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Α' ΡΕΑΝ02ΙΑ ΒΒΒΒΕ'ΗΒϋΙ. 7Ρ0ΒΒἱΤ0ΤΤΑ 

ινίπηίισ ωίι:οιι. 

Α' ΜΑονωι ΑΟΑΒΒΜΙΑ' κ1:Νυπε ΤΑΟΣΑ. ` 

ι. ιι ό π· τ: ·ι·. 

Α: Β8γοείἰ!€-80εΙυεοΚ” ί6Ι:ΜΒι·οειένΜ.   
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Ε.ΒόΒΖύ. 
Σ! 

Α' ιιγοιιιτειι6 εει!!ι'ιτ, !όττο _!ϋπο 6!ει, εωιιιιι! ωιιη!εωτ 

Μέι!! πω!! ίε!.πιει!ο!τει, ιιι!ιιτ- @πετάει 68 Ναρο!εωι. Ε? 
Με ΜΜΜ, ει' νε!ϋ!τ ἰοἔ!ε!!‹οιο!! !ι·ὐ!‹° εοτε86!ϋ! πω· 

νειτ!ειι!‹'›!ε!›απ νεα!!!;,'ε ιιια8ο!‹ ει: Με απτοιό ιιιιιιι!κέι!κ, ιιι!ιιι! 
οἔγ!›ε€γ!!ῇ!νε, !ε!εωεε !‹ϋιιγνιἐιι·τ ΙοεπεΞιπει!ε ΜΜΜ. Πε ε' 
ιιιιιη!ώι!ί πω" τ68ιότ εμ Μέι” !›ὲ!γε€ιἱ: ετ° Μειο!ε!ί σεγ 
ο!ι!αΙι!εέι€ει. Ιι·6!!ιει! ισι!ωμω μ!ιι·τεεε!!ειιι νειετνύπ, είπε! 
Με!!! ει, Κ!!!ϋιι!›επ κα" Θι·(!ο!ε!! Μιι··έγεικτει ΜΙ!!! !”έ:ιιγ !μο!γειι 
!ιο!ιιέι!γ!; $ιτει82το!!, πιο!!γ!!6! ει, "πω °ε !επειτ !ε!δεωει·ιι! 
ηοΜ2. ΑιοιιΜιιι Ναρο!εοπτει η6ινε, »πω ΧΜΛ, Δ Μ" ,ει 

!ιε!μοιετ "ένα, !πϋινε!Ιοπ ὲι·!ιιΙϋι!6ε!›επ 8.!!ιιιι!ε, ει, πάω!! 

νέ!ειιιέιιγε Μα Ή» Ιοτιιιε5ιπ ιιωεω Μ!! δυ1ιωιΒάνει!. Μπα 

:!!κεΞι.νει! πω!! ε” ω! ει' «1ο!ω;. Η! ε" ο!!γ ωττοιιιέιιηπ·ο! 

να!! 826, ι!ιο!!γιιο!ε Μπι! ρ!ιγΜοει!, ιιι!ιπ! ΜΜΜ!!! ν!!έι€ει 

686528!! :Με Μ!!! Βιιι·6ρέιύ, 'ε ιιιε!!γ πιοές!ε·μϋ εει!ει!εεΞι€έι!!ειιι 

πω!! ιιιεεύε ει!ει!ζ!α!ιιι ι·ὲι!ι!!!‹ ε!ϋιιϋιι!‹τ ει' ιε!ινο!Μ!. ΜΜΜ 

ει: ΕΒγεε!!!τ-8!ειιυεο!ωπ Έ ειιο!ι:ιεικ πωσ' ωεΒΙεΙ›ϋ εει!ε5ι!εέι 
ἔεΙ!, Μο” ρο!!ιϊω! ει!!‹ο1ιιιἐιιιγιι!‹ ο!!γ ε!ειιιε!‹ Μαι! ωωιεκ 

πω”, ιιιε!!γο!έ ιπέι!ιιιι!: που! ίειιπιει!!6, !ιαιιοιιι Ιε!ίοι·86Μ 
Ι. ΚΜ 1 



ε!ειιιο!τιιεΚ ιεΜιιιειιιρικ, ιι. πι. ει'ΙεἔΙ‹οι·ΙέιιΜιιαΙι!ι ιΠειιιοοι·ωπι 
ε!ειιιει έιΙτιιΙ. ΙΡ ΚϋΙϋιιϋει ιιιιιειιιέιιγ, Με οΠγ ιιιι€γε2ειιιι 

ιιοιιι νοΙιια κ, ιιιιιι6 Πισω”, πιω· απ ειοΙαιιΙειιι ιιιεει8έιιιέιΙ 

1°οενιι »ο όι·:ΙεΙαπ °ε ειιιγιι€οτ ιιγιι_Μι:ιτιιει νιιεΒέι16ιιέιειοκτε. 
Ιιιιιιέ: ει: Αιιιει·ιΚέιι·0Ι Μ Ι‹ϋιιγνεΙι° τϋιιιότι1εΙ: εοΚεεειιέα. 

Με· ιιιιιιι ιιιιιιι1ειι ή; ΙϋΙϊαΙοιόε, π" ει: ειιιιετἰΚιιἰ ιι] 

ι·ειι0ειει· ια τιιοεέι·όΒετ 'ει ύοεέιι·ΙύΙαιτ πισω ε8γειιΙϋ επιιιιιιιιιι 
$ειΙειΙτ. Α: ποιο ε" τόπο , ει: αιιιοι·ιΙιπι ιιοΙ8οΙ:ιιειΙ: σεισμο. 
ιιια8ειειιιιΙ€ιεέιΙιειι, ιιιέιιι τόπο οειιιιιει Ιιεοειιιιόι·Ι6εό!ιειι ιιιει·ϋΙ: 

Μ; ιιιεΙΙγ ΜΜιέΙε τιιΙιέι.ειιιι!ι επι ειιι·ύρειι ΙιιϋινόΙειιι€ιιγι·ε 

ι-:€γειιΙ6 @τω Ιιειτέιεει 16η. Δ' Μαθε ιιιε8·πιειιιιΙ!ιεοΚ Μη 
ιιγειιΜνόΒιι6Ι Μ” ιιιωιι ιιγει·τε!ι: ει) Μειεἔ 6οιιέιτΙέιεοκ 
8οιιι1οΙΙ:οι16 Ε6Ιιιιι€Ι ιιγιι€ιειΙιιιι Μ511εοΜετ ·ειιιωΖωιωι‹. 8οΙ‹ειιι 
αι ειιιιοι·ιΙαιι ΜιπιιιιιοιιιΙποι·τ πι ειιιΙιοι·ι οικοιιειἐιἔ° ϋιιιιιειιἐέιι 
ΙεΙιιΙιιιιιΙ6 τοιιιεΙτόιιοΙε , ει: ΒΠεεϋΙ2- ΒτειιιιιιοΚιιτ ιιοιΙι8 ιιιιιι 

σειι ΙιειΙειιιασ τϋΙι61γ' όει ΙιοΙιΙοεεέιΒ' Ιιοιι€ιιιαΙκ ,ε νιιΙ6ιιιιΒοε 
ΙϋΜι ιιιιι·ιιι1ιοεοιιιιιεικ ειστει€6Ιτ Μιιιοιιιι. Μι τετιιιέειειοειι, 

ιιιιιι€ Με;; Α' Μρ2εΙϋ·ΙεΙιε1εόε εισιι Ιε!ιε86 ε" ἱΠγ ιιΙοελΙ, 

επ τιιιιω θε μπω: ιιιοΜιι ειιοιιιιιιι6 82έιιιιιΙΙιειι, αιμα 

Και ΒϋΙ1ϋιτΙ68γειι Μ , ιιιοΙΙγεΙκ ει, Ι-ιοι·ιιιιΙ: ΠΒέιεΙιειιι ΗΜ 
ειεΙΙειιιε ΑΜ επειινε:16ΙγεΚΕ6 ιιενεΙνε , εΙύΒιιΙοιΙειι86€, 
ιιγιι€ωΙαιιε:5ι,2° Θε ιιοΙιιιωι έιιιτέιιιιιοωειοΙδ Ιοι·ι·άιιιιινέι ιωωι‹ 
'ε Βιιι·αιιιιέιι ετιιιιιει·είιιι·ιιιέιτοι·οΕΜΙ $ϋΙ$ϋΜΚ Μ, Με εοιιιιιιιι 
ει” ιιειιι-6ΙιαιιιιαΚ, ιιιιιιτ ει: ο νιΙ:Ξιεοι αι ιή νιΙέιέ Μπω 
@τα όιιιι-ιιιι Μ; ιιιιιιΙΙιει ιιΒγειιι πι οοεέιιιοιιτιιΙἱ ιι6ΙιΙέιιιγι :ποπ 

ιιιιιοιι ιιιό.εοΙιι! Ιειιο€6, απ" €ιεινέ$2ευόμει νοΙιιιι.! Η νά 

` 



ΙΙΙ 

"ωωι επι απΙΙωιιει·ὶωπιιε ἰτ6Ι‹ ιιειιιΙιο€γ ωτο;ιοιιεκ νοΙιια, 

απ, πιοηιΙΙιεπιιἱ, όΙοει€οΜ!ε; να;;γ Με επ; ποια τοΕΜ·Ι: ὶε, 

ΜΗ ιπωιεπωι α”ῇ6ιεπιαΙ›Ι›εΙ‹ιιἐιΙ ιιιΙιια1επ εεετι·ο 8γώιι1Μι ποι 
τέιΙτ. ινωπ, Ιιο€γ Ι›ἐιτιιιεΙΙγ ιΙοΙοΒ, “ΜΙ ἱιιΜΞιΜ Νώε ε" 
Μ;; εωιι8ι·επι1ε2εη ιιιεΙΙγιιεκ Γι-πιπάΙΙάεα ἐννἰτέιειεεια Ισπ 

ιΙοΙοΒ, σωμα έιιπη·6κοΙαειΙαΕΙφΙ Ι›ἱι·ῇοιι, τει·ωεΞειεττεΙ οΙΙειι 
ΜΜΕ. Μι η" απ; ΜΗ ιιιοιιιἰωιιιιιΙτ, Μ" ει' ΙκϋιιγνεΙι' οΙΙγ 
ιια"ΜτΕπέιφ. ιιιοΙΙοτΙ: Μ, Μπα εάάΞε :π ειπποτἱΙωιἰ ΜΙερο 

> ο 
ί.0Π8ίί·ϊ0Β8ΚόΙΜΠΟΜ 5ειιιοπ1Η:; ο ε' ΙιεΙγιετ!›ω εειιιιιιἱ Μπι 

ΙοΙιετε Κἱνέιππτοεω πιω! Μεγ ΜΜιάτα ε" πο €έιιιιατήοπ, 

Μ ΜοΙππει!ε, εΙΓσ€ίιΙΜιε- ?ε μάτωιοΙΙειιιτϋΙ ιιιεικοιι·, ο;;έειειι 

1ιάτα_52άτ αοϋα.υ. η Δ ' ~ · > β 

τ "η ·5ω20ιωω: ωιαιω τω ΥὲἔΓΘ]ΑΙΪΙβΐΪΚΒ. ω τΙοι·6Ιτ'1°οο 
@ΠθΥἱΪι6ΪΙξΙΙ:!ἱΙἱἱΠθΙ( ω]ωΙππ- πω: ωωιωμω π: ει' ωφρει 
ΒΒιδικό;;πεΙτ Γοι·άΜιεΜπ Ι›ειιιιπει€ιιἱ 82Β1°θή08θ88Κ νε.8γιιιιΙκ. 
Τοσφιουό|ίε: α: επϊὐρὰί πΙΚουιιέιιιγοε τεράε;ει·' ειιψει·ο 'ε 
π·ειιιοιΜ ΚΜι!γϊ 'ϋἐγϋὸιὶ. Βι ει, ιιι88ει ιιοιιι6Ι›οπ ε8·γετΙοτι ὶτι$, 
ΜΙΜΙειωι ΜΗΝ ωϋιι1επ ]όπειιι Κϋνετε!έ8εΜοΚ Μάθε ιιιότ$6Ι‹ 
$ιειίιήιε8 ΜΜΜ ωιειω;· νοιότο, ιιιοΙ!γείεΒγοάίΙΙ Μόνα, ει: 
έιίαΙέιιιοε 6ΚοεεεΞιε, Μάι ε2ειιι€Ιγεε ότιεΙωεΚ, ,ε Ιιεει6ιΜ κι 
πω: ειοΜιοι: Μποάιι·ειωειΜιο2 ἱιιΙΘιἙ. Φὰι·€γέιιιαΙ‹, ωεΙΙγ‹-π 
ιιιόΙγ ΡΙιϊΙοεσΝιιιεϊ ίειρΐπίστωΙ !ΙοεἙ‹ἱεεΙ›Ι› τόἑιΙοτεἱΙ›οπ Ιει·ϋΙ 
πω $οΙτει8ΙειΙ Ρ#*ιιιἱτιιΙειΪΊεΙέείϋ οΙᾶαΙαὶἱ ΒοΙΙϋ 1°6ιιγϋεπ τϋιιτειἱ 
ε16;~-ωεμπουά ·ϊό!ὲι ω! ιΜΜ ει' πικαπ, ΗΘΗ νει 
Μιεινέιπ α μ.ποιε τειρεειἱτ, Ιιειιιειιι Ιι6ι1οΙγει -ιιιἱιιιϊωιᾶᾶ1ι εν 

τέειι·εΙιη!ει€Ιαπ η;ει28έιέ ειιέειΙωάπει!:. Πε επ ιιιὶπι1 Μη κο 
ι #0 



` ιν , 

ιιιοΙγ, οΗγ” ΜΜΜ, οΠγ ειοπνει16ΜεΙου Ιιειι€οιι, ιιιεΙΙγ 
εειιιιιιί $εΙεΒειοι, ειιιΙιει·όΒεπ ε1Ιειιο εριέτ Μπι $οι·τη, 861 
Ιτό.ιπει Με2τεΙετετ 8θ1°_]θ5'Ζΐ. 

ΜἱπΙτετ ο, _ὶεΙεε ιιιιιιιΙκάνειΙ 8.2 18374Μ Π8γεΙιιιε26 
Μια «Μό ὲι·ἱΜύεΙ›ο η, ΜΙ ει' ΜΜΜ Έ ε” Μπι! ί'|ιευα2€ω· 
εεἰιπε $ι·ειικιπι ἰτὐιιειΙε ὲ]8ΖᾶιἰᾶΙΙΙθΙ°ἱΙ£ἐ1ἱ ΙενεΙεἰτϋΙ ΒϋιΙϋτψιιγο 

πιω οι·Μοεπ ὶειιιεττε16ε (ιπεΙΙγετ αι οΙνει86, ϋἔγεΙιιι6Ι›ε Μ 
Ιϋήϋοευ :βέιπΙιιυΒ) 1ϋΙ›Ι›εκ ΜΜΜ 18), πω: ,,ΉιΙειιιιοπιη·Ι 
μαπα, ιπεΙΙγ εὰιΙἱ€ που ΝΙέι,ετόειτ6»Ι (Αιιιει·ἰΙ‹έιτ0Ι) Μι 
ωιι, ε' 1ιεττϋνεΙ ΙιαεοιιΙ1€ὰεΙ›ει ειΠ8 ΙιοιΙιειω . . . . Η 
ε' 1:62 πωπω: ιαηιιΙέιεει, τέιι·;;γέινέι ἱθ5Ζἱ , ΙεἱνέιΙτ Επι επω 
εϋΙττο εΙιέ·ι_; ΙαἐειϋΙε1τοΙΙ›Ιι·, !›οιιπϋΚ ει:5ιππωιΙωι ω, Γοπποε 

ΙαέτιΙύεο!ε, Ιο1οΙαέιεέιτ ΙεΙἱ.“ Ηοἔγ ει, Ι‹ἱν:5ιΙτ Τοσςσιευέ!!π> 
ιι6ινε, τϋΚ6Ιετεεωι ἱἔἔΙΖ, ειι·ι·6Ι α” ιιιιιιιΙαι' ό.ί0Ή738δ.88 Μάη 
ειιοιιιμειΙ ιιιεἔἔγϋιϋτὶτὶὶπΙτ, ,ε ΜπγωΙεπ Ιοε2 ιιιεἔ€γ6ΖϋτΙιιἱ 
αΙώ.ι·Μ ἰε. Β:έιτι·ειπ ωιιωω;ω‹ , Ιιο,<;γ ειΙιΙἱΒ Μιισε Μ», Μ επ 

ειππεπΙαιΙ ι1οΙ€οκι·01 ΞΠΠΣΠ 'ε οΙΙγ Ιιειειποε τωιιΞΙεέι€οΙωιτ πγιϋ 
ποπ νοΙπει, Μπι ΤοοςιιενἱΙΙε, Μ ε' 1°ύ8ΖΒΘΠ επ ειικύρεὶ 16 
νεΙγ86 1εϋινέεΙοιιι6ηπεΚ 'ε ε8γιιιάεΜ ΜΜ526 πωπω ΜΙΜ 

ιοτι-:ΒιιοΙ‹, νε5€τε ει: εδγοπεε ὶι·έιπγ!: 82θΙ'θΙΙΟθό8θΠ Μιιιιικιτωι. 

ΒοΙϋΙε :ιι ειιτύρειἱ οΙνει86, ΑιιιετἰΚει7 ΙιεΙῇιετ6π Έ ει” Μειτιιε 
τιιι1οιιιέιη, πω” Μ3Ιοεεεε8ϋ ῆ€Μιὶιι ΜνϋΙ , ΙΙΙθ8 ΜΒΜ ω 
πιω ει' Ιι€5]πο$!κε26 ὶὶἀνϋε ὶεαιεἐιεοκατ, ιι. πι. 

4. Ποεγ ει, άεωοοτα$Μ ΚοτιιιέιιιγεΙν ΑιιιετΠτάΙ:ειη ει, 
πω', ΜΙΓ έ8 ΙιδιάΙιιιέυγοΚ' 1ει·ιιι€ειοαΜωι ωκωκ; Έ νε 
ή,ΐωθιωθι6, Ι837.Ι.€6!έ·ν, 25 ει. 202 ι. 



σ . 

ν 
τ 

ΜιιιΜ οπΜΙ Ευρω πι σα ειΠϊκού8Βόρει πω, ιϊ;;γ Βιιι·6ρέι 
Μια ει: θ8'ό8ΖθΠ ΜὶΙϋπΙ›ϋ2ϋ ροΙἱτἱοειἱ οοπετοΙΙειιΕοΙ: ιιιἱεια Μιιι 

ΙιοποεΜΜΕ0. ' 

2. Πο” ε” ΒΒγεεϋ1τ-8τειιιιεοΙί ιιιοετειιιἱ Ιποκιιι:1πη· 
τοπάιπει·ε ῇοΙεε ει·ε-:εΙιπόηγεκετ ιιιιιωτ ιι€γειι: Μ Μπι Μπι 

Μπι ειιιΙ›ει·Ε ἱιπόιετειι, ή” "μια ἱε ει' βγειι·Ιύεέιέ πωπω 
Ι›ὸΙγο8εἱ 8ιειιιΙ›ετϋιι6Ιε, έα 1” τϋΙώΙοΕοεπεκ :Με ει° Πειιιο 
ΜΜΜ' κϋτὸΙ›ειι ει-:ιιι ιποιιτὶειτΙιειιὶΙτ. 

. .χ ' 
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3. Ηοἔγ ει ;›οΙἔεΞιι·ἱειει!›ει‹Ιεἐιἔ ει ιΙθωοοτ:ΜΜ ειεἐιι·ιηαἰ 
:Μιά ἰε ιιιὶπιΙειι Με” ε1Ιεπ Ι»Μοε5Ινα ιιἱΜε; 862 ε, »ΜΜΜ 
ει, κϋινόΙειιιθυγ εΒ·γοεοΚι·ε Μπο Χϋπιιγειι ω”, ιεατιιοΙεἱ Μι 

ωι!οωιικ1 ΜίιΙΙιει1, ιΜΙΙγ ει, Μωιει' ο;; τόειθΜ! ΜΜΜ 
“Μα ϋιιὰΙΙέιεΕ 'ε εισΙπιτ1 8οιιαοΙΚοαιω εΙΙο;τ, Θε ιΜΗγ ει' 
κι3Ιιιγα›ιιι6εέι€οτ ιηἰιι‹Ιἰἔ ει, €ϋΒΒΜΒιιεκ ειιΙνέιπ, οι Μπι! α' 
ιΙιπνει ειιιγεΒἱ στόκ €εειἱ ιιωΙΙιοι16νά ει, εΜΙΙεωἱ ίϋΙϋπ. 

4.. Ηο€γ ει' ΙϋΙ›Ι›εΘΒ, ιεει·ποΙεεέιμι πιἱΜΙ, Αιιιοι·ΞΚάΜπ 
Η5Ιπε3Ιοτεε 8οιιτὶ0ΙΚοιἐιεΙ›εΙἰ ειαΙ›ειΙεέι€: Μπι Ιε!ιο!νόπ, ει' επά 

) 

"ΙΕΖω)ΠαΒέΒ ἱε απ ει 1εϋινέΙοιπ6πγ' Ι‹οι·ΙέιΙΜ Με". ΜΜε 

!Π0Ζ0ἔΠΪ. 

δ. ΗοΒγ α) ροΙ8:ΞιτΞ 08)'0ΠΙ68θ8, ιιιοΙΙγεΙ ει' ιΙειιιοοι·ε 
Πει ιΙΙοεεΚειΙιιἱ 8281°θί, ειιΜΚ Μπι Μιέιτύ εα_Μιι]ει, Μπειιι 
εποπαι·οΙΜΜιιι 82Π1ω8)' εΙει·Ιιε16, ωι ει' Ιι€ιΙαιΙ6 ιιι€νοΙω68 
ΜΚ, ιΜΙΙ;τ τι' ροΙ8έιτοΙκ Μπα ίειιιιώΙ10 έΙΙειρο1ϋεΙἱΚϋΙϋπΙ› 
ε68εΚετ, Ιειεεω1Ιτόπτ Κὶε;γειιἔο1ϊ, €οτιιιὸειετἰ Θε ειΕΙΙεεε5Βοε 

οτεάπιόηγο. 



νι 

6. Πο” ὶΒειιΙ ΜιιοεΙιοιι ΒΖΞ"ΜΠ8δ8, ε"ωω αΙΚοτ 

ιιιε3πγοε ιιιοιιαι·οΙιἱει” 6ωιΙωει ωωι ΜριεΙΙιοιϋ ; Θε πο” ειιιι6Ι 
Ιοενει ει: ειικύρειἱ ιιΙΚοιιιισ5ιηγοει πόρο!ιιιοΙε, Μεση ροΙἱιἱοιι 

ΒΖΘΙΪΜ, αεκ εἴ ίειιιι:1ΙΙσ ιιιοπειι·οΜΜ ε!ν' ειεΙΙειιι€Ιιειι ειϋΙ‹ 

ΒέΒ' “Ή'888 νὶειοιιγα1κατ ιϋΙα-3Ιγεε11ιιΙϋΙε; σε επ ω» ωιτειανει 

ει ειιξει·ὶκαἰ αειιιοο:ΜέιτύΙ Μπα »πι ὶτΙἔγεΙιιἰϋΚ. 
Α' Π8γεΙιιιε2ϋπεΚ έιΙτεΙειιιιρωΙΙιετι οι·Ξϋοεψι Με, επει 

νειΙιΙωΙ νύμόιΙΕΙι: ,,Κἰ ε, ΚΜ _Μεε ιιιιιιιΙαπ (ΤοοςιιενΙΙΙοι θα 
ΟΙιενειΙἱετ1) Ιιωιἱ ιιγεΙνϋιιΚτο ΜοτσΜιπέι, ει' Ιιει:ειωικ Κεπ 
Ψθ8 ειοΙΒόιΙαιο1 ωιπιο; Μ ότιε!εωιπε1 'ε τιιιΙοιιιέιηγηγαΙ 

πωσ» ει' άοΙοΕΙιο2." Επι ε: ἱπιτΘεπεΚ επ8εάνε, ει' Ωέιι·ωΙεά 
8ο: ιιια8ειωτει νέιΙΙειΙαιιιι, ω. Μό ΤοοιμιενὶΙΙω Ιείο:Μοιωιιι, 'ε 

ΜΜΜ “ΜΡ ιϋτω16Κοκει επ Α1ΙιειιαειιιιιΙ›απ ιιιιιαιωιιΙ πω: 
ΒϋιΙϋποιιι Πε. Μσ€ίεΙεΙτειιι-ε εἔγειει·ειιιἱιιιΙ ει,νέιΙΙειΙατ ΜΑΜ 
Ιώιϋτι ΜκόιεΙποΙκ 2 επ επ όπεΙωεε οΙνειεό Ιοεπι ιιιε8ἱτ6Ιιιἱ; 

σε Με οι ΜΙεΕ Μπι πανε· Κεάνει61οΒ ἱὶηπιιΙ Μ: ή” Ι›ειιπε 

Μποιηοε νειΒγοΙτ , Μ" που 8ποΙ€έιΙει1οιιι ει' Μιέιι1Με κω 
νεε ΜΑΜ. · 

ΚΝ: @Μάσα , @πίσω ! Σ. Ι 839. 

π 

ΡἐΙυἱἐιι θιέ!ιοι·. 



κ 

ΒΒΨΒΖΕΤΒΒ 

Αιοιι ω ωϊι·;γαΙκ Ι:ϋιιπ,«ωιιοΙΙγεΚ ει: _ ΒΒγεαΜτ-8ωιιι 
εοΙ:Μιι ΙΘτειιι Μια ΒΒγε1ωοιπετ πιιι€ο1ιι·ει νοηιέιΙ€, ο” εοπι 
6ιππι εΙονειιεΙ:Μειι 8ιοιιιεἱιπΒε, ΔΗΜ απ άΙΙ:ωοτοΙδ ομω 
16868θ. Κϋιιιιγϋ νοΙτ 6ειι·ονειιιιοιιι οι, οεοσΙει Μείο!γά.ε1,ιιιοΙγ 
Ιγετ οι εΪεϋ Ιο;τι1ο!ο8 ει' αιι·εειεσ5ιέ ΙιειΙΜάεέι.τα 8γαΙιοτοΙ; 
Μποηγοε Μιιιγτ Μ οι α' Ι:ϋεεωΙΙειππεΙτ, εειμεε:18οει Ιστ 
εάει ει' τϋι·νόπηπεΙκ , επϋάΙγοΚει€ ει' Ιποι·ιπέιιιγ2ύΙ:Μικ , ,ο 
κϋΙδιιϋεσιοΜιεο1αιτ ει, ΙιστωεΞιημοιωκωικ. Ι Δ 

ΟΜΕ Μιιιειτ Π1888]626άίθΙΙΙ, / Μ” απ” ε' Ι:ϋι·ϋΙ 
πιό”, Βο1°οΙχώεέιτ ε ροΙΜαιΙ ει·ΚϋΙοεϋΚ- 'ε (ϋΙ'Σ'θΙ1]θΚΕΠ 
ωι ιιιεεειο Ιππει5επϋ, 68 Ι108γ ΜαιΙιιιει ΗΘΗ. ΜεοΜ ει' 
ροΙἔἐιτἰ 16.ι·ειιΜεοπ , ιιιἱΜεειιι-ει° κοι·ιιι€ιιγοιι; νό!ωιιέπγε 
Με τε1·οιιιτ, 6ι·ιετοΙωΙ: "Μ, ειο!τέιοοΙωΦ οειϊοι1ειτΙοε , ,ε 
ιιιεειιιύάοεΙΦ ιιιΜΜπ . Μριωμ απο φαει!. . - · 
_ Εε Ιω, ε° ιὶιῇιιι οι ειιιεκἱΙωΞ τάι·οειεε9ιεοτ νἱιεἔάΙἔωιειπ, 
ιιιἰιμΙ ωιωι›ι› Με1τωιιι; ιιιΕ!πόρ ει' ιιοιιιι6 Ε6:1Ηιιι6ιιγ , ιιιοΙ1γ 
Μ! Μπάσα σωσει: εεετ. ει·οαΜέτ νεη;ιἱ 1έι1;ειι€1ι, επι ΜΙειμω 
Με' 88]8ΙΙΙ686€ωΙθ11 ΜωιΙΙ:.; πότε ἱε οι επϋπτωοπ οΙ1_γ_ 
Μ5ιόρροπτ 8γειιιέιιπ ίση;οτέ εισιωω, ιιτοΙΙ;πιέΙ νόΒε26ι11εΙε 
ιιιἱιιιΙοιι Θεω·ενό$εΙοϊπη. _ ν _ "-¦' ν 

Μοετ εΙιιι6ιιιετ εει_Μ ίύΙΙιδτϋιψτε ίοτιΙΙΙνέιπ, ω" απ! 
ειέ·Κ εΙϋπειιι, ιιιἰιπΙιει Μ ναΙαιιιἰ ΜεοπΙ6τ νε1$οιιι "ΗΜ 
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6επε απο" ]ε!οποΕΙιεε, ιιιοΙΙγετ πεΙα-Μ αι ή; νϊΜιε Μωα 
Με. Ι.άτωιιι ε. ϊ. ει: :ΞιΙΜροωΙι' εΒγουΙϋ8686ι, ΜεΙΙγ, ει' 
ΜΜΜ, ΈιοΒγ, Μιπ 82 Βἔγε8ὐὶ!τ-ΒΙειτιι;ε0ὶ‹Ι›απ, ο!όι·Ιε Υ0ΠΠΙ 
νΘἔΙιεΕέιτπἱΕ, εποΚΙιει ικιροπΜιιτ Μ52εΙειΙΙΚ; 'ε ή" (θω28", 
ιιιἱιπΙιει ιι€γαπειιυιι ιΙωιιοοι·ειιΜ. ΜεΙΙγ :κι πιπει·ΙΙ:Μ κάτω 
εέιΒοΒοπ ιιι·αΙΚι»ιΜκ, Βιικὐρω›ειπ "Με 8εΒεεεη ΙΜαιΙπει ει, 
Ιι:ι1ειΙοιιι Μό. 

Βι εεϋΙω ΙεῇειιιΙ›επ εεειιτ6%τ ε, _ῆεΙεπ κϋιιγνιιωκ. 
ΝάΙΜΚ ο" η:ι,<;γ ιΙειιιοοταιΙαὶ Ι'οι·ι·ω1αΙσπι πιτ ΜΒΜ 

ΙϋΙιειι; ΗΜ Μιτ]ει, ι1ε ΗΜ πω” Μ! εε€γίοι·ιπέιπ ΙΙΙἱΜΪθΠ 
ειιι!›ει·. ΝέωεΙΙγε·Κ π; σΙοΙοἔπειΙ: ΜΜΕ, 78 νειΙξιϋταἐιιοκ 
;;γειπέιπτ "ένα, ιιι6ἔ τωεω·ισΖωιπωωπ ι·ειιι€ηγΙἱΚ; ιιι:λεοΚ 
νἱε2οητ εΙΙοπέιΙΙΙιειΙΙ:ΜΜΒ Ιι-:ιιτιἱ νύ!ἱ!‹ , ιπεττ ΜΜΕ @η ΙΜ 
ειὶΙ‹, ιιιἰηιΙιε 82 ει' Ιεἔτατ€6εΙ›, Ιεἔτὲἔἱ!›!› ,ει Ιο;ηιειι·ειάειπ 
τὶύΙ›Β Ιε·£ΙιΙοΙοἔ νοΙπα, Μ€ σ:εαΙε ει, τϋττΘπετοΚΙ›επ ἱειιιετἱὶπΙε. 

Πα νἱεειειτεΚἱητεΙ‹ ο” ρἱΙΙαπιειτἰ€ , Μ νοκ Ρτωιοιἰει 
οι·εεω18 Με! 8Ζά.ΖΗΠ ΜΜΜ ία-›Ιοειτνει Ι:Μοιπ ω σεεΚύΙγ επ1ιιιι'ι 
σεειΙέιτΙοκι·ει, υιεΙΙγεΙε €ϋΙάεΞτ Ι›ἱιτἰἐιΙκ °ε Ιακοεειἱτ Βοι·ιπέιηγοε 
ΜΙ;; ει, ιιαι·αποεο!έιε']οΒει ἱνατῖόΚτι3Ι ἱνειτΙύΙττα ε:έιΙΙ επ ΜΙΒ( 
868οΜ(εΙ; ει: εππΙ›ει·εΚπεΚ ε€γιιιέιει·ει ΜιτέιειιΒΜιτι εἔγε1Ιεπ 
εειΙ46:Μ ει·6εωικ; π' ΜιωΙοιηικικ οειιρειιι ε” Γοι·ι·ε9ιω.τει 
ωΙΜιιιιΚ, ‹ὲε ω ει' ΙϋΙιΙοει'ιι·ἱ ω Ιει_Μοη. 

Πε Ιω Μ: ει' ρειρε:Ξιέ ροΙἰϋοειἱ ΜωΙωει, ιιιεΙΙγ :παμε 
ιιιεΒειΙαΙ›Ιτῇει ,ε σεακΙιαΜιι· πει€γι·π τοι·ῇετΙ. Α' ρὲιΙ›ειέ›.8; πιο; 
πγἱψι ταιιΒῇειἱτ ΜΜΜ, επεἔύπγ Θε μιάει8, ροΙ€έιτ θ8 
Μ· εΙ6α: επ 88γθΠΙ68ό8 Κεε‹1 ει: εεγΙιά2οπ !τοι·εεΖωΙ ει, 
Κοτιιιέιιιγ' ΙτοΙ›οΙ:-5Ι›ο έιτΓοΙγιιἱ, ,ει ει, Μ Μπιτ ΓΗιΙΙιϋι :ειμαι 
3οΙ›Ι›εΞιΒγ, δτϋΙ: ταΙιειοΙΒαεέι€!ιαπ τειιἔϋὰϋτ£, Μπιτ ρεφ ει, 
πεπιεεεΚ ΜΜΜ Γο;ΙειΙ .ΙιεΙγε1, ω €γει!επιπ π' Μι·έι!γοΚ 
Μό ϋΙ. . 
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α και-διαιμισιαι-ιαναι ΙΙΙΒ70"θωΙθ ι αιιιωσιιω α» 
ναιι , αι ειιιΜι·οΙε ΜΜΜ ΜΠϋιιιιϋι6 νιειοιιγοκ ΙιοιιγοΙιιΙιαΙι-' 
»αι ό8 ειαιιιιοεαΙιιια!ε ΙεειιιεΙτ. Α, ροι€αιε ιι5ι·νόιιγαΚΐ "πιο 
@μ ιιιασέ;έιι εΙειιοιιειι ὲι·ειιειἱ. ΒΜεοι· νοΙϋιει·ιιιαιιοκα, Πιτ 
ναιιγιιιι10Ι:; Ι:ΠϋιιεΙε α” ιϋτναιιγειακαΚ' ιιτΙαιε αοτοιιηι6ἰ!ι‹3Ι 
έα αι ιι·6αιοΙιαΙ€ μοι·σιε ειιι€ΙγέιΙΙιέιΙ Έ α) ΙειειΙε!ειιι, ·ιιιΙναι·α· 
ιιαιι ναειιιεΙ‹ι πιω, α' ιιετιιιεΙιιιιιοΙ 'ει ι'εαγνειαΚΙιεΙ πιασει 
ΪειιιΙαΙἰε ΜιτύΙε ιΜΙΙεΗ. ' 

Α, Μι·αΙγοΚ 1ϋιιΚια_ιίιιιιαΙι πα” νέιΙΙα!αιοΙ: - α' Μ 
ιΜεεΙτ ΒιιοΒγαειιιαΙε οΒγιιιαιτ ιιιαιαιιοα Ιιαι·οιιιΙ: -- α' ροΙ€α 
τοκ ιιιε88αιάαΒιιΙιιαΚ Κει·εε!τειι6ει έιΠαΙ. Α, Μπι' ΙιείοΙγααα 
Μιι1ι ιιιαἔαι αι·αιτετιιι α' εΙαιιια' ιΙοΙΒαἱΙιαιι. Α' ΚειεαΚα 
ΜεΙιι-:ιι ω ΙιαιαΙοιιιίοι·ι·αι ιιγΕΙι1μ Μ, α, 16ΜΜιιιεεεΙτ ρο 
Ιἰϋιταἱ ΙιαταΙιιιαι ΙιαΙιειιιεΙι, ιιιεΙΙγεΙ πια8νοινο @μια Μ αι 
ιιιιι€αινα ΙιἐιιιιιαΙ‹. α 

` ι α , ο ι ο 7 α Σ 1.αειαιιΜιιτ ιι-:ηαι1 α ίαΙνιΙαιοαοιΙαε; α Ιιτει·αιιιι·α α 
ιιιιιναειειαΚ_ιτέιιιτι ιιΙ6ει ό!ιι·ετΙειιιι ΜΜΜ; ιιιοειτ αι ό” αΙ6 
ιιιειιατεΙ, εΙειιιόν6, α, ιιιτΙοιιιαιιγ Κοιιιιέιιιγιαί εειΚϋιανιι "ἐν 
ΠΚ; αι 6ι·τοΙιιιεεια6€ ιατεαια8ι επι Ιεει-α° ιιιτΙοιιιαιιγοε 
ειιιΙιετιικ ΜνειιαΙοκι·α _ιιιιιια!ε. 

, α 7 Α ιιιιιιτ αιοιιιιαιι α ΙιαιαΙοιιιι·αιιιταειιαΙε πι] ϋενέιιγει 
ιααιωκ ία! , α, ειιιΙειέε' Ιιεοεατ α' ειαι·ιιιτ αΙαιιΙιειαΙΙιιι 
Μακ. Α, ΧΙ-Η‹ ειαιατΙΙιαιι ει' ιιειιιεεεόε ιιιεαΙιεοεϋΙΙιοιΙειι 
ω" Ψ0Ιί; α' ΧΙΙΙ-ἱΜ›αιι ρόιιιειι ναεαι·ο!_ιαΚ; αι εΙεϋ Μιαο 
ειπα: 12'70-Βειι ιϋι·ιόιιτ, 'ε νόμο α° κοι·ιιιαιιγ!ια ιιιαἔα αι 
αι·ίατοοι·αιια ΙιενΜε αι 88ΥΒ11Ιϋ8θ88ϊ. 

Α, !είοΙγι€ Ιιόιειέιι αν αΙαιτ ιιιε81ϋι·ιό1ιτ, ΙιοΒγ α' Μ 
ιιιεεεΙτ, Μαι: αιότι, Μ” α, ΜΜΜ τεΚιιιιοιιεΙ Μαι Μι 
ιαιιαΙ:, να” νει·εειιγιέιι·ιαιΙ:16Ι αι ει·ϋτ οΙνει€γαΙ: , α, Μρ 
ιιεΙ‹ ροΙΜοαι !ιαταΙιιιατ αιΙιαΙ‹. 

ι 
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ΜΘἔ ιϋΜε2Μ ισιιωι σ' κεσιμκω σ' εισιιιε' σΙει3Μ 
οειτσΙγσὶιισΙε τΘειτ θΠΒ'θ$"Π σ, 1ιοκιιισπγισε!ισιι, οεσΜιο;γ 
σε στΞετοοτστἰσ€ ιπΘἔσΙσιΙισεεσΚ. 

Γτσιιοιἰσοι·εισ€Ι›ση σ' ΚἰτσΙγοΒ ιιισ€οΙ:σι σ' ΙΘεπιιιπ· 
εσεΙ› Θε ΙΘ8σΙΙΙιστσ1οεΙ› ΘεγΘηεϋκεΘε (πίυε|εσπ| ιιιιιισ$1σκ. 
ΜΙΙ:οτ πσ€γι·σνσ€γύΙε 'ε Θκ6εΘΙ: νοΙ€σΙ‹, σιοπι αοι€ωισκ, 
πο” σ' :πέρα σ' ΙΙθωθΒΒέΒ'8'θι θ8°Υ στσιηΙ›σ ΘιιιΘΗΘΙε; ιεΗωι· 
ΙΙΒΜΒ' ιιισεοΙιστ ιιιΘι·εΘΗΘΙ: Θε €γΘπΒΘΙε "ΜΜΕ, σ' παθω! 
ιιιΘ8 ϋιιιιισεοΙειισ!ι ὶε ίϋΙΘ-ὶὶΙ:ιἰ Ιισε;γτσΚ. -ΝΘισΘΠγΘΚ_ε0· 
81τΘ1τΘΙ: σ' ιΙΘιποοι·στΕστ τσΙΘυτοωσΕΚ, ιιισεο!ι ΜΜΜ σιωμ 
ΧΙ. Θε Χιν-αιε Ι.σῇοε σι·ι·σ εσωιιοιισε εοιιὰῇοεσω σο” σ· 
ΙιἰτσΙγειΘΙεειι σ16Ι ιιιὶιιιΙΘιιτ θ8]βΙΙ16Σύίβ8Χ8μθΚ; Ύέ8Π·: 10! 
ιΠΚ Ι.σ_ῖοε, ιιιΙνστοετιΠ Θ8γϋπ ΙεεισΙΙοπ σ, ροι·σσ. ε _ _ 

7 Μἱὐισ σ' ροΙ€στοΙε σ €ϋ1ιΙΘι ωσεΒΘπι--πΘω σ ΜΜΜ 
ΜΜΜ εεΘτἰιιτ-ΒΘιἀ€ΘΚ Μι·Μ, Θε σε ΜΒΘ ἔσιιΙσΒεσ.Β.ἱε 
ιιιΘτΘ€ΘεεΘ νσΙνσιι, ειἰιπΘ ΒΘΙοΙγσει ει€11ΙιΘτΘα Θε 1ιστσΙπιστ 
σιΙΙιστοτ:: πω» ΙεΙιετΘττ 8θ1ΙΙΙΙΙἱ ΙϋΙΕΘι1ειΘετ “πω σ'ωιεεωι·· 

Βόεθω.!θΙΙ , εΘιιιιιιἱ _5σν1τσεοΚσσ ΜΜΜ Με σ., Βει·Θε!τει1Θε Θε 
ειση;σΙοιπ' σ8σἰυσ, σ° ιιΘΙΙισΙ, Έσω ΜΜΜ: σι ΘειΙ›ΘεΘΙ: 
ΜΜΜ θ8]81ΙΠΒόΒΙΙΒΚ »ΗΜ σε* σιιιιγεω ΘΙΘωΘΙ_ιετεωΕΘε 
εΘιιΘΙ:. Λεω ΜΙΙσπισιτύΙ Ξερει , ιιιἱιπΙΘιι :ειωισιισσεσεωω 
Με, ιιιϋιτΙΘπ ιῇωισιι”εεϋΙΘτΘ££ εεϋΙκεΘΒΘΙτ , ιιιἱικΙΘιι ΙεεΘΙΘεΙχ 
ςΘετ Μνσιπό ,νσΒγσΙ‹, ΘΙϋΙισΙσιΙσεοΙε σε-σ1σΙσσοε ΘεγΘε16εΘΒ 
Μό. Δ, ΙΘιη·ΜΘέ ὶεΙΘτε,ἐ 1ισμ:σιμσΙτ 1ςοιΙνσΙΘεο, Μπι( ιιι:σΙσ 
Ιωάσεσ, σε ·ΘιμΙ›ΘεΙ επί ιβἔἶθΙἱἱιθίθδΪλ.,,8 1ΘειιμΘ!γΘΙ›Ι; εφη: 
νΘιΙΘΙιιιΘἰ ΘΒγΘεϋΙνΘ που ΙσΕεεσπσΙ: εΙοΙ8οειιἱ, 1ιοΒγσ.” Εσι 
ασΒο1:στ πιεεεε.ΘΒΘειγ1τεΘΙε, Θε σ' ΕΖ88άΙΙ)'θΕβδ .ιιιΘεεσιιΙσ 
εΠ8έικ. η -ἱ .- «σε . μ” 

ινιωιωι σε ΒΙΒΗ, ωϋνΘΕΘεό'.Θε €σιάσσεσε' Ιοι·ι·σεσΝσ 
ΙΘΗΘΙ:, ωσπου ΙΘῇΙϋιΙΘεΘτ σ° ωιΙοπισιηπσΙα, Μπι1Θπ σ; Εε 

Π 



βιι 

ιπ68666ι, ιιιΙπιιι-:π π] 682ιιι60. ι1εγ Ι66ΙΙ··ι6Μπ16πι, Μπι ε” 
ιι· π6πιϋΙ 6Ι6ι·Ιιετϋ ΙιειιιιΙιιιιι' 68ιιιι;ειι. Α, ιιπιιε8ωι, επω 
πω”, 6ιιι16!ι686ωπε:868, πι, 886ΙΙειπ, παιδι, Β6Ρ28Ιθάθ8, 
8ιιΚι·έι.ι, 8οπι1οΙπιθ πι6Ιγ86€6, Μπι! 888!! έ” 68ιϋΙ ιαπω 
Μπι ο88ιοΒιιιοιτ ειιιοπιι€ιπγοπ, Ιιει8ππιιι·ει νέιιΕπικ ει, ι16ιποι:ι·πιΜι· 
ΙΙΞΙΚ¦ιὸΒ.ΙΙΙύΒ° :απου ἱ8 , πιιιΙϋπ :ποπ 6ΙΙεπ8686ιπ6π Μπιο 
ΒέιΙιπιπ νοΙτιιΙε, 8ιο1;;ιέιΙτιιΙ: ϋεγ6ποΙ:,1ιι6ιπ6Ιι6π πι 6πιιι6ι·, 
ΒΘΠ11θ828Π Χ188Υ8έι€έ1.ί; ,ε ίοεΙειΙέι8ειι 6ἔ7ὶἱΕτ 16Π8616Επ' μοι 
€ὰ1°ἱ80ιἱἀ8· 68 νιΙ€ιεο8οπέι86ινειΙ; ,8 πι, Ιιι6ι·ειιιιιιι ε" ιππι 
ι16ποκ 616ιι ιιγἰΜι πιο 268γιι6τιεΞιι·ιιΙ 88ιπΙ;έιΙτ,1ιονιι ιι,'<;γοπ 
Βόκ,έΒ 8288θΙΠΒ(Κ πιιιιιοπιι6πι _πιι·ιαΙι· ί88ΉΙΒΕί 1:6ιή68ιιι ιππ 
ΒιοΙππιιΙτ. 8 τ . ι ι 6 - 

Ηιι έιιτιιιιιικ ιϋι·ι6ιι6ιιιτι18πππ' Μπιιιι, Με: θ88ΙΙΙόΙΠ8· 
Ι86$,ιπιι_ισ ω: ιειΙέιΙιιπΚ, ιιι6ΙΙγ6Ιε Ιι6ι82$ιπ 666ιει 8.2 6€γ6πΙϋ 
868' Ιιει8ιπέιτιι πιο Ιειι6Ιτ νοΙπει. 

Α' 1ΕθΙ'θ8ΖιθΒ ΜΜΕ: ,8 ειιη;ο1 Μποτιικ ιιι6Βιιι6ιιεΙιΙ: ει, 
ποιπ686Ι:6ι 668 8ι082ϋωΙ Γ5Ιι16ΙΙιι-ιι ; ει,Κϋι86Βι ιπ16ιι-π ει, Μπιο 
ι:ι·ειωι 8ΖΗΜιά8έι80ί ει, Ιιιιιι6τ68 1ποπιιι·οπιιι, 1:6ιι6Ι6ιι6 Υὶ82ἱ; 
ει, πω Ϊθἔ]ΨθΙ', Ι6ΙιειΙέιΙέι8ει, ριιι·ει8ιτοι 68 πεπι68ι ει, πεποι 
ΙΙΙθΖϋΙΙ 88]θΙΙ16ΐό 1682; ει, ιιγοιπιιιι6 88]ω 6ἔγ6π1ϋ 86 
86ιΙΙοι·ι·π8οΙαιι Μπιτ 61ιπ6]ϋππ6Ιε; π' μπειτε Ι6τπΙςιπ ει' Μέι 
8088ά.€0ί ει, 82(·:ΒόΠΥ, Κιιιιγ|ιύ]6ι, Ι:ι1886ιι6ι·6 πι", ιπιπι ει, πει 
Ιοιειι‹' καρφι, 616ιιο; π' ρι·οι68ωπιι8ιπιι8 ιιιιιιιιι6ει, ω" 
ιιιιπι1οπ 6πι!ι6ι·61τ 6"Ιοι·πι€ιιι Εύββ8θΙΕ ιπ6ΒιιιΜι1πι ιι° ιιι6ιιγ 
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παπι; Μάι. Α Ω3Ποι1686ιτ Αιπ6ιτι!τιι ει 8ι6ι·6πο86ιιεπ πω· 
π; δ8πόια0Π ιέιι5ιι κι, 5,8 Ξ8ιιιιιι;6116π ΙαιΙππι1οι·οπιιιιΙε Κὶτι68ει 
68 ΙιπιειΙιπειι @πετ Ε686Μι6. Έ π · - 

Πει ει' :ιι-ικ 88688616! Κοιιιι6 νι:88έιΙ_ιέιιοΒ, πιι ιϋι·ι6 
Με Ει·ειππιπιοι·8ιέιΒιιιιπ, 68γιΙ: ϋινοπ ωσι ιπι€ι.8Μ8: 6ι6π 
ιι168ιπποΙε' ιπιιιιΙ6εγιιι6πεκ ν6€6π Ι‹6ιιϋ8 Ινέι!ιοιιι8ι πι€ιοΙε 

ο 



Ι? 

ι ι , Θεαι·ενοιιιιιιι ιιιι·ε:ιο:Ξιε έιΙΙειροιιει!ιαιι. Α ιιειιιοε ΜΑΜ ΜΜΜ 
π' 1$ιι·8:ιεπι Ισ-5ιιο86ιε1οιι, »Χ ιιοΙι..ςιιι· ΙϋΙεΙ›ΙιοιιιοΙΙιειΙειτ που; 
ε;,;γιιι Μ, ιιιειεικ ΙϋΙίεΙό Με”. ΜιιιιΙειι ιι-ΞΙ82έι.πιά Μιαο 
ω» νιειι Μακ 88ΥΙΙΙδ8ιΙ02, ,Β ιιειιι ιιοΙιέιι·ει €5εεεει-5ι·ειιιΙειιοΒ. 

Εεε ει ιιειιι εεωιιιι Ρι·αιιοιιιιοι·ειέι8Ιιειιι και η". Βάι· 
πειτε νεειιιιι!ι ειιειιιειιιιια, ιι€γιιιιιιιοιι νει!ιοιιιστ ιτεεεειιι!ε 
θ82!'θ, ιιιεΙιγ ωιγωιμ Μάτ ει: εἔὲει-Ιιειεειιγἐιι νιιι1Βικιιι. . . 

_ Παπά _ιιιιιιιιιιι ιιιέιι· ιιιοειθ- Απ εειιΜ ιιιοε ιιοιιι ιιιοικΙ 
Ιιιιιιιι; ιιιει·1 αι ε·8γιιοΙιειεοιιΙιτέιέ Ιιειτέιι·ειι ιιιέιι· Ιιιέιιιγιειιιιι: 
εΙ6αϋιιιη ει: $ιΙΙιηιοιοΙτ ιι€ιΙιιιιΙ‹ Κει·οειιγόιιεΙιιι6Ι ιιι:5ιι· ιε εμε-επ 
16ΙιΙιοΙι, ιιιιιιτει-:ιιι νιιι1ειΙιει νοΙωΙτ ΜιτιιιεΙΙγ ιιιι·τοιιιι5ιιιγΙιτιιι ει, 
νιιέιΒοιι; Ι" ειιιιιαΙτ πω” ωιω, ιιιι ιιιέιι· ιιιεμϋι·ωιπ, ιιοιιι 
ειι€οιιι εΙ6ι·ε ΜΜΜ, ιιιι ιιι6Β ι6ττόιιΙιειικ. 

Πι εμ!" Μην, ιιιεΙΙγετ ια οΙν:ιιω Κεπώ!ιοιι κια, 
ιιέιιιι νιιΙΙέι.εοε !ιοι·ιαΙοιιι' Ι›ειιγοιιιειεια Μι: παταω σκοπια 
:και ει, πετώ, ΙεΙιώΙιειι ειπα: εΙΙειιέιΙΙΙωιτΙειιι νέιιτοιέιέ επιπ 

Ι6ΙΘεο, ιιιεΙΙγ ειιιιιγι επιπιιιοΙπ Με ιιιιιιιΙειι ει!ωιιΙ:5ιΙγοκοιι Κε 
ι·εειώΠϋι·, 'ε ιιιεΙΙγετ πιει Β ΙιειΙειι1ιιι ΙέιιιιιιΚ 82 :ΜΜΜ Μαι 

ιοιι οιιιΙειιΙεΗιοΚ° Μπειιειτο. 

Νειιι ειιι!ιε65€ ιετοιιιιεΙι ιιια8έιιιαΙ: Ιιεειι€Ιιιι, Μ" επαι 
ιιιιιιέιιιαΚ Μποιιγοιι @ΜΗ ΘειτονεΙιεεεϋΚ; :Νώε νιιε8έιΙιιιιιικ 
ει' Φοτιιι€ειετ” ειοκοπ ιιιειιετοΙεπ , 'ε :ιι εεετοΙ‹° ιοΙγιοιιοε 
ιι·άιιγέιτ; πιάσω, πο” ιν οειΙΙεΒοΙ‹, Μι επινιιι ει” τει·ειιιι€5_ 
ΠΕΙ ιιειιι ειιιοΙι ιο, ει: 6 ιιιαι Μια! ΚιιεΙοΙι ΙνεΙιε1 ιιιιιιιιι ιιιε; 
π' €6ι·ιιειι. 

Β86ειειι ιι] ιι«›ιιιιωι ιιιιΙοιιιέιιιγ ΜΗ αι ε86ειειι ει; Ν. 
Ιειιι;ιιοικ. ' 

Με @επ ει Μ, Μισο! ιιειιι ι€ειι €οιιι1οΙιιιιΙι; Ιώιοιι6ι·ε· 
ΙιεΙγιιοΖτεινε ε” εεΙιεε ίοΙγαιιιιιιιΙα, ειοπιειιιΚοι ιιιιιΚιιωιιιΙ 
ει, ιιιιι·ιοιι ιιιιέ8 ΜΜΜ ιι€ιιιεΙΙγ τϋι·οτΙΘΙιεΕι·ε ιιι€ωιιιιιιι, Μ; 
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π: Μπα :πι ω· ΙιοππππΚει καμια 'π ΙιεΞιιι·έιΙόιειιππ πϋι!ιεπ :ιι 
ϋτνεἐπγεΙι Μέ Ιϋπι16ε. Σ Δ 

Νιποε ΜΡ, ιποΙΙγιι6Ι ιι' πιοει 16Ιοιπ Μπι παει' “ιππι 
επιπι νέιΙιοπέιε 8γοπεπΙιπ εΙϋιπε·πειεΙτ “κι ιιοΙπει, Μπι πέιΙππΙ: 
(ΓπιποπἱὲιΚπἐιΙ);_ «Με πππΜΒι νπ!ειωιπιι ΙιειΙειεΙοτι. ` 

Μπα ει, πωπω, ί6πϋποι πιω! πειπ ι:οπιιοΙΚοαΜιπ, 1ιο8ξι 
ΜΜΕ πεπνεύι·ι εΙϋι·ε νπΙππιιι το;;γοπεΙε; ειππι·πιιοπ εΙΙεπ Ά 
ιιιαιοΙε πι5ΙΚιιΙ πιοπι ει: νό8Ιιε. Α, πειπποι, ΙειςΙιπιπΙιπειεΙι, 
ΙσΒόι·τεΙπιεεΙι 'π Ιο;;ει·όπγοεΙι οειωιΙγιιι Μπι ἰἔγοπεπιεπ 1'8.]ιθ. 
ει·ϋτ νεππι, πο” Μπι ιι·έι.πγι ειι1πιιεεειππΚ. @γ ει, τΙοπιοοι·ει 
πο. ιπει€ει ειπα] ϋεπιϋπεἰι·ε ΙιιιΒγειτοκι: πω, Μπι πω” ειιγπι 
ἔοπᾶνἱεοΙέειϋΙ πιεείοεπιοτι ;γει·ιπεπεΙε , ΜΚ ιιιει80Ιψε.π πϋ 
πε!ι·ίεΙ νἐιι·οεἱππ° ιιιοιὲιἰπ, 68 ΜΙ: ει' τέιι·πειπέη;πει!ι ε.ειιιΚ Μέι· 
πιει 'ε πγοιιιοτιιεέι.8ειιι ἱεπιει·ἱΙ‹. ί!" ιειεπόπ, “πω _ιεΙεπ 
16161 ιιι€8 ιιΙιΙιοι· εοπι τιιιΜ.Κ νοΙππ , πω» ει° πειιιιΙιιιιιτ νό 
ιθιιωιιι ιπειεπιιοπ ι·ειΒιιιιιιι. ΒΜιοι· εποΙ€ειιΙιι€ πΙιέινειεττε Μια 
ιιιιιπέιτ ΙεμεεΙι6ΙγειιΙι νε5ιΒγειιππΙκ π., ιιπ:5ιπωιτοιι Μπι Μπι: 
πι ετϋπεΙε; ιπιπϋπ νόμο επιέιι Μοεπιιππ8έιειιι έιΙτειιΙ @έγω 
Επιιι, ειΚΚοι· ιποπιιιιΒιιιιάεέιτει κι ιϋινόπγΙιο20Κ πΚιειΙειπ ιετνει 
ΙιοΙιο1τιιΙι, ει' ΙιεΙγειτ , πο” Μ οπωιπι ,ε ΪΒΒΖἔᾶίΙΙἱ π” 
πεπιεποΚ, 'ε πειπΙιο8γ ει' Βοτιπέιπγπέιετει ιπεεωιπΜι!ε νει1ει, 
πειπωπ ιω«ιιιιι ποπ 8οπιιοΙΙιοιΙιειΙι, ιπιπτ νεεπέ:!: Μ ει” Μι· 
ιιιιιπγΜΙ. ι - 

ΒΙιΙιϋΙ απ και , πο” ει' ι1επιοοι·πιπιι Πιι·πιιιειΙοιπ ει' Μιτ 
επιππε' ειπγει;ι ι·Θεια':Ιιεπ νύεΙιειπεπτ, ει' πιέΙππΙ , Ιιο;;γ π, 
ιϋι·νόπγεΙιΙιεπ, επιπι6Μιοπ, εποΜ.ειοΙ4Μπ Θε ει·Ι;ϋΙοεϋ1επεπ 
επιπϋιΙεπώ :ποπ νέιΙιοπέιει, ιπεΙΙγ όπϋπειέπεε νοΙι νοΙπει ποπ 
Ιοι·ι·ειιΙειΙυπι' Ιωιεπποεπε5ι ιειωεω. Ι” π” ιΙε·ιποοι·πιπινιι1 Μ 
τιιπΙι, πε ΗΘΗ! ειιιιιΙ, πιι ΜΜΜ ίοΒγιιειιιιππ ,κι τοτπιι€επειι 
πειειπειιτ ΚιειπεΙπό;- 'ε Μ.9.ι·έιιι πιω· ει, τοεπιππι, ιιιοΙΙγεΙε 
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"Με οΒγϋπ _ιέιι·ιιαΙι, ιιι68 ιιοιιι ΙειιιετΗ!ι ει, ΜΒΜ, Μη 
Ιγο!ιοτ ετΙΙιειι. 

ΜιτΙϋιι ει° ΜΜΜ ΙιειωιΙοιιι, ει: ειι·ιετοσταιΜτει τέιιιιειει· 
!ιοιΙνει, οεοιιιΙεεειι Βοι·ιιιάιιγοιιιι Ε'ι·ειιιο2πιοι·ειέιΒοτ, α, τέιι·ειι 
Με, ιιγοιιιοι·ιιεέιμιιιια!ι Κϋιερι-πω ιε, τϋΙ›ΙιΙὸΙε ειοι·ειισε6!ιειι 
ι·ε!ε2.εεϋΙτ, ΜΙ: ἱὰϋιιΒΙιοιι ιιιεΒΓο€ιιἰ Θε ιιιέΙαιιιγΙιιιιι ιιεΙιει. 

ΝόιιιεΙΙγ ει!πιτναΙύ!έ ΙιειαιΙιιιειε νοΙωι έιτΙιεΞιΒιιειιΙειιι Ιιοι·Ιά 
“Μα πω: οι' ϊεῇαΙΘΙειιι° εεειι·ιιοΙιε6ιμ' ε16Ιιε; ειι-ειικινιιΙ ει' 
Μι·άΙγοΚ, τιιιινέιιι απ, Μ” Με ει, εεΙαιεεΞιε, ε2ειιι6Ιιειι επι: 
πια-Μι ιειειιΠεΙΙειιιιιιεΙ νιιιιιιαΙι ίεΙι·ιιιιέιενα, ιιιειΒιιΙι0Ι οι ΜΜΜ 
ΝιιιιιιειτοΕι ιιεετεΙειΙι6Ι ει!ιειι·ειτοκ ιιιει·ιτεττε!ι ει, ΙιειταΙοιιιιιιαΙ 

νιεεπι-ιιειιιώΙ6ει·ο. 

Α' ιιοιιιεεε!ς ειδι·ιιγιι τεϊνοΙειϊωια !ιοΙγΙιεπτεινο ει' πόρ 
€6Ιε επεσε εοιεέι!ιοι ιιιό8 ιε οΙΙγειώιι @Μικτό Θε εεε" 
αΙεε ι·όεινόπεΙ νιεεΝοιτεΙι , ΜΜΜ ει° ρά8ΖώΙ' ιιγ:ΜάνειΙ ότι-ει 
ω; 'ε ει' ιι6ΙΙιιιΙ,ι Μο” ει, 8ΖθΒ'θΠ]'ΙΒΜ ιιιιι€ά!ιοι ΙιειεοιιΙ6 
ε2ειιιέΙγτ Πύ2ίΟΚ τοΙιιει, εοι·εέιι·ει ιι” νι€γέιιτει!ι, Μπιτ νιιΙειιιιι 
π' Βοιιι;Μεε16ε έιΙιει1 Ιποιεικι·ε Ιιι2ειΕοα ]6ειέι€ι·ει. 

Α' ιιόιι, οειιιι6]ε εειιι Μένω ιιιάε ιέιι·εεεε18ι ιιΙΙειιιο€ι·6Ι, 
ιιιιιιτ σ., ιιι:ιεεΞιόι6Ι, 'ε ιιοιιι ιε ΙώιιιεΙνέιι , Μ” ει6ΙΗιι·όινειΙ 
νειΙ:Μιει ιιιέι·Κ62ΙιεεεόΙε, εΙι“οΒιιαΜι ῇ6τόιειιιόιιγεἱΚετ ,ε ιιε·ιιι 
ιεεεεεεΝο _ιο8:ιιΙαι€. ΒιετεΠε 6!ιετ, ιιιι!ιοι· ἱι·ἔαΙιιιειεοΚ "ε 
ι€ειιεέιΒοεει!ι νοΙαιΙι, επι€οιιιεέι€ειικιιειΚ μειιι;; νοιιαΙιοιΙειε 'ε 
ειΙαοεοιιγεἐι8 ιι6ΙΙιιιΙ·ειΙ!ιαιΙτα ιιιιι€ειτ , ιιιιιιτ εΙΙιει·ιιΙΙιετΙειι Βο 
ιιοειοΙιιιιιΙκ , ιιιεΙΙγε1ιοι πι. ἱειειι' Ιται5ειΙιιιΙιΙϋττ. Εεεε ΜΗΝ 
ειοΙιάε ιΣε ετΙ:ΒΙοεϋΙ(ΜΜτοΚατ “ΜΜΕ ει, ιεατιιοΚεάιέ εΙό!ιο, 
°ε ιιιιι€εΞιιιΑΚ Α: 1ετϋε2ει!τιιαΕ Ιπϋ2ορειτο ιι6ιιιι ]οεοεεει€οτ Μει 

κ σ ιιΠ0ΜιΚ. 

Α” ιιοιιιοε, εε26Ιιειι εειιι ίοι·ι1ιιΙνάιι ιιιε8, Μ" ΚινειΙι 
αιμα, ιιιεΙΙγεΙιει τϋι·νέιιγοεεΚιιοΚ πω, νειΙει|ιΕ Με ιππι 
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ΒΜο:Μ αΙιεηει; ει”1οΙ›Ι›ειἔγ, α!έιΙ»Ιυνα16ΜΒέιτ, "πω ει° τοι· 
ιπόεεεί νέιΙΙοιΙιΜΙσπ τεπάόπε1ι Ι:ϋνετΚεπιπέιιγότ , @γ :κέι 
ν6ιι: ΙΜιιΝαΙ6, πο;; ποπ ει, εοι·ει6Ι οΗγ ΜΗϋΜϋ26 τω:: 
νω6κει οεπέιΙγ Μπα εΙειΚύΙΙιειτοτΙ πόιιιΙ ΉϋΙοοϋπιδε _ΜοΙαι 
ω. _ΑΜτοι·· ει' τὲιτεαεἐι8Ι›ειι οΒγίοι·ωάιΙαπεειΒοπ 'ε ιηποωοτίι 
εεΞιεοΙαιτ ΙεΙιστοπ πιω , «Με ει, ΜΜΕ Ιοει!ειοεοιηι31να πω» 
νοΙωΙι._. - 

Νου: ει, ΙιειαιΙοιιι' 8γαΙιοι·Ιααι, να” αι ευΒει1εΙωοεεΘέ 
ιιιομιοΙών.εει νοεετεἔετἰ 11188' ει: εωΙιετεΚεκ , Βεροια οΙΙγ 
ΙιεΙειΙοιιι' 8γει1εοι·Ιατει, τιιεΙΙγετ τϋι·νόυγκεΙοπιπεΙ: ΚατΦειωιΙτ, 'ε οΙΙγ 

, 

ΜωΙοιιιιιΜτ εωΒοτΙε!ωοεΒεάθε, ιιιοΙζγεΕ Ι›ἱ1οτΙοτιῖιιαΙ; _ε 81 
πγοιιιύωιΙ: τεΧΜτεπεΙτ. 7 

Β,ςχή!τ ΜΙηόΙ νοΙΜΙ: ει' 3εινειΙκ, ετ6, ΚύπγεΙιιιοΙε, 'ε να. 
Με ει, ί6ιιγϋιόέ Μπάειι τεΜιΒιιέιιητειΕ: σε ἰιΙόε° Μοπιεέι€ει, 
εεεΙΙειιί €γϋιιγϋτεὶ 'ε ιιιΙϋτόε2ετεΕ' Ι›ἐιΙνιϊπγοιὲιεε. 

ΜἐιεἱΚιιΜ ει, πιιιπΙω, αιιτνεεέι; 68 τιιάαΙΙαπεέι€. 7 
· Πωσ-Μ ε' ιΙιιι·νει όΒ τιιιΙ:ΜΙειπ εοΙ:αε:ΞιΒιιαΚ ΙώιερετΙο τει 

ΙάΙ!ωι€σ.ιΙ: ετ6€οΙ_ϊεε ε2ευνεεΙΘΙγοΚ, πεπιεε 6ι·ιειιιέπγε1κ, πιόΙγ 
!ιἱτεΙκ Μ επἱΙε_ῆ ετύπγεΙτ. 

Αι @γειετΙ:ο2τε1€ τἑιι·εειεἐιἔἱ τοετ Ι›ἰι·ΙιεΙο#1 ΜΙαπιιΙύεέι8 
ἐπὶ, ΙιειωΙοιιιωειΙ ω 13$Ιτόχιωι ι1ίοε686%εΙ. 

Πε Μι ει, ι·πιι€οκ €5εεπενοεγίιΙποΒ; 812 ειιιΙ›οι·εΙε Μπα 
ΜάΙΙάτο1$ Βοι·ΙάτοΙ: ΙεΙιιιΙΙειπειΙ:; ετ Ι›ἱι·ΕοΙτοΙ: ίοΙιἱαταἰ›οΙτειτιιειΙε; 

ει' ΙιεωΙοπι εΙοεαΙἱΚ; Με, νΜεύεοέμε ειότΕεήειΙ; με εΙιι16Ι‹ 
εΒγειιΙ6ΒΚύ νέιΙπιειΙ:; ει, Ἐἐιι·εαεὲιἔἰ έιΙΙειροτ τΙειιιοοτπῷαἱνά Ιε 

' υ 

ειοπ, 'ε νόμο οι ιΙοιποοτει€Ξει οεεπάοεεπι Ι›οϊὲ82Ι‹εΙἱ ιιιειε:Ξιτ 
πι ἱιπὸιετεΙιΙ›ε έα οτΚϋΙοεϋΙιΙ›ε. 

ΒΙ›Ι›ϋΙ οΙΙγ Μι·εειέεη;ηειΙε ΜΜΜ «Με. Ιερτϋἐιιἱ, ιιιεΙΙγ 
Μπι ιιιἱπτΙοιι ειιιΙ›ει· α τϋπνώπη1 ε” Μ ιιιὶἱνὸιιοΚ πόινόπ,ειιτ 
"πω 'ε -επιπει!: ωέθιωκω ιι6ΙΜΗ ΜτΙοΙ; ιιιοΙ!”επ α) 

Τ 
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Κοτιιιἐιπιγ° τοΜιποιε, πω» Μπιτ ἱεωιπ, καποιο Μπι ΜΜΜ: 
ε68οε, ΗεπεΙο0ιεπ ΜΜιτἱΚ; ει' εωι1ιιε° Με ἱτἐιπτ ιιιιιωιοπ 

παταω ΗΘΗ! ΜΚ πωωω, Μιπειιι υιε8ΓοηιοΙτ εεεπάεε επιε 
ιιι6πη; ωε11γΙ›επ ΜΜ Ιπι·νέιπ ῇοἔοΒΙιειΙ 'ε ε'_ἱο8οΚ' ιιιεεωι· 
ακα παπι Μιτοε1ινα 1ενέπ, ωἱιιαωι οειιέιΙγ Μπι: Μεοπγοε 
ίεΜΠεε !ΜοιΙει1οιιι , ,ε ιι6ιιιΙ Ι:ϋΙοεϋιιϋε Ιι:ηΙαιι6ύε:5ιε Ι-ιεΙεΙΒε· 
ΜΚ, ιιιοΙΙγ 86816! επιιτι18γ, Μη: αΙειοεουγεε18101 ο8γἱι·8ιιικ 
ιεΞινοΙ εεἱΙ‹ι; ιιιοΙΙγΙ›επ ει' ΜΡ, ιιιο€ Ιόνόη τιιιιέινει Ϊ88ΖΪ όπω 
ΕΜΗ: , έιΙΙειΙΙάτ]ει, Ιιοἔγ Ιιει ει” τέιι·εεε:5ιε' ῇενειἰνειΙ «ΗΜ πω. 
Με ΜΗ ωει€ετ νευιἱε ειπήειΙ: τοι·ΙιεὶιιεΙ‹; °ε ὶἔγ ει, Ι›οΙ8ὰι·οΙ‹' 
ειειΙπιι1 οἔγεεἱ1Ιὲε‹-: Μιι0τοΙΜιήει ει, πειιιεεεΙδ ο8γεε ΙιειωιιιΜ 
°ε ει: εωτιιε νέα” Ιυε2 2εειι·ιιοΙεε:5ι8 εε ίΘΙ4τεΙειιε68 εΙ!επ. 

ΤιιιΙοιιι, ΜΒ, ει: εΙ:Ικόμ' ε2ετΚεποπ :Ιειιιοοι·ειω επι 
ιιιεΙ›ωι ει” τεΞιτειιεέιε πειιι Ιειπιε ιιιοιἔεΞε ικἐΙΜΗ: ι1ε α” ιει·ειι 
εέιέ ιιιοηειΙιιιιιἱ Μ ε2ιιΜιΙγοεειΚ ,ε εΙϋι·εΙιαΙειιΙύΚ ΙεΙιετιιεΙ‹. 
Πει Μ κενεεοΙ›Ι› @η τεΙἐιΙΙιοιὶΙε, Μπιτ ει: ειτἱετοοι·ειτἱει, κε 
ΜΜΙιεη: ἱιιει-Ξἔετ ὶε ΚενεεεΒΙ›‹-:τ Ι:ΜΜιτηϊ; Μ; ει εΞΙιΙεΙετε!τ 
ΠθΙΙΙ οΙΙγ Βἰοεεροιι€ὐΙ‹, ει, @ΜΗ Ι-ιϋιϋιιεέἔεεεΙ›!›; ει! ω" 
ιιιεἐιπγσΙ‹ οεεΚ6Ιγι-:Ι›Ι›‹:Ι‹, ει, τιιι1ει€Ιειπεε18 ΜΙκέιΜ:; ει επιειιι6ιιγ 
ΗΘΗ! Μ”, ει·ϋκοΙ]εε, ει' ειοΙ:ι1εοΙκ ειεΙΙ‹ΙεΙ›Ι›ε!‹; Μ »Μι ΜΜ 
Ι›οτ , Μάικ ΚενεεεΙ›!›ετ Γομέιιι!ε όεετονοππΙ. 

Α, ΙεΙΚεεϋΙΘε° 'ε πιοΙοΒ· Με' ΜεΞιιηιι ιιιεΙΙει€ ἱε, ε3ει σε 
ωιρειεεταΙ6.ε πειεςγ έιΙι1οιειοκτει Ι›ἱι·ωιιΙΜ ιι6Ιιει 8., ροΙΒέιτοΙιε1; 
ΙΙΙΪΙΙΙΪΘΙΙ ειιι!›ετ ε8·γϊοηιιέιιι Βγειι€ε 16Ξνάπ, ο;πίοι·ιπέιιι θι·ιειι6, 
Μ” ει' ΙιοπέιΜεοπ16Και ειἰὶΒεεἔο Με; ,ε τιμ1νεϊυ, Ιμη;γ 
“ΗΜ ›έγό.ιιιοΙ: εεειΙε ίιΒγ εγω, Μι 6 ὶε Πωεκ εεΒΗιιἱ Εεεε: 
Ι:ϋπηειι έιτΙέιτιιέι , Μ” τα ηεΞινε ει' πιει€έιήοε όι·ι1εΙα ϋεειε 
"κι νο8γϋΙνε ει' Με 6ι·άεΙεΙιεΙ. 

Α' :ιειιιιετ ε86ε:Βοιι "ένα ΙωνὸεΙ›ε τει€γο86, κενεειω 
εΠοεϋ, Θε ταΙἐιιι ΚενόεΜ οι·ϋε Ιε Ιεπιιε; τΙε ει, μο18ειι·οΙδ ΜΜ 
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8680 νἱτἐι8ιὑ!›!› εοΜΜιπ ι·όειοεΙΝιιο , Έ ει” @μ ωει,ςΜ :ιγκ 
ἔειΙιιιειεΙ›πεΚ ιιιιιΕσω;1, πω» ιιιἰνεΙ ῇοΙ›Ι› ωωι πω» ι·ειιιέιιγΙ, 
Ιιειιιειιι ιιιὶνεΙ ΜΜΜ: τιιιϋει. ¦ 

Πα ιΜπάεπ Μ ,ε Ιιειειηοε Μπι· Ιεππο ίε π' ιΙοΙΒοΚ,.ἱΙΙγ 
εΙτοπτΙεΙΘεο ιιιεΙΙε1τ, ει” ΦέιτεειεεΞι8 Ιε;;ειΙέι!»!ι ιπεεειει·οιπο πιει 
8:5ιπειΚ ιιιϊιιεΙεπ_Με 68 Μιειποετ, Με σε” έ: `ηγίήι!ιατη:ι; έα 
οι ειιιΙ›ει·εΙε, ίεΙΙιειΒγνέιιι ϋι·ϋΙ‹Ι·ε :ποπ ιεἱι·εειεἑιεἱ πιγει·εειἑ· 
€εΜκεΙ, ιιιο1ΙγεΙπει ει: ειι·ὶειοοι·αιἰει ειοη;Μτειι!ιατ, Μνεππέ 
πω: ει, ι!ειιιοι:ι·ΜΜ6Ι Μπάση Ντ, ιιιἱνε! π ιιοΜκ ΜηἐιΙΚοιἰΚ. 

Βε Μ (Μιιιο:Μι!ε), εΙΙιει€γνέιιι ϋεεἰιιΙ‹' τεἔιτεαεἐιἔἱ Με· 
ροι3εΞιτ Έ ΜιιιιιιΙκ ιιιοΒιέ _ει(η·ν:1ιι ἱιιι6ιετεΙκετ, εειιιιεΞΕΙτετ θε 
ει·ΚϋΙοεοΜετ, ιι€γειιι πιπ Μηκιιιικ ΙιεΙγετιϋΙ‹ἔ 

Α, Μι·:1ΙγΞ ΙιειωιΙοιπ, Γέηγε εΙωιγόειο1τ, α° ΜΜΜ, Μο” 
ΙιεΙγότ ει' τϋκνόιιγεΚ° Μεέ8ε Γο8ΙειΙω νοΙιια ω, πιει ει' Πέ!! 

θ ιιιεΒνεΙἱ ει' τεΚἰπτο£ε$, Πε “Με ΠΠ, 'ε ει $έΙεξειιι ιεπι›ω 
οεὶκειτ τα_Μι, Μπιτ ιιιωιιιγΞτ ΙιειάιΙειιι ει, 1ϊεπεΙετ Θε οιοι·επε8 
ικ1οα. 

ύ,ςγια1ιαειτα1οιιι, πο” Ιοι·οιιιο11ιιΙε ποπ αμα Με» 
` › 

ιθωΙζει, ι:ιεΙΙγεΙτ ει 2επτηοΚεέιἔ εΠωι κϋΙϋπνέιΙνα ΜΙΜ 
Ιιεπε!ε; Με ΜΜΜ, ΙιοΒγ ει, κοι·ιιιάιιγ, β? ο8ειΙ:€ιαοΚι6Ι, ίθ8· 
ωιθωι:ισι, να” ε!.;γεεεκιϋΙ εΙτειἔειιΙο2‹›ι£ ιιιἱπιτΙωι ΒένέιΙωά 
@Μαη ιιιει€εμϋι·ϋκί6Ι1; 68 Ιω α, Με 8ΖἔιΙΙ1ΙΪΙ10ΈἀΓ0Μ υΠγ 
Κω· ε!ιηποπιι6, απ: ἔγειΒι·Μ ιιιεἔωτιώ ει·ω16ποκ ΙιεΙγ61, "Ιω 
ιιιειιιιγἱιιοΚ ει·ϋτΙουεόμ νωιοιω Μ. 

Α° ῇειναΕ° ίοΙοεεωεει ιιιεε!πηεϋΜΙοτΙε ει, ι€ινοΙεέι€οι, 
ιιιοΙ!γ ειο,ςέηγτ 68 €θ.ΖΙ188θί εΙνει!ειει1οιι: :Με ιιιὶιΙϋπ σεγ 
ιιιέιεΙιοι ΙεϋιεΙει1πόπεΚ,ΤιΒγ (8ΐ.52"ί., Μ οΜΙφι ΙεΙιε!ε ΜΗ 

› 

σεϋιιϋε €γύΙϋΙρόμο, Β σ€γιιιέιεινι ΜΜπΚ 6ε Μ8γ ιεΗΜε 
Μακ πατε, οΒγιιιέιετ ει, ΙιαιιιΙοιιιΙ›‹3Ι ΒϋΙοεϋηϋεωτ Μπητοιιι 
ΜΚ; επι οεγΙΙαπόΙ, εειιι ιιιάεΜιέιΙ ει, ω,;' εειιιιώε 118!!! 16 

Ι. ΚιΪ|. _ 2 
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ιεπιπ, °ε ιιιιπιιει;γικ ει' ιοΙειιιιεκ οΒγειιπΙι πιω 'ε ει' και 
πω: εΒγειιιιΙι ΙιἱπτοεἱτΘΙ:Μ σε ετϋε;ΜικΜιι Κει·ειιι. π 

Π Α' εεεΒόπγ πει" ι·6επἰπ£ ιποματι.οιτει ωσιιειθωει πω 
ΜΕ, ΙιἱιεἱΚ πόΙΙιιιΙ, ι;ιιιιιιιΙαπεει€έιι: ετώπγει|ι πόΙΙιιιΙ; “πτώ 
πι-ιΙ: επιιΙιέιΙγέιπΙ "Με ιι° Ιιειεποπ Μπιτ , ει' πόΙΜ1Ι, πο” εποε 
τιιιΙοπιε5ιπγιιγπΙ Μι·πει, ,ε ϋππὁεο επιιιιοΙΙγ Θειιι€ΙΙιιιΗ, ιπιπι 
ω: ΙιειΜειιι πιει€ειιπσ8ειιιέιεει. 

Α.) ιεθ.τετιεπ8· εεειιτΙοε; Μπι ιπιπιιιιι ει·οιό!ιοιι 'ε ΜΜΜ 
Ιιεπ ΙιΕπιιΜι, Ιιαπειπ ιιι!ιέιΙιιι πω, ιιιοι·τ πιει€ειτ €γειιιι;έπειε 

'ε ετϋιΙειιπεΙε πω; Μ, πο” Μ. ει·ϋιιϋιιιΙε. πιοΒεπεπειιι. 
:σκι πω ει' Βοποεπι, εειιΜ ει' ιοΙι!ιππΚ Ιιει·σεΘεόι·ε επϋΙιει-Ξ 
ποπ Ιιειτοι·εέι%ειΙ ,ει ΙεΙΚεειΙΙόεεεΙ ιιοιιι Μι; νιιιιιιΜε ει ειιιΙιε 
ι·ο!‹πεΙε Ιιινέιιιεέι€ειΙ:, Ρ8Π8828Π€,” Ιιοειοπιιοπάειιικ Θε ΜΒ· 
ΜΜΕ; Με ιιιεΙΙφγοΚ πεπιπιι Ιε5ιτεπι16τ, εειιιιιιἱ ωιιω.π πεπι 
ε82ΒϋιδΙπεΙε, Ιιεεοπ10ΚΙΘνέπ απ 6ι·ιι€εΙί Ιιππ80ΙΙιοιΙέιειΙιο2, 
πωπω( πιω: ιοΙιειετΙεπ86%εΙ νόι.ς26πποΙτ. π 

Β, επει·ιπτ εΙΙιει8γτιιΙ: ει, Μι, ιπεΙ!γει; ει, ι·όΒι ΜΙυ.ιιοτ ω. 
1ιειτο1τ, ει' πεικιιι, πο” ιπεἔεποτε2ιὶιΚ νοΙππ ει, Ιιιιειιιοει, 
ιιιιτ ει: ιιμ1ΙΙειροι Μιιιπω.ι; εΙι·οπιοιιιιΚ ει: ειιιιετοοιπτει Μιτ 
ειιεέιἔοτ , 'ε ιποΒέιΙΙιιροιΙνέιιι επιι·εεεεΞΕΙιόΙ επ ι·ε5€ι ει1ποιιπέιιιγ' 
$ϋι·ειωΙιει Ι:ϋΖϋιτ, π" τετειιιΙ:, ιπιιιιιιιι ϋτϋπι·ε ιτιειΙππϊπέιππ 
ιιιεΒιοπεπΙειιι. Μ 

Μι :ιι 6ι·ιε1ιιιι νιΙέιι;Ιιειπ ισιωπικ , επιιιιο1Ιγ ιιγοπιο 
ι·ιιεεηςοε. 

Α° Μιπι:πιπ πειιιοοι·ιιτιπ, ιΞειτοΙνιι ιποποιοΙΜιοιι, πω; 
ιάιπ:ιει «ΜΙΝΙ, ιπει€ιι Μπειιροπεύ εποπνει1εΙιπειι·ε ιιιι€γνει, 
ίεΙίοι·πειτοιτ ιπιι·ιάΘπέ, ιπιτ ΜιέιΙκιπ ΜΜΜ, πιεἔι·επιΙἰινόπ πιἱι: 

, 16 ιιοιιι ι·οπτιιιιιοττ. Α 1πτειιπέι€οιιιιοιιι ΙειεεειιιΙώπτ νεα οι·ϋτ, 
Μπι: Ιιειιπο ιιι·ιιεέι€εΞι.ι ΙιειΙΙιειΙ πΙειριιΙιιιεεπ ιιιο€ ; Ιιειιιειπ πγιιΙει·ει 
Ειτε .ιπεπι ει' Ιιειι·οπ° ι·επιιοιΙειιεέἔει πι ΙππιιΙειΙιιιιι Ιεϋπϋιι. 



πε 

, ΠεΙ:ϋιεΙνε α) Ι:ϋαιΙεει, Ιιενετ61, σε τι1ΙταΒαιΙια1να εαῇαι νε 
ΙειιιεπγειιεΙτ τετιιιεεεεΕεε Ιιαταταἱπ, εΙΙεπεΞπεΙε νεΙειιιεπγεὶ 
'ε ΚΕεεαροπΒαεαϊ Μ", ΗΜ εΙνεαα1ε επειιιε εΙϋΙ Κετεεεα 
ταηςγαἱτ, 'σε οΙΙγ 1ηεΙνεα εαύΙ. ?ιιιεΙΙγ να16τΙἱ εκιειιιειιγεἱ· 

) πω: ε τἱ1Ι‹οενα8γαὶιιαΒ ερετι αεω Με! ιιιεε. ὶ 
“Με αιιια' ΗϊΙϋαδέ ιανατ·, ιιιεΙΙγιιεΙτ ΜΜΜ Ιεπιιἱ και» 

1ε!ειιΙττετἰἶαΙ:. ” · 

· ΗἰαΒαη Ιιέιπγοιιι 1'εΙ επιΙεΜαταιιιατ, ΠΟΠ! ΙεΙεΙε εε1ιιιιιϋ, 
απ ιιιεΙταπψτϋΙ›Ι› Ια]ι1αΙιπαιϊ εε επαιιαΙποιαετ 8ειήεα21Ιιε1πε, 
Μπιτ αΓιιιἱ ειειιιεἰπΙ: «Με “ΜΜΜ ; ι'ιεγ τε!α2Πτ, Κοτιι1ιΚΜι1ι ε! 
ναιι ειαΚαε21να αιιια, £εωιεε2ε1εε ΒϋΙεΙεΙ‹ , ιιιεΙΙγ α; νεΙε 
ιιιειιγε1:ετ :ια ὶιΙεεεΒΒεΙ, ωιιεκει α' ΙιἱιτεΙ”εἔγεεΙτειτε; 
:ποπ εεγϋεΙιαιη;ιαε, ιιιεΙΙγε2 α: ειιιΒει·εΙι' ει·Ζευιεηγεί,ε 
εειιιιεΙ Μπα ιΜιιι1ειικοι· εεαι·ενειιιιἰ ΙεΙιετείτ, Ιει·οιπνα Ιεωπ 
ΙατειἱΙ‹, ,α ιιιαΜ απ πιιοιιτΙΙιατα6Κ, πο” α: ει·ΚϋΙεεΙ απα 
Ιο8Ια° ΜΜε:ι τϋτνευγεἱ εΙ ναπιιαΙι τϋτί1Ινε. 

ΤαΙαΙΧοαιιαΙ‹ ιπεε; Ιεϋι11ϋιιΙα _Ι1ιιιεύ Βετεε2ητεπεΙ‹, ΜΚ 
ιιεΙι ναΙΙααοε ΙεΠεε ειει·εϋ Μπακ α' :Με ειει° ὶΒαΖεαἔαἱναΙ 
καρΙαΙἔατιιἱ; εαεΙε ΚεκεεεΙεΜὶΙ Ιε1ΚεεϋΙνε ναιιιιαΙ: αι ειιιΙ›ει·ἱ 
ειαΙ›αιὶεαΒ, ιιιὶιπ ιιιἰητΙειι ετΙιϋΙεεἱ ιιαἔγεαἔ' Ιοτταεα ἱι·αιπ. 
Α 1:ετεεατγε;ι ναΙΙαε, ιιιεΙΙγ ιιιἰιιιΙειι επιιΙ›ει·ε1‹ετ εεγειιΙϋΒΙώ 
1επ ἱετειι ε16τε; πω· Ιοωα εΙΙειιΖειιὶ, Με" υιἱηιΙειι ροΙ€α 
ΜΚ εξςγειιΙϋΚ Ιε8γειιεΙκ α, τϋι·νειιγ εΙ61τ. Ηααειιι 1:ϋΙϋαϋε 
εεετεΙε' εἔγΙ›εῇϋιτε αιιαι, ]εΙευΙεε α, ναΙΙαε που 1ιαεαΙιιιαΙ: 
Εεεε ναιι νεἔγίὶΙνε, ιιιε11γεΙ:ετ α' αειιιοει·αϋα $ε1Ιοι·Βατ, ,σε 
€γαΙιι·αιι ιιιεε£ϋι·τειιἱΙ: ι·α_ῆ£α, Με; ε18αεαΜα ιιιαεέι1ύ1 α: 
εεγειιΙϋαεεεε ιιιεΙΙγετ 8201°θί, .Έ ατΙ:οπα α' εααΒαεΙααεο: 
πω: εΙΙειιεε;;ετ, Ιιο1οαΙια απ Μπα Μενα νειειαε, ἰ€Υθ° 
Ι‹ειε€εΕΙ πιεεαιεαιεΙΙιειαε. _ 

2 θε 



2 Ο 7 
π 

Α? νειΠάεπε επιποι·οπ πιοΙΙππ τιιΕ:Μοπ ιιι€ιεοΜιι, ιιιιιιιιιεκ 
πωπω ιιιιι:5ιιιιι ΜΜΜ, ιπιιιι @κι πι€€ωιενσπ; ΜΒ ιιπι·ι‹ιεπι 
ει) οιαΙιπάεπ8πει!τ, πειιιοιιώκ ιιιινοΙ ει!ι!ιππ α] Ιε8πειιιοειι οι·σέπγειί 
ει·οιΙειότ ιπιπιιι,. Ιιειπειιι ΙϋΙικέιι' από", ιπει·ι5 :κι ει” Ιοεπιι= 
ἔγοιιιι ΜΜΕ ίοι·ι·έωέιιιεικ ΜΜΜ σωπιεπ·σιωι;ππ Βιιιιοεπϋπι 

7 

ΙιαιαΙιιιΜ ε πωιοιωιπι απ ειπΙιει·επιιοΙ ιύ161οιπόπγειι; πεπι 
ΜτΙειιι, ιιιιικόιιοπ επειι, α” νειΙΙέιει εε€ιιεόειΕπι·ε Ιιινπι οι 
πειιι ιιιιιΙπε2ψΜι, πιιιιιέιπ ιιιιΙπιοΙι πω, πο” εειιι ει' επικαι 

Σ ΜΒ πωπω :ιι ει·πϋΙι·Μπό ΜΙΝΙ, εε:ιιι επ οι·ΚϋΙοεϋπει 
πι: ΜΙΝΙ ιπιι€ιιΜιιιιιπιπειιι Μια: @ο ει, πωπω εΙΙεπεόΒειιι' 
ευι·:Ξι!ιειιι ωιωι‹ Θειι·ο, έα οι πο!κι!ι εΙΘει; πσ5πιοΙιγοπ ιιιεες· 
ιπιιιιιιΙιππ, ιιιιι8οΙτ νιεποπι "Βάι-επι πειιι ιπει·ιΙτ. 

Α, ιιιιιΗ εππιιιιοπ πικαπ”, εΞιι·ιι!ιπ ιιοι:ει5ιτοπ ΙεΙιωΙιι6Ι 
Πικάπ ιιιει€ειεπωιΙιπιπι ει' Ι'ΗΠ820ι888δ.80ΐ, πιἱἔ, Ιιὶἔεε1Ιεπ πιω 
,ε πειιιοε πινει ειιιΙιει·εΚ τεπιέειιγ πειιαιιιωπισιωκ ει: οιιιΙιει·ι 
828ι13ά8έ18'ι118εί8ϊιάΒάθι'ι. Βε Κοι·ιιπΙ‹Ιιειπ 8γειικι·ειπ ιειΙειΙιιιικ 
ιει·ιιι€επε1ϋπι·ε πιέπε πειιιεε Θε ΜιειΙιο .Ι6τῇππΚει£, ΜΜΜ 
νΘΪΘιιιΘιιγεἱΚ εΠεποε εΙΙεπωιΙιεπ νειππει!ι ἱιΙὁεεἱΙειιοι, 'ε Με 
επιππιι πι επο!μιεεΞι€οι ει: αΙιιοεοπγειέι€οι, ιιιο1ιγοποι πιει 
έδιιώπ ιπεἔἱέιιΐεἐὐπἱ εοπιι ιιε·ιιι ωιιιιωιι. ΥπιιιιειΚ οΙΙεπΙιεπ 
πωπω πικ .ϊ 82ει!ιειιι€έιΒι·6Ι· πι" Μ38ΠΠΠθΚ, πωπω Μπακ 
ἐι·ιειιἱ Απ, ιπἱ :ιιΙι!ιαπ 826111 Θε παπά, πι: ΙΜ έ2 ειιιΊιετἱΜέ' 
επέιιιιειι·ει ω” πϋνειεΙπεπ ιοεπιωι, πιεϊΙγε!τει ιππιπέιππ0°ι* 
ίόΙι·εϋειιιοι·τεΚ. π 

νε8πε!: @πιο ι-:Μπγεε Θε ΜΙισΞε €6ιήΠιιΜι; πιω ιιέΣιπ 

ει·ΚϋΙοεειΙι, μπω: επιιΒάικιιΚ, @ΜΜΜ 68 όττεΙπι·εεε68ϋπ 
ιει·ιπύετεί88επ ει: πω πιιιπωσ· εππωμπ ιπιπιιππιπποιι-. 
Επι: ιἱειΙει ειιοι·ειειι:εΙ "Με π, ποπ ιι·έιιι€, πω: ιιωιπι 
τἔππἱ Μ” :ΞιΙιΙσπιιιι!αιι; ιιιέ8 Μ α' ριιΙἔειτἱεοιΙἔ.ε Μπιπϋπ 
€γειιιιειιι εΙΙοπειι·ε Μάι; ιιιοι·ι Με «Μπι πιωπιι6!όεοιι ;επεω 



Ε!! ` 

ωώπγείνο! Βεεποπινιι:ϋέικ, ,ε ›ωΙιιι‹ῇ65Ι‹Ι›οιι ει] -νοεπιι.ιικ εεε 
ιιι6]ε -ο1νω!ιαΙΙαπιΕΙ ε8γοεπνε "κι πι @Με εειιιιό16νοΙ. 

ωωι‹ “ΜΜΜ ιιιέιεοΙσπ, ΜΚ εΙϋιιιοποιεΙ πειτε Μπα πα 

ειιιΙ›ει1 αιιγαἔοεΙ1πἱ 1ϋι·εΚει!νω , ει' Μειιιοεπ ει” ΦιεΙπωιιοΧ 
εΙιιιωΙ626εέν0!,·εί 1ιιιΙοιιιάιιγ1 Ιιἰωπ ΜνΜ, ει° ;οιεωι ει: ει·ώπγ 

Ι “Η εΙνέιΙαπωει ωωιψΞιΙ‹ υιεεωΙΑΙιιΕ; εωΙ‹ »ω,ωωι ο ΜΗ 
3 Ώ Ι›οΙἔ‹ἰι·ἰ8ι›‹Ιἐιε Ιιει]πρΗ:ΜηαΙε Ιιἱι·ιΙῳ1Η‹ , ε ειωι€εΙεηϋΙ ΜΜΕ 

αειόι·εἱνιἐ ωωκ, Ι›ἱ1:ιιιἔοΙν:ι ει' ΜΒΜ άτειι€οιΙοι€ Ιιε1γες, 
ιιιεΙΝι·ϋΙ ιιιό!ΙΜΙσπεε9ι8ιιΚ ιιιἱεια Ιενει1εκπεΚ. Σ 

11οΙ νιι€γιιιιΙκ ιιιέιι·ιιιοετθ νοΙΙέιεοιπ φιιι!›ει·εΒ ΠΜϋ2Ηα ει 
› 

, υ σ επει!»εωεέι€οτ, ε ΒΖ8ΜΜΒΐ18 Ι›αι=Μ οεττοιιιοηεΠε ει ν:ιΙΙέιειι; 
'πωπω :Θε ιιες@ καιω ιιιιι€κειταΙ16π εν ταΙ›επο!ἔειεε1ἔοτ, ουν 
τω” Θε ε2οΙ,<;Μ ΜΜΜ: !ιἱι·ᾶετἱΚ α, °Ιὶὶἔἔο€Ιεπεύἔετ; Ιιεεεϋ 
Τειοει, έττοΤιιιεε ροΙΒ·έιτοΙτ εΊΙοιιεὐ8εἱ ΜΜεπ εΙϋΙιειΙαι15ιεπεϋτ, 
'ε ΜωΉεέι€τ:Μέ1ι 'ε 1Μ(δΙοετοΙοη οιιιΙ›ει·ἐΙ: ιιι:ι€οΚαι Ή' @οἱ 
ἔ€ύἰεὶ3Ιἐιει Έ ΙςΙΜΙέη;οεοάέιε' ειροετοΙΜνά εεωεκι ' 

να]ῇοπ ΙιεεωιΙΠο1τ-ε ιιιἱπιΙειι ειέιιαιϊ π' ιιιἱόπΜμει θ 
Ήιβοπ α: ειιιΙ›οι·πεΚ πιἱπἀἱε, Μπιτ ιιιοετ, όΙΙγπη νΠέι€ νοΙτ-ε 
πωπω οΙϋπ, έ ιιιοΙ!γΙ›ειι εειιιιιιἱ ΙὰηοιοΙει€Ι›απ Μπεεετι , ΜΙ 

ω; αε3ιιγ Μιι€6ειεαοΙ, ει' Ιέιπ;;όει ΜεαΜϋΙΜπόεοο19πεω ΙΜ; 
ΜΗ πι' ι·ωιεΙποΚ επει·οιετο ει, ιεειι·ιιοΕοΙδ Κοσ1νεΙόοένεεΙ,~εί απει 
Ι›ασε21ἔ' πω: ΙαιιώιΙάειει ει, 1ϋι·νόυγεκ, ΜενετύωνεΙ Μι· 
υμἐγᾶὲτιμΙισΙ ει” ΙὸΙεΒἱειιιὸτετ ωαΚ=·πόιπΜπόιεε Μπιγκ να” 
ᾶ-:Μ›ει·ἰ οεοΙεΚει1ετε!αι·ο; ΜΙ ιϊΒγ τε€ειἰΙ‹-, ιιιἱΜΜ ᾶϋΜ›ό 
ΜΜΜ Μπι, εειιιιιιἰ ιιιοΒοηεάνε, εειιικιἱ ΜοοϋΜεε, εειιιιιι5 

·"π!πϊπ·ειιοε , εειιιιιτἱ @κι , ν ΜΙΝΙ!" -Μαιικ πω» νοΙπειθ 
Απ! νέβειιι-ετ π' Μ·οΜϋ αι ειιιΙ›ει·1·ειόι·τ Μπα Ιό1έο, 

Ι 15ο" «πω ΜϋτΜ€ω·1ώνϋ Μή πγ‹›ι£ιιυι·‹›κιιεικ κ35ιερωιο Έ'έ8 
ΜΗΜΙΙ νοημ5Ι66ηΕ |πεη;γ1ειθ Μπι «Ι πω" ωιωιηεκ, Με" επ 
ειιι·6μειἱ`ιὰι·εαεἀ;;αΚ ΜέιιιιεΞι·π ε" τειι·τώεειΙ›Ιω€ε οεοιιεὶεειεΙι0› 
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1ϋνωιιΙϋτ Μωτ; οιι€ΙΜτ ΠΟΠ τιισ1οιιι, :Με επει·2 , Μ" αιο 
Με επ πειιι ΜΜΜ , Μειι:ιεΙε ΜΜΜ πιο; πεπι επ1ιι6:ιι , 'ε 
ΜειεΜ› Ιοπιι6Ι-ι κεικωω εειῇἐιι οΙ:οεεϋ.Βοω, ιιιΕιπ οι 6 Ιμα 
εάεα ΙεΙϋΙ. 9 

Ρ ›, Υπ ο” 01°8Ζά.8 ει° νΕΙ:18οιι , ΙιοΙ ειιιιει ωιτεειεέιἔἱ πι” 
Ιοτάι1Ιειτ, ιιιεΙΙγι·6Ι ειύΙοΚ, ή” τειειἰΙ‹, εΙ6ι·ιε τετωόειοτοε 
Μιτάτω8; 82 σα οεγε2ετϋ 6ο Ι:ϋπιιγϋ ιιιΜοπ ΙΙΙΒΜ: νόΒΙκ:·, 
νειιέγ ἱε ἱπΚέιΙ›Ι› ιιιοπιιΙΜιπόΙ:: 1ιοΒγ ειέπ οτ8πι€ Ι:Ξιψι ει” 
Μ.ΙιιιιΙ: Με:ϋΙϋ άειιιοοι·επει ίοι·ι·αι1ει1οιιι” Ιεϋ·σετΚειω«3πγω, ει' 
ιι6ΙΙ:ϋΙ, πο” ήια85ιΜιιι ει' Ιοι·ι·ειι1αΙοιιιυειιι τὸεπ νεα νοΙικι. 

Α' ΧνΙΙ-ἱΚ ΜΜΜ” Κεει1εωιι ΑιιιετἰΚὲιΜιιι ΙετεΙερϋΙι 
ΚἱνὰιιιΙοτΙ6Κ ωεεειειΜιιΜέιΙ: ιιὲιιιἱΙεΒ ει, ι1ειιιοοκιιτπι' οΙνόι 
ιιιἱιιιΙ πω: εΙνοΙειϋ1 , ιιιοΙΙγε:Ικ εΙΙειι ει, τὲΒἰ ειιτὐμιὶ τέιι·σει56. 
@Η ΚεΒεΙΘΙ›ειι ιαπωσιι, 'ε ιιιαεωιοεειπ πιωιωκ απ ει: ει: 
Μ νΕΙά.<€' ρατή:Μτει. Μ “απ” ε2αΜιιΙου Βγατηι1ΙΙιαιοττ, 'ε 
ρω· 16ρόετ υικινέιιι επ ει·Ι‹ϋΙοΒϋΚΙ‹εΙ σεεπι1εεεπ Κἱϊεῇ!6‹ΙΙιε 

Η Μ! 'ει $ϋι·νωιγοΚΙοεπ. / ψ 

ΒΙϋ1τειιι Κότ568τεΙουηεΚ τετεπ!τ, Ιιοἔγ:εΙ@ΒΒ ΜΜΜ υπ 
Μ, Μπιτ :ιι ειιιιετἱΚειἰειΙτ, οΙὸτῇϋΙι ει' ΙιεΙγιετεΙά οεαΙιιιωτι ώ 
ΜΙοτεε 88°ΥΘΠ!6ΒόΒόί. Ιωπέτ πιει ΚϋνετΙιειιοτειιι, ιιιἱιιτΙιε. 
αι νοΙιιει ίεΙϋΙϋιιΙτ νό;εινε,Ιιομ Ιι:ιεοιιΙσ τάτεεεε181 σ5ιΙΙειροι 
ΜΙ, εεγΙτοτ 1ιοΒϋηκ ὶε ειϋΙτεεἔΙτόΙ›' :ποπ ροΙΜοΜ ΙεϋνετΙεε: 
ιιιέπγεΙαπ ΙτεΙΙῇειι ΙιιππιιπΚ, ιιιεΙΙγε1:ετ ΜΜΜ Μ :ιιιιετἰΙωἱειΚ 
Ιιιπτει1ε. 'Ηι.νοΙ νει€γοΚ @ΜΚ ΜνόεθτϋΙ, "πωπω οι άΙαιΙοΕ 
$οΙω15ι1τ Ιεοι·ιιιέιηγίοι·ιιια νοΙππι αι εἔγεΕΙειιεΒγ, ιιιοΙΙγετ ει, 
‹Ιειιιοοτει1ἱει ΜΜΜ; Ιιει:ιοιιι εΙ68 , Μ” ει” Βότ οι·επΞι8Βεπ ει) 
ιϋτνώπγε!ί 'ε ετΙεϋΙοεϋΚ, πωπω Με αιο:ιε8·γ Ιύν6ιι, επιπόΙ 
ϊοἔνει νό8τι-:Ιου όταϊεΚεεεεέ Με; ι·έιΜτ π6πε·, τιιιΙΜ, πω: "Με 
16"επ :ιι ιιιἰΜ π' Κοτ16Ιοεπ. 
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Π8·γςιιιιιιέι·τ «Μ ποιο σειιρεϊη ΚὶνάιιοειΙΒὰΒοιιιππΙε - ιιιεΙΙγ 
ΜὶΙϋπΙ›επ ΙιεΙγιέιι ωιωωιι- ΚἱεΙόΒἰΕΘΒε νόΒεττ νἱιεἔέιΙΙωιι ιιιεε 
Αιιιει·ὶΙ‹ὸ.τ·; Ιιειηειιι Βγἱϋτωιἰ ει!τειταιιιι σα 1αιιιϊεέιΒοΚατ, ωεΙγ 
ΙγεκιιεκἰιτΙιοπ Μιε2ηιι!κειτνοΙιιππϋΙ:. Πει Η επ "ΠΜ, Ιιο;;γ 
μειιιοΒγι·ἱοοιπ ΕΘε2Ιτιιἱ αΙωιι·ωιιιι, ειϋι·ιὶγειι οωιΙατκο2πόΚ; 
ΒϋπγνωιιΙ›ϋΙ αι ΜΜΜ σεειΚωιιιιειι· ΙΙΙ88 ίο8 Β]ϋΖϋΙΪ1ΙἰᾶΙ'Γω, 
Μ" :ιεΙιειιι επεω εεέιπςΙέ>Ι:οιπ 1ιειιι νοΙι; :Ισ απ απο τοΙτειιι 
ΜΜΜ ιιιειἔειιιιιιειΙε, Ιιο8γ ο, να” ειπα», ΚοτιιιέιιιγΙοι·ιιιΜ έιτε! 
_ΜΜιιι ωει€ειεικαΙ]πω, ιιιει·τ 6η “Μ” ειἀιιιἐιΙ›0Ι ΜΜΜ, ΜΚ 
ΕΠί ΜΜΜ, Μο;" εί1ϋπνέπγεΙ: ιιιει_Μ εοΙωι έιωΙέιιιοε ωεέι%ειΙ 
πω» Ι›ἱι·ιιαΙ:; :Με απΜε ει, 1°ε1«Μεοω αΙωττωιι πειθωι ΜΜΜ, 
νειῇοιι ΜΙΝΙ, ΙὅΙ°825άἔἰ Ιοι·ι1ιΠετ, ιιιεΙΙγ πε!κειιι οΙΧει·ϋΙΙιεΕ 
|επιιοΚ £εῖε2Η‹, ηγετεεόΒεε , να” €γέιειρε ίο8-ε Ιοηιιὶ οι 
θΙΙΠΙθϊἱΜἶἔΓθ ιιέινε; 6η ο' ίοι·τΙιιΙΜοτ ύ" νεπειιι Μ, Μπιτ 
νέΒοτ έκ , να" νόΒόΙιει 1εϋιεΙ1τϋ Ιε1ΜοΙΒοτ, 6ο επ ΜΜΕ 
ιεω·ωσιιοι ιιια8οΙππέιΙ επειιιΙσΞΙτ πόρεΙ: Μια ο1Ιγαιιτ; Ι:ετεετειιι 
Η, ιιιε11γιι€Ι ό: ΙοἔτεΙῇε8Ι› «δε ΙεΒοεειξιἰοεΙ› ΜΜΙΘετ 68%; 
Μ” χ” τει·ιιιι€ειοϋ ΙιϋνετΙεειιιιόιιγεἰτ νὶΙεΞιἑςοεειιι ιιιο€ΚϋΙϋιι 
Ι›ϋιωιπιἱ, 'ε Μι1ε1ιοτ, ει, ιιιύιΙοΕπ, ιιιὶΚπεΞΙ Ιοἔνει ει: επι 
Ι›ω·εΙ‹ι·ε Μινι-ε Ιιαειιιοεεέι 1Θτε1ΙιεεεόΙ‹, ΚΞιειιιῇιΙΙιἰ τιιι1]έιΙσ. 
ΜεἔνειΙΙοιιι, Μο” 611 Αικι«ΜΧάΜιη τϋΙ›Ι›ετνὶ€ιτΙΔιιι ΑιιιετΕΚέι 
ω; 6η «πι ι!ισφέιιιαΕ α” ἀωποοι·ατἰἐιιω‹. ΙιειῇΙειιιπιὶπαΒ, ῇοΙ 
ΙιμπόπεΙτ ; εΙϋὶἰόΙετςἱποΚ 'ο ειεπνεάεΙιιιεἱηεΙε τηιέιτ Μετα: 
τωιι; Μαιπαιιι Μ πιιεἔἱειιιοτἱετπἱ, Μάι· απ απέι·τ Με, Μια 
ιιι‹ὶ_ἰιιΙε ΙεἔειΙἑιΙΠ›, ΜΙ: ΜΗ “Με ι·εωέ.πιγΙπϋιιΚ, να” ιιιἰὸι·τ 
ΜΗ “Με 1°όΙιιϋιιΙ:. 

