώεἰ εΒΙιοιἰ ]οδέα; εὶττυΙιἐιτιἱ πισω” οιο1Βά 
ΜΜΜ ΑΙΜ 6ηΙοέιιτ Ι‹6νειΙ‹οιΙΙ‹, Ιιο8Υ :Μή ιππι€έιιιαΙε ἰε, 
τπιἰΙιεΙμ Ιείνι3ιη3εμ 1ωιωι Ρόπιιότ, απ! -_ε8γϋτ.τ,~ ει” ΠΜ 

 

Αιι€ο!Βοκιβωι σει :ιι·αιη 68 ειϋετ 11τιόι·ό ει' ,,Ιἰνπ·ο "απ" 
πιο!!γ 12 ι.ιμοϋπι, 240 ρεπιτιγινεἱΒΙι£ι·σ ώ: 5760 81·ειἱπ1·0 οιιΙΠι. 
Ται·ωΙππι 7767"/8 Μ, πωπω ππόι·τό1Φεπ 104,579 πωιημ. ω. 

! _ . `--›_ . Δ Ή. 

0 .τ. 31740 
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πιοτιιΜια :Με τοοινόηγοεοΙι @Εἰ ἐὶἰτο€ὶει!: ; οο"ούΙιεΕ Ιο 
Βοκιτίινοβ ώ πω: ό υποΒοοΒόΙ άποειωΚ οτἰτοτοΕΕ, οιι3ετ 
να” εινα” τύάειΗπιπ, να” τοΠοε έι·τοΙ:ϋ οιϋετ Ρότα 
Βοη, ει' ΙΜΠΕ Εἰίἄιοιἰ. Φ 

ΜἰιιΕΒόΒΥ Μἱτιᾶοτι ΐό!7ειπ1οτΒοπ Ιονϋ ροιαι' τιονΒοΙἱ 
'Βοοεο οι' Ιοοιιάιο Ιονό πιοιιίοε ἐτοι'ωοπιηἰεἐ€ὲ!πο2, ΗΒΗ; 
οε οο2τάΙγοΚΈιοΗημ Μάο πώ; οι·οιηΒοη πο, “Δω 
οι·το!ιο «ΜΑΜ νἀΙ;οιἱΙ‹.' »ο Βἱτ6ΒοιιΒΒοΙἰ ω” .Διώ 
ΒοηῇἶώἱπῖξΙἐτόΙΩ οΒγοπο5οτι :ποπ ρόπι” πιοιπ·πήεοΒο 
Βοή 'ὶτξὶίι“'Ιιἰἰ`ο.ῇοινο Ύ» οιέι·ϊ ότόΜάόΚτο νΜτοιειιΙοη, 'ο 
°ώΐι·ιάοτι @Με ΡωΖεΙε οι·ιοΙ‹ὐιιοΙε οἔ)·Βο!ι:ιεοηΙἱτιὶεΑτο 
ῖἰὶἐττόΚίιΙΈιοοαιιΜΙπιιηἱ. - β' οιι·ωπιτ, ει' ωκοι, Ιπο8δκ 
ει' ΡωιΖοΠοε, :τή ΜΜΜ όττοΚοι‹·ε Μας” νοΙτιο, Βο 
με οτοειΕοάκιόιιΚ, οΒγ ΡόΙοε1νει! γἰΜΒοεἱτπιἱ ειίΠεοόδοοέ 
11οΪι τοττέυΙε. Ι Π Δ 

3 ΜἱηἀοιιΠ τιιό]ο, Κο” ο' ο2ό"α=·,,€οωΠο πιπΈ 
εοιτιφἱτ οοπ1 ῇιοΔἀειιιιΕ, Μιτιοπι Πη.; Μ!! ΙιειώτοιιπιοΙς: 
κά” .το]Λοἰ_ Γὸτἰωοτ, οοωἐοιπἰοε ῖοτἰιιτοτ , γἐιΙιὸ Γοτἰτι 
ὶοὶ,.νοὲΎ τη;1ογοτ ἴοι·ἰητοτ οΝϋηΙσο :Πτιτζο. Πει τηάτ Γο!ιο. 
οιοτή,·οοήνούιίοο ἴότἰιιτοτ οτιἱἱή!‹, οι ΜΙΧ ο:ϋετ τ!ατοΒο: 
τοἐιοη,ὶὶτἱἱἱϊοτ η” ΙώΠοί ιιὶειτοει ίἱη‹›ιπ“οιϋειβϋἰ Βιιε;εω; 
1οΒοτ ΙἐἱνοτξιΪ. νειῇ‹›η Μ» ωοἔ νού-ο ΜΜΜ π”οοηνοη 
τἱοο^ἴοτἱηι Βοοοο? ΙἶΡΡοιι ηἱηοε; υιοι·τ οι οιίΞετ ο” ¦ώιοτι 
ΕοιΈάεεώ Έοπι Ιπιι1κ:ι· ΙιοΡἱΚ, -'ε ο2όι·Ι; τόιεοΙ ε2οΜΜ( 
ἰιιο£ἔΙ‹·οιὶ1ότιγἱττιἱ. Μάι· επιποο Ρο!(ΜΚ ωωωι‹ ει' Μω 
τΜΜηι, !ιο85·μοιοτυΙτεε18' οεοτοΒοη οι ο:ϋειϋΙ: τϋΙ›Β 
ΐ;δΒΒ τόι2οΙ ύοΒγἱ£ο£τἑΙ:, πιόΒἱο ο' τοΙΙότ, ΙιοΊιε.ιτιπεάα 
ίοίνοΙτ ἱε, οοιιΚ ΜιΚοτο ,ο ιπονοιοι·ἰιιτ ειηιηἰ' ω.οιω 
ἱιιἑἶτοξἱτ, ιιιζϊι1Βο 15 ΡτόΒόε οιί1ετΒϋΙ Ποπ νοΙππι, ΙποΙου 
οοιιΕϊεοπ1οόοπτ οιιηγἰ ,οιι!)·ιι οιἰὶειω οεο!ε· 14 ρι·όΜει ω 
ἐτοιιο. ΟΙγοεόπιτιοΕ ιιοΡοιιΜοο ΚοοοΒοη ΡΜ ει” Μέι Θ., 
Μεοε:, πω: 18ΟΤ:Βοτι 80 Ετο]οιέιτοεηαΚ νοττοΙ: 'ο Πά. 
ΜΚ; οΪ.Ιιοτ `τοΙυὶί`τιόν έττο!εο"δ έσοδά ΜΗ, ΜΜΕ, 
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έυε ΚέτοόΒΜνΗΙ Ιε8εΙεΒΒ ἰε 5 ειπιηἰνεἰ π1ιιΙτε ΐεΙϋΙ ·όχ·οι. 
ΜΠΕ έττεΙιότ. ΜἱηάοιυΚ ε!ό88έ εειῇιιΙιΒε ]ιιςτε!;!ιετ3εΙς ε, 
ρέει, νεΙποιεεεἱτ. Α, ΒεεΒβε!ἱ ρέει εΠουΒεπι η·ήμώΒ 
ιιΒγεεειοτι ειΠ)·ιι ,ε θεοιπεεΒιι Ρότα; εεεεοεξ Η ο, ε, 
ΙιεωΒιιτ€ἱΒειι εΒ)· Ιιϋ!πιἰπ1ετοε442 εοΜψη8ετ,.Ιθ εοΗΠ 
Ιἱιι.·ὅ ε” Βειιοο-ωετΙιοτ, νε,Ε;Υ 1τιίιε1εεόκζει; €ωω,. 
Ππι€ εΒΪ ΕὁΙπιἰ πιετοε ΜΒΑ ε ΡτόΒεε εεϋετιεεΙε 7“Ω έ. 
ειότ, @γ Βεποο-ΜεΓΒ. ΜΒΜ Μ. εοΙιἱΙΙῇμὅω οπως 
18/1” Ξ 8/Μ-·τι-ίειέτ τοειἱ , έε ε,Βεςι]ξ τόεινόπηεεεοΕ, νε 
ΙεΙιειι)·ειοτ Ρόπιιότ ΜΜνεήε, πιἰτιἀεμ Α42;!σωωμωΡ. 
έττ, νεΒΎὶε 'Η ΜΜΕ ΙΟ εοΙιἱΙὶὶπῇεόττ, ε,%ρ]ς6!ώ ωεφε 
ΠΡΑ ΡτόΒεε οιίΞεπϋΙ. Ροιποεειι ΗιπέτεεΚ. Ει ΜΒΜ; ει 
ε, Ρέιαι, πιἰηεΙε πονο ε, ΒεοεόνεΙ πιἱιιἀὶΒ· τϋΙιόΙγεεεπι 
ωι-:€εΒχειίΙ:. ε ν Δ Ι 

Αεοτειεεοε ΘἱτόΒειιΙ‹, Ιπεεεπε επιπόΙΓοΒνε, ε,Ρόπιι 
τε1·κεε, εεε Βιετέε' ΕόιιγεΙωεἰιι ΜνϋΙ, ε, ρόπιι6Η;μεΙι, 6.! 
ΙειιάόεΠεεεΒεπ, νεΒχ Ιε€εΙεΙ›Β οΒγ 2έιΙ;οιεήειε εἱπιοι· 
πιόττό!ι, ίεεπτεττεεεΒεπ ἱε Μ!. ΜεἔειιεΙε ε, ΒεπιΕεεΕ Ρο. 
ιΉδ εεπιπ1ί Ιιεειπιε ιήπιοε; .τικ-πε ἱε !ιοΙΙ, πυὶνεΙ ε, τόπ 
νέεγοε τετεεεε8, τιιΙε]άόπιε, ΜοΠΥ ε, Βεπι1ι, οιό1]ετ @οι 
ειοπιτεό.Βιέτ εσωπιιἱ πιτεΙΙόΙι-πιχετόειΙιεάόεοΕΕεΙ νεεεε!γει 
“Με παπι εΕετ]ε·., ΟτειεδοεπεΕ πονειἱΙι; ιι1ἰνοΙ ε, ρέει· 
ἱὶώτεἰ ]ότόΙ-:οηγ ΒοΪοΙγεεεόττ εε εΙ6Ι]ετόεε€,ΡεττΈόδο!· 
3ε, όε ε, Ρόπιιτετ, εέττοιΙουεόΒότ ,ε ει ὶιιτὁιεΙ., 5ιεΒε 
ΙΥεἱ, ΐουπικεττεεετ πεεεε ΚοΒΙόΒόΙ πιενειετΙ: ἱἔει8ετόΕ 
νεες), ε!ΙοκιότόΙι εΙΙ;ει Βἰποεἰτετιἰ ὶἔγεΙεειἱΒ. ' 

Α, ΒἰϊὸΒειαΙιΪΒἰΖιοεεεΘε Μπι ε, Ι1ὶτεΪόιι, Ιιετιεπι 
ε, Ρίιιοιό]έιι ε!εΡιιΙ; ,ε πιἱκιἀεπι Βοτειτ ἐεε,εε8γ Κόπηκε 

ΧΙ:οε Βεἱπ ειιιιιωεΙιιιεΙι οεοκιΜτετΙει·ιιιΙ ιεΙἰεε όι·το!εί1 Ρέπιι 
πειιιεΙ(Βοπ και” ηεφεε ότοιεΗ:επι πιεἔ_ Ια·:Π Ιοετιἱ. Ποπ: 
ἱε ετοεεΕεἀΒετἰΚ ε, Βεκι!ι, Ρόιιικετε εεπιππί ιιΥετόειΙιε 
άόεο!ιΒε, ωεΙΙΧοΕηεΙε ύ" ἱε ε,ΙυειαΙι, τέεινόπηεεεἰ εειτι 
πιἱ Ιιεειιιέτ πισω νοετιόΙ:; ε' ΜΠΕ, ΙεειοΙὅἱτιοΙι Ρετϋ8 
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πειτι!ι08γ 8'Ρό112Ι182 πιγιιΙιιἱ, άι: ΜΒΜ τόεινόηεεεΚ 
:κής Ιειιιιὶ εεπι 8ιεΒο.ά. Α' Ιοτοττ ειιππωέι!ι ε' ειετἰιιτ 
ωαΒιι!ώωι πιόινο υδδ·ειτι Ιιονοτό, ιἰο Με ει' ΒειιιΙι' ω”. 
νεἱΒο τι:ΗπιτϋηΙς, ἱ€οιιἰε έΙὲηΙαπι ΪοτΒό τ6ρόπιοΚ, πιεΙδ· 
ΙγοΚιιοΕ, ωἱνεΙ τεπάειετίτιτ εεειΙι α' εα!άοΙ-κειτ ίἱιετἰΙι νε 
Ι6Β, :Μάι ἰε ε2ΧΗΜόΒ ΓοΙειιόΙ›Β πω" ϋεινο€οτ :ιΙειΕἰτωιἰ. 

διϋΕεόθεϊΙοηΒοπ α' ΒἰΓόΒ8Ι1Η ΙιεειπάΙΙιατόε6€έιτε, 
Ιω” αι ε” όΙόιι]ι έε νἰιπ3ἔιό ΚοτεεΚεάόεϋ νέιτοεΒειπ 
188ΥΒΙΙ :ἰΙὶἱτνε1, ωειιμως ΚωτεεΚοὸϋἱ πι1ϋιά ει' ](ϋΒόάόΙ( 
Με! Μιὰ, πιὶιιθ. εΒ·δυτώε !ιόιτ νέιΙτόΚ Μπι! εϋτί1 ΜΜΕ: 
ΚεάόεΒεπ Ιε8γοπεΕ. Α/1εἰτι ἴοττιιΔΙἰτἐεοΚ τιπέιε νέΙ·οεΗιΙι' 
τόειί?ότότ Βἰιἐιτ3έιΙι, όε πώς πέωεΙ!γ ΚόιεΙ νάτοεἰ Με· 
τοε!ιοάϋΕ, ΒοΙΧΒοΙἱ ἱεττιοτϋεοἰΙι' :ιι-ινε 'ε ειωτιέΙγίε 
ΜΜΕ: νοὶιετἱΙε πέωεΠγ Μιειιπέιτ ει" τεέι]οΙε Μεινε ἰἀεΒεπ 
ΒεωΙιτιειΕ. Ψ ” Ν 

” .Αΐ888όάθΙΕ, ωε!!γοΚετ ει' ΒἱτόΒειιΒοΙ‹ι' Ρέ11ιτέιτα 
ι·ιενειετε;ε ειίΠεεόε' ἰἀε-ῇόιι ει οτειά8κιειΕ, νειΒγ Μεθά 
ιιοεο!ωειΚ τηι1]τΒετιια, ε. τουάειετέΒει Ιόπγε8εεοπτιεπι 
Φ.ειτ0.οιπιειΕ, έπιβέιτ τϋι·ιόιιιΜΙε8 68 ΕἰνέτοΙΙεόρ πιώ ΚΑΙ» 
οεοΙατΒπτι ΙοΙιεττιοΕ. Α: ΜΥ νἰειοιηειὶΙιτει ιιέινε 11ιε]ά 
εΙειΙ›Β ει' Ι:ϋΙοεϋπι6 ΜικιΙιοΙι' οιἱΚΙιἐεΒειι 'ε ει” Ιιἰετοτἱωἱ 
τόειΙππι ότἰπιτειιἰ ίο8]ιιΕ ει' ἔἰτόΒειιιΙιοΙωτ. 

νό8το ιιιο8]οε;γειιϋΚ, Ιω” ει' Ιπωϊι' ΕὅΙτεἐἔεἰτο, 
ἱτηοΙωΙε, τέιτιιοΙωΙι, σεεΙόάεΕ, όπϋΙι' 'ε Στ. ΒΖετόεἐτε, 
(ει Ξ8ειι€ειτόΚ, ΒΝειτοΙα ιἰειτοΙοὡεΙἱ “Μεσα Ιωιηἰ), ει' 
ΜΜΕ ει' Μπακ: πωπω έτοιεΙαπ Με ΡτοοοιιττεΙ άτέΒέ.Ι3· 
Μπι ειά]ει Μ, :Μπιτ ει' ωοπιιαδήπ Βονεειἱ. Η. ει' Ια:ιωΒιιι· 
εἰ Β:ιιαΕΜηι ΒετότοΙΙιοτ πιπἱηἀοπ ΜΜΜ πππ·Ιι ΜΒΑ Ρτό 
Β6ε επϋετέττ 442 εοΙπἱΠἱιιἔετ ἰτιιειΙι ΠΠ, :Ια ΜνότοΙΙιοτ 
444 εομἱΙΙἰιιΒετ ΙιιιπιειΕ Με. Δ _ 
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° Ρα·σεΖ_ΜαπΙκ (δραι·6απΙΙ.) 

Μοει ιιιέιι· 196 $-ΙιεΙἱ οειαιΙμάειικιΙε Ι. Ι. (ο.) Ροιιι 
@τα ιιιτοπιιιιΙΙ, ιιιιειετιιιτ.εί Ιοτειτ Ρόκα: ιιειιιοεειΙ‹ Μι 
τοτεέιε όε Ιώιιι:ιμ:ΙιΙι ΙιειεΙόε, . Ιιειιιειιι ΙιειειοιιΙιειιτέιε νό 
8ειτ ιε ΒΙΙΙΙΙΙξ ΙΜ: ιιόιιιἱ ιι)·ιΙνειιιοε ΡέιιιτέιτΙι:ι. Μ; Ιειιιότ 
πιοΒΙεϋΙόι1Ιιδ2το1]ϋΙα ει' Ιιιιοιιγοε Ιαιιιιωοτ ειό.ό ιιιτόιε 
τεΙιε·τ, ει' ΙιιιτάτιειιΙωι οειτειΙόΙιΚειΙ 3ιιωΙιιιειιό ε:οτειιοεε 
ΡτόΙΜΜεοΙΗ.όΙ· 

ΚιειειΙιοιι Ιαιιιιει;οι Μό 1ηίΙΨά110εΙιιτό28Ε Εότ Μπιά 
ΙιεΙΙ πω, ε8γΙΙ: ει' ειοΒέιιγοΒΙι εοι·ειιαΙι' “Με”, ΙιοΒγ 
πειροι:ιΙιιιιτ, ΙιοτειιΙόπιτ, ΜΗ ΙιφΙᾶιιαΡοιιΙιἰιιτ πιο8πιοιιτιπτ 
ΙΙοτεειιιόιιμΙΙΙετ, Ιιέιι·ιιιι Με ϋε:νεἔεοεΙ‹ὲΙ‹Ιιεπ ἰε, Ιιιιτοε 
ΙιοΙΧτο ΙετοΙιεεεόΙΙ, 'ε ε8γ Με Ιεειιιιειτοτ ἱε νεΙιεεεειιεΙε 
ΙιοΙϋΙε. ΕιεΙι νειΙόιΙΙ 3όιόΙωιιγ ἰιιτέιετεΙ:, ιιιρΙΙΧεΙα ιιιἱνεΙ 
ΙιοιιιιιιΙΙΙπιιι ω Ιότειιιε-:ΙΙ, έε ιιιἰνοΙιιιΙωτ πιω· Ιώιοιιίοι·εώ 
ΙεϋιηνοΙΙΙιει:ι 'ε Ιιιι·ΙειροΚΙιειι·ι ΙΙΙΓο]τετιόΙΙ, ΙοϋνοΙιΙσ Ιειιιειν 
τετέε ιιόΙΙώΙ ιιοιιι ειιΞΙεϋΙΙώάτιοΙΙ. 9) Α' ιιιιιεοάΙΙ: Ραπ 
Ε6νοΙΚεεϋ οιΙΙΙΙεϋιιΙδ τιιι·Βγει. ' 

ε. δ. 
Οο·επά * αάόεειέ απ”. 9 

ΜἐιεοἀἰΙ‹ ΙΙειιιι.πιτΙό ιηἱΙνιιιιοε Ρόπιιαιτ ει: οι·ειέΒ' 
Ιεϋ:Ρότιιώι·ει, πιω), εϋτΒετό 5ιϋΙιεέέ Ιάειόιι, νε18)° ίμι 
:ὅειἀεἱ, ἔειιἀειεἐιΒἱ, τιιϋ- 08 Ι‹οι·εεΙιεἀϋὶ ιΡω-° όΙιροεμέ 

...ΙΙ- . - 

θ) Ρει·εεΙ γ νειΙόεάεοε ει·οιΙοιἱ ιιι:η;γειι· ιιόρειει·ϋ πό Ιενόιι παπι 
απΙόιιγΙιε' ΙΙιίεΙοιέιέι·ο, ιιτιοΙΙγΙιο νει!ειΙΙΙ ιιιιΡΙ 82ϋΙΙΒέΒΒΙΙΙ" πιο;; 
νοιιΙιατό Ρέιιιότ ΙΜ: Μιλώ τοιιιιἰ , εοπι εΙιιιοΙΙόιειιιΙόιιεΙα , εε·ιιι 

ιιιιιε ΙΙἰΓοἔάε :ιΙά ῇϋ9εΙό,' ειάι·ιιιιιιΙΜ.0ΙΙ: ΙιΙΙόΙ.ι-:ΙΙ::Ι ίεΙοεει·ιέΙειιιΙϋ 
ιια:Ιι πισω νέΙΙϋΙΙ. 
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εό8 τέιτ8·γειό οιόΙοΙιτα,· να” ]ό8.ό!εοιη ἱτιτἑιἐτοΚι·ε Άει. 
ει' Β·σιάέιδο!ι' Ι1ενετϋ τ6Ρόκιιεἰτ ΙώΙοεϋπ ΓοΙειοἀἱ, ίστ 
ΒὰεΒα ὶιὶἀἰςῇα, εΞε έτεττϋΙε όνοιιΜιι: π1ε8ΙιειτΑτοιοιτ Ιω 
πιειτοΙαιΙ: Επι. Α: ΠΙ), ΚόΙοεϋπιόεεΕ τειιἀειετἰτιτ ιπἰπιά 
οιὲγἱὶε πιἱηά πιάεΠε τι-Ξειι·ϋΙ ΐεΙπποηάετΙπιτΙειιοΚ, 'ε ει' 
Ι:ϋΙοεϋπιό α! Βοειάο1τ τϋρόπιόΙπει σεειΙι ίιΒγ 3ιι0:ΒΜ, Μι 
]κότοΙεινόηγέτ πιέετιειΙς ε!εό]:ι. Ε' τεΜιπετ.Βοπ οι οτειέυ 
ΒοΕ” Ρὁιιιτέὶτειἱτ νεΙόΒεω ει' δειάειΒο!θ ΡετεεΙ7Βειυ]ι_ῇειἱ 
ΜΔΕ Ιε!ιοτ.ιιε πιοκιἀεπιἰ; ιἱε ωἱνοΙ ε' οιἱιηιεμεΙ πω:: ε!! 
πε!ι, 'ε ο' τἀτἔγ' Βἰἴε]ιόεο Βόιαγνϋη!ι94ειττεΙωάνα! πο· 
Με ΙωΡοεοΙαιΒειο ιιἰιιοε, ει' Ματσε ΡεΡἰτοεοΚ' ί1Ηέτ 
ωωωΙ πιόεοΙαει ΒΔΩήιιΕ ἱεπιεττοτἐε νόΒεττ. Δ · 

”Μο8 Με!! ]ΒΒ°ΥεΖΙ1ἱ ειιοπιβετι, 1108)! πιόπιιοΙΙ)· νεΙόἀἰ 
Βαι·ιΙιοΙι ει οτειέΒοε ΙώΙοεϋτπιεΙ ει” ΙεἔΒεπιεὁΒΒ Ιαιροεο 
ΒιτΜιπ νοΙταΙι 65 νωιωιΙι, Ρ. ο. ει' νοΙουοιεί Ιερό 
ΒἱΒΒ ΒἱτόΒειιιΙ‹, Ρότ1ιτέιτέΒεια ει' Βοτεττ ΡόπιιΒϋΙ οΒγ ΒΙ 
Ιόττ εοφ Μιττοττ πιέ8· , Ιππιειτι ει' Κόιτέιτεεεά;;τιαΚ ΗΠ 
οεϋτιόιτε. Μἰειετἱιπ ει: οΒΥἰΙ: τιι!α]όοηοεΙ.ό! ιτιἐεἱΚτε έιτ 
ὶΝ; ειιωπκΠε οειιΡέιιι εειωεΒεΙἰεΙ‹ νιιΙέιικιΙ: 'ε ει' τέεινεἔ 
τιγοεεΙι ει” Βοτεττ ΡὲηιεἰΙεηεΚ σεειΚ ει: οτειάΒτόΙ 6Ζωωι 
Ιιιιιηοςῇειἱτ ΜΡτέΚ. 

Δ ?Ό ε. 
Βά.<ποσέσιμε ΜΙΙα!ασο!ε. [Ασει'αιμσεΙΙεσήα|:επ. 

δ'οοι'έ:6.ω επ - σΜΜηαπάαϊο.) 

Μίάϋπ νειΙειιτή ειστοποεότόΙ Η388ϋ έε πειΒ·γ τδΡόι1 
ΜΒΜ Μνάι1ό νΜΜεττ:ι ο8γ ΕΝ ππι€έπιοε επ1Βετ' εο8έ·ά 
ίοι·τάεειἱ παπι οΙό8εό8εεοΚ, ει οτεάετἰ νέΙΙ:ιΙόΙι νει8Υ 
ιετνΒόειἱτϋΙι εοΙαιΕτωΚ εἔγεεἱτοττ ετε]όνει ἰ8γεΙιειιιοΚ 
σιόΙΙποι ]ιιτώ. ΙΙΙγοτι νι3ΙΙει!ειιοΕ Ρ. ο. ΙεϋΙί”ϋΙάτο, 8ΥειΚ 
του πιω Π3Ιάτέειτε ἰπιἀἰτειιτὶό ΚοτοεΚεάόε, Βἐιη·ἐΙ‹'ηἰ 
Μπα 68 πιἱνεΙόεε, ν] ἰρειτἐ€οΙ‹”, €γάτοΙΞ ΜΗΜεει Μ 'ε :Γι 
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β νάΠψιτ' ίο!ματ.Αεέτει τετνειε0.τ τϋρόπι-ευωπούτ Κε! 
οει€3Μς ηπ·όΒΒ (τεπιὰειοτἱω; ΠΙΟ-ΙΜΟ ἱ`. ο. Ρ.) εκπι 
πιιι3Βι·ει; ωεΙΙγεΙιοι τόεινόπηεΚποΙε πιενειιιεΙα, 'ε :Μπάου 
Βἰτ ἴοΙειόΙὶτπιειΕ, σε), πι" ιόΙ:Β τόε2νόιη' ΒεΠιοτόεότε 
οΠγ ἱΒότεττεΙ, ΙιοΒγ α' ήπια υγοτεε6€ετ ει' τόεινόπηεΙι' 
ε26τω. ειοτἰιιτ ΓοΙοειι]άΕ, 'ε ωἰιιὰὶεπ Φόεινότη ιιτι'ιιι 
άν0Πω11τ και” ίόΙόνευΜηι ΜΒιετΠε. ·Βιετι ηγετεεόε-τόει 
ει, α'«πιἱτ οειιειΙέ·ΕπιεΙε (ἀἰνἰἀοιι‹Ι) πιενειιιοΕ, 'ε ει' πιοΙΙγ 
ει”πά!ΗιΙειτ' 56ΒΒ ΙιενεεεΒΒ ειω·οποεόνυΙ ΈοΙΒΜΙιοι Βόέ 
Ροετ τ6ΒΒ ΒενεεεΒΒ, ιιόΙια` εεπιωἰτο ΙεειΡειά, ιθε οΠΧΙιο1· 
ιτπι€ει _α,'ι·όεινόπιγΒεΙἱ τϋΡέιιι ἱε νοειό!)·Βειι ίότο8, να” 
Πεμ” τόειίιπ ε! ὶε νέει. Ε' Μάι· :ιήιι«:ΙειιΒεπι ι38·γ πιο, 
πο." πΥετεεόΒετ, :ιει€γ ειοτοποεοΕοο:Μιαιώ.ε ΜΜΜ 
πεπι νά:·Ιιειτοί. 

Δ: Μ)! ΙετεΚόΙιεΙγ ωΜτ, εεω ει' ιδρόκιιτ, απο ει' 
]ω1ώιτοτ' @επι Βἱιτοεἰτνέιπι, Βειι1Ιι πιονοτ :πιω ΙωΡ, πισω ἰε 
όι·άεπιιοΙ, Ηνενόπι ειιοάι εεοιετ,ατιὶἀϋπ ει :ιΙεΞιΒΒ ἱεππότ 

1:οτειιάό Έπιπ1:οΙδ σΙεΡἱιἐε:ι ηέεινόηγεε τέτεεεάθοΙε άΙΙ.ειΙ 
τϋ13.όπϋ(. - ν · 

8. 5. ) - 
Ζά!ο_Μάπαϊκ. 

Μἱπιἀοιι ἰἀϋΒοιι νοΙιεΔΙε ΜΙ), Με Ιι-:Παϋ οωΒετεΙ-ι,ΙιἱΙ‹ 
ε” εοι·ε να” εε]έιτ ΜΒάδοΚ ΑΜΙ ε:ϋ]ωόΒΒο μπω επι 
ΒεττἐτεεἱΕηεΙι νει€γ τιιδαιΙσπεέι86τ ΜΗ εϋτΒετϋ ειοτι1]τε6. 

ΒΜ τ6ΡὸηιεἰΒΚε! ειτἐιπγΐοΙοῷτὶ ιιΥετόειΚεάέ·ετε ΓεΙΙιαει 
ηἐΙτέιΙ‹. ΕΖωι ιιιεοπ3εεΑΒ· πάν :Πειτε τω: ΗΜ ΕϋπηϋΙετ 
ειοπιΒαπ.ἰΠγ ε1·Ι‹ὁΙοεἰ εποιη πέΠιί1Ι ἰε ε16ϊοτόιιΙ, 868; 
εΙΝειτ.οι πιἱπἀεπιϋττ, Μό! ει”1.ϋΡόπιι πως, οι ἱΡειτ οεοΚΗγ, 
Ή' ΕΜΗ Βγι;πι€ε ΜΜΜ ΜΙ, 'ε ειάόεεέ8 τότνόηγοΚ ει' Κα' 
ειοΙΙετιπἐνεΙ Μπι οΒγειόΕμ ΤἱΙτό 'ε Βϋπιτειϋ τϋτνέιιγε-:Ι‹ 
κι ιιιεοτὐεοὐ€ Με” τϋΒΒυγὶτο ΙιεΕ.άεταΙεπσΕ , τὲειὶιιτ, 
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ιιαἱνοΙ Η5ηϋ Βῇἐιτειειιὶ, τόειἰιιτ, πιὶνοΙ ει'_Ι‹ϋι·η7ϋΙει‹ἑΙ0 
ΒιιωΙππο τιειΒγοΒΒ πι εικιΒετὶ Ι1εώτιατο|κόπιΠ. Απόπι ει: 
ιιιεοΜε' σωστο οβει τειττσιἱΕ, ωεω1 ΓϋΙοΒΒ ωοπιάόΙε, ΙιοΒγ 
ει' ιιο€γοΒΒ πιχετεεό8· ΜεοΒΒ ΒὶιιοεεἀΒΒειΙ Με πιι-ι€νά 
εάτοΙνει, Έ 6 ει' ιἰοΙἔαἰτ πω· ιϋτεΕεὶὶΙε -ὶιιτἐωἰ, Βοξ” 
οεαΙε Ιο€ιποΙεό επϋΙ:εύΒΒειι, ωἱἀϋπ :ιήιιάεπ Ι:ϋτόΙ επι 
]ωά, ΙιεΙΙΙου οι ηἀό88ύ8ἰ τότνόπηεΙ: εο€έα:ΙόΒει !”ο!)·ο. 
ιηοὰιιἱει. η · Ε › - 
:χ · Ρρ8πηατοεΒειΕ ε? πιότε!7' ἰττἀεἐτει ΜΒ· ἱιιιὲιοτεΙ‹, 
ΙΜΙΑ' 11ποδεεοτιιΉ; ΜΒΜ:: ιἑιΙοἔτα· 2όΝόιιγοε νειΒγ,-Βει 
Ιε!ιοΒ, πιόΒ οΙοεόΙ›Β ΙοιπιειιΜΒοη, Ρόπιιι ΜιρΙιεεεου. ΠΥ 
ΙγοΙε ΙώιίΠοιόΙι, ει' ιτιοΙΙ)μεΙε Με ευιιιωέιΙιοτ ὶιι8ό :Μο 
ΒοΜ·ο., πι] αέε νΞεοΙτοε 6Ιιόιοτ-άαταΒοΕτα, Βίιτοι·οΚω, 
όΙεΙεωειστεΚτο εισΙιτε!ι ΙώΙοεϋπόιώ, πιό8 ε' ΙιόιέΡΙεοτ 
Μπι 82ύ.Ι11088.Ι1 τέιωειάτει!ε, 'ε :Μπιτ ΙιεΙοτ Κπτεινειιιεεταῇαἱ 
Δ]τατοεειὶΒἶ εΙειΡἰινὐπγειἰ; ΙιοτιιηΙώωι Ιιοτιπάιιγὶ να” ΡΜ 
ἰαπιποΡἱεἰ ἱιιιὲινὲιιγοΙι νεαΜπεΚ. Π8μικι ειόττ (Παει ό8 
Γ:(επΚ!ιο:ιΒαπ Μωω ‹Π Ποιά, ΜοιιυἀεϋΡἰὸτεΞ πιενετ πή 

Ό εοΙτοΚ, 'ε ει!αΡΜάειιΙι τετνο ειετἱιιτ οσε!ε ειιιτιχἀ Ιεωτιεποπ 
νεττεΙ‹, πιιετιιηἰτ ει: εΙεΡἱτνἀιηἰ ι6Ρόπιι' Βἱ2€08ἰἰἐ8ἐ1°8 'ε 
ει' ΒοιεΙόε' ΙεὁΙιεό€εἱ'_ΡοιΙἐεἐτει οΙόΒεό8οεπε!ι ἱτὲΙτι-:Ιι; 
έιπιΒέιτ πιοΒιόττέω, Ιω” ει' πιεπι πιἰτπἱἰ€ 63τειτοε να” 
ΡΒἰΙειπιτοΡυε Εε:εΙὅΚ ει, ΙωπιιποΙαπ όιιΒειειπιιΙει·ει ίϋΙοΒΒ 
ἱε τυΒταττέιΕ. ω) Αη8ΙΜΒπιπ, ΙιόΙ ἱ€οηΒϋΙοε τότνόιιγΒο 
Ζωή τοπιάειαΜιε ειετἱιιι, ει' άοΙ€οΙαιτ εΖετειἰΙ‹ ει' Ιε!ιο 
τϋεόΒἱ.ὅ τετωόε2ετεε ΐο1γ:ππιιΚτει οπἔεἀτιἱ 'ε οεειΙ‹ ει, νἰει 
επιόΙόεοΙι εΙΙοιι όνιιἱ,ἑει” ιἑιΙοἔΙιέιιοΙιειτ τϋι·νέιηθε ΚοτΙέι 

έ 
 

10) Δ' ιιγετέειΚεάέεΙ:»6Ι εΙεΡἰτοττ ]ώΙοεδι:ιι6 ΒιιιιΙωΙωτ "Η 
ίιΠιέιΒΒ ιέιΙοεΜιοΚατ ΓτειπΕ- έ:: Α:ιςοΙοι·ειέ€οΕΒεπ ΒοτέΒΒ:ιτι 
ΙοπιΒει· Δ-01“ωι πενειό!6. Δ: ιπόΒΜΒ:ιπ επι ιι]ΑΒΒ ίιΜΒείι 
ΜΜ.ΚειτοΕ ΜεοκιΙύ πιύΕϋι!έεϋ άι: ι:ειιΡέιη ΡΙιἱλτιιιιι·οΡὶειἰ οιιΞΙιι 
ΞπτέιετοΧ, ,,ίι·ἰὶεπ‹ἱΙγ εοοἰωἱεε" πάν Μπιτ. ` 
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ιοΙύετιιιεΙΙοπΙ:.ιιιει8Μοε Ι:ετεεετιιοΙι οιι€εσ;ΙτόΙΙ. Α' ι:.ΙΙοε 
τα ΙώΙοεόιιι6ΙΙ Η1Ιϋιιόεοιι ε' νό8·ι·ε ει:ιΙιειάειΙιιι:ιιοιτ Ια: 
τεεΙακΙ6Ιι (ΡεννιιΙιτοΙΙοτε), Ι:ιΙαιοΙι οι' τότνέιιγ πιο;.;ειι€ετΙ 
Ι Γ. 15 Ια. ρ. Ρ. Ι:6Ιοεϋτι $ιιιιιιιιάόι·ΙΙιοΙάιιΔΡοιιΙειατ 11/4 
Ια. ΙωιιιιιτοΙ; @και '20 ΜΒ ΙιόΙάιιειΡάιΙτα Ι"/.. Ρι·οοοιιωη 
20-21-ι€ .ιωΠιιωσ ειιιιιιιιάότι ΙεϋΙϋιιΙιε68 ιι€ΙώΙ 20 Ρ. 
Με, 20 ΜΗ Ι00-ἱ€ ΡοιΙΙΒ 11/4 ειέιιιιτΙΙιόι·τ νοτιιιἱ. Α' ΙΙΙ 
ει' ΙιοΙάιι:ιΡ 1.ιωιω Μάτι ε" ΜΕ Μετα ιἐιΙοΒΙΙΙ ΙΙΙ 
νάΙτέει, ΡοτΙόΙΙΙιειιιιειΠ: ιιόΙΙΙιΙΙ νΙεειιειΙΙΑΡ]Ιι; Μ. Δ” πιάεοιΙΙΙι 
ΙιόΙΙιειι ωιμ1.ι, ΐόΙΙιοΙάκιειΡΙ ειέιειάΒέπ Βιετ τω; Με 
Η ΜΡ ιιιιιΙνα-ιιιε.:.εΠ· όι·εττο, ποπ εΒόει ΙιοΙάιιειΡΙΙαι 
ιιιειτοτ 11Ι:ίιιιι1 ΙειττοιΙΙι Ηιετιιι. Α' ιεΙΙσΒοΒιιτ εἔγ έν Μ 
1.ϋΙτόνε:Ι ειάμΙε εΙ Ιεϋιάτνοι·όεειι έε ΙιΙι·ΙιιΡΙπιιιΙ Ιιότειε 
Με ΙιΙτόοιόε Μάτι. ΙΑ2. εΙειάειιιΙΙό ΜΙοἔοΙωιτ. Ιεϋιιιόιεττο 
1.εωωι. 'ε τόΙιιΙε Ιειβτι·οιιιοΙαιτ οειτοΒιιτιιειΙ: Η. 

Υ Α” Ιιέ·κ:εΙ Υετε:Ιιτιιιιιιτ ΙιειεοιιΙό Ιτιτόιοτ, όε ΙιειεοιιΙό 
Ιιοι·ΙΔιοΙΑεοΜι6ιτ €οΙμιιιωιἰΙ‹, (Η: θεέ;; ιοετϋΙοιιε5 €ιΙειΙΙιιΙνει. 

· ° ΡοΙεττο ειιιιιΔΙκιΙ ΙοΙιετ, ΙιοΒ·γ ιιιεοτεινεττο ΙιοιιιιιιΙΙ 
Μπι; ειπα εἔχειει·ϋ εοδόάεειΙεϋι' ΙιειειιιάΙΙιτέιτόΙ πισω 
εοιιτΙειΙΙιοιιιιιΙΙ. Ι 

.τ ΠεειΕπιειιτι ΙΙ:Ιοάόιιι ειιιΙἰτιιἰ, Ιω” ε' οιἰΙεΙ‹ ιιἐ σει 
ώΙδπιιάε' Ι. 2. Α. Ροιιτ]άτ ΒΙΒΗ. Ι 

ει. δ. 
Κω·εσΜά68 ΜΙο.ιι6Μέσ. 

ν' Α' Π. 2. Β. Ροιιτ ΜΑΜ σιόΙ' οΙόι·όεότε, Ιω" τ. Ι. 
πιέιιιοΙΙγ ΙαιτοεΒοάϋ:ιεΙα ΙιἱποΙωι ιιιι€γ ειιιιιιιιει ΙώειΡέιιιτο 
Ιονότι ειίΙΙ-ιεό8ε, Ιιἱιτοε ιάΙο2ςτει τϋετόιιτ ΙαιρΙιειεεοτι, εειιι 
πιἰ ΙεϋΙϋιι ωωΖω πιοιιι ΙότειιΙΙ. Νἰτιοε ἰε ειίιΙωέ·8 Μ. 
πιἱνεΙ οι, Ι" ΙιότιιιίΠοιεένο τἱτΙαΙΙιΙι εεει;, 'ε ει' ΑΜΒ 
ειάειετ @Η πιο8 Ια:ΙΙ ιο8χοιΙιι, ιιοιιιι ει' ιέιΙο8οτ) τοπιά 
ειστΙπιτ ει' ΙιιτεΙΝΡόιοΙ1ει. Α' ιιιΙά6ιι ΙΙΙ)·-ιιοιιιϋ 82ί.ΙΙι8έ·8 

χ . 
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ΜΜΜ οΙ6', :Με ::ιόΙ:·ε εΙερΠοπ Βε::ΕοΕ ειοΜειι .:·ε_ῇΜ 
εοΒἰΜἱ. ΜόΒ ε' Ιοεε!εΡοεεΒΒ ο:ειεεοε Βἱ:όΒε:1Ιφ]: εεε: 
ΠΙιειτέΙ: ε, Ισια:: εΡειηοὶ ρἰεετο:ο!:ετ ετε:η ό:: ειϋε$ 
:·:1άεΙ:, οΙΙ):Ι:οτ :·όιό:·::ι, πω· ά:εε:εΙ:ϋνοΙ:' ιεΙοΒε:·ε ΜΗ 
εεό:: Ιιἰεὸυἱ. Μεε Βε::ΕοΙ: :Με τονεΒΒ ::τωι:ιεΙ:, όε πω:: 
εεε:: :ιε::ιεε έτσι, Ιιε::ε::: :εεε :οι:ιοΙΒετΙε:ι όε εΙΙε:ιάό 
Ι›ε‹:εϋ ε:·ι:Ι::·ε :ε Ι:ϋΙοεϋ::ϋι:ιεΙ: ]όΜτεΙϋ Εε:οεΙ:εάϋΙ:::εΚ 
τὸνἰά :άϋ:·ο με” ει:::::::εΙ:ετ. Πο” ε' Ι:σε::Η8ειθεώΕΐ 
Ι:εάνοιόεο απο:: εεεόάεάεεΒε:: ε' Μιτοεεεε']:ο:Ιετε::: 
κά! :ε ΙόΡΒετ, ε.”Ιοει31εΒΒ εεοτοΙ‹ ειο:::ο:ι:ε:: Βἰιοιηἱτ]εϊ]‹. 

` · Π). δ. 
ΚόΙσεϋπω ὐαπΙα ι 

Α' ΡἱΠεπετοε, άε._ εοΙ:ειο:· Ιοε;εϋ:·ΒετόΒΒ ειίΠ:εόεώβ 
ΚἰεΙὁ8ὶτόεε πω:: ει όΙειι:εΙ: ειόΙοεΒ εΙεΡο:. νε:Βετϋ ει:: 
:ζόόεΙ::ϋΙ :ε Ι:εΠ 8οιιάοεΙ:οά::: ε, 3όιε:ι :::.*Ρ8ειάεεεε 
:ιεΙ:. Ι.ότεεϋΙτ :ε ε' €ο::άοΙετ Ι:όΙ τϋΒΒ Βό! 1:ενεεεΒΙ: 
ειο:·ε:ιοεἐνεΙ ::ό:::οΠ): ο:·ειεΒοΙ:Βε::. Ι)ε πο:: ειετε:ιοεό:: 
πω:: ε::ιε ΡόΙάεΒεειόάεε ,,::: ε ε γ ε ι· ε ι ο τ ο :ι ο ε ό τ" 
Ι:οΙΙ όττο::ϋ::Ι:, Π) 11ε:ιο::: ει όνε1:οάό 8ο::άοεεεΒοτ, 
πια-ΜΥ Με ε' Βε::Ιδ Ι:οιεΙόεότ ωἱωἱωΒε:: έ:: :::::::Βε Με 
εό:«Ξ, :::ι:::ΙιεΙετε: ε:Ι:ετϋ!τεΙε Έ ει ο:·ειε€' ]εεε:·ε Μό: 
τεΙ: Μ; ε' ειοΙοεεόε·, ε' ::ε8·γΙιοι- 68 εοΜ”εΙόΙ:::ΡεεΡε 
άἰ8 ε' ΙοοιΙ:ό:Ι: :::έ:ο8-άτεεε:: Βιετωτό. - 

Α' ΚόΙοεϋ::ιό Βε:ιΙ:οΙ: τόειί::τ :εεε ::ε:::ϋοΗω!, ΜΒ 
ΒγεΙ::εΙ)Ι›ε:ι ει ειστε:: Ιε::ε:ιάό οιόόι:1εΒε::ΕοΙςΙ:εΙ πι:: 
:Με ΒεροεοΙετ.Βε::, :ὲειἰω; ::ιεΒε:ιεΙΙόΙ:. Μἰεὰε:: εεεΦο:: 
Μ): Ι:ϋΙ6::ΓόΙε ειο:Ι:ειετϋοΙ:, Μ" Ι:ενόε εκεΙε:ιοει πεσει! 

_Μ) ,,Δ' ::::Ι:ει ει ο:::Βε:::εΚ Μπαρ ιιε:ει:‹:εέῇε, ει: ίίιιε". 
8ε]::ΑΙ:ή ΜΜΜ, Εεε): ::1όε εΒγύΒε:·ίι::τ β εΚε:::2ι: ,ε ῇόιε::: 8ο:: 
:ἱοΙΚοιάειι :ιέ:::εΠγ ::·ό::Πι Η οι ἰΡει·-ὁΙὁ '8::::Μή-Γο]Ιό ίο::ιάΚ 
ι:ει:1:ό|: σαι:: επι:: εό:|εΙεεωι. 4 
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Ματιά τό!ιι!‹. Οιό!τι!ε1°ττ ιιόινε εεε.!ιιιΒγειιι ιιιε8εΒγειπε!:, 
'ε. νει!ειιιι!ιιτ ει' τϋ!ι!ιιίε!ε Βιιιι!ιο!τ (ει' ιέι!0€!ιά20!αιτ Κινέ 
νε) πιιιιάκιμτιοπ τι' Ιιετεε!εεε!ό!ι !ιόιιγε!ιιιειιε εε ει τω. 
πιενεε !εϋι·ιιιγ!τεεετε, ιι” ειε!ι ει' Βειά:ιείι€ι εε ιιιτ'1!ιιιιι· 
τε!σε8!τεεότε ει!ειΡ!τνέι!τ. 

Μὶιιᾶειιϋτι. Μι ιι· Με ότι ει' !τόιπιἱνε!ε ει' ι6Ρω 
ιε!ι 'ε ει ειε!ι Μπι! εει!ιόιό!!ιετ6 ιεινιτάεο!ι' !ιἱιιιιγει ιππ 
τω 1101τμ]ϋΥΘτ!ε!πιειιιε!έ 6,”, ωιω ιιι!πϋεέ8ϋ!ιτό! πάω! 
!ε!ιετιιε; οττ: ε" !εό!οεϋτιιό Βιιιι!ς, πιε!!γ ει' ειΠ!τεόΒιεε 
τδΡόιιιε!ιετ νε!ει!ιοιιπτιιι ε!ϋτει·ειιιτι, τι' ]όειάεο!ι' !ιο!τιιπ 
!ιενει·6 έττε!ιεπε!ι εΒ)ι τέει ε τ ίοι·8έιε!ια !ιοιιτι, τι' 
Ρειιιιιέ!!:ϋ! ειί1!ιό!!(ϋάϋ!ιετ οι ιιιεοτει' ιιδιοιιιιιιτιειτό τετ 
!ιότό! !ώπιιγεβΒ!τι, 'ε ειεΕπε!Γοἔνει οι πιο: !ι!!!πεεειτ 
Γειτἱ, ιιι!πι:!ετι !ι!ιοιιγκιμι! ]ό!!έτετ εε ι!!ε!ύετ ύ.τεειτπειτ. 
Ηιιιιειιι ιό! ιπειώε8·γειιϋ!ι, ε” τω”, ι!ε τοπτοετε!τότ 
τι!ειττ: πο”. τ. ἱ. ε' Ρέπι!ιει]τιτ!ιατέιε'Κόκιπχε!ιεε8ετ να· 
!ό!ιτιιι οι ἱΡιιτ τοττ!!τετι !ιτιειιιάτε. Μιε·Υ!κϋ!δπ!ι 
ΜΒ ε" ο!!)ι 01°52έ18 Κέιπ, ιιιε!!)·ιιε!ι πεΙιε οι απο. τετ 
πιεττεε8, α' ειϋΚεόέ 6ειτόιιιόεε ,ε ει!!εϋι·πγί!!ετε!ί!:εά 
νειεεε !πιπιι:-ιε νειέι·ΐοιιε!ιιιι ει·εάετ!!ε8, 6ιιι!!!ό!ειε τε! 
!ει;!ει!!ι εε !ιτι!ει‹! :ιι ἱΡειτἱ, εττε!πι! 'ε ίεπγί!ιόε! πιιιτε! 
τεε€' !ιἐι·ιιιε-ιε ιθΡωιμπ, εε ε” ο!!γειιι τω, ιπε!!γ πε 
τε!ιιιι !ιοεειεε ει!οιιι!ιει ιιιετί1!νε πο” 8,801°8έι.!τε!! ν!εει:-ι 
τιιττοιτειττιετι τ1ττὶι°ι ιι] ε!εττε ε!ιτεάνε, πιίι.εο!ιατ πιει· ει' 
Ριι!δετιι ε!ϋ!!ειιΡοττε!επει!ι ειεπι!ὲ!. Ι!!χειι!ιει τι' Ρο!,ςιιι·ι 
80τΣ!τ!8 ει ιιτιόιιτ ειιι!!τεττε! ε!!ειι!ιειό εστ!ι:ιπ !οι:ιόάι!!ι 
!.ιε. Α' ίειι)·ϋιόε, ιιιε!!γ ιιπιοττ :ιι ἱΡειτειετειτε 'ε έιτε 
!ειιι€μιτειριτοττα 3ό!!ετ ειϋ!ειιιειιγε, ἱττ ε!εό, 'ε τι' Εἰ!! 
Έϋ!ε!! ιιιι8)·ο!ι!ι ιΡειι·ι·ει τιιιπειει!ωάνει, ει' Ιιε!!”ϋ!τ!! πιεθιτει 
Επι: ΜΗ !τιοε!!αιττ τ6Ρειιιεεε!ιε!ιετ επιιιιο!ι!ιοι τω. 
Ντιπ. Λ!ι!ιειι !ιιιιπι!ε τ:-ι!ύ.ιι,ΙιοΒγ.ει ειιε! !ιἱπειιι φαει! 
!ιειτό ειίι!εεεδ ει' Βενεε!ιε ντιΒγοποε οειτ:!!)·τ πωπω εισ 
τὶτῇ:ι? ()ε:ι!όε!ιιεΞ Γε!εττε πι" ει' Μι!όιι!ιεό8 ει' τετιιιε 

[πυρ η'. 
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ειωειίΙΙτο ειϋΚεόΒ· 'ε σ' Η:$ιδττ, πιοΙΙγετ ει' Γόμγίἰιὁεἱ 
:ιτέτιμειΙσπεά.8· 'ε ει” τἐτεεεἐιἔἰ τοπιάειετ ΙοΒἱπΕἀΒΒ εΒΒδΙ 
ΓοΙ)·ό ειιΙΥεΒγειιτοΙοη ΜΜΜ. παει; ειπιιαπωι!ι όποτε ἱρειττ, 
επισιό Ιιόω%Βεεεόετ Μπηιειτ. Πα :Μα @Η ἰΙΙγι-ιππιόΙ εθ·γ 
ΜΙΧ πιέΡοεπεΠ)·, πιοΠΥ ε!6ΒΒΙιοΙϋεόΒόπό! @επτα α' Ηδη· 
βιόε!μμ, ει: ἱᾶοΒεπιιιΘΙ_ΙΑτοιτ ΙιειΙΙοτμΙεόπ1εΙπιεΙιΙιειἰ€οπ 
ἰε βαμηιπάό, προ!!! οι όΙοτ' ]εναἱτ 6εινεάιι8·οιτ Μπα! 
8281Ώή111888 Εϋ!·ϋι."ϋΜ Μιπἰ, Επι, πιοιμάοω, ρω· ΠΙΣ 
φικέ” ηΙότ.ε:,>ζόε φἔχειρτεωἱητΜει' ΜΜΕ” Ιιοἀνε;ππιόιηεἱ 
ε: ι-:Μάόεοάέιεπ ὶεει1 Β: Ιεϋιιιιγϋνό τεειἰΙ‹, παπι Γο8-ο οι 
μιἰηὰειιο!ι ίεΙι;τηη π] ΕϋΙτε68ΐοττωτει τοΙιαιιπιἰ β α: Ϊ.9 
ΡεπισΕ "Με Ιςοιη·ετε; ει' Γέιιγϋιόε' Ρωιέτοωάώνά Μο; 
Βωξ? Ει π' Ιεύε2.Ρόπιιε! πιιιηΙειΠό Βατι!ιοΙσπΠ ὶε πιω· 88' 
Β:ιεικόν εεετ, Ιιεπειςη·οεξ ΙνοειέΙ)·Βεπι ·ῇεΙοι·ιἰΙε :Μέ εμ, σώ 
άιιΙειΒεωΙιοΕΜΙ ε8·γΒσΒαΡοεοΙτ ΚϋΙοεϋιιι6 Ρόπιτς31·ΔΕπίιΙ; 
:τιἱηοΙι ειιοιιΙπιιι τοΕφη..όε νἱΙΔΒοε ειἱπιεΕΙεεΕ ίεεπόεότ το 
γέιΒΒι·ει Μ!! ΙιεΙπιτξαποω. ΑἀἀἱΒ· ο' ῇε]ετι οιἰΙςΙὡειι Β Βεο!ι, 
ε' ξπω!ιοΙδ Ιε8:ιΙειΡοεΒ ἰειιιοτάῇο 'ε οΙειεείοιιο Ιοϋόμ Πω 
πιόπιἰ 3αναειΙπποΕατ ΙιοτάοΙι ΓεΙ, ωεΙ!)·ι;!ι τ:εε!κή!γ_τόΙρτ 
ωεΞηωπι ειοτἱπτ _ἱε, ώ ΙςϋΙοεϋιιι6 ΜπιΕοΙι' 16ιό]ροιη· Χαμ 
Μάι ιιειωΔπιότιὁΙὡοτι_Ι›ἰ2ιοεἰω&!ι; 6.ι·ωΙπιειψει Ρεἀἱε 
1εΙιετϋεω·ι ώνοιαιωιΠε. » · _. - Ι 

1. Μἰ:ι>τΙιοΒῦ· οι Α' ΒΔιΠι ΐϋΙαθΡ, πω· όΡειι Πτο 
Ιςεεμ.τό!ε8 ἘεΙινέῇόειἑΒΒυΙἰ. _:Μοδτεμ ΧϋΙοεϋιιζ5; , λπιἰ7ρζιχ 
τοπ ο” τε!ἱεε 36ειΑΒΕϋυγνιχεΕμ ΜΙ! ;1η:ΒοΜιημ 
πιοΒγβειι πιιἱτιἀεπι ρωΒοτιιοΕ ΓεΒνϋ_ῇαιναἰτει να; εβ,σ.?Νεβ 
θα .Ά οιεΙιότπ. ιΜο8·υΙ ΙεΙ‹6τϋιτ @ω Ρ0π1088πηές_ωΡΤ 
ΒγίΠοιεεω·ι Βεἰτνει Ιε8·)·επεΙε, ύΒγ Μο” ειΒΒό]_ εβ ω09ΐ 
ΙειϋΙε οΕπΙΒΜεαπεΙ:, όε ϋει`νοϋτΙεϋιόε' ,εεεΩόΒειχΙιἱιις& 
ΜΜΕ ο!ε6εόΒἱ @δει Μτς:εεό!ι. Ι Ή - ν .η 

2. Α' Ι:ϋΙοεϋπεδ ΜΜΕ εεπιιτή ΓοΙιν6”]όειά8τει ε: ότ 
ΜεΕόπε!ε ΣΟ ειέικιάΒότόπ ΐεΙϋ] πιο ειά3ιχή. Ειση πιεΒειο 
Νώε πιόΙΙιίί!, ΜΜΜ ει' ο2.6άιιΜΒξι:1ΚοΕ αι οτειέι8' ο8όει 

κ Ι 
` 

Ο 

κ 
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ίΈΊίν6 νο;γου:ϊτ ΐοά·θε3εΒει -ἰιιἀἰτΙιειιπΑ!‹;-οἐ5· ΜΥ ωΚϋ1ο8ἰ 
Ϊὅἱᾶἰιιἄιι!ἐιε€”ΡεἀΜ ει' τετπιόπετἰπόΙ ειιιιιδάνειΙ νοει6!»(.. 
€όΒΒ ΜΜΜ; ει" πι1ετιιηἱνεΙ ΜεαΜκιοετιΒΒ εε ει!τιποιηΙ;:ιτι 
όΜΙΙιοτΙνει ΙιοεεωεΒ ει” αιτώεει. Ε”ΓόΪο 8ειιζ!:ιεΔέ Ιςόνω. 
ΙιειέεοϋΙ @Με 888' οτειά8οε ΒιιἙώετ νιδτ!ιατηάτιΚ.. τ · Χ 
Η 3. Ειοπ'20 Ρτοοειιτ ΚόΙοεϋπτ Η ει' ΒιικιΙε εειι!ξΗιε!ξ 
ποπ ε1άτιέι, Ηπε!ι ]όειέ8ε ε: 4έι·τοΙςοξ !ιατιωίάέιΐέ τέιοέ 
πεη1 νοΙ:ιει τεΗπε!νε; ωἱενιετἰτιτ εεε-Μ Μιππωά τόει' Μὴ 
ίεΙειϋΞ σ' Βειώ: εΙόπ εΙεὅεὁἔἱ ]οι;>)·Βεβ Μπώτιώκ. Είτε όΙιοΕ: 
.”.”α) “Α' ΜΜΕ, π1ἰἀϋιι ω. ἱΡειτ 'εἔγἱΙ: :386ι; ΜΜΜ 
ειΕαήεί, μ” ιπἐιεἱὶωτ πιο τητοω]:ι εμ,84ι"Κό!ξεϋπόιόεΒϋΙ 
6'έγεάάωεεάέοτ Φίξ» ϋ2ιϋκι; ει' ΙπεοεϋΙοτοε ΜΙ:οΙοιόΚ έΡ 
μπι οΠό· Ιιει52ποτάβεπιε!ε ει' Εϋ2ϋπεόΒοοΕ, Μίκι: ει” Βοή 
!ξοΚ, 'β @έπί δΙαπ Αι υπεοτάεοΗέειΙ ε-ὅγΒοιενπὶ·ἑιἰ Ν:: 
ωε<ἔ·ι·οιιτοιπἰ πλε:ΗΜΙιεΙΙ. '!° ° ° ' · 
"Α (ι) λ' Ριπ1ΒόΡόπι οιά!τεΙ πιἔωἱΙἐΒ· ΈοτΒέιεΒατι πω· 
ηιάιή ΕἐιιειοτἰττετἱΙε. Ε: ει' τιιΠό2μοόέε οΠ)· οτεΜἔΒωμ 
ΜΗ οιόάιιΜΒεπιΕ πω, πι287οτι ειΠΙωέ8εε; Με” νοΙιειΙε 

~ἔέ ν:ιοτιξΙ: ΡέΙ:ΜΕ, βο8γ πιόπηςΙΙ3· πιέΡ 8'ΡΒΡῇΓο5ῇ; ἱἔεΠ. 

739' ί υ. 
Μ δ 

ἱεΔωεΒε:ετεΩτο; 'ε Θ., ΒόΒ2Ρόπιτ ειιϊωΒατι εοπι πω. 
ΒΙιιτ6Ιε Κϋνετὶαειέεεἱτ 11ιει]ά ειίεΙΒεέιόΙϋ τόειΒοη Βό 
νεΒβεπι Ϊο8]ιιΚ ιζωιθηε. ν ξ Φ ὶ 

Ισ) λ' Βειηὶιχωἱἀὅπ ει' ΙώΙοεϋτιτ ·ε'4ϊ3όέιιϊέ όΠοΚο 
Βἱὶ-ἰΙε ΡτοόόιιτέκιόΙ· Ια-:ιό.νε, οι ΣΒΒΪἄἰΜὲΪαἀΞεΖ πιέ:·άο!έβ 
Βόμύειπι -Βἰιτοεἱτἐιι. 'Πο Μι' ειἰιιτο- °οδγ Ραι·ξτι)·ί 9ο826ὲ 
ΙΪἐΖΕΘὶΘεἐ ν6ΙΒει ἰεΔ,=-τιἱιιοε ιπἱὲτΙ: :ΓΎὅΡόιΠι-:ὶ ΜΜΕ Μή' 
ἴἔΪἔεἱτόΒΒ¦Ϊό]Ἑὐὶἐι-:ιἰΥ `ΙέιέΥειι; πιω: ό' 1το8$ά:8 `ἔὲ %11δέ 
ἰΪΙἙΕἐ';Βτἑ ειΙεΡἰτύἐἐἱγοΕ ΚόιόΙό$ΐ,· ΚἱἈπεΚ ττὶἰηἀνειάἐϊἶὡ 
Ισια οΙεϋ ^όε παρε ·Ι46τέ-:Ιοε;ό€ϋΕ, τ6ΡόυιοΠεετ.° όεο·ιν 
ΜΜιτ!ειιι ιηοἔϋτἱιτ1ἱ ;- ωω·ι νἔε2ΕεεἐΒεἱΚξ£ :ι1ίτιά"Βοέικιέξ έ 
Ρότ.οϋέΚ Π. Α' @ΜΚ ροάἱἔ ιΠέτοβοάϋ ἰκιιὲιε£, 'ε :Μπάσα 
»Υπό εἔ;& Μέ ν:οέέτ6ετε Ι‹ἰιεειἱ ππι€έπ. ψ Δ ` 

ι 

' Ί 

,.ωω%·η,-·.; -Φ -·· . 
' .ι ..~>-5. > 

~__““” 

Κ 



ά) Με:: ::ιεεειο:::εεπεΙ ίοενε ε' ΒεπΙ:'·εεεεάεΙ:πε 
6ΡΡε:: οι: ΚειάϋάπόΙ:, πο! ε* ειεεό::): Μ::οΙ:οε :επά 
ειε:·ἰ::: ει ::ιεο:εΉ:ϋ:πιεΙ:ϋιε εεπέΙ:; 'ε :επ ε' ζω:: 
Ι:οΙγι :”ο8επετοεεπ ἱ:::επε,: ε' πόΙΙ:ί:Ι,' πο” ε' :ύ ΜΜΕ 
όε €εΒοπεπεΙ: επεσε. ΕΒγειε:ε:πἰπὰ ε' Ι:ε:πετΙ:Πε' Ιε 
ειεΙἱτεεετε :ε άοΙ8·οιπόΙ:·; πιο:: π:ἱΙ‹σ:· ε' ΒεπΙ: 33 Ιππό 
::ε::τ ό::εΙ:όἱἔ :πεεεάόεοάοπτ _ῇόειεΒ:·εΙ:πόΒ ΙθΟ-:όΙ 20-:Β· 
5 νε8γ 4 ειειπάΒε::ε ΜτεΙοι, Μάιο: π:::ε-::δρόπισε 
εαπ ΒἱνεπΒετ :ϋΒΒετ ει όΡ ]όει::8' ιε10Βε:-ε. π ε 

4. Πε :πετ ε' άόει:58· 100-:6150+ψ ο!ε:Μεοάο:: 
νοΙπε, εΙ:Ι:οτ ε' ΒεπΙ: :::έ·,ς ::εεΙ: ΙΟ Ρ:·οοεπΗΒ,>ειει ε' 
]όειεδ 60 Ρ:·οοεπ:ό:8· Ι:ϋΙοεϋ::ϋιπο- Με:: ε'- Η :σει 
8ειάεΙΚοόεεε ε!τεΙ επ:η::·ε ΙεειεΙΙο:.1, πο:: ε' ΜΜΕ 
:πετ Βεῇοεε:: εεἔἱιπετ, 'ε :πΙ:εΒΒ Ι:ε87]ε ει υιεο:εε·Ι:ο· 
ιόΒε, :πἱ::τ π:εΒε::εΚ Μιο::γοε νοει:εεόΒοϋ·οΕοιιεπ, 'ο 
:πεεοΙ:ο:: εεἔἰτΒο:όεΕ›επ :πεἔετ ΒετοΙ]ε. Α, Β::τοΚοεοΙ: 
:ε επβΙ :'όΙνε :::Ι:εΒΒ Γοέ:ιεΕ:δνεΙ:οάπ: 'ε ε”Βε::Ι: εΙ6:.:: 
ΗτεΙϋΙ:οτ ΐεππτεττεηἰ ,ἰωτεΕειπξ. 'Η 

Ειο:: ίεΙτότοΕ π:εΙ!εττ, π:ε8::::::' Ι:ϋ:πγίΠετε::ο 11: 
νε:.Ι:οιόΙε8·, πιέΒ· ετ:·όΙ ἰε··Ι:εΙΙ· ειπΙόΙ:ειπΠπΈΕπ'σέγ ε' 
Μ: ὅεἰεόε; με", ω: οι ιιι6ΒΜ Πεεε-·ι:εεεεεωιεε: 
Εώς' ό!εττε Ι:οιεεε :πε:·ϋ ΕόΡτε!επεόΒ ;4:πε:·θπ::έε' πέη:: 
:οΙεπεό8ΒϋΙ ΜΜΜ:: εΗ`ο€ΙεΙτ ιεΙοεε1:2887· Ρεπόειεε; 
νόΙ, Β:ιο:ιμεΙε:: νε” ΒόΙτε:58εε πετεενβἶττσωἔὰι 95616: 
Βε:::Ι:ε:ἱ, οι: ε' ΕΜΗ' τεΠοε εΙεΡῇε π:εΒνετνε πἰπβε.^ψΪ 

ΜΠιόΡ Ηεό:τε::έΙ: π:έ:πιπΙ): 0:·ει::δοϊώεπ εη:ΒΙ6εθ:Ψ 
ιό Βε::Ιι' εει:πό]ότ Ιότεεἱτεπἰ, πεειπεἱτ εεω:,· Ί:ε::έ.:τ Με 
νοι:ετ:π, νε" ο!Ι):Ι:ο:· τίἱ:·πἱ; εΙϋεάεπεξ::Κ ε' ίδ::.6:ιεΕ:Ι 
:·όειΒο::. Δ ' “ή 

με. 
Α' Π. Σ. οει:εΙ5:Εοι :Με τεΙ:εττΐι::Ι: νοΙ::ε σε): Π. 

πωπω: ἱε. τ. :. ΜΙ): Βε::ΕοΚετ, π:εΙΙ)·οΙ: ε' |ιο:πιέιπγοΕ 

Η 

  
 



-··Τ1Τ:::4 τα: 
 

τ? ιι 

ΜΚ Σα”..τειιτ!εε ι€αιΒατι!ε! να" πω!! 'ε Με νά!!α!ατι 
τεπτ!!ιιτϋ!! !ιό!τεεεε!ιτε ρω» ε!ό!ε8ειπε!ε. Πε αιταιι 
ειειι . Ροιιτ α!ιι ιιιιιιο!ειι !ιαιι!ιοτ,ι τα!αιι ιιιιικ!ειι !ε!ιετϋ 
Ρειιιται·τ !ιε !ιε!!εττ ιιο!ιια !ιοιποιιι, ιιιει·τιιιιιιάειι ει!τ!!ε 
ειιι!ἱτεττε!ι 'ε ειιιταιι ειιι!!τεπάϋ!ε.!ιόιόττ εΒιιετ!ειι ει" 
ειιιεε, πιε!!)τ !Σ!88!)1) πω· ιια8γο!ι!ι ιιιέι·τε!κ!ιειι παπι τετ. 
-τε ν_ο!τια. Α!αΡἰτ‹ιττα!ι υΒ·γαιι π. !ιαιι!εο!κατ ε8γειιεεεπ ε” 
ειέ!ι·α ια, άε ει.ε!ιετ ιε πιαε ροιιτο!ι' ΕϋΡεπιμΈε.α!α τα 
!ιαι·τα!‹, πι πενει!ε, αιετ!εειετε!!ωε!ι τι τειιάειετό!επε!ι 
πεπι να!απα!ι Μ! τα!ιπαεεαι. ΕτΠε!ιατακιτ ία ειεπ εεεετ!ε 
!ιετ, α' Βαιι!ιο!ι ο!!γ !εϋ!6ιιΓ6!ε .Γε!τετε!ι εε ιιιἱνε!ετε!ειιιε!« 
!εττιιγι1]τοττα!:,ςπι!!εετ ατα!αιιοτιτειειετεΕ α!α !ιοιπ!.α!!8· 
!ε!ιετιιε.. Ι.ειςταπαεεοεΒιια!ι ται·τιιι!ι τε!ιατ ειεκι!εϋ!εεϋιι 
ιεεε!ι' ιίατιιειιτετεεετ α' ειειιι!ό!ϋ τεει!ιεπ α' !ιἱ1!ὁιι!›αιι 
!ιο!ι' τόττ.έπετε!!ιε !ιε!εειόιιι. ι ι Α _ 

_ τ' . 
. · 'ω 

ν Ι 1 12ο @ο 
- Η Βίωεπτο-ύαπΙτ. ι 

σ ι 

χ, Διοιι·ραάο!ε, πιε!!γε!ειιε!ι ιιενεἰτ α' Βαιι!ιο!ε Μέλι 
τε!;, ετεἀετἱ!εΒ Ρόπινα!τό α!!ια!ιιια!ε να!αιια!ε. !)ε α'εαι· 
1αι!ε!κε!ι,.ιπε!!γε!ι α' τόι·ιεό!άα!ιό! !1α]τ.0τ.τα!(, αιο!τό 
!!89!% τπιε!!γε!ι !ιε!εΓϋιεττε!ιι, αι εἔγειει·ϋ ιιιτεινειι)·τ, 
@τα !ατό!ε, αποε!ιοΒοε τόιιι!εε!ε88ε .να!τοιτατα!‹. Μετα, 
πιἰιιταιι αι )αἔα!‹ατ αοτ!ιαιι !;!!ιοιιγο!ιτ8αττιι!:,_ !ε!ιετὅνε 
!εττ α!τ τόι·ιεϋ!δ ν!ιεΒ·α!ατα ια. ' γ 

__ Α' Ιιαιι.!ιο!ι, 6ει!εΒ !ιετεε!εεάεα! ἰιιτειετε!ε !ενόιι.τ 
!τει·εε!ιεάεεἰ τ:ιε!ο!ι ειετιιιτ Κε!! ςιειτα!γοιιιιιπ!ε α” να! 
Με” τε!άπτετό!ιεπ π. | - 

Α'να!ταε' ε!εϋ ειό!!α !ε!ιετε, αι τις), οι·εια8!.ιό! Μαα 
!ια ιιταιό !ιει·εε!εετ!ϋ!ιιιε ιιειιιε, αιο!ε Ρόιιιε!πε!: εω 
πιαεεα!ι !‹ἰεεει;ε!εεε. Ε' νο!τ να!ό!ιαπι α' !εἔε!εϋ !ιαιι!ια 
τε!ε_' το8!α!!ιοε!αεα, 'ε πια ἱε, τττωϋιι α”!ιετεε!ιετ!όαΪ επι 

-ιω·· γ εάν 4.7:- ·εω ι' - ...Αμ ~ . .- Δ , μια έ 
ι  

Δ έ ~ _α-: `*_;Ξ :ιι~ 
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ΙωΒΙ› Γο!γέιεει ωοΙΙεττ, ειτἑιιηΙιιιἱΙεἔ ΚονοεοΒΒ ε:ϋΙκεό8 
πιο τω, επι ΠΙ), ρόπινε1ΙΜε Π18€έΙ108 ΒσιιΜτοΙι' Πέπε. 

ΡατειάοΧ0ιιππΙα ΙάτειΒατἱΙ-ι, Ιαοεγ τόΜί οι·ειέ€ωι Διά 
ίϋΙάτέειτο ΙιΞτ.ήεάοττ ΒοτεεΙωάόε, ΑπιΜτ ει' ΡέπιπεπτοΕ, 
ΡέιιιΙΑΙ: εΞε ειιἰωἱτέιε πια ἱε ειἰπιτοΠΪ Εί1ΙϋτιΒόιδΚ· πτιἰπιτ 
νει!ειΙιει, Ι:ενοεοΒΒ Μ8ιΡόπιοεω·όνει ]έτ3οιη άι: ει' “Μτ 
επιτοε ΕέΡτοΙοτιεόΒ Ιοδοττ εΙειηὲειἰΙι, Μ. ΙΙ188°80τι€10Ι 
3ιιΙ‹, Ιω” ἰἀὅιιΕΒοη ει' ιιειἔγΚοτοεΙιι-:ὸόεἱ πά5ιενανέε Ιεε· 
Βγ:-ιΕτεΒΒεπ νἐι]ιὸΙονοΙεΙ‹Ι‹εΙ :ϋττόιιἱΕ; @Η πιέ€ ει εΙϋΒΙ› 
ειπΙε8ειεττ Ρέηιοεετο ἱε πειΒγοΒΒέτει ειοπ οι Μαι Με" 
νόἔΙποι. ΜἰνεΙ ειιοι·ιΜπι ει” ΚοτεεΚεάέΠ νόΒε26η1Μ3ετ οεσΚ 
Ιαέειρόπι ε8γειιΙἱτἱ Η, 'ε ει' Κὸιὁ!ειΒε!ἱ ορτό!όΙαοε :Μάο 
νενόε ττιοΒἱιιτ οεειΙε απο! ίο!)·τοιβατό, ἱιπιεη ε2ϋΙοιοττ 
:ποπ ιι16εοἀἰΚ ειίΠεεόΒ όε νἰιΙιἀεἱ οιό!, Βο<ι.Π ει' Μπα 
ΒυτιΙὡεΙἱ νέιΙτόΙενεΙετ, πιἰἀϋπι τοτειίΒ, Κβε:Ρεϋιιιό 0.οΒοε 
εϋΙ:. Ειειι οιόΙ' εΙότΙιοτὲεε' ιπόά]άτ ρέΙάι1ΒόΙ νἱΙιὶὅοεΒαπ 
Ϊ8ΪΪ08°Ι1€1Ε]Ι11€. Μ 

ΡειτΙαιε Μπα, άεβτεοιειπἱ ]όΙιἱτ‹-:Ιϋ ΙωΙππάτ, βόοεΒεπι 
184Ι-Βετι ιτιειἱιιε 12-όπι $οΙιεΙΒ:ιοΙιτ-:τ ΉΙωοεπόΙΡσττόΜι 
νάεέιτοΙνάη, ει: άτα Μί5ιειόεότ ἀεοειτιΙ›ω 31-ότε ίδιΜ, 
'ε πετώ! καιω· Ι:ϋτο!εινόπιμ :ιά, να” ΡεπΗ8 σε:ιΙτ Μιο 
Ιειϋ]ε ΚότηνόΒο @Ως Πε!. Το·έΥϋΚ οι όε2.νοΒετ. Ι000 
Ρωιδϋ :·Π;τει. δοΒε!ΒαΜιοτηοΙ: Ιωάνοιό ειΠωΙσπι Μπισκ 
Ιεο2Πε .ῇιιιιἱιιε νό€όπι ο' αϋρόοιεί Β:ιειΜΗΜΜ, άι: Ρατ 
ΚαετόΙνωο€Κότιιἰ, πιἰηοεοτι ]ο8:ι. ΕΙιπεδγ τεΜτ 8ἱιιἐιΙιοι 
Ιω” νάΙτειεεει Με νεΙο ει: αάόεάι·εμξη;νΜεό!ενεΙότ. 80 
:κι ὶειπετνότι Ι·'ειι·Ια-ιε Ι. ΔεοΙἰἀἰτΔεΔτ;ΐιι·Ι?ο8:ιά]Δ ει αϋπ 
Ιειτοτ, άε ό” νοειἰ μ' άοΙ8οτ, ιηἰιπΙἱει νέιΙτόΙενόΙ 11. το. 
ει' Ροι·Ιωε' ΒοοεϋΙοτο' ιέιΙσΒάτει 1000 069; Μπα ΙώΙοεϋπ 
δο!ιαΙΒειο!ιοτποΕ ΐό!όντο τ. ἱ. @Πω Ι-6ῇὲτ‹'5Ι άεσοιηΒοι· 
3Ι-όἰ€; Βόνο2ΚεεϋΙε8· σιωπή; Βἰιοιηοε 0/0 Ιαιωπι15]έτ ω. 
το ΙεΙιύιιιι. Ει ει' Ιε!ιύιοκτ Καππα ει' ιΠεοοπτο. 
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Α' ἀὶεΩοτιτοΙσε!ἱ 0/0 ισόΒγ -Κϋτι1Υϋ4ετΙιει_ ειειΒειτὶΚ Μ) 
ει' ·ἀἱνιτοιὸ_ ΜηκιτΜΒΙιοι. Σ.) μ' Βιοιόεήἰ ΙωιέιτηιιΡ' ιπποει 
8ΖθΒέΒέΒβΖ,» 8) θ: νέ1)Εό)0νό)ΒΘυ ἐτάεΜεπ ειε.·ωέ·ΙχεΕ ξύ 
τεΠ ΜτόΒει, 4.) ει ἐ€)ϋΚ,17ΠΠϋεό8θιει.. Ι..έιεειιΙε Μ1Ι6η. 

.ΙΕΚ ΓεΙνετι ΜιωειτΜΒηΗ ει” ιΠεφοϊ19.ό τοτπιέ·ειοτ επε 
τἰι1τ ϋτϋΗεό νεΙετηἰνο-ὶτὸΒΒτε πώ ειόπιΠνει,.ειι 6ιΙωΙ, 
140€) εΙϋτο ν:ιτι ΙεϊιιΞινο. Α, ΪοΙνετ.τ ΡόΙ:ΜΒιτι δ0/0 
ένο! ειέιωΠνει δἱοπι ί6Ιόνι·ο °25 Ποτ:Ιιύι Με, 'ε. ο' ειετἱιπ 
ἱΒειι εο!ωτ; οποτε 05:14( θΊἔ› Ποπ ειδ, έε ειέτριωγἱ Ισι 
ωειτου!φρ, ει” τιιειππδάτ 1ΟΟΟ Γιόττ @Ματέο 50/0όνο14φΡ 
0.., 68)! Μο” ιιιΙεωοοΒόρ 25 Π. 380/10 Ια. Μιωεμφμ 
νεειο1); τεΙ16.τ 880/10 Ετ. ρτιοιώυπποτώπωτ ό 'ει' κτέι1τό” 
Βατεἱττιειριῇει` εΙ)ϋιπέ4νεΙ ει) Ι0θθ τΠοτ τἱειιἑιτι Ι(8Ρ]3. 0 0 

2. Πεμιτιοιεσ ΡόΙάε9ιΙπιη Με ει” ΜΙτόΙονέΙ' Βιιτέιτιι;)Ρ. 
0ει.184?.. 41118. Β1-Ιφ νοΙω, ε8όει όντε: Μ) Πο; 11111114 
Με 8.3 Βειιι)ώτ 68 τ:ε:Πι 850 Ποτ ειά:1ει. ΕπιτιοΙε ἔ›Ο Π. Μ!) 
Κεωειτ0ει, .πιἱιπ οιοτηοΙε 52 4'. 39 Ετ. Ει 2 Έ. ΒθΙ:1·. Ρι·ειο-. 
τώπω,.όε 480- Ιώτ. Μιτι0ά_ ἰὰὁτο πα;) ειιπιδά. 

θ. Αιοτιο;γ ἰἀὅΒετι. ἱε._ἱ;ιἔ:ιτει€ Ιονότι ει' Βιι11ΜΜΒ, 
οΒγρΒόειεπι Μιτοε 608 άιωετετεε ειΙἐιἰτΑεεειΙ εΙΙὲαοττ ΜΙ 
ιόΙεγό11 άβεοοητόιέιειΙιοτ ει” ΙεεςειΙεόΒΒπι1: νεειἰΕ ειέ1τήτά 
δ. εΙειριιΙ. ΕΙιειΜ·Ρθετ Ι.ουάοηΒετι 40/0 30/0 εότ 10/0 0/0 
Η ε? ὰἰεοοιιτό: ι>ω-ωι.ιΠ 4-3; ΒέσεΒοιι ὶε άΙΙ)ϊοτ1:ιε. 
θεοΚόΙδιοΒΒ ιιΙἐι.ἱτέιευ γάΙιόΙενοΙοτ Ροἀἰἔ ιιγἰΙνἐιιοε Πιπέ 
ιθΜΞΒ έ·Ρρρ:τι πεπιπ, ττιειΒ.ὶηοε ΒειιιΜτοΙε ΡΘ(ΗΒ(:58_1ςηΖδο. 
τεϊυειΒ.αιέιΒοτϋ ὸἱεοοιιτόνειΙ νάΙςσηειΙε 41ο. Δ 

- 4..Ηεϋ:οτπε ν:πέ;γ ιεηοΒοηάε ἰἀὁΙὡειπ αι έιτ:1Μηοε 
Μωβ ο96Ηιοιατόνώ ει” νό)οιΙοιι οεοτεΙ‹, ΒιιΜεοΙδ Ψθ8Ζό 
Ι0/6νοΙ α' ᾶἰεοοιπτό ἰε Μ). ΙΜει:ιΕοτ 1σ;)]χέιιιιΕ” νἐιΙτόἰ Β 
12++2Ο0/0ετ νοειψετι:ιεΚ. 0 0 0 ν _ . 0 
. ΝΚ6τάόε: Α' 4-..ι.όιωι· ἔἱΪ10ο8ἐΕό]η0νσςιτ-ε α' ω.. 
οοπτόιτιεεεωιΙ?. ΕοΙε!ει :Πα11; Με” αι ό·;ρτοοεπι)ο ει 
ωμή» ε)ε ἰἔγ ει' νέιΠόειιωτιπέιΒει ἰε πω: Βοιό "η Μό. 
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ΜΜΜ; τὅΡὁιιιόιιεΙ: εΙΙειιΒεϊι, ιπἰτ ΜΗδηΒοη οεεΙ‹ ει”Ιιο 
τιὶτιιειΡΕοτ ΚαρΙιωτιει πιοΒ·, τί15τόπτ ·Ιιεειτιάτ νεὶιειἰ. Βο 
ε' Βιοιό νειΒΥ οι ἰητέινόιηειοττ εαπ πριμ τιιετΙ: ει: 
εΙόΒε πὶιιτατἐ8Ιιοτ πωηάωιΙώΡ @Μ ει' Ιπ:Ιε Ποτ.: Πειτε 
ειιωιηέιτ Με!! ·ίὶιειι1ἱο. » Π ι 

Α' ἀἰεοοτιτὸιεὶειιειΕ ΙέτιΥι-:8έτ, Ιιεειἰητε :Με εΙα]ώειτι 
ἱε,` έΙειΓοΙδπιτπυυΕ” εώς ἰὶΒΎΒε]οεεάἔεἱΒεη ίεΙτοΙΜΒ:ιτ]ιιΚ. 
ΝέιΙιιηΙι Η ἰΒειι ἱει1ιε”τε£ε8.8ι ει].ηει11ε, Βο8)Γ ειοτιιΙτ, 
τ6ΒΒιηάτο ΡειιότΙό επιΒετ ει” 88]εϊΕ νέιΙτόΙενοΙότ, νεέςγ, 
'ει' ωἱητ'_Ι‹ϋ2ϋΙ πιονοι2ΗΕ, ΚότειοΖνΜηότ άἱεοοτιτόἐωεεε; 
ιπἰἀϋ1·ι Ρ. ο. θΒ°Υ ιιιεοτιὶετιειΚ °Τ5ΟΟ Ποε !-ιϋτεΙ62%ώΝ; Μ! 
ΙΟΟθ Γίέττ: 5Ο0/0όϋεΙ ει:5.ιιΜμι ει"·άΞεόοηιότ. "τ" κ” 

“ΦΠΑ ΜΒ ἑιτιι-ἀἰε ο ο η ΗΜ Μ, ω16εω.= τ. 'ἰ. *Υ 
]ςει!ώέιτ πέβήΕ εδάι·ηοΚτόΙ νέα ιΕιύτιόΚάάέιη ητἱέϊτνο.ὲ-?.¦6ϋ 
πιιιΝεί.Έο8αάστπ: ΚἱεΙέ8ἱΕξ°ε|:? 'Η ΙιεΕέιτηάρ· ο!6ιτ πξωεωε 
Ηνέιιιήέ. ΙΙΙΥει:ι!τού ει' 87Αττιο!έ 'ΙΟίΪ--τὸὶ· Τ>4`ΙΟ"/όἐετ-ἰισ απ· 
Βοά εσεγ έν? ΙιϋΙϋτιΙόειόἔόττ¦ ἐε°Ιειτ£ἱΗΥ¦ειἰ!εἔ Κο·6·σεοΒΒόά·τ. 

Μ€`ἑΪοἐγεἄΙιοτ]ἰὶΚ ιπέ81σ€ό!]άτα 5- Ηοἔ17:·€ι"ἀἱωοητὸ 
Ζέιεἱ ρωωε)ικΒ:ΙΜιέέέιΜη "1α56γε1ωθεειςΑ Ιισάγωτη·ω: 
όν6τ 380:'ε έ' Ιι‹ὅΙἐΙτιεΡοἶ‹Ἀτ'·3Ό¦ 30 πεφτει ΜΜΕ; άσ κιειπ 
τηἰιιἀοτιϋτἑ, 'ϋὶ ο. ίει'"Ρ:€ι·ΞάεΙ 'Επΐ85" Βειτ1Βιι1έΓεεω. 

Α”. ὰἰεοὸπιόκ#εΙἰ ·ιιΐεπ~ἐὲ2ἶσεἄόετ @Μάσι ώει€Μοε 
ΒιιιπΚἑιτ'ϋιἱ; άο ει” οιόᾶμἱεΒαι1ἱ:‹›ἱθ”ἐ22εΙ ΕεεεπΑΙ1ΔΙε 
ΓϋΒόΡ είΈθ2όΝας ΙοτέϊζΜητέ6ΒετζΓτοΥιΕΒ6έΒε·ίοω·ο 
άϋΙ '@ατάἱπειὲεκεεηὅιεἔίΔΗΜ ω 613 εω1εο·ι(,· κ. 5·. 
ΡεΗ;23ΒξιΒ Ίώδτό; Πείεεο 'ά)Δεεζοικβιέ ιών' α!α€Ε; ε!ε ει' 
Ράι·Μ ξἱέζὶὶΪφβειΗε ἴε!'ἔἶΗἱ'ὶΑεἶἰϋτ,'ΐποϊιή)Ή·ο κυβάιιΚ, ω 
ιεἴὅἐἰ°ἄ€όῇἐἀιῖἔΒἰ ”' ' ή ά 
~ `μΠΊδη8ΐτέςΤοδόείξξδ ΤόΙΙιετ"'έ' ΗΒόόόιόιΔε;Μποτσ· ἔ‹ 

Ι:8εΪέ"°:1ΒΒὅΪ2ὶεΞ“ΙιῖΪ8)ἔ ΔΪΪΒεἔοεΪΒὲἱιΙι-*ἐνὲιπΚἱιιΩ 120 ππἰΠἰό 
ΠΣΕ ἐ1^ιέὶἔἰἰπνέιἱτὸἱεἔεἰεὶ°β"ΗΜέξίιιόί, ωοΙΙ5·επ ει” τιγει·‹· 
έόε, ΒΔΙΔ(ΙιἔἱἰΦἔΪ`:ἐἔ .ϋἐΙτ'‹ῇ?ε`ὲοἱοΕ τὁΒΒπΥἰτο Φϋνἱιϊ Μπάτ 
ηοριιαΙξ) Φων·δή·ιε2ειω·αι)εΡι ·‹'εέΖωι ω· ω? #οϋιΠ]ίι. 
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ΙἰόΜ ηιε=ς)·. Τοτπτέειειοε, Μη” ἱΙΙΥεε ετοάπιόημ 0811. 
·ράιι ε” πόΡεε όε ε8όει νἰἀὁΚοΕ' ΚοτεεΙιεάέεότ ΗΜ 
Ροητοεἰτό Ιιοὶγετι νΑτϊκιτηί. 

Εξ σειρ! :ιι οειτέιΙγιάε Π. Σ!. δ. Ρ0Ι1Ε]ἐηε;]ςἱ8 Με. 
Με έε πιονοι εάιιιιιΕ. 

Ι 8. 8. 
θαέάΜαθαπ|ε. 

» ΕΙ]ιιτέιιιΕ νύετε που ἰπτόιειΙιοι, πιοΙΙ7 όττεΙαπό. 
ΜΜΕ' Γόπάτ87α, πιοΠγ πήπιθ.επι Μιιι!ιοΙι' Ιεοτοπιι5]ει, 'ε ει' 
πιοΗγ, πιἱιιτ Δωἱιιὸοπ Κοτοιω, ειἱιιιοΠ7 τετΙιεε, :Μπι ὰἰ 
σεϋ, Θ: ει' ΜΒΜ ΙπόΡεετ, πιοΠΥ νἱεεΙἱ, ιΠάέιε και" ιὶτοΙι 
ΙεΙιετ. Ε: ει' οεἱΙΙε8, πιοΠγ ίοΙό πιοει ,,ΙιεΙετ πόρόπε!ε!' 
ποιου ΈοτάιιΙνα πο, 'ε πωπω νΜέγιάιιοπ, πιοΙιοξΠ α' 
πιγοιτιοτΒεΙἱ τιιο€ναΠώε' ιιιιικιΙώ]α Ιιο!χειτ, πιἰπτ ΒόΒοηέό 
τω, Έοπο!ιοτΙοι·ι ροενέηΒα νειεεεε. 

ΑιοιιΒεπι π1ἱνεΙ Ρόιπϋωά άοΙδοΙάκω 'ε ωηη];οςΜ. 
εοΗπιιι ει”:τιεαιΙ.σΒοτει όΡΡοιι πια-επι !οΒο:.όΙειω·ϋΒΒ ιιγεΙν, 
τειηἰτόἰ “Μ” Επεσε ΒεΙκἰεἱτςῇϋΙι νειετηἰ ει: οΙν:ιεότ, 
οιοπεΙνέΒοτι πωπω ιια8·γοιι οΒγειετϋ, άο αΙ|ςει]ω;ΠΑ. 
εε31πιπ οιοτέΒιι, ΒοηνοΙοάο1τ ἐε πει€)·οιι Βόιηοε ἱτιτόιοτ.` 
6.ΙΙιετέιικιΚ ίεωοτοτότο. ` 

ΕπιιΙόΙωιιϋιι!ι Ροιποεειια νἰεεπι ε' ιιιιιιιΜηΚ' Ιιοιάε. 
Μη πιειΒγειτάιοΙ.Ι. τό Η: απ Η ο ΚΜ, όε ωειέάηοε Βἰτό. 
Βειιι!ωτοΕι·ει, όε *όΡιοΙ]ϋΙε Ρέ!ά:αιι!, Μο" Τ(”ν:18οπ 
Βειτι!ώτ, ΕΜΗ ειέιωοε Ιιει·οεΙεεάόΙε' ό.ε πιέιε Ψ887οποε 
επιΒετοΙι' τϋρέηιεἰ ν21ηπει€ ιποοϋ ιόε όε Κειο!όε νόΒεττ 
Ιετόνο, ει' Ιετε!ιόΙικιεΙα πε: πάπια ΙεϋΙϋπ ΙείΠϋιι πιονόΙι. 
Μ: ειόΙ_ό πγιι€τιιτνάπγτ ει' ΜΗ Ιοτ.εττ ειιωιπάΒτόΙ, 
Ιιειιιοπι Μι ίοΙτοειειί1Ιι 10Ο,000 Π. ἰ@εΒ·οη Ρ6Μ νοΙΜ,_ 
πιέιΙει, άνω όινοπ ΗΜ! Μπι Μτειετ ΚότοΙοπέέημ, ςὶο 
ει'-Ιετει-ΕιόΙι'_ πιονεῇ πιόΙΜΗ ω] ΑΜιΒιημ 

ω. « 
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ΙΞῖιι 'Γοννιιεοπ Ν.Κϋτε!ειειπ ιιιαα·αιπατ, Ιιο8δι 
οιαιι Ε6τεΙεινόιηεπι ε!6ιπιιιατό3απαΚ δισ 
απ: ΙοΒοιτ 60 Π. ε.ιίιατ Ρέπιτ. 

Πα οιοιι ε16ιιπόπγι οΙναιόπι ιιειταπ ΐα!ΐοαια, πιε 
8α[ιιιιι ιπε8· πιιιι· πιέιει Ιιαιτειι, πιἰ Βόναιιιοι!ιοτπόΚ ει' 
ιιιόι:ΠιόΙ, έα ιιιἰ ε!εδεόΒε Ιαπωπε πιιπά Με ΐόΙτα, ιι. πι. 
α' Ιοτενόι·ο, έα α' ΒαπΙιατι·α πέινε, α' ται-αι τπαΒαποε 
€ἰτο-Βαπ!ιο-Κ' οιιΙψ-:ι αΙαιτ εΙ6αάοττ ΙιειΧο!όε ΓοΙεττ. Δ 

Αι οι:ιαπι ιπόάάαΙ Τοννπεοπ πεΙιειπ Β.πε!ι, Η 
παΙα 5000 πο: Ιοιοτιοιπ, 5000 Πιό! ιπεαιειπει·ϋ παει αά, 
να” ταΙαπ ι:εαΙι Βοἱιῇα αι 6 ΙιιτεΙεει παω! ΚόπγνόΙιο, 'ε 
ιπο8ιαπιετΚεάιΕ ΚέιπατοιππιαΙ. Ματ πα έπ ΡιτιΡιοιόΙ σαι· 
Ειναι ναειιτΙο!ι 500 Ποπ, ιπε8ιτοπι αι ιιταεἰτιιιαιιγοπιαι 600 
ΐτι·όΙ, 'ε απ; ΡἰτἱΡἱοπαΕ αιαι:Ιναπ, ιππιάεπ Βοπάοιπ Ιανο 
αιειπ ι·όΙα, :ποτε επι α' Ιό' αι·ι·ατ αιιαΙ Ιάθιαιτεπι; 6 Ρωι8 
πα ειί1Ιωέ'<ιο ναπ α'Ρέπιι·ο, εΙπιεθιγ ΤοινπεοπΙιοι έα ιιιαειι· 
ιπαπγοιπατ Βοαάναιι, αι 600 Γιο: ΙιόειΡέπι!ιοπ ιποαπαρια. 

Β' 8ιει·ιιιι: Μαι: ι·ιεΙιαπι 

Ι. Μιωι€ ναΙαΙιαπΥειοι· Βιαιόεπιπ ναπ, πω! ιιταεἱΙ: 
ιιιαπγι ΙιαΙΙ ἱτιιοιιι; ο' ιιια8 παπι πααδι Μπι άι: 

2. Πα ναΙαΙά Βόιιι;:ιτοιιιατ αι αιπιιααιΒ πια]ιποΙ]α_, 'ε 
πω· ιιταεἰτπιαπ)·τ πια, α' Βαπ!ιατοιπιιοι νἱειἱ, ποιό π· 
Βιοι:ιΙι, 'ε ότι Ιιαι·Βα πιαιαάοΙ‹, Μπιτ α' ΙιαπΚαι·' ι€αιΙαεα 
αι ιιταεἰτιιιαπ)ι, ιπιι: πα ό, αι είΪόΙε άοΙΒοΗιαπ ]έιι·ιαα 
Μι€ι·ο Μπα πέιαπαΙι παπι ιειιιαι·ι, α' ΜΜΕ ια Βα]οεαπ 
ίο8]αΙι απιια!ι καιω; έα πα απ, ΈαΙιοειαιπ, αΙἰΒἱ αΙια!, 
νααγ πιαε πιόόοπ αι Μια” ΙιαπιιεεαΒατ Μπιπτατιιιιιπ π, 
α' ΒαπΕαπ Μπαιι “παω αϋτοΙεεεόΒ·α αι όιι ιιοΙΙόταιπιδΙ 
ναι” τε·ιτοιπιτόΙ €οπάοεαοάπι, ω" ΙιἰΒαειιαΙι τα!αΠιατ 
πι, 'ει α' Και” πιοι.;Βιοτόεότε Μιι·Ιιοιται.τατπι παπι 038. 

Β. κσιωα€ωπω δοπάοεαπ3ε€πει€οιποπι πω; ιποι·ι 
Μι!ϋππαιι, πιι€ όειι·ενεειαιπ πια8αιπαι, ιιιααἰιιιιἑιπγαἰιιι 
ιπἱπὰοπ ἱειαιτ ρόιιιοπιΒϋΙ ΜΓοτ8ατπαιιιαΙι. νόμο ν 

ν 

π 

ιζ; .` 
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. 4. Απ απο !ιειΠΒιι0.Βο1)μ)το!,”ιιο8) ει, ΒιιιιΙαιτωιιιτι 
άοιι ιιΡτοΙοικοο ειιιιιιιιοοεΜιέιψ Γέιι·ειειτοπιι :και ειοΜε; 
εϋτ πιοΒΙονέιι ιιιιιιάοτι ιίοΙσΒιιο.Ιο εειμιτ ιΙΙοάο[ιιιο, τιοιιι 
οι ἱεοπ·ΙεΒετ. α..- . -‹ ω ι::· 

. Αι @επ το!έιτιιιιοιιτι πιοι:!οτ ειοηἰιιτ οΙΙοτιβοιι, ει' 
1ιοτοττ ΕιΟΟΟ Π: ιιιο€ιεπιοι·οεοϋΙ Τ.οννιιοοιι υπ ΕΟΟ (Μωβ 
50 ΐιτόΙ.ειόω]ιόιοΙοινόιιγι ειώθιιΠοτ ΒοιοιιιΒο,. ιιιι!ιοτ: 
ότι ιεοΒΚόιηγοιιιΒο Ι€82ο]‹, 'ο αιο)ϋΒΒι Ρειο.ιι.ιι)ιωι, 
Ριτιριοιιοξ ει' μπω ΙΟ άειι·οΒ 0:11),;·111 Βϋτο!οινόημ ΜΜΕ, 
ιιιοΙΙ)_οι·ι: ό οΠ)ε_ Βίιοιι0/οεοτι οε τϋἔτϋτι ιιιο€ΕειΡ)ιι· Τονω 
οοιιτόΙ ειΤριοτιιτ, ω... οι οΙϋΒΒιιιτοειιιιιιιιγτε. 187· τοΙιάτ 
Ο 1. Ροι:ιιΒιοτΠιοΕοτ πιοιιι ]ιοΠ ιιιΕιέι!ιιοιιι. . . 

Σ. Ηειγειζει!ει Ιι€ιεοιιΙό ΕϋτοΙοινοτιμ Ιεον4οεοΙ, 'ο ει, 
1ιειιιΜι· οΙιζοριὶ 'ο ΗΒιού, πιό Βέτο, οποιοι' πιοΙΙοτι: 
'ο οιοτι.ΕινϋΙ οιόττ οι ὅ ὶἔιιιι ΚότοΙοινοτιγοίριο τοπο 
Με ΒονἐιΙτειιιἱ.. .- ο ο . . 

δ. βοοΜι,ϋιιγνοιιι εονέιιιγοάέεο οΙοιιΙςοιι 0ιιτιοψι 
οειοιιιΒο Ι-:ὸΙιόεοἰιιι` ειειΡοτσιεέι8ότ, οε ιιιιιιόι8· πιάσω, 
ιιιιιιγ:ιάέιτι νο83201: ει' ΡοιιιτοιειιιιιτιοΙ. 

4. Νοιιι 0884; Μ!) Με ειιιιιιιιειτ, ιτιοτιιιγἰτο ΙζότοΓοι 
νοιι)·οιιιγοτι Ώνα, 1ιειιιοιιι, ιιιιιιι: :ιΙειΒΒ Ιιέιι)ιιΕ, ΒιεοΒΒοτ 
ιο, ΒιιιιΚάιχ:ιπιτοοΒοάο 'ο 4Έιτειειτι1εο Ποιοι ΕδΙΕΙιοτοΒ. 

Βο πιο _τειΙιειι·)ιι1ι οι ο” ΒὶοΓοιιἐιΚοΙἄοΙΜ ιο α' άο 
4ο8ιιοΒ: Ο Ο ι 

Ι. ΑιτοΙεό: ιιιόάοιι , οι Μιι·ιΙώτοιιι ιιγιι€τοτνέιιιέτ, 
(ιιιιτ,_ιτιιιιτ ίόΙοωι ο. οιτι1ιι.οιτι, τιιΙέιιι πιοιιι ο ω), ο! 
νοειτοιιοπι ιο, απο ει' ΙιειιιΙώι· εοιιΜιιοΙι ο8·γ Επι. εοιιι 
ιό, οΠοιιΒοιι ει' ΒόιηνοΒο ίοΙιττ ειέιιιιιτιιο Ρέιιιοιιιοτ ο! 
"Με ιιοιιι ΒᾶΒΥ-ΪΒ.; Μ. Ροάι€ ο' ιιιιΞιεοάιΙε ιιιόά οιο 
τἶιιτἱ ΚοτοΙοινόιι)ΐοιιιιοψ νοειτοιιέιιι οἱ, ειΚέιιιΕί όρου ο" 
Ιιοειιιι1Ηπιτπέι, ιιιιιιτ ω, (ιιιιιιτιιοΒγ ιιοτιι πόντο ειόΙειτιοΙε), 
'ο ιιοΙαοιιι οι·.οπόΙι Τοινιιοοιι ιιτειιι εοπιιιιὶ Ι:όνοτο!όοοιιι 

ποιο ΙοΙιοτιιο; πιοι·τι τοιιι τιιιιιιι οιιεκοόι! 
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ε Σ.. Π8νεεειότΕ. ε' ΒεηΕετΙιοιἱ ΙΒΜέεΙ” εΒνίΙε ΙΙΒΥ'θ-. 
@Με Εεεωε, ϊ. ἰ. Ρέηιειιι'Βετο1·εε€οεϊτεεε, ο" :πτωση 
εΒόειωι οΙοτινόειἰΙε; ωεττ έτι-ΒεηΙξέιτοπ1'ΒϋτεΙοινέπνοἱ 
Μπι :πε8ει ε” νεἔνσηὁηιετ τεττοωπιιεἔεωηεΙ, 68 088Ι<1 
ε' πιέιεΠι Κ.ίεεΒΒ κινετεεό8, ιι. ει. ε” Ρόπιι' ΜΜΜ: ευ 
Ινε, ,ε ε” ΡόιιιἀετεΒοΚ' ειεηιΙεΙεεετό!Ε· πιεπε!ινόε πιε 
τεά 11188' εε ·εΒ·ό.ει ΠοΙοεΒόΙ. - 

ΚόνειΙποιόΙεε ε' ἱετεΚὸέε ηόινο ε' Ιιότ πιόά' ]ό 
έε 1·οει οΙᾶεΙεἱ εΒ·νωέιετ εΙΙεεΙητεεἱιτ: @Με ' 

· Πεπιεπι νεπι πιόΒ· ο;-:Β·ν Με Ϊοτιτοἱπιὶ νεΙό. 
Τοννοεοιπ' ΙεοτοεΙιοἀϋἰ ΜΜΜ, νεενο:ιε 65 ΒεοεϋΙ‹-: 

Με ἰειπετετεεοΕ, Μάτ Μ1Ι6:ψωι Ρἰτἱρἰο εεπι ει όι1τοε 
ἱ1τ£ ιιιεεἱτωειινοιτιετ, εοφ ε' ΒεπιΕει·ἶ ΕϋτοΙεινόηνότ οἱ 
ΠΟΠ! Ι'ο8εάτε νοΙιπε Βόειρόπιι ΒεΙνεττ; τεΙ1ετ Ρἱτἱρἰο ἰε, 
Με :εφε-ει έτοιΡόπιιιοΙ Βεῇ!όἀηἰ παπι Με” , ε' Κότε 
Ιοινέτιντ·ιεοΒΒϋτιννέΒου ιτιοέςτεττ]ε> 'ε εΙΚεΙοὶτι εΖετἱι·ιτ 
:ιπέιεπεΙι Βιετ·νοΙο, ε” Η ιι€νειιοεεΚ ε' Τ0νν1150τ19.Ι1ἰΙ.ε· 

Π' 

Ιότε εΙνεειἱ; 'ε ἱ8ν 11πε!πος ε, ΙώιοΙοινόπιν ΙεόπϋΙ Κέι 
τε, πήΒ νεΙεΗ, ε' ΙιἰιιοΙε όΡωι ετετιν νε8·ν οιϋει Ρέππ 
άετε]εοΕτε νεα ε2ϋΒεόΒο!ΤοννηεοπΒοι ωε8ν όε Βε 
νε1τετ3ε. Ε? ειοτἱππ τεΙ1ετ ε' Κ60.εΙοινόηνεε τετιάειετύ 
ΒόπινοΙω6 πεπι @Με ε' Βεπι16επεΙ ΕὁινοτΙειτ ΕεΡοεοΙετ 
Βεπι εΙΙόΜε, Ιιετιωτι επ. εΒόει Ιεϋπόι·ιεό8τε Ιιἱτοτ!ῇεά, 68 
ἰΒ·ν οτειεἔσε Ιιεειοιι. Αι ιιτεεἱιιιιειινοε ιι1όάό Ρεἀἰε οεεΚ 
ειοΙετε, ΜΙαιοΙι ΡόΙπο Τοννηεοηηε! Κ: νεο τόνο; Ματ 
ε; ιιιεεἰτνειιν πέντε ειόΙ;- 'ε Ιιε Ποπ: ειόΙιεε Β, ποτε 
]ό ε” ΒενεΙτεεενεΙ εοΙιε 1ωεω, 11ιεττ-όπ ειεΙετι :Με 
ιιτεεἰτωειινεἰωωεΙ ε' Ρότιιτετοπι1ετ ΙξἰϋΓἰτΒειΔόω, 'ε Ρἱ 
τἰΡἱο Β6ιωΙ ἰ1τιιό ε” πινοιι1ει, πιἰἀϋιι ΒεηΒετοπιΙιοι πωπ 
νε, ε: πιει ιιτεεἱτιιέι οἱ, ΪιοΒ·ν ιιεΙε ρόπι2.τετοιτι πιει· Ιά 
ί3.τϋΙΙ;. - ε · _ 

ι 

Α' ΒόιόπιεόΒιιεΚ π:ιεε κινοτοεό8έ ἰε_°νεπιβ ε' ΚϋτεΙοι 
νέπν0ε τεπὰειοι·Ι›οιι. Π ε: Ξ 

› 
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Μ!ᾶϋιι Ρἰτἱρἰο ε" 5Ο-εε !ιότε!ε2νόπιμ τονιι!ι!ι ω, 
ειιιιι)!, ιιιιιιτ!ιει ό Τοινιιεοιιτό! 4ιτειιιγ πιο" ειί15τ Ρότιι 
!ιειι ευη! επιπιπιιιτ ΜΜΜ, 'οι ε: Βιεττε νο!ιιιι, !ιο!οιτ 
τιεπι νειιε Μ, 'ε ε' ειει·ιιιτ α' Βιιιι!ιιιι· ιε ειιε!ειιτ, :Με 
ει” !πότε!εινόιη 1ωω, Μ1!έτι ει” 25α!!!ε !ιειτό!, νιεειει!ιε 
τω, ει, !ώειΡέιιιτ, πιε!!)ιε! !ιενε!τειι·ιό]ει,Ιιει82ιιά!3ιι 'ε Γοτ 
8ειψι; τε!ιιιτ σε 50 Π. !ιότ ει!ει!ι!ιτιιι ιιιεθ·γ !ιειτό! !ιόπε, 
'ε νει!ό!ιιιιι 100 Η. ειο!€ὰ!:ιτἐιτ τεειἰ. Πει επ τεεειϋ!ι, 
νει!ειιιι!ιιτ τε!ιετ3ϋ!: ἱε, ί'ε!, ιιιιιια! α” ΙθΟ,θθθ ΐοι·ιιιττό!, επι 
ιιγι, ιιιιιιι!ιει :ιι ε' ειιιιιιιιε ωε8ΙιειιϋιόάιιόΕ ει' Βιιιι!ώι·, 
εε !εϋ2ϋι·ιεόζ ΚεεόΒεπι. 

Ιτιιιειι ιωμι !ιιτιιἱ ειειι ιιιόε!!ιό! ει' Βιιιι!ιίιπει Ιιό.· 
τοιιι!ό ιιγετεεόΒετ ἰε, 

Μεττ νε!ει!·ιέιιηειοι· ότι ιιτιιεἰττιιἐτιγιιδιει! Βιετε!ι, επι· 
ιιε!‹ !ώνει!ιειεεόΒετι ει” !ιιιιι!ιέιτιιει!ι τϋετέτιτ Η Με!! ει' 
!ειειι Ρειιι' ε" τόειετ ειάιιι , 'ε ει' ούτω πιει· τόμο Η 
ιιιοιιἀτιι!‹, ω! ΕΜΗ !ιει·εε!εεά6' 'ο Μένω !ιό!τό γει 
Βδιοι·ιοε' Ρειιιει ο!!δι ΒΥοτειιτι ἰοτοἔιιιι!ι, !ιοΒγ ει' Ιππι 
κι» ιΒειι εεε!ιε!γ πόειϋ!ιετ ιιιετ!ιει! ιιιιι€ει !185211ύ.1°8. Β 
ἴοτἀἱἱειιιἰ; 'ε !ιει Τοννιιεοιι ει' τιιι!ει !ετεττ Ιθθ,θθθ ἴοτἱιιτ 
τιιι!ε ε” ιιε8γει!ενε! τε!ιετι, ε:ετειιεεεειιε!ι ιιιοιιι!!ιετ3ει 
ιιιιιΒιιι.” Ε!!ειι!ιεπι ει' &ϋιεΙεινειιγ 20-25 Ιιεπειι Η: Μπιε 
Ιιετ, ιιιἰΒ ε” Βενει!ιιιψι; ΜΜΜ; ιιε!‹ἱ εο!ι!ιιι! !ιενεεεΜ;ι 
πω· ειίι!ιεόΒεε ει” !ώειρειιιτ !‹ἱει‹!ιιὶ, ύ” Με" ει' ιιι5.!ει 
!ενδ ειιιιιιιιιι'ίε!ει, !ιετ!ιατιιιειάιιτ, Μ!! Βιιτοπιιιο"εάετ!ε 
ιιγετεεε8τε ιιιάιτ!ιεψι; ιιιἱειετἰιιτ ει' ΙΟΟ,ΟΟΟ Π. ιϋΡει·ιι 
150,000.Βο1ι, 160,000-ιιε!ι, νιιΒγ 175,000-ιιε!ι ἱε !εόΡότ 
νιεε!!ιετι `ε ειο!Βιι!ετιιτ τε!ιετι. Δ ' 

Ει πιειιιοεει!ι εειιιιε!ειι!ε8 τιιῇιο!τ ίεΙτότ, !ιεο!νεε 
ο!νειεόιιιπ, !ιιιιιειιι νει!όι!ι τε-ϊιιγ, εε ειειι τειιι!ειει·τ Ιώνετϋ 
!ιιιιι!ιιιι·ο!ι νει!ό!πιτι !ότειιιε!ε Αιι€!!ι!!πιιι εε Αιιιετ!!ώΒιιιι. 

Α2 Μή” !ιειε!ὅ !ιιιιι!ώι·ιιει!ι :Με ειπε ειιιεε ειϋΙι 
8680, !108:γ ιιιιιοο!ι εεω·όΙι!ε Με ει' Ρέιιι6!ιει; ωστε Με 
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πιοΙ‹ἱ ωε8·ιίπε!ι νεα Ρ. ο. 50,000Έτ. ετεπχόε πω” Ρέπ 
ιε, 6 ειπα 100, πι" 150,000 Γτι·όΙ ειό!ό ειρι·ό ΜΒΜ 
Ιε2νότ170ΚεΣ ΙσἐειἱιΙιοτ, 'ε οιοΙιΙιεΙ ή” ώςοοιιτ.όι, ιιιἱπιτ.ε 
Μι Ι‹6ειΡόιιιιεΙ νι51αιιώ :11ει8:Ηιοι ει' νιΗτό!ενοΙεΙιετ., ει'ἶ 
Ρεια86Ρόπιιτ ΡοάἱΒ ωε8Β88Ήει ει: Όττε;ι-οτωι.ι Ιιοιιιλ έκ 
Κωδ ΒϋϊοΙεινόπιγεἰ Βενεϊ!τάειάτα, ωοΠχεΕετ πιοπΙπιη 
ιιιωπ όι·ι5Β:ιπ τϋεκόπι ΜειάΙπιτ. 

Ιωά, - ιπιπειτο πιοπιἰιιο ιἰο Βειιιοἱε ίειΒιιΙει πεπει 
Βατιιι·, - όειτο εαπ νεαϋΙ:, 'ε ει' οιόάιιΙειΙπιπΙεο!ωτ Ξυ 
τιιΙι Μ. ΟοπιάοΒιιαΕ οεο.Κ Τονντιεο11 Μάμα σε), 88082' 
ΜιιιΕΛι·-ωτεεωεοτ, πενειιϋΙα ειεΙε' ειάπιαίτό εειαιΜτ «θα 
Ρέιαιτέτ:.Μ Βιι11ΙσιαΙι, ΒόΒε!εινόημή!ιοτ ΒειιΕ]οδχεΕηεΚ 
(ΒειιιΕποιο), ,ε πω! ει: ο8όει άοΙοΒ· ει' τυΙει]άοπι ΕόΡό 
Μ: 'ε ει!ειΕ]ε1Βει πει όΙιόιτεινε. Α' ΙεϋΙϋυΒεόθ σε:ιΙε ει' 
τβΡόιιιιιο!ι έ8 ΒόνειΕοιόΙε8 ει' ΒειιΙαιοτέιΙε' επιπιι€τωΙ:, 
ει' Β:η·ιΙ:' ΜτεΙόιιοΙ: , Έ ΒατάεΙ:ϋτό:ιεΕ :ιειΒγοΒΒ τεήοάοΙ 
πιέΒειι 60, 'ε ι18ΧΜπέττ, Βήτα ει: οτειι38οε ΒὶτόΒειι1· 
1εοΕ, ει' Ιαοτιιιέιιη' ΙεϋΙϋιιϋε 8οιιάδει 6ο οΙΙειι6τεόΒε ειΙειττ 
νειιιιιειΕ. ` · 

Α' οιόάιιΜΒΑπΚ τοΒάτ οΠγ οτειέ8οε Ρόι·ιιτάτ, 
π1εΙΙ7Βο ερ” τόεινότηεε τίπτωεόΒ ΒἰιοτιΥοε 811ΙΙΙΙΙ18. τό 
Ρόιππ Π) Ιοτεε2εη, 'ε απ: ΜΗΝ; π)άΙνέποε |ιέιΙοδ·τει ει, 
ΒόιόπεόΒτόΙ Εότ-Βέτ6ωβ να” ιιό8γ ειπηγἱ ΡέπιπΕϋΙ 
οεϋκι ίεΙνεειετι, 'ε ειόττ ειρ1·όΒΒ ειιπιπώΕπι οειιοττ, :τύπ 
άετι ΡἱΙΙηιπιτΒωι Π:Ιπιοπιά!ιατό 'ε εἔγειοτεπιἱιιά Ι:ξε:Ρότιι 
ω! ΒενιΠωπάό Ε6τεΙεινό1ηεΙιετ Μ. Μ, Βειιι!ηο€γοΚ' 
πονο εΙαττ. - 0 

Α' οιόάιιΜΒεωΕοΕ' ειἰειΡἱτἀεει ΙΙ1όά]άΕ, ειειΒἀὶμἰτ, 
ειοΙώεεἰτ, οιἐΙ_ῇειὶτ· ει' Ιαοττι18πη' Ι”οΙϋΠοΙοτο' ωἰηϋεό 
τ. 

Π) ΕεΒΗεεΝο ρόπιιψιρ , πιἱτε οἀι!ἱεεΙό ιιιι!ίιιιιΕι·:ι οτε:έΒοε οιέάιι 
ΗΙΜ1111οί; άΙ!ἰτοτωι, 600.000 Ροιι€6 ΪοτἱΙ1Μ Ε: ει' ενω ΜΔΕ' 
ειΜρτὁΕἐῇο νοΙτ. 

δ. 

έ* 



Ιδ 

Μεικιά!]ά!ι, πάω. οιΙωϊι·Η πω. 
' | 

Χ 

-4ε Α 

δω α'·'ΒεηΕκθοΙι 1ΗΖΕ0έειδ8έ2,”8 1ϋΒΒ ΠΕΒ Εϋι·ιηϋΙο 
τοΒοτ) τπιοΙΙδτοΙε, ει' Μάη)! ει' Βα1ιΙςεπη)άΈθΙόΜ εοΠα-ιΙ 
ΠειώΒΒεπ ωσ:€!ίο8ψι όι·τωιϊ ει, οΙντιεό Αι Ει2τόΡΜπιπ 
ΜΜε2ϋ `εΊότειοττ Μπι1εοΙδ · ΙεἱτἀεὰΒόΙ· ·'ε· τόττόπειώΒόΙ, 
«Μπα Εόό.Βο εποιγό ΚόΖδη$ό8εε τε]πόΜΙοΕΒόι. Πευ 
Ρεϊτί ης? ΜΜέιποε ῇσἱΙετιινοτιἐετ ιχῇἀτιἴιτηΚ ]εϋΙϋιιόεευ. ΡΒ 
ι-ϋτἔειϋΙε8 οΙνειεόἱηΚ` Η87οΙππέβο; 82 Μ: ΒοΒ·δ· ει, Βο.τικ 
Ι1ΤἱΏ'ᾶ?0τ1ἱΡἱΙΙ8Ι18νΕΪ›8Π Ιεόει Ι683,6:1, ΒειιΙε3ε€7οἰτ 
ΙσύειρόκιιεΙΤο!νόΙταηΞ. Ε: ει' οτἰτετἰιιπι ΜιιιΙαοε 
τϋΙι-:8.τε πιέινοπιι, ιει`·ιτιἱ ετιπ]›οι·ἰ ΩεεωοΚ ει, 36 όΕ1%έ%, 
]6· επιόειιόε,? όρ τϋεἴϋ,`_όε ειειΙπιἀ~ Β6τΡάτοΙιςάε, τ. ἱ. 
ο86εεό8' ·ῇεΙο 68 εΪήιΡτοπιΔῇει. Μἱ8 οι Ι'ωιτιιπειτειά, εά 
τω;"Βει νωσ 'ίο·νΜειιτιΕ ττιΔεΠΜ], Κότίηάϊ που 8εΒἰτιιἱ, 
ΐ'88'), ΜΜΒΒ, εεΒἰτ ει” τουωόεια-π ττιιι€ει;' ο!ε Μι εΙα!ε:ιά, 
ειΕΚοι· ει” Β:ιβΚ Βετε;;, ,ε ει' 1)ΗΠ1ί, ιηπὺαΙγεΞιῇα, ιπειἰτυ, 
ταδειάόε Ξ ὁενεΙιιωἰνΜ€οτιοειειΒΒ ει” άϋ8νόειιιό!; οι ε!6Ι 
εΙ ἱεΒετ ειαΙμάι1ί; ει, ι17ειΕοιι τει€εά. ώ ° ~ 

4 ω. 8. . 
Ε Κόσε2|εεωπέτιΜ|ε: . 

ν Α, κ:ιόάι1ΙειβειιιΕτόΙ 1110οάοτΙ.ΜώόΙ ΚἱνἱΙἀΒΙἰΚ ι 
Π Ι) Πο." :β μπώ)! οτειά8ΒΔη Μιιι!ι ΑΠ, ΜΙ: ει' πόΡ 

@Η οειτΑΙΥτει ειειΙωά, ιι. πι. ΒειτιΒΒἰττοΙιοροΙιΝι όε 
3ε€γΒήιοΕΙόΚ Μ. 

:~ ΒεπιΜήττοΕοεοΕ ειιοΙ‹, ΜΚ ει” ΒΑΛΕ, τ($ρέιι:εϋΙ 
ε2οΙέίΠό ειιιιπιπΝ: ¦ όεε2ετε ιιἑΙ‹. 

.ῖςἔϋῇΒἱτβοΒὶόἰ‹, ΜΚ :ί 'ΒατικεϊΙτεΙ Ιάει.άοττ Κότε 
ΙεμνόπιμΚετ, να” ἱε ΒειυΚδοΒγοΚετ, ΙιόειΡέιιι ΒοΙγεττ 
ειἐ Μιι1ΜύΙ 2 ε=ςδαπέιεπόΙ οἰνιἑειἰΕ 65 ΙαἔιτϋΙ Ιιέπε ειά]άΕ18) 

 

Η) Έ' ΜΗ κήπου”, ΜΜΕ ΗΠι:Ηό, απου οΒγ 8ι0ιπό!γΒει: Η εεγεείΠΕε!, 
γ μ. ο. ει, Μιὰ' ῇοΗγοἰ£ π' ι·έεινόπγεεεΉίε εήιι€ύ;γ Γοι·μΕΕ:ιήθι έκ 
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; Α',!Ις6τ. νοειιεΙν` νἰειϋυνε ·ιιε€νοπ 8%8ΖΕΤΙΖΙ;Π ότε!ε4 
Ιωἱ ΙΒ·οπ Ι:ϋΙϋτιΙσό1ϋΙ:. Α2. ΙεΙεϋ .εΗν ΒοτΙετοΙτ "ειπα 
(Ζέτα) τέτεεεεε, ωεΙΙνικ:Ικ τε=έάεΙτ :ί ΜΠΕ' .ιει·νο, τϋρόι1 
ιοΒόε-ττόεινέπνοΙ _ειεΙυε ΙιετετοιιεΙι :ποθ Α' .ωεω4 
‹Ι_ἰΙε.ΠᾶΙ€.€οτ3εἀεΙιηο ητε;;εΒεπ Ιιετει·ιεΙεια, «Ισ €νεΙεο;·Ιεἔ 
τΙΙε8, Ι8ειε τετωόε2ε1;εαοΕΒόΙ, οικεΙι εποε ·οτειάΘ' ΡοΙἔ> 
εετεΙτεειοτΙΙΙ(οιίΙσ, ωοΙΙ)·Βοη ε" ΒειαΙι εΙεΡὶτνε πω: 
Α' ΒετΙΙιΜττοΙεοεοΙιό ε? 1ινοτρςό8, εΪΙοἔνΒΙτιοΕΙύΚό ε 
ΒόΙ17θΙβΙΙΙ; ΒεττϋῇϋΙεε4:«-ϋεπνεἴ0ἔΙεΙό Ιιε1ιοι:ε ε' Ι1ΙτεΙ, 
ωεΙΙν__νἱε;ο1ιτ ε” ΙαόσηΒΙι1ιετι ·εΙεΡυΙΙ , - ε Σ ···# 
..-,_..Αἶ.1ινετεεόἔ 68 ,ΙοοΞενοΙοια ω” επ: ε': ΕϋΙ6τιΒεόἔῇ 
ε'.1τι.ίε'- Ρτετἰισπ ιεεεΙο ω ΡτειὶιιιιμεΙῖεοιἱοιἀἰε Με” 
ε8νϋΒνϋ° @Με τιιεείοτιτοΙεε ει οΙ.σϋπεΙ: εάιωι ε'εΡεΙωετ; 
'επι' ΒιιμΚΒἰτιοΙιοεοΕυε“ι1όινε. ε” ΒεαΙιοτ ·Ιιεε2Ι108εΙσΒε 
11εΙςΙΙόΙπό, πήπιτ ε' Ιε8νΙ)ίττοΙεΙόΜε.Α Πε ε: επι1ΒετΙ 
τ.ι;ικη.όειοτ ειεειόΙνο8, 6ο ειιἰιΙόε Β:Ιειτ ειπε Ια:ΙΙ νὶ 
τεΙΙε0211:ἱ. _ · , ›Ι·:. , _ ε 

Ι Α? ΙΦεπΙιΒἱττοΕωοΙε” πινετεε68ε Ι1έτοιεΙσειι ε111ωω 
νεεει·βει:, Ιιεπ1εττεΙς6ΙοεϋπιόεΒεπ, ἀἱεοοπτό 
ιεεΙ:επι. - · - ° - · · ε 

,, _Δ' νεεεντεπέινε ε” ΜΜΕ πιἱπιἀειπιόΙ Ι‹οάνειὅΙ:Ι›. 

ΙιεΙνιοΙ.Βου νεπι, πιοιποεεΙι ε' :ιεἔν τϋΡόπιιεέπτ, Ιπεπιεπτι 
ειέι·τ ·ἰε, Ιιοἔν επ _ῇοΒ·νεἱ εΙτεΙ .2έΒ--=4·ειετο2ΙιεΙΙ.- Ει 
εΠεΙ εΙώτπή επιΒειι ειω·Βνεόετιιεεε€οιεπε8εΙποι τετιτΙιετ 
μι, πιἰτιτ θα ει Ε. ΟτειειΞοΙε' Ι:›ετιΙ‹]ε ε” ΡεπιιιιπεΙ τεττεἱε.Ν 

Κει11:1ττε εάΙμετ ε” ΚονττιέιηνπεΙ:.όε π1εΒειιοε εω 
ΒετεΙιυεΙ‹. (Ατι1ειιεΙ τετιεΙειει·Ιπιτ Ι‹ο‹:ΙνειϋΙ›Ι1επ ΒειιἱΙ‹, 
:Μπιτ οιιεΙ.) Ι · ' 4 ε 

Α' ἀἱεοοιιτόιεετόΙ τιἰτιοε έ::ιΙ:·το8·νοΙι ε' :πετ 
ΜοιπάοττεΙιΙποι. Ι. . _ Ι ΙΙ · 

ΜΜάοιοΚΒ6Ι -Βε3ϋνό 1·ινοτεεόμτ ε' ΒεπιΒΒἰςτοΙιο 
εοΙα νεἔνἰε τόεινότινοεοΙε οει8:3εΙε ΜΙ πιει(;υΙε Ιιόπ; ,ε Με. 
Ιιοιέιτεεειί1Ιτ ε' 8.6ρόιιιεΙΙι' Βἱιτοε- 68 ε88οιΙεΙππετΙεπ 
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!ιοειιιιι!εεάτ, ει: ιιιοπιι!!ιοι.]ιιΕ, !ιοΒγ πι' ΙιέιηοΙειιι!;»6Ι ἰε 
ιιιοΒ!ε!ιοτ6ε τοει μεσα; ΜΜΕ. - 

Α' 3οΗΒίττο!ι!ό!ι ιιιἱιιἀειεΙιΙιε! οεο!ι ε, Ροπιιτοτώει 
εε Βιοιόει Ιιοιιγο!ιιιοτ τε!ιει!!ι ειειιι!ιε. Βε ειοιι εεε 
!ιο!)·ιιο!ι !ιιτειό Ιιεε:οιι τειιιέ·ι·άο!ι πιο” νοιιπι!οιιιιιιιι! 
Με; ιιιίι·ϋ! Με" οΙνειεόιιιιιτ ιιιε8876ιιετιι, εειιΡιιιι ει' 
ιιιιιιάειιιιορί πειρεειτα!ιιετ εε εποε -Ιιἰειοτἰοἰ τειιμ Δε· 
τσιπ ειοιιιό!ι' ε!ο!:ιε, !ιοΒγ τιι!ιιτ!ειι Βιιιι!ιο!!!τεε!ιοτ ει' 
]ο8γο!ι' Ιιειειιιιι!επι !ιἱ!ιετ!ειι εο!ιοεεε%·ε! ε!τοτ]οσ;!ετι; ε6τ 
νο!τιι!ι εεετε!ι, επεσε ιι' ιιοΡ ιιιιιιο:!ειι ότοιοτ, ιιοιιιοετ 
εε πιοιιιιε!ειιι:, πιἰι.: !ιιιιό.ιιέι! ΙαιΡοιτ, όι·6ιπιπιε! εε Μει 
εε8·οο! ει' Ιιειιι!ε!πι !ιοι·ι!οπ, Ιω" οι ο!6ττε ο!!7 Μάνα: 
ΡιιΡ!τεετ !ωΡ]ει ότοι.το. Απο! ἱε τε!ιιιτ ει' Βιιιι!ι' ισΡω 
ιο ιιιιτε!ειιι ε2εροι·οι!ι!ε, Με” ει' ιιιιι€ειιοε ειιι!ιοι·ε!ι ει 
Μαη· οε ειϋετ Ροιιιό!ιοι; ει, !πιτι!ί Ροιιιτ!ιτι!!ιο !οτεειἱ!ι, 
'ε 3ε8·διο!ιετ νοειιιο!ι πι:ιΒιι!ι!ιοι ετοττο.Ρεγε!ιο!οΒιιεεἱιι!ι 
:Με ιιειιι παω, Βεεείι!οιοι·ε νεα, !ιοΒγ ει” Βιιιι!ι]εΒχ 
ειειινεάε!γι !ει]εττοιιιιιά!:ιο !ιειι·ιιι :Με ιιειιι τιιτ!τε!ι:. 

Ι)ε Βάι: ει' Ρειιιειοροι·ιώε Με! ει' Ε6ιότιεοετο Μ 
ι·οιιι!ό πιο" !ιειειιιοι: ε!ίε!εΜϋ!ς-ε? επ κει-αει Βιιι€ό 
ΒειιΙαοι·νειδιιι!ι. ΟΙι ιιεπι! Εε !12. πι! ε!ΐε!εμοιι6!ι, ει, 
Βιιιι!ιτεεινοτιγεεε!ι, !ι!!ιιιε!ε πιἰιιἀοιι ιι] Βειι!ειιότει, ιι] 
ιιχει·εεοείοι·τεε, εε ε' !ιϋιϋιιεεε, πιο!!γ ει' νοΙτ !ιιιιεεειι 
ο!!δι πιο!ιοιι Ιαιρ, ε' Με, ϋτϋπιπιοΙ 'ε !ιοειεόεεε! ει' 
Βοιιι!ιτετιιο!ι ειι!!ει ιιε!ιἱ, ιιειιι ΐε!οδιι!ι ο!. 

Αι ἰετοιιὲττ, πιο νό!!ο ο!νιιεόιιι, !ιοΒγ επι τοεπε 
!ιιι!!έιεεει! πιο!ιπέ!ι ει' ΜΜΕ ε!!ειι; ιε!νεε !ι:ιτεειι!τ ιΞΗ ο! 
ιεπιιοτειιι, ιιιιιιτ !ε8ειοιινεάε!χοεοΒΒ νοι!6]ο 'ε ε3έιιι!ό3ε; 
ε!ε εεπι ει' ιοτιιιοειειἰ, εοπι οι ετ!ιόΙοει νι!ιι€Βειι ει: οπι 
Βει· ιιι€γειι εοιιιιιιἰι εεπι ΜΡ, !ιοιιοπι ιιιἱιιὰοιιτ πιεΒ 
Με!! νεεέιτο!ιιι; πο” β, ιιιοει·ιοιιιϋιι!ι ιιοιιιοειι!ι οι' πιἰτ 
!ιοιΡιιιι!ι, !ιειιιοπι οι' ιιιιτ οι·εττο ειι:!ιιιιιι!ι ἱε !ιο!!. Ειι οεει!ε 
Μ!! ι!ο!Βο!ιοτ 'ε ειεΙι νε!όι:!! νἰειοιιμἰτ !Βγο!ιειοιιι ο!6 

εξΦ,ω··2°ι Δ" .με .ιι-μα .εεε-ε - - 
Ώ" 

οι, εε. ο! 
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εάιιἰ; ει: ΠέΙοι ΙσΒ·γωι ει' Ιιδιότιε6€ό. νιιε86Ι5ιιΕ τιιοΒ ιε 
ως ιιιΠιόΙ Μ! οι ει: οΙιιιιτοττ ΡόιιιειεΡοτὶτἐε? - Το 
ΩτϋτιΙε ύ”, ιιιιιιτ ει2τεΒόιιΥἰτόΙ:, όε ειοτιτοΙ]ϋιιΙι ε'αιτθγ 
πώ: ή ἴοῇε:ετετ. 

' '15. 5. 
Ρέππωαροτιπέσ. 

ΜΜΜ άοΙοδιι:-ιΕ, ιιιἰτ νει!ειΙιει "τα ειιιΒετε!ι διαπ 
ιιιιΙιτει ίοτάιτοττει!ι ό8 ίοτάιτειιιιιΙς, ΒέτίόΙο Ιιεεεε και». 
Α: ε8γιΙτετ ει' νΜόιΠ, Βο!-ΒοοεότιεΙ:, ει' ιιιι€ει!αιτ 
οεοτοΒοοεέιιεΕ, έιτ!ιοοεόιιοΙι , να” 6τωΚέιιοΙ: 
ιιιοτιάΙιειπ3ιιΕ. ΜΜΜ (ιιΒεοΙιιτ, νιειοιιγιει!:ιιι) Βοοεότ 
τιιε8ειά]ει ει: τα ἰΒειιἱ να" ωιτιιι!ι Μα Ιιει.ειοτι νειΒγ 876 
ιιγότ, τιιἰτ :ιι επ1Βετ Βο16Ιο νεειετι. ΑτΙιοοεέτ ατό 
ιι)·οιτει οι, ει, ιιιιτ ιιιιιεο!ε έται- ειάτιάτιειΕ. Ει ιιαι!εό έτ 
τεΙιιιότ ΐοιοιι Η οι ἱειιιετετεε ε-ιιιἰοιιιει: τω τιιιιτιιιιι νει 
Ιετ, εΙιιειιιτἱ νοτιτΠ Ροιοετ. Ε” Μέι τετιἀΙιεΙἰ Βοοε ει: δει 
νεἱΙΙοειτέειιεΙ: ιτιἰτιὰειι ειἱιιὶτῇειἰἰιειτι ρύτοειιΙ τι' ΕϋτϋΙτίιιιΜ 
άοΙΒοΗαιΙ. ναιιτιειΕ Βε!ΙιεοεϋεΙε ε:εστεΒες:ε, νωιιιιιΕ απ· 
τοΙιεορϋεΕ ΒεΙΙιεοε τιόΙΜι!; νειιιτιειΙι π' ιιιεΙΙ)·ο!ε ιιιιιιά 
Ιεο9.τότοΙ, ιιιε8ιιιτ ιιιιιεοΙ‹, ιιιοΙΙγεΙ‹ ο87ιΙςΙοεΙ εαπ Βιτιιιι!ε. 
Εκ ο” Γοττιιε ιιιεΠειε Μ” Πάω ΙιόΙΒγιιο!ι ο" Ρο!ιιιτ 
νἰιοτ ιιχιι]1.οΙε, ΙεἔειτἐιτιγοεΒειιι ο” ΙωΙειρ ετοΙετ ιιάΙιατ 
έτεττε, Ιιο8)· ειιν]ειιιι ΜΙ, νιιΒγ εΒ·υν ,,Ι:ϋειϋτιότιι επό 
Ρο11"-Ε, πιοΠγ ειΙἱΒ ότ :ιτιτιγἱτ ιε, πιιιιτ ει' Ϊτἰ8ε ΜΒ. Μάτ 
ΡωιΒ ι1ειιΙά εοπι τοΒιιάΙιειψι, Μο” ιιιιτιά ει' νἰι, τιιιιιά 
ει' Ιενο8δ ιιειιι κ:εειΙτ Ιιειειτιοε, Ιιειτιοιιι :ιι όΙεπτε έΡΡεπ 
ιιόΙΙ;ϋΙ6ιΙιοιΙοτι ειετοΙ‹, 'ε πότε ΒεΙΙιοοε6Ι‹ νετ, ι11€ἔ8ἱ8 
όττοΙεϋΙε εεπιιιιι. ΜἱιιάετιΗ «Μια ιειιιοτειοε οι επ Μιὰ 
ιιότει, ιιιιάϋτι ο” ΐειϊιιεἱ Ι;ιοειιιιε ειιιιΡΙωι ει' νέτοεἰ ιιτίὶ 
ΙιτἰΙΙἱὲιιι_ῇιιτ ιιιεΒΙάτνάτι, ω: ιιιοικΜ,ΙιοΠ ποιά ντιπ πω! 
εοΙεΙαιΙ ΒοοεεεοΒΒ 68 τειιιότάεΚειετ ιιειΒγοΒΙι Κέιπ, 'ε 
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°ει”Βάπίίιϊό )·Α4·σέΞε ά” ιὶιειΙοιιπΚὅΒὅ2 νε2εττ6. ΒοΜι1ευηΚ 
σε:=ιΙι ει' Ή0Π30ε·50Ε]81110ΠΘ, :Με αι”ότΒεοεότόΙ Μπι νοΙτ 
ΐσ8ειΙιι):ι. Μέετ ροτΠ8, έι11ΒόΡ ει' 8)όππωιτ οεαΚ Βάτσιπάο 
ΜΒΜ )ό, ιι. Μ. α) Ιιο8)Ι σέ;) ΐόκι)οε ΒάΠ)επι τεΒ)ο8έι· 
8:3.ν:ιΙ ει: εΙΒά)οΙτ €ανειΙΙότοΚ' 'ρ Μ" ΒϋΙ);)π:Κ' τοΕἰιιτε. 
τοϋ; τη;) Ματια Κειοεἰηἔό τει8)9€όΒΒ πετηται, νεΒ)' Μι 
που ε:.ειτι ο;) ειέΡ, ειοΒόιι) Ηεειεειου)ό,ι η” Βάια 
ἐι1¦ειι1ἀό δαιόει8 νέα Ιοδότι)· ρωΤϋιπιόε Κοιότο 'ε ει εβ 
Βϋὶ ἙαιχεΙἱΙώΙ‹ἄ οιΪιιἱΡτιΒετει ἱι·ἐμ)|οΖια; θ.) Μη;) ϋ)·ε€ετ 
),'έιΒ)εΠειΚ νοΙε·; σ.) Βοζς)) :ιι έιενόη)τε1τιΒ8η ΜοΒε' Ιω 
ῖ11ὁιι)?εἐΒ·ἰ ερεϊήέιππΚ !εΒΐε[56 'ἴοΪώτ Κόρεξ2ο, (τι1Πεετ ει, 
Βεειτιιέτυἱτιά Παπ ἱἔετι τοαΙἱε άοΙοέμιαΚ τ:ινωηιι); 68 
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ΜΒΒέτ ιπάεΠ-:Ι6Ι' ει" 1πεΙοπέιΚϋ ο” ΒάιιιόΡ” Βοη)στότ :ΜΒ 
Β26τή,· ,ε Ωέιιότι:Η: ΕόΩΗ.όεότ εεΒἰτἱ; 111ὁ<ὅἱ8 φ;) Μο 
ε)οτόιι)ἰ ΒΗΙΙάτιιΙ.ειΙ ῖεππι)Ιἰ τηειΙοιηΙώνετ ιηεἔν6Β€ττιἶ, ει' 
ὶπειιη),ἱτιεΙι τέτίή1ό]ο ειππιέότ 80 11ιἰ[!ἱόειοτ ΒιιΙ:ιά):ιΞ ° , Δ 
" ο ΚΠΙϋπιβέξ'Ι198) ει: έιώοοε, ειεπι ειοειόΙ),εε 'ὲΪεΪ‹_ῇε) 
β νἰε2οη)!οεεάἔ:1' π16Πωτ Μ, Μ1· 08) έιτι1Μιποε ΩποΜυΗ· 
ίόΕΕοΙ, ΜΗΚΗ ι11ςΒἰτἐΙΒοὲτιἱ; ει, ἶ·εΪό-ἀἱ Βοοετο εΙ!οΗΒοπ 
ΠΙ)7ςΕ ΒἱἀΒει'Ι‹ετ-οετιότιΚ.' Τιι(Μτ!ατιιααΕ ει' Μάη), όπιπ:Ι)-. 
ἐβετιο]: ο] 'άοΗΕΞη),, νὶιἱεὶἀὴειε 3' Βοτ, ΙυἔΕἰεεΒΒ ΒεΙ# 
138(Σ305θι εοπι ΉΗ·Μις, ΒοΙοΙ.Ε έιτΕε·οεόΒετ ἱἔθΙ1 μ! ευά 
Ξέι!ι, όε τιιά:ιτΙ:ΜΈϋτιγνέιιΜετ, ρἰρεὶτΙατι άοΙιάη)ΒετεεΚε 
ό.ϋτ, 1;ειΚοιτ Ρίάιοιό)ϋ Βοτηειπἱειεπ ΕΜΗ, :πιω ι·ίτΚεεέ8. 
Β‹-: πώ ά ώετοΒοοεπεΙ: ε8)· ἱἑςοτι πε-:νοιοτεε εΙνε) έοἱἔ 
Η; πιἱτιτ εζ”μἐπ1ι2ὲτἱ° €ειιάΔεέδ οειω61εκέηεΚΙώ)αΪεδ 
τέιΙΡ- όε εισ8Ιοτ-Κόνότε οΙνειεότιπ' οΒκξει ω)εΙιιιότ ΙεΠιέ 
ΠΔΠ. Α: οἰν οι: ,,Μἰηἀει·ι άοΙΟΒ'έτΠεοεόΙ. :που 
πιιιοΜι' πιοτιη)ήεόΒό Ιιειτάι·οΖιει ηποἔ, ει' πιἰ 
11ο εΙϋΔΙΙὶ:Αὲἀ·Ι‹ει·ϋΙτ, πω)! ιεθΓϋιωθι‹ ωέ% 
8:ϋΚ.” - ~ ·· τ " Ν ' ]β 

Ε2οτι ἡ)ἔϋΕὁΚ6ιειΪ›ἐιΙ)” ΚἱΓοὶἰἐεο 'ε νἱΙἐΒοεἱῖἐἐἐ. έ'Βιέ 
ήθη' ἱέοιι 1ίι€έειέ άπετπο, ·ΆάιόΕτ τονέΒΒΐ.Ήήΐουτό: 
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Μετα ει]άυΙνεη, ΜετόπιτΕόνοϊΚοιόεεΚει Βάιο1κ Η ΒοϊόΝ; 
Ιω” εει_ῇἐιΕόΡἱ οιέΙοτι1Βοι Β6ιοΙΗΜεεεεΙε. · Δ π 

Ε8γ ει: 1ιοΒγ ει' τοτπιό!ιοΕ' 65 ΚὁειἱττηἐηΥοΚ επι 
Ροι·οάε3εει, πιἱἔ411ἱ11ἀ811 ΜΜΜ άειι·ειΒ ΙεϋιιΞΙ6ΙσοεαΙι επι 
ιιι)ά τιιιιιαΙώβει ΒοΗΠ, :Μπιτ ΙιοτέιΒΒεη:αι ὅ 0ε7ετε'Β-ο 
σεϋΚετ Ιε8]ΠεεΒΒό 'εσπι οεὁΕΕοητὶ. Πει 
;Ποιι οΕπέΙΚϋΙ τεΒεθ·τιοΕ ΗΜ ΒόιτπιἰνοεοἱιιΕ, ΙιοΒγ ει' 
αόΜ ωε8ειοτἱτόεοΚῖ -ι-:ηΧόειτόνοι ει” ωοετοι·εΙδ 8ΖἐΙΙ1ᾶ 
Ή1θ8828ΡΟΡΟ(ΒΦΠ, .τηιιιαΕ:5]οΕ παθω Ιοει οΠγ ῇϋνοὰεὶιἀιοε. 
Κοινω πω, εϋτ~ε8ΪοἀϋΙἱ ετοάιπέυγ οι, Ιιο87 Ρό!άεϊιι! 
νιενέιι ει' οεἰιωεἀἱΔΜιτ, τόΒΒ Ρέα· οεἱιιτια ΜΒ ΙΚό5ΖίἱΙτ1ἱΠ1ΪΙἩΙ 
επάτΠ8, 111ἱΒ· ει, Κόιότιεόέ ειίβιβόΒο Η Με: οΙόΒἱτνο, :ΠΕ 
Μάη έ. 1ι1εετετεΚ” °τονεὶΒΒἰ ειειροτοόέω εεω(εω τι:ιε8έιΙΙέ 
Μπι ιϋΒΙ› οεἱιωἐιτ, ιιιἰιπ ει' ιποητιγἱτ οΜεο], εειιΜ8οπή 
ΐ08 νοηιιἰ. ' ! 4 > ν .ι 

Μ έι ε ο έ! ΙΕ ΚόνετΕοιόε ει: Βσἔγΐιἔ Μ:οιηοε υποπ 
η)άεόδί1 Κόειἱτωἑηγτ, Ρινἱτοιτ ΜοάειετοΙοιόΙ νειΒ·δρι3]·τειε 
ΙΜπιέιιηοΜιΜ Γο8νει, ιυόΙειιιτιδά 1ιτιιτιΚάνειΙ ΑΙΙἱττιειΚεΙ‹ὅ,νΔΒΎ 
εἰ Μή π1ίειάεωμ ιιἔγοπιειτιτιΥἰΠπιυτιῖἔεἰνειΙ ΒέτπιιτιΪἱ ΙώεέΠ+ 
ωόπητ, ΔΕΙ-ισα· εβτιοΙς οεστεΒοοεο ίόΙειοιηάτα εΖΑΙωιἄ. ΪΗι 
ΡόΙάΔιιΙέ ιιιἱηἀεπ €ειΖάΑικιΕ εἱΚετϋΙ11ε ιι“ἔδ·ειιπειτιηγἰ Κω; 
ΜΗ, ωὶτἐΙ τεινειΙΥ 32 ΕϋΜϋτ ειι·ειττειΚ, ιι8γεπιει11ἰηἱ ε2έιτι 
ώει·ει, νειέε;·ε, ΒοτοπιάΜετο, ειιπηγἱ ός. οιιιιχἰΒς ΙαετἰΗὅ, 
τΙο ν:ιΙειΒοΒγ ]όΙ οΙωΙάΙτ ιεἱτξ›ε ιτέι8δάνειΙ θ4'ΕϋΒΙϋτ α 
τεπηἱ, 'ε ω: πιι35οΚ εε]τευόΕ, ΚότεέΒΜ;τωΜι τεινειΙΥ ΒόΒ 
βσ.ξττ 2 ει!εδ πωπω: ΜΜΜ; ει' ειό!ϋε €ωμικ, ]ϋθει:ιάέ$ 
Βρμ ωέιτΔοεαΙς·εἔ-Ϊ ει!ιότ ἴοἔιιειΙς ωΗμ .. 

3 Ειο:1 εΙδιωόπηγαΙδ .ειο1τιΡοιπόΒόΙ νόεεί1ηΚ ε” ιο 
ΜΜετοτ ει' Ρέιι2*· τι-:τιπιόειοτέτε. · 

ν Α' Ρέω 6).Ι)?) άτα, ιΜΙΙδάιοΙς_νε1Ιόἄἰ'Ι›εοεεη'ιε_ῇἀεεπη 
ΠΠ, σεετεβοοεό Έόρό%>· ει: εεέει ειιιΒέιΙ)·οιοττ εωΒετΜέιτ 
ΘΩεῷΒΜιτι ·εΙ ν'αιι·ἰειποι·νε. ΔΕ” ε·:οι·ἱιι£.νἰΙὸΒοεειη ε” Πό 

` . 
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ΜΒΜ οατοἔοι·ἰἑιΙε οΒγἱΙεο ει!ει ιειι·ιοινέει, Βοιετέιιε ιιΒε)εειιι 
Μου νἱειοκιγοΚ ΓοεώειΙε ειειΒεὶἰγοιιιἰ. · 

ΒιιιιόΙΐοεένει: 
ε α.) Α' Έ6εΙν' τι)·οιιιάει, ιιι·Βοοεεξι ει'.τοειΓοτάιποιε οπω 

]ζει ΙιειτεΞιτοιιει ε!. Ε” σεειειέιτει.ι·ειιιγ' Ιεὲειἰτόεο ει. ο. Βά 
1η·ειωϋτεΙόεε:, έτοιοΙνειειε;!ιετ, Ρόιιινοτόετ Ιεἱνειιι πιε8; Ιιει 
ωειι· νειΙειΙει 887 ω ιιιιιιιιεει]ει ιιτειιι 100 ειι·ειιιΥ-άειτειΒοι, 
08), Με ιιΒγειιιειιιιιγι ιιιιιιιΕάνειΙ 100 ΙεϋΒ6! ΒειΒοκιειτ τιιά 
οΙὅει!Ιἱιειτιἰ, ει' ΙΟΟ πω”, ει' ΙΟΟ Ι:ϋΒόι 8ειΒοιιειιιει!ε, ει: 
ει: Ε στου? Ι ΙεϋΒόΙιιοΕ ι!!ειιάό ω" Ιεοειά. ΕιιιειεΙε Μ 
2,οιι)·εειεε;ειιιι ειοΙΒΜ ει: οιϋετ. Ε: ιιειΒγοιιΒ Βόε688ει τει 
ΙΑΙτειιἰΙε, ειιἱιιτ ει: ειτειιιγ, ίι8)· ΕΟ” ει' ειπε-επειδή πιιιιιιεεινει| 
(ιιιἱιιἀοιπ όεινενόνε) εΒΥ ίσιωσε; ιιγοπιό ειι·ειιιγρέ·ιιι εποε· 
1ιόε:ϋΙ, ειτιτιγἱνειΙ 15 ΐοι·ιτ ε:ϋπρόκιπ ΙεόειιτΙιοτιιι. Μου, 
τισ 100 ειτειιι)ε, ειιοΙΙ)ιτιο!ι τότνότιμε ειι·Βοοεο 450 ειϋετ 
Π. τιιειεί'όΙ οϋΜί ωωμοι 1ιδεοπιι, οιιιιγι1: ειδεοιιιό ειϋειΙιϋΙ 
Ρο(Πε σεειΙι 3θ Π. οιϋετρόπι2. τοΠΙε, τε!ιεΜ: ει' 45θ ειϋετ 
:ΜΜΕ 1/15-ϋά τόπο. Α: ειι·ειιιδι όε ε:ϋετΡότιι ιιτΒεοεό!ι 
τοΙιειτ οΒγειιειεΙιοι ειιοπι ιιιιιιιΙεει' ειτειιηιιΒειιι πω, ει” ιιιἰΒο 
ωἰιιἀοιιἰΙεϋΙε Ιιοι·ϋ[:. Ιἶε ΙεϋτϋΠιοΙ6Ι οι ειι ατά” πιο οι 
φάει Έ6!άϋιι ε: ειι·ειιιγ όε ε:ϋετ Μπι. Μ) 

14) οι·επέμΠιοι ]ιέρειει νειτι πάω! Ιεϋ!ϋιιΒ`ιέἔ σπιτι έι·νι 
ΒιοιιγΒειιι. Ροι·τιι€άΙΒιιπ μ. Ιιοι·εΠιΒειιι ω”, επιιιιΗ;άΚ ει: ειι·ειιιγειιΕ 
ει: ειιζει:Ηιει, :Μπι ί?ι1/2 : Ι, ΓτειιιΠιοιιΒειτι έα Ηο!ἱειει‹ἱΒαη Φωτ 
ΙΒΑ : Ι. Πι: πιει ιιιειι· Ρι·ειειΗιοτιΒειιι ἰε όε λιιςΙἰειΒειπ ει: Μ·ειιιΥ 
ένα ει, νεΙο εμειιΙό ειι!γιι επϋετεΠιει Ιειέρωε: Η ειιιειγιειάΙνοΙει 
ιιιἱνε| Ι;ϋΒιι. - ιδτειΜΒιιη ει, ροι·εό Με ειι·τειιιιειΚ οπο ε8γιιιειώιοιι 
νἱειοειγει ΙιεΙγΒεΙἱ Ε6ι·ιιγϋΙοτειιτό! ιε. ίϊὶεἔ, ιιιἱ_ειοι·ἱιπ ιι€γειιιειτοιι 
τοι·ειιεειιπιόιη' να" Εόειἰωιέκιγ' εΙ6:ΞΙΙιτειεει ε" νΜόΒειι ΜΒΜ 
ιεει·ίίΙ :Μπι ει, ιπιεἰεἰιεΒειει. Ηειιιοπι ει' 1εϋι|εΚεάέε Βόιιιηϋεόεεε ο' 
ΜΙΙ6ιιΒεόΒετ Με τϋι·τειόειιἰ;; ειρειειιιειειει , Ιιει ει' ιπεεεει·εόμε επι 
Βει!γοι.ΞεοΕ ιι. πι; ει' ιωι-ερω νέιι6 νειιιιο!ι 'απ. ει' ειι!γεωοπτ 
ιιῇι·ει 'ε τοιειιιεεΒετι πιοΒ παπι ΜιιιεικιεΠω ΠΜ θε ιθεειι |.8ι·ιτιόε28 
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' 6.) Α' Ρό112τιθΚ 1τ1υ1ιἱεεἱνΩΙἱ822Ρ01°ὶΕό8:1 11η. 
:ΜΚ ότΒεοεότ :πιω σε6ΜεοπιΠ. ΕιεπιΔἐΙΪἱτπ1ἑτιΥ ε. 
ΒγόΒ ΡοττόΙώΙ;τει Ψ” Ιονόη, ε' Ρόπιιτό! ἰε ἐΙΙειτιἰει ΚεΠ, 
'ε ε8·γ Με ιἱοΙοΒἱ μιτιυΕ:ιτύετ €:εειΙ: ΡόΙάέι1Ι Βοιο!ε Μ!. 
Πει πιει ει' ΙΥΙιι€3πιτ ΒοηΙππι ΙΟ ό] ατειιηΒεϊηγάτ Γεάο211έ 
πώ; ΠΠ, ό.ο πιἰιιἀεηἱΚ ι:ε:ιΚ ειητιγἰ πιιττ1ΙώνειΙ ΜΒΜ ε' 
πεπιεε έτοιετ, :ΜΜΜ ει: εἀᾶἱὅἱοΚ, απ! Κέτεό8ΜνϋΙ 
τόΒΒ Ρέιαι @πιο ΐοιΉάεΒε, άο Ιιειειἱιᾶτο Μτιιηιηἱ ]ὅηε 
ἱε, πιέ€ εαπ :Μπα @Μό 4 Π. 30 Ια. ροηΒϋ ρότιιόττ, 
να” ωιιηἱ ειϋετὸπ νΔεε3ι·οΙΙιωό Αι·ιιόπ, Ιξέτ ειι·:ιημι 
1ι:ιτιεπ1 οεει!ε ο8)κετ, ΜΜΕ οόἀἰ8. ' 

0) ΕΙΙοηΒοτι Έϋε:1νϋηΙι' ιτυὶεοάἰΚ ΧϋνετΚειιπέιηο εεε. 
Ηπα, Ιω :ιι επιΒετοΙς ει' Ρότ1ΖΙμει, νε8γ ε” πιἰ ιιπἱηἀεἔϊ 
ει” ιιεκτιεε έτοιοΜιοι, ΚονεΒε]›ἱα ωιιυΚάνειΙ ΕειάεπόπεΚ 
]11ΕΙ1ΔΕτ1ἱ, ει' ωιιιιΜι' ε1Ρει(Μ821, ετάειγάΒιιτι :ιΡειάηει ει'Ρέ-Π. 
ιοΙι' έιι·Βεοεο ἰε. Πει ει: πο” Δ']οΙεηΙε8Ιότειό Βέιη)πέ|ς. 
Μπι ο8δ;ε2εττο @ΑΚ οΠ)π Βϋεό8Βευ Μπάστιε ει!ότόάιι|πή, 
11ο” ει' τιπετιτη·ἰ ετϋνεΙ εάό%ς ε8γ- Γοτιτοτ ΚειΡιπ|ς"ΠοΗ 
Βιθ.τοπικιέι! ΒόΒΒοτ Κερπέικ1Κ, ίι€γ Β08γ ει' ΒἱοΙνεεΖωδἱ 
'ε νετόεἰ ΙώΠεόΒοι ὶε ΒοΙὁειΔιιπὶινε όροπι Βέιτουπ Ϊ0Ι1Ε]ὅηθ 
Κἱ^εΒ·Υ Βε1)·οτι, όενοι ὲνοΕἰΒ· ἰΒΎ Πι!γνάπ, έιΙΙειηάδεέ8Αε 
τοιπόΙΙαοτη6Ε, .τιιἱηὁοιι Βἱ2οηγημιΙ οι ειι·ειιη” ΜΒοοεο ο8), 
Ιπιτπωάτει ειΑΙΙειοει," 'ε κι ε2ϋετό!μπ ύ8ΥΙ811τιο. ω” 
5 : Ι. Ηει Ρω:Π8 νιιΜΜ ει: αηι1Εήτει ό!πι]τοιτ ΒϋΙοεεΙς' 
1ιόνότ Γο!τεΙΜπέι, ε.·έςγόΒ ΚόνειΚοιόεότ Παπ νέι·Βει€ιπόΚ, 
Ιιειξισωάι εινα”, σεει·σΒοοοε ει' ΙοἔοεεΚό]γεΙ›Β ότο26νοΙ, 
:ΜΒΜ άτειΙἑιΚἰιΙιειτιιόΙι, ει! Ρειτἰ Ιστιπο. ΕΜ(οι· ΡιιεΙςέηΠΙ.μπ 
όΙοιπ Ιιο!γεω αι·ειιικοΙΧόΚΒαΙ τϋΙιεπόΙε, ΒιιτκιότιιυΙ‹ω '.; 
-9--”-“έ σ 

τικ ἀΓ-ἱΠἔαιΙ02ά8ϊ, ι!ε ωω‹ ει' ιεω.ιιεΙππ ΗΠή4εΙΕ 8ϋ1στηιέΓ“ίΙζ 
¦ Εσι·(ίΙ, οΪιοι Μ. Μιὰ' ΜεεΒΒ ιισ€γυΝ.› Μρόεεάμ: πιοι·2 ό!ιεέέ;, 

Ιιἱιιεάς θε ειοκινεάόΙγ κι ώ·ιεΙειιι' ειάππἰτιἱεωἰτ 1116ὅ2Ανατπἰ ὶμη 
Η ειΙΙωΙιιιοε‹›Ε. 
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οεοΒο!εάέ·ιιΒετ ετειι)!ενε!εΒΒε Βιιτ!ω!ιιό!ε; ειόνε!: ει 
ετειι)ι, ρέει Μου! ιιισ8ειί!ιιιιό!ε. ,Β Έ), ιιιίιι!!ειι, ε, πι! 
πεσει; Ρέιιιϋ! ειο!Βε!, Βεεοιι!ό εεεωΒΒοιι. 

Α., Ρέιιι, !όιι)ιειδεε ιιιἱιιϋεόΒο τεΒετ, ε, οοιιά!τ!ο εἰ 
πιο εεε ποτε Ρέιιι, ειιιαε!ε τιιιιτι!£ε ιιέ!!ιίι! Μειω 
τιτ!ιετ!ειιεε€ε. 

Ι!!ε νε!όΒεπι ε, )ο!!ειιιότ ιιι!ιιε!ειιϋπ ιιιε8ιε!ε!)ιι!ι ει 
εδέει νἱ!ε€οιι, ε!ώι· ετειι)ι, οιϋετ, Μι !εδ)ιετι, ε!ιετιιιεε 
οεετεεει!ιόι !,οε!ε!)ε ε! ε, Βο!)ιεξι:. Α, !οές!ειεεΒΒ όττε!ιίι 
ρέει ΑΜΜΒειι έε Αιε!ε!ιεπι ε, !‹ειιι·ἱ, εε), Με Ροτοιε 
Με οεἱΒεΓε), ιιιιτ εεε!ι !‹ἱ Με!! πιστη! ε, τειι€ετ!ιό!; ,ε 
Με: ειετιε!ι ἱε !εϋ!ϋιιΒόιό ΜΜΜ Με. Βειι€ε!εΒειι, Βό! 
ΒὅνεΒΒειι, τεΒετ Βενεε.εΒΒ ιιιιιιιΒενε! !ιερ]ε!ε, 42 πιει 
εε) Ροιι€,ϋ Μ. έι·ϋτ; ΒιειιιΒειι, Βό! Βε)οεεΒΒ !εεΡιι!, 
.*ΣΟ-ίΣ5. Αί,τ!!ιεΒειι ΠεΒοτιιέΒειι, πιώ!) ε, κοιι€ει·, πια! 
!ό!ιέιι !ε!ιει!!ε, 20-21 Βειιι·ι άι· εε) Με λίιιιι!ιειι ό8 
ΚεειιεΒετι, Βονε ιιιεεειιτό! Βε!! !ιοτάειι! :πετ 8-θ. 

νε))οιι Με Βε ε” Βειι!ι ει οι·ειεε·, ιιιιιιε!ειι Γοτ 
8ό Ρότιιέτ τετεΒε 8·)άι)τνόιι, όι·ετιε )εΒ)ιοΒοτ εάιιε Π, ,ε 
εΒ)ειετεπιιιιά ε, Ρειι8ὅΡόιιι, εεε) τέειότ ἰε !,οτδεεΒε 
ιιιε!!τιιε, ε, Ρέιιι ειέι.!ιε!! ειε)ιοι·οόεεετ, ε,.ί6!εΒΒί Μ!. 
τιιΒι·ιοε !ώιί!!_, ιιιε!!γἰ!ε!ιε τειιιι6!ς? Με πιοπιάοπι πάπια! 
!ιοττϋΒο. Μεττ ε, Βειι!ι, όεινοε!!εεε, ειετ!ωειτόεε, ὁρᾶ 
!ετε, ει ε!ε!τεεο!ιι,4 11ιο8·ιι)άτεεε, Ρέιιινε!τεε , ι8·ει€ετεε, 
3εε)ιε!ι, ιι)οπιεεε ,εει:. ιιιιιιι:! ιιιιιιιΒεΒε !α:τϋ!, ,ε ιιιἱιιτ! 
ειοιι )€8)ε!ιοτ, 11ιε!!)ιε!ι ο, ιιιυιι!ιε, όι·τε!κότ Βέ:Ρνιεο 
!!!ε, ε! Ρετ! !ο.ις]ε ε!νεΒετιιἱ όε νειιιιι ε' Βόιόιιεεε·. Βια, 
1ι1ἱΒε!)τ ε, ειιιιιιιιεπι !ό!ί!! Βε8 ε, Βειι!ενε!!ε!ετ, όε Ώ! 
τεειοιιι, ειιιι)ενε!, !ιοΒ)ι ει ε)<;έει ειιιιιιιιε !ωττ6ιόά 
πιό!ι, επ ιιιἰκιτ ιιιιιτι!εε ιιό!!:ϋ!! ειεΙιοτοόεετ Με!! τε!άι:ι. 
πιει, όε ει·ειι)·- ειϋετε πω Ρέιιι, Βειι!ς)ε8), ιιι!ιισ:!εΒ)ϋΜ; 
ὲε ε8)ειι!ό!ο8 ε!ϋΒΒ! εεετε!ιοοεϋ!:,· !,ε!ότε ειε!!ειιε!ι, 
Με) ιιιεε ει6νε!: ιιιιιιι:!ειι επι !εα-3τειιιι)όι·ει!τε8υ!. ΟΙ 
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νεεόΙω' ε" τέειε επτΙέΙεσιώ ίο8 οι ιιιοΒΙ›ἱ νοΙϋιαΙι 
τϋττόπτοΙο·ε. 

ΚϋΙϋιιΒϋιτοεεϋΙι ωθε ει' άοΙΒοτ. Πε ο" ]ότόΚοιιγ 
Ι:ϋι·ιάότ, ΙΙΙ σέ”, ειέιειάΙΜπι «ηχεια Ιειοδειτπά πιοΒ ε., 
ί6Ιάετ, έρρεπι Ι842-ιΙΙΙε έν' εΙεϋ περ]εια ιεΙιἰτιτνε Ιω, επι 
Βοπι ΙΙεεΙνεΙ›ε νοπιι1ε, 'ε ιΙΙΙΙοπι εΙιετΚοινε 1ΟΟΟ άειταΙ: 
επιιιγου1ετ ειωι1εω Ιεττει·ει φο8·Ιιεττϋιτετιιέ, 6η πιἱετ πιπε 
Βεποε επιΙεετ, Ι1Ιιοπι)·οεειιι ει' Ιώτοιετ άατεΒΙκιΙ Μέτωπ 
ιιγἰ ειΠΙιεόΒεωει Γοἔοπι ΙΙΙοΙόἔἱΙΙιοΙΙΙΙ. ΙΜ Με οι Μπιτ, 
πιοΙΙγεΙ Ιποιε3ιιιοτταπι, ει οτειεἔ ιπεετιιάκιι5, ειτε εοπ1 
πώ ιηοτοεό8 πισω ΙιέιτοπιοΙοέΙι, πάει όε :Μπάση πιει 
Θειιοετει πιέινε ροἀἱἔ ει· ει' νοειτοεόΒ·, Ιω” ει' ΐοι·Βό 
ιιτετηοΙε' ειιΙππι ειοΙόττ Ι,Οθθ,ΟΟΟ Ιονέιι, πισω; παει· 
Ι,0θΙ,ΟΟΟ; όε πιἱηἀοιι άει·εΒιιτετιγ' ετΙππ:εο 1/,°ω-εά:ΙεΙ 
επι: ν", "/0-τεΙ ΙάεοΒΒεάιπόΙΙ. Η) - 

Ι)ε ει' ΒετιΙΙ, ει” τϋιν.Ιέτ' εε :ιι ειι·επιχεεΙπόΙό ωστό 
Βοτι να", 'ε Ιω που ει εποε, ωεΙΙγοπ _ῇε8γεἱ ΙΕ ειπε 
ωἱεόΒ· Με ΙιόιεΙοάτιοΙ:; Ιπεπιεπε ε' τειΙἰεωεπ, ού επϋΙιιιο8 
6Ι·ιἱ, ει' Ρόιιι' ΙόιηεΒοε ιιιΙπόεόδότόΙ Ι:ϋΙοεϋπιότε εποε 

θ 

..ε 

7 15) ΑΙ. ,,οοιι€ε «ΙΜ απτο" Ρόπιειπροι·Ι26 Ι16εϋΙι σεεΙι :ποπ 
Ι Με ειέιτινοΙ:όεΙ ἱ;πιεάἔοτ εςοπάοΙΙ:ΙΙΙ ετη, Ιω” Ιω οΕ,γ Μακη· 
ε ΙΙει·τιΒοΕ Ιιετ.τό νάμεω, Ιω τ2.6τ ι:εΙτιάΙΙ:επι ιι;)·επ Ι›‹ε|6Ιε, άσε 

·εεεΙι ΜΗ: “Ισ ι. Ε” 1:2άΙι1ΙεΙΜΠΙυ 111Ιν8Ι8Ι.ύ! ρειΠε ΙΙ6νω.Ιω 
ιδΙο; έι·ιόΙιΙΙΙιοήϋΙι. Δ. Β.ιπόΙι ΠΙΟ £εΙΙότΕ ει, Ι;ΐίΙ:ϋι· ΜΒΜ ΙεοΙ 
νεενάπ, επ ιιιοικΙΙιι: "ε, 1:ϋΙΙι·ϋπ ΙεἱνὐΙ ειέι Ι.έιΙΙόΙ·, Ι1οΙ6Ι Ιε 
ειέι, ἱιι ειιππικι Ιεό!:ειέι; νἱιΙιΙ ώ." Π'. οΙνἱειἰ, ιΙε ε' ΙίίΙπότίε, 
όε ειπιεΙ‹ εεεέιΙένσΙ ΙιεεουΙόΙΙόρ Βια 6'.τιοΙι Ιιέτειάιτε!!όι·Ι. Βάι 
Μ ν:ι!ό, Ιω" ωΙΒ ε' ΜΜΜ· ω”, ε' ΙιειεΙέεΙ ωΙικΠ€ ΓοΙγω; 
επεμ Με ει' ΜΜΜ· «:ειιΙι ύ" τει·ώε, Ιω έτσι, 'ε πω;; ειΠε ο! 
Ϊο5Ι1ιΔήε`ει, Ι1οιιιάΙρ Δ, ΙιεεοπΙΜ:' 8ΙΙΜ1Ι111αιέιεέιΙ ει: οΙνεεόω Μ 
πω; εωόΒει·άιιτ οΙΙεπ1οι·νε, Ιιοἔγ οι ἰε, πιίιπ πιίιιιΙσπ Ιιεεοη|ει, 
ι:ειιΙι ιιέπιἰ ΡωιωΙΙ:επ ΜΙΑ!. τ 

ι μ 

Χ 

  
 

η 



.Ό 

__5εμι 

Βιιτοεεέι€, πο” ει"Βειπιε, πιεπ πιππιεπ πόΙΜι!ΐ εισρο 
ήωετ, οΒγ Βιιοπ)·οε ροπτοπ τω, πεπι ίἰ2ἱ. Μ) 

ΜΧ τοΙτόττοΙ τοΙιειτ ει' Ρόπι-ειειροτοάειε !ιει8ιποε Ιο 
Ιιε-ιτ, ειιέι·τ πο” τϋΒΒ επιβει·' ΙππόΒε πιτ. Βο ΓΗ πιεἔ 
ΐοιιτοΙ]ιιΕ, ει: ἱπ8Υεπ ειειι:ιοι·οάπεεειΙπιιπάι€ ε:εειΙε ει' Ρόπι 
ιἱειτειΒοΙιε, π. πι. σεετεεειΚόιόΚ πιεππγιεό8ε, εο!ιειεεπι 

τοτΒειειι ειιπιπιει `ωπεει όττοιω πϋνεΙεειἰΙε. Ηειεπιει Ρο 
ειι€ οΒΒεπ πι. ΤεΒγὶΗε τω, τιο8γ εε” νειι·οεοπ ει' Ιππ 

 

τ6)· Ε' Ιιἰιοπγοε ροπτοτ. ει' ιιιεπι!ὁ!οτἰ ι·όε:ϋπτι όι·τιιετι'5ΒΒοπ 
ίο;ςια·Πίειτοπιε Π6Ιεεωοπ π εισπΙιειπ ι·6νιι|οπ ό. επι· εΙνΙιοπ 
ΙιἰίεῇειΙιετΙίΞΙι: ,,Ε;;γ οι·ειάειιαπ ειπ πιει ΒειπΚῇοεΥ 
ΜΗΝ”, ει' πιεππγι Χόα: ρεπ86 ρεέτιπιεΙ ΙΕΙιε;|.πο 
πιέε οιειροι·ιτιιι ειι·ε:.6ΕΚεπόπ πάΠεϋΙ ει, |ιεππε 
Μάι· ίοι·πειεΙτειτι Ιε:ν6 ρέπιιποππ_γιεόΒετι Ποτ”. οι 
πιέ€ έ" Ιιειτειι·οινει ἰε, ἰμπ ιεπιέι·ετ.Ιε:π πιεππγιεόπ, πει;γοπ "επι 
Βε.ττϋπε5,' 'ε πιό;; εΠΠιειτειτιειιιειΒΒ ειιέι·τ, πο;" ει' ρειριι·οο οιιγιιπ' 
ιπιπτ ει' τόι·εε, ειύπτε!ειι πειμοΒΒ "πωπω Ιιε|γοτ Με πιει 
είπιπιτε Κύρ πέΠείιΙ ιιι6Ινει, οΠγ οι·ειει8οιιΒιιπ , Μιλ ειι όΙετιεό 
.πγεΙπιί ό. τόπγίίιόει ωικιω1υ |8€πει€γοΒΒ ι·ύιιιότ. ει' ]είι"διε.ι 
τὸ! νεε:ἱΚ, 'ε ει' Ιιε!γεττ ΪιενοεοΙ›Β “με τει·πιωιτιπόι·ιγτε 
να" Ιεόειἱτπιέπγτ ΚίιΜεπειι Η , ειιοιιόττ επιειειε επεΠέ το! 
εΜιιιιππ πωπω. έι·οιετ Μ!! Μπι. Μ: ει' ΒεΙΚει·εεΕειΙέει·ο 

ειίιιιεόΒιιόρ πιοἔΕἰνἔιιιτπτἱΕ ει” Βιιοπγοε πιεπιιγιιέ€ίί Γοι·Βόρόπι, 
ιιιε!Ιγετ ε” πιιππιιιιιιιοι·ι πιό! πιέε ε, τ”όπγΠιέε εαπ εφει:ιτἰιειτ· 
Ηει :ποπ Μάι· πιω ιιιἰπἰπιιιιιι' επι, ι·όιιιότ ρειριτοε ρότο|ιει, ει 
π' ΡότοΙτ Με: ιο πέΠιπΙδιιιοτόνό Με”, 'ε ει' τ.ϋΙιΙιἱ πΜπ1εϋΠϋ!ει-^ 
π: νέιιεΙοτόΙ. Πο" τοΙιάτ ει, των ειεπότΙε νειΙόΒειπ ειι πιει, 
ΚειΙΙόΙιειι·ε πιοπιεπ, Βιιοπγοει όνειΕοε!ό ι·οι·ιι!πιιΒόεοΕι·ει νειπ παι 
8658, πιοΙΙεμεΚιιειε ειει·ΚεειτόοόΒεπ ει' ΒειπΚειΙειρἰτό οι·επιε' :πιπ 
εΙεπ νιεποιηειιτ εΙειπιίίΙ ΜτΙ! νειιπι. Μει;;γαι·Ιιοι·ιιιειΙε ε€γ νοπάεει 
"π, πιο @ετ εχςγετΙεπ ο" ΒειιιΗιειΙ Βιι·ό οι·ειά€Βειπ εοπι πιε 
Ιιιπιι κι, έο σε:: επ ει ι· ει π γ Β ε π δε· ή ι. ΡεΞΙνε πιοπεΙοιπ, πι: σεειΕ 
παπι ιπεἔεγδιὸἀτειπ, |ιο€γ ἱρειι·ἰ Ιιάτι·ειπιειι·ειειάειιπ]επειι ωοιπει 
πιοΙεΙιειπ Με!! 1τει·εεπι; ,ε νιωεειπιππιε, πειιοἔγ 3ειιοΙι Μεγοιιειε 
ιι' πωπω Ιοοιιιι6 ΒειιΕπιιιιειτ ΙεεἱπΕάΙ›Β ίε:ιιγομτ6 “πιω 
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!όεοΜΜ ]ετό ρέει ει·ειϋε;Μυειεε, πιέ8 Ροι!!8· ε'Μεοε 
τετ!! ετΜοοεο:ειετἰπιτ. $φΜε Μο!!εΜΜ νετοετ Μέηι=!ετιε! 
ΜΜΜ. επ. Ε” ΜεικιόΡ' 8·γετωε!ιο! ε!ωεόττ εεε!ε!ι!επεΜ; 
πιεπι !‹εΡιιεΜ, Μωπ σε)! οιεριιιιγετε €9ΒΥ Μιιειεε Με ε! 
πω: πιστη !ε!ιοτ ο!!ι6!τεΜ!, ιεΜετ? πω, ιιοΜετιγ πεφτει ίτε!ς5 
Ρτονἱεἰοτ Με!! νοκιΜ!, νε;" 1-0 ΜειΜόΡτιεΜΜϋεειεε!!επιἰ,Μο” 
ε” '-ω·οτιπο!πε!β !·ι!νέικι8εΒέπ 4 !ι!ε!όΒ!τεο. δετώ11Π!ο!οέμιε!ε, 
π1ιιη!εεΜε!ι, !)!ι·ε;!εε8Με!κ λ ει!! εΒγ : Μιιειεετ παπι «ε» ,-Γ Με 
!εφ τύπω, 68 ει Μει!εονενόε: ο!1Μο!! €ετο!!;επεεε- ει: ε 
8όει νετοε' Μεάνότ, ίίἰ1°5θ$ἔ8‹3;,‹ψἱρετετ ό!οπιε.ιι!γ];!ιιτ 
:ιγοιΜ_ῇε. Αρι ε' Μειι!ώτ τεΜετ, Μ! εΜ!›ω ε' νει·οεΜεη.]ε 
87εἰ ε!τε! ε' ΐοι·Βό ειϋετ Μυειεεο!ι' ειειι1Μ ότειδώε!τ!, 
!ιέιεό8Μ!νί!!· οει!οροτ ετε!ειΜε! ΜΜΜ; πιο" ειέι!τε! ιιΒγειι 
ει οιί1ετ Μηειεε, όε ει ει! !κόΡν!εο!ό .Μεο!:3ε€γρΜ' ει· 
το!‹ε εεε!! ?ΑΒ-τε Γο8 οεϋΜΜι-:Μηἱ; Με _ο!!οιι!ιειεῇππἰτ1άὲπ 
1/5 Μυειεετ ότό Ροπό!ιε Η πιιιι1!εε τεε!!εε!Μετό έω-ΐοΕε 
εεε!αε !,πιτ!!ΕΜετό(1882. _ Μ ε): ` 
° !)ο ε' Μειι!ώτ' έτάε;Μότ @Με ε" Γε!τόπ Με!! Με; 
με( ε' νει·οε!ε!ε' 'ο!!ωπει·ιι!: Με τ. ἰ. ει επ1!!τεττ ἱΡει· όε Γϋτδόε νε!όΜεπ,!ρέπειρόμ β οειιΡεπι εΜπε Ρέ·πιι!εϋι;ηγί1 
Με! πιχοιι1Με,νΜεττ Με ε' Μο!γειτ ΡΜ!!οεορΜίε!! νε€γ οτί, 
επιτε!!ε ηαεΒε!όΒα;!όε ιιτε!!ε0€!!!€ οττ, Με ει - εμ·ό!ό!εοε 
ειί1Μεό8ε!ιετ_ πιεσε ;όιτι!!α, Με -ειειΜτε!επ.:ξέει!εεεε Κάηκε! 
ιΜε!ε" όΜε]τεεε θεοι Μπιτ 6ειώιπ!, ε'Μετι!‹ει·'.ρΡετε;!οἱτ 
οεε!‹ !!!ΥΜοπ1ϋεο!ιεότεεο!ι !κόνες!!κ:ί ,,Μο!άοε ΜΜΕ νο!ε 
πως. ε' τέ8ξε!ω ε!ι!ιοτ ε" περειειιι-οΗ Μιιειεε νο!τ, Μπακ 
όπϋι· Με!! εάτιοαΜ:ότειιε." Βϋιία!ωι Ι1188Ι1101°ιά0111: ει 
ἱρετ τετειΜι1Μεἔειιε!ι Μεκι!ιοτ; ε' ΜΜΜ πω! τοτειππ ἰ 
Ρεττ, σ;!ε ὶἔεπ Με εοΒἰτΜειἰ ε' Ε!!”ο]!όεότ. 

ΜόΒ εεε εΒΥ εΒόει οτειε8τε ἱε ο!!χ ΓοττΜε ΜεειΜε 
ε' Ιδέιιι 1εω·ε!ε!εε!ί 8ιεΡοτἱιεεεΜε!:, πΜἰ!!γει Γϋ!εΜ!› ε' πιπε 
Β·ειιοεο!ετε Μεινε τηε;Πετειό!ε. Απε3!!ε!Μεχι ΜΜΜ ε!! ΠΠ, 
'ε ε' Γοι·εό ρύΜι' πιοπιιγ!εόΒότ !α:πϋιτοιί, ει Με”, 
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ειιιξι8Λέιτέ!ιοι ι6Μα οτί σει!ςΓοΙόιιχιτε ειέιΙΙέ ει' ιιιιιιιιιι 
©·:1Ρ38Γ Ε£ιι·ὶ:ιΙιειϋΙιεΒ·; ιιιι€ ει!·Βγιιι·οε ι-ιάάιέ: 10 ετ. !”οιι 
τιιιι^")νεττ, ιιιοεί:20·ΐδιάΕι6Ι ΜΗ! Βιετιιἰο. Με ιιιέιε οι· 
έιΑΒοΗιιιι, διόΙζα' ειιΡοι·ιτι1ε ιιιόΒ· ιιοιιι Βικάκι, ει ειτε” 
ιτιές τοΙΞεε ιιι·Β6οΒόΒειί ιιιοΒ Μπι. Ά' Βιιιιι·οε ω1ιω ει' πό 
Ρέππα” ει” Τόειέί Β`ιιιιΙιΉῇεΒΎὲΕΒΘιΓ ὅγειιε° ΚειοΙτετέεότε 
:ἴστδὶήιι,' πιέε τόειέϊ ιιοιι€ϋΒειι ιά68ειι ιιι·ειέι€Βιιιι "ειρ 
3τι νότοΙι·ε, Χι Εέτειιιι)·ιτ #ιειειι Με, ΔΗΜ: `Αιι€ιίι2Βιιιι νο 
1ιεειιε;-τ-ά6 ευ ιιιι θα έΡειι ι-ιιότι ·Ιιέώιιιι3ά ιΕθΘότιειαετ 
5ειΜρει;··μ ε. Με 1ΟΟθ]ετ. ΐοιιτ Δι·ι·έτ Μάιου, Έθθθ ει. 
Γοιιτοτ.ΊΒιειι ιιι:οιι· τιέΙιιΣτ ει' ιιιί1ιριιι· ι·ειι€ει:οέ τοι·ιοάεΙ 
ιιιετνοειειι. · ' ι ι 

ν Αιοιιἰπιτι- ίτυιιιοΒίιιτ ιιιοἑῇΐοητοΙιιἰ-νειἱό 8ϋι·άϋ.Ι οιόιιΕι 
Βαν Α' Ρέιιι” ·ιιιιιιι!ι.ει ιιόΠιίΠι ειιιΡόι·οι!τεϊνώ, ει ωωε 
ΒΜεο ιι”ιρόιιιΙιει Χόμπι ιιϋνοΙιοάιΙι, άε Μ. οι ιιι·ιι!ιιι 
ιιΒγειΒιιιοιι ιιιύάοιι (Μι.··εύ Κόειἰτόει ιιιόάοΙι', "ιι-ι Ιω 
ιο!όε ω. ιϋΙι€Ιχεεεάιόνά) ειιιΡοτοάιιειΕ, ειιοΙ ιειιιότ ει' 
Ρόιιι 68 έιιιιζιιι, εΙϋΒΒίειτέιημιΕΒα (ιιιιιΒάνε.” ]:ϋιδι·ιεόΒ' 
Κόιηε!ιιιθ ιιιι8·7 ιιδιετεεόἔἐνο! Μιιιάει·ιι!ι ιιιιΒιιιοΒΒ ΙιίιΙδιι 
ΜΜΜ ιιιοιιι·ιγιεόΒΒοτι) Ανιεειιιεειιε!μ ΑΜ άε ει Μι πιιιιι 
Ειιοιι€ΙΜι!ι ειιιΡοι·οάΑεει (πω: ιιΒγωιιιιιιιγϊ ιιιιιιιΙώνειΙ 
ι·ιιιώιόΒιι ἑιιιοιιιιγἱεέ8'··ειδά·Έιι·ωειι) ει' πιϋἱΡετ”Ιιόειἰιιιιέ 
"γω-Μ ιιόικιο εοΙι!ιεΙ· ιιιιΒγοΒΙι ΜΒΜ Ιιεισέ;!ιιιτ, ιιιἰιιτ ει! 
ιοι·πιοειτόιΒειι, ι1ιεΙιγιι0Κ 8, ΕΜΥ' $οι·]εάοΙιιιο ,ε ει” άο 
ιοΒ'- τοι·ιτιόειοτο ΒοεΙιεη3ι Ιιοτιιι0.οΜι1: πιώ. Πα Ρέιιι Κέϊ 
8τικδώδΙοει,- ΜΜΜ Ιιόει, ροειιότ, Και·τοιιτβ8·Υο!οεοτ ιι 
ΙοΙιετ ιι8γειιιειιιιι)ιἰ ιιιιιιιιώνειΙ Κέττιιιιιγἱτ ΊΔόειἰτειιἰ, Φωτ 
επ Αιι€Ιιει, ·ρόΙάι31ει ι-ιΙΙοιιειιισιιάΜιιΜιιιιΙ ΒοΒιιοιιδάποιαι; 

 

Π.) 8ιει·Ππε ίμια) ιιειιι ρεάιε Μπιτ ιιτει·Ιιιη;; ιικι·τ οι οΠγ 
ιιειιιιι ιιιεΙΙόΒειύ, ιιιιιιι ιμ3Ιιιιι1ι ι›. ο. ει' ,,νέιΙτό." Νειιι πισω! 
ιιιΕ ιιεχιιιι ἰε: ,,ϋι Ιοι·ιιιι νιΗτό", Ιιειιισιιι Μ; νά|ιό ίοι·ιιιι.", έπι 
Βάι· 11ύ1116Ι.880ιι ει ἱ$ 5 Π. Ψ. Ψ; Τ Α' επ- ίσοι όι·ισΒε 9 Π 
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«Η π' Βύπι, Βγειρ3ιι' εεε. τοτωοειτόεότ ει' ἔειάειεἑΒΒεΙἱ 
μι) π11όάο1: Μ ω νε'€7 ι08τειθι)ι) α, ο/0-τεΙΒέι€τατ]έΚ, 
επ 36 τωιἀἱπι ει' τιπ-ικἱωιιω. Μπα-ιη ει” ΒόνετΚειόε, Βοε(Π ει, 
ΕόεΖἱτπιότιγοΚ' Μ”. ει, τετωοειτωόιηοΒέΒόι πιἱτιἀἱΒ· απάτη 
τειΙειιιειΒΒ Ιεει; ει: 6Ιτόιο: 'ε 'ΜΜΕ οΙοὲόόἱΚ, ει” Ιωιιγότ 
άτάΒατΗΕ. - » 

Νο ωάτ,,Βο:Π ει' ίεΙΙιοιοκτ Ρό!άι5τ ίεκπότ εΙϋνοΒγϋΙ‹, 
Ιω, ε( Βγάτιιοΐι δΡεπιγο!!ιοπιβωι Π) ω. ίοητόττ όΒΎ πιό. 
ιεει εγαΡάιιτυΒιρ,_πεω Με». Βο!ιό, Μη” οΜιοι1 2θ-έττ 
νεέγε, πκειέ)#ει' ΒεΙτετωεἑπϋ Η. ΙέόητοΙωι ει' Ηερ]έιτ ΓάΙ 
ε3ττό.τι :ιάιύ, απ: 10 ετ. ΐω1τόττ ΕΜ οητιχἱτ ἀοΙἔοιιιἰ, ιι1ἱιιτ: 
ΙΙΙό88201' 20-όττ. Ι..έιτιιιΙ: Ρεάἱἔ ΓὁΙεΒΒ, Ιω” ἰἔΥ εετιΙ‹ἰ εεπα 
:Πα-ιη ΙώνετΙ:ειόΙ08 ει' €γαΡ]ιι- 'ε ΒαεοπΙόΙει€ πιω τω· 
πιοεπό ἰρειτ ἰε· ωεΒοεϋΗ«-:π. Μοετ ει” ΈγέιτηοΚο!ι Μάι· 
ΚόπιτεΙοπιεόΒΒόΙ ὶε ει' ΙώΙΓϋΙάτο ειοτπΙτιεΙ‹, 'ε οι στου» 
ΜΒΜ: πιἰτιά ΗΒΗ)! ατοτ82έ8ΒόΒ έιπ1Βάτ ει” ΘγάτϊΕόε2ίτ. 
11ιόπγοΕ'α1εω· τόειέηεΙι ἱε τι' Ι:ϋΗϋΙά Ιενότι ει' μεσω, 
«και :Μ οεπ-ιιοπιέπ ἱεπιιΞΙ: τόειειετἱτιτ, Υ88'Σ' ΜΒΜ ιτιἱιιά 
Ψ-τειΙέιτι ΒόΒΒ ἰε--νἰεειειἴοὶγ. Αιοτιβεπεί τωΠιτο Φωτο; 
τετιπεειτόΙδ εεΒέἀΕἱεἰΙτὐεει ει' ΡειτΜιπποητ ΐϋΙόΒε βετ, οι 
Ιιοιέ;γ ει' ]ιίΠτετιπεε:τωόιηγοΚ' έπτάτ ει' ΒοΗ6Ιάε-5νεΙ ΧΡ 
εΒγειιΙἱτεε, ω18γ νέωο!ιατ ἐιΙΙὶτϊοΙ|; ει, Ιτιπηότ ἑτιοἔἀτἀ 
ΒιιΙ, ,ε μιοετ πιω· ει' ΒΎάτἱ πιιιιιΕεΞεοΕ 1ι7ϋΒιιοΕ, 'ε ΔΗΜ 
τϋΒβετ ἱε τοειι1ώμ π' ειί1ΙιεόΒ· ειΙεττ. Αι ειι18οΙΒειιιΕ 'ε 
α” οοττι1ε·ινν ειἔἱτειτἰο ΕϋιεΙοΒΒἰ νἱειοιηΒεπ νεκιι1ειΙι εις), 
πιέεεε!, :Μπιτ Μό τοΙάπτειτα-:Ι ΕπειειιιΔΒ. - 
- ΗΜ; ιιι68 οΠΥ οτειέι€Βειτι, πιοΙΙ)τ :Μ ΙεϋΙΓϋΙάι1εΕ Μετα 
Μ. εωτιχἰ νεΙόἀἰ Βοοεϋ ΡοπόΚάτ, ει' πιοτιτιγὶτ τϋΙο νε 
εποτι, ἔε ει' πιότΙοἔε;τ Ρέη;ιοΙ ΜΗ! ΚἱεἔγειιΙἱτιαἱε; πιεΙΙ)πιό! 
ει” Ιόττιοιιϋ Ρέιιι πισω Ρτοἀιιοτὶν 8Ι1$8801€8Ε, Ιπιι1επι οεειΙε 
υηΡτοάιιοών όΙοΕΙιόιιΪεΙιιιἱ 'ε. 8γὁκιγϋτἱ καιω, ΜιιεέιΒΐ 820· 
τε·:Εοτρεε$·έ1 βο, πιὶ ΙώνετΕοιόεο νεο ει' ρότα' ιπιπιιαι 
κιὸΙΙαὶΙἰ ειεροἔἰιἀε6ιιεΙ-ι?-ΓοπιτοΙ_ῇα Μ* :ιι οΙνειεό& 
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' Ηπα. 

Απ ιτιοςιάόΙα ει” Μ. 8. ι;!ο]όι·ι, Μο" ει' ΒΑτιΚΒἱττο 
Ιεοεο!ωιτ 'ε__ῇο8γΒἱτωΙ‹ΙόΙ‹ετ ϋεινεΕϋτό ΙωΡος:ε ει'ΜτοΙ. 

Α” ΙιἰτεΙ ε8γ οΙ.ΙΥ εΙόο.εαΡω, ιτιοΙΙ)πιοΕ τηἰτιάἰ€ Ιη 
ΡοιΒοοει ει' αιττοΙ6Κεετ8ε. ΙΜ ο:: ΒἱἀιιγιἰΙ‹, ειπε οεεμιτ 
οεσΚ νειΙεΙάτωάτ οεἰιιιᾶΙ, πιοΙΙ)· εΙεϋ ρἱΙΙαηατΒατι Ρειιἰοιιε 
τεττοττ οΙεοι!ιατ ιι€μη, θ.ο-οεει!ι ΔιΖέτ2, Ιποεγ π1οθνοτε 

' τόεε ΜΜΜ Βὶ:οι1),οεπΒΒ 168γεη. Α, Η ω διόοϊιευδάπόΙ 
ω) πιο;; ιποπι τωιιιΙιει, τόΙοππ ειΙἱἔΓοΒτιά1ι1εἔταιιυΙι1ἱ: Δ· 

.. :έκ (Μή: ΜΜΙωειώεότει! 

Α: υιόΒΒἱ ΜΜΕ' 58γο!πιεε οΙναεόμι εοιῇ£οηἰ ίο8ιε, 
11ο” ει' ΒεκιΙ:ΜΙε Με τετιάΒοΙὶ ΒἰτοΙτο Μπι ε:ϋΕ8όΒο,' 
Ιχο88· ίεΒιιάΙΜιεεοπ. Η .ο 

Ε8·δάΙε ει: ΙιοΒγ ωἰηάεπΚἰ-ε' ΒοηΙήο88ότό :Μη 
δωι Ρἰ!ΙετιατΙ›ωι πιἱΙιοτ πεΙ‹ἱ ιοιειὶΙς, α' ΒειοΙι' 

- ] ] ΡότιιΜτάΒεπι, νει€γ ειΙιεὶι·ΒοΙ πιό.ειιτΙ. ει ούε:ἐἔ 
1πι14,-ει' ΙιόΙ ειι·ειτιγ_, εΖϋετ Ρόκα νειτι, οπο! Πε! 
νό!τΙ1ητμι. 

Εεε ει” εειΗ:, ει? :τή Ιώι·ϋΙ α' ΒοιαΚϋΗ Γοι·ο8; οι ει' 
Ροτιτ, :ΠΠ ειοπι εΙϋΙ εοΒιι εαπ Με!! τόνοπτειιί; οι :ί πι· 

' 86, ΠΠ :η ε86ει ετϋωϋνοι Ιιε]τῇε; (Μ οι οει!ορ, ΜεΙ!Υ 
οι όΡϋΙεωτ τεττ3ει, ιτιοΙΙ)·ετ κωΠωςωω Απ€Ιἰἐιτε ιιόινο 
οιΒγ δέιωεοπι ωε8εΚειτα τάπή, άο ε' ΡΙπἰ|ἰετευεοΚ Μπό 
Μι ιηι1]τέιΚ Η ει' 1ηεηγειετ” ΠΙθ8ΜΓω8έ1ΓΗ , 'ε οι όΡϋ 
1θἱ_. Μἱτιτ η” τόιικιἰ τεειιιάο, ἰυἔε ιιΒΎειι,° άε ιιιο8ΜΙει. 

Μὶ8 82 ει? ΜτεΙ τειι·τ_,Ν`ειἀἀὶΒ· σ' ΙππιΕ ει' Βενέ!τάετε 
ειέιητ Μ” τϋΡέπιπο!: Βέτειοτπετότ, Ιπϊτοπ1ειοτιατέιτ, 

Μ.) Δ' ,,ΗΠοΙ" ΒαΠιοιΙ:ιπ ἰι·όῇ:ι 820Π-ΡοΜ2011 ό". ιιν:Ι|γθπ 
16ΒΒ €Ιὶοεὅ5όἔ ,,5ιόο!ιοιηάιιοΕ"ξ Μπιτ. "επ Βιέ«:Εοπβξεμ·άπηςΚ" 
πτ0ν0ΜοΙιτἱο. . 
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τἰιειοτιοτἐτ, ”8 86Β88ιϋποιότ ἰ8 οΙτετῇε8ιιΒοιὶ, 'ε Μτσε 
τ.ιπΒιιτ]8 388)Μίι!88Ι; ἄο ει: ει' Β8], Ιω" ει' Βει!ει€οτιμ 
ποιο 0117811 πιἱιιτ ει' Μό:88' Βοϊετε, ωεΙΙΥ ό88Π. ό8 πιοιπ 
όπτέ8:τετέΚ ΠΙ88°, Μιέιοπι πι1ἱτιτ- επι ΑΒἱωόΙεΙ‹ό , τι18Ι!γτϋΙ 
επ πιοικΜ .ΤοιΜω: ,,Βιι ΕἱτἐΙχΙγά τειτότεΙ‹ ΑΒἰωἐΙοοΙιοτ, 
ότί1Ι]ετε!ι ΑΒἱιιιὲΙεοΙιΒοιι, 68 6τϋΙ]61ι 6 ἰ8 τἰΒοτιηετεΙ‹; 
Μι ΡοἀἰΒ· παπι, ]6]]ότι Με Η ΑΒἱτκιόΙο©ΒΒϋΙ, 68 απόπ 
8ιο ΙΠΒΒ' ει' $ἰοΙιεπι' ιιτειἰτ, 68 ει' ΜΒΜ' ΜΜΜ, 68 ]ό]]ϋπ 
τῆι Η ει, 8ἱοΒει18' υτειἱΒόΙ 68 ει' ΜἰΠο” Ιιάιι5ΒόΙ, έ8 θ· 
ΙΙΙό8έΖ8 ήιε8 ΑΒἱωἐΙ8οΙπετ." Δ 

Με:: ἱ8 @β ο" Μό, πιτἰάϋπ ο? ΒειπΚ]88·γεΚ' 828· 
Ροτἱι888 Π1888Π1ό8Ζά ει' ΜτεΙτ, .Β ει' ΙιἱτεΙ' ο8ϋΚΚοπτε 
ΙΙἘ8ΒθΠ1έΒΖἱ.ἰ ει' Βει:Ηκοτ. 

Α' ιπ88οὰἰΚ ητ-:Π1ϋ Μω1 τοΙ18τ ει, Ιω” 8' Β θ. κι Ε 
τὲ8ινἐπγε8εἰ, α' ]8εω·οΚ' 8ι€τἰ8Ιοττἱ8 πει 
Ροτἱτὰ8ἀν8ιΙ, ποιο το8ιὶΙ‹ πωι€ιιΙεατ Διοτι 
έιΙΙ8ΡοτΒα, Ιιοἔγ 82 εΙ8ϋ τωιάΒεΠ Ιιἱτε! 
08ὅΙ€1€θ11Ι1Ϊ. Ιοἔγοι·ι Κότιτ.εΙοκι. 

ί ΠήςΙεΙοιη νωσιαεΒ ΡόΙάέιΚ, Ιω" ει' ΒειτιΚΒἰττοΚο8οΚ 
οι οΕο8 ηπό:86Ηό88: 11θΙΠ Κόν·8ττόΚ, Ιπαϊιεω ε' Οϋτ!ιο, 
Ζ'έύΒετΙεΙιτΙΜΒ·]ο' ΡέΙάέι]έιτει ει: 8Ι8ι8Β8άἰιοτε εεμόνο.ϊ 
επΗΐέ 18οτάβιτόΙς 8Ϊνἱ2ετ, :ΜΒ ει' Ιέϋμϋη8όΒαιεωοΙ ΜΙ. 
Μ; _ῇει_ΪἀμΙ:ιἱ :ι °ὶ Α ° 

°_ ὶ βιεΙ18! 8τεΒο! 
" ν “ Τ Βεπιτι Μι· Β:11κ-:τι 

' Βείτιετ (ΜΜΜ 
νοΙΙΒ8εωε88ετι ! 

Σ ώ - ννοΙιε! ΜΑΝ! Α 
ΙΪ8 Επι: ςιημέΙ ΠειΒγοΒΒ ει' Ι-ιἰ8όττ81:, φἱνοΙ μηἰἔ>; ε: 

»Η ει' Βειι1Ιιοτ ἰ8 έττιό”8 ε!τοπ1ιοτηέ, ει' Γέ8Ζνό11Υ08θΙΩ1ΟΚ 
πιοάιιΙε πω, ει' Κόιν88ιέΒ·Βεπι, ει' ζῇεἩΒἱττοΗόΙι πονά 
8έΙ'8, νιιΒγοπιΚἐἱΒΜ 8πϊτειιτει Ιιοτἀ8πὶ. ΠΙ] ΕϋτηϋΙετοΙι' 
Κ6ιεΙοάό88Βοϊ .Ε 

ό 

Έ 
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= Σ.) Α' ΒεπἰεΒἱποΙιο8οἙι” ΗΜ 3εθνβϋτοΗόΚ' ΜΜΜ; 
οεειΕ Εί1ΙόηΒόιό όι·άο!ω, πιοε8; ιπά1·- Βο811ΙοΕεΒνειιοετ :ΜΙ 
$28ΙΙ1]18Ι1. ν ° . Δ , 

Με Βί1εοΙι ειέρ 8Ζέ1Π1ἱἰἐ888Ι νΒέΒ08Μ2; ‹Ιο πιἰ8 ω 
Ιι6:ϋΠιοτπϋΙα, ΒοειέΙ]ϋηΚ ;:8νόΒτόΙ ὶε. 

. 4 ι ι'ι ", ι 

.`¦ 17ο @ο π 
ν Α” βόα›ι|ν·]εμ_με|ε' «ωωω. ·· 

Α' Βειη!ήο€νεΕ ΑΜΙ εΖεΡοτΞτοττ ΡόυιιιοΕ ει: οτει68 
Μια ιει·ωοειτοιτ, Βόειἰιοκτ, ν3~> ΙιετοεΚεάέε Μαι! Βο 
Ινοιοττ ΡοττόΙσΠε!ιοι Βόρεετἰ έι·Βοοεό:ι ]όνϋΙ, νεπι πιό8 
ει' Βει1ΜεωοΙειιοΙι ει' ΙαΞειΡὲιιιΙιει..ἰε 58]ύ.Ι: ατύπινιι έιτΒε 
σεως. ΕΜ, πιἰ8 ει” βειιΙι' Μτ.ε!ε· Κεωόπινειι ΜΙ, ύ” νεα 
ωἰιιτ 1 : Ι. τ. ἐ. ει: 5 ίτοε ΒαιιΜοδνότι πιἰιιἀοιι πιοΒόι 
ΜΒ πιόΙΜΠ, ειΜΜςἱτβὶ, ηενειετέςι-;κι Ρεἀἱε ει' ΒπικιΙφόιτιι 
ΜΜΒόΙ, Β Ποτ; ΚαρμπΚ. ]);: ππιἰΙιοΙντ οι νεΙατηοτιιινἱΒοπ 
οεϋΗεεωιο, Ρ. ο. ει" ΜιιιΙ: νεΙειιι1ἰ νέΙετΙοπι ΜτΙ: επιπ 
ν0_άτω,_ να" νοκ €ειά:5ιεΙιοάέιε' ΜΜΜ: 1ϋπο, να" εν 
Βατι141οΒ)·οΚΉΒεπ Βόν Ιάειάέιεει ΜΜΜ: ει' Βόιότιεό8 πω; 
@Βου ίεΙω ιηομεΙνέπ, εϋτϋΒΒοηνΚειάεπόΙε ίεΙνΑζωιινή 
η, ΡειΡἰτοεατ, ωξιιτ.εοπι μ' Ρύτιπέιτ οΙε€ετ τοΙξεωε; πιἱπιά 
σ-:ιε!ί ΙεϋνοιμοιόεόΒεπ ει' ΒιιιιΕ$εΒνοΙς' άι·Βοοεο ει' Κόπ 
ΡέιπόΒει ΙώΡεετ, πιο :ιοΙιειἰτ6 Ε6τιινωοτοΙι' ΜεοΒΒ 
Ι18εν0Β13 ΓοΙω ειοτἰιπ, εΖεΞιΙατιἱ Μιά, 'ε ει, ΙιόειΡόπι2, 
πιπἰιιτ ωοτιἀετιἱ ειοΕΜΕ,_ εδώ( ω) ΚΑΡ. Τ. ἱ. Μι ιϊεν 
ω! 89 (Ι0108; Βοδν αι έπί Β Πω νει|8ν 800 Ρ. Ετει]οιέι 
Ι'08 Βειώε]ε8νεωόττ ειοωεΖέάοπ1. ΜΙιει, νι1ἱνώ ειΡτόΒΒ 
Ρόυπε πιο ειί1ΙιεόΒετιι, νύιΙτειώ νἱειωπι, οεειΙι 4 Γ. ΝΕΛ. 
ω, ει” ΒόειΡέιιι' εϊι·Βοοεο ύ” νεα ει” ΜμΕ' 3ε€νέΙιοι, 
ν? › Α¦ν_ 

ω ΚὅιΒεειἐ‹ἰΒετι: ,,ΜιεΗ"; -ΠΘΠ1 ΜωΕ1% Νικ” >Μ: ω·· 
ΜΕπε ο' πω, ριπΜΜηΚ' 0πε8νι0ΙΜόνα:Ι, ΙτοποεΠιι3. ϊ > 
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μῳ6°_. 

ΜΒΜ; Ιθθ : 99. Ήι8·δήε τὶ”Ι‹όειΡ‹ἔηιΞαΒἱο_ῇε Ιολ;; "έί.8·3· 
Ια:Π όττετιἱ τι' τὸΒΒἱἐ εΙϋίοττ!υΠιστό οετ:τοΗ)ωι ἱε «πω 
νἱειοκι7τ.' Δ - ν 

·· ΒΔ πω· ΜΥ εεετΒειι ει' ΒειιιΕΒΜο]εοεοΚ' έτάο1τε 
ε” νοτικι π' μΗΒἱττοΕΙόΕόνεΙ, Κιἐτεό€ειι ΕΝΠ ει' ἀέ 
Ηο!ξ' ΚενοεἱτἐεἐνεΙ ὶΒγεΚειτιόΙι ειοΕισεΙσόττεΙιότ :ΜΙΜ 
Η-τει επιπεΙισά; ἀενὴιἱκιἀἐέιττ ωεἔιηιιτετῇιιΕ, ΈιοΒγ οι όΡεπι 
πετ11ύΒγνοπ: "ε ἱττ ΙιϋνοτΚειἱ!ι Α' Βϋεο!ι, ίϋΙε:ΒΒ όι·4 
άοΗοττ ειίιππἰτέιεειέ Ι τ 

,,ἘεΙΑΙΙἱτιι:Πι 1:88, οιόάιιΙει-ΒεπΙαοτ, εΒγππιἰΙΙἱό Γττ. τό? 
Ρότι:ιεΙ, ειτατιΥΒωπ, ε2ϋετΒεη; 'ε ιι€μιππιηπιδότ ΠειάωιΚ 
Βἰιτοε εά!οΒτε, 1κειττιεττε 4 επι:ιζΒέττο1. ΕΒΒοτι ηπό8 ει' 
τόεινόηγοεεΚπε!ι οΠΥ οεσΚέβγ ει' Μιε2πιτύω Ιιο87 νΜΙει· 
ΙετιιΙι πιεἔ :πιω ΜΜΜ; Μουτ ]1:ι ὰ' ΜΜΕ ΕϋΙτεόἔοἰτἐ 
ΙοείΈΠεΒΒ 20/0ττο τε8ε2ί1]: ἰ`ε,·`ει'(τὅΡἑηι' 5ότ.7εάο]ωειέ5ότ 
το Μάι· @Με '20/0 ωστεά. 'ΜΒΜ ᾶπιὲΪὅἱτιτ ΜειάτιαΚ έ·8)· 
1ι1ἱΙἰἱότ ΒειιιΕ1εΒΥΒεπ 40/0 Μιπιστττι; άτα! ει”ΚόΙοε68 
εεππιπἱτ εεπι επΡοτοτΉΙς; πιοετ Βέτα” ΒοιιΕΒἰττοΙιοεοΕ 
Νὰ 60/0 οι οειτει!έΚυΙτ. Μέ8 :Μπάση 1όΙ πιο8γ, @εεττ 
τι' ΒεηΙώ:ιτι ε!όΒ· ΒόειΡόυι πιο, ει: οττεμ οποια ΒΒΒοξ 
ιοττ Βεια!ήσέσι-:Β' Βεντ-ϊΙτάεότει; εϋτ ωἐἔτε:ειΡοτοἀἰΚ να' 
ωἱΠὶό, ηπα εοΙωτι .ΒοιικιΚ έτοιρέπιτόε ΒενέιΙτμΕ 
ΒεπΙξῇοἔΠεΚὁττ, πιἰτ ]τότηε!πιεεΒεπ Ι1:132πέιΙΜεττιιψ, ίι€γ 
Βο€γ ιιτοΙ]έιτα α: ετεάετἰ ηπἱΠἰο 'α, @ΜΚ των", 'ε·Ϊ1ἱτιο; 
ὶε Μπόιόε Ιω" οΗΜιωειτ ειϋἰξεόέτ Ι6Β·δτοπι Βοιέιιηι1Ιζ 
τή, Ματ τιιἰιὶἀεττεπιβοτ ἰιιΜΒΒ τΙατρ ' :1”~ Β812ίΚ]88ΐοιμ 
@κτ ει' ειιΙάοε Ρόπιω. Ει οΙώόΙ σ' ΒειιιΕΒΠτοΕοεο!ι 'επ 
ἰε ΙωειπάΙτιἱ Κατω( (Ρ. ο. ᾶἰεοοπτόνεισ 4°/0 Μιιιιετττα; 
Μἰειετἱιπτ ει: οειτ:-ιΙόΙε οιιοΙ ΙΟ0/0-·το ”Μι€. Μει]ά Ίετττότ 
βατή: Ιέιτάει , πιέ8 σε? πιΠΠό ἴοτἱτιττει- 3ε8γεΙιετ Ιάτιάτ:Ξ 
εΙόΒ ΒἱιτοεοΕπεΚ Μτεέό !ηροτΙιεούΙιτα, 'ε σειταΙόΜτ 
Ι4-"/0-τε !ι;38τατ.5ει. Πο πιοετ :ατι ο” :πἰΙΙἰόΒόΙ πόΒγετ 
οεἰπιεὶΙτ , 68 τοωϋΙε ΠΠ, τω" ει' ΒετιΙ‹_ῇο8γ_ἱΒοπ εοΙ‹, 'ε 
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:ι,-!εϋιδιιε68 ιιιετ;τε!τ νε!ε.: Κειά!!ε εί!τϋ!ι!ιωι !ιοτά:ιτι! 
!,ο!νά!τιιε νό8οττ; ει, !ιατι!ι ΠΟΠ !ι!τ]41 πιιἱιι‹! !τόει Ρόπιιιο! 
Βιοτιι!, ,ε ιιιόε!ο!ωτ Μπι ει' Βιετέε !ιιιττει!τ:ιτ.·ϊειιτει. Το 
€γϋ!ε !ειιιότ ΠΠ, !ιοΠ.οιιε! ει, !ι:ιπ!ψ:"ε!ι, ω·1φτω ει, 
!ώειΡέηι!ιει .!εόμεετ 40/ο-ετ οοϋ!τ!τειι. ν!!ε38οε, !ιοΒγ 
1π!ιιι!ωι 1ε87!α!ττο!ι!ό. επ ει, νεειτεεςέΒετ ο8όειοπ Βοτ 
άοιιει,ιιιοττ τε!ἱεε όττέΕ!τε! "Με ε! ει, 1ο8χετ, ,ε πιοετ 
ε8γ 10 !,τοετ Ο Π. 30 ΜΒΜ Κα!! πιάτι!ει. 1ιωωι ει,!ιωι!‹ 
!ι!ττο!ωεο!ε οι! Ματ ειεκινεε!πιο!ε νε!ο? Ηει ειίτιτο σει 

τε!ό!ω!ωτ, ιιιἱιιτ ἱΒετι τοι·πιόειοτοε, !ιειιι!τάο8Χο!τ!ιεπι Και» 
μια ιε Π, εδγ 1000 !,τοε τόεινόιη τω! !40 Ποτ !ιιιι 
τιει!‹, πιἱΒϋ! &"/0-ειά !ιόττ νεειτνο, πιιόΒ!ε Π! Π. Σ! Π. 
!τόειΡότιιτ σε!ιιι!!!ιατιιιι!ε. Πει Ρεά!8 Αι υτό!ι!ιΜ-τ!!!τ πι!! 
!!ότ, ιπε!!)· ει, !ιειῇτρ!‹οιτει, Κ! ποιο πάτι!!τ νο!τιει, οεει!ε 
100 Π. ]ϋττ νο!ωι ε” τόεινόιηι·ο οειω!ό!ειι!. Ι.ο!ιετ-ο 
€οκιτ!ο!πι!, !ιο8ιτϋ!ι.ιι, τι:ι8)·ο!ι!ι ηγετεεόΒετ ει, πωσ”. 
Με, νεειτοεόΒ!όπτ ιτιεἔνοεεό!ε? δότ πάτα !ι!ειάκια!ι σεχ 
π1!!!!ότ,.ω!Α!τει!·ει, !ιατι!ήε;Πε!τ, :Μπιτ !,ε!τε!ιετ!!!!ε, 10%, 
ει8ἰοτ νεειτοκιε!ε; :ιι οειτει!ό!ε ε!!εκι!ιωι !ειιιότ 40/0-ι-:! !ιιι€,;, 
08 πιόν-όττό!τ!ιετι 180/0·Γθ. “Η 08), τόεινόιη· ιιτιιιι 180 
Πω ιιιοξ.Π. Α, 3εω!ι!ττο!τ!ό ιιιεΒἰιὶτ εΒόειοιι ότι! τι,10"/σ 
νοειτοεέΒιιτ; ει, ι·όεινόπιμε ε!!οη!ιετι :ιι ει8!οτ !ε!ιιιιι·ει 
ἰε, 162 Π.. Π. Κιτ. ΜΡ; ,ε ει 1ο!ι!ι ιιε!ε! ει, !,ϋ!ε!ι!ι! 
184 Π. 2-! Μινι!. Α, .τόεινόιηο!ι ἱε το!ιιιτ :ΜΒ ιιιἱτιτ! 
!ωΡήειι!ι!ιε!ε !οτιιιιε!ε, ,οι ίο!γειω-έτιι!ς !ιά8, έττι!ιιιτ τι, 
3οδδιο!τ ίο!)·νάεττεϋ!άεπιιο!ι. !)ε τοΒγϋ!ε το! νόιὅτο, !ιοΒτδτ 
ει, !ιεικι!τ ω!τιρ!;τρνά!ι!ι ί!ινόιι ει, _ηΧετέει!τω!έετ, ]θε7τι 
οεϋ!ε!ιε:ήεπο!ς 200/0.θΙ, 'ε ει οι·.ιτει!ό!τ ἱε οιπε!!τοά]ό!ι 
200/0ετο,ριιαι ει” τόεινότιγ τω!! 200 Πτι. Μοετ ιιιιιτ 
ει, 200 Π. !ιειιι!ήο€γκι, 40 Π. εδώ νεειτόεεο! οεει!ι Ιθ0 
Ποτ Θ, !εόνετΙτριό!φΒ· 2 !,τ. 12 Επι! ει!ει!ι!ι ειέι!!οττ ο., 
πιω· νο!τ 1620. 12 τω!. ,ε απαιτώ! “ω έτεινόυ, 
π108ειί!πι!!τ α, !ιατι!ήοΒγο!κ, τοικι!ι!ι! ειαροτἱτἐιεέιτό!.,ἶ 
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β οι1όά:εί:έτ άοητοη8ττωιάυιπ. γ· 8 
' ο8ϋΙιΙαοιι πιιέε 8ΙΙ38ΠΙήθ8Υ. (Π'Ι10088 8Ι‹Ι‹οτ Ι8, Ιω 
ει; οτ8ιέΒΒ88 ει' νετΙξ Ρόπι ΠΙ08Ι'088211Ι, 8:82, Ιω ει: 
ΒΡΙΙΙ173Β,Όίϋ8ίδϊ ]οΙ8Ιππι ιπ8ἔεΙοΒγἰτἰΚ, να”. ει' πιειτοει 
ΒΖΙΙ8Ι1ΒὅΙ, ππἰΒϋΙ αΙἀἰΒ 20 ΐιοτ νεπεΙε, 24 Ποτ Μπάσ 
μ·ιεΙε Ιεἱύετιιἰ, να” ΡοἀΙἔ Μι ει' Ρέιιιτ πωτΙ.νέ!βΙ:. Π86Ιο 
Ι:ετιπιίο ΙιοΙΙ επέττ,χωΙνοΙ ἰὲοτΙ τἰτΙω (ο8ειΙε παο Βότ.Ιι1 
Μή) ε8ετοΙ‹ετ Μνόνε, ει' ΒοπΙς]88γ' έΓΙ)Ι5088 ει' 8ιι!γο8 
ΡόΙιι' έττεΙώπιέΙ ἴϋΙεΙ›Β Πεπι ΙΜΒΙπιτ; Μι ΜΙΝΙ: Ι.ΙΙΙΙΒ.Ζ 
8ιέιΙΙ, ειτιοπιιιοΙι ἰ8 Ιώνεττιίο ΙΙιεΙΙ. 