ΒΙιε2 Μρεε£, ιιιιιπΙκέιιιι, θ18ϋ ι·ε!επΞΒεί, Ε8γοΚειτωιι 
ιιιεΒιιιιιΙει1ιιἱ αι πάω”, ιιιεΙΙγετ Απτει·ΙΙαϊΜη ει' :Πεμ Ιια]Ιαπ 
ιΙὐεὰἔειἱτ Μ3νετϋ 'ε σεαΙππεπι ιιιεξ.ςειο:Μιε πόΙΜΙΙ εει_βιτ Ε6ιιγότε 

ΜΗοττ ιΙωιιοοι·ειωι ωι·ιιιόε2ε1ιεΙ ει° ι83ι·νέπγοΒηεΚ 8ά0“ζ Η 

ι 
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€5εινόιιγι, ιιιεΙΙγιει 22) !ισι·ιιι€ιιιγιιαΚ Κιιο!ειτ. 3 ειιαι_Μιειιι ει 
Μιιει!ιιιιιι, ιιιεΙΙγει ιιγει·ι ει' κϋ2ιιἔγε!: τοιωι. Ακαπειιιι ιιιιιιιι, 
ιιιἰ @Η 68 ιιιἱ πωπω: 82ειι·ιιιιιιιι€ιΚ Ιόι_ςγειι ΗΠο. νιιιι€ιιι€ειι 
ω, ιιιἱ 6ν$ιευΜιειΙ «πω :ιι ειιιιει·ιΙξειπικ Μπακ νοιειώεε Μ 
ι·ιΉ, ιέε ΜΒΜ ιιιιιΙιιεειοιιεικ Μ; ,ε ιΒγειτοιιοιιι ιιιο€Μιιϋιι 
ικιΖωωι επ ΜΜΜ, ιιιιΙ:ιιιΗ Γο;νει κάμω ει' τιιι·ειαειέιιςιιι Μι· 
ιιιειιιγοιιιι. · 

Α' ιιιἐιεοιΙἱΚ ι·ι582Ιιειι οιι€Ιοιιι νοΙι Ιφι·ει]ΖοΙιιἱ ει, Ιιε1°οΙγειει, 
ιιιεΙΙδιοι Διιιει·ΕΚέιιιιιιι ει, ΙιεΙγ2οιεΙε' 6€γειι!θεό8ε ,ο Ποιιιοοι;ειιει 
Κοι·ιιιέιιιγ €γα!ιοι·οΙ ει' ιιοΙΒέιι·ι Μι·εειειι€οιι, εποΚέι8ο!ιοιη επ 
ιιι€!τειι θα ει·ΚϋΙωΙ3Κϋιι: ιΙο ε, ι·:.ιμο!ιιί Ιιενθμόεόκε Βενε 
εοΜι ιιιΖω ΙτεπΙοΙτ_ ότε2ιιἰ ΚωιΙειιιΙιειι. ΜιεΙϋτι ι. ε. ε' ικα 
8ειιιιιειΙτ Μειι1οιι νειΙΙ:ιΙαιιιιΙ οΙΚΘε2ιιΙΒΜιι€Ισ, ιιιειι· ιιιιιιικ:5ιιιι 
οεειΙ:ιιειιι ΙιπειοιιϊειΙειιιιιά νὰΙἰΙ:. Μέιε. νειΙΜκΐ άοΙι·;ει ΜΜΜ, 
ιιιειςιιιιιτειιιιἰ ιιιαΙιοΙιιιιιι 0ΙνιιεὐἱιιιιιαΙ‹ πι αιιιει·ικ6ΜεΙΙειιί πι 
νοιι€ιεαιτ, Μ ισ ιι' ΙώμεΚ” όΙε!ιιΙε ειιιιιότ τι-3Ιτοιιγ Ηι.1γο! :Μι 
ιιε]ἱνόιι. 32 !.ξιιΖειιέπειΚ οΙΙγ ικιιοπω ΧδΙοεϋιιΖειιι1. ιιιἰιιϋΚΚ6Ι 
θιιιιιέι Γε! Μπι ιιιιΙΙειιιι ιτϋΙἰιἑιὸΚεε1τιιἱ η. 

`Μέιιιιιιιιιιιιι; 82ει·ειι€ειιθέ ιοΜιιιι-θ ιιιιιιειΕ ιιιο8ιειιιει·ιο 
ιὲιιἔΐιοιι, ει”_ιιιἱἰ Αιιιει·ἱ!ιἔιῖιειιι Πατάω; ‹ὶὸ ἔἰι·ι·ι'›Ι ικα; νει€γοΙ‹ 

 

ι55 . Χ_ η Βοσ.ιιιιιοιιι: ἐΞιιειΕεὶν Μ, ιιιιΜι·εειιιιΑιτιοι·ιΚέιΜιτι7 Ι835-ἱΚ Μ' Κει 
ιΠιιιΞνοΙ πω οιιιιιϋ ιιιιιιιιώι ωωιιιιιι0ιικ Ιιὶὸἀιιἱ; Ματίε,οιι ΓΠε 
οἰαιιαιιμ πω.: Βωιο;ΠπΞε. ΙΜ οιέήει Βου.ιιιιιοιιι. ΜΜΕ, ιαιεωωωι 
'ει ιιιοἔἰειιιετ!ο£ιιἰ ε' ε1.ει·οοεοιιοΚ' ΙιοΙγιοιόι ει: ιιιιἔοΙ-ειιτιετἱΚαἰ 
£έιι·ειειεε3ε' ΙωΙιεΙ6Μιι. ΜιιιιΜ_ιιι ο!ενοπ έ·5 ίι] Ε6ιιγι: ΜΜΜ ει' ΜΒ 
ειοΙ€ειεέι;' Μι·ιιι556το, ιιιοΠγ ει: ιη;γοείι!ι ΗΜ.ιέιι·ε8εέιμΚτει πω" 
ιΞΙεΕΕ6τάθε. Επι ιιιιωιιι, οεειΙειιΚοιυιιι-ο, Με ιιι;Κοιτι έι€γ ωιδιιιι, 
Ιιοἔγ Βοειιιιτιοιιι πι" Μιιιιι·ο, ιι€·γειιι ιιΚΚοι·, ιιιΜϋιι ΜΜΜ.) ΜΚ 
Μια ιιιιΠγ έι·2οΙιιι€ΜΕ ιιιοτΗιιἱ, Μ ΜΜΜ τα_ιιοΉιί0Κει.ι κωω 
ειιιιιι·ιιιιΚ, έΙ6ιιΚιιιι τιιοΒιιιιιιιιιιψι, ικό;; Γοιιιοειι όεψειι·ιόεΒ Ιιειιγο 

` ιιιέιιιιιο8· ιοιιιιι οιιγΠοινιιιιι3Κι·α, ΜΚ ιιιὶιιιΙοιιεΚΓεΙοιι απ: Μιι·οι6 
ΜοΚοι 'κ ιιι6Ιγ ψειιει1€οκειτ ι'ιΙιειιιιιιιιιιι. 

| 
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ἔγϋπϋι!νε, ιιιΝτέρ, και ‹ω_;ωΔιω όοπιιωιι οωιμ«›ιαιι», °ε 
.Ποκερ εσωι ιιι«ΙπωιιυιΜ αιι›πιἰειᾶὶκεὸςΙ›ο ιιοηι Μι1ειιι, ΜΗ 

! ω82ιιιΘἰιιιιιεΚ ει Ιε1Μο!χοΚ :Νά ι·ωιιΜΜεο ΜΙγεΙἰ, α' ΜΗΜε 
@Και αΙΚειΙοπιαεωιοεαιπ σε21ιι6ΜΙιο:. 

Μπα νειΙαιιιοΙΙγ ιε5ιι·Βγατ Μπι Ι›ΙιοιιγΙΜ!πγο!‹Ι‹ιιΙ Ιο 
παει: τέιιιιο;ειπποπι, ἔοιιτὶοιιι νοκ πι ει·ετΜΙ ψω;ωεοΜιοι 'ε 

7 

ει ΙοἔΙιἱ1εΙεα!ι ω Ι€ἔΙ›εο8ἱὶ!ϊεὶ›!ι τιιιιπΜΙΦω ωιγω»ωμπ *). 
Κίι11ϊΗιιιετ π, ῇεἱςγπετεΚΡἑοει~κὶτετ1ειπ; ΗΜ ιιτέιιιο!‹π @Μπι 
ΜΜϋπ νόΙωιι6ιιγεκι·61, ροΙΗΜΜμποκέιεο!κι·6], ετΙ:8Ιοεΐ Θει 
ι·ενό$εΙεΚι·ϋΙ νοΙτ ει, ω, 6!σει€οιιι ί &ε86ι%ο1υιοε!ι επι 
Ι›οτοΙ‹τϋΙ τιιιἰειΚοιὐιΙιιὶ. ΒΔ π: ΜΙ08 £οπωε, ΜΗ Κόια5Βετε 
ΜΜΜ; Ιοιιιιἱ, εΒγ ταηι'ινειΙ Με πώ» οικω, ΜιιιοιιηδΒΒ Μ· 
20Π]8άΒ'ΟΚ, ϋεεΖοειἐἔε "ω" Ιιειται·οπωπ ο! ιιιιι€ωιιατ. 

Β Ι'ό82”θΙΙ 8ΖϋΚ8θέ, Μ” απ οΙνέιεύ επεινωιιιιαΚ ΜΜΜ 
ειι1]οπ. ΘΡΙΚΙ'811ΐ4ω2ΠΘ“θΙΙΙ ΐΜπαᾶιΙἱΐᾶ80ΙΙΙ,Β1°ϋ8ΠόΒό1'8 «πω 
τοΚΙητεττεΙ Μι·ύ παπα, πια-ΔΗΜ: εΙθάεάειιιετετεεεΚ, να” 
ΙεεειΙεΞι!ψ εαπ Ιωπιἱ πιόΙι6Ι‹: ω» επ ΜΜΜ 6ναΚ06ιειω. Απ 

Μο8οπ εοΚειοι· ΜΙ! -8·ειιιΙΜπ' τύπω” ιιιοΙΙσττ οΙΙγ Ιοικοε 
ἱεᾶΖ8άἔ0Ιἰᾶί;, ΙΏθ"]θκθί ω πω” Μι-ει;ωσι ω ιπικοιιω; 
ΜΜΜ ϊε!ιιιειιτἱ ωρα ει, Ώιττο2οϋτ ΙιΠ!μιτάεϊ:0Ι; Μ1$!εΜΜύΙ 
Λεω Μ, ιπιἱιιτΙι0ἔγ εΙ€ᾶύο2ἰΙτ. Μ: Μ ΠΠ Μπο(ΙειΜάε Κϋ2Ιε 

ω.. Πἔ '·< 

.) Α› Ιϋτν.6ιιγΙιοιὐεἰ έ8 |ιε£ύεόΒἱ οΜι·Μο!ι "Ποια Μ” ειἱνεεε6ἔ;οΙ 
ΚϋιϋΙ£εἱΜι, ιιιοΙ!γτε ιπἱικἱειιΙωι· ΜΜνο.Ι ϊοἔοΙι οιιιΜΚοιπϋ. Διοτι 
ωινωκωρι(62 ιιωνωισκ ι«πάι, ω ΪΪΥέΙΉΙΟΖὰΒΒΪΙΠΪΙΒΙΙ ωσση: 
εεΕίέοΜΕ, ΚϋΙϋιιϋΜπ άΜεοΗ εΜΜε-ΩΙιοΜιοΕ (Π1ϋΒί ·;Ηιι·ΙιΜ Μὴ. 
!ιο.ωιπο.ιοΗ τιιἱπἱεὶετ) Βίνίςι8.πυπ Εάιιαι·‹ι' ιιι·ειΕ οι·ΜΗεπιι πποε. Α' 
Οόιιμεεειὶε6ιι ΜΜΜ ΜΑΝ Π1τΙ:ιεςείοπ ιιτ ε2ἰνεεΚειΙεΜ Κοιετι1Ιπο 
πιοϊἔΜῖΜιιἱ ΙΙΚΒ°γ τέΒ:ϊ6Ε ΐπ26η οἘἱτἄἰὸΪτΪΙἐϊΪι, ΪὶἱὲΙΪγἔΕἙΏ ὰ' ἐπιδ 
νεΕε68εε Ιιο_τιιιΜγ ΓοΙϋΙ Μι·οΙτ. Ι.Μιι;ει€οπ πι, ε;.ηωιε Μια* τὶΗω 
ΐιΜΜΒικιΚ, ΜΙφτ ιπε8ειεεερϋτιΚ, πιΜ6η ἱτίιεαΗμπ οΙνπεριιμ, @ψ 
1ιω1ωκ δε επωθι€ιωκ, Μωιοιι κωει-ησ"κ, Ισα πωίε ΊΙΑκιω 
ωκωπ ἐιει·οιιοε6ιιΚπεΚ £ει·Ι_ξιιΙι. Δ 
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ιιισαγσ!ισι, α, ααα! !ιαριαιιι, αισααα! ιιιιαι! ίαΙισιιγσιισιιι 
ιιιαεααιιια!ι; :Ισ αιο!και ισαγι6!ισαγνσαι!ισ1 ασ!ια ια ασια 
αι!σια; ,ο !ισεισΜι "ΗΜ σ!6αι!αεσαι' εισι·σασσσισασ!ι αι· 
!ααι, ιαια!εσια ασνσιαστ σ!!γ ιιιαιι!!ί εσι·α!ια ιιααιια, Και α' 
πασα σισιισισ!! ασιιισει νσαι!σασισι·σισιστι σα!! σε !ισειιισα 
ασκ εισ!ιτα!ι ν!αεια!ιιι!ε!ϋιιιι. 

Τιιι!σιιι , Μ" σ, !ισαγνστ, τα Ισι·τ!1τσα ἔσα‹!ῇαιιιι ιασ! 
Μ! ισ , ι€σα Μαη!! Ισει Ιι!ια!Βα!αι, !ια @που ααιια!ι Πι! 
ι·α!Βατασα σεισ!ισ πωσ να!α!ι!ασ!ι. 6 

κια αι! αϋισΙσ!ι!ιι·ϋ! νιισσα!ιι! αααιῇα!ι, σ” νσΙσιιι, αι 
σ€σει αιιια!ια!ιαα Ισ! τσ€ιακ ιιι!α!α! ααιαι ααγα-ἑςσαι!‹ι!αισσ 
αισΙΙγ αιιααΚ αιιαιΙσιιισεισι, ίιεγ εισ!ναα, σι;γ!ισΙααοισ!_ια. 
Πε αι αΙτα!αιιι στ!σ!ισισσ α!ει να! τέιι·αγα!ί !ιιιΙσα!ιισ!σεσ8σ 
ίσΙστισ ΜΗ; Έ Μ α° τσΙσιιι ιασισιι !:ϋαϋ!ιιισαγσ!ι' Μειο 
εσεσασ!ι σ!!σασ!ισ σ” σ1!ιαΙϋιιιϋ!! !‹ϋι·ϋΙιιισαγτ, αι σειιιισ!ί 
ϋσεισεσ8σασ!: σ!!σασ!ισ σ” !ι!εια!ιασιτσιτ σειιιισι α!‹αι· ίσ! 
αιιιωιιι, αι! !ώιιιιγσα ιασεισ!ιστι.» Μαι ισ σ!ιαιιαααιιι αισα 
!ισι!ασισετ , !ισεγ αιιιιι!ιαιαατ και σΙ!γ !σΙσ!ι!ισΙ σΙνασσα, ια! 
αϋνσ! σα ιι·ιαια, σε σο” α, Μην αι εισαι !ιαιι·α!ια8γσιτ ω: 
Ιαιισιι !ισαγσιιιασ εισι·ιιιι ιισιισιασκ ιιισΒ, να!αιαιαι!ισἔγ σα 
εσια σε ασαι σ”, να” αιαισ σα, !ιαιισιιι αι σασ!έ σασισεισ€σ 
!ιαιαι·σισα σ!. 

Αι! ασια Μ!! !σΙσι!ιι!, Μ" αι πο, ια ιιιαΒατ ιιισ€σι· 
τσ!αι Ματια, !ισαγκσΙσα αιιαι!σεγια σσιαισῇσ! αιιαι!σιι Πισο 
ι·ιαι αϋνστασιιιισαγσια !ισι·σσιω!!ισι·σσιαι , €γα!ιι·αα σ8·σει ει' 
!ιααιἱειια!ε 'ιι !τιν!ΙισιστΙσαασ!ι !ια!αι·αι8 ; αισι·! !ια σ!!γ!ισι· απια 
εσε ισ σεσΙσΚσασ!σια!ι!ισα σ!ιανσιαιια!ι α, Ισις!σα' σια!ια!γαι 
σα, απ !ισσισι!σια!ι!ισα ασαι τσ!ισ!!!!!ι; 'ε αι σια!ισι·ασ!ε ιαα]ι! 
σ!Ιγ ιισ!ισι Μινσ!!ισισ1Ισαασ!ι Ισααι ειανα!!ιαα , ααα! α αιιασ 
ασ!ισι ισαι!εισιιαι αϋνστασιστσαασ!ι !σααι σεσ!σ!ισι!σισἰἱισα. 
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νόΒτε πιειεειιιι ΙςϋεΙοΙοιιι , Με οΙνει8«Πιιι πο” τόειο ο 
ιπιιιιΙαι, Ιδ ΙιἱέιιιγειιειΙ: ἰο81εΚἱπτειιἰ. Ε' Μην ιιειιι ειεἔϋιἰἱΚ 
εεγειιεεεπ εειιΜιιεΙ: ρεΞιτψι!ιοι ;ώ ΜΜΜ ω Μπι, επειιιΙιεπ 
απο νοΙτ 820ΙἔὅΙΙΙἱ, και" οετι·οιποΙπἱ νεΙειιιιεΙΙγ ΙεΙεΙεοιοτετ; 
ΈγεΙπει€ειιι ΜΒΜ, πιο ιιιΜΜΜ, Ιιειπειιι ιιιεεειΖεΙ›Ι› πιἱιπ ει' 

7 Ι 

ΜοΚειετεΙκ, ε :ΜΒ Με α ΙιοΙιιαρκ61 ει880ιΙππι1:, ότι ει° 1ϋνωι 
08:61 εΙαιι·ωιιι 8οιιαοΙΚοαΜ. 
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ιπ6πγειακ, π' ιιιιιιτ Μηι1:ιπι, πωπω! ιιιιπιΙ ίο!ιοχ.:γειι1ειιι 
ιπειεπιπππΚ; πο: πωπω _ιοΠισπϋιηνεωΙ»ϋΙ εοΙιπ Μ ιιεπι 
ΜΜΜ ,ο Κέει:εΙιΙι νει€γοΚ οΙϋππέιεοιιι° επετεποεπιπποπ πι· 
πω, ιιιιιιτπειιι ιιενειπετ 01η· πιππωι, εοι·πΙιπ ιιιωιιιι, ΜΚ π' 
νεΙϋΚ σέ·τεπειεττ πεπιεπ νεππόμεει·ε1ε16τι Μ” Θε !ιοπιππέι 
πο: πωπω: νιππω!ιπΙι1ϋιπι. ι 

Τιιποιπ , Ιιο€γ ε) πϋιιγνετ, απ πιωιωιι ΒοπσΠιιιιιι πιω 
πια ιε , πςεπ Μππγπ Μ” ΙιιτπΙππιπι , πει εΒγΙ:οι·ι ππππΙ: Μ 
ι·έιΙεπιτέιππ εππόΙιε _ιπωιισ1 νειΙαπιποΚ. 

ΚΗ: πι; Ι:ϋιςΜι!ιι·ϋΙ νΙιεΒέιΙπι ππ:ιτισ5ιπ, π” ν6!ειιι, πι 
εεθει πιππΙππΙιππ Μ ίο8_ιέιΙα ωιΙέιΙιιι πω” πιιγπ-8οππιικιιοπ 
ΜΞΗΣ' ΜΜΕ ΝΪΠἀΘΒ-ϊθειύμ π" επέιΙνέιπ, ε;;γΙιεΙπποιοΙ_ιπ_ 
Πε π: άΙτιιΙειιιι έπεποιόπ Μέι "κι ιέιι·Βγει!ί ΒΕΘΙΒπΒιι6Ιεε68ε 
πωπω ΜΗ: Έ Η π° τϋΙι-:ιπ επαθε: Μι·ϋΙπι€πγοΚ' Μειο 
ΒόΒόΙ18Κ εΙΙεπόΙιε ει” εΙΙικϋΙϋππϋπ Κϋι·ιΙΙιιιόπγτ, πε εειιιι6!ί 
Ιϋπειεε686ποΚ εΙΙεπι€Ιιε οι” Με2ειΚειειιο1τ εεπιιιότ πω· Μ 
έιΙΙΙαιιιι, πιτ Ιπϋπιιγεπ ιπεἔτεΙιειπ .Μπα π ύΙιειμπιιέιιιι :ποπ 
ΙιειΙνεπόπτ , πο” πιππΙιπιπειτ πιω οΙΙγ ΜΙε!κΙτεΙ οΙνειεπει, ιπἱ 
πϋνεΙ όπ Μπι, Θε πο” ω Μην π: άΙ1ειΙπ ΙιάττειιιειΒγο1τ πω: 
Μιιοε Ιιειιγοιπάπ επει·ιπτ ιτόΙΙ:εεεεέΚ πιο;;, νεΙπιπιιιιΙιοΒγ επ 
εοιπ Ιε πεπι ε”, και” πιέιι: Με, Ιιππειιι επ ποπ' ϋεειεεεἔε 
Ιιπιέιι·οποιτ ω. 

Απ εειπ ΜΗ ίεΙεππι, πο” πε Μι, κι πι:ιε;:5ιτ ιπο86ι· 
Μπι ει1κειι·ιει, Κόπ;ποΙοπ πιιππε8γιΙ: εεπιπ6]ότ πιιιιι1επτΙιεο 
ι·ἰπἱ ΙεϋνετΚεπιπώπγειπ Κει·επιτπΙΙιοττΙοιπι , δγει!ιι·ιιπ από” κι $ 

ΙιππιὶειιπΙ‹ 'ε ΜνιποιετΙεππεπ Ιιπιέιι·ειι€ ; πιο” Μ οΙΙγΙσοτ επιπ 
ειΘε Μ οεοΙεπεπειειππΉιεπ οΙτεΞινο2πππΙκ ει) Ιοἑςὶοπ° επει!ιέιιγπι 
απ, ειπα !ιεεπόιΜπΚΙιεπ ποιπ ωιωπιικ; °ε π: ειιιΙιει·πω!τ πι:ι]ιΙ 
Μ” ΒθΪΙθΖ Χϋνε1ΚεπεΙΙεππεΚ Ιεππι εππνειΕΙιπιι , ιπιιιι ει πιιπϋ 
πεπόπ ι·επιΜποι·ιιιτ πϋνετπειετοεπεΙε Ιοππι σεεΙοποπετοι!ιεπ. 



Σ? 

νόμο ιιιιι€τωι ΙιἰῇοΙοΙειιι , Με οΙνειωἰιιι' πιο" τόειο”ε 7 

ιπιιΜτει, “ί ΙΜπγάπαΙκ ΜΒ 1εΜικεπϊ. Ε' Μην 118!!! ειεἔϋᾶὶΚ 
ο"επεεωι εοπΜποΠε ρι€τήέιΙιοι; ΜΜΜ ω ὶτωω, εειειιιΙυειι 
εεπι "Η εποΙ8έιΙΜ, πι;; ΝοΜτοιιιοΙιιἱ νειΙαιπεΙΙγ ΙοΙεΚειο£ετ; 
58γοκειτοω ΙΜΜ, πισω ιιιεεΙ:6:ιτ , Μιιιοπι ιιιεεειοΙιΙι τω: ει' 
αποκωειοκ, 'ε Μ; Με α) ΙιοΙιιεη›ι·61 ιι%ύιΙππι1κ, ότι α°ῇϋνοιι 
ιΙϋι·ϋΙ ιιΙωι·ωιιι 8οιιἀοΠιοιΙιιἰ. 

τ 

ι 

` 

ι 



ΒΙ.86 ι=·τ+:σ~ισ<:·ι~. 

ΠΙ” ιιΙαϊο]α ή].ο·σαΙσωΕπιευόΜαϊοσαΙα 
_ βῇειαΚ-ΑπιετἱΚα Κω τορραΜ Νιτ$οιιι6τιγι·υ. ΜΜΜ, πτε!!γο!δ ε·"Πω 
:ιι ό;επι·Κ, ιπιΜΜι αι εἔγειιΙΙιϋ ΠΜ €ετ_5ειΙ. - ΜΗΜειιηι€' νϋ!ἔγο. - 
Λ' Γ6!ι!Εο!ω' νάΙΙοι:38ΜπεΚ Μ ΜΜΗΜύ ιιγοιπιΝ. - ΛΗΜΗ Ιειιμηιαι·μ 
ιπεΙ!γοπ ει: απο! ἔγειτιπα0οΚ :ιΙαρἰ1ΙΜω!‹. - Π6Ι- 68 Ιἶ_ῇειεικ-Αικιει·ἰ 
ΜΜΕ: εωτπιάέώΙ ΜΙΙΞ$ιιΙ›ϋιϋ £οΚἱπτε9ε οι' ΐϋΙΓοιὶει6εΚοτ. ·- Ε1ειαΚ 
ΑιιτετἱΜἱ ετάόΙι. - Με2ϋεόμΚ. - Α' Ιιεπιπετ.ϋΙϋΠοΙι' ν!ιιιι!οι· ίδι·ιεϋΜή, 
ΚὶὶΙεεῇϋΙι , οι·Κϋ!οεώ!ι Θ: ιιγοΙνϋκ.-Νχοπιιιἱ ε" ἰειιιετοιΙειι_πόμιιεΚ. 

Χ 

^ κ 

ΒῇειειΚ-Αιιιει·ὶΙ‹α :ΠΙ αΙειΚ]έι!ιαπ ιιόιιιἱ εΞιωΙέιποε Η Η Ο: 

νοπεΞεοΙ:Μ ιιιιιωΙ,ιιιο!!γεΚετ Ιώηηγίί Μνεπιιἱ εΙεϋ μἰΙΙειιπι1ι·:ι. 
ΙΜ ει, επ1ι·ει2πΜπ νἱιεΜϋΙ, Ιιε8γεκπεΙκ νϋΙἔγοΙ‹ιἔὶΙ εΙ 

νέιΙειειΩέιεέιΜπ ΙΜοηγοε τΙιεοΜΜ Μπι! ιιταΙκοάιιιμ Νόιιιἱ ε” 
8ΖθΙ'ϋ, ιιιεΞΙ16εέιΒοε οΙι·επ«Μόε Ιεϊ1ειὶΙ‹Μ ιιιό8 ει, ιάι·9·γει!ι' 
2ειΒγνειΙ6Μπεικ 658 ει” κύρεΙδ 8Ζθ!'ἱθ'θΪ! Κᾶ3Ιἐ3πΙ›Γὑ!εεύμὸπεΚ 
Μπορε-:1ω Μ. ` 

1Ήειεικ-Αιιιοι·Ικει Ιαἑτ κορρεπτ1ειι·τιυπιέιηγι·π ιΜηιΙπειιι θ8Υ· 
ίι·έικι1 ΜΜΜ ε! 'η. ` ~ . 

ΒΒγἱΚπεΚ Ιιατάι·ιιΙ ε2οΙΒέιΜϋειαΚοπ :ιι όῇειειΚἰ ό;ειαι·Κ; 
ΙίεΙοτ- Θε πιγι'ι;.:οΙ‹ιπ ει' ΚΜ Μ" οοε:ιπ. Αιιι€έιπ ιΙόΙΡίεΙό 
ξ? 

Η [ΑΜΙ ει' ίϋΜΜιι·ι›επ π· καιω: νεεεΠ. 

δ 



- 2 θ · 
. ? 

ιιγιΠνει ΜΙΜΠ8288θί Ιπόροι, ιπό!!γπόΙι ι·όπσιό1ΡόιπΙΙ νωπ 
κόι ΜΜΜ νόμο 8, όειπποΙαϊ πιο" ΗΙνΗΠ οΙότι όι· Μπα 

, Α ιιιἐιεἱΙ‹ ω νόειἱ Ιπόιτϊό1ότ,ό ΜΙ επι όΙεδ νόΒΖϋ‹ΙἱΙτ, 
,ε ιιιε€ἐι!›ειπ ίο8Ιειψι ει, 8ΠΉ'8ΖΙΙόΕΚ Μπάόη ιϋΜ›ἱ ι·όόιότ. 
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ΒενἰΪι ηόπότόΙόόόιι Μ. ό8.εατΙν, ΜΜΜ να `θ8]ΟΠΗίδ 
Μό Ιότειἱ!ι ΙόῇΙόηἰ. . 

Ι ` 

· Α: ό·Ι8ϋ Μτ1οιπέιυνΜεπ τοἔωι ΠΜ, οΙΙν όόιτόνόΒόιΙόιι 
Ιιει]ιόεεειΙ Με όῇειαΙιιιεΕ, Μ” ιπά_Μ απ:: ιιιοήιϊωι6Κ, θ8ό82!Ηϊ 
ΜρέιΙντ Κόχιό2. Π, εΖΒΜνΙὶ τύπέιπα!τ Ι(82€φί·Βαθ 8όίτι1πει.€,·ειε 
!ι-όόνόΚ, νων» Μη ν81€νεκ πω" ταΙόΙωτπειΕ. 

Α° νΜόΙε Μ ΠΙἱΠἱθΒ] τϋι·ιόπότόόόιι ΠΔΚ Κ8ΙΙ)ΦΓεά8ΠΚΜ; 
ει, ΙοΙν‹3Κ ϋθΒΖθνθ8ΥϋΙΙΙθΒ , όΙνόΙιικΚ, "ΜΗ ΜΜΕ κιΙέιΙΚο2 
:Με , πω· ΙΠθΒ` πω· ιιιοοεέιι·ρΧΜι νόειπόΚ όΙ, ιιιἰιιτὶιιπωΙωι 
όΙόΙτόνόόπόΚ επ όΙωΙοΙε οΙποιοττ ΥΪΖθ8 1ϋιιιΚόΙό;;πόΚ Μπό 
ρθω!! , όει σεως επόιιιιαιΙειιι ΚθΓΪΠΒΘΒΒΚ Μάη ῇιιτιιαΙι νόμο ει” 
ροΙ:Με ίΒΠ8'θΙ'θιθΙθ. Α, Με” “πως , ιιιόΙΙνόΙε οι ό!εϋ ται· 
τοπιιόπντ Ιιαιἐιτι›ιιόκ , ιιἱπιοεόιιόΙε, Μπιτ £ϋ!›Ι›πνὶι:ό ει ό νἱ 
Ιέι;Μπ. νϋ1;;γόΙι όει ΜΜΜ Ιώιό ειοι·ιϊΙνει. ΡατϋαἰΚ :Μοι 
όεοπνειΙε 'ό αεκ πόΙιέιπν ΙΜ»ιηήι·ει θΠΙθΠίθω!θΚ ό, νἱί ει1πόπ 
ΈϋΙϋΙ. Η παω: πιἱιιάό=ςνἱΚ ΧϋΜΙϋΙτ ό" όεοτσὶιὶ1ιἱἔ ΜΜΜ: 
Μ” πιόιΙόποιότ Ι:όρόι; νἱιόὶκότ ΙόμεόΒόΙνόΙ»Ιι νέιΙωιέιεει 
π; Γ6ΜτόΚόέιόΕ όΙ5]301Π8 ϊόΝΠ :Γ 1τ0ρὶόιιεοΗ ίθΙΙΒ'θΙ'θ Μό 
ΒιιιΙόειτόπό. 

Α' ιιιΜοιΙἱΚ ω»ιοωαη ναιιοωεων σε: εικαιωόει› εω 
Ιιόι·πόΙτ όιΙΙόιιιΜ Ι:ΜάιΙ ειοΙἔἐιΙιιἱ; ΜΗ Ειοεειύ Ιιό8νΙέιποι οειψι 
επ Κόπα:: όΒόει Ιιοσε:όΜπι; θΒ-7ἱκ4·/|||8ἔἡα|.# ιιόν ΒΙΒΗ. ει: 
ειιΙειιιϋ Μιμί μειτ1Μπ ΙΜ κόψε, ΙΗά8"ξ ει, ιΙόΙὶ ωιιεόι·ιό! 
ό;,·γόπμϋ2ϋεόπι ΜΜΜ ό!. Α 

ν! 



δ!) 

Ε' ΜΙ ΙιοΒγΙάιιοι Μπι! ειοι·ιΙΙτ ω, 228,843 πιθδγειε; 
ιιιότΕϋΙεΙοτ ΜΒΜ ιιιεἔἀΙ›ειπ '). ΡεΙΙΙΙοτε τεΙΙΙΙΙ ΙεϋτΙΙΙΙ:οΙϋΙ Ιππ 
ε2οι·τει ιιειἔγοΙ›Ι› Μιπ Ει·ειιιοιΙαοτειέι€ό 2). 

Αιοπ)›ωι ε' τορραπτ «1αταΙιΙϋΙΔ οειιμέιπ ε” νϋΙ€γετ Ιώ 
ροι, πιοΙΙγ :ιι ΑΙΙεΒΙιειπγΙ‹' ΙτετοΙτσεά σεϊιοεέιτύΙ Ιεκ-›τοει 
Ιιεσ1νάπ, ει' ΜΙΝΙ, Ιιο€γ ιΙΙ)€ιωιπ αΙκαιΙΙιΙγΙ τιιΙ$ιΙπει, σ€θει ει” 
ωκιω ΙΙθ8]θΙΣ, ιθτωεεἔ ωιιεΙΙιεαΙΙ:. 

Α, ΜΙ", ιιιΘΙγ6Ι›επ ε" Ιειοιιγιϊ ΙοΙγαιιι Μ: νέ8Ι8. Β' 
ίεΙ6 ΙέιΙειειπειΙτ εΙοτηΙ ιιΙΙιισΙεπΙΙιπιεπ :Ρ Ιιε€γεΚΙ›ϋΙ Ιο)ϋνϋ νἰιοΙι 

Ηει)ιΙειι ει, Ιι·ειιιοιΙ$ιΙ‹, ει” τεΞινοΙ Μπι, ωιιΙΘΙεεΙΙΙ Μ. Ι.εψικ 
ΓοΙγειιιιιιακ ποτεειωΙ16Ιε ω; ει Ιιι:1ιιεοΙ: ρειΙΙΒ· ροωρέιε ιιγεΙ 
νΙΙΙ:ϋπ νΙΖεΙι' ιηήεϊπεΙ: νεἔγἱε ΜἰωἰσσἰρἰπεΙε πενεεΝΞΙ: εΙ. 

Α' Μ1εεΙεεη›Ι ει·ειΙε16τνεειΙ ει' τω: ωιιιιωικ Με 1188] 
ται·Ιοιπέιπχ' ΙιαΜιταΙιι6.Ι, :ιι 2120ΙΠΙΕ εΙνέιΙειειτύ ιιιει€ειε τύπεΞιικικ 
£ετε_)ε Μέ. 

_ ΜεΙΙετω ει·ειΙ εἔγ ΜΙΝΙ-ι ίηΙγειιιι δ), πιεΙΙγ ει, μοΙαι·Ιε 
τοιιἔετεΙεΙ›ε ϋπιΙΙΙτ. Μεἔει π' ΜἰεεΙεεἰρἰ ε” Ι‹ΙεΙΒ Μιοπγαι 
ΙΜ, ιιιοΙΙγ ϋεινόιητ νέιΙεια2ειοιι; πω» ΙιΙιωι νἱ8ειειΙοτὰιΙΙ_ 
Θε σε:ιΙ: πιἱιιτειιι Ειιι€ιεει ει, τανειΙ‹ 68 πιοοεέιτοΙτ Με" ι1ιοΒΙΙιε 
ειιΙΙτ , Ιιετέιτο2πι εΙ πιει;;έιτ, 'ε )εΙεΙΙ Μ ΙιαΙΙ:αΙ παω ιΙόΙΙιεΙε 
Ετάυγέιυειη. - 

Α' ΜΙεεΙεεΙ)›Ι, ει° τετιιιι6ειεττδΙ επιιιεΙ.ι·ει ω)ι ει;γει€οε 
ιπετΙι·όπεΙα τιι€Ιγ6Ι›οπ πωι)τΙ οεεπιΙεεειι ΓοΙγτΙο8ὰΙνει, :ΜΗ ΜΙ· 
ΙάιιιοΙ:Ι:0Ι :ΙιιιιωΙνει ΜΙΝΙ πω· πιόι·1“ϋΙΙΙα-:τ ϋιπϋι ιι€_)άΙπιπ 4). 

') Ι,34Ι,649 ΠΙ6ΓΙΒΜ. Ι.ὰε‹Ι: Παι·ξ/.ε πω» ς/ι|ιε υπϋσά-δαισω, 
μ. 469. Εμ ο' ιιι6ι·Γ6ΙΔοΙιεΕ 2000 ϋΙοεεΙτι·ο παπι. 

') ΡταποιΙωτειἐἔ 35,Ι8Ι ιι6€γειοΕ.; πι6ι·Ι6Ι:Ι. 
') Α' ν6ι·ϋε ίοΙγαππ. 
') 79600 ΕΒΕΝ, να” Ι,032 ΜιιιοιΙιι πιέτΓ6ΜεΙ. ΜΒΑ: ιωωμιιΜ 

@ο 2ιασα-Ππίσ ραπ Ψιυ·άεπ, Μ!. Ιων. Ι66. 
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Τοι·ΙιοΙ:Μέιιι Μαι 600 ιιιοι·ΓοΙοιινιι·ε ι) ο” ίοΙνοιιεικ 
Ιιϋιορ ιιιοΙνεόΒο πιο: 16 Μι, 'ο ι·:ιβει 300ιοιιιιέιε ΙιειιοΙτ 
ιιειιιιιΙι ιδιωιο ιιιειῇι1 Ιιοτειά2 ιιιὲι·ιϋΙι1ιινἰ νοιιιιΙοιι. Μ 

θινι-:ιιιιιέτ πο” Μονωωιο ι”οΙνιιιιι _ιάτιιΙ ΙιοπιΞι νιιοι 
νοΙ..Α,Μἱε8ἰε8ἰρἰιιοΚ Μονο τοιγοι. Μ... πιο ο” μισο ο, 
ο” 900 5), ο” 600 θ, ε” 500 ό), ιιιΞεν 200 6) ιιιέι· 
Ν$1ιΙιινι Ιιοοοιιιο€ιειι ,” ποιο ειιιΙιινοιι οιε!ιιιιιο.Ιιιιι εο1ιοει€ιΒιιτ ει' 
ιιιιιιιΕοΕιιιιΚ, ιιιοΙΙνοΚ ιιιιιιι1ειιϋιιιιειι Θε:νιιι:5ιοτ οπο _ιοιιεΙτ ,ο 
ΚοϊιεΙ6ΞΙιο ΙύΙιιειΙ:. ο ο 

κ ` ` 
ι 

Απο νϋ!8Τι ιιιοΙΙνει ει Μιεειοειιιιι οικον, ιι” Ιέιιοιιιι, 
εΒνειΙι11 ει: 68πειιιιέιι·ει. νεοι τοι·οιιιινε; Μονο ειοι·ιιιτ οειήιι 
ὅ ω ει' πι: 6ο 8οιιοειτ, έν. ιιιιιιιεΒν ιετειιο ειιιιιιιΙτ. ΑΎοΙνιιιιι' 
Ι:ϋι·ιινόΙαέιι ει' τετιιιοειτοτΙιιιιιοι·ιτΙιοιΙοιι τοι·ιιιοΙιοιινεο€ετ Μπιτ 
οΙ, ει, ιιιι_ιιτ ρω·ιωιοι τάνοιιιιιΙι, ει' τοιινέοπο στοκ 1°ο8νιιιιιι, 
ει, ΙΒΜεΙ: εονάιινοιιιιιιΙι, ιιιιιιιΙειι ΙοιιΙωι‹Ι ιέε ΙιειΙιϊοΙιΙΙΙι. 8ο· 

ι ι ' 
Μ! οι 1°ϋΙοίοΙω πο” ιοικοσωω νιΜ.ΒοεΙι ιινοιιιοΙιιιι ποιο 
Ιιιι€νωΙε πιω, ιιιιιιτ ει' Μιεεὶεειμΐ νϋΙἔνοΙ›ειι. Α'ιιιι·ιο 
ιιιιιιιγ' @θα εϊΙιτέιιιιωι τιιιιιιιο. Μ ει' νιιεΙο ιιιιιιιΙιέιΙοτέιιιιιΙτ. 
ΤοτιιιοΒοιΙειιοΘέο, νειΙειιιιιιιτ Ιιϋοοἔο επ ο ιιιινϋΙι.,Αι ει·ι-16οϋ 

Ώ 

οοεειιι° 1ιιιΙΙ:έιιιιιιιει νϋΙενιιοΙ: ιι:ιοΙνο!ιοιι, τετιιιδιϋΜεΙι!ιοΙ που 
"να τέτο,ι;εΙζει ΙιειΙιιιοιτειΙι ϋ88Ζθ, ιιιοΙΙνοΙ: 005 ιοσιει-ωωι 
ΙεϋΙΙερωτο1ι. Α, ίοΙνειιιι, @Μι ιιιιι·τιειιι νε'ι€ιοιΙειι Με” ΜΙΜ 
τιιιιιιιΙτ, οΠν ΜιιέιΙνοεαΙε, ιιιιιιι οι” ιιιο26° ι”εΙϋΙοτε, ιιιεΙΙνοι 
ο χ ` 

Η 1364 ιιιι€οΙ, 563 1°ι·οιιοιιιι ιιι6ι·ΓοΜι·ο. Μια: ιι. ο. νο!.1, μ. ΝΟ. 
Π Α' Μιεεοιιι·ι. Ι.ίιειΙ: ιι. ο. νο!. μι» Ι32. (Ι278 Γι. ιιι6ι·ίϋΙι!). 
Η Αι·Ιωιιεειε. Ι.έιειΙ: τι. ο. νοΙ. Ι, Ρ. 188. (87'7 Π. ιιιΕ.)) ν . 
^) Α' νοι·οε ΓοΙνοπι. Ι.6ει!: ιι.·ο. νο!. Ι, μ. πιο. (598 Εν. ΜΕ). Δ 
η Δι ΟΙιιο. Ι.!ιεο: ιι. ο. νο!. Ι, μ. 192. (490 Εν. ιιιι°.). 
η ΙΙΙιιιοιιι , Μ. κα”, Μ. Ρει·ειιοι , Μοιιιιςοιιο. Α' ι'οιιιοΒΜ ιππότ 

ιό!ιοΚιι6Ι ΜαρίιΙ νοιιοιιι ε' 26ι·νέιιγοιι ιιιέι·ίο!ι!ιπ (8ω:ιιω »αΏό Θε 
π' 2000 Νοε ροεια-ιιιοι·ΓϋΙοει. ο 
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επιιι!0νε!ϋ) !πω!!;ει·σ ο8·γειι€ε!ε!! νο!ηα ε!. Ε!!ειι!!Βιι ει,ιιι!π! 
α) !ιε·Βγεε!ιει !!επωει!ωκ, ει, ΗΜ!! Με!! ἱΠΙαΞι!›!› !η!τά!!!ί ση;γε 
πε!!ευπό 'ε !ετιιι€!τε!!εππό ν!!!!!‹; Ι!! ει, !ϋ!‹! οπο: !ιε!γωι, 
πω! ε20!νωι, ε! η!!! 8Ζέ!!(Μ!02!Μ!, Θε ει ετοι!ε!! !εϋει!!ιΙι!!ε 
@γ !!!πιιε!ι ε!!! πω!!! ειιιο!!, Με! οεοπ!!ει! εΒγ "ΜΜΕ, 
ιιιε!!γε!πϋ! ει: Μ!! ιιι!Μεπ Με!! θε Με! !ε·ειιι6ει!ε!!. Α, ΠΜ' 
ει!ιιέ! 8ι·ειι!!!-!ιοιιιο!ε 'ε ι·οπε!ε!!ωι ιιιε!ειεεί! ΜΜΜ: !”ετ!!!τ ε!; 
πειιιο!!γ ιιϋνόηε!ε πω” Μῇει! !ο!!!ι!κ Μ! !ια!!εεε!!κα! πω! 
ει!ωιτ!!ιΙγοΚοπ !τει·εει!!!!, ,ε ει! ιιιοη6!ιει!η0!‹, ε” !ει·ιιι€!‹εηγ 
ειπε!!! !!ι!ιιιι!‹, υ!!›οι·!!νε νει!ειιιι! ι·ορρειιι! 6Ι›ϋ!ε!° οιιι!!ιι16!ςει! 
να!. Σε νει!ύ!›ειιι, ε Μ. ε' κϋνε!κε! Θε ε, !ιοιιιο!το! !ιοποιο!_!ιι!τ, 
Μαη!! 68ΖΙ'θΥΘΠΠϋΠΙΚ α, !ϋ!ώ!εωε !ιεεοιι!α!οεε:5ιμ! αι 6 
ειιγειωει!!ι ,ε πω!!! !!ϋ26", ιιιε!!γε!‹ ει° ει!!ι!ι!ε !ιοΒγο!!, Βο 
ρέα Θε Με!ιιΙοιο!! αει!εεε!! Μρει!!!. Μ!ιι!!ιιι ει” ν!ιε!‹ε ει” 
ΜΜΜ! ει' νϋΙεγ° ιιι6!γε!!ε !ιοι·ι!!έι!α, !εό!εύε!!!ν!!! ιι!ο!_!ει·ει ει' 
ει!τ!ε!ί σε!! :Θεια !ε ιιιει€ο!ι!ω! ι·ει€ει!!!!ι!ε; Β20!Ω!! ει” Μπιε 
ΜΙ!!! εε!! !ε_!!ϋ!εϋπ νεΞεἱ€ !ιεπΒετΒε!!ε!ε , ,ε εΒγιιι€ιεοπ ει!!! 
δτϋΙνεπ, ει' !ιοΒγε!‹, ών!!! «πω, !ε!ό!!κτϋ! Ιοεπι€8ει!!!!! 
τϋι·οι!ό!‹ε!κ!αε! !ι!ι:!!-:!!!έ!ι ο!! Α) ' 

Ε;" ε26νει! Μ!εεἰεε!ρ!' νϋ!ἔγε α' !εε!'!!!εὐ8εε!› Με”, 
ιιιε!!γε! Με!! Ψ2!!!!!!!!. ειιι!!ετπε!ι !ει!ο!ιει!! ι·ειιι!ε!!, ρα!!8 ει! 
πιοιιι!!ω!π!, Μ” 82 Δε!!! ΠΠΚ!!! εΠε!!ε!ε8γ τοιηιαη! ε! 
νει!ειΒιιπέι!. 

ΑΖ Λ!!εε!ιαπιγ!δ !‹ε!ει! ο!ι!ει!έιη, ο, !ιεεγε!θ “Με εε ει!! 
ΜΜΜ Μπεστ ΜΜΜ, ε” !ιοεεει! ϋνο2ε! εγω!!! ο! ει!!‹!ὲι 
Μ! Θε ίδνόπγ!!ϋ! , ιιιε!!γεΚε!, @η !θ!82Πί, ει' ΜΜΜ!!! Ιω! 
Βοτ !ι-:!ε!!ε!! να!!! ο!!ειιι. Ε” !!ειι·ει!› !ϋ!ι!πε!ε Μπι! ειΘ!εεε68ε 
εεει!‹ 48 ιιιαΜ!!!ά '), άι: ΜΜΜ 390 "!. Αι πιιιυτ!!ω! ει!! 

!) Π!!! Π. ιιιί6!τ!. 
τ) Κϋι·!!!!›ε!0! θ!!!) Η. π!! 

ω 

ι ` 



! 

τω. 

ι·ιιτικκ θ2θΠ Ι'ύ8Ζω1811 ει, ΠΜ ω” Μ" -Ιειι·ειΔεέης ωεωιω 
ΜΙ ει” ΓϋμΙιιιἱνεΙϋ' ιιιιιπΙώῇὰιιειΚ. πιο ει, τειιγόε26ε Μάη 468 
εΒΠοτιιια. Υ _ Ν 

Ε' Ι›:ιι·ἐιΙε:ΞιΒταΙαιτ ρειι·τοπ ΚϋπροητοετιΙαιΚ 'εΙ86Ιιερ αι 
ειιιΙ›ει·Ι 8Ζ0Ι'ἔᾶιθΙΙΙ, Μιι·Ι:οι1:5ιετύ. Ε, Ι;ορέιζ· ΕϋΙεΙιιγεΙνοπ πᾶ 
ΙεττεΙε @ε ωιωκ πει€γι·ει πωπω ειιι8οΙ €γειι·πιειιοΚ, ιιιεΙΙγεΙ: 
Μ! εἔγκοι· ειι ειιιιετΙΙ:Μ ΒἔγεεϋΙτ-8πειιιιεοΙςιιειΚ Ια:ΙΙο κωπ 
ΙτειπἱϋΙ‹. Μό;; πια ἱε ἰἱι ναττει' Ιιεπει!ουι, έγιιῇτ6ροιιτῇπ, / ΜΒ 
Ιιάτι·ΜΒ , πάω· ωεωκ , ιιιἱητεΒ=γ τἰτΚοιι·ΒγἱὶΙεΚο2υ6Ι: ναΙ6ι1ἱ 
εΙοπιοἰ ει” κι” Μριιι-:Ι:, πιω” ΙοευιΙ Ι46$868ΚΙνί11 ει° επι 
ω2ε6ια';6νω1ασ3ε. “ χ > . 

ΜΜΜ επ ειιτὐρειἱαΙΜΜ ΔπῖἱΙΙὲιΙί χτειι·τ_ἱεἱι·α>, ιΜήιΙ Μ· 
απ»! Β6Ι-ΑιιιετὶΒέ Ιιαιὰταὶτει ιεΙωε, ᾶΖἴΙ1ἱἱίθΚ, ω” ει' 
Ι:ϋΙ161αϋ1 Ιι1τι1ετεττ ιιιο8όε ωι·ίοιπέιιιγοΜιει1·ειΒατΙ$ει€ταΙ: ΜΜΜ. 

Α' ωυ8ει· ωιιοΒοιε ει' ;τομΙοιιεοκ, τϋ26ιϋΙ; νἱιΘιιςΙ‹ :σιω 
κωπε έ11Ιέιτε2.68έι€α πιοετ «Με κι «παω» ω @σε πωπω 
οΙϋπ Ε: θι·νέιήεΙ:' ἶιιόΙγεΘ€6£ *). κι «κι €ΙΙειτο20 Με :Μίμ 
πώ( ιιιιιαι€ΙαπωΙ:, ιιιεΙΙγοΚ νΞτέι€ΒοεαταΚ 8γειιιάπτ Ιάτο20τωιΙε 
ιιΜΜιΙιιἰ ει) ωεπάεε φοκ-:εΞιππειΚ εΜιιώ. Μἱπᾶειι, ω: ε., παπι 
οι Νήσο ΙιεΙγεΙιεπ παοκ, @γ τετ826Ι:, »πωπω επ ειιιΙ›εί 
ειἱἱΚεΘἔεἱτε Μειἰτνε, "τω, Βγϋηγϋτϋεὸἔεὶτο 8ΖάΠΙΠΥ8 Με 
τοΙ:ιει. Α, ΜΚ' ΜΗ τέε2ε τέιρΙ:Μύ· €γϋιιιϋΙς86ΜπεΙ "Η τει· 
ΙιεΙνε; αι επιΙ›ετιιεΙ‹ ΙεενιἑεΙ›εἐ ΙιεεΖηοειεΙιμετΙἰ8, ε2εωε1: 
ειἱιιϋΙε' €6ιητ6νε! 'ει τετΙαιοάΒέινειΙ·8γϋιιγϋτΚϋάτο1τόΚ. ΙΙΙειτοε 
 

¦ θ ) Α, κά: οι ΑΜΙΙΙΑΙι' τοιι€ετέΒειι οΙΙγ “82ίδ (ωοτι(Πα Μα!ωϋπιπ, 
χ νο). ό, ρ.-'726.) Ιιο;γ π' ΙιΙὰτἱεοΜ£ έ·ε Ι1α!ειΙ:ει€ θΟ εἱπἔπγἰ πιόΙγ 

@με _ῇ‹3Ι ωε;!ύ.$!ιατιιϊ. Α' Ιιιι16 :ΜΜΜ ει' Ι6€Βεπ Ιοϋσ€ιι6; π6ιὲιἱ 
ει64ϋΜε πω” πιεἔ ει: ΜΑΜ, "Μό" “ειπε ει' Κι·ΜΜγ Μάνου 
Ιωτοει0ίίΙ !εΒιιΜΚ Μο” ΕειιἔετιιΙΑΜἱ Μ:ΜεΕΒε, ΜΙ οι' ΜιιέιτοΚ' 
Βοῇψιἰ 'οι ΙειιΩ·ει·ἱ ιιιιω.ΜοΚ Μι·Ιαπ ΜΜΕ! ἔγὁπΒγΒἐιειΚ 68 απο)! 
ΜΜΕ ΗΙιιιΙϋΜωιοΚ. Υ · · ' . 
Ι. ΙΟ”. · 3 
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οιὶιτοιιιῖιΞιΚΙιὐΙ , νειάιιι€όΜιόΙ, Ιιει·εΜεά ιενεΙιι ιιιγιιιιεοΜιό!, 
έιΙιειειοΙε- Θε !ιοτοειγαιι-ι·ύιεειΚΙι01 άΙΙι3 ,ε νιι·ει€οε ι·ειιΙαιιιγ 
ιιγεΙ Κει·εειιιιΙ·ΙιειειιΙ Ιοιιι ει·τΙ6Μειι , Ειιι·ώιιέιΙιειιι ιειιιει·ειΙειι 
ιιιειάαι·ο.Κ' εοΙαιεέιεει τειΒγο8τειιτειιιέιι·εοιιγ Θε ειιιιι·_ειιιι ειειτ 
ιιγαιι, ,ε νοἔγιιειιο ειεινό.ιιιιικ ιοιι€ιειετ πι' ιιιοι€έιεεειΙ θε 
θΙοιτοΙ τεΙ_ιεε ιοι·ιιι€ειετιισΚ Ιιειι·ιιιοιιιέιι Μια Κ Β ) 
Ι ΐ Ε? ιι:ι.εέγσ€6 ΙερεΙ Μια ΜΙΑ! ιειτοιειτ; ιΙε ειιι!ιοι· πιτ 
6ειτε ιιοιιι νενόΙε; ιιιεττ εεγειει·ειιιιιιιι «πιο» 68Ιιει]ΜιτοΙι' Μ· 
8όΙιειι Μιοιιγοε, ιιειιι τιιι1οιιι ιιιἱΕΘΙε εΙΒγειι€ιι6 Ιιε1°οΙγέιε 
ιιι·ιιΙΙ‹οιΙοιτ, ιιιεΙΙγ αι ειιιΙιειιι ει' ιοΙειιΙιει ι·ειΒιιει!ιοι10νέι Θε 
ει, ιϋνειιιΙ6νεΙ ιιειιι 8οιιιΙυΙύνέι “πιει ι 

ΕιειειΙι-ΑιιιοιιΜ εμ”, ιιι€ιε· ιοΚιιιτοιετ ιιιιι1ειτοτι; Μ 
ιιιιιιι1ειι ιιι6Ι16εέιΒοε, ΚοιιιοΙγ Θε ιιιιιιειιέιγεε πιει; ,ε ιιιιι]ιΙ 
ιιιι1ειιοτειιιιιοιιάειιιι: οι ιιέ:ι·τ ιετοιιιτειοτι, Μ” ε8γιαιτ 
οι εειιιεκ Ιιιι·οτΙ:ιΙιιια , νει1αιιιιιιτ πι” ει έιι·ιόεε!ί ιειιιγά_ιε. 
Ιε€γειι. Δ · - · 

Ρειι·τιιιιτ Ιιει!ιοι·έι3 , ΜΜΜ €ειι€ει· !ιοι·ιτοιω ε!. καιω 
εειιΙ 8ι·έιιιιι-ειιΙιΙΜι, πι” ίϋνοιιγ-ιοι·ΙειτοΚ ειοΙ€έιΙυιΙι; α) 
μιτϋέιτ εΙΙερό Με ειπα, ειιιιΙειΙ€6 Ιοιιι!ιοιι.ΕπιΜι ιιιιιωιιιει!ι; 
εμέ” κι ιιοιιι ι€ειι ιιϋιτ,ιιιιιιι ι”ειιγϋ, μειοειι1ει!ει, ΚϋνεειϋΙἔγ, 
νιιιιοΙει_ιία εε ιιοιτοειγέιιι. 
Χ ΚετεειιιιΙΙιειινιι οι ε1εϋ Κει·ιτεεειι , κοκ .ιι οιιιΙιει· ει' 
ι·ειι€οιειέ Βϋιειι€ιιεκ :9ιτιιγειιΙιει; Με ϋεειονιεεια νο11ειΙε ΙιεΕι 
ΜΜΜ ο! Ιε8ιιειΒγ0Ίι!ι έ:Ιϋί:5ιΚ, ιιιοΙΙγεΙα οεειΙε ει, ω ΜΙΜ 
Βέη ΠϋΠε1ς_ Α' ιιΙ:ιιωιιιιιε, ε:ιιιιΙρει, οιιιΙιι·οε-3ιιΙιειτ ,ε νιτ 
Βιιιιιιι ιιγιΞίι·ία ϋεειείοιιιεἐι1ι ε3ιδειιΙαιι ει' 1ϋΙ€γ-, ΙιιιΙιΙς- `ε5ε Μπε 
τειωι. ί Ϊ . 

Υει1:ιιιιιιιιτ αι ειιιΙιει·ι ιιι·ειεέι€ Μέι πιο” ετ06Μιειι, ή” 
π: ιε ει' ΙιειΙ:5ι1 ειιιιιοτ ιιεΞΙΙειιΙ νέι€οα; @ο :ιι άΙωιΙέι οειιιιι1: 
ιιιιΙΙιιτΙσέ·κοΙδ οΙΙιοτι1:5ιεέινειΙ εειιΙει ιιειιι νοει6ι1ϋπ.ΑιοΙι ωιω 

ι 
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εω·ιπάεπι ΜΙιιιοΖ6αταΒ; σε ΙΜ Μακ ε1684ιαπιειτ ροι·ι·6ι ω. 
£οιταΙπἱ 'ε ύ; 1ιοΙγεΙποτ ·Ιιὸ82ΙΙιιἱ και νοκ Μέρεε.. ΙΜ ο' ΙιιιΙ 
ΜιιΙ6ΙιοΙππεΙτ Ιεϋ2εροαο κι απ ιιῇἀειϋΙεΙ‹-ἐέ ιιιιιιικε1]ει θΒΥΙ'θ 
ΙΙ0ΙΒ020ίί. Πειϊε20 πϋνάπγεΙτ °ε πιὶΜειιῖὸΙε ΠὶνεΙ: Ι›ἰῇωΙε 1°εΙ 
πι ειΚειααΙγοκοπ Κετεε:ΜΗ; νό€ὶ,;; ΕιιτοττειΚ ει' ΜΗ; ω”, 
Ι›είὸειΙ‹οΙτἐοΚ ωει€οκειτ απ, Ι›ρι·ἐιΙ›α , 'ε $ϋΙειιιεΙτόΙτ °ε. ιιιο8 
τερεε:τεττέΚ ει, ιιι€3Β ϋΙιεΕ Ι›οτΙΝ› “Μ” ίειΚε5η;ε$, 'ο πω: 
ισΕιω‹ πω Ι18](έΙΒΜΚΠΕΠί. π 8ΖΕΠΙΠ πιο ει° ΙιειΙέιΙ πωωιθε 
εεδΙτεύεότε νοκ ε" :-3ΙοιιιεΙ:. ΒἔγἰΜ @Μπακ ιιιἱππΙ Βεττωι ;Μ 'Β 
ή" €ε1ειἱΙτ, ιιιΜΠιει οεειΙ: ε" Μ3ιι·ε ειΙιειι·ωΙ‹ νοΙππι άοΙ€οιΜ. 
· ν Βιωι οι·ιΙ6Κ ωει€οΕΜπ ιικ-ΞΙγ εθτθτεέ:Βα τε3το!τεΚ; «πετ 
Ρατει!ξοΙ:, ιιιεΙΙγεΜιοΚ 1"οΙγό.σέιτ ειιι!›ετἱ εποτεειΙοιιι ιικἐΒ Μπι 
ἰἐειεαΙτει, ΜΒΜ ΜΗΙνθ88θ88ί τωοιωκ κι Μ”. ΑΗἔ Μιο 
απ: Μ ιπΞΙιε1ιητ νὶιπἀ8οτ, ιι6Μιιη· πιά €γϋιπϋΙοε6$ όει πιόΙιέιπιγ 
1ιιαάειτα$ ΜΜΜ. › Δ ώ β Υ 

Οειιρέιιι ε” ά' νέπειέ8 :Μια ΜΜΜ Μπακ εεόεε, ε” 
Ιο1γειιιι' ιιιΙιειτα8;Ξει, Ι›ϋΙϋιιϋΙ‹' Ι›ϋιιιΙ›ϋΙ6εε 'ε ειοΙεΙτ, ΜϋΙωεο 
Ιιέι!ιοτΙτέικ Μ ΙΙΙθ€ ει' ίετιιιόε2οί ΙιειΙΙΒεπέ18έψ 

Α, πει” ίοΙγειιιιϊ6Ι Ιτε·Ιεττε, ει' ίεΞιΚ η”, ἀειταΊ›οιι εΜΜ-> 
πεΙ‹, 'ει ΙιεΙγειιϋΙ: Ιιειτε1ττει1εμι ωε:ϋεόΒο1ι τειῇεεικειΙπεΚ ε!. 
νειῇοπ ει, τει·ιπέειετ, νΘἔετΙειι 1έϋΙϋιιΙι€6Ιε86€6ιι6Έ Ιο€νει 
κα8:ιάπει-ο ιυεέ; ει' τεκ' ιιπειενειὶτ ε' τοεπιτό1κεπγ πιιοιϋΙαϋΙ, να” 
μειΠ8 212 Νοέ: 1”ει1επ ει·ιὶϋ εωΙ›ετἰ Με έιΙτειΙ ριιε2τΙΜιτοϋ εΙ 
Ιιεηι1ειιιθ Μ: εοπι1ιειΒγοπιιάυγοΚ, 8ειιι τιιι1οιΜιιιγρε νὶιεἔἐι 
ΙειιοΙ: ειΜἰἔ πιο; ιιοιιι Ιε;ιΙιεττόΙτ. τ 

ΑΖοιιΜιιι ο' ε2ϋι·ιιγύ ριιειταεέι8οΙα ιιειιι ΜΜΕ ο;όε2ειι 
ιιιεἔΕοεΖ£νιι π οιιιΙ›οι·ἱ ]ε1ευΙΘτ:ϋ1; ικ5ΙιεΞιιιγ πέμεομοι·τοΙε 
επωι4οΙε ὐταΉοΙγἔο2£ειΚ ει” τοιιἔοτο8'°εϊτιιγεἰΙ›ειιι, να” ει 
ΙΙΙθΖἶ)8θ€, ΙεἔεΙϋἱ ΜΜΜ. Α, 82. Ι.ϋι·ἰιιτ2' τοι·κοΙΜ]έιτύΙ ει, 
Μᾶεεἱεεἱρἰ° ιΙοΙτειῇεΗἔ, επι εν.Ιαπϋ 0ωεΣιιι101 ει' ιΙεΙΙ τουἔ0ϊἱ8· 
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9 ο νικ! ιιέρεΙιιιεΙν ο8νιιιειε Μια ιιέιιιι ΙιεεοιιΙ110 νοιιέιεειιΙκ 
νοΙ1ειΙ‹ι, ιιιοΙΙνεΙ: αι 6 ΜΜΜ ει·οτΙειϋΙαι·ε ιιιιιυιαΜι. Ηειιιοιιι 
οενόΙιιι·ειιιτ ΜιΙϋιιΙ›ϋιτεΙ: ιιιιιιι1ειι ιειιιει·ετεε Μ_ιοΜ6Ι Ό: ιιειιι 
νοΙωΙτ ΜΒΜ ίεΙιότε!τ ιιιιιιτ :ιι ειιτόιιειαΚ, επι εἐιι·ἔεἰΙι ιιιιιιτ 
:ιι ωωωκ° ιιιι€ν "πιο, εειιι ΜΒΜ-ΒΚ ιιιιιιτ ει” ειει·εοεοιιο1τ. 
Β6ι·ϋΙ: νϋτΙιειινε€εε νοΙτ, Ιιει)ο!ε Ιιοειιιιι 658 οεἰΙΙ‹ι8ι3, @ΜΜΕ 
ΜεΙιειτνεΙν, 'ο ιιοίειοεοιιψ:Η:· ιιει€νοιι ΜΜΜ. Α' ιινοΙνεΙτ, 
ιιιεΙΙνε!τειι Αιιιει·ΙΜι, νεα ιιώρεἱ ει0ΙοϋειΚ, ειεινακΜιι Μι 
ΙϋιιΙιϋιτεΙι εενιιιέιετύΙ, ‹Ιε ιιιιιιιιιινέι_ιοΙιΙιπιι ιι€νειιιαιοιι φαω 
πιειιισειι ειιι!ιεΞιΙνοΙτ ιιι·πΙΙιο«ΜιΚ. Δ Ε' ειαΙιέιΙνοΙ: τϋΙιΙι μοιιτΙιειιι 
ε1τέινοιαιΙτ πιοΙ:τύΙ, ιιιεΙΙνεΙ: εαΜι€ οι ειιιΙιοι·εΒιι6Ι ε'ιινεΙν 
ΜριόεΙιειι νοιότιιΙ ειοΙΒΜιιι ΙΜειειιωιΙε. Δ 

ω" τετειώΚ , Μ” επι ειιιοι·ΙΙιειιιΙδ ιιγεΙνο Πι σιωπ 
ιιιιΠ61ι' ειιιιΙοιιι€ιιγε νοκ; ΕεΙτειΜ.Ιύΐηι·έειέτϋ1 οΠν 6ειΙιοΙι 

, ΒΙ'ϋΙ'8 ιιιιιωτοπ πι; ΜΜΜ» ει ιιιιιι ιιιιιιιεοΚ ΙΙΒΙ11 ι;;ειι Μπατ 
ιιιιΙ: ΒόρειεΙε Ιπ-:ιιιιι. ΚΟ) 

Τάι·εειιέι€Ε ΜΙεροτιοΙ: ιι ε'-ιιόμοΒιιεΙ: ιϋ!ιΙι £εκιιιωΙΙιειι 
ΒϋΙϋιι!ιδιέΜ ιι€16Ι,ιιιιτειι ύ νιΙέιΒΜιιι ΙέιιιιιιιΚ;ιιιιΙεΙιοτε νειΙει 
ι·0ΙοΙ: ιιιοιιικιιιι, Μ” Με ειιι!ιωΙοιι ειιμοι·οι1ΜΙι μιιειτει.ιΙι' 

ΙιεΙιεΙΘΙιειι, ει' ιιέιΙΙιιιΙ, ΜΒ), ιιια,εςο!ιιιέιΙ ροΙ;;έιι·ΙειιΙταϊιΙι ία 
_ιοΜει! όι·ϋι1666εΙιε @κκε-κ νοΙιιιι. ΝέιΙοΕ ιιειιι!1εΙιετεττ πει 
ΙιειειταΙιιι Μια' Βέτεει ,ε ϋεειε Πέπη τιι€86 ιειιιότετειτ μεινω 

"°) Κέι6Μι ιιιιιιιι ιιιιιοιιΙειοεσέΒοι ΕειΙειιοΙι ΠΠ οι ῶειεΙτ-ειιιετἱΜιἱ 
7ΜιιεοΙι' Ιοι·πι6ειοϋ ο.ΙΜπέιεει, ισα!" 68 ειοΜιειαι, 'ε ει' 'Ι'ιιιι;ίι 
ιοΚ6., Μειι€ειιΚ, Μου;ο!ο!ν,ι ΤΜέτσΜ 'ε ΑΜ: ιιιόε νέιΜοι· 
ιι6ροιό ΚϋιϋΜ. Ει ιι€6ΙιΜΜι εθΒοτιιι€' ειστο55Ιιοι ΚϋιοΙ οεδ :ΞΙ 
Ηιετ ῖοἔΙιι!_ῇειΒ Μ, ΜΜΜ Ιοιςνει εισ.ιιιιά Γ6Ηειιιιἱ, ΜΗ νειΙειιιεΙΙν 
τιμ ιιι6ειαΜισ.ιι Η _ιϋΙιε%Μι Μ κι ειιιιοι·ιΚιιι ριιειιιι ειιιι·ιιιι: πιει 
ιι6ρεειτοιιι. 0ο ει, ιιι‹Ιοιιι6ιιν ο' μια Με" πιω νιΙι58οιιιτέιετ ιιειιι 
ειιΙΙισ.ιοι€. ΙΑΝ! ε' Ω!ιι·ΒνΜιιι Μα|2ώπιπ2 νο!. ό; ΗιιιιιΙιο!τ' ιιιιιιι 
ΜΗ; Πεο!ιοτώΙ, βοπνωιππω επι· Γ οι·ί8ίπε άι.: ώπετἰσειἰπε; 
ΑιιιιἱτιϋΙ , Πι!ιοι·)· ο/”Με ιιπιετἰσατι Ιπιίέατισ. - 

. ι 

` 
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Θε τοεππεικ, ,ς ειπα' ιιι€!γ ρπε8τοιιι!έιεί,·ιπε!!γοΒ ι·ωιι1ειε 
τω! ει, τιιτΙειΠειυεέι€οτ ,ε ει·ΚϋΙοεϋΙδ άιιτνα86.8Μ ΚἱΒέτἰΚ οΠγ 
ρ0ΙἔἑιτἰειἰΙτ πέμε!κηιέΙ, ΜΚ ΙιΘΒϋΙ›Ι› εΙνειι1ίιΙΜΒ. 'Α2 Μάι18 
ιιιΜι1εικ υπι€έιπεικ 1:ϋειϋιιΙιετε1τ; ετέιιγ«-ξΙ, νὲτΙιεὶ, «ΑΜΘ 
Ισπσἐἱ ΜΒΜ εει]έιτ ιιιίνεἰ νοΙιει!ε; 6 Φει·ιιιόεισπύροΚ πι! ΒΙΒ 
ἔειΙεπο€ἔὲ!›επ ΜΜΕ Μ. ° 

Α, Βϋ2πιθρΙιει αιττο26 ειπΙ›ετεΙε' ώιτνειεεΞιΒα ροΙΒέιτϊειΞΙτ 
οτειιέι€οΒΒάιι, :και ε8γοι1ϋΙ οιιιιὲὶρειἑιτιιιειιἱΙ:, ιιιἰνεΙ :ιι 
«Ι:ΜΙει1ιοΚ έ8 ειεἔέιιγεΙ‹, Μιπειτι οιιιι6€, Μ" ὶ1ΙγειιοΙε ΜΑΜ 
πειροπΙ«Θιπ Μ” 68 8ειιαειἔ ειιι!›οι·εΙ‹Ι:εΙ ῇϋιιεΗ ότίπιέε!ιο. 

Μιτνε3.πι ειετειιοεὸτΙοιιεεΞἔὶὶκετ Θε €γειι€εε686Κο!, ΠΕΠ· 
ΙγεΙπποΙ: ΜΙιέιιη Ιιοι2έιῇοκ !ιοεοπΙ6Ιδ Βιει·ωιοε6%νεΙ 'ε Μ 
ιαΙιιιέινειΙ εΙ!επΙκε26εε ιιιὶικὶεπιπειρ ειοιιι!›ο ΜΠΕ, ει ειἱνοὶΚ 
Ι›6ιιψ1ιειι·ειἔοτ 'ε 1“ό·ΙεΙιιιοτ ἰε €ειήθειτ, ει!ό.Ιι1ινα!ύε:1€ιι!ί θα 
ΙϋΧς€όεϋ!ί όποτε 6Ιιε8; Β0820ΙΙΙ]8 ,ε ΙεειΙειοεοιιγΙτῇει. Α, 16 
ΙεΙσιοΚ θ) Ι›εΙεϋ ωιεροιμ Μκϋπτεϋ ιπει€εΞιτ ει·ΚϋΙοεεΜειι ή”, 
πιἱιπ :ιγεΙνϋΚϋιι; ἔι›τόιιιΙ›ὲιΚ έε αΙέιωιίοειαΚ ἰε εἔγειετειτιὶιιψ 

ΒιιΜΙ: ἰ8ειεὲιἔεϊτ Ιιϋιιιιγὶ1 ιιιεἔπιιιωτιιἰ τΔρα8ιιαΙἑιεΙ›ὐΙ. 
Α,4ε6ιιιειι αιικνἐιΜ› αι ιικὶ8£οοι·ειτει τειι·τρωέιπγοΚωιιι λ Μπιτ 
εικέιτ!ιοΙ , ἔᾶΖΙΙᾶἔ νἑιτοεοΚΙ›ειπ ιιιἰπ:1°αΙιιΙεοιμ 
ὶ ΑΖ Η” ΜεΙγεΙκεπ ο1Ιγ ΙιειωιΙιιιειε Θε δειειΙαε· ειιψει·ωε 
ωιΙάΙΚοιιιειΕ, Μο" ει' ἔγειιἔὸΚ 68 ειο;.;όπγεΙ: ιιιειἔοΚαψ ει!ειέ 
.οεοπγεεη;ιικ10Ι ιιιἱιιτε,<;γ εΙιιγοωειΈνα έτειΕΚ; πω» ΙεΙνσ5ιι 
εειιιιιιἱ ωοσω ει ειδγεπΙϋεεΘέ νἱεεπἑιὶιγετ6ε6ω , ε€όε2ειι 
1Σύί8θ8Ήθ οεπεΙα 'ει πιει€οΙππ έ: ειιι!›οι·ἱ ιιι€Ι€68:58οπ ειΙι'›Ι εϋ 
Ιγεάιιἱ ΙιειΒγ]8.Κ. ' 4 

Α' 11θΙΥΖθίθΚ, θΙιθΙΙΙΙθ26 νοΙτέ.πειΒ ε ΜΝΗΜΗ!! Ι:ϋνευ 
ΚθΖΙΙΙόΙΙϊα α' πι! ΦΙετΙ›ειι Μπι τειΙΜιιἰ; σ” 1ιπ1ιιεοΙ‹ , ΜΜΜ 
Μπα τιιτΙει€ΙαποΙι 68 ειο86ιιγεΕ, ε€γειει·8ιιιὶπι1 νεΙαιιιοπιηήοπ 
οΒγειιΙϋΚ Θε παΜιιΙοκ ὶε. > 
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Αι ειιι·ύμιιιιΙί ει·ΙιειτοΙιοι· ΕΙει:ιιΙξ-Αιιιει·ΙΙιει' Ιιειιιιειϋ 
ΙϋΙΙΙι-ι ει' €ειιιΙει€εάέ Ι›εοεύτ πω; ιιειιι ΙΙειιιει·τε. 'ε ιιιαι;ειτ 
που ῇ6ΙΘτ ιι·εΞιιιτ, ιιιεΙΙγετ ειιιιΙ ει' ιιοΙεειι·ιειιΙτ ειιιΙ›ει· επτα, 
ι·6εινετΙειιιιοΙ: ιιιιιαπω. 13ο αιει·τ Ιιειιιιε εειιιιιιι ιΙιιι·νιιεέιεοτ 
€ειι·ενειιιιι ιιειιι ΙεΙιειειι; Με ιιιΙ:€ιΙιΙι ιιιειμνιεεΙοτύΙιειι Ιπ 
ι‹ιιιγοε ιιιο;ειοΙιοΙτ πιι·ιόιΙιοιΙέιε ,ε·ιιθιιιι ει·ιετοοι·ειωι πενεπι 
εσ5ι8 ιιτειΙΙιοιΙοττ. 

, Δ' ΙιεΙα-ι' ιιιωειι νειιιΙε8ειετοτϋ , ΙιέιΙιοι·ιΙΙιειιι επι ειιιΙ›ει·Ι 
ειιΙει]ε:Ι.Β, Ιειιιει·τ Ιιειτέιτειιιι ω! ιι·ειιΙιιιειιΙειιι ιιιιΙιιε, ιιιιι€έιτ 
εΙιειιΙιαΙέιειιιιΙτ ίεττε Μ , εεειΙιΙιοΒγ :ιι ιιΙοεμιιιτ , Ι:ιεεινε 
ΙκιιιιγΙιι3Μ αμεα» ι6ι·Βι-ιτειτ, εε8ΙΙΙιεεεε; ,ε ιιιΙειιιΙοιι Και· 
ιεινεΙ κύριε· πετ νοιιι€Ιύ πετειιιεΙτ ι”ιι€ΙγέιιιειΙε. Α, ι·θει ΜΒ 
Ιιιι·οεΙι Ιιόιι€ιτεειεε5ιεοΙιιιειΙ: εοΙιει ιιειιι νοΙτ :ιΙΙαιΙιιιιιΙι οεοιΙεΙΙιιι 
ειιΙέιι·ι1ειΙιΙι Ιιετοι·εέη;οι, ΙιενεΙγεΙιΙι ΙεΙΙιεΙιετ ,ε ιιιιιΙι:ειοειιΙΙΙι 
ΙϋΒε;ετΙειιεε€-ειει·ετεΙετ, ιιιιιιΙ; ιιιἱιιϋΙ£ ΒΙΠΕ!!! άι ιι] νΙΙιι€, 
νατΙοιι ει·ιΙεΙΙιειι τε]τειτοΙι ή. 

Αι ειιι·σικιιειΙι εεεΙιεΙγ Ιιειιγοιιι€ιετ οΙ:οιτιιΙι , ιιιιιΙϋιι 
ΕΙειακ-Αιιιει·ικεί Ρειι·ήιιιι·ει Ι6ρ1οΙ‹. ΜοΒιεΙειιτϋΙε εειιι ειναι» 
οεΙειι€οι, εειιι ΙεΙεΙιιιετ 1ιειιι 8ετΙοειιεττ. Μινε·Ι ιε ιοΙιεττεΙε 

Ή Ι.εΙιειεΙΙ ιεωι ει Ιι·οΙιειεΙιιι6Ι (ιτιοιι‹ϋει ]ς#ει·εοπ εΙιιϋΙι: Νοιω 
επι· Ια. Ϊ/ἰτὅἰπἰε μ. 148.), ιιιιιΙ6ιι ιιειἔγοΙιΙι αὐτὸ! τέιιιιειακιιιιαΙι ως, 
οΙΙγ ϋι·ε;εΙιει., Με ΓιιώεΙκιιι Κει·εειιι ιιιειιοἀ6Ιωτ, πω· ιιιε;;έ·ι·ιιι 
οι·ειέι€ιιΙι' ι·οιιιΙΙιειιΕ εωιιωωι, 'ε ε" (ΙεισιοΙΙιιΙι ει, ΙιεΙΑΙΙιιΙ, ιιιιιιΙ; 
ε' ι·6;;ι ι·6ιιιιιιεΙι, ιιιΙΙιοι· Βοιιιε ει, ἔεΙΙιιεοΙιιὐΙ ριιειΙΙΙΙιιιοΙΙ. Το 
ΜΙΑΝ μ. Ι50. Νἱιιοε ρύΙιΙε Μ., ίιἔγιιιυιιιΙ, Δος), οΙΙειιε6ἔ' Μιμη 
:πάει εεεΙΙ ιιιιΙιιε νειΙειΙιε. 6Ιειοόι·Ι Ιιόιιγϋτε6ιΕ νοΙιιιι. 8ϋι ιιιΙεέιΙυΙι 
ει Ιερε.ειΙο.ΙΙειιοΙτ, Μ” ει' ίο8οΙγ, ίι€γ ειόΙνειιι Ιιει·εεΙο ει' Ιιε.ΙΑΙτ 
ιιιεε;γίιι6_Ιϊ Ιιειοι Μια, ιιιμι·οΙνόιι ,ε Ιιοειοιι€νειι ειοΙαιΙ; ιιιιιι 
ΛειιΕ6ΙεΙιόμοιιι 

Α' ιιιὶΙ; 1εΙΙει·εοιι ιιιοιιιΙ ει ΙιιιΙιιεοΙει·ύΙ, εοΙιιιι ιιγοιιι ει ὅ εισ 
ιιι6Ιγεε 6ι·ιΙοιιι6ιι6Ι, ΙιιιΙϋιι6ε ΙιεΙγιει6ιι6Ι, ,ε ε' ει:ιισ.ιιιιο.Ις, ιιιεΙΙγ 
Με ό”, ΙιετέιτοιοΙΙ ει: ιιοιι€οε _ΙεΙΙειτιόιι6Ι ιομιι. ι 

ι 
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«Μα Ιιεια1ετ ο11°έΙε ειάιυοι·εΙει·οθ ει: πω” Μάσα ΘΙΜ επϋΙ‹ 

8θ8βΪ<Ε ΜΙΜ11, “ΗΜ μιιιαε2 πόΙΙςϋΙ,- ,ε ΜΜΜ ρ5πιοΙτοΙνο η· 
ΒΒγ6Ι›ὶι·€ιιι$, Μια ει, 1188] οιιιΙ›ει:Ι οε:ιΙέιτΙ' τϋΜ›ἰ π:η;]ειΙ, ύ" 
ε, ΜΜΕ ἰε εἔγ @Μι νἰΙ€ιέ Ιότεεύεό:~ΜττέΚ, ,ε ει: Μειι€, 
ιιιἱιπ ει” υιὶπἀοιιεέέτετειιιτϋ]ὲ£, ΜΙϋηΜ'όΙο πενεΙε ιιΙΜΠιιιέιιΙ 
απ. ιειΠετωπκ 82 6;;ΜεΙΙ ω” η_κα28:Ξιςοκι·61 $ιτέιΜ.Ιπι;ι 
ε-:8γειετϋε1: Ά χι1ιΕΙοεορ1ικιωΙε νοΙωιΙσ. ΠΠ 

Βε5ιι·ωοΙΙγ ει·ετΙε1ΜεΙε ΙεΞι£ειε26Ιτ ἱ8 820ΠΜΠ1 ει° πρ, ιιιεΙ1γ 

πω: Μ _ὶοΙΙοιιιέτ τει]ιο1]ιιΚ, πιθ8 ὶε ΚὲωόΒΙ›ο ΜΜΜ ποιο Ιε 
ω, 1ιο€γ_οιπ ε”, ροΙΒάι·Ιει1ΙαιΙψ 'σε ιισ5ιΙέιπα1 1ιιἱιιιὶεπψει: 
εΙϋΙ›Ι›ι·ε ΙιειΙειατ ιμ-έρ εΙϋιτο ΙΘ;γειι 1ΙΙθἔ ο' τιιι·τυπώπγοΚΜπ. 

Η” ΙιοιιιέιΙγοε ΙιειΒγοπιέιιιγ , Με ωειΙγει ειιΙωιι1 μιτ 
τοΙ:° Μάικ οεαρειτειἰπειΚ πο” τόεπιι6Ι εΙτεήει1επτ:ειιτ ιιιοΜ_Μ, 

Μ” Ιιει]ιΙ;Μι ιιΒγαπειεπ πόρει€8εΚ' τει1ιγόιμι :Μ ΜὶεεἱεεἱρὶτϋΙ 
ιιγιι€ο1τει Μ;ϋιίτ ΜΜΜ. Α: ΟΜο' ρεττῇαἱηαΙτΙιοεε2ὰΙ›απ ό8 
ει: ο86ει Ι:ϋιροιιϋ νϋΙΠΒέ8!ιευ, ιιιΜΒ Ν, ΜΜΜ ιιιἱιπῖειιπαρ, 
ειιιϊ›ετἱ Μέι ΑΜΠ ειιιοΙτ ΙιεΙπιοο8ΜΜΕ. Πα ω ειπΙὸΒεΙ: Ιώ 

πέρη; ΙιἰὰωιὶιιειΚ, ω πιοπαϋέιΙκ, ιιι:ηι1 ιιιἰιιἀεἔγΙΒΙ›εη ΙειΙ€ιΙιη 
οιπΒετοεοπ1οΚατ, Μεμπ ο8ΖΙιϋιϋΚε£, ίε€γνετε!κετ ,ε Μυ 
ιΙεπαιειιιϋ εεω·ε2έιιιιοΙωτ, ιιιεΙΙγοΚ 6ι·ο:ΜΙ νωιιιαΙι Μέει1τνε, 
Θε ει' ΜΗ Ι:ι)οΙκ οΙ6α Βιιιω·οιΙεπ ΙοΒΙεΙειτοεεἐιἔοΙὲτα ιιιιιτατιωιΙτ. 

Α, ιιιοεταιιὶ Μάιι80Β εειιιωὶ ·ίεΜΙέιεοε11εω ειιΜ 118111 
τιιιϊωιΙτ πω ἰριιιετεκἔεπ ιπέρπεβ 1ϋττόποτε Π-:ΙϋΈ. Διώ: κ, 
ΜΚ 300 εειτοΜϋ απο, Α11ιετΠαι' Γ6Ιίοι1ειΕοτὲεεΙεοι· 6Ια-:Ιτ, 

*η [.όεά: ΟΙιατΙενοἱκ, Πί.ποι':·ε άι: ἰα Νοισυεἰἰο-Ρταποε;-Ϊ/οχιιὅοσ ἐκ 
όιυ·οπ έα ἰα ΗοΜωη-ΕΔωίπε τ!ε Ζω Ζοπίσίαπε μα· Ι.ερει€ε 
Βιιρτο.Ει; --Πί.ποί:·ε €έπέταίε έα ία Ρ”ι”:·έι”πίε μι· .ΗΜ ΒιιιΜι; 
Πε'ΥΒΙ18.Ζί .ΒσυετἰεχΕὅΙ,ὸΗὡ£οἰτε ώ ία ΟατοΖἰΜ μη· @πω Επω 
εοιι;--Ι:Μ:όϊκ άε Ια Νεω-Γοι·λ: μι· ννειιωω ΜΜΜ ; - Ζωιοπω έκ 
ΙΕ. ΗεοννοΜει· , Τταπαιι·Δίοπ ευ" Με ιιπιω·ίοαπ. ρ|ιί!ο.εορ|ιίυαΙ 
.κοσίε27, Η: νόμο ει' τω Νέα” ]ε;γιέ$οΧφι νἱηςἰιιἱάτόΙ. 
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ειέπω 8θΙΙΙΙΙΙἱ οΙΙγπωτ πειιι ιπιοιι«ΙοτιειΚ, ωεΙΗΜ3Ι απ νειΙαπιτἰ 
εο]τόυπ ω ιιιετΙ:Μ ΙεΙιετιιε. Α' ΙιειΒγιιιιιΔηγοΚ, αεκ ω: 65· 
Μ;" νεειειιιΙϋ Έ ειϋιπεΙεπ ὐῇ:Ξι επϋΙε16 ειιιΙΘΚεἱ, ΜΜΜ π 
Ιάεο88έι8οτ 11θΙΙΙ 1ιγιΒΜπαΙε. ΑΖΠΙΠΒ811, Έιο€γΉΕ πω· πω; 
πω· Ιιο;ιέιπΙτ Ιιεεοιι16 ΙΘιιγεΙ: 6ΙτεΙτ ΙΘ;γε1ι, ειι·ι·0Ι Ι‹6ικειΙιιἱ 
παπι ΙοΙιετ. ΜΠερτ ῇϋττεΙεἔ ΔΗΜ νοΙτ ει·ει1εοϋΜ 8οτειιΚ, 

τϋι·16:ιετϋκθ ΜἱΙτοτ, Θε ιιιἱΚΘρι-:ιι 7882ίΘΚ 812 ΒεπΙσ ιιιο;;· 
ιιιοπάειιιἰ Μπι τιι6Βει. μ] ' 

Βειπάεε ιΙοΙοΒ! ΉιπηαΙι ιι6ρεΚ, ιιιεΙΙγεΙτ οΠγ ιϋΙώΙο 
πεεεπ ο1τϋιιτοΙε ε, ΙϋΙάι·ϋΙ, Μ" πω; 1ιονϋΒιιο!ί ευιΜκοπετε 
ὶε οΙ€ϋτϋΙ1ετεπ: πγεΙνεψ Βἰνεε2ΙεΙ‹; ιΙἱοεϋεὲἔϋΚ ΜΜΜ Ματ 
ε” Μη νἱωιΙιεμιΒ ΜΙΝΙ: Με ιιειιι τιιι1οιιι, νικ-ε σε” 
ε” κ», ιιιοΙ1γ ΙεἔαΙἐιΙ›Ι› ει€,·χ ΜτωιΙιιιοτ πι: Ιιει€γοιτ νύΙωι 
ιμει€ει υτό.π, Μ ]ε1τμ3.ιιεικ ειιιΙ6ΙεεήΙΘ Εεε Ιω απ ειιι!›ει·, ιππι 
ι1ειι ιιιίνεἱ κϋιττ!Ιε€τειττὸεεΙ›Ι› ιιι68 82, ιιιε11γ εειιιιιιΕ8686τ 
Χε πγοιιιοπι νοΙτέιτ ΙεΒΙιἱνεΙ›Ι›επ ι1Ιιι·:Ξιιο1]ει! μ Π 

ΔιιιΜ.ι· επ άΙαιΙιιιιΙ: Μα ι·ομμωπ αιττοιιώπγτ "ΜΜΜ 
Ι›ειηιε2ἱ1Ιϋ£τ πειιιΖοτεέΒ Μετα ΙεΞἔγεπι ω: ιιιιΞες ἱε ἰ8ει;ὲιπ 
ιιιοιια1ιατηΙ, Με), ε” ει' $61ΙειΙειτειωεοι· οινικ ε" Μ” 8ἰ· 
νειαι8οΦ 1κέχιοιετπ. ΒΙίο8ΗΜΙε, Με ΗΘΗ Ι›ἱτιέ.Κ ει:: ει: ΜΜ 
ει›Ι‹ι Α: ειιιΙ›οι· ει' ίϋΙι1ετ σε” ιιιἱνεΙιἑε εΞιΙτιιΙ “Με εει_Μιμϊνει; 
Ε3ειειΕ-Αιιιεςψεί ό; ΜΒΜ ρς-:ι1Ξ8 έ ναιΙέι.ειειΕ7 2Μιμωε3ιιιγάϋύΙ 
@ΜΚ ΒημεικεΙΙιωΙειι εΙϋὶτὸΙετεἱΒ, ιειΠοΗιιΙαπ επειινεκ1εΙ 
ηιεἰ!ε , νὲιΙιεἱΙζ, φέρε ΙειΙάιι ιπε!;; ἱιιΙώψΙ› πιά ει°ὲιιγεἱΚ εΙΚο 
ι·ϋΙΙιετΙειι ι·οιιιΙά.ει·ει ΙαϊτΙιοΖωιτέιΚ Μια. Ε, ιιέρεΙδ τοπι16.εα 
αι παρω κωισαϋιέ , ιιιεΪΙγειι επ ειιτόμαΜΚ μειι·ήαΜιοι 
όττεΙε; εξέτύΙ Ιοέ·ΐν;ι ιιιΒιιζΞ8 ωξοιι, ,ε ει, πω ἰιΙϋηΜιεη εἔ‹Ξ 
826311 νό8Ι›ε 1:ιιοποπτΙ. α” το£ειὶΙ:, ΜΜΜ Με: ει' Βοιω 
νἱεεΙόε οι ίπ] νἱΙεἐιέ ἔειιιὶειἔεἐι€εἱΚϋιὸ ΙιεΙγΙιεικειτο, πιοΙσπει!: 
ιτεειΙ‹κ ΜΜΜ ΙιειεαπεϊΙάεε5ιι επ8οιΙιε πόΜε!ε; ϋΙ‹ π: , ιΪΒΥ 826Ιξ 

ι 

| 

4 7 ή .ιἐ -- 



ι 
ι κ 

 

Η 

νεέιιι , ι:ειιΙι νέιι·ειΚο26Κ νοΙιειΙ‹ι. Ειπα' Κει·εεΙιοΜε- ω .επιτ 
8·ειΙ‹ιιιιΙι02 οΙΙγ κι ειιιεωιωι ΜΜΜ, πώ: ε' ιιι€Ιγ ιιιιγὲιιι, 
ει' Μιεει8ειριιιεκ ε' Μιιιει·ιτΙιετΙέιι νϋΙΠε, ει ει: α-ι€εΞει επι 
ιειιίϋΙι1 ιι" ωιιωι‹ Μ ;ιΙεΙιοι·, ιιιιιιτ ε" 1188] ιιειιιιειιιεΚ 
ιιι68 ιιι·ι-:8 ΙιϋΙοεϋῇε. ι 

Μ: ·ΙιεΙΙο α' ιιοΙἔέιτἰειιιτ ειιιΙιει·εΙιιιεΙ: ιιιει;ρι·6ΙιέιΙιιι ει' 
ιέ1Γ888έ18' ιι] αΙειροκι·ιι ιηιιτόεια-Ξι; Μ νωιω‹ €γεικοι·Ι:ιι!ιιι Με 
Κοιι€ ιιειιι ιειιιετι να” ιιοιιι αΙΙ:ειΙιιιιιιΙιετ6ΚιιαΙι τειττοττ Πιεσ 
ι·ιειω, Μ” ει” νιΙέιειιεΙ: οι” οΙΙγ ιι626_ιέιι€1ιοτ ιιι1_ιειιι:ι!ι, 
ιιιοΙΙγι·ε 61 ει, ιιιι'ιΙιιιαΙι τϋι·τι-ιιιιπε ε! ιιειιι Κόειιιτεττε. - 
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ΜΑ8ΟΒΙΙ( ΡΕΙ ΖΕΤ. 

Γ ΙπάωΙά.ορυπτ Κα· αππαΐο ΐ'ουιτο.π·αρα ασ ατομο! 
αοπεο·όΙοα€αΙσ' ]ϋυεπεΙό]έα·ε πέ.αυε. 

Πεειτιο. ει: ἱηιὶιιΙέιεροκιὶ' ΙειπετόεόπεΚ ε' πέρωΕπόΙ, Ιἑιτεεεό·=ςἰ 
:3116ειιΙι' ‹Ξε !:ϋτνόηε3Ιθ ωεἔότ$ΙιοΙ6εύτο ιι6πο- - ΑππετΙΚ8, που ο€γεΕ 
Μι οι·ει6Β>, ΜΙ ο” πο” πόριιοΙκ Ιπάιι!ίπεροη8]61Μ6€οεοπ 6ειτονειιιιἱ 
ΙοΙιεΕεΕΕ-- ΜΜΜ Ι1ειεοιιΙΙΙυΙΜΒ ε;γιπάε!ιοι ΜΜΜ 820ΙΙ ειπἱ›ετεΙ‹.| ΜΚ 
αη;οΙ-εωει·ΞΙιέιτ πιοΒιι€ροεΕτεΠ6Κ. -: ΜὶΒειι καιεπωωωκ ο;γιιι!ιε$61. - 
ΜἱιιιΙου ει: ύ] νΗι38' ριιτΕ]έιι ωεμο!ερϋΙΕ οιιτ6ρεΜιι·ε εΙΒΜππ-ιιΙιΜ6 
6ειτονι5$εΙ. - νπωυν εγει·ιπεκσεΜεπ.- ω-ΑπΕΙΗΜ- Ει·οάο0.1 ῇ€Ι 
Ιων: ΐΙ]-.4ιι·έΙΙ:ι' εΙεϋ ΙειΜἰιιΜο -- ΙΗομτΒοιόεϋΙο- Ι.οδο!εϋ 1ϋτττέ· 
ιιγεἱΙι - Τὰτεειεέιὲά ειοπϋΜε. - Μ6ιεε' τϋτνόη666Ι ΧϋΙοεϋιιι€Μ 
Εοιιγἱ£ϋ €6ι·νόιΜκϋηγν.- ναΙΗΜ ΒιιιμΙοια - Κ6ι£6τωεὐεἰ £ειοΙ!εω· 
- Βοηε6 εεγοεϋΙ6εο α' "ΑΙΜ Θε εισ.ΙιεΔεέι;' ε;εΙΙοπιι6πεΙο Δ 

_Αι ειιι!›ει ΙΙΙθ85Ζἱἱ[Θ!ἱΙΙ; εΙεϋ ι€νεΙ 1ιοιιιεϊΙγΙ›ειπ τεΙπεΙε 
εΙ, ει' 8γει·ιιιεΙ‹Ι‹οι·'- ϋι·ϋηιεἱ, πι” Ιωειϊ ΜΜΜ. ΜΑΜ; 
Γετ_ϊΒΒοι·α εΙΚειάσαΙΙ:; ΨύΒ'Ι'θ ωε8πγϊΙ:ιειΕ εΙϋιτε ει' νΞ 
Βαριιἱ, Ιιοεγ ϋτΙ›εῖοἔειι1_ῇἑιΙ‹, Έ ΘτἰιιτϋᾶεΘεΙ›ε ῇὅπ ει' ΠΟΣ! 

σ' έ? ν· <== 
Μεοπ16ΜαιΙ. ΒΜζοι· ΚειιΙ_5ϋΙε σε εΙεϋΙ›οιι νἰαιεἔἐιΙπἰ, 'ο πιτ 
Μ8Ζ8ΖωΚ, οΙψοι· ΜριϋιϋΚ Ι›ειιιιε ύτειτ-Ιφτει° νό$ΙεσέΙποΙτ Θε 
οτιἑιιγεἰπιοΙ: οεὶι·ἐιῇε. ¦ - 

132 , Με πειιι οεαΙύιΙσιιι, ὶἔοπ πω” 16νε1%έε. 
Ηἐι€ι·ὰΙ›Ι› 8Ζωί568 νἰεε2ειιιιωιπετοΚ; νὶιεἔἐιΙῇΜοΚ ει' 

έγοτιιιοΙκειιιιάι·απγ]έιπακ Ιωιιῇεω Μπα; πό:26ιοΙτ, Μπιτ νεΙἰ 
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εΙεϋ!ιειι ειι8·ιιι·αιι ει" Μι! πω, _εΙιιιόιόιιεκ ιιιέ8 ΙιοιιιέιΙγοε 
ιιιιιι-ω; τεΙιιιιτει-ΞιεΙι :ιι εΙεϋ ρι-ΞΙι1ειΙιιιι, ιιιειΙγοΙι ε2ειιιει!ιο 
ϋτΙοιιοΙι; 1ιειΙΙΒιιεεέιτοΙι ει: εΙεϋ ειι3::ιιιοΜιτ, ιιιεΙΙγεΙι Ιιειιιιε 
ει' Βοιιι1οΙ:ιι' Μπι "ΜΜΜ ΙεΙΙ:ϋΙΙιΚ; Ι:ιεθιήιιτεΙ: ιι€γειειιι· 

πιει θΙΒϋ Ιιιιιτ16εειτ, ιιιεΙΙγεΙιειι Μ: Μ!! οειιιιε: Θε σεως Μι· 
Μι· ι“ο;ιέιωΙι έιτΙ:Ξιιιιι, Ιιιιιιιιιιιι _ιϋιιοικ ει: οΙϋΜΙετε!ι, ποιώ 
εο!ι άι επιιινειΙειιιιεΙι, ιιιοΙΙγειι ιέΙειώιι ιιι·ειΙ!ιοιΙιιιιΙι. Αι ειπ 
Ιιει·, @γ ειι01νάιι, εέθειειι οκ "κι ιιϋΙοεϋιέιιεΙι ιι6Ιγέιι 
ΜΜΕ. Ν 

Νιιιιιι 1ιιιιιοιι16 ιϋιιεΞιιιιι ει” ιιειιιΖεωκιι6Ι ιε.- Α, ιι6ιιεΙιι-ιιι 
ΜΜΕ· ιιιοι;ότιι!ι :ιι Ο επιι·ιιιιιιέιειιιι. Α' ΙιότιιΙιιι€ιιγειι, 

ιιιεΙΙγεΙ‹ι επϋΙοιόεϋΙαπ Κιεει·ιεΞΚ 'ε ΙιιΕοιΙΘεϋΙιετ εΙϋεε€ικειτόΚ, 
Ιιι-ιίοΙγέιεεειΙ νειιιιιιιΙι θἔθ8Ζ _ιϋνειιτ16 ιιιιΙγειιοΚι·ει. 