Δ' Ι)21ΠΙΚάθΗθΙζ ΙΙΙ)τ Π86Ι&Ι€8ΙΙΙ: ιΙΙΙ:ιΡοώΙπιτι Ιά:Η.ϋτ1; 
ΒΒ'Υ82ΙΙ1ΕΙΙ1ΥθΙί, ΒόιεΙεινόπηεΕ, Ι(ϋΙΟ8ϋΙΙΖό88Ι(, άϋνεπάότε, 
Ιαο€γΙ1ει ει: 88χεξϋ ΜΜΕ ει' Ρόιαι- 68 ΒαιιΙι-ϋΒγτϋΙ νΙΙά 
808 ξο88ΙπιιιΕΙιαΙ πισω ΒἱπιειΙι, ”8 πιό8· 8οΙ‹8ιοτ ε' πιοΙ 
ΜΗ; ἰ8 τοτηότά8Ιι ΙώτοΙκειτ ό8 2εινετοΙιεειΙ; οΙ«ιοιΙιατκ18Ι:. - 

Βιοπι :8τιιι86Βοτι πιω· τὸΙ›Β :Μπιτ ο” κιω11ικ-:τ Μιτιοτιτ; 
ύ8 ιιιἰ ἱ8 εΙι1ιοπιάΙιει2]υΙε, Ι1οέ;γ ,,Απ:ειάΜΒετι 8ιϋΙεττϋιιΚ.`Ϊ 

18 Θ. 
Ή Ί Ί . τ χ! ΜΜε 27ί8207Θα ιι Ιεοτπιάσιμ|ιο8. 

Α' ΙπιιιΙαοΙι' Ι88ι188γοΒΒ τόπο ΙΕΟΓΙΠέΙ1ΥΖέ8ΙΟΖέΙ0ΙΚ·· 
ΒόΙ έιΙΙΙτωτοττ, να;" πότε, ΙιοΒ·γ Δωτ8ιέΒιιαΙε ΒΙΖοιηο8 
8ΖΙ.ΙΙ(8όΒ'όΙΜΣΠ, Ρ. ο.Ι1ύ.Ι88τιι Ιάε]όη, τω" ΜΜΜ ΙΡετΙ νιϊΙΙει 
ΒιιοΙ-ιτει Ι‹ϋΙ‹:8ὁιπό8ἐν8Ι 588όάΙ€θΖθί 1'1Υ0](50Π, νη” Μο” 
τειαάετΙσπ868Βο @ΜΙ ΡέιιιϋΒ·γότ 5Ζ8ΙΝΪΙΥ0ΖΖ8,` ειἀο88εἰ8ειἱτ 
2Ρει8ιτωιΙ, νεΒγ Ιε:ιωειΙ]ειΙτ Ρριιτο8Ιπιπ ίἱιεωἰ .8θΒΙΙ.88, 
ειναι” κώμα ει: 01°8Ζέ808 ]ϋνοάεΙιποΙ:' Γ8Ι8:8άό86τ ό:: 
ΙὅΙἙΙ8Β`ΙΕἐ8ἑΕ ΙιειεΙῇο. Ι - 

Πει πιπ3ι· ΙΙ18Β'άΙΗΠ1 ΙΕ ει' ΒεωΕΒ5ττοΕο8οΙι' ΨΙ88ΖΒόΙό. 
8ο, ηγετο8ό8ετι Ι:ειΡι388, θΙόΒ Βειμ οΙιοιΙπιτ, πιειιιηἱν8Ι 
ΙΒΝ: ει' ΙεΙιεΙ.ὅ εαπ ειπα, 68 ιιιοπτιχἱνοΙ ΒοτηοΙοάωΙ:Β 
Ή82οτηοΕΒει ΚονετΕ 6Ιιοτ οπο Ι.Βϊ'Ι108 ΙιειΡοο8. Πει Ιπ 
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ιω>ω1Μ (ππέτ ει' :Μι ύ” πιονοιιιοΙι) ωοπατοΜ6Μπ :Ιβ 
ΐε3εάεΙοηιωεΙ, το8ΡιώΙΙοόΙ:ΙΜη ει” Ιεοτωάιινοπ ίΙΙόΙΙΙα:Ι 
ΙιόΙοεϋιι6ε οιΙΙευΒι·ει, ΙεεάνεεωέιηεΙιτο Ιόρ:ιοΙε, ιποΙΙνεΙι 
πιό! ει” Ιιόιϋπεόθ νει8ν ἱε 1ε8νΒΙττοΙεΙόΙε' έτάεΙιο τατιά 
ε2ετΙιπ Μιτότβο νοιιιιΙ. ΜΑΝ ει' ΙπικιΙαάτει ΜΙ Ιοἔειοτι οι 
ἱἔειιἔατιἔιε” ειεειέΙνςΐ ειοΙ€άΙειώτε, :ικι-Ισ.Ι ει' ΙππιΙιἶ έπι 
Ιπιτπιε-ΙΜη ΓεΙε6Ι›Ι› ΙπιωΙοωηπιΙ μ' Β:ιηΙήε8νεΙε' Ρέππ 
ιοΙΙ ΙεΙνέιΙτέιεει οΙειΙιεε:τειιΙΙ:, ειοΙαι:ΙΙΙ ετόΙτετεττ Γοτεέιεει 
τότνόηνεεΙι:ειΜ. Ν6Ι1οΙει, Ιζοτπιέιην ΗΜ Ισ α” Ι›ειμΙς 
Ψειι€αΙ:όεε58οτ νειε-, πιέΙιοΙ οι :Μπακ ειτειπν-ΙάποιοΙΙΙιειΙ. 
Η Ι 19.8. 

Π όοαΜάιέεοΙτ. 

Α” ΙΙόιςΙεΙ)Βίε-εΙκ 8ΖθΓΙΙΙΙΙ ΒόΒόνετΙ:ειΙιετϋ νἰεειει 
έ·ΙόεοΙι οΙΙοπι εαπ _ῇεινε1εΙειτοΙ‹, εαπ Ι‹ἰεόι·ΙοτεΙι :κατι ΙΙΙ 
ΔημοττοΙΙ, εϋτ ει' ερεοιιΙειιΙο Ιε ΒοΙὲοΙεΒνειΙαπτ ει, Πωσ 
τΙ:ΙΙνειΙ. Ι€επι Ιε ιΙΙοοι·ΜΙιτει πι" ἰπΙώΒΙ› ΙινΡοτΙιεεὶεεΙε 
το αΙςεττεΙα ειΙεΡὶωιιἰ ο8·ν πω· οΙάεΙιι άοΙοηε68ετ, πιάν 

1ιοΙε 111ΙππΙωι Ι:οι·οΙδ τϋπόποιεΙ ειΙἱ«ε; π1ιιτατΙιει€1άΙε 5ΟΡόΙ 
63Ι:51:Π, Έ οΖεΙ‹ ἱε ωΙτιτΙΙΒ πιέιε πιεΙε εΙο111ι-:Ι:ΙιεΙ, Ι:ϋτονί1 
ΙοτεΕΙιεΙ, Ι‹ἰωφιιοτεΙεΙ‹Ι‹οΙ ίοτάυΙοεΙι εΙό; ΙποΙοττ επ ει' 
ιμετοοτοΙο€ἰει' ωἰηἀεηπερἱ, οευρέω ει' τετπιόε:ει' ότόρ 
Ις6ε;ηοπι ΡεάΙ8 οι ΕπιΙππΙ ειοειέΙνεΙι' όε ΙπάιιΙειτοΙξϊ 
νΙΙΙιο;όΙ:ουν τότνόηνεἱ έιΙΙ:εΙειαβΙϊΙν20ΙΙ;, επεΙι ότε νἰιερ, 
ΘέιΙτ ιιέι1νεΙΙ·ο ηόΖνο εεπ1 πι1ει·τόΙ; ει' τεταιόειετνΙ28€άΙόΙ:. 
ΚΙεόι·ΙοιεΙαετ τοωιἱ Ρε4;ΙΙέ>.; οΙΙν τέιτ8νειΙεΙαιΙ, :ΜΜΜ Ιά 
οεἱπνΒεπι πω] ΙεΙποτ, ιπι€νΙπω ΡεεΙΙΒ· ωί)ΙΙόΙι' ]όΙόιο 
να" Ιε8εΙ£ιΙ›Β ωΙοι1188 νεἔνοπΒεΙὶ νόειτοεέΒέ ΐον·οε 
ίωιιι, εοπ1 τειιιέιοεοε, εεω ειαΙοειάρε. _ _ · ζ - 

ΙΕιόττ Βεειι€ΙηΙ Ιπει;;ν]υΙι ειιοΙαιτ, ΙώΙετικ-;Ι: α]άπ1Ι:ΜεΙτ 
ει' Ι1ἱε:ο1·ἱει 'ε ει' αιρειειιειΙάε πιἰπἀοιι ΙΙνοπιοέι ΙιμιιότοΙ 
@η α2οΙαιτ, ΜΕ ει' ΙεἔηεἔνοΒΒ ωοπιιινὶεόἔϋ ΒειπΙψ:Πετ, 
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πιἰτ ο” ιιειιι2οτ εΙΙιἱτΙιιιτ, τιισ€εΙ68Ρ]έιΙτ Ιιιιτ!ιτο2ιιι; ΗΕ 
ιιιόΒ Ι;όΡτοΙειωΙιΙ:ϋΙ ωωιωωιε αΙιιΡ]:ιιιΙ :ιι οτειίι€Ιπιιι 
ίοι·Βό Ιιόε:Ρόιιιτ,. οΒγ ΙιεεοιιΙόΙ:όΡ ιιέιιιεΙΙγ ετειτἱετἱοιι 
ιιοΙε' τϋΙιόψιτειοάτιιτιιω ιΙιιοικιι·ει ιιι , ἱειιιοτετΙοιι πιου 
ι·ιγιε68ετ, ΒΙ(8Γ3έΚ πιτ-πιώ. ΒεειόΙιιἱ ΙιειΒΧιιιΙι θΖΟΙ(δΙ ιε, 
ΜΙ; ει” οιόάιιΙιΙΙι, ΙειΙιτιοεειτοττ ΙιειιιΙειο%·εΙε' ειιιιιιέιτ ΗΜΙ 
ιιι:ιΙιΙωΙ ιιινωιιιι ειιιΙιέιΙΧοιτ:ιττιΙ; ιιιιιιτΙιει Μι” ΠΙ] ειἱιιίἱ 
τΙοΙο€Ιπιιι ΙεΙιετιιόδειε νοΙιιιι, ει' ιιόΙΙιϋΙ Ιιο€γ ειι·τιιΙιιιειε Ιο 
Βγειι, οι εΙΙειιϋι·Ιιι6άόε. Νειιι νοΙτ τιιττόεειΙιΙι Δ: ει' Πιεσ 
τἰει Β, πισω, απ ιιΙΙΙτιι, Ιιο8δι Ιιιι ει' ΒειιιΙ‹, τΙιεοοιιτόιά 
ειιΙιτιιι ειπα νιΒγιιι, ιιιΙειει·ιιιτ σεειΙε οΙιετιιεττ εοΙΙΙΙιτέιειι 
ΡειρΙι·οεοΙαιτ νε;Πειι Με, ι38δι Ιι:ιτιιττ:ιΙτιιιιιΙ ιιδιοιιι:ιτΙι:ιτ 
πιει 3ε€γεΙιετ; ιιιοι·τ τέειιιιτ ει, οιέάιιΙέιΙδ ειοττοΙεττιειιι 
·ροι·ιτέιεει, Μι ει' ΙιειΡόέεέιΒιιΙε τεϋΙΙΙ:ετι, ΙιοοεϋΙωτ ισ Ιε8 
οττ σεϋΙςΙιοιιτΙ, ΙιἰτεΙϋΙτ Ιιέιι·ιιιοΙΙΥ ·Ιιἰιτοιι ΖάΙσΒοιι :Ψυ 
ΒοάιόΙι; ι·όειιι·ιτ Ιω ει' ΙιεΙτόΙεΙι ΡέιιιϋΒγ ει' ΙιειιΙ‹' ράπι 
τέιι·άντιΙ ΙιόΙώΙιειι 'ε οω·οτόι·τόεΙιοιι ντιπ ιε, ί Ιιει·οεΙιε 
Δω ιιιέι·Ιε8·' εΒχΙιἱΙΙειιἐε6νοΙ ει' ΙεϋΙΙόΙάι·ϋΙ 6ι·Ι:ειϋ ΜΙ 
·τόΙι εΒγειει·τε ιιι88τιιιιισάΙιιιτιιιΙα, εϋτ Η ιε ίιτιτΙιετΙΙσ. ει' 
ΙιειιιΙι' Ριιισιόιτ, ,ε εΙ:Ιιοι· ει' ΙιεΙεϋΙι' ιιιε€τοΙιιιιιιιε:ι εειιι 
ΜΜΕ. Πει ω» ει” τϋΙ:όΙιοτ Ιιονόε ιεΙοιΒ τιιι·τό νιιιΙτόΙενο 
ΙοΙι εειιι εΙόΒ Ιιἰιτοε ιιιΙο8:ιἰ ει”ΙιιιιιΙδ ιιι€ετΙ:ιιιι ιιΙΙΙιεέιιιιιΙα,· 
ιιιἰΙσἐΡ ΙεΙιετ ω νιιτιιὶ, ΙιοΒγ ει' ΙεΙ(ν6]όΙιΙιεΙΙ πέιΙοδοΙ:, 
πιεΙΙ)ιεΙτ ει' Ιθ8Ι(ΒάΥθ26ΙΙΙ) εισΙόεει5Βι τόι·νόιηεΙι ιιιι-:ΙΙι-:ττ Ιε 
Ρέιιιιό ΙιιττοΙειι ιιειιι τότετΙιοτιιεΙι, οι·ιειέ ΡΙΙΙειιιιιτιιΙσειιι 
ει' ΙΜτιΙε0ιι εεΒἰτεειιεΙι? τ · τ 

ΒὶιοιιγοεειΙιΙι όνόειει· ἰΙΙδι ΙιέιέιττΙιέιτόΙιΙιειιι, ιι'ΙιειιιΙτ 
τει·νετ οΙΙ), εΒχε2ετϋει·ι, πιιΙώιιτ ΙεΙιετ, όε εοΙιτέΙο σπό 
ΙοΙς' ΙιεΙόιιινοτέιω ιιόΙΙ:ϋΙ, ει, @Ιου όε ιόν6 Ιιότιι)·ιΣιΙετοΙι' 
36ιιιιι άι: :και εαιι€νἰιιἱοιιε ιιιε8ΓοιιτοΙ€ιεόνο.Ι ειΙειΙεἰτιιἰ; 
ΙιἱνἰτοΙότ :ιι·ι·ει :ιι ο8ιτιιΙ)·τιι, πιεΙΙγ ει' Ρόιιιϋ8·χι εΞε ίο 
Ιγειιιιι ειι€ιιιιτΔεοΙ:Ιιιιιι ΙεωέιττειειιΙιΙι, Μπι; 'ε τα εΙΙοιι· 
ϋτΙώάέετ ή” ιιιτόιιιι, (ιιιι οεειΙ‹ :ιΙΙιιοτιιι€ιιηοε 01°8Ζέ8· 
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ΒΑΠ, 'επ πιόΒ Μ Μ, α” ΙιόΙ ει οτειέ8·,€γϋ!έε, αυτι ει' ίο 
3σ.εάοΙιποκ ρἱοτιιε πιπεου!ιιεει5 παπι τοετο, εοιιι οι οτειέι8' 
Ρέιιιϋωἰ ειειΒΜγοιάεότ ΙωιέΒϋΙ Η κια-επι ειιιΜειτοΙ.ιε, 
οεΙιι-πἱΒ Μη), ΙιοΒγ και α” λοτιπάκη, αυτι-ει' τωκΙεΙι 
ϋιιΕἐιιγἱΙοἔ ει, ΜΜΕ' ϋετϋΙιότ πιο ΓοδΙιεεεάΚ ιιιοδ·, Κειο 
ΑΜ πιο ΕοπιτεἰτΕοἀῇειιιεΕ, άι: πια8ιιΚειτ ἰε ει' ΒεικιΒτόεινό 
τιγεεεΕ' όκιιϋ τετνεἱιιεΒ Κο!εΡοιό]6Βο ω: ε]τεεεόΕ. νέε 
τε ει” τέεινόηγοεοΙιετ Ι18Π1 οεει!ι τόεινόκιΥϋΚ' ὁτ£εἱιόἱ8, 
Ιιατιωτι υ1Ηιάεπι νει€Υοι1ιιΚἰΒ ει' Μπάσα ῇοΒΎοΚ” ΒενέιΙΙ.ε5. 
Μπα Πάπα ΐεΙε!όεοΕΜ τοπική. 

Μἱ :ιι ἱΒιιιἔειτόεεἰΒοτ ἰΠετἱ, ΜΜΜ: Η1Ιϋιπόεει·ι ε]άηΙ 
!ιατό, 11ο" ει” 3εΒχεΚ' Μεάάειέιβωι ω εἱποτπιὲττὁΕϋὶ ει' 
ΚἰἰΠϋΙτΙἰ Υό.ΙΙ:όΙ€8Ε υΠωΙ:Μ “ειπε ΒΗΜΑ τιιττεει, 'ε ειο!ι” 
εϋτϋΒΒοη ῇϋττόνοΙ ει' £όκω Ιοδοιτ.-Βιιιια πιο8. Π.: ιι8Υεπι 
οΒΒ6Ι ἈἰωιειἱΕ, Μο” που ἰἔειἔιιιόεἀΒτιειΚ οεειΚ, να" 
1ε8πι€γοΒΒιΣτα, ΒοτοεΕεἀϋἱιιοΚ ΙωΙΙ Ιεκιιιἰο, Ματ. ΜΥ 
]ώτιγοε έε ειοωΓίΒεεε68ετ Μνάιπό ΜΗιεο:ι, - ΙιόΙ ει, Με· 
τεεΙιεἀὲ8ἰ :πότ!ε8' ἱκιἔΑεειἱτ ειϋιιτοΙοι1 ει” Ιε8όΙόπΕεδΒ 
58γεΙεπιπιο! Ιιἱεὐτηἱ ὸειοτιἀειειΒιὶειιἰτ :ιΙιΙ1οι ειΠωΙιτιειι·· 
@Η ΜΙ), ΜΙα-:τΠΙΙιοιΙΒΜΙΙ 82ϋΙ(δό8θ8, - Βιιιιι1ιέπ όε Πνι 
ω1ω ΒϋτοΙεεεέέΒϋΙ ειοΙΒΜό εοπιάποιεο!ς ιι1εΙΙοτΙ:, επι Μ· 
τέειετ ο8γ ορΙιοιπετὶε όΙτότ ἰἔότΙιοτἰ ιιωμικιΚ. . 

 02 .  Δ  .όωρέν  ι  _
ΒΙό8ιιοΕ ιιι·τέιιτι ειι:Κοι ΒενειειέεοϋΙ ει' ωἱτιᾶῇτ1: 

Ιιὅνιετὶιειϋ ΒειτιΒ-ἰειπεπτετόεεΚιιοΒ εΞε τόττέπετώπιοΕ. Α' 
ΒεπιπόΙά Βοιπέι!γι ειποιοΚ ηει€γοΒΒ τόειὶτι1: αΙΐοι-.;]άΙ: σει 
Ιε-ιωἱ; ειάάΞΒ· ἰε όεινενένε ειι εἀἀἰ8ἰ εΙνοΙωτ., Βύ.τοτ 
νειώοΙ4 ίὶΘΪοΙιιιοιιετι1ἱ ει” τίἱτεΙιπεε ηΙν:.ιεό8: 
4 Δ.) ΗοΒγ ει' ΒειιιΙε απο Ρέιιιι, εεω ἰροττ, εεπ1 Ια: 

τοεΙεοάόετ ιετοιιπετιἱ Χ18ΙΙΙ Ι;όροε; Μιιιοω ωειΙι ει' Πω 
τιιε8Ιονότ και;" Η:]Ιϋτ Ε6τοΙόΙιοΠϋΙ ειαΒειᾶὶωπἰ. 
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Β.) Πο” ειιιι·ιιιΙ: 'οΒγεεΙϋΙΙ Ι185Ζ118 ει' Ι(6ΖϋΠΒόΒΙ'0 
πιό:νε ει' ΡόΠΖ·Ε·1άδ8 νενό8 ΙειττιΙ8Ιι:ιιιΙ ΙΙόιιΥοΙοιιι, έ8 ει: 
ΙιοΒγ ει, ΙιειιιΙι ει' πιικ-ι€Ιονό Ι'οι·Βό Ρόι·ι:Ι; ιιιικιιοΒγ ΒΙΙ·1Ρ· 
τό:νιιιι ό8 8:όΙ88Ιινόιι, ιόΙιΙ:ιεΙαιοΙι _ΙιιΙΙ.ειτ. Ε`8:οι·ὶιιτ ει: 
οιιιΙιετοΙι, Ιιει ΙΙΙ8θΙΙΙΒ ωεΜι- 8ιιπιιιιέιΙαιτ ἰ8, άο Ι:ϋιιιι)ιεΙω 
Μπι ΙαιέινιΙ.ιι, ει: ιι:8οτιι` τοι·ΙιόπϋΙ ιιι8:ιεΙε8:ειιοΙι. 8 

Ο.) ΙΙοεγ ει, Ιει€3οΙιΙπιιι 68 ΙΒΙΙ(Ι88Ι11όΓθΙ.08Ι)8Π Ιώδι 
ωιτοττ ΙιειιιΙειιειΙε ἱ8 ει' άοΙΙι€' τοι·ιιι68:εωΙι6Ι Ι'οΙδιό πιο! 
ΙιειτΙειιι ΙώνετΙαι:ό8ο ει:: Βοξ” ει: ειι·ειιιγ, 8:ί18τ ρότι:: 
ει: οτ8:ιι€ΙιόΙ ΙεΙΙιει_Μειω); ΙΙΙΙιειω:ι. ΡεάΙ8 ΙιεΙι·οιιι ιΙΙοτι, 
τι. πι. ΙέθΙ'08Ι(θάό5, Εέ5Ι1)*ΙΙΖέ8, 68 ΙιειιΙΙ Ι(6ΙΙ.8όε3 ύψιτι.' 

νΙ88ΖΒΙῖ€ΙΓΙἐΙ1θΖ εΙΙοιιΙιειι ο8ειΙι ει:οκι Ι18Π120Π18Ιζ Ιε 
ΙιεΙ. ι·επιέιιΧο, πιοΙΙΥ ιιιέίΙΡειι· €Ι8 ιιιἱτιάειι οΙκ:ΙειΙιι ιιιἰνοΙτ 
8όΒ' τι-ιΙεἱιιτοτόΙιοιι 8:οιιι8:όάειΙιιέιΙ, Ιο€ειΙιιΙιΙι ιιόιιιοΙΙΥεΙ‹ 
ΜΗ, Ι6ΙεΙιΙι ΜΙ, πΙ6Ιι όΙέιιΙ: Ιεϋ:ΙεΙιεάέ8Ιιοιι πω, 98 ει' 
Ι:οτε8Ιωά68Ι πιέι·Ιοεετ Ι'Π888. Ι”οΙό ΗΜΙ13 Ι18]Ι;8ΙΙΙ. 

Β.) Ηο8δι ει” ΙοδνΙτιι€:όΙ1Β Ιι:ιιιΙιοτ Ι8 88γ ΜΜΜ 
ΒΙΙΒΠ86888 8θΙ'88, νειΒγ Ιοι·τειάειΙοιιι, ει:οιιιιειΙ τοιιΙα·ο το 
8:ὶ, 'ε. ειιιιιγἰνειΙ τιιι€διοΙιΙι Μ:: οΙιο:Ιι:ιτ, ιιιἰιιόΙ τιειετ7οΙιΙι 
ΙιειΙΙε-ιιιιιιιαΙ 68 8ΙΙΙ'86άό558Ι νέιΙει8:τά απ; α” 1°18111ΖθΙ:, Μια 
ο8ε8Ιιιάιι]έιιι8Ις. Α:οιιΙιειιι ε'8οΙ‹Ι‹:ιΙ Ι(Ι88Ι.)Ι) νο8:έ·ΙΥ, ιιιιιιι: 
ει”:ιιειιιιγἱτ α' ΙιειιιΙδ, ει' Ιεϋ:ϋιι8ό8” 38.ΥάΙ; ιιειιι ιιό:ὅ 68 ΟδΒΙ( 
ει' Ι'έ8ΖΨόΙ1Υθ8θΙΙ. :88Ιιότ τόιιι6 τω: Ιιε:8Ιιετέ8ο οΙιο:Ιιειτ. 
Μινι: θ8Υ, Ιιότ τιιΙΙΙΙόΙ: οΙνΙ8:, ‹Ιο ο::ε:Ι 883,! ΙΡί·11'08 ιιοιιι:ετ 
πισω 8:8ἔέιιγ8ἀἱΙι πιοΒ; απο: ει' ιιοιιι:οτι ]όΙΙότ' Ιθ8'Π1888 
83Ι1Ι3Ι1:1Ι€ νόΙτ Ροιιι:]έιτι, οΙΙ)ι οοιιτιι8ἱοτ ΜΜΜ, ΙΙ18ΙΙΥΙὅΙ 
πιέΒ €·.δέ88ΕΙ8θ8 “κι Ι8_, τΙ:ειάόΙι ειΙειττ ΜΙΒ· εΞΡϋ111ω; 1ή_ 

 

20) ΟΙΙγ Ιοι·ιικι νΙ8:οιιγ ω, ΔΗΜ; ΜΙΙΙό110Ι:ΙΙ1011Ι'0118Υ08δΙΙδΣήΙΙΙΙΙ5. 
Μη ῇάι·ιιιιΙι, 'ει “ω” ει' Ιω νι88:ιΙΙι. 
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Μλ80ΒΙΚ ΒΙἔ182. . 

8$ωιιΙ6Ιο$ἱ. Χ 

ζώ) 

ι. 8. 
Δ) υίΖάρ· 2ϋπάπε2εί ιι° 6απ7εοΙθ .<ιμοπροκι_Ξά662. 

Α'Ρόπιι' είίτί1ΒΒ ΐοτδέεει ει' τϋιεεεΒΒ ΒοτεεΚεάέε' Ιώ 
νετΙιοιόεο Ιονόιι, ει' ΒετιΙ‹ Β, πιἱκιτ ωωτιιι:ιΙι οέι!εϋιο, 
ιιΒγειικιιοπι ἰΡατ' ιιιήεοό. τοηάϋ επ-ιώπιότηε. Αι ὅενἱΙἐ8' 
πέ:Ρώ Ιώιί1! τοΙιέιτ ΒεπιΙά ιεΙιΞπιτεεΒεπι οεει!ι πω; ότάε 
Κε!!ιοτπιεΕ, ΜοΠγι-:ΕπισΚ ΚοτοεΕεἀόεἰ νἱειοπμἰΚ α, Με! 
έε !εΒ·ηόΙΚϋΙϋιΒοΠοηεΒΒ ΒϋΙ-οεετοΒετό!ί ΒοτΙἀτεὶτιΝ,τι3Ι 
ἱὁΡτοΙι. ΟΙιὶιιει, Ιτιἀἰε, Ε8)άΡιοω, να” εΒόειοπι οΙτεΙιεει 
ΚεάτοΙι π' ΚίίΠϋΙάτέΠ, και” ἱἔειἰ ΙωΙοτἱ ὐτἱεεειτι πιά 
εοΗωΙ Ι1οτάειττιΠε Ιιε!7ΒόΙ ει' ί”εΙεεΙε8εε όε ΒεΙΥΒο ει' 
ετ.ϋΙιεό8οε ότιι]ωτ. Α' ιεἰἀόΚ, ΜΚ πιο. ει' ΒειιιΕϋ8·ΥΒεπ ει' 
Ιε8πε.·έ·7οΒΒ εΖετεΡετ νἱεεΙἰΚ, σ' τἐῇει 1τιόπε! ίοΙΧό 
ἴϋΙἀὁι·ι Ι18Π1 ΜΜΕ η·ιειΒιιΙιειτ ΜΙ), ΒόιιτοΙεποΜιεΕ, ει: 
έ·ΙεΙοπήΒετεεέε' πιοεκετεό8εεεΒΒ οτ6ωϋνεἰΙιει ΓοΙγειωοώ 
Μ, :Μπι πω, 'ε Γϋ€ἔοτΙοιιεέ8Ιιοτἱ ΒοτεεΙιεἀόεἰ ίόπηεια 
ΜΚ τὸνἰὰεΙ›Β νοΙ:, ιιιΞπιτεοπι ειόΙοεΒ τοτνϋ, ε:ϋνόυγοεϋ 

Μ·=Μ ΐ Λ  
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ειΙΙωτιι ΙπιτόιετοΙιτο ιινιι]τΙιειι;οιτ νοΙιιιι ειΙΙωΙιιιειτ. Μἱιι:Ι 
ιιιέιΙτιιΙ ]εΙοιιΙιεια ἰειιιεττ`ϋἔνοεεὲἔϋΙι' Ιιονέιειει πιιιιτ Με· 
Κω· Πι ΙιιτειόΙε, 'ε ει' ΡότιινιιΙτόΙε' ΙότότόΙ 'ε. ΙώΖΙιεΙνε 
Κοπή ιιιϋΙώε:ΙόεότόΙ ειὰειιιιἱιαΙ‹ νειι·ιιιιιΙι οι ενειιι€εΙιετάΙε' Ιτά 
εειΙΙ:ιιιιι, ιιόνειετΙπιτ Μάιό. ΧΧ!. 12. ΙιοΒν .Ιόειιέει” τεπιΡΙοπιι 
Μι Ιιοπιειινέιι, ιιιιιιτΙειι ειάόΙ:ειτ 68 νενόΙιοτ ει' τειιιΡΙοτιι 
Ι›όΙ Ειπα-ιτε, 'ε ει” ,,ΡέιιένέιΙτόΙς”Μ) Μωιω ΈοΙΙοι·8:ιτά. 
Ρσ€ΙΑΙΙιο(ΜειιΙΜε ειιιΙιτωιΙΙι (ΧΧΙΙ. ΣΤ.) ιιήειει·Ιτιτ α' τό 
ΡόπιιεεεΙι, Ρέηινει€νοιιέιτ Ιαιιτιειτι·ο. ΙεΙνεττόΙι, 'ε ιικιΒιιΙ: 
ΙιιΙιετϋΙιόΡ πιιι€ειεο.ΙιΙι Ιαιιτισιττει να” πιέιε ιινοτόειΚεάέε 
το Ιι:ιειιιιιΙωΙ€. Α' ΙιωιΙαέιΙΙιώε εΒνΙΙι αΙιιΡ3έιτ, ει' ΙεϋΙόπι 
ΙιεΙνεΙζεπι πω, ΙώΙϋτιΙιόιό ότιοΙεϋ 'ει ΙιἱτεΙϋ ρόιιιεΙι' Ιά 
οοετύΙόεότ, 'ε ει' τιιιΙ)ευΙε' οΙεϋ νοιι:ιΙειιτ ΜΙΝΙ! τιιέιτ ει' 
ωωοιωιι ίεΙἴεὰοιΙιοτ1ϋΙ‹. 

Α' ΡοτιεέιΙ‹ οΙΙν ΙόΙεΙιιιεε οΙάιιΙτόΙ νοτιιιΙ4 ιιιιι€ιιΙιτει 
ΙαοτοεειΙΙι' ΙΙΒνοΙιιιότ, ιιιςΙΙν ει” ΙιοΙΒιιτι θα” νέΙειινειΙιΙ;ι, 
εὅι ΒνειΙιτειιι ιιιι€νιιόνειΙ νιι8€έιΙτικιάό νοικιειιιτ ἰεΙἴοὅιιἰ 
παπι ειι€εάέ; οι;νόΙιειτέιιτ ει, ΙιόΙ ει' νιι€νοιιι ΙΙιέιτοτειι€ 
εΒιν Ι(έ]ιιιιΙ βιότειάΙο1ι Ιϊ188δ ΡειΙΙοεα :ιΙειτι: τεΙσε€, οτι ει, 
καει· ΙώΙέΙΩ:1ιν πιοιιιτϋ]ε> τειιινω: 1ιεπι ω. 

Α, ΡΙιοειιΙΧΙειΙΠιέιΙ, ΒϋτϋἔϋΙςιιέΙ, έ8 τόιιιοι:ιΙαιέιΙ τϋΙιΙι 
οΙιιιτιΙς νοΙιιει ει' ΡότιινόΙΜει 'β Γοι€ειτέιει ΙεϋιιιινόΙιΙιεόΒεε 
ιιιόάοΙδ ιινοτιι:-ιιτ ΡιιΙπιτοΙιιι. Μ: κι ἱε ει: εΙεϋΙιει οι αι 
ι3τΙιειωιΙειιι ΙιοπιιιΙν ΙοςΙΙ, ιιιοΙΙνιιοΙι ΙΙΙιΒγσΙιιτ :φαι σειιΙς μ 
Ιι·όΙε 'ε υιάόειτόΙι ]έτειιΙειιεέιέςει νιι€ν Ι13ϊ1ν€ι88έ88. Ιιε-ιιιοιιι 
ιιιέ·ΒιιιΙώΙ)Ιτι στοα” Ι‹ἱι·οΙεεεΖτϋΙο›ὅ ΙιειΙπιέιτιιόΡ, εΒνετΙειι·ιιειίέΙ 
τέΙ:ετιν τὶ£Ι‹οΙό‹Ιιέιε:ι εεόν6. ΜΙτιεΙεπι Ιιει]όΙειιιέιετ, Ι‹ει·εεΙ‹ο· 
Μα. οτ5Ζέι€ίειΠετοτετΙΙΙοιόό ΙεΙΓεάοιόεειΙαπιει€νοΒΒιιι~ει 'Γν 
τιιε” έ:ε δνάοιι, τοπιι1ειΙΙιει τοπιιοτΙαπτεΙ:, ,ε ει” τιιἰ νΙΙιιΒ·' τιιΙ:ι] 
άοιιεινό. Ιεττ, νειεεεε8 νοΙι, ει” ΜΗ: 2εέιΙ:Ιπιπιειπ ΙεΙιετε το]τειιΙ. 

 

2!) Ι(°λλυβΙΙ"ΙΙΙ:: Ι'6αΙ"7Ι'"ΙΗ ιιτινοΙ: :ΜΗ ειιιΙυμΕΙεΕπ8Ιε :ιι ΕΠΙΠ 
;εΙἰιιιιιΙ›ιιι μ' ρύιιιι·.1ΙωΙ. 
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Μπιτ νἰΙἐι€ΚετεεΚοὰὸε' ΒἱττοΙιΙὸὶ, ει' ΡΙιοεπιἰκἰαΙι Ιο 
ΒοτπιόπεΚ ει' Ι1ει]άρτιΕοτ' άπι€οιώ; ‹Ιε Μι π' ειοΙΙεωἱΒα 
εοπΙεποτ ιιέιιίΠι, ἰιιΙώΒΒ ει” 8ϋτόΒόΒετ, σπα ειἰητοΠγ 
εοΙιοΙάειΙί π1ϋπεΙτεε!8ϋ πάρω, νετΙιετ3ίΞΕ ει' ΒτἰττειἱΒοτ' 
ΒέιιπιιΙι ΙειΙιόἱνεΙ ιηότΙοΒΒε, ει' πιειιηὶΒεΠ ει' άθΙΙ10ΟΙ'θ.9 
ΠΜ πδάΙνεΞπωεάδοτ ει' ΚειΙωέιτεέΒ' ε:ϋΕΕοΒΙϋ Ρόιιιειτἰετο 
οταήα]άνειΙ οΙΙγ :ιιο€ΙεΡϋΙεΒ ΜΜΜ: ε83·ειιειιαἱ.' Πο” ει' 
ΒεεοπΙετΒόΙ ει' Ρέιιικήειοέιγο1:' επιΕάΙΧοιοταιΒΒ ιιΙειΚ]α 
και ιπε-ιτειά Μ, όκι!ήπιτ νόΙΙ1ετδ. 

ΑτΒετιεεΒετι (φωτ πιἰΙιεΙ5π Οϋι·ϋ8Βοητό1 πάω ειό, 
ειοωϋηΙε ΒόπιμοΙοπϋΙ ἱε αιμα σε” οτΙιὸΙοεὶ τϋ1ιότ' Βγά 
Ροιπάτα ειεΒιϋἀἱΙε) :ποπ νάτοεΒεπι, ωεΙΙγ, πιἰιιτ ει: :Μει 
Ρἱιἐεει ίεΙεττἰ νε2:όΙΧ' πητΙιιιεει οΠγ 1ο!εεοπι Κόρειἱ, επ 
τειιϊϋΙἀἰ ΐοΕνέεο έε τετπιὁΙιοἰ πιοΙΙοττ η” ειἱ€οττιεΕ 
οεαΜιοπιι ιΜτιάεπι Ιιό_ῇεΙωεἰνεΙ Μι·τ: ει έΙόιιΒ Ιιει·εεΚε 
άόε 68 εππιχί οτειι38οΙδ ειιΠωΙ όεινεΐο1]τ Ρότιιο ει, 
ΒεπιΕέτοΕειτ πεωοεαΙι ε2ϋΚεόΒεεεΕΕό «πω, Ιπιπιεπι νει!ό 
8ά888Ι, ει' ιηεπιηὶΒοπι ε: ἱτόΙι' εΙειοττ ιιιἀόεἰΜεεἱΒόΙ 
ΒἱνοΙιε.τ'ῇϋΙ‹, Ιόττο ὶε ΜΜΜ. 

,,Αι ειτΙπειιειεἰεΙι" -ε ι18Υπιοπιά :η ἱῇιι Αιαειο!ιατεΕε' 
ιιτπάεάτιαΕ ί38γεε 5ιετΚεε:16]ο - Η” ειψειαειώοΙδ πιω 
8γοΒΒ τόειο, Ρέιιιότ πηετεεό8τε Ιιειε:ηάΙ]ει, ΚετεεΙω 
άϋΠαοΙ ειΙΚιιτε Ιόρ, ιιιεοτάτΠνεειεπι Βο!ϋΙο, 'ε :Με «Ἐμ 
26 !ενοΙετ Μη), νιιΙαπιοΙΙ), Ρότι:νΜπόΙιοΖ_, ΜΒ)! Κό 
ιϋε ΒΜΜΒοι ΙειοειἰΙ‹. ---- Α' Η Ρόπιιότ ει” ΒοτεεΚεάόέ 
Βἰιοιητειὶειιιεἐιἔἐτε Εἱτεπκιὶ Μπιτ αΙ(ε1ή:1, νει87 ΡωΖνω. 
τω” τοειἱ Με, νειΒγ τιπέιε εισιιιόΙχεΚΒε;, ε8ΐ όνἱε 12 
ει:32:ιάΒόττο. Ψ Α” Η Μπι πιι-·87 ν2ιεχ ΙΙθΠΈ 1ιπέτ πιει 
86ιω1Ι ὶ€επι Δεη” ειιιππιπι Ρ6ηιττειττωή, Ρότιιότ ει' Ρότιι 
νέιΙτόΜιοι τεειί Μ, ιπει]ά οευρω:ι ΜΜΜ νέέ,ςεττ Κειωειτ 
πιέΠιίΠ, πιει]ά ΜΙΧ Π-:ΙτόττεΙ, ΙποΒγ ει, Βο!έίΙο 36ύϋ ΒΑΜ 
Πω οεειέιΙε ιιιοΒ. Α' ΡόιιΖι·ΑΙτόΙι ειάτιειΕ ΙώΙοεϋπ ει' τά 
1ιοι·Ιπι ωει.ιϋ εισαιόΙχεΕιιοΕ. 
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»Μ νοΙϋΙε Ιέβτόπ εΙΙιεΒεεΙ‹ εεΒ)·οΒΙ) τόειέΒεπι ποτε 
Ι1Ιντ1εΙ; Ι;εηω,; εΙεέι, Ιιε Ιιό1ηνϋΙςΒο ΙεΙΙ:·)εΙς, Ιπο8Υ οι 
'ε ει, ο)ιρΒάτ 'ε 0111η,ΙΙΣ Με ΜΜΜ;; 'ε τεττοιπιεΙε επ 
πωπω; 'ε εωσοΙ‹ Μεάομ"). (ΙγεΙετεη πεδ5κοπι ποΙιὲιΙοπιιε 
νεΙεΙεΙεοΙ: ι1ιο8Βἱιοεγἰτηἱ, Ιιο€γ πεΙιιΙε νεΙεπτιἱτΙετεττ, άι: 
Ι1ε εεεΙι οΒγειετ τοωιέΙι Ιε Η ωεΒιιΙιετ ΙΙΙ), γεεΙεΙεπιεΙ(, 
ΙΙΙτόΙα:τ, 11ιοΙΙ)”.6Ι οΙ6ΙπωιτϋΙι ίΐ18ε, εΙνοειτοπόΙ:. 

,,(ΙΙε ε' πιεΙιιΙ‹ ΙοτστςΡότιιιοΙΙιετεεΙιετΙπεΙε; εεΒ·γοΒΙ1 
Ι;επιεττε ετΙΙιεΙε Μ, ι11ἱετ ε' 1:1επτιγΙτεΙ:ιενεειπεΕ; ἱω 
ππε,%;ειάεΒοεΙυεΕ, 'ε €γεΙ‹οτἰ ειοΙ€εΙειεΙΙπΙιεΙ ιιιεὅιιΙειιεΙ‹ 
ΒετετοΙαιτ, ΡεπΓοδόΙιετ ειοτει:ιεΙι. 

,,ΜΙά6ιι νεΙεΙεί ει ΙάοΒοπι Ρόι1ιεΙιετ ΠΠ εΚει·)ε νέιΙ· 
πιώ, ε' ΡόιιινεΙιόΙεΙποι ΓοΙΧειιιοιΙΙΙε, Με ΙεϋΙϋτιΒόιό σει 
Ιεϋι6ΙιΙιεΙ, :Μπιτ ΡτόΒεΒϋνεΙ, ωόιΙε88εΙ επο8νΙι88εΙ]εΙι; 
τιεπι ΙιειπἰεεΙι-ε? ΜΙΚ-ε ε' πιόττόΙιετ? - Βοξ νέ1·ο8-_ 
Μπι ει ειίΙε1: ΡόπιιεΙι' εΙε8γΙτόεε ειοΙώεΙονό1ι, ει ΑΛΙΜ 
πεεἰεΙι'Ρόιιιε 93) ΒεοεοεοΒΙ›, 'ε ε' παω νεΙε ΙπεειτιοεεΒΒ." 

ΕιεΙ(Ι:ϋΙ ΙεἱτετειΙΙ‹, Ιπο:Π ε' ΒετιΙεοΙι' 11685, εΙειηοἱ, 
ε' Μισή, ε' ΡόειοΙι' ΙΒειἰ ΒοοεόπιεΙι ωεΒΙιετε:·οιεεε, ε' 
1ωεω1, 'ε ε' ΡόπιιιοΙΙ ΙωτεεΙωάόε, ε'Βϋτ686ΙοιόΙ επιθε 
νοΙτ. -- ΙΜ τετνΒγεττόΙι εοφ ΙΙΙΒειτεΙε. ΚοιϋτιΙκιιόΙ "τι 
ε' ]οΙ›Ι› ΡΙΙΙΙοεορΙιιιε, @οι ΡσΙΙιΙοο-οοοοεοωΙοιιε ?ζωο 
ΡΙιοιιιιεΙα 88), τοτι:ιέττΙεΙε ]ενεεΙεΣε)"4) ωεΙΙ)·Ιιεπι ο8όει Ατ 
τΙοε' ι·ιόρότ ε" τιεΒ)· τόεινότιγεε τετεεεε88ε εΙεΙότυΙ, 
'ε ει ί87 όεινοΗϋΙοεάδ Ρόπιιτ ηγετόειΙεοάόετε Μπω 
τιἱ ε)εκιΙε. Α' ηγετεεέ8 εΙΙοττ νοΙεε ειετΙππο ε' Ιιετεε· 
ΙωάϋΙ νεΙΙεΙειοΙετε Ι‹ἱεάοπ Ρόκα' ιιιεοτε)εΙ›όΙ 'ε ει ετ 
τἱοεἰ ειί18τ Βειι7εΙ‹' όΙέηΙιεΙ:Β πιἰνεΙέεέτε εϋειειονεεετ· 
Ιοιτ τεΒειοΙ8εΙ4' ΙπεειουΙαότέΒϋΙΖ Επι ιΠ:όΒΒΙ Ροιιτ' εΙ 

 

Σ?) ΠοπποετΙιεεεεεόΙ άι Ιεοι·ι·εΚεεπέΙ ειέπιοε Βεειό‹ΙεΙ‹ ΡόεινάΙ€όΞ Ημο 
Ιιε4: όι·ιΙεΙιΙο11εΙι, ΗΜ; Με;) ΊπεΙΙόΙωεσπ. 

25) ΤΕΙΙΒε έ1°ΚΒΙ.ΜΙ:1όΙ Ι-α›;ςνειν Δ ι 
Μ) 'Ξενὅφωντο: Με ›;° π8>Ι πςσάδων. 
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ΙωΙωάνειΙ ει' Ρόπιι' τηἰιιὅεἐΒεἰ' Ιοίτάεύτει οτεειΙωὰἰΙ‹ Η 
Χοπορ!ιοτι, πιεΠ)· ωε/ΗετΒειιΒτι-ιτνει6ἰιιΒ εειωόὶνοΙ οΠΧ 
όειΒοπΒιετΒεπ πιο, Ιαορ;γ ΙιειεοιιΙίωε' Ιεεἀνὶόττ Μι έιτ 
ιονόεότ ωο8 παπι έιΙΙΙπποπι. 

,,Ηει" (ει' Βάιη·ΜεΙππ) ιι€Υπιοιιά, Ιωνεεοπι έιειιΜε έ8 
ΙιετοεπισΕ, ό" νόΙεπι, Ιεονέε νο87οιιτ ἰε ΙαιΡινιΙε; Με 
ρε:Π8 εοΙαιιι, εοΙα:ιετϋ Ιοει ει ειϋετΒοΙἰ ]ϋνοάοΙοι1ι ἱε. 
ΠΠ Μο”, ει' :πειιιι)άΒειι τιιι!οτιπ., οεειΙα οι αι ε” ποικι 
]αι ει, 11ιεΠΥΒει ει' Ιιόειἰὶ!ετεΙι εοΒο. εοπι ΙεΙιετιιοΙε Πω 
λεε!ε8εεεΒ. Μάτ, :Μπι ει' ἴὁΙἀΒἰττοΙεοεοΕ, ιιιἰτιόιιμῇεη 
πυε€τιιάμΕ πποηάωή, Βάι”, ἱἔιΞε ιπιειτΙιει, όε Μάη· Πεμ 
ειέωοε ΜΗ! οΒγ Μιοιηοε ΙιεΙ)·τε, 'ε Μι νε1ειΙΩ επι ε!ό8« 
πιό! 16ΒΒετ εΙΙαιΙππει, Ει€1·οεριιΙι ΠΟΠ:: ει οιίΞετ Βἐιηιι 
ειιιιΒεπι εΠοιιΒεπι ότόΠώ ειίὶΒϋεπιεΙι 101011$1]ύ11 ει' :πιω 
ΙαΣετ. Ιἶε :πιο 1387 πω ει, πιἰπιτ, ΙιοΒγ Έκι ΜΒΜ. επι 
Ρο1·οάικιΙ: ει' τόιωΝοεεΕ, ιπο8οΙοεόάνωι ει' τόιωιιι1Ιωι, 
πιοΒΒιιΙσωΙε ει' ιιιίνοεοΕ; 68 Με εοΙι Β·ειΒοηει όε Ιαοι· ω 
τοπι, ωε8οΙοεόάνάτι ει' τετωὁἱ‹, ει' €ειιόειει18 κοπή ίο8· 
Ικιειιιοτ Ιιε3τειιιἰ; έιΒγ ΙιοΒγ εοΙαικι 0ΙΙ18ΒΡΙότι ει'ϊϋΙάού 
νεΙόετ, πιι€ιι!εω. ΒετεεΚεάόετε, Κοτοεπιάεεε38τι, έ·ε Με;) 
Μηι σιά]Μκ. Μπακ: οι οιϋετΒοΙἱΒὁεὁΒ· πιοιπιόΙ ωιΒγοΒΒ-. 
πιώ: τπιιιωιΚοιἰΕ, 'ε πιειπιόΙ τόΒΒ Ρόκα Μ! εΙϋ, επιιαεΠ 
τόΒΒετι €γϋΠιι-:Ε ει' ΙΙΙΙ1ΠΙζέ]έΝ-1. ΗΑιἱεειΒὁιτ ὶε Με νειΙεω 
Η εΙοΒοΒ Μι· ει” ΒιιιηΑΙ, :απο ἰΒευ νοειωι Ιιοιε3 κά» 
Μι; ειϋετϋτ εο!πι 88ΠΙ Μπι. εετιΙά ΜΙ), εοΙιειτ, Μο" πο 
ΚοΙΙεττ νοΙιπι ι1εΙ‹ἰ πιόΒ τϋΒΒ; όε Μι νιιΜΜπεΙε τεπιότ 
«ΜΕ νεω ὶε, ει' ΈοΙεεΙοδεετ οΜενέι·ι, πιόιὅἱε ότνεπά :ιεΙ‹ἱ όε 
|οΙνεειὶ. - - ΕιεΕοτ ρειΗΒ ειιόπ ηΥἰΙνεΞιτιὶτεὶκτι, ΙιοΒγ Μιτειι 
ωἱπό] τ.ϋΒΒ επ1Βεπ Βιι]πειιι1Ε ει' Βάημ3Ικτιι; Βάττωι τεΙιεΙ.' 
@Ια ρεώΒ τα ει' ΒόειϋΙε8.εΙωτ, ιιιἱιιιΙιοἔγ απ» οι ειϋετ 
Η παπι ερειά,εεω επι ειἰὶετ Ρόπιι ει”Βοοεότ εΠιοπιι νεειτἱ." 

Β' ἴοΙειἱποεεό8' τετι1οΒόΒειι τοΗϋιιΙι ιι οιϋετ !ιοΙγοττ 
ΒειιιΙψεωοτ, 'ε Γ. έε ΠοιπΡ. πωπω! εα1ι3ιιιΕπιειΕ νειΙΙΙιετ361ι· 
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ΧωιοΡΒοια, Ιιοέγ τουτο ἱτἐιιτ Ιιοπιίἰειἱτ απιιΜτιΜΒΒ ιπεἔ 
ιιχει·Ιιεεοεο, α'νέιτει:ιάό Ιιεειο:ι` ε" τόειόΒόΙ Ιπεῇό€γ£ιτοΙεειτ, 
ΜΙ:ϋτ6Κοτ, άοοΕ-οΙωτ, Μ-ἐτεεΙιεἀὁεἱ τετειιιεΙιοι,ΡἰειοιοΙιατ, 
νετιἀόἔΓοἔειᾶόΙιατ ]εινειεοΙ Ιώειἱτεττιἱ, τιιοΙΙΥεΕπιεΙε νέιιιιαἰ, 
Βεειοπιβέτοἱ πιο€ἱτιτ ΙιειεΔιιοτ Βει]τεαπει](; ε_ῇΑιιΙῇανἐΒ·ι·‹-:, ΙποΒγ 
ΜΗΝ; ΙιειόὶΙιεῇόΙιειτ ειἀἀἱἔεΙό, ύΒγ πποετ ΚετεεΙιοάϋ ΙιειδόΚ:ιτ 
όΡἱτεετιεΒ, 'ε ειὰᾶέιΙιΙςἰ ΒότΒεπι ει' ΚετοεΕεάϋΜιοΚ, ω. 

Ι.ειοθάειωποτιτα, ΜΗ Ι.γοιιτ8ιιε α' Ρόπι1ιεΚ, :πάτη 
τιιΜη ειιΙΪοεἰτἐεἐινεΙ, ίοι·Βέιειλτ Παπ εΙϋιπιοπἱἱτιιἱ, 11ωαοπι 
όΡΡετι €€ιτΙει1ἰ τότοΙωάεττ, ει' ΜΜΕ” ΙιἰετοτἱεῇἀΒση ειότ 
νεειτειὅετιιἰ, Βάι· νοΙπιει. 

ΒότιπέιΒοη, ΜΗ ει” τετιιοΕϋΙ Μίοβετ:τ ]οδτοπάε2ετ ειἱιι 
158Υ ΜΒΑ ει, πιώ Ρι·ειοΜιοηΒειι ει' οεπιττειΙἰεειτἰο ἴεΙ‹=Ξἰ ἰ 
τειιιγιειτοτ εε]τετἱ, ει' ΜικΜ.τοΕ (ιτιοτιεειτἱἰ, ετ8οιιτατἱἰ,πιιππι 
πιιιὶειτἰἱ) πιω· ΙιἰνειτειΙοε ΚόΡΒεπι τϋιπιεΙε Μ!. ΒεΑ]οΕ νοΙτ 
-Βἰινει, ,σε ἱ€ειι ΒἱΙιετὅΙε8 τιε!;Πε Ιπιε:οηΒότΒο ΚΜάνει ει” 
ιηἰΙνάποε 36νεάεΙωοΙι ίεΙεισάόεε. νοΙιε!ε ειοκιΒεπι :ΠΜ 
πιοΒάτιοε ΡόπιενΜπόΙι Ξε, ΜΙ; ει' πιονϋΙαιοΙε ωοΒίεΙεΙϋ 
Το8ΙειΙΙιοόέιεοη ΕΝΠ, οΖἱπιΒοτὑἱΙι, ιιτειεἰτιτιιἰιηάτει ει” Ρω 
ΉηοΜΒΒει:ι Ιει!ιό τόπιειἱεΙεότι ει' ΈϋγέτοεΒειπ ει' Μετέω 
Ιαπ 11ιο8τεττόΚ. νοΙτειΙ: Μ: οΙΙ),ειΙι ἰε, ΜΙ: ειΈειτιπαεοΗωΙ Ια: 
τεεΚεάτοΙε; ό.ε ει: ιιιεοτει εΠοτι οΠΪ παω: νοΙτ Η εποΒιιΙ: 
ΜΙΒ Βότη5Βεπι, Βοξ” οΖετι Κοτεεετ' ιιοπιότ (ΐοεπιστοιοτοε) 
ΒεοειοΙειιιιοΙς υιτώ1ε. Ε, τοΜητετΙ:όΙ Κ6ΙοέϋηβεηΕοτ ἰε Μ 
ΜΜ: ΐοΙἀΙΙὶττπιηἱ ΑιιΒιιετιιε' ιιταΙΚοάεΞεει Μπι, ιπιοΙΙδπιεΙε ει 
ΙειΡτό!ώϋΙ ει' ΡοΙἰτἱοειἱΙπϋηϋεὁΚ” εἱΒοΒιοττ1ενεἱειοΙΒΜωιΚ. 
ΕΒΒ6Ι ειβτειΚ ει' ειίΠεϋε τόπιειἰ Ρο!ΒέιτηειΕ, Με ΑΖ ω:ϊόε 
Βεἐἔ' Βἀτοτεὲἔοεἰ£ἀεἑιτ8. εΙόΒεκέμε ιέιΙοδοτ τυ.άει ΙοΙώττιἱ. 

ε. δ. . 
Ρο!μα2ά.ο. Απ @Μό έ”. 

Α' πιόΡεΙι' νέιιιάοιΜεει, ει' τόιππιἰ Βἱτοὰειἰοω' ίοΙάει 
τειΒσΙύ.εα, οι ύ] πω! :ηἰνοΙοτΙειιεόἔε, ει' πιόΡ- εϋτ σω 
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!ιιό-ιδιιιο8ο!ι' ιπἰιι‹! πιώ: Μαι! ο!ιοιοιτ ε!ε2!Βο0.ί!!όεε ει' 
Βετεε!α-:ι!όε! ίο!γειιιιοτ ει' ΚόιόΡ!ιοι·Βεπ ο!!)· επικό τοπ 
ι!ει!οπ όε @πρι ειἰνιιτἔό έιτ!ιοΚτπι ειιιΒΒιιττά!ι, πο” 
ειει!ιά!Υοιόευ!ετε !ιόιϋπεόΒεεεΒΒ οεπτοι·πι!!ε ει!!8 ειί1!πιέ 
Βεεε!ε, έα !υ!ιοιιγ σειι!ιποιπ !ε!ιετ!επε!ι ι7ο!τει!ι. ΙΜ σ” Π. 
επι' ιιιιιιπ, ιιι!ιιτέιπ ει” !ιει·πειιεε !ιεΞιΙι_οι·ιι, τπ!πι: πω' τοπ 
ρειιιι. ν!!!άπι!”οΒό Επτομι' Ιονει€ἱ πεπι!ε8εε ν!!!ιιπγειτ Μ 
'ε !ιε!)·ετΙ:ο πω, πεπιτει!!ει!!άεπτει ιι-ιθυ πιί!ιριιτι ΒΒ!;!!ο 
Β·εε ν!!!ειπγέιτ Βενειετω, ει'πέρτάτω!!εοόέιέ πειιι!6!ε :πιπ 
ι!οπ !ι!εότόινε! εΒχϋττ πιω πιο8]ε!επτ, ,ε ε!εδ ΜΜΜ Ο 
!:ιει!ιοιιΒιι !ιο!μό. Α' Ρόπινει!τόε ιΞε !ιἰτε! !ιῦ!ϋπ!ιὁιὅ 
ει!ει!ιο!ι!ιιιπ, ο!!γ!ιοτ πειΒγειει·ϋ νοπέιεο!ι!πιπ 3ιι!οπιιε!ε πποεδ 
,ε ει' πι! ΧοπσΡ!ιοππό.! παπι ΡΙιἰ!οεοΡ!ιιιέ έι!ιπαάοι:ιειι, 
οι ει' άιιιε νε!οποιόΒεπ, Βάι· νι!!τοιωτοττ 82ί11πς!, Μετ 
Βο!όΡϋ νι!!!ει!ειτ. 
. ΚόιέΡ!ιοτΙ:ιειπ, ει' Κινι!!τει!ιΒο!ι' οιοπ ει·ειπγ!τ!οιόΒεπ, 
ιπ!τ!ϋπ ιπιπε!επ τειι·τοπιάπγ!ια, ιιι!πάεπ νέτοε!4ει ε:ήιιτ Ρόπ: 
νοτόι 30888! Μ", ει” νόιεέιτο!ι!σειπ όεινε"ϋ!ϋ εο!ε!”ό!ο 
!τ!686π Ρόπιπε!ι τοπιόπτε!επ π!!‹ει!π1ειτ!ειπειὶ€ο8. ,ο ει' (Μ. 
!ο8!ιοι παπι όττϋπε!ι νεπιτεε'όΒετ ἱε !ιο!!εττ επιπππ!ο. 
Ειόι·τ ει' Ρόπινά!τό!ι επιπτο!!γ 82ϋ!Κ8ό888 τειττοιό!αι! νο! 
ι;ει!ι ει' νι3επι·ο!ιπει!ι πιω!. ει' Ρόπι πιο”. Α' Ριειοεοπ ΜΒ. 
εΖεπιΙιετϋπϋΒΒ πάγοι. !ο8!:ι!τιι!ι, 'ε «κι, πω· ω! @Η 
τοτει!!ι, επιπι!ιι!ό Ριπ!1ε!!ιιό! ]ϋπ ει' Β:ιποο πόν. Ροέ; 
!ει!!ιοι!πειι!έ πιιι€ι!ποε νει!ει, (Με !ι!τε!ό!ιτο πέιύο οτειιι€οε, 
!ε8ει!ι!!ι!ι !ι!νιιτιι!οε ε!!επϋι·86€ Μπιτ νο!τε!ι. Ηει νει!ειιπε!γ 
πω!! πιε:8Βιι!ιοττ, ώΒΒέ ιποετοτεόΒότ !ο!μειτιι!ει επι 
Βιισ;! πει·π νο!Ι:, 'ε επιιε!‹ _ιο!ε!ϋ! Ρειά!έιτ ει” πγι!νέποε Ιππ 
οιοπ όεπετοπτιι!ι. Ιππεπ εΖιιπποιοττ ει” Βιιποο τοττο, 
Έι·ειπ!ιιι! !πιπςιιοτοιιτο, πι! εΒόει Επτομι' Εετεε!ωε!ό! 
πιμε!νόΒε άτπιεπτ. 

Α' Ιιει·εε!ισάόε όε ιπί!!Ριπ· πι!! ό!Θ(ΜΒόΒωΜ ΜΜΕ 

Μεό!ι!ι ει' τπάοπιέιπχο!ι' ό8 ειέπιπϋνρ!ιόιιε!ι ο!εΚϋ ]ι!!:έ!ι· 

“ΠΩ Γ γ: ! 



. _";... 

επίπο ΟΙειειΙιοπ νο.Ι:ι. Μει]ά ει Με” Ιωτοε!ιοά6Ιι Μπι 
Βεϊ τ άοΙι' πιενε Μακ, ΕιιτοΡ6Βαιι ωἰιιὰειἐε!6 ε!.πόΙοά 
να, Ι.οηάοΜ8, ειΜωτ Μάι· ΜΜΕ ΚοτοεΙεοἀϋ νἐτοεἱΒ, 
ΜΗ ει' Μι1ΜτοΙι' ίϋιιιοιέψ. Με ἱε πονϋΚοτ νἰει-:Ιἱ, :Μπι 
τοτιειΕ, 'ε ππιΒ·ιιΕΙιαΙ ωοετ.ουεό8ϋΚ' τιιίιιάειι εε8όάοειΕϋ 
ιεἰτ ειτοι·1εειτοττόΙ:. ΝόιπεΙ!Χ ειστιόΕ πε!ιΠε τιι!ει]άοώ8. 
μι( ει' νάΙτόΙενοΙεΚ' ΐθΙτεΙΑΙΜάΘ; ἰε, άο πώ: τόειἱτιτ ει' 
Ιοωιτ Ρόκα' Βιετόεώτό1 ειόΙό ιιωεἰτπιἐπΪοΕ' τετττιόειο 
8.88 ειϋΙετπιὲηεἰ νει!έιτιειΕ, τόειἱιιτ ετσάετό!ι ει” Ικόνω.!ιο 
:ὅ ΒϋττιγϋΙετΒόΙ ωειΒγε:·ΜΙπειτό. Α” τόπιαἰ @έ όε ει” Βε 
Μειτότη νειΠόε, ειΠιοτ άΝειτοιό οινοἱ ει' ΡόπιιΙωτιιετιειΙἰ 
πγοτόειΚεάόετ οΒγΐοι·πώπι ΜΒΑιτααΠι; ειοτι Ιιετεεεπι1όά 
τοΜ.τ σεΜαιοπι ο8όειοπι ει' ιεἰὸόΙι” ΙωιέΒο νοΙτ. Αι ίΠάδιϋ2.1: 
ιιόΡ' νειΒγοηάτ τπιἱπὰοιι. Η τ83ηι1ι ΒϋπτετΙεπϋΙ ετϋειειΕοε 
ΒοάΒατοτΙ:, ωἰιιτ εΒίΠ8ΥϋΙτ ε2ετάόΙιετ, ειειΙωάοε έ·ε πισω 
8ιεΒειάόε3 πιόάοιι ΙωιοΚΒϋΙ Ιιἰοεἱἰωτώ ειΠ8 απτά νότοΕπεΕ, 
'ε έ” Με ΙώπιτεΙωοΙι νοΙιειΙι ωιηδάπι ιΜωΙόάιώ νεΙο, ει' 
11ιευηδάτο σεΔΙε ΙοΙιετεττ, Πει ιεἰάότόΙ ΙκόττοΙ: Ρόπι2.τ ΗΠ 
οεόπι, εο!πι εεπι ν.ρΙτψιιοΙιἱ, Μιιιοπιι ,,ωΙέικι τοέινοΙιετιιό 
ε" ἰεκιιοτϋῖεέετ ΜΒ νάτοεΕπιπ, Ιω” ὁεειοοεἱτιἐιΙ]οπ ω» 
εδά ειιιοπιάτ, 'ε ειά]οιι ει' Κότε!ωοειαεΒ ει ό Βοοεί1Ιοτέ 
το"; οι στ. ὶεωετϋε τετιἀειοτἱιιτ πιω Βο!7εόέ;Βοη ΙειΕοττ, 
'ε α' ιεἱιἰό ε8·γ ιιτειεἱτωιἰπητ ΜΗ, ππ:ΙΙγόττ ει' ειιΉεϋε ει' 
Βἰ_ῇεΙοΙτ !ιοΙΧωι Ιι-:Β·οιτ ]ιόειΡόιιιτ νεΙπετο ΠΠ. Ι” ειίΠό 
ει” ΙεΙΒετΙεπ 288ΡΟΜ8 ΙαοτιιηΙς' ΙιοτεεΚι-:ἀόεἱ όΙτόπιοΕ 188' 
πειΒγοΒΒ ειιιεΙοε6]ότ. 

ΒωιΙι, Πω υδάΙνέιιιοε ἱιιτόιοτ, Ιε8εΙεόΒεπι νθιω 
οιόΒοη άϋτΙ: Ιόττο. Ετοάειότ Από.οτεοι·ι, ει' ΙωτοεΚεάέε' 
Βἱετοτἰο8τειΡΙπιιεπ, ΠετιἰτεὶεΒόΙ 115Ί'-τε £οειἰ. Ειοπι ἰιιιό> 
ω ΒἱτοΙπιιιΙι νοΙτ, άι: οεει!ι οειπιοΒοἰἱ τδρόπιιιεΙ, ,ε 
1Τθθ-Β:ικι ει, Βϋιτ.έτε:ιεε3€” όπέιΙΜεάνειΙ @ΗΜ πιεΒΒιιΕοΕτ. 

135θ-Βοη ει' ΒειτοοΙοηειἰ ΡοειτόάτιιεοΙδ ειΗωτἱΒεκι 
ἱ8οπ 8ειάειΒ τοετ.ϋΙοιο ο8·γόΒ ϋιότεόεὲνο! η” Μιὰ' ΑΙ 
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ΙΜ8άτ ἰ8 88ΥΒ808ΜΟΙά, '8 «απο αι απει€οκιΜ ΗτεΠ)·8.ό! 
8ΖβΒΒά21]Π18Ε πηεττ, ιιιοπι ἰ€οτι £0Πί08 ΙΗτότ.εΙ Ματι,ΙιοΒγ 
ει' τ68ινόη88εΙα ει' ΒιιιΙε' ΕϋτεΙοιτειό8εἱιιοΕ τεΙἱο8ἱτό8ό 
ΝΠ πτιἰπἀεπ νεΒγοπιἱΙιΒεἱ ί8101(386Κ Ιε83πεποΙκ. Βι :ΓΗ 
τέιΙγ οι ετότ ωιΙΜτε. Οτνοτι έκανε! :πικάπ ει' ΨΗ'08 άπτ 
νἱ8εΙϋἱ ΜΙΠοιαιΙι θΒ°Υ τότ- έ8 Γοτθ·ειτό Ι.›ωιΒοτ, 'ε Μποτ 
8έΒΙ11 ει' ΚόιΡόπιιώττ ΕϋιόΙε Μ. 

Α' 8επι18ϊ ΒαιιΙ‹, πιοΙΙδιοτ 1345-Βεπ τετνοιιοΙι, άσε 
ΒενέδιϋΙ8Β 140Ί-Βεπι ΜΜοιωΕ ίοΙ, ει' νοΙοποιεἱνοΙ ο 
ω·ϋττ ει, Μ”. 8ΖδΖΒ(Ι., ΒΙ8]ϋ8' ε' ΙεΒΙιἱτο8οΒΒ ΙΗΠ11(38 
ΜΗ ΒιιτσΡάιπιΕ. Ν8ΪΠΪ11Υ ἰιΒοιι_Ι‹ἰτειΙ›οΙώ]ς, Έ Με :Ματ 
Ιω Μια ἰ8, 08611( ύ" 8ιόε!οΙοε, ιιιὶιπ ει' τόι8ει8ιἱπ Ιό 
ΙοΙ‹, Μο” 88]ωΞ πεπιεπό8ότ 5281ΙΙΙό1]8· _. 

Α' ΧΥΙ. 82ύ236ι Μι Ι18ΥθΖθίθΒ ΒιιιΕΚιιΙ·1ηΠτ πιο8, 
πι. πι. ιι 8ΠΙ8ϊθΓάάΠΙΝω 68 ΜιπιΒιιτ8ϋπι!. Μἰτιά !κεττότ 
:1',8οΙ: οΙεΒΥἱτει£τ ὶἀοΒει·ι, ει” ΙιοΡοτ.τ, τε8ιςΙτ ΒεΠϋ!αϋ 
ρέπιάστεΒο!ι' Βεν8Μ8α '8 ιι]τεινοτοτ.έ8ο νόμττώαβτέΚ 
πι€ι·- ό8 ίοι·8·ιιτό ΒεπιΕι1Ι, ιιωειιτ Ιθθθ-Βεπι, επ 1619-Βεπι 
Απιιιιτ ει' Βο!Γέτοε 'ειιι68ιτό πιο8, επ ει' Ιε8·ππο8τοΙΜΒΒ 
ΙεϋΜ8ιάΙδιοΕ 80ΠΙ τιιόι:Ηι τωιΙιτο τεπιτιἱ. Μ6Ιιωι; πιοττ αι 
ιιω8τετάΑιτιί ο8:ιΚ :ιι ΒΙδ1:88Ρ8Ι.ΜΙ εάωττ ιἐιΒοτοιιιἰ , ει' 
ΒετηΒιιτἔἱ ΡεἀἱΒ ει' τεεοτνότόΙ ἰ8 80ΠάΟ8Ι(Οά.0”. -ΠοΙ 
ΙειπάΙκιτι Βοττω·άειπι Μ:3νετ.το 1835-.Βοιι. ΑπαστοπΙέιωΡόΙ 
άάάάι.-ΝέωειΒοηΒατι ει' πἰἱτπΒΩ1°€ἱι18|£, πιοΙΙχει σιώπ 
ΚεΙ εΒμετνἰἰοιΞ τιγἱτοτιιΚ πιεις 18Ρ.Ι-Βειι, 80Γ5ύ1°όι 'σ 
ιαττ88έιέόΙ τιἱιιο8εὴεΙο Βἰιτο8 ίΠάό8ϋ.ξ8ώΙ11Ε; Μτ8ιἱΚ, 
Ιιο8·γ οιοκι πιω, ἱΡεπιι, Φ: ΒΡϊόΒ)ΗύΓ08 ό8 Κέιπήν88 8,6. 
το8Ι‹ἐιΙ›ωι πιω' -πει€ΥΚω·88Ιωάι58ϋ νε1το8οΕπι 8ιέιιώτοιτ 
ίτιτόιο: κουτι νσΙτ οΙειιιόβου, ·8=ΠΙόΒ' Βγετ1ΒΘ ΡΘΗΠΒ ΚΟ· 
τεϊΒεπι οάε!ιετνειάτ. - Ι.ή)8ΗΙΒΜ1 Ηει8οκιΙόΜΡ Μο” ΐε;! 
(ΙΊΟΟ) 885, τεἰτΒετιΚ ει' Εοπτιάτη' 130€01]έ8ό$'ΒΙ 1ΕΟ,θθ0 
ΒτΙιΙύ ΜηπϋρόπιιιοΙ; οι πιἱιιτ ΜτειἰΚ, ει' Βετεπ ΡόπιιοΙε 
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ι·ΙΙΙΙ Με), Ιωιπιειτοτ Ηιειωι;Ι·όο ε'ΒοτοεΙισάόε' τϋπέπετοΙ 
ΙΙειΙΙεωτιειΙε τόΙει. 
Ι Α, Βέσεἰ νΙΣτοεΙ Βοποο-τίε-Γοι·Βετό ΜιιιΙιτιαΙι ειΙειΡἰτἀΙκ 
Ι'ΙΟδ-Βεπ; τΙο 11οιιι εοΙιέιτει ει'Ικοττηάπιχ' ΗτιεικιοιΙ:·ιΙ ετϋιιιΙΙΙό 
θέ Ιονϊόπι, ει' ΧνΙιι. ειιΙπιά' ΙεϋιοΡε'ώ]έπ Ι1εικιΙα]ε8·γεΙιετ 
τωειε ·ιωΙΙΙΙΙ,| Έ ΙΙΙ ιειι.ωε ΙΙΙΙδιωΙΙ,·Ιωω ωιέΒΙω. 
Τ Α' οιόό.ιιΙει ΙπιπΙεοΙέ Νοειοι·ει 'ο τοωοΙ‹ε ει: ΜΒΜ 

'1]ωΙ, ωοΙΙγοτ ΙΒΜ-Βεπι 8ιωΙΙΙΙΙι;ι,2οο,οοο5ι. Ιω ω. 
Ιςεξτε εΙειΡΙώτιειΙ:; ΙεΙνάΙωάΒάι Ι”ΙθΒόΒ αάΙ::ΙΙΙ:, (Με οτω.πι 
ΜΒΜ ωο8ύ]ΙτοτώΙε, Ιε8·ιιτοΙΙ:Ιτει ί888-Βωι πιέ·ε 22 όντε. 
ΕΖωΙ όι·ΙιΙεΙ ΙΙιτόιεΙ:.ειι επι€οΙ Ρέι·ιιΙΙΒ·Υ' ]οΒΒ,Ιιειο, 'ε 
ό8γε2ετεωΙπά ΜΒ Ι”61·Βατό- τΙΙεοοτιτό- όε 0Ζόάι1Ι8.-ΒΕΠΙΩ 
ΕιιτοΡει' ΜικτιιιΙό πιέΡοἱ εΙκΙωτ ΙέιτέιΙι εΙεόΒειι, Ιω" αι 

`ααιυγἱτε όΙιεψ;οιοττ, ει: οΙΙγ είΙι·ίΙ νοτἰτόΙιΙιοΙ 'ε νεειόΙ3· 
ΙγεΙ ειοπειιά6 ειτατηοΙ: όεϊειϋετότ ε” άειταΒ τοιιΒ·)· 
ε57:ιΙ ΈεΙοεει·έΙΙιεττιί. ΡόΙΙΒ Ι‹ἰνέιιιοεἱΙεΒ·, ἴόΙἱ€ τ8.1·τό:Ιιο 
άΙΙέεεΙΙειοάυΙόΙόΙι ει ύ] τϋιιετιιόιητ, πιἰιιτ εΒγ τετπιόειοτ 

°ωάειΙαιΙ α' νἰΙΙειιηοε ετϋπιίΙΙ Βί1ν6ε Ιιειώεω.; ει' ίι·ειιιΙι 
::11ιΙΙΙόΙΙ 'ΜΗ Ι‹εΙΡοτι ει' Ιι6 εΙράοΙ:ιεΙε, ‹Ιο ΜΙ Ιιειππιτ 
Εδέετδ Ιιἱηοε νοηε;;ΙΙΙεειΙ, ει) τϋ8ιδιιΙ ιιώιιΙιΙεό:Ιο0.τϋΙ ει” 
ίϋΙ)ΒΙόΙωτ, κιόπιιεΙΙγεΙιετ οΒγ εΒ·όει επιπό.ΙΒ, οΙτοτ€οιιτόΙ‹. 
~ Ρειτοτεοτι, ει' ΙοπιάοηΙ ΒειιιΙι' τάετνειόΙο, ηιΙκιιΙΙΙΙτι 

κ 

·ΙΙΙΙΙ. @επι 5·οοτΙΙΙΒΜΙε άΜΙτετό ε: ΜΙΒ ΡτόΙπέιΙΙ; τετιιι6 
Ιωτ, 'ε εί'6πέιιειδοΚ' νἱΙπειταἰπ οΙιιιΙτ διΙώΙ: (Με ίίξ.3·γεεεπι 
Έ όνειΙιοιΝει τιιάά Ινιεικιό.ΙηΙ, ΙποΒγΙαποΙ Μ” ΔΙάάεεειΙ 
`8γίΙπιόΙοεϋιδ ΒΙνά .8·δ)ατέιριιΙτ, @Η 1727-Ι›ω όεΙΤ48-Βεια 
Ιω ΙπιεοιαΙό ηΥΙΙν6.ηοε πω" ΙπιτόΖετοΙιπεΙε ΙωΙΙο ει' πιό 
νεΙωάϋ ειιΙΙΙαιόΒει ΡὸτοΙιιἱοΙ‹. Ειοιι Ι‹ΙνιΙΙ Παπ Ιιἰει-:ΒΒ 
ΈάτεωάδσΙε ·όε Π188έΙΩ08 Βα1ιΙώι·οΙε όΙόκιΙωιι ίοΙμειτπαΙι 
Ισπ:ΙΙ3Ι:έτεόΒετ. 

Έξι: Με” η” “Κω ΡέιιιϋΖότ, Ι:ΙιποΙε ει' ίταιιΚοΙε 
δἰοιπ Επι" πιονοτ ειάιωΙε, ΓτειιιΙιΙιοπι' Ρειτοτεοπα εΙαιτει 
Ιοπτιἰ. Α' β τγύΙε Μ: Ιε πιο8το]τει Μ. ειτατητο]άετ, ιΙε ει' 
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ΜιιιΙί Ιιοριι6η, πιω: Α: Δεεοριιε' όινο8γο, Μ" τό 
ωο8Βοι·ι Κειρ3ει ει' Μποοεη ει' @Χοπ όΙό «ποθ, 'ο πω! 
:Γ καποιοι' ]όΠόιότ τἱιεἀεΙετο. Απο 0ο ει' Μι, Μι οΙΙγ 
Ι‹οι· ειοΙοεεέ88εΙ Ρό.τοειιΙ ἱε, έΙόηΙι ]ό νόπο πωπω, 'ρ 
ειπε! Μιά ο86εεέΒ·οε €οετ.Βεπ ει' ΜΗ: Ικιωπ *ε τϋΒΒπηἱ 
το τϋΙιέ!:γεεεπι ΙιἰΒγόΠιϊΙ. .ΓέεπΗιοπ ει' ίοτάΕι!ειτ :Παπά 
πΜεοἀἰΙι ε2ετυποεό:ΙετιΡεΡὶτοεΕἱεότΙοττϋΙ εαπ οιιΒοάό 
:παμπ οΙοεϋΒἔοειτοτιιἰ,· Μιιιοπι α' ]οΙεπ_ειάταά” ο!ι-:1όιι, 
Μπακ: εΙεΡοΙιτει εθ;)τ ή] ΒειιιΜιιτόιοτετ ΜΚΑ, 1τιοΙΙ)αιοΙς 
όνειΙωάό ΙιειοΙόεο Ιιοεειιτ Με: ἱΒἐτ. ΕπΡιὶτἱιεΒειι ΑΙ 
Ιἰτετοιμιτιἱιιτ νόΙΙιε:6, 68 ΙεἱτεΙεοειτὅι εισ.Βαάαιωπ πω, 
σ;Ιο ΕΝότοΙΒόρ Βοιιοπ, Μπιτ”. Θ: Βοι·άεειιικ ἱε ΒίτιιειΕ 
Βειεοπτιεπιϋ ἰκιιόιετεΙιΙιοΙ. ΒοιιοπΙ:ωπ επ οι: ίοΙγό Έσπ 
τοε 68 Μτου]εάτ Ι:οτεεΙωάόε ωίω.Ι'ΐ98-Βατι ε2ϋΙεεόΒοεεέ 
τονό, Ιιο'8γ ει: 8ἀἀἱ8·ἶευπίι1!0ΕΕ (Ηιἱεεε' ά'<οεο οιηΡιο 
ω: ιΜΠι(ιω νἐιΕ02£388ἀΙ£. Α: επωωωωενω .εοοἱεωιἰωι-ρ 
Ροιιι· οοιιοοιιτἰτ επι ρι·ο8ι·όε άε οσωπιοι·οο οτ ά' ἱμιὶιμ 
ειΗο. ' Τϋρέιιιο 1000 Ιἰντο-.εε; τόεινόπηεΚΒόΙ €γϋΙτ, 08 
“πω ειοι·ϋπ., ἱπιΜΒΒ σεειΙι·ιέιτ- :Ματ ἀἰεοοτιτό-ΒειιιΙωεψ 
κειττΙιω]ιιΙ:; ωἱνοΙ _ῇοΒγεἰτιι-:Κ πάπια όε ίοτ8ι18:1 πε€γοπι 
Ικοι·ΜιοΙτ ΜΗ. Μέθ· 1805-Βεπι ωστε; ‹Ιο ύ” 168820: _, 
0ο” ει' ΡτατιΜιοτιτ που °ἶε ίεςιιιτάκιἰ ω.6ΕιδιΒεπι ηφαι 
πιειεικό πιοετοΙι:-ι Κϋωγί1ΙοτοΕ εΙΓο]χοττιΞΕ ; Πωπ. 18190:οτι 
ύ]τει αΙειΜτωνιΚ ο” ΒέιπΙ:οτω·3 πιἰΠἱό Πωσ τϋΡέη;ια-:Ι. 
πϊεΙΙ)· ει' Βουοιπ Ιιότηει6 -ΜίἰἱΡ2ϊ08·.11ὁΡ,εέ€π8Ε Με; 
τιοε ειοΙΒ·έιΙ:ιτοΙ-κειτ τοωτοπ.~ΔΝΑυτεε 18ΙΒ:Βοπ ΗΜ ΜΜΕ 
36υειϋΙειώ 1,600,000 ΐι·ειτιο ε]εΡτὁΙιόνεΙ. 0 . 

Μἰπιτ επιΙὶτ6Ι‹ι, ει: εΙ8ὅ ϊΝιιιΙιΙιοπιἰ ΒειτιΙι' ειοπιιοτιι 
εστω εοΙώἰΒ· τόωΙιόΡϋΙ ΜΜΜ; ΕιιτοΡο.' οτειἀ8ειἰ οΙόττ; 
ΙαεεειτιΚἰτιτ εποκιΙπω ο!τοτπΡιιΙτ ει οΙε6 Ι:εΙιειώε, όει ΜΒ· 
ΒειιτυπάΒΒ Βέτι]1οπι Μεέττό πιεσε ει' ειστοποεότ ΙΊΒΒ-Βεπι 
ειΙειΡἰκοττ ο:.όάιιΙειΒειοΕ3άνειΙ, ωοΙΙΥ ποιπ εοΙώτα ει έτοι 
εΖοἔ€ιιγ οτειάς.;ιιαΕ ριιιπιγἰτεὶ ιιόΙΚϋΙϋιΙιετΙοπ Ισα, Μο” 
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ἰωιἐτώτ Βιι!ιέιε:ή πάω, εΠάοι:ιτοΗωΙ ἱε, πήκιάΕ8 ΜΒΜ 
ΦΗΜΗ;; 'ε Μι εα]άτ ωω ο!ωΉ:, €88 :Μπιτ 88)' ιιμνώδ. 
Β·όε οωΒει·, 36 :Πότίιτ Μιά, ππό€; Ιιοεει88 όΙεττο ΜτΙ. 
11:ι1; ειότιιοΙ:. > Δ . 
> Δ Πτιιιει ωἱκιῷῇεὶττ (Ι'Τά1) $νί>άοτειάΒ ΔΙοΚὶ1;ἐ οιόόπ 

ΗΒειιιΕπει!ι ο' πιονϋ, άο εάά18οΙϋ πιάε τειτνειετἱιιτ ειστ 
Κεειωπ ἰιιτἐιοτὲτ. Ει ἱε εοΚειοικ νοΙι πιω· εἱιῇει ει6Ιότι, 
'ε, η)·εινε!γ6]:ΐιΒιπ τόΒΒ ·πιἱιιτ 3ωΗΠό επιΒετ πυἱιιἀειωιγὶ· 
ειοτ Κεεετνεεετι οειτοιόΕ. ΡΔτΙιρΙο€ἰιῇει πιέι.4οΙιτει ,ε πο· 
νοιετεεωι τούιιΕ ηόινο οΠδι τειιίιιεέι8οε, ΙιοΒγ τόει!ετεε 
εΙδιά6εύ.1: ΙώτιγνεοεΕόΜέ οΒ7ἱΙι Ιε8ΙιειειτιοεειΒΒ τόειέ 
1ιοΙι νει8]ιιιιΕ τιιοτόειοΙι ωττωιἰ. . 
° Α' Βιιι·Βιιε ΒειιιΕ οΠοιιΒοκι, ωεΙΙΥετ ΙΊ86-Βωι οΙαΡἱ 
τίιτιειΕ, ΜΙΧ ότόεΚεε νοιιέιετ , ππἰΠΥἐττ ΙείΠόκι οιἱΚιι” κάτ 
8γί1νά τοΙ1εω6Κ, Ιιονοεετ πγιι]τ; Μπέκ ι-:ιεπι Εϋιόπιεό 
ΒΌ8 Μκιόιεώοτι οἰιτιοηάῇιιΚ τόΙα, ει” 11ιοτιτηά τϋνἱά ἱε 
πιιεττοιόεότε θΙόΒ8όἔθ$. Ει τιιΙα]άοηΙιέρ οεειΙι ώι·- 68 
ιΗεσοι·ιτό-Βω1Κ, άο εΞά Η ρόκιιτὐτ-ιιτεεἱτωἀιηοΕειι %)ίο, 
1πο!!γοΚετ οΙϋππιιωτάεΚοτ Ιο.Βοττ Βενε1Ιτ. Α” Βοτεοιπάϋ 
Ρέιιιειιωωέι!ωτ, Ιπικιωτι 50 τειΙΙότιι:Μ :και ΚονεεεΒΒετ, 
Βιιτδιιε ρόπιιιοπποΕΒοπ νοειἰΒο; ει' ωει€ύποεοΕπιιΕ 20/0 
τε:Ι, Β·γέιιηεάδ ΔΙεμτἱεΙιτιειΚ 21/20/0-τεΙ, ΚοΒγοε νειΒ·γ βιό 
!ιοτιγ ἰιιτόιοτοἰωεΚ Βο/0-τεΙ Ιωιτιατοῇει; 'ε πύκιόοπ γΡἱΙΙει 
1ιετΒειιι νἰεειειεἀιιἱ Ιιέει. .Ιό νεϊΚόΙονοΙεΙδἀἱεοοιιτόιΑεεω 
·ιζω,ι ειά Η ΙώΙοεϋπ Βιιινὅπεοτειεὶἔἱ ιιΪἰΙνέιιιοε Ίιό1:εΙοι 
νόιιγοΚτό όΨοκιΜπιτ ΒΙΑ, 4, όε.·41/,0/0 Μικτιαττει; τονε1Β 
Μι νέεάτοΙ όε ω). οΙ`ΚϋΙΓὁΙ‹ἰἱ ΚοτεεΙιεεω ΒοήθΚτο. πό 
Ιό νΜτόΙονοΙεΚετ, όε κιάεέιτοΙ οιὶἱετϋτ, οτειπητοττ ό8 οι· 
ει:38οε Εϋτε!εινόπιμΚετ. Αι ίΠό1'8έ5ΒΒΕ Κόηγέτέεέτο 
ιοο, ω), 300, 600, άι ιοοο ω1ε1-ω ΊΡότιι,ῇο8γοΪιο·!%) 
οειτο8ειτ, ιτιοΙΙγεΙε ΒόειΡέιιιϋΙ ΐοι·ο8κιειΕ. Α' Μια!ώττ ει' 
_____:_..._-· ' . 
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25) Οαεεετι:ιππνοιευκΒοη. 
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!ιοτπιάτιγ !ποιεο!εεά!!ι, 'ε πιὶιι‹!ω κειτιοωΔηί !”όνάτοε 
Μια οοπιΡτοἰτ-ῇειἱ νειιιιιει!ι, ωο!!γοΚ Μαι! Ρόπιι!”οτδωάε! 
!ιειτόει!Βέιτ Δι ο;3·όει οτειέι€τει !ι!τεήεει!!. Επι! παϋ!εϋ 
σ.!όε!)επι οειτο:ἱ!ε νε!ο ει' τοι1€οτἱ !ιοτοε!ιοόόεί τέτ 
εεεάις” !8:ιι€ειτόεόΒε, π:ιε!!γ σωσει! Δε!!! τιι!ε]άο1ι· 
ΜΡ! ΜΜΕ, ‹Ιο ει' ΜΜΜ! ί6ΒεωΕ!εαΙ ειοπ·οεε !ωΡοεο!ειτ 
Μπι οι οτει:1€' Ρόπιϋ€γέτε τεττ!εΒεε Βεί'ο!γάεε:!! παπι; 
πωιδέιηοεο!κιό! 3!/80/0 !ωπισιτει τϋΡόπιιε!εοτ νοειοιι Με, 
(άσε οεει!ε θ Βόιιειρἰ Γο!ωοτιάύετει εια!!ει Μ), 'ε Ρόπιι]οΒγε 
Με! Γοτοετειτ.. Βια! ο8·χεε!!!ετ νέεύτο!ωτ Μ1!ίϋ!ά! εότ 
οι ΟΙ'5Ζέ8' τονι3εέιτε, Βεειικ!! α' εόέιτιι!άε! πχοτοεέΒοτ 
ό Ροτοε:οτειά8!πιπ όε $!!οε!έα!πυ, €οκιάοε!ωτ!!!ε οι οτ 
ειέι€' Ράιιέϋ8)πότό! Μ!! εΞε Με! Η5!άϋπ (α' ιπειιιιδή!αεπι 
!ιοτεε!ιοάϋ! εοΒόά Με!! !ιοιά), ει” !ιί!!ΐϋ!άόπι !ο!νοττ οι· 
82ε!82ι ετ!όεε:έι€ο!ι' 'ε !ωιιπιπ:Μ!ι' Βιειέ86τϋΙ, ει: οτειέι8' 
Κό!τεόέςε!τε να!ό ρόιπε!ε' ΐε!εεεάέεέτϋ!, ,ε ει: οτειέΒ' 
ε:ϋ!ιεόΒότο ιτιοΒ!ε!νάπτειτό Γό!ά! τετιπέ!ιε!ε' Βενι!εε!τ!!!εέι 
τό!. Μη!! τονέιε!!τε !)ιιτεεμιε Β·γε3.τ!κόει!τωόογι·:!κετ επέτ 
Ιώ!ά6ι ω!ικ!οη ΐϋ!άτόειο!εΒο, 'ε οι Με!!! ει' Βου! ἰΡειι·' 
τοτ]οει!έεέπ άο!εοι!!ε; ει' Μαρ.!υ!ιετεεΒοάϋ!ιτο κόπο 
ταΜάτει! νειιιπε!‹, πιιο!!Χο!εΒεπι ει' τοτωεε:τϋ!ι ε!ιιάαι!ωι 
πι:ιτειάοπ 8)·ΑΡ3ιι1ο!ιατ !οτει!ς!ι!!ι, !ι!νά!οΨιττειψι!ι, το!! «Ηδ 
!εΒοεοπι Ρόιπέτ !ωΡιια!ι, 'ε ἱΒΎ ε!ειάέιεάτ Βε!!ώιι ο!νάυ!ιπτ 
ΡΗ: 'ω' τ. Ι.οΒιψιΒΒ ειειΒά!γιατάτ ει” Βοτ!!ιι! !πιιι!ι 181Ί 
Βου, ει' τει18ετ! Κοτοε!απ!έε! τέιτειι!ατ 182Ο-!πι11, ΜΡ!! ει' 
Εοι·ωε3ητό!. Ν 

Α' ειοι11εΖόά ΟτοειοτειάΒ·, οι ει' Κοτιιυ!ι' @Μποτ 
!ετ! ΡετειάοΧοηει, πισω, ει' !εὅτειι€οτο!›Β τοτ!οόο!ωετ ει' 
!οἔειἱ8οτιι!›Β οοπττει!!ωι!ονα!, ει” πιΝε!τεέέξ 'ε !πι!ειάάε' 
Ιώνετε!όεότ ο!π!ωι! ε!ει!Βοτ!όάόεεο!, ότιότιϋ Ιιοπί!εά8ο!: 
ταΒειο!έμιί εηΒεάο!ωοεεό%ε! ἱἔ7ε!εει!!ε Ρεποε!τη!, απ. 
διι!κόιηιιο!ι εο!ι!ιει! ΜΜΜ: οιπεΙοεϋ]ότ Μ!!! ει' Βειι1!ιο!σ 
Επι, π11!πιτ.εοιπ ειιο!ωιτ Βο!πινετε! οεὶ!!:ειΡοὸιὲκ·ει! ει'ιεειι· 
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ιιοΒεέιΒ' Ιιιιῇει ί6Ιάέτο ΜΙιοιιοεΙττιΙπιε εἰετεττ νοΙιια; Α' 
ΡόιιιϋΒ·ν' €νοΡΙδιόεε, ει' ιι:ιΒ·νοΙετιιιΙτ :ιτεινινΙάτιο2οΙιΙια 
νεώεε, 'ε ο” ιιιΙτιαΙΙΒ Ιεόει έ·ε ειί.ΙΙιεύεΙιειι εεΒΙ:ϋ νει 
Βνοιαΐοττέιέ τετοιιιτόεο νειΙει ει' @ΜΜΜ σιόΙ, ιιιἱτφ ΜΙ 
τοιιι Ιπιτόιε?Σ πι. πι. Π. ΚατιιΙΙιι' Ιιοι·έιΙκιιι :ιι ειεεΙΒιιειιΙοε 
ΒειιιΙα,Ι ΡΜ' ιιτιιΙΙιοτΙέιεει αΙιιιτ Ιιότ ΙώΙοεϋιιι6-Βιιι·ιΙι, 'ε :ιι 
ειιτόριιιΒόΒε' ΙιεΙντείιΙΙ:'ιεει Μάη 1ιεπι εοΙαϊτει ει” σοκο 
πιοτοο-ΒιιιιΙε ΔΙ:ιΡΙττειτέιιιιΙε. ΟνϋιιιϋΙοεεΙτ ιιιἰιιἀετιὶΙ‹ ιιιε8 
τει·πιεττο, άε α: εειΚϋι6ΙενόΙ, ιιιΙνεΙ νΙτεΙΒΜειιΙεειτ εΙϋ 
εεἔἱτειτὁΙ‹, ει, ειωιτΡόιετνότι ίόΙτόΙιειιν ιΙΙΙιοΙόεΙιά8 πιει 
8νόιι ΙιενεεεΙ: επι€εά τιιάπιιικιΙ‹. 

Αι Μό' ω”. ε" τιειΒν ιι€τάεπι Ιιότιτει. ΕιιτόΡει” 
ιιιίιέΙΙι ειιτΙιάτει, ε” Ρντότιἰ Ι”όΙειΙΒεπτε. Πι Ιιοειεπιε (ιι. πι. 
ιτιίιεΙ'όΙε1Μειάοε) νει3ιισ.ΙιΞέ Μάτι νΙΙΙΙιςτει μια ει' δ. ():ιτΙοε 
ΒιιτιΙ‹ 1'Ι82-Ισοτι. ΑΙειΡτϋΙαό]ο 15 τιιΙΙΙΙο ΡΙειετοττε ΜΙ) Ιϋτι 
ΙιειτέιτοΖνει, ιιιεΙΙν ειιιιιτιιάτιειΙξ 150,000 τόεινόιινΙιδΙ ΙιεΙΙο 
Βιι€νί1ΙιιΙ. ΒιιιΙπιάειΙωει 20 έντο νοΙτ νιάνει; ΐόοιόΙ]:ι άΙε· 
οοιιτόιέετει ιτειιινο2νει. Αι έιτ:ιΙάτιοε ΙιειεΙόε ει' τόεινό 
πινω τάτειιεέΒέ νοΙτ,'ιιιοΙΙν ε' νέ8το Ιεϋ28νϋΙόεεΙιετ ται· 
τοιτ; ει? ΙώιίάϋΙιτο ε” ι€ει28ειτόεά8 νειΙει Ιειιιονοινο. Ε: 
ιιιοιιΙι:-ιιι ει' ΜΜΕ ΧΧΧν. τϋτνόπινοΖΙΙιΙςοϊ Φιοιέιι·ο. Ιε 
ιιιεΒΙοΙιετὅε τοεειιιΙ νΙΜ;ο ει' άοΙ€άτ, ιιιοι·τ εΒνειεττε σεειΙ: 
:-ιιοιι νεττόΙε έειτο, Ιω” ει' Ιιειι·ιΙι' 88082 :ιΙειΡτϋΙιό]ο ει' 
Ιιοι·ιτιέιτινιιιιΙι νειιι ΙεϋΙοεϋι.ι ειάνει. Ε' ΙώΙοεϋπιτ Ι820-Βετι 
ΙΙαιιΙάέιΙτέιΙε 40 ιιιἰΙΙὶὁ τοειΙτει”) 'ε παπι εΙειΡι·ει έιΙΙΙώΙε 
ει' πιει ίειιιιιΙΙΙό δ. Γοτιιειιιάο ΒαιιΙιοτ, πιοΙΙν 1880 
ότε 3ο8νεΕοτ να! Η 500, 1000, 2000 τοιιΙι·ει ειόΙόΙω.τ. 

26) Α' ερωινοΙ ΡΙειεΙΣει·1;ειΙΙόι·ΚόΡϋ επϋπ ρόιι2, «ΙΙΙ-Ιω 2 Η. 4--5 
. Μ. οσων. · 4 

27) Πα ι·ειιΙ 0ο Ια ΡΙ:ιτεΙ: έι·Ι:ειιεΙε·ειΙ:ιτω, ιιιΙιιτε;;ν 8 πιἱΙΙἰύ, - Μι 
"ΜΙ 0ο νοΙΙσπιτ, ύ€ν ενώ; 4 πιιΙΙΙΙό σ:οπν. Ιοι·ίτιΙ:οΙ ΜΒΜ" ει' 
τειιτιιεΙυεΙΙ 6ειν.·ε;;. °”: 
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Δ' ]εές:·οΙ:ατ1832 Ι:ϋ:·ϋΙ :::Ι::το8γ τ:ιο::Ια:τ:::ΙΙΙΙό ότότε 
νατάΙ:ι. -- ° · . 

ΑΙ:::ἰΙΙγο:: π:οετοΙ:α 8γο::::εΙαο ΒΡα::3:οΙΙ:ο:: α: ὐΙαΙ;›Β 
Ι:ο:·Ι:α:: α' επιτο::οεό::εΙ:, οΙΙ:: Ιιενέααό ε:ατοτεττ τοατνέ 
τα Ι:·Ια::ιΙ Α::8ΙΙα:ιαΙι. 0:68 σεαΙι α' Ι:ι:::Ι:' Ι:ότ.αό8οε Ιό 
τότε:::έ::χο:Ι:ο:: κα: οι:ΒετΙέΙ: Ι'Ι83-ΙΒ τόαιτ παώ, 'τα 
εΙ:Ι:οτ :ε οΙΙ): τοΙτότοΙ:ΙιεΙ, :::οΙΙγαΙ: α, ::χο:::οτι:Ιτ οτα:.αε 
ίοΙοττ ::ι-:Ι:όιΙϋ ναΙΙἐιεἱ Β·δώΙϋΙε6€Ι:ϋΙ 'ε ::έρ: αΙα::έιέεΙ:όΙ 
Γοι·:·οιτ όΙο:::ειιΙΥΙγαΙ Ι:α:·:::οι:ἰαΙ:α:: να::::αΙι. ΒϋνοΙ:Ι: :ε 
:::ε:·τοτόεότ αΙαΒΙ::·α Ι:ααγάαΙ:. 

Α'Υα::Ι:οο, Ι:ΙΙ:ο:: α' ::γο:έειΙ:ατΙϋ «ΜΒ Ι:ϋι:::ο:ι· 
στα:: νέ:Ιτ ίοΙ::·α Ι:έιδοιτ, τα:·ταΙόΙτ ::όΙΙ:ϋΙ πω:: :·ιι€τα· 
τα α' Ι:α::Ι:::αΙ: Ιε. Κ6:τατεαεαΒΙ ΓόΙιταΙε::εό8€εΙ Ι:ι:τταΙε 
τοΙ 'ε Ι:ι:Ι:ταΙ: Ια α: αΙεϋ ιιτα::, :::οΙΙ): Ι'ΙθΙ ΡΙ::Ια:ΙεΙΡΙ::α 
Ιω:: αΙα::ι:Ιτ, ειαιαΙ: ::::-:8' ειαιαΙ‹, 'ε α: Ε: Οτεια8οΙ: 
Ι:εΙΙ Ρό::ιτο::άειε:·τ α::::ΥΙτα :::ο€τα:ταΙ:, Ιω” τε::άϋΙό 
εα:τ Ειι:·όΡα' ει:Ιγ:::έ:·ό: Ια :::ι-:8εΙτιόΙ:. ΙΜ Ι:α Ι..εα::άοτ 
έα Β7:ο:: ΙεοαεαιτϋΙ 08201( α” Βοερο:::ετ, επ ω:: Ώχου 
€έΙ:Ι: :::ι:, Ι:α απο να::, πω:: Ιιἱεόττἰ ι:τα::ι:Ι:, Ια Ι:α Απισ 
:·:Ι:α Ι:αταΙ ετα-Ια α” αεΒαΙ:ετ Ι:ἰΒΥό8Υι:Ιτα_Ιε, α: ::16]α::5° 
1:θτοιμ:ατ :::έα; οττα:: οττα:: Ια]τΙα!:::αεο:: εε]τΙ. ΙΙΙεωο,ςχ· 
2ο::άϋ, Ι:οΒ·γ α' Ι:α::Ι:ϋΒγ , Ι:α ειἱτιτο :::αει:ττ οΙΙΥ απο· 
τω:: Ι:αΡοεοΙατΙ:α:: να:: :ε α] τατεαεα8: έ:ΙεττοΙ, Ι:οΒγ 
:Παω Πει:: αΒγεάϋΙ α::αΒαΙ)·ο:ια νό:·Ι:ετα::Βόε:τ, :Ια εε 
Ι:οΙ ::δάΙνα::οε ροΙΙτίΙ:α: ]εΙαιόνα πω:: νέιΙτ, Ι:α:ιε::: ε' 
άΙοεϋέ:έ8 α: ΕἔγοεϋΙτ 0::::Βο1τω:1: ναΙα τό::::τα:τνα. Α” 
Ι:ατοι:α-εΙ::6Ι:' Ι:α::Ι: εΙΙε::: όΙ59:·οιαεα ::::::άτ-.::: ι::ε:38· 
οΙναεό::αΙι :ΗΜ α:::ΙόΙ:όΙ:α:: να::. 

Τόήϋ::Ι: νἰεεια α” νέα Ειι:·όΡαΙ:α. -· τ - Π . 
Α”ΧΙΧ. ειαια:ΙΙ:α:: Ψϋι·το:::Ι:α:·8 Μιά:: :ασε α' Ι:α::Ι:οΙε 

εο:·έιτ. Γ::τΙ::Ι:, ι:τοΙεό Ι:ε:·οιεἔ, ό:: εΙεϋ Ι:::·::Ι::,1802-Ιυε:: 
αΙαΡἰτα εΒ·γ,,Ι:::αΙδ:: ι:‹Ιν α:: Ι: α::Ι: οτ,” :::αΙΙ),::αΙ: ΙΒαι. 
Βατό3α :::εΙΙεττ :ιεΙ:α:η Βαιάα8 οεαΙα:Ι:ιαΙ:, :Μπιτ τότόει 

6 :ο . 

:π 
Ή 

: 

Χα 

Δ:: τ.. __ __ψ τ: Δ #;-:Ι. 
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ν6ιιγ686Μ6Β, ΙΙΙΒΒΙΙᾶὶΒΙΙΙΙΒΖΟΕΕ8ἱ 6ΙΙσπότΙιδάπο!ε. ΑΣΙ68· 
ίόΒΒ ίἰιὅμιΙ68τ πιἱτιἀειι6ΜιΙ ει' ΜπάΙδπ.όΙ 1180028!! _Ιπιτό 
868 νἱ8ιἰ , 08 -ίοιπο8 θ8θΐ281(ΒΒΙ1 πήικΗΒ 6ιιιι6Ιε !ιατάτια 
τα άϋιιτἰ 6Ι ει' ΙΕόΤΕ168Β Ι. ΨΗπιο8 18Ι'7-Β6πι @τα 1868· 
6τ68ἱτ6 6ι6πι ἱιιτ6ι6τ6τ, 98 Ιι6ι68 Μα ότι-πιο. Γο8ΙειΙΙιο 
ᾶἰι8ειἱ ἱἔθ1°1 501( ΗΗΕ, 68 πιοπιάΙππώ, Ιω” ει' Ιιετ68 
1·ΕΒΕ108, 88682 Ι:ϋι·6τ Β6ϋΙ6ΙἱΙ‹. ΥΜπόΙ:8τ ω! Η, 68 (ΜΒ 
6οι:ιτόι, Ιεοτο8ΙιεἀἰΕ Ρ6πιιι6Ι 68 Ροι·τ6Μνει!, 16Ρ6ιιι6Κοτ 
ίο8ειά ο! !6τ6τϋΙ, 68 66 ω68οΜιτ ΒόΙ68ϋπ. Ψϋττ6πιΒοι· 
Βἱ τιιὰό8ἱτόω πιτ: 6ΙΙἰτμ, Ιω” .ἱΒΌΙΙ 36 11Π10Π38Ι1 :ΠΙ ΗΠ 
08 Β6ΙΓ6Ιά6η. 

Κἰ8 8ιϋιι6τ ιιτ6ιι ει' νο8ιικτ' θΙΕΙ88ἱ0ΠΒ ει!)άτει ἱ8 Η 
8ϋτϋττ ει' Β6ι·68Ιε6668' πιειρ)ει, πήά6ιι ει' Γπ·ειπΕοΙι' ΡΓἰε,. 
111638, 8Ι1Β`ἔΙΙ°3ἱΕ οάει τϋτ6. Μιιτειτ Μπα 186Ι6τΚ6ι6Κ ει οι 
86 Π8έΥϋ1Σ6ΖΕΕ8 Ν6Ρο!)πι6Ε, ει' 1:68 δἱοὶΙἱει' 118111. 
ι6τἰ ΒειιΕ) ει. ΑΙειΡ:ϋΙι6)6 4000 τ68ιν6ηΒ6Ι @Με 250 
1ι6ΡοΙδά άιι6ειτἱ)ιέιν:ιΙ%) 98 ο' 8ι6τίτι1: 08), τι1ἰΠἰο ἀιιοετἰτα 
Π188)Π Α' Βιιιι!ι ἀἱ8οοιιτόι, ΙώΙ68ϋπιόι Ξ·11'8ΙΙ)Ί'8. 6ιϋ8τι·6, 
ΟΙ'520.Β, Ιεϋτ6Ι6ιν6ιηεύτε, 68 άτιιΙιτει ὶ8_, 86]6τ ϋΖόΙ'56ΒΘΈ 
ίοΙδπειτ, 68 τ6Ρ6:ιι6Ε6τ Ύ882 Με, ΙΙ18ΠΥθιΠ'61 Ιαιπιπιτοτ 
Βια. 182"Ι-Β6κι ΜθΒἰΙ1Ε Ποπ θΒ°Υ ΒειιιΙε 60 πιἱΙΙἱο άσω 
Ι:ἱ 818ΡίδιΕό'08Ι, (1°)Π18ί261Ε6Ρ Ρ8ΡἱΓΟ88Ι1), ΠΙΘΠ)ΉθΙΚ 6ι6!)ει, 
)68ι68ο!ι' 68 τοΙΙωΙι' ΒἰττοΙιο88ἰτι8Ι‹, Βγάτν6ΠαΙόΚη8Ιι Π 
Μ Βἱιτο88ἑιεὅτιι 68 Μιππιττει Ρ6ιιιτ ΙιϋΙ68ὁτιϋιπιἰ, πι1ἰπὰ61ι 
116πιί1 Ιι6τ68Ε6ἀ68ἰ ν6.ΙΙειΙ8τοΙαιτ 6Ιὅ8686ΙΙ6ιιἰ, 860 606 
161€1)8 Β6Ι6 Β θΓθ8ΖΙΕθὰΙ1ἰ ,Β ει, τ. 

Α, ἀ6Ιἱ 00108808, 1ιι6ΒΒιιΕ16.νειΙ (πισω), ΜΒΜ 6861: 
:ιι6ι·τ τί1ιιτ 61 ει' 8ιἰτιτϋΙ, ΙιοΒγ ει 038Ζ8ιάΠ81( 118178! Εά 
50η) 083, Β6Β6 ἰὰὅ8ιειΙι Ε6ιάϋά6Ιι, Π18ΠΥ8.5 Θἔ78ΖθΓ8Π1ἰΠᾶ. 
οι' ΜαιΙιοΙι' ἱάὅ8ι8ΙιάπαΙι ἰ8 πενει!ι6ω6:ιΙε, πω) Βϋ8οΙι 

τι 

28) Α' παροΙϋ 666600, πιἱπτεμ 1 Η. 57 Η. σο”. 6ι·Ω6Μ. 

---ο- 666- ~ ~8 
 



8ο!ιο! π' Ρερ!το8!ιοτπε!ι, πω!! επι-επ 9.5 ἐν Με!! πω!! 
πεπι Μη! πγἰ!νἑιπο8 ω!!! Μερα!! κ·:=ι=έγ πω! ΙΙΙΒΒ°, ιπἱπ! 
π' π1«-:ππ)!!! επ!!!ἰ€ 8!63-4 “άπό !ὲι!ο!! !έ!ε8ϋ!πἱ. τω!. 
@τι ει' 528Ρ01'ΟΕ!ό !ωτε8!κο!!ό8! ΙεϋΖ!ε!‹οι!ό8, να” ει' 
Ιιο882ει8 Βάποτιι!ι!ω! ιπο8Μπιο!! ΟΙ'8Ζέ808 Ρόπιϋ8γε!ι' 
έτάο!πο !;!νέιπ!ει-ε !!3!ό8!)θ.Π επτα' 888ό!!85Ζ!(δ26!ε ΜΜΜ: 
!πι8ιπέι!ει!Α!, ε!!πι!έιτοιπ! !πι]ο8; !ό!ΐ1π!ε ε!έ8 ἰ8 ει ώνα 
Θ!!! ιπ!πι!!ιέ! !!ότπγϋ!ε!τε ίἱ87ο!!ε!πἱ; ε!όΒ, ποθ· Ι8Ιθ 
Μπι ει' Νέα! πεππιο!! πω!!! 8!8ΡΠ!!. 18!8-!πιπ ει' ι!!!π!ε! 
πω!! ιπεΒ·, ,Β ει' 82. Ρό!οτν!!τ! !(θΓ88!(8!16! Μπα!! πωσ!! 
!”ε-:!; ει' Εϋνο!!ω2ϋ όνεπ·Α!!οπέιΒειπ ει'δο!1!ο8νν!8-Ηο!8!ε!π 
ποτο28886€ε!ι' 8ιέιιπέτει, πετώ! Νοτνο€!έι!πιπ, Ε!8!30!·!· 
πω, Βτϋ88ε!Βοπ, Απ!κπετΡοπ!›επ, Απ18!ετάέιπ1ΒΑπ, νετ· 
8ό!πιπ, Β6πιέ!!ωπ, 68 Μί!πο!ιεπΒοπ ΜΜΜ!! 80Τ!)2.Π πω! 
ΒγέιτοΕπ! !!!τπω!π!. - Δ 

Ε!8ϋ πω!! ΝοτνοΒἰπ, πιο!!γ !8!θ-Βειπ οι π] Πάοκ! 
σ;!ο! !18Ι'88Ι1! !π!!ιι!!. Α' ΜΜΕ' Έό!18!γόϋ! Βτοπ!!18ἱτπο! 
ν!!!ει8ι!ά!ε, 'ε Ρ!ποιό]έπο τον8!ει!' ύ!]8π Κόπ8ιετἱ!ϋ!εΒ· 
Βγί!!!ό!! 2 ππ!!!ό 8ΡΒΟ!Β8 !ει!!ότ! τει!!!ει!ι Μ. Α' Β8!8νό!! 
1πι!8ο!επει!ι ο!αι!!ια!ό τέ8ινέπγε!ιο! Κεπτε!‹, ππε!!γο!‹, άπι 
Μιι· ει' Βειπ!ψ-ιΒγο!επε!ι ο8ϋ!ι!εοπ! ΜΓο!χωπιι!ι «πω, 11168 
ἱ8 ότ!ο!εϋ!ιεπ ΜΗ!! Β00/0·ο! :ποππε!ε ε!."") Δ' Βοπάπο 
!ιο!ι:ι! ει' 8!ΟΙ°!2!1!Ι1Β° νε!!:ι8ι!!ει 68 8ιάπιο!!α!!α. Α' ποπ!! 
3εΒγε!!' πόν6τ!ε!!πε! θΒ'Υ !33!!όΓ!Β' !θ8Ζέ!!!3Ι18!()!18ν8ΠΙ13!ί 
ΙΟ, 50 68 100 !.ει!!ότο8ο!ι !8. Ε!ὅΙΙ1Ι1!8!ἐ8Γᾶ Μ: Ι‹8!!επ8 
κα!!!πιπ!ο!!, άο ει' Μπι!! πω!!! έιτίο!γειιπ 528Γ!Ι1!: έ!!! Ροπ 
€6 ω!!! έτο!!ϋ!!; πω! ο8ιι!!ει, πποτ! ΝΟΙ'νθΒ!έ118!έ 883' 
ππ!!!!ό !ει!ιο8ειἰ ΗΜ! Μ) ιπ!!!!ό !ει!!ότ πέενότ!8!!ϋ ]88Υ ίοτο€. 
Α' Μπι!! ἀἰ8οοπ!όι νέι!!ό!ω! θ0/0·-α-:!; !!ϋ!ο8ϋπό: ιι!!οἔτ·ει 
40/0 !(8.ΙΠΒ!.!18!; '8 έ!ΞΩ!!!!)8Π ει' τοπάε8 !)8.Π!(ΓΟΒ!8!!(0(Μ.8!! 
ω. Α' !ε!ε!! Ρόπιε!ιτό! πω!! ει!! !ιατπει!ο!. Ο8ι!ει!ό!αι 
?τζ 

29) 1Π850Π π! θ52ϋΠ!Ε!)Β α' Βϋ8ο!ιἱ ο!ιο8!ιοι!άειι Μπιτ!. Κ. 17. Π· 

Κ ε 
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Βι/8-'70/0. Οοωρτοἱτ_ῇεΕ ναιιιιαΕ ΒΘτΒεπΒειι,Πῇτἱετἱειπἱἐ 
Μπι έε ΟΙιτἱετἱειιεειπὰΒωι. ` =· 

Ροι·ιιι€εΙ ΠΕΠ ότε, πι1εΠχ Εοι·Βιιτι ωἰιιάετι ΡοΙἱιἰωἱ 
Ρωιποοειτ εΙΡτόΒΜει Βετε8 τοετόπι, Μι· πιοπιιετἱ Βατι!ι 
Κα Ι, ωοΙΙ7το ει: Μερτϋ|εε 6000 τ:οπιτο άο Βεἱε ω) 
Ι0,000 Γ682Υό117Ι'8 ΐοιοειτνο. -ΕΙεἱιιτο εΌΙἱεΒοειἱ έ!έτ:Ι: 
Ρόπιιίοτ86ε ωεΙΙοπι ·ε' ἀἰεοοπιτό ε.ιέΡ ηγετεε68·οτ Ιιει]τοττ 
ε' ΒιιιΔιιιειΕ, ,ε ωῇε€7οἰτ πΜπάειιΜ 6τόπποετ εΙνοι:ε,πιεττ 
1828-ἰὅ πήιιάεπ ΡἱΠετιετΒειτι ΚόειΡέιιιιοΙ ΐο1νέωπιτό]κ 
π·οΙτιιΙ‹. Πο παώ ἱἀὅειεΙκοκι κά! ει' ροΙΒΜΙΜΒοτιιΚ, ει' 
ΚετεεΚεάέε' εεϋΗκεπτε, ει' ΚοττΜτιγ ετϋΙτετ.οττ Κό!σεϋ 
πώ, ει' Μιὰ' όοΙΒΜ Μ”, ιιινεπτΜι ΜΜΜ, Μο” τι' Βιο 
πόεεΗκοΙ ωο8ΕοΙΙεπ εὶΙΙειιιὶει; πήότ1: _ῇο8γεἰιιεΚ 'ε τόεινό 
πγοὶηοΙι άτί-ο!μωα ειςγειιΙϋ ει!ΓοΙιοπι Μ!. ° 

ΒιετεποεόεοΒΒοη ΓοΙΧι άοΙΒει ε'_ ΒτἰὶεεεΙἱτιεΙ‹, ΜΒ; 
οΠΥ ἱΡετιοΙἱ οτ·ει68Βευ, πιἱπιτ Νεωωωι°ϋια, τοι·ιηέειετο 
εειι ἰε νΑτΙιωηΕ Νόπτεια!Γ6ΙάκιοΚπιοπά]υΚ, Μουτ απο 
ἰπιτόιετ' εαΉειΡΜιεει ππό€ ΗοΙΙαιιἀ-ΒεΙΒὶιιππ' τὸνὶά Μπακο 
εἐ8·ἰ όΠ;όΒε οεἰΚ, ηόνειετἰπη; Ι823-Βε. ΑΙαΡτὅΚὲῇο 60 
ππἰΠἱό ΐοι·. 600 Πω τόεινόιηεΙαο σαι”, επεΙΙ)·εΙι σε 
οειΙόΙιοπ ΗνίίΙ 5"/0-τ Ιπει]τοηεΙ:. καψω ΒόιΒοπ ΙιἰεεόΒ· ιι 
τἱεεειιί νἰεε!ό πι1ει8·ι51: ο'1κιιι!: και ΒοΙΒιι !κοτωέιιιγΙιοι, 
:τή Ιεϋπιι)·επι ωειΒγειτέιΙπιτό :ποπ ΚότιηϋΙοιΒόΙ, 0087· 
νΠπιοε ΒοΙΙειπιι:Ιἰ Ιάτέι!7 ει' τόεινόπγεΙε' 17/%-Ατ ΗΜ. Α' 
Βειώθ ι1πι€ειαιττάεει επιπόΙ ότε:ΙιοτϋΒΒ νει!ει ΒοΙΒἱιιτιιτΔτ 
πόινο, 00" ει: οτειέ8]όνεάοΙιτιοΕ' ΚειοΙόεο πιά Ιονέ·πι 
Μινι-ι, οοπιΡιιωε' ΙεόνετΙιεικόΒοπ ει' ΒειιιΙθ τόειότό! 18 

 

50) Α' ι·οε, Νεα, 26ΒΒεεΒευ πο", να” "Με, α' Μωά 
εα-:ΒΙ: ρέπιἴειῇω Ευι·ορά!:ππ , πιἰιι€ ει' ιπεΠ7ΒδΙ 7-8 πωπω ο" 

ι απ”. Μ·:ψ:ιέπ. Βεπάεισώπ ειει·όνεΙ ειέπιί1]έιΙι, πι ἱ Ι Η Γ Φ Θ 8 
νης· πιΠι·οίε πάν Ματ. λ' Μἱ||ετ€ε8 2 Ι. 22 Με. έκ. Νω 
εγοβΒ 6εινομτ οοιπο 0ο :ΜΜΜ ίσήειιιεΙι Η, :κή 41000 τπἱΙι·οἰπ 
απ: Ι ιιιΠΙϊό "πιτ (2566 Γ, -.ἱΟ Μ.) ΜΜΜ. 

Ώ.- `~ 4 Β - ->Ρ_- 
ω» 0 



πιἰΠἰό τετΕοιόε Μέ Η ιαπι€έιτ. ΕιακιοΕ ΕίδιειέεότόΙ ει” 
νέιΙόρει·' εΙἀϋΙιὲἰΒ· εε:τιπιΠ; εοπι ει!κειτε τιιςἱιιἱ, εϋτ ει' 16. 
νεάεΙπποΕ' ΚειοΙόεόΒοη εαπ εΙεειτελ :ϊ ΒεΙ8ἰιιωΞ ΜΠο8. 
Έδή 820Ι'081) οΙΙεπϋτεόΒεπ, 5ΖἐΙΠᾶἀἐ8ὶ 1·θηά5Ζωις ε|. 
ΐ088άπλ Α' ΒΘΙ88 Μἰεὶειετἰιιιτι ει' Ιε8τοτππόειοτοεΒετι εε 
8ἱΙ:Θ 8.. Φ1018011, 'ε οΒγ ύ] ΜιιιΚ' ειΜΡίτέιεετε ιηἰτει :Πά 
ἱπἰετ, ωε;Π5ωσΚ ίνε ΜΒετΙοπ ΒχοτεειεεΒἔειΙ πιο.έιδΙτ, 'ε 
ε., Φἐἔἱ ἱιπόιω: ει ἱΒέιι ηγετεεόμε Ιωιε!όετ ω) ΙωιόΒόΙ 
ΗειιΙιωπή ειευοΙόΙ6. Αι η] ,,Βι-ιΙξμι ΜΜΕ” Ι886-Βοπ 
εΙΙοει 20 ωἱΠἱο ΐοι·. τϋΙώτο, 'ε ΓοΒΙεΙΕοάἐιεειἰε τὲειἰω: 
ιιΔΠ-ΚοτεεΚοἀὲεἱ νάΙΙε!ετοΙιτει εἱε τοτ]οειτό. Βετο ά νε 
τό!)·' ειοΙΙσπποε Ιιοττόιτειο0.τ ετϋνοΙ πιο8ειάΙΜ ει τό8ἰ Ιππι 
]ιοΙ:, α36ηΙΙζοιόΕ άι: ΜΒΜ :ιόΠεϋΙ ει* ΚοτιἰΒΒειια πιοΒ·νε 
τω: Η:Ιτέτο!ετε, 'ε οΒγε2ετεκπίπά εἔγ ΕετοεΕοἀόεἰ τει· 
εεεέεοτ τετνοιο, Βε!Βε ΒόειἱττιπόιηεΙι' ειέιΙιοτόεεετε; 
πιἱτο 128 ιιπἱΙΙΞο Γοτ. εΙειΡτόΚε βετ ότε εΙεικτ Με νοΙκ 
Π”. Ιω: οτειάΒ' άοΙΒει τοπέςσ-ει·, πιἰΒ· :πάω ΡεωΕΕεΙ εεπι 
ΐο1)·Ιιετ. Ραϋξ; ΒεΙἔἰιιπιηεΙι ηἰιιοε Βιιιπάμι! Απιτννεη:ιετι 
ὶε ΪωΡοτΙ: 182Ί-Βετι ΚίΠότι ΒειιιΕοη Αωετετάειιτι Ρο:ΗΒ 
πιόἔ Ι824-Βεπι ή] έΠτϋιητ εάει ει: εΙειετοπιοεἐτΙοιιεὰετ: 
ό ΜΜΕ' οεοπτνΜότει. 

ΙΛ3τιδδ78"10Ι1 1825-τόΙ Γο8νει Μι· ΒειπΙεΙαιΓ 40 ΜΜΜ 
ΙοκιΒγο! Γοτἱιιττε. Ί'ϋΙ‹ό_ῇε υπιάεΙππιΕΒεπι 'ε ιεΙοδοε Ιο 
νε!οΒΒειι ίεΙιειἰΙ:, ,ε 1832-Βοκι 16 πιἱΠἱο ΙετιωκεΙ ΕΟΜΜ 
τει ετοΙΙ: ΒεπιΕ]εωε (ιιτοΙΙ":Ιε 5 ΙοκιΒγει Γοτἰητ πιόνότΙεΙι 
το ΙοειάΙνέιΕ) ΈοτεεεΒεπ, τόεινότιγεἱ 500 Ιοιι€γεΙ ἴοτἱτι 
τοεο!ε 68 50/0 Ιιεπιπιτοτ ΙιεῇτεπεΕ. Α' ιοπιάϋΙόε :Πειτε Ε 
ιετόεεἰτ πια-εαπ ε:ϋτιτοττο °νοΙτ πιοΒ·, άι: ειιότειἱ εοτεε οΙϋι· 
“ΜΚ Βί2οιηΙΑΜη. 

Μ. Α' ΜΠΕ ε. ί. :η ει!όεπάϋΙωΕ εεῇεΏ ῦἔγέειεἰηο:Κ ἱε 
ΙιεειπέιΙταθ 'ε ε' ειει·ἱπιτ ΜετάεϋΕ παπι ΜΜΜ εεωππἱ ΕϋΠεόΒέΒα 
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Ι884-Βοιι Β.όπω. Η ΒιιιιΙιοτ Με: ἱΜαἰ Ιώιί' 8ί:ϋΙν.Μίμ 
πιοΠν ΒέΒόΒοε, Μέι-ο οΠν 56νοάοΙΜο8, πή:ιτ 31'^Χ. Βιέο` 
ωΙειιτ.ῇ πιοΠνιιοΙ:α!εΡτϋΕό]ότ ει' δε. Ρόκου' ΒεεἱΙὶο6.ϋ :Μεσ 
τε5, 'ε ΒεηΙ‹ῇοἔνεἰτ 'ΜΜΜ Βοτάά Μάτ. Δ' 3ο!ειι Μιέ26τ 21 
όντε "τι ειεΙ:»πάε!ωοινει; ε!αΡτϋΕ;έΞιε (ίται·ιΙε ΜΡσΕ απο; 
Μπιτ) Ιθ,θθθ,000 ΪνειιιΕ (ιιιἱτιτεἔν 4,θθθ,θθθ' οσων. ίδια) 
,ε .ῇο8νοἱ 25 εοιιἀἰτει ω) ειόΙωπεΕ. 

Ι.ομεήοάοΙωεεεΒΒ ιιΙΙιοτπϊάπν εἰ Βήοτ ,,ιέΠο Βὶ` έ! 
νέιΗ.ό Βει11Κ“_, πιιοΙΙν 1836-Βεπ εΙειΡιιΙτ, έα α' Βεαἀἐ 
ίο8ΙεΙΙ:οαΜεοΙδ :ή Πι άετι ἱεωοτ6Ε6ε ιϊοιπιοἱτ- ΠΔ. Βόν65ΒΒ 
ίειποποτύ8όί εν πόΒΙ1Μι ωεω ωεα›Ιω ν8νωει1ζ. 

Κ6ιΙαπόη€-:ΜΙι' εονέτ ΒότοΚεε°ιϊἱ ει: 1838-ΒΑιι τοτ 
νοιοπ ειάειΙκιιιΕ, πιεΠν ει: ε!6ΜΜ νω.το ιΜιιωιιί. 

Μιέι·Κοινο α' τϋπόιιτοΕ' νε26τίοι1Μάνσ.Ι Εονιι1ιΜΒΕ, 
'ε κω.38 ο8νειει· οι ετ!”ιιτοιτ Μπι νἰεειειΡὶΙΙεπινε, οδνέΒ· 
6ειι·ονότοΙϋιιΕ πϋισε, σεειΙε π, α' πώ ωἰπιἀειι οΙνειεόπιιΕ, 
ι·ιειιι Κότιεπι,- ό11ΒόπιντοΙοι1ϋΙ σεεόΒε τοΙόάΕΚ. Μἰ Μ. που» 
Ξπιτόπωτ, τιι6ΙΙν ΠΜ ει' νἰΙέι€ Βνοτείτοττ ιπο28·άεεεΙ ΙΜ 
ειΠι φοΙιωιιιἰ, ο" 861]ό.8 ιιοπιϋ οΙπωπεε!εοιπιειΕ Ιά1όάι|ε' 
τι1εΙΙν πισω ε' ιειι€νει&πα&, 11ήπιτ παπι: Ἐπὶ, Η:πιοπιι π' 
:ιε-διόπιοΙε ειἰιιεἱτ ΜΗ :ιπσ86.τει. Ε" ΜΙνόε τϋΕϋ1·ιιεΙι, ττωΠν 
Μπι ει' ροΙἰιἰεαἰ οοοοποιατιω ει' Ραιτὶοτα, α' ΙιετοεΙιεάϋ, 
ει' ΡΙιἱΙειπττοριιω ε' εσσ:ΗΜΜ, α' οειιττεΙἱεειΙὁ, ει'Εόάία·, 
82 άοωει8σ8ιτε, ἐ8 Η τιιάμι 111όέ Μ” πω. Μ» να” 
εειππο-εροοιιΜπε ω 8·νει€1·επ ιύΙἙοπὶτεΜ - πανω, 
όειΒόΡώτ Ιέτοεί1Ινο πε:ια!όΒ. ΒΕ πιο ΐεΙοά]ί1Ε, Βο8ν ει, 
τϋΙσότ. ε" Βίένδε 11168181· ιεινήει, Μ, ΜΒ· 11ιί εεψ3τ Μ 
πιώιιΕ' ΚόΡώΒο τιιοτειιΒνο, ει' ῇὸνοπἀϋτ επιτίσίΡεΙ]αΕ, επ 
ΑΒΕΕ. ΜΜΜ 2εεΝ1η]ώϋΙ ει' @Μπιτ 1αίνετΙ.ο, θε ]:όεϋν θ» 
τοά0.ϋτιΚοτ ὶἔοτι ἰε Κεεετνεεεό ιεΙπετὶ. 

52.) Α' εα:ικΙο ειάιπὶτάεἱ Ρόι:: Β,όωέι!:»ιω. ζέι·ιεΚε 2ί. 6.Ει·. 
σο”. ΓεΙοειΙΠι Η) ρειοΙΙι·μ ε" ΡαοΙί, 10 Μῇοοοἱιἱπι. 
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ε. δ. 
Δ υεΖοποποί ὐαπΙ!. 

Α' ππ!8ο!! ἀο!ἔπἰνει!ἱ !›ἱ!›ο!ϋ‹!ό8, πι!! π' Έο!8ι!πο8 πιο 
τει!!8!έι!! ,,Ρ!ο!γ!!π" πάν Με!!! ο!!)! το” ΜΗ!!! !ιοι!ει!!, 
πο!!! 8ο;!νο, πο” ιιΒγειππι! 8ιό!ε8ε!›!› !!ὁτ!›οπ ,,!π8!ο 
τ!εΞιππ!!°° πονοι!!!, !Β·οπ !πι8ιπο8 ο" άο!ο€. Α' ίδΙ'888!!Β! 
ππνο!ό!!ό88ο!, π' !!ὁ2!ο!!ο‹!ἐ8' ΚόΙΠ17!!86Β'όΨθ! πτ!!πΥΒΑπ 
πό πι, 68 Μ! ει' ΧΠ. 8ιι!ιο!!!πιπ ό!ο!ιπϋνε!νο!, π' !ιὶτ!ει 
Ρο!!!!ει! οΒγϋ!! !ό!οι!!!, ω!! πω!! !!ε!!οπο 3ο!οπ οι!!!!!!!π!!' 
ε!8]ό! ΘΥ!Η1!!Ξ!!80!!!(8.! Ρό!ο!πιιπ!!. !)ο Μάι· οι π” ν:ιπ: 
ιπ!πάεππο!, ει' ππἱπο!! οτοάο!ο ει' !!ϋιόΡ!!οι·' 86!έ! 82!! 
ιπι!π!!πιπ €γο!!ετε!!ι!!!, Β878ΖθΠ'θ πω!!! ,,ἰπ ΠΙθί.!!!8 το 
πω· !ει!!!!!υ!! πιοΒι1π!!π!, 'ε π! νε!οποιε! πω!!! !8 !ο!ἰο8 
οπο!!! '8 πιππ!!π88!!Βιι Γέι·1Η' Ι!όρόποπ _ῇε!οπἰ!! Με!! ο!6! 
!ί!π!!, 1πο!!Υπο!! €γοτιπο!!!!οτά!:τό! π!!Β ν:ιπππ!! !10Π1έ!!)708 
8πι!ό!!νοπε!8:-ι!. Ε' !!ενό8 8ιιπππ οιπ!ό!!νοππ8ο!! επό!; !8 
!ειππ8έιΒο8ο!!; πιοτ! πππ!!ι!!έι!!, ποἔγ ι-:€γ ποιό! !!ονο! 
!!οιο!ο88688ο! 8ιοτ!!ο8ι!ε!! ό!! !”εππ!πτ!ο!! οτ!!ϋ!ο8ἰ 
8!!!ο!ππ!πγ !πι!ό8Β ° Μ. Ατ·ο!1!!πε!!ο8' πἱτο8 οτδιπί!νέπό!, 
:ποπ οππο!! έ! 8Ζ!!!!ΤΕ! π!ειΡο! !!!νέιπ!, πω”, ι!8γ 8ιό!νει, 
ο8ει!!8ιο!!ο!οπ !ο!)8Βο!!. ΙΒ·επ !8 8ιο!!ο!οπ, πω!!! Κέρ 
ιο!!επ ιππ8!!πει!! ει: 0!!Η18ό πω· Ρ6πι!ιπ!, ιπε!!γ!ποπ ο" 
!!!!έτ 8ἱπο8, 'ε π, πιο!!ΥππόΒ !5 οιτο!!ο! 8ειπ!ει€!!, πιο!!γ 
πο!! !ϋπόπιοί 8ι!!π!ο!οπ ίοτοἔππ!! !!όπϋ! !!όπο, ποιπ 
!!ενέ8!σό !›!ι!ρ8 !›ἰτ!ο!!ιι!, ιπ!π!!πι ει'πποέμτποπ'τοτπιό!!! 
!!ίιι8 πο!‹:!_!π!'!οππὁπο!!, 'ε πιο!! νπ!ειππἱνο! Βἱι!ο8π!›!› ]ϋ# 
νοι;!ο!οτπτπο!; 1πο!!γ !!!γοπ !ϋπάότο8 :-ι!π!!!!!!ιοπ 82ίιω!!ο 
!!ἱ8· τι!!! !πτ!ππἱ, 68 !ιοπγει!!ό !!οτέι!!ειπ !8 απο!! ει' !ο8 
ΒΙ'6823!!0$!) !`οπ!π!π! !ιι!!έι τοπ!!ι·ο !οππ!. Ε: ει' νο!οπχοιἱ 
πω!!! π!! πόρο. Λ!πΡ!ϋ!!6]ο π' !!ὸι!ι!τ8π8έ!€' οἔγἰ!! ΜΒ· 
νἰ8ιπ!χο8!› !!οι·έι!πιπ, ππ!!ϋπ !!ί!!!ιἐι!›οτιι!! ,Β Βε!!οτ!!π!ει! 
ΒΒΥ8ΖθΙ'Ι.'0 !πεο!ίι, ει' νοΒΎοπο8 Ρο!Βέιτο!!ιπ !!!νο!ο!! στό! 
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ωωπ ΙιὅΙοεὅαΒὅΙ έιΠα. !εϋ,Ις:αδιιιί$Ε τέίΡέπιαίΚατ εο 
Ιια νἰεεια ποια ΙιαΡιαΙε, ¦ιααοτα Με έα οεαΙαἀαἱΙε πιἱιιά α' 
ΒϋΙοεϋπειιωωαΒΒοή @δος πιἰτιά ειαΙι' Κατηαταἱτ Πτό! 
Βια ζ5τόΙεϋΙτόΚ, τιιααοΜ·α αιειαΙΙἱτΙια:ταΙ‹, 'ε 0,” α' Βόι 
τατααεα8” ]όψεάαΙππέαοϊς πατα Με τόαιόΒοα οειτοιτα!ε. 
Εφη ἰατὸιοτΙ›ο Ιοτοτι τϋΡόαιεΙι' ιαἰιπἰοηΙωτἰ ΒἱποΙαο 
ραξααΙι αιαπ1Βα-, α' ΙααπιατοΙι' αι-νδτοΙότα έα Ιάβειταεατα 
88), Βιιτεαυι·ιαΙι ΜΙΒ: ϋεινεαΙΙαιαἰ, πιεΠΥ ,,τπιοιιτε`νεοοΙαἱο" 
πάν αΙαττ (ΟΙαειΙιοαΒατι α' αΪἰΙναιιρε ΚόΙοεϋαταται: ,,πιοτι 
το" αενετ νἰεοΙαο]‹) εωΙε8οιτούΚ. Α' τϋρόαιεΙι' 'α α'να 
Ις5Βαιι ροιποεαα Βιετοικ40/° Καταατο]ι' Βἰιτοεἰιαεατα α' ΜΒ 
Ρ0τἰα' 1ϋνεάε!πτιοἱ ναΙαιιαΙ: Ια]εϋπνο. Μα]ά α' Ιιστωααγ' 
ι5]υΙα ειϋΙωὁ€αἰνεΙ α' πωπω ἱε τετνεΞΒεα 'ε ταταΒαι.:ι ναΙ 
_τοιτατααοΙκατ, ιιααγρΒΒ ιατ1εάαΙωετ ΙεαΡοττ, 'ε ἰἔγ τα.ωαό. 
τω; εω·ιααε μπαι- α' ,,πιοαιο ιαιιονο" έα ,,πιοατα αιω 
πτἰεαἱπιο", Ε' ναΠοιαεοΕ” ὶἀὅροπιταἱτ πιεΒΙιατατοιιιἱ, εΙεὅ 
ταιιΒιι Ιειϊτί'όιε' ΙιἱατιγαΒατ1, Ιώραε παπι ναΠοΙι, Μετα α' 
4ώτόΙι αι ένειαπυοΙιατ ΙιἰΒοπιγοΙἰιΙπατὶαα ιανατΙ›α ΙποιτἐιΙ‹. 
; › ΕΙόΒ αι, Ιιο€7 αι Μό' ίοΙΧτ.αΒαα α' ιτιοατα-ΕΒαηΠ 
ἘοΒΙαΙΚοᾶαεαἱ ΙιὶΓεῇΙόετ ιιΥατταΙ‹, ,α α' Ικοτωαπιγ τια8γοΒΒ 
Ρεΐοὶγαετ, ετϋτ, έα ΙιαειποΙ: ΙατοΙ.τ ΒεαιίϋΙα, ττιἱατεαπι πιο 
εἱεταΙ.τ νοΙαα: οαόειοτι ΒαταΙπια αΙα Ιεοτἰταὶ. ΒότειταΙι α' 
πα_οπτι-:Εοα ΗΜ! πιαΒαιαοε ΒααΙεϋιόταόΒεΕ ἰε; ααα α”Χ.νΙ. 
ειαιαά' πααεοαΜΓοΙόΒεα α' νεΙααοιαὶ Ραττἱοἱιια α' Βα 
τοαΙωάόετϋΙ οΙιἰΙτατἐΚ,'ε απο! α'Ικοτωαιιγ ϋτϋαγατ έα α! 
ΒαΙιπατ ΒαΡα, α' τϋΒΒιι)ό,το αεωιεεεΚ αΙταΙ ιαττοττ ωαἔὅα 
αρα ΒατιΚο!ε' αΙιηοπιαεατα. Ιω· αΙαΙωΙτ νόΒΙώΡ ιιιοΒΙ1α 
τατιοτι ειετΚειεττοΙ Ι58Ί-Βεα αι οΒγετΙομ α” ,,Βααοο 
αἱ Ύοιιειὶαῖ', παμπ α" Βιιαααιοιἰ ὶιιτόιει, πιοΙΙμιαΙς κατα 
τό1 Ϊε_ α' Μετα: ειιτυπααΙι' ΒατοτεαεατόΙ αι οτειαἔ Βα 
ιοαΜ-ιάόΙμ - __ _ α , - ώ α 

ΔΜειιιηἰΒοα ΓοΙΧΙ.α!έ Μ: α' ΚοταΒΒἶ ΜΙΠ18$02ό 
ΪξϋΙοαϋα-αιιιιιἐιιαΙε, 11108 @η π10αάβατ]α]ς; ακια)·ξ Μ”, 
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Ο Μ” ε: ύ] των ΙιἰνἱτεΙότε τετεπιεεεε €νετεΡἰιτειιιὶοΕ 
Ι‹εΙΙε. Α: ύ] ε2ετΙιειετ ιιτέηἰ ΒετόιεΙεΙε ειοιιΙπω εεω Ιω 
τιιεποτ Ι18ΠΙ Κόνετε!ΒεττεΕ, εεπι τεττἐεἰ να” ΙιειεΙόεἱ 
ἀἰΒετ παπι Βιετ8.εΙ-ι. Μἰ Μπειώ. τεΙαετ_ Με ει' τϋΡόπιεεε= 
Κα, Ιω” νε8νοιαυΚατ οάει Ιετεθ·νεΚ? ΚετεύεΗνίΠ εεεΙι 
ει' ΒΖετἐεεΕΒεΙἰ Βόιενε!εω; ΒόνετΚεεό!ε8 εευΡειι·ειο 
Κατ, ΜΜΜ! ει' Βνεἰιοτἱ Βιετόε ε? Ιιόπνειιπετ ε:ϋΙιε68·ε 
εἱτε, τ. ἱ. ει' ΚετεεΚεάόΙιετ. Βε ε' νόἔτε·ε'ΒεπΙιΙ›εΙἱ Αν 
ἱτετἐεοΙιετ, ει” ΒειιαΙι' 1^ετιἀειεΒεὶεεἱ ,ε ΜτεΙε. ΗΜ, ε”Ιαέει 
ΡειιιΒεΠ ΒιετεεεεΙ ε” ι·ειι€·Βε ΚεΠε ετπιεὶιιἱ. Α' :επά 
εεεΒεεοΙι ε' ΙώνετΙιεεϋΙε νειΙ:έωεΙω · · 

Ε.ΙεόΒειι Ξε ε" ύενπιενειειτ ;,£ἰιετ6 τἰιττ°° ΔΙΗΜ 
τιε!‹, ιιιεΙΙνηεΕ ΙεϋτεΙεεεόΒε νοΙτ, ε., Βεπιιιωτοττ Ιώνειε 
ΙεεεΙαετ εποε ΡὶΙΙετιεὡεπι Βόει7Ρεπεό ΡέηιΒει·ι Ιεἱίἰιετηὶ. 
ΕτιυἐΙΪοἔνε Με ΒἱιΙοεὶτν8. πως @Έν Μια: Ρεωετ, 
ΙΜ νεΒιιώ ωεΒειιιιεΙ ]ώτειιάδ5 ΜΒιι1ε, Με), εΕἐπτιἰπιεε 
τει·νε και” νάΙΙ:ι!ετε επὶΒεόΒεεΙτἱ, ατει·ινοΕΒαπ και” πιέιε 
]ό Ρόηιβετι εΖοιιτιε! ΙιἰνεΙιεΕἱ. Ε:: ε) ΙεΙιεώεε8, 'ε πύο 
άειι εεεττε εε εποἱἱιηεἔἔνὅιὅἀὁε, Με ντηἰνεΙε=, Ιιο€ν ει” 
ΕετεεΙωάό, πιπἱΒ εεεΙ-ι ΙεετϋΙΙπεττε, ε'Ι‹ἰνετεΙΙεΙ ΗΘΗ! πινίί 
εϋΙϋάϋττ. _ - 

νεΙεηειέΒεπ ΕϋΙϋιαΐεΙε ΡέηικιεωεΚ ]:5ι·ίεΙι; ει' Ιππι 
ΕόπιειΙι ει' ΙεωοΜπιτ νέιΙεεετάΙε. Α' Μιτή: πιίτιάεπι ειιππωετ 
νπΙότΙἱ Ηιαοπι, ε|εἔνἰιετἰεπι, όε τεε2εΙα-Μεύ ετετινοΙξΒειι 
νεττ Με, επεπήτοτι, εε Βιετεττ. Ιταιεπ ει' Ιεϋνετ1ξειετΙ:3 
Βοξ” ωἰηᾶει1, ῖει9εΙ=ιἱ εἔν Ιεάάττ: νέΚ;ό!ενόΙ' έττεΙιεΕ: ΈεΙ 
ειΚετά νεηηΞ, ϋτϋωεετεΙ:›Β νεττε ίεΙ ε? ΜιπΕΒατι, ΜΗ τεΙἱ 
εε εκιΙνυ Μπομπ ΙιειΡοιτ, πιἰητ ει' ΜεάδτόΙ, Μό! εΙεἔνἱ 
τε” ΜΙνάκινειΒΒ ΡέιιιτιεπιεΗεεΙ ἰε πι1ε8 ΙιεΙΙε εΙε8εἀι1ἱε 
'ε εΒΒ6Ι ε: οΙ:ΒόΙ ώ ΙΩεάόνειΙΞε, Άει εεειΕΙεΙπετ, ει' νά! 
ιό1: ει' ΒεκιΙα·ει ἱτετιὶ. ΤονίαΒΜ ενεάωεκιν ει' Βε1ιΕΡεπι 
@Με νειΙε ε' ΙιϋιΓοτ€ἐεἰ ρότα ίεΙειτ. ῖ ν ε ε -- - 

1 ε. .. 4 . · `¦ . , - .ω*ΧΜ · 
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ΜιεεεπιΜπι Βο3ϋ1.τ ει: ει' ειοΕάε, Ιω” :ι'νίιΙτύ' νει" 
πιέε ιιιειεἱτωἀιιν' ΜΒιετέεοΕοτ ε' ΙενόΙ' ΒἰττοΙιοεει ει' 
επιιιτιπέιτ πω» νονό Η ει, Ρύππάι·ΒόΙ, Επι-επι σεει!ι πιειεει 
πιενότε ΓεΙἰτειτεὶ. Ιπποπ ει: ἰιτἱτεὶε' τοπιάειοτότο Μάτ οεειΚ 

ε€ν Με Ιόρόε νοΙτ. ΒΒΒεπι ἱε ε' Κ0τωι5ιιν ει' ΡόΙάάνει! 
εΙϋΙπιοιιτ, 'ε ει' πιει€ει Ρέηιτόπιίτα πιόινο π1ἱτιἀειι ΜΜΜ 
ιἰτἰτειτἐετ Βόειεό%·οΙ ε!ί.οΒ·ειάοετ, 'ε πιἱΒεΙντ ει' ΒειιιΕΒεΙἱ 
Βιοτ.όε όε ΜΜΜ: ]όΙ ἀἰνετΒε βετ, τόι·νόηνϋΙ ΙεΙιετε Βοι 
:ιἰ, 'ε νει!όΒετι ΙποιεΠε ἰε, Ιιο8ν ει' ιιεἔν-ΒοτεεΚεὰόεἱ ύ. 
τιιΕ” έεε νέΙΙ:όΙονοΙοιι' ίὶιοτόεεἱτ σειιΡύ.τι ΒειποοΒειι·ι Ιο 
Ιιεεεετι τπιοἔο]τοτιἰ, Βο€ν οι :ιάόεο]ε ΡόκιιεὶΙεετ ει' Βατι 
ι:οΙ;πι νἰπιιιἰ, 'ε θ.ι“ὶΕΘΙΒΖ6Ε πι ει' ΒκιποοΙπιπ «Μπακι 
ιιἰ ται·Βο:ιαπειΕ; ή” Ιω" πιἱμᾶοπ ΕΖετέεοΕ οειιρίιιι σε:ιΙε 
ει* Βιιιιοο-Ι:ϋπινν' εενΗι Ιονα-ιΙότόΙ ει' πιιἐεἱΜει ΔιἰτιΣε Μαι! 
εεεειιοΕ πιο8. Βια-Ε! α' ΒειιιΙώτΕοΜιοΕ ωἰπιτρΒ·ν ετϋΙτο· 
τοπ ΐοΙνεωω: εισΠιικιΙε; ‹ἰε πιἰνε-:Ι ΙιἰτεΙ 'ε Ιιἱνἀτιεἐἔ εΙϋ 
ιό :ποθ π' ΜιεΙοπι νο!‹-ε Ιε-:€ΜεεΒΒέ εοιπ οεϋΜωοτ. 
Ιἶἄοεἰτϋ Βοάνο2ωόπνϋΙ πιό8 που Ιείνο3Ιτειέι8οτ ἰε !ιοΖέι 
τοττόΙι, Ιω" ει' ΙπιιιΕτει πάσα ιιταεἰτωΑτινοΚατ εοπι Ιο 
ΐο8ΙειΙιιὶ και οΙιἀ|οιὅοΙτιἱ παπι ειειΒειάοττ. 

Ι” ειάΑιιαΙι ει' Βατι!κόττε!ιεΜεΕ Ρόπ:Βοοεοτ εϊε Βαπ 
πάΙειτοΕ; 'ε ΜτεΙ6Κοτ: ει' ΜΜΜ: ΜΒιετόεεΙι' Ροιιτοεείιἔἐ 
νε-ιΙ, ει' Ιιαειι·ιάΙτ Ρότι:118ΙΙ18Ε τεΙἰεε ΒοοεεΞνεΙ, ε'Βιετϋ!ι' 
όε ΙαιΡόΙε' Κόπινοἱιτιόνοἰ, ει' ΜΜΜ ΒιετόεοΗιοι τει8·ειει 
τοπ: ΕἱνἀΙτεἐιἔΒεΙ εΙΙ:ικιάόειιι ίετιπωττέιΙκ. Εποπ ε1εόε6Βο 
ΜΗ: ει” Ιιοτπιέων ]όΙ:οτει τϋρόπιτ !αιΡο, Κοιτα Εδώ, πω: 
αΙΙαιΙοτη ειετἰιιτ Εσωετ-τοτοΗ πιόΙΙώΙ Μειώνει ΙΒι·ό.Π;Μ. 
τοπ. Εἔνετειηἰ ΒοηΙώττ:Μοττ, πιἱπἀοπ πι:ιΒάιιοεοΚ' ρόκα 
ίἱἔνότὅΙ τιιάοπιέιετ νοττ, 'ε ΜτεΙότ οΠν τΑιιΕοτἱτΙιειβαιΙει 
Μι ίοΙΜΙΜϊ, Ι1οΒν ΜΜΜ: ΙιόεϋΒΒτε ει' τϋΡόκιιοΙ:' :πάε 
Ιιονε ϊοτάἱτάεεὶτ πιἰιιᾶειιΜ τιιάτει, εϋτ ει' Ρόπιι' Ιιἱάτινει 
1690-Βεπι όε ΠΙΤ-Βου α' Βιετ6 Με Βειἔιτηἰ 'ε ει' Με:: 

Ρόπι:ΗιετόεεΚετ ἐνοΗ8 ΪΘΙἴίἱ8ὅ882ἰ8£πἱ Μιινωτιο, ιτιό8ἰε 
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ει” Βοπ!!6τ!ο!!ο!!' έιι·Γο!νπιππ '8 !18Ρό88!!83!θΒ!!!88!!!)ό 80121 
ο8ὸ!!!!οπ!, ,Β ΓΟΙ'8!!8Ι1!! 823!ΗΗ!8!!!Π1 !”ο!ν!; πιο!!! θΙ'688ΙΙ 
!ι!!!6!!, !ιο€ν ει' Ιζό8ΖΡόΙ1Ζ!!Ζθ!.ό8, πο!!! 8ο!!ι!το ιποΒ!πι!ιι 
!!ιπ!!; πι! πο)! !8 !ϋτ!6π!, '8 ει' !!οτπιππν ιπει€π !8 οι ε!! 
!Ι'έ8!Σ πππά!Β πο!ι6ι868 π6!!!ἰ!! ο!!'ο.8ειι!!ει. ν68ι·ο ο!!ν 
οι·ϋ8 Μπι!! ι!!!ο!!πει!! ν6!6 ει, !!οτπιάπν ο!!ιππ!!6τ!ο!!ο!!ο!, 
!ιο€ν ποιπ ί6!!, !!6! !οτ!ιο! π!!ει8ι!!ιπ! τοι!!ο!!. Ε" τοπ 
!!ο!ο!, πιο8!π!!ιππ! ο!!ιο!! Μιπ!!ι·68ιν6πνο8' πιο!!6!!ο8 ω!. 
!!ϋ8ο!!ϋ!, ει' !!!ιπιι!!πο!! !›ειπ!!!ιο!ἱ ]ονει!τό! !θ"/0 Μπι!! 
!!!!!8! !!!ϋει! !!ϋνο!ο!!. Β” πιι!8, π' !οι·πι68ιο!ο8 ότό!!ϋ8ϋ!! 
68 ν68!ιο8νοπιάπν π6!!!!!! ο!!ιο!! !›!τ!ο!!ο8'!›οπ!!! ι·68ιν6 
πνο!πο!! ότό!!ό86ν6 ει' !!ϋι!6ι·88868ο! !ον6. 

Μ! πιο!! οιοπ !!οτο8!!ο!!68! !!ϋι6ΡΡοπ!! Ρ6πι!έιτ!πιπ 
π' !ϋΡ6πιο!!' 88682 ϋ8ινοΒο ? !!!Ρπ!ιπ!ο!π! !πι]ο8; !!!!!οπ 
!ιοιό ἱἀ6!!!›οπ 8Ζ!!!!8€28!!όΡ !!ἰ!!ϋπ!›ὁι6πο!! π! !!ο!!ο !οπ 
π!. -·- Α' Χνπι. 82!!ΖΕΙ!!., !!όιοΡ6π 5 ιπ!!!!ό, ειιοπ κει!! 
ιιιό.' ν6,<;ο Γε!!! 14-16 πι!!!ἰο σ;!ποει!!ι·ιι ω) νο!6!!; !!ο 
ποιπ 8ο!!επει π' Βοπ!!, ει' 8ιέιιιισ:!, !!8 ει' !!ὁι!6ι·888ι!Β ο8ν!!!! 
ο!οπν68ι6πο!!; '8 οι ΒΙ18Ζ!Γ!8.! !!οτπιππν' ιπ!πε!οπ !!ο!! 
νοιό, Β'ΟΙ1!!Ο8 τοπε!8ιο!!68ο! ει' Βειπ!!!!ϋπνν' !ονο!ο!π 6!. 
!ό 8ιἐιιπῇοἔνο!!ο! !ϋ!›!ιο πιο!! ποπ! οι·οπνοι!ιπω!!!. - 
Ειοπ !!ὁπννο!!!›οπ ει' 8ιέιιπ!!!!8! ίοπ!ο!!!πιπ, 8ο!!!ο!!!πιπ, 
68 οικω!! ό! ΒΙ'Ο88Ο!!!ΜΙΠ. ν!!!6!!. Π. !!οπ:ιτ! !ονο ο" 
8ο!!!ό!, 20 80!!!ό οι”, !`οπ!ο!, νει;;ν !!τε!!."·) 

Αι ι!ενπονοιο!! !!ιιοο!όπ π' Ι;πιποο!πιπ ο' !!ι·ει' !ἰ 
ιοάι·68ι6! 6ι·!6!!, 'ο οι, π' !!ὸι6!ο!!ποπ !`ο!νοπι!›ειπ !ονο να! 
!!πο8.!οπά! ΣΟ0/0·ο! !ό!!!ιο! ω. Η! ν!ι!ει!!! ιπι!8πει!! 120 άπ 
οο!!! ει!!:ιτ! ί!ιο!π! ει' Βιιπ!!!!ϋπνν!ιοπ.ο8ο!! !ΟΟ-ει! ποιο!! ό!. 

55) Α' οποιοι ι!! !πιποο 1 έ!. 56. Μ., ει, !!ποι!ο ο!! Ρ!α:ο!!ι που· 
τοπ!!! ! ί!. Η Μ!. !ο!ιοπ; πι!π‹!!!ο!!ὁ (ΣΒΒΕ ει!!πι!!!!8! Ρ6πι. 

Μ) Α' ι!οπιι·ο ι!! ετ0880 - 5 [το ει' 80!!!Ο - ! ί!.; ει' Η!! ι!! 
πω!!! -- Σ!! ί!. Μ!!! !!οι·ο!!8ιά!π!›οπ. Δ ' 
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»ωπ Α' ·Βιιιι σο, ένΕοΙγιάΒαπ Μ" ἰιΒὲιι`Βοιἐτε€όΙη·ιι°.τπι. 
ΙΜττἰιιεΒ-ειπι, ῇιιηἱιιοΒεωμ εεΡτοωΒετΒεπ_όε άεοειιιΒετΒευ, 
ωἱιιᾶ0ιιὶΙετιεΙι.ΞΟ-ἱΙκεὶ1ι, 'Δε πιἰιιἀἱΒ· 20 ιιειΡἰ8. ΑιεΙειττ εποπ 
Μιτι τιεπιπ !ιο87 έ ΙώειρόιιιειιωωάΕ”, Μιπιεπι πιτόΒ· ει' Μπήκ 
ΒοΗ τόρόιιιοΕ εεω·όΙΒοιόεο απο ειί1ιιτ ει' ΚοτοεΙωάϋΙε 
Ιεϋιτ, 'ε πω'. Βειέιτέιο' ἰἀο~ῇεν :Παπ ομοιτ αΙΙιιιΕειτ ει' ΒΑΛΕ' 
ΜπιγΗ.όεε!κοτ 'ΑιἰτπτἐΙε. Εκο ΙιἱνϋΙιιγύεοἀτ ει' ΙπωΙε ει' 
ΩετπωνιιΙαο.Ιεπτ 8-=10 ιιειΡἱΒ·, 'ε ει' οιοκιτΒέτετι. Α' ρέη 
τοΙιεΕ ὶε Η νοΙταΙι |νόν6, ωοτ1:- ει” ΗΜ' οιοπι πειρ]άτι εώ 
ηΜΜε Μ, @κι .ἰιιιιεΡ ποια νοΙτ) α' ΜΜΕ' ΕϋιιγνοἱΒεπ 
ει' άοΒω: ὸυοτεἀἱι ΙΜ:: ει' πιιέι·Ιε8·ετ. . 

Α' νε!εη‹:ιοἰ ρἰεοπα ειό!ό νά!πό!ιειε πάω! Μπισσ 
1ιειιι ΙςοΠο ίὶιετπιὶ, 'ε ωὶιιάοκιἰΙαιεΕ ΒετάτιωΡ]ει ιιώιι Βαν; 
περὶ τἱερεττο ‹ἱὶ Βειιιοοῇει νοΙΙ: ειειΒνει, πιε!Ι7ιιοΕ 
ι:ΙιοΙόεεψ ει: ἱτιιόινόιιγοιεττ εοφ Ειε.πώ, εεω ΡτοιεετΑΙτιἱ 
παπι κατωιέ.Ε. Δ 

Α: @Με ΐο,Ιοτή ει!ΕιιΙαιτ ΙεΙ1ετε ΜΜΜ ΜιτιοοΒεπι 
πω, Έο17όρόιιιΒοη, Ιεἰνενόιι αι οΙεάειτ εΞε Ιιέιιγεεϋτ, 
πιο!!χεΕΕεΙ ει:ιΒά|γ ειοτὶπτ πειδγΒειτι ωἱκιἀἱΒ ΒαιιοοΒιιιι 
Ισ.εΠα-: ττἐιίὶΒΜιιἱ. Πει ει» Μι( ἴεΙεττἱ ειΙΙιιιΒειιι ει' ίοΙΥό 
ΡἐπιιιοΙἰ Βιετόε νἰΙἐΒοεετι ΜΒόινο ποπ1 νοΙι, Έ α' νά 
ε;1;·Ιό ΒεικιοοΒειιι 8.ΙΕΒ.Π2 ίὶιοτιιἰ_, ει: οΙειάό ω.ττοιοττ επο 
Βειάκή. - 

Α' Ιπιποο, Βειάτατα Ρἱ|ΙαιιατἀτόΙ ΐ08·νει ει: ειάόετ, 
νέΙτόΙονοΙεΐ Βιοτόεότε απο ι"οΙ)·ό ΡότιιΒου, πιο Ιππι 
οοΙπω, ει, Ιιἱιιγἰτἐεἰἔ Ιώηειοτἱττιἱ πισω ΙοΒετο, 'ε ππἰιι. 
άσο εεε-Με ει' ΙπιτοἀἰΙι καρο: οΙνάι·νει; Μνένε ιιήτιάειι 
Ηπα! π' ΒιιΙιέιε` εεετότ, πήάόιι ει' ΜτεΙοιό ιαωεω υγει 
Βοπι τιι€εμ:Βιεττει με ειάόετ, Μ τοΙτ νὰΙεόΙενεΙεἰ' ὶὶιειὁεό;·ο. 

@Η έιΠοττ ει, νεΙοτιοιεἰ Ιπἰτεε ΒΑΛΕ, τικ-εφ :Μπιτ Βί1εοΙ1 
111οιιό1ει, εεετέρειΙαρου, Ιιειιιοιπ Βο!όΐοι·πιειτν:-ι ποπ ἰιι 
8:ιτΙ:ιιι όι·οιαΙΒοτ.ιω'ιηΒα, ΠΠ ει' Ιε8Βενέ8ιεττεΒΒ ειτἰετο 
οτειτἱειἱ Εότηιιτει5έι€οΙ: ΒόΡιἰ. Αιπάε ει' :σπάει @Με ω. 

.- .ι Δ 
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:ιταπγει τιοπιΈἐἱΒῇΑΞ` ό' νοΙωιΜΗ`8ἱἔ1ὶοὐἐπαΕἙϋϋΙτι1ἐγΜ 
:ιτειπ1°β:ϋτηνο, Ι!ιΣ··άιετιι νοΙῖ°2ὰϋεπγτδΕέ_ῇο', όψ 'ΙΊ%-ΒΜι 
πιἰᾶϋπ ει” ΐι·ειι1ΙιοΙ€Βοηγου1ιιΙάπε!μ” 'σε' Ε62τέτεεεεάΒ·' 
Βε3ό]άτ ει' νέει °ίε!ΓοτάΜϊ ,` ει" ΜΜΕ απ: ιιΣοΔἀΒΜά,·Ϊι1ἰΕ 
Μ”, ει” ΡΒΙεΒωειτἰουε 13δ1ί:Β,ΐ ,,:11ἱτιἀε:ιοιηετ πιπι€ειωτιιαΙ 
νΕε2επιᾶ,°° Κϋπγνεὶτ ΔΥειΙΑΒι·ει 1%ιΜ ;° ·'ε έ· ειέιτειιι·α Εἰ 
ει:ΗΙει. =- Γ 4 ' · ° 

Μσηά]ΑΚ ιι€μιιμ Ιω” ει, τ6ΡόπιιοΕ' εἰιἰτειτἐεέιτ πιει 
ἰε ίοΙμει]άΕ, άσε Ίεω·ωί11τ·υ8γειπ Βϋετ:Η ειόΡωι -ῇεἔγιἰ 
πιο8, που ὸἱοεϋεἐἔ σεετό!Βετόεο, 1108)' Η ΙεΒγειι ο” 
εΙεπι)·έ·ειοτ.0[ Εονωέιιη:ιαΙι ιἰειτοΙετΒεΙἰ ΒἱτεΙειϋᾶο. 

' 4. δ. Ψ 
Α) Ωωπαί &ατι!ι·. Βαποσ ιϊί δ'. θι'σηςι'ο. 

Ι' ` 4 ° · .. 

Ο8τιι12-1, νοΙειποιο' νοτό!γτότεα,ψ ει' ΙιοιϋιιΙε :Μιά 
τέτ8ΥΒειτι εεω :-ιΙωιττ ΒΜτεΐιΒΒ -ωειτεάηἱ. ΒειιιΜέτ- τὁειἱιπ 
ΠΜ: 1345-Βεπι τετνο2όΚ, :Η οεειΙ‹- ΜΟΊ-Βετι ειΙειΡἰι€ιΕ 
πιοΒ όε ει:ιΒέιΙ7οΖΑΚ νό8ΕόΡἱ|εἔ. Τ6Ε6]ο οτιτιεΙιἱ8 οεειΙε 
πιόνΒεΙἰ νοΙτ, 'ε ει' Βοτττώιη, ΙώΙοεϋιιώΒϋΙ ΜΜΜ. Με. 
τοεἰτἀειιΕτει 8201113811 Μπι οειιμι 526, Μιιιι-π1ι ει' Ι:ϋιτ6ι· 
ε:ιεέιΒ' ίεΕνό 'ῇεινειἰ (πως Μπι (]οτεἱο:ι” ειἱ€ετότἱε ω!» 
ΙάΙ3έιΕ) νειΙάπιαΙι εάνέι, 'ε εεεΙσιεΙι ΚειεΙόεο ει' Ι·ήτοΙο:-:26Ε 
(πιοετ Ιω ΒαπΙετόεινέηεεοΚ')ΙαοΒ!έΒ6Ι Ηπιενειεττ ἱἔειι 
ΒαπόΕτα Βἰινα. Ε”τεετϋΙοτοτ όε Βιιτεειιι3Μ 82. Ογϋι·8·Υ 
Ε:-ιωτέψ3πιειΕ πιονειόΕ. ϋ8·γΙιειεΙ6εϋΕετ ει' ]ό Μπιτ!. όε 
όι1ΒαειοηΒετεεετΙουε6€ ΒόΙμεΒιέ; τΙε ει, ύ" Ιέπε:Πε, 
πεπι νει!ει ε!όΒ· ει' τόεινόηγοεοΕ τϋπιο8ο' πιοΒηγιι€τειά 
εέιτει, 11ιεττ ΙςόεϋΜπο οι ὶ8ει:ἔετόἱ τωιωεοτ ειέιει εισ 
1ιι6Ιγτε εΖειΡοτἱιἐιΙω Δ' ΜΜΕ' Ρό112Βέ1°ύ.Β πιἱιιἀἱε ειεπιτϋ! 
πποεότιόΕ, ι38Υ Βο8γ ει' Ιε8ωιΒγοΒΒ ειοτι11τεάΒΒεπι Μ, 
Μπιτ ει: Ιθ84-Βο|ἱ Ι6άϋΖτοτόε ε!!αιΙωάνειΙ, 11οιά ποια 
πγιιΙωΙ:, εϋτ 11168 ει' ειόιειτοτ ὶε, πιοΠγ ο' ν68τε ειπώ 
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Ιιεάιιἰ πποτέειΙο, πειέγ ΒετάΙ!γειΙ εΙιὶτειεἰΜΕ. Αι Μεμ 
1ιοΙε πω» νοΙωιΙι ἰΙΙ)· ΙκίαιόΙ6Κ; ει: οειτι·ΜεοΙι ΗτειΒΙΜε 
Ιθάθ-Μιπι; :πικάπ ιηε8ἰπιτ ει' Η·ειιι|ιοΕ, ωἱάϋτι 18θθ-Βεπι 
οάει ΒότοΚεάνο οεττοπι Μπιτ.: νειΙάτιαΚ, ειΊπιτιΙὡεΙἰ Ρέιπτ 
οεαΡαταὶΚ' Βιετέεότε ίοι·άΜΗ:. 

Α' Βεπιιιειὶ ΜιιιΙι εω·όΒετέιιιτ ετοάετἱ τοπάε!ιοιόεό 
Με: ΒϋτεΒΒπιπιτειάτ, ωἱιιτ ει' νοΙοποιεί, 'ε ἰιιΙώΒΒ ει' 
Κόιτι-1τεειω18' ]όνοάοΙιπώ ΒοιεΙόεόνσΙ, :Μπιτ ει' ΙωτεεΚο 
άόε' εΙϋιποιἀἰτὰεἑιναΙ ΓοἔΙειΙΚοάοτ8:. Αι 18θθ-Βε!ἱ σω 
Ρέιετ εοΙπε εαπ πιάτο. ΕἱόΡἰὶΙηἱ; :πικάπ ΜΜΜ ει' ρόοιότ 
Βειετιιιἰ παπι πιοττο; Ιε·ΒϊόΒΒ ιάΙοΒει, Οοτεἰω, π' Πεπι 
ΕοΙδ ΒἰποΙώΒ:ι οποια; 'ε ΜΒΜ ει' Ιεϋιτ.έτεεω38' ΓΗ8·Βετ 
ΙοηεόΒε οΙνεεπόνεΙ πιο8ειϋιατ σι ύ] Εοπιιέπ)·' Βοπό]ώ 
πιώ; ΒόιέΡΡοητάει Ιειιτιί. διόνει! που ἱκιτἐιοΙ: πια ΜΜ 
‹Η Μιηοο ι·οτιο, 'ε ει, τέεινόηεεεΕπε!ε_ ει' νάι·οε' β 
νοἀοΙπιεἱΒϋΙ Μπιιιτωοπ τόειοφΙιε, 1.οπ:ιότάοΕ πεπε 
εόΒοἱΙ: Μάη, πιει8·γοκι οεοΜΙγ ΜτρόιΜε. $ἱο νοε ποπ 
νοΒἱε -. Α, €ειιιιαί Μιιι!κστ τϋΒΒηδάτο ει' ο2όάιιΙειΒειιι 
ΙιοΙε' Ιεϋιό εἰιἱπιἱςῇἀΙι, κ:Ιρ πιἰνεἰ ειετΕοιετο' τόπΙοτοἰτόὶ 
εοΙιοι Ιιἱπιετἰτϋ τικ1οπωετ πηεΒιιιιΜιειΕ ειστοιιιἰ κιε-:ιπ ω· 
ιΜηΚ, ει: οΙνεεότ ἴόΙνὶΙὲΒΒο. νειοτπἱ, τειιιό.οεοειιιιΙε ΙΙΒΠΈ 
αιτήιιΕ. 

Ρ 5.5. 
Απ αυιΜετάαπού μ'τό&απλα 

Α' Ιο8εΙεϋ ΙππιΕοι, ΠΠ, πιἱτιἀωι πιιοΙΙόΙ.ε όι·άο!ιοΙε ό:: 
ΠιιέιόεοΙι πιέΙΙεϋΙ, ε8γειιοεεπι οεει!ε ει' ΙιετεεΚεάέε' ειοΙ 
€άΙειι6τει Μια ειεπιτεΙνο , Απιετετάύ.ω ἐΙΙἱτἐ. Ηο!!επά 
πιοπιάΙππά εΙΙεπεὁἔεἱιιοΕ ειπα Ιια]άειώ .ΙόιεεἱΐεΙ: ,,Τί 
Βοιιάο!τειτοΕ οΙΙοηετιι Βοποεπ, άε Ιετοτι 8οιιάοΙτα ΜΙ; 
@τα ἴοτὰἰτειιιἰ.°° Μουτ ει' ερωι)·ο!οΙε α' .ΝόέυεωΙΓϋΙά ε!. 
1οιι Ι”ο!μειτοκτ ΜΒοι·ιιτει Αιιιετἰοπ' Βόνω ίοΙχό Ιιἱιιοεοἰ· 
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!!ϋ! !οπι6!·άο!! ῇό οιϋ8! Ρ6πι! νοτο!!ο!!, πιο!!νο!!πο!! άι! 
οο!οπ πονο! ο!!!!πο!!, 'ο οιο!! !·68ι!π! ο” ποποτι!, τ68ι!π! 
!!οτο8!!ο!!68' ω!!! !π!!!!όπ!!!π! !ο!!ο!·οο!!ο!! Ηο!!οπε!πο, 
πο! οι !Ρ81'08 !!!οτ!!ο!! !!οπι6πνοπ !πο!ὅ8ιο!·!!ο!!. Αι ι!!!·οο!! 
Η ο€νοι68 1000-ποπ !ποος!!ό!!ο!ν6π, οι ο8ν!!! Ρ6πι!'ο!· 
το8 !πο88ιο!!ο!!!, ,ο ο' πο!!οπε!!ο!! 8ο]π!!!ο!!, !!οΒν ο' ·!ό 
οιί!8! !!οτο8!!οσ!68” ίι!!!!π ο” ν!!68' π!ἰπ!!οπ τ68ιο!πό! 
ο!!ο8νί!!6, Βνο!!!·οπ ο!οον!!ο!!, !!!!νοπν, !!οπο!! Ρ6πιιο! 
Δοο8ιονοον!!!!ϋπ 68 ίο!ο8οι·6!ϋ!!!6!!. Ε;" !!!8 !!ο!ποτέιο8 
πι! 6Ρ!!6πο!! !ο!!!!!, πονο ο' !!ϋππνοπ ο!8!!!έππ!ό !`6πνο8 
!ο8!νο8!!!!!!ο! πο!ο!·8ἐιΒπο πο!νοιι6!!, ”8 οι! ο' ἴο8ποιο! 
ποπ!!πο!! πονοι6!!. Α' ποπ!!' 8ιο!·!!οιο!ο, !!οιο!68ο 68 
8ιοπέ!!νο! ο!ο!οπο8οπ ν6νο οιο!! νο!!ο!!, ιπ!!!ο! οι ο8ι 
π!6!ο!! !!68ιποπ οι ο!·8ι!!Βο8 ίο!·οο!ό ποπ!!ο!!' οι!!πο ο 
λο!! ιποο!!!ι!π!!. Ο8πΡοπ π6!π! !·68ι!ο!! !!!!!ϋππ868ο!το 
τοτ!!π!! !π68 82ϋ.!(8όεθ8Πθ!Ε οι ο!νο8ό! ΗΒ·νο!!ο!!ι!. 

Α' 8Ρο!!νο! !!!ιοο!οπ Ηο!!οπ‹!ποπ Β Π. 3 8!!!νοτποπ, 
Μ) τοπ!!! 08 8!!!νο!·ποπ, _ῇο!·!. Α' ποπ!!πο ο!!οπποπ ο8ο!! 00 
8!ϋνο!·το 8ιο!π!!νο νο!!6!! πο, πι” ω” πο νο!ο!!! 100 
ε!ποο!ο!!! πο!ο!!, 0800 8!!!νο!· οιοι 805 Γ!. !!ο!νο!! ο8ο!! 
800-ο! πω!! ο' ποπ!!' Γο!!οάο!·ο. Α, ποπ!!' Έοτ!!!!!ο !ο!!ο! 
12/,"/0ο! !ϋππο! ω, !π!π! ο' Ι!ϋππ!”ο!·8ό !`ο!·!π!, νοο·ν !ε 
! !”οτ!π! ποππΡ6πι Ι ί!. 08 Ι 8!!!νο!· ποπ!!!!!νί!!! Ρ6πι! 
!!!!ιο!!. Ει! πονοι6!! οι Ε·1Π18!18Π!8Ι11.! π...! οΕ;!ο!οπο!!, 
π!! οππο!! !!!ο!οποπ 8ο!! οιπποτπο!! 8Ζθ€θ!! πιο!! ο' Γο 
]6πο. Ηο,<.;ν ο!νο8όπιπ!ο! !8 ο' πο !ϋτ!6π]6!!, !πο8 πο!! 
!!!ο€νο!·οιπο!π, ποἔν οπποπ ο” πο!ον6πο!! 8οιππ!! ποιο 
ποπ! νο!!, πιο!! ο” ποπ!!πο!! 00 8!ί!νοτ οππν!! 6!·ν6π, 
π!!π! ο' ποπ!!οπ !!!ν!!! 03, πο, π. ο. νοπ Υπο! νο!! ι!οι· 
το 

δ5.) Α' ι!!!οο!οπ 6ι·!ο!!ο 2 ί. δ0 !!ι·. νο!!. -· Α' πο!!οπ‹!! !οι·!π! ποπ!!! 
ποπ 20 8!ι!νοι·!·ο, ο, ο!ίίνο!· 2 οι·οο!!·ο, οοι!οπο!!. Δ' ο!!!νο!·' 6!!ο!!ο 
ποιο! 28/8 οσον. Μ., ο' !ο!·!!!!6 ω!!! @να π. οσον. 
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Νοοτειά!ι 83 ίοτίπτοι αΙαιτι να” αιτιοιοιι °Βιοική,ειΚάτ 
εν Μπαμ ΒαπΙ:ΓοΙΜάι·6Ι Μτειτοπ επιιειωεΙι Ϊο|ἱο]ἑτ8 80 
Κα; πιἱιιά ε" νοΙΙ:, :ποτε οι πιεἔἱιπ οεειΙε ειιιτινἱτ 8.εττ, 
ΙιοΒν 6 ει' ΒειιιΙι' Ρἱτιοιὲ.ῇὲΒεπ ἴοΙινὅ ἀιιοατοιιιῇεἱΒόΙ 20 
βετειΒοτ ετιιοιιτιοΙι Μεάο1τ. Πει Ρεὰἰ8 Ρόπιιότ ΙωιΙωτωι 
νοπιπιἰ ναΙειΙιἱ ει' ΒειιιΙὡόΙ, ωἰηἀετι 80 εΜἰνετἱότι οΒ·ν εΒν 
άι1οποπτ ειέιτιιίτοται]ε όε :ΜΜΕ Η. Πει 11161· πω: ΜΗϋισΒ 

868 σιω νἱ28ΒεἶιιῇΙ1Κ, ναΙόΒετι εεπιπιἰ εΒνεΒοτ πω» τει 
ΙΗιιιιΕ, Μπιτ 8.3 ειἀωἰώεΒεΙἰ ΚόηηνοΒΒεύμτ, πιἰειετἱιιτ 
ΒόιονοΙιτισεΒ Νώε, θΟ-πιιΙ, ιπἱιπ: 83-ωειΙ οεπωιἰ. Α' άυ 
οετοιαοΙι' Α:·ΐσΙνσωάτιαΙι οεόΙι!ιοιιιόεε οιόΙ Μπι ΙεΙιστωτ, 
111εττ ει, :Με α' ς:Ιιιοειτοπιο!ι ]ό ε2ϋειβόΙ νειΙόΙε όε ιοΙἱοε 
ειιΙνιιαΙι νει!άιιαΕ, Σε' Ι.κιιιΕπιε1ι ΙπωειΙπιέι!πιπ σε-:πι Ποπ, 
ειίΠεεέ8 Μπι νοΙτ κά. ΗειειιιΔ ΡεἀἱΒ· ύΒν ΕοΙετΚυιεττ, 
Άσε), ει' Ρότ12τ181ΏεΙσιώ: ποιο οωΙε ΗοΙΙειιιά1·ο, Ιιτιιιοπιι ωει]ά 
α: οδό” ΚοτοεΙωά6 νΠέι€τα πιόινο 6.αιΙάτιοε ό8 νά!το 
2ΔΠειιι έιτττιόττέΒένέ πω, :ποπ 8 ΜΜΕ ΜΜΜ: ο8ν τεΙἱεε 
ειι!νμ άυοειτοιι Μπα 82ϋΜ: κατταΙωάτ από. Μ) Ειεπι άι· 
πιόττό!ι πιεωοεειΙ‹ ει' άιιοειτοήτε, Ιιωιοπι Μπάσα Αποετοτ 
άειι11Βειιι ίοι·Βό ειτωιν-, ειϋετ-ΡόπιοΒτε Κἱτετ_ῇεἀ:, 68 :κήπ 
ἀεπἰΙεπεΙι πϋετ-ωτωΙωάβοι ΜΡοετΞ ε8ἰο·ῇει νοΙτ ει' 
ΒτωΗπιιι. ΜΕΙιεΙντ οι ει' τοιιάεεαΒέε-Μτε!Ηνα «θα οΙΙιει 
τέιτοενει νειΙει, ΙεΙιοπο :πέιε Ρότιιτ (άο οεει!ε πιο” άστα 
Βο!αιι) 860: οιί1ετ-, οτωη-τύάειΙαιτ ἱε Βενεηι·ιἱ μ· @ΜΜΜ 
ΜΜΜ; 68 ί”οτ8Μ.άε νὲἔοττ, ει' πιὶΙ: ει: επιετοτάίιιιιἰ ΒόεϋΒΒ. 
το νειΙόΒεπι :ΜΒ ἰε πω; ε!ε ύ" ΙιοΒν π' Ρόμω|ς'ωϋπ 
νεων· ειτακιν ΡτόΒέι]έιτ ίεΙνόνο, ιιιὁτΙεεὅΒεΙἰ ειιΙνιιΙε ειοτὶητ 
ειάππὶτοττει Με. 

ΕΒγεάίΠ ει' τοΙἱεε ειιΙντι άιιοεωιι' ειϋετ τειττειΙππι Μ. 
νέα νόΙτοιατΙαπ Π1.811Ι1ΥΒόΒ. ϋιι!ιέπτ ΒϋνετΙιοιὶΙι, Ιιοεν 

56.) Ε.ιετι ω” πατεΙοπι Ε6ιέρειέιωϋπο 602 ΜΗ. Δε; καὶ. 81!! 
ΜΜΜ ιιωιω. 
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ιιιιιιιΙοιι ιι=ιιιιι Ρόπι€ΜΗιΒοΗ ιιόν6ι·τε!ιο 8ΙΙΙ10ΖΠιέΝΟΨέι 
ιοιό νοΙτ Θ: ε8ἰοτ Εειιιοττ, ιιιόΒ· ΡεὰἱΒ· ΙιἱεεΙιΙι ιιιι€;γοΒΙι 
Βοοεοε έτει' ι:ει·τζιΙιιιίι!ιοι, α] να” ΙιοΙιοττ, έρ και" το 
ειοΙτ νο1τάΙιόι,ιι' Κόειρόιιι' Ι:ιεεΒΙι να” τιει€γοΒΒ ειϋΕ 
εόιζόΙιει όειιιιΡόεειι€ίι!ιοι ΒόρεετΕΠΙϋτιΒόιόε; "ειναι ει' 
ΒιιιιΙι' όι·νέιιϊόιι ΗΜ! ιιιιιιάειι ιιιέε ιιόιιιόι :ΜΒΜ ει' Ιω 
τεεΚεάόε' ΡΙιεειεειι!ιοι ειειΙιτΪι, Δε εο!ιει ‹ι·ἐιιὰΙεἱνΙΠἱ,- οι· 
ειέιέοε οεειμθιεοΚέτ Εινόιέο)_ ει' Ιιαιιιζόϋιιιε8 παπι Ιιιιιιιό.!ιαάι. 

Α' ΒιιιιΙε'Α εΙιιΡἱτἐεεΕοι· ειἱιιτοΙΙῇ”Έιόιιειστιτό πεπό 
ειειΙιειεο!αιτ !ιοιτει!α, :Μπιτ ε' νοΙειι€:ιειτο ιιόινο, :Μειο 
ΗΜ: ΒΟθ Ποτ ιιιοΒΙιεΙειάό παει· Βοτεειιοάόεἱ όε νίιΙτόΒειί 
ειιιιιιιιιΠιειτ ιιιιιιά ει' Βειιιιι ίιΙΙ:ειΙ ΜΗΝ: Ήιο:ι·ιι. Α' 30!) ΙΕ 
εΒγειω·ειιιιιιέΙ ιιιἱτιἱιιιιιιιι ἱε νοΙτ; 'ε ει' Η ειοιι ιιΙόΙἱ δει 
νεΒεταΙι:ιιι: ει' ΙιειιιΙι' ίοΙιοιίιτε ιιιιτιιιι αει: θ ετί1νει· 
«Μ @παπι τοΙιοτό. Α' Ι.πιιιΕ 1·ϋνιά Ηδη πιο" Μπα Και» 
Με 'ε πι” ΒἱιεΙιιιιιτ 8οι·ιοειτνόιι, ειπα ειιιΙιιιΙ)·' Κόπ 
ειει·ιτό ετε]ότο:τϋΙιΙιώ ειϋΚεόἔ ιιοιιι- νοΙτ, ιιιει·ι: :ιι ο8·όει 
Εοι·εέΒοάδεόΒ· ὅτὅιιιεετ ΙιειειιιιΠΕ δι·ϋΙιόε Ρέιιιτιιι·ύ.ιιαΕ: 
Αιιιιμι, ΜΟΗ νοΙτ Με, ιιιἱἀὅιι δθΟιιιιΙΙιό Γοι·ιιιτ ἱε ίο 
Μάι Βοτιιιο ιιοπιοε όιι:ιεΗιειι. ΕΙιΚοι· Αιιιετετάειιι Εσ 
ιιοΡειΪ4°Ιο8εΙεὅ οιἱὶετΡἱειοιει πιο. Χ" ΒιιιΕΡέιιιαιτ' εόπ 
ΙιετοιΙοιιεόΒόι·6Ι 'ε ε." ΒϋιιγνοΙ:' ΙιιτοιότδΙ σ' ιιιε8ἰεπτετιιε 
ΕβιοεΚεάεις 'ε ειέι·τ ἱΒειΘετΙιεάτ ἰε` ιιιιι€ιι νοτια Μπό 
1ιόι, άι: οΙΙΧτιτ!ιοιόδιέιεεειΙ, Μο" ιιιι€8 :ιι ιεειι€ετόΚειτ 
εδώ ΙεΙιεω ιό ιιι6τΙάειΙ τιιάιιι, 'ε :ιι Ι"Ι9θ-ΙιεΠ πω” «πι» 
Ιἰτωιά6 Βατι!ιτοιιάεΙόε σειιΙε ,,Απιετοι·άύ.ιπ' ενιιτοε:ι' 
Ι:ιοΙΒιιι·ιιειοετοι·οι 'ο ἱἔειιΒετὸἱ" αΙιτελεειιΙ "Η Εἰ 
ειιΝει. Μειιιιγἱτο ΜριιΙιετοΙΙιειό, Μι; Ρο!8·έιτιιιοετοι·Β6Ι όε 
ω” ιιι:ι€ιειαιτιιιιιιε ΙιιιτοεΒόΙ έιΙΙ:ι ει' ΒιιιιΙειΒ·ειι€ειώε, ΕΠ: 
ιιιιιιιΙειΠόά6ειιΙι' ετοάιιιέιιγότ :που ιιιτέιει' ΙιἱττοΕοεειἰνεΙ, 
ει' Ιωι·σε!ιοάϋΕΙιεΙ :και ἱε Ι:ϋιΙόΙ:, Ιι:ιιιειιιι ειοΙιιιοΙε οειιΙ: 
ΜινετΙωιόεοιτ ΜΙΒ: εεῇωιιἱ6Ιι 'ε 6ι·οιιιι6Ι‹. 
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Αι αιιιετατάαιιιἰ Βαιι!αια!ι παπι να!α τιι!α]τ!οιι!!έρί 
!ιόε1Ρέιιι Γοτἔατό Μάιο!! Ρέιιιτατα, άι: ε!ιιόιόε!ιό! Και» 
οεο!τα!ι !ιοια ε" !!!ικ:ε !ιἰνατα!3:, ιιιο!!γ!ιειι α' Η τόε;τ 
α!ιατΕ πω, αΒ·γειεί πιιιαε!ειι!ωπα 1-0 Ποτ Παοκ-ι. Ειεπι 
τόειειετιιιτ! !κινέτ.ο!ε!ιοι παπι Με!! δεανενότιιι αιοκι ρεα 
Βαάειι€;Βα!, ιιι!ειοι·ἱτιτ πιΠιό.στι !ιαιι!ει·όεινόιιγοε α: οι!α 
!ατωτ Ρέιπιιότ @ό εαϋ8!!0% έα αι·αιιγ!ιαπι ιιι!!ώτ τετειοπ 
πιἰιιά (στ!α είε !αειαιιι!τ.ναιι τ. ἱ. α' τιιαεο!αό! τω. να” 
α' ΜΗ:: ιιιαεο!ιι·α Μ: αυιιιιιια!ιατ) !αινο!ιοττ.α; ιιιἱἐτι ται· 
ταε!εό!τεόα!ιοιι 1/18°/0οτ, έα !ια α: α Β! ο 50/0ιει·ι α!ό! νο!τ, 
α” !εϋ!ϋιιΒαέΒατ τω. !ιο!!ε Βιοτιι!ε. δ!) Α ` 

Μ!ι!ϋιι πω!! σ” !‹ἰιο!τ να!τό!ενα!ατ !;!α!εαι·α α' 
!ιαιι!ε!ιαπι Βιοαοτιιἱ, α' !ιαται·α ἱι·α: Τ ε ε ε ύ!ι να ι α :τι ο πι 
τα α'!ιαιι!α!ιατι α' ]ε!οτι Ιανό-Ι' Γοθ·Ια!ατατ 
ΜΜΜ. Αιιιετ. ε!ατιιιιι. Α' Η ρεά!8 ιιιαειια!‹ ο” να! 
τό!ενε!οτ αιαιιΒοάο, !!!γ !ιατἱι·αιοι τόι·ι: Τ εεεό!‹ α' 
Βαιι!ε!ιαιι ειιιιο!ι 'ε οιιιιο!ι ειαιιιατα α' τἰι!ο!ἀα!ἰ 

£αττα!πιατ, ιιιιτιο!ι όττο!ιότ “Πο ιιιο8!εαΡταπι, 
ατ!ι·ιιι. Αιιιετ. εαπ. 

Α' Ε! πϋ!ι!ιοτ ταΙα!ι !ι·ατιιί α' πιαΒα ειαιιιατα, -111!ιιτ 
α' πιοιιιιγἱτ !εϋνατε!ιιι @δα νο!τ, 3 ΐοι·ιιιτ !ι!ι·εα€οτ διετα. 

Α' Ιιαιι!ιοτ Μια!!! τατισ:!οεεπι όνειι!ιιιιτ !ιότειοι·, πι. 
πι. _ῇαιιιιαι·ἱιιε!›αιι να!" Γο!ιι·ιιατίιια!ιαπι, έα ἱειιι€τ .ῇιι!ἱιιε 
Μπι ναΒγ αιιΒιιετιιε!ιαιι ιιι!ιιτ!!8 8- Ιθ---!5 τιαΡἱΒ·_ Μ. 
α!αιτ α' ιιιότ!αἔε!ι' Βιεε;χειι!!τόεειι άο!8οπα!ε. πω! νο!!; 
:Με !ιίιενέτ, Ρϋιι!εϋετ, !‹αι·α‹:εοιι' ιι·ιιιορι-:ιτι, α' Β6]τιια 
Ρο!ιοπι έα α! σεΡτειιι!ιετ! πια” ναεέιτ' Μιά! παρ-Μι. 

. Πα Με !ιατεε!ακ!ϋ Χόα!. α' !ιατι!‹ι·α Λάπα να!αιιιἰ 
ΒαἱοεΕοἀαε ταιιιαάα, α' πια8!εττατιιαιό! !εἱιιανειοιτ Με 
Ματσε Μ!!! α! τόν!ά μπε!. 

δ7-) Μ! Β Β α' ‹!ιι0α!ο1ι! Ρ!αοα!αι·α (ΣΒ α!ίίνει· !10!78!! Ρ!. οεα!ε 62%' 
Με, Μπάσα !ι!νοΜ. ε!αι:ατοιιτα α, Ν! Μίνα! τα! ΜΜΜ Μετα!. ! _ 
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ΕΜΠ: νοΙαιΙι ηαΠ]έΒατι ει ειωειοτάειττιἰ ΜΜΕ” Ια: 
2εΙόεόπεΚ ὲΙεττπιίἰἱ ωϋΚϋάόει-:ὶ πποΙΙγεΕποΙα οτότ έε όΙ 
το τ ειοη,:ε8γἴε!ὅΙ Βἱιτοεὶιἐε πιέε!ΗόΙ ιτιο88Υέ$ιδάέε ΜΗ, 
Βωξ” α' ΒειοΙι' Ιιόιηνώτι ΈοτΒό ωἱτιἀειτίοτἰτιτπεαΚ :πεΒ 
ίεΙεΙϋ!οΒ ε” νιι|ό‹Η ειϋετ να” ειτειιιγ Ϊοτἰτιτ νεπι ει' 
ΒειιιΙι' ΡἰιιοιόἰΒειι Ιετόνο. Μαι τειιὸἰτετΙοπιιπεΙι τεις·τοττ 
οειΙοΡ οεειΙωοιπ τἐπὰἱτοτ!οτι ωπε οι οδό” όρί1Ιοτο1: 180 
6νἰΒ; ιπώ·τ πιέ8· 18'72-Βειι ἰε, πύάϋπι ει' ΈτωιΙωΙ:'Βοϋτό 
Με ει: ΑΙΪ6ΙὲΙὶδιόνεπεό8ε;ρτειέΒοΚατ 0εινε1ψτέιεε:-ιΙ ίο 
πηο€ετι:-μ ·ιι'¦ τόωϋΙόειωΕ εΒ·γόΒ &ϋνωΒοιόεο Μπι πωσ, 
ΜΜΜ Μο” ει; ει8ἐο Ιωνέ·ε ἰἀὅτο ει' ΒοηΙκ εΠειι ίστ 
άιιΙτ ω). Μἰπιἀιπι απ; Μττε, Μο” ει' πιἐτ Εδω! έτΚειοιτ 
εΙΉειι8έ·Β' εΙε6 8οπιά]ει ει' ΜΜΕ' ΓοΙάιιΙΑεει Ιεει, ό8 εο!ωπι 
εἱεττεΕ τόειϋΙσπ Ιεἱνετιιιἱ, πώ: ιο8οττ Η ἰε ΚΑΡτεχΕ, :ποπ 
ει' ΙπιηΙζ ει' Βιοπ-ΘεοΙιετ :ΜΒ ει·(>έγ ΡἱΙΙιιιιαττ:ι εοφ ίϋ88·οει 
τό ΠΠ. Αι ετϋεΒ Μτί1οιι ΙπωιπυΙιτει ΐοτάΜί!ι ει, ἔμπει 
ΒοάόΒΒαΙι' ῇεἀτεέΒόη τ. ἱ. π' ΒεπΕΒεΙἱ ειιωηαΜΒειτ Μ· 
Ζοιηοε 0/0 ΙεΙπιιιέεέινειΙ πιοΙό]: ΚόειΡότιιΒεπι Ιάθιετό!ι, όε 
11πι€υΙιτα ΜἰτηιἐΒ. Α:οηΒει1 ει' ῇι-ἔε πιοῆι ει'ΒαηΕ,Ιιωιοπι 
ει' ίτειιιΕοΕ επΗιτΙ: τότόΚ Με , 'ε ει: οΠεπιεό8' τέινοιτέινειΙ 
πιἰιιἀεπ ει' τό€ἱ ΜΒΜ ωστε. Μέε οτἱεἰειϋΙ ΙεΙποτε ΜΜΜ 
ίόΙιύ π ότόΚϋε ΙιεΙχωττό' τεΙἱεε _ῇοΒεἰΒε Βιιι·Βιιε ΜΒ· 
νετε!ι ΔΙτεΙὶ νὶεειειἀΙ!ἰτἐεο.' αΙΙωιΙιηέινειΙ ΙΊ8Ί-Βετι, άο ΤΠ! 
111οε πι ωοπιάέ, πιἰ1: ΕέεϋΒΒτο ει' ΙιειεοιιΙό πιόάοη νἱει 
εΖαἐιΙΙἰτοπ ΒοιπΒοια ΜτάΙϋπ ,,Πεει!ς ο" ΙιοΙΙιιιιἀἱναΙ πω 
τϋΒΒ", ,ε ε: πιἰτιἀετι ει88ε3ΙΥτ εΙειιγόε2τετε. Ηειιοπι ει' 
Βοἰεϋ ΐότεές νοε2εηγοεΒ νειΙει ει' Ι:ϋΗάειά!γο]αιιΠ, ει' ήτ 
ΙιοΙόάιό ΙωιεΙόε' €γϋιπϋΙοεοί πιο2<;ότνόη, ειεπιΒοτίἰιιτεΙ‹, 

 

38.) Λ2ε12: μ, ΒΔπιΙιίοΙἱοτει ἱι·τ ΪοτἰπιΙ:, ιπἰΜΠ 100, ρἱαο:ἰ 105-ϋΕ όι·Ε; 
:Πω |00-1ΠΙ :ΗΜ ἱτατοπ Μ., να” ἱε Με Χ ΕετεεΚειΙ6 ?Πώς 
980 ίοι·ἱιπΕπΙ ωι·Κοτοϋ, Σ' επ Μνάπτε, Ιω" α' Βει1Ηπιπ !000-Μ: 
ἰι·:ιεεοπ Μ: ΜΗ; ΙιοΙοττ Η: 460: ει' ΙπιιιΙιὶ 1000 τοι-πωσ» 1050 
Βει: ν0Νο. > 0 
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'ε ει Ξδειιεατ.όεψ ΙΊ9Ο-Βειι ΜπτεΙοπιναΜ ΙιἱναΙΙειιιἰ, Μο" 
τὲειἰω επι οτειέιΒιιειΕ, τόειϋπ ει' ΒεΙοτἱιιιἰἱειἱ ιἐτεειειὶΒιιειΚ 
πιἱΙΙἰόΙαπ @Με ΜΝ: νοΙΙ:, -ιπεττ ιἰειτἐιι Μάιο: εαπ Μ 
Ιοιτει!ε ο!6 νεΙε-τἰιετι ΓόΗΠ) ΙώΙοεϋπόιτεΙι. 

Βιεπι ίεΙΐοάοιόε ει ΙθΊ2-ΒοΙἰτιόΙ πειΒγοΒΒ τόπτιί11όετ 
ό8 Ι:ωιΙιτειί φεόάϋΙόετ οΕοιοιτ, ιηἱιιἀεπιΜ εὶετετ€, Ιετοττ 
Ρὲιιιἱόπ οιίἰετϋτ νειιιιἰ Η α' ειειΒοπ έα·ι·οπ, ιι.πι. Βιιοπι 
ωάτ]ωήέιτ 24 Ι”. 8 εκάνετωι ειὰιπἱτνει, 'ε ει' ΒειιιΕ ο? Μέ; 
τια"οΒΒ νοειό!γΒοπι ίοι·δοιτ, Μο” πιι:-ι]ά πιστη Ιεει, πή 
νοΙ Βιεεεετι, πιἰνεΙ π' ΕϋΙοεϋπ ειό.οτ; πιἰΠἰόΙι' τϋΒτϋτιἰ 
νἰεειειΒειΡΜιὶτόΙ ειό εοφ ΙοΙπειε. Ειοπι ΒότεόεεΙιΒειι :ιι 
ὶΒειΒειιόεὲ;; νό.1°8.ΕΙΔη111 ο" τοπιάεΙππόπητ πανε Μτι·ό, πή 
εΖετἰιιτ: Δ 

1) Αι οιίΞετ1ιοΙι ωεωιέ]άτ οεειΙ: 9.8 Ε. Η ετϋν6τΒοπ 
ειἐωὶτνει 8(138.Μ. 

2) ·ΤονέιΒΒἱ έιτίοΙΧωαπϊκ τιιἰκιἀετι 1ι0Ιάτ18ΡΗ.1 ήτε Μι 
ιΑτο2ειπά3ει ,ε Ι.εεπάά ΜΜΜ. > - ν . 

δ) δειιΜπεΙα εεω π! Μ οιί'ιετϋτ, ει' Ι:ξιιοΙε 138111ΕΕ0· 
Πο]άιι ώιισεε:ι Ιε8ειΙέιΒΒ ὶε 250θ Με, 'ε ξ” β ε” :ΜΡ 
πιστα :Μ Ιςῇ1 τόΒβετ :30,000 Η έτϋιιόΙ, ΑΜηιιεΠγ τ.ϋπινο 
.ι88]811 Με? ΜΠΕ' Με. 

ει' °Ιιἱτἀεωπ6η οεοΙοιειτι :ιωηἱ νοΙτ, πιἱιιι ει' πεπι 
Βιετ.Βοτόέ Ιεἰῇεἱεητόεε, 'ε :ποπ Μ5τιιϋ'ίΠοτ, Ιω” Διἱἔαι 
€ωόκ ε” ς-:Ζϋετ'έιπέιτ ϋπιΕόιηϋΙι ειετἱιπ ει!κετάΚ Ιπιτέιι·οι 
Μ, ει' ΒἱτόΒαιι]ζ όΙοτετέΒι-: νέιΒοττ Ι:σεΙό, ιπήιατ σ., @ή Μ 
τιιΙ ιεΙἱοεΙεΒ· ωε8ειϋω; ει, ΡόπιιοΚ' ά1·ΒοοεέπιοΙε νέ.Ποιε.τ 
[επι ωέπέΚοϋΙ ειοΙΒ:Ππή. ΚόνειΕοιόεο ει, Μια, Μο" 100 
ΒιιπΚΓοτἱτιτ, πιἱ :.ιάιΕ8 105 Γοι·,<$·ό ίοι·ϋποτ «Μ, τϋ8ιϋπ 
94-τε 8;έιΙ10Π. Μἱ€ ει' (τεμαΙιϊοτάιιΙατοτ Ε6νοτό ειιτοΡιιἰ 
ΙιέιΒοι·ιι!ι ΗοΙΙειιιά' Ια:τοεΙιεάέ:εότ εΒόε2οπ πιε:ἔ Μπι οεϋΙ‹ 
ΙιειιτόΙ:, ΜΒΜ. οεειΕ πρινε!”οιτ ει' Βειιι!ι ὶε, έεε Γοτἰιπι1ει' 
&τΐ0Ιγειωει '82 όε 84% Μπι ἱτιΒεὰοιοττ.; τΙο ΜΜΜ Ι 'ΝΤ-Βου 
68 98-Βειτι α' ίτειιιΕοΕ Ι!οΙΙωιάοτ. εΙΓ‹›8ΙιιΙἐιΙ‹, ει' ΜΜΕ ἰε 
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ΙΙ188ἱτιἱ νέΒΒΔΠοΜΜγότ, ωϋΙεϋάόεεήτ πιο8ειϋπτοώ, 'ε 
181448 ΙειεεαιιΙιἱιιτ πιἰιιάεπ ΙοιοτΙ: τ6ΡόπιοΙεω, :Μπιτ :ιι 
εὰὰἱΒἰοΙιΒὅΙ ΕόνοΠ:ΕοιΙ:ετΒοήίΞΕ, τοπιιόεεετεεεπ, Μιο 
ιηΑε 0/0 νεειτοε688εΙ 'ε Μπι ωἰιιἀἱε ειίὶεττοΙ, νἱεειε· 
Μετά , έ·ε εΗκοι· 6τϋΙιτο εΙειωμάα.ν Δ 

ΗειππνάΒόΙ πιίιιτ Ρἱιοεπιἰι ει: ό] ειωετετάειωἱ ΜιτιΚ 
,,ΝέωεωΙΐϋΙά' Βυι1Ι:]π" οιἰπι «Με, :Μ ε8έεηριι πιέιε 
:ιΙειΙώωι, ει” »Με οι€άυΙειΜιιιΙε, ¦τοΙο Η. Επ1814 
Βου ειΙειΡἰτἐΙς, :ιι ειιι€οΙ Μιὰ, Μὶπώ]ἐ.Ι°8. 6 πιΠΠο Γο 
τἱιιτ τ6ΡόιιιιεΙ,'5000 τόοινόιητε οειτνει, πιοΠγο!ωε!ε 
1ιιἰιιτ8€Υ τἱιοάότ Ν”. νἰΙτιποε Μιά”, Βἰτ3ει. ΒειιΕῇεἔγεἰτιεΚ, 
π1ιοΙΙγεΚ 2ο, ω, πω, που, 800,- Μ, ω ιοσο ΐοτἱπιτο 
εοΚ, Μειάάεέτει 25 ένω ΙεἰτεΒι-:ειΒὅ ε2ειΒειάει!ω:Μ: ΒειΡει, 
ΠΜ; 188θ-Βετι πιεΒιῇἰτάηαΕ. ΚειοΙόεότε ει' φέεινόηγοεσΚ 
πιἱτιὰοιι Ιιειτ Ιιο!άπειρΙκιιι οΙι·ιόΙιότ, τἱτοΕτιοΕοτ, 68 68; 
ἱ8πιἔετότ νΔΙειε;ιειιιεΙ‹, ΜΚ αΕέιτΒέιπιγειότ @τα νέΙειειτωτ 
ΙτιατηειΚ. Α' ΜιιιΕ ἀἱεοοτιτόι, ει' Κοημάτιγ, ειέιτηάτει οι 
ύ3επι Μιώτιοττ Ρόπινοτόεἱ τεπάειοποι ιι108εε3γειὅ παπι] 
όε οιϋετ ΡόηιάαταΒοΒετ 'ε ει' πιαεΒάμοεοΙετηιΚ ἰέ Βγάτἱ 
Ρό:1:01€6!; νοτοτ. Τ6Ιιό3έτ 1819-Μπ πποεΙιοττϋετοττόΙε,πιπἱ 
ειετἰπιτ πισω πιω· ΙΟ ιτιὶΙΙἱὁτει Με. Μ· - 

ὅ θα Α) !ιαπιύαη;έ 6απ7:. - . 
Βε]οεειτι ειΜιάΙπειτπιάιιΕγἰιεΒάΙόἀἐεΔἰπΒ' εοτέιΒεπι ε” 

πιἑιεοἀἰΚ ωπωωε, ΜΒΜ οΠΥ αιττόιΒοάό 6188εσηέω 
ΜΒΜ" ειΙαΡἱτιειτοττ, οΠγ ΙεΙΜ8επιέτετ0ε8ιι Β0ιθΙτετεττ, 
ίάότόΙ ἱἀϋτ0 οΗγ Ισπ- όε Εϋι·ιιγϋΙππόπγε28τϋ Ι'θ11ά$28.· 
ΒΑεοΕΜΙ Ρνἱττετοττ πάπια, Μπιτ ει' -ΙιειπιΒιιτΒὶ ΒειιιΚ. 
ΑΙεΡἱτόἰ ]όεΙό ε20ΙΙοιππ18Ι ΙίιτέιηεΚ (Πότε πιἰτιᾶοπ Βέιτ1: 
νιιΒγ ιιγ8τ0εό80τ,Ν1τιἰ ει” Ρόπ:Γοτ8έιε' ΒοτέἔὡόΙ ει' ΒειιιΒ· 
τα Μ3νετΚ8ιΜποπάειε; ειιιιηἰ ιψΙνέ:ιο$ε68οτ ΜΠΑΚ ΜΗ, 
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Ί π' ιπιιιιπδιι Ρόιιιώτέι ει' ἰιειεΙὅΚ ΙιιΉ8ΙσπεόΒότόΙ πιο8 
ὅτἱιΙιεεεε , ει' πόΙιιϋΙ, πο” Νόπιοι!ιοπ' ε·Ιεό 'ο ειππειΚ 
πιιιι·ειάπι ειιτειι·ό ΚετεεΒοάϋ νέιι·οεππιι!ε Β:ιΙιππι·ι ΜΙιό 
Μ3πγεόΒόι ΐ0ΙόΒτ8εειο; νόμο τετιιέ·ΒΘπ :Μιμή τέι8:ιεεέι 
8οι: ΙιιιἔΥτιιΒ, ΙιοΒγ :ιι ιάϋΚ, νάΙι:οιώνι-ιΙ ει' επίΠΚΜΈθ8 
ι€ειιιτάεοΕιιτ οι·ϋΙι€πόε πέΠιίιΙ Βε1ό38 Ιοι18εεεπ οἱτειπἱ. Κέιτ, 
ποθ ιιοιιιιιιιι' ό8 Βοι·ιιιιιι, ΒότπγίΠοτά 8'επόΡ ΡόΙάέιτ, 
πει ειισιτπόΚ π, αει: ειοΙΙειπἰΙεἱε; επἔεἀΗι Βόνετπϋπι€. 

Α: ειιιιετοτάπιιιι Μπι πιω· ΙΟ ένο ΙιοΒγ :Μπι , :πι 
άϋπ ίοΙ)ιτοποε νιπι€Ζω έε πειΒιι πιω ει' ΙιειπιΒιιι·ΒιιιΚ 
Βϋ:ϋ1 ἱε 6οΒιιΜιτ ιιτειπιέει·π Μειι€9τ8. Βε παπι Κενέε 
νειΙα οι 8ΙΙΒιιθ επ18Π8όϋ ειιόιειτ ἱε, ιπει!γειιοτ .=ι2οπΈπιπ 
ει, πωπω ΗΒΗ οΙ‹'Η ει' οοπεοι·νειιινοΒ' άποιέιτει Ντε· 

εϋΙτ Μπι? νειετιι€ ΙενἑΙΜτΓπΙ:ιἰ Γο8τει!ι Η. καιω πεπιε 
ιι€γειιι Βγϋιότι ει" ε:ϋΚεόπ;; :ποπ ει' Χνιι. επέιιιιά' :Πε 
3έπ μπι! άινιιτοιό Ρόπιι·εεεε!όε ει' πόπιετ 68 ιπι€ε ρέπ 
ιιΕΒΘτ πηιοπΜπτ πιιπχἰι·π πι€8ι·οπωοΙΙοτι.ιι, πο" ει, 
ΙιπιιιΙιιιτ€ἱ ΒετεεΚεάϋ ιπιπάοπ Ρόκα' ΒενόιεΙ6Βοπ Κοιτο 
εοάοιτ. νοΙτ πωπω ]ό Ρόπι π, έ!0 όροπ 8πποΚ ιπ0€ 
Μιτέτοιέιεότει ,ε ει' τοειιιΚ' ιιΙιποι ιωΡωι έιι·ί'οΙ=μιπιππι-ιΚ 
Ιι1θεέι1ΗΣέι8έ1°8. Μπι πιει εεπιπιιπι άΙΙιιπάό ιπέττό!ι, πο· 
Ιοττ 0ππιθΚ 10ΙιοιόεόΒότ π; ειιιετετάίιπιἱ Βιιι·ιιί' Ρόιάέι]ει. 
ειειπποιί1πόΙε8 Ιαιιππωττει. Ρι·όΜτ τόποι: τοΙιέιτ, ,ε1819 
Βεπ 088· Ρόππτέιτι. άΙΙιι.άπειιι, πι0ΠΥΒο ει, ΗΒιι1ΒΙΠ8ΒΜ1 
Ιονέ$ .ιό ειι0οιοε-τειΠότοΒιιτ 89) ει' ιπεππγἱτο οειιΚ Ισπει.0 
δεινοΠϋιπνε, ό; Ροπτοειιιι πιεδιιιέι·νο, Ρι·όΒιιΙνιι, ΒΒ 
Μπι. -- Α 

89) 8ροοιεε ΤΙι:ιΙει· να;" 8ροοιειε ΒειοΙιωΙωΙοι· ει' πέιΙππιι ιι νοι·ετ·· 
πι ποΕο0.τ 2 Ρειι€6 πωπω τιιΠέι·. Πε π'ειόΒιιπίοι·ἔό Μ85ειειΕ·· 
»πιει ωιωι νειΙάιιπΚ, ιπιπι π' ιιιοΙΙγεΕπειι (ΚινέΙτ ει' παπι 
Βιιι·ΒιιιΕπιιιι) ΜΜΕ. 0.ιιι·Ι::ι!πιπ 540 !ιοΠ. :ια πω; ΙιοΙοττ ει' πιιι πι! 
Ιόι·ιιιιιι ιδι·νέιηεε Βιιοιιι “πει Μι·ιειΙιιι:ι ΝΟΒΑ ΙιοΙΙ. απ. 
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Α, ΜΜΕ, 0Ιεὅ τοπιάειοΒέιεει ωἱπιἀμ3ττ €1τέττ κι απ» 
ειστάέιιΜτόΙ, τπεΙΙ)τ ει, πηἰιιι ΜτόΚ, ει, ΒιιιιΕπιιΚ πάσα 
εἑςἱοτ ει, ΧϋτιπΐοτΒό Ρόπιι ΜΒΜ; ΙιοΙοττ. Η:βιωΒυτ8 όΡετι 

π10ΒίοτάΙτνα ει, Βϋιιτιἴοτ.<ἔό εΡεοἱεε-τπιΙΙόπ 1/100-8άά8Ι Με απο .Β ΙοειιαΕ-ωΙΙ6ωεΙ, τ.ἱ.πιἱτιἀ8τι Μπακ 1000 ω! 
Ιότ ΙιεΙΧεπτ ΙΟθΙ-0τ ἱτ,τ ει, ΒστενότιεΕ ΒειιιΚἴοΙἱο_ῇέιτει. 
Επτ18Κ οΕΜίεΒΜιιι Κ0τ85Ιιες]ϋΚ, Ιιο8)· ει, πιο" Ρόιιι. 
:Μπιτ ει, ΜΜΜ, 3οΒΒ 8ιϋετΒόΙ νοΙτ ν8τνο, :Ματ ,Δι ΔΡ 
τό, Ρ. ο. εοΗἰΙἱὶιιἔεε, Βιιτειεοε, Βτα]οι0τοε ,ε ει, τ. άπει 
ΒοΚ; ει, ΒατιΚ ΡετΠ8 ει, Βετεεισάϋ ΡέηιειιιτιωέιΙαιτ οε.:Κ 
ωηειοΜπιπ νετ18 Με. Πει πιω· ἶ0Ιτεεειϋ¦‹:, 100 τειΙΙότ 
Μπι, εΡΩοἰ8ε-τεΙΙὲττει Μνει·νο, τ6ΒΒ οιϋετ νοΙτ, ιηἱητ 
υέςγειιοπηγιειιωωάτα πιΕπϋ θ, Η., ,ε ει,τ. 80Ι1ἱΗἱΙ1€θ8401 
άατεΒοΒΒεια, τοΙιέι1: ειωπιπιΔΙ: νειΙόάἰ έττ0Κο 1πι€γοΒΒ 
νειΙ:ι. Πω· άι: επ ι18τιπ 111ΠιάΒι1 0ιπΙ10τ Ι.11άτε1 νειΒγ «πιο 
έειτα·3, “ότι ει, Κόιί,9ι·ΒάεΒιτι 10 τεΙΙότόπ εΡεοἱ8ε-ταΙ 
ΙότΒειι1 ποιο :ΜΜΕ ο” Ρειτἐη)·ὶν:ιΙ ἰε τϋΒΒ Ροπέ!ώτ, 
πάω 10 ΜΙΙότόττ Β 80Ι1ἱΙΙΪΙ1ΒΒ8 άαταΒοΒΒειιι. Ηειτ18ω 
ἰ€ειι ἰε έειτονοττό!ι επ ει' τοειεΙϋΚ όε ει, ω” Μετω 
Μ:άϋΒ. ΑππιιοΕ υἔγειιιἱε Βοπό;οΜΚ, ΙποΒγ ει' εΡοοἱ6·:Ω 
τεΙΙότΒοΗ τϋ00 8ιϋ88. ή." ἱε ει, Βόιί”οτΒάετα πάπια: Βάι· 
Βει πιο", επιπόΙί,ο8νιι ε, ίοΙοεΙεθ·οετιοΕ νόΙτοτ ειόΡ οεἰ 
πωπω σΞε τιποετοτεέ8εε8η ΙθΙ'88Ζθ18θ!όι(_. 'ε' αι έ" ΗΗΕ 
0ιϋεΙ.ότ 0ΜάοδειώΒ, :Μυτάκι ει, :118ἔΒοΡτειτοιτ τοΙΙότ πιέ€ 
ἱε σειΕυδμιτι ειιιιιγἰΜτι Μουτ ε!. Α, Βε-ιωΒυτΒ·ὶ ΒοτεεΜ·3 
άϋΙε εΙΙειιΒοπ ῇοΒΒιπιΙι ΜΜΕ, επι ει, Ιισειιιοτ ει, μέ”, 

υ 

τι Ι · 

ω) Η:ιτπΒιιι€Μπ ΜέτίόΙο εοΙιἱ!Ιἱπ€€εΙ ειάι1ΜΜΕ πι. Μ. εοΙιἱΙΙἰπε ΗΞ 
ωἱεοΙι, άι ΜΒ. ΙϋΜεο!1. Ει σω:.ιπηειΕ 1/6-ι!ιι; ει'ε‹:Ιι. νΙἐὶιιι. ει, 
ερεοἰεε-ωΙΙότ ,/8-ι1:ι .και Ι5-·16 Μ. απ”. Δ, ιοΙι. ΙἰΞΒἱιιι:Β 
ΜΒΜ, πω; τεπώιειάιπ ποπ οιἰΗιϋιΠι ίοΙγ1.1Β.ιπ όι·0.ϋιιΕ, .·ι, εο!:Π·· 
ω... Π... .ιω, ι"/..+2"/8 Μ. ω α:ΜΙ.=1πωι·Ε. 5 ω...1.= 
! ΒΡωε...-ι.ιιε.. . 

-ι-έ 

" =ΐ;.~κ” ~ “. «ω, · ι ="έ. 
Δ *Μι . 0 -έΪι, .· ω, μ Δ 

 



οεοπΗτάεπ πιό!Εϋ! πιοΒιι!ι νειιπιἰ,. 'ε εἔγειετεπιἰιι‹! ει' 
56 Μι!!έει·Ρέηιτ τηιι€ει!οπιτει !ιε!γοπέτι, πιἰιιά ει' :Παπαπ 
ΒόΒΒ8 ιιιἱτιά ει, Γοι·8·άε!σειιι- ο!!‹ετϋ!Ιπει!ειι 8111°!ό€!ε!8 6!ωΙὶ 
!ωΡτειάετό! όνκι!. Ε 
· Μιὶεοᾶἱ!£ !κϋ!6ιιΒεό8· οι ε!όΒΒ ΜΝ; ό!! ]ε!οπι Μιὰ 
Μπι σ., νει!ο.: !ιο8γ ειιιιε!; ω!ιιτ!]άττ Πιετά! Ρόπιιτέιτει 
1ιγ!!τ, 1τιίειοι·ωτ πιίπε!επι !πιπΕτόεινόηγοε, ΜΜΜ: τε!!ό 
τειἱΒό! επιιιγἱτ, ει' πιειιιηἱτε !ιόειΡέη2Βειι ειί1!ιεόΒε νει 
!ει, ε!ιέιτ!ιάκιγειοι· !‹ἱνε!ιετεττ, νεἑ>Π ιιιειεἱτνότιμι @μη 
ιιιΔεο!ι!ωι! !εἰνότοτ!ιετεττ, 6η!εόπτ ότιετνόπι, !πο%, ει' !εὶ 
νε!ιετϋ ειιπιιηέι!επε!ι !)!ιο:ιγοε ιη!ιι!τηυωει !ιει€ίιτοιωτοττ. 
Ειά!τει! ειιοιι!πιτι ει' αι!!ότο!ε ει! ἴοτ€Αεἱ !(οΡάεπει!ι @τα 
!ε!!ενόπ τόνο, οι0ιι !εορι.!ε' ά!]]άτ !;!ειάέιε!ιοτ- ει' Κἰνονϋε 
τό! ε!ότε !ε!ιιιιτέι!ε, 68 !σειη!;!ο!!ό]άτό! Ιθθθ ι!αταΒό1·τ 
πειιιοεει!ι ω!!! Βατι!και!!έττ, !ιεπισπι πιω: ΠΠ!!! ιπέ·Β· 
6/80"ο-εάετ, ιιιἰιιάὁεειε ω!!! τα!!όπ ?Ο εο!ι!!!!ηΒοτ οιότι:!τοι 
τω: Μ. Ε' ραΜιη! !:ετθ!ι απ; ει' &όνει!ωιύετ ἱε !·!οιω, Ιω” 
ει' Ροι·ιτοεοπι επάιάι!τό Βοτεε!ιοάό, ιτιἱ8 Μ( !ε!ιετοτς Δ, 
Ρότιπέ!ιοι Μπι ι·ιγιι!τ, !ιειιιοπι ιΜτατέε ΜΜΕ τότο!κεάειτ 
ΐοτ8πιτυ!. Μἱτιά ο' ιπε!!εττ πιό!ιάτη ίι!π:τι ειί1!εε€88επ8!ε 
Με!! ει: ειάωἰιιἰεττειτἰο ει' Βιοτό Ρόπιωτι !›ειἐι·ιιἱ, !ιειιιεπιι 
Μ!! !ιειτόεει:ι ίο!ειό!ει!τει!ι ει' τόεινόπιχεεε!ι «επ-επι ει·ό!τε 
πω: το.ιιάεπΒάε «Μαη, ή” Ιω” !ιενέε παρ πιο!" Κα! 
!ιε!!ε !”ϋ88οειτοκι!, Μ!! ωε8ε8Υοιτε!ι πωπω! Βεπιπο, ι!ο 
ει' νό8ιέιι άιύκιά!Β· Κάτω !εϋνωΒαιέφε!. Α' άο!ο8 Ι" νο!τ: 

Α' πιόπποτ Μι·οάει!οτπι Ρόιπο !ιονάτ.ονέιΒ!: τοειιι!πἱ 
!κειάετε: ιιονοΖετεεωι ν!. Κάτο!7 ιι!ειτ.τ ει' ει:εο!εε-ω!.!ότ, 
1ι1ε!!μο!ι ο2ϋετΒετι Μ!) Αετ Βο!!οτι νο!κιει ιειι·τ:ιτι!, οεο!ι 
5ΙΒ-τι-1 ειέ!!οτΙ:, 'ε α' !ιειππ!›ι1τἔἱει!ε, τ!ιοΒγ ει' οείιειέιττ 
πιο8 Με Βάιιτει!!ι, πω!! ιμετώ!ι ει: ή! τα!!έτο!αιτ α'!:›ειπι!ε 
!1ό! ΕἰτοΕεειτειιἱ. Ε: ΑΜΙ ει' Βειιι!ιω!!ότ, ιιιε!!Υιιι-:!ι ε!τ!σε 
απ: ει' β εΡεοἰεε-ω!!ὲι·η νο!τ ει!ειΡἰινει, ἰιιΒιιὰοιόνά Με”, 
'ε ει' πινει· πω!! ωιέΠοΒΒ, !108:2 ΗειωΒιπε ει' ρόπιιε!τ 
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ιιιέΒ ωιιιά5Β α' τοΙἰω έττοΙεϋΜιοιι νοι·οιιε. Μέ8 τοειἱ 
αιαΙι!ιαΙι έα ΜιτοεαΒΒα1ι νοΙΙ:αΙι η α Π. νασαι Βιιηι·πιε 
Βιι·αΙγιόια' Μι ένω ΙιαΙιοι·ιι Ιιοτιιιιαιι νετατοπ ταΠόι·οΕ, 
ιιιεΙ!γαΙι α: αΙιαΙ πιι-ι8 τϋΙιΙιετ αττοτταΙι,ιιοΒγ αι ε2ϋειώτ 
Ηαιτιιιιιι·8 ειαιτοιω Ιιο2α3α, `”ιι ειρ5ι·ία' 1ιόεηιέιιι επι. 
ΚϋΙιιἰ 'ε' α' Βαι·ιΕ ΙιοΙταιΒόΙ ΜίεΙό ει·ϋεειι ἰοΙγιιἱ καιω. 
ΕΙι!ιοι· τόττόιιτ α: οιεϋ τατιόε οαεεα-ιαιιαε, ιιιιίιΙται α' 
ΜεαΡόπιι ιιιόι8· ειίιΚοιιΒ Ισα, 'ε α' Βατι1ετα ιι6ινο ἰΒαιι 
Κατσε α] ι·ιγετόειΙιαά€ετε ι·ιμήτοττ αΙΙιαΙιιιατ. Ιό.ε μι. 
αξια οεαΙι αΙΙαιιάό Ιιαιότε:Ι, Ιιαιιοπιι ιαΙο8 @βη ια Ιε!Εισ 
τοπ ΡέιιιειιιιιιιιαΙιατ Βοαάιιἰ, να” Βοξ” ιιιιιιιΙιακιΙι' αει 
ιιιόιετι τόειότο ιιταινα, τόνιό.επι Μΐο1οιιϋΕ, α' ΙιατιιΒιιτ 
Βι ιιιτόιετ ΙωτοεΙιεαϋι ]ώΙοεϋπι1ϋ ΒιιιιΕ ια νοΙτ. Α' ια 
16Βοειτό υΒ·γαιι παπι ιιαΡοττ Η Ρότιιτ, Ιιαιιοιιι οεαὶι Ἑο 
1ιόμω και α' ΜΜΜ; ειιπιιιιατ, :πιτ ααταπι α' τϋΙιΒιοΙ: 
Και εεγαιιιιιιτ ιιτ- 'ε νἰεειαἱτατὶιατοττ. Α' ΐοιιτοττ Ρόιι2 
ειιιιιιιιατ ει” :αιοΒΒα απ: Ρότα' ατΐοιγαιιια ΜΑΜ ειαιιιἱ· 
ταΙι; άι: :πινει α' Μι!όιιΒοιι ἱε ειίΠι ρόκα' ιάα]όπι αι 
πι, ιαΙοεὅΒατἐτεΙ α' Ιώειρότιιι :Μέ ιβιτΙιαΙιιια τοπια, αι 
αιταΤατΓοιγατιιατ ια ιιϋνοΠο. Πα ιι. ο. ΗΒΟ-Βου Νιο 
ιιγοε παΙΙότ' ιιοιιιόΒόΙ 120 ότι: 100 ΒακιΜαΙΙόττ, Ι.ϋτΙωτι 
Ιιετεειωάδ ΖαιοΒΒα και 12,ΟΟθ παΙΙόττ, 'ε α' Βαι·ιΠοΙΥό 
3ατα ἰοΙἰτταΙι ΙΟ,θθθ-ετ. κι έν φωνα, ιιιιάϋτια' Ρέιιι' 
ειαιαιιω1 100 ΒακιοοταΙΙόι·όπ Ι:ϋιιιι α' Ρἰαοιοιι ιιιαι· οεαΙι 
110-εταάταΙι, Ι.ϋΠιοιι α' ΙιατιΜ”οΙιότα ιι·οτι ιο,οοο ω· 
Μπι, πιἰότι: 6 Ρἱαοιοι·ι ΙΙ,000 ταΙΙόττ ΙιαΙιοττ νοΙκια, Η· 
ι:ϋ1°ϋΙΒΜό, ,Δα α' ΒαιιΙό;ιόΙ α' ιαιοωαΒατι Ι2,θΟΟ ταΠόιΊ: 
πω: Μ, ιιιιιι ὅ Ι.ιειταιι 1000 ταΙΙόι·ι; ηχο”. ΜέΒ οι εαπ 
ι·>ΙόΒ·, πικαπ ιιιι'α Βατωτό, άι: οεαΙι α' 11,000 ταΙΙόι·ι, Εο 
Ιἱό3ατα αιέττ ιιιεεέιτι1: 10,ΟΟθ ταΙΙόι·τ ιταιι·αΕ, 'ε α: άτω 
ΙΧαπι ΙΟθο/0-το αΙιαό., Ιιαεοιιιό ταοτιοαναι ἰειιιόι. 400 ται 
Ιόιι αγαπα. ΕιεΙι έα ΙιαεοιιΙό ΡόΙάέι!ι α” ΒαιιΚιιαΙι ειπα 
οιόΙ1αναι απο όπιειώνει παπι οεχοινόπι, α' Ρέιιι!ιατό 
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ω? ειειΒά!γοιέω ΒγϋΙιετοε ῇανἱτἐεοΙωτ Μνιιτιι. Με€ Β 
τϋττό:ιτεΙ: αει: οι ΑΙΜ, Ιω” ει' :ΜΠΕ ρό:ιιώτιιΒόι ει' 
ερωιγοΙ Ρἰειειε:·εΙφ:ι, :Μπι :ιιόΒ ΛοΒγεάϋΙ ΒιιοάειΙ:ιι:ιε 
Ρόι:ιιιιιι, Ιιἱνϋ!, :ιιἱιιἀοιι ναι; ειίιετϋτ ΜτοΚεειτοτιοΙι, 68 
ει' :ιοπιιοε έτοιεΙ:6: οειιρέιιι :ιΞάειΕΒε:ι νοιτόΙ: Ιω, Πιθ€. 
Ιιατά:·οιοιτ Ρ:όωιω δε Απο". ΙΊθΟ-Βε:ι νόΒι·ε :ιιιιιάεπι 
Ρότιιάετ8Β0!: νἐἔΙα-ΞΡ Βιιιι:τ:ιΙ:, όε οεειιε 16% ρι·όΜε 
ειΠετότ ?ο€ειάτει!ε ε! ΒετότοΠ.ιειι. Α' τ:ιΙΙότο|ι' Ι:Π:ϋειό 
]ιό!όεένει! ει” Βα:ιΙι :Με εέςδιεό8ει Η νοττ ίοΙ, ιι. πι. ει” 
τιιΙΙό::ιειΕ ::ιι:ιτοΒγ Ιιιιι·:ιιειάάτ, ω: :ιιιιτΙ::ιειΕ τιενειό:ιεΚ. 
Μιιιτει:δι - ιιιοιιάόΙα, - Με:: οι ει' Ιιειιιιιιειά εε:ιι:ιιι 
Ιότειϋ να: ενη): επι: ειάτιιἱτό ιειΙΙό:Ιιοι ιικ-:ιιι ειειΒ]ει 
πιει;μιτ; Ιιει:ι8::ι ε” ω:: Ματσε: 15% Ρ1°όΒέέ ειίιετιιεΙε 
87991 τόπο, νειΒγιε ::ιιιε ειόνιιΙ: 08? :πεταει ειί.ιετέπ ει' 
Βειιἰεΐοὶἰοτει 2Τ5/8 :ιι;ι:οοι;, ιιιειι 2ΤιιιΙ:. ΙΟ εο!ι. ἱτιιειΒ 
ο:εάιτ:ιεΙ:. ΚϋνοΦειϋΙε€ ει' ι:ιει:·Ε., ιιι·Βοοεε Ι:ϋινετΙε:ιίιΙ 
@Με :ιι οιϋετ ιΜιοοεόιόΙ Η188, :ιιο!ΙΥετ ιό το:ιάιπι επι 
ιιιάοις:ει νει!ι.οιει:Βιιι:ιειΕ Ιο:ις: νειιιιι, :ιιἰειετἱ:ιτ ει' Ιππι 
Βιιι·Βί Βειξιοο-::ιετΙ: αι ο87οτΙοιιεΒχ νιιΙιοιιιτΙ:ι:ι Βοοεϋ 
Ρό:ιι ΕιιτόΡόΒε:ι, 'ε :Μπάση πιά:: Ρό:ιιοΙ:' άτ:ιιόττέΚεύ! 
:ιει:ιοεειΕ νότετΙιειἱΙ:, Ιιει:ιιι::ι νειΙόΙιει:ι Ιπιει:ιάΙιειιιΙ: ω. 
.ΤοΙειιΙοΒ Με: ποιο ει' ι:ιετΙ:οτ ειιιιιιΜιιΕ α'Ιια::οο-τεΙΙόι·, 
Ιιει:ιειιι επ :ιιιιειι Μάη, ,ε ιιιἰιιά οΒγΠι ιιιἰιιά ει' ιιιιΞιεΠε 
τεΙἰοε πιο8:ιιιτά:οιοι.τεειΒέΒε:ι εειιιιεἱιεἱἱ Ρέ:ιι, ::ιε!ΙΥετ 
ειιιοιιΒ:ιιι 8/παι οϋΙ:ιι _:ιιιιι·σει (Ι9Ί”ΐ ἱιόοεἱ ἱι·ά::3·!ό) 82/8 
Ρ:·όΜιε ειϋετ τϋιιιοΒ :ἔσω :ιιο€ί”ο8ΙιιιτόΜΒ Ι:όΡοι. νει· 
πιώ: ιιΒγει:ι πιει πιά: ΙΙιιιιιιιιιι·ΒΒιιτι πιαι·ι:-Ρό:ιιάει:εϊιοΙωτ 
ἱε; :Με ει' ρόιιινει·όεΒε ΜΙιοι·ϋΙΙιετΙειιϋΙ !ιεοει'ιειό ΙιἰἐηοΕ, 
ΙιοΡέιε, τι' Ιεόει Ρό:ιι ΕἰεεωΦ :ιιι%·οωι ειίιΙ:ϋεεόΒόΒϋ! 
ειέι:ιιιιιιό ΒοοενέιΙτοιόε :πιεις ειι:ιεΙε ἱε άτΈοΙμιι:ιει νει:ι 
ει' Μιιοο-ιιιει:Ηιοι ΙώΡοετ. Α' Ρέιιι ΒετότοΙ όε Μνότι:Ι 
Ιιοτἰ ιιτΙεϋΙ6:ιΒεόδ ε' ιιιεΙΙετε οεειΙ:ιι€)·ειιι :ιιεενιι:ι, έε :ιι 
ιιτόΒΙι: οσε:Ιιοπ ει' Ιιἱι·τοΙ:οε:ιιιΙ‹ :β ΤΙΜ' ιιιειι·Ι:Μ:ι πιο:: 
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έιίΜϋΕ 28% επὶ2 Β εοΒἰΙΙἱπἔ8οΪιϋΒΒὁ ε:ἐπιἰτ_ῇΑΙ‹·νἱε; 
ὲ2ε,'ωἰ ει' ΜΜΕ Ιιειοϊόεἰ ΙιϋΙτεό8εἱκιοΕ ἴοἀὸ2ὲεἱτο πω. 
ἐιΠζ ΕΖ ει ιιτδΗό ι·έϋάειετνΜτοιτατάε, ΙΜ :Μπι ιιτο!εό 
686ω6η "Με ει, ΒωιΙαει Πάπα; φαϊ: ΝειΡο!εοπ :Μπιτ 
νεϊΙειειτοτΕ εΙ6ΚόΡ6 Νοέ), ΚέιτοΙγ, ΒἱτοἀεΙιιιει Ιιατάι·άτ ει 
ΠΜ' τοτΚοΙετἐἰ;; ιοτάσειιοπιά6, ΗειωΒιιινΒοτ ἰε 1·όειοΙτε9 
ώ ποπ .άτι3€ο. άίωόε68Βοη, Ιω” τειττοωάη:ΜιιαΕ ε8·ΥΠε 
8ιόΙόι·ο Ιο87ωι. Γί188ειΙοηεόΒο νεεπτόνοΓ 8 ένἱ8 (Ι808 
--ΙΒΙ4) άηοωοτεο!;τ ει' τοςιιἱεἰτἰοΚξ οοτιπἰΒυτἰοϊ 'ε ει, 
Μιά' νὶειἐΙγειἰ εΙειτέ, 'ε άΙωΙιιΙ: επανεάεττ 20 πτἰΠἰο Κεί 
τέτ ει' ςετόιό, Ιιο8·γ Ι)8.νοιιετ, εΙπιεπτοΕοι· ει' ΙπιπΚ, 
Ρἱιιοιιξῇἐτ Κἱϋτἱτό. Α” Βειτειιπἰει @πειτε πιει8:5πιοεοΕ' όε πεπι 
οτειι5€, ΒἱττοΕΜ ΚοΒιέι ε!) Ί,489,843 Μιποο-:τιατΙ:οτ Κα 
ΙΜ δ, ΡἐπΖῇἐΓμΚι18Π, ,ε ει, ΙωτΡόιΜέ Ι:ϋνοτο!όεοΙιοι· ἶειι 

  
 

τι]εάενέιΒγόΚ νει!ειΜτη ωεμιιάΙιειτά!ι Με ει' ΜΒΜ, :Μι 
ο” ιιιέιεί!κΙωΙ ο8γί1ιτ π' ΒιιηΙψμιι€εώε ωἱιιἀὶΒ ΙοΡΙε21ιἱ 
τιιάα, π. πι. Ι.) ει' ΐοΕνό τ6ΡέιιιεΙθ όε Σ) ει' Γου8ειοΕ 
ὅεινεΒεΙι' ωΒιιπιγἱεό€ότ. Α, πιιἀεοἀἱΚ σπιτια! Β ΒοοαΜγ 
Μπι 111πτειάτ,έ8 ει” ΙποιεΙδΚ οεει!ι ειτιιηἱτ ουΒοάΙ.ε!ι ά!. 
ειιἔάππιιἰ, ΙιοΒ·Ϊ Βίκη Β8μΕἱ`οΙἱοτ τϋΠόττεΚ τηο8 :ιι άτ 
ἰτἐεοΙιΚ'ειΙ όνο11ΗπΕ.° Α' ΈπιιιΕοΕτόΙ Ιωροττ ΙώτρόιΜε 
(Ι`‹ἐΙ ωΞΠἱό ΡΑ πωπω οΒΙἰ8ατἱο) :ιΙἰ8 νοΙι: ΚενέεΙιό Ια: 
εετι'1 ΜΜΜ, πάω ει' Βανοιιεί πγα!ωσ Βεπωετω!ύω ει' 
νάτοεὶπὶιι που ϋτἱὶω Μπα, Ιω" ·ΝειΡσΙοοιι' ΒιιΚτάτ 
Μπι :ιΙωι·ύ. Βἰιιπιἱ. .δω άέ ΗειωΒιιτ8·,3 πιἱιιτιΜ ΒειΜ:]άτ 
Ιιότ ειέιιπά' νἱΙπιτεἰΊιϋιτ τοιιἀἰτοτΙοτιἰὶ! ωε8ωτώ, ο' 11887 
σεειΡέιετ ἰε, πιπἰιιτ ,,Ιηάτει εε‹:ω οοτροι·ο ίἱτωἱοι·'Ϊ Μέρι'1 
Μ; 'ε πω. 1Μ.τ ει' ΜΜΕ' τὁ€ἰ εΙερ]έιο 68 εισπΚειοτόΒεπι 
οΠΥ ει·όεειι Μ, πιἱτπ. νέιΙειΙιει, πιύωενει , Αωετει·ι:Ηω' 
Ρέιάό]ύΛ78Ι ειοπιιΒε, Μο” Ι:ϋΙε6 ες:Β ΒοΗό€)·ιιΙΙιειτ, άι: 
Μ ει' ιαωιποε ΒαΙι·όειεΙε ΜάιιΙκιαΙι τοωΙάεΒε, ΙιαΜ ει' 
Ύό€ε, - 

-1.β .--ξ ~ ··Α-‹ζ 



α -`ί`ιἱι= 

ΚἱΚ ωιιαΚα!απαΚ α' ΙιαχαΒιιτ8ἱ !›αηΚ' 0.ατναιόεέΒεα 
'ε α!αΡ!τάεα!σαα !ο8Βιιι€όΒΒαιι, ἱταεΒαπ ααα μιαι·αάτ, 
να” !εδα!αΒΚ_:α' Κόιόη868 α!ϋπ ασια μη!!ναιιιι!τ. .ΥΜ 
Βγοωαηοε τιιάόε!ιαεοΚ Κεττό Κόιτ !ηΒαάοιιιαΚ. Α: ε87!Κ 
Ω;Ιαοιι ιιι;!όα Ρο!Βατωοεκαττ, α'ιιιαεἰΚ ΒαοΚαιααπ Κο 
1°οεΚεά6τ εω!ω8·οι!. ώ _ α Κ α 

Α' ΒαιιΚ α' νατρέ Κοτωαηένα! ααππηἱ οΒ·δ·όΒ Κί 
νατα!οε ΚαΡοοε!:,Μ 11ἰι1οε, Καποια οεαΚ που εΒχ Κότς:: 
Ιαιιατόεεο!) Κο” άταέαεα8'Ι ἱἀαῇἐιι α; α!Ια‹!α!οω' Καισα 
,εέΒέτε έα τοναεατα ναεατο!1οτι _€α!3οηατ. Ε' Με κατι-Πι 
ιό!!ε ία!ιτιωιτειτόΚ νο!!; 1899Φετι, ‹!α 1Τ22-!κπι ίι]τα 
ν!εειααι!αΚ. η: ,. . ι · Ϊ > 
>τ . ΙΒαι€αταεα!;!ιιοε α' Κοτιπαιιγ' Κοιό!πεπ, !ια!ιοιη α' 
τέεινόιηεαοΚ ειόιατο!ε'ιεεα! να!αειιέῇαΚ αι ἰΒαιἔαιόἰ τεε 

α;!!!εΙ.σμ_, πιο!!γ ό; ύΒγιιανεια1τ ΒατιΚρο!Βατ!ιό! Μ!. ΕιοΚ 
μεμε? ωιαιωα. 3ό!ι!τα!ία Κε:ΤοεΚατ!βΚ,, 'ε Κϋιϋ!ϋΚ :Μπι 
έβα έγω( α”, Κο!γ6!›_α Μαιο να!αειτατγα!μ ΚἰΙόρ. Μ!τιι!ΐ 
1ηα]οΚιιαΚ τόεινόμγραφΚμαΚ Κα!! ,!ορώ α' !›αιιΚ!›αιι. Με! 
16!6!; "κι αα!να, ταε!οφα.ετα, ο!!εαϋυε68το έα α: ΐοιπο 
ΑΜΒ!) άο!ΒοΚΒαπααπαο;Κοιάεςα ΚααταπαοεΒε!!! α' Κό 
2.611εό8! να!αειτιπαπιγ'β Κα!. τα8]α· Μ),- Κότ Καιιιατατἰειτ, έα 
Κέα: Κατα8Κοάϋ! Κί1!άϋτΙ:. ΕΜ; !ααυΚΚϋ!ε!ϋτωόΒιιαΚ απο· 
ιἰΚ, 'ε τόει6Κ παπι !ε!ιετα' ΒαιαΚ!ιαιι. Εεςγ6Βαταατ αει-ιη 
αμΚέ ασια α” τακιαοε, εοπι αι _ι·ιθ·όει Ρο!ἔατεαἔ α” !.ναι1Κ' 
:1°8η.τ!828τόΒοη, γα!ααηο!!7!!1 τόειοεαοΚ!οΒΚ!εοΒΒ Καται·α 

 

- ·-μ . 

Μ.) Δ' Κατα!πατε! ρο!Θέι·εαε (ναέγου! σεαειιε ΜΜΜ!) Γε! να!! οοπξ 
να δ ΚἰτοΚερἱε!ι·εχ, ωε!!γεΚυε!ι αὐιΜοα!!ιέ!πό! 56 Κϋνει πὶιηῇ 
α' Ρο!Βαι·ἰ Κ6ιαγί!!όετε. ΕπΚ Κϋι!ἱ! να!αειτῇαΚ α' Δ 60 α2εωό!γ 
ΜΒ! α!!ό €απασεοτ, (ΜΗ α: ἱΒαιΒαΩό αωωιο1 πιο; Κα!! Κϋ!ὁι1+ 
Βϋπ.εΙ.σ!), 'ε επιιοΚΚε!α!όΒ6! ίιή!!Κ Κ! πιέε ε" να!αεπ.ιπαιιγ !5 
αιαππε'Ιγϋ6Ι. Ειε!ι παώ: ι!!ε ΟΒει·α!2.οιι, 'ο !!!γειιοΚεΕ όι·Ι: α' 
Ματσε α, νάΙαεατωααηά τη; πάν Παπ. 
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νέιΙτο2έιετ ω” τοΒοτιποΙε , ππἱιιτ Ευ” ωἱπιᾶοπΙκἱπιεΙ‹, Η 
τοπάοΙετώΕΙιοΙ ωε8εΙόΒεάνο παπι νοΙππι, ΒειπιΙεΒεΙἱ σα!. 
άο]έις Ηνέιπε!ιΒάτει Ιοδοττ ΜΒιειίΕ. - Α' 1ιιἱ€ι_ἱἀοπ]ιόΡἱ 
ΙωιοΙόετ εΙι-:€οκιά6 κάπου ΙιὸτηνἱνϋΙε , ἱπιοΒοΙι, ωέι·Ιο 
ΒοεοΙι, ΡόπιωτιιοΙιοΚ °ω. ΓοΙΧωτ]άΕ, Ι:ΠεπιεΙε ωο8ἱτιτ :και 
επιΜιά ΒπιιΙιἰοΙἱονεΙ Μι·ιή. Μὶιιά οι ὶ8αι8ειτόἰε, 11ήιιάει' 
ΙιὅιηνὶνϋΙι άτοΙετατιάετε νειπιπα!ι εεΙιετνε, πιἱιιά ιιΊπιπιτ 
ΒοΗ εΒόει όεενοδτε, ωἰιιά ει' τόεινόηγοεοΙδ ΒϋΙϋιι τό 
Ρ6ιιιεἰτε Μενα > . . ῖ > 

ΒειιιΕτόεινέτιγοεπ:88Κ ΙιειωΒυτΒἱ 1188γοΒΒ]οευ Ρο! 
Βεϊι· ΙεΙιετ; ‹ὶο 100 ωειι·ΜιάΙ ΚενοωΒΒοτ ει' ΒειτιΙ‹ παπι 
νοειοιι Με; 'ε ΒΟΟ-ἱΒ ει' Βεἰτε3εόι·τ 2 80ΙιἱΙΙἱτ18εἰ: Ια-:ΙΙ Β 
ιετπἱ. .Μου ειιπιπιέι1ι ίόΙϋΙνειΙόΙαιτ ἱτιἔγειι ἰι·πιειΕ Με. Α' 
Βοἰτἐετα Βἱιοιηοε ότιΠι εισΒνάΚ, ιι. πο. άόΙεΙόττ Ί-τὅί 
Ιθ-ὶΒ, άόΙιιτύ.πι Β-Ι:όΙ 5'-ἱ€. ΠΒγειτι οΜεοτ ΜΒΜ: ιιτιἔω:ι πιό: 
1ιἱ, Έκι Η πηεΒΑΜημι τιιάηἱ, νειῇοτι α: (Η: ότι;ΙεΙς!ϋ έιύτι5 
εο!ι ?ιι168τ.ϋ:·τόιπεΚ-ω ΙμεΙποτ ἱτιιτιιἱ 10-ι6Ι ΜΒ ἱε, ότε σεειΙε 
ει' Ιιόιιχνέει:ιοΙ:. Βιεπειιάϋ 2 εοΙιἰΠἰτι8 ἀὶῇόττ; Νό:πεΙΙΥ 
ΚοτοεΚεάϋ ε” άντε Βια: οΙότε, Ιω” ι:ώπιόοπωιρ ΜΒ 
ΒοΙΞ Ί ότέιτόΙ άόΙιιτέιι Ι ότιὶἱ8 ΜΜιειεεοπ. ΕπιποΙτ άωα 
α' ΚοτοεΕεάϋ-ΒενεεεΒΙΜναΠ ω» άοΙ€έι!ιοι ΒόΡωπ, 
20-40 εοΙιἰΙΙἰη€. » ° ° ώ ι ν 
- Α, ΒαιιΚοτ ιώιπάοια άνευ άοοεπιβετ ιιτοΙεόμη Βο 

ιέηβΙ:,-όε μπα”. Ιἔ›-6ἰΒ ΜΗ”. πιειτειά.) - 
- ι ΝΑ ειειΒά!χο!ι ΚόΙοεϋιιϋιώ ἰε επι€επίπε!ι ,,τιύάδπι ει· 
Ρέιιιώι· β! ΜΙ", άο οεαΙι Μακη 68 ·ο:ϋέτ τιιά&τει. Δ' 
ΕδΙοεϋιιωΜε αΒΒιιιι ω: Μο" ει' ΚόΙοεϋιιι6ποΚ, Μ: ει 
εΙόττ τέεινόηοε :απο "Μ, ἰοΙἰοτ εάτωιΕ, νη), πηἱω; 
πιοκιὰῇέιΚ ,,οοιιτό1: ιιγίωει!ι", 'ο ειπα α' ι:ΗοΒειιπιπτώτ, 
ἐιὶπτΒει ιιἔγειιαιιιηἰι ει' ΒειιιΜπι Βοιοι1: νοΙ:ια, ἱοΙἰήἐΙε. 
ΕποΙ ΔιοπΙπω τοτωόειοτοεοπ 3ο8οι ΜΡ ει: ιὶτἰτΜιἰεΙιοι, 
τΞε "Μωβ ι38γ ΜΜΜ, ει' Ρόκα' Μνόπε!ό!ιοι ἰε. 

π 

` 1 Ό _ 7-:--*,__ ηι` 
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' ) _ Μ: ε!! ε' :ιεωΒιιι·8ἱ, :ιιε πιει· σωστΙσπσ€γ Πειτε 
€ιτόΒε:ιι:, :πιω σΒ·γ ΒοτεΒΒἰ Ρό:ιιϊΙ;Πί ΜόειεΙ:' σιιιισΙ:σ 
·Νσετο:ι!εΒ· ιιΠέΙνσ ΙΜ] σε νστἐΙΥτετεεἰτ. Ρόιιιΐοι·8εει: Μι:: 
:ιγἰτϋ ::ιε:ιΚεεεεΒε ιιΒγειε σειιρε:ι-ε:ιγενεισεετε. τσιιισά; 
«Η ε' Ιιε::ιΒιιτ8ι Βε:ιΙειιιετΙ:, :Μπιτ ει σ€σει νι!ιι€' Ρέπ 
ισιιισΙτ ετΙισσεσι: σε Έο!γειιιετ Ισει;Κότι:ι:σΒΒσ:ι, τ:ειτ.εΒΙιε:ι 
ϋεεισΙιεεισ:ι1ικόνεΙτοιετ!ε:ι Πιστω1:, ::ιἱ:ιἀσ:ι εε” Ρἱε 
σιοι:ι 'ε οοωΡωπωω άινετοι, σε σιεΗ;εΙ τω: Ιιοι:ετε 
νἱεειεΙιεινε, στ:σ ε” Ιισ:·σεΙισάϋ' σ!εϋ :·ε:ι€υ]σΠσπινο:ιε 
Νέα, ε' εοΠάειάτεε' ΒσΙΥσ€στ Μελ - . ν - 

· 7. δ. 
ν Δπρο!!ιοπ' 6αιι!εια.. 

ν· Κέσει2Ισ2σ7:. 

4 Εισ:ι :ιιἰτιὰσιι Βε:ιΙιο!ι' ΙσΒοι·ὶεεΙιἱΙ:ε, :Μπάση πιεσε 
ΙισΙστιισιτσΚ' ::ιι:ιτεμι 'ε σΙϋειεΙιεΙχε, πισΙΙΥΒ6Ι, πιι:ιισΒγ 
ι;στ:ι:ιόΙ:σ:ιγ ε:ιγεΕεεΙ:ιόΙ, Βιι:·οΡέι£ ΙιόΙ :ιισιισΙ ι.ε:·τόι Μ” 
σε), σΒγ έ:·ισΙεσιιγ σε:ΡόσεσΙ σνεετε σΒι·σειιϋ ειε:ιιοε 
Βε:ιΙετε]οΕ ΐοττειιεΙ: Η, τσηῇσἀσΙιιισεΒ ιε::ισι·τστσετ ἰἔσιιγσἰ. 
Μἰιιά από”, :ιιιιιά εφε' :ιε8γο:ι ΜΒΜ σε σΙεισΙσΙτ Ιέ·ρ_ 
ι:σΙιτσ νσιστιισι.ϋ νσΙστιιστιγ' ::ισΒοιεΐο1εεεότι, ι:ιι:ιτΙιε Απ 
ΒΕ:: Ιισ:·σεΕσάσει εισΒΙσι:-, άσ ιισ:ιι τεΙΡιώνσ σεεΙ‹ εισιιΒγ 
νό!στΙσιιϋΙ ειόΙΠιστιτ νοΙιιε Ι.στνσιόΐ- ε8ΥεϊιόΙ, :Με Μἰ 
πετώ ε' .ΙιιΡἱισ:σΙ›6Ι, σΙϋ, ει€ιΙ:εισδσε:ισΕ κε:ήιιΙ: Αιι801. 
1ιο:ι:ιεΙι ε' ΒειιΙε' ειί1Ισπόι; ::ισ€σΙ6ιϋ ιισιιισΠΥ Ιιστσε!εσ 
ἀσε-Ιιἱετοτἰεἰ νο:ιεεει:ε νιεειετσ:::ϋ:ιΙε. Μισή Έο:Πε ει 
σΙνεεό, σο” σι ιε, ::ιἰ:ιτ :Μπάση πε" Ιιετέιειι 'ε Μειο 
άόεεΒιι ἰιιτσιστ, :ισ:11·νοΙτ :ιισ8σΙϋιό ΜεότΙστσΕ ΜΗΚΗ, 
Ιω" Ιστσ σ€)· ι·σΒ·σ:ι σε είϋ€στϋΙσΒ σι·ιστΙ:, ό.σ τσΙἰσεσ:ι 
Η πισω σΙέ8Πστε 8ιϋΚεσ8·Βσιι ΐοσ·ειιτετοιι:, σε νἰΙε8τε 
36τισΙ:ο:· ω:: τιγἱΙτ Ι:ετοΙε ΈοΒεάεΙα, '::ιἱΙ:ὶιιτ ]301€108 Μι 

Δ > υΑιι.::ἶ` 
ι _·-ά 
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ιεεριιιτοΙιιι]ιοτι οΙεδ ειίιΙϋιιότ. 0Ζἱ~Β°Π`ιΔ~ηΖυΠΚ 
ΜτεΒοειτό!εΒ ει' άει·έΙε ΒϋεοΙι ω", ΜπιοΙι εάάιΒιΔ Πι». 
Βιι!ειτειἱιιΙιΙιειιι ἱε ιιενεινο να” πιονοιεΠειιϋΙ εοΙι Ιιόειϋ 
πειτε! τιιττοιιιιιΙ:. Μ Δ . , › ν -> .Η - 

ΗΕ Μ”. ειέιιξιά” ο!ε]όιι ιιιιιιι ιιοΙιιιιιγ ΠιοτοεΕσθ.6 
καψω! άΙΙειάει!οιιιπιειΕ. »Με Βιιιιήει, :μια τἐειἱιιτ οι·ει6Β‹ιε 
ερ8έειξοττάειιΙ, τὸειἰιπ :ι')ιιιι·ω!εσάόριζ οΙϋιιιφιβιτίιεάι·ιι 
ΙιειριπέΙει; !ιοΙοττ ΑπΒΙἱα @μιση πιω νειΙει ΜΙ)! ρώσοι] 
ιιιιιιιιιιοετ, "ΒΧ ιε ιιιΜ.ΒΒ π'.110ιτιιε8.ιιοΕ τότνέιιγοΚιψ 
τι! ιηεδΙιειτάι·ιοτι _ῇο€ειἱ, ε( _Βιιι:-ιτωιάβ υι1ΜΜπι ιιμιἔἔη 

τἐιεειῇιιιιἱςιιι, μ.ιιιιιιι ν;ι!ιδιιειΕ ριιτιγἱτ€ι Βἱιτοεἰ@ν:ι,ωιιιἰιι£ ιιιεξιωχιζόΕΙιεχι. ΑιοιιΒιιιι ά πισω ειιιιιιιιά!‹τιιιΒ πιἱτιά Ει 
ειιιπιιιιΙιεε, πιιιμιά ροάιεε; τιιιτέ58βε!ι Βει]οεειι€ωιιάτ ιἔειι 
Βοηιιιι:Ι;όιιι.εΙοιιιιό ει'ιεειμεε!ιειάϋτ, ΒομἀοεΙιοἀιιἰ,ιιιιΕΙ;όΡ-ι 
Ι9Ιιςιιις.ιιιιιιά 1ιοττδιι εε8ἰτιιβ Α' ΙοιιάοπιιΜτά.Μ Μπι; 
Χφι63ιέι _εοΙ‹ἐιἱΒ· _ειοΙ€Μι μια, Ιιοι.;γ Μαιο :ιιοΒγιρόιιιτ 
ειιιιιιιιιιΙιειτ ιειιήιειιιιιι!μ 13ο ιιςιιι τιιάοΙ€ τοπιειΙππάιι.Β ιιιιϋιιη 
Β[ιΒ9$$Β0τζόΙροεηΡι ἐιιἱτιιεειιι ίιι0ΕΜΕ-8 Η οεμιιΔειως 
Ιιρριμ,_ιιιιιιι μ; Ρι·όβειτι1εςιωμιιι ειοΙιάε.- Ηειιιοιιι οι» 
#εφόεισ€=ιεπ 110 891!ω πω, ΜωΙ99 ε>Μ 1“ωμψτ ° 
Ιι98,ωΒόιιι6ΚοιτρΒγήιι οι βΖιδ8 πέη:Ιειιιιιι ΔΗΜ: Βιιτοειι:ι|ι. ` 
μιιτρτηιριγοιι ειδ)·ϋτι τιιι·ιειιΙς. _Ειτ. πια-μη ΙεΙιιιτε; ύω·,,_Ιιό8Χ 
Βιιισε=Ε.Μαήει€υθΒ τύ!ε==- Α? ·ιι€ΜΒ.Μ ιιιαγω 
Μ-:ιτέϋ,β Ειμαι ν8€Χ.β]ΙΣΑ ζιετς1ι,ι ιέιιοιι.ρΙΙ)· @μι 
ΜΗ .εωε;ινοπ Βεωμ95% Θ». Σ >Φωι. ι=Ι=τωΙιάκιι ω 
ίει(Μ·ΒΦ«Φόι γιι=ωιΜΜΜΒιιιι4=ειαισ6σωμ Μ. 
ιεΞε-ιιιικειιων91· ω9.ιωθ @Μι ύ1=ΠιιΡω 
Ήι99ΦειωμέΒιιοτιΒἱιθυψ(πεκι>φα9Νικιά6591·Βιβω 
ι49Ω-!ε9ιπ!>84.ει ΦΦΒΦιΨάΦ;ιι6ΜΪ ω” το:==>π Με 
Ρεὲὶε επ !οτεεΦΜπι1$Φυνεει όι>Βιιθι>ϋφ ι ΗΜ κή 
ι μ μΜωΦύψευθ24 _.! β~ἔη8·€ῇκΡ .Φ 18% Φ888Ζω- Φ” Κέισ1ι. 
«κι 41σι9Φι;ιεικι ε=έιν·κ9ιιιυιιιι61ι98 σε=ό14%ΜΜΕΕι· 
ι€ιέιέΠι ιιΜΜι Ρέισιιε1%%$Φιι€βϋΦ ει€ικέι9π 
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60 ΚωδεέΕόά1$Υ 68% ιαΔΒεωεω2 ε68εεεκιωΙΒοωα»Ε6ιΩ, 
α: 2οο,οοσ Μ €σωω.5ε ιεόιωκ έωε @Με Β6ίΒΙέ κωεω 
ω» -οεέιΕύΒ7έά ΡοΕγτοπο& ρόκ1ιΒΒΙΞ ιύωμ ωω1ειεεωεε: 
νέε !ιο!όαεψόΙΐ πιήΝά νἰε5ΖαΗΖοΪὲιτ; Πε ΒΜΒε'; εϊού· 
Βειειτιοε ΕΘΔᾶἐιΙἐὲἄὁέ Βίξτρει1Ι;τε Με τόνε! 'ε κα' ΕΕ: 
τοεΙαοάδ «πωπω ἐὁϊ ἐν ΜΝ: Εόπι€6Ιδή' πω” ΗιΒΧρήΆΕ 
Μαι ι16”Μα Κω σπίΠί ε ει' κό" @ω 1ά8ΖέΜΗΜΑ 
Μπι τάι·ιιοΕοΕ τ:ίπειώΒ ΗεΠιού1 μ' Μὶὶιἀῇιττ Βε!εϋνκ-:τΚειδ 
ιεπεΒοηέιε ἰιἱὅΗΜΒ ἔϊἀιὶ*7ἱ @Πάει εεεττ 3” Ιιο€9 τἔὴϊοΕ6ἱἔ 
ΜΜΕ' Ι56ι12ότ οἘὸεΒἡΙἔόΕ,° 'έ οπο! νη' ἴΪειὸβετὲἔΒ”εΖ ε2ό!ξϊ' 
ΜΙ;; ΒοΗ·1πϋ 62 ε” ν όέ2Έκδ2 Η ἰέἐεμ ΒΔΕοτεεἔΒτΔειΪαἈιὶΪ 
ΜΗ. Ιω' Μ? ΜΜΜ; εδΐ Ι6Β'οΠ.6κΥ ά' Ιἔ6ἰ6εΙἐ6`ἄϋὲϊὸΙΐ ; Πέ 
εοφ €ειΦωιεωι εότ5η Μι μειωεΠε1ξ ιεεεω ιωμε επω 
ω, 3 ¦ιωεκ Κἱε2εεΜΑΙ£ωϋ1€ωπ ωε588Ε έέέΐτΘΈΐ,· Με Μικ 
ω οπωζ ερεεατεεεετ στα! Δγά3Ε: &° Εεπ&οιΙσπ ωκε·ε 
Πω 80ΕάΙ'δ «η ωω€ ΚεΐοέΐοΕξ ιὸωεσω5·ω!ε ω» «Μεσϋ 
π· &ί·δ.πη όε ο2ΐίεϊ: Θέ:26Ε' ειὰὐε$ἱἑνἑὲ`ε' ήτιΒγ6ϊχ ΗόιάΕι2ίί 
πιοπιτ.“ Αι €2ιοΙ` (&οέ·Ι:#1Ι'Ε6'δόΙαιέ (Ξὸ”Ι·ὶἰεώτΐ1`ἱίΙτρΙιπεΪ:, 
ω· ετιειωἐΙεεε=° δυεϋω·ενωεωετα· ίιόθεέτόΚ. ω α' ω. 
Ιει$ἀοιιἙεὲΡἱ τιταπά·- 68 ιαιϋέΕ-11ϊϋίδ5'6% «κι νὅἱἶ€ιἘόρ ΙΗϊ-' 
]ϋπιΒόιωΕ, τὸἰιιτ έ' ζΞΚπεΕ ει: :ιέι*80Ί ι*ιγ6Ιν ἔὅΙϋιΙδεε1ϊ 
δἰΙϋεἐτειΉἰτΙ; (ϋίύδε) 1ΐέ:Ήέτ @Φ .Μοἔ 6ΐι€ωΗΈΗθέ ό· 
ΜΒΜ! “ΜΒΜ νοΉη° ω” Βάιιι1:ίίϋ Μεετεεεεεε Θεμα 
Λεω ΜΒΜ ω>ειψΜ ἐἔ ἐ)ιι'Ξέίὅἱ τειιΉΗΜΈ Η θιεΗιοΙξ Βέ6 
θοτεεΞ8έ18 ιώπωω πωεω.€€ι;εωι εμεεεκ ίπξβϊόέ2ΗΙοέέ 
ω” καιω; τωπεσ1ς· @Μ ωωπ1ε Ε65εε·ικι1ε; 8ἐς›1‹ε›£ε ώ 
με2εωει;·1ιεΠεωιω εεεέΐ ιζστεεεεμε ειιεεω Με απε18:επ. 
Α1Μ26ΙΜΜβ€δηέ·'έ')άδΜΒΒ Μέι· 650€ ω1;Εξωη ωεέ 
8ιοΪἱἑΙἔ"ΕἔΗΒ€;'βὅιιἑὅΪ€ἔῇ 31626301; 1ΜεΕί5_; Β6%κώεϋε 
ω ω. ΕΜΒέΒϋΙώΕ εε 81ξ82ε11ε65 επ ΐσΙΣΗΜ: ε” Μ; 
ωεωεω.66 Δε α, ΕέΐΓιιδιωθβ πειεώεεεω κό” ωωι οσω 
8π1ἱΕΒΒΙεπΙἔΪ-Βεὶςῇ ;;εωι€6Μακεσε «Με δἑίηὶΗ επωω. 
έε νἰωωεΖωεωἐ- »ΜΙΒ επι κι εεεώεεεεεεε ει' Ρέω 
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ιιΒγιιιιιοιι επιηιϊωεω6Ι νοΙι, ει, ει' Η ει' Ρόπιι-Βεριι, 
τε"τωέειετ ειετἱιπ ιονεΒΒὶ 8Ζϋ118ό88ΐ8 ωεΒἱκιΙ: οει!: ότι 
Ι188·γτα. Μἰἀὅιι ε8·)· ΒοτοεΚε‹:Ιὅ ε8γ πιἐεἱΚειτ οΗχ ατα”, 
ότιιεΙποι ιιτιεἰτοττ, Πιό! επιειιιιεΕ πω:: “Η Ρόπιο ΙΕ·:τόνο, 
1οΙιεωττιπιεπηεΚ οιἱωΒοτὶῇι; Ηπε|κ οι εΙϋΒΒἱ* επειγ 
άπι.εεωιϊΙ νοΙτ ει' τω, °ε ΜΗ :ῖιειιὶωἱτνἐιὶ1, ήϋπιιϊ Μετά! 
δι·νεπάεττ, Ιω" ει' Ιιόει ρότα Η 'ε Βειι6ΜΜάώΉι[ποπτ 
ΜΗ! Βα]Ιόάιιίει. Α' (ἱοΙἀεωἱ1ΙιεΕ Και Ιαΐιτ @Μάτ 111.ἱω 
Μι τϋΜ:› ΙώειΡόπιι νοΙτ, :Μπιτ ει' πιοπιι)·Η: Μειωι Εἱιώ 
Με ΙιοΙΙεττ. ΕιιιιόΠ”οΒ·να πιετΒετόκιοΙ: :Μιά ΒιοπικνοΙΠιθ: 
ει' Ρι·οτ4-:σωππιΕ, πιἰιιά πιιΒιιιοι···αιεωόΙχεΚηοΚ πια; 
ειιωιιιέΚιτ'ωιΒιε ΙειωειτοΕτι Μτε!ιπιξμ Τ6Ρό°πιιεἰΚ Με» 
Ροτἰτεὶεέιτει, ωίπάειιτόζ ΜκιεΙα Με Ρόπιο νοΙΙ:, ιπέτομέΕ 
Με Επιππιτπι ίοΙνενό!ι Βἱιοιητιἴεω ἱᾶϋτο, ύ" Μι” Θ 
Μι·τοΕοε κι:ΗιιΕ :Μιάου ΡἱΗιιιιτΒεπ ΕάοιΡόπιιί1] πιο8].€ερω 
Βιεει. Ειοιι 111όάο11 πή11άειι νιΒ)·οποε τπειεέιιιοεο!ιηιόει« 
Ρέππα: ει ὅ ΙιειϋΙιϋτι ΐοτΒοιτ, έα ὁΙ‹, :ιιἱπά πω; ίΐοπτιω 
Μόεο!ι ι·ιόΙΗΠ, πω: ε8γ :ιι οτειίι€τ.όΙ 308οεάτοΗ: όε Μ 
τεΙεεΞωτι ΒιιιΙωάΙ ειο!ιοτωΙι, οιιιιοΙκ ππιἱκιάεπι ωἱνεΙο:οΗ 
ϋιόΚ. Μάτ ει' ()τοπιαννο!!' ΚοτέιΒιιιι εοΕΐοιόηενεοΙ:ΜεοΕ ΜΒ 
ωιωι, εΒ·γ πιγἰΙνΔιιοε ΒεπιΙι` ἐΗἰιἐιειὶτι. ΙΜ Ικοπιο!γιιι 
@Μι ε.οπι ΐοἔωΙι Ιιοιά; 'ε Ιαἰτιτιὶ ΙοΙπει, Μο" ει. στ411ηπ· 
ότιιεοΙε ο!!μιε μνιεΙαποΚ* μ3ι!άει3τι πιἰπὰειιε εΠ:ϋνοττώς. 
Π. ΚεΣτοΙ)·' ι1τιΙΒοάύει εΙοΞόπ άοΙΒιιΙι πιέε 3οΒΒΜ £ώγ8. 
ΟΕ α' ΙιἰτΔΙΥ' ειϋητεΙωπἰ ραιόΗΜάπι1Ι έε- ΡΜ'ιειί!ΕότΗ 
Γοἔνα ει ιιάνετικιΙι ειάοτι ΕϋΙοεὁιειιόεοἰΙεοτ 10°/0-ι=ο, ω: 
:Μπάση ιιτεΙΙόΙιτιγετεεόδοΚετ Βο!ὁειέιπιἰτ.νι 2θ"/0-τε ἱ8 
ΜιειιαΜΒοτάΙ:. Μάι· Μι πιἱτιἀοιπιεΙι, α' Η :ΜΜΕ ΡόιιιΜση: 
δε, όι·ϋπποετ ΜΜΟ: Β('/0τ:; όε ΜτεΙϋΙποτ ἰΒοπι _ῇόΙ ίοιππωικ 
ποιτά!ι, πιἱΒ ει' ΙιὶτάΙυ·ἱ ΙιἱποειἐτΒόΙ (οκοΙιεςποτ) Μἱωι$ιὶ 
Μή, 'ε ὶὰϋτέ$Ι ἰἀὅτο τϋΡέιιιώ|ιοτ ἰο Ροπποειπ ΕιΡΜΙκ. 
Α' ιιοιιιιοτ' πω” Κάνει Μ: ΑΒΒιιι @στη ΒοΕ;γ, ι1ιιιΒήι· 
Ατ:ΒΜι 8ειιτΙιιμΔ8ει ίοΙμοπ μύτη πιόε Β σ' Ιιειιιιω;οΙκ 
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Πωδ(“€ΠΠε838 Μεση εΙΙοιιεΙε, ε6νωΒει6Ισε εΐ .·1'εΙ:ν6 
ιώει:58ε!ι εΙΙιιιιάιόειι ιιΙσεό!:, ει σΙσισ::ιεισιισΙ: ευε€ειι πω: 
Με, σε ιεἰ_πιίἐἱρειτοε νιεωα€ειάε-σ::ιΙισ: :ιιιι:ιΙ:ε1ε'ά”εΙε 
ι.ετεεετε 38110! Ρό:ιεμ.εϋτ:ι.στδιι&εωει:ε ιισιιι ιεΙεΙΙιετε. 
ΕιεΔἀἰΒωΦεΙΒΩΜ πάει; 1θΤ2-Βσ:ι-ιΙΙ. ΚΙ::·ο!γ ε' :ισιιιισε' 
ε!κει·ετιε σΙΙσπ,::ι:ΙΞωτε !ιοΠειι.άι Ιιε«ΜΒε:ι :με :ιισε,;ειω 
::ιιΙνε:ι, ει ε:τεμγε:·ιιεεΙ:.:ιεΒ, Με, σισι·ι ΡἱΙΙεπεΦε:ι Ι]328ε5.2θ 
@[,ἐ_£ΟΙ'ὶΙΣ&0ζ ι€ό:ιδσΙ$ΦΚ ά_Μεσετε:ΒόΙ με ίιισισει :Με 
εειτεύετετε. Επι ιιΒ·)εεη :μιση @μπει πιισΙΙσιι:. @νει .Εεεε 
Ιεσε6ΒΒ:σ 4:6ρσιιιε .σε ]:.ε:τιεΙ.0$ .ισΙισεσμι τ Ι:Πιτσια-. 'ε. ειἰἀἰε 
:ε θ_"/ο-σΙ Ι:ε:ιιετε!ε:ιό. @Με ει σ!εϋ ·88όε2εη”ωΙε8·δβΙΠμ 
ε' :ΜΜΕ ἱε ΜΙΣ· ι·σεάΦΠσ:ιω-ισΙίσείι!πι βο",.σιε:ι1ιεπΕι 
Ιισ!χσιτσεσιβ ΜισΙσ.-ΜσΒόεισ:ι :ιισ€σεϋιάσεωσε ειιιιιψόΙα, 
@κι Με νεεγοιιοει εεεΙεαΜπιεΠγε.ΚεεΒ ειόεεΦ ΜΙσπΚ 
εΙΙοιτεΙι,_ισιιΙεπισηιπιεπει:ι._,. .Πω Ν η Η. .μικ-. ..Νεο 
ν ε Με ω εἴ -ΙεστσεΚσάϋ ε, ..Ρεωεω Με "εεε 

άβει.1.ΑΔι 1888:Ε.1 Γο::άι3Ιετ ε'1:ο:ιιιιιιιηΙιοιε Μιει:1ιεΙ:,εω 
ειεεειεεεὶετ ΙιεΙγτσ_εΙΙιιωάε. ει' εο!άεωωισε.ΐ οάσεωχ 
Ισι:ττ ίσΒΙεΙΚαάεεε:ιεΙε«γεεειεΙ102Μπιε:ιμΙ.νσ€σ νοΙι.,- 'ε ει 
πενετεεΙε ε' 1ιεΒιοτυξ :Με 1ι6Ιτε68επει ε'.·· ΡΜΙἰ8Μσ:ιτ Με 
ω! ισπάοϋ εάόΙε' ε εαιε1ιεεΜεεε3εωεεεεοεσεω 
ξσ|ζσ`. σΙϋΙσΒιέετ (Υοιεσιιι188) Εσ:·.σε:ιἱ,, ει; εισάιεπ05Νε 
Μ!» ξσΙιστελι , ε!ει.τ Βεριε, πισΙ|γσἰωε'ι. Μι!εεόει6Η εεε-ι 
με” 10:τ120/0% :ειπε ε:ισιιόΙεΙιεειΙΙΒΜσε] 20°Αιτιἱε Με 
1°σ2$81μ. .Ιεπιστ Κσ1σιΙ:σιό:ισΕ- -Βε:ιΙασ::νσΙ:, ιἱε ισ:Πίιε ειπε 
16ϊίι_είψε Ιώβ νιέ&Ι'2.16%σΒΜ.ΒΜ01°8ισεδη!πισε,. σ€γ 
ΙεδιΜΜΜΒε 603ν:ισ.1Μιάό επι1οσι·,εΐιωεεεεεεΙ ειΙιεεεε 

ειόη6|,_Ι:ἱΙς=,ει εάνετικ5ψ Ώροι; :εε€εειιΚε::ιειοΕ2ηγσι·σ 
εσεσι._μ0επ ι έέτϋ1$1σεϊ ισιιεισάκιΙω ειοΙ:ιειΕσιόΕ!ιά| ι Ιεἱσεἰιεισ 
ει, ::ιι.:ιάμι:ιερΙΙγ πιι:ιιεισεσΙισεϋΙ,ι ΜΜΜ ά_οΙοε'Ιιεει:ιε.ε 
εΠεΠύ,ι Παει Ι;ι1Φ3Ιο. Η ν: ΑΦεἰἐΒΜ αιτεΒεβε:ι. ε? ε! ειεΙιε.4! > Δω 
8|ιεΒει:_ ιε ΈσΙσεισΕΙι_ τεεεε_ιΙ:ρεπειιω "σε εισΙε::ιση!ισιω 
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ΜΈβ'ΜιιΉιϊάΙΝΜέωπ2ΒεωΝΗΜπ·ςΜΦΙΙ:Μο $ΙΜι1«Βόεά8·ο, 
:ΜΙΒ ·ΒιέΜΜ ΈὅιΦΜΒΘἐΔὲΒΩτπΪ Α? Μπάοώ Μιιι!ι-ώ ξ πω Π] οΙεθ 
«Με Μ1ϊ-9!!γο ιό--ιπσπακΜΜΒ :ΣΪΙΑΒΜΒΜΒ επ σιωά6ΙποιειιαΕ 
·εΙε1Ρ£ιηἰ;·-#ω#&° · Με: 8ιιιιικ· ΙΦωση" ιπειι·Κί82όεισά· 6.Πιστοε 
1ιθΜΜεΙι·ε' ιε»εω Ρ&ωνοΜΒΒ:Βατι α ω· ατο.1ιγάι·ιι· 
εοΙαιι€ιΙ ·Ιοιοαα°=€=τωοπαωε, :··1τιό8 πω» νεΙάπιεΙυίο!ε]τνω 
ἈΒὶΪεπιἔΒΡ:ΒᾶιιΒ6€ἰὲάἐιιΑΧἰΞΗ3 νεΙει1826ὶ ,έ °8.81ιτ1αϊΦιέ8%ή 
ειοοτειἰει' ειεΒιιἀειᾶΒειὶ ΓεΙοιτἱ οΙεϋεὁΒὸτὁΙ Κενέεπι-:ΕνσΙτ 

·ίο8αϋπει. $ω;ό%όόόΩ"“είοΕ0ιϋγ άπο” οπικαεΚι-:τ 
&δ21:έιτεε88€6ΚπεΕ ¦ΙΝΝΕάΚ·:” °·',Μ'··'· Δ ΜΗ #.7-?:|'"-;- ά? 
»Η Δ Βάι15Ή Βῖττοο ΙψΜᾶασκ ·Μειώθ,··άσ πισω πο.νώι;· ιο 
νέΒΒ[ϋ “Βἐ2πρωἱΙείΌἔΙιιΙΩυ ·ι ·”:·σωΝ ;!.6Σ!ω ε Μπωἔ›-›>:ιω · 
~ «μή. Μ -.μη· <~τ. ›·νω Να =ΙΣ ωιϊω:«ΜΜ ηπα με···Μ 

ι " αν 0 @κ .!-·ΪιΞζἴΈ.Ϊ/)Β°Β8 μι· ήδκβ ΐιωμτ;ω μ;» 
Η ο τ > ! Μπα· ·) ε κ .=·.›·.ι·τ.: Μ» .ω.·ε= . ι 42419ίλυπ Φ α, λ 3κΐωδ .·θ'θ' !*'ὶ Η      

 

.μυ 1:Επωω%·- υ..Β8:-:.1 ά 6 Κ·ευ.»: η 5ωυ»›τω.1 
:Μ0Ν%Μἄ Ξ10··Ή ἰ!:κ-:τ.μ. Δ · .2:4ι:__ ,ω)·1 :>75%1··σ 4μν°> π;; :β 
Δ Αι ιιειεοὶἰποιιἱὐωιΜρῇει+ιιιΙιιῇὰοτιΙώΙωο” ΜΙΠΒ75:ΒΜ· 

@ότι °νειΙ:η-Ι ωοΙΙυγ0τωι'.> Ικοτωι€πηρ. ει!ιΙ«οπέ ειστώπέιει€Βεπ 
ίεΙνδιω Ρεπεπεοπ' ω” ειετἱιιτ, μωιεδωι(ωι: οἐ8~οι1ιιειἰ 
ει: Βγ6τω·' Ει.πιτήι5τ ..τρυτιΣ~ 828ΙΙΙΒτ .ω16ει, .ΔτωΠΩΑθίΧθΟΟ 
ετ.·ιΓοπτ-·τ.6ρεΞιιιι ει!ι3ἰτὰε'>ύτ_ῇἐιι Πϋ_ῇτόΙι όεινο, 'ε :ιι Η 
10 ΜΡ :Μπα τοΙτ πω;;; πιἱτ ἑιειεβπΙἱτεοποειρώνποό[ ει' 
ΒοΙΒει4ΒειιΙαοΙει·όΜεΙϋΒοιοττ.' τόαηΒΕΠοι.- Α? Ε6ΙοοϋιιιϋΙ: 
κα" ΒαϊιΙστόπνεπΥεεεΕσ.Θετφ:Λέω οΜπιότειι 1πά52882Μύϊ 
@Η Ο8ΖΥΘΪϋἰΙ1ϋΙΙΚ·μΠΙἰΙΠ1ΪΒ28ἰΤόΙ1ΒΙ11Σθ1ἱΙ1ὐΡ-Ι94· 50 @Η 
που εεϊτεεἑεἀὅἔώ εΜκιι!καΕ, οικω -ι:πίπιειΙατι: ΜΑιι€οΙΙιοπ' 
Βε.τι!ι1εύ·Ιιοπωάαγιό3εωόε Μι·εαΜ6·π.Ή ΝγετοοόΒϋ18"/0 Μι 
ππποτ, Πε οωπΒἱνω, .1εω6Μά!εϋΙωά8%2Με Ματς ένοπ 
Ιιὶπτ 4000 Με ίοιιτοη,-·ϋεπεσεπ100Ε000·ΐοπιστ·ΒϋτϋτΜΕ 
Η; «Με ·8.ἔτ1:οτπ:ἀἀιγ=-ποἱιἱΡωπιο8:.ϋ ιιβοει; Α' | τει·ικω8' 
0ΒΙεωδωΙ ὶὶ94·ῷοιιῇιιΙἰιιεΐ2ῖ~όπ ω». έσω ΜΜΕ ΡΏΙ1$88ϊ ειο!κ: 
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. ;,Ν τέιτοποέι8 -1.01·νότηεοοπ ΜΒΒΙἘΜΒΙΙΒΜΗΦ&› ἔΦΕὅνετΕειὅὶ' ειέωάιπ]όΚαι, ΓόΙάοΕο;, ·ϋτϋΗϋ Μιιιια 
τοΙαιτ, πιἰιιἀοιπιωΜ Μικτό @Με .νώεὰτοΙκιἰ,.·οποτοιπἰκέε 
εΙνειιιιἰ, ΊιειεοκιΙόΒόρ πιἰιιἀωι νέΒγοιιτ κ.έε $ΜπσΒο: .Μ 
εἑτοΙι1ἱ -”ε ιιπιΒἀΙιοἔ νἀὶωιιἰ, οΉππειικιγἰΒεπι πόπιίδρο.Ηλειφ 
ωσηινόμόε πιο8 .έσω ειοι·ίταιιά1ει; ειἱιιτιΞΒ·γ πι' .ωφέ 
ειστιοτ.τετ ΙώΙοεϋπ οάώ,«:ΜΗιή, 0,8 από! :επιθ.εΙ!ωτώ 
ῇο8ει 'Ιε€γειι." 

1Σιειιφοιιτοτ σ.ιοπΙπω απόΒ σ” Διοτι Ϊἐνἱ τοπ09Ιατ 
ειιοτσεΒειαι ιιαο8Ιιειώτοιά, ππιἱειετ1ιιτ: ,,αΉπιιιΙεπεΙε εισαι 
επιειΙωά εαπ ]όειάΒοΗωΙ, απο ἐιτιιΒΙιειΙΚοτεεΚεἀκιἰ, να” 
τιγετόειΙιεάέετ ϋιιιὶ (Ηνόνε ει: .:ιτειιη4ιτρόε οιΠετοτ), εοπι 
Ροὰἱ€ ει' Ιιοτοπιά!ιοττεττοιό ΐϋΙάεΚω να" 36νεάοΙπιε 
ω; ωει€61ιο2νάΙτατιβ εειιι›»α':-1ιἰυἐ!γιιειΙ‹, εεπι Α' Πτώχ 
πιόι·ιειΕ, ·οιι-:Ε' ότόΙώεεΜεΙι νειΒγ ΒϋνετΙιειϋἰπε!ι Ρύπα 
ειιωπι-Μ νειΒγ επιππωΙαιτ =εεπ1εωοεωπἰ «επι οιιιΜαιἰ 56 
νεάάΙππώΙιτε π” 26ΡάιιιώΙιτο, ειεΙειιεΙ‹ κιόιτιἱ =ι·όειέι·φ, 
ό8άτει νεΒγὲ8ειἰτει 8ΙὅΙε80ιηἱ να" Κ6Ιοεϋηϋιώ; Ινιιιοικι 
Βα·ει' ΡειτΙἱαπιεπι' ωάτΑνειΙ 08 !ιοΙΧΒεπΙω"ωνώ." 

Α' ΜΜΕ” ΒετοεΙιε-:ὰἐεἰΜἴοΒΜΙιοὰὐεεἱ ωΙιότ ~οειιμ3.:ι 
νά10ό-ωε Ρέπιτ.τάΠΚΜιτα ειοτίπΚοιιιαΕ. -Ρωπ 1ιόΙοεϋ· 
πόιΙπετ ῇόεΖΑΒ' όε Μιὰ' οΙιεὶΙο8οεἱτΑειἱνειΙ, άι: «καψει 
σ' ΙπιτἐιτἰἀϋΒεπἱ Η παπι νι3Ιαϊε' εεοιόΒειι Ιε8οτται)όΙνά 
πιω 18ιτνετσΞέ' έι:36ιωιά3ει ε!. 7 

·πδ”ΐτοε1ΞϋΙετ'<-Εοιάόεο ?ο ἐ8αιδεώεει ·ΒΜιεεέΚ 0Βήγ 
Ιιστωι&τη26πι (8ονσωου), =ΒόρνΞεο!ϋ .1εοππούιηιότει ωο 
Ρπησ8ονοπιιοὶ),έ6Β 24 0ὶΒιιιΕΑτότε,εΙιἰΙι -ει' πέιτ.ε:ιε68·' ωδ 
]έιΐ Ιἑϋπ“Π νύΙαειωεειιηειΚ--ιτιἱπἀοπ άνω «πιαι·8:. 25. είε :αρπά 
Πε 25·Ιω !ώπ.·--·Ειωι ΙιὶνειταΙοεΕοἀόΜΑιιἔοΙΙιοιι' ειϋ« 
Ιϋττοἰ νη), τό1°νό11γο5ετι &οιιοιπιοιιειΕ4ο"ωεΕ, *απο 
νδΙετο πω· εεεωό!γόΙαο ει'-ΙπιπΙε' αι[αΡτό!ιό]όΒόΙ &ϋ 
νοι!ιοιό· 1°όειο1ιοΙ: ωεηωω, ιι.πι.- ει' Ιεοιπιόπιμό 4000 
ίο:πος ει, 0 ΜρτάεεΙϋ -Εστωι3ιηιό Λ8000-ει , 66ε=τωέπάοκιίΕ 

ω 

ΔΔ ““°-··-- - ---- - - ..Α ...(5 
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.#··-ιδ9 ···: Δ 

:8999$Ψ3:π%π 1επεΜ30<6«ΦΑ«Μυ Μ:: 
~‹ω ΒΡΘΡ ιΡ94ΜΜΙΜΕ σε” Μ>νϊ881ϋ 

1ε6ΜΜμψω2Β95ε.8τι4=ειιι1φω Μεοεω 4 ΜΒ 
.1ιε=ξ164ειέΒ9κ7=ω 4ι9ιό=9εο=. ΜΙΙ: $νεψ' . άο1εω 
ΦΙ:ΜΜε; =4·'_ ε>9949π $=90%ππώ . :ἐξ Μ:=ω·ε ΑΜ 
Φ ΔεεπόΒ .9=>4€4!ά-Ε9· ω .ω39»·>, - Φ====>4= <ε=μι491 Μ· 

19Φ9!11;8' Δ»4ε=«ε4ε'4ποψρ›= =6Ε<€1έω‹Ι<Φυ==;ε1›ουτ4σε· 
τεεόΒόΒ6Ι να” ]ϋνεάοΙω6ιόεόΒ6Ι, καιω ο1!3, _ημμιΕιψι 
τρΙ;1φο!, Υ ηιη!μοι Εχει;·1ξςθο9τ' Μ.Έιξςρ θρεεε,%φέ. ζ @μωβ 
;ξ]‹; μιὶηάεπι ή!!μ;ΦΒεΕ Ιοε;ιΙάΙ;Β @βρει Έθητςτ 
%σμϊ-9Μ8π ΜΡ€95Ψ-ψυιϋΚέ.ΉόΡ #3 Φ ΜΜΕ 
ε' 87ϋΙ689:-*ύΨ$ΨΗ7 έ8981ωι& Βἐε6υε6εω=ι ΜεαΑζεμϋ· 
Μελ νσεπ Μ ειιι=Βετ..εψύτεε6νεΙ_ »ς=ι);Φωμμωέ«ι€η 
Μ” @εν .ΚΦΖεεΦω Φττ=εεέΒ φυῖΜ Με· 49%, β 
άφος;ωΒοι·- ΙιοΙβιιερμιώμη; ιὶε 9β%ημ1μιω βιξεηΙερέέι 
Μπιγκ-μ' _ Ιιἱνἰιηε6ἔάι·α μψμάεπ _Μή)ρφι ζΙψοςηςμ μεμβΙ;ξ 
ΉΗἰ›ἔϋΖ€:€ϋ!ἐ5© .ϋἐτσΜΜε -,=ι° Β6=ωςπεΒοεω19!επΙθω 
ΥΝφ%ό ν "Ρ89Ε Α6ϋΦεόε-= Βο2Ι==9 >πο11€14ϋπέκ1=Β998' 
τεετϋΙε8.”48ειι%ις@επεΚψξινο, άειΞΗ μ98)=ύ%9μ3ηιΡΙ. 
1ήΙκιβηόπηςΙι πο 5εμ9η]ςε;;έμεΙς μι( ιᾶηΣἑμγ;ἰνι-›Ι." 

:Μη €>Η=νἐι Α! ΐ ό”, Μ” Μ96:δε ἑ-ἑὶΖ99199Θε› 
*ΣΜΥ μοβ· #Ψ8·ε!:ἔπ(-9€$μἐ7ἱ £ΡλΨΩΡ$ἔ#$€ἩΒἑἑἔΨθἐωΨ 
8,ε1!Μ199Ρ· ~ ° Έ ν 

Α: όεινεξό·ΥϋΙι 1,200,000"μ;,(.έ9ης982$σΒ;μ;,φηψ1Ε ΡΑ. 
Ιώβ οεόειςιι αΐ.!ε_ο;φάμμα1η!φ]ε;ςζωό μα' 108.%ώ.1°88.· 
Μή. φὶΒ6Ι Ιιότέ;ετοε μιφΙομε;π νγ3εφηγ Αιφ16$ποια. 
Β 8)ἴε ι ε: π· "Μ ΚρΕ111έ.πΧ_ί = αςἰόεἔμιειΙι › χώΙεκφα8ήτ,. 4 
,έ 0Ζέττ α' 4ὶύ1°88εάΒιιεΙεἐὸιι)~ £61ο»μω9191Βιβφόωροκ Κα· 
:Μακ ΠιοτόνΜάρο.άειοι€ ει'- ΙηιηΙι_ ιι€γαι:Ροιειι μι111πώ.τ 
ει, 166ιζψεό8τό[ΜεειειΕβΙο;ϋηιέ"μόέρεά;Έ 1Μιςιάρτι Ικα 
πμμ ιιόΠιὶΠ. Α' 1ιοι·ωάιιγ,]ιότε!ειγόιητπΜ, _ωεΠ7οΙ:οτ ΕΦ. 
ιοηγοε Ι 2ι·ειάΒοε 36νος1ι-;ΙωοΚ' 1φΙιβεόεε : ΜποεΞτοπ, ~:Μ 
ζημειΙι' Ρέ;ι;ιέιτάβα ει: ε!εΡι6Ιιε'Ιε6Ρνὶε9ΙῇεἐΤο ΒοτήιειτςΙαπ 

ι/ 

· σ' Α.. .`_,. (β ί°ῖ`-:`; Δ -./` ή 

·ι 



έ Π20: 

8. Μου ΙιδΒάδινόηψ:ΦΕ6ΙΙΜΒΜ· 'Β8Ι1κ30ΒΥΘΪπ· Μρεω 
ει' ΨΒ28π86€ Ιτϋιό=°- ΞεἱωτῇεειΒοιιὲΙϋ πιονοιόιεεω Β'ΩΡ6τιπ 
ἱὶΙΒι1, ΜοήεΚετηπίοΙ681:· ~ΕϋοΙε!πό!ο· Πιοει1Β .- ει” 
ΙΠἱΠωᾶ£ἴ:›ω ·κ ν · ξ» ( μ., #`·€Η ·· δ· ΕικΧ μ : σ: 

· Με Βαιιι-Ιε ο ΉΒιι€Μπά. Έ ## ΡΦΓή" 
Ντ6....έ... Ι _Ρτοπιίεε - το1ρειγ το ΜΗΓΙιοτιιειΜΒἰΡΡσΩ 

Δ ·συ·Βοετοτομ ΒοΜεπό;ϊ τΒε··διιω Μ' ··ΓΝο 
- Ρόιιπάε. > . 

183Ι.<·ΜετοΙ»22. ' Ι.σπάοπ22ΜπαΗ Ι·ΒΜίω 
!»Σ- ‹ω= Μ ν: .ό Η β >Ροι· τ!ιο Οον-τ·-ϋπά Οοπι:γ 

Θ· =·ΐ ν ->Δ · ·οΕ Ωω ΒειπΙκ οί ΙΖη;ΙειιιάΜ 
Ε. [Ίνα Ε - .. ω, τ“. :η ω; ·”.Α|·‹ΒἙ κ. · · :ο 

ν · πω· ωε€7ω=ιω Η - - ΐ · 17 =“ - ( ΑιιΒοΗιοπ,' ΒωιΙιῇΜ Ν; °#Ϊ Μ Μ· 
δὶύτ1ι6.ι·::.ΙἑόΤ8ω Ιισ8·γ ΒἱΡροπ Τειω!ιε ιιττπιΕμ "Η π' 

- ι·γ>~ἱ·'- Ί1ο2όπεΙα Μνωωμω, 6ι ἔοτιτ·εϋπιΜΜ ΒΜιε!κι 
188ιν·22-Μ8"ω. ο Βοιαάοη 11181·τ.#22$ ιωμ Β 

°"Τ^π “Μ^ Μ>-ν·ί·Τ ή τ - Α» Απι€οΠιοπι 1»«π1ς«Μακετε. 
_ι«-Μτ! -›;=·ι.' Κ Λ .Α -τ 11.>πονόΒοη"Α54 " 

δ! 8εθ'ῇ'ωτιτν·κ - πω 54 1·.ω:...:.,..Λί > Β_ α]('ε·β·. σ·τι.ζ Μη. 
·ι·Α'Ησε11Ιι' π" Η5ιδπεόε' Ι:οιόΒο 3ιι€τειιιί··ιι' Μιά' ]ο 

87είτ εΙεϋΒοιιΊιδΙοεϋπ ύψ5πί «Με οι πιΕΒοή -ιπ:α8·εε 
1::ιιωιτο!ι ἱᾶὅειιιΚἐΙωπ ε” Με ειι€εάωόπηεΙ, παπι Ιά 
εεΒΒ- ειι€ιεάΒέπώ, =ἰ8οιι · Ιιόιιιιγοπ πι1ε8·τε!ιοτε; τη ά ε ο ά 
ε ι ο ε ·ιωιοοΜόιέιοεοΙ ;Μπ ω] εωΦεπιστ· ειι·επιδω 6ε « ειἱἱΜ 
τύάπΕ·'·π·ύΜΙιϊωνοΙρ κι68μ ι:Ισι Η Κέποεωτ κειέΜιιΙά!έ 
ΒενΑΙτάεΜΜε Δ' ωιπ›ω ε!εϋφοπι ειωεάΦΒάσΕ ιιι6η οΙέ8 
νὶἱάΒὸεγ Δω α'ινωε'εμ>5άί=Ιι εθν- Βίο:==ωαΒ7έιτέιιατϋπη 
επ'1ιςϋεω πωμ --- 1 Ϊ α: ω... ι.Μ ω Λ ω” 

«Μ» δόΙΙεΙιετ αΙ!ιοτικόπησε'·ουεώδοΚΒεπ· 688· -Βἱιοτιχοε 
όνἱ ΒιιόΒοτεταιιάταί ΜοΒε1ϋιδ @επί π0ΒΒΕίΒ€7ϋ168ξωπ188· 
πήωιωειΙωΙκιώτοιππΕ;, ?ε ει' Γοάοιόεόπ οιο!ΘΗό·3ϋνοάι-ι 
Ιεωίοι·ι·6.εο!ιατι·ΦόπιιΜήάΕ,; ΞΜπάσω!ωΙ- Μ Ιιενανέεε!ι' 

-Φ Τ- 4 μν Α β · :__-.. Ξ_,Έ _7|_,...α.· 
 



Χ 

;βΩΡ.έ. χ 
ω” 1°Μώπι νε8·βεοΒΑ*8δω *ΗιΉι5ΦΙ ει' Ι:Μ!ιΞεοΒόΒοι, 
τπἱε2ει;Μ α”ΙΞΗιο5ί$ϋπεΕ €9:ΠΕΜιτ Μ45Β· °θν'7· έΙ6]“ότι τετε# 
εποε Ε8ΙιεόμΕσθ ω” ωκι·=·ωἰεισιι νωσι, 
εάόΒόΙ"ε ει' 'ΚΨΜ ΜΜΜ: επωωάωΒΘεγϋΙΩόπι€Ε. Π Πο” 
επϋ"Εε2εΙόε' ίὸΙ7εωι°°ἱᾶΪγεπιΙι6τ οΓ·τιο° Μαιά]ου, Θ” 
ει'ί1ΙΙΒέΒΒοπ ει-:8Πϋ εο2Κϋπο ·θΕΙϋττοΕ. Μ” Η:ισεώτ τ. Β. 
ΒἰΖοκησε 1ω›·ω ήάεψ Μιι·ις9> Ρερέι·σεΡόι·ιιΕΣ ι·ό€τόπϋι, 
ΚἰποετὐτΜιὲἀιΙΙΜΦἰΙΙε · -οΡ ωιοΒοηυεη · Βο!πιτ2Μιωπιετ 
εᾶΙιεἰιιο)·ιιἐν αϋιδέα·Β2εΙ: ·τειιἀεἐΙ ·ΙκόιεΙεινόπηε!ι, τεπά 
82στίΜ ΙαιτεΕ· επιπιΜιΣΕΈόΙ ΨΩΒἱττοΙοοεειἱΚ ΙώειΡέη: Μάτι 
νΜει!ιο2ΔειιΙθ Ίιω·ΡάιΜεπιιιΓ Καποιοι ΙωρωιΙι Νεά. Νό 
ιπεΙΙΪ οτειάδο!ιΕπιπι ·ειιιπγἱτανἰιὸιϋηοἐὅεεετἔώ·Μα οι- θ 
ωόό, Μο” ει' ΗπωτώίηιόΙωόΒε!ι' πιο" τόειότ ωἱιιά 
ΜΜΜ αό]ά!ι Μ, '8%ι*Βιιτ!Βοτ ιτιοἔἀΙΙἰτιὶὲπΕοτ ε*·Ι1εΙγοϋτ: 
ετΉ5··'ε οττ°σ ωι·ιηή 'ε·οιι·Βη·ἰ επωωει· πιο841] ΜΗ. 
τ ΔΗ Ε, ·8'·ΒϋύοτΉοπό ΙιἰΐιῇειἐεεεἱΣόΙηεΚ: μι' πιἰιιἰετετἱιιππ 
πώ; ·οιιιηἰ 'ε επιηί· ει1έπιπάι·όΡ·ΜτεΙ· ΉΥἰττἀτἰΚ,'*·ιτιἰπιτ ω 
οΝέεόϋ:ι!ι 8γαΙιτειιι· ·ΙΜΒιιτΜΘέ ΙιἱτΙαΡοΚΒΩιι;·· 'ε ΜΒΜ εο 
ΙΗΜ "Ε6ΖϋΗΪΙἰ,Δ°ΙΙ1ἱΠὰ8Ι1Ϊ1?ἰ8ΖΦΓ ιῖῇ ὶτϋἰο8ϋτιτ·νἔὶἑπιεΕ.·°ΝεΜ 
Ν5ΙοεϋιτΜι' ο', ·οεκτΙ: αιΜάραάο; άε·- ει'-πιο!!γ,··ει ἰ8ει, 
π8Βοάε!πτοοϋΙ 'ΙιειεοΜἰΩ·Ιιοιἀ, ~ύΒΤ!ιοΒγ ιιέΒα ιΜ8 θεα· 
»Νε-Πε Μ:σι·ετ.έε ιι18ι8·Μ:, Από Υπ ἱ8-·ν:5ὶιοιἱ!ι, ·Ι:ἱνΔἱτ 
:ΜΜΜ άιέ·ιτιοΙΙγ άϋν6ςΙα!εω-#έι€· · ·ΚενεεοΒΒετ ·Μ]τ Βε, :Μπιτ 
ΒοΙΒΙΒΝάΗἑΔΜἱμνΑΒΥ Μάνα ἰε τ6ΒΒ οιόόιι!έι1 ΜΜΜ: Η 
των Μ Ι:ϊτιοσωι·-οιόεΙωάΕ” ·ἱ`οτἔὰοὐ:τετ πόινο ΕϋΙϋτιΒόιόΚ 
ει' τοΙΒΜύωεο!έ:Άπ8ΒέΒοή, ππΉΜοετ·ε"68ϋΙ έ1°άεΙιε!, 
ει' <1:ω1:1ω1 ν:ιπ·ειΙΜάιι· ἰτάπιιψ ει:··ΙείπεεωυποΕ,· :Μειο 
τἰω να” ιοΒγοποοοιι ο·άει ἙιἱὶΙἀἰ··αΉ σιόάιιΙέιω?ο--ΒοηΙήω 
8γεωεοΙ ἔοΙΜἰ8εοῇ (πιὶΕΕεΉΜώιιΗΙιἰΜ-Βόει-Ρόπιιώ·- θ. 
πω), νει€γ ε' ΜΜΕ ει' πιάεοΙ:ΜιΒ ιπὰυ=Ιιἱο·ιἰοέεΙΔ·-Ιιἰὶιοειὲυ 
στέάιιΙιΠτατ· πηεΒέΒσε>Μ5!ήω `Μἱιιἀη·Ιεόο-οεοτ παπά ει' 
Βα:ι!ι]ε8ηοΕ' ι8:Βενάιιδδώ8άΜΕ :ιιεἔΐοἀὶΕ 1ΙΙόά]άΙω > Μ.. ισ Θ 

“=Ν·“04!:·9ι°, Β'63Μα_ιο μ" ω. μ Μαν. ·ια-.ψ ω·- *ΜτπιιηΞΗ ω· υ 
κ 

/ 
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// 
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Α' ΒιιηήοΒγο!ι' ΜειιΜω :ΗΜ ει' Ρέιι2Ϊοτἔἐ;ηἔ]ςΛἐω 
Βήμα μη” ΙιόπηεΙιποι εισαι: _ημύδημ Ι;εξοχΙρσ.ιιι;τ Μπέ 
ωι, ιδ.ε ει'.ιπειΒγ ΙιετεεΕεἀ6μεβ πμέ8 οι εαπ «Με εΙόΒ, 
ως” ό.ιμέΒρ' ]οΒγι;!ί ούΙΙα;!ιφΕ ΈρηφοεοΚμάΙ ει!άΙ:Β 
ειό!όΚ πω» .νώόμε!κ) ,Η ?ε Ι.ιφε;Αμι!ΜιμήνσΙ εαπ @ειτε 
με;ιοαμετ, 'ο πω: Μειρόπιιώτ μτεπη!μ;;,η, ε;ῇριβειιωόε 
ΙχειπΙιῇοΒχεΚΙφω ει' Μιὰ' ρόπι;άιτέβα Ρβετετμ:, Ιμόιιγνω: 
ηγἱττειοττ @Με , ίἱ;ς:τ.ὲεοἱτ_ἐτὶι;μἀροΙιΙεει1 εῇιφιτεμμοθ;ε μό 
νειΙ: ει: εωθοΙΒοη' Βαιιήει οΒγε;ς::εηψιά Έ ο:ι·ιέ ει τό 
Β.:ι Μι Ε 6 ΜΗ, 'ε πιο β,.ωἱυΕΔἱΠΥ311,_8.'ΞΙ@Ι.ςβ£ ρξη;ε;Ιε 
τό! Κεφποτ Μπι Βιετ, ό.0Α"λε;.ειτρμφφάπη.ήΙ ρρλμι 
Μπι ω εΙϋΙο;Βει φΙ17!ερι· τα' φηΒήιιφε 3);;;μ!φτοΙι) 
ΜΒ =ι° Ιε·"μ156 Μιο1ϋΜτωβάΦωι εκφ- Ε'ώειοτἐυπει<ἐω 
Εί1ΙϋιιΜιό.οειωγ β” Δ' ΒοηΙςΙιε! ὸφὶιιψςφἐ;ιΒο: 1) 'οι 
οτειωὅ, μψμ; πω” 2) :μ.ρ.ϊιβτό|ι, ιιήιιτ Ἐπὶ τέε;νόηγι;· 
εεὶι, ΜΚ ;ιμωιόιετ' 11γετ.ο;ό€φίΒερ _ οει8:0ιότΗ11Η Β)ο.'υ 
ΒειιιΕ]ο€γεΙι' ¦ ἰἀοἱ€ἰ Μι·τοΙιοεειμ ΜΙ; _Ι;όηηγοη !μπ;!9ιβεμύ 
Έ 4·118εΙ101:ϋ ΡθΗΖτ'Κ8ΡάΠδιΕ·;81·Β82ϋΜε; 4)Πα';Ι;ιειι;γήΙ:, 
ΗΒιιοΙε μιοπ1:κιπει' ΜΔΕ 1ιοπικιό1ο. πιτ π' ψξι;:οώιάετ, 
ιτήμ,πι' ΙμειιυώμτΒἰ, Ιω” ηιΞηάωι ετ. ίοκιΖωιέπ ειιιφτ_ιξηϋ 
ο2ϋετ1οΒγειι ει' ρωοι6$ό!19η; ςηΙΙερΜπι μ' 11ο_ιώ;φΙτ ρω 
Μνάιψ. εεε_ιι ι1εωοε ότοι!ηι1, @μπω σε«Ε ρειΡἰτοεἰηη. 

4 Ειεπι ιιι6Ι›Μ οιἰωΒοτεὶΕἶεΖεροιῇμωμα ει' ΜΕΛΙ; πιζμβ 
$έιχ·ωπωϊεφώΙς όγόΒεπ ει' ὰὶεοοητόιὲεΒ6.π μποιοφελώ 
ΙϋΠΒ86588Ε αεκ. Α2_9Κηη1ι,£..ὶ. ΗΙσιεΙε ΜΙει ΙειεισμΕιόη 
ιΜινγωι, ; ΒφΙΙΙΪὸΙτΙἰ νό1πόΙαιτ 41/2 0/ο-εΙ, ΙιίΠΈ6Ι$11φΙρο6:3-ωεΙ, 
111ἐμοξμ8]€ ,ρω:ΗΒ· εΚέιτιπῇηῷιμϋ;Ι‹οτ 80/0-όνοι ῇῷεορμμό-. 
Με. Κ6861>Ι>"= ω· ω» ειἐιαβ° Ε6:<=ΡέηΜΜΒυεω 
ΜΜΦπέεωωεό8.01ουιέεισιτ. ?ο α'7Φεστικιωι αΒΒϋτ· 
88ΆΨπ>.0$1=ν!ιΜο2Μ - -- Α 
4 Α' Μια! επιτ6ι.οιβιωμά.€ω..ο1946πμεπεκν=Μινσ2ο 

υ29εοΑέ·»Αι .9πέωυ«Μ Φεσε01€8“ΜΜα·πονέα Βοιω· 
ΒΜ.ψυεΒΦεν-!Βαεω·'<=ΑΘΈ58 ων!ε"Μπε9· 44%νε·ΡΕ 

/ 
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-ωμ Δ 
πιόνόι·ιοΕο 21 εΙιἱΠἰπ8· ›να1τ, -30«Φειιι Β @τι Α' Μιὰ οι 
Μ), ;Μάιηοε οπϋ.ειϋτ 'ωἰιπἱ :Βονοαιο.μόν6ι·τεΒόΒοι1, ‹Ιο μ» 
Μπι πιώ ἱε απλΙιοιιιι Με 1ΝΒΒήΩ8]θϋ, 78 οι ειιιιγἱτε πιοΒς 
σεϋΙ:1ιοπικό Μτο!ό;, βιοθ;Υ.Α' άεω·ο.Εάε νοεει!ι 20% τεει6 
τρεέ8€6Ι ·Γοτ8Μει!ι. ,,Βοει Μό κοκ ,ει λυΒΜται πιέινο, 
Με πιιοιιιζῇει ΒῆροΙι, αιιἰἀϋιμπιἰιιάοκι επιιΒετ πιοθειοι·ιιΙτ 
ε' ΕόειρὁιιιΒοιμΪτπἰἀϋπ και” αι1εμποε Μιπ!ώτοΙε :πιει"οΒΒ 
τόειἰπτ 111%ζΒιιΕΜΜ έε-οεειΕ .οεχιιοΜπχοτι ωεπει!τεΙι Ιά 
Ιιοπι ο!ιοε 'τοιιιἱεπαΒΔεεἱΚΛάΙ ἴοἔνα°°. -- Α' μια 
ΙΕπιπειιτ 18θΒ-Ιπιπ ή Ρόυινοτετάετ Ιωιω·ιε, »ή ει' Ρεπι€6 
Ράιι;ιτ πιτό8· ῇοΒΒαπ .1πσ€ειϋΠιό, Ϊε. 2,ΐΙΟΟ,000 ει. Γοιππι 
εποπό-ΜπσεώτοιόάιιΙει Μεάέιεάτ ειϋΒεὲ8οεἰτέ, «Η ει2ομ 
Βόνω.!ποιόετ Β: Βοιό,&ι0€γ ει' οιέάιιΜ1ι' «ΜΒΜ 4Ο-Βθ 
-0/°-ε1 086ΜΙ8:1Ε. .-Μίηά 0ιοπι Β23οΕοιι ει' ΙπιτιΙαιεΙι ΙιοΠο 
ω8εωε, 'ε 188Ί-Μπο @τα επιΕπιάαΙπωτ ΕαΡε,πόΙιό]ε Βγε 
τεΡὶτΑεεὶτει ;ύ_ῇωΕὐἰτΔεοΙεειτ Γοέςεάειἰ οἱ, πιόΒ ΡοσΠ8 πω» 
Κό82ΡόΠΖΒΘΠ.411Μεπ1 4/56τΔ_Μπεεώτοιόάυ!ΑΒΜ, 'ε ι/5έϋ1 
ΒαπΕ]ε:8]Βοπ Βιετνο. Δ-&Ιἱιι‹ἰεπ..ἰΙΙγ ίοτ1Μιι ΒεΒχϋμϋττ 
ΜποπάτοιόάιιΜτ 169? >$ιιιιἰιιε 24ώπόΙ·Γο8νει8"/0-όνσΠεό 
τοΙειὁ,ωηΒιὶτνΙ‹απαιαωΙηἱ οι οτειάΒ, 'ε ε8γειετεπήιιό. π' 
ΜΜΕ ·528ΒΜΕ131ΠΙάί ΑΤΗ) ειιμεωεὐἱΒ τηι1]ώ. ΝϋνοΙιε 
«Μι .8,ιΡόΔ2818.Ρ 1,θθΙ,1ΤΙ1/2 ετ.. ΙΒΜαι!. Π8γειιιο_ιειι ό 
νεΠΦδΜ08 ΒΜΒΘΒέ81°ΜάαΙωτόΚ ει' ΒοηΙφοοεέτωε8Βα 
ωἰοἰΦὰευει,7€ΙπἐΙτύ!ονό!.πε” έιΙΒΜΙςο"οώιιΗΜτει, νει€γ 
ὶπάεΒαιιἰ καιΙωιωτάεπε, ,ΔΚέιτ.νειΕετάειτα. Ψ 

@ΤΟΕΒ-ΜΔ Α"ΒειιιΙι ΙΊΙ1-ἰ8·Ιωτκιω ηόΙΙ:ϋ!.400,000 π.. 
ίαπωτ.!ώΙοεϋ.ιιιο ει: οΐ8Ζἐ~Π8Κἔι~ὶΡθ ΜΜΒϋΙ οΙΙ)ωτϋτ 
νόπη ΒοιαιόΕ, Πρ8)· ,,ιπἱΒ· Α” ΒΔι1ΜεετϋΙετ, ίεπι1ι5.ΙΙ, εοφ 
ιιιἰ ωάε τοετϋΙο1:ποΚ ειιΑπΒοΠ1οπησεπΕ]ει' Ιιοτήιέηδιόμη 
'ε τέτεειεε38:5η Ιώνί1!, εεω νειΙειι11ἱ π1όε επ111όΙχεΕΒϋΙ Βατοπ 
ίό!ίίΙ εθτεεϋΙοπιάϋ οιί1ίιΒοτέε ο8γοεϋΙοωεΚ, ΝεΒΡΥΒτὶτειιι 
ΜΒ' > “οι τόειέΒοπ, . ωοΠγ ΑτιΒοΙΙιοπιιιεΙο ιιονοιτο τἰ];, απο 
εωπἀῇοπ Η5Ιοεϋιιϋπί αει”. ίοΙνωιιΕ __ ρέπιεωπιφότ.απειω 
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ειιιιππΜαιτ· οΙΙ)· οΖωιιΙΔΕταννσ€·γ]]6ΜΒΒί·ε, ηιοΠἴοὶι¦-°!έ$ 
νέπει€8τε;νν88γ πι" ·ΕϋΙσε6Μόετ6Ι ειΔνηἱυνΦ Ηπτ-ΒοΗπέι-· 
μπι αι!ό! κιΜτωοΙΙΧ Ηειωτἰἀϋτο ΒιετΒετόΚ". Ει€ιΙωΙ π! 
ΜΠΕ' ετιιΒειάιΙωειτνεύ!όώ·Μνωτσέ€€ά ΙᾶιιΉπιἱΒ6Β Ι8.?θ 
ἀἰΗ.»όνἰ8›-›ΒἐΙιόνεΙτιιοΒ =ῖε - ωαι·ΜΗΠώεπΘεοΗ ο!ιΙεστ· ιι' 
ΒεπΗιο.Ε.τετισιό· >τὁΒἱΒΒ· εάοεε:38?= !αι111εψβ€ ·θ9|δ#τ6° πω; 
ΒτιΠε ;·«εΙο · έ· -ΜιιτΕη Κἱνἀ!τρὰμὶτ=·Ι ΐ82ή89 πιοΒιιγομΚ: 
-υἰ ΑισιιΒι-πι ει” ΜΑΚ ὶεπΙόΜσΙϋἐΙΙοτ£ά;ῦθθ;θθθ ΈοΜέει 
πιεπϋ Ιιἰποε:ἐϊοιἐόιὶΜνειΙ, ιποΙΙΥοΕοϋ&εωα20ετώ4ΒονίιΙ 
τοτε; =άο ει' Μποεώιγ Ηθιο0.όοϋΙσο ο]όΒεόέσε·πεωΦοΜΜ, 
ει ωστ.έ,8 απο ὶε- 1,ΊΤ5,0%·ίοπ8·:ΗΤ εΒἱΙΜΙΟΙ/ίτἰἔ. ΜΜ 
ΙΒΜε Μ5ΙοεϋοπεΙ:.=νοττο, 1»Τ4θυ-Νει8 Ιαιωνο Α8"/ό-εΙΝεεωιι 
ιοΙηἰ Ι1:1τιίτοΜει, 'ω-ΕιΒγειοι·&ωΜάωι'=ωπειεέΒιιαΕ>ωσΒσω 
Βοάτο,δαι:ΑΡτϋΕό]ε' Ι:έωιοτΕιόωτο ειΙἐἰτέιεΔοΧειΩ-·Έο8ειἀιιἱ. 
Ει:1Ί09-δω-'εί Ϊ 10-Μη.άωπιέι ΜΙιίιιιγειάιο2οή·εΙ·σωρα 
τἰτΜι, ι38γΙιοΒγω' τϋΡόΜ·ιι?·Βαι1ἰιἴ ΕϋιιγνώΒεπ Μ65%θθδ 
Μπιτ 14 εὶιἰ!Ιω8+ὐ.τα =ιπετιω ΚοὶΙεττἰπιτιοττ ΜΝάΝΜΜΒΒΐ 
ι:4248 ΙΠΘΒΩΥΙΠ-ῇἰΙΪΒΗιΙ Παω (4ΤΒ8-Βεπ)αι' ω* 6$πυνΜέ 
τσ8ΞιΕιιὶ ·άκωεάτο ει' Πώιοέώτοιωι1ΗΒιιτ , Δ ἐε°>-1η 1-ΊΦωι 
.'Σ,θ00,θθθ.·-Εοπτ. ΙεόνειεΙόετ· πιιιωτοπ Μ: ρωο!!χετ Ξ:"/ϊω 
ΒειώτιάκωΕ ΙαιππιτοΙοΐϊ,2ε·πι€μιποεαΚ ειι->ΙΊθδύ-ΒοΗ ΜΒΜ 
πιο Μιωει€_]έιτ ἰε ειτι0γἰ1°ει.·8ιέιἰΙἰτἐι!ε.= Μ; -==ω 1 "Μ 

1”ί22-Βεπι ει: οτειέιΒ ιιιεἔἰιιτ ει' ΒατιΚΐεοΒ·ό&έτοιεισ 
ΜΜΜ Ευτοπιέινε ε" Πεεό νὶεεπι Με!! πιοιιπϋιιΕ. ΗΣ? 
ΡατΙἱειππιεητ' 1 Τ ΙΟ·ΙιεΕ ΜΙ6εέΒεπι,7 ει' ΡέιιιϋΒ7, !νἱιεΒύὶΜιι' 
ειιΕειΙωάνομ Μπι€7 ΜάτιγοΚ ίΗόΙε Η π1ει8ιιΒατζ·ποο!!γοΚ 
άπι!ιάτω.2 Μπει·ιαΙοε&οάόΚ ι Π Ρυόνἐτἱὶιιὶἱὲ8ἀΒό·Ε ειέιϊωοΜπΚ, 
ό.ο ·πτώπωι·Δωιέε' επιιώΒιω ](ΜΠιθΕ πχεέ:· ώ):ιΕσω 8:61' 
εποπυΒ:ή.οπ εοἔἰεωιἀϋ, ΒΒ:5:Αρι·νοτ πηι.τάτει Βο-ϊ' Ι38?·Πα 
ΙΠΒΙῇΕΒΒΕμΪΒἱΒΖθΓἐΩΏθἔΥ ἀεΜειιΒετἱ ΒετεεΚεάϋ Εά1°88ΒέΒ 
εἰΙΙἰιτὲιτνι3η., 1ε2ωιΉποὶιἰ οάσηΦό ΜΜΙΙ.εέΘέπ ΙεᾶυἰΙΙΒοΪϋΪ 
10·000;θθθ › ΐοπωπάοεεέι8Βόια ΙαπωιιΦεβ Κοπε!όεότ τπα8ιΜι 
ντφρειάΕ ι «Μ %όμ·ραεώρπόνοποιήμτ πειιόδω3ΜΜ-ε Η @ΜΜ 

· $-έ-.έ.___Φι -- Ρ 
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ποτόοηέ8 82έτω!τεέ8 ΜΜεσεΙ ο86άΠέ!ι οι εωΒοτοΒοτ. Με 
ειΜτιΞετα; άι: εοΙιει εΒγ.Βεδό]ει εεπι $ι5τΦωπ'όόΙτου8ετεη; 
|ιονόο ἰἀεἰΒ Μικτό . Μπό.εκμ πέΙΙεΙο22Π 1ιό8οπεΒειοΙΒέιΚ 
Ι191Ω8Ρ3πγ01Η8Μϋφω98ΒΒοτάάεώαπ, Έ ἔτϋπιΙειτιιἰἰ οιστ 
ΙωιΙΐσ8όεΒειιι ΑΙΙοιωΕ, πιοΙΙχεΕΒοη απΞπ1%Ιιετπέ$Βοπ_νεπ 
ωι:. Α' Ιιειιιι€ε68 εΠοΙει5, πισω αιιπ.!ιατά πιειΘέτ,Μ :ι¦«π1ἰ$..ει” 
ι6Ιιι€Ιώ6Ι νομισε68 .έεωεΐΙ;β;ε161ιζΒϋιωπει5Βιι. πιοΒΙισμ 
"στι, εο!:ΙωΙιι88γοΕΙΙ:Μτοτό]ιν.ο_Ι, Μῇη;,ωι οι·οσξειί.ΙΝιάρ 
οι οτειέ€”φητ8ΒήΒεπ 1ηαφεψ;,,ζε χι” ΐϋ1εΒΒ,πποηάοϋ;.όνφπ 
4,000,θθθ ΐοπιτ 1ὅΙιόνοΙ ειἶ ]ΜηΚοτ Με πωἔΙιἰπἐιΙΜ; )ρε!ϋΙο. 
Βάι @ΟΕΜ -3.4004)00 Εσωπι 133 εΙἐὶΓ€ετ..πγὶωτω '=› ε' 
8ιιτΙΗΜΦ Έ ει' ΒϊυσεωπσΚ Φοαοϊσεάτω 1727-ω38. ΜωιιοιπιὶΙ 
49/4 ΒἰιιΩεΞμο;ι,π1εΒιὶιιψ.,Α:. επιπέιΙΙ ίι]ειΙοβ οΙϋΙεΒιό 
εεΚε.φ ἶε..:·ἀεηἱητ νὴξῳμηξὶφε_τό;ςΕρμἑγειἱεωἱι1τ_Μ ΜμΕ “'59 
Ρό-018$ ΦονΑΝ›_ὶ ειηΡςιτξΉἐἰηἰβμε2ἀηηακιΕἰητ _.Ι`ρΙΙιοιτἀετιἱ 
ειΠΕεόμο1οιμη!ι 1.ειττοω;ι€ΙψαΒοΗ γ !Μ2·ΜΜ ΠΙΠ2Ιϋπ 
8' ΙΜΠΕ ί8Μόύφύι€!ρβαιώςπ Κἱ$ἶ#!!.εἡΒδΒ[-“ΜάΘ-ΙΠΒ8Β082ε 
ειειΒΒἱτόΚ, οι ομ:ε;όΒ μ,,ΒατιΕπιβε ΙΟ,]ΩΟ,ΌΩΟ.ΪΟΜΜΙνοΙι 
8ἀόωΦἰΪ1ὅΙ Ί.000.000ϋ Μ/0=9ιωδ,300.0θΟ- σ88ι|6.80/Μεμ 
ΒΩθ,θθθ; 50/0-;ει 1ς;ισμιιο!μ Α' [χαπια “επ ευΜΙΒΜ1ύ! Μάη 
Μ” ίι€ϋΠ1.οεσΚ 9.800.000 @πιω €γϋ]1:ϋπ.Ι'ςΙ. Α' ΜΒΜ» 
Ρεάζἔ Βοειἐωὶωι; ΚφπΒτΒιῇ1ῳἔΡφιοῷφιε.__Μ ΜΡ Η Λ 

ΑΊπηιΙ: ηιἀτ|84εἀἱΙι όγήξ;εη. ΜΙοτδω ιξε πιέ8.οεΑΚ 
4,324,θθθ _μ.,1'οιη __έ;;·τολςϋ Φ;Μ;Κ]'28χε _αποΙτ ΐο;;ε;ωπιιι δ 
ΒοΙοπ ει!μΡτό!κό]ο τζ)Β)› .πηὶητωΙιἀωπικιχῇ_ςοΙς._ Ιπηαξ,_ηιοπιζ 
τιγἰτο παπι Ιέπιχεεοε φυΙσόάρηει ει' ΒοηΙςηη!ςΜζιρθς Εβιο7 
σεάτοτΙ: ρμωιιΙΜ α'1.6Ρέηπ ;τιοΒΙιαΙειάΜΕ. Αι|εη€ςη|Ι1ρι1ἰ_ 
Μα* ;ἴἐ!€ιπύΖπἀἱε «Η ν οπτειάερ$.. ΒϋΙοεϋποἱνοΙ εο€ἱιοιω. Η 
ΕθΕβεΕ0€ΗΨΨΒ @πάσι :ασκ ΝΜΒαπό2ΒόυγΦ!ωοΕ8τ Με: 
ειοτιε;_ιτ, _1·ό;;νῷιηεεοῇμφΙιῷ 1/Φ-:9Ψ/0 @Η ο!ε;ιμΙ6Ι.μο;._3ιις 
τἱἔ0ΐΏωἐ8”ἔΒὶηὰ.ιΒἔβκ Φώἱω Δ: .φἰὺἀεηΜΡἰ Β.0103Μ8τΑ 
Μ=Ζ<=π 6ιι%Ρ9πεϋυφέπου ωνϋωϊΔωὰο==ι|Δομ1‹;οωο1‹° 
όΙΐ[8]·Θέμ91€ Ψε909ίωσέιτε 9ε=ΜειοΑιστωαάϊέλεφγ1..α€ω 

Α' 
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Μέσα ιι. π» οι όται·ι58ΐ τϋτπέόλιγοσώ 6ο ΙιεΜΜοΙὸ›ΒἱῦΜΙεπ 
νόιηοἰτ· υιιι!ύ· ε!δωιιΜίηΕ ΉιΙύπιιΙ€ @μια ἰἀϋΕ-, πιΜϋπ 
ο' εστιάσει άνω · εοπτ τότΗΒετό ε! ει' ΐΜετ.το· εΙνοιιιιἰό 
ν6ειτοἰἰ Έο!!εμΒοι; Μι άε επε!ε ιὸειἰιι0Βϋιἑοἰόττ-Ρειιγο 
€ετό!ι-, :Μπιτ Ιθ98-Βω1, ττιἰἀϋπ νιιΙειπιοιιτηἰυε εει3Μ Πόπω 
η3=ε!ωϋεόΒε Ιιοι:3 Βα!ἱΒἀΒο·, τόειἰητ, πιἰιπ ει' τιιἱιιἀῇόπ 
οΙΒοειόΙοπάό εεοτΒεπ, ιόΙε Παπ ?ϋ886 ο!ιοΕΒόΙ επι· 
ιπωνι5ια, ειηΒι-ιτἱ- ό" οΙΙιπιόΙε πεπι1 ΒἱιτοεἰΠιεψὶ; πωι·τ 
Ἑτειπωἱπι ἱε οεειΙ: ει; ἱετιιοττ νἱΙΜππιιει|ε ΜΜΜ νοιοτόα 

διό!όΙε ἱπιπἔω α' ΜπΚ]εεμΒ' ΒενιἰΙ£ἐεεἱυα= Μ. 
ά6Ιτ ΚόειΡέπιππωιπέΕτόι, 'ε πιτ ο!·ν:ιεό, Βίεφοι·Μω' θά; 
ιΗΒ ΙεΙιοιο0:τ τόειόΒόΙ π168· πεπΗΜύ, ιπἱΒϋ! ΔΗι|αιιΙτ :που 
Ρόπιιτάτ? ϋειἰιιτόπ νιΠοω, Βο8γ 1ι4η;:ιτη Β που θεω 
Μπι νειΒγοΚ, ,ε π'·τόειοπιι·ϋΙ Βοι:5.]ότυΙΙιεπό ΒιιΞΙ.ίϋΕ Ιώ 
ιϋΙ οΒγοάίίΙ ει' Ροικοε Βί1εκ:Ι1 επιΙἰτἱ: Ιιο8), ει: εΙοϋΒετι 
Μϋάτϋτε 1,20Ο,000 Μ. Έσω εΒόειοιι ει' Ιιό!ωόητο πωπ 
νέπ, ει' Μεάοετ 3εω·εΙι' ωωιω5.Μ. :ιιε8ἱιιτ 3θθ,000 ?οπ 
το9; ]τεΙΙο ὁεινοειεὸηἰ, ειπιιιΜάεοΕτα, απ: οΠγ Ροι·ιω3ισ, 
Βο87 πήκιάοιπ όνωι ει' Ιιειπια-τιιἱνώ σ€γϋπ. ει' τϋρύΜΒ6Ι 
Β ΜετωεεόΙε νειΙειπιἰ, ω” Ιαο8·Υ Βἰτοιιγοε πωπω ἐπὶ: 
ιηιι!νει ει: ε;;έει Ιε Ιο.·(ςγειι τίλειτΑΙνει. Α” Μιὰ' αΙερΗ:ώ 
τοΒΜ ύΒΥ νό|ι-:ΙιεάόποΕ, Ιω” ε: Ι,2Οθ,θθθ ίοιιιιητΕ μ 
8·γο!ώϋΙ πω» ΐοε ει' Βόιόπε68' τέεπέτϋ! ΈεΙνΜτάε νέ 
Βοπ Βεωυτειτατιιἰ τ6ΒΒ, ι=ηίητ 087 ·τιωὅγοτἱ Μ”. Μἱόπ 
€οκιάο!υΒι ιΘΡεπι πεδγεάότ, εΠιειώτοιώ Με π:έτιιοπτ Ιο 
Ιιετ; τόειουττϋΙ επ τωποπ1, ΒοΒΥ ποπ ΔΙΑΡἱιόΙ; Βόιόττ 
ωειΒάκιοε ΒετιΙώτοΙ‹ ἱε Ιονέιι, πιίιιτοΒγ ἱηετἰκιοτιιεΒὸΙ ἱε 
οΙτε-ιΙΜΜΕ ει' Ιώνι3ιιιατό πιεικἰπιιιιπο-ε, 'ε ε” ἰἔειιἱ μττω 
επηΒετ, όΠετε τόΒΒε!; έτ, ειοΙπωάόεοΕ' ΒέτωοΙΙγ επω 
Ιετεε, άσε ε!ό€8έ·Β·οε εάεπο!ι ΜΗΚΗ ε:ϋΕεόΒΒέρ ΐόΙειο; 
αΙιεοι·ΜΜΙ, και" !ιο!γοεΒεπι κανανε ΪΨΡ0ΙΒ88ἱ88ἱι1ό'. 
ΠοτάνετόεόΚετ. ἱΒαιοΙτει ἱε ει” ΚόνετΙιειέ8, πω” τοπτ!εε 
ἰἀ6ΙιΒεπ ει' ί6ΙεΙ:Μ ειιππωι, ιιιεΗχ ωαιωθωόω όε ιιτέιε 
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ΙδνοάοΙιιιεΙΙΒδΙ ΜιεόεΙΙΒιίΙΙ ει' ΙοΒγεΙι' ειιιροι·Ιτέιειι' ΔΗ 
ιι)·ιΙΙιειι ΒγιιτιιΡιττειτοτΕ, ιιειιι οειιΙι εΙ68, ιΙσ τϋΙιΒιιγιι·ο Πι 
ΙοεΙε8·εε νοΙ:. Βειισ;Ιοε ΙεΙϋΙΙΙιωι, πιοιιτΙΙιιΙ:, πιει: ει: Ιθθθ-ἱ 
οτιειεΙιειι ει” ΒιιιιΙδ Ρόιιιτιιι·ιι, ΙςϋτεΙοιόεειτ τεΙΙεειτοιιι επι 
ιιϊιτιι οΙ6=ειτοΙοιι νειΙΞι, Μο” :ι'νιΞιΙαιιιι Ιιοίοι:τ ΒιιιιΙ:]ει"οΙζι 
όττοΙιόιιεΙι οειιΙκ Π), ό8 ΙιόεϋΙιΙιτι-5 οειιΙε 8°/0-ὲι; τιιτΙΙΙ Ρειι€ 
'86 Ρότι:ιοΙΙ ιϊωωι, ει' τϋΒΙιΙ6ϊι: πιοΒ·ιιιΈ 6ειιΙ:ΙιιιιιΙΙιεΒ·γειέ 
αύρα, ΜΙΒ, όνιιΙσειιΙ, Επι” ιιιοΙιειτ ΒιιΥοιιΥ ΙΙοΙιΙιιηιΈ πω; 
παπι ΙιιισιτιιΙΙιτι και ΙιοιιιέιΙΙ, ΜΜΜ· π' ΙιπιιΙκ Μπι Ι"οΒιιά5ιι εΙ. 
νιΙ:38οε, ΙιοΒγ Ιέόνοι!κειέ56ιιοΙ: ει' ιιιέιι· ί6ΙεΙιΙι Μ: ιιι·ο86Ιι4 
ΙιειιέιιιιεΙε ΙαοΙΙο ιειωι·. Ε: α, Επι] ιιςγιιιιιιιοιι· σΙιΒόΙ 
τϋΙιΙιό Νεειει πισω Βόιφιξη ιιιΙΥΙΙἔΙΙ°οΗ ε.'ΒιιιιΙΙ· σ5ιΙΙ-Ι Διακ)! 
Βιιιι 68 ιιιέι·Ιε8 82ει*ϊιιτ Βιτετ. 

Ε86εσιεπ ει' ΒιιτιΙἔΕόΙ @πι @με ιδωμιιξεω Ι'οιηε 
ἔεΐέἙ τοΜΙιιε€ειΙ ει: ιπιέΖωοτ, ΙΙσΒιιΙ'έΙ:Β νεεΖ'Εεε·ό`Β·ἔοΙ ει' 
]οξΠΒιιιοΙοεοΙτετ, ει' ΧΙΙΙΙΙ. ιΖωι1° Ι:ϋιοΡέιι.Ει ει' 5τιιιιτι:' 
ι€ι·οϊιΙ:ϋπτεΙϋ εΙΙαάιιΜιι'αβ ι·όνιά ιτΙ6ειιιΙΙιτ ΜΒ. Α' Βιο 
ΙεΙε @Μεση εε26Ιιε οΙνιιεόι·ιιιιιιΙέ ει' Μάι( ιιιιι$ιΙ εΙΙ'εΙοιτοΕΙ: 
Οεεἱἐιι) Ιω Μι Αιι€ΙΙ:2 @ιι-ΕΠΙ €γϋΙϋΙεό8ΒϋΙ Β Ιι6οιι 
Ρέιι·τοΙ:ΙΙ: ει' ΙιοτιίιιιαΙο ιιέ:2ει.ι: ΚάτοΙΧΙ:, ό8 ΙΙΙ5-Ιιοιι ιι° 
Επι! ΙαιΙειιιάοι· η”, Πε εει·ειΔκεΙ ΒειιΙηι€, Ι..οιιιΙοιιτόΙ 
20 πιότΕϋΙάιιιότε, ιιγοιιιιιΙτ. ΙΙ' ]ΥοΒγαΙι' ε88ο·άαΙοιιιΙιε οεο!ι: 
ΙιιττοΙωειιΙ Μάι· ει' Ιισιιιιονοι·ει Μι' ΒιιΜει·ι, ει: ιιΙ:Μιιι 
Ριιι·ΙΙιιιτιειιιι ι·όμέεοΙδ ιιιο€εειιιιιιιεϋΙό86ι, ιι' ετεϊτιεριιρι 
ι·οεοΙι' Ηιει:ό 'ει Ρεωω ιιιΙΙιέιτ, 'ει' α' ΙιαιιΙδ 26Ιι6]·όιιοΙε εΙ= 
οιιγόειέεότ. ΜΜΜ ι·όιιιΙιέΡεΙ:Ιιειι ιι' ΙοθΙι6ιΙσΒΒιι6νοιιά& 
Ιιοιι ΙεΙιοΒιιι. Ι·Ιοθ·γ ε8ι.;ιιιειιΙι πισω νοΙΙ. εΒόειειι ιιΙειΡι:8· 
Επι, Ιισι·ιιιιΙεΙιιιιι, ιιιιτΙϋιι Ιιιιτι1Ιιε ιιιἱ ιότιότιτ ΒΡιιιιγσΙΙιοιι 
Μπι ει' Γετάιιιιιιιά τιιέιεοάιΙ: ι·σέιιιιιτειιιομ ιιιιιιι ει'σοποει 
ΙεϋτεΙο2νέιι7εΕΙιεΙ, Ιεϋιιι·ιχειι εΙΙιΙΙιει]ϋΙε. | Ιισι·ιάοπΙιωι ιε 
Μιι ΙεισιιιιΙι 1·οΙιειι&5 Μι ει” ΙιιιιιΙιτιι, ιιιἰτιτΙοιι 16"Ι;ιΙΝ:ο 
Κω Με, Μ" ει' ΜΜΜ ειιιισσιιΙσιωΙι Ιιιϋι·ΙΙΙΙι ει' Μαι· 
Ρόιιιιιιτι, Έ Β ει° ιιειιιιιιινοΙ ιιιιιι·πά; :ποπ πιω, Μ" 
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Μ Μ» @Πο <=Ι6οπ>επε(# Ρ6Μ-έ5.έτεε υπ'5αετΙΒΜε.6= 
ν<==θΙΘ=<>Ἀῖ.Κὶ~βΙόεἱιἐβἐτ= Με 9€9841881-δ84ΗΦ9έ0%ωΡε 
ὶε0κΜΚ$>ειυΙε, 68 παω :ειοτιιΙ=8ἐε=ὶϋ=Π Μ Βαπ9ΠΑ.Μπ 
πωπω :Μα Φ!Μεθε Θ· =ὶ=<υ=Π=οε φωυΒόυιάα 
τελιοΒβ=τωβ26888Π8]π (θα Ν) ΐ9η998.1%$ω εφαΕψ6,1 
2ΩΟ,_ ρΒΒϋΙ.400 άειμιΒ ,η:;φρι);Έ _μηιΙ_)ιρ.1ιιΔΚ ·μΪ,.,ῷφΙ 
δω. Φἱ5-δοΒΒΗ νΘ18$ ΜΙΒ ΜΚ ΡόΙΜε πσφκεοΒΔιαι,; 
τιιατ β' <7=ωοπέτάθΚοϊΜιε1θἰ..8τϋδὶι€=!ε ωὶτιΜ” 90% 
τίςεμβ ἔοΠμονϋΙέε' οιμεΙορδ3ε. Α' >ΙρΗἀ_ς;ιιῇ,_ΙιςτμΞ;]ςεάϋἰ κ” 
όεινε%τϋΠ:,= 'ε. μ' τοΒο!ι';_'ηἔι83φμηὰτ6ἔ;β. 1(6ἔῇΗιἑγῇ1' 
1ιό52ΠοΚ ΠνὶΙΜαι6Ιω=ΚιϋΜἐυἐιΒεεεόεΒοη Θε ©63π.υ198: 
Μπισωπωύϊεά>80ΝεεΧΒΒ9τ =!Κρεεν][ύ·. Π .=ξ;1=ε:ϋἰτῖ 
τοΙιοεοΙαιτ. εΙϋΙεἔεεεπ ωοεπιγυΒιετά. ΑΤ ρέπρε εβτρ;ς”ζι!; 
118111 τόει!ειςιΙιετ6 οΙεο]ςΙ;ό|Ι,‹Βμ·β1;6[νἰεειεινο_πμιτ,_ ει' 
ττόπΕ6νθιβ16”Δϋε8α.απεεϋ9μοΡιᾶ “Ι ρ θ: ε: Α 8εε<><ω=υ=τ 
ΧόΒΙ$έΡ Μο88ιζμπετέ9 ·=·› · ._ ···>« ι--= :- Ή ν 
.α_.”ΜΞυά_$6.ι~; μϋγειΕο;6 @τεμ ῇεῳεἔΗΘ8νβ,ΩΟΟ ΐρητη;Ηιδοά 
ω Ιεὶπωτω α<54»Μτ ΒΦ!ει.ο31νευΒ=88149νέ·ιτοΦωε!δο 
ιδεμ,49/., .1ωωωκοΓπε1ὰπσΒ.Βἱεἀνω '8.=εί ΡάΦΠΚΜε,6% 
νιὶΜΒἀὐ 82=ΙΜΒΒ991ΐ <!ί11=νω ὺὶι995.ἐτν8: <#όπ:Φ.8ε-εω 
Μυ#6ΚέηβΒ ,Μ @Ζ°ὸ@θ!ἔ-Πἱἶ?θἔἐ€όι θΠεΒέέ!πωφοΕ4%. 
ι1%.82Β4τόΚ -Β<=1ΜΒαεν Α? ΡΗΠΒΒ.0τΠΜϊΠε·-Μσέ% ΔΝ· 
νευενω £ϋΙδιωΜ. τωνέωέπε @Απ Μ .64σφω πω! 
φ·ν818ω&Ι1),ξΚ ε1ωέι1=ιτ9ιωαΐ ΜυΗΡ44 !ε$έΥ3%59Β9ιω 
εΦΒΩ84-.ΜΦΦΦΖ€ὲαΜΦὶΒϋΕ 81 ΒΘΥ9τ818:.89φά%ξε49ΜΕ8Β« 
Μῇμῳ€γ 12,,ΟΟίζ ξοπιιἰξί ΙςφλΙεΉ;ΗΞε‹ιεΒΉιιτὸββἱ ρ52ις;Μφ1 
«πω. ΜΜΜ έ' Ρ=π·Νεφω, *ἶἔΒἔόεῆΡΖΞΦἘἶἴιἶὅΨιἔΙΉΙἰιἑψ 
οεϋ11ΝΜ ευωΙΜΕώ1ι=ιπ=4τ=3ε.ἐ9.4=%!ἱ9ϊ! πω εεΦε α;» 
110,8Τ ικα ΒατάΦαουάϊόι Β924κε.!”έψωτΑΡΒ ἔ°/οεε=ε 
8.200.000 ΕουΡΩΠΜ.ΚἰΎ€ΕΕΦΜπ' .9ϋΜ98 ΜαΡ&Ρ9!! .ΐοτὶυΦω 
ιπδω5._ ά !>84!ε 4°ω Μ.9%υι Μ! ΒΑ» `φεωφ)βευΤ 
ΜΜΒ5ίΙΙί .Ιω φ Η 1 Μ: 
ειω..8_ ώ ;ω-:ω ζωισιιω»Μ Ωω” ω [ωεωυ .με ω! κι 
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!”!θ4-!ιοπ π' ΜΜΕ' !ιἰιϋ!τ επιππάει!πιέιι; ΙΤ86-ι€πιεις· 
ι!βτπ!:: ιπἰότι; ιπιιιιιόι ιιο,οσο πω” πι!! π' ιππωιπ 
πιι!ε πιιιπάό!ιοιπιι 'ο !,000,0Οθ @πι όι·τε!ςϋ Μπσεωι· 
οιόάιι!έιι. !”Ιθθ-ιΒ νει!ό νπι·ει!ιοιπεεει! !ιονει!αιπι. Ει ει” επιπ 
ιππ νει!ό!ιειπ νιεειπ π: Βιετεεωτι, όιι @δι ει” !πιπ!ι' ει!!ειπ 
ι!ό !ιἱτε!ειὲεεἱ Εδώ παπι πισω. · 

Κ! !ιἰππό, ω” 1πόΒ ει” νει!!ιδ8!πε!ί Πί.!!ϋ!εέ8 !ε Βο 
νιι€γϋ!τ πι ππ8·ο!!ιοπι ΜΜΕ' 80Γ5ἐΕ ΐεπγορ,·οιβ !:ϋτϋ!πιό 
πγο!ι' εοτέι!ιιι? Μπιτ Ρεά!8 π: !άόεια!ε, πιι-:!!7!ιει πποει 
ότΚειϋπ!ι όΡοπ ειπα ω 88)! πιοιποι·π Ρό!τ!ειτ. 

_ Α: έιπΒο! ποιπιετ' ]όιπτι:ι!ι!ι ι·όειε, ε268πεπε!νο :ι 
ιοπ Απἔ!ἰπππ!ι εο!ςειοι· όε εο!ι!ιππ ειειπέ·ι·ε νΩ£!ιοΕὅ Μ 
πιι!ιειΨοτ, !ιοΒγ !ι!ο!8! επϋ!ιεό8ειϋ!ω νιει!πιτάε ά!!ππτ!ό 
ι€πιεπξςτπ!ππεέι€8ι-ι τϋ8ἱὶ!_ῇϋπ, Π!!! ι:ιίι]άπ ει” ριιτ!!ιιτπεπτι 
νόμέετ πει!ώι!ει, τπιειει·ιπτι ,,ϋ Γο!εόἔο' αιι!ιο!ιοιιε ιι 
!πιενει!όι ει' Π!. ν!! ω' ιιτει!!‹οε!ἐεπ Μπιτ τού]ο!ε τότε πέιπι !ιππ!1ϋάόεε!ά: άιεςπει!!!!σειιιο!ε πω! ἴε!πιοπτεττο!ε". 
Μιάϋπ τιιε!!ιι!ι, ω” ειοπ εεππόπε!ι το!ἰεε !όι:οεἱτόεἑι·ε 
ιπό8 π, Χ!Χ. επιπιά!ιππ !8 ει" ννο!!!π8τοπ' τε!ι!πι:ει.ότε 
νει!ει 8Ζϋ!έ8έ8', ε!!ιέΡιε!!ιος!ϋ!ε: ιπο!ι!ιοι·ι-ι €ετ3εάο!ιπετ Μπι 
πιπει νόΒαέε πι έιπ8ο! ε87!ιέιί ιπέιεο!αιι: !πεοϋποιό, Με) 
ιπιι€ιι!ι!πιπ !ώι:ειοπο !ιι€οταπ!:Β τειώιιι ΜΜΕ. Α' πόΡΙ.δ· 
πιο8!ιό! 88), Ρι·οτεειππε ιπτεπ!ειτ ιι!ει!ειι!ι; 'ε. οππε!‹ 8)!!! 
!όεό!ιό! ΙΤ80-!πιπ 0οπ!οπ θγϋι·Βγ !οτιτ! !!όπϋ!ι!ετε Μπιτ 
πω· !ιότε!οιπ !ιο!!:, ιπε!!7!›επ ει' Ρπτ!ιππιοπτετ ειππι' 068 
265' ε!τϋτ!έεόι·ο !ε!επό!ιτιι!ιι Α' πωπω !οττ!, πιο Κό 
ε6!α!πε !άτιιάόάοιπ πο” τό!ιο!γοάοτι:, πιω ππρι·ει τοπ 
άε2-νοπε-ι: πάσα ει' 87ϋ!ενέειεόΒπε!ι, !ιοΒγ ν!ἔγό!ι π' 
!εόι·ο!πιετ επτεΒΉε! π' Ριιτ!ίππιοπι.πει, 'ει ]ε!επτό, !ιοΒγ 
πα 2Ο,000=πε!! !ωνεεε!;ι!σοπ !εειπε!‹, ο” τοπροτ εεπι πιο: 
ι!ιι!ειπά νειότ!όεϋ!ετο. Α' Βιι]τιιτπε πεπι !ιππ,82οτι: ε! Μι 
!‹ει·οι!επιι!; Πιέ8Ι18Ρ 5Ο,00Ο !:ϋειιι!ι: πωπω· το!οπΒιοπ 
€χει!οι;, !ό!ιέιιοπ, ειο!ιοι·οπ Ι.οπ‹!οπ' ιιτοιιιιπ Μ. οι·ειπέ' 
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Μιιιἱ ΓοΙό, πιἰιπἱοιι οάπνοιοιό ιιτε7έιΕπ οΜΙΙα, :ιι ει]τό 
Με έ111Βό.1° ΜιειωΙεπιι! Ι»στότιιΞ Ρ1·όΙ:Μέι. Από” σεοροι· 
τοΚτει οειΙοττ, εετε8Ιόεότ πϋπάεπϋα (ΜΜΜ, ό8ιπόε Η· 
εόι·ό; ει` οειιΙιοΙἱο€ι ΜΞΡο!πέΙΩιτ, ει' τιωνΘετε-ἱ τόπι1Ιόοιότ 
έε ιδ111Ιϋοιτειττό, ΜΜΜ όΙάάεΙ ο8·γοηΙϋνέ απτο, ππΞεο 
Κατ ε168ετοτ;, 'ε ει' Βοπειειτό ΡιιειτἰτεῖἑοΚτια!ι οεειΙε Ικό 
εδ οετνο νοτο νόδετ. Μίιετιειρ ΙπιεοπΙό νόει ΓεπιμεΒοτϋά 
262€: ει' ΈΠϋΙονόε2 εετε8 ει' τϋΒΒἱ Κό:Γιτ8ΒέιΑΙιτει, ευ 
τότνόημιόΙιοΒ' όρϋΙοτεἱτο, ει' ΒεπιΙιτει, σ' Ιοτὰπιηοτ° 
Ι1ίιιέιτε, π' ΕὶτἐΙΥἰ ΡεΙοτέιΚτα, 'ε ει' ννοΙννἱοΒἰ πτεοτι:ΗΜ 
ίσηοΒοάωτ. Α' Βει:Πιοτ νεΙόΒειιι Εέ·ιειστ τοΙ1ειι·ιάΕ πιποθ· 
οΒγ ηαΡοιι; άο ει' τέιωειάέπε οειΙοττ ο1·6νεΙ νἰτοτοττ, 'ε 
Μ5ωαγωι νἰεειανετοτοττ. Αι αΙ:Μ ΙωιιοπιέιΕ ότΙιειτεΙι 'ε ει' 
2εἱνεὶιιγοΕειτ νἱεεπι· ἐε ε26ινοτιέ>Ι:. _ 

Βιετι νεειέιγΒϋΙ ΜπιεπεΙα-:όνε, Βοτιοει::ΒΒ Μωα 
ιΗιεε:-ιΙ :ποια ειοπι1Βο επ ἱιατέειοτ ,ηιεΙ!γετ πιἱ8 οΙϋεό!πτ 
πιέιπιΙ‹, Μεευ!ι ειἀὁἰΒἰ τϋττἐιιετοἰτ. 

- ΙΊ82-Βοπι·, πιἱιιτέιτι ευΒκεάοΙωετ 1ιχοι·Ι; εΙερ16Κό]ότ 
80/0 τεύεάέιεεεΙ ειεΡ·οι·ὶωἰ , ,ε εττε τόεινότιγοεεἱιϋΙ Α' 
8Β4,40Ο ΐοιποτ Η! ὶε 8ιοάτο, επιΜιάειΙππέιτ. ιι'ΡειτΙἰειππιοιιτ 
άετ11έτ 28 όντε ω” Ι8Ιἶἱ-ὶ8 ωεΒιιγι1]τέ, 'οι ειση ΕοΒΥεε 
εὲΒἰέττ νἰειοτιτ ειοΙ86ΜτιιΙ οι επιετἰΙωἰ Μιά ΑΙΜ πιοΒ· 
ϋτϋΙ3: Μτιοετάτ' ἔγετειΡὶτἐεἐτα 3 ἐντο_ 'ε' 80/0 Μιππι0.το. 
2,θΟθ,θθθ ίοιι€οτ Μνέιιιει. Μοετ ει" ΒεπιΙι' ί'εΙ."ϋ]τϋ1:τ τϋ. 
Ρότιιο ΙΙ,642,ΟΟθ ΐοιπτει πππιτ, 'ε οι οεπει!όΚ θ"/0-το. 

ν ΕιοιιιιΞΙ πισω νειΙει νόἔο Ιιοεεω ει' ΒεηΚΙιοιἱ Μόνο 
τεΙόεοΕηοΚ. Αι Π82-Μ Μαι' ΙτόνωΒοιετόΒοη ει' ΈϋΙά. 
68 ειειΙειά-τεικέψτει 'ε ΙιἱτιοεΜτοιόἀιιΜΙετει ωἰηἀοπι όνοη 

ει' ΒαηΙεπε!ς Ια:Πο εΙϋΙε€οιπιἱ, πκ-:ΙΙγ ΙιἰτοΙοιόεοΕ τετοιπεε 
ευωπώ]ςτει Βέι€ότι:1Ε. Μέ8· ΙΊ82-Βεπ 9,θθΙ,θΤ8 ΐοιιΙ:οτ 
τεττεΙ‹; 1Ί88-τόΙ· ΓοΒνει ΡοἀἱΒ· ει' ΓτειιιΙι ΜιΒοι·ιι Μπάο 
τέίΒ ει” ΙώνετΙω26 ειιϊω3εΠοΚ ΚόρειἰΕ ει' Βειη!ήοΒγοΚ' 
όνειιΕἰιιτὶ οΙ6ΙοδιόεοΞτ, πιοΜεΙε οεα!ειι€γ8.τι α' 2έιΙοΒιι! 
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Μιπιιωτοττ βνοάοΙιτιοϊ ΐεΙεισάτόνομ ρόπιαδι·ΑΒει νί82 
ειαιόττο·Ε: 

ΙΤ85.ΈσΒΝιιι·. 25-όπι Β,θ84,8'ί2 ετ. ίοπτ. 
πετ ;- Ί,144,898 - - 
1788 ,.-. ·ι,ιπ,επ - - 
π8ο - - Τ.948,488 - ή 
πω - '7.908,988 - .. 

` πω - ° 9,803,9.78]-- - 
ιτ92 .-.-. 9,889,888 .- - 

η πω - 9,086,898 - - 
ΙΒιιιι τοππόειοωε, Ιιο8] πιο ποππότάοΚ εΙ6Ιο€ιό! 

εε!ωτ. ει' ΒιιιΙι ΜειρέπιΒοπ παπι ιών-Μο πιο8; άε με· 
@τοπ εοφ ισ.τΗμιπτει σειιμΜι α' Μποετέιτ' ειοΙΒΜειώτι, 
τιποτε ύ" ει' ᾶἱεοοτιτόιΑεεειΙ ΙωΠοιτ νοΙιιει τπο8ειϋιιπἰο, 
'ε έ" α'Ιαπω!ιοά6Βοτ, ει' ΒιιιΙι' εΒχσιάί1Π Μουτ” 
τω», πιι€ιπόΙ οὶἰὰο8οπιὶτπἰ. Νοπιπ νοΙτ Βάι Μάο πισω, 
Ιπιιιειιι α'.1οΒγοΚοτ ειιΡοτἰτκιἱ, πώ ειἀάἱΒεΙιἐ ΙπεΙΙειτΙαπ 
ίοΕτα ὶε ΜΒ·οττ, πάω ει Με απ: Με ΜΒΙ&οε!ω ίε τω» 
πετάει, οὐκ ει εξόΙοειόεοΕ' 16Β!έιβνεΙ ο€γΒετιΙιειεοτιΙΞτυὶ 
Εέτϋπι€ =› › . ν 

Α ένα): . Γοτ86ιεΒιιιι Ιόνϋ Βιπήεθγοιι' όΝ.ε!ιε. 
Ιΐ8Ί-Βοι:ι 8,θ88,ΐ50 Μ.. ΐο11τ. 
1'788 - 9,870,850 Ψ ώ 
1789 - ο,ε›οε›,24ο=ἡ - 
πω .ω 10,2π,860 ή - 

-, ζ πει - ι1,699,140 Δ- - 
_ πω - 11,349,810 - - 

_ ι·ι.ο3 - 11,451,180 - - 
- ( Αι ο!ϋΙσ-:8ειόεεϊ ΓόΙσΒΜ επιιιϊωΗΙπω ει ιιΡι·όΙ)Β 

Μιισε_ώτ-οιόάιιΜΕ' (ττειιειιη ΒἰΠε) ΒονΔΙτἐεειἰ Β Βείο8!ι! 
ΜΒ, σύ ὶτἐιτιτ: πιώ· τὸΒἰ αΙΙιιι]:-ι νειΙει ει' Βικι!οιειΕι ει' Κοτ 
Μέεδπη:-11. Ει οἀάἰ€οΙϋ πιέ8 ει ιωετἱΙιειἱ ΈιίιΒοπ·ν.ι_ρΙειττ 
εαπ πιάσω τϋΒΒτε ε” όνειι 150,ΟΟΟ ίοπτιιέι!; Μ.ι1εω 

θ π- _. 
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:ιι οιιτόρειἱ ΜΒοτιι' ΜϋτόεέύεΙ ει' ΙώΙΐϋΙάτο τιιοπϋ Μώ 
εἱἀὶιιπιοΕ ει' Ιόπωτάττ ε, εοΒέάεειΚϋιιοΙί νἱεειειόΙἐε1·ο 
ΜπειετίιόΙκ, 'ε ει' ΒενέιΙτιΜ δεινοΒε!ι ἱῇοειτό εεΒεεεόΒ 
με! πϋνοΒοάτοΙκ, ιι. πι. 

ΙΊ98 ίε!π. 5°2,859 ετ. Έοπτ1·ει. 
ΠΜ ίεΒυ. - ΊΙΊ,ΡΊ5 - 
1Ί96 μη. 1. 1,9'79,296 - θ εΒ. 9 ό. 
ΙΊθΒ 38η. Ι5. 2,234,29θ -- Ο - θ - 

Αιι1Βά1·, πάω; Π5Ι8ΒΒ ἱε ΚἰΓο_]τόω, οπές τὅνἱά ἱἀοἱ 
ΜτοΙιόεεΙι νοΙτεΚ, ωο!¦7εΙ‹τι;:Κ όττοΚο ει” ρόκι:ώ1·Β:ι :Μπιά 
3έιττ- πτιἰιιἀΡἰτΙ: νἱεειεΐο!Υτ; άε οΚΚοι· ει, ΒεπΗΒει€εύόΚ 
ΓὲΒιἱ Κειάόηε!ε, Ιω" ει' Ι‹ἱπιοειἐι·' Μιπἰνε!ό Ιειοι·ιιΙιεέι 
88. ει' τϋ€€ϋπιἱ νἱεειειθιοτὁετ Δημ Ιε!ιοτΙοιιηέ ιοετιώ. 

Με ῇἐτιιΙΙ; επι έ ΚότπιβΙοτ ἱε, Ιω" ει' πιόπιοτ απί 
ειέιτπιειΕ ειό.ειτιάό 8 πιἱΠἰό νεΙει τετνεινε, 'ε ετ όεινο 
νένο απο Μαϊ οι ἱ8ε:8·ειτόΙ‹ειτ, Βοξ” ΑΒΒο(ΜΙππιιΚτό! 
τοΒγο:ιε!ι ]εΙοητέετ ει' ΚοτπωΣιηπάΙ. ΜεδΒότόΚ «ΑΜΒ ει' 
Μποετέιτ' οειιιοε!Ιωάτ, ἰωεΕοιηόΙι Ρόπιϋεγἱ τόιιάειειΒά 
εειἰτ; ό” ἰιιτἐιιιἰ, Ι1ο8), πιο ΙιεΙΙ]ετι τό!ό!ι τϋΙ›Β εε€έ·άοτ 
νάΠΠ, φωτα' ΠΜ; ει' ΒειιΙι' εΙΒιι]ει τπτ, 68 νἰΙΑΒοεοιι 
πιοΒΒατύπωε, Ιω" ειιοπιτύΙ π, ΙιἱτιοετἀτοΖόάιιΙἐιΙι' Βιστω 
ΙΞέ$έ1°8 Βθθ,ΟθΟ/ΐοήιιτοτ ωε8ΒαΙσόό -ειιωπιάΙ: Λεω τοπ 
άοΙΙιεωοΙι. ΙΐεΙεΙετϋΙριτ ]ωΡά!;, Ιω" ε' οιέάιιΜΚ' ότ 
τοΙω τϋ.=δτόπ ΔΡεε:τειττιἰ Έ'οξ,;, (ω ει' 8ΕἱΡΙ1ΙιἱΙΕ επωωέα·ει 
ΚϋινετΙειιϋΙΙεειἐἰΙἰτιιἱ ΙεΙιετΙου, ιτιἱΒ· ει” ΙώΙοεϋπ' οΙεὅ τά 
τέι1ει Η παπι Βιοττοτειιά, ΡΗ ιπέδ ιιἱιιοε εἱἱΒειιἱτνει. Α' 
τἱΙτειΙιοιίιε :ιι ἱ8ει€ετόΙι' τέειότόΙ,”ε ει” Βἱιτειτέιε έε εΒγοΒγ 
Με ευΒεάιτιόιη ει' Ρόπι2ϋΒγ πιἰιιἰειετότ6Ι πιέΒ τϋΒΒ ἱε 
Βς·πι πιοΒύ3ιιΙτ, ππε!!)·οΙιτιοΙι ειιΙΪπιότ6ῇοϋΙ ει' Εἱποετὲτοιό 
ἀιιΙειἱ εΙ6ΙομόεοΒ' τονέιΙ:›Β ΓοΙΧωτοττ τιὶΒΙἐοεΜῇΜ Με 
ΙιεΠιοπτι : ' 
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ΠΕΒ ]ππιιιιτ. δ!. 2,513,Ίθ2 ει. Μπι. 
- πω” ω. ιιπ,ει'8 - - 
-. πιω ιο. 1,618,084 - - 
- ιιιι€ιιιιτ. 8. 1,918,0% - ή 
- απο!» ΙΟ. 1,849,4”!8 - - 
-- των. ΙΟ. !,503,223 ·- -· 
-- ι!οοοιιι. δ. 1,8θθ,906 -- ·-Γ 
-- ι!οο. Σ!). 2,854,!θ8 - - 

Α' πόΒοτιιε !εϋτπγιζι!ετε!ι ει€8οοιι!ιπειτ ειίἰ!όπο!ι, ει' 
Ε!!!ΐό!άτο !εί!!άϋιτ εοΒόι!τ-:!ι !ώειΡόπιι: !ιονοι;ο!οπο!ι, π, 
Βιιπ!ήο€γο!ιπο!ι πι πάειενενό8' ειι1!ιεό8οιτ πιοΒ!ιει!πάο 
!ιόνϋ!όπο εο!ιπ!ε!πιπ .αγαπω !ιοιάο Βιετ3εειτοπι, Μπι! 
οιε!ε' Κόνοι!ιοιτό!ιοπ ει' ιοΒγο!ι !ιονύι!ιπε νόιςοει. είιτϋΒ 
Βοπ 6τ!ιοιπι οι οι πτειπγτιι€πε οι εονετε!;ιποε Ηό!ιο!ι 
ί!τϋ!πι. Αι ι8πι€πιό!ι: !ιοτο!οεε68ϋ!απο!ι τιιττέι!ιι, ει' Ιω”. 
ϋιςγιιιιπιετοτι @πει ί!8γο!τοτπι πιἰπά οιοπ !ιοτπ)·ϋ!ιπόππτο, 
πιιπά ει' Ιιο!οποπ ἰτἐιπτ !ε!ιο!επι.οτι: ει€ἔοἀπ!ιπειἰ!ι'_ ποιο! 
Βετο το!ιοεϋ!τότο, πιπιιοτιπτ πι ιιτειπ)ι' πω πιιιτιε !ιέι8 
π! !ιοιε!εττ. 1οΙοπτι-έεο!ιπο!ωοιπιπι !ιονοι!ιοιόεο ποιπ !όπ; 
Με ιειπέτ πρι.» !ιιιτοπι ππι!!ιο !ιο!οποπτϋ! νει!ει πιο ει' 
οεπειέιτ' ειέιιπέιτει. ΑιοπΙιειπ ει' Ιιόειρόπι οτ. ιιτππιτπάει!ι 
ΐο!γτοπ :ιρειάαι!ι, 'ο οπο. 3-!ώπ οι ἰἐειιΒιιτόἰ πιό!ι ἱε 
πιόιο!νο ιδε !ιοπιο!διππ ο·πι!ό!ιοιτοιό ιι'πιἰπἱετοττ, ει' Βππ!‹· 
ί18]·' το!οι:ι.ο π)·ιι€ιπ!πιπτό ιι!!ύ.ειιτπ. Α' ΐε!ο!οι: Βιιτιιτό 
ποπ;; ε!ο ι!εοοιπ!ιοτ' νόδο Γο!ό π'Βονιι!τοιτ !ε!ποε!:ύ.τ πιό 
ι!ιι!ά!ι' 811ΙΙ1Πιέ11:·ι, ιπἱπι ει” τι!ιο!!έ!πό! !εἱτοτειἱ!:, ίϋ!ο!ι!ι 
ειό!ι!ιοπι πιω: νει!ει!ιπ, 'ο ει” !ιοτιπππΥπει!ι απ: ο!ό!ο8ιό 
ω, (Με πεπι ειέιπι!ι.νει πιο.!!ειπάό πάοειέι€8έι νι€ι!τ τό>° 
Β! 11,688,8ΟΟ !'οπτοι) όπινοποπ πιάσω; από Ρό!άέιτ!ειπ 
ειιτπιππτιι, Ι2,848,”!ΟΟ ίοπι:τιι, πιοπτο!ι. Μιπάειο!έ 'ε :Με 
!ιοτπγί1!οτο!ι' !ιϋνοτ!ιοιέεό!ιοπ οι ι8πι€πιόειέ!ι Μπέι 
οεοεπει!ι το!π!τει, ει” τ!!ιοοπτοιπεπιτ ειοτἰτπι 
ειίι!ιο!ι!ι !ιοτ!έιτο!ε Μπι. 
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1Ίθθ ε!ε_ιέ1ι :ΜΒ ΜιτάτιοιωΒΒ Ιόρόεε!ι τότοπο& ε' 
οεεΞειέιτ' ειάκτιάτει εειΚό:Ιοπιάϋ ΙώΙοεϋπ' ΙέτεεΠόεότε. Α' 

ΙΗΠ11€, ἱ€σι8ειιόεὐΒα οπόΙ Μπι-Η. ύ” νόΙεΚεάόΙω ,,Βο8δ· 
;ι' _ῇεΙοπι Κόι·ί1!πιότηεΚΒοπ ειΚάτωοΙΙγ Μο8οιι οτειά!ς' ΜΑ 
11ι.€ιι·ε ειοάειιάδ ΚόΙοεϋτι, πϋπάειι ΜΜτόει-$8 ειετἰιιτ, 
Αιι€οΠιοιι' Βατι!:3έιτιο.Ιι νοειόΙγοε Ιοει; Ιιο€)· (Π: ωἱπιάει·ι 
ω”, τοπιάει:·ιΒέιε' εΙΙΙιε!Ιδιόεότ ἱΒοτι Κο:ιπο!μπι ΙεότἱΙε 'ε 
ἱιιτιοΡόἰγοεεπ επι11ειάΕοπτιειΕ ππἱικὶεπι ίοΙε!όεό8 εΙΙε-ιη, τι1ὶ 
ποπ των' 1170Π10Γ828Πξΐ ΙιϋνετΙιειὲεοἱΒϋΙ τα-›ά]ο!ι Μι 
τοπιοΙΙπιπιέΕ." Α' πυἱπἰετοι· πιεπ1 οειτοιοττ: ειιί€ειΒετό!ι, 
νέΙεωόπγόΒοπ, 'ε @Κω ει' ΙπιπΙ: ει' ΙιοτωἀηπιειΚὶ ω. 
Ιωμόεο!έ Μ0€820ΗΕΜάΙΜΠ Μια πιόάοτ, Ιω" ει' Μπάι 
8όέ' ιιὅνοΚειἰὅ ἙιὁνοτεΙὲεοἱτιεΚ εΙεΒετ τεΙιεεεεπ. Οστι 
άοεΒοά!ιευ!ι πιέΒ ΜΒΜ 8ΖίΠ(8ό888θΒΙ) πωπω, πιἰνοΙ :Η 
πιστη· ιιΒγειιι Ι..οπιάοιπΒεπι ἱε άι·ό€ιιΙτ, ‹Ιο ει' οοιιήιιοπεοπ 
π1ό8 άτέι€έΒΒ νο1τ, 1583· ΒοΒγ Η:1ωΒιιτΒΒει ΙιοτότέιΚ 
θ-Ί-+Βρ/0 ιηετε-›εόΒτε; όε νἱΙεὶΒοε, Μο" επ ει' ΜΜΕ 
Ρἱιιοιό$ἐιιεΙ: τπι€χοιι έτοιωε Ια:ΙΙο, πιἰνεΙ ει' ·ῇε€γΒἰττο 
ΒοεοΙαπω!ι οδγΐεΙϋΙ επ οτειυγειτ Βιοτιτιἱο αιττοιοιτ, :πάω 
ίοΙϋΙ πω" νεεετεεόε ΜΗΚΗ παπι νέιεέτο!Ιιειτα πιέιετ οι 
Ρόπιτύπί' επάιπέα·ει. Βιι€οΙάοιἐεεὶΙ:' ιιιἰιιϋ εϋΙωτόκ :ΣΚύ 
νοθεο2δ ΜΒΙέιοεΙφ πιιιτειψι: ' 

1'Ι98. ῇειπιιιειτ. εΙϋ1εΘειτοΙι: 11,292,'700 ί”οιιιοτ. 
-- ( ίεΒτιιειτ. - 11,499,Ί00 - 
-- @Ηπε- - 10,352,800 - 
·-τ· ειιι€ιιετ. -- 9,8θθ,50θ - 
- εορτοπ11% ·- ΙΟ,048,θΟθ - 

ν -- πονει11β. -- 8,Ίθθ,θθθ -· 
-- άοοει11Β. -- 8,818,5ΟΟ - 

(Εττο, 'ε ει: εΙ6ΒΜ ΞΙΙγ πιοπιϋ ΗετέιΙιτει ιτιοε ΙιεΙΙ 1ο 
€γοιποιό, Ιω" ει' πήΗιΒόι·ι εειιι ΜΙ! ΒοπιάοΙώ, πιἱπιΕΒπι 
π' Βωπι6Ιι !ιο!άπαΡοκιΙάπτ ίεΙ]ε8μοπ ειέιτιοΙι' 682Υ888 
τοκιιιέ πι ο86ε2 «Μ εΙ6Ιομόετ; Με” ει"πιΠιτ ε' ῇϋνε 
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άοΙπιοΕ οτΙιοιποΙι Μο, ει' Μποετέιτ, οιέάιιΜ' ο" τόειοτ 
πππάἰΒ νέιτοΒοψι πιει8Μιοι; Ποπ ειέιπιο]: Μπέκ πππτ 
ει' ειιΙμπότόΚ' ΜΒΜ, ππἰπἀπς ει' ΙπιπΕποΙ οΠοιοττο Βο 
νάΙτνει ίοΙινό Εἰποεπάτἰ ΕϋποΙοινέπγοΚ' οΒοει όττοΒο 
πο!ι πόνοΕοάοεοτ 'ο 8Ρ8€1άεέ1Ε `ῇοΙὁΙἱΙ‹.) 

Αι ἱἔοιἔειτόΕ όνοΙιοάιΞιεειἰΙεΚοΙ πιἰπά ποιπ ειίίπτοΙ4, 
'ο _ῇιιΙἰιιε” νέ8οΙ”οΙο ΙΊθθ-Βοπ οι οτειΑ8' Ι:ϋΙιεο€οτο πιο 
Βἰπτ ΜτοΙοιόεοΕοι επέτι!νΑπ πιο8, ει' ΡοπιἰΙΒδππἱπἱετοτ 
Ιιοι ο” πιοπιοτἰιιΙἱετ ιάέιιιο.Ιε Με οΙΙδτ Ιιοι·οοεο!, πο" 
τοήοεειο ει' οειΒἰποτ' οιοΒο; 'ο οΜπιπ Μ]ο!οπτοΚ, 11087 
οοει!ι ει” Ιιοι·ιπιπγ” οτϋπιἰνο' ο!αΜάιού.τόΙ 'ο οΒΒϋΙ πάτ 
ιπειιΙιειτό ,,πειίΠοΒΒ 8οποειι6Ι ίοΙτόΙώοπ" τοΕοεπτέΙι ει' 
Βοιε3]οΙι ἰπτοιοττ Ε6νοτοΙοεοΕοι. 

Ι€γ ονοιοΙε ει” ΜΜΕ, ειϋπτοΙοπἰ 'ο οι' πιοπάοττοΕ. 
ιιτέιπ ἰε €γοπτειπ ιπο€ύ1ἰτοττ 0;ίΙιειΕοιόεοΙε ιπο]Ιοτι, πιο8 
!οΙιοτόε οιοτοποεονοΙ ει, δογΙΙο οι ΟποηΒὰἰε Βόιόττ, 
ππάϋπ οΒγ π] οεοτ πιἱπτἰοπ ο!ιοεοάΒιιΕειτ 'ο όνοι!ιοά:3επ 
ΕΜ: ακοή; ποπι Ιπι!οπιτει παω 

Α' ΒοιιΙοεὅποἰ πιω! τέι.Βοι·οιάε σἐο ότειΜΒοπ ει' ποπ 
Ιιοπἶ πο8γ ΕοειϋΙοτοΕ, 'ο τοΙ:5ιπ πιοἔ οι οΙΙοπεο€τόΙΒιο 
τοπ; Ιιοππο!ί ΜτοΒοτοεοϊ Κόνο3;ΚοιτοΒοπ ἴοΒτιιειτἰιιε οΙο 
3οπ ει” ΡειττνἰἀοΙιοΙιοπ Τόπωω τοτ]οάο οΙ, Ι1ο€Υ ποπι 
εο!ιέιτ:-ι ίτιπΙι ΐοΒΥνοτοε από οιάΙΙειπά Μ. Εττο π' Έπτ 
πποτο!ι ,ο πιέιεοΙε ἱε ]ό οτοιΒοπ Ι‹οιϋΙ‹Βο ειΒιιι·.=1Ιε Κοπτ 
πἱ νει€ΠοπΕ:13οΚατ, ,ο ει” νἰἀοΙςἰ ΒοπΙιοΙιτει πονοιοτοεοπ 
ει' ποννοοετΙοἰτο τόάι1ΙέιπειΚ. ΕιοΙε εοπιππ ποξ(ΠοΒΒ επιπ 
111Μ Ιὶιοτπἱ ποτπ νοΗιπει!ε !ώΡοεοΙ4, 'ο Μιι6Ις ΙπιΙειειτέιΚ 
ο” άοΙδο0., Μις Ι..οπάοπϋόΙ ω” ΒόειΡέπιτ ΙιειΡΒιιτπά 
πο.Ε. Ι)ο Μ εοπι εοΙ;Κοι 3οΒΒοπ ΐοπτ; ει” ῇοἔγοΙε πιο: 
ποπέπγ πειΡ ότι εϋτϋΒΒοπ οτΕιοιτοΕ νέιΙτε3ε νοΒοττ, Μπιτ 
τοπάειοήπτ, 'ο οΜεοτ Μάι· ω” εί11·8οτόεδ14 νοΙτειΙ: ει' 
νοΙτόΕ, Ιιο87 οι ἰΒοιΒοΩόΕ 8ιϋ]εεο€οοποΕ τοΙε3ΜΙ:, πω. 
ροιπΕτόΙ α” π1ἰπὶετοτ1ιιπιπιΙι ῇοΙοπτοετ τοππἰ, Α' τόάιιΙοε 
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πϋτιόπ-·ιώττ, ο ΓοΒτ, 25-Ιιέπ Μάι· ει' Βειπ!‹' Ρέηιώνώ 
Μπι Μι( 1,?.'Ι2,000 Μπιτ Ροιι€ϋ Ρόπιι όε ειτο:ιχτίιά να· 
Μ. Α' ιἰτΕοετοπὐοε .ΣΒ-Μή €)·ίΙΙόετ τεττοττ ο' τοτ87τό!, 
'ο Μτκτέιιι, Βοεέγ ει” Βόινοτ1ομ εοδέάτο πιοΒοε ειίΙΙιεύθ 
ν”, τοπάοΙοετ κενο, ιπἰειοτἰιπ ο' ΙπιηΙ‹ πιἱιπἰοιι Μει 
ΡοηιΒιοτοεοΙςο; Π88οεε;οπ ί'οΙ, ωἱΒ ει' Ροι·ΗΜποπιτ' νο 
Ιοιτιότιγο ο' ΐουπΓοτοό του” ΜΜΜ: ΗΕέτοτοπιά. Α: ομι 
Β;ιτόΙε ει” τοπιάοΙοετ επιπρο ΡόΙο.οηγοΚΒοη ΙιὶηοωοτἐΙι 
έ; οε;τειτέιΚ, 'ο Ι.Βετόκι; τοΙἱοεἱιόΚ ἱ5. 28-εΞιιι οι ΜΒΜ Ι5 
ειοκηόΙΥϋ ΜιτοεεοΒοπ ΙιϋΙάο οι' ΒοηΙι' ΔΙΙΑεο' τιιοἔνἱιε 
8άΙοεέιΜ, -'ε οἔγειοτεπιπἰκιά νο8·ιέετ Βοιοι, πιοΙΙ)Φοκι ει' 
ΜιιιΙιοτ 5 ΐοπποε άοΒγοΚοτι οΙόΙἰοΙι' ΒἱΒΟΟ8ἱΜἱἑΒἐΤᾶ Γώ 
ΜιτοιΙιτιοιά. Με”. 2-Ιιέιιι ει' Βατι!ιτοεινόηοεο!ι Ιεϋη"ϋΙοετ 
τεττέιηειΙα, 'ο ειονοΖΑευΙεΙςειΙ Μ]οΙοηιο!ι ΙποΙγοεΙοεϋΚοι, πή 
ειοτἱητ οι ἱἔοΖΒετόΙς ει' :κιἱτιἱετοτἱ ;;:ιιιοοε τοπιάοΙόεοποΚ 
τοΙἱοεἱτἐοόΒοπ πιοΒοΒγο21:οΕ. Αι;ι!ειΜ. ει' νἰιεἔοΙό Μετσο 
εε38 ἰε οΙΧοειίΠι ει' πιιιιιιΙω136νειΙ 'ο Μαη. ΒΑΠ οΙεϋ ω 
άόεύτέιεύτ ωομονό. Ε'ειοτἰκιτ ει' ΒουΚΡουιτου' οΙΜεο Ἑο 
Βτυοήιι8 25-ομ ει' Βόνο;!ιο26 νοΙτ: 

- Τ τι π· ι ο ι Π; : 

Γοτ86.εΒοη ως: ΒουΚξοωοΕΒοπ @θ40,26θ π. ίοιιττοΙ. 
Βότοπ 6ο ει' βοπΚΕϋπγνοἰη ίστ 

8ειτοτΙ: όοινο8οΙ:Βοη . . 2,88θ,θθθ · 
Βότοττ Ι€ἰ1°108ἰἐ1°ἰ ιιτἐιεἰτνὡιγοΚΒοη Ι,θΐθ,θθθ - 
ΠιοτοτΙοπι οειεειΙόΙιοΜπιπ . . . θ83,Ί8θ - 

/. ΚἱνέτοτΙοιι οειτοΙοΕοΕΒοιι π' 
Βειιι!αιοΙε ει: οτοΖέι€πιέιΙ 189 

- νϋ ΜΙειιιάό τϋΚο3οτϋΙ . . . 4Β,Ιἔ›θ ρ ΚἱνοιοτΙοπι οειτοΙοΕοΕΒοπ ει' Με· 
Ιοτἰτιἀἰοὶ οπΪιιιἱτὰεοΕΒὁΙ . . 10,21!) - 

ΚἰὶΙὁιιΐὸΙο οΡτόΙοΒοε ΒἱνοτοτΙοπ 
οιὶΜοΚΒοιι . . , . . . 1;38θ ·- 

ο 

` Κ 

ε" ' . 

.. 3-... 4--..-ο__ ε· - 
-· ·--. ο” 

9 ,ἶ1δ 
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Τπττοιἰ!ι ει' τότέιτπο!τ :ιι ΙΤΕΠ-Μ 
!τό!οεϋππό! ., · . . . . !”!,θθθ - 

ΐἱιοτοτ!οπιἰτ!ππᾶἰοπιτει!έ!το!ε!πιπ . Ι,4θθ - 
Γιιετοτ!επ οειτι-ι!ό!ιο!ι!ιιιπ ει' οπό 

ειέιτι !ιο!οεοπτό! . . . . . 6,800 

όπινοεοπ 13,ΊΊ0,390 ετ. τοπττει!. 
Βιοπ τότο!ο!τ' έττότότο οειιἐ!ιο τοπ; ]ιιτπι ιι ο! 

υπεόπει!ι, πο” Απἔο!!ιοπ' Ι;ιππ!όπ πιιπάεπποπιϋ οτ 
ειπ8·οέο!ιο!οεόπό!ί !ειιιππιτπΐ Βιοτόεο!ιοπ π' !ιοιο!όετ το!8· 
τπτ-πιτ Μόνο! π' τοτπιππγπει!τ πιτ τι' ειο!Βέι!.=ιτοτ τοειἱ, 
:πιτ πιιι€πποε τιππ!ώτο!τ πιο!επει!ε, !ι!!τ Ρέπιο!!ιοτ πύ.!ιι!ι 
τιιττ]έι!ι. ο 

Α' τ:ιττοιό!ι' τοι!οιότότο Κόνετε!: 
Ε!ό!ο8ιόεο!αποπ !ιοτιπππγι Βιιτοειτ 
νέιπγο!ιτει ιι. πι. 

Α' πω. 68 ειπ!ειά-τπκέι!ετι ΗΜ, 
Ι'ΤθΒ, Ι'Τθθ ε. 1ΊθΊ·το . . . 5,θ8'!,ΟΟΟ ετ. τοπτοτ. 

Αι ϋεινετϋιπἰτοττ τόποι 68 
!ιἱτο!νοτιιιπτει 'τι !ιού·ει!τοττ ό 
οιόάτι!ύ.!ιτπ τό!ϋ! πε!οττ . . . 2,29!,80θ - 

Κἰποετπι·οιόι·!ιι!ἐι!ιτπ . . . . . . . . Ι,5Ι!,2'Η ·- 
Κό!οεϋπ ειι!οττ π' !τοτπιέιπΪ 

πιι!τ !ιιιιπιιτ πό!!εί1! !”!θΙ. 

1ιι!ιιιεΒιιπ . . . , . . . . . . . . 3Ίθ,'!39 - 
 

1Ο,1Ι'Ι,818 ετ. Γοπτοτ. 
Α' το!οΒΜ όεινοτιο!ιόττ ]ιιτιιπ· 

‹ι6 Μπιτ . . . . . . . . . . . επι,οπο - 
π__ό-τ 

10,872,608 πι. ΐοπτοτ. 
Μειε !τόνοτο!όεο!ε!ιοπ: 

Πἱεοοπτόιοττ νει!τό!ι, Ρόπιτάτ 
ότι πτιιπγ τιισ;!ει!ι . . . . , . . 4,Ι”!θ,08θ ετ. τοπτοτ. 

πτνἱτο!: Μ,848,588- · 
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Μ.ΙιοικιωΙ: . 14,848,583 ετ. ΐοπιτ. 
Α' ΙιεΙοτἱτιἀἱιιἰ ΙιετοεΚεάϋ τέτ 

εεεΑΒιιεΙ: ΙιόΙοεόπ ειάέιτοττ Ί'θαΟΟθ -· 
ϋϋειεᾶιειἄΒὲτοε Ηο.ῇόεεετ8ἱ επι- Δ' 

1ιι1ἱτέιεοΙὡειιι . . . . . Ίθ5,8ΟΟ - 

ΙΊθΊ-ΒεΙἰ 50/ο-εε επιπι1Μ3εοΧΒεπ 1,ΟΟΟ,ΟΟθ - 
ΑΡτόΙόΕοε οιὶΚΙιεΕΒοη . . . 252,θΙθ · [ - 

 

δεινεεεπι ΙώνοτοΙ ΙΤ,59Ί,2% ετ. ίοηιωτζ 
. ΤειττοιἰΕ: 13,ΊΊθ,8θθ - 

Μέι·Ιε8 ει' Ιπιπ!ι' τόειέτο . 8,82θ,903 εε. Μπιτ. 
Α' ΜΜΕ ΜΒΜ, ἰἀε ειἐιπιἰτνει πι' ΙΙ,θ8ϋ,8θθ Μπιτ 

ε.ΐιΙΕπιάό ειόόεε.=18οτ, ΙΙιεΙΙγεΙ ει” Ιιοττιπάτη απποιόΙι ΜΗ, 
ωἱιιἀοπ ταττοιεἰεαἱτ ΜΒιετΙιοτό, :Μπάσα 3ε€Ϊεἰτ ΒενΜτ 
Ιππι3, 'ε. ιπέ8ίε 15 πιίΠίόπι ἴὁΙἱΗἱ νειΒγωι:ι ι11ειηιἀὶιπτει, 
ΒοΙοτ;τ α” τ6ΒΒ ἰιΒειι ὁεινετοττ τϋρόιιιοΙδ 811ΙΙΙΙΙ1ό]8 σε:ιΙε 
11,842,4θθ. Μπιτ νοΙτ, ιιιἱειετἱιπ ει” ΜΒεροττ οειταΙ6Κοπ 
ΙιἰνϋΙ οειιΡει πγετεε68·ΒϋΙ !κονόε Ιιήιϊπι 4 π1ἰΙΙἰον:-ιΙ ὰἰοεο 
ΚεάΙιετοιτ. ΙΒεπι άο α' Βειι!ήοΒγοΚ' ΒἱττοΚοεεἰιηΚ ει' 
πιἱιιἀωιιιειΡἱ ΙιεειηΑΙειττει Μ” ρέει: να” ει' ΙιοΙχετι ]έι 
τό τοΠοε ΒίιτοεεόΒιι 'ε Ι;όπϋΙ Βέιτό εάΙπιτό άο.” Ιω! 
1ι:, ι11ἱτ ει” ΜικτιειτοΙό οτειεἰὅΙιὁ£οΙοινέτιΥοΕ Η εισαι Ρό 
τοΙΙπιτίιιιαΕ, Κύπε68ε&ετ ὶε ΡειτΙἰωυειιτἰ ν68ιόε εΙ Μπι 
οειΙετΒειτέι, 'ε ειέπ ει' νὶιε<ὅ8Ιό ΒΩτοεε68 :πιατα Ί-Ιώπι 
€·ιΙϋ:ΜοτΙ: ωάεοάειοτἰ τιιᾶοεἱιἑεἑΒειπι, ει' Μὶιιἱετετἰιιω' 
τεπάειειΒέιεαΞτιπΕ ωεἔοτὅεἰτ€εἐι όε ίοΙμειτάε!ιτ. 3εια:ιεΙά. 

Βιετι ἰτιἀἱτνἐιητα Κο1ι-:τΙ:ειεττ νἱτο. τϋιεε όε Εσει 
επιε νει!ει, επ ορΡοεἰτἰο' ειόπιοΙιώ ωἰιιἀετι οτε]ϋΚοι Μ· 
ίο]τέΕ, εΙότεήορικόΒ ει' ΜΜΕ 56: ει' κοιταω' ΜτοΙόπωΙε 
ποπ οε:ξΙωε_πι ΒιιΜε' ΙιΞ]εΙεπιτόεεΞνοΙ εδγτο πιοιι6 τατιά 
823138 πιἰεττ: ίέΙτωπϋ οεοιΦ:53Μ_, ει' Βαιι!ήοΒγοΚ εΙΙιετϋΙ 
ΜΜΜ €ιτοεϋΠιεπόεότ, πιἰΙΙἰόΕπιειΙι εΒΒ6Ι Ε6νοτ.Ιιοιό καιει 
πεεόεότ; εμπιιότε ΜπινάΙτ ει' ΚοτιπιπηπιπΚ, ΙιοΒγ οι ΜΙΧ 
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!ιοειποε !ιοι·οε!‹οτ!οεἱ ἰπτοιοτοτ !όπιο!οτ.!οπ !ιο!!οεο!!ε' ο 

τοει ρο!!ι!!ώ]ο!ί 5ιοτειι!πιονο ν!ει!πιειπά!το!ι, 'ο π' !ιϋ- 
ιϋποοΒοτ ποΒ)·τονι!ΗΑειι!ι' έι!άοιιιέινέι τονο!‹; !πά!ινά 
πγοιο!ι, πο” ει' Μιπ!ιοτ οτοάοτἱ παπι !ιοτοε!ιοι!ϋ! ο! 
!ε1εέι!πι τοἔγο!ε νἱεειο, ει' Βοτιπ:!ηπιι!ι ει' Ροτ!πιπποι·π' Μ 
το πό!!εί1! ιιτ!ειπάό πιἱπἀοπ ο!ό!ο8ιοετ, :Μπι το€οπ, οιο 
τοοεο.π τ!!τεοπιι!«:, 'ο οι οτειέιΒ ει' ΒοπΒιπι!ι πιττοιέεκπτ 
οΒόειοπ, ΜΒ, οΒγ τοοιοτ Βιοεοο Μ". 

Α' Βοτπιππγ ο!!οπ!›οπ τποἔπποτειι!ο ποπ ο!!!τέιεέιπέι!, 
πιἱειοτἱπτ ει' ΜΜΕ' Ε!νά!!.εε!Βο! :ποπ οι!επιει!ι, !ιοΒγ π' 
ΚοτπιππΥπο!ι ρόπιϋἔγοἰ' Κοιο!όεο!›οπ οτϋπιπο !ο8]οπ; 
πιἱειοτἱπι ει' Βαπ!απο!ε !δοπ ἱε !ιότο!οεεοΒο π' !εοππἐπγτ 
οιοτιι!τεεηΞ;ΑΒιπ 80Β!!3Π!. Μοο;πιιιτοτο!ι, πο!" :πιο τοΒτοτ!! 
οο8οά-οει!ιοι δο!οπ έι!!Αε!πιπ ει' Βιπ!ιτει ποινο, ει' πιπε 
10ο τοπάειειΜεοπ !ιὶνϋ!, ιιἰποοοπ; αποτο ει' Ιπιπ!εοτ ω. 
ιο ο!!οροτ!›ο !ιο!)·οιπ! ο8·γειοπο !ο!ιοτ!οπ; !πιποπι ΗΜ 
πο!! οπ€οἀπἰ ει' !ιἰιο!πο!κ, πο” ει' ιπϋ!ρειι· οπο! απο! 
!ιοε!3ὁ`!‹, οι οτεια!8' ]ονοε!ο!ππο!τ ΜΜΜ πω! έι!!!τεο, θε 
π' !εϋ!!ιοι·οε!‹ο‹!ὲε οπο! ει' Βο!οϋ ]ό!!όοοτ ο!6πιοιἀἱτεο. 

νει!ό!πιπ ποππ ο νο!τ πιέε πποε!; π1οπ ειιοπ έπιπ 
Μο, π!! ει' !‹οειροπιιο! Βιοτοε' ΒοτΠτέιει. ο!ότι πιοΒ!*ο8 
!ποιοα!ιιπο! 102 έν· απ!" Απ8ο!!ιοππ:ι!ε πιπιάοπ πδή!νό. 
ποεεο8· πιο!!οιτ ἰο ειοπιοπ !ιο!5·ο8οι: τιποτε, :ποπ νο!ο 
πιόπη 1ποπκ!!ιι!:, !1ο€γ ει, βατή; π1!πο:!οπ ίοι·86ε 
!:ειπ !ονο ῇο€γοἱι ο!ώι·πι!!ιοι· ιιιοπτια! Βονο!τ 
!πιι]ει, οι οπι!ἰτοπ: τοπάο!όεεο! ο!οπγοειο!ι. Ε' πο!!εϋΙ 
Ροἀπὅ ει' Ιπιπ!ι' ιποθτο!πιπάει ο' 'ῇοἔ7ο!€! !;›οοεοτ πιἰπάοπ 
Βἱιοππγο! ειότπγοπ ιποΒοοϋ!ι!εοπτοττο 'ο οι Μπι! !οπΙπιτ 
!ειπ ἰπεοΒοτ ο!ποιοττ νο!πιι; !πο!οιτ πιο τ!!ει!οιπ οπο! 
πιἰπτο88· οι οτειέ8 ππιδει ει, Β:ιπ!ήοΒγο!ι, όι·νόπγοεεοΒο· 
ποπ !:.οιοεεοϋ! ἐ!!οττ, 'ο ί” Με πποετοτεο88ο! οε οπο! 
κοινο ἰε, ποπ πιοετοιεόοοε 6ο οι·ο!τοιοττ !ιδπη!!!οτο!ι πω; 
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ποιπ ο τοΙιοτπι πιάεΙιοΡ, ει' νειΒγοπι νἰειοπγοΙε:ιτ πινει· 
!ιει μπι ποιπ π:ιΒγτει. 

Αττποπτ τοΙιέιτ ει: ἱπἀἱτνἐπγ, 'ο ει' Μι απ: νόμο, 
ποθ· ει' ΜΜΕ πωπω 24-οιΒ πιο Βιοεεοπ πιο Ροπ:Βοπ. 
Εποπ ι·οπάει:ιπειετ, ιποΙ!γοτ τόνιάοπ Βοετι·ιοτιοπ-Αοτ 
πον Μπιτ οπποεοπιοΙε, ιπίπά]άττ ει' πιιπιετοι·ιιιπι πω 
τϋΒτϋπιόεοΚοι· παιΒγοπ εοΒιιο ει' Ισπάοπι Μιπ]ώι·οΙδ 'ο 
ΚοτοεΒοάϋΚ' :ποπ πΥἱΙπτΙεοιειτο, πο” ΑπΒοΙΙιοπ' παππ 
3ει” 3ο8διοιτ ιπιπάοπ ποΙιΠε αιττοιό ειιπιιπέιΜπιπ οΒγιπάε 
τό! 'ο :ιΜι·ΜτϋΙ τοΠοε πονοτιοΕ6Ηιοπ οΙΐοέςπάειπά]έιΚ. Α' 
τοεττιοτιοι, Ιππϋιότι: Ιιοτπι·περ]ει οΙϋττ, πιο8 πιοΒίιιιιά!;π' 
Κόνοι!ιοιό Ροι·Ιπιπποπτ πιάτο:: Μπι ο8)· ΙιοΙάποριηπει; 
ἴοΙΙιπτειΙαιοΖνιιπ οἔῖειοτειπἱιιά ει' ΙιειπΕοτ, Ιιο8ιτ ει' πιο 
όε πει]όεεοτο8' ειοΙ8ειΙ:ιώτο Ιἱ:οιΙιοτ, ω ει' πω» τπιπέιοε 
1.όΙ ει' Ρόπι' Ιιονοίοι·άιτ:Δεπτ πειτ:1π Ιιἱίοῇοιό τοπό.οΙοιοτ 
ΚΑΡ, ποπ Ροπιιιοπ; ποιπ ΙεϋΙϋπιιοπ οἱὅΙοἔο2ἱιοτ πο” Ροπιτ 
ει' Ιοπάοπι Β:ιιιπέιτοΙι' ιι€μι ι€ειιιιέιεειι·π ΙΟθ,θθθ ιππ 
ιἱΒ, οι: 25,ΟΟΟ-ιΒ ει' εοοτἱειἰ Με ΙπιπΕπειΚ. ι 

ΝονοπιΙι. ΙΙ-έπ ύῇι·α ιπάοπιέιει να: ει' ροτΙιειιποπτ 
ει' ιιοπιι' έιΙΙΑεπτόΙ, πιοΙΙγ πο ειιππο πειΒγοπ Ιιοάνο26Ιοε 
Νώε ιο Η, ιπιειοι·ιπτ ει” ιποτΙο8 ἱεπιοτ Ιιονοε ΙιἱΒειπ το 
οποιο 4 πιιΠιότ πιιιπιτοπ, ει' ΚοτιπέιπΥπειΚἱ οΙόΙομέεοπ 
41/3 ιπιΠιότει ιιμιάνει, ,ο ει' ΚοοιΡόπι- α-ἔε ποιποε έτοι 
τπά-τοιχ πιοΠγ ω”. ΒΒ-όπ οεει]ε Ι,2Ί2,θθθ ΐοπτ οι·τοΙ:ϋ 
νειΙει, πιω: 5 ειιιιιγιι·ει νοΙτ.. Ιπι€νο, πιἱπά οιοΚ ιποΙΙοτι ιο 
πιοπάοπι, ει” Ροπιώι·' πω” ιππιτειάπιτ νόΒιέπ ει' @Πιο 
ι·ιι παπι οι!" ΙιοΙάπηιι€. Ειοπ ιάϋίοΙΧιοΙιειπ Μινι Ιϋπ ει' 
ΚοτιπάιιΥπει!ι πω» ΡοπιΙιοπ πω» ΒοπΕ1ο"Βοιι, ει' Ροτ 
ΠοιπιοπτποΙε ιπιπάοπ]ιοι·ι ί”οΙππιτει!ιπειιπεύ.π ΕΝΠ, οΙ6ιοΒ·οιπι. 

Ηοεειειε ΜΜΕ οιοπ εώς. τοΜπτοΗιοπ ίοΙοιτο ΐοπτοε 

νέΒιέε' τϋποποιοιποΙι οΙϋειά:ιεΜπιπ; τἱο ειϋΙιεόἔοεποπ 
πετάω, :ποτε απ 8·οπάοΙοπι, πο" οι οΙνειεό εοΙαιτ Γο 
Βιοττ νοΙοπι οογίιττ πωπω οι :ιπἔοΙΙιοπι,Ι›οπΙιτιειΙ‹, Μπιτ: 
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πι)! πιππϋεΙι Ιιὅιτ ιοΒιδΒΒ νιιιι.π 68 ΙοΒΒοποειιιΙιΒ Ριο 
ΜΙιοιι ιιτπιεπι: ιπτόιοτπειι, ΙόπγειςειιειειΕοιειότόι. 

ΚινιΜΒΒΕ ιιΒγιιιιιε οΠοππιοπάιιιιτΙειπιι], ει”-ιποπάοι 
ιιιιιόπ · ι ι ι π 

Ι. Ηοωι :ιι :ιπἔοΙΙιοπἰ παπι: πεπι ει' πιιΒγ Μπάι 
ΜΒ' Ιιπειπιιι·ιι, 'ει ποπι ιε Διοτι οιἐΙΒὸΙ ιιΠιτοιι, όε επιπ 
πιΠιόΡ ποιπιε ΡύπιειιιΡοι·ιιόιπτόιοτ.-ΕιιεΙ οειιΒιιΒγαπ 
ποιπ πιτ ιιιαιτοπι ι3Πιτπι, ποδι! ει' Έϋιόπεό8 Ιπιειπίιτ πειιι 
ποτά: νοΙπει, :ποπ ἱΒεπ ιε νεται :ποπ ο8γετ, :πιτ ω 
ιϋπεόΒ νεΙιετ, ιι. πι. ει' Ρόιιι' πάιιενενέ·εΙιο!ι Κόπ)·πιτπει:; 
τισ π' ιιιἱ οε:ιΙιιιώκιπ π' ιοΒπιιΒγοΒΒ ι·όειπε!ι, ιπεΙΙΥπειε 
τ. ι. εππδά Ρόπι, ΙιοΒγ τετΙιόνεΙ ιιΙΙαιΙιτιιιιιιιπ ιοΒγεπ, π., 
Ιιειέιι ποιπ ίοι·ο8, 3ότεπάιπ- πόΙΚϋΙϋιπει:ϋ. -- Α` Ρόπι 
ει:ιΡοτιιπεοπ Ροιιι€, ιπιπι: πιέιι· πι πειιπέΙοτι τέειΒοπ Μ 
ίε]ιειιειπ, ΜιἴόΙότ Μπα όι·τοπι, τι. πι. Μι 100 εικιπγ 
πις:ΙΙό νιι!όειι€οε ιιιιιπΚιιε πω» ΜΜΜ ιπέΒι 100 ιιτ:ιπγατ 
ειει·ιι-ι!ι, 'πιι ·νειΙόΒιιπ 200 οι·πιπγ , όε Ιιότιιπιιγἱι όι·‹'$ 
Ιοει, πιιπτ. πι οι·εάετι Βεινο8; οι ει, νεΙόάι όε ειι]ιιι. έτ 
τοΙιπϋ ρέπιειειΡοτιιιιε. Πει Ρωι€ ΐοιι:εειοιπ, Ι.ίΠιεοΗιοπ 
πιει Γοι·ΒιιεΙιιιιι νοΙπει 10,Οθθ ιειΙΙόι· ,° 'ε ει' νιιτοε πω; Με 
ειιιάει.νόπ, ἴόΙειιιπγἰ τόιιοΙ πιοΒνσωάτπό 'ιι 15,θθθ-εινε 
:απο ποιόΙο, οι οεει!Ηι ειειΡοι·ιτέε Ιοππε, Μπι; :ι.,·15,θθθ 
νΙΜεοεαπ πεπι ότπο τϋΒΙππ, πιιπτ ειπα Ιθ,0θθ, πωπω· 
ει” Ρόπιί'οτΒιιετ πιι!ε-ιπιιΒοπ ΚϋππΪἰτΙιοιπὁ. - - 

Αι ιικόΒΒι όττοΙοιπποπ ιιμπ ιε νοΙα οι ει, Βόν ο δ· 
1: σ: ι ό ο ε (ιπἱπτ οιόΙ]έιτ όιι ιετνειετότ, ιποετ πι ιιι€ειάοιπ) 
:ιι ιιπΒ·οι ΒιιπΕπειιι, πιο" 1ΊΤ2-Ιιεπ ιιιιιιοτ πι Αιι€οΒιιιιι 
Μπι Κετἰπἔϋ ΡοπΒὅΡόπιτ 2θ--25 τπιΠιότει ποιόΚ, :Ε Βιι.ιι!ι 
πιι|ι Είπε! θ πιιΠιό @Με νοι0:'Ηειάνει, ΙιεΙδιοιιε. εισπ 
Βιιιι 2 πιιΙΙιό ει, ρόπιιιιι·Βιιι·ι ι9ιΙΙοιι; 'ε ο' ειει·ιπτ ει' Ρόπι 
@Μπα νιιιιιπιι 1/5 και" '/6ΆάειΙ ειιιΡοι·ιι.νιι. Ι5°ε11 :πιει 
πι” ειοΙνει, ει” ιι6ιόπεόΒ' πίτα: πόΙΙαιΙ "πι, πιιπτ ιι”ιιιεΙΙδι 
ετϋεειι πατώ Ιιιοά6Ιιπόι, ΙιοΒγ ει' Μιὰ πιιπάεπι Γοη;ύ 

ι 
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οιέι:τι:Βιιιτ ιοΒοττ Μεο:ιΙόΙιόρ Ι:Μ2:ιέιΙΙ::ιτό 'ε τ'οτειιτ:ιετ6 
ό:·τοΙ:Βε:ι ΒενδΙτιιιιτ]:ι. Πι, ό8 τι” ::ιίι:Ρει:·' τϋΕ6ΙιεεϋΙΘεο· 
τει-ιτε, Πο”. ει? ιιὁειἱτπιόιιγειι' Μια πισω τιιι€οττ, :πιτ ει, 
ίόΙάτεττ:ιΜεΙιτο ::έινε όΡε:: Μπι ΙεΙιοτ ιιΙΙιτει:ιτ. Με" ει' 
:ΜΒ ει::ιιι”Μεάε!εω τει:·τοττ 'ο ει' ΜΜΕ ει' ιεΒ)·εΙ:' Μικτά 
ειιΒιιι οΙΙ)ι ::ιότιιέΜεττεΙ τω, ωεωω @Με τϋρέ:ιιιι: Κει 
:::Ατιιτ Ι:εποετο νοΙι:ει Μι, ει' 88Βοιιιιιιτ Α:ι8οι!ιο:ιΒιι:ι Ι 
ίο:ιτ Ι εστι. (Ή 2 τσιπ 10 ω!» Εδω; Μεσα; ιἱο ει: @Πιό 
οιἱεἱιι' Ιιοιάετόνοι,::ιιά6:ι τ. ί.: 'ει' Εϋπιτ:ειΈ ιιε_ῇἀἰτε:ιἱ 
Εσιάό, Μο” ει' Βιιιι!ι ΘΠΕἱεε:ἐ Βόιιο:ϋ Βειάειειι8οτ Μ, 
2 ίο:ιττό! οΒγειι-:::·ε 4 ίο:ιτ:·ιι ετϋιώττ, 'ει ε' τοεττὶοτἰο 
ειΙειττ :ιιἱτιᾶἱε 4, 86! Β ί'οι:τ :ε νοΙτ τι' Κόιόρειέι:ιι. Α' 
Ρό:ιπειιτιιιι' ΒοιιΙΜεάν:-ι! :ιι:::ότ ειιΞΠοττ ει* Βιιιιοιιιι' Μια, 
ύ" ιιοδγ ΒόιόΡεπι::ιβει:ι ει, 21/9 ΐο:ιτοτ παπι :ιειΙ:ιό.ττι ::ιτ:8. 

2. Πο” ει' ΜΠΕ, ε8γε:ιεεειι ε' |ιοι·:ιιιιιιγ' ΡωαΒιι 
Ιιειοϊόεο 'ε ε' ν:ιΒγο:ιοε Ιιε:·ειιΕ8:ιόεόΒ' Μ:ιχει:ιιότε, 'ιι 
·ΒιιτοειτόΙ:τι::ιιιΚ ίο:ΒέιεΒιι:ι ι:ιάιτέιεέι:·ει, ειιιιΡιττ.ιιτοττ έε απ· 
τιιτοττ Μια. π .4 ι ἱ_ Μ 

Βιιι·::ιεΙΙ)· .σειιάέιε:ιειΕ ΙιιττειεεόΚ :ε οι 6εινοτότι|νιιιό-' 
3$ιΒιι:ι ει' ιιο!ο8' το:·::ιέειετΗιο:ι ΕθΠθι(ΠΒ._._Ε87 οι·ειιι€' 
]τοΗ:1ό:1Υ8 νιιιόΒιιιι:ιετπ οδδιόΙι, πιιιιτ ε” ειο1Ιειιιι πω” 
Βγιτ:·, ::ιεΙΙγ::ε!ι Βόιώτ.::ιό:ιγο τι” ΕϋιΜτο:·ειιΒ. ΕΜΠ ω 
Μι!ϋιτιετΙο:: ::ι:Ηι 8γιιττάειιτΜ_ :ιοΙ:::έιι:·ο ιτε :ι.ερειει::ιο 
εοΙιτα νιιιι ειίΠ:εύεο, ::ιεΙΙ)ιεΙι ::ιιιιιτρέπιβε ΙωτϋΙιιεΚ; 
€ἰ8 τι, Με: Ποτ :::ει3::. Κ::ιοΙ:Μ::ειε ετϋΙ:εύ8·όΒει !ιέ·Ρωτ 
Ρ6:ιιε:ι ισ οΙιιά]ιι, 'ε ιι:·ι·τιτ,. Μι, πω, βόΙμ8·άττ 'δω, 
·πι€ινει :ιΙιιττ ΓοΙεπικι:. Μ::ιτ ::ιι:ιάε:ι €γιι::οε, ι:Η οι ω. ντιπ 
·εγα1:1·ιι:ι τιιοτι 0εθτΒο::, τω” :::οδιόνιι:ιτιιτό ιώΙτεό8ειτ 
:Μπι τοΙιετι Βόει:ιόιιιΒειι, ιιιιιιο:ιι νάΙτόΙ::ιτ Διὶ Μ, επωά 
·ΐοενά επι:::ετι ά:εοοιιτοιι:8:ιττι :ει όΡε:ι ι:8·δι ειίΠεεόΒο 
.ντιπ :::ἱ:ιτ ειιιέι:·::ιοΠΥ ·::1ϋ:Ρει:·ινιιΙΙ:ιιό:ιώι. Αι_ ει:ιτ:;::ρατ:ο, 
οΙϋιεΒιέε, ά:ει:ο:ιτο ει: .ε87οτιο:ιεΒχ Ντόι, π:: ιιΙτιιΙ ει' 
Βιι:ιΙι @κι Ιιότ τοετϋΙοτηοΕ ειοΙΒΜετάτ ::ιο8·τεειι, ει: ει' 
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ιαΜωέια, ούτω! Μπι! ΙιεττὅτιοΚ ϋἔγοἱ' ;Ποτ88ΒΒ Μμμ 
ιόεάτει εο86άετ ιιγιιμ, άε ει' τιποἱΙδπιοΕ έτο]άτ Ιιοτάιιεωπ 
6 ιειάμι πιο8$ @παθω οεο!ε ειόΕιιαΕ ΜπέΒ6η ειίΠού!ε, 
ΜΜΜ: ΕϋιιιιγοΒεό86το Ιόωι. διόνε! ει: 6ειπιόΙοτἰτόει 
Μπι (ει' 13 ἐε 18 5-οΙ:Βειι) Ιεἰτϋιϋιτ ΒειιΠύτοΙ που ω» 
τϋΙειοΙε' έε εΠότιοΕ' ΙιἰτοΙο, ΗΙαιο!ι νιᾶΙτόἰτ άΞεοοητό;ω; 
Έ «ποπ ώεσωπόιεΞε ἱε 3οΜεΕΒεπι τόττόπινέιμ ει”3εΠοΚ 
»απο εΒ·γοΒοΚ, :Μπιτ ει* Ι‹ἱιιοετι3ι·, Θ: Βοτεε118(ΜΚ,_νέιϊό 
ΙονεΙεἰιιεΕ πιονοΠετι ωἐεειἱ, απο!!μ·ΕΙιεΙ ει' ΜΜΕ πιεἔἰε 
πιετἱ, 11ο” ειιοΚ ΜΗ Ιετόνέ·Ιε.Δ Ιτιπέ Μ. εΙΒοειόΙτ Μπιέ 
πω. 1ποδτούτει]ε, Μο” που Βὶιοιηὶτνἐτιῖο!ε ει, Ιεϋ2ϋπι 
.εέΒιιο!ι ΔΗΜ :ιετπ ἱε ε168,εόΒεε9Β, Ιπιιις:ιτι εΙϋ Με!! ΑΙΜ· 
ιό ει' ΜττότΒ61 ει ΙΙΙρτ6!επεΙα, πι:ιοΒιιΙαιΕ πιοἔωιιτωιιἰ, _'ο 
τοΙπι6οεΙόδωι όε ΕὅιΒεηῇέιτόἱΕειτ ἰΒειιοΙπἱ.ν Κ ' ή Π 

Μἱᾶὅιι Πθ'Τ-Βεπ ει” πιέιεΜητ ΙώΡιο]ϋάό Εϋιὅκιεόἑ' 
οεει!όιΜεο οΙπιιιΙόΚ, 'ε α'ζωηΙε'4 8εῇ6ξνΙίἰιιἑΙε :πει]άι;ι6πέτ 
ειειρΡωηΒιιΒοτόΚ* 1πόά]έιτει εΙτεΡΡοήέ , ἔΪ Ιιοτπιέιιγ 65 
Κο;ι·οεΙιεἀϋεόΒ· ίο8έιΙςΙαιτοπ ει' ωάτ-ιωϊι· Βειημτ1όπεεψτ. 

8. Πο” οι έιι1.8ο] -βειιι!ι' ΒὶιτοεἰιὲΙωἱ πιἰιιά ΜΜΜ 
Μϋιι Ι;όειΡόυπό κεΙιςτϋ, παω, πιἰ πώ :ιό2νε ππιἰιιἀοἔγ 
νοΙτ,__ _ῇε8γοἱτ ει' Ρέηιώι·Ικι νἱ8ε1€1ΕἐτὶΕΪιθ1ὅ Ιονο!ι:ΗΜπ 
νοΙ;ειΙ‹. ~ ώ ' ν ώ 

Μἰιιά ει' ΒἱηοειέιηρΖ6ὅιμΙὲΙι' Β6νΑΙώεεξχ, πιίπιά ει' Ια: 
τοεΚεἀΔὸἰ νόΙτόΙε' ιἰἰεφοκιτόιἐ;ει ΒὁὶεὁΒΙιἱνιΉ ἰΠγ 16Ι!οπιύ 
ωἰνεΙετεΕ; ίοΙενϋ βιο να” πιέιε ΜτωΙεπι Ρόπι€ παπι 
τοΙιετϋ .βια ΡοάΒ8, ὐτιιΒὐτντὸτνόκιγοιἰΚΚεἰ ωε8ειιΒοάιέΚ, 
ΒΒ'ό82 1ΊθΊ-ἱ οι·ἰεὶεἐἱΒ·, ὶἔειι Κενέε ΡόΙάέτ |ΙέιΕτιιτιΙἔ;'πιἱἰ 
ΒόΙ υτό1ει€οεοπ ἱε εΙεὅ τεπιιεόΒοήΚ, τ. ἱ. !ιοΒγ ΜεΙΙ)τ Κε 
νέεεό νοΙτ ει' πιο” ]ςς32ϋχιεό8·' εισΙΒέιΙιιτέιηι οι ά' παω, 
ἱητὁιετώειἐωἰινει, Μιοιιγιιβ - 

4. Πο” ει' Βατι!ί Βόε:Ρόπι-Μερ]ε, ει' ΜικιΠήτεΙ' Θ: 
_]0%·οΙι' :3ιτΒοοεο' ΐεπιπτεττΑΜη Βόινε1.Ιαιω εεπιπιἰτ εεπι 
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τοοι; ΚὅνοιΙιοι6ΙοΒ ειππει!ι οιιιοιο!ι' δεινοδοποι ιιιοΒΙι:ι 
τύπου: να" ιποδΙι:ιτπι·οιππιτό ειι·ειπγει εοπι ΙοΙιοτ. 
_ Α' ΒόειΡοπι-ει!ειΡ ει' ΒιιιιΕ1ο8·γοΚ' πωπω οεο!ι π” 
Βιιτοειτπειτπει, πο πιιπάιο; ΙώΡοε νοΙπει, ε'ΐοτο;έεΙιειπι1ο 
@ΦΙΞ ωεωωθιω ἴοάοιιιἱ; ἀο πιἱπΗιο€Υ οι: ποπι πιι 
νοΙΙιοκο, 'ο ποιπ ιο πιἰνοΙΙιοτἱ, ιποι·ι π” ει' Ιιειπ1+ι ει' τό 
Ροπιοποιε εοπιπιἰ Ιιειειπειτ ποιπ νοππο, νειΙόΒε-ιπ ποπι ο 
θτοΒ ιπίπτ οι” Ρύπιτειιι, Μ” ει1ώτ1ά ιο ιιΡι·όΒΙι ροπή 
ειιΠεεόΒότ ΡόιοΙΙιειτάει, νικ” ἱάοΒοπ Π5Ιάτο ΕοΙΙοιό το 
ιπιττοπιππτει ροπ8ϋτ διειΡ. .ΙοΙοπ ιπππΙεέι€ππΕπιιΙ οΠοππο 
ιό ΙιιοάοΙππο ιιοΙΙ: πωπω ει” πιώ· Ιιόιϋποο8ποΙι Απεο! 
1ιοπΙιοπι ΪΠἱΜ ΙΜΠιιι; άο ιι€Υειπ οι οΙιοιει, ΙιοΒγ ιιιἱπ 
ιιοπ Μι·πιέιτει ΒιιπΙαοπειπέιε Επι) πιο” .πιτ ΒοπάοΜπ ει' 
3οΒΥΒἰττοΚοεοΚ, πο” α' ΡἱποιοΙ-ιοτ α” ΙείΙΙ- πιο”, πει-απ 
1οπεοε ΗΡι·οάπινοπ, 3οΒ:γοι!ι Έϋετ.Βο ιποπποπ. ΕΙΙοπΒοπ 
ιπο8ιππωιπιπ ει' Βοεττἱοιἰ‹ιπ-Αο!:' Ι:ϋνοτικοιοεοι, ω” ει' 
ΒειπΪε, ιπιπάοπ ΠιοτϋΡόπιτπι· πόΙ!είΙΙ, εΒοπ ιο ΐοππέιΙΙΙιειτ. 
(Μασάει Κϋι·ιιγϋΙοιοΚ ω” οε ΚόνοιποιόεοΕΕοΙ'θ Μπιπά 
ῇιιΙι ιπποπωε ιοπωωπ.) ΒιιοΙ ιιιοπ1ιειπ ΗΠοΒιιι (Εειιπ. 
Β. Μι ιιΙΙἱΪἀεοιππΕ, ιιιοΙωιοπ ει' 1ιειπΙδ Βιοτοει πω» 
ΜΒΜ οἔόειεοΒἱ ηπιιιτοιπει]έιππΚ πονοιοπι, ΙοΒιΙιἰεοΙιΒο 
εοπι ΒΎοπΒἱιοπι; ιποτΙ: ει” Βιοτὅ απ· τοπάοε ἰἀϋΙιοπιπἱπτΙ 
ει' πειΒγ 1ιόιόπεο8ποπ, ιπἰπά Είνι3Ιτ πιειδάπιιΙι ει, παππ 
πει!ι ι€οπ ότιέΚοπ3ι ωποπο ειοι·8ιέπιπι Μι ει' Ι:ϋιόποο8 
14εηω ει' ίοι·8σ.ιει·ει ΕπιάοΜ: ]οΒγοΚ” πιοππγιεοδοτ πιοἔ 
ἶοιπὲειΕοπἱ; οΡοπ ιπιπτ ει' τοτπιόειοτπιππτ' ΙΙη8ι·οοοοΙ:ήει, 
ιποΠγ ποιπ πιτ πιοπά3:ι πιοε: ιποππγι ει, Β·ϋι ε· Ι6€Ιι οπ,Βειποιπ 
πιοΗιοι·2ι ει' τύεςοΙιππεεόεει. πιω ει' Ιπιπ14 πιι!ιοΙΧτ Μιά, 
]ιο.·ὲΗ ιπιπάοπ τοποέςτοτό πγἱΙνέιποε οεοιποπ)· πόΙΙιπΙ ει' 
14όειΡέπι νέιΙτιέιεοΙε είιτί1άπο!ε, ΙοΒοττ ποιπ οειιΙα ει' ιπποε 
τοι·οιοάιιΜΕ', Ιι:ιποπι ει' ΙιοτοεΙιοάϋι νιιΙιόΙι' ιΠεοοπτόιο 
εἐινοΙ ο ειἰἰπτ, νεο), οι οἰεὅτο πέινο ΙοἔειΙιιΒΒ ειίιππι 
ιΒγοποιοιι., Έ ει., ιονὲἱὶιοὶἱιιἰιιοεἱι‹ποπ”(οσοστοΕΠοΒγοΚ 

θ 
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ΙιαΙι ΙειαιιατέΙαιια- ιιΙτιιΙΞαιιιαιαΙιατ πραειιέι. ΜἱπαΙμ ταινια 
ει' 3. τιιππειιαΙια]ι ι€αραιέι8 605 _Ϊα κι' πι" .Βόιϋφέξ ια 
«πω, :παπι ΙειααΙιιι μ' ι·οπιιπαέ ναειαΙδια π, πωιμπιιι. 
παπι τιιά]ει, ιιο8Βιιι' 2νίιΙιό]ό ιιέιταιέ]ιιτ Εϋπ.ιιγϋώιποαιτει-ι 
πι, α” ΒαειρόπιιέιτιιΒγ ααιιι>αΙιέΒιβιατ Μ, 'απ'Ιιοι·πιαπ)·ι 
ΒιιτοειταΙιοΕ αειιΕ αι οτειέιΒρε αΙΙςοι.πιέπ)·' νό,αΒιιιιώναΙ 
πιαΙιατιιαΙε ί”ϋετΙ:ια; α' ΙιιιιαΙι Ραάια; αεειΙι μια αεια ια ναπ, 
απ, :ιι .ατόιιιίιναιδ ιανιιι·Βιι ποιώναιΙ παπι αιατΙ:αΙ.ι. - 

ΗαειοπιιιΙαπ άοιοις ταΙιέιτ ΑΕΠ ει' ιιιαιό!ιατό ιαωιαΙι' 
ειιιπιιιι, Μπιτ α” ιπιπάαπιιιιΡι ΙιανάΙτέιει·ει ι·απάαΙι πιει 
Ρόπι' νιιΒγ απειπγτύάιέτ, αι·ιιπδιιιτ, πιἰειατἱπτ απιαπιιαΙι 
Ιιειι·ιιιιιά, παιιιχαά., ναι” όι.ϋά_ι·όεια 1αΒγαπ, αΙϋΙαΒαε: 
ταπάειιιΒΑαοΗιαΙ πια81ιατέιτοιπι , νειΒγ 1ια!γαεΒαπ: πἄϋ-Σι._ 
86ιπι; Ιπιιιαπι αιαΙ‹ α8)·απαααπ π' ΒιιιιΙιΙιαιαΙϋΙθ οικω 
ειι€ατιι ΜιαπάόΚ; αειιΙι ει' πγιΙνάποεεέια έα ία!αΙϋεα8 ΜΙ 
3οπ.· Ι.ιιιιιαιαπ ιιιόιιΒι παπι ναΙαπιαΒ· οΠγ πι” Μαι· 
ταΗιαπ ΑπἔοΙΙιριιΒειιιψωἱπτδαοτιιΠιιιπ, πιέΒ ια α' ΜΜΕ · 
ἰΒαιἔιιτόἰ,_ μπω ΕιΓαπα1:ταΙναΕ ειατἱπτ, α” ειιιιαὰ Ια 
ΓοΙ)·πι Μπιτ ααιπιπί ΙιοπιοΙγ ειαιιιταιιιιπγαετ παπι αι·άαιιι 
Μπάρι; πιαιιτππιπάαπ ίαΡιόΕΙιαιι όνειΙωάόΙ: νοΙιειΕ 'ε :ιι 
ω· ΚότιιγϋΙαιαιτ ειιικαάατΙαπ αιαιιιόΙι αἰὅτι ιατιέιΕ, ι 
νε1ιοπ α' ιοξ31αϊπιαιιιιπέιΕτόΙ Ιαδι:ιεαΒΙ;ια εαιτι ιιιγοιέειιι-α 
αι? ω1αιναι1ιωι ιάϋέιαιΚ ιαπιιαιτειπό]α; - άα πιω" 
τότταπατ-πήιειιπΕΒαπ τονιιΒΒ ιπαππαπΙε, ΙέαειιΙτ ει' ΙπιπΙ: 
Μι πιαἔιιΙΙαειιπΕ' ιάϋΡοπτιέιτόιι αν]όναάαιαπι-Ιαιεττοιπατ. 
Ει ει, Ιειἰεττοιπ Ι”Ι9Ί-Βαπ νιιΒγ- Πθ8-Ιιαπ α' ΙιειπΕΒιπο 
Ιιοεο]έ ειιιιπιιι·ιι ,ε τιιάοιπειανότατα ναΙει- Κιαάνει: 

Α' Βατιπέιπειρι_€ι' 11,θ8θ,800 ει. [._δο/0-αε Σ Δ 
πειιπιιψιπαπ Χ. ._ .πι , απ”. 350,004. 