.ΙΜ 1εΙιετϋ νοΙιιει ει° τέιτεια8ει€οιι' ε1ειιι€18 ι“ϋ1ιιιειιιιιιιιΙ.ι 
επι νιιιε8ειΙιιιιιιΙι ιϋιι€ιιειοιΙι' 8186 ειιιΙΘΚοιτ; ε-5μειι ιιοιιι Κιόι· 

Ιειιι, Μ" ειιοΜιιιιι ίεΙαιΙέιΙΙιιιιιι6Κ οΙεϋιοΙιεΞιτ Μ εΙϋιιι-51ο 
ιεΙιιιεΙ‹, ειιοΙιέιεοκιιειΚ, ιιτειΙΙιο‹Ιύ ιιιιΙιιΙειτοκιιεικ, ε26νειΙ 
ιιιιιιι1ειιιιε1ι, ιιιι :ιι ιι€γιιενειειτ ιιειιιιιιιι ιεΙΙειιιοτ τεειΙ; 
ειιοΙιΜΙ ιιιεειιιιιΒγειι·:3ιιΙιειιιι6Κ ει' ειοΙιέι.εοΒιιτ, ιιιεΙΙγεΙι ιιιιι 
:ιι ιιτειΙΙιοι16 ει·1:ϋΙοεϋΙιΙιεΙ ε11ειιΙιειιιι ΙέιιιιιιιιιιΙε; ιν τϋι·νό· 
ιιγειιι-ιτ, ιιιεΙΙγεΙι ειι εΙιειιιει·ι ε1νε!εια:Ι εΙΙειιι6ιΙιειι 6.ΙΙιιιιιιΙι; 
που εΒγΙιε ιιοιιι Γιι88ϋ νὲΙειιιΘιιγεΒετ, ιιιεΙΙγοΙι ιι' ιέιτειι 

8έι€Ιιειιι κι οι: ιιιιιτΜΙιο2ιιειΙι, ιιιιιιι ε" ι·68ι 6ιιϋΙει, Μιτο 
ιιιιέιιι ιιι€1ιο1 ιιι€8· σεϋιιεϋ,ι16 ιιιέιτ εειιιιιιιι: ϋεέιε ιιι-ιιιι ιο;;Ι:ιιΙ6 
επιιΒιιι1ο2ο1τ Μιιοιιιιιιει!ιοΙι. ί” ιιιο€ Τιιι·ιιύ!ι ίε_ιτειιι ιιοι·εεΞιτ 
!ιιιοιιγοει ιιόιιεΙιιιοΚ, ιιιεΙΙγεΙιετ ιιέιιιι τιιΙιοιι ει·ϋ ει" πιει· 
@Κιόι εειιι τιιι1ειιο1τ 0261 Μό ι·ειειιιΙ. Βι-ι ωιειε νιιεΒιέιΙειιι·ει 
οΕΙιοι·ηι; αι ιιιιιιτοκ ΙιιέιιιγιοιιιιΙι; $ε_ιτει.;ειϋ ΜεΙΙειιιϋΙι ει” ιιό 
ιιοΙιιιεΙι ι:ειιΙι ει' νέιιειέ%εΙ _ιϋιι ιιιοι;; Έ ιιιιιι6ιι ν6ετε ειιιϋ10ιο 
μα νιεειιιιι6ιιιι ΜΙοε6ιιιΙιι·ο, ει: Μό ει:: ιιιιιι· σ.ΙιΙιοι· ΜΜΜ 
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Ι›οτΙτοιω,`ει” ιυιΜΜιιΜι€ θ8 ΚενέΙγειέ€ ιιιοεό!ώο ΙιιιτκοΙω, 
ιιιεΙΙγοΚ ιίιϋεϋπ επ ΪΒΒΖΒἀΒ οΙτεῇιε2εΙ1. _ 

Αιιιει·ΙΙωι οἔγωϋΙ :που ωττοω:Ξιιιγ, ΜΙ ει' τέιι·εειεέη.>;, 
1οτιιι68ιε1ἰ ό8 ωεπάοε ίο]Ι6ιΙόέω ειειιιιιιοΙ Ι:Ιεσέτιιϊ ΙεΙιετεα, 
68 ΜΙ ει' ΙιείοΙγέιΜ, ιιιοΙΙγετ κι ἰιιιΙιιΜιεροιιτ ει' εωτιποοΙτ' 
)ϋνεπάϋ]όι·ε €γει!τοι·οΙ , ιιιε8!ιατέιτο:Ιιειπ!. 

ΑΚΒοι·, ΜΜΜ πι: ειιτύραἰ Μ:ροκ αι Μ νΙΙέι8' ραπ 
]Μι·ει ειέιΙΙιειΚ, ιιειιιιοιἱ ῇεΙΙειιιϋΪ‹' νοηέιεειΙ Μάι· _ΜΙοτιιιεπ 
ιιιεἔὰΙΙπροιὶν:1 νοΙταΙ:; ιιιἱηὰεἔγἰΙε ιιιε8ΚἱὶΙϋπΒϋιτε1ϋ :Μπά 
πικοτ νὶεεΙτ; Θε ιιιἱνεΙ ει' ροΙεἐιτἱεοὰάε' ειιιιει'Ιεχ›οεϋ_ἰὸϊ, ωεΙ!γ 
εμε οιιι!›ετεΙ‹ετ 6η ωεΒοΙ‹' νΙιεἔέιΙεΞιεὰι·ει "πω, "ω εΙ6ι·τέ:Κ, 
νέΙεμιιύιιγεὶΚ”, οι·ΒϋΙοεοΙΚ' ό8 τϋτνόηγε1Η Μ ι·ει]ιοΙ:Μ.ι 
Ιι88γτέιΚ ι·εσΞιιιΙτ. Α' ΧΥ-ι1Πε ΜΜΜ, ειιι!›ει·οὶ: “πω Μ), Μ! 
ἱειιιοτῇϋΙ:, Μπιτ π' ιιπιπι!«επ. Ε' ΜΜΜ Αιιιει·ἰΙ‹α Παω. Μηχ 
Ι›επ ιιιεἔιπιιτατῇει ιπ:ΜηΚ, ΙΙΙ” πι εΙϋΙ›Ι›ἰὶ‹1ϋε2ειΙ‹οΙ‹” 1ιιιΙει1· 
Μιιιεό.€α να” νειάεέι€ει εΙΙοάο1τπειιιώηΙι εΙϋΙ. 

Α' ιιιειἱ ειιιΙ›ετεΙ‹, >εΙΘέ ΜΜΜ Ιένεπ :ιι ωιιετἱΙωἱ ω· 
εαεὰΒοΙ:° εΙεριιΙάεέιηαΚ ΚοτέιΙιο2, Μ” ειππειΙε εΙοωοἰτ τῶι 
Ιετεεεπ Εειπει·Ιιεε86Κ, - ,ε εΙΘ,=; ιεΞνοΙ Με, !ιοπέγ ω, »ή 
ε' εείτέιΜ6Ι ε2.ά.τιιιαιοττ, Μάτ ωε=έΗόΙΙιο886Κ - ίιΒγ τει 
ειὶΙ‹, ει' νόμι-:116Ι οΙΙγ Μι·Ι›ει ΙιεΙγε:.νε-51ι, Μ” αι επιΙ›οπ 
1ϋτπέι1εκεΚΒοπ εΙεἱΙο16Ι ιιιεεεΖεΙ›Ι› 1:έιιΙιεΙυειΙξ. ΒΙϋΜΜΕ ει' 
ἔοιιιΙνΙεεΙΘε εμ εεϋνόωεκετ εγιϋωιτ, ιιιεΙΙγ ιισἐΙΜὶΙ ειρΜπΚ 
8:ϋκϋ1κϋατεΚ, ,ε ιιιο€ειι€επΙιε κϋΙϋιιΙ›ϋ2τετηϋιικ α°_πειιιιετεΙ:' 
εοι·εεΞιωιη πι” θ18ϋ οΙαοΙαιι, ιιπ:ΙΙγε!τετ ΜΜΜ π' ιιιι1ΙτιιΜτ 
Ιιοιιι6ιΙγει εΙτεῇτε€τ ΗΜ. 

ΜΜΜ ΑιιιετἱΚεί τϋι·τέιιοτότ ΙὶΒγεΙωιιωοΙ νϋιεΒά!νέιπ, 
ροΙἱϋοειἱ 'ε τέιτοειεεϊ8€ έΔΙΙειροϋέιτ €οιιιΙοε εΖεωἱἱΒγτε νεω 
εεϋ!ε , ιιιειΒιιιιΜιτ ιιι6Ιγειι Β1θΒ'8Υ626άνθ 6ι·οπϋΙε πω” Ιμπ 
εέι; ΚΛΙΠ; Μ” πωπω οΙ1γ ν6Ιεπ16ηγ, Μ;; ειιοΜιε, Μ;; 
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ι8$ι·νώπγ , 'ει ωουιΙΙιωπέιιιι, οΠγ οεεήισΣυγ , ιιιεΙΙγετ ω ΜΜ 
Ιἐιερ‹›πτΜ›Ι Ιεϋπιιγοπ ιπε·ε :το ΙεΙιειπε ιιιεἔ?πτξιιπἱ. ΜΚ @ει 
ε' Ιιϋπγνοτ οΙνεωιιιι1]έιΚ, ῇεΙεπ Γε_ἰ2ειΙ›ειι ιιιἱιπ1 Μπακ οεἱτέι· 
ῇὲιτ, ιτιἱπεΚ κεεωκωπ ΜΗ, ,ε ιιιαΜ ει: ε;;έε2 πιιιιιιΜίωΙτ 
ΜΜΜ: ΙΙΙΒέ' @νικ “παπι ° Δ 

Αποπ ΜνάηιΙοτΙ6Κ, κα ΚἰὶΙϋπ-Ι›ϋ26 ἱἀϋειειΚοΚΜπ αι 
ωιιοι·ΙΚ:Μ ΒἔγεεὶὶΙετιϋΙ Μα "κι ω: Π5Ισ1ετ εΙΓο8·ΙειΙπί36ττοκ, 
ε;γιπέιειύΙ ΜΚ τεΚὶπτετεΒΙ›ευ ΜὶΙϋπΙ›ϋ2τεΙ‹; ο26ϋοΙκ πειιι ε” 
νοΙΙ , Β ωειΒοΚειτ πάει ινα-Ἡ ιιιέιε εΙνε!‹ ειετἰιι!; ἰἔαη;ει£€ἑιΙτ. 
· νοιωκ ωἱιιἀειιὲιΙιειΙν`ε:οιι επιιΙιετοΙππεΚ οΒγιπέιεεειΙ Μ· 

ιδε νοπεϊεαὶκ, ,ε ιιιε1€ι›Ι‹ειτ ιιιἰπτἰιιγἐιῇειι ΙιειεοιίΙύ ΙιεΙγεεϋ›σ-ειι 
Ιωιιιἱ όϊειτέΚ. · 

ιιιοΙ!γ επ εωιωι·ωωι εΒγεεΙτΙιειἱ. ΜΜι1ειι ΒἱνὰιιιΙοι·ΙὐΙ: εποπ 
οἔγ :η·εΙνετ !›εειιἔεΙεἑΙε; νειΙωπευιηήεπ “οπο” ιιὸι›'°ἔγετ 
ιιιεκεἱ νοΙωΙε. 0Πγ θΙ'8ΖέΙ.8ΜΙΠ 8ΖἱἱΙθίΨὲΠ, ιιιεΙΙγετ επωάοΙτ 
Με ει' ρεἰιττοΙ‹° Μϋ26ΘεοΜπγι νεται, -α-Ξε !ιοΙ ει' ίοΙεΚειετεΚ 
εἔγιιιὸ.ε ιιώιι Ιεωγ€εΙεπιἐΚ νοΙταΙ‹ ιιια8οΜιτ ει' τϋτνόηεΙτ' 
νόσε1ωε Μέι. ΜΜ: -ροΙΜωιΞ ηενεΙιετ6εϋΚ ε' ειΙἔοτι3 Μπο 
ΜΜιπ Μπιτ νόΒΙιο2; ,ε πιέιΙ0Ι: ε' ῇοΒοΙιιιαΙκ ΜΒΜ ἰεΜέι·σπΘΕ, 
αι Ἐπὶ ειεΙ›ειΙεάΒιιειΚ πω εΙνεἱτ ΙεΙιε£οττ ταρειειταΙιιἰ, 
"Με ει: ειιτήρειἱ ιιέρεΙδ ιιειἔγοΙ›Ι› ·ὶ·ΘειὲὶιόΙ./ Αι οΙεϋ ΜΒΜ 
ΙϋΖώ8θΚ, ἱτἰεῇεΗοτ, ει, Ιτϋιεὸ8ἱ Ιαοτιιιτ5ιπγ, οι ε' επιΜιιΙ Ιη 
ιόιε€εΙε' τετιιι6Ιζειιγ 05ΐ1°ά]8-, Μάι· ιπέΙγ εςγϋΙιει·ετ "επ νοΙΙ 
ει: ΜΒΜ 82οΜεοΒΙ»ειπ, ,ο νεΙε εη;γϋττ ει° ιι€ρίεΙεύξ Ιιἰτέἶιἔει 
παει πιάτα, ΤιιιΙοτοΙδ ωοιιειτοΙιΜέιη:Με Κο!›εΙόΙ›ο Β Ι›οϊὸι· 
Μια-Μ; ` 

Π Α' ιιγο!ν” Κὶ5τε!ὲ!τε Μάη ει” Ιε;ει·ϋεΙ› Θε Ιεἔτεττ0εΙ›, 

` _ Α' ναΙΙτιϊεΙ›εΙἰ νἱ!Ιοηἔὰ8οΙε, ιιιείΙγοκ ει' Ιερι·οε.Ζιμ-$η Ν 
Μεοτ ΜΜ.Ιε, ε!ιΙεω· νι›ΙωιΙι ΙΘἔΙιαΒγοΙ›Ι› τΙἰνειιῇοΙψαιι. Αιι€Πει 
πιέιιιἱ άϋΙιόεεό%εΙ τοΙιειιιτ οι ίι_Μ5ενθηκε. Μικὐἱιιεικ με! 

Ή 
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Ιειιιο , ιιιεΙΙγ ιιιἰπαἰἔ ΒοιαοΙγ ό8 ιαεΒΓοαΜύ «Μ, ειἱἔοτι'ινα 
'ε οΙ:οαΙτοι16να ΙΜ. Α” ταιιιιΙαει παπι εΙιιιεΙ›εΙἰ ΙιατοιοΚ και: 

ἱι_;‹επ ΜΜΜ Καροπ; α: έεαπεΙ: ια6Ιγω›Ι› ιαἱνεΙϋαιἑε ριτσα. 
ΜἰΒ· α2 οιιιΙ›οι·‹-:Ι: αΓναΙΙαετύΙ ΙιεειαΙΒοττοκ, αα αΙαττ ΗΜΙ 
εεεΠε τἰε2ταΙ›!›αΙ‹Ι‹α ΙεττεΙε. ΜἱαιΙΝεαεα έιταΙαποε νοααεαὶ α' 
αειαιεωεΙε τϋΙΜέ Ιτὲνὸε!›κ-ἐ ϊεΙταΙαΙια11αΙ‹ Ε120Π ΠαϊααΙε Μπα 

ιατ]αΙ›αιι, Με τη ῇϋνειιεΙ6Φ Κοτοεπἱ α: οοεαατιι1εύ ραπ 
ῇαἰτα ιαεπι€εΙτ. Ι 

_ ΒἔγὸΙ›ἱι·αιπ, ε” θεαι·ενι€τεΙ, ιιιεΙΙγτε ΒΘΒϋΙ›Ι› αΙΙ‹αΙ 
ιιιιιηΙ‹ Με: νἱεεΖαΙ6;·ιιἱ, ταὶοΙ‹ ΗΜ: αωιιοεαΙε α: αα$οΙοαι·α, 
)ιααεια α' $ταποαἱαΚτα,° εραιηφΙοΙετα Θα ιιιἱαιΙειι ειιτ6ραὶαΚτα, 
ΜΚ αι Μ νἱΙαέ Ι›αι·1ῇαἰα εεγιααε Μαη αιε81εΙειιειΙτεΚ. Μἰα· 
Μα εατύραἱ Μ ἔγατιιιατοΚΙ›εια ιαεΒνοΙτ, Ιια ποια Ιιϊίο]Ιόεε 
πι, ΙεἔαΙέιΙ›Ι› οεἱταῇα α” Μπα αεὶαοοτατἱαααΙκ. ΚΜ Με εαϋΙω 
νοΙτ που ω·εαωεω. ΕΞΙ 1εΙιετ πιοιπὶααἱ, Μ" αεαϋαΜια 
α' ΜναΜοτΙι3Μακ , ααγαΙιοαιιΚΙ›ω οΙκϋΙτϋατὶὶΙιΙεοι· αι εμ· 
αιαε τοιεια εΙεὅΙ›Ι›ε6ἔι·ϋΙ ΙεἔΚἱαεΙ›Ι› εεαιιιι€36Ι: εωιι ναΙα. Α' 
Ι›οΙιΙοΒοΙ‹ 'ε ΙιαταΙιαααοκ :και ἱΒοα ειαιΜΜΙε αιααοΙ:α1; Δ αλ 
εαο86ιψαβ€ ρι-:ΜΒ, ναΙαιιιἱατ α' εαει·εαοεύιΙοααό; Ιοἔῇ0Ι›Β 
ΙΜΦοαΠέΚοΕ, 1αεΙΙγεΚε£ ειιιΙ›ει·εΙ‹αόΙ αα εἔγεαΙϋεόἔτε Μεινε 
ἰετπιει·ἰὶαΚ. Με:8ιϋι·τόατ α2οαΙ›αι1, Μη” :Μια Μ” ιιταΚ Η. 
αΙιαεατοΙε ·Ααιοι·ὶ!εαΙ›α, ροΙΠἱοαἱ να" ναΙΙαεἰ ν3ειαΙγοΙι° Ιώ 
νειΙφιόεὸΙ›εα. ΒαεΒ Μ: 1ϋτνόαγαΙζετ ΙιοπαΚ, α' ταα8Ι›εΙἱ 
ίεΙεϋΙ›Ι›ε€8° ιιιεΒαΙαιιΜιεατα; ασ οεακΙιαιιιατ όειτονοττό!τ, 
Μ” αι αιιιατὶΚαἱ ααα αιαΙῇα!›αιι νκειαιαεαΙτ ιαα;ατ0% Μακ 
«και ΙϋΙτΙεευτὶ ατῇε1οΩι·αΙἰα£. Αιιααακ, Μ” ο' ειἰΙαῇ ΙϋΙιΙ' 
:αεἔεαεΙἰΜιὲεὲτε εωαιιιἰ ΠΕΠΗ οΙΙγ ειἱὶΙζεύἔεε , Ματ :παμ 
πω: α' Ι›ὶι·€οΙ‹οεααΙ: αΙΙααιΙύ 'ε ΙιαεποπηαΙ εα!;γΙ:εΚϋκϋττ Ιρακ 
Β0ιΠιαα. · Η Μένω Μ82Πνε α' ΕΙΠΩ, @Η ΙαμαειταΪτα1‹›1ι, 
Μ;" απαα!ε ]ϋνοι!εΙωοϊ :και εΙυεαεαιΙϋΙα "και Ξε Μ:τΙϋτ Ια 
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ε8γειετι·ε ιιιε88ειιιΙειΒΙΕαιιι. °Α' ΜΙΑ τεΙιεΕι ιετπιόεπετεεωι 
ειρι·ι3 Ι›Ιι·ιοΙ‹οΙ‹ι·ει αετει!ιοΙτειώιτ, ιιικ-ιΙΙγεΙιει ει° ιιιΙειι1οιιοε Μ· 
ιιιει€ει ιιιἱνεΙτ. Μέι: φώς επ ειτἱειοοι·ειιἱε ει' ΙϋΙοϋιι.ΙιειιΙϋ 
ΜΚ , ειΙιοι τει€ειειΙεοτΙΙΙα ”ιεειξοιι ιειιιιειειΖΕοαΙΙε; πιοιιι οειιιιέιιι 
ει' ΙεινειΙιεει€οΙε ειΙειχιΙΙῇειΙ‹ ειιιιιιε;; ιιιέιιι ει° ειϋΙειώε ειΙΙιοιῇει 
ω, Ιιειιιοιιι ειι ϋκϋΙιϋε ΙϋΙιΙοειιι·ι τιιΙει_ιτΙοιι. ΜιιτειιΙιειτ νειΙει-_ 
ιιιεΙΙγ πωπω ω” 8:ιιιΙει€εει€οΙκειτ 68 πειι,ιγ ε2ε86ηγεεε€εΙιει: 
Λο Ιιει ά 882ΙΙ888έι80Κ ω» τσιιιιιι·ιοιιιει έιΙ16Ι:, ΙειεειιιιΙ: 
Μι· ΙιεΙιεΙθΙιφι εειιιΜ;οΚειι- Θε ειε€όιιγὡει, ι€ειιέιιι επω 
νειιι, ιιι·ΙετοοτειιΙε. Με; εΙιιοε οιτειιι. ε Ι 
· Ι ΜιιιιΙειι ειιη;οΙ Βγειι·ιιιειιοΚ τεΙιειτ,ειΙΙΙειέεΙΙΙεΚοι, ε8γϋτι 
ο” ιιειΒγ εεειΙειεΙ' Ιαιιι6ι ιιιιι1ειιι€ιΙ:. Κειι1ειι6Ι 1'ο8ιτει ιιειΙει 
ιιιειιυγιειι ειπε· ΙειτειρειειΙι ι·οιιιΙεΙιεινε Ιοιιιιι, Μ" ωεω 
ΜΜΜ: ει, Ι:ί1°ειΙετΙ· ε2ειΙιειαεεη;οι, 110111 ιι€γειιι ειιιχει-ΙιοιιιιΙί 
ειι·Μοοι·ειΙει εεειΙιειιΙεει€ειτ,Ιιειιιειιιειιιιει, ροΙΒειι·Ι 68 εΙειιιο0τει€ει 
8ιειΙιειι186.Βοι, ιιιεΙΙγιιεΙα ιϋΙπόΙειειε ιιέΙιΙειιιγειι ει' νΙΙειέ 16: 
Μέιιι-ιιι-ι ιιιθε @κι ιιιιιΙειαει. Δ 

Με ειιειΙειιιοε ειτοιεΖΙιιΙιειι ει2οιιΙιειι ἱἔοιι ει·ϋει ειι·τιγόΙι 
ΙΜοΙτ ιειΙειΙΙκοιτειΙι, ιιιεΙΙγεκει ΜιιιιιτειωιιυΙ: ε2ΙΙΙ:εύει. 

Α2 ειυΒο1-ειιιιοτίκειι Μ" οεειΙειιΙΙιειι Με ΠΙ ειιήειιΙ6Ι:οΙ: 
ΒϋΙϋηΙιδιτοτΙιετιιΙ πιο8, ιιιεΙΙγεΙ: ιιιειι :ιειρι€ ει ΜΙΝΙ πενε 
ΒειΙιεΙτ , Μ” εἔγιιιειεεεΙ νεΒόεεειι. ϋεειοΙ(ενοι·ειΙιεΙκ νοΙιιει; 
εἔγΙΙε νειιι @Ιου , ει, ιιι:ιειΙε 6]ειειΙιοιι. Ι 

ΥΙι·€ΙηΙει τομάτα Ι‹εΙιΙ6Ι›ε ει: εΙεϋ ειιιιοι·ΙΙιε.Ι 8ϋειι·ιιιειτοι. 
Α' ΜνειιιιΙοτΙ6Κ Με 1607-Ιιειι ὸτΚοι€εΙ‹. Βιιτύρει ε: Μέι 

ιειΙΙιεπ πω; Μεση εΙ νοΙτ ΓοΒιιΙνει ποπ εειιιι6τϋΙ, Μ” ει 
ιιέρεΙ;' ΒιιιιΙει€εεΙΒειτ ειέ ειτειιιγ- ό8 ε:ϋεωιειιη·ειΙ: τε82Ηκ; 
€γειειοε ε” εειιιιε , ιιιεΙΙγ ει, ιιιιι€οΙεειτ ειιιιιειΙ: έιτειιΙοτι 
ειιτύρειΙ ιι_ειιιιετεΙ‹ει ]οΙιΙιειιι εΙεεε86ιιγΙιο1τε, 'ε Αιιιει·ΙΙ‹ει 
Ιιει.ιι ιϋΙιΙι ειιιΙιοιει εΙιιιι82ΙΙιοιι, ιιιιιιι ει' ΙιειΙιοτιι 65 ιιιιιιιΙειι 

ϊ 

Ι. ' 
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το” ιϋι·νεπχεκ εἔγὶΞιτ. Αιει·τ ἱε “Με , ΜΚ νἱτἔἱιιἱεϋ›ει ΜΗ 
ιΙε1τεΙ:, ω·ειιη·Βετεε6Κ νοΙ;Με 1), με” 'ε Ι›εοεϋΙετ πεΙΜὶΙ 
ΗΜ ειιι!›ει·εΙω ΜΜιεΙ‹ πγιι€ταΙειιι, ΙιέιΙιοτ86 εεεΙΙειιιε ιιιε8 
ιενετω ει° εγειτιιι:ιτοτ εεεεεειιι6 Ικοτἐι!›ειπ °ε εΙϋπιεπετεΙεϋ 
ΜεοπγαιΙωιοκκέι τετιε 2). Α21ΙίδΠΙ ΜΜΜ: ει° Κει- εε €6ΙιΙω 
νεεεΙτ; ῇοΜ› ει·ΚϋΙεεΙΙ °ε εΖεΙΙτΙεΜ› πι; , ι1ε ιιιεΙΙγ ει: ΗΠἔΟΪ· 
ετεπάε;ϊ. :ΜΜΜ οεπά!γοΚοιι παω εειιιιιιἰνεΙ ΠΙΝ! ιιειιι ΜΗ 
ειιιεΙΙπειΙν`ε δ). 8ειιιιιιὶ πειιιεε 8οιπ1οΙειτ, εειιιιιιΙ ειεΙΙεπιΙ 
εσωὶ›ἰπειιὶο ει ά] ἱπΩειειεΙ8 αΙερΜιεΜέι! νειετϋΙ πειιι που 
εέιΙ1. ΑΙὶ8 Ιιο:Μοα Ιεπτε ει° "Μπιτ, πιά: ει° ταΙιειοΙεει 
ΜΒΜ Ι›ε!ε νΜεΙκ Π; εε εΒ·γ οΙΙγ ῖϋΒειιῇἐιτὐ Ι:ϋτϋΙωεπγ νοΙτ, 
ιιιεΙ1γιιεκ επϋι·ιιγϋ Ι›εϊοΙγε5.ετ ΚεΙΙεα εγαΚοι·οΙιιὶ εεε” αεωεκ 
1εΙΙειιιετε , τϋι·νεπγεϊι·ε εε 3ϋνεπε16]ει·ε. ' 

') Α: .4ιιἔοΙοτειἐἔ€ὁΙ Ι609-Βειι ΜΜΕ; ΜΜΜ .πιιῦωἰἐ&ἰευέἰ, «Μαι» 
ιάι·ιι46Κο!ι πω: ω ἱε ωε;εβαιι Γσ<.έΙεΙΙ:α, !ιο;γ π' ΒγΒτιιπιΙΒεΙἱεΒ 
:η απ” εε ειἱὶεΙΕ-Βὐτη·€ιΙ‹' ῇϋνε‹ΙεΙτιιειιεΚ ε" ΜΙΝΙ ι-ωει ει' Ιω 
τοιι:3.ΜιΚ Πιεεεε!ι. Ι.ό.86 Πε είε Ψασ|ιίιιΒιοπ, ΜετεεΙιεΙ$ύΙ., το!. 
Ι, μ. Ι8-66. 

") Νεα” ι·6ειε πι ω €γκτωειΕοεοΒιιαΚ, ιιιοιιώιι 8πιἰ:|ι (ΠΕ.ποι·)| ο/ 
?)ϋ·έι”πι'α) ειιωι ΜΜΜ μει]Κοε ΜαΜι61, ΜΒΝΕ ειἰἱΙεἱΚ, Με), ει' 
€γο.Ιίπε.2οε εοτε€6Ι ιιιε;ιιιεκπεεπε!κ, Ιιει]6Κι·ει ειάΙΙΙτοΜεΙ:; νεπι εεε 
Ιε‹!εΙ‹, εεει!ύτε ΒιικοιτιιΙ‹, κοι·Ιιε!γ 'ε ω”, επεΙε, Ιιι1ώΜι ει, Με 
ρε!ι” Ιοειιοεπτέιεει·σ. 'ε. τοιι16Μιι·ει πιἱιιΕεεω έγετερΗ6εότε "με επι 
ΒετεΙι., €ε“6Κ ει, ιιιίιεἱΙ: «πω. ΩετΜΜ. νειετ6Κ οι ΗΙγ εευι·ιω.τ 
ΜΜΜ Ιτίεεεροπ,ςόεοΜ:α 'ε ἔοιιοειεἐἔοΙὡε Κϋιιιιγειι ΒενἱΙιεΕιεΚ. 
1.684 νὶι-ἔωὶω τϋτΜπειειε ιιεινε ει' Κϋνε€κειϋ ιιιιιιιΚ:Μπω;: ΙΙ2.ποσ 
0/ 7”ύ·8ίπία [τοπ Με /ϊι·.ε: σε::ίετπεπω έπ Με _γεατ 1624, όγ 
8π1Μι; - Ηἰω:οτ_γ 0/ Π'ι·8έπία, ό] Π/ΙΙΙίαπι δπι1ΗΠ1; -Η.πω;γ ο] 
ῇτὅἰπἰκι [τσιπ Με ειυ·ίίε.εΔ Ρει·ίοεί, 6)· Βενει·Ιεγ, Ιτιιιιο;Μι·α Γοτ 
ΜΩνει Ι807-Βειι. _ 

Π @τα ΚεεϋΜ› ΜΜΜ, Μ” Μιοπγοε “Μπι ·,;ειι!ιι; ειι;;οΙ πω” 
ε !ιοεοΚ ἱε τιιεμε!ερϋΙιεΚ ει' εγειτωο.ΕΙικιι. 
') Α' ι·ειΙιειοΙεμ.εύε· Ι620-Ιπω νΜε2ε12 Με ε” ΙιοΙΙειιιιΙἰ Ιιει]ό ΗΜ, 

ιιιε1η ?Ο ειετεεεειιι "ΜΜΜ Μετα: Ιοημιιιι' ρεττῇεἱκε. 
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· Α;"Μ.'1820ι€88δ.€, Μωμ~επω;ιτ »παμπ "κέωικα;ιακ, 
“πωπω τσειἰ Η, πιιιιι·Ιτέιτ; Ι›ενἰοπ-Δ-ει?#τάι·εασ€ιε9›8'ᾶ?ν°Ι1φ-ῇε 
ε68ετ °ε νεΙε δ!) τιιααΠπιπεό8οτ , ΧονόΙγεύεο2, Έ Β26Βόπη·εύμτ 
Θε ίόπη·ϋιόα€. ΒΙετϋϋε·πΙ1Μιπ Θε2°ΔΙεΒοὡ6ἔεΙΜ-ΔεΙΩΙΙα1ῇα Μ. 
ειιιΙπ-:τΕ ιιιαπΒέιεεέ18οΙ:. Α, τεΙκ:2οΙ€αεάΒ° ΒοΕΜ·βεα, σ€γυό 
νετνε 82 ειιιἔοΙ ἱεΙἱειιιιιιεΙ, ΙΙι€·:€ΙΠΒ8"ΠΠ'δΖ28 ιΙ6Ιπε!τ ετΕϋΙ:;ΜΙ 
38 τέιτωεόι€Ι ΜΪειροῇέιτ. _ Α μ· ·°¦'Μ=Ϊ :Ϊ Π 
.··ι Πἔγειιιειειι ε.ιι€οΙ άΙειμιιἱπειεττω θ]8%1ΚΦΠ ε86επωι 
εΙΙειιΚεεϋ έιι·ιηέΚΙειτοΚ τωσιιιεκ.°· 8ιειΦ›αεΙ ΙεΠειΠ-ιτ ιϋ6ιιιεΙΝ 
κώειΙετεΒΙ›ε ει·οειΚεάι:ειιι. · -· `° · Μ ·· Ψ'- Ξ··' ^ε'ἱ'·· · Η 

Δ: Θῇειεψὶ σ.ιι€οΙ εμιι·ιιιειιοΧΜιιι,- πιο!!γέΜ ά]έξξάι8·Ιίαϊ 
.ιω2α.σοΙ:° πιενέ :Μια ϋειιιετετεεΙ›οΚ *)ΗνωπειΚΞ$εεωείϋε 
ειπεν ΜΗ να" ΜΜΜ Μ οεπιπό!τ, ριιοΙΙγτΙ: Με απ ΒεήεεΗΡ 
εωωεοιε ωΙ'8386.8ΐ Φθ0Πά.]δ118.Κ πΙα1ήαἰτ Ϊἰὁὺθὶἰκ;" €Μ“ 

ύ;-ΑΒΒιπυ ωνι·ε εΙϋε2ϋι· ει» Έ20!!!82ύω Μπέιε6ΒΜΠΤώ 
:θεια ε! ; πωπω 1εωοαΜέην ΜΙ:Μ Ι&ϋφΙι-ϋΨ4εέ%630ΜέιΉ 
Μι1:Ιηιιι, ?ε νΙ€8:25, Μ ειειΙιαπΗιἔγΊειύΙΜωιϋἐ πιο εν έ! ΠΈΕθΕμέ1 
εἔΘει'ΪΞΠεεὶ€ΙεΦΒο.1 .ΤεΙωιΙεΒ χνειΙ€8-1ιπεεεεε ειιιΒ6.ΐΠΗΒή·Π 
και ΒγαΙιοι·οϋΜε ΒείοΙγέιώΚει€_ 82 εμέ” 4ιιπει·Μαϊ Π ϋῖ!ὶὶἔὑὶί. 
'Ι'Ι)-ΔκεΙΗ ροΙΒέιΗεισαάεπ οΙ!γεια νοΙΙ:)')ιι1ὶι·ιτ~αωα°ᾶιιὲἑἑιεοἱι 
;;·γπϋτοπι @Ζώα ιιιοΙΙγε1: ΙΜιιτά1·Ξ ιικι€οΙ: πϋιϋΓιιΙεΙ€ἔΜ Ιπεειἔ 
«Μπι ω, Μη·ϋκοτ ω( πιιωμευε ιθἔνε€ἐσωι› εωωἱεε··ἱι 
ε1"ΜΜα_ .·.+:·9 ·ι ω: Μ· »κι ευνψ1:»›-ξπ·›Λ ;ω·Αϋ.το 

- ϋ1-ΑιιΒΜ° Μειρ1ιωπάωι @ί Μ -·πό;ϋ16ιτέΠο0%ΜΜΈ; 
ιιιἱιιι1ειι 1:ϋΙΒΜΙε ω εωαωε νοκ πι. ·· - 1····-=· =···Μ Η 

Α· 1νωμι ιιιἰιι‹Ιειι ωειτωΜοΙππεικ ΘΙΒϋ ωκστιιε6εΙέεὶ6ιι--ἐω 
ω· ιι6ΙΜΙΙ πιο εωι›ωω‹° ωιωκ, Μα Μ68 >έτ-ι·Μ"ω>Βαι 

 - ~ γ ~ 1 · κε 7;.υ·.Αοιη γχ·. 

Ό (Ιῇ-Αιιἔ|ἰοι' εΕσ€ιιεειὶ Μ Ηιιι18οιμι31 Μιο€ι·ε ίε1ηϋΚ ; αι'ιπΡΙΝφρ ' »πε-εμ μι. πι; Ι. Οοιικιε6£ἰοιιΕ, 2ζΒΙ:ο:Ιο-ΙΜεπδ , δ. ΙΥΐεεεειο1ιέιεεψ, 
..κ ΜΙ; Υει·πισιω6, Ε. Νην-ΠειωμεΙιύπο, θ. ΜΜΜ. '"·'ὶ ~ 7: · β'ΗΒ ' 
` 1. πω. _ Δ 4 “· 

| 
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νιποΙοτ ϋιϋπ ω :ιι οι·ειάΒΜι!, ΜΜΕ ειιϋΙο01ε!ι; να;" ιιειΙι€ 
τοΙΙιετοιΙειι ιιγει·ικό;πιιιέιειύΚ ,ε ειοι·ΒιιΙιιιι νέιΙΙειΙΙιοπικ. ω: 
Ηπα! €γαι·ιιιιΜοΚ, ιιιεΙΙγεΙα απ Η” εισιι·ιιιιιιέιεεεΙ πι" 
ὰἱοεοΙτοιΙΙιεΕιιεΚ; δε. Βοιιιιιι€ιπ τοιι€ε·τι ι·ει!ιΙσΚ αΙειριτ:Μι; 
Βοι·ιιιιΕΙιαιι ιιοτιι€ αι ειιιΒΙΙειι Ιιϋιιιετϋ ιδι·νόιι"26Κεικ παω: 
ιιιειΒιιΙει·ει Αιιετι·ειΙΝί ιιιο€ιιιέιια-Ξειαιεύτ. 

Αι ΙΉ-ΑιιΒΙιειι° ιιιικήιιιιι ιιιοετοΙορύΙτ Μνάιιάοι·Ι6Κ "Μι 
ιιιοιιιιγιειιιιι ιιιιγει!ιοιι,τοΙιο$6εεωι οειτέι.!γειιΜ5Ι ΜΜΕ νοΙτα!τ. 
ΒΒγεεϋ16εϋΙε οι ειιιει·1Ιαιι ΜΜΜ, εΙειι6Ι @να ει' ι:2ιι·εειεεΞι8 
πω; οΙΙγ ΜὶΙϋιιϋε τϋιιοιιιέιιγιέτ ιιιιιιιιπα, Μ! ειπα 118€? ιιτει!ε, 
Μπι Κϋιιισιιι, ,ε ιι” ειύ!νειιι, εειιι επε86-ΒιιγεΕ, και μι 
ιΜΒο!: ιιειιι 1:ειΙέιΜιιωιΚ. θα ειι€ειιιγΙε8 εσΚΙαιΙ ιιειΒγο!ιΙι τϋιιιε8 
ει” "Η οΙτετιεάνε ι-ιιειι ειιιΙιετεΙ: κωι, ιιιιιιτ Μάι· πια Μάικ 

ιιιεΙ1γ ειιι·σιιιιι ιιειιιιοθ ΙιεΙιεΙ6Ιιειι. ΉιΙαιιιειιιιγιειι, ωΙειιι 
«σεγα απ» ω” κι, «ΜΒ εΙϋΙιειΙειάοιτ ιιονοΙόεεεΙ ΙιικαιΙε, 'ε 
@Μπι Κϋπι1ϋΙ:, ιιιιιΒοιαιτ Βιιι·ύρωιιιιι , Μειιτιιιιιειικ 'ε ω· 
ΜιιιιιιιγιιΙκ εκει ι8ιιιετετεεεό ωιιεκ. Α° τϋΜιι 8γειι·ιιιιιιοΙ: 
αειΙΜτει!ειιι εεει·ειιοεοΚε:ΒοΣϋΒ06Ι αΙερΜΑΜι1κ; (Π-Αιι€Ιιει' 
γέιιιιιοται ει' ι·ειιι1ιιεΙι ,ε ει·ΙεϋΙοει86Βιιεκ ΙιέιιιιιιΙιιιιὰι'ι εΙειιιειτ 
ΜΜΜ: ιιι:ιι€οΚΙιειΙ; Με ει, ιιιι8ιιέιΜιει ΜΠΕ 68 €γοι·ιιιοΚειΙι' 
1:ιε6ιπιτό!ιειι ΙεϋΙτϋιτεΚ. Με ιιιι Μακ οΒγεΠιεΙιτϋΙ ΙοειιιΙ::5ιΜι 
ιιιεεΚϋΙϋιιΜι2τεττε, οι νάΙΙειΙειιιιΙιιιειΙτ “εφ Μπι. (Άπω ιιειιι 
8ιἰὶΙιεόἔ ΙσεΒιιγειετ1τετιε !ιι'ιοειιι νοιιιιἰ ΙιειεεήοΙιτύΙ; Με εειιιιιιΙ 
Μιτύ τ:2ιι·εεισέιΒι Ιιε1γιειετ Έ Μποειτο1τ ΘΙειιιιιΜοΙαπ Ιιει;γωΙα 
ο!. Νειιι ιε 2Ζέτί ιιιειιτεΙτ π ιη νι1ε9.8Μι, Μ” υπ :Μεμο 
ιιι1κειτ ]0!ιΙιά. ιεΒγιέΙτ, να" 8ειιι1ει€εέι8ειιΚειτ ιιενοΙιεΞΙ‹; Μι ει' 
Μπι' ΙιεΙΙειιιοι κιωιι απ Μπι ιταΒιιιιτέικ κι ιιιει86Ικαι, Μ" 
ε” ιιιιει1:3ιιι ει·τεΙιιιι ε:ϋΒεώΒιιεΙα ειιμτΙιειιεΙι ; °ε ιιιι6ϋιι επε 
ιιιαι!γοιΙιεκ ει” ειὰιιιἱὶιετΘε° οΙΙιετϋΙΙιειΙειι ιιιεόΒοιιιοΙκ “κι νε 
τεα6Β, ει” ειειιιι6ιιεΙα αΙιειται!ι ασκ €γϋιοσεΙιιιει ειοι·οιιιι. 

ρ ` 
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Α' ΜναιιιιοιΙωι, και” ιιιιιιτ Μι ιιιααο!ιατ ιιενειιιι αιο 
καιει, ιαι·αιιιιο!ιοΙι, αιοιι απο! ίεΙα!τειετ!ιοι ται·ιοιια!ι, 
ιιιεΙΙγει εΙνειιιεΙι ειι€οι·ιιαα€ααιτ ριιι·έπωωιιαΙι ΙιινιιαΙι. Α° 
ρωιαιειαια ιιαιιι σωμα ναΙΙαεἱ ιαιι νοΙι; Ιιαιιειιι απ» ω 
Μιιτε·ι!ιε·ιι, α, Ιε€ιεΙῇε8Ιι ιΙειιιοοι·αιιαι Έ Ι:ϋιιατεαεαΒι Πιεσ 
ι·ια!ιΙιαΙ ια Μαιο νοκ νεἔγ11νε. Βι αιαι·ειιε ιιεΙιι Ιοενεαιε 
«ΙειιιιοαΙι ε!Ιοιι868ειτ. Α' ιιιιι·ιταιιιιαοΙι, ΒΙιΙϋιιετναιι αι αιιγα 
Μπι, Ιιοι·ιιιαιιγα16Ι , "ε "ασια εΙνει!ιιιαΙ αιμα εθι·τνε έτει 
ναιι ιιια8οιιατ ιιιιιιι1ειιιιαιιι ιιιιιιιετοΙο αιιαι α' ιατεαειαειιαΚ, 
ιιιοΙΙ,γιιι-ιιι Μ-:ΙιεΙε-Ηιειι ειωιι, α” οΙΙγ ναιΙοιι 'ει α°'νιια€ιοι 
αΙΙιαεγατοιτ €ϋΙιΙει Ιιει·εατεΙ:, Ιιο1 ιιιαεο!ι ιιι6τϋα ειοι·ιιιι ει 
ιιιεΙι 'ε αι ιετειιτ ειαιιααοιι ιιιιαι1ιιιοΙ: ΙεΙιειιοοιι. α' 

δ Ν6Ιιαιιγ ιιΙαιοιεΙι ιοΙι!ιαιι ιιι«-ι€ :Μακ ιειιιεττειιιι ο κε 

;γοε ΙιαΙαιιιΙοι·οΙι' ειεΙΙειιι68, ιιιιιιι ιιιιιιι1~αι,.ιιιιι ιιια8ιιιιΙι 
ιιιθΒ ι·6Ια ιιιοιιαΙιατιιαιιΒ. ι 

Μπα" ΝαΜιιιι, ύι-ΑιιαΙια, εΙεϋ· εωιιιαι "ασ αιι·ιε 
·ιιετιι·0 απ!" Ιιειαι ιαι·ἔγαι ή: ,,ΜιιιαιΒ αιτ Ιιιιτειιι, ιι" 
ιιιιιιιιι, Μ” ιιεΙιιιιιιι, ΜΜΜ: αιιαιιιιι 01η· ειαιιιοε θα αε 
νοιειεα ιαΙοΒαὶτ «Μια αι ιατειιι ιώεια8ιιαΙι, οιειι 8γατιιιαι” 
αΙαριιαεαΙιαιι,ειειιτ 1εϋτεΙεεε68ϋιιΙι αιιιιαΙι οιιιΙ6Ικαιεωπ Μια 
αΙιαΙ επιικιωι. Α' απ: ιιια8ιιιιιι ΙατιιιιιΙι, α' ιιιιτ ατγαιιιΙιι6Ι 
ΙιαΙΙοτιιιιικ, ιιιαιοΙιτα ΜΗ αιιιιι €γει·ιιιεΚειιιΚιιεΙι, Μ" α' 
μπει ιναι16ΙιοΚ ιαιιιι!_ιαΚ ιιιιι€, αιωεωι αι ιιι·αι; · ΜΗ ΑΙιι·α· 
ιιαιιιιιαΙ: , αι 6 αιοΙ€α_ιαιιακ ιιοιιιιοκειέ8ε 'ει .Ιακό!ιιιαΙι αι 6 
ναΙαειτοτιῆαιιαΚ Παι αΙΙαιιΜιιΙ ιιιε;ϋι·ιιι6Ι: ειιιΙΘΙιότ αι Μαι, 
ι:ειιααΙαιοει ιιιιιιικαιιιαΙι. (280".. αν: 5, θ.) ΒιιιΙιε68, Επι" 
ιιιιΙιαΚ, ιιιιιιι Μπα Μου αι 6 ειι6Ι616Μ_ιότ α, ιιιιαιΒαΙια, 

') Νειυ-Επὅἰιιιιώ Μεπιστία!, μ. Π. Μπάσα, Ι826. ΗΜ! ιονΗιΒιι 
· ξΙία0οίυ·σ «κι ιιαπιε3ι."ια, ω. α, μ. 440. 
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ιιι!ιιτ ιιιωιω π! ε!, ,ο ιιιἱιιτ τέινο!!Μι ε! Με ει' ιιοΒΑιιγο 
Και; απο! Μει!!ε!τ ειιιιιι!ι !ιοΙγετ, 'ο :Με Ισ ιιιιι!γειι Η!» 
Βει·ρι;, ιιιιιιτ !ιιιΒγτει ει2ι1!άιι τοι·ιετ!ιιι 'ε !ιοάτιιγό!κοιιι! Π38] 
πιεσε” ει' !ϋ!τ!ε!-(Ζεο!τ. Ι.ΧΧΧ: 15, 13.). 86τιιειιιοειι!ε ω, 
!ιειιιειιι ει! ἰε, ιιιιιιτ νοιόι·Ιετω ·ιι6μέτ ει: 6 πω! ει:5ιτιιι·ει Με 
,ιι !ε!ειι!!ε!το ιιιε·8 ε: 6 6τϋΙιε686ιιε!: !ιο8γέιιι. (Βικοτ!. Χι!. 
13.) Β' ι!ο!εοΒιιτ ιειιιει·ιιι ιιιιιωε€, Μ” 6ιιιϋ!ι ιετειιι·ο Μ· 
ι·ιι!ιοιι ει, ι!ιοεότε!, ιιιε!!γ ει! ιιιω, 6ο Με: ὰἱοεϋε6ἔΘιιε!: 
1ιό!ιάιιγ_ειι€άται νει6:!!ειιε!ι ειπα, εισ.ιιιτε!κιιε!ε !!ει!ε!εΙοε 
ιιενότο, Με πο!!! εει!τϋι!!! επο!Βιι!!ει!τ νει!ει.“ ! ν 

Ι.ο!ιετε!!ειι ε' Ιιενειο!όετ ο!νειειιι, ει' ιιέι!!ι!!!, !ιοι;γ 
α!και·Μιιιι!τ ε!!ειι ιι: ιιέιιιι νιι!!έιεοε 68 ιιιιιιεχιό!γοε ε5τ2ετ ε!! 

, 

πε ιέιιήοιι Ιιειιιιιιιι!απ; ιι” «ΜΜΕ, ιιιιιιι!ιο. !ιειιιιο :ιι 6ε!ποτ 
ειο!!ε!ε "Β ιιέιιιι !ιἰ!ι!!ειἰ πιω Γιινα!!ειιιιι. 

Α, ΙΙΙθ88ΥϋΖϋ!!ύ8 , ιιιε!!γ ει: πο· !ιο!ι!ε!! !ε!!‹ε·ε!!ι, ιιγε!· 
να ΐθΙ18θ8888ύ πιει!. Μάι·1ϋ!ι!ιό 8ιειιιειιι!ι ε!ϋ!!, νει!ειιιιιιιτ 

ι 82 Με! ε16!!, ιιειιι !αι!ιιιιάοι·ο!ι Με εεειρωμ ει, ιιιο!!γ επε 
τειιοεότ !ιοι·εειιι τοιι€ει·ε!σειι ιιι!ιιιεΒγ , !ιειιιοιιι ιιιιι€ι·ει ε” 
πο” ιιόιιιιε!‹, ιιιε!!γε! !ετειι ω!! !τειοινο! Μπακ! ε! ε” 
ε!ενε ειέιιιιέιτει ι·ε:ιι!!ε!!ετε!τ Ε6!τ1ϋιι. 

Α: 8.Ζθ!'Ζϋ ίο!γω!ιει, 'ε !Βγ ι·ει_ιιο!_ια Με!! ιιιεἔἱιιᾶιιΙτεΞιτ 
ει, κ!ιἔεΞιιι‹!οι·!6!‹ιιει!‹ Ό: _ 

,,Β!ε!‹ὲιιτ !ιει€γτέι!ε, ιιΒγιιιοιιιΙ, ε! ει' νέιι·οε! (Πεω 
Πα!ς/ϊ), ιιιε!!γ ιιγιι€ει!ιιιιι!ειιιι!: !ιο!γε ιτο!!; :Με Μέι! !ιέ·!ιο 
!ἰιι·ϋ!‹ νει!έιιιαΕ; 1ιιι!τέι!ε , Μ" πιι·έιιιι!ο!ιο!( 68 !ι!εεειι€!κ Η! 
ει!ειιιτ. Νειιι ι·ει€ςειει!ιοε!!ει!ι ει' !ϋ!ι!ι ‹!ιι!ἔο!‹!ιοι, !ι.ιιιιοιιι επε 
ιιιοικετ Πι%εεπτετ16Ικ ει: @τα !τα!νεε !ιιιιειιιι!ιι·.ιι, Μ! !ε!ειι 
ε!ϋτε ε!!ώε2ιω ειειιιιιιΚι:ι οι ό πω! νάι·οεει!. Ε!ε3τώ!: νό8ι·ε 

") Νεω-Επ8|ιιπώ Μεπιοτιαί, 22. ! 



“Η 

μ' ΜΜιι6ιζ' ιιοΙΐιι' Μι ι·έιιοιτνάι·ειΚοιοιι. 82ιιιιιοε Μι·ΔιαιΚ, 
Μις νεΙϋιτ ιιοιιι _ιϋΙιειιοΚ,-ειιιιι€ ιθμιωιιι ε! αΙιειι·ιέιΚ Με! ΕΡ· 
86ιτιιι. ΑΙοιιι »οικω απ” Με σ: ει; Μιτέιτι ΒιιιΙοιιε26σοΚ, 
ιιε;γοε 1ιω26ΙΒειόεο!ι, 'ε @πι Ιιει·ειιιιγόιιιειει·ετειιεΙ ωιιω 
ιιγιιιιι!ιοι:Ξιε0ΚΒϋ:ϋιτ τϋΙιδιι6Ιε ε! απ. Βε8ἔεΙ ει” Ιιειι0ι·ει 
ιιειιιιι2ωι‹; ιιιιωωιι‹ Με πω κι εΙ κιωωικ Με: Εκει-ιι; 
ιιιοει; ιιιέΙγ Ιο1ι8.ειοΚ ΙιειΙΙαιιει!κ , ιιιιιιι1οιι επειιιοΜιόΙ Ι:ϋιιγειέ 
οεοτειιιιιιΙ:, Ιιοεειιαο δΙ8]Κβ2ό88Κ-,8 Μ ιιιιΜκοπιιιο!ε Μει 
«πι, ιιιεΙΙγεΙτοιι ιιισεοΙε πι ιτΗ:€ειιεΙ: ιε ιιις€ιΙΙειϋιιιοΚ. Α: 
ιιιιιιιΙάει·ιι _ιοΙ·ειάειιδιιιι,- ι6ι·άτσεεειιιεΙ:; 'ε Μιιιιιέιειτοτυκ, 
Μ5ιιγιιγει πω: ειοιιιειτ ε” ειιιεΙνο ει ω° ιι·ειιιιιι€ιΙια :Μικ 
Ιοιίε όψει; Ύ6ετε Μαρια ν6ιιεΙέ ο8γιιι€ιε16Ι, ,ε εΙιιιοιιιΜκ 
ει: ,ιετοιι-Ιιοεπιιι'οι, ιιιεΙΙγιιεΙε, κσωισκ εο!αι·ιι πω”, ει: 
ιιιοΙ86ιιιιιΜιεΙΙε Ιειιιιιο.“ ' 

Α° ΙκινάιιτΙοι·16Κ' ειέιιιιει Ιπϋι·ιιΙΙιεΙϋΙ 1 5 0-ι·ε ιιιι-ιιιι: ΜΝ, 

εεειοιιγιάόε εγει·ιιιεκετ68ειενέιτε. 8ιέιιιι16Ιτιιις έα νοκ Μ”, 
Ηιιιιεοιιξ ιιηι·ηέιιι Μειιιιτεειιεικ ε” Βγειι·ιιιαιοι; ιΙε ιιιιιιιέιιι ει, 

κοιι€ειτοιι ειιιώ. ικ-5νεΙγει;τει: νοΙιιει, ν68το ΜιιγιεΙειιιιιειιεκ 
ΒἰειἔιΙΙιιἱ ΐΙ_ι-ΑιιεΙιει, Κοιι€ιτ ιιειι·ί_ιειιι , ειιι.οιι Ιιι-ιΙγι-ιιι , Μ! πιει 

Σ ΡΙγιιιοιιιΙι νέιι·ιιεει. ΜΙ. Μοει π» ιιιιιτοΒΜιέιΚ ει' Ι:ϋειιιιιΙέιι, 
ιιιεΙΙγιι6Ι ει' ιειι·ι5ιιιιιυ!ιοΒ ρειι·ιιιι. @τα η. 

,,Βε ιιιιεΙϋιτ ιονέι.Ιι!ι ιιιειιιιόιιΚ-ιΒγ ει0ιει° πω: ιι1εΖωι 
ιϋι·ιέιιειιι·6 - ΙέιεειιΙ: ε" ριΙΙιιιιιιιι€ ιεΙυιι ωιιρωιω εεε" 

· "") Ε, ΚόειΙΚΙιι ιιειιοΙοιιισΚ Μα;" Με!! ε: ΒΠειιιιΙι-8ιαιιιεσΚΜιι. 
Ι.έιιτειιι ΜΜΜ ι;ιιιιι1οιιειι€ει·ιοδιιίοιι ιϋτοΜΜ-ιΚοι οι Ε”οιιϋΙσί ω» 
νίιι·οειι.ιΜιι. νηιοιι οι ιιιιιιι ιιιιιιιι€_ιιι-ένιΙ:38οειιιι, Μ” ο.: οιιιΜιι·' 
Ιιιιι:ο.Ιιιιιι. 68 ιιιι;γεέι€ει οι;όειειι Ζε!!σέ&ωι νιι€γυιιθ ΙιιιιιοΙ_ ε” Διι 
ι·ειΙι Μι , ιιιεΙΙγοι ιι6ιιιιιιγ ιιγοιιιοι·ιι1ωΙι ε” ριιωιωι8 ΜιιιιιΜιιι! 
ὶἱΙο£ιιε!ι; Θε α? Μ Ι:ιιι·ειιε6 ΜΠΕ; ιτιιιμι·ιι νοιιιει ιεΙιιιι€οι6ι ε” 
ιια,<;γ ιιέριιο!ι; ι:ιεπριικ £ϋι·ειι6Κοιι ,ε οέιιοιιιιιΚ ιιοι·ιέιιι ιιιοειεπ 
ΓϋΜϋιι. Μι Μ" ιι:ιιιγι με!οι!ιιι' ιιωιιιισιισιι Η ,·;οιιιιοΙ οιεΜιε! Ψ 
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επε;έπγ πόρπεΕ, πε αεπππϋιιΕ ἰεποπποΕ ΜνοΜιι, ΕΕ οι 

πιοεπιπισιω Ε). Μπι· έιτΕϋΙιϋπιεΕ ει' ι·τηηιππτ 0οεπιιοπ ,π ε! 
6τωΕ πιειιπεπΕ° οι6Ι]έιι·ει; Με πι ΠΟ!!! Ιε·Ι1εΕ Μι·6ποΕπι, ΜΕ 

απ ίο8πι1τππεπππΕ; πειπ ιππωκοπω, πω πιπποΕπι ιπε;νοπ 
ΙιειαεπΕ; ει, “Η σ5ροπ Εϋπορέπ πω, 'ε πιοΕ , ΜΕ 6;!πι;Ιπ 
ΙππΕπτ ἰοιπετἱΕ, ΜΜΜ, Μ οπἰΕοτε6Ε κι ει' ΙοΙεΕ, 'ε πω” 
ιΙπΕϋπ Επ·δετεπεΕ ΜΜΕ ειΕΕιπ· μιττῇπἱπΕπτ. Β: έ:νειπΕπειπ 
πε!πϋπ Ηιτπἱ Επιπετεπεε ΙιεΙγεΕεπ ἰε, 'π ιπόΒ ποΕΕειΙ ἱπΕέιΜ› 
πι, ιπε€τεΙερειΙπἰ Μ ρειττοΕοπ. ΜπἔοΕ ΜΜΜ οεπΕ Ιππ·ωππω 
εἱνπιπε ρπειτπεέιἔοτ επειπΙΘΙτεΕ, Με πιά έιΙΙσποΕΕειΙ όπ πω! 
ειπΙππ·εΕΕοΙ, ΔΕἱΕπεΕ πεπι πιππιέιτ, πειπ Εε;γετΙεπ8686Ε' 
ιπέτωΕ6τ παπι ἱειπετιὸΕ. ΑΎϋΜ Γπ8γνει νοΙτ; επ νΜεΞΕ @Με 
ετπϋΕΕεΙ πε Ι›ει·ΕεΕΕεΙ. Μίπάεπ να! ωκππιειω ιπιιΙ:πιο";. 

Ηεθ.τοΕ ιπϋ8πα πειπ ΙπιιειΕ εΒγεΙ›οτ νύμΠεπ τοπΒει·πό!, ιπεΙΙγ 
Μπα ει' ιιιὶνεΙτ νΗπι€16Ι εΙνπΙαπωι. Πο” ε” Με ιπεππγπΒ 
Μετα Έ ι·εππόπγτε τεπεεεεπεΕ επεττ , πεπ1 πο” πον:Ξι νετπΕ 

σ. Ο( ειειποἱΕετ Μπι επ έξ, ΓεΙθ. 
Νεπι ΕεΙΙ εοπτ1οΙπϊ, ιπἱπΙΙιει ει, μπι·παππποΕ, ΕοΒγεεειέπε 

οππρό.π εΙπιὲΙοϋ Μα νοΙπει, να” Εφη ει: παμπ πι ειπΜπ·ἰ 

ΜΜΕ ίοΙγειπππϋπ Ετ:6ιπτ ι·ύε2νέεΙεππεΕ ιππκειττπ Ι68γοπ. Α' 
ριιτὶτππἱεπιπε, ιπὶπτ ίϋΙεΜ› ιποπι1οττειιπ, ιππ]ι1 ειἱπτοΙΙγ Μπι· 
16ΕΙυεπ ποιειπ:.π τΙιεοΗει νοΙτ, ιπἱπτ νπΙΙεΞιπἱ ππωπ. ΑΜΠ; Ν. 
Μ; “ΜΜΕ Εἰ ει, ν:5ιπι1οι·οΕ ο' ΙπιτέιτππμπΙπππειτιοπ,ιπιπΙγει 
Μω·2υπ παπι” ἱιπεΞπτ ΜτΙ "Μ, πωπω! εΙεϋ ποπαϋιιΕ 
ΜΗ ιπειεοΕειτ τέιι·επεπεΕπ επει·Εειτετπὶ. ΗειΙειι16Ε ΜΙΝΙ 
ε” πιει·πϋπόπτ ωιωκ τω , πποΠγ ΜΙ” ΕππμἱΕ θ: 

') Νεισ-ΕσιέΖαπάε Μεπιστίαί, μ. 33. 
2) Αποπ ΕὶνεΞιπ‹Ιοι·Ι6Ε, ΜΕ 1638-Μπ Εποπε-ΙεΙπιπΙ επι€πε8, Ι637 

Μπι Νεπ-Ηπνεπ£ ει!πρΠοέΦέιΕ, π" "ΜΜΜ ΟοπποοΕἰοπ£' ε!πόΜ 
Εὁἰ ισπο-ωπ, ,ε Ρτονἱἀοιιοπ-ιιπΕ ΔΙπρΗύἱ ΙΜθΒοπχΙιπποπΙ6|π¦ 

Ό 
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*) ,,Μι α!ό! ιιιε8ιιενι-ιιοιτε!ι. .Με ιατειι*Ηο86868αι·ε, 
α!!ιοι·εειιι6ιι ΜΕ τει·ιει!6ειέι·ε 68 !ιαιαιι!τ' πιοικε!εωι·ι-ια!!ια 
ται·οιιιι!ι ιιιεεα!αριιιιι "αι Με!! εγαι·ιιιαιοτ ε' Μπι! ιια!·ιο!ισιι, 
Ι:!!!αοϋιιδα αει ιιιιιιορα!γεε οεγοιόι·τόετια!ταΙ ειειιιιεΙ Μου 
σα!!! 6εειεειιϋνοι!ιοιιιιι!ι ο” ιιο!ιτιοαι ται·ειιααε' !ιόιιιαισὸι·ε; 
Μη· ειαιιαα!ι!ια!, Μ” ιιιαΒιιιι!ιατ Μι·ιιιαιιγοιιιι!ι, Έ :αιι 
αειιειαεἱιιι!ι° !ιει6Ιταούιι ιιιιιιι!ια!!ιοοϋιιιι!ι; Μπι! οιι-ιι·ιΜέτϋιι!ι' 
όι·τε!ιιια!ιαιι ιιιαΒεαγειιιιι!ι α!ι!ιαιι ,α Μ” Ε!!ι·ναιιγα!ιαι , Ματέι» 
ιοιαιοΙιαι, ι·ειιι!εΙοτε!ιω Ιιοιιιιιι!ι 'ε α? ειιι!ιαι€Βε!ι!ιει παρων 
ιιιιωιωισκει α!Ιιωιιιι!ι , ΜΜΜ: !ιι'ιι!Μαιιτ ω· ειι€ει!ε!ιιιοοεα 
αει ΐ088!!!!Π!Κ.“ ° ή' ΜΒ” 

Βι 1620-ι!!!ι!ιαιι ιαπω. Επι!!! ίο8·να, α' Ιειναιιι!ιιι!αει 
ι!!!ι!ιώ !!!έ8' ιιιιιιι πω. Α' να!!αεἱ 'ε ιιοΙιτιοαι ειαιινικ!α!γε!ω 
ιιιε!!γε!ι α' Ιιι·ιταιιιιιαι !ιιι·οιια!ιιιαι Ι. Και·ο!γ” 88682 ιιι;α!!ιο7 
:Μια αΙατι εια8€αιια!ι, όνοιι!ώιιτ ιι! ιιιε8 ή ι·αιαιι εια!!ιτοι 
και α' ναΙΙαεοει ιο!ε!ιειετε!ιιιε!ι Αιιιοι·ικα, ραι·ι_ια!ι·α: ΑΜΜ 
!ιαιι α, ριιτι!αιιιιιιιιιιέ ἔιιῇ£όΖιοιι£]α :θαναι α' Βϋιόιιοειτα 
!γα!ιιια! ιιιαι·αι!ι; ο' Ιι!!ιέιιι οειτα!γο!ί ΙιεΙιε!ό!ι6! στα!! α, 
Μναιιι1οι·Ι6Κ ιιαα·γο!ι!ι ι·ιιιιιιο. ΙΉ-Αιια!ια, ιιιιιιαεεαΒα Βιέ!ιεεειι 
έγαι·αιιιι!ι, 'ιι ιιιι€ α' ι·αιιςω!ι ι'α!εϋ!ιιιαα; ιοι"αιιι ΒιιΙιὲιιγ° 
ειοι·ιιιτ οοιια!γοιτα αι ειιιΙιει·ο!ιοι: αι αιιγα!ιοιι!ιαιι; α” @αιι 
ιιιατ ιιιιιιιι ιιι!ια!ι!ι ιιι!ια!ι!ι οι" ιιιιιιι!ειι ι·όειει!ιοιι %ηριι!ό' τω. 

ι' Ψ! ιαεαΒιιια!: α; Ιατναιιγαι α!!!!ο!ια ε!ϋ. Α αειιιοοι·αιια, α”. 
ιιιιιιι αι! αι ϋεΚοι· αΙιιιοαιι! εειιι Ματια, φαει ιια8γεαΒα!ιαιι 
'α οές6ειαιι ίϋ!ίεαγνοι!ιεινε τει·ιιιετι ε!!! α' "ω !ιίι!ιάι·οε απ; 
εαεια8' !ιε!ι!ὲ!ιϋ!. π 

> υ 
.__.-.._.. ι 

πια! !ιοιιι€6!ι α' ι!ο!;;·οι, Μ" ο” £αι·εαεα;;ι ειιιι·ι6Μει α!!ιο!ια!ι, 
< ιιιε!!γ ιιιιιιι!ειι !ιοιιιιε ι·ύει!νεν6!‹' ῇ6να!ιαρ·γαεα α!α-!ει·]επιΜε!ι. 

παω .Ρέι:Ηιι'α ιωιη, ρ. 42 α! «ν. ` 
θ! Ν"9-Βιι€Ιαιι.άσ Μσπιοιἱαἰ, ρ.87. 
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~ν-Μφπηρ1.ΒρειιιΜγ, ίϋτϋΙνάπ, πο” ΙΝέΜ! α Μυοι· 
ΜΜΜ φἱ;:€ιἱ ]εω ίοι·ι·ει;12ΙιιιΜί εΙειιιεὶ κάνοιππ,“ Μεσαι 
Ι0μμύψη @ως ε' πάπια ΜνέιιιιΙοτ!έιετ. 86τρ86ει ετε]έ:νεΙ 
φΜεφεἱξετΙβ. απ, ,ε @έ απεεε€τ, ΜΜΜ εοπιἰο1ιιἰ εεω @κι 
ηκειτημ_ῳςχκ° εοι·εάνειΙ, ΜΙ: ιϋκνΘιιγοἱ' 1κοΒγει1επειέ€ε οΙ61 
ιιη!εφΚμειΚ με ειιπετὶΒΜ Ιϋ1ιΙϋπ ΙπετοΜεΙε ιιιεπει!εΙωτ. ._-Μει]ι1 
ειπ.ΙεΙιο€ε "πει :Μι πιοιιτΜΜ, πο" ύ]-Αιι8ΙΜτ ει, Ιπι€μιο16ιΙΘε 
?ει _6ιζωοΙ8 οτεεε188ιιαΕ τοΜπτειιε, ιιιο11γει ει: @ασκ ειαΙ›εια 
ρω!πιτέ$εωεΕ Κι-ιΙΙοπε Μοιη;ετΙπΕ. 

.Α2χῆΒ80Ι ΩΜ'ΙΙΙΒίωί Η οι @πώ εεγΠε Μ σκάι νΜϊΒ 
πΞιειιΚιιΜε) ιιιἱιιΩη; ΗΜ: ΜΙ 8ιαΙιειάεέιεμι1 Έ1ϋΜ» ροΙΜο:Μ 
ίϋ%ειΙεπΒέΒ;εΙ Ι›ὶι:ωΚ, Μπιτ ει' ΜΒΜ πέρα” €γαι·ωειτει€; 
Μιιιωιι ει' επει!ιειαεεΞέ οιειι εΙνε σε!ιοΙ τοϋεειοΒΙοεπ »επι "Μ 
εΙΙαιΙιιμανει, Με ΙΉ-Αιι8Ιὶει, ετΜιιωΙΜπ. 

ΑΜωι· εΙυιΜΙιαιι εΙ "Πει Ξειιιιέι·νε, Επι;" ει: ι1_ἱ νἱΙὰὶ.ς” 
ΜΜΜ :ποπ ειικύρειὶ πωιι2οτετ ΠΙειἰΙ‹ , ιιιεΙΙγ ΜΜΜ θΙ682δ1°ε 
ίεΙίει1επε. Δ · 

Ε” παπά; ΕάεπιΕ-Αιπει·ΞΚέ πισω θΒόΒΖ ραττνΜέΚε επιπ 
89ι υπιθιω.νειι: α! ›ινωεκ 8Ζά280Ι, κν68ε ΒΑΘ. Α, Βτἱπ 
κσκιιιό,;ιγ οι Μ ιαπωωΙπωικ, ΙΙ188ΙΙΙ·δΙ188ίωδόΙ'8 !α€11ϋιιΙ»6ιέΜου 
Νύ828$ϋ θ82ΚϋΖωϊθβ ΙιειειιιέιΠ; ιιόιιιο!Ιγ εεεωΙα!»ωι π' Ι:Μ1Ιγ 
82 ι1_ῇ νΠέιΒΒύΙ ό” αω·ωωι ιιιει€ει Μαι! νε1Μιειω-1τ Ιιοτιιι6ιιη 
263%τ Μαι ειΙ:ᾶ, ι·5ι_ΒΜ·8.ιι ει' αιτεοιπεέιιιγπεικ ει 6 "σώου 
Ά 213 61κϋπνετΙωι μειι·ειιιω1 ειΙαιτ ϋ8σ.ι€ειω18:11. 1) ; ε, ;;γει·ιπειτ 
:πάπιες ν4.ξωτε1τ Μ. Βιιι·6ρει' τϋΙ›Μ ΚοτιιιἐιιγἰΜ. Μάσα” 
ΜΜΜ ε" ειιιΙ›ει·ιτεΚ , να” τέιτε:ιεύ.έπειΚ ευΒοάΙο Μ; τιιΙ:Μ-ι 
@Με α, τειικοώέιιιγ'.ιι6ιιιεΙΙγι·ὁε2εἱιιεΒ 2). ΙΙΙγειι!ιοτ Μιι«!ειι 

ο ίε·έ| ως εξ· ίι_ῇῆχφτΗ έω;ιφΒαη. _ 4 
Ή ΜπηΛΔιιτ!, ει' Μ! ΟετοΙἱππ-; ΡειιεγΙνειπὶα «Θε ίΙῇ-.Τει·εεγ ε€υ.&ιτεοΚ 

οι εεε€Βόπι :ΜΜΜ Ι.εϊει! Η:Ι:Ε::'.ε Μπου, νοΙ. 1, μ. Π--3Ι. 
' . 

κ 



Ι 

/ 

ό? 

Π ;ωη;ε1ι·Ε ο μο!ἰ1ἱωὶ Μιτει!οιπ 88Υ. να” ΗΜ» ειειιι6!γιιεκ 
? Ιιει€Ι›ειι ΙεϋιροιιτοοΙΜικοιτ , Με π α _ Κοτοπα' ίε1νὶεγειεἐιεα 

,ε ε!ΙοηότΚϋιΙόεε ιιιεΙΙοττ ει' ΤϋΙ.ΙεΙζετ εΙει0ομκιέιΚ Θε ει' Μπο 
εοκειτ ἰἔαΖ€ει€1ὰΙ:. νόμο ει' ΙιεικιικιιΙΙΙ: τοικΙειει· ει!ιΙοειιι ΜΜΜ, ε 
Μ” Μιοιιγοε 82άΙΙΙΙΙ Βὶνὰιιἀοι·ΙὐΙ‹ιωΚ ῇοΒ· εκεαιεωιι, οι 
ωηειΙιοιί ρέιττίο8έιεει Μακ ροΙΜο:Μ €άι·εειει9.%έι. ει!αΒιιΙΜιτπϊ 
'ε κοκιιιεπγοιΙιατιιἱ ιιια8οΙαιτ ΜἰπὰεπΜπ, υπ .ειιμωιπεικ ισι 
νόιης·1νεΙ πεπι εΙΙειιΚοιεΕτ. , 

ω”, 
_ Α:';γειτιιιειτοεΙιό.ε” παπι ιιιὐιΙ_ῇει. ιιιεΙΙγ ει, ειέι!ιαιΙεέι€πεΚ 
€εωι Κοσ1νει. ρει1ρεΞιιιΔ ΪΪ_ὶ-Απ€ἱἱά!:πτί ν6ιετοπ βγεικοι· 

ΜΒΜ δ). Α > . · 
` Μό; 1828-Μιιι εμ ἰΠγ 6ι·τεΙιιι€1 οΙιαι·ωι Ματια Ι. Κά 

τω; εΞιΙαιΙ που κϋπέιπι1οι·ΙωειιαΕ,Ιεϊκ έ ωειεεεοΙιιιεεαεἱ μπιτ 
ιιιειιοτ ειΙειρἱιοτιεἱΚ 2). . 

Ηειιιωπ έιιαΙ_ΜΜπ νόγο, ει: ιιΙειρ1τνάπγ-Ιενε!εκ ω 
Π 

ΑιιΒΙἰει €γαι·ωες€ιικΚ απ «Με... ΜΜΜ α]:4ιπάόΙποιιαιωιΙε, 
ιιιΠεοι· ω. ἐιΙΙσροήιιΙ: ο868ιε1ι ε2ετΚέιτε;νε νο". ΡΙγιιιοιιΕΙι,ψ 

·› 

σ 

.μ3ε‹Ι ε' (ΜΜΜ ωιιιιΜιΜιι: Η2.ποτίυαί ωΙΖωποπ ο/ .παω ῇαρετο 
από οΜω· απ:2ωπαο άοαππιεπΩσ ωιωιάω! κι.: πωω·έαΙ.ι /συ· απ 
δαση ο/`2|ιε Πιιιπά-διαφ.ε 0/ |έπιω·ίσα, ἰ›_χ ΕΖωπεεει· Πιι.πι:·ά, 
ρπἰπωά ω Πιι'ἰ‹ι‹ἰεῷ|ιἐα, ΜΠΟΟΧΟΙΙ; π' μειι·ιπειΕοΕ εΙεϋ Μπέκ 
Ναό 'ε “ΜεΙιποΚ- θα Βἱ1εΙεεε6,ςϋΙτιιἐΙ Γο;να Μεοεεε πιο" “Μπι 
οΚΙενεΪοΚο£, 'ε ΙιϋπϋΚ πιοΙιιισιΚ οι ειιἔοΙ Κοτοω3ώΙ πάσα Μ1!6ιιΒ 
ΠΠε οΙιω·ιάΚΜ, ίιἔγ "Παω ΒοτιτώπηειΜ' εΙ56 Ιιυ.:6.το:ειιειἱ2. 

Ι.:Ξει1 £ονΜΜ πιιἱιιι1 ποπ οΜι·8Μι' :ει€ΙειΙωάτ 8ιοηγ ιιτώΙ, κι Εμε- 
εί1|0-82ΜιισοΚ' ίϋτϋτνόηε26Μ Βἰτέιῇἑι£ὁΙ., 8.: ΕἔγεείἰΜ-8ωτιιεοΚ' 
εΙΙισιιπέιιηέιτόΙ :πάω θοτππιεπ£ιιτ]£π8Κ ΒενεισΙ:656Βεω Μὶικ! πω; 
οΒΙονεΙοΙιΒ6Ι κι @ο Η. ΜΒ ει' ΜρνἱεεΙο1οε Βόι·ιπέιιιγ' οΙνεἱ 'ε 
ροΙΜσεἰ εισ.Βαι!εέι8' ΜΗ86 ίοι·ιρίπ ιιιει_ῇΔ Μπάση "ιιτπιιιτοΜτα'ειϋ 
ΙοΕ6εϋΚΙιοι· ΒενὶτεττεΙτ. Μ” εΙνεΕκ όμω.κο.. κιιι;γοΙ›Ι› κἱτηιωι 6τωι 
Μπιτ ΜΙοιι, «Με ιιιἱιιιΙειιϋπ ἰοωιΜΙοτ€ιιΚ. ν 
Είπε! ΡἰΜ:ἰτι'σ |ιί.ποτ·)· .Ι Ρ. Μ. Ι. 1. 'Ι'ον6.ΙχΒέι: ΤΜ |ιι'.εσου·_γ 'Πρ 
:Ιω ωΙςυσ ο/` Μασ.€ασ|ιαωπε Μι! 6_γ!Ικισ|ιίποοπ. ν· ι› Ρ· θ· 

υ 
. 
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ΡτονΜεποε, Νενν-Ηεινεπ ,Δ ει' ωπιιεοϋοιιιἰ 'ε ι·ΜΜε-ΙεΙωιΜ 
Μπακ '·) να :ιιιγε!ιοπ' ΙεἔΚὶ8ε!›Ι› ΙοείοΙνάεπι Έ @ν $20Ινάπ 
“πιω ιιέΙΚϋΙ ΜειρΙιτει1ωιΚ. Αι Μ ΜΜΜ, Μι· ει' ί6νέιι·ο8' ΠΗ 
8όΒόΒ Μπι ωΒιιιΙιέικ ω, @ότι ει” ΜιωΙ«›ιιιΊοι·τέιΜπ πιώ;; εοπι 
ει!ωι·τέικ ΜΜΕ ΚεΙ›οΙὲΙ›ϋΙ ειἑιτιιιειιωτπἱ; ιιιει€οΙτ εεει·Ινεπτε1 

16Κιιιιι€οΙεειν 68 σε” 30 νειἔγ 40 ών πιω”, Π. ΚάτοΙν 
Μπιτ τϋι·νάπνοεάτο11ε !ότειάεϋκοτ ε" ΜΜΙνἰ απαντω. 

Έ Ανω εε "ποση ϋμωἔιω° ίϋ1'ἱἐΠθίἱ ε: τϋι·νόιινΙ1ο2άεἱ 
εΙεϋ ειιιΙ6!κεπ ίοι·8ειψιΚ, ΒνειΙτι·ειιι ιιεΙιόι όειι·ενωιιι€ίηΙτ ει” 
ΜροεοΙειτοτ, ιιιοΠν ει, Βἱνἐιπ‹Ιοι·ΙοιωΙαιτ ϋ8εἱΒπρΚ ‹›ι·εΖ€ι8ι11ιοι 
Μα. ΜϊπτΙου Μριι-επ ΙεωιιΙτ Μακ Μεϋεὐἔἰ Μιιέιι·«›ιακοκκαΙ 

ϊο;;ΙΔΙΙ‹οιπὶ; ιιιειἔο!‹ ιιενειἱ!‹ Μ ινδιινωωοεκω, :ΜμΕ πεπ 

πω( ΜΜΜ, ΚΙΝπο!ε Ιιιέ!εύτ, εΜηι1ιικιΙ; ι·επιΙϋτεὲ€ἰ ε2αΜΙνο· 

Με 'ε ΙιοιιιειΙ‹ τϋι·νάπνοΚετ, ιιιἰιιιΙιει εΒνειΙΙΙΙ ἱετειιπεΚ Μεικ 
νειΙ0ϊ νοΙπέιηειΙε σεων θ. $ 

) 

ΝΕποε εειιιιιιἱ ΜΙΙϋπϋ8Ι› ε ε8νειει·ειιπηιΙ “ΠΙΠ$δ8088ΜΙ, 
πιἰιπ α: ε: ΙιΙϋειαΙεΙ›οΙἱ τϋι·νάπνΙιοπιε; Μ 1ειΙΑΙ]ιικ τω ΜΜΜ 
ιιι08Γε)1Θεέτ πω' ειπεν 8έιτεειεἐιΒἱ ι·εήτνόηγιιοΚ, ιιιεΙΙνεν ει: 
ΒΒνεεϋ!τ-8ωτιιεοΚ πια α' ΜΙ:5ι€πει!τ ιιιιιωιτπει!ε. 

Ειειι ειιιΙΘΚεΚ πω, Μνό.ΙιΚέρωι ιιιεἔΚὶἰΙ6π!›ἰἱιΙει]ἱἱΚ 
»Με ΙεἔεεἀειτεὰΒοεαΙ›Ι›ετ, ε, Με ΟωυιεοΙίονι2 8ΗΠ118. απ 
νύπνΚϋπνν6τ, πιοΙΙνετ οι επειΒελιιεικ 1650-ιΙΝε εει1επι16 
Μπι ειιΙοττ δ). 

') Πωσ α. ο. 42-47. Ι. 

') ΜεεεεοπιισεΙΙ.ε' ΜΒΜ οι' ίειη·Ει6 ,ε ρομ;ει·; ;6ι·"5"μη(, ω; ιω-ν·6” 
ΒΖ6ΚΪ ΒἐιιέιειπὸἀοΚ' πιοΒαΙερΜάεόΜπ οΙώνοιαιΚ ω. Αιι;Ι58Βοη Ιώ 
νο£εϋ ειοΙώεοΜ6Ι; 1650-Βοη ει' ΚἱτἐΙν' πονο πιέ€ πω:: ῇεΙειιτ. πιο·έ 
ει' Μι·‹Η μειι·αποεσΚ' εΙεῇόιι· Ι.ΜΔ Ιίωι·Ιππωπ, ν. Ι] μ. 452. 

') Ιθ50-ΜΜ €ϋι·νόπινΚϋιινν, μ. 28. (Ηω·Μ'οτιμ 1830.) 



δ!) - 

Ι 

Α οοιιιτοοΙἱοιι1ἰ 16ι·νόηγΙιο2ύΚ εΙεϋΙ›επ ω. Ιιὶὶιιιετϋ ΗΜ· 
νέπγεΚΙιεΙ ΙοἔΜΙΚοΖπαΙτ 1); 'ε ειιοΙ:° ΜέιΙΙΙτέιε8πάΙ ειιιια” Μ· 
ΗΠιθε ϋ1Ιετ ΗΜ εε:ϋΜιε, Ιιο;;γ Ι:ιΜϋϋΙ π' "ω @Μακ 
ΜειπέιΠέιΙτ. - 

,,ΨειΙαΙεἰ-ΙΗ ε26ΙιιαΙι ιιιἱιιὰῇὰττ !εΒο!ϋΙ--ιπέιε ΜΜΜ 
ἱιπὰιἰωιιὶ πιω: ει ακα , ΙιειΙ:Μι·ει Με νεκτετιι€." ψ 

ΚϋνετΙκε2ιιεΙι 82 Μάη Πι να" ΜειιΙαέτ ε1ϊιέΙο όι·εεΙππϋ 
τεπιὶεΙετεΙε ειι3ι·ιιΙ “ω α° Βειι€ετ0ιιιοΚ-, ΒιοιΙ- να” Με· 
νἱιἰοιιωοΚΒὐΙ Ι:ϋΙοεϋιιϋινε. τ Μ ' 

Α' ΙτέιτοωΒοιΙάε, Ιιοειοτκέιηγεεέιἔ , πϋερω·έιιπαεπ 2) 
ιωιαιωι ιπππωιιθωεκ; ει' επωι ωιισι εΙΙειίεΙΚϋνετεττ Με» 

ιειιΙαπεε1€ ιη;γαπειιοπι ΜυκοτώεεεΙ `ἰΙΙεαετὶΙ‹. (Η νἰιτιἐΙ‹ ω 
ε” ΙξέιτάοΙ:ΜΙειη ,ε τει πιΜΣΠε6Βϋ πόριπ:Ι:· :ϋτνθυγΙιοιάειέπ 
ο” οΙΙγ τέιτοειειέιέ ΚοϋεΙόΒε,·· ιπεΙΙγιιεΙα εΙιιιεϋε ΕϋΙνΜΒοειΗι, 
ει·ΚϋΙοεώ επε!14εΙα νειΙ:έιιιαΙτ. Ν8ΙΙΙ'ἱ8 ΗιαιιΙτ 80Ι18, Μ" ει, 
ΜΙἐιΙοε Μὶπτοτ6ε ει° τϋτνέιηεΒΙιεπ οΙΙγ Μάνου ·0ει€ομιτνε, 'ει 
ΚενεεεΙ›Β νωκεεεΙατε εΙΙ:ειΙπιαινα Μα "Μπα, »πω Μ. 

Α” τϋτν6ιηΙιο26ΚηειΙ: ειοπ !ιἰἰιιτετϋ τϋιτν6ιιγΙεϋπγν!›οπ 
Μ εοπι1]ιιΙ:: ει ει·Ι‹ϋΙοεἱ ι·‹-:ιιτΜ 'ε Μ οι·Ι:ϋΙοεϋΙ:ετ ει” Μικε 

") ΗΜ ΜεοπΙ6Κ6ροπ Ηα2υ|ιίπεοπ, ΙιἰεΩὐτἱΜἑΒειιι (ω. ι, Ρ. 435 
456) ει' ωειεειιοΒιιεο$Μ €γειι·πιπΕ6Ι Ι648-Μπ Βενο£Ι: Βϋιι€εώ Μπ 
νω?Εϋπ)'ν, Μι;;ΙΔΙει2]έιο; ε' €ϋι·νόηγΕϋιιγν ει' οωιιιοοϋοπΙΜιοι Επι 
εοιι16 ΜΜΕ ειοτὶπ£ "κι ΒιετΙτοιΕοΕνε ό .; . 

") Α' αόερε.τάιπο.εύ.8 ε' ιπειεεαοϋιιεε££εἱ Ι:ϋι·νέιιγ ΜΜΜ Ξε ΙιΜέιΙΙει1 νοΙτ 
Βϋιι€οΕνε, α; Παπ·|ιιϋιευπ (νοΙ. 1, μ. 44Ι.) “ο ιιιοιιιϋπ, Μ" εοΚ 
ειειιι6ΙγεΙι νεΙόΙπωι Ιι:;1:.ϊΙΙΕ ειιοπνειΠοΚ ο' Βϋπέτη 68 ο, €6.ι·,ε,·γΙπππ 
ο" ΚϋΙϋιιϋε ιιιιοοάοΙΜ Μ: ΕΜ, ιπεΙΙγ Ιϋ63-Ι›6Ι νοειἱ ετοιΙσπό8. 
Ε” ΐότῇη6Ι Ιονϋ εεειοιη/ ειστεΙωοε νἱειοιιγοΚΜπ «ΜΜΜ ο” ἱί]ίι 
επιΜι·ι·οΙ; πιο._ῇιΙ Κάε6ΒΒ ϋινοἔγἔγ6 16νώιι, ΕσΞτ_ῇΙιει ΠΙΝΩ αΙιΙ1οι; 
ΜΒΜ εΞνεΙ‹ οΙΜτεΚ; νόμο ει' Ιιϋιϋυεό,ἑς €γο.ιι€τιι1 ΜιιΙν6ιι σ.: ε' 
Μιιο.εο!ι Μια Μ.]άειιι ίειιπόΙΗ “στ” Βπι·ύ.τε6.ιςο€, πΩω:Ι ΜΜΜ 
ίετιγΠϋ ροι·βε £ομπακ, 'ο Β6ι·ι6ιψο ι6ι·ειψωΙι; 65 σε” ΜπαιΒεπ 
ωίιΙτ , πο” τιιἱιιἀοἔῇἱΚ ΜΜΜ” πω: €€6ΙΜεα. 

ν » 



ω» Δ 

εά;;Ιιπη Γεηιιτειι·τιππΙ ; επιπέΙ Ιοἔνει ιπἱΜιιιιΙπΙππ εν ΜΙΜ 
θειπι€ι·οί Ι›ἱι·οιΙεΙιιιέιΜ ν.:9ι€πεΙτ , 'ε νό.ςι·ε :ΜΗ αΙὶἔ και νε! 
ιεΙε, πιοΙΙγετ ει” τἱειτνἰ9εΙϋ!‹, ίειιγϊτό!τε ω. πιο νοτιι€πεΙ:. Απ. 
οΙνειεύ 1εΞιΙΙιειτω, "Η ειἰ8οκτειΙ ειικοιτ:Με 16€γεπ ε' ι6ι·νώπηε!ε 
ει' πϋεμι·Μπαεάεοτ εἐε ετ6ει:ιΜ6τεΙτ. Α, πειιι!ιέιια8 8ιωι16ε 
ΙγεΙππεΙτ οειιρει εἔγεἔετϋ τέιι·εειΙΙ:οιΙέιεα Κειιι6ιιγοπ ΙΙΙθἔ ν” 
Μενα αιοΕΜ.π. .ΜΒ ΜΜΕ: ει' ΒΜ3ιιειΚ :ιι Θ ι·εΞειΙιειι Μπέι 
86Ιει·ει να” Ι›€ιιιΙ›ἰτεὰἔοτ, να” ΒοτΜ.ωοι, να" Μιειεεέι 
Βοτ Ι›ϋιιτοιὲὲϋΙ ι1ΜΜΜ '·); Θε Μι ει, πειν-Ιιεινεπἰ :ἀεὶ ΗΜ· 
νέιιγε26!κεΙδ _Μ8γπϋκόπγνεϊηεΙ: ΙιἱΙιοιϋιιΙτ, οι επόΙο Ιυει·Ι›ε 
ΚοΒάεο!ι ΜΒΜ ὶΒοπ "Μακ τἰιΙζὲι!‹; 1660-ΜΜ ιιι:ηιιε' 1-ειϋ 
πιιμ_Μι·6Ι ωΙάΙιιιιΙκ ε” Ι›ὶι·εὰΒοτ 'ε ιΙοτ8:1Μετ «Μαιο ΜΜΜ 
ο€γ1Ιειτα! ια." Μου, ΙΜ πω! νΜο!ωκ , Ιι‹›.<;γ ΜιιωΙΙγ 
Ι›εοετεΙειι επανειΙαιτ ωωιι, θα ιιι:ι€ε5.τ ιιιε€οε6ΚοΙτειτηἰ ΜΗ 
Βα θ. Α: 1650-ΜΜ τϋτνόηγΙεϋην Π188θ1626 ι·επεΙειαΜΙγοΚ 
ΜΙ πω: Με. ΙΜ ει' εΙοΙοἔωΙειπεὰἔοι 68 Γύ82088θ80ί Μικέ 
πγειι Ι›ϋιπειί Β). Α' οεεηιΙ:ϊι·οεοκ Ιιἰιοπγοε ιιιεππγἱε6ἔεπ "Η 
Μπι ἔΙΖ ΕνύωιΙπ :και ωΙΙιειιτει!κ; ρὲυ2Ι›Ιι·εέι;; , ι·εηἔγ κυι·Μιοε 
ΙιϋνοΗ ει ε=έγειοι·ϋ Ιιειιιι€εεΞιΒοτ, ιιιἱΙτοι· ει; νειΙειΚΙποκ :5ιι·ι 
Μι θ. Μελειιιι ει, τϋι·νόιη!ιο2ό ε8θειεπι Μεάνιέπ ἐΙΖ ΜΜΜ 

 

') Ιθ5θ-ιΠΜ €ϋτνέ1ιγΚϋιιγν. μ. 48. (Ι€γ ωιωκ, πιο;εεεΙι »Μπι π' 
ΜτάΚοιι , Ιιοἔγ ε' κυιω.ι.τοω ΜΜΕετόεεΚοΕ 6εέιεεειι ἱε ιΙἱσ$έιΙΜΙ‹, 
Μαΐ: επ ΙἐΕΙιΜΕπιἱ ε” Ι643-1ιωι Βο:.οΜέ Ν6ΜΙ:ϋΙ (.Νειυ-ΙΙανσπ απ 
2Ι9αίΔίε.9, μ. 114.). ιιιεΙΙγ Η :πιτ ἱΦΣΓΕ.]Β, Μ” Βεαβ'υπ Μα,6·ι“ι, 
Μ ΒοΗ·έιπΚοπετύ ωιωι‹ω νειοωϋΙΦεότι εΙπιατεειΕ8|τσιωι€. Ιωι·Μι 
οεοτ Μ; ιπωωωωι ειευνοιΙιιἱ., Θε Μο" ΒϋΜεε Με: ΜίιΜιτπέι 
Μι ]ετπιπιίπέσ .Μίλ:ίόσΒοι πϋίΠ πιοιιπἰ. · 

η .Νεω-Πανεπ απιί9. μ. 184. Ι.. πιό8 ΠιιιοΜπευππάΙ.”οΙ- !. ρ.-Ίδθ 
£ϋΜι ΜεουΙό ι·σ:ιιιΙΙ‹ἱνἱὶΙἰ ἱ£όΙείεΙ‹π ' 

η |θ60-1ΗΜ £ϋτνόηΚϋ1ην , 50--67. Ι. 
η σ. 0. ω. ι. ` 



· Ι ω . 
| 

. -.τ.____ 

Ειι:0ριϊωιιι ΙιϋνοιεΙι νεΙΜιε-οιειΙ›Μσ8ε' Μ" οικω, Μπι 
Ι›ἱι·εέι€ἔεΙ ἰῇεειτεἐε ΗΜ ΜιηειετΙιἱ α: ειιιΙ›ετεΙαπ ει Ιειωι1 
τἱει€εΙετ;ε 1), °ι-ι αππγἱκει νετωπϋΙ, Μ” Βόιιι€ηγ ι›εωωεε 
εεΚΚεΙ 2), 86! εγειΚτειιι ΙιειΙε3.ΙΙειΙ ίεηγΙιἱ ει ώοΙΙγ Ιτετεεωγό 
Παω, ΗΕ·Με11$ ει: ϋνΘ1ϋΙ ΒϋΙϋπΙ›ϋω ιιι6ιΙοπι αΙιειι;ΒΞιΚ 
!π1ἐ.ὰπἰ Η). νόμο οΙ1γκοτ ει' απ' ,ιπ:ιΙΙιο46 ειιιψεϊΙγοιάξΙ 
Ιων ειιιιιγϊι·ει ι·ει€ει«ψι Μ, Μ" ει' Μπα ΙοεἰΙΙοι1ειιεΙιΙ› Βορ 
τΙοκΙωιΙ ΈοΒΙΑΙειτοεκούψ ί", ιι€γαπειιοπ ιϋτν6ιιγΙ:ϋιιγνΜεπ 
ο” ι€ει·ν6ιητ ταΙ:ΜιιυΒ, ιιιοΙΙγ ει' άο1ιέιιημειω ΜεΙπιπιεπι 4). 
ΕἔγιἐΙ›ἰι·ὰιιτ ΠΕΠΗ Με!! ίεΙο;Ιιιϋπι1ς, Ιφεγ ε" πιτρεια, να” μεσιτ 
ιιο!ι 1ϋτνόιιγεΙς ηειιι:1ιακαηρ8!»6Ι οτεα€6Κ, ΜΜΜ ιιιει€οΙτικιΙα 
κι @επ ΙεΙεΙοιεΙ: ϋεειοε ΜΜΜ ΔΜιι·ατ_3οκΜύΙ Ιιο2αΜι!τ, Θε 
ΕΜΠ επ ειτ1:ϋΙςοϋΙε μια* εαιιγειτιὶϋΙιεικ 3,8 ριιτΙαϊπιιωΜΜΕ 

' , ` 
νοΙωικ, ιιιπιτεοιπ ει ιϋι·νέπιγο!κ. 16_49-Ι›επ Βοοκοπ1ωμ ε” 

ή 1θ5Ο-ἀἰΜ Φϋι·γέτιγΒϋιιγν, 4024.- · τ | 
') ΙΜ πιεση σεΜι 0οπιιοαΜωΗΜπ ΜΗ. 1,”. Μιά €ΒΒΒοΚ |:ϋ1$$!!!ς.: 

ΜΜ""##-#ΠθΒ Ιθ44-ἀἱΚἰ ΜμΕ !3-Κέιη Ιιοιοπ ίδτν6ιιγόΕ ,κ ιιτρΙΙγ 
επι εηαΒαρ€ἱετὐΚει€ ειι3.ιπϋιοαόετο κετι›οιωιμ. Βωοιπα! ωΙ!; 

ν "ω" Θ" “α” Ραμ”, ν0Ι- 1, χ» 5Β8. Ι.ε3εεΙ τονίιΒΜ α) ςιιαΙιετοΕ 
· 'Μες Ιῦδῦ-ἀἰΙςἱ οσ€οΙππ' Ι4-‹ΙἱΜιι ΜΜτάοτε!Μϋι·νόη85 ”ΜᾶνςΙ- 
Ο ΦΠ ΜΜΜ Δ? ίϋΠΐέιη,- ο" :ΜκοποΝ ετε£πιεΚ ΜεΕοιοΕ ΜιιιΜοΜ, 

ΜΚ Μ μα1:ετώποκ ΒΜι€πο.Κ.” 1ΞιιιΓόπϋπεΙτ π' τοιι«1ε!οΦοΚ, 
ωε?ΙΙγεΚ ΙΙΒ8'Υ ρόππΒΜιέςτιι Μἱιι€ο€ἱΚ επ Μ”, Μιῇ6εΙισιρἱ€ἀιιγοΚε£, 
Μ( π: οτειά;Μ «ΜΜποκοε ει€1Ν.ιωικ. Α, Μ6ω ιιιότόειΙ6 «μια 
Ιιοι·ι:Κ <πιο;!ιοτϋέωοΙ€εΕπειΚ, 6ε_!οἔΙιἐιΒσι μθ.ι·υ.€πώς Μ" ο" «ΜΙ 
διήιειιικΚ. Διώ, ΜΚ νόΙεπιὁπγσὲἱΚεΕ ρότΕοΙιιιιιήέΠα, εΙόειϋτ ρόιιι 
Βϋτεύ;ι·ει, πικάπ Γσ€εεΞι;τ8., νόμο ει' €ιιι·0οιπέιιη·Β6Ι ΜΕΜΜετο 
ἰι6ΙΜπεΚ- Πηπ.πωιοπ "άψεωι5ιιγΒοιι, να!. Ι, μ· 630. Δ 

·') Α' ιιηε:ε.οΙιπεο££εἰ ΜηΗϋ ώτνέπγ|ι6ΜνΒεπ οι Μ; οΜΜΙ5οικ 
. μη, Μ ει' Μι·0οιπέιη·Επι, ππἰιι!:Ξπ ΜΙϋΙο ΜϋιοΜΜ, ·νεΞεκιαΜιιιιέ 

πια, ΜΜΜ! ΒἰὶιιΙεὶ£οϋ!μ 

η 165Ω-ΜΜ £ϋτν6ιιγΚ6ιην, Ώ6. Η . η 



_ Χθ2 

Εϋιιπερ6!γοε επϋνωΒο26ετ ΜΜΜ( ειΠειΚιιΙιιΕ, πιοΙΙγιιε!ε ειΘΙ]ει 
εΙο]Θτνειιιιἰ ει' νἰΜιἔἱ ΓὑπγἱΙιὐειιεΚ θΒ ΜΜΜ Μι]ει!ωει!κη. ΚΕ] 

Β1ϊ6Ιο ΙὲΙτεοεερἐιεοΚ Κόιεθ8ΜΜΕΙ 8ΖθἔΥθΠὲΙ'θ νεΞιΙπεικ 
ει: ειιι!›ετἰ οΙαοεεεΞι€ιιεικ, °ε Ι›ὶιοιιγ1τῇἑιΙ‹ τετιιιθειετἱ €γαι·Ι0εε1 
€ιιηΙαιτ, ιιιεΙΙγ :και Ι›ὶι·ναιι ιιιὶπιΗἔ ει: Μέει:ειτ εΞε ΙιεΙγοε‹-π 
ΓεΙΙοἔπἱ, €γαΚι·ειιι ειπα με, Μ” ει' κει 8:ΘΙεϋειέ:ε ΜΜΜ 
Κέιιγ1εΙεπ νεΞΙειΒιΙπἱ. ' 

Β' Ι›ϋιιτειϋ τϋι·νόηγΙιοπιεπειΚ, ιιιεΙΙγ ά1°εΙεΙ:οιεκεε ΜΜ 
ΙιεΙιΙϋ86επεΚ, ,ε ιιιἱπιιἰεπ α: ϋΙιΙϋιόε ΑΜΙ Γο!αΜΒέι2ο1τ ,ει έ, 
ΙεΙ!τεΙδ ιπ6Ιγ6Ι›επ ιπόΒ ίοι·ι·ου86 νειΙΙΙιεοε ε2εηνει16ΙγεΚπεΚ 
οΠγ νειειτει8 Ι›6Ιγε86£ Ιιοι·Λοιπι; πιεΙ!ό ΙιεΙγΙιεινε, ,ο ιιεΞιιιἰΙε8 
νεΙο δεο2εΙαιροεοΙπι ΒΖειιιΙΘΙἰἰιιΙε ω” ροΙὶιἱοειἰ τότν6ιηΚϋιιγ 
να, ιιιεΙΙγ ΙΙ0ΙΙΒ οι εΙϋπ ΜΜΜ 6ννεΙ Με:ϋΙτ, ιιι68 Μ ει· 
Ιποι·ιιπΙΦοΙΙ ειειΒειάεέιε;' εεεΙΙειιι6τ Μπι εοΙεΙαιΙ ΙοΙϋΙιιιΕιΙιιΕ 
Μιτ8ιἰΚ. 

θ Α;οιι εϊτειΙάιιοε εΙνεΙα , ιιιοΙΙγεΙωπ ει ΙΙΙ8ί ει!!κοιιιιέιιιγοκ 
ιιγιιΒειωιεικ; ποπ ε!νεΚ, πιοΙ!γεΙτετ ει° ΣΕΥΠ-ΜΚ "Μπα 
Ι›εΙἱ ειιτύμειἱειΚ' ΙΜἔΥ τὸεΖο·1°οΙίοἔπἱ :ΜΒ τιι«Ιοττ, Έ ιιιεΙΙγε·Κ 
ειΙεΙτοτ ΝειΒγ-ΒτΙτταιιἱὰΒειιι ωσ.Κ τϋΚε5ΙειΙεπι ἔγϋΖϋτΙεΙπιιετ πγει·· 

Με, ιιιἰπιιΙ εΙϋειιιει·νε Έ ιιιεἔἔγϋΚετε2νε Μηπως ΙΉ-ΑιιΒΡί 
Φϋι·νόηεΞΙιευ; ά πέρ' Ιιο2πέιειύΙόιεει ει) Μ: ϋΒγεΚΙιει, επ 
ΜύικιΚ 82ΜΜ.ά ειεινει2ύ.88, ει' Ιιειωι1οιιι, ϋἔγνὶνϋὶιιεκ ίοΙεΙϋε 
ΒόΒ'θ, ει ε2ειιι€Ιγοε οιειΜιιΙεάε όε αι εεΜὶττειὲΙτε!ε Μι·6ε 
Ιιοαέιεει , Μ ιιιΙιιι1επ νΜΙ:ΜοΙτ :ιόΙΚἱὶΙ νοΙταΙκόι› ιιιοεειΙει 
ΜΕνέιΕ. 

ΙΡ πωπω οΙνεΙ: Η: ο11γ αΙΙαιΙωειι€ιε$ 'ε ΚἱΙεῇΙΘεοΚετ 
ΠΥΘΗΘΙΜ ωἰιιϋΚοτ ειιοΙ:ΜΙτ ιιι6,ς ε” οιιτύρειὶ πειιιιοτ ω" 
ιιιοπ ΜΜ. ' 

*) Νεισ-Επρίαπώτ Μόπιστέα!, ρ. ΒΙ6. 

Ώ 
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ΠοιιιιοοιιοιιιΜιιι ει, νέιιιιειι6 ιοειιι!ει εΜτϋΙ”ίοενει ει' 
ιιιιη;έιι·οΙδ ϋεινεἔΘΙιϋΙ ΜΜΜ, Θε οι Ι:ϋιιιιγειι ιιιι:8ϊ08Ιιειιι3 Σ). 
Ε, ειιιΙειϋ ιιόιιιιι€Ι αΙΩιοι·, ιιιιι)αιιειιι ιϋΙιθΙειοε ε8γειιΙϋεθε 
ιιιιιΙΙιοιΙοιτ ει, νεΒγοιιτιι ,ει ιιι€Β ἱιιΙαΞι)ι)ι ει: @ιτε @πιο 2). 

0οιιιιεοιἱοιιιΒιιιι ειΚΚοι· ει' νέει·εΙιει)ι6 ΜιωιΙοιιΐ ιιιιιιι!ειι 
ιι€ωνσι νέιΙειιιιιέιε ιιΙιΞι εετεΙ:, εμέ” ει' ετιιιιιέ Ιτιιι·ιιι6.ιιγ 
ιύ_)έιι€ δ). ° 

Α' ροΙΒιιι·οκ ιιΖειιιιιιτ άνω Ισοτιικοιι πιω Εεεγνοκι νι 
ΜΑΜ Ι:ϋτεΙεπτειιε!ι; ,ε ιιοιιιιειι Κιιιοιιιιιιιι€οι ίοτιιι€1ΜιΚ,ιιιεΙΙγ 

Η 7 ιιιιιΒιι ιιενειτο κι ιιειι)ειτ, κι τιιι·ιοιοιι α? Μπι νόιΙεΙιιιέι·ε 
ιιιιιιιιι€ Β6ειι-:ιι Μπι ^). · 

0οπιιει:ιιοιιτικι!η ιιιιςγ “Με” ΪΙ_)-ΑιιεΙἱιιιιιιΚ ϋεεεεε 
κϋι·νόιιγει!ιειι Ιέιι)ιιΙ‹ εειι1οιιιι ,ε Μϊέ_)Ιϋιιιιι Μπι' Ιεϋ2868ι Μις 
8ει!ειιε68ει, ιιιοΙΙγ ιιιιέΒ πιει Η ιιιιιιιο€γ εΙιτόι Ιπόιιειἰ ει: 
ιιιιιειιΙσιι ειιιΜιιΙεάέ €Ιεις6ιιοΙι. ' 

Αι οιιι·ύρειι ιιοιιιιοτεΙ‹” Μ" ι·όε26ιιόΙ ιι, ροΙΜοιιι Μι 
Σ Ι Ι ει ιιιι·ειιαέι€ ΙεΙεϋιιιι Μτει)ιειι ΙιειιΙϋιιϋπ ε π), 1:ϋιΙϋιΙϋτι 

ΙειεειιιιΜ5ιιι ιέε ιιιἱιιιὶἱἔ ιιικειαιωι ιιι6ιΙοιι ιι° τιιτειιιιιΞι€ι ιεειι, 
ιιιιιιιι τόειεινε!. 

Αιιιει·ιΚέι!ωιι εΙΙοιιΙιειι, ιιιοιιιΙΙιειωι, Με;) α' Ιιϋιεὸἔ° 
ειοι·Κεετειόεε πιοΒεΙϋιω ει' ιιιρεγ66:, α? ιηθωιω π, δωωΒα 
ει, ειιιιιιε6 ει: εΒγεεϋΙετιέι. ή ) 

τ 

| › 

') Ι638-εΙΝιι ιιΠιοιιιιιιιιγ, Π· Β Δ ι > 
2) Βιιοάο-ΙεΙωι4' κιιωιιιω ιιι:Ξιι· ΙΜΣ-Μπι εςγΠιιιιι;ίιΙει8· Μιιγιιιιι 

|ιοι€8.ιιιι, Μις), π' ειιιιιιε' Κοτιιιιιιιγα ιιι:ιτιοατΜιέΒόΙ ΜΙ, 68 Βοξ)! 
ει' Ιιιι€ειΙοιιι :ποπ ετο.ΒιιιΙ(ειιιΒοι·ο!ι' ιιιιιιιιθωο, ΜΒιιεΚ ηγειιίιΙ ν” 
_)ιη;ιι)ι ιϋι·νόιιγοΚοι Ιιοιιιι 'ε ιιιο)ι' ιτό;τοΙιιι)ιόειιτιι ωιιιμοιιιι. Ι650· 
«κι ιϋι·νόιιγΧϋιιγν, ω. ι. ι ι 

5) Ρί0βίιι”α |ιίσιοϋ|, Μ. Ι. ' “ 

') Ι838-ΜΜ ιιΙΙιοικιιάιιγ, Ιλ 1. 
ϊ | 

| 
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, ύῇ-ΑιιεΙἱὰϋειπ ει' Ι:ϋπσ28 1650 Άει ω!1εεεπ ε: Μακάι· 
ιΜπιπ .ιιιο8νειπ έιΙΙειρΙτνα. Α, Ιτβιεόεἰ ο”εύ81κϋτω οεοροι·‹ 
ωωω‹ ϋεειε °ε ειΙιοι ναπιπιΙκ ει·ϋεοπ ΙαιροεοΙνει ει: ιἐτιὶεΚεΙτ, 

Μι1ιιΙΜοΙι, 1κϋτεΙοεεόεεΚ αέε ῇοΒοΙ:. Α, Ιζϋι86€' ΕεΙ›εΙεΞΙ›επ 
νειΙόᾶἰ, ιιπιπ!ώε, θεό828ΙΙ ΦΙειιιοοπιτειΕ 'ο Ιεϋιτεπωιεύμ ΜΗ 
οιιε Θεία ιιτειΙΚοτΙπἰ Μ.€ιιιι!μ Α, €γειι·ωπΕοΙ: ιιιώΒ εΙἱεπιιετἱΒ 
ει, Ιϋνὰι·οεἶ ίϋΙε68όπ; ει, επειιιιέ τϋι·νόηγο ωοιπιτοΙιϊει: @ο 
πω· ει, Ι:ϋπάτεεεέι€ εεσἑποιι @απο μπι ει, Ι‹ϋιεώἔυ61. 

Α' Χϋ:888άιιιαΒα πωπω Η ιιιἱιιτἰεπποιιιϋ 1ϊε2ΜεεΙϋΠ; 
111388 €εικέιΠει |.Ι188δίζ ωεη;ει οπτ3ει Μ 'ε εεοιΙἰ Με ιιια8έιτ6Ι 
επ ΜΜΜ ι). Α: ϊη-ειιιἔΙπιἰ Βϋ28θΒΙΙΒΠ α' ΚὲρνἰεεΙ68' τϋτν6ηγο 
πἱιιεεέ εΙϊοεαιΙνει. Α” ιιιϊπι1επΗ εΞι·ιΙεΙιότ πωσ €η;γεΙ:, "Με 
ΑιΙιεηαεΙ›εη, ει, 1452 ρἱάοιοιι Σε ροΙΒὲιι·‹›Η ΚϋιεγϋΙόεό!›επ 
νέτειπεΙ: ΕπΚέιΚειΙΘε Μέι. 

Πει Π8γεΙειιιιιιε1 κήιεΒέιήιιΚ έ τϋτνώπγεΙιοτ, πιοΙΙγεΙε 
κι ειωε:ΗΜΕ Ι:ϋ2$έιτεειεέι;ο!ί ποια εΙεϋ ἱτὶϋειειΚὰΙιειιι Ι›οοε:€ιτ 
ΜΜΕ Μ, ιιιοἔΙερετνε ότειιϋΙ: ιιιαειιιιΙαιτ ει, τϋι·νι-5ιηΙιο:6, 
κ«πωωΜο1 ΙκεΙ:Μι1επ 3 κἱωιω Ηιεο;Μ.ϋ αιωι. 

, . 

Α2 Ι›ΙΖοιιγοε, Μ” 6 ει υ5ιτεαοέι8ιιεικ, ε8γοε €ει8]ειϋ 
ὶτὰιπΙ τειι·£οιὰε:ιἱι·ὸΙιιιε·ἔειεΙ› ό8 τϋΙ:6Ιιποψ εειιιιόνε1 Μι·, »Νικ 
ἱὶἐ ειΙκΙιοι·ἰ οιιι·ύραΙ ίδΙ'ΨύΠΥ|10ΖύΗ, Θε πο” :πω οΠγ ΜΜ 
ΙεεεεΞ8εκετ ΜΜΜ, ιιιεΙΙγεΙτ ειΙι3Ι ιικ1είοΙ6 ΙΙΙόΒ' ιιιἱπσἱ8 ΜΜΜ. 
ίΠ-Αιι€Ι€α' επειῶιιεειἰ!›ειι ει, ΒΖθΒόΙΙ)ΨθΚ, εοι·εει ε!εΜΗ ΙοΒνα 
Ι›ᾶιτοεΙ1νει απο θ; 82 Μ”, Ξειηιωττέιεάι·ει ε2ἱ8οτιϊ τοπι1εια 
ΜιΙγοΙ: ΙιοιετωιΙε; ει2ο!ί $εΜ8γέιι€ιαέιι·π Ιἰ82τνἱ8εΙϋΒ πεπει 
«Μα 5); α' Ι:ϋιεόεεΙε Ιιϋιῇο8γιϋΚϋπγνεΚε£ τειι·ωπειΚ, ΙιονεΞι 

 

η 1650-45Μ £ϋτνόηΚόπγν, 8ο. μ· β | 
°)!6θ0-ὰἱΜ £ϋτνἐπγΚϋπγη 78. Ι. > · 
Δ) Π. ο. Μ). Ι 

Ι 
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ει' Με ΜπέιτοιαΕοΚ, εἰΙτετε, ει” ροΙΒέιτοΙδ ΙιαΙ8.Ιο2εΞιεε, Μπιε 
εά8α, επϋΙετ6Ξειε Βεἰι·αιἱΚ 1); ε, )ο8926ΚϋιιγνεΙι' νΙΔεΙΘτε 
_)εεγπϋΙτ τι-ιιιι1εΙτοσιεΙε 2); ε' ιιιε8·ϋτϋΙτ ΙιἱνειΙειΙοΙε” ίοΙγτα1έιεει 
'ε ϋτϋΚε68εΚ” Μιτέιτ:ΜπαΙε 61°Ζύ5θ τἱε:£νἱεεΙϋ1‹τε Ι»ΙιειψΙΙ:; ων 
εοΕυειΙκ Μ ίο8Ι:-ιΙειΙοεεέιέιιΚ ει' ΜΗ κ:εειιιΙ' 1“επιι1:ιττέιω. ει' Μι 
ΒόΒ"ΙΒΙΙ δ) 

Δ' τϋι·νόιιγ «που ΙώΙδιιΒίθΙο εμπύεάΒοΒι·ει ΜοτοειΚεάΠτ, 

Μ” ιιιεεεΙ622ϋπ , νση;γ ρ6τοΙ)οη εοΙκ οΙΙγ ιάι·εειεεϊεἱ "Με 
ειέΒοά, ωεΙΙγοΚτϋΙ ηεΜΜι ΕτειιιοιπιστειέιΒΙιαπ ω68 ΙΙΙΙ:Ι ἰε 
@Με ΜΜΜ Ιιοιπέι!γοε εε)τόεϋιιΙζνα8γοπ. 

Πε εΙεὶτϋΙ €ο8νει ει” ΙεϋεπενεΙ6ετ ίδΙ'8]82θ τοιιιΙεΙαο1: 
ΔΗΜ ΜΜΜ: αιμιιιετἱΚΜροΙΒ:5ιι·Ιειι!άέ|ετοιΙειϊ)οΙΙοιπότ, εμέ” 
Εό:1%)›επ ίεΙ$ϋιιΜ. · ` ) 

,,ΜΙππΙιοΒγ-Ιεγ πω ει' €ϋι·νέιη)-Βέιτέιπ , επ εππΙ›ετἱ 
ηοιιιιείοΙΙουε68ο, ει” ΙιειΙειπάύΙί ωρ1ετΙππεέι€άΜπ ωιαιμ 
Μ ΙειςΙιειταΙππαεΒ ίεἔγνετεἱί:; έ:ε ιιιἱύοΙ Μνάπατοε , Μ" ει' 
τιικΙοιπέιιιγοΚ, ιιιοΙΙγεΙζετ αρἑιἱπΙε ΙιοιταΙο, εΙ πιο Ιε8γειιεκ 
νεΙϋΚ ει, εΞι·Μι τειιιεΙνε;- ιιιὶΜΙιοεγ :Μ 8γει·ιιιεΙαπενεΙόε εΒγ α' 
ετατιιεικικ εΙεϋ ΘτὰεΚεἰ ΜΜΜ: 8ΠΠό.1ί0€ΨΗ. :η πωπω: εκμε 
ι1εΙιιιεΞνεΙ“ . . . . 4). Κόνετ1κε2πεΚει, ι·επάεΙοτε!:,υιεΙΙγεΚ 
ιΜιιτΙου Ιεϋ:εό8Ι›επ ωκοπω: ΜΜΜ υιιτειποεοΙπαΙτ, ,ο εἰ, Μπο 
εοΙαιτ Ι:ειιι6η ϋἰι·εέιἔοΙτ Ματ: ΚϋτοΙε2ὶΒ ειιοΙ:' Ι'επιπτει·2ε'ι 

8δ.Ι'2. .Μου πιώ Β2θΓἱΠίΞ ε., ιιόρεεΙ› Κει·ἰὶΙοτοΙ‹Ι›επ Ε6Μο -ϊε!;ο 
Με αΙειρ1τωιτηαΙτ. Α, ΙιεΙγΙ›εΙἱ τπι2ΜεεΙϋΚ ΙεΙϋΒγεΙπἱ τειτ£οι 
ΜΚ , ΙιοΒγ ει' ε2ϋΙΘΙε €γοι·πιεΙ:ΜΚοτ ὶεΒοΙὰΙ›ει )εάτωεεέικ; ει, 
πειτι εη€ει1εΙιιιεεΚεά6Κ εΙΙου _)οΒιι): Μη ρόπιὶ›ἱι·εεἐιἔοΙ: ἀὶοτιᾶΜ ; 
τ 

ή Ι.ι5ω Πα:οΜπεοπ3 Ιιἱε€ὐτὶόῇόΕ, νοΙ. Ι, 45δ. Ι. 
') Ι650-ΜΜ €ϋτν6ιη¦κϋπγν, 86. Ι. ~ 
δ) Π. ο. 40. Ι. Δ ` ` 
') Π. ο. 90. Ι. 

' ι. πω). › 
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υ ι2ε1ιπ πι' εΙΙσπεπο8ΕΙΙόπ ιονω›π ἱ8 πω, πω: π ιέιι·επεπ8 
ιπει;εθ.τ ει° οωΙΜ' πε!γιετωο ίεΞ·νόπ, 6.' €γετιπεπει εΙνεειἱ, 
'π ιπο8ίοεπϋπ ει, επϋΙ6Ισπι πω: ῆοἔωΙ, ιιιεΙΙγετ πωπκ ει, τει· 
πωπω πω, π πιοΙΙγεΙ οΙΙγ τοεειιϊΙ ιππωπ όΙπ-ἱ π). ΑΖ 
οΙνπεύ ππωεωνπι ιπε8 Εο8τει τσιπ πιει€8.πειπ ε° ι·επάεΙετεπ, 
Ι›ενεΖειΘΒΘ£; Αιπει·ἱΙ‹ᾶΙπιπ ει' νειΙΙππ ειιψι ει, τιιιΙοιιι6ιπγτ, 'ε 
πι πιω ιϋινόπγε1ί πιεπτειι·κέιεα νειεπ·Ιὶ ει: επιπεττ π' επει 
ΒΜΙ8έ18Ι'8. 

Μ1πΜιπ π” εἔγ απο ιεΙιΕπτετετ νε€νώπ επ 1650-ὰἱΜ 
ειιπετἰπειἱ τέιι·επεειει·ει, νὶιεἔπΙ]ιιπ Βιιτόυει, πΙΙειροπέιτ Έ Μ· 
Ιϋπϋεσεπ ει' ειπάι·πιότ π8γειπει εποππιππ, πιέΙγ :Ξι1ιπε!!ποπέιε 
Ιορ πιο; Ι»εππππΙππ: ει: οπτύρειἱ επιι·πιοπ, ει' Μπι-αεκ 
ΜΜΜ, εΙεῇΘπ, ιπἱππεπϊεΙΘ ει” Βοι·ΙἐιτΙειπ:1‹ὶι·πΙγπὲι€ ιΠπι1ει1 
ιππεποιΙοττ ει, ιππωω οΙὶεπτοΙιἰ:π ,ε ιπιι›επ ειαΙπιάεεΞι€ε1 
:Με ιπετειιΙνέιπγειΕπ. ώ Β” τειΒγο86, ιιιτΙοιπππγοε Βπι·πρεπεπ 
ΚεΙ›εΙΘΙ›επ, Μπεν. ΜΜΜ ει,]οεοΙδ εεππιέῇε ἰπΒέιΙ›Ι› Μπι: ύπνο 
πωπ «πω εοπει ει' πωπω: πενεεεΙ›Ι› ροΙΜοπΙ εΞΙειΙ›οπ πειπ 

τόπεεί11τε!ε; Μπα ει, νειΙ‹3‹Ιἰ επιπεπΙεπέ ΕοἔειΙπιέιτ0Ι ει' ιιέηιεΙδ 
πιω ἱἰτο8εΙ›Ι› 118111 νοΙτ; 'ε ιη;γειποιεπ αι επι·ὐρ:π πειππε€επ 
«πω Ξεπιει·ε$Ισπ , νπἔγ ΜΜΕ: ιπεπνετεττ εΙνεΙπ @επ ξιΙιΙιοι· 
πππωωιωπ Μ πι ίπ νἱΙ€ιέ υπεπτΜΜπ °ε ππωπ ῇΕ5νοπιΙϋ 
οι1ιπετόνό ε;" πει” πόρπεΙ:. Α: ειπΙ›ει·ἱ εἐει° ΙεἔπιεκόειεπΙ› 
ΦΙιεοΗἐιἱ €γειποι·ΙαιΙπι νέτειωΙκ ποπ οΙΙγ :ιΙέιωτοεπειπ πωσ 
Φέιτεειεσ5ιεπειπ , πιεΙΙγεΙ πΙ:Ιποι· Ι›ἱιοπγο8ειπ ειπέιτιπε1Ιγ πω» 
τωππ πωπω πωπω πϋιΙοΙιεὰόεΙ›ε ει·εεππε‹Ιπἰ: ει ειππει·Ε 
ΚύριεΙϋπόε, τετιπόειετὶ ετεπεΕπόΒόι·ι: Ιιει€γνει, πππι1επ εΙϋ2 
επόπγεΙε πόΙΙιἰὶΙ τϋἔτϋπϋιϋπ πι ε” €ϋτνέπγποεπετ. Ε, πο 
ιπέιΙγοε ποπιοτ:τπιπί πεποΙάΜπ, πιοΙΙγ πι68 εαπ πειιΙνοπέι·ε 
.π 

Ό ΙΜΟ-Μα ε6ι·νάπγπϋιιγκ 88- Ι 
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ω, ει-:ιιι ιιΙιΙΙοεοι›ΙιιιεοΙ‹ειτ, ασεπ: ΙΙόΙ€Υ ποιωι ιιειιι ιιοιιιιειι 
νειΙει , ΙΙΙ ωαοιι ε,<;γ ειιιΙιει· έιΙΙ.ιιιιΙ εἔγ- ειιιΙιαεΙ ιιόρ «Δώσε, 'οι 
ΙΙΙγ πιιιι;γεταιιιιέιτ ΙιΙι·ωι ΑΜΙ Με τειρεοΙε ΜΜΜ ει' ειιιΙιειιΙ 
εἐιΒιιαΙ‹ *) · ” ° 

,,Με:8 πιο οειιΙῇιιΙ‹ ιιιειἔιιιιΙωιτ ει' ΙεΙοιτ, ω: ΙποΙΙ όπε 
ιιιιιιΙ: Γιι%ειΙειι868ΙΙιιΙεϋπ. ν” ΙιΙιοιιγοε ιιιειςτοιιιΙοιτ επι 
ΙιειεΙεέι8 , ιιιεΙΙγιιεΙι Ιιειεειι6.Ιέιεει ΚΜ ει: ιιΙΙειτοΙ«ΙαιΙ η", Μπι 
82 ειιιΙιεττεΙ, 68 ιιιεΙΙγ @Μη ειιι,· Μ” ιιιΙΜειιτ Ι:εΙιειιιΙ, 
π” ΙΜ τετεΖἱΙ‹. Αι ΙΙΙγ ειιιΙιειαεέι€. εΙΙοηε68ο ιιιἱιιιϊειι Μιτε 
ΙοιιιιιιιΙ‹; ιιιἱιιιΙειι “πιω” Ιιι€Ιιε'ειΙειιΙΙΙ Πιτ; :Με ιιΙ:5ιΙιΙινιιΙ6Ικ 

ιεωιωκ ιιιὶιιιειἔιιηκιιἐιΙ; εΙΙειιεόἔε π Ι8ειιεε5ι€ιιειΙε Θε ΙιέΙσέυεΙε, 
ειιέπτ Ιε Ιετειι 82ϋΙ·Ι8θ8θΒΙΙΒΚ τιιτιοιτει ίεΙΒοιήειΙιιΙ :ιι εΙΙειι. 

_ 5 

136: "τι ε” ροΙἔἐιι·ἰ σέε ι-:ι·Ι:ϋΙ68Ι ε2αΙιιιτΙεάέ, ιιιεΙΙγιιεΙε ει·εῇο 
ει: οΒγεεεό8Ιιοιι ίοΙζειιΙτ ,- Έ: ιιιοΙΙγετ 111888. ει' ΙιατιιΙοιιι, ΙΙΙ 
νιιι:Ξιεέιιι€ιΙ ίοΒγει ΙεϋτοΙοε νειιω; ε” εεειΙιειεΙεει€ιιέιΙ £ο€νει 
ιιιΙιιιΙ :κι Ιιει.τι·ειπι τοΙιειιιΙ, ει, ιιιι ΙιεΙγ‹-:ε ό8 _Ι6. Ε' εεει1τ επι 

Σ Ιιειαεει8οτ 0τ:ιΙιιιιιιιιιιιιΙ: ΙκεΙΙ ιιιιιιι1οιι νεε:ιόΙγ Ι:ϋ2ϋττ, ε Με» 
ΙτέιπειιιιιιιιΙ: οικω 6ΙεΙϋιιΙιεΙ; ἱε , Μι ΚΙνέιιιωιΙΙΙκ." 

ΜΙ: οιΙιΙΙΒ· υιοιιι1οπειιτι, εΙε5ἔ ιιισ5ιτ "τα, Ιιο€γ οι ειιιΒοΙ 
ειιιιοι·ΙΙαιΙ 1ιοΙΒέιι·ΙειιΙ:Ξιέ ῇεΙΙειιιώτ η;ειΖΙ νιΙέι€ειΙιειιι άΙΙΙτεα εΙϋ. 
82ϋΙειιιόιιΥε ει: (Έ 82 ΙιιιΙιιΙ6.εροιιτοΙ ιιιΙιιιΙΙ8 εε2ϋιιΕΙιειι ΙποΙΙ 
αιτταιιιιιιΙι) κει ΙϋΙ-πόΙετεεοιι ΙιϋΙϋιιΙιϋιϋ εΙειιιοΙπιιεΙ:, ιιιεΙΙγοΙ‹ 
πιέιεΙυΙΙ-3 8γειΚτειιι Ιιρι·οιοΙωιΙτ ε8γιικιε Μου, Με ιιιεΙΙγεΙιετ 
ΑιιιεκιΙσειΜιιι ιι6ιιιΙΙσης εΒγιιιέιεΙια έι.ιοΙταιιι Έ οειιτΙέιΙζιιι:οειιιι 

ιι) Μα:|ιίεαν”σ πια8παΠα Ο|ιτἰεεἰ απιετίοαπει, ν0Ι. 2$ ιι. 15· Ε) ΜΜΜ 
ΜΙΒ ΤΌπωφ ΜιτΙ:οΙΙΒιιι ΙΙΙ ειιιειΙ νΜοΙ:ΞΙτ, Μ” Δ πιΙΜ τΙειινὶεεΙϋ. 
6ιιΙι6ηγεε ωιωιωι Ι‹ϋνεΙοΙ€-νοΙιιει Η; ιιιιιιι6.ιι οΙιιιοιιψι.· ιιιοιι Ιω 
ει6κΙεΙ, ιιιοΙΙγι·ιεΙ: Η! €6ι·ειΙόΙώΙ: Ιιοιο·ιιι ΜΙ, £ειρειιΙκ καιω οΜωι 
ωωιι ΜΙ ιιιίιιιΙι-ιιιι6Ι, 'κ ειιπιιιιΙ ίοΙγνειεΙ; ιτιοένειΙειειΙειιοιΙ επιιιιιι 
Κιιι·πιΑιιγ1.6ιιιιΙο 11.Ματ.Μια!Ζ, ω. Ρ. 166. Ι 
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εεγεε11ειι€ ιιιὰτε1‹. Εκει» α, υα||άσ' ε::4ε!!εσπε? εε εν παθει! 
εάέ;' ο·πε||επιεΐ. 

· ΙΪῇ-ΑιιἔΙἰει° δωμειω τϋιεε ίεΙεΙεεεεΚεε ειιιΒει·εΙτ ,ε εεε· 
εεετειιιἰιιτΙ ωιω ωἰιοκ νειΙέιπε!κ. Μεεεϋ1νε Ιεεειοι·οεΙο Ιώ 
ΘεΙεἱνεΙ πειιιεΙΙγ νο.ΙΙεϊεοε ΜεάεΙιιιεΚιιεΙτ, επιΜάοΙτ νοΙ€ειΚ 

πιἰιπΙειι ρο1Μεώ εΙ6ἰτεΙε€εΒτ6Ι._ 
Ιππετ ειιιει° Κω ΒϋΙϋΜϋ26, «Με εεγιιιέιεεειΙ πειιι εΙΙεπι 

Ιιε26 πω”, ιιιεΙΙγηεΙκ Μιιιη·ϋ ιιγοιιιέιτει εΙαιἀπἱ ιιιἰιιιΙειιϋΙΙ, 
ετΙ:ϋΙεεϋΜιευ εε τϋτνειιγεΚΙ›ειι. › 4 ' 

Α: ειιιΙ›ει·εΙ‹τ 1'εΙάΙσ1οιιέιΙε ε” νεΙΙέιεΙ›εΙἱ νεΙειιιεπγιιεκ 
Ι›ει·έιωἱΙ‹ετ, εεειΙέιώοΙεεΦ εε 1ιππήοΜιτ, ,ε επ Μπιι6Κ, εεε· 
ε2επι πω' ΙεΙΙ‹ἰ @ΜΚ ΒετεεεεεΙ›ε Μηπως εΙιιιει·ϋΙνε, πιεΙγ 
Ιγετ ΗΒΗ! Με ο1Ιγ ι1ι·εεεει ω»! ΒιεττεΙκ. ΑΖΟΠΪΜΠ ΙέιήιιΚ, 
Μ" ιιιεῇά ειἰιιτε εΒγειιΙ6 ΙιεννεΙ Ιτει·εεΗτ ε: ειιιγει€ϊ επεσε 
εέιΒοτ εε ετΙεϋ1εεἰ εΙνειετε1κετ, ει' πι:εμπγετ ει' »Με νΜεοιι 
εε ει' _ἱ6ΙεΙετ ,ε ειειΙ›Δ‹1εεΞἔοτ Μ ε' 1“ϋΙι1ϋπ. 

ΚειεἱΚ εκει ει' ροΙἱϋεεἱ εΙνεΙτ, σε ειιιΙ›ει·ἱ $ϋτνεπγεκ 
εε ὶπτε2εΙεΙ‹, ΙωιΙεράΙΙιειτ6 τάι·ΒγειΚ, πιεΙΙγε1:ετ τε8ειεε ειε· 
πω ἰ5κεειιιΙ 1°οι·κέετηϊ °ε έιτεΙειΚ$ημιτιιϊ ΙεΙιετ. 

ε1σιωκ ποπ Κοι·Ιέι€οΙ‹, ωεΙΙγεΙε ει' τέιι·εεεεεοτ, Μ! 
εεϋΙε!τεΙ‹, Με” ωποιωκ, ΙεΙιι3Ι|επεΚ; ει' νΜεοτ ω” 
τΙοΚἱε; ὶΒαΖἔετοτ€ νεΙεπἰειιγεΚ εΙειιγεειιιεΙ‹; ιιια_Μ νε,εε1Ιεπ 
ρέιΙγει 'ε ΙιαΙὰι·€εΙειπ ιιιεεό πγἰΙἱΙ‹; 82 ειιιΙ›ετἰ εΙιιιε 8Ζ0ΪΗ°€1 
Ιιε1η:ΜιοιιιΙεΙ: τοΙιειιι, :εποε εεεττε ειάειιΜ; ιΙε Ι‹ἱετνεη 
ει' ροΙἱΙἱωἱ "Μέ ΙιειτεἐιτἱΙ›‹3Ι , ιιιεεέικεΙ πιεεέιΙΙειρο(Μ; κ” 
Κανε 1εεε Ιε ΙεείεΙεΙωεεΙι τεΙιε1εε8εἱιιεΚ ΜιεεπέιΙετάι·ύΙ; 
ΙΘΨΘϊΚΘΖἱ ει, ΙΗΜΙ6%ϊθεί; Ιευιο1πΙ επ ωεωε εεϋΙεεεεει·ϋΙ; 
"επι ειΒειιήει Με; @Με Γε! ἱε ωΙκειτΜ ει' ειευτ ι·ε]τεΙι' Ιερ 
κι; 1ὶεετεΙεττεΙ Ιιε3οΙ πιω; :η ἱ€ειιεἐι8οΙ‹ ε16ττ, εΠοειωμ 
ειοΚειτ ίεεεεεεωε ιιεΙΜ1Ι. 
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Β' ειει·Επι πε ετΙεϋΙοεὶ νΙΙέιΒΙπιπ Μπάση οεκτέιΙγοενει, 
ι·ωιι1οινο, Κϊειέιιι11τνει ,ε ε16τε ΙΙΙ88ΙΙΒίέΙΓθΖνθ. πω. Α” ρο 
Ι1τἱοει1 νἰΙὲι8Ιωιπ Μιιι1επ ιιιο28ε18Βειιι, Κϋ:ιΙὁεΙ›‹-:ιι, Ι›ἰιοιιγ 
ωΙαιιεέι8Μη: ειπεΒγὶΚΒειι ε2εηνει16, ἐιωΙ›ἐιι· ϋπΙώιιγτεε ω· 
ἔεἀρΙιπε88ὲ8; ει ωάεἰΒΜπ Γά%ετΙοπ868, τπρεωιωΙω-ωοε 
νε16ει ?ε πιὶιισἱεπ ωιωιοωισι-πιωω ιιι·ειΙΙ:οσΙππ. 

Δ ΕΜ ε8γιπέι.εεειΙ $οΕ826Ιοε· ειιιιγἱτει εΙΙειι!κε:ϋ Μ: πω”, 
ει' :κ-!ΠςϋΙ, Ιιο8·γ ε8γιιιάεπ:ιΙε ΜΜΜ, ο8·γϋτΙΕ Βιμ 6ο ΜΗ 
οεϋπϋει εε€όΙγτ ΜΜΕ ιιγιᾶῇτωιἰ ε8γιπάειισι1ε. 

, - . 

Α' ναΙΙέιε α' ροΙεὰτἰ ειαΙ›ειι1εέιἔΙαειι, ει: εωΙ›ει·ἱ ΙεΙιετε 
ειέ8εΙδ πωπω 8γαΙ;οι·Ιο.€Μ,--ει, Ροιεσω 'νϊ18.8Ι»:ιιι, ει' τε 
ι·επιπϋτϋΙ οι όεε' τϋιοΒν6εεἰπεΚ ε2άιύ; Μπέκ 16.ϋει. 8ιειΜᾶ 
Θε !ιαταΙωειε Ι6-Ξν63π εεῇἐιτ Ι:ϋι·ιΜοη.; πιοΒο168εΙνειι ει' εαάιηέιτει 
1ιειΒγοττ Ιιε1γετ, κιιιϋει, Μ" Μτοτ18.Ιιιια ειιιιιέιΙ ῇοΙ›Ιπιη πιο8 
Μπι ΔΙειρΠνε , ωϊιι€ΙιοΒγ αειφάη ιιιει€ει ετεΞόνεΙ οι·ει:18οΙ 'ει 
εε8!τεέΒ πόΙΚίὶΙ ιιι·ειΙΙαοάΕΙζ ει, ε2ἱνεΚειι. _ 

Α, επιΜειαεε18 ει, νΜΙ:€ιευιιιι, ΙιεποιειΞπια!ι °ε ε1ϊειαειΙππΜ 
ΜΚ Μι3κέιτεεΞιτ, εγετιιιεΚ868ε, Ι›ϋΙοεϋῇΜ Ά _ὶοἔ:ιἰιιαΙ‹ ὶεπειιϋ 
Εοττέιεέιτ ΒΖεπιΙΘΙἰ. ύ ει, νειΙΙε1ετίιΒγ ωΜιΜ, Μπι επ ει; 
ΒϋΙοεϋΙδ ιιιειια16Κόπ; ει: οτΚϋΙοεϋκοτ Μπιτ ει” τϋτνόηεΚ” Μι 
ιθωωκω Θε ιέιΙο;επ εφε: ωιωι‹ιοωεωω‹. ΧΙΟ 

> κ 
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0Ιοαί πέιπεΠμ ΙοϋΙϋιιϋ."έρεΙσπεΙο, πιεΙΙ"εΙαπ 
α: απμοΙ-απιοι·όΙοαό $ϋι·υέκμεΙο έ: σαοΜάιοΙο 

υποπαϋιιαΙο. 

Ν6ιπεΙΙγ ιπιιι·ιιιιν6πγι ει ωειοωεω ιπωιιωιπει, ει, Ιο;!ϋΚό· 
πιω ιιοπιοοι·ειιιι' ιωιωσιωι --Ποιιιι6ι "π οι ι - Μ! πιο* Μ!! κι» 
ωιιωπιι. πιι ριιι·1ιππιιε ω: ιιιι ιιπἔοΙ επιιιιι. 

Α, πει πιοπι1οιιπΙ:ΜΙ :ιι οΙνεε6- ι€επ Ιιϋιϋπεύἔεε ,ε 
ι€επ έιτιιΙ:Ξιποε πϋνειπειιοιόεεπει πε Ιιιιιιοπ. Κέι·ιΙ€ετ πιπιι 
ειοπνει1, πο” πι οΙεϋ Μνέιπποι·Ι61ι, νιιΙΙέιειι ,ε ει·πϋΙεεει, 
π; Ιιοπιπι° εοι·εέιι·ιι νεΒιιι-:ιοιΙεπ ιιι-:ίοΙγειεειιΙ νοΙιειΙι. Μιπιι 
πιέιΙιαΙ πειπ ΜΗ ΙιιιτειιιππΜπιπ οΙΙγ τέιι·ειιε:5ιποτ :ιΙΙιοιπι, ιπεΙΙγ 
πω: ιπι1ιιΜιεροπιιιι οεειΙι 6πιππποπιιιιπ πιιιιωεεει; εοπΙπ ιππ 
μι ει, πιπΙιι61 ο86Ξειι-επ πιο8 πεπι ειιιΙι:ιτΙΙιπιιψι; τειῇιοΙι ὶε 
ιπε8ιϋι·ιόπι, πο” να” Ιειέειιιππινει, να” τιιιιιοποπ πινει 
ειιιέιτ εειιπσ5ιπ εε ειοΙιέιεειιΙι πω πιέιε Μη· ειοΙιιιεοπιιι ,ε 
εειπιιέπει ιε Ιιενει·ιεπ, πιοΙΙγεπ πενεΙιετ6εϋπιιϋΙ, πι” πει 
ιι€ι_ιοΙι, πειπιειι πιιΒγοιπέιπγιιιΙι6Ι τιι€ειιιιιιΙι ι·έιιοΙτ. 

Μιι1ϋπ Μπι ει' ΙιοιππΙιΙιεΙι ιιπποΙ-ειπιει·ιπωιΙππ ιιιιι8ιε 
ιιιει·ιιἱ εε ιωιιιι επιιι5ιιπ, 8οπτ10ειιπ πω; @Η ΙιϋΙϋππϋιιει 
Μπι:: πιι μπι·ιτειππε εΞε ιιιι ιιιι€οΙ οιειὶειἱἱ. 

Αι ΒΒγεειιΙι-8ιπιπεο1ιπππ €γιιπι·ππ τιιΙέιΙππ!ι ιϋινιέπγεπι·ει 
να" ειοπέιεοπτει, ιπεΙΙγοΙι ιιιιπάεπ ιοΒγειιπεΙ, πιὶ ιπππιιωκ 
Ιέιιιιιιι0, εΙΙεπι60ιοπ «ΜΜΕ. ή" ιειειιιι, ιπιπιπει ο, απ 
νεπγεΙα πι ιιιπει·ιπιιι τϋτιπιπγΙιοιέιε, ιιιιιΙΙιοιΙσ ειεΙΙεπιενει 
ο11επΙιοιό ειεΙΙεπιποπ ειι-:ι·Ιιειτοττε1ι νοΙπει; Θε πιιιιιΙιει π, 

ειοΙιέιεοπ εεΙιοἔγ πεπι εΒγειπεπεπ ιπε8 ει, τ:5ιτειιεεΞιΒι έιΙΙιιροι, 
όεινεεόΒόιτεΙ. ΗοΒγΙιει επι ιιπΒο1 εγειιιιιιιιοΙι ει,εϋιι€ιε68, νει 
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ΙππιοΙΙγ επέιειιι1ιιιιιιπ ιιπιπιιωιωπ, και” οι·ειΙειϋπ πιει· πι 
Μ”, ι€16Ιιεπ εΙνοεεεω νοΙπει : ε' ίεΙιιι1ειτ ιπε8ϊειιπετΙοπ 
Ιοπιιε. 

θεια εἔγ ΜΜΜ ΙιοιοΙοίοΙ , πο” ε.,ιοπιιο1ειιοιππι πιεΒ· 
6ι·ιοεεειπ. 

ΑιιιιπετιπειιιιΕ ροΙἔέιτὶ όε $επγ11ϋ ιϋτνύπγο @Με πει 
οεοΙοΙινϋ εεεΙεϋπ Μπα, π. πι. ει, ό6%26Μ «Θε ἐεπεεποΐἔεά. Α, 
Ιϋι·νέπγεε Μιπέιέ εΙεϋ Ισέριέειε απ, πο” ει, νέιεΙΙοιι6Ι Ιαπω 
εόΒει; πγειήεπ , ιτιι€γ πει ω :Μπι πεπι ειΙιιιι·, ΙιϋτιϋπΙ›ε :σέι 
ι·ειεειι; ω” ειιιιιιπ _]ϋ νἰιειιιιει «πε ει' νέιι1,1οεοεπέιΒιι 'ο Μ 
εοπγιιιΞεοΙ:' Ιοπτοεειι€ει. ' 

ΜιιπινιιΙ6, πο” ε' ιϋτιώπγ ει' 8ιι-ιειέπ)· εΙΙοπ καιω Μ· 
τόπο, Θε οεπι‹ ει, 8ιιιιιιι€οππιι1: 1ιει1νει. 

Α, εεε€6πγ πεπι !τει·Μιοτ ιπιπαιιἔ Μπι-κτ, πιό; ροΙΒέιι·ι 
ιέιι·8γΙιιιπιιι; 6ο πει πι ι;ιιΖειι€ειοΙΒιιΙιιιιιι.ει Ι5ϋτιϋπΙιεπ ΜΗ 
οΜ5.ι·πιει,; π6πγειει·ιτειι ιιιιιππειιΙειπεεΞι€α Κϋππγεπ ιπειέ€τε 
ῇιιτιιιιπιιιῇει Μ. _ 

Α) Βιιιι1ει.Β εΙΙεπΙιεπ ροΙεέιι·ι ιέιι·8γιιιιιι πιιπάπξς Μ απ! Ιππ 
ιιἰ ει' Ιιείοἔιιιὲιε 8.161; πει νε5ιΙιει ὶπϋωωιι ω, ιιι6;; πϋππγειι 
Μπι πιο8ιπεπεπε2ιΙ: ει, κά. νέιι·6 ΙιππιετόειϋΙ, πεπεετ πιω 'ε 
ειι2ειΙ ιπιιπππ. Εε 1” ει:: ιποπι1Μιιπι, πο” κι Μινι: πιω 
ι1επ Βιιπτοιόε, πω; ει, €ϋτνόπῇι Ματέι! , νόμο ρΘππΙ›ἰι·εει€ἔ8. 
ΜΠΕ η Ήιπ-ο νειΙειιπι ειι·ιετοοι·ιιιιιι!ι!ι, Μπι: :ιι ιΙΙγ απ· 
νέπιτΙιοιι€ιεθ ι 

Ρειιι€ Απιει·ΕΚέιΜπ ει' τϋι·νόπγι. ει' επεεόπγεΙκ Ιιοιιι€ικ, 
ω ιε ιει·ιπιέεπειιεΙ ει' ιἐιι·ΒιιεἐιΒἶΙεΒπειΒγοΙ›Ιι ῇὐνοΙιειὶι ιπιιι.ιοΚ' 
επέιιπειι·ει ωι·ιιιιπ πιο8. · 

η Ι,2Μ , Ιιο;;γ νο.ππιι!ι οι” ν61Κειι, ιποΙ!μππόΙ ποιοιικ6ις ποιπ Μ 
νωπιιιιιι, τισ ποπ Μπι παω ιιιίιιιιιιιιΙτ. 
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Β° :ᾶἱιιειιιὸιη/ ιιια8γειι·εΞικιωτ Απ€Ιἱε1Ιπιιι |ιοΙΙ Ι;ει·εωι!; 
ει, τϋι·νέπγοΚ, ιπεΙΙγεΙιτϋΙ ει6ΙοΙ€, ΑιπἔΙἰέιΙ›ὐΙ να!ι3Κ*). Α: 
ειιιει·ἱΙ‹αἱειΚ ιιει1ι ναιιοΖωιιεκ ιιιε8 ΜΜΜ, 1ιο!ια €ϋι·νόπη 
Ιιοι:ΞιειιΙ:' εεπΞει€νεΙ Θε εειιιιΘΙε' ϋ8ΖΨθ8ὁἔθΥθι εΙΙοηΚεεύεψεπ 

ναπηειΙκ. 6 
Α' ιιιἱτ ε” Πέμ, ε2οΜιεειἰ ω", ΙεΒΚενΘεΙ›Θ 8281°θΕ 

νὰΙτοΖτειΙιιἱ, 82 ε! Ι›οΙ8ἑιι·ἰ 1ϋι·νιέυγΙιοΖέι8. Α, ρο!;έέιι·Ε ΗΜ· 
ν6ιιγεΚΚεΙ Ιε8]οϋΜιπ Μαη; νιιιιιιαΙε ΜιτέιτΙ:οενει ει, ιϋι·νώπγ 
ιιιιΙ6Ι‹, να” ἰε που ειωπόΙγοΚ, ΜκιιεΙε ε8γοπεεειι επάθ 
Ι‹ϋΙεὶ›ειπ ΜΜΜ: Γειιυτειτωιιιἰ ειιοΙτατ, πω· @Η Ιε8γειιοΙ:, 
πει» ι·οεεειΙε, @Με 8.ιόπ, ιιιεττ τιιιΙ_ΜΕ. Α, κακοί Μ 
€γοΒΒ :εΞειε ΜΒ ὶεπιετὶ ειιοΙπειτ, ιπιιιιΜεεέιΒιι!κατ οεαΙ‹ ο8γειε 
εεετεΒΒειι Ι.έιή.ει; ΜϊιηπιιΙαιτ ποΙιεεευ ΜΒΜ ίεΙ 'ε ιηε8:Ξιτ8οιιιΙ 

ιι6ΙΙ;ϋΙ .ειΙ€ήοΙε νο”. Π 
Μ” ,Μπακ ΙιοΖωπι ωειΙ: Μ, ιΙε €ιιεΙιι6Ι: Με5ωπ ιιι68 

ωκω. 

Α' Μάρ, ωεΙΙγετ .τα ειιιετὶΚΜ τέιτεεεε18· ιιιιιτειι, Με επι 
Μια ι18·γ ΒἰΙεῇειπειιι πισιμπιστ, εὶωιιοοτετει ιιιέιιιειΙ "η Βο 
νοπνει, πιεΙΙγ αΙ61 Μ σα α, τΘΒὶ ατἱε£οοτατἰεί επική Μ-Μ 
πϋπιιοΙτ. _ 

*η Ι.6ει! ΒΙΜποιω ε» ΒοΙοΙπω, Πω Ι, Μι. Η). 

σ 

σ 



ΗΑΒΜΑΒΙΚ ΡΒ.ΙΖΕΤ. 

Ϊ Τάσσασααέ άΙΙαροϋ]α α: απροΙ 
αοπεα·όΙσαέαΙσπα!ο. 

Α' τέιι·εειεε5ιΒΙ αΙΙ:ιροτ, ειέΙοιιι€υγε ι·ειιαειει·Ιιιτ νωπ 
δ ιιιεΙΙγ Ι;ϋι·ϋΙωόυγπεΚ, ιιιέΙιει ει τϋι·νώπγεκποΙτ, Ιε8τϋΙ›Ι›ιιγΙι:ε 

ρετΙἱΒ· ο' και ε;γεεϋΙδ οΙειιαΙ:; τΙο Μι εΒγειετ :κέικ $ειιιιέιΙΙ, 
ιιιει€ειτ ΙεΙιετ π” τεΙιἰπτειιἰ , πω” εΙεϋ Μάτ ει° Ιε8Ι;ϋΜι απ 
νωιγο!επε1: Έ ποπ ειοΚέιεοΙ:Μικ 68 εειιιι6Ι:ιιοΕ, ·ιποΙΙγεΙ: 
α πεωιετεΙ:' ιιιεεοΚνἱεεΙετ€Φ επιΜΙγοιιέιΙ:; ει” ΜΗ εΙϋ ΒΙΒΗ! 
Μι, απ: ιιιο€πιύιΙοεωα. 

Ι-Ιοἔγ νειΙαιιιεΙΙγ πόρ,τϋτνύηγΙιοιέιεέιΕ Έ ετΚϋΙοεεἰι ιιιο8 
ὶειιιετΙιεεεὶ1Ι‹: τἐιι·εειεὰεὶ έιΙΙειροτϋιιιαΚ νΙΖω;έι1εΞιεέιπ ΜΗ Ιαπ 
ὰειιϋιιΙ‹ εν 6οΙΒοτ. τ ` 

Δα απ9οΙ-απιεσ·όΒασ'αΙσ' Φάο·.εασά_Μ άΙΙαρο2]ά 
οιαΙσ |εΙ8ϋπαΐ Ιππι2]α α: , πασα! Ιόπμερει·ετι 

αΙεπισοτ·αταό. 

Α: ί7_ῇ-Απ8Ιἱό.ϋαπ τπε;Μεμι'ΕΙ8 ΗΜ ΜνέΜοτΙ6Κ. -ΚϋιαϋΙκ "Μό 
ο8γειιΙδεόε. - Α' ΜΗ Ι:ϋόΚτο. ΜΜΜ; ειι·Μοοι·επει €ϋι·νόιιγοΚ.-~Α' ίστ 
ι·ειι!ειΙοω' Μ6εια!ω. - Δι δτϋΙιάΙ6ε' ιιιοἔνἀΙτοιοτ|ἴ €6ι·ν6ηγο1. - Ιωνα 
Κειωόπηεί ε' νόΙτοιάεπει|κ.-- Α° ΙοΒν6ἔε6Μ› Ιια€άτοΚἱ;; νΜ ο;;γειιΙ6 
Μ;; σ' ηγι3€οϋ Μ 868.$ι1εοΚΜη- - ΒΒ·γεπΙϋε68· ει όειΒεΙἱ €εΙιο$εόμΚ 
Μι". _ 

Ι.ο!ιε1ιιε-ιϋΙ›Ι› Ιοιποε Θειτεν6τεΙεΙαπ ΜΜΜ ει: ειι1εοΙ 
αιιιει·ἱΙ‹ειὶειΙε, τἐιι·ειιεὰ;;ἱ :ΞιΙΙαροιῇὰτ6Ι; απ: ν” ε”, ιπΘΠΥ 
εΙΙΒΜνειΙσ ·νεπιιιιεπιηήπέΙ. Α 
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Αι ειιι€οΙ-ειιιιει·ιΜιειιι, τειι·εειειιιέι ειΙΙειιιοϋει @εκει 4ο 
ιιιοοι·ειιειι. Β,ιι6ΙγοΒοι; νιεεΙιε ει' 8;γε.τιιιιιοΚ, ειιιΙει6':ιε 6ιει; 
,σ ιιιει ιιι68 ιιειΒγοΙιΙι ιιιόι·τό1:Ιιειι Μι· ειιιειΙ. 

ΒιιιΙΜιιι ειι ε.:16Ιιιιι $ειιι-ιι!ιειι, Μ" ειιοιι ΚινειιιιΙοτΙύΚ 
Μια, Με ύι-ΑιιεΙιει' ιιειι·ι_ιειιτει- τεΙορι-ιτιιιι ιιιειιιοΙτ, ι€ειι πι" 
ε'<;γειι16ει€8 ιιι·ειΙΙιοιιοιτ. Αι οΒγεειιΙει ε, τόειιιιιοιι ιιιειιςνει 
εοΙιει ιιοιιι νοΙτ ΤΟΝΕ: ειι ειι·ιετοοταιιειιιειΙι. 8οΙιει πι: ιιιειε Βε 

ίοΙγειετ ει έιειΙιεΙιιι ΙιἰνιιΙ, ιιιεΒειΙειιιιτιιι ιιειιι ΙεΙιειειι. Α' 
Πιέρ ιιιεΒιιοΒικ ιιιιτεΙοιΙιειι ιειι·ιειιιι ιιιιιιιεΙΙγ ιιενοΙιει, ιιιιιιι 
ΜιινιεεΙϋιτ έιειιιεΙτ 68 ετΘιιγιιεΙ‹. Βει_ιτει ιι6ιιιεΙΙγ ιιοΙ8ειι·οΚ' 
8ιεινει οΙΙγ 1ιειιειΙιιιεπ ιιγει·ι, ιιιεΙΙγετ ιειΙειιι ιιιι€Ιιειιι ειιιειοοι·ει 
ιειιιιαΙι Ιειιοιε νειΙε. ιιενειιιι, Ιιει!ιοεγ ειρειΙει·(ιΙ ιιειιιι·ει εειιω 

ιαιΙειιιιιΙ ειιειειΙΙΙιειτοιτ «Με. Ψ 
Βι νειΙει ειι εεειτ Ηιιι1εοιιι6Ι 1κεΙειι·ο; 6ο ε ίοΙγύ ΜΙ 

ιιγιιΒιιιι ειαειωιι , 1ο ει, ΡΙοι·ισειΜΒ, ιιιειειι6ιιτ "κι ει, ιΙοΙο8. 
Α, Ηιιιι80ιια'ιΙ ιΙόΙ-ιιγιι€οιι·ει ίεΙινό, ειιιιιι80Ι:, ιιειΒγοΙιΙι 

ι·ι€ειιιιιειι ιιει€γ ειιιΒιιΙ Ιιιι·ιο1ιοειοΙτ τοΙερει1τοιι ιιιεἔ. Αι επι 
ειοοι·ειτει εινα-ικα ,ε νε1ϋΚ ειι ειιιι;οΙ σιιιιιιιιεει τϋι·νώιιγειιοτ 
Η Ιιενιιι6Κ οιΙει ιιιει€οΙ:ΚειΙ. Μεἔἱειιιεττεττειιι οι οι;οΙιειι,ιιιιΕ 
ΜΙ @ινα Αιιιει·ιι:ειΙιειιι εοΙιει ΙιειτειΙιιιειε ειιιετοοι·ειιιΜ ίεΙέιΙΙιτιιι 
ιιειιι Ιειιοτειτ. Βιειι οΙιοΚ, Μι ει' ΙΙιιιΙεοιι, ι1ιιΙ-ιιγιιΒοκι νι 
ιι6Κιιιι ιι ιιιο8νοΙιειΙι, Μ ιιιιιιιιειιειΙιειΙ Ιιενεεειιιι ει·ϋνεΙ Μι· 
ιειΙι, ιιιιιιτ ει' ΙοΙγειιιι° ΙαιΙειιι οΜειΙειιι. Δ, ι16Ιιτειι61ιοιι, ε" 
ιιιειιέειιιοι ειιιΙιοι·, ι·ειΙιειοΙἔειΙ‹, εεἔΙιεόἔὐνεΙ, πι” ιιιιωε 
@ειι ι`ϋΙιΙει3 ιιιεΒιιιι·ι ιιιινεΙιιι. Διότι Με ει, ειειτειιιιει!ι οιιιιι 
ι·έιειιιΙιειι 8ειιεΙειιέ €ϋΙιΙΙιιι·το!ιοεο!ι ιειΙειΙΚοιιειΙε; πιο ιι€ίοΙγειειιΙκ 
ιιειιι νοκ @ειι ειι·ιετοι:ι·ειτειι , ιιιιιιι ειιτ Βιιτ0ιιειΙιειιι ΗΜ, 
ιιιιιιιειιι ειιιιιιιι Βιιιιι.Ιιεει.%ειΙ ιιειιι ιιιι·ιτε.Ιι, Θε ει° ι·ει!ιειοΙΒειΙι 
εε€ιτειέ·.;ΘνοΙ ιιιιιιι ίδΙτιιιιινε!ύειι6Ι ίοἔνει _ιο!ιΙιειΒγιιΕ, Μπει 
ΚειϋΙο8 ιιειιι·οιιειιιιεοΙι και νοΙτ. ΜιιιιΙ ε' ιιιεΙΙειτ ει, Ηιιι180ιι, 

θ 



75 

ΜΗ τεἔιῇὸΚάιι Μν6 ιιειἔγ.Ι›ἰκτοΙ‹ωοκ, ιιόιιπ ΜεϋΜ› οειτέιΙγι 
ΚύυθΖίθκ, ει!ιοι πιο εε2ιιιώΒΙιεΙ 'ε πιο8θκκει ι›πιω‹, .Έ ω» 
@Μη ω ροΙἰτὶο:Μ ιιιιιηΙεέιεεέι€οτ Μαι ΙτϋτϋΙιΙ›ωι Βϋ2ρουτοεΙ 
τοττεΞιΙε. Μου ειτἱετοοτειτἰει Ιεονεεετ ΜὶΙϋιψϋιϋπ ε? Πέμ) 1.ϋ 
ιιιο86$6Ι, ειιιιεΙε 8ιο1ινοι1όΙγεΝ Έ βταὶοΙκεἱψ Ιιϋπιιγοιι ΗΜΙ 
απτο, όε ειπα ειοτοτετετ, εαπ εγύΙϋΙεέοτ παω €ετ3εεπτεα; 
ε2ύνει1·ετϋτΙομ νο1τ Θε σκι ιιεΙΒϋΙὶ. 132 ο82τέιΙγ “Με ιιωι€έιε 
τΙόΙου οι, ΓεΙΚεΙΘέ νεαόκόνό; ει: ειιιει·ἱΙωιὶ $ούτειάειΙοπιι 11610 
Ι:ϋειι6ηΙ ΙοεπεἔγοΒΙι οιιιΙιετεἱτ. _ Δ 

ΑΙι1‹οτ :ψ εμέ” €άτεεωέι8 Με; "Ια τοπι1ύ1νε; π' ΜΡ, 
ιιιο11γιιεΙ: πενώΙ›επ ει' Ιιειιτοπ τοιμωεωκοι:, - ει' ΜΡ , ιιιοΙΙ: 
Ιιειαι1οιιιιιιύ. Ιώρπϋι1ϋα, ιιιει€έιτ6Ι Βἰνεἐιιιτ 1ι1ιιιιΙιἐιΙΙεοι1ιιἱ; ει, 
ιΙειιποοι·ει€Μ ϋειὐϋιιεἱ ΙϋΙόΙιταΙΜε; ετ ΜΡ εΙψϋι·νάπ ]άτιιιέιτ 

ιι° ΙόνεϊτοεπειΚ, Ι›‹-:Ι‹ε Ματ ιιιΜι1επιιοιπϋ Ιϋ%οτΙοπεθ8Βε; 
οεγεεεΙδ Ι›εϊοΙγὰεαἱ ΙειεεειιιΚέιπτ ιιιεεεεϋιπεΙτ ιιια8·οΙσπ έτοι 
Ιεωὶ; ειοΙαιεοΙε Θέ τϋι·νέιητεΕ εἔγοϊόττνοτΒοπιὶεττοΙε ΜΜΜ 
ιι€γειιιειιοιι οπόΙ Μό. , 

Ηαπεπι ει: 6ι·ϋΙεϋ166Μϋπόπη ίόίθίίθΙΙΙθε ΙΙ(0Ι8θ 16ικ9 
Με ει εΒγουΙϋεύε8οΙ. 

Επι οεοε16.1οιιι, Με;; α° :ἀεὶ ,ε ιπο.5 ρπΒΙΜεΕάΚ ει: ΜΣ 
ΚϋΙὸεἱ τϋι·νόη·εΕπεκ *) ιιπ8γοϋΙ› ΜείοΜΜ Μπι $ιιΙΜά0Ν. 

η Α: 6τϋΚϋΙ6εΕ £ϋτνόηοΙ: ΑΜΒ 6ι·Ωειιι πιίΜ :ποπ €ϋτυ·6ιη,εΙιο€, πω!γ 
ΙγεΙπποΚ Μ σι€·ΠοΚ: ΒιεΒέιΙγοιιιἰ ει' ]εινεο.18 ΒοηέιΙ;, ε' ιμω.10Ποέ 
ΜΜΜ Μάτι. ΕιεΙ‹ ΜΜΜ πιω ει' ιιιεΞεοι1-6ι·ϋΚϋε-πενει6ει·6Ι (σιώ 
σσιϊωίο) ε26Ιό $ϋτνύιιγ; οιιιιοΚ ΧϋνούΚειω6ηε ἰε επ ιι€γειιι= Πισω· 
ει' €ιιΙα]σΙοιιοετ, ΜΜΜ ΜΒΜ. ῇενειἰτ6Ι ἰιι€6ιΚοιΙιιἱ μΩοΙῇει, ‹ὶε ειιοΙ‹' 
Μομε.τ86εύ.τε οεο.Κ :ποπ ειωπροΜΒόΙ ιωωιω, Μ” σ., ῇανειΙ‹, 
ΒτϋΚϋ86τε όρει5;;Βοιι ειέιΙΙ]ειιιοΚ ΜΜΜ. Α) ωέιεοτΙϋτϋΚϋε-πενοιόετϋΙ 
"Μό €6ι·ν6ιιγιιοΙκ Μ οι6Ι_ῇο. ΜΜΜ: ειειΒὰΙγοιιιἱ ει' ῇαναΕ) εοτεέπ 
π' €ιιΙαῇεΙοηοε° ΙιειΙΜει ιι€έιω Α, τϋΙ:Μ ΜΒΜ: οεσ.Ιτ εεικϋι, πΜΙ7-Η 
ε' νόμο ΜΜΜ!. - . 

ο 

η 

` - 

..ἔ--Ρέζ--ἐ 
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θ ' Ο 

ΜΜΜ: :ιι 'ειιιΒοι·ἱ ΔοΙ€οΙε ιτιειιεΙοΙ6Ι›επ. Ι8ειι, Μ" ε: πει· 
νύιιγεΙε ει” ροΙΒεϊτἱαΙ:, ι·οπι16Ιιε2 ται·τοιιωιΙ:; ι1ε 820|(8ί Μπ 
‹Ιειι ροΙΜωιΙ ωιεωκθκ° Γ5Ι6Ι›ε ΚεΙΙεπι‹-: ΙιεΙγοπή; ιι1ἱνεΙ Μ 
ΙιετΙοη ΒοίοΙγε5ιαεαΙ νειιιιιει!ε ει' ηόμε!ε, τἐιτεαεὰ8ἱ έιΙΙειρο6]άτα, 
Έ: ειιοΙππεΙκ ει' ρο1ὶτἱωιἱ 1ϋι·ν6ιιγε1ι οεειΙε Μίο]ει€εω. Το 
νἀΙ›Μι πόιπἰ Ι›ἱι€οει Θε εεγΙοτιιιει υιΜοιι πιιιιιΙτέιΙπει!ε ει' πέη· 
εεεει€τει; ό8 ιιιἱπ€εὲγ Μιτει1κιιοΒΜ ε_ΜΙκ εν ιιωιιιε66ΙπεΙιετ 
82ϋΙεωεϋΚ ε16ττ. ΜτειΙοΙε π εωΙ›ει· ιπει]ά ειἰιπο ἱειειιἰ !ια 
ΜΙοιιιιιιιιΙ ταΜιιτατἱΒ ω! εί1ιοπέι ΙιεεοπΙὐΚ”ῇϋνεπιΙϋ)ο ίεΙεΕτ. 

Α' 2ϋτνόιιγΙιοιύ, Με ο8γειοτ ε2αΜ.Ιγοιτει ει, ροΙΒεΞιτοΚ° 6ι·ϋ 
ΒϋΙΘεότ, Βιέιαι1οΜ8 ηγιι8ειὶΙ:, ιιιε€ἰπι1ΙτνΜ πιιϋνε5τ, Ιποιότ 
τύΙα Μινάετ ΙονεΙιοϋ, ει” @ροή εει_Ηιτ ετε;6νεΙ άοΙΒοπΙτ Έ 
ιιιἱιιτε,<;γ ιιιει€ει ΜΜΜ πιιει8:Μ ε” εΙϋτο ΕϋεΙεΙτ οιε5Ι1'οΙΘ. 
Βἰιοιιγοε Ι1ΙθάίΙ ΒιετΙ:οιετέιιεΙ Γοενει θ., ναεγοιιτ, ιικήι1 ειιιιιέιπ 
ει' ΙιειωΙιιιεικ Β: πόΙιέιπγ ί6Ι:Μ$τϋΙ ο8·γεε1τΙ, Ι‹ϋιι›οιιτοεἰιῇπι Θε 
ΜΙιιιοιπι δ88Ζθ; αι ετἱειοοτειἰε1τ ιιιἱιιτεἔγ α”1°6Ιε1Ι›6Ι ιι€ι·ειι_κι 
εΙϋ. Μέιε εΙνοΜ61νειετνε Έ »Με 68νόιιγι·ο νε06ι1νο, ιιιιιιι 
Βαεεεη;ειιιι68 εεΒεεεΙ›Ι›; εΙοε2ϋει, εΙι1ειι·ειΒο!μι; εΙειὐι·_ῇα ει' μ 
νειΙαιτ Θε Ιιεπι1ιπει€;ΙΙΙγειικοτ €γαΙ:ταπ ιιιεἔεεὶΙτ, Μ” εΙτὲιιιἱὶ 
ΗΜ ΙιειΙειαά.εάπεικ ἔγοτεειεἀἔὰιι, 'ε πειιι ι·ωιιώπγΙν6ιι, Μ” 
ιιιοιμιεε5ιτ ιιιεἔἐιΙΙΙτΙιεεειιΚ, ΙεΒειΙεΞιΙ›Ι› ΠοΙιόμω;εΙεοι 'ε αΙαιτ1έι 
ΙγοΚατ ἰΒγεΚε2ϋι1Κ Ιιέιιιγπιἱ εΙΘΙ›ε; ιιιιιιιΚέιΙατε9ιτ ε1ΙειιΙιεεϋ 
ετ6Ι‹ ΑΙΜ αΙιειιήιιΙ-ι ειιΙγεἔγειιυε ΜΜΜ; ιιιἱιιιΙ Μιεεοπω 
Μια εοιιι1οεΙιοΜεοΚΙ εΙτϋι·ιΙεΙ ό, ναΒγ ιΙαταΙ›οΙεΙ›ειπ ΗΜ: 
8268; ιιι1πι1οιιτ, πιἱτ ιιϋέψαιι ΜΗ; Εο11ώΙΈ νὶεεπιεεἱΚ επω 
τεΙειι ει' Γό1άτε, Μπι! ειιΙΜΒ, ιιιἰ€ νόμο ουκ εἔγ ΜΙ 
ει:5ιΙ16, ωρὶιιτΙιαΗωι μι:: ιιπιτει:, πιοΙΙγειι ει, τΙοιιιοοτειται 
ΙοἔΙειΙ ΙιεΙγετ. › 

ΜΜΜ αι ϋι·ϋΙ‹ϋΙΘεἰ τϋκνύιιγ πιο8ευΒειΙΙ, 'ει ικό;; Επ 
ΜΙ›Ι›, ιπἱιΙϋπ τοΜεΙΕ ει' ΜΚ' εἔγοιιΙ6 οεπέι1γέιτ αι ΜμΕ μι 
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πικαπ, ΙποΜεΙε ει·ειιιιιειιγτ πω, ιιιεΙΙγειιει 8οιισοειιιι ιιιεε 
ΙιεΙΙ !αϋΙϋ1ιΙιδιψειιι1, ΜΜΜ· “Με” ειεΙτει νὶιετνεΙ‹. 

Δι 6τϋΚϋΙεει' ιδτνειιγειιεΙτ ΚϋνειΚειεεεΙιειι , πιω 
αΙεπι Μι·τοΙπεε' ΙιεΙ:ΞιΙει ίεΙ1°οι·άιιΙάει ώ οικοι ει' Ιιἱττ‹ιΙ‹Ι›ειι; ει, 
@πως ηειιιεειικ ΒιιιιΙέι_ιοΒιιι:, ιΙε,- Μ” ειεΙνέιιι, ιει·ιιιεειε 
ιϋκετ ιει ιιιεενε1τοιιιιψικ, ,ε ειιϋιιιεΙειι εμπι'ιδιιι ι·εειεικι·ε 
τϋαΙεΙϋάιιεΙτ. - ν 

Βι ει, τϋι·νειιγιιε1: εΒγειιεε.Έ ιιειιιιΙεἔ ειιγειει ΜΜΜ» 
Κειιιιειιγε. 011γ οι·ειειοΙξΙιειι τεΙιέι.ι, ΜΙ ει, τϋι·νειιγΙιοιιιει 
ει ειγειιΙϋ οειτέιΙγι ιιιεεειΙεριιοττει, ει' ιενειΜιειΚ, ΜΜΜ 
εειι ε' $61ι1Ιιιι·ιοΒοΚιιειΚ ειϋΚεε8εε τειιιιεΙιειεεε ει εΙειρτύι· 
τιιτάε. Β' 1ϋτνειησιεΙε ΒϋνειΚειιιιειιγειιιιιιιικιιιιΙιεΙ Μι Μό 
νεΙ ΙεειιιεΙε ει·ειΙιειϋ1κ, ΜΙιοΒιι ει, ιϋι·νειιγ ειιιό.τ ει·ειετε 
ΙιειΒγειτοττ; ιιιει·ι Με εεεΙ: α' εεειΙειέΙ κει.εγει·ιιιεκπεΙ ισιιιιιιι 
ΗΘΗ. ιΞιΙΙ (επ ιιιοιιι13έιΙ:, οΙΙγ :ιερεεεεειι οι·ειέιειι:ιιι, Μπι 
Ετο.ιιειιιιοι·ειά8, ει, εεειΙέιι1) Κϋιερ ειιιιιιιι: 'ΗἱΓ0ΙΙΙ), εἴ "ετ 
ιιιεΙζε1ε ιιιεεοειτοινέιπ ιιιγ_ιοΚ' ει: ειιγιοΚ, ισειιιΒιιιι, :και 
ΙοειιιιΚ ειεἔειιγεΙιιιεκ Ιειιιιι, Μπιτ ειιιιιιιοΚ ειγειιΚειιτ. 

Πε ει εΒγειιΙϋ οειτέιΙγ τϋπνειιγεε ΙιεΙΙιΙγειεειτ ιιειιιεεει!: 
ει' ιεινιιΚοιι ;;γιιΚοτοΙ_ιει; ΙιεΙιετέιεειιΙ Με ει πιει ει, ιιιΙει_Μο 
ιιοεοΙτ' ΙεΙΙεετε π, ,ιι ειειινει1εΙγεικει εε€11εεειιΙ ιιιιμ. 
Κϋινειετι ΒϋνειΙ€ειιπειιγει ειιοΙε, ιιιεΙΙγεΙε ει' πιει” Μωά 
8οΙκιιιιΙε 6ο :σκορ πο” ιιτειιιι1ιιιιι1ειιειΙ: ιεειι Ιιειιιει· @με 
νειιιεΙ:. ` · 

ι 0ΙΙγ ιιερεΜιεΙε Μ! ει ϋτϋΒϋΙεε” ιϋτνειιγε :ιι επώ 
ειιιΙϋιιεεεί @με Υ8ΙΙ ειι1ινε, ει, ΙϋΜεε ιιτειιΙειΙιιιιιΚ ι;ειι 
εγιιΚι·ιιιι ιιειιιιει:εε8ιϋ1 :ιειιιιειεεετε ειέιΠιιιιΚ, ει' ΜΜΜ, 
Ιιοεγ ίεΙοειιατη:5ιπεΙτ. ΒΙιΙιϋΙ ει 1:ϋνει1κειιΙτ, Με), ει, εεειΙει1 
ειεΙΤειιι πιει εέιτ :ιειιιιΙεε· ειιγεεοειι_ιιι κι ΙϋΙι1Ιιειι. Α, σ:88ΙΜ 
Βερνιεε1ιιι'ΕϋΙιΙει, ει' απο Ιπι-ΞΙΜεεΙι ει' εεαΙειαοι, ϋϊϋΜα 
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ιιενόι, ιΙιοοθε686ι, ΙιειιειΙιιιειι ειι ει·ιιιιγειι.· ΒΙειιγόει!ιοιΙοιι 
ιειιιιιιει ει, ιιιιιΙιιιειΙ‹, ,ει Ιιεεεεε ιειΙοι;ει ει, ιϋνειιι16 Ι6ιιιεΙ‹. 
, Μιι1ϋιι ειι ϋιϋΚὶὶΙόΜ ιϋιν6ιιγ ειι οΒγειι10 οιι€ειΙγι πιο; 

ειΙειιιιιῇει, Ιειτοιιι_ιει ειιιιει, Ιιειι86 1εειροειιΙειιοι, ιιιεΙΙγ νοΙι ει' 
ο8ειΙειιι€ειεΙΙοιιι ,οι ΙΒΜιιε!ι Τειιιιιειι·ιειεει ΜΜΜ; ει, ι“ϋΙά ιιιε8 
ειιιιιικ ΜιινιεοΙιιι ει, ΕεειΙειιΙοι, ιιιει·ι ε” να” Μι ινειι16Ιι, 
ιιιιιΙιεινειΙ εΙΜιτϋΙΙιειΙειιιιΙ “Η Ιιε1Ινόιι οειτειιιιια, ΙειιιιἰνειΙύ, 

πρ” ειιιιιιεΙειι ΙειειεΙιιιοι1ιιιε ,ε νό8ιότε εΒιέειειι εΙειιγ6ει 
Με ειιϋΙιεέι8. Α, πει” ιϋΙιΙΙιιι·ιιιΙ‹ιιει° ω, Ιιει Ιιενεεειι νεω 
ιιειΙι,τ νειΒγε, ειει·ειιοεε ΜΜΕ: Κει!,νει, ιέιιιΙέιΙΙιιιιιέιΙε ιιΒγειιι 
ιιιειΒιιιιειτ ω” ι·ειιιόιιγιιγε1, Μ” ιιειιι ΙειιιιιοΙε ειειι·έιιγειι 
ΜΚ , ιιιιιιι ει, ειει·ιό: ιιε ιιειιι ειιιειΙ, Με” ιιΒγειιιειιοιι 56 
Βιει€οι ιιιι·ειιιιιιειΕ. ιιιεΙΙγει ειιιιειι; ειι 6 8ειιιΙειμει€ιιΙι ιιιιιι 
ιΙειι ΜιοιιγιιγαΙ ιιιέιει εΙειιιοΜιϋΙ ΜΒ ει1Ιειιιι, ιιιιιιιεειιι ειιιιειιέι. 

Ιιιιιιιειι· ειιοιι ιιιΙΙειιιειιι6Ι ιοΒιει, ιιιιιιδιι ει' Ιιιι·ιοΚοε ΜΙ 
ιΙεειιι·ειιέιύΙ ειι ότιειιιὲιιγειτ°, ειιιΙ6Κεκ,, ΙιιιειΙιε8έι;, ειι πιω· 
ι·εινει;;γειε, πι” ειιι1οιιέι ει, ΠΜ, 1°ειιιιιειιιέιεειι·ιι ιιειινε ώνα 
τιιιι-ιΙ:, Ιιιιοιιγοεει·Ι4 Μιειιειτ, Ιιοιι;γ ειι εΙ ίο8_ιειΙι ειιιιιι εΙϋΙι!ι 
ιιι6Ιιιι; ιιιιιιιειιι ειι εΙειαειεΙιειιι ιιειΒγ ιι6ιιιιιεΙι :πάει €εΙ‹ειικ 
τειιοΙ: ιιέινε, ειι ιιι86 “πως ιϋιιΙι Ιιειιιιειτοτ ειΠνειιι, ιιιιιιτ 
εἔγεΙιεΙτ, ,ει ει' ιιιΙΙειιιειτ, ειοιιιει16ΙγειιιεΙ: ΜεΙιι€ιι€86ι·ε Μπιγ 
1ητοΙι!ιειι ίοι·ιΙιτΙιειιι'ιΙ; 16%». ι ι 

Αι @γεια ιοΙοειιιιιιι πι" £ϋΙιΙοειιι·ι ΜιτοΙαιΙε ι;ϋΒιιι6 
ΙιεΙγι·ι-ι ιιοιιι ει.ΙΙειιιεε.κ; ιιιιιιιΙιοιγ ει, Με ιιιιιιιΕοε , ειι·ειιιγΙει;; 
ιδιιΙι_ιϋνει1ειιιιοι Ιιιιι ιεΙιτέΙιϋΙ Ή, ιιιιιιια, 1188Υ ΙιιιιοΚοε ει° 
ιιιι€ειιιιι6Ι; ειιιιι·ι άι·ει€ειΙιΙιειιι πι. ειιιιιωμ ω, ιιιιιιι,ειι. Βιιιιι-ΞΙ 

 

"°) Νιιιιι ω ειΙιειι·οιιι ιιιιιιιτιιιιιι, ιιιἰιιιιιει. α, Με ιιιι·ιοΕοι, ίϋΜόι ιο!» 
Μπι ιιιἰνοΙιι6, Ιιειιιειιι Ιιο2·ι;γ ιιιι€γοιιιι ιιι"ει εεε ;οιι‹ΜΜ ιιιινειι, ει 
Μ" ιιιιιιιιιει ΔΗΜ ιιιιιτιι ιιιοἑι ω, ιιιι ιιειΙει ει' ιιιοειετ86ις, .Μακι 
ιιιι6Ιιειι Ιιι:3ιιγιικ ι · 
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;;"έω πω” 8ειιιπιεεΞιεΕ ΒΜιιιοΜεοΙε , ιπεΙΙγεΙε ετ 882Π88 οικι 
Ι›ει·Ι. ι·ομικιιιτ Ιι€ποΙοιΙππΙα εΙεια:5ιεεΞιτει Ιπιτει·οπε1Ι; , 8έι1σΙεπά 

_ήέιΚ 61; ειρ`τὐΙωιι εεει·ειπἱ, Ιιο;.;γ Ι›εΙϋΙϋ1‹ πα;Ποκειτ 8ΠΙ0880ΙΙ. 
Δε, Με ‹:εειΙὲι‹1ειεΙΙειπιπεΚ ηενειὶἱιιΙτ, "Μπακ ει' εισε 

ιιι6Ιγεε ϋιιειοτε1οι° εεειΙόαέιεό.π ΘΡϋΪ.> ΑΖ ειιι!ιετ ειεὐο€πε'ε 
ϊ 

ιιιει;έιτ ιιτεἔϋτϋΜτιιἰ ε ιιιἰη1ε8γ ΜΙΙιειΕΜΙαπά1πϊ ΙεἔΚσἐεϋΙ›Ι› Μι 
ιΠ-ΞΙ:ΜΜπ. ΗοΙ ει' σε:Μέιάε2εΙΙοάιι_νέέςετ «Η, 011: α' ε2επιθΙγε8 

, όπειει·επετ ναΙὐιΙἰ Ιια_$Ιειωειϊι·ει ω· Μ. ΜἱιιτΙιοΒγ α· ΙΘΙοΙ‹ ΜΙΒ;; 
:τ οεο.ΙέιιΙ ιιιέιτ _οεειΙ‹ ι38γ ΜΜΕ Μ, Μια ε” ΙισιπέιΙγοε, Μι 
ωΙΙ'028"ϋΙΒ, Ι›ἰιουγωΙαπ €Ϊ0Ι08Ξ Μό ει' 3εΙεπιπεΙι ΜἐηγεΙ· 
ιιιεἰΙ›ειι ιιιει·ϋ1 Μ; επ ειιιΙ›ει· 80ΙΜ08κθά"Κ ει πωπω @νδ 
πειιι2ειΙΘΗ 16η·εΙιοιέι8έιτύΙ, ‹1ε επιπόΙ 1ϋΙ›Ι›ετ Μπι ω". ' ' 

7 Η Β ειοτἰιπ εευΜ ΠθΙΙΙ ἰ8γοΚεΖΗπ οεαΙέιτΙ]ει ΙῇτϋΒἱ16εσἐιι, 
να;;; Ιε8αΙε5ιΙ›Ιι ιιιεΞε ιιιύιΙειΒοπ ἰ8γεΙιε2ἱΙ: ω 6ι·ϋΙ:Πιι€ , Μπιτ 
8ειιι ίϋΙιΙεείιτἰ ΜΙ:η€Ιοπ άΙ€ειΙ. · Δ 

ί” ει: ϋτϋΚύὶΙὲεἱτϋτνόιιγ πεπιιοεπ ΙΙΙΘἔΙΙΘΠθΖἱί.ἰ ει' σω 
ΙΜΒΒι·.ει ιι6ινο ΙΙ8]8ΕΙέ120ΙΙ ιιταὰειΙιιιειΙ‹° έρειι Ιευπτειι·τέιεέιτ, 
Μπειιι θΙΥθ8Ζἱ τδΙϋΙ‹ επιιαΙκ ιιιέ€ ὸΙιειῇιὰεἐιτ ω, Θε ηόιιιἱΙἐἔ; 
κά. νι-ιει3 Μακ, Ιιαεγ "Με ε8γϋιτ α01€02ΠΙΠΒΧ εει]:Ξιτ τοπι 
Ιέι8ιιΙει·ει. 

. Δι εἔγειιΙϋ οεπάΙγ' τϋι·νέπγε Με €3ενόυγου μα: :παπι 
Ιισ5ιΙνε5.ιι α' ιΙοΙοἔι·ει, ιπιιηΙ;:1Γει: οιιιΙ›οι·ι·ε; Έ υιιιιιΜ.Ινάπ επ 

7 

εΙιιΙ›ει·το, ε1όι·Ε ει άοΙ8οτ. 
ν4 Ε' Ι«5τ Μου αΙαρῇὰΙ›απ τέιιιιαπϋει ΜΟΒ' ει' ΙϋΙιΙεειΜ υι 

ΙειΜοπτ 'ε εΙεπγὲεΖτὶ Ποι·εειεέι€8ειΙ ει' οαιΙ:9ιάοκειτ ή”, νει 
Ιειπιἱιπ εν ]ύ8Ζέι€ΟΙΗΠΣ 'θ. 

") Α' ΙΒΝ Ι6νέπι ει' ΙΒΒειἱΙἐιτὰαΒΒ ωΙα]άοιι, £αΙἐΙΚοιιιΜ‹ οΜεικι οΜειιι 
οΙΙγ 8εειΙ8.€ οωΒ,ετοκ .! ΜΚ ΜειοΙκ ιπι!ςγ 6Ιἀοια€οΙ‹Μ τοπική, Μο” 
ειι€ πιηοΜΜι εφετοιΙ1εεεεπεΚ , ω ΜΚ δι·ϋπιεε€ ιπομέιΙωικ _ῇΒνε 
ΛοΙπι6Η ο” ιιενειιποε τ6ε:.69.6Ι, οεαΚΙιο,<;γ ει' ΜΜΜ ΜιιοεΙ$ωιε 
ΜΚ- ΠεειοΚ σειιρίω £ϋτ€6ιιεἐεε ὰοΙἔοΙο Αι Επ,=;ατΙαπ νει€γοπ' πο· 
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Βιιοιηι€ιι·ει ιιιι Χιιωιιι επιιιιιΝιωι ΜιιιοιιΜ‹, Με ιιιιιι 
ιΙειιιικιι τειιιίιι νειΒγιιιικ κι ϋι·ϋΜ1Μει τϋινόιιγοκ Μαι οΙιοιοττ 
ροΙΜοει ,ε τ:1ι·εειΜη;ι νέιΙ1οπιεοΚιιακ, αιοΙι' ΙιειωιΙιιιειτ Κότ 
εό8Ιιε ιιοιιι νοιιΙιεισιιΒ. Νειροιικόιιτ Ιό.€ῇιιΙ‹ απ ειϋιιετ ιι6ΙΙ:ιιΙ 
νε1ιιιιοι·Ι:ιιιιι Γσ1τΙιιιικϋιι, ίεΙΙοιμινάιι ιΜΜιαπ 1αΚ_ιπιιιιΙδ Μιιιτ, 
'ε Ιετοιιτνειιι εϋνέειιγιέι τεΙΚειιιΚιιεΙε. Βε Βάι· ει: ϋτϋΚιιΙόεἱ 

.πϋινόιιγ ιιιειτ εοΙιειτ νεα ιε νΘΒΙιο 1ιέιΙιιιιΙτ , ιιιιέ€ εοΙ‹ νιέ€Ιιε 
πιω νειΙύιιι νειιι Μπα. ΕιιιΙ6Μιι!ι, νύΙεπιθιιγιιιΚ Θε ειιοΙιέι 
ΜΜΕ ΙιειτειΙιιιειε εεΞιιο!αιτ ΙιάιιγιιειΙτ εΙε!!ιο. 

Αι Βι;γοεϋΙ1-8ιεςιιοοΕΙιαιι,ιιυειιιι6ιιιιιιι!ιΜε Μάι· σκεπ 
πω» Με ν” νόΒεινε; κι ΙοΙιετ ειιιιιεικ Μ ει·ειιιιι6ιιγεπ Μπι 
ιιιιΙιιιιιιΙτ. 

Α° ΜΜΕ” ΜειέιΙΙιιιϊωι·ύΙεω16 ιιιι€οΙ τϋιτν6ιιγ ιιιιιιιι ιιιιιι 
ιΙειι επιιιιιιΜιιι ε! Ή!" 1ϋι·ϋΙνε ει, Ιοι·ι·ιιι1αΙοιιι,14ειοΒοι·. 

' Α: 6τϋΙεδειιενει6Μ ι1Ιοτϋ :ϋι·νόιιγ οΙΙγΙαέρ ιιι6:Ιοειιωι 
πω, Μ” απ 6ειι·ενειιοιΙοιιιιΙ τει·ΙιοΙΙ ει' ιεινειΙδ ε2ειΙιεια 
ί0τΒέιεέιτ. ΠΠ > 

Α' ιιιιιιτ σε εΙεδ ιιειιιιοιιέκ νι28ει ότι, εν ΜΜΕ κει 
ιΙει€εΙτ Μοει€Μιιι. Β, ιιιοΖΒάε ιά6ιέιι·τάνειιιιιιιιάι; 8γοι·ωιΙιΙιέι 
Με. Με, ιιιιιΙϋιι ιιιέ€ Ιιειτνειιι έν Με τω: εΙ, Μάι· Η., Μιτ 

ι·εΙσπο ιιιίιι· £ει·ιιιόειοΜεΙ οικι!ι ει' ειος6ιιγιι6Ι Τοἔ Μιο.ΙΑΙιο.τιιι. Α' Με 
Μποιώ ί6Ιι1ε·είιι· ., Η ΙιενεεεΙιΙι ΙιοΙειώεεειΙ , ΚενεεεΜι ΜριεΙϋι!ύε 
εε! 'ε ΒενειιοΙι!ι ειοιινειι6ηιοΜκεΙ Μι, ιιιιιιΕεειιι ει' ιιιι€γ., ίιωΙ36ιΜιι 
οεο.Κ ιιιοιι Κινάιιεό$$6Ι "τι εΙίοἔΜνσ., Ιιο8γ ΙιἱποΙώΙ :ιενεΙΙιεεεε, 
,ε !.Ξ,'ΥΕΙΚΙ-8.ΙΙ ιιιο;ΕϋτιέιιιιΚ, Πο” οι ότόΚιιΙ6εοΚ.Ι ΙιέιειεοδόεοΚ, πω' 
Μι·εεΚειΜεΙιοΙι επτειιοιι6Κ απο ΜΗ ΙειεεειιΚόπι1 ιιιύιΙοί. ιι: ιιγίι_ι 
ΝιιιαΚ. 

Αιοιι ΙιιιιΙειιιτ!ύε68· ιιιεΙΙοϋ ΜΑς ιιιοΗγ ει: ειιιΒει·οΜπ ει., ΜΙΑ' 
ΙεΙοει.€ε9.86ι·α ιιω, πιτ σέ), ιιιιιιιι!ι, ιιιοΙΙ)ι “οι ΜΜΜ εεγ!ιοΙιειΙ- 
ιιιοιιΞειιι·ιιι ιιι;;ει·Ιι. Ε, Ιιει]Ισιι66είι€,ιιιοΙΙγ ει' Βιι·ιοΕοιι' νό;ει.Ιοιι ω 
051ΜΙ8έ.ΠΕΚ Μ98"Β'δίιέ.86Ι'Β ε16,·;ε68οε: πω, Μο" Μ” Γ6ΜΜι· 
τοΚο!αιι !ει·ειιιιεειι, να;" ΜΜΜ: ,° Ιιο€ιγ ΜΜΜ; ιιΒγε.ιιιιιοιι :Μαιά 
<Ιοιιιι6Ι ιιιομαιΉιαεειι, ιιειιι εΙ6586 Νόμοι». 
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ειειιπιει·ει .πως ὶειιιεκΙιοωὶ; ει' πιο" Μ·κοΙπι Ιϋ1:Ιεέιιτει!ί οικι 
ιωιω πιεήεΙ :Μιά σ., ΚΜ πωπω ΚεΙ›εΙ‹-5Ι›επ ιιιετἰὶΙτεΙ: απ; ω· 
Υοι·Ιί Βί8.ΠΙ8δ.Β8.Π, ΜΙ πω: ὶἔειι Μ” επέιωμιειΙ νοΙταΙ‹, «ΜΒ 
ιϊειΙτέιΙ :ΜΒ ε" Ιει-:Ι:16 ει: Μπα ΜπγόΙΜ ΙώεπϋΙ6 δι·νόηγ 
Μαι. Ε., ΒειισΙειΒ ροΙΒέιτοΙΐ ΠΜ Μι: ικα ΒοτεεΙιοαϋΚ, ΗΒΗ: 
ε2ε1:, οτνοεσΚ. Νε€γοϋΙ› τόπϋΙε ει' Ιο8ω6ΙγεΙ›Ι› ΙιοπιέιΙγωι 
εὶὶΙΙγε‹1τ Μ. Α, Ι'8ΙΙΒ'· ,ε δτϋΜέ80εΙΙ Μ1ΙϋιιΜ$26εεΙδ Ιε8νσέ€εϋ 
πγοιιια ἱε εΙεπγόειεττ; ει: ϋτϋΚϋΙὲεἱ τϋι·νόπη ιιιἱιιὰειξ Μάι· 
“Παπ ΙποΒΙιαΙειιΙοΩΙ. 

Νειιι, ΜΜΜ 22 ΒἔγεείὶΙτ-8€ετιιεοΙ‹Ι›ωι , @γ »πω 
ιιιἔειιττ, 8ειιάει€οΚ πειιι νοΙιι€ιιιειΙι; ΜΗ ό!! ιιωιι ἱεπιοτεΙ‹ οτ 
ειέιΒοτ , ΜΙ ει, μσ3ιιί επεπετείε ΜἔγοΙ›Ι› ΙιεΙγετ Γο;;ΙειΙιια εΙ 
αι θΙΙΙΏθ1°,82”θ'ΙθΙΙ, να” ΜΙ ιιιόΙγεΙ›Ιο πιο8νε$6ε: πιστω 
ηεϊπειΙε ει' ῇεινα!‹ι” εϊΙΙαπι10 ε"επΙϋ8686τ ΙιΙι·ιΙετϋ 1Ιιεοι·πι Μάικ. 
Ι-Ιαπωπ Μ ει' ειει·εποεε ΙιἱΙιειΙ‹-:π €γοι·εαεέιΒεειΙ Ιοτοε;, ιέε ει' 
τειρειει€αΜιε' Ι›ὶΖοιιγὶτεΞιεα ε2ει·Ειι€, ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΕ ιιειιπετ16 
κει ειπιπικ ΜνοΙι1Μπ τἐ8Ζθ8ἱἱΜἱ. ν 

Ε? τει3ιοΙειτ, Μιτιπἰ 82ΒΙΙΙΘΡ82ύτω18Κ ΙΜτειεεΘΕ Μ, ιιι68 
εεπιΙι ιδΙαέΙοιΙεπ ΚσΞρότ ειΦει επιιειΙκ , Μ α, ιιγιιΒοΙἰ ,ε ΜΙ 
ιιγιι€οϋ ειετιιςοΕΙιεπ ιϋτωιιἱΒ. 

Α' πιιΞΙτ επωιο1' νόμο Μό, Κειι1τοΙκ ιιόιιτοΙΙγ ν:ι!ειιιοι·ϋ 
ΜΙαπσΙοτοΚ ΒωηοωιΗΜ ει' Μἰεοἱεεἱμἴ νϋΙεγεἱυε. Πι Μπιτ 
ε” Φ 1°ϋΙΕεάε2686 ΜΗ; Αιιιει·ἱΙ‹ὰπειΙ‹; οεειΙε Ιιειιιιετ ει, Μ· 
νάπάοι·Ι6Ιδ Μι€γο1ιΒ 4 ι·682ε Με ΙοΙαΚοτΙοτΦ; 'ε ο8γειετι·ε ἱε 
ιιιοι·ετΙωι τάτεεεά.8οΙ: ΚεΙ€εΚ εΙϋ εν ΒἰνειταΒΙ›ὐΙ. ΒωιιιιεοΙκ, 
ωεΙΙγεΙκι3εΚ Ια-ενέε έν ειστε πενδΙε εειιι 16τεεεα, Ιο;;ΙειΙτακ 
Μπα 82 ειπ1ειΕΚαὶ εἔγεεἱὶ1ετ) ΚεΙ›εΙεΙοεη. Νγιι€οτοπ Μια 
α' πιαμ Ψθ886_ Ιιειτάι·Μ εΙόττ άειιιοοι·οιΜτ ΜΜΜ. Βιου, ι3εγ 
ΜΜΜ, ει' ε2ετεποει-$$6Ι ι·ϋ8τϋηϋ2ϋττ $ωιιωοκιω , ει' Ισ. 
Ι4οιποΙ: 0861Κ $ο8ηειρ όι·ΙαοπΞπο!ε ει, Π5Μι·ε, ιποΙΙγει Ι›Ει·ιιεΙ‹. 

Ι. Κα. 6 
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κι.// 

Μ68 ΜΒ Ξειιιι-πικ εεγιιιεΞιει, °ει ομικ ειεπι "Με ιϋτωιιοιΘι 
ΙεἔΚϋ2ε1εΒΙ›ἱ ε2οπιειιιιΜιπει!τ. Αι αιιιετιΙιειΕ ειέιτειιιιιιΙι ε' τει 
ειΘΙιειι ωιιιιι, ει' Πιέρ ιιειιιεεει!ι ει, Π2Β°Υ ιιενεΙι' 'ει ΙΙ3€Υ 
επιπιπι€ειι€οΙδ ΙιοΕοΙγέιεέιτόΙ ιιιειιτ, Ιιιιιιειιι που ιοτιιι6ειειι 
πιετοοτειιιέιι6Ι ιο, ιιιεΙΙγ α' ιιιιΙοιπέιιηΙι6Ι απ: ετώιιγΙι6Ι ει·εά. 
ΒειιΜ ΙΙΒΙΙΙ €γει!ιοι·οΙ_ιει κι ειπα ιἰεπι-:Ιειεε ΙιειιειΙιιιαι, ιιιοΙΙγετ 
22 ειιιΙιει·εΙι ε”, ε2ειιιοιΙι απ: Μια-ΜεΙιΙιοΙ ίο8ΙειΙειτοεΙιοιΙοιτ 
θ8ό”ΒΖ Μα, ειιιΙόΚειοιόπεΙ: εποΙιωΙι ειιἔεάιιἰ. Α, ιιγιι€οιι Μ 
ειιιιιιεοΙι ιιιεΞιι· ΙιΙι·ιιιιιε ΙειΙώΙιΙωιΙ , @ο ιέιι·εεεέι€ ο” πιπέε πω» 
ΙθιοπΙτ. 

ΑιοιιΜιιι ΑιπετΙΙαιΙιειιι 118!!! ωιηιιιιι ει: 6ι·ιεΞΙι εΒγειιΙϋ, 
Ιιειιιειιι ει: εἔγειιΙϋε‹-Ξ€ Ιιὶτοιῇειι Ι›ἱιοιιγοε ιιοιπι€ ιιι€ε ειι Θει 
ΙιεΗ ιεΙιε18%ςεΙιτι-› Μ. 

ιΝειιι €οιπΙ0Ιοιιι, Μ” Ιοἔγειι οι·82έιε ει° νἱΙέιΒοιι , πο! 
ει, ιιιέρεεε6€Ιιε: ΙιεΞρεει, ο1Ιγ Ιιενέ:ε ιιιιΜΙειιι ,ε ΚενοεεΙ›Ι› 
ωοο8 νο!ιιιι: Μπιτ Αιιιοι·ιΜι!ιειιι. 

ια ειι εΙειιιι οΙιτειιέιε ΙιἰιιεΒ-Ιιἱιιοκ πω” Μ, ει' ίεΙ86!ιΙι 
ωιιιι€έι8 ιιιιι_ιι1 ΜΜΜ ωσιι οι ν” 2:έιι·νει. ι 

Βι Ιιϋιιιιγειι ΙΙ108ΙΙ188]ΒΙ'δ2Ι18ίύ, ,ο ιι” ε26Ινε5ιιι, “Μι 
ιιώεεε Μ$νοικειιπέιητε ειιιιιειΙ:, Μι ίϋΙεΙ›Ιί έιΙΙΙιοιιιιιιΙ‹. 

Μιιιι1 ιιιιιιιΙειι ειιιιετιΜιιιιΙι ΜΙ Ιι1ιήεΞι!ι ιιιιι€οΙαιι, ωιιι€Ι 
Ιοἔνει ει: ειιιΙιετἱ ι8ιιιόι·οιεΙδ εΙεϋ εΙοιιιοιι·ε Ιεϋιιιιγϋ “οτι 
τειιιιιοΚ. ` ` 

Αιιιοι·ικάΜιιι Ιαινόε ει° ΒιιιιΙει€; ιιιαῇιΙ ιιιιπάειι ειιιιετἰΙωι 
ΙώιιγιοΙου τοΙιέιτ νειΙειιιιι ιιιεειει·εόΒει €γεΙι0τοΙιιἱ. (ΤΒγ σε 
ιιιἱιιιὶειι ιιιεεωτεθ8 αιιιιΠι'ι ΜΜΜ Μνέιιι. ΕΜΗ ίο8νει ει: 
ειιιιει·ιΙαιπικ,έιταΙ€ιιιοε 6ι·ιεΙιιιι ιιιινοΙϋαε586Βιε ειι εωωω‹ οειι!ι 

ε!εϋ ένω επέιιιΙιειψ3ιΙ:; Ηιειιϋι: εειτοιιιΙϋε ΙεοτιιΜ›αιι ρει.Ιγέιτει 
·16ιιιιοΙα; 1" ιιονοΙιετόειϋΙι τϋΙιΙιιιγἱτε :ποπ Βοι·Ιιειιι 61· νό·έι-ιτ, 
ιιιεΙΙγΙ›ειι ει, ΜΜΕ Κοιι16αΕΚ. Πει ειιοιιτιιΙ ίοΙγιειιιιιϋΚ, σει» 
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ραπ ε" Μϋϋπϋα 'ε !ιαπιποι @από ιατ€νια ναπ ιπτέινε; α' 
ιπποπιαπν πω ιπεπτει·πε58 εναπαπτ ιαππιππιπ, ,α απιιαΙι παω: 
ποπ αΙΙιαΙιιιααταταεαι ΕοΒατπαΙ‹ Μ, πιοΙΙνοΙεπεΙι @Μι |1882ΜΕ 
εΙ ναενοπ ιπιπε3ινο. . 

Β ΑιπετΕΙια!ιαπ α 8αιπαεοΙδ πα” Νέα”, ιΙοΙεαι: εισι 
;;όπνεσέ€οπ Ιιοπιιεττε; ιπαῇι1 ιπιπι1επ ι1οΙοεςιαΙαποΚ ιήιιααποΙο 
!ιαπ ιπππ|ιαε οιπ!ιοι·εΙ: νοΙιαΙ:; πιιιι6Ι αι ΒϋνειΙ:ειιΙκ , πο” 
ιπιπϋπ ναΙαΙππεΙ: Μεινε νοΙιια α' ιαπιιΙαοποπ , ιπε1απειπάιιτ 
πιαεαι ατι·α αππἰ; ιπἰΒ0ι° ιιοπι€ πιεΒε2ετειτε τα απ Μι, πιαι· 
ιϋΙ›Μ Μπα ιοΒ·πι Μάνο πιποπεπ. 

Απιοι·ι1ιαΙιαπ Μπιτ πω» πω· παπα”, ιποΙΙνΙιεπαι 
ωωπι ΒΥϋΠΥϋΕϋΒόΒΘΚ, ΙιαιΙαιιια ϋιϋΒΒΘΒ 8ναπαιιτ απαΙΙπα 
α: αιοπ πααΙαπι ιεπονϋπειέ88οΙ Έ απαΙιατΙ εΞΙεττεΙ, πιοΙΙνεΚ 
απ απ' ΙοἔΙαΙατοεεαἔαὶτ ιιαιτοΙοτΙιεπ ιατήαΙτ. 

Πιέναπαπαι·τ «ποπ ΙοἔΙαΙατοεεα€οπΙιοπ α: αΙιαι·ατ επιπ 
πω· ιιιαπωπ ιπἱπτα, ωΙιετπέ8. 

ΑπιετΙΙια.Ιιαπ α: ειιιΙιετι ἰειιιόι·ετεΙ‹ι·ε ιι62νε· Ιιιιοπνοε 
πϋ26ρ-πι€ιωΙε ναπ πια8α.ΙΙαιιιτνα. ΜιιιιΙοπ εΙιπε οΙόι·τι-παιτ, 
εΒγΠι επιεΙΙιει1νο , πιααΠι αΙαειαΙΙνα. σ 

Επιπι1 Μενα Μ νόΒει!επ εοΙιαααΒιι ειπΙ›ει·εΙ‹ετ απα 
ΙππΙν:, Με ιπαιππειπεανεπΙϋ πιεππνιεύεπ ιειπόι·ετεΙ‹Ι‹εΙ Μι· 
παΙ‹ α, ναΙΙαε', Ιιιετοι·ια,, τιιαοιπαπνο18, ροΙιιιι:αι Βααπαεα8', 
ιϋινόπνΙιο:α8, Θε 1ιοι·ιπαπνιαα° ται·8ναΙιαπ. ὶ 

Απ 6ειΙ›εΙι ο8ντοτιπαιΙαπεα8 οδνοποεοπ ιατοπτϋΙ μια, 
Έ επιΙιει· πιεις παπι ιιιιιπέι ΒατοΙπἱ, πο” α: ιπιπαεππα να 
πι: ιαΙαΙταεει-ΞΙ‹. α 

Πε αππνι ιπιέι€ π. ιπε816ι·ιέπιπ , αι ιιπόπι πιοπιΙοιιαΙ‹ 
παΙ αιμα, πο” απ εΙιπόΙ:πεΙ:, α, ιει·ε·πιι6€6Ι ι·επι1αΙι εἔγ 
Εοι·ιιιαιΙαπαέιεπΙι ιποΙΙειι ἰα,° εενεπΙϋ οεπιιϋιϋπ αΙΙιιαΙι πα 
ιαΙιπιιΙιΙ›απ. 

. θ! * Ι 
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Β, ειω·ἰτιτ ιιππ· πια ΑιιιετἱΙώ!›ειη ει: ειΠα$οοι·ειΜ Μπι. 

ΜΗΝ επϋΙοιόεε Μα ΜΜΜ ει·ϋιΙε·π νοΙΙ,- Με εε68ιοπ Ν: πω" 
ι·οπτνει ω, ΙεεειΙε9ιΙιΙι ειιιιηἱτει ιπε88γειι€1τνε "πι, Ιιο;;γ ΜΗ 
ει” ι!οΙεοΙί ιπεπε€εΙὲΙ›οιι Ιπέιτιιιἰ Ι›εῖ‹›Ιγὰετ ἰει ιιἐΙιει€π Μ· 
Ιιειτιιἱ. ί 
` ΒΙΙειιΜπι επι ΜΜΕ, τϋι·τόιιετοΙτ έα τϋι·νόπγεΙκ σα π' «Ιο 

πιοοι·Μει εΙοιιιοτ πειιιοοει!ε ιιι·ειΙΚο06νά, ΜΜΜ ύ" ε16ΙνεΞιιι 
ΜτεΙιεε:τϋνό Εετ16Ι:. (κι εειιιιιιἱ οεειΙΜΙ, να” τεει€1Ιοϋ Ιω 

·ο ΙοΙγἐιετ έπειτα ΠθΙΙΙ νεΙιετιιὶ; 864: 8γαΒι·ειιι :και ωιΙπωικ υπ 
Μιι·ιΜ Ιιενέε τεττ€6εεε3ιΒι1 ε2επιιόΙγεε Ι›ει°οΙγἐιετ ἰε ΙϋΙῖεεΙειμἱ. 

ΑιποτὶΜι Μιέιτ, τἐιι·εεεεϊἔἱ έιΙΙαροϋά!›ειπ ει' 'Ιε€Ι:ἰἰΙϋπϋεΙ› 
€ἰὶιιειιιὲπιγτ ιιιιιτειψ1. ΑΖ ειτιΙ›οι·εΚ Μι εἔγοιιΙϋΙ›Ι›εΚπιεΚ Ιέι1ε2ει 
ΜΒ όι·ω!κτο ό8 έειτε Μεινε, να” ωιιιέιε ειεινειΙιΙαιΙ, εοΙ‹ 
ΜΙ εἑςγειιΙϋΒΙ› ετϋνεΙ Ι›ὶι·ιιαΚ , ιιι1ιιτ ει, νἰΙἐιἔ' Μιι·ωεΙΙγ Μι· 
1ουιάιιγε9.Μειιι, 'ε Μπιτ Μ.τωεΙΙΥψ ειέιιωΙΜιιι, ιιιεΙΙ)·ποΙξ οπι 
ΙὸΒειετιἑτ ει, Μεωι·Ια Εεπιι€ειττο“ε. ι 

ΡοΙὶϋὶοαΙ ΙοϋωεϋΙοεαοιοἐπμεὶ οι: απ_φοΙ-αοπεο·ε 
ΙοαὶαΙο° $άφεασά_ιβ άΙΙαρο2]άπαϊο_ 

ΡοΙἱτἱωὶ Μ5νειΚειιιιόπηκΜ ε” ὶΙΙγ τέιι·εειεὸ.8ἰ ά.ΙΙερω 
πω: Ι:ϋιπηϋ ΙθΪΙ0ΖΠΪ. 

ΙΜιετει1επ ιιιεἔίοἔιιἱ, Ιιοιςγ κώμα-ε ει: οΒγειιΙ68όε α 
ροΙἱ1ἱοειἰ ΗΙ:έι€Μι ἱε εεἱιπιϊἔγ Με πε Ιιει88οιι, πιω!. ιιιέιε1ιονα_ 

Μ Νειιι ΙεΙιετιιο σε ειιιΙ›οι·οΙ‹ε£ ωει8;οΙκ Μπα ϋτϋΙει·ε εη.Ποηθηθ 
ιιεκιιεΙ: ΚέρωΙυϋπ ε8γε1Ιοηο€γ ρουΙΜιμ ΜΜΜ εἔγεΙ;θχ 
Μπι οἔγειιΙϋΙ‹; €ιικ-έι·τ κ ιποΒιέι·Μ, Μ" εεγΙσοι· να1αΙια ιιιἰιι-' 
τΙεηΒεπ οΒγειι16Κ Ιεεη:Ιεπε!τ.$ ' 

ι 
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Μπιτ 6η οιιι!: Μέι ιιιΜοτ ιιιι1οιι πω, Μ” ει' ροΙιιιοιιι 
νιΙει83ιιιιι θ8ΥθΠΜ8θ8 ιιι·ειΙΙιοιΙΙιιιεεόΙι: να" ιιιιιιιιοιι ιιοΙΒέιτ 
ιιιιΙτ 5οιοΙιιιι ΜΗ :Μπι , να” οιςγιιεκ εοιιι. 

01η; ιι6μεΙιι·ε Μέσο ωιιιιι, ιιιεΙΙγεΙ: ιι€γιιιιιιιοιι και» 
ειιιέι€ι έιΙΙιιιιοτικιι _ιιιτοττιιΙ:, Μια :ιι ειιιιει·ιΜιιιικ, ι€ειι πε 
Ιιόι ε" Μπάρ ιιτιιι ιιιΙέιΙιιι, αι δεινεε ροΙις:3ιιοΚ, ΙϋΙεθ8ε 'ε 
ο" 82811ΝέΠ, Ιιοι·Ιύ.ιιαιι Ιιειιιι1ιιιιι Μιιϋιτ. 

.Μπι ιικιιτοιιιζ-:Ιτιάιο1ιιι, ΜΜΜ :ιι σ5ιΙιειΙιιιιι ΜΗ ιέιτειι 
εειΒι έι1Ιειροι ειἱιιιοΙΙγ Μιιιιιγειι ΙιιιιΙιΙι ε8γι1αι·ο, Μπι ιιιιιιιικι·α 
ε, κει ΚϋνετΒειιιιιἐιιγεΙ: ΜΜΜ. 

Ι8αι, νιιιι ιιΙιιιιιιι ιιέιιιι $6ιήΠειε Θε 1ϋι·νι-3ιιγοε εισπνο 

ιΜΙγ οι ε·8γειιΙϋρόε παπι, ιιιε1Ιγ :ιι ειιιΙιειεΙιει πιει Μ3ιιιιι, 
Ιιο,ι;γ νιιΙειιιιειιιιγιειι ει·ϋιοΚ ό8 ΙιεςειιΙιεΕ Ιειιιιἰ ιιΚιιτιιιιιιιΙι. 
Β, 8ιεπνει1όΙγ α) ΜοειιιγοΚει ει, ιιιι€γο!ί ι·ιιιιΒιιιΙιο. ειιιεΙιιι 
ιϋιεΙιειΙΙι; άι: ωΙεέιΙΙιοιιΙε ιι ειιιΙιοι·ι ειινΙιειι Ι›ιιοιιγοε τοπι 
ΙοιιιιΙΘεο ιι αι οΒγιιιΙϋιόΒιιεΚ, ιιιεΙζγ ει, Βγειι€6Ιιετ Μπι 
Μιειιι, Μ” :ιι ιιι6ιοΜπ ιιιιιιοΙιΙωΙ ειιιιιέιιιγΙιιι Ιιιιιισ5ιΙ:, 
άι ιιιεΙΙγ έιιι οιιιΙιειεΙαπ ειιιιγιι·ε πω, Μ" τϋΙιΙιι·ε 1ιοοειι 
ΠΙ; :ιι εΒγειιΙϋιόιει ει” ειοΙΒιιιέι€Μιι, ιιιιιιι ιι εΒγειιοιΙειι 
επέ8ει ει' ειιιΙιιιισέιεΙιαιι. Νειιι ιιιιιιιιιιι ει, κόμικ, ιιιεΙΙγειιιο1: 
ιέιι·.εεεέι€ι έιΙΙέιειι ι1οιιιοοι·ειται,ιει·ιιιόειοττο1 ιιιε8·νετιι6Ιε ει, επι 
ιιιιάειι€οι; ΜΗ ιιιΙαέιιιΙι αι ιι·ειιιτ ιι6ιιιιΙιοΙεϋ ϋειιϋιιειετϋ ιι 
ΙόεϋΙ: πι. Ηιιιιειιι τι ειιι!ιιιάειι€ ιιειιι κι 68 τιιι·ι0ε ιεΞιι·ι.ιγ:ι 
0ΙιιιιιιέιειιΒιιαΙι; ει ιιιιτ Με ϋι·ϋΙε ειει·ειοαι-:Ι 6ΙεΙιιι-:Κ, :ιι :ιι 

ε€γειιΙϋε€ἔ; ει' ειιιιιιιιι1εέι€ Με “οτε ΙϋΜπέε ,ει ιϋ81ϋιιι 
ετ6Μ5ι16εεΙ: Με! ιιϋΜ:ΙΙιιεΙ:, 658 Μι οιιΞΙιοΙαιτ εινειιι, πιει 
8οΜιι ιπειιιιΜι.Ιι; πιο εειιιιιιι Μακ Μ πω» ι-:Ι6ΒιιΙιε1ιιιιοΒγειι· 
Ιϋειἐἔ ΜΙΜιΙ 'ε !ώ8ιοΙιΙιεΙι νοΙιιιιιιιιΙ: ιιιειΒιιΙι εΙνσειιιι, “Πιπ 
ιιειιι επι εΙνειιτειιι. 