Π8$83ΜΜό1 ἔ°ῆΦ¦έ8ἰ· ι€ϋΙτααΒαΙζ ΦζῇΨΒἔ @Με 4,000. . 
ι "ΙΒΝ .Ι ..:~μ ]_ήιιι ιι ι · 

ι ιο 

;Α.-·1ξ.. ¦ - 7 --~" -!α·· °  
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Κ 

··» 

-ωσ- · 

Π8μιπειττό! ει' 4 ωἱΠἰό Μπιτ πεπιιοιἱ ιιάόε 
Μέ οοιιΡοκιαί ΚειεΙόεε ΚόΙτεόΒότε 
ιιιἰΙΙἰό_ῇέιτὸΙ 460 ίοιιι]έινει! . . . . . Ι80,ΟΟΟ. 

Π8μπειιτόΙ ο” 20 πιἱΙΙἱόε Κ6Ιοεϋπ' Ιαπε!ό 
εἱότι, πιἱΙΙἱό]ἐΕόΙ 805 Π. Ιθ Μι. ΙΟ 
ά.]άνειΙ . '. . . . . . . . . ζ ΙΒ,Οθθ. 

υΠωιωποι Εδω ἐ5 ειιψιάωκέψη:ι!ε, Μικε 
τὰτοιἐἀυὶἐιΙετιειΒ 'απ. ιιτΠωτ Κετε!ώτι 
10 τιιἰΙΙἱώπι νοτὶπετιιἰ, 58/0-οε- ΕππιπώΒιιπ 500;ΟΟθ. 

Π8·γεωιικόΙ 50/0-οε τεηἔετἑἱἔγἰ 'Ι85,00Ο Η ° 
ϋεινε8ίξ οτικιιιΜϊεοΙδ ΜιπειώΒατι . . 39,”!5Ο. 

ΠέμιτωττόΙ ηπόΒΒ οιἰΚΕεΚΒέτι . . ·.ἶ . 59,Ί5θ. 
Δ' ΒεΙοτἰιιὸἱειἰ Κετοειιοάϋ ώτεει86€πει!: 

Ι,'.!θθ,θθθ Μπιτ 30/0-εε οτειΑ.έ;ΕϋιοΙει 
νέ·ιι)·εΙι' ιάιοΒέιτει πάσα ΊΟΟ,ΟΟθ ΗΠ 
οεϋιωεΙι 5"/ο-εε ΚειωιώΒετι · . . . 35,000. 

ΚετεεΚεᾶϋἱ νέιΙτό!ενοΙεΚ' ἀἰεοοπτόιιἱεἐΜΗ ` 
° Εϋιέ·Ρεπω!σωι ό ιτιἰΙΙἰόὺεινιΞινε, 50/0-νοΙ ° (.›Οθ,θθθ. 

.. .3-.__- >- ._τ.-.._.-τ.- 

ΕΒόει 36νοάε!εω Ι,43Ί,ΙΟ4. 
Α' Π,θ42,4θθ ΐοπιτ εΠιρΒόΒε Ί"/0-οε οει!όΙαι 8Μ,968 
ίοιπι·ει ΙΙ18τινέΙ1, ει' Π5ΙεϋΜ ]ϋνεάοΙεπσΒϋΙ, πιτόΒ ει' ΜΗ 
ΒόΒε!ε' ΙοΕύιέεΑνα! ἱε, !Ηεε όεινοΒιιοΚ ΜΗΝ.: ππιτειἀπἱ. 
Έ: ΙιόεϋΒΒτε Η ἱε ϋτί ΙΠΒ8άΕ. 

θ. δ. 
Ρο!μεατάε. Π. Ιά6.πιι|ε. 

Α' τεεττἱοτἰοτι-ειοτ, ει” ΡετΙἰει11εκιί ίει!εήπ Βε:ΙόΙ όε Ιά 
νίΠ, εοΙα νἱιειώετει ειἀοιτειἶΕαἰπιειτ, έε $οΙε οΙοεαδι·Ιό]ει νοΙι. 
Μἱ τι” ἴὁΙεΒΒἰιειιιυΙεἀΒειἱπΙιΒιιΔ εΙ6εάοτι εΙνεΗιοι Ιιἰνειπ, 
ει: ειΕΚβή Ε6τιηίΠο1:οΗιοι ΙώΡωτι που 1°8Πάε28Βέ8Ε 
οΠγ οιέ·Ιειοτϋηε!ι*ωΙόΒυΕ, ΔΗΜ: Ρό!(ΜιιΙ: η1Μόιι οΒγ 
ω” όε απ: ΜΜΜ Μα' Μτιο!ιοεει ε” Μιιι!εό Μιρκα, 

··-3-μβ .-ρ.(--.-Μ ..ν 
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ιιιοΠγοπ ιιζ;μικι πηειΚόΚ Κύπγο!ιποεοπ Η 'ε Βήάτια!ι, 
ιἱε ει” 0.ο!νή ἰε ὁειτονὁτ!εηεΙ›Ι›ϋΙ Βε3όΒετετ8, Βεπτ:πηο.. 
Μίιιαϊκι ει” ΒπηΚἱ°8ΔιΒειιόΚ ίἰΒγεἱΕεΙ. Μ”, Βἰιτοεεἡἔἔει! 
Θ; ονειΒοάόεεει! ΐυ!μετάΚ, Ιιοές)· ε: ἱιπὲιετ' ει!ειρΙϋΚό]ο, 
ηπεΠ)· 3οΒγεΕτ' ΕύρόΒεπ ει' Κ6ιόπεόΒ ω” ΐοτ8οιτ,ιιιἱιιἀ 
ΙκόωόΒΒε!τοπΒοιΙσπ 'ε τϋνἰά ἰᾶὁιι Ιεύει ρόιπιό τεΙιετϋ 
ΒἱιωεἱΩἐΕοΙὡειι ε3Ποττ, έε π' `ΓοτἔιἰεΒειιι Ιενὅ @Μπό 
πιοΒ ει' ΚόιόυΒόΒ' επϋΙεεόΒόι :οσε πε.ιπ ΙκιΙει:Η; πιἰιιτέπ 

ει' πόρόπι' ϋεινεΒο ει' 3εΒχεΚ' ηόνόττώεε' όεινεδότ νεαΙ ωε8ΒαΜιάτα; ιιιἰιπιἰκι επε!αποΚ τεΙἰοε βοοεϋΜ6Ι πι 
οτειάἔ π1:ιΒε ]όα ΜΜΜ;; πΜπάειο!ε ιιτέιη, ιποιιτΙοιπ , α' 
Ρωἔϋ ρόιπιοΙ Βιικό ΜΗ' :πεΒε:ϋπιοιόεο ει' Κόιόπεό8 
το πόινο οεειΙε ειιοπΙιοΙ)·εΚ” ο8)&Κόπιε!ι ΜάκιμΙϋπ.ΒόΙ 
ΒωπιΚ·ῇοἔγεἰτ ειρτό ΡότιιιοΙ ίεΙνάΙι!πιεεει; «Με ί πιἱτε βοη 
άουΒεπι ειΠαι!οιπ πόΙΙεϋΙ Παπ ειίί|ώΙΚϋάϋπ. Εισκι, πιέ 
πιΠο8 πιόε απο! ἰε ἰἔγεΚειἐ·Κ εο8ἱτεκιὶ ει” ρειι·Ιἱειπ1οιπ, 
Ιω” ει' ΒιιηΚινι!ι η” ίοτιτοε ]88μ:Κ' ΜεάΑ8Μ Μαη; 
ειιὅεἀὲ. 

Α' ΙπισΕτει πιόινο ει' ιπε€ειοτἱιεὶεΒειη ει: ει” πγεω. 
εόδ νοΙτ, ΙιοΒγ ει” νεΕΜτιιω-, ψ:άειόε- 'ε σ' τ.. σιωΖω, 
ιιιε8τοΙιοπάεο!ωό! , πώ: ΜΜΜ. ΜΙΧ ΜΒοι·υε ἰἀϋΚΒε 
"ειΕπιπ ΜπόιΙϋάβεπεΕ καψω, ιιιοπινο ΗΜ. Πο νίειοΜ. 
παω, ε!!ιειΙωειιΜπε:58α -ὶε νοΙ:Βεπιπε, πιω: οι ί;υι€ει 
“Με αυτ” όι·ιόΒοήγ ειεςειΑπιπόΙ, ΠΠ ει” Ιιὁιὁτιεόἔ”Ι›ατι!‹ 
·ῇεἔχεΕΒι:!ἱ Κἰε!ὁἔἱιτετὁεο ΜΒΜ τεπάεε ἰἀϋΚΒει·ι οΠν τοι· 
πτέειετεεεή πιιπειτΑ, παεΒ!”οεαιειιειΕ, 'ε επιπόΙΐοέςνει ιι 
Κει·εεΚεάέέ ΡΒεεἰεἐιἰτε εο!ωιοτοιοα ετ.επωεεό88εΙ 'ε 
8.:ιΡσ€ειώεεεΙ ΙιεΙΙε ἱὶ87εἱπἰὁΚ, πιοΙιο85· ]εΒγοἰ!‹ετ, Μάι· 
πιεΠ)· ΒἱποεἱτἐΚοΚτει, ει” Βϋιόι1εόιέ' 5ιΙϊΙιεόΒο Μαι επι 
ροτΠεάΕ 'ο οιεΠωΙ ΒοοεϋΙωτ οεὸΜιοιιιιἰ Ιι:α87]άΚ. 

Ε” ΡΜ όνί8 ΒόΙοε έε ΙεΙΚἱοεπιὲτοιοε ιπέτεόΜέε 
εε! εε ΜΜΜ; Δ” άοΙοε!ποι, ππἰπιεΙι Ε6νετΚειτόΒεπ ει' μ 
ΠεΕ' Βεσεε ει' Μ” Ρωι€έθ ρόπιι6νε! πισω (ΜΔΕ ει! ΙΜ. 
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ή “από ππιιι€έιτ,· Ιπιπποπιι.·ιπιόΒ ότνεπιάειτ ει' Η ΙπέιιγεΙ 
ιππόΗαιΙ 6Πιππιπτ ,· 65 ει' Ιπόει Ρόπιιτο ι·οάΒιοτειτ , οεειΙι 
ΙιειΡΙιεπεεοπι. Παιιειιι 1800-Μιπι ει, ίπειπιΙι Ιπει!ιοτιι' ίϋ!ΒόΙ'9 
άεΙι ΙπόΙτεέ8ει ππιεΒἰπιτ ει” βειιιΕ”ις-:Βόβέτ Ιπόνοι;ΙόΒ, ππιοΙΥ 
@οι ιις:πιι ιε :αμαξι πιο8, 3 ιπιιΠιό ίοπιιοι φάει ΙπϋΙοεδπι 
Βιιιπιιιι_ιιόΙΙπω θ όντε; άι: νιειτιπιτεΒοε ΙποάνωιιιέηϋΙ 
τϋβΒεβ'πιγ0ττ ππιἱπιτ πι' Ις;ιπιπειτι φοιτ μφ1ωι€ιι οι 
Ι'ϊ8ι_-1ιι-ιτι._τοι:ι_ πιιιυιπιιιιΡοπι τω πιόε Η ένπρωιιιειι 1838-ι8 
ιπιο8πιγι1]τειώω ° . _ ]. . _ ι · 

ΜιξιοΙΧτ πι” ΒιιπιὶπἱἔιιιἔειτόΚππιειὅιιἰιειι ιόνειιιρΙππιφε πω. 
π·οεοτϋΚιιοΕ τω)! Ιιςιεειειε _ἱασῖω_ Βιιτοειτοπτ ,_ΒΞ_ι·ιοΜΒειπι 
Μιὰ., Βιβεοπι όποιοι ΙποιπιόππιειθΑτ ιι' Πιετά Ρόπιιαιπ·' 
ιάνεε εεπ·Ιιειιι65ε?πποΙπ Ιιπόπιμι. Αι οειιιι. πἐειΪ 1'Τ.8-όΒεπι 
εΙϋπιοιοτι: εριππέιειἰ ΡέΙάει, πι;ιε1ΙΥετ ει όΙοε εριϋ ΒϋεοΙι 
ειι εΙϋιτ ΒΟ όννεΙ ]όεΙόι ειοΠεπιιΒεπι ω, ιπποειΑπι€οΙΙιοπι 
Βιιπι ρεαΙε ιιεππι ειότόΙ ειότει ΒετοΙτ; ει' πιιοπόειοπι επει 
Ρω-εωω ΒεπιΕ388γοΚ' Βοοεο 911/20/0-πε εϋΙ)πρώ, :ιι σει 
τει]ό!ιοΒ εΠεπιΒοπι 8-100/0-πε £σω1›1› ειό]πΙιεπιτοΙπ.· Μί 
πιἱειοτι ιιιο.ειττπιέπιγτ όε ΚοτοεΚεάϋπ νό]τότ εθχίοτππιει Πιπι 
πιγϋεό88οΙ άπεοοιιτόιέιιωΙι; ποΒὶε σε!. επποιππΡΙιιππι ει' παω 
Η ιπιιι€6πιφε ΒιιπιΕοΚ ἱε ίόΙποτ ΙιειάέπιεΙι Βοοειιιπιι ναι; 
ππιεπό ηγετόειΚεάέεειΙιπιεΕ; ιπιἰπιἀοπιὶΕ απ: νόΙτο _νειΒγ 
Ιειζει!έιΒΒ ειΙΙἱτοιιει, ω” αιττοιιέπειι ει” Με ΒειιιΙπτἡτειιπιἰ 
ΙώνειαΙόεεΜιεΙ ΐοάοινο πω; ει' ΙεϋπιπιγϋπιεΙα Μαι Κεπε 
εοι: τοππιέπιπεΙποτ σε:ιΙτ ει” εἱΙιειππιΙό ράΙγιιπ:ι.ι Α, ΡειΡιτοε, 
6ιόπιπιεΙ 1ιοιάό αι οι·5ιιιδοτ εΙϋπτοπιι; άο Βήτα Μεπιππω 
τω ει, ππιέετἔρτ, ίιΒγ :ιι ειιι€οΙ ιπιίΗΡιιι· ει' Ρόπιιι:ινιιπ·τ 
πωθ τιπάει ειιιόριτι-ιιιἱ, εϋπ Μαΐ· οτιι6εότε π'οτάιτπιι.ΐ 

Ι.ιιεειι!π, ει, ΡεπτΙιαπιιοπιτ ππιι]πόΡ_ΐοιγι::-ιτ;ι, ειι]άτ τοπιάε 
ει:ιΒέπειιιιιιιΚ επεάπππέιιγο ΒιιΙεις ει ότιώςιόει.ϊ- Δι :ιππι 
εππεί ΒόΒε!ώιόε ιιτέιπι ει' τεετπιοΙ:ιοπιιιΚ οἱ ΜΗ] "Η πιω 
Με, :Με ει' πιοΒ €γειιΒόΒΒπιε1ι ΙέιτειέΚ, πππἱπιιεοπιι πωπω 
Μαειι ίοψοιιιΜεειτόΙ πιο ΈόΙ_ιοιιοΙι; `ε ει”πι-:πιάειειΒόε'ιππο8 
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ιιιιιιιιωιαιιιιιαΒιι ιιιαιιιιι-ι ιιιιιιιαιτέιΚ. αν ιιιΠιι:Η1$ 
ν:ιΙό]Μιαπ πιει Ιάιιια, ,έ έ, ι·αέπιαιιοιιώαατ)· πι, °ιαπωι 
ιωισ ια.3Βέξα ιιιἔιπ πιω , πόιάιιιιΡιΒ °ατα]αΒαπ' Βιι8·Χέι'ιαιτ., 

Βιαπ να8ιαε παπι εο!ώι€ αεαπάαεαιιπόια,”8., Ιιαπιαιιι: α, ]αΒγαΙαπαΙα α., Βϋναβιαιό, ατιιιιγαΕΒ,ιιπ,π0ίτα-, 
παάϋιιήέι.: π ° Μ· 

ι ι ° μα! 

Ιΐνειέιπι. ΒιιπΙι]α87α!ι παναι·ταΙια. 
1800; ειιι€.· 14,,785,348 Η. - 

Αιωικιωι πιο ιοιιιοι. 
8Έτζ'Ιαιι.8ά. 

1801: - ιι,ιιιο,Βιιι - - ει: ιοι ιι: ει; 
ιαοι -- 18,88'Ι,113 ια - θ: 14: νεοε 
ιαοι. .- ιι,οιι,οιι- 3- ε: ιι 2: α 
Με -- ια,ιοα,ιιαμ -- ε: ιι: π· ι 
ιειοει ή ιο,οιιααι - `- α: ια 2: 
|ι8[Π·ι - ιο,οιι,ιιι - ι- 2: ω: · 2,:°-0ι ιι 

ι πιω η ιι,86ι,26α- - 2: ιι: ει: · ι. 
ιαοει - ιει,ιιι,24ι »ι _ιι: Ί: Ί·:·° ι 04 
Έ810·ι--, 24,446,1'75=-- α- ιιι ι Ί:· 8:Μ>··,ι ι 
ω · ι Αι ·180ΊωΒΒΕ 20 ιιιιΙἰἱιό @Μι Μάι· αΒ·Ϊ Ιιιααό ιι€5ιαΙ-° 

ιιιαι;ιαΙπαειτα, «ια ι·όειιπΕ α.,.ιπϋπιιιι·, αι ·ΙκαταεΙιαάαα, 
όπιιι πιιΙαιιααιιΙα,- πιαΙΙ)·αΙιπαι:- ΝαροΙαοπ ειιιιιοΠ3· 6ι-ιιιι 
ει ται·να, α., αόπιιπαπει ιιιι·,:ι ααπι 1,ιιάαπγαΒαι:ι ειαιέ;πι. 
παιιττἑιΙἱαιἱΙαΕ ει, πάπια πειιιιατ ,ἔ “Μπι ει, ,Ιιοτιπέιπγ,, Βιι- 
τατιιαπι ΙαρΙαιαΙι α., Ιιιιιιιιι ειστε !αΡΡαιι€ό -ιιιιατρ πιι8 
πόδια αι ·ι800-Ει ιιιι·τα!αιι .αε-ϋιιΕαπαα ,παπι Ιιειθ·διά τω). 

πι, ·άοΙΒοτ αιότιιιιιιιιιΙ α¦παιπἰ. “Αι 1810-Βί·ϋ]αεΒόι 
ταπὐιι`.Ιιἰιιιαεεἀ€ὸτ παναιαπα!ε Μ, ιιιαΙΙδι ται·ιιιιι, ΙιιΙιαΙΙ8:ι 
τέιαιτ Μάτι, πι, ιιΙΙιιιιιιιιΙι πω τ 1:ιιάοαιώα:Μιιιπ, Μι” Βειιιιιια 
Ώως, ι·απάιόνϋΠ ειιιΡοι·ιτειεατ σιιοιιι, - ,α ιεινειαΙέι ,·· Ιιο€δι 
ει, Ιιειπ]εποι,ια8γαιιαΕ ι·απάαιαετ, ω” :Ηότ=αν πιιιΙνει 
Ιιαιά]απ πιαδιπτ Κα” ραιιιια!·Ειατπι.: Βα α, παπι αδια 
ιατι: ααπι α., ιπιπιεται·ι Έαι·ναι:1ιαΙ,νεαιπ ει, ιιαπΕΒιι·ΕοΚο 
ιιοΚ, αι·άαΙιένα!;· α» ειιιιιιιιπ Ροιαιιιιιιει ἰαιιι ιιιΙιιιιιιαο Ρα 
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- Πιό!! -- 

Ρἰτοε' 1ιόρόΒειι 18 Μιοείικοττ ιι'· ρετ1ἱιιπιιοιιι' Ρειᾶ_ῇειἱ Μέι, 
,ε ει' Μποεει38' ωιιιιΜ1:ιωΓίιετΒε Μουτ. Α' ειόρ (ζει: 
‹1εειιέ ΒόνειΚειπιόπιχει: ωιιιωμ ει' ίϋΙεΙ:Μ ωΜιωιω 
1ο1)πειτάειι: ν 
Ιἶνειἐπι. βετικ1εεγο1ε'ιιόνόττε&ε. ΑτοεϋΠιοιιόε 100 Μπι. 

1811 σιι€. 23,Ί98,115 Μπι, 20 Η 2 ε1ι. Ί 61. 
1812 -- 23,482,91θ -- 25 : 18 : 8 : 
1813 -- 'Η,θ24,8θθ _- .'29 : 4 : 1 : 
1814 -- 28,θΊθ,ΒΊΒ -- Η : Ί : Ί : 
1815 - 2Ί,Ο24,Ο49 - 13 ; 11 = 6 1 

Πα ει' Μέι 1ειΙιΜοεΜι 1ὶἔγε1πιοεειι ειοικιϋ8γι·ο νεοι 
.ειϋ1ι, ει: έιτοεϋΠεειιέει ει' ΐοι·ΒιιεΙιειιι 1ενϋ @Ηώς Με". 
ιιγ1εό8ό1ιοι ειτἑιιιγιι1ηἰ ιιοπι ωρειειτ:ι11ιιΕ. ν:ι!όΒειτι παπι 
ιι: ει' νιειοπιμει1ειμ (813801ΠΕ) ιιιοπιιιγιε6€, 1ιιιιιετιι επιιε1ι 
τι: ιιτειιιγ61ιοι (Α,ιι€ο11ιοιιΜιτι ει: Μακη· 'ε παπι επ @πιω 
ειιιΜι1γοιπι ει, Ρέηιόττε1:οι) πιό" πιτειιιγ:ι 1ιοπ1οιιι όε 
ΕΜΗ: 1ιοτάσιιιιιι σ' 1οΒγε1ι” άτ1”ο1μιπιΜ. Π8χειτι 15 Απ· 
Βο11ιοιιΒειτι οι ετιιιι)· Κοτοε1ιεάόεί Μπι, ιιιιιιτ :ι1ώτιιιι ω” 
«Με ΜΙΧ Μπι, πιοΙΙγιιο!ι ει: εδς6ει ν11:18οιιΕαΡόεε68:ινση. 
Α' ΒετεεΚοἀόεἱ ιιιόι·1εΒιιε1ι καψει: τιειΒγοιι ποπ οτειάΕ 
ίεΙό Και!! Βἰ1!ειιιιἰ, 1ιοΒγ ει: ειι·ειιιγ Βϋνετι ιιι€1ιο8εοιι Βο 
Ιυ. Ει ἰεπιέι πιο” 1κετεεΚεάόει ἱρειι·τ ΐο1τότει , ιιιἰ ιι:ι 
.ΒιιοΜι επιπιιι ΒετιΜεΒΎετἱε ΐε1τιιά 1ιειειιιΜτιΕ Ήι1:ι1ιάιιγ 
πω· ΜΒΜ: ει, ΒιιιιηεΒγε1:' πιενεΚεάϋ “Με ιιιο11ει.ι άι· 
1:00561€8Ε κι" παπι οεϋΕΕειιτιἱ, νη” ιιιόε κιόνιι1ιειικι1 
Μ13ιι1ε, τιιἱιιτ Ρ.ο. 1804-Ί; 18θθ-Ιθ; 1813-15; @Με 
παπι Βἰινἐωι £ε!τε1ιοι1ϋ1ι, Μο" ει' Κετοε1κεάόε' «Διερε 
εει, 'ε 1ώνετΙαπϋΙε8 ει' πωπω' 3εω·ϊοΒ·1ιεικόειι€α @πιο 
ιιοτοκυσηιποιόι) πϋνοΙκεάτοΕ. ΠειιΕιιωιι, ιιιοιιάόΚ, πια: 
ει: 1818-Ι5-ί ἰἀὅειειΚτει :Με Ματσε 1ιδι·ιιγίΙΙοι.εΕ ὶε Βε 
ίο!μιεεεΙ νικώ. ΠΒγετι ἰε 

1.) Α' ΓϋΙεΒΒ οιιιΙἱιειπ ΜΜΜ Βιιιι1εοΚ,ππωΙΙγεΙε 1Ί9Ί 
Μπι σΙἰ8 νοΙιεΕ °280-ειιιοπ , 181348 ω» 900-τει εισρο 
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τοὰτιιΙ‹, 'ε _ῇε€γεἰΙ‹!‹εΙ ει' Κόιόπερ$8ε: εΙτὅΙτοπἱ, ΙιοΙΙι-:τόπ 
Π5ΗΠ εε8ἱτόΙ:. Α' ΙώΙίϋΙάάρΙ υοΙιειἱτειτ ΚϋιόείΠόε, ει' 
οοητἱιιεπεί ηεΒάιη ένἱ ειίέΜ.ετππόε, ει' ΡεΡἰτοεΡὁηι-Βὅ 
ΜΒ ΑπἔοΠιοηΒεπ ει' 8ειΒοιπι' Μαϊ: τοπιάΙ:ίνιζΙ ΐό!επτε 
ΜΚ, ει' ΓὁΙ@ιτιὶνεΙόεἱ ἱρετΙ:ρ πρ” Βο!Κει·οεΚεάόετ ππιΒεεΒ 
Γο!κτο. ΒέΒαιτύ|ι, 'ε ἰΒ)· πιἱπιὸοη, ει' πώ ΡέηιεΗιΙωτ νἰ 
εο!1:, περ8)ιοπι Μρόεεέι Ιεττ.ΑΒε π' Μ3Βοτιι νέέςειτόνιεΙ, ει' 
ΒϋιόεΠΉέε' Βε!!7τεεϊΙΙτάνειΙ, ει' ὸοιπἰτιεπιεἰ Βϋτετιπέεεε!, 
τι1ε!!χεΕ πτίιπξ ΜΙΒ-τει οεφροντο:«ΜΜΕ: Επι ἰἱμπι φεἔἘε 
ειἰτοΜ: ΔΙΚοτιικΠιγ ωεδΒοιππΙοτι. Α' ΒειΒοηει Μπι ΜΜεΙου. 
1ικ:ΒειέΠα, ω" ΜΜΜ Γειι·ιτιοι· ιειιΙιτο ]ιιτει, εοΙι ΓϋΙά, 
ιποΙ|χει τιιἰνυΙόε Μέι νοιικιί σεεςΙκ α' Βεβαια ιηιΒγ Μπι 
€3επόιτιο, @τα Ρφτ!ει€οπ ιπειταάτ, 'ε Βεοεότ εΙνοει0.σΞ 
πιἱιιά πώ: ει, ΒωιΙεοτεἀἱτεΚ ΒἰιτοεἰτἐΙαιἰπηΚ παω· τι' 
ειότ ε!_ου3·όειτοτό!: 'ε _ἱοἔγεἱΚ όι·τι·:]κότ ΙππΙΙειτΜιιύ1 Μαη; 
οεϋΜιοιιιόΕ. Ε” ΐειΙΙιει ΒιιΜε Εϋνοι!ωιεττ, 1814,15, ‹ἐε 
Ιθ-Ιπιπι 240 νἰἀὲΕἰ ΒεπιΙ: ειί.ϋπ πιο8· ῆιοωἰ, Θ: 89 ω. 
άϋΙοι Ιιἰτἀειωωτι, ύ” ΙιοΒγ σω!επιειπι μήιιάομ 10 ΜΠΕ 
ΜΜΜ εΒχ πιεί;ΒιιΕφτ:. Ει ΑΜΠ ει' Βυθό ]εωτεΙς' “Μινι 
ειοωΒω.ϋηϋΙ0€ ππο8Εενοεοόνόη, ΙιεΙδέψετ ει”. πειδ)·Βωι!ι' 
ῇεΒγ8ὶ ρότοΙτεΠε, 'ε ειιιιι)άνει! ΙαιρόεΒΑΚ Ια-πτεΙε. 
Δ Ξ“Αι επἔ‹›!ο!‹/ΝΔΡοΙεοτιηε]‹, ειοπι ΠίΠϋΙ; τόω!κό 
ΡόΙ:ηρΚ,η φο8ει!έιώεότα, ηεπισεΜε νεεεειΙ, Ιππιεπ1 πω» 
εδώ ἰε ό|ιεΙς. Α' οοιπἱπειιεω ΤϋΙάόττ ΕϋΙοεϋπι- ό:: παω 
Κ6Ιοεϋη-εεεόάεΙι ει' .«»·εεμοάέ·εεοΙ 8γίψόιτ ειπαμε πει 
ΒγοΒΒάτει ΙΒΙεπιέειιέζ 'ς επαύΙΐσΒνει εϊττΜι1›ἱτιι:Ι ΐϋΙε·ΒΒ 
ηιδευτώ!ε. Αι ΙΒΜ-ἱ Μ·Μ' Ιιε!Ιχι·οάΙΙιεινειΙ «επ-πι ΜΈο!χό 
σεει€ωπει ΒοάυδιιΙι, 'ε στ ἰ8)· Βοηωιι:πεάτ (58 ιτιοΒΒ6. 
ΜΙΒ. στη”, ει' ]εδ)·εξ Βοοεόι ΜΜ)·τεόΠειώ εἱεπετό. 

Ε, ΜΗ ο!:ΒόΙτότκΙιειιιί ει: ΜΙΒ-ΜΙ Ι8Ι4-τεί νιώσ 
ιόε1:, ιπἱειετἱπιτ ει' ΒουΚ]ο8δεΙι' οεειΙαιωτι 5 πιὶΠἰότιγἰ ειπα 
Ρ01°0τ1ώνΜ-ί5 αι 1813-Β:ιπι 291/50/°8; νοειτό (ιω]ω κο 
ίοιπϋωι ωαΙι “ΙΟ Γι. 168!ι. όι·€5)1ε·8γοΙι Βοοεο ΜΒΜ-Μπι 
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'ε °ι6Σι›ω ἔιιπιὲ*8ἱμ8:#η,›πε^ιι6ῖιι3ὶιι` :κι ωω:εφΣ πι· 
Ε6ι·ιηιιΙα ω απ) Βσέξι1° Μάιώιά εΕ8ω6έ ιιο11πιιΓ π' 
ιιιπιιιιιι-·ι--·°ι " " “ ~ π 

: 46Ή3Μεπιχειιιιιιιιι :ζωδια Μέ πω” πτώ 
ιι·ιιωιιιιοΖω; ιι ω: πι' ιΡτωσ1, ιπωθι,·ωειι ι· πω. 
νεσε"6ιιιιιοπροοιιι;ιωο”ικ Ι:°έι!!δ”εο€ξέιθύωοενο::ριξ 
· Ϊ ὁ) καιω ει"δ:·ιι€ιιπ·ι'(ιι:ιὁΙιῇἙΓ4ΘΒ”ετῷΈ6:ιτοπι)νίιεω· 

Ιοττ°ει:επιγπηιιΙ ]οἔγὲἱι :ιἔνἐι·τοΕΒΕ πω:: ιιΙ μπι (Δια 
Β ΐτ;° Η Μι. ΠΡ/έ Ή;έπτ 683: ιιιιά:ιιιτ Μινι) θάΙΙ:πιπιι, :πή 
ΜΗ ωεωειιι ·τοπι6::1έ1έ νωωθιέΒέΒεπ πιο :68ΒιιΕτάπιειΙ: 
κωιεπενοωι ΒόνάιτΕριιιι; Ήι€γ ° π π 
· -]έἔῇ‹ἑἱτ ει€ιπ:ινιιμ 21262 4'ΑνάΙωτόι:' νοειτοεό86νοΙ 
νιιωητιω κι ει? ιιω1ωει Έ::ΒιόΕΙιε:ιόεϋΙπει Μι:: μι. 
ιιέι]έινει! ωπκωΠ τό:·νέππδιεει€:πι; ΈιοΙιιιΚῇεΙ€πιΙἐΒ :πιἱπιἀεπι 
683· πιο" :ιΜ:·πιέιιιγ Έσιιι0ε ιεΗ6ι το!ιοε ειιιΒιι!γοε' :ΜΗΝ 
όπτε1πόΒεπ:ι °ειιιέι ]:ί,· 'ε ι:Πεπιι::πιδόΒιιπι :κι πω: Επι. ΙΜ 
ει' Ιεϋιέι:ιε68 Ιιο:ϋΙΙιειΙεπι οΙ::5Ι:ΒόΙ :Μπιτ ειειΒοιτ πιοΙπι!ή, 
πώ! ει? ΜΜΜ :Μπιτ ΜΜΕ, απ:: πω:: τιιἀοττ,·*εοιιι πω:: 
ιοΙιοτειι.ἶ ν · ' ι ι 

Α' 9.: Ρόπι1: ιιΙπιττι θ.:ΝότοΙ' ΙποΙΥεεε νοΙτέτ ίΒιιοπιγ:ψι. 
:ιι ἰε, Ι:οε·ϊ πιιιΙιεΙδπ :ιι άι Βου' Ρποπ:ιετπιοιπει :Άεκ Μα 
1οιιειι ειιπιο1‹ω ειο8ειτοτέΕ-Ρ|ε Ει:π·οιπιθ ΒόΙπό]ι-ι Ιπί:ιόιό. 
ΜΒ Ιιοεειειε ιαω Βιιτοειτύει. Ιϋπι 9 Α:180ΙΙι0:1Βιι11: ιι, Μ· 
πώ, -ΙιιτοΙΐό!ετιι Ηοπεειεέι%ειΙ ν:5ειιιτόπτ β" ει" @Που 
Βεοεο- εεΥειΕπιθ ώειιιιιοπιι :ιένέττοΕϋΕ:ο Μιι61πιωιτέ 
Φωτ ι·1ηιδιοιΙπειδ ΔειἑιππιῇεΒγοΒΒϋΙ Μι!ιιιτπιπ: - Μ” π τ · 
Εν”έππιι.]68)#οΙθιιένέπτεΒο. Ατοε6]εΒοπιέε ΙθσΐπόΙ; 

18|.8 811€. -2ΐ,0”ίΒ;8Β4 ΐοιι1:. Ι Π;; 8 @Έ θ (Π. ' 
ω” έ ιο,οοειε›ο8 _ 3 ε ι° ' 

·1818 ·έ- 1%,θ02,83Ί -ΐΦ ` 4 έ θ: :› Ό : 
Α' ιοΒγεϊθ έι:·Βοοεό:ιεΙε ιιΙΡει::Ιιοι Ε6ιΙετ!έω :Μαια 

ιό, Βοξ" :ιι ιιω 68 ΡειΡἱποε πιιειιπιγἱεόμ ΙπεΠό :-ι:·ειπιγ 
Μ: Βοιἀὸπ6Ιτ'ῇὅ:ιἱ, 'ε Βοξ” ιό Ιοτι:ιε ικά: ιι'Ιι:ι:ιἙ‹πιπιΙπἰε 
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ει' '(ΗΒάίέο" έγίἰΐίἰ3ἔ'ῷ;'θὶὸἄῇιειὲιἱἰὶὶἴ. νέ16ω&; ειππΥΜϋωοε 
ε ι66εμυωνωπ°εωΡιβ€σμψνεπεω, 11η" τι, ωω1ε[65 
Ζω ΡεμΖωι-ω«1ϋ5εἱεἔηῇεωε: · ωωΕιΥ πωπω 11η με 
ΙιεΕ6°Κὶεἐι·ιετιἱ/*Μ'ω Α Φ!" ^ · ω” ΒΡΗΠ84βώω 'ωωι4%3ΜΗΜ Ώ=.ΜΒό π. τῷ 
έω· Ρ6άι€όΡέιιηί ω» ωΑωέΞε1-ω1«αεε=Ήπ]ι6η ύπΙει ω; 
αόω ,Δ μειω1ενω-οφ ·;· Έο©ϊ ΜΜΒΒ"ϊ8“16· ε16ιτ »ω Ι 
68 2”ἶοβ1μ$ὲ›-5ςβϊάτβϊέό3ηίέϊι βΈνέμωξΐ `ἘἐἐεμἈΖὸηἱΞἔὸ 
ὲοῇὡπΞΒΘἐὅΒειίΞὶἱἔὅἰΐχι· ῳωιά;¦ωὶΠαεά·ιειπ.εῇ ω πω: 
ΪΘΒΥἔΚ,8Ι°8Ι1γΙῇ;ἀΗρ-Βἐθἐπἐἔιἰῖζ'Α., ιαπεεωέ @ΗΜ ἴοέξἑὶ; 
'ε 6ΙΙΪῇόΙ 'ῇσ2ιὶΙἐ€ὁ'ιἱΪἔί' 'νέι!τάεΉοι, Έ ΜΗ ειι18ιιεἙι1ἔ 
ΜΜΜ Μέι1·'686ΒΘ39δ,%0%'σότ νοΙτ ε5.'ΗττΠΕΒειέ)ΈιοιΕ 
π' 'ἐἄἱἐὶὶ€εει“ἱΗΙἐΙἐ 'ΪὐεέῇἔἐἱτεΒ "έ έ' βετΠα:3::ίεάιττοΙ Ν :ιὲἐ5# €ὲΒἐεΒςἱ1 ει' ΒάόΙιφ'ί&ΝΑΒβζ: ΪἑἔειΡὁὶιικἱἐΙτἔἰἐΎᾶἱ1ξ"ΒοήΙτ.ετάβ 
Μα ΗέΒεϊ1: έ' ΐεεωδέζ11-άόϋότέ]άϊ ίίΕό“:3;οιξ'ε πιέέ 
ειοτι·ἔῇὲπ, Ρ8θΡ ΗΗΜΆή?ΑτείεΙΈ6&ΒΊι6€6μ: ν Σ' Ιιειιἀτιειτ'ἔἴὸΡ`ίἶἰἐὶειἰ"ό2εΙ€ν2ιΜπέΠέ; ν η Π' / 
ή ;,Α' 1·εε'τι·ίοτίο1ΈπόΕΈτήθΒΘά 1:1€Ι1·'έά ΓεΒτίιεΙτ: Ι-5(Ή 

;ωέ πωσ: ^=····-:4=ί·Τ· [ Δ ' Μ 

· ~···;;ε:3· ΜώΐΗ:Ξβρ8ΒΙ"Ε'εξίςΝο _ »Ωω ψ ὸ°ω61κθϊθ# 112 ε: 
εΒ ”ΒϊξίΕπιάζ με· -Μω ω·ΜΈτ ΈδωέΒΜ. :Βή911ξεΑΒα' 
εεε-αγω·4εκιωμ ·"Δε1·ι_μΕ π α; ι- ε11.3ένει%22ωειω:··· · ζ 

·,[1820;Ο6€σΒά π8μειδι 1821ἐμ6]υἐ°1;6]6ἰἑωἔεἔἰἐεΐ 
όέΒΕ)ΉΗεΒΕυ!”νΜΘε' 'ΜΜΕ, (ω α α:·Ξε αμκ; «ει·;ενει 

·” · > ξ;;·Δικιω»Μ ωφόι ί'ο8ν:ι ωἑεώι6ενὲεἐεε·· (ριεΠ266ϋ 
Ε60°Από6~α. Μΐ··ωι:-'ιτ «ω. ι·ον9 α.°θἔἔ°1ε1ωτε1‹εωιιὶὰἰ' 
ει' νἐΙΜᾶἐΙ: πω;; ἱ-ἱἔ'Ι8??›. *εἰ [παω :ἑιτἔἰή .Π Σοι·εΠιέ 
«προ Μειπγ:Ρ6626νε1ωθηθη..· « . · ^·" ρ 1. 

:ο ικΠι(Πωε πετ11°ν'ειΙέϊ'έ2ΠΕέόδσ' ἰιιγ1ωὲ;υώτοιωω 
τύπω; ε ·Ιω. ω16·682·ιτ α° Γ.Μ- Ρέωεω1; Βίε1βε μ:ψά 
Κειάϋάϋπ. 'Δ Μ.”!""μ > ° 

ν» 

*δ* 
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ε' · Βἱειιι·‹Ιο , _1εἰ ει' τιειιιιετἱ Ξειά;ιειιΒΒιιιι οΠε· Γέιιχεε 
ιιενετ επει·ιε ιιι:ι€ειιιιΕ,ν εω·-1ενιιεΙετετ τεήεειτεττ νοΙτ 
Με πι1ειετίιιτειιετιε εο1ιεεε θιεεεειι το!χό ρειιι1ιειι. 
1ιει·ιεπι εεε1ι ει·ειέιετύάεω.ιειι, ”ε επε1ι1:ιειι εε 80 ιιιιειιι 
εςιζοιιλ ω. Ε; ε1τεμει.ει·ιιιτε ,.ε"1.ιεετϋ τω, ειίι1εεεεεε 
εΠετιότεεδε ιιιε€ιιιεπιἐτ;. ε11επιβειι ι1εάτεεε” ιάε]ότιιι' 
1ιιιτι1ετε πι1ιει ειτε .ιιιεέε16ιτετεττ Α νο1τιει, 4 ιιιιιιτ τε ιιι1:16ιι1(5 
1ιερ ει:ερι·ότι!ι ειιιιιπιε1ε' τιιιτο1τοειικρειιιε11εΚ ει'1εειιε 
83·ρΜι Βιι]τ εε ε!!τειιιιετ1επιεάΒοτ. ε' ΡεεΙ' Βι111ε'εω τύ 
εεε ειπε τει·ν ι·όειειετιιιτι εε_ιεε18ι εΙΙιειΙιτιε;έιεει;ιΙε ει· 
1:ει!ιιτιοε εε τειιιτόε ε11οΒιιάστεε,'εο1ιε ειτε Με ιιειιι 16ιτ. 

Ειιιτιει·1 ειεειό17-ε, νεΒχειιει·άεΕ1εττε1ι'ότι1ιειειοτι 
Ιεεϋ 1ιείο17τε, πω· Μάη ιιχοιιιοε ο1το1τ πιιεττ τϋι·τειιτ, 
εΙΙιετει·οιτιί Ιπιδοε; ε16€, Με” ει' τεεττἱετἱοιι-ιιετ' ε1τϋι· 
1όεε ε” ο11γ 1ιενεε ε11επιτε11ό1ετε, εε Εετεειτι'1.1ιιιεπιτε 
Με» οΙεεει·161ττει τε!.€ι1τ, ιιιἰιιτ Βε1ιοιετιι1ε 1Ί9Ί-Βειμ . 

Α' ειτε' 1ε8:ιε;ΠοΒΒ τεεεεϋο11γ 1ιε1)·τιει εε ιιζό1ιόι 
εεε1ιοττ 1εϋι·ιι)·ϋ1ετε!τειι εε ιιε!ιεεεεεε1ιεπι ΐοτεοττ, 1ιοΒικ 
πετώ: ιιεινε @με Ιιενεεεε τειιιιΙειιιιςοειιεΙε τειι·τοπι. Πεε1ι 
ποπ ε" ο|ιοτ ειιιεΙειιι Μ, ιιιιειει·ιιιτ, πιιἰιιτ ε: ε; Νεπά 
εεεΒεε' ε11ειιει έι111τιι1ε, ε' ΜΜΕ, 1εεειΙιεηιιε1ί Βιετεεε-. 
ιιεΙε τιε17τεεΙΙιΞεει ε' 95% 0/0 όι·ϋ 1εω·εΙι' Βεεεετ εεε 
ειει·τε εΙΡει·ιτει ε:ϋ1ττετε, 'ε ωιΙωι ει εάόεο!ιπιεις, τει 
ιαιεο1τιιιι1ι, ιιτε!ει!ιειι ε” πια-ψ' Πιετὅ ειεεειιγ τεειειιε1ι τεττ 
Μπι. Πε νιώσε ειειι Ρειιιι·οε1ιόεϋ1τ 'ε πι:ιΒιι1αιτ ΜΒΜ) 
Με)! ΡΜΙειιιτΙιτοριιεο!ι ιιιεΒ·Βοπιάο!ιιΕ-ε, τω” ει' 3εΒιιεΙι 
Ειτε!τεειτδ ιιτε11ιοόεεει εε εΗεάετιιεεεεε ει!εττ εοΗτει 
ιι:ιΒγοΜι ιιι·ε261ιεΙΙεεεΕ τϋττειιτε1η :Μπιτ ιι. ο. 1809 - 
ιειο εεε/Πει θ20/0-τε; “πε-πωσ Ί10/°-ι·ϋ1 εε01,-ιεε 
,ε ει' τ.? Ε' ειετιιιτ εειετ ει·ϋεεε8εί1: νει·ι1ι ιιιε8 61ιετ; ιιιἰ 
ΡΘ(ΗΒ ε' τέιι·8·)·Ιπιιι τῖι1εΙιΙιἱ ιιέιειειιιΕτε Μντιτ1ιοινε, ε' 
Βιιιι|τ' τιιετοι·ιιι1ιι!ιοι νιεεπιτει·ιιιι1ι. 
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π Η). Β. 
- ΑπαοΙΙιυπ' ύιιπ!ε_|α. ΠΙ. ΙάόσεαΙτ. 

Α' ΙεϋπεΙεΒΒἱ ἱὰὅειπΕ' €ϋττὲπετεἰΒϋΙ ιπόΒ παπι Με” 
ΡότοΙπππΚ, ποέ;γ π” ΒαπΙαπειΚ ΙΒΙΒ-!πιπ πιοΒεπΘεάτειέΚ, 
16ρόπιότ ΐό!τωοττ πΥετεεὁἔοἱΒϋΙ 25°/0-τεΙ πτε8 
ειεποτἱτεπἱ; ππἱειετἰπτ ει!επιδ|ιέ]ε ειεπτύΙ όε ππιἱΒ 
Μ,558,ΟΟθ ετ. ΐοπιτπ πιε8)·. - 

ΕΙ!επΒεπ Γοτ8ό_ῇο8δκτἱ ΙΒΙθ-Βεπ %,335,ό 80 ΐοπτ Μι 
νοδοτ, Ι82θ-Βεπ 'Μ,ά68,88θ ίοπτ, Ι82Ι-Βοπ, ππάϋπ ει” 
ΡόπινιΠΜε εΒόειοπ ΒοιΠΙοιτ, ΣΟ,32ΐ,ΐόθ ίοπτ ϋεινεΒετ 
πω, Η “πιο Ι833-ἱΒ ΙΤ'/Β τπἰΠἰόπ Μό! πεππ ειέιΙ!οιτ. 
ΕΒΒ6Ι πιοΒιοτειΕΚ πιεππγἱτε ππεδΒΜτπάοττ πΥετόειΚε 
α!όεώΒεπ ει' ΜπΚ, ππάόπ Ϊοτἔό -ῇεἔγεἰ ει: Μερτϋ!κε]ότ 
Μ8:ιΜΒΒ ἰε 3 πιἱΠἱόνΜ πππιΠ8 επε8παΜάΜι, ποΙοΜ. οι 
ΙΤΕΠ-Εἰ τεεττἱοτἰο εΙόττ ει εοπει εαπ τόττόπτ. 

η Ιππεπ Ι883-ἰἔ π. πα. ει” ΒιιπΚ” ΕΝέιΙΙ.ε68ί π1οἔύ]ἰ 
τέιεεή8 οεειΙ‹ οι Ι8%-Μ οι·ἰεἱε ότόοππἱ ει: επιΜέεπ. 

Α' €ειΒοπε Απο, ππί ει' ΜΙ:οτιι' όε τεειτἰοιἱο' Μό 
ειπΙι:ΗΜπ ΓεΙετιε πκι8οει·ει ι·ϋρΡεπενοΙτ, Ι82Ι--Ι8%-Βεπ 
ππ8·)·οπ τπε8ειΜ!οπ, ιπἱτε ει' πΥετόειΚεάεΜ «ΜΒ ειἱπτοΠΥ 
π:ισοπ ΙΗΜΒοπ. Αι Ι8Ι5 ω]επ πιο88Ρπά0.ΠάόΜ πεπ 
πμ ιπεΒἰπι ππο8ειπΡοτοάκεΚ, _ῇο<ὅ)·εἰΙ‹επ ΙαοτΜτΙαπ Βό-. 
εὅ88εΙ ειό τ ἱ ; επτοπϋππ α” ΒετοεΕεᾶἐεΪ εεεΙο τοει ΓεΙϋἱ 
Ιωισ!ε ΗΜ, ει' ν6ΙιόΙ”ο!μιπ (ΨεοπεεΙοοπτε) Εοπάοπ ε! 
18η Μιὰ: ἴοτἀπ!πἱ ω) ε ιπἰπά ω* ει' ιππόπωδπεπ 

Π.) ΗΠ πι ο!νεικόπεΕ ωωωπ Με π: 5) πάω ΜΜΜ ἱ0ἔγ2ἔ8ϋΠΜ° 
° νἱεεπεετπ!όὶειπὶ, π!›!›ό! ΕΒὶπιΙπΙνπ, Κόππγεπ υπο8έτΠιοΕΜι' νέΠό 

ίο!μππ (ΣΥπο!ιεε!οπω) εειιιιήόπ ω' Ε. ἱ. Β Ιιε!γεόΕΒε!Ε Κει·ω 
|ιειΠΠι κισμοΒΒ δωνπωυ! ωι·ιοιππΪι ΜΒαΙἱοΚπεΕ, ππἰπ£ πιέε ά 
ΒεΙΜι ΒΒο!ἰεΕποἙ, (Μπιτ οι ΜΜΜ Κόβει οπετἱπιἱε και οι κα). 
ΜΜΜ "Μό πο" πι π ο,ραδ| ?ΜΗ πιό! ει' νό|ιόίΕπ π·ππι! πιπες 
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Μπι Με ί'ιτΕϋιόετ οΙιοιιιϊ Α' 'Βοη1Φοι εϋτϋΒΒοπι ]6τωΕ 
Ιιόει Ρόπμέτςε 'δε' 'Ιοπιάοιιἰ νάμ98ειΞόμοπ ΕΝΠ ει' νἱ 
«ΝΠ ΒαιιΕοΚ ἱε Ι1οιιι5 Έο!γειωοάάπεΕ εε8έεΙόττ. Ει, όε 
ο,δωαΒα Β:ι_ῇαἰ Το.':ΖΕόει Ρέιιι-_. €8 Απιητι1ά-τάτι, ,ωε!ΙΥ 
1824-Βει;]εονέο ΒὶΒύπ 12 ωἰΠὶόπΥὶ Μπηκα μήωιι,1ο 
Ιόμ7ἱτο ΑΡει;ιτύΙο, έ8 .οειιΙσιοιιι Ι. ΜΜΜ Ι Μ. 2 _ίοιιτοε 
ΒειιιΙε_ῇεΒγοΙεπιοΙιΔ(πιἱ πω: ΑιιΒΕι9.Βαπ-.ποτι1Ιωάε' ΡΜ») Ιά 

·ι νοειί11, Μ” ΜΜΜ: ΜΜΕ ὁποῖα οπο! Βιετό;οϋΙ Χϋ!ιΠιοπέΚ 8δΙ: 
.ω φ, Ρ 9 ›·-δθ,000_ ΠόΠ Κόν;ποΙόεδΧ Δευτ @ρ|όΒ πι: παω ο δδ,000. 
.. # Π., _£οι·τοιέεειἰἰε' ΜεΙό8ί0.όεόι·ο; ΜΒΜ ωὶμἀςπιἰΙε ἰεγεΕειἱΙ; π' `11ἔά-· 
Μ. "ῇἱἱετ π1εμΙ6ιιψ πιοΒο€γ β Ιε87επ, ει, μπε! π' ίευπήιΔΒάό 

ό δ000 ΗΜ 1εόεξ ΡέπιΒριι όε Π" -Ε6ΙτεόμεεΒΒ ύτοιι ΙιεΙΙῇειι ιιΕίμι-ι 
> ¦ ΡότοΙΜ. ΤοΗπέει:Ηεε'Εόνο0.Εοιόε οΒΒ6Γαι,· Βόέγ ΒΒεπι επ :ΛΗ 
. · κεὶύΙό νέΉ:όΕπαΪε :ιι άι:ι·άΕ ίιέΙνει·Πι, ιδε ρ π· ειΕΠΝάπ, ει, Ιθθῖοτἰπ-; 
· Μ” νάΙτόῇοΕόὲΩ μο. 100 “οι 50 Ιω; “κάθε όε ΜΡΜΕ. ΕΙΙοπ-: 

Εει6Ιοἑ· "τι π'._‹ΙοΙρΒ Λεια, @Η α Β σ. β€γε!μειτιοΚ )τι1ε;πιεπε-ξ 
Μωαβ ει' νάΙτὸῇοἰιτόΙ, απάνω, Μο" ε'[ειιιιωαι·πάό ζν000 Μήπ 

` Νέα νΔΙαπιεΙΙγἱΪ-ιϋΕἱιεΚ νάι·πἱιο.ιιιὶει Λ'ει”ΕϋΙιεήεε5Β ήξοτιν Εβραίο. 
μιι, ωιιοΠωιώ»» επ8οιΙέιεΙι νπΙἀιπιἱτ Μ νάΙι6ἱΒ)όι·;εΕἑΒ6Ι, 

> οε:ι1ι Με" ε!:ιάΜπεεά1ε.· Αϊ ίυἰνε€τ Ρέ|ιἱύΒἐτΙ πϊέτ:'ει' νάΙτόΐσ!γ:ιπ1 
] ·.Β :Μαι «πω , :ΜΝ Δ' Ιιονέ Ω.όΙό ν:ΠιόΕ ΜΒΜ οΜ:6ΒΜΕ;πέίπτ 

| ζ ει: |ίαι.ειό!όΙε Βίκου. Πἔγεποι εεεΙ.Βοη ει' νά|£όἰοἱγα.ω α! πιο! 
ἰεΜ; "πι, ωει·ιΕ :ιι/Ωχ ειόΙ6 νάΙιόΒ. ΒΒειι ιΙι·ε286ΒΜΕ, πιἱιιΙ: ει: 

-~ @το ειό!ω€ «ΙΒ:ιι1. Α' νό!τό!ιέιι άι ει' ΙππιΕοΕ προ ΡῇεοιοΙι, ~6Ι« 
. @άι ρόιιιιιοπιύ ροι·τόΚάπει!ι, α' νύΙΙ.ύΙαπωζ Ιίδ να” έιιΠι, οΙ|οπό! 
# να” Καιρό:: νοΜέτ6Ι @κι Ε6ιιιπγειι έκτοεϋΙΒετμἰ. Δ,νἐ]!;όΪοΙΥ€1-·ή 
> Με” ύΒγ;ἰε]ειἱΚ Η β ΒοΗ'|Ρ. 'ο. τι, Ρότἰἐ5Βαι1 Βάι' ΒοπάοιιΒεπ 

··1ιιοΕοττ ειάωΙτύ ρέπτεΙι ω” η; Βὶισιιγοε εεγειιΙστ τω: ΜΜ 
νει, πιἱΜ: :ι ΙΡ ο π· ὶ ΜΚ να" ι·δνΜοΒΒοη Ρ ει π· πιώ; πενειι1ε]ι 
:ΜΒΜ πάν ει, νάΙΕό!ενόΙ·νάεέι·οΜιαι1 ε' Πωσ "είπω οι ΔΙΡιιτἱ 

·.@ιάιηιιέΙ ίϋΙεΒΒ νεπι , ΑΠ;οι· Ράι·ἰπ εΠειι ΜΜΜ! ει, νάΠόίο!μπι , 
> ΜΜΜ αΜΜ:, νειΒγ Με ει' ει. £ωπ "κι ΜΜΜ, ΜεΙιοτ ΒοικΙσπ 

·εΙΙειι. Εοιιόοπ όε Πικάπ Εϋιότ.τ ει' ρ αι·- ει: 1 ει. τω = 25 
ίπ 20 ωιιτ. Ηοι πιά: Ρἀι·ἰιεΒ:ιτι «ω π. ΐοιποι Βουάοιιι·ει ειόΙό 

- ° νέΙτό!; άι·ίιΒόΒΒαπ νεοπιώι 2520 ίι·απαιέΙ, μ. ο· 2550 ίταιιοοπ, 
< α' θάΙ€6ίο!μιππ Ράι·Ξιε εΠεπ νου. 'Β ί;:γ τι' ΜΒΜ. 
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ΜΜΜ; ΒΖϋΪ£8-ό8ΏΒΪἰ6ΙΩ Μ5ηάεπι ΜΜτό -(νειέγ πει|ιΜ, μάπα 
ει”·8οποει νἱΜΒ· ΜΒΜ, ειάιπἰ πᾶσι) ερ8όά πιοΠεπ ι:εειΙο 
ιι8·μη&νει€γ ΊΟ νἱᾶόΙκἰ ἰιιτόιεε, Βϋπιηο!πιΒεόΒε'«Μάοιπω 

ιάνΔ Ιειτ,Ξειι οτειι88ΒόΙ πιἱιιἀοιι Μια! όε Βὶιοἀε!οιιι Βι1]άοεοιωαΙε Μιιειοα, 'ε ει ηω1ωεΒ πι' νει!όΙπιιι ιιοΒόι 
ἱἀὅΙιο1:- πιόΒ ΐοΕο0:όβΒ ειἰιὡοη Μττειώ. ' Δ . .. .. 

Α* Ρ:ια·Ιίπωεπτάεωότ νἰιε8ιἰΙό Βἱ·ιτοεεἐΒοτ Η1Με Η, 
ει' Β·οιιοει' οΙαιἱιιεΙι ΜΡυ!ιιιιο!Δεότει, 'ε Ιω” ει' Μαιηειω 
ΙαοπήοΙ:οη· ηΥετόειΒοάόσ ειίΠτε εο!ι αρκά νΗόΙά ΕΔώ 
ΕοΕ'· ί”οΜΙΙάεέιτ, 11ιοΠγε!ι πι1Μάεπ ]όιωι εΙνοΙδ :ΐόΙτιπέω 
τοΙἐνεΙ εΙόΒιεΙοπι τϋΡόπιιτο όιόπι1όΙ; ΡιιΡἱτοεεἰΙιΙεεΙ ει· 
οτειάδοι, 'ε ἰΒειι οεοΕόΙ)· νέΙο;μιτάεεε! πώπάωπιώκ ο1ϋ« 
ΙοεοΖτοΚ 68 άἱεοοιιτόιτπΕ, πιοΙιειἱτεο, :Με ετ·6ει-ιΒΒ Με! 
ροη έιΙΙό1σιεΙε Μάιο Ματ. Ι8%-Βεπι ει: ΙΊΟ8-Ιεἱ τεπάεπι-. 

Μια, πιἰειετἱητ ΑυΒοΙ!ιοτιΒειτι Β ειοπιέβγπόΙ.τόΒΒόΙ τέτεεεέ18πεΙι ΒειιιΕϋιότεέ8τε ϋεινοεὶΙ!ειιιἱ- πιοτή επειΒειάοΙ.μ 
ειππιδά τόειΒοτι υπερωτοιωτάΕ, Μη”, ει' και” Βειπ!δοπιο' 
Ηνι3Ιτεέι86ιτ ΟΒΕ11Κ Ι.οπιάοιππ Έ οιι61 ΚότόεΕϋτϋΙ 65 @τω 
Βο!)ππότΕϋΙάηδά τ.ένιιΙει38τει ειοπ·Μι!ε. ΕιουτύΙ:ΠιέτΕάιηιι·π 
:ἔιΠἰτΙιετἀηεΕ τόεινόηΪοε νΒιιιιΙιοτ= (.Ιοίιπ ετοι:Ε οοωΡει€ιιἱοε) 
:Παπ ει' Ιο11άοιή ωἱιιτἐτει. Α” Μπ1Ιε ωεΒοΗειοττ Βεπιπο, 
άο Ιω” αι ε8γϋπ ΡεΗμιάεβόΙ ει6τωειιβετό πιἐωἱ-Ιιιϊω 
ττειππιτωΜετιΑΚ εΙεήότ νεΒγε, ΙΙΙἐΙΒ°3. Π: Αη8οΠιοπ' Ιιί11611-· 
Βόιό νἱὰὲΙωἱτι ΒόΙώπηΒο!ωτ εΠΠιιμ πηεΙΙ)·οΙ: επ ωηειΒιιπέ 
ΙιοΙιἱωΙἰ-Εὸιἱοὶιοάόέ ιιιϋειετεἰίἱΙ ό5 οεειιοττπέιἱιι! ειοΙΒΜ-› 
]ειιιαΙω Ϊ€γ αΙειΡἰιει Ι828-Βειιι 28-Βεπι ΒόΒ0Ιαιτ (Βπιπο!μ 
ΒειιΙιε) 8ννοικιεοειΒαι·ι, θΙοιιοοετοτΒοη,. ΜΒΙΙΒ[108ίθΓΒΘΠγ 
ΒὶτωἰυεὅΙιωυΒεη, Ι..ΝοφοοΙΒαισ, ΒτἱετοΙΒιιπι, Ι4εοάεΒ.ετω 
ΕκοτοτΒεπι, ΝεννοειετΙοΒου, ΗιιΠΒεω, όε ΝοτννἱοΙιΒειιι; άο 
επ:Ικ ΕΜΗ ε: εκετετ·ἱ τιεπι τόεὅὶΒε:ι ωεδειίωτ. · 

Α, τόεινόηγοε ΒειιιΙεο!ι πισω ὶΒιεπι το]ἰεεἱτόΙ‹ π' ίοΙ6 
ΠΠ: πΙειΙιἱτοττ τοιηόηγεΕετ, πια-πε ἰηΕέκΒΒ «πως ηει87 ΗΜ 
τοεο!ι.!σειια έιΙΙοιαιΙ:, έ· ΙιἑεοΒΙ› Ι:ιο!μ6€οΙι' ΜεόἰιιειΒ τω;» 
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πιἐιἰΒ ἱε οεει!ι ει' νωόΜ ηπό ΒειιιΕ6Ηιειι Κο!! πΐσπισ 
ΜΒΜ; Μιτιεπ1 ει: ΙΒΒΒ-ἰ ή] ΜιοΚ ΚίνΜιεέ8ωοε8 επεΙιοτ 
ὶε ειοτοεειω› ΙωτΜτο!ι Ε6ιτ.πετι]ει. Α' ΒόΒο!ε ΡεἀἱΒ :ιι 
ειιγοΒοη!εποΚ υΒγειιι Κενέε Μιειιιοτ, ‹Ιο ει” νἰἀὲΒἱΙΜεὐ 
εοΙππι!ι πωπω τϋἱ›Β ΒόπηεΙιιπετ η)·ιψεπιειΕ, ιτιἰειοτὶιπ Μπι 
όοτι όε ει ὶΙΙοϋ.ϋ νἰἀἐΚεΙε και" ει' ΡέιιιΕϋ!άϋιόετ τω· 
Ώου εΙόεεεΠΠε. ΡοἔΙΜΕοἀόειιἰΪε Κόπα ΐόΒόρ νιΞΙιόΙ" 
άΜ:οππόπω, $εΒχεΕ” Ηειάέιειι, ωεΙΙχεΙιετ ιιΕέιι· ει' Με· 
ιἱό ίἱόΙαιόΙ, ΔΚέιτ :ιι ειιηειΒειπΕηΗ !ε€οιΙ; Π:Ινέι|ιαπω!ε, έε 
ει” Ι.οκιάοωιεΙί ΜάιΙε!εοάόε' εειιώιΜεο. ΗοΒγ _ῇε€γοἱΚ 
ΐοτΒάε6ηειΕ ει” πωπω; ίκι!ώΒΒ ιἐιἔἱ£εΜ‹, ει: ΜΙ)! πιειμ 
πω Β:ικΠώτοιί ΜΜΜ., ΜΚ $οΒγοΚατ πω” :ΜΠΛΕ Η, Γ» 
ω!ωειεΕπιπ ὸἰεοοιπὸιιΜε, ιιιἱιπ ει' ππὶεἰΕὸἰτ. ΕΜόΒειι·έιώ 
ει” ηπι€ε3ιιοε Βεικι!ιοΙδ ίϋ.ότεέΒέτ ἰ8ετι Βενεεει σεϋΕ!εεια 
ω;; πιἱνεΙ και πιο!κωιδι, ΜΚ Μι·ΜιοΕυ! ΙιεειιιΜπιΠε, 
εο!ιει εεω εΙό!οΒοιηοΕ, (Μεά εειω. Β. δ. εειιι ει' 
Ι›ε›ιω ειιιυιικΗετό! ΙοἔΚἰεοὶψ Ιωιιιειωτ εαπ ΠιετιιοΕ; 
επιπέ!ΓοΒνει ώι·- 68 ρετεεΙχ-Ιωπὶω! π' ΒόιόπεαΞΒ ει” πια 
ΒΑποε ΒειιιΜτο!ί ειοΙΒέι!επάνει! ό!. - Αι Ι826-Μ νό8· 
Ζόε ειιοπι τἱΜωΜ. ὶε πτε88Βειιι ί'οΒ·Ιε!ά, Πο!" απο κάτ 
εεε, εειιι ωειεςέιηοε Βεπ|ιοΕ εΒχ ωΠω8 Βειο!ι1εω·ο!ιοπ 
Η πε εισ;ϋαπο!ι. Υει]]οπ οι ει' τωιάει:ΗΜε ε'ΗάόΜΜιιι 
ΜΠΕ _ῇο8γειεΡοτἱτὲιειὶπ Ιιεπόεεπι ἔεἱΕ0|Ι1ἱ, 'ε εοΙἱάΔτἱΙΑειι 
Μπι εει!ώιϋΙώ Βόρεε-ε? ηει€3οπι ΚέιεόΒε5; τξε. Ιιο€γ 
οπο, 'ε ΜΥ τοπιάεικιΒάεοΚΒωπ ει' ~νειΒγοητα!ειοαΒΒ Ιώ 
26ΠΒέΒ' Κόκι)·εΙππο ἰΒετι Κενέεεό νεα ιώπίπτειΒο νάναι, 
νἱΜΒοε. Μίηάεπι οεεώειι σε:Πε ει' Βοηοεπ. ραΜετοιό, 
πεπι €γϋΚετεεετι ἱττό εεεόάειοτ, πιστα ει' ΙκιιιΕοΕ, ΜΗ; 
'ε τϋΒΒ ΐοητοε 3εω·οΙδ όροπι οΠ)· ΒόεόΒεε ειότόεάτει Β 
ΐοιέι·ιέ|ε πιόάοτ ιΜΜπἰ. ι 

·ΕΙΕ6ιοΙεάνέπ ει' Ιπω!ι' ΗνάΙιειΞΒέιιιαΕ Μπε!έεε Με 
ῇο, ει' ΡειτΜιποπτ “ΗΣ-Επι πιπή. 22-!ιόπι 88,' Βἰποεεἐ 
Βοι πιονοιε Π, πιο!!)·πε!ι ΚϋτεΙοεαό€ενέ από, ΜΒΜ 
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ΜΜΜιοεεω :η Απηςσ!ὶιοπιΒεπ 'ε ΨειΙοοΒεπ Ιόιειδ οιόάιι 
ΜΜιιιΕοΕ' ίἰΒΪΜιιᾶειείἐπϋΙ ,ί ωίηά Κϋ¦ὁιιῦεεπι πιά, 
νειῇοπ ει, ίϋΜιιιΕ” ΙιἰνἐιΙΩεἑΒέιΙ. ιιιο€ὐ_ῇἱ€πἰ τωιέοεοε·ε? 
ροητοε όε τόει!εεεε ιιιάοεΜΧετ τεέ.”επ. Α' ωάόείωε; 
(ἑόειΗἱειιιποιιτΔη πόροτ1) :ιι18ιιΜ1. ΙΙ-ΜηπιτΜ!ι Ιω, 'ε πή-_ 
νεἱ ει' Βἱ2ιοεοΕ ει” ΜιηΚϋω·Βοπ |εωάτωεεΒΒ εθ·όπεΗ 
τεΡειει£εἰειισἱι, νειἱωιιἰιπ. ει' Ρ6!ἱιἰ0ει'οεοοιιοπιἰἐ!ππ οἱ 
ειδ ;ε!ήπτετί1 τιιάόεοΙε' νόΙειηόιηεἱτ ρειρίτοετε ιεπό!ς 
3οΙεπιτόεϋΚ πιίπά ὲι' ΚόιόπεόΒετ ε' τέηΠΜιπ ?ε!νΠόεο 
εἱωἰ, ωἰιπ!. ει' ΡοτΙἰωιπεπιτει ει' Ιπιη!‹' ππιεΒιῇἰώεεΚοτ ει' 
ει” Ιοεοιό|ειω·ϋΒΒ ι·ουάε!!ιοιόεεϊ έότε!ότε ΜΜΙτιπιεἰιηἰ 
Κόρακα-ψ νει!άι·ιώιμ Νεπι ιιιο!εό ότάεπτε νεϊει ε' Γοηιοε 
1υάοεΜ5ωιώι οι Β, Μο” ποπ ΙερΙετ, ιπεΠΥ ει” 'ΜΠΗ 
ωωιωΙ5 πγἱΙν6ιιοε ΒϋιΙεΚεάέε' άειοιέιτει σ' ΜΜΕ πνι 
Β·έιιαοε ίὶὅηοἱτ ιίτοΗπιη ιει·ιά,-ι38Υ Μο" :ιάἀἰἔ οΙό εαπ 
:ιι ένἱ άΕεοοππόπεοϊ εοπι :Με ιιωΒιέποε ΒἱιιοεἰιὁΚοΕ° 
ειιωπη6]68. τόει!ειεεοπ ΜΜΜ πωπ ΜΒετε, !ενοπά.“) 

ΜυπΜηΚ' τει·ιπόειειε, 'ε τηεὶτἰε Βαση Βοεειυπι τω· 
3οάτ ἰεπιετωτἐεἰὶιιΚ' ΒοΗΜΜ παω οπδεεΠΙ: ποπ τιιόό 
Μακ' Ηνέιωιώ1 8άπή; ιἱε εππιἐὶἰπΜΒΒ Βόιο!εεεό8ϋηΕ 
πιώ; 1:ιττ]ιιΕ, ειιοΙαιτ, ΜΚ ο8γ ποιειΜη ΙόεεεϋΙ6ι·ιάδ ιπειἐ 
83%· ΒεπιΙι' τετνειεπέ·νοΙ ππε8Βἱινα ιεεπάεπεΚ , Μάι 
επιπιάοε τερειειτ-Πόε' €γι'1ππόΙοεοπ πιει·8ΜΜπ ί”οΒΙει!ό, 
τηοωωτάεΒεπ ἱε τηεώοΙεπ0: ἱτοω-ἰιιητιι ΒΒγοΠειιή. Α' 
πιἱτ ει' ΡειτΙἰπιηειπ ιεικιιιΙτ Βο!ό!ε, οι Απ€οΠιοπ' ΙππΠό 
Ρία πιέ8 122 όντε ειΜΡΠό τωτάειΚεάόεεΕΒϋ! ΗνίΙόΒΙΠε. 

-?ζ-ξ- 

43) Α, ΜΠΕ ίΒιιμτ6εύΒιι “ΚΑΙ Η εἀιΙΕἔεΙὲ Β ΠωιιΜΜοοΕπ α' 
Κϋιϋπεέἔ' ειάιπέι·.ι, «Με ει' ωεΙ!γεΚ παι"οΒΒέικει ἐΙῇεΒγεΕΒΜ 
νοΗειΕ ίπ;" Ειετι ειέιιι Ε. ἱ. 660 ο" ιιιἱ!!ἰ60. και; Πή820τίΙΠ 
Μ π' ιηήΙνάποε ΕίπιιιαιΜε ει! επτά , Μο" 1$200 Π. Μιιὶῇεω· 

Ε "η ΐ0ι·ΒέιΒοπ, οι 2ο “πω” και. Μ Μ ·;ωπ ω 
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Α' Ιμ-ιτι1ι' Μγά!τεεη=,;Ατ αποΒΒ99ΗΒΒζιό ρΙ:Ιονόμι9Ι:, 

πιμένά. ΜΒ.τ ΣΕΒ-Βέη με1εμ5ξκή!Χζ εειιιοξἱοτ, οι€κΕςἱ ἰπιειοΉ τ η - Ή' Ι 'η : ε] Η ' 
ξ ,,Α” ΒειιιΙ‹ οιιιώιατει ἱετ Μπε;ι @ειδ ό; βΙνοιμ; 'μ' 

ΪΪΠθγϋτἔγ .ςΙε;ττἱ νόΒιέεοΙξ' 28 Β. Βδ9Λ..βράθ. ο;ἱπη_ῇεβ 
:ιάοη,Δ.”έ ςξι'ΑΙΥ. (Β,ϋτ87 ω. 45. Β. Τ. οιἱιιι_ῇἐβεπι, 

γἑέΪ ει, μιτΜιιιιειμηεΕ αΕάιξωεΙΙΧ[8ΙβΒΒέ νειΒ·)· ιιτό!;Μ 
νὲ€ιέεεἱ Ημι! εισΒιψαοττ @ἱπιβεπ Βευ!εϋ2όι·εόω ΜΜ 
Ιαέει(β ΜνΜτεά8:Ητ; άς: πιο εισΈφτι ΕΝΠ εεωιππή πιιΞε 
πω! τονέΒ-Βἱ βεπιΚἡτεὲΒἰ ΗτεΚεειτό Ιιἰνἐ|τεἀ8οτ. Ιἔε 
πὶἱητΙποἔΥ ει” πιοπιάοτρ νέδιόεεΚ' ειανειὶη:ιΚ όπεΙιπέιό 
εέτο', 'ε έιιοπι β;οήοέιι6 ΚἰγἐιΙτεεΞέ Βἰτοτᾶοἀτὲταιιὲινε 
]ζόΒεόΒοΕ τάιη:ιάτειΕ,- 68 Μιήόοεοε, ΙιοΒγ ωἰτιἀεπ ΜΥ 
1ξέτεέΒεΕ εΙτέινοιτ:ιεεεύεΕ, £εΪιιἰτ ΕϋεΙοηὶετἱΙι: Ηο8·γ Μώτ 
:ξιοΙΙΥ ΡοΙἰτἱοειἰ και”, ε2ετΙ:οεπεττ τεετϋΙετ νει€γ Μπει 
εάε νειΒγ Ρει]τάεεύε πώ· 1°έ8ΠΙόΠΥΒ8868, Μι “Μαϊ θ 
ειστητ-ΞΙΥπιόΙ τϋΒΒόΙΞΗΙεικια Β; ει' ΒειπιΙιἀτἱΙιοτεεετετ νιέ8Υ 
Ι'οΒΜΙΙωάόετ Ι|οηάοηΙππι να” ἱτιπι61ι (Β 1πότ!”όΙάηδότε 
πει·]εάϋ 1ιόι·ϋΙετ.Β6πι (ννἱτΙιἰτι 85 π1Πεε τΒετε ο!) ϋιἱιοςἰ, 
οέ:Πι Βοξ” 88ΙΙΙΙ1°ιἰ ΡόιιιϋεινεΒετ, Έι[εύτ πιὶΚοι·, νει€Υ ει' 
Ι(ϋ;(Μ8 ιιτήι:ι θ ΙιοΙάήειΡιώΙ ΙεονεεεΒΒ ἱἀὅτο ίοΙνε3ΙιΙωτό, 
νἔΙτὁὶτει ΑηΒΙἰἐιβειιι πιο ΕόΙοεϋπόιιοηέ ειι2ειΈπε Μπω 
ιδι; όε- ΜΙ πιο νο.Βγειι, ιιιἰΒ :ιι Αη8οΙΙιοη,ΒοηΙψι' Ιεοι·ἔ 
πτώιιγιό]:ι 68 τέτεει.εάΒέιπώς «πρωι νόΒιέ5 εΙω1 ΜΜΜ; Μ 
νβωιὶΒειἰ αιτιοηεΚ.” Ι Δ 

- Βι ε5.ΠειΙ αι ΙΊ08-ΒεΗ τϋτνὁπιΪοιἰΙιΚ” ἰἔΩἰ 'έττοΙιπέ 
ΐέ]οιτεκό]ε Μ, τηεΙΙγετ. ει' ΜΜΕ, 86ί Α: 1εΒόει Ι:ϋιόη. 
εόΒ Ι82θ·ἱΒ· οάει ωειΒγειτόιοττ, Βο8γ οδό” Α1ι8οΠιοκι 
Μπι 'ε :που ἰιπιετι ῷοηἀοιι;όΙ ΒΒ ηιότἴὁΙιἰτιγἱ ΕετϋΙετ 
Μπι θ-κι:3Ι τϋΒΒ ειοπιόΙ)·ΒόΙ ε3Πό τόεινόιηεε Μτεειει58 
ΒαιιΕάτεέ8οτ παπι ίοΙγτετΙπιτ; ΙιοΙοττ ει: ή] ιτιει87ειτά 
ιΜ ε:ετἰιιτ, σειιΡεϊη/ΒουΚ]οΒγοΚ' .ΜεάέιεΜ τἱΙτ·ῇει ει' τότ 
νέπιχ ε: ΜΥ τέιτειιει38οΕηαΕ,' Ματ "ε, ΙιενεεεΒΒ εισώέεΙ)· 
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ΜΗ Μό τόεινόηεεεόΒ· ΡεὰἱΒ ωἐτ Β8Ι1Μ0Β78Η115Ιἱε 
πιϋΙεϋἀΙιειἰΕ 68 νειΙόΒ:ιιι πιιΉώόίΙ; ἰε. Ειοιι εοΙωιοι· ω". 

Ζεα Ροιποτ Βοεε:ειτζαΙπισεΒαη ππι€γετάι€ειτέιω; Μουτ εε” 
Ιιοτἰ Β:ιηΙά τότνόηΥΒοιάευπΕτα πόινο ίοτιτοεπιειΕ τεττοιπ. 
Α' πω” Ιππι!ε τ.εΙυ3τ οεειΙ: ειηιιγἰτὸΙ νειιιψΒὶιτοεἰτνει, Ιω” 
Ατ18οΠ1οιι' "ε ύΒγειόΙνο. ει' νΠ88' ΡέτιιΡἱειοιέιιι ι1:ιά8 ἐπι 
τόιετ να” νέιΙΙ:Μειτ π. ϋνόΒει πιέι·Ιιετϋ Ρόι12έ.18ΡΡ81 νε 
Ιο νετεεητο Παπ ΚοΙΙιοτ. ΙΜ: πγετεεόΒε οι ει' Μπόη 
εό8ι1εΕ ὶε, πιεττ ειΖοτι £όΡέ·πι2οεοΙδ ΒειΙωειιό.Βαπ ειέ.1τίω 
ΒειεουΙό τέιτεειεάε ΙιεΙοτΙιειΒοτνόη, πιιΞπάηγέήοΙι' όεενοΓο 
Ιχό, 'ε :ΜΗ οεειΕ ει' οοιιοιιττειπτἱα ιιιἰαιτ επΡοΗτοΗ: ]ο 
@κή τοπιότάοΕ ιεινειττ οΙεοι!ιωπότωΕ, 'ε ει” ΡέιαιόττοΚ 
6:61:65 Κάτσε ΒιιΙΜι11ιέιεΒεπι ΙεηΒοηε. Αι ω νοίόΙγτέιτ 
εώς Ιιόιτ εΒγειόττέετ ΐευτιταττετιἱ, ωἰτιάιιγιῇοΚειτ ε€γει1 
Η τοπιάειεττο ειειΒἐΙγοιηἱ, ΙώΡοε 11επι _νοΙπω. Α' ΡΑΡἰ 
τω” ειετΐοΙεττἰ τηεΒΒόνϋΙόεο' ἰὰε'ῇότι, ωὶἀϋπ ει: εἔχὶΙι 
ει” ]εΒΥεἰι οΕοεειιι Βενεεἱτιιό, ει' 1Ι1€ὶ5ἱΙ<1 ΙιεΙγόΚΒε πιό€ 
ειιιιπάΙ τϋΒΒοτ εἰοττιο Ιιἱεἀηἱ, Έ ει” 1ιό:ϋπεόΒ' ΙώτέινειΙ 
πειΒγοΒΒ τιγετεεό8ετ Βα]Ιιέιειιή. 8ιόνειΙ: νάΙοωόιι),ϋη!ι 
ειετἰυτ, μ'ριόΙπιτι ίοι·Βό τωιάειειΜιε ει' νοε26Ιγοε ΗΕ. 
τοΙοηε68 -'ε ει' Κάτσε οω·οάέιτι1εεάέ ΗΜ; οι παπι? Ιώ 
ιεΡετ ἐάνεειπι αΙιε!άΙτα. ~ > Ε Ά _· ¦ 

,,λιιΒοΙΙποιι' Βατι!ήέιιιαΕ ωίιιιζεπι τϋ8τϋπιν:Πώ.ειι άο 
Βγεἱ, ωεΙΙγεΙς 1.οπιάωιοπι ΜνϋΙ οι οτειέΒΒειιι ει1ώι·ΙιόΙ, 
νειΙ;:1ιόΙ αι εικιμΒοηΙε' ειάπιέιτα- να” πιονόΒεπι ί”οΙΥπιτ 
3έιΚ ει' Β:ιηΙςϋιότεέμτ, ειάειτιιειΕ Μ, που ΙιεΙ3μπι, ει' ΙιόΙ 
ΉειάαιιωΙι, Βιετοιιά6Ηιό τότοεεευεΕ; 68 παπι ειειΒειά οι 
ἐηΒοΠιοιιἰ Β:ιπΚ'Ι(οτωέτιμ6]άπειΕ 68 Ι:$τεειε:1€ίι1ιειΕ_, 'πω, 
ει2'ϋ ειέωιι!ετει εΙ-ιέτΠιιεΕ ἰε, Ι.ουάοιαοτι ΙιἰνϋΙ αΕίιτΗόΙ, 
ι·ϋ8τϋιι-Πιοιόεϋ ]εω·οΙα-:τ ΜΜΜ, ως), Βια” οι ει' Με· 
άεΞε' ΙιεΙ)·όπι πιο ΒιεττεεεέΚ.” 

,,1834 ειι€. 1-τϋΙ ΙσπάετΙ: ΙΟ έν' ΙοἴοΙγέιεει ιιτέιιιΙιειτ 
ξιο!άιιιιΡ Ματ: ειάειιιάό ε” όνἱ ΈοΙπποκιάάε παω, ,8ΙΙ1ἰι1 

ΙΙ 

  
 



η ισπ-> 

άσε εωηω6ΙιιιειΕ, π18ΠΥΒΙΚΙΚΒΙ ει' Βόιότ.ιε68 ε' πιοιπάοιτ 
ίεΙωοπιάέιέ ΗιοΙ6εεΙ:οι· ει' ΒειιιΙειιειΕ τειποιετιά, νἰεειειίὶ 
26τ656 υτ611, πω” 6νἰ ΓοΙωοηάέιέ ΜιεΙ686Ι:οτ ΑΊπιπΙι 
τιαΚ ει' ]616η τϋτν6ι1ΥοΖἰΚΕΒ6ιι ΜΜΜ ΜτεΚεειτό ΕΝΩ: 
εἐι€ειἱ 8ΖϋΠ]θΙ181·Ε ωε8 έ!» ν68ι6ά]επεΙ: Ι18; 68 ει' Ιεϋ26Κ' 
Β6:ΔωιΕ πι6πιἰ επινωειτα ΜΗ Μιτέιτοιετε, πιίτ α' πιου 
άοττ Μα' 6ΙτιϋΙω (εΡ6αΙιοτ) ὶτεὶεΒ:›. τ66:ιά 68 πι' Ιππι!ι' 
ηΥἰΙνιὶηοε ΒἰνειτειὶέιΒει Β6ειά6.πά, 8ιέε86808 ίεΙπιοπιά6ευειΕ 
τειττεε86Κ 68 Ή6Ιτω86Κ.” 

,,1884 ειι8. 1-τόΙ Γοἔνα, 11ΕΠΙΒΜΙ12. 6ο: :ιιἰιαάεἀάἰΒ· 
ωἱΒ ει, Ρετἱἰειπτιοτιτ πι16ε1ε6Ρ τ6τιἀεΙ6πιὰὶ, ει: Αη8οΙΒοιι' 
Β. Κ. 68 Τ. ]οΒγ6Β6ι·ι να” ῇεἔγοἱΒειι, ωε!!χεΕ ει' Βο 
πιιιτειτό' 1όΨδΙ15ύΒέ1°8 Βεν:ΗΜπάόΙσπιΕ ἰτνιἱἙι, ει” 3638)' 
να” 588ΥΒΕ πι6ν6ττ6Ιι6ἱἔ Ε88Π€16 :Μπάση Βιετ6ε6Ε τότ 
ν6τιγ6ε 6Ζθω8θι(ΠΒΕ ωττ:ιεεεωιΚ ι·Μπάεπι 686τΒειι, νει 
Ιει:ηΠιοτ Ι:ϋά·ν6ιηε:ετϋ Βιετ6ε τ6τ6ιΙ16ΗΕ, πιἰηά ειάάψ, 
ΔΠΘ· επ ΑυἔοΠιοτι' ΒατιΚ]ει ει' πιοπιάοΜ: Ϊ6Βγ6Κετ τότν6 
πγ6ε Ρ6ηιάατεΒοΕΜΙ Βεν:3Ι:]ει; Μν6ν6 ε:οηΒειι Ιω" 
οι Ατι€οΠιοπι” ΒειιιΕ]ο. Κ. 68 Τ. πω, 828Ι1 πιοηάο1τ 161· 
επε6›ὅ' ειΜιτ πιοΙΙ)π ΒόΒ-ΒεπιΕ]ει' τ6ει6τ6Ι ει' 56876ΕΚ6Ιί 
Βιετ6ε ιι6π1 τόυν6ι176ε Βιετ6ε." (Ε. ἰ. ]θ8ΥΒί 308')ΈγθΙ 
Βενἐὶτπτιἰ, πιἱιιτ ει' τ6εττἰοτἰο ειΙειττ, π6πι τετωτἰΙι ει' ]88Υ, 
6ττ6Ι:6' Ηθι6τ686:16Κ, 'ε ο86Κ Διοτι 65οιΒετι τόττ6ιι!ιο 
τό, Μι ν:-ιΙειΙά 6ΙτοτιΒγοΙ!οτΙ: 388ΥέέΙ'Ε ὐ]€1ἰ; Μνέωπο). 

Α' ΒουΚ]6"6Κ' ι16ν6ττοΕ6τι6Β τεΠεε 6τν6τιγϋ ῇό 
Η26τδ Ρ6τιιι6 ]ΒΙθω56Π 68 Μιώτο2686η εοΙαπι Π188°ϋίΞ· 
Βϋι6116Ιι; Με” ίι8·Υ νόΙ81(θάΕθΙΕ , ΙποΒΥ οπο! ει” 368Υ6]τ 
πώ; ωἱητοἑη ετό!τ6τεττ 6τί'οΙΧεπιει ΡειτετιοεοΙωτὶΕ, 'ε ει” 
Β:ιιιΙι 6ΒΒ6ιι Μι", 388ΥΘΡ Εἱ€ιἀἐ8ἐν2Ι ηπει]ά πι6Β Μπαό 
18Ι1ιθΙ1013Βϋι ΒἐιιΙιειτὶΙ‹ι. 1)8 Ιιοτ6πιτ εεω ί6ΙΙιετώ ΜΥ Ιώ 
νετ.!ε6:6ετϋΙ 

α) Α26ι·τ, ΙιοΒγ ει' τὅΝεΞηοιἰΕΙιΒιεΙἰ Μιτέτοπιτ επε 
τἱιι£,:11ειΒει ει' Ιππι!ι ]88Χ8δ'01 _ῇ68γ6τ πισω Βιο2Ι16τ, Ιιαπ6πι 
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τειι·τοιΠι ιιιἱιιἀἰ8· ιδτνόιιγοε ΐοι)·ό Ρέιιιπ-:Ι νἰιἰτειιἱ; ιιιι 
ειοτἱιιτ ει' 3ε€γειι' ΙιεΙΙετέπι £6ιιι1ι ΒϋεόΒε ιιιἰιιΒΎέιττ ιό 
άιιΙέιει Ιιοιιιει, ,ε ει: ιιιτόιοτι-:τ, ΡειΡιτοεειι' ιιΡ:ιειώεότα 
Κέιιειετιι.ιιό. σ. 

δ.) δειιΚι Μπι τιιττοιἱΙι ΒιιιιιήεΠετ Εόειρότιι ΙιεΙδιοτι: 
ι-:Ινειιιιἱ, τΙε Μι νοειἰ, το!ιοε όττι-:ΙιόΒειι ειιιιιιὶτιιιιι ι€ειι 
ἰε ΙεϋτεΙοε, 68 ειπε εοπιιιιἱ ιι€ιοι; ι·ιοιτι ειιιΒιιιιτ. 

ΕΙιειιΒετι ιιιοΒ νιιτι ιιγει·νο ε' τοπιάει:ιΒέιεεειΙ 
α.) 110" π' Ρωτώ;" έιι·Ιιεοεο οι ιιι€ιιεκόΙ τιιειιτνε 

νειιι, 'ε. ει' Βόιόιιεό8 ιιἰιιοε ιιἰτόνθ ειιοιι νεειτεεό€εΚιιεΙ‹, 
κής ίοΙμιιι-ΙιάΒιιεΚοτ :ιι ειθ.όεο!ι όε ΒιετϋΚ, ειιιΙΙιΞιεειιωτ ει' 
ιιιωΙειδΙι όε ΒενενόΙε ειειινοάτιοΕ. ΚοτοεΚεάόιι6Ε ιι€;γειιι, 
Η νέιιτόΙι, έε ιιιικιάειιίόιε ΡὲιιιΡειΡἰτοεοϊ ιιτΒεοεέιιοΚ 
ΒἰΙΙεΒόεοἱτο ε:ϋπιτεΙειι ίι€γο!, 'ε ειιοΙαιτ εΖἐτιιἰτἑιειιἰιιιιΚ 
οΙετιιοι Βόιἐ ιιιἰτιἀἱε ίε:Ινοειι, ει: ωιόιθ ιιι·νέΙτοιι3εοΙι ιιοιιι 
σώζει; ιιττειιι:ιΕ; «τισ ειιιτιιιι τϋΒΒοτ π' ιιιιι€έιιιοεοΚιιειΕ, ΕΠ: 
ει' Ρότι:ϋ87” ιοΒέιτ1ειτ (ΕΒΒε από. ΜΜΕ) ιιιιτιιΙειιι επιπ 
ιιιεΙ ιιειιι τιιι·ιΙιετνέτι, ωι€ ιιιιι€ιιΕιιι: όειτονεειἱΙ‹, ειάιιε 
νενέεεἰΙιΒειι τοτειιιοε Κάτι: ε2ετινοά!ιετιιοΕ. - Ει·2επι Ιιοει 
ειιιάειιιιιιιεειι€οιιιω, :ιο ΜΥ ιεοΒϋιιιιΒοτι (ιιιἱ ΒϋτϋπιΠιόι 
Π88°)70Π ΙιϋιεΙἰτ) 1ιιτό ΕέΓ8)%Π: Ρι-ΞΙάιιΒιιιι ἱε Κιίιήτειιι ΜΠΕ 
εόἔοεπιειι τιιι·ιοπιι. Βοιιτιιε Βιιιιιτ πάει οΙιιὰιιἰ ει' ΒϋιΙεΙιΒἰ 
νάτοε' Ριιιοιότει, 'ε εΙειά]:ι ΒόΒΙότ 4 Ρ. ΐοι·ιιιτοιι. ΚΠιιο 
ΗΕ οι επτά: ΒιιιιιήοΒγεΕΒετι, ιιιεΙΙδιοΕ οΗιοι· όροιι ι-ιΙΡειι·ὶ 
:3ΙΙειιιειΕ ει' Ρειιι€ϋ ΡέιιιιοΙ. .Ιό ΜΜΕ τιιτΕνότι, ΙιὅΖΙεΒΒἱ 
νάειιτι·ε ιετιιότ νἱειοιι Η) ΒόΒΙϋτ, 'ε εΙειά]ει 200 ΐοι·ιιιτοιι, 
κια εΠιοι· πιω· ε' άοΒγ' Βεοεο 80/0εΙ δω116ιι, ωιιω ει: ὅ 
200 ΐοι·ιιιι]ει οεειΙε 190€ όι·, ,ε 6 εειιιιιιἱτ απο πιάνει τό 
Ιει, 2θθ ΜΜΜ, Ι-ιόριΒετι Μπα νιειι, πιει]ά πιἱά6ιι ε' Βοι 
τοετό! νειε:ιτ Κα!! νειιιιἱε, Ιεεεετνεεοπι ότιοτιἀὅ. 

ὁ.) Αι λιι€οΠιοιι' ΒιιιιΕμι·ει Ροἀἰ8 ει, Έ6ΙσΒΒι τοπι 
άεΙόεΒ6Ι :ιι α' ιιγετεεέ8 Ιιιιι·οιιιιέΙι, ΙιοΒγ ει' νιάόΜ Βιω 
ΙιοΙι εειῇιιτ ῇοἔγοἰΙιοτ ει: έιιι€. ΜΠΕ' ]ο87οινοΙ Βενιιιιιιιιι 

ΙΙ " 

ι 

ι 

  
 



- Ιθ4- 

388, 98 ΙΜ το6]οΙς ιόἀιιΙἐ8 ἰ5 ο8ἱΙ‹, ποιο Ε6ητοΙοτιοΕ ει' 
€6$'6.Ι'Οώ1)ζΙΠε 6τοιτάτοτ ϋτἰιηἱ; ΜΗΝ: οι 1'Ι9Ί-Βοτι 'ε 
1825-Βοη1τόττ6υτ. νοΙτ ιι€γειιι ο' ιδι·ν6ιη' Ιποιτει Μάη ἰ8 
ο" Με: Ρἰιιοιο ϋτἰτ68 1835-Βοη, άο οι οΜεοή @Μα Η 
638ι8Εἐιπι6τἰΙωἱ ΒοηΙι' ΐ11825]8 οΕοιίι; ,Β πι' 8Ζό138Π ΐοτε8·ό 
888°όό. :ι6ΙΙ‹ϋΙ Αιι€ΙΜΒοτι ο' Μή Π168'Ι188'Υ013ΒΙΒΈΕΎ01Π8. 

,,Α:. Α1180Π10π' ΜιιιΜέιΒειπ, οτιιιοΙ: 1(ΟΓΙΙΙόΙ1ΥΖό]2.' 68 
τέιτ88868ει' ΒἱττοΙιἐιΒειιι Ι6νό Ι10Π188 6τοιτίιάεΙι' 68 Μιτο 
8ἱτ6ΚοΙε”, ιιοπιΜ1Ιϋιώοτι ει' Ἐοτἔ68Β8ιπ Ι6νό ]ο8·)ΓοΙι' 68 
ει' Μοτο” Ι.δΡ6τιιοΕ' πιοπιιγἱ86Β6τϋΙ ωἱπιάοι1 Β6τοιι οι 
πωπω· ΜνοτοΙΒοο 18Υ6 Εἱπο8τ6τἱ οοποοΙΜπιοΕ 8ι6ιτιἱτέι8τ 

ΒοΗ Βοοἀιιἰ, 'ε πω; 8ι6πτιἰτ68οΒ:ιτ πιἰπιἀοτι ΙιοΙάτιορ'ν6 
Βἱιι τϋπιοἔἱτιιἱ, 'ε .οι Ψ), ϋ8ινοτϋωοἔἰτοττ 8ιίιπιὶτ68οΕΒόΙ 
ει” βειιιΙι' ίἰεγοἰ' Β ο1τϋΙτ ΒοΙἀιι8ΡΒοΙἱ Ιώι6Ρ8Μπιί ΑΙΜ 
8686Ι ει' ΙοἔΚὸιΙοΒΒἰ Ιοπιάοιή ΜτΙειΡΒοι1 8ΖάΠΙΟΜ.8ί 0.οιπή 
Ι‹ϋ22ἐ°ἶ ο 

η19:ΡοτΙΗΜουτ 80Ι(ΙΗ1Ι ]361088ΒΒ ἱΡοτἱ οΙΨοΕΒὅΙ ω. 
άΙ1Π5 Η ο' ΒοηΙδ ίἰἔγοἰ' 823]2)έ11ΥΟΖέ8έΓ3, :ηἱτιτεοπι ειιατιοΕ 
ο' ΙιοτοεΙαοά68' πιἱιιἀοιιΚοτἰ 8ΙΙ888ιό!, 668 οι ἰὰ6Ιι' Μπέι 
ιοτίιτόΙ Γϋἔἔό πιἰνοΙοτοἱτ 8ροοἱίἱοἐΙτ 8ιιωπι6Κ' να” πιέι8 
η·ίΙΒόΒ' τοπιάοΙ686νο! Ι1οΪ1ο2ἱΕ11ἰ ει!αιι·ω νοΙω.ι; Μι·ιοικι 
οΙ6ΒιιοΕ αιττοτ.το οι' ΒοιιΚ' ΕοιοΙ686τὅΪ ει' ΕοττυέιιηιιοΕ 
0881018111 8ιειΕοάοτΙοη, ει' Ι(626Ι1868Ι181€ πιἱωὶοτι πιοΒΥοά 
6νἱ 826ιτιοόέι8οΕ8τ Βἱπο8ἰτιπἱ. Η38ΟΠΙἰἱ83. ό8ινο οι ώνα 

Βό οπο! ει' :ι6ωοτΙ1οιιἱ, πιονοΖοιο86ιι 8'τιπιἔο8ιτοΙτ Β8]οτ 
ΒειιιΕ' οΡτόΙ6Ιω8 ΕοτΙὰτοιἀ88ἰτ, πιοΙΙχοΕοτ Κονέικ:8 Ι..πιέιι· 
Ι(ϋιιόττ. Α' Βέ26Ι1868, οΙ6Βο οάοττ 8ιεω818ΐω58ω]8ι, 'ο 
οΠ8Ζοτ8πιἰτιά εἰ' ΒειιιΕ' Ιο8ὐ]8ΒΒ” έιΙΙ68Μ, ο' ΙοἔιιτὸΒΒἰ 
ισο8γοά6νοτ ἱΠοτὅ τιιάό8ίτέι8ΒόΙ:811Η: οιοιιτιοΙ Με ἰ8 το 
8ιἱὶιιΙ‹, ι:ιο8ΙοτΙιοκιψ ` ̀  ο η” 

.η 

σ ο 

Ι 

τ! , : › *' 36.6 

  
 



ὲ` 1 -.-~| -Β=>--- - Δ:::·Φ;· ;. --·ΒΕΠ 

- -ισ.·: 

δωσαν. 24-ὰὶΚότὅ!` Μω·ι. 2Θ-ἀἰΚ6ΙΒ 1842. 
Τ8ττο2ύε. ν ετ. Η. ι ΚειεεΙοτ. ετ. Γι. 

Ροτ8ό]οΒγοΚ: 18.9ϋ2.000 ΒἰιτοεἰτόΙιοΙι 22,588,000 
ΒόΒόω18Ε . . 8,66-Ι,000 Λχ·8_χη7) θιί5_Μ; δ)12δ,000 

θεινεεετι 26,809,000 68Ζνθ88Ι1 9.8,'ΙΙΙ.000 
,,Α'14,θ8θ,8ΟΟ ΜΜΜ πιοιιό όε:νο€πιοΙε, ωοΙΙγοΙ πιιοετ 

Αι οτειέιΒ· ει: άτι.ές. ΒειιιΙι' Ι;οτιπεϊηγιό]άπιαΚ όε τέιτεαειθ. 
€έιτιειΙ: τειττο2ἰΙ‹, ο” τιε8·γεάο Β2ι-:τ.τοεεό!ι νἰεεπι :.ι.'πιιοπ 
άοττ τέτεειεέ8ιπιΕ." Η 

Ε' τοπάεΙππόιη νειΙόΒεικι τεΙἰεεἰτοτοττ ἰε, όε ει: ότἰ1ι 
:θα πεδγεά Β"/οτ ΙωιιωιτοΙό οτειάΒοσ Ι:ϋτοΙοινό:1γεΚΒεπ 
επ οτειά8, ειάόεεέι€άΙ: εΡειεπό Μποεεάέ ΡόηιτέιτἐΒόΙ 
ΜΒΖωτοιω. . ° 

. ΕΠΠθ]ί ΙώνετΕοιόεόΒου ει' τὅτνόιιγοιἰΕΕ ω ἰε τοπι 
άοΙό: ΒοΒγ τω·ιειεεόΙι Εϋ287ίΠόε, όε Μι :ιζ ΒειιιΙι-Βἱτ 
τοΙεοεοΙ-ι' 16ΒΒεόμ ]όπωΙε Ιάιειιιάμι, ει' νἰεειαίὶιοτοιτ ειιπι 
:κιέυΒόΙ 8,838,25Ο ετ. ίοιιτοτ οεεπιτ18Ιε Η Ιεϋπ.ϋΙε τόπ 
νόιιγεἰ|ι' 2ιτέιηέΒειιι, 'ε εΙιΙεοτ ει, ΒεπιΕ, 14,558,ΟΟθ ΜΑΡ 
τϋΙιό]ε σΡέιειταεει-5Ιε Ιθ,914,'750 ίοπιικι. Ε' :ωμά ει ο., 
ΜΒότι-Ξε :·ει8·ειειτειτόΙε: ΙαοΒ·Υ ει' τόεινόιηοΕ' ἰΙΙγοτι-ἰπ οεϋΙι 
Κειπόεο ει' ΚοτπιιάιηιόΙιατ, ἰἔει€ειτόΚειτ, ε2εινειιόΚατ ει' 
τόε2νόηγαΕ' ετοάετ.ἱ ηόνόττοΕόΒει 11ιέι·τ _ῇοΒ·αὶΙ‹τόΙ (Ιέιεά 
8. δ.) πιε€ πιο £088Ζἐ1€. Α' ΜττοΕοεοΙ: ειιοκιΙπιιι Ιππα 
ποεειΒΒικιΙι ΜΜΕ, π' ΜΒιετοττ ειιππιπάτ ί“εΙ ι·ιεπιπ οεπωιἱ, 
Ιπιιιοπι ει Ω8ειι€ειτόΙι' ΙεεΖοἰ ΗΜ: τονέιΒΒἰ πχοτόειΚεάέε 
το Ι1:.ιΒγέιΕ. 

Α' ΒειιιΕ' βνεἀεΙΜεἱτιεΚ 1ΤθΤ-τὅΙὶ νΜηαυαιτάεάΒόΙ, 
ΜΗ ει' θ. 5Βετι ΒόιϊόηΕ, εππΙόΒε:ΕοεπεΕ οΙνειεόἱπΕ_, πιώ 
ειι€Ρ ειιωπιέιΙεειτ Καμ. :ποπ Μπέκι Ἐιἰταἀεἀ€ὰῇΒεπι οι 
ΟΓ5ΖέΒ'08 :-ιάοεε68οΕ' Ιεειεἱόεἰόττ. Με εοΚεΙΙἀΙεὶε, 68 ἱἀὅ 

 

-1·όΙ ἰἀϋτε ερει52Ι:Μι; ει, 1ε!επι ιϋτνέπιΥοιἱΚΚ νέα·-;τε ει: ύ] 
ΕἰνἑιΙτεεὶΒ' ἀἰῇἐΒειιι Ι2θ,θθθ ΐουτοτ ΡετειιιοεοΒι ἰεΙιιιιιπἱ 
:ιι επι: ιτιοΒεβ11Ιοττ ευπιπιάΚΒόΒ Α”Ρὲιπ2τἐιτηοΙιεὲΒὶ Βόττ 
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οεειΙειιΒγειτι ιπο€ειοΙἔἀΙμ ει' τάτεπε:58; Ματ πεπιεεειΙε εώ 
πιοε εΒγόιαοΕε8 ΙιεΠ ω[ωΠω Μέ, Ιπιτιοπι πιἱηἀειι πιω 
τετεόἔἔεΙ εο€ἱτεττ ϋ8·γεΙετ πιεΙΙειτ ἰε ει' τάι·πιοΕοΙ:' σω 
Ιάεειἱ ,ε Ιιεπιἱε οοιιροπο& ΜΒΜ:: ειι!γοε νοειτόεεΚετ Βιοπ 
νοά. ΑΜ.1επτ ιιεινί1 Ρότι:τέτι·ιοΙω Ι8θΙ-Βεπι 34Ο,ΟΟΟ ἴοιιτ 
Ιώττ τω: ει, ΒειπιΕτιειΙ‹, 'ε εών ΓειυππΙετογ πιονϋ ΒειιιΙώτ' 
11οιιήε Ρειρἰτοεειἱ ιυόΒ· τϋΒΒοτ. Ι8θ.?.Θ3Ι-Βοπι Βειέτό!ει€ 
όνοιιΜητ Ε6ιόρειάωΒειιι 4Ο,ΟΟΟ ΜΜΜ τυοητ ει'ΙιειεοπΙό 
οΙεοΒΒοΙἱ νοειτοεό;;. νό8το: 

Α: ιιτοΙεό Ροιπ. ωε8Βατάτοιωι 1866-τε εισ8ιιετ. 156 
πειρ]ει ιιιέτί τεε:ιάό 12 Ι1οΙἀκιειΡἱ ΐο1τυοπάέετα ει' Βειι1Ι:.” 
Ηνωτε:58ειΐ ωε8ειϋπόεότ ΜΙ)! ππόάάειΙ, ΙιοΒγ "ει οτειέ8· 
ιιιἰιιὰοπ τεττοιέιεειἱτ, επι όνειιΚἱω Βιετειιά6 1θθ,000 ΐοιπ.' 
:ηἰκιάοιι ωεταἀνὲιηειἰτ, νειΙΑππιἰιιτ ει, ΒοηΙαιΜ Κενό Πω 
άσο Ιιἰηοετότἱ τονέεοΙαιτ, οιόάιΠέι!ιοτ όε ιιταεἱτιηΑιιγοΙωτ, 
:ιιἱιιἄειοΙι' ιτήτιάεπ ί`οΙχό 68 οΙωαταάοιτ ΚειωειτώναΙ εΠϋττ 
Βιεεεε Ιε. ΒΕΙεοτ έε πεπι οΜΒΒ (Ιιἱνονιἐπ ει' ΐό!εΒΒί 
οΠἰΕ ΡοιιτΒειιι εωΙίωττ 10 έν πιιιιΙτεΞινειΙἱ ΓοΙωοηεΗιε' εεε 
τόι) ειϋιιῇόΙ; 1τὶει·ὅ ό5 νόΒιέ$ό]ό!ι Μ: «ποπ τϋτνόιηοιἰΗι 
Μαι! ειάειτοττ Μιέιτό επιΒπάε!οω ει' 12 Ιιο!άπιεΡἱ ΓοΙππο:ι 
«Μέ ΒἱτεΙτὲνεΙ.°° Δ 

Αιι€οΙΙαοκι' ΒετιΕῇἐηειΙι ειότειἰ τόι·τέυετώ εεπιπιἱ :ιε 
νειετεετ καιω· τειιιιιεάδωτ ποπ: τηυάτειιιαΚ, ΒεοεαΙι ει' 
ΡέπιότάεΕτιοΕ ει” :ιεπιιετἰ ἰἀεἔεπΒεάὁε ίεΙο£τἱ «Μι:ΗΜτ 
Παει πιέειιίΠι ειπιειΕ, πιἱειετἱιιτ ει' ίτειιΙε πιοποιετἰ ΒειιιΚ 
έιιι€οΙ οοΙΙοδΑ36ηειΙι Ι‹ἰϋι·ϋΙτ Ιέιά6ή' τϋΙτόεότε 1839έΒεπι τε 
τοπποε ϋεινεΒει ΙώΙοεϋπιο πωπω έτοιεΙιΒου. 

Σ 11.8 
Δπ_ι;οΖ|ιοπ' &απ|:_βα' υπάΜάέωέ Ί: οι'ακοπμαι'. 

Ι. .Ιοεμ:Ιιετ έιά Μ, 'ε ειοΙεει, :ιΕἀτωἱΙιοτἰ 
Βεωιιτατάεάτει Κέ” Ρεπι€6 ΡόπιιεΙ. νει€Υ πιε 

Χ 
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πιοε οτοιτπάιιΜω!, ει' Ροπτν οτόπιιι!ιο!ι 
έιτοποιειπιικνοΒονΜηιι. ν 

Αι υπο-ιι Ρ:ιτ!ιειιποπτ τοΡοτι: ειοτὶπι:, π'!ιππ!ιἰ8π2 
€πτό!ι” ο!νο ει” Βονιι!τιιοτει !ιοειοπ έι!!ό επι”, οιϋειτο 
ποινο π' νο!τ, !ιοεδτ ιπιο;!ϋπ ει' νιι!τόΓο!μιιπ ει! [πιά τοπ, 
ει' Ροποϋ Ρόπι' ότι ακτη οιϋεπ: πιά' όεενοε οτιο!‹ο π., 
Βιιπ!ι' Ιώτο!οιτοτοεο!πο!ι π. πι. ει' Ιοποπ ι6Ροπιο!:' οι: 
ΓοτειιεΒιιπ !ονό 1ο8)ιο!:1ιο!1 ο” !ι:-ιτπιειάέιτ πω. ΙΪι>Π πο” 
πο, ρο!άέιιι!, ει' ίοτδό]ο8γο!ι οε ει' Βιιτι!ιτιέι! !οτοτι: οτειύ; 
θα: έ'8 πιειΒιιποε Ροπιο!ε ΣΤ καιω! 80 πιι!!ιότει πιοππο!ε, 
π' ΜΜΕ' ι8ειι€ειτόι ποτπ ποιπο!ι ει: ιπτοιοι;! πωπω τό 
!ιο!γοεοπ πιο8·τιγπΒιιιτόπιι!ι, πει Ροπ:Βοπ ό8 -ωπιιιω θ 
πιο), ΙΟ πιι!!ιόιο!ι ιιοπι νο!πιι π' Μάιι!ι!ιιιπ. ν! ' 'Η 

Α' 3οοπο!ι' ΜειάέιεπΒιιπ ει' Ιιειπ!‹' ιΒιειέςατόεέιΒιι, Μπι; 
πιπτ ί6!ο!ιΒ πι εποποτπ!!τό!ι, ει' ,,!ιόπϋπεο8' Ιιειώεά!ιο:"ι 
(ιιοποπ οί” Πιο Ριι!ι!ιο) ειπΒ_ῇιι ιπποέιτ, 'ο πει ει' νει!πόΐο 
!μιπι Ι.οπάοιιτιι ποινο !ιοι!νοιό, 'ε οπτιο!ι !εϋνοι!τοπο 
Βοπ οτοιοτ !τϋ!ι!οπο!ι ει! !πιπ!ιΒ-ιι, ε2ειΡοτιττπτ!!ι ει' ιοΒγο!ι' 
πάπια; ιιιιι!ϋπ Ροτ!ιΒ ο!!οπΕοιὅ οποτ ντιπ, ιι'Ροπ8ϋ έτσι 
!αιρόεειΒΒ, 'ο οτι ποτά-Μι π' Βιιπ!ι!ιό!, πΡειειι.ειιι!ι. Αι 
8Ρ:-182Ει!.8 Ιοθιπ!ώ!ι!ι ει' τπιι€έιποε άιιιοοπτόιιΞεο!ι' ειϋπτο 
τοεονο! οο!!ι πιοΒ·, :ιι :ι!ά!ι!ι τποπτ!ειπάό ο!ιο!ι!›ό!. 

ΑιιιΜπιπ π' !ιππ!ι Ιπιτόεειπ τἰ!τιι!ιοιι!ι, ιιι!πτ!ιει π' Ρο. 
Ριτοε:ι!ι' ιιτΓο!Υπιπέπει!τ ειιι!ιά!γοιάεπτει, !ιέιοτπτέειέιτο, νειΒγ 
οεό!ι!ιοπτέεοτο !οι;!τιεο!ι!ι !οΡόει: ιο τοιιπο, εϋτ ιπ!ώ!:!ι 
πιειΒιιι: νοιοττοτἰ ει' Ιιότ.ϋπεο8' ο!ι!ιο!ι τοτειοεοιό!, 
πιιτ ν!ειοπτ ει' ]ιοτοε!εοάοιι' Βἱ!!οἔιοεοἱ !ιπτό.τοιππ!ι ο!. 

Αι ιιι·ι€ο! !κ-ιπ!ι !”!όθιο; οεπ!ε 20 Έοπτοε ότι οιοπ Πό 
!ϋ!! 3οΒγο!ιοτ :Με Μ. Ειοπ ον!ιοπ !εοπ!ο ΙΟ !”οπτοεο!αιτ, 
Ι”!98-Βιιπ Βόεό!ιοτ, !”Ιθ'Τ-Βοπ ει” τοεττἱοτἰόνιι! Ιοε Σωπ 
τοεο!πιτ ΜΜΜ!. Α: ιιτό!ιΒ!ει!ι πιο8ειϋπτο!ι 182Ι-Βοπ; σ.!ο 
Ι8.'.Ζ5-!ιοπ @τα !ιο:.έι-ιο!ι !ιο!!ο Με ἱὰοἱὅ ίο!)πιπιοι!π!. - 
Αι 1-2 ίοπι:οε _ῇοΒγο!‹ ο!Ιοπ οι ει: οειτονοτο! νεπ,!ιοΒγ 

π 
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Γοτ8·έιειιΕ ἱἀο_ῇο :Παπ οτόεωι ωεἔειεΡοτοἀιαΙι ει' Ιπιιηἱο 
_ῇε8γΙιόε:ἰτὅ!‹, Ϊε βμετάειιΕ' τέιι€χώ Ιε€ἱιιΙώΒΒ οι εμ·ό 
$εΘΠοΚ νοΜπιειΙ:. 

Σ. Α' ΙεοτωάκιμικΚ, ωἰιιτ Ρέιιιεε 8:ιιάεϊπιειΙα, 
όΡΡοιπ απ ει' ειοΙΒΜειιοτ τοειἰ, πιὶτ 8.'ιικιΒάιιοε 
ΒειιιΕΔ:·οΙε ει' απι€άιιοε τϋΡόπιιε εεΙειιεΙε. Μέιε εώ 
νει: ΑΞ18οΙΙ1οιι' ΒατιΕ1ει,.εφάηΒοι Μιιοετάτ' πάτΙσειΠΕΡ; 
:Μπιτ επ Εειπ1. Β. Σ. 8Βεπι ΕὶΓε_ῇτεττϋΙ‹. Με "ϋΙιιεΙι Με 
σε οτειι38·' _ῇϋνοἀεΙωεἱτιεΙι πιόπιὶ τέειοἱ, 'ο εεΙειτηιιΙι ἰε 
Η ει' Μησεωα' ιιταεἰτωἐιιμιἱτα. Ιδια, Ιιο€γ ει' Ιππι1ι εΙϋ 
Ιεθοι ἰε ει” ΚοτιπάιητιειΕ, πιἰιπ ει' ίϋΙοΒΒὶεΚΒϋΙ ΙέιττιιΙα, 
ηέΙια_ΐε]ε8 ευτιιιπάΙαιτ, άο ε2εΚύπ ιπἱηὰἰ.ὅ ΜΜΜ ει' Κει 
π1ειτοτ, ΙιοΙοΜ; πιπέιεΐεΙϋΙ ει, ΙαπόΒε η1ειπ 3ϋνοάεΙπιοΚετ 
α” ΒενότεΙ έα Μεάέιε ω" ἱτι8γετι ηγετέειΒοάόετο ίστ 
ὸἰῇει. Εκο 1ὁνεἀεΙττιἱ ΐεΙεεΙο8εΙ‹, ΜΜΜ: τόεεΒΒοπ, Ιθ 
12 πιἰΠἰότα ἱε ίεΙππωτεΚ, πισω, ΡΜ) τειιάεΙΙιοιόεοΕ' 
ΚόνετΙιειτόΒευ, οεειΙ‹ 4-5 ιηὶΙΙἰότε ΜΒικιΙε. 

δ: Α' πιοιππιετἰ εάόεει38οΙδ Μιπιατεἰ; ει: ο' 
νό81·ε Εἰπιιιτει τοπ (58 ει' ΒειιΙ‹' τἀτειὶΒει ΒεἴοΙΥό 
3δνεάεΙτι1εΕΒϋΙ ΠιοΗ, ει: οτειό.8οε ΕϋτεΙο.ινέ 
ιηο!ι' ο87Πε ΒίττοΙ:οετό! :ι1ἐιεἰΙιτο. :Ξιτἰτεὶεειἱτ 
ΜΙ), τ; σ. η ει. 

1'Ι8θ ε16ιτ σπα Π1Γ8€10Ζέ5έέΠ; ωἱπιἀοιι πηἱΙΙἰότόὶ 
562 Η. 10 εΙι. ΙωΡοττ. ΕΙιΙωι· ΙοΙιιιιτε3Β 450 ΐουττει; ιἱο 
ει' 11ιεΠεττ Βἱιοιιγοε ΜειιιοΙωτ έα τ.ειιέιΙαιτ εκιμάιοΕιιο 
Η ΒόΙοεόπϋΕ', ΙοιιετἰιέιΙι' ω. αΙΚ:ιΙωάνειΙ, 1808-Βεπι ειἶ 
ΒειοΙόε' ἀζῇάτ Δι οτειέιδοε ειάοεεέιΒ' 800 πιὶΙΙἱότει τεΙϋ 
τόειέτϋΙ πιιἱΙΙἰόιῇἐόττ 340-το ειιάΙΙίτεΗι, 'ε ει: :ποπ ΗΜΕ 
όττ 3ΟΟ-τει. ΕππιεΙε ΚόνειΙαπτόΒετι , 1832-Βοπ ει' Β:.ιιιΙε 
δεινεεεπ 25Ι,4Β1 Γοιιτοτ νοττ Με; άε ει, Ιε8ι3]ΑΒΒ νόἔ› 
Με, πιίτιτ ΜΜΕ, ἰεωὲτ ωε8ειΡαειτέ 120,000 ίοκιτωΙ, πή 
ειετὶιπ απαιτώ οεαΙε πιἰιιτεθγ 180,000 Μπιτ ΒιοτειιεΗ ει' 
Μιὰ, ΙεϋΙτεόεότ. όε ίάταάπεάΒάτ. Α: εωΙὶτετ0; πιοΙΙόΙιεε 

α 

` 
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εσειιιόιιχεΕ ροἀἰΒ· ειι€ιιιοιιιιοΙι ΙώιέΡ ειέιιιιΙιει·ι 15-16 
οιοι·ι·ο. 

4. Α' Ιι ο1τ-τ ο ι· Ιι ο τ (ὰεεὰ-νι·οἰεὅΙιτ) Πιο: Η. 
Α' ΙιοΙτ-τοτοΙι ε” Ιιοεειιι ΙιεΙιοι·ιι' ν6€όνο1 Γοἰἔγί1Ιτ 

ιιγιιΒΡόιιιεΙε', όε ιιιεε·οΙόνϋΙτ τε:·ποιεεο!ι'. ϋεινεΒο. Ε: 
ει Μακάι, ΙιεΙ:ΜενεΙ πιιιιάειι ένειι εΡεἀοττ ιιΒγειι; :Ισ 
έΡειι ει ε' ιιιἱετι:- ιιιιιεΙετι νεΙτοιό Μεάέιε, ε' Εϋγειο16Ε' 
ΒἰΙιεΙεεετοΙἱ ιιιοΒΒιιοτιγιιιεε, ,ε τϋΒΒ Με ειιτό16Ιιοε 1·Κθ· 
ιεΙόεεΕ” Ιιε]εἱτόΙ ιιιειιεΚϋΙτιι Κινετινειι ε, Κοτιιιειιιτ, 1823 
Βειι ε* ΒειιΜιεΙ εΙΙιιιτε ΙόΡεπ, ιιιἱειειιἱιιτ οι 1828-τό! 
18'.29'-ιΒ· εε ω ΒιετέεοΚετ εΙ6Ιοέ>;εεειι εάειιάό ιιεθιοΒΒ 
ειιιιιιιιεΗκεΙ νέιΙτεε ιιιο8, ,οι ειέι·τ ΙςεΡ]οιι 44 όνι8· Μπέι 
τό!ε8· έπειιΙιιιιτ 585,'Τ4Ο ίοιιτοτ. Α., ιιγυΒΡόπιιεΙδ 11ιε8 
νε!τεει ϋεινεΒότ 13,089,4Ιθ Γοιιττε ειέιιιιιτοττεΕ, ΙιοΙοτΙ; 
εϋ 1ιδιιι€ΡόπιιεΕ 1823-Βειι ιιιιιιτοΒγ 4,8θθ,θθΟ--4,θΟΟ_,θθθ 
ΐοιιιι·ε ιιιειιτθ!‹. · ι - Ε . 

Ε: 889 ΡόΙάε]ε ειιιιεΙ:, ωεωΡ εεΒἰτΙιετ ο" ιιιετιό 
Ιιει·Ιιειι Μό, ἐπὶ' !‹ἱπιοεεἱιι ετϋεϋΙτ, ΓοΙεεΙεΒοε τ6Ρόιι: 
:οἱ ,ε ιιγετεεόΘΈεΙ Βιιιό. ἱιιτόιετ 1:87 ιιιο€νε!τέΜ Μπιτ' 
νέετεΙιε]τεεειι. Πε νε31οτι τειιεοεοε-ο ε” εοΙιΕεΙ οι·ιε 
εἱΒΙ:ι τοι·νετ ιιιδετ εεϋΙετϋ €γετιιιεΙδ νέιΙΙειι·ε ιιγοιιιιιι? 
νε" τεΙειι ο' Β·γετιιιεΙ:, ΠετοιιΙεε Ιεειιό? Μκ-:ΒΙεΙιετ; Βε 
ιιειιι ειγ]ετ .τΠΡιωπ εεΙιοΕεειιι Ιετοιιι. ΜΜΜ ιιιἀοΙ‹, 
Βοξ” ε' ιιγιι8·ΡόπιιεΙι' ιιιοενεΙιεεει·ε -εοΗιεΙ Ιιεάνει6ΒΒ 
ίεΙτότεΕ εΙεττ, κι. πι. 46 όντε; όνοιιΜιιτ 2,8θ0,0ΟΟ ίοιιτ 
ιΒέι·οι:τεΙ εεπι ΒεΡοι:τ εηιοπιιάιιγ ε' άιιιεεειάεΒ Απι€ο! 
ΙιοιιΙιειι νεΙΙεΙ6Ιεετ. · · ε) 

δ. Βἱεοοιιτόι. . · η 
Α:: ειιΒοΙ ΜΠΕ' αΙιεοοιιτόιτ ε' ιιγἰΙνειιοε 68 ιιιεΒε 

πω. ΡεΡἰτοεεΙώἱτε ΕίιΙϋιιΒόιτετΙιετιιι πιοΒ. Εοε;!εΙΕοιεεε 
ιιε8γοΒΒ ι·όειιτ ειι·ιεισΕ, · πι. πι. ε' Ιειιιοετετἰ ι·ονέιεοΙ:, 
οιόάιιΙεΙι εετ. ίοι·δετεεει ίοειΠε. Α' ιιιεΒέικιοε ΙενοΙεΙ: 
θ.ιεοοιιτόιεεεΒεπ ει' Βειι|ιετοΗιεΙ ποτε νει·Βοηοι, 'ε Κε 
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πιατα! ο!!)· ιπειΒ·ο.8ει!ι, ω” πεο!ι ει' ΒόειΡέπι' άι·άΒιι!ά 
εάνει! !”ο!μπποάπει!ι πειΒγοΒΒ ιπέττέ!ε!)επ ποιέι. Μάε κα· 
π)·ϋ!ετ, ει' π!! ει' νε!!ιό!ι' ά!εοοπτόιάεπτ !αοτ!άτο!μι ει, 
!ιο8·γ 1π!ι!όπ, ει' ΐϋ!οΒΒ! !εϋ Ροπ1: ε:ετ!πΙ: 3ε87ε!τ πρωι 
ταπ! π' Βαπ!ε ]όπει!ε !έι€1:ι, θα !οΒἰπ!ιά!›!› όε αεπ!επειπ Ε! 
το!ιεει!:ϋ!ε8 ει, ά!εοοπτόιπετει Επι!! ν!!.τ νε!!τό!ι' ε!ιιτειεἱ 
πω!!! οει!ώι!!. Νἱποε ἰε :Με 1πότ!!ει, Μουτ ο' νόμο 
να" οτειι28οε !)!ιτοε!τό!εο!ωτ, να!" (ποια-π !ιο!!επο ε! 
εια!π!ει. Επ ποιπ!τε!ιει! , ί!ιοιό Μπα' οεοπΕ!τάεει, πππιι!; 
ποπ! ει' πγ!!νι!ιποε !ι!το!' νοειά!χειιοτόεε πό!!ι!!!; πω:: 
πο. ει' Βο.π!ι ππ87ειπιππ οτειάΒρπΡ!τοεπτ !εϋ!άοπο ει'Ρόπι 
Ρ!:ισιτπ, ει' Κό:ϋπεόΒ !εϋππγοπ πτ!ο!μπιιι!ί οεό!ε!ωπό 
απο ιππΒγειτέιιππτπά. Α' !:ἱποετε!τ “πωπω σ.!!εοοπτόιά 
από! εεπι ειϋππετἱ!€ ππε8; παπι οι Μαι! :ιι ω!πι!π!επ·8. 
πω; 86το!πά.- Το!π3τ πτο!]πτο. ἰε οεει!ι ει' ΒετεεΚεάϋε68' 
Ιώπγο!πιόπε!ι ωι ει: !άϋ!ε' καπό: !1οπ!οιπ!. Μό!τ:!π !ε; 
:ποπ ιππ!ϋπ ει' νι!!τό!ο!μιτπ [.οπάοπ ε!!επ !”οτε!π!, 3α-:!ο, 
πο” 6!: ΗΜ!!! τοεειιι! π' άο!8π!!αιτ. Ήάό!ωπ Βοοεπτοπ: 
νι!!τότ Ι.οπόοπ!πιπ .'20 ίοπτοεοπ, Έ !οπι!οπἰ8: 100 ίππω 
ποπ πω ποπ! ά!εοοπτόι π' ΜΜΕ, εαπ Β !ιο!ι!ππΡπά! 
!ιοειΑΒΒ !ι!ϋτε. - Α' ίϋ!ε!›!›ἰ πεπόιεόΒε!ι ό8 ονει!ιοι!ι! 
εο!!ι ειί!!!!ι, πο” ει' !οπ‹:!οπἰ !πιπ!ι' ε!!εοοπτόιπε! ΜΒ 
!π!!‹ο‹!ἐιεει πό!πι πεπι πιο” ειππγ!τει, ιπἰπτ π' Βόοε!ό. Α' 
ΜΜΜ ιπΞπι π: 4070. 

θ. ΜΒΒέ11080!;Π3!Κ τε!τ!πιπΚιι! ειο!86.!. 
Α' Μιπ!‹ ΒοΓο8ειά οπότε! νέπειτ, !ιἱεο!›!›, πειΒγοΒ!ι 

ρόπιδεινο8οποτ, 8ϋ!: ποιό:: Μάι!!ιοτ ἱε; απ: !ιειππειτοι ει' 
ΜΜΜ Ρόπιτό! πω! ω!. Α' Με!! επιπιπά!ι' πωπω!!! ι!! 
τει!! ΐοτΒ·πτάεπ εἱποεεπ ειο!ώεΒεπ; παπα!! π” ΜΜΕ. 

'Τ. 8ι!πτύΒγ πιἱπι ει' ππι€έιποε Βο.π!επτο!ε, π' 
Βοτενϋ!ιτό! Πιοτόε! ιιΜιε!τιπππγο!ωιτ Μ» νι!!! 
τό!ιειτ ο!!`ο€πι!, ΐἰιετ, ,ε π' τόειϋ!ιτε Βοοεά 
τοττο.!επτ Βεπιπτπήει, 'ε Ηιεττοτ!. 

 - '---ι-ωο Α- . _ _ -$ωατ»ΑΒΕΜ· 7-$- - Δ~τ --'^π  
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Ειοιι ΙπόκιμΙιιιοτ (άι·εικνιιιΒ· εισοοιιιιτ) ίιιτέινόιιγἰ 820· 
πιοΙειτιιαΕ ιιενειἰΙε. Μ... εειιιπιἰ ϋεινεΒ Ιιειώτοινιι, πιώ? 
Ιδιωι Μό! πιο ΙεΙιετιιο ἱιιτόινόιιγι ειιιιιιοΙειτοτ τιγἰτιιἰ, εειιι 
πιστα Μνότι ει' ΙππιΙε νειΙειιιιἱ ειειΒο1τ ειιιιιιιιιιτ ει' ίΐιτειάτ 
ει4Βιιόττ. Α' ΜΜΕ ἱιιτόινόιιγι ειιιιιιοΙειιιι "πι, ΙοΙιετ ω. 
οοιιτόιέιει ειέιωοΙειυι ἱε; άε ει παο, επι” ιιέΠιίΠ. 

Α' ΙπιιιΙκ τηιι€ιιειΡοΚατ πω, ω... Αιι€οΙΙιοιιΒιιιι ἱἔοιι 
τοπιιόειειοε, ναει3ττωΡοιιΕιιιτ. Αιοτι ΕἱνίΠ 3ιιιιιιειτ. 1. θ. 

- 18. 25. όε 30. ΐοΒι·. 2. 24. ΑΡΗ!. 2Β. ιιιει]. Ι. Π. 20. . 
]ιιΙ. 25. ειιι€. 12. 68 24. οοτοΙι. 18. 25. 20. 28. ιιονετιιΒ. 
1. 4. Ε. θ. 30. άοοειιιΒ. 25. ΤονιιΒΒιι Ιιειττιν:-ιεειοι·άειιι, 
ιιειωΡέιιτοΚοιι, ΡϋιιΕ6ετ' 2Πι 08 .Με ιιεΡ]ειἰιι. 

ΜϋΚϋάόεει' ίο!μειτέιεειι·ει Μπι ει, Β:ιιιΙι τϋΒΒ πάω: 
800 ΙιίνειαιΙοεΙιόΙ, ιτιιοΙώόΙ, τετε!ι (48 ΙονόΠιοτάοιόΒόΙ, 
οεοΙ€άΒϋΙ, ΙοιΡιιεΙιόΙ 6.Πό επειιιόΙμετοτ. ' 2 

ΚϋΙτεόἔεἰτ ει' -ΒϋπτετΚειδ ΜΒΜοεΕ:ι πιιιτ:ιτ3ε 1832-τόΙ. 
Τ:ιττοιι·Ια ει. Π. ΚόνετοΙ. ει. Γι. 

Νειιιιετἰ εισιόεεέι€' ΗινωειΙοεοΕ' Μετό 
ΒοιοΙόεότε . . Ι04,Ι43. εοἱ 'ε. ιιιιιιΒΡόιι 

ΒαιιΕ]οΒγοΚότο· . Ι08,002. ιεἱΒειι . . . - . 218.003. 
ΒειιΜιιινοΙο2εΚότε 09,105. ΗΑιίΒϋ!τεέΒΒοιι . 39,18Τ. 

10· ό|:, · Ι - 0ειι€ειτ πειτε ει; 
ω.. . . . . . .. 8,000. 

ι Ηέιι4ιότ . . . . . . 40,000. · / Η ΒόΒΒ8.ιι1ε' ΗΠ 
τεόΒιι·ι-ι . . . . . 5,Τ02. 

Α' ΒόΒΒιιιιΙιο!ι' 
2,ἔι00,000 ΐοιιΙ:Μ. 
πιειιὅ 3οΒγειιιεΙι 

# ΐοι·Βιιτ:ιει ]κόΙτεό 
Π Βέτο . . . . . . 28,508. 

ει. Β. 880.400. στ. Π. 330.400. 

Χ 
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Με38 "τι ο” τι-ιτοπιιοε ΙιόΙτεέΒο ει' Βιιιι!ιτι:ιΙιιι.¦ιιι. ει' 
Ιιἐὶγεἔἀιῇ (8τοιιιΡεΙΙ:εικε), ιιιἰτ ιιιιιιάεπι νέιΙτόι·ιιζ'εΞιΒγ ει' | 

. ΒιιιιΕ3ο8γεΙ:το Η Με @Η ίιττετιιι, ΙιοΒι ότνόηγοεεΕΝΙο 
ΗοιιεΙι. Α' Ι:ιιιιι!ι, Ιω” ιιιἰτιάσιιἰΙιΙιοΙ καιω Βιμ πιο Ιο 
88·ωι, εμ1ιΒιι όνειιΙειιιτ Ίθ,θΟΟ ετ. Β;. ΒιετέεεεΙ νάΙψι 
πιοε ει' ΙιοτιιιέιιιγιόΙ εν ι·ό8ι ειμαι ειετἰιιτ. _ 

¦ Α' Βιιιιιι' :Πάει ίεΒι·ιι:ιτ. 9.9. 1882. 

Ἡ Τει·το2Π:: . ΚϋνετοΙ: 
Ροι·ιδ·άεΒιιιι Ιενϋ Κοτιιιιιηγι Με. 

]εΠοΕΒετι . 18,Οδ1,ΊΙΟ. τοεἱτέΙιοΙιτειἱ 
Οτειιι€οε Ιιετέ- ιοΙϋΙειςιόεε-Δ 

_τεΙεΗιοιι . . ο δ,198,Ί3θ. Μπι . . . ο . 4,184,%θ. 
ΜειἔέιιιοεΒετὲτε- Α' ιηιι€Ρέιιιι · ν 

ΙεΙ;Βοιι . . . . Β,"Ιδ8,43θ. Κειο!ϋ!ειιο!μ ώ 
Α: ἐιιιἔοΙΙιοιιἰ · :ιάόιτοΙϋΙε8 

Β801·1Ι181€818Ρ· 2όεειιοιι . . 10,89Τ,88Ο. 
τό!ώΒοιι . . . Μ,Βϊιδ,θΟθ. Δω ιιιτεΙο2.ό88 

ΜότΙε€ἰ Μϋ18· Μπι . . . . . 9,168,880. 
ΐ.8]ι1Β0Ι18.Ί38111€ ° Ρα186Ρέηι έ” 

-τόειιτο ο. . ν. 2,83'7,ΊθΟ. έτοιι·ιιά τό. 
| Ι πιεση ω. . 5,298,15Ο. 

› ΑΊιοτιιιιιτιγ' ει! 
4 Ιειιιάό ειάοε- ' 

ειδιιι . . . . 14,θ88,8ΟΟ. 
  

 

~ 

ω. π. 44,ιΊ9,680. ει· ΐι-44.1Τ9.680· 
Α' Βιιιι1ι' πγοι·εεόΒο 1832. ίεΙιτ. ."Ζθ-Βόιι νέ8ιόό.ό 

ένω: ν· Δ Δ 
Κειιιιιιτ α' ΙιετοεΙιοά6ι νιιΙτόιιτόΙ . . . . ΙΒΟ,θθΒ. 
Κε.ιιιιιτ ει, ΙιιτιοετέιτοιόάιιΜΕτόΙ . . . . 204.109 
ΝδιοτεεόΒ· ει' ΙιοΠ:τετΙιοτι . . . . . . . . 461,415. 

_ Κειιιιιιτ ει' Ιιοι·ιιιιιητιέιΙι Ι:ϋΙοεϋιιτ6Ι . . . 448,ΒΟ2. 
ΠιτσιάτεέιΒάι] ει' οτειίιΒοε ιιθ.οεειι5' ΒοιοΙόειέττ 25Ι,898. 

 _ὶ“' Ω 4Δω`_“ τ:~ ·- 3-ἑ¦· ··ν . '. “°-°πι _ μ» 4'_ΞΏ> Διὶ :·····ί 



Κειιιετ ε' ιεΙοει·ε εάο1τ Ε6ΙοεϋιιϋΙκι·όΙ . . 80 '184 
Κειιιετ. ε' ΒειιΙθΒἰττοΙεεΒειιἱ οι·ειέιδοε Κότε 

ΙεινόενεΕτόΙ . . . . . ι . . . 15 θΊ5 
Κειιιετ ιιιεΒέιτιοε Ιεϋ1οεόιιδΙσόΙ . . . . . . 58 941 
Ννετεεόέ έτοιι·ιιόε1ιοιι, ΒἱιοιιιειινοΙιοτι, ει 

ιι·Ιειιάι οι·ειέι€οε Βειι!ιοΙι' ϋΒνοἰιιε1: 
ΚειεΙόεόιι εετ. εετ. . . . . . . . 'Τ1958 

ἑῖΤῖῖῖ_”__ι,68ο 118 
ΜἱΙιὅΙ ε” Η51ι-:ΒΒι Βειεὶόεἰ ΕϋΙτεόεεΕετ Ιο 

νοιινε . . . . . . . . . . . 839148 
τι 

Εν 
ιεοι 

ιεει 

ιιοε 

ιιιε 
ιιεο 
ιιει 

ιιιι 

ΤοΙιέιτ 18ΟΊ_1828-ἰ.8· ε'ῇοΒ·νε1ι' ετοεϋΕΕειιόεε πιο! 
Ιε1:1: νο1τ 1οΒιοΒΒειι άοΙΒιιΙε ε' ΒειιΕιιέεινέενεεεΚεεΕ 

Πε νειι εΒ·ν οΜι€, ιιιοΙΙν ει ἰΡετ' :πε ἱειιιεττ Μες 
ΐε1εδ ίοΒεπι Μ, πιεΙΙνιιε1: Ιιοιιε ε" τοΡΡειιτ ιιιιιΙιεΙν, 
οι·ειέιε' Με ει Οοεειι, Ρίεοιε ει ότ ΐόΙάι·όει; Ιιε ο 
ιιιεΙΙεττ πιτ-Έ ειοιι οι·ει68· πιόΡο, Με), ε-ιιιιιο1ι ~ΙιόΡνιεεΙδι, 
ει οι·ειεε' ιιιἱιιἀοιι ]ϋνοάο1ιιιοιιιεΙι ΙιϋΜὁἔεἰὶιοΕ, ε. νε 

-Ι'ΐΒ- 

ζ ιιιει·εά δε. Γι. 1,849 915. 
80/0 οειτεΙέΙε . 5. . . . . 1,164,..40. 

Ρο!ϋΙόΙι ει. Π. 185 "133. 

Αι οειτεΙόΚο1ι' τέιΙιΙεῇε: | 
οειτε1όΙ: Εν οει1ετέ;Ιι 

8 ειειετ1Βόι· Ι'Τ48 41/5, ειειεάΙιετ 
θ Ν ·- _ . 1"ΙΒ4 5 - 

ὶ 51/9 68 θ 1εϋιτ 1'ΤΒ"Ι 51/5 - ιιι€οττε1: 1'Τ81 θ - 
Β451/2 1Ί88 'Τ - ξ _ > Δ 18Ο'Ι 10 -# 

' 5 -- 1823, 8 - 

. Χ 

1 2. 8. 
νι'.8.πα £ο/εο'π2έε. 
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τπο!οπο!τ, έ!! ΡοπτϋΒΥπο!ι !εο!ιποῇοτο, νοτοτοεοι·ο, έτ·το!πέ 
το ποινο, επιπέι!μπτέιτ !‹οιϋ!τ!›οπ τοττ]ιΙΙ:; ω! ντιπ ωο8 
οδγ ΠΙΣ: οτειάΒ·, πποπτ:Ι]πΙ:, ο' νοογο οι Απξςο!!ιοπ' Βοιωτ 
μ! Ιώνοτοε! ιπἰπτέιπ!; - πο π' πιο!!γ πππά πιο!ι!ιο! ποπι 
Βἱτ,Ιιοτοεεοπ πο ]ό πο!! πτοοπττ πποΒοπο!ε τοπποποοτ: πιοττ 

Τοττοτ οπιΙσποτπε Ρ!πιοτοπ :ινοτοε - 
$ροο οτ οποτπΡΙππι μονο ΡτποΒοτο!οε 
Ροοποπο τοι·τοπιιτπ οεμιἰτοπ1 €τειντιτπο 

Βο!!οτοΡ!ιοπτοπο, ν 
δοιπροι· ιιτ το ώμο οοοπτιι·ο, οτ π!ττει 
@παπι ΙΙοοτ, εποτειτο ποτοε ππτοπτΙο 
!)!εροτοππ ν!τοε. - 

ο 

18. δ. 
Β'οοτ 6απΙεο!ι·. 

Νοο·γοιοτϋοπ οιορ, ποπ!! ει' Ι1ϋετ ίοπγοο ποτΙεοι·Βτο' 
νοιοτΙοτοΙσοπ, ππ!άδπ, 1πἰπτ οοτε !τϋ!τΙόττΙο, τ!π·οπο!πιτ 
Βιι!ιτειτ οο ι!!!!τ, οι·ειέεοΙα-ιτ Βοπτ εδο οοιτοἔοτ; πιστοπ 
οιοτϋοπ ΜΡ, οι' το]άοΙπποτ ἰο ποο·Ηει! 'ο τοπάοοοεοί Ιώ 
ποποττο, ππάϋπ νομοεο! ππΙ!ἰό!‹' πγοιποι·πτ πιο), πο! 
ι!ο8εποέιτ τοτοππτἰΙι; πο π·ιο8!!!οτϋΙοδ οιοΡ οιοτπ!ο!πΙ, ει' 
τποιεέιποο οιπΙποτΙπιτπτοτ ἱε, Ε! ποπ! οτἰἐιο! πιππγΒοπ, σ:Ιο 
:ιππέι! επτϋΒ!:οπ, πππο! ειο!αιάτιτΙπποΒΒπ! οιότ-Ιο Ι:οτϋ!ο 
τοΒοπ ει” ]ό τοποιοο' οο τι: ἱᾶο'ῇο!›οπἱ εοΒοά' έι!άπο!ποιό 
οτΙοπιέιπδωΙτ. Ιπιο π. ο. ποπ νι!!τοι!!τ οι ο!ϋττϋπ!τἱ 3ο!ο 
ποτ: ει' ν!!ά8!τοτοο!ιοτΙοε' νοΙς!τό πέη!! οοεππο!ώ!ιό! ο., 
Ιτοποε ἰροτ' οΒγειοτϋ ἴο!ποἰ ΙειΙπΙΒτι ΙοΡϋπ!τ, Βέιπιπ!οετο 
!κονοο, πο οιοτοτοετο το!έιπ οππο! τὁΒΙ› οΙιοτ το!έι!οπάόΙτ. 
Ι·Ι!ετοτ!ε!π!ι τόν!ά Ιοοι, ιπἰπτ πππτ!οπ Βο!άοδοι!Βο, 'ο τι' 
Ιοο·οοοπιοπγοεοΒΒ π)·Ι!νίιποε οπών πποεοποο πΙ!ε-ιἀο!οιπ° 
εστω ποπ! ει' Ιοο!τ!ΗΙοπτ!ϋΒΒ. μ 

ο 

ο 

Η 

ο». Δ Ζω . > 
›.._- .Ι η -. - 

ω-ΜάΠ.ΙΑ·-Ι. |=ΙΞΪΓ' 
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-12'.'ί·- ι 

εωω.υ τόεινόιιγοε ε. πιοΒάιιοε 1.....1.μ.ι ι€οπι ο" 
τοι·ντο ειΙειρἱτνἐΙ‹. 'ο οω·ι!ώΙ:, ει' Ιο€τόΒἱοΒΒ, ακοή( απο! 
ΙεϋΙϋιιΒϋιτοτἰΚ, ΙιοΒγ οι οἔΪοἀἰιΙ ΜΜΜ: 4ο! Ροιιιιιιιιιοιιτι 
ει-ιιιοτἱο τιιοΙΙοττ. 

4 Τοτνο2ϋ]ότιοΒ Βϋεκ:4ι ιι€γειιιιιιοιι Ρειτοι·οοιιτ, ?άτιοΙι 
οπο: ει, Ιοιαάοιιι ΙιειιιΙι νο!ει, Μειο ΟιιΠοο!ι, Η ει' ΜΝΗ 
]ςο26Ηιοιι Γό νοιότϋιιΙι Μ”, Ι)οΙΙειιιά Ιοιιάοπιἱ 1ιοτοε!ιο 
πιά: ιιιοιιό]:ι. Ε!ό€; ει, Άσε), οΙειρειοΒο!)ώτ 1005-Βοιι 
ΙΙΙ. νε1ωω Μπιτς οι Μάσι· ιιιόΒ· ΜΜΜ Ιο2οιό οσοι: Ροτ 
Ιἰοιτιοιιτ "ειδικο ιιιο8. Ετοάοτἰ Ρόιι:ειΙοΡ_ῇο. Ι,200,000 εοοτ 
ω.. Μ) να" 1 πιίΠιο (ἔστιν. οι. Ρ. "Ια 1000 Μοτο:: 
τόεινόηγοΚτο οειτνει. Α, τϋτνόιιγοιἱΗε ει' ΒοιιΕ' οιΙειΡτϋ 
1.ομι ιιιιιιοΙοιι Βϋιτοι·ο!ι .ω ιιιοτιιτό τοπιο, όο 8οοτιιΠιειιι 
21 οπο ΒιτοΕοειτό ειοΒ:-ιάειΙππιτ πάει. Α' Ιειιιιτό ]οεοτ 
:ποπ ιάϋεπε-ιΙ: ΙιἰιοΙτονοΙ ιιοπι φωσ. ιιιο8, ιιιοι·τ ιιιιιιά 
34ι·ι; οι ιιτέιιει !ιόνοι!ιοιό όνοιι 1'Ι2'Τ-Βοιι 

ὅσοι! Μ'ΜΖ_μέ Μιά· 
ιών Μοτο :ιΙειΡἱιἐτιοΚ ο€γ Βοοοιιιιοιιιϋ, οΙνϋ'ε Κοιοἱέεἱἰἱιι 
ποια-πω Ι51,000 Π. τϋΡοιιιιοΙ, ιιιοΠ7 πιο 2 ιιιὶΙΙἱότιι 4ιά8οιτ. 

Α' οσοι Μιι·ιΙθ οτοάοιἰ ειοΒιι!μειτο ι€οκι ΙιειοοιιΙό 
νοΙτ ει: ἐιιἔοΙΙιοιιἱόΙιοι, α.. Ιιο!μοπο 'ο 1.ειωμιω..ι :πάει 
ιιιοΒνοΙαιτ 6ο οειτοΕοτ ίο]τοττοΕ ιδΒό|ΥοεοΒΒιο, ιιιιιιι: ο!» 
Βου. Α' ΙώΙοεϋιπέε, ιιιἱ ει: οιιΒο4 Β:.ιιιΕπιέιΙ ιιοΒγοιι Μό. 
ιιοπιάοΙτ ειοτοροτ νἱεοΙ (ει' ποιοι· Κό2ϋτιεο€το ιιέινο οἱ.), 
Μ: ΐϋιτοπιμοτ, 'ο ει' εοΒόά, :πιο ειππιι οι ι€οιΒοτοει μο 
ιοΙοειιο!ι Φωτ, οιιιοιιιιόΙ ει' ιιιο€ειιιοε ἰροι·' €7ειτοΡἱτἐε.ι 
το ΜάοιιιΙ. Α' τόεινόιιγοεοΙι' ΓοΙοΙϋεόΒ·ο σεει!ε ΑΜΠ: 
τὲεινόιιγοἰΙι' 8εινοΒόι€ τοι·1οά. 

ΙΊ0Ί-Βοιι ει' δοοτ ΡεπΙἱιιιιιοιιΕ οι έιιι€οΙΙιοιιιΒει 
ο!νοάει, 0ο οι ο.<ΠοεϋΙτ @Νέο ειιιιτειιι οοιιι ΗεοΒΒ 
.Μαι €οκιάάοΙ νοΙτ ει' τοετνοι·Ιιοιι 'ο οιιιιοΙι ιιιιόιοτοἰ 
~ . 
Μ) 4 8οοτ ίσοι = δ0 οσον. Μ. 
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ιι·έιπτ Αι εΒγοεϋΙόε ιιΙαιΙε:ιΙΙιεό8·επό Με ΡόπινέΙτοιτ:ι 
Με: 68 π] ρόπινοτοτέετ ει' ΙιππΙι ιτίιΙΙ:ιΙά πι:η;ιιτιι 'ε _ῇό 
ιπόάό.ιιΙ πόρο ἰε Μπι. - ΗειεοπΙό ειοΙ€άΙειτοτ τοϋ: 
Ι8Ι"Ι-Ιιει·ι ἰε, ει: ε:ϋετΡόπινετετέεποπ. 

1'Τ44-Ιιοπ οι ιιΙειΡτόΙιε 2ΟΟ,ΟΟΟ Π. πω”. ειιιΡοτἰτ 
τατεϊΙπ 'ε ο8·γπεΙιΑπγ ΙώνειΙιοιό ΡειτΙἰειιπεπιἱ νό8πε ιππι 
όΙΙΒ ΙϋΙεΙιΙι επιεΙτε, πιἰΒι 1804 (Με Ι,5ΟΟ,θθΟ Ιοπτοπ Μ. 

ΙΤ4'ϊ-Ιιεπ πι πτέ·Ιγιέιτειι ει!πιάτ, Μπιτ οτωΙεπΙε8 
ιπειε 02όΙΙιόΙ".έιΙΙοΕΙ: όεινε, 'ε πιο. Ιε πονο ΙπιπΙιοτ πω: 
8Υππιττειτ. Ει ει, 

ΒΜΜ Ισπ-2άπιαειέρ 

(Βι·ίτιεΙι Επιποπ οοπιπαπγ) πόΡ Μπιτ Ι‹εΙετΙ‹ειόΙ‹, ει' νἐἔ 
π, ποθ· Ιει·ιΒγέιτοΙιειτ έιΙΙιτεοπ; (π) ε' νιΙΙΙειΙειτάνειΙ Μοτ 
ειιπ ίοΙΙιειΒγ:ι 'ε ::επΡειπ ΙιαπΙιπιἱνεΙοτοτ ΙωπΙο ΈοΙ)ιτατ 
πι, ιπΙπ πιέιι€ Ιε ίΙ:. ΤὅΡέππ 5ΟΟ,Οθθ ΐοπττει πω". 

Πο ιπὶπ‹.Ι επΙ:, 'ε ιπεΙΙοττϋΙι :πω επιπποε ιππό 
ποε 65 ι·ε-Ξεινέπγεε ΙιεπΙιοΙ‹, :ιι ό ιιιτόπτ' ΙοιΡόεϋΒέιτ 
'ε άοΙ8:ιι' 36 ΓοΙγειιιιέιτ ΙεἔΚἰεεεΒΙ›ό πω οεϋΙ:ΙεοπτεττόΙι, 
έ:: πιει π ιιι€πιτΙειπιιΙ ΜΙ. 1822-Ιιοπ ε” επϋΙοτόπ ΡἱΙΙ:ι 
πειτιπόΙ Γο8νει ω” ‹Ιο Κενό:: πΙΙαιΙοιπιπειΙ ΙιειειπιιιΙτ π. 
νιιΙτεέιΒιιτ, ιπιειει·ιπτ, ιπιπάεπ, ει' Η Βοοτἰει' ΙσειπΙψΙΙιοι 
απ”, τόεινόπγτ επετιοα, :πιτ οπιι τοτιεΞνοΙ ἰπἀἱἔεπειτιιετ 
πγει·τ, φΙνοειτοττο. Α' Ι1Ι8ΕΟΙ°ΙΒ 1818-πτ οπιΙἱιἰ Ιιοεγ εο 
Ιαιπ όΙτεΙ‹ νοΙπ:ι ει' @έ ΙιοἀνειιπόπγόνεΙ, ‹Ιο έΡεπ οι 
ει, Ιεϋι·ιιγϋΙετ 'ε ει' νιειΙιειειπάΙέιετοΙΙ ΙόΙοΙιππ οΙ€02ύ. εΙϋΙ3Ιο 
ΙεΙΙ'ϋΒ€εειιόεότ, 'ε πεπι εοΙππει οΙτόι·Ιόεότ. , 

14. Θ. 
ὅσοι: ι·επάσπη απ από α!αρυσπά.<ιψ. 

Α' 8οοι; ΙπιπΙιτεπάειει· ει' ΙπιπΙεϋΠπεΙε ο" εει]ειτ 
ΙιίιΙϋπ τιιττοπιέιππέιτ ιιΙΙιοψι, ιποΙΙγι·όΙ οΙναεόπΙειιαΙε ίο8ειΙ 

--ι=ωσ- ~!-' 
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πιω €ιᾶ8ι1ᾶό!£, σα!! οι ο' οι!!ε!εϋ11!ώοη !ιἱὶ!ϋτιὅεεπι ειωτι 
ο!ϋιτ ωιωι Βει·ι!ί πιἰνε!ετοἱτ ἰτΞιι!ι !ε, .που ο!ό!εΒεε, 
πιο" οειι!; Γιεχε!τετϋ όειτονόττε!, !ποΒγ που τεηάειετ 
ΑΜΒ· ει' Βϋει!ιο .δηΒο!!ιοιιτό! ἱε έε ει' ιβεοτετἰοιιε ὶτό!ι 
!ε8τιει€γοΒ!ι π-Ξειέτϋ! !ιη;ς]οΒΒι·ω!ι ο! νεο ἰεπιιετνο. 

νειότΓοηε!ε! ειο!Βε!!οτι α, δεο!!ει' Βειιι!ψο.” που 
Βει!.ότό! Έ ωι1τι!α!!ατε! τἐιτ8γεἰτό!ἰ !ιἱνειτε.!οε !άνοτιατ, 
ιιιο!!γοε 1818-Βειιι ει' τόεινόιηοεο!ι' ειάωάτει τηοωειτα 
ει: ίΐ.μιι€ειτόε68α. · ; 

,,!. δοοτἱει”!›ειη!ιιῇειηγἰ!νὲτιοε πιο111ιετ!!ηιόιοτ, ιπε!!γετ 
οδγι-:άϋ! ει!τότνότη!ποιό τω: ά!!!τοττ έε επε!.πΞι!Χοι, !;!!ε!οιι 
€6!ε8·,- πιἰκιτ και οτειάρ)' 11]!!νέΙΙ108 Βειιι!ε16τ, ει' ιαεωιετ' 
Βειειπέτει, ει” ίό!άπι!νε!όέ, !(81°85!(θάό8. όε εγάτί!8)·' Βα 
!ει:!τειτόεέιτει 'ε ει' Κόι!Β·ειι€ατόε :Με τέιτ87εἱι·ε'°. Α 

Μ: ει' πιέε τότΒγειΚοτι η-οιπ νει!ειιι1ὶ τε!!σεω!έιτ Κα!! 
Β·οιπάο!ια!, !ιειτιοττι οεει!‹ ει' ΡέηιίηΠ' ειειΒά!γοπεάτ, ει' 
1ι1οιιτη!!ππι π, ει” !σεη!ε!Γο8!ει!!εοά6ιεο!ς! !ώτόΒε οε!1ο!;!!α. 
Μ), Ρ!. ει' Ροιη.;ϋΡέηι' υῇὁ. νω·οα-5εόΒετι 'ε ει' ι·ό8ίο!;! 
Βόνά!τελεέιΒειιι πιί.!!:ϋάόΚ $οοτἰει Βοη!ψι Π!!! θε ΜΙΤ-ΒΒΔ. 
Α' ΚόιότιεεΗεπο!ε Ά !Ρεπιιει!ς !;!Γέ:!εινε !ιςόττ εοΒοάε!πιετ 
πιἰκιὅ εε:!‹οιὁ!‹!‹ε! τε!!κ-:ε!!!, ει: ιιΜΒ!)!ει!;!)ό! Μν!!ά8!επιά. 

,,ΙΙ. Α” τειιόειαΜιε!!ει€ !1ειώι·ιοιτ ε!ερτϋ!αι Ι,5ΟΟ,ΟΟθ 
ε!. Ωω. θη!εότιτοε ει!ά!τόεο!ε Μαι! %·ϋ1ιοτεττ. Α' τόπ 
νέτησεο!: Ι πιἰ!!ἱό Γοιπ ΒοΒιετέεέτο ειὸ!ἱττειττει!‹ Π188 Έ 
επιιγἰ νει!όΒεπι Μ: ἰε ναι! Βιο!;νε". 
. Α, τόεινόπιμεο!ι εποτιβωι τόεινόπηε!!ι' ιηέέει όει 

νε8ό!8 (όε ποπ! τονέιΒΒ) ίε!ε!όεό!ε ει” !πω!ώττ. Α” !ο 
!ο!6σέ€τό! :πιει-ω ει!ἐι!›!› ο87 Εενοεοτ. ΜΜΜ ίω8;ι1τι!ε είπε 
!ιοιιι!, Π! πισω πιε!!ϋι!1ετ]ϋ!ε :ποπ !ώτι:!έει: νεΒοτι Ατι 
Βο!!ιοιπ' Βειη!ψι ει' 15 ω!!!!οδάνει!, νης)! Βοοτώό οι Ι-Βγε! 
τοτε ε' ει” !κόιόι1ε688ε! τὸΒ!› οΒγέη!3όε? Α' ΐε!ε!ειοτ ει 
ο!ν:ιεότει Μιοπι, άει ύ” !ιοες)· !!;ό!οτότ ::εει!ε _ῇο!οκι οι!!ι 
Μπι' νε586ηό! ωοιιἀ_ῇα πιπο8. τ 
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,,ΙΙΙ. Α: ε!ε!ι·ό!‹, Ιιε ε' ΙιεπΙτπε!τ οοπιπ!!νοΙ εοπι 
τεττοιπε!τ, ]οοε!!!ετ, τοτοιοοϋΙε οιοτ!πτ, ΙΙ!ι!80!€Ν1 επει 
πέι2.!ιετ!ε!ι. Πε τεττοιπε!π οι !τεπτ Ι!! ω! ο!ο8!τπ!, νεΒ)· 
ε! Τοοινοπί ο!ει:Ιεεε!τοι· οι ε!Ιτιιτ ε" !πτοιπ!, πο” π' 
!›επ!τ, ει !ἔειἔετό!‹ τό!τοΙΧοο ιποδπγποτετεεει·ε, !;!οΙοο! 
τοτόοοι·ϋ!!!!ιτοο!τνε !οπιιοπ. Α: εττιι!ιειεο ο8)ι τόν!εΙ πτε 
οἱτιπεπγ 6ο ο!!`οἔε‹!ὁ !τεε πιο!!οττ οο!!τ π·ιοο;, πιο!!)·ο!ι' 
πι!π‹!οπ!!‹ο οπο)! ε” νομο !‹οει!τοττ !τϋ!ϋπ !ε!εττοιπ!τϋππν 
!!ο Ισο!Βτεττετ!Ι‹. Α” Ιιο!τεο8, ε” Ιεοτιιιι!.πχ” ι!!ϋι!π ΕΝ!!! 
ΙΙ επ!. - 

Μ!πτ!!οεγ πι!πτ!οπ τοοινοπποε ε' !!επ!τ' ε!εΡτϋ!ιο 
3οπο!ς τοοιοτο ω!! ιποππγ!εοοο!ιό! οοεΙι !τοτ!ιετπιετΙετ ί! 
ιοτοττ ω, το!!ετ ε! ΒεπΙεπε!ξ οιί!!τεοο!τοΡ ω! !ετποτπ! ει 
Ι:ι!ττο!τοεο!ικετ, πο" Ιεο!!οτϋ οεοτΙιοπ τι' Ιπεττε!ονϋ πει· 
πιο! Βοί!ιοτοεοτο ΐό!οιό!!τ!ιεεεε. Π8Υππε:οπ ο!ιΙσό! ιππι 
ποπ τύοινοπ)ιοο ει!όεε !ε ε' ΙιεπΙτπε!ι 'ο ο' οιοτ!πτ εοπι 
πι! ι·οοινοππ ο!ετ!εο οπποΙτ !!!ι·ο πο!!ώ! ποπ! ιόττοπΙιοτΙΙ:. 

,,ιν. Βοοτ!:ι” !ιεπΙε!ε!ιοτ τόοινοππο!τοτ οιοι·οι!ιοτ 
ε!‹έιι·πι! π1οππϋποοο!!οπ, ε!‹ετ οογοε ειοπιο!δι τω» Ι!!! 
ιϋποοπ νεο), τότνοπποιοτί! τοετ!!!οτ νε€γ ρε!τεεεε€, πι!!! 
τ!οπ νε!οπετεο, Ι;!το!τοειτοο, νεο)! ειέιπι!ιο!! πιοε!ιετετ 
Με πο11αι1··. 

η Αι !ε!ο!ει·τι!τ Ιε!νε!τεέιο” ο!τϋτ!οοοτ πιει· ππο8!ττπΙτ. 
,,ν. δοοτ!ει' ΒεπΙπε!ιοι! τοοινέππτ νόΒΙιε87οπιεπγ 

ειπε! ετι·ιι!!ει!ιετπ!, ππο8 ροό!8 !ιε ν!!εις·οοεπ Ε! νει! άο 
Ιοπτνο, πιοΒοτϋε!τέε! !τϋ!τεοδοπ Ιε!ν!!!. Βοο2νοππτ ποπι 
ε2εΙ1ετ! !οΓοΒΙε!π!, Ιιειιοιπ ε' ποιό νε!ό 3οΒοτ, Ιτέ·τοο8, 
οεοτο!!οπ, !ι!ι·ό! !το!οτ !πιτετοιιε ο!. Αι οοιτεΙό!το!τ Ιο 
ἶοἔΙε!!ιετὸ!ι το!! Ι›οτ!!τ!ιετό!ι". 

- Α, !αεπΙδνε87οπε τοεινοππο!τοπ ε!εΡιι!νεπ,οιο!τπο!ι 
ύ.!!επάόεε€ετ ιπ!πτΙοπ τόι·νόπχει:οτ!! τοπποιε!ιέιεεε! !!!ιτοε!τ 
π!, !ιοετό!-!ώιτο !ιέιπγόε!εεετ ε!ιετ!έι!)ιοιπ!,ε'τοι·νοιὅ!‹πο!: 
Π! 8οπτ!!ε νε!ε. Ε” τοοινοπποο' πιο8Ι1π!τεοε!ιοι· τοοινοπιιο 
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τιοιιι πιοΙιοτ π' ΙοϊοοΙεΙτ 364: Ιιόιο. Ιιειι·ιοιιι οεει!ι οΙΙν Μ 
τοΙοιὅ' Κοιό1ιο, Η ει' Μέ Βιοτοιιάξι Βοι·πιο.ιιόττ 1ότ ΜΙ 
Μιεεοτι. . 

,,νι. 8οοιἰει' ΒιιιιΕ]ει ΡοτΙἰοτιιοιιτἰ τϋτνόηνοιιΕΕ' 
οτο]οι·ι ειΠωτοττ ιινι!νοποε τοειϋΙοτ. Α” ΜΜΕ πιἰνοΙοτοἱ, 
ει' τόοινοπν ΙιἰτιοΕοεοΚόἱιόΙ, ό. οιοΚοι οιιιοιέἰτόΙ πιο 
τϋΒοπ οΙΚΠΙϋπιόττοΗ'. _ 

Α' 1ιι.ν. 6ο νι. ΡοιιτοΗαιΙ ει? 5.44· πω.. ε. βΙ 
Μ.. τι' τοοινοπνοεο!ί εοτειιτόΙ ο.<μ-5ειοπ ίϋΒ·Β·οτΙοπιιέ ν:ιιι 
τόνο. 

,,νι1. Αι ι.πωι, ει” ΜΜΜ πιινοΙοτοΕοιι ΗΜ!. 
πιἱπᾶοπ ιιι5οοΕτόΙ Κἰ]οΙοιιτϋΙοΒ οΙιέτειιιΙ:°'. . 

”]ΠΠ. Α, ΙιοιοΙοε, ει' τοιιάειειΒέιεοΒιιέιΙ ί”οΒνει, ο8ν 
Εοι·ιιιέιιινιότει, ΙιοΙνοιτοε Ιιοτπιέπνιότει, 12 τοιιάοε έ·ε !2 
τοιιεΠόνϋΠ πέ:ιι€ειτότει νου Μπα. ΕιοΕοτ ονοπΕἰιιτ ν:Πειειτ 
301€ ιιιειττἰιιε ιιτο4εό Κοόόότι ει' 250 Έτοοινιι€ν ο2οι·ι £οπικ 
τόοινοπνοεοΚ ΜΜΜ; ει” ΜΙ; τϋΒΒοΙ Βιι·πει!ς, :ιιοΚιιειΕ 5000 
ΐοτιιι€ Μ! πιιιιτΙοιι 250 ΐοιιτοττ οδν-ο8δ· οιοι:ιτιιΙι πια. 20-τιέι! 
τόΜι ειόιοτει εοπΒἱιιοΚ εοπι ΙοΙιοτ. Α, Κοτιπ5πνιόιιοΕ Ιοε 
:.ιΜΒΒ 2000 Έοπτ, τι” 1ιοΙνοττοε ΕοττπέικιμότιειΕ 1500 Η. 
πιιτιάοτι ι8:ι28:ιιότιειΕ "(50 Ϊοιιτ ιιόνόττοΙ‹ϋ νέεινέπντινοι 
ΙαοΠ ΜΜΜ. ΒΙιτιάτιν53οιι πιοἔοεΕϋειιιοΙ‹, Ιιοιέν πιἱιιἀοιιΚἰ 
Με: ἰΒειιεἑι€οεοΕ (τόε:τοΙιο]ΙοτΙοιιοΕ, οεΙιιειΙ) ΙοειτιοΙ‹, 'ο 
ο” ΒειιιΕιιΜ εοτιιιιιι οΙεόΒΒ τἰειτεόἔοτ ιιοπι νἰεοΙΙιοτιιοΙι". 

,,ΙΧ. Α' νόἔτοΙιοῇτὸἰ ιιιϋΚ6άοετ «Έν ΗποεπιτποΙ:, 
τἱτοΙιιιοΙ‹, έε Με. ιινἱΙνἑιτιοε ΙιἰνειτοΙοεοΚ, ωιΠ.1.ιμη... εε 
Ι‹ϋ πιοΙΙοιτ. νἰειἰΙ:. Α' Ρόπιτ.4ιτοΕ” ΙιἱνοιειΙοε Ιςο:ο!ϋἱ Π 
Μ ΙιὶιτοεἱτὲΚτόΙ €οπόοεΕοάπειΕ". _ 

,,Χ. Α: ιέειι€ειτό ε26Κ ο” ΒιιιιΕ' ειτοΙ.4τιοε ΚοιοΙόεο 
νέ8οιτ ίΠοεοιτ ει' 1ι;.ιιιΕ” τόπω..ιιι...Π ΕἀἰπΒιιτἔΙιΒοπ 
ιοττ]:ι. Ε' Μάθε' ΙιοΙνΒοΙἰ ΓοΒΙοιΙΚοιέιεπιιτ ἰε οι 8.0 ΙιἰνειτοΙ 
νὶειἰ. Αι οτειέι€' (8οοτιο) πιέιε τόειοἱΒοπ ΓοΙντειιοπάό 
ΙιοΙνΙιοΙι ιιιϋΙιόάόεοΕτο, ει' ίΐινοΙ:ιΒ νεποεοΗσειπ ι·οπόυε 
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9 π)Ήνάποε ΜνειταΙώ νατιι·ιειΕ τι Μι:ιΙεπωΙ:. Μἱιιἀειι Μνε 

ωΙκιέιΙ Μπι Β:ιηΙεϋΒ·γόει να” ἱε τἐιτιποΙ‹, ε' Η ἰΠϋ Μι 
τοεἱτέΕοτ ΜΙΒ, όε ει' ΙπικιΜΜε :ποπ νἱἀόΜ ΓοΒΙεΙΙιοάέεα 
Η νἱεΖἱ. τω :ποπ ΒἰναΜιΙΒειτι πιέ8 εΒγ ΒτιιιΙε εμὶιηνἰνὅ 
Β, ΕΠ ει: ἰἔειιἔετόΚ πιενειτιοΕ Μ". 

Ειι·πι Ροτιτ πγοππιέπι Βοοτἱει' ΒειτιΚ]:ι Μάτ ίθθθ-Βατι 
ΒόΒΒοηΕοΕετ Ιαπάε ἐΙΙἰωἰ πιἰιαἀεπ τωνειετεεεΒΒ νά 

τοεΒιιτι, ωοΙΙ)π-:Εοεμ ειωτιάτ ει: 182Β-Ιά ΡειιΊἱειπιοπτἱ τι» 
ᾶόεἰτἐω 16-1·ει τεειἱ. Α' τϋΒΜεΙε Βόιϋ.Ι ἱε ει* ΜιΒγοΒΒαΙο 
πιώ: πιἰκιά νετιιιειΕ ίὶόΙεΒειηΕιῇειἱ, ύἔΥ Ιω" Ι82θ-Βει·ι όπ 
νεεεπι ει' 80 οιέάιιΜΒεπΚωιΚ 148 ΒόΚ]ει νοΙτ. Ει ύττ.ειΙ 
1οΒειΙΙ:ειΙπιεεΒτωΕ Μτ3ιιΕ ε' εοοτἱειἰ ΒριιιΕοΙδ τέΒΙάσεΕεήάτ 
Με: 1τιοΠόΙεεΙνο οΙνεεόἱπιΙι οΙόΒο τοπική. 
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!Πιἐ Ε· Θ. 148! Ε] πιαι·ΐό!άπν! εονειπν οτειιι€!σειπ 2 
ΜΜΜ! Κανέ889! ιιιαα!ιει!ειάό !ιι!ιό Μπι 3Ο πο” ιπιαιατ, 
πια!!ν παπι πιἱνα! αΒνα!ιατ, !ιτιπαιπ-αεπΡαπ ειπα .'Σπιι!!!ό 
αιπ!ιατ'Ραπιατ α8ν!!ι!ιαιΒϋ! ει' ιπαε!!ι!ια, α,ξι;νι!ι !ια!ν 
εα8!ιϋ! α' πιαιει!ι!σει ειιεαΒἱτἱ. !ἶε ει' Και; Μεια·νειπ!ιοπ1ιειπ 
12 πιι!!!ό απιΒαι· ω»! ΞΟΟΟ Π ε!ιιιε ιιιαι·Έό!άϋπ Βαπ 
κ!οτ ω! 100 Γοι·ιπτοτ Βα!ιταοιαπΙ:ιό! Κειεεειι·ει' Ιιίι!άαιιι. 
ΗΜ Ποιπρ:ιι·ειιιο! 

,,ΧΙ. Α, !ιειπ!ι ιιι!πε!απ ιιν!!νάιιοε !ιἱνειτει!:ιἱπει! !ο 
8ιιι!. Μ: Ρόπιτ, ει, πωπω! ειό!ό πνιι€τειτνάπνο!ιτα, Βα 
νά!ιειπάό ]αενα!ιτα, !αιαιἱ !”ο!νό ειιιιιιιιαετ:ι. Α' ΜΜΜ 
ι:ι!πιι! εάπιπει!ι ιι νέι!ιό!ι Ι.οπι!οπι·:ι νιιιςν ειΕειτπια!!νι!ι 
Πε;ννινόεα8τα (Ηό!ι!ιειπ!ιτει), 78 πιιπε!απ ιι€νόειεαΒιια! να! 
«αι Εοπε!οπτει ν:ιΒιν ει' ΐό!ι!νειαι!νε. Μιπά αιαπ ο!ι!ανα 
“!α!ι ει' Βιιιι!ι' ειεπω ]αεζινόνα! α!!έιτνέι!ι. Α, ειεινει!ι αια!ι: 
,,δαοιι:ι' Ιιειπ!ήει' πανό!ιαπ" νειΒ·ν: ,,$οοιπι' Β:ιπ!α]:ι που 
ιπέιπνιό]απει!ι 'ε τέιτεειειι€έιπει!ε πανό!ιαπ". Ειαπ Μάα 
να!α!ιατ Εά!πΒιιτα!ι!ι:ιπ ει' Μπαεται·πο!ι Με Μέι ,ε ει' 
ΐϋειιιπινινό τπα!!α!;!!; π' Ι!ό!ι!πιπ!επει! ει' Ιιειπ!έ ἰἱΒνὁεια 
ιια!ε, Ιω!! ΜΜΜ! ιπἱπτ ϋ8ναειπα!ε 'ε ει' Β:ιπ!ι' :ιιοιι επιπιπειι 
ειἐπινἰνὅπα!ι; !ιϋ!ὁπ!ιαπ ει' Ιιε.ιπ!ιτει παινα παπι !ώτα!αιό!ι." 

δαοτι:-ι' ΒιιπΙήει τα!ιιιτ, ει' ειό' !αἔεια!αεΒ αι·ια!πια 
1ιαπ, τέιι·Ιιειπ!ε; αε ει' εαοτ ι·απε!ειαι·ι :ιι ιιπΒο!τό! πια8!είι 
!ϋπ!:ιϋιται.ὅ νοπεεο!ι: α) !ιο8·ν α' Ιπιτι!ιο!ι ει' Βατατι; 
Ραπια!ει·ό! !τειιπειτοι ί!ιαιπα!ε;(ι)!ιοΒνειΡτό επιπ 
ιπέι!ωιτ ταπἀειατἰπι: ΙΟ ΐοπιι€ Ια, εο!ιειοι· Διοτι ει!ό! ἰε, 
!ιαναειπα!:. Αι Ι8?θ-!‹ιἱ πιει· πα!ιάπνειοι· αιιι!α€αιαιτ 
"τ·αροι·ι." .'20 ιιιἱΠἰότπι ναιό :ιι ειιοπ !άϋτέιά!ιειπ ει' εαοτ 
!ιαιπ!ιο!ι!ια !αταττ Ρόπια!ι' όεινα8ότ: πιει πιω· 25-28 πι!! 
Βόι·:ι ια!ιαιπἱ; 'ε α” τπιππ, Η εο!: αν Μπι ιπππ!ιέιε 
!σιΡαεο!ειι!πιπ νο!! α8νιια!ιέιπν !ια!νεόιες!ια!! Βιιιι!ω!ι!ζει!, 
ει! ΜΜΜ !ιοΒν ει' Βατατα!α!ιπα!ι !α8:ι!ιι!ι!ι ία!α, 1Ο-1ΟΟ 
ίοιιιοε @τό όειναΒα!ι!:ιό! Η!. Ειαπ @κι !ιαιαια!α!ιατ 

ι 
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πιέ)!επειοπ τεπιι οιοτ!πτ ΟΙεεεοινπεπ 6ο :Με "εποε νι! 
τοεοΕΙιεπ ε' Εοι!ιπιιπΕεεοΕ, πιοιο! πιππΕεο )!!άοΕοΕοπ, 
πι!πτ Ροι·τ!ι οε ΑποττΙοοπ, !ιοτοεοΕ, Ιιε!εειοΕ τεΕ)εΕ 'ο 
ε' Εόιϋποο8' ειοπ οοιτε!)!ε,ε' ιπο!!)! ιπ!π‹Ιοππερ! Εοι·ο 
ποτό!. ειι€οτεετ!ε πιο8, πι!€ !ιοτο!ιοτό όοινοετο νοι·οΕοά!Ε. 
Α” !ιοτονόΕ πι!πτ!οπ ο)!οπ νεο)! !ο!ονοπ οΙ!ποππο!τ'ο Βο 
τοει!Ε ε' !πο€τεΕει·!τοττ ΡοπιοοοΕο!Εοτ, οι ε' πιιι!τ ον 
νεο)! ονοΕ!ιο!! !ιοτοτο!οΕ' Εεπιετεἱνε! !πο8οιεΡοι·ο‹!!Ε, 
,ο ω)! πιοο!)!, Μπες ε' ΙιοτονόποΕ !ΟΟ,-2θθ,-3Οθ Γοπτ 
.πι 8)!!!!, ιπ!νο! !ιειετ ορ!τ, νεἔ)! νοοιοπ, νεο)! ε!ι!ιεπ ε' 
Εοιπι!!!.ιοπ, ιπ!!ιοπ ετ!!!!Β· οοεΕ Ιοεοπ)!Εο!!οττ, πιεἔε ε! 
Ι!τ ιπϋ!ιο!)!τ. Α! δος!!! ΙιεπΕ!ιο!! Ι)οτεΕόΕ' Ιοεπε8)!ο!ι!ι το 
ειο ο!!ο!οΕ!:ιό! ε!!, ,ο ει οττεπ! !ο8!ΡετοοεΙ!!ι !”ϋ!ι:Ιιπ!νο 
πο!! οε €)σει·ποΕοΕ 1ό!!οιϋΕ' ε!ερ)ετ οιοπ πιόάοπ νοτοτ 
το!! :ποθ - Α, Εειπετ Εοι·ε!ι!ιεπ 40/0 νο!τ; ι!.ο πιο. οοεΕ 
2 νεο) 21/2, πι!)!ο! ει !ΡετΙ!οτοετο τϋΡοπιοΕ, οιειιοτοτΙ 
τενε! ε, Εεπιετ!εΙι ει οποει οι·ειέι8!:ιεπ οοϋΕΕοπτ. 

Αι επι·ό εππιιπεΕ, !ιοτο!ιοτοε!τ Ε6ππ)!τ!Εει πο)! 
πονοιοττ ,,ο!ὅτο .!,ςοπάοεΕοάεε! ΙιεπΕοΕ" (Ρτον!τ!οπτ 
!ιεπΕ); !‹!ο εΕει·πιο!!) Με ϋεινοἔοοεΕοτ !ιοτο!ιοτπ!, Ιιε 
1π!ιιτ!)έιττ πο!ιέιπ)! Ετε!οιεττε πιο8) !ε; ιπ!ΕτόΙ π8)!επ 
Εειπετ ποιπ ]ετ, τ!ο ο!οΒ ει, !ιο8) ε' !ιοτονϋποΕ ε' Ροπ 
ιο 3ό!ιο!)!τ ε!! 'ο ιπ!πτΙ ει ο!νοοιοο' νοοιο!)!οτ6!, πιἰπό. 
ει ο!Ε6!τοετο Ε!εοττοττό! πιοπτνο νεπ. Β!τ!‹ε οεοτ, πισω! 
)εΕ, ποπ)! πο)! ον ο!το!τονο! ε' !ιεπΕ!ιε Ι;ιοτπο!ιοτό Ιοε 
Ε!εο!ι!;ι όεινο8 Ε! πο !οἔ)!οπ οο!πε!νε. / 

Ε” Εοτ τοπάειοτ” ο8)!οο!τοεο, ε, ιπ!πτ !ετ)πΕ, ε' ροτ 
εο!)!!ιεπΕοΕετ οΒοοιοπ Ε!Ρότο!)ε; 'ο νεϋοπ ποιπ πιπε 
οεοε!ι νο!πε-ο, ε” ποιπιοτ! οι!!! εππ)!! ε)π·ό οοετοι·πεοο 
Εε.ΕΙιε ειότεεε !ιοΙ)!οττ, ει !!!)οΕοτ ε' ποτε!επ Ιοτοοϋ! 
!ιοτϋ ιπεο)ει·ΙιεπΕ' τοι·νο!ιο ειδπ!, ιπ!τΙϋτι !ο!ιοτόοοεο 'ο 
Ιιεοιπε πιο!!οττ ε' εοοτπειΕ οοεΕποπι ιπεείο!ειειετ!οε τε 

ρεειτε!6ιοε πιό!. 
ι 
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Α' εδω»! ππόάοπ !ωιππαιτει πατα-Μ Ρόπιόεινο8ε!ι 
Η!! !‹ὁτε!εινόπμ να” πΥπετειτνάπγτ ω!. ε' ΜΜΕ, ππο!!γ 
παπα ε!όιππτειτόεόπι π' Μππετοτ ἱε ένσπ!άπτ !ς:ιΡ]ει ει”!πτ 
το!ιοε. Βε ο!!7!ωτ ει' Ρὸπιεε επιπετ οεα!ι !ιςΞνόε πω” 
πω! Βεωππἰ π!. ειτεπΪ, πω Ρόπιότ και" 01°82.π808 
!εϋτε!οινόπγε!τ, ΜΜΜ; ειιόττ πω!" !εϋππγε!›!σεπ ποιο! 
!πετϋνε! !ε!οεετό!]ε, ωποιτ επτόττ, Βοξ” Ρἰ!!π-ιπειιἰ!ιειειοπ 
νέετε!το ΐοτά!τεει. !!!γ εεε8:Βεπ ει” !πιπ!ι !ώπό! Κάπο ἴσ 
το8!ιεπό ]οΒγο!ιοτ πι! ει' Βετενόπε!ι Ρόπι6εινοΒο, όπε 
!ώ!8, ιπε!!Υε!: !ιόειΡόπί πε!χετ.τεεε! !ενόπ, ει' Βειπ!ι υπ! 
ππ!‹ τοππόειοτ ειετἰπτ !επιπειτοτ πεπ1 Ηπα. Ει η” :πότ! 
Ρ ει” Βαπ!ε1ε8Υο!ε' ΜεάέιεέιπειΕ. 

δοόι!π' Ιπιπ!πει τπε!τ πεθ·ποπ Μπέκι π. π!. Ι'ΤΟ4-Βεπ 
!ιοιάεπ 1 ΐοπτοε ]εΒχο!ιοτ !πω!πί, ,ε εε2επ 87:-ι!:οτ!πΙ.οτ 
Η:: εο!ιει εεκπππ τότνόπγ ποπ! !ε τ!!τά, π1ἱπτ Απἔ!ἱά!σεπ, 
1πἱεΖετἱπτ ειό!πΒοπ ε!!νω;οι πιο ἱε. 

Πειτιπ:ιε!!!ι πωπω ει' !›ειέτε!ε!επε!ε ει, ει' ιπε!!Υετ 
!‹ὁπγνϋπ!ζ' εε:ππ. τέειόΒεπ ει, !;έιτ- όε ΪοτἔειτόΒεπΚοΚπ:!! 
π1εΒἰτωπ!η ιπἱτο πόινε ποπ Β. 'Σ. έε: δ. @απο !ιἱνΜ; 
!ιοιππ!ε. ΕΜ; ότιἱ!‹ ει' Ροπτ' ποπ πι-ινει!: ,,!ε:ὲτἰ ί'ο!γό 
ειάιπ!ώετει.°' . 

Νε8δμ-:ά!!ι α!!εει!ππι !επετ νει!ε!ι!πο!ε ει' Βοτότο!τε, πή 
κ!όπ νε!ει!πονά Ρότα! Μπιτ !ιί1!όοπ!, ππο!!γω: ει' Βειπ!ε!πι 
!ω:ονέπ ει: !!!ετό πάγιο, ζω! ειισπ!καπ οεξι!ι Ι.οπ‹!οπ 'ο 
ει' ὶπιπ!ι` Βό!‹_ῇει! ΗΜ!!! νει!ειππο!!γ!!ε !ε!1ετ) ειό!ό νά!τότ 
Μαρ 6ωιω. . 

Μο8 Κα!! 3εω·οιπϋππ, ποθ· ει: ΜΜΜ! Χ! Ροπτ!πιπ 
ιπε;!κ!νάπτ Ρεοεότε!ι 5οότἰει' Ιπιπ!πα' πππάεπ.!ονο!ο!τό! 
!πιπετεπ!τε!ε, !ι!νενόπ ει' Βαπ!πε8γεΚετ. 

,,ΧΠ. Ι.οπάοπτει, Εά!πΒπτ8!π·ει, 'ε έιτει!ε!Βεπ ιπἱπά 
ποπ πε!γο!‹ι·ε, ππε!!γο!ι!εε! ει"!›ειπ!‹πει!‹ πἰνειτει!οε π». 
!ο!ιοἀόεοἰ ναππο!ε, ειό!ό νύ.!!.ό!6 ἀἰεοοπτόιτειτπε!ς 65 τπεΒ· 
νέιεέτο!ωιπε!ε ει' Βεπ!‹' πδά!νάποε !ιἱνειτει!αἰ!σειπ. Α' ΜΜΕ, 
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ϋΒγὲειεζτοπάεε εεετε]Φετι ιιιε8ἰιόΙἱΙι ει' νέΙΙ;ό εΙΓοΒειά 
Βειτό58888:, ι38)&ιο87 ει' ΈοΙΧωιιοάόΙε ΙιεΙοεειτέιετ Λεω επιπ 
νεάιιεΙε. Α' ΒιικιΙ‹ ει' ὸἱεοοηιόιοιτ ‹-ἱε ιποΒνεκτ νάΙτόΙαιτ 
11οιιι άτιιΙ]:-ι εἔ7ἱΙ‹ ΙιἱναταΙἐιΜπ ἱε. ϋἔ5·ὲειεἱ ει' ΒοηΙε'νάΙ 
1όἱτ ΠΟΠΙ ΒέιιἰτἑιεοΖΒειήἀΙ‹, Ιππιοιιι οω:ιιι ΗνειτοΙοεοπ ει” 
ΒἰιιοετέιτηοΜ·ο.'° 

Ειοτι Ροητ ει ἱἔειφειτόἱ ειόΙι' ΒετέιτοιεώΒόΙ ΗΜ: 
1”ί89-Βοη, 'ε ΜΜΜ ει' ΒειιαΙι' εοἱἱἀἰτέιε:ι νωι ιπεΒειΙΑΡἱτ 
να; πιὶειοτἱητ πήιιάειιΜ Βἰποε Ιε!πει, ΙιοΒγ νἀΙτόΚΜΙἱ 
πιστό” εΡοοιιΙειτἰοΙςΒα ι1επι ετοε:ΕοάίΚ. Ειοπι ονει!εοιΜε 
ειπιπέιΙ ε2ϋΚεόΒεεΒ, ιώκιτΒοδη ει' ΜΜΕ” !ιἰτο!ε ει' νέιΙτό 
ϋἔγἔγεΙ ΐεΙεττο ειοτοε ΒαροεοΙΜΒει:ι νεο, ιπἱητ αΜΒΒ 
11ιο€Ι€ιωιηά]υΕ. 

Ε8δόΒιιι·έιιαι ιπίτιό. ει' «Μεοοητόιέιε, ,πιιἱτιά ει' ΙκόΙοεϋ 
πϋΙδ ιππΞε ειΜΒΒ οο1!ἰτοηάϋ ιιοπιεἱ ει, ΡετΙἰεπιεπιτἰ τότ 
νόιιΥοιὶΙεΕ ΙώνετΕυιϋ Ροιι1]Απ εΙΩΡιιΙπαΒ: 

,,Α' πιοκιό.οπ Εοτπτέιηιόπε!ε όε τάτεεεέιΒ·ποΚ τότνέ 
1η:ξεεη εεειΒιιά Ιε87ευ, άοΙο8ἰ νει€γ ειειηἐΙΪἱ Βἱιτοεἱ 
τόΚτει αΚέιι·ιποΙΙΒτ ϋεινεΒετ να” 65ινο8οΒετ ΙώΙοεϋωιά 
Μ, Έ πότε όνοπιΒἱιπ ΙΟΟτό! θ, πω, :Με ιιιοτι`ἰἀϋΒεπ 
ειοΙαοττ. ]6νεάεΙιπετ νωπή; νιιΙειπ1ἰιπ ει: ἱε, ΙιοΒγ Μι α” 
ΒόΙοεόυνενϋ ειωπόΙΥ Παπ Βια ει' πάτεπε8€8αΙ ει!!ειιάτ 
118τέιτοιιΡου, τότνέτιχεεετι ε2ειΙπιθ. ει” ΚοτιτυΞιημόπειΚ έ8 
ΜτεπεέιεπεΕ, ει” ΒἱιιοεἰτόΚοτ νειΒγ ιεΠο8οι τηἰΙνιὶτιοε 
Ιιότμνοηόπι εἱεἀτιἱ ετιιηἰιι, ει' πιοπτιδἱι·ε ΟΠΠ( ΐεΙνετΙ1ού 
ε” τϋρόπιιιιεΙ:, ένἱ ]όναάε!επιποΚ, 'ε Πιό Εϋ!ιε68οΕηεΚ 
νἱε5ιοίὶιειόεὲτο, ει” ίε!ϋΙόΙ‹ε1: ει' ΒἱιτοεἰιὁΕ- νειΒγ ιέιΙο:8 
€1άό ειοωόΙδτιοΕ νἱε5ιειτότἱτνὁη." = 

Α' εοοτἰαἱ Ι‹ἰτΔΙχὶ Βεικι!ι' εισΒ:ιάαΙωει Ιιειεοιι!ό πετώ 
επιΜει ΪοἔΙ8Ι Μ:1€έ113811. ώ 

,,ΧΠΙ. Ι..οηόοηΒετι ὲιἱτετΒειτό οτειέ8:ιάόε <ὅἱ Κό 
τοΙοινόιηοΕοτ νἐιεἐιτοΙΒετοἰ 'ε ε!ε‹:ΙΙιαττιἱ, 'ε ει: ιιώιιιιΕ 
]ιΣτό οειταΙόΙιοΙωτ ΚἰνοΙιετιιἰ ει' Ιπιπ!ι' ΒόιΒευμτέεόνα!." 
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8002 Μπάσκετ, πιάωάἐ|ε ιιΖωρυσπάεα. 

Ρόπιπάτ·ί ειάπ1ΗΜ. 

,,ΧΙν. Α' ΜΜΕ ι11ἰιιἀεια ΒΝαταΙΜΒειτι ΒἰτοΙοι¦Ρότιι 
Μιά ειέιτιΠτάετε, Βἱποεἰτοττ ΚϋτεΙοινότηοΚτε. Α' Μι 

1οώτέΙα έιΙΙΒατ. ειοκτιέΙγοε Ια:ιεεεΚΒϋΙ, ΜΚ όεειεεειι·'ε 
1:ϋ!όιιΕϋΙϋπ ῇότεὶΙΙειιεΚ; ΜιΒ)· Βοοιἰει' ¦›εηΙ‹_ῇαΒεΙἱ τόει 
νόηΥΒόΙ; να” πιὶιιά ΚοττϋΒόΙ; νει€γ ΜΒΜ ι11έιε :Παπ 
111εΠγ ωἱηἀειι Κί1Ιϋτι εεειΒεπι ιι1εΒΙιετέτιειπάό 'ε οπο· 
€ειάΙιππό ΒὶιτοεἰτὲΙ‹ι. Ρέ:1Ζώή ειὰυτἰτἐεόπ :που Βἱνειει! 
Ιω: ΙιοΠ ίοΙγεωοάιύ, πιοΙΙ)αιέεΙ ε2ϋΙεεόΒ Μπι κά, ει' ν 
ΙιἰτεΙοΖἐεὶ ειιππωύ.τ Παπάκι ΒἱΓο-ῇειτιἱ, 'ε ει' ΙρἱποεἱτἑΙωτ¦ 
να” Με ει' Βἰιιοεἱιι-ΞΙ: ΚοιεεεΙιΒ6Ι Μ, ει' Ιςοιοεο!ζετ ε 
€γει1Μπ1τ πιοεπιενεινε, ιτιε€ει3ἐτιΙειισἱ. Ρέηιτέιτἱ ειἐιιπἱτέιετ 
οεπι1ι ει: ἱΒειιἔιιτόΚ οάΒειιιωΙς, 'ε επ ὅ |εϋΙόηϋε τοπιάεΙ 
1πόιιγϋΒ πιόΙΚϋΙ εεκιΜ εεπι νεειἱ νίεεεει. θιαΙςέιπ όττΙιε· 
τό, Ιπο8χ έπη ΜτεΙο2.όεεΚ ιιοπ1 ηιωιτιώι έιτ έιΙΙεικιόό ει 
ό.όεε:38Βει, σειιΡ6τι Ιαιωειτοτ Βεμαι1άό&. Ά' άοΙ8οΙδ τοπι 
βεε Έο!μεϊΒεια α, Μιτι!ι' έτάεΙιο, ]εωμώτιοΕ 6ΙόιιΚ ΙΜ· 
Βέιεει ,ε οπο ΐοτ8άει!08Κενέ5Βό οεϋΠαπιτό ΒγεΙιοτἰ νὶει- /" 
ε2·ειΒιοτόεεΚ ΑΙΜ, εεΖΕόιϋΙιοΗΕ." 

Ει ἱΒοπἰἔει1 ω-:νοιετεε Ροιπ ἱε, πιεΠΪ ει' εοοτ Βοη 
1ιοΕ” ιπάεοιΠΕ ηιε8Εϋ!όοΒόιτοπϋ έε 1όπόΕοι17 νοιτάεει, 
ΙιειεουΙόΒόρ ει: ἱἔειἔετόΙι πιπέτ Ι”Ι2θ-Βειι ΙώΙι, έε 1Ί8θ 
Μπι πιε€ύ]ἰτοττ Μιτέιτιατα, 111εΙΙΥ Μαι! ει: ετεἀε;ἱ τότ 
νότηοιἰΚΒΒειι επι€εάεττ άιειΙάηοε Εϋιοεϋπιόεἱ @ἐς α' 188· 
ἱάνεεεΒΒ τεπάεπΒάεεά αΙειΙαιΙτ. Α 

| Α' Ρέπιιτἐτἰ 82ί1ι11Ηέ8, Ιόιηο8ο @Μπι Μ: πιἰεΖετἱιιτ 
ει' Βει1Ει ΕϋτεΙειἱ τπ:η;:έα, Ιιο;5γ εἔ7 Μιουγοε εεεπιόΙγ 
πώ( πηε8Βειώτιοττ όε:νο€οι·ι Με”, :ιΚάπ11ψοτέε ει!ιδτ 
Βάι” ἰιΒοη ΕΝόιπιπά]α, Μει-:ΒΒ ιια8γοΒΒ ειιπιιιιότ ΙιόΙοεϋπ Χ 
ωΙ. Α: ἱΙΙ)· πιόάάειΙ ΜτοΙοιετΙ: ειοι116ΙΥ εΙΙου!σωι ΙεΙιϋ- ; 

  
 



). 

| 

-- 1810 

το!οι! ιπεοέιτ, π." ε' ΕϋΙοοϋπνοττ νεο)! εΕεππ!Εοι· νο 
οπε!6 6οινοΒοτ ε' ΙιεπΕ' ιποΒειοΙ!τεεει·ε εΕειιιπἰΕοι· ε' 
Ε!νοτο!” πε)ι)ετό! ειειπ!τεπάό ΕεπιετενεΙ ο8)!!!ττ Ροπτο 
εε!! όε Ιιε!ετ!οΕ πο!Εϋ! !ιο!!ιοτ!. Α' Ροπτοε !!ιοτοε' Ιι!ι 
τοε!τεεειί!, Ε6το!οινοπ)!οι·ο ε' !ι!το!οιοττ, τοπτ!ειο!!πτ με 
)ό !›!ττοΕπ Εοιοετ ε!!!τ, ειπε Ε!)ο!ό!τ Ιοε!!ο!οϋ όοινο8!8. 
Ηε Ρ. ο. ε' Ε!ε!!ιιιτΙτ ϋοινο8· 1000 Γοπτ, οππ)!!!Β ε!!επε!ε 
)ότ ε' ΕοιοεοΕ; ε!ο ε' !ι!το!οιοττ ει 1000 ίοπτοτ ποπ!! 
!ιεἔ)!ῇε ε' !ιεπΕπε!, 'ο οοε!ι- ειπΕεοΒο ο.ιοτο!ιοπ νοειοπ 
Ε! 10, 20, 100, 500, Με)! εΕέιι!!ιεπν !οπτοτ πι!πι!οπ οιο 
τοπιοπ!ε πο!Ειι!, οΡΡοπ ιπ!πτ!ιε ε' τπεΒε !ει!ε)ε!ιό! νο!! 
πο Εἰ, ειιε! ε” Εί!!6πΙσεοΕ!εο!, Ιιο€)! ε' νε!ό!ιεπ Ε!νοττ 
Ρόπι πτεπ εππ)!! !τΙϋτο, ε” πιοε!!!!Β· ιπε8επε! Σεπτ.)ε, Εε 
τπετοτ !!ιοτ. 

!!εεοπΙ!τ πΒ)!επ οι ε' ν!ειοπ)! ει οειιπ. νέοι. 8-!!ι 
$ο!ιοπ οιπ!οεοτοττ Ιιειιοο-!ι!το!!ιοι; ‹!ο οιοιπ!ιοτί!πϋ ε' 
Ε!!!ϋπ!ιοο8 !ο ΕόιτόΕ. Α! !ιεποο-!ι!το! πω! οε!Ε πιο8·, 
!ιοΒν ποιπ! !ιεπΕέιτ Δ. ΕοτοοΕοε!όποΕ, Εἰνο! Ιιοεοιεε ΕεΡ 
οεο!ετ!ιεπ νο!τ, ε!ο!Βε! ε!!εοετ πιει· !επιοι·νοπ, εππεΕ οιο 
ιπο!)!οε !ιοοεί!!οτοι·ο πτεο!τιπεπ)!ε!τ !ϋ!ο!!!ι! όοινο8!ιε !ο 
το!!οε!τἱ, πι!πτ ε' ιποππ)!!το ε, πε!ε τει·τοττ Ροπιο εποε). 
Δ.πεΕ το!ιετ ι·οπτ!ειοι!!πτ !ιονοι·ϋ ΡοπιοποΕ Εο!! !οππί 
ε! ΙιεπΕει!πε!. Α` Ροπιτει·! !ι!τοΙπό! ο!!οπ!ιοπ ε' !ι!το!ο 
ιοττποΕ πο)! Ενε)οιετ)ε εοιπ !ιονοι!, πιοΒ· !ε εππ)!!. ΠΙ!ω· 
!ιε ε' Ιι!τοΙοιοο! εππιιπε, πιοι!!!!8 ό τ.!. Εοιοεο!' Ιιοοεί! 
Ιοτοτο 1ο! νειι Ιιετε!πιεινε, Ιο νο!πε ε!τε!ε τόνο ε!!ιεπΕ' 
Ιει!ε)εΙιε, Ιιονε ειϋΕοοΒο” οοοτο!εοπ οοεΕ !ιο Εο!! πιει! 
Εο!π!ε. Μεο ΕΕὶΙϋπΒοο8 ει, ποπ)! ε' Ιιεποο!ι!το!ποΙ ε” 
Εϋνοτο!οετ !ό!ί!!!ιε!ετ!ό ιπ!πι!οπ τοπάο!πιοπ)!' το!!οο! 
τοεοι!ο ίι!τε Ε!!Ιϋπ ιπο,<ι,! Εο!! Εοτπ! ε' ΙιεπΕεττ; ε' Ι.ιοπι 
τι!!! !ι!το!πο! Ροτ!!Β πιο πἱποο ει!!Εοέ8, πι!νο! ει επετε 
τ!ο!οιπ πιει· ε'ειεπι!τεο' Ε!π)!!τεεεΕοι· ο!ό!ο8οεοπ πι!πι!οπ 
ΕϋνοτΕοι!ιοτϋ οεοτι·ο πιο!! νεπ ετ!νε, 'ο ει ε!!πι' πιο8 
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οιϋπτειόεο!8, ιπἱ οεει!ι ει' Ιιειοεο!ι' ιπσ€ΒιιΕι!επι πιο" ει' 
πἱτο!οιεττ' ΡοπτεΙ.!ειπε68:ι π1ἱειΙ.τ τϋττόπποτἱ!ε, απο€νά!τοι 
τειτπἰρποτπ πιο!. ο 

Ε8ΥΒεππεεοπ!ἱτ!πιτό!ι !:0νέ!)!1ύ. επι! ἱἀοἱΒΙοπἱ πο. 
οεϋποιόεο!ε ει' νε!!ιό!ι' ιὶἰεοοπιόιἐιεἐνει!, ππο!!γο!ε!κο! ΜΒ· 
ει!έι!:Β ει' Ιιετοε!ιοι!ϋ οεει!ειι€μπ εοΒ!τ!ιοτ τπει€έιπ, πο. Μι· 
το!επ !εόειΡόπιτο ναπ ειπ!ωόΒι-:. !)ε ἱττἱε πονοιοτοε Ε!! 
!οπΒεόδο!εοτ το!ά!ππ!ι: 

1. Α' Ρόπιτάτἰ οιάπιπέο!):ιπ ει' Κό!οοϋπιδ οεο!τ οπ 
πγἰ δεινοδτό! ω! !ιοιπειτο8:, ο., πποππδότ ειπ!ιεό!ςέτο 
να” !πιειπέαει ΐοι·άπ. ° Ν 

Ηπα. ο!. νει!ει!ππο!ι νει€γοπ Η!) Πω: νέι!τό]ο, 'ο 100 
Π. !ιόειρόπιτο οιί!!ιεόΒο, οι ο8όει νέ!ιότ ά!εοοπτόιπιτ 
:πο !κε!!, 'ο ο!) Η:όττ ὶπ8γοπ πω! ει' Μππειτοτ. !)ο ω! 
Ρόπιπέιτ! πω Μπι, απ; 100 Ποτ νοειοπ Μ, 'ο εδω: 
πω!! ποιπ ω!. 

2. Α' Ρόπιτέιτἰ ειέιιπ!τοε!πιπ ει' νο!ό!›ειπ Ώνα: επιπ 
πιό.τ ει!ιοτιπ!!!Υ 6οινο8ο!ώοπ Βιετ!ιοι! τόειοπΕἱπτ ν!εειο. 

Πει ο€γ !ωποε!εοε!ό άπο 887 Μ!) Ποε νέι!τό]άτ: «Πο 
οοπτύιτει!!ει, 'ο !ισ!ποΡ νοτοτ!ειππ! 150 Ποτ ΚΑΡ , ποπι 
πά!!εποψι 1ποΒἰπτ ν!εεια, ,ο α, !ωιππειτοτ ο ππο8θιοιτε, 
ιπ!πτ!ιοΒγο, ά!εοοπτόιοε!ποτ !ο!1πιτέι!ε απο)! ο!!Υ ειππιπά 
ω, ππἰτο ειπΕεόΒε πἱποε. Πει Ροε!!Β Ρ6πιππ! !πτο!ο 
νεπ, πιο !εἰνοειοπ 150 !τοΙ:,>”ε πο. !ιο!πορ !ιοιέΒο 36 επ 
πγ! όοινο8, τόμοι! ΒοΒιοτἰ, έε ει, Η!) Ππει!ι οειι!ι ο€Υ 
παρ! !πιππειπόΒει Επι!! οι οΒόει ππνο!οτ. ι 

3. Α' Ρέππα!!! πἰτο!!›επ ει' !πτο!ειοττ ει!ιοτπ6πγειοι· 
"εποε !‹ἰ Ρόπιτ ει, Βειπ!από! νο87 !)008ἐΕ!18! νὲ!τότ :ειπα 
οι ει!!ιπάτ ϋεινο8' όττοΚέἱ€, 'ο ει' πω! εο!πει εαπ παι 
οἰτποςῇει ε!; :Με πει ΜΙΑ!!! νέι!τότ ά!εοοπτόιωτ , πππάοπ 
πγἱειοτ πότπἰο πο!! ει' Κεάνοιπιόπμ, 'ο ει'!1απ!ε, πει Ρέπ 
ιο, !πιειπά!ειτο ιπάεπιτ επτΒοτϋΒΒ να” πΪοτοεό8εεεΒΒ, 
68: ο!πτειο!τ!ιατ3α. Αισπ!όνϋ! ει' νά!τόπει!ε, πἰτε!εεεό€ο 'ο 
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Π:.ατέδεαόΒο Π-:ΙϋΙ, νἰιε€αΙατοπ ΙιεΙΙ ατιτιειιπἱ; ιπἰτι α' Ιτά 
ταΙοιατ.τ αι·οΙεϋ αΙΙ:ιι]αιιαΙ Μενα Ματ τιιΙ νατι. 

4. Ρέηιτατἰ ΙιἰταΙτιόΙ α' Ιςὶνενδ οεαΙιέν' νὁἔόνοΙ ΙΙ 
ιετΙ α, Ιιαιτιαιοτ:, νέ.Ιτό-τΙΙεοοαιόιααΙιοτ αΙϋτε ΙοΙ1ιιιιαΙ:. 

ΠτοΙ]ατα πιο,·Ξ; Ια:ΙΙ ]ε8νειι1Ι, Ιιο8ν οτεια8οε Βότα 
Ιο2νόπιντ τόνο ΖαΙοΒΒα, πιιἱηάοιι Ιιειαεεέ8· ι1όΙΙιίΙΙ ιινἱτ 
ταιΙιατ ιαα€έιιιαΙε αΙεατΙ‹ἱ ΡέηπατΙ ειαωΙιαετ, πιἰνοΙ αι, 
οΙΙν ιαΙο,<ἔ, :κή ΙοΒοιτ Ρόπιιό :οΙιε:ὅ, 'οι α” 11επιίΙιατύέ 
αεετόΒεια α' ΙσατιΙε ΙιαΙαάόΙα πιέΙΙεϋΙ εΙο8ατ ναΙιοτ. 