Μάι ι·ιιιιι·6Ι, ΜΜΜ· ιν ιιοΙ€ιιι·οΙι ιιιιιιά Μπα θ8Υθ"μπ· 

Μ 
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ΙΙθΙΙύΖΖθ "ΜΙΚ Μια νιωθω ΪἰἱἔἔθωθΠΒόἔϋκθἱ ει' ωιωιοπ 
ιιιεμεΞιιιιαιΜισειι εΙΙειι. ΒΠΙΚϋ1ι εειιι Ιεινόιι ειΙιΚοι· εΙ6€ ει·6ε, 
Ιιυ;ιιγ ιιιεεει εἰΙεει·ι·εΙ ΜιιιΙΙιεεεειι , οευρέιιι ιιιἱιιὰιιγέή0Ιι, ετε 
_ιεΣιιεκ οεγεειιόεε 1ιιικο81ιΙιειψι ει, επιΜιι1εειΒοτ. Με ειι πιω 
ε8γεειι€ετο ιιε·ιιι ιιιιιιιΗΒ τεΙιετιιι "ε". 

Α, πιέρεΙε Μαι Μέι ηη), ροΙἰιἰοιιἰ ΒϋνετΚε2ιιιέηγοΚοτ 
ΙιιιιΜτιιιικ ιι€γειιιιιιοιι ιιιτειιεειΒι ό.ΙΙεροιΜΙ; ε) Ι:ϋνο$Κει 
ιιι6ιιγειε σειιι18.Ιειιοειιιι ΒιιΙϋιιΙ›ϋιιιεΙτ ε;;γιιιέιε10Ι, :Με "πω 
Ιιετιειι ιιΒγειιειιοιι Κϋι·ιιΙιιι6ιιγυϋΙ ει·ει1ιιοΙτ. - 

Αι ειι€οΙ-ειιιιει·ιΙ(Μεικ ε: εδ.ΙιειΙειιιι Ιειι·τ Μι τέ:ιιιιιϋ Μ· 
ιετιιωινέιιιαΙι 1εικόνε, ε!ό€ εεει·οιιοεώεεΙτ νοΙωΙτ ιιιοΒιιιοιιε 
κιιιιωωι ει' ΙιοτΙεΞιτΙιιιι ΙιειιειΙοπιτύΙ. Κϋι·ϋΙιιι6ιιγεἱΙι, ει·ειΙσπϋΚ, 
ιιιι1οιιιωιγιιΙι, ό8 ΠΠαέρ ει·κϋΙοεοικ πιο8ειι€εσ16Κ ιιεΙιικ εν 
ιιι':ρίϋΙε68' ιιιο8ειΙειιιιτειεειτ εε Γειιιιτειι·ιέιειιτ. 

Χ 

σ 

ι 
ι 
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ΝΕΟΥΕΠΙΚ ΡΒ.ΙΖΒ'Γ. 

Μ' πόΡ|ϋΙσέ_ς' εΙυέο·όΙ .4πωσ·ϋΙσάΙιαπ. 

ΠτΔΙΙαοΜΚ οι ο;:;εΞει αππετἱΜΛ τἔιτεαεέιἔοιι.-ΑΙΚιιΙπιει€ει€6.εα που 
εΙνικ>Κ ει: απὶετἰΙωὶαΒ€ὐΙ πιω· ε' Γοι·τωο.Ιοπιι εΙδΜ.-- ΚἰΓοῇΙἔεε, πιοΙ!γτε 
ε' ίοι·τωεΙοπιι ῇιιἱΕυώΕει. -Αι 4:06' Ι6ροε6πΚ6η£ἱ)ε πποε86έο!ΒαΕΙεπ Μά 
ειΜΙἱΜεει. Δ η · μ 

ΜΜΜ 82 ΒΒγεεϋΜ-Β_ΙετιιεοΚ, ροΙἱτἱοειἱ ιϋκνέπγεὶι·ϋ! 
Μαιι·ιιπΚ ε26ΙειΜ, ιιπικΠ8 ει' ιιέρίϋΙ868' ΙιίΙε18εωτέιπ Με!) α” 
οοι€ω Ισπι1επϋιιΙ4. 

Α, ιι6ρ€ϋΙεόΒ' «Με, πιεΙ1γ ΜεεΜ› πη;γου!ο ω6ι·τέ:Κ· 
Μπι πιεήι1 ιιιϊικ118 ίεΙτειΙἐιΗΜἱΚ, οεειΙεπειιι Μπάση επιΙκΞι·ἱ Μ· 
ΦόΖε€εΙι, Ι›εΙεε_ῇώΙ›ειι, ι·οπιΙειετὶιπ ο! πω σα” τωιιεινε. Επι 
ΒετΙεΙπποεΒοάϋιιΚ ιιεΙιἱ, ει' ιι6ΙΜΠ, Μο” ὶειπὸτιι6Ι‹; να” 
Ιω οΙΙγΙκοι· τϋττόιιετΜΙ περϊόιιγι·ε Μπακ Μ, ειιοπικιΙ Μπέκ 
εἱεϋὶιιΕ 1ιοεπε2ιΞ ὶ‹ΙϋΙ‹το ᾶ, σιωπ τοπεΙδ ωεεωω «ΜΒΜ Μπιτ. 

Α, πειιιιετίαΙεειτατ, ε” που ειύ]άτά.εοΙκ ΜΜΜ, ΜΜ 
ΙγοΜεΙ ιιιΙιιιΙειι ΜΜΕ” οεεΙειϋνϋἱ 'ε ιιιΜά·επι Ιποι·ειαΙκοΙδ και· 
ποΙεειἱ Ιε8Β6νευΜεπ νἱεεωύΙψεΙε. ΝόιιιοΙΙγεΙε “πως ΚὶΙε1ειοἐ· 
8θί ει, ΙιειταΙοιιι, πιθΜιιγ ϋἔγνἰεεΙἱἱἰ Μπι! ιπε8νέιεέιτΙοα επιπ 
ιειτοΗΜη Ι:Ξιττέικ; ιυ:5ιεοΚ ο” τέειι·οΙιώΙσ, να” ωιωεσ Μ 
εεΙ›Ι› τόει° νοΗεαἱΙ›ειπ; 863€ νεπιιειΚ, ΜΚ επι εεόε2ειι ει' κιό 
ρω‹° ΜΙΙΙ88Εό8ω18Π ωιαι;.ακ τω ε ω ύ" ιμπάοΙΧοιΙιωΙο 
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1ιο,·;γ ει: ειιεειΙεΙιιιεεεύέ ε.%>ιώόΙ, :Ματσε ιι6:νο ιιαι·αιιοεο-. 
Με, με:: ε:έιι·ιιιιι:οτι ΙέιΒγειι. Α 

Αιιιοι·ΙΙιέιΙιειιι ει, ιι€ρίϋΙεύέ ειπε ιιιιιοε εΙι·ειινε, εειιι 
ιιειιι Μ;; τει·ι.ιι€ΚειΙειι, Με: Ιιι:οιιγοε ιιειιι:ετειιιιθΙ; Η νειιι 
ιειιιεινε σ.: ετΒϋΙοεϋΚ,Ι:ιιιιτι1εινε ει, ιϋι·νόιιγειι έιΙιειΙ; εεγϋπ 
ιειῇειΙ ει' ε:ειΙιειι1εέι%ειΙ, 'ε εΙιειιΜιιγιιΙι ΜΙΝΙ εΙθι·ι Ιε;νέ8· 

εϋΜι ει·εσιιιιόιιγειΕ. Ι ` 
Πει ναιι οεπιιΙ: εἔγ οι·ε:εΞι€ α' νι1έιΒοιι,ΙιοΙ α, ιι6ιιίϋΙειΘέ 

Ιιἱτὲιἔαπιιὲιτ ιΒιι:ι Ιιει:εε ε:οιιιιτ ιιιέΙΙέιιιγΙιιιιι, ει' Ιειι·εειεε5ι€' 
ϋΒγειτε 8.ΙΚειΙιιιιι:ιειέιεειΙιειι νι:εΒιιΙιιι, ,ε Ιι.ιιε:ιιιιιι εε όπω 
ιιιιιιι: ιιιε8ΜεΙιιι Μια: Με ε: οι·ε:έι8 Ιιι:οιιγειι·ει Αιιιοι·ιΙειι. 

ΜοιιιιοιΙειιιι ΙϋΙεΙιΙι, πο” ει: ειιιιοι·ικειι ειιι€οΙ €γειτιιιει 
ω' ιιειΒγ0Ιι!ι ι·Θε:6ιιεΙτ ιιειιι:0 εΙνε Κε:ι1επϋΙ Ιο8να π' Μ;» 
Πι!εύε' εΙνε νοκ Ι6€γειι. ` 

Α:0ιιΙιειι Μ* ιιΜκοι· ι€ειι ειπε 1ιιιιιιγ:οτι ΜΜΜ, πο” 
ει” Ιειι·εειεέι8' Ιιοι·ιιιέιιιγέιιι ω” ιιι·ειΙΙιοι11ιιιεεέΚ , ιιιιιι€ ει:τ ιιι:ι 
εεεΙεΙιε:ι. 

Κότ ιιΙιειιιέιΙγ, ε" ΜΗεϋ θε @γ ΙιεΙεδ Ιιέιιι:ειΙΜΜι ϋΙ 
τοΙιειιιύ ΜΙειιιέιειιΜιι. - 

Δ, ιϋτν6ιιγεΙι° ΜΙιεΙεΙιειι ιιιιι·έέιιιιιΙ: ιιγιΙ1 1ιοιιιΙο1:ΙιειΙϊι1ει: 
ιιειιι ε:εΒιιετε1τ, ιιιιιιιΙιο€γ ει' €γειιιιιιιτοΙε ιιι€ε ει' €6νέιι·οε 
ΜΚ ιιΜοΙιιι ΒΘιιγιεΙειιιιιεττοΚ; 8.Ζέϊί ιε απο. ΜΙ: ε:οι·1τνα, 
Μ" ιιιειΒέικ ει' ιιιε8γει Θε Πόκερ Ι-:ϋ:ειι€ι ΒγιιΝεεεΙιΙιειι @εεε 
ε!. Μ ποιήεε:ΙιετΙ:-5Κ αΙωτοιιι!ιειιι. ε 

Α: ει!ιΙαιτι ειιιωιω ιειτεειεειΒ ιιιὸ8 ιιειιι νοκ ε1Με:ιιΙνε 
ι·ά,ιιοΒγ ει:ιιιιιιι‹1ειι Κϋνοι!τε:ιιιόιιγεινοΙ εΒγιιιτ εΙΙομιιΙΙιεεεει. 
ύι-Αιι€ιι€ιΙιειιι ει, ιιιι1οιιιι6ιιιγοΚ, ει' Ηικ1εοιι” ΜΗ τεμ-ικά» ει' 
Βει:ι1ει€εεΞιεοΒ. ιιιιιιτ ει: οΙϋΙι!ιι ίε_ι:ειΙιειι ιιιεΒιιιιιαιτωιιι, εο!ι 
ιιωιΒ ιισέιιιΙ ειι·ιετοοικιιτειι ΙιείοΙγέιει ιιΖωιι, ιιιι-ιΙΙγ στι: ιι·έιιιγ 
ω" ι Μ" ει' τέιτεειεειιιι Ιιει!ει!ιιιιιΙτ' εγειιιοι·Ιειιέιι ιι€Ιιάιιγ Πεο 



8θ` 

Με κοιοκ Μιά Μπειεια. 8οκ ΙιΜ.ηγιοττ ιιι68 ΜΜΜ ω, Μ” 
ιΜπι1ειι Μι τπιιΜ8εΙϋκ νέιΙαειΙοττεικ , 'ε ιιιἱιπΙειι ροΙ€άκοκ 

η ) ! 
νέιΙειεε16κ Ιοτιοκ νοΙιιει. Α νέιΙειεπέιε @μι ιιιΜάεπϋα ιιέιιιἱ 
κοι·Ιε1τοκ ΜΝ: νοΙτ ειοι·1τνα,,ε ο" !›ὶ.ιοπγοει :Μαΐ ΙοιιιιέιΙΙ:Μι 
:Με τοπι1εΙνε. Μακ ειιΙ6 65επικοιι ἱεειι οεοκύΙγ, ΜΙου πε 
νειετεεΙ› νειΙα. 

ΑΖ ειυιετἰκειἰ ίοι·ι·ειι1ειΙοιπ καεω. Δ° πόρίϋΙ8Θέ Ιιἱτέιεα 
πιω οΙΜει·ιπεττ ει” κϋι868κόΙ ,ε ιιιειΒέιΙιοι καμάκι αν κοτ 
ιΜ.ιη·τ; πιΕιιαωι οεπέιΙγ κεωεω ιιια86ικ αιιιιακ ϋἔγε6ι·τ; πιο 
νε-3κειι ΙιειτοκοΙτεικ , πενθκειι Βγϋιτεκ, Έ ει, ιϋτνόιιγεκ° τότ 
νέιιγόνό κενο. κ 

Ι Εμ, ιιιει;ι1 ειὶιιτοΙΙγ @σιτε νεΞΙτο2έιε ιιιειπ νόΒΙιε :Μ Μιτ 
888δέ ΒοΙεε_ὶό!›ειι. Αι ϋι·ϋκϋΙόεὶ τϋι·νόυγ νέ:εκόρ ιιιοετϋπο 
ει° ΙιεΙγΙ›οΙἰ κείοΙγ:5ιεοκειτ. . 

Αποιι ρὶΙΙαπΜΜιπ, ιπιἱιΙϋπ κι' τϋτνόπγεκ° °ει $οκι·ω1ειΙοκι' 
ε” ιιιἱνε ιπἱιιιΙ‹-:·π εεειιιεκ ΜΜΕ ίεΙ$ϋυιιἱ κωωιι, ει, Μωϋ 
ιΙοΙειιι ιιιε3.ι· πεεωΙιίιικειεΙαπι1Ι ει” άειιιοοι·Μπι' Γό82ό1°θ πγὶ· 
ωκοωιι. Α' ΙιειωιΙοιιι τε111ε8 οιιιιεκ κειεὶ ΜΜΜ «ω. Μέι: 
ΜΜΜ ειειΙιειι1 εεπι πω εΙΙειιε κϋιὰειιἰ. Α' ΗΜ οειτέιΙγοκ 

ιε:Ιιε9.τ ιπἱηιΙειι κι1€οΙύιΙέιε 6ο κατι:: 1ι6ΙκϋΙ επεεκ0:1ο!ωκ ει' 
Με: κἱ πειιι κει·€1ΙΙιετϋ τοαιωικ. ή” Μπακ, Μπιτ _Μτιιεικ 
τι-:ΜεπετὶπΙ ει” ιιαο€Ι›ιικοπ κειταΙιπειεεἐι€οκ; ει' ιικι88.ιιοο διτ 
Μειοιι ω: πο” ταΒῇειἱκοιι; ιιικιικοεγ π' κατει!ωεπ ει, ΜΡ, 
κοι6Ι›61 1ϋΜό κΙνωιπΙ πω» 1οκειεττ, Θε ει' εοκειεέι,·;οτ σιιιιηΕκει 
ιιιεΒ Ι1θΙΙ1 νετεττέκ, Μαη”, Ιοοε2ουωιιἱ ϋτϋιπϋκιιεκ ωκιωκ: :και 
νοκ »Με 8οιιιΠοκ. »πω Μ" ειιιιιεικ ;σωαπωσει ιιιο€ιιγοι·· 
Ιιεεεύκ. Ιιιιιότ α) Ιεεὰειιιοοταταὶκκ τϋτνόιηεκ νεωΙκεάνο 
Ιοτιοκ ιιιεἔεωνεινα Μ), ειπΙ›ει·εκ ΜΜΜ, κἱκπιεκ όι·‹1εκεὶτ 
ποκ ΙεἔἱιικεἐιΙ›Ι› κω»ωιωεκ. Ε, 8ΖΘ1°ἱ11ί2 ει, ίϋΜ› οειτέιΙγοκ 
ικ-πη ὶηἔοι·εΙιεΞκ ιιιει€οκ εΙΙειι ει' ΚϋΖΙΙθΡ¦ κοτΙΘΙ;τεπ; ΙΗΜΙθω 
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ειότιειωΙκ ιιιιι8ο!ς ιε ειι κι; τειιιι €γϋ2ϋιΙεΙιιι6ι. 8 18), - ιω 
Ιϋιιϋε σ1οΙοε!- ει' αειιιοοι·ιιτει ϋειιϋιι ιιι68 ιιιιιιειΙ εΙΙειιέι!ΙΜιτ 
ΙιιιιιιΙ›Ιι κι: οΙΙγ ειαιιιεοΕΜιτι , ιιοΙ ειι σιτιειοοτειιιιι ιο€;οι›ι›ωι 
ιιιοέ νοΙτ €γϋΙιετεινε. ὶ 

Α, ιιιειτγΙειιιι11 επιιιιιε η, ιιιτ-:ΙΙγετ και”, πιω: ωιριιοιωκ, 
Ιε·;εΙ86 ιιιωθιω Η ειι έιωΙέιιιοε ε2εινειΖειτοι °ιι νΜε Μ: Κω· 
ιιιέιιιγέιιιιι!ι εΒόεεόΙιε ει” Ιε8άειιτοοι·ειιαιΙιιι Ιοι·ιιιέικειτ. 

ΜΠωι· θ8]828Ι' νειΙει!ΠεΙΙγ ΜΡ εΙΙιειιΙ ει) νέιΙει8210 ωιιειιε 
Με ιιγιιΙιιι, εΙϋτε Ι:ΜΙιιιι6, Μ” ειι; εΙϋ!ιΙι ιιι6Μι τεΙιεεοιι 
ιιικη; ίοΒιιι επιιιιτειιιϊ. Μ ο8·γ ει” ι:ειι·ειιεσ5η;οι ι;;ιιη:ιι6 1η; 
νέιΙιοπιτΙειιιαΜι ειιιΙιέιΙγοΚ 1σιωι. Μιιι6Ι ιιιεεεΖεΙ›Ιι Μιοι·ιοει 
ωιιι‹ κ γειωΖωιει ιοΒο1ε' Μπάκα, ειιιιέιΙ ιιιΙαιΜι 6ι·οιιιωϋ 
ιιιε58 ιιιι-ισε2εΙιΙι Ιπιτετιεεετεωεόιιεκ ειιικειέ€ε; ιιιεττ ιιιιιιι1οιι 

Έ ι ¦ Ώ εΒ·γεε ειι€εάιιιέιιγ ιιιέιιι, ιι ὰεπιοοτειιἱιι ετε_ἱε ιιονεΚοιΙἱΙ‹, ε: 
- ι 

ΒϋνειεΙ6εει ω ΙιειιιιΙωάνειΙε8γίι1ιεεειχιστοιιιιιιΙε. ΑιοΙε πιει” 
τεινό.Βγέιειι, Με ει' οειιειιεοιι ιιΙ‹'›Ι εειιεΙ‹, ειιιιιέιΙ ιιιι€γο!ιΙι Μάι· 
τόΜιειι ιιι€οι·οΙιετι!ι, ιιιιιιέΙ ιιειΒγοΙ›Ι› μ' οοιιιιιιοοιι ΙϋΙιιΙ Ιέν6Ιδ 
Βιέιιιιει. Α' κωεωι ώρα-ι ειιιΙιέιΙγΙγέι. νειΙὶΙ‹; ει: ειι€ειιιιιό 
ιιγεΙε οΒγιιιέιετ Ι:ϋνοτι1:, ,ε ιι° Πιέρ ιιιιι€ ΠΕΠ! ιιγιι€ειιΕ, ιιιι€ 
οεειΙτ 82 έιτιιΙέιιιοε επινε.Ζέιει·ιι ποπ ιιειιι τόεμ-ιιι. 

Ιε16ιιΙψειι ει' 1ισέρΕϋΙ868' εΙν‹-: ει: ΒΒγεεϋΙι-ΒιιιιιισοΚΙκιιι 
ιιιΠιάσ-ιιι 8γιιΙζοι·Ιιιιι κιτωισσειι εΙσέ·ι·τ, Με οειιΙε κειωωιιθωι. 
Μεἔ νειιι ειιιΜιάιτνει ιιιἱιιἀειι ΒοϋύΜέιΙ, ιιιοΙΙγεΜιεΙ επι πιάειιιτ 
Βϋι·ι11νειιιιι η;γοΚειιοΚ; 'ε α” Ιἐιιε:ἰΙ‹, ΙειεειειιιΙαιιιτ ιιιιιιι1οιι 
Με ειΙιιΙιοτ επι ιιιιι€έιτει πια εεεωΙδ 82ϋΚ8θ88ΠιθΖ Ιώιιο.ειτ. 
Μιιῇα ει, Πιέρ' 886(382 “Με Μπα ει° ιϋι·νόιιγεκοι, Μπι 
Αι1ιοιιιιοΙιειι , ιιιιι_ιε1 €ιτιιΙειιιοε επινιιιιιιιιιΙ νέιΙειειτοττ Ι:ϋνετε!ε 

'Η Μια ιν ιιιειτγιο.ιι6ι αΙΚοιπι€ιιιγ_ιανιΜεοΚαι ιεοι 68 ιεοο ωθιωπ 

` 



` ` ` 
- 
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ΙεσέρνιεεΙικ ει”, 'ο ιιιιιιιΙι:5ιΙΙιοάιιιικ ιιι-:ν6!ιοιι, ει: 6 οεαΜιειιι 
Ι:ϋποτΙειι 1°εΙϋΠεΙΘεο σπιτι. ὶ 

ΉιιιιιιιΙ: οι·επι€οΙ:, ΙιοΙ ει, ωιι·εειειιι€ι τεειτο ικ-Ξιιιι ΜΜ 
Ιϋιω ΙΘνϋ ΙιειιιιΙοιιι ιιιιιιιΒιιΙ °ε Ιαέιιγειει·ιτι Μ Μιοιιγοε Μαι 

ωι·ωιπ. Ϊ - 
νειιιιιεΙ‹ ιειιιιπ οΙΙιτειιιοΙε , ΜΙ επ οι·6 ιιιοε νειιι ό8Ζίνᾶ, 

ε ΙΙΙΪΠίΪ. ει' ιἐιι·ειιεέιἔΙιαιι, :Δικά που ΕΝΠ τοιωιωωιικ. Αι 
Ε8γοειιΙι-8τιιτιιεοΚιιιιιι εοιιιιιιι εΠεΞΙ6ι πω» ιιιιικιωι : Μ ει, ωτ 
εαεέι8 ιιιιι€έιτύΙ Ή ιιιειἔει ΜΜΜ ωιικιιαιι‹. ΗειωιΙοιιι οεει!ι ει: 
6 ΙιεΙιεΙεΙιειι πω; Έ ιιιέ€ οειιΙα ποιο ιε αιΙειΙΙιοιιΙε ΜΜΜ, Μ 
€οιπιοΙιιι, 1°61ιε'ερ ρθω Ιειιιιοιιι1ειιιι ιιιετιι6 που εειιιιότ, ΜΒ· 
ω ιιι:3.είεΙι-Ξ ΙεΙιειιιε Βετεειιι. Δ, Πέμ :επι και” ει” τϋι·ιι6 
ιιγε1ί Ιιοιέιεέιιιιιιι ει' Ι:ϋνοιεΙ:° νέΙειειιέιεει, ει2οΙί πΙΚαΙιιιιιιιει 
ει:1Μ11 είνόΒι·οΙιπιτ6 ΙιιιτειΙοιιιΐ ιι€γνιν6ιιιεκ Ιειιιονο26εο Μαι; 
,ει ιιιοιιι1Ιιιιιιιι, Μο" 6 1ΠᾶἔᾶἱἔἐΙΖ8ᾶί, οΙΙγ οΒοκεΙγ °ε Ιαπ 
ΙειτοΙτ ει° τόεινότ, ιιιεΙΙγ ει, κοι·ιιι€.ιιγιιαΙτ Ιιει€γειτοιι, ωιιιγιι·α 
6ι·ιι οι πιέρειετιι ειέιι·πιοιπέιεέιι ,ε ειι€ειΙ ει, ΜιαιΙοιιιιιιιΙτ, ιιιι-:ΙΙγ 
ΜΗ ετεάειώτ νοειι, Α, ΜΡ ίιΒγ ιιέειΙΙ;οι1ιΙ: σε ειιιιει·ιΙαιι [πι 
ιικιω νιΙέι[.ιοπι, Μπιτ Μου ει” ιιιιιιαειιεύμιι. 6 οΙαι ό8 ν6€ι-: 
ιιιιιιι1οιι ιιοΙΒοκιια1ι; ιιιιιιτΙοιι πιω 16 κι Φο Με ίοΙγ νιεειιιι ΚΙΙ2 

Σ 

| 



` 

6·ιι6ιιικ ιι·ιιι:ιει. 
ε 

ΒΙόΒΙ», Ιιο_μμ σου:: απο Βαμοι·ϋΙοϋ' Ιωο·σπάπμά 
ιι·όΙ .εαόΙαπάωΙο, .ε·ποΉοσέ_ς οΜ.ε_ράΙπππΒ. από 

2ϋ:·2έω:'Ιο ού ΜΒΜ:: .παύσωοΕΙιαπ. 

Ο:έΙιιιιΙτ ε: κι ΜινεΠεε:ϋ ίει:οιΙιειι νἰ:εἔὸ.Ιιιἰ, ιιιιιιϋ Ισό 
;;γειι Αιιιει·ιΙ:Μιαιι ει, ιι€ιι€ϋιεΘέ εΙνιέιι ειΙαιιιιοα Ι‹οι·ιιιέιιιγ 
:8ε° Ιοι·ιιιέιιει; ιιιοΙΙιτεΙ: ΜεγειιεΚ ιιιιιιιΚέιεειι€έιιιακ εε:Ι:ϋ:ει, 
αΙιεεΙ:Μγειι, Ιιειε:ιιιιι Θε 8ι·ιειΙιιιιιι. Χ 

Ε, ι·όε:Ιιειι εΙϋε:ϋι· ἱε 82011 ιιοΙιό:εέΒι :Μια ιιιιι€έιι εΙ6 
καιει: πω” ,_ΙιοΒγ ει: ΒεγεεϋΙτ-8τειτιεοΚιιιιΚ ε:ϋνενέιιγεε 
ιιΙΙιοιιιιειιιγιιΙκ πω; Μ: ΜΙΒ: τ!ιι·εεε€ι€οτ Με:: Η: ει;γΙιε 
$οιςΙειιΙνει, να” , Με ε:ειΙιειι1 ιι" ε:6ΙειιιιιιιΙ: , οΒγιιιέιειιιι 
αΙιι€νει-; Μ: τοΙιεεειι εΙνεΞιΙσε:τοκ ε ε8γιιιέιε16Ι ιιιιιΜιιειιι Βιε 
8α-πΙειι Ιιοιιιιιθ.ιιγτ; ε: ε€γἱΚ ιιιοεε:οΙ‹οιι Θε ΙιειιέιτιαΙειιι , ιιιεΙΙγ 
ει, ιέιι·εειεέιέ ιιιιιιιΙειιιιειρί ε:ϋΚεει€ειιιοΙι ίεΙεΙ ιιιοΒ·; ει' ιιιέιεικ 
ΜνόιοΙοε εε ΙιοτΙειιοΙι, ιιιεΙ1γ οειιΙε Ιιι:οιιγοε έιτιιΜιιιοε Φύσ 
ΙιεΙκι·ε ιιΙΙαιΙιικι:τιιτικ. Ε” ε:έινειΙ 24 Με ίϋ,%οιΙειι ιιι-ιιιι 
:ειιιοκ ϋε:νεἔο Χόμπι α: ΒΒγεεϋΙετ' Μ" ωεωτ. 

νι:εεέι.Ιιιι ει: ΒέγεειιΙοτει, ει, 8άιιιιειιειΕ ΜωιιιιιΜιεει 
«πω, ειιιιιγι, ιιιιιιτ ε” :ιΙωιΙ:€ιΙγοΚΙ;ειΙ ωιιιιιωιε Μινι νεται 

_ιιιιιΙιιι. Α' ε:ϊινοιεόΒεε Κοτιιιέι.ιιγ, Ιοι·ιιιιιι:ι ει: ΒεγεεϋΙι-8Μ 
ιιιεοΜιιιιι ,1εΒιιι6Ιιιιτει μια Ιιέ·ιτε: ει: σε:: ιιι6ι1οειιιΞιειι "κι 
ει' ιι6:Μιι·ει-ιεέι€ιιιικ, οεαΚ ειιιιιιιιέι_ιει ει: ο86ε: ι:Ξιι·εεεειΒιιαιι 
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Μάϊ οΙ6Μ› εΙτει·]ειΙτ ,ε :ΜΜΜ ίύ88°θ8 ΜΙΝΙ ιιισ€οΜπιιι 
ΓουιιάΙΙτ ροΙἰτἰοειἱ οΙνοΙσιεΙτ. Ει6ιιΜνϋΙ , ει, ειϋνοιεὸἔεε κοτ 
ιπι€ιιιγ, πω: ἱιικἐπτ ιιιοπτΙάιιι, οειιρέιιι Μνι€τοΙΞ 'ε ει' επαιιεοΙ:' 
Ιαοι·ιΜιπγει ει, Ι:ϋ2ϋπεόΒεε εια!ιέιΙγ. Αι Μη; _ἰι·ύ , Μ ε” ἰΙΙγ 
1τόμιιεΙσ εΒόειότ αΙται·Μι ιιιεἔἰειιιεττοΚιιἰ, ιιιΞε1ϋπ τόειΙετεἱι 
Ιιὶιυιιταιιιεἰ, ε:ϋΙ:εόεΙισηι ΙιοιπιἐιΙγοεεεἔιε° να” 82ύ828Ρ0Ι'ίω.8, 
ΙιἱΙ›ἀ,5ἐιΜ εεπέΙτ. Ε 

Λεω πω" ροΙἰϋωιἱ εΙνεΙ:, ιπεΙΙγεΙ‹ πιει οι πιιιο:Ικεπ 
τέιι·εειεε€€οιι ιιι·αΙΙ:οι1πειΚ, σ., 8!αίω·δαπ εαϋΙεπεΙτ, 'ε `ΜΠΙΠθ 
£ε_ΠοιιοΚ Μ; επ ΚύρειώΒΒο-Ιιοιιιἱ ιιειιι ΙοΙιοτ. Σε 1η ει, ω· 
τιιεεειΙ ΜΙ! ππεἔὶειιιετΚετΙιιϋιιΙτ, Μ" ε8γεΙ›εΚτε Πέ2Υ8 ΈκιιΙοει 
οεειΙ Ι›ΙτΙιαεειιιιΙτ. 4 

Α: ΔιιιετΙΙ:Μ ΒἔγεείὶΙετετ Μι Ηρώ έπι€ιιέο!τ, @Μπε 
ΜΚ ΚἱὶΙεε_ἰόὐ τοΜιι€νε, Μπι! ει” είιΙιτέι:ειτοτ ιιιιιτει1:ιειΙτ. οι: 
ει, ροΙπΙωιΙ, να” ὶμηετάεῇ ὸΙι-π Μι·ουι οεεΙεΚνΘεἰ κύμα 
Βειιι 1:ϋη1οιιΙοει3Ι, ωοΙΙγεΙ: αι επὶΙοοι·ἱ “ιδιοι πιοι€ειιύ Ιώ 
ΙϋκιΒίόΙο ἐι!ε8-Ι:ϋιροιιτοΙ:1ιοι ΜεοιιΙΙιΙιει€6Κ, 

1 

ειω £ο1ιοπι Μ! ει ἐὸΞκσεἔ·, ίϋΙ]εΙιΒ Ε' Μεὅ°9ε, "Έκι ει' 
πω”. Δ . 

.4° Ιοϋασέ!;έ' ο·επά.ι·.σεο·υ6Ί ΔΜεο·Μάβαπ. 
Μἰἐι·£ ΚειιΠ εεει·ιό ει' ροΙΗἰοεἰ Ιιι€6:οέο!ι' νἱιεἔἐΙΜέιΙΕ ο? Μπό 

ἔοπ.- Α' `Ι‹ϋιε6ἐ; ιΜιι6ετι πέρσΚιι6Ι ἰοΙ€ειΙἐΙ!ατἰΙτ. - Α' Κϋικόἔἱ επι 
ΒαιΙεέηςο€ τιιοἔειΙερἰ£ιιἱ ,ε ϊειιιι€πτ€ειιιἱ ΜΜΜ. - ΑιιιιειΙτ Ιοπ0οεεε3ι€ε.. - 
ΜΜΜ ν6.Ιειετ.τέι επικό ω-Αιι€ΙΗ.' Βϋιε6Φ επει·ΚειοΜΚ νΞιεμιΕυ.Ωσ.) Μ 
86ι·"ό.ίιΙ. 

Νειιι ωκωιω τϋι·τόΜΙ:, Μ” Ιοε·οΙ86Μοιι ω Μπω 
με νεειειιι νἱιεἔὰΙειτ Μέι. 



94 

Α° Βϋ286€ ειιοιι ε” τειι·ειι1ειι, ιιιοΙ!γ ειιιιηπει ιει·ιιι€ειο 

Μι όρι1Ι, Μ” ιιιιηι1επϋιτ, νειΙει!ιοΙ ειιιΙιοι·εΚ ο8γεεϋΙιεΙα, 
ιιιειξ.ςειι61 Ι:ϋιεόέσιεΙ; @Η Μρο26ιΙιιι. 

Α, ΚϋΖεΘΒἱ ιέιτειιΙειτ “Με ιιιεενειι ιιιιιιι1οιι ιι6μεΙειιύ!, 
Ιιειι·ιιιεΙΙγ ειοΙε68ειΙτ 'οι ιϋτνιἑιιγεἱΚ ΙεΒγειιεΙ: Μ; ει, Μι·ειΙγ 
εει€οκειε Η: Βϋιτειι·εειεειΒοΚειτ ειπιΙ›ει· ιετοιιιιι;ει, Ιιό:86€, ε” 
ΙέιτειιΙ:, ε,ε;γειιεεεη ει: Μαι, ΙκειειΙι6Ι Μή!. Με Μι· ει, 
Μπα; ειιιΙιει·εΙι° Ιιέτειόεε «Πει 1°επιι Μ! Μ: ει, 1τϋπεθΒι επει 
Βειαιεει€ ι·Μπει Θε τϋτει16Βοπγ Π0108'. Α, Με;» ιιιιιιαι8 ειΙειΜΩιειι 
ιιειἔγμοΙὶτἰοειἱ ε;γϋΙεΚειειεΙιετ, παοκ Ιπε!ιΙόΙιε·π ι·επάε2ει·ιιιτ ιει 
Ιει.ΙΚοιιιειΚ Ιιιιοιιγοε εεειιιιιι ειιιΙιετοΙε, ΜΜΜ ει, ιιιι1οιιιέιιιγ 
ιιΘιιιἱιιιὲτιιἐΚΙ›ειι Κἰρ6τοΙῇει ειι ϋ8γεΒΙιειιἱῇειτιειεεει€οι. Α, Μπ 
Με άιιτνει εΙειιιεΙΟΝ3Ι νωι ϋεωειὲνε , ιιιοΙΙγεΙ: €γειΚι·ειπι ει' 
τϋτνθηΙι02ύ' ιιιιιιιΕει]εϋ.ιιειΕ υειιι ειι€ειΙπεΚ. Α, Ι:ϋεεόΒεκ, 
Ιιι88ειΙεπ8686ι πιομΙειριιιιι, ,ε πειιι ΜεοΙιΙιΙιιιι ει' ιιειιιιετεΙ‹' 
ΙεΙνιΙέιΒοοι3ΙιάνειΙ, οΙ!γ 1ιοΙιό:868, ιιιεΙΙγ α' ίεΙνιΙειΒοεοάειευ 
εειΙ ιιιιιιι158 Μπι ειιοΚοιτ. Α2 ι€επι ιιιΙνεΙτ 1ετεε.εει8· Ιιει_ι]ειΙ 
ε2ειινειΙΞ ιιιε8· ει, ΒϋΖΒόΒΪ ειει!ιειάεέιε' εϋτεΙινύεεὶι , ΙεΙιειιιιειιΙ 
ειιιιιεΙ‹ ειειιιιοε ιόνεἀόεοἰ οΙΙειι, ,ο Κέιεθ8Ιιεεε1Ι: ει,_Ι6 Μειω 
ιιεεεΙ ΜΙΒ, ωεισιι ει, τειμειειτειΙειε' ν65€ οτει!ιιι€ιηέι Ιιενειτιιει. 

Μιιιι1οιι ειειΙιειιΙ8ει€οΙε Μπι , ει, Ιεϋιεε'η;ι ειειΙ›ειιὶεειις, 
ιιιεΙΙγ οΙΙγ 11οΙιε2ειι ειΙειρ1ι€ειιἰΚ ιπιεις, ΙεἔἱιιΒειΙ›Ι› Μ νειιι Ν!" 
ει, Ιιειιει.1οιιι, ιιιεΒιειιιιειαειεειωειΙε. Α, ΜιεόΒι ιιιτε5ιειεΙα, πω 
@Με Ιιει8·γειτνα, ε" ιιιει·έει ,ε «πω Ι:οι·ιι1ειιιγ εΙΙειι ιιειιι 
ι€ειι ιιιι1ιιειιιειΙι Ιιἱὶιᾶειιἱ; Μο” πιει€οΙ-πειι ειΚει·ι·οΙ νόιΙΙιεε86Ιε, 
θΒύ8ΖθΙΙ Κἱίε_ἱΙϋ‹ὶνε ,ε εΙνεΒγιιΙνε ΚεΙΙ,1ειιιιἱεΙ‹ ει, ιιειιιιετι 
ε.ει:ιιι€ΜεοΙ εεε ε2οκειεοΒΙ:ειΙ. @γ νειΙειιιιι€ ει, Βϋ286€ι 8ΖειΙ›ει‹Ι 
εει€ επ οι·ΒϋΙοεϋΜιε Μέ ΜΒΜ ΜΜΜ, Κϋιιιηειι ΙετοιιωιΙιαιΞΙ:; 
ειι ετΚϋΙοεϋΚΙιε ρειϋε; εε ποια ΙιειιΙιειτ εΙϋΙιΙι, σεως :ΜΜΜ ιπειι· 
ει' εϋι·νόιιγοΚΜειι Ιιοεειειε ΜεΞἔ 1°ειιιιει.Ι1οιι νοΙι. 
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Ή Ιεϋιαι58ι ειαΙιαιΙεια; ωιιαι Μει!ςαιαΙιΙ:, α" "οικω, 
αι αιιιΙιει·ἱ ΙιαιαΙοιιι αΙύΙ. ΒιιΙκέιιι ια ιεπισιιιι, ιο;" αι ή" 
αΙΒοιΜιεούΚ; ιιιέιιιιΙε8 ιιια8έιι6Ι ειοΙκοα ειιιωωι. Μα,ιάιιοιιι 
αΙαττοιαΙιαιι ωισιιικ Μ ναΙαιιιεΙΙγ «επι ναι1 ται·εαιιέιΒιιαΙ: Με· 
ΒαΙόΙιοιι. ιιοιγνωι ιιιιιακα_ια αι α, ιϋινόιηοΙειιεΙ: Θα οι:Ι:ϋΙ 
οεϋΙοιεΙτ , ει, Βϋι·ϋΙιιιόιιγαΒιιεΙυ'α ίϋΙαέρ αι ΜϋΙοιαΙι, ιιιοΙγ« 
@Με ζώδια ιιιεΒει·ϋείωτ. ΒΙιιιοιιιΙΙιαιαἱ, Ιιοαιγ αι ειιι·ύραι 
ιιια.ταιιιιι1: ιιιιιιι1ειι ιιοπιιετοι 1εϋι€ΜαιαΚ α” αιιιοαειι, ιιιεΙΙγ 

απ ιειαει·ιι€.ώ .Ε > 
ι>οιιι€ α, ειαΙιαι1ιιιέρεΙι' ει·οῇε ει, Ιιϋιαό;Ιιοιι ΞεΚαιἱΙ:. 

Α' Ι:διεε=Ξει ιιιτόιετεΚ οΙΙιταιιοΙτ α' αιαΙιατΙεέιατα ιι6ινο, Μαι: 
αι εΙειιιι ιαΙιοΙέιΚ α' ιιιιΙοιιισιιιγι·α Μινι:: "οι τεειΠε επ α., 
ιιι-ΞριιεΙ: εΙότ1ιετϋνέ; αιοΙ‹ ΜΜΕ ιιιε;; νεΙε ειιιιοΚ ΙιέΙσέει έ! 
νειαιότ, ,ε ιιιοιιαι_ιακ σ: ειιιιεΙε 1ιειειιιέιΙααέιΙι0ι. Αικοιιω 
ναΙαιιιεΙΙγ πωπω Χϋιειέεἱ ιιιτόιετεΙε ΜΜΜ ια ιιιαμιιιαΕ 
“Μα Ιιοτιιιαιιγι, ω» ει, ειαιιαιιεαἔ° ειι-:Πειιι€νεΙ Μια ΜΒ 
πιω. Μι1Ια!τοιιγ ειοανι-ιιιεΙιιιοι, ριΙΙαιιτατιηι αι·ι1εΙιεκ , νέ 
ΙαιΙειι Ι:ϋτϋιιιιόιηεκ ιιιε€αὰ1ιαιῇαΒ ΜΗ α,.Γϋ88ειΙειιαόΒ, ΜΜΕ 
εωιωιω ω: α, ιαι·εαια8ι ιεει°ιω1εαιειιειι αιτο;ιοιι ϋιιΙεόιιγ 
οΙϋΙιΒ ιιι6ΙιΙι ιιαρι'αιιγτε ῇϋναιιιΙ. ` ' 

πιο” αι οΙναε6να1 _ιοΙιΙιαιι ιιιοΒόι·τεεεειιι Δαιοιι αιω 
ιιοε αΙναΙιετ, ιιιειΙγειειι 6ρϋΙ α, Μπέζ έα ιιιοΒγε ροΙιιιοαἰ 
αιετΙ:οιετε αι Ε8γαοϋΙι-8ταιιιεοΕΙιαπέ α” νόΙιειιι, _ιό Μπι 
ο” εταιιιατ νειιιιι Μ ΒϋΙϋιιϋειειι ιιιΞιιιαιιΙ,-νἱιεἔαΙιιἱ ι·εΞει 
Ιετεεειι, ιιιι ιϋι·ιόιιιΙ: σα, ,ε αιιιταιι νεται ε” :πιο Μάα 
ωωι σ., ται·τοιιιαιιγ, τϋΙιΜ ι·ι.,ιαιότε. Π 

ΕΡ @με ΐΙ_ι-Αιι€1ιαιιαΙ: ε” εταιιιααινα1αειιοιιαπι. 
Α° Μιισιόε θα πιει" παπι εεγι'ιέΙεΙαέρ, ναιιιια1ι επιτ 

Χειινο αι ΒΒγεεϋΙει' ιιιἱιιὰειι τόειόΙιειι; Ιιδιιιιγιῖ όειι·ενειιιιι 
ιιιιιι‹Ιαιαιιαι, ω” αι εμέ” ΒαγοεϋΙοιΙιειι ιιιαιαιιειιι @πιπ 



θ) θ . 
 

ε .ο 

ποπ εΙνεΙ‹ ειοΙΒΜτακ νειὲτϋΓπιἰιΜ οΒγΠε 1ΜηιΙ »ΜΜΜ Με 
Μιέιεε1Ι»ωι. _ 

Ιπππιέιι· ποκειπ @γ 1οτε2εκ, Μ” που εινα (ΙΕ 
Αιι€ΙΜΜιι πενειετοεΙ› ΚἰΙε;!ϋᾶ6ετ πγει·ιοΚ, 'επ ιπεσειιψΜιαι6 
ετεεύιιώπγεΚετ ωειωκ, ιιιἰππ Μώι·ΙιοΙ ιιι8ειιττ. Λιτή: Με Η: 
ίεΙτϋπϋ!›Ι›‹-επ ιιιιιτΜΚοιπεικ ,ει πιώ! ίο8νει π ἱᾶοἔεπ Μαι! 
ΙεϋιιιιγεΙ›1›οπ $εΙΙο8πιΙιειιιιειΙ:. ° ά 

ὐἰ-ΑιιἔΙἱει' Ιεϋιεὲἔἱ ὶπωιειοϊ σ” αϋΚόΙειεε, ευιΜΙγοε 
εε€έειεικό;ιειιιε!ε; π8816Ι Ιοἔνει νειΙΜε; ει·ϋ8οΙε α' τϋι·νώπγοΚ, 
πιό; ει·ϋεεΙ›Ι›εΚ ει: ετΙπϋΙοοϋΙτ άΙ€ειΙ; ,ε @Με ΜείοΙγάετ Βγε 
ΚοτοΙιιακ ει ε86ει ω1°888δ80Ι1. 

ΜἱπιΙ εεεπ οΙ:οκιιι1Ι ίο8σει πιο;;ύτι2εωΙΙΒ ΒἔγεΙιιιἰἱπΙτοτ. 

Του]οάοϋπο α° Ιοϋασέμπεϊο. 

Αι ιϋ-ειιιἔΙΙειἱ Ιπϋιε68 [Τωωω?ι:Ρ) Ι:ϋιέρεΙτ Μ! κι Μπ 
οπἰει ωπικοιι Θε Ιιϋ2εύε Μπιτ. πω» Ι›εππε Ι«ϋ:ϋπε68εεεπ ΜΗ, 
Μτοιιιειει· Μακ *); 68 1η πεπι ω” κπποηειωιι, Μ” πι 
Ιππιεπιηἱ Ια!κοεαϊι1ειΙκ ΙεϋτϋΙΙοεΙϋΙ ιιΒγαπποπ όι·ιΙεΙΜ Με Ιων 
ιι6ιιοΚ; ιιιέιε ΙεΙϋΙ πιο αυιιγὶπι "Μό πόρεεεόΒε, ΜΜΜ ίο8νει 
ΚεΙ›εΙ6Ι›ειι ο" 16 ἱ€ειἔατὰε° εΙειιιεὶ ιιιἱιιὰειιΙεοτ Ι›ἰιοιηυεειπ 
ΙεΙΕαΙέιΙΙιειτύΙτ. ' 

.τ.-.____ 

α) Α' κϋιεση;ε!ι' "Μια Μεεεεοωιεειω ε8ιι0.πεΜιιι, 1830-Ιπω 305, ει' 
ΙΜκοεοΜ 6|0,0!4 "Μ, ιιτο!!γΒόΙ Χϋιόρ "Μι επει·ΕΜ 2000 ΙαΚωι 
:ΜΚ ο" Κ6ιω:Έι·ε·. - · 



θ? 

Ιίδασἐρό Ιππόσά8μοΙο ύ]-.4σηΠάιϊιαπ. 
Α'ιιέρ Μι€Με ιιιἱιιιιοιι ΙιΜόεεΞεοΒιιιικ π' Μιιεό;;!ιοιι, ι·α!ειιιιιι€ 

ιιιιὶειιῶι.-Μειἔει. ιιιιω ει' ΙηςΕοιι€οειι ιηε;γοΚετ -8ειιιιιιιι ιιιιιιιὶοἰμυ.Μ 
°Ιιπιδειι€. -- Ι.εΒιιαμοιιιι :Θεια ε" Ιώιε68ΐ ΙιιιωΙοιιιιιιιΚ ει' νιιΜειιο1τ 
Ιόι·ιιισ.Κ'ϊ8Νεο2-ωεσι) Ιιει6!ιοιι ντιπ Η5:.ροποει€ι·ει. -Μιιιι: ιιιιιιιΜι!ιιειΚ 
ε' 8εΙοο8-πιεπειι. -ιωημιιωικ οι' ιιϋπ.ιι6;' ΙιιΙ:.6ΞιιιιΙιτωιισιι.ιιωει€πέλ 
- ΕΙ6ειέιπι!έιΜεε ιιιιιιι1ε·πι Κϋιεύἔι έῖειΙι·ῖεοΙϋΙ‹ιιεΙ‹. - ΚϋΙε!ο5ε€·ἔὶιι:!ἰ 
·ιέ·ε Ηιοιιέει:ε ΒιιτειιιιΙοκ . ' 

Α' Ι:ϋιεό;Μπι, νειιιιιιιιιιτ ιιιιιι0ωιιιιι, ει”ιιέιι, £στι·ιιιιιι 
ιιιιιιι1ειι 1εΞιτεειεειέι 1ι:ιεύεέιΒιιιιιο, Με εε!ιο1 ΜωΙιιιι€ικ Μανικ 
`ΙοιιεΙιιιιιΙ ιιειιι ΗειΚοτοΙιει, ιιιιιιτ Μ. 

ι ' , . ι Α ΜΡ 2-διπει·ιΜέιΜιιι ο!!γειιι ω, Πιιεκ ει ΙεΙιετϋεε€ 
ἙεἔνιἐἔεὅΙιΙι ΙιειΕὰι·ειἱἔ ΚειΙνόι: ΚεΙΙοα Κει·εειιῖ. 

ΙΉ-Αιι€ΙιεΞιΙιειιι ει' τϋιιΊιε68 Ι:έρνιεεΙϋ €ιΙτειΙ ιιιιιτικέι!,ιιιΜπ 
τι' ΜΜΜ' ΜεΙέιιιοε ιι€γοϊτ6Ι πιο Μ5ι·ιΙειε. Ειιιιωκ ειιι!κε68·Ιεσέιι 
@γ ΚεΙΙιπτ Ιειιιιἰ; Έιειιειιι ει, Ιεϋιτσέ<έΙιειι , ΜΙ ει, ιδι·ν6ιιγΙιο 
ιόι'ε !ποι·ιιι€ιιιγιύι ιιιδιιΙιει σ., Κοτιιιέιιιγιο1ιαΜιοι Ι:ϋιεΙε'ΙιΙι οει!-:, 
ει, Μιι-νιεεΜέ 1ϋιι€ιιγο Μπα 1ιον6νο. Ιιττεοιιιιιιἱ ιιιιιιιιοηιιι. 
Ήε Ιιειι08:Ξι€ ιιἱτιοεειι °; ει, νέιΙειει16!ί ιεειἱὶΙετε Μιιυνεπόιι 
ιἱεπιιἱεεΙϋἱτ, ει:ιοΙεειτ ιιιει;ει ἰἔειεἔειήει. ιιιιιι(ΙειιΙιειι, ιιιι πω" 
τω” οἔγειιει·ᾶ ν6€ι·ο1ιώ16ιεει τι' ε1ειτιιέ κϋι·νόιιγειιιεκ η. 

 

'ή ΠΒιιιισ' ειιιιιέι1γοΚ ιιοιιι οιΙΙιιιιιιιιιιιωτ6Κ α' πω" ιιϋιεε$€οκι·ο. κια 
ἐιεΙῇὰΙιιιιι ε” Βιι·ι3νιιΙ τπιιιι“Η·) :έκ ε", ΜΗ 6,ςι·ει οειΠι ιιιιιιιιοι 
ιιειΠε ΏεωιἱΙει1εΙ ΜΜΜ; Καποια ε: σ.ιειιΙιι Μν6ιοι, ιιιεΙΙγι·ο "Μι 
ιπέ;ι·, ΙιοΒ·γ 16τιτέιιγ 8ά]οιι ειιι“!ιαΜ68·οι. ΜειΙ ει' Βοειιιιι νιιι·οιιιι' 
ιιει€όπέΒιιϊΕ ι·ειικ!ειδ ιδι·ν6ιιγΙ: |822-ΜΜ Γι:Βι·ιώι·' 22-ιώι·ϋΙ ΚΜιωι: 
η' ΜάιιαΜιω·ωσσ, ω!. 2, ιι. 5882. Μ· ιι' ΜΒ, νόι·ιιεοΙιτει "κι 
ειΙΜιΙπιιιινιι. ΜεΒιὸτΩ€ιιἱΚ "Μαιο, Μέγα' Με νιιι·ειιιοι: π πιω 

' Ι;.;ιιι€ιι.ι.ά: Μέ νει€εΒιιοιι. 1832-Ιιειι 104 Μιιι6ις πι!! Η” ιμιμωε 
Με” ω-Υοι·Κ' ιιτειιιιιιΜι:ιιι , ΚΨεΙΙ€αιιι`ιι· ΠεμΜπ.2. 

Ι. Ι(αΪ(. Ϊ 

σ 
ι 



ω 

ω. 

Α° σο!Βο!ε' ε' τειιιΙε ειπιιγΕτει εΙΙειιΚειἱΧ ει, "Η εειιιι6ίιιΚ 
Θε ειοΙεσ5ιωιΙικαΙ, Μ” Μπακ ΜΙ ιιιεεωιΙιε16εε ν6ἔειι, 
ειἱἱΙκεόἔ κι πέ:Μπγ ρ6ΙιΙ:έιτ ΙεΙΙιοπιιιιιιΙτ. 

Α, Μνει:ειΙοε Γο;ΙειΙατοεεέι€οκ , Μπι ΜΑΜ ΗΜ ΞοώιιΚ, 
ι·ειΜΜνΜ 8ιάπιοεειΚ Θε Μπι ε!εη.;ειιοιτει!ε ει' ΚϋιεΘ3Ι›ειι; 
ιικό8 ἱε σε ὶΒειιΒατ6 ΜκαΙοιιι' κα" τύπο εεειΙ: Κενε':ε ειάιιιύ 
ε2ειιι€ΙγοΜιεΚ, Με 6νειιΚόπί νέι!ειειαιτΜΚ , 'ε δε2εο2-πιευι· 
εΙεπεΙσ πενεΖτετηεκ , Κοιωἰ Μπα ΙΜ!! Μ5ιροπΙοε!τνα η. 

Α' ΜΜΜ, όιωΙ8.πω τϋτνΘπγεἱ Ιιἰιοἔηι›ε 82δ.ΙΙΙΙΙ ΚϋτεΙε8 
εόΒε1κει τιιΙιέιΖωικ ει' 8ο!εα-ιιιειιεΙει·ε. ΒιεΙιΙ›επ νειΙ6 ωμ 
τέιειιάΙ Μποε ειϋΚωἔϋΚ ἰἔειιἔειιοτταἰΚ' πιοεΙιαιαΙωεωε:Ξιτα Έ 
ει!ι3Ιιικ ιιιει€οΙωτ 1°οΙεΙεί τετΙιε υέΙΚἰὶΙϋΚ πω» Ιιι1ι!ιπή:έικ. ΙΜΙ 
ιΜιίιΙ, ει” ΜΜΜ τϋτνόηγο τέι]οΙ: Μπα ει' ν2υ.Μειω-Μεττο· 
ιιιοΙε' ΙεέειΙτόεύτ κϋιε68ϋΜ»ωι; Με ω εΙιιιι1ΙειειςΜιΚ, ΙΜπε 
16εεεΙ _$:5ιι·σ νόιεΜιε Κονοι·ΠΚ ιιιιι€οκει. Ηαπειιι πιιΙιιι1 ποπ 
άοΙΒο1;Μπ , ιιιεΙΙγοΙε ει' Ιώεεό8Ξ Ιιειι6εέιέ Έ:.ι2Βειτάεάι·ει ναπ 
:ιει!ε παμπ, σ., 8οΙεοτ-ιιιεπε!ε σεει!: νύμε!ικη86ϊει” πόρ' ω... 
τα€_ῇαἱπ:ιΙτ, Μπιτ :ΜΜΜ ει' Μτύ νέετε!ιώι0]α ει' νει·οεἱ ω· 
πω»! 1ιατὰι·οιαιὶιιειΙκ. Ιἔειι 8γει!ει·ειιι εει]έιτ ΓοΙεΙειωκΜ$Κ :Μακ 
ίο8ΙειΙαιοοΚοεΙιιαΙ:, Εδ8 εἔ7 ΒγειΙα›ι·ΙαιΙ›ειιι, «επ :ι° τϋΜεόεέ 
«πιω ε!ενε ιιιεεάΙΙεράιοι€ εΙνε!ί ΚϋνειΚειιιι6ιιγεἱτ Ιειι·1_ΜΚ 
πιω «Μα. Πε Μι ει°ΓεπιιάΙΝ› ι·επι1Βε Βέιτιιιἱ νέιΙτο:ιιειταετ πε 

Ιιοιιιἱ σιΚειι·πει!κ, να” νει!ειωεΙΙγ .η νὰΙΙειΙειΙ›ει Μιμή κκε.. 

Ή Α) Με Μ5ιεύεο!ώωι Μι·πιππ, ει' Ιομιι”οΜΒαΚϋειι ΜΙοποιοτ ω 
Ι:·ιει€ικιΚ ἰΙΙγειι€. Μια! ΙΜ 1'ωσπ υ#ΐο"· , Ι8θ. Ι. Ι.8εά €οι·έιΜέ. 
ΜεεωοϋιιεεΕ25' Η τϋτνόιιγεἱ€ ε) 8οΙοο8-πειΕοΚτϋΙ Ι786-:ΗΜ ίεΙιι·. 
20-Μι·6!., νοΙ. Ι, μ. 219; 1706-ΜΜ Μπ. 24-Μ·ι·61, νοΙ. Π, μ. 
488; 1801-ΜΜ πω”. Μικο.-6ι, ω. 2, μ. 45; Π95-61Μ μ... 

· 16-Μι·6Ι, ω!. Ι, μ. 4.Τ5; 1808-ΜΜ Ματ!. 12-ιΙΞΜτόΙ, ω!. Σ. η. 
186; Ι788-ι1Μ ΝΝ. 28-τόΙ. νο!. Ι, μ. 802; Ι797-ΜΜ μι» 22 
κωι, ω. ι. Γ. 530. 

Ο 
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πιιΙι: ιιΙικοι· ειιιΙ:ειέι>; 1ιιιι6πέιειι!ί ίοι·ιιιπέι!ιοπ Ιο1γιιιιιοππιοΙ:; 
826. πω, Μιεειοπι, ο” @ΜΗ ιιΙειιιΜιεέιι·όΙ: ει° 8εΙεοτ 
ιιιοπεΙ«π ιπιἔπιηιικ Ι›Ιιοπγοε παρω, ε” ΜΜεΙτ ΙιεΙγι·ο α' 
νέιΙπειώΒ' δεειεειέΒόι; Μ; οΙ6$ει:ΕοεπιιΚ ει, ιπιιἔἐιτ εωιιιισ 
επι11ωιι€ει; πιππωιιωι :η ιιππιικ πιοΒίεΙο16 οπιώεϋ!ιοι, α' 
Βιιιι1επιι6 Μπιτ, όε νέιΙειεπιππ:16 ΙιεΙγει. ΑΒ εγιιΙόε Μπάσκε 
Κοινέιπ Μπι! επεπ τιιι·ιςγιιΚ Μαι, εΙΙοπιιιιιιι πι οΙνι-π, ικα; 
έιΙΙππΜει ιι° ΙιεΙγει, ΠΙΘἔΒΖΞΠᾶΖΖθ. ει? Μνειοπαϋ ειιπιπιέιι: 'κι 
π1ιειι·ιιψιιπειΚ νό8ι·επιιΜιεπι ει° 8οΙεπι-πιοπεΚ, Ιποποιτο-Ιιιππει. 

Οειιπ:4ιπ ιι° 8οΙοοι-ιπεπεΒί @Βάι ΜειοΙιινπι ιι° κϋππό€ι 
ιιιγϋ16ετ Ηοωπ πιωιιί%··2; ι1ειΙεπιπ πιω Μπι Ιω πι επόΠιπΙ. 
ΗειΙιοΒγ πι Ιιιι·ιοΒοε νειΙαπιι ιιι_ιεινειΙΙιιιοι Ιιόε2Ιιειτ ,ει πιτ ει' 
Ι:διεε5€']ύνέιΜΠάειι Μέι τετῇοειιπι ειιαιιήει: ΚϋνειεΙἱ ει, Ια 
1ιοεοΙδ Ε62ϋΙ18ό8'θΒ εΒγΙ›ι:Ιιἱνιιιἐιεἐιτ; ει, 8εΙεοι-ιπεπεΙ‹ ΜΒ 
ιεΙεεοΒ ε' τέ:82.Ιιεπ επἔειΙπἱ, °ει πὶπιτε ει;γό!ι ]08ιιΙ:, Μπι 
εΙπϋΙιϋΙπἰ ει' 8γιιΙΘεΙιεπ 1). · 

Ε? ροΙΜαιι ει·Ι:ϋΙοεϋΚ , ε' τειι·επεει.8ι ειιοΚέιειοΙ: ΜΜΕ 
Μιπέ8ΜνιιΙ @κι τεΞινοΙ νιιππιιΙτ. Μπα ιιΙεπτοιιι ει πιω ιπε8 
ιιππιπι ιιιο1σιτ, εεπι ιπεἔἰειποτιειπι ποπ ιιιι‹ω οΒοΙιιιι, πιώ; 
ΙγεωιϋΙ επέιι·ιιιιιιέιειιΜι 'ε ειω6ιωι νι;ειικ; οιιιιρειπ εΙϋεπιιιιι 
Ιέι1:5ιειι1ιπει ΪθέθηΙΙΙ ιιιιι€ειιιιιιι ωπωπι Δ 

Α, 8εΙι-ιοι-ιπεπεΙ: 6νοπωπι νέιΙειεπιιιτπιιιι ειρι·ιΙ, να” 
πιω. ΙιύπειρΜιπ. Πεγπιιιιπποι· ει' Ι:Μεόεϊ @Νικ εφέ” εε 
τεἔ πιέιε ΙιεΙγΙιοΙΙ ιἱειινἱεεΙϋΙτιπ ιπτέιΙειεπ 2); Μπι-ι 82 @ειπ 
@κει πόπιεΙΙγ ίιμπιοε α” !ιιιιι€παΙ:. ΝόιποΙΙιίεΚ, ϋΙπϋΙ: 
πιέννεΙ, να πάω Ιεινετπι; ιπειεοΙ:, ει:1682ει16 πάνω, ΙιεΙιπ_ι 
Μπι ιιιι·ιοεπιιΙ:. Ε” πω, Βισσιωαὐ!ε-ποΚ ΙιἱνιιιΙΙ‹, πϋιεΙοε 
τ 

η Πω! Βιιιυ.ε σ/' Μαε.εαο!ιιισε:ιε, νο1- Ι, π. Ι5θι ιΖεσ-ιιιιπ ιιιιιι·ι. 
25-ι!ΙΜ €ϋι·νιιιιγ.- . ~ Α 

τ) Π;;γειποίι. . 
7 σε 
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ει' ι·ειιάθι·8έει·ε Μιι8γεΙιιι, Με ΙιεΙγε!ιτο νιΒγάειιι , 'ο Και:: 
Ι ιιγιιιωιιιι ει τϋι·νιΞιιγο1:' ωιιιιι€ι νιέει·ε!ιαιτειαάτει. ΜέιειΙι, Η 

Μπέζ ]θΒ'Υ26]όΠθΚ ιιονοιτειιΙτ, ΜΒ· ιιιιιιι1οιι νόμέεοΒοΕ; 
'ο _ιεεγιιέΚοι ΠΙΩ ει' ροΙ8εΞιτι έιΙΙειροτοτ Μοτό ιιιιιιιΙ(6.!ειτοΚι6Ι. 
@η ριέιιπέιτιιοΙε ω” ει' ΙεϋιειέΒι €6Ιιό1κετ. ΑιιιιιΙ: "Με ε, 
Πειτνιεε16ΚΒϋπ ει, ειο€6ιιγεΒιο ϋΒγεΙόι, Μπι-Η: ι€ειι ιιοιι6ι 
ΒϋτεΙοε86Βε αΙιΙικιι Μ, Μ” ει' ι6ινιέιιγι τι εισ8έιιγο!ί 
1'682ύΙ'8 ν68ι·εΙιειιιιιεεεί ; ει: ιεΙιοΙει4ιιιτοεοΙιατ, ΜΚ ει' ΚΜ 
οΒιιιΜιετ ἱιιτόιιΙτ; _ιιιιιΙιι' τεινιμωοιι, ΜΙκι·ε νιιιιιιιι1: ιιιΙιέιινο 
ει' ιιηγ- 68 Με-ι1ιι τὶεειε6ἔ° ιιιιιιι1ειι @αι - ,ε ε16αιιιιΚ ΜΙ 
ιιι-ΞιιῇεἔγΖὲΙ‹ε :ι° ΙἰϋΖ8ύ8ἰ ι€ειι€ειτάε' 1“ϋ ιι€γνιν6ιιιεΙε; «Ισ π' 
ΙοΒΙειΙιιτοεεὰΒοΙε° ίεΙοε2τει.ειι ιιιι58 Μ νό;;ει ποια άι: νιιιιιιιικ 
ιιιι58 ει, Ιιε1γΙιεΙι ιιωνι5ωσις ΜΜΜ Ό ε;γΙιέιπι ι›ωοωι‹, 
Με ει ιετειιι τΙεπτε1ετ' Ι:ϋΙτεόμιτ ιιιε8ειειΙιιιι ωιιιοιιιιιΙι; 
ΙϋΒΒΓόΙ0 ΙοΙϋΒγεΙϋΙ:, Με ΜΜΜ πόιιιεΙΙγεΚ 11ϋτεΙεεεΙτ ΕΜ' 
ιιΙΙωΙιιιέινα1 ιιιιόιιιι Τα' ροΙ8·ιέιτοΙδ νέα6 ιιιιιιιΜι.Ιιιτειιι; ιιιιΞεοΙ: 
;;οιιιΙοτ νιεεΙιιι ει' ΙιείειΙαιι·1τοπ εειΙιοπάι·ει; επεΚ ει' 1ιοι·ΙτόεεΙ: 
Βϋι·ίἱΙ ιιιιι€ο!αιτ εΙϋιιιΙΙιιιτύ ιιοΙιόι568εΙ:' ιιΙει€Ιειιι 111Β€82ϋΙΙίθ 
τι-Ξειέινε1, ειιιιαιοΙε επ οι·τΙϋΙί Βιιιιότόεότε, €οιιτοΙ:- σέε ιιι6ι·ιό 
ΜΒΜ νειΙι'ι £εΙνιέ,ιγέιΖειεεειΙ νειιιιιειΙ‹ ιπεΒΙιἱινει. Δ 

ϋ8ΒΖθ8θΙΙ 19 83 πωπω εωιιιιιιιωιικ ει', ΙΕϋΖΒύἔΪΙΘΠ. 
Μιιιι1οιι1ειΙ;οει αιτιοιιΙ: ρέπιΒιι·εε5ι8 Μακ οΙνειΙΙειΙιιι ε, Μι 
ΙδιιΙιίόΙε Ιιινατει1οΜ.τ; 1ιειιιοιιι @κι ιια8γο!ιΙι ι·όε2ϋκ Πεε·ιόε 

ω! ιι: ]ειτ,Ιιο€γ 1” ει” 8ΖθΒό11]' ιιοΙ€ειι·οΙ: ιιιειἔοὶι” Μπι πω· 
ΜΙ ταιοκ ίοι·ιΙΜπιεεέιΚ ιιΙειϋΙιετ. ΒἔγόΙ›ιιέιιιι ε” ειιιιι-:τικειι 

ω) ΜιιιιΙ εποε Πει€νιεεΙ6Ιι νειΙ686%·ο.Ι Εγιικοι·Ιατιιιιιι ικιιιιιιικ 1ιΙειι;· 
ιειιιοτ1ιει;ιιι ιιιιιιιιιιγιιιοΙι' Εοἔ1αΙιιιοεεέιἔαι£τωιΙειοεειι 51η οιιιιιι1 
ΒϋιηνΜΙ: !Ι'ιιιωι ο//Ξσει·, ό] .Μια Οοσιἰωἰπ. ννοτοοε£οι· 1827; 
Μ.ειΙ ιιιόἔ; ΟοΙΖαοσίιηι ιΖω:Ιοίε 8·έπέπιίω ιία Μα.ι.ιιαΜικε:σε, επι 
δ. νο!. Βοειοιι. 1823. 



Η)! 
τ?? 

τωιάεμι·πόΙ ΙοΒνει ει' ιωΖινωθισκωκ ιιιοεΙιειωτοιοα Πισω 
εϋΙ: πω ]έιι·. ΜειΠ6.Ιωιιι ιιιἱιι‹1‹-:π 1ιΕνειαιΙοε ΙοΒΙειΙατοεεὰΒιιΚ 
υπ Μα ιιι‹-:€ νειιι ΜΜΜ, 'ε ειοΙ8άΙειιαὶΙ‹' ιιιοπηγΕεε3€6Ιιει 
Μρε8$: νοειἰΙ‹ @ιιιε;ΙπιιιΙκατ. 

Α· Ιοϋ.νσέ_ω Ιέωασ!σο·δΙ. 

ΜΙιπΙοπι οιπΙππ Ιε€ῇοΒΙ› ΜΙι·έι_Ια ιπο.86.ιιεΙ: ΜΒΜ , ω! Μαϊ; Μπω 
μια ΠΙοΠ. -Κϋνο!ΕΚε26Κε ει' πόρΓ6ΙεθΒ" εΙνέιιοΚ.-ΑΙΜΙωεωαΜω σ' 
€αποκιωΙι κι 6]εισ.Ι‹αιτιει·ἱΙ‹ειὶ Μ5ιεύμΕι έιΙ€ειΙ.-Αι ύῇ-ειιτΒΊἰαἱ ΙιΒιεόέ·, 
ιπα;ει πω. ιιιὶιιᾶειιΒειι, :Μ σειιράκι ωαἔίιτ ΜΜΜ ωἱιιιἱεπ ο8γόΙιβειι ΜΜΕ 
πι16.--Κϋ2οΙεεεόμ ει' Κόι86;ιιοΚ ει' εΙαΕιιε ἰτέιιπ. -Ρτειτιοιἱαοι·ειἐἔ 
Μπι ει' Βοι·ιπέιπγ ΙιϋΙοεϋιιιἰ ϋἔγνἰεοΙϋἱ!; α' Ι1ϋιε68·πεΒ. ΑιποτἰΚάϋαπ ει' 
Ιιϋιεύε ΙώΙοεϋιιιΕ ο.: Βν658 ε' Ιιοι·ιπέιιιγκιακ. μ 

τ 

_ 'Δ 

ΜοΜέιιιι £ϋΙεΙ›Ι›, Ιιο;;γ επ ειιι€ο1-ειωει·ϊΙ:ειΙακ' εμέ” ρο 
ΙΗἱοειἱ ι·ειπΙειοτε $6Ιϋ1τ ει° πέμΕ61εύ8' εΙνε ΙεΙ›εἔ. Μ1ιιι1ειιΙαιιμι 
ε' Μ3πγν:ιεΙ: π] ιιιοε ω αΙΙιειΙιιιειιιειτὰειιἰτ Ιοἔ_ἱα ιιιεΒἱειιιει· 
“πω «παπι υιιιιια1κ. τ ὶ 

Αι οΙΙγ πειιιιειοΒιι€1 , ΜΙ ει, πόρίϋΙεόΒ' ΙιΗτειπει αιω 
14οι1%, ιιιἱιιιΙεη ειειιιὸΙγ σ,<;γειιΙϋ Μπα Β6]ιΖηι, ΙϋΙεέφιοΚ 
'κι ·οεγειι1ϋπ οειωιΠι σ.. ε!ειΙ118'-Ε01°Μάηγώαπ. , 

Βιιιι6Ι ίο8ναιιιίπάειι 8ΖθΙΙΙόΨ _οΙΙγ ωιι1ι11ωαΚ, οΙΙγ επό 
πγεειιεΙκ, οΙΙγ ετϋευε1: ιω·ωιπω »πω ειΙιεἱτμιιοΙΙγἱΒε ει' 1ιοιιέι 
ΙιεεοπΙ6ΒιιαΚ. Ψ - Δ χ 

ΜΙεΞι·τ οιι€εαοΙωοεκαΜΕΚ τοΙιΜ ει' τέιτοειεεϋ.€η:ικ,_ 'ε Μη 
@εκ τετιιιόειοτοε Ιιατε9ιι·ειϊ οπου επεει1εΙιιιεεε68πεΚΡ 

- Βιι8εάοΙπιρεΙ:οιΙΙΙ: ει' 1έιι·εειεέιΒιιαΕ, ΠΕΠΗ Με", ιΜΕΜια. 
άΙέιΒυνειΙσνοΙπει ειιοΜια1, ΜΙ: :ω 5Βιιι€αι]ό.Ια, να” κε 
νε8οΙ›Ι› Βόρεεεό%οΙ Μτιπι , Μπι πω; ωιιΙ›ει·, π” ιιιει€α Μι· 

ι 

ο 
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ιιι€ιιιγιάσέιι·ιι ; !ιιιιιοιιι πω: , ιιιοι·τ ει Ιιοιπέι ΙιιιεοιιΙ6ΜωΙι 
ι-ιΒγθειιΙΘε και ΙιειΒιιιοειιεικ ωιωικ, ,αν ιιιινε1 ιιιιΙ_ιει, ΙιοΒγ 
ιΙΙγ οΒγεεϋΙοτ, ειαΙιέιΙγο26 ΙιειαιΙοιιι ιιόΙΚϋΙ 1'ειιιι ιιειιι άΙΙΙιειτ. 

ΜιιιιΙειι ΜΜΙΘΙιειι «Με, ιιιι ει' ιιοΙ;,ιέιτοΒιιεικ ε€γιιιἐιε 
Ιεϋ211ινι81οιιγαιτ ιΠοϋ, ει!ειανειΙύνέι ΜΜΜ. ΜιιιιΙειι οΙΙγειε· 
Μπι, ιιιἱ εΒγειΙΕιΙ ϋιι ιιιιι€,·ειια τιιι·ιοιιΙε, ΙΙΙ'8. ιιιειι·αι1 ιιι:ιεει: 
ΜΚ, Θ868ΖθΙΙ εεει!ιειιΙ, 'ε τει1ειι6ΙεειιΚιιιεΙ: ιιειιι ΚϋτεΙε8 
ειέιιιι01ιιι επ Μειιειι ΜνιιΙ. Ιιιιιε5τ ειιιι:ιι αΙειιιειαΙιέι.Ιγ, Μ” 
ει' επειιι6Ιγ , νειΙειιιιιιιι Ιε8_ιοΙιΙι, ιη;γ σ€γει1ιιΙι ι›ιι-εμ ισ εει_ιέι1: 
ΒϋΙϋιι 6ιαεΒειιεΙε; σΞε Μ” ει° τέιι·εειεέιειιαΙι ιιιιιοε _ιο8ει εεε· 
ΙεΙιεσΙο0ειι ομ6Μιοι· ιΒιιι€ατιιι, εκει( ιιιιιΙϋιι πω: ειιωι πιει 
μι: ιο1τΙε,;έειειι ιιιει,ιεύττνε «Μπι , να” ιιιΜϋιι ειιιΙεεό8ο 
και Μ: σεΒόΙγόι·ι τοιωιιιιιιι. 

Ε' ω" Μ5:.ϋιιε68εεειι εΙ ΥΖΙΠ Ιο;ειαΙνει ει: ΕἔγεειιΙτ 
8ΜπιιεοΜιιιιι. Μέιειιιτ ιιιο€ Γο8οιιι ωδμιΠι, ιιιι ειιειΙε9ιιιοε Με· 
:Μαιο έγει!ιοι·οΙ ω ει: €ΙειιιεΙι ιιιιιιιιοιιιιεηιι ιϋι·ιώιιετειίεΙο1τ. 
Βε ε: «Μι οιιιιΙι ει' Ιεϋιεέ:€ε!ιι6Ι 8ι0Ιοιτ. 

Α, Ι:ϋιειώΒ· ε8έωιειι, 'ο ει, Ιεϋιροιιιι Ι:οι·ιιιειιιγΙιοι νειΙύ 
Ή820ΙΙΧίι ε2ει·ιιιι "Με , απ οΙΙιτ θΒΥθΒ επειιι6Ιγ, ιιιιιιτ 
π!ιέιτ!ιι, Μια ει έιΙωΙιιιιι ειιιιιαΜ ΙΙιεοι·ιει ΠΠΚ. 

Βιιιι6Ι ίο8νει ει' κωεΒι ειιιΙιειι1ε68 π Β8γοειιΙι-8Ιειιιι 
εοΙιΙιαιι, ιιιει_:,6!ιο1 ει' ιι6ιιτϋ186έ1ιιιιαπειιι6Ι ΙοΙγ; ιιιιιιαοιι 
ειιιιει·ι!ωιι ΒϋΖώι·εειεέιΒ ΙιιιιοΙιιι ιιαΒγοΙιΙι ιιι6ι·ιόΙιΙιειι εΙιειιιει·τε 
ε° Πϋ88ειΙειιε68οι; Ιιειιιειιι ΙΏ-Αιι·έΙιιι' ιιιέρειιιό1 ει” ΜΗΠ 
ιιιΘιιγεΚ Μι!ϋιιϋεοιι εΙϋεε8ΘΙΜέΚ :Μπακ Ιειιο_ιΙόεθΦ. 

Αι ΒΒγοειιΙοι' που ι·όεεό!ιειι ει' ροΙΜοειι θα ιιιιιΒοΗ 
και: εν 1εϋιε68ε!ιιιεκ ΙιεΙιεΙΘΙι6Ι «πιο ειιι!εωεό!; ,ιι ιιιιι_ια 
π; ΙεΙιεΙιιε ιιιοιιιιιιιιι, Μ” ετ.ειιιιεΙε ιιιιιιτΙρεγι!ιο ιιιό.ι· ετε 
«απου ε” Πι€ΒΜΙειι ιιειιιιετοι 1ιεΞρκειτ. ΜΜΜ Ιιε586!ι!ι 
Αιι€Ιιει' Μι·άΙγειι νιεε2ειΚϋνοΙεΙ46Ιε τέ:ειϋΙει·ε ει' ῖϋΪΒὁ€θί, Μαι: 



κ 

ΗΜ 

π' κϋΖρωπΕ ΙιειωΙιιιατ παώ: ιιια8·ο1:Ιιοι. ΒεγέΜι·έιπ8 ει' κι» 
8θ8θ(21.20ΙΙ Εειι·Μιτι Ιιιι€;γτέιΙε, πιοΙΕγΙιεπ ΦειΙέιΙ16ι!ε; 18γ ει: 
Μ-ειιιἔΙἰαἰ κϋΖωέεΙι ωωιναιοκ ωιωκ ιπ8γεω, ‹ω εΙν6Μ·ε 
κόπο Ι1θΙΙ1 , να” οετιΙ: Κεύόεεό νοΙωΙ: "Με Β' ειετἰιι: 
Μ: (Η: πισω ιιιέιετύΙ ΚεηιωΙκ ΜΙειΙιι.ιιιΙεει€, Ιιαιιειιι ικό;; ὶιιΙιΜ›Ι› 
Με ΙοειτοΗΜε ηόιιιίΙοι·; πιο;; ωει€οΙωιτ 1ΐη;8ε1Ιουε6€ϋΚ' ε” 
τΘε2616Ιει, ΜΜΜ, Κεάνόόι·τ: "Η ὶε 1"οπτοε ε" ΜΙϋιιΜΘΒ, 
ιιιοΙΙγετ ει: οΙνειεύπαιΙ: ιιιἰιιιΙῇς εειὲ!›οπ Με!! ἰαι·£απἰα. 

Α£εΙῇέιΙ›ειιι ει° ΒϋιεύεεΚ αεειΙε ιιΜεοτ νωιικιΙ: εΙενε€νε 
π' εωτιιοπει!τ , ΜΜΜ Μ” 6ι·αεΙζ Μαη ΙτότιΙύεΙ›επ , ιιιεΙΙγετ 
6η Ζώσα: έτιΙεΙοιεΙι Ιοεο!ε ιιενειπἱ, 'ε ιιιεΙΙγΙ›ειι πω: πιά 
εοΚΙεειΙ εἔγϋπ 082ί02ΜΠΚ. 

ΜΜΙωι οΙ1γ πέιι·"Μιυ, Μ ι:εειΙα Μι επει€οΙκατ ἱΙ!εΙἰ, ει' 
Κδιεε58εΙε $ϋἔἔε1Ιειι ΙεετἰἰΙε$οΙ: ιπαι·ειάία1:; 'ε Με Μποιη, 
ίΗ-ΑπἔΙἰει” ΜΜΜ Μια Μπι $ειΙάΙΙ:οιΕΙ: αεειΙ: ε” ἰε, Η οι' 
ΜΜΜ” κοέωέιπγε1ωιΙε :ποπ 5ο;άτ εΙΙεωοι·ιι6, Μ” ει, σειιράπ 
Βϋιεὐἔἱ 6ι·ιΜκεΙε Βέει:8ειτάεέιΜι εινΜΚοιΙιεεεύΙκ. 

ΕπιιέΙ Με” οι ιὶ_ῇ-ειπ8Ιἱειἱ Βϋε·εύΒ·εκ 82αΜι1οπ που”, 
Υ882Πθ]Κ, ρετοΙ1ιοΙε ωιπαιΙ6Ιει€ 68 “πιο” €ϋι·ν6ιιγειὸκεὶΚ 
ε1ϋα; εεειμοι·ΜΜ:, να€γ $ο8γεωιι]έικ κσιιω8«πκει, ει' ΜΙ 
Μ1Ι , πο” Ιωϊι·ιπεΙ1γ ΙιΜὐεέιἔἰ ΙιειωΙοιιιππ οιοΙιετ εΙΙοππωπϊ 
6ε2.6Μ: 1ιι€1ιΜωι Ε). < 

Μἱ ει' τέιτεειεσ5ιμ τειτιοαάεοΜπ ΕΜΗ. ΜοΙ:α8 8οϋεεΙωΕ 
ΙεϋιεΙεεεΚ. ί”, Με μ' επιτιιεπει!κ μόιιπε πω ΜΜεόΒε, σ. 
Ι:ϋ2εόΒποΚ :και Μ! εεειΙιαι1εεΞιςέιΙιαπ να” πισεαιΜ, να” 
ωεμει€ειιΙΜ α) εε€6Ιγτ θ. ΙΜ ει' Ματια ΜΜΜ ιϊτα€ ω" 

') ι.εω ει: 1786-ΜΜ πω”. 23-ΜΜ €6ι·ι·6ίιγι; .Μιιωι ο/ Μασσασὐυ 
¦ ' σα”, ΜΙ. Ι, μ. 2δΟ. 

Η @ασε 0/ Μασ.πισΜωοπο, Ι786-ΜΜ ίεΒι·. 20-ΜΜ £ϋτνύΜω ΠΠ· 
ἱ, ρ. 2". Δ 
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ι 

. -.ν._....-. 

ιπεἔπνΙιιιὶ, εν Ι:ϋιε6€πεΙκ :πινω 1ιειωΙιιια ο12Αι·πΙ οΙ6αε Μι· 
$οΙ:έιτ. ΙΜ νειΙειιπεΙΙν ι·οιιιΙϋι·εό`;ἰ επιΜΙντ Μ Μ, ει' Κϋιεόἔ 
1πϋτεΙοε απ νέ8τοΙια;ταπϊ. Πον<;νΙινι να οΙ‹€ειτέιετ ει' και·τοιιι€ιιιγ' 
θεό82 ΚΕτειήσε16ΒόΒειι εΒνειιΙϋ των ειοι·ἰπτ Μνάιψι επεν 
1ιε2τετπἱ, ει, Ιπϋπόε ΒϋτοΙοε α' τϋτνόην Μπι! πιοδι·επεΙεΙτ ἱε 
κοιειωιτωειιιιΠν Ό. Μα]ιΙ πωσ” ει: ΒἔνοεὶὶΙτ-8ταιιιεοΙ‹° ὶ€αι 
ΒατάεέιτύΙ ει6ΙιιιιΙ‹, πω; 1”ο8)ιιΙ: ΜΜΜ, ΙιοΒγειι, 68 ΜΧ Μαι! 
_ε2οι·ΙττατιιειΕ ει' Ι:ϋ286€εΚ επεειΙεΙιπεεε68τε, Μπα 820!! Ιώ 
ΙϋιιΙιίιέ·Ιε εεετεΜ›επ. Με σεων ει) ΒϋτεΙει€ετΘέ Ιέτο2686τ Μαι 

τοπι ιυε€ιηιιτατιιΞ. Ε' 1‹ϋτεΙε2τετύε ειιοτοε, σε ιιιΜϋπι ει: ει, 
πανω' Ιτοι·ιω1ηνει μειι·ειποεοψι, οειιρέιιι ε" οΙνετ ΙιἱττΙετ Μ, 
1:ιεΙΙνιιεΙ: ΕοἔειηξτΙ›ει νε5€υΙόπόΙ ει' 11ϋιε68· έιωΙ]Μειπ ή8828ΜΡ 
1τιἱπιϊωι ε2ειιιέΙνεε ῇοἔειἰΙ›ει. Β, επετϋπ ΙΜ 8.00, @π ΜΒ? 
ει' τϋι·νέιινΙιοιέιε Μπι! ειεινειιτατὶΙε, 0ο ει' 1:ϋπέ; νεα Η Θε 
ε2ειΙἱ Με; νειΙαι1ιοΙΙν ἱεΙ‹ο1ει' ΙόΕι·εΙι6ιέιΒα μιι·ειιιοεοΙτει1ΙΚ, Με 
εν κϋ:εύΒ· όρΙτΙ , :πω ό8 ἱ8ᾶ2ἔᾶἱ]8. απ. 

Ρταηοιῇειοι·ενὰἔΙ›ειπ 8., επιτιιέ ειτΙ6ε;ει16ῇε Ιια_Μει Μ: ει' 
1εϋ2868Ι εια6ΙαιΙ:; ΔιιιοτὶΚέιΙ›ειιι α' Ι:ϋιεε58' €11Ιύ820ιω]8 ει' εται 
ΜΜΜ 

@ΜΙ $ο8νο. ιι.€ιΙιιιικ εν Μπροιισ Ικοι·ιιι€ιειν Ι:ϋΙοεϋπι1 
ἱἱ€ννἱεεΙϋἱτ εν ΒϋΖε68πεΚ; ΑιιιετὶΜΙ›ειπ εν Μπεε!;; 1‹ϋΙοεϋπιἱ 
Μς;Μεο16Ιτα, Κοτιπέι.πντιειΙε. ΒΙ›Ι›ϋΙιιιει€έιΙ›6Ι άτ1έιΙΙιωηΞ, ιι1ειιγ 
πνπο Βἰ1ΙϋιιΙ›ϋ2ἰΙ‹ ε' να τειι·ενιεάν,· εενιπάε16Ι. 

` 

ν 

η Ι.!ιετΙ !Ι€'ΥΒΙ1ΒΖ0Π ενὶϋαεωἐιινϋοπ Ι789-ΜΜ μη. '25-ὰἰΜ Μπα; 
. Ι827-ΜΜ ιιιατΩἱιιεὶΕ; νοΙ. Ι, μ. 567, 65 ν. 3, μ. ΠΩ. 

ΑΧ 
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Δ' Ιοϋ.οσέ_Μ ι·αοΙΙοοπιπ·6'Ι ύ!-ΔσηΙθάΙιαοι. 
πω” νοπ_ῇπ ει: ἰι_ῇ··ππ;Ιιπἰ Βϋιε68· ει' Ιιεππο Ιιιιι6Μπ ιιππγιι·ει 

ιπειέςπ!ιοι. - Α' Ιιϋιεόἔἱ επεΙΙειπ' Ειιι·όρίιπππ Ι6$τεΙιοιπώπιιΙι ιιοΙιέι νοΙιιι. 
-- Κϋιεἐ=ἐἱ _ιο,·;οΙι Θε πϋιοΙεεεόμΚ, ιποΙΙγεΙτ Αιππι·ιΜπιιπ π' επεΙΙειπεΕ 
@πιο πόροιιΚ. - Α' Ιιιιπέιπεικ απ ΒΒ·γοειι10-8έειιιιποΚΒαιι εΙοποποΙιΙ› 
έιΙιι·έιιιι€μι πω, Μπι :πωπω - ΜΠιοπ πγι1ιιιΙιοιιΙι Μ ει' Κϋιπ6;ἱ επιπ 
Ιοιπ ω·Αιι€Ιιόπιιπ. -- ΜΙποιππ ειστοποεύε ΙεϋνειΙιεπιπέπγοΚοι οικω. 

π 

- Απιει·ιΙιέι!ιππ πειιιοπαΙι Ιιϋπεύ8ἱ ιπτώποιοΙ: ναιιππΙ:, Μ· 
Μπι και ΜΜΜ: ι'εππιπτώ Θε ειωισ ΒϋππόΒ·ι επεΙ1επι π. 
| Α: ιι_Μιπ8Ιιει πϋπε68 πει πγει·επόΒετ οιςγοειιτ ΙΙΙᾶΒωΙΒΤΡ 
ιππΙΙγεΙτ ει' 1ιοΙ πειιΙ‹ τοΙιπΙ:5ιΙιιιτππΙτ , ιπιπι1επϋιτ έ:ΙΘπΙιεπ ιο! 
6ΙιτοεπιιΙι πι επιΙιετι πωπω: , 'ε ποπ: ει' Πι%ειΙεππόΒ έα 
ΜιτιιΙοιπ. Ιἔιιπ, Μπι: οΙΙγ Ιιϋι·Ιιεπ ιπιιιπιπιις, ιππΙΙγΙιϋΙ Η 
ποιπ Ιε5ιιΙιετ , πε Ιιεππε ιπο28πεπι πιο.ΙιπποΙ:. πω» πιει€π ε' 
Πι€€οιΙεπεέ;; νειΙ6επποε ιοπιοεπέι€οι: παω πειιι, ω πιιπι1 
πω πόιιεεε68ο 658 Ιιἱτειῇεἀόπο πιτ πε!ιιιιιεε 118111 επει·ιππόΙ: Μ. 

Αι·τι3Ι ιΜοιιιιέιπ πιο; ΙοΙιειἱιπΙ: 8γϋ26ιινο, πο” ει:: επι· 
Ιιει·ε1:' 1ιπ]Ιππιισπέι€πι π.ιπιιωιππ παπι Με ππιτππΙ:, 1ιοΙ επι 
πω. Α' Ιιοπειιοι·ειειΕ ιιιεπιιΜιτοιι αιτιοιπέιπγΙιππ ποΙιπ ιιι·πΙ 
Ιιοτιπι πειπ ι€επ πιοΙτοιτ. ΐ7ι-Απ8Ιιει,ιπΚύια, Ιεϋπε68ύΙιεπ 
πειιι ›ιππγιι·ει ειι€ι·τ ι·πἔειππΙιοιΙΗ‹, ιιιοι·τ Ιιεππε επιιΙειετι, πα 
πεπι ιιιινοΙ ε' Ιεϋππό,;Ιιεπ οι” πιπΙιιιιΙ πι: ει·6ε ιεπιπΙι-ιτει 
επειιιΜΙ , ιιιεΙΙγπεΙε 6 ε" ι·όπιότ ιοππἱ, 'ε ιιιεΙΙγ 6τιΙειιιεε, 
πο” ιμιι€πτειπέιι·πι νιΒγιοιι. 

Βιιι·6ρπΙιππ 8γπ1:ι·ειπ ιιιεἔιϋι·ι6πἱΙ‹, πο” π' 1ιοι·ιπέιπγ26Ι: 
ιπιι€οΙι πιι_ιππι;πιι α'Ι:ϋππό€ι επεΙΙειπ'1ιιέιππέιπάι; πιο” επιιππ 
Μέι; ιιιο€νειΙ!_ιει, πο” εν Ιπϋιεθει επεΙΙεπι π." Με εεεπι1ποπ 
Θε ι·ειιιΙππΙι οΒγ πι” εΙειιιο; Με Μπι ιιιιιιέι.Ι:, Μπι πωπω: 
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Μ: Ισέ$ι·ο. Ηει ει' Ιεϋπεύεω ει·ϋεεώ 'ε Πἱ;ἔεΙΙοππέ Ιοε2ϊΚ,ΕόΙ· 
ΜΚ, Ιιο€γ ει: έιΙ1ειΪ ει' τέιι·εειε€ι8ἱ 1ιειια1ιιιειτ ιιιο€οειψ5ιΚ , ,ο 
ει, 8τεπιιετ ίεὶετΙεπεε-Ξἔηεκ Ιοωε1Ιε Μτειιπὶ. ΡειΙἱ; Μι επ ει·ϋτ 
68 ίϋ88οτΙεπεό8·οτ ει' Βϋιεό8$ϋΙ θΙΨθ88ΖϋΪἰ, Ι›ειιπε ΜΜΜ ΙΙθΙΙΙ 
ρο18·έιτοΙκατ, 1ιειυεπι ι:εει1: αωιινωοιωτ ἰοἔιιπΙε 1ειΙάΙΜ. 

ΜοΒ· ΜΗ τονέιΙ›Ι›εΞι. ῇεἔγειιιἱ πω, Ιοπποε Εϋι·ϋΙιιιόπγτ, 
υπ εεει·ϋπ ειι ιϋ-ειιις1Μ ΒϋΖ8θΒ° ή” "η ειΙΚοΕνει, ΔΙιο,<;γ 
όΙέιιΙε νέι€γειΚ' 8γιϊ]10ροιιψιιιΙ εποΙ86.ΙΙιειτ , 'ε ιιιεΞἔ ὶε 5θΙΙΙΙΒἱ 
0115,” Βεπιπέ πϊιιοεοιι,ιιιΜιι ειιιΙ›ετἱ “Η πειΒ·γκεινόιΒγ6 εισπ 
νεάέΙγοϋ; ειἐτΕϋΙϋ2τ ΚεεεεΒτετΙιετιι6. _ 

Α, ιιιεἔγεἱ ΗοαΜεοΙϋΙε ΠθΠ1 ιη), νέιΙαειτΜπαΙε ,ε Μω 
εάειιΙι ἱἔειι ιιιοε ν” ειοι·1ενει. Μαρ ει' ετα1ιιε αεκ ιιιοΞεοι1 
τειι‹Ιϋ ΙοιιτοεεέιεεειΙ ΙΜ; ΙύΙοιόεο Ιιοιιι€ι1γοε 68 σσειιιΙοε. Κε 

νόε ειιιΙ›ει· αι1:5ιΙκοεϊΙτ, Μ, Μ” αιιιιαΙι Ρέ·πηειΦάεάτα ῆο89; 
πγετΙιεεεεεπ , Μακ Ιε8γεπ 6ττΙεΙ:απεΚ Ιιϋιι›οιιτ_ῇέιτὐΙ ε1€ὰνοι1ιἱ 
'Β 820]ί, 16τεΙόΕ 1ιιε8ΙιέιΙ›οι·ἱωἰ. Σ 

Α' ειϋνεΕεόἔὶ Ι‹οι·ιιιεἱη ΜΚειΠιιέτ Έ ιΙἱοεϋεΘἔε£ τιιΙιέιει 
ειιοΒι·α, Με ει: νἱπεοΙὶ!:; Με ποπ Ξέι·]Πει1:, Με εοτεεΞιι·ει Με 

Ιο1γάεεειΙ1εΒετιιοΒ, ἱἔειι Κενέε ει:1πιιιωΙ νειπιιαΚ. Αι 61 
πϋΙεεόε ε” οΙΙγ ιικι€ειε 1ιΙνει1ειΙ, 11ιεΙ1γει ι6Ι›Ι›ιιγἰι·ε σεειΙι 
όΙοπιετΙοττ Βοι·Ιπιπ όι·ΙιεωΕ ω; 'ε Μ. ει' ΜΜΜ ΙϋιιωΙ›Ι› τωπ1ϋ 

8ΖϋΥθἱ8ἐ8ἱ ιπωωιοκω ο1]ω να1ειΙκἱ, ειι πιόιιιὶΙεἔ εεεικ "Κ 
επει·ειιο86ΒϋΙ ,ει ΜΜΜ τϋιωιιἱΙε, ΝΗΣΟΙ' ω» ε” »Μπι Μ 
Μέι» ιιιαΒε€ιτ Ιιἱτεεεύ ωιω. Α' ιπι€γι·εινέι€γε1ε “Μα τϋι·ε1ι 
ν6εεΐ έιΙΙειπάύ οΖώΙ_ϋέιιιΙ Μ ΠΟΠ €ϋ2ΙιεΗ. Α, ](ϋ25ό8ΒΒΙΙ , εε 
Μα' ιιιὶπιιὶουπειρἱ νϊειουγειΕπιειΙ: ΒϋιερεΜε, Ιεϋιροιποει1Ι ει' 
Ι›εοοϋΙετ' νάμήα, 8.2 ὶ8ειἱ ότιΙεΚεΙ:, επϋΙεεεΞΒε, ει' ΙιειωιΙοιιι, 
έ8 Ιιἱι·ιιὸν” ἰιΙ€το; πω: ει, ωι·εεωέιΒοτ ω” εγειω·ειιι ΙΙΙθ8· 
:επικό ειοπνεαό1γοΚ ε1νέι1τοΖωιήέιΙε ιετιιι68ιειϋκετ, ιιιΜϋπ 
ει, Μιά αϋιΙιοΙγΙιο2 ΠΠ ΜΜΜ 'έ ιιιἰπι£οἔγ ει, οεα1Μ, κε:Μ·Πιέ 
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Μπι ΙεΙΙιοωοΙ: ιιιιι€οΜιειΙκ 12ιρΙέι161εοτ. Μό Μ πα8γ_εοιιιΙι1αΙ 
ΙιἰιιτεΒεΙ16κ εΙ, Ιιο;;γ ή" ειι61_3ε1κ , οι ειιιιει·ὶΙκειἱ Ιεϋιε66ΒΒειι 
ε., 1ιατειΙιιιειτ, οεαΙιΙιο€γ ιιιΜε31 ιϋΜ› ι-:1ιψετ ι·Θεινό1ι·ο Ι›ὶι·ειςεὲκ 
ει' Με ἱὶΒγ Μϊιι€. Νειιι ειιιΙπνόιι ει, Βοι·ιιιΜηι:5ιεΙ ιιιιιηΚέιΙ:Μ 
ωσω‹ω ΙΙΙθ8ΜΥ0"Σ νεΞιΙειει16Ιαι€, ΜΜΜ ω ιαωσ»ιωιθ ιιωἱ 
ΙοεΙεΙει€οεεάε, ιιιειιιηΙ ει' ΚϋΙϋιιΒΙ6ὶο1ἰειιτνὶεεΙϋ, Με εα 
ῇεϊτεέι8ειὶΚ' Βϋτ6Ι›επ Ι‹6ρνἱεεΙΙΙ‹ “κι 1ιειωΙιπειε τεο1ϋΙειεΙ, ιιιο11γ 
πω: :ιενΘΙ›ειι ιιιιιπΜι1Κο‹ΙιιαΙ‹! Πέπη ειιψει· 1ιειειπάψι Ι" 
πιιιευ. 1°ό82θΓ8 ει” ΚϋΖ8ἔἔἱ Ιιειτα1ωπ, °ε “παω Μ ειΙ›Ι›αιι επι 
_ἱεΜ ότι1εΙ«π! - τ Ι 

ΜΜΜ ει: πΙΙ18ϊἱΚᾶἱρΙ°θΠᾶ8ΖθΐΠ8” επιιιι1 ροΙ€άτοΙ: Μιά 
οει€_πι ε! α' ιιιιιιιὶοΞμαΙὶε Ιιατ68όεοτ, εεγε2ετουιΜά 110111 Μ 
επιροτΙ1Μ ει' Κϋιεὸ8ἰ 1:ϋτεΙεεεό88Εετ. Α: ΒεγοεΙΙΙ:-8ιει1ιι 
80Μ18Ι1 έ ὶἔεΙι Ιιε!γεεειι , ω ΜΜΜ, Μέ? ει” 1ιοηεεετειετ 
ε” πω” 82 ὶεςειιτἱεπεΙετιιεΙε, ωε11γετ αι ειιψει·ε1ε απ· 
1κοι·Ιατ έιΜΙ 1ιοανε1ιιοΙε κκε. ` ά 

Α: πωει·ΙΒΜα1: ο1Ιγ 1°οτιιιεϊιι τειΒαειΚοαππ νέιτοειικ1ιοπ, 
ΜΒΜ; ιι° Μ" ειστοΗΚ οτπάΒιιΜιτ α) Ιιο,ςγε!ί ΜΒΜ. ΝάΙ0Ι: 
ει” 1ιπέιιιειΙ: ]εΙοε., ΜΙγο82ϋ νοιιέωαἱ ΥΞΙΙΙ118.ΙΙ, ει: Με ίε1τϋ 
ιιϋΜ› έιΙιτέιιει11ειΙ ΙΜ, ΜΜΕ εε;π5Βϋττ. 

Α: ιϊῇ-αιιἔΙὶειἰ Βϋιεε88ε1: εωιμωπ Ι›οΙ‹Ιοε έιΙ1αμοιωιπ 
τὸειεεϋΙιιεΙκ. - Χοι·ιιιάπγιιΚ ΒεανϋΙ: εεει·Επϋ ,ει ωιι€οΙεωΙ νά. 
ιωωοιι. Λουί »ΜΥ Ι›6Ι‹ε 'ε επγαΒὶῇύΙό!:' ΒεΙ›εΙόΙ›εη, ιιιοΙγ 
@Με Αιιιει·ἱΙ‹εὶΙ›απ ιιταΙΚοάπείΙε, ει' ιιιιιιιἱοἱρεΙἰε Θα, νΕΙιειτῇειΕ 
118111 ἰεειι ει:1ιιιοεειΙτ. Α' Με ὲτιὶεΚοΙκἶ ἱμιΒειτἑιεει 1εϋΜΜ. 
Τονἐι!›Μ ει° πω») ροΙἰτΙοηἱ πονοΙΙοΕόΒε ι·68·Μει ν68·εΙ: όττ; 
να” ὶε ὶυΙεἐιΙ›Β ο;.;Θ8ιευ ΜΒόρεινε ΗΜ ει° ΓύΜω , ιπεΙΙῖεπ 
οΙίο8ΙειΙτ. ὐῇ-Απ81ὶέιΙ›ειιι ει° ;·ειιι€Ι›εΙΙ οειιάΙγοιειτ Μάϊ @Με 
ευιΙεέΚειε0Βεπ εποε 1Ζωιιι; σα ει' Ιεϋιεό8ιιεΙκ οΙΙγ Μεκε2ετε 
ιιἱπςεειτ. ιιιε·ΙΙγ εν ΜΜΜ: εΙιιγοιιιιι1 Μνε1ιιιιει; εε ει: εεγεε·ι 
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επειπεΙνεπει επι ιπεΙιειΙππε68οπ `εΙεπνεπιιπεικ π° Με ιιιε8 
εΙεπεπεεπεΙ: 1εϋπερεπε. ΙΜ. π· 1ιοι·ιιι6.πν 1ιιιιέιΙππι πω π ε! 
πεπεωι - πιω πειεε8πινπι εΙεπ ΜΜΜ νειπππΙ‹; - 
ποπ επειπει επιιι·ιιι πεπι ιεεπ πιοΜεικ, ιιιιπιιιοπν εν πει· 
ιπειπν νοΙιειΙιεχι π, Βοι·ιπι€ιπνποιτιιΜό1 εναι, 'ε εΙεε; ιιεΙ‹ἱ πιο 
ποεπι, ιιιέιι· ιιΙ:έιι· ]61, πιω τοεεπι'ιΙ, πο” πεπιι ειναι Μπι 
Κεεεε ι'ιτειιιπέιΙιππ ι·εεεεείιΠϋπ. ΒπεπΜνιιΙ πιπεπ ιε πιινε1 Ιππ 
πεπΙιτπι πετ ϋεπεπε. ΑππΙιει Ιιειι1ειπ πι·εΙΙ‹οιιοιι ει° ενειι·ιιιπ 
ωπ° δπεπεπεπεπ , πε εν Ιεϋπεε;ει @διεπει ιιιιιπΙιε ιππεει ει, 
περ ιπιεπτε. ΒιιπεΙ Εεε" :Η Ι-:ϋπεεεΙιεπ ε.° πειιΕϋιεεε πειιι 
επειι: τε€ἰ, Ιιειπεπι ει·ειΙετι έιΙΙειιιοτ π. 