ΠαΙΙΙιΙΙι ω. αΙ νέα 8πήιΙι λεΙαιτιοτ,α' ροΙἰιἰοαοεοο 
11οιπἱα' ηπα Ια ιιτοΙότε:Ιου Ιτό]ατ, πΙΙΙεόΡ ίοε€ἱ α' ]εΙΙοππι 
εεττ τωιάαιοτ' ετοεΙωόπινοΙ€· ΒοοτΙιοτΙτα Πάπα. Ηα Μέ 
ιετϋιιΙε ἱειαόΙΙόεοΙιΚεΙ ]ατακιά Ια, α: οΙναεό ο' 9.ατ€ν, Μπιά 
ΙόνϋΙΙ Γοιποα έα νΙειοιιναἱτΙΙιτα αΙΙιαΙιι1α:Ι1ατό νοΙταἐττ 
ωο,ςΒοοεαταηά. Ι Δ 

,,$οοτία' ΙωτοεΙιοόέεο, ΜΙ πια ασια ίοΙοπο παΒ·ν, 
πιόΒ εοΙεΙαιΙ οεοΙώΙνεΒΙ: νοΙτ, πιἱἀϋτι α' ΙώίαΙεϋ Μπήκ 
τατεαεα€οτ αΙαρἱταΙε; 'ε παπι τατεαεα8οΙσιαΙα Με ίΙιότεέι' 
8ϋΙε Ιω: νοΙτια, Ιω Γο8ΙαΙΙιοἀαεαἰΙιΚαΙ ναΙτόΙι' αΙΙ5οοιιτό· 
ιαεέιτα ειοτἱτΙιοιαηαΙε. ΒτιπόΙΙΙο,ανα ῇοἔνεΙΙ‹” ΜΒοοεαταεα# 
τα ο8ν πὶαε ι11όάειαι·2 8οιπάοΙατιαΙι Η: πιἱειετὶιιτ, α” πάω; 
πιονο2όΙ:, ΡέηπατΙ 52απΙΙ:αεΙ: αῇατιΙαυαΙ:, πω: η), Μιο 
11νοε όεενε8Ι8 (Ρ. ο. Κατ να8ν Ιιαι·οτη εισαι· ΓοκιτΙἔ) :ααα 
ΜτεΙαιόπιοΙε αΙκατΙιΙΙ:, α' ΙαϊΚότεάΒτεΙαπ ΙΙἰτεΙϋ όε3ό Γάα 
νὅ ]όεια8ιι Ιεότ ετ.επιπόΙντ τιι‹Ια ΚοΖοεααΙ‹ αΙΙἱτατιἰ, ΙιοΒν 
Ι1α α' Ι1ἰταΙοιοιι δεινεἔ`Ιιαταταἰη Ι)εΙϋΙ αΙαἰτιπαιιτινἰ Ρέιπτ 
αΙϋΙε8οιπεΙα ι·ιεΙά, αΙωΙτωΙΙαοτΙ ίαΙαιόΙΙιαετα τϋτνόηνεε 
Ι:αωαταναΙ ε8νϋπ νΙεειαθιετΙ. ΙΙΙνι1εωϊι ΙιἱτεΙειόεεΙιετ, 
απ Ιιἱειοι11, ει' νἱΙἐἔ, Ι(ϊιΙόηΙ:ιόιϋ τόειοΙΙ:επι Ιανό αΙκαι· 
πιοΙΙνΙΙ: ΒαιιΙ‹ να” ΒατιΙςατ πινα]τ (??) Ι)ο :ποπ Ιεϋιπινϋ 
ίεΙτὲτεΙεΙ‹, πιοΙΙναΙε αΙατΙ; α” Μπα ΒαιιΙιτατεααέἔοΙζ αΙνίει 
ειαΙΙιετέετ οΙΙ'ο8αά]αΙε, α' ωαιιιινἰΒεα πιάσω, οιεΙαιοΙε 
εα]ατ.αΙ, 'ε ταΙαπι ω οΙ‹α νοΙτ παπά «παπι τίπτεαεααοΙε'παεν 
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ίΞιόι·εό,ε3·όοεΕ, -τοἰοά ειιοο ΜειοοοεΕ, ιοἰτ ει' τεττοποέον 
πιετἰτεττ Βε1όΙο. 

Α' ΜοεΙε ΠΙν οειοἱἱ ΜτεΙο νεο :Ποια τέο·εεεέι€οΙι' νει 
Ιοιοι-:ΙΙνἰΒόοὲΙ, όε ΡόΙάοοΙ, οπο· ΐοοτουνεειοο Με. ΜΠ 
εεδο, σπα-ιο ϋεινεἔετ τέειεοΜοτ Βιειοετἱ νἰεειε, ει' τέτ 
εειεέι€ ει' οεἔν όεενο8' Βεοιε.τ3εοοΕ ετέιονοε τόειέτ Διοτι 
:οφ οΠο, οιεΙἱνεο ποἱοἀεοἱΙι Με `όεινο8 ΒείἱιοττοτἱΙ‹, Ιε 
ε2εϊοοινέιο., :ΜΒ οι ο8όει ο: νεο ων ποόάοο Βιεενο. 
Εοοό]Γοενει τοἰοἀεο ΚετεεΜεἀὅ, ε6τ πι:-13(1 τοἰοόεο ϋιότ 
]όοεΕ Μτ3ε, νεΙϋΚΠΙν Ρὁοιιἐιτἱ ειἐοιἰτἐιετ νἱοοἰ, ,ε ειόττ 
ἐτάεΚϋΙ:Βεο ΑΠ, εποε' τέιτεοεέδοΕ, ΜετεεΚεάόεότ ε!όεο 
Βἱτοἱ οι έι!τεΙ, ΙποΒνιῇοἔνεἱκετΝποἰοιἱοο ΒιετόεεΚΒοοΕόει 
εέΒΘεΙ εΙΓοΒοά36Ε, 'ε οοΞεοΜο: ἱε, ΜΜ~ε νεΙεοιἱ Βάσ 
ΙνέειιΕ νεο, εττε·ΒἱιτοτοεΙ‹. Α” ΒοοΕοΕ, τοἰἀὅο οιἰοιΒο 
τοΠκ Ρόοιόττ ἐ”οΙνοτοοάοεΕ οοιέ]οΚ,ειτ τεοἀειετἰοτ εο]άτ 
ῇεἔνεὶΙιΒεο εΙὁΙε€ιἰΕ οεΜΙ‹. ΕιεΙςετ ει' ΜετεεΒεάόΙ: ε' 
€νέιτοοΒοΕοοΕ ΒΖετἰΙ:, ει' €νέ:·οοΕοΕ ΕοΙοπέέττ 'ε έΙε 
Ιεοπε2ετεΕόττ ει, Γ6!όόειοΕοεΕ, ει' Έ6ΙάόειοΕ ΒεειοοΒέτ 
Μπι ει” ἰβὶᾶεεοτεἱΒοεἱε, ει” ΐόΙάοεοτοΕ ει' ΜετεεΜεάϋΕοεΚ 
ΒιειἰΙ: νἱεεπι ει' τ6ΙϋΙε Μφοιτ όΙοτΚέονεΙοπἱ 'ε ίόονίΙΖόεἰ 
ε2ετε]τέττ 'ε ει' ΚετεεΚεάϋΚ νἱεειειτότἱτἰΚ ε' ΒοοΕοΜιειΕ, 
Ιιο€ν ο' ρόοιτέιι·ἰ ειἐωἰτὐειιΒει ΒἱεἔνεοΙἱιεόΙ‹, ο να” ει' 
πιο: οι:τεΜο Μ5ΙοεϋοϋπεΕ, ΒεΙντετεἔνέΕ, εεε Με' ει' τοτ 
τοπιέιονο:Πι οεοι€οεοι ε,ε;όει ρέοοϋ8·νε οιο!εοΑΙ ίοΒνει Κε 
τἰοΒ. Ιοοεο νεο ποιο τέτεοεοΒοΕ' οο8ν Μετεεετε. 

ΕΖεο Ρόοπέιά ειοιοΠέεοΒούΙ ί”οΒνει ιοἱοἀεο Μοτε 
Μεάϋ Βοο:ΜΜτετάε οόΙΜΠ οει€νοΒΒ ἰἱιότεἐ€ετ ΈοΙντετ 
Μο, ιοἰοτ ποοεΕόΡ τεοετοέ.Ηε νεο ΜΗ; ΜπεεΚεάϋ, εἔνἰΚ 
βοοάοοΒοο, ει' 1οέιεἰΙ‹ ΕἀἰοΒιιτ€ΒΒεο, Μ!! ο€νεοειοο 
οετοϋ ΕετεεΚεάόεΒοο, εΒ·νεοΙϋ οΙειΡ€6Κότ ΐοτ8ειτοειΚ, οι 
εἀἰοΒιιτἔΜ ΜετεεΕοάὅ ΒοοιΜ$ιτεοΞε οόΙΜΠ ειόΙοεΒτε 
τεήεειτοοτἰ ει' Ιιει·εεΜεάεεότ, 'ε τϋΒΒ ειοΒοτε ίο8ΙειΙΙιοά 
τετΙοιτ, ποιο ει' Ιοοἀοοἱ-ΒοτοεΕεἀϋ. Α' Ιοοάοοἱ Ιαπω 
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Ιωά8ιιοΕ ὅτὅΗώ ]όΕοι·ει Ρότ12δε2ε!78έεΙ:Κε1Ιν8Π ει' πω. 
8ο. Ιάόέι3$Β:ιη να” ει, ΒεκιΚέιι·]άόΒοη, Η :ιιέττ τιοΚἰΙιει 
ω:1.τοτ τιεπιθιοτ, τεττειιιἱ, Ιω” :Η 6!τειΙει ΙιἰτεΙΒο νόεάτ 
Ισα ]ανειΚέττ επϋπτειοπι έτΕοιό ΚόνετοΙόεεΕπεΕ οΙεἔεΙ: 
16Βοεεετι. ΤεἔδπϋΚ, Ι10ΒΥ που δεινοΒ· τοπιε:Ιοεοιπ 500 
Μπιτ. Α' ταΜέτέΒεπι ππἰιπάἱἔ 600 £ωπ ὲτὅνο! ΒενεεεΒΒ 
ίιτιιιιειΙε Με!! Ιοιπιἱ, ππἰιιτ ει' πιεηηδή Ιωτιε, Μι πισω νοΙ 
:κι ΙιέπιτοΙετι οι ότἰπιτειτ ϋεινο8ετ Β:ιειυέιΙΜΒιιιιιΙ απω 
ιιἰ. ΤοΒγίΠι ΓοΙ, Ι10€Υ ό τοτιἀειετἱητ ει' Ια-:ιόπι ίοτ8ό 
εΒ·όει ειΙειΡιϋΚότ, νειἔγἰε ει' ΜΜΜ ΐοι·Βό εΗΡιόΒε όπο 
Ι:ϋ ἀτιιΙιειτ άνευ Μ εΒγειετ ρόπιπό τεειἱ.ΜἰτιτΒοἔγ 11ε·]ά 
ω? Ι138Υ ϋεινεεὅετ Βεειι·ιάΙειεΙειιυΙ ΜΗ τειττετιἱιι, ε” 
ένω έ: 500 Μπιτ Με Ροι·1:όΙεεϊνεΙ ΒενεεεΒΒετ Κα!! έσω 
:Πεμ πιἱω: Εί1ΙϋηΒοη. Ιΐνἱ πΥετεε68ότιοΙ: Η ΙιενεεεΒΒ 
πια-Πι ΙιοΠ Ιειπιιἰ ωιτιγἰναΙ ει' ιποηπιγἱτ επι 500 ίοτιτ. άτα 
ΡοτΙ:όΙαι εΙειάάεέιΒόΙ εΖοτειΒοτοττ νοΙτιει; ,σε ει' πιέ.Ιει εΙυ. 
άεπιάό ΡοττόΚέιΚειτ -Βόειἱτϋ επ1ΒοτοΙδ ειέιωέπειΚ Ϊ8 Ιά 
8εΒΒοο!ι ΙιεΠ Ιεππἱ' πιἱτιά ειιοΚένειΙ, ΜΒΜ; σε ΜπΡτὅΒο 
500 ΓοτιττειΙἰ επιροτἰτἐεα ΐοιεςιεΙΙ:οάτα$ΒειτοτΙ: νοΙτιει. - 
ΜέείοΙϋΙ :ιι επΠι1ΒυτΒΜ ]ωτοεΚεάϋ πεπι- τπτ ΜΥ τϋπό 
ποτεε ΒόνετοΙόεοΚ' Κἱοἰόἔἰτέεότε Ρόπιιτ_Ιιονοι·νε. 'Πε 
εεειΙειι€μπ ]ϋπε:Κ Ιιοιέι]ε, ει” ΒοηΙ;ΜΜ Ρόπιιτέτἱ ειἐτιπἱτέμ 
ειΞΒόΙ εΙόἔἰιἱ Ιιἱ,'ε ει”ΙώΙοεϋη:ϋπ ϋε:νε€ετ ΑΡτόάριιΙιἱτιΙ: 
ει' ιπἰητ ει ότιι!έιεΒόΙέέηιε !ιοτί1!,νἰεειεθιοτἔετἱ.Πἔγειι 
επιηΥἰ πΙειΡτϋΚόνεΙ τοΙ1άτ, ΕοοιΙ:έιιωτω ιπόΙΚϋΙ ει' ταΙεώτ 
τεϊΒειιι πΠιιάειι ΜόΒετι κιωδγοΒΒ πιετιτιγἱεὁεὅϋ Μπι τειι·τ-. 
Επι, :Μπιτ ει' Ι0τιτ1οΙ1ἱ ΜποεΚεάϋ, όε τιει8γοΒΙ› ειέιππιι 
ἱΡειτοε οιυβετικ:1ι ειόΒετ ΈοΙχνάετ άοΙΒοΕ;. Ιτιπιεπι πω ξ 
ΠΑΩ, ]ονειΙοιυ, ωε!ΙΥ 62οι1 ΚοτοεΜάόε' πιοιτιόΒόΙ ει' Μη 
Βοι11έτητα ΙιἐιτοτηΙἱΒ. χ. 

Απ νέΠιοττιό να!ειΙιἱ, Ιω” ει' νέιΙτόΙονοΙεΙθ ἀἰε 
οοτιτόιτειτἐεαΒεΙἰ ΚόπηδπϋεόΒ· ὐτιἔοΙ ΚετεεΚεάόηεΕ ει' από: 
ΚοτοΗκοόϋ ρέπιτότἱ ειἐττιἰτεἰειἱνειἰ ι-:ωτοτ ἐτό ΜιηοΙωοτ 
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οιοτοι. ω) Βο 3πεοοπ οοιϋπππο, πο!" ο' εοοτ ποτοε!ιο 
ι!6 ο' νο!τό!ονο!οἱτ ιέρεια ο!!)· πϋππΥπεό%ο! ε!!εοοπτόι 
τοτποπο, π1ἱπτ οι οποσ! !κοι·οο!εοόϋ, 'ο οιοπ οπο ροτ 
!ο!ιπ! ωοΒ ο' Ροπιτοτἰ οιοπιποο” !ιοπγο!ιπο!νο! !ο Μο." 

Α” εοοτ ποο!ώττ πο! ποιόε ο!ι ϋειτϋπιἱ ο' Ρόπι 
τοπ! οιοπιποοπο!! οο8οτ!' τοπιο! €γοποτἱππ πΥπποεοτο 
π. πι. ο' εο]οτ ποειοπ οο ο”π!ιτοεοο8.Αι ο!οότ ιποτ οπο 
!ίτϋ!ε, ππἰοιοτ!πτ Ρομπ πἰποοεοτοεοποπ οι οι οἔ7ἱ!€ 
]ο!οεπ οεοτοτποῇο, 'ο οππγἰτο ἰο Βοπάοο!ιοάποπ πο ποπι 
ο;!ιι€π!οοοτό!, ποογ ο!!7 πἰτο!οιοττϋ!, π ονοπ ο; ποπ! 
ποοιπο!]ο ο” ποπ! π7ιήτοιτ !ώπγο!ιποτ, ο' ποε!νοιιποπγτ 
!οεοτΙ: νἱοοιονοειἱ!η ,ο οππο! ότόπποεΕοππ οιππποτο!πο!ι 
1ο!ο, τοπιο! Β·γο!;τοπποπ πρι! Έοποποτπο! οι·ειοπ)·οπο. Νοιπ 
τοοειί!!: ποιο:ποδγ ιπἱπό! ΡοπΕοοοπποπ ί!ιοτ;ιποπ οπποπ 
πἱποο !”οποιοτ.Ηο οοιο νοπ, ο” πἰτο!οιοιΕ!πο€ο ἱΒ7οπειἱ!‹, 
π1ἰπτ!οπ πό!!‹ἰ1!ϋιποτϋ ϋοινοἔοοεποτ πηρα οι!οεεο€ο' Ιο 
τονοοοτο ο” ποπππο νἰππὶ,ποἔγ ποιπο!;οτ ο!‹πο!!‹ϋ! η” Β! 
Με” 5ο Βιοεεοπ; 1ποεΓο!ϋ!ο”ποπ!‹οι· ἱο ειοπ·πιιο! τοι·πο, 
'ο πο !ος!ο, ποθ”, τοοι ίιτοπ !πε!ιι!, τϋετοπτ πιοΒ·οιό!!τ]ο, 
,ο πο οιποι ο' Βιοτοοεο! !ιοοπο!ε ο” ποπειοτἱτὅ πιόόο!ι 
οιοππο!·οπ; νοππο!‹. Ε' νοιοτ ο' πποεοό!π ἰπἀοπτο, ο' 
πἱιτοοεοἔτο. . · · . 

Α' εοοτ τοτνέπγο!ι οι οάόεεοΒ' ωοΒ·πιο18.οιόεοποπ 
πο€γοπ οιἰΒοππο!‹. Α' πἱτο!οιϋ τω! τοποτἱ ποιότ οε!όοειΒ 
ποπ ο!τόποπ'ο πο!το πτέιπ ιπ!πι!οπ 6ο, ότοπϋε, ο!‹έιτ οιοτ 
ιοπποπγοο, οιόνο! ποι·ιπἰπϋ τιι!ομοποτο, τπἱο :ΜΒΜ Μο 
!όε!Μ.οτ!. Νοἔγοπ οοΒἱτἱ!: οι οπποπ ο, ποξ.;γ ΡοπτοοεοΒ 
8ο! νἱττ ἴοπνϋ.ῇό-!οἱετι·οπιο!‹; Ε!" 3όειοιι.ς (νοτοεἰ νη)! 
ίο!ποίποι πιο)! ΐὁ!ὁπὶττο!ε)ιποὅνοεοτ!οεο εοιπ οτ! ο!!οπ 
ι!ό 'ο πἱιτοε ]οδοτ οάε!!8,Δ πώ;; οι οτοι!οετό! (ἱπττοἀιιο 

 

Μ) !·Ιοεγ οι ποπ π" νοπ, ο' ρ6πιτέι·ἰ πἱτο!πο!ε ο' ἀἱοοοπιὸιἀειοΙἱ 
ο"πονοτοεέποπ, ΜΗ: τοπιο) πω! ΜΒΜ οι ο!νοεό. 
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Πο) αιόΙό οΙ‹ΙονόΙ (που: οι1: εοἰεἰιιοιιεΙε ΙιἰνιιαΙε) αιοιι Ια 
Ιετ1·οιιιΙ:ια Ιιε ποιο ὶτατἰΙι; α' ΐεΙςνόΙόΙιοΙΙ,ιαΙοξ.;οείταεο 
Ι:ατ ΙιαοοιιΙόΙώρ ιιιιικ:Ι Μ: ΙεοΙΙ ἱτιιἱ, Ιιο€ν άτνύονοεοΙε 
ΙοΒναιιοΙ‹. 

Μιάότι πιατ ει” ]οεια8ΙιΙττοΙ:οε εΙαιΙόεοάνατι, Ιιἰ 
τοΙειόἰ ιιια8ιιΙιιιαΙε τόι·νέογεεειι ΙόνατιιιαΙι οΙι-:Βοτ ιότατιιΙ: 
αι όαινοϋτΙιόιό ΙιόνετοΙόεοΙε παπι α' Ι;ότοΙοινόπινοΙε, Ιια 
ιιοιιι α” ΙαιεττοιιιΙ:ιαι ΙιοἱταεοΙι” Ι‹οΙὁεεἰ ειοι·ιτι!: 
εοτοιτατιιαΙ‹, ιιιἰειοτἰιιτ α”Ιζι οΙεόΙιεπι Ιταττα Με, οΙεόΙιεπι 
Ια εΙό8ΙιτοιΙΙι Η α' τοιιιοΒΙιόΙ. Ειοιι ΙαιεττοιιιοΙιατ Βόι 
ΙιεΙνοιι ται·ι]αΙι οΙΙν ιιιόόόαΙ, Ιιο€ν αΙιέιτΙει ιε α, Ιοἔιια 
ενοΙ:ιΙι Ι‹όιιτινϋεόΒἔοΙ ΙιοιαιοΙε ]ατιιΙΙιααοοιι, Ια αΐ ]όεια 
ΒοΙι' τετΙιοΙτετέεοΙτόΙ τιιι:Ιοπιατιντ νοΙιεοεαο. 

Ειοπι ιιιτόιΚοάόε α' ΙιαιιΙαιαΙι ιιοιιιοεαΙ‹ αιιονΙΙιατι 
αιοΙΒαΙ, Ιιο€ν α” ρόπιιτατι ΙιΙτοΙοιόεοΙδ οεοτόΙιοτι αι ει. 
ΙἱτοτΙ: ΙιαιοεοΙδ ιιιἰΙεόΡαΙΙαεατόΙ τιιο88νόιόόέετ αιετοιΙιοτ, 
Ιιαιιοικι ΚόινατόΙοΒ ιιια8αιιαΙια' ΙιαιιΚοαΙε ΙιἱτοΙέτ εϊε εοΙΙ 
εΙαι·Ιταεατ ΐοιιιι τατ1]α. Α, εοοτ ΙιατιΙιοΙι ιι€ναιιίε, Ι‹ἱνόνότι 
α' ΓόΙοΙ›Β αεΙοττ πιόνεοι·Ιιαιι ΙειδοΙόΙ πιονοιοττ Ιιέιτοιιι εια 
ΙιαάαΙπιαε τέιτεαοα8οτ, Παω α' ιιιοΙΙνοΙι Μάνα Ιανό ιια8ν 
αΙαριόΙιόΙιΙιοΙ ΙιἰτοαΙ‹, πιιιιιΙ ο" ειαΙιαΙνοινέιΙα, Ιιο8ν 
τόεινόπινοεοΙΙ: ιιοιιιοεαΙι αι αΙαΙι·τ όεινε.8ι€, 
Ιιατιοιιι ΙιατατιαΙατιοΙ α' ΙιαοΙι-ιιιιοεΙοιι Ι‹ότοΙοι 
τοτέεοἰτιοΙι τοΙώιιτοτόΒόΙ ιιιιιιτΙοπι ]ονιιΙει€ εθν 
ότι οι ΙεϋΙότιΙεϋΙόιι ]ότ έιΙΙαιιαΙι. ΜἱτιτΙιο€ν α” Ιππι 

.ΙκοΙε' ό ο α'πιιι α' τόεινότι οει:Ιι' έιέιτιιατ έα ειοοιόΙ·οΙι; α Ϊ 

ΙΙΙοτΙ, α' Ιεἔιια8νοΒΙ› πινἱΙνατιοεεαἔἔαΙ ίοΙντατιαιΙΙε, πύο 
σΙοιι οιιιΙιει· Ιιόιινοπι ιιιο8τιιάΙιαι]α α” ΙαἱεττοιιιοΙιΙιόΙ, ιιιοΙν 
ΙνὶΙ‹ τόεινόπινοε ΙιοΒν «ΙΙΙ, 'ο α' ΙιατιΙι ΙιἰτεΙοιόἰ ω) ειΙΙΙι 
ΜΒ' οεοιόΙιοιι αι οκοοιιτΙοτ ιηΙιιιΙΙατια' Ιε8ναδνοποεαΙιΙι 

 

46) Α' ΜΠΕ' ΙιίτοΙοιόι α' ΙοἔγΙιΙτωΙιοεοΕ, α' ΒοιονοΙ ώ α' ΜΠΕ 
(ναΙιόΙ.ιοΙΙ) Ιππόινόιη·οεοΙ. 
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ιέεινόονοειε νιειΠι Μ, ει' Μ :ποιο οι:ι_ιά ει' τϋΒΜ οικο 
ιιι νεεπο ιοιιΒιι-ιοιιΙι ειέ8τότοΙτ. ΠοΒν οπο νοε2όΙν οι: 
ότιε, οιἱοάεο τέεινόονεεοειι όι·άειιέΙιεο Μι, ιΒιιι€οτόι' 
νιΠειεοτι-ιειιΒιιο'ε ει” ΒιιοΙι' ΙιοτιιιέονιέιεοΒιιο όνοΙιοἀοἱ, οι: 
ιιοΒν ει' ονοτόειΙιεάέε' ε2εονεάόΙνε ει' κοπο οιεΒἴοοιο 
ΜεοαΙι (πο, οιεΙΙόΙιεεεο οιοοάνει, ει' εοοτοειΙι οπο· νόιό 
Ιιειι νεο) 1ιοιΙοτειιο τίι1ιοΒιιό]:ι. 47) 

τπτ 

47) Μἔ)'ΕΠ οι ΙιεΙνε π' &οι:οοτόιόε' όε ρέοπόιἰἱιἱτεΡ ΙιεοΜιοιἰνἰ 
επον:ιΠι' εμΒοοιιιιεοοΙιτάεάοιιΕ: 

ί. νάΙτι3Ιενειειι' εΙεὸἔό€εἰ: α) Α' ρόοειάτι ΜΜΜ, οι ατεν 
επι· οιεΒ πιο ειιΙνει, ιιεοι Μια νἰεειιι "οπο, ‹ιε ιι' ιΠει:οοΕ6 
20ο νέιΙω' ἰὰοῇε ¦ιιιιιι:ιι· Μτε!ιΙι, 'ε ειιι.6ο ο' ΜΜΕ πιο τουτο 
οι ιοεδιοι ιΙἱεοοοιόιοἱ. ό) Η:ι πι' Βιιιιιιιι:ιιι Μι·ι;εΙοο Ρέηπε ν;ιΠ_ 
ειίιΜιέ€ε, ο' οιιοοιιώιοπ νέΙιόΜιι: οιει:οοτόπιιοπήο, 'ε ΙΜ· 
ε' Μ:Πό 6εινεμιιιιεΙ οιειΒάτ οιιιιωμ, «Με ει, _ ΡάοΖωή Ιιῇωιι-ο 
Μο” Ε6Ισε6οϋΚέιτ ο' Βοοείι!ειεε :ιάόει ιιιεεεπόΙΗ:ιοι πιο Ιειιοτι 
ο) Ιιεάειέ€-νο,ςν ιοΒιιοάειιοι· ει' Ρέιιπάι·ι ΙιἰτεΙεπττειι εΙιδ!ιοι 
οποιο ω” νεΒνεοεΕ Μ ϋεινεὅεΙιετ; επειιει @νεο ο' Ιιειιιιι ιο 
€νεΜιοο ω;ι Μ, ιΙε οποιοι, οπο; ΙεΙιετ, ΜΗ Πιέ8 όι·έι!κιο οπο 
νά!τιιοἰ ΙιοιιιΠη εΙΙειιΒεο ο' νιΠιόιι' τιιεοοοτόπιεέιναι ετοι·ιιΙιεάε' 
ιάε]όο οιιοιΠ8 ιοε8ιεοει ειοοιιι. Ο 

2. Δ' ρέοιΙ:άι·ι Μισο' εΙεόεό;ει: α) Α' ρόοιτέι·ι Βἰιοἱόιτ οιι 
ΒνοΒΒ Μιιοιιτοτ ειοΜειιι νοοοι, ποιοι: ει' νά!τόΙενεΙειι' ιΠει:οιιτό 
Μπέκι. Ζ») Α' ρέοπέι·ι ΜιοΙ ιιιι·ιόε έε ιοιιι€ειςν έΠοιοΙό εΙό 
Ιεεπεειι' τοι·οιόειειένει Μι·νέο, ει' ιι6ιόοεέέιτε Με" ῇδιεἘρὲ 
ομΒιι ιι:ιτέεο, ει: ιριιι·ι; έε ίιιέι·εόεει: ἱοΜΠιΒ εΙόιοοιάΜιι, ιοἱ 
ιιειε ΜινοΗιεπόΒεο ει' ΒιιοΜ·ιι ιε ]όιέ!ιοονιιΒΒιο Μι: νιεειιι. σ) 
Α' ρόοπέι·ι ΒιιοΙεπττοιε επι·οε:ιΒΒ ΜιροεοΙειΠ:ι:ιο νιιοοιιιι ει' 
ΒιιοΜιοΙ, εοοόΙίοονιι ι:όΗΠι τοΙ!ιετ.6ιει; ι€νοΚειοεΙι ιοΒιιοέεο!ι:ιτ 
Βέτοιοι, 'ε ει: ἰοιέπτ νἱι·ἐΒιέε:Μ Φ:Ιόιοοιιιιτιιι. ό) Α, Ρέιιιτείτἱ 
εΙδΙεμέεο]ι, ΐεΙνέτοιε ειίΠιεόε' -εεετάβεο ειιιοοιάε:.ιΒΒ έε Μιο 
ονοε:ιΜι "ώστε ΙοοοιιεΙΙοοΒειι ει" Ι18ο1 οοοοι·άΙι; νέΙιὸόιιἱ 
ρει·ίοΙνιιιο ΙιοεειιιιΙειΙοιοεΒ, 'ε ε" ίοι·οοιΙιτάε' εΙνέιόεο νεοι), σ! 
οιιιΙ:ιειι.Διιοι εΙ ἰε Ιιιιιιιιιιἰιιιιῇε. 
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ΗοΒγ Μ), οειΙοΙξοΙ‹ πιεΙΙοιτ ει, :ποπ ΙπωΙεοΚ' Μω 
ΙέετιεΙ‹ τοιιάἰτοτΙεπιοΒΒϋΙ ΜΗ! ΑΙΙειτιἰο, πιἰιιτ ειΜτ!πόΙ πιό. 
ευττ, Παπ οεειΚ ΚϋνειΚοιτετιιὶ ΜΒΜ, Βειι1ει1ι α' τεφειειαι 
1ἀε_ἰε)›ἰ2.οηγἰτ_ῇιι, ωἰειετἱτιτ ΙΊ98-Βεπι 68 18."Ζ5-Βου, 1ι1ἱητ 
Μειο ΟιιΙΙοοΙι ωοιιτζῇει, ωἰἀϋπ Ατι€οΙΙιοι1Βεπι ει' τειπέτ 
άρΙε ΒιιΙεέιε νοΙτ, ε” επ:οτ ΒεπιΕ εαπ εεεττ εΙ. Μοετ 
11οΖάτεΙιετ1ϋΙα οι Ι838-Μ ΡόΙάέιτ ἰε, πιἰἀὅιι ει' οτἱεἰε' 
ετε]ε ὶειι1ότ πισω Ιωιοπ ΒοοιΜτε. · 

Α' Ρόκα' εϊΙέι·ιΕ ΐοτ·έέιεε νοινέκι πιο8 ει' εοοτ Ιππι 
ΙεοΙδ νἰτιᾶἔιἐεἐιιειΕ πιεΙεἔ-ὲἔγἐιτ, όι1Μιατ όττΙποτϋ, ΙιοΒγ 
ύΠ21Ι1άό ΜτεΙοιόεεΚετ ΐοΕνό ]όΙα·ει, πιἱι οττ ΙιοΙτ !εϋΙοεϋιι 
1ιεΙε (άοειά [οειτ1) πενειι1εΕ, τϋΠΗι παπι νὲτΙπε-ιτιιἱ. 

Νο Βοηάω]υΚ ειιοηΒ:ιτι, Ιιο8Υ ει” εκ:οτ τοηάεπτ 
ππιἱητϋεἱττ εΙοἱιιιε που Μποεει88άτ ε.8γειεττε τιιοδιαιρω. 
Κάτέιτι νε18Υ Ιο8ειΜΒΒ ΓοιηεΒετό νοεπόΙΧότι ΕοΙΙοτΙ: :ιε 
Ιεἱ ἱε ωιιιιΙιιὶ, "ε ει, Χνιιι. ω» οΙε3όκι ει' εοοτ Ιπω!εοΙι 
κουτι νοΙτει!ι .ιιιἱιιᾶεπι ἰηἔωὶε ω5ΙΚϋΙ. Α' Μτε!ειέει ειΕΕοι· 
ΒόΒε:ϋΒΒοη ,Τα ΙιοειειΒΙ› Βειτἀτἰἀϋτε €γειΕοτο115Ε, ει' 
ἘϋΙἀΒἱττοΚοεοΙξ ει' ΙαιΡοπ Ρέιιιτ τετιιπόΒετ]ετι ΕἐιηεΙπιἱ 
'ε Έέιηϋιόεἰ τιάιΈγει]ί 11ιοεειετιόεότε ἴοτἀἰτοττἐιΙ‹ ΜΗ, 
:ί δοοΕΜΜΕ :ιἀάὶΒ· εοφ Κεάνειϋ ΕετεεΕεάὁεἰ ωότΙοΒ· 
11168 ]οΒΒειια εΠεπιε ΜΠεπιτ Έ ει” ΜιιαΕοΙι' έιΙΙ:ιΡοτει 820· 
τιιΙιιἱ Κειάνόη ει' ΒόειΡέιιΖιε!ἱ νάΙιάε οεὸΙεΙεετιηἰ Κε:: 
άετΙ:. Α' πω. οΙαοεεοέδ Βει1πιτ εΙἱειτιετι-ἱ ει' - εεΡἱετιτετ 
οφιι@ΔΙ1‹-:ε τυτἔὶάει νεΙει - ε2ϋΚεό86τ 'ε Μτάτι οΕιιΙνει, 
πάτε ΒατιΕϋΒ·Υότ ει' πιώ τόΚό!χτο. $πιὶιΒ υπιυεό8οεοπ 
ΜοΒΒεεΖὲΙἱ, πιἰΒόιπ Μετά οι ο8γοηεεεια ο” νόμο :ιΙειΡἰ 
τοτε ειγτἱ Β:ιιιΕ ΥΒΥαΙεοτΙατἱΙειΒ Ιςἰἔιιτιγοἰτιἱ ει” τόΒΒ Ιππι 
1ιοΕ” ]ιόΙοεότι ειἀἀεΒεΙἱ ταττο:Εοάάεάτ, (18 Με ἰε: π1Πώρ 
νίιΠοιόΙε μονοτόεε εἱτἐεεά. 

Α' ΒετότοΓ -,ε Ρόπιιτέιτἱ ΜτεΓ εἔγεεϋΙ: τοιπάειοτεἱ 
1Μπάειι ὶτόΙ‹ 'ε τειυιιΙ‹' ναΙΙουπἑιεειἰ ειοτἰιιτ, ει' ιειΙαιι·ό!εοε 
ΜΒ' όε ἱΡειι·' εΙόπι1οιάΜ3εει Μα δοοτἰει' Ιει!ιοεώκιειΕ Μ 
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Με πϋιοΡ 6ο ειοποπγ οειτο!γοἰτο πόινο ο!άοο'ίοττοεο 
ἱνο νο!το!ε. όποιο !ιο!ποττοιπ ο” Β!οπππἱ , !ππο!ι 
πονο ο' ρο!ἱτἰοο οοοοποππἰονο! τοΒ!ο!ποε!ό!ε ο!όττ ποπι 
ἱειποτοτ!οπ, 'ο ο” π Ρτοππποπτο ποινο π, 1π!πε!οπ 
πο” ποπ!ςῇοἱ τπο!!οττ, ποεοπ!ό ἰπτόιοτο!‹' πἰοπγοτ Ϊ!!! 
άο!πιοεοπ !οτει!π οτοιππ . 

,,Βοτιπο!!γ ποοιποεο!ι νο!τοπ ο' οοοτ ποππο!ε, πππτ 
οι ο!οειτο!)·πο!ι, το!‹οτοΙ‹οἰπο!‹ τοππο!πο!, πποε το!‹ἰπτο 
τοπποπ ο' νο!!ο!οτἱ ειο!!οππ οοτποπτόεοπο! ίο8νο ο” Μύ 
ιϋποο8ποπ ποόδ ΐοπτοεοππ οιο!τςο!οτοποτ τοττο!‹. !Θοι 
Βοτό!!ποτ. ο, !ο8!ιοτόοπ !πτ!ο!το!ι !‹όπειοτ·ἰτο!ε ο, !ιοιο!!ε 
ποιά τϋρόπιο!θ πἰιτοο ο!πο!γιοοότο. Μοτ Ροτ!!Β· οιο!ε 
οεο!ι ο!!γ οτπποι·ο!εποπ οε!οτποτποπ πἱιτοεοπ Μ, ο' ΜΚ 
ποοεί!!οτ' οε πω!" οιορ!6τ!οπ πωπω πἰτνο, νο!!ο!οτο 
"πιο νό2ςτοποάτοεοτο οεπΡοπ ο!ορτϋ!‹ό!‹ποπ ειππόεο!:. 
Α' ποπποι·ο!ε ποιοι !‹ονοεπο οί1τ86άπο!η!!γ ειοιπο!πο!ό ίπ' 
ΐοτ!οιοοοποπ πὁ!οεϋπο‹:!οο, πππτ οι οιπποτο!‹ τόπόπιο!θ 
ποποεο νέ·δοττ. Ε8]ίο!6! ο' τοποι·ο!‹ο!‹, πιοεΓο!ϋ! οι !ροι·' 
όειτόπιοεο νο!οπο!‹ οιοπ πο!οάοέ ο!ποτοτιό οποἰ, ιπο!!7οτ 
Βοοπο ο' Βοιε!ομ!οε' Ρο!γο!οπ οι πτόππἰ 60 «ο ο!οττ 
τοπ. Α' ]ο!οπ ποππτοπάοιοτ' ΕθΙο11πο ο!όττ ο” !ο!σ.οεο!‹ 
ποπ ποιπ νο!τ εοιπιπἱ πἱιτοε το!ε!ιο!γϋ!κ, πονο ιποοΞτοπο 
τἱτοττ Με 6οινοΒο!!ιοτ ο!πο!γοιιοπ. Εππό! ο! !ιονοτπο 
ιοττ, πο” πππι! πἱττοποεοἰπι·οτ ιπ!πε! οτο!οποπ οι οι· 
οιοδτο τω” !ιοοιοπτο!οππ!3]ϋ!τοπ τοποετο. Ε!!οππούι 
ο' ]ο!οπ τοπάοιοτ' π1ππ!‹ο!οτο ο!οττ πππάοπ ε!π!!!π8, πο 
ο” !ώιϋποο8' οιΒγ τοποι·οε το8]ο Ϊο!ι·οτοποτ, οΒγ πο!Υπο!! 
ποπ!ι' Ρόπιτοτοπο ιπο8γ οτ, 'ο ὶττ πἱιτοε έ·ο π7οτοεοΒοο 
!ιοοιπο!οεοτο !οΒοττ τπόι!οτ το!ο!πο!ε. Πο δοοτἰο” ο!ορ 
τό!εό]οτ οι Ακι€ο!ποποποι τποεοπ!ἰτῇπ!‹ , !ξέτεο€!όνϋ! 
οι·όεοπ οεοπο!Υπο!ι Γο8 τοτοιοπἰ; τ!ο ΐοτΒοοο” @σκοπι 
Μ!. οιοπποΒγο! !ποεοππεοοο!οττ !ιοι·Ροτ!οετ οτ!. @Ποπ 
ὶο ο, ποτοτο!ο!ι' 6ο πίτο!ο!ε' 3ο!οπ τοπε!οιοτοπό! τοΒνο, 
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αΙιατιπαΙΙν ται]αἀτεόὅϋ ι”όΙσ.Ιαι, αρΡαπ οΙΙν ιόΙ, ΙιαιΙιαπιια:Ι 
αότ ίαΙαππνι αΙαΡιόΙπἐναΙ ιπα8ΙαΙιατ πιὶναΙπἰ, πιιπ2; α' πιαπ 
πνι πιαε παιιιιαταΙιπόΙ ΙιαεοπΙό ιπταιΙιατΙόεαΙι πόΙΙιϋΙ ιιιαα; 
ΙιΙναπταιιΙε. Αι ια νἱΙαἔοε, Ι10€ν α” ι·απι:ΙαιατιιαΙ ΙΙοΒνα αι 
αΙαΡτόΙώπαΙι Ια αΒ·ναπΙόΙ:Ιιαπ ΙιαΙΙ ΙΙαΙοειΙαπΙα: δαοιιαΙιαπ 
α' παιιια,ς Ι`ατιπαι·' ΙαΙαεΙαΒα ΙιαΙαάαΙι πόΙΙιιΙΙ α' ΙιαπΙι' 
τατΙα.ιΙαἰΙια πιο” απ, πο” οπιιαπ πιιιιεΙΙατι; ΙιανέεΙιό να 
€νοποε έα ΡΙΙΙαπαιι ωμά πόΙΙεϋΙ ειϋΙιόΙΙιότΙό ειοπιαιαά 
'ια' ΙιαιόΙια ΙιόΙτόιιόΙ‹. Ε' ειαι·Ιπτ α' ιπιιιιΙιαε οειταΙνοΙε 
ιιια88νόιόεΙΙιαιπαπ, Ιιο€ν α' ταΙιἱπιατΙιαι νέα ΒαιάαΒεα8 
Ιιοι ]ιιιααΙιαπ αεαΙι Ιιαπνα8εαξιιιΙ: να€ν ι·οειαεαΒιιΙ: αα 
τοΙΙιατάα. Αι αιπΙ:ιαι· Ιαποττ Ιειναπ3α αΙΙαιιοταήανιιαπι, τιπ 
ΙιαΙντ αειΙιόιΙόεαΙιαπ ΙιόππναΙιΙιεόΒατ ΙΜ. Μιπό ΙαοιΙια 
ΡταπΙεΙιοππαΙι!" Μοπόοπι, - εἰ φπα Ιοιιιιατ αιιό.ιαπ 
τΙιιπι -- πιιιιό ΙααιΙια ΜαεὅνατΙιοιιπαΙι! 

4 ι α. α. 
. δοοιι'α" 6απ7ι;Ια. Βαι·αΙ:α.εαιέα. 

Ι,ςαπ ια Μα8νατΙιοππαΙι; πικαπ; Ιια ναπ ααα, πιαΙΙν 
ΙιαΙατ' παρα' ειαναιΙππι:, "α, Μαα;νατοτεια8Βαπ ΙαΡΡαπΒό, 
έα αειιΡαπ οεαΙι παπι' Μια ιιιιαιτ ΙιΙ παπι ΓαιΙαιτ Ιπποεαι" 
ΪαΙιατπἱ Καμια, α” Είπε-παει: αειιΡαπ α” πω; ι·αιιάειαι· επ: 
πω αΙαΡΙιαπ‹Ιό ιπιαιατ Ϊοἔῇα ΙὲτααἱτΙιατπὶ.. Τιιι:Ιοπι ότι 
απ: α” ΙιϋΙόπΙιεόΒατ, πιἱ α, αόι·ιςόάό εαοτ 'α α, ΙιαπναΙ 
ιπαε πιαἔνατ Ιιόιτ, α' εοναπν 8αοιἰα 'ε αι αΙΙόΙά' άΕιιε 
Ιεόναι·εόΒα Ι‹όιτ ναπ; τιιεΙοπι, ω" απιαππαΙι πἱπαααπαΙι 
παιιιαε αι·αιΙιαπναι; ‹Ια πιιπεΙ αιαΙι παπι τοπιιιιΙε πιαΒ· α' 
ΙιαεοπΙατοτ. ΜαΘΥατΙιοιιΙσαπ ια αΙα,·ι· ειιζιιιπναάό, ναἔν α, 
ΙιότπνϋΙαταΙιτόΙ αΙπνοπιοιι; ιΡαπαΙαιπ ναπ, απιαιτ αεαΙι 
αΙιταειταπΙ, απ ται·ΙιαιτόΙ ειαΙιατΙΙ4;πι ΙιαΙΙ, 'ε ]όΙΙότϋπΙιΙ 
αειι·αι Ιαδοτι εαι·]ατΙοιπι ΙααιιΙαιιαΙι. Μα,ανατοτεια.8· απ: α, 
Ιιαιαεεό€ατ, πιιι ΑπἔΙΙα, ΙιαπΙι]αιιαΙι παπι αιΙΙιακια; πιατα 
α” Ραπιόαν' ναιέ·ι·Ιαεα, πιιιιαΙ: αι αΒαει Ιιιι·οάαΙοιπτα 
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πιόπο εΒ·γ1ιοΕ Με!! Ιοιικιἱ, ΙαπόΒοη ιιἰτιοεοπι; άο εάΙιετ]α 
Απ, ΠΜ; Βοοτὶει, ΒοΒ·γ ει, ΙπιιιΙέ ΜεάοΜ: ]οἔγεἱ οεειΙε ει: 
ἱΡειτἱ 'ε ΒετοεΕεἀὲεἰ νέΙΙειΙειτοΕ, ειϋΚεόἔεἱ ἐιΙτειΙ Έοι·8άε 
Μι ὶηἀἱτοτε :ΜαρτϋΒόΒιετ, ω» Ρεᾶἰἔ; ει' ΐόηγι3ξιόε, ΐοτιο-· 
1ιετΙετι όι·νότιγόΒε άϋιπϋΜ:, νει€γ ΪοτἔόεΖιἐΙ' ειό.ττιγίιτει 
Ιιι-:Ιτ ΓόΙάΜι:τοΙωΙ:' έττοΙεότ Ε6Ροιιό!;; ΜαΒγειτοτει68 εά 
έΠέεΙό ἰηΙώΒΒ ει' τετωεεπϋ, φωι ιπιϋἰρετοε τεττοτπιά 
1ιΥοΙα, εοπ3Βει ταττοιἱΚ; άε ει, τετηπ:επό τηειέΠειτ ειἰπτίιΒγ 
τϋρόπιιἱ εεδόά πιέΙΙςϋΙ ειίἱΚὸΙΙιὸἀἰΕ,` ωἱιιτ ει, εοοτ, πιίἰ 
ἰμιτοε νἐΙΙεΙεταἱτα; 'ε Μι αΡι·όΒΒ ΕἑΖτΠἰὶν88€ἱΙ11€ἱΙΙΥ Κο 
νέεεό Κεάνι:26 ΙεόττιγϋΙετοΙε ΜΒΜ. ειση)άτει τιιάτα!ς επι 
Ροι·οάιή, ΙιοΒγ ει' Βό26ηεόδοτ ει: όΙετ' ε!εδ εΖϋΒεόΒεὶ 
τε αιττοιό ΕόειἱτπιἑιιγεἰΗιε! εΙΙέιτιιἱ ΒόΡεεεΕ, ἱΒεκι Μ 
1ιεΙ:ϋ, ΙιοΒγ επι ἰι·τ πιόάοπι ηγιι]τοπτ εοΒέά ει”ωιΒγοΒΒ 
στότηιι ὶμιττἰε !εεεεη Ιειεεειτι Μετυο!ί οεεεεεπιδ ΒοτέΒόΙ, 
,ε ΒΥοΙοευτιΜιτ «η;)!εάϋ! ΒιιιιιΒιικΒΒόΙ, ΡοεΖτόιιΙ‹ειτ Βτϋ.πιι 
ΒόΙ Ι1οτάεπιώ ποιο ίο8]υΕ, πι" Μι ΐοώιι!ι Η, πεπιιιπιἱηιἱ 
οεσΚ Εὸτιτιϋοιἰτ Ι;ϋΙόϋηΙε έτεττο. 

ΑιοηΒειιι οΖεΙ‹ ἰηΙώΒΒ Ε6ά!όω; ειάΙΙ:-ιιι€ό ΕόΡΖωοΕ, 
πιἰιιτ νἱΜΒοεωι ἘοἔεΙωειιοττ οειτπό]ς; νο8γϋΙΩΒέιτ Ροπ 
τοΙαει: 

1. Ρἰιοτό τέιτ. Ε, τιιΙει]άουΒόρ ει' εαπ ΒειιΕοΕπέιΙ 
πἰτιοεετι; Με” 8θΠ1 α, τ:ιττοπιέιτιγ παπι τοι··ιτιοεπ τιοτοοε 
ότοιεΙαετ, εεπι ει, ΚοτοεΙωάόεή πιέι·Ιε8 ι1εω οΠΥ Χοάνε 
2.ϋ, ΙποΒγ ει, Ιεί1ΙΐϋΙάπε1: ει, Ιιἱνἰττ Μιὰ, ΐεΙοεΙε8ότ επιτη 
τηειΙ νει€γ ειί1εττοΙ ΚοΠοτιφ ΡόιοΙηἱει. ΝΜιωΕ ιι€γειιι το 
τοπι :τύπω Κακό; άι·τ ει' Ια-:τεεΚεἀόεἰ πιότΙεΒ· ειηιηἰτει ε! 
Ιεπιί1ηΙε πω, Μο” ιπε!ΗιιιΙε ΚεΙΙ ει' ΙιἰνἱτοΙτ νεΙϋΙε τοΙάει 
παπάς. ΕΙ:ΒϋΙ ει: ει: εΒγειιοε ΚόνειΕοιόε, Ιιο8γ ει, απι 
:Παι· ΒειιιΙ:ιπιΚ ειἰητοΙΙΥ Ιιενέεεό νοΙπιει πηόάμι, ωἰτιἀειι 
με)·ότ Ιιόει Ροι1Βό ΡέπιπεΙ νεᾶἰωιιιἰ, πιἰιπ ει' δω ιΙιοιιἰειΚπε-ιΙ:. 

Π8γ θ.ε Βελτ ει' π1εἔγειτΒετιΙι ε2ετι ϋτετότϋΙ πηεΒ· Ιε 
€γειι-ε ΐοειτνει? Απ: ΜΠΕ ῇεὸΛ; οΙνειεόιτή, όΙόηΒοπ εειεΞ 
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Ιιαπ ιατινα α' ιιαπιτατΙ ΙΙιαταααΙι' Ιαπνα8αα νοΙιατ ιππα 
Ι‹αιπ” ααιιιιαΙατΙ τόαιόΙιόΙ. Να α, νΙΙα€όττ, αιΙπιοΙΙν Ιαα° 
πω, ιιιΙπτ α, ααοιΙιοπΙαΙε, Ιιαπαπι Ιααναπ τπαα αππνΙΙ: 
ατϋναΙ ΙαΙαααταΙνα. ΙιατόΙι α' Μ. 8Ιιαπ α' ΧΙΙ. Ραπ: αΙατι, 
πο” α” ΙιαπΙεοΙιπαΙ ιιιιπεΙΙα Ι‹αΡΙιαιπΙ ναΙιοΙαιι Ι.οπτΙοπ 
τα, Ια πιἰναΙ αι θα” αΡτοΙαποα αιΙΙΙιαόΒαΙτα Ι:Ιναπτακό 
αιίιατ Ρόπιαπ ΙεΙνΙΙΙ αανόΙιι·α Ραπ8ό Ραπι παπι ΙιαΙΙ, Ιια 
παπι ααιιραπ α'ΙιΙΙΙΙόΙ(ΙΙΙεόναιαΙαααΙδΙ‹ΙαΙέἔΙτααὁτα, ταΙιαι; 
πιΙπτΙ αιΙεΙΙΒ, πιΙὅ αι: α' ΙιαπΙαοΙα ταΙΙααΙτΙΙ‹, ααΙνα ταα αατ, 
αα αι αταπν, αιΙΙαι ται· ι:ααΙιπαπι Ι”αΙααΙαπαα ΙαπνΙΙιαα νοΙπα. 
Α, ΙιαπΙιτα παινα ΡαεΙΙι; Ια,8ναΙ' Ι‹ΙΙιοαααταααΙιαπ α' ΙΜΙ 
ΙόΙι:Ιτα αιοΙο ναΙιοΙ‹ι' ΙεαρόαααΒα αιΙπτ οΙΙν ότιαΙιαπν απΙν 
ιιιότό, πιω!. α, παει ΡόπιιαΙ ναΙιό απ. Ι.αιιιιΙε ΙόΙαΙιΙ:ι, 
Ιιοαν ιιιαἔ .+'ΙπποΙΙιοπ' ΙιαπΙ«ΙαπαΙι Ια α' ναΙιόΙοΙναιπ αι 
αΙαραιαΙιαΙνιόΙα. 

Με πιΙναΙιιΙ α” πια8νατΙιαπΙε Ια ΙώπιαΙαπ Ιαππα, πιατα 
ιι€ναπ Ιιοππαιι Ια ιόΙιαπα ιπαΒ· οιιαπ οιιαπ ΙΙι·ΙΙΙό 1ιααΜ 
Αι οταιαα" παανοΙιΙα τααιαΙιαπ πιοαι ααπι ΡαπΒό ραπι 
ΙΜ, πιατα α) ΙππΙΓόΙ:ΙτόΙ ιιια8ιιιαταόΕ αι·απν αα αιΙΙατ πιαπ 
πνΙαα,ις, πιΙιιτ αΪ ΙιαοαΙ ΙιαπΙςΙαα·ναΙι' ΙιαρόαααΒαΙιόΙ έα αΙρατΙ 
ατΙιαοααΙιόΙ Ι‹ΙιαταιΙΙ‹, αι οταιααΙιαΙΙ αταπνΙπα· αααΙώΙν 
αάααι·ανααΙιαπΙα α'Ιοταέιατα παπι αΙααααιςαα, ΙεόνατΙ:αιό 
ΙαΒ α, ΙααιανόΙ‹ Ια όαιναπαΙΙιαι. πα8νοΙιΙιατα οααΙι ΡαρΙ 
τοαΙιαπ αἀπαΙ‹ Ιια. ΕιιαΙ Ιιατ α, ΙΙιαιό τατ Ι:ΙοαΙπνι: ταΙ 
παΙι, 'α α' Ι‹όΙααόπ αιΙοτι ρόπιαΙ‹' ΙιαπιαιαΙτιιΙ Ια Ιιααοπ 
Ιοι ΙιαΙΙ ιιιοπἀαπιιπΙ‹. ΝΙπαα ιιιαα πιόεΙιαΙιατ, Ιιαπαπι να8ν 
νααατοΙπα α, ΙιαπΙα αι αταπνατ έα αιίΙα!όΕ, ναἔν ΙαἔναΙτ 
αι αιιαττΙαΙ Μαι· 1αἔναΙναΙ ναΙιαπα αα ΙΙιαπια. [Ιαν εΙα 
αι αΙαό παπι ααΙιατΙΙι πιαι;, πιατα αιοπ αταιαΙι παΙιπιΙε 
παπι αιαΙιατΙ Ι‹ατααΙ‹αεΙόΙ ατιιΙ‹, πιΙπι ΑπαοΙΙιοπΙιαπ, Ια 
πιιπάαπ αιΙΙατ ναι” αταπν τύάοπ αΙΙιιατιιιιι ααπιαταατ 48) 

 

48.) Δ' Ιοατιιιιι ααιπαι·αα, να” Ιιαιαι·οιοιιαΙιΙι ΙιΙίαΙαιέαααΙ: 8αΙιΙαα 
ααΙιαιι“ ποπ όι·ταΙι πιαππνΙαόααι: ιααιΙ , α' ιιιαΙΙναΙ α'ναττ Ρέππ 
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'ε ε111ειο11 11ιο11 11111111 ει 1118111118· 1181οτ 11111111· 1€Β11ΘΙΙΒ 11 
ιε1111ο, 1111-1111· 11111311, 1111111111 ει' 11ιε16 1111' 111εἔἐει11ό 
80Ι°Β 111οΒ1111ν1111111τό ό11ινοΒετ ειί111τε1ε:11 111111111το11111, 1111 
ει' 111111111:11111ε' 1161186881: 1111111 11ενέεεό 11ενε111ό, '11 111119 
811111' έ11·11εοεέτ Β1ιο11511111:11111έ1 11-11111ό. Νο 111έ·1111ε 51111111, 
11%” π' 1)ό081 11111111 1101111811 νεει1 α' 11ι1-:16 1111111, 1111111; 
οι 11ι 111τόιε1: ει' 11ο1·111111111 Ρό11ιί1811 ό1ι11-:11οἱνε1 ειο1·οε 
8811 όεινε 111111 1ϊ1ιν1-1, 'ε 11111111 ο1111 11εάνει111ό11γο1111ε1, 
11111111: ει, 1111187111· 11111111 118111 ειέ1111111111τ. 

11111111 1το111:1 111118 ει” 11όοε1 11111111' 1ε11;Υε1νο11 11ιοτόε, 
1111111 1111 ει 11118ο1 ν111ό111 11111111ο11 τεει111. 181111 18 1111111 
611, 11·11ν1-11 .1118ο11ιο11' 1111111111 11111111 1111 1111Βο1Ρ1111111111ο111 
11111:11:11·11 ειο111εεεό118ε1 6111611111; 1111 11ε11111111 ο' 11111111ο111 
118 1ε1ν1εγ11ιστ 11' 110081 11111111 11:11:11 11111οεο11 11111111, 'ε ο” 
1111111111:111, 1111111 1111181111 1111811” 1ε1Πο111ε11 11ε1γει111 11116161, 
11111111ε:11 11511111 115 1011111111: 11:11111Ρο1111ο11ν111ε11ε1111ει111. 1111111 
11ε1111111ε11 τε1·111όειοτεε 1611-111νόεε ει, 11οΒγ ει' 111:1Β1:13ο 
81111' 1ο18:1ε11τ ει' 1111181116111111 1όν111εε18όνε11ε εει11ϋιό111-1, 
1111111 11έινε ει 11118ο1 11:11 εοοτ 138.111(01Π181ί 11ι ει” ειο11ό 
111111, 11111111 1111 1181111 11' 1111181116: 11οιό111-1 1111Ρ11111111, 16111111 
111 1111111 1111111, 1111118111 111ε88γί1111, 'ε 11111111 ει' 1111181161ν111, 
111ε11μ11111ε1 ει' 1Π11811Κ 1111εο111ό11όΡ 1111111111, 11111111111ό1 1111 
1:5111ό11. 

 

11:11·ε111 1111111111 111· 1111111: ι1€γ:111:1111171 81111111 1111 0110111111”, 1110110188' 
1111111), νε” ειι1ε1. 11111 , ει' ει:111ε111 11ει·εε11ε11όε' 11111111 έ1·11ο. Ει 
11οει:1ε11 118 ειδνενό11γε111 11111111, 1111111εο1τ1 ε” 1ε11γιέε, 801; 125111 
111ε11έ11εε οι11111 11 111111ο1·1111ο111ιΞ11; 111: 1:11111 11ι1 1111111101 111011112 
Βγει111, 11ο" 11118ο111ο11111111 11ι 111·:11η1·11 11όινε 11ο111 1ύ1οι , 115 π' 
111 ει' Ρέ1:1ινο1·ό 1111ι1111 σεγ 111111 111ε11:11111ο1.1 1111ο111εάἔι1 (22 111111· 
11.111) :11·1111γ111 ν1ειε11 ,γ 1·ϋΒΕ1111 11€γ111111·111γ1 8111ΥΠ 118 1117111116 11 
Ι10Π18:1€11 νει·1_:11·111ηρέ11ιτ 111111 11111111: 11111111ο11 1111 πω, 10111118 
1111111111. Λι οιί1ετ ρό11ι1·δ1 ε11ο11111:11 οττ 1ε 1111:1·1111ιο1: νοει ει, 1101· 
1111111γ. 111. θγό1·"11ο11 εφ' 1·ε11111:1ε1ε 11ιε1·1111 614/81 0/01:1 11111111 
161111 ει' 111111: 11έ11ι1 ει' 11111·ν11 “ΜΜΜ Πο ο' ν1111οιό. 
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Νὶιιοε “ω” πιόε πιόά, ΜΒΜ; α' _ῇοΒγεΙι, Μεάέωι' 
ε2ειΒέιΙγοιόεάτ, (ποστ ει' Βιετό απ' οιέΒο. έ' ΜΜΕ, Μτσ 
Ιότε ηόινο οειιΡάιπ ει), ει' 1$1:ιΒγειτοτειέι8€ειΙ ΚοτοεΙ-ιεάέεἰ 
]πειροεοΗη.Μιπι Ιονϋ ΕϋΙἴϋΙἀἰ (Μεωετοτειά8τα Πάπα-ι ότ 
τοπι) νάι·οεοΕται Βοοεάτωπάό νόΙτό ΙενεΙεΙ: Μαι! εειΚόι!εώ. 

Νοπ1 Με πποηάοπι πιώ, ΙιοΒγ ει, επι-πέσει· ΒατιΕ”Μ 
ΦΗΒακι επιιη επϋετ Ρόιιι, ΜνέιΙΙ: οι ιιτοΙεό: πιοΙΙΥπιεΙε 
ά1°Ι38088 ει'ιιόνόττε!ώΙιοι ΙαέΡοετ, οΒγοάϋ!νΜιοιατΙεπ, πι: 
1οΒγειι; ιὶο 6ΡΡετι νεΒχειι Με 'ε αιττεοπι ει' ωειιτηἱτ σε:ιΙ: 
αιττΜιτ 'ε ει” πιοιιτηάΙιει Μάοιετ 11όΠιίΠ 1ιωπαι, εότ Με 
ει: ἰἀδ 65 ΕϋπιγϋΙετ ύ87 ηιιιτειιΚοιἱΙ‹, ἐΠἰτεοια Μέ” Ρέππ 
ιοΙ νιΠτό ΜτΙ; ἱε; άε πιο τάωπειΒοά]όΚ ΜΙΧ τιιωειάΙτα, 
πιοΙΙ)· ππἱιιἀοτι ΡἱΙΙεπει:Βειι εΜψι ιϋτΙιοτἰΙ‹. Μάι· ΡεπΠΒ 
πεπι1ενόπι ει' Ι.πωΙειιαΙι εοπιπή τι1όά3α, ΙεἰἀὁἱΕ πιἱιιἀἰΒ·_ 
πιΠεοτ ὰ”, Ροπ86 οιϋεττεΙ ΜΜΜ, Ιεὲειρὲηινἀἱτεὶεαὶ Μι 
τοε ει!ειροη Παπ ἴεΚϋἀιιἑτιοΕ. Μ 

ΜεωεΒγιοιπ ιιιοιιΒεπι πιοετ ό8 :πἱηἀεηΕοττει, Ιω” 
έκ εεπιπύ ,,πιει€μιτΒουΚ" πει·νετ επ:Ιώεπι :πιώ ιιεπι :Παι 
1·ο!ι; ωστε νειΙειιπἱκιτ εΒΡόει ωιιιαΙώπηΒατι, ω” ἰττἱε, εοπι 
1ι1ἰ ιι€7όΒ οιέΙοιπ, :Μπιτ οΙνειεόιτιειτ ει' ΒειιαΙι νἰειοιηοΕ 
Έκι οΗγ εώς οΙάειΙτόΙ ΒεΙἐττειτκιἰ, ει' "Πω @Με ιϋΙεπι Ιά 
τοΙἱΙ‹; όε ει' ]εΙεπ ροητοΙε ἱε πισω ο8ΥεΒι-:Ι; , πιἰπιτ Βότ 
1ηϋΙετώιιΕηεΙε π' εοοτοΚόἱνειΙ Ι1880τιΙἰΕά58ἱ. 

2. ΤέΓΙΜΠ11€. Αθ ΒοτἐτεΙεΚτϋΙἱ ΚωτιαιΒιετόε πά!ιιτι!ι 

ἰε έΡΡοτι ΜΙ), ειί1Εε68οε Ιετιτιο, ΜΗΝ; 8οοτἰἐἰπιη, ,ε Μι· 
τόε υπόά, ΒειιιΕυηΙδ ΒἱιτοεἰτὐΙωἱηεΚ ειρτόιιΜπτ ιιέΠει:ι, 
άε ἰἀϋνοΙ ωἰκιἀὶὅ ΒϋνοΒΒ τιπόι·τόΚΒοη 52€1Ρ01°ἱΕἐ5όΓ8. 
ΕπιπόΙίο8νει ει: οι·ϋΙδ σ€γειτειόεότε τειιαάοεοε νοΙοει ει' 
ΡετεοΙΧ-ΒεηΕοΕει ει' ιποΒγ σιόάυΙ:ΜααηΕεΙ πύιιά ε87Βο 
οΙνειειταιιἰ, π1εΠΥ ίἱόκῇειἱ ΑΜΙ ειἰηιοΙΙ)› 8Ζέ188 Μ;1-1-θ ά 
πιει:Ιπιτπά ἱἀνεε Β:πάεώι, ωἰω ει' ωεω·όιΠόιιτ εΙειοττ, 
ετὅΐεοεἐΒε!ὅ ΕίπιόΙϋ ΜΜΕ. ΜέιεΐεΙϋΙ ει' Μπακ Ρέππ 
Ιιετ ει' Μιὰ, ίρειτἰ όε Εετεε!ιοάόεΞ όΙόιιΙε Γοτει55Βει Ξη 
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ιΙΙΙΙιιιτιώ, ΙιοΙο20.Ι ει' ΡοτεοΙΧΜιιιΙαοΕ ΙοΒΓϋΙοΙ›Β ΙεΙινδ ]όΙε 
το 21(ΙΙ18.Ε.ϋΙ€ Μ, έε η" οεειΙ‹ α' :ἀεὶ ιιοΙιόιΙιεΞι 65 πισι 
ΒέεΙιοιιδιαιΙειιι ΙέιΙ30Ι1 ΜειοΙΙιεειΙς. 

Ηοδγ ει' Ιιετοττ ΡέιιιοΕτϋΙ ει' Ι.πιιαΙι ει, πιἱιιἀειιΙιοτἱ 
τωιαΙεε 68 τότνόιιγοε ΜιιιιειττιιΙΙ ΙιενεεεβΙιετ Επι, οΙΙ), 
το.τιιιέε2εΙ:οε, ἐε 8ειΙειιιιοιπ' Ιάο1οΛοΙτα Μάνα Ιόνϋ ιιιΙω:Ιοι·ι 
πιει€ιιιιοε ΒιιιιΙιάτοΙ:' όε ιιγίΙνιιιιοε ΒιιιιΙίοΙι' ειοΙεἐεαὶνειΙ 
ειιιιιγἱτει εω·ειϋ, Ιω” οΙΙ)7 ΙπιτόιοττϋΙ ΙιεειόΙιιΙ, ιιιεΙΙδ· ει, 
ΜΜΜ; ΡέιιιεΙαπ ΐόΙεΙ;ιΒ Ιαιιιιειτοιιει, “ε π' ΜεάοιΜΜιόΙ 
ΜενοεοΒΙιετ ΙωΡ]οιμ ὅτἰὶΙτεὲἔΒεΙ ειοιιιειέιάοε οειιιιοιει 
πιό ΙιόΡιετ. 

καφε υΒγειτιοεαΙι ει' 8οοτἱἐΙπιιι τΙἰνειτοιό ,,οΙότο Ιό 
Ι.ΜΙ Ιπιτ1ΙιοΙαιΙ." (Ρτονἱἀἐιιτ. ΜΜΜ), πιοΙΙ)ιεΜιο ει' εισ 
Βόιιγ οιιιΙιοι· .8:ιτειεειΙ ει' πω" ΙιειιιΙ:Ιιει ΙιετεΙιετϋ ΜΒΜ 
εοΙ:Ιι ὁεΖνε8ἰΒ ωϋΙΙιεεεειιοΙα, ,ο ει' ιιιεΙΙ)ιεΙιοτ ιιιἰ ,,8ει 
τ:ιεοε ΙσειιιΙιοΙιτιειΙ:" ιιονο2ΙιοτιιέιιΙι, 1ιέιΙιιιιΙς ειἰπιτίιἔγ ιιόΙ 
ΜΙΙό:ΙιετΙειιοΙαιοΙι τπιττΙιετ]ιιΙε. Ι 

8. ΚόΙοεόπωιάέε. Μειιιηιτε Ιοπιιιο ιιέΙιιιιΙε ειίΙΙ: 
εέ8οε, έε ει' ΙπιτιΜιειΙι τιιιπάοεοε, Ιιοεειιι ΙώΙοεϋιιτο Μ 
τοςῇο8ιΙεεβιιἰ, ειιιιεΙ: -ι-:ΙΙιατάτοιάεα ει' ΒΑΛΕ' εΙΙ:ιριτόΙι' Μπ 
8γϋΙἐεἰ ταιιάσεΙ:οιάεάτιαΙι ΙοΙιετ τέιιΒγει, ε-ΙπιΒάτ ε, ΙΒΜιι· 
τ.ετΙαοιι ει' ΒϋεοΙι' ειιιΙεΞΙιειιοιόεεἰ (Εειιιι. Β. 10 ε.) ό8 ει' 
εα:οτ ΙσειιιΙιοΙδ Μιεει-όἔεττε όν:ιΙιοάέιεειι ιιιιτειΙειιι ειοιιιϋιιΙ: 
οΙϋπ ;ειτωιιάόΙι νοΙιιἐιιε-ιΙ‹. Ηειιιοιιι ειιιιγἰτ ΜεΙέιιιοειιιι από 
εἰτΙιειιιὶ, Ιιοεὅγ ει, ΙπιιιΜιειΙ:, ιιιἱιιΙ. Ιότηο€εεεπι Ρότιιΐοτ 
Β:ιτό ἱιιτόιοτιιεΙ‹, Ρέιπτ ι:ειιιοτιιΙ, οιόΙ1άνειΙ οΙΙοτιΜπϋιιεΙε 
Ι:5αειιΙς. ΝάΙιιιιΙι Μ1Ιϋιιόεειι Ιε8ΐόΒΙι ειϋΙκεόἔ, ει: ΜΜΜ: 
1·οΙιοτ ει' Ρόπιι έε Μό Ιςϋιτἰ νιειοιιγ' ειἐιιιἱιἐεἐτει ριοΙιτειτ 
πι, 'ε νόΙειιιόιιγειιι ειοι·Ιτιτ, απο :ι.ΙΙαιΙιιιιιεΒ ιὅγιιΙεοτΙειτὶ 
ω ΙΙΒΙΚΙ ΙεΙιετ, ιιιίτιτ ει' Ιοἱι·τ ΙιὁΙοεϋιιιἐεὶ τειιἀειετ. ΜΙ 
ΙιοΙ)ιτ νειΙειΜ τιιά1:ι> ΙιοΒγ ει' πια Μνοτι: Ρόιιιόι·τ ιιιέιι· ΙιοΙ 
:ΜΡ ιιιο€επόΙΙΙΙιειψΙΚ (Ιιειι3έιΜ ιιιοιιτΙοιιι, πιει: α' ΙπιιιΙς 
ἰειιιετνὲιι ει' οιιιιιΙσοτ:ΙΙΙ, όνειΙεοάιιΙ Με, ειδ)! ΙιστοεΙιοιΙό 
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ει να" ἱΡαταΒἰ Ιιἱιιοε ΙαΙιτα αΙΙἰιοττ νέι|Ια!ατοτ Μό οΙδπι 
ιπο8ειόΙιταεαναι παταΙαπ ιανατΒα Ιιοιπἱ), 'ε παπι Πιατέ 
αε' εεετόΒεπ ται·τοιαεέιτ. ἱτιὅαΙοτπ πόΙΚϋΙ ἰεΙταπτΙιατ_ῇέιΚ› 
παω ί'οΒ· οειιΡαπ τοτΚα' νἱειΚετεἔεέ8ἱόττ νααγ ΓοΙοεέΒιο' 
οιἱοιοπιαιῇαόττ α” ΒαπΚΙια ίπιπί, Κοιτα ΠΙΣ ωι·πιόειοτϋΙό 
τότε Βαιοεαπ ἱε ΚαΡιια Κειοετ, 'ε αταΙαΙιαπ αιοπ Νεπά 
αιαι· πιοΙΙιπτ πα" ΒιιιοεεαΒα ναπ αι ιπτέιατιιεΚ 'ε αι 
οτεια8παΚ, ω” α' ΙιαπΚ' ΙιἰτοΙειεττ-ῇεἱ ΜΙΧ ειπΒατεΚ, 
ΚἱΚ Ρόπιαιι Ρόπιτ ίοτάιτπαΚ, 'α α' ίοι·άιτοττπαΚ οἔγ τό 
αιόνε! Ιοαοττ Κότι-:ΙοιτατέαειΚποΚ αΙε:8ετ τοππἰ εἱετπεΚ, 
Μάιο" αάόεεαΒιιΚ' Καπιαι]ατ οεαΚ σε)! όταναΙἰε Ιιοειαε 
Καπ ΗιεεεόΚ, ιπιπτ α, Ιωιαι€ Ιιαειπατ νεΙ.τέΚ. 

Πε Ι·ια α' οιόΙτ αΚατ]ιιΚ, αι εειΚὁιὁΚετἱα αΚατπππΚ 
ΚεΙΙ;--τι·ἰνἰαΙἰε πιοπάαε, αι ὶΒαι, άα Μ; παμπ ειϋΚεόε 
ιπεἔειπΙὲΚειπϋπΚ ι·όΙα, παπι πα ἴαῇϋπΚτο αΠιιπΚ ια, Βαπ 
Κοι, α' ]εΙοπ αάόεεα8-τότνόπγοΚ πιαΙΙεττ, πιοππΪἰΙιοπ α' 
Ι”εΚνό @Και ἱΙ!ετἰΚ, παπι αΙΙιιιιπΚ. ΝαΙιιπΚ α'ΙιαπΚ α' Κε 
τεεΚεάϋΚ, ναΙΙαἰπ παπι πγιιἔπατἰΚ, παπι ια εαγεάίΠ αι 
όΚ ειοΙΒαΙαιιιΚτα αΙαΡἰταπἀό, Ιιαπεπι ειἱπτιι8δι_πιἱπι Βοο 
ΙἱαΒαπ, α' ΐεΚνό 3όΚπαΚ ια Μπι ιιΠ:ι:Ιτ Κόιοαόπϋιπἰ πεΚἱ, 
(ναΙαιπίπτ Απα·οΠιοπ' ΒαπΚ]απαΚ ΚόΙοαόπϋι αι οι·εια8οε 
Κιππετατ έα ΚοτεεΚαάϋεόδ), ,ε πα α' τπΜπιόιοτϋι·ιΚ :πιπ 
άαπ ΡἱΠαπαιΒαπ α' τότνόπχεΚ' ΡατιίοΒαεα αΙαττ πιαἔα 
παΚ αΙε8ατ παπι τοπος, όΙεται·ο αιοππαΙ Κοιτό ναιι ιπετει 
να. @τα ιποιιόοπι: α, ΙιαπΚπαΚ α' Ρ6πιΚετἰπΒόε, νότΚο 
τιπδόε; τιιά]πΚ Ροάὶ€, Ιιοω· επιαππεΚ οΙαΚαἀαεα διατα 
ϋτόε. ΕΒγαιΙοποαγ ορτἱο ναπ, ιπἰιιοΚ ειάϋπτόεε α' 3οΙαπ 
απ” ΓειΙεττι Κέι·άέετ αΙάόπιι: 

6ειαιιο νων ω” 5 
ναΙαειειαπαΚ όπϋΚ! ναΙαεειαΚ απιαιιαΙ ιπιπάιΒ όΙοεΒεπ 
Κιτϋπό ΙιατταιπατατιτιιιιΚατ,.νεαιτεὸιΙόεϋπΚετ; νααγ επιπ 
ιοΙ α' εαιάαεέιδι, πιίι- έα ΚατεεΚεάέει ἰραι·” ΚότοΙόΚει 
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πιο!ι νάι·Ιυπό τέ8ι1Μεέιτ, οΒγ 5οΒΒΙότ, ΡἰΓΟ8Ιό Βα]:ιαΙάτ, 
ΜεΙΙΥετ ιιΒγ:-ιτι θ.οτί1 νικ” Βοτιι ΙιόνετΙπετ, άο τωιάειο 
Μπιτ ο87Πε εωτι εαβτ ἱἔγεὶεειετϋτιΚ νειΒγ ΜΒέιιιΙ: ιμέΙΙεϋΙ. 

4. ΡότιιΚϋΙάόιόε. Πει νειΙειιηἱ ει' Ρέιιι* ΐ0ΓΒόΒόΒ 
ΒέιτοΙ1ει, οι 0857 Ειο!γε68ΒϋΙ πιέιεβε-ι Βιετοιιάϋ Ρέιαι' έτ 
ειιΠΙΠΑεει ει, πιἰιιι-:Ια ιποΙπόιε6€ότ 'ε ΒἰιοιιμεΙεηεἀἔἀτ τει 
Μπι οεειΙα ΤότόΚοτειέι8Βοη εΞι·ιΠε ἰτιΜΒΒ ω” πιέιΙιιιιΕ. Α' 
ΙιϋΙἴὁΙ‹Η νέιΠ;όΙε ει, ΙπιιιΙς, ΙιἱτεΙόιιεΙ‹ ειοΙΘέιΙπιειΕ; άο ει” 
ΒοΙΓϋΙἀἰοΒ, ωοΙΙδιοΕοΙ: ει, Μάη ΒιιιιΕοΕ ιτιἰιιἀοηΐο!ό σει 
τοΘειιιιειΕ, ει' ωι-:ΙΙδιοΙε επιιΙέιΙ:ιεπι π” ΒευΒέιτεέι€' εΒΥΠε !έ 
1ιγει€εε 65 (Ηνωοε ΐο;!ει!Κοάέιειτ τεειΠι, οδγοάϋΙ ει' Βό 
ιϋτιεόέξ ΙιότηοΙιαιόι·ο, ει' ΡέιιιΚϋΜόε, νεειὲἱ7εἱτιεΚ, ΗΠ 
τεό€οἱτ1εΚ ,ε ἘἐιιειότεἐΒ8ἱΙιεΚπιοΙΙόιέεέτε ειο11τεΙνέΕ. Ε” 
Ιετιι1ε ει' τπιειΒγειι· ΜιηΚωι!ι ἱε εΒΪἱΚ ]ότόΚοιη τπἰνεΙετο, 
πιοΙΙ)ππο]ς εειιώι!όεέτο 'ε έιτεΙέιΒεπι πιἱτιἀετι πιιιιτιΜλόάά 
Μή' εο€όάέτο, πι ειιιμιΒειι1Μια!ι πι1ει€εϊτ ειέιπιοε ΒόΙώειιι 
ΒοΗέειΙ Ιεϋτηγειτιἰ ειϋΚεεἱ8 Ιεπιιπο. ΕιοΕ 11168 εΗςοτ εαπ 
ειετἴεΙειτἱοΙ‹, ιιιίάϋιι 86ΒΒ ΠΥΠνέΠ08 (55 ωει€έπιοε ΜΜΕ 
ἰιιτἐιετοΙ: ΙέτοιπιεΙι :ιι οτειάΒΒει1, ΔΗΜ: απ: ει? δ. @κι 
τειδειειτοττ δ. 8Ζύ.Ι1111 ]ο8γιόεΒετι ειι οειι11. τέειΒοιπ Ιότιιἱ 
ΙοΙιετ. Δ 

5. Βἱε οοιμόιέιε. Ει πιἰτιἀοκι ΒειιιΕπιειΕ αιωγἰτει Ιώ 
ιϋε ωἰνεΙοιο, Ιω” τόΙει ε83μέΒ πιοπιἀειιιἰ νειΙὸπΙ‹ :ήπι 
σεωι, @Με ει, Ιιο8γ ει, ωε83πιτΒιιηΚιιαΕ, ειἰιπὐΒΥ πιω! 
ί εοοιΙιοιιἱηεΙς οΙοἰιπε Έσω Κονόε εΙΙαιΙιτιιι Ιεει τω. 

θ. ΚΠ·εΚεειΙ:ϋ εισΒαάειΙοπι. Εντε ιι€γατι Ωω( 
8ό8 ΐΙ118]άΟΠΙ(έΡ πιστη νοΙτιπ-ι, άσε: πιἰνεΙ 11161· ωἱτιἀετι ΜΥ 
:ιεπ1ϋ ιηἱΙνιΞηοε νέιΙΙειΙειτοΚ πιο! ΙωιάϋάτοΚ, πιἱ εοπ1 τότ 
ΒοτϋηΙ: ΜΥ Κέτιγοε τέτ87Βεπι ή] Ματ. ΝέιΙιιηΙς ε!εϋΒετι 
πιὶτιἀιῇἀττ (ΒΑΕ ειιόι·τ ἰε Ια:ΙΙ, πιοΙιοΒγ ειΡτότει ει:ιΙωάο 
Ζω τεπ·πιόειοτϋτιΙωΗ ίο8ν:ι, ιτιει]ά εΒγ οτόε ύΙΙ.οτνόηγ 
Ιιε!γειτ 80 Ι1ἰτνά:ιχ κά! οεεωοτόοεΚότ ειιιήιιτιΚ ΠΠ; «Με 
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ωαεΙ”εΙϋΙ αΒΒαιι ὶε νε8·γϋιιΙε ΡεΙτΙατ 11ιαεοΙπόΙ, ασε” Ιά 
ναΙτεαΒατ ΙΒειι ωεεειΙ ΙιατατπαρΙ8 πε ιιγιι]τειιΙ:. 

Ί. ΤόΡεπι: εε ΙιειεΙεε. 82.αΒατΙ αΙαἱταε, α, :εεε 
νεαΪεΙωεΙι πεπ1εεαΙι αενειετίιιτ, Ι1αι1εΙ11 ναΙόεαἑςοε Ι:είΙ 
2ετεεε, α, τεεινότηεεεΙι, ΒΥϋΙεεόΒεπι Ιιόειἱτειι‹Ιϋ ω”, 
παμπ ΙαεΒΙϋΙ;Β6Ι νεΙαειτοΜ. Ι8αιΒατόεα8, τετιπεειετεεεπ 
Ιε8ιιαΒΥοΙ:Β τεειΙ:επ ΙεετεεΙιεάόΙςΒϋΙ, ιιιΙκιάετι ΙιεΙ;επι α, 
Ι:οτικιαπιγυαΙε ΙπεατΙαπάό ΒϋνεΙ:Β εε τ11Ιτιάετι Ιιατοπι ΙιοΙά 
11αΡΒαιι α, Ι:ϋιόιαεεΒιιεΙε ΙεΙΙιΙτεΙετεαάϋ ειιωι1ιαεαΒΒ, έν, 
νεΒενεΙ πιε€ἰατ τεειΙετεεΙ›, ειαιτιοΙατ.ἰ ΙώπιιΙ.αταε;- ειεΙ‹ 
ετεεΙό:11, ΈϋΒΙχΡοατ.αΙ. ν ' 

Ι'7. Β 
Ιο·ΙαποΗ 'ε ια αρσ·ό6ύ άκρο! 6απΙ·εο!ε. 

Ιι·ΙαιιεΙααΙε Αα8ΙἰαΙποιἰ Ιεταετετεε νἰειοιηαἰ, π1εΙγ 
ΙγεΙιαεΙε τηοπια1αεπό νοΙΙατ πιεπι ε:ϋΙεεεες Μ: Ι,ε]τεΒετ 
Μπιτ, ταεΒ α, ΒατιΙιϋἔΪτε ἰε ΙιΙτεήεάτιεΙε, ,ε α, ευ]τοΙτ οτ 
εια8 πήικΙετι εΒΒεΙΙ ΙιεἀνειωεπιγεΙεΙ›εη ΙιεεϋΒΙπε ,ε τό 
ΙιόΙμεΙειιεΙ:ΒίΙΙ τεειεεϋΙΙιετε, πιὶιπ .ατι€ΙΙα. ΠεαΕυεφαπ 
Ι”Ι88-Βαι:ι 1ιεπι ατιτηΙτα Ιι·Ιακιό., 1ότετεωεαγετε, ΜΙΒ! απ 
ΒοΙ Ι:ετεεΙεεάόΙε,,ιηετεειΚεάέεΙ αΙαΡΙααΙ, 'ε πατα Ιθ95 
Ικα Ρεαιϋἔγἰ τιιΙνεΙετΒόΙ, ΙιεΙετΙ:ειεΙε 

Ιπ·Ια:ιιΙ, ΒαιιΙι_ῇα, 
ε:αΒαάαΙοτπι πιεΙΙειτ 'ε :ΜΟΔ Ι‹ἰναΙτεε€οΙιΙιαΙ, πιἰΚετ .απ 
Β·οΙΙιοη, ΙπαιιΙΙΙα αι 1"ΙΟ8-Ιά τϋτνόηγειἰΚΚΒεπ ΙιαΡοΜ.. Βιει.ι 
τεετϋΙετ' ετετΙετἰ αΙαΡΩὁΒεῇε θΟθ,θΟΟ ει. Ι`οτιτ νοΙτ, πω. 
40/0εε Ιιαωατ.τα α, Ιιστωαη·παΙι ΙώΙεεϋπιιεαεΙ:. Α, Ιιειε 
Ιεε ε87 Ιαοτπιακιμότα, ΙιεΙΥεπτεε Ι(οτ:τιαπιμότα εε 15 
ΙΒα:Βατότα νακι Μενα. 18θθ-Ι1ειε α, τεεινεπιχεεεΙ: «ΜΜΜ 
τεε αΙαἱταεεαΙ πιεΒ· αιιηΥἱ: ΙΙιεΕτεΙ: Με, Ιω” α: αΙαΡτὅ 
Με α, ίεΙι·ετεττ πγετεεε%εΙ ε8γϋπ 1 απΙΙΙΙό ΓοιετταΙ Βγα 
;·αριιΙτ, Με ΙπαεοιιΙόΙεεΡ α, ΙεοτιοαπγααΙι αάταΙ: 50/0 Κα 
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φωτα, πιἰυτιἰπι ει: οΙὅττἱ άνευ ει' ΒειιαΕ' ει:ιΒειάαΙπιέιτ Ι888ἰἔ 
τιγι1]τάΕ. ΤονἐΒΒἰ τόειΙετεΕετ Ρειτπιε!Γ όε Μπιτ: (1ιιΠοο!ι' 
ΕϋιΙόεεἱΙὡϋΙ πιοτἱιϋιιΚ, οικω οπου οοιτιπιεκιτειτἰιιεεεΙ 
Πεότνο. > 

,,Βέςγ οτειά8Ι:ιεπι ἰε ωΙεὶπι°° Μα Ροι·πιεΙΙ, ω! Ραρἱ 
το8Ρόπιι' ΚἰΒοοεΑΦέιεἐιτ ΜΙ)! ΚάττέΙιοτη ΙςἱοεεΡοτι8ἐεὶ8 1ιοπι 
ίΞπόΙε, πιἱιιά ΙυΙ:ιιιάΒεπ, ω) ει' νοειτοεσέ€, :ΠΠ ΙτΠωάι·ιώε 
ει' ΒειοΙιοΙδ ιϋΒΒειϋτὶ ΒιιΙαιεει ωἱειττ ειειινοἀιιὶο ΜΜΜ, 
ίϋΕόΡ ει' Μέιηγορ εεειΒά17οιέετιειΕ ιιιΙει·ῇἀοιιὶτ!ιειτό; (Κωδ 
ηϋεετι ει: ΙΊΟΒ-ΒεΙὶ πηεΒεεοήτεϊει ἐπὶ, ιπἱειετἰιπ 6418 
τδΒΒ ειοτηέ!7 οΒγϋπ ΒεπΠεοτ πο ἐι!ΙἱτΒεεεοτι.) Πει ει' »ωκ 
ϋιέτεό€ετ Ιι·Ι:ιτιάβωι ἰε οΠγ επιΜιόοπι Ι18871Η(, πιἰιιτ. ει' 
Ιω” δοοιΜΜιιι πω, ίΒοτι ΜΒετό, Ι1οΒγ ει' Βοτεε!ιο· 
άέε' ΒειΠιάιάνειΙ εΖϋΙιεόΒεεἱτεττ ΡεΡἰτοερότιι' 
ΒἰἐτηεΜ ΜΒ), αΙειΡτόΒόΒΙεοΙ εΙΙ:Μοιτ, ΒϋΙοε όε !ιατόε ειπ 
Β6ΙγοΒε:ει·ἱητΙ:οτπιἑιιιγιοττ τόεινόπηεε τιὶτεαεἀἔοΚ 
τό!τϋιτόΙι νοΙ:ι:ι Με." 

Α” 1·έεινότηεε τέιτεεεέι€οΕ τ. ἱ. ει' 11ιεΒάποε Μπήκ 
ΒέιειΕ Κέιπ.: ε” ΕϋνεΠιοιό ε!εϋε68εΕΕοΙ πιοπάειττιειΕ Βἰτηἰ: 

1. Α' τόεινότηεε ΜιιιΕοΕ ΜΒγοΒΒ ΒἰποεεἐΒΒΔΙ 
ΒἱτηιιΚ. Δ 

ΑΪβἱιιοεεἐιἔ ει' ΙππιΙι' οδγΠε ΙότιγοΒοε ΐδωΙα]άουο. 
Α' ΒεηΙ‹ἱ Γο8ΙειΙΒοά:3ε' ο8δάΙε ι€Βο. ει, Ιω” α' ΜΗ Ιοτει: 
Ρότιιτε 8οοάοτ νἱεεΙ-ῇειι. Πο. Ι‹ἰ τεηπε Μ. Ρόιιιτ οΠΥεπι 
ΒετιΙώτὶποι, ΚἱτϋΙ πισω τυά]Ηι πω, ΙσΒΜέιΒΒ ΒἰειἰΚ, Ιω” 
ἔειἀεἔ? 'δ Με εἱεἰτιω 8ειιάει€ ἰε, άο Με πικάπ άοΙΒαΐ 
1·οειιιΙ ίοΙμεικόεει νοἔγ ειοτεηοεότἱοηεε=8 πήεπ.τ πιοΒΒιι 
ΗΕ, πιἱιι6 ἱειοπηιι ιιγοπιοτ ΜιτειπιΙἱΙε ει;οΙ‹ι·ει, ΜΒ ράπι 
Ζώα ει” Κοπή ΙώιεΞ εά1:άΚ. Πόπη ειιιΒετ ποση; παπι Γοε2 

49.) Ρει·ΠεΙΙ πω:: ει·ιιΙ6ΚειΠι 8νέάοι·ειά8ι·α, 'ε. .διυότἱΙω' Ρέπινἰειο 
ιιγ:ιἱ !825-ἱἔ :Με ιιε-ι1ι ΜποΠειΕ οΠγ τάιὁΙειε Ειιι·όρέπ, Ιω” 
τι' ΙιοπάνειΙ ΐοεΙα!Εοι!ό άιιεοΙ' :ιοιπεΗ: ΙΙΙ:ι€υΙετε νυπΕτΜ:Πε νοΙπω. 

` 
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0.ατ!ια!;!Κ πιίπι!απ νααγοπατό!. Ηαπγ ἱΡατοα ί!ιαι· ιπα8 παπι 
!ιιιΚἰΚ ιιταπα! 'δ τπό€ αιοΚι·α παπα πι, ΚὶΚ α' νααιτααα 
€ατ ΚιέΡί!!!ιαπΚ, πιἱπϋ Μια!ιπατ!απαα8, πππϋ α!Κα!πιαι 
!απαα8, ὁο!ἔαἱΚ” πιιπϋ ιπαα·αιαΚατ!ααα Κα!ατΚαι!Κ. πω 
ναπγαα ιαταααααπα!, !ιό! πππτ!απ τααιναπγι·α αταπα!ατι 
!αΒ Κἰα όαινα.Β· αα!Κ, “α παιποααΚ πππε!απ!Κ αιέςόαι να 
ἔγοπανα! α!! ]ότ α” !ιαπΚ' ἱὶιαιὲααἰιιϋ!, !ιαπαπι πιιπάπγα 

·]απ Κϋ!ααϋπϋααπ αΒΥπιαααι·τ ΚαιααΚαι!παΚ, πιἱπά αιοπ 
!”απππΕ !εια3παΚ α!αῇα ναπ νανα.--Α' ΙιαπΚι ΐοα!α!Κοε!αα 
πιέιαοι!!Κ έιΒα αι) που” αι οι·αιέιέ ααγ ι·όαια!ιό! α' πια 
α!Κ!ια'να87 Κιι!Γό!ι:!τα ἱα Ιιαπιτ Κϋ!ό]ϋπ. Πα Κ! τπαιιπα 
Ραπιότ Κι!!ε!έα ναΒαττ παέιάοΚ πω, πιπ!ϋπ ιπαα!ιιιΚ!ιατ 
παΚ, πιια!ϋιτ !ι!ιοτπαππα!Κατ τα!3ααι:!ιατπαΚ? Α' !;ιαπΚοΚ 
τοναΒΒιιαα]ατ ιααγαΚατ !:ιοααατπαΚ Κ!. Ηα να!α!ιό!, ·ἰττ 
αι!!Καα€αα αι αΙιααέ:ς έα !α!ιτοαααΒ·. Αι α!α!ι!α πιοπάο!.Ι: 
Και αααι!ιαπ α' ΒαπΚέιτ' !ιἱτα!αιϋἱπαΚ ναπ παπι! πιόε!πΚ 

έα α!Κα!πιπΚ αι 6 ]ό!α!!έιαατό! ιιια88Υδιϋε!π!, 'α ιταπια 
ιπι:!αΚοιόε!πι. Βα·πιἱ!ια!μ 3α87α! «παπι !'οταιό Ρέππα 
νέι!ιαΚ, αΚατΚι α!νααιί, 'α παπι τιιε!αΚοιόά!Κ α!ϋ!α€αααπ 
α” ΚΠιοααατό ΒαπΚ” !!ιατόαα€ατό!. Βότ αοΚ ααατ!ιαπ, !ια 
α” ]ααγαΚ αγαπιι α!αττ νο!παπαΚ ια, ιπέ8 ἱα α! Κα!!απα 

·ναππ!. 'ΗαΡό!ε!έιπ! αἔγ ΚατααΚατ!ϋ παπι αΚατπα νααατο 
ααίπα!ε α' 3-αΒγαΚατι Ροι·τα!ιατ αε!ιπ, αιαΚ πιαα!ιοι ιπαπ 
ΜαπαΚ. Α' ααα!αι:!αΚ, πιαατατ!αἔαπγαΚ αατ. Κόπια!απαΚ α” 
Ι!ιατόαϋΚατ ο!!γαπ Ρέπι!:ιαπ α!ναππἱ α' πιἰ Ἐο!)ιαπι!ιαπ 
ντιπ, 'α ΚαΪΛιπἰΒαπ €αιάα!Κ ΗιατἱΚ. Ε' αιατἰπι ιπινα! α' 

·!ιαπΚοΚ' ]αΒγα! α87ααγ πα” ν!τ!αΚπαΚ Κόι!αΚαε!αα! αει 
·Κϋιατ τααι!Κ,- 'α ααγ ταΚαα αιπ!ιατ' Καιαἱ Καπ Γατο€παΚ, 
·ΚιΚ πω! αιέιπιοααπ α!ναππἰ Καπια!απαΚ νααγ ατναπγαα 
αό86Κατ πιαἔἰτα!πἱ παπι ΚαΡααα!;; πππάαπαΚ ΐα!απ έα 
!απγαἔαααπ αιϋΚααΒ·αα, !ιοαγ α” !ιαπΚ' !ιἱτα!α έα !ι!ιτοα 
ααΒα α' !α€ι·απτ.!ἰτατ!απα!›Β !α!ιοπ α!!!οπ. 
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Πο” ε" ΜΜΕ ειι11111οε τόεινότιγοεοΕΕοΙ Βιιιοε:-1Ι1Β 
ιιιιιιτΙιει οειιΕ Εονοεοιι τιιι·ιιιιιιιΙς, ει' ι11οιιάοτωΗιόΙ «ω. 
Βοε, :Με ει' τιιΡαειτοιιιε ὶε Βιιοιηιτ3ε; ι11ιάδι·ι :ιι εΞπι€οΙ 
ιιω11 'ε ιτΙ:-ιιιάι τει11όιπεΙοπι ΒιιΙοΞιε ι1ιοΙἱεπ ΒοοτἱειΒειι1 ειΙἰ8 
ειέιιιιιτι1ειτιιι εΒγει, Ιιεττότ. Ε” ιόιιγ ιι€γειιϋΙ ε!68 Μιά: 
εό8ο Ιι·ιΙ18Βιιο ει” 1·έεινέιιγοε ΒιιιιιιοΙι' ε-:ΙεόεόΒόιιοΕ. Επιε 
ιεΙε Ι183,8Π 18 ΒέτΕέ·ΙόΚ, ναι" οτειό.8οε ειειΒιιά:ιΙοπιιιι1Μ 
1)ωωι, ιιιιτ ιιο:11 ]ιειΡιιειΙι ι1ιο8, Ι1ειοε:11ι ει' τϋι·νόιηΙ1οιό 
Ι1ειτειΙοπι οΙόττ εΙὲἔεὲἔεε Η 1ι1ιιιάεπι Βγειιιιιτ οΙτ.ε1Μιι.ειτό 
ιιιιΒγ Ρόι1ιειΙειΡοτ Η Πισω τιιάτ1ειΙι ιι1ίιτιιτιιι; ι111ΙΙ)·6ι;ιοΕ Ρ]. 
ει' εοοτιειι Ιιἐτοιιι εΙεϋ ΜΜΕ, νει€δι Μι ιΠγοε οτειιι€οε 
ειιιιτ11:11ιτει ,ε ιι1εΒιιιιτειιιι1ειιόεεει 116111 Βιι·ιιειΕ, ει' τόεινό 
ιιμεεΙιιιεΕ Με!! ΜΠϋι1 έε ο8διϋττ ι11ικιάεπι νειώιοιιιιΕΕειΙ 
3ότ ιιιω ει, Βιιτ1Ιι' ιειττοιἐιεειιόι·ι, έΡΡει1 ιι1ἱτιτΙιει ι1ιει€ιιΙΜάι 
Ιϋι1 ειο:11όΙδιο1το τιιΙιτΜι νοΙιιι.1. ΜιιιόειιιΙι ·εεειΒοπείΒόιι 
ιιιεΙΙ3· 887, @Η ιιέ8Υ ,_ ότ Βάι· 1111117 ισΜιθ11ι 'ε Ι16οεϋ 
Ιετεεεόέ;ίι ειει11έΙΥ έιΙιειΙ Βια "ε ΚοιεΙτ ΒιιιιΙδ ΒιιτοεεέιΒιιιι; 
ΒιιεοιοΙἱιετΙειιιιιΙ111ε8ΒιιΙ:ιάιέιΕ. ι Δ 

Σ. Α' τόεινόι1Υεε ΒιιιιΙι ΒένοεοΒΒέ ντιπ Μιένέ ειιοι1 
νοεισέΙδτιι€Β, Βοξ” ΠοΗειοι·το 82άΙΠΟ88ΙΙ ιι168ι·οι1ειιι3ιιΕ, ει' 

ιοΒΥοΙς' νει€;Υ ει' Βοτοττ ρόιιιὅεινοἔεΙ‹' ΜΒιοτόεεόττ. · - 
· Νοτια «ΜΒ, Ι1οἔγ ει, Β:ιιιΙι' άοΙΒιι ιό! Μ; ειιιΕεύε, 
ι11Ημι 15, Ι1ο.<Ειγ @Ι Μ!. Νγετεεό.«(ιιο' ΙεἔτιιιΒγοΙ1Β τόει·έ·ι: 
ει, Βιιτι!ώι· ει” ιι1ι1εοΙδ Βειιι1ε νετοιτ Βιι:1Ι111έ1ΒόΙ Ι1ιιιιιι; ει' 
ΜιειΙοιιι Πω Ρέιιι. Πε ε1Μι·π11ΙΙδι ἔειιἀε8 όε ΒεοεϋΙετεε, 
-οΙΙ)71εοτ ιιιε8τόττόιιι1ετ1Β, 1ιοΒγ ιιει1111ιειΠι ειιιι·ιιιιι. Α” 
ιιιιιεοΕ” ειστοποεόιΙειιεό8ο «Μ 15 Σςδιιιιιι1Βιι Ι1οιΙιειτ3ει. Μάι· 
Ρεά18 Πωω οΠγ Β:1τιΚέιτ, ΜΜΜ; ει, ΙΜΜΒιιιι ιι1ιιιάιΒιιιι 
Με Ρεζιιιϋεινο8ε νοιιι:ι, ΙιοΒγ ιι1111άοιι Ι1οιΜεΙιεπό Κό 
νετε!όεεΚετ Μ ιιιε1]οιι εΙέ·ιςιτι1ι. Πει ει ή87 νοΙιιει,ιιιιΒόΙ 
Ματιά ει' ιιδιοι·ε56€ετ? Νό ιιιιέιτ,Ι1:ι εΒγειοττε 111ε8τοΙιειιι 
]έ1Ι‹, ιιιἱ ει' ιιιιιιάοτι ΜόΒει1 Βιετοιιάϋ ]ε87οΒιιέΡε ΜΜΜ: 
ὸεινε€οΚιιόΙ ἴο€ν:11 Ιώιιιι)·ειι ιι1ε816ι·τέιιΙιετ1Β, ιιιιτενϋε 

κ 
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Ιε87εε? ΑΙτετΙιοΒ·γ, Ρεειτ ΙιεΙΙ εΙὅτειτετετεεἰε, ειεττ Ιια 
Βιετεεετ εεαΙι η” ὁτέιἰἔ ἰε ἴεΙΓϋἔ€εειτΙ, ΙιἱτεΙεεεΙτ νεΒε 
εεε, ,ε Ιτετεεετε εΙΒιιΙενα. Με” ΙιεετεΙεε, πω, ιεαΒαε 
Ιτατεαττα Ρεειτ ΙτόΙεεϋεϋιεΙ, να8Υ τεεινεε7εἰΒϋΙ, ΡαΡἰ 
1·οεαΙΙσόΙ, ΒΙττοΙιαΙΙ:όΙ ..ε-εεε αΙόΙ εΙατΙεΙ, ,ε εταΙεΒαε 
εεε” ΙεϋΙτεε€Βε Ι‹ενετεἀεἱ, Ιω” α, ΙιϋνετεΙεεεΙιεεΙτ 
πεαΒα ἱκΙε-ῇεϋεε εΙεδετ τεΙπεεεεε. ΑιοεΒαε ε” ΙΙΙ)τ το 
Ιιαεεε, ΙΙόνετεειεεεΙ εειε εεαΙ: α, Ι:αεΚετεα ειοτἰτΙεοιεαΙε. 

Τεω.·ϋΙ:,ΙιοΒγ ει” Βα]ΒόΙ Ι:ἱιεεεεΙιϋΙτ; ιΙε ειαάεΙ :εεε 
36Ιιετ, ,ε ό 3οΒΒ ΙτεειίὶΙεττεΙ αΙιετ, ,ε όπταΙωάόΒΙ: ΙεειτΙ 
Ιεεεἱ. ΚόΙεεόεατΙοττ Ρεειετ ΒεειετΙΙ; εετε α‹Ι. Η τϋΙ1 
Ι›ετ; ΙτενεεεΒΙ› ναΙτότ τΙἰεεοετόι.Α, ΙτετεεΙιετΙϋΙτ ,ε :εεε 
ΙΡατοεοΙ‹, ΙτἱΙι ίΙιετεεεόΙετε τϋΙε Ιτόεεεεε Ι‹αρταΙι εε8ε 
σΙετ, ιεοετ εεΞιτ εεπε Ι‹αΡεαΙι; εεκεεΙΙΥΙΙτόΙτ α, εεΙΙΩζΙΙ εεπι 
εε Ι,οΙετατεατΙα α, Ιτετεεετετ ,ε ε1εἔΒεΙ‹ἱΙ:; ιεεεοΙτ ειίἱ 
Εεεε ΙαοτΙετοΙε Ιτόιε νοε·ῇεΙ‹, ειιιεΙτεεαἱΚατ εΙΒοεεεεεΙ:, 
,ε α, Ι‹ει·εε ετ, ε€αἰ Βεάιι€ιιΙεαΙτ. 

ΙΙΙγεΙα α, τοΙιαεεε, ΙιϋνετΙεειειεεγεἱ, επε8· αΙιΙτοτ ἱε, 
Ιια α, ΒαεΙιετ ΗιετΙιετό, ,ε α, ΙιϋνετεΙεεεΙ‹, ΙεἱεΙεἔἰτεεετε 
ειαΡοτεε επότΙοτ πιά ειετειεἱ. Ι)ε α, ΒαεΚει· ]όΙ αΙΙΙιατ, 
αιαι ΙιϋνετεΙεεεἰ ,ε Ι›ἰιτοεἱτεΙταἱα, ταττοιεεαΙτ εεε” δει 
νε88εΙ ε1εΒΙπαΙαάΙαατΙέΙΙ:, ,ε πεεΒ Ιε α, τοΙιαεειε εΙαΙιαειτ 
ΙπατΙα ει, ίΙιετεεεἰτ, ,ε εΒετ ΙτΙεΙΒ ΒυΙιεε-ίεΙΒε ]όε. 5ϋτ 
α, ΙιἱτεΙε Ι,εεεταττεεετα τεττ ετϋΙΙώιΙεεεἱ, εΙτΙοιαταἱ, ,ε 
ΙτὁΙτεε8εἱ απεα, ΙώνετεΙεεὶ ί,εΙεεΙε8ετ εΙεγεΙΙιετἱΙε, ,ε :εἰ 
τΙϋε α, τοΙ1αεεεεαΙι νε.ςε, αι ὅ ναεγοεα Ιε οιΙα εαπ. 

Ιε;εε ιΙε :εἰ οΙ‹οιια α, τοΙιαεεετ,? 8επεπεἰ εεπι 
ε€γόιι, πεἱετ αττοΙἱ Ι,εΙεΙεπε, ΙιοΒγ α, ΙπαεΙτει· εεει τω 
τείειΙεε ταττοιεεαἰεεΙτ πεε8Ι,εΙεΙεΙ, εεεεΙΙ,οενα εεεόεε 
επεσα εὶετ, ΙτὁνετεΙεεετ επέιεοΙτ εΙόττ ΙτἱεΙεεἱττετεἰ. Μάι· 
ΡετΙΙΒ τεεινεεγεε ΒαεΙετα εεινε Με ΓεΙεΙειε εοΙεΙιαΙ 
Ι‹ενεεΙ›ε τεπεατΙΙιατ, :εεττ ιεΙειΙεε επεσα· πιά-μ, Ιω" 
α, τεεινεεεεεεΙτ ιεΙετΙε)·ε]αε ιεΙεάεε ναεγοειιΙιΙεαΙ Ι:ειε 
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εειε ει” Βιιιι!θ τ:ιττοιιιεώότι, ,ε ιιιιιιάοιι ΙιἱτεΙειϋ τιιάνιιιι, 
Ιω” ει: 6 νειἔγοτιει πιέ8 ει' ΜΜΕ' ΒιιΕτιι'εεεώτο ιε Μι 
τοειτνει πιο, τιειιι εΙεἔγοἀἱΚ ειιιιιει, Ιιο€γ ει” ΙιειιιΙδίίω·ώτ 
ει' τοΙιειιιάειιιιι ΙιειειοτιτειΙειιι τέεινότι.εΙ ιεινειι·Ιιει Ιιοιιει, 'ε 
3ότόΚοιι)· ιιιιιιιΙαιΙατιιἱἱιειτι Β·ιιτοΙ]ει. 

3. Μέθι πι:-ιε οΙεϋεόΒ·ο ει'ι·όεινότιμ-:ε ΒειιιΕτιειΕ, Ιιοι,·ι·ι· 
άΙΙιτόΙ88· ιιιι87οΒιι ονιιιιοάέιεεειΙ ΚειοΙτετἱΕ. 

ΙΒιιι€ειώεει τ. ι.ε8Υ οΠιτ νέιΙειειτοττειι€τα παπι Μπα, 
ιιιοΙΙΧιιοΕ τιιἔ]:ιἱ ΒοοεϋΙετεεεεΈόΕτόΙ, ιιΒγοεεό8ϋΚτόΙ, ει' 
ΚειιοεΚεάόει 'ε. Βειι·ιΙά πιἱνεΙοωΗιοιιἱ ]ειταιεεά8ιιΕτό! Μ... 
τοτεεεια. ΕιΒγ ίειΙ!ωι θωι›ω οἔγοεἱτοιτ τιιάοιιιάτιδώιιιιΚ 'ε 
οΚοεεειΒέιιιιιΚ τιιι€8·οΒΒιιειΒ Με!! Ιειιτιἰ, ιιιιιιτ Μέι; Ιιέιι·οιιι 
επειιιόΙΧώιιοΕ. ΒαΙΚόριετοΙαιοΕ, οειι!Γει οΙιοε!ιοεΜεοΒιιιιΕ, 
828ΙΠέΙΥΒ8 ότάε!ιοΙιτιοΕ ιιἰιιοε ειιιιιγι ιιι-ι1:ειΙιιιιιΕι ι·ιιιτιιΕ; 
εο!ι οιιιβετ Βόιόπ, πιἱιιἀει·ι ειο]ϋΠιο νιττ Κότάόετε ιιόινο 
Βἱιοιιγοειιιι τέιιιι:ιά νέΙειιιέιιγ-Κίι!ϋτιΒεό8 'ε ειιτιόΙΐσΒνει 
ε8γ τετιάει:ιβάε ἰε €εΙἰοε νιτειι;Κοιόε ΜΗΚΗ οι παπι ἴσ 
€ωωεις. 

ι ΕΙΙι-ιιιΒετι ει' ιιι:ιεειιιοε Β:-ιιιΕ' Κειο!όει-Η ἰΒοιι ἱε "ει 
δπτειιι ει' αιτειιΕ ΕΜΗ οειιΕ εΒ·γ ιαπτό πω, ΜΜΜ παπι 
ΜΒΜ; νιιτιιἰ οΠΥ ιι:ι€γ οναΕοά:ιετ 65 εή8οι·ιι ΈοιιτοΙΒιι 
πάει, πιἰτιτ ε.<;γ νιιΙειειτοττ ίεετίιΙεττόΙ, Μ” ει, Β:ιτιΚ 
ΙιιτιοΕοεοΙδ ιιιιΒγ τεει.ϋΙετόιιοΒ Γε!εΙϋε; ΜΒΜ: €;ΥειΙιτιιι·ι 
εειδότ ΒιιΙνόΙοιιιόπιμήΚ νοιειτιοΚ, ιεπιστόεοι!ι 0ειιΒιιιιαΕ, 
τόειτεΙιιιΜῇΙἐεειἰΙ‹ οεειΙιιιιΕ. Πι: ει” τόεινότιγεε ΜΜΕ' ιεΞει: 
Βειτόι ΜΜΜ Μι οΒγΠι εΙαιιιτοτοάίΚ, τέιι·ειιι' ποδι, τόΜι 
εόἔο Μινι ιιέειιΜει. Αι ἰε εοΙιειοτ τὅττόιιἰΚ, Ιιο€Υ ε€Υ 
ιιιιι€έιτιοε Ιι:.ιιιΕ' τόειοεοι νεΙαιιιεἱΙΥ 8δ·ἐι·ἰ καιω· ΙιοτοεΚο 
Δω νέΙ!ειΙ:ιτΒιι οιο8Υεάτειι; 'ε ἰΠΪ εεειΒοιι ει” Βειιι!ε' ει” 
ΙαοτεεΚεάέεί ότάο!ι' ειοΙ8έψινέι Ιεει. Α' Ιιειιι!ιοτ ιειτιό 
ΙωτοεΙ:.εάϋ νιι€γ ΒγέιτιιοΙι σ' ιοΒ·ΙειΙΙιοόάειιτ νειΒγ νάειι 
ι·ειΠ: ειέΙοεΙιτε Μνέιιι]α ι:ει·]εειτοιιι, ιιιἰιιτΙιοΒγ ιι·ιόάοτ 
όι·ει τω ει' Μπι Μπι. Α' ΚοτοεΙιειιόε να” ει' Μι. 
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αιαιποτ νἱαιαπ α, !ιαπΚΚα! 'α α!ό!αΒ·ιαααΚατ ναι· τό!α. 
Αιι α” Ραπι1:, ππινα! α' !ιαπΚ!ιοι 3ατό αιαιπα!γαΚ, να! 
τό!τ Κα!!απα άιααοπιόιπ!, α' τααιαα ται·ααΚ' εδώτα παω· 
ΚατααΚαόααα πγα!! α!, 'α !ια αι ωα€!ιπΚ!Κ, α' !ιαπΚοτ 
ια πια8ανα! ταπτ]α.Τα!απ αρΡαπ α!!ιαπΚ ἰα οΚοιτα α' να 
αιό!γι; ιπαττ !ια Κόπιιγαπ πγι3]τοπ αα€αι!ανα! α' ναΚ 
ιπαι·ϋ παατααιΚαι!όατα παιπ !ιἰιτατα, τα!απ !ιἱιτοα!ιαπ Έσπα 
ιαιιαΚ νο!πα ιπἰνα!αταἰΚατ. Βα !ια α' ιπα€αποα !ιαπΚ' τα 
αιααται·αα! πιααπΚ παω ἱα ίἰιπαΚ πιαα Κατααατατ, α' !ιαπΚ 
Καρααο!αι!ιαπ !α!ιατ να!απια!!7 παΒιγ Μπι να8γ Καταα_ 
Και!όαι ιπταιαττα!. Αι απ !πτέιαταΚ πααδιοπ !ιααιποαοΚ 
παΚ!; ππνα! 3α8γα!!ιό! 1όΚοτα ϋαιναΒατ !”οτεέια!ια !πε!π.· 
παΚἶ'; αιαι·τ α, !ιαπΚ α!ό!α€ιαααΚΚα! αα8!ι!, πια!!ΥαΚ 
ἱαιπατ ιπόα·παΒγο!ι!ι α!6!α€ιαααΚατ αιϋΚαόἔααἱτπα!ι. Μα]ά 
α8γ το!ιαπαα τϋτιαπἰΚι, α' !ιαπΚ ν!ααιαΚατ! α' Ραπιότ; 
απ; !ιἱι·ια!απ παπι !α!ιατ α!6ιαι·απιταπ!, 'α αΚΚοι· αι ι!!α 
τό ΐα!αΚ ιπἱπτ! πιαἔΒιιΚπαΚ. 

Μπα αιαπ !ια]οΚιό! α' τααινόπγαα ΒαπΚοΚ, α' 
ΐα!!ιοιοττ οΚοΚπα! ΐοανα, ιπαπταΚ. 

Ι·Ιοααιαα, πα α' αι!ΚΚτό! παπι ιάαα·απ α!ται·ααϋπΚ 
πταπ , ταΚἰπταϋπ!ι ν!ααια !τ!απε!τα. 

,,!ΊθΤ-!ιαπ ιππ!.ϋπ Απἔο!!ιοπ” !ιαπΚ]α α' ΚααιΡαπι 
!!ιαταααιτ ΐα!!πααααιτό, αιαπ Κινα!ταα8οτ α' ρατ!ἰατπαπτ 
αι ἱτ!απα!ἰπαΚ ἰα πιαιέιαι!α, 'α ΚόνατΚαιια!ιαπ (α' ί!ιατό 
ται' α!!απόι·Κόι!όαατ ααιπιπἰααπιπα!!7αττααἰτναπ) α']ααγαΚ 
Κιασ!ααα αταπμα!αππ! έα αα!ιαααπ πω. Ι79Ί-!ιαπ Β2Ι,9Ι”ί 
ει. Μπι: Γοι·δοτι αι ἰτΙαπτ!ἰ !ιαπΚ' άαΒ·γα!!ιαπ. ΙΜΟ-Καπ 
2,268,4ΤΙ Η. 1814-!ιαπ Ραε!!Β· 2,988,999. Ι819-!ιαπ Ρα 
ι!!Β· αααΚπαπι όιόε!!α! πιἱ!!ἱο α." ° 

”Ε' ]ααγαιαροτιταατ αι !8ΟΊ-!ιαπαιαπιαιαι·ἱπτ 5Ο-απ 
!αταιό πια8αποα !ιαπΚαΚ !ιααοπ!ό !α8γαιαροτιτααα Κιαατα. 
Α' ΡαΡποα !ιόνιιαα αταε!ιπαπγα ατ!ιαοαόΚ'παΒγ ααϋΚΚαπααα 
!όπ; αι αι·απγ τπἀαΚΝ?α ΡαπιαΚ' επτα 100χοτα αιόΚΚαπτ 
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Σ ΡἐκιινοτϋΒἀιἰ έττοια(3 Η. ΠεΙι. 10% ά.) Ι“ϋΙϋΙ, ,ε ει' 
νέιΙτόΓο!γειω Ι.οηάοη 68 Ιτἰειτιά Κόιτ, 180/0·τεΙ νοΙτ ει: 
ιιτόΒΒἱ εΙΙοτι. Α' νάΙτό!”οΙΥειω 118γειτιοεΔΙε Ι81θ. ειΙΡεπἱτο. 
επ1ΙΙοτε, :και πιἱτι:!ιο. ει ἱτΙειι4‹ὶἱ ]οΒγεΕ πιο8]ενιιΙτει!ι 
νοΙπιει, Ιπιποπ1 ειότΙ:, Ιω” Αη8οΠ1οκί ΒειιτιΙςῇἐόἰ ἰε πιο8 
οεϋΒΙιοιιτοΙ‹. · 

,,Α' ῇοἔΪΒἱττοΚοεοΙι' εΒΒεΙἱ νοε2τεεόΒέτιόΙ εοΗωιΙ 
τωπέτάεΙιεΒΒ νοΙτ ει' πιι:ι€έικιοε Βευ!ω!;' ΒιιΙιτέιΒο! "ω 
πιαιό. Μοηιι7ἱτε πιο.Βοτεττ οι, Βοιό. νοτἱιοττιἱ ει' Κόνα 
Εοιό :ιάειτοΕΒό,!. Αι ἰτΙΔικΒ νόΙτόΈοΙμω, οεϋΕΜπιόεόπε!ι 
πιο8κήιε86ΙΑεύτε Ι804-Βοη ει'ρετΙἱετπιειιτ ε8), ΜιτοεεέιΒοτ 
εμενα-πε Μ, πιοΙΙ)πιοΕ ιιιἀόεἱώεειἱΒόΙ Μτετ5ιἱΕ, Μη" που 
ὶἀϋιἀ3Βεπ ΙτΙειιιάΒοη 50 Βο8.έιΒΜιοττ ΒουΚ νοΙτ." $ 

> ΕιοΙ‹ ει' _ῇοἔΥΒοοεἐτιᾶεἱει:-›.ΒαάειΙοηιωειΙ Βοτωειτόειι 
νἱεεπι όἰτοΙ:, ,ε ει: εΒΒϋΙ ειέιτιπειιό Βει]τ έε ιαναττ 
τι:α8Υοιι ευ!χοείεοτω ει, ΙιοΒγ :ΜΒ οΜέιιοΙι ἰε Βοοεό 
τοτΙ:ειΙε μἔγοΚετ Μ. Α, ρειτΙἱειπιειιιἰ Βἰιτοεεἐ;; εΙϋττ ται 
τιι1Ιι ΜΜΜ Βεβἰιοκιγιιἰτ, Ιω” οιοιι ἱἀϋτεῇΒειτι Ι:·Ιαιαάβεικι 
2θ5 ε€γόιι ΜΜΜ Η ΡειΡἰτοε ρότιιτ, ΜΚιποΙε ]οΒγεἰ ΔΗΜ 
ε” ΕΜ εΒἰΠἰιιΒ εϋΙ: θ 65 δ Ρεποε όπεΚϋεΕ ἱε νοΙταΙ‹. 
ΙΙΙ)! ]ε.ΗΒοοεάιόΙ: νοΙτειΚ ΚετεεΚεάϋ]ε, ΒοΙτοεοΕ "ε Μ. 
ἀετιιωτκιἰὶ αΡι·ό ότιιεοΙκ. Α' ΚόνετΕοιόεί Ιεϋπιηϋ νοΙτ 
εΙϋτο Ιἐττιἱ; ειι5ωωΙειιιοιι οεαΜιΚ, ΙιεωἱεἱτοτιαΕ, ΙώΙτότ1: 
3εεΞγοΚοτ οεἱηἐι!τειΙ‹, 'ε ει' ρότιιίἰἔγ οΠγ ιεινειτΒει 3ϋτΙ:, 
ΙιοΒγ ει' ]ε87Κοτιτάτε68ηεΕ τϋτνόηγοε θέιτοτ ΙιεΠε νεττιἱ. 
Α' Ιω] ειι!γοεοάνε ΙιειτοτΙ: νἱεειει ει' ΒεβΚάτο!ετε, ὑἔγ 
11ο” ει: 18Ι4-ΒεΙἰ 60 ΙώιϋΙ 18Ι2-το ρε:Με 19 ωατο.άτ 
ΜΒοι1. Α., τϋΒΜ ιϊιἰιιά π108ΒιιΕοττ, Ιεἱνόνε Κεττϋτ Βάι· 
πιειτ, ΕΠ( 3όΚοτό.τι οΒοεειτι ἴοΙΒα8ΥτειΚ νοΙτ ει' ΒαπιΚἱἴοΒ 
ΙειΙΚο(ΜεεειΙ. 

Α' ΐοιππιπειταάτ 49-ΒϋΙ !”ί2Ο-Βειπ Η @τα οεαΜιοπι 
ο"ειοττο πιο8ΒιιΕοττ, 'ε_ επ ἱειπότΙεττ ιιγοπιοτ Ιοἰι·Ιι:ιτ 
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Ια:: νοΙτ.5°) :τι Ι8αι€ατε.ε ε:ἱετΙ ε, Με ο:: εε€ἰτεεὰὅ, Ι 82 Πω:: 
αΙΙ:ι::α ΙεΡεττ Ι:·Ια·ετΙ, ΒαεΙςῇέιναΙ, ω” ειαΙ:αά Ιε8γεε 
ΒιιΒΙΙ:ιτϋΙ ΙώτόεΙ:ϋτϋΙ Μ) (ΜΒΜ) :εε:·Ι,ε$ΙάεγΙ τανι:Ιεεεοε τΙ.ιΙ 
:·εεινεεχεε Ι:αεΙττε:·εαεε8οΙ:ατ εΙΙΙτεἰ; :εἱε:·τ Ι:ετΙνειεπε 
εχω εεε): α, ΙεεΙετΙ:ειδ νε:·εεεχιεεεεΙ: αεεεΙ ΙεΙ::1Ι:Β 
::ιε8 ίεΙεΙΙ:εεεεε, τϋΡεειετ 3 :εΙΙΙΙο Μεσα εε€ετΙεΙε 
ε:εεΙεἰ. Αι αΙΙ‹ι: :τετ εεε: εεΒἰτεττ; :εεττ α, Ι:ο:·ΑΒΒ: 
ειο:·Ιτό εε αΙ‹α‹ΙεΙ‹οε τϋ:νεεγ οιΙΙ:Ι:εΙτ :εε€ :::ἱεεΙ Με. 
τεΙα, ,ε ε” τε:·εαεεεεεαΙ: εεε: νΜτ Ιιε:.Ινε, αι τη ἰετειετ· 
εεΙ:_, Ι:ϋΙτεεΒεε Ρε:·:·εΙ, :εἱεἔγεττ ειίίΙετεεεΙ:οτ, ε)·αΙ:ετ 
ειεΒεΙ. Με: εΙΙοττ α, τΙΜοΒ Ι824-ΙΒ, ε:Ι‹Ιϋε ,,ε;;γ ΙΜΙ 
Ι,αετ.Ι Ι:ε:·εεΙ:ετΙϋ τετεαεέιΒ, :·εεινεεγεε Ι:αεΙ:οτ αΙαρἱταε 
ω, αι Ι'ΙΒ9-Ι Ι:οτΙετΙό ει:Ι:Ιε, εΙτό:·Ιεεεε:·τ α, Ρα:·ΙΙα 
:::ε::τΙ:ει Ι‹ει·εΙ:εετ εγι:]τα." 

Βε :ε:νεΙ, α, :εἱετ Ο ΠοεεεΙ Ι8εε ΙΜ τετΙΙα, αι 
εε8Μ Ρα:Ιἰα:εεετ εΜ:α εε:ε ε:ετ ΐεΙεττεΙ:Ι: Ι:·Ια::τΙ::αΙτ 
τ 

50) Α, ειἰνειαΙεαειτό :Με ]εΙεεετε: Ι:ϋιτ, (όΙΙγ Ι:ϋιεΙεΙτ αι εΙΙεετε 
τεΙτ α: ε:::Ι:ε:: εΙετΙ:εε!) ::έ:εΙ εενετεεεεε εεετεΙτ εε:ε Ι:ἱάεγ 
ιοτταΙι. Α, ει·ΙεΙε αΙΙ:αΙ:::άναΙ Όο::ΙΙΙ)α11 ει” ι::·Ιε:::ΒετεεΙτ ε” Ισά 
:·όεγ ειΙ:εε:· Ι:εΙΙ ναΙα; ΙΒε:·τ εε), δ Ιοετοε Βα::Ιτ ῇεὅγετ (50 
()οεν. Π.) ε:·0.ε ,ε εεε: Ιταροττ Ι:ύετ. Μ:::ει·:εΙ:Ισεε ε” εεε.: 
εε:εεε ε:εΙ:ει·, ΙιὶεεΙ: ενἰ ΙϋνειΙεΙ:εε Ι,δΟΟ ΐοετ:·α (Ι.5000 μ. Π..) 
:εεετ, εΙ:έάετ αΙ:α:·α αὐτή Ιετεε:·δεεΙεεΙτ αιο:: α, εεεω, α, :::εΙΙγε:: 
α' ΒαεΙ:Μ: ΒιιΙιεεα Ι:ἰϋτϋττ, ,ε ίεΙεττεΒΙ:› 6:ϋΙτ Με): α, εοΙ:ίεΙε 
ῇεΒγεΙ: Με. Ι:·Ια::ιΙ ΒαεΒῇεεαΙι Καρέ ε" Η ίο::Εοε Ιεέσετ, ε:: 
νεΙ αιτ από Ι:οΒγ ε::::εΙ: αι εεγεεΙ: εε::Ιτ Ιεει Ι:ἰτεΙε. Ει :εεε 
:ε νοΙτ, εε::Ι:Ι Ιτότεε€Ι:ε εεε: Ι:οιτα, αΙε εεεΙΙΙ εεε: ταύτα Με 
ΡεειιεΙ ίεΙνάΙταεΙ. Αι εεεει ε:εἔγεΙ:εε εε:ε νοΙτ 10 ίοετεγἰ 
(ΙΟΙ) ε. Π.) α:·αεγ νη), ειϋετ; ,ε Ι: ΙτεΙ:·όΙ ειό εε:ε νοΙτ. 
(ε), ναε ει :εΙεάεεεεε) Βγοε:ο:· τε:·Ι:εΙεε εττε"ταΙαεεάεοτ 
ειεΙ.) Ειεε ειο:·ι:ΙτεέιρεΙ:α:: εΙ Ρ:·Μ:εΙτ :εεειάτοετ, εϋτ.6τ, ειι:-ε 
Ι::·έιειτ -- :εἱ::‹Ι Ι:αειταΙα::, ,ε ετοΙΙότα ἰε ΙτόεΙ.εΙετι ναΙα εΙνε‹Ι 
με Ι,εΙ :::οετΙαεΙ ,ο νεειΙεεεΙτ ε" Ι1οΙ€ΙοεαΙ3Ι: :τΙ6:·ε :εεεΙ:Ενεε 
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ὶΒοιεὲιΒοτ οιοΙἔἐ!τοτιιἰ, ο' Κοτάόεοε τϋτνότη οιὶΚΚηοΙι 
οΙεΙω1· ἱε οεοΙ‹ι Ιοεέη)·οοιωοειτόΒΒ Ροιιτοὶτ τϋτΙο οἱ. Πει 
11οπι ο87οιοτιο οπο! ἱε ωοΒοΙὁ8οἀοι1οΚ ει” ΒοΙἴεετἱοΙ:, 
'ο π' 8 ωο8:1πιτειάτ ΒοηΙωΙδ οἔΪἱΚότ ιι. πι. @Ζ :ιά:Π8ί 
,,ΒοΙἴοετἰ όειοΕἱ ΒοηΒοτ" τόοινοιηοε τάφειιΙειτώ νελΙτοι 
τειτέιΙ‹, 5θΟ,ΟΟΟ Έσω: οΙειΡ16Κοτ εάάτω!ι τιο!ώ, ,ο 18% 
ΒοιάοτονοΙ όοΙο2·ζϊιοι Εοιάοιπο]ς. Α: οτάοΜοπ τότνοηγ 
κ:ιΠεΙε ωο8τιπιτειά1: ειΔΒἐΙγειἱ οιοηΒεπι π1έυε; οΙοἔ Β:ιτόεειΚ 
νειΙ:31:ιειΕ οπου τοτεεωέιέ τονέιΒΒἰ ΙοΡτοῖτ :ιΥίἰΒϋιτιἰ. Κοπι 
τοΙοτιοΕ νειΜια:-ιΙε @τα ει' ΙιοτππόπιγΙιοι ἴοὶμωοᾶτιὶ, πιοΠΥ 
ἱηἀὶτνοηγοιοιτ ἱε οΒγ τὁτνοιηοιἰΙιΒοτ 1825-Βοπι ει: 
οΕειάοΕοΕ οΙΙιέιτΞΜεέιτο; άο Ιι·Ιοηά οΙὶοιιεόΒοε πιοιιιτϋ]ο 
:ποπ ἱε €γόιόττ ει'Ροι·ΙΗιωοηεΒοη, 'ο ει' εοΒ/ἰτοιιἰ οιοΙιοΙ.Ι: 
τοιιόειοΒέπε ίοΙειοΒ ειΙειΒοΙ. Βειροττ. 

Μὶι1ϋ ΕἰοεἰιιΥεόΒοΕτο οΜειοΙΙοττ Ατι€οΠιοτι οι Ιτ 
Ισπάβοιὶ ἱΒοιεἐ8τΔΙειι1εἐΒ/ἀΒετι, ωι1τει8.]ει σεως οι οι ο” 
πωπω Β, Ιω” Ιι·Ιοπιά' ΒοηΙψι, 3ο8γοὶπιοΙι ι·ιοπιι νοΙτ 
επιβο.ά ει: Δη8οΙΒοιιόἰνοΙ οδγ-όττοΕϋοΕποΙι Ιοιιηἱ, ω. 
πω: οΠοπ 81/3 0/0 Βοηειοτἱτοττ ωὅἰο1: νοειτοττοΙ:. Ιω· 
ΜιειτοΙειιι Βοοειεπιτό τοκιόειειΒοε πιονοτεοΒοο οΙάει!έιτ οοειΚ 
ιιΒγειιι πιοΒιιΕ Ξε όΙ.1ύ.Εό]1, 'ο 1828 (Μι πιο8ειϋπιτ ει' Θώ 
ΙϋΙοτοε ΙιϋΙϋιιΒεό8. 

Νοπι οεο.Ιε ΙιοΒ·γ ιαοι11 ειιειΒεω ΒιιΜἰιπόΙ 50 πιάτ 
ίϋΙάηγί τονιιΙει38οτι ΒοΙϋΙ θ τοεινόιηοεπόΙ τϋΒΒιποιε Βατι 
Ιιοτ ειΙοΡἱττιἱ, Ιπειιιοιτι νέιΙτόΠε 50 ΓοιαττιάΙ 'ο θ Ι1οΙάπιειΡ 
ΜΗ ΕονοεοΜπο ΒιιΜὶητα Βοοεέιτοπιἱ ει: Μ”, ΒοηΙιτιοΕ 
τἱΙοε, :τή οεειΙσιοι:1 τἱΙοΙπιειιἀειιΙιΒιιΙ οι· ο;;γοτ. ΙτΙειη‹Γ 
ΒουΚ]ει ΒοοεαΜ;ΙνιΒ 20 ΠΑΡ” Βιοτοκιάϋ νωτότ Ιοοκιάοιπω 
Ε”οΒειτάπιτ Ροηιτοτἱ Ι1ΠοΙΙ: τιοπι ειά, 'ο ει' ΒοτότοΙοΕοτ 
1ιοπι ΕπτωιτοΙ]ο. ΒἰεοοιπόΖ 50/0 τοι 

ο ΡειτιποΙΙ Ιιάτωειτ Μι 8ιϋΙιεόδοοιιοΕ Ιι·Ι:ιπάτει πιόινο : 
Ι) Πο” ει: ἱτΙοιιεἰἰ ΒΑΛΕ' Βἰνἐἰιεἐεειἱ Ι888-ἰ ΠτοΙοοϋΕ 
Μ:: επϋτι]οιιοΙε πιο8, 'ο τϋΒΒο :ιο ο€γοάάτιιεΙιοά]οΚ. 
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.'2) Πο" αι α!!!ταπε!ό τέαινέπγαα !ιαπΚοΚ Κίατ!απάό 
3αιΒγα!Κτό! αι!!απαΚ !ιἰιτοαίταΚοΚατ. δ) Ηοαγ α' Ρέπιται·ἱ 
!ιἰτα! έα !ιατέια!αΚτϋ!! Καιπαι ταπάαιαι·αι έι!!!τΙ:ααααπαΚ 
ααοιἰαἰ !α!ιτα. - Ει πι ο!αό α' Καππγα!πιπ !ι·!απάιπα! 
αι α!ότα!αταα έα ταΚατέΚοαααα, αταπγαιτ ἀἰνατοιτατπἰ 
πω ια ααΒιιπέ ,α ιπέιτ πέπια!!)ι !πιέιατπέ! !έτααί!!πι ια 
Καισ:!ατΕ; α' πιααοά!Κτα, παπι !ιἱαιαπι, πιαΒα Ρατπα!! 
ια ]ό ιπόθ.οτ πιό]οπ, !αα·α!α!ι!ι 3ο!ι!ιατ πιἰπτ ααα, α!έ€ 
αέααα έα Β α Γ! ι α τ α τι; α!αριόΚα Κιιπιπατααα 'α α” !:ιαπΚ' 
α!!ααατό!ι αγαΚοτι αιαπιαε!αα. Αι α!αϋτ νέατα !ια!οααπ 
απααε!ι Καιέ!ι6! αι ιι·Ιαπάι !ιαπΚ Κιιαααάταιπι, !ια αιίν 
νέι·έ!ιαπ Κατω ια. 

Ειαπ ἰπτέιαι, Και." α' ι·έαινέπγαα ται·αααέιαοΚ!ιαπ 
Κα!ατΚαιϋ ναι.έ!)ι ται·ααινα!, παναιαταααπ αι ,,π!απά! ται· 
τοπιαπγι !ιαπΚΚα!" αιαπι!ια α!!!ιαααοπ, 1825-!ιαπ Β6!ιοΚατ 
Καιε!α α!!ἱτπἰ; έα α" !ιοΒγ αΚατ!ιό! Κιαα:!οττ ]ααγαίτ 
αααΚ α” ιὶπΒ!ἰπἱ Ϊϋ!ιἰναΕα!πα! να!ταα ΚέαιΡέπιια!. Ειαπ 
ταπάαια!ιαα α, ναια1α !ιαπΚο!ετα πέινα παα·διοπ ται!ια!ό 
νο!τ, πιινα! ατι·α αιέ!ιοττ, πο” Μια!πιαι!απααα ααατέ 
Καπ α! το!ιαπαα α' πιαἔα ΒόΚ1αἱτο! ἱπΚα!ιΒ απιαιοΚι·α 
τέτιταα. Ι82θ-!ιαπ νέΒα !αττ αι ο!τ!α!αα ιαατποΚαααπαΚ, 
,α ααγ οταιααοα νέΒιέα πιιπε!απ !ιαπΚοΚπαΚ Κότα!αα 
αέ86ΚΚέ ιανέ , ῇαἔγαὶΚαι α* Κιαάαα Ιια!γαπ !:›ανα!!απἰ. 

Αι ,,ιτ!απε!! ται·τοιπαπγι !ιαπΚ" 1825-!ιαπ αιί!!αταπ: 
2 ιπἰ!!ἱο ετ. Π. πένέτταΚϋ α!αρτ6Κένα! ΙθΟ ΐοπτοα τέαι 
νέπγαΚτα οαιενα, πιί!ιό! 25%, να!όααΒΒα! !ιέ ναιι Πιατ 
να. Ιδδθ-!ιαπ 644 τέαινέπ)·ααα νο!τ έα 33 ΒόΚ]α. Α' 
Έϋ!ιίνατα! !ζ.οπ‹!οπ!ιαπ ναπ, 'α ιιαγαπ Μ. !'ο!γ αι αθέαι 
ιπτέιατ' Καια!έαα ια αι ιααι€ατόι αιέΚ πω. Α, ίἰόΚοΚ 
πα! Καια!ϋΚ ν!αι!!ι α, !”οα!α!Κοι;!αατ, ιπα!!έ!αΚ !ανέπ ταπ 
τ!α!να αααέι!ϋ! α' νιάέΚΙιό! Και πω, παταω !ιἱτα!αα έτι 
αιπ!ιατ ΚἱΚπαΚ !θ-ή-ΙΟ τέαινέπαιπγα! Κα!! !ιππιοΚ. Α' 
!ιαπΚ” πιίίΚόε!έαα Κόνα:ΚαιόΚ!ιαπ α!!: τα!τόΚατ σ:!!ααοπ 
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τόι; εοοτπιύάοτι Ρέιιιτ:1ι·1 ΜΜΜ ειι1; Βενόιι-:ΙοΕ8τ 1`ο€εκ1 
01, 1πε11γεΕετ ει' Εότυγι11ετεΕ11ει Εόροετ τϋΒΒο1, Εθνο 
εεΒΒε1 Εει:ιπιτοι; νι11τΕ5Εει1: Βοοεέιτ 68 ΕἱτεΙΙενο1εΕετ στ! 
ΠΙειιιά', Νε"Βτ1ττειιι1ει' ΒεπιΕ1ει111οι έ:ε ΒεπιΕέιήει111οι; -· 
ο"ό1ττόττόποποε Β:ιιιΕ1 πηέ1Ε6άόεοΕετ ι11τπ:ε πιίόττ ι-:16 
ειἑπιιΙἐιΙῇιιιιΕ, 1ιαπιεπι ωο8]οΒγειιϋΕ, 11087 ει' ··Εονωάιιγ 
ει, (ῖοτιειιωο-ε‹ὶό , ΡοετειΕ1νωε1 όε Βό1Υε8-·ῇὁνεἀε1ιι1εἰ 
το Πάπα ειοπ 1πιτόΖωοτ Εειειιιέ1]ε ΒειιιΕ]6ιιιειΕ ει' Εἰ 
νε11τε68οε 1ιατότοπ ΕἱνϋΙ. ΟειωΙέΕπ 4, 5, 861: 1882 ότει 
80/0 ἱε όνοιιΕὶιιτ. Βόεινόιιχεἰ πω” ηγετεεό%εΙ ΕεΙυεΕ; 
ο8γέττ, πιο11)π·61 οε:.ιΕ 25 11:.8νειτι ΒοΒιετνο, αἀεἰΙιαΕ` 
1831481311. ότότ1.ιεε1; π. - 88 α. ω. Ε 

Νε1ιέιιιγ ]όίοι·ωει το11ειιιι1ευεΕ Εἰ νει1ει τόνο ει” Πει 
τα1 αΙειΡ1τνάτη. 1828 ΟοιοΒοτόΒοη σ€γετΙοηοΒγ 1161: :Ματ 
1 πι1111ο ετ. 1οιι1:οι ΕϋΙάέυεΕ ω·ωι)Φωι Ι..οτιάοηΒόΙ Ιτ 
Ειπιε1Βο. ε'ΒιοτόεοΕεο€όόότε, ωεΙΙγ τοπιάειο.Με ει'ΒεπιΕ' 
Μτε1ότ νει1όΙπιιι Έστω 18 επτά. 

Αι 1τΙ:ιηά1τόεινό1ηοε 11ειιιΕοΕ' τέΒ1εάοεΕέιμι , . 

;ειπιιητ 

1888-Βειιι ε1ΠοττειΕ, τϋετόιπ ΕόνετΕο:1Ε. Μει·έέιιιοε Β:ιηΕ 
Ιι·1ειιιά1πιπ ατέιιηΕιτ11ειΒ 1Θεπι Εενέε. 

ΜΒΒΦικ2 
5 

8 

Ί 

8 

ω ξ) δ' 

Δω- ·Ξ :έ ἔ εἐ 
Βέωυέπρεσ 6απΙσο1σ. ,πω @ ω Σ δ 

@τα €€ @ 81 
Η δ'. 

1·11Βοτια1:11τόεινόηγοειάτεειεύε 1825. Ι)ι1Β11ι·1 - 228 
1τ!ειτιά1 τ:ιττοτυάτιδά ΜΜΕ 1828. Εοτιο1οιι 88 844 
Βε1ΐειετ1 Βι-ιιιΕωὶτεειεέιἔ 1828. Βε11”ειετ 9 292 
Ιι·1εικιάί 161άωϋτε1όε1 'ε Εετεε 

Εεἀόεἱ ΒειιιΕ 1834. Νοπιει81ι 28 2111) 
ΦΜΑΠ ΒειιΕτέιτεαεέιε 1834. ΒοΙΓαετ 9 208 
Ιι·Ιειπά1 ιίοπιιοτὶ ΒειιιΕ 1886. ΠειττἰΕ 19 250 
ΕἱωοτἱοΕἰἱτ1ετι:1ἱπιοτηι81.1ΜιπιΕ1885. Πτυετ1οΕ 2 528 

Π1εωτ1 ΒειιιΕ28τεεεύθ 1836. ΒΘΙΐ8813 ···· 111 
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ΑΙΙοτταΙτ-ε αιΜτα ύ]αΙ›Ι›αΙε, εἱεεε τι:τΙο::ιεειιεΙε τό 
Ια; ,ε ειεΙ:ετ ἰε εεαΙι αιεττ Ι:οιτα:ε Ι,εΙ, Ι:ο8γ :εε8:ει: 
ταεεα:ε, :εεΙΙγ ΜΙΝΙ ΒαεΙ:Ι ἴοἔΙαΙΙιοτΙεε ί,οΙΥΙ:ατ ε” ΜΙ): 
αΙετεεάεΙτ εε εγο:εοττ ο:·ειεΒΙ›αε Μ, :εἱετ Ι:ΙαετΙ, ε:εΙΙ): 
Με εεε: Βοξ” Ι‹ετΙνειε:εεΪΙ:ει, εΙε ΙΒαιεε€Ι:οι ἰε ΜΙ): 
Ι:ενεε Ι:Ι::ειεεε να:: αι εεε:οΙ ρα:ΙΙα:εεετΒεε; :εἱετ αιτ 
α, νέιτοεΙ τεετίΙΙετεΙι ,ε ΡαρΙ τΙει:εα Ι,εΙετή :εεε α, :·εει 
τεΙεε ειε:εΙεΙϋτ ἰε Ι:οεειαετό νΙτα α, ε:εε87ϋιόιΙεε:8: τα. 
ειιεΙτ)α. 

Αε8ΙΙα, ΙεεεΙ:Ι: ΒαεΙήαίτ εε87 οειτεΙδ::·α ειαΙκαειτ 
Ι:ατεΙ, α) ε:αεεεοεοΙ::·α ]εεγΙ:ΙαεΙεεεαΙ, Β) ε:α8εεοεοΙ:τα 
3ε€γεΙτ εεΙΙ:ϋΙ, ε) τεεινεεεεεεΙ::·ε ῇεἔγεΙιΙιεΙ εε ό.) Μει 
νεεεεεεΙετε ]εΒΪεΙ‹ εεΙΙ:ϋΙ. Αι ιιτόΙ:Μτα εει:Ρέιε α, Ιεείι 
ΡΙΠ: ΙτΙϋΙὡεε τεττεΙε ρτοβετ αι εε8οΙΙ:οε Ι›αεΙειῇα, Μ· 
νεΙτεαεοε ν:άεΙ:εεεεΙϋΙ, εε τεει:ετ αιεττ, Ι:οαγ αι Ι8ΒΒ-ἱ 
τό:·νεεε, Ι:εάνει:εεεγεἱτ ΐϋετΙ:ε :εεεεἰ εε Ι:α8ΠεΙε. Αι 
ε) ίετειετεεΙτ, εκει) ωιειιεε.ε οΙτα :εἱετΙ Αεε·οΙΙ:οε 
Ι:α::Ι:)α, ε:ἱεό. α, ΙοετΙοεἰ :εαΒεεοε Ι;:αεΙτοΙι, Πάω: ίεΙτε 
ΙεεεεεεΒενεΙ εοΙ‹ατ Ι:ϋειΙεϋάεΙε ,,ΙοετΙοεἱ ,ε ννεετε:Ιεετε:·Ι 
Ι›αεΙ‹°ε α, ίΙι·ε:έι)α. .Ιε8·)·Ιε:ατΙό τεεινεεγεε Ι:αεΙε @εετ 
5τοεΙε Ποιεραεγ) Ι83Ί-Ιε; νοΙτ Ι‹ε:·εΙ‹ ειε:::Βαε 100; τΙε 
ειαεοτοττΙεει:Ιι εεε: Μωιτα α,:εα€εεοε Ι:αεΙςοΙε, α:·εεγοε 
αΡαεΙτετ. ΕιεΙ:ιεεΙ: :εΙεσ.Ιεε ενεε 30 ετ. Ι,οετοε Ι‹εΙΙ α, 
3εἔΪεΙι, Ιόαάεεετα ειαεαόαΙ:εοτ νεΙταεἱ, ,ε εΙ:Ι:ϋΙ ειδ. 
Ι:ατεἰ ΜΜΜ α, Ι,εεεεΙΙόΙτ, εια:εετ. 1883-Ι:αε 598 εια 
ΒαάαΙε:ατ (Ιἱεεεεε) οειτοττ Ι:Ι α, Ιιο:εεεεδ:, 1834-Βα:: 
58θ-τ, 188Β-Ι1εε 5Ί9-ετ, εε Ι83θ εΙεϋ Ι,εΙεΙ:εε 55θ-ερτ; 
Ι:οΙοττ ι:Ηαε ειεε Ι,εΙενΒε:ι Ι:ϋιεΙ 3θ τεεινεεγεε Ι:α::Ιτ 
αΙαΡιιΙτ. ΑταΙεΒαε 1834-Ι:ε:: Αεε(εοΙΙ:οεΙ:αε εε ΨαΙεεΙ::ε:ι 
α, :ΜΜΜ :εα8εεοε Ι;ιαεΙ:Μι, εε ΒόΙτ)αΙΙ:, ειέι:εα θ88; α, 
:εεινεεγεε ΒαεΙεοΙ:ε εε ΒόΙς)αΙΙεε Ιθθ ναΙα. 

ΜΙ:ιά. ειεΙ‹εεΙε ε:ϋΙ:ϋάεεεΙ :ει:εΙιε::Ιε, Ι:ϋΙόεΙ:ϋιε$ 

ειΙΙ‹Ι:εΙΙ:ιεε εΙειότνα αεεγΙτα εΙὅατΙνεΙε, Ιποθ·)· Ιττ Μπι 
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οἔγΒοτιΓοἔΙαΙιιἰ ΙιοΙ]Ρε:ότΙἀε νοΙη:ι. Αιιιιγἰν-οΙ πόΙΙεϋΙ6ο 
Βοτ6ΒΒ, Ιποἔγ ω” ειοΙνότι, Αιι€οΠιοπ ὶε το:5]οΙ: ηόινο 
ει' τοΒι όο ύ] Μπι· πιἰτιτοε(Π άτιτιοκιοτἱ 6ο ἴοττεἀε!ωἰ 
ἰἀϋειοΕΒοτι πω, 'ο :-ι'ατήτ Πω εποε: Ι-ιἰεόττΒοτ, οΙ:ΒόΙ 
πιοΕϋη!ι τειπιι58€οτ Ιιιιιιιἰ τιοω Ιοπιπιο Ι:ετιι5οοοε. Κἰ ἰηιιοΚ 
ίοττοεΒειτι Ιονό πιιιετοτ, ιπἰἀϋπ πιέιειπτ Ιο;ἰειτέιΙτ ]ό ό 
Μπι ΜΗ!. Αι18Πο ο' τοειΒοτι υΒ7 ΜΙ, ωεω Ι·ιοκιι1Μι οἱ 
:ιΙΚοτπιἐπΪἐνοἰ, ΙιοΒγ οΒγ ΜΒΜ ωο8τό8ιόττ ειο!ώεοπ, 
οΙϋἱτὁΙοτοη, ΜνέΙτεοΒοη, οποτΙοια Κάτσε ότι:οεοτι Κο!! 
Εοτοειιἰὶ! τβτηἰο,·Ι1οΒ)· ει' 3οΒΒτιειΙκ ο8γ Με ΙιοΙΪοτ Κεφ 
Β:ιεεοπ; ΒειιιΚϋΒγτο Ι16ΖΨθ οΙΙοηΒοη ει' Μεερτ!πουυει!ι 
νοπι τοΒιιΙει τοεο-]ει, :Μπιτ Ε]ειειΚέιποι·ΞΒΜαΚ ει!ηπότνο· 
τι)·οἱ οιοτΙιοειτοΒοτ; ἱτΙπιτ το, ει' πιἱτ τοιειἱ!ε, σ:Ιο όνο; 
:ποτε ει' τοοειιιΙ ]οωαοττοτ ιηοπι εδο ΜΒΜ Ιιοεειειο Μ;» 
Με ιιόΙ!εί1Ι, Ι.ϋΒΒι-Ξ Η :και τότόΙΙ1ού. 

ο ω. ο. 
- ΡταπΗιοπό Μ'πέΙ;|ί Μαι/κ. 

ι 

Νικο πιο;;ο πιοπιοΒοπι νοειτοεοΒοεΒ οΒγ Βοπέεπι1όά, 
ωἱιπ π16ι~ οὶΙώειἰτοττ ,ο :ιιοεἱπἀἱτοττ οτόιπϋνοτ τοειἱ 
ἔεΗιιἱ, ΕοτιοΒοιιιἱ, τοειοΙ€οττιἰ, τοειοὶτ ύῇἰτἔειτηἱ, πιἱ8 
ΜίἰΚϋᾶόεοἱΒοη τοετϋΙοε πω· ορροπι οΙειΙωάύε α'εο8οά 
ιηιιμοετ πω» ειϋΙιεοὲςοεἱιἰΒ. Λώ ιεοΒότότ ει' 8γοτωο|ι 
1ιοΙα, 'ο ποιό. πιο8· πιοΙ1έιη παρ αιωνα! Οτειά8 ζωο" 
Μειοτι Χιν. Ι.ο]σεΜητ οι οτειέιΒ· ει' Κοτπιέιιη νοΙει) ΜΥ 
€γοτωοΚεο€τιοΕ τοπιιιΙού8οεΒ Ρο!ά63έτ πιοπα 'ΜΗ, :Μπιτ 
ΡτειιιΜιοιι :ίωιιΙτ ειάιο'ά ο!ο]όι·ι! Ε8γ ωωωιω, πιὶ πιά 
οιιττ 6ο άοΒΒ·ΕοιοΕΒοπι τιοωιοιἰ ἱΡειτ' 6ο ]ό!!ότ' όιπϋπό 
8όρο, οΙοειτ6ῇο, οΙΙιο108δ]ο ιιιάοτι Ιοπικιὶ, ΙοΙΚἱοεπιότοτ 
Ιοπι ΚοΡιεἰεεὶΒ ο8·γ!”οιό!, ,ο 8οκιόοτΙοη ΒόειϋΙτεοΒ (Μο 
όοει' Βγοτιπο!ώτ «ΗΜ/εκ ΜΜΜ 210738' Κοεόνο! 3:Μειοάοι 
να) ωἐεΐοΙϋΙ, ΙιόιΜτοΙ' εἰτ]ἐινι9/, ΜΜΜ: 6ο τωι€ιιΙαιτ ἀπή 

ο 

Ώ 
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τό πιἱ!!ἰόΚ' ΙιιιΚταπαΚ ααιΚέιένέ α!αΚἱταΚ. - Επιιγι 
ίϋ88 α' :πο έστω!! 

Α' ιταπΚπαΚ ὸοπιΒοτΚέΡ' τποά!ατα Κιί!!έι ααγέπι 
3α!!απια, πέρα, 'α οταιααα α8έαι !ιἱαιοτἰα_ῇατ αιἱπτο!!Υ 
αιαιπ!.ιααιόΚϋ!αα !ιέ!γαει!. Μἰπἀαπ ιι!ϋαιαΚαι ο!!γ ίέ!τα 
!αιπατ!ιατΙαπ ατόα νοπααοΚΚα! Κίαπια!νέΚ, !ιοΒγ ΐαατϋἰ 
!ιατααπΚ!ια! ὶπΚα!ιΒ ΚέΡια!ατἱιπΚπαΚ πιἰπτ !ι!άαααπ έα 
αιαταιοπ ίοπτο!8ατό έαιπαΚ ΙακιαπιαΚ ταταγαΚατ Μπάκα 
πἱ. ,αν ναταα έπι!ιατ" α!αττνα!ότ έα Κιτα!Επ α87αταπτ 
ναααΚατατα α!α αϋτ!ιιτϋ ιαατποΚ-Ρα!αια]α, α' Ιέτοπτ:!α!ιαπ 
έα] Ρο!!παα!!α<έ α!!ια!ό ατ!ατοαται.ια' ιιτο!αό Βόταααι, Πο! 
!ιαττ' έα Τιιταπιια,, Μο!!ατα έα Ρατταιι!τ' ίέπγαιαΚιιΚ, 
“Με !..α]οαπαΚ !ι!Βοττααε!ιό!, ααα, α!ααπγαταατοτΙ: πέΡ' 
ῇαῇαἰΒό!, 'α α' Κοτα!ι!ιι πααγαα8' παπι! α!Κέααττ νοπα 
!αἰ!ιό! ειδα ιιι.όΚοτα, α' ταΒαπα Γϋ!ϋΡ έα Βιι!ιοια (πο 
!ι!!α Ρατ Έταιτιιπι) α!αττ α' Κοτ!ια!αέΒ·' έα !έ!ιαααα' αόιέ 
Βάι! αι αεέαι παιπιατατ α!Κα!ι!ιό τέαιαααέα, - ιπιπτ 
πιαα αππγι Ρ!ιαπτααπιαΒ·οτἰαἱ ΚέιιαΚ νι!!απαΚ α! αοτ!ιαιι, 
έα α' ΒαττέτΙιαπ α" α' ν!!ιατπαΚ έα α, παΡ, !ιανέπαΚ 
ααγαταπτ πιαιτ.α!απ ί6να!, ααπρααι ιπαϋα! άααιο!ό τέ 
τπαἔ, ἰπαέ€απ ι!α!!α! να” ίπηη·α! απγπἱτνα απ), έα 
ΚααατϋαέΒΒϋ! να8Υἰιαττ τα ιποαο!!γα! πιοπάοααπα: 

οιιπ!πιιιτ! άα!!ταπτ ταΒαα , Ρ!ααπιππιτ .παω 
Δι ο!νααότ !α!απ!αθ αι πτο!αό τα!ι!ααπ Κ6ιαρατΙ:α Κα· 

!γαιιϋΚ, 'α αΚατπόΚ, Μπα νο!πα Ποααττ!ι' ,,τινοτπγα 
τα88α!έτ," πο" πιαἔἴα!α!6 Κέρατ α!αΚιτ!ιαααοπ φαι-ιτα 
παΚ ΓταπΚ!ιοπ' αΚΚοτἰ ία!α6Κϋτἱ ]α!!αιπέτό!. Αισπ!ιαπ 
πω, να” εαπ” αιέ!ππΚτα ιπἰπὰαΒ),, α!έ8 Ι:ιπ!πιιπΚ, 
Βο8-7 α' 5ραπΥο! 6τϋΚϋι!έαι !ια!ιοτπ, α' Κοτέ!ι!ι! ]όνα 
έα!τιιατ !ια!αάό ιέπ)·πιέα! έα ι!!αανααγί Κό!ταέΒαΚΚα!, ,α 
α” !!!!αΡ 8οπάαι!απ €αιάα!Κοάααανα! αθ·Υπιτ αι οταιαα· 
ι~α 8!!! πιἰ!!ἰο !ἰντ. ατ!οααα8' !ανἰπα]ατ !ιαπΒαταατέΚ, 

ι ι! .ι 



11'.1811Υ118Ε 88111 1811181 118111 151118, 88111 8181ν8821.888188' 
1811888181' 82011011 81611 818881111ϋ118Ε 118111 ν8111818. 1 

1 111111 Ρ11181181.11811 81Ε818Ε 8' 08118118' 1.ι111181τ181·ό1 
887 1181881181· '8 88°Υ 1311138108 18118880; 11188818, 111818 
1781 81118 ]ό1.81(01'131ΗΠ 1118188116 1181111811, 887 1181112811 
111ι811118118Ε 8281881111. 8118111811 68ιν881811111 'ε 211111, 11111 
Ρ8111; 11ότό1118881 81· ὁ8 Ε8118Εο11)181111 1881118188 1181Ε111 
8188118181 Ε8188Ε8118Ε. ν1111805 8115111181 1..8Ψ 11111108 8130111 
18118818 Ρ118Ρ118Ε, 81111118118Ε 8881 1181111031, ΠΙθ11Υ ΕΓΒΙ11€ 
8181118' 2811811111 1611 1181118858 1·81111888181 Ε8ν88 8ν 81811 
Ε111ο11γο11τ111, 82 8118888881 1811281111, 'ε 82 8118288' 818 
118118111181τ 82011011 ο88ιο11181Ε118 1886111188881 18 Ι'ΒΙΙ(188 

Ϊο1Υ811111181 111881118111111 11081111. 
11'118Ρ, 1882821888 81811 8οΕΕ81 Ε81188811118τ 1811 8” 

118Ρ' 111ιο118111181 11188117818881·8, 1818188111 1888 18 1181 
το1·8888 1811; 1181118, 8τιό1 881181: 1181111. 11118111 8' Ε118171 
1111188181' 110ρΖ118Ζ181.851Π181 8' 8οΕ81: 18816 18111” 181081· 
18881181 ό 111888 118111 Ε8211811:, 1111118111, ν8181111111: 811181. 
οΕο8 Ρ11Ρ11 8: 8181111111818118Ε Ε88ι1τ81111ϋ Ε1118881 81181 
18881·8 887 1.11'88 280811.ό12, 8' 11818188 18 1181811811 Ρ11Ρ1· 
Ι'05 88111818' 8181118111 (·Ξ.8Υ18νέ1ΡΒΡ1ΓΟ881, 887 ,,Εό 
2611811888 1181111" 018110 88118181) 81811811811118τ 11811118. 

1811991 11811ν8111το1τ 1111101181, Π1811)181€θ1 8ι 818188 
1811888' 1188811871 08218173 8111118, 0101111 8ΕΕοτ 1181111181 
1611, Ε8188Ε811ϋΕ, 88 1181111888' Ε8188Ε811ϋ ν111ο881118Ε 
Ρ111·11811811 5Ζό1€θΖὅ Ε11111ότ181 18 11188111ν81.18Ε) 18118811811, 
11118181: Ύ111811811: 112 111 1181111 8611818881 8' Ρ81111ο1·8881; 
111888ιϋ11181811τ11 112 11Ζ8ΟΠ111; 8:11Ε888181811118 18811111 1211 
Ι'1Ζ8 88 8' 1111181151) Εόπ 11, Ρ811211ο111οιι'181; 1118888811· 
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51) Ρ1·811Ε11ο1111811 1811111881 8' 1111: ,,118111 11181128", ,,ν1ε18Ε118Ε" (18 
Ρ1·ον11188) 118ν8ι118Ε. 
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ΜΚ ΙιὅιιιιγεΒΒ πιόι!οτ ιηι5]τ ιιπιΒ·ιιΕπΔΙε οι οι·ειάΒΒειιι 
πόΙώΙαπ 8Ζ8Γ82Ι1ἱ; νόμο ο. ιιέΡπεΚ τ6Ι.›Β ΚόιηοΙπιε1: τιγι3] 
παπά τετπιὁΙιεἱΙδ εΙειάάεότει ,ε ειἀόἱΙ‹' ωε8Βιετέεέτο. 

Α' ειειΒειάειΙοιπ Ι'Ηθ-Μιη πιπιἱιιε *Ζώη !κεΙτ, 'ε 10 
οιἰΚΒΒι-:τι ίοΒΙειψι Βό που Π:Ιτό:ε!ιοι, ωο!!γεΙε αΙεττ α' 
ΙάτιΠγ 8ἱειιτ Ε:ιννη:ιΙε 68 τἐτεεἰιιαΙι ει' ΒειαΚ' ΔΙΙἱτέιειἈτ 
:ποθεισ8εάί. 

Αι Ι. οι. ει' Εύ.Γ838έ8ϊ181& ΜτοΕοειτό $οΒοτ κά, οΒγ 
,,ΚϋιόιπόΒεε Β:ιοΕοτ Μἰιωιἰ, όε 20 όνἰ8 ιιπϋΒϋἀιεικιἰ; 
ο8γειετεωἰηό. ΓοΙΒειωΙπωιιδ, Ιω” ΜΜΜ, ειόιτιΜωώ, 
ΙιϋηννἱιεΙο, όε νἀΙτόὶ, (ῇεεγεἱ) αΙερόττώιόϋΙ ει' επώα 
άειΙοππ' Βετ.6ΒΙάιάεσ πειρ]όπω) τότνόηγεεεπ ίοι·ΒέιεΒετι 
Ιονό ειιΙγιι 68 οιἱπιϋ ερεοἱεε τειΠότοΙαιτ νε%·ε ΜΙ, 
'ε ιπἰιπἰω ει' ΒατιΒΙωΙ ότίΠΙιόιό Ιιοιιίὶ να" ἰᾶοΒοιι, νε 
Ιο ποπ ΜΒοτι αΙΙιιιτΙΜιεεόΙ:. 

Ειει·ι ιπόΒΜ ροτιτοτ, Ιιέι·]ϋΙι, ῇὁΙ εειέ:Βο νε-:Πε 
ει: οΙνιιεό, ωστε ΚόεϋΒΒτο ΙχείοΙΧόεεειΙ Ιοει. 

Α' Σ. οι. ει' ΒαιιΙιοτ πιἰιιἀειι :Μό 65 ααα ω 

ίοΙωειπτἰ, 'ε και ὶἀεἔειιεΙι τὲεινόιιγεἱτ πω· ΒεηΚΒι-:Ιἱ 
Ρἐιιιὸεινεἔοἰτ πιἱιπἰεπ ΗΠειτ.ό 3ο80Ιε εΠειι, 11168 ΜΒΜ 
τιι εεεκότε Με) Βἱιτοεἰῇει. 

Α' Β. οι. ει' ΒΑπΚ]ο8γοΚ, εΙειΕ]ά1: Ιπειτέτοιπι πποε.- 
Ειτ Με τεεειίΠε, :ποτε α' ίπικιΙι ωοιΒ·όΒοηγ νέτ ιπόΒ 
ε.ειώι' νέιΙιοικιΜΜΒοη ἱε ΙιἰτϋηἰΙι, ΙπχΙοττ και έι180ΠΜπι€ 
3ο8·)·' :πἱπιτιῇα ε'ειόΙ-ιΒετι ωἐεϊόΙ ειπα! οΙτα 6.Πεπιθ.ό. 

 

δ?) Δ' ίι·ειι:1ι πέριιοΕ 118]61Μή Ρο!ΒάΙ°ἱ ηειβει!εάμίΒόΙ ΒἱοΒεΙἱειι οΙ£π 
ιπέε σεΔΙε Διοτι οεγετΙου ε" ]οις:ι ιιιετ:ιιΙτ νοΠ: πιεσε, ΜΗ· `ει' 
Μάμμ τοπιιεΙε2εΙιεΕ, α, Ρέτἰι:ἱ Ρειι·!ειπεῆΕτιεΕ (τιπ:Ιγ τιιΙ.:ήάοπ 
Μάρ πιό: οι:Πι ἰτόΙ6 Μέι: νοΗ) .ϊοΒγ16ΙιδπγνόΒε ΜΗΝ Βεἱτειωἰ, 
110" έτνέιιγεεεΠιό ΙοεγειιοΕ, 'ο ΠΙγειί!ιοι· ιιέΙ:ει πιόε ιιιοι·όειοΙ- 
ω Με νοιιοεετιιἱ ιιιιι8:Η:! ΕΙΙ01:Η.άΠάεει οΙΒάτίτάεότει επίπι|ω Μιά 
1:Πι π·ιοάοτ 0.αΙ:Πιιί. 
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Νο. 'Πι εροοἰοετεΙΙέτ. 
Α' παπι: ίο8·ειά]ει, Ιπο8γ :ιι οΙϋιππωτόπει!π :ιιοππει! 

οιοπ πιιΡἱ ειιΙγιι 6ο οιιππϋ53) επι @ποπ εΡοοἰοετπΙΙόττ 
Επι, ιπιο!!Υπο!π έττοΙποτ πιοΒΙπηιτο. Ρ6τιιεΒιιπ . . . . . . 

. άιΙποπ Π! . . . . 
Επι" .Ιπποει 

οε (ο8·γι!π τοεινόπγοε). Μ) 

Μ) Α' νοττροπιι!πιππΒοΕ' ο ιι Ι γ ά ΜΕ , (ΜΜΜ, μπώ) πιονοιΠπ νο 
!πιποΙ!γ ίο!νοπ ειιΙΥππιοι·πόΠιοπ ΙιιΕοιοιοτι: οι·οιτϋπιοο6ιωτ, Βιιοπι 
ειι€ιιιππ·π "Η οΙοεγἰτέοϋιπτο πιοπι ϋ€γο!νο: Οι π πι δ ιι ποια (ΗΕ 
το) ΡοιΠ8 οι οιο"ιπέεϋυ ιιι·έπγάΕ- Ε.πιοιι: οι Μπομπ πόινο ιιΒγ 
Ιππιπέτοιιέπ ππο€, πιοἔγ πι1πέιπ· ΠεοΒΒ :Παπ ππἔγοΒΒ τἰειτ:ι νει€γ 
νοεγιιοπ απατη π]πτειΒππιιπ 1/Μ·ιιότ δι ει τει Επι Με (ππιτ ει' Επι 
τιιττοΙ πιιἰπιτ 8 ιι Ιγ'πιιι ο τ το Ε ο ό! ππο8 ΕοΠ ΕίιΙδπΒσι€οιπι) οι 
ππιπιιιοπ ΜιτειΕπιει1π 1/19-6άόΙ: Βι·ἰπποΕ πονοιιιπ. 22 Ιπειται.οε “οι”. 
Μπέκ :ιι π' ιποΙ!γπιοΙι 98/94-ο‹Ιο Πειτε πιπ:ιπγ 'ο 2/Μ-οπο νο 
έγιτέιι τοι "Η οιϋετ. 22. Μπιτ. 8. ει·Ξποε πτειιιγΒιιπ 
228 ο Μ . 
...94 τα παπι', Ω νοογιτέ!π. Ρ. πι. ει' ]ώτιπϋοιι καιω· οπΙγει: 

 

723/5 που. πο, οιιιιιο: 20 π" 9 επ. - ει' πο. οτπιπγ οιιΙγ:ι 
πωπω ιιππγι , πο οιίπιο; 2?ι Επι· 8 ετ. Α: οιϋετ οιἱιπο' Ι.ιτο 
ΒόΒΒ.·ιπ (πέπποποεοπ: πω, ισιιιι€) οιάπιΜειιΠπ. Α' Ιιτο!ιπ 
οι οιίΞετ πω» 1/16-οιΙει, πιιικ1οιι ΡτοΙιπι - 18 πιω. πιο. πι 
Ιέι· πω” (!8θΟ·ειπ ἱπιπιοπ): 583 πο; οιππιο: Η Ρώπα, 29/99'. 
Λι απ" Μπι” ειιΙγιι: 138Ω/ω πιο; οιπππο: 9 Ρι·όΒι δ μ. 
ΓοιοιΠι Η πιέε; π, “ίπποι π" πο, πο" πι' Ρέπιππιτ:ιΒ ίἱποπι 
έτοι αιι·πι!ιπιότ πιοικΙιάΙπ πιοΒ 3εοΜιππ. Μ" πι· τ» ο, Μιτι11 
:ιτιιπγ[Ηποπι επιπι.:ιΙππι πι, /28/5 οι: πω, ΤΡΙΑ πο; σ.'οπωιτειπγ 
πιπιιιπ 'ΙΙΙ/Σ πο. Α' πιο. τπι!Ιοι·ό: 4']θι/2 πι; πι οιϋπ ιιιιει:ιεό 
92 πιο. π 

54) Νο. Πιιπ έσω π' οερέσοε. 
Με Β:ιπιφιο ρποπιοτ 
Ρειγοτ απ Ροτι:οιιτ ά νικ: 
'Εκ ἐοιιο τι· οερέσοε πι: 
πισω: οι ω” πο πο ῇοιιι·, · 
ν:ιΙοιιπ· ι·οςιιο π' Ριιι·ιε ιο . . Ο 

ι 

·π 

. Ι π . 
'. Θ ψ-).πι . τ ή,Απ 7 7 7 ξ 7 -· ο 
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,,Βαττατ" Κα!!α ἰτπι ταέι α' τα!ϋαγα!όπαΚ. 
νο!ταΚ πιέα !Οθ έα ΙΟΟΟ τα!!έτοα ῇααγαΚ. 
Α” έ. οι. αιατιπτ α' !ιαπΚέ Ρέπιτατατ παταω ιέιττα!, 

παταω Κιι!ααοαα! Κα!!α α!!ατπι, α” !ιοαγ απιαιαΚ ααα! 
Κέ α!!!ο-π·Ιιαννπα!. ιπααἰΚα α' τα!ϋα),α!όπέ!, !ιατπιαάιΚα 
αι ιααιαατόπα!. 

Θ. έα θ. αιἱΚΚαΚ α' ]ααγαΚ !α]αττοιπέτό!, α” !ααπΚ' 
αιαιπιτό !ιἱνατα!αἰτό!, α' Κἰπγἱταα' έα !ιαιατέα' όταἱτό! 
αιό!απαΚ. Π ° 

Α' Τ. ταπόα!!, !ιοαγ αααΚΙ!αταατα Βιαταπόό να!τό 
Κατ (έα ἱα), να!ό‹!ὶ !ιαπΚ]αα),αΚατ) αια!ιαι!]οπ Κἱαὰπἱ. 

Α, θ. οι. α, ααα),αΚ' παιπἱαἰτόἰτα νααγ ιιταπιόιτα 
!ια!α!οα !ιϋπτατέατ πισω!. τ 

Α' θ. οι. Οτ!ααπαἱ Γἱ!αΡ !ιαταιααατ α' ΒαπΚ' Ραττ 
τοαό5ανα παναιἱ Κ! έα τό!!ιατα!πιαιια, τπαααπα!‹ ναα), 
α!τα!α Κιια!ό!ταΚπαΚ, αΚέιττπ!Κοτ ταταιἱΚ, α' !ιαπΚ”ϋα),αἱ 
τό! έα α!!ααατό! αιαιποτ αι:!ατιπ; παΚἱ ναπ τόππταττνα 
τονα!)!ια. α' τα!ϋα),α!ό' Κἰπαναιέαα, 'α α' Καια!έαι αιτι 
!ια!αοΚ” τπααι,ιιααα!ααα *α !ια!3,!ια!ιαα),ααα. 

νέατα α' !Ο οι. Κϋα!απτἰ, !ιοαα α' !..ανι,' έα τέτααι 
παΚ ατ!οττ αια!ιαάα!οιπ αι οταιααΒαπ !έταιό !ιαπ!‹ατο 
Κατ ιπίιΚόόέααἰΚ έα ΚατααατόΚ'ΐο!),τατααα!ιαπ ααιπιπἰΚέρ' 
παπι Κοτ!ατο!]α., 

Μέα αιοπ !ιο!ι!παρ!ιαπ έα ένΒαι:ι ααα, πιαα ·Κἱτα!δ,ἱ 
ταπε!α!ατ α” Καια!έαἱ αια!ια!α,οΚατ πιέταἱποτοια 38. αιἰΚΚ 
Καπ, τπα!!αΚα,παΚ παναιαταα!α]α!: 

Α' !ιαπΚ, α!αΡτόΚέι!α θ τπ!!!ιο παπα, ΝΟ!! τα!!έτοα 
τέαινέπα,αΚτα οαιτνα. 

Α' αιαπιἱτό Ιιἱνατα! ε!. α. θ-Ι2. τ!. π. 8-·θ όταἰα 
πα,ιτα,α !ααπό, Κἱνένα α! νααατπαροτ, ιππαραΚατ έα α' 
ιπέτ!αααιαιπἰτέα' ιε!αιέτ, πια!!), έναπΚἰπτ Κέταιατ, α' 
αμιιααι πιααα!όιό ότ ότ παρω τοα!α!]α α!. 

-...-, __, 
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Α' πάτεπεάΒ· ἐνεππἰπτ Ι‹ότειει· πειττεοπ 8)·ϋΙόετ, πω. 
08 τΙοτ:ωππ. 20-«ΠΙώπ ά. ο. 10 ότειΕοι·. Α' νόθμόεε!κοτ 
ειότόΒΒεό88οΙ πο2ιέιΕ. διόπιτει πο ΙεΒΎεπ ει' Η Ιοδει 
ΜΗ) 6 τόεινόπγτ ποιπ Μη 10-14 τόεινόπγ ω πιό· 
ιεπτει ]οεοεπεοπ, ΙΒ-|9 πάτοππτε, όε Ψ)! ΠΠ, ιπὶπἀεπ 
ότ τόεινόπγ εἔγ€ΥοΙ τόππτο. 

Α' ΜΜΕ' πόπιτάτα Κω παω οειτπ!ΥΒόΙ έιΠ]οπ. Αι 
ε|εϋποπ, 1ποΗγποπ ΙιοΙοεπἰτόΙ οι εΙϋΙσΒἰ επιπειάειΙοιπ 
4. οιἱΒΙ‹_ῇο τεπάεΙΚειέΚ, τιιττεέιΙκ ει` ΒόειΡόπιΒε!ὶ πειΒΪ 
τόΒόΒετ, π' πάει, πΙεπτοττ 08 Μττάιοττ ίπ, νιι€γ ει, τω· 
Βιέεπειπ, νοΙτ άο Βε!ωτϋΙΙ: 68 ει' ρέπιππποΕ Παπ ιπε8 
ΚετεειιοΖωτ 68 πωιάοτι 3εω·οΙιετ, ει' ΒειπΙε' Ρωεότότ, 
08 ει' 3εΒγπΥοππωτό τοιεΙωτ; - α'πιΔεἰΙ‹, πιω, ει' πππ 
ᾶεπππΡἰ Ρέπιτάτ, ει, Έϋώτποπ' Και: πιά Ιεώ·επ πάνε 
ίεΙεΙ6ε68' τοτπόκωΙ; επι πε Ιε87οπ Βεππε 200,000 τει! 
Μι·πάΙ εοπει τ6Μη ει: εΙππ·ποΙιοΕ ΕΜΗ ΡειΠ8· ε==Π-εεω 
οεαΙι 20,000 ταΙΙόττ Ιιειράοπ Η οΙε8επά6 ΒΜ:οεπόΙε 
τπεΙΙοιτ. 0 

Α' τόεινόπγεΕτόΙ, εισΕπε!ι ο” ειοιπέΙγι·6Ι ιπέιετ:ι 
όπωιππππόι Ιώπγν όε 1πάεττοπι νΗ:εεεό!ι, ει: εΙπάό 
τόεινόπγεε' επ3έιτ ειΙἀἱι·ἐεἐινειΙ εΙΙ:5ινε. 

Α' ΒειππποΕ εισπαθ. !εει ,Β :πε8ύποεο!ι' Ρἐπιτἰιτὲιἱτ 
ότιέ8, πονότοΙ όε πωπω ν68οττ εΙνἐΙΙειΙπἱ, ΕϋπϋΙ‹ π. 
ἱτέιεεειΙ ἰε ρόπιὁεινεἔεΚετ Γοτὅειτπἰ, ιπεΙΙ7έττ π, Ι:Μπ]ί 
ἀῆπ 1000 πιιε»;πω Β που, πω, ἰε 1/'900 0/0; 52πω 
Ιεισπά τονάππό. π' τιὶτεπΙειτ ίιΙπιι ειππά!μππάό 1πόἀοπ 
ἀἰεοοπτόιπἱ. 

Κότ. ΐοπτοε οιἰΙ‹Ε ει' ΙιετεεΚεάϋΚετ έε ιπε18άποε 
παππότοΙαιτ Βἱιτοεἰώ πι π] ἱπτἐπτ' εΒχεάέτπεεόΘέιτό!. 
Α: εΒΥΠε, πιἱπὰοππεπ1ϋ τεπ€ετἰ νη? ειέιτειιἱ ΚετεεΚ0 
άόετ, 86Ε σεειΙε Ιιετεεπεάϋἰ Μιὰ' Βἱιτοεἱιἐεέιτ ἱε πω, 
να” :Με ΙιετοεΙ4εάϋΙι' ϋΒΥεἰ' ίοΙΧταπϊεέιτ πιπΒίπτει νά! 
ΜΙπἰ Μιάν Βο!- ΔΕΝ ΙςϋΠϋΙάόπ; π' ιπάεΗμ Βἱιοπγοε 
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Ιιετει·περτε. ειεΒοΜ; νεΙτόΙι' Μεάόεέι€, εε εΙιέιτωἱ ειίιι 
εΙεττ ἱε ΡειιιόεινεετιεΕ Ιαιππιττει ίεὶνετεΙέτ, τἱἱεἱικιειά 
ειἱΒοτιιετι ει' ΒεπιΜΜΕ. 

Ι.ι3ττή νεΙό, Εεε” ε” των παπι εΒγ ίιάοιπει” Βόιεε 
εειροἔετόἀιεεεἱνεὶ, Βειτιεπι ει' ΡεπιΠΒΧΒε ειοΕοπ επι 
Βετ' Βἱιτοε ΚειενεΙ νε1:ι ειετΚεειινε; 'ε νει!όΒειτ ει' 
τόεινό:1γεΚ ἱ8ειι Ηποτεετι εΙ ἱε Ιεό!τεΚ, φωτ Μειετι 
τιιἀῇυΙι, !ιοθή ε* Ι:εε1:” ΙώΡιό υεάνεἰ ἱε εΙϋΙεεΙϋΙεε; το 
ΙιειιιιεΙε ει' εετεΙωεε τεειτε; ,ε Βάση), ε:,;όει Ρι·ευΗιοπι 
εΒχ Βετειἔ τεετ νεΙει. - - 

Α' 3εΒγεΕιιεΙι 11επ1 Ι‹ενεεεΙ›Β ΙιεΙετϋΙ‹ νο1ι; εκατ 
ει ἱειτιετετ!εκι, άε Ιπεπιειτ ωεετειιιιΙτ Ι‹έιηεΙεπι Βε_ῇοε 
11ετεεεε! Β,ἱι·τ ,Με τε!έιιι ει ε' εε]ετειει·ϋ 8οιπάο!ειτ ἰε, 
ε” ὁετεΒΕε. ΡεΡἰτοεΒετι ε” Μιιεεε!, Ι.Μέαι νε€γοτιιιεΙ 
Βἱτπἱ, ιηεΘεεἰιοττ. ΒϋειΚε νοΙτ, Η ει ύῇἀοιι 3ε€γεΕΒόΙ 
11εΒετηετ ιεεΒτι5τεΒε εὅὅτιἔγϋΙἱτΒετεττ, ,ε ει' Ιιοτετἰιιεἰ 

ειιτιιπι ερετιιετε ΐοι·Ποτ 
:ΞιωΒέιτ ποιο ερρεπ Βοτετἰιιεἰ ετιεΙεπιΒει:, νεΙειΒετε ε8γ 
εεεει πόρετ ΡΜΙοεορ!ιιιεε τετι; ”ε ει τ6ΒΒ, :Μπιτ ει' 
πιεητιδήτ Πειτε Μνει1τ. 

Μἱπιὰεη 3όΙ πιειπ ιεΙιάτ 'ε ει ει·όιπϋ πτιεΒ·- νοΙ: 
ὶτιἀἱτνει. ε 

›~θ ει” ΗΠεΒΒ τπεΒ·τόττ ΒἱιΒετό ειεΠεπι εΙϋέιΙΙε, 'ε 
ε” Ιιἱτἐιῇἰ εωεω, π'_ΒεηΙ‹_ῇεΒΥεΙ‹τιεΚ πιόΒ· ιϋΒΒ ΙιἰιεΠ: 
εειΕϋι!ειιι:ιό, ηπό€ ε8γ έν' ε!τϋΙιε εΙόττ τετιάεΙιπετιγτ 
Ιπἱτάετε Μ, ωεΙΜσειι ,,ει' ΕΜΠ), ΡετεπεεοΙε, Με” ει' 
3ε€γεΕετ ωἰτιἀεια ειάό, -- τεΧεειεά6, νε83τ ΒεεειΠε 36 
ειε€ἰ ΡεηιώτιαοΕ, Ι1ει!εάεΙι εε νοιπιΕοάέιε πόΙΙ;ϋΙ εινα 
δγε, ηγυΒτεινειηοιιε, ”ε ΡέιτἰιεΒε εε ΒόειΡειαιΒετι εε 
νέι!πόΒβετι εοΒ:ι εεπιπιἱ Ρότιιόεινει,ζετ πε ειοΙΒΜτεεεοτι 
Ιω, Ιιετιειι1 Μι ε, ]ε8γεΚετ Ι‹ἱΡότΙὸ!ε€,°° 

Ειτ πιέ8 πειιι ἱΒειι όεεετοΙΙιεττιόΙε, ωει·τ Μειεια 
ε" ΙεΙιετπιε :ιεικιὶ :Μπι ει. ειάόΒιετϋΙε' ΡεττΓοεεεετ, ει' 
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ΒοεισάδΜιεΕ ὶΠῇ ΚδττηϋΙοτεΕ Ιιδιτ ἱΒε:ι Κϋτιπγωι Με· 
Ιετ!ιο:Βετό οεεΙεἰΙι καιω ρτἐνιὶτἰΙώΙἀεεἱΚ εΠοκι. ΙΜ :πιω 
εοΙώ Ιιέεοττ ει” υπάεοάΠε βεεινειτΕοιόε ἱε, ππἰειετἱιπ 
"Μτνέιη ει” ΕΜΗ), ει' ΒειιιΙι' εἱΚετεε ο!όπποητότ Ρἀτἱιε· 
Μπα, νἰὁὸΙιΒωι, ΜΗ. ει” Μ1!ΓϋΙά6η ἱε, οτεπϊΒέιηιιΚ 'ε 
εΙειιτνεΙόἱ ΒετεεΚεάέεόηοΚ Ρώτα 'ε ει' ΒειιαΙι' ΜτεΙότο 
πόινε εΙΚει!ωοεΒηεΚ νό!τε, ει' ΚοτέιΒΒἱ τετνοτ @τα εΙ6 
νοπιηἰ, ει' ΒιιτΠί ΡέηιεΙειΡ]άε εει]άτ ΡέπιτάτιΠιό! Κἱο8ό· 
ειὶτειιἱ, 'ε εΒόειοπι Εοτιπάτιγἱ ψα2€ειτέιε ΑΜ νεπτιἱ." 

Ειει1 Μιτάτοιεί ΚόνειΚοιτόΒετι !”Η8-Β:-ιτι Μτάετ· 

πιέιη οποια ειότ, ιτιεΙΙΧΒετι ει: εὰἀἰΒ·ἰ ὶτιτόιετ ,,Μτεϊ 
Μή ΒιιιιΕ" πιανει ΜΙΒ, έ: εἀἀἱ.<ὅἱ τόεινόηεεε!ε' ιδ 
ΡὲιιιεἱΙ‹' κάεειεινότότο Γϋ!ειόΙἱιιετιει!‹, *ε ΐότετιάοιόϋΙ Μ. 
οτΙεειιιεἱ Βετοιοδ ηενειιετέ!ι Η. ΕΠοΒεΕΒετι ΜΜΜ! 
@κουαξ Ιόιηε8εε νάΙτο26ε πιοπι τόττόπιτ. - Μο8]οΒγιοπ 
άδ) Ιω” ει' ρατἱεωεη1. Μαι Ιιἰτἀεττπὁτιμ τιεπι ΜΒΜ 
ιό. Με; -- που τἰειτεε τεετϋΙοτ ΜΜΜ Κενόεεό ΜΜΜ Π· 
ΙοπιάότιεΕ, 20 όντε πάσει επειΒειάεΙπποτ δηΒόιιγϋ!εΒ ει: 
ίι·ιτέιει ειΙερἰτόἱτόΙ ΙπιτπωιάΓόΙ έν πιιιΙνει νἱεειεινοιπιὶ. 

Α” πεπ1Ιοδεε οΙΙειπέε :ιιοηΒεπι ΙΙΒΙΙΙ 8:ΜΜ πιοΒ· α' 
νέΙτοπίε, νό8τεΒα]τάεάτ, εαπ ει” τοπάεΙιπ' ΜΜτάοιόεότ, 
εϋτ ι-::τκπιυεΕ -εΙΙαιΙωάνειι ε:έωίτό ΒὶνειτειΙοΙωτ ἱε Μωά 

:ΜΕ ει' Μ:·ιΠ)ά ΜιιαΕ' ειοΙδέιΙ:Μιτει ΕγουΒειι, Ι.εΒοοΙ1οΙ 
ΙεΒοιι, Τ011Ε8138ο, ΟτΙοοπεΒειπ, ΑπιἱοτιεΒετι, ΙιόΙ ει” Ια: 
τε86Κ 3εΒ·γόι·τ: Ρέπιπ, να” Ρόιπέτ1: 3εωεΚετ ΙατρΜεεει 
πιεΙ‹. Εἔγειετεπιἰιιά ΡατειιιοεοΙταιοττ, Ιω” ΡἀτἱιεΒειη 'ε 
ειοπι νέιτοεοΕΒειι, Ιω! ει” ΙπιπιΕπιειΕ ειιὶιπἱτό ΙπἰνειτειΙεἱ 
ΙοοηἀετιεΙ‹, τόι όε ειρτό οιἱἱετ Ρόπιβοπ ΗΜ Ιἱντεε-εη, 
Πειτε ε:ϋετ Ρέη2Βετι ΡειἰἰΒ 600 ΙΞντεε-ετι ΐϋΙϋΙ εεπιππἱ 
ιιοωἱὶ όεινο8·ετ Βιοτιπἱ πιώ' οΙνετιπἱ πιο ειιιΒειά]οπ. 

Ατι8οΙ ε” τοπάε!όετ ΚότεόἔΙιἱνϋΙ ιειΜπότιειΕ ΜΜΜ· 
το. νοΙπω, άι: οι ειΗεοτἰ ΐτατιΚ πέρ, ύΒγ ΙάτειΠι, (πιἱΜ. 
οι οτοεικιό, Η πισω έπί β! :ΜΒΜ οι ΜΡ, ωεΠγοπ 
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-επε: 

ί6τ]ε πιεΒ· ιι6ιιι ϋτὅ€ειι) ιιιε€ειοΜιι νοΙτ, πο” ει' πιά· 
Μπι ε:ϋπτεΙειι τ6πειο1]οπ ει: ιΒιιι€ειτόι Ρ.ιιΙειει, 'ε πιπε 
ΐ.6Ι88°, πι68 ιιιεἔΕϋειϋπτε, Ιιο.ιέγ Βιετ6ει ΙζέΙ1ΥΒΙΙ11όΓ6Ι 
πι? ΠΙθΒ'θ1626ιθΒ' 8οιιάοεΒοάιιειΙ:. Ει68 ειι,ΙιοΒγ ΓίΙ9-Βειι 
πιώ· 59 πιἰΠἰό Ιινι·εε ΒιιιιΙήε8γ εΙί-σ€:ιά6ε6ι·ει τει!6Ι:Ηε ει! 
Μιιιιιιιεπει!ι ει: οι·ει68οτ. Μεπιηἱνεἱ ΐϋάειιε ε' τόπι6ι· 
άεΙα δεε2εΒετ ει' ΜΜΕ' ,,ΙιεΒετ"]ε, Η :πειτε νοΙπει ει' 
πω., ι€ει28ειτόμτό!, -ειι ιδιιι€ε.τό Ιιει·εεε€τϋΙ! - :πεις 
ωεω16Ζωι 

Μ68 ει: ιιεπι νοΙΙ: εΙ68. 
. Επι» ει' Βειι!‹' @Πειτε πεπι οεει!‹ ιι6ν6ι·τε!ώΙιετ, 
Ιιειιιειιι, πιιιιι: ΙιέιττιιΕ, ει' 3885” ΚόΙιεΕοτι τιιΠ6τοΙι' επ 
Ι)·.ιτ 6ε ειιιιιι6τ ἱε £ειιιωι, 'ε 82281 ει' ΙεΙιεεϋ Ιειςιιιι 
ΜΜΜ) Ιιἰιτοεε68” Β6Ι)ιε86τ ΐε1τιγοιιι6. Α'ΐτειιιΕ Κοτιιι6ιη 
ειιοιιΙιειιι ει' Ιιειι·ιΚ' έιτν6τ6νει εἱετε ε2ειι ιιπει!πιειε ιιγϋ8 
τό! πιεἔιπειιεΒεἀπἱ, Βοξ” Ρ6ιιιϋιςγι ιπεετει·ιι6ά6εειιιεΚ 
επιι€ιΙ ειιιΒιιάειΒΒ Μια-ιι: :ιάδοπ. Α' 3εωεϊό ιπιπτέιμι επι 
πέιΙΐοθ·νει ει' Ι:ϋνετΙιε2ϋν6 ΜΙ:: 

Νο. Επι· τοιιτιιοιε ΐοι·ιτ. 

Α' ΜΜΕ Γοιμιά]ει, πο” ει, ΒειιιιιτιιτόπιιΙι εΙε‹'$ Μ 
τάει·ει Επι; επι· τοιιι·ποιε ΐοιιτοτ ειϋετ Ρ6πι άπτα 
ΒοΗιεπι, 6ι·τεΙς6τ ιιιειιςΕ:ιΡν6π. και . . . . . Ι€6τι. 

ΕΑΜ ε|Ιεπόι·Ι:ϋό.ιε Μ) 
Οοππο1]ιιΕ-6, Ιιο8γ πι' ἴϋΙεΒΒὶ ει·ϋΙτετϋ πισώπ 

);ι:.ιεοΕ Μάτι ε, 87ειπιιε νέΠοιτ:ιτιιε ει' ιι6ρετ ιι€γεΙ6ΒΒ6 
 

55) Νο. ΜιΠε Ιινι·6ε ωιπιιοιε, 
Σε Ιιιιιιιιιιε τιι·οιπει μεγα ειι ροι·Εετιι· :ι 
νιιε Μι!Ιε Ιινι·εε τειιι·ιιοιε επι εερόεεε 
ά, ει·ἔειιι: νεΙειιι· περσι: ει, Ριιι·ιε Π: . . . . . 

να _ εοιιιι·οΙ6 
. Δ, £οιιι·ιιοἱε ΐοιιι::Ιινι·ε τοιιιιιοἱε, επωιιω Ρέιιι;6ι·τεΚε πιπε 
“ Μπι (ἔστιν. ιιέιιιΒεπ 221/9 Ει·ιιιοπιι·. δ ω". Με ε” ε” 6ειιι:, 

κι" τ:ιΠ6ι·τ. πω: - εε Ρέι1:0:1τειιι πειιι Ι6τειεττ. Μια πιέι· ΕΙ 
ιιιειιι: :ΠνειιιΒόΙ, ιιιιιιτΙιοεγ ΜιιιοΒιιιι ειέπιιιιιιιΕ. 
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πι” ονειΙιοάόΙ»Ιιιι ωιω νοΙτιει ει' ]ο8γεΙιΙιοΙΙ όΙόεΙιοιι? 
(Πι Ι;0τέτι εοιιι; εϋτ ιιιόΒ ιιιοετ ΙιοιτΙϋτΙϋιτ ει' ιιιι€7οΙ:Ιι 
ειέάεΙΒ·έε. ΙΉθ εριιἱΙἱεέΙιοιι ει' Ι-01°Βέ.8ΙΗΠ1 Ιι·ινό 59 ιιιἰΙ 
Ιἰό ιιιεΙΙό, ιιιιιε ΠΟ ιιιΙΙΙΙότ ΙωΙΙο ει' Ιοέςγειοω]' ειιγΙιιτό 

_ εἱτο ειιιιιητπι Ιιοοεέιτειιιί, ιιιἰτ ]ιιιι. όε 3ιιΙΙιιε ΙιοΙάιιιιΡΙειΙ 
Ιι:ιτι πιέ8 290 ιιιἰΙΙΙό -Ιιόνοιειτ./ 

Πο οι οεειΙ‹ι Με] νοΙτ ει' τϋιτε; -- Μι οι όΒΙιδΙ 
8ΡθΒΙθ8Ι28ΙΙό1°ΟΙΚ ΙιυΙΙοιαιΙι νοΙπιει, αιΙιιιι πιο.ιιι ι·οΙιειιιιιιιΙι 

Κ-ϋΙει πιά οΙΙδι τόάιιΙιιεεειΙ ει” ΐπικιΙιοΙα, ιιιἱιιι: ει” ΙιεεΙνο8 
Ριιρἰτοετει, 'ε όιότικιεΙ Ιιοι·άιιΙε Ροιι€ϋ ΡόκιιόΙεετ έπεται. 
Βε ΙιοΒγ Ιε πιο? ειιιιιιι ιιΙΙιιιιάόΙιΙσ ἐττι-ιΙ‹ϋ νοΙτ ειιιειιιι€ΙΙ 
Ηἱειειι α' Ιαοτιιιιιιιγ Ι‹ὶΙιἱι·ὰοιτοτό, Ιω” ει” νει·τρόιιι εΙε 
8γἱτέεόιιεΙ‹, ιιένάττοΙιέιιεΙι, ΡόιιιΙάΙιιιειΙε ε:ιτ. ιαιΙποιόεειΙ 
(Έ οιεΙι Νιου), οΙΙ7 τοιειιιεεεΙα όε ιιιΙιιεΙειιιιιιΡίειΙι νοΙ 
τιιΙι, ΙιδΒγ εειιΙιί εειιι τιιάιί, ΙιιιιιγειάιΞιτι πιο νεΙϋΙ‹, πιο” 
ει' ΡόιιιεΙεἔγΙτἑέ σεει·όΙΒΜ:όεοι ΙιΙΙιετΙοιι 8ΥΟΓ588έ882Ι 
68 ειοειόΙΥεε ιιι8ειάοιέεεειΙ ΙώνετΙ:όΙε εΒ·γιιιιιετ; -- ει, 
ιιιιιιι·Ι€ ειίιετΙιόΙ ιιιοετ 28; ιιιει]ι:Ι ω; 80; Μαιο 80; πιο; 
Ιειιιότ 70; νόμο 65 τΙειι·ιιΙιοτ νοτα-:Ιι, 'ε ιιιΙιιεΙεΙιΙΙιετ Πν 
ι·ε·ιιοΙι ιιονοιέΙι;) - ΙιοΒ·γ ιιιἰιιἀειειι νιΞιΙτοιόεοΙι, ωστι 
εΙόΙι, ει' ΙιειιιΙε]οἔγεΙθ Βοοεότ Μπι ότάοΚοΙΙιειἱΙ‹. .Διότι 
οΙε8γιωτ1: ρόιιιότ ΙςἰΙ‹ἱ ότόιιιιιιοΙ Ιιοι·άει ει” ΙιειιιΙεΙιει, Διοτι: 
€οιιᾶοΙιι, ιιιει]ά ΙΠΒ8ΙΗνι.ΙΙ α' Ρέιιι, 'οι ότι ΙΟΙ) Ιἰντοε 3ο 
€γειιιότι:, ιιιοΙΙ)ιόττ πιοει: Ιθθ (ί8ειιέιΙιειιι ι:εειΙι θ5·ϋΙ: όι·ό) 
πιει ΙΙντε-τ ΜΜΕ, πιειΙεΙ 100 1όι: ΙαιΡειιιάοΙε. ΙΙΙδι επιπε 
ιεινει·τιειΙε, ιιόΡ όε Ιιοι·ιιιιιιιγ Μπι; ΙώΙοεϋιιϋεϋιι- όε ε8Υ 
ιιι:ιε ειιιιιτέιε:ι ΙΙΙΥ ΓοΙώιιιιΙα ΡόΙάειΙειτ ει' ΙιΙετοτΜΜιιι, Ιιει 
ει' Ιζετεειιεε ΙιέιΙ.ιοι·ιιΙι' ΙάόειειΙιιιτ ΙείνοειειΙΙΙι, ιιΙΙΒ ΜΙΜ 
3ιιΙ‹. Α' Μιά' ο8ιΙι-ιτέιειιι·:ι τοπιιόειοτεεειι εειιιιιιἰτ εειιι 
Ιι€18ιτιάΙΙ: ειιοτι ιιιἰτιἀοτιιιεΡΙ τσιρειειωΙ:ιε, Ηρώ, ει' ΙπιιιΙε' 
Ρωιδι 'ε ιιιέιειιτιι ΙιἱνειτειΙειἰΙιπιτι ιιιιιιιΙειιι ]ε8·γετ ιιτΙΙ:ειΙε 
ΙώειΡόιιιέττ, 'ε ιιΙΙΒ ναΙιιΙιει Ρόιιιι: ιοΒγότι; ι:ιειιι ει, 
ΙιοΒγ ο” ι·ειιάεΙιιιόιιγιιόΙ Ι'ο8%ι, ει' ΡέιιιώπιοΙιοΙι' απει 
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εἰτέιειι πιτ πατώ, ιτιἱειετἰω; οεειΙτ ετιιιγἰ 3ε8μπ τπττοιωΙι 
Βενἐἰιειηἰ, πιοτιτιδάτ ει' ΙαπϋΚότιί Ρέ·ιιιϋεινοΒοΚ οτι€εάηεΙ‹, 
"ε «που ΒενέιΙτόεοΕ ἱε ει' ί”οΙ)τό όε τωΡοι·ιΚέτττ τοεειυΙό 
Ιπιτπἱεἰτοιτ Ρότι:Βοπ τόττότιτώι; παπι νόμο ει” 3ε€τεΕ, 
ήτο ηισ:€ ύ]τει Ατειάτ3εε. = 

Π8γωι ἱε :ΜΒ ΓΤΠ) εορτ. σα. έε άοοειτ:Βετ ΙιοΙά 
τιειΕῇειἱΒιιτι 600 τηἰΠἱο έ] @Φωτ ›ξηάττάιτεΙ: 'ε πύττάτητ6 
]οΙαιτ ΐοτΒέιε!ηι ἰτιἀἰτἐΙ‹; - άε 8Ζά11111Η(81 ει: :ιτάιιιιιΜ 
εΙἴοΒυΪτεἐΒ ἰε πϋττϋτι ιαϋτή Ιέιτειοιτ. Α' Ισέ·ειΡότι: ί6Ιϋτ 

_τἰ :ιΒἱο_ῇοΙ: εΒόει 15 "/ο-ἱΒ ΒέιΒοττ, :οἱ ει' ]εΒΐεΚετ ΜΜ 
τό εΙΙοιπέτ.Βο ωιω ει: οτειά8οε ΙτότοΙοινότηεΕΕεΙ (ΜΙ 
Ιετε ά' Ματ), παπι οιεΙ‹ τιόνόττέΙιόΕΒ6Ι ΊΒ1/9 *νο-τ τω» 
τεττοΙτ. 

Σε", ΙποΒγ ει' Ρειρἰτοε - όιϋιπιεΙε πια-πό οεπιιοτιπά 
Κω εειΙ:ϋιόΒετι, 'ε οἔγειοτεττιἱτιά ἱἔότετεἱ ττιέιεο(Με τό 
ετ.έιπεΚ ἱε τε!ἱοεἱιόεε ίεΙό Ιτόιε!εά]όΙε, παπι 801(έιΝ1 πιό 
ΜΜΕ' εΙεδ Μορἱτἐεει ιιιι€τι ΙτετεεΙιοἀὁεἰ τετνοιειοἱνοΙ ἱε 
]τειάε οΙϋέιΙΙεηἰ. ΕΙεϋ ]εινεεΙουι ΐότηοεΒετι εἰΚετἰἱΠ, 
πιἱητεεπι ει' Κ6Υ80€826Β ΡοτΒει ΒιιΙΙοττειΚ πω( εἱΙαπ Μ· 
!οΙ‹το ω1ωωκ νο!τιει. 