ύι-Απειιπἶ ΜΜΜ ι·ειμει!ωπιπ πϋιεεπεπει, ιιιιιιτΙιο;ν 
πι ενά-ι επ Γπεεετιεπ; ι·εεινεττε1 νεοι ιι·έιπιει, ιπειι πεπιεεπΙ 
Ιπππε·ατάεπΙιππ; επει·εϋ, πιει: Μπα: ιπιει·τ χιεπειεπκοιὶπι επι· 
πέιι·εΙ; Ιιεππε ΙιεΙνΙιετι Ιιιιπππεπεπετ ει: ιϋνεπι16]ει; πωπω 
ιν πϋιεεει εΙει° ιιιιππειι τ6ι·ιεπετειιιε Ιιε:ινιιιιιι; ε: ε16αε 
ΑΙΜ Κει·Ιάτο1τ Μι·Ιιεπ ιμωιοπιπ Κοτιπέιπνοππι ει' τιιι·επεπποι: 
ιπε;;πποΚ_ιει παπι $οι·πιέιΙππι, ιιιεΙΙνεΙ‹ πεΙΚϋ1 ει, επεΙιειι1ειΞιπ 
οεπι‹ Γοι·ι·ιιππΙοιπ' Μι" ΙιειΙεια, ΙιεΙιπτ ΜΜΟ ΙεΙΙιτεΙιε, ιιιει; 
ΚειΙνε1ι ει' ι·επιΙετ, 1“ε!ίο8ιπ ει' Ιιε.τει!ιπππ' εενΙιεΙιππμπιάτ, 
εε νεει·ε Πειτε 'ε 8·νειικοι·Ιεϋ εεπιπεΙνετ εδώ” πιειπέιππΙν ει' 
ιΙοΙΒοΗ Ιει·ιπεεπετει·ϋΙ επιπιιιεν, ιιιἱπτ ιοΒειϊ πιιεηεπεεει·πι. 

Δ' πι€_ςμέα·όΊ ΠτΙ-Αοι_ςΙόάΙπιπ.ι 
Α' ιιιοπνε ω-Απειιέπεπ Ιιε.εοπΙό π, Ιι·ειιιοιπιοι·επει πει·ϋΙειΙιει. 

-- Οπιιρέπ ει: ι;ει;;πιάε' Κεάνεει·Ε νειιι σ.ΙΚοινπ.- 8ειπιπἱ περνΕεεΙει.ε 
Μ”. -- Ιεςει;:ι.ιέιειι πειιι νάΙππιιοΜ ἱἰειινἱεεΙϋπ ΜΜΜ ιιπ·ιωπ. 

.-τ-. 

Α: ειιιιει·ιππι πιεενε ποικιιι ιιιιεοπΙιτ π, Ιι·ειπεπιπ πετά 
'ΘΗΚΗ. Τει:ἰειΙεΙιιιε , π” ιππιτ επ ιιΙὐ!ιΙιἱε, δπΜπν επει·ιπΕ 
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ν” ΙΙΙθωΙ8“Η'02Ί78, °ε οΙΙγ τοε1ϋΜετίοτιπέιΙ, ιιιοΙΙγιιωΙ‹ Μ 
ΙϋιιΙ›ϋΖϋ 1°έΒΖθἱ ΜΜΟ ειἰὶΙεεόἔεε Ιωι›οεοΙειτοΙκ ιιἰπιοεεπεΙ:, Θε 
ει, ιιιεΙΙγΙιει εειιι ΙιειῇΙειπιΙὐεἐι;; , εωιι οιιιΙύ!τειετ, εειιι ΜΜΜ 
ια »επι ΜΗ ει: οιιιΙ›ετεΙ‹ετ. 1512 08ΥετὶἱὶΙ ἰἔᾶΖΒᾶίάΒΪ εκπι 
ροιπΙ›ύΙ ωκοιωοιε. ' 

- ν Α, Ιπϋ2εόε, τεήεάεΙιιιι-ι ΜΜΜ ε2ίἰΚεΒΙ› ΜΗ, ΙιοΒγεειιι 
ιιΒΜ ει: ἱεει:εε€ἔ-Ι‹ἱε:οΙἔε1ΙτατεΞιετ Με ΙεΙιετεπ νοΙ1ιει 1°ο8ΙειΙιιΙ. 
Α,26τΙ: ω σ., ιιιοΒγε ΜρΖΙ επ εΙεϋ τϋι·ν6ιιγειὸΙ‹ὶ Ιεϋιροιι€οτ. 
ΜΜι1επ ιιιοΒγόιιεκ και ε" ΜΙ6ε2εέΚο 1), ε” ι&ἐ›·ι:ῇε, Η 
ει, τϋτνόηγπόκοΝ Μαθε Ψό8Ι'θ118]σΒ, 'ε ε” ίο8Ιιέιεει, Μ! 
ει, ν6ΜιεεεΕ ϋ:ὶιτεω‹-:Ιπ. - 

ΥειιιιαΙτ Μ: 82ὶὶΚεέ8εΙ‹, πιοΙΙγεΚοψ ς' πιεἔγοΙ›εΙΙ πιι:ητ1 
πιἰπιἱεπ 1Σϋ28έ88Κ ο;γειτέιπτ όι·ΖωιεΙ: ; τει·ιιιόε2ετεε νο1τ, Μ” 
πως, εΙΙάτεϊεπ ε” Ιιϋη›οιιιΙ Ιιειιειώιιι:ει Ι›ἰπει£τεεε6Ι‹. Μειεεει 
οΙιιιεεττεΙ›ειιβο'ΙιαταΙοω ΜΖοιητοε ειᾶιιιι1τἰει£ν1εεΙϋ1:' Κε26Ι›ε 
Μπι Ιετόνο, Μακ ει' στοιτιιέ Ι:ο:ιιιέιιιγπϋ3α παπι-ιι Μ, εμα 
6ι·ενε ω τωι:1οεοεαΙ 2). - ° ~ 
· Α, ιιιεἔγεϊ ἱἔειηειτὐΙε, ΙιεπειΙιιια απ Ι:οι·Ιε5ιτοΙτ ό8 Μ 
νό€ε1εε, πιοΙΙγ οειιράπ πόπιοΙΙγ οΙϋι·ο ΜΜΜ εεεΙαέΙγ ειέιιιιι1 
εεετεΚι·ε ειΙΙ-ιειΙωειΖτειτὶΙτ. Α' ετατιιε ό8 1εϋ2εέ8· ο16εεόΒεεεΚ 
ει° τΙο1;;οΙ:° ι·ωπϊεε ιιιωκ-:τεΙ6ι·ε πανε. Μου ὶ8ειιἔετὐΙε ΗΘΗ! 
τοειιιοΙε ε8γεΙ›ετ, πιω @ΜΜΜ ει' ιιιεεγο, κϋΙτε686:, ΜΜ 
@οτ ει' τϋτἱτιἐιιγΙιοιὰε επινα: *χ 8ειὶιιιιἰ ἔγἰὶΙέε :και Μρνἱ 

ι . 9 εεΙἱ ει ιιιο€γα εοπι Ι:ϋινοινο, εειιι Ι‹ϋινοτΙεπιϋΙ.. ° 
.τ 

' ` 
ου-ὶ- · 

') Με‹Ι οι 1821-ΜΜ £οϋτιιιιι·. Ι4-ΜΜ €ϋκν6ιιγη @Με 0/ Μα.: 
.ε·αι:|ιασεπσ, νοΙ. Ι, Ρ. 551. 4 

') Ι.έιω ο.: 1819-ΜΜ Ματ. Ζθ-(ΠΙά ί;ϋτν6τιγ!; Μεινε ο] Μιισεαολπ 
«ωω, ω. 2, Ρ. 404.14' Ιποκωάιιγιό Μπάοεο. νεΞιΙειειΕοι!Ε ωεισιθι. 

·› Μιε‹Ι 8.2 ὶνοι-(ιει‹ε πω. 2-ΜΜ €ϋτνύπγι; Μι” ο_/ Μαοωσ&α 
φωσ, π”. Ι, μ. 61. Δ - 

.σ 
α δ π . 
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Μ ΔΗ, Ιεειπέιπ 8ι0Ινει, ει, ιπεΒγόπεΚ ποΙπἱωἱ Με 
πἱιιοποπ. π 

Απ ειιποι·ϊΙαπ ὶπτὸπετεΙ‹, πει” τ6επ€Ι›επ πωιω π:Ξιπγτ 
νοππΙ 6επτε, ιπεΙΙγ ει, τϋι·νεΞπγ1ιο20κειτ ει' νέ;;τεΙιει_Μ Μειω 
Ιοπι, ιιιεἔ0ει€ὲιεεἔιτει Έ ει' Ιιοι·ιιιέιπγ26 Μπα1οιπ' πϋπποπωεΙ 
ίἔΙΒἐΪΠΙ νειὲι·Ιἱ. Απ ιή-ππ8ΙΕειϊ Ιιϋιεόἔ, ιππἔέιΜιπ οΙΙγ πότε 
ειέεἰ εΙννεΙ Ντ, ιποΙΙγαΙΙ πιω; πω; $οειτειιΙιετἱΙ:; πε Μ? 

σ 

' . ! ΘΙοιοτ ει, ιπεἔγ€!›οπ Ποϋϋ πιω ΙποΙΙεπ; νοΙππ τετεπππ1, .ε 
πππειΙ‹ πειειππ ποιπ όι·ειτοτειι; ιπἱππεπ Κϋιεό;; εεγϋ:τ ε” 

, ΙώπνἱεεΙοττεΙ Μι·, 658 ει: ει πω”, Μπροπϋπ ιιιΙππεπ πει 
16πέι€παΙ:; ει, Ιεϋιεόἔἱ απ; πειιιιειἰ Ιιειτέιεοιι ΜνϋΙ, πποπι1 
1ιατπ€, οἔγ6Ι› ΜΗ!! ωιωπ, πιω: ει' 8ιωπόΙγεε ετ6. 

Αα όπωα_μαψάσπόΙ ύ!.ΑππΙϋάΒαπ. 
Αιποτἱπἐιπππ ο.: ὶ;πιἔα€έε ΗΘΗ! νό!:οΗΚ 6ειι·ε.-- ΜΜι·Η- Αι 

ειιτὐρπἱειΚ π” ΙιἰειἱΚ ιπεἔειΙιιρἰ€Ιιπ€ιιὶ ει' ειαπειικό;σ€, πο. ει' €ότεειεἐηςὶ 
ΙππεΙοιπΕόΙ πόιπο!Ιγ ῇοἔπἰΕ οΙειαΠΚ; ει: ειιπετὶΚειἱειΙ‹ ω”, πα ειππει!ε 
εγιιΙκοι·ΙΜΜ ιπο·έοειήέΚ.-- Με” ει: ε·έ;6ει ΙιιΙει_ῇἀοπΙ‹6ρἰ ὶ$πιΩ·ΔΙὸ.ε σ., 
Ιιϋιε6ἔΒε τοπ Ι'οΒ·ΙεΙνσ. 'ο ίοΙοπι€π. ε' πϋιε6ἔὶ ιππωωσπ ΜΜΜ. - 
ΙΒπιἔεΕάεἱ ίϋΙ568'πγοιπΜ εοιπ ει' Κόιεύ·έπειι, εοπι :ποπ Ι61ϋΙ ΠΟΠ! ΙΜ 
ΜΙππ- Μἰ6ι·Ε νο.ιι οι Ι"π- ΜὶΜρ' 26ι·ί:έπήκ πιό;; π, πο" ει' Μα 
€ιιε ε;γ1°οι·πιππ ἱεπιἔαὶἐαἱὶΙο - ΚἰπεΙ: Ηπα: £ϋτνόπγἰτἐπΕὶ σπ;;οπεΙιπε5 
Με” Μτπἰ ει' Ιιϋιε6·ι;ἰ ό:: ιποἔγεἱ ὶμιἔπ€6ε6ΒοΒΒ-- Α' Βἰτόἱ Μάα 
Ιοιππο.Κ ει: ΞΒε.ιεει€έιεϋπ ΒενΜεΙ6τϋΙ.-- Α, νέιΙεεπέιε' εΙνόπεΚ ΜΜΜ 
ΕὶειΕνὶεεΙϋτε Βὶ€ει·_ῇοἀ€ Μ3νοΙ:Κοιππ6πγο. - Δ' Β6ΚοϋΞτέιΚτ61 ω-ΑπΒΙὶά 
πω. - ΚΠι ΑΜΠ πενει!εΕπε!ι Μ.- Ι;ειηο.ΜΚ π' :ποἔγ6£. - Μπο 
5ΜέιΚ ει' Κϋιεέἔἱ ὶἔειιἔΜἑιεΩ. -- Ρϋίϋι·νέπγει6Κ. - ΒΙιιιιΚάΙΙιοπάεα, 
ππόιϋπ. -- Κὶ ἱἀὸ:.ἰ ΜΙ; ΜΙ. - Α' ίοΙ118·γεΙ6ε' 'ε πόρεπειει16.ε' @μ π 
οι νειπ σει!" , πω πιἱπιΙεπ ἱ;8π;αΕίιεἱ ΓοἔΙεΙ>ι£οεεἀἔοΙ‹. - κ νΜΙύΒ 
Ιιοοεομούν61ι ει' ρ6πιπἰτεἐἔ' ο" ι·6ει6πεΙ‹ ιποἔπγετἑεε ειπα. 

Μἰ απ Απιει·ἱΙ‹ἑιΜπ Μαζι οιιτύικιἱππΙι ΙεΒἱπΚεὶΙ›!› επε 
πιὲΙ›ε ϋ€ΙἰΙ‹, πι: πἱέιπγει ιιιππΙ ειππειΙτ, πιἱτ πέιΙιιππ κοι·ιπάπγ 

Δ 
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πιανει” 1Βιιηπιέιειιιι1: ιιενειιιε1‹; Αιιιοι·11ιά1ιιιιι ποια απ· 
νόιινε1νετ Ι:5ιιιιιι1ι; 1ιιιιειει1ειΙ1ιι1: ειιιι1‹Μ νέ8ι·ε1ιει11Μιι1 ωροπ 
1ισέιι1; ιιι1ιιι1ειι 1110208' 1εϋιιιι111ιι1:: ι1ε ει' ιιιοιΒιι16τ ιιο1ιο1 ιιειιι 
ιιι1έιΙ_1ιι1:. Α' Μι, ιιιοΙΙν ει, ιέιι·ειιειι€1 Βι-ΒιιοΙντ ΜΜΜ, ε1ι·ο_1 
ΜΑΚ ε161ϋιι1: ιιιιιιι1ιιιιωι1ειιι. 

ν Διοιι1ιειιι νει1ειιιιιιιτ ει' ιι€ιιο1πιιο1τ ιι:111:εό8 νο1τ @Μο 
1π1ιιἱ1‹° 1ι11οιεεύεόι·ο 1ι1Ζοιινοει ει·ειιιιιιιιι11ω1 Ιοι·ιιιιΞι1‹1ιοιι , ιιιιιιι 
σε ειιι1›ει·1 ιινε1νε1ί ιιΙΚοτύ ι·όε2ε11ιε; 1οΙνειιιιοιιιι1οΚ: ή” 
ειι1ιι16ιι α, ιέιι·ειιεέιΒο1τ, 1ιοεγ Ιειιιιιέι111ιειεειιιιια1ι, 1ιι-9ιινιε1ειι11 
ωιωι‹ ιι1έινειιιι ιιιιι€ο1εατ 1ιιιιοιινοε ϋοειεει11τ 1ιει1ει1οιιιιιει1ι, 
ιιιεΙΙν Πειιαιι 1ε]ει1ειιεόἔι·ε _1ιιτοττιιΙ:_νοΙιια. Β, 1ιειαι1οιιι ε1 
Ιο1ιει; 082$17811ϋ1ϋ111ιίέ18 ιιιέιάο1ιοιι, ι1ε 82ἱἱ1ἰΒἔ8' ιιιιιιι118·, 1ιο·έν 
να1α1ιο1το11ει11ι11ειεε61τ. 1 

Μ:: ιιι6ι11ει νειι·ι α· 1ιειω1οιιι' ει·ι-:_ιέ 1ο8νειειιάεάιιιι1: νει 
1ιιιιιε11γ ιιειιιπειιι61. 

13.156 Μ, Μι ει' 1ιειιιι1οιιι ιιιι1.ι· ε1νώ1ιειι ιιιο%νειι€111ετ11τ, 
ι-ι1νόιε1νόιι ει, τέιτειιεέι€101 παπι 1οἔ , νειἔν 1ε1ιι-:1868, 1ιο,<;γ 
ιιισ.8:5ιι 1ι1εοιιγοε εεετε1κ1ιειι νιΜεΙιιιε:1ιεεεε; ει' 1ιιιτιι1οιιιιωιΚ 
Μ;; ιι1οιιι ιιιε%νειι€11Θεότ ιιονει11: όιιιι116.1ιιιιι Βιιι6ρέι1ινιιι ει, 
επι1ιαι1εέι€' ιιιοΒιι1ειιι11:1εέιιιει1τ. 

ν” ει' 1ιιιτει1οιιι' ιιιιιιι1ώεεέι€α, ιιιεΒΜεε1ι1ι11686ιιε1: «Έν 
ιιιειε11‹ ιιι6ι11ιι1ε: ε: ιιοιιι ιι1ι1ιιιιι 6.11, 1ιοεν ει” Φέιι·ειιειι€, πιέ 
ιιιο11ν 1ο8ει1161 ιιιο€1οειτα111ε, να” ιιιιιιι1κάεεεΞιεει ιιιοΒοι·ϋτΙε 
ωωιικ; 1ιιιιιειιι ει1ι1ιειιι, Με), ι-ιι·οιόιιο1τ 1ιειιιΖιιέι1ειω των Μ· 
ΜΙ: Μπι: 08212118 Μ, ιιιεΒε2ειροι·1τωινέιιι ει' 118:ιν1εοΙϋ1ι 
Έ ιιιιιιι1ειςν11ιτο ανω 1ιειιιιΙοιιι τιι1ιέιι1ειτνιιιι, ιιιι-:ιιιιγιτε ε211Ιε 
εειμ πω, Μ” σ., κι 1ι1ιοτια1ιειι ν6Βι·ο1ινι111ιειεειι. Υιιιιιιιι1‹ 
ιιόρι-:1ι, ιιιο11νο1‹οι 82 ιέιι·ενιεσ5ιε1 1ιιιιιι1ιιιιι1:' 111ν ίο1οοιτι1ενι 1ο 
ιο11οιιιι6ει·ε· 1ιι_ιιιιιιι11ιει; αι ιιι1ιιτ1αιε5ι11α1 ιιιιι€ε5ι1ιειιι ιιειιι Μι· 
θ.€,-νιιιι αιιειι·61ι1εινει1. [882, ω” 1ιει ει' 1ιει1ει1οιιι ω, 1'ε1οει· 

ω 

ο 
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Μι, ιιιιιιιΙιέιεεειΒιι ΙιονόεΜ εΙΙειιέιΙΙΙιΜΜιιιιέι 'ε !ιονόεΙ56 έιτ 
ιειΙιιιιιεεέι ιε-'ιτετΙΙ:, ιΙο 1ο έρειι ιιι-ιιιι ι·οιιαιιιΙι. Ψ 
- ` Α' ΕοττασεΙοιιι επ ΒἔγεεϋΙτ-8ιατιιεοΒΙιπιι, ει' ειιιΙιιιι1εέι8' 

έτοιτ θΒ ιιιε81°οιιτοΙτ ι2Ιοτε, ιιοιιι @Με α' Ιιι€8οι1ειιεύε3 Μ· 
ιιιάΙγοε 681ιατάτοπιτΙ:ιιι ϋεπϋιιε έιΙίειΙ Ιιοιειτοτι 16τι·ε. Α2 
«κι ιιειιι ιι° ι·ειιι1ει1οιι86Β' εεειινωοΙιιι616Ι ι;γέιιιιοΙιιιιιιοιτ,1ια 
ιιοιιι ει, ι·ι-ιιιάιιεΙ: ,ιι τϋι·ν6ιιγοεε68ιιεκ ειοι·ειοτόνο1 ΙιειΙειι1οιτ 
εΙ6ι·ε. 

Αι Β8γεεϋ1ι-8£ιιτιιεοΙ‹Ι›ειιι το1ι6.ι ιιοιιι ιιιι-ωωιι, ΙιοΒ·γ 
ει οιιιΙιετιιεΙ: ε” ε2ειΙιει:Ι οι·ε2:Ξι€Ιιειιι 5οεα Ιε8;γειι ιιιιιιάειιτ 
$ε!ιοτιιι; Μι ιιιΙιεΞιΙιΙι ι·ε;ἐι τϋΙιΙι€όΙο Ιειι·εει8έι8Ι ΒϋιεΙε8εέἔεΚε£ 
π1ΙιέιΖωΙ: , ιιιιιιτ ιιιεϊειιιτ; ιιειιι μπω: εειιΜιιεΚ εε26Ιιε, ιιιο8· 
ΐέιιιιειτιιιι εΙνέΙιειι ει, κειτειιεέι€ι ΙιειτειΙιιιειτ,ε Μτεέι€Ιιε νοιιιιι 3ο 
μια ΙιεεΞιι6Ιι ΜΜΜ, πο” 8γει!ιοι1ειτε5ιι ιιιε8οειτοτώΙτ. Μ 
ω” ω ιιΙιειιτει1: ε16ι·ιιι, πο" ει' ΙιειτειΙοιιι ιιιι8γ, ει' πω· 
νιεε1ϋ Μοειιιγ 1εΒγειι , 'ο Ιω ει, ιέιτειιειι€ ΙοΙγνέιετ Μ ισπα 
Ιιειι 'ιι ε:ειΙιαιΙε:5ι81ιειιι ιιιιιι·ειά1οιι. 

Νιιιοε ει' νιΙε8οιι ε” 0Γ82έΙ.8' πι, ΙιοΙ ει, τϋι·νόιιγ οΗγ 
χιειιειιιοεο16 1ιειιι€οιι εισήοιι, ιιιιιιτ ΑιιιετικέιΙιαιι; τω» Ιιο1 
ειιιιιεικ ει11ιειΙιιια2€ιιιιι ειιιιιγι Ιιε2εΙι Μπι 1°ε1οειτνει Ιο,ςγειι. 

Α2 ἱἔᾶΖἔᾶω ΙιατιιΙοιιι :ιι ΒΒγεειιιΙΙ;-8τατι1εοΜιειιι, εοιιιιιιι 
Μ$ηιοιιιοειωιετ, εειιιιιιι ιε186ΙιΙιεύιςετ ιιειιι ιιιιιωιι @ΜΜΜ 
καπ; ιιιιιότ πιο, Ιιο2<;γ απ; €ειι·ε ιιειιι νεΙιειιιι. Α' Ιισ.ιειΙοιιι 
ιιιεΒνειιι, ‹Ι‹-: Κύρνιεε16_ιότ ιιε·ιιι ιιιάιιτ'ιΙε ΜΙ ίοΙιειΙέιΙιιι. 

Ι.ιιτιιιΙ‹ ιϋΙοΙιΙι, Μ” επ ιιι-ιιιι€1ιειι ΒϋΖεύ;ιεΙτ ιιειιι νοΙ 
ω: "ειιιιιει€ Μπι. (Πι ιθιιαι ιιιιι€οΙ: 8οιιι1οακοιιιιιιΙι ειιιιέιτ 
όιάεΙ:ι-:ικι·ϋΙ. ' 

Ή3ΙιΒιιγιι·ε ει' ΙιεΙγΙιεΙι τιειτνιεεΙϋΙιι·ο ΙιπειιιΙ: 82 πι, 
Με;; ει' ειειιιιει° Ιεϋ:ϋιιεύεοε ιϋι·νὲιιγειιιε1ε ν6ειεΙιειῇιἐιεειω 
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ωμά Μια πγι1μεειιιαΙ: , να” ιιιοΙαιψ ιιιαεο!‹ ωι;ιεεκ 
νόμο ι). ` 

Α' Ι(διϋπεό;εε 1ϋτνέιιγε1ποπ ΜνίΠ, οΙΙγΙωι· ει, εταιιιε 
Ι:ϋ:ϋ:ιεθΒοε τοιιιΙϋι·εόεἱ 8ιειΜεΞι.ΙγοΚατ ω Ι›οοεἐιτ Μ; Μ ι·επι1 
ειετἱιπ οεπΙ: ει, Ι:ϋιεσέ€οκ Έ Ιεϋιε68ἱ τἱειτνἰεεΙϋΙε ε2αΜΙγο2 
ΜΚ; ει' Ι›ΦΙ‹εΙ›ἱι·ὲ.Ι‹ΚαΙ ι-:8·γσ€όττνε, 'σε ει, ΙιεΙγΙ›εΙὶ ΜΜΜ: 
€εΙ:Ιιοι Μρεω:, ει, τὲιτεαεεϊἔἱ εΞιΙΙεροτ° τόειΙι-πεἱτ, 'ε ΜτάοϋΙ: 
Η ει, Μι ο86ειεόΒεψ, 16 ι·εΜετ Θε ροΙ€σ5ιτοΙ:° οι·ΙεϋΙοεέτ πιω 
Ιιετέιι·πειτοΙκαι 2). ._ 

νόμο ει' ΙιεΙγΙ›εΙἱ τἰειτνἱεεΙϋΙκ, ει' ΜΙΝΙ, Ιιο€γ Με· 
μ» ῖεΙειϋΙἰιεΞιετα ε2ϋ!τε68ϋκ Ιοἔγεη , ιιια8οΙει6Ι 8οπάοεΚοεΙ 
ΜΚ :ποπ εΙϋτο ΠΕΠ ΜΜΜ 8ΖἱἱΚ8ἐΒ°8ΪἰΙ°ϋΪ, ιιιοΙΙγεΙα:τ ει' απ 
εειεέη; οπωι-οτωπ ότι-π ε). | _ ` 

') Ηιε‹ὶ ει' Άπω ο#ΪσεΓΕ, _Μεεεπ ποπ ειεινειΙκ Μπα: δείσοΔ-πιεπ, 
α.πεσ.ιστο.' οοἰἰεοσυτσ, σ|ιουἰσ , στιτι›ε)·οτε ο/ |ιι8|ιιιηγσ. . . . ΙΜ; 
ο" ΜΜΜ πω· ΜΜΜ: οι' ΜΜΜ, ΗΙΩ]ει ει: οΙτ ΜΜΜ οωΖω νε 
είιτικη$οιι. Α' σ:Ιιἰπ8-υπεποΒ ποπ ΒϋιεὐΒΡἱ Πει£εΙ‹, Πωσ:: Κϋ1ϋ 
Με” Μι” "η 8θΒ'6$'Ι Ειπα ιιγίι_ῇΕειιιἰ ει' Η5Νόιημ ν6ἔτοΙιει]Εἐιε6 
Μι!. Μια! οι ΠΩΣ-ΜΗ 188". 8-ιϋΜ €ϋι·νόπηχΕ; Επι” ο/` Μασσα 
οΜεωεω , ΒνοΙ. Ι., Ρ. 410. ` 

Α' 8εΙοοΕ-ιι·ιειιοκ ΚόειΜΙτ Η ει' νᾶΙεει£ὐ-Ιαἱε€ι·οιτιοΙιειῶει' Κω· 

ιπέιπγι6-νίι!αει€άεπάΙ, 'ε ει' ειανεια£' ρι·ωΙιπ6πγόΙ: ΜΜὶΜΗ‹ ει' 
Χϋι€άτε886.8·' ΗίοΙπποΚέιΜΙυ Ι796-‹ΗΜ Πάπα 24-ΜΜ !:ϋτνόιιγ. Π. 
ο. νο!. Ι.) μ. 488. 

") Ρ6ΙΜίιΙ7 ει' 8εΙοο8-ωεπεΚ ΜΜΜ ειι8·οι!εΙιπει ε., ι:εΜοι·ιπέι!π' Μειἱ 
Μεότε; Με ῇεΙοΙἱΙτ Μ ει' ΙιοΙγεΚο€, ΜΙ επιΜι! ν6Β·ύ!ιΜο.!(Μ ερει 
τιἰ., "ε !ιοΙ ΜΜΕ Βἰιοπγοε ιπεε€οτεύ;οΙ‹ε€, πιοΙΙγεΚυεΚ εποπτιει4Μ· 

· πρι άι·Βε.!ωσ.ε, ;;γειΚοτοΙπϊ· ΕΑΜ αι Ι785-ΜΜ _ῇιιιιὶιι8' 'ἴ-ΜΜ ΝΝ· 
ν6ιιγΙ:, π”. Ι, μ. Ιω. 7 

Η ΡόΙΜιά!: ει' 8οΙα:Ε-ιπευε!ι νἰἔγἐιιιιιΚ ει' Μ” ο86ειεόΒτο, ΓΩ88Πό 
πγενε!γίιΚ' εεεάέΒοη , 'ε Με ΜΜΜ οι' ε:ϋΙιεοΞεοε τεπιἱεΙόεεΚο€ 8 
ΒόΒοΜι·6ΜιεΙ ο,·;·γε0.6ι·Ωνε. Ι797-ΜΜ ῇιιιιὶιιε 22-Μά $δι·νόπη, απ· 
!, μ. 530. 

π. Κα. - σε 
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Α' ιιιοιιιΙΜΜΜι0Ι Ι:ϋνει!κειΠι πιω· ει, Και" ΜειεεειοΙιιι 
εειιεΙιωι ει: ι€ει2€ειί6 ΙιιιτειΙοιιι ιιιιι)ιΙιιειιι σ€6ειειι ει' Ιεϋιεε€ει·ε 
και ι·ιιΙιεΞιινει 1); οειιΜιοΒγ ατ.ιίιιι ω ιϋΙι)ι Κειοκ Μπακ: σει 
ΙΗ‹ ε!. 

Α' Ει·πιισιιιει Β6268)ΙθΠ, ιι=>;ει2ειιι ει6Ινει,ωειΙι ε" ιμα 
Βιιι0 ιιοπ να». ι. ε. ει' Μπι. 

ι.ειιωκ, πο” οΙΙγιιιι :ιι ι3)-ειιι€ΙΜ Βϋιεύι;)ιειι Ισ; 
ιιΙέι)ι)ι ισ 19 επέιιιιΙέιΙαιιιΚ. 

Η Μ) ιἰειινἰεεΙϋ ΜεΙ)έι!ιαιι εΒγιΚ πι” Πι%· ει, :ΜΜΜ 
ωι. Α, ιϋι·ν6ιιγ Β0Πάθ88ΙΙ κιωιιιω ιιιἰιιιΙεΒγὶΙ:' επέιιιιάι·ιι ιιιιιιι 
Ιιιιεεὲιἔα° Μ5ι·ιέ·ι. Ε' Βϋι·)›οιι νειΙειιιιειιιιγὶειι ιιιιιιι1ειιιιε!ιιπϋ 
εε5%εΙ ΜΜΜ; ΙιεΙγ2ειϋΙδ ΙιϋιεΙε8ειἑἔεἰιιεΙκ Ιιε1ϋΙτέεύω Μινι: 
θΒ εειιιιιιι Ιιϋιεόἔι ΙιαταΙοιιιωΙ ιιειιι ΠιεεειιεΙε. 

Πει οιειιιιιιιΚοι ει, Βϋ28Θεοπ ΜΗΝ νι8ιειιικ, Μη; ΙεΙ_ΠΙΚ 
ιιγοιιιέιτ νειΙειιιιεΙΙγ ι€ειι€ειωε!ιοΙι ι“υΙεϋ)ι)ΜΣι;πεΚ. Μοετϋι·ιι5 
ΜΚ "ειδ, Πο” ει, ιιιοεγοι ιι8:ινιειοΙϋΚ ιιι6ιΙοειι)έι)κ ει' Εθε 
868εΙδ να” κσΖω-έι 1ιε2ινιεεΙ6Κ 2) εΞιΙωιΙ ωιι Ιιατάι·ιειιοΜιι; 

 

') Απ ιιιοιιι!ύιιι: πιιήάπσπι εΒέ.<ι:ετι, και πιω” ει' ιιιιΖωμ (Μει 
Βιοιι ΜΜΜ Μια, ιιιο!Ιγο!ιοι ει' ιωιωιιωικ να" οιοικιόΙγοε »αιωνι 
€ιιΚιιέΙ ΐοἔνιι. πι" ιι'ιιιυ8·γε' Μ Ιιε!γόιι εἔγ ΜΜΜ-ι 6ειειση"ϋΙιτο 
ιιι€όιιιοΚ ο). ΡΗι!ίιίιΙ7 οι οιι8ει!ε!ιπεΚοΕ νΔΙειιιιἰι·ε ει' ιωιωιωικ 
υπιο;ωιεικ Ι.άει! 82 Ι78ΐ··(ΗΜ ίοΙιτιιιιικ '28-ΜΜ ιδι·ν6ιιγι, ω!. 
1.' μ. 297. 

2) Ρ6Ι6ιδίιΙ: Ειι€εάοΙιιιοι σεΜι οΙΙγιιποΙειιει)ι ΜιιειΚ, ΜΚ 36 Μιι€οχ.. 
νιεεΙοιότό1 πι' 8ε1εοτ-ιτιοιιε!ιι6Ι ιιιπ.υιιγΙινόιιγι ιιιιιιιιιιια1ι επι. [μι 
ει' 8εΙοοι-ιιιειιοΚ πιε;ωμιάιιέΚ 87. ΗΜ Βιι.οιηΗνέιΜ);: εΙι!ιοι· ει, 
ειειτιόΙι) ρσ.ιιιιιετ.ι ΜΜΜ: ε' €ϋι·τέιιχειύΜιο μπι Μ5ΜΒΜΠι εΗΜ, Με 
οι ιι€6ΙιΜΜι πιιι€ειΙΙιιιι_)Μι απ. οιιμιωΙιιιοι. βάσά οι 1808-ιΗΜ 
ιιιιιι·ι. Ι2-ΜΜ Ιϋτνόιιγ!; να). Σ' μ. 186. Α' Κ6ιεόμΚιιοΚ νιιιι ]ο 
μι): τειιι!εισΒά)γοΚΜ “η ίαιω) Ιιοιιιἰ 'ε Κϋίθ'θ2Ι1ἰΒΖ0)Κ, Μη; 
ιιιι·ιέιειιι·ει οι: οιιι!ιοικιΙ:Μ κιωιιιωι ιιιειιιιγὶεό;ι1 Βιι·εέηςυΙι ΜΜΕ ; Με 
ε' ι·οιιάειιιΜΙγο)ιιιιι)ι “Παπ ει' ίότνέπιει6ΚιόΙ !ιοΙιεΕιειι!ιιιΒγει 

| ιιι01ς. βάσει) απ. "86-ΜΜ ιιιαι·ι. 23-ιιικι ωιωηιι το!. Ι, Ρ. 264. 
Ι' 
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Μ: 1ι1ιι1Μι1πιιι ιιιοιιι11ιειω1, Μ" ιι° πανω 1Βιιι€ιιι61ιιιιι1ε ιιιιιω 
@με ει' 1ι1$εω181 1Βιιε,ιέ;ιι1611, τ1ιι1€ιι1ι 1ιιιόεἔε1ιι1 1). (11 εεε1τ 
πω( ι:ειιιιιιιι ει, ιιιο8νότ 111ει11 Μιι€νει1ι1ιειιι ιιαι·ιιιιοεο1ιιιι1ε. 

Α, 1νϋεε681 έα ιιιοΒγε1 ι1εειν1εε161ι 1ειιιοειιει1: 1ιενέε 
εεέιιιιι1 ε16ι·ο 11ιω11 ειιοτο1τ1ιειι, 1νϋεϋ1ιι1 ιιιιιιι1ώ11ιοι1€ιω11ι, ει 
1ιει·ι11 ει, 1ιϋειιοιι1ὶ 1ιοι·ιιιε1ιιγ, ι1εειν1εο161νε1 π). Πιιιιειιι ει, 
1:15ειιοιι11 1ιοι·ιιιιιιιν ιιιιιοει 1αιηινιιιο1νε ο" ο11ν ειιι1ιει· 111181, 
Επι: 1οιιιιε1ι1ενει: Μνι1έιιιοε τειιι16ιεό81 ειειι1ιά1νο1ω11ο ιππι 

, . ι1ε1ιιι6ιινο1ιε1 1οιιιι1 ει,1ϋι·νόιινε1ι νιέει·ε1ιει11εΞιεει 1ιϋτιι1; 1ιϋε 
1εΚει1ιι1ι·ειιι1εειειι ει' ιιιεΒγι-ι, Θε 1εϋεεόΒ, 1ΒαεΒιιισινε1; Μ 
ἰἰ€νεΙιιἰ ιιιει,εο1ιν1εε1οιόι·ο, 1ιι16ειι1 ιιιιιιι1ιέι11νιι1 ,ε ιιιοείειιν11ιι1 
1ιι1ι:5ι11αι1. _ 

Εε μη, σε1ιο1 ο11γ 1νϋεόριιοιιι ιιε·ιιι 1ιΞιεε11:, 1ιο11ιε 1ἔειε 
8810 1ιιι16εέι€, ει1Βέιτει1 ε;;γεειι1ιιόιιε1ι. , 

Μι ιιι0ι10ιι ιδι·ιώιι11: ιε1ιέιτ, Μ" ει' 1έιι·ειιει1ε ιιι€8 18 
ιιιιιΜιιειιι εΒνειι1ϋ ω” εεει·1ιι1 18εεεειιτειι11ιΘ Μι1ώρ ι1εοι·11 
ιει11ιατιιει1ι ειι€ε11ε1ιιιε886€το ει, ιιιοΒγ651ι 118 ειεο1σ ι18ειν1εο161, 
ει, 1τϋεεόε;ε1: θα εεε1:, 1ιἱνιι1ει1οεει1ἔ 

1Ή-Λιι€11ει, ειιιιιιεει11ιειιι ει, ιϋι·νόιιν1ιοεύ 1ιειιιι1οιιι 161ι1ιιάι·· 
ενιι1ει·ιι 1ει·ιει1 Μ , ιιιιιι18ειιι ιιέι1ιιιι11./ Α, 1ϋι·νόιιγ1ιοεύ 1ιε1ινι1, 
Μ), εε61νέιιι, ιιιιι€έιιιιι1: πε ΕἔειεΒιιιὰειια1: 1ιε1ιο161ιε; ει, 115: 
νιΞιιν ειρι·13 ιιέεε1ο161ε1ιε οι·εεε1ιετ111ε; ο8νεεει·ι·ε ιιιεἔιειιάο1ἰ 
:ιι ε1νε1νε1 1ἔ8 ει11ωι1ιιιιιεάειι1ι' 111ύ11]δίζ ,ε 1” ει, ιιιέι80ι1 ι·ειιιΒιι 

ε 

') Μπεειο.ο1ιιισε1181ιειι ει, ιιιοΠσ1 1διιεΒιι161ιιιιι1ι €νι11ιτιιιι 11εε1111ι1ιοιι 
611 ιτην1εη;81ιι1 ιι' Νεεεό;.;1 1,ςιιε;ιιώ1ι, ΜΜΜ., 11ο ιιιο.111 €ον61ι1ι 

_ Μ88181]ιι1ν, 1ιοΒγ 111€ πε 111ν ν1εε·,;:31σ.ι11ιει 1ι1ι·ό1 1ιειι6ειδιέ, ποιο με 
τ11€ 18·ειεεσιώ 1ιιι1όειέι€ €νιιιιέιι1 εινε11ιοειιιι1ι. 

Ό Ρ61ι18ιι1 : σε 181ιο1ιικι·ιι. 11,ι.ςνο16 1ν6εινό;1 1ι1ε1οιιε1ιεοΚ 1ιιι·1οιιισι1ι 
όνειι1ν6ιι11ε1ειι16ει1ειιιι1 σε 1ε1‹ο1ιι' έι11ιιρο116ι·61 ιι' 1τϋε16ι·ειιωέ 11 
101ι.ιιο!διιιιΚ. Ζά.εάιιι 1827-ι111ιι ω". 1041111 $11Νόιι”; #01 3.ρ.183 

ν 8 " τ 
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ιεειϋΙοιεΙιετ ε πω: ι€ειι€ιιι6ιι Μ” επιιιιιι πωπω Θε ειι 
Βοι·ίι ιιιε81ιιιιέιτοιοιτ ΒϋιοΙοεεόΒοΒΙιεΙ νεειι Ιιϋι·ϋΙ. 

ΒΜιϋΙ ειι ΙώνειΙζειιΙα, Μ" Με ιιιιιιιιεπι ιιιεΞεοιιι·ειιιΒιι 
1εειιιΙειεΙ: Έ ιιιιιιιΙειι 1ιινειαιΙ!ιοΙιεΙ: ιιιιι€οΙιειτ ει, τϋι·νιέιιγΙιει 
τιιι·ιιέιΙι: ει' ιιιι·εειεόι€ «η;γειιΙϋ ιιιΜοιι πω" ιιιιιιι1ειι :άπει 
Ιιειι; Ιιαιιειιι ιιιι€8 και” "πι ιιισιιιιιι!ι, ιιιιΙαέρ Βιοι·ΗΙι:ιιιιἰ α' 
ιιι€ιεοάι·αιι€ιι 1εειιιΙειοΙιει 'ο ιιι0Ιδ τιειινιεε16ιτ τϋινόιιγ ιι·εΞιιιιι 
ειι€ειιοΙιιιεεεύει·ε 2 

ΔιειΙ_ϋιΙιειιι εΙ Μια ιιιοιιιΙαιιι,Ιιοι,ςγ π' τέιτειειεέι€ιιακ οεειΙ‹ 
Μι ιιιι'πι Μ! ΙιειωιΙιιιέιΙιειιι ει' τιθεται, Ιισιιέγ ει' ιιε2ΜεοΙϋΚει 
1ϋτν6ιιγ ιι·ιιιιιι ειι€οιιοΙιιιοειι€Βτο ΙπϋιεΙοιΙιεεεο. 
_ Και" ι. ι. ε;;γι·ο ι:ιιΙιέιιια ιισιιιισκ :που ΙιαιειΙιιιειΕ, ιιιι 
ιιιὲΙ Με" ει' 16ΙιιιιεΙιει ιεω26εε ειει·ιιιτ ΚοιιιιιιιιγοιΙιειεεει, 'ει 
οιιΒοαοιΙοιιεόέ εεε16Ιιειι ΜνειιιιΙιιΚΙιύΙ ΜιεΙιε88ο. 

πι” ιιοιΙι8 σε ιτάΙϋεωΙιεΕι·ο Μπα, Μ" α' Μ5ωΙοε· 
ε68ϋΜιοιι ε! ιιειιι _ϋιτύΙει·ει ιϋι·νόιιγοε !ιιιιιιετύεο!ιοι: Οπω 
ιιιιιιιΙτ. 4 

Β' κει ιιιστΙ ΜΜΜ Μπι ιιιιιιιΠε ειιιΜτΙοιι ΙεΙιοι ΜΜΜ 
1ειιιι εεγἰΙιετ, πι" α' ιιιέιειΙωτ. 
- Α, ιἱειινἱεεΙϋτ Ιιοι·ιιιέιιιγ26 ΜΒ ισιιθω εεγε2ετειιιιιιιΙα, 

]020ι: πωπω: εΙιιιοιιΙΙιεισέιι·ει ω, Ιιει ει, ι·εΞειέτο Μαι1οιι :ειι 
ιωιωθιωι ιιοιιι ΜΜΜ; ιιΒγ ειιιιιιέιι εΙϋΙ6ιιιε1686ι·ο, ΙιειΙιο€γ 
ιιιιιιι1ειι ΚϋτεΙεεεόΒειτ Ιιιι2€6ειιι ιθιιωιιι. Με ιιιέιι· ει, ΜΜΜ 
ιοιιτἱειτνἱεεΙϋτ εειιι ειιιιοπι1ιιιιι, εειιι ι·ειιι€ι:1Ιιειιι ωσιερωωι 
ιιειιι ΙεΙιειιιε. Α' νέι.Ιειε:ιέιει 1ιινιιιιι1οιιιιιιΚ τει·ιιι€ειετϋΜιωι 

ΜιειιΚ, Μ” ει, ιιιεεΙιιπιιέιε' νέ:,<;ειιιέι€ εΙνεΙιετειΙειιεΚ Ιο 
ΒγειιοΚ. Α' νειΙαειιοιτ ΗειτνιεοΙ6 εοιιΙιι ιιιεϊει6Ι εειιιιιιιτ παπι 
νέιτιιετ, να” ΜΙΙιετ, οειιρέιιι :ι° νέιΙειειι6Μ6Ι. ΜΜΒιι τεΙιέιτ 
ιιιιιιιὶειι Με ΙιἱνειιειΙο!ι νέιΙειειιάεΙιύΙ ει·ειιιιεΙε, α, τιειτνιεεΙϋΙ: 
καιω Με” Ιιιοι·ειι·οιιια ιιειιι ΙόιειΙιεΕιΚ; ΜΜΜ αιωιιο8γ 
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ειειιιόΙγΙ›επ ει' ρει·ειιιοεο!έιε' Μαι 'ε οηεειΙοιΙοπε6έ Μι!ια16ε 
ιπε81οι·Ιέιε!ιπειΚ]οεάΦ. οΒγοεΙΩειιΙ, σε οι ημιι€α16 ΜαιΙουι 
ιικιΙ ει' ]ιιωΙωπι6 Θε Ιοϋπτε16 ΜιωΙωιιτ ϋωιεΙαιροεοΙιι€ πω» 
ΙεΙιεί. · ' 

Απ" Μ οΙ!γ ιι6ρεΚ, ιιιοΙΙγεΙκ α, νέιΙειειι1εδ.ετ ΜΜΜ· 
ιπέιιιγιιΙδ ειΙάτεπιΙεΙΦ @Μπι ΒενἱειἱΚ, Ιαἐιιγ1εΙοιιοΚ εοΙ:ειοι· 
Μι·Μ ΙιϋιιτειόεοΚοτ ΙιεειιιέιΙιιἱ ἱ€αιεει1ε1Μ εει!πϋι€Η. 

Ε: οΗγ ‹ΙοΙοξ;, "Μ εΙεϋ Ι›ἱΙΙειιει1ι·ει πεπι ἱἔεπ νειιιιἱ 
6ειι·ο. Α, Κοτιπ:Μηα6Κ Μαϊ ου8εάιιι€πγηεΙε πάω: ει, Μνε 
ωΙοΙε° νέιΙειοπέιε :Μέι Ι›οοεἐι€ὰεὰτ, ιιιἐιεοάἰΚππΚ α, νέιΙειειτο1τ 
ιϋε2ΜεεΙϋΚ' Μτ6ἱ πεεωι Μό. νεα-5εύ1. Ε' κει ωιιωσι ε” 
Ιτεϊιπ τεττο;;πεΙε; Θε ιιιἱνεΙ ιιειΒγοΙ›Ι› Βοιι0]ιικ πω ιιιεἔωιιιιΙ 
α: ΜΜΕ, ιιιἰιιωειιι ει, ιιιεὶεοὰἱΚατ, ιιιοΒειιΒειΙἱΚ ει' Μπαϊ 
ΒεΙ_ϋτ νἐιΙειε2τιιἰ, Με 68 ει' »ποιοι Γά·8ΒετΙεπποκ Μι€γ]:ΞιΙτ. Ρο 
κΗΒ ε' Ικα ι·επεΙειαΜΙγοΚ' εεγἱΙτε ει: οεγεαϋΙἰ οΙΙεπει3Ιγ ει” 
πιέιεΗττει Μπα Μ! ν5ἔγἐι:ιιιηΙ‹: :η οΙΙγ νέι1ειεποΙτ Μειω 
εέιζς, ιποΙΙγ ει, Μι·0ϊ Ιια16εέιεπεικ αΙΑνοινε Μπα, εΙϋΜι-ιιμ3Μ 
ΚΞΙ›ιἈνἱΙ: ΜΜΜ εΙΙειι6ι·εύΒ έιΙύΙ, νειΒγ Ι›ε‹Ιἱἔ ιιιοΒΙ›ιιΒἰΙ:. Α' 
Κϋιμοπι1ἱ Ιιατύοιάε Θε νε1Ιειεποιτ ἰ8αιΒατι$ἱ τοεΗὶ!εΙεΚ πω, 
σειιρεέιιι ει ἱ1ΘΙϋειΘΚεΚ ειοΙ88.ΙΙιαωεκ ΚϋιΙ›οιιῇὰι·6ϊιΙ ; Μ Μπιγ 
ε2ει·11ΙιεϋΚ ει' νέιΜιειτοττ τϊειΜεοΙΜ ΒΙΙἔθΙιθΪΙΙΙθ88ὑἔΓΘ, ει” 
νὲιΙειεπ6ἰ ]ο8' ιπιοἔεεἐι·Ιὸω πόΙΚϋΙ. Π 

Αιέι·τ ε' ροΙἱϋοειἱ νὶΙἐιΒΜι·ι ειἱὶΚεσἐἔ , Μο;" ει' ΜΜΕ Μι 
ωΙοιιι, ΚἰτετῇειΙὲειο ιπσ€ί'εΙεΙ5επ ει, ν6.Ιειει€6 ΜαιΙοιπ' Ικἱτετῇε 
ιΙὸεὲπο!‹. Πα ε' ΜΗ σΜο8 εε;γϋ11 Μπι Μι· , ει' επανω νόμο 
ππετοΙιἱὰι·ει, να” ειοΙΒειεέι€ι·ει @Μπιλ 

ΒΙεπϋΙ £οΒνε ει ιεηιεισιτει12ειτοιτ, Μ" ει' Ι›ἱι·6ἱ Μπι 
ω· ηιτιιιέειεπε ὶἔεπ ι·οοειιΠ ι«εωσ εΙ ει: ειιιΙ›ει·οΙ‹α :ιι 
58:ιι€α16 Μ1ειΙοιιι ΒγειΒοι·Ιάεέιτε. 

Α: ιιπιετΕΜΜε, ιιρἐιὶΙαι5Ι οι επεοΙοκ16ΙνεπέΚ απ· 
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ιιι6]6τ ε" ιιιιιιιοιιιοΚ, ιιιεΙ!γ ει ειιι·ύρειι επιι·ειτοιι διαιΙιιιιΙε 
ιοιιιι€ι·ιοΚ ΜΜΜ ε8ιγΙιει εειιι Ιιει8οιιΙιτ; Θε ει ει, ΙιέΚειιιι·ύεά;;. 

Α? Μ:Κοιιιι·ύ Ι(ϋιιέρετι παπι ει, νἱ!έιἔἱ ειιιΙιει· 4έε Μπή 
εοΙδ, αι ι€ειι€αιό Θε Μπι Κϋιϋιτ. Α' ΙιεΗπειιιτύ ότιεΙιιιοει 
Ρ0ΪΒ°άΙ', @ο ιιοιιι ειιικεσ5;;!πόιι ΜΜΜ ει” ιδτνέιιγοΚ' ιειιι€ι·ο 
Μ-Ηιειι. Απ-5π ιιοιιι κι Μπι1ι!τ ω θέσει”, ιιιιιιτ ΓοΙνιΒγ:5ιιιιι ει, 
και-Μαρ ι·ειιιΙιιι·86ει·ο; Μ), ΜΙ”, ιιιἱ 16ιιιιι6ιιιιι Θε:: 'ε 
ΙιοοιιἰὶΙετοε8ὲΒει, ιιιιιιτεειιι ιιιτΙοιιιιΞιιιγι Μπιτ Α' ΙιὲΚεΙιἱι·ύ 
ει: ι8ει:Βιιτειώιπ, ιιιιιΙϋιι Ιιειιιιε Μαι πω, ι·ειιιΙιιεΙτ 68 
ιιγι!νειιιοεεει€ιιεικ Ιιϊιοιιγοει ιΖωιει Μπα ιιιιι€έινειΙ , πω”, Η 
Μ ει,ιειιι·ιιοΚεάΒτιι Μεινε ι€ειι ειΙΚιιΙιιιιιτΙειιι εειιώιι6 Μιιιι; 
Με ιιιιι€έιτ ιιειιι ειΙαοεοιιγιψι ταΙ›ε2οΙ8ᾶῇιΞινἐι 1ϋτι65ιιγεει ναι: 
Ιιιιι€ιιΙιιιιΞιιιαΙι, ιιιεΙΙγ ει” ιι82ινιεεΙϋΙιει Κενόει86 Μ3ιιοεοΜιό 
“επι ει' Κοτιιιέιιιγιέιει·ει. 

Αι ειιιει·ιΙαιιειΙτ ιιιειἔοΚΘνιι ιειτό!τ ει, !ισ-ΞΙτειιιι·(ιι ἱιιιὲΖειεΕ, 
Μνώνόιι ι·ι3Ιιι ιιιιιιιΙοιι ειιιιετοοι·ειτα ΙιέΙγεεει, ιιιεΙιγ 82Ε ει: 
αιιγιιΙιοιιΜιι ιιιο€ΚϋΙϋιιιιϋ2ιειΕο. 

Α' ιιι:ιεεεισιιιιεοιτει Ιιοι·ιιι:5ιιιγ26 Ι) ιιιιιιι1ειι ιιιε€γὸΙιειι 
Μιοιιγοε επιιιιιι Ιπ3ΙιεΜι·άΚιιτ :πινει Μ, Με ιιἱναιιιΙιιιιω 
Μι ιτ-3ιιι€ ΚϋωΙοεοΚ νΕεεΙιιι Σ). 

Τονέι!ι!ιά ε, ΙιώκεΙιιτέιΚιιύΙ ΙιϋεΙεΙ Ιιέιι·ιιιιιτ, ΜΚ ΙαέιιιιΙε 
ιιιιιιιιειι ιιιοΒγόΙιειι επ ιι” ιιενε:οτι ισ 16ι·νέιιγει€Κει ίθυιΜ 
όσα .ιιωιάσπ.ι.) 

Α, Ιιόκειιιι·εΞικ εἔγειιικόιιτ Μπι; νεειιιε!ι ει, Με πρι" 

') ΜΑΜ ιιιοἔ Γοἔῇιι!‹ πιω ΜΜΜ οιιιιιοι· ει' ιιοι·ιιιιιιιγ26; ιιισε6 οειιΙι 
“Μια ΜΗ ιιιοιιιιαιιιιιιι, ιιο;;γ ει' Ιιοι·ιιι6ιιγιό Μριιιεε!ι πιιιιιιιιιι 
ιιιιιιιιεΙιιιιι ει' νό;ι·ειιιιμ6 Μι€ειΙιιιΜ. 

") Ι.6ειι 1ιΊειειειιοιιιιιιεΜ' ει!Κοιιιιιιιιγύι, Π. Ε!. Ι·. 528'(. θ. "Νη Π!. 
Η. δ. οιἱΚ. . 
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ιππΜιπ. Μπ)ι1 ΒϋτεΙεεε6885Κ π. νωπει€οιπ ι)ει€νΜεΙϋ)σκεΙ 
εΒγεεϋΙνε νύ€ειπἱ Ι›ἱιοπγοε ἱἔπι€πΩι$ἱ ίο;ΙπΙπΙοεαπ€πΚπτ 1); 
ιπ:η01ϋι·ν6πγει€Ικε$ ΜποιπεΚ, πιεΙΙγ εΙϋπ ει' ιᾶπιτνἱοοΙϋΚ 
«πω ρεπεΙ τέιιπαπ)έιΙτ πιεε :Ρ πεππ επε·επέΙιπειΚει1ϋ· πο) 
εά1°Ε, ν:=€γ ει, ρο!εέιτ παππειτ “επι π' 1ἰειῖνἰεεΙϋΚ, πἰΙιὲιἔεΞιεπἱ 
εΙΙεπ. Ηππειιι π' Π) τϋτνόπγειώΒ πι, πο! ει, Ι›ὲΙτοΙ›ἱι·€ιΚ Ιε8 
Ιοπτοπ)› ἱἔπι€πτέ›ἱ ιπιιτεΙ!σετ εγειΚοτοΙ)ππ. 

Α' Π) τϋι·νθπγοιόΚΙΚ6τειετ Η ϋεειε 6νεπΚόπτ ει” πιειςγε' 
ίϋπεΙγόπ. 'ΕπποΙ: ΜΜεΙεεεόΒε ΜππωιοπιιποκτεΙιεπ επεεάο1 
ιιιεεεό8)»επ "ΜΜΕ παἔγ τεΞειι6Ε 2) ει' Μι Ιἱει1νὶεεΙϋΚπεΚ δ). 

Μ! ιπο<,; πω πιοπ)›απ _)εΒγειπΙ, πω” ΜπαπποΙιπιετω 
πω π' ί6ιϋι·νώπγειεέΚ, τπΜι)ιΙοιικόρ 8ι0Ινέιπ, εἔγειετεπιὶπιΙ 
ηςπιεπιύ ιεειἱὶΙετ ,ε ποΙΜοπἱ )›ἱι·6εὲιε πι. 

?πι-ι 

^) Μ ο" π6Μπ 6ϋπ)ιο!ι πω: ἈΙοἔ6ι·Ι‹ειἰΚ νε)Διπο)!γ Μ)ιε6€πε ε” 
ὶάεΒεπ , οΙΙγ τσιπΩοπιίιπγ·πύ! , ιπωΙΙ))Βειι ι·π,ςπά6 ιιγπτο.Ιγο. ρπει):ήτ. 
Α: ειπϋοι· πεωμέΒ)›ο «ΜΒ. ΜΗ ποιωππο,- ει' 8ο!επ1-κπεποΚΚε! 
εἔγε!ύτΙνο ιπε·έρει·πιιοεο!Ιιπωι π' 8ΙιετὶΓιιεΒ, πο” πι οιππει·) πιπε 
!ιονά νἱ£εεεε 'ει τε·ίι τϊέμ9.ικιεεοπ. 1797-ΜΜ _)πιπ 22-ΜΜ 16". 
νοΙ- Ι. π. 540. 

ΑιπΙ_)8παπ π' ποιιω›πω‹ π: ἰἔπι€σι£ὰεἰ ΗΜ' :ΜΜΜ ίοπἱοεπω› 
τε£ιεἱποπ ΜΗ!) νοειππΚ 'επιοΕκππΚ πέπιἱ ΜΙΜτΜ _)οΙΙεκποι επΙππΚ. 

· Η Να” τέ.ειέσ ιποπι)οιπ; ιιιοτ€ Μιοπγοε ἰἔπιἔπΙἔιεἱ νό$ΙιεΕ πωπ 
«|οπΙιέρ π,τεπποε1ϋτν6ιιγειέΚοΕ οΙ6)›ε πιτιοιιιΜτ. Ρ- ο. πιΜϋπ 
νεΙει;ποΙΙγ Κϋιε6ις πω: ΑΜιι·)π ἰεΚοΙΑἱ' πιάιπέιτει ει, 8ιϋπεό;;Θε Οδ 
ΜΙαπ ιππεειετειπἱ., πι" Μπιενειιιἰ πι ΙπποΙΜ ϋἱιτοεεἐιἔο£: ει6ι·€ 
ἱ€επ €ε$οιπεε ρ€πιπἱτεἑιἔτπ ΜΗτοΗΕ. Ε' Βἱτεἀἔο£ πι π” ιιενειο:8 
ΜΗΜ6ει6Κ , πω, π' (;'οπιπιυπ Ρία:: €6ι·νέπγειέΚ ειο!αει πἰοπἐιΙπἰ. 
Παπά πι1827-ι!ΗΠ ιπιιι·ι. Ι0-ιΠΜ τϋτνὲπγ£, ω. 3, π; Η!). Πέππ 
οεσΚ: πιἱΚοι· νΜπ.ιπεΙΙγ Μ5ιπέ8 εΙππαΪπει!_)8. Βόειετοιπἱ π, πω) 
ό!ε!ιπε!. Ι822-ιΗΜ Μπ- 21-ΜΜ “πω”, ΜΒ 2, μ. Μ!). 

') Α' Ι›6!ιεΙιἱι·6Ι‹ πιειπό!γοε πει€6εύριππ:Μ Επεσε. τοΞει€ νεπιποΙτ ει' 
πϋιεΘέμε!ι' 68 ιποἔγΗι' κοι·ιπππγι6.εάπππ. .4κω)πωπ ει' πϋιε6Β·ἱ «πω, 
ΙεἔΤοιι1οεπΙ6ρ6εοἱοεπΚ επγΞΜΙι' Ιιοιιέι_)!ιτπΙιάνπΙ τϋτωπποΕπεκ ιπεἔ. 

κ 

ιζ 

ο 



ΙΣΠ 

ΜωμάοπιιΚ, πο” ει' ΙΙΙ(·5€]ύΠθΚ οεειΙτ ἰἔαιἔει£6εέι8ἱ Μ· 
ΙεπΞειε πω. Α, ί6τϋι·νώπγειόκ ιιιειεέι16Ι ΜΜΜ ειπα, εεεΜ!γ 
επιπέι ότι1εΒοΚετ, ιιιεΙΙγεΙε ιϋΜ› 1κϋιεύεεΚω, να” ει, ιιιο€γέ 
ιιιΜι1ε·π Κϋιεὲἔεἱ€ ε8γϊι·έιππ πωιεκ , °ε ιιιοΙΙγε!τετ ΧϋνοΕΚι-:26 
Μ* θ"εκσωω ἰε ΙεϋΙϋπϋεεπ ΜΜΜ ποιο Μακ 1). 

ΜἰΙεοι· Μπιτ ει, ιιιεεγότϋΙ πι: 826, ει, ίϋ1ϋι·νέπγειέΙδ 
κϋ£εΙοεεεΞΒεἱ οειιράπ ἱἔιι2ἔπτέιε!›εΙἱεΙκ Μτετπι-:Κ, Θε Ιω μεικ 
ι·ειιι Ιιέιιι€ιεω06]άΙοει Μι·ύΞ ίοι·ωάΙσπ νἱει Με, οι ι:8ει!ι “Θα 

πω, ΜΗ πιιηέιτ ει, ιέιι·8γ ΜϋΙ ΙεΙιήΠεΒοεΔΙε:Π), 68 επ 
Ιἔειιἔεικοτ£ειΚιιεικ ΜεΙοεπέιετ πγιι_Μοπ. 11ο ιτιἱάϋπ ει' Κϋιεό8ἱ 
ΙΒΜ€ειιὲιε€ ειΠ!κ86€ ἔγεἐιιιιοΙΙτπἱ, ΜΜΜ· ιιιει]ιΙ πιΜΜΒ π” 
ιιιἱὶΙεϋὰἱΙε »πω Μτ0ἱ τεε1ὶὶΙετ, 'ε εαπ πιέιιιοΙΙγ ι·ΗΜι οεοτεΙ: 
Μη ιϊΒγ, ιιιἰιπ ἱ8ειι€ατὐε8ἔἱ τεΜϋΙοΕ. 

ΙΜ ΙΙΒΙ1θΖΒόΒ Μ, επι€εάοΙππε88όετε ΜτΙ ει' ΜΜΜ' Μει 
Ιέιιιοε τϋτνόιιγοἱ Μπιτ , ιιιει8:5ιτ ει' ΒϋιεόΒεκ, πιἰιιτ ιιιειῇιὶιιειιι 
ΓὶὶΒΒοΩΙειι Ιιειτύεέι€οτ. _ 

ΜΜΜ, ιιιἰΙα-Ξβ α' Ι:ϋιεόεεΙα (8Ι'ί0ΖΗΜΚ 6νεπΚέιι€ Μιο 
πγοε ειέιιιιιι 1ἱειενἱεοΙϋΚε£ Κἱιιονειιιἰ, ΜΚ Η ϋΙιιϋΙι ω” Μακ 

ει: ΜΜΜ ίεΙοειειέιΙτ. Πει ναΙειιιεΙΙγ Βϋ2εό;; ει: ΜύΒιετύε' 
Ι:ϋίεΙοε868ε πω! π” Ματ ΙεἰΙοίιῇιιἱ, Ιιο€γ »επι Μενα κε ϋΙ 
πϋΙεϋκο0, ειι οΙΙγειιιτ ει, Ιϋτϋπόπγε2ΘΚ τοιειιιεε ιιόιιιΙ›ἱτεἐιἔτει 
πω 6). Α' Ι›Ει·εέιἔ ΜοηΙ:ύπτ ν6τε1ἱΙ‹ πιο8 ιιιίιιιΙεπ 1εικοεοπ. 

') Διοιι ΜιτςγειΚ, ιιιοΙ1γοΚ ει' τιιε;γ62 ὶΙΙοϋΙι, 'ει ωεΙΙγοΚΧεΙ σ' Μ 
τϋτνιΞιιγειωι ἰοΒΙιιΙΒοιὶΚ, ἰπιοιοΙ‹ ΜιοΕπε!ι : Ι) 1°ο<,:ςΙιίι:.ει1ε' θε ΜΜ 
ε:.6Ια:Ιι' ΓεΙὲΙΙἰΕΑεση Σ) ει' επε;;γά Κ6!τε6,Β,·νε$6ε” €ετνε (εων:ιιια 
επ ει) Μπα) €ϋι·νύπγΙιο26ε6Βα); δ) οι ὶἔγ ωο;;ειενειιο€€ Ι:ΜισεΞι!ι' 
ίεΙοει€688.; 4) Μιοιιγοε εωιΒιιάόΚΙενοΙεΚ' Κἱειο!€ὰΙΕπ€έιεει; 5) ει' 
ιιιοεγεἱ Μαϊ ιιιο€Ιια$έιτοιέιεει 'ε ΤεπιπτατΩέιω. 

Ό Ϊ" ΜΜΜ νο.!ειωεΙ!γ ίι1τόΙ Μπι 826 , ει' ίότότνέπγει6Ιι Μ3ι·Με ε! 
παω πΜπάωι πο!ιέ:56εό!. α' νό;το!ια]Κέιεπο.!ι ειι σεΚϋΜεπό!ι' εο 
εο‹ΙοΙιιι6νεΙ. _ 

«ή ειπα ειι Ι786-ΜΜ πι”. 2ο-αιω ιεπω ω. ι, μ. 2Ι7. 
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Α° ιιιεἔγε, ἱειιὰιιγει Μπιτ Η$τνόιινε2ὲΚἱ τἱει!νἰεε!ϋ, °νό8·ι·ο 
Ιιιι_Μει ει: πωωιω. @ν επ ΒενεείάΙ$-8τετιιεοΚΒπιι α, ιδι·νεπν 
Ιιπτ6εάἔ ιιιἱιπεΒν ι3€γεΙαεπ!: ιιιιιΒΜ €οιιιΙοεειπ ε!ι·ε]1ιπει, εεε 
ιιιεΙ‹ οΙ6Ι. Αι ΪἔᾶΖΒᾶ“Ι ρω·ωιοε Ια ιιιαῇεΙ ιιιἱιιιΙἰΒ Ι›ἱι·ύἰ ρειι·απεε, 
ΙερΙε!Ιω !›ιιι·ΙνοιἰΙτ, ,ε ει έιΙωιΙ σεων ΙιειταΙιιιαεὶ›Ι›:Ξι ΜΠΕ, ΜΜ 
Βιο8ν οΜποτ ΜΜΕ, εεειΙ:πειιι ε!!ειιΜ!Μ1Ιωι ι-ει·6 και ιιιεΙΙοπε, 
ιιιοΙΙνετ οι ειιιΙιει·εΙτ α' ιϋκνεπνεε ίοι·ιΜιπειΚ ΜΪΠΪ ει6ΙαιιΙ:. 

82 Βενέπντ Μνωιε Ιώιιιινϋ ,ε ΜΙΜπἱ εοιιι πεΙιόι. Μἱ 
ει, Ι:ϋιεόΒειι Ι:ϋνετε!τεΜ, επι έιτειΠ,έι!πεπ νΕΙ:5ιΒ·οε Θε Μειώνο 
ιο11; ΜΙ ε: εενε2ει·ϋ ,ε ΗΘΗ! νπΙωιιἱ ΒοπνοΜΙκ τέιτενΙι0!, 
ΙΜοιινοε ε·ΙνΜΗ εε ιιειιι ειρι·6εέι€οΚ' αΙΙωιΙιιια2εΞιεἐιΙ›ύΙ η Πει 
πεπι ει, ΠθΙΙόΖ8θἔ ειΚΙποτ ΜΙ εΙϋ, ΜΜΜ :πιω ν” Μι·ι16ε, 
Μπιτ ΚοΙΙῇεπ επιδοιΙεΙιιιεεεεΒτε 1ιει;ταιιΕ ΙΙθΙΙΙ ΜΜΜ ει, Μπό 
€ετ, Μιιοπι ει, Ιπϋεεεεἱ 1ἱειτνἰεεΙϋΙτοτ. ε 

ΜϋιιιΙωι πωνιεκ :Με ΜΙ'ί02ύ ωιι, πω ε” Με πενι 
νἱεεΙϋ εΙΙ:ϋνετΙιετ, νόμο ε, ΙιεΞιι·οιιι ωΙοΒοι·ἱέιΚ, εΒνἱΚΘΙ›ε 
πω: 

να” Με εε Ι›ιι28αΙοω πεΙΜΙΙ ωΙ_ϋεεΙΙΙ, ΜΗ "Μή ει, 
τϋτνύπν ρω·αποεοΙ; Δ 

να” ποιο τεΙῇεεΙιἱ, "κι ΜΗ ει' τϋι·νόην ροτειιιοεοΙ; 
να” νόμο οΙΙνετ Ιιϋνε£ εΙ, Μι ιιοΜ ει, 1ϋτνόην πιεε1ΗΕ. 

'ή Υπ ε' Ιιϋιε6Β' ειι€εάε!ωοεε6ε·το 1ιιι_Μεάιιεκ ο” ιιιεΙ16Ιιεε ιιι66_μι: 
ει' Χϋιε6€εΚ ΚΜεΙεπιπποε ε, €6ι·νειιν ειναι, ίιψιΜΜ ]ό Κει·Βεπ 
Μι·Εειιιί. Με. πι ε' νόμο Μνέιιπιι€6 ειιιιιιιιεΙιεΕ πιοἔειενειιιὶ εΙωϊι 
Ι8.ειήέιΙκ :,ΜεΙνοτ :που Κϋιε6ἔἱ €ἰει£νἰεοΙϋποΙτ , ΜΗ: ει: ίιωι!ι Μενα 
νε.πιππΚ, Μ.ΙιιΙππάΜπ Μ! ΙιΞν·ιπεΙ6τώΙ ΕοΒ·νε., Βεειει!ιιΙ ει' ε:ϋΚεόμε 
ρ6ιπ.Ι. ΒΙἰιι€εἱπ 6 £ιιν!οιὶΙι ΜΜΜ ω. ε;γοε ρο!·,;ότοΜπέιΙ αι ναών' 
Με" 6ΙΙερο0]Μπ, ,ε “σε ό! ει, Μακ ει' Ι“6$ϋι·νόιηε26ΚπόΙ Βενε 
6οΙΜΜέι!ι: Βϊιοιινοεαπ «ΗΜ Μ; ει' ΜπειέΒ· εΙΙοκι που τοιιὰΜνἰἰΙἰ 
_Μ;ΒιιΙ, ιπεΙΙνο£ ΜΗ ει' 0ϋι·νόπιν εάοΜ. Ϊ" πιΜἄιι ε' $686ι·νεπν 
“εκ ει, Πειιν1εε16$ ἰοιινοἔε€ἱ, ΜιηειετΜἰ ει, εϋιε6δοτ «Μεσοι 
τιιοεεύει·ε. Μπα! ει Ι787-ἀἰΜ τοπ!. 5-:ΗΜ Ν$ι·ν.; απ; Ι, μ. 305. 



Εᾶἰ 

Α' 16ι·νοΞιιγειόκ οοειι€ ει' Με ΜύΜιἰ εεοιΙιειι ιιϋιΙιειιιε 
ιιοΙο ει” ιιο:ΜσεΙϋ, ιιια8εινιεεΙε161ιο. Μει·ι α, ΜΜΜ ιοΒΙειΙμ 
ιοε!ιοικιΒιιιικ ειιι1εεόε, Μ” ιειι!εδειε ,ε Ιιε·οειι Μέι πωσ 
ΙοιιιιοΙο;,; ειοΙΒέιιιοιι ·ειΙειιιιιΙ. 

ίεγ, !ια ει' 8εΙοοι-ιιιειιεκ οΙιιιιιΙσεωέι!ι Κϋιεό;.ςι κέι 
Ι88ιιέιέ αΙΒιιΙιιιέινειΙ ει, ιϋτνειιγιέι! ι·ειιτἰεΙτ ίοι·ιιιειΙιιειεοκειι 
ιιιο81ειι·ιειιιι: ρὁιιι!ιἱι·εὰ8ι·α ιιεΗτεΙΙιειιιεΚ ὰ). 

Με !ια ει, Μ: τιειινιεο!ϋ ό” ιιεΞΙΙιιιΙ μ" οΙΚϋιεΙοοεόΒό 
Μπι; Μι ω: (Η ιιιιι€ειΙ0ιιι ιισέΙΙιιιΙ ειι€ε0οΙιιιεεΚειΙΠΒ ει' ΗΜ· 
νύιιγ, τειιι1εΙειειιιεΙε: ΜΜΜ· εΒόειειι !ιιιιοεΠνε ΥἔΙΙΙ ει' Μι·6ι 
Πιιι€68ει€' ιιιυἔΜιιιιειεΙειεει εΙΙοιι. 

Βιειι εεετε!0ιειι ει' ίϋ1ϋι·νεΞιιγειέΚ , ιιιει€ ι€ειμωι ω· 
]ᾶί8ᾶ88ἱν61Ι ίεΙι·ιιΙιέι:νιι και Κόκε Ει6ιιγειειικιιι Μ Μ5ω1οε· 
ειέΒειιιοκ ωΙῇε8 ιιιέι·ιέΚΙιειιι Ιιοτἱ$Ιιὲεὸτε. Α: "η νόιεΒίοι·ιιια 
ιεπεκιιεΙ: αειιρειπ ει, ΙιἱνειιειΙΙιι3Ι Ιετόιε16ε, ΜΙυΙιιιε νε!ιοιιι6 
οΙεῇὲ£: (Με ει, ίϋ1ϋπνόιιγειέΚ ιιειιι Ιόν6ιι Ιιίιιίε_ῆε ει” Ιεϋ2ΒόΒι 
ΙιἱνιιωιΙοΒιιεΚ , ει' ιΕ82Μεο16Ιιετ, Μια ιιιιιιι ιιιιι8:ι ιιενειοα 
Μ, Με εειιι ιε!ιοιΕ. 

Τον:11ιΒιέι, ει' πιει ειοΙΒΜειι.' 'Β ΙιΜιωιΙΙιεΙι Ιιιιι€ειΠιιιι” 
ΙιΕειιιγιέιιιιιΙε ΚιιιιιιήΙΙιατάειι νΘεοιι, ειιικειέι_; νοΙιιιι ίο1γι·:3ιειι 
ίεΙνι€γΜεικοι €γιικοιιιΙιιι ει: αΙεωι!ι ιιιιιινιεεΙϋ ΓεΙειτ. Με α' 
ίάιιϋι·νόιιγειώΚ εΞνειικόιιι οεειΙε Μ5ιειει· ιι! ϋεειε, Μϋ8γεΙθετ 
ιιειιι νὶει ,ε απ ει, ιιεΙ‹ἰ ιι6ρειικιειοΙτ νωκεε ωιωκ ΜΜΜ Μ!. 

Α, Ιιϋι1ἱεΖΜεεΙϋΗ ειειΙιειτΙ ΙεωΙιε1Θεω ΗΙο16 Ιι:ιαιΙιιιιι, 

ΙιϊποειιΙιειψι το” ειιοιιιιι€Ι ειιιιει, νι!έι€οιι Θε ιιιιιιιΙιέιε εφε· 
ὐθΙιιΙΘ85ἐἔΌ9ί, ιπιεΙΙγει ει' Βιιι·ύι·Μιιγειοι·ιωε ιιειιι ιιιιι·ειιιτ:εσΙΙιατ. 

ΜἱΡι·ειιιοιἰειοι·ε2έιἔ!ιειιι ει ιι16!ιΙιι Ιιιιιο8“ΘΚοτ ει: έμα 
ἔιιτἀιιὐεἰό &έα·αιωΒά&εω Ιιει·εεειιΚ; Αιιιει·ιΚά!ιαιι ει' υάία.ι: 
Ιιέώτω Κεϊ68ἱΚ Μ!. Π. 

Η Μιιεε:ιοΙιιισειω €ϋι·νιιιιγο , πο!. Σ, ιι. 45. 
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εεει·Ξιπ οι ΜωΙ:Μιι ιιιοιιιΙοιωΙ:Μ Με' ηό!ιέιιιγ επι 
νει!ι!ια Ιε!ιοψ ϋεειεΓο8ΙειΙιιῖ: € | 

Πει ύ]-Αιι€ΙΜΒειιι ε' Μ: ΠεικνΜεΙϋ ω?Ζω: Ι:ϋνι-:τ ω, 
ΙιἱναωιΜ 8μικοι·Ιειω ΜΜΜ: ει' τοπσΙοε τϋι·νέπγε26κεΚ από 
ΙΗΜ.ΜΚ ιιιἰικΙἱΒ· τω εΙ68161εΙ νό;;εΙτ. 

·Ηει Νώε ἰἔωἔα£ά8ὐε!ό 7Μά: επ: εικ1εοτ ε” οειιιμέιιι 
ὶ8π:ἔα1ι5ἱ 1ϋι·νόπγεπέΙσπεΚ ΚϋτεΙοεε68ε ιιιεΒΙ›ϋπ€εΙπἰ Μ; όΒ 
!ιση;γ!ια ει' “Μ” Γοιποε θε εϋ1η;ειϋε, ει' ι›εω ΜΒΜ Μ, ΜΗ 
ει' 1ἱει1νἱε@Ιἐ6πεΙ: ΜΜΜ νοΙπα νόἔοππἰε 1). 

ΙΜ νόμο ιι€γαπειιοπ ίἱειτνὶεεΙϋ εἔγἱΚὲΙ›ε εεἰΚ ΜΙΝΙ' 
ιιιε8ρει·εΙΙιετΙοιι νε':1ΙσοΚποΙε, πιεΙΙγεΙαοτ σε ειιιΙ›ει·ἰ ΪΒΞΙΖΩΕΪ€ 
ειωιι ωε8Πα$έιτο2πί, εειιι ιιιόπω!πο νεππἱ ιιε·ιιι Μάτ: ειΜεοτ 
όνοιικόπτ η”, οΙΙγ νέεεϋ Ι›ἱτὐἱει6Κ ε16ιωωω›ἱκ ιιιο€, ιιιεΙΙγ 
Μ Ιιετ6ΜΒέι16Ι ι·ϋ8τϋπι υιεΒΙοε2ιΙιει€]α; ΙιειωιΙιιιει, ιιιειὅΙ›Ιια 
υέιεε3.νειΙ ερ,γϋΙτ εΙουγιέειΙΙ:._ , 

ΕΡ ι·ωιάειει· Κε51868ΜνϋΙ πω” ΙιεειιιοΜωι! @Η εΒγϋα, 
Μ: ΜνἱτεΙὲΙ›επ οΙΙγ 8γειΚοι·Ιειιἱ=ιι‹-:Ιιὲιεὲἔι·ε εΙαιιΙ, πιοΙΙγετ 
8Ζω(ΒόΒ' ΜιιιιιτξιιιιιιιιΕ. 

ΜΘῇεΒγιεΙΙεπι ιιιεΞιι·, Μ” αι ἱ8828ᾶω Ι.ϋπνόπγειιέκ, 
ωεΙΙγε: ί61ϋι·νόπηε26Κπε1: Μπακ, ιιειιι Μ: .ποπ $ο88:Μ, 
Μ” ει' 1ιόιε6€ϊ ιΙωτνωι-:Ι6Κτε $εΙνη;γωΙιειεεοπ; ϋ, ε” 
1ϋι·νόιητεε ΚἱΙώε:6ε ειετἱπτ, σειιρέιπ Μακοι· ιιιϋΚϋιΙΙιεϋ1κ, Μ. 
Μεἔ σα” Ζάπωιάυα , να” ω, Με ΕοΙειόΙ1ωιι1Ιε.) 1ιιιιιιέιτ οι.ει 
ι·ωιιΙε2ετιιεΙα Ιεἔκόιιγεεεὶ›Ι› ροιιψι. 

ΑΖ ϊιῇ-ειιιἔΙὶειἱ ειιιιετἰΚειἱειΚ , ει” Ιϋ1ϋπνόυγει6Κ ΜΑΜ 2) 
Βειωιιἱ Πεπϋ @ΜΜΕ πισω τειιτΙεΙΙεΚ, ,ο ε1 ΙεΙιετ ΙαἐμιεΙιιἱ, 

ή ΜΜΜ: Με νει!ειωεΙ|γ Κϋιεόἔ νοπιειΙτο‹ΙΜ ϋΙπιΜιϋΜΦ πιονοιιιἰ Μ ., α' 
ί6$ϋτνόιηει6Κ πενειἰ Μ Μ.οΚει€, θα οι οΚΜ·πι!. ΜΙσιειΕοϋ Πεπ 
νἰεεΙὸΙι ειἱτιί8ιοιι ΜΜΙωαΒΜι! ναιιιιεΚ ίοΙτιιΜινα, πιἰιι£ ει' ται 
Λεεωι νύ!εκι€οΕ8:Μο Μπιτ! ε: ΜάιεΗ ίδι·ν6πηΕ Ι'78'7'-ᾶἱΜ ΜΜ- 20-ΓύΙ 

Ή κἰ,/ὅ£ϋτι>ἐπ|σ:ἐ?σ ΜΜΜ, ιποιισ1οω. Α' τοικΙοε ὶϋκνόιιγει6ΚεΚιι6ἱ 

Ι 
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ποΒγ οΙΙγππ€ πεποποπ π τεπποΙπωτοπ νοΙππ. Επι, πιοεμ5ι·νόπ 
Μπαμ ΜΒ, ιπἰπεΙεπ ιιιο;;γε' Γόπε!γώτε ε€γ νΜοΙ6 Πεπ 
νἰεεΙϋτ1ε8γεπεΚ, εππεΙσ ειπιπέιι·π ει, Ιι6ιεὸ€οΚΙ›επ πεπιιπἱ 
ἰΞΗνἱνϋΙπεΩ πειπ πι1ωΙενοΙππ: ιπΗώπ πιά "πει ε" Π” Πεπτ 
νΙποΙϋ ππι€πππΙτ ειι·ι·6!, ιπἱ π' ιπεἔγό!›επ ιἱὶι·1όπἰΙ‹, ΗΜ» ἱε 
πιει·οιετ ειετἐιπὶ, πιἰπωοπι ει, ί61ϋτνύπγειώΚ, ΙπωπΙ ιπειπέο!κ ? 
Πει ρε‹Ιἱε ποΜ πιἱπιΙεπ ιπεἔγΘΙ›επ ἱὶἔγνἱνϋπε£ ΜΜΜ νοΙπει: 
πω ΙτειεἱΙ›επ Κϋιροπποεπε1Κ νειΙπ π' Ιεεϊ6ΙεΙιπεε!ι ΜΜΕ 
πω, π. ἰ. ει, Ι›ἰι·:ἰεΙ‹οτΙὐ ἰἔειι8ει1ἐιετ. Β2επΜνΜ σ., 1ϋι·νόπγεΙσ, 
Ιοέιπγειϋ ει, ειοΙεπεοππαπ; $ἔ8 π: ππἔοΙ ΙϋτνθπγΙιοιπεὶ›ππ εειιι 
πι! επει ΜεοπΙύ πειπ Με2επ. 

Απ ππωκωπκ ωιππ πιοΒοαιΙο11:5ι!: ει' τεΙϋὶἔγεΙὸεἱ Θε 
νό.ιΙ10 @επι π, Μπι πππι1επ εε_;γσ-31ι Εεπι€ει16Ι ΓοΒΙα!πτοε 
ε$ι€οΙππτ. 

Α, Μ" εεΚἱὶτ£ειὲΗ @παπά μη) Μ81ειΙ Ιειι·Ιο2ππΚ π' 
ιδι·νόπγ' όι·2εΙπιέπόΙ ΓοΒνει, Ι›ε]εΙεπΙοπἱ π' τϋι·νόπγε26Κπεπ, 
ιπεΙΙγπόΙ εποΙΒέιΙππΚ, πιἱπιΙεπῖΦΙε ιπε8γὲ5ϋΙκΙ›επ εΙΚϋνετεπ 
νέ$!κεΙ:ει '). Υειππει!ε ΙΜοπγοε ἱΒπιἔπ1ε5ιεΒεΙἱ νέτΚεΙ:, πιεΙγ 
ΙγεΙπόι·τ π' ι·επι1εε ΜΜΕ @Μα ΜτοΙεε πωωιποι ποπ ἱπ 
Μτειπἱ 2) ; ΙεἔΕϋΙ›Ι›πγἰι·ε παϋε π., Ι›ἱἱπϋ8ϋ!€' ιποιςϊεπγἰιΘεε Μ· 

π ' , . τοΙοππό€ε ει πεοπεΕ πΕνπωΙππΙ:, ιιιεΙ!γτε ει Ι›ἱτεἐι8Ι›εΙἱ 1ϋ 
νειΙεΙπιοΙδ Ι›ο82ει1ὲεε ν” Ι›Ιινει: Ιω ει' Ιιϋιεέἔἱ πωπω· 
ποΙκπειΙε τἱεπτ6πεπ Μ, πατε! Κετεεπἱ πω), τόεπέι ει, επεπιε 
εΙϋπ εΙΙ:ϋνετεα ἰεπιἔπιέιεποΙἱ νό1πεΙππεπ. 

Β 

νο.π ο” ΙΞει!.ν·π:οΙ6., Μ π' Μ: ειο!Βε3ιΙΔΕ πόιπεΙ!γ Μι·"π!τεΙ ίπ;; 
ΙπΙπτοεΙιο‹ὶἰ!ι. ` 

') Ρ6ΙππύΙτ π' πει” εππϋέ!ει.6Κ' Εσωειἰ πϋ8οΙοποπ πε:_ΜεπιΕοπΕ π' 28: 
νέπγειόΕπεΕ ει: Μακ' τω: ΜΙπροϋΗ. Μπεππο!ιπποΜε' €ϋι·νέιιγο, 
πο!. Ι, π. 308. 

Η Πα π. ο. π' πηγε' ρόπι€άτποπο. Μπι π‹Ι_ῇπ πεπιπιππάέεπίέ. Μπε 
πωππειοαπ' 0ϋτνύπ)·ο, νοΙ. Ι, μ. 406. 
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ω 

Με να ωιιει·!!ω! 1ϋτν6ιιγ!ιοπιο ο° τιέει!πιπ Ι6!ώρ ει' πια 
8$ιιινοε έι·ι!εΚι·ο Μι ΜΜΜ!! 1) ,ε οι ΜΙ!!!) Π! εΙν, _ιιιε!!νι·ο 
Μπάι!ιπει!ωι τέιω!έ.Ιιιιι!ε, ΜΜΜ απ! ΒΒνεε!!!τ-8τει!ιιεο!δ ω». 
νύπνεϊτ νἱιεἔὰ!ἔο!_ῇιι!τ. - | 

Αι ειιιιοι·ϊΙαι! τϋι·νόιιν!ιο2ύ!ε @Με !›ἱιοι1ει!!ιωτ πινω! 
, πω: ει επι!ιετ !ιοοε!!!ε!εεεΘεο !ι·εΙππ. Μπειιι ει: έττο!ιιιεε 

ΜΒ!!! ιιι!πε!ειιΜκό! Εο!!εει!!κ. ΑΖέτ: !ε :Μ τϋι·νόπνο!Η νόμο 
!!2](έ!.88! κϋι·ϋ!!εἔἱιι!κέι!ι!ι ει' ειοωε!νεε όττ!ε!ετε τέιωειει!ποι!ηει!τ. 

ΜΜΜ να!ειιιε!!ν εΒ·νοε ειιι!ιοτ τετι!εΒεεοπ ,ε νο!τει!‹όρ' 
απ* και 8όι·ινε νει!ειιιι! !Βα28α!έιε!!ε!! νέτο!: €ι!!ει!, ΜΙΜ 
νει!ύ, Μ" ει' ει:ειπέ!νοε όι·σ!ε!ε ε! πιο!!! ΕοΒ!α ιηι!!ειεεωη! 
ει' ρειπειει!ιέ!εΙτ. Α 

Ηνιπειιι !:ϋπιινϋ ε!ϋτε!Μιι! ει!. ω, Ιιο€νω!!ποτ οΙ!γ 16: 
νέπνεε τωι!ε!ο1τϋ! ναι! "ό, ιιιο!!ν Μπα! ει,ιιιο!!ε!τ, Μ” 
α ιειι·εειεα€πεικ !ιαεπποε, σενα. ειιι!!επε Μ:ινε ιινοιιι!›ειπ 
6ι·ει!ιο!ϋ !ιειειπο! »επι πιατα! , ΜΚ! νοιιει!ιοι!π!_ίο8 νά.ι!!6!πέρ 
ίεΙΙόριι!. !!!ν ίοτιιιέιιι πω!! !ιει!!8ειτ6 Π188β8]θ2ύΒ Με! ει' Μι· 
νἑιινε!‹ !εϋιιιινωι ε!εινι!!έιει·α ]ιιτ!ιανιιέιιια!ι. Ε 

Απ ωιιεΗΚα!ε!‹ ε° νό.€ροπτοπ, !ιονε Με! τοιιι!ειει·Με 
) 

_!ιι!!ειψι, Ιιέπν!ε!ειιο!ε ει $ε!ειι!ύ!ωιτ πνει:εεε!εεε! !κεεεε€ω!π!, 
πε!!!!ε !8έννόπ !!!ιοιινοε οεε!ε!‹!›επ ει' Ι»!ι·εέιΒικικ εἔγ νέα!!! 2). 

') Εμ' ρύ!ι!ει πω· ΜΜΜ: Μ! νει!ιιωε!!ν ιιιε;!πιοε ετών:: Μ” να!! 
επε!ιετ6Βου, να” Βεε$6!ιοιΜι' το” !ιετ!πιιι Επιι·Ωο!! Μου τ να!!! 30% 
ει' Ε6!ϋτν6ιινει6!‹π6! Μι·ρύ!!έ!ε! !ι6νε!ε!π! απο!! !ιόιεόΒ·ετι, να" 
ιιιο;νέπ, ιιιε!!νι·ε ο.: ν!! Μινι! νε.€νοπ- Μαεεε.ο!ιιιεο!!ε' €6τνύπνο.| 
νο!. Ι, Εν. 309. 

') Β!!ειιεό;' Βοϋ86εο!ωι·, ναενΙεἔννοτΕοἔέιέ ε!!κει!πιέινε!, Μ. ει' Μι 
ε68! Ω!ει!ν!ειο!ό!ι ο!ωίι!αεπϋά!ι Μειο!ρ!!!ιππ! π' Μ.!οπε.είιμει!ν ει' 

Υ 82ϋ!(868θ8 ἀο!ἔ·ο!ιε!: ό:: 6!ε!πο!κε!:, ει' Μπεύε 200-500 ι!ο!!ύτ 
ϋ!ι·εάει·ε !Μ!!ο!!ιο!!!ι· (400-!000 μ. Ε). 

Κόπιινί! ύ!!Μιι!, τιι!!ώρ !!!ν εεε!!πειι ιποε!ϋι·€6π!ιε!!!κ, Μ" 
εειι!ι!, 6ι·ο!οΕ6Μπ ίο!κνόιιο!ι πω!! “Μ”, και: πω! !ι!νέιιψι, «Η Μια!!! 
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νεειο!!ε!ιιιοε εμ εει!-ιϋι, ιιιε!!γ !ιἰι!οε!ινὰιι ει, ιϋι· 
ι·6ιιγο!‹° νειέτο!ιει!!άεέιτ, !ωιΙειοεοιιγωει ει: ετΚϋ!οεϋ!ιο!. 

Α ιιιεἔγεἱ !!ε2!ν!εε!ϋ!ι Μαι, ἱΒαιέιιι ειέι!νει , ιιιιισε 
!ϋ!ι!ιέ !μιι€ειιιιε!, - !ιιιιιειιι απ !ιοιιιιέιιιγιώ !ιει!ει!οιιι. 

[τι 

έ2α!άποο· ε.ο.οοπέΙσ ασ Ε9με.9ί!Ι2-88αϋπ.τοΒΒε!Ι 
ὶμααθαῦἀσυόἰ. 

ΜΕ!ιοιι Βϋ!ϋιιΒϋπι·ιο!τ .οι Β;γεεί!!!-$!ε!ιιεο!ι ε;:γπιἐε!‹3Ι !ε3;ιιι€ει!όει! 
ι·ειι!!ειτοι·ι·ο ιι6ινε.- Α' !ι6ιιι6,ς! Με! Μπι!!! ιιιιιιι!ώ!!ιιιιιι!ι!ι ,ιι €6!ώ!ο! 
!επε!ι!ι, Μἱπύ! -8!!ί!ι!ι ιιιο.Έγι!πι!ι Μ! Μό. - Α' !ἱει!νἱεε!6 !ιει!ει!ιιιιι ο' 
Μισο πιό , Ε, νέι!ιιετ!66 ΐοἔγ.- Α: ι€ειις!ι.!ιιε ε' Κϋιιιὑἔ!ἱὐ! ει' ιιιυ;!;γύι·ο 
ιιιεἔγ Μπι!. - ω-Υοι·Κ, Ο!ιἰο, Ρειιη!νιιιι!ι-ι. ε!=ι!ιιεο!‹.- Ε8ωιι. εε” 
ειι!ε!ι·ε ι!!ω!!"ι!ιει€6 ι€ει:.€ιι!έιει ε!νε!ι.- Α' Μι !!εικν!εο!!ι!ι' ΜΙΑ" 
!.έιειι 'ει !ι!νο.!ιι!ιι!!‹' ε! ιιιιιιι νε!ιοιόεο. - Ηιει·ιιι·ο!ιιιι ιιειιι Ι6!ι:-- Βιι·0ι 

εει!ώιϋ!ι' Ιιενἰ!ε!ο αι ι8ιιηςει!.άε!ιιι. 

Μιι€ιεύι:!ειιι Με Γύ!ε!ι!ι, ω” ιιι!ιιιειιι οι ιή-πιι€!!ει! Μπ 
8όΒιιε!‹ 68 ιιιεεγώιιε!ι ει!!ω!ειεσ5ι! ι·Θει!ε!εεειι ιιιοΒν!πειέει!τειιι, 

7 

ε;" έιαι!έιιιοε !ε!είιιιο!ετ ΜμΕ νε!ιιι πιει Βἔγεε!!!ε! «Μι τέ 
ιιι€ι·ε. 

ειοι·ομε! ιιιωμιι·α νέ!!ει!ιιι. Αι6ι·! ιε ει' !ϋι·νόιιγ οι! Μπι Ι!0ΙΖδΣ 
."Μ!ιιι!ειι μο!;ε;ιιι·ιιε!ι @ἔτι !όειοιι εἱὶτἔειιι! ει: ει”, νό!!ιε!ι' Μἱιι!ε!6 
860, ό» ει' Μι·ιιέ€, !”ε!ε ι·6ειε ιι' ειιι·ιςο!ϋτ !!!είΒιι!!!.“ Μέι! ει: 
Ι8!0-!!!!ι! ΠΜ"- 6-4!!!ιἰ !;ϋι·ν6ιιγ!, νο!. 2, μ. 236. 

Οη·ιι!ιι·ιιιι !6ι!ιι!ι ιι;γειιειεπι τειι4ο!ιιι6ιη! ε!ϋίοι·ι!Μιι! ει' ΕΠΙΒ 
ειιο!ιιιιιο!!ει !.ϋιν6ιιγοΚ!ιοιι. 

Ν6!ιιι ΗΘΗ! ιι' ιιια;;ύ.ιιγοε ειιι!ιει! Μόιἱ ἰἔγ Μ! ει' !ϋτνέιιγ α' 
Μι !!ει!ν!εο!6!ι' ν6ι!!έιειάτα, !ιιιιιοι·ιι ει' !!ει!τ!εε!ϋιιο!‹ ό!! οι ει!!ε! 
!ιέι!οι·ειι€οι ει' ιιι:ιΒέιιιοεο!ι' ιιιο8!ιιιιι!ε!.686τε. Ρ6!ι!έιίι!: νει!πιτιο!!γ 
!ει!ιοε πω!! πΗαι·_!ιι ε!ν€;ειιιἱ “σκι ιιιιιιι!ώ!, ιιιο!!γ να!ιιιιιὶ οι·ειέι8 
ίι!ι·ιά! κι νε!!οπο!!. Αι Μακ' Ιε!!!με!!η6ιιο!ι Μι!ο!εεεόΒε ό! «πότε 
!ιενιιι!ο!ιι!; «Με Με ε!πιπτωιω!ιο!μ, α' Μιε.68' Ιο!ε ι·όοιό! ό! !ιιιρμ 
Μη. Ι.ε!ει! απ. Μπα! ισι·ν6ιιγο!ω!, πιο!. 1, ρ. 308. 

σ 
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Χϋιεό8 69 ΜὶπόΒἱ Θα "πι ιιιἱιιΔοιιὶΚ ετΜιιεῖωπ; «Με 
εἔγἰ!:ὲ!›επ Με ει, 8ιϋνωε6Βοει ε1ετιιεοΚπει!: οι ιϋ-ειιηξΙἱ:Μ Ιάπ 
ειΘ8Ιιει ιιιἰπτὶεπ!›επ ΜεοπΙό Κϋιεύἔ‹·τ πω" ΜΜΙιιπ!τ. 

ΑΜ: ΜρεΜ, ει' Μπι ω Μέ: ιιιοΒγϋιιΚ, ει, Κϋιεύἔἰ 
«Παει Χεν6ιεΜ ιιιιιιιΜωπικ νοειω.ϋΚ Θεπε; ει' Μ52οό€ Βενε 
εεΙ›Ι› :ϋειΜεο!6ΒΚε!, ]οέοΧΚΑΙ ό8 Εϋ1εΙοεεισέ€εΜεΙ Μι·; ει, 
Ι:ϋιιι6ρ πω" €γει!ιοτοΙ Μη· ε8γεηεε Ι»είοΙγέιετ ει: ϋΒγεΚτο, 
ει, ΒϋΖ8ύ8ἱ ΒγἱὶΙόεεΚ ὺἰιΜι!›!›ειΚ ,ε Ι‹ενεεοΙιΙ› Μι·8·γτει τει· 
;ωπεκ Μ. Ε8 η” ει, ωιωιοιι τἱειτνἱεεΙϋ, Ιια165$ιμι, σκη 
Μ:ΜιεουΙΗνει, πειΒγοΒΙ›, ει” νάΙαειι66 ΜΜΜ; ιι° ΙιδιεθΒ! 
εεεΙΙοιιι πειιι οΙΙγ ΙοΙἐΙ›ι·οτΙοΙ€ θΒ ποιο 6113, ΜικιΙιιιιω η. 

Β' ΙκἱὶΙϋπΙ›ε6ΒεΙ:ει ει ίι]-γοι·Μ 8ΠΠΠ8'12η Κοιι1]ϋΙτ έ:ειι·ε 
νεπιπ; ΡειιΒγΙνειι$ιἰΙ›ειπ ιιιέιι· ἱἔειι ὸι·οιΙιοιϋΙε; Μ: Κενέ8Ι1θ 
ΜΗΜϋΙ:, Μι ό]828Κ-ΙΠή80ί Γεω ιπε8·γϋιιΚ. Να” τόπο ει' 
ΒΙνέιπι1οτΙ6Κπεικ, ΜΚ απ 6ῇειειΚ·ιηι1ἔο€ἱεωωεο!αιτ ΜΜΜ( 
αΙερΙτπὶ,ύ_ἱ-Απ8ΙἱἐιΙ›6Ιῇϋ Έ :ΜΜΜ πιφέινω ειιη·ειΙιοπί Έπι 
8ατε5ιεἱ ειοκειεωτ ει' τομαοιι ΙιοπΙ›ει. Δ: ΜΜΜ Ιεϋι868 καψει: 
Μεοιι!Η ει' ιιιπεεειο!ιιιεεΙΙεἰ ΙώιεόΒΙιε2. 
_ Ι.έιΙΙιι!κ , Μ” ΝΙειεεεοΙιιιεεΙΙε!›εη ει, ΗΜ ὶ€ειι8ειΙεῖιέ Μ 
Με” ει' Κϋιε€ἔπ6Ι πω. Α, !τϋ2ε68· ωιιει° Βγι'ή16ροπτ, @ωχ 

") Ι.ιΞει| ΚϋτϋΙπτὲιιγεεεΙ›Βω (ή-Υοτά' ΜΜιιε' ιπο;νἰιεἔάΙΙ: τεπἀειιι 
Β6!γεϋιαΜι Ι. ι·6ει6Βεπ π' ΧΙ. υιἱΚΚεΙγΙ: ε' :Μπι ΜΜΜ 0/ Με ρο 
ιι·ετ.ι , άιι:έω από ρτί:νέωςσε ο! ?'οιυπσ.· πι' ΙπϋιεόμΚ' ῇομὶτΜ, 
Κϋ!οΙεεε6ἔοἱτέἰΙ ό:: Κἰνἀ!£είιἔειἱτ6!; νο!. Ι, μ. 3θ4-366. Μακ! €ονέιΙ:Μϊ 
Νη 0ΠΙΠϋ. €Μ]Ιεπτόιη·Βειι: Ζ)ιέω: υ/` Με ἰαωσ ο/ Ρεπ.υάι'απ2α 
ο' ειενοΙιεΕ : /!.πεσεοτε , Οο!!εσ:ο" , Οοποιαόίω , Ουε:·.εωι·.ε 

-ο/' Με Ιω”, διιρετνώοι·σ ο/ λιΒλ-ιυφω Επ ἱΠγ σιίππίἰ "ΜΜ 
ιιι6πηΒοη: Απε ο/`α €επε:·ιιΖ ,απατα 0/ Ούι: «απο 0/ οιω πι 
1834-ιΗΜ ίεΒι·ιιει·. 25-εΠΜ ΒϋιεύμΚεΕ ἱΙνΜϋ €6ι·νόιιγΕ, Ι· Μ! 
νόμο α' ΒϋΙϋυΒί6Ιο Ιιϋιεἑ;ἰ ΕἰειΙνἱεεΙὁΚτο Μτίοιό ΙιϋΙϋπϋε τοπ 
άε|ο€εΒοΕ, ιιιἱιιϋ ΙΙειΜεοΙϋΚ μ. ο. Α' Τοιωι.εΙιφ'ε ΟΖω·&.ε, Γκω 
πω, Ο2=ου·.εωτε ο/ Με Ραπ, Έ'επι:ο- ?'Εσωεπ·σ, Χρρπαι'.:ετε ι2/ Ινσ 
ρεφ” Τσωπ.Μιι)υ'.ι 2'ωσσιπε θοπεπώίασ, διιρει·υποτε ο/|ιιελ-ισαχω 

ι 
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Με ει: οιιιΙ›ει·οΙ‹° εωωωι 'ε Ιιει_ΞΙαιιιειΙ 6εειοΒγϋΙΙποΚ. ΙΜ !Ι!θ,ξ.ξ· 
ωωπκ ει' ιΙοΙο€ ε" ΙθΠΠἱ, α »πω κσΖωιιεωκ ιθωιε που 
εωιιιεοΙ:Ιιο2, ΜΙ ειι 6ι·τε1ωεεεό; Μπα ειιιιηηι·ει ε11οιήειΙνε 
'ε ΜΙ Ι:ϋνετΚεεϋΙε8 ει) ΜΜΜ; ΚενεεεΙ›Ι› Ι›ἱὶΙοεεε6€Ι›εΙἰ Μι 
ιοε1ωϊετΈ ΚενοεεΙ›Ι› ἱἔαεεατεἐιεἱ εΙειιιεΙα-:τ ιιγίιῇτ. Α' ειει·ὶιιι 
τοΙιε1€, α, Μπιτ ϋῇ-Αιι€Ι1ὲιτσ3Ι τέινο2ιιιιΚ, ει' Κϋιεὸ€ἱ «Παππά 
ιιιΗε;; ει° ιιιεἔγεΙ›ο Με” έιΙωΙ. Α' ιιιε·Βγε Με: ει: 18ειμ-;:ιτ:1Μ 
πιο” Χϋιόρροπιτ 'ε Ιαἐρειἱ ει, Κοι·πιιἐιπγ 'ε ε€γοε ρ0ΙΒελι·οΙ: 
Ηπα ει, Κϋιόρ Μι1ειΙιιιατ. 

Μοπι1οπωιι, Μ” Μαεεειο!ιιιεε1$εΙιευ ει' ιιιο;;γε·' ἱμςγοΕ: 
οι' Ιϋτϋτνόηε26Κ ΜΜΜ. Α' ίϋτϋτνόηγειόΙε Μ! ει' Ιποι·ιιι:3ιιιγ 
88 τειιιέιοεα ἐιΙτειΙ πενειεα Μ2οηγοε ΜΜΜ 1ἱειτνἰεεΙϋΚΙ›ϋΙ. 
Α, πιοΒγόιιεΙτ εειιιιιιἱ Μ31τνΞεεΙοτε ιιὶιιοεωι, 'ε Μ5ΙτεόΒεπ ει' 
πειιιιι-Μ τϋι·νάπηΙιοιέιε ΜΜΜ. ιιιεεειπναιπἱ. 

ΒΙΙειιΒεπ ειι Μ-γοι·Μ Μ” ετειιιιεΜιιι, 0ΜύΜω 68 Ρεπ 
εγΙναιιἱεΞιΜιιι 1ιππάεπ ιιιε,·;γο, ΙειΙώἰ Ι›ἱιοπγοε “Μιά Ι:ϋνειεΙαπ 
νέιΙει821ωιειΙε; επι ΙεϋνετοΙ:° ϋεινεεὸἔε ε° πιε8γὸιιεΙ: ΜΡ· 
νἰεεΙϋὶ ΒγἱὶΙὲ8ε':τ Κύρειἰ 

Α' ιιιεΒγιοἰ ΒγΕϊΙΘειιεκ «παπι Ι›ἱιοιιγοε ΙιΜέιτοΙτ καιω ]οΕ;ει 
ρατπιιοεοΙιιἰ ει” ΙειΙποεοΙπωιΙσ, ,ο ὶΙΙγωικοι· εἔω τϋι·ν6ιιγΙιοιέιει 
Χώρα, εΒγειετειιιἱπτΙ ἱἔᾶΖἔΜ]Β ει, ωοεγότ, νοιετἰ πω εεε 
ιοΙψωι ει,ΙεϋιεόἔεΙ‹,ὶἔειιἔατἐιεέιτ ,έ Ιιειιύεέι;;ιιΚατ εοΕΜΙ“1κε5 
κειιγε1ψ !ιατε5ιτοΙ: Μιά ειοι·16ει, Μπωωιι ΜαεεειοΙιιιεεαεΒοη. 

"').Ι.6εά Βουί.»·οιί παιιιΔω ο-/”ο!ιο "απο ο/` Νεισ-ϊσυ·Ε, Ι, τ. Ι1-ι!Ηι 
οι. νοΙ. Ι, ρ· 340. Π. ο. 12-ΜΙκ οι. Π. ο. Ρ. 366. ΤονύΒΜ :, Αν.: 
ο/” Με “α” ο/” οπω. Α, ιιιεἔγο-ϋἱι€οεο!τε£ πιω Ι824-ΜΜ ίεΒι·. 
25-ΜΗ “Πν- 263. Ι. Ι.ιΞει1 πως: Βί8επ 2/- Πισ ἰαισσ 0/ Ρεπ8]ἰ 
ι'απἱα, ε' επαν8Βιιέ!: Οοαπη-ταιο.ε, «πιά !ουίω·, Ρ. ΠΩ· ' 

(Π-ΥοτΙ: ε!σωεΙπωι ΜΜΜ ιιιο€γο ο” ΜιΕοεΕ νέιΙιιει€, όε ο' 
Μποε ε;γειιΙ6 τω” πει ει' ιπε;γε' ό: Κϋιεό,=;' Εμιρ$6ε6Μιι. 
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' ΒιοΙε ει) Μ ΚϊιΙϋπΒεεἐΒρΚ, ιιιοΙΙγοΙκει Κϋιεός εε ιιιε8γό 
οιΙΙιειωιεει πικαπ ει'.ειϋνοταά€οε εταταε0Ι:, ΜΒΜ ι·όειοΙ!ιοπ. Ηει 
ει” νὁ8τεΙιαῆτέιεἱ εειΙ:ϋ2ϋΚ, ι·ὲειΙ‹-:τοἰΙ›ε Ι›οοεἐιτΙεο2Μ :ιΒιιι·η6Κ, 
εοΙζΙαιΙ τϋΜι εΙΙότόεεΚετ Μ τιισ.'ΙιιέΙε ΒϋοΙεΙιιἰ: ι1ε 82 αιιιετἱΙ;Μ 
ἰἔωἔαυπἱιεἱῇοεοπ νόἔἱ€ ιιιωιιιἰ πω» επιιιΙΘΒοιπ. 

Α' ιιιἱὶ: πιοιιιΙόΙ:, ἡ" νό-Ιοιπ, οΙόΒ @ΜΚ ιιιεεότέοτέ 
$ω, ιιιὶιιειιιϋ έιωι1έιιιοε ε1νε1εοπ 6ρϋΙ ει: ἰ€ει€ιι€ε1ὲ ει: Ε18γε 
εϋΙτ-8τειτιιεοΚΜιιι. Βιεπ ΜΜΕ ΙιἱὶΙϋιιΙ›ΙΘΙο ιιιύιΙ, νειιιΜΚ ει! 

ΙαιΙιιιειΖνει; ει° ΙιεΙγεΕΙιει Ιαέ·ροετ, τϋΜ›, ΚειἐεεεΙ›Ι› Μπω 
Κο2ιιιόπγεΚετ ιιιιιξειτπαΙ:: Με τιιΙειῇιἰοιιΒύρ° ιιιἰιιάειιὶΜ ιι€γειιι 
ειοΙ‹. Α, ισωεωκ ΙεϋΙϋω»ϋ2πεΙ:; ὰΙ›τὲι2ειτῇοΙε νά1τοπΙσ Δε 
ενιοιιεΒγ εεεεΙ1επι ΙεΙΚεε1τΙ Μα. 

Α"Ι‹ϋιε‹ἐἔ Θε ιιιο€γο ΗΘΗ ιιιἰιιἀειιϋπ εἔγετἀιι: ναιιιιακ 
ειΙΚοτνει, Μ «Η εΙιιιοιιὰΙιεϊπἰ, ΙιοΒγ ει' ΚϋΖ5θέ Θε ιιιεςγε' 
ε2ει·Ιαε2εω ει; ΒΒγεεἱἰΙΕ-ΒτειΕιιεοΚΙ›ειπ ιπϋιάεπΙ1οΙ ποπ ε” 
θ82Π1όΙΙ ΠΥΙ.ΙΒ'8ΖΗί, Πισω: ΙιἰΚϊΙεΒῇοΙ›Ι› Μι·ύ ΜΜιπ, υπ σεειΙε 
Μι ιιια8ε1τ 5ΙΙειἱ ,ε ΜΗ Ιε8ΒόρεεοΙ:Ιο 88]έ1ΐΣ ε2ἰἰΚεὲἔοἱι·ϋΙ 80Π· 
τΙοεΚοιΙιιἰ. ΙΞέ ἰΒ·γ ΙεϋπειέΒ 68 πιοΒγε ίεΙνειιι Μπι Ιιειτα1ιπει:νει, 
Μ” ιιιει€ιι ΜΜΜ ὲτάεΚεἰ €εΙεττ 6ι·Ι;ϋιΙΙιοε86Κ. Α' Με” 
Κοτιιιέ.ιιγοι, «Με πισω ἱἔωἔατ. ΚΙνόΘ:οΙεΚετ ωιωω ει εΙντε 
πω” , ω: ε1ΙειιΚεεϋ εΙνετ ιιειιι.` 

ΒΙεϋ ω·εάιιι€ογο νοΙΏει εΙνιιοΙε,Ιιοεγ Έ' ΙειΙκοεοΙ‹ ΙΙΙἱΠ 
@κι ΪἔϋΖ8θἔΪ 4·ἔ8 ιιιτ-:εγεὶ τἰομτνὶεεΙϋΚοτ ιιιει€οκ νε1Ιαειειειωικ, 
να” Μ” ΙοἔειΙέιΙ›Ι› ει' Πε2τνκεΙ6Ι: 6 Ιεϋεϋ1ϋκ νέιΙαειτειε 
εειιιειΙ:. τ · Δ 

7 

Α Ωειτν1εε16κ ιιιἰηιΙειιϋα Μη· νέιΙαειταινέιπ,κκι€γ Μέ; 
ειΙεΞιΜ› 61 πειιΜποιεΙΙΙΙιει€6Κ Ιόν6ιι, _εΙ›Ι›ϋΙ σε ΧϋναΚειοα, 
ΜΗ εο!ιονέι ει' ΙιἱετετεΙιἱει° ε2ειΙ›ἐιΙγειΙτ Ι›ονἰιιιιἱ 118!!! Μιε$εττ. 
Α2όΝ; ἱε ιιια_ἰ‹1 ειιιιιγὶ Μια ει, ΙΙ1%ετΙοπι 1ἰεΖτνὶεεΙϋ, ιιιειιιιγ1 ει 
€18ι1ειέ8. Αι ἰ€αιἔειτ‹3 Ιιειτει1οιιι 801: Κε2ε1:Ιεϋ26Ιϋπ εΙε26ι·νω 

Ι. ΚΜ. · 9 
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ΙεαιεμιΙιϊεΒεΙἰ Μει·ει·οΜά εεΙιοΙ ΠθΙΙΙ Ιέποινάπ, αι ημι 
Με* νέιΙπποτωΙκ, ,ε !ιΜιτέιειιΙά κ·σέ·8εϋέ Ιε-πωιι-1εΙιετϋΚ 
ΙΘνόπ: επιιεΙ: ΙεϋνετΚειὐεό!›οπ ειἱὶΚε6Β· νοΙτ Ι‹ἱΒεΙ›Ι›, ιιεΒγοΙ›Ι› 
ΜΜ6Ιι!ιευ Α' τόι·νέπγε26Β6Βετ Ι›εεινειωἰ σε ἱἔειιἔειτέιοΙ›ει. 
ΜΜΕ ει·ειΙτ ει' βόΙΙΖωΙ'Βέ18, ΓθΙΝΪ8ΖθΙ°θ, πιεΙΙγιιεΙ: εεε_;εάεΙ· 
ιιι6νε1 ει' πιέιεο«Μιιιι€ι3 ιωιἰιωιω‹ 6ο ΚὲρνἱεεΙϋἱΚ Κειιγειετἰτ· 
Ιε1ιιοΙε ά 1ϋπόιιγ ἱτέιιιιί επἔειΙεΙπιιεεεόΒι·ε. Ε' τοπιΙειετ ει: 
Βε·γεοϋΙεΐ ε8γΠτ νι€8616Ι έ ΜΜΜ; ΜπιιΙοιιϋπ ΜτεΙΜπι1Μ. 

ΕἔγκΜτεϊιιτ οι ἰ€ειι;ειΙἀεΙ›εΙἱ νέιΙσε!ί 2εΙ›οΙεΞιΖὰεεΞιτ,νεη;γ 
ειἰὶΙεεὲε° ε>εεπέιι ΪΒἱΙΖΒΒωΒΪΙΒΙΪ τοΜεΙειεΙδ.Β1Ι›οοεὲΙΙιετ$ιεἐιτ 
τἐιτἔγειύ Ιιει€ειΙοιιι, πω» ιιιὶπιΙειι εωτιι8Μη ιι€γαιισιοιι Μ 
τέιΜισΚ ειιΜτοΙτ ΑΙΜ; · 

Α: επΒοΙ-ειιιετἱΒαὶαΚ ΜΜΜ Μ11°δΒ6Ι ιιιετΙ1ετΙόΙ: ει' Ι›ΘΙ‹ε 
Ι›ἱτέιΙ‹, Ξιιτόιετ6$. ό8 ει ωὶιιτὶεπ ετειιιι8Μπ ΙοΙτει·ΙέιΙτει1ὶΙ‹; ιΙο Με 
16Ιε ΜΗ!! ΜικΠ€ ιη;γειπεποπ Μιειποτ Ιιίιπά!:. 

Δ, Ι›€Ι‹εΙ›ὶι·ἑιΙ: ιιιἱιιιΙεπἱΜ ι·6επ νοειικ:Κ ει' ΙεϋιεόεεΙι' 
Θε ιιιοΒγά!ι' ἰἔαιἔατἀεὰΙ›επ *), να” ιιιει€οΙτ ΪΒᾶΖἔΒίΥἐΪΠ, 
να” Ι›ἱὶιιΙε£ν6ιι ΜπιεΙΙγ ὶ;ειιἔετέιεΙ›εΙἱ νέικεΚετ; ι1ε α' απ· 
ωεοΙδ πεἔγοΜΙ› τόε2όΙ:οπ επόΙο τζό$!πεΙι ΜΜΜ ει' ιιειΒγοΙ›Ι›ειΚ 
ει' τωι1εε τϋι·νέιιγε261εεΙε ει1εϊ «Μπέκ. 

Ιἶ8 18γ ἰΒειΖ€ειτὰεΒεΙἰ 1ἰε21νἰεεΙϋΙι' νάΙειειω.8ει, Ιιἱνει 
ωΙο1ί εΙ Μπι νέΙιοτώεε, ἱ;αιἔει1ἑιεΙ›εΙΙ Ιιἱει·ειι·οΙιὶει' ΗΘΗ! Βέτο, 
'ε Μτὐἱ εε2ΒϋεϋΙδ Ι›ενΙτεΙο ει, τέιι·εειεε18, πΙΙιοτιπέιπγ2έιεάΜι, 
πω, Η Ι›ΘΙγεΒεΙ‹ετ, ιιιεΙΙγεΚΙ›6Ι ει ωιιει·ὶΙτειἱ ἱΒειΖΒειτἐιει 
ΜΜπε-τϋΙ ίο8νει ει., ΒΙοτΕι1έιΜ8 ιιιε8 ΙεΙιεΙ: ἱεπιεἐτιιὶ. 

Υεηπει!κ ΜΜΜ” ετατιιεοΙε, ωεΙΙγεΙεΙ:οπ Μπα ιιγοιπει 
.__ζ-.τ.. 

Π) Με νειιιιιιιΚ ΜΙου ω” εΙατιιεοΚ,ΙιοΙ π' ιιιε;γεΕ ΕότνέπγειέΚ' απ» 
νΕεεΙϋ!τε να” Μι" ει: ἱἔαιἔοιωε' τιιἱιι‹Ιειι ι·6ειΙοτε. ΜΜΜ ΤΜ 
.πωωιω η/` Με “α” 0/ Τεππωσεο, ει' ]πε!ίοατ], 7'α.νω (ΜΜΜ 
ωω. 



ιη . 

ΜΜΜ! Μπι! ἰἔαε€ΔΔἐιΒΙ›εΙΦΜ52ροητοεΙυΞειωΕ. Αι ά1-γοι·Μ 
ε£ετιιε Ιεἔιιιεεε:εΙ›Ι› ΙιαΙειάτ θ2 Βενόυγειι. 

ΙΉ-Υοι·Ιί ετατιιεέιΜιπι ει' Ιεϋηέρροπιἱ 1ζοκιιιέιιιγ' τἱειὐνἱεε 
Ιω , Μιοηγοε εεετεΙε!›οπ πόιιΒ ΓεΙνἱἔγεΞ2ειτοτ 'ε εΙΙεπϋι·εόΒετ 
€γει!τοι·οΙππιΚ ει: α!εὐΙ›Ι› τεε1ϋΙεπ-:Ιδ ιιιειἔοκνἱεεΙετε ίοΙο1τ 1). 
Μέιεε:οι·· ὶειιι‹ἐτ 1ι‹-ΞΜ ΙβΙοΒΙ›νἱτοΠ τϋι·νόηγε26Κοτ Βόρε-:ιιιεΙε 
ει ϋἔγὲΙε, εΙἱτέΙὸε‹-ε ΜΜΜ 2). Ι|Π-Υοι·Ικ ετειτιιεΙ›ωι ει' ΜΜΜ 

) ΡύΙ4ό.ίιΙ: Α' Με οκωιω ΜΜΜ” ει' 1ιοι·ιπέιητ' ΚοπεΜεμ ν” 
ΙπϋιροπποεΙτνεω Α' €ϋτνθπγΙ102έιε ΒθΨθΖἱ οι θέ-γειεω· ωωωι, ω( 
τσ8επεελ:πΘΚ ΙιἰνετιιεΙ:; ει' επιτιιε' Ε6- Θε πΙΚοτιιιάι›γιύΞ :1ιιιιαΙι 
ειὶὶΙτε€ἔΙεέροτι το.€]αΕ. (Βευἰσεά .παιιωκ, να”. 1., μ. 456») Αι 
ο;;γετι-›ω' τεἔοιιεοἰ 6νεπΚέιι€ :ιιεἑΙὰτοἔιι€_ῇἐΚ ει' οοΙΙεΒἱιιιιιοΚει€ .δε 
ειοειιΙεωἱΜαη 'ε ΜΜΜ: εειτειιιΙ6Βοπ _Μοιι€όεϊ €επιιοΚ ει, αϋτνόιιγ 
Βοι6ειισ.Κ. ΡεΙἰἱἔγεΙέεϋΚ ΠΟΠ! ατομα ειοωϊότιγνοει€68 , Με' ΜΙΒ-έ 
Με οΙποΚιιέιΙ ίο;;να: Α' οοΙΙοςἰιιιποΚιιιιΙ‹, Ιιοξεγ οΗγ ιιΙΙκοτιπέιιιγοε 
ΦοετϋΙεω: ΜρειΙιεεεειιεΚ , τιιεΙΙγπιεΙ‹ ειιΙΜ, νειιιιἱ 6ο Μτιιἰ εισ.ΜΜ 
16€γειι, ειαϊκιΜΚΙονόΙτο παπι πΖϋΚε6ἑςϋΙι; ε' επι6α46ΚΙονο!ο!: ρο 
ιΠε ει' τϋι·ν6ιιγ!ιοιόε οεειΚ ο.”τε;οπεο!ι' ῇαναΙαΕἑτσ. πωπω ιπε·;ΜιιΙ. 
Α' 8ί8.ΐΙ18 πιἱιιᾶετι 6νΙυεπ ΚἰεΖοΙἔὐΙ£ειψι ει' οοΙΙο,·;ἰιιιιιοΙ‹πιειΙ‹ 'ε παπι 
κΙειιιΜΚιιαΕ ποπ £ϋΚ6Ι‹' Καιιιωῇειἱτ, πποΙΙγοΚ οι' άιιήοωύηο!ι' εΙϋ 
εο;616ε6τε νειιιικι!ι εΙειρἰτνε. Ε;) μ6ιιιιιοΙι Μοεπύἰ ε' τεἔειιεοΙ‹. 
Εάει1 ει' ΜΜΜ οιίΜεο!γΙ: ει' Με οΜαιά.νπό2; Ιἰωἰσοά σιωκιω:, 
νο!. 1, ρ· 455. 

Α' ιιγἱΙνᾶποεἰεΚοΙἐΗ ΜποαΜ Ωη·ί:οικιε.Κ ιιιἱιιιἱεπ οειΕοπτΙϋΙ›επι, 
εποΙι' ἐΙΙειροιῇ6τ61Έω16εἱ€εΞιε€ £ειιιιὶ ει' ΒϋΖἙἐΓΒΜὅΒ'Ϊ Ι'εΙϋ;γεΙϋπεΙο 
Π. ο. 488. Ι. 

ΙΙΙγ €ιι«16εΗέιΜ Με!! ιιοΚἱ €επηἰ €νεπΙιέιι€ ει' 82Β€6ΒΥΟΚ, επά 
πυΞι·6Ι 68 εοτεέιτύΙ 5ε. Π. ο. 631. Η 

) ΜΜΜ ΜΜΜ ιπει;;6.€ Με;86ι·8εΕΕιιοΒ ν6Ιἰ αι άεΙιοΙαἰ Βἱι£οεοΚππΚ 
(ΜΙ: ΙιϋιεύΒ·ἱ ϋεπεΙη πόιποΙΙγ €ε££εἰ έιΙω.Ι, £ο!γειωοάΙιει€ΞΚ σιι6τ!: ει' 
ί6ΒΙ› ἰεΚοΙὐ.Η Ι'εΙϋΒγαΙ636Ιιει, ΜΜΜ νέ8ιθεο εΙΙιιιώτοιό. Βενέ 
.κά σ:αιιιιω, ν. 1, μ. 487. 

'ΓαΙά1πὶ Μ θα Ι'Ι]-ΥοτΙ: εωίιω' £ϋτι·6ιιγοὶἰ›οπ ΜεοπΙύ τωιτΙε 
ΙόεεΙιο€ σ.ιοΙζΙιοι, ιπο11γεΙιοΕΞω6Μ ΜΜΜ: ἔγἀιιἐιιτ ΜΜΕ ΜΙ. Με 
ει' Ιώεροιι€οεΗάε' ποπ ρτόΒε£6£εΙεἰ ΜΜΜ οι·ΜΙεπεΙτ ,ε οεοΚόΙγ 
ε1ΒετϋοΙτ. ΜΜϋιι ει' ΜΜΜ' $665ιΜεοΙ6Η Ι'οΙΙιειωΙωειιιέικ, Ιιοἔγ 
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Μωω16εωΙσ ι·1ιΙ‹:1Ι›Ι›ιιηΙιεειιιὰΙἱειιπειΗ,ιιιΙιιιεοιιι οΒγεΙ›ἰΙ1Ε Έπαι 
ἔει1έιεΕ θ8ΖΒϋ2ἱἱ¦. Αι ἱΒαι8ει1ἐιεΙ›οΙἰ νόΕΕεΙε' Ι›ἱἰιπε1όεἐτ ἰΙΙείϋ 
ΙιειωΙοιπ οκ ΚονεεεΙ›Ι› ΙτοιεΚτε Μ Μπι Μενα δ). 

Πωσ1ιοι Ιτέιιιγτ ΙεΙιετ εεΝ-ειιΙ ηέειιιεΙΙγ ιιιέι8 8..ΜΙ180Κ 
Μιιι ἱε α). Ηειιιωιι ΜεΙ]έιΙιαη ειπα ιιιοΜΙιεππὶ, Μ” :Η Βἔγε 
εϋΙτ-8ωιιιεοΜ›εω ει' Με ὶἔπἔαΙεω Μτὶὶιιϋ ροπήει: ει, κω 
μοιποεΜιέ ΙεΙεπε Μ" Μάη". 

Δ° .ι·8ατοιστ·όΙ. 

82ύΙοαειω ε, Ιεϋ2ρέΒε!ετϋΙ Θε ΪἔΒΖἔᾶίἀΒΙ'ὐΙ; ιιιέεἔ ΜΜΜ 
πω Ιιοιξςγ εΖ0ΙῇειΙ‹ ει' ετειτιιετύΙ Θε κοτωά1ηι·ώΙ. 

ια ε2ειΜιι1 τϋνἰἀιιεΙ: Ιεπιπειιι, α'·116ΙΜΗ, Μ” Μαη; 
»επι όι·τε16ετ6Ι ΕιέΠεΙε; Υᾶ1ᾶΙ11ἱἙΙΙ10Π1ΪᾶΙΙἀὐ ΜΜΜ , ΜΜΜ επ 

ειι αΙὶὶἔγνἰεοΙὅΕτο νἱἔγἐιιειι8.Κ , 'ε ϋΚο!Ε ἱ88ι;:ιεεε3Ι‹: πισω ΜΜΜ 
ιιοΜΚ ῇοἔοΕ αντε, ΜΗ Μα ωεωιι€σ.ΙππαιΙιεεεέ.Κ3 απ." Μιι€ε2 
Ιιεεε6Ιο Αιοπεἔγ ειιιΒει· ωα_ῇ‹Ι εοΙιει Μπα ύ" ίοΙΙιειταΙικιεινα,Ιιο;γ 
ΜΜΜ Η: οεἱπὰΙΜεεοπ 'αει οιι€ε6οΕΙουε6€σ€ ἱε ιειΒο!ΜΜεεει; Θε 
έ8·γ @μι νιιιι ρεταιιοεοΙιιὶ, Μ Μπα ΙιειΕαΙιιια ωει;έιιιαΙε ειιἔεὰεΙ 
τιιεεεόεεέ εισι·οιιιΞ. Δ 

ΗΒΟ-Μπι αι ωωιωσ ἰεΙϋἔγεΙϋῇε ο., £ϋτν6ιιγΙιοιόειιακ Κιε 
ηγίι_ϋοϋ 6νὶ τιιξΙ65Ετόε6.Βοπ ρο.πεισπ Με” ειι ὶτἐπιί;, ΜΗ ΗΒΗ: Μω 
Ιειὶ ΒΕποεοΙκ , εἱἱτΒεΕ6εεἰ εΙΙειι6τε ἱε ιι' ί8.1°ί020“ ειάιω.6άε!; ΜΗ 
Με ποια ΜΜΕ Ι68γοπ. ”Ι·Ιιι-οι€ ίενό Ιιοιι6.-οι εΙωίιΙσειΜε 
ἱειιι6€εΙ€εωἰ ίο8, ΜιηπεΙειι ΜΜΜ: ει' €6τν6ηγ' όι·Μπι6Βοπ ΜΟΒ' 
ροτοΙιιἱ Με! ἱΙΙε€6 Μι·6εέςιιΙ-ι ΜΜΜ* 

Η Ρ€Μιι: Α' Μ: οεεκπὶτε ὶὶ;γεΙϋ ϋειτ πιἰιιιἰεπ Κει·ϋΙο1Βειι (Μπάσο 
' απο:·πςγ) ΜΜεε 06ι·ν6πηοεοπ εειΙιϋιϋΙιιἱ ικιωμεωεε ιιι€ιι6ειι 50 

6οΙΗΜΕ ωοΒ·Ι1αΙε.ά6 ΒὶτεὲἔοΚπειΚ, Μ. οεσ.Κ ο' ῇοἔ ει' ίϋτνότιγ £ιΙΕειΙ 
ε8γοπεεεπι πιέιε 1Ξέι€νΕεεΙϋτό ιιἱιιοε ι·τιΜινσ.. .Βευἰεαἰ εΔασιιιω , Ι. 
τ. Χ. οι. ν. 1, Ρ. 383. 

") Μπεεεο!ιιιεεΝ8Βεπ ειι ἱἑαηα€ἐεἰ Χϋιροπίο:Μέι5ιώΚ απ» ιιγοιπαἱτο. 
ειΚΜΙππιιΞ. Ρ. ο. ει' Ιιὁιεἐἔ·ἰ ὶεΚοΙεΞΙ‹' ΒἰιΕοεεᾶΒειἱ ΚϋΕεΙ0εΘΚ ένοπ 
Μιιτ ω468Μει ΙοιιΜ ει' 5'."Ι18] 1ἰ£οΙσιοΒέιιιειΙ‹. 

,τ 
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ι 

| ¦ 
ἰι·νει ωωιωεεκ επι αΙΙεοτιπάηγοΚΙταπ , ιιιο11γεΙψει ΚΜ Μυγ 
πγω Ιιο22εΞι1οΙε ί6ι·Ιιετ Ή. ΜαΒο1: «παπι ειΙΙιοτιπιεϊιιγοΙτ ε” 
82θΙ'ϋ, οΙεοεεεἐιἔὶ›εΙὶ 1ΙιεοτἰὰιἱώειΙαριἰΙιιειΙς Να" τόε2ε ει :ΞΙ 
ωΙο1: ιιιιιτειτοπ ίομπέιΒικι1ε ΜΜΜ ειΙΚοτιιιεΞιπγοε πειιι2ε116Ι 
οΙΓο;;πι11ειτο1$ Έ κ”, ΜΝ: πω” ὶειιιιετοτοεεό 16112. 

ΝεΚειιι ,ΙΜ Μ αεκ ι·ϋνΜ ωεωσεει 82ϋΚεά;; τετιπειιι. 
ΜειΜΙαέεϋΙ»Ιιρι·ύΜ1οιιιιιιεΒΙ›Ιι·ἐιΙΙιΞ, ιιιπ πιοετ Ιεῖτειη‹16 νειΒγο!ε. 

τ 

ι 

Τϋτ·υέπμ,ιοο·ό Ιια2αΙσπα α' .παϋτω·παΙσ. 

> Α, 16ι·νόηγΙιο:6 πιει' Κα Μιιι·ο. οεπέιεω - Α' Μπέιοε.- Κ6ρ~ 
νἱεεΙϋ!‹' Μια. - ΚἰἱΙϋπϋϋιϋ εει]ά!εέηςειΕ ο, ΜΕ Φεε€ϋΙετιιοΒ. 

. θ 

, . 

Α ετατιιε° τϋτνόημοιό Ιια€ειΙιιιει ΜΗ ἔγἰ1Ι6ει·ε ΠΜ Ι›ἱ2νει; 
επ εΙεϋ Ι:ϋ2ϋπεε38εεεπ Μπιίω· πανω: νἰεεΙ. 

,. 

Α τιιπέιοε , .1ετιιι€ειο16πόΙ Ιοἔπι, €ϋι·νόηγΙιοιό τω, 
σε οΙΙγΙποτ ἱΒᾶΖἔ8ω θ8 Μι·ύΙ τεε1ἱἰΙειτ6 νεΞιΙΕΙ‹. » 

ΑΖ Έ3288ω.8.ΗΜΙ £ϋ!›Ι›1'€Ιε πι6ι1οιι να” ι·6επ, ει' Μ· 
ΙϋιιΙ›ϋιϋ αΙΙ:οτυιάηγο1ιΙιο; Ιαέρεετ 2); Ιιειπειιι 1'ΘΙΙ1ἱ5ΖθΙ'ἰΠίΞ ει, 
τΕειτνΕεε16Ι:) νέΙξιεετάεέ.1ιοι ;έιι·ιιΙαεε;ιΙ νέα; ει,`ν6Βι·οΙιειῇι6 Μ 
ΙειΙ0ιιι, Κϋτ6Ι›ε. ¦ 

ΒόειεεϋΙ ει, Ι›ὶι·ιΗ 1ιειωι1οιιιΙ›ωι 22 ΑΜΙ, πο” ΙΜοηγοε 
ροΙΜοαϊ νότ1τεΙε @κι ΜΙ 68 ηὲΙιαΙ›ἱ2οιη·οε ιιοΊἔὰτἰ @μκ 
ΝΠ ὶε ἱπτὲΖΚι-:ὰΙΚ δ). 

Τειἔ_ῆειἱ ιιιἱπιὶἰἔ Κενέε ειέιιηιπ:ιΙ ναιιικιΙτ. 

') ΕΑΜ ΜέιΜπ ει: ίιῇ-γοτΙ‹ἰ 8.ΙΙιο€ωάιιγ' εισ:.νειΜ 
2) Μειεεεο!ιιιεο!ίεΒεπ ει' Μιιιάσει·ει εετιιπιἱ -ὶἔε:ἔα£6 ΓοἔΙαΙιι€οεεέιἔ Μπακ 

τιιΙιέιινε, 
"Ό Μἰιιἱ: ω-Υοι·Κ εἑε£ιιεΙ›αιι. Μια! -αΙ:ΜΙι αι αϊΚο!ιπέμιγ1. 

ι 

α 
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τι 

Έ Α τϋτνόηγΙιοιά.8' επενΜΙι εφε, ιιιοΙΙγ ι·ε·ηιΙειοι·Ιιπ |:‹Ϊυε 
ω! Μιάπα2Ε ηενειτετἱΚ,εειιιιιιὶι·ιἐειἰ :ει ἱἔειιεειτεὶεἱ ΙιειωΙοιιι 
Μπι ποιο πω, Θε ει' Μτὐἱ ΙιειΙειΙοιιιΙ›ειπ εεεικ επηγἰΙ›ειπ 
τόειεεϋΙ, πο” ει' ΙεϋιτἰειινἱεεΙϋΙεετ Ι›ονἐιιΙοϋ;ι ει, 1ειιιεΞιοε 
εΙϋπ. 

Μὶιιά ει° ΜΒ Βάι, ταἔῇειἱ ιιιειῇά ιιιΒιι1επϋττ ει' νειΙειειΕΙιει 
τἐιε° ιι€γειυειιοπ ϊεΙτότεΙεἱιιεΙε νειιιιιειΙ: ειΙεΞινετνε. ΜΜΜ ει° Με; 
τειιτὶ!›εΙἰοΚ ιι€γει:ιειιοπ ιιιστ1οιι 'ο ιι€γειιιειιοπι ροΙ8έιι·οΙε161 
νέιΙαειτειΕπει!τ. - 

Αι ε8·γετΙεπ ΚἱὶΙϋιιΙ›ΒΘ€, ππεΙΙγ Βϋι1τϋΙ: πω, ΜΜΕ 
ειεἐιτιιιειιἱΙ‹, Μ" εν τειιιε1οεοεοΙί (ωπαεσπο!ε) ιιιοἔΙ›Ιιειτἐιεε. 
ει€ειϋε1Μιι τονε1Βυ Με, ΜιιΕεεπι ει° ΙεϋνεεεΙίιέ. Βι ιιτὐΙ›Ι›ἰειΙ: 
ΜΒΜ ιπειτειάιιεικ ιἱοιε]ἐ5Ι‹Ι›επ ε” 690161 τονεἐι!›Ιι; ειι εΙεϋΙ: 
ι·εητὶειετἱιπ Με πω· Ιιε5.ι·οιιι εειιεπιὶεἱἐ ΜνειιειΙΒοιΙπειΚ. 

ΜΜΜ ει' τϋι·νέιη ει, εεπειιοι·οΙεπεικ ειιοιι Μνει!τεέι€οτ 
επεεάΕε, Μ” ωω› ένεΕι·ι-: πεπ·ειωΙΙιεεεεπεΚ, 'ε Κοτοπ 
Κέιπ υιεειϊ]1τειιΙιειεεεπεψ, ειι ε1ΙωΙ Βοειι1]ει νοκ ει, εϋτνέιιγ 
1ιοιόΙε' ΚοΙ›εΙ€!:επ οΙΙγ.ΙεἐιῇΒειΙ‹Ι›ι3Ι ΑΙΜ ειτειιιγοεεειεςοτ εειι·εειιιἱ 
ίεπει, Με ει, Μι εἱὶἔγεΙεΙ›ε ιιιέιι· Ι›εΙ6 1ειιιιϊΙιεικ 'οι Με ει 
ι'ι]οπιειιι όι·Ια:ιτεΙει·ε Ιιειει:ιοε Ι›εΙοΙγεΞιεΕ ΒγειΚοι·οΙΙιειεεειπειΙ‹. 

Α, τϋι:ν6ιιγΙιοιύ τεεεπε!ι Με; @τι οειτέι8εϊναΙ τεΙιεΞιτ, επι 
ειιιιει·ὶΙ‹ειἱαΙ: πω» ειΚειπεικ ε” ϋτϋΙτεἔἔ ειειάιιτἰ Έ εω- νὰ 
Ιειειτέιε Με. εεϋ ΒγὶὶΙεΙτΘιεΙεΦ ειΙΚοτπἱ; Μπι ΙεϊνεΞιπτει!ε ε8γΠε 
ΜΗ ειι·Ιετοοι·ειω £ε81ϋΙοτετ, ιιιειεἰΙιΙ›ι3Ι ιὶειιιοοι·ει1ἰει' ΚεΞρνἰεε 
16%: ο8ἱπειΙιιὶ; ει' εεπε νοΙτ οιόΙῇο1‹, Μ” επι εΙεϋΙιειι ει' 

) Ο ΙιειεειΙσ›ιηηεεΙι εάωειειτ ειά]ειιιειΙε, ει' ωὲιεἱΙωειΒ Ιιει1ηε· ει Πιέρ έτ 
ι1εΒεϊτ Σε ειοπνεᾶόΙγεἰτ επι€ετήεΞΙε Μ. 

Α, εϋι·νόυγΙιοιό 1ιει€ει1οιιιιιεικ ιιιε8οειτεεεει Έ οι Μια! α” 
Έ 

Ι›οΙἱτἰοειἱ8γὶὶΙΘεεΙ:' ιιιοι;;ειΙωειιιεικ :ιιΘι·εεΞΜεΞεο, δε; ο8γ ει 
τϋτν€ειγεΙ:” πιΘ€νἱι8€εἱΙἐι8εἰι·ει ι·οηεΙεΙΙ ΓϋΙεΙ›Ι›νὶιεΙΞ Ξ16ΙϋειέΒ, 



135 

ωειἱπ οειιπέα.π ποπ πγετεεε€επετ, ιπε-:ΙΙγοπ πι ΒεγεείἱΙτ 
8τατιιεοΒΙ›ειπ ει' Με Με' πποετειιπ αΙΙ:ειαιεσ5ιπ6Ι ει·ει1πε1ι. 

Ιε16'ε τερειεπωιΙπε ιπε<ὅἰειπει·τεττ6π ει: ειιπετΙΙ:ΜαπΙαιΙ 
τ γ › 

απ, πο” α τϋι·νόπγπο26 πειταΙιιιππ ιπεπέοειτέιεει, εππγἱ 
πγει·ω6€ πιεΙΙοιτ ἱε, εΙε6 ι·επι1π 82ϋιΕ8θΒ'. ΥειΙειιπεππγἰΒαὅγε 
81ϋΙΒ8τεαπεοΙ: πω, πε ε" Ρεπεγὶναπἱε ρι·ι3ΜΙτ οΙεΕπτε 
ο8γοιΙεπομ 8γϋΜετ πΙαπΙιπἰ. Μειε:ι ΒταπΙεΙἱπ, ει, πέρίεΙ8θέ 
Ιιἱττεπὲιπππ ΙοΒ1οαἱ πϋνετπειιπώπγεπϋΙ νειι€τοΙτεινε , Μπέι 
ῇὰκϊιΙτ ε' ιπύι1εεεκπει. Πε· εαπ: Ιιειιπαι· εΖϋΒ86ἔ Μα πιεενέι1 
τοπαιπ1 ει' τϋι·νιέπγτ ,ε Με παω αΙαι›Ιτπἱ. · @Η ει' τϋι·νόπγ 
ποιό ΙιειωιΙοιπ' ιποεοπιτελε.άπειΚ εΙνε νό;πεέπ ειιεπτοεπνε πω: 
'ε πιει ιπάτ Ι›επἱιοπγἰιΙτ ὶἔειιεεϊΒ €γαπε1πτ Μπι-ετ ιεΙιΙπϋεπἱ ει, 
1ϋι°νιἐπγΙιοιέιεἰ ιπιιππει, ππ›π ω8ιπιειθπ ΜΜΜ εΙοειΒέι8έιππΚ 
ειὶ1πε6ἔεε ωιππ. Βπεπ, ει° ι·ό€;Ε πϋ2τάτεπεά8οπτύΙ ειΙἱεἰειποπ 
'ε ει' Μάμα οεαππειπ` νειπτέιΙπιπ Ιιοπεποπ τΙιεοι·Μι, πππ› ιπ:π 
πύρεπώΙΙόπεέττω8 Ιοπτοε ἰἔπιεὰεο!ί πα" τόεισ-5νεΙ φπα, 

' ο νέπςτε εκἱοπιει 8γο.πέιπτ ΜΒΜ επ τα ιπἱ ΜϋππΙιοΙΙ ποΙἱΜειἱ 
ΙιιιΙοιπεΞιπγΙ›Α. · 4 

Δ' .:·2αϋπσ·' υέππ·οΙια]2ό Ιια8αΙωάπίΙ. 
Μἰ ει' Κοτιπέιπγι6 ε" ιιιπετΙΙωἱ έωιιε!πιπ. -- Μἰπϋ ΜΜΜ Ραπ; 

ΙειΙ οι ει' τϋι·νόπγΙιοιέιεεπΙ ειοιπποπ. -° 1ΠοΙ!γε!ι ῇομἱ 68 Ιεϋ£οΙοεεὐ;εἰ. 
-- Μ886εο 8.'.πέρτ6Ι. 

› 7 7 Α πω” νόμ·επει]ι6 ΙιειταΙιπππειπ ΙιόρνἰεφΙϋῇε ει πω· 
πιέιπγ20. 

Νεπι νειΙαἐιΙ›8.π Ιαιρ$ειιπ Μ ε, πΕίε]οιόετ: Ιω2ιυπ·ε!62 Α, 
πωπω Ι:οι·πιππγ26_Μ ναΙοΙ›ειπ κεΙππωιε εν νε58ι·επα]τύ πειταΙ-° 
ιπατ, απ: 6ιππεΙκ απ πόιπεΙΙγ ῇοἔεπ €γαΙ:οκοΙ3α. 
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Αιπα° Μ 1ΠοαΜοοΙϋ, Μ Ιποτπιαπγ2ύπα!τ πονοποϋΙ‹ , α, 
ιϋτνοπγποιαέ οΙιΙαΙα πιο1Ιο ιπἱπτο;Π ιποτεοΜϋ 6ο 1απαοεαιΙ0 
8·γαπαπτ ναπ Ιιο1γοινο. Α' τα ι·πΙιαιοπ ίοΙΓϋ8Βοοπϋ υο2ο 
πα! Μενα ε2αΙ›αιΙεα8αΙ›απ πι, ιοτοποεο οποτΞπτ ιπο8αΙΙΙιππ 
να8γ ΙοΒαΙαΙ›Ι› Ιαοο11πΙ αππαΙι πιο:οαοαϊτ. 6 α° ΦϋτνοπγΙιοΖ‹3 
τοοτποΙε οΙο!›ο 1οήοοοϋ α' 1αι·τοιπἐιπγ,οιϋΙ-:οοΒοὶτ; ιποἔἱοπιοτ· 
ωπ νοΙο α: οοπϋοϋποτ, ιιιοΙΙγοποτ ποτΙαοιιΙο·α ΙιαοιποοαΙ: 
πω: ΜΙ: τοπιιιοποιοο νοατοΙιαπ0$α αΙτατατῇαὶπαΙε, πππι1οπ 
α: ο8οοι ποιπαοτοτ οι·ι1οΙ‹16 να1ΙαΙατοΜαπ Ό. Α, τϋτνοπγ 
ΙιοΖαο, τανο1ΙοιοΙ›οπ ο 1εϋιοΙοε ιπὶπιΙοπ οιοΙἰταπγοο ι·οποοια 
ΙιαΙγοΙκατ οΙϋνοππΕ, ΜΗ α, εταιιιο οι·ϋοιαΙιοο ι·αιύιΙαοο!εωΙ 
,ο οΙ6ι·ο ποπι ποιοι: νοε2οΙγοΙαϋ1 ιποούταΙιπα2ταοεοΚ. 

ΑΪ κοι·ιιιαπγω ο8γοο115 Κο2οἱ καιω α' ιπαιπέ οΒοοι 
κακοπαΙ οτο]οτ. 6 παταποοπιιΙ‹α α) ΚατοπαοααπαΙι 'ο €6νοιοτο 
α, Ιοεγνοι·οο οτϋποΙκ. 

Μἱάδπ α' νοΙοπιοπ:/ ΙιαταΙπια, ιποΙΙγοτ 82 οιπποι·οΙε 
ο8γοιοι·ινο α' τϋι·νοπγποΙε αιΙιαΙ‹, ο! ποιπ ᾶοιιιοι·€οιΙΙ‹: α, 
κοι·ιπαπγού α, πω”, απγαἔἱ απο: νοποτνο οΙϋΙοπ; π:ιοο 
1ϋι·Ι α: οΙΙοπεποἔἰὶΙοετ, 'ο ΙιοΙγι·ο αΙ1Μα α' ιποοοποποττι·οπι1οτ. 

Β€ἐο!›ὶι·απτ α' Κοι·ιπαπγω α71:ϋιοο:.:οΙδ οο ιπο·όγοΚ' 
ἰἔα28α1αεαΙ›α ποπι αναικοιὶΚ, να” ΙοΒαΙαΙ›Ι› αΜ›απ οοει!ε 
Μπακ τοοιοοϋΙ, Ι‹ἱπονοποεο ἐιΙταΙ α° Ι›οΙεοΙ›Ει·αΙ‹πα!τ, ΜΚοτ 

:πικαπ !ιἱναιαΙιιΜιι3Ι Η ποπι 1οΙιοτ 2). 
| 

') ΠγαΕοι·ΙαιΒαπ ποιπ ιπἰπΜἔ α' Κοτιπαιιγιὐ Ιια_Μα νομο α' 1ϋτν6πγ 
Ιιοιαετ6Ι ΜἔοπιΙοΙτ νἑιΙΙαΙα€οπα$; πτοἔ€ϋτ£οπἱΚ εοΙαποτ, πο” ο; 
ΜΜΜ , ιπΜϋπ ναΙαιποΙ!γ οΙνοτ ιποἔειαναι,οἔγειοτειπἰππ ΜΕΙ6πϋε 
ϋἔγνἰνϋποτ ὶε πονοι, ΜΚ αππαΙ‹ νοοι·ο!ια]1αεεϊτα ΓοΙἰἱἔγοϋοποΚ. 

Ή 'ΓϋΜ› Μα4ιιεοΜπαπ α' Ι›οΙ‹οπὶταΙ‹ ποπ: α' Κοτιπαπγώ Μα! πενεπ 
Ιο!ιιο!‹ Μ. 
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Α, Ι:οτιιιέιιητιο, ναιοειιομι ωιινωιο. Μι οτοΗΜειο 
ονοκοοιιακ οι ο” να" Μο εε21οιιι1ϋιιοΙ ΙιοεοπαΜι Μοτο 
νὲιΙοειτοὶ; Ει€γ Μ" ιοΒιιΙΞε ποιου Ιϋ,%οεοειι οιειι·ειο :ποπ 
ΙϋΙ›Ι›εόετϋΙ, ιιιοΙΙγτϋΙ ΙιἰνειτοΙἐιτ νε11ε. 

ΡοΗΗσαό Ιοϋυο2Με.απιέπμεϋ α° Ιιαψόσά_Μ Ρώσ 
ροπϋυσίΦάσ' ΙιὶἀοιμαἀσἀπαΙο ασ ΒΩμω·πΈΙ2 

88απισοΚΦαπ. . 

ΚύΙϋποε6;; ει' Κοτπιέιιιγιέιεἱ ΚοιροπίοείΜε Θε ΙιοΕὁεἐἔ·ἱ Κϋιροιπο- 7 
Μάο οΙορΠοεο Με". -Αι ΒἔγεεὶἰΙτ-8Ιο€ιιεοΙιΜιο εοιο:Μ ιΠιιοωἔἰ Κοι 
ροΜο5Μιε τιὶιιοει, Μ: οι' Κοτιιιἐπιγ2οεἰ ΚοιροοΕο51Με @μπι Με παω- 
Ν6ιοοΙ1γ Βοονο:Ιεπ Κονο$Κοιπ16ογοΚ,ωοΙ!γοΚ ο.: ΕΠοοϋΙΙ-8το.Ιοεοκοοο | 
ει' !ιοιοεὐἔἰ ΚοιροπποεΙΜε' ειστίεΙοι11 ΙιΞέιιιμωοοοΙ οι·οοοεΚ.- Α' Ιω 
τοε6ἔὶ ἱ;οιἔοτ6ετο ΙιάτοΙ‹3› ΜιεικιοΕ ο' ‹ΙοΙἔοΙ‹' οπο τοποοοϋΙ.- Α' 
ο;»εωι€οι ἱ€οι€αΙο οτό :απο οΙΙγ εποέιΙγοε, ποιο οΙΙγ-Εο!νὶΙο;οείιΙ€, κ 
ΗΘΗ! οΙΙγ οϋΙοε , Με εοΜαιΙ πιο"οΒο, "πιο ΕιιτομέιΜιο. - ΡοΙἰϋοοἰ 
Ιιοειοειἱ ει' ‹ΙοΙἔοΚ' ιι;;γοποιεο τοποόοεΚ. - Αι ΒἔγεεϋΙ$-β£ο£ιιεοΙιοοο 
ει' οπο. οπωωειο έτοιωιΞ τοο;;έ0. -Α' Ιιοτω6.ογιοΕΜΜ6Ι ο' Ι‹οι·ιοᾶογ 
κοκ ιιγίιμοπ εεεοΙγ.- Α' ΙιοΙγΙιο£6εἐἔὶ ὶιι£6ιοΙεΚ :ΜΜΜ ειϋΙω6Βοε 
ΜΜΜ νοΙιιοΙ‹, ΜΜΜ οοιοοοτο.τοΞοο Ιοει α' £οτεοεὰἔἱ Μερα -ΜΜι·ι Θ' 

'Α' Ιοϋ2ροο1οοΜιε οΙΙγειο 82ύ, ιιιεΙΙγ ΙεοτιιοΚΜο 826! 

απο ειιιΙοἔεττοτἱΙ‹, ω ιοεΙΙγηεΙροττε1ιιιότ 8Ζ0Γ0ΒᾶΙΙ ιιιο8- · 
Ιιοτέιτοιηἱ έι€οΙ]έιΜιιι εοιιΙτἰ εοιπ ἰἑςγεΚοιἱΙτ. 

ΡοιΙἰ8 ει, Ι·πϋιροπτοε1τέιεοπ Μο ἱἔοιι 1:ϋΙϋιι!ι€52ϋ :ιειιιε 
πο, ιποΙΙγεΙ«ετ @Ι 5ειιιετιιἱ Ιοιποε ιΙοΙοἔ. 

Βὶ2οογοο 6ι·ιΙεΙ‹εΚ Ιεϋοϋεοκ ει° οειοιο1'ιιιἰιιοοπ ι·ΘειεὶνεΙ, 
ιιιἱπϋΙε: οι ε9ιιειΙ:5ιοοε τϋι·νόπγεΙ8 ΙιοΖέιεο. Έ οι' ιιὸρ° νΕε2οιιγει 
ει' ΜΙΙϊϋΙοΙοΜιεΖ. _ ο 

Μέιε οι·ιΙεΙ‹εΙ: Μ11ϋοϋειοο ει' ιιειιι;εϋ.° Μιοογοε ι·οειοπ 
ΗΙΘΙἰΚ, ΜΙΙγοποΙε ροΙ«Ιοι1Ι, τι” Κοιειέ8ί νάΙΙειΓειτοκ. 



και α 

ι 

τι # 

Κϋιιιοιιτοειιιιι ε” ΙιεΙγοιι, να" ει”, Μιιιοπ ει' Μειω 
πιει ει: εΙεϋΙ›ΙιεΙ‹° ι€ειι€ειτέιεέιι·ει ειιιιιγι, Μπιτ ιιιο8ειΙαριιιιι ω, 
"κι όιι £ση:ιάφρόε!ό Μ':Ζιυι:2υπ2αΜια!ι ί0<ι.ιοΙ: ιιονεΖιιἱ. 

Κϋιροιιτοειιιιἱ ιιΒγειιιαιοιι ιιιΜοιι ει, ΙιειταΙιιιαι ει: ικό” 
»Με ιεειι€ατέιεέιτει , ειιιιιγι, Μπι ιιιοΒιιΙειιιιιιιι ω, ιιιἰι ἑα 
2ό.ι·άέι·ί Μ:ροπ2οΜάεπαλ πενε2επι1εΚ 

ΥειιιιιειΕ Μ; ιιοιιτοΙ‹, ΙιοΙ ε' Ιώιι€1ι-: 1:ϋιιμοιιιοειιέιε εαπ 
Υ πω» Βεειενε;γίιΙ. Μ: Με ει τέιτπέγειΚειτ, ιιιεΙΙιεΙε Μ1Ιϋιιϋσειι 

Μπι ιιιἱιιιἱεἔγἰΙε' Βιτοι1ειΙπιά!ιει οειιεΙ‹, ε8γετειιι!ιοιι νεε2ειϋΚ, 
ΜΜΜ Ι:ϋιιιιγοιι οΙ Γο8ιιιΙ: ΜΙϋιι62ΙιετιιΕ. 

ΤιιιΙτι!νειΙύ, Μ" ει, Ι:οι·ιιιάιιγΙιεΙΙ ]ίϋ2Ι10Π(08Ηά8 νόιςΙιε 
τετΙειι ει·ϋι; ιιγοι·,τ !ια ιιιιι€ειι ει' 1ιιιιι3ε€ι€ι ΚϋεροιιιοεΜιεεειΙ 
εΒγεειιι. 152 Μου τέιειοκιειψι οι ειιιΙιετοΙ4οι, τειι-ωθιωι 
θ8θ8ΖθΙΙ ειε 6.ΙΙειιιιιωιιι ειι]ὸ.ι αΙαιτειιιοΚατ ; Δ ειι€εάεΙιιιεεΚεάπι 
πειιιοεειΙ: εἔγειετ Θε ωειΙε ει” ωΜιιτοτΙιειι , Ιιειιιειιι ιιιιιιι1ειι 

Μη θε ιιιἱιι‹ΙΞΙ<;. Ε” ιιειιιι:εεικ ιιιεἔΙιὐιΙἰιῇει Με: ει·ϋ εΞΙιειΙ, 
Ιιειιιοιιι ω” ιε ιειιιῇει ειοΙσέιεειΙΙε έιΙιειΙ; εΙΜι1ϋιιει Θε ειιιεθ.ιι 
σ€γειιικόιιι τει€ειά3ει ιιιεΒ Μα ει' ΗΜ ιϋιιιεἔι›ειι. 

ι π 1πότπειιιιι1εϋ2ροιιιοειιάε ΜΗ08ϋΠϋ8 $θ861]ί Δημ 
εΒγιιιέιειιειΒ ,ε "Με εεγΠε είιιιέιει!τειι; 4ο Μο" εΙνέιΙΙιειιΙ:ιι 
πιώ: Ιειιιιόποιε, τω ιιειιι ΙιΠιοτειιι. 

ι - ΧΙΥ. Ι.ει_ἱο8 Μια Ει·ειιιοιίειοι·εώ8 π' Μιι2ε1Ιιετϋ Ιεἔ 
ιιειἔγοιιιι ΚοτιιιέιιιγΙιεΙιΚϋειιοιιιοεΜιετ ιέι·τε εΙ, ιιιιιιτέιιι ιιΒγειιι 

Ρ 

ποπ ειιιΙιει· Μετα 82 εΞιτειΜιιιο8 1ϋι·νέπγεΚει , Μπα “Με 
ιιιιιΒγειτΜπέιιιειΚ ΙιειτειΙιιιέιτ, ΒέρνιειεΙιε ΓκαιιοιΕιιοτειά,8·οτ 
ΜΙΙΕϋ1σ.Ιϋιι 'έ αιιιιειΙ; ιιονέΙιι:·ιι :θα ιιιιιιι1ειιτ. ..κ ετειιιιε θιι νει 
ΒγοΚ“ ιιιοικ1ι5. 6 , εΞε @επι νειΙει. 

ΑΖοιιιιιιιι ΜΥ. Ι.ιιιοε ειιΙειιτ εοΙεΙισ.Ι κιω›ιι νοκ ειΪ Μωϋ 
εἐιιςἱ Βϋ2ροιιιοΜιέιε Μπι πιω· ΙΜ!. ψ 

Κοι·ιιιιΙ‹ι›ειιι ε" ΙιειιαΙιιιεεεέι€οι ΙέιιιιιιΙ: , ι. ε. ΑιιιςΙιάι, 
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πιεΙΜπόΙ ει Κοτιπε1πγΙ›εΙΙ 1:ϋπροπτοαΜε πωιπωπ @Και 
ποπ οιπεΙνε; π' πωπω υπ πω, ΙὲιτεΖἱΚ Μπομπ ιπἱπτ πω Δ 
παμπ” επιΙ›ετ; ὶειοπγιϊ τϋιπε8εκετ έιΙΙΙτ ΜΙρι·π τετεπέπε 
επει·ϊπτ, ω Ιιει1ειΙππει, θΒόΒΖ ει·εῇ6τ ·σ€γε81τξ 68 ΗΒΗ :ιππ 
Πεπἰἰνἐ, Ιιονέι παπι εικειιύει. 
. ΑπΒΙἱάπειΙἐ, ιποΙΙγ ϋΕνεπ :έν ύτει Μ;; απ: Π88Υ ιΙοΙἔοτ 
»πι ν6ἔΙ›ε, Ιιει:ὐεἀ8ἱ πϋπροπτοε1τέιεει πὶποεεπ. 

Επι τΘειειπι·6Ι ιπ-ππ Ιεεἐι›ιεΙΙιετειπ,!ιο<,ἔγ νειΙωπεΙΙγ πεπι‹ 
:οι ΓεππάΙΙΙιαεεοπ, ω Μν:ΞιΙτ, πο” νΙι·ά;ο2πα886Κ, ετϋε 
Ϊἰ0Ι'ΙΙ1ἔΙ.11γ'ΙΒΙΪ ΜιροπτοεΙτέιε πωιωιἔ · π ̀  

ΙΙαπωπ α” πωπω, Ιιο8γ ει Ιιει€σεάἔΞ ΜιποπτοεΜε 
παπι €γεπἔΙτἰ απ πππειΙε ΙιΜοΙ0 πόρι-:Ιιετ, πιἱνεΙ ΙεϋπαϋΙε 
εεϋπτεΙεπ Ϊ0ἔΥᾶ8ΖίΙΙἱ ἱἔγοΒεΖἱΙ: ει, πο!ξ.;ε9ιι·-ειοΙΙοιποτ. Ι882, 
πο” ει' Ιιειτὐεέιἔἰ ΙπϋπροπποεΙτέιε Ιτέ:ρεε !›ἰιοπγοε Μϋ!›επ 'ε 

η : π ι 
Ι›ἱ2οπγο8 ΙιεΙγε-·π α πωπω πιὶπιΙεπ ΙιπειπέιΙΙιατύ ετο]61: εἔγο 
επιπΙ, Ιιειπειπ Με απ ασκ· "8828.8ΖθΙ'Ζέ8θΗθΚ. θγϋ2.ϋιΙς:Ιπι€τ 
επετεπ πε!Η απ ϋτΙεϋιετ' πειρ5έιπ; άιέΙιατει!ιιιήτ ΙαπωιπΙπόπτ 
ΓοΒγειεπϋπ. Οεοι1έιΙειτοεππ εΙϋεε81τΙιε1ἰ τεπ:5ιτ ιπι1Ιππάι3 πηγ 
εέι€2ιτ ε" ειπΙ›ει·πε1‹, Με πεπι ΜΜΜ Ι›οΙιΙοἔεἀΒε1τ ο” πσέ·ρπε!ε. 

Μ! νἱεγὲιπιιπκ, ππΙσπ ιποπι1ειτΕΚ, πο” νειΙειιπεΙΙγ· 
εκιτιιε πειπ Μ: ιπιιπΙτέιε Ιεππἱ , πιει·τ πἰπι:ε Βϋπιιοπτοε1τέιεει;. 
ε, πόΙΜΠ, πο” ιιιτΙπωι, πιειῇι1 ιπἱπιἰἱὲ· κοτπιἐιπγΙ›εΙἱ Βίδε 
ποπτοε1τάειτύΙ πω οΙΙγειπΙεοτ π' ω. 8οΙ«εποτ ΙιειΙΙαπἰ, πο” 
ει' πάπια ΒΞτοιΙειΙοιιι εοΙιει ει·ε]6πε!ε :πωπω ΙεΙιε16Μιε2πάτ 
νέππὶ πειπ Ι›Ιττει. ΜοΒοπ8εάετπ. 11ο πιἰ οΜπϋΙθ πιΕνεΙ ει, 
πειπιετἰ ει·ϋ εοΙιει πω” ΉϋΖΙ10Πί08ἱίνᾶ πειπ νοΙτ.;. πιΙνεΙ ει” 
Ματσε. εοΙιει εΞιταΙπποε τϋι·νάπγεΙπεΙε επμι1εΙιποεεώεετ ειοι·εππἱ 
πεπι τιι(Ιο1τ; πιἱνεΙ ε' πει” πω ΜὶΙϋπ τόειεἰπεΙτ πιἱπιϋΒ 
νοΙτ ΞοΒιιΙι, να” ιπύιήοΙ: ιποΒτεἔειΙπἰ εεἔὶτεΘΒϋΚετ ει, Με ώ 
ΙιειωΙοιιι, ιπεἔΙ›ἱιοτταὶι6Ι, ιπ6,<; οΙΙγ ιΙοΙΒοΜπιπ π, πιεΙΙιτοΙτ 
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ο 

ιιππιΙοπ ποΙΒαι·ι οι·ιΙοΙ‹οΙτοΙ‹: να” ιο :παο επανα1ικαΙ, πιινοΙ 

ποιπ νοΙι ΚοιιιιαπγΙιοΙι 1εϋπροπιοοιιαοα. Παππά ιιιο;ιοι;γ 
ποιο αΙΙιαΙιιιαιΙιατ0 α' Ι:ϋιοπ κοιτα ιο; α) Ιιιιιιοι·οο ται·οαεα€° 
πιιπι1οπ πγοιιιοι·ίιοα8αιι αι επιιΙιο , πο” ποπιοεαΙι α' παω 
επι, Ιιαποιιι Ιιοι·ιπαπγιαει ΙιαιαΙοιπ ιο οπο: ΙκοαοΙε ΜΜΕ παπι 
ΙοΙοεπνα ,ο οιοι·ι“οΙοΙιορ οΙπαι·αΙιοΙνα; α, Ι:οι·ιιιαπγΙιοΙι Με· 
ροπ€οοιιαέ ιοΙ_ιοε 1ιιαπγααεα ποιπ Ιια;;για αΙι!ιοι· Βιιτὐπα° ποιιι 
ποιοι0 ΙιαΙαπιιι ΙοΙΒοοοπ ναΙαιιιοΙΙγ οιοΙ Μο. 

ι.απω‹, πο” αι Βογοειιιτ-8ταιιιοοΚΙιαπ εοπιιπι Ιια16οαοι 
Κϋπροπ1οειταο ιιιποοοιι. ΑΗ; ιαΙαΙιιι ΙιοπποΚ πγοιπαι: ναΙαιιιὶ 
πιοι·ατοιιιαπαι:. οι: α, Ιιϋιροπτοοιταο, Μπαι·αοα αππγιι·α ναπ 
νινο, πο” απ, π” νοΙοιιι, ο” οιιτύπαι ποιιιιοτ εοιπ 
ιιιιιπα παἔγ ΙιοὰνοτΙοιιοοἔ ιιοΙΙιιιΙ οΙνιοοΙπι, ιπι ιιιοο ιπαοα 
Ιιαιι ΑπιοτιΙια!ιαπ ιο ΙιοΙΙοιιιοτΙοπ ΙιαιαεοΙιατ “οι Ηαποιιια, 
Ι:οι·ιιιαπγΙιο1ι 1κϋηιοπισειιαο α: ΒογοοιιΙι-8ταιιιεοΜιαπ Ιοἔ· 
ιπαἔαοαιιιι 1οιιο86_ιοπ απ. Κϋππγιι νοΙπα ιιιο8ιιιιιταιπι, πο” 
οι: α' ποιπιοιι 1ιαιαΙοιπ Μπα» Μ3ηιοπιοεικνα πω, ιπιπιοοπι 

ναΙαΙια ΜΗ; Βπιπ3ιια, ι·οει ιιιοιιαι·οιιιαι ΜΜΜ αΙιαι·ιποΙΙγιΚΙιοπ 
π. ΝοπιοεαΙι Μ” ιιιιιιτΙοπ εταιιιο!ιαιι οεγο11οιιοΒγ πα α) 
ψὸτνοιιγΙιο2ιι Με; ποιποεαΙι Ιιο;;γ οογοιΙοιιοαγ α, ΙιαιαΙοπι, 
πιο1Ιγ ιπαἔα ποιοι α” ιιοΙΜοαι οΙοτοι: ιοι·οιπιποιι: Ιιαιιοιπ απ» 
ῇαΙιαπ οΙκανοιταιιαΙι οτι α' κοτἰιΙο€οΙ‹° να” ιποΒγοΙ‹° επαιιιοε 
8γιιΙο1ιοιοτοιπο1ι οογοειτοοοι ιο αιοπ ίο1ο1οπιΙιϋΙ, πο!ιο:_.ιγ απ 
πω ογιιΙο1ποποιοΙι ΜοοιιοιΙιο $6_ϋοποιε ΜΙοριιι Ιιαιοεαει εα 
ιαιιαἔαιιιιιοι°ο @οι νοιπι α'1ιοτπιαπγ) ιποποιο1οιιο1ε. Απω 
τιιιαΙιαπ,οβγ Μαι”, τϋι·νοπγπο2ὐοα8α οοιιι ΙΜ ιπαεα οΙ6ιτ 
οοιπιπι παταιιπατ, ιιιοΠγ ποιά οΙΙοπται!πι Κοροο ΙοΙιοεεοπ. (ιι 
ιιήαΙιαπ πιο; ποιπ αΙταο21Ιιαήα εοιπιιιὶ, ποιπ ΚιναΙιοα8οΚ, 
οοιιι ΙιοΙγ!ιοΙι ιιιοπιοοεοΒ, εοπι ο:οιιιοΙγοε ΙιοΕοΙγαε, 868 ποιπ 
πιαοα :ια οποεεάζ ιοΒιιιιοΙο Μ, ιιιοι·τ ο Κορνιοοιι α) ΜΜ 
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εο€οι, οιοΙΙγ ιιιομικ :ιο οκοοεο·έ' οΒγοιΙοο τοΙιοέιοεοοειΙε 
τ:ιι·οο. Νεοἱ ωιοο ιοιιοΙ:ΜΙκοοέιεοΙιοο οΒγοο Ιιειιἐιι·οἱ οιοοεο 
πο, οιἱοτ εει_ιεΞιτ ο!ιοι·οοο. 0ΙοοΙει οιοΙΙο ,ο Μπι :Πει ποιο 
ΙιεΙγεονε ει, νοοι·οοο_ιτο ΙιοτοΙοιο' Κέρνιεο16]ε, οι ιο ΚοτοΙοο 
οογοἔι ω, οοἔιτεο8ονεΙ Κοογειει·ιιιιι επ οΙ6€οοετΙοοεοετ 
εο€οοεΙοιεεεοΒιο. 

Ωγοοἔοεέἔ οοιο οιοτειοει ιοο8:5ιτ οΒγοΙ›ϋιτ, ιοἰοϊ ει° Μι· 
ιοέιογοέιοἱ ιοοοΙ:έιΙοι' ούιιιοΙΙγ τε5εοΙοτεἱΙ›εο. . 

Αι ειιοετιΚοιοϋοτοτοοεέι€οΒοο.Κ :οπο εποε έιΙΙ:ιοιΙο Μιο 
εοιοεϋΙ: α' ΜεεΙιο οποιο, οΙογοιοέιεέιιο; Μιοοιο οι: ει' Ιεἱοι-:ΒΙ› 
οιέιοιοτ εοᾶιἔεΙο εοΙιοοεοι ]οττειιιέιΙε ειοογιι·ει, Μ” ΙιοιΙειτ 
ιοιΙοεοο, 6ο ει' οειοοει·οέ οοἰὶΙτεοἔοτ οιι€8 εΙεΚοτο; οσοι έπιπ 
Με Α, οτειτοο ΙεἔτϋΙ›Ι›ογὶι·ο ει” Ι:ϋοοο8' νο,<;γ ιιιο8γο, ωο 
νο:οΙοιι οποτε οοειοεΞιΙοι ει,ιιοΙ8οι·οοοο1Ι τοττΙοοεο ΙοϊοεΞιετει. 
@γ οόΙοεΞιοΙ: ΐΤ3-ΔοΒΙΞέιΙοιο οι Μο ει' Ιιοιού87 ιιΙοϋΚε οι 
νεο, :ο κοπο; οοοοοοοϋῇε Ιιο1ιο]ϋο,- :ο κοπο, οοοο 
τέιτοο1ιο ει' εοοιιο:Μ ει' Μο ΜοοετέιτΙοι εοοΙ€έι1ιοψι,έ :ο 
οιο.8οοειτ οΙοειιΙο ΙεονειοΙοεοΚ μειο8 ει, ι·οοι1εο τϋι·νόογειο· 
@ο Μέι νοοοειΙε νοτνο. Β: Με πο :ιιΙοΙιοΙιοῇ£ἐιεοοΙ‹ Ιοεοι1 Θε 
Μισο, 'ο οΙΙγ Ιιοι·ιοέιογτ, οιεΙΙγοεο οοογ ρόοοοεΙΙ οιιι1ιεοΒοι 
νο1οέιοοΙ:, ιοιοι1εοΙορτοο οιο8ειοειοοιοοτοει ιοοοετοΙόΒοο. 
Ατο11οΙιοο οιοε1οοτοε, Μ” ει' Ι:οι·οοΞιογο:ιΙ: οιιοοεοτο, :οι 
Θεώ: Ιοογοςεεεο οι·ι1ο1‹ΙΙ, οιοΕει έιΙιοΙ νο.Ιοειτοττ, ιοο8ει 
:Μαϊ Ιοτεοετο οι.οοι τιεοωοο1οι Θε Μοτο οέιοέιειοοοῇοι Ιο 
ΒΥι-:οεΙ‹. Ηοιοοιο το οϋιοοοιι Ιιειω1οιοοοΙι, ιοεΙΙγ ιι” πιο 

οιοι·οο2.ινο, οιιοι πιο ειιοεκιΙαιι, οιιοι1ιΒ Ιιοοογο Ι%οο οιο 
κοψω 'οι ΙοιτοοτοεΙι ·οοεΙοονοεοιοοοκοο Ιιοοοι Με, ει, ιιοικ 
8ό8οοΙιοι Χοροετ. Νοιο ΜΙ οοοιι, ει, ω 8γει14τειο εοιΙο 
εοΙοεΙζ, Μ” ποπ οι Μάο, Κοοιέιτεοοέι€οι ε! £ο€οοΙα ειιγοεοοιι 
ιιιινοΙ επ Β8γοειιΙι-Βιοιιιοοο!ιοο εεοοοι οϋηιοοτο81ιάε Μο 
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ασεπ; πι ειιιιειι!ιειι ΙιοιιιιειιιγοΙι ιιειιιΙιο8γ εΙι-3%6 Ιιϋηιοιιω< 
Μπι ιιειιι ι·οΙιιειιιει!ε, 86: ιιιοιιιΙΙιειιιιι, 1°εΙοιιοιε νειιιιιειιι, 

ιιιιιιτ ιιιειῇι1 ειΙειΙ›Ι› ιιιοι.: ιο8οιιι ιιιιιτειιιιι. Α, ιϋινέιιγΙιο26 Πει 
, 

ΜΒΜ: ιιειροιιΙιόιιτ εΙιιγοιι!ι νειΙειιιιεΠγ ιΙειι·ειΙιιειι; ει !ιοτιιιειιιγισ 
ΙιιιτειΙιιιειΚιιειΙι. ΑΜΙ: ιιιιιιτΙ ιιιει€οΙι!ιειιι ειΙιειιῇειΚ ε2ε1ιοτ θ8]θ· 

ειιιιιιι, ιιιιιιι ει' οοιινειιτιο εεεΙεΙιειιοιτ. Α2 ι" Κϋιροιιιοει.· 
τω: ιεΞιτεει8ει.8ι ΙιειτειΙοιιι ειιιιιιεΙειι Ιιό2τϋΙ ΜΜΜ Μι, ιιιιιιι· 
Μ” ει, ιιέχι, ΙιειτειΙιιιειιιει!: ειΙει νειιι τι-ιιιιιεΙνε. ΒιιειΙιι·ειιι ιιιο€ 
ιιιιιωιι , Μ” ιιειιι Μι· ιιϋΙοεεει-5%εΙ 'ει ε16ιεΙειιειεεω, 
ιιιινε1 ιιιιιιι1ειιτ «πω. Μ, ει” ιιιι ι·ει πανε ιιι·τει!ιιιειιι. Βε η” 
ιιιειθ·ει, ει·οιε-3ιιεΙι, ιιοιιι ρειιι€ €γειι€εεό86ιιεΙι ειιιιιιιι6ιιγο Μ., 
ιιιεΙΙιε Μ εΒγΙιοτι οΙειιγόε26ειιοΙ ιειιγεεειι. ε 

Α, Ιιειι6ιιειΒι Μ5ιροιιιοειτειιί ιιοιιιΙ6ιιιιιεΚ `Αιιιοι·ιΙιειΙιειι 
ιϋΙ›Ι› Μι1ϋιιιιϋ26 ιιϋνειΚειιιι€ιιγει νειιιιιειιι. 

Μ.ιιιιΙ: , ΜΒ: ει: ειιιιει·ιΙιειιειΙι ει, ιιει€6ειι€οι οεειΙιιιιιιιι 
ε8θεεειι εΙειι€ειεΙΙόΙ: α, Κοιιιιειιιγ16Ι; ειι!ιοιι, νέΙοιιιέιιγειιι 
ε2ει·ιιιτ, ιιιιιιιοιιιεΙ: ει' _ισιειιι ὸει° Ιιειεειι·ειιιι; ιιιει:ι α' τοιιτΙ 
ιιιι€8 ει, ιιιέιεσιι ι·ειιιιιιι ιἐιιΒγειΙιΙ›ειιι ιε ιιοιιιιειἰ ότιιεΙε 

Νειιι Ιιένα.ιιι ει, στειιιιιιιιειΙε ει, Ιιιτοσει1οιιι' ΙιἱιΙϋιιΙιϋ2ϋ Μικ 
_ιειιιι εΙΙιεΙγΙιειετι ιιι!ει_Μοιι Ιιειτύεε5ιΒι ιιιιινωθισι, ΜΙοιο!ι ε" 
Ιιδιϋε 68ιτϋιιτ ειι11ιειεεοιι ,> Μια οι ΙεϋνοεΙιειιιι, Μ” ιιιΙιειιι 

") Α' ειιιιιιει ΜρνιεεΙϋ ΙιειωΙοιιιιιιιιι, ιι” €ειι·ιοιιι, ιιι68 ιιιΠωι· ιιιιι€ει. 
ΠΟΠ! ὶἔειιἔειι, ιιΜεοι· ικιιιι “Δικά ΜνειΙιΒιιιι ει' Ιιε!γιιιιΙι @απρι 
ιΜιειι ίοΙιι€γο!6ε' ῇοἔὲιΙι6Ι.. 'Ι'επειιι, ρ6ΙΜίιΙ, Μ" ει' Ιιοι·ιιιίιιιγιιιιΙτ. 
ιιιιιιιιιιιι ιιιοΠ6ιιοιι , Μιοιιγοει ΙιεΙγειι, ε" ιι,ι;γνινό]ο νοΙιιει, Μ ει' 
ιι6ιεύμΕΙιειι 6ε ιιιο"6Ιιειι εΙΙώνειειΕ νόιΚο!ιοτ ει' Μι·6ι ΙιιιιειΙοιιι-· 

ιιειιι Ε8Ιει.ιΙΙιειιιιε9.: νει_ϋοιι η” ει' πω! ιιιιιιι ιιειἔγοΙιΒ ο;γίοι·ιιιιιε6ις·» 
;;ειΙ ιιιι·ιιιιιι€Κ-ο ιιιιιιι ει' ιιι5ΙΙιίι!, Πιο" ει' ΙιεΙγ868ιι!ι.' Ιϋ%ειΙοιι86$ο 
ε6ι·εΙιιιιπ επειινοιιιιεθ 8ειιιιιιι εΙιοι Ιιει.εοιιΙύ Αιιιει·ΙΜΒειιι ιιιιιιι Μ 

ιε·ιιιι. Α) ιιιε;γι5Ιθ ει6Κεἱιι ΜΝ! ειιιιιιιιί ο” ιιιιιιιε; ι€ε παπι κά; 
ΜΒ, ε” ει6Ινειιι,οιιιικ ισι·ι6ιιειιι6Ι ῇιιιιιαΚ απο” Ιιειι68ειιέι νέΗιεΙι' 
ιιιιιοιιιειιιγειιιει, ιιιε1ηιιΙιεΕ ιαΙιοΙάιιιι ΚϋιεΙεεεύ·έϋιι. 

Ρ 

η 
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ρ:0Μι1 έ.1ειΙΙιποει ι·ουιΙότει€8Ι επιώέιΙγο1αιτ τοΙειΙΙΙιιι2. ΜΜ ε' 
ειἔιΙ›έιΙγοΙ‹' ε2ΙΙΙτεε38ε εΙενεπειι έι·ειΙιε1ϋ. ΑΖ οιιτιηιειΙ ειιιΙΙετ 
ΒξίαΙ€ταπ'όειτενεε2Ι @πως ΙΙΙέιπγιέιεειΙ. Αιοπι @γ τεΙειϋ 
ι·επάειΙεπεό8, ιιιεΙΙγ ει' ΙεϋΙωπεύ ιιιιιταΙΙ:οιΙΙ:, εΙεπιτε 82! 
ΙιἰΙἐιἱ «Η νεΙε, ΙιοΒγάτι ει, τέιι·επεέι8ΙΙαπ τε11ι-:ει ίε_ΙετΙειιεθΒ 
ιμ·ειΙΙπορ1ΙΙξ; εεεΙι ΜΜΜ: ει' ιΙοΙΒοΙι' νοΙεΙότ νΙιεΒέιΙ_Ιει , Ι6ιήει 
πιω οεειΙ6Δε3εεΜ. 

` Ι Νι-ΞιιιοΙΙγ νέιΙΙειΙαιοΙτ αι θ8έ82 ετεπιιετ έει·τΙεΙΙΙΙΙ:, 'ε ποια 
Ιια]ωιΙΙιαΙυειΙ; νόμο, ιιιει·τ Μικε εοιπιπΙ πειιιιεΙΙ ΙιατύεισΞιέ·, 
ΜΑΝ ΜΜΜ η:;ει:Βειοεα. Α' Ι:ϋιεεηςεΙε' Θε ιιιεΒγώΙ:' 80ιπ1Μι·ε. 
Ιιει;γειτνα, νέιΙειειτοΙτ 28 ΙιΙεΙ8Ιεπεε ειιιΙ:ει·εΙσιεΙ: έιτειιΙνει,εειιι 
ΙΜ ωκω πω» ιιιιιπιτπει!τ, να” εειιιωΙ ωι·εσω εΙϋ ΗΘΗ! 
Ιιοιπει1‹- . 

Α, ΙΙΙ52ροηιοε1Μιε' ΜιτΙοέεΙ Βιιι·6ρέιΜπ, ει: ΜΜΜ, 
Μ" ει' Ιποι·ιιι€ιπγεύ Ιιει1ειΙοιΙι ΙοΙ›Ι› 8οιιτΙοτ νἱεεΙΧα° ΙιεΙγει5 
ἔεΚι·ο, ιιιΙπι1εωιι πω: ιιιειΒοΙ‹: νΙεοΙΙιετιι€ιιεΙΙ; οι ΙΒα: ΙεΙιετ 
πω: , Μι εἰ κϋιμοιιιΙ ΙιατειΙοιιι ΕοΙνΙΙ:5ιΒοει1Ιτ, α' ΙιεΙγειέ€οΙτ 
Νώε πω, Ιω πω: ιιιιιιιΙαιε , ε2εΙ: ρεεΙΙἔ ιιιιιιιΙ:ε11ΙειιιοΙ:; 
Ιω ω” ωεΙεΙα-:ιΙΙΙΙ, ε2εΙε μειΙΙΒ εηςειΙεΙιιιεεΙζει!ιιΙ πω; 
82οΙιωΙ:. ΤιιιΙιιἰνειΙὑ Ια Ιε , ΜΗ ΙιιἰιιιἐΙ :ιαἔγοΙ:Ι›τα Με" ει, 
Ι:ϋιροπΙοε1τάε, ειπιιέιΙ ιιειἔγοϋΙ›ι·ει πιό ε' Κασπώ ΜΙ" Μ, 'ο 
ευπιέιΙ ειειιιΙ›εϋτΙϋΙ›Ι› ΙεειιιΙ επ εΒ·γΠε Μ? τοΙιετϋεόΒε 'ε ΜΜΕ 
ιεΙιετετΙευε68ε. · μ 

11ο τει€εισ1οιιι , Μ” Ι" Ιε€γειι ει' ι1οΙοε 6ιΙΙΙιοι·, Ιω α' 
ΜΡ ΙεΙνΙΙἑιΒοειΙΙΙ, εα_ϋιτ έι·ιΙοΙ‹οἱτε πω” ΙϋΙεει·ΙΙειιτ 'ε πω: 
ΜΙ Βοπι€οΙΙεοιΙπΙ ωεΒειοΙιοτι, πιω: ΑιιιετὶΜιΙ›ειιι. Με ιιιοΒ 
νειΒγοΚ €γϋ:ϋτΙνε, πιἱΙαἐμ ειέεεε:Ιωιι ει' ροΙδέιτοΙί ϋ88Ζθ8 
εὲεῇε ΜΜΜ ιιειἔγοΜ› ΙιειταΙοιπωειΙ ΒΙΙ·ωια εν τετεειειαεΙ ΜΜΕ 
ε!ϋΙιοιέιεάι·ει, ΙιιΙπ1εειιι σ., Βοι·ιιιέιπη/ τοΙϋπτε1ε. 

ΜεἔνηΙΙοιιι , ιιεΙιι-Μ ΙέϋεΙεΙ:1Ι εἔσἑει Ι›ΙιοιιγοεεειἔἔειΙ επ 

` 
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ωεΖΜΜ, ιιιε-›ΙΙγεΙ ε” ΑΙΜ κέικ:: ίϋΙΘΙ›τ8ε2Ε|ιὸ£ηἱ, πο” :Μη 
εΜἰΒ ιιοιιι Μα ΙιειῇΙειιιιοΚατ ,ε νἱΙέιεοεεεΞιἔοι ειΠιιιιΙ:; ωιιεωωπ 
:π εω!ιοτοΜπεΙ απ, ΜΗ εα]έιτ ιΙοΙἔαἰΚΚειΙ ωει€οΙ;ιιειΙε ΜΙ! 
ῖοἔΙαΙΚοιιιἱοΚ, @Ι €ικΙοιιι, ηεΙιό: νέιΙΙεΙατ. 0γαΙ:τωι Βενε 
εεΙ›Ι› Ι›ει_ῆΙ›ει Ι«ει·ίΠιιε τόεινεν6ΕΚύ ίθΠΠἱ Μακ εἔγ ιιιΙνειι·ἰ 
επει·Ιειι·κέιέ εΙ›τ6εά8αὶ, ιιιΙιπ Κϋ2ϋε Ιιει]16Ιειι!ι' ΚἰἱΒειηειτέιεια 
πω. Μ 

Ηειιιειιι θΒ'Υ8ΖθΙ'8!ΠΠΙΙ1 ή” νύΙειιι, Ιιο·έγ ΜΜΜ ει' Μπ 
Μια Ιιει10εέι€ ω ΜΜΜ "Μα «πω, ωεΠιωι σ ει' “Έκσ 
ιεΙεΜ›τϋΙ όι·ιΙεΙκεΙτεΙδ ειειΙιειιΙ ϋεε2ειιιιιιιΚεΞιΙἑιεέπ τεΠοεοπ Μ· 
ρύτοΙΙπιτ'ιιέι, οεαΙετΙτοιἱΙε , να” οεειΙηΙ ειΜ.ι·.. 

Α' Ιιδηιοιιτἰ ΙιειωΙοιιι,| Μιι·ιιιἰ ΙεΙν1Ιει€οειιΙιπειΒ, Ι›ιϊι·ιιιὶ 
Ι›ϋΙοεπεΚ Ιαἐι›ιεΙῇἱΙε ὶε, Μπι ίο;;Ιιειψι τω εΒγ ιιιαἔει ε” 
Δε” πεΞμ' 6ΞΙοτ6ηεΙτ :Μιάου τύεΖΙετεὶτ. ΑΖ τϋΙο Πθ111ΠΠΠΣ, 
»αεκ ὶΙΙγ ιιιιιιιΙω ιιιο<έΙιειΙαιψι :η ειιιΙ›ει·Ι ΗΜ. ΜὶΚοι· ο8ιηιάπ 
εειῇεϊτ €οιιαμ1 σ5ιΙτει1 ειΙαιι· τει·οικιτωπ 'ε ιιιοι€ειε.Μι κοπή ειιιιιγ1 
ΚἱὶΙϋπιΙ›ϋ2ϋ ι·ίι80Ιωτ, Μαι τϋΙτόΙοτΙεπ ει·ειΙιιιόιιγ1ιγοΙ ἱει ιιιση; 
εΙόεε1Μ, πω: ιιιειἔεᾶ.τ Με2τειΙεπ ει·ϋΙΒϋιΜεοΙ:Μη ιιιετ1τἱ Μ. 

1882, Ιιο;;γ ει, Ι:ϋεροπτοεΜ1ειιαΙ: Ι:ϋωιγί1 ιιιιιπΙώῇἐιΜι 
ΜΗΝ ωεν«πω ειι οὶιιΙ›ετ' ΜΙεϋ ωοΙεΙωι1ετωτ Μποιηοε εω 
Σοτιιιαεάμεικ, μιι-ι1Ιγ ν6€ωι·ε ιιι:ιεέιόττ ΚεσΙνεΙτετἱΙ‹; ιιιἱιιιΙεπ 
τεΜιιτοτ ΜΙΝΙ ει, 16ιι·Βγει1ιτει , ιιιεΙΙγεΚτε` ειΙΚειΙιιιειινει πω; 
611811 ΔΗΜ ει' νειΚΒιι280ΕΚειΙ απεεωκ , ΜΚ ἰιιιἐιιΙῇάΚ ετ Μπι 
ἔσω Ιώμετ, ίεΙει1νέπ επ ἰ8ίΘΙΙ8ἐΒθΕ , ιιιεΙΙγετ ἐιΙ›ι·εΞι2οΙ. Α' 
κϋιροιιτοε1τέιεπακ εωιπιιἱ €άτειο1εέι€έψει :ια-επι το1ἰκ.επειΙ›ὰΙγοε 
ιιιο:ιετοΙτ ειι1Μ α' ίοΙγύ @γεΙοιεΙ:, ἱιπεπἔετιιἱ Ι›ϋΙοεε1ι ει, 
1ἐιτεαεὲιἔὶ ι:επάϋι·εώέ ι·ΘΒΖΙετεἰτ,+ ιιιεἔ8άτοΙ:ιἰ οεεΙαέΙγ των 
ιΙετΙεπεόμΚετ, °ειιρτι3 νότΒε1εετ, - €ειιιιωτωιιιΞ ει' ωι·εειεε5ι 
ι_;οτ Ι›ἱΖοπγοε παω φω-Μπ, ιιιο1Ιγ τιι1εῇὰοιικὲρ° εοπι Μι 
ιη·ει:Ιέιε, ω» ΙιειΙααάε,-> τό.ρ16.ΙιιΞ ει, τεΞιτεειεἐιἔὶ τεειᾶὶ1εΗ›ειι 
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ποιπ1πωοοο81π1πειοποπγεὰἔοτ,πιἱτ εν ΙιπτοεπεΙ επειπο!γοπ 
_ῆο ι·οποπε1π οε πο: οεοποπεΙε εποΙιτειΙε πονεπ8ο£πἱ "). Επι! 
πιονειΙ ο ῇοΙεοΙιοοὶΙπ ά πἐιτι·έιΙτειτἐιεΙ›ππ,πεπι ει' οσοΙοΙενοπΙ›οπ. 

Ι ΜΜΜ οικω ποπ πιο, πω; 1επεεεοπ οι τέιι·εποέι€οί οιΙπιπέι 
Μιπ 1πο8πιοικ11τπϊ , να” ποΙιἱ εγοι·ει πιοπετοΙτ παω; πω: 
οτοῇε›οΙππΒγῇαπϋΙ. ΜἰποΙγο τοποοιοΙιέιΙγοϊππΚ οπως Ιο;Κο· 
νοεΙ›ο ἱε επϋποοΒο νειπ ο8γοεοπ' οοεπεπιπππάΙοεπκπ έ εποπ 
πειΙ ππι-:Β· ΙοεπἱἱπΙ: 1ορετνε ο”·ειϋι·πγϋ 8έρεΙγ' ει·6τΙοπούεόΙϋΙ, 
- ειποππειΙ €οπετΙοπποετο ]ιποαππΚ ότπεπι1ϊ π: πιπΒιέιτ. 

' ε 
ΙΙΙγεπΙαοτ πιοετϋποπΕΚ πόΙιο., πο” οι ΒϋποοπτοεΙ1επε, 

ΚὲτεὲεΙ›εοονε @Η τεΙοΙ, οι·οΙιεΕιΠο π' Ι›οΙἔἐιτοΙ‹πτ εοἔΙΩεοΒΙὶΙ 
Μνπὶ, 1ιπποπι Ιω, εποΙ Ιιο22ὲιῇοΙ:: 'Η ι38γ ίο8τοΙτ εεεΙεΙζεοπΙ, 
Μπιτ όπ πΙαιτοπι, ΜΜΜ, πιοππγἱτ οπ οιΙαιι·οΙε ,ο ο8·γοποποπ 
ποπ όπε·Ιεπιποπ, ιπεΙΙγΙ›επ όπ ειΕπι·οιπ. Ή ιποΒο1οΙππι ΜΕ; 

_ύΜο1: νὰΙΙπΙπἱ ποπ ι·οοιΙοτε!κετ, π' ΜΙΝΙ, πο” πιο οεοει 
πεΙκ ὶἔπιεπιάεεϊτο. νέι€γπο2οΙε πωπω! Ιό;;γοπ, - Η σ1οΙΒοπιπ 

Σ ίο81οΙ: οι' οϋτ€τΙ›επ, ο πιειῇο ΒΘεϋΙ›Ι› :πεἔἱτοΙπο11τοΚ ιπιιπΙεπ 
πιοτ, εποοπιὸπγοὶΙ›6Ι. Α: επιΙ›οι·ἰ πΙαιτεί ειςγ οποΙι·π πωπ 
ΚέιΙέιεεΞιτ 11θΙΙΙ ὶΙΙγ 1°εΙΙοτοΙεΚ 1πεΙΙετΕ πγειῇἱὶΚ ιπο8· πιεηςιιπΙπποΙτ. 
Αππει!ε επ:Μποποιε ΜΗ ει: ο ϋενόπγεΙπ ,ο ίεΙεΙοεο8 κακοπ 
Ιοεπ. Απ επιΙ›ει· @γ ν” πΙΙ:ο€να,Ιιο€γ ἱπΒά!›Ι› επει·οτ εποπ 

,-.π. 

*) ΟΜπει, νόΙοιπ6πγοιπ ειοτἰπέ, Ι6€€ϋΚύΙοΕοεο ρ6Ιοέιπγάί: ΙάἐειἱΙτ πω· 
ΦοΩπἰ π' τἀτεπε6ἔἱ _ῇ6Ι6€' ποπ ποπποποπ , πιεΙΙγε€ οι πςεπ Κοι 
ροπΕοεΙωοΗιποοεο; σ.ιΙΙιεύ π,ιππδοΚποπι Μέ :Μάο πόροπποΙο Δι 
ίι€ειιύΚ ει" Βοει6ΙἰΚ εΙ6ΝϋπΙι, ΙιοΒ·γ ει' οΜποπιπποπ ούΚοε56€ςϋΚ 
:τοπ Βο!οο;εθε, ειο-τ€ει!ιπο!ι εΙϋπει!ποπε, οΙΙοιπποεά8ιιΚ Μιίο.Ιοπι, 
ππγο;ἰ τοπά_Μ: Με οι·οπγεεε6Β· ΜΙΝΙ. Νέα1οΙτ π'ίπτεπεο; ιπϊποπς 
πιο; μι, εοΙιο. ἰεοπ _ΜΙ ποιο ΔΗ. ΚόμιοΙοιπ, πο" πει φαω 0Ιππο. 
πγὶΕνπ Με: οι οπτορπἰοπ ο!6Ι.€, ποπ ο" εσωπκ ίοΙ£οΙά!πἰ α, πει 
£οεἐἔὶ Κοιροπίοεπέιε' ΙεΗγϋογϋι·έ1Βο πιἱπΕέῇάΕ, πιΞ οεοΙ‹ π' Μέι 
ποπ Ι6€οιἱΚ. 

Ι. Κ‹ϊ:. 1ο 
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ι1τιΙιτΙτιιι ιιιιιι·ιιτιιι, ιιιιιιτ Γιι€8ετΙοιιι6ε ιιι511ιττΙ ιιιοιιιιτ οΙΙγ σαιτ 
Μό , ιιιεΙΙγ οΙϋττε τειιιει·εττειι. 

Νειιι αΙιτιι·οιιι τιι€τιιιιιι , 1ιοΒγ αι ΒἔγεεϋΙτ-8ττιτιιεοΒΙιτιιι 
8γειΚι·ιιιι ιιεΙιειειι εειτΙ: αι ειιιΙιει·ιιοΙ: ιιειιι ωιιιιωιωι·ωι ειιοιι 
οΒγτοι·ιιιτι ειιιΙιάΙγο1ιιιτ, ιιιεΙΙγει ειιιιιτε1οιι ω: ΜΜΜ Μιτ 
ειιιιαΙι ιιιιιιιτοιιιιιιιιι1ι τοι-ιι. 0ττ ιι ειιιιιει· πιει-Δέκα ει' τω· 
ειιιέιει ΒοιιιιιιτΙιιιιετιζ τετειιιεε ικ5Ιαιιιι·ει ΜΜΕ. ΦιιιιιιεΙ: εΙϋ 
Ιιε1γΙγο1-Ι:ΒιιεΙ κατσε το1τοΙι; ιιιοΙΙγεΙ: Μπι εΙΙειιτσΕτΜιιι 
Ιειιιιι 1τιττειτιιτιτι οι ιιιο1ιτιτΚϋι·ιιγει6 ιιοΙ€άι·ιεοαΗιεεειΙ. 

Ηιειιιοε νετΙΙ:ιΙειτοΙ:, ιιιεΙΙγεΙ‹, Μ” ικωιι;ειωκ, 
τοΙγντιετι @Μπιτ 'τι Μέσω ιιοιιτυεεέι€οτ Μνά.ιιιιιιΙι , εοτιειοι· 
_τόΙΙιειιΙιεΕμιτέτε58Ι νόειϋετιιοΙε; ιιιοι·τ. ει' Ιώβ Αιιιει·ιΜ.Ιιιιιι ω, 
τω” ωωιιια, μιιωιωτι ασικσαιω 'κι ιιι€ωιιι ισιιθωωιι 
εΞιΙιειΙ ΙιειΙσιά ε1ϋι€ο. ν 

Αι ειιι·6ιιιιι, ιιιο8ειο1ινάιι Ιπειτ-3ιι6Ι τιιΙτι1ιιι ΜΜΜ ε” 
τιειτνιεε16τ , κι ιιι:ι€άτ ιιιιιιι1ειιΙιο ειντιτιτι, ιιεΙιε·ιειι ειοΙει!ι τι, 
Μιεόει ι8:ιι€ειτέιέ τι” ΒϋΙϋιιΙιϋιτι ιιττιιΙιοι. Μειψι1ιειιι ιιιοιιι1 
Μτιιι, Μ” α) τέιτε:ιειι€ι ι:ειιτΙτιιι·τέιειιιιΙ: ειιιιιιι ειρι·6 Μειω 
ω, ιιιε1ΙγεΙι αι ειπε: ΙιεΙΙειιιεεεύ 'ε Κέιιγτι!ιιιεωθ τεειΙΙ:, 
εΙ νιιιιιιαΙι ιιιεΙ16ινοΑιιιει·ΙΙιωιιιι: «το ιιιιιιι, Ιιτιτοεττιι!ιοΒ, 
ιιιο11γοΚ αι ειιιΙιειτο Μινι-ι σ., ττιι·ειιε.ει€Ιισιιι 1ὸιιγοἔεεεΙτ, οι 
ιι" πιει ντιιιιιιιΙτ, ιιιιιιτ ει!ιέιι·ΙιοΙ ιιιιτειιττ. Αι ειιιιει·ιΙαιτειΚιιειΙ 
ει, ετιιτιιεττ€τιιμτ6 ει·6 ιο1:ΙαιΙ Ι:ενω1ιΙιό ειιιΙιετΙγοε 68 ΙιϋΙοε, 
:το ειιιιιιοττιι ιιειΒγουΙι, ιιιιιιτ Βιιι·6ρωιιιιι. κατω ιιιιιοει ται· 
τοιιιέιιιγ π' νιΙτιεοιι , 1ιοΙ :ιι ειιιΙιειοΙτ απο” τ8·γετιεοιοττοΙ Ιε 
ΒγειιεΙκ ει' ττιι·ετιιέι€τ και' ε16τοτειιιτ6εύτε πω”. Βιι ιιειιι 
ιειιιεκε1: ιισ.ιμοτ, ιιιεΙΙγ Βόρειο Ιεττ νοΙιιιι Ηττα 1ιοιιιἱ οΙΙγ 8Ζά· 
ιιιοε ότι ειΙιειεε ιεΙιοΙέιΒιιτ, τι) ΙειΙιοεοΙδ νιιΙΙτιει ειιττιστ68οιιιοΙ: 
_τοΙιΙιειιι ιιιο8τεΙε16 τοιιιρΙοιιιοΙωτι _τοΙιΙι ΙαιιιΙιιιι τειιτοττ Βϋιε6ἔἱ 
ιιωκιι:. Αιόι·τ αι ΕἔγοείιΙτ-8τατιιεοΚΙιειιι ει' ιιέιετοΕ, ε8γίοι· 

σ ! 
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ωειεεέι€έιι Θε αιτ16εεέιΒέιτ , α” ι·6ειΙοΕοΙί αρι·ύΙό!ιοει Βοπιιψιτ, 
ω ιΜιωεφ Μπάειιι6ιΙο1ί ίωΚΕΠΘίθΒΒέΒα Κει·οοιιΙ ΜΔ Ιπε11"'); 
ει' Με ω ταΜιΙιιιιΚ, ει: Κόρε απ ει·ϋιιοΙ:, πι! @Παπ Μ· 
νόεεό , ει: Ψ”, «κ τοΙ]εε ΜτειΕοιππιειΙ; Μ” τα όΙο€ιιεΙτ, 

Ώ 

Ιεἱεότνο τϋι·161ιετοΒ16Ι, Με πποιεειΙιιιειΜύΙ ε £ϋτοΕνέεοΙιιϋΙ π. 
Β8γὲΙ›ἱι·ἐιητ, ωεεεπεει!εω Μι “ΜΜΜ 1ιο8·γ κι εε” 

εϋΙτ-εταῶιιεοΙκΙιεΙἱ ωιω‹ σε-ωεεγώΙ‹ ΙιαειποεειΙ›Ι›ωι ἰειιιἔετ 
ωτπέιιιει1: ε” ΜΗΝ: αϊνοΙ 1ιοΙγΙιειεα ν1ιΙ6Ι‹ἰ ΙιϋιροιπΙ Μετα· 
Ιοιιι,ιιιἱιι1εωιι εισηι€ιτ ΙτοϋοΙϋΜ6Ι νάΙειειτοα 1Ιει€νΜεΙϋΚ Μαι!. 

") Βε·γ Βιιι«1ιι€ €ιιΙουΕοιπα ΜΒ, Η α: ΕΠοεϋΙΕ-88ε2ιιεοΚ 'ει Ρτετιοιἱα 
οι·ειέ$' $$ιιωιοΙ6]6.τ ϋεειονοί.νόπ, ιιιο;ωιιΕΜΜ, Μ” ει' "Μπι 
ΠΟΠ! ιΜπι€Π€ ρ6$οΙΙισ.ϋπ Η ει' ΛοΙ€οΜΜί 3ἐιτ€αεεᾶἔο£, ΙιεΙγοεοπι "Μ 
επειιιϋΙιτε ει: ειπιετὶΚιιἱαΚιιυ.Κ ει” πόπιιἰ "να", ιιιοΙΙγ ει 6 Κϋιεό;ἰ 
ΙιϋΙ£εόἔνε€6εοἰΙκΒεπ ιιτε!!ιοι11Β, ό8 ΜΜΜ ιιιΕιι€6]Μ :ικΙιιά ο!" Μπι 
οιἱο. ΜοΒγε' ΧϋΙΙ:εό;νε16εόποΕ, επ €οειἱ Ιιοιιέι: ”ΗΜο. ει' ιαπ 

·ροπΦοεΗ6.ευαΚ, ο;;γ ιιη,·γ ΐέτ_ῇΙῖιι' $οτειιι€ω6ηγόιιοΚ, ε' Κϋιε6ἔἰ 
ΧϋΙ€ε68·νο€6εεΚ α: οι·ε2Ιιε·' ε"Πι ει€>Ι606Ι ιιιἐεἰΙιἱ8·, 1188? Μπι 
ω1ώυ.ιι ύ", ιιιἱιπ Ιοέ·ιι18.ΒΙινε16 ΜΙγε68ε!ιΒοπ η,·γειιΙδ τοπικοί; ό8 
τειιἀειοτ£ πεύωπιιαΕ.“ Ει νιιΙ6Βιιιι οΠγ οι·ικ!ιπ6πγ, ωοΙΙγεΩ ωο 
ιΜΙο1η Ιιιιπειιι πιΕΙέποιιι, Μ" Μ" ι·6ειε ο, Ι'ι·ωιαιϋπ. Ιώιεύ 
εεΙιιιοΚ·., ωοΙΙγοΚιιοΚ ειάιιιΜόεει Μ” ΗΕΜΙάοε , εσ.]ιΝύΝΦΚο1το 
ιι6:.νο ιιι6!γ 1ιιαα;!αιιεέΒΒι 'ο «πω ';γίΜια!ειι $!ιεμ1ΙΙεΑΒΒα κι πιο 
ι·ϋΙνο, Μο" ΜΜΕ ει' Ηιτεαει3ἔ €ιιΜιΜι @ως £επγόειιιἱ ωἰιιἐιοιιι 
6Ιιιἱ ΙΜειἰΚ; ιπέιε ίεΙόΙ ιιἔγειιειιοιι απιετΞΚΜ Κϋιε6ἔοΚΒοπ, πιώ? 

ν Ιγε!ωε!ι ΒϋΙΕπύ;ςνο86εο5Κ πιἱιιοεοιιεΚ τοιιι!ειοι·οε Ιοι·νεπ 6μΗνο, ειπε 
Ηνω »επι ἱε ο;γΙοι·ωάκ, ΙεΙνΙΜεοπΙ8, ιππιπ!ώε, νάΙΙσιΙΙιο:6 Μρ 
εό;;Μ νεειεΙ‹ 6.πι·ο; Μ. ει' Μτεο.56ςοϋ ιΜΜη; ιιιιιπΙτόΜιι ΜΜΜ. 
Ε' Ιάίοι·ιιέιιη πρεπει ΒέιιιιίιΜπιι ωμά, :ποτέ 82 έκ ειοωοἱω ΜΜΕ 
ο" ῇ6 Ιιοι·ωΙιιηιιαΕ $61πο!!_)8 α' ιι6ρεΚ'._ξ6Ιό!ύΙ: οειΚϋι6ΗΠ, πω» 
ρεὰἰἔ Μιοιιγοε ι'επι1εύ: ΜΜΜ @Η πγοωοτι18ἐἔαἱΒιιε.Κ Μ5ιερεΗο. 
Α” Βόι·ιΙοιιι πω· ωσεί; 1ηα;αωτ61 , Υ8]]011 ΜΠΕΙ ΙεΙιεΕπε-ε ιιιοπο<εςγ 
οΙαιο.Κ ἱιιΙαῇΔοιιὶ€ιιἰ π: ε.ω«ΜΙ:Μ Βϋιε68' νἱτἐἔιίιεΜ 'ε ΙΙιιαπιοἱΑῇο.' 

- 1'ιεγ “Από τοΜετΙοιιε6;Μ, - ει' Εταιιοιἱει Ι:ϋιε6;;' ειοἔιΕιιγειῦἔ6£ 
'ο ει6ι:μεωσε' ΙΒΜΙειοεε686$3 ΜἱιιιΙειι εεοπτε ε16τιοω ;γιιιιίιε 
ει οΙΙγειι ῇ6, ὶιιεΙΙγ επιιιγἰ τοεειο.Ι να" Κενει·νε, 'ε Κϋιιιη·ω ιπποε 
νΞ;υ.ειωΙ6άοιπ ωη πω: £ο1εΜ,ιπεΙΙγυΙΙ, εο!τ Μπι! "κι ρ6$ο!νω 

ιο °° 
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ΒΙϊεωετεει, Με Μνέιιι1εϋΙκ, πο” ΑιιιετΜιΜειι ω» Μιιοι· 
Με ιιτε1Κο:Μιε1ι,- Με” ει' 1ἐιι·εεεἀ8ἰ εεεεείοι·ι·άεοΙε ΜΗ 
εεεΒΒεπ ,ε ΜΒΜ ιιιε;;ΙοιιτοΙέιεεειΙ Μειπό.Ιτει€πεπεΚ, Ιιεεεεει 
οτειε€' 5εειεεεπεΞιεει εεγετΙειιεεγ ΙκεεΙ›ειι 1εϋιμοπτοεέτνε νοΙυε. 
ΑΜΠ! ροΙἰτἰειιἱ ηγει·εεεεεΚ, ιηεΙΙγεΚετ ει; ειιιει·ΙΙ‹εἰειΚ ει° 
,Κϋιροιι-τοεἰιἐιεἱ ι·επι1εεει·' ΜειιγιέιεεΒ61 Ιιι1εωικ, ιιιεε ὶε εΙεΙ›ε 
ίεΙ;ετπεΙκ επ "Με ειι εΙΙειιΒεεό τεπάε2ει·πεΚ. 