Διοτι τεπΒοτο8 τεήεάοΙτιπϋ ΐϋΙά, ηπεΙΙΥετ πισω 
ΙἶῇειιιΚὐπιετὶΕπ” 26 εΒχεεϋΙτ οτειέιεειἰ ί-οΒΙ:.11τ18Κ οἱ, Με 
Ιεοτ ηειΒγοΒΒ τόειἰητ ΓτωιΜιοτι' ΜττοΙαι ΜΙΑ. Ι.οιιἰεἰει 
ΠΜ 'ε ει' ΜἱεεἱεεἱΡἰ” γειάοη νἱὸόΒεἱτ ιπόιόΙι Η ει' Κετσε 
Κεάόεἰ νάΙΙ:Πετ ειἰτιρειιῇἐιιΙ; Ι·τοΙ ει' νεἀειΜωΙἰ ΒότΧετεε 
Κεάόοεπ ΙιἰνἱὶΙ, υπέ,·τ ΕἱιποτἰτΙιοτΙετι ετπτη όε επϋετ Βό 
ηγέιΕΕΔΙ ἱε άΙ:Μιάέιτ:ιειΕ. -ΒεηΚΙιϋεἰὶτιΚ οΒγ τόεινέτι&εε 
ώτε:ιεέι€οϊ. τοτνε2ε, πισω), ειπε-ι' νἱἀόΚεΙεΒετι ΜτεΚεειτέί 
εισΒειά:ΠοπιττωΙ ϋπο εΡοοιιΙειιἱο-ῇἰτ, στα 68 ει: Δημοτ 
τπέβητι ει' νΑπιοΕυαΚ 'ε :ΜΒ ]όνεάεΙπποΚιιοΕ εΒγοάϋΗ 
ΒειειοττΒέτιέί]ε Ιε-:έ>Πτοπ, 'ο :β Ρότιινοτόεἱ ῇοἔοτ ἰε Βὶτ3ει. 
ΑΙειΡτϋΙτό]ότ ΞΟΟ,Οθθ άειτιιΒ 500 Ιἰντεε τόεινότηεΕτε 
οειτ:Πε, τπεΙΙγοΚόττ Μπι ΕόειΡότι:Βετι, Ιπιπεπι οτειά;; 
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!ι6ιε!εινόιιιο!ι!σειι, ι·ιόνόι·ιε!εϋ!ι ειοι·ιιιι!, !ιο!!ο :ιι ι!!ειδ 
ειιιιιιιιι!ι Βείἱιειιιἱ, ιιιιι!ιιιι· Ρἱιιοι! ιιι·ιι!ε παπι νο!ι ιό!ι!ι 
ιιιοιι !άόΡοιιι!πιιι Ι081/Ω!!ντοειιό!. Α' ιιιι·ειιει!Β ειιιΒαι!ιι! 
πισω !ενο!ε ΠΙΤ ειιιΒιιειιιειι!ιιιιι ιιι!ιιιοιι Η. Α 

Ε!ι!ιοι· 36ιι ε! πιέΒ :ιι ἰΒιιιἰ 3ιι!ι!ιετ!ιι€έε; ιιέΡ έε 
!ιοι·ιιιι!ιη εΒγιιι·ιιιιι ει' Βιι!ιιιό ότνόιιγ!ιε ιιιι€.ιιιι!ιιιιιιι!ι; ει' 
Βεπι!ε ὶε πιο! !ιοιι!ό ιιιεΒ ιιιιιοιόιι, ιιιε!!μιο!ι ε!εδ !όΡ 
ιό!σειι ε” !ιοτιιιέιιιγ 6!ό!ιο ειό!ιέ!ι; :ιι Έ] !ιο!ει!ιοιοιι 'ε 
ιιι!ιιι!επιιιοΜϋ εΡεοιι!ειιιεο!ιιιιι!ι !Βοιι ἱε !ιοάνειό άϋ!ι 
ιενέ !ε!ιοιόνό τι' Βιιιι!ι 3ι-:€γε!ι· ο!!Υ ιιιόι!-ιιό!!ώ!! εκφο 
τι!ιι!ειιι; - ει' Ιιενέε ]όιωι ί`ϋ να” !ιιι!!Βιιιοιι, να” !ιιι 
ειό!ιι! ει!αιτι, !ιοι!ιι€ιέ!ι ει' ειιι!ιιι, 'ε ει' Ριιτ!ειιιοιιι!ο!!ωι 
ειο8ϋ!όεόι , ε!ιιό!ιόκιο!ι 'ε !ιέι ιιιιιιισειιο!ώιιιι!ι ε!ιοΒιιιέιεει 
'ε ιιιεεει! !ιότιόιιό!ι!:ιε !ιϋ!ι!όεο, πιο8ιότό!ι, 'ε ι" ει. δι· 
ειιτ!ώιιιγ, ιιιιιιι !ιόριό!ι, ε!ιιιοιά!ιιιιιτέιιι , Ε!ι!οτει!ο' ειό 
!εε ιιι!ιι, ιιι€ειε !ιειριι!ει ιιιτν:ι νο!ι. - 

Α' Μιεε!εε!ρΡί ιέιτειιεύε· τόεινότιάο!' Ιιειρόεει!Βάι τα· 
!έιιι ιιιέΒ ει' ιιιε8Μεόι·ιειι μι1ει !ιι€ετε ὶε ιι6νο!ό; ιιι·ιι!ι 
εε!;ιεεειι ιι6ιι, 'ε 1”Ι19 ε!ε]όιι ο” !«›ι·ιιιέιιιδή τωιάε!ει 
ει' Κε!ειίιιι!!έι!ιο, (]!ι!ιιι!!ιει, !)ό!!ιειι€επε, ,ε α' Οο!!ιοτι 
Μια! ει!ειρ!ιοιι !-:ο!οι!ιιι!ια! ιότειιει!Β ιιι!ιιάειι !ιἱι·ιο!αιἰ!ιειἱ 
!ιοτοε!;ει:!όετο ιε !ι!νέ!ισέΒ·οε ειιι!ι:ιιτ!ε!ιιιειι ιιι!ει ει' Μἱεεἱε 
εἰΡΡἰ ιιιτειιειιεςιιει!ι. Ει, ιιιϋ!ώι!έεο! ιετ]ει!ιόνι:! !!!ό!ι!ι 
ιιο!ι καιει ,,!ιπ!!ει! ιάτεειεέι8" ποναει νεου! ΠΠ, 'ε δθ,θΟθ 
ύ] τέεινόιι)·ι !ιοοεέιιιι Ε!. Επι' ι€ότειο! ιιιοει ιιιιιι· !ειο 
πιο ΐοιιιιγοπ !ιιιιι€ιοιιιι!ι. !8όι·ό, !ιο8)· ιιι!τιάειι όιειέιιιιε 
τέεινότη !ιέι ειίιι οειιιι!ό!ιοι !ια]ιιιιιό,·ιιιι ιιι!ει!άοι·ι!ιόΙι 
120"/0ι ωιι, ιιιιιιι!ιοΒγ ει' τόεινόιιγο!ιοι 0Γ82ι!Β' !‹ϋιο!ει 
νέιι)ιε!ι!ιοιι Βιειό!‹, ιιιο!!γο!ικιε!ι !Βιιι!!ιοοεό!ι οι 5ΟΟ-Βιιιι 
ι:ειι!ι νιι!ειιιι! ΠΙΟ-ει ιειι. Α' ΙιόιϋιιεόΒιιο!ι !”ο!ιοιι!άιιι Βά 
8:ιιοιι Βιιι€ει!ιιιιι !!!δι ΐόιιγοε !ιἰιιόιέ·εε!‹ιιο!‹ ο!!ει·ιιά!!ειιι! 
πισω ιιιι!ει. Αι50,ΟΟθ ή! Τό82νέΙ1711θ!Ε!888.!ά!)!) !88ΟΟ,θθθ 
!ιόι·ιήε ι:ι!Α!!ιοιό!ι, 'ε ει”!.εινν' ΜΜΜ: ει” ρϋτ8οιό!ι το8 

ι 
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€εΙτδΙ οετνἱΒ σεη·οπτι Δω αιτιέΒ. Μἰπἀπγἐιῇιὐωτ ΜεΙό8Η 
πιά ΙοΙιετΙοπι Ιονέιι, πόΙπι€ιη Με τ6Ι1: ε!, πιὶ€ ει' 82ΒΓ8110868 
ή τόεινόιηοεοΙε Μειτο:ΜηαΙι εΙΚὲειἰτόεο ωεεὅοεΙιειοττ, 
,ε οιειι ἱἀό Μπιτ ει' πιέ·Ρ' τϋτΙππΙοηεέ8ε ει' έΗΠι' Ιε8ΓεΙ 
εϋΒΒ Ροπικάέιτει ΒόΒ·οττ. Ηετοιε€εΙ‹, :ιπιτιΙυἰε-Ιι, ΒτόΓοΙ‹, 
οι ό Βοτοιε€ηόἰΙιΚεΙ, ιτιπτςιιἰεπὁἱΚΚεΙ, €τόἴπιὁἰΚΕειΙ πιω 
ἀθΠΙ18Ρ ότέιΜΒ νάτωιΙε :ιι ιιτοιέιτι ει, εἰοιιι· ωω° Κερι1]ει 
εΙϋττ, Ι1οΒγ ει” τωιειΕοτΜεοΙδ ετεάωόηγώτ πιο8τιιάΜε 
ΜΕ. νέ8τε τιτο8ιιιανέικι ει: ιποιέιΒει1 οιο-τεηΕἱτιτ τοΙοι1€ό 
πιόΕπϋι Ιεειἱ€άΙτειτὐειιΚετ, ει' ειοπιειέ:ά ΒέιειΕΒΜι ίο€ε‹ὶ 

ΜΗ: Η ειέιΙΙέισοΚΜ, ΒοΒγ ΒόιεΙ Ι8Ιιε888ΠΒΕ ει' ΜιιοεΑπ 
ειότό τι] Μπακ' τωτιρΙοιπόΒοι. Α' τόΒἱεΒΒ τόεινόπηε!ί 
άτα ε:ϋπτώειι Μδοιτ, ,ε :ί πωπιοτ' παπι] ΜΒΜ οΗχ 
εϋ1·ϋοτι 65 Ιι12:ιεοτι εϋτΒετόΚ ΐωΙόευΙόειιΕπ, ΙιοΒγ Επι, 
έε ει' τομ” τοπάοεοεπε!ι ΜΜΕ, ωέ8 3ΟΟ,000 ύ] τόει 
νέο”, οΒγετ σεγα 5ΟθΟ ΙἰντοεἑνεΙ τετεπιπειιἰ, 'ε επ Μ· 
ΜΙ ει' πιόΡ' Βι1η;ει!ωέπιειΕ οι ε8όει οτειέι€οε εάόεεέι€Ιο 
Βιοτόεέτο πιπόάοτ. ιηιι'ῇτειιιὶ. Ε' νόμο 1500 ωΠΠό Ηντοε 
ΙιοΠεττ, άι: Ικα ει' Ι:οτηπόιη ίοΙΒειτ.Μπιειά_, Μπακ ειιιηἱπ 
ἰε ιιΙ:ΜπαΙι νοΙ:ιει. Α' πόρειόάϋΙόε τετόροπήι3τ όττο, Μ 
εόΙ:›Β όε ΐεΙεϋΒΒ οειΜΙΥειἱ ει” ΒειώττεΙειια 8:Διάει85άΒ' πά 
εἱοἰΒειπ τἱη8ετἐιΚ πικιθυΒειι. Μἰπιἀειιπιετηϋ Και: όε εοτειι 
επι1Βετ οεειΕ ει' ΜἱεεἰεεἰΡΡἰ-τἔεινὁτηεΙὅ έΠιέι€ύεάπ όε 
ε2ΜΙέιεότι εροοι:ΗιΙτ. Α, Βότεο οιιὶηοεπιιροἰκ ιιτοπι νο!τ, 
ωοΙΙΥΒεπι Ι.εινν ΙειΙιοιι, εΙΙιειΙωειτΗικι ειϋ!‹ ΜΙΒ ΗόΙ ει' τό 
πι1εέ τόπήτ.ϋ τοΙοηΒάεέιΒοη, πή:ιάεπι πιγοπ1οκι ειετειι 
οεότιεπεόΕ; τϋπό:ιτ. ΗόιεΙαιτ, π1εΙΙδμεΚότΕ τοπάεε ΜϋΒεια 
Ιθθθ Βντοε ΒάιΒότι 1ωΡωιζ, :ποπ ΙΕ - 16 αετου ω. 
πως Ιςῇ_ Εἔδ,· οεἰιωειἀἰει ει, ΒοΗ:οσεΜΜτ ἱτόειοΙπὶηεψ οι» 
€οάνόη, 'ει ει, ειίΠεϋεό!ιοτ ίτόειοτειὰωπιώ εΠΜνάτι, Δε. 
Ροτ1Ηπιτ 200 Ιἰντοετ ΚοτεεετΙ:. ΒεειέΙἱΚ, Ιω" ε” Ρύ 
Ροε Μπα ειπιΒετ ει: παπάκι Ρέιρ]άτ. ιιγι1]τά ει' εϋη;ϋΕπεΕ 
ί1·όειειαιΙιι1, Β @Χοπ ειιυ1πιό.Βοτ πω”. Η πιίΗώάϋ 
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τΡοοιιΙωιεοΕ' τδωότάοΕ πάπια ει” ΜΜΕ, πιόδ τϋιτιότάο 
ΙιεΒΒ εοΕειε:58άτ, θ·γϋάτι-3 ΓοΙ, τηἱ τττεδάτιτ πιάεπεπτϋ εΡο 
οιιΙστιεοΙαιτ, ιεοΒοΙϋΙωτ 'ε τι' τ. Ίτσια οάει, ύ85ι 11ο” 
ει” ΙΑττυέιωιΙι, σιτνόάΑειταΙε νόμο Ιποεει:ι ποπ: τοΙτο 
'ε ό]ειαΕιέτει εο!τειοτ Εειτο11τιεά,ςΒαΙ 1ω11ωι οι ιποιό.τ Ιά 
ϋτἱτιετιπἱ. Γ 

Μια, οιετι Βε·ῇοΙ‹οπι εεἔἰτετιὰϋ, ει'νεπάοιπο Ρἱειοι 
τα ΙώΙΙ.όιόΕι, 'ε νεΙο :τι ωὅἰοιειιτεΙι ω) οεοΡοττ3ειἰ. Α' 

ω) ΕτΓιὅΙοεἱ ε2ἱιπύἔγ ττιἱπτ ΓεττιιέειεΗ νἰἱέἔΒαττ τττεε νικ π1Μάαπι 
τῶι ε” ὸΙὸιΙἰ ΓότΒο. Δ' Μ; Μέι , τι, ι·όιεότ ΙενεΙέει, κι άΙΙ".ο!; 
όε επτΒεττ Βε!όΙ ΒἱΙἰειΓ.α , ΜνϋΙ Ε . . Η επιἐειτὶ: ει' ρόπιιϊεγ' 
τποΙγρι :τι :ιἔἱοτει€ε. ΟΙναεὸἰττι πιάτ °σ.ιιιΙ]άΕ, Γιο” πΒἱοιιειΚ ο" 
αι έτ-ΙώΙ6ττΒεόΒετ ιιενειἰΙ-ι, α' τπἰνο! Ρότιιότι, Ρέιιι]εδγέτΕ 
να" Μιοτιγοε ρέπιόεινεμι ΕόρνἰιεΙἐ5 Ραρίτοεόι·Ι: ΜΜΜ: να" 
ΒενεεεΒΒε1: εάττει1ι, ιιιἰω ιπόνέττοΕ6Ε τ:ιτ0.]ει. Α' στι. απατη· (τότ 
νέιηιω) τιένέττεΚε ρ. ο. 4 Γ. Μ Ετ. , ‹Ιε :ΜΜΕ έπειτα: τακτά 
ειει·τω: 4 Γ. Μ. Μ., 4·Γ. 56 Μ. εϋτ 4 Γ. 40 ΕΝ. ἰε. Ειοιι εεε 
ωΙιΒεττ τόΜΙ: 4 Ετ. 6 Μ. 'ΙΟ Μ. ΕΓτΙϋττΒεό»έ "τι ει' ιιένέτΓεΕσ 
όει Ρἱεοιἱ εἶτα Ιώι60.τ, 'ε. ε” ύ" τιενειΠι, Γιο” :τι :ιτειιητιειΕ 4 

· Μ. 6 Ετ. όε 40 Ετ. εΒἰόῇιι νιιτι :τι ειϋεΓ ΓοΙετΓ. Δι! πισω! 
Βατιτά ΜΜΜ , Γιο" ει' νέΙτύωΓι ἰτ Βἔἱό]8. πω, πιΠιοτ ιΠεοοιι· 
τόιταήυΕ, άι: ε' ΙιἱΒέιε εειιπε νοΙτιιι, τιιοττ :τι ει' τω. ει' Γ:οτιπΓι 
π' :Ιἱεσοτιτόιέεέττ ΙεΓιύι τηοΒΜιθ.άτιοΓΕ Κτιπ1Μ:, ΜΗ; οι ΓΔΜ 
αιότι ΜΜΜ ρέιιιὶότ$: νεειετι, 'ε ΜΗ ει' ΜΜΜ: τοΙἰεε πάν -έτ 
τοΕόΒευ ΒιετΠι Η. Ι·Ιο.ιιετιι @κι ἱι ειἔἰοττειΕ πποτιἀΜττιἰ τι' 
νέΙτό ΓοΙ)·ωπ νέΙτοιέετιΠ, σ' τπειιιιγἱνοΙ :τι αΙΡιιτΠ; πιοΒ Ιτα 
ΙαιΙ]:ι, να" που Μό! οε6Ηιετι, Π1τπΙΓ10€7 οι ὶε, τω... :τι ακτη' 
ότι, :Μέ Ιιετ.άι·οιΜ1:Ιαπ Ε6τιιγϋΙε0.εΜϋΙ, ε" Μόνα! ει, νά! 
£ό]τ ΕιρόεεάΒάτοΙ Γϋἔἔ. ΒΙόἔ ει, Γιο" :τι ιιΒίο Μι." άι νά! 
Γοιό, ,ο ει' Η ΜΜΜ; Βέ8άεύτει νη” ειάΠόεάτ:ι εΡεοιτΙέἰ, πιτ: 
:τ8ἱοΓειιτιιεΚ τιενοιἰΕ, Γο8ΙειΙΕοιΙάεέτ Ροπή; :ιἔἰοτι€ετιειΕ. ΗοΒγ 
Βόεάτάτ:ι πτΠιέρ ΜΒΜ: ερεοιτΜΙιιἰ , τα :τι ο!ντιεό Βόιιηγετι έτ 
τί, πιεττ Μπα: ιπἱπ‹.ἰω ειιιΒοτ οΠγ τωπέτη ειΙαιτ νεειετι ντι 
Ιιιιιιἰτ, το” ιικήά άτέΒέΒΙπιπ εΙιιτ!.Ιτατμ; άι: ειέιΠάεέινει! π1Πιέρ 
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τέιι·)·αε ιότ τισττιεο!ιατα @Ραπ ο!!γ ττ!ιι€να !ότι, ιιιιιιτ α' 
τω: οιι!τιοαιιιροιιτ, 'ε τεε2;8ο!τό! οετἱ8 ιιέτισε νιΞιεαττ !τέΡέ 
:στα Α: α!!τιιάσ:ό!ί, τόε:νότιτ νιι.εατ·σεο!τ' ε:έιτιιιιτα, 'ε 
:Φ 

α τπτ. !ιαισεα!ι!ι ιιιεε!σ€ιιιι ΜσΒιιιοιιι!στιι ότι σ" ε:όνα!: - ίσ 
Βαι!ι!εεα!. ΑΜ: ττισιιἀῇα [ο ἱ. Δ Βιιε!ι: Πίσται!!ιιτι!ε, !ισ8γ α: 
"αυτ, ιιισ!!γτιο!ι ατα τιισε!:Ψιδ Κτσ !τέ!: !ιο!άτιατ:ι _τιιτι!να 40 Ετ. 
!σε:; Β ε!!στι!ισ:ό νό!ετιιέιιιιγε! "τι 'ε απ ίσ!ε!ἱ: τσ€αι!ιιιτι!ι 
!ιοττγ 52 !ιτ. Με: Νο !ια επί!! α: Μα, ν!ε:στι:α Α, ότι !0000 
αι·αιιγστ αι!σ!ι ιισ!ισι!, α:σιι α: έτστι α' τιισιιιιγιιι Μάσι· μι; 

»ότι ρα!ι€ !ια Μα τω· ε:ό! Β α” ιιι ιιισἔνσε:σ!ι τό!ει! !0000 
ατατιγατ α: α!ι!ιστι αι·οιι. τ.ιιιιι να!ό τω" Δ α' !ιιιἔιἰετα, Β α' 
::α!!αιιι·α ε:έττι!!:: Ε!!ϋνέτι τω α' Μπότση): α: ατατιγ ατα να 
!ό!ιαιι 40 !ιταισ:αττα Μεσα. ΙΞ!τ!ισι· Β ε!ϋ α!! 'ε τω !ισ€γ πι: 
!τόιιε:ει·ιτ.εσ οι Α α' !0000 ατατιγ ττιετνέτε!έτσ; !ιατισιτι Ετ!! 
:ιετἱ ω τι, τιγ8ι·εεέ;;στ α' ιιιετιιιγ!!; Α ττιἱιιἀστι αταιιγοτι Καμια, 
,ε τα;; 10000Χ4 Ετ -τ (66θ Π. 40 Μια) τικ: ε!νέτο!:τ ε:έιτιιἱ 
τάεαέι·τι Μ: ε!!ειι!ισ:6!τη;ιε τϋι·τέτι!ιστ.ι!ι α' ι!ο!σαι, α: α:: α: 
αι·αι.ιγ ατα 52 !ετι·α σε6!ι!ιο.ιιι; ε!ι!ιστ Β απ ιιισιιι!τα, Πο" τιστιι 
!τινι!τι]α α: αι·αιιγσ!ιατ σε:ι!ι Β:εΘεσ Ε! Α α' ιιιστιτιγἰτ νσε:ισιιο, 
α' δ0 !ιτοιι ΒένάτατΙστι (πω, !εατ6!ι!ιε:ϋι· Βό ειπα !ε Μετα· 
!σττ) αι·αιη·αιτι, ότι τιιοει Β !ταρῇα α' ίϋ!σΙι!ι !ιτε:ιιτιιιισττ σπιτο 
αετ. Ε: α:στι ιτα!!!ια τισττισ, τιιε!!γ !ιετσε!ια!όει , !Ραι·ι νά!!α!α 
Ι.σ!τ τέε:ν6τιτε!νε!, στε:ι!ἔοε ότι τιό!ια ιιιααιιτισε !ιότε!ε:νέιιγσ!ι 
Ιω! ίί:ἰ νσε:ό!γεε βτό!τέτο ν88:ό!γεε!;, ιτιστιι!οττι , νεε:έ!γεε!:ιστ 
τιιιτιτ!ειι !στ.τότ!αιιέ! να" ιατιωτιι; ωστε α:ο!ι!ιατι Με: Ρότι:Ε, 
Βάι· ται !ισνεεετ Μ!! !ισσ:!ια:τατιιι, 'τι σ!νει:τέε εεστό!ιετι !ε 
!ομ6!ι!ιιηιι·ο οεα!ι α' Γο!ιεττ 6ε:νσἔ νέε:-ε!; α' Βϋτεσιατέ!ι 
πι!! -ρστ!!8 α' ιατό!ιοε ε!ότε εστιιτιιι Ρέτι:τ αστα α‹! Ε! α' Κε:ό!ι6|, 
ε!!ειι!ιοτι σεα!ι τα” ε:ό ε!ό€ πω, !ισἔγ σ” ειιι!ιεττιε!ι φάει 
έ!στ!ιε!! !τετεεττιέτιγε έε ιιι!τιι!ετι νααγστια ετγε:οι·ι·σ σι!α !στιγστι. 
Λαμ! όε Γτ·αιι!ι-σι·ε:έασ!εΒατι !ι!!ισι!ετι τιιαααεεότι·α !ιά;.;στ.τ 'ε 
Ψατι Ρό!ι!α Νέα! !ισεγ σ!!γ!ιοι· «τόπου α!αρτα!ατι πω: !τ.όριο!ετι 
ι·ιΞε:νέτιγσε]ι!!!α!ατσ!τ !ιιτι!εττεττσ!ι- Ε! τσιπ σ€γέ!ι ο!ι!ιό! , !ια 
τισιιι σαα!ί!ιοετ τόι:νόιιγει!ι!ιο! σ' ]ά!;έ!εστ ααα !ε!ιεεε0ιι. (!εα!ι 
ιε ἱ!!γ σ:έ!!ιό! !τε!οτ!ιο:!ιστεττ Αιι;;!!ιί!ιατι εΒ)° ι·έε:νέιιγσε ται·εα 
αάἔ ΜΡιαιιιιό ετ. τι. τιόνύι·!;8!ώ (!εσιιι!ϋ) !:ό!τόνσ! ε” ,τι-ειτε 
ιιιο:τύ ΜΜΕ" σ!όα!!!τάει!ι·α, ,τι τη" πιστα ,,α' !ὸττ:τιγἐε:τόε ε!ό·· 
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έΙεΙοιιι -νε8·γ ΐι·ίεειιϋ επει·εΕ, ότιιΜεάτει ειιιτειιιοτ Μιτου 
ιειΙι. Α' εεή ει!αΙιοι·ει κιοΙτ, Μο” ει' ΠειιιοοΙΙειιιιιε, ΜιιεΙι 
ω: νοΙτ ει' ΙιἱνειτιιΙα, Ριιιι:ιειτ τω: ει' τέ8οτιετιέΙ *ε ει' νει 
τοεἱ Ιιεικόειι€οΚιιέι1, Μο” :ιι ίί"νέ:άειδ ειεινιιτ εειιι ΙιειΠ. 
Ιιειιιει. Μια· ιιιο€ειόΙιττ:ιτνέιι, ΙώειιιεΙι ιιγίΠιι!ιοιέΚ, ειι 
ει!ΕειΙιιιιιιΙειιιεΑΒ' εΙΙιάι·ιτΜάτει, ,ε θειι·ιΒιιιιιι Ιιει·οιεθ·Βο1 
ειΙΙιιιΒιι οι·εειΒοάι-Πι ει' Μω1 (Η 8οἰεεοιιε Μάικ, πιώ”, 
ιιιοΙΙοπ ιιιι€Χ τετάοάεΙιιιϋ Κατ ΓεΙιϋάτ. Α' Μπιτ πιοΒ· 
νω.το Ι.:ι.νν ιειοτιγιι ειιιιιιιιέιι , άε ει' ΡοιιιΡιιεικοττοτ τοΒ 
ωιω ιιγετεεόδ Γοι·ι·ειειι! ει' Ιιοπ:ιε8 ιιιιιΒιιιιιι!ε Μινι. Μι 
ΜΗ” α” ΡέιιιιιιοιιετοΙιει ή] ειιιΙΙέιειιτει ΒοΚόΙτόιόΕ, πω· 
θ.εΙει: Μτάει.Ι:ετέΚ, ΙιοΒγ ετο.$ιιε ΕϋιεΙεινόπιμ, τόεινότιγ2 
.'.ε ει τ. ιιιέειιτΙ: νειιιιἰ πω· :ιό.ιιι ιιειιι ειιιΒειά, Ιιειιιι-:ιιι οειιΙι 
ει' Μπα! άε$οιεεοιιέ Κει·πόΙιοιι. Α' ΜΚ Κόιεροπο Μπιτ 
._-Φ-ι-. '› 

ιιιοπΙιώεάι·:ι 'ε :η ραρἰτεΙΙιεΚ Κι]:ινΠόεάΙ:ω" Α2 ιι1όΒΙιἰ “ιικο 
εάἐ Μίκι; ΜΜΕ π' ΙεΙΚόειεόΒ Βιιοιιχιτοπ ι·όεινότετ 'ε ει' τόπ 
νόιιγειε ιιιιιιι:ιι· Βόιι·ε 3ιιΜ:ιιτωΚ. Ειιιιειε Π:!ιοΜ.εΚ ιιιό8 ειέρ άι· 
ι6Κό;;όεει πι' ΒότεοιότόΚοεοΕ ειέιιιάτα! Μει·: ει' τάι·ει.ιΙιιι: ετα! 
ιπέιιγεἰΙ: ιιο!ι:ι ΜΜΜ εειιι ΙέΜ;ειω Πο ει' Ιοε!ιοΙοιιιΜΒΒ ω”, 'ε πι' 
α' ιιιε!Ιγ Η* τϋΙιέΙγεεΒεκι ισ ιιιιιτ:ιήει ιιιιιι0. επει·ει;Πι :ιι ειιιΒετεΚ 
ιιι:ι;;ιιΕπιτ εΙάιιιΜ:ιαιιι, ε" ιειιιωττ.Ιεπι ΙωΙειιιιΙοι·ιοΙ ιιιιιιι|τ-Κι , τι' 
Η εμ ,,τιιι€γοιι ιιγει·εεέδεε νέιΙΙ:ιΙατιι:ι!ι, ‹Ιε πι' ιιιοΙΙγιιεΙι Μι· 
€γέ£ θε ιιιόι!ιάι εοιιιιι ει: Ι:ιιιΙιει" ιιιεΒΜπάόεέι·ε Μι·ευΙ:ιτοτ «Μπι 
ἔγίῆτειιἱ. Πει ει' άο!οε στειιι€επει·τε σώνει ιιειιι ΜΗ: νοΙιια, ΜΙ: 
ιι·]:ι ε" »ιι-Μι ειστΙωειτ6εέΕ, Μπι Ιε!ιοι:ιιε Μιιιιι, Ιιο€γ νει 
ΜΚοιτ:ιΚ ειιιΒει·οΕ ΠΙγωι ίεΙειύΙΠ.άει·ιι. Α” ΜΙαιιιΙοι· @Με επι 
πιω Ιιιι·ιΙει.ειτ, Βαση α' ΜΜΜ: 2.διω ίέΙ ιιιιΙΙιό, 'ε |00 π.Ποε. 
5000 ι·έεινόιιγ ίοἔ Κιιιάειι;ιιι; ιΙε εΙόΙεεωειι "Με 2 Ποτ ΙιεΙΙειιε 
ωπικιω. Μιιιι!ειι ι·όεινόιιγεε 1000/ο 1ιγει·εαόέετ ι€έιιγοΠιε1. 
Μό; Παρ ι·εέΒε1 α' ΜΙΒ· επιβ8ΐ πιιο€ιιγίΕά π, Βιιι·εειιι - ῇάτ 'ει ει: 
ειιιβει·οΚ οδγιιιάει!; τ:ιειι€έΙΙ;,άΕ Δ: ηωμιωι. ΜΜ6ιι άόΙιιαίιι Βά 

> τσιπ ότιιΚοι· ειο1εύε ε2ει·ιιι€ :ποπ περί διέι·Ιια.!έεότ Βόι·ειεεει!έ, 
“ΧΙΟ ι·έεινόιιγ Η νοΙτ :Μπι έε 2000 ει. Π. (200Οθ μ. Π.) Βύ 
Βιετνε. Ειπε! ει' Ι:ετνο:ϋ Βόόι·τε, ιιιέ€ ΦΙέιιιΕάιι Ιιει]όι·:ι ΜΕ ,σ ει' 
“Μ” Ειιι·όράΙκι άΕει6Ιινόιι Μάιο εαπ ΠΛΗ 26ΒΒέ Διι;.;!ιάΜιι. 
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ω” 500 εάτι·ειτ όε ίὶΙεἔοτἰἐτ ωτιεΙότιεΙι ει, Βὅτεεἱ 3Μό. 
ΙιοεοΙε εεεωίιτε., ,ε Πετἰ8τιετι ΠετοιοΒ οι εωιι!όε, επι· 
1ιέιΒει1 τϋπηύπτε!ετι πΥετεεόΒετ Ιιύ2οτΙ:, :ποτε οἔγ- τη" 
εέιτοτ Βέτο ΙιοΙάκωΡ]ετε 500 Ιἰντεε νοΙτ, ,ε ε, ειω·Ξητ 
ει, ΙιετοιεΒ, ΙιοΙἀπεΡοτιΚἰη:ἱ ]όνεάο!ηπε ἰε οεειΙε οι ε8γ 
ΜιτΓ6ΒϋΙ ΕϋτϋΙΒεΙ6Ι 25Ο,ΟΟθ Πντεετε (ΙΟΟ,000 ΡοιιΒὅ 
Πα) Μουτ. . 

ΜἱΒ οι τεττοτΙ:, Μια· νοΙτ ει: οτειέ8Βεπι ΙεΒεΙεὅ 
επηΒει·, ,ε ει, τεΒεπιε ειιιἰοΙπετιπΒτε-οἱ ϋτεεοΙ‹ νοΙιε!ε. 
Ρεἰτι-:Ιι, τετι!ιοειιοΕο!ι, ΡϋερϋΚϋΕ τόάύΙαιΙι ει, ΒότεΙ άο 
8οἰεεοκιετει; τωΒοτὶ όε ειέιτειιἰ Ιαιτοικιεέι8, ΐϋιἰειτοἰ, Μ. 
τετι€ιι εεεΖοιηεέΒοΕ, ,ε πιἰιιἀεη, ΜπιεΙτ εεϋΙετόε πω, Μ· 
νιιωΙ εΙε6εέ8ἰ 3οΒοτ εάοιτ, ϋΠεΙε ε, Μια, οΙϋειοΒεὶ 
Μπι, νέιτνε, Βο;:Π 1·όειτ ΙωΡΒεεεεπεΕ ει ἱιιἀἰειὅΙεόΒὅὶ, 
ΕΑΜ: εικιτιγἰτε. οεκτοπιοΙτεΕ, Ιω” ε., ΒότοΙππεεεΕπεΕ τὶ 
ιοάτέειέτ εεπι ναΙε Βόρεε ΕΜΠ; ,ε πΜπάετιί,όΙο ί,οδεετ 
εε !,οπόΙ)·τ ΜΒοηάο!ιειΕ, Βοιέι 3υτΙ1εΙιτιἱ. Οτει:58, τιεἔχῇεἰ, 
ΜΙαιοΙι ωόΙιόεέι€ει πειέ.Ποπι ιιιο€ Μπι νο!ιιει εόττνε, Μι 
ΡἱΙεΡ, ΚἰτἐιΙΥἰ ΙιοτοιεΒ «εε τεΒ·ει·ιε, ΪὲΙότΞιἰΒ νάτεΚοιτεκτε. 
νοΜει , ί,όΙι1εροΠ8 νέιττειΚ τϋτεΙππεεειι, ΙιοΒγ εἱειιι· Μικτ 
νεΙ ωΙεΙΙιοιΙιεεεευεΚ. -- Ε” εεειοτιγεε,<; πιόΙιειη ιιερἱΒ· 
εΠετοι!ειι Μεόττνόη ει, ιιερ, Βε!νετιγότ ΜιεύτιεΙ καψει 
τύ, Ρετεποεοτ :Με ΙεοοεἱεἀηεΚ, Βοἔγ Με. ει: πωπω ΜΜΕ: 
πιεΒ ΡἱΙΙειιεῇε, Ι,οπΒιεει Πι! ει, εεεΒετότ. Α,Ι;οοεὶε Ι,εΙΙ,ο 
θεάά, Ι1οθε Ροπποεεω ειιΒεάε!πιεεΙ‹εἀἰΚ, ,ε ει: ειεειοιη 
εέι€ Ιιετοτη τιερἱἑ; ειί1ω:α-:Ιεπ Βοτάοιαιτε ΙΙΙΒΒέ.Β ει: ιποιόπ, 
εε εΙΒΜοωτε ἐΒἱτοιἐε, Ιω” ΈεΙάόΙΒεεεεη. νόμο τικ-ιε 
ΡἱΙΙειιτεὶ Μ”, Ματ, ,ε Βενεεεη ειόΙἱώ Κοοεὶεἐτ: ,,ΒόΒε 
ί,εΙ πιοετ, ει: Ιετεκιόττ άόΙτε Ι,εΙ πεσει!" Επιει εθ·γ Μπι 
ΡάεΙαιτόπωΕ Ιιε]τετει, ει; εεειοι17 εἱΙωΙτε, ει, εεε]κότ Πι! 
ί,οτάιιΙει, ,ε Ι..εινν, Μ οι εεεττιεΙε τειιιϋε νε-ιΙει, εο€όάι·ε 
εὶετε. Α, πινει" (ΜΜΜ ει, ΙιότεΙ άε δοἰεεοπιεΒει νἱνόΙ‹, 
Ιω! τετιέσεοετιώι απτά εεεωόΙεττε βιιἰ, ,ε ί,οττόΙΥετ οια 
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ΒοάοΙεωΕότόεο!ι Εδω: τιιε8ναΙΜ. Μινι ο!ωοεοΙγοάόΕ, ,ε 
ει' Φ1ύ1Μι πιονέοϋ ει' τὲειπόιιχΚϋιιγνΒο Ι18ἱ1°ιἱ. 

Α' τόεινόηεΚ' :Με ΔΗΜ” ότε :Πειτε ΙΟ--200/ο 
το! ἰε ηϋνεΙιεάάΚ, όέ 801€ επ1Βετ, α” Η ειοΒόιιγοπ ΚόΙτ 
ίεΙ, οετνο άΙΙΖ8€8Ζάέ180Π ΈεΙείωτ Μ. Εξω, τϋΙωΒἰττοΙιοε 
ΜπεΙετι τοεπι1Ι Ιονόι1, Ιε8έ·ηΥότ ΙεϋΙάό, ΙιοΒγ ειά]οιι οι 
250 τόεινόπιγΙ. 8000 ΙἱντεεἐνεΙ, ει” πιεπι17ὶια ΔΗιοτ 3άτ 
τει!ε.-Α” ΙεΒέτιγ εΙπποηΙ: νεΙϋΙκ ει' 1ατάίη άε δοἰεεοιπεΒει, 
Έ Μιά, Ιπο8·γ ειιοια ΙεϋιΒοτ1 ει, τόεινόηΪ @τι Ι0,000-τε 
]ώ80ττ. Εππι έτΚϋΙϋπιΒεό8ετ, πώ ει'.'Σό0 άειτ:ιΒοιι 500,000 
Ιἱντεετε πιστα, τότονέπε ΜΗΚΗ ει' ιεεΒόΒε ωιω, “ε ει' 
τ6ΒΜτ €ειιά6]6ηειΙε ειάνι5:ι, 11168· που εετνο Εϋ1ΓϋΙάτο 
ἱιιἀιιΙτ. - Α'Ι.Δνν' Βοσεἱεπι Κενέε Μό «Ιω επιπιδό: επιτ 
ιε8;Ι:, ΙιοΒγ πιει€ει τ.ειτ0;!ι:ιω εεΙιιἱΡειἔοτ, 'ε οΙΚότεάιεττ 
ειοΙ.ΒέιΙειτόΒό].= Σε" Βοάνειππέηγί1Ι Ιιότό τϋΙο, 0ο” 
:ιπἱεΙϋπ οΙππο8)·, εισι·οιηο :Παρ ΙιεΙ)·οτΙ: ε” :Με όρρειι 
οΙΙγ ΒοοεϋΙειοε εωΒετε; σ' Κοοεἱε 11168· οι :παρ οὸεινἰνό 
Βάι νοΙΙ: Ρει3τέιεύτ, 'ε ιι·ιοπιάό, 0ο" νέιΙκεει:ι εΙώτππωΙΙγἰ 
Εεε, πιπ-π·ι ό ει' ιιιι3εΞΙω1: ειιοιιιιε-ιΙ ειοΙΒΜοωΒα νοοικΠ. 

Μίπά πώς ει!ειτ 'ε ΚόνειΚοιτϋΕΒεπ α' ΒοηΒ3οΒγοΚ 
εΖεΡοτἱώεει ιιυτεΙειτι Έο!μ, 'ε ει: ΠΙετϋ τοπιάεΙετε:Κ ΜΜ 
«:0€ ει' ΡέηιΓοτ86ε'ηϋνοΚεάόεότ ΙιοιεΠι Πε! ΠιάοΜΠ. Εά 
8.ό!ε, πιἰιιϋ ρόπιιΓοηΒ·ε-5ε νοΙΙ:. 

Με€ Ια-:ΙΙ νεΙΙειιιιιη!ι 3201102111, Ιω” :ΜΒ ει' Μιο 
άειΙοπι τεττοιτ, α' νεΙόιἰἰ ΙαπεεΒοάόε ἱε οΠΥ εΙϋΙϋΒόετ 
ΕΔΕΜ, ωοΙΙ)πιεΙε ΡἰΙΙεπιειιη)·ἰ ]ό ΚόνειΕοΖωέηγι-:ὶ πεπι 
ωωΠω νοΙωΙι. ΚἱνΑΙτΡἐτἰιεΒαπ τιειΒγοη ότιέΙι α” Ηπει 
1ιέιτ. ΜἱυἀοπἴεΙὅΙ τόάιιΙΜΕ ἱἀεΒετιεΚ παπι οεαΙι Ρότιιοεἱ 
1ιέιΙιιἱ, Ι1ε-ωειτι Ρόκα Κό!τοπή ἰε; ει' ν:1τοεπόΡεεεόθότιοΕ 
εΙαιΙι1Μ Βγει·αΡιιΙΜάτ ποπ ὶἀὅειαΕΒειια 805,000-τ0 νε 
τἱΙ‹. Α' ΒόιΜπάόΙππειΕι ΜΜΜ, ΚοιηΙιόΒει, εότ ἰετἀΙΙόΒα 
ὶε ΑΒΥειΙωιτ ΙιοΠε ΜΒΜ, 0083· Α,ροΙκ ειέιΠότ επο8ειά 
ΒιιεειΠε, 'ε ει, νέτοε πω· τεἰε νοΙτ :τιὶιπἀωπωεωϋ επ:Εο 
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τεΕΙιεΙ, Μο" ει' Γ6Ββ ιιτοι:Η:οκι οεΔΙε ΙέΡόεΒειι ΙεΙπωω.τ 
Ιι8]Ε8Ι1ἱ. Α' νἰἀεΞΗ Β·χάτοΙι τειιάΚἰνϋΙἰ ωιιπιΚάεεέι€8ειΙ άοΙ 
8οιωΕ, ΙιοΒγ ει' ΚόιότιεόΒετ ει' Ιε8άι·6€8ΒΒ ΙιεΙωέΙΩκεΙ 
εΙΗιτΙιειεεάΕ, ππεΙΙΥεΙιεΙ. ει, Μέ ρερἱτοεΒειπ Βιετνόη , ΜΜΕ 
πάω· ειηπιγἱτε ἰε ΙιόΒοΗ:. Α: έ:ΙεΙεπι ειστοΚ εαπ τπ:ιτειά 
ΜΒ Η :Η άτ:ιΜ:ιοε θπιτειριι!έιεΒόΙ; 8ειΒοιπι, Κοιηέικ 
]ιίιε, ιϋΙἀεόἔ ἀτἐἔιὶΒΒεπ ΕεΙτεΚ πιἰπιτ νειΙειΙιει , 'ε ει' ΜΗΠ 
ΚειΒότ ΒεεοκιΙό πιτάτηΒιιπ ηϋνεΚεάειτ. Α' ΜεετετεπηΒετ 
Επι ειιο!ϋπ 15 εοι:ετ @Μό €ειταε0.) Κοτοεειτ ιιηήιϊΒατι, 
πποετ 804. ΜΡοττ. ΜίτιάεπΐεΙό όΡϋΙτ ει: ύ] ΗΜ. Αι θεό" 
οτειέ€Βοτι έιπήεό 3όΙΙότ Μτειοττ υτ:-ιΙΙωάώ, ωεΙΙγηεΚ να· 
Εἱτό %τιγο ει' Μτ!ιατότοπι επιεΙΚεάϋ 'ε ΒΥοτεειιι Βό2Ιοάϋ 
εϋτότ ΐϋΙΙοδεΚετ ἐεπενεπιπἰ παπι Ιιει€γέι. 

ΟοπιάοΙΙπιτό, Μο” ει: ει' ΒϋΒέι]οε, ΙιὶιιοΙ: "Μπε 
νεεειο3ο ο” ΜΖωιιΙΜοε νέι!τοιάετ. τετεωτό, ει' ΚὁιΒοΙ 
άο8ει$8 τοΒγοενέισμ5ΒόΙ ΕΚΠ!! Με τόειΒεπι οειτοιοττ; Γε 
ΙεεόεόοεΙε 'ε ΙὁὐπιγειἱπιειΚ ει' Ιε8ΐϋΒΒ πεπιεεεό8 υάνατοΙτ, 
Έ Ιόἐπιχειἰ' Μπέκ Ιιοτοιεἔἱ 'ε ἴςῇεἀεΙπιἱ Μιὰ' όι·ϋΙώ 
εεἰ ΜέττόΙε. ΓτωιΕοτειι5€ ΕϋΙϋτιΒϋιό νἰἀἐεΙιοἱΒοιι ΕΜ 
ειόρ υτειά:-ιΙππτ νάεω·Ιοττ, 'ε ει' ΒιιΠγ οεαΜά ότόΚϋειώ 
νεΙ α”Βοειι)σ-ἰ ιτιωηιιἱεατ Γο!επτ αΙΚυάοιόΙα. ΥειΙΜεειωιἱτιτ 
δοοτ, Ρτοτεεωικ νοΙτ) εΙόττκππόπεΕ ίιώΒεπι Μπέκι, ει' 
τεΒοηε παο8 ἱΒὲτὲ, Μο" Μι ει' οειιὶιοΙἱοει Ιιἱτι·ο ιιγἰΙνἐπ 
έιτΙέρειαά, ΡέπιϋἔΥ-πιιἱιιἱε1ετηεΕ (οοιιιτοΙειιτ Βόπέτα!άεε 
Πη:ιιιοεε) ιπενειἰ Μ; πώ πιοΒ ἰε τϋπόιιτ. Αωιω8ω Ιεθν 
ναό ηειΡ ει” 52. ΒοοΙιιιε ΡετοοΙιἱέιῇΒειτι τἰε:τεΙετΒοἱἱ «ἱε 
απιικιΕ νΜεειτέιΙς; πιεΙΙγ ΜΙαιΙοηπηεΙ ποπ εΒ·γΒάιιιαΕ 
ΒΟθ,ΟΟθ Ιἰντεετ ει]άτιάόΒοιει. .Ιύτέτεἱ 3οΙΙεΙιετ πιιἱκιὸἱδ το 
τοκι1εεοΙε, άε υεπι πιἰτιἀἱ8 ΜΥ τουωινότηοεοΚ ν:ιΙάιιειΕ. 
ΝΑΘ), ειιππωάΙαιτ οειτο€ειτοΙ.τ τἱτοΙιΒωι; ”εἰΒειιἰ ἱιιεόΒ εο 
Ιι:ι εοπι 3ιιτοττ ΜΜΜ: ΜπάεωΙσπιι|. ΑυιΜπ επ ο8όει ότ 
ειέ8Ιπιπι ειΠιοτ, (ιιοπιοεειΙι ει' κτιιι€μι· εει36τ όπεΙππέ·βωι 
ει' ειόπειΚ) Ιε88.εΒετϋεεΒΒ οιιιΒ0ι· νοΙτ. Αι οτὶεαιιεἱ Μετ 
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οιοΒ οεαΜιοπι Εοι·ΜεΙωωΙ Μιοτι ει: εειέΒε , 'ε πιἱιιὰεω 
Ρἱ!ΙειτιειτΒειπ 'ε ι11ἱιαὰωι απ” ἰτέιτιτ τειιιεϊοεάτ Ε6τάεττω 
Μἰ ειόρ: ει' αιει€ειε ροΙοι εοΜι πιι€γ;όνέι πω· 0ϋΙγ-· 
Π3εεό πι-:πι ”τειω; ΓοΙΧνελετ ει: ει ε.·έΠειετϋ, πγεϊμιε, β 
ότιόεϋ ετηΒοτ ωετ:-ιάτ, ει' πιἰΙΙΥετιτιεΙι ει' νἰειοπιτειἔειᾶε 
πειΡ-ῇειἰβετι ωιπετΕοιοπ. Π 0 

Α' άοΙ8οΙ: πιεἐ; ιτιἰιιὁ. νἱτά8ιό έι!ΙειΡοιΒεπ ίοΙΧτειΚ 
εὅὁει ΙΊ20·ἱΒ·. Α' ΡετΙε:ηεητ' ἱιιιόεοὶτ, Βοξ” ει' ΡειΡἱ 
το8Ρόπιι πιόόκιόΙΜΠί ε:.εΡοτΜϊεει εΙϋΒΒ ΒέιτέιΒΒ ΒιιΙώετ 
Ι”οΒ οΚοΖτιἱ, ειέπιΒ:ι εεω νεαόΚ. Α' το8ετιε οεειΙε Ερἰ 
οιιτιιε ΡΗἰΙοεοΡΒἰέιῇτιε-ιΚ νοΙτ ΒμιΕοι·Ιατί ενατοτιμι, ώ: ει' 
Ρότι:ϋ87 τΒεοτἱἐιὶτι Η3ότ εοΙαιτ Παπ τόπο; πΓ8οηάοΜ, 
ΒοΒγ Μ), εοΙ‹ ]ότ ειίΠϋ τωιάειει·τ εοΙπι εωιπ ΜΒΜ ἱΒει1 
Μεεειε ϋπιἱ; Μι Ι500 πιἱΠἱό Ρερἱτοε ατιιηἰ Βαειτιοτ 
«κι, ππόδ ι.ιΒγειι ειιιιηἱ ει” 36 ετοάωέτιμ ἱε Ιωττόιτετιιἰ 
ίο8]ει; πισω τιιάε3, ΙποΒγ α' ροΙἰτἰοἐΒετι, πιό€ ει: θεσσ 
ποιιιἱεἰΒειι ἰε, Κάππα· Μικτό :πιω ωἱιαἀἱ€ πιόθη 'ε 
Ι.εικνι·όΙἰε Μωε, Μι :ιτἰτΒπ1οτἰοῇει ε" τόειέπ πισω το 
ππέτιμεί ᾶἱοτἐιΙιιὶΙ‹- ε? Α'Ε6ιότιεό8 ιι-:ΙΒοτετΙευεό8ε Πετιπ 
τεπώ :ιι έιιτιιιΜετ, είε ΜΜΜ ΠΗ!888ΒΓ8. Μι€οττ ει' Μἰεεἱε 
εἱρἰ 'ε Ιτιᾶἰε-τϋΚετόεινὁτιγεΚ'Μπι, “Μι τϋΒΒ Βειι·ιΜεΠετ 
8·γέττοττεΕ, Βοξ” Ιεξ;γοκι ωἰνοΙίἱιετηἱ, ΙΉθ νόΒόιι 1.200 
ΜΜΜ ]οχςγ νοΙτ Κέειίιν:-:. 

Α' ΚΠΙ6ηΒΓόΙο ΡτοΒέιΙ€εια3εοΚτόΙ ΔιοιιΜπι ΜΒΜ. ΠθΠΙ 
επϋι·ιτεΚ ΤΙΜΉ; πιο ει: 1000, 100 68 10 Ιἰντεε-οε ῇεΒγεΙι 
ΜΜΜ Ι0,000-ωεΚεύε ΚεεάτοΙι Μεάτή, εξςγ-Εότ ΜΗ; 
επιιΙνει ει' Ι0-6ει-:Εοτ ειἰὶΙιεέΒτεΙειιεΚιιεΙ‹, ηόΜπη ΜΡ 
1ιτιιΙνει ει' Ι0,000-εεεΒοτ ΜΒειΙω:ΜεποΜιεΚ τειΜΜΕ, τοει]ά 
ιπεἔἱιιτ ει' 10-εεεΙαπ νἰεειει έιΙΙίιέΚ, ,ε ί8γ ΒοΗΜΜΕ Έ 
τὐΠοΖἰΒἀΙεὶΚ Με Έ τονει ει' Ιεό:ϋισεόΒοτ ΜΙΧ άοΙοεεςΒατι, 
ωεΙΙδπιεΙε ει” Ιε8ηειΒγοΒΒ ει:ιΒιιάεύΒ ΜΜΜ έτωΙππιΠωι 
Εο!μωειτ. Ιἔε ιιπιέ€ ἱε ει' 36 (ΜΠΕ, πιἱΜ Ι‹οεετεε πικάπ, 
Μνεπι τέτιοιοΙι, ει' πιἱιπ είροΙτεΙε ΜΗ, όε πιόΒ ἰε :ποτ 
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€ειΙππιε:ιτι ΒοτάαϊΙι ειϋετ_ῇϋΙ‹ετ Ρειρἱτοεόττ, έε ιπό8 εοπι 
εεήτόΙ-ι ει” νέειτ, πποΠγ πιω· ΜΜΕ πιο8εττ οΜ|Βοάοττ. 

ΕΙεδ Με Ηιτιππέ.τ ΓΤΡ.θ Κειάετόπ Οοπιτἱ Ι18ΓΟΖθΒ' 
οΕοιει, Η Βετει€36Βειπ, Βο8γ [Δεν παπι εάοττ τιε|‹:ἱ Π·ίεε 
ἱιιἀἰει-τόεινέτιγεΚετ ειιιιηἱ έιτι·οη, ει' πιεηιηὶτι 6 Μνέιια 
τα, ΜΙΧ σεοπιό $ε8Υετ ΙεϋΙάόττ νὰΙταττιἰ είΒειιαΜπ, ΙιοΒ·γ 
αι ειϋετ Ρέτιιτ Ιιάτοπ1 πιει” τετωποτ·άό ειοΚοτοτι ΜΜΕ 
ε!. Σε" ρωπιεπ τοπ ει, τε€οτιετιὁΙ, 'ε εΙϋτετ3εειτέ: πιἰ 
1ιὅ Μιά ΒετοΚεᾶΙιΒτἰΒ, Μι επ ειάοΜ: Ρέ!ά8. εοΙε Κόνετϋτε 
2ειΙΜεικιά. Α” τοδοτιε ἱΒεπι ἰε 36! ππ-:δόττό, ,ε Οοπτ.ἰ Βετ 
0ιο8Ι1ει ΚϋΙάνέπι ΕεδγεΙεω-νεεικόε Βί1ητεπόε :Παπ Ρε 
τωιοεο!ύ, ΙιοΒγ ει' Μπιτ Εόε:.ΡόπιιιιοΕ ΒότΒοτπιυόάτ ΜΒ· 
οττ Ι-ιϋ!ά]ε νἱεεια ε' ΙπικιΙιΒ:ι. Α' Ιιοτοιε8 ει' ιεετκιοΙι 
τοπιάε!εαιεΙε ΚέιποΙωι νοΙτ ειι€εᾶι1ἱ. Ε: εεετ αιοηΙππι 
ει, Σεπτ, Ιπἰτο|όκι παω, άϋΐόετ ε)τΙποΙ.ειτ νοΙοει, Ιππιοπι 
ειστοιιωό]ότε Βια Οοιπιἱτ ει' ΜΡ ποπ: ειει·επε, πιἰϊιάεπι 
Η δε· νάά!ά εΙαοεοηεέιΒ·Βει! 'ε τεΙΗετ!επεό88·ε!, ”ε- Σεπτ: 
1::ιττάΙε ει: ἰ€αιεεἰἔτεΙειιιιΙΒἑιητοττ ΐόλι:ιεΙ:. Μει]ά ιπάεοΕ Μ 
ιαΙιηειεΙαπεά8ΒόΙόε ονειΒοάόΒΒεπ τονἐΙ‹, πιἱτ ει' Ιιε-:τοιοΒ· 
ΒοεειιιΒόΙ οΠΥ ε2ετεροεό:ΙοηϋΙ ΡτόΒιΠ:ι. Α” πιεεεΖεΜ› Μ 
τό Βότεο -3ΜέΚοεοΕ ὶἔειι Ιιειχεεεπ 8οπιάοΜΕ, Ιιο€57 ει' 
τόεινότηεΕ Μπι πιοιη Ιπέι€Μι9: 6τόΙ:Μ. Βοιιπἱοιι έ5 Μι 
ΒἰοΙπατἀἱὸτο, Ιιι-ἐτ Ιοἔτιο€γοΒΒ ερεοιι!απε, _ῇεΒΥεἰΙ‹ετ 
ΜειττοκηΒετι έε ΕἱοεἱιηετιΚἰητ ἴοΙνἐΙιατἀΚ, 'ε ει' ΙεόειΡότιιτ 
ΕϋΠ6Ιάτο Μ1ΙάόΙι; 8121113” ειϋετ εάόπηεΚετ, όΜιτιι!αιτ 
ἀτἐἐει ΚϋνοΒετἰε νάεέιτΜηαΕ όεινε, 'ε Ιορνει Αη8ΙΜΒει, 
ΗοΙΙειιιόΒει 8ιετΚεειτέ!ε. νοτιππΙοτ, ε€γ τυεϊε Βότεεήέιιό 
Κω, α' ΙώιεΙεάέ$ κήΙπιπ ιποΒεια8οΙνότι, πήι·ιτε" ιτιἰΙΙἰό 
ιιγἱ :Μακη είε ειϋετ Ρόιιιι ειω·ιε ϋεινε, εέςΥ Βόι·εε επε 
1ιόττε τειΙώ, Βειιι:ιΙ, €από-ϋιιΙ ΒοτειΜιτίι, 'ε Ρωρειειτ 6Ι 
Ι.ϋιο:Βοκι 8ΖθΙ'ΒΕ108ό5θΙΙ ωιω]ωω ει' Ιιειωτοκι. ΕιεΙι, 'ε 
ΒέΒεόΒΒίνίΠ 8.ϋΒΒ ὶΙΙγετιι:Ε έτειιετιιἱ ΙιειάόΙε :ί'ΕόειΡέιπ' 
ειί1Ιιότ, Ραπωπο!ι ΙιαΙΙπτύ.ιιαΕ, 'ε ει: οΙαοτ πισω ΜΙΒ: 

ω 

-Η__ |.-- _ - ° --=Β-- ...--.%-. .--.-- Β..έ .---- | 



α 

-280 

πιοεειο ποτοεπἰ. Α: οτειάΒιοπάοε ποειοεοπ νἰτοὰοιοττ, 
ιπἰΕοΡ εοΒἱτεοπ ει' άοΙΒοπ, 'ε νόμο ο' Ιων' αιπποεέιι·ο 
Ιεἰπἰτἀοττοτό, ΙιοΒγ ει' Ι-:οειΡόπι 50/0τοΙ τοειιιΒΒ ει' Ρο 
ΡἱτοεππΙ. Πει ΜΒΜ νειΙειΚἰ οΒγ ειέιιοε ]οΒγο!: ιιΙωπ πι 
πιώ ει” ΒοπΚΒόΙ, 1 105 Ιἱντοετ ΚοΙΙο οπο ΜΜΜ; ιἱο πο. 
οιέεΙππϊοττ νοττ Μ οιϋετϋτ, οεοΙε 100-ειτ Ι‹πΡοττ. ΕΒΡ 
ειοτεπιἱπά οι' ΒοπΙδ ΚοειΡόπιίὶιοτοεοἰ :ιτοπ)·Βοπ Ι00, ο 
ιϋετΒοπ 10 Ιἱντοετο ειοτἱττπττοΙ‹. Β' τοπάοΙπιοπγοπ ο 
ΒοπΙ‹' α-ΠΠπιιπποπ ΒἰιτοεἱτιΗι π8·μπ, τΙο ει' ΡοΡἱτοε 
Βοοεοτ ΙιοΙΥπο ποπ; ἀΙΙἰτΙποτοΙ‹. Α' ποπποε οποιοΕοτ, οι' 
Ιοἔειἱ8οτιιΒΒ νἱΒΥἐιιπτ' άποιοτει ἱε, ποτά:Πς Η ΑπΒΙἰάΒ:-ι 
,ο ΗοΪΙοπἀΙοει, 'ο ει, πιἰ ει: 01°8Ζέ18Ι18Ι1 Βοππ ιπειτειάτ, Εἰ 
Ιιἰ ειση;ειΙπποεοπ οΙάιι88·οττο. 

ΕΙιΙ(οτ 11168 οΒγ πειΒγοωσ Μεοτ·Ιοτοτ τϋποπ ο'ποπι 
ιοττοΙ, τ. ἰ. νοϋοπ ει' ΡοΡἱτοε ποιπ Ρόεο!ποτπά-ο Η 
ο8όειοπ οι οτειἐὅΒοΙἱ ΒοΙἴοτ€ιἱετει ει' πωπω οτοιοΙτοτ. 
Ε' πόθο ΗΒΟ. ΡοΒτππτἱιιεἐΒοπ ο8·)· τοπάοΙοι 3οΙοπο!ι 
πιο8·, ιπἱειοτἰπτ ΜΜΜ 80 :ποπῇοπ 500 Πντοε επιπγ νο8Υ 
“ω ΡέπιποΙ τόΒΒοτ ΒἱττοΙώΒοπ τπττοπἰ, οΙΙιοΒιέε' όε 
ποποι ΒἰτεΑΒ' Βϋπτοιοεο ει!ει!ι. ΜοἔτἰΙιπΙι οι οΚειοτο!ά, 
άτπΒο ότοιοάοπποΒ', ΜΒΝΕ, ίοΙνάεύι·Μεέιτ ἰε , όε ε' ΜΙ 
πάόΙεποπ ει' οοτΡπε ἀοΙἰοτἰ £ειωπ ἰ€οτέ·Κ ῇπτοΙππιΙ. Ε' 
τἰΙειΙππιΙι' έτνοπποεεό τοΕοΙοτο ποΡοπΒἱπτ ει” ΠοΒΒΡϋΙδΙεό 
ΒοεΒ ὶπςιιἱεἱτἱο ΜΙΧ” εοπι ει' πω πωπω, εποπτεοΒο 
εοιπ οι οτΙιὁΙοεἱ ]οΙΙοιπ' ΐοάάΒοτΙοποό€ο ποιπ ειοΙΒΜτ 
ΡοἱιεπΙ π' 8·Υπππ ,ο οι επ Εϋνοτϋ πιοτόιέιε οΠοπ. Ηει 
οΒγ ΙοΙιιἀό οεειΙ: ΚότεοΒότ μ1ωπε νειΙοΙιἰ ἱτοπτ, πιώ· Ρο 
τειποε ιποπτ ει' πάιΚοτοεοετο. ΠεοΙοάοΙι οΙέιτπΙιιΠι πτώ 

Βοτ, Ρο!ΒΑτοπ ειοππειέάεπΙδ Κοπποίνο, 'ε ο, Γοξδάοεπεοπ 
οε ΚοΒιοεοΙε ΜΙΧ ιπἰπἀοπποΡἰνοἱ ΙοττοΙ‹, ΙιοΒγ ει' τότ 
νέπγειοΕοΕ οΙἱΒ· ιιιάαΠε οι ο' πιπιττ ιπο8εοΜιεπΙτ ϋ8γο 
Με πιοἔἔγὅππἰ. Α' ιεειτποΙά πιΜοτοε Μπι! οποιο8.Ι: Βοει 
82118ύ.8 οοἰοπιΒοιιτΒοΙιΒο, €ύπγάει!οΕΒο , 'ο οεύΓοε πο· 
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γεωτεΕΒο ὅπιΙὅττ Η Ι.εικν 'ε ει' τε€επε εΠετι; ‹ἱο ει' Ιπω!ε 
ΜΜΜ, 'ε Μι δανετἰιιαΕ, 8τουεττιπεΕ, 'ε ιι0.όπιιι!ι Βϋεο!ι 
τιοΙε ΜΒετϋτιΚ, τετιάΠετΙεπϋΙ έιΠοττ. 

Α' ΜἰεεἱεεἰΡρἱ-τὲεινόηγεΚ' ένα ειοτιΒετι εοΒοεεεπ 
ΙοειάΙΙοττ, 'ε Κενεεει·ι ΜιίέΚ :ΠΜ ει' Ιοιιἱεἰειὴεἰ Ιεἰιιπετἰι 
ΒοΗεια ΙιἱηοεοΚ' πηεεό)ότ. - ΗἰτεΙϋΚ' Ιιε!)·το άΙΙΜϊεέτει 
ΜεΒἱιιι η;) Πιτοεα Μεόι·Ιοτε8 τετατΚ. Ρίιτἰιε' Ιεἔιηοιτιο 
τιιιτεΒ)› πόΡεορτό!όΒόΒϋΙΒόΙ ΒἰιετὁεεεΙ Μ” ετϋνο! ϋεινε 
οε6ἀἰιοιιο!ς νειΙωτιἰ 80ΟΟ-ει, οΙΙι1ττέιΙι Μ5ιπόεεεΙ Έ ειει· 
ειΑππωα!, ΙιοΒγ Ιπι)ότα ίΠιεινόπ , ἱιιἀἰιεἀΙ‹ Π]- ΟτΙεατιε 
Μι. Μἱπιιὶειιηειρ ε€)· ε8Υ, έιεόΗωΙ, ΜΡάΕΚειΙ όε 08:3 
ΙώπηοΕΜΜ ΐο)ΚόειϋΙτ, οεοροι·τοτ ΙιοτάοιτεΕ πιεΒΡἐι·ἰιε' 
ιιτοπϋιι, 'ε πω] ΜΗάεΞΙι ει'ΜΚότόΒε..ΚότΒΔΜπάτέει6Κ 
εΙειέ)εάτ ει: ίαση, εΙετάω ειετειἐωεἱτ, εΙὸΒΒἱ όΙετ 
πιόό)ιΠποι ἴο8οιτ, 'ε Κέι, Ιπέιτοτπι Βότ αΙειττ ΓοΙο ει: ε)<ζόει 
εετο8πεΚ ύ)τε ΡἐιτἰιεΒοτι οιεΙΙοηΒ·οττ. Ει ει' Κοιπόἀἰει 
εκ;) Κἰεεό ἴὁΙεΒΒ τυ8αιίω ει” τόεινόη7εΚεΕ, πιοττ ει” Μ 
ειο)όΚοιηεόΒ· ειἱιποΠΥ ΚἰπιετἱτΒετΙωι, πιἰπιτ ει” ΒαΡιεἱεεῖἔ 
ό8 ΜΜΜ. 

Α' Κοτπιάτη, πιοΠΥ ειο)ϋιτ τωϊεΐόΙ έννοΙ, πιἱἀὅπι 
ει, ΒεπιΚ πιόΒ σε:Πε νειΙότΗ Μιειτιοτ Βει)τοττ, ίιΒγ εἱετε 
ιικιΒέι!ιοι τέιητειτιἱ, π1οετ Μάτ, πιἰἀὅτι α” νἱεειἐ)ει Κοι 
«Μια ΓόΙϋΙ ίοτάιΠώ, έ·ΡΡοκι ύ” όΒει)τει τηεἔιποπεΚίἰΙηἱ 
ει” ΕϋινετΙειπ ίεΙε16εεόΒτό!. Αιοτι τετιπόειετ. εΙΙει·ιί το· 
ππιόιηΒου, ΙιοΒγ ΚΜ τόειοΒ :Πεμ 1οΒΒειτι οΙτεϊτιτοτοΒ· 
εω)ϋα, ΐεΒι·ιωτ 22=έπ 1Τ20-Βετι Μειάοπ τοιπάεΙειέ·ιπέΙ 
ί'οΒνει, ει” ίτεηΗιοπιἱ ΕἱτἐΙΥἱ Βειτ:Ιιοτ, πιἱπἀετι ηγετεεό 
€οἱνεΙ όε ΒειιείἰοἰυϊτιειἱναΙ, ει: ἱτιἀἱειἱ ΚείεεΚεάϋ πάνω 
ει3Β·ηειΙε Μ όε ΒὶττοΜΒει ΜΗ, ει' ΙώνετΚειδ ΓοΙτόιοΙ: 
τιιεΙΙοτι : 

ει.) Α' Ιαπωάπη ΓοΙεΙ6ε ππειτοάσπά ει' )οΒγοΚ' άι· 
τοΙιότόΙ. 

Β.) Α' τεϊτεεισάε ἱε ΓεΙοΙὅε ΙοοικΙ ει” ΙιοτιπάτηιωΙε ει' 
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ΜιιιΙι' ΒοιοΙό-εέτϋΙ, ιιιεΙΙγιιοΙι ιἑιΙοΒιέιιιΙ π' ΙιειιιΙαόι ει' 
ΕἰιιοετάττιειΕ ]ώΙοεδιιιόττ 1000 ιιιιΙΙιό Ιἱντοε ειοΙΒίιιιιιιά; 
οιιιιόΙἴο€νιι ιιιιτιάειιιωτι έιΙΙιιΡοτέιτοΙ ιιιἱιιά ει' Ι.ιιιιιιοεοτ 
πιιιιά ει' ΐϋειιιπινενϋ Ιιινιιτιι!τ ΐοιγνειε όι·τεειτόεΒοιι τειι·τ]8.. 

ο.) Ο] 3εω·ειιετ Εόειἰιοιιι 'ε ΜΒοοεεΞιτειιιι, οεειΙι αι 
οτειἐἔταιιιἰοε ειι8οἀοΙιιιόνεΙ Ιοει ει:ιΒιιά. 

ά.) Α' ΙώειΡέιιιτόΙ νοττ 50/00; ει”τέιτεεεά8 ιι6ιιι ΐοε]τι 
Ιιιὶιιιἱ, Ιιιιιιοιιι α' ΙιόειΡόιιιτ ΓοΙχό όπεΙ:ϋΠιεπι νεειι‹ὶἱ 
όε εάεικιά]ει. νόμο 

ε.) Α' Βιιιιιιοιιιιἰιιἰετοι· (Επι) 'πιω οι ιιιάισιἱ τέινεπι 
εέιΒιιαΚ , ιιιἰιιά πι' ΒιιιιΙιιι:-ιιι ἱ`6 ΓοΙϋΜε!ό]όνό πια-ινο2:οτιιι, 
'ε ε” οτειι38ταιι:ιοειιοΕ, όε ει' Ρέιι·ιιει Ι-ιετεεΕοἄϋΕ' @Μπα 
(Ρτὲνοι άσε ιιιαι·οΙιειιιάε) :Με ΙιἱνειτειΙοε ειειιι6ΙΧεΕΙιεΙ 
όνοιιΙάιιτ ιιόΒγειει· Ρόιιιιιιι·νι2εθιιιΙΑει·ει Μι·ειιάοΙτετιιεΕ. 

Α' ίι·ειιιΕ ν:ιΙτοιόΙ:οιιΥειι€ εΒΒει·ι ιε ιιιγιι€τάτ ΜΜΜ, 
'ε :απο σε:ιιε ει' Ιιει·οεΚεά6τέτειιεέιΒ' τόεινόιιδιοι ἱεπιότ Γό 
ω» επϋΠιοιιτοΕ, Ιιειιιοπι ει' ΗΜ Μ2οάειΙοιτι ει' ιοΒ·διοΙςι·ο 
»έιναι ἱε ειιιιιγἱτει νιεεπιτόττ, Ιιο€ιγ ιιιέΒ νέιΙειιιιι 1000 
πιιΠιό 3ε8γετ ΙοΙιετο :πάτημα 'ε τιιιέιιιτιιΙάι:ι οι εΒιέει 
Ρέιιι-όε ΒιιιιΕ-ϋ8γοι: ιιιειιτότε. Βοοεύτειιιι; ιιιεττ ει”Κό:ϋτι 
868' ει' ]εω·εΒιιοΙε Ι-11/9 "Α, δω» ἰε Ιιοιό.εττ :πιώ ει' 
λιέε:Ρέιιι ί”οιοτι:. ' 

Βε ιετιιότ παπι νιιτΙιειτέιιιαΚ, Ιιειιιειιι, ιιιἱιιι ΒϋειοΙι 
ιιιοιιά]ει, τΙιεοτούιέιΙιιι ΙωιάόιιοΙκ. Μει]ιιεΒειιι, ε" οι· 
οιει€τειτιάσε €γϋΙόεΒειι, Ιω! Εαν, Β” Ατ8ειιεοτι ιι” οο!Ιο· 
8·έι]ει, 'ε ιιιἱιιἀειι ιιιἱιιἱετοι· 3οΙοιι νειΙέικιιιιι, ειέιιιΒεινενόΕ 
ει' Έοι·ΒέιεΒιιιι Ιενϋ πιἱιιά _ῇεΒ·ΥοΙ‹'ιτιἱιιτἱ ΒόειΡέιιί ιιιειιιιγἱ_ 
ιιό;.ςότ. Αιιιιιιτ ΜΜΜ-Έ), 2000 τιιἱΙΙἱόιιειΚ $ειιιΠάΙ:, επι: 1800 
ιιιίΙΙιότει νεεόΙ‹. Τω·ιτιόειοτ εΙΙοιιἱ ἀοΙοἔ, ι" ΜΜΜ. 
πιεις, ΙιοΒγ τϋΒΒ οιέάιιιοι ιιιἱτιτ έτο: ίοτοΒ·]οιι, 'ε ι-:ιοιι 
οειιρει έειϊιόρι εΝΒόΙ Κἰ-ἱιιάιιΜι) ιιιοΒιιειτ.έι·ιέ.Κ, ει” Ιιιέτ 
ιιιειιιιγιεόΒετ εεγοιιΙϋειτοιιι. Μειιιιε 21-έιι ΜΒΜ ο” τευ 
άοΙετ 3οΙειιτ ιιι68: ιιιἱειετἱιιτ α' Βυ.ιιΕ]οΒ·)ιοΕ, Ιιί$νειΙω 
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ιϋΙοἔ :Η ἱωΙΙ:Μ τόεινότχγεΙι Μεσα: αΡτόιΙοηΙάπτ ίεΙέτο 
οεόΕΕευ3επ. Α' τοπιάειοτ τέιΙεέιδοεώιιαΕ Ιιεἀνἰόττ Με· 
τεεετ.ϋΙι ει' ΙιόΡΙετοεἱτϋ τέιΒΙέιοεΙώτ: 
Με] 2Ο-Ι‹έιτι ΗΒΟ ΙΟΟΟ-οε ΙπειιαΙήεω ΙΟΟΟ Ιἱντοετ έττ. 

ΙΟ·-- -- ΙΟ -·-· 

Μει]. 22-Ιώπ - ΙΟΟΟ- -- @Με 8ΟΟ - ί'ο8ότηι 
1ο- - - 8 - - 

.ΙιιΙ. 1-]όπι - ΙΟΟΟ-- - -- 'ΙΒΟ - - 
·· 1ο- - - ΜΩ- - 

Αιι€. Μάη - ΙΟΟΟ- - - ΤΟΟ - - 
ιο- ύ- - π - - 

88ΡΙΞ. 2-Μι -· ΙΟΟΟ-- - - θδΟ - - 
ιο- - η ε1/Ω- - 

ΟοτοΙο. Ι-ῇόιι -- 1000- -- - 800 -- - 
ΙΟ- - - Ο - - 

ΝονεωΙ›. Ι-]όιι ή- ΙΟΟΟ- - - 550 -- - 
ιο- - -- 51/9- - 

Ι)εοειιιΒ. Μάη - ΙΟΟΟ-- - -. 600 -- - 
ΙΟ-- - -- Β -- - 

ΙΜ, πιἱι·π ει: οἀάἰ8ὶ ΡόΙάεϊΙώόΙ ἔμκιἰτΙπωό, ει' τοπι 
:ΙοΙετ :ιεπι σΞΙτ @Ωδή ΜεΙΒ, ει' ιπιετικηάτε ειἑιιτιἱτνε νοΙτ. 
Α' ΡετΙεωευτ Μ] Μεστά ΒοτἐΒΙἐιιιἱ, 'ε ει' ΒόιότιεόΒ 
οΙΙγ πι:α8·γ 1ζό(86ΒΒΒ88ό588Ι Γοέςειά:5, ΙιοΒγ τοειεΙ:Β Ισό 
νετΙ;επόεεΙαόΙ ίόΙνε , ει' Ι(οτπιέιιη, Ιιότ παρ 11τιιΙνε :Μπι 
άεπιτ νΙεειαΙπιιοττ, ,ε ε' ΡειΡἱτοεοΙαιτ οΙϋΙ:ΒΙ ἐτΐοἱμι 
ωιιΙώει κ·ΙεεωΑΙΙΞτά. 

Α'ΙπαΙόΙοε άόΓόε σε:ιΙε υΒγειι πιοΒ· νειΙει ΜΙ”, 'ε ει, τοπί 
εοάΠε άεοτετιιιτι' ΙαΙιἱτιΙετόεο πιπρόε3ια (Μή. Ί-όη)ο'ΒοηΙι 
ΜΜΜ ωεἔεΖϋιιὁΙ‹. [Αννι όε Β' Αι·Βοηεοητ ει' πτιἱτιἰετε 
τἱιιπιΙσόΙ εΙΙ:οοεΑώΙ(. Α' τέτονόιό 8878” ΓἱΙοΡ *ει εΒέει 
Μή' οΙώτ Ιων' τηειΕάΙσει τοϋ, 'ε πιἰἀϋπ 02 ει, ΡειΙ:-ιίε 
τογαΙ-Βει ειΙκειτει πιιετιτιἰ, οΙιιτειεΙιτειτέι. Ιζόεό εετνε οεειΙε 
ιι€γειιι ιιτέιητι ΙώΙάε, 'ε ε” ητἱιΙεοε ει]τόπ ΒοΒοεάτνάπ, 
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ΙΜηάαια η1όάοκι νίΒαειταΙα, 'ε 111οιιτοΒετϋά26Κ, Μη" 
ετατιιε' ταιἱοΒοΙ τω), ηΥἰΙνἐτιοε ΒατιταΙοιητπαΙ ΞΙΙαίτε. 861: 
Μι παρ ωιι!να α: οΡεταΒα νἱνό ιτια8ανα! α' ια1-αιμ ρα 
ΙιοΙΧΒα, 'ε οττ, ° πύκιάκ-:ηαΙι Ματσε Ιατται·α , π:ιεΒΚϋΙϋη 
Βϋποτό ιιἀνατὶεαΒοτ ιπέιτατα ἱταητα; άο α' ΚἰεότΙετηοΚ 
α' ηόρ€ΥἰὶἱϋΙεό:ὅ, ΙεἱοεἱιιΒε πιιιΙτ, ΙιοΒγ €γαειοε νε58εΙ: 
αεω αάοιτ. ΜΠ;οι· τ. ὶ. Καριιῇατι πωπω Με, ΙςἄιαΡοι· 
ίοδαάα, 'ε. Μα Ιεαοεἱεα Μι·τεΙετι :ια ιιάναττα Μ: ΠΕΠΠ Και), 
'ε α' εεεΙόάα& α'Βαρι19. ειἰιποΙ!Υ 8·γοι·εαπι Με ιιαπιηγοηι 
μΧ, Ι.ανντ α' αιοΒετόΒόΙ ΜΙιιιιταΙι 'α ϋεινεειαἔἔαττἐιΚ 
νο!ιια. ΜαειααΡ"α' ίεΙοε686τ. 68 Ιοατηατ ταηπαάαΙι πιεΒ· 
ειαΚατϋΒΒατι, ως), Βοαγ α' τοΒοηετιοΕ ϋτοεαΡαιοτ ΜΑΜ 
!αΙ‹αΒοι αΙΙἱταιιὶ; «Η ἰΒγ εεΙπ ται·τα αΙόΒ· Βατοτεα8οετιαΚ 
οΜιοιι ΜΒΜ, Βατιωτι α” ΙποτοιεΒ· α' ΡαΙαἱε τογαἱ-Βακι εα 
ῇατ αιοΒαἱΒαια αάα ιιεΙιἱ ειαΙἱαετ. 

Α' ΙιἰττεΙοιι εαεττ εαΒ' οτνοεΙαεατα πιέιε εαΒόειτ Μ 
ναιιαΙι, 'ε Β' Αἔιιαεεοαιι ΠαοοεΙΙαττ, ΕΠ 1Τ18-Βετι α' 
Σαιν' τετναιοτοΐ εἱΙοηιὲεἱὁτ: Βοοεατοτται: νοΙΙ: εΙ, ΗΠ 
ταΙι ΙπἰναταΙΒα. Πι, :ΒΕ ρατΙοωεκιτἱ ΜΒ· έα α' ρόιιιϋΒΒά 
ΒἰιιοεεαΒ· οοηεἱΙἰιιπιοτ ται·ιναι1, α, Βοτεατιώι ΚόνειΚεπϋ 
τεοἰΡἐΕετ τοπιάε!όηοΚ: 
` δικα. Ι:)εΞια α' Ιώεαρόα: αΙΙαιιί τωιάεΙππόιη νἱεεια 

ν6τατι-πτ, 'ε ωο8ει18εάόΙς, πιἱτιᾶετι αω-βεττιοΕ αηιι)ά ατα 
ιιγοτ έα ο2ϋετϋι: Βἱτπιὶ , τατΕαιιἱ, α' ωετιιιγἱτ τοτεαἱ!ι. 

Αιιιτακι 25 ιιπἰΠἱό Ιἰντοετα 21/2 'νο-τ ΚαπιαιοΙό ή] 
3οΒ·γεΚετ ΒοοεαιατιαΚ Η, τηοΙ!7εΚ α' ι·όὅἰεὶεατ ΒοναΙωάΕ, 
(θές), ειαιαάτόαιόΕτα εαπ: νοΙτ ε!ό€), έα ότνότηαεεόΒόΒ 
2αϊοΒ·αιιΙ Ρατἱιε” ναι·οεα” .ῇ6νεάαΙπ1οἱτ ΗΒΗ; δε. Α' Βε 
ναΙτοπ ό άεαΎοΕετ α' ναι·οε' ΙιαιαιιαΙ ιι)·ἰΙναιιοεαιι αΙό 
8οτόΙ‹. 

Μπι. !Ο-όπι α' ΒαηΚιπαιι Εύα ΡέιιιιαΙ ΙιεΠο ω1ωω, 
'ε Βα2.ια8 εΠιοτ ΙαττιιΙ5 νοΙτια α' ι·όΒότα πόΙΚϋΙϋιόττ ότ 
οιο!ι' ΒοοεϋΠ·:τό:. Α: εΒέει ρατἰιεἱ παρ πόάιιΙτ α” πα 
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πιἱτό ΙιἰνειτεΙτ:ι, Ιω” :-ιΡι·ό -ῇεἔγεἱόττ ε:ϋετϋτ ΒειΡ)οπ; 
πιώ!) ἰπιἰ8γ οεαΜιοπι:ιτ πιο8αΡ:ιάνέιη, τόπεΙ ΚειάεπτεΕ 
Βιεττιἱ. διιΙ)·οεεέι€άτει εειιΕἱ εεπι ΡετιειειοΙτ; ιϊωΒάτ πιο 
Ισ.τεέ8οε νοΙτ κιόιτιἰ, πιἰΚόΡ τύω.οτ8οπ 68 Ωπιάο0:τ εω 
εΒ·γ ΒοιΙκό, ΙιοΒγ 50 Ιἰντεεόττ Ιωροτι τέιΜιιοεότ εΙΙιιιι· 
ο2οΙΙ1:ιεεει. Α' τοΙοπι€άε ΜΙ), παω, νοΙι, ΙιοΒγ ε€γ ΒΑΡ 
απο ιόΙτ ε), :ιιοΙΙ)·επ νειΜΜτ 88Υ0Ι1 :κι 1ηοτπιαιΙε νοΙιπι; 
εϋτ ο8)Ιιοτ Ι5-ϋτ νἰττεΕ εΙ ΕΜΗ. 

Μ!. 13-ιἱπ ε' Βέιηεε οΡοτειιἱοΙι ιιτἐιι ει' ειοτόιιγ 
Γο τΒειτάετ νεπέΙι εΙ6, 'ε ιπἰηά ει' Ρἀτἰιεἱ Έ6ΒοηΙιοτ, 
ωἰυ‹:ἰ επιπεΙα ει' νἱἀόΙή νέτοεοΚΒε!ί ειὸωἱτό ΙιἰνετειΙεἱτ 

€ὶτοΒ ειιιΕοΕΜι!; ΜτάοιόΙ:. ΕκπιοΙι ΙεϋνειΙιειτόΒεπι 
Αιι€υετ. Ι5-6η τεπάοΒιιόπη πιστα ειέτ, Μο” ει' 

Ιθ,ΟΟΟ- 68 ΙΜΟ-εε ΒσηΕ)εΒχεΚετ :Μα οεειΕ π' ΙωπικιωΙό 
Ρετἱιεί _ῇο8·γεΙ‹ἰ‹εἱὶ ΐόΙοεετό[όετε , ίοτιιζό τϋΙιό|ι Βοἰτετιὶ 
Μπι όε ΜἰεεἱεεἰΡΡἱ τόεινόπηεΕ' Μϊιπι!ενό ἐτειἱιιεΒ Ιωδ 
ποιόεότε ΙοΙιοτ ΙπεειπιἀΙηἱ. Μἱπ1: νέ!ιή ΙεΙιει, οι ι:επιΕ ε· 
ΙϋΡοετά)ει νει!ει εΒ·γ ΙώνειΚειδ (ΟοτοΙ›. ΙΟ-άΠιοί) ΜΜΜ 
ΙεωεΙι, πιἰειετἱω ει' Β6:Ιεά6 ΝονωιιΒετ 1-ε6)όιόΙΓοΒνε 
πιἰιιᾶεπι ΒοηΙψεω ΒϋΙϋπιΒεό8 πιόΙΙεϋΙ ότνόιιγεεεόἔόΒϋΙ 
Ηνε:Ιιειτοτεττ, 68 Ιιἰτνἐιη ΜιειοιανεΙιετΙετι ΡοΡἰτοε Φι 
τεΒΒά ει!)εει.ιΙτ. 

Ει‹-:π τοπάεπεΒΑεηεΚ, πιώ) πιἱΙΙἰὸΕεπ οΒγεποπο 
Κο!άι1εΒοττε )ιιττωοττ, ΒϋιιΒΔΙ:οτ ΙωΠε Εετεετιἱ, 'ε πω· 
Μπι τα!έιΙάιπΔΜε, όε ει' τοπάοΙετ ει' ΒοηΙε)οΒ·γεΙι' ι3ι·Βοοεό 
πώ: ο8ϋΠεοιιόεότ ,ε ΜιεΙνοειτέτ εΒ·γεάϋ| οι ε€ἰοτειιτ 
ώσε Μτἱτἐι. Π8γειι οι οΙὡόΙ ει: ἰηἀἱεἱνει" πιἱεεἱεεἰΡΡἱ 
Μτεεεέ18οτ ει, Ρόιι:νετὁεἱ, νέιττιΒότΙὁεἰ 'ε :Με πιἱτιἀετι 
ΚἱνέιΙτεέιΒεἰτόΙ ΙΙιο€ίοειτέιΚ, 'ε ειιοΙ πήωΙοπι οτειάΒοε 
ΚειεεεόΒ· ιιἐΙΚϋΙἰ πηεΒέιτιοε τέτευ1ειττά εϋΙγοειτό!ε. Ρυ!πειτο 
Ιό:ΜτωΙς πήιιά ειΖοΙ‹ πω”, ΜΒ ει' Ιε8·ιαεΒγοΒΒ εια-ΞόϋΙόε' 
εΙΙαιΙωάνειΙ τότνόημεΙεπιίΠ ιιγοτεΚοἀτοΙ‹, ,ε ει”ΜΒιιτΜει 
ταΙιοτ ευΙγοε Μι·εε5Βο!ι ΜΑ νετεττό!ι. ΚἱοεἱιιἐΙτέι|ε αι ετο 
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άστἱ τσεινόιιγΒἰττοΚοσοΙι' Ιει]εΙ:1°0ΜέΕ ἱε, σε τσιιὰσΙὲΙ‹, ΙιοΒχ 
σ' Η ειιιιιγἰ τόεινόιητ, ει' ωσηιηΙιισΙι :ΙΜ Πι, Η πισω 
Βιστσττ, πιω: ιπΙπι:Ισιι 5θθ ΙΙντσεσπ ΙΒ,5ΟΟ-ειτ Βισεεσιι. 
Α' τσεπσιησεσΙα, π1Ιιιτεσπι τσηΙατσ @τοπ νεΙΙειΙσπ' εοτε 
σσόάι1Ι:ΞιΙτει ΙΙΙ), Ιεέοηγιι ειιππιπιάτ ΠισεεσιασΙι, ίσΙΙςσΙΙιστὅἱ 
Ιιστ υμΙσΒτει τεΙώΙι, 'σ τησιασάόΙιστ ΙιστσετσΙι ΙεϋΙΙΒΙιΙϋπ. 

Α' ΒωιΕηειΙι ιιτοΙσό πιστΙειάΙσ Ισ, ιπσΙΙ)ΙΙΙσι Μωσα 
ΙιοιΙιιΙ ΡτοΙ:έιΙτ, σΙιήσ. «πι. νσΙσποισΙειστϋ 6.ταΙεΙςΙτέεει 
πω:: ειΙ`τσρεειτειΙστΙσιη πόρτα-ε, Ιιεπισπι ει' Ρστιιϋ87Βσπ 
Ισττεισ ΙεστσεΙεσάϋεσΒ·τσ νοΙτ ειέιπιἰινει, 'ε σι , ει' Ι1σεισΙ 
τσΙι ιιτ.άπι οΙ‹οεειΙτ›Ι: νοΙτ, ωἱιπεσω ΙπἰτσΙστ οΙΙ)· τότόΙισιη 
'ε. σ' πισΙΙσπ 6ηΙιστιγσεση ἱάσ 'ε το” τέτισ:ΙσέΙΙτ σΙειΡτει 
ΙισΙ)·σι:σ. Α' ΙσΒτσε2ΙστσεΒ, οΙαστόΒΙ› ιιτεισἰτέιεοΙι 'ε τσιπ 
ἀσΙπιισιιγσΙι ιιισΙΙστΙ: Ισ, ΙΒσπι Ιεσνσεσιι τεΙ:ϊΙΙ:οιταΙι, ΜΙ: 
οι ύ) ΐοτ8στό Ιπιι1Ι:Ικι τϋΙεστ τσΙ:τσΙε 'σ ίΙΒγσΙΙιστ ἐτἰτεἰε 
ΑΜΑ ἰἔσιἰττσττσΙ‹ νοΙπισι; -ν 'ε νσ€τσ σὲ” τσιιὰσΙστ, οΙιιιΙ 
ει” ΐτειιιΙι ΙεστσεΕσάϋΙθ ΒειΙ8σεἐἔεἱτ εάνσκι, ΜΙ( ει' εισαι 
εισά οτει€ι8οΕΒειτι οΙΙΥ ΙιεισιοιπιειΙ 'ε ΙισιιγσΙσιτιιτισΙ ἔχει 
Ι‹οι·Ιοττ ωΙ»ωεω1 11ιόεΙΙιοι ειοΙωἰ πωσ σΙισιτικιΙκ, ει'ΙκιιιΙ: 
πώ: ιτήιπΙσπι τονι3ΒΙ:Ι ωί1Ιώάσεστ ππσ8ε:ϋπτστό. Α' Μι· 
ΜΙ' όιπ5]ει ]στιιισιτ. 21-Ιεστι Ι'Ι'.°ΖΙ, ειἰὶΙστόεσ Μάη ότόάΙΙ: 
όνσ11, ϋι6ιτ. τ 

Ιω , Ιεσ"σε οΙνσεό, ω τσκωεοωιισΙε σΙσΒστ τσνσΙι, 
σ8 πισσιηιιισιτάω, Ιω” ει' τηιι€9.ειΙσιι Ι8σιιΒα:σεΙ άϋΙ1π1Ι· 
ΜΡ σΙιστσ Ισ εσυ, οτειέι88:ΙΙ ό: ἐν :Μακ σιιιιηἱ νἱειέιΙΪτ, 
πισω· ότνσητσ Ισ Ι8σιι σοὶ: ΙσΜ: νοΙικι; 'ε ι1σ νσΙ]ΙΙΙ(, 
Ι:ο8)· σι νειΙσπ1Ι σΙότσ Ιόεισπι1Ιτοτ.1: πειΒγεισι·ϋ σεειΙέισ' 
ΙώνστΙεσισεσ Ισα νοΙτισ. Α' Ιεοτιπισιιγοτι ί1ΙϋΙε εοΙεΙιεΙ Ιω 
νσεσΙ:›Β Ηοωισ2ΙεωστσιτσΙ ΒἰττειΙι, ωΙιιτεσπι σ” οΙΙ)σσιιτα 
ΙκόΡσεσΙε ΙσπσΙι νοΙπει; 'ε Μινι· υτοΙσό Πιεσ8σΒσπι Ισ :ΙΙΙ 
Ιιστειτοεοπι πισΒ· νοΙΙ: Ι.στνσ, ΙισΙΥσσεσ8στϋΙ 8Υδιϋάνσ. 
,,Μσ€νσΙΙοιη" -- Έ), @Η σ8ΙΙΙΙ: ΕᾶΙἐΙΙ£0Ζἐ8ᾶΙ£01° ει' τσ 
8σιιοΙισι, 9- ,,ΙιοΒγ εοΙι ΜΒΜ σΙτσιτσω; σμσττσω,ιπστι 
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ε:::Ι:οι· νειΒγο!ι, 'ε :::ἰ::άε:: ε:::Ιππ Μέ να:: πανε ει' τέ 
νεάόε:ιοΕ; ό:: ::::1εΡέΙγεεε:: έιΠΠο:::, Ι:οω: εξς)άΚόΚ κι:: 
6ιάτ:::ΑΖοττ. €ο:ιοει :ιπάο1:ΒόΙ, όε εεωπ:ἰ το1τε:::Βοη ά! 
:ιοΚεέι€οτ ΜΜΜ εο::: ία): ωιἰἐιὶὶιετιπἱ.°' ν::ιόω:: πω:: ἰε; 
πιο:: 6 κανο' ε:Ι:ετϋΙόεότόΙ 'ε ΜΙ:::ιάόεέι€έιτόΙ :ΜΒ νοΙπ 
€Υὅιὅἀνο,:::ἰ Με:: οε::Κ ΑΒΒόΙἰε ΕἱτετειἱΙ‹, Ι:οΒΡ): ::::::άε:: 
:ηοτοεό8ότ Γ:·ε::ΙιΙ:οηΒει: ΐεΙενό :όΙ::ει :·ιιΙ:έιπει. Με 
πω:: Η, ::ιἱἀϋ:: ει' τει:άειοτό:ιοΕ εάοιτ ΜιΜΙοε άϋΐόε 
ει: ό όΙοιότ Γε::ϊοδειτο; 'ε :::::ει: :ε Π18Ι1Σ οι ει' τεεδο:ιε 
:ΜΕ ὶΒε:ι ::δ:ι5]ειε Ιονε!έτιόΙ ΐοἔνει ΜΜΜ οι:Βοάε!επ::::οΙ 
ο., ΒουτΙ:ο:: Ι:ετοιοΒ' ::::::ττεεεο Μειά.Ιει Μάο' ειεΙαοτό 
Με:: Β:ϋεεεΙΒε, εε::::ι:Η :::ει€άνει! ε87οτΙε:1 88), ε),έ:::έ:ι 
το:: ΜνϋΙ, :::οΠ)· Ι26--15Ο πω· :ΜΠΕ έ:·6 Ιο:ιετοΙ.8: 
ο! που: ν:νό::. Βιι::11ϋποτέεόΒει:, πω:: :::ο:1όμ|:, τϋΒΙ: 
:ηἰτε 3ΜέΚΒόΙ Με, 'ε νεΙωοιόΒε:ι εεε56:ιμέΒΒε:: 'ε 
εΠιάόεοάνει ΙποΙι :::εΒ Ι”Ι2θ-Βο:ι. 

Κ: Μ::::έ, Άσε): Μ): :ηἱΙνεὶηοε Βἱειο:·ἰ:ιἱ Ιε6.12Ιιε 
Μάη, :::όΒ ::έΒέτιγ οτειά8Β:::ι, 'ε Ι:ϋιι6Κ οΙνειεόἰ::ι' :όϋεΒ 
τόειόι:οΕ ειε::ιεἱ εΙϋττ οεειΚ:ιε::: Ιπιεοι:Ιό εεετε!: ίοΙ)· 
:Με Μ? Απο” ι::::ι:ΙεέιΘεω ν::::::::Ι:-ο :ιόρο!ωεΙε μ' :::ειξ: 
οΙδιό ΡόΙἀέι!‹? 'ε ίο::ΕοεειΒΒ Κό:·άέε: αννει8)· ει' ειοΙπι 
:ΗΜ ω:: Βόειί:Ιτ ΙεἔναΕἱτόΒΒ απ:: 1ο8οεί1Βετ-ε οΙΙ)· 
Μποε έε Βει€άτω!ει:ι το:::έιηοΚτο, :::ἰ!‹Ι‹εΙ ε:Ρτό Βονν 
ΡιἰιιΚ, Ι:::·ΙεΡ]::ἰ::Ι‹' Βειεὡῇεἰτ 'ε Ρει:::ΡΙ:!εω:Εοτ 887 Μό 
οΙτα όιό::Μι ? : 

Α' τω: Η1εοτ:έιΕ ει” Ιε8]οΒΒ ::Μι:·ειτ 'ο ΙοδΒεπεϋΒΒ 
ΜοΒ·8·γόιόόόε :::εΙΙεττ ἰε ει:ι:τοΙΙ): εϊ:·ωΙ:ΜεοΗώ νάΙΙ:ειτ. 
ΜΙΚ, :Μπι εΒ·)· εειοε οεειΙό' Ιε8:::0ετε:εόΒεεεΒΒ τετνεἱ. 
ν:Ιέι€υ::Ιδ τεπἀειετε οιΙΥ σειιάει :::εετε:·εό8€εΙ να:: ει! 
Ιιοιν::, Μο" ει' Ιε88ειωΙ:Β επ:Βοτ' έτάεΙιε: ἰε Μιο::γοε 
ΡοιποΕΜι:ι επιΒεττἐτεεἱ' ότάο!εόνοι εΙΕϋΙ6:::8:Ι:ξπΙο:ι Κερ 
ωοΙ::Ι.Βο:ι νω:::ειΚ; 'ε ε”. ει: εειεε :Βου :ε ω! εεάτἱ θε 
τιιάμ, ‹Ιε ει' :Με ε:ιτ.ΒιιεΜεωι, Για :ΜΒ πιω! ΒοοεϋΙε 
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ωα!ι έα _ιο!ι!ι αι!νϋ ια, ι·έιιι!ιέΡέ ιιταιι !ιαιιγαι!ιοιιι!ο!ι 
το!ιαιι, 'α ιιια8ατ έα !ιό!ιατϋιτ αθώα: Βιι!ιται]α α' ιιιέ!)· 
αέ,==ς!ιέ. 

Εαν* τ!ιέοι·ια!αιια!ι !έἔ!”ϋ!›!› 8)·έιι€έιέ α' νο!!:, !ιοΒγ 
α' !ιἰτέ!' Ριιαιτ.α εαιιιιέιέ Ρέιιιι τέταιιιτ. ιιά88!.!!ί Ρου 
τοιι!ι!τιτ. 

ΟΠ), οι·αιιι€Βαιι, απ; ιιιοι·ιε!!α, !ιό! α' ιιέΡα!ι πιέ8 
ιιιιιοαέιιέ!ιι α' !ιἰτο!!ιαι απο!ενα, ο!α6!ααι·ι !α Με· 
αυτ! α' !ιέαιρέιιί τόπιέΒιέΙ: ιιια8!ξέττϋιτέτιιι , α: 
έτοιΡέιιιάατα!ιο!ι τιιέ!!έ υΒ·γαιιατιιιγι έττο!ιίι ]έΒγέτ ια 
Βοοααιαιι!, !ιοἔγ έιέ!ιατ ιιι!ιιι!αιι έπι!ιαι·, ιιιἰΙιοι· τέται!!(, 
!ιέαιΡέιιιιέ! ΐέ!να!τατ!ιαααα. Πό!, έα ω! ιιιόι!οιι! απ 
!..ανν έ!!έ!ατ!έ ιιια8πιοιιάαιιί; πι! Ρέι!!8 ο!νααόιι!ιατ οαα!ι 
α' ΡέιιιαααΡοι·ιτααι·ό! !ι!!αιτέιτ εαιιιιέιιι!ιι·α ιιιααιτιιι!ι. 

Ι!!)· Μια! αιοιι!ιατι, απ: ιιιοιιι!3α Ρέιιιϋἔγέαιϋιια,ἱιι 
!ια!ι!ι οαα!ι α'Ρέιιιι!ατα!ιο!έ α:αΡοτιτααα, ιιιιιιταέιιι Μια! 
νο!ιια, ιιιαι·τ. α, Μια! α!ι!ιαιι α!!: α! ιιιινέ! α, ]οΒγα!ι 
πιέ8!ια!αι!]α!ι α' ΙιέαιΡέιιι' ιιιέτιιιγιαέ8έτ, 'α α' 
!ιἱιέ!' ῇονα!ιιια οαα!α που ί'ό!ϋ!έ!ι!ι/έιι α!!. Μιοαοάα πότ 
ι·ιγέτεα !ιατέ!ιέι!!ιέι!!ι Ε! έωι ίέ!αιέε έαι!ιέΡιια!ι έ8γ 
τοααιιι! ιιια"αταιοτι τέτιμιδιέ!! ραι·οα!ιααα!πό!, έ' Ρέ!ι:!α 
ν!!αΒιοααιι ιιιιιιααια. Μιιιτατι Εαν: αι έΒέαι ιιέιιιιατ' να 
87οιια!ιο! α!ιατό. !ααιι!ια!αΡ]ατ ϋαινέα!!ιτιιι, πι! νο!!: απ· 
πιέαιέιέαΒ, ιιιιιιτ, !ιο8δι έιέτι !ιαιι!ι ια , ιιι!ιιτ ιιιαα ιη!! 
ναιιοα να8γ ιιιαιδαιιοα ιιιτέιέτα!ι, α' Μπέκ !ιέαιρέιιιιιέ! 
τό!ι!ι ιιένέττέ!ιϋ ]έ8γα!ιέτ ασ!!ιαααοιι Η? να.ϋοιι πια83·αι· 
ιτααιιιι!ι, !ι!!ι ιιιιτα!αιι οποια οαιιιιέτι !ονα8ο!ιια!ι, !ιο,αιγ 
,,έι α' Βαιι!‹, 3οΒγαιιιέ!ι οαα!ι !ιαι·ιιιαθ. έι·ιέ!ιέτ, α: α' 
ιιιαα!!ι, ιιέ87έι!έτ, α: α' τιι!αό ιιιαα!!ε, 6τϋι!έ!: τατι!α Κέα: 
Ρέιιι!ιαιι α' ται·α!ιαιι" ποια ιαιιιαι·ιιέ!ι-έ έ!ϋ!ιέΡό!ατο? (Με 
ιιι!τ ιιιοιιάο!ε? Βαν α' ιαέΡ' αταιι)·ατα 'α έιϋατέτο έΡιτέ 
τέτνέἰτ, α' ιιιιέιι!ια!ι ιιαιΒγο!ιΒ οαιιάατ ωαιιιέ!ι, ιιιέι·τ !ιο 
ιιιο!ιοι. έα αΒ·γαΒοτ να!τοιτατιια!ι αι·αιιιιγα, ,α πιιιιι; αιι 
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π)Ιἰ ΟτΡΙιευεοΙε ε' ΓόΙάοΙωτ όε ]όε:έιἔοΙιειτ ἰηάἱι'ῇεὶΚ παει 
ΒιιΙε πάω. Βε 36, Μο” ειπε ΡοΙἰτἱοεή εΙοΙηωἰετὐΙ: παπα 
ΙωΡηειΙε οΒγ τομ-εεε ΠΙερτε! 

19. ὅ. 
Ρο·απ|ε|ιοσι, Ι:απ|:_|α. 

Α' τωπιιετ' ΒΜοάεΙ:ΜνεΙ 'ε νεΒγοπέινε1 τοϋ: εεε 
τειιοεἐτΙεη ΚἱεότΙετ Μάη ει' Β:1ηΙ:-ιπέν όνιἰιοἀεΒἰΒ· απ· 
πιχἰτει πόΡειετϋΠεπιπό νέΠ, ΒοΒγ ει' Ιαν' ίϋΙόΙοειτόεέ' 
τό! πιό8· ει” Ιε8πιετόειοΒΒ Ρτο]οοτειιε εεπι ΒοηάοΙΙιοά 
Ιιετέ!ε. Αι οΙπιόΕ ἱε εΒόειεπι πιάε ΓοτάιιΙΜοτ 1αιΡτειδι. 
Α: ετἰετοοτετἱε) ΜεΙΙΥπεΕ ει' Ικοτωέση ἴο!ϋΙἰ ὁεἰ.νει8Υ 
ΜΚοτ1Μηγοε ]οΒεἱτ Ηπ·ιΠγο1: όε τπἱτιἰετετε]ι ΧΙ-Πι Ι.ε1οε 
Μπι ΜΙ), νειε ΒόνετΚειοτοεεό88εΙ “ε €μιΕπιπι ν” ειετ 
ειάκηοΗωΙ τιιάάΙ: ΙεειεάεΒοτιιἱ, ει' ἴϋΙϋΙτϋΙ νεειτοττετ 
εΙύιΙτόΙ ΜιτροιΜεοπ, 'ε ει' ἴοιιάεΙἰεωυε” έε ΙήεπτοΙιία' 
οεϋνεἱιι ει, πεπιΕβδιεεψοεοϊ νει87οηετ εοΙιΙαιΙ Μπω 
Βεπι όε άΙΙειηάόΒΒεη ε2ἱνετηιιιτε, πιἱτιτ ει' Ιε8ιιιεετοτεέ 
ΒεεεΒΒ ΒειτιΙ‹ἱ ωἱνε!ετεΕΙ-ιεΙ τοΙιεττο καψω; ει οτειάε' 
ειϋΚεέἔεἰτ 'ε Χν-Ιε Ζήσε άτέΒει :πεηιι-ρΙεἰεἱι·εἱτ Ρειϋ8 
εΒγειωε έε ΜεΙΙόΚεε :ιάόΙ‹, ωεΙΙδιοΕπεΕ 6ι·ιΒόιηοε ειεΡοτἱ 
"Μάτ ει, ΡειτΙεωεητ' ετηγόΕΒατεΙωάπ ΙιἰνϋΙ εεωπιὶ εαπ 
8άτ16, πύτιάετι Ια:Πό ειιπιτηάΕΕεΙ εΙΜττεΕ. ΙΜ, όνά πω· 
Θεά' ει” εεε:ΙεεώΙ, πιἱἀϋιι €οτιἀοΠιοἀι1ἰ Ειπε” Έ οι 
ἰἀὅεΖΑΚΒιιη ει' ίτω1Κ παπι ιύδοττ, πεπ1Μιοπι€οιμ καπ 
άειΙοιτ; Βειι1εωηϋ86α, όε - ΡΒἰΙοεοΡΙυὶΙτ. 'Β ε: πεπι 
ιιέωετ ΡΒὶΙοεοΡΙιεΙέιε ΜΙΒ; ει' πιεπιιετ, πιόΙ61εΒόΙΓϋΙό· 
οευάκάνειΙ, ωτιειΕοάάεεί 'ε εἰιΒτἐπιἀεἰ' οτοάπιόιιγεἱτ όΙοτ 
Με: επωάοΜοτι ΙἐΡτοικιἰ, 'ε ἰΒοη τοει Πανου νεται ει' 
ΙιὶνἀΙτεΑΒοεοΕτόΙ, ΙιοΒγ τ11ἱ11Εεἰη ειπε' ΡΜΙοεοΡΜε' εΒχΠε 
τόειότ ετΚϋΙσεἰ τοπ1ΙοττεάΒει' ΡΑΜετοΙεε»έπε ίεΙΙιεειηέιΙτει, 
ει' πιω ίόΙ:ιοΚ Ιεεάνειὅ Γο]ειο9.εΚετ ἰ8κιοτόΙιιἰ ει!ωιτ:-3. Α' 
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νιτε σσετενε, ε' σσετε, ιπιΙΙισΙ)·τ ΡέηιίΙΒγ 36η ΙώιΙισ, 
πσνοΙιιτιονε, (σ πιισΙΙ)ΙΙΙι σΙΙισπϋΙτ ι·σνοΙιιτιοτ ιισππι σσι 
Ι:ϋιΙσ πω, πισω, π” νεΙΙ:Ξισ 'Ο, όσ ει σΙΙσησισΒΙΙΙὅ Ιη 
νεΙτσε8οσοΙδ Ιόσιεἔεἱ σι” ποΡΡεπιτ ΙιεηΙπ' εΙεπιτόΙισΙσνό 
νέιΙεηεΙπ, πησΙΙΪησΙι ΙσΒ)ισΙτ εσσἱἔηετεΙιηεΙι ιισνσισΙτ. Αι 
εσσΙἔηετεΙ: σσιιΐοσεΙιΙιεη πησεΙιιιΙιτεΙπ, πηἱητ νεΙεΙιε ε' 
Σεντ' π·σσινσηγσΙ; ιΙσ -- ε' ηόΡ ετΙτε, ε' ηόΡ σΙνσττσ, 
'σ Μ. Μάιισ πισπιι Ισ, Ιιόηηγϋ Ιιοσσεπιετ Ι6η ε' πισπιτισΙι 
σπ·σττσ; Ι·ιἱ ισ ΡοΓοιηε πιεσε πηεΒετ? Πι ΙπΙϋΙπ, ιησΙΙγσΙι 
Ιισπι σ87 ισσιπιΙστ 100, 'σ Μ” Μπιτ Ιιιιστ 500 Ιινπ·σσση 
νσττσΙς, ησπη σοΙ<ι ίἱηεησιἰει τεπιιιΙσέι€οτ ηγιι]τειιεΙι; ει” 
ω; σιιΙ7σἔγσησησΙ: σιεΙιεΙγειτ πιστη ει. οπΙπεη' σί1νόΙτσ 
εσΙιόιτ ΙισπσσἱΙι Η; εισπ·τ σιόΙΙιιηΙτ σσσηιΙσσσΙιΙι ΙάόΙιπϋΙ. 

Α' Ιτσι·σεΙισάσσησΕ σε πιιϋΙΡεπηεΙι ε' νεΙτόΙδ ΓόΙίσ 
πΙσισσστϋΙ Ι`οἔνε ε' άισσοητόιέισ σοΙπΙιεΙ ησΙΙπϋΙόιΙιστΙσ 
ησΙιΙι σΙσιησ, πιιἱπιτσσπη Ιω” ει Ι”Ι20-1'Ι89-ΙιΙ ΙάόσιεΙι 
Ιιεη, ει σΙΙισσισΙτ σσστσΙι' άεσιεπε Ισ, ει σπάσΙιΙσττσΙι, 
ΙιεπιΙιησπηἰι άσ σπιησΙ‹ ΒγϋΙϋΙτ ησνστ ιισιη νἱσσΙϋ ἰητσιστσΙπ 
πὅΙ πισ ΒοηςΙοσΙποι:ΙτεΙι νοΙιιε. Αι σσιηισ ειοπιΙιεη σεσσι 
ΙΙΙθ-ΙιΞ πισιιι ΙστσσίιΙΙιστσ, Ισ ε' σιίιΙισέ8στ ετΙπΙΙΒ σΙσ 
τ:σεΙι πηε€επιοσ ΙιεπιΙιεποΙι ΡότοΙΜπ. ΕΙιΙτοπ έιΙΙοττ σ8·)· 
,,Οεισσσ ε? σσσοιητιτσ" 15 πηιΙΙΙό εΙεπιτόΚσπσ, πησΙΙΥΙιϋΙ 
10 πηΙΙΙΙό ε' 1ιωιιγι ΙιἱπισστεπΙιε νεΙε ιεΙοΒιιΙ ΙστσσπιτΙέί, 
*σ 5 ηιΙΙΙΙό τοπ·Βό τϋΙισϋΙ Ιιἰησινσ. Α' ΙστσσηπΙϋ ΙΟ 
ηιΙΙΙΙότ ΙιόΙσσόη σιίηι Μεττ εΙπεπε ε' Ιιοπ·ππιεπι)· σΙΙΙοσετΙ 
ιη, 'σ 13 πηΙΙΙΙόπόΙ 13 έν Μεττἰ Ισθιστέεστ (ΓσΙόνι ἔιθΟ,θΟθ 
Ιἰνπσσσσ τετεΙπΙιεη) Ι:Ιιτοσιτό πιΥιιΒτετνεηγοΙιετ εσ.ΙηΙ. Ι)σ 
εἴ Ιπσι·σεΙιστΙ6Ιι σισπι ΙισισσσόΒΙιση πισιπι πω" πισιισεΙηιιι 
Ιιετ τεΙιιΙεΙπ, 'οι ΙισπσΙπ, ηη” σπιἔσἀτσσσσΙι ηισιι-; πισΙιἱΙε 
σσεΙι 12 ηιΙΙΙΙό τϋΙιένσΙ, ιΙσ πηΙησΙσπι ΙποπιηεηγπιεΙπ εάεη 
τΙό ΙεϋΙσσόπι ηόΙΙιτΙΙ ΙτσιεΙσηι πωσ ΡσηιΙπσπσσΙτστΙ6ἱ πηΙ 
νσΙστσΙΙιστ. Α' σιεΙιειΙΜοιη σιση ίσΙτσττσΙ η πιισ8επΙετσΙε; 
'σ ε' τιετεΙ Ιιιτσιστ σισρση Β·γετε!ιοι:Ιοττ; «Ισ ε' Μικε 

ή 
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πάτ::Μά ΜάοιΜοΕ, π:ἰ οΙΙο:: οι οὶειρἱτόΙε ιινἱἱνἐ:: :Παι 
Ι:οιτ::Ια, οι οτότοΙο:: ΒοιοΙϋΙ:' τοοιοτϋ1 ΜΜτο:::Ι:Μ: :ΜΒ 
ἱε :::ο€οετο!ε, 'ο :ἔν πω:: οει:ά::, Μ. ει” πω:: εο!ώτο Ικό 
νοτὶιοιϋ ::ει€ν οτειε:8το::Β·οο, :::οΠν ο.::::νἱ οτόεοτ Μπο 
:::οιοτι, ει' :::οοεονοειϋ σεο:::οτότ ωοδ !ώ::::νοΒΒο:: οἱ 
::νοΙο. 

Α' ΐοτάΜοτ' ιοτάο::Μ:Β ν:Ι:ειτο:, 'ο ει' Ροιιιίἱἔνἰ 
ιονοτοΙ:' οε:ΙΙοροότι:νειΙ @το ΜεοτΙοτοΕοι τϋ::οΚ οι ο::νο 
τω: Ι:ἱιοΙ' ΓοΙεο8ἰιόεοτο. ΕΜ: νοΙτ ει' ,,ΟΜεεο άο αστο:: 
τοε οοι:τ::::τε," Γοτ8::τό· 6ο «Μεοο::τοΒο::Κ, :::οΙΙνοι οι' 
Ρἐτὶιεἱ Ι:ε:::ΚοτοΙι :::ο8 ει' ό:τοοτοτ:ιιπ:' ὶἀὅειοΙώΒει:: 
::νΜι::::Ιι :::οΒ·, 'ο ει' :::ο!Ινοτ ει' Ι8-ἱΙι Βτι::::ο:το' Ιω: 
:::::::νο Ρ::ττΓοδοεο Με: νονο::, ,,Γτο::ΕΙ:ο::' ΒοηΙῇο°° το 
::νοεοΙ:Ι: πονο: :Ματέι ::οΙ‹ἰ, 'ο 5 :::ἰΙΙἰό Ιἰντοετο πι: 
τόοινο::ντ Ι:οιέιά::. Α' Ι:Μ:οτι: Ι:ϋιοροπο, ο'ΚοτοεΙεοάόέ, 
ΜΜΜ', οι ιϋΚοΙ‹' το:::Μ:: όΡϋΙτ ΜΜΜ' :ό ΚοιοΙοεο Μ· 
ιοάιιΙ:::ιιι ω”, 'ο ::ο::: εμ:: Ι:οτο::: ον Με:: 30 :ΜΙ 
ΒόΒόΙ ΜΙό τϋΡοι:ιότ ΜοΒόειΗ:οτιο, οι :ροτ::Μι ειόΡ 
ειοΙ8::ΙοτοΕε:τ τοπ, 'ο ει' Ια::::Μ;ΙΜ:οτ, :::οΠν Ι:οΙό::ειΡβιτο 
Β "/0-το Ι:Μ;οΜ: νοΙτ, Γο!ε:::::ν:το ειειΙΙ:ιοττο. Β 

ΕιιοΙ ο8ν ἰάϋι€ι_ῇΒο:: Μ::Ρι:Ιτ Ρι:τ:ιεΜ::: 08Υ :Με 
1:::εο:: ἱ::τοιοτ Πει:εεο άο οο::::::οτοο ::ον Μοτι, Ιαο 
τοεΙεοάϋ τοεινό::νοεοΗ:ϋΙ, Η:: νΜτόἰΙαιτ ά:εοο::τόιτΜ; 
:Με Ι:ο::::ο, ,ο οι ΜτΜ ῇονΜωΜτ ει' το" €νέιτ::Ιιτ:: :ο 
ΜτοτάοειιοΒ. 

νομο ο€ν Ι:οτ:::::ά:Ι: ει!::::ίτνέ:::ν Οοπ:Ρτο:τ σοι:: 
π:οτοΗΠ οιί::::::οΙ τοεινοπνοεοἱτ οε οι::::Βοτέ.Η: ει' Η· 
εοΒΒ ΚοτοεΕοάϋΙ:- οε ΒνοτοεοΗ.νόΙ νεΞΙειειτο, 'ο οι ΜΗ: 
ΒἱνοΙ οἔνϋΙ:τ εοΙαιτ το:: ει, ἀἱεοοιιτόἱ "/0,οεϋΙ:Κο::τοεοτο. 

Μ:::ά ει, Ι:έιτο::: Βε:::Ιε ο8νΙ::τ::ετα Βιοτο::άϋ νΜτό 
ΚΜ, “οι τι:ΙΜάο::Ιιορ' :ο€νοΙεοτ Βοοε::το Μ; τΙο οἔνἰΕ 
πι:: οτειοΒοε, Ι:::::ο::: σεΜε :::ει8:3::οε τοτει:Η:τ::οΕ που 
Μοτό ἱτιτόιοτ νΜε:. Ι::::ο:: Ι:ι:ιοτι οἔνοηΙϋ ῇο8ΜΙι, Ι:: 
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αοπ!ό αιέ!π!ι, αϋι !ιαια!έαϋ!ι' ιπό‹!_ῇα ια ααα, παπι έρ 
ραπ πιιπάαπ ί!8),!ιαπι ο!ια!τ!ιατό ναιιααπ),ιέατ, ο!!Υ!ιοτ 
έτσ!α!ιαι!ι' όααιαιιτ!ιόιέαέτ.·ναται!ιατα; πιι!ιαι πιέ8 αι α' 
ίέ!α!απι ια 3αι·ιι!ι, !ιοΒγ να!απια!!δ,ἰ!ιπα!ι !ιοαι!ιαιτατααα, 
!πτέ!έτ 'α 3α8),α!τ 83,αππαιι!ιατναπ, οι, ο!ιοαα!α!ι ν,αιέ!3, 
ταιααἱταἰα !ιαι· έτάαιπαι!απϋ! ταα!ιαι·οπιΙἱ!ι, 'α αιο!ιαι: ια 
!ιαι!ια !ιαναταιιε!!. 

Ναι” Έο!),ό Βια ί'ο!3,όι π),έ!; !ιατα!πιααα!ι!ι !έπ3· 
8γαπ,αέ!ι!ι νατέ!αται·αατ !ιαιοααπ τω!. αιέπναἀπἰ; 'α α, 
δ!) ιπ!!!ιόα ,,Βαπαιια ι!α Γι·αποα" ππια!απ απτέατέ 5-θ 
πιἱ!!ἰόα αο!!αΒαἰ' ιιιαααιϋπιαιέαέτ. ΕΜ, ι!ατα!ιι€ α!!ιπάο 
ιααο!ι!ια! ρι·ο!σα!απα!ι αιέ!τ έι·πι; α' !‹οι·ιπαπ), απ; ια 
ναα!α, !ιορη, αι ἰπιέιατα!ι αΒΥέπἰαέἔὁ!ε” α' Κό!οαϋπόα 
ίϋ8Βατ!απαέ86!ι ιπα,,ματιαααι,α! α85,αιιαπα!ι ιιια€ Βάι· 
α!ι!ιαπ, !ιο85, π85,απαιοπ ιααγα!ιατ ΐοι·οαταααα!ι; ααα α, 
ται·πιέαιατα!!απι !ιατοπια85,αέε παω αι!ιατϋ!νέπ, Βοπα 
ρατια-Α!αιιαπι!αι· α' Βοαοτ Βέττα ναΒα, ,α α'Βαπ!εί!Η,ατ 
τόια,έπρ,!ιοιαα' ται·83,ανα ται,έ. 

Α' ΧΙ-!!ι έν' Βαι·ιπιπα!!α 14-έτι (αρι·ι!. ό. 1803.) 'α 
Βια ιπόάοαιιαααα! Β παρ ιπι.ι!να @τα , !ιαι·οιιι οι·αιαετα 
παοαοα α” 16τνέπν!ιοιό Ματ' α!έ!ια !ιδναι!ιαιϋ' τόι·νέπδι 
ῇαναα!αιοι ται·]ααιτέ , έα ροπιαιτ α' Τια!πιπαι!ιαπ 22 έα 
2Β·απ, α' ιόι·νέπρ,!ιοιό ταατ!ιαπ 24-έπ ιπέ€ἰα ν!τατα!ι 
πιατ α”, α' Μια), α” νιι.ατααο!ι Βοπαραι·ια' ιε!ϋαια!ια 
Βαπ ίο!5,τα!ι, πιιι!ϋπ α” !ιοτπιαπ3,” αιόιιο!ια πιοπε!α α! 
αι α!!απνατέαα!ια!: ια, πια!!),α!ιατ ιπαραια!ο!τ. έ 

Δ. Αι α!αρτέ!ιέι·ϋ!. 
Ι. Γταπ!ε!ιοπ' Βαπ!‹3απα!: α83,αι!ϋ! !ααι !ι!να!!;ααα;οα 

5οΒα Βαπ!ήαΒΥα!και !ι!!;ιοοααταπι. 
°!° Β' αι!!ι!ιπέ! ίοανα α' τπαα Κέα Βαπ!ι!πιέιαί α!!απ 

πιοιιι!ααατ !ιατα!οιπαιόι,α! α!!ια!!έαττατα!ι. Ο!ιπ! α'!ιαπ!ι]α 
83,α!ι, !ιιτα!α αιι€,οι,π!ι!) Βιιτοαιιααα!, α, !ταπ!ι' 1ακ,α!πιαι 
πα!ι αιέ!αα!ι Πάπα ται·]ατ.!!ιαιέαέτ !ιοια!αία!; Βοποαι 

ι 
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π)·εΙνοΙι απ; Ιε τοποε8επόΙι, ΜΟΒ? ΒοπΑΡεπο π' παππ 
τόεινόπχεεεΙαπ εΙειΙαιτέι π' επιππάειΙοιπ ΙΙΙΙ;ειΙ νΙειοπτΙ 
ειοΙΒίιΙειτοΙιτε Ι:ϋτεΙοιπΙ; ‹Ιο ιπΙπτΙιο8Υ ει'Ιιοτιπππγ' ειό 
ποΙαπ οι·ι·ϋΙ εεπππΙτ εοπι εποπάαιΙι, όπ Ιε :έιΙΙΙππΙ πεπι 
πιετωπ. ψ 

ΙΙ. Α' ΜΜΕ' εΙερτϋΙκό]ο 45 ππΙΙΙό ΙτειπΙι Η) ΙεοπτΙ, 
4δ,θθθ («πα ίτεποοε) τόεινόππεΙιτε οειτνει; π1οΙΙ)·Ιιοι 
ΙάτπΙ :ΜΙΒ ει, ω»ω161Ι τέ$ρόπι Ιε. 

Α' τόεινόπγεΙι' εΙππτϋΙκό]όπο εεπππΙ ΒετΙΙΙ.6.ε ποπ: 
ίο8·ειάπι1:ΙΙ: Μ. ` 

ΙΙΙ) Α” τϋΙιε' πϋνεΙόεε ειίΙΙ:εόΒεε Ιϋπ Μάι· οεπΙς Μέ” 
Ιε, ποθ, ει” Ι›εΙἐ οΙνειάό :πω Ι:έτ ΙπτόιετεΙεόΙτ οΙΙ'08ειά· 
Ι1:ιεεει, 'ε Ι:ϋτοΙο2τεπόεεΙΙαπ Ι.εΙΙοεΙΙΙποεεε. 

ΜΙ ει' οιΙΜι' ιπέιεοάΙΙεροππάτ ΙΙΙοτΙ, πιτ πιέιτ ει' 
νοΙεποιοΙ ΙπιπΙε' εΙΙιεΙππενπΙ ΙιΙΐε]τεττϋΙε, 'ε π,>;επ τοπικέ 
ειετεε ὰοΙοἔ, πο” ει' ΙπιπΙι' εΙπριόΙιόΙο πππάεπ :ότ 
νέπνΙεο2.όεΙ ΡεικνετΙωάεΙεοΙι εΙΙοπ Ι›ἱιτοεἰτνει Ιε8Υεπ. 

ΙΙΙ. Δ' τόεινόπγεΙε Ιπιοπγοε πόντο ΙοοπτΙεποΙι πε 
Ι1·νο., 'ε ει, ΙππππωΙό πισω ΓοΒ· Ι)πτοΙαοεππεΙι πόιοτπΙ, 
Ικα οεαΙι ει” πόν-ΓεΙοεετόΙόε ει' ΙπιπΙε' ΙΙΒόειοΙ εΙϋτ.τ Ιπ 
τεΙεεεπ ππε8 πεππ τὁττἐπἰΙε. Ι 

'Ι Α' τόεινόπγεΙ:, οεπεΙΙόΙι πόν εΙειττ, Ιπιπ1ειτοΙόΙ: Μ· 
νέεπ, ει: ΙπτέιοιποΙι ει” πόΙώΙι' ΒΙττοΙιοεειΙΙ: ΙειπετπΙο ΙωΙΙ; 
πιἰτ ππΙε πΙΙαιΙοιππιειΙ ΙπιεοπΙόΙεόΡ ΙςΙΓο]τετιί1πΙι. 
 

57) Δ' τενοΙιιτἰο πω π' Ι‹οτάΙ›Ι›ειπ ιΙΙνιιΙο2ύ ΙΙντεοΙι ίιππΙιΙώ ΜΙ 
8.οιεΙππΙε. 1795 - 1810 π' ίι·ιππΙε π' ΙΙντει·-τεΙ ε8·γεπΙ6 ΜΙΜ 
::ι.ιίΙ νοΙΙ., ε: πτόΙ:Ι:Ι ένΒεπ ΜΙ: ρεπεποεοΙά ε" οιέειέικΙ των 
αΙεΙοΕ, πο" 80 ίι·επΙι όιήεπ 8Ι ΙΙντεεπ Δ' Ι”ιππΙε πεπι σεειΙι 
επάτπΙΙό Ρόπι, Ι:επι-ππ ο8γ, Ιιέτ, Μ, ν:εΙππ:ήπτ 1/2 έε 1/4 Πεπ 
@οι "τι εΙατεποΙε νιιπππΙι ίοι·ΒέεΙπιπ. θε:ήέιΙε Ιω σεπτΙπποετ:η 
:κή ρέπιππΙι επει·ΙπΙ: 233/98, Ιπ- 00!" 

') Α' οεΙΙΙαεοΙΙΙιεΙ , πιοεμι·όιό 'ε πόΙπι νὶτεΙό έειτονέωΙεΙπΙιοΙ. Ιε 
ΙεΙΙΙΙΙι. 

Ι 
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ιν. Α' ΙιεηΙτ 500 Έι·εηΙιηεΙ ΙιιΙεσΙιΙι ϋσινσΒτσ ειόΙό 
3σεγσΙιστ πιστηΙιοσεστ Μ. 

°τ ΜἰιιπΙ ε' ιπιεἰ ηεΡἱ€ Ε'ι·ειιΙπΙιοη' ΙιεηΙήσιιεΙι σεΜι 
ΠΙΟ-εε σε 1ΟΟΟ·σσ ]σ€γσΙ νεηπιεΙε. πεσει @Μισή νέιτΙε 
Ιεετάσ ΙισΙΙ ΙιΜΙεώε,ΙιοΒγ ποΡρεητ εσΒσιΙσειΙπϋισΙτ ει 
εΡπὁΙιΙι Ιρει·' €ΪειιιοΙἰτεσεπ·ε ησιπι ηγιι]τΙε. νσΙσηισηΥϋηΙτ 
σιστιητ ηισΙτό νεπΙ,άσ ε' ΙιεηΙι ΜΙΒ Ιιε εσ8ἱτΙιστ τε]τε. 

Β. Α' ΙιεπιΙ‹' Ι"οσΙεΙΙιοτΙ εσεἱπόΙ. 
ν. Α' ΙιεηΙπ, «Μπόκα 'σ πισω ΙισπσεΙισσόι ΙσνσΙσΙιστ 

τΙἱσσοητόι. 

5σηιπηΙ πηεσ ησιηϋ Ιισι·σεΙισάσστ ει επεηηγεΙ- σε 
σιὶΙετσΙΙη ΙιἰνϋΙ ίίιηἰσ ησιη σιεΙιετΙ. Νσιπι ίο8· τονεΙιΙσιι 
άΙσσοητόιπιι ει οπειε8” Ιιστοπεε8στ Ιιέιητό, τΙΙτοττ ει·ιιΙι 
ΙιΜΙ ΙεσπσσΙισιτΙσσΙιὅΙ σπστΙϋ, σε οΙΙΥ ΙσνσΙσΙπστ,- πησΙΙΥσΙε 
ει ΙΙΙστό ἴσΙσΙι Ιιόιτ σεΜπ εΙεττοτηοσ σΒγσιιησιιγ ηγο 
ιησπι ΙιόΙτσΙι. 

τ* Α) σιΙΙιΙι' ιιτόΙεό ροπιτ]ε ιπιεσγεπσιετΙιεη σιϋΙπϋσ. - 
ΜΙα:Ιϋη Α ΙιστσεΙπσ‹Ιϋ Βι·σ νεΙτότ Ι:ιοσσετ Μ, σι πηΙητΙΙΒι 
Α-τόΙ Β-πισΙε στετΙοττ στη' Ιισσεστ, νε8)· Ιιε ..ά ρσπιινεΙ 
τό, σηησΙι Β-ησΙ Ιστσττ Ρσηιϋσινσ€στ Ιισρσιἱι πησΙΙιπστ 
Β η8·διεη ιησ8ΙσΙιστ Ιιο8γ Ιιεειησι·ε τοπάιτοττ, τΙσ Ιιἰιο 
ηγοε ηερι·ε ΡσηιτσπσΙιε Ιισνέιι·νση, σΙσΒτστσΙστ εΙπΙεοπτε 
ιησἔἱ8σττσ , 'σ σιση Ισσι·στστ ε' νσΙτό σΙΐοσεάσσε (εσσσ 
σιτετιο) ΜτΜ πησΒσπϋεΙτΙ. δε) Α' σΙΙσσοητόιό ΙιεπιΙιει· τσΙιετ 
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Δ' νέΙτόΙ ηιάΙι6άσεσΙιΙωΙ Ισιπισι·στΙση σιιιΙισι· ε' νεΙτό ΙσνσΙσΙιστ 
εφη ει σΙτ'ιττσ ισπιισπ·στσεσηΙι ΙπϋτσΙσινσιιγσΙπΙισι ιιιοΙιτε ΙιεσοηΙΙτ 
ει; σε ειση σειπιισ πησετει·τάσε σοΙισιοι· σι·τστΙσησσεστ σιϋΙιισ. 
Διέπτ σΙ:οΙιση πιστεΙεπι Ιει·ετΙ:ιη οΙνεεύπη ειτ τοσιε το! ΙιΙσπησ 
ΙὸΙσ€, Ιιο,ε.,ιγ ε' νεΙτότ ησπη ει ειΙόσ Με σε Β008σϊβ ΙΠ,(τι·:ισεΙ 
ι·οιιε) Ιιετισηι ε' ΙιἰτσΙσι6. ΜΙΙιοτ τι. ο. σ" 8γέιι·οσ σ€γ 
Εσι·σεΙιστΙ6ησΙε σαιτ ΜΙ σ!. ιιισΙΙγόι·τ σι εΙιΙιοι· σε" ρσπιιτ ιισιπι 
Μ, εππι:ιι στη Με εΙεΙΙ.ιεη ἰιιιΙιιΙ ε, νἰΙέετε: σέγεισι· ππιει.πε 
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οδ5κ:Βετ ΠΗΓΗ το”, Βοηεω ε·:ιετι Μιτοείτοπ Μπομπ 
Α-τιειΕ ι-:ΙϋΙεἔιἱ,_ ΙιοΒγ ει” νύΙτύ' ΙιἰτεΙιόἰΒ ἱε πιΑε ερεοιι 
ΜιἱοΕτε ΒειειιιάΙΙιεεεει, πιἰόττ ό Κεφπειτοτ 628ί11ΒΥ8Ι1,άθ 
τι” πηεΙΙΥ νεΙόειἰηϋΙεΒ· ΜεοΒΒ, τηἱκιτ ει ί1ιότ5όΒόΒόΙ 
νι€τΒετό πγοτεεόἔ. Α: ειΙειττοπιοε εἔγοιόεοΕ” τιγοπιάκι 
ΜΒΜ: ν:ΠτόΙδ εεω.όΒοτι εΙΙετιΒετι Α, Β-Βει εεπιιτή :Μπιτ 
τισ-ετη ειἐιΠἰτοττ, να" ε8γόΒατάη0. ἱε Β, Α-τιειΕ εειππιἰνεΙ 
εοφ τεττοιΠι, Ιπιηεω οει1ρέπ ΙωάνοιόεΒϋΙ 'ε νἱειοκιτ 
ειοΙἔἐΙετνὐτΜ πι1εΠεττ ὶεπιετἱ οἱ, πιἰιπἱω τεττοικιόΙι, 'ε 
Γ68ειά]α ε! α: Δ' τοέι]ει ΜΒοοεύτοττ νάΙτόμτ. Μἱκιά Α. 
πιἰκιά Β 36 Μι·ΒεΠ ΙωτοεΙκοάόΙα Ιενόια, ει' ΒειιιΕ κί-ιιαΙι 
ει: Μ? ττιόάοαΜΒοοεέιτοττ, τεθ;γϋΙ: ΙΟΟ,ΟΟΟ Π.-οε, νάΙ 
τό3Μ ἀἰεοοιιτόιω , 'ο οι εΠτώ νεΙόΒεπι .4-ιπειΕ 'ΙΟθ,θθθ 
Πειτιοοτ ΚόΙοεϋηϋι 1938 πιά Μιειηέι!επτα ει' ΚοιόΒε. ΙΜ ΗΜ: 
Β Πω οεἰηιᾶΙ, Βἰίὶιετἰ-έ ει: ε!ἰεηπεττ νύΙτόΙ:? Η Βἰί ό; 
:Με ωἱεΙϋττ ει' Ιπειιἀτἱἀὅ, Ρ. ο. Κέντ ΙιοΙάι·ωΡ ΒετοΙπόΙ:, 
6 ἰε ιι€μικι ειΕΕοτει επωιπάτόΙ νέιΙτότ Βοοεότ Απο, 'ε 
ἀἱεοοιιτόιτατνἐκι ει” Βευ!επέιΙ, ειπιπ:Κ έττΑν:ιΙ θεού στ. Α' 
νάΙτόμτ. Α πιοΒἱιπ Παπ νέιτρ ει' τεεψι Βοοείιτοττ νέιΙτό” 
ΜτεΙόεότ, Μιπιεττι 883' ΜΗ ιιειρΡειΙ “Μάτ ιηέε ιιΒγω1 
Μάι όπε!ώ νέΙΕόΙ; Βοοεέιτ Β-τε; 'ε ἰΒ·Υ πω" οι τει 
Εέιοενειέ·Ιϋ' πιόά]άτει Α έ8 Β Βόιόττ, ππιἱηἀεἀἀἰΒ, πιἱε 
π” ΒιιηΚἱ8ειιἔετόΙ‹ τοεεπιτ επει€οΙνάια, νεΙειτοεΙΙγἱΒὸΙι' 
νάΙιό]έιόΙ ει' ἀἰεοοιπόιἐετ πιο8τεΒεά]άΚ; :ΜΒΜ .παω 
νόΒε ει” οοωοεάἱέιωιΒ, πιό;; ΡοἀἱΒ· ει, ΒειιιΕτει πιό2.νε π:: 
ιιτόΒΒἱ νεϊΙτό Η ποιο ΒιετέεόΒϋΙ ετοόό ΙιότταΙ; Δ 65 
Β-τε πιέινε ΡικΠ8 τ6ΒΒηδάτο ττε8ἰω οειτεειτοΡΙ1ἐνΜ. 
Μακ νἰιε€ἐΙ.ῇιιΕ ηπε€, ιι1ΠτεΙποτ Α :Η Μή” ΙώΙοεϋιι6 

τ 

ν8ΙόεόεάΒ:ιπ; πιάεοι!ειοι· ΜΜΕ Μάτ ΒόΡοι6 νάΙ€6Βαι·ι, ιπαεΙΙγ 
ειιιππ·ιο, ]ϋνοι!εΙπιέηεΒ τ. ἰ. :ιι 6 νέιτε!ιοιόεει, Οί]όπωϊι εἔγ τό· 
ειότ ει, νεΗτό-Βοοεάαό, που ἰτάε:ι ἀἰεοοιπύιτειτάοει :ΠΙΩ ει' Ιππι 
Μι·ιιιιΕ όιεπΒοάί. 
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ιέ5ιτ 100,0!!!) Β·απα!ια!. ,.αι·ιι!ι!ια!! πνατέαι!ιαι!έαι·α παιπ 
!ιααιπέ!!ιατ]α, πιατα ατι·α αι α' Κέα παταω !ιο!ε!παρ. 
πιαππ),ιτα α' νέ!τό!ιαι αιαι·ατι!ι ά!ααοπτόιι·ιι, ιΒαπ ι·ϋνιι!, 
'α αταάπιέπ),α Βἰιοπνια!απα!›Β, πιἰπτααπι α' νέ!!;ό! Κέ 
π5,αα !ιἰτα!τ πα νααιέ!ναιιατπέ; 'α αθ·),έ!ιαι·απτ ια Βαααϋ 
!αταα !ιαι·αα!ιαά6' αααέάέτα, πα !ιιτια!απ αιπ!ιαέ8α έτ!ια 
ι!!ι, πιέια !ιιι€ΐοι·ι·ααο!ι ια πνἱινα!ι, 'α παιπ !ιέπια!απ, ι!!ν 
!ιααατα!απιι6 ίοι·τέ!ν!ιοι πνιι!πἰ; -- ρέπιπιέι·αέαι·α παιπ 
ΐοι·ο:!ιτ!ιαι]α, ιπαι·Ι; !ια α” !ιο!‹!παρἰ ι!!ααοπιότ ααα!ι 1/9 0/0 
ι·α 'α α” Β-πα!ι από !ιαια!έαἱ !ι6!ιαέέατ (αοιπιπιααιοπ 
ναα,,ν ρι·ον!αιοπ) α” νέ!ιό-ΐοι·άιι!ααι·α ιπαΒἰπτ 1/2 'νο-τα 
ναι]ϋ!ι, !ιέτ !ιο!ι!παρι !ι!ια!έαϋ να!τό!ι!‹α! α' ΐό!α!α!ιι να 
τέ!έα' !‹αιπατ`!α θ "/0-ι·α πια, 'α .4-πα!ι αππέ! τϋ!ι!ιατ Κα!! 
!‹αρπἱα, πρ” πνατααέΒα !α!ιααααπ; πιαι· ραι!!δ αι, α' 
Βαπ!ιο!ι' αἔνἰ!ι Πέ αιέ!]ένα! π. πι. α'·!ιαπιατ!α!ι' αια!!! 
τέιαανα!, πιατό!ιαπ α!!απ!ιαιι!ι, 'α ιπαααπα!ε Α·πα!ι ιαι:,,ααπ 
νέ!ιοπν πα,αι·ααέΒατ πνιι]ταπα; - !ααανα!ει·α!ι!ιι αααι: 
νέαι·α αι, ποδι, Δ α' Βιι!ώα' αιέ!έπ ΜΙ, έα απια'νΨαα!ι 
αα!ι·αιιται·αι,, «ἔν παναιι!ι α' Και” αιέρ ιπαποαπνι·α-ι,) 
ααα!ι !πια!α ααα!!`α τϋπάϋ!ώ!ιατέαέϋ!, 'α τοα!ιαάό Μέι· 
αέα;α' ιιτο!αό παι;!αια!απ! αιο!α·α!. Ειιι·όραι παει να!τό!ιέ. 
ια!ι ται·ιοιτα!ι Γαππ ένα!;ια ιπαιδιι!ιατ αιαπ !ιέταα έα πια· 
1·ο!ι!ια αια!ιαάό Έσααπινππ, Παω α” €νατπια!α, πια!!ν 
ιπἰπάἰ,<; Π5!αΒΒ Γό!α!ι!ι ιπέιαι αι αε!ιαα·5,τα, πο” αππα! 
Βοι·ιααιτό!ι!ι ααέααα!το!ιαπιοπ α!α. ()!!!Τοι·ά α, Χν!!!-!ι 
αιαι' πιααοι!!!ι !!α!έ!ιαπ, ,α θανπιπ!!αι· α'!α€!‹ϋια!α!ι!ι 
πιιι!τ !ιοι·Βαπ ἱπτό 'α ονό ρέ!‹!α!ιατ α!!!ιπα!ι α!ὅπ!ι!ια. 

Μιπε!αια!ι!ιό! !όταται!!ι: ιπ!!!ν τϋπιέικ!α!ι Γοπτοααέ 
απ α' Βαπ!ιο!ει·α πέινα αι πι, α!ατιοιποα νέ!τό!εται αιο 
ι·οα παι,α!αι, έα πο” ααα, ο!!ν !ιαια!6, Μ, ιπιπτ ια!αα 
οι·νοα α' πα,ανα!),ατ, !ιἱιτοααπ ιπαατπι!!α ἱτέ!πἱ: ν,αϋοπ α, 
να!ιό ιααι !ιαπιαι·απ !ι6!τ-α να” παπι? πιιπάαπ Βαπ!ε· 
πα!ε ιπαΒΙιαααἰι!!ιατ!απ !ιἰπαα. Ε” !οπε!οπι ι·έαινέπναα 

α _ _ απ η _ ¦..α..α.-.....α Δ. α- .ή Με.. 
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ΙιειπΙεπε.Ιι (ΙΙπἰοπΙιεπΙι) ιποπεΙ3έιΙε πο” νειπ ε;" ΙιειεΙ6]ε, 
Η επεπ ε.τΙοπι€ιπγΙ; τεπτΙΙιἱνϋΙἰ τϋΙιόΙγΙιεπ Ιιἰπῇε; ει” πιἰπτ 
·ε8γ ΙοπτΙοπἰ "νεΙτότ πιεΒΡΙΙΙειπμ πιεε;τπά]ε πιοπτΙ:-ιπΙ, 
νε33οπ νεΙόειἰπἰὶ-ε, ΙιοΒγ ει” οΙΙΥ ειιιπιπετε πιεπό επετ 
τ;ϋεΙόε τϋττόπΙιετεττ νοΙπει ει. ΙΙΙετϋ ΙεΙεΙι Μπι, εε Με· 
τόπ ει” Ιε8ι·έ·ειΙετεεΙι ω Ιιο5ι·πιιΙειτοεοπ ιιοπιοε τιιτΙοεΙιέιετ 
πιά ετΙπΙ π' Ι:ἱΙτιοεεεΙτό', εΙΙοδεεΙό”, εε ΙιἐτεεἱτόΙίνεὅγο 
πετόΙ 'ε ΙιἰτεΙετϋΙ. 

ΙΙΙ. Α' εΙΙεεοπτόιέιε, πηι]ει·ει ειἐιπιἰιτπτἰΙε , πιέ8 ε8γ 
πεφτει ἱε, Ιιε ε2ϋΙεεέ8. _ 

'Ι' ΝόπιεΙΙΥ ΡόπινέιΙτόΙιπέιΙ τ. Ι. π: ε' ειοΙώε, πο” 
π. ο. Ιιἰιοπγοε πηιοΙιοπ εΙόΙ πεπι :ΙΙεεοπτόιπεΙ‹, πω: 
Ιιε. εΒγ νιΙΙΙό Ιιετπιπάπεπτε ΙεἰτεΙπεΙε π, εΒΥ ίι-ἐΙ νειΒγ 
πο8γεΙΙΙιοΙάπεπΙ Ιιειπετοι; νεειπεΙι ι·ει]τε. ΕΖ ει' ΙιιΙΖζιιε 
Μ; πεπι Με”. 

ΉΙ. Α' τέεινόπγεεεόΒΙ ειίιπ ΙειὅΙιἱεεΙιΙι 3οΒοτ εειιι 
ΜΙ ει' άΙεεοπτόιέεΙ ΙονειΙοιπΙιεπΙ τέειεεΙΙΙόετε. 

'Ι Α' ΙιειπΙ;, άἱεεοπτόιίιεειἱνεΙ εεειΙι ε8όε2επ Ιιἰποε ΙιΙ 
ΙεΙϋ ϋιότεΙεπεΙε εΙϋΙειεςειΙιετ; εΙε νεΙειΚΙπεΙε ΙεΙιει ω!) 
τόεινεπγε, 'ε ει' τπεΙΙΙιττ άοΙ8:ιΙ πιόεΙ”εΙε ἱ€επἰ8επτοει 
ΙέιΙιοπ, 'ε ειόττ ει' τόεινόπγεΙε ΙιΙποεεέι8οτ πεπι ειιΙνάπ, 
ΙΒόππτ εειπ πάΙπιτπεΙι, εππεΙΙ Ι:ενεεΙ›ό, πο” ΙιιιΙώε' εεε 
τεΙιεπ ει' ΙιεπΙιπεΙ‹, πιιι€:Ξιτ ει' τεεινόπμόΙ:όΙιόΙ ΙεΙεΙέ:ΒΙΙ: 
ιιἱ πἱπεε 3ο8ε, εεπι εΙε6εό8ε. 

Ο. Αι οειτεΙόΙιτόΙ. 
νιπ. Αι οειι;ειΙεΙε ει' ?ΕΠΙ-Πι εν' εΙε6 νεπι1ΙεπιππΙτε 

6ι6Ι ίο8νει. πιἰπἀεπ Ι000-εε τεεινόπγτε πειπ ΙιεΙ:ιάΙιει; 
πιε8 8-οτ ειέιιτόΙ. Ρἱιεττετπἰ ίο8 ΙέεΙ ενεπΙιἰπτ. ' 
> ΑΖ ενΙ οεπιιΙεΙωτ επε8ΙιειΙεεΙό πγετεεε8 ωι·τεΙεΙε 
Ι:ϋΙώ:πεΙα Ιοτάιττει.επάΙΙ:. Π 
“ Α' τετιεΙεΙετϋΙ‹ε Βο/ο-εε εοπε·οΙοΙ‹Ιεἑι ω) νεΙτειιΙΙ:, πιπ 
.ΙιδΙ ε” πιόεοά τεπ‹:Ιϋ οειτεΙεΙκ επιπιπειεπά. · 
-----? 59) ΜΜ6π ε" Ιιοι·ιιιόπγ τϋΙ:ΜεΙε ι·επκΙετΙεπ, εΙεΒγεε Ι.πτΙ:οιόεεΙΙ) 

Ιιόν:ΙΙΙΜΙαπ ΙεΙπεεΙέτειέΙΙπΙέιΙππ, εΙι·πειι·ειΙ:Μ; ΜετέεεΙιεΕ Με 'ΒΊ 
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τ Α' ῇεΙειιΒοια πιεἔΙονϋ τειττει!έΙι-τόΒε ὶε Β"/° σε εσπ 
εο!οΗώ νίιΙτειως. 

Α” ?ΚΙ-Κ έν' οειτὲιΙέΙωἰ ει' Βοη!ι' ειἰἀἰ!ςἰ ΒῖαΙιοτἱειταἱ 
ειρτἱητ ειάειτιιειΕ Μ. 

Α' ?ΠΙ-Ια 6νΒοΗ (ΜΟΒ. 8εμ. 'Η. -1804.8ερτ. 20.) 
οει€ειΙέΙα ποιο ΒειΙειάΙπιτ πιο8· 'μνο-τ, Βε!ό ειέιωἰτνει ει' 
αιττει!6Ιε - τ.6ΒόΒόΙ ειέιτωειιότ Μ. 

ΙΧ. Α: 50/0 εε οοηεο!οΙωτ, πιοΙΙγεΙ:ετ ει' ΒεκιΕπιε-:8 
νίιεάτοΙτ, π. ὅ πιονότο ΜάΙε Ιω, 'ε ΐεΙεϋΒΒ ιπε8Ιιειιαἱ 
ΜειιεΞε πιόΠιίΠ, πιὶ€ ΜνέιΙτε88α αυτ, οΙειὰιιἱει παπι Με: 
επιβειά. ( · 

=+ Α, Βατι1ίϋπάΙΙόεέ8έτ »Με κωιωιό νιΙι. “ω 
Ροητειἰ ε1ω1 ει' οοηειιΠ Ιιοτπωϊιιγ τόειἱιπ ει' τόετ.νόπηεΙι 
ΙιεΠ Βϋτεο-ῇεἱτὲΚοτ ειΕειτά πιο88άτοΙιή, τὁειἱτιτ ει” Βειο!ιοτ 
ει: οι·ει:38 Ρόηιϋ8)ΜνοΙ “Μωβ ΜιροεοΙ:ΜΒα Βοιιιἱ. 
Μ8κιά σ' ιιιεΙ!εΠ: οιειε ΙοἔτὸΒΒ εΙΙοοιόετο τει1εΗτει!ι, 'ε 
ΕξεόΒΒτε, ζωίιιτ ΜΜΜ ΓοΒ·]ιιΕ , :πώς μΒγειμ πηόάοεΜ5ε1: 
ἰε ειετινοάτεΕ. Α' 1εΙοτι τ6ι·νόιη' ΙιεΙόεο!ιοι· παω· θ. ιπἰΙΠό 
ιειτταΙόΙι-τόΒό1ε νοΙτ ει' Βεια!ειαειΚ. 

Ι). Α' Ιιό2εγϋΙό5τϋΙ. 
Χ. Α' Ι:πιπΙδ τόεινόηγοεώιιοΕ θ8ΥΒΐίΘΠ1ότ, ΙιόιίΠόΚ 

200 Γοἔ]ει ΙιόρνἰωΙπιἱ, 'ε €γϋΙε!ςειοαόΙι ει!Κοπεπόμ ει' 
ΜιηΙδ ΒόιϋΙόεότ. · 

Χ!. Α” Ι:ϋιΒγί1Ιόετ ειΙΚοτό τόεενόηγεεεΕ ειιοΙι Μει 
ΙιεΕ, ΕΠ; ει” Β:ιι·ιΚ' ειω11Ιό]ε εΙΙαιΙωάνειΙ α' ΙείοΙΥΙ. %Ι 
ἐν Με” Ιοει6ΒΒ ΜΜΕ τόεινόκιγ' ΒἰτιοΜΒειιι αιΙ6ιΙιετ 

ὶ 
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ϋεειεε:ε‹Ιἰ 'ε :ιι ε;;ύσι ιιιιπιπάυόΙ ε; ἰΙΙετΕΠωεΙι ΙαπωειτοΙό Εδω 
ΙεινέπγοΚετ (πω: Η , πιἱΒει αΠιοτπιιέιιγοε οτειάἔοΕΒαιι πιέ8 ει' 
ι·επιΜε ωεἐςεἔγ‹›Ζ6=ἐιιεΚ Η. ΜΗ ῇἐτιιΙπἱ ; ει: ἰΠγ ίοι·πι!πι κακιά 
επει·ειοΜ Μοεοό€- ϋεινεμπ ϋ8ειετϋωἱτεϊ.ι (οοπεοΙΜάΙτ) €6]κόΕ 
:Μι πιονειΠε , 'ε ε, ι·όΙυ1ώ ΚϋτεΙεινέπγοΚετ Ε6ιΒεειέι!ὶ τϋνἱἀἰ 
Κάπο! οοπεο!οΕυα]ω Ε, πενοιεΙ; 0ΒΒΕιι€73Κ1 Μπιτ άτειΜιιοε. 
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ΜΚ; 1°έ82νότηοϊ οΒ·χοιι!δεοΒο οεοτέΒοιι ει' Βοἱτοτἐε' 
Ιιοτει Ιπιπέτοι. 

ΧΙΙ. Α' ΙεϋιΒγϋΙοε όνοιιΙώιτ ο8·χειοτ νοιιἀοιπιἰοἱτο 
Βου (δομ. Σ!. -- ΟοτοΙ›. 20.) τειττειτἱΙι. Α' ετοτυτιιπιοΙε 
έι!τοΙ οΙότο «Μάτσα οεοτοΙιΒοπι τοιιὰΙιἱνϋΙ ἱε ϋεινοΙιἰνοτἱΙ‹. 

ΧΙΙΙ. Α' ΙεϋιΒγί1Ιοε το€ῇοἱ'οειιΒ ειοωοΙΧϋΕΒοη επι 
ναιΙιοωοΙ:, ΚοΡνἱεοΙϋὶ!ι Μια! ιιοπι. ΜἰιιᾶοιιἰΙιὸΙι, ΙΜΒοι· 
πιόἔειππηὶ τέεινόηγο νοΙιιο. ἱε, οεπιΕ οΒγ ειόπιττοιΙ Μικ 

Χιν, ΚϋιΒγϋΙἑε' το8]ει οεαΙι ἴτετιΗιοτιἰ ΡόΙ€οι· ΙοΙιοτ. 
°'° Ειοπι ο2ΞΗ:ΒόΙ ΒοποΡοττοἰ ἱιιΙιάΒΒ, ωἰιιτ πιοπιαιοτἰ 

ΓοΙτόΚουβέ8· ΚιιΙιοοεέιΙ Η. 

Ε. Α' ΒοπΚ' ΙεοιοΙοεοτό!. 

Χν. Α' ΒεπιΕοτ ΙιοιοΙοπιτΠ Η το8οπε όε ί18·γο!ϋ, δ 
οοποοι·, Ιά!ιοτ ει' ΒόιΒγίΠόε πιἰηὰοπ τόεινόηοεο!ι Ιώ 
ιἰ1Ι νοΙοειτ. Α' τοΒο:ιεοΙε οε οοτιεοτο!ι οΒῇ1ττ ειΙΙ‹οτ_ῇάΕ 
ει' ΜΜΕ' Κόιτ:ιπέιοε:1:. 

Μ”. Α' τοἔοιιεοΕπιοΚ ο” δτόάο , 'ο ει' οοπεοτοΕ 
πει!ι ο” Ιωπικιάει ωἱιιάοπ ένοπ ΜΙόρ, όε ΙποΙγόΙιΒο πιά 
εοΙε νοΙειειαιτποΙι. 

Χνι1. Μ: τοἔοιιει ει' 15 ΠΣΔ; όε ιιήιιά ει' Μτοπ1 
οοπεοι·τ ΒοιαΙιτόεινοηγοε €γάτοεοΙιΒόΙ να” ΚοτοεΚοάϋΕ 
ΜΗ νοειιιοΙ:, ειοπιιιΙα ει' ΧΙ. ΧΠ. έα ΧΠΙ. ω νοΙ:ιειτο 
εοΗαιΙ ο€ἐειἱττοτἰΙι Μ. 

Χνιιι. ΜεΕιιΙειπά ο" ὰἰεοοιιτόιἐεί Μπάσο, Ρἐτἱιε 
Μπι ΙιοτοεΙαοάοετ ίοΙγωτό τοεινόηοεοΒΒ6Ι, ωοΙΙ)·πο!ι 
τοΒῇοἱτ ει' Ιπποπι οοιιεοι· πιονοιἱ Η, 'ο ωΜάοιι ένω ο8)· 
1ιοΒγοά 1·όειΒοπι ύ_ῇἱτοιιά_ῇο. Ειοπι Μπάσο' τειωοὶι ει' :Πε 
οοιιτόπἰεἱ πηἰνοΙοτοΙιΒοπ ειόΙἱῇεὶΚ ωἔωαι, 'ο άϋιπό επό 
ιειαειΙ ΒὶταιιὰειπειΕ. 

ΧΙΧ. Α' ΜΙορδ ι·οΒοηεοΙι οοπεοτοΙι, 6ο ὰἰεοοιι 
τόιόεἱ τοπἐοειιοΙωΙ‹ , ιι]τει νάΙοε:τΙιατό!κ. (η 

ΧΧ. Α' το8οπεοΙι, οοιιεοτοΙι, 6ο ὰἱεοοιιιόιέιεἰ πει 
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πέιααπο!ιο!ι ἰπαγαπ πιίι!ώάπαΙι, έα αιέι·ι πιέα ια πιααιι!ι 
αιαπιέ!),έ!ιαπ ιιιαα]α!αππι !:ϋια!ααα!ε. 

ΧΧ!. Α! !εϋιααπααα παταω ταααπα!ιό! από Μπέρ 
ροπτι νέ!ααιτιπαπ),τ παναιαπι! Ε!. Εα),ι!ώ!ι α!πϋ!ιιια!ι 
παναι0:αταπάι!ι, 'α πω ι!!α,απ, α' Ιιδιααϋ!έα!ιαπ, Μπω 
πααα!ιαπ έα ιπἱπἀαπ νέ!ααιππαπν!ιαπ, πό! Μαα_ια!αππι 
3όπα!ι ται·ιαα, α!ιι6!ιό!. 

ΧΧ!!. Αι α!πϋ!ι' ιππ!ιδάέαα Με ένἱα πω, α” να 
!ααιτιπαπν πιέα Κέα τααῇα !ιϋιϋ! αανί!ι αα3,ι!ι πιιπι!απ έναπ 
Ιιἱ!έρ; ‹!α ιπιπέαπιπϋ!ι @τα νέ!ααι!;!ιατό. 

ΧΧΙΙΙ. Α' Μαι, !ιέιέρροπιι νέ!ααιτιπαπα,απα!ι κα. 
!ὅιιὅα έα !άτα!ιααιτό !εὅαα!αααέαα α” Βατι!ε, ιπἱνα!αταἱ' 
όαινααέαέιια!ι ιααιαατααα. 

κιαν. Κότα!αααέαα τονα!ι!ια ιαιπαι·α!α 'α ένα πιαα 
Ι'οπτο!έαα αιαι·ιπτ ιπιπά αιο!ει·ό!, !ιι!ιατ α' ι!!ααοπτόιαα 
!ιαπ ι·έαιααιι!ιατπ!, ααα, οαι,α!),ιοτι !αιαιι·οιποτ αιαι·Ιιααι 
ταπι, 'α α!α!:ιαπ ιι!ότό! !άϋι·α α' αιίι!εαέαααπα!ι ἰτέ!ι να! 
κοιτατέαο!ιατ πιααταππι. Βι α' !αἱατι·οπι ισα α' ι!!ααοπιό 
Δα! πιινα!αια!θ α!αρ]απ! αιό!αα!πι. 

αν. Αιο!ι, α” Επι α' !ιϋιέρροπτἰ να!ααιτπιαπ), ω. 
ααοπτόιέατ !!!αιδ ιπινα!αι.αι!ιαπ αέι·α!πιέ!ιατ αοπάο!]α!ε: 
α!!απιποιιι!ααπ!ιατ αιαπ να!ααιτπιαπα!ιοι 'α ααναιαταπιἰπά 
α' ααπαοτο!ι!ιοι ια ιπτέιαπό!!ι. 

κανι. Α' ααπαοι·ο!ι πιίπι!απ !ιέια),ϋ!έααπ αιαιπα 
ό.ο!πα!ε α' !ιαπ!ι' ιπιπάαπ «:!ο!ααι ἰα!απ; α),α!ιοι!οιτ πανα 
!ατό!ει·ό!, έα 3α!απτέα!: τααιπα!ι, πο” α' :!ιααοπτόιαατα 
πέινα !ιαται·ιοτι: αια!ια!),ο!ι !ι!ναπ ιπααταπαιτα!ι -α? 

κκνιι. Α' 3α!αιιιιαπ α!!ό Ρι·απ!ι!ιοπ' !›απ!ι'ῇέιια!ι Ιώ 
ια!αααέαἰνέ τέτατι!ι α' Βα!!ιαια!έαέι·α α2ϋ!ιαέααα ατατιιπι 
ιπο!ΕΜ: ιιιααΙιέαιἰπιἰ. 

Γ. Ε!ααγαα 0ι!!(!ια!ε. 
ΧΧνιιι. Α' Ιιαιι!ι' Ιιἰνα!ταααα 15 ένω αι!ατι!ε, α' 
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ΧΙΙ-Ιι εν' 1-ϋ·νεπάειπΙεΙτε-ετϋΙ (Μπιτ. 21. 1804.) επι 
ιπιτνε. 

ΧΧΙΧ. Α” ΓτειπΕΙιοπ' ΙιεπΙ‹_ῇε. ]εΙεπ τεἔεπεει εε 
εεπεο1·εΙ ειππόΙιετ ει, εεειτπτπιποΙι εε τεπάειεΙιεεοΙ: εΙτειΙ 

Ιιειτέιτιοττ ΙΙΙεΙΒ· ιπε8τετήεΙζ, εε τπϋΙώ(ΙεεϋΙκετ @εύκο 
τοΙ_ῇεΙ‹. 

ΧΧΧ. Α' εειεεε ά' εεεοπιιιτε εε ΠοπιππετεεπεΙε, ει' 
Οοπιριοἰτ εοιπιπετειιιΙ-πιιΙι, ει' ΡεετοτετἰεπεΙ‹ εε ιπ:Ξε 
τἑιτεπΙπιοΚπεΙ‹, ιιιεΙΙ)εΙα ΡετἱιεΙιεπ ετΙΙΙΙΒ· εΙε ]εεεεΙ(ετ 
ΙιοεεετοιιεΙ‹ ΙΙΙ, ει' 3εΙεπ ιδι·νεπΥ' ΙόΙιΙτεΙετεεετϋΙ Ιο€νει 
πόΙιΙιεΙ: ΙάΙιοεεειτπΙ πεπι ειεΙιεάειπά, 'ε ει' ίοπεεεΙιεπ Ιε 
νόΙ;ετ ιποετεπτόΙ ἴοἔνει ει' Ι‹ϋιεΙεΙιΙιἰ νεπτΙεπιἱεἱτε Ι-εὅ 
πειρ)εΙ8 Ιιεειεόπι ΙεϋτεΙεεεΙα. 

* Μπι. Ι`ϋΙεΙιΙ› Ιε ιπε8)ε87ιόΙι, ε' νοΙτ ειιοπ :επά 
ειειΙιέιε, ιπεΙΙ7πεΙ‹ ΙιετΙνΙεττ ει' ω” τϋτνεπγΙιοιεεἱ ύττε 
ΙπάιιΙΙ. ΠοΒγ ει έιΙιεΙ ΉτεπΙ:Ιιοπ' ΙιεπΙψι ΙπιΡοεεπτειΙιΙι 
πεπιιετἱ ἰπτειεττε νεΙΙ:, ”ε πιἰπτ ΙΙΙ)επ ει' πει€γ Ι‹ει·εεΙ‹ε 
εΙϋεε8πεΙε 'ε ει' Ιιοτιπεπγ' ΡεπιίΙ.<ιγΙ ιπἰνεΙετεἰπεΙ€ τετε 
πιεεΙι εε€ειΙετ πγιι)τΙιετοττ, ει Ι8ειι; εΙε ειἱπιοΙΙγ ΙΒ·ειι 
ει Ιε, ΙιοΒι· νεΙειιιἱπτ :ιι επἔοΙΙιοπἱτόΙ, ύ8γ εε ιπε8 τπ 
Ιέιπ ΙπΙιεΙ:ιΙι εττϋΙ Ιε, ει ειρι·όΙιΙι πιϋἱΡει· ω. ΙιετεεΒε 
εεε εΡΡεπ ειοπ ετεπ)Ιοεπ τενιιΙειΙιΙι εετεΙι, εϋτ ει 
επτόΙιΙι τετειιΙειτοΙδ εΙπποπιεεενειΙ εεεεά-εειΙεϋιεΙΙιετ Ιε 
εΙνεειτεΙτεΙΙ. Ειεπ ιτει3Ιτε πιε€ Ι‹εεϋΙιΙι Ιε νἱειειετετίὶπΙ‹. 

ΧΧΧΙ. Α' ιπε87εΙεΙ:ιεπ εεπΡεπ εεειΙε ει” Ι‹οι·πιἐιπγ' 
ΙεΙΙιετεΙπιειεεε π)·οιπέιπ, ε1:τόΙ επΙΙιετό Ι‹ἰνεΙτεεἔ πιεΙΙεττ, 
,ε ει' ΙειΙ;ιοεεετεπτΙό )εωεΙι' εΙτεΙ:ιἱ πιε8ΙιεΙετοιτενειΙ επε 
ΙκιιΙΙιιιτ Ιισ.ιπΙ:. .Ιει>ΠειΙε εεειΙ‹ι Ρει·ΙιεΙιεπ €γει·ιετΙιετπεΙε. Α” 
]εΙ_επ τϋτνεπ)· ΙΙΙ. ν. ΙΙΙ.ΧΙΙΙ. ΧΧ”. ΧΧΥ. οιΙΙ:Κειτείι. 
@Ια ἰε εΙΙωΙπιειΙιετεπάόΙ: ΙεειπεΙ:. 

ΧΧΧΙΙ. Α' Ι;ΙιπεΙτειι€οτ Ι‹ερεπιΙό νΙάεΙά νει·οεοΙΙΙιεπ 
ει' )εωιεΙ: 2.50 ΐι·επΙιπεΙ Ι‹ενεεεΙιΙιτε πειιι ειόΙΙιειπιιΙ‹. 

'Ι' Α, πι. ιιτόΙιΙ›Ι οιΙΙεΙεπεΙα εεΙιεΙΒ· ἱ€επ πω. επιε 
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ιπέτησ ωιιτε.ιτΙτοιέΚ; Μα·οπι ΜτέΒά τοι·τι:ΙεΙοτ Ι8ΙΤ-Βεκι, 
ΙΒΙ8-Βτιτι έε ΙΒΝ-Μπι Βότοπι νἱἀὁΗ ΒειιιΙδ ειἱτιρἰτέεάτε 
επτα ειιιΒεισ;Μπιοτ ΒοιτειιΒετι, Βοι·άετιιικΜτι, ό8 Ντιπ 
τεεΒειι. ΒιοΙι Ιτόιτ Ιε8ετόεεΒΒ τι' Β στάε αυτή Β ττιἰΙ 
Ιἱό Μιιτο τϋΙιόνοΙ. ΚόηΠϋΙόεότ Μ) τ6ΒΒ τέεινόπησε τε 
ειἱ ΜΙ: ἰἔειι€ειτό νέΜειτωύτητ ιιονοτι1εΙι Η. ΑΙΜεάτόΙ ΐόΙ 
όνί Μπιυτατάε πτεΒΎ τί ωεἔΥε' ί`6ἰεΡ€ιττῇὐΙιοι, ει” Η 
ιΜεειοτἱε :πεἔνἰιεἔΑΙΒατμ ει' Μιά, Ιτότιγνώτ. - ΕΜΒ 
ΙειὶΙτοἀἐεειἰ ἀἱεοοτιτό (ει' ΡἐτἰιεἰΙιοι ΒιιεοιιΙϋ.ό ί'εΙτόττοΙ) 
68 ΓοΙΧόειῷωἱτἐε. ΕΙϋΙε8ει οειιΡάιπ απ”, ειί1ετ τά 
άεΙιτει,·άοβοΕετ εαπ πιόε ιά!οιςτει. δοΒγτ-:ἱ Ιθθθ ό8 5θθ 
ίτειιτοοεοΙτ, όε1ί%βνέΒόη Ι,285,0ΟΟ ττπιπο έτό νοΙτ 
ίοτρεΒεπι.. - ΚόεϋΒΒτο ό8 Μ1!ϋτιΒόι6 ἰὸϋροιιτοΒΒετι 
ΜΜΜ; ωό8ηιποἔγεἰ ΙπιιιΙτοΙτ Ι.γοκιβωι, ΜετεεἰἰΙεΒεπ, 
ΕἰΙΙεΒετι, ΤοιιΙοιιεοΒιιιι, Μ: ΠεντοΒοκι, όε ΟτΙοτικιεΒω·ι. 
Α' 9 ΙπωΙτ ϋεινεεεπ 23,%0,0ΟΟ Γτειιιο τϋρόπι2ιεΓΒτι·, 
'ε τι' φωτ 1841-Βοτι 509,5ΟΟ,ΟΟΟ Γτειιιο ότό νέι!τότ ἀἰε 
οοτιτόΖοττ, πιοΙΙχεΕΒ6Ι ΒΊ2,6ΟΟ,ΟΟΟ Γκειτιο ότϋ ει: ΠΙοτό 
ΒοΙγοΙαε, 13Ί πιΠΠό Ρἀτἰιετα νοΙτ ἱτιτόινέιιγεινε. Τέτ 
οιιήοΕΒειιι ΚόΖόρ ειιττηΒωι 5Ι,50θ_,Οθθ ΐταπο έτϋ Ιε 
νόΙ ύ.Ποττ; ἴοτ8ὐεΒεΙἱ ]εΒγοίΚ 63 πιἱΙΙἰὁτα τιτο:ιτε]τ, 'ε ε., 
ΡίττοιόίΙώοτι ότιόττ Ιτόει ρόιιι δ!) πιἱΙΙἰότα. Μοτττιγἰνει 
φωτα ίδΠ1Ι ειοΕοτ τι'ρε1τἰιεἰ τ-:88· Β:τιαΚ, ιαόπο ο!ν8.εό11τ 
ο, οτἰΜτ' νέ8ότι :Μεικτό ΙτἱττιυττιτέιεΒειι1. 

ΧΧΧΠΙ. Α' ΙπιπΙωάΙ Ιοτεττ Ρότιι6εινεεεΚ' ίο!γόεισ5 
ΜτέεέιΒοη εεωωἰ εΙΙοπτωιόε πω: ειιἑοᾶτοτἱΙτ τιιε8. 
- "' [ζωη οιἱΗτ, πιοΠΥ ε8γόΒετάτιτ εΒΎἰΙτο ει' νἰτειτοτ 
ττι!τωιΚ,' παιιτ:ιτ]τι, κι' πιἱτ πι' ΓϋΙεΒΒὶ ΡουτοΙιΒτιπ πω» Μ· 
τιιτιΙτ, άσε ε; εΙεϋ Βόι€γίΠόετε ιιιοΒ·ΒόειϋΙτ 'ε ΜΜΜ! 
εΙΓομιάοττ εττιτυτιιτηοΗπιτι Ιπιτέτοιοττωι Η ἰε "τι 'β 
Ιωιτνε, τω” ΓτειιιΕΙιοιι' Βεη1ςῇα ,,τ άτ- Με ίοι·8 α τό 
ΒειιΙι" ἰε, 68 τω, ιτιἱιιὰεπ ω:ι8ττιιοεπώς Ρόπιιί18χώτ τι' 
Ιτόειει:τ Βοτε-:ττ να" ιτιίτε!τέρ Βἰιτοεἱτοττ Ρὁιιιϋεινο€ἱ8 
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ίο!μοιπ!, Βονονόοοἱπ, !ιἰοἀἐοοἰτ !ιο!γοπο πιοΒτοππἱ, όο 
πιἰπι! οιο!ετδ! οιἐιπἰτὰοτ νἱππἰ τοτ!:οι!!ε. (ΙΑοι!. Εοιιπ. Β. 
3. δ.) Ε' παπί! οιο!εέο!οπΞιοττ οοιπιπἱ !ςοιο!οοἰ ά!!:=ιτ ποπι 
οιο!αειά νοππἱο, πιοι·τ Κό!τοοΒο!τ οι' ποιο !οϋιτ! τό!ιο!ε' 
Βοοιπο!πω!:ό! 'ο οιο!επο!ι Γοι·δοτοούτο ΗΒοοοάτοτ.τ ῇο 
@ΦΗΜΗ !π3ιοττ πχοτοοό€ ἴοᾶοιἰ. Απ ο11ειμ1ο, πο” ει* 
ΙοτΒειπ!ι! (Γο!γόοιοτπ!τοοπο!ε -- οοιπΡτοο οοιιτοπτο - 
πονοι!!ι) οιο!Βο!οτ οι ἱπτοιοιπο!ι ονοιι!άπτ 60θ,ΟΟΟ ίππο 
3έι!;ιο, οι οι: ο€οοι !ιοιο!οο! !κό!τοοεο' Βοτ!ιοπποάοΒο 
!‹οι·ϋ!. Ε' τ.ϋτποτε:!ο!ε !ι!ει«Μοοπ ποιπ ΐοἔιιπ!ε !π3ιππ!π!, πει 
ιπο€τιιᾶ_ῇιι!ι, !ιο8Υ ΙΜΟ-πι!! τϋ!›Β Ροοτοτ νἱοιοπ, ππτο 
ει” !›ἱττο!κοοο!ιπο!ι μΒγοπ ειππγ! Ροπικοτπο!ι !εο!!οπο; 6ο 
πο” ει' 1π!πάοπ οοινο 1ποΒοοἰπιὶ!τ τποτ!οιὅ ει' Βοπ!ι' Κο 
ιο!›ο τοπε!οιοι!πτ Μ! ιπἰ!!ἰότ πάω, ππο!!χι·6! !ιοιππειτοι 
ποπι Πιο τ. Μἱ!!)· ν!!εΞεοο ]ο!ο οι π' τὁΚο!ι' ΒΥϋπι6!οοτο 
!οπ !ιονοτοοόποΕ, 6ο ο' ίοτ8οιὐοἰ τοπάοιοτ' !1!ἀ11)78.!118!: 
ο" ο!!)· ἰΡοπο!ἱ νοτοο!πιπ, :Μπι Ροτ!ιο! 

Αι οι·ι!ο!ι!οπ Ροπτ.Βοπ οι: ει' πο!ιοιοοΒοτ το!ο!ιο!ι , 
πο" ο' ι·οοι Βιοτό!ι' οοο!Γοοάδο!πο!ι !ιοε!νοιπο; ι!ο οπο 
εαπ: ειππγ! ει' ἴοΙο!οτ, πο” ο' Βοπ!ι ει' Βοτονὅπο!κ οοιπ 
αποτο, οοιπ !›ἱτιῇο, οοπι Βοοο!!οο, !ιοποπι οοει!ι τοπο 
Επι, ,ο οοειΕ ει' νοι!!οττ. !πτπο!εοο' τοπε!ο!πποπ)·ο!' πγοπιοπ 
πτϋ!κϋτ!!ιού!ε. Α' !ιἱτο!νοοιτοττοτ Ροἀἱ8 ει' τϋπτοπγ' !ιοήει 
@οι Ρέπι!οάο3οΒοπ 'ο ἱἔγ ει' Βοιι!‹ο!›οπ ἰο ιιτό!οτἰ. Α' 
Ροι·οο !ιοτοοοτ πτππε!!ε οιοιπο!)· ο!!οπ !πε!!τωιύ!ι, 'ο οι 
Βἰιοπγοοοπ ποτπ !”οΒ]ο πιοδοτ Βϋττϋπ!›ο οοπΙωτπἰ, πιἰδ 
το!!οτο! να” πωσ! οιοΒοτ!οέιΒοτ πιοΒοιοτοι!ιού!ι; οι!! 
!γοο οποιο!" εποε Μι·. Πο!εν!ο!ι οοπι απο Ε! !ιοοι° 
οιειοοπ. 

ΧΧΧιν. Α' Μιά' ίί8)·ο!τ Ποτό πϋποπχοο οοιἱο!ι” 
οι' τοΒοποο!ι πονόΒοπ ίοεπει!ι το!οτ.πἰ, ο' ΡοτΒο!ἱ !οΡτο!ι 
6ο οϋη;οιόοο!ι ΡοάίΒ ει' νΗοοιτππἐπΪἰ ο!πό!ιο!1οπ. 

ΧΧΧν. Α' οιοΒοε!α!πιοιο"; Βαπ!ιοΕ, ῇο8γοἱ!‹` Μ 
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!δ,ααιέαα παπι α' Κιπέαταττα! έναπΚιπτι α!!ιιιτα !έρ 
παιπέΚ. 

ΧΧΧνι. Α' παιπια ιαανέΚατ (αΚατ α' Ι·'ταπΚποπ' 
ιιααιαιαιτ αΚατ α' ιπέα),έι παπΚοΚέιι) α),αττόΚ, έα α' 
παπ!ιοΚ πω Κιποααατοττ ιαανέΚ' παπιιαιτέι α” παιπια 
ρέπινατέΚΚα! έαν αοι·πα ι.έιαιπέΚ, ,α νέ!ϋΚ έανιοτιπαιι 
πϋπταπαιπέΚ. - 

'!° Βιέπ τὅτνέπγαΚ' ααπι αιαναιπό! ααιπ έττα!ιπέπέ!! 
παπι !αταιιΚ, ποαν α' Κοτπιαπν α' παπΚτα να!αιπι πα 
ίο!3,αατ αΚαττ νο!πα αναποτο!πι; έται!ατι τέτνέπαπ α' 
Κόιαα,ίι!έα Μια! να!ααιτοττ ααπαοτοΚ' πα!),παπαα),ααέτ 
απατα ιπαααπαΚ Γαππτατιαπι, 'α α' 'Ι'τι!πιπατ' α!έται:ιααι 
τέαέτέ από! ια !αιιιοπάοιτ. ιιπι πια Ναρο!αοπ παπι αι αι 
αιππέτ νο!τ”, Κι Κέιαιτ αιόΚΚα! να” ατατιιιιιπιοΚΚα! απ· 
ααι!ια νέ!πα ιπααΚϋπαιπι, 'α πια-ιι! πι:!οττ ιπόιιοτ παπι! 
πι, Κέι!ναιέααι ιπααιιιέπατέαέτα. 

Α' παπΚ' τέαινέπ),αΚ' επτα α' Χ!-Κ έν α!αιέπ 1400 
Γα!έ πααοτι: να!α, ιπα!!),π6! νατέ!νιατααι πια!!αιτ ια α. 
τιιαιό α!!αροταί Κέναι!ιαιιαιπαπιι. Μιπα!3,τ αιοππαιι αστ 
αα να!ιοιιατό! Καιι!α α' πιτ τέτια:!πι, πιττα!απ α!απ!ι 
αια!!οτιαΚ, 'α α' τέτνέπα ιαναα!ατ' α!Γοααι!ααα παπι ααέαι 
α” Κϋια!αππι Κϋιανι'.!!έαια 1100 Κότίι! ιπαατ!οιταΚ. 

Ειαπ ιε!δΚέιπαπ α' ιπιια Κέ: παπΚ'ϋαιναο!ναιιααα ια 

πιααι.ϋττέπτ. Α' Οαιααα έα Ποπιιπαταέ ιπιπε!απ τόρέπιέι: 
α1.ιαττα α' ΓταπΚποπ' παπΚια ιαταπα, 'α ααέαιέπ πιαα 
αιίιπτ !έταιπι. Ηινατα!οααι Κέιίι!, ΚιΚ α' πααν παπΚπα! 
αιο!αα!ατοτ παπι ΚαρπαιιαΚ, π),παρέπιια! !ατιατιαΚ α!. 
-- Α' Οοιπρτοιτ ()οπιπιέταια! ια ααέαι ρέπια!αριατα 
παπΚτέαινέπ),αΚατ νέα, έα Κϋ!ϋπ αιαιπιτό πινατα!ατ 
πιέαιαττοττα, πια? ποαν αι α!τα!α α!Γοααι!ο1τ!ένα!αΚατ 
πιαααια!α!ϋαέαα , 'α ιόΚοτα !αταπ: όαιναα' ια!οαα πια! 
!αιτ α' παπΚ' ιααα,έινέ! ία!ααατέ!τα, 'α αιαΚ!ια! Γο!ντατα 
ιιιαααπτόιέιαατ. Τονιιππα α' τααέπααέα α'ΧΧΥΙΙ-Κ τ. αιι!‹Κ 
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ειετἰπτ ει' επιτιππιτιοΙαιτ εΙΙ‹εειΙτε , 'ε (ιπἰπά ει' πιεΙΙειτ, 
ποπ) ει εμε ΜΜΜ επ8οΙ ΙιεΙιοτπ ΡετιιεΙιεπ ιόπιεπ 
τεΙεπ ΙιπΙιεε: εε Ιειοπιιι Ι‹ει·εεΙ‹εάεεΙ Οτἰεἱετ οΙποιοττ) 
ει' 2-ιΙΙΙι ΐεΙεντε 11%, οειι::ιΙεΙπωΙ ΙΙΙειετεινε πιιιτετε Ιιε 
ε” ?ΠΙ-Ια ει" .'25-Ιε νεπάεπιίαΙτε .Ιω (ΟειοΙι. 18. 1808.) 
τειι·τοπ ΙιδιΒγϋΙεεπεΙι, τπΙΙιει ει εΙ Ιε Γομάει. ΚϋιϋΙϋΙ‹ ει” 
3εΙΙειπιόΙιΙιεΙτετ ΙἀετεεειἰιΙι, ιπε8)εε;Υεινεπ, ΙιοΒγ ε' 
ΙόΙεΙιΙι εΙϋπάοιτ ΧΧΧΙΙΙ-Ιε μια επες:ΙειΙ νεΙό_ιεΙιειπ Ιε 
νεπ Ι‹ϋιἰΙΙΙιε πωπω, π-ιιοΙπιτ εεειΙ: ειεπι ειετιπτ. π:ΙειιϋΙα. 

Αι Με έ!. ει' τεεινεπγεεεΙ; εεεΙε τεεινεπγεΙΙ: 
δεινεεεΙΒ ίεΙεΙὅεὸΙι ει, ΙπιπΙι' ΒϋτεΙειτετεεεπϋΙ. 

Α' ΙΙΙ-τει Σ. δ. ει' τεεινεπδιεΙε' έιτΙτιιτέιεει ει' Μπο 
ΙιοεπειΙε ειειπεΙγεε να” ΙιἱτεΙεε ιπε€ΙιἰιοττΙει εΙΙειΙΙ Επε 
Ιεπτεεει·ε 'ε ΙαοτιπεπιτόΙ ειιιΙιειάειΙππειειτ νέιΙΙ.ό-ϋΒγεει 
(ννεεΙιεεΙεΒεπτ) ΙιΙιοπδετεεε ιπεΙΙεττ τϋττεπἱΙ‹. 

θ. δ. Βεεινεπχεε ΙιτΙεεεπ Ιε ΙεΙιετ. 
Α' ΙΙΙ-τε 1. δ. Α, ΙιεπΙ()ε87εΙε Ι‹ετίεΙεΙε π. πι. εΙδ 

ιππτετόι·ει Ιι·οπεΙε ,ε τε58τϋπ ΙιενεΙΙεπιΙόΙ‹, -- εε ι·επάεΙ 
1πεπιεετε ΙτοτωΙι:, πιεΙΙ)ιεΙε ΙοεπιπτειιέιεπΙε ιιι:ειπ ΙιΙιοπγοε 
ειεπιιι πειιοΙΙΙαιΙ ΒιετεπάόΙς. :ιι ύτεεοΙεΙΙιεπγεΙιπΙεττ. 

^° Α' τεπἀειετἰπτἰ ΙιεπΙπεΒγετ ιι€ικιπ πι, ω.. εδω Ιπτ 
Ι.οΙζοεει εΙιιεειτι, ε' ΙεειΡό , νη) τεΙεπ ΙοΕιό, ερρεπ ίιΒιι 
ΙιεειπεΙΙιετ3ε εε ΙεΙνεΙιεΕΙιετ)ε, πιἱπτ ει; εΙΙεπΙιεπ π”πιε 
εοιΙΙΙι τεπιΙΙιεΙὶεΙ‹ ΙΙΙ) Ιοι·πιεπ ΙιεπειεπεΙι: ηε' ΙιεπΙ: ΙΙ 
ιετ ΤΙιἱει·ε ΑάοΙΙππΙε πω, τεπτΙεΙπιεπγεεεπεΙε 1000 Ιππ 
εοτ," :τπτ ε' ειετἰπτ ΤΙιΙει·εεπνειΒγ ΙιΙΙ.εΙεε 1πε8ΙιΙιοι.τ3επ 
Ι:ΙνιζίΙ :πεεπεΙε πεπι ΒιετπεΙε Μ. -- Αι επ€οΙΙιεπΙ:' ΙεΙτέι 
εεΙιειπ ΐεΙεάόΙι ιποπτΙεπι, που” στι; ἰε ιπιππεΙι ΙΙΙ) τοπ 
ΦΙεΙππεπγεε νέιΙτόΙε ,,ΒειπΙ‹ ροετ-ΙιΙΙΙε" πεν πιω. 

Σ. δ. Α” 1ε8ιεΙι εεεΙε ειππγΙ ειεπιπιεΙ ΙιοεεεΙΙετπεΙ‹ 
Η , Ιιο.<ι;Υ Ιεεει ΡεπιιεΙΙ ΙιενεΙτεεπΙεπεΙ: εειπιπΙ εεειΙιεπ 
ΙιειΙειάεΙιοτ πε Ι;εΙΙ)επ ειεπνεεΙπΙ. 

°'° πω: ετεπχτ ιεττειπεΙ‹ ει' ΙσειπΙι Ι8:ιι€ε.τόΚ ε” ποια” 
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ιαΙἱεεἰιόεἐτα αΙΙ:αΙωααηαΙι, ωεΒΙιατατοπιιἱ Βα]οε. 5ποπ:Ιι 
απ Ι8Οδ-ΒεΙἱ ἀἱεοοιιωπαεΒόΙ Ιώηάιι!να, α' ΒόεπΡέιιπται·π 
α' 1εἔγεΒΒεΙἰ ϋεπνεΒΠεπ ύ" επαωἱτα, ιηἰπιτ ΜΒ. Βε 
απ8.αι1 πιόπσαΠΥ :παει Εότη7ϋΙοτε!ιατ ί'εΙνόνα, αΒ·Υ πασοκ 
1εϋΙ6οΒϋπότ, ΜΜΕ Ι:Ί νεαπειι Γι-:Ι. δ” αΙΙσπΒοιι (Ι828) 
απ αΙΙἱτ]α, Ιω” α” ΜΜΕ' ΒόεπΡόμπτατα, Μπα νανόιι α' 
ἴοΙγόαπαπιιἰτἐεΒὁΙ Καπο κα” πιαταάό ααΙάοΚατ, 208 πιω 
Πάτα ΐεΙπια8], ΙιοΙοτΙ: ΐοτ8αεΒακι Ιανό ναΙτόἱ παπι τϋΒΒτε 
Ιθθ πιὶΙΙἰόιιαΙ. Α' 208-ΒόΙ α” ?ΠΟΠΗ-Κ απ. αιαττἱ @Βγ 
πόεϋιιΕΒϋΙ ἱεπιοπ 80 πι1ΠΠο εαΙάοτ Ιανοπινα, 148 πια 
ταά 189-ιιοΕ α' ίεάαπόεότε, Διὶ α' Μωαβ' εΙε6 απ·αιιγα 
κα! πιόΒ ΚεάναπϋΒΒ, πικαπ ύΒγ νατι, :Μπιτ Ι:Ι1/10.- Α' 
ἀοΪοἔ απ, Ιω” ΓταιιΗιοια' ΒαιιΕ1ατ α., ΒοοπΚαπιαταε' 
νό.ό]α εοΙια εεω·έπε. Πα πιἱηά απου. οναΙωάαεοΕατ ΠΠ· 
ναααπϋΙε Β, ωαΙΙϊαΙσιεΙι εΒγ Βαη!ι' ἰ8απἔατόεαΒἐτ ]ο"οἰ' 
Ι;ἰΒοοεαταεαΒαιι επαΒαΙγοππιἰοΕ ΜΗ: σααΙιιιΒγαιι απ; νόΙ 
Ιιει]ϋΙι, ]ιο87 α' 169 ιιιἰΙΙἰο 3ε;Π' αΙΕα!οω επετἰητἰ Βα 
ναΙταεατα 4Ο- Μ) ιπἱΠἱό Κέα Ρέππ ε!α8·επάϋ ΜΜΜ, .α 
α' ΜΜΕ α” ΐαιιιιωαταάό 100 ιτιἰΠἰόναΙ ναΙαωἱνεΙ ΜεοΒΒ 

ΜπποεεαΒιι ναΙτόΙενεΙεΚετ ὶε ἀἰεοοιιιόπναη, απ ἰραττιαΙε 
τοτοωοε εποΙδα!ατοι τοΙπετιιο. Ε” Μπα οτεια8 - Βαπάα 
εαΒἰ ἱτό ΜΙ), Βἱπτοεἱτό ἱιιτόπατιιαΙ‹ πιεναπέ Ρταη!εΒοη' 
ΒακιΙςῇατ, πιαΠΥ οεαΙε εΙόΒΒετΙιπι όΡϋΙοτε!ιατ, καιω! ΚΠώ 
τϋΒεπι πιγι18νό Ιια]ό!ιατ Βατοτεα€οεἰττια. _ 
· 8. δ. ΕΙϋωυταιαετα ναΙταιπἀό ῇεἔγεΕω: οειιΡαιι ι:εαΙι 

α' τα8απε-ταιααοεααΚ 9/3 επόπϋΒΒεόΒ·Βεμ· 'ε α' σαπο 
τοΙι' να" τόΒΒεόΒόΒ' Ιπε!ΥΒοηΒαω·τανα1 Ιιοποττ Βατατο 
πατατα επαΒα‹ἰ Εἐεπἰωἱ ό8 ΗΒοοεαταώ. α . 

Πα α' οαπεοτοΙε πιο€οἔ7οπιιἱ πω» αΙιαπιαιιαΕ , α' 
τέεπνέιηοεαΚ' τειιἀΙεἱνϋΙἱ Ιεϋπ87ϋΙἐεο Βατατοπ, ιτιοΙΙχετ 
οΙινοτΙειιϋΙ ΙαϊϋΙσΒΒ ΙΟ παρω 11:08 ΜΗ Μναἰ. 

5. 8. Α.Ια!ιαΙ σ” ]οΒγναΙαεπτωαιη !ιατοω προ» 
ΜΗ, Μονά α' οοπεοτοΙωαΙε ἰε Βα]αι·έιαιιΕ ναιι. Εποπ ω. 
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Μεπιπιέωμώι ΚϋΙόπϋε Πειτε, ει' ΗΒοοε:Μεπάό ύ] 3ο 
Β·γεΙ:' Κὁειἱτὲ;ότ, πΙϋτέιείιτ, έε Ρέιιιώι·Βε τότοΙότ ἱΠετὅ 
πιἰπιὰοιι ωίνο!ετε]ετε, ει' Ραρἰτοε' 8γέττέιε8.' πιειΡ16τόΙίο8 
να ει' Ι18::ι1:,Μάάϋ38. νόΒε111εΙΥπόεϋΜΒ ϊεΙϋΠεΙπιἱ. 

»ων-ω 1. 8. Α' Βειιι!ι' πιἰνεΙετεἱ ει' ΙώνειΙιειόΕΒεπ 
έΗ81ιώι: 

Ι-Βεπ Βἱεοοιιτόι ιτιἰιιᾶωι ΡἐτἰιεΒειπ Ιο.!κό ε1τιΒετ 
:ιοΙι, Ιιδιιιιάειτ ειοτἰιπ ΜετΙιετϋ ρόπινι3ΙτόΙκ, ΒιοτοεΚε 
ὰὅΙι, ωάι·ιιοΕοΕ, όε πιόε ροΙ€ίιτοΙι ΑΜΠ ειΙὐἰττ νέιΙτόΒετ: 
ἐε πιἐε Ιιετοεὶιοἀὲεἱ ΙενοΙοΕοτ. 

Α' Ιπιπ!ι οεαΙι Μιι·οπι ειΜἱτἐιεεειΙ εΠέτοιτ ΙενοΙετ ιΠε 

οοιιτόι, «Με ει' Ιιο.ι·ωειάΞΙε ει!ώτέε Ιιο!)·οττ ΒειπΕι·όεινότη 
ιἐιΙοἔοτ ἰε εΠο8:ιά. 

=.° Α, ΜμΕ οΠγ ΙονοΙοτ, ωεΙΙγ 8εγΕἱιιτ ΙιεΒγεΙπιοτ τει 
ΙεΠ οι ό ειοιτιεἱ ι:ΗΜ" 40/°-τεΙ ὰἱεοοιιτό:. Βε ειεπι 
3ονειΙοπιιΒωι :Β - θΟθ ΒοτοεΚεάδ τόειεείἰΙ; ΙωΙωάτ ἐε 
Κόιππἰνεει τΜεέιιι διιτΙπιτ Βοιέι; πώ: ΜΒΜ ΙιόπωΙειιοΕ ει' 
ΙονοΙεἰΙιετ ωει€έποε Ρόπινέ!πόΗιοι νἰππιὶ, ΜΚ 5 - Β "Α, 
ὰἱεοοπιοινὐπ , ΙιὐταεἱτνἰιιηυΗιώ ΜτεΙεεΜΕ, Μάη 
:Μπιτ πωιΒιιΕ ΙονεΙοἱτ ει' ΒειπΗαιΙ ὰἰεοοπιόιτειςῇἑΙι, 'οι @Η 
Ι -- 20/0-Ι: πχετιιώ: ι·:-ι]τα, ει' παω, ΙποΒγ ΡέιιιϋΙκ Η 
Ειπα Μαιο. 

.'2-οτ ΕΙνάΙΙειψι ΜΜΜ 11ιαθέιποεο!ι' πιἰωὶ Ιιϋιἱιπόιε 
“Δε” ειέιωάτα ει' Ιιοιά ΒεωΙοπ Ε6τοΙεινόηοΕΒοη ίο8 
ΜΗ; ΡέιιιδεινοδοΚ' ίεΙνέτεΙἐτ, 'ε Με ειοπι Ε6τεΙοινόηοΕ 
ΒἱιτοεοΚιιαΕ ΜωπικιΕ, ε!ό!ο8ει ἱε τεία]οΙ:. 

"' Βιοπι Κότε!εινόιηοΚ Μπιτ ιοτιπόειοτεεεπι ΙεΒἰηΜΒΒ 
ει: οτειι5€οε ΡΔΡἱτοεοΙι όττοτυοΕ, 'ε οι ΔΗΜ ει' Ιιοττιιέιιη· 
Με !ωΡιιτ πιγἱτοττ ΜΒ.8ά1181ε ει' ΒοπΙθ οΙϋΙεἔιόεεὶτο, πύτ 
Μπι εο]ώΝι ΙπιειιαόΙιιἰ ε! εαπ πιύΜΦό. 

3-οι· ΒΙΓο8ειά ίοΙ)·ό ειι5πιοΙεπτε :::ιει€έποεοΙετό! ό:: 
ΚϋιἱιικὁιετοΙιτὅΙ όεινοΒο!κετ ει!ώτ Με2.ΡόιιιΒοπ αιΙεέιτ Ιο 
νοΙεΙιΒο:ι, 'ε ΜΙΙχεττϋΙε ει' ΜΜΜ ειιππωάΙ:' όττοΙιόἰΒ α" 
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ΒαιαΜα Ποπ ιιταεἱτναιιχαἰΚαι πω! στ: ΙιεΙ)·Βοα τω; Κό 
τοΙειιοτόεεἰΕετ ΠιοτειιιΠ. 

°^° Ε Ρουτ α' τἀτΒαιιΚοΙαὁΙἰ ε ϋπΙὡϋΙ εΙό8 νἱΙἐἔοε Ιο 
νέκι, οεαΙι απ ιιιοπά]ιιΙε πιπόΒ· πιοΒ, Ιω" τοναΒΒἱ ἱ`οΙΒ· 
ΜΒΜ α' ΒακιΙι πιἰιιἀειιαεπιϋ όναεοΕΚαΙ Βἱιτοεἰςῇα ωα€ατ 
πιἱιιἀεπι ΙοΒει6 νεειτοαό8 οΠοιι. 

4-ετ Ι.ιπενό ό8 ται·ταΙΘι- Ρέππα” ιιγίτ 60 ΐτα1ιοοτ 
πποε!ιαΙαάό πιίτιάωι ϋ82".98:181( , τηοΙΙ)·εΚετ οέΠειωόιιχεε 
ΒαταπιαΡοΕοπ νἰεεια Βιοτ. -- Α' ΒαπΙ‹ οιοΙιετ Καπιατο 
Ιαιιό1α, 'ε τόΙιιΙι πγυ8ιατναιηοΕατ αά. 

"° Ειοιι ε” Η ναΙα ΓειιιιΙια8γνα α' Βαιι!ιιιαΕ, Ιω" 
τϋΙιόἰ' 'ε Ρόκα ΐότΒαταεα' τεπιὁτάεΙ‹ ΓοΙγαιιιαΒόΙ ε” Με 
οεατοτυαοεΚΜ. α' παω, Ιώιϋπεό8' τποιοδότε ἰε $ιπταεεοπ; 
«Μ οΒΒεΙὶ ]όιόΙςοηεαΒα απόεοπ ΜιιότΒεα πιαι·αάτ. 

Α' ?ΚΙ-Μέι Ι. 8. Πα α' Βεί1·αταε ἰε εΗΕοτιι, αι έ! 
τεεεΒΒ τέεινόπησεό αι αΙεϋεό8. 

α, Ηοω·Ιιση? Πα: ΒοιααΡαττε ΝαροΙοοπ' ΒαταΙ Βοτ 
πιίπιχα αΙαττ αι ΜόεΒεό81ιοΕ ]ιιτταταπαΙε εΙεδεό8ετ? ΜΗ: 
1τιοαάαιιαΙι Ιιοια, ΕΠ: ε” παώ!- ειιιΒει·' ειανατα: ,Νότι 
ί6, [μι ναιΙα!ιοπ," ιιιίπά]αττ απ ΚόνετΙιοικετόΚ: Ιω” 
α' ΜΜΕ ἱξῇιι α' πω, Μαι· νόιι ἱε α' Γο_ῇε? Μπα ῇιιτ-έ 
ο!ναεόω εειόΒε α' ,,Ραι·οοςιιε“ ό8 ,,Ωιιοἱςιιε ?“ 

Δ' ΧΙΙ-τε Σ. 8. ΒεπιἀΚἰνϋΒ 8)·ϋΙόετ ΙιιτὰετΒεττιἱ α” 
τοΒοκιε ταιιαοε' οΙαοΗιαΙ ταιιιοΒαιοΙ.τ τακιαι:εΙιοιαεα Ιώνετ 
!ιοικόΒεπ. 

Ι-Βειι Μἱὰὅπ ΒαιιΕ]ε8·γοΚ' Ιιὲειἱιὲω 'ε ΜΒοοεαώεα 
ἱτἐιιτ α' τεεεω ια:ιαοεΒαιι νέ!επιέηΥΜΗϋαΒεόΒ ΚεΙετΚειἱΚ 

2-οτ Ηα α' παιιαοε αι αΙαρτοπιάε2αΒαεοΒΒαπ ναΙτοι 
τατέιεο!ιατ, 1πόάοαΜιεοΚατ, να" ]ανΜιεο!ιατ νέεΙ ]ανα8 
ΙαπάόΙιιιαΕ. 

8-οι· Πα α' τοπιάεε 8γϋΙόε' ΒαπατιιαΡ]α αΙδιτ Ιο 
πιοαάέιεοΙι "Η ΒαΙάΙοιαεοΙκ πιἱα€τ α' τοΒεπεεΙι “Μπα 
!2-το πμ α' οοιισοτοΙώ 1-τε αραάιια. 

κ 
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4-ει· Μἱάϋπ ει' εεπεοτοΙε' τϋΙι!ιεε8ε ιπε8Ι(!νεπ)ε, 'ε 
ει, τεΒεπεεε8 ιπεπνΙιετ):-ι. 

3. δ. Πει π' εεπεοτοΙε' τϋΙι!ιεεΒε τεπεΙΜνϋΙΙΒ)ϋΙεε' 
εΒ)·ΙιεΙιίνετεεει. τεττ)ει ειϋΙεεεΒεεπεΙ‹, ο!‹οΙ‹ΙαιΙ τέιιποΒει· 
τοπ; Πι!ειόΙ!τεεει ΙιεΙτειι.ΙΙα εΒεειΙιεπ ε' τεΒεπεεεΒ' τει 
πεεε!ιοιεε! )ε8)·ιϋ!εϋπ)νε!ιε. Α' τεπεεε ει !τεπΙ. Β Μπι 
Μπιτ ΙιεπετοιπΙ τε.ττοι!Ικ. 

Πει ει' τεεεπεεε8 πεπι ει!! Μ., ει' εεπεοι·οΙι (πιε8 
πιἰπ‹Ι τϋΙι!ιεε8' εεειεΙιεπ) ίϋΙειόΙΙιεεπΚετ. ιι€)·επειοπ Γοτ 
ιπεΙιειπ Ιειπετε!!ιετΙΙι , 'ε π' τππεεε π8)πιπεεπΙι ΞιππΡ Μπιτ 
Ιπιτει·οιιιΙ τει·ι.οιΙΙ:. 

Πει ιπεεοό.ειοτ εεπι πι Με, 'ε ει' εεπεοτοΙ‹ πιε8 
πάπια! εΙιετπε!ε, Ιππιπει!ειοτ ιε νειπ )οξ;ιιΙι Ι6Ιειό!!τεειι 
Επι: Ιειπετε!πΙ ιι€)επειοπ ΐοτιπεΙιειπ, εε πιει· ιποετ 20 
ειενειΙιετό τεεινεπ)ιεε' εΙεἱτέιεενει! €)ιεπιοΙΙινε. 

ΕΜ: ει' ΙόΙειόΙΙτεετ πιἰπτ ει εΙϋΙιΙι!εΙ‹ετ ΙιεΙτ)ε!ι ει' 
)ε€)ιϋΙ‹ϋπ),νΙιε ει ε!εΙτόΙδ πενε!νε!, πιώ!) πΙε!τεεοΙι' 
Ιι!τεΙεεεε8ετ ει' Ι”όΙειόΙΙΙ.ό εεπεοι·οΙι τεππειτ)εΙ‹ π' πιέιεο 
Με' :ιΙ)επ. 

Ειεπ πτο!εό εεετΙιεπ ει' ι·εεεπε τειπεεε τειι·τοιΙΙι !εΒ· 
ΙιεεϋΙιΙιτε Β πειΡ Με”. Ιεϋι8)·ί1!εετ ΙιΙι·ι!ετπΙ. 

4. ε. Α' ΙειποπεΙειε νιι€), ΙιειΙεΙ ε!τεΙ εΙΙιπΙ!οι:Ι: τε 
ΒεπεεΙι πι. ΙιεΙ)ιεΙιε ει' τεπτΙΙπνϋΙἰ ΙεϋιΒ·)ιίΙΙεε έιΙΙ:ειΙ νε 
Ιπειτοτι τιι€ο!ι εεε-ψ ειιοπ εαπ ιπϋΙώεΙπεΙε, π' 1ιιεσ.ΙΙΙΙΒ 
ε!6ιϋιΙε' ΙιΙνειτειΙΙεΙεῇε ΙπτϋΙτ νοΙππ. ΙΙ” ει' τεπάεε Ιεϋι· 
ἔγϋΙεε πω ΙιεΙ)εττεεἰτεπ Ιιίνετε!οεοΙε ἰε. 

6. Θ. Α' Ιιππ!ι' ΙεϋιΒ)·ϋ!εεε οι ε!πρτεπάειεΙιεεοΙεπτ 
ιπε8εΙΙΙΙ)ει; _ιπό‹!οεἰιμ !ε , ι!ε ε" πο” ει π!ερἰτό απ. 
νεπ)|ειΙΙ‹Ι‹εΙΙΙ‹εΙ πε εΙΙεπΙιειιεπεΙ:. Α' τε8επε τειπέιεε Μ· 
τα! ειετΙεεειτεττ ΙιεΙιεΙΙιεΙΙ ειπΙιε!)·πιτοΙεπτ ΙιεΙ)ΙιεΙιε8))ε, 
εΙτόι·ΙΙ, να" ιπός!οεΙΙ)π. Αι εΙΙ:ϋΙτ ενΙ ειέιιπεισΙεεοΙαιτ 
ιπεδΙιεΙΙΒιιι)π 'ε ΙτεΙΙ. Α” ΙιΙΙερό , ιπε8Ιπι!τ, να” Ιεπιοπ 
άοττ ι·εΒεπεεΙι' εε εεπεοτοΙε' Ιιε!)ιεΙιε πι... ειεινειεε 

/ 
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ύψη ιιιέιαοΙιατ ιιανεπ Μ. Α' ιοΒ·γαΙι' ΙιιΙιοααατααα ιι·αιιτ 
α' ι·αΒαιια ιατιιιοαΙ:ιαιι Ιιε!ατΙκαπΙιετ6 ιιαΙιόπαόΒαΙ: Η:Ιατι Ιια 
ται·οπ. 4 

Εκ ιιιια·νε ΙοΙιατ Πιτιιι, ιιαατεπαταααιι α' δ. 8-Ιιειι, 
ιιιἱιιὅ Μαι: Ιιόαπἱτα ιιια8αιιαΙι απ αΙΙαιιαπο8ϋΙόατ ιιοιιι επι-ιτι 
νοάϋ Ε!α6 ΟοιιαιιΙ Ιαοπιά6 ΜινοταΙόααι' τοΙιααιτέαότα. 

Α' ?έν-τα 1. 8. Α' ι·ι-ι€αιια ταιιαοα απ ιιιτόπατ' α8γα 
άϋΠ ίιΜΕαπαΙϋ]α (αἀιιιἱιιἰατταιἰοιι). Α' οι-:τιαοτοΙδ ῇαΙαιι 
Μια, 'α ΙεΒαΙαΙιΒ 8 απόπατοΙό' ινέαπνότα πιόΙΙ:ϋΙ νὁἔπσἑα 
παπι ΙιοπατΙιατἰΙ‹. Α' τακιαοα, ΙιἱναταΙνἰααΙόαότϋΙ α' τοπι 
άαα ΒϋπἔγϋἱόαιιαΕ απαιτιοΙαι·ιά. 

Σ. 8. Α' ΒαιιΙ‹' ίιΒγΙιαπεΙόαότιο!ε εΜ-ιιιάαπόαένσΙ α' 
ταΒαιια ιαιιέιοα ναιι πιοΒΒιπνα. Ε,νόμε ιιιιιιάετι απϋΒαό 
Β·εαιιαΙ: ται·τοΜ; απαΒαΙΥπατοΕαΙ: απατ!ιααπτ. Επαι·ι απαΒαΙγ 
πατοιι ιάαιΒιοτιοααιι πασα ἱα ταττατιιαΕ, πιἱ8 α” ΚέιπΒ7ϋ 
Ιόα νέΒαπ ΓαΙϋΙΒΕ. 

3. 8. .Υ τεεὅαιια ταιιαοα πιι-:ΒΙιατατοππα 'α οαπτέιΙδιοπ 
πα α' Ιααπαιόαι τιαπταόέεΙιετ έα αποΙΒαΙατοΙκαι; Εἱτιαναπἱ 
'α αΙΒοοαατ3α απ εαγέιια!ιατ; ΕιαπαΒ]α Βπατέα6Κατ. 

4. δ. Α' τεΒετια ταιιαοα απαΙιαΙγοππα απ ίι"Μ-:πεΙόα' 
αταΙαιιοα ΒόΙτααΒαιτ. 

$παΙιαΙ)·οππα α' το8αι·ιαεΒ', οατιαοι·οΙι', 'α α” άιαοοιι. 
τ.όπααι ναΙααπιιιιαιιΥ' τα8]αι' ιιια€ῇα!ειιὁαἱ ]οδαΠ. 

5. 8. Α' τε8αιιααΕ”, οει·ιαοτοΕ”, 'α α' άιαοοτιτόπααί 
ναΙααπτιιιαιιγ* ια83αιιιαΙι ΈαΙι-ιΙ6αό€α οαιιραιιοααΙι α' ταπει 
απαιιααοΙ:' έα απαΒαΙΥπατο!ε' νόιςταΒα]τααατα €οιήεά Η. 

Α' ΧΙΧ-τα Ιιοποιτ ι·αιιάαπαΙιαα α' ΜΙι-ιρόα' τοπιαιότ 
αΙόΒΙι αοτανοιιαα, απαταπι !ια ι·αιιάΙιε βη, ιά6ααόΒ απο 
τἱιιτ !ιαται·οππα ιιια8. 

Α' ?Οζ-τα Ι. δ. Α' τεἔειιαεΚτιε-:Ε έα σετιαοτοΚιιαΕ 
ΙιἰναταΙΙια ΙόΡτόΠεοτ Η ΚαΠ ιιιιιιατιιἰ, Ιιο8γ τιιιιιάατιΠεϋΕ 
ΙαἔαΙαΙιΙι ια 80 ΒαιιιιτόαπνέιιγτιγαΙ Βιι·. 
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Σ. 8. Α' ἀἰεοοιιτόιἐεἱ νέι!εειτωε!η' ί.88]Ω!πα!: Η 
Με!! ιπιιωτιιἱο!ε, Μο" πη!ιιι!ωι!!ώ!ε !εεε!ι!!:Β Π! τόει 
νέιητιγο! Βἰι·. 

3. δ. Α' Μνειτα!!κοα!ό!ι' τόεινόηε! Μπω!ν!εο!έεϋ!ι 
Μπιτ: ε!!άεεεη!τ!ιετ!οποΚ. 

Α' ?ΠΠ-το 148. Α' το8εωίωκιάσε ο” ε!ε!ιιϋΚϋπ έε 
Με !ιο!γεττοετ :ιενοιοκιά Κ! ει' ΙιϋιόΡΡοιιτἰ νά!ειεπτ 
ιιιι5η!ποι , ΕΠ: ει' τειιτ!εε ωΒο!ι' τάνιι!!έτε' κ·ει8)· ο!!`ο€; 
!ει!ιατύωι' εεετόΒεπ ει' νι!!πειιωάιη' ειο!8:5!ειτότ ν!!ιοεεό!ε. 
Α' Κόνεε!εοιό ΧΧΠ-ἱ!ε τ. οιἰ!ιΕ ειο!αε !ε α!!ω!πωιΖωάό. 

Α' ΧΧΙΙΙ-πι Ι. δ. ει' ΚόιόΡΡοπτ.! νύ!Δειτωάιη ει' 
τεμ” Ι.81ιά081Μ!ε πωπω!. 

Α' ΧΧν-ω Ι. 8. Α: οι !τάιπί!πι1ότι:πο!ι ει' τοΒοηε 
:πάω ο!ό!ιο τοτ]οειτοπάό!:. 

Α' ΧΧΉ-τει Ι. 8. Α' ι:οιιεοτο!ε ει' τόεινέπγοεο!!'έ! 
Μπιτ!!! !κόρν!εε!ό! ει: ί!"!ιοιε!όε' 111!πι!ωι τόειεἰτε ί!Βγε 
Με έ8 ο!!ωι6ι·Κϋάόε νόμιτ. Ε' ειετ!ιπ !κόινοι!ειι ΗΒγε 
!όεεο! τειττοιππ!ι :Μπάεπτε Βάι", ει' πι! ει' Βωι!ι'1·επά 
ειειΒάσει!τ ἐε ειΔΒά!μετείτ !!!οτ!; Μ08ν!288έ!!18ιήύ!Κ ει' 
ρόπιτάτα!ι', τέα·οιέι!:”, ειέιπινἱνϋ όε ]ωΠιό!ιδηνο!ι' :ΗΜ 
Ροώτ; ΜΜΕ Με!! Μτε!ω!!:τιί ει” τσ8επεεόδ Μαι! ει: όνειι 
Ιιἱιιτἰ τοπιάεε !ιόιΒγϋ!έετε Βοειάωιάό επωω!6ετ, 'ε ω 
ι!όε!τ.ιή ιιτἱιιὰειι ωἰνε!ετοἱ!‹τ6! ει' €γ!!!όετ. 

Σ. 8. Α' οεπεοι·ο!ι εεπιππἰ νύ!ειειτώι5η!1οιι ει' ἱε 
8)·ε!ιόπι ΕΝ!!! πιε8 πιο!!! ]ε!ειι!ιοτπο!ι, απο σ.!ϋπιτδ ειό 
πω!! πεπι Μπια!ι. 

δοθώ; να!! ωεωο!επιι! ει' τοΒοπε 0:επέοεΒειιι; Μ έει 
τονέτε!ο!!ιω ε!δσά!πιήίι!ι ό8 ]εεμ6!ιόην!πε !ι·ειι!ια1]6!ε; 
:Με πεπι νόΒοιηε!ι; επώαση ει' ]ο"ε!ε'Βέει!8.όεότ 'ε Ιά 
Βοοεέιώ.εύτ !!!ετό νό8ιόεε!ε :η δ !ιο!)·Βο!ιειΒγάεο!ι ει!έ 
ιετ]οεπτετιιε!ι. ' 

°!° Α' τειιτ!!ήνϋ!! Κόιω·ϋ!όε' πιποἔΒἰνὐεέιτειἰ Βέίο!)ώειι 
Και ωάι· Γϋ!ε!›!› ε!όειάτ.ιι!ε. 
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Α' ΧΧνΙΙ-τε 1. δ. Α' ΙιεΒεΙΒο!ἰ β€γΒειεΙόετο πέι 
να ΓταπΗιοπ' ΒακιΙε3α, 15 τοΒοηεο ναϊαειτωαιηοΙιτα 
οειΙἰΙ‹, ιιιεΙΙ)·αΙι αι ἱιιιόιοτ' ἰἰἔμἰ' ΜΗϋηΒ%Ιο αΒαἱτ πια 
διὰ Μπι οΙοειτάαΕ, 'ε α' το8·οηεταπαοε'Εϋινοτ1επ ίί8·γε 
Ιόεο αΙαττ ἱ8αιἰτ!ῇα]:. α 

Σ. δ. Α' τε8επεταπαοε πιονειἱ Η α' ΚἰἱΙϋπΒϋιὅ να 
Ιαειτωα:ηοΕΙποι ται·τοιαιιάό ια8ο!ιατ. διαβα!γοιια ταῦ 
ΕδάέεϋΚω: 'ε αμωωισ πιόά]ατ. - 

ΙΒ·γ ΓεΙΙιόειἱτνο, ειέΙπιεΙ:.οτεειτόΚ α' Βαιι!ι' Βα]ό]ίιμ 
ωεΙΙ)αιοΙε ειοΙ€α|αταΗ; αι εΙεϋ ΠοπιειιΙ τϋετόιιτ ΙεϋνοτεΙαἱ 
Ιωιάό, έα ΙεϋΙϋπίόΙο ειἱποΙε αΙαττ οεα1σιεπι ε8όει αΙαΡ 
τϋΙι6]ότ α” Ιεοπτιατη:·ιαΙι ΙώΙοεϋπόιτετό. Α' άοΙσΒ· παπι 
πω” ΒἱιαΙιιιατ Βεήεειτο, πκπτ α' τόεινόιηοΕ' ατι·α οεαΙ: 
παπι αΙΡατἰτα ειαΠοττ; άι: :ιαΒγ από κα" παιιπΕααεα8οτ 
Γε|ῇτΙιἱ, 'ε α' 1ιοΒόιεό8εΚ' άασιατα ἱα α'ΧΙΙ-ὶ ΕδιΒγίΠέετο 
12% αγοτεε€8οτ πιιιιατα Μ: α'τιιᾶόεἰτό ε!ηϋΙ:. Α,15,θθθ 
ύ] τόεινόηΥΒέ5Ι πιόδ οεα!ε 9308 νοΙτ εΙΙιοΙοΠεπ, 'ε οι: 
α' Βόι€γίΠέε α' τέΒἱ τόεινόηγοεοΙι ΗΜ; τεπάεΙό Ποπ 
ταπάόΙωαΙι, πω· Ιω” :πιὶιπἰοπ 4-ι·ο ΒαΡ]απαΙι εΒ·χετ. 
Α' ΒααΙιιιαΙι 504 πιὶΙΙἰό Β·αιιΕ 6εινα8ετ πωσ ναΙτόΙι"α 
εΒχοΒαΙι ὰἰεοοιιτόιαεαΒαιι οεαΙ‹ 12,000 ΈταπΙι νοειτοεόΒο 
νοΙτ , 'ε πιἰτιά οιε!ι α” τέεινόηοΒ' Βοοεότ ΙαεεαπΙάπτ 
ἰεπιἐτ ίοΙΒα81:αταΙι. 

Πο α' ρι·όΒα ιιαΡ]αἱ :Με ποια ναΙἐιιαΙι :Μιά Μια! 
νο. ΝαροΙοοιι οεαειαι· 1805-Βοπ αι Αιι€Πα εΙΙειιὶ Μ" 
Νιβοι·οιαετα ότίαεἱ ΚόειϋΙετε!ωτ Μάη, 'ε α' ΜΜΕ Σ!) 
:ιπἱΙΙἰότ ναΙα Ιιόπω!επ εΙϋΙε8αιώ, πιοΠγε!ιόπ α'Ιιοτπιέπγ 
α' Γόαάόειοά6Ηιδι Μ: ιιταεἰτναιιΥοΙιατ (άόΙόΒ·αύοπε σα: 
Με τοοενοιπε Β·έιιόι·αιικ) αάα. Βε|πιἰτιτΙιο8γ α' ΙιαΒοπι 
ειἰὶΙιεόΒοἰ α' Βε€γϋ!ϋ ρόι·ιιτ τϋ8τόπι Ε6ΙεπιπέειτόΚ, 5οΙια 
ειπα ωαταάτ αΙε58 ϋεινοΒ αι ὐταεἰιναιιχο|ι' ΗΒιοτόεότε, 
!ιαιιοπι οεαΙι Εό86ΒΒΙ'8 ειόΙό ύταεἰτνἐτιγοΗιαἰ οεοτέ. 
ΜΕ Β!. 
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Βιεπι τοει 88Ζάί:ΙΒέΒ, ΙώνειΕοιόεε Μπα ιππιπάτ Η. 
Α' ΙἰοΓοτειιιεοΙ‹, ΜΒΜ ει' ΚοτιηΑηγ ει' ΜΜΕ' _ῇε€γεἰνεΙ 
Βιετοτ:, ίεΙνΑΙΜειιΕπι ωε8]εΙουιεΙι ε' ΡότιιτάτπιάΙ, πιοΙΙΥ 
ει: ὅ ΕϋνοτοΙόεϋΒετ ΕἱεΙό8ἰιιιἱ ΠΟΠ! "Πει Ιιόρεε. 

Α' ΜπόιόεοΕ εω·όΒετάιπ ἱε ίετηο8οτό]ε νοΙτει1α. 
ΑπἔΙἰἐιιειΚ εΠιέ:τϋΙτ, Αιιειιτἱε' 'ει Οτοειοτειά8' ε8·γοείτεττ 
οπήότ ΝειΡο!εοππωΙ ε:οπιΒεΜΙἰτηἱ. Α' Βυτει1ε !κοτωάπγ 
ὶε οεαΙι ει' ΐόΙοΙιιιοε εΙΙοιιεέἔ' ειοτιι!τεΑ€Δι νΑτέι, Εφ” 
ι-:Πεπιε π)·Μιτ!κοιιόΙι, 'ε Βενέι8]ε οι Ματ ει'Μιει Μερα. 
Μἱηά “και ιηιιἔτειἱειιιὶτό ΜΝΚ, α' εα]τό” εἀτΜὶιηὅτεἱ' 
ό.ιιοιέτει ἱε, τοΜΜιΚ Ματ ει' Κόιϋιιεό8” ίϋΙεἰΒε. ΡόιΊιε 
ι3]τει ιερειειαιΜ, πηἰΙΙγεπι ε' ΒεωΕτοΙιεηάε; 458 ει' Μει 
ΡὲπιπεΙἰ νΑΙΜε 1805 άοοεπι1πιτόΒεπ πηε€ειϋιιόΙ:.· 

Α: ειιιειτετΙἰοιἰ ϋιΙιὸιετ ωε8ιηετ0.ο (άσο. 2.) `ε «ιι 
ω ]ιόνι-:τό ροιεοιι)·ἰ ΒόΒε πήιπάεπτ ΙιεΙΧτο Με, 'ε ει, 
ΙπιπΕπιειΕ ἰε πιέιε τικ-πρ Ιωιάο εϋωἱ. Νερο!εοπηαΚ, Η επ 
ἱΡεττόΙ νοττ Ι:ϋΙοεϋτιτ ό' Παππά Μιιεέι€τιαΚ Ιαιωειται! 
Βιοτό νἰεειε, εεε-επτά! ε8όει Ρι·επιΜιοπ' οτειέηο('ε τ6ΒΒ 
ὶε :Μπιτ ει) :έσω ωστε, ει' ΜΠΕ ει' ωει€άότ ωεΒΒαρτει, 
68 1808, Βειάετόνε! ιϊ]τει ΜΜΜ Ι:ειάεττ.| Α 

Μἱ ίιποεει ΜΗ; π' :Με οΕοιτει Βει]όττ :ΜΒ ε' ΜΜΕ 
τιειΕ Μακ ΡἰτοιιΕοὸιιἱε. ,,Α' €γϋιεόεΙωεεοπ νἰεειετὁτό 
ΓεΙεὁΒ°° -- Ε” ειόΙΑππιΕ ει' τότνόηΙιοιό τεετΒεπι ει” 
Βιοτπιέικη' ειόηοὶωἰ -- ,,ίιΒγ τεΜ|ω, Ιω” ώνιιΙΙότέΒεπι 
πιἱπιἀειι Βοάνο ειετἰιιτ ΜΙ”, ΗπόιετώποΕ ωἰιιὸετι ΙΙ188· 
ΐο.!εΙ:; 'ε Μ1·οάει!τω' ε!ε6 ΙιἱνειαΙοεαἰτ Βε!γ!:εηΙιε8γέιειὶ 
νε! ωόΙτόιωτόΚ ιτιοωιιιε!:πειιηἰ." 

,,Λ' ΒόιειοΙΒΜατιωΙι εεώι ε" έ8α, α' ιηἱΙνἐποε 
ΚειοΙωόπιμοΚ (ειἀωἰιιἱεττετἱοπ ΡιιΒΙἰΊιιε) εΒγ τόειο απ· 
Η ππ:Β τοπιιότιγότ - ει' ?ταπΜποιι' Βεπηει. 

”() ἴοΙεἐἔε ΜΜιιιιΠει, Ιω" ει” Βϋ:Βἰτοἱ' πιεεεόττό· 
ω, ΚϋΗὸ!ὰὰεΙἰ νάΙτόίοΙμπιυπΕ' ωοεοεϋΙ:Κεπέεο, ει' ιδ 
ΙώΙθ Βο!ΐουδέεέιππ]κ οΙειΙαιτΜσει, ε”Μιπιστ.Ιύ.ΒιιαΕ Με Μή, 

ηέ__,-χ _ ` · Α 
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ταιιἀΚἰνἱὶΙἰ ΐοΕτα ΜΒααα οτιτιαιι απατιιιοποττ, Μο” α, 
Βαιι!ι απ αΙαΡὶτό ιότναιιγ' έα ατατ.ιιΙ.ιιιιιαΐ απαΙιαΙααιτ 
ιιιαα·απα €τα, -- τιιἱαπατἰιιτ τ. ι. 

Ι. Ναιιι απαΙιαάοτι νο!ιια οΠγ ναΙτόΙτατ άιααοιιτόπ 
πια, ιιιαΙΙ)ιαΙι απ ιΠατ6 Γα!αΙτ και οααΙε αΙαττοιιιοα αΏαι 
τιιότιδι”ύτ]ατι ]τϋ1ταΙα. ([.αααά ίΐιΙαιιΒ .'ΣΒΒ Ιαρ). 

2. Παω ]ταΠαττ νοΙτια α' τααπναιιγαααΚιιαΕ ι·έαπνα 
ιιγαἱΙι' ταΗιιτατα!ι6Ι α' ἀἱαοοιιτὸπαατα ααιιιιιιἰ ΙιϋΙϋτιϋα 
ἱεὅαιιγαἱΚατ αΙἱαπιατιιἱ. Δ _ 

3. ΑΒΒατι απ αΙΙαροιΒατι καιω νοΙιια ιιιαΒ·ατ ται·τα 
τιἱα, Ιω” 3α88·αΠ: ΒατιιιιτατααιιΕτα τϋ8τδιι Βανα!τιιαααα, 
'α ΚἰΒοοααταααἱΙ: ΕϋταΙαπτατέαατιαΙι ττιαΒἴαΙαΙϋΙαΒ· απαΒα 
Ι7οπτιἱ." 

Ε' απατιιιτ ταΙιατ ω: Ιεἱναιια α' ααααπέιτ, Ιιο€γ α' 
Ιιοτιιιαπιδά αΙ6Ιαα·πόααΚατ α' ΚατααΙταιι6ι ναΙτόΙι' άιαοοιι 
τόπιιααι·ιαΚ πια8·αποτιτααανα! ΚατροτΙααοππαΕ, ,α ναΙόΒαιι 
α, Ι:οτιιιαιιγ” ΡαΡἱτοααἰτιαΚ άιααοτικόπέιαατ ι·ιγΠτατι ἱα κα 
τα!αααόΒίΠ από α” ΒατιΚιιαΙ:; 'α Ιια Ι803λιαιι ιιια8 α' 
ααιιαοτοΙι' ΙιαΙΥΒαιιιιαΒγααατό! ια Ιαιιιοτιάοττ ναΙα, πιοατ 
τιιέιτ α' ναΙααπτοττ αΙιιϋΙααα€αι έα ΙώπόΡΡοιιιι ναΙααπτιιιαι·ιμ 
η" Ιιοτιιιαιιγιιαναπτα Κοτιιιέιιιγπόνα! έα Με αΙΙιοτιιιαιη 
πόναΙ ΡαταιιααοΙα ἴα!αααταΙταιιιἱ. 

ΜἰαΙϋατ α' ΒαιιΕ” τατιόαπαΒαααἱιιαΙι απαιι ταΗτιταταια· 

ΜΗ ναΙτοπτατοΜ: ΡότιαΚαιτ Μΐα]τατιδα, ατάαιιααι·ιαΕ τω. 
]ιιΙτ. ιάαΙιαΙταπιιι α' ΝαΡοΙαοιι' πια.<ι·γοτι ]αΙΙαιιιπϋ Πρ” 
Ιεοπαται: αποταπιι€ταιιαααΒατι, τιιιάδιι α' ΠαΠα;ω Εδ 
νατΙταπϋ τότναιιγαπιΜταΙιατ νιτατιια!ε: 

Ρ ,,Ναπι Βατιοιιι" - ιιιοιιάα -- ,,!ιἱν_ῇαΙε α` Βατι!ε' ἴὅ 
Παω, ΙιοτπιέιτιγπόιιαΕ, 1ια ιἄΒΪ απατατι; πιατα α' ωεω 
αατιιιιιἱΙιατι ααιιι Κατω. 

"Απε εοφ Μιτιοιιι, Ιια οΙΙ)· κα” Ηπαιόατ αάτιαΕ ἰα 
Μια α' ιιιιΠγατ ται.απΠε; πιατα α, ΙιαιιΕ Βπατι; ταΙιατιιτ, 
Ιια αΕαήαΕ, 60,ΟΟΟ ίταιιοτα. Με απ α” ]ανααΙατοτ ειπα, 
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Ιιο8)· α' !ιοι·ιιιἐιιγιό απ: !α8·γειι τόεινόιιχεε, απ €οιιι!ο 
Ισια, !ιοΒγ α!ώπιι!ι οεἰιια!_ῇαιια!ι, Βαῇοεαιι !”οωα!ι ιιιε88ιι 
ιο!!ιαιιιι, !ιοΒγ α' Βαιι!ι' ί6ιι6!ιώ α' !ιοτιιιαιιγ' ιιιἱνε!α 
ιεἰιϋ! 'ε α' ιιγ!!ναιιοε ιό!εό!ι' ιιι€αάοιαεαιτο!! ιιιάοπια 
εο!αιτ πιο τόει!ιαειιια!]α!ι. 

,,ΙΒ·Υ α' Βαιι!ι' ιιιό!ι!ιι οτὶεἱεε' α!!ια!ιιιανα!, ιτιιά6ιι α' 
Ι'88°8118 ιαιιιιοε ε!!ιατατια, !ιοΒγ ναεατο!ῇατια!ι Ρ!αετοτε 
Ιω, ιιό!ιαιιγ ταΒ·ειιε !ιιιιιειιι, ιιια8α ειαιιιαι·α Ριαειοι·ε 
!ιοι ναεατο!ιαιοιι, 'ε Βάι ότα ω” α' Βατι!ιιια!ι πα" 
ιιΧετεεό88·ε! ε!αι!ια." 

,,Ιΐιι α' !ιαιι!ι!ιαιι !ιαι·οιιι !ιαιόαέι8οι !ιίι!ϋιι!ιόιια· 
ιε!ι πιοΒ·: 

,,Α' να!αειιιιιαιι3·ι !ιόριδ 200 τόεινόιιμεεέι; 
,,Α” το€ειιεε!ι!ιϋ! 'οι α' ιϋΒΒἰΒϋ! α!!ό ιαιιέιοεέι; 
"Α" !ιοτιιιαιιγιόέι 'ε Μι ΙιεΙΥειιεεἰέι. 
Μι, τότνέιιγ ειετ!ιοειιεεεό!ε ε, !ιατοιιι !ιαιόεαΒιια!ι 

ιιιοΒϊε!ε!ϋ οιίιιιο!ι!ιδ!. 
,,!!!ιι α' !ιαιι!ι” ιιιἱνο!ειαἰ!ιειι αειιιιιιιι οΒγο!ιοι Πει 

ιατι Ϊ8!Ϊ0€ι1ἱ παπι ιιιάο!ι, οεα!ε α' ὰἰεοοιιιότ ω; 'ε οιοιι 
ἱιιιόιοι' ιιιό!:ι!ιι οι·ιειεύι, α' Ιε8!ιοιιιόιιγαΒ!ιοι, πιἰι Σαιν 
ο!ια ιαΡαειια!ια!ι, αιιιια!ε ιιι!α_ῇἀοιιἱιοιιι, !ιοθΥ α! ά!εοοιι 
ιόιαει ι·οεειιι! νἰιιὲ!‹. ΕΜ, !ιατι!ιαι·ιια!ι εια!ιαι! νο!ι Ί-8 
ιιιἰ!!ὶόι ἰε ε!!εοοτιιόιτι! πιαΒαιιαΙι, !ιο!οιι οΒγει!ειιεθ 
!ιαιιια!ι ειπα !ιο!!αιιο α' Βαιι!αια! θΟΟ,θθθ - Ι ιιιἰ!!ἱό 
ΐι·αιιοοι ιιιε8!ια!αι!ό !ιἱιε!όιιε!ι !ειιιιἰ; ιιιιιιι!ωιε!ι ίι-:!ετι 
ατα 

60) Α, πω” ό" πιἱιιὐειιιιο!ι ει·έι ια!α!ῇα! να!ύ!:οαιι οι α, ιιιαΒιιεαιό 
αι, ιιιε!!γιιε!ι ειι:ιιιιΠε!!αΓιέιεα α' Βαιι!ι' Βιιιοα ιοιι€οι·έπ από 
ιιαβιαιια!ι ωμι ιόνεειιοιιἰ Μπι !ιαἔγῇ:ι. Αιοιι!ιαιι ει' Κ» ΐοεα!οιιι·· 
!ιαι·:5ι·ιαει ιιι Μπι Μ!! ίε!ει!ιιι. Α, ι!!αοοιιιόιια!ι α' ια!ο8- πιε 
νειειοεειι ίεΕνὅιι!!οἔ-ειιιιιπιέι!ι!‹α!ἰ ϋαειειαναι·ι'ιια νεαιό!γεεειι 
Μια: νειει!ιοι, 'ε ι!ιεοτϋι!ιαι·ι ιιιαεγαι·Βαιι!ι-ιτό!ιι!ιαι να!ό!ιαιι Μ· 
τα ιι νειειιε. 

 

-ιΒιέ:$'έ ιιθ. Π'. Μ _ 'Ζ _,. 
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όνα!ιοι!α! !ια!!ατια α, Κέιτ!!! Μπα αάαιτ (ἔἰιαιοτή ω. 
τό!ι' ά!εαοατόιαεατό!; α' ατἱαἰαι, αιαταιαοεατα, αιοι·ι απ. 
τοϋ; !εϋ!αεόπϋ!ωα!ι τα!α]άοιι!τα!ι, πια!!γα!ιατ α!!ιατωαί1$ 
!ιαε!ἱ !‹ϋ!ααα8αἰι·α ναττ νοΙαα; αι αι αειιαα!:ΐι!.:ατό:νο!τωχ 
ι!α α' τα” αι, !ιοα·γ α' Καππα” αἔγ ααα-τ ααπι "τι 
α' !›ακι!ι!πό!.ω) Α' Βαιι!ι ι·ιατιιααα!ι α' ταεινότηααα!ια, Βα 
παιτι αι οτειαΒα ἰα, ιιιἰιιιΒο8)· αι κια!‹ἰ ρόπινατόαἱ Εἰ 
ναΙτααἔοτ αι!. Α, !α€τόΒ!:ι ταεινόπιμηα! ΜΜΕ' €γί!!έαα! 
!ιααοα!!·τηα!ε α! !α.ἔιὸ!›!› αάόι θιατ6 να!ααιτό!ι' ἔγίἰ!όααὶ 
Μαι. Βόειναιιγαἰ!ι' !ιαταεα αι, βαδ? ατάα!ιόΚατ αι ἰιιια 
ιατ!ιαι !ώεεα, να!αιιιἰιιτ α' ΐό!ά!ήττο!ι α) να!αειτό Βγί!!αεα!ι, 
ταεδ]α!ατ αι οι·εια8' ]ανα!ιοι; ‹!α αι παπι α‹! αα!ά!: Μπι· 
σ;!ίΒ· τἱειτα !αα!αταετ ότάαΕαἰΚΒα; ειδα €δια!εται·ι α' παει 
ναιιγ' ατάα!ια παπι αι, α' :αἱ α' τααινότηαεα. 

,,Ιἶπι αιτ α!ιαι·οπι, !ιοΒγ α' Βαπι!ι !α€χακι α!α%·α, ε!α 
κια !8αια. .ατόεαπι α' !‹οι·ιααιιγ' !εαια!:›απ·. Ναυτ !‹ἱναιιοπιι, 
!ιο8γ Ρόπιιτ !ώ!ααϋτιδιιαι1 αα!ά, !1αιααπι ειαι·αιιατι ιια!εί 
Βόκικι7α!)!:οαό8ατ, Ιω” ·ῇϋνατ!α!ιτ!αἰτ ό!ααοκι, α!!ια!πιιαα 
!ια!δια!ιατι, *α !άϋεια!ιο!ώαα Ρατιιια τα!ιαα5α. Βι α!τα! α' 
!›αιι!ετό! ααπιπιἰ τατΙια!ὅτ πιατα !εἰναιιο!ι, ω!ιιτ!ιοαγ α! 
!ι!κιααται·' Ιιθτα!αινόαγα! α! !α8]ο!:!ι ΡαΡἰτοαα!ι, πιἱ!ιατ 

 

ό!) Β' αιατἰπ!: ωιω α, Βαα!ι' Βαοαϋ!ατό!. αειιρέω α" !ιοι·ιπαπγαα!ε 
α!6!α€ιαΜ; 20 πιἰ!!ὶ6 ιπαπιτέ ιααΒ ! !! ·- ταπιαατἱα - 

62) Πο" ΝαΡο!αοπι Ρο!!!.!οα! αιό!α!' α!αι·ααέια ε!ατΙ:όΒαα α' !οΒἱ6α' 
Εϋ!.α!ό!ια!!: αιἰατ ο!!γ !ιανέαεέ :ιατα!.τα 'α να!.τα ειαιιι!:α, πιω!. α, 
αοαετ!ωτ!ο!εό!τ, αιαιι α" νοαάα!π5! !ε !ι!ιάα!!ι; να!απα!ιπ αι ἱα, 
ω." και ,α !ιαι·οια έ·ι·1.α!παϋααεατ εαπ! ω!!! α!όΒ α!]αα ααι!εϋι 
ιια!ι, !ιοΒγ !1ααιιια!ατατ ωαέναεαα. Α' ΒΔ Μακ!! πω: @Νέα Βα 
τϋαι·ια!αιό!εϋα Μπι!!! πιόΒ τα!ιαι:!!ε: α. Μ” α' !ιοι·πιαιη παπι 
νεα α! ααιιιια!τ α' Βαι1!ε!)ό!, ιιιαι·1: !ιέα6ΒΒια τα α Η ε ό Η Ι: α Ε Ι; α; δ. 
Ιω" Παω να” α" εσω; ἱα, !ιαιιααι -- Βαιι!ήαεγα!ια!.! Α' 
,,Βα!.τι·α.α ρι·ον!ιια!α!αα"Βαα α!!;; Μα παπα!! αια!:Β .Ρ..α..ω.αιω 

Π!!! 
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_ _εεεωε_ 

Ι:αΡΙ:ατ. ΑΕε::::εΙΙν-Ι:ο:::ια::ν:ιαΙ εΠ:εΙνιεττ ιόΙ:ε ὅ:·ὸΗ‹έ 
3οΒΒ αΙ:ατ:::εΙΙν Βα::Ι:α:·:ιαΙ ΙεΙ:εττ:ιεΙ."3) ΕΒ·ν ο:·εια:Β' 
Ρεαιϋενἱ ΒιιΕτατ οΙ:οιό ΐοι·άιιΙατ οΠν εεε::ιεην, ::ιεΗν 
εεαΙ: ΚΜ, Ι:α:·ο::: ειέιιαά' τεΙτενεΙ :επιετΙ6τ!Η:; "ε ει α' 
Ι:ι:Ι:έιε :::::ιάΈ :::α8·έινειΙ Ι:έιιια α'::ιαΒαι:οεοΚατ ἰε; επιε 
ιεΙ‹: εΠε::Βε:ι εοΙ:Κα! είί:·ϋΒΒε:: ΒιιΕάοε:ιαΚ. 

,,Ετα::Κο:·ειαεΒα:: ε' ρἱ!Ια::ατΒα:: ::::ιεεε:ι Βα:ι!ε; 
::ιεΒ ::ε!ια::ν ενἰΒ πω:: ἱε !εει; :::ε:τ Ρ:α::Εο:·εια8Βα:: 
Β:α::νια:ιαΙ: αιοΙ: αι ε:::Βε:·εΙ:, ω:: τιιά]αΙ:: :::ἱ α'Ι:α::Κ. 
Ει ::ιε8 ειι:ια:::·α αΙα!ήτα::άό ε:::Βε:ΐα]τα. 
· ,,Ειει: ἰ::τειετ,αά::::ι::εττατ:ο]αΒα οΠν ε:ι:Βε:·εΙ: σει 

ιαΙνατ Ι:εΠ νεἔνἰτηἰ, ΜΚ ::ε::: τα:·τοι:ιαΚ α' Βα::Η:οι. 
να:: εεετ, :ιπἱάὅτι θθ,ΟΟθ Παπ:: εμ:: Ι:ενόε Νεα:: α' 
Ι:οτ:::α::νιό:ιαΚ. Αι ε:::Βε:εΙ:ετ α” ρό::ιΙ:ει ρό::ιιεΙ Κε!! 
ΚαΡεεοΙ:::. 

,,Ηα ΜΙ:ϋτ:Ι:, ΙιοΒ·ν α, Εο::::α:ινιό' εε αΙΙ:ο::::α:η 
ιόΙ‹' τατειαἰ α' ἀἰεεοητόιαετόΙ εΠεει:ιεΙ: ια:·να, ΓεΙ Ιε 
Ι:ει 6Ι:ετ :::ε::ιε::: αιο:: εεΙ:ϋ αΙόΙ, Ι:ο8·ν Ιε::ιο:ιάα::αΙι 
αι ί:ιε:εεε:·όΙ." 

Μοετ πια: α' :ιπόἀοεἱταεἱ ειΠάιεΙ::ε: 

Ι. ()ιί:::. Α” Βα:ιΚ' ΚἱνἐιΙτεα€α:·όΙ. 

Ι. ΟιἱΒΙ:. Α' Βα::Ιδ Ηνα!τεεΒα αι αΙαρτϋ:·νό::ν,Χν. 
ειΠεΙ:όΒε:ι Ι:::ϋιόττ Ι:ατα:::αΡο:ι ω: ::ιε8 '25 όντε :εεε 
:ινιιῇτατἰΙε. 

*° Ε' ειετ:::: α' Βα::Ι:' ΒἱνεΙτεα€α Ιώτ έν :Μήνα (εερτ. 
'28. ΗΜ.) ::ιε8ειϋ::ε::όϋ, άε 184Ο-Βε:: ύ]:·α :::ε8::νι:5 
:Με Ι8θΊ-ἱΒ, ::ή:ιεΙ: αΙΕαΙυ:αναΙ α' Γ:α::Ι: Κα:::αταΗ:α:: 
ε:·::εΙεεε εε ΐο::τοε ΒαηΒίἰἔνἱ νἱτατΕοιαεοΚατ να::ιατα::Κ, 
Ι:α:ιε::: :ε::ιεηνϋαΙ: εεαΙ: Βόιό::Βόεϋ:: ναϊόει:Ιτ. 

 

Η) Ρ. ο. εοι·τεεΒο::, ροΝιι€όΙΞ ΙώΙεεϋ:ι, :ιἀροἱνἱ ΕϋΙεεϋ:ι 'ε α, Ε· Η 

ι 
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Π. Οπίιιι. Α' Μαιο ΜΗ: έ3έι·6Ι. έα απ Μι σαπ 
ταιέ!εοΙετό!. 

Σ. δ.. Α." Ιιαπιθ τὅΚέῇα (α' ται·ταΙέΙιοαοάα παπι απα 
πιιτνα) 45 τιιιΙΙιότόΙ 90 πιἱΠἱό Γταπατα πϋναΙταιιΕ, έα 
45,θΟΟ α] τέαπνέπγ ΙιοααατιατἱΚ Μ. 

έ. Α' νΙΙΙ-Πε αταιιαι:ι από; ΙτόνατΚαπόΙαα πιόάοαιιΙ: 
Απ ένι οαπιαΙέΙε αΠαιιά Και; τέαπιιέιι: α) θ 0/0-ΒϋΙ α,τέαπ 
νέπγαΙι' πένέτταιτέτα, ό) α' ταπιιιπαταάό πγατααέα, και 
!ιατπιακιαΙιόΙ, απ αΠκαΙτ τέαπνέιιααΒτα α8γαιιΙϋΙαὅ ΙΒΙ 
οαπανα. Απ αιαΙιόΙ ια πια8ιιιαταάό ααγ Ιιατιπαά ίο8 ααα 
ΡαπαααΚ ιαττα!έΜϋΙςέϋΙ Γοτάιττατπι; πιαΠΥαι: 

5. α' 1)8.1ιΙα α” ΙιαΙγαπ αἱ, α' πιιπτ ]οΙιΙιιιαΙι Ιαήα 
θα Α' ιατταιέΜϋΚέιιαΕ Β 'νο-αει οταπαΒΡαΡιτοαοΗια να 

τέαα ταΙιαι: ιπαΒαπϋπτ. 

ΙΙΙ. Οπἰπι. Α' Ιιαπιι' Ι‹απαΙπιέιιγέτϋΙ. 

"' Α' θ-θ απιικΚαΚ απ αΙαρτϋτνέπτ' ΧΙΙΙ. ΜΙ. Χνιι. 
απἱΗιαἱναΙ ααγαππαιι, αποπ ιατιιΙέΙΩκαι, Ιιο.<.τγ 8 τα€απαι; 
α'·ἴὅαάόαπαἀϋπ ΕΜΗ Και! νέΙααπιαπι. 

10. Α' ΒαπΙε' τπιπάαποπ ίι"αιπαιτ ι€απ8ατέιαέιτ, :πιτ 
απ αΙαιιτότνέι:ιγ (ΧΧι-ΧΧνι.) α' Ι:ϋπέΡΡοπτι ναΙααπτ 
τιιαπιτπαΙε τααπ Ιιόι:αΙαααέα·ινέ, -- απαιτώ α' ίταιιΕΙιοπ, 
Βατιιιια' Ιτοτιπαπππόια ἰοἔφῇα €γαΙιοτοΙιιί 

Π. Α* ΙιοτπιαπΥπόιιαΙς Και: ΙιαΙδιατι:ααα Ματιά, τα 
απ αιταΙα ταα]οΙι τιιι:ιέιπαπάό ιπϋΚϋάέααΚατ "ακοτο1ιαα. 
()πίιιιόΙ:: αΙαϋ έα πιέιαοάιΙι αΙΕοτιιιαπΥπό. 

Απ αΙΙ:οτιπαπΥπόΚ ΜπαναπτατέαϋΙθ αοταΒατι τα!ιααι 
πι α, ΚοτπιαπΥπόΚ' τἰαπτέι:, Ιιἱαπγπααα', τανιιΙΙέτα', πιω· 
ΒαταΒ·αέΒα, ααατέΒαπ. 

Π. Α· ΙωτιιιαπΥπότ έα Και; Ιια!γαττααέτ α' οαααπατ 
(πιοατ α' απαιγ) παναπαπάι Μ. 

` .ι:ι.-_ _ 
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13. Μἱε1ὅτ0. ΗνωειΙωάπι ΙόΡπέιιε1ί, ει' 1ιοτπιέιηιό 
Μττιιιτειαι:ιά]ει 100 ΒειιαΕτόεινόηγ-Β1ττοΚέιτ; 82 811εοπτιίπη 
Ζώα' πιἱηἀειιὶΚο 50-50 τόεινόηγότ.. 

14. Α' ΚοτιπέιηιόπιειΕ όε ΙιεΙΥεττοεεἱιιεΙ: ιΠινει Ιο 
ειιά, 1ιοιι3]ο1: τ:ιττοιό να” αΙἐἱτέιευΗωΙ εΙΙ:Μ;οττ ΙενοΙετ 
ιἰἱεοοιπόιωτώ ει' Β:ιιιΙωά1. 

15. Α' 1ιοτπιέημό ει'ΒεπιΜό1όνειιΜιιτθΟ,ΟΟθΐταπο 
τἱειτο1ἐτἀῇτ ΜΡ , ει εΙΕοτωέιιηιό1:' ο8δάΚε ε8711ιο 
80,ΟΟΟ 1τωιε:οτ. ' 

* ΕΖεπι 1όνϋ1 πκΞ8 ειέι11έιει, Βύιοι·οπετ, 1ϊ1τέετ, έε νἰ 
ΜΒΜιετ 18 Μιριάπ1‹ ει' 11επ11αό1. 

1θ. Α' Ιιοτπιπωμό 118 εΙΙιοι·ιπόπιμό ει' οεάειέιτ' (Ιά 
τεΞι1γ”) Ια-πόΒε Μια τεειιιοΒ 1ο 'ε ει' τ. 

Α' 1Ί-1ι ει” Ιώπωιέιοε' π1ϋΚϋάόεώτόΙ πό!) ωεΙΙΥεΙ‹, 
ε: 18ειι€πτέε' νόΙτοιόεάνε1 ο1ιοιοττ Κϋ16ιιΒεόΒεπι ΕΝΠ, 
ιιΒγειιαειιοΚ, ει' πιἱ1ι :ιι εΙειρτ.ϋτνέπγοΚΒεπι. 

18. Α' 15 το8επε 65 3 οεκιεοι· Μ; ν:31εειτω:Μητει 
οει111ι, πιο11γε1ε ει' ΒεηΕωἰνε1οτεΕτε 1εϋ1ϋπιΕϋ16η ί18γε1 
3οιιοΙ:. Ειε1:: 

Α' ἀἱεοοιιτὁιἐεἰ νε5Ιαειτωέικη. 
Α' ΒετιΒῇεἔγἰ νέι1εειτω6η. 
Α' 1κδιιγν έε τέιτοιειἰ νέι1ειει€τπαϊιη. 
Α' Ρόπιιώτὶ νά!εειτπυέιηΥ. ° 
Αι οτειέι€οε Κἰτιοετεὶττε1ἰ ήειοτηο1αιτ 11181:6 

νι5Ιοε:.τωίιιιγ, 11ο! ΙοΒειΙιὶΒΒ 1ιότ :ιάόειεόϋπεΕ ὶε Με!! Ιοτιτιἰ· 

Α' 1ιοτιπέιτιμ6' πιίί1ιόάόειο1: 
19. Μἱιιἀοιι ΒετοεΕεἀϋἰ ΡειΡίτοεπ οειιΡέιιοε:1Ε ει' 

1εϋιωπέιοε, ει]έιπΙετά:α 'ε ει' Ιιοτιιιάτιγιό' ἴοτιιπι1ἰε 1ιο1Σ· 
ΒοηΒοΒγτέιτει Ιε1ιι-:τ ᾶἱεοοιιτόιιιὶ. 1 ° 

Α' 1:αιιΕισέι! ειοΙΒΜό εΒχόηε1ι' Μπενειόεε 'ο εΙΒο 
οεέιτάεει ε1ωω ΒγειΕοτοΙτετἱΙ‹. 

1 
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6 68γ6άϋΙ Η 6116. ει' ΜΜΕ, τι6ν6Βειι πιἱπιὰ6:ι :Μπιτ 
6ε 68Υειιι16πητ; π' τότν6ιιγ6ε πι16ΒΜν6εοΕ 291'88θΧ188ιε 
ιι6ν6Βωι, ει' ΡθΙ'ΕΟΙΥΠΠ22801€ ει' Ιιοι·πιέιιι)πό' πιον6Β6η 
Φ.ϋττ6ιιιι6Ε; δ Με. Μέι ει' Ι6ν6Ι626ε6Ιωτ; οεειΒιι€μπ ώ: 
Β6ιι, νειΙειωἱητ ει' ΙιάταεἱτἐεοΕὸειτι 66 ηγιι€τειινάπγοΚΒειπ 
ἰε_, πιει86τ Ι181ΥΘΈϊθ50ϋ78ι ΒἱΡότόΙτατΙιειςῇει. 

Α' Κοτπι6πιμό 6Ικιό1ι6Ι πιἰιιά ει' ΙιϋιτειιιἐοεΒαιι,πιἰκιἀ 
ει' νείιΙαειτω6ιιγοΕΒοη; 6 αΙΜτ6εει ιι6ΙΙιϋΙ εεπιπιἰ Μι 
τά1°022Μ20Ι: παπι επο.Βειά Ύό€ΓθΙ13]ἰᾶΙ1ἱ; " ει' ΒειιιΙιοτ ΠΙΘ 
τϋ ΐ.ϋΓνέ5Ι1]81€8ί1, ει” τοπιάε2ειΒ6εοΙιειτ, ει' Ιώιτε.τώ.οε' 
Μιώτοιειιἱτ ΒΒ'ό8Ζ ΏθήθΕ18ΙΙΙ16](ΒθΠ ν6€τ6Ιιει]τατ]ει. 

20. Αι ειΙΚοτω6κιμόΙ‹ ἰε 11815'θί ίο8ΙειΙπει]ε 68 ειει° 
νειΖωιΕ ει' Ι:ϋετακιέιοεΙπιπ. 

ε, Η 

@ο 

Π. (Μπι. Α: οι·6268ταιιι$οε' ήπιο ει' ΒεπιΙετει 
πωπω, 6ε έτειΗιιιοε τ6ιιά6Πιο:686Ε. 

21. Αι 01°82ύ.8ΜΙ1έι08, ει, Ρ6ταϋ8)ΜΜετοτ' ΒΙΚΉΠ26.· 
Μ”, 8ΙΜΕ8.Π62]Δ α' ΜιιιΕοτ ἰΒειΖΒειτό τότν6τιγ6Ιι'6ε 1·επά 
επειΒ6εοΙε' ιιι68ει686ε6τ, 6ε Β6ΙΙ:6261686Β6η εΙϋίοτάαΠπει 
τό θΕΥθΙ1ΒόΒΙ15688Εθί. 

Π8γειι:ιο66Ιι ει οτειέι€τειιι6οε πιοπά Η ν68- 68 το 
ν6ΒΒ νἱΙι6τΙ6:ι ἱτ6Ι6τ6τ -- ει' ΜΜΕ 6ε ΕϋΖτειτιἑιοε'τει€_ῇαἰ, 
Π5Ζή(·ή_, να” Ω8Β1όἀθἱ ]:ϋπ πιἱηἀοιι ΡοΙΒἑιτΒῇοΒἰ ΕΜΜ 
τ6ετ, Β6ἴοΘΙειΙνει ει' ΚέιτροτΙ:ΞιεΙ. 65 ΙιειωειτοΙιατ, ναΙειωἱπιτ 
ει' ωίΠιόά686ΜϋΙί εΙωοιάΜϊετ, ΜΗ 02018 ΙΙ1888Ζϋ.Ι1ί8· 
τ686τ ἱΠιειὅΙ6€. - Α 

Μἰτιᾶ6η πιάε Ε6τά6ε6]: ει: ὶΙΙ6ιὅ τϋτν6ιηε26Ε6Ε 
816Βο νἱτιπη6Ε. - ” ν 

22. Α' τειιάειειΒ6εοΕ :β οεέιειάι·' Ι18ΙΥΒΒΒ88Υά88 Μία 
τεήεειτ6τη6Ε. 

28. Α' 24 Βετπιἱπαἱἱ ΧΙ-ἰΙι 6νἰ τϋτν6ιιγ 58ιθΙΙΙΒ8 
:Μια πιπόὰοεἰιοττ Τό528Πϋθ11 οιιιτόυτα ἰε 6τν6κιγοε Μ”. 



····· δεί) 

Ποεειαε νειΙόΙι ει, τεπάει:ιΜεοΙθ εΙϋπιΜεέιπαπ, ‹Ιε 
παπι νόΙτωπ ἱειπεττετἑεὁΙιοτ οιόΙωΙειτιπει!ι σειι1ε επόττ ἱε, 
ποθ! ειετΕεειτοτόπϋΕϋπ τπἱπἀεπ ΕοτοΕ,Ιοέ>;π:ηΠοΒΒ πά 
π1ἰπἱεττπτἱνπ1π αιΙεπτυπώιιώι ϋἔγεε Εεεε ΙεὶτειἱΙι; ,ε πό. 
ΙιιπΙε , ει ίμια: πιοΒνεΙνει , ΜνάΙόΙ:α8 ε: πὶέιπγιἰΙ‹ πω: 
:ιππχἰ ειοτποτυι τειππειτΑΜε ταππεἱτ. 

Α, ΜΜΕ πωπω τϋτιόποτεἰ, εΙΒεειΗόεέπεπ δεη-τ 
ν-πεεεϋ1ι Ιπ-ιΙειιιιιιΙ. Μ) 

ΕΒγ Βηοππεπειπ 1808-Βειπ τπκή. 18-Κέιπ ΗΜ Μπ 
άεΙετ, ΙώνετΕπιτύποπ, ει, ΙπιπΕ, πιπτοΙετώπε1: ι1]ειΒΒ τοι· 
3οάοΙππετ ὶἔγοΕοιτεΕ πἀπἰ, ,ε ππο8πειταΙππειέΚ, ει, Έ6ΒΒ 
νἰἀόΜ νέιτοεοΕΒειπ εεΒόάοΒοτ πΙὶἰιπἱ. Βεπι€πχΙεττόΙι, 
1108)! ΜΥπι «ποπ ιπόάάειΙ 08έ8Ζ ΓτεπΕποππεπ Βιμ;; 
ΜιτπειήΜι , όε Ι.)·οππειπ, Βοποπποπ, ΜΙΙοποπ ἀἰεοοπτό 
Ζω ΙπνπτειΙοΙππ έιΙΙποτιειΕ. ΕΖεπ νΑτοεοΕΒεΙἱ &ετεεΙζε 

όϋΙε πεειππΙιτει ΪοτἀἰτΜι ει, ἀἱεοοπτόιἀεἰ ΚόπδΓε1ιπετ, άο 
ει, 3οΒγοΚ, Ρόπι ωξιωπ Κετἱπἔτειἐεο πατώ εἰΙωτϋΙτ. 
Αιο1ε, ο., ΒἱΕπεΚ πάτέιΕ, πειπ τπάτύΙε :πάεοΠωΙ πέτα 
8)·ειπέπτ εΙνι-Ξτετπἱ, ,ε κάττό!ι π, Ρέπιτέιτποι ΒενἐΙτειτπἱ. 
Ι.εΒ·τϋΒΒτοπιεπτεΙι ιπέ·8 Ι.ΥοπΙπιπ, άε Μ; εαπ ἱπἀιιΙ 
ίοτ86επει Β πιπΙΙίόπέι! τϋΒΒ; όε ει, ΒενΜτάεοΕ, ίεάοιόεό 
το ότόΚΙώ εμππδά Ιιόειρέππ ΙωΙΙετι π, π1:·πειπ τειτωπἰ, 
πο8γ ει, ιπἰ ,1εἔγ ειοπ ό8ινοΒ ΐεΙοι0: Γοτδοττ, Κειιπειι]π 
ει, ΙιἱνειωΙ, ΙεϋΙιεόἔοἰτο εαπ νοΙι ε!όΒ·. Μἱπά ειοπ νΜ6 
Η πίνετε!οΙαιτ Ιιενέε έν ιπιιΙνει πειάι·έιΙε. ω) 

 

δ!) ΚἰπεΙι εΙ6:κΜεάτ ΜοπΙΜπ "από οι ἐνεπΒἱιιτἱ, ,,οστπρω πεπ 
άπ,Ίεπε! ΒοικΙοεαπ 6εε2επειεοπΙΝέ. . 

65. οε:ιΚπωπ Βοεπιπω ιππΙειτεέε οΙνειεπἰ, π1Πιέρ ἱὅγεΕειἐποΙι πι 
1809- 134 Οοιπρτε ι·επάιι1ώεπ ει, ι·έεινέπγεεεΕετ ει, Β6Η.›απ 
ΙιοΕ, άΙΙ:ιΡοήιι ίι·άπε ΜΖωωπ, έιπἱτπἰ, οεαΙιιἱ ε€γ Μόνα!. μ· Να 
ροΙεοπ, ιπὶπιποξΠ ;ι,ππἱπ Ρει·ειποεοΠ. ]όΙ ρειιπποεοΗπ, ,ε παππ 
οεο!ατἰ ΞϋΒΒπγἱι·ε έίΒπτϋ,ΙΙ.οΕ ἰε, νέἔι·ε Μνέωπ “Η @ΜΗ-ϊ ῇ8.. 

·- ιπει·πἱ, - ιπέ»; 1814-ποπ :ιι ιιΪεΕοι·ἱ Εοι·πιόπ;πό πωπω π, ιΙοΙοἔ, 
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·-$8Ι·· 

ΚιιΙϋπόα ια!απέα απ - πιοπιιῇα δα): - πο” 
Ἑταπὶιιιοιιἰιαπ α, Ιιαπιιιααγ αααΙι Ρατιπαιιαπ ω, ΙιοΙοτι 
ΛπαΙιαΙιαπ έα ΒοοιιαΙιαπ ιπιπάαπ νατοαπαΙ‹ ναπ ΙιαπΙτια, 
ιιιαΙΙ)·παΙι ιααγαι α) νατοαΙιαπ 'α νιιιέιιέιι Μαιο ααπΚό 
πϋΙ αποΙΒα|παΙα. ΜέΒ α' ταέΡαταποαοΙι: τοΙδιαπιιι αααι€πα 
ταΕ”ΙαοταΙιαπ ία νοΙιαΙι οι1γιειτα πωσ πιαατέΚ, πο! αα 
αι€παταΗεαΙ ααπιπιἱτ ααπι Ια!ιατατι: νααατΙαπι , Ιιαιιαπι 
αααΙι ακιό, νααγ παω Ιιααποπιιέι·, Ηπατέαατα Ιιααππαι 
απ. Παγαπαπέτα ΓταπΗιοπιιαΕ Ρέππίοτ8ααατα ότόΚΚέ 
ιαι›α έταπ-ια ΚαΠ, πιιπτ Απαιιαπα]α; ιααγϋΙα ιιοπέι, ΙιοΒγ 
απ ιΡατναΠαΙαιοΙε αααΙαπαιπ αποιι αταπγιιαιι €γέταιιιιαΙα 
στι, πιπιι πι. ω) 

Α' αΡαπγοι έα οτοαπ ιιιιΒοτιιΙε αΙαιτ α" ιιαπια ιαπιέι: 
ιιέπια!απ νοΙτ, α' ιιοτιιιαπγπαιι ικίιΙϋπιέΙα αιαΙιοΙάιαπ αιο 
Ιαααππι Μπα αειόπααι παιιαταιναπαοΙττα, πια1σ;ι ααιιιιααπ 
ΕιπααταταπέιιιιιαΕτα; πια1ά'πιαδιπτ, ιπιάϋπ απ οταπιι€ικό 
ταιαπνέιιγαΙι' ατίοΙΧαιιια ααϋιιΙααιιιιι Ιιαπάαιτ α' ΙιαιιΙατα 
τααΡαταπααοιιαΕ, πο” νααατοιΙαπ ΙιαΙϋΙϋΙ‹. Μπα απαΙι 
πια8ιπτ ιιΒγ ιπαανιααιτέ!ι, ποιοι 1814-Βαπ, α' απϋναταέ 
ΒαααΙέ Ιιαπ)·οιπιιΙααοΙιοτ, ιααγαι έα ιατιοπιιααι 40 πιιΠιό 
ναΙ ΙιαΙαιιαΕ ιιιααΙτέαπρέππταται έα Ρέππα ιαΙιαιό έπα 
]ιαιτ. Ναπι ααιιιια ταιιαι, ιιοΒγ ιαπιιατ Ι8-απ, ιπιι:Ιϋπ α' 
1παΒιιαιιαιτ ]αΒαιιιτιοΕοαοΙτ αατα88αιτοΙιαπαπαΙι ναΙταιπἰ, 
α' Βαπια, ιιααπιπτα ιιπατέααιτ παπι απϋπι:ατέ ια πια€ απέ 
-απαπ, «ια ναΙταααιτ παριαΙιαπ ααα!ι 5ΟΟ,ΟΟΟ ιταπατα απο· 
πω, ,α απ), αιιι!ιατπαιι 1000 ΐταποοα ια8ΥπέΙ ιοΒιιατ 

ί8:ιπι έΠααέι, 'α ααγαπαι·αιπιπιι ει' Βοι·ιπαπγπαιι @τι ἱαποπγιι έα απ 
ιιιι:έπαιαι: αααΕπαπι ιιιιιιιαι.6 αΙ‹ΙοπατοΙιαι; πγιΙταιι ίαΙϊαιτέ. 

66) Επι δ” 182δ-Ιιαπ πω, ‹Ια α' Ιιαπιηααγαιιι6!ι όνα!ιοι!έα ιπέ[; 
!842-ι·α-ια ίϋπιπ:ιτ:ιιΠ; α, ίι·απΙιοΕπαΙ. [ιατίιιια α' ιπαιιωιιι 
Ιαειιιαιιιι Οοπιιιια ι·απαιιιέΒαπ ραπααπό|,ιιοΒγ νιάέΕτα α' ιιέπιπια 
τόπαΙι ΒπαΩαπάό ιααγαιι: παπι νιαπΠι, !ιαπαιπ αααιι α'πέντα ποπ 
ιιιααιθ.ιπαπγοΠιοπ ιατήαΚ ιπααιιιιαι. 
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πειιπ νι11τε. ΜεΒΙιενι-:εἱτό ἀἰεοοτιτόἰτ ίε; Γε11ιο]τίι πιέππ-:ΙΙ)= 
ΒἰτεΙι-:ιόεοἱ:; τωκοιι πιιἰπτεἔΥ 8 πιἱΙΙὶόιηἱ οτει:18Κϋτε 
1εινόιητ ο1ειάοττ; 1€8 Ιὶιοτόεεἱτ ΓοΒτιιειτἰιιεΒειι εΒβόειεια 
Μάτσα τό1·τει1 'ε. ει1ιάτωοΠΥ 68ΖΥ8818 11ιε81ωιάέ. 

Μἰἀὅπ ΡΑτὶιετ ιωιττἱιιε' νό;;1πι οεττοιιιοΙΜΕ, ει' ΜΜΕ 
εΒγετΙειι ε” 3ε€γότ εαπ νοη&οάοττ 138νέ118111; Ρόκα 
τότειὶ ΠΥ11:Υ8. νο1τει1ε, 78 επι :5%·ιι1ι' άϋτ8·έσε 1ώΖέ τι-ι11ότο1ί 
Ρωι€όεε νοὅγἰὶ1τ. $ότ επ τερεειω1έι1ε, Βοξ” ποπ ΡΗ 
1ειπιπιτΒαπ ΙιενεεεΒΒεπι β0.τε1: νάΙπειτπι1, πιἰιπ ιιιέιεειοι· 
τοιιἀειετἱιιτ. $ο1ι οΒγεϊκι, ει' νά1·οε' τοΙπιιαέιεεειΙ1 πιοΒ·νό 
το1ό!;ϋ1 1ό1νόιι, 'ε 1111πιτ1οιι εεεττο 2.9 ΒειιιΕ- έα τέτοιέι-β 
Βε1ἰ νά!τοΙδ ειἰΜτὰ έννόηγοεεόΒόΒεη Βἱινέιη, Ρόπιιότ 
3ο87εΕΕό νό1τά, Μο” 1:ϋητηοΒΒοη ο1τε]τ1ιεεεε; ει”1πιπι1ε 
ΡεπΗ8 πιάε-τέειτόΙ άιιΜετό1 %1τόβου, 1ιὁτε1οιτετέεεἱτὅ1 
τἰεπιιΙηἰ 'ε ΒόειΡόπιέτ61 ωειιεΙα-:άπἱ Ηνέιηνει, Βιετόεώτ 
τεί11ότοΕΒειια τοττε. 8οΙαιτ Μττει1ι ειοπιοτΕοιἰκιἰ, 1ιοΒ·γ ει, 
ΜΒιετ.εττ ειιπωιάΚοτ ε:ϋετΒοη ΒόιιτοΙοη1ττοττε1ε άβατ 

ο2ο1τή. 

Α) πιέ150€111; ΒοηοπιιιιΜεΙιοτ Ιπιεοπι1ό πιόάοιι ΙΜ”. 
861: ει' Ρόυινοτό1ιάι εειπ ωάω :ιι οκ ϋτἰιεττο Ιετοτ.τ 
πω”, όε ειϋετ τέιάειΜττ ει' ηγιι€τατνάτη:ήτ ΒεΙιεΡιιὶ. 
11108 ΜΙ! ναΠειπἰ: 11ο” ΓτειιιΙάιοκιΒειτι ει' 1ιἰτοΙ ετϋε "ό 
Βοι·ετ Βοιάειτ νετιιἱ. 

1818-1πιπι ει' Βειιι1ι' ό11έιεει οι νοΙτ: 

Α1αρτό1ιο . . . . . . . . . θΟ,θΟΟ,ΟΟΟ 1τωιο. 
'Ι'ε.τωΙό1:τέ$Βο (πω: οι οειωΙόΙιοΕΒόΙ 

1τιίιιι1επι οάιΠ8 1οΓοΙδη; όνεΙὡειι 11έιτ- . 
τη ηηρ;;; φάω) . .απ . . . . 21,θ00,000 ·-·· 

ϋεινεεετι 111,θθ0,000 ···· 
( 4,4Β4,ΟΟθ εΙ..(`ιπ.) 

-ει.3-..-Ν κ ` <11-Α< ~ ω' *Δ 
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Κ6ν6τ6Ι: 

Οτειέη;-ΚϋτοΙ6ιν6ηγ6ΚΒ6π . . . Β3,5ΟΟ,ΟΟΟ Πωσ. 
Ήεε2εινέιε6τΙοιτ εει36τ Τἐ8ΖΨόΙ1ΪΒἰΒ8Π 26,5ΟΟ,000 - 
ΙΒΜ.!επι @Μπα (Βάια 862.) . . . 4,θθθ,ΟΟθ - 
ΚαπιεποΙό Μποετ6:·οι6άιιΙ6Ηοωι . . 2θ,θθθ,ΟΟθ -· 
Κ6ε:Ρ6ηιΒ6η 'ε Ι‹6τ6εΙιι:ὰϋἰ 18νθιθ16 

Μπι, ΙΙΙΒι178ΙΕ ἀἰεοοητόιεὶε πω” ΐο 
ΙΧό82άΙ11Πί18 ν686ττ ι6το26]έιΒοη Ιο 
τ6ν6Ιε . . . . . . . . . . 22,ΒΟ0,ΟΟθ - 

12.22. 

| ὅεινεεεπι ΙΙΙ,θθο,θΟθ - 

Τα π· τ ο ι ἱ Ε: 

Ρ0Γ8έ.8Ι18Η 388)'81€ΒΘΠ . . . . . ΤΟ,ΟΟΟ,θΟΟ Μπι:: 
ο ο η ο ο ο ο ι "-" 

δεινεεεπ 9Ο,ΟΟΟ,ΟΟΟ - 
ΜΟΠΥ 038ΖΥ88' τ6τω6ε26τεεωα ιιιατειΙει:ι νἑιΙτοιὶΙ‹ι. 
Α' ἀἰεοοιιτὸιοττ Ι6νοΙ6Ιι' όε:ν6€6ε 6ττ6Ι‹6 6νοκιΜπιτ 

Β - 900 πιἱΙΙἱότ τ6ειοιπ. 

Α' ΒοιιτΒοηοΙθ Υἰ88Ζ8ΕἐΓἱ8, εισΜΒ:-ω Ι. ειΓΗ ττ6-τ 
Ρἑτἱιε' ΒΒΥΠζ 188]01888131)ΒΗΠ1(2Ι'ω:ϊθ.Σϊό1Ε νοΙτ Εοτπι16πι)· 
ιόπω!ε. Βια-πι ε26ρ Η20ϊέ8ϋ ΙιἰνειτειΙ η” ειοΙνει εἰπε 
οιιτο. νοΙτ, ωω·ι πιἱηὰετι ωιπι1ώτ οι ει!Ιιοτω6πηιόΕ πάτ 
26Ιε, 'ε Ι.:ιί`ίἱττ6 πιοι11 νεα εεωτιιἱ Ει6τ6ετ. ΙΙΙ), Ρ6Ιά6τ 828· 
16ττ Νοε:Ιε6ι· ἰε πάσι!. νοΙη 66 ιιτ6ιιιιΕ ε6ι1Μεοπι 
Εόν6ττο. ΒΒΪἩΠΒ·ΙΙΒΙΕΙΙ1ἱΙΙΗΩΙΙΠΒΙ°Μ1Εϋ!78Π18]Ε ν6Ιοπ16πη 
ωΒ'88ΐ.18118ό88_. 'ε ε: ει' ιι6η16ε Μι , ΠΙΘΠ78]. ει' Ι18Ι1128ί2, 
3ο8αἰ ι116Π6ττ νἰνοττ, Βαειοιι6τά6Ιιτ6Ι6πο686τ Ι16ιι6ι·Βο 
ιιγοπιέιΕ ει” πιἰιιὶετοτἰιιυί “επική «Πότε, 68 6ΡτἰΙὶεΒεπ 
1819 θειιιΠΔ Ο66ιειἱ Ι'Η.Π'ΟΖθ8Π81€. Η Ν8.ΡΟΙθΟΧ1 Μαι: 
Ρ6πιιϋΒ·γ πιἱιιἰετει· νοΙτ, Ιι6ΙΙε. Μάρτ ειὰιιἰει. 8Ζθ8όΙ17 
ΕειΈΗττε! σ” πιέε ἀγπειειἱει ω6€ ΜπιιοιοεΙπω ιι16€τ6η. 
ι:ιοΙτειι6; άι: 



-εει_ 

ὶπιΡεινἱᾶιιιπ Ι,ει·ιεπεπι ι·ιιιπειε , 
,ε ιπει εΒ·γ ειι]ετ πωπω 1ιοι·ιπεπδιοιξ Μ) 

Ι82θ-Βεπ ει, παώ( τει·τειιόΚε 22 πιιΙΙἱότε πέι€οττ. Α, 
τετεειειι€, πιεΙΙ), πιει· τόΒότει ειπε ει επε·εάεΙιπει, !ιο8)ι 
052Π18882ι ί,81 1°όεινό1178εθι 14ϋιΙ:, :Ποπ άνθη @ΜΜΜ 
Με τόιινόπγ, πγοιπέιπ Βιιοπδιοε ΜΙώτόεεΕ Κέιπ ωσε 
πγει·έ, ,ε π, 1ιόιϋπεε€, Ι·ιοιόΒεπ Ιενό θ,,!,9θθ τέεινόπγ 
Μπι 13,58θ,θΟΟ Ι,ι·ιιποοι; Μοειτιέπειε , πιἱειειιἱπτ ιπιπάεπ 
τόεινόιιγι·ε 200 Ι,ι·πιπε (20"/0) ωστε; ιιιάπινε!ό, πο” ει, 
1°επάεε οειωι!όΙι ει, ιι·ιεΙΙεττ Επι”. 

Α, ΜΜΕ, Ι:ϋΙτεόΒει πιιπτεεΠ 88Ο,ΟΟθ ίι·επτ:τιι πισω 
τε]: (1828-Βιιπ, ι δη ειει·ιπτ); ε., τἰειτεΙι εε ι:εε1όάεΕ, 
ειιππιι 190, ΜΙεπεΙε ω ΒιοιόεϋΙι 55Ο,θΟΟ Ι,ι·ειπο. Αι 
18θ4-Βεπ Ειοειτειπάό θί)Οθ τέεινόπγπϋΙ ππεδπιει·ειάό ι·όειι: 
εεγ πγιι€ΡόπιτϋΙιε, εΙειριώεετε Ιιειτέιι·ιεΙ: ε, τἰειτεΕ, όε 
οειιΙειιιιιΕ, ειιιπιει·ει. ΕΙιπει 3ιιι·ιιΙ πιοΙτει ει, ΒιετόεεωιόΙ 
-έπεπΙιιπι εΠιιιιιιπάό 20/0. 

Α, ΒιιπΙι, ΙιόειΡε-ἔπιότ οι, 88.86.,2 ΡεΙότειε. ιιΙειιτι Ριπ 
οιέ:ΙιΙιεπ Ιιοι·άόΙιΙιεπ τεττῇεΙ:. Ειεπ ΡιιΙοπιτ ιπόΒ ΧΙν-Ιι 
Ι.ει_ιοε όριττεττω νοΙτ π, ΤοιιΙοιιει ε;ι·όί,, (ει, 1ςιω158 τετπιό 
ειετεε πεί) ειιιιιιιιτε. Α, ΡἰπειὲΕ πιι€)·οπ ειιΙέιι·άιιΙ όΡἰτ 
νἐΙ‹, τϋιτϋΙ εε εοΙι ιπειε νιειεΙδιοΙε εΙΙεπ πετοι·εεΒοειι 
τοπεΙ:. Μἱπἀεπ πδάΙειεειτ τϋιπότι: Ιεϋί,εΙι·ειΙώεεεΙ Βα:ιιι€ει 
οεο!τεΙι, οειιΙ: εεγετ Ιιεεγνιέιπ πιοΒι Μιτ-εΙεΙώειπ, πιεΙΙ)ιεπ 
ει; ει, Ρόπιτ, πιιπτ εΒχ ιιΕπέιπόΙ, οειΒιιπ, πιέιΙΙιειι ΙιιιιιέιΙ: 
εε ει·εειπΙι. - 

δε), επ πιοπάμι, πο" ὅ πεπι πιώ! ει εΙΙεπεό8ιόΙ 
!,όΙ, ει, Η ε., ΡιποιεΙιοΙτ., νιιετει8 πιω Βει·οπιπετπε, 

 

θ?) Ιειιιει·ιετέεότ ΗΜ Κονιιοε ΕάειΙό ΒιιιιΙει·ο!ι έι·τεΚειέεόΒεπ. Μοπ 
(μπω: ει” πιοπάεπι πειιι ιιΚει·ιιπΙι, ι6ΙΙεπει ιτόΙεπιπΙι ι-ιιειι ιπ 
0.έιειι·6Ι“επΙΙοεέιπΕόιοΙ Ιειεεέ ο! Μαιο. Μι ΙιϋΙϋπϋεεπ ει, σ.Ιειπο 
ει·ιιτἱοιιἰ ,ε ιιΙτιιΜΒ:ιιι ρυΒιισορροΙΜοειι εΙνειεπειι ε, ΡέιιιϋέγιεΗιε!ι 
ιενει·όεάτ εο!ιε εεπι Ρέι·τοΙΙιιιήιιΙω ° 

.-..-1 __,-ε .. ζ - --Α...-.` 
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Βατιεπι ΑΜΠ, ει' ΜΜΕ από όε Ρατεποε "τι ει' ωπΕύ. 
Μιιι, ητα86τιαΚ ει' ΚύτπιΥἰΙιἱεοπ έιτ ιηἱιτεττιἱ Ματ; 'ε 
:Με ει' Κόνετ.Κοιόετ ΜΜΜ Η ΒοΙὅΙε: 11οε)· ΜΕΑΒΒ εισ 
τετιιε εΒχ Βι1Ιω ερπό ΒεπιΕοτ, ει' Κοτιπέιητό! ε8όειοπ 
ίϋ88ε1:ΙετιίΠ, τΙο υδά!νάτι!”οΙμετοττ :πἱνοΙετεἱΙθ ΚότοΙειτο 
τόεόνσΙ. ΠοΒγ πιἰτιά Βεττό ἰΒοιιἱε ῇόΙ εΙΓέι· ο8Υπιέε πμΠ_ 
Με, Νει8γΒτἰτιειιιιιἱει' ΡόΙά6]ει πιιιιτετάα. ..τι 

Μί οΙνειεόἰηΙωι ἰειιιότΙὅΙοἔ οειιΙε που ιόητο_εδΒ·γεΙ 
τετ]ϋΙ‹, Μο” ε” πιο" ἱιιτόιετ ἰε, πιἱτιτ πιω: Μιεοπωσ 
πυϋεΙ‹, οεειΙι α” ΡόπιιεεεΒ' Βονοτὅ ιὅἰκὁἱπεΙ Μιπη:ιτοΜεάτ, 
εϋτϋΒΒ ί-01°Βέ18έΠ: εειΒϋι|ἰ; Ιω" Ρόκα', πιω τΜητεΠ 
ΙονοΒόΒόΙ ΙιιιΠό τόΚε' τοτοπιτόεότ, ειπιόΙ ί”ο8να· τοΡΡειιτ 
ὁεινεἔετ Μνέιπό οτεπΞεοε πό? νό8τεΒιι]τέεέιτ Ι:όΙο νότ 
ιιἰ πισω ΙεΒει; 'ε πιἱἀϋπ ει' Βοτ:Μηγ οιοτι ἰιιτόιοτιϋΙ 
ό]άοιετοΙω.τ Μνέιητ είε πω, πιἰιιό. ειιπηἰειοτ ΙιἰτεΙεΎεω 
ὁἱτόεόνοΙ 'ε ΐετιέιΙΙόεε” νεειόΙΥει€ετόεόνει τόττέιιη 'ε Ιω 
ΒιιΜάτόΙ ΙΙΙ88ΙΠθΙ1“ΠΝπβ ειιέιΙτει! τόττόπιτ, Ιω” ει” Ρόπιι 
Β ο η νοττ ΜάοιετοΙαιτ, ει” ΚότιιγϋΙοτοΚ' ειετοποεόε ίστ 
άιιΙΙ:εϊναΙ, υἔγειιοεεΚ Ρότι:Βε11 τϋΒτϋπ πηεὲτὲτἱτόΙκ. 
Ρότιιτ ωαΙ‹ Ρ ι-έ112 68 ἰρω· τοι·επιι; Καππα! έα 
πιππΙ:α Μέση ε: ει” Ισότ Ρέιιιΐοττάε; πιἱτιιἱοπ 
πιέε έιΙωοάοττ Ρόυιϋέ>Πά οι·όιτιί1 σεει1: αειοΙδεΕδάέε, έε 
ετΙεϋΙοεἱ ρω·ρετιιιιπι πιοΒἰΙο, :Δα-ΜΥ ει' τετπιόειοτιεπΒόΙ 
ΙιἰΚϋειϋΒϋΙνε ΠτοΡὶὲιΙι', ΜτεΙΒατιΚοΕ' ε ΒσΙάοθεά8-τπάο 
πιέιηοΙε' ΙαϊρόΒειι, ει: θα' όε ἱτεΙοπι' βιέιεἱΙε πιισιο]όπ 
ΙιἱεόττΒετἱ Ιό8νέιτΜ' ειἱερἱτἐείιτ. 

Α, ΐτειιΗιοιιἰ ΜΠΕ· ιθμ_μ1)ω ἑὶΙἔιεἐτοΙἰ τιιάόεἱτἐετ 
ει' ,,.!οιιττ1:Π άι-:ε ΠόΒατε'( ΒεεέιΒ!ῇειἰτόΙ ΚόΙοοϋπόειϋ1:: 

,,Α' ΐτετιΚΒοι1ἱ Βειτι!ε' ειέωειάάεα ΗΒΗ-ΜΙ οσειΕ ο8Υ 
Ροτ!όΚ -ΒἰΖοιιγἰτπιἐιιγ ειιοΕΙποι, ιτιοΙΙγοΚ που τω" ἱτι 
ιόιετ:' τοπάειεΙΙοπιότ 6.48 ΒόΙοεεεόΒότ τπηπεἰι]6Ε. Ε'β 
νεάοΙεω ΚενέεεεΙ ΕἰεοΒΒ νοΙτ, πιἱπτ Ι889-Βεπι έε 
ΙΜΟ-Μπι; πιο:: :ιι 1840' νόΒόνο.Ι οΙιεἱΒΒε‹Ιι ϋιότΒε 
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8όεο1ι 111όΒ 1841 οΙεϋ Ι'οΙόΒεπι 18 Μ18€μιάοιτειΕ. Μωά 
ειι:31ω1 ει' ππιἰνοΙοτοΙ‹' τϋωοΒο 1,212 ωἱΙΙἰότε πιοπτ, :τή 
ΒόΙ ει' ΙιετοεΚεἀϋἰ Ιενε1ε1ε' εΠεοοιιτοιέιεπ ΡεὶτἱιεΒεη 888 
πιἱΠἱότ, ει' πιοΒγε1 ειέιω1τό-Βϋτατει1ο1κη81 188 πι1ΗΠότ 
νοει ε!. Μἰ α' Βεπι1ι' Πειτε ]όνεάο1ιηο1τ ἰ11ετἱ, οειτα1ό 
1ςιι1 ε” τόεινέιιΣτο 128 ἴτειτι‹έ εεεττ, πιἱ οε:.ι1ωεω 18"/0τ 
1ιόΡει. 188θ-Βεπι 141/9"/0 νο1τ. Α”Ρἰειοι' τϋΚό!γοε Μπιο 
τετο, 111ἰιιτ εὰἀἱΒ ἱε, Κἱτετειἰ1ι ειΒΒό1, 11ο” ει ἰ€ει€ει 
85568 σειιΡάιι 80,ΟΟ0 ίτωιοπιδά Ιενό1Βεπι οεειΙόκ1οιι πποέ;, 
έεε εΒΒϋ1 ίε 11181' 8,800 1τ:ιτιοοτ πιο81αιΡοττ. - Α' 11.18· 
οοιιτ.όιέε' ]όι:6τεωόηγόπεΕ ΜεοΒΒ 682Ύθ81.1. ΙονοΙε1ιτε 
τοτ]εάβεο ἰε τ18ττϋπιιό. Α"νέ11τό1ι' ΙώιέΡόττεΚε ΙΜΟ-Βου 
151'Τ ίτωιο νοΙτ, 1841-Βεπι 1422 Ηεμιο. Α' τέιτοιι€Βιιιι 
εεγἰΒετ ει' ππἐιεἰΒΒει νοτνο 182 πιἰΠἰό, α' ιτιοΒγώ ει:.ϊιιύ 
τό111νωέι1οΚό1πιπ Τ! πή111ό ΔΙΙοττ. Ειοτι τοιι€ετοΒ πιὶνο 
Ιετε!ιοτ ΒάιπιιΙαιοε Ροπτοεεέι€8α1 όε 14έειει€88ε1 ίοΙΧτειτ. 
3611. Βεο-οιιιΒ. 81-όιι ΡέιτἰιεΙκιπ 41,8Οθ άειτει13 ΙενόΙ' ότ 
τε1ιότ ΒιεττόΙα Με. Π8·γειι ειπε-φ 1'Τ,8ΟΟ,000-το πιστα ει' 
ά1εοοιιιόιεε. Ειο1ι α' Βατι1ιο1ι' τόττόπετο1Βοη Ρ61ά:2ιτ.Ιαπ 
ετϋωιπταινιθπηοΕ. 

,.Α.' Έι·ειοΗιοώ 11εωΙι' οιἱιιῇοἰιιοΕ, ποιά ο1ιοΕΜΕ, 
πιο11χο1: 1αι:1ι1 α' ΙιὶτοΙἰιιιόιετοΙε 1ώιτ ΜνόιεΙοε £εΙ‹ἱιιτετοτ 
ειεύειιιο1ι, ο8γἰΙ+ιο π, 11ο” Βόειρόκιι686Ι εοΙπει εεπι 
Μι€Υ3ει πωι€ό.τ 1:1ϊοΒγεειττ·ιτπ1. ΟτϋΒΒέ 11887 1τιόπη)·1εό 
888 Ματ Βε161ε; 'ε ε' ειετἱιιτ ει, 148ιϋπε68' ίεΙΒΜεΙπι1ειι 
ΜΜΜ , (Βἰιωτἐεει), 11οΒγ ]08γε11: αΙιέιτωο1ΙΥ ΡἱΙΙαιιατΒαπ 
ότοιάειτΑΒοΕΜι1 1εΙν:5.1τΙιωπει, παπι Βοτἱο. 1121110111 αι ονει 
Εοάι1εκιαΜε ΜΜΜ: 1ι611:11Ν11; Έ Με ει, τότιόπιιι6Ιι, Μο” 
οΒγ11απΕπε1τ α' ΡἰιιοιἐἱΒεπ 4·1τιτηίτ όι·ϋ ωΙΙότα νο1:ιει, 
ιια1ιπ 1οηζό ]οεμ, ]ο811Ι11€ νο11ιει, πιτ 111οηάω11 ΜΗ, 
ΜΒγ'ῇσΒγ1-›οοεετ1εἰ ειοΒειάειΙκιωι οεει1: εχω"... , να" Ιο 
88,ΜΒΒ Μα18ϋ, έ·5 11ο" ει' οιὲἀιιΙαΒειὰοΚ` ΙότιγοΒοήο 
ω,ΜΜΒ, 1111 πι: 11ο” ει' ίοι·8ειώε 8.18Ρ3έιι118ι01€81ό 
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ΙιοΙττ6Ιι6τ Β6ν68ἰτΙι6886, αι 01°82έ80τ ΜΒΜ ι·68ι6Ιτετι. Αι 
α' ΒαιιΙτ, α' ιιι6ΙΙγ ίοι·εό ]68·)·6ιτ Ρἰιιοι636Β6 Μέι8οττ 
ιιΒ·γαιι αιιιιγἱ 8ιιιιιιιιαναΙ 8ιιΙ76Π6Μιτιι6, τιιΙαιάοιιιι6ρ ιι6ιιι 
ἰ8 νοΙιια οι66ΜαΒαιιΕ , '8 πιιιιά και , πιιιιά αι οι·8ι68τα 
ιι6ινο Μ ΙΜι6τιι6 ν6ιιιιἰ τ1618 82811 τιπιἀΕἰνϋΙἰ, ιιιοπιά!ιατ 
πι, £8Ι8όΒτ ῇο8οτ, τω” ΡαΡἱτό8ΒόΙ Ρ6ιιιτ ν6τΙιοτ. - 
ΡταιιΗιοιι' ΙιαιιὶτῇαιιαΚ 1841-Βειι α' Γοι·ε;ό ]8Βγθἰ Βόι6ρ 
8ιαιιιΒαιι 224 ιιιἱΙΙἱότ τ6ττ6Ι‹, 68 6ι·τ:ιτέιι·α Εϋι6ρΒ6ιι 210 
πιιὶΠἱότ. 1840·-Βειι α' ίοτθ·ό ιιι6πιιιγἰ86€ 208 πιἱΠἰό νοΙτ, 
,Β α' ΡιιιοιΜιΜι 6τοιό8ινο8 222 ιιιιΙΙιό, 1840-Β6ιι τε 
Μι α, ΒαιιΙοιαΙτ τϋΒΒ, 68 1841-Β6ιι Ια-:ν68 Ιιἰῇαιι αιιιιιΠ 
τΜΙ6ήα) τιιἰιιτ ]68γο νοΙτ. Α' ΕΜΗ Μ8ό τδιι6]6 τ6Ιιατ 
8ι6τΓ6Ι6ττἰ. Μό8ὶ8 Ιια όν6ι νοΙιιαιιαΙι 82811 τα!Ι6ι·οΙ‹, απήγ 
13ΝΒΙΚΗΣ α' Βαι:ιΙι ιιι6«Μόιι Ι18Υ81258ϊ ο" ΜΙΧ οι·8ια8Βαιι, 
ΒΙΒΗ] ο8αΙ‹ πιιιιιι!86τ Μι· '8 α' Π18Π)'Ι18ΙΕ α' πιιιιιΙια' €γϋ. 
πιϋΙο8ϋιτ6τ686τ6 τϋΙ86Ιτ ΕΜΙ6ιι6Ε; Μάιου αιτ :ποιώ 
Ιιατιιέι, Ιω” 'ῇαναἱτ α” Ι138211Μ]8, α” πιἰτιτ ]όπιαΙι Ιατῇα. 
Β6 Μεσοι; επι; αι ΟΙ'8Ζ82€, 68 α,Ι‹ϋιϋιι86Β' Γοι·8ατα8 νό 
86ττ Ι6τ6ττ Ρ6ιιι6ἰ. ΉΙαεο8 Ρ6άίΒ· , Μο” πιἱἀϋιι α' τότ 
ν6ιιγΙιοια8 α' ΙιαΜοιαΙι αιτ α' 8ιαΒαάαΙπιατ, ιιιἰιι6ΙΙ`οἔνα 
αι οτ8ια8' 68 Εϋιί:$πι868' τϋΡ6ιιι6ἱτ πιιι·ιά6ιι 188ιό.58Β1) 
Ιταιιιατ ιι6Π:ϋΙ Ε6ι6Β616τ68ιιΚ, αά6, ι38Υ 6ττ6, Ιιο8γ 
“Με Β'ΥϋΙΠ61086228118ι“ ΙιοΒγ α' ΙιαιιΙτ ιιιιιιιΙια!τα88ααιο· 
Κατ α' ιιοτιτιι6τι ιΡω €16Π18Ι1(έΙ'8, α' ΜΜΜ, Βοξ" α” 
:Παρ 6τάΜι6ιι6Κ αι·ταιια." 

Ειτε ΜΗ: πιόάοτ α]έιτι1α'Β6Βατ8, θΒ'7ΠΕΘΈ απ, Ιω” 
Ιἰἱ8θ1ΙΙ1 6ι·τ6]τϋ ]68γοΕ6τ ὶ8 αό]οιι!ει: πια8ἰΕατ, Ιω" 
ιιι68·76ι 8ι6ιιιἱτόΙιἰναταΙαἰτ 8ιαροτιτ8α. ,,Ι€αι ιιΒΪαιι°° - 
ιιΒγ πιοιιό. - ,,Ϊ1ο8Υ α' Βαιι!ειιαΙι ναιι ]τ31ΒΙΙΙΒΒ' 10ΒόΙ:]α 
Β6ἱιτι8Βαιι, ΜοιιτΡΜΙι6τΒ6ιι, 8αὶιιτ Βτἱ6ιιιι6Βειι, 8αιιιτ 
0ιι6:ιτιιιΒετι, θτειιοΒΙ6Β6ι·ι, Αιι€οιιΠπι6Β6τι, Β68αιις:οπ 
Βατι_, ΠαειιΒοτι, ΠΙιατεαιιτοιιΧΒαιι, (ΠοπιιοιιτΒαι·ι. Ι)6 
801€ ιι6ν6ι6τ68 νέαο8 νέα· έ8 Μι· ιιι68 ΒόΒο!ιατ. ΜϋΙιΙ 
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!ιειιεεπ Ρ. ο. πιε!!Υπε!ι !ιει·εε!ιεόεει ΐοι·εεεε 13! ιππ 
!ιότε ιπεεγ; Βιι·εε!ιοιιι·Β·, Πίιπ!πτ!ι, Ι.ει·οε!ιε!!ε, Ι.ιιιιοεεε 
εετ. - Νειπε-εεεε !ιϋιεΙει, επ ιποπε!ε!ι εΒΒεπ`ε, Κοτ 
Βεπ, ιπιι!όπ ο!!δι !ι!νε!τεεεο!ι !ότειτε!ς, ιιιε!!γε!ε ε, ειό 
πε!ι: πειπεεεε8, ότιε!ιπετ εάι;ε!ι. Α, !ιεπ!ιπε!ιἱε νειιπε!ε 
!ιινε!ιεεεει, πιε!!γε!ι ει ειἰπιύΒ·Υ !ώτε!ει!!ι.“ 

Μἰπε! ειεΙιετ ,ε ἱ!!γε!ιετ ει ε!!επιό!ι, ειόπσ!ιεί ε, 
!ιεπ!ι, ειεΙιει!ε!ιπε, πιεεπειι]τεεε, ε!!ιε!ιπενε! πιιπά ε! 
πιοπάε!ι; ι!ε !ιεειτε!επ, ιπει·ιΤ!ιιετε, ει ε!ι!ιοι·ἰ πιἰπἱετει· 
ε!πό!ι, Ρεπ8!οεε, !ιππιοι·ενε! πιιιτετε πιεἔ: !ιοΒγ .,ιπιπ 
ι!επ ]ό πως ε, ιπἰπτ νεπ" ,ε ει ε!ε!ι!›ἱ !ιενεε !εϋισ;!έ 
εε!ι!οεπ πιει· !ειΓει·ετ!τ !ι-ϋνετ!ιεπιει·ε ω) ε, τϋι·νεπμει·νετ 
ε, !κόνεΕ!ιειέ$ Ροπτο!ι!ιεπ ε!!,ο8ει!ε: 

Ι. Α, !ιεπ!ι, !εινε!τεεεοε ειεπεε!ε!ιπε 188,! άεοεπι!ι. 
8·!-ἰΒ· ιπεἔπγιι_ῇτετἰ!:. 

ΑιοπΒεπ ιπεἔειϋππετἱ!κ Με), ιπόο!οειι!!ιετ τ!εεειπ!ι. 
3θ-επ Ι85Β-!ιεπ ε, !ιε ειεπ ιι!όΡοπτοτ ιπεεε!διό Βάι; 
0τειεεεγϋ!έε, νε!ειπε!γ!!ιέπεπ ειενειετεπάοττ τϋιειέπε 
επ !εινεππε. 

2. Α, θ,!,9ΟΟ,θθΟ-!ιό! ε!!ό _ῇε!επ!ε.<ι·ἰ ε!ερτϋ!εότ εειπ 
πϋνε!πἱ εειπ ερεειτεπἱ ε, νόιέτε !ιοιοττ ιδι·νεπεεπ Επι!!! 
πειπ ειεπει!επά. 

3- Τπἀνε!ενὅ ]ό!ι!τε!ϋ !ιει·εε!‹ει!ϋ!ι, νε!ιόι, ι!!εεοπ 
8.όιεεε!ιοι· ε, !ιει·ιπει!ι!ι ε!εἰι·εε !ιε!Υετι !αεπ!ιι·όεινεπγ, 
νεεδτ οι·ειέ8-!εότε!εινεπγ, ιε!οδε ε!!,οεεάτετι!ε. 

~ 

68) Μἰπι! ε, ιιιε!!εΗ ειοπΒεπ πο” ειεπ νιτεΕ!ιοιιιε πειπ νο!τ ο!!μ· 
ι;ει·ιει!ε!πιεε εε τεει!ετεε. ιιιἱπΕ ε, Με", Γοπτοεεε€ε !κινιιιιιιι νο! 
πε, ιπεἔ ο!νεεἔιειι!ι ιπόἔἰε πεεγοπ εῇεπ!!ιετό, ει; πιιιιάεπ , Με ε, 
!ιειι!ι-ϋεγ όι·ι!ε!ιε! , εο!ε οΙάε!ι Γο!νι!εεοειτεεο!ιετ ιπει·ἱιεπι! πε 
!6!ϋ!ι. Μεε τε!ε!!ιετπι ε, ίτεπ!ι!ιοπι !ιἱι·!ερο!ιοπ !ιἱνϋ! πιέες 
πεεΥο!ι!ιει·ε ει "Α!!Βεπιε!πε Ζε!ιιιπε!ιεπ" !ε. Α, Ι.6ι·νέπγιενεε 
Ιετοι πω!. 18-!ιειινενό!ι "Μια ,ε 21-!ιόπ νόμόΕ πο. 
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Γ 4. Α' ἀἰ8οοιιτόιἐ8 ιΜπάεπιπ1Ρ Έο!γ, Μπένι: ει' να· 
8έιτι1ερο!κειτ έ8 ἰητιεΡεΚετ. 

5; Α, ριἔιἀιϋἔγιηἱιιἰ8ιετ ει' ΒειιΙσπιΕ ει: οΒ:ϋΙτ Πει· 
τ.Π7 όνΒεπ ΙιδιόΡέιΙΜ8έτ πιἰπἀοπι @Ώστε ΙιοΙάπειρ' ο!τεΙτό 
νοΙ, 'ε' α' ΐόἰόνἰ ΔιπίνοΙετε!ιετ 'ε Ο82ΠΙΙΙ·ΞΙ(ΟΕ, ωεΒΒιιτέιτ. 
Λεω: ιΜπάοιι άνευ ΙώιΜπέ 26:86. 

θ. Τ. ΠόΚΒειιΕΟΕ (οοωΡτοἱτ8 ά' οεοοΜΡω) ΠΙΝΑ 
88 , να” Π18882ϋΙΠΒΜ88, 4ινο»8·γ ΕειεΙό8εἱΙι' τ11όάο8Μ3 
83 (ΐεπιπιβειΒγνε Βἱιοιιγο8 οιἰΚΙωΒει) ει' Ιιδιωιώο8' Ικό 
τοΙππότε Κοτπιάιιγἱ τοπιάεΙετ ωο!Ιοττ 88ΙΙΒΠ1ΒΙΚ πιο¦<ἔ. 

δ· .Με8γεἰ ΒειιιΕοΕ ι:ειιΙ: οτ8268ο8 τϋτνόηΥ π1εΠοττ. 
:.ΠΙΒΜ:τωΙρ Η!. Έ Δ 

θ. Α' ΒόΙγε8σ;Μ :ιι ἰΠετὅ όνἰ ίοτΒό 3οΒγο!ι' Μπάρ 
8ΖΕΪΠΙἔ·1 8ΖΒήΠΣ Βατότοπεωι ι1ιεΒ·. -- 

Ε Α' τιιο€οΙδιό 8οι·οΜπιτι ηἐωἰΙοἔ ἱ8πιόττετεπ Μιὰ 
πι, α' τειιἀἰτετΙου 8ιἰΙἐτἀ8ἐἔ' 68 οΕο8 ονει!ιοτΙό Ιασιο 
Μέ τεΙεἰιιτετόΒοιι, Κότ8ὲΒΚἱνϋΙ ΕιιτοΡάΒεπ ε!εὅ ΙπεΙΥετ 
Γο8·ΙειΙ. Πα τὲ8ινόιιγ88εἱτιεΙ: 'ε ΕϋΙϋηΒΓόΙο Ινι82οηόι·άε 
ΜΗ; Μαι! Ιποιά ΙαιροεοΙτ ΡέιττοΙόἱιιαΙ‹ ΕόΙἙἐΙἰΒΠΥ8ἐΒΒ, Μά 
23ί088ΒΙΙ, άε Ι188ΖΙ12.Π(Οί Ιιἱ8εΙ›Β ΙώτόΙώιπι Μεικτό, 68 
Ϊ” οι ὶΡεπο8 Πιέρ' τω” ο8ιτέ!γάτει κόπο ]ότόΚοι.ιγαΒΒ 
80ό!2 828ΓΙ(ΒΖθίϋ. ἰπιτἐιειεἰι' 818ΡΠΜ5ωΞ :πεΒεπι€εάκιό, Με 
1ιοτ εΙππιοιιτΙΜιτκιόΕ ΡτειιΕΙιοπ' Ρόιιιίοτ8ἐ8ἰ τοκιά8ιετέ 
ΝΠ, Ιιοεγ: οππιο τιιΙἰτ Ριιιιοτιιπι. > 

Βότε!ιο8ιτ6Ιο.8· ιποθο8·χειιϋΕ, Ιω" ει: 1000 Γπ·οο8 
ΒατιΕτέ8ινόηγοΚ' ΡόιιιΡἰειοιἰ :Με πιει ει' 8500-ετ τατιά 
8ιετἱπιτ ιτιοΒΒαΙειάμι. Α 

Σ!). ε. 
δοέάύαπΙκ. 

Ν 

Μἱιιᾶοτι εάἀἱ8ἱ ·ρόΙάιΆηΚΒόΙ, και Μ88:ϋΙε, π1ε88·γ(5 
26Ιε8 ΜΗΜΒΙοιτ, ΒοΒγ, ει' 8οότ Μιτι!ιοΙι' τετιι6Ιε τεκιό.· 
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8281'έ11 11111111, 1111118811 111ἐ8 1111811111τόιοτο11 13888 11”11:1€χ 
1.61“1881€, 118ινο11ε11 8ιο1Βέ1111161·11 1111011111; 88 6118111111. 
Μο81; 1111111· ο11γ:11111·11 ΙΙΙΒΒΥ11Ι118. Μ, Π'1811Υ ει” 1111811 Μπόη 
8118' Ρέ11ι1ωρ1181 11611111188όΒότ 11111111 οιε111111, 1111 οι 111·18το 
881881 1111111111 118ιε11ετ Β1118Ι1738'01ν11ΙΙ, ει' 1181'ΠΖ8181. 1111111111, 
111111111έ111ιν111 8ιοτο11ε-1 , ειιι111 ε' 1118 1(11.16111)868881, 111188· 
11111188 11111111ο11τ 111·1111711γ11, ει, 8Υό11 11111111, τε1·νει(11 1111 
Ρ11·ο8ά νέ11τοι111111111111. 11111811 0218811118, 1811811118 :ποπ 
88)161.18ΙΙ 1187 1811118, 1111 1018111883 11181111, Ι11011Υθ1ί 12831 
18111ετετ1811 8ιε1·ιό1ϋ1 11' Β1181:1111·18·' 1118το111111 1111111111 (ΜΒΡ 
811ι111 11111 1110 Π811θΙ"Β θε8ο11ἰο1118 111111 (1008Ι'11Ρ1118) 
18111το1τ 8118118268 11όρει. Τ81111181611 8111112018 1111111γί1111111 
τε11111ο8ο81111111ι 1811011111: Π1881Π11(8.13 8Ζ18ΟΓΙ18Ι'1 Διο11 8811 
11ει 1.81'18Ι11, 88 11' 11118011' 118 1118811111' ό8ι11ενέτο1ε1νο1 
3881728188, 1ιόρό11ο11 1818111111, 1111111: 211.€1018ΟΖ118881 1181811111 
8211111 882Π181111Ε812 1:ϋΓ1.11Π8111 1111Χ1Υ01Ω1811 ό1118ό11γ181811111 18 
1111111. διό11ο11 11:11: αι 81811811: 

›1- 11 
· 1< 

»Α1 11111111 8τοο1111ο1111111111 Χ1-11 Κέι1·ο131' 111°811€011.1183 
111111 13111; 1 

,,Α' 11111181' ΙΙ11.1888782688Ύθ1 :ιι ο1·8ι118' 1111111111 
818Ρ1118.1(, 11111 ει' 1(1Ι'Ε11)Ί181( 1111111οττ 11111:11ο111 1118111111 18 
111ό8 11111111 ε81111ε11%1ϋ11ε11. ω) . 

,,1)ε 11188 111111 ]88)182111, 11ο1117 08111( 11έ11·ο111 Και· 11. 
111. ει' Ι11·ΗΠΒ8888, 1111111888, 118 ΡΟ18ΐ11'8έ18 Ιαιι881‹οι11ο1‹ ει' 
1181111161, 158 ε' 11ο1οΒ· 1111118 18 1187 1111. Α' ΡΗΠ18Ζ1 11111· 
118111 11111111 11111101· οι ί18Υ13811 8811111111·ό8ι1:νο11111, 'ε 
-*8 

89) Ειο11 81111108 11' 11111111' 8181111881' ένει11111:111:11 118111 ο111όειο11 11 
Βγει11ε11. Ει 11εγ111118 1688. 11.111ιο1· Χ111ζάτο1γ 11168 1118118111 68 
1111011118 1111111: 111111, 116νο111ει61εε :ιι 8111188818". 111οἔεεγε 
21181518 0811111 οι 1‹1ο1ι<;1 18112581ό%18' 11. 111. οι δικ” 111τέ1γ111-: 78 
ει' 10881811 1εο1·ο11ε111νε11:11ο8 1811111111. 

ι 
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:ιιέττ ιπποει ω) 88111 τιιάόείι]έιΙα εοπτιιπἱ ΒεμιΕιοτ ἱΙΙετὅ 
εάτω,τό1. 

ων Βειι·Πι' οΙεδ ει!ειρτϋΒό]ε, ωἱτιτ έιΠἰτῇεἰΚ , 3Οθ,θΟθ 
τοΙΙότ νοΙτ. Π) . 

,,Πιέτειέ8ο ΐόΒόρ ειΒΒ:ιια άΙΙοα, Ιω” ΈοΙΙιεΙΙιετϋ όε 
ΐοΕνό 2έιΙσΒ·οΙιτει θ"/ο-εε Ιαιπιεττα Ρότιιτ πάσα ΙώΙοεϋη, 
ΒοΙοττ πηει€ει :ιι ΜΜΜ ΚόΙοεϋτινοιτ ϋεινε-:€εΚέττ εεε-Πε 4,8 
ιπόΒ· ΙωνοεοΒΒ Ιαιωειτοτ ἰε Πισωττ. 

τὶ 

70) 

71) 

Ε: ει' ,,ωοε!;" ει' :ενω ειάι' Μιερέ0:, €γιιιαΠύ!ιι€ Ι756-ο0: Η 
ΙεΗ, ΠΜ απ εεόει όι·τοΕοιόεΒοπ εω!ομτ4πτ ,,ῇεΙετι" ἰιἰϋΚυο:ι1ὐι 
νε, ΒόιήϋΕ , Εαι·τεοπ π·ιο€ :Η οΙν:ιεύ. 
Μἰοεο‹Ια Ι:ειΙΙότοΕ Μάι? ιιεπι ιιιοιπἰῇε :ιι έΝεΧε26, άε ἰΗετι Βἰ 
ΒοΙ:ϋ , Βοἔγ :ιι ί664 (Με τόννέηγοε ΜΒου να! ερεοἱεε τ.ειΠό 
ι·οΕ, ωοΙΙγεΕ ει, πιέιτιστ ΒἱΡοἀαΙΜἱειΠιΔΙ εςγ-οιἰωἰἰεΙσ. 68 έτΕοΕϋ 
οἱ; ε' ειετἱιιτ ει, ενόάΜΜι, :ιΜρ€ὸΕέῇε 600,000 απ". Ποτ 
τοπικ. ΤΜ 8νέεΙΙαουΒωι ή” πενεέε:2τ οιϋεΕ τειΙΙἐτἰε; άσε οι ει' 
ερεοἰεεπιεΕ (ΗΕειΜΒΙοι·) οε:ιΚ ο” ΒΜ:οιΙάτ (ωἰ ρόιπϋπιΕ ειει·ἰπΙ: 
ε" επϋεΕ Βιιειαετ) τεειἰ; ΙΟ0,θΟΟ μ. ίοτἰπιΙ; ΕΜΠ; σ” ΜΠΕ' 
$ϋΚόΙόπο:1ι ι:ια1ειι€γαπ ἰΒεπ Ιιενέε νο!ιπι. Α' &ϋνεΠω26Κ, όπω 
εότε ΜΜΜ ]ιεΠ πϊόΒ, Βο;.=Π 8νό‹ἰοι·ειἐἔΒ:ιπ ὶ7?θ·ἱ<!ς Εέτιιέρ' 
ειάωβοΕωΕ , π. ω. απϋετΒοη έε Γέ2Β031η ει, Νέα 1:ειΙΙότ ει: 
απϋετ τεΙΙότι:ώι ε” Βειι·τιπαιΜτ “δ - 47 .νάΙΙ:ό 1ση“ω-ι) ·ωεω. 
ΕπϋΜ,Απιυγ ρό11πεΙ π' ΧΙ.ΚέιτοΙγ' ιιτιιΙΚοιιόεε οΠ.:ι 8νέάΒοη·· 
Μπι ιιιιἔγοπἱε 1ωνεεετ ΒπῇΙόιΙτειὶι; ιπϋετ τάΠέι·ιιαΕ ωεωωέγ σ” 
Βέοεἱ ίσπιΕ (ειἱΒουιιΒΒαιι επόπ:Η:ν:ι 11/18 Έσω) νετεε κά: αΙιτ·ιιΒοϊ 
πιονοι!:ο11. ΚουάΒΒωι, πιέ€ π' Ρέηι-Βατπἰεἰτάεἰποι ποια ώς 
τ:Πι, ΙεΒἱιιΕἀΒΒ ρ Ι ο 8: ο κι ι· ο , «πει ιιέἔγειεἔά Ιειροε άπα 
ΒοΕι·ει νοι·ΒόΒ Η, ωοΙΙγοΕοιι οοιιΕ εεγΠι εΗγΠε Μό! νοΙτ ο" 
νπΙόεΙἰ έι·τε]ώΙιετ Εἱιιιιιτειώ ΒόΙγοε. 1ΙΙγεΪε νοΠιιΕ 4 Ι:αΙΙότοπ6| 
(Εγουι·Βιιε, νξιε·· Ρέηιεἱ "Μο Ιούιετέ8ΗνΒ! ΙοεΔΠεειΙωαΗαποΒΒ 
εεετεεειΕδ2) 1/2 Ι::ι|Ιότοεἱς ο:ίἰετΒει: ειέπιΗνω νοΠ:Πξ σ€όειοπ 
Μπα ΡέπιπΜε αρι·ό νέΠο - ρέηιιωΕ (ε2ει·ἱπΕἰὶΠΙε Ι - Π 
νέ!τό ΚωῇτιέτοεοΚ) άι: 1·έι-ΜπαΙππιιΕ ει' ρΙΜεπιιοΕ σε:ιΙ1·8/5-έΕ 
ωιω. Με;; ωιιυΙΒ:ιήιιΚ οι υιτ:Π, Μη” ει' ωιω 48 εΙιἰΙΙἱιτΒι·‹·, 
εεγ εΒἰΙ|ἰτιἔ ί2 ι·γπἀετὶοΚι·ο οει!Πε. 
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,,Α, !εϋτε!εινόπγε!ι, ιιιε!!γε!ιει ε' πεπ!ι ε, !,ε!νειτ 
ϋεινεεε!ει·ό! ετ!οτι, πω· νο!τε!ε ειετ!ιεειτνε, !ιοέδι επε 
!κό!ι ε!ιετ!ειπε!ι, ε, Ε! ε!ϋπιιιτεττε, Βιετ!ιετϋ !εΒ)ιεπ. Α, 
!ιἱτε!ειϋ, ποια-ι πεπι νο!ι !ιιιι·νε !ιεππό!ι, εε !ιεώι·ιετ!επ 
ιι!ϋι·ε ειό!οττε!ι, ε” Μ" ειπε ε, Ρόπιότ ωιιιω τετ 
ειει: νιεειεΙςεΡ!ιεττε·, ,ε ε, Κ! ε, !ιότε!εινόπγι ε!ϋιπιιτει;# 
τε, ειιπε!ι ιοΒειει·ϋ Βιι·το!ιοεεπε!: πειετ.ετι;. Π) 

 

π) Α., ενόι!!ιειι!ι, ε.!ερ-Ι:ϋ!ιόιετ 1ε!ιέιι: πειιι ειει·ιό!ι ι·όεινέπγε!ι, ιιήεπ 
6εινε, εε ε” ειοιι ιπτόιετ εειιιιπι τε!ειιιτει!ιεπ πεπι ιπεεεποε :Με 
ειι!ει, !1ΜιΕπι εΒόειειι οι·ειεεεε ε!εΡιτνειιγ νο!!:, ιπε!!γιιο!ι τό 
ρέπιε !ι6!‹:εϋπ, ύι.ιειι “Με ει. Δι ε!ε6 !ι6ιε!εινόπγε!ε Βιιεο!ι 
ειει·ἱιιτ 80/0ι !ιεπιειο!!ε!ι, εε ε, ίϋππ ειπΙἱτετΕ40/0-εε !ιετπ:ιτοή 
Με ἱἔειι !ιι!ιετ6!εις ει ει·ει!ετι ε!ερ26!ιε, !ιἰειεειϋ!έεε ιιτεπ 
!ιειι!όι!6ττ. Α, ενει!ε!ιιιε!ι ει 6 !ιοι·ι!οι!ιει!επ πεπιει!ι ι:ει·ιι.ιέειε 
τεεεπ ο!!γ -Μιιγο!ιπει!επε!ι νο!τε!ι, πο" ε, !ιόιι·ϋ! !ιόιι·ε εά 
!ιετύ ,ε ε, ιπε!!εΜ: ιιιόειε !ιειιιιιτο!ό !ι60.ετεινόπγε!ιεπ πειγοιι 
πιο!ιοπ- !ιε!!ειτ !ιερπιο!ι ; ,ε ει: εεπι Μιπιι!ι!ιεήιι!ι , πε, πιιιιΕ: 
ειει·ι6ιι!ι ε!ε!ι!ι Ιποπι!!ε, εο!ιεπ !ιειπετ πέ!!ιιι!ιε Βόει!τε!ι ει, 
Ρέιιιό!ιε!:. ·ΙΕΕ εεε!ε ει ε, πε!ιειεόε,,πι!!ιέρ 1:ιιι!τε!ι ε, !ιϋιε!εινέ 
πγε!ι, Μι·ιο!επεε! ε, !ιε1πε!: !ι·ειι!: τἱειτε!ιε ῇ6πἰ? νε" «πι» 
ιιι!!ιοι· νε!ε!ιἰ ε" !!!γ !ιδ1ε!εινόπγι: πιεεω! ετ «πι, εισπ περιε 
ῇει·6 !ιειιιιιι.ιειιε Μ· Βιεττε? Π”, νἱειοπγι·ε εεε!ι ε, ν!Πειιει· 
ΜΜΕ Βειι!ιοπε! τε!έι!ι.ιπ!ειπέ8, ιιιε!!γπε!ι εξι/Ω, 21/4, ό. 20/0 
εε !‹ὅ!;ε!εινἐιιγεἰ πιέε πιε ιε ΐοιΉεεΒεπ νειιπε!ι ε, »Με πεπι 
ριιιειοιι. - νεῇοπ έρρεπ οΠγ τει·πιόειεαϋε!ι-ε ιπἱπι: ε, ενά! 
Βοπἰε!ι? ει Νοε-ιι πετεπει. πεπι !ει!ιετνεπ, ιιιεε ιποπε!ειιιιιειπ 
τιιι!!ιι!ι. Α, ενόι!!ιιιπ!ι, ειειό!γεε εε εο!ι!,ε!έ!!ιερό πιινε!ετεινε! 
,ε ει!ιετ!ιιιι!επ τιι!ιο!όι!ιεεενε!, !ιϋ!ϋπ ε” πεπιει; ιι!!ιοτ. Πο" ε., 
!εϋιε!εινέπγε!ι ε, ιεςγε!ι, ειο!εε!ετει πειπ τιιι!ε!ε τεπιιι, ι·όειιιιι: 
ει όι·ιπτειι:, πε!ιειεόΒέι·ι, ι·όειἱπι: ιπἰνεΙ τό!ι!ιπγιι·ε ἱἔεπ ιιεεγ 
ειιιπιπε!ιι·ε ι:ι!επε!ε ιι·νε, !ι!τετειι!ι ε!ι!ιό!, πο” ε, !ΜΠ!ΠΜ!ί 
ιιιέ€ Πιέ8 νε!όι!ι ιεΗγε!ιετ !ιε!!ε !ιι!ιοσεετπι ι.ι·επεροΜ·-ιεττε!, 
(έιτειέι!!ιτό οιέάιι!ε!ι,) ιιενε ε!ει.τε Α, Οειεεε Ιιει!!ιτε ε, !ε8 
όιιιι!ι!ι ιι!ϋ!ι!ιειι ρι·ο!ιετ 16ιι !ιιιιιιειο!6 ιε8γε!ι!ιε!, ι!ε ειτε ε, 
πε” Ιιειι!ι, !ιινε!ιεεεε !ιόπειει·ἱτἱ, εε ε, !ιιεόι·Ιετ, ει!ιει·6!όεέι·6! 
5 έν πιόε πεπι ε!όει.;ό !ιιιιοειτ. 

| 
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,,Ει6κι Μου τοΙ16τ €ειιάειε ωει€6ιιο8 6πηΒ6τε!ι ει' 
Ρ6ιιιϋΙι64: Μιτο86η, '8 ει' ιι6ΠιϋΙ, Μο” α' Ιεϋιόκι868· 
Π188ΈΙ16.Ι18888. , Ι168ιπάΙΙπιτ6Ε. ΕΙ:ΒϋΙ Εϋπιπγετι ἱι6ΙΒ6τκιἰ, 
Ιω” πιὶιιἀ6ιι επι116ύ ἱὅγοὶιειοττ, Ρ6ιιι6τ ει' ΜικιΜπι Βο 
ειάπή, ΙιἱνέιΙΙ: ΒΘΥ τω)! Εοττπιέιη ΜΑΗ, 1πιἱἀὁιι ει' επι 
ό.88'8έ.Β' ε'·Ι›ἰττοΙεοεειἱτ 801€ Βει]Βει Ιιενεττ6. 861: νοΙτ 8ο!ι 
τω), 1ιπι€6ιιο8 ἱε, Η ρ6ιιι6τ Άι' ΒεπιΕΒιι Καππα ιι6ΙΙεί1Ι 
Ι›6ι6ιι6. 

· ,,Α' ΒιιιΙε πιἰιιά :ιιοπι Β8188θωΙΕΕ61, ΙΠΟΠΥΘ]( $ν6ά 
οτειέΒοτ ει' ?ΠΙ-Κ Κ6τοΙΥ' ιιταΙΒοά68ιι ΜΑΝ: 8ειιιγειι€ειι6Κ, 
8θΠΠΙ1ἰἱΞ 86:11 828Ι1νθάθΕΕ. Ε2.8Ι1 Ε8]θάθιΒΙΒ, τιιἰιιἀεπι Ρ6ιιι”' 
8ιί1Ι‹6 πιι6ΙΙεττ, ΙΠ8117116:Ι1 8ίηΙ6ττ, Ι8Π€ἰθ8ΠΙἐΓθἱθ$ Ηδη 
86(18όΒ'Ι361 α' Βατι!ι'. τϋρόιιιοὶὶιει 8οΙ1ει απο τηιιΙτ. ΒΙΜ 
τ6ιτ6Ις νεΙο, Άσε” ει' ΒιιιιΕπιειΙε (388.ιζ 1ζθνό8 883612 Ρ6ιιι6 
νωι, ,οι ει' τόΚ6Ε, πιι6ΙΙΥ6Κοτ ΐοιΉειτ, 'ε ει' ι6ΙοἔοΕ, πύ 
Ιιοτ Βἰι·, όινοΒγεΕ' 68 6τν6Ιδ νιι€γοηε. π) 

,,Α' Μιὰ' ἰ€6ιΒειτίι86. ΜΙ), 16 νο1τ, Ιποθ·γ ΧΙΙ-Ιε Κά 
τοΙγ” Βο.ΙέιΙει ιιτόπι τϋΡ6ιιιοἰτ 5 πιἰΠὶό τειΙΙ6ττει ειειΡοτοάνο. 
τ:ιΙ6Ι6Ε. 

...Αι οι·8ι:ΞιΒ·' 8ιειΒειάε686ηειΕ Ι16ΙΥ1·66ΙΙιει ιιτ6ιι ει 
Β6ιιά6Ιι ω68Βειτ6τι6Ε: ε' ΒειτιΙ+ι' ϋι6τ86ἔ6πι6Κ κιειθ·γοΒΒ 

κ 

8.- " 
κ 

.Ρ @Με ιι€γ.ιη ¦ω.ρστ!: ΧΠ. Κέιυοἱγἱε ει, ΒοιτιΜύΙ ρότ1.ιτ Ιιό!ο8ϋιι, 
,8 Μέε π' ΧΤΠΠο 8ιέιι' Π7όεθ ί6Ι6 ἱει νοΙΜΕ (ΠΟΠ πιεεοΙ.ΜΙ68ικιΙέ 
ΒιετστΙ6πι ιιιιιτ6ἀν6ιιγ6ἰ, ιιι6Ι!γε1ιο1: ει' Β:ιπΕ 80/01°ω. ΙωιπειτοΗ. 

Η) Δ, ΜΠΕ ι6Ιιειτ Μι, οεαΜεω Βοι·Ι6τΙωι ¦ια!:αΠ11Η Ηι·ά!μπιΕ ΧΙ. 
66 ΧΙΙ. Κέιι·οΙγιιαΕ ΠΠΙΠ100.Μ8άδ Π.ΙΒΙΙΙΒ83.]Ε 86τΙ:60.ΙεπϋΙ, 
Βιιπειιιξειι ΟΙ'82έεΙ'Η ιιέινε ἰε Ιιέι·ι..·ιΙαπ Βείο!γ688:ιΙ ΜΜΜ; “Ο 
ει ύ" ιιενει6ττ 8ΖΗΒ8(1Βέ8, Εοι·6Βειιι (8ν6ά!ιοιιΜπ οι ΕΜΕΙΣ α' 
τιι:ιευΕΜ: 828.ΙΝΝ.ιΒέΒ, ΕόΡΥἱ8ΒΙὁἱ118Ε πιενειό Ράι·τοΕ, 6ι·6Ε68 άι: 
Μιοι!έω νοΙτ) ΜΠΕ 68 Ρ6ηιϋεγ οΠγ ΖΗν:ιι·β:1 ῇ6τΕεΕ , ιιι6ΙΙγιι6Κ 
ΗΒοιηοΙΠ.686ι·ει 1776 οΗ:ει εΙ26Η.0. 66 έν ειπε: νοΙτ 6Ιόἔ. Δι 
ώιι Μό]6π οι ειι·ιβετ α' ΙΗΜ57ΔΠΠΒΕ! 
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ιεήοάοΙ:πετ πἀπἱ, “ε πω: ΜιοπΥοε ωΜπτσιποπ οι οι· 
ειέ€' ἰἔειΖ€ειτἐεέινειΙ ΒειΡοεοΙ:-ιώπι πο2πἱ. 

,,Ειοπ, δνέάοτειέ€ππΚ ΜΙ), πειειποε ἱπτἐιετ' τετνέε 
θΒ')7 νέπ ΡέπιϋἔγόεΖ, Τπεπ8π8τ, ει' νἱεΖ€έι!ό Μιτπειτει 
σΙεΙπόΒε, ειοτΙιεεΖτό. 

“Μ” ειοπ επιΒει·' αΙΚειΙπιπε- νοΙτότόΙ 'ε οι έιΙτει!ει 
ὶπτόιεΜ. τοπάει:ιΒάεοΕτόΙ ὶτόΙΙιεεεϋπΚ, εΙόΒ· Ιεεπά ΠΠ 
ποιπἱ: Ιιο8γ ππἱοΙτει α-ιτνόι ωΙἱεεοἀόεΒε νοτιόΙε, εοπει 
εαπ νοΙτ επΠεεό8, ει: ό ειΠιοτ Ιιὸειἱτεττ ε.!αΡι·ει]ιεϊτ τει 
πέιοειιΙ ΕέτάεπΕ, ]0118118Σ ει' ΙεϋτπΥϋΙοιοΙι ωα€ΗνέιπώΕ, 
11085, οΒγειετππάεειοτ νέιΙτοιτειτέιεοΙαιτ το8γεποΕ. 

,,$ϋι :Με ἱε έ.ΙΙΠ3έιΕ, ω” πισω; 1πό8 τ:ιΙάπ ετ-:ιιΜ 
εἱποε, ει' ΜΜΕ :Ποπ οΙεϋ πΙεπτει]ιτόΙ τυάοιππω πωπω; 
οΠγ ϋΒγεεεπ ο87τπάεΒει νεπιπει]ε ἰΙΙεεπνο εισπ ειΠιοτ 
ιπππ)·' πππάεπ τιιεὅὸἱ, πω” πι εΒόει εεετΙιειοτ ππι€ει 
ππει€άτ πππάεπ τεπάετΙοπεόδ όε ππἰπὰοπ νέι!τοι:Ξιε πόΙΙ:ϋΙ 
ἱοππτειττ1ε. π) 

,,Α' Ιπιπ!ε' ἱἔειι€ετἀεει ΜΙιίΠάθττεΕτε νειπ Βἰινει, 
ΚἰΚοι ει' ΙππΚόπ ΙεειοεΚεάό Ιπποπ1 Επι" πιἰπἀεπἰΙιὲΒϋΙ 

πενοιπε!ι Μ. ΜἰπἀεπὶΙι Ιαιι·ΒόΙ νεπ πεπε3πγ ΙεἱΒϋΙἀ6τ: 
εεεκπόΙ7, ΜΚ δτ.οοΕπο!ιπΒειπ πιοΒτε1εΡεάνόΕ. ΑππΒέιτ 
ε' ΙιἱνειωΙ πἰποε εΒόει όΙετόΕτε πιάνει, ππἱπἀπιἐΙωΙ ω. 
εΒγόπεΙιετ πεπ1 ότόιποετ νάΙιοιτπή6Β, παπάκι :Με ω. 
π 

74) Βϋει:Η , ιιοι·ιϋπ]ιποΕ «ποπ Ιιἱεεέ σειιι|έε οΕοεΕοι!άεσπΙ 6εινείέμ 
ΜΜΕ 8ΙοΒἱυ111€1 εΙΙεπ εο]ι εΙειροε ΙιἱΙοἔάεοΒπτ πο: ΓεΙ, Φ: ιππα 
Βο8γ «πΧ :Η επιιΙειςετε!:Ε €έρειετω; εΙϋττϋπΚ Μ παπα νΙΙόΒο5“° 
]ά1ι , έιπΒάι· Βοππϋ1·ι πα8γοΒΒ τέειὶπΙ: οειτοπιιπΕ , ΠΩ ΪΒΙΠόἴΙωή 
επϋΚέέμεΙεπποΕ τιιι·ήπ1ι. Απ ει' ΙώνετΙ:.ειδΕ εΙΙεπιποπι2ΜτΙα 
πώ ωπυεὶῇάΕ, Με), :Η ει, Ράι·2, ιπεΠγπε1ι ει' Β:ιπ1ι' 828ΓΙΕΕΖε- 
τέι·ο_ Ιἐ€πα€γοΒΒ ΒοίοΙγάεπι Μπι, ει' Ιων' μπι: -Ρ6ιοΙάει·οΙ να” 
εΖιιΡειι·ἱΕέετοΙἱ τποοι·πήέιτ πιιι€όόνά “Με , 'ε ειετ2ϋπ1ι ιππ;ιιὶε ]ό 
Ροι·ΠόΕ. ΒόπγοΗ; Βε161ε. 

Ο 



νειιειΙιιΙι να” ΚϋτϋΙπιέπγεΙι ππειιι ΙειΙιέιειιΙα:ιι νάΙτοιωιτ 
πἰοΙι ΙιεΙΙ. ΓἰιειόεϋΙ‹ 300 τ:ιΙΙότ. 

,,Βιοπ Ι:ϋΙάόιωΙε' ίο8ΙειΙΙεοάπειι οεΔΙι ειΙιΙιειπ ΜΙ, 
ΙιοΒγ οι' Μειώστε παπά' Ιεπτετιιιειέιτει ίι€γεΙ)οπεΙ:, 'ε ει' 
ΙιππΙιτόΙ Ι4ϋΙοεέιπόιπΙ ειΙωιτόΙετόΙ ει]ειπΙοετ ιἑιΙοἔοΙε'Ιιἰιτοε 
εέιΒιιτοΙ ΙτόΙ)επεΙ(. ι 

,,Α' ΙπιιιΙδ ιιΙΙειροπέιτοΙΙ τιιάοπιιιε οεειΙ: ει' ΙιειιιΙ;ΙεϋΙ 
άόΙ.ιεό8ποΙε νιιπ Έεππτειι·τνει, πιοΙΙ)· ει, τἱιΙιοε νέιΙειειτ 
ππιπ)ι' πεΙιἐπ)· τειώειΙΙιόΙ έιΙΙ, 'ε οι επιΙΙΙοιτ Ιεί1ΙιΙόττεΙι 
ειοπ ΙώΙάότιεό8ποΙι τιιττοιιιειΙε ίι"ΙιοιοΙόεόΕτόΙ ειέιποτ 
:ιό.πι. ' ώ 

»ΑΙ πω1υ ιποΒιιιτώε:Ιόττ οΙΙ)ι Ιπτόινόπ)4: οεΙπόΙτιιΙε, 
πο” πει ει,ΙιΙιτοεοΙι, ΜΙ: ει' ΙεϋΙϋτιΙιόιό ειιιιπἰιό-Ιιἰνει 
τιιΙοΙωτ ΙεϋΙϋπΙιϋΙϋπ ι€ειι€ιιτ)ΔΙι, ιπιπά δεινε ιιοιπ πε 
ειὲΙποΙι`, 68 ειιπποΙπωΙΙι' οι·ι-ιάπιόπγειι: ο8)ιπειεεειΙ πειπ 
Ι:ϋιΙιΙι, ει' ΙιειιιΙι' 8:ιιάιι€εέι€πτόΙ 68 ]6νοάοΙπιειτ6Ι πεπι 
ΙτόΙΙιετποΙι. 

,,Α' ΙιειπΙι Ιιέα·οιιι ΐ668ι·ο. οειΙὶΙι; 1-ϋ ει' ΙιόΙοεέ5π· 
ΙιιιπΙ:, πιοΙΙΥποΙ‹ι π' ΙπιπΙδ ό ΙώιοΙεινόπγεΙ, πι π8Υπο-β 
νειετι Ι.εΙιπ-Βιιποο-ΖωΙΙιιτ, νειππαιΙε Επι: Μπιτ; 
2-Ιε ει' νιιΙΙόΙπιπΙσ., πιοΙΙδι ει, ΡόπιιοΙ οἔγοπΙὅ Ι'οΙΥπιππ 
ΙιαπΙιόοιόάιιΜΜιτ Μπα Η; €)8 8-Ιε οι ει' Β ειπΙα, πιώ) 
Ρόπιτ :ΜΙ όε νεειεπ ΙεϋΙοιόπ, ιΙε Ιιιιοπγοε ἰἀϋτο, ,ε 
6ΡΡεπ οΙΙΧ πιόεΙάειΙ, πιἱπι; π' ιπει€έιποεοΙ: Ιιόιι; 8:ϋι·ιέ 
πἰΙ‹. 75) 

.π-τ--τ- / 

75) Αι εΙε6 @Η ω" ΙάιειΙΙι, :ιι ει·εσΙει:ὶ Μιὰ, ίοΙγΙ:Μ.έει:π Νεν4ιεΙαιΒ 
πω: πιτ Ια:ΙΙ όι·τεπΙ, π' πιἱΙ: ιπέε Ιιειεοπ πειπϋεΙιπέΙ, πιο” οι 
ΙιϋΙοεϋπ ν ο ε: ι ε π να” ν ο τ τ, πειπ ΡαΙΙΒ ει α!. Α' 2-ιΙΙΙι Ιππο 
τ6Ιεἔ ει' ιτ:ιπιιΡοι·ι;- σιόιΙιιΙάΙι' Βό)ϋιτοΙιοτ αΙ:ιριιΙι, άι πονά: Ι.ειΙάπ 
πιό” Ιι:ι νιεεΙτε,Ιιο;;γ ει' νέΙτόΙαιτ ΝΟ τἱΙιειΙαΙιΙεκεπ ί6ΙϋΙ ει' νά! 
τόῇοεἱ τόι·νέπχ ειει·ιπΙ: ΙιεπΙωιέεΙπΙάΙιΙπιπ @Με Βιοτπἱ να" ιΙἰε 
οοπτόιπι , ΜΙϋιιΙκιπ ει' »πιω ΙιΞι·τοΙωειι ε' νέΙτό‹ )οε' )ανειΙιππΙι·α 

ιι Δ· “Διώ-Μ Ν ›- ΑΜ Δ 
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,,Αι ό πεπε!ιόιε!εινόπγε!ι ει ό τει·τε!ιπιι ρόπιι·ε 
ιι·νε!ι. π) !!!τε!ϋ!ι ει οι·ειιι€πεπ ο!!)· πεειδι, πο8·Υ νεεε 
ι·ο!πετεειι!ιτε ι·ιτ!ιεπ νεπ ε!!ιε!οπι. ΜόΒ· ιιτ!εεππεπ πω.» 
ω, πο" Μπιεπετόε κώμα πενιιιπε!ε. Νειπ ιε πιά 
πε!ι Με ιπέιε Ρό!ι!έιτ, πεπεπι εεε!‹ ΙΊ43-πεπ, πιιι!ϋπ νε 
!ε!ει ε8γ !!!)ι !ἔ›θ.ΟΟθ ει·επΥπό! ειό!ό πότε!εινόπ)ιτ πε 
ποιοττ, ιπε!!γ ειιιπιπει. πε!ει !ε8οττεπ ιεωιει, επιπει· 
ε, !ιότε!εινεπΥ, τιι!ειάοποεετ πιιοπγοεεεεεε! π! πεπι 
τιιάπετε!ι. , 

,,Α, νε!τόπεπ!ι, ειει!ιι!ειτ, πιε!!γε!ιπε!ι $νει!ποιιπεπ 
ε, νει·τ Ρεπιιε! εΒγεπ!ϋ !,ο!Χεπιιι!ι ,,,,) νεπ, ττεπεΡοττ 
ειόι!π!ε!ιπε!ι πενειι!ι. Αι σπαει πεποι·π ε!ὅ£τ πειπ πι. 
τε!ι 24 τε!!όι·οεπε! !ιιεεππ ει·τε!επτ. 

,,πεεε!εόπεπ ει 1,!4!-πε!ι οι·ειεθ·8γί!!έε ιιτεπ πιτ 
τ.ε!ι θ. θ. εε 12 τε!!ει·-ει·τε!ιίι ειόάιι!ε!ιοτ ιπε8ιε!εππ!, 
ιπε!!)ιε!ι ιποετ ο!!)· τειιιέπτε!επ εο!εεεε88ε! !έτειπε!ι, πο 
Ισα ει όΡΡεπ ι!!γ ει·τε!εϋ ι·ειΡεπι εεε!επεπι εΒόειεπ ε! 

_~ 

ειειιιοτ ποιπ τει·τ!ιετ0ιη ιπει·τ ε, !.π!ειι!οππερι πενε!τεεεε! πεπι 
εο!ιετ πει!όι!οιτ. Α, πει·ιπει!ι!ι εε, ΐοε!ε!!ιοι.!εεε! ει ε!εππ !,ε!!ιο 
ιεπι!ό 1754πε!! ι·επε!ε!!ιειέε ο!!:ε !,οετε!ι τει·]ει!ε!ιιιεΕ νεππ!. 

ε 

76) Α, ε.ειιΕφιι !ιίωΙόπε!ι εε)! ειίι!ιεόεεε οει!ορε, ειοιι ρέπιπε!ι 
πιε!!γπεπ πό νε!τει.πιι!ι, Ροπτοε ιπεεπετει·ιεεε. Ει νο!τ ε, ιπε!!γ 
ει, ω., ε!ιι6 ῇεεγεἱιιε!ι ἱε ιιιιιιι!ιετι ο!!γ πε" πε!επε!6εόεετ ειει· 
πω, ,ε εφε πο" ε, ενέι!πεππ, πότε!εινέπγεί ὶε Με πεεγ 
πεεεπειι τει·τετάπε!ι, ι€επ νε!ύειιπϋεπ !,ό!ιόρ, ε, ίε!!ιοιοτι: οπ 
Μ!. Μἱ‹!ὸπ ε' Με6ππἰ Μ6!ιπει:ι ε, μέιιιιοΙι εο!ε πγεεεετάεοπ 
ειπε, €ιι!ειι!οπ νε!όι!! πεεεόι; Μέι: ιοππεπ ιιιεειειιιει·τεπε!ι, ε, 
!ι6τε!εινόπγε!ι .επεσε ε!επο(!ιιιιπο!ι έγειιέπτ εεΝέαΜ;ε!ι, ,ε Με· 
!,ό!!:6ππ δι·ϋ!ιεεεϋ! ειά!!επε!ι εωι ε". 

?7) Εἔγεπ!ϋ !ε!ιειε, τόειιιιτ. πιιπι!ιοΒγ πειιι νο!£ νετό!γ τει·εε, ι·ό 
ειἰπι πιινε! εεε!ι Μ: ε!ειιοιι @Με άι: ειειι ε!ρει·ιπεπ πεπι εο!ι 
!ώειϋπει "Με 

ἐΜ, _ιυπ>--$-ΗΜ-5· εΑ -.Α._ «ι 
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«Μαι, !ιινενόιι ει' Μιτέιι·ειέ!ι νέι·οεο!ιιιτ, !ιι!!βιιϋεοπ 
Γιιιιι!ειιιάοτ. π) α / 

ΜΥ !ε8Γ6ΒΒ ιιιι!ο!ια ει' Βιιι!ειιει!ι ;νει!όε;ιιιίΠο8 εξ 
ω!!! ΜΗ ει: @Και Μ!ιοτιι' παω· !ώ!τεέΒα ει' οι: 

ι 
! α . 

78) πιω ε!!ειιεό,·;ε πω! !αιιιι ει! Ρειριι·οε ει: έι·οιιιο!ι, νἰ!ἑἔοειι!ιΒ Ρα 
ι!ει παιι ιιιιιτιιή:ι, πιω! :ιι ε!όττϋιι!ει, ωθιινω όΡΡειι που ι·ει·ιι! 
ὲια' Βιιι€6 ράι·το!όιάτύ! !ιιι!!ιιιι!ι. Απ οι·ειέ€!ιο!ιε!ι ει, τϋι·νόιινε 
εαι Γοι·θό Βιιιι!ήο€νε!ε!ιε! ε8νιιιέιε Μπι ιιιιιιι!αι νάεάι·0 :περαιτ 
!ιαιιε!ι, ‹!ε Με: Ρέιιιϋ!ια ιιιιιιι! !εϋ!Γ6!ι!ι·ε !εϋ!ι!!!ι, !ιό! 'απατο 
εέι·£ εατιιιιιτ εαπ !ωΡιιιι!ι. Δ, ειέ!!ιε!! !ιε!νεόΒε!ι !ι!εεό πιά; Πιτ-τ 
ιινί!!ε!ε!ι ΕΜ! νιιιιιιιι!ι, Ματ ιιε!ει!ε ειοιιιεια!:ι!!ι!αι! πϋιι!.ε!ετιι 
Κϋι!ε!ιε‹!έεϋ!ι !εναι, ει, !εόε:Ρέιιι!ιό! Παπ ειι€α!!ια;ι!ι ιιιιι€ιι!αι!Ε 
οἔόειειι !ιἱίοἐνιιειτειτιιἱ, 'ε έ πα·ιιιτ ει' "ΜΠΕ εαπ Βέρα: 
οιιιιιιιι ιιιιι€ά!ιοι !ιιιιιιι. 8νέι!!ιοιι!ιιιιι ο!ό!›Β :ιι ειιιιιτ Ριιεπιι!τ Μ, 
ΜΜΜ α' τόπο Και!!! ει' σα· , ιιιο!!νιιε!ι !ιιίι·τάεάτ , ιιιιιιΙ: ιιιιιιι! 
ιέι·τ !έα:ιιιι!ιιι!ε, ιιιέ€ ιιιεετει·ιιέ%ε! κατά!. Ε!έΒ ει, !ιοΒγ α' 
|ιέειρέιιι' “υπο ει' Βο!ι·έιιινιΒ ιιιειιτ; ει: Μετά ταιιόιπε!ετι Μια! 
ιιιιιτ!ιιιιΒέΒοτ ά!!οτι; Η, ει, !!ομιι!όε εο!ια ε' Βιιιι!ι]εΒΥΒ6! Πεπτι 
ίοι·ι!ιτιιι ιιαιι !:ιιι!οτη ε! Βϋιο!ι !ιοεισέ!ι, !ιοιςν ε” ἰἀεἔαι Μι· 
ειιεάν;Βιιιι !ενέιι, ε!ιιιειιτο!ιοι· α' Κά1°Π8Ρέιι2!; :ιι εει!:ει!ι·ιι τενό. 
'ε ει: ιιιιιει πια· ε! ει!ιαι·τει "Μι , ιιιια!ϋιι επ ιιι·:ι.οέιΒι ε!!αιΡά ε!6 
Με 'ε |!ι:ιιι!ιῇεἔνἔν0! οεα·έ!έ (Η. Μάιο!ε !ιεειέ!!!ι, !ιοἔν πιέ8 ει' 6 
!:α!!όι·οιι :ι!ό!! ειιιιιιιιά!ι' Ροτ!άεέι·ει εαπ ίοι·ο8 ε!έ8 Μ ρέει, Μι 
ιιειιι ει' !α!€080!£11:1!£ ε8νιιιέε Και από οιέι!ιι!έι!ωι: Με!! ααα!! 
ιιἱο!ι ει' Ε6ι!α!ια!όε' ίο!ν!;ει€έεέι·α. Ι!!ναι !ι6ι·ιιν€ι!ει.ε!ε ΠΜ: 
ει!ιέι· !ιάιιγειοι· Ριιι·ιιιισεο!ιά!ι :ιι εένειι!ϋ !”ο!νειιιιο!:, ιι.ιό8 ἱε ει 
όι·οιιιε!ι να” ιι!εάι·ιιιι !ιε!!ια:εϋ ρόιιιιιο!ι, !ι2. !ιιιιιι·ἱ νο!ιιΔ ιε, 
ααα: Με!! !ιειριι!ει α' ΡιιΡιι·οε ε!!ειι. Μάι· πιιιιϋ Βιιτοεεάειι !ε!ιαε ΜΙ: 
ει, Κϋτε!οινέιινε!ειιο!ι? ·ωιω ε, νιι!ει!ιί, !ιιι πιει ταιιιιό!ιότ ν:ιεν 
!ιόει!ωιέπνέι: ε!αι!τει, Ρέιιιτ-ε να", Ρο!ννέι!: και ει' ιιιο!ιέ!ιε? 
ΗΜ ει' Βιετόεεε ιιιι!ια: Ρόι:ο!!ιατι:ει επϋ!ιεόΒατ, !ιοΙοττ ει' εαιιιιιι 
!ιοι ιιαιι ιιια!ιο!:ό έει ι” Μάιο! !ιο!ιιαΡἱ€ ἰιιΒό όι·Εε!εί! οια!ιι 
Ιάν:ι! εο!18. εαπ :πάτε !ιάιινιιι!έιι ναι , 'ε ει' ιιιιτ πια δ τα!!έι·.ι! 
να:τ, !ιονέε Μ!! πιανει 4- 5τε! !ιε!!ο τιιε;; νοιιιιἱ8? Ε!ε Μαι 
ιιιΒέΒεε ά!!:ιρο! 8νόι!οτειάέι·ει πανε ιιιέ8 ΠωΒ εαπ πω!! ε! 
ορόε2αι. 

Δ . Η 
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ειέι€πόΙ τοπποτάοΚ Ιώειροπιι Μάτια-ψ, 'ο οιοπ Ιπόπμ 
ὶΙΙχοο ΒοπΙςοιοάοΙΜιΕοΙ οιΙξει:·ιέιπ ΙιἱΡότοΙπἱ. ")) Βο πιοΒ· 
ο” Μο οΙε ἰε Εοπτοττο απο ει' Κοτοε!ιοόόε' ιοΙππτοτό 
Βοπ. ΑἀἀἱΒ οΙο πἔγειπ ἱε ποπποε:Π: οιειΒοά ποπ ει, το» 
τοΙΙότοποι έιτιι €γοποπτ Ι‹ἱνἱππὶ, Ιπιποιπ οι” Ιιοι·οοΒοάϋΙιοπ 
πιόΒ ]πτοΙπποΜιει! ἱε ΜειτοττοΙι τοπ. Μ) _ 

Ί "ΕΜ π ΚοτοεΕοάόε δνόποτειά8ποΚ πππά ειάτπε; 
ιπἰΒ· ει' ΙεϋΠϋΙΜ νέιΙτόΐσΙΥπιτι ει, ενόάοΕποΙε Βοάνοιοττ, 
έττ.οΙιππο ποπι ΙοΙιοτοττ. Βο πππιποΒγ οι' νέιΙτόΈοΙγειιπ 
1'734 οπο οιϋπτοΙοπ Ιπ58οττ, νο2<:=;ι·ο εοῇοπὶ !ιοιάοΙ:, »ΟΠ 
οι' τοι οι οτει:58ΒόΙ ιπὶπά ΕἱιποΒΥ. Μοττ ει' ΚοτοεΙεοάοΙε 
ει' τοιΡοπιτ ει, ΕϋΙΐοΙἀἱποΙ; ποΙοιτοΜπ :ιΙόΙ ὶε οΙειάΙιει 
κά, πιἰπτΙιο;Η ει' νἰεειοΕϋΙάοεοΒΒοπ (Ρπιποοεοπ) εοΙεΙαιΙ 
ί6πιοΒΒ όττοΙιοτ Εππω!ι νἰεοιο. ει) Βιοι·τ νοΙτοΙι π' Βοπ 
π. 

79) Τοπέιτ ο8όειοπ ο' Βαν' οΜΠπρ όσ Ριπιἱεπ ειοτἱπιΣ. 
80) 8νέἀο:·ειέἔ ΕϋΙἴὁΙ‹.ἱἰ οιϋΜοΒοἱΙ: οπο): οι·οι-έο ΐειέτιιΗωιΙ οεο 

πιω ω. έτοιοἱ Μπι οΗγἱΚ Πο8)ϋνοάοΙπποιόΒΒ ο' τοι νοΠ, 
ιποΙΙγποΕ ιπἰνοΙὲοότ ἔγιιτιιρὶτπὶ ει' ῇοι:ιπ Ρο!Μοει ῇπνοοΙέ. Επ 
πέΙ ίοενπ ΙιἱνἰτοΙόπι-:Ιι οι εαπ άΙΙΙιετοΙ:Ι: οΙΙοπο, πο” Ροπι)ιοΙο 
1πόϋΙ ειοΙΒέΠ;. Νονοιοτοεοπ ει' ΡΙ:ιτοπτ, πιοΙΙγποΕ Εόειἱτέεο 
ἰ€οπ οοοΕόΙγ 1πιιπ1ιά)πι Εοι·ϋΙτ, οοει1ιποιπ ο" Ιοπο€ο πέιπἰ, ιπἰπε 
ι!πι·νο τοι ρΙόποΙ:, ιποΙΙγποΙε επΙγέτ οο ΠποπποέεάΙ: ει' ω;ω Μο 
Βιέ!γοΒΒ6Ι Ιοποττ ΜΒΜ Ιοπο!:ο. Νοιππο8γ πεο€ ΠΙΙ:οαάΕ νοΙππ 
ΜΒΜ, Ιπιποιπ, ει' τπἱτ οεο]ειι€Υππ οἱ ιπ€Υππωι νοΙπο , εις), πιι)όε 
!”οπΙ: (194.1/4 Βέοεἰ ίοπ!:) οΙοάέιπέιέπτ τπέ€ Π) ι·έι-ΜΙΙόΝ: πάτοΙε 
Πΐ-$ωπι ο, !ιοι·οώιοιΙοποΚ. ΚΕΕ6τέ5πόΙι πέγ:ιπ, πο” ι·οιπέι·τ οιϋε 
Μ”. ειοι·οιιοπ ει' ΒειπΕΒο, ‹Ιο οι οΙππι.πωΙ:, :ποπ ει' |ιοι·οοΕο 
οἱ ιπέΝοε ποιο νοΠ ιιππγἱι·σ. 8νόιΙοτειάΕ ιποΙΙοττ, ω" ει' Ιππ 
ίοΙά ο' πο” άτπἱιπ€ οιι'5οΙ:!:οΙ Ιω νοΙππ ΕόπτοΙοπ ρὸτοΙπἰ. 

8!) Επι: ἔοτοεΙιοἀέοἱ ππνο!οτ Ι" πιπἔγουἀιππτύ. ΕπιΙοΕοιιέΚ 
Κάποιο οΙνειούπ)ι :ποπ νἱΙάεοεἱτέεοΚτει, ιππ; ει' Ιδδ Ιεροπἱ βεγ 
ιόε' ΓοΙγώΙπιπ π' νέΙτό' ίοΙγειτπι·όΙ ιποποιωπ1ι, σέο τοέμΠε ίοΙ, πο" 
72 ππιτΕ τόιρέπι ρΙειΙ.οποοπ, οπο): Μπιτ τέι-έι·π , εποΒόι·τ ο” 
2 Γεω “πιο”, :Με ποιο, ΒποιποάΒάτε πέινο ΒΞιοπγοεοπ ιπο8ἱε 

ε ι 
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ε! !‹ !ιόητε!οπο!ι ΙΤ45-Βεπι ει' τόιΡέπιπο!ε έε π1!ικ!ειι 
ίε!ἀο!ἔοιειι!ειπ τόιιιο!‹ !ιἱνἰτε!ότ ωθδα1ωΠε. Ψ 
ζ!! 

όΓ!:- ΤθΒ ί!!ι Πε! πι! ὶε, !ι08γ ει' νέι!!.όίο!γειω ΗΜιΒιιι·επ ει! ρω·ἰ, Ι Μικτή). ζω1!κό ΕΜΗ: :ή 72 ΜΜΕ τέπ Ρέιι2, έ!!!ο11. Με»! πιέε 
11!11οε :ΜΜΜ !ιαειιαα ει, !ιετεε!ιοά6ιιε!ι, !ιο,<ἑ·γ πω:: ν!έγειι Η” 
οτειάΒ!πό!. Με!! ‹!ε !ει!!ΓϋΙι!ϋπ Μιμή Επι! ει' Μέι' έτει , ω”, Βοἔγ 
?Ο να" 68 πια!! Ρ!ειωπόττ!ωρ ε” ωιιω, 'ε ει' νέι!τό!ο!γαιπ 
πιέέ!ε ει!Ριιι·ἱ ιιιειτε‹!, ωἱνε! οι μου;ιοεει!ι ει' τέι!;6!, !πιπετι1 κιτ!!! 
ι!ειι :Με άι·ιι!;!ω.!! !ιει·εε!ιοι!όε' νἰειοτιγειἱτό! Μες. Μοει Μπεα 
!ιετ!ϋπε!κ έα οι·ειέΒιι:ι!ι εεγει·άτι!. !ι:ιεπι:ι "κι ει, Μέι, !όν!!:ε!ό-· 
Βου. Δ, ρόιι2νει·6- Μι Μπα! ει' ιιιοππιγ!τ !ο!ιετ ει' Μπιγάειτό!, 
,ε ει' Χετεε!εει!6 Ρέιιιἰ άι·έιι απ” η" τει!!έι·οιι ωο,ςνένέιι , ίσια: 
πέφτει α!τάΒέΒΒαπ ο!υ.ι!μι , ιιγοι·ι·α!ω, Θε πγετεεόμ Μ 0τ8%όε 
ι·ιι!ε !ιαι·οιπ!!!ι. Πε πισω ιπέι· ίοι·ι!ιι! ει' !ιοοι!ω , ει' ΚετεεΚεἀόεἱ 
ωότ!εἔ 8νόι!οι·ιιέιε' Κάι·άι·:ι Μ!!ειι, οι α:: τϋ!›Β ει' !.›ενἰ!.ε! πιἱπ£ 
π' Μν!!ε!; !;ε!ιέ!: ΠακιιΒιπ8!πιπ Βϋνε!1!: ει, Β!:οο!ι!ιο!ππα_ι ΔΗΜ: 
8!:οο!ι!ιο!ω!πιπ ει, Ηειω!:υτει·ει ι-:ιό!ό νό!τό; τε!1ι!!: Μάι· ΤΗΜ 
!πιτε!1ωιεεγ 2.εα!!ότέττ 72 πιι:π!ωά! !.ϋΒΒε!. !ιει‹!επε!ι !ιέι·ιι!; Μυγ 
ω!άιι_νω1 :ποπ ει, !ιοι·ω!ιει!6? - Τἱειωἰ!κι !ϋνϋιι!ι "Με , Μι 
!πι!.έιι·ιοτΙ: πάιπο!αι!: νεε:ϋιι!ι ΙΕ!. !ζ!εΒγεια Μάτ ει' "Μάϊο 
!γαπι: ε” !πιπιΒ. Βάιι!ιοτα!!έτ Ξ 80 τόιιπιπι·!ι. Δ!!`το‹!εοιι Εε 
ι·εε!ιει!6 ε” !πήύε ΐοιπ«+αιειι 180 ενά! επϋε!; κει!!έι·- έττε!ιϋ 
ρ!ειτ.εκπ !εϋ!ά ΗοωΒιιι·ΒΒε, 'ε 68 ΜΜΜ!!! σ” 6 Μι!!όηένα! ε! 
ειι!!ει δ! Βαι1!ιό τ:ι!!έτοιι ΙΟΙ/Ω εο!ι!!!. !1ο!ο!;!: ει!ρειι·ἰ όττε!ιέπ 
απ!! δ!! Εει!!όι·Ε Κα!! να!!! ΜΜΜ! 'ε πιο! Μάι· ιη·ει·εεόΒε 1 ΜΗ. 
!01/2 π!!! (!εγ ‹!ε ει, απ' έτό!1:ιιι Η:ιιιιΒιιι·ε!πό! ε" νό.!!.ό!; ΜΡ 
πάπια ει' Μεσα ίο!γαιιι ειει·ὶιι!: β! ΜΙ!. ΙΟΙ/π σε:!ι!!!. Χ 8ο) 
208 τει!!ότ 16 τγιιἀε!ἰο!ιτ6!, πι!! :ΜΗ π' ετοο!ώο!ω! Βωι!ιάτ Η· 
Βιετεω!, 'ε !εγ 6 ο"ετ!επ ε" !εϋ!!!όεεε! !80 τιι!!όι· Μέι! 28-48 
8232: ΒΒΔ γ.) πγει·οεόεετ !ιι!2. Δ' Κ:ιροΜ: ττιιιιεροι·τ-οιει!ιι!ένα! δ 
πιτε;;!πιτ π, !πιπ!αιά! ναεγ πμέσ ωαἔἀτιοεοΏιἀ! ρ!ατεπιτ κκά!!:, Ι11€Έ 
ρα.!!8 ε" !.:ι!!όι·οκι 72 ιπ:ιτ!ιοτ τ· ί. ο” ο2ϋετ ω!!όι·τ, !ιο!ο€τ ει' 
ι·όιπε!ι :ιι ειί!ε!:!1ϋι ιπέι·!; ἰεαι! Βοοεέπέ! ίοενει ει' νέ!!ό!ο!γαπτ 
8ιει·ἰπιτ @Με 844/5 πι:ιτ!ιοτ !ιο!!επε !ωριιΜ. Π:: επ ει' οιοΒέιιγ 
ενω τει·ιτιοε2τό, !=ιἱ σ' !εει·εε!εει!όε' ὁε Ρέπιπ!εγ' !οἔ:ἔιεαἱνει! Δε!!! 
ἰειπετετο9, παπι !ιιι!ῇει , 'ε Με νέ!!, !ιο;;γ ε" κα!!έι· τεει!ι ε" 
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,,Ε"ειετεω!πά πιτ ἱε ι·οκιάοΙό!ε, Ιιο:(>” π' Ιπω!ι σ' 
τόιΡόιιιτ, ει' πιοιιπδάτ οεει!ι !εΙποτ, €γί1]τεε Ικα. ΜἱνεΙ 
σ.ΙΙΒεπι τϋΒΙ: ι·έι νειιι, πιίιιτ 8.,ΙΙ18Ι1ΠΥΙΣ πιόνόπε!ιο πιοιιά, 
ιπο8Ιιειτε!ιτιώι (τ!ε οεει!ι τἱτοΙιΒειιπ), !ιΟΒ'Υ τ6Ι›Β α!!”ό!εΞΙ: πιο 
νετεεεεπε!ι, Ιπιιιοπι ΙιεΙΥ6!ιΒο σεως Βικι!ς]ε87οΙιοτ, 68 
8.ΡΙ'ό τόιΡόιιιτ, .ε!1ὶ!!ἱιιἔω ω!) 16 εΙ1!!!!ηΒοε, 68 δ· τα! 
!ότοε ι!ειταΒο!εω: ειά!ειιιει.!ι, πι1ε!!Υο!επε!ι Ι:›ο!ὁττε!ιε ει” 
ίοΙγιιιιιιι!ι!ιαΙ ι1ιο€εωα-:ιιό!ε. Ει ει' ρόπινοτόεἱ νι!!τοιτει 
Με ιι€γει κι ει' πιόρηό! ηενοιετεεοπ ει' &ι!ιιεΙα!ιπά! 878.· 
:πιτ Βοήεειτοττ, ΙιοΒγ ει' Βιιιι!ζοιόι:!ιι!έιΙι όε ει' τόιΡόπιι 
Ιιόιτ τοτοπιεε :ιΒἱοιι:ι!ι Με!! Ιοιιιιἰ. Από! ἱε ἴἐ!τε!ε, Ιω” 
ειωι ερτό Βιιη!ιοιόε!ιιΙΔΙε!ια! @τη ]ότηει!ι, πιἰητ ει' Ρ έπι 
3ε €γο!ιΙιε Ι, Μ) πιε!!γο!.ιετ ?ΠΙ-Ια Κάτο!Υ ει!ο.1:1: ει. 
Οδ1°02' ι1ιΙυάετοι·εόΒόΒοη Ικιά!τοταιΙε ΙοτΒέιεΙυ., ,ε ει' 

...τ 

“πιώ- :ι!ιάι· ΡαρΙτοετο :ι!ιάι· ι·όιι·ε !εΒγεπ 1ιγοιπνα ει' Βό!γεεεε, 'ε. 
Ι” α' Ιιει·οε!ιει!ό ει' Μπιτ ‹Ιει·εΙωεοιι τ:ι!ι:ιι·ΙΙΙει οι οι·ειέ€Β6!. 
ΒΙιΙ:οι· εοῇΙ:ἱ ει' ΜΡ, Ιω" τι' νέ!τύ Ρέιιι ειίί!ειΐι!, 'ε τοιότι'Ι! καιω 
ο!!γ 6ι·6ιποπ Ιιοι‹Ι ιιιεενά!ιιἱ. Κει·εε!εοάδιι!ι ε!ι!ιοι· Μ: Μω 
Ιά!!ει ιιι:ιεότ 'ε ει' νάΙτό ίοΙχετιιτό! ιι€γειι εοιππα!τ ειοω πω, Ιππι 
ιιοπι ηγει·εεόΒ·ε' ο" ι·έειει:ε!ιέ]ό:ιε!ι ίε!ό.Ιάοιτάν:ι! ν:ιΙ:ι.ιπΙνε! 
τϋΒΒε!; ΙΒόι· έκατσε Ρ:ιΡΙι·οοΒιιι, ωἱιπ ει' ωοιιιιγἰτ Α' ΡΙειτοιι το 
εισιι ι·όιΙππι, ,ε α, ω4πωωεω !η€ετε!νε !ι!!ιύιι€1 π' πι!!! 
ναι!. ΙΞι α' Ιιει·εεεεωόι! ει, κή εισι·ιόιι!ι πετώ: 8νέσ.Ιοι·ειέι5 
Ι1ό! ει' ι·έιΡέι·ιιΙ: ύεγ ΙιἰΙ::ι!ωτἱτά, !ιοἔγ πια8ιια!ε!ε ει!!8 !ε!1ετε 
Καμπ!. '8 ει' Ιιει·εε!ιεάϋιέ€πε!ι ειόι·Ι:11:ιέ8 14/5 0/0 ]11Ι:ΜΜαύ8 Μά 
η:ι!ι. Μεἔ Μ!! ειιι!!τιιίω!ι νόμο, Ιω” ΒΙππεεεε!ωο!ι ει' Εἰ!! 
ίϋ!‹Ιι·ε να” :Με νέι·οεοΙιτει Ιώ!άϋΜ: άι·ιι!ιέι·τ ί6!ιέΡ' νέ!τό Βενε 
Ιε!ε!σεπ νΙιεια!όν6 ειιωιπ!!ωτ ι1ενοι!!ω 
Λ'ιΙ1ΙΙΙΙτιΒ :ιι οιϋετ !28!!ότ, 8:ιι! τέειο (21/2 ει. Μ.), να" ἱε 
ΜΜΕ ίϋ!ε!›!υ ι11οιιι!ειτέ!ε, ει' 8Ρ80!θ5 ΜΙ!. 48·:ι‹Ι:ι. 
Επι! Με ι!πιτ·:ΙΙΙ πιο! νοΙω!ι, ιπε!!γε!ιτε ι·ό:! "Η ιιγοπινει δ 
€ει!!όι·' 'ε ΜΜΜ δ Ι.ει!Ιέι·Ι; Με!!! Αι ο!νωπό , Ιω” πέτα! Έομ.!ωπ 
εισι·ειιοπ, τε!όπωοη ει, Ι8!θΙ1Ι1811 Ϊοτἔό Κέ! €αι·:ιεοει·ει, πιο!!γ 
1811 «Μι 50 Ι·ιταΙΙ:ιά1°! τοπ, πιἱνεΙ ειιιιιγἱ να!! τέέ τιγοωνει. 
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ιιιε!!νο!σιο!ι ΙιεοεότΒ τει!!όι·ι·ό!Ι ι·νιιι!ει.ιο!ει·ο ει” Ι ε!ιι!, 
!ιιι€' Βιιτιιιιιάέτει84) ειέι!!ιτοττει!ι. Α' ΜΜΕ, πιο!!ν ο.”ι·ειι 
άο!ιι6! οιαι !οειιι!!ιτέιε' ιιιο€εεόεε ε!6ττ εο!ι Μόνο! τσι 
άόειώει!ιιιΡοτι, ει' Επι: ΕΜΗ Ρόιιήο8·νε!ιετ ]ό-τόηιαιι 
πι! ιιιιιιά !ειοεα·ό!τε, όε εο!ι ιιιιι€ιιιιοε αιι!ιετ, !ιιι!‹ιτιινιι! 
Βιιιάει8·οι:!οττ. Πο ιιιιο!τει $νόπ:!οτειέιΒ· ιειιιέτ !π-Ξ!ια ιινα·τ, 
όε Με! ιινιιΒιιι!ειιιείιιΞει ιε !οοει!!ειΡοτ!τει!ι, ειαι από Βαψ 
ιοΒνε!ιοτ ιιιόεὅ ιιι!ιε!ι!ι !ιει·οει!ι, ιιιἰιιτ ειπε τόιΡαιιτ, 85) 
όε 3ό!!ε!ια :ι*!ιιιιι!ε_ τειι·τοιι!ι, ει' ιοΒ·νοιτ ει' σεει!ι ιιιοετ. 
ειιι!!τοττι·έ:Ρόιιιιο! !ιενέι!τειιιι, τ!!:!ώιι ]σ.ι!ειιτι ΙΙ188°έ.!3 έτει: 
το, Μι Δε" Βιοτόεε!ει·6! ναι επι. Μ) . ι 

Μιιιι!ι-ιιι νε!τεε σαι!. οιόάιι!εν:ι! Ι.Βιιται!!ι, 'ε ε!ιειι· 
!ιιιιο!ι ειιι!πιάε!σειιι έι!!, !ιειι!ιοιόάιι!ιήιιτ “Με τοτειι!ι ει, 
Βιιιι!ι!ιιι Μαι! , 'ε ιιιἔιεεει! ΐε!οεοτό!ιιι, ι 

Α' Βιιτι!ι!ιό! !ιιιιιαιδ οιόι!ιι!!ι!ί τειιιότιτο!αι ειέιιιιέιτ 

Μαι Βόι·ι·ινϋ!ετ!16! ιιιο8ιτό!!ια:ιιι, !ιοΒν ει' Βιιιι!διιιιιιι!ο 
ιιι!ι !ιινιιτει!:-ιτ ιΒιιιι€πιτό Βιιτοε !ιαιτε!αι ιιιιροιιτιι π!!! 
!σειιιΕο2έι!ιι!έιτ ει!ειιτιιι, α: !ιο,<;ν ειιο!ιιιει!ι, !ιἱ!ι ειαιειε 
ιιιοιι !”ό!ίι! νἱειἱ!ε, ιιιτει!οιιι ναι ι·οιιτ!ε!νε.") 

 

Μ) 868: εἔν !$-‹!έι·ε. 
85) Με !!ιυιιιι - ιιειιι ε: ει' πει: ειι€ ει είναι; Με ειαιόιι!ι ι:ειι!ε 

δ έν ιιιιι!νιι ίι· νε!ει, !ιἰεεό Εενεεε!ι!ι !ιέννο! ειό!οττ νο!ιι.ι ει, 
‹!ο!οἔι6Ι. 

86) Παπ απ; Μπι Μπι, ιει·ιιιόεεετεε, πιο” Ε! ιιι !ιιιι·οιο!ιιει 60 αϋετ 
ιοι·ιιιτέι·ι 2 ιιιέπειι ι·εια? Πε ιιιιιαι ει' Βιιιι!ιιεεΥΘΕ !(0τ!έι!!ειιι 
ΐοι·Βάεέινι !ιδνε!.!ιειτοιιι!, ιιιιιι!; ε2α·ιόιι!ι !ό.τει!!ι ιιι!νε!ιιι, ιινιι!ιέ 
πωσ ιι€ι·όε. 

87) Α' ενόά!ιιιιι!ι τε!ιίι!: ι:ειιρέιι ιιιοεόι ειο!νέι!ειτοτ νιΝ:, ει' ιιιεΞειαιγ· 
ι-ΠΥ888(10ττ !32τι!ή8€Υ8!;, τ!επέ!πι 6!τόιΙ:αέεαε ! νε!ό!ιειι !ιιιιιιιιοε, 

ι!ι:οε6εέΒοε ιιιι!!ι6ι!όε! . 
ΥΕ” 0!ι ειιαιιε Βαιτεε, τΙιιι!ιιιε Μια: ιιιιεσιιιιιιιιι· ω !ιοι··τιε 
. Νιιιιιιιιιι.....ι..... 

Βο!ι!οε στοπ-ιν, !ιο! εεε! ιι·ιιο!ιοτ Με!! Βιετιιι, !ιοενιιέιιι!: τετοια 
εαι, Με! Παπ! Ι)ε !ιοιιιο!νει!ι!ιιιιι νένε ει! ι!ο!εοτ, !ιό! νο!!: 

ι 
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Α Μιὰ «και οιόάιιΜΒιιΔΙ Γοξ;νει πιει” Μπακ Ιιι3ι 
ΑΒΒόΙ, 11ο” έν εαπ πιά!Πι Μ, πιοΙΙ7Βοπ όΒόε θειωτ 
ιπάε εεεπιότη ΗΜ πιο" πωπω! ο! πιο νεειιιόιιο|‹, ω) 

Α' ΒεπιΙι' 16νοάοΙωάιιοΕ τοέιε τόπο ει” Κόξοεϋ11 
πάσα ϋεινεἔοΙι' ΙαιωπτΜΒόΙ Μ!. Αι Ι'Τ38-Κ όνἰ ουσιάΒ· 
ΒΥϋΙόεἱ€ οεει!ι Β 'νο-το όε οΙΙΥ ιιΠο8·ο!ετε ΕϋΙοεϋπιό8.μ 
ωοΠγο!ιιιοΙι ΒεΙΒεοεε ει' &ϋΙοεϋπιόττ ειιωτπιάτ ε" πε 
87οάάεΙ πιιι-:ΒΙιεΙωάτο. » ν 

Α'ΒοπιάοΕ, ΙιοΒ·γ ει: ὶΒειι Ι118888ϊ'2 Ιιά8οπ ιιιειοι·άιωΕ, 
ιιιεΙΙΥ Μετα ει' πιοιοὶ @Η όε ναεΙιάωοτοΙι' ΒἱττοΕοεαἰ κιειΒγοη 
ε2επνέάτοΙ:, Βέτα νεεεεηεΙ‹, πιο€ετι€οἀέΚ ει” ΒεπιΕτιειΕ, 
ΜΒ·ωΙαπ @Με 50/ο-εε Κωπαττει ΙώΙοεόη ειἀιιἰ. Ειωι ι·επάει 
Βοάόε,πιε!!7 α' ίαΙι1εΗιΙσπέιΙ τιειΒγοιι β! ί”ο8οτ!;, 0:85· :ΗΜ ΒΑ): 
οεύτιάΙΙ., π1εΠ)· πω;; $νόάοτεεάΒΒαπ εθ·)·Βοτ ιεινειτοΕει1: Μεσι 
Ιπιτ. 89) Τικ!" πο, Ιω" 8νόάοτεάθβετι ε? υΒ[ΠΒ88έ8. Μ. 

ιπέι· ει' ΙοεΙεἰεεΒΒ ι·ειΕοποπ Μ, Ι:ονά π' Β:ιαΜο"εΙδ έτΕοΕε Γι” 
€όιΙιΙ:ιειο05τ? Δ' ΜΜΕ ειϋεττοΙ που: νέΙτοττ, ν111ετΙ: Μι νοΙτ Η 
οΙΙγ1ιοι·, ει' Εοι·ιπέιιγ' Ιιειόι·ε ΜΒΜ;; ι·όιιοΙ Α, ΚέπγεΙιιιεΙ.Ιουεέ8 
παπι επι€ει]το, ,ε :ι2όΝ; :Πεμ ίπ ίεΙεπΒαι!Μι ιικι€έι€ που Κότε 
Ιειτε€έεο ει!όΙ. 826ι·ά τοΜτ α' ῇεἔγεἱτ ε" επει·επι:εέτε ΜΗ ηπει 
τοΗαιΙ :ΜΝ ει, Η ΒειέΒε Καρτα, Μέγα] ιω.ω πιίτ οεἱιιέΙτ πω; 
6ο ει' ωιιΙΜΠωιιιΙ εΙΚϋνεΠωιδ άτοεϋΠωιιέπειι πώ; ύ” εε5Η.ε!;·· 
τῶι, Ευ" α, ιπή τιιΑΒΒπιπ ΜάιιγιοΜ;, ειεΙωάῇέΒειιι ρ6$οΙΙ:άΕ. Δ' 
ΪιϋΙΐϋΙιΙἰ νἰειότιγοΚ ειπιγἱτ:ι ϋεινε ἰε ΒοηγοΙοἶΜιΚ , Ιω;" χ» ο. 
ΠΕΠ-Μπι, Με: _ΒϋεοΙ:ι ωοιπάμ, α'νέιΙιόίοΙγαπι Μι·οπι οΙΙγειιι 
φαμε νοΙτ, πιἰω: α: :ιΙΡατἱ. - 

88) ΕΜ ἰειιιόΙ; εἔΥΞΕο ειοκι εεετοΙω;:Κ, ωοΙΙγεΕΒοπ ει' ΜΠΕ” είε ει, 
Ε6:ϋπεέε' έτάοΕ6Ε ε8γιιιέεεο.Ι Βοω!οΚεωεπεεΙ:3έΙΙ. 

89) Α, νάΙτό ΜΜΕ' ειέρ €ειιΙάι-:Εοάόεε, ύ" Ιάθ.ε2Πτ, καπ Καμπ ππό€ 
ωόάο2: ει' ]Β€90Ε, ειωροΗΙ:έεάι·:ι, 'ε. Με” ει, ΊωαυεΒ:ιιι ίεΙΒο 
ιοτΙ: τεπόεΙΙιεπόεεοΙ ύ] Καμπ ιιγΠάιιαΕ ΜΗ. Ει·ειΙππέιηι:Η; πιει 

! έα ει' €εκτιιε οΙόΒ Επόεοπ ΐοετἱ. Μέ ε" πιάει ο!ιΙει!ό0. Μνάυ]υΚ 
νῇΜἔοεἱωἰ. Η! ε" ΒϋΒάῇοε ιπίπάεπ ῇόειάεΒἱττοΕοετ ἱΒετι ο! 
0Βόιι 169όιιιοΕΕε! τπο8ΜπέΙπα στο" Β:Ηύ!ε:Ι ΜΜΕ, !ιοΒγ ΗΜ: Ια 
νώΜεα! οΒγίΜ ει' ΕΠΕ οοεπιπ' ἰπ·Χ;ύ Μ0.ιϊι·:ι Ι1εΙγοινόη, ει' εμε!εΚ' 

~ / . 
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νέι!τ :ιι ό] ιιοιιιεεεόΒ, ιιειιι Βιιι!ιιι.ς; «Με ιιι!ιιι!ειι επι 
ότι 86η' 68 ει' εο!ι άο! ο!ι!ιιιιι ιιι·ει!!ιοι:!ό άι·ιι Με! ' δ δ' ο Β” δ ἔ 

ι!ει::ιιιι·ει, ει' ιό ό!οτει όε ει' !ιϋ!ιο!ιειόετ τιιι€γοιι ειει·ιπι. 

έε !ιιι!!έιιιιο!ι' !ιεἔγἐι·ε, !ιέ!!ότε Μπι, νιιῇοιι ε!!`ο8ιιι!ιιέ!ι··ε α· 
!6τέτει ε' ΐε!τέ!: Μπι? έτι ω! νέ!ειιι, ιιιιΒγο!ι!ι ι·έει6!ι ιιιεεειιι· 
!έ!ιοινέιι ει, ι·έει! ιό Κ6ιιιιοικ!έετό!, !ιο€γ ,,ε' ΐϋ!ι! όι!ει απ” 
'ε ει' !.ΩΙιΒεΙ· ιιιοετο!ιιι," ιιι!ιά!ι!ι ιτιετ:ιιΙΙια :ιι Με:: :ιιιγει” !ιιιι·ῇιιἰ 
1ιω. Ή ἰιιιέ ε' ενω ιιειιιεεεέἔ ει' νεεπέ!γεε ι€έιττετ ιιειιιοειι!ι 

ν ε!!οΒιιι!έ , !ιιιιιειιι έΡΡειι ιιιιιΒιι έ8έ Ιιι:ι€8 Μέ κι' ιιιέ!γεέΒετ, ιιιε!!)ι 
ό!: ιιειροιιτει ο!ιιγε!!ιε!έ. -- ν'ειιιιιιι!ι ι·έιιι!ιέΡε!ι , ιιιο!!γο!ιι6! 
ειιγό!ιαι·ι!ιι!; ο!ιοε ειιι!ιει·ο!ι ιι ίό!ιιε!ιι Πο" πιο ? ιιιΜ6ιι εεόσι 
έ!Εϋ!ι!ιοιι νε!ϋ!ι !!εεπτειιέ!ι; !ιο!ο!:τ Με ειι€οι·ιι ν!ιε;;:ι!ιιΕ- ΜΗΝ; 
ό” ε!ειιγέεπε!!ιοιιιό,ιιιιιιτ !ιέιτοι· ιιε!ιιιιιειιέε ει' Ηιιέι·τε!σιε ΕΖειι 
ι·έιιι!ιόΡε!ι !ιόιόττ ιιοιιι ιιτο!ιι6 !ιε!γετ !”οἔ!ι! :ιι ,,ιιιεοτει." Το! 
νει!ει!ε άι 8γι!!ιοεεέε 1::ι!ι!!!: εεει!ίο. ίίμνόι!ε!ιτε, «Με πιο', πιιιιτ 
Μ82ΠΕ, Πέμ ε!!ειιι πι" !π3ιι ε!!ειι ει' νιι!!όε' άι τϋι·νέιιγ' ίεΗνω 
το! εΒγειτέιιτ οτιμειτε!!ιετ!ειιϋ! ειεΒεινό!‹, έε ει' πιει” τ6ιιιο€!ιό! 
80!18 088! ε” πό εστι επιε!!ιει!ε!.2 ιιιειιτεό€έι·ο. Ρα!!ε Η! εειιι 
ο!!γ ίο!ιειο :ιι 8ι·ι!όέ-;, α' ιιιἰ!!γειιιιε!ι Γεει!!ι. Πιςγιιιιιε ν!ιεει!!!ιι!ε 
ιιιιι€, !ι!ιιε!ι άι! ει: ιιιεοι·α? 8ιιιι Εδώ! !ι!!ειιοινοιι!ιι!ειιοι οικει 
!ιιιιι !ιοι·!ιε!ε!ιιιο!ι άι ραιόι!ό!ιιιιι!ι, !ι!!ι Ρ!!!ειιιιιτι εισιινει!ό!γε!!ι' 
ι·ιι!ήιιι , νάεγιι!!ι' ιε!ἰειἰτόεόι·ε ῇὁνειιιὶό !ιο!ι! ομάειι!ιατ Η διό 
ιιιοειτ ι!!εοοιιτόιωτιά!ι. Α: ι!!γειιε!ι !ιιιΒγά Βιεεεό!ι ι!ι·άεάιι ά!!ει· 
τιεάειι!ιιιι , έιι !ε8:ι!έ!ι!ι Μπι Μτοιιι, ιιιιέι·τ !ιε!!!ειι ιδι·νέιιγ!ιοιάτι 
ιιει!ι !ιϋι!›ε !έιιιι!, !ιο,Βιγ ε' νότε!ιιιε!ι !ει!ιο!: ιιι!!οιι. ιιέΒΕ!.!Ε ιιιέε· 
ίο!ό!,!ι!!ιιιο!ι νειιι νει!όι!ἰ άι ε' Μι·ε:ιεέ8' !ι:ιειιιέι·ιι επο!εά!ό επί!! 
εέ,ιι6!ι !ώ!σεϋιιιϋτ!: τ6ρέιιιι·ε? Διο!ιιιιι!ι , !ειΕιιο!ι !ιοι·ειειε ιιιοιιι!·· 
Με»! εΒόειειι μέιιιο.!ειροιι ιιγιιΒιιι!ι - ιιιἰι·ε !ιει·ιι!εεεεειιι ιο 
νά!ι!ι - ει' ιιιιΉρειι·οεο!ιιιι!μ Βάι ει' μιά:ιιέι€? !ιει!!οιιι ΜΜΜ 
ω. ΜεΕ!ο!ιετ, Ιω" ποπ ε;έπ ιο8γιόεειιι' τιιι·ι:ι!πιιι| ρειι·ει!οκο 
πο!! ειδνε!:έιιο!ι ί68 ε!εό το!ι!ιι!.ειι·ο !άι.πιιιι!; ι!ε Μι' όιι σεει!ι 
πιοεπιοιιάοιιι, !ιοΒγ ε' ποιο! μπώ, ρόπιι6!ιένα! !εΒ!ιονεεε!ι-· 
βετ εεεἱ!: ιιιιι€άιι. Α' ί6!ι!πι!νε!όε άι Μ:ι!ιιιιοειιιι ει' - ιιιεειιιοιιι!·· 
!ιιιιιιιιιιι - ιετιιιἐειειἰ ειιιι!ιιιι!Β'ιιι ε€γεἀϋ!ἱ ν ει ε γ ο ιι Με ι· ο πι τ 6 
εει!ιόπ , πι: ο!!γιιιι, ει' ιιιε!!γ ιιιέ8 "Με ε!ειρτό!ιέ!ότ και Μ! 

. οιϋιιιἱ ιιιέι· !όιεεει.!; !μιι·ο!ι' ίε!εγιι!!. ει·α!ιιιέιιγό!ι6!; ει: 6 τό!ιέ·· 
π: 6ικ1ιόεγ ο!οιιι, 'ε ει' Ε! ειιι!ι!ιε! 'ε !ριιι·έινιι! Μπι !ιο!!.!0Βιι!ι 
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Μέι πιἰιιάειἀἀἰἔ, ωἰδ ει' Βειι!πιιέ! οειι!ι ἱιι€ό ιιὶ!ο 
8ο!‹τε, ωει€έιιοεο!ιηέι! ΡεἀΙΘ` οεει!‹ Έσω πω” Βεϋει! Ιο 
Ι·ιετοττ ΙώΙοεϋτιΙιϋι Ιυωἱ, ιιεἔγοΙ›Β τόειϋΙι Ιεόιατε!ετι νο!τ 
τι 

ειτ ΙΜ: 0/0-εε !ώΙοεδι: εαπ Ι`οΒῇε εο!πι Ι›οΙ‹Ιοεἰωἱ. ΡΙιἰεὶοοι·ει 
τἱεωιιε! Με !ι!!!ϋει6ΒϋΙτ ο!νε!ε! ει! !ιε!Ιοι1ι ωοτιι!επί ω.κ!όεεΒΒ 
ο!νεεόωτό!, Η ε!!ειι ωεεεκπετ νέάεπΙ Μ; εθιιι Ιπε·Ιγεπι εεπι ει! 
Ιιε!πιειπ, Ιιεπεω !ιέιπε!επ νεἔγο!ι, άΙ!ὶτάεεἱωπ !<.ἱεἔἐειἰτετ!επ, 
ΙιἱίεῇτεΙΙεπ ΜΜΜ πιέπτε!γε!επεΙι Βοιιά0!ετ-ει!!πέιιΙ, ωέεο!‹ιπε!ε 
Ι›6νεΙ›Ι› ίοιιτο!ετ' !ιονέειάυ!, έε εεε!ι ειιιηἰι ιιιοιιιΙο!‹, Ιω" ει' 
τπϋίρει·οεο!αιε!ε ω.ΙαιπΙό εεἔέ‹Ι' ροεἱτἰν, έε που! ε' ΙσσιωΙ:ΙΙΙΙ: 
σε6!ι!ιειιτέε' ιιεἔατἰν εειωέῇο !οΒγειι Ρέιιιϋέγ! ωἰνο!εωἱιιΙι' Η 
Μ”. Α, ωἴιἰρετοετιιιΙι ετΙ:πιι!ύ εο€ειΙε!111εΙ. ΡαΠ; ή” Με!! Μ.. 
Ιόιτιἱ, !108γ ν:ι!όΒειι ει! οιέ!ιοΜ νέἔΝΞ ίοπ!υ!Ιοη, μι!! οειιΡέπ 
εεε! ει' ΚΠΒΤΑ ΚόΕΟ86Ν εει!ιόι6!!τε!. Α' ωειεΙ ΒειιΙ:ι' ω 
Κα!!α: ο!!7 !ιιεεεπι Ιοι·ι!υ!, !ιοΒγ 6 ο' !εϋ!οεϋιιι·ειι‹Ιειετιιε!ι, ει!επι 
ω! ιιτεενει!νε, Ιιενέε Ιιεειιιότ νεΙιει!; ει' Ιπω!ι' ΙΒει! ιπί!νε!εΙε! 
ε!!ει:Βεπ ε' Κατω !εϋΙοεότιπε! ε!νάΙΙΙ:ΙΙ.!:ιι1 !αη:οαοεα! δεινεειο· 
τΙΙ:νάΙ€, ύεγ Ιω” οεγ ο!!γ ΙΜκι!ιοτ, πιε!!γ ΜΙΝΙ! ]όειάἔι·ει Επι! 
!ώ!κ:εόι1ι'5ιη!, ω!!! κ:ε:ι!ει·ιεω ύτινεειΙεΙ.Βιιε!ι ΙποπτΙΙ:Μιι!, είε Ιω 
οεα!ει187Ε111 οι οι·ειάΒ' Ιιόττιγϋ!ετοΙ ειοπ !ιέιιγοε Μπι οι·ϋ!Ιεωιε!ι, 
ι:εε!ι ιΙ€γ Ιάι·ΙιεΙ τητα εΓΙεϋ!οεόπιι'5!ι, ,ε ά!τε!έ!κ1τι :ιι ΜΙΜΗ 
!οπι' νει!όι!! ΙΙ:ιεικιάκε, Μ; ε-:ΒΙυειι !ε σπαει κειπΙειοι·Ιιει @ΜΙΝΙ 
!ι6ιεΙει!!!ς, ει' τπειιιιγίι·ε 'σεως α' ‹ΙοΙο,‹ζ' τει·ωέειετε €η86(ΙΙ, πι! 
Ι:Ιειι ι1:ιεΒΙ11τ ει, 80όΙΖΙΙΒΙΙΙιθΙΣ !ε!ϋ!πιιι!!πιτΙεπ ίεΞηγοε Ρέ!άένα!ωοπ 
ιιε!ι ε!όΙ. - Δι εωΒετε!ι 111Ιππ!8η τει·νε!!ώω εογ!!ει όε οΙ1ει·γΒ·ι 
Με !ιόι!; ενειιιε!ς ε!; Εγουι·ευετιε!ι ει' Ρόπιι ἰἔειι !ώηπγίΙ νο!Ι, 
ει, ωοετιι1ι!α!επε!ι ει" ίϋ!τΙ Ιἔεη ιπε!ιέι , ,ε ειει·ετπό!ε ειάτπγάτε 
ΒοοεόΙ:η!. Βιετεποεόι1!ιι·ε π' ν!!ά8·' ίο!γωι!άπε!ι !!Ι:!ιοε ι·ειπΙειει·ε 
ει!!έια!εΒ!:, ωἰιιτεεω ιιέΙιέιπγ ρι·ο!εο!;ευε, !εϋι·πι1ϋπ ίου! Ι:!ιεοι·Ιά! 
!ιοτιπέιήγοι!ιατηέ!ω Αιέι·τ πιέε εε νέι·]ιι!ι ιεεΒΙ›ε αΙι1€οΙΙ: Κέιπ! 
ε' Μ, νεΒγ τοεειεΙ:,ε' τπΙιπ ει Μό' Ιωι·ε!ιο, νπἔγ αιο!ι , ΜΚ 
ΙΠΒἔΠΕῇΕ ρ!!γ!ιοι· ε' €οπ(Ιν!εε!έε' πυο€ΙΙΙιετ!σω εει!εϋιένό τεει!!ι, 
ε!!ιοιιέιΙι; ΜΜΜ ιπἰτι‹Ιω ειπΙσοτ !έγσε!ιειιέ!ε, ιπι€άτ ΙεἔΙοτιΙοεΙ› 
ότι!ε!ιο!τε, !ιόιτό!ι ει' πωπω! ίο11Ι.οε ότι!ο!ωΙιτε 11έΖν8 ίε!νἱΙά 
Βοε!ω!, :Δευτ τυ!!εΙ;!επεάΒάπε!ι πιει· που! ο" Πιέρ, 'ε πο! !ιόιτ 
!ε!τίίιιό!0Β ε, ενόα!, ιΙτόΒε!τι π1εε;τιι!ωι ,ε σκ!Ια :ιι Μάι. 
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:ι” ]όνοάοΙωόΒόΙ ΗΜ. ΙΜ πιἰότει που εε€έάΓοττι5ετ Εἰ 
Μι·τέΚ , ταΜιεεειΙ τόάιιΙΜΒ ει` ΒειτιΚι··ει ρόηιέττ, Η: ΜΜΜ, 
ΜνέιΠ ό] πωπω, οεαΜά ν:ιη, υπιΠΪηοΚ ΜΜΜ ]ειν:ιἱ όε 
νειεΒέιωοι·:-ιἰ ιιι€ΣοΒΒέτει ει” ΒειοΕΜΙ εἱιἐιΙο8οεἱτνει πω” 
Υ0Ιτώ118ΙΩ Α' ΒοηάοΚ υέςγειτι ει ιιτόΒΒἰ ΟΓ8Ζέ8ΗϋΜ88Π 
οι εάόεοΙδ πιεεἔππετιτἑεἰτε απ ει' ι·ε1ιάεΙόετ ωττέΚ, Μη” 
ΚἰΚΓει* ΚόΙοεϋιώιόε' Μετάτηοράέιτι “Η ένωπο ΙΟ 'νο-τ Π· 
ιεεεει1Ιο.|Πε ιιτἱτιτΒοἔΠ ει, ποτ1ιοεεό8πεΚ εετωπἱ τιπέε 
χρόηιΚετεεετωοά]ει ηἰηοε, οεειΙε ει' ΒἰνετειΙοΙ‹, ωεϊΙχεΕ 
πιοιπ ἱἔεη βνεάεΙωειόΚ; τεΜιτ ΐόΙϋ, Ι1οέ:Π οεσΚιι€7εικι 
νόΒ·τε επι οΙιΜοἔοεἱτοττ ΓιΙυεἰ ῇόΙ‹' εΙειο!έεεΞιτει ΜΗ! !όΡ 
Μ; έε Ιιόηηγειι νἔΙΙιετϋ, ππἱιπό ιεινειτοΙε !.έι118(Π18Ιη8ΙΕ 
ε8Υ οτειάΒΒ:ιη εἔγ ειέιωοε όε ηήηάει1 _ῇ:ινειἰΙ›όΙ Ηνω 
Μια: ΠθΙΠ9856€'ΣϋΙ. ' 

ΜΑε τόειτϋΙ ἰεπιέτ ει” ΒωιΜοΙἰ ΒὸΙοεϋτινότεΙ' Κόπ 

η3·ϋεό8ο εοΙε εππΒετιπέΙ Κεάνετ Βιετ]εειιεττ, ΓοΙιιεἰ @Κατ 
νεηπἰ; έ8 πιοηὸΒεττιἰ, Βοξ.)>·γ οι πποετ α' ὰἰὶΒἰἔ πποΒγ. 
ΕιέιΙιεΙ-ει' ΓεΙιιεἰ @Η Με τοππότάοΗτο ΒέΒοττ, η” 
ΒοΒ·γ ει' νάε:3τΙόΙι' αει€γοΒΒ τόπο 05814 30/0 όνἱ 36% 
άεΜποτ Βήι ΒεΙϋΙο, ΙιοΙοιτ ει' Β::ηΕυ:Πε 50/0-ι Βια, πή 
:ΗΜΙ οεειΙΒΜΜουΙ τϋνἱά ἱἀϋτο οἱ Εε:Π Ριιειτιιἱηἰει. 

Ηέιττε νεο ω68, ΙιοΒ·γ :ποπ ΙεϋινετΙοτι νἰειοτη·τόΙ, 
πιοΙ!ΥΒετι ει' ΒειτιΙ‹ ει οτειἑιἑζἔειΙ Μ, ιτιοηό]υηΕ νεΙεωἰτ. 
ΒΙἰτιιΒοις7 ει' Ιωτοικι' ΞὁνεἀεΙωεἱ ει” τειπάοε ΕϋΙ88όΒεΕ 
το ΜΒ· οΙὲ€εόἔεεεΙ‹, νεαΜΒότηειοτ ωτοκι1εε νάΙ!οΙετ Γο 
τοΒ· ΚέτάόεΒειι, πιἰτὅΙ ει, τετιάεε Ε6ΙιεόΒε!ι' Ιεήεττοι1πά· 
Βεπι Μαη €οκιό.οεΕοόιειΕ, ει' Βιι·ιΜποι ειοΜει!ε ΓοΙΧει 
τηοἀτιἱ. Αι οτει:3ε ἰΙΙγεηΕοτ ει' ΒειιιΜόΙ Ι‹ὁΙοεϋι1ϋι, όε 
ΜΜΕ ηπειἔἐτιοε επ1Βετ ει, ΙεἔΒἰιτοεειΒΒ ]ενειἱτ Κότἱ Μ, 
Ρ. ο. ει' νόι11οΙωτ σέε ει, νεεΜιωοτοΕ' ΜΜΜ. Αι οι·ειά8 
αι ιιιοΙεό οτοειΒέΒοτυνοΙ ιι" Βέιιτεεεειι, Ιιο8Χ ει”ΐτε:Πι 
$ε8όάι›ὁηι 68 ΜΒ, εις!ό ΠωΙΙωι ἱε, τι' Ιωτοκια 36νεθ.ε! 
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1ιιε!ι' !8810!ζ!!)Γέ5Ζ!:3° 8.!!)8Π!Η11:1! ε! νεο ιό!08οε!1Μι. Ειπε: 
ΜΜΜ Μαιο. ει” !εί!ιετόε!Β. Βε Με ιι!τ!ιέιιι !α:Μ!; πιο” 
πιἰἀὅπι α2°οτειέι€ι=Πϋ!όε !ειι3ει, !ιοΒγ ει' Βειιι!ι' Βειιι!ειΒ 
5δ821 τε!:ειιιεετε ειειΡοτοε!οτ.τ, ω” !ιοΒγ νοει!.εεόθετ ιι!! 
Βια Η, ο!!μιιι!ιοτ ει” ΜΜΕ ει: 01°82.ό80Ε ει” πιο!ιι3η3· 
ω!!!!όνει!, ει' ιιιε!!)ιε! πισω εισ!όε νο!τ, ιιιο€ει]έιτιάό!ιοιιε, 
'ε ει” ιέι!οἔοε!τνιι νο!τ !ιο1·οιιει]ϋνοάο!πιο!ι ΜΜΜ! ιιιε8_ 
εισ!πιάιι!η:ι!ι. 

Μει]ά οΒγ οτεεάέςΒΥϋ!έε εειιι τε!!!ι ο! _ ιιιε!!)·ετι ει, 
ΜΜΕ ἱ!!γοε ει]άτιε!ό!ιο!ιειτ πιο ειι!τιει. Αι οτειέιΒ' επάόεει! 
€ει! όε ει” Βειιι!ι' 8:-ιιτ!ει€εέι€ει Μπι! ειι!γεξ,σειι' '!‹ἰἱ8ειὶτιἔι 
εάνει! ει” !ιειιι!ι- όε ει οτειι38οε !ιί1!ε!όιιεε5€ετ !ι!ιιιι!ε 
πιο8, ιιιο!!γο!ιπε!ι ιιιἰιιάειιἰ!ω ει' Πι!ιοε νέι!αειτι1ιάτιγ!σό! 
πιο !ιἱκιενοινε. 

Βιετι ιιιόάάει! Γο]!!!ι Κ! ει: :ιι εει!ιόι, Ι'Π!ΠΕ!! ΈοΒνει 
οι οτειιιΒ·' 88ΖΕ!885έ182!!5 εο!ωε!τ!ιειττι!. Ειωι εεΒόά πιό!. 
!:ϋ! $νόε!οτειέιΒ οΒγ τε!ιεε/ε!ίοτάυ!άε' νοειό!γότϋ! Μι 
Ξοεπιτι ιιιο:ιε!ιικ!!πετειτ νο!τιει πιοΒ·, !ιο!οττ Ρόιιιϋω! ίστ 
Γεω ειιιιιδι!τει Ε! νοι!έιιιει!ι ειρειάνει. !)ε ει” !ιιιιι!ι ει, εισέ 
ι!ιι!ιΞιι Μαι! 88Υ·1°έ8ΖΙ'ό! ει' ιιπι€ει €ειιἀεἔεἐἔιιτ τιιο€ειειΡο 
πω, ιπέιε-τ6επϋ! Ρειά!8 :ιΖά!τει!, !ιο8δι πι' Βε8γϋ]τϋττ Πτι 
τ:εο!ιοτ !εἱει‹!ιιι, επ οτε2ἐι2ς” !εϋ!!ό!άι τ:ιττοιέιεει!τιει!ι ώθ 
Βετ ωιι. Μι!ιο!γτ οι ει! ιό!ι!ιοιιέε !ς!- 'ε π. οτει:58Β:ιιι 
:ί ιιγιιΒιιι!οιιι !ιε!γτε- νο!τ ι!!!νει, οι ιιπόιοτ ένειι!;!τιτ! 
τοιι€ετο8 τιγετεεόΒεινε! ΙΙ188ύ.!ί !ειιι·Ροτ!έιεοι!ιαιωι. 

!..ε!ιετ!ετι πιεἔπιοτιἀειτιὶ, ιιιετιτιγἱτο ιιιοξΠ πισω ει, 
!ιειτι!δ ρόιι2ει!ειρ1:ι, πιινε! ει: ει' !εΒιιει8Υο!›!:ι ΌΙ'8Ζέ808 
ιιωι. Μοι·ιτ!]ά!ι υἔγειι, !ιο8δι !ώροε νο!ιι:ι, άε!ειι!οί; Πι 
!γειιιιΒιιιι !όνϋ ιιιἰιιἀειι Βεατι!ιοιόάιι!έιτ, ΑΠ11Οεω εο!‹ πι!! 
!ἱό τιι!!ότ-ότότε ιτιετιιιε!ι, ω) Βενέι!τειιι!. ΙΜ. Μι !ώειΡόπιι 

 

90) 600 πιἱΠἰό τιιΙΙόι·ι·ει "ΜΚ ει' 8νόόοτειάρέ!ιαιι ίοι·Χώ !Ρ€γε!ι' 828 
Μάι, ΜεΙΙγπε!ι πόνέι·τό!ι6ιι! Βενό!πάεέιι·:ι :ιι ΜΜΜ! Μια! «εώς 
π” !ε!·ιευιο ε!όΒεόΒεε, Μι !0!!εεε1ί!!ε) !ιοΒγ αι οι·ετε!έ ίο!ινό 

! 
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Βειι ΙωΡοπ 3δνεάοΙππώι ει' Ι:ΞεάόεεΝεΙ όεινενει]ϋΕ, 
€γειτιἱτΒετ“ῇιιΙ:, !ιοΒγ ει” ΒεπιΙι' ΒόειρόυποΙερ]ει παπι ἰ€ειι 
πιεΙιετ τϋΒ!πε ΖΗΜΙ" :ιι 5 πιἱΠἰό τεΙΙότηέι], πιοτπιγΗ: ει” 
?ΠΙ-Ια Κάτο!Υ' ΙπιΜΙει!ιοτ ΜΝ, π1ἰΒει κπόθ· ει' Ρόιπ 1 
] ο 88%: Κ' ΙεειἐΙἱιἐεὲιΒόΙ ε:ετπειτ ηγετεεόΒετ ἰε ειέιωΗ: 
ΜΜΜ, πηε!ΙΥετ €ῖειηἰτό!ε€ 8 πιἰΠἱό ωΙΙόττει νετιιοΙ:. Αι 
ιΜ εεπι πάνοιιιτι!ι ηπεεειο ει: ἱΒειεἐ€1όΙ, Με εΙΝεειίΠπ, 
ΒοΒγ ει, ει' $νόάοτειέιΒΒεπι ΜΜΜ Κόειρόπ:ηεΕ ΜΒΜ» 
€γοΒΒ τέειότ τεειἱ. 

-ο____.. 

ΜἰιιτΔη ει' ]εΠοΚ' ειειροτἰτέιεει $νόάοτειΑΒΒεπι ει' 
νἰεειειόΙόε' όε ι:-ινειι·' ποπ ΡοΙοιέιτ:-ι @τοπ Υ01η8,ΙΙ18ΠΥ· 

 

'ε @ΜΗ ίεΙΙωΙΒετδ νομοιπέτιειΕ ιιειΒγοϋΒ τόπο ε! και ει' ΜΠΕ 
τι:Η ιἐΙοἔοεἱΕνα; ,ε ε' ΜΜΕ επε|ιεΙ: Βἰι·ΒοΪιοο:ιἰΕ' ΙαπόΒόΙ Πτώ 
νέπι ει' ΒαπΕῇεἔγεΕ' ΒἱτΙΕοιεοεαἱιι:ιΚ έτωΙΜ. Βάια-ε επικό! νε 
ειόΙγοεΒ ότνέογ, πιω: πιΠιοι· σε), εειπιέπγἰ ειὲπιἰΜεοΚοπ Με· 
ΡΜ: ίηΙ:έιεΕ σε), €€έ82 οτειάεοτ ύεγ ειόΙνει ΐσκ·ΒόεΒα ἱπιἱἱ!.? 
Μἱ @ΗΜ πιοικΗ:ι επ εισι·ι6ηΕ οι οι·ειάε, €ειάαεεέΒει, εοΙιΔεἰ 
0.όεάιτ:Πε, ό @ΕΜΠ ωἀῇιι, ΜΜΕ ότι· Δ, |ε81ιέι·οεΒ ρόπεύεγἱ κ:εει-· 
Ι6‹ΙἐεοΕ' Ιεμοι·ιπόΒοηγοϋΒ ίοι·ι·άεει ει' ν ιι Ξ γ ο τι, π: ο ι ε ό Ε ο· 
ιιγΠάεέπειΕ (π1οΒἱἱἱεΜἱο)ει, ναιΒγοιι, εεεροι·ἰτἑιά 
ν π Η 6 ε ι ν ε ι ει ν :ι ι· ό ε ει. ΜΜ6η ε" νωΒάιιιοι·οε πω· πιά· 
:ικι νεε:ιτ α' "εεε ΜΜΜ Βεάά, 'ε εὅγε:ει·ειπἰπιΙ πι' ΒοΗ:οει·ει, 
ίεΙτεεεεω, Βέτοιπ ΒοωπαΡἱ Βατάτπερτα ε" νέιΙΙ:ό2. Βοοεάτ Η, 
ειέ!τιιΙ 6 α' Βο!τοετιιΠ πω: παμε Βενετό ρόπιδεινεεό!;, ίοι·Βό 
€ὁΚό]ε:' εἔγ κ·έειέτ ιποηέΚοιιγΜπ σεγα", ‹Ιε ει: 6 νέ|τόῇ€ι ει: 
οτειά€τα Πάπα πισω "μου , Μπα:: κ:ε:Πι ει: πω· πιπέιεε "ΗΕ 
:Η ::ρι·ό νέεάτοεοΜό| ΜιεεαηΠοτ ΒόΒγιΉὸ Ρέηε' ὶἀοἰεί ΚὅΡνἱεε·· 
Νήο, πιώ” !ιατάτηιιΡμΕοι· νἐἔὶἐρ, οΙειηέειὶΚ. Π:: Μ ει, νά! 
1όι·:ι νει!αΜ οΠγαι1, π' ΕΜΗ ιπάι· η;" νιιἔγ πιέε έιτοπ ρόιη 
8γίἰΙπ Μ, ιποΙΙΥετ εοφ ει£5Ιιεόἔεἰι·ε, εε:τυ Μηο!ωεΜ: ίοι·ἀἱωιἱ 
Ιεἔει|έΒΒ ε' ρἰΙΙπιωΠκιπ πιἱπιοε εΠωΙτιιο, Με άΙιΙοιαΚόι·Ε 'ΜΜΕ 

_ 2ο ε· 
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Μπι ει' ρόιιιΙιειϊΒἰιΒετΙειηεὐἔ κι ειάόεενενόεΒεπ σεει!ι 
ΙΙΒΙΙΙ ε' ΙεΒοΙε6 άιιτνιι ἱᾶϋειειΚοΙ;' οεετόΙόεἱ τεπάειετότ 
Ιιὲιιειετἱτό ΙιεΙ)Γι·εἐΙΙἰ£:ιὶ, ε·8Υ Εοττηάυγιόἰ ωΙουιυπιπιει! 
Μι·ό 68 ]όειΙαιτειιι Ητέι!)·, (ε87οιΙοηεΒγ ΜΒέψι, 110€? @χοπ 
]όΙ όε @επι εοΙαπ εΙαπτ), ει, ειειΒΔά ειΠαοτι1ιέιιη' Β·ύπη 
εωΙόΚό0. ΙωΙοιππει άϋπιό. Α' ]οΒΜτοττ :ιἀιτιἱηἰειτειτἰο 
ΙοεοτΙ: α, ΒειηΕοη 1ηιιτατι-ιοιέΚ; ΙΙΙ-Ι; (;ι1ειτέιν π1ίηάετι 
τονεὶΒΒἰ _ῇεΒΥΙ‹ἰ:ιἀέιετ ωεΒτἱΙτα; Ηο1ΙεικιάΒατι 2 πιΠΠο 
ΒεἱοΒετΙιειΙετ (2 ίοτἰιιτοε τει!!έ·τ) ἐιτὶι ειϋειϋτ νειτ Μ! 
ΚϋΙοεϋιμ εΒΒϋΙ Ρέιιιτ νοτοτειτ, 'ε ΜΜτάειτοιό, ΒοΗΥ 
ειιιωιι ει” ΜΜΕ ειϋειιεΙ Γο8 νέι!τειώ. ΟοτιάοΙ]υΚ-ε, Ιπο8Υ 
τοΙπωιέέ Μα? Μπέκ εοιη; ΜΗ τιιάνει, Ιιο;" ΒοιόΒεια 
|ενό βειιαΕ]08]ότ ]ιέ]]ε ειοτἰιιυοιϋεττό ΜΜΜ, όΡρετι 
ηοπ1 εἱετεττ, 1τω8:ϊτ ει' ΡεΡἱτοε-ΒεειιιεὶΜεἱ Κότηε!εωτ6Ι 

 

εΙδΙεἔει , απ: ιΜοοπτόμ ειέιΙΜι! :που Ρέη: ειπα εγάι·ιιοΚ' Κε 
ιόΒεπ ή] ἱρσι·, έ8 ΒόειΠτι16ηγευ ώτι·έεάνά νάΙΒ:ιΗΕ. νόΙΚό; άι 
ἀἱεοοιπο , ωε!!γειτ ει, ιιιε8ι·εΙωά: γαιΒγ Ιιενετ‹'5 τὁΚέΙιετ ωοη;όε 
Μ ΙποπιάΕ, α' ΒατιΕο!ι' εμ!" ιἱΗω έ: ΔΙΑρεΙνε. Πε Βοπιι6Κ α' 
ή82Μ82ΠάΜ8 ΜΜΜ όνέε ἱε , παπι ο., νωΒότυοι·οε παπι Νεά 
‹ἰἰεοοκπόπωπἱ ει' Βέιι·πτοι·άτ να” ειιιποΚ όι·ΙεΚότ, 'ε α, ιικΠ7Π: 
ω: 1επιπέ. ιππική; Μι ικιΒειάιποεα νοΙπόΙα, :ποπ παρ οιΕι ΜΗ· 
πάω 'ε ΜεΙ:οεαΒΒ Βε!γει1 ΪιετεεπέΚ Βουγει·ετ! 8ιἰιιτ ο!!γωι ει' 
ίϋ!‹ΙΒἱι·1οΪεοεοἘιι1αΕ ει‹Μιιιἰό ΚϋΙοεϋιι ἱε. Πἱεσοπτόι£αεεόΕ δΙι 8.4:: 
ιπόΒείΕοτ, ώ: ω: ἱτυἐειεεάΚ ΑΜΒ· πκι€ιιιι :Παπ ει' ίὁ!‹Ιοτ, ,ε ΜΔ 
επ τέειἱΒοι1 τοειΠι, οιιοειιιι εεε! :ποπ Μηόιό8εοΙ τε!πεΠΕ, 
Βοξ” ωιω11ωπιθωπ α' τϋΒΒἱ ίεΙενΜΙι' ῇΔνἱΒέι 
:άτα ίοι·εύ τόΚό]61ιΒει οεαριιἰ σπάιωΙόΚο: 
ι: ω Κ. Απ:: νἱΜΒοεαιι πιοπιάνα, Βἰι·Ι:ο]ωΙι' ε" ι·ύειόι·όΙ Ι ο ιπ ο ιι 
ΦΙΐ·ΗΜΙΙ5, Ι10€γ ε, ππάεἱΗειιἱ ΙιεειποεΒιιιι Βἱι·Ιπ:ιεε:ιι1:ιΚ. - - 

_ Ν; ιιἔ νύ έε Πεν ει·ό “Πιο πω: ΜΜΜ ο,ι;γ; @Με επιειτ «έ. 
ιιειιι Μαη!. ΚτΠ! ίοη;άεΒα Ιωιι·ή. Δ' ι1ιε:εἱ μιά:ι, Η ῇόειἐμ' 
εἔόει να” ιιεἔγοΒΒ ι·έειέι·ιεΚόΙ: Ε6Ιοεϋπ να! ΡέηιΒευ, Μ" 
μιάάεΒοάέω, ῇεινἰτέικέι·αἱε ίοι·άΠπό, ο" τοπικ, Φωτ οι αι απ· 
£ειΙοε, Η ι11ϋΒε!γέτ 'ε ίειὴρι·ονἰεἱοῇἑτ εΙ:Μιιέ, Μη” ΜΒΜ: έ: 16 
ΚόΙγειοΒΒ ιιΕι·ειάιποΜΙ, τ6ΒΒ Ιοδόυγτ εισι·οΔιει-ι. 
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ιτιεΒΓοειτετιἰ. Α' ΙεὁιΒἱιοάεΙοιπ ΙιεΙχτεεΙΙοπ, ε' ενόάε!ι 
ει εΙάιι88ετοττ τόιρε-ΐηιι, 86ΐ2 τε!ειι ειϋετετ ἱε εΙέειοι:ι 
πώς, πιίτιτε8γ νει·ειενεεει6, εεερεεετε, ε8γειεττο ο!ό8· 
νεΙτόΡόπιι !εττ ει οτειεδΒεια, 'ε ε” ΒεεωεΒχεΚ' ΐοΙγε 
Με ηόνόττεΚϋΜείεΙει6ΕΚειιτ. Α' ΡέηιίΈΥΒεπ πόκε 
ειἰκι άϋνετιάότ νετΙπετε $νόἀοτειε8, ιτήε!όπ Οικιών, 
ειέΡεπι Ιιειάεττ ωιιηΙεε]ετ, πήιπ εγετεπε!ι ε' ΙιεττγεΙιε 
ιετ, πεεεε όεινετοιιτοττε. ΜἰΙιιΙιοΒΥ ει] ]όΙ ἱτιτὲιεΜ: 
Μ3Ιοεόυ οΠΥ ιιε8Υ ΙιεειιιοΙ: τοϋ., ει: νόΙό, Βο8γ αΏευ 
ειοπ1 ότου πιἰτιάεπι ΡόηιίὶΒΥὶ Βειῇεἱτι 'ε ε' $νόἀοτειεΒ· 
εΠεπι ιιιεεεεετε Ηε8οττ νεΙτόΓο!δίεωοπ ίε εεΒΜιο1:; ε) Β 
πετιοιἰεἰ ΒἰΒεΚοι οδγ ειετοκιοιέ·τΙωι ΙιεΒοπ·ιι Κόνοτό ει 
οτοει ΜτοάεΙοιπ εΠειι, 'ε ειιεΙ ωἱιιἀειοκι 8οιποειοΙ:, 
ΜεΙΙδιοΚ ΠΊθ εΙϋττ ει οτειει€.ζοτ ιηοπ1οτΒετεΕ, 9 ' 
ωεΙΙΧεΚεε!ι ἱεωέτεΙἐεότ ει οΙνεεό εἰετι€εἀοιιἀἱ, 
ΕειάϋάτεΙι; ε` Βει1Μεε;γει” ετΙ”οΙΧεπιε ωεΒοε6Ηιευτ; 
ε' 3εΜεΕ ΜεΙΙοετ πιό8 ι18γειιοεεΙα ρερἱτοερὁιιιιϋΙ με 
οτ8ιε8ΚϋτοΙεινόηΥεΕ (ΒεἱοΒεεοΒιιὶἀοηιεττεΙ)διόηΙόΚ ε! 
ει οτειεἔοτ; 'ε ε' ]εΙετι ΙιοτπιεπηηεΕ ιι168 πιεἰ8ἱε ΜΜ 
δειΠε ΜΗ ε” τοεειιιΙ ΜΜΜ ἀὶοενεΗ” εεε ε” τἐιΙἴοειἱτοττ 
Ι:ϋπηγώιυϋ τεππόι;ιγειΓ €χεειοε ΕόνετΚειόεεΝε!. 

β-0: Ή.  β ·Π

ι 21. θι·οει &αιι|ε. 
ΟτοειοτειεΒ ε' Ρερἰτοερόηιτ ΙΊθ8-Βεια Ιωιο:Μ ιπε8 

ὶεπιπετοἰ. Α' ΡεΡἰτοερὲηιτ, 'ε Ι10Π'1 ε” Βει·ιΕϋΜετ πωπ 
άοιη, τοοΝ; Ιιε νεΙεΙιε ἰ8ει ει, ΙιοΒγ ,,νεετὶε εστι ἱε 
οἱ: ιτιοηεοΙιιιω", ἰΒει Βἱιοτιγετε ε' τετεγΙ:επ; 'ε 885' 
ἰιιτόιοτ Μεάβετ ΙΟΟΟ ιηἰΠἱὸ οιόάιιἰετ ε' ιιόΙΙιϋΙ, Ιιο8γ 
ειο!ωεΙε ΓοτΒεεε ειί; ΒειιΕΚε ΒόΙγε8ειτιό. Αιοι1Βειι πι( 
ΚετεΙἱτιιιεΙι τετειόΙε , ει εὶερἱινετιΧετ εεεἰ€πιετ ε· 
Ισ ε τι Κηε!‹ ηονειεὶ, ,ε ε” ιηἰιιὰεη οτοειο!ι' ειιτοοτε 

-- . ο· - 
Με ` 7` ε.. . ' >__ 

Ί - . . 77 



ττικέτοιι!ε !ι!ειά!ιοτοο ετοιοτοετ!οο! να” !οε!οει! !οοι!ιοτ? 
Ε!οΒ οι, !ιοογ οι ο” οονοιοττ !ιειο!ι, τοο!!)ιοο!ι τί! 
Ροοιοτϋ! οι !!!οτό ογι!νέιο!τνοιιγ οιι;Ποο !ιοτοι·ισιτ!ειοιι!) 
Ροοι!ο8γο!ιοτ !ι008έι!28 Ε! :ιεε!Βοο τέι!ι' οονο ει!οττ, 
'ο ει” !ιοπιιοοδι ιοοΒρετοοοεο!ο: !ιο8δι ποιοε!οο, οι!!ετ!ιοτι 
!ι!!εϋτϋττ Βιοτόεο!ώοο Πόντωοιοι ειοτιοτ οτνοογοεο!ι 
!ο8)·οοο!ι; Μο” ιο!οι!οο οι·ειιι€οε Ροοιτέιτο!ι οι οιί1ττο! 
ο!Ροτ! Γο!μιιιι!ιοο ο!!οΒοά]ύ!ι; 6ο οσε” ει” !εϋιοε!όιιιε 
!ιειο τοἱοάοο οι:!όΒιοτϋ ο8γοο ει, πιο ω!! ϋεινοΒ·' ιοο8 
!ιοτιιι·ιοττ ι·οοιότ οεο!8·οοτει!;!ιοο τοττοιιέ!ι Μοτο!. Βό 
νιτ!οο το!ιοτ, οι” όποιο ροριι·οετει οιἱἴτοο το!οδιοιο 
τι!!ι: ,,2ἔ› ΒοΒο!°'ω), 'ο οιτέιο 25 τοΒο!τ ότι. ?πιο το!οιο, 
τιι!!ε «πιτ. 'δ οιτ οονοι!!ι ΡοΡἰτοε Ροοιοο!ι. Μοττ ειι·ι·ό!, 
!ιοΒγ οι οεε!Βειτο!ιοτ ει” !ι!!ιοοειιώ !ι:ιτι!ιοε!! καιω' ποτε 
Ρέ·οιτοτοο!! Βοοιιιτειτοεπι ιο!Γο!ο !ιοειΡοοιιο! νέ1!!.]τ!!τ Με, 
οπο! οιοοε!οιο, εοιο οι οεε!8οοτέι!ιοο εοοι ει' οιέιτοϋ” 
ιιιοο!τοετοιιοι!ιοο (ιι!αιεο) οδο ειό απο νο!τ. ΙΒιοι, !ιοΒγ 
87ο!ιοι!ατι!ο8 οι!το!ι ο!ο!οτο έτοττϋ!ι ει, !ιειο!ιοο! οιίιετϋτ 
νη), τοιοτ ο!οἔΪοεοο , ε!ο ειιιιτοο οεο!‹ ει”τοι-!ιοτ ιι!!οττ 
!ιο. Α' ογ!!νοο!τοιοο7!ιοο ἰε ει' ΜΜΕ” ·ῇονιι!ιοοἰ`ο!6ειεἰιιι 
!έι!Δεο!ιειο ο!εϋ τοοἔΒοο νεο τω” !ιοΒγ ει' Νομοί 
ίοτθέιειΞιτ !ιόοογιτοοι!!. 

Βο Μ, Βοο!ι!ο8)ιο!ι, Βιιτοε!τόμ οοιο !ο!ιοτ. 
Ε!86!)οο !ε: ει' τοι, Μι όττο!ιοτ ιοέιε οτιι!ι!ιοι Βο 

εοο!!τ!ιι!ι, !ιόιοΡειοι·ϋ όειγοΒο!ιι·ο οοινο ο ο!!αι!οι:ιτ!ειο 
τοι·ϋ!ι οποιο, 6ο !οδι νι!!τειτο!, οιιοτ οιτ οπο· ει' ενότ! 
Βοο!ι' ο!!ιο!οιονο! !ειτο]τοττϋ!ι, οριο !ιονοε οοι!;ιοτ βιο» 

 

θ!) Αι οι·οοιο!ι νο ο ο! ο!ι!›οο (!ιο!γοε!:ιοο το!έο ΡΩΜΗ) όε !ιορ ο 
!ε ο!ι!ιοο ειάιο!τοει!ε. Α' ι·ιι!ιο!, οι!οτ οι!!ετρόοι, οιί!ετ τοι·τ.:ι!οιό 
το οόινο ! Π. 52 Μ. οσον. Ποτ οι. Α' τοι ι·ιι!ι!έιιει!ι νά!τοιοτ 
!ιοιιγ άι·το!γοιο:ι νου οι οιοετ!ιόι !εέροετ,ιοὶοο!ι ο!ιτι ο' οι!!! 
ίο!γτό!ιιιο ν!!άοοιι !οοο‹!. Α' ΕΟΡθ!Κ ο' ι·ιι!ιο!οο!ι ίσο-οι! ι·όειο; 
Π!!! !ιοΡο!ι :: 1 ι·ιι!ιο!. Κ __ 

--_ ΑΜ --. 
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'ε ει' ιποΙΙν Βειπ!ι οεειΙ‹ τόπο! νεΙωιππ, παει· τοπτ!ι-ι€ πιει 
Βεϊτ ει' ΜΜΜ' &ϋτεΙοεεόΒε πω! ΠεΙοωοιπό, Ην:ΞιΙτ Με 
]εΒνεἱ πεδνοοεΚέιΕ. Αι ειεεἰἔπειτπ- ΜΜΕ ΡεἀἱΒ· Μπάστ 
Βεπ 26 τυποΙοεπόΙ ΜεεΒΒεΕετ πωπ Βοοεπτοπ, "ε ειέεττ 
1πόΒ π' Ιώππνϋ οι·οει Ρόπιποπ ἰε ?›θ ΐοπτ Μια Ια-:ΙΙειτ 
νοΙππ εΠιιιτοιοΙπἰ. 

Μπεοάειοτ: π' Μέι' οεοτοποοεο ΐεΙε!εττο ἱπεὅειὁοιό; 
εεε ει' Ρέπιπεοε' εἰποτιπόττὲΙ‹ε οεπΙε πτειπν "ἔν ειίΞει Ιε 
πετ; πω” ειεΙώ μ' Ιεε€ε!!επάόππ, Ιε8πΜΒΒ ποεειπ 
ἱὰὅΕτο πι. Α' ΕἱπεΙ: οι επιπν, νεΒν οιἰὶετ Ρόπι παπι 
ΙιεΙΙ, ΒεοΙνπειτπιμι, 'ε ππιπά]άττ ΙαιΡ νε.επτοετ ποιά; Εε 
ΙετϋΙε πἰποε ἱε ε!" οτειέι€ποι σεειτοΙνει, πιεττ ει, ΐϋΙά' 
ΙιετεπεόΒόποΕ ΙοἔτἑινοΙπππἱ τόειόΙ:ιοπ ἱε ΙαιρόεοΙα, έε 
όττώιόΙάιόι ΙώΡεε8: εεεΙώΙν ειιΙνιιΕπέιΙ ίοΒνει ει, Μπάο 
Με ἰε έιτιιΕΜιπ, ιποπάπετπἱ, εεπππἱ νπΒν ειέιππΒενε!ιο 
τό ΧϋΙϋππεό8ετ πεπι τεει. ΕππόΙϊοΒινπ ΒεοεϋΙι ει, ωτ· 
τπόειοτ' τοπάοε _τὁτνόπνεἱ ειετἰπτ Βἰιιοεἰτνει πω, έε πιει 
8:1Ι‹ἰε τπάεοΙεπεΙα Βἱιτοεἰώεπ! ειοΙ86ΙΒΜπεΕ όε ειο!· 
€πΙππΙα ἰε. 

Α' Μι' Κεφόεε:έι€άτ οΙΙεπποπ οεπΕι Ι:οτΙέιτοΙτ όε Ι;ϋ-, 
Ιόπί-όΙο ΕϋτπνϋΙετεΕτόΙ ίϋ886 ειϋΚεὁΒ, 'ε πεπ1 π' Πέκιν 
ί1ιόε' ΐεπεΙιετΙεπ ότνόπνο ΚειεεΙἱ, 'ε πο. ο” οτειέιΒΜιπ 
ΙιεΙετόπ ίϋΗΠ πιο88νίΠ) πεπι π1ἱπἀἱΒ νὶπετπἰ ει' ειοιπ 
ειέάΒιι ήθν, πο8ν ει' νὶτεΓ τετεπποε Ε6ΙτεόΒότ τποΒΒ 
ιεεεο. 

Επι” ]όι·πΙε 1πόΒ· Οτοειοτειέι€Βεπ οι Β, !ιοΒν π, 
τέιΡόιπι' εΙοΙνπειτἑιεο. 'ε ΕἰνἰτεΙε ἰ€οπ Ιωππέπν Βϋπτετέε 
Μπιτ ππε8· ντιπ τω”, ,ε εππόΙ ΐοθ·νει πει νπΙειΕἱ :ποπ 
τοι·πετ π1:α8έτει νεππό ὶε, Ιιο€ν :ιεεἱἔπειτἐιἰτ τέιιεΙ Βο 
νέιΙτεεεε, πΒΒόΙ Επήοεοπ ΜιτΡοτΜεοιππτπέι :πει€έιτ. (;οπ 
άοΙ]ιιΙ; ιποΒ οεπΙ‹, τπἰτ οεἱππΙπἐπΙε πεπ1πτ3επεπ εΒν πει" 
νεπεε ποτό.ό Ιιόι€ειταεοεεειΙ? 
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ΤοναΒΒα αι οτοαι Ιιοτηιαην εεωότόειε Ιυετι:αι σα 
"πεταει να€ν ἱε ρεαινετεεἱ (ΗΡ νεαιειι α' Μπα, '8 
αιοι1 Ιιἱνί1Ι όΡΡεπ οΠν ναΙιοιό αταηνΒατι νειετἱ, ΜΜΕ 
τεΒεπιε ΓΠερ α' Επι' τεισάειετε αΙαττ, Ρ. ο. 

 

 

νει·ιεΙ‹ Ρέιό. άιιτνα τει' α”, 
- Εν παπα. ε€ν Ρέιά αι ειϋετ Ρέηι' αΚΒοή 

τειΒόΙ ί-οΙναπια ειετἰτιτ: 
"θά -- ΠΙΤ ?Ο ΜΜΜ 5 τιιΒεΙ 
ΙΊΙ8 -- ΗΜ 40 - ' θ -- 
ΗΒ5 - ΠΜ ΙΟ -- Β - 
ἱἶὁδ -· Ποδ 8 ·~·· Β - 
Μαΐ ·- πω ῖθ -- 8 · 
Πθ2 32 _ 8 · 
ικα - καινε) π; - 1 ε - ων, 
ΙΒΝ) ό£α Η ·- Σ; 8 - 

Α' τειυόπι ι18ναπ ειετι· τοεειαεαἔα ιπεΠειτ ἰε αι 
αάαενενεεΒεη εΙεἱαιε αι ειΠετΙιει Ιιερεετ ΜεεΠιτ νεει 
ἱθΕΕ; τΙε εδέειεη Με: ιιεΙιατιν ἴο1·ἱτιττινἱ επιππι1ατ πωπ 
αε€εε αΡτό ΡεπιιιϋΙ εΙνεητιἰ, :ααα ΡεάΙ€: ειαιαΙιόττ, ει.ε 
τεΙιεττ ιι€ναηαηηδά πενεττεΒϋ, ό.ε εεαΙι Πέ! νεα” Βατ 
ιπαά απανἰ ναΙό‹Π Βεεεί1 τόιιεΙ 'ε ειεΙιει ΚόρνἰαεΙϋ αε 
αἱΒτιατἐΚΕαΙ ΗιειὅᾶΛἱ. 

Μἱτιά ειεΙ: τι1ε|Ιειτ α” ειεἀιιΙαναΙἱ όΙεε' ΕὁηνεΙιηεἰ, 
α' Κοπιπαι:ινηαΕ ΐειω εΙϋειαιαιΙαΠ Βἰιτοεἰταεαἰ 'ε α' Ιά 
Βοοεατοττ αεεί8υαταΙι' ιπόι·εέΠει€ εε αι αάεΞιενενεε' “Με 
αεΒεὶτϋΙ ΐόΙειΠεειτοπ ειαιπα ειεΒετ αηιινἱτα Καρόεεα 
τενε!(,Ιιο€ν αι ειϋετ εΠεκι α' Ιε8τοειαΙ;›Β ενΒεια ἰε εεαΙε 

 

92) Βιειπ ἱ‹ΙὸαιαΚΒαπ π' τω, ένα εεα!ωεω ΜτεΙ ίεΙεΙ.τ :παμε 
ι·α ἱιαἔο1τ, α. Μι·τε|επι ειόΙώεεΙιει επι, ιιἔν!ιο€ν ιιιεε οΠν 
Μαι· α' Ρέι1ινει·όΒαι ἰε νεει!ε:1 Βειπιε; πιἱα ω” αεἔἰιεειιεΕ, 
α' πειρεπιι ει·όεειι ιιιεεΙιϋανἱιεΕ, να” ὶε ἱειοτιν€1 ρόπινεϊέ5ἰ 
Κό!!εόΒε!; εε Ιιγ€ι°05ύἔ8ἰ. ι·οναιιαΙι νεα, ιιιΕκπ α' ΜΒΙάεαΪια, ιιιο!εό 
80ι·:Παό! ΚἱιετειἰΚ. Δ' ι·όιρειιι αεναιι Η Μι·οπι απανἰ Δω ΜΙ», 
Παω α' ΙεΙιΙοΙΒοια1Ιαιι. 
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Β (γι) εἔἰοι νεει1ειτοΚ; εὅτ ε' Κεἱηετἀεὶ-ἱ ΐουτοε Βέ 
Κε ιπει·ι, πιεΙ!ΧΒοτι Οι·οειοτειε€ Ιε8οΙ56Βει·ι ειοτἰιε πιει· 
ΚεΙ›ε ιότόΚ ειοωειόάε' ΒεΙΙότει υΒ)·, Ιιοεχ ΕυτόΡε” 
τὁΒΒἱ ΗετεὶιυεἱιιεΒ ΈόΙτέΚοιηεόΒε τπιεἰ8 εοπ1 ιιιά]ε οια 
πιεπι Ι‹ἱίειῇτοτιἰ, ε' ηόΡ' ό1·ϋιτιο ει εεεἰΒιιετεΚ' όττοΙιότ ει 
ωιϋειόνεΙ εΙρετἰτε τιιΒιετε. ε 

1Ί8θ-ἱἔ εεεΙι ό!) ωΠΠό Νώε! όεινεἔ νεΙε εεεἰἔιιε 
τεΕΒεια Γοι·ιδεεΒε Βοοεετνε. ΕΙ«Κοι Π-Ι‹ ΚετεΠιι, Βωξ”, 
:Μπιτ Βϋεο!ι πω:: εΒόειετι ε!εμεΙεπιιΙ ΒΥευΜε , - ε' πιο· 
ι1ιεεεόέετ ε' "θεση, Ιιειε!ιπεε ότι1!εΚότιόΙ ΓοΒνε ε'Εοτ 
ΔιευμόΙ ηε;ΠοΒΒ ίϋ8εόεΒο Ιιοιιε, ο8γ ΙξϋΙοεϋπ Μπι 
Ι:οτ ε¦εΡἰτε, πηεΙΙγιποΙε ποϋ!εϋάόεε ε” Ιοεγοη, Ηοἔγ ω· 
Ιιιεἱ ]όΚετ 'ε νετοεἱ ΙπειεΙιε: εεεἰἔιιε€εΕΚεΙ ιεΙεΒοεἱιεοπι. 
Βιοτι τετιά8ιεΒεε ει εεεἱἔτιετεΙδ 100 ωἰΙΙἰότε ειεροτἰ 
τεεει ειϋΚεό€εεἰτέ, ιτιοΙΙ)ε όεινι-:Βετ ω! Ι18Ι11 Βεἔπιἰ ὶΒό· 
τό; ιὶε ε' τότόΚ-, ενέά-, Ιοιι€γεΙ· όε Ρετεε-ΒεΒοτιιΕ ε' 
Π3ΙτόιεΙτ ΜΜΜ-ι ΙιεῇιεΙ‹, ,ε ε' οεεειετιιϋ” ΙιεΙεΙεΚοτ πιει· 
ΠΠ πιἰΙΙἱό τιιΒεΙ πιόνόττοΙώ ΒειιΜοΒγ νεΙε ΐοτΒεεΒετι. 