Με:: ω: ει· εε ιιεΙιειιι, Μ" πιΜΜε; 1ειΙροπ ΜΙ ε” 
Ιιε16εσ5ι8, ιπεΙΙγ ν1εγέιε, Μ” ωϊιΙεΙεεΒεἱω πιεε πε ΙιεΙ›0 
τὶπεεεειιεΙι; ιιιεΙΙγ Ιεμτεἱιιι εΙ6ττ Μι·, Μ” εΙτέινοιτεεεοπ 
ιιιἱιιιΙειι ειι·τεΙιιιετ, ιιιε8· Μι εποε ε€ΒὐιΙπἱ εειιιιιιἱ ειὶὶΒεεἔειιι 
ιι1ιιεε Μ: Μ. ε' Ιιατόεει8 ιι€γωτ εΚΚοι·, ιιιΜϋιι ϋενεπγειιιειι 
ει' ΙεἔερτὐΜ› ΙϋνΞεεΙιετ Ιω εΙΙιέιι·Μει, ΚοτΙετΙειιι και εεειΜιιΙ 
εειεςοιπιιεκ εε εΙε€ειιιτιεΙ:, Με ει' οιο28εετ εε Ιε£εΙτ εΙειιιηήι·ε 
ε8γει1έιτοε11]ει, Μ” Με. 6 ΙειπΚεά, ιιιἰιιιὶεπιιεΙε 1ιδι·ϋΙΙ:ε Ιαπ 
ΒειώΠ, Με έ! ΜΜΕ, ΜπάεωιεΙ: εΙιιειιἰ, Με 6 εΙΙιεΙ,°ιιιἱιι 
ι!ειωεΙ: νεειιιἱε 1κεΙΙθ Π 

Βιιτ6ρἐιΙ›ειι νεππεΙ: οΙΙγ πεπιεετεΙκ , ιιιεΙΙγε1ειιεΙ ει, Ια 
Ιαοε 11188δ.ί εεειΙι ή" €εΜιι6, ιιιἱιπ ε” _ϋνενειιγΦ, ΜΗ εστω 
ει' ΙιεΙγιιεΙτ, ΜΙ ΜΜΕ, ερειι Μπι ετι1εΙεεΙ. ΗοπεΙιειιι ει' Με· 
ηεἔγοΙ›Ι› νέιΙτοιέιεοΚ Μτε ΜΜΜ ιιιεωιεΙ: νύ8Ι›ε; 561 Η» 
ίοι·ιιιεϊιι πιειιι ὶε τιι«ϋει, Μ ιεωεω; ΙιεΕΙιειΙΙΙι ίεΙϋΙε; ειι εεε 
ωτ εεεΙ: νεΙιτἐιΙ›ειι ιιιέιεοΚ” επιβι!»6Ι ΙιεΙΙοαει ωε€. ΜΙ τϋΜ1, 
ΙειΙιήέιικιΙε ῇενἐιιι, ίιτειΜέιπειΚ ι·ειιτΙΙ›ειιτεττέιεἑιιι, τειπρ101ιιά· 
ΜΒ, ρει›1εΙιὰιιειΚ έιΙΙεροϋάπ εειιι εεε 6 εεωιιιἱ£; εοΜοΙ_ϋε, 
ε' ι1οΙΒο1ι 6 ω. ιιιἱιιι1 παπι ται·ωεπεΚ, Ιιετιειιι ε” Μεεειι 
ΜιτεΙιιιετ, ιπεΙΙγιιεΙε Κοτιπέιη ει, ιιενε, ὶΙΙετιιεΙτ. Α'1πἱ Μ: 
ιιειἱ: δ ε, _ΜνεκκεΙ α” ει, Μπιτ ε” Ιιεειοι1Μι:16, ιιπιπ1ειι 
εεῇέιτεέι€ἰ εεεΙΙεπι 'ε ]ενϊτέιεΙ εειιιιεΙ: ιιεΙΙκιῖΙ. Η ιιιε8ε. ὶι:ἐ.ιπΙ 
τεεεπ·ε11επεεε ειιιιγἱι·εν. ιπεεγ,Ιιο8γ Με «Με δπ',νει€γ αει· 
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πιο!ιοΐ ΙιοΙοο8οο8ο ίοιιγοοο1το1ιΙ-ι, ο' ΙιοΙγοτο, πο” ο' νο 
οιοΙγ' οΙΙιοι·ιτοεο.νοΙ ίοο1οΙ!ιο2ποΙτ, Ι:οι·οο20ιο νού κοψει, 
'ο π” ιιέιι·ιο πιω· οοοεπ ποιπποτ 8οο11εοοοιο _ιονοιιο. απο 
ιι·οπι οι ιΠγ οιπΙ›οι·, Μι· οοο!ιοιΙ οιιοιοτῇοο οϋΙιοΙοτοοοπ Μ· 
οιοοπο ιο, οποιτ οι οποοιιοΙιποοεοΒοτ πιι-5Β εοιπ ΙιοιΙνοΙι_ιοΙι 
Ιιοπ ιπιιιτ ιπο8. Ι;;οι, Μο;; Μέι νοτι ιποοέιτ ο” απο ιτιιοΙ:' 
Ιποιιγοποιε ιο: ιΙο πιιπτ ιπο88γοοϋ1τ οΙΙοποοἔ, @οι οποιοι: 
ιιοοιοΙπι ο, τοι·νοιιγιιγοι, ιπιΙιοΙγτ ο' ΙιοτοΙοπι οΙτονο2ΙΙ:. 
Αιοι·τ ιο οι οιιιπτο1οπ ο” οιιοΙιοοοοε ο ΖοΙιοΙοι1οποο8 πω: 
Μακ ΙΠιοΒιιι. 

Μπα ο, ποπιιοτο1ι πιο: οποιι οοιιτι·ο _ιιιτοαοΙ«ε, ιιιοι1ο 
ειιιιιο1ι 1ιοΙΙ 16ι·νοπιιοι1ιοτ 'ο οι·ΙιοΙοοοιΙιοτ, ΙιϋΙϋιιΙιοπ οοιιιιιιιιτο 
ΙοοοποΙ:; ιιιοι·τ Π: ο' πγιΙνέιποο οι·οιιγοπ' ποιο·ιιο πιιπίοεγ 
Η νοπ οποιΣνο , Μ @Με οΙοανοΙο1ιοτ τοΙο11ιοτπι πιο,ο; , οι: 
ποΙΒοι·οΙιοτ τϋΙιΙιο ποιο πω. Δ 

Λίο ιποποοπι, οι ΙΙΙγ ιιοιπποτοΙ: Ιιοοποπ οΙΙποΙ: ο' πο 
Μαν οποπιο.ι·ο; πο” οΙ ιιοπι τιιιιιιοΙι ο” $ϋΙο'ο:1ποι·ϋΙ, οπποτ 
ποπ , πιοι·τ ΙιοοιιπΙο, πο” πιο8 ποΙοΙι οΙοοπνοΙο ποιπποιοΙιτοΙ 
νοιοτποΙι ποιοι; πιοιτ ΙιοΙιΙϋποοπ ωοιιιοπιι ιπο8 Μοοιιγοει 
πιοέ,·πιο8γοι·οιΙιοιΙοπ οοποπ ο' ποιο ποιοι, Μποιηοο πιο· 

ο Ιοιι ΙιονοΙγΙιοιΙοο ο, πονΙιοπ , ιποΙΙγοτ νιοοΙποΙι, 'ο ποιιιι πο 
νοι·οο οιπΙοΙιοοοτ ΙιοιιΙοπι οιοοϋοοοϋπ ίοΙϋΙ,ιποΙΙγ ο' ποΙΙιίιΙ, 
πο” ιποΒοτ Ιιοτοι·ιοποπ νοΙοιπιποι ΙιοροεοΙπο, οΙοεοοΒοο 
Ι›οΙοιοΙι οπιιΙιεοι;ποΙε ιτΙο1οπ οι οπ1°οπτοι·οοο” οοπτϋποτ ϋπτοιιι. 

Ηο1γτοΙοποοε τοπιο οιοπ ,ςοπιΙοΙοαοΙ Ιιοοοο;τοιπι ιπο. 
μποτ, πο” ποιποΙΙγ ιιοιιοΙτ οοοιιοΙοτιο ιπο1το τοιοΙινοοο!ιοτ 
ιοττοΙι νοοοΙιποιο ο” οιΙγ ΙιοπποΙι, πιοΙΜιοπ, ο” εποΙνοπ, 
οοιιιιοπ _ιονοποπγοΚ, πιοιΠο.ι·ο ο1τοΙι. 0οο!ι Ιὶ8γοΙπιοππϋπΜοΙ 
,ο Μαιο Ι'οΒιιιΙι , πο” ιΙΙγ οΙΙιοΙιιιοΚΙιοΙ ιιιοιιΙ πιιιιιΠ€ ο' νο! 
Με "οι »πιο το ιοεοιοιιπιι. 
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ΝἐιΙοΙ: ει” 1ιοιι' Ιοιιιιιιιιιι·ιιΜεα, ιιιοεὅὲόἔο, να” ΜΙ· 
1ι088δ.82 ιιιο8ειοιιτεΙτ ιιιτέιειιιιιιοΜώ νέιΙιει1ε, όΒ ΜΜΜ !ια 
Μοιωι νόιΜΕ, ωαιειι σ€γειειειιιιιιι1 πιει., “επι νε3ιι·οει πι, 
ιιιεΙΙγιιεΙ: νειΙπιιιοιιιιγιειι ;ιοΙ€έιι·ειι νοΙαιΙτ. 

Α' ΜΜΕ ιι€ιι86,<;οΙι εοΙια ει, τέιι·ειιεει8, ιι€μιιιεκ ιμα 
ΒιιιιιεέιΙιειιι εειιιιιιἱ ι·όειτ ιιειιι νειΕοΙι; ιιιέε ιε ειϋιιιγιι νέιΙΙει. 
1ειτοΙιετ ιωμοιωιι νόμο, νειΙειπιι€ ΜαΙιιιιιιει1' νειΙΙειοέιιιιιΚ 
αΙιειι1ειιιιιέιτ Ιέι.ιπέιΙτ ει, ειιιΙιεΞιιι° ΙιύιΙΙιειεειιΜιιι. Μπι ει, νειΙΙέιε 

ειιγόειιΙι, επέιιιιοΙετα Μαι: ει: ϋιιΚιἐιιγ ιιιιιι·ειιΙΙ: ιιι68·, Έ-Ιιει 
ιιγειιΙαιιαΙε. 

Μιι1ϋιι ΜοιιΚεεςιιιειι οι ϋιιΚιἐιιγιιοΚ, Ιιοπέι ιΙΙϋ «πω υι 
1ιι;ι1οιιιιι @γ νε5Ιοιιι, Μη" ειιιιιιιιι: αέι·ιιιιιιιο ΜΒΜ »Μια 
Μα Μ. Αι 6ιικειιγ ιιιιιΒέιΜιιι εειιιιιιιι ωΙαιι06ιιιι_ϊοιιΜ ιιειιι 
τιιιιιιιιι. Μι ει' «πω ΜΜεΙε!ιιιι·ϋΙ ιεΙ:ιιιι_ιϋΙς, @γ νοειεπϋΚ 
6ειι·ο, Μ" π° Μ Ιποι·Ιε3ιιΙιιιι !ιοι·ιιιέιιιγοΜιτ Ιιωε;ω;ειιι_ Μπι; 

Ι Μπι ΜΜΜ, αι,.ιιΪ ΜΜΜ 'ο ιιειιι ε. Ι6ΙοΙειιι νοκ. 
η ΑΜι·ιιιιτ ιε8γϋιιΙε Μι· , εο1ιιι Μαι Ιιει€ειΙιιιειι επ ειιι!ιο· 

ιΤειι·:Ιεϋειι.ιιιέιειιιιιι ιιειιι- ωΙέιΙιιιιΕ, Μπι επ ιιΒιιιτειιοΙε' ΒιιιΜιά 
ϋεΜειιιιιιιιιἐιΙεοωιιιιι. ΜΜΜ και; ε νιΜιεοιι εειιιιιιι ΜΜΜ 
μ: ΙιοιιΞιςι€ετω ι2·ιι π11όιεοιι 1‹ιν_ϋΙ, Μ ει, ιιο1Βιιι0Κ, ϋεινοεό 
@ετ Μπακ” παω ιπι1ειιιιο1Ιγ οπι€Ι Μό 1ιαΙιιιιέιει·ει· διιιι.ϋιιϋι 
Μπα-ι. _ Μ Γ ι 
τ Α' ΜαΙνιι ιιιωιωι 161οΙενειιιιιιι ιιε·ιιι τιι% ει, τϋι·γόιιγοΚ·· 

ΜΙ; σε ισισιωτιε8- :ιι ειιιΙιοι·ειςει ι·βειενεν6κΚέι τειιιιι 02826. 
μιά εστω ιι·8.ιιι. Α' τϋι·νόιιγο1εωι :Με 1ΐεΙόιιιιοειιιιιι 68 νει 
πειιιἱ αιιιιι., Μια .ιι·ό.ιιτι ΜΚ νοιι2ιιΙιιιιιτ, ιιιο11γ ει: οιιιΙιει·' ω 
νότ πιο1ια ε1,ιιοιιι Ιιιι8γιει, Ίι πι; ιιιιιιι1ειιιιιιιιι ειιιιιιοΙειτοΙ:, 
ιιιιιιιιιιτοΚ, ,ει ειιοΙώεοΜιε1 κοινά» Μιμοεο1ιι_ιιιιι, ιιο16Ιο ιιιιι8 
ΜΜΜ 'ο έιΙΙαιιι10 6ι·ιεΙιιιει $οι·ιιιιιι. Ό :κι ιιιοιι6_ιιιις, ω" 

πι; ιιιι-ι€Κιεόιιιιι ιιιέιι· ΜΝ; ει, ιιειιιιοτειτ ιιειιι γι'ιιιιΠιιοΚΐιεΙ 

κ 
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ω, ιιιιιιτ εεγοε-ειιιΙ›οι·οΙκ. ΥειΙειιιιειι.ιη·1 ιιωισιι επϋΙει6 ιιοιιι 
ΜΜΜ ιιιιιιι1 ιιιοι; ειιιιγι ω ιι6ρ , ιιιεΙΙ: ιιιιη.ιέιτ ει' οϋι·ν6ιιγ 
Ιιοιι'›° Κεεει Μέι ειιέιιιΙ_ιει. 

Ειι Διιιοι·ιΙαιΙιειιι ε' Μ3ιιιοιιιοαΜε9 Μέιιιγιέιειιιιιεικ ιιειιι 
ἄΜό:άἔἰ, Ιιωιειιι ρΜί!ίσαί ΙεϋνειΚειιιι€ιιγειτ Ιιέιιιιι1ΙοιιιΙε8 
ιιιΜΙιΙι. Αι ΒἔγοεϋΙι-8ιειιιιεοΜιαιι :Μ Μ” ιιιιιιιΙειιϋπ «έτει 
ωιι ιιιιι€έιτ. Α° ιει1ιιιι Μπάνι: Μ :ιι ε8ιΞεπ οἔγεειιΙειἰ8, Βικι 
σΙοεΙιοιΙέιειιιιΙ: τέιι·.€,·γει π. Α, ΙειΙιοε, οτειάΒάιιιιΚ ιιιιιιτΙειι Η· 
ι1εΙιειΙιει ή" ι·ει€ειειΙιοιΙικ, ιιιιιιτ εειιέιτ δικ-Μα. Α' ιιειιιιοι' 
ἀἱ08ϋ8ὁ8θΒϋΙ ιιιει€έιτει (ΠΟ8ϋ8θ88ί2 ι·ιιΙιάσε; ει: ΜΜΜ ιιγει·τ 
ΙιεειιιοΕΜιιι ιιιΙει_Μοιι ιιιϋνέπ Μπι επιιιΙόΙιιί 'ε εΙιΙιειι Μει 

κοιιωαικ; ϋπειιι1 ει, Με ΙιοΙιιομειΒιιιι1:, ιιιο11γΙιειιι·όειοεϋΙ. 
ΝεΙτι 1ιοιια Μπι οΙΙγειιι Ιοι·ιιια έπειιιιιιιγε παπι , ΜΜΜ; σιω 
Ιέιτϋιι παπι «πω, ,ε ιιέιιιι ϋιιΖΘεΒϋΙ ὶε τόεινότιεΙ ΗεοΙιοϋΚ 
ει' ειιιιιιιιΙιοι. Π : 

Αι ειιι·6ιιιιι εφα1ιι·ειιι ει' Μι ιιειτνΜεΙϋΙιοιι οειιΙ: ει: ετ!! 
ειιιικοι Μια: επ αιιιει·ιΙαιι Ιιειιιιε πω Με. ΑιιιιιιΙ Με” οΙ 
ΙεΙιει ιιιοιιιΙ:ιιιι , Μ" Αιιιοι·ιΙ:έιΙιιιιι ει: οιιιΙιει· εοΙιει πω» ων 
εετΙε1ιιιεεΒειΙΙΙ: ειιι!ιει·ιιοΕ, Ιιιιιιειιι ει ι€αιεέι8ιιαΙτ,νειεγ τϋι· 
νέιιγιιε!:. 

ΠΒγειιιιιότι εο!α2οι· ιιιαεα ΜϋΙ Ι:όριο!ι νύΙοιιιέιιγο ίοιιιι 
Ιι6_ιέι26 ιο, πιο ιιιιιιιΙ ιιιιιιά18 ϋἀνϋ2εὲ€εε. (δ ΜΙο1ειιι ιιι-ΣΠιιιΙ 
ΜΜΕ Μαι ει·ο_ιτ-5Ιιειι, ιιιεΙ1γετ ιιιιΜοιιι·ε οΙόεεόεεειιοΙ: Μ". 
Βἔγ ιιιειΒάιιοε ειειιιιέΙγ ΜΒοιιάοΙ Ξειι6Ιιειι νεΙειιιι-ιΠγ ΜΜΜ 
πω; Ιια ε' νέιΙΙαΙιιι ει, ιέιτειιικιΒ' ι616τύι·εΙ εΒγειιεε Καραο 
Ι:ΜΜιι "Με ιε: ιιΙι1ιοι· εειιι με εει6Ιιο ιι: ει' Με !ιατύεέιεΙιοι 
ίοΙ"ιιιοι1ιιι, ειιιιιιιΙτ 1ιο2ιιι_ιέιι·ιιΙ6επν6Βοια Φει·νότ ιοιιιει·ε 
τοεεό ιεεει, ΜνιτεΙότε π_ϋιιιΙΙιοιιΚ, ει: ειμαι ει·ϋΙιει: ε' 
ιιιιι€έιέ:ιιειΙε εε8ιτεε5€ότε ίεΙειύΙΜει, ,ε τοιιι1το Μιά 1ιιιιιι1ειι 
ιιΙιειαέιΙγο1ικαΙ. Κόιε68ΜνϋΙ εοΙαιοι· 1ιον%Μκέ ΙιοΙιΙοείιΙ. 
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ιιιιιιτ Με 1ιοΙγότ ει' ειιιτιιε ΙοΒΙειΙιιέι ω; Μ: νόΒαέι·ο ιιιιιιτΙειι 
ε;;γοει νέιΙΙιιΙειτοΙδ έιιιιΙέιιιοε 1:ϋνειΙιειιιι6ιιγο ιιι68 κι εοΙιΙιεΙ 
ίϋΙϋΙιιιιιΙιει απ, ιιιιτ ει' Βοι·ιιιιιιιγ ιεΙιετιιε. 

Αι η;ειιΒιιι6 ΙιειτειΙοιιι επ ιΒιιιΒιιιοιτειΙι ιιιεΠό ΙιεΙγεινε 
Ια·ί·νόιι Θε ιιι-ΞιιιιΙοε; οιεΙιει: ΚύρνιειεΙνέιι , εειιι ιι€1τώΙιειιγεύμι, 
εειιι 8γιιΙϋΙοτοτ ιιοιιι 8θΙ']θ8Ζδ. ΜιιιιΙιοΒγ οιιεΙεΙινόει εειΙ:ϋπει 
Ιιοι·Ιό.τοιοικιΚ, Μια “Με 1°οΙϋΙο, Μ" εΒγετιιιΙ ιιιιιειΕι·α 
ιιειιι ιέιιιιαειιΚοιιιιιιτικ. . · ι 

Αιι€ι·τ π: επ ιΒιιιΒιιιι5 1ιατιιιοιιι, ιιιιικοι· ειιιέιτεει€ιιιιιιιΙτ 
Ι:ϋι·ό!ιειι ΜΡ ΠΠ , ιιοιιι ΜΜΜ ιιιιι€ιιι; ιιιειΒιιι·ιι ΙιειΒγιιτνει, ιιιιιιι 
Βιιι·6ρέιΜιιι. Νειιι ωισειιι ω, Μ" ει' ιιιιι€ε3ιιιοεειΙι' Μι 
ιεΙοει6ύΒει ιιιε8ειίιιιτεΙι, ιιιιιιιέιιι ει' Ιιδιϋιι868·' ΚύιινἰιιεΙ6ῇε 
εΙΚοιι1επ ιιιιιιι1ώΙΙιοτιιιι. Μι ιιιιιέιΜι και νικώ, εεεΙΙΙ ω 
8γιιιιιοΙΜει Μ. 

Α: ε;;γοε ει·6Ιι' ιιιιιιιΙ:έιεεέι€ει ιιιιι€έιτ ει, τέιι·ειιε ετϋΙι 
ιιιιιιιιιιιεεέι.ΒέιΙιοι οιιειτοΙνι€ιιι, ε: πω" εγειιι·ιιιι οΙ1γ.-νιιΙαιιιι 
16τεείιΙ, ιιιιτ ει' Ιε8Μηι0ιιιοειιοΜι!ιΙι 'ε Ιοι;ει·ϋτι-:ΙιεεΙι Μιο 
ειι.8· Βόρειο ιιι-ιιιι νοΙιια νέεΙιει νιιιιιι. 

801: ΜετοΙωι τιιι1ιι€Ιι σε ι€ιΙΙιτέιειοιιι' ιιιεΒΙιιιοιιγιτειειιιι·ει 
ΙεΙΙιοιιιι , Με _ιοΜι, ειει·ετεΙ‹ οιιιιιΙ: εεγιιόΙ ιιιιιτειιΙιιι 'Β ω νά· 
Ιιιοπιιι, ιιιεΙΙγετ ΙεειιιΜιιιΙι ιειιιει·εΙ: η. 

Αιιιει·ιΜΙιαιι .που εεεΚϋεϋΙι, ιιιεΙΙγε!ι ει' νὸιΙιεΙι° Ιά 
ιιγοιιιοιέι.ιιωι. 'ε νέικεεεΙι' ιιιιιωεωω Μινι ει' Ιιιιισεέη;' 

") Αι Ε”οεϋΙϋ-82ιι.ιιιεοΕΜιι από ι·οιιιιειει· ιοωιιιι. Α' νιιιιι€ιεπειι' 
πεεΚ6!γ ειάιιιιι ›ε ει' τοιι;ει·μιι·ιοιι' Μ” ιιιωτιωιωιι ει' οειειιιιιιιι6Μ: 
ι€ειι ΒΒιιιιγίιν6 ΜΜΜ; ιιι6ε ιε ω σα ν6€ιοΙοιιιιΙ ιιιεεΜι ιιι6ι·66!ι·· 
Βιιιιιιιιιι, ιιιιιι€ ιιιιιιιιια, ιιιοι·ι: ΙιἰΙιι ἱἔγειιιιιἱΒ ιιιο;;;έι€οιιιι. 

ΜιιιΠιοΒγ ειι ΒΒ·γοεάΙ€-8$ιιιιιεοιιιιιιιι ιιιε;εΙίιι6 ι·ειιιΙϋι·εύι; ιιιιι 
ωειι, ιιιιιιέιΙ ΜΒΜ οιΕ €6Μι ἔγιιΙιιὰιΞει ΜΜΜ , ιιιιιιΕ Βιιι·6ρειιιιιιι; Μ 
ιι€ιιΙ_ΜΙιειι Ιιιιιιιαι·ιιΜι εΙοΙιε€ιιιιΙ‹, ιιιει·ι ιι' Μι·ιιγ6ΚΒε!ι ιιόρει68 οι 
και ιιι€ι1αειφι τϋ·έ0ϋιι ει' νοειικΜοιιι' ΙιοΙγόιι ιοι·ειιιιιιι ι 

$ 
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τοπι1εΙΙιοιόεε Μέι πωπω, Μπι @πω επι'ιιιιιιιιΙε. πω» 
Μπι ι·επιι6ι·εύε πἱπω; πι ιιιι1ενεΙεΙ: ιειπετοιΙεπεΚ. Τβτ°' 
νιέπγειι€Ιει ι·επ:16ι·ιι6€ο πι ΕπγοειιΙι-8ταιιιεο1ιππΙκ ει' ιπΜπΚ· 
ποπ πεπι ιε 1ιιιεοπΙΙ:Μιτ6; ει, Με ι€πι€πιέιιι, πεγνινόι πωπω 
Βενεεε1τ, Έ ιι° πγοιποπέιέ Ιιοι:Ιοιπόιιγο 118111 π πιιιπ1ιπ πω: 
Μαι; ει' μα, Ιο1γαπιειψι €γοι·ε 6:38 ΜΜΜ. Μιιπι ε' ΜΜΜ: 
πωπω , πο” νπΙπιπε1Ιγ οι·επι€Μιι ει' νέιτεΙ: Μ” ι·ΗΜιπ Βε 
ι·ϋΙ_ιε ε! π, Μιπτει6ει, πιω: Μ. 

ΒπποΙ: Με πι, πο” ιπἰπιἱοπ πωπω, όι·ιιεΙ:ΘΙιοπ πω» 
ποπ ωτιμ ει' νόιεΙει·6Ι πτύΜι!ειιι εποΙεέιΙωιτπι ιἐε ει, νειι‹ω 
πωθ Ιιειιιεπἱ. 

Μιιιιιιπ επ ΒΠεεϋΙι-8ιιιιπποΙππαιι Ιιιωιπ1ποτ, παω 
ο” ιποΒγόΙ.ιεπ;· πο! νειΙειιπι πω" Μπι ΜΜιωωιι απ, π' Ια 
1ποεοΙε ϋπΙ‹6πι πιιιοπεπεοΙκειτ Ιοι·ιπ:5ιΙωιΙ: οΙΙγ ι:πόΙΙιύΙ, πο” ει' 
ΜΜΜ Μπγοιποπεικ 68 ει? τϋινόπγειόΙεπεΙ: αιωι.ιωιικ. - ·ΐ 

Βιιι·6ιπι1ιππ ει' ΜΜΜ ε” οΙ1γ επει·οπωιπΙεπ, Η από:: 
Μιά, πο” Μέι ει, ΙιπτιιΙοπι° ϋεγνἱνϋι εΙϋ1 ιπο8ιπεπι1ιοεεε; 
ει' Μπι πι'ειιιιΙοε εε8πι Μ; ει, Ι:ϋπι1όιιΙιεπ. Απιει·ιπέιΙιειπ 6 εποπ 
ειέπο α: ειπ!ιοι·ι ποιππεΙα,Έ εΙΙεπε ΗΜ ει: σπάει ειππει·ιεύε.? 

> Α, 1ιε1γΙιιιι6επΒιιπ16ποιεποι1ιεοιποειιπππΙε Ιιἰειειπ ιππι 
ιΙεπ πόιιοΙιτε πιέστε; πιο π" νιέΙοιπ, επεπ ΙπιθπειεΙκι·ο επιγ-ι 
:Με εἱποε νιιΙ6ιιΕΙι!ι ειιιιΕ86Βο, Μπι ΜΜΕ, ιπεΙΙγπεΙ: πι. 
ιιιιειι€ι @Με ποιποοι:Αωιι. Αι ειι·πτοοι·ιιιι€ιππιι πιιπι13,=;; Μπο 
Π]058ΙΙ Ιε1ιε-π ωωιωεππωιπω ει,πιπΙιειαεε5ιππιιΕ Ι:ϋιιηιοτιο. 
Α, Κοι:ιπειπγ26ΕπειΒ δω εΙνεεπτεπι ωωοκ ιιινω, α' Μια 
ι·έι.ιοΙ: πόενειεΙειιο πω” ωιπω. Ηπεοπ1ὐΙαἐρ' ιιιοπάπειιιιι 
πιτ πι, πο” αι·ιειοοι·ιιιιέιΜιπ ει, παπι πιάνο νωπ απ Ι$ιιΜιιγ, 
Ιειοεειροππέιειιι εΙΙειι; πιω: οτι ιιιιιιιΠε νεπιιιιΙ: ειοτΙιειτοιοτι 
οι·ϋΙ€, ιπεΙΙγοΙ: 1πόειοΙτ ε( Ικόπγιιι·πειΕ ε11οπω.ΙΙιιπϊ. 

Α' αειιιοοι·πιιιι, ΙιοΜιαιύεέι8ι ιπιιέπειεΙτ ιισιισιι, εειπιιιι 
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ΙιΜοεΜΙ:1:ιιΙ Μπι Μ: Ιιπποπ16 ιιιιιοΙ: εΙΙειι. Μι" "ιωα 
!ιοϋιιΙ: εΙ ει, επιιΙιππειι8·οι 113€] ιΙο18οΙ:Μιπ οΙΙγ ποι:ειεπ%πΙι 
πιεΙΙγ πι: Με ποΙ8οΙ:Μπ ΙιππιπέιΙπι ιπο8 πεπι ΜιππΙιειθ Επι" 
έι11ιιιι1: πω: ει' πεειι·ποΙ:πέιΒιιειΙ: οΙΙγ οι·επάΒιιιιιι, ΙιιιΙ ιπιιιι1ειτ 
επγειε πωπω· ιεΙιειστΙοιι, ,οι πο! ει: οΒγειιεΙ: επιππιι Με απ· 
ιΙεΙ: έιΙτει1 δεεπεΙ:ϋινε πιιιοπεπε1:θ 

ΜΒΜ πω: πιω, Μ: ει' ιιιΙιοΙπι1ιιππέιε16Ι ί6ΙιιοΙ:, πιιιιιι 
ποπ, Μ: ει' Ι:οιΙειιΙιιπ 1ιειταΙοιπ161 πειτοΒιιεΙ:,ι επγιιι·έιππ 
Ι:6πγιεΙοποΙ: 61ιιι_ιιιιιιι Μ:οπΙ:ε-5ιιτι πιπ_ιιειιει ει' ΙιεΙγΙιπιπει5ι8ι 
πιαΙιιιάειά8οΙ:πει:. . 

Ή5!ιιιι:ε ιπεΒ ναεγο1: "626ιΙνο, πο” πειππιι παππο 
απ: πιποεεπεΙ: πι1:ιιΙι!ι Ι:ΜιτοππππΙ:, πο” ει' πιιι6επει πω. 
ιιοπτοειτέιπ' ιέιι·ιπιι Με! επειειιε1:, πω: απ, ιπεΙΙγεΙ:πεΙ: Μια· 
επεει.ει ΔΗΜ:: ποιποι:ι·ιιται. ΤϋΙιΙι ο1:ο1: ειοΒιιιΙ: επι ο"°Ι:ϋιτει:= 
Ι:επιιιόπγτ, πι: Ι:ϋΙΒιιϋιιιιπ ιιπειεΙ::ι 

Βιεπ πειπεπτεΙ:πεΙ: ΜΜΜ ιτό.πγιιΙ: ει: , πο” ιπἱπἀεπ 
1:οι·ιπππγεύ πειταΙιπειτ ειιοπε·8γ Μιέιεει8' Ι:επ6πειι 1:ϋιιιοιιτο· 
8ΜειππΙ: ι. ιπεΙΙγ εἔγειιεεεπ ει' πόροι 1:όιινιπεΙι; πιινε1 π° 
πεπιεπ ΕΜΗ παπι Ι:5ιτπι :ϋΙι!ιό ιπέιειτ επεπ16 πιοιπεΙγεΙ:πόΙ, 
ιπεΙΙγεΙ: ι-ι€γ 1:ϋ2ϋΜϋπιοε!ιεπ εΙνε8·γωνε νειπιιαΙ:. Με:: ιπι 
πω» ιι€γειιιιι2οπ πιιιιιΙοπι π' Ι:οτιπσ5ιππάσ'ι πιΕπι1επ :πιω 
@κι Μ :καπ ι·ιι1ιέιπνιι, πεπειεπ @πιει ιπε8:5ιΠειιιι, πο” ει:: 
ιΒιιιΒιιτι1εϊ ι·ιέει:Ιετειιιο π: πωπω: πε ιΒγει:επιπ1:, 'ο :εμε 
118111 ί08 Ιιιππγωπι ει: :ιΙΙ::ιιΙοπι ειππειΙ: Ι:ινΜε16ι·ο. Μι μια: 
@Με τιιιιι1ι νιιΙππ1: ειιπεΙ: πιι ιπειΒιιπΙ:ιιιιΙ. 

Α· Μιπεπιει 1°οττπάειΙοιπΜπ Μ: ε1ΙοπΙ:επϋ ιι·ππγίι πισι 
€πΙοιπ "Μ, ιιιοΙΙγεΙ:οι €κεπειειναι·πι ιιοπι Ι:‹-ιΙΙ; πω: Και! 
νεπειτ π' επιιΙιπάεάεππΙ:, ιιιιιιιιΙ: ειπϋιιΙ:6ιιγποΙ:. 

Δ, :επι ιποπιιι·ο!ιιέι.Ιιαπ ει' πιω”, ιππΒιι πω: ει, τϋι·νόπιμ 
Ξ ίεΙιι6πι πιιαιΙοπι πι: ΙιοΙγοπνο νοΙαι1: Μπι-επ; :Με ε1 

Ο 
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τοωΙοπ ιιιατειάνευγειἰ ε' ΙιεΙγ1ιειεεε81 ὶιι:ειε€εΙ‹ιιεΙ‹. Η ΙιεΙγ· 
ΙιεΙύεὰΒἱ ΕιιτεεετεΙ: ϋεειε ΠΕΠΗ ΓιΞΒΒϋΙ‹, τεεειίιΙ εεεκκε2ειιεΙε 
°ε έγεικτειι ΒερτεΙεπεΙ‹ ἰε νοΙΩειΙε. Α: ειὶε£σετετΙε'-Ι‹ειεἱ 
Μια πεΙιε εΙυγοιιιέτε, εεπϋιεϊνε ΜΜΕ. Β 

Δ' 1°οττεάειΙοιιι είςγειεττε ΗΜ Η ε.,-Ι:ἰτίιΙγεὰ8· εε ΜΒ: 
Ιιεεύεέιεἱ ἰιιτειε1εΙ: εΙΙειι: ΟγϋΙϋΙεεεε° τἐιτἔγειἱ ΗΜ Ικα-Νεκ 
ε: Μιιι1ειιτ, νεΙειιιἱ Μ πιεεε16ιτε; ε”Ι:οι·ΙέιτΙειι ΙιετεΙππειε 
ΜΜΜ" , Μπιτ ω, ιιιεΙΙγ πωιεΚ ειἰ8οτι3εέΒεἰτ ωει·εεΙτεΙ 
Πειτε; ει: ε,·;γειεττε Κϋιτἐιτεεεἐι€ἱ 'ε Μιροιποε1τύ ὶε νεΙε. 

Α' πωωΖω $οι·τεαΜοιπ' ε' Κατω Ι›εΙγεἔε οΙΙγ εεετ, 
ιπεΙΙγετ ει' Βοι·ΙετΙεη'Ηείείοιε, ι›εεω τω" εοπι1σεΙΙεΙΚερτεΚ. 
Μἱὰϋπ (Παπ ει, ΙιεΕόεέι;ί Ιέϋιροπτοε1τεετ νει1εξΠ ΗΜέιτοΙτ, Μι: 
επ πωπω, Ιιοἔγ ει δέΒειι?' τεε2ετε άοΙΒ·οιιιε1:3 "1'έν.νοΙ 
Ιε8γειι! (Η: ε' €οκι·ειΙειΙοιπ' Μ” πγετεεεἔεἰιιεΙι ε8μιεει νε 
ιΙἰΙ‹ εΚΚοι·. ΚΙ.2 Μ ι1τοιι ΙεΙιετϋ ε" 1'ε16Ι περειετϋπεΙ:, ωε.ε 
1'εΙϋΙ ε° Με ῇο8:ιΐ εΙΙειιεεεεπε!ε; ε” ίεΙι'5Ι ει' εεετιιοΚεεέ 
εΙειτοιιιοε ειοΙΒΜειιεΙε, ιιιέιε ίεΙϋΙ ε° ειειεειι1εεέ :ΜΗ Ι›ιιτὰτ 
ΗιιιεΙ: πιιιτιιτΙεοιιιἱ. 

Ε» ιιιεἔΙἐιτοἔετ1εω 81118., Βεταιεπι:ετετ, πιεΙΙγ ε' ΙιεΙγ 
Ιιετὐεεἔἱ ειεΙ›ει1εἐι€οΙ‹' ι·επι1ε:ετετ ΙεεΠ$Μ ίοΙιεἰἔ ΒἱΙεῇτεττε, 
'ε 1ιειΙΙοαειππ ει, ρέιτεοΙ:,`επενετ, ιπεΙΙγεΙ‹ ε'ιιειιιΖετεΙ:ετ ιιιε8· 
οειήέιΙκ. ΑιιιετἱΙώΒειι τεΙεΙτειιιι ειιιΙ›ει·εΙ‹ετ, Με τἰ;Ι‹οπ όψει] 
ω 1ετοιιτειιἰ 01°82ά811]1, ιΙειιιοεπιτει ἱιιτειετεἱτ. ΑπἔΙἱἀΜπ 
τεΙέιΙ€εω ιπέιεοΙωτ, ω η ετἰετοετειἱεΞιτ Εεπιπειι οετι·οπιοΙ 

ΜΒ; Δε πιει» ωΙέιΙωιιιι εΒγε1Ιεπεεγετ ὶε, Μ ει' 1ιε!γΙιετύ 
εέιΒἰ ειεΙ›εεΙεε€οτ ηει8·γ ΜτετειπειιγπεΚ πε ωκιοιω νοΙιιε. 
Ι.Μειω ε' κει οτεεεεΙ›ειι :τ ετεπιιε' Ι›εῇεἱτ νε;τεΙειι κϋΙϋιι 
Μ$26 οΙποΙοιεΙ: ΙιιΙεὶαοπΙτε1ιιἱ, ι1ε εοΙιεεειπι ει, Ιεϋιεεεἰ επι 
Βαι1εέιΒιιεΙπ. Ηει11οαειιι εν ροΙ€ει·οΚει: ιωε;οκ· πεεγεέι€ετ, 
να" ΜοΙ«1οεεεεετ εοΜεΙε ο1εοΙ:Μ1 εεει·ιιιοικειιιΕ; εε Μπά 
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Φ 

πγἑηοΚτ6Ι @γ «Με1€οιιι, Με: απ* κωι οΙεϋ εοι·Ι›ει 'ει 
νεΙειωεπιπγΞπεΙτ εΙόΒο ει, ΙιεΙγΙιειτύεέιΒἱ ειαΙ›ειιΙεεἰΒ° ΙιεεΖπιειΕτ 
ΜΜΜ. 

Απ: Ιιη;γειιι-ο, Μ” επ ειιψετοΙ:, Με ιετιιιεΞειετϋΚ· 
1161 €οἔνει ειιιιιγὶτει πιεε νειιιιιειΙε οειοΙνα ο8γιιιάε κωι, Μ” 
εεπι ναΙΙὰεἰ ταιιοΙε, εοπι ροΙΜαπ ι·επι1ειετεΙε τε1ωι οΒγετ 
118111 όττει1εΙ-·, Μια ΣοΒιιειΚ εεγιπέι.εεειΙ εΒγε1Ιοιιεςγ πω· 
άοΙομο. ΙΙόΖΥ78, ιιιεΙ1γι·6Ι Ιε85οΜαιι ἱτ6ΙΙιε£ιιεΙ:, πιἱπιΙιοΒγ 
παροιικόπτ πειιιϋΙ: εΙϋπ ίοι·οΒ, όε Μ” ε' Ιεττι1οΙοε πω; π 
ώιτεΙγ86ε Ρ 

Οειιράιι Μ; ιιόμο1σ, ιιιοΙΙγεΙκ Κενέει, να” ιεειιιιιιἰ ΙιεΙγ 
Ιιετὸεἐιἔἰ ΜόιετεΚΧεΙ πειιι Ι›1τιωΙ‹, ωι€ωϋιΙ: αιοΚιιαΙ‹ Μει 
ω1τ; να” Με πω επινειΜαιΙ , αεκ ΜΙ: ει' ι1οΙ8ο8 παπι Εισ 
11ιοιτΞΚ, πως Βοοειιι€τΜ ω. 

σ 



κ 

ο 

ι 

π ' 

ν Η 

ΗΑΤΟΒΙΚ Ι+'ΕΙΖΕΤ. 
τ? 

Ώ 

,.:. ν ν τ Δ Ισπ·ω Ιια$αΙοπιο·οΙ Κο αοιπαΙο αΦαονα.καθυα 
Ιια$ά8άτ·όΙ οσα ΕμμεσάΙΙ-88αϋποοΒΒαπ. ή" 

Αι απ;;ο1-εωετ1Κα1ειΚ ηιο;£αι·€ο££ἐΙτ ει, Βἱτ6ἱ Μι€ο.ΙοιπηειΚ ιιιἰΜ 
ποπ Βο5Ιγε;επ, πιοΙΙγεΙ: απ ιιιιΞε. πόρο!ω6Ι ωε;Βϋ1ϋιιΒϋι£ε£ἱΒ. -·-ΜΜά 
ει' πιοΙΙε·π ΒοΙϋΙε ο” ιισ.8·γ ροΙΜοΜ Μ.ΜΙωει€ Η: οεἱιιἐιΙ£αΚ.-- ΝΗΜ 
ροιι.- ΜΕΙ:επι ΜΣΙϋιιΜΜΕ αι ειιἔοΙ-ειποτἱΚεἰἐιΚ' Βἰτ6ε6ἔἰ ι·οΜειοτε 
ιιιΕκιάεπ ομοΒε!ι€6Ι.- ΜΙ6τί ν” ει: σιτιιετὶΜΜ ΒἱτὐΙκιιαΚ ῇοἔιιΚ, π' 
€ϋτνἑιιγοΚε£ πΙΙιο€Μύ.ιηοΙ!επΞεΕποΚ ιιγἰΙα€Κοι€α€Ιιε£ιιἰ. - Μἰιι£ Με2πάΙ 
@Πι ει εωει·ΕΒΜ ΜΜΕ ε' 3οΒ·ο2.- ύνόσοΚ, ιποΙΙγεΚο!; ει' Βϋτνύπγ!ιο 
Με Μ.ειιιέιΙ ε' ῇοἔἔειΙ νἱεειεὲΙ6ε, ιπο8·εύιΙΙόεέιτει. 

8:ϋΚεεΞεοεπεΙ: νιέΙτειιπ ε” ΜΜΜ Ιοπετετ ειάιιπἰ ει' Μ 
τι'›ἱ ΜταΙοιππωΙτ. ΡοΙἱΙἰοειἱ $ουτοεεέιμ οΠγ ΙΠ18Υ, Μ" ιιεΙ:ειιι 
@γ τετε2ειτ, ιιιεἔΚἱεεΙ›Ι›11ιιὲω απ; ει 01%18ύ ειειιιεΞ εΙϋ€τ,Ιὶει 

ι . 

' ο ι 

ι·‹5Ια απ Σιι16Ιει€ ε26Ιειιι€Ιε. ' 
8:ϋνετ86ΒοΕ ωά.ειια κ νοΠειΙ:, 1ιοιιιοεειΙκ Α1ιιετἱΙτάΙ›:ιπ . 

Βϋι1άτωεά8οΙιε8 πω1ΜεΙό Πε Μ.ττιιπ1ε, ιιευιοεαΙκ σε ἰὐ-νἱΙέιε' 
χιειι·ωιΕη,ε ΙεὸρνὶεεΙετεε τεπάειει· τϋΜ› ειιτόρεἰ ετατιισο1κΒειπι 
:Η "η 1°ο8ειάνει; «Με 118!!! ΒοιισοΙιι:5ιιιι, Μ" πιω ιπιρη;Ιαπ 
ναΙαιιι5 πειιιιετ ει, κήΙ:5ιΒοιι ά Ι›ἱι·ι'›ἱ 1ωωιωω οΙΙγ ΠΙθά0ΙΙ :Μει 
ρ1τοτωι νοΙπει :ιιοΒ· , πιἱιπ .κι αιιιετὶΒειΕειΚ. - 

ΜΗ η Μεμιι 1εΕποΙιειοΒΒεπ ΜΒ Μ! ει: ΒεγοεϊάΙυ 
81ΜιιεοΙψαπ, ει: α, »π·σωε· ε2ετΙκε2ετε. Μ:ι_ῆ‹Ι απ Μια 
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κ 

ιποπιΙοπἱ, πϊποο οΠγ ροΙἱτἱοπἱ σκοπο”, πιοΙΙγποΙ π' Μι·6° 
πιο-πιει ΙοΙοι6Ι1τοπἰ πο ππΙΙῇπ; 'ο οΙ›Ι›ϋΙ τοι·ιποοιοτοποπ πιτ 

ΙώνοτποιτοτΕ, πο” οι ΒΒγοοϋΙ$-81πτποοΙ:Μπ π' Ι›ἱι·‹'ι ο” 
οι οΙοϋ ροΙΜοεπ ποτοεάεοΙε ΜΜΜ. ΜΜΜ Κο8ϋΙ›!› νϊποοάΒο 
οι 1τοΙϋοποποπ' πΙππτέιποτ, ποπποπ οΙοϋ ΙοΜπ€οττο1 οοοιΙκ 
ΜτύΕ επῇοτοπεοποιε επι εποποιοοποτ παο: Μ. ΜοιποἱποΙ: π” 
τοΙοιἰΙ:, ιππππει οι' Πο:Μοο16 ποπο ιποοπτ π' Με ἱὶἔγοπ!›ο 
ιπέιοποπτ ποιπ πνοιππ , ιπὶπτ οοιηι:Ξιπ οϋι·ιοποιοεοπ; πο οι οι' 
1ϋτ$οποΕοοοοο ιπἱπἀιιπΜιΙππ οΙϋΙζοτί1Ι. °· 

Μπ16π ο· μπω ροι·Ιοιποπτ ο16$οτ1οοποεοποτ τοπ 'ο 
ποπι πΙιπττῇοἔγ:οΚΙ›ο νοππἱ οΒγ ΙιἱτἀΙγἱ κοποοΙοΕοτ; ΜΜΜ 
ποῇέιτ εοτοπη›6_ῇπ οΙοπο Μοιοττ ο” Μοοπροπεύ Με πω· 
νἰεοΙϋο: πγἰΙνέιπ Ιοπο€οττ οοετονοππἱ οι' Ι›ἱι·‹'›ἱ Ιιπτύπάο' πο· 
ΜΜΜ ιπιιπΙιέιοεποέιτ. Πο εοιπιπΙ οποιοι οι ΒΒγοοίπτ-8αιοπ· 
οοπποπ ποππ ΙπιππιπΙ. 4 

Αι πιποι·Ιππ1οΚ πποεπομΚέιΚ οι' Ι›ἰι·ύἱΙιπ€ὐεὰἔππΚ πιἰπιΙ 
ποπ Ι›οΙγοἔοἰτ, πιοΙΙγοπτϋΙ πιτ εποπέιο πποἔἰοιποτπἱ. Βιοτ 
εοεππ Ι›οπἐιτιέικ πιτ ποπ Κϋι·Ι›ο, ιποΙΙγ1ιοπ τοποο2οι·ϊπτ πιο 
ιοοπἰ “ποπ 
· 13186 Ι›οΙγο,<;ο π' ιπππ 1ιο10οπ8ιιοΙ: ιπππ1οπ ποροΙεποΙ απ, 
πο” ποισιπ οιοΙοέιΙ. Πο” π' τϋποπγοιοποΙ:° 1°ύ82θΙ'(ΠΙΠΠΠ· 
1πέιΙποΜιοππΙε ΙιοΙγο 1οποοοοπ, οιπΙπποο ροι·ποπ Ιοππἱ. Ποπ 
οι' πω ποΙΙιοοεοπ, οπϋποοἔ Ιοππἰ ϋεγποΙε. Μπο πω; νπΙππιἱ 
πϋτνοπγ ποΙγτ ποιπ ἐπὶ π' ποτποΙο, παω π' »ποπ ποιοοπ8 
ποπ πἰποε οιΙππΙππο οικω €ο8ΙοΙΚοιπἰ. Α' ροι·οο πιο" οτι Ιο 
Ιπο8, πο π' »πο ποιπ ΗΜ πιτ. ΜΜϋπ νοΙοιιιοΙΙγ Μι·6, Μ· 
ιοπγοε ροι·ποΙ, ιποετοπιο:ϋπ ει: οιοπ πω: Μοτο τϋποπγ0, 
οΙ1γππΙποι· οοῇἐιτοοἔο1° Μπα πε:οποοιιε πω”, πο οι: ποιπ 
παω, ππιιτ6.π ποπιΙΙο;; 8ΖϋΚ8θε' »απο ιπο8ἱτοΙπΙο ο1σπι› π' 
απ'οπω, ποο·γ ειιιποπ ει° ροςΙ›οπ ποΙποοοοπ. Μὶπϋπ π' απ· 
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Μ” Μαι μια-πι ΗΜ! Μι ιτι61έπει,ιιΜιοι· ΜΜΜ! ιεΙ_ιεεειι 
Μάρ Έ1ιονόη; ει'- Βιι·νόιιγΙιοιύ !ιατιιΙοιιι6!ιιι. 

ινιειοαικ ιιω]'88θ ει, Ντόι Ιισ.τύωι€ιιιιΙει: ιωιωωι Ιιοιιιι 
ΒϋΙδιι6ε εεετεΙ: Μ ιιοιιι έιωΙέιιιοε Μπι: Μαι. Βιι.ιΙια ει' 

Μι·ι5, πΙαιιιοΙΙγ Ιιιιιϋιιϋε Μι:ιι6έ εΜΒιιι6ειέιιόι Ιει·οιιι κι πι· 
ιωιωιω εΙνοι, ει: ΜΜΜ, ιιιεπ Μιοιιγοε, Μ” @γαι 
επειι ω, ιιιἰιι‹ὶεἔγἱΚ ΙεθνετΙιειιιι6ιιγόιιεκεΙιπωιιΙύ Ιει·οιιΜΜ 
:ιι εΙνι-:Ε ιιιετΙεΙϋνό τεειι: 6 πότε ιιιιιιιΚέι88ύ.€8' τει·ιιι68ιειι 
Κϋι·ιέΙιειι ιιιειι·αι1. Με Ιιει ει' Μι·ύ αι ειωΙέιιιοε· εΙνετ ι-ιΒγειιε 
εειι καιιιιαμ ικα; 'ε ι·οιιτ3ει Με, ΜιΙϋιιϋε εεειι·ο πω ιθιιιιωι 
ιι€ΙΙιιιΙ: πιο» έιιΙιά;ηει :ποπ Μπι, ιιιεΙ1γΙιε ιιιιιιι1ειι ιι€ΙιεΕ 

 

ιοΒ·γειιΜνε ιοΙιεειιεΜΗ:; Ιιε16Ιο νιιΙιιιιιι ιοιιιοειιΜι Ά τιιΙέιιι 
Ιιιιιιιιιοω›Ιι ιΞειινιεε16 ιε κα; «κι ιιιοεπϋιιιΙκ ΚύρνιεεΙιιι ει' 
ιιιιω 1ιειιύειι€σι. 
ι ΙΙαι·ιιιιιιιικ Ιιό1γεεε ει' υπο: 1ιιιι6εύ.8ιιεικ ει, 1ιοι;γ ιιι-ιιιι 
ιιιιιιιΚέιΙΙιοιΙΙιιιιΕΚ, Μ. σειιΙ: ΙεΙ82όΙ1Μι. και" ει' τϋι·ιτέιιγεε 
Βιι”ε_ιε2όε ειιετιιιιζ, ποεμάΜάσιι ιιιιισ:οοιι. Ε' ΙιώΙγε'<; ιιι-ιιιι 
τιιΙ81ωιιΙι τει οΙΙγ ιΞιτιι1έιιιοειιιι, ιιιιιιτ ει' ω”. Εστω. Αιοιιιιιιιι 
ιι" Μειιειιι , Με: απ ει' Ικινι€ιεΙε1: ιιιεΙΙοα ιε 16ιιγοεοειιεΙ: 
Μια ωιιαιιιἱ. Α, »Μι Ιισ.ιόεέι€ , ιοι·ιιιι€επετύιιθΙ 1°ο8·νει ιιιιιιι 
καιω” , 'κι ΙΙι028δ.8ι18. ΜΗ Μπι, Μ” ιιιοιο8ιοιι. Πει 5ο! 
ειιιιιιιΙτ ιιι-ιΙει νιιιιιιιιι νέΙΙιει, α' νόιΙιειιτ ιιιο;Ιιιιιιιειι; Με Μ 
εισιιωικ νιιΙειιιιοΙιγ ιειιιεέιετιι1ιιιιεέι€' οινοεΙέιειιτει, οι:νοεοΙμι 
ω; Ιια νιιΙειιιιι οΙσι·8.ιτ ε1ι€Ιιε ιοιήεπτειιΙι, ιιιε8ιιιιιΒγαι·άπα: 
Με ιιοΙιει ιιιιιειέιι6Ι π° -νωπεεεΒετ ιιειιι ϋΙι1ϋ2ι, αι η;ιιιού.Βιιι 
18.ιιιιιι€οτ ιιοιιι Γιιι·Ιιόειι ,ει ει' ωιιοι‹α ιιειιι νιιεΒ·έιΙια. Α' Μ 
ι·0ι-·Ιιιιιόιιέιε ιι€ιιιιΙοε ει·6ειακοι ιοΒιιο. εΙΙ:ϋνειιιι ε, εισιινει16 
€ειιιιόειετόιι, ιιιι1ιοΒγ ει, Ιαιιιιοιιιόιιγτ ιιιαδει ιειιιιιέ ,ιι ει' Πιτ 
ν6ιιγε1ι' οειιεοι·ε!ιόιιτ έιιιιιιι εΙϋ. 

Α2 ιιιιιοιι!ιαιειΙ: ει' ΜΜΜ !ιατύοέιΒιιεικ ι! Ιιιιι·οιιι Μ1Ιϋιι 
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ιππωισ ῇεΒγεἱτ ιπε8ταττοτταΙ‹. Αι αιποτἰκαἱ Μι·6 παπι πω· 
Ιιατ ΜΙετοτ, ΙιαοααΙ: πω· πἱποε. δ πιἱπιΙἱΒ εμε-π αποψε! 
€ο€ΙαΙατοπΒο‹ΙἱΙτ; π! ΜΗ ιπιιππα1ποππαπωΙτ, ε:Ι ΚεΙΙ ναι· 
πΕα, ππα 1°εΙειύΙπταπΙ:. Δ - · . 

Ε' ειετἰπτ αι αιιιετΙΒαἱ απο τϋΚ6Ιετεεεπ ΙιαεοπΙ1τ ιπαπ 

πεπιιετεΙ‹' ϋειτνἱεεΙϋὶΙιει. Αιοππαπ ιπόθ Η ειει·τεΙεπ ΜΠ 
ϋοαἰ Ιια1αΙοιιιπια1 νααγοπ ίσ-:Ιι·πΙιαινα. ° › 

Ηοππότ ναπ ει? Μπι 6 ὶε π8γαπαιοπ ΒϋτΙ›επ ιποιο8·, 
ο παγαπαιοπ επιπϋιδΙεπεΙ Θ, πιἱπτ εαγε3Ιι ππαι‹. 1νπωπα 
6 οΙΙγ ΙιαταΙοιππιπ1, ιπἱπό οι πωΙ›Ι›ἱα1επαπ πὶππεεπθ 

ΕπποΙα σπα οι ε" ΚϋτἱἰΙπιΘπγΙ›οπ ΙεΚειἱΚ: αι απιετἱ 
ΒαἱαΙ‹ μποτ απιακ α, Ι›παΙ‹παΙ‹ αι·τα, πο” ἱτΘΙοτεἰΚετ ἱπΙκαπΙ› 
αι αΙΙιυ2αιάιι_ποιι,ιπἰπΩαε:πι α' 2«Μπαιπελαπ αΙαπΙιπαπεαΙτ. να” 
ἱε πιέια πιαναπΕαΙ, ιιιεἔοπἔεπτΘΚ πε!ποΙ: , .παω αΙΙ:αΙππαι 
ιατπἱ αι Μ), τϋτναπγε1κετ, πιο11γοπ «Μπακ α11ιοτιπαπγεΙΙο· 
πἰεΚπεΙ‹ι ΙεππΙ Ιατειαπα!π 

Τιιαοιπ, Μπαρ ε1ιοι1ιαεοπΙ6 καστ πιαε οι·εια8οΙ:' Μι· 
νόπγειι6Μπ π» Μνεπε1τοΙ:: απ αι εοΙια πεΜΙι ιπ‹-:ε παπι απα 
ισα. ΑιποτἰΚαΙ›απ πππάεπ Ιιατὐεαἔοπ εΙπεπιει·ταΙτ απ; παω 
ιαιαιποιπ‹ ε=έγ Μεπειετ, παω ο" ειππετ ἱε , Η εΙ›Ι›επ ε! 
ΙεπΚειπέΙ:. 

ΒππεΙτ πιεἔῖο51ὸεό£ ιπααέι!ιαπ αι απιετἱπαἱ αΙΙτο$πιαπγοΚ' 
οΙνόπεπ 1αΙαΙΙιατπἰ Κα!. -- Ιῖι·απτ:ιἰαοι·ειαἔΙ›ππ αι αΙΙιοτιπα.πγ 
ναΙτοιΙιατΙαπ ων, να” ΙοεαΙαΙ›Ι› οΙΙγαππαΙτ ιαπαππ. πεπι 
πιἱ παταΙοιπ, πειπ Μια-π αΙ›Ι›απ ναΙτοιαπτ; πιατ α° Ι›ενετη; 
£Ιιεοτἱα ἱΙ1γεπ. ΚΚ2- Απ€ΙΕέιΙ›απ εΙἱαπποι·Η‹ α, παι·Ιαπιεπτ·· 
πω: αιοπ ῇο€αΦ, πππεΗ @ανα αι αΙΙσοτιπαιιγτ πιόποεΙππαϋα 
ΑπἔΙἱαπαπ :πιει αι αΙΙ:οπιπαπγ πιππωΙεπ νπΙτοιπατἰΙκ, να” 
ἰπΙεέιΜ› παω ία ΙὸτειἱΙ‹. Α' Ιιαι·Ιαπιεπτ παγαπ αΙ:Ικοι· ιπἱπϋπ 
16:ν6πγποιύ $οατ,οεγπιει·ειπἰππ αΙΚοτπιαπγοιύ τοαΜ!ε$ ΜΚ ΙΜ 
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Αιιιοι·ιΜιυειιι ει' ροΙΙ:Μιι τιιεοι·ιά!ι εΒγειει·ιιιι!ιο!ε 'κι Μπ 
868οεαΙιΙιει!ι. Α: ειιιιειΉπειι ειΙΙποιιιιέιιιγ ιιειιι πιι·ωειΙ«τ νάΙτιιιιεύ 
ΙιιιιιιειΙ‹, ιιιιιιτ ει' $ι·ειιιοιιαοι·εεει.8ϊ; ,κι ΙΝ!!! ιιιύιΙοειτα1ΜτιΙτ ει' 
ιιιι·ειιιιιι€, πωπω 1ιπισιιάειιι έι.ΙτιιΙ, Μπι Αιι€ΒιιΜιιιξ Α: υπ 
ο” πιω ιιιινετ ίοι·ιιιάΙ, ιιιεΙΙγ ΜΙΜοοΙν6ιι αι εε€ύει πιόχι' 
ει!και·ιιϋάτ, ε, τϋι·νόιιγΙιοιόΙαιτ ή" ΧϋτεΙοει Μπιτ αι ε,ιτγειει·ϋ 
ροΙΒιιι·οΙσιτ, ι1ε ιιιεΙ1γειι ει, ιιιέιΡ ειΒειι·ειψινε1 ΙεΙιετ "Μοι 
ωιιιι ει' ιιιεΒιιΙΙειρΙτ.οτι ίοι·ιιιιιΙε επει·ιιιτ ,ε εΙϋι·ο εΙΙ:Μοα εεε 
ωΒΙιειι. Αιιιοι·ι!ιάΒιιιι ΜΜΜ ει: ιιΙΙιοτιιιέιιιγ νωεωωικ; «Με 
ιιιι€ σεειΙ: 1°ειιιιιιΙΙ, Βιιτ1°ειε ιιιιιιι1ειι ΙιειωΙοιιιιιιιΙε. Α: ιιι·ιιΙΙιοι16 
από εεγοι1ϋΙ ϋ Ιιειιιιε ναιι. ` · 

Κϋιιιιγίι :5ιτΙέιτιιι , ιιιἱ ΙιεΕοΙγέι88:ιΙ ΜΗ ε° Ι:ϋΙδιιΙι86 
Β·εΙ:ιιεΙτ “Με επ ειΙιαΙιιιιι ειιιΙΙιεττ Μι·οιιι οι·ειιι8·Βειι ει' Μπι 
Βιμ τεετἱιΙετ° ΙιεΙγ2επέι·ε 68 Ιοἔειᾶιει.°·"= ·Ιω ι 

Μι ΕπιιιοΖιειοι·ειέι€Ιιαιι ει' τϋι·νόιιγε26Κε!ι ιιι€€ιαΒιιάιιιιτ 
:Με 8.2 ειιι_.;ει1εΙιιιεεε68·ετ ει' τϋι·νόιιγοΚτϋΙ που οΜιὐΪ, Μ” 
ΜΜΜ; ιιΙΚοτιιι€ιιιγο1ΙειιιοΚιιοΚ ωιιιιμικ: ή” αι ξΙΚοιιιιέιιηο20 
ΙιειταΙοιιι νειΙ6ειι€εειΙ ΙιειειΙε Μπι Ιειιιιο, ιιιιιιιέιιιωειΙ: ΜΜΕ 
νοΙιιιι _ιοΒιιΙε ιιιιιΒγειι·ειιιιι α: ιιΙΚοιιιιάιιγΙενεΙοι, ιιιοΙΙγιιεΙτ ΗΡ 
ί8]82ύ81ΠΕ εειιΜ κι» νάΙτο2τειιΙιειιιιά. Π 826ΞΗΜ ει' ιιειιιιετ' 
1ιεΙγιέτ 1“οΒΙειΙιιέιι: ε! ,ε ιιι·ειΙΚοιιιιεΞιιιιιΙτ έ? ιιιι·ειιεέι80ιι, ιιιε·ιιγ 
ιιγι1ιοιι εαπ οι' ιιιωι- Ιιιιτ6εά81ιοε καμπ: ι;γειι·16εά8·,! επ 
τειιιιιοΚ ιιιοεοιι€ειιιιό. ώ 4 

Φιιι1οιιι , ιιιι!κόρ, ιιιοΒιιι€ειι1νέιιι ει° Ι›ιι·ιιΙ‹ι6Ι 320Ι1]0Β0ί, 
Μο" ιι° τϋι·ν6ιιγε1:ει: αΙΙιοτιιιέιιιγε1ΙειιΜκιιοΕ ιιγιινέιιιιιΙιεεεάΕ, 
ιιιεΙΙοεΙε8· ει' ιδι·νε5ιιγΙιο2ό τεετιιοΙ: ιιιιιιιΙε ει' ΙιειταΙιιιιιτ α: Μ· 
Βοτιιιάιιγ-νέιΙτοπιιτάειι·α, ιιιιιιι!ιοεγ ειιιιεκ τϋΙ›Μ εειιιιιιι Μι· 
πω ΠἱΙΙ08 εΙϋιτε, ιιιεΙΙγ ωιωιιισιωωι. Με ιιι6€ ιε @Μι ει' 
ιιειιιιοτι αΙΙιοιιιιι5ιιιγ' ιιιο€νιιΙτοιωτάεάιιαΚ ;‹›ἔω Οι”, επιπε 
τεΙιιιεΙτ ειι€εάιιι, Με ί6Ιι€-πιειιάις ει' ιιειιιιεί ειΒαι·:ισάι 

Ι. ΜΒΑ 11 
« 

ι 

- 



162 

ΜέρνΙεε·ΙΙΒ, ιιιΞηιεειιι οΙΙγωιοΙαπεικ, Ιω: εεγειΙΜ ϋυιιιιει€‹ι 
ΚΜ Ι:6μνΞεοΙΙΙ:. 

Μεέ8 ΙιοΙγτεΙειιευΙ› Ιεπιιε σε ειιι€ο1 Ι›ἱι·€ιΙ‹ιιιιΙι ειι€εαπΕ 
ωφε ποπ 3ο8οτ, Μ" ει° ιϋτνι-3ιη!ιο2ύ :επ αΙιειωήάποΚ ω 
ΙειιτέιΙΙΙιειεεαπεΙι; ωΕιιιέιιι α' ρω·Ι:ιπιεπτ, ιιιεΙΙγ α'1ϋι·νόυγΦ 
Μπα, ΜΜΜ ε" ιΜοιΙ ει αΙΒοπιιιωη·ε ω; ,ε ιιιϊιιτέιτι ο, 8Ζθ· 
Μπιτ εοιπιιιΞ εεετΙ›ειι ναΙειιιεΙΙχ ιϋκνόιητ ιιΙΚο1ιιιεἰιιγεΙΙειιἱπεΚ 
πενειιιὶ ιιοιιι 1εΙιεωε, ιιιΗιοηπ ει: ει, ΜΜΜ ΙιειωΙοιιιι0Ι νε 
επ ει·ει1εωτ. 

Π, ΜΙ; οΙιοεΚοαΜε Μιά! ε€γΠ‹ απ» αΙΙιαΙωαιΙιωσ Λυκε 
ι·ὶΙ‹έιι·ει. Α2 Ε8γεε€ά!τ-81ατιιεοΗΒαπ επ ει!Κο1ιιι6.ιιγ ειΙπικι'ιἑ;γ 
ιιτειΙΙιοιΙΙΙ: α' τϋι·νόιιγ!ιο20Κ, ιιιἱππ ει: εΒγε2ετά ι›οΙἔἐιι·οκ 
Ματ. Α2. Μα ει, τϋι·νόιηεΙ:, Ιθ88Ι8θ]θ ,ε πειιι ιιι6ιΙοεέω1Μι 
Με κϋ:ν6ιιγ 8.ΙαιΙ. Απόι·τ ω ἱΒειιεε18οε, Ιιο;;γ ει, τϋκνύισ· 
826Ι:εΚ, ιιιἰπιΙειι τϋι·νύπγοΚυεΒ εΙ61τε, ω. αΙΙ·ιοΕιιιΜγηαΚ ω· 
ΒεςΙεΙπιεεΒειΠεπεΚ. Με ε:: ει, Μι·ω Ιιειιύεέιε νοΙω1ε6ροπ πιο. 
Βέινε;Ι Μπα. Α, 1ϋι·νέπγοε ι·επάεΙοΕοΚ ΜΜΜ ει° Ιε8οιοτο8Β 
Μι: Βϋ£εΙειϋΒετ τὲιΙειειΙειπἱ, πιἐ1ιιἱΙε;; £ετιι1ὲειε1ἱ_ὶοἔει ει, 
τἱειΜεεΙϋιιεΙτ. 

Ετειιοιἱειοτ8ιεὶ8Βειιι ει: αΙ!τοΙωάιιγ ΙιειεοπΙ6Βόρ ΙοεοΙεϋ 
ιϋι·νόιιγλ ὶ ,ε ει, ,ϋΙτέικιιειΙκ επική” _ἱοἔιιΙι καιει ει:: πιω ω» 
ΜΙ ὶτὲΙετεὶΜ›οιι: 4ο !ια ε,]οΒο18γειΚοτοΙΜΚ, ε! ΗΘΗ Ικο 
τωΙιετιι6Ιτ, πο” ε” ιιιεϊε, 82 σωκηει »Με εεευτεΜηοεΙυει 
πε νάεΙΜεΙ:, τ. ὶ. ει' £ἑιτεειεἐι€€Ι›ει, πιεΙΙγιιο1; πιενέψειι »ιππ 
ΜΙΙιοιΙιιειΙα. Μ: ει° κειιι1ειετωτ1 οκοεεε5ιε ιαττοιΕΚ,επ.€εάηΙ εν 
ετατιιε-οΒοεε:1ΒιιειΕ. Αιιιει·Εκειωιη, ΜΙ :ι° ι1εωιο$, αΙΙ:οτιηέιιηΑ, 
νύ.Ιτοιωτάεα έιΙαιΙ, ει, τἱει£νἱεε1ϋΙιει ιιι€ιιι1φ ειι€ε«Μιιιεε8%το 
οιοι·1αΙιω1ει, ΜιειοιιΙύ νεεεει1εΙεωτ61 ποια ιω·ιικιςω. Β, απ” 
Ματ ροΙΙιἰωι Θε ΙοΒἱοει ωεΒοηειιιεκ €€ΥΙΙΙδ888], ,οι Μ ει,πιθυ, 
νε1ειιιιΕιπ 82 »πιο Μ ο8γΓοκιιιάπ ιιιομειι·1]έιΚειειΙ›αιΙα!ιιιειἰΙιειτ. 

Δ Δ 
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Πε το!ισ5ιτ αι ο8γεεϋΙτ-ετετιιεοκΙ›εΙἱ τϋτν6ιιγειόΒε1: Μα, 
οΙ!γ τϋι·νόιιγΙιει ϊοΙγειιποιὶΙΙ: νειΙειΙιἱ, ιπιοΙΙγετ ει, ΜΗ» αι Μ· 
ΒοτιιιέιπγιιγαΙ οΙΙεηΚειϋπεΙ‹ Μ8ΖθΙΙ: ει 8ΜΜΚ ειΙΙαιΙιπειιέιεέιτ 

ειιειΙ›ειΙοη ιιιο;τα8εισ11ιειψι. Βι ε;" ΜαιΙοιη, εειῇέιιῇει ΣεϋΙϋιιϋεωι 
αι ωιιετἱΙ‹Μ κὶειτνὶεεΙϋτιεΙ4; Μ Μ-:ΙϋΙο πι” Ρ0Ιἱτἱοιἱ Ιππο 
Μάι ειεϊτιιιειιἱΙτ. 

Ι8ειιέιιι νόνε , Ι:ονόε οΙΙγ τϋι·νόιιγ "η , ιιιεΙ1γ εν Μι·‹Η 
ταεΙειΙΒετέιετ Ιιοεειιε ἱτἰεὶἔ; ΜΚει·ϋΙΙιεεεε; ιιιἰιιτΙιοἔγ Ι:ενόε 
οι οΙΙγειιι, ιιιεΙΙγ νωωιπ ειειιι6Ιγεε 6τάεΙποτ Δε 8ύ1'ί18θΙΙ Ή 
ιιιοΙΙητΙιει ει, Ιιει·ΙεΙ-ταΙϋΙτ ΒόρεεεΙε, ΥΒΒ°Υ Ια-5:ηπεΙειιοΙ: Με Ιε 
ΒγειιεΙε ἰοΙγιππσιΙηἱ ει' 1ϋι·νέιιγειόΙπεΙ: οΙϋττ. 

Ιππωά.τ ιιιἱΙιεΙγτ ει, Μι·ύ ιιιεἔω€αὐῇι ει' ρει·Βεπ νειΙειιιιοΙΙγ 
1ϋι·νόηγποΙε ιιΙΙαιΙιπειέιεά:: ει 820ΙΙΙΙΒ.1 εΙνεειτἱ ο” ι·ό8ιεΞτ 
ετΚϋΙοεἰ ει·ε5€ποΙα. Αιοκ 5 Ι:Πιοτ ΜΜΜ, ειιοιιιιαΙ όειι·ε 
νεειἰΙ‹ , Μ” να» ο;;γ :ΠΜ Ι‹ἱΙ›ιῇιιἱ ει, ΜΗ ειιἔεἀεΙωοεΚε 
Με αΙΜ; ει, μπώ: πιοΒιοΙαιεοάιιαΕ Θε α” τϋι·νότη ετϋιΙειιηθ 
@Με ΕΙΩωτ ε8γΠε ε, Ι:εττϋ ΜΜΜ ΜΒ ιιιεμϋτωππἰ: Υ88γ 
ει' από;» ιιιε8νιΙτοιται]ει οι αΙΒοτιιι€ιητ, να” ει° τϋι·νότιγΙιο· 
Με εΠϋτΙἱ π' τϋτνόηγΕ. 

Αι ἐιιπιει·ἱΙ‹ειἱα1‹τεΙιΜτϋτνόυγειόΙΜΜο1: ὶεειι πιο” ρο 
ΙΜο:Μ ΙιειωΙππιτ ιιι1τειΚ. Μ: ιιιΜϋπ ΚϋτοΙοεε686ΚΚό τσιτόΙε α' 
€ϋπόπηεκστ εΒγεαϊίΙΙ Μι·Μ εειΙώιϋΙ: ε5.ΙιειΙ τιιιιιάιιἱ ιιιε8, 
πιώ ε, Μιτει1οιιι' άι·ταΙιιιιε νοΙτέιτ πι” πιόττό!Φοπ ωθε 
ΚοιιτοπόΙτ. 

Μι α' Μι·ό ει, τϋι·νόιιγο!εω τΙιεοι·ὶειἱ 'ο ά!ειΙάιιοε :Μάσι 
τέιππιιΙΙιατιιέυ. πιοΒ; Μι ει, Ι:ειαειιι6ιιγι 6 «πιω °ε ει' τϋι·νόιιγ· 
1ιοιω οοιιειιι·σ. Μι νετΙιοτό νειΙει: ω" ιιγϊΙνέιπ ε' ρο1ἱτἰοειὶ 
ειΙιιι·ε· 16ρεπάε$τ, νειΙαιιιεΙΙγ ρεέιιππεικ ΙιόεεΞνό, να." οΙΙοιι6νό 
ΜΗ, ,ε Μιάου ει οι·ειέι€οτ ΙΙΙθ8082ω ειΘ1130Πύ!γεΙιοΦ Μ· 
ἱὰὲιετι νοΙωι α” Ιιο.ι·οιΙπιιιΕ ι·όεινσ€τεΙτε. Με ιιιΙ1ποτ ει' υπό 

ι ι °* 
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' 
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Ιθά 

νΜειωοΙΙγ τϋτνόητ οεειΙκ οεεπάεε νΜιτε1ί Μέσι Έ Ι:ϋΙϋιιϋε 
άΙΙ:ειΙιπειιάεάη:5ιΙ ΜΜΜ ιιιο8, οι Μαι! εΙτεῇϋ ο" τ6ειΙ›επ 
ει' υιομάιιισάέιέ Ιοικοεε:5ι8:Ξιτ ει” Ι:διϋικόε, ε:επιε·ἱ εΙ6Ι. Ιω 
14-:1όπεΙκ ο26Ι_ἱε εαπ: ει, Μ” ειοιιιόΙγοε ε!τάεΙκε: επϋτεου; 
ει, τϋι·νόη οειιρειιι τϋτωηετεεειι ειειινεάἱ ει' εεΙιετ. 

ΤονέιΒΜ. τα εΚΙώρ ιω·ειιι τϋι·νέωγ ποιά Μ” Ιετοιιτνει; 

ει·!κϋΙοεὶ ετε]ε ω” ιι€γατι, Με ειιιγειεἰ Μιτέιεει ΠΪΠΟΕ ΜΙ 
Ιϋ88εει€νο. ΟΜΕ: ΙειεεειιιΜιιτ 'ε ε' αϋι·νώπγτιιάοιπέιιιγ' ιιιο;; 
ΜΜΜ οεειρέιε:Μ ω‹ω το8Ιωά νόμο ϋεειιο. 

· ΒιειιΙκἱνάΙ Ιεϋπηγά εἐικΙεἐιτιιἱ, Μ” ΜΜΜ ιιιεη;έιιιοε άι· 
άε!ετε Ι›ἰιεΗΚ ει, £ϋτνώπγεΙδ Ι›ἰτέιΙἀεἐιιιεΙι εϋη;οτύεο, π” απ 
νιέιιγ εΙΙειι ἱιιιΜο1τ μει·ιιεΙε οι ειιιΒοι· εΙΙοιι ἰπάΙτοιτ ρει·τεΙ 
παππού ΚειροεοΙει1Βει !ιοιέιεει ΙοίπτοεΜιεπ ιιγϊιῇτ ει' ίεΙϋΙ, πο" 
α° ιϋι·νάπιγ!ιοι:5ιε Μπι πως Κάπιιγο!πιάΙο;; ιιιομάιπαάτειτπϋ. Β' 
ι·επιιΙειει· ιιιοΙΙεττ :πάω 22 ῇοΙ›Ι›ειιι Μπάνι-ι ει, ρεἐιττοΙι° Μπάση 
πειρὶ οειτοιιιέιπεικ. Α' Μι·ύ, ιιιἱάϋπ 68 τϋι·νόάγΙιοιά' ΜΜΜ 
ΒϋεΙεΙὶ, ε” νάΙ6άὶ ε2Μεά8πεΙ: ευρω; Ι›ἱιοπγοε πιοΒΙιει 
κάποιοα ,ο ιιιΘι·16Ι‹ι·ε νεΙιε16 ΙεπάοΙοΒΙ›άΙ ὶιιάιΞΙ Μ, ιιιἰιιτΙιοἔγ 
πωπω: ΜΗ ει, ικό πΙειρ]άι3Ι ειοΙ8άΙπΕ. 

Ευ ιιειιι πιάσω, Ι·ια νάῇοιι ει: ειιποτἰΚειἱ τϋι·νόιιγειέ 
ωε ΜΜΕ ΙιέιιιάεωάΜει, α' ιιιοΙΙεπ, Μ” ει, Ι:ϋιτειιάτο :τύπω 
ει"1ε8κεάνετ.6ΒΒ, εἔγειει·ειιιὶιι‹Ι ιιεπι ΙεἔΚεάνειϋϋΙ›-ο ει' επι 
Βειάεε18ι·σ. πιάστε ὶε. 

ΗοΒγΙια ει' Μι·ι3 ε'τϋι·νεΞηγΙιοπάΙαιτ @Με επειιιιάΙειειΜε 
τέα.ιιιειάΙιατηέι ιιιο€, νοΙπέιιιαΙε οΙΙγ ΗΜ, ιιιὶΙτοτ π: ΙεΞΙιιε 
οεεΙεΚεάιιἰ; ιιιε_ῆά ΙεΙιοτιι6ΜΚ νὶειοιπ; οΙΙγειιιοΚ, πάψω ει, 
μέιι·τειοΙΙειιι ιιιἰιιάειιιιειρ Ιαέει€εωό Μ επτα νοτειιιάΙΜ. ΒΜπ5Ι 
ει: Βϋνε1ΚεάούΙ:, ΜΗ ει' 1ϋι·νόπηεΙε ωεετάιιιαάτωιιέιιιαΕ, 
ΜΜΜ· ει' ΙιεΕειΙοιι1, ιιιοΙΙγΒϋΙ επεάιιεΙκ, μπουμε νοΙιιει: εΙΙεπι 
Μπι ΜΜ ιι1εο16άεε πάΙΚάΙ ΙιάάοΙππι ΜΜΜ, ιιιΕΙιοι· αι ει·ϋε 



!θό 

νοΙικι; επ πι, εγει!:ι·αιι οεττοιποΙωιπέιιια!κ ει' τϋπώπγε!τ, 
ιιι!!τω· !οε!ια8ιιιορ!› νο!ιιει «πω τ!ειτε!ετ!›οιι καιω!!! , Έ Πει 
το!ετ!εωι τειταιτπέιπει!ε, :ιὶἰΚοτ ΜΜΜ!! Ιεπιιο ιιεν!!!: Με!! ε! 
πγοιιπ1ετ ΒγειΒοι·οΙιι!. ώ 

11ο ει: ειιπετ!!:ει! ΜΗ! α!ςαταϋαβε!!επ άπιει!κ ει' χιοΙΜοει° 
ωειο!ότε. έ! α, τότνέπγ Με!! οεά!: πω! πω, ποστ! ΜΜΜ 
Με!! ει' ροτ!›ειι , .ε ει' ροΜοπ-!τό!όε!; ε! Μπι ΜΝΗΜΗ. Α” 
ρο!!!Ιωι! Μι·ι16ει, ωεΙ!γετ Μη;; Με!! ίο5τειι!ε, !ιοπέι τηειι! 
ει' Ρει·Ιε!τε:16!ί όι·ι!ο!‹6!ιει, 'ει ιπο8· ΗΒΗ! αι8ει1!ια!πέι πωπω: 
ε!ι!ϋπτώεε% π' Μ·Ι!:ϋ!, Μο” 32 η;ειιΜιέ !τ!ειο!Βέι!Φετέιεέιτ π 
1ιιεε πε [ᾶἔΜΒ8. 6 ει, τ!ειτν!εο!ϋ! !!!νατε!ι·ει τιι!ιέι2ο!ί 82οι·οε 
!(ϋΕ8!858ύ88Κ, !›ε£ϋ!τὸειο Μαι! ρο!8εέιτ! Μια!! τε!_!εει!!!. η”, 
Μ” ει Μου ειι.!τά!ϋε26!τε!ετϋΙ ει' τϋτνιέιιγ!ιοΖέιε Με!! έγε 
!ποτΙοπ ΜΜΜ !ιαπι1οιιι, ατι-επι. τοιήεε!!ιε! Η Β!!Ιϋιι!›ε68 ΜΙΚ!!! 
ιιι!πε!ειι τϋπόιηε!πτε, ιιιει·!; νειπιιει!τ ο!!γ τότνέπγε!:, πιο!!γο!‹ 
8ο!ιει ει!ϊεΞΙε Ιοι·ιιιεεεετ!πτ! ν!ωτ!κ6:έιεπει!κ, Μπι!! ρει·1ιε!ς :ιε 
νο2ϋιι!ε , Μ!" 1181!! ειι€ει!πε!κ. Ι!'.ε ΜΜΜ !!Ιγοε ν!τει!!ποιέιε 
Ι«-:!ιετεθΒοε νο!ιια !ε, Μαθε ειΚ!κοι· εειπ εοπι1ο!!ια!ιι!, Με), ω 
!!ι!!τοιω!κ νει!ε!;!, Κ! απ:: ει' τϋτνέπγειό!κε!κετ Ϊθ!8Ζύ!!ί!Ιἱ 
!τ!νό.111ιέι. 

Αι εωε:!!Μει!ε @πικαπ ωωεκ πω! Μ”, ι!ο επ οι· 
νοε!άέ ΜΜΜ: τϋ!πό!ετ!ειι!!! !ιει€γτέι!ι, 1°ΘΙνόπ, Μ” Μ :Μπ 
σ!ειι οεο!Ι›ειι Βείο!γέιετ ω!ιιει!ι ιιο!α!,. επ Με! :ι.πεω.ει Μαι! 
ΙΙΙΒΒΒέΒ “ΜΙΚ . ' 

Α: ειιιιετ!!αι!1ϋι·νώπγε26Κε!ειιο!: ειι€ει!απτ ποπ !ιειωι1οιιι, 
ΜΑΗ Ϊ0ΒΨΞΙ ει, !ϋι·νόπηεΚετ α!!ιοτιιιέιιιγε!!οιιἱε!‹πε!‹ πγ!!νέι 
π!!!ιεϋέι!ε, 87.811 !ιειτεθ.το!ε Με!! ειοι·Πνει !ε, ε8γ!!‹οπ καει! 
@κι Ιιη!ιειτα!ωειοΒ !τοτ!Μο!τω!τ, ωεΙΙγε!ι νειΙα!ια π' ρο!!ι!ωπ 
8γ!!Ιὸεο!‹° ιεπιτπο!φάεα ε!!οπ επιε1:ετ!ε!4. 

!«° 
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Απ: απσεΜΙοαό Μο·άΙοσιαΙο επροι!εω ε_ςμέΒ 
ΙιαϋαΙΜαϊο. 

Αι ΕμεείϊΙΕ-8τατιιεοΚϋειπ πιΙιι‹Ιοιι ρο!86τυα!& πω ]οἔ_·ε ΜνΜοΙΜ 
ει' Μ: ΠειΜεοΙ6Κο!: ε' ι·οιιτΙοε τϋτν6ιιγει6Κε!ι Μό". - ΜΜΕ ΜιειπάΙ 
“Κ ε·ιοπ ῇοἔοϊ. -ΐ5-ι1ἱΚ οιἱΙτΒοΙγε ει' νΙΙΙ-ὶΚ ένἰ ῖταιιοιἰει αΙΙιοΜέιιιγ 
ΜΚ. ·-- Α: ειιιοι·ΙΜΜΕ έ:: επι€οΙο1ι ιικ-:ιιι £ιιτήό.Κ ίοΙἰοἔιιὶ ε' οιἰΚΚεΙγ" 
6τωΙωάΙ:· ' 

Νωπ ΜΜΜ, ΙωΙΙ-ε ιιιοπάειιιοιιι, Μ" οΙ1γε2αΜι1 πόρ 
1ιε-ΞΙ, Μπιτ π: αιιιετὶΙωἱειΙτ, ιΜπάεπ ροΙ€άτωικ πω @μι Βε 
Υἄ€ι0ΙΙ1ἱ.8., Με τἰεΖΜεόΙϋΚεΦ :Μ τειι«Ιοε Ι›ἱι·ε1Κ οΙϋ1τ, Θε Μ" 
ΜΜειι Ι›ἰι·6ΜΚ πι» @μ Μ1ιιτε16ετ 8Ζ8|ΙΙΙἶ ει' Με Πε2Μεο 
ΙϋΙαο,-·-οΙΙγ τει·πιθεεετεε ει, ι1οΙ08. 

ΜεΒειι€ειΙιιἱ ει) τϋτνόηγε26ΕεΚπεΚ, Μ” π' ν6€τοΙιειά16 
Μτα1οιιί ϋΒγνἰνϋἰτ, ιιιἰΙιοι· ιϋτνόηγτ ειεἔπιεΙ‹ι , ιιιε8Ι:ϋιποτ 
ΙιεεεεΞΙ‹, 11θΙΙΙ ναΙαιυἰ ΜνέιΙτεά8-αιΙ:5ιε αποκτα Μενα Απ: πε 
ΜΙα 1ιιεἔτὶΙτειιι1 επιπγἰ νοΙιι.ει, πιω (Παπ ε;;γ €ει·ιιι6ειοτΙ @μκ 
ωι ίσε2τωιΕ πιεις. 

ΝεΙαεπι ή” “·Σί828"Σ, Ιιοιςγ επ ΒΒγεεϋΙ:-8πιτιιεοΚΒο.πι 
ει' τἱειτνἰεεΙϋΚιιεΙε ει, τϋτνέιηε26ΙπεΚ αΙεϊ νε16εο έρεε πω" 
€γωι81τεττε ιιιεε ει° Κοτιιιέιπγιέιέ τιι80τοΙΜτ. 

8ϋτ ἱιιΙωϊΙ›Ι› -ειιτ ωιμπειωι1ωιω, πο” σε επιειάΜ.Μι ο' 
8ΖθΙ'ἰΙΠ οεοΙεΙεεάνάπ, ει: έέιΙαιΙ ιιονο1τΘΙε α, κιτ$οιοττ Μπε 
Ιοτε'8 ει' Βοι·ιιιεθ.ιιγπϋΙα Ιι·ε1ιιτ, Μιιι1ιοΒγ ο2εΙοιεΙ: ιιειΒγοΙ›Ι› 
ΒοπεϋοΙ: "πι ΜκετϋΙιιἱ ει' Ι›ὶι·εΞιΙταιάετ. °| 

Απευιιι πιω;» ωπο, 1ιοΒγ ει ΒΒγεεϋ1τ-8τατιιεοΚυειπ 
απ: ροΙΜπ:Μ ροι·τ ὶιιιὶὶτειιιὰιιαΙι, °ε θα ωειμηιιιεικ Ιτϋωιγϋ 
ιιιεἔπιειΒγαι·ὰ2ιιοιιι. Μἱιιιὶειι χω, ΜτωἰΙΘΙε τετιιιόειετϋ Ιε 
;Ε;γειι, πεΙιόε 638 ΙπϋΙτε6€εέ νέιΙΙειΙειτ. Κϋιωγϋ νειΙαιπἰ Μπι 
ταΙΙ›οΙἱ οιιιΙ1οι·τ νέιιΙοΙιιἰ ει, ΙιΙι·ΙειροΚΜπ, 0ο Εοιποε ΜΜΕ πω· 



ι 

Π” ι 

Μ! Μπι εεω Μια Μι ωε«Βάι, πο;" Με 16τνέιιγε2έΚ εΙύΡιο 
ιιΜποεεε. Πο” και νειΙειιιιοΙΙγ ιΙσπνιεεΙϋτ τϋτνόιιγεεειι 1ο 
Ιιεεεειι κω·εεω , ει' ιιιιιιιιε2τόκεΙι·ε ι€ειιε:5.€οε οΜαιΙ ειιιΙι86Β 
Μι·ιιι; ει' 1ἱειτνὶεεΙϋΚ μετιι€ ε1ϊώΙε Μπιτ ιιεω ι€ειι ειοΙ8$ιΙαιτ 
ΜΚ, ωΠιοτ ει' ρει·ΙιεΕιι€αιό.ε16Ι ί61ιιοΙ:. | 

ι Μ ιιεω επ αωει·ΙΙαιωΙι16Ι Ιιενειτ 1:ϋιτέιτειαε:5ιΒι ί0τωέιΙιι3Ι 
οικω, ιιιοι·τ ιι€γειιιιιιτ ωρειειταΙΙιαι_ιιικ :ιειροιι1ώιιτ ΑιιιςΙιει 
Μπι ω. ι 

Β” ΙΩΝ ιιέρ ΙΙθΙΙΙ ΙιΜε ΙιΜοε1Μι Ιεωιἰ Γιι88ετΙειιε6868 
ειιιιιιιΙι ιιιο€ειι€ειιΘεο ΑΜΙ, Μέι: ό.. ΙιετιιΙοω, τι ἱὶΒγνἱνϋἱ 
Ιιιτύι ιιε-ιω Μέι νειτο:ΙιοεεειιεΙ‹. θα ιι" νύΙεΙιειΙΜε , Μ” 
ΜΜΜ! ιιιΙ::ΞιΙιΙι ΙιιιτοειΕΙιιιτιιι ει' επιιιαι1εάΒοτ ΜΗ ειρι·6 Ν· 
τεΙεΙιεΙ, ιιιοΙΙγεΙ: ιιιηιοιιΚιέιιτ ει, 1ε8ΙειεεΙιΙι ιιοΙΒό.τοΙ:° ειιειιιοι 
ΜΜΕ ωειιιιοΙε νέΒΙιε, ωιιιωεω 11ΒΒ'Υ8ΖθΙ'ϋ ΜιιέιευιύσιοΙι ά! 
€ειΙ,ιιιεΙΙγεΙε να;; εοΙιει ε·Ιϋ ΗΘΗ! νόιετιιοΙ:, πως; ι;;ειι Ιώεϋπι 
ειΙκαΙωαιωιιιαΙ‹. 

Α,_Κϋ26ιιΒοτΙιειι, ωι4ϋπι ει, νύιΙιεεεΙιετ ωοιωπ @ου 
ιιεΙιαπνοΙτ, Ιω ει' ΙιιινέιΙ: Ι:ϋωιΙϋΙ: ει€γειωο8Καρ!ιαιτεΚ,“ΒγαΚ 
πω ιιιεΒΙϋτωιιτ, Μ” .ια ω), ε2ετειιο86ι1ειιεΙιετ Ιιοι·πειει1ύ 
!ιιιΜε16εοΙιΙιοΙιΙΙει16Κ; @ο επ ει, νόιΚεεεΙι' ειπέιωιιτ @αι ποιο 
τομειωοιω. Διι3ωι επ ωραειταΙωτοττ, Μ" Με οι ιΒιιιειθ.ε 
ειοΙ€έιΙωιτειε ΙιιιτοειιΜιέι 6ο ειοΙιιιεΜω ωωιικ, ε8γειοι·εωωιΙ 
Ιιει11ιειΙ:6ε!ιΙιέι ω νέιΙίΙ:. μ 

Αι ειωει·ΙΙ:αιαΙι ω» ειιι€οΙο1: επ ιιιι·ήάΙ:, Μ” πι ϋιι· 
Ι:α-5ιιγιιγε1 658 ιεειτιιοΚειι€ΒειΙ ιι” σεϋΙτιπιε Μιιιιιι, ωἱιιτ ει' 101 
νωεεεμι : Μιιιιγιιιιι @Η ιιιαεωεει 'ο ωιιαιω πιω 
Φωτ. · 

Α7ίταιιο2ἰα Ιεϋιιἐιτειιεἐιἔ° νιιι-ιι‹ ε-ΞνόΙιειι εεγ αΙΙ:0τω!ιιιψ 
_ιε1οιιτωε;, ωοΙΙγιιοΙτ 75-εΙΗτ οιιΕΙιεΙγε ω;; Ιιειιι€ιιΙ:: ,,Α' 
Ιιοι·ωέιιιγ, ιι€γνωσιι, Με ιιεω ωιιιιειιετοΙ: , πισω ΙοΙιοΜιἰνε 

κ 



κ 
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καΙαιΙιατ ιΙΙειϋ ωιωικει·ι πει·ι·οΙ 1ιει·επιιι ιιιασιώιι, πιιιιτ α, 
παιτιια-Εαπαι:ε' παταιπαταπαΚ οι·ο_ιόπσέΙ Ιο8να; οι επετΙιεπ α, 
πω· α, ι·επι1εσ Ιϋι·νόπγειέΙιεΕ εΙΘΙιε ται·τοιιΙι." 

Α' ΉΙΙ-Πε ι-Μ αΠιοτιπαιιγ εΙεπγόειοΜ, πο παπι ε' επικ 
ΙιεΙγ, ιπι-ιΙΙγ ιιιαπα ιιιαι€Ιαπ ίαιιπιιιαι·αΜ; ιπι€8· ιιιοετ ια πιιιι 
ιιοπ παρ απ «πι εΙΙαπο α) ποΙΒαιοΕ ι€απααποε ΜΒνειεΙα 
ΜΜΕ. . › 

ΟγαΙιι·απ ι;γεΙποπτοιιι ιπε,3·ι'οπαιπι ε' παπι οιιΙιΙιεΙγ, 
65ι·τοΙιπότ αιιιαι·ιΙταιαΙΩιαΙ, ναἔγ απποΙοΕΙιαΙ: πε ιιιιιιιιι€ ία 
Ιειτο ποΙιοπε·π ιιιοπεπειπ τα. 

Α' πι: εΙ86Ιιοπ ια ι€επι·ενετταΙι, α: "Μ, πο” α, ετα 
τπε-ταπαιτε Βι·απαιιαοι·εια81ιαπ ο" α, Ιιιι·αΙγεα8' Ιι626ρποπι 
ιαι·α ΙιεΙγπεπετι; παω· ιτα16ιιι61ι Ιιέν6ιι, πόιπι ιααι·ποΙιεια8 νοκ 
εΙϋΙε€εεεπ α: εΙ6Ιιε πωιωι ιιιιπιὶεπ ραπαειοΙΙιοάσπατ. 

Μπ1ϋπ ιια:ΙιΒ απ αΙιαι·ταιπ εεπϋΙιι·ο Μπι, πο” α” παππο 
ταιιαπε ιιεπι νοΙπα »και τεετιιΙετ, α' από” Ιεϋαϋπεε58οπ πω· 
ιπό!ιοιι , Ιιαποιπ οΙΙγ ἱεαπεατύ τοπ1ϋΙετ , ιποΙΙγπαΙι ια8_ιαι α) 
Ιιιι·α1γι61ίϋ%επεΚ , οΙΙγ ι°οτιπαιι, 1ιο8γιιιιιιταπ α, ΜΜΜ 
ναΙαιπεΙΜΕ ειποΙ€α_ια αιω , κι: ρι·αεΕεοιπεπακ Μπακ, να· 
Ιαπιι ι8·αιαα€ταΙαπεαΒοτ πιιπτ π-ιΙει98 εΙΙώνεττετπι παι·αποεοΙ1, 
ιι€γαπ αΜιοι· πιιπτ ίεΙ568 ιποειιαταιιοεοΙΙιαήα ε” ιιιααιΙε επιπ 
μιιαπα1: , Με ετατιια-ταπαωοεπακ ΜΜΜ, πο” αιπαπ ιπε8 
ιιιπιωιωωι πε επι.;ετ1ιο; πιιι1ϋπ εΙεπϋΜια αιιιι0ιωι α, Μπιο 
Ια-ππ' παι·απι:παΙιι'ιΙ ιιιι-ιε86ι·τειτ ροΙ€ατι, ΜΜΕ ιπαΒαιι'ιΙ α, πή 
ιιεΙειπιϋΙ ΜΗ πωπω επςει1ε1ιιιαι, α: ιεαιεαΒΚιπποΙ€α.Ιιαιαί 
πιοΒιιγοι·Θεότε: αΙ:Κοπ ο11°όΙε Κι-ΞΙιτεΙεπεόμΚετ εΙΙιιιιιιι παπι 
αΙιαι·ταιτ 'α οιι€επι !ιαπιι€8απεαΙ, να,<;γ τιιι1αιΙαπεα€ΒαΙ να 
ιΙοΙιαΙ‹. 

ι π Ψ 

Α καει ιιιοπαι·οιιιαΙιαπ ;;γαΙιι·αιι ιιια8ιϋι·16πι, πο” α 
ιιαι·Ιαιιιειιι Ιιαίοι;αιαετ ιιαιαιοιωι οΗγ Με ιιειτνιεεΙσ εΙΙοπ, 
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Μ ιιιηέιτ κϋ:ϋπεόμε νόιεΚΙοε 1εονει·τε. ΙΙΙγειιΙποι· ΜΗΝ! ει, 
Ιστε1Μ ΜωΙωπι ΜΜΜ-ε ΙΘρνόιι, ιιιομεωιπΜιεττο σ. ρι·οοε 
ιΙιιτέιτ. ΑΜκοτ ει, 288ΓΠ0ΚΒδ8 πγἱΙνεᾶ.π ιιιιιτειττει ιιιειΒΜ, 'ε Μ 
ιΙϋπ αι ειιι!σετε!ι ειι€εάοΙπιοεΚει1τεΒ, οοιιράιι ει: ετ6επιΕ1ιειΙ: 
ΜπΙοΙωΚ. ° 

Μ Ι" υπ @νεα ιονό.Μι Ιια1ε«Ιτιιιικ που μοιιτπέιΙ, Μονά. 
@ΜΠΕ ]ιιτοαει!ε; ιιιοι·τ Μ ὶΒαιεἐιΒ' “Με ει1εα ΙιειΒγ_Με ε! 
κϋνειιιἱ ,ο 1ϋτνόιη' μονόνα:Ι πιο;ειωιτοΙτοωϊ ω, "ω ι·είήοΙτ 
οΒγειΙἱΙΙ 81°682θ.Κ απ: πω. 
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ΗΒ'Ι'ΕΒΙΚ ΡΒ.ΙΖΕΤ. 
-?- 

Δ' ροΗΠοαϋ Ιοϋόσά_ςο·όΙ ασ ΕμμεσάΙ2 
ΒΘαύσω!ΠοΒαπ. 

ΜΜΕ όι·Ν1πΙε ει' ροΙΜαιΙ Βὶτ6εεἔιἔοιι.-Μἰιιϋ ΓοἔειΙοιιι ν” π' ρω 
ΙΗΞοώ Μι·6είι€ι·όΙ ΡτειτιοιΕΔοτει!ι€Βοπ, Αιι€ΜΜιι 'ει ει ΒΒγεεἱἰΙτ 
82εωεοΕΜιι. - ΑιπέΗΜΙιεπ ει' ροΙΜοΜ Μι·ύ αεκ Μ: 1ἰει£νἰεοΙ6ΜιοΙ 
ἰοἔΜΙΜοεΚοεὶἱΚ. - ΙιιΜΒΒ ΙιἱνετπΙνοειΙ6εΩ, ΜΜΕ Μιιτο!όεε!τοΦ ΜΜΜ. 
-- Α' ροΙΜοιιΕ ΒΞι·6εύ.Β· ιιιοΒειοκοϋ εει!εϋιο ει' κοι·ωωιμ6επεκ - Α' 
ροΜἰοειἱ Μι·65ε38, ίι€γ, ΜΒΜ ΜΔ: αι ΕἔγοείἰΙΙ-8ἑα€ιιεοΚἱ›ειιι νεειἱΚ, 
ιιιἱπὰοιι επεΙΙ686Βο ιιιεΙΙετ0, Με Μάο @επι ειεΙΝεόμ @κι ' ὶ€οιι Πιο. 
€ειΙππεε ίειςγνοι· ει' τϋΒϋειἐἔ' Ιιει6Βεπ. 

Α' ροΙΞιἰωὶ Ι›ἰι·ὰεκοιΙ:5ιε αΙειιτειιοπ ἰιεἐΙετετ6ττεω, ιιιεΙγ 
@ετ ε” ΜΒ ]0%ειΙ τϋΒιϋπ ίεΙτιιΙιέιιοιτ ροΙΜοΜ τεετϋΙα 
"ποπ ΜΜΜ. 

Α' 1εοι·ΙέιτΙαπ κοι·ιιιέιιιγοκιιέι1 ΙιαειοιιωιΙειιι88.€ Ι›ἱιοιιγοε 
ίοι·ιιιέιΙαιτ ειιὶΜ επ ΜΙειεΕπιεΙ:; ει, ΜάεΙειιι , ΜπεΙ‹ι ηενε!›ωι 

ει' νέικΙΙοα ϋΙιΙϋπειὶΙ: , ΙΙΙ'8 1εΞνόιι ει' τϋτνόηγε2ι-3Κε1πηι-:Ι: ύ”, 
ιιιἱιπ εΒγὲΙ›εΙ‹ιιεΙ‹,ιιεΙ‹ἰ Μπα επϋκΒόΒε ιιιέι8Μιιι Ισετεειιἱ Μι 
τοΒΜΙιοτ, »πω ετ ΙιειταΙιιιειεεάμι ΜΗΝ εειιιιὲΙ›οιι. Α: ε", 
ΜΜΜ ίύΙΜ ο8ιόΒε ]ιιτΙιει€πα, ει, Με 118!!! ιιιι-:ΙΙϋιὶΚΤε εΙ οι 
18ειιεέι882οΙμι1τειτέιειιαΙε ιιιι€ε ΜΙ "Μα ω, Έ Μ πειιι Νεοε 
τεΙεπι1τὶΚ-ε ιιιε8 τοΙ:Μτετέπ, ΜΜΜ απ ιπεΒετϋεΙτιιἰ αΙ:ειιήε9.Κ. 

Με ει, επι1οε.εΙ οι·ειέι€οΙ:' 1188] τιἐει6Ι›ειι, Ιιο1 ει' ΠΕΜ 
ΒόΒ εο!ια ει, τϋι·νόπγε26Κεκτε ει' ποτὶπτ "επι πωπω, Μπιτ 
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02! ο” ΙποτΙ:ΜΙσπ Μι1εΙειιι το!ιο11ι€, :Μια πιοεεεἱΙε , Μ" 
ει° ΜΜΜ ΙιειωιΙππιτ εεγε2επε ιιιο8·οΙ:ιιαΕ απ' τΔι·επεέιέ Μ;:νΡ 
εωσειω‹ Μπέκι: “·Ξ82ΠΕ Με. .ΙοΙ›Ι› εεει·εττ6Κ Μ ε” Μπεα 
ναι·ιπ ρΗΙειιιετὶἔ ει' ΙιειταΙιιωΙαιτ , ιιι€πτεειιι ιιιοἔειἑττειιὶ ει· 
Βοι·ιιιάπητϋεΙΙ οΒγει€8, ειὶὶΙεεώἔεε ι-:Ινι91. 

Αιι€Ιἰει , ΕτειιιοιΜοτειέι€ θ8 212 ΒΒγεεϋ!τ-ΒΜπιιεοΚ Με· 
ΜΜΕ τϋι·νὲιιγοὶΙ:Ι›ε ει° μοΙἱ€ἱσειἱ Βἱτὐεεῖιἔοτ; ΜΜΜ ιιιοἔνἱε 
ἔὰΙιιἰ,ιιιἱ Ιιειειιιέιτ νεπε ΙΘεγειι ειιπεΙ: ο, Μιτοιιι 1188] πειιιιετ. 

Αη€Ιἱε5ιΒεπ 68 Ρτειπο2ἱειοτε2ὰἔΙ›επ ει” ι›ο.ἱτεΙε) Ισιωι·άμ 
Βὲιιιἰα,ιιοιιιιετ, Μἱιιτετϋ ίϋτϋτνθιιγειέΚέτ Ό. Νειιι ΜΗ ιι€γυ.π 
ιιιἰιιιὶεπ ΡοΙἱϋωιἰ ν6ιΙποτ , 6ο ΜΙΙιετικ3 ΜΙειιιιωιπγϊι. 

Α, ρειΞτεΙ:° Ιταιιιτἐι_ῇα ιιιεΙ!εττ €ιΙΙ ε" ιιιέιε ροΙΗἱωὶ Μπό 
Με, ιιιε!!γι·ο ει, νέιεΙΙ:Ξι.ε' ῇομ και ι·ιιΜιινει. Απ εέςγ ΧϋΙΒΜ-· 
εό8, ιιιο11γ ε' Ι›οιιτΙ›ειιι ει” ΙαΞτ οι·επε Μπιτ ΜΜΜ, ΜΜΜ 
ΜΙ: Πο" ΔιιἔΙὶὲιΜιι ει' ΚόνειεΙα ΜΜΜ τε1826εϋΙτ ειοΗιπ Μ· 
ιΙοΙΙιατιιειΙ‹, εν ραἰτεΙπ ο16α; ιιιὶ8 Εταηοιἰαοτεπέιἔ!›ειιι απ· 
ρέιιι ετ ΙιἱκέιΙγ, ιιιἰπὶετετεπ ΜΜΜ πισω( οι Μου ιιιεἔκὲιιιιαιΙιιἱ. 
ΒἔγὸΙ›ἱτέιιιτ Μπι! ΜΕ οτειέιΒΜιπ, ει, ρειἱτεΚ, ΙιΜέιιιαΕ 823. 
Ι›εω ν:5ιΙαε2τ:5ιεα ΜΑΜ ΜΜΕ ΜΜΜ ΐ8ΠΣΠϋ 1ϋτνὸιιγεΙω ει' 
ν61ΚεεεΙδ πιοΒΒϋπτοτύεότε. Υ 

Απ ΒἔγεεϋΙτ-8τα€ιιεοΙ‹Ι›ειιι, νειΙειιιιἱιιτ Βιιτ6ΡΜ›αιι, ο 
τϋτν6ιιγΙιοπιέ εἔγἱΚ @άτα πι: ι·ιι!ιεπνει ει' νΜΙ6.8,, τιι1Μ!κτα 
α: ωποιεσ ῇοἔει. Α) κσωιοκ ίεΙειιϋ:Με ε νοοκω, ει' ω 
ιι€ιοε μειΙΙ8 ιιιο;Μ1πτειΕ. Με ει' αιιιέιοε οεα!ι εν ΙπϋνοΜπι6Ι 
8ΖωἱίᾶίἱΙᾶἱἱΚ Μ; 'ε εΙΜε α'!:