Α” εεΒεεε έε ε' ηόΡ” ειϋΕεόἔε εΠεΙ ποιο Ιιἱνεητ 
ειεροτἱτεε ε' ειοΕοττ ετοάωέιεμ ειϋΙὲ. ΙΤ88-τόΙ ίοί;νε 
ει εεεἰ8ηετεΙε' ετἴοΙγειτιε 87οτεετι οεϋΠωιπ, έ·ε Ι'ί95-Ι.κπι 
Με ΙθΟΟ τυΒεΙ ΒεοΕόΒεη οεεΙε 885 ειί1ετ ι·ιιΒε!τ όττ. 
Αι όιϋετ- «θε ετεκιγΡέ·ιει εΠϋπτ; πώ; ει ἱε εεΒἰτεΒΕ, ΙιοΒγ 
ΙΟ εε 6 τιιΒεΙεε 1εΒχεΕετ ἱε εάτε]: Μ, ιϊεγ βη”, ωἱε 
άειι νεεει· ,οεεΙα Ρερἰτοεεε! ό8 τόιιεΙεεεΝ. τιιοΒ. 12511168 
ει ε' νἰ€εειιεΙε5ε εεπι νοΗ. ει οτειεἔιιε!‹, Ι1οΒγ ε, πώ 
ἱΡετ' όΙεάόεε ΡότοΙ]ε ε' Βόειρόπι, εΙνεειόεόι. Νεω,Ιιε 
ποιο ει ετευγ, 65 ειϋει'ΙεΗιεεἔΥοΒΒ τόειε ἰάεΒειε οι· 
ειεΒοΕΒε πια-επι, τέειἰιιτ ε” ΙιεΒοτιιε Εό!τεόεεΕΒε!, τό 
ειἱιπ. ΐόιιγϋιόεἱ Με οιἱΚΕεΙι, νεεετΙεεετε. Α' ΚόΙοεϋη 
ΒειΠε' 16ρόπιιότ εΠωτό Β3ωἱΙ!ἱό εεεἱἔεειεΒόΙ22·ϋτ Μιά 
τιγϋτΙιεῇΒεειό ιιτεΙ-:εεΙ‹ εάειιεΙι, ΜΚ ΙΒΜάΙδ ]ενἰτεεεπ 
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!!!οε!οτ ε8·8όε!τε!ι; ε' νοτοεο!ιοε!ε ειέιοτ Η οι!!!!ότ Ρο 
τ!!Β ε” !ιότ τόνετοε!ιεο Μιιο!ί ορ!τέεοτο ΐ0Ρά!τε!ο Δ 

Τ!!! . . . . . . τ!οοοοτοπο; 
Ε!ιοιι ι·οοοιιτ! οποιο ττοΡ!‹!ετ ιοοτιι! 

Α' !ιϋ!οεϋο!ιεο!ι' τό!ιο!ο ο!ε!ιοΡ Ε! !ονοο οειτνε, :τοπι 
!ιοΒν ενετεοοάτε!ι νοΙοε νο!ο ε' οεξ,;ν Β!ι·το!ιοεο!ς Βε 
οοιο ε' Βεο!ιοε!ι ,ο οιεεο!αιε!ι τεττοιό εάόεεε€ε!!δ Βε 
οιετ!ετ εοοι Μα!!! Βιοτο!. Επι! 6ο8!τοοάϋ, Ρε! οοεειει·, 
υι·ε!!ιο!!εεε' ο!ο]έο, απο)! !ιο!!ετιά! νοοι!ιοτ, Κ! εε)! ο!εϋ 
τεοΒιι !ιονοε!ιο!!ϋ Με ί!ενόειο !οτότο ε' !ιἰτο!ΡεΡ!ι·ο 
ω!!! τοτοιόειοτοτϋ! ιιε8νοο ιενει·οε οοιιοο!!!ιο! Μπι, οἔν 
εοΒοι! Β εο!ι' ε!εΡ!τεεετ ]ονεο!ε. ΗοΒν ε” ιοετ!ε οε 
Βνοο ποοΒοοϋ!!!ιοοτ Μισεί! εεε!δοετε!ιετ ιιο ειεΡοτ!τεε!‹, 
5ΟΟ-τό! 10,ΟΟΟ τιι!ιο!!!Β ειό!ό ιε!ο.ὅοιἐ‹:!ε!έι!ιετ 8οοάο!έι 
οπο; Ε! !!!ν τοόσ.Με!. Μ!ο‹!οο !ι!το!οιότ, ε' Ε! Ροοιοτ νε 
!ειοο!!ν οοιοοεοο Μ! οοιο νο!ιοττο, ίο!!ιετε!ιοειεοε!ι, 
Βοξ” Γο!νεοιοά!ιεεεο!ι ε' Βεο!!!ιοι. Α' !σεο!ι τοι! ειοτ!τ 
Βετο εινεάόετ, !ιοΒν !ώεεο !ο Με!!! νε!ειο! !ο!ττο!ιετ, 'ο 
ο, ποοΒοενόο, ε, !ι!το!οιότιο!ι ε' Ιιότε!οεοε όοινοΒοτ Ε! 
!!ιοττο ε' ΐό!ο!:Β! ιε!οΒοιόόο!ε!!!ιεο. Επι!! 5 "/0 !ιεοιε 
τοτ !ιε]τοττε!!, Κοιτώ !α-3ιτο οιο!ιοττο!!, 'ο ε' !εϋιΡὲοι 
τει·ο!!!ιεο 'ο ε' !ιὁ!οεϋο!:ιεο!ί !ι!το!οιοεο!οο!ι ν!εειεί!ιοτο 

εο!ιοο ο!τοΘε!!τεττε!ε. Α' Ιιεο!ι' οοιο' !ιὁ!οεϋοοἰτ 2.5 ον 
τοιι!νε !ιο!!ο ν!εειεθιοτο!, ε!ο ε, τό!ιοτ ε' οιεΒε ιε!ο8 
οιοι!υ!ε!!:ιεο !ε ο!τοΘεότε ε' Ιιεο!ε, ιοο!!ν ε'. Γό!ο!ι!ι Ι!! 
3ο!ο!τ οεοτοο Ιον!!! !ε οι!ιι!!οο !!!ττο!ιοεοε!ι !ιό!οεόοϋι· 
!ιοτοττ !Ρετ! νε!!ο!ετο!ιτε !ιεεοιι!ό το!τότο!ι ε!εττ 65 ε.Β·νεο 
ε!!ο!ο οιοάιι!ε!ι!ιεο. 

Μ!!ιο!ντ οιοο οιοε!ιι!ε!ι ε' τοτδεο!ιεο ιοο8!ο!οοτο!ι, 
!οΒοττ 15-2Ο"/0-τ νοειτοττο!ε οι εεε!ἔοετε!‹!ιοι !ιοΡοετ 
οε ει! !ι!το!ό!ε Μια!!! Λεω ιιοτε!εο νοοιοττ. Τοι·οιοοιο 

τοι; ιο!νο! οιοο ]οοινο!ι οΡΡοο οοοι νο!τε!ι ο!οοιιιτετέιο 
τε !ιονε!τεο!!ό!ι; !ι!το!6!ι εεε!! ο" !ο!ιότόττ !όειεο' Κό 
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ταε αε ιιιαεεια ΙιπόΙτ. αΙ:ιάπιιιεεΞιπ πνπ8οτΠ, νει€ν ιπ!πιππ 
ΒἰΙΙαΒατι; Με ναει·α Ιιόπειαι·Π.αττ !”οτΒέιειιΚ εαιπ νοΙτ. πια 
ειιτι, αεπΙ‹ :ιι πάόεοΙι, ΙιἰταΙαιϋΙ‹, έ·ε π” πνἰΙναποε ρόπι° 
τέιτοΙ‹ πω. ΙΒιιι, Ιιο€ν ΕπιιιιιτοΙτιιΚ π; (ια οι ει' πι. 
ειοπ κι τόΜπ ΙιιππνοΙ«ι πιω οποιοι.τ ΙώτΙιει πιαπτ. Αι 
ιιιπ ει' πει€ν 6ειναπ ιιιἰειτι π, ιπαΙΙνατ _ῇαΙαΙταΙ‹, παπι ἱ8απ 
νοΙιειΙα ει' Γοι·Βιέιει·ει αΙΙαιΙπιπεοΕ, πιατα ιιιιιιτ Π3Ιαππ απι° 
ΙιταπϋΙι, ει' ΙαπωεαΜια!ε 500 ι·ιιΒαΙαεαΙι νοΙτειΙ‹; πιέιι· ρα 
όιε 100 νέιεέιτ ΕΜΠ! Ι Με αει!ι αΙιΙιοτει όεινα88αΙ. 

Α' Βιι·τοΙιοεοπ' ΙιιταΙαιόι τόΜ:ιπνιτα ΚαιιπιναεαΙε έε 
πρι·ό α.ιιιιεοΙε νοΙτειιι; αιαΙ<ι .Μπα αιαάιιΙέιΗεπΙ εαπι Ια.ὅ‹ἐ 
πναΠιατ ,ε ιιιταΙαιόιΙιαι παπι ΠιατΙιαττα!ε, εαπι παό.νόΕ 
να” τιιΙέιπ πιόάπιε εαπι νοΙτ, ει' Με Ιιειπιειταττ πιι·αιέιιΚ 
Ιιειπ πιττππἰ, ταΙιπτ ΙώπταΙαπαΙι νιιιέιππΙι νέεέιιοετ παταε 
πἱ παΙιΠι. @απ , άα νέιειέιτοεπιπ αεειΙ‹ι Ιιανατό τόΚαΚ'Βιι· 
ιοΙιοειιι ΙαιιατταΙι, αια!έ Πάπια. Ραπι€, ΚινέιΙτ οΠν οι· 
ειιι€Βιιπ, πό! ει, ιπϋἱΡπι· έα Και·αεΙιαάαε εο!ι πιω παπι 
ΙιαΙπιοιοττ, π' παπιιαιι “Πιό από” τϋπιαεὅαπαι ΒόΡαετ 
ι€απ πανω; πο. Μπακ απνειατιια αΒν τειιιέιε ΒόιαΙαινόπντ 
Βοοεπιπει!ι άτυπα, ΙιόΙ πι αΙειάό Ι.αιιιατάαΙι, ει' νανό 
ειίΠι, οι'. απιαιαΙι ταειΠε ει' ΓαΙταταπατ, Έ πιόάπιε νειπ, 
ει” Ροι·τόΙαιτ ιό όΙοεότει ΙαειΙΚιιππἰ. 

Ε' τόττόπτ ει.) ιέιιο€αιαππΙππ Μποποεπινει! ίε: παπ 
ταΙαπα!‹ι νο1τπΕ ναειταεαπϋΙι!ιαΙ ιε οάππαιδνπι , αεα1ανατ 
τα πωπω; ,ε π' ναειταεόα· ει' αιαάπιέιΕ' ειπΡοτοό.τπνειΙ 
πϋιτόπ Μάτι. Ι)α ει' ΪοΙναπι ιιιιιΙιει αεόΜιαπι; ιπατι: ει' 
ΙιιταΙαιό!ι πια8ιε τιιττοιωΕ παναπαΙιόΕΒαπ, έα ι8ν ΙΟΟθ 
ι·ιιΙ:ιαΙ πάόεεπ8 ΙιαΙναπ, ιπἱαπ Με ταειιπΙ: ιππιιΙαπ ι·αειἱπτ 
ΚαταεΙιαάϋι Μπι πάτξι!ι, 85Ο-τ, ΤΟΟ-Ι; ΕΟΟ-πε, αε Κανα 
εαΜιατ ιε από ΡπΡἰτοεοΙαιτ αΙναππἱ; ιπἱειατιπτ :ίται·ναΠΕ 
]όταταιπαπν ταέι3014 παινα ατοΕΚέι 'ε ἱἔειιεαἔΕπΙειπεἐΒΒά νέιΠ. 
ΟΠν ιεινειι·ι. ια οποιοττ αι, ιιο€;ν νιεεια ΙιαΙΙαττ 8.ατιιι 
:ποπ ταπάειαιιαεια, ιπιτ ει' ται·νΙιαειιτϋ αΙΙιατίιΙΙιαιπι 
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νέΙτ, €. ἱ. ει' ΡειΡἰτοεΡότιι' ειεΡοτἱτάεἐτε. Αϊ ΒειτιΙαιΜ 
οΒγ ειἐπιἰτὁΙιἱνετεΙτ ιὶΙΙἰτἐιιεΙ‹, ΙπόΙ πιίιπάειι εττιΒετ ει' 
οιέ:άιιΜΗ: αεεἱἔιιειἀΕΕεΙ ΐεΙνΜτΙιαιτει. Α Ιειοτιδ·ιι εοΙωεέιΒ· 
το!ιωπ οάει; 'ε κιήιπΙιο8)· ιτιἰοἀειιΚἱτ οΒγειεττο Μο!ό 
€ἱιιιἱ τιετο 10Ι18Ε8, ει' ΒεωΙδ ειότόἰ εΙόττ ιαοιπεοΚέιτει ει' 
ΙεἔΪὲΒτεΙετιοΒΒ Βϋτεο-3έτόΚ ΚοἱοιΚειεττ. Α' Η ει, αό 
ὸιιΙιιΜἱτ %ΙνέιΙτά, ει' νέιτειΕοιό εοΜιεόΒ· ]ώιέ πιεσε, 'ε 
οΙοεόΒΙπιπ :τωϊεοΙωιτ ἱἔγεΚειεττ νεὶεἐιτΙειηἱ, Μάνα, Βο87 
πιόνόττεΒόΒετ ει, Ρόηιώτι1Μ οεοηΕίταιΜπιιΙ ωοΒΕειΡῇε. 
Α' τοιπάοι!επεό8 σεειΕ ειΗωτ "ΠΜ ωε:8, πιἰἀ6τι ει” εε 
€όάΒατιΚοτ :ιι ό ΚόΙοεϋηΒοηΒΜ1Ι οἔχοεἰτὁ!‹. 

νΠόΒοε εΒΒ(Ή, Ι1οΒγ `ΙόεΖἐιἔΖΑΙοΒ· ει, ΒειπΚ]ε8γοΚ” 
ΙιἱωΙόπιοΕ ΐετιιιτεττύεότε ηειιι εΙό8. Μἱότι? Με” π`ῇοεὅ)· 
ΜττοΕοε :Πισω Βἰιτοεἱτνει επτά, Ιποέςγ ]εωέι Ιώειρ6ηι. 
Μπι, νει87 Βόε:Ρόπιστι τϋετέητ εΙειάΙιαιό έε εΙερτόιΙπι 
τό ροττέΙιάΒεικι ΜώτωἰΙιοτ ΚἰίὶιεττοιΙιειἱ. Ειτ ΡετΠ8 οεειΙι 
ει: επατη, οιί1ετ Ρόκα έ5› ΙιετεεΚεἀϋἱ ΡεΡἱτοεοΕ !ε<ὅἱ`ϋ 
ΙεΒΙ:, 68 τόειόΒειι Κατω Βειτό.τηερ1°8. Βιετεηά6 Βοτπιε 
1ιδά πω' ἱτιΕἐιΒΒ Ιάτιοετάή Ι:ϋτεΙεινόπηεΚ ΒἰιτοεἱτΒειτ 

Εως Μι 1όειάΒοτ άοΒι·ει ϋτΒεττιὶ; άο εἔγ πιοΒγότ 
Η νέεότοΙ ιι1ε.Β? 

Βε νἰΙἐἔοε ει ἰε, Μο” ιώκιάετι Β:ιι1Μ ορεττιτἱοὶμ 
Καὶ οἔΪΒεΒοπιχοΙἰτοτΙ: Βοεε:.ιι ΙώΙοεόπ-τειιάειετ, ΜΒΜ: 
Με ΜΜΜ :ιι εΙϋπί1:ιΜ ΜΜΜ. :ί ενόἀοτεΖἐΒἱ ΡόΙάει οΠ)· 
Μιιι€οεειιι ΡτὁάἰΚἀΙ]ει, ειέιππωιΙακιοΙδ τοωΙ:Μάτα νοιοτ, 'ε 
ει, ἴϋΙἀΒἱτιοΚοεοΕειτ ἰε, ΜΙσιεΙε άονειΙπιέιτει 8οιιἀοΙν:-ι νου, 
ἱΡειι·ΙΙιιΒ Γο!ι1επι ΜΒΜ. ΤόΙεότ :ιΕεὶι·ωἱ οιἱἴτε3η ΙιἰΒοη 
(ΜΙ: ΒετιΙι παπι τετεωιβετ; οι ειπτἱοἰΡετἰο ΡοιΠ8, Εσει 
ειειε ίεΙότε - νεειόΙγεε 1.ΜόΚ. 8ἰ ιτιοηιιιιππιτπω εμπε 
τΞε - οἰτοιιτηερἱοο! 

ΕιιεΙ ΜΗ: ει: ειεεἱἔιιειτΑΚ' ίοΙΧειππει, πιεΠΥ Ι79Ί-Βειι 
?θ να (νο-το τιι.8οιτ ναΙει, ἱεπιἐ·τ 3ότ οεὁΚΕεκιτ, Ζ ο€έει 
θ5"/0-ἰΒ· ει:ΗΙοττ. Με3ά εΙ16ττεΚ ει'κιεΒχ ετϋνε! ΓοΙ)·τειο1.τ 
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Β6Μόμε !ι:Η:οτιιΕ, ιιιεΙΙΥοΙ‹ ει εεεἱἔηατὲΕ” ὐ]ΑΒΒἰ Με· 
Ροτἰώεέιτ σεει|επεπι ηέΙΚϋΙϋιβωΙοηηό τονό!ε, π1Πιοι ει” 
ΕϋΙΚετεεΚεάόε' πισω θΒέ8Ζ 8Ι21Ι€8άέι58 ]άτιι!νάη, ει: οι· 
ειέιΒ' Ρέιιιϋ8Χέτ τετπέιποΙοια Βει]Βα Ι1οιιει. Ι8Ιθ-Βεπι ει, 
Γοι·8άεΒεκι Ιενό :ιεε18τωτάΙδ πιόνόττοΙιε ΒΤ? πιἰ!!ἱόι·α,%) 
'ε. ΜίοΙγειιυαΚ' ο5ϋΗ:ειιόεε 38 1/3 0/ο-ἰ€ πιοιιτ. 

Ι..εΒετηε Ισἐτάειπἱ, ηοπι1]οΒΒ Με νοΙτια-ο ε' Κοτ 
ιπέιη)·' ειϋΚεόἔεἱτ σε”, νἰΙεΞιΒοε ΙώΙοεόηιιοΙ, νε8Υ ύ] :Μό 
νειΙ Ρότο!ηἰ? Πει ει” ἀοΙἔοΕ οεσΚ ειἐιη1νετϋἰἱεἔ ηόιιίΠε, 
ἱἔι-:ηἰε Βο!3·εεεΒΒ; άε ει' ΡοΙἰτἰοο-Ιὶκιειηοιἰεἰ ωἰνεΙετεἱι· 
Βου ει' ειέιωνετόε οεεΙ‹ι εΒ)·Πε έε ιιεπη τώιπΗΒ· εΙεϋ τωι€ 
[που :Μό εΙ(-επι. Μἱάὅτι επ στο" Κοτ·πιότη 18θΒ-Βεπι Κε 
νόε Ιπω:1ιι 100 πιΠΠό Νώε! ύ] ειεεἰ8ιπιτέιτ ΜΒοοεύτοιτ, 
οιεη ἱηἔμ-:η ειειΡοτἱτεἰέ ΚόνετΚεικόΒεπι Ρετωὲειοτειετἰιιτ 
επΗΜΜει ΙίεΙΙο18: ει” 3σηΠεΚ'ἀτΓοΙγειπιἐιιαΚ,ναὶειωἱκιτ Ιω" 
ει, Β6νειΕοιό ὸνἰ;; 53 0/0-τϋΙ 44-το ειάΙΙοη, έε εκπιόΙ 
Ι”οΒνει ει” τετιππόΒοΗ έιτε (ειεεἱἔτιειτεὶΙπωι ειέιιΜτνα) Μάκη 
Ιε8 Με;οτε ἰε. Ι)ο :ΜΒ ε2 ωεΒ·τ.ϋτι6ητ, η ει(ΜΠ8 ει' Κοτ 
ππ3ιιγ ει, Με εεεἱἔηατέιΙ‹' εε86άιΞνοΙ οΙΜιτει ωαΒέτ ει, 
εεϋΕεόθεεεΚΒόΙ ει' τόΒίεΒΒ έιττοιι, 'ε ΜΜΜ :ιι άτοεϋΙι· 
ΙαπιόεεεΙ, ιι1εΙΙΥ τόἔἰ έε ό] ]ε8Υετ σ€ΥουΙϋΚόΡ όττ, μι» 
άειΒ· όε ε2εδότη, ιιιόΒ Ροἀἰ8 ει' Ικε2εί Βόιτἱ Ρότα, ατά 
τιδώΒειο, ειοκινεάεττ, ,ε :ιι οἔόει ωἰνεΙοτ ιιιΙειδόοηΒόΡ' 
ύΒΥ ί”οΙΥτ, πιἱτιΠιει τπἰτιἀετι επι1Βετ πιἱοἀεκι 53 τιιβειβω, 
π1ἰ ειεεἰἔτωώΚΒειια ΜΜοιώΒω1 νοΙτ, 9-ετΪ1ε‹ὶἰ καιω· π1:Ξε 
οτεΖεὶΒοε ΙιόΙιεό8τε Βιετοττ νοΙιια. Πει ε8γειοττε εΙΠεοπι 
:-ιάόΙ: τόττειΕ νοιτι:ι, ΜΒΜ Μ22ειάέιε τηἱηἀοη εεεττε 
Παω, Κόνετό; εἱο «που πιεετετ8όεεε ΖεεΒεΙόε' 
πιόό]:-ι ει ΡέιπϋΘά ίιοΒ·έεοΜαιΙ ἱειτιετετἱετι πόριπέΙ πιἰπι 
άοτι ΒΔ] πιέΠώι ηπε8εεόΚ; πιοττ :ιι άτοε6ΕΚει1όε :φτύ 
άοιαΙιότιπ: β οἱ; :αυτάκι :ια οΜϋΒ·γϋ ειπΒε·τ πιΠιοτ φαω 

Ν ε. 
 ° ΟΠ

Β: :ο 

ω» ω 

 

9δ) Ε' πάω @επι Εζοιήιημ "Μπι Π86ΒΒι·ε Η ίοἔ]υἰι νΞΙάΒοεἱΕΛἰ. 
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!ετ!ε, οσον ε” !ιίιιετ, οιο!!νοοΕ Εό!ε!έτ οι!!!!Βι 4- ποσο 
!οο νοττο , ποοετ 5-όο Εο!! νοοο!ο, Εοτεο εοοι ε!ιοοό!Ε 
εντό!, !ιο8ν ε' Ρόοι τοοεόοεόιι!τ, "ο ει έ! Ε» ΡεΡἰτοε 
το!ιο!ο οεεΕ εοον!τ τοει, τοοοον!τ ει ο!όττ ε' 4; !ιεοοο1 
ε' τω!!! κοοο!!!ε !ιο€ν οιοέάτεεε!τ, ,ο ει ἱἀϋΕ` οο!ιέι 

€οι·ο ρεοεοιό!. Μεε Μό! ότι! ειτ !ε, ω” !ιε ε” 
ροττοΕεΕ άτεοο!οεΕ, ε' Ροοι Μ) !ε Βόνϋ!, «θε ει!οτιι€ν 
ότνοο!!, !ιο8ν ο8ν !ονε' νει” όΕτο' ο!ει!τεΕοι· οεεὅνο!;›Β 
όοινο8τό! !ιοοιό!!ιοτ, ιοἱοτ εάε!!Βι. Ιον !ιετ οι!οι;!οο Ε! 
νεοεεΒιοεΕ ο!όει νεο τόνο, - τοοοε!!ιετοε ο!νεεόπο -- 
εοοΕ!οο!4. εοοΕ! ο!!οο οἰοοε Ρεοεοιε, 'ο ει έι!!!οιετ, !ιε 
νεο, ε' !οἔοἔνει·εονιι!ι!σεο νεο ΐο!οειο!νε ε' οοοιιοτοο. 
Βο ,,οετοιοιιοπ 3ιιε ειιοιοιε !ο!ιιτ!ε" Εϋι!ιο οιό! (]!οοι·ο, 
'ο τε!εο εο!ιο! τε!ε!ό!ι!ιεο το!οτ !ττ. Β!εϋ!›οο!ε, !ιε οιε ε' 
!ο€τϋΕο!νοεο!›!› Βοοοιοττ!ε! ετεον!ιεο Ε! !ε !ο!ιοτοο ν!οο!, 
!ιοειι,ιν οι!οάοο οποιοι· ει σκοπο' 8ιϋΕεο€ότο ε!τ!οιιε. 
νεΒνοοεοεΕ Ρ. ο. ο8ν!ιι!ειεάετ; οι ει ε!!!οιετ οοπι 
!οοοο ο8νοο!ϋ; οιοττ ε' Βειἀε€ ει Βο/0-τ το!οε!οΒο!ιό! 
!πέιι!πετοε !ο, !ιο!οττ ε' οιοΒοον τε!εο τεΡ!ε!ετετε ειϋΕ 
εοεοε ΐε!εττό! Ἐοειτετ!Ε τοοε! Α' ΒεοΕ!οενοΕ' ετοεϋΕ 
Εοοοεονο!! νοειτοεέο Ροά!ε πιο,ς ετεοντε!εοε!ι!ι; οιοττ 
ε' Εοι·οεοτοΕ' Εϋ!όο!ιεόΒο!ιοι ΕόΡοετ, οοιοο!!νοΕοτ ει 
!οεο.Βο8 ονοοιοιεειτ, ποεεοΕοεΕ !οεε!ε!;ι!ε !άοἱΒ εοοεοι!τ 8θΙΠ 
ω, οοοιο!!νοΕοοΕ ιοόΒ !ιεειοοτ !ε !ιε!τ. 

ΕιοΕοοΕ Ε!ίο]τοεο!ιοο 36 ε!Εε!οιοοΕ νεο, ε' ρεφ! 
τοε [ιι-Μέ νεΒν !ιεοΕ]οενοΕ' ετοεόΕΕοοοεοοοΕ ε' οορ' 
Ε!!!ϋοΒόιϋ ο5ιτε!νε!ι·ε, ε, !ιο!- εε Εί!!ΕοτοεΕοάοετο νε!ό 
!ιετεεε!τ εττοΕ!οτοο!. Ε 

Α' Εοττοεοντε ιοεεετε οε!ινο νοε.ιτοε ει ετοοϋΕ 
Εοοοε; :ποπ οοΕ! :οπο τεοεοεοε Ε!οιοοάεο!, !ιοΒν ε' 

Φ "Β 

ο 

Ο! [Νέοι όε όιιι->ο··ι Εϋιτ! Ε!ι!ότι!ιεοετθι! Μέι; οοοι νο!τ !οοε!ιοε Ρ ! ο! 

ε' !ειο!ιει· οι·οειοεΕ , ποοετ τιιτ !ιὶει!!Ε τό!!!) νεο. 
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ΒειοΜεεγ' νειθ·γ Ρερἰτοερἐιιι' ΛόνόπεΚε ειἶ νειΙό‹Η όντε; 
Ι«ΞνοΙ 95) ιποι11 887: 'ε ε”ειετἱπιτ :ιι οτει68σ$ ]όνεάεΙ 
ΑΜΚ ἱε ειτέιηΙεις οεϋΕΕεππεΙα. 

Ρ, ο. Ι τοιΠἱό ΜΙΝΙ, ΠΠ ει εάόΒόΙ αι οτειέ8” 
` ΡέτηιώτόΒε βοΐο1ΥΙ, το” Ν 

« ΙΤΤ4-Βοη πϋετΒεκι Ι,Οθθ,ΟΟθ τυΒεΠ;, 
Ι”!θΟ- -- 8'ΤΟ,θΟθ - 
Ι8ΟΟ- -- θ58,333 - 
ΙΒΙΟ-- ·-- 333,838 - 
Ι8Ιδ-- - 250,θθθ -β 

95) Α' ρόιιιῇοἔγεΚ' έε ρπρἱι·οε ρόκιί ΒεΒοιιιΜἱιιΚ ει: Εειπι. Π. !5. 
5-όΒοη ιπ:ιέγαι·άιοττ Κό£ΐό!ε Βεσεευ ιι. τη. ει, να Ι ύ‹.Η όε άι· 
κ·α!.;γ ο οι ο ι· ο-Β ω: ε ο κι ΚἰνίΗ , από; εμ, ΒετωαἀἰΕ όι·ΒοΚετ 7 ιι. 
ω. τι ένόττε]ι εἰ: 1ει·οππο, πιοΠγ ιιςγειπ ιππι€άΒΜι εϊόἔ Μι.ι, 
Με νἱειοτιγιιἱπάΙ Γοἔν:ι ἰἔετι ἰε !όπγεμε ιιϋνετΚειόηϋ, ωει·Ι: Μι 
απ νειΙα]ιἰ νἱιεἔἀΙετ ηόΠεϋΙ α' ρόιιήεμ' νιιΙοεύἔοε εεει·ο-Βεοεέ 
Πολ Βιιι·Ι.:ιιιά, :Μπιτ :Μπάση ΓοΠποπο:τ ωπιιεάέοΜσόΙ Η Ι:εω:Πς, 
ἱἔειι Ιιεεει·νεε νεεπεεόἔπεΚ τεκπιέ Η ιικιΒά!:; νιιΜπήπτ ΙιοΒγ 
ε;;γόπε]ε ((8 παππε2εΕ τοΗόΚ ἰε. Π;;γω: επ ει' τυ‹|αΙ!ειπεή;;, ΙΜ ει: 
οπτ!εμοτοΜ; νρειτοεόροτ 01εοπα, ΜΗ ΜΒΜ: ε” ΙιεἔγειΙἰΪι Βεα:ευεΕ 
Η, να” Π: ἱηΜΒΒ α, ραρἰι·οε Ρόσι' να” Βαπἱι-ῇεἔγεΙε, έι·Ι›εοε‹Ξ 
Βεκιί τιιη;γοιι Γοκιτοε ΚϋΙϋιιΒεόἔυεΚ, ιιτἱειει·ἱπτ ει1ιοΚιιαΕ ειά 
ΠΠ ιό εἰ ιέε νειΙῷ‹ΙΕ εεει·εΒοοεϋΚ ΙοΙιεΙ:. Με ρ. ο. π1Πιοι· 
:τι ἱτι @ο η π: πιΒε ι· τη ά] ει , ΒοΧεγ 2ι/9 νέΝό ίοι·ἱ.ιπ ε” 4:ο:ιν. 
ίοι·ίπτοτ τόειειι , εεπΠεεω έκ! τϋΒΒ ροι·τόΪ‹ότ ΙΟ νέΠό ίοΗτι€έτ0: 
ΜΗΝ. α, πτει·ιτιγΗ: 4- 02ϋεΕ Πέι·Ε :ιάτια; Ν: ει, Ιω! απ :η σκέπη 
πιέ8 ὶιι€:ι‹ὶοΖὐ, παροπ]ώπ0. Βάἔ έα Πω, να” Μι άΗΜιάό ὶε, άι: 
ει' ιιέρ' ε" τόπο όρμο” πω: να" ΙεμΜΒΒ ιὶεπάιι 118111 Μιά 
ῇει , οττ ει, υεπι Ι;ικ!ό Βϋυπγειι ποπ ΙιἰΒάΒε εεΒε:ἱΙι , Μο" οΠγ 
:ὶι·ιι]έΕ, ΜΗ: ειἰἱειόι·Ε σε:ι1ι 4 Παω :ιιἱιπι, νάΙΙ.όέττ οάει σιΠει 9 
ναἔγ 8 να" Κε'νεεεΒΒ Β·τοιι ἰε. νἰ!άεο.: Μο" ἱΠγειι εεεΙ.Βοπ 
2, ΡοιΜΜΒοπ πιάε ω·άιηιι ν:ιτι α' ΒειιιΪιῇε€γπιεΕ να” ραρἱι·οε 
ρόιιιτιοΚ, ωἱιιτ ει: επϋετΒϋι. Αππιπ:, Μάι· ει' ππεπιιιγὶνεΙ τ. ἰ. 
Ιθ0 έ2ιΞετίοι·. ότι: ΡοτΙ.έΒέτ Ρειρἱτοε Ρώπα-επι πιεΒ νεΒεωἰ, πιο 
νεω€ὶΙ‹ α) ΡαΡἰι·οε ρέει' ν ει! ό·ιΠ έ ι· Ισ ο ο ε έ κι ε: Κ; ει' ιποὴιιγἱ 
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Βιεπι Μάη” ΜΡοτ!έιεέιτει ιιιιτιάετι Βιιτικι8€7-ειειροτι 
ΜΒ ι1ιοΙΙοττ (ιιιο!!)πιεΙα τ.ιι!ει]άοιιΒόρ ειιιιιιι ιε ετοάιτιότιχε 
νει!ιι) ΓοΙιοιειτοιιΜιιι Ιιέι€τειιιιι ΜΗΝ: :ιι ειιζόΒιετόετ, 68 
Μ” Μ( οάει εειιἰ νὶεειει, ει” Με οἱ :ι!ωττειΚ ΚετιΉτιἱ. 
Ιω: τοΙιέιτ πιοΒνοΙτ ει' Μπιτ, ιιιε8νοΙτ :ιι εΙόΘεάετ 
Ιειιεό8, όε έι!Ιειιιάό ιιΥετεεόἔ εειιιιιιἱ, ιιιοι·Ι: ει' εισροή 
τοιτ :ιάότ ιε οεειΙε ει' πιει Ρότιιβετι ίὶιεττόΙ‹, 'ε, θ] 138 
ιιώάέιΙδ Ιιοικιό3ει ιιοπι ΜΗ πιο. 

ΜιτιάειιιΠωΙ Μι ει” Κοτιιιέιηιι:ιΚ πιο ιιιόά]ει, ει, 
1ϋνοάεΙιιιώτ ειειροτἱτιιἰ; α' (Μπακ ΙιἰνειτεΙοεοΙαιοΙ‹ ιιἱιι· 
σει-ιο. Οτοειοι·ειέι€Βιιιι ειιοΙ‹, ει” ΜΒ ει' ΙΜ; ΚειαιΠιι 
Μαι: Ιιἱειειὶιοπ θιετέεοΕΕεΙ ιιιειτειἀιειἱ‹, 'ε ἰΠΕκιτι πισω 
Κενέε νοΙτι 18ΙΒ-Βτιιι, ιιιιάϋιι :ιι :ιεειΒιιιιω 250/0-το @διε 
Κεπιτ, ειέιιτειι ΒιετύεϋΙδ όεινο8ότιειε 8/4-έι ειτιιιΥἰ ιιιἱτιΓ. 
Μι εΙνοειτοττέ·Κ νοΙιιιι. Μάι· ροάἰ8· οι ο8όειιιοΕ !‹ἱειει 
ΒέιεαΙιοτ ιε ΙιιιιετϋΙε8 ιιοιιι ΐότιγϋιόεϋΕ, Ιιειιιειιι οειιΕ ό! 
Ιιεπόεό!ε νοΙτ ιοΜιιτοτΒε νόνε; “ε ει” ιιο©ιωιόκωΙ ηςπη 
ει' 1ε€τ18€ΪΟ13Ι1 ιιδιοιιιοττει Ιιε!!εττ-ε μιωιοι(2 'δ Βάια-ε 
οειιἀΜιιἰ, Ιιει οι όΙι-ιτΙιει τει8:ιειΕοάέιε Γό!τενειεττο, ιιιο2<; 
νεειτο8ετέειιοΚ ,ε ιιιιιιάειι Ηεόι·ωΕιιοΕ Μιεττε όι€ετ? 
ΜἱιιτΙιοΒγ ει, ετειΙιιε @Η Βέιιιτ νοΙϋΚ, ιιοιιι νέΙΙιετἰΒ-ο Με 
ἰε ιιιιιΒιι!αιτ ει' ειι1Ιωό8 ΑΜΙ ιιιιιιάειιτε ΐεΙειειΒιιάιτοτ 
τιιΚιι:-ιΚ? 

Δ ν” ει' τιιτε:ιειι€ι τοετιιοΚ σημα ιιΙΚοτό τόπο, ιιιε!ΙΪετ 
:ιι :ΜΜΜ κα' ΙιιιιέιΙιοι ΙιειεοιιΙιιιι:ιτιιέιιιΙι. Αιἱε, ποιοι οι, 
ιό τέιρΙιιιΙειττει, ιό οιιιέειτό, ιιτειῇιιιἱτό οτότο , ΒοιιιΙ:ιτΙειιι 
ιιιϋΚϋάόεεΜε πιάτσα; οι ἱε, ιιιιιιτ ει, οΙΙ)ΙΙιοτ τει·Ιιότο 
νειιι νει” ΙέιτειΠι: Ιειιιιιἰ ειι έιΙΒιτιιειΕ; άι: :ιι ιε, ιιιιιιι οι, 

νεΙ ΡειΙἱἔ 100 ρ. ίοι·.1οιΜ3νό «παει ρύιιι-‹ἱειι·‹ιΙιι›Ιω€ νύἱτἱιιιιιιἰ, 
α'ειεἰΙι1ἱ£όεἱἑϊἱιεοεόιιεΙω Α' λειι6 Μι ιιΠιοι· εειΕ 
6εινε, ΦΗΜΗ οιι.ει άΙΙιιιιιιόνά νέωι, Β ΜΒΜ ιιιὶιιιΜπ ειιιΙιει· 
όι·ιεεϋΙ. 
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ειίΠι πιόΒειι, τέΡειοτειδ ιιΜπΥΜπιπ, ει' ΐεΙ8·γί13ιδτι Επι» 
ειπ)·ει€οιιειτ ει' πω, όΙεΙππότε έε ΐεππι.πτώεπτει οόει ιιό]π. 
Βιειι ειΠιοτό τόειτ ει' τέτειιειι€Βιιπ ει' πιππιιιι, πω, εισιτ 
ιιιἱπό ύΙ:οπ ϋεινεΒγϋΙτ τϋΙώ|ι' ΒἰτιοΙιοε:ιἱ τεειΠι, ΙιἰΙιετ 
ΙιϋΠϋΙάὅπ ,,ι·επτἰετα πόννεΙ πιθωθι; ΜειωμιτΙιοπικιπ 
πἰιιοε ιιονό]ι, :ποπ Μ; οι Μ? τό!ιόδι νη” ΙιενετπεΙε 
νο” ει' €γί1ΙϋΙοτοε πιεοι·π' εειιώιόϋΙ 8ιοΙΒΜπ:Πι. Α' 
,,τοπτιετ" ΡειΠ8 τϋΡότιιε·ι' ιπόι·εόΙιεΙτ ΕπιπειώΒόΙ, εστω. 
θε ιπιπιΕπ πόΠιίιΙ, ό!. 90) ΡόΙϋΙοτεε νιιεΒιιΙό, ποτέ!ι· 
Μι πονοιπό πω, πι: ει' τοτπιόειετ ει' ΙιετόΙιετ εοπι 
πάω Μάικ, 'ε ει' τοπτἱετπε]ι Ιπιτοε:ιΒΒ ]ϋνεόεΙπιετ επ: 
τοι, τόιώιτ οι παπι' εΙὅεεἔἰτόεέτο ιιιόι·εό!ιοΙΙ: Ιαιπιπιτειμ 
ιπἰπτ ει, ΐόπγϋιόε' άι ριιιέι·Μέ ειοΙειιιιιτίιτπ τειπέι·όοΕ 
άι: ιπἱπἀεπ νἱειοπγΒιιπ νεειόΙγοε ιιιεοτεινειΙ, ιιᾶπἰ. θεοι: 
π' τοειιι! ειει·Ιιεπιτειτ πιω, ι·οειιιΙ ι€ειι€ειτοιτ τιιι·επεόΒ·' 
Ιιιιιέι]:ι, Μι ει' Η-:Ι83/ϋΙι τϋΙιόΜιοΕ ει” ποιπιετἱ ]όΙόι' πιο 
Μέι όπτϋιι':ί οεειτοι·πιιΚοι παπι απ!. εειιι6ιόιπι. ΕιιτοΡει' 
οτειιι€ώ ο' οειιτοτππΙι' ΜειιτόεόΒεπ Κέα παω, ιετνει 

 

96) Αι απο” σιόν:ιΙ ι·επάειει·ιπτ ΡέιτοειιΙό ιειναι·οε ΐοις:ιΙοιιι' Βιιοπγ 
εέ€:ι οι ἱε, πο”, ππ·ιΒάι· πιάιποΗπι| ΠΠ), , πιέΒ ἱε ιιιππωπει 
ειάιπΒιι ίοΒΙπΙπἰ Μπι Κάμε. Πέγειιι ιι πιο, ιιιιιΙ6ιι πι οτειόποΓ 
πειΒγοΒΒ τόειέΒειι π' ιδι·νέπγοε Μπιτ' ιπεικιπιπιπέιιΙ 80/0 νιιπ 
ιιιεεέιΠΠνει, π' τϋι·νέιιγ' ειοπιει ΜΜΕ "Η/Φ πιέι· ιιιεοι·ιι; 60/0 
ρειΙιε πεπι πι. Π" πι: οτι π' πο! ότι 100 ίοι·ἰπΙ: τ6ΙιένεΙ Μι 
τοπ,ΒοοεϋΙοτει Κει·εεει' ύήάπ 12__!50/-ἰ:11Υ8ι·8]ι€€ΙΙΙ8ἱ€Ι1Ι› θα 
ιιόπιιχειι ειπε π:ΠιειΕοιπ ει' ἱιϋΙοεϋπιιιΙόιιιιὶ π' '70/0-τ,0 'ιι πιό! 
τιιπγοεπιι παπι νέιιοΠπι1.οιπ (Μ, π' Η επἔειπ 6-.80/0-ι·οΙ 
πιἱπιεἔγ ιπεε:ιιόπάόΙιοι,) πιιοι·ένειΙ, Μι "πιω π' αόι·νόιιγ επι 
Μι Ιιοιεειτι-:Ιἱ ἱε. ΕΙ!επΒοπ κι' Μι π' τϋΙιόΙι πω, πιεπεγιΠ ε'<, 
πο” ]ό ΒἱιιοεἰτἐΒι·π 8-40/σ 1ιιιτπιιΗ::Ι 6ι·ϋπποετ πάτιαΙι ει' €6 
ιιέει:]ι, οτι πι, π' Η ε” πιεεειοτπΗ ειπΒει·επ 60/0 ·ι:ι·έπτ, ΙεΙ 
ΙιεΗεπ ιιιειοι·άε, Βέι·Ιιπ 8ιάι·πγειι πι; Η νεειἰ π, £ϋι·νέπγ. Ε' 
ειόπ:ιΜε 1εΜι ,,πιέι·πόΠεΜ; Μπιτ" όι·ιε!πιότ πιιιιιΠΒ :ιι πιει· 
68 Ιιει·εεΒοάό:' ριιιιήε:ιι ΙιεπέτοιιέΚ πιοΒ. Δ 
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ΚὅνειιεΙ‹.. ΕΒ·)·ἰ!ι πω οτειέι€οε ΙώΙοεόπϋΚό, που Μπα! 
έτιεττ ἀἱοενἐ8γ” Μ· τω: Β·ειάύεΚοάέε' ειΠΙεπιπέτιχε, Ευ 
τοΡει” ωἰιιόἱΒ· τονέιΒΒ Ιπιτεροάιό ΐεπιχεεειϋ ΡοΙ7Ρυεει, 
Ε.38Υ ει' ειίἱΙετόεἰ πτἱετοοιτειτἰα” ιιοΒ·γειοτϋ νοηάειιίνει! ποστ 
Βἰτό, άε όιπόΒΒ, εειΙ]ιιεειΒΒ, ττιειΕειοεΑΒΒ ,' είε ὁτόοΚεἰτ, 
πιἰιπ ει' ιτιοΙΙγεΙε @Με ειότειάΙοια ίΉ88ειιοΕ, ειωτισεΒεπ 
ἀπό Ρότιι- ατἱετοοτειτἰεί τοτο1τιτό]ο. Α' :ΜΜΕ αι οτειείιἔ 
805 έε ωει€6ι·ισε ΒοηΕοΕό, πικιΠγ πιἰηὰετι 2εω;Μ;, :ΜΕ 
ει: οΙϋΒΜτιοΚ τπιειτΕοΙἐεειἱτόΙ ωε€τι1ετιτΙ1ετ, π. ἱΡιιτ” όε 
Βϋ2ΙεΚεάόε' ειεΕότΚοτεΕοἱτιεΚ Βοηόεότε ἴοτἀἰῇπ. Βε 
ἐΡΡωι ε: εΙΙαιΙττπιτ 60. Ι€ἱ088ΡΟΠΒ°ἐ8Ι1Ι1Ι€Βό1 ιπιεΒτὁττιἰὶιιΚ, 
'ε ει' Ρειρἰτοε Ρέηι' οεϋΗιεπόεόποΕ ει' ητετιτἱετεΉ° - το 
Βειτέε:Μ: νἱΖεἔἐιΙπυπΚ. Α, Η εεεἱΒυειτἐΕΒ:ιπ Βίτ τϋΙιότ, 'ε 
επιηοΙ‹ Επιτικιι]έιτ Βιιιπι, ωικιειΙ: ]6νεάοΙπιο ει' ]οΒγεΕ”άτ 
ίο!μιωέανοΙ οΒ·γϋττ ειΡετΙ. Α' πο” οειΡἱτεΙἱεωΙι πιοΒ·ειο 
ΒότηοάιιοΒ; ει” ΒἰοεἱιηεΚ παπι όΙΙιεττιεΙ:, ΙιόητοΙει·ιεΚ 
τὅΕόἱΗπε: ιηιιΙηἰ, ,ε ει, ττιίἱἱΡειτυειΚ Ι:ϋΙοεϋπιόττ εο€όάοτ 
εΙνο11ήί; ΜΜΜ! ἱεωότ ει' τσ:τωοεπό εΞε Ιώειἰτϋ Μυτι 
Μι, 'ε ΚόνετΚεεϋΙε8' α' ιιοπιιοτἰ Βειιόε8ε:38 ε1Ρειά. (02 
νε8γοΚ, ΜΚ ἴόήεἰΙι' πισηΕεψινειΙ €γίψ6ιτ 08 Γέ:Ιτοτοττ 
20,000 ΜΒΜ τὁΒόἱΕ Μάτι τἰειτεεεὁΒεεει1 όΙα-:Κ, ει πε 
εἰ€ηατει' έτοεϋΕΜπέεόνεεΙ Ι‹οΙἀπεΒοττε ῇιιτοττεΙε. Βοηειτι 
@πΧ ει' ]όνοάοΙοιη Ιιωαεω πιει€ει ει°τ6Ι‹ε ἱε απου ετέιιιγ 
Μπι πιο8αμιά. Α' Η Ι803-Βειι εεεἱἔτιειτἐιΕΒευ, :ΜΒΜ έτ 
!”ο!χετιπυΙε 80"/0 νοΙτ, Ι0,000 τιιΒεΙτ ,ειάοΜ; ΙιϋΙοεϋη, τα 
ΜάουΕόΡ' 8000 επϋετ ΜΒΜ' έττε!εότ Μια; 18ΙΙ-Βοια 
ει: ειάόε ωεΒΒιού ε' 10,000 ΜΒΜ εεεἰΒπιατἐτ, 'ε ει' Μ· 
τοΙο26ηεΙε πιἱιιοε ]οἔει ΡειιειειοΙιιἰ, ΙιοΙοττ τυΙε1όοηΒόΡ, 
@Με 2500 τυΒοΙτ ὶωΡοττ νἱεειιι. ΚἱκιεΙ: Ιεπιπο Κεάνο, Μ] 
ΜπόιόεεωεοΙ τόΚότ €7ίἰ]τε:ιἱ? 

Αι 888ἰΒτ18ΕἐΙ€Β8Ι1 ΜΙιότόττ ηΉιν:3ιιοε ειΙειΡἱ τ 
ν ἔτι)! ο Ι: ει' ΡειΡἱτοε' σε6ΕΚουέεόν6Ι Β:ιεοηΙόΙώΡ' Με· 
εαπΜπτ ΜοΒαΡειάιειΕ, 'ε ει' ]όνεάεΙωεΙι τόΒΒέ :ιι Μει 
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ΡΕτό!ε'τοπάε!πιόπγε!πεΕ τε!!εε!τέεπο Μπι ππιτειάτει!ι ε!ε 
Βοπὰὅ!‹. Μἰὰὅπ !!-!ι Κειτει!ἰπ Μπιτ !ε!επει!π!ιατ :ΝΗΜ 
ππ!‹, πω: 8·πιάειΒ άι 3ότό!‹οπ,! Ρο!Βέτ !ετε!.τ οιί!ετΒοπ 
200,000 ΜΜΜ, !ιοΒγ οι !πτόιο!.!ιει 8837 !‹οτεε!‹ο‹:!όεἱ 
!ε!εο!ει τπΒεειτεεεό!‹. Αι ειἰἱετ Νώε! ει!ε!ωτ 21/9 "/0-το! 
ΡΜ! Γό!επΒ ει πεε!ἔπετέιπἐ!, πιἰειετἱπτ ει` κια: επιππω. 
205,000 Νώε! πεεἱἔππτἐα ότι; Η! !ε οεετό!ό!ι πἱττο!επ 
Ρπρἰτοεεει! ειεπ Μεάο!ειπΒεπ, πο” π' Ρερ!τοεπε!ε τπ:πά 
ιπε83ϋπ οι έιτε, 'ε ει!‹!‹οι· πι ει!ΑΡΞινι!πγ 5000 ειϋετ 
τιι!σε!!ε! ιπεεειειροτοάοττ !εει. Με, ει' πιἱπτ !ά!;!π!ι, ει 
ει' τεππόπγ πεππ νει!όεπ!τ; όε !814-!›επ ει !ε!ιο!άπε!!ε ει' 
205,000 τυπο! πένόττε!‹ ππο!!ειτ οειι!ε ι/4-θ.ε π. πι. 5Ι,250 
νει!όε!! ειϋετ Βεοεϋ τό!ιό3ε νο!τ.| 

Αι ε!ϋειάπ1!έΜε!απ πέινε “πω ει” ρπΡ!τοε' :έιτοεδΙτ. 
!ιεπόεε, ε!ιοι πτε!πππ!!: πειτε όε τετεπποε νοειτεεό8; άι 
πωσ ω νό!πἱ, πο” ει' ΐό!α:!!:»!ττοποεοπτε 'ε πι 
!Ρ:.ιτοε οειτέι!γο!ιτε ἱε πο !ε8·Σκεπ ,==Πέειοε !ακ-:Γο!γό 
ει; ε!π1Βέτ πο!! !εε!αινόε!πό ειο!ετά!ι έειι·ενοππ! ει' άο 
!οΒ' ί”ο!μπ επι”, πιἱνε! οι ὅ ]όνοάο!ππόΚ ει' Ρ8Ρ!!'08 
Ρόπι' πα!πε!επ σεϋ!ιΚοπτέ·νο! τεπόειετ!πι ίϋ!ε!:Β ειό!ι 
Ικα-επ - ‹!ε οεα!οπέν ειετἱπτ. Α' Μειοππότ, πιυπ!επΒέτ, 
τ1-:1·πιό!εοΕ' Η» Μει!τππόπδμιΚ' έτει πέμιπ !ι:58, ε!ε, !‹ἱνόνε 
ει' Ιιί!!ί6!ά! επιιΜιτ , εο!πι εοπι εΒ!πιπ ει' ιπέττό!ιΒοπ όε 
πω:: ο!!γ €γοτεειπ, ει, :τύπω όε ει' τπἰπτ ει πεεἱ8ππιπ' 
ἐτἴο!γπιππ ειι!!!; ιπἰειετἰπτ ιπἰπάεπ !!!)· εροο!ιέπι!! Ια! 
εεπ!π, πει8γο!›Β νοειτεεέδ ό1·ἰ ει' τοι·πιειιτϋτ και" Κό 
ειἰτϋτ. ΑιιΑπ ποπ, ει' ω! νει!εππ!τ πωπω ΜΜΜ: ε!, ει' 
ΜΚ ]όει:!Βοτ, ω”, νη;γ εΒ·γοποτ ειι!τει!ι Η πότΒε·, 
πιἱπἀοπ Πιοτόε!εοι· πτεἔοεε!ό‹!πει!ι, τιποτε ει' ρόπιῇοΒΎ 
τπιὶτ πω!! ότ πππΥπ:, ππἰπτ οι ει!!‹ιι' Μαι-βη. νό€τε πι 
Μιὰ, όπϋΚϋε !πΒ·ειάςιέεει, ω! ει' Ρπρἱτοε Ρόπιότ Κόνε 
τἱ, πόπιε!!γε!‹τε πόινο πδγειπ νέ!ετ!επ πχοτοεέ8, 0ο 
τό!:Βε!ετε ειἰπτο!!γ νέτπτ!ειπ ν0ειτοεό8” !ει!!!ε3ε. Α' Με· 
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ο ι·εεΙαιάόε ι!!γειιΙιοι· σεε!ι εισει·ειιοεε- ]εω1εει νεα; 'ε ε 
ΜΙ( νε€γοιιιιΕετ ειιεΙ ΙιοοιΙιειτετιιι ιιειιι ειετετἱΒ, εΙνοιι 
με ε' ιιιιιιιΙιεΙό ΓοτθεεβόΙ, όι·οοιό, ότε.<έεΙεϋνό τεειἱΙ‹, 'ε 
ειιθμιι. ει” ΒιιΕεε ΠθΠ1 τόττέιιτ ε' όοΙ8οΕ” ειειι τοπι 
όόιιεΙε ΚόνετΚειτόΒειι? Εεε): ειεΠΠό (Ιιεΐοι·ειιε) ιιειιι 
νεειιεττε νε8γοιιετ εότ ειεΙιεόεεεετ ε, πιιιιτΙιοιιςγ Ικό 
τεἰειτετόεεἱιιεΙ‹, ε' Ρεριι·οε' όε ΡοττόΒειδ ει·ίοΙγειιιειιε!ι 
ειεειέΙΥεε νεΙτοιεεει ιιιιεττ, εΙεΒετ :πιει τεΙιετεττ? πιω), 
τειιιότόεΕ τόΚε ιιειιι Ιιενετι ε' οεΡἰτε!ἱετεΙό νεεεε Μι 
όεἰΒειι ιιιιιιά ε” ΒἰττοΙιοει·ε ιιιιιιά ε” ιιειιιιεττε πιόινε 
ΙιεειοτιτεΙειιιιΙ? 

Α” Ι:ιεΠόιόι ι;επιιόΙιεΙς” ειτε, πειτε: ιόιεΒΒ ιιιοπιάόΕ, 
ιιειιι Ιιε8 ειοιι ει·ειιγΒειι, ιιιἰΒειι ε” Ρειιιτοε-Ρόιιι ειεΠ. 
ΕιιιιεΙι οΙιε ει, ΙιοΒγ ε' ι·ιόρ ει·όεετι Ιιοιε νετι ειοΙινε, 
ιιιἰτιἀειιεΙι' Βετ:εότ ε” Γοι·Βό Ρέιιι' ιιόνόττεΚόΙιει ιιιότιιι. 
ΜιπιτΙιοδγ ει οτοειιιεΙ ε'ιιιἱεἀειιπιερἱρόιιι ει εεειΒιιει:ε 
ι·ιιΙιε:Ι νοΙτ, ε' ΙιόιεόΒ ειιιιεΙι οεϋΠιειιόεότ ει ειιιεΠιόι 
ΜΡεετ, ειπε ε' ρεΡἰτοερἐιιι` όΙοεοιιΙεεειιεΙ‹, Ιιετιειιι ει 
ειϋετ' όι·εξειι!εεειιεΚ ειπε 'ε τιιΙειάοιιιτε, 'ε εκει εεε 
Ιόάτε.Βειι τετιιιεειτττιόιιγειτ ιό άει·εΒιε ιιιε?Β ιιιιιιά ειοιι 
ιιόνόττεΙιετι, ειει ειιιι)·ἱειειιιιι τιιΒε!επι εε ΙεοΡεΚειι εεε, 
ε' ιιιειιιηιιι-ειεΙόττ, 'ε ιιιΠεοι· ει-ιικό, ΙιοΒγ ει όι·οιτϋΙι 
ΙιεΕιοτι: Ρόιιι εεειιιιΒγειι :απο οἱ”, ειειιοι·ε, 'ε ειιιιεΙι 
ΡοτΙεεει·ε τετιιιεειιιιιέιιγότ ΐ6ΙεΙιΙι τει·τε, ειεΙειτ ε' Ρε 
Ριι·οε ιιιοΒιιιτ ειεΠοττ, πιει! Ιιο€)· ό εο!ιε ειπε ιιιτΙιετε 
οάε, Ιιο€γ ε, Μι; ει·ειιιιτ ΜοωιειιΙἰτεε. Ιιιιιειι ε' ΙιεΙ 
ιει·ιιιέιιχεΕ νεΙόΒειι ιιιἱιιἀἱ8 οΙοεοότεΕ; ιιιιιιτ «Με ε” Ικό 
νεαΙιειό πιόιιιεΙΙγ οιἰΙιΚεΙι' ετνεΙτοιεεει νιΙε8οεειι πιε 
ιειιεΙ‹ι 

- 

- --- - ι __ --ε 
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Υ 

' -- ΒΕδ - 
Α` Βει·Ι‹ονεοι' Μ) στο 18081 1811 1814 

πιώ. 1ιοΡ. απο. ΙιοΡ. πιπ1ι.1φ. 
ΒΙΒΗ" ο πεεἱἔππτῶιππ 80 - 101 ΝΒ 

1ειϋετ1ιοπ πιο σο σο σε 48 σο 

κε"πιθι_Δ 1ιπεεἱ8πιπτπΒπιπ 43 θθ 113 (Η) δ” θ!) 
. <!ωιππω οι. ισ 2ο σε οι σε, 

Μπι πιεει€πειτό1:ιοιπ '12 00 118 00 ΠΣ θθ 
1Ϊοιἱἱετ1ιεπ Η 80 29 Μ) 48 00 

νωεΖ (μω) μισεΈπειώΒιιπ 24 00 Βθ Ο!) 51 00 
“θΖϋ8111101°1 19 20 θ ισ 12 το 

, πιεει€πειώΒιιπ 10 (Ν) 20 ΟΟ .'28 θθ Μ” (0””εω σπϋετΒεπ ο σο ο σο π σο 
Ι)ε Ιπἱειεπι πει ει: στοπ οΙοεοάπειΕ, πποε Ροάἱ8 ππἰπά 

ο8γεποππο 'ο σωστοπΥΒπιπ, ιιΒΒ:ιπ αιΙσπ σεπιππι Μη απ' 
πω ιπι1ώΒΙι, ιπιἰνοΙ ει” Ρόπι Ιοἱεπι1ἐιΒΒ πόνέπτοΗιοπ Βϋ 
νϋΙ? Ε' Ιπότάσεπσ ππἰπἀεπι Βιιοππμι1πε17εε1ϋΙσΒ 18181· 
ΙπστπόπΙ‹ , πο. 

α.) ει, Βο1όΓο81ιι11: ΐο1τότοΙεΙπ ιπιἱπσ1 ππο81οππόποΕ 
θ.) πο ει, άο18οΙδ ίοΙ3μιεει ιιπιὶ8 πιἱπά σ” τειπιπιπε, 
σ.) πει ει' 161άϋπ ποσά: ο” οπεπέι€ Ισππο. 
Πε, ΐει1άο1οιπ , πισω @Η παπι! 
πωπω” ἱε: πιἱἀϋπ π' Μπι, Ηλια ωεωιωω ππἱειτΙ: 

ει: έιτιιΙτ οΙοεοι:1πειΕ, οι Υ :ιι έι·νο1τοιέιε εεπι πεπι έιτει1ει 
ποε , σπιτι ποιπ 68Υπιπππγιι. νσιπ πι. ο. εοΙε Ιισ1ῖϋΙἀἱ Ιώ 
ειἱτιπιἐπΥ, ππἰΙιει ΙεϋΙἘϋΙάἱ 1ιοΙπιόΚ επί11ιεό8οεσΚ; 821ΠΥΒ· 
πεΙι πεπι οΙοεοά1ι:ιτπειΚ ι38Υ, 1101811· νοειτοεόδ οι' Κόειί 
τόπικ: πόπνε τϋετόπτ Η πιο ϋεεε ιπειΒιι1:; ,ο Διότι; ε1όΒΒί 
ΜΜΕ 1:ϋτϋΠιο1ϋ1 ιπισ8πιπτειά. Απέιπ παπι π: ππιιπό.επι επι 
Βε-ιτ πιιι:1:ιτΙ:ιπ ει” πάπια όε άπιι1ι” Βοοεότ πισω άο18·ο1ι 

117) Α' Βει·Κο ν σ1ι, πια” ιετ!ιο1ι' υπόι·1εμέεέι·ε «από ευ1γππόπιέ1ι, 
Κέιπ! 5 Βάσει ιπάπ.εκι, (ΣΟΣ Η. 8 161.) (ΜΜΕ Η) ρύάι·:ι, ει, 
μιά Μ) (σι·οοι) 1οιι1ι·π. 

Ι 
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Μια. Α' Κοτοε!εοε!6Κ, !ι!ν!!!τ α' Ιεϋ!Γ6!ά! ότιι!ς!αι! Βοηό!ι, 
ἱ8οιι !ιοτυοι· οειτονοει!!ε ει' Ροττο!ώ!ι' οιί1ετ όε εεε!8πο· 
τοΒο!! Με Μπι οι' Κϋ!ϋιι!›εο8οτ, 'ε οιτιοι;, ο' τποιω)άτο 
!ο!ιοτ, οι ο!ο!)!)!!1οι 8ιο!›_ῇεἔι!‹. Παπά :ΗΜ ο8)· ΜΒΜ Παπ 
ο!οεόά!πιτό οπο, πιἱειοτἱπιτ ει' νοειτοεοοέδ οΒοοιοι1 ει' 
οευρει Βο!!ϋ!τ!ί τοτιτιοειτό!:το Βεἰτοπι!ἱ!ε. Μἱιιὰοιο!ε' 6ει 
νοβοιηο!οο!έιει ιιιοηιη! ιενειΝ., πιοτιιιΪἰ νο!οτ!οπ ημπο 
εο€οτ π" νοειτοεο€ο1: ο!;οι, τονά!)Β κάποιο! ποπ: 
ειϋΚεόΒ. 

· -Μοεοάειοτ: ει' Βου!ήο€γο!ι' ειοροι·Μ!εέινε! οθ·γειο:· 
οεει!ι Μαη; Μ!! :!!!ειιι!, Μ! οεει!ι ει' Γτωι!ε αεε!8τιειτο!ι' 
να" Εαν” 3οΒγο!' 801°8ε!1°8 ποπ! ει!ιοψ5ι!ι ]ωωωμ οΜεοτ 
ει' Μο!!! τοι·ιποΚο!ε ἱε !εοιε!οηο!ε οΙ6Β!›ἱ ν!ειουγοε ε!το!ς 
!ιοι !ςϋιο!ἱτοηἱ, πω; “σώσω πιο!ποιοιπ τ.ιιι!ικι!ι ο!οτη!; 
'ο οιει!ειττο' Μ1!Γϋ!ε!! !ιοτοε!ιοάοε τοιποκιτο!οη!ιέιτι 
ο!ιοι!πιτ. - . 

Μίνο! τ.ἱ. ει' Ι:ϋ!Γϋ!ά! ροττο!ώΚ, πιο!!γο!ιοτ ιπι!κιά18 
οιϋετο!, εποπτιμι! Με!! νοεέτο!πι!, νει€7 !οἔο!εἐι!›!› ει!» 
Μπι ειεὶπιἱιηἰ, ει' Βοη!ήοΒγο!ε' άτοοϋ!ιΕοκιόεονο! ιιοπι ο! 
οεόε!ικι!η ει' Βο!!ρατ' ειϋ!οπ1όιηοἰ Ροε!!Β, ιτιο!!γοΚ οι' 
!‹ἰὶ!!”ϋ!άτο ωοπιιο!ι, Έσω; το!ιέιτ ο!)!πό! πιοΒγ Βάι· ύ!ιο 
!οτ!‹οιἰ!ε. Μοττ ει” ιποιτιιοτιιο!‹ να” τό!)Βοι Κο!! ΜΜΜ ει' 
πιειΒει τοι·πιοΕο!Β6!, Ιποἔγ ι18γειιιοπτιγ! ιυοιιπΪἱεόἑςϋ Μ!! 
ΐϋ!ό.! Μια !ωΡ!ιοοεοιι, πιἱιπ οἀἀἱἔ-ο!ϋ; 'ο ο!ι!ιοτ ο” 
Β ὶνἱτο! πϋνοΚοό!Κ; ΜΒ): !οϋ!!ϋ!άτϋ! Ρότ!τπιε!ό ει!!!ι 
8οΒο!τ ω ο!νοιοτο!τ Με!! π1οεειοτἰτπιἰει; ,ο οπο! ει' Β ο· 
!ι ο ι ο το! εφεισ;!. Πει οεο!ι ειέιωο!;!πο! !το!ιιοκι!ς, (ΜΕ, 
ωο!!ο!ιοεοπ ωοτιάνει , ει' ετ:-ιτ!ετ!ουεήο!ε €γει!αοτ! !›οτ!άε 
!εόνο), πτἰπιτ! !ιοττότ ο' τιοπιιοτἱ 1ό!!έτ' ῇο!οτιο!ε 0;ειττωιό!η 
!ιο!οττ νει!ό!)ειπι καποια! ειοΒοιηοάοε. Μοττ, !ο!ιοειοω, 
Μι ότι ΒΕιιο.τοπ11οει€ϋ !ονοη, ειοιποιοάοωηει!ε ει' ειδώ 
πιἱνοεκιο!ι :ΜΜΜ Μινωεά!άοη 100 ει!ιό Βοι·οι·ι 100 Νὰ· 

!πό! €ο!ποιαέιτ:, τοκοι” ροά!8, Μπι πήιπ!πι πιο!εοπι ω»! 

Ι ! ! 'ε !» έ! Γ' 
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'ε ΜΗ ειΕἰΙωΒΒ τετιιιέεϋΜΙοα νο!πει, Ιιειιιεω πιέε Κότ 
π)·ί1Ιετε!κόττ 120 ΙώΒΙϋπ ΙιεΙΙο ειάιιοι11 ει' 100 ΔΙ‹ό Βο 
1°εδότΕ; οι Μάη πιεΒἱυτ ει' 100 ΒόΒΙϋικιότ0. 6 οεσΚ 80 
ΑΜΠ; ω οεοτέΒεπ; Η ι·όειόπι νεπι ωἱιιά ΜΑΜ), πιἱιιά 
οι ἰἀότι ει” νεειτεεόὅ? πιοπιάΜιτοτυ-ε, ΒοΒγ τεινειΙΥ τϋΒΒ 
8ειΒοιιέιτ ειάτειπ1 οἱ, πΠπιτ ω. οΙϋττ, τοΙιέιτ νειΒγοτιοπι Βγα 
τΑΡοιἱοιτ? πω, Ιπο8γ ε: ἱἀὁιι ΕονεεεΒΒ Βοτη νοι0.ειτι, 
:Μπιτ ΜινειΙΧ, “Μάτ 1οΒΒ 8Διάα νοΙαιω? ΙΜ· πιόόοπ ει, 
Ιειροτή ΜΒΙύοεΙΜΒόΙ ΕἱτοτειἱΒ, πιεπι17ἱ πιἰΙΙἱότ ΕΜΗ: 
νεειτοπιἰ Οτοειοτειό8τπιΚ οεειΕ α' Β-:ΙΙιοιοτΙ: δΙ: Εἰνἱτεἰί 
οιΠάι' οΙοεόά6εάνει! ἱε, πιἰπιεΙ‹ ΓϋΜ› τόειέτ ΑΖ εεεὶΒιιει 
ΜΚ' ώ·σεϋΙιΚεπέεο ο!‹οιεᾶ. 

Αι οτοειΕοτιαιάιιγ ηοπιἰε νοΙτ να!ι ειοπ έιττώπω!: 
ἱτἐκιε, 'ε οι οτειέι8·οε ΚὸΙΩεόΒοΚΒεηἱ !οἔειἱἔοτιιΒΒ Ιά 
πιέΙΙόεεεΙ ἰἔ7εΙιειειτ ταμει 888ἱΕτιἱ. ΙΜ: ει' Ρειρἱτοερἐιιι. 
πιώ: ει ει' νοσιόΙγοε τετηιόειοτε πο, Μο” Μι οΒγειετ 
νἱειΙιειεΖτιΗιιἱ ΙιοιἀἱΕ, Ιπικιμ.τΙόεέιτ ΐι-:Μιττοιωτιιί Βα]οε, 
έε ει: ΜΜΜ οΕοιοττ Βοηοε:_οΙαιτ _ῇόνἐ-τεπ1ιἰ, πιόΒ Βοι 
]οεαΒΒ. Πεει!ιίιΒγοπ :ιι ειεεἱΘηατιὶΚ' 180"Ι ότα Ιαπάεπι 
"Με οεϋΠεοπόεε, πιἱ επ όρρειι οΠΥ ἔγοτε°ειεροτἱώ 
«Με ιιγοπιΙπιη Ιώνειτο, Ιαπτόεεικι Μ:1Ιτοτ.ι εε:8·όάέττ. Α' 
Ιιοτιπάιιγ 18ΙΟ. ίεΒι·. ΦΜΑ Μεάοτε ιι)άΙτνάκιΙιω6τιγάΒαπ 
Μ]εΙεπιτό , Μο” απ. αεεἱΒιιειτἀΚ ΜΙΧ εισαι; τεττ:οπετ ει! 
ΙαοττιειΕ, ωεΙΙ)·ποΙε ει: ιι€όει οτειέι8 ει' ι:Μο8ει, 'ο ει” 
ΙεἔἰωιεΡόΙγεεΒεπ ίο8ειάά, Μο” ει' Βόιηειετἱι6 Ιεϋτἰἱ! 
ΜότηοΙι ηιἰειττ ΡὲιιιἴοτΒὐεἰ ειί1ΜόΒοη τω ειεΡοτἱτο!:τ 
ΡειΡἰτοε τόπιιο€; πειτισεειΕ παπι ηϋνεΙτετἱΙ: τϋΒΒέ, Ιιεπεκπι 
8Ραεπάε:$.τό ί'ο8τιειΕ πήπάεπι ΜιειπέιΙΒετό τοπάειειΒάεοΕ 
ει' ΙσεΒετό είοτεέ8Βο! ιιιοΒτότοωἱ. Ειοτι ΐσ€εάέεκιειΕ, 
ωι-:ΙΙγετ ει' :τιἱτιἀ'ῇ:ὶτΩ. ΚόνετΚειοττ ειιΙγοε ΗΗΕ' ά:-ιοιότει 
ω ΙεΙΙιἰἱεωἐτοιεεοπ ιαιοΒιεττοι: ει' Ιιοτπιάκη, ΙεόνειΕο 
ιόεόΒεπι ει' Ικοι·οπεί 5ΑναἱιιΔΚ ο8γ τόειότ εΒιάόνά τοΗ.όΕ, 
ε” ΙώΙοεϋπιτ ιιγἱιοιταΙ‹, ιπε!!5·Βευ οι ειεεἱἔτιω.Μ (τειοΙΙ)· 

- έ _ έ'Σ.. ” ··.-.;.·· 
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ει' Γοτ8·έε!πιπ 250/0-τ ότι) ηόνότιε!ι!πο!ε 900/0-όΒειι 8!· 
νο11έ!ε, 1815-ἰ8 5 πή!!!ό εεε18πωιώτ ε!ό€εττε!ι, ,ε πικάπ 
ἰε ιτιἰηά ειιο!ι!ιει!, ΦΠ: ει” !ώ!οεότι' νειΒγ !ιοτοπι2]ό!ί ε! 
αι!άεει' 11116111 Βεβτ1ὸ!‹, !:ιεεω·ι!‹ἰιιτ !1:ιεου!όεικι οεο!ε!‹εά 
1814. Βια!! ἱάνεε τεμάειιΒάεο!ε!ιοι 118ΙΙΙ τιιάκιό!ι επιτυ 
!ά!η! που 1811-Βε11 !εό!τ τουι!ε!όετ, πώ πήπιτ!επ πάπια! 
ιε1εο!ιει !πιπι!ιό!πιπ ιέτοικι1Ρειι·ειοοεο!, 'ε ει' πιο!!ά·ιιό! 1ο;; 
ν:1 ει 18πι€ειώε οι εεε!Β·πειτΑ!ι' άτ1”ο!μωέ11: νειΒγ ἱε ει 
οιϋετ- έ·ε τόι - όττε!; !ιδιτ! ν1ειο:ιχ11ο!ϋ!!·ό! ει:-1Βέι!γοι 
Βετο! τω11όη!!. Αι 1829-ἰ Μάι ει' ν!ειοπιμ 390:100-τει 
!ιατά1·ιά; ιηἰειετ!τιτ οι εεε!8·ιωτει” 6.τ1ο!γαωει 28%, νο!τ, 
ε!!! 1810 ότι σεως 89/0-τε! ω1ιο!!ιο:!εττ; 188248 Ρεά!ιέ; 
Μ» 50-τε 82158681!. δε!εκι!εΒ· 

οι οι·οει ειεε18πιιΔΚ' Ιιἰετοτἱι1ῇἐτ ει” !ώνεε!ιοιέ$ 161119 
!κόΡ!οτεεω : 

Ενειέπι. Πά!ε!!ποσε11- Ροτ8όεΒε!! Ειϋετ τι» Βε11ι!ιό 
τόεο!:. ϋεινεε. Με! :ιεεἰΒ- Νώε! 
Νώε!. τιιΒο!. _ :και όττο- ειϋετ 

Κα, 1101» άττε!ιο, Ε 
1'189 10,000,000 40,000,000 101 99 
ΠΊ! 40,000,000 102 98 
1Ί"12 40,000,000 103 9"Ι - 
ΜΒ 10,οοο,οοο ιο:>. 98 
1 "ΙΜ 40,000,000 100 100 
1115 _ 40,000,000 101 99 
1184 40,000,000 102 98 
1'18Ί 80,000,000 100,000,000 108 97 
1Τ88 100,000,000 108 928/5 
1Ί89 100,000,000 109 919/4 
1'190 · 11,000,000 111,000,000 115 81 
1 '19 1 6,000,000 11”Ι,000,000 123 81 1/8 
1”192 3,000,000 120,000,000 128 1998 

[ 
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1188 

1184 

1188 

1188 

1181 

1198 

1188 

1800 

1801 

1802 

1808 

1804 

1808 

1808 

1801 

1808 

1808 

1810 

1811 

1812 

1818 

1828 

1882 

- 18781) - 

Ι1νεπάπιι. Π)1ε11ιοσε11- ΓοπΒ:1ε1σε11 1821181 πιι- Βε1π1πό 
14εο1π. ϋεινσε. 1ιο1 1·1881€· πιι1ιο1 
Νώε!. πιι1ιε1. . πατα όπτε- επϋετ 

Βο,Εορ.όπτεΕε,Β. 
4,000,000 124,000,000 188 14 

21¦880,000 148,800,000 141 11 
4,4 80,000 180,000,000 148 88%) 
1,108,840 181,108,840 142 1018 
ε1,στι,2οσ 163,514:840 πο τσι/δω) 

81,888,188 184,881,808 181 18 
18,088,888 210,000,000 148 81 1/2 

2,888,888 212,888,888 188 881/3 
8,188,000 221,488,888 181 8852 
8,818,080 280,484,428 140 11%, 

11,1θ0,240 241,θ24,888 128 80 
18,088,888 280,888,880 128 1818 
81,840,880 2821188,110 180 11 
21_,040,880 818,288,880 181 18 
88,088,848 882,828,808 148 818€ 
88,088,078 411,888,880 188 883/4 
88,882,120 888,201,808 224 44ἶω 
48,188,100 811,000,000 800 88 να 

Η 577,000,000 894 288/5 
811,000,000 818 289/5 
811,000,000 881 28 1/5 

1 880 28 

Φ ποπ 80 Μ) 
π. 

98) Μεε)ε8γιέει·ο ιπέ1τό 1:ι1ά11ιοιάε, 11ο" απ οι·οε2 πεε18ππιτά1δ άι· 
1οΙγειππει, ειειΡοπ·1τέειι1ι Ι11811θ1.1218, 1ε1οπϋ1.1εοπτ, όΡρεπ π1ι1ποι·, 
ιππ1όπ :ι2 ΙιπιΒο1 8:ιπ1)ιι€γέ να:επό1γ1:επ 1οηπο1.1. ν:ι))οπ :ποπ 
ΜΜΕ 16ιΙο1πα1όεπόΙ 188" , πιἱ Απε11ιι 'ο 0ι·οει1:ιοπ ΗΜ; νο11:, 
πεπι νο11-ε :ιπιπιπιπα1ι ρόπι-ίο1γ:ιπιει πέπι1 1ιπτέεε:ι1 επιειέπε ? 

99) Ε τά1ι1έσε1ώ1. 81οπτ:1π ιπάιι 116ι1έπιι, 111 πι1π1 ει· ρότοπνέπί πω. 

.π_μ .ι 
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22ο 5ο Ι 
ΒαοιΙεο29_μ απ Βρρωι2Ι2 θο·πάρο!εύαπ. 

Νόιά πιπο8 :ιι ειιιγ]άτ, νο‹Μ ο! α' Ιεάιιγάτ! Ε' τή 
νἱαΙἱε Μΐιπιοπιάέιε ει, πέρα-ψ' τϋττόιιοτεἱΒεπι πει;Πειετϋεπ 
νειΙόει:ι!. Νόιά ΡΙιοειιἰοἱέιτ όε ΟεπΒοΒοτ, ΒΡειιηο!!ιοιιτ 
έε Ρετιπ, Αι·ι€ΙΜ: όε ΙἶειεΚάππότἰΜτ, ΑτοΠιιιιιπ όε - 
κΙο Ιπἰειει·ι πισω; οεειΙι ως εΙόΒΒίι·6Ι παπι ειόπιΕ. νειΙειπιἱω 
ει' Ιοάιιγ, ειτιγ]έιιιαΕ πιοιπόρροπι πιπἱτιἀἰΒ ΙιἱνΜόΙειΒΔΙοΦοΒΒ 
τιιΙει]άοπ:Μι, ύ" Αιι€Πει' εεΒεεεεπ εετάίΠ6 εμι·πιιειωί 
ἱε ει εικιμιοτειάΒ' ΡοΙἔατἰεοἀΔεἀιιαΚ :απο πιἰιιἀοιιΒοη 
Ιο€ειἱἰέιτἀαΒΒ οΙἀειΙεἱτ εει]ίιτίτέιΚ ο!. Ε' τοποόΒεπη ΚεΠ 
πιότὅΙἱ εΙτειΒειάταιάε' ΜεόντοτόιιοΙι εΙΙοιιτ!ιΙνει, ει' ράπι 
ΒΒ·δ·το ε2οτΜωιιιηΚ. λιαΜοοε ὐΙΙἱτἀειιιιΚ' εδω; τειιιιιειἱ 
Βάι: ε' ΒετιΜο"Βοη τ.ει!έι!3ιι!ι, ππεΠγ οι Α1:Ιαιιήοιιιιποπ 

 

Με ν8Ϊόε2ἱιιϋΙε€ ΙιἱνπΜΙοε Κύτί6ΒΒϋΙ πιοι·ΗΜΜΜ. Με Μαιά 
εἰτέιι:ιἱ πιέείε οεαΙι Μ! ΒἱνειΕΔΙοεοΚ Ιε!τεΜεΕ, πιἰνεΙ πιιάεο!ι :ιι 
ΙΒΗ-ἱ εεεἱἔππι€ά1ι, Μπιεεότ εοΠαι! ΐϋ!εΒΜε υ.ιπ.ΚϋιοΙ 80θ Μει 
Ιἱό ι·ιιΒε! ιιόνόι·ιοΜ·ο τοειΠω ΗοΒγ οεειΚιι€γαπ π' 8τοι·οΜπάΙ το 
αεωεεεΒΒ 6εινα-:ΒιιοΕ ΙιεΙΙο0.τ Ιειπιἱ , Μωτ.ε:Πε ειΒΒ6!, Ιω” πιἰιι 
άσο έ!ΙΜ-Θ.Ε ειρειειαίε ωεΙΙεττ, ιιγἰΙνάιινε πιἰιιἰετει·ὶ ῇεΙοιπέε ει:: 
ι·ἰπτ ί822·-Βεπ 595,926,Ήθ ι·ιιΒ. έει 18δὅ-Βειπ 595,776,3!Ο ω. 
όι·1οΪιϋ εεώεκι:ιΙ:ει νοΙτ ίοτεέεΙ:οσπ. 

Α: οτειά€οε Κ6ΙοεϋηΒεπΚ Β πτύε πιΕΠΠε ίοΙγωτέ ιπίΙΚϋάό 
εότ, ΙιἰΒεκ6Ιε;:ς ῇανἱτοτΙ: πιοάοι·Βωι, ιπἱτ6Ι, τηί€ σε" πιάιοιΙΠι 
$£‹›ι·οΙ1<εΙὸ παπι έιΠ, Β:ήοεπιη ΚαρΒατιιηΚ ΕἰεΙέΒἰτἐΞ όε Ι.ειππεά;;οε 
:κ'Α|;ο[Μ. 8οΒιιΒεπΒιιι·ευε ετατἰοτἱοιιο 1852-ι·ϋΙ Με Μα, ΙιοΒγ 
αἱηπϋΒόῇε 20 ωἱΠἱό ι·ιιΒο! νοΗ: ΡΑΡἰι·οεΒιιι1 , 770 πιΠΠό δει 
νεΒοτ ίοι·8:ιτοτΕ, όε 5,δΟ0,000 ηγει·ε:·εόεοτ Βιιῇτοττ. 

Α, Βει·εώιοάέεί ΒεπιΕ' (οοπιππει·οο ΒαιιΕ) ΜΗιόβΙ; υεμπιαιοτι 
ἱι·ὁ δθ πιἰΙΙὶόπι τεε1ἱ; ί8$2-Βειι 882 πιἰΙΙἰό ίοι·‹ΙυΠ ΟΠΕε πι' πά 
πιἱτό ειειαιΜπ, 'ε ηγετεεόεο Ι,852,4Μ Μ!» νοΙ1. 

Εεγῇ‹ἱι·έετ ει” ία!:ό|ειΒ ωιεωιι ΙυιιΒγο! ΒαΜιτό| ὶε ηιεωοΒγει 
ΜΚ, Πο" α|ειρΕϋΚόΝτ |8.Η-Μπι 42 ιπἰΙ!ἱόι·σ. ειποΙΙ.όΚ. 
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ιπποπ ε” ε: οΙ6ιιιπιεπόπεΕ πιιπάοπ όι·εΙιεπ ΜΒιειεπά6 
£ιτεείτιπέιπ)· νο|ι, τιιΙΙιόΙτόινο Ρεάι€ Ιιοι·ιιιειιγ- οιόάιι!ε, 
ιπεΠΥποιε Ιππιετόεότ εκει: ε2επιοε @Με τοΙτο ιιτειι Ιε 
Ιιοτο Ι:ϋνειεΙπι. Ι5.ζε 1όΠοΙιει; ε' 8γει·ιιιετι Ι:οτπιειιγοπ 
Μάτι. εεπιπιἱ !ιεπιεωτ παπι ΒιεττοΕ , πιέ€ιε ει: τοπάεΙ 
'Με, ΙιοΒγ ιιιιιιό.επ οιιιΒει· πόνόττ.ειώΚ 8ιει·ιπτ ετεπγ 
οιί1ετ €πεπειιτ πιιιιάεπ νεεετοΗιειι, Ιιεειοπ· πεις)! πιιιε 
Βόι·- επι εάοεεεε-ΒιειέεοΚΒοπ εκεεχο. ΙΒ·οπ, άι: Με επιπ 
το ε'8χετιιιει' Ιεϋηιόπιτει·ε τεΙἰεεοπ ΒιιτοειιΙιεττε νοΙπε 
π ε' ΙώιϋπεόΒετ, πο” Βι2οιιγοε ἐπὶ; πιιιΙνε ο' πιέ 
όιιΙεΙιοι. Βονι3Με, πιὁΒἱε ΒόιεΙεινότηοΕπόΙ ε8πόΒπε|ι 
ιιειιι Κάππα ιιόιιιι; πιει· ρει:ΗΒ 08), ΜΙ), οι·5ιεΒΒειι, ΙιοΙ 
ε' Βειιιετ 60/0ι Μάτ σεεΙε 15 έν πιιιΙνε Πιοτειιάδ Ι00 
άοΙΙετοε 100) ΕϋτεΙοινότιγ πιε εΙἱΒ· ό: 42 άοΠετ "”) 
ιώειΡόπι1.. ΝγιΙνειιοε ι8ειιεε8τε!επεεε νεΙε ω1ιει, ε' πι· 
ωΙοιότ ειπε Ι:όπειει·ιτπι, ω" ε: ΙΟΟ άο!!ει·-τει·ωιύε· 
Μπι εΙνοΒγε. ΡειιεχΙνει·ιιε' Ιεοι·πιειιχε τεΙιετ ειπε Μπά 
επε!ιεε' ΗεπιοΙἰιεεετε ΙΊ22-ἱιειι ε' ΡεΡἰι·οεΡ‹5πι' εΙεϋ 
ΜΒοοεετεεεΕοι· Ιιεπιόπγ Βϋπτετόεο.Κετ ειεΙιε πιιιιά “Με 
ει!!επ, πι επιπιπι νεεει·Βεπ ει επϋει: κι” Ρερποε Μπι 
νεΙεπιι ΙεϋΙϋπιιεόΒετ τεοπἀειιεΙ‹. Ει έΡρειι οΠγ παππο 

| ο 

ΝΟ) Αι ΙΐιεπεΕειιιέΗΜΒεπ άίνετοιό ,,ιΙοΙΙει·"ε' ι:εΙΙόι·' επει·ιιιεπόΙιε. 
Τγρυεε ε' φευγει! Ρἰε:ι:οτ , ω" £ει·τε!πιεπεΙ Βρε Ή Π. 41/9 
ΜΙ: άι· απ”. ρόιιι!ιοπ. ΟεπιιΠι 100 οεπτι·ε , τοΙιά1: ε, εαπ Οι” 
νειΙιόΒει·επτ νει" ΝΑ απ". Με έκ. Δ' επόΒειι ίοι·Βό ιιΙ6εωΙώεπ 
ιι€γειιι, ειι€οι·ιιειι νάναι, πεπι νοΙπε 8ιεΒει!, ε, ι! ο Πει· ιιέννεΙ 
ό!πϋπιι, πιετι: εεεΪι ΐ.78.'ί οΠε νεπ ι|ινετϋεπι πιο ΒειιΚι·όΙ “Μό 
έι·ωΚεπόεΒεπ ο" Με Μό - ε! ό Ι α: Η ι ό ιι (ειιεοΙιι·οπιι-ιιππε) πιο;; 
επιζει!!ιετ6. 

10!) Τ. ι. 42 πιο!Ηιι· 80/0 πειιιετ' Μιπειένει| Η ύν ιιιιιΙνε 10ο πι. 
85%' σειι!;ι·ε ιιϋνεΕπιπ. Πα Ι.ιι|ιάι. οιι€οπι ΜΜΜ Η άν πιιιΙνε 
“Η ι!ωΙΙ:ιι·ι·ώΙ Με ει!ιΠεί Καππα ιιόΠιίΠ) ΒιιτοεΠ, "η" πιει 42 ‹Ιο! 
πω Βόειειι ει' Κο:επιβο Μ, εί.;γει, ιΙο τ6!ι!ιατ Μπι π, Μπι”. 
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Ε! ι€ε ιει!!!ειτό ρ:ιτειποεο!ατ να!! , απ!!! πι ε!εϋ, 'ε εισπ 
!πιπ εο!!!ω! νόΒτε!ια!!!ιατ.!απαΒΒ. Ε” τότνέπγ ιιΒγειπ!ε 
τοπάο!!πει! , !!ο8)· πω· οι!!ετ !ιέιειοεεει! εΒχ ειτειπχοτ 1ο 
!ιεεεεπ !!!Βιοτπ!, πιο!! ει' τότνόπγειέ!τε!ι πω! ειι!όετ, 
Ε! 100 απ!!!) αιττοιε!εάτ 100 οι!!ει !ιι!ειεεεε! !!!Βιετ!, 
ιπ!πάεπ 1.ον!!Β!!! !ωτοεετ Μό! 1ε!πιοπ1;!!ε, - 'ε !Βγ ει, 
τότνόπγπε!ε θ!θ8θ!Ξ τοειπε!!; (Κ: Ε! !ιέπειετ!!!!ετ νει!ει!!!1, 
π' Κ! Ροττό!ώ1. ε!τιι!, 'ε το!!εε !πιτε!!τπ:!!:απ τω:: εάπ! πω! 
πο!!! ω!π!, πο” !!τιι!!!πιπ ε” πωπω! ε” πω!) !!ε!)·εττ 
ο!νεεὅγεπ? - Μ!πι!επ ει:-ι!ια!!γιάεο!ι' άποιε!τει ω!) ΜΒ!! 
τειΒ· ε1τ!”ο!μιπει π» νο!! ει' 87:ιτιπ:=ιτ! ΡΑΡ!τοεπ:ι!ι, !ιοΒγ 
πέππο!!)· αιτιοπ1ε!π)Μιπ, στό! ειί!!ιο!.»!!επ ειι!τέι!ι Ε!) 180 
€!ο!!!!τ1., τηι!ειιττ, (!!ο! Ρειιατει!:ο!πιπ €ειιά!!!!ιοά!ει!!,) 1100411: 
18 πάω!! Ρειρ!τοε!πιπ100 ει!!ετ άο!!άτέττ. [Μάη !!ο8δι 
Δι έιπΒο! Ρειτ!!α!πεπτ, Γτπιπ!!!!π' ί!!”εε Ρε1ττ1οΒα!ετι Μ!) ε! 
!επ!ε, ει' 8)·ειτπ::ιτο!!!πιπ, !!εεοπ1ό ιεινειτο!ε' τίινοιαιτε!εε! 
τα, τπ!πάεπ ΡΑΡ!τοερέπι' Ε!έιτ!έιεέιτ π!ε81!!!!!. 

Α'ίϋ88ο!!επεέΒ! !!ε!!1οτιι ει' ει!!!ιοό€€ε! ιπο8!πτ τϋτνότητ 
τοπτετε!, 'ε :ιι ο!!!τειάοιτ ποάνετ οε:!!! ει' Πειτε!! τοετ' 8)όιό 
ετε!ε απ!!! ἴὸ!οιπόειτοπ!. 

νει!ότ!! πε!πιετ! Επι!!! 1Ί90-Βοπ ει!!!οτό!ι Ρ!!!!!ιο;!ε! 

Ρ!ι!έιΒεπ ,,ΕΒ·γεεϋ!τ οτειά€ο!ι' Βιπ!!!ει" (Ππ!τει! 8τε!τεε 
Μη!!!) πέννε!, ,ε !ιοτεειτο!ό! ει!ε!πάό!!!:ι:ιπ 10 :τ!!!!!ό άο! 
Ε!!! Χαρτι. Λ!ειρ!τό! 21 όντε ειετ!ιοειτό!α ει' !!οτοεοοΡι! 
88115; ,ε ει” Βγεπ86!!πεάϋ Β·γεττπο!ε ε' )οε!ατοτ πο!!! Μι 
ιικ!1ο!ε! !πε8 ,η πωπω! 1811-!!επ οεοπε!εεεπ ο!ειιιππΥπάει. 

Αι επγόειὅ !πώιοτ ειισπ!πιπ πω!! εΒ)εά!!!! !!!τε! 
Ρόπι€γι!τ νε!:! :ιι ΒΒγεεϋ!ι- οτειέ18ο!!!πιπ. 8ια!πιάει!!πε 
ιο!εει!!οτ Μάτ 2 ιπ!!!!ὸ άο!!άτ !πιτι!αϋ!ιάτ !ωΡοττ, 'ε ε! 
!ιππ)·τε!νε! 88 !ι!εε!›!› 19%!!! Βαθιά ό!ε1:!ποπ π!!πτεἔγ 44 
τπ!!!!ό ι:!ο!!!!τ τϋΡόπιιο!. Πε ε!!!!οτ ι!Β7 ο!ειαροτοι!!!πε!! 
οι αΡτό!π!! !πιπ!!ο!!, π1!πτ 887 παω· τό!εο' το!.!πιι!ι!ε!!νει! 
π?- | 

102) Ε. Ρωιι!!!!π'ε εϋπιτπ!!!ε!ιε ΥΥει·!!ε. Π!. Μ!. 268. Μ”. 1η!- ) 

ά 
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π' ιδοιπ1ιπ1ε. 1811--18-18 120 π) Βππ1‹ Επρεπε ειπ1ιπάπ1 
ιππτ 40 πι1111ό πόνόπτε1:ϋ Ρεπιπ1πρππ. Α., νει·πεπ)πιεσ 
τεππκ-$πτε1επ 3ε8Υετ 1ιοεεπτπ ειπππΥππ; πι 1812-1ιε11 ύπ 
Βο1 1ιέι1ιοι·π ΙιεϋπΚἱπι εεπΡπ 1‹ὸιἰ1ιε, 'ο π, ειεινεπτ πιπ 
άππ·π1π πεπι όΡΡεπ ππιἰπά ,,εί11τ επ1ππιι1:ιο11" νπ115.ππΚ. 

Μίπτ Τππιπ1ιιέ ε1πότ ,επ οιοππι)πτ, π” π' Υππ1εεε' 
εΡεειι1πτἰο-1εόπεπἔπτ εειπι 1ειιάό. π, ειπ)πτό1 ίι)ι·π ππε€ ύ) 
ι·π ε11ππρο11: Μπα ε1ΐπππειτππἰ. Α' )εΒγε1επε 1ι·τ Βιε1.εε· 
18όπετ, ππἱπτ ΡπππΕποπ' ε1ιππ·τέι)π, 1ιπιπ8επ8· νο11:; 'οι 
πιόΒ18 1ιπΡιπ1ι πιπ8ιι1ιππ1: εεπτοπππ1επτ; ἰΒεπἱε, πιεπτ πι 
όπἰπτειτ εΡεειι1πτἰο, 1ιέιτ1ιπ π' €ίιπγ18 πεπτ11ι1νϋ11, εεπ1ι 
π8Υππ ει” νπ1ό1ιππ 1ετειὅ, ειἰπτο1Ιγ τϋιεε 1πιππ' νπ11ππ 
ν1τε1;τε πππἔπτ. · 

Ιω, πεππ εσπάπ, 1ιπ 11πιπΙπππιει€11επ 248 1ιϋ1ϋπ1ιϋιϋ 
πάπια, π1π1ειι, επ 1ιεοοϋ Ρεπι1εΒχετ, ππε11γε1ε πι οι·ειπ 
8ο111ιππ 1οπδό ειί1ετ πππιιγ Ρεπι1: 88 πέιάπ1ιπτ 80"/0-πε1 
ιιιε81ιπ1πτ1π11, 'ο επτε1πό1π ε8)·11πότ π, ιππε11ε1ιπ πανε 20% 
νο1τ, ε1 ιιιάπ πγϋ8πἱ. 

Νε), άε π' πγϋ8εε :παπι εΒόεεε8·, 'ε ειει·1; π' ειόε1ε1ε;ϋ 
ππε1ιΙππεππ1ι εἔγ 1ι1τπ1Υπει πάέιππ1η πιπι, π11ε€οπὶπ πό11611, πι 

,,ΒΕΠεεϋ11 οπειέιθο1:'1οππ1π)πτ" πιό8· εΒγειεπ ό1ετπ·ε 1ιἰνοὶ1‹. 
Πϋποιί11ετέπε 1επδιεε1: πιιεΡἰεἰιιιπιο1Επ1 εοεττ πιεις. 

Α1πΡ161πό]ετ Ρεπαιπϋ άσ11πι·ο111ιππ 88 ιπἱΙΙἰόππ 1ιπιππ·ιι11ι. 
Λ'. 880,000 πόπινέπγ1ι61 π, 1πόιόρροπι1 1εοπιπιππγ 10,000ετ 
νει: πιε8, π' τϋ1ι1›ἰ ἰε Γιπτνπ ε11πόΙτ, 'ο πι ἰπτειετ 1811. 
]ππιιππ1ιιέ 1-εδ)όπ πι Επ·γεεϋ11-οτειπΒο1π' εεππτιπεπ' 'ο 
ε1πό1πεπε1ι 1πϋινετ1επ ίε1ϋΒγε1ετε πΙπιπ πιἱνε1ετεἰτ, (1611 
1ιε1: πω ιπίπιτ π' 1πόιόΡ1ιοι·πιππγ, επι·1ιππ1ς)π,) ππε81πει 
Δε. 28 18πι€πτό 1πειο1ε, 1111861 δτό1: πι Β. Ο. ε1τιδ1ιε 
πιενειε1.τ Μ; 1 18πι€πτό, πι ε1πι61ώτ οάπ ειπππι11νπ, Μ· 
1πειτππιίιπγτ π1π111το11. 11ϋ1ιε1γε Ρ1ι11πάε1Ρ1ι1π;.τ1ε πεπιεσ 
Ιππι·π, πιἰπτ ει” ιππεοά11ι ]όιό1ποπγπ1ιΒ Βπἱππειιε, 281‹ππ· 
3111; πΒιιι)ιπ Μ πι 1Ρππ'όε Ιπεπεε1ιεάόε' ειο18π1πιπππ. Πο" 
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3εωκήτ ι-πϋεω!, 65 Ροιποηεοτι Ίαπάό νἐιΙτωιἰ, £ειΜπ παπι 
ἰε ειϋΙεεό€ ιποιτάωιιιηΚ. 

'ΗιΙρτει ΜΜΜ ει” τϋΒΒἰ :ιρι·ό ΒειιιΕοΕ' Πεμ” ΐοττουΒόεει 
Ιώνοτό. ΚϋΙάϋτωἱΙ‹ τϋετέητ ΡΙπἱΙιιἀεΙΡΙιἱἑιΒοη εΒ·γΒοΒγϋΙ 
νέτι, πιο8Ιπιτ:Μ·ιεΣΚ, Ι10€7 ]εΒΥεἰ!‹ι·ιεΚ ΒόειΡέετιιιοΙἰ νέιΙ 
τέιεέιτ 68γειεττε Χτι1ε8ΙιειἀἰΚ. Εττε 8Ι1Ι1ἐΙἰΙ1Ι£ἐ1113 ίπ πιει 
ηγἱτνει, ΙποΒγ ει' ΐόΒετ11ι' εἰΙΙἱτέιεέιτει τω" ιπωιιηἱεέ8ϋ 
ένα €γϋΙτ ει ο;·ε16ΒΒε. 

Πο ὶΙΙΥειιΙεοτ ιοτειέΙι Μ, Ιω” ει' ]όι3τΒει τότόε όρ 
Ρεπι οΠ7 26ΕΚειιόεεεΙ εεἰΙι , Πω ει' Μσεειρέιε. Α' Ρεμ 
τοεοΙι' ἐιτΪοΙγεππι €Υοτεειια. ΓοΙειϋ!ώττ, Βἰτνἑιιη 3εΗεΙςΒο 
Κότόττ αιττοιέιεοΚ :ποπ ο8)·ειοπο ῇόΡότιιΙπω Βιοιό1ι 
Κέ ΙεπτεΙ:, 'ε ειπιάΙ ιπεἔγοΒΒ 1ιγοππουτ οΚοιτοΕ, Βοξ” 
ει” ε:.Μα·άΑΒΒ ΒειιΕοΕ, Εσεις), παπι ιετνϋΚοτ ΕἱνἰΙιεε 
εόΕ, ὸἰεοοητόιἐεεἰΕειτ όε εΙὅΙεἔιὁἐεἰΕοι ει·δεοπι Π188· 
ΒιιπέιΚ. Μέιε ἱΡετἱ ,β ΒοτεεΕεἀϋἰ νέιΙΙοΙετοΙε' ΒιιΙιτέιτ 
ΗΘΗ! ειἐπιἱτνει, ο811Ρέιιι ΜΜΕ 185 ΒιιΕοττ :ΜΒ Ι8ΙΙ ό8 
Ι88Ι Ιεϋιόττ, ιπὶἀΙτειΙ 82έιΠ1ΜΙει11 _ῇεἔΥΒὶττοΙ‹οε έε Βότε· 
νδ ἰκιεόἔτε 3ι1ιοττ; ΗοΙοττ ει”ΐεπτιιππιτεάοττ ΒειιΕοΕ”3εω 
ΒἰτιοΚοεειἰ ει' Βόε:Ρότι:Ηιετέε' νἰεειατότιόνεΙ ειἱιποΙὶΥ 
τοππόητ9Ιοιπ τηεττεΚ. Μεἔ Ια:Π νειΙΙειτιιιηΕ πιτ ἰε, Βο8·γ 
και ΕΒγεεϋ1τ- οτειέΒο!ι ει' ΒαηΕτωιάειοτ' τοπ18οτε8 τοήε· 
άο1τιιότιοΕ τυΙεἰἀοηὶπΒεῇἐΚ νἰτἐ8ιἑιευΙδ νΞΠέιπι τϋΡΡεπόεότ. 
Ε' νοΙτ εποε-ι πΜπάει1Μπό επιοΙοεϋ, πιι-:ΠγεΙ οι έιιιπετἱ· 
ΕΜΑΧ ει” νότι Μπύρα” ίϋΙάπτίνοΙόεότ όε ἱΡτιτεἱί Ιιοηοεἰ 
τοτώΚ, τἰιειοτοιιὲΙι; τπε!Ι7εΙ ὐωἱΙωτ, νεερἐΙΥἐιἰΚετ, Πι 
:ῖτΙωιἱΜιτ, τειπιρΙοιιιεἰΚαμ ἰεἱιοΙἐἰΙωιτ, 65 εϊτειΜΜπι ει' πύ 
νοΙιεό8' ειίίΙοικιόιηεήτ ΒΠιετΙοτι €γοτεεεέ88ειΙ εΙὅτετεπι 
τέΙ:. νειΙωτιἰτιτ ΙιὶΒἐΖτιἐηΕ, Ιω εΪτἱτΚο!τ›όΙ‹, Ιιο€γ σ' Μτ 
τοΙοπι ΒγειταΡι1ΙΙ: ηει€7εάΒ ει' Ιε-:8έιάειΒΒ ίάϋΕΒεπι ίθοΙιηεε 
ΜΜΜ ηεΗειϋΙτ ει: Ε. οτειέι€ο]:' Κοτιτιἐιιπγειἰτει, 'ε ετο 

δϋΙιετ ΐ6ΙϋΙΒΜεάό οιἰόεεΕ3€ειἰΚ ΐεΙα·ιε έιι·τιγόΕΕόΡ' Α!! ει' 
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Μ52έρΕοπυάη' τοτΜ-:τ!ετι Ρόπι2τι!τότιειΕ (πιότ Μεεό !ιο-· 
Μέι!γοεοάτι! !ω2άδ) ΓόηΥε τηο!!8ττ. 

Νοτη Με!! ει2οη!πω νό!ιι! , !ποΒγ :ιι οι·ε2εϊΒο!ι' 8.ϋτ- 
νόη!ιο2ό τεετε! πω:: €οιιἀοε!‹ο‹!τει!‹ ε' Βεικι!ω!:' ε2!!6τά 
!έιΒτω!!!!τέεέιιι 'ε πτιετότιγοἱ!‹' Βέι!ε3εε3η. Μο8·Ρατεποεο!ά!ε, 
Μο" 3οΗΒοοεέιτέεο!Κετ 612°έ111Υ02Ζί1Κ ει' τϋρόπι2ε!!ι!ιο2; 
!ιο87 ει!εριόΕό!!ς' ηόνόττο!ιέηε!ε Βἱ2οιηοε τόπο (τατιά 
ε2ετἱητ 50 "/0-το) !εἔγωι ετειιη!σειι ε2ϋει!›ειι ΒοΗ2ετνα α” 
ΜΜΕ' ρ!τιο2ό!Βε, ωἱε!ϋιι !!2έ·τεό8ότ :τιοΒΚο2ε!επό; ε' 
τόε2νόηγοεο!ςετ τόἔ2νότιγ-ειιωπιἐι_ῇο!‹ἰΒ·, 22 !8ει28ετό!ωτ 
Ροιἰἰἔ ε2εωέ!χοεετι ει' ΐό!εΒ!ή ε2ει!»3!72ειτο!δ ωεΒιεττά 
εάι·ό! Γο!ο!ὅεε!‹!ιό τονὁ!‹. 

Πε: πιἰοεοόει ε2ει!αι!!72ό τϋτνέιητ :απο απ! Α' Έστ 
0:έ!γ !‹ἰ]ἀτε2ετιἱ? Νέωο!!7 !πιπ!ενό!ε!ό!ε όεε2ο!εό!οεδηϋ2ό!ι 
ε1<;Υ ηειΡι·ει ει' !‹ἰνε!τιτ ειιτωτιε!τ, ιτιεἔωυτοτἐ!‹ ει' !‹ἱι·ετι‹!ε!τ 
Βἰ2τοεο!‹τι:ι!:, ,ε πιπ3επειρ ει! τιε!υ!ηγ 82626281· ι!ο!!:3τ!πό! 
ΜΒΜ επιιη! ε2ε!2 ω!!! νο!τ ει' Μάε'ι!ε!σειιι. -- !Ξ2επ ει!!ειε 
οεει!έ.ε εεειΕιι€γέ-ιτι Βγει!:οτ! πω! !ε!ιοτε; 'ε ει' ηπιεεεω!1ιι 
ειπε! ΒεπΕτοπάξειτω!ετ εο!αιο τοπιοΚϋ! έι!!Μά!ε ε!δ. ΙΒπι2, 
!ιοΒγ 22 ιιτό!)Β! ε2ει!:›ἐ!γ2ετο!‹ ο!τει Βοετοη!πιπ εΒγο8.!επι 
«:€γ ΜιηΕΒυ!ώε εεω τόττόιπ (Ι836-ἰ€). Ιττ ιΜ!ιο!γτ ε8γ 
!πω!απ το!ιειπάε εεἰ!: , ει' τὸΒ!›ἰ ω!ηάηγή]:ιτι εοΒόάέτο 
εἰετυε!‹, 'ε ει! !:ϋτο!ο2τοτόεο! Ρέ·ιπ22ό τε!ποτϋ Έοπάεειίκ·ε! 
όε2!σει·ι€2:ιι!σειι νετιηει!‹, Η2εττω!ι !ιο!γεττο, να” ]ο8·γε!τ 
ει' :τω8ιιΕ6!νει! !”ε!σεετό!!!ε, :ΜΒ !εϋπιτι!ενό Ρόπι2ο!' ία! 
ε2εὰτὲνε!, ι!!εοοιιτό2Δωι!' ε2ϋ!‹ἱτόεένε!, 'ε Ρόη22ό Μύκ 
τό Βἰ2τοεἱτό!ωἱ' ε!ειάέιώνει! ε!ο!8ει!τ τετιά!κ: !ιο2!ιετ]ει 'ε 
πήιπ!ει·ι ]οΒοε Εϋνετε!όεε!‹οτ !‹ἱε!όΒἰτ!1ετ: 

Μπεειιο!ιυεετε!)εια 88Υ άο!!ότοπι πω! πω!! ε2ει!›:ιι! 
]εέ5πετ ΜΜΜ!. Ρωτηη!νεη!ει, !!Μη!επια!, ν!η;!ιαίε Μία· 
5 άο!!ότοπ Μό! ιἰ!τ.ῇἐ!‹. Μἰιιἀοπι @ἔχει Βόε2Ρέη2Βειι 
Με!! Β2ετηἰ, 'ε ει' :ιεπηΒ2οτύε' εεετό!σεπ ει' ΒΑΛΕ, όν!240/0-το 
ε2ἐωἰτοιτ ΜτΡότ!ἐιετ Μακ ει” _!εΒ·χ!:!πο!ιοεπει!ι πιἱκιἀεπ 

κ 

  
 



  
 

· - απο 

ε!!ια!αειιοτι πατιτα. Νεα: Υοτ!!!ιαπ, Μαη!απε!!ιαπ, εε πε 
πιε!!γ!!! ιπαε οτεια,ς!ιαπ, πα α, πω!!! α' ]ει8·γε!τ να" α” 
!ειετι ειππιπα!!ατ !!εειΡεπι!ιετι Βιετπ! πετ!! α!!ατπα πιω! 
τσάκια, εια!ιασ!α!πια αιοπ Ρ!!!απατ!ιαιι ε!νεαιεττ. Ει ]ό; 
εεα!! !ιοΒγ α' αιεΒόιιγ !ε87!ι!ττο!!οε, πω! !ιετενό, Βοτ 
τα! Μ! οι!ανεαιειτ ναι!!α' πγοπιαι, ,α α' τόεινεπγεε φαι· 
ιεε!ι!ιε !!ιι€οτι: πγετεεόΒενε! πενετ!. 

Νε!!! Υοτ!!” τότνόπγ!ιοιό .8γί!!όεε 1829-!ιεπ ιπόΒ 
ε” πιαε !ιατοται!αοε!τό αιε!εΡει !ε ηπα α' Ρεπιί!”! 
88ι!!ετό!!' νεαιε!γεε ε!Ρατταπαεα!πα!! ιπε8ε!διεαότε. Μ!π 
ι:!επ Ρεπιεε ταταιι!αι: ιατιοι!!!,2 ιπ!πε!επ ένα! μπι. 1-όπ 
α' παπι!!! Ρόπια!αΡ!ατό!, α' !!ειε!ϋ!!' τεταιόεε ειετ!πτ, 
να” ν, να” 10/0-τ Βιετπ! αι οτεια8' !!!πεετατπο!!α' 
!!ειἐ!ιε, 'ε ε' ί!ιετεε1: α‹!‹!!8 ίο!ματιι!, πιίΒ 80/0 Μ: !εει 
ί!εινε. Ειεπ ϋαινεἔ ότό!!τε α' !!!πεειατ!ιαπ πιατα!! !ετι-ϊ 
νε, 'ε εεε!!! αττα να!ό, !ιο8γ α' !ιαπ!!, πειπ1!ιετ!ιετόεε' 
εεετε!ιεπ ταττοιαεα!ι 1!ιεεεό!! Βε!6!ε. 

Μ!πι!επ ν!εια!)ιο!! 'ε νε!ϋ!!! !!!!ιι!εεε!! !!ϋιτ, ε83ι 
ι!!απ 1ε!τότόττ 16!!! εα!ε!1: τετιπε!!επγεόεενε! αιαιιοτοε!α 
πα!! α” !ιατι!!ο!! Εεια!!α!πει!!!α!ιαπ, ιπετι: αι !Ρατ! ει!!!! 
αό8 τετειπ1;! ό!!ετ, ιπ!πτ α' Νεπιε1.!ιοπ' ναεατ! ναετα8 
!!όπγν!α!εττοιπατ αι ο!ναεαε! ει!!!!εε8. Ρτό!ια!!α εεα!! πιαε! 

1815-!ιεπ νο!! 208 !!απ!!, 82,259,δ90 !!ο!!ατ τό!!ενε!. 
1820 ,, - 808 - 18Ί,210,811 - _ 
1880 ,, - 880 - 145,192,288 - . 
1884 ,, - ω! -- 205,128,”Τ88 - - 
1885 ,, - 588 - 281,280,88”1 - - 

(146 1!ό!!!!α!). 
Μπι!! ειε!! !!ϋιτ, πι!πτ Ρέιετ' ι!ιιοπιό!α Βοιπα' Ρα 

!οτα! !!ϋιτ, πιαΒαεαπ α!!α !!! αι Εἔγεεϋ!τ·οτειαἔο!!'!ιαιι!! 
μι. ν!ταιδιαεατ 8.αιιιιε!!)α αι 1882. ποιτ. 1-! Ι!!πιιιταιααα, 
ιπ!ειετ!πι κατποιαεα! , ΓοτΒό ῇεΒγε!τ , α' Ι:ιετέτε!ε!!ετ, 'ε 
αι οτεια8οε !ι!τε!ει6!!' 1!όνετε!εεε!τ ϋεινενενε: 8'Τ,299,96Ο 
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τΙοΠ. '20 οεπιττε πηεπτεΚ; εεεΚ' ΕἱεἱόΒἱ£όεότε ΒόειΡόπι1 
Βου, ειιτόρειἱ ΡέηιωττοιάεοΗΜη, ιπει€άτιοεοΚ έε ΜΜΕ· 
τέτεεεέι€οΙδ ειάόεεάεώΒεη 'ε ει” τ. Ίθ,5θ3,8ΊΟ θ.οΠ. Ε” 
σουτ ϋεενο88εΙ Βἰπ, 'ε. ε' ειετἱτιτ ίεΙεεΙε8ε 42,29Β,92θ 
άοΠ. ΤΤ (πω. νει!ει. ' 

ΡτειισΙ:Βοη' Βεηωα” νἰτὲἔιό έ!Ηιεει, φωτ ἴὁΙεΒΒ 
ΜπιιΕ, οΙοεέιτΙόΙωτ, ει Ε. οι·ειέι€οΙ:' ΒουΚ]εΞέ ΡοΙἰτἰΙωἰ 
ΓόΙτέΒοηχεό8οτ ειϋΙτ. Α' νε87οηοεειΒΒ "ΜΒ μὲ” Εεεε; 
το Κετἱτό ει, υειΒγ ετε`ῇἰὶ ἰπιτόιετετ, 'οι ΙιειταΙππεοτι Ιωιάέ 
Βεί'ο!γάεέιτ τετάσεικοιιἰ νοΙο. Πο οι' ΥειαΚεε Παπ ειέττ 
πόΙΙ:ϋΙϋιτο ει” ΕυηεΒϋτϋε ετἱετοοπιτἱέιτ, Ιιο€)· Ρερἱτοσ 
να” ειι·οιη!ενεΙοε οειετάτ ΙαιΡ]οη Βε!)·εττο; παπι ἰε επε 
"πω, Ιαο€γ α” ροΙἱτἱοα έε ΡΔότιιϋ8γ οΠ7 ειο1·οεατι ϋΙοΙ 
Κει:επε!η έε ειοτοιαοεό]ότε ει' Ι:οτιτώτηοια πόΡ” επιβε 
το ϋΙτ. δειοΕεοπ όρροπ οΠΥ τωι!ωοε εΙΙεπεισ8·ϋΙόεεεΙ τό 
ιέι Ν: επ οτειἐἔτό! ει' ὸεωοοτεπἱἐτ ΐου)ωΒετό εε€όόοτ, 
ει' ω”, τϋτεΕνόεεεΙ ΝαροΙεοπ τονέ ει' ΓτειιιΒΒοηἰτ ἀἱοε 
νέεγ ει' εειΒόιόνό; 'ε οιόΙ2ειτα πήτιά Μ-πτόηε!ε εἱΚετἱὶΙτ. πω) 

Αι Ε. οτειι3ΒσΕ, Β_εηΚ1α Ι882-Βετι ειειΒαάειΙωπ' 
ιηε8ύ1ἰτἐεε5τ εϋτΒοτό. Αι ἰτιἀἰτνἐτι7 ει* οοιηἔτεεε' ωἱιιά 
ΜΗ Κωι1:ιτέιβη ειωωπ; άε οι οΙοϋΕ.ιτ168ηΠοιόεό!: παπι 
πιάέι. Α' Βενεε πάτα” ηϋάτα Ειιτόρει ἰε Β8γεΙπποτ Ϊοτἀἱ 
ω, @Με ίε Μαι κά, :ποπ ει' νΜ8ΚετεεΒοάόε, πιω: ει; 
ἰἔειἰ Βετάτεέι€, ιποιηοεαΙε ει' ]ονε!ω:Μαιτ, Μιπεκτι ε' Μι 
3οΙαπ ἱε Ε6ιόεεό τεειἱ); 'ε πύάϋι·ι ει' ηαεΒέιταΙΒοάοττ τά 
ΒοπιοΕ ει' άΗιάειΙτ ωει€όΒοι Μοτό, 11188 ἰε τειιεκπ Βο 
Ιό. .ΒιοΕεοη, ππἱητ ΐτειιιΗἱη, Κεττϋε !ιοειοτιιτ ἐτάοηπεΙ 
ΑτηοτΞΒόιό!; 1τιεττ :ΜΒΜ ΐοσδχνεττό! 'ε Βεὶεό εΙΙοιιτϋΙ 
όνά πιειές. Α, ΒεπιΕΒόΙ ει: οτειά8' Βετέτο!εήι, ωε!!γε!ε α' 

 

ΠΠ) Α” άο!σ€ι·ιειΕ :Με οΙιΙα!ό2 ῇιοὶεοπἱεώτό! εΙὸἔιἀνσ Ιέει!: ΚΠΕ. 
Ζεἰτ. «ω. ῇτιπ. 23. Βι:Π. |8θ Παρ. έε !Β·δί. άεο. ὅ. Βοἱ!.:2689 
ΗΡ. 
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ιόνεάεΙειππειε Ε6!τεεΒ Γειειιι τεειεΙιϋΙ, σΙΙχΙαοι· εεε 
ενεπ 12 πιἱΠἰό άοΙΙει·ΒόΙ π., έιΠοττεΚ, ΙάνενεΕ; ειιιΒει 
άε!ιπετ Ι83θ-Ιιειπ πεπι εμεις πιεει, ει' Κιπεετει·' »Με 
ι·όεινόπγει” πω ΗΒιεττειεΕ, 'ε ει, ΒόιόΡΙιοτπιάπγ” Κε 
ιε εΙεττἱ πιιπάεπ Ρεπιτει·οΙώεπ οεειε !ιέ·ειρεπι ἰειπει· 
τειεΙε·εΙ Βιετό εειΕϋιπεΙ:. ΡεππηΙνεπιεστειέΒ ιιἔγειι 
ΜΜΜ ειιιΜιάεΙπιει εάε ει” ΒιιπΕπεικ, άε ειιεΙ ε1εΒΒι 
ΒεϊοΙΧέειιτ νιεειεειει·ειπι περε8 πεπι απο; 861: ει' ΜΒ 
ΕιδιιΒΒ τπάόειτέιεοΚ ειει·ιπτ, ίὶιειεεεἱνεΙ πιεειπι ε!εΙαιάτ. 
Α' ειιΒττειιειιη Μ!! εε Ι:ιειιιΕ ΕΜΗ Κί1ιάεε πω οΚοιοττ 
ΒεπΕΒιιιώεοΕπε!ι, «εε-ει 18$Ί ,ε ΒόνετΙ:ειδ ενεΙὡε!ἱΙιε 
ι·εεΚεάόει ετιεἱεπεΙς, ιιιεΠδι Ειιτόριιι. εε Αιιιει·ιΙαπ εεγ 
:Μπιτ ιιιεει·ιΞιιαι, ΒϋνεΒΒ Ιειι·εεε, πιιιπΙώπιι' &οι·Ιετειτ 
ιιιΙΙιεΜάπε. ¦ 

` ει. ε. 
Βα:βοι· ιά!ο_ι;- ει: οιέΖ2ό-ύαΜε. 

ΝόιπεΙΙγ ἰιότέιτεεἱπι ει” Βιι]οι· Βειιι!ιοτ τϋιεΙε Η ιππι 
άεπ Βιιππνει!εΙειτοΕ' τειπειώπε!ε, ,ε ιιοιπιπΕΒιιπ ἱε Βό 
νεπεπο:Ιϋ ΡεΙάέιπεΚ. ΝεΙ;επι, Με ει' Ε. ο. πιεξιΒοεεει. εΒο 
ιεπιιιεοπιεττ, ιπεενειΙΙοπι, ειϋτΚε ΙιειειέιΙειπι ,ε εεε ω 
|ειπεπγειιιι νειιπειΕ, πει·τοΙε νεΙειιπιτ ει, τερεεπειέιετό!, 
εε ειει·ετειπ ει' Βόιπισπάεεο!ωτ; περσι( ει ύ]ειπ, πεπι 
“ότι πο” πι, 'ε ει' τεειτ, πιἰνεΙ ι*·όΒι, πειπ νετεπιιπε8. 
ΠοιιάοΙοπι, πιἱπ‹:Ι ΙιεττόπεΙα εΙεεετ τεειεΙ‹, πει εεε;γίεΙϋΙ 
:ποπ τεει Ιιι6ιπιοπάεει: ,,ιέιι·ι πω: ]ετετΙεπότι. ε! πιο 
Ιιεἔγῇ°' Μεινε, ε” οιιΠώε Γο8ΙειΙεπάό ἱπιειεττϋΙ πεπι 
ιπειειιιιι, πεπεπι Πει'. ιτε!ειετ ιποπάοιπ ε! ; ει, πειπιειι 
εέειάεειι€' ΙεεήιειΒΒ ιιόμει, Η εο!ι οιά;ιΙιι ει·εάετιεεεε 
νει πιιι€επιιΕ πω» Αάιιιπ οΙτει ΡεΙάιΜεπ ι·ερΡεπτ δεό 
ιϋπεεΒετ τιιάε ἔγϋ_ῇιεπἰ._,Α' ΒεπΙ:' Ιιετνειετετε εε ει;» 
Σι:Ημιτε ιιεινε Κοιτάω Ι.έει!ό” ΒιιπΕτο!ι εττεΚειεεετε 
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ίπει!ο!ε, πια!!ιτ !ώτιχνασε!ια, παπι !και!αιιι, ιιιικιάαι·ι ο!" 
αόιτιιιιι!ι !ια2α!:ιαιι !αατιά. 

Ηει!!!ιι!ε τα!ιότ Πάπια! οτααιι!ι.ιιιιιιιι!ωΙ. ! 
,,Ε2ατι !α8ι!!ει!ι!σ !ιαιι!ώιιτό2αξ ιιι!ιιτ!αι·ι πιέε κιόπιατ 

!πικι!ιο!ι ΐα!αττ !ει22α! ]α!αε!!!ς, !ιοέ>)·)· ει' Βαη!ι-ί!2ότεαΒα!ι' 
ιιιικιάατι ιιαιτιαἱτ α8γαεἰτἱ, Ά α€γε2αταιιιἱιι‹! ια8)·α!κατ !ε 
ΓοιιοΒ·ιειτ. Ναιιι !α!ιατ ΐα!τα!απιατιι!, Ιω." α2ατι !ιειιι!ι, 
τατιἀε2ειΒιἱεαἱτια!‹ α2ατ!ιαε2ταεα!ιαπ :ααα οι·α2ιιΒο!ι' ωροπ 
ΜΜΜ!! €οπιάοεακι !ιαε2τιιι!ια!ι, Μια), ει!!ιαιιΕ]α”ίοι·Βαε' 
3ονα!τιιειιτ, έιττα!ιαιει!!ι' 'ε ναα2α!γαἱ!ι' α!!‹αι·ϋ!όαόνα!, αε2!εϋ 
26!!α!:. Πο!" οι α2ί!ετρόπι2, ιιια!!γιια!ε ει' παταω: !ια!Γϋ!ά 
ι!αγ αἰπιαε !)ϋν!!ιαιι, !ιί!!!.ϋ!άτα κια !ια!ταεεό!ι, παπι επι 
!ιαάαιιό. ΙΟ ΐοιι!τιτοεοτι ω!) Μό!! ]αΒΪατ !:ἱ!›οαεέιταιιἰ;ύ€Υ 
Βου” ει' !αΒει!εό!›!ι έι·τ.α!2ϋ !ιαιι!ς!α87α!ι αεα!‹ α' !α€!`α! 
86!ι!ι ναττ-ειταιιιιμι! νατεαιηα2τια!:. Α' άα"α!ι!ιαπι ΐοι·Βό 
ειιιιιιιιέιιιιι!ι ιιααγαάατ όι·α2Ρέιι2!ιαιι 'α ει' :Με !ιατοπι κια 
Μπι!!! !‹ϋιιτιγαιι Ρόπι22ό τα!ιατό αι·τα!εα!ι!ιατι Κα!! ιι'Ρόπι2 
Ι.ιιτ!κιιι αι!κιά!Β έα α!!ατιάόειιι !ώε2ακι παταω!. Α2οτι Εἰ 
πι! ει' Βιιιι!ειια!;, ]αα;γα!:' ΒιβοοαΜάαόπι !‹!νιι!τεἐἔοα απ; 
Βιιάα!πιει νειιι, 'ε ]ααγαιτ ιιιἰιιάαιι ιιγ!!νιιιιοε Ρόπι2τέιτο!ο 

«Μι Α, !ιέῇοι·ο!ι 'α (ι!Μ!ά!ιαιι «ΜΗ Νότιια!!ιοιι' !ει!ώἱ , Αιια!ι·ἰάπ Μ· 
νϋ!, ει' ι·ιι3ιι:ι! να" !α 24-68 ρόπια!ά!ι!ι:ι! ό!κια!κ, :ι2:ι2 αει, !ιδ!ιι! 
πωπω Πιιοιιι α2ϋε!!ι6! 24 !οι·ἱτιΕο!: ναι·ιια!ι, !ιο!οΗ: ιιά!ιιιι!ι πι, 
αοαναιιΠοε, (!76?ι-Μπι :ιιια!τ!ει! 'αν !ιε!!οι· !ώι·ιτιάιιγ ΗΜ: Εδώ!! 
ρέιι2ναι·όει α"α2ιιιέηγι·δ!), να" ?Ο Πω ρόπι2!ά!ι ι!ἰντιτο2, ιι·ι!· 
α2ατἱιι! ει, θιιοπι α2ί!εώ' τιιαι·α:ι!ά!πό! ?Ο Ποτ ι·αι·ιια!ι. Ε' α2αι·ἱπΕ 
Ή) σοι". !.$= 24 ι·:ι!ιι. Γοι·ἰιι!, έα Ι τα. Η. ::5/σ οοιιν. Π. όα 
›πιἱνα! πιἱτιι! !ια!;!;ό θ!! !ει·ι·:ι απ!!! , ει' ι·:ι!τι:ι! !ιι·:ι!α2άν ία αεια!ι 
5/6 οσον. Επι!. νιιἔγἰα 6 Μ. !ιι·.:5 Μαν. Μ· Α, ιιά!ιπι!ι ι2ο!ιά· 
ως ,,ι·!ιαιιαιιε” !”οι·Μτ τιανα2ατ τιι!ει!ι!οιι!ιαρ' ι·:ι!ιι:ιιτ Μπέκι, νἱ 
ΜΒΜ !ιο;γ ,,οοιιν. τ. ΐοι·ἱιι!'! αειει!ειιαιπ :ιιιαγἰ, ιιι!τι!; !!ι!ιαιιΒγα! 

πω, έα κι ,,!!" α' Για! πια!!ϋ! ιιιαι·6!ιαιι α!!ι:ιαγειιιι!ύ. - ΒΔ· 
!οι·!ιοτι !776·!1πτι ιιιοιιι!ο!τ !α :ι2 αιιι!!!α!! ααγα2πιόπγι·ό! 'α α!ι!‹οι· 
ά!!ο!!. ία! π' 24._θ8 Ρόπι2!έΒ. _ 
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!ιαπ !!εειρόπιιϋ! ε!νεει!!!. Μ!π!!ιοξΠ αι οτεια8' ράπι 
εεετε!ε, 40 ιπ!!!!ότα (α' !!ϋιεόΒ! εε α!αρ!!.ναπδι! Ρεπιτα 
τα!!ατ οι!αεττνε) πιεπὅ έν! Βιιᾶἔετ πιε!!εττ, !ε8α!α!ι!ι !ε 
8-8 ιπ!!!!ό Γοτ€αιαε! εει!!8ιπε!! !!ο!8·οτ ατ!, Β!ιτοεεαΒ 
δα! ]όεο!!ιατπ!, !ιο8)! α' !ε€τεπ‹!!!!νϋ!!!›Β εεειπόπγε!!' 
α!!!α!τπανα! !ε τετε!πεε τπεππγ!εε€!! !›απ!!!εἔγ α, ναπά 
ταττα πεπι τό!!!ι!. Βιεπ !ιαπ!!' α!αΡ!ιαεα α!τα! Βα!οτοτ 
ειαΒ ιπ!πε!επ !ι!ιοππγα! ἴοτἔαταε! εει!!διό!!!ιεπ !ό!!οτα 
€γαταΡιι!αετ πγετι; ε!ε, ω” πιεππι!!ιεπ 18.8· ε' Ματα 
ριι!αε αι οτειι!ε;πα!! !ιαειποτ !ια!ταπ!, !!!!!όρ, αττό! !!!8ες, 
808)! πι!τε εε ω! τπό!!οπ ΐοτε!!τ!α!!. Τ. !. ει;γει!!!! ατ 
ιό! !”ϋε,·Βι α' ι!ο!ο8: ναϋοπ !όειαι5!ι!τιο!!οεο!!αι: εε Η!. 
τοεο!!ατ ΐοαπα!!-ε α!ια!α €χαιπο!!ιπ!, Ε!!! ε'εεεε!!ετ Μτ 
το!!α!!!' εε εδώτα!! !αν!ιι!εατα !ιαειπα!α·πι!!α!!; πω· εεα!! 
αττα Με· ειο!εια!π!, !ιοεγ αι ετπόειτϋ οειτα!χ' ειπ°όειτό° 
εε! !!όππΥ!τεε!!, 'ε α' ερεειι!απεο!!! πιε!!!!δ ω!ιαΙ)αι 
ί!ιετεε€ϋ!!!ιεπ τα!!οπειαιια!!. Εισε!ιαταπτ, πεις)! α'!ιαπ!! 
!πτειετ” ι!ο!ιέα, !ια τεπε!εια!ιαεα! ειετ!πτ !!ειε!επ!!!!!, 
πιαιςα!ιαπ εε πια8ατα πέινε !ό! ΓοΒ· ΐο!Υπἰ, !!έετεόΒ·!ιε 
πετπ !ιοι!ιαιό. θεα!! Μια)! πετπ! νεειέ!γ !ετει αππ)·! !!11 
!ϋπ!ι!”ε!ε ί!ιετεεεε!!' ε1ηιπαετα !ια!!ποιαεα!ιαπ; πενειε 
τεεεπ εο!! !!!88επτ! ατιό!, ω! ιπόάοπ ΐοιἔ α' ια!οΒϋθγ 
!!ειε!τετπ!, 'ε πε!!! ε!ειςγε!!πε!!-ε ειεπιε!γεε !!ει!νειό 
εε!! !ιε!έ!" - Ει!!!!Β Πει;; εε πε!!!!π!! π!πεε πι!! τε 
8)!!!π!! ποια, πι!νε! εεα.!! εοπππεπτατἱιιετ !τ!ιατπαπ!! τεέι; 
,ε ει! αι ο!ναεό ιπππ!!απ!!, πι!πι!επ !αρ!έιπ !!ε!τα!α!!ιατ)α. 

!)ε !Βεπ !ε ταττοι0ιπ, ότιεεϋ!π! !!!ναπό ο!ναεόπι 
πα!! α' !!ετεε!!ει!όεἱ ετ!ε!ε, ε;γα!!ταπ !ια!!ο1.τ !!ἰΐε!ειόεό 
πε!! τ!ιεοτετ!εα! ιπαεγαταια!ανα!. 

Α, ετ!ε!ε αιοπ πγανα!γα!!' εις)!!!!ε, ιπε!!γε!!!!ε! 
ιπ!πτ ϋειϋ!,%ε! α, Βήιαι, !ι!πι16νε! α' πι!νε!τεε;ςετ, τέ 
ειεἔεόἔἔε! α' ειό!ϋτ6' πεπιεε !ενόι, !ιι!!α-!!όι·τα! α' ειε 
τε!επι' ότόιπε!!, α, ιετιπόειετ α' !εἔ!›εεεεε!ι αι!οπιαπια!ι. 
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“Μετα !ιιιότιιι, ει οιιι!ιοι·τ ει!ιει!ιι!ι ότι!ι!τ.ιιόΒτό! 'ε νἱει:_ 
!ιωιιιιέ!ειιιό! όνειιιε!ό. Α' οι!ειε, τι' Βιιο!'κιμινιι!Χάιιι. Οιι, 
Μ!! ει' Κόι!ε!ωι:!όε σειι!ι οεετόνε! πιοΒγ, εϋτ οι! !ε, !ιό! 
ει” οεοτο-εει!ιόιό!ι !κόιό ει: ιιι·ειιιγ, ειϋετ 68 ι·όι ΐε!νό 
"Πι, ι!ο ει' Κοτει.ι!ιοάϋ σειι!ι @Πω νιιειιτο! Μέ, ει'ιιιειι 
ιιγἱ ιεοΒόΒ6!.:Μτε!!!ι, οι! ει" νειΒγ ΠΙό8 Μπι' ειί!!ιο Μ· 
!ιετ, !ιετεε!απ!ό ιε !ιο!ό νεειι!ιετ α”εΡοοιι!ιιτιο!ιει, «Η 
,,οι·ἱεἱε" εο!ιει εεπι! Ε!!ει·ι!ιετι !ιό! εί!τϋΒ!πο ιὁπιἱτεΗ; 
ιρετι 'ε !ιοτεε!απ!όει ί!ιότεέδο!ι ει' Βιιιι!ιωινο!ετε!ε ΑΙΜ! 
εισπεττ ε!ϋ!ομέει !κόιηε!ειιι' επιτ·ιηειι ΜΑΝ: !ιε!τε!ι Ε! 
οειιάει ειιιΡοτειεέι;;μι!, στι, ο” πια ε!!ιιιιτνε ει' Ιαοιι!ω!7 
σ' Πειτε €ει!ιοιιιιν:ι!. Επιι!ό!ιειιιιιιΕ Ιιἱεεὸ νἰεειιι ει' Ι8θ-!ι 
!ειΡοιι $πιιι!ι, ειεινείτε, Μ!! ιι!!εϋ!ϋιι!αΐό!ε ιιόΡοειτι!!)ιο!ι' 
ό8 ΗιότεέΒο!ι' ε87ιιιιιε!ιο. !ο8όάιιιειιτ ο!!γ νι!έι€οεπιιι Η:: 
ω, 'ε ιοΒγϋ!ε ΗΜ, !ιο8δ· Δ Βιιτι!ώι· ε” Βιιοιιγοε νιάέ!ι' 
ιΡετιιιοιΒιιτ.τει Ρέιιι!οτΒόεέιισε!; !:ϋιόΡΡοιιιιε. Βιετιιιεειτὅ 
Μάι! Ο €γο!οεδνέιτιιο!ετιει!ς εε)! Ρόι· επι· Γοτἱιιι :Μπι Ιε 
ι·ιο€. Ο-ιιε!ε ιι€γιιιιι πω !ειι-Ρτονιειοια; ι·ο!ι!αιι, ειονέιιιιι 
ΜΜΜ άι: ιιιιιιι!ιοΒγ Β Μωω !ιο!άιιιιρτει ιιιε8!ιιτε!ειι, 
!ιενεειι πι Η., όε πιέ8 ιιο!ιέιιιγ Γοιιό- 'ε ειόνϋ-ειέ:!ωτ 
ε" Γει!!αι ΐτιεε ιιιιιιι!ώεεει! ιιιοΒι·ει!α. 0ωι ιε ιι!!ιόιε!ε!ι 
Β! νιιειιτ!ιιιιι Ιλ ιιειω!ιετεε!εεάϋ ιιιε8·σεειειι οι" ΐα!!αι 
νέ8-"ο!ε:εοι !ιιιι·οιιι !ιο!ι!ιι:ιΡι !·ιἰιο!ι·ε, πι!! ιι€μιιιοειι!ι 
!ιόειΡότιιιε! πισω νεα νο!ιιε Π188, ιτι!ιιτ!ιοΒγ πω! εϋτ 
€ετό!ι!ι νέιεότει νο!ιει!‹. Β ιιιοΒἱτιτ Ε Ε! .Η 'ε ει' τ. 
!ιο!τοεο!ιιιει!ι ει! ε! !ιε!ό!ε οΒγ ιό οεοιιιότ, !ει!ιτιο!ε ιιἰιιοε 
ιιΒγιιιι ειιιιιγἰ Ρόιιιϋ!‹ !σε87ϋ!νο, !ιο87 ιιιίιιά]έιτι ΜΜΜ 
!ιεεεεό!ι, άι: έΡΡειι ει!ι!ιοτ ει' Β·δεο!σειια!·: ιό Κε!οτότ νέα 
«ω, !ιιτε!!ιειι ἰε ε!!άτ]6!ι πιιιΒιι!ωπ πιιιιάκιμ]ειιι ειΠιιε: 
Βάι”, νό88ο!. !θειι άι: Β τετιιιοε:τϋιιε!ε οειι!ι !ιιιιιιειτ σ. 
!οιι, ο!ω:!ιιεει Μάη πιιιι·Ιιιιτει νεα ειίι!εεέΒο, 'ε οι! ει' νει· 
ειιι·ο!ιοιι Μ" Ρόιιιιο! Με!! Βεειοτειιιἰο. Ε” νέι!!ότ Η 
Οτε, έε άιεοοιιτόιτιιιμ Α Βιιι·ιΜι·ι·ει!. Α, "ιιτιιο!κ, αιι 
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Κου ει' νωπό' ἱἀε_ῇε ΕἱπεΙἱΙ‹, Π-το Μ· ε" ΜΜΜ 'ο επ 
ὸὶεεοπιτόιτειεῇα υΒ·γειτι σα, 'ε εΒΒ6Ι ει” :ιπι€έιε9. Κἱίἰιετἱ. 
Π ἱε ει, ΒοΙτοεοΕτε Βοοεέιιοιι νἐιἱτόἱτ. ὰἱεεοπιτόιτετνἀτι, 
εΙε8εκ τεε2ειι Ε6ιε!ει:ετεεόπεΙε; Ε' Β' Ο Η ΙΠεΒἱτιΙ. :ιι 
ει!ειτ. εΙΑτιιΙνεΞιιι ε' ΗοΙοεοτ νειΒγ πιέιε ΡοττεΙώΚοτ, ει' 

`τε6_ῇοΙ‹ Βοοει3τοιτ νάΙιόΙωτ :ΜΜΕ ἰάε_ῇεΙ›επ ΕἰίὶιετἱΙ‹. Ιω 
ἴοΙγ ει εἔ)· ἀει·ειΒἱ€. Βε εΒ·)·ε:ετ ει: ιιιόΒΒἰαΕ Βόιϋ! 
πιεΙιε3υμπ ι1επι τιιά3:5Ια ει' τεε1οΙι Βοοεεωτ1: νέιΙτότ ΜΒ 
ιετπἰ; πιἱτε ει, βειιιΙ;ότ Β-8; ιιωτιεεεΙι π1εδειόΙΜει, Ιππ 
:ιει11 ΚὁιεΙεΒΒἰ νε-3Ιτό]έιτ ε! ἰε ιιτεεἰτάει;·ει τστωεεεετεεεπ 
ωε8άνειΙ ΜΜΜ ει, 0-ω1‹ ,ε ει έιιτέιη ει' Β-τιεΚ Ματσά 
ώεετ; 'ε Με, :Μπιτ ει' ΜιττμΚειοηεΚ εΒΥὶΒηεΚ πιεΒΒἰΙ 
ΙεπιτεεενεΙ εοτΙππι ει' ΈϋΙάτε ΒαΒιειΕ. Α' ΚετεεΚεάό ει' 

ΒοΙτοεοΙωιτ ειοτἰτ]ει, ει' ΙζετεεΚεάότ ει” Μιτι!ώτ εε Β·γότ 
ιιοΙ‹, ει” .8γάτπο|ς ει' ηιιιιιΙώεεἰτ εε τετιιιεειιό” Κόνετε!ε 
ω τιεπι ίὶιετΒετἱ, ει, τετιιιεεπϋ ει' ]όεεεΒετ ωετΙιάνειΙ 
ε! Π8Π1 Ιέιτ.!ιατάει, 'ε εΙεΙππειόεϋΙετε :ιεωΙΑτι ιπέιτ πιε8τεττ 
ΙεϋΙτεὲΒεἰ ΜιτΒε πιεπιιπε!ε. Μεευτ1τωη εεπι ΜΡΒ:ιτιιαΕ εε 
Βόάετ., Μενα Με ΒειπΚάτ]οΕ, ΚἰνεΙ εΖἱωΒοτΜτεΚ 'ε ει' Η 
6Κεπ Ιε83οΒΒειο ἱεωετἱ, τιεΗΠε Λεω ΙιἰτεΙει, ιιπέιε Με· 
€εια ειιιτιέιΙΒενεεΒε ΜΒ· τειῇτιιΙι Κϋτιχὁτϋἱηἱ; ει” το” Μι· 
Ιιἱιε!ειϋἱἱιετ εεϋάΜ τιμΕιιΙιτει, Με εἀόεειἰΚετ ειοτήεΚ; 
'ε ττιξηά επι-Πι' ετεάτι1ειιχε εΒΥ ΜεΙέιηοε ειοι·οκιΒέιε, τό 
νόιετεε εϋτ€όε, ΒΩοάει!πιστΙεπεΑ8, ἱρει·ἱ 'ε ΙαιΙωέιτἱ 
νΑΙΙοΙειιοΚ”, ϋιότεεἔεΙι' ίε!εΙωάέεο, ει' τόΚέΚ' νἱεειεινο 
πάω, 'ε οι εΒεει ΒὶτεΙἰ αΙΚοτηιέιτη' ἱἀεἰἑςἰ όεινει·οεΙαι 
κΜεει. ΜἰτιτΒο8Υ ει' ΙιἱτεΓ ΚὁηπιΪεΒΒεό€εἱνεΙ ε' Μπήκα 
άέιε ἱαετἑιπιΥΒιιη ηόνεΕεά&,|τεΒάτ στοα' τιεαιίὶιετό «Έχε 
ιιεΙδ ρε!άά]ει ὶε, ΜΒΜ ίεΙνεττ ΡόΙόέιηΚΒου ιιιο!εό Μπει 
ε2εωειωεΙε νενόηἰ‹, ειπα' τετιόειετΒετι εϋτϋΒΒεπ εΙ6 
ίοτάιιΙ; 'ε πιασει Α ΒειτιΜιι· Ι‹ϋι·ϋΙ οι εΒεγεε πω! ΙίεΙΧειτ 
εεε” ειιἔεἰτ εΙΚοιτηάκιΥ' εΙειΕ1ότε ἱεπ1ετΙὅἀΠ: αυτια €γεηΒεπ 
Μιη·ε!ηε!επει. Μοετ πώ: ε'ΒειιιΜτι νεε:Πι 8·μιτιιιΒε ΣΜ 
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ιανϋ!!,'α ΜΝΚ Ε! !‹α2α!ια ααα!! τό!εό!Κατ; !ια!ααγα!ιατ αάοιΕ 
Μ, απ!!! !ι!ττο!:οεα! να!τααι·α ι;όάιι!πα!ε; α' Βαπ!ζατ αιο 
τιι!τεαΒα!ιαπ !ιαταααι! ι.αι·εατα ΜΗ!!! απιια!ε πα!α! α2αάιι!α!τ; 
οι, !ιοἔΪ α!αΒαι τα!ιαεεαιι, α' α2!ιπ!ιοι·από! ε!!εσοπιό2α 
ω!! ταααι!!α πιαε; 'ε αμα, !ιιι!ιαα! απ, πι! α2 α!α!ι!ι α” 
πατπΗ2ατό!αϋ! αταε!ατι., πισω; παπι α' Βαπ!ιτό! !πε!ιι! Μ; 
!ιαπ!ιι·ο!ιαπαε !αε2; α” ]αΒιια!ι' αι·Έο!διαι·ιια οαϋ!!!!απ; απ 
πα!ι: ναε2ταεύἔα ιπαα!πτ πιαα νατ!απα!‹ατ. ι;Μα!; 'ε !Βγ α” 
Βα2ι!α€πα! ΐα!α!αιπ έα ναε2ταεα8, α2 !!2ατπα! αεδι Κό 
2όπααΒαε 2α!!ι!ιαάταα8, !ιοπιοτ ταεραάαε, α” α2α8απΥπό! 
ωιιαα€ έα π)ιοιποτ !ώε26πτ Μ: α2 Θέμα; ν!ε!αΚ!ιαιι. 
Ο!ναεό ίαιιαα Ε! α2 α!!8 να2ο!τ Καμπ, 'ε αε2πια!α !αε2 
α' Καταα!:α:!αε! ατ!ε!ει·ό!, 

π · α!. α 
Βαπ|εάρμ Απ.ιιη·ιάύαπ. 

Αιιαι:ιαα' α!εὅ !ιαπ!ιιιῇα κατααεαΒ! Γοι·8ατό!;ιαπΚ νο!€, 
,ε ,,νν!απαι·-διαάτ-Βαπαο" α2!πι α!ατι; 1”!ΟΒ-!ιαπ Βασε 
!:ιαπ α!αριι!τ 4 ιπ!!!!ό !”οτ!πι. τό!εότα. Ται·να !ώεό!ι!ιτα 
!!!ε2α!αεί!!τ, έα !α8α!εό!ιαπ α” !εϋ!αεόππα22α! διαταρα 
ι!οιι:. Ο2ἐιἀιι!α!ιαπ!‹!‹α α!α!!!ιαεα Ματ!α Τ!ιαιιαα!α Ματ! τότ 
!.όΜ, α, και ανω !ια!ιοι·ιι α!αι;τ, ια!απ Ι”!θ!-!ιαπ, α' 
πι!!‹οτ Π). ιιι!!!!ό !:απ!ς!α8)ιατ (νν!απαι·- διαάι;-Βαποο 
Ζατι:α!) αάαι.α Ε! ιτα!α α' αεαε2ατιια. Α' ]αθια!δ ότια!ώτ 
α” αεϋ!!!!απαετό! παπι Ροπποε !αανα!ταειι!!, !ιαπαιπ !ιαε2 
πα!ατιι!ι' πα!!ώ!ό2!ια!!απεα€α Μια! α!ιιατα!ε !ι!2ι:οα!Ι:π!, ει” 
πιααΡαι·απαεο!α!ι, !ιο87 α2 αάό` !ι!2οπιιοα πιω! ιππι 
άαπ αιπ!ιατ ΡαΡ!τοα!ιαπ παθω!! ί!2ατπ!. !Σ2α!ια! α” 
!ιαπαοο2όε!π!α!ι παπι! να!τό!ι!ια α!α!ειι!τα!ι, ιπα!!)ια!ε!ια! α' 
ται·τοπιαπγ!:α!! ατ!όε2αι:!ό!ι α! !ιο2α!ο!ε !ια8ιγϋ!ι: ειιιιιπια 
Και α” !ιό2αΡΡοπτ! Ραπ2ταιι!ιο2 !ώπιια!ιπαεαπ !ιαε2ο!.ὅα!Τ 
τατπατα!‹. Α2 ααα” άο!ο8' !όπ)·α8α ι:α!ιατ Μα πιαπι: Μ: 
!ιοαγ α' !ιοτιιιαπγ Π. πι!!!!ό !!6!οεϋπτ νατι;!α! α2 Ματι 
να!ό!‹τό!, !ιαται·2ατ!απ Μόνα, !ιαιιιιατ πα!!‹ϋ!; !ι!ια!α26! 
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απ ειϋετ-αιαΙΙἱταε' Ιϊινατατ 1τια8υΙ-ιτα ναΙοΙαΕ; 'ο .ωωω-εω 
ι·ιαΚ ΡαΡἰτοεΡότιια νοΙτ. Μἱτιά οιεΙα-ιτ Μαΐ α” Π5!εΒΜεΕ 
Βοτι ΜΠϋηΒ€52ϋ ΙποΙΧε!ιοπι τι1ε8νἱιαττιιΚ; πποετ οεαΙ‹ απι 
ιηἰτ 3οΒγπϋτιΚ 11188, Μα” αππαι αταπιΪΙαΒ εεεΚόΙ)· επιπ 
ιπέιτ α' ΡόιιιΓοτ€αεὶ ε2ϋΕεέΒ 'ε α' ΡαΡἱτοε'·Ι‹όπι7‹-:Ιπιεἰ 
Κότιι1γειι εΙιηε]όΚ,·'ε α” ΒαηοοοιόἀυΙαΙι α' Ιζόε2Ρέ·ιιι Γο 
Ιειι αΒἱοτ ιηει·όηεΙ:. Ι)ε :ηἱνεΙ απο @Ηώς που] α' 
ΜΜΕ” τατοιαἰΒα Ικα-κτ ΚετοεΚαἀόἰ ναΠ6Ιδ ΚὲΡνἰεεΙϋἰ, 
Ιιαπιεπι ΙώειΡόηιεη ναεατΙοτι οι·εια8Ε6τεΙειν·όηεΕ να 
ΙέικιαΙι, όπΕόιιτ έττΒετό, Μο" ΙιοΙΧετιόΕ υΒ·)·αι1αιπιηά 
πύΙΠό ειϋει α' ΐοτ8αεΒόΙ ΜΜΜ. 
_ Ειετι οΙ:ϋτιόε πήιπΗ8 είἱτϋΒΒοκι ἱειι1ἐιΙϋἀὁετ, α” 
:Μπιτ αι ΗΒΗ τετΙιεἱ, πενεια-:τεεεη α' ἴτατιΚ Βα!εοτι.ι!ε, 
α” ιτιεἔΕεἀνοὶτ εε86άεει!ώιτ, ιτιοΙΙγιαεΙς τοτωόειετέπ 
Ματ αι οι·οει Βατι!ιιιαΙ Μϊε]τεΞω, ε:ϋΙιεὲἔοεἱτὲΙα. Α' εισ 
Ιιοιτ ΒόναπΕε:έετ-:Κ Βοα!ΙοτιαΚ: α” οιόάυΙιΞιΙδ ατίοΙΧατηα 
α11ατ 8:19 Χνμι.ιξ ειαιαά” νόἔένοι οεϋΕΚειιιιἰ ΚοιάατΙ:; αι 
ατατη ειί1ει α' τοΓέωδΒό1 εΙοτιΣόεινέου, να” ΜΙΠϋΙάτο. 
ταΙεαι·οόοα, ναέγ α” Γι.ι!ιατοΙθ ναεΙαἀαἰΒαιι τομοετ; α” 
πιέρ ει' άοΙΒ·οΕ' ατΒεοεόπιοΚ ἱἔαιἱ ωύττέ·Κόι απατά εΙόΙ 
εικόνοειτοτιο; α' ταΡαειταΙαιΙααοΙε νοειτοττε!ι; α' Ρόιιι 
ΒιετόεΒϋΙ ασκ ειοτινεόιεΙ‹; 'ε αι οΕοεοΕ ΠΥεττεΙτ. Α' 
Ρἐηιίἰ€ΥΒοΙἰ ]αι·ατιαηεα€ηαΙ Ϊοἔνα α2 αάόεεαϊςἰ , Επιση 
ΒόΠ, ,ε αΚατωἰιιϋ αΙΚιιΒεΙὶ ΙςϋτΙονοΙοΕ τόΒΒ:1)άτε ΜΙ)! 
ΙπατατιπιιΙαιαεα88α1 Παττα!ς, Βοξ” α, άοαΠε!ί ότιεΚε' να! 
τοιαεαὶναΙ, ναἔγ ίαΙακι εω·Βοή ΙιεΙΥτο-αΙ!ιαναΙ πω, 
αάόειιαΙι πω: ΙιὶτεΙειὸηι-:Κ νοειτεηἱε Ια-:ΙΙεττ. Α” οιόόιι 
ΗΕ” αι·οεϋΜιεπόεότ πϋνοΙιε ππόδ αΖ αιοτι ἱἀϋειαΚΒαη 
ανετα του τόιρέτιι ἰε, ιηἰειετἰιπ η” τηαιεα τέαΒϋΙ 
1200 80- ΚταΪοιατοε να8γ 2400 15 -Κτα]οΖατοε άαταΒοτ 
πγοτιπαΙι Μ. 

Α' Ρέιιιϋ8δά ΙΜ] 18ΙΟ-Βοη, ωἱἀὅτι α' ΗΒοοεατοπ 
οιόἀαΪαΙ‹' ηὲνὐι·ταΙ‹ε 1000 Γιτα ΜιΒοπ, 'ε ατΪο!γαιι1ι1Κ 

ω· - 
ν · β _β7> 7 _. 
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!ιότί!!!:ια!ό! 80/0-ι·σ σαϋ!ι!ιαηι, ισιόΡοηι!αι ότνέη, α' Κοτ 
ιηαη)· 1όιό!ιοηγ ἔοηὰοαΚοἀαεεα! εἱαισ αι !τ!ό!ι' ιηοαιο 
!ιαεέι€α α!ια! !ώηιαισιι ηιἰνσ!σισ!‹' τοει στοάιηέηγσ!η ια 
νιιηι. Μἱηι εο!ιειοι ιϋι·ιέη!!ε, α' ηΥανα!γαε ιαεισι αι οι· 
νοε!αα ΒΒιια!ιηειισιι νααιό!γοε α!!αΡοιαι·α. Α' ιηιι αι 
σ!όιι ιηιηάση!η €γα!ιοι!αιι!αΒ· ιιιι!οιι, !ιο8)· ι. ἰ. σα” 
!ααησοίοι·ιηι ησηι σε·χότια!αϋ σ€γ σιιιει ΐοι·ιηιια!, ιηοει 
1η!ε!ϋη αιι οι" σε. !‹. Ραισηε αιαηινσιόαι ιιαιιαααΒ8α! 
ιηοηε!α, ηι!ηε!εη αηι!ιατι α!τόηιιισιι. Αηηα!‹ι, α!! !σηχα8 
ισ!εη ιταΒγ Ϊσ!σε!σΒσε άο!ο8ηα!ι ιατιια, !ιοδγ ηιιηι!ση 
οτεια8-Ρο!Βατ α' Ρέηι-όε Βαη!εϋ87τό! ιἰαιια σειιιιό!ωι. 
αιαι·αιιση τηα€αηο!ς, ειστσιηόιη νιειναταιε-ιϋ!πότΒαη 
ηιιιιαιη! αιοη ΜΟΗ” ιανατι, σε αάαενανόει Κϋι!σ!ισ 
ε!όαα!ι' ε!α!ιαι!αεαι, α' Ραιαηα! σιισ!τησηα!ι !ιοιη!ο!ι 
σ8δισησα νιεειαηια8γαταιιαι, 'ε αια!αηοε σοηεισι·ηαιιοι, 
ιη! 16!!-!ιση, ησνσιαιεισαση α, Και ΜααΪατ!ιοη!ααη ηπα! 
!ιοι!οιι, 'α α” ιη!ηα!ι αι α!ια!ιιη!ε ηιατ ηα!ιαηγειοτ ωσε 
ι·όιι ιιιἀαι!αηεαἔ νο!ι !σ€ηαΒγο!ι!ι ο!ια. Μπι !ια νσειιαιι 
να!α!ιἰ, ΒἱιοηΥοααη αση!ιιηιαε πισω νσειισιι, !ιαηστη σεα!ε 
αι, α' Ε! αι Π99 - Ι8!1-!‹η ιάϋεια!ς!ιαη α8)· ναἔγ ω” 
α!α!ι!ιαη σιϋει Ρόηι!ιση !ιἱιε!σισιι, 'α α' αιιιιιηιαι ]ό ω. 
“Ηπα” !ιόιαέα!ιο!ιοιαια!ατα ησινο αι αταηγ σιιιαι Ρέηι 
ησ!ι Βιιοηγοε ηοιησι ηεναισι ειστιηι !ιιισάσιηι α!ιηιι!αι 
ια, τόνιάση: α' Κ! α”ειέιηιιιααι ατ!ισσεσι α' κιαν-σε να!ό 
αι σι·ιο!ιιό! (Ι. Μ. ]σ€7ι.) ιιισα!εϋ!6η!ιόιισιηι πισω ιιιι!· 
τα, νααγ α!!ιαηχαΒο!ια. 

!)σ αι!ηια ια!ατ!ό!ι αι σι!ηισιι οι·νοε!έιε' ιιιοι!]αι σ!ϋ 
αι!ηι. Α, Ραισηα!ισι σ€γ ια!ασ!!α ιησ!!ὲ!‹σ!ιαιὲ!ε, πια!!Χ 
Βαη α” Βαιισοσιόάιι!α!ι' αι·ιο!διαηια !”!9θ-ιό! 18!! πιατ 
ιἰιιεα!€ !:ισιατό!αΒ !ιο!άηαηοη!ιιηι !”σ!ισ€Υαιισιέηε!ι, 'ε 
τσηε!α!ισιό!ε, !ιοαγ αι ι!!σιό ιάαϋΡοηιο!ε!ιαη !ισ!ι α!!ιιι!ι (Μ 
νόνα, !ια α' ίϋ!α!α!αι όνα!ιοε!αεαα!να!αηα!ε ΡαΡιι·οατα ισ· 
νσ) αιοη ια!:υσ!!α ειστιηι ειαιη!ινα ισ!ἱσεἱιισεεσηα!‹. 

....__ _ __ -.:ι..-Ρ/ι ¦···!£·ῇ' 
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Βιετι ιι” ηενειιπτ εσειΙει ει' ο2όάιιΙέιιι' έιτοεϋΠιεπό 
εόπιοΕι ΠΩΠΙ Ι1ϋΒόρε, Ιππιωπ σειιΙππι ε' Βόοεἰ ΡίοοπόΙ 
να: 61·ΈοΙγειπποΚικιΕ αι οτειέιΒοο Ρόιιιίἰ€γἱ Μποεεέδ Μ 
1ειΙ ε2.οτΒεειτωτ πιότἰοεἰτἐιεω. 

Τονι5ιΒΙ»Ξ ωωω1 ει' ΒαιιοοοιόόιιΙέιΙι' Βενε!ιόεει έα 

εΙετηόειτοτόεε ἰε 111ε8Ϊ121Εέι1°ι°02ΕετόΙ€, Μ ιαεω επϋειωΙ έα 
ω·ειινηειΙ, Ιιει1εω ιιπέε ρόπιι]εε€γοΕΙιεΙ, τιποΙΙγεΚετ νΝτό 
οιόάιιΜΕηε!ι (Εὶπἰϋειιη€εεοΙιε-:ἱπ) πιονοιτεΙι, 'ε ει: ε2.ϋετ 
τοΙ εΒΥετότόΚιιοΕ ΒἱτὰεκτειιεΙη άσε: πιἰνεΙ ΒἰιτοεἱτὲΙιιιΕ 
οεε!ι ει: νοΙΙ:_, ει' :κή ει' ΒειιοοοιόόιιΜΕπαΒ, ηόνόττε 
ΙεϋΙιετ 6ΡΡεπ ι38γ παπι τεττΙιειώΒ πιο8, ,ε ἐτΐοΙμπιιιΕ 
ὶειυότ Ιειεεειιι Ιεεεειιι ο56Μωπτ, Πύξ; ει' 

Βέοεἱ πεπιιεώ ΒακιΙι' 

ιιεἔγειοτϋ ὶτιτόιοτο 4Ο0/ο-επι πιε€ἐ!Ιἱτεὶ. Αι εΙ56 σε. Ε. 
Ρειτοιιε (Κό!ήιιτι. Ι-5ϋ]ότι 18Ιθ.) τ.ἰ, ει: ειΙειΡἱτειτιὰό ΒειιιΕ' 
τϋρόπιιόι 5Ο,ΟΟθ τέεινόητο τειιὰεΙἱ ἴεΙοειωιτιἰ; ωἱηἀοπ 
τέεινόιη' Μάτ ν:Πιό οιόάιιΜΜιη 2000 Ϊοτἰιπτει 'ε εΙιει 
όε απο ΒἱνϋΙ ειί1ε:Βεπι ΖΟΟ οσον. ΓΗ επεΒνέκι. Ε87 έν 
οπο!" 32 ει' νάΙΙ:οιέιε ι6ι·ιεω, Ιιο€γ ει' τέεινόιιγ-ει.ιω 
Μάτ ΐεΙότε εΖΑΙΙἱτὰΙι, ει' τόεινόη7οΙθ ειάτπιέιτ ε!ΙοηΒεπι 
Κέ!. ειι1ηδότει ΜιτέτιάΕ. Μίηάωι εεειτο ει' ΜΜΕ” ειΜΡτό 
Κό]ότ ει: ότἱιιτετ1: άτί'οΙγεω ειοτἰιατ ἐ›θ πιἱΙΙἰὁ οσον. Πει 
νετὶιοτηἰ, (Με ει, ιιιεΙΙ7ΒϋΙ οεο|ι Π) πιἱΠἰότ Ι0Βοτε Κόπ 
Ρέηιβωι Βενέιτιιἰ. 

Α' τόεινόπη-άτιιΙΜΒόΙ Βο]ϋΙ.τ νέιΙιόοιόάιιΜΚοτ ει' 
Μποετότ ἔιβ 0/0-1: Κεκπειτ.οΙό Κότε!οινότηεΕΕεΙ @ω Με 
ει' Βειώιτό!, 'ε ει' ΕϋτεΙοινόπιμΚ' ΒενΜτέιεέιτα ειπιιιΗ.έιεο 
ΚΑΙ. τοκιάεΙτ. 

Βοηάοε οεπειΙόΙιιιΙ ε8γ τόεινόιιγτε ένεπιΕἰιιτ 3θ 
ε:οιαν. ἴοτἱω ει:ιΒειτόΚ; ιοΜτ ει' ι·όει:ν6ιι)·' ἰΒιιιἱ όπο 
Μι 500 ίοτἰιιττα Ι:όνε, ΒΙΟ/ο, 'ε πιό8° νοΙεπύνω Εδω). 

Δ 
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ξ 
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ωιωι ΠΠ ένοια1ιιιιι. μια. έα ]ιιιι. 1-ὅ ιιαΡ]αἰιι Βιοτι1ε. Α' 
ιιγοι·οιιέΒιιο1ι α” τοπιάοε οειτα1έ1:οτ πιο81·ια1αι:1ό ΐο1οε1οέ 
8ΠϋΙ α' 1ιαιι1ενιΠαειτωατιγ τοιιάο11ιοιι1:, τ. ι. ιιιοιιιιγἰτ 
σκοπια Η Ροτ1έΚιι1, 'ο τιιοτιιηιτ το87οιι Ι”έ1το ιαττα1έ1ι 
δαποΒιιο1ι. 1819' νέΒέτι πιέιτ 50.021 τέεινέιιιΥ ο! νο1τ 
1ιο1νο, 'ε. α' τιιοΒιιιαταάτ 49,8”19 τέεινέιητ α” 1ιοπιιαιιγ 
α' 1ιαιι1ι' εια1ιαά Βοιο1έεέτο ατατ1α, 1ιοΒγ ι18γ έα αιιιηἱτ 
Βοοεατ1ιαεεοιι Η, α” ποιοι; έα α, ιιιοπιιηιτ άο18α1' ίο1)ιατιια 
ιιιο81ε1νέιι]α. (1841-ι€ ιιιέΒ· εοιιιιτιι εοπι νο1ι ΜΒοοεατνα 
1ιο16161ι.) ` 

Α' τέεινέιιγο1ι @γεια Βἰιοιιγοε πόντο ειό1αιια1ε. :1ο 
ποια Κιναι·ιτατι1: ιιιο8 ειἱΒοτιιαιι , 1ιο€γ α' τέεινέτιγοε α' 
πιονέτ α' Βαιι1αια1Βοιταεεα: 'ο ο1:1:οτ 1εϋ1τότι: ιιένιιο1ε 
ιιέιοτἰ1ι. 

· Ετ α' ΜιΙ6ιιΒεέΒ· απ ιο 1ιοιια ιιια8έινα1, 11ο" αι 
111)ιο1ι” οΙαάέιεατ ιιοιιι 1ιο11 α' 1ιατι14ιια1 έτίι·αιιιι; α' 1ιο1 
τοττα1: ο11οιι1ιοιι ιιιἱιιάἰΒ· οεα|ι 1ιο -έε ατἰταε τιιο11οιτ πιο 
1ιοαιο1ι 1κέιτϋ1 1ιέπο. 105) 11088· 1ιό11ϋπ πιονί1 τέεινέ 
ιιγο1θ οειτα1έ1εαΐ ΒιοιέεέΒοτι ιανατ πιο οε1ιοεεέ1ι, 1821 
οΙτα φαιά ιιιιιιι1οιι ι·έεινέιιγ ιηιι8τατναιηο1ι1ιαΙ ναιι ο! 
,ο 

105) Α' ι·οο2νέιιγ οεοοι.ιροιιο1ι'ίοι·ιιιιι1:ιι·έια: 
α. ·Βέεινέιιγ-ιιιιιι1α. 

Α ο 1 1 ο 

Νι·ο. 2590. ‹1οι· ριἰν. Οοιιι.οι·ι·. Να1ἰοιια1- Βαιι14. Α Ρο11ο . . 
(νοι·οιι 1ιέ1γοΒ , ιιιιι·ο οι ναιι ιι·να :) (Μἱτ Οοιιροιια Νιν. Με 

ΕιιιΙο ι!. Ι. .) 
Πιο ρι·ιν1Ιι·ειι·το Οοετοι·ι·οιοΜεο1ιο Να£ἱοιια1-Βαιι1ι οι·1ι15ι·ο1 Βιοτ 
ΜΗ, άπο Ν. Ν. οι!" ]οιΙοι· ι·οο1ιι:ιιιααμἰἔο Ιιι1ιιι1›οι· άιοεοτ Πι· 
1ιιιιιι1ο, ίπ Ε'ο1Βο σ.1οι· 8ο1οιεΙ.ο1οιι ετιιτιι1οιιιτιδωιεοπ Ειιι1:ιεο, αιιΐ 
ινο1ο1ιο ιιἰο ο1ιτιο Ζιιια1ι1ιιιι€ απ” 1·ια1ιοτι 1ιαιιιι, ΙἰἱΒοιι11ιίἰιιιοι· 
ι1οτ Λέικ Ντου. 2500 Βοινοικ1οιι ΒΕ, ιιιιι1 άα1ιοτ :κι α11οιι Βοο11 
1.οιι Τ1ιοιΙ μι ιιο1ιιι·ιοιι Με, ινο1ο!ιο ι1οιι Ασι.ιοιιαι·οιι ω. ρι·ίνι 
Ιο.;ιι·ιοιι Οοειοι·ι·οιο1ι1ιο1ιοιι Ναι1οιιαΙ-ΒιιιιΕ νέι~πι6Βο 11ιιοι· ΑΙ 

δ 

ρ 
Η ι: ι 

 (Δ 'ζ' `· 'Ψ ” - ω Λώ.. :-ΊΕ .1.-11-=.- .ι ι ῶ·._. Μ. 
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!αινα , ηιε!!γε!ιει α, τεεινόηγ-Βιιιο!ιοε αι οαιια!ό!ι' Πα! 
νέιε!ιοτ !ενα8, 'ε ηενε' αιιι·αεανα! α' !σαηι‹ηα!ε Βάια!. 
7-~ 

υ 

!ει·ιι6σ!ιει μη ε!ιπιι€ιεπ 8ιαιιιιεπ πω! Ρι·ινι!εΒιεη ιπαιε!ιση, πω! 
ιπειειιεπ πετάω. 

Ψιεη πω . . α η . 

(Α, Βαπ!ι-!ιοι·ιηαηγιόηα!ι, (Ρεσόη (ΕΠ Βαπ!ιι€αιεαιόπα!ι σε α' 
ναε)· !ιε!γειισσόηε!ι α!ιι·αια) . ρόπιιάι·πο!ιπα!ι α!ιι·αια.) 

' |Δι ιι ιι ι ει η : 
θσεεηινιιι·ιι€ε· Αειιε Πει· ρι·ινι!. θεαιει·τ. Ναιιοηα! -ΒιιπΕ 

Δ Ρο!ιο Πιο. 2590 σει!ιι·ε 

Απ Ι Λι·ι α... (Ιεεειοπ .!α!ιι·, Μοπαι, Ταε, Ππιει·εσιιι·ιιι π... 
Ν.Ν. νει!ιαπιι. Π! .. Νονειη!›. ι8 .η (Τει!εηιεη Ν. Ν_ 

π.) Βόεινόηγ-Οοιιροπ-ιηιπια: 
Ζννειιεα 8επιεαιει· ι856. Νι·ο. ι θεεεπ ι!ιεεεη (.'οπροπ 
ια!ι!ι Με μην. Οεαιει·ι·. Ναιιοπα!!›αη!ι ι!εηι Πι!ιει!ιι·ιηεει· ιεηε 
Πινιι!εηι!ε, π·ε!ε!ιε απ ι!αε ιινειιε 8επιεαιει· ι8 !:ιε!ιαηηι Βε 
ηιαειιι νικ!. . | 

Πιε Αειιεπ , ινε!ε!ιε ιπι· Πιηασ!ιτει!ιπιι€ ιι!ιει·ι·εισ!ιι ινει·‹.!ειι, 
ιιιιιααεη : 

π. ηιιι ι!επι ι!αιπ χειι6ι·ιαεη Ροιιροηε!ι!αιιε (ιι6σ!ιαισπα και Απε 
ασ!ι!πα.α ι!εε !απιεηι!εη 8ειηεαιι·α! - Οοιιροηε) !ιε!εαι; 

2. πιιι 8αηιηιι!ισ!ιεη αεηαπ απααειιι!!ιεη αει-ι νει·αε!ιεπ, πω! 
δ. ηιιι ι!ει· θεααιοη απ ι!ιε Ναιιοπα!!ιαη!ε , πω! ηιιι ι!επι Να 

ιηεη, αιιι ινε!σ!ιεη απ. Δειιεη πιπιπασ!ιι·ειΒεπ !ιοπιπιεπ, άεπι 
!ισ!ι !ιειεισ!ιηει ω”. - 

Εειιτει·εα ιει απι ι!επ Δσιιεπ ιη ι!επ εε!ιόι·ι€επ Οο!πη·ιηετι 
:πει ιο!ιζειιτ!ε ΑΜ ιη πιασ!ιεπι 

,,Δη ‹!ιε ριπή!. Οεαιει·ι·. Ναιιοπα!!ιαη!ι ιιπ· Πηιεε!ιι·ειΒιιη; 
..η ι!ειι Ναηιεη Ν. Ν. 

πισω ι!εη . . . 
] (Αιαι!ύ, α!ιι·αια.) 

πι. Πηιεε!ιι·ει!ιππε ‹!ει· Αειιεπ , ιο Με απε!ι α... νοιπιει· 
!ιππἔ ι!ειασ!!1επ απι ει;ξεπε Ναιπεπ νσει·ι!εη πει ..Και Βαη!ι πη 
σπι€ε!ι!ισ!ι Βεννει·ιιεισ!!ιεει. ΠΙε Ασιιεη ιιη· νοι·ιηει·!ιπιι€ απι 
σι€επε Ναιπειι ειπε! ηιιι ειπειη αει”ει·ιιΒιεη θεειιε!ι απ ι!ιε Βαπ!ι 
!)ιι·εσιιοη ειπιπτεισ!ιεη. 

ντιπ ι!επ !)ινιι!επε!επ ι!ει· Αειιση. 
Πιε !ηιειεεεειι α... Αειιεπ, ινε!ε!ιε πι νιι!ειιι! εη !ιειαεεη, 

ειπα! ιννειει·!ει, οι·ι!εηι!ιε!ιε πω! απααει·οι·1!επι!ισ!ιε. 
Πιε οι·ι!εηι!ισ!ιε Πινιι!εην!ε απ· ειπε Ασιισ πι ιιι!η!ισ!ι 50 Π, 

θ. Μ., νονοπ 45 Π. αιη ι..Ταηπατ πηι! ια Π. απι ι. Με... ει 
πω. ιεπειι ιιι..-ω πω, ειπε!. 

ε 

.- . 
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Επειι ιιγιι80.ιιινιιιιγοΒιιαΕ , πιοΙΙ)·ειε οτειέι€οε Κόκειεινό 
τιγειαιόΙ ἰε ειοΙιέιεΒιιτι ν:ιιιιιιιΕ, οοιιμοτι- οιιιιειΕ (ασπρα: 
δενιιΒιιι) ΙιἰνειιιειΙ‹. Α' οουΡοιι-!ενό!ειι ει' ΒιιιιΚ' εισιΒειάεΙ 
πω' Ιειτο!τόικέ ιι. πι. ΙΜΟ-κε ειοΙΒ·ει!ό ΓόΙ θέ! όνί τιγιιἔιετ 
Μη· καιω· οοιιροτι Μπι, 'ε :ιι ἰ€Υ εΙΙότοπ τόεινόιηεΚ 
οΒγ Με νετεε ]εΒ·Βγει πιοΒιοΒγεινέΚ, ιιοΒγ ε” τόεινόηγ 
νεεέιτοε τιιίιιάδε3ττ Ι.ιιτΠιεεεει. 

ο Α τοπιάεε τέεινότιχεΚετι ΓϋΙϋΙ Ιενβ ιιΪοτεεόἔει, 
ιιιιιιτ ΐϋιεΒΒ ἱε ειιιΙἰτὅΚ , ι·όειιιιτ ΡοιΙόΒιιΙ ίῖιετἰ, τόειἰτιτ· 
ιειττ:ιΙόΙ:- τϋΙεόϋΙ εΙωειι ει, ΒιιιιΚ-ι€:-ι28ετάε. 

Α' τόεινόηγεεεΕ' πάτεειειιΒιιτ ιι€γ νΜειειτπιέιιη έε 
ε8γ ιΒιιι€ειτόειι€ Ϊιόρνἱεεἱἱ. 

.Η νιι!ειειιιιι6ικιμ Ιθ0 τόεινόιιγεε (!ιίΙιετϋΙιέΡ' ει' ΜΒ 
ιϋΒΒεΙ Με) 1ωΡω, 'ε ε" ένιΒ·, Μι ειἱιιτο πιόιιιεΙΙδι 
τιι€]ει Μαιου: τόεινότιΥεἱΒὁΙ ε! ἰε πάπια, νέ.ΙΒο2ει!.18τι. 
ΒεπάειεΗτιτ εΒγειοτ 8ΧίΠ 6εινε όνοτιιόιιτ, ]ειιιιιειι·ἰιιε_ 
Βιιι·ι, ΙιοΒγ ει' ΜΜΕ' όοΙ€ειΡ ίοΙμειώεειτ ιιιε8νὶει8ἀΙ]ε όε 
ιτό!ῇε. Μἰιιἀετι 0.38 σε:ι!ι ε2επιύ!γεεει·ι ]ε!ειιιιοτ πιοε)·, όε 
εεειΚ έ8γ ειόιειττειΙ Μι. 

Α: ι€ειι€ειϊόεεΒ· ε8)· Κ ο τω ά ιιγιόΒόι, Άει” ο Ι. 
τ σε Κ ο ται Μη· ιι όΒόΙ «δε Π. ή;ειι εΞμιτ εκει (ἀἰτοοτοτ) 
Μ!. Α, Εοτιιιιιι·ιμότ «δε ΙιεΙΥεττεεότ Ο ΡεΙεόΒο πιονοιἱ Π, 
ει: ιΒιιι8ειτόιωτ ει' νΜεειτιιιέιτιχ ει' τόεινόιιγοεοΕ ΜΜΜ 
νέι!ειειψι, 'ε ό Ρο!εόΒεκ ιιιεΒετϋεἱιἰ. 

Α' ΜΜΕ ιιιἰιιὸετι νει8)·οιιει 'ε ]ϋνεἀι-:Ιιιιεἰ (ΓεΙινϋ 
-ῇεινειἱτ Μνόνι-ι) :ιάόιτιωιτοΙ:; Κόπιχνεἱ 'ε Ρέιιιι ιΠετϋ Μειο 
νε!ει πισω ΒόΙΧοΒοιτετιιεΙε (ετεωροΠτει.) 

.Ιοἔοεἱινε. τω, ίιόΜιειιιΕο!ωτ-ιε ΜΜΜ ει' σε. Ι‹. ται· 
ιοικιάτιγοΚΒιιτι, ,ε ο” 3ο8εινει! Η: ἱε εάάϋδ-οιό Βι·ϋι·ιιι 
Μπι, Ρτείι88Βιιη, Ι.ειιιΒει·ΒΒειι, θι·5τιΒοιι, ΤτἰοετΒοιι, 
Πιιοιβειι, ΙιιιιεΒτιιοΕΒειιι, Βιιάειτι, Τοπιι€ενάτοτε, διο 
ΒοηΒοιι. ι 

Α' ΜΜΕ' ΓοΒΙΙωάειεειι: ει.) ιοε;χεΚετ Βοοειιι Η έε 

 

ὶ? 
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νέιΙτ Με; Β.) άΞεοοπτόι; σ.) εΙ6Ιε8ι-:ι; ά.) ΒεαόεοΙεΙιετ 
ϊοἔειό. «Η, όε ε.) Έοτεειτ. ' ' 

Π, ΒΙεσουπόι ΓϋΙεσέ·ρ' Βέωτο ειόΙό, τ:οπιν. Ρέππ 
Βεπι ειωτιἱτοπ νέ!τόΙιειτ, ΙώνετΚειδ ίεΒότεΕΕοΙ: 

Εε8·ειΜΒΒ ΒΟΟ ΠοεοΙωειΙ: ΚεΙΙ Ιεπικιἱ, 'ε Ιεἰτε!ὲ 
ΜΠΕ Ξάο1ο ΙΟ πειροη Μό!. Χ788γ 3 ΠοΙάκωροτι ΐϋΙϋΙ, μετα 
ιπεΙιετ. Α' ΙΟ κιειρόπι ιιΙόΙἱειΙεειτ οεο.Κ ΙΟ πειΡἱ ἀἱεοοτιτό 
νει! Ιοενιά)α εΙ ..ν ΒειιΙΙι. 

. 2. (ΒΑΕ τειιἀεΙωὲκινεετε ειόΙό, 'ε ειιιΒά!ν ειετἱιπ. 
Ιιἀτειεἱτοττ νεΙτόΙ: άἰεοοητόιω£ιιειΙ‹. - 

δ. Α' νέιΙτόΙι Ιιεϊτοπο οΙἱεπιεττ ειἰΜπ! εΙἱτιἰεεαΙ Μ· 

ΜιοΜ.εΙκ Ιε8νοοεΕ , υποΙΙνεΕ ΕΜΗ εΒνἱΙ‹ εΒν ει' νέιΙτό 
τϋτνόηνειεΙ:' )ε8ν26Β6ηννέΒε Βεἱττ Βόοεἱ Ι:ετοεΙιεόϋό 
νεη.>;ν ει:ιΒιιάειΙπποιοττ €νάτποΚό. Ο . 

4. Α' ΜΠΕ Μαι τιιττοιἱ!ι ει: ο! Μπι Ι”οΒειάοτ.τνάΙιό 
Ιτέα!. ἱιιἀοΙωἰτ ιινἱΙειτΚοιτετηἱ. 

5. Α' ὸὶεοοτποιίπιιό, τιοΒόιεόΒ' εεωε?Βεπ, ει' ΜΜΜ 
νά!τό ειιητιΜιτιειΕ ΐεΙΙιε)ιέιείαΒειιι ει' ΒετΙΙςοτ εεἔὶτηἰ. 

Πὶεοοιιτόιια τονε1Ι:ψά ει' ΒεικιΙ‹: . 
ει.) ε: ΗΒΗ-Μ ό81839·ΙΚΙ Ι-ιόΙοεόπϋΙδ Ι:Πιίιιοττ εστε 

οιόἀιιΙἐἱτ. 

Ε.) Οτειέ€οε Κότε!εινόηνοΙδ Βετηειτ-οουροτωἰτ. 
ο.) Α' σε. Ι‹. Ιϋρότιινετϋἰ ΒΙνειαιΙ' έε νΙ:ΜΜ ετων 

νἀΙιόἱ ΙΙἱνετεΙοΚ” ΡτόΒοηνιι€τειτνάπνώτ όει ΡέιιιιΙτεεΙΙ 
νέηνώτ. 

Π. ΒΙόΙεδοι ι Ο 
ει.) εΙΙ-ιειΙωειε ειταην όε ε:2ϋει ΙιεΙτιάόΙ;τε, 
Β.) ΒεΙἴϋΙάἰ οτειόε3 ΡεΡἱτοεοΚτω (ει' πιόπιετ αιτιο 

ιπέιινἱ Ιιοτιπέιην- ΡεΡἱτοεοΙιειτ ἱε Η παπι νένο) ει” Ιώνει 
Ιιοιό ΓεΙτἐτεΙεΙιΙιοΙ: 

Ι. Α' ΙώΙοεόπι2ϋ- Κότὅ Βόοεἰ ΙειΕοε έν. ει” ΒοηΙε Μό” 

ΙεπιότοΙ.εε βοοείΙΙετεε ειι1Βετ, εΒ·νόΒετόπτ αΙαἱτπιἱ Μιτιι, 
Ιε8νωμ Ιε:ΒΜ.=1ΒΒ ΙΟ, Ιεξ.ξΐϋΙεβΒ θΟ πεφτει. 

1 
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Σ. Αι 0ο10το 1ιο0ιοιοτιάϋ Ιταιιιατ ]ο1οτι1ο8 ατατιΥ 
τω" 1ιο1τιιέ1ττϋ1 2°/0, οτειέια- Κότο1οινέτιγο1τ101 ό-το 
αιαττιιται:ι1τ. . 

δ. Α' ια1οα·ειιττιτιια' ΒέΒιοτιένο1 α' ια1ο8οτ α' 1ιατέιτ 
παρ' 1ιίτο1τέιιέ· ια 1ιινο1ιοττιι: θ.ο α” βατή( α' ΒέΒιοτοιτ 
1ιαττιατ1ιό1 αοπιττιἱτ εοτι·ι ίοτάιτ νἰεαια. 

4. Α' 1τϋΙοεϋτι οεα1τ 100-ια! οειι1ιατό 1ιοτο1τ Μπι 

ιιια1ιΒατι αἀατἱ1τ. Ατατιγ οιϋει:1ιο1ττιέ1ιτο 4000, Ρέτιιάατα 
1ιο1ιτα 1000, οτεια8-1τϋτο1οινέτιγο1ττο 000 ?τ.α”τιιιτιιιιιιιιτι. 

5. Ατατιότ οιϋετ τιιάα1ειια1 έα ΡέιιιάαταΒο1ττια1 αι ο10 
Ιοἔιέε οεα'1τ ίιιιοτιι καττα1ττιιι1τ” 9.50/0-έιΒ ιιιοαγ. 

0. Οτειαα;οε Ραριτοαο1ττιαΙ α1τ1‹οτἱ 1ιότεοι ΐο1γαττιιι1ε 
9/3-ι1α 00% 0/0 νέιοτἱ1‹ Γο1. . 

Τ. Πα α, 1τό1οαότι, 1ιαιαττιαΙήαι€ α' ια1ο8·1:ια. ωιι οτ 
αια€-ΡαΡἱτοα” αττο1διατιια Ί50/0-το οεϋ1τ1τοτιτιο, αι. αι;1όε 
ταττοιΠτ α* ιι€ι1ο8]ατ α' Γ01ο1ιΒί τοτιτ1εια1ιαεοΗιοι 1εέροετ 
Ρότο1τιι; 1τό1ϋτιΒοτι α” Βαισ1τ α” 1ιότεέιτο 1τϋ1τ1ι 'ο ο1αι11α. 
Ατα1α1ιαιι α' 1ιαταττιαΡ' 1ιιτο1το ιιτατι α” Βατι1τι·ιαΙτ α' ια 
1οΒοΗτα1 εια1ιατ1 τοιιάο11ιοιέεο πιο, 'ο 1ια ττιαἔαι. Η 
τιοττι ο1έαιτ1ιοττιέ, το8τοεειιαα αι αάόατα. Αι ο!αάοιτ ια 
1οΒ·ο1δ αταΒό1 Ι/Β."/0-1; 1ιιιι 1ο αι οΙαι:1αε' 1ιιιοττιαιηΒέ 
τέ0.1, 'ο @Με αι οιοιι 101101 0εινο8οτ ιέτιτι ττιοἔ α” 
1εϋ1οοϋτιιότιο1τ. 

0. Α' ια1ο8το11 τιγιι€ταινέιτιμ ιι.<ξΠατι ττιαο 1τέιτο Η. 
αἀ1ιαιτιἰ, ότι οεα1τ α' Ματια' τιιι11ανα1 έα ιτιοΒοΒγοιτέ 
νο1; 1εϋ10τιΒοτι α' 1ιατι1ε ιιια8έιι οεα1τ αι οτοάοτι αι1όε1ιοι 
ιαττια. 1 

θ. Α, ια1οδ-ιιγιι€τατνατηοΙται, ἰΠϋ ιοΙοτιιέε έε Γοτ 
ιιια1ιιααο1τ πιο11οττ, τιιοΒ· ιο Ιο1ιοτ ιιγιιματιι, ‹1ο οι οεα1ε 
ατιιιγι, τιιἱτιτ ο8)ι τι] 1τό1οαότι. 

ΙΙΙ. Εποα;αό. α” 1;ιατι1τ Ιοτέι; νέ80Π;: Π 
1. Α' ιατωιοι Η ιιοτιι ι;11τοιτ αι·αιιιτ έα οιϋετ ρέη 

ιο1τοτ, έε αταιιγ οιίιει τιιάαται.. 
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2. Μιηε!εηηειηιι πεπιεε ει·ειεάεπγεΚει εε Ρεπό 
!ια!και. 

3. Βαη!ειεανε!ιει. 0 
Γ Μιπάεηηεηιιι !ιιι!-εε !ιε!ιό!άι οι·εια8ρα·ριτοεο!ιαι. 
ε.. Αιιειι·ιαι !ιαη!ι-τεεινεηγε!‹ει, ε. Βε:ηπιαιόηα!ε 

ιιιειεη:!ϋ τηα8αηοε !ιόιε!εινεηνε!ιει,ι εε πιιηάεηιε!ε 
Ρεηιι εε πισω Ρεηιι ι!!ει6 ηιαΒαηοε ο!ι!ειε!ε!ιει. 

Μπα εαιε!ιει·ι !‹αΡ α' Βαη!ι Ιιενειε!ι εε ιιααιει Δε 
ιαι ι`οηι ειαπιτα, εε ιατιαει άιιιαι α' !ειειι ροι·ιε!ια' ιει·ε 
ιηεειειε!ιει !ιερεει. 

Α' ιιό!;!ιαηΕο!ιηα!, α' Βαη!:ιεΒγεΕ” Η -,ε !ιενέι!ιαεεη 
!κινιι!, α°.ιεΒι νέι!ιόειετ!π!α!ιαι α. !ιενεειι!ι ηενετιε!εό!:' 
40"/°-επ, εε Βαη!ςιεΒγει να” ειιιειδι ασ!ηα!: ετειιϋ!ι. 
Τονα!ι!ια αι !ώι!ε!ιεεεε' Κόηηγιιεεε νει,ζειι α' Βεσει!.ιδ 
ιεΡΡοηιι !:ιαη!(Ρεηιιιιτ α” νιάε!ιιε!ιτε , 'ε ειε!ι αιηαττα 
100 Ρ.ιωα1 ηετη !;ιεε!ι!ι όεινσ8ε!ει·ε ιιιαειιναηγο!ιαι αι! 
πα!ι α!ιαι· !αιαει·α α!‹ει· !ιιιοηγοε !ιαιιιτηαρι·α ιιιειεηι!ϋ 
!‹ει. Βιιοιηιιηγι (κι ει·ειιϋ!ι 

Βτιιηπτε θταιιτε ξ και” ιηηεη Βεσετε , . ν”, "Α, 
Ι..ιησιτε 

!πηε!ππε!αα . . ·. . ν, 'νο 
Ι.εηι!:ετει·ε . . .Ϊ . . ν", "Α, 
$ιε!σεητε . . . . . . . ν., 'νο 
Τειιιεεται·τα . . . . . ν, ν., 
πιω”. Βεσε!ιό! . . . . ν., 0/0 
Βεσει·ε Τι·ιεει!ιό! . . . . . . ν., ν, 

Α' !ιαη!ι' η)·ετεεεεεηε!ε αιηειειε 
1818 ιαηπατιιιεαιό! 1840 άεσειη!ι. 3!-ει€: 

23 

4,, : τα” 
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ΒόνότεΙ: 83,ΙΜ,'ΙΜ Η. Β81/4 Π. 
ιιιιι.ιδΙ ε" όντε ΚόιόΡειέιπιΒειιι εεἰΙι Β,815,-Ω4 Π. 

ΚΠιθ.έιε: 

0ειαιιέΚοΕτει . . . . Ί2,8Ι4,842 Η. 20 Ετ. 
ΚειοΙέει Ε6Ιτεύετε . . 5,Τ25,818 - Β - 
Α, τετιειΙόΕ-τϋικόΒο . . . . 4,514,θθΙ --151/4 - 

 

δεινεεειι 83,154,Ί51 Η. 381/4 Μ. 
1840' νόΒόιι “Με” ε* τεττεΙόΙι-ΡόιιιτΑτ κιειιιοεώι 

ει' ίϋΙεωιί ὅεινοἔετ, Ιιει·ιειιι Ιιε8.σ.ιάΓόΙ ιτιἰΠἱόιιΔΙ ιϋΒΒει: 
Ντι. Α: ένἱ οεπει!όΙ: εΒ·Υ ε8γ τόεινόιιγτε ειειι 28 Θ” 
ίοΙμέιΒιιιι 88 όε 89 ΡΕ: τω νει!τοιοττ, κ:ειι!αιιοιιι Γώγ 
νύει πιόνεΕετΙ6 :-ιτειιηΒε.ια. Αι ε€ὲει Ρόιιιτόιιιιι€, πιἰ 
ιιΒγ:ιιιειιοιι ιά6επιΠ;ιετι ει' ΒΑΛΕ” Χειότι ιιιο8·τοτάιιιτ, 
22,θΙΟ,528,88θ Π. 45%! Ετσι ιιιοδγ. 

ΝοΙιϋιιΙε ετάόΙγιοΕίΠ πετώ εΞτάεΙώιεΙ Βἰτό τσέπη, Ιιο8)· 
ει' Ιε€οΙεϋ ΒειιΜιοτιιιάιηιό Ηιἀνὁ€ἰ €τόί Νειιιεε ΑΔεω 
νοΙτ. 

ΠΙΤ-Μπι Κειάδάϋττ ει” όιεοοιιτόιάε θο/0-τεΙ, πιοΠΥ 
ΜΙΒ-Μπι Μάτ 50/0-τε ειέιΙΙοτι; 'ε ει' τόεινόιι)·εΚ' ετώ 
@πιει ι:Ηιοτ ΒΙΟ οοιιν. Γι. νοΙτ. 

1819-Βετι ει: οτειιι€ΒόιοΙοινόπιμΕτε πιάστε οΙϋΙε8 
ιόεε!ι' Ι::ιπιειιμ ἱε 8-τόΙ 50/0-τε ειάΙΙοτι. 

182Ο-Βεπι ει' τόεινόηχεΙι' Μάέιεει πιο8ειϋτιτ. 
182Ι-Βετι “Μάικ Ιε ει, ΒετιΙι' εει]έτ όΡϋ!ετο' ει!εριιό 

νέι;, τιιεΙΙ)&ιε 1828-Ιιειτι εΒόειοτι Με ὶε ΚόιτϋιιοΕ. 
1822-Βειι ει' ΙιειιιοοΙιενέιΙτέιεἰ ΜΜιιόόττεέΒ' (νετειιι 

ΕἱιιΙϋειιιιἔε- Με! ·ΤἰΙἔιιπιἔε-Βοριιτετὶοτι) ιιιιιτιΚΜειωἰ ιε 
τιιο€ειϋιινότι, ΐσ8ΙειΙΙιοάέιεειι ει' ΙσειιιΕΙιοι ίιωειτ:ιτωιι ει. 

1824-Βειι ε” τόεινι-Ξιιγειι' ὸτἱτέιεἑιόττ ΜΜΜ; Βιετοετ 
Φ] ιι·ιεΒε:ϋπιτ. τ Δ 

18%). Α' Ιαιιιιιιι.ΙιιΒ ει' άιεοοιιτόΜιτι όε οι οτειάΒοε 
ΕϋτεΙοινόιιμΙιτει εΙϋΙομέεΙιειι ετσι 40/0-τε, ,ε :ιι :Μαη 
ε:ϋετ ιέιΙο€τει ΙώΙοεότιιόεΒοιι 3-τόΙ Ε-το ειέιΙΙιτειτοι.τ, ιιιιτ 
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ιι€νσω 183Ι-Βετι Ιεπιότ ΐεΙΒέΒφτκαΙε νοΙτ, ‹Ιε 1833-Βιιιπ 
οι εΙόΒΒΙ ειΙεό ΜΒΜ ΙΙΙΙΙτέτιειΙ:. 

ΜΒΜ-Μπι Ο ΡεΙεεΒε ε' Β:ιηΙι' ειειΒο.άειΙωάτ 1868' 
νέε8οΙ8 πιοΒιινιι)τοιτε. 

Α 25. δ. 
Βέυ·ε|τεεωέε. 

Πει εοστατεεἰ πιοτΙοτΒεικι ]όΙ Β:ΙΒέεΙ:οιΙτωπ νοΙιω. 
Ι18!Τι Ιεκπιο ε:ϋΕεόΒοπ1, ει” ειόηοΙαοΙδ πιοεΙοτέΒειιι νίιε 
8έιΙοτΙΔεειΙω' ει·εάωόπινότ Ι:.-οΙνειεόωωιΙε τΙιόΒ εΒ·νειετ τϋ 
νΙά ΙιΙνοιιω.Βειιι εΙόΒε τέτιΙΙ. Ι)ε ἱΙΙν εοΙείεΙό εΙεΙΒΜό 
ίΙ"Βοτι, 8νειΙιτειια ε8ντιιόεεειΙ εΙΙοπιΙα-πιιἰ Ιέιτε2.ό νόΙο:11ό 
ιινε.ΙαόΙ οεττοπ1οΙιετν:.ι, α' τόνεάόε οΙΙν Ιιόπιιινϋ , Ιων” 
ωό8 εενειει· εΙΙιειΙ.ιιΙτ ι3τιιιιΙετει τοΙ:Ιτιτνε, Ιϊ'ύΒΒ :ΙΙΙεϊεΡοιι 
π... 'ε πιότί6Ιά-ΙεϋνοΙτ Ι‹ἰτπιιιιαωοω τ:ιΙέιιι παπα Με: Βά 
ΙέιτΙωι πιιιιιΙαι. 

ΕΙε 6Β επ: 6τε.Ιόποεοπ εΙόΒΒό τιιε8ωιιωτοττΜΙ: 
νόΙεπι, Βοξ” ει' ΒιιιιΙ:Ι, πενοιοτεεεκι οιόάιιΙειΒειιΜ ΙΜΙ 
ΙιόιΙ6εεΙε ιιΙΙΙ:ιιΙεπι νει€νοηΙ νΙειοκινειΙηΙΙΒε 'ε ότάεΙα-:ΙπΙε 
Με οΙΙν ΙιΙΙαπϋΙΒε0.ΙοηϋΙ Βενε8·νϋΙποΚ, ΙΙΙτόάιι:.ιΙι όε Ιω· 
ΡαειΙωάτιαΙι , Ιιοθ·ν ει' νοΙϋΙά Βάι· οειπιέΙετἰ ἱειπετοτ 
πτΙΙΙιάειι οτειεΙΒ' ΡοΙἔΜιἰηειΙι πιόΙΙεϋΙϋιΙιε0.Ιου. ΙΜ ΝΙΚΙ 
πιόεεπ 

Μάεοάειοτ: ει 6η ίιΞι·ειάοιάεοιπ, 'ε οΙναεόπι' 
Ρέιιιο ΐϋετΒε πωωιο, Μι και: εἰΙιετϋΙΙ: νοΙπιει ΒόΒἱιο 
πνΙτι·ιοπι, ΙιοΒν εαπ ΒοηΙκ , εετ11 εσωπιὶ ΡότιιίΙενΙ πή 
νεΙο2εΙ:Βοη ί'ο8ΙειΙΙ:οάό Ιτι0.όιετ, Ρόυ.ιΙ:, πιίπι€ ναενοΙιτ, 
:ιι-πιτ τετεωτΙπετ, εοφ τιεπι επΡοτΙΙΒειτ. 

Ηειτιπω;Ιειοτ: ειιοπι ών, πιἱειοτἰητ ει” ΜΜΕ” Ιό 
πνοδο ειΒΒεπι ΜΑΜ, Ιιο€ν τ6Ικό)ότ Ικέτειει·οεέπι να” 
Ι1:Ιτο111ειονοΜη νη88ΙΙ.2ΙΜΙό ΙεϋΙτόττ όΜ:οΙιετ Ι.ετεππτ 
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1ιοιπο , ιποι·61ιοπ 1ιαπιιε, έα α” 1οι.ι·νοειο17οα1ιοπ ίε11το 
νοιοτ1ιοιπο. 

ΙΝ” παπ1ιπα1τ, ιιιίΒ τό 1ι1το1έ1ιοπ ναπ, να1ό_ῇα1ιατι 
ιιιέα οεα1ι ο8)· Η11έι· 1εϋ1τόττ έττο1το είπω. 
Παγαπ ια, πιι πιόο1οπ αε11ιατ1α Η ιο8διο1τ? Γο1ο1οτι νααγ 
1τέειρέπιτ 1.θ5ΖΠθ1( πο έτοττὁ1‹, να” 1ιϋ1ϋπ1ιί`έ1ο πονϋ 
,α οι1πιί.1 1:ϋ1ο1οινέπιτο1το1, πιο11)ιο1ε 18ιπέι: Ρέπι1; να8)τ 
ιιι€ιό να€γ 1τι8αι1απ @Και 1τέΡοιπο1τ. Βιοπ 1οΒγο1τ το1ιαι 
αο1ια αοτπ 161ι1ιο1κ αοπι 1ιονοαο1α1ιο1ι, πι1πτ α” 1ιαπ1ιτια1 
1οτοττ ]ό1ιτό1 πω! οιο1ι' 1ιέρνιαο10ιτϋ11 πγιι€ταιναπγο1ι. 
Ματ 1ια οι νααιτοπ, ιιαιγ-- α' Η 1ιότιγντατια νααγι1ε,νο 
Βιμ: ιπο8 α' Ηοιπαιιια” 1τϋπΪν1αῇεττοπιατ, 'ει έρἱτεοπ απ;" 
ο1ναεό αιο1ιατ παπι! Α' Ματ ο8Ϊ οτόα έΡϋ1οτ, ναΒΥ 
οΒΥ 15τποι·οτοα 8αιι1α8 οτπ1ιοτ, 1ι1πέ1 α1ται·1τ1 α” Γέ1τ0]έι 
1:1ιτοααπ 1οτοαι1, θα τοοο8π1τιοπα11εανα1 τονα1ι1ι ιποθ·γ. 

ΝοΒ°Υ οι1ει οτ: α' Ματ α'Ρέιιιτ, ιιιιπτ οιιοτο-οαι 
Μπι, 18οτιια ειαιιοτιι1ιαα1α, τ:1ο οΒγ Με 11οι1ονα1, τ. 1. 
αι 1ε1ϋ1ιόι ιπέι·νο. Πα 1.1. οΒιι νατοα' 1α1ιό1 κα" πιαε 
1631 1ιέτ α1ατ1. 150,000 Π. πιοππο 1τέιτϋ1 -1ιέιτο, Μια· αι 
ο1ιιό1ιοι 1επιέτ νιεεια1ιοτϋ1, 'ε ο8)· παπα πι; οἔγ 1ιέι; 
α1αιτ ο1 ιιιάπα 1ϊιτο8ιαιπι, 1:έτεέα1ιινϋ1 (στι, α' 1ιό1 α' 
Ρόπι1οι·Β·αε αι ιραι·' ιποιέ>;αεατ ]ο1ο11.) οι αππ)·ιτ τοππο, 
πι1πι1ια ο8)· 1ιέι α1αιτ 100,000 1ιο1)ιοΜ. 150,000-οτ Γοτο8 
τατπα; 'α οιι 18οιι ια Ρέιιι- ειδε να8γοπ-ειαΡοτ1ταεπα1τ 
1ο1ιοι πέιτιι. 

11)ο ιο1ιοιι-ο οιι? 
Πα α' εοόε1ιαπ1το1τ' α11ια1τπανα1 πιοπι1οπα1ιατ πω. 

πιίιπ1ιτο νοοτιτ:11ί11τ, 1Βοπ ια πιοααγόιόε1έαεο1 1το11 πιοπ· 
ι1απιιπ1ι, 1ιοΒγ το1ιοτι έα ι:οειι π. Μια α1Ρέπι αι οτιιέ·αι 
τϋ1ιόι, αι οτιιέαιιϋτϋ1 α” 1ιο1ιοα 1τα1τιιατ1ιοι, α'·1ια1ιιιιίιτ 
161 α' ιιαα;Υ 1ιοτοε1τοε1ό1ιόι, α' πααγ 1τοτοα1ιοτ1ϋιϋ1 α” 
87αι·τιο1τ1ιοι, α' €γατπο1ιτό1 α' ιοττιιοειι61ιόι ιποι;γ, Μ 
πιο8ἰτιτ αι οιπέαιτϋ1τ' εοτέι1ια ιατι;οιναπ, α” 1ιόττ ιιέιιι1 
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!εΒ !ιετε!εεειιι, απ, ηιιπι αι όι·6!ι!ιενα!όεεε' ιε!!‹εΡε, πι 
ι·α !‹ειεεπεὅ; ειεη πα8γ σεαιο:·ηιιπ νε€ι€ πιεπιε!ιεη, 
πιοπεοιπ, ιπεππγι ιει!ιρ πεπι ιαι·ιια ω: α' ναε):οη, εαι 
!κειατ? Ε!ϋα!! α' Βαη!ιατ, :ηιηι ιει!ιΡ-π7ιιο€αιὁ, 'ε α' 
παΗ!ιει·εε!εεεϋπε!ι, - ιπιθ· Ροι·ιε!ιαι', -α' ενει·πο!ιηα!ι, 
πιι€ !ιεειιιιπεηνει", - α' ιε:·πιεειιϋπε!:, ιπι.ε· ιετ:ηεεει' 
(εε πειπ ιόειεεαι') ατα αι ι!!ειό!αε! !αεαγιι!πεπε!ι, !ιιιππ. 
!ενό εε νε:·αηεό επηιιηαι!ιαι !ιειό!ι!ιε αεμι ,ε α' πε· 
ια!επ α' ιηιαιι ιε!α!ιαεό ιραι·ο!‹πα!ι ιεΡ!α!ε!εοι πνιιιι α' 
Κειιειιειειι ειοι·8α!οπιι·α. 

(Ϊ ι ό ε ε ι ό τ: 6η!ιεπι απ.. αι εισι.ειειαε1 , πο” 
α, !ιαη!‹:·εηεειει· αι ιΡξεν!εεπαπ ειε!!επιι!εΒ εΡΡεη αι, 
α' τπι ιεειι!εΒ α' ιιϋι!ε!ξεεεει ι·εηεειε:·: αι ίιια!ι, ναε 
Ρα!νε!ι, εε !ιαιόι!ιαιό νιιαι·Κο!ι. δα!ιαι·α' ναι" (Μπι' ει· 
ναιαειαιι !ιαειια!απ £ωωι ε! ναερε!γα-!ια!όνα!, ει, επι· 
1·αι !ιοιπο!απ!εεό! αιτειαι ειιιεεαΒπαιετιπεει πω, πα 
ταησι- ι·εό!ιει πεπι να:·ειιεο!πα ε!ε; εε 1ι:ιεια!ιαιπει·ι 
Κα, εε ναεοπαιι !ιενεε ωιιω α!ατι ηεΡεε ιαι·ιο:πα 
ηνο!;!ια α!α!ειιε.. Α' Βαπ!ι ιε, ιπιπι !εσεαΡο!ό σεαιοτηα 
α' ροενεπγο!ί τε!εεει νιιειπε!ι, α' ιιο!ι ιϋ!ιε!επε!ι ιιιαι 
εε ι`ο!)·εει πγιι, ”ε α” !ιοπει· ιηειό!ι!ιε! Ι.οπ:!ια:·εια' εεε 
πει Μια ε!όσεα!πι. 

Ηαιαεειοι·: Α' ΡεπιιοτΒεε' ειειιειεεεπε!ι εειηιε· 
ιε !ιοιια :::α8ανα!, πο” α, Βαπ!‹, !·:α α, πν·ιι€ιπ!ώό! 
ι`ε!νει·ι ι6!ιε!ιει ιεπιει !ιαιοεαπ, να” σεα!ι α' Βι:·ιο!ιοε' 
Βιι!ιιανα.! ίε!!εό!ι!ιειε ια!ο8·ο!ι!ια ιεπιειηε ε!, απε·α8νι! 
!ιοε !επ:ιε; πιει·ι αιι αι ε!νει, :πι ει !ειιε !ιοιια εε ιών 
νεει ιεΡ1αΙμι, ιοιιαπε ιπε8. Αι ειδ εε Με :απο μην· 
εισαι νιειοηγ ερρεπ ο!!ιτ ιι=.;αι αι ετ!ιό!σε:, :πιω α' τει· 
ηιεειειι νι!εε!)απ. 'δ !ιόιόπεεεεεεπ α' Ρ!·ι)·εισαι ιααιεα 
€ο!ε !ιόιε!ε!:Βι !εαΡσεο!αι!ιαη ναηηα!ι α' ιαι·εαειιέ νιειο 
ηχαινα!, :ηιηι αι εια!εποε :πειιαπια!:. 

Μμη..Ι·ε·ε κ ,_ι.” ν-·¦ἰι _ ' 
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Πετω!ειετ: νιιι80ι ει' ΙειΓειτοττεΕΒέιι, Ιω” ε' 
ιιιιττει ΙιόΙοεϋιι, οι εΙιιιοιιἀοπ ]όΙΙότι έε νε8),οιι€γειι·ει 
με οιόΙοιαιτι ΙιἱνϋΙ, ιιιέ8 :ιι όνειΙιοιιέιε, ΡοιιιοεεάΒ, 
ιιότοΙοιτοτόεεΙι' ΙοιΜεειιιέτειοε τεΙιοειτόεο, οτότιγεἱτιεΙ: 
ειοΜειωιεει *ε ιετ1εειτόεε ιιΙτειΙ, ε' ι·ιόΡτε όε οτειέι€τει ετ 
ΙώΙοει ιάνοε ιι:ιτ:ιετ ιε Β·γειιιοτόι. 

ΝΥοΙοιεάειοτ: Α, Ιιοεειιι ό8 Ιιιιτω ιιϋΙοεόιι' 
ειι€οτιι εΙΙοτιιέιιϋΚ ιιιο€Εινάκιμ, Ιιο€γ Ιω ν:ιΙειιιιεΙΙ)· 
οτειιι€Βιιιι ε' ΐϋΙάβιτιοΕοεοΙθ εσΒόάότε ιιόιιιι Βο 
ει:ιεΒ ιάϋτε ΙιόΙοεϋιιιό ιιιτόιοτει εΙαιττιιιιιιιΙι ειΙειΡἰι 
πι, οι οι' τιιΙιιῇάοιιΕόΡἰ ΒιιιιιαόΙ ε8όειειι οΙΜΠόιι 
ιό” ειιιίιτ όιΙΙιιεεειΙ όε οιό1]ιιιιοι εΙΙαι!ιιιιιιοτ.τ ειετΙιε 
παει ιτιιτ]οιι, ιιιιιιιιιοωι ειιιιιιοΗιειι νο8γιτόεϋΙε οεπιιι 
ιιιωισιω ίοι·ιγοΒετό 'ε τειΙάιι ΒιιΙιτοτό Κάτσε ΒοἘοΙγέιεειιΙ 
ΙεΙιετ.ιιο. 

ΚιΙειιοιι-ιάει·ετ: Μέ8 ει' Κατω. ΙιόΙοεϋιι' τακά 
ειοτότο όΡιιετι: ιιι!ειάοιιιιέΡι ΒιιιιΙιο!ι' ΔΙεΡἱιιιεέιΒε-ιιι ιε 
ειἱἔοτιιειιι ιιιοΒ· Ικα-ΠΙ ΕίιΙ6τιΒϋιωτιιι ει' οιέιτ, όε ει' Ιώ 
ιότιεόΒετ , ιιιοΙΙΥτιώε ιιαειιιέιτει όδ ειοΙΒιιιιιι.άτει ΙιεΙΙ Μπι 
Πω. ΠΒγειιιιιιοιι ιιιτόιοτ Μπι εεἔἱιιιειὶ ιότιιοάάειΙ έε 
οΜιάέι!με!ειιι Ιωιε!όεεεΙ θέΥΕθΙ6Ι ει' Ιαοτιιιέιιιμ όε ιιεεγ 
τϋΙιόεεΙιετ, ιιιιιεΓοιόΙ :ιι οιΡτό ἱΡιιτι:. Ε' Ροτιτοτ , Με! να 
Ιειιιιίτ, ει, ΙιδιιχνΒειι ίεΙΙιοιοτι πισω· ΒιιτιιιοΕ' ρόιάέιἱ Κέι 
εέ8ΙιινϋΙινέ Ι.εειιιι. - Ιἶε νέΒιτιιέεω 

Τιιοάειετ: ΒοΗιοιιτιιΠ:, ΙιοΒγ τι” ΡέιιιιιιοιΒό 
Ιιοτιγιτιιεοιι ιιιΙΙιεΒό ἱτι€γειι τϋΙιετοτειιιτόε, όε οι ειτε! 
νειΙαιιιεΙΙγ τειι€ετεΒ· τειιάει:ιΒιιε' να” των” νόιςτεΙι:ιμά 
εε -- ει, οιιἰιιιιιετἐἱι' οτειιιΒέΒιι ι.πιτιοιΠε; 'ε Ιε8ϊϋΙειιιι οΙΙ)· 
ΚόνετΚειόεώιοτ ειϋΠιετ, ιιιιΙΙδιοΙιετ ιιίι.Βοτιιε καιω, τιιέε 
οιόΙοΕτ:ι ΜΒοοεειτοττ ΡειρἱτοεΡὲιιι Ιιύιοτι πιόΙιειιιγ οτ 
ειιι€τ:ι; κιιοΙΙγτιοΕ ιιέιειάτι ΡἱΙΙειτιιιτιιγἰ ιιιιτϊεειιώεέτ αιι 
Με ιιι€γοΒΒ ροηιιϋάόε |ώνεττε. 
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ϋτἱιιε ετΙ.ϋΙ ει' ιπε8]ετοΙι” Ιετεπε ειέρ, Μάσι: 
ΜιέιιιΜιτ; ,ε ειά]οπι εειετ όε 3όιωιεόΒοπ, Βο8)· υποδε 
!6ιὁἱιαΙε' ΡόΙάέιἱτι τατιιιΙνει, ε' ΡοΙΒέιτὶεοὸόε' εε€όάεει 
Βϋιεἱτ ΙιεΙΥεε νάΙαει8.έιεεε!, ει' ::ιόΙοΕ” τἱειτει ἱετπετετιἐ 
νε!, 'ε ὶΒΎ· Η παπι τωιτειάό εἱΙιεττεΙ ίοι·άΠ;ειιΕι Επει 
ηιιιιΕπι. · 
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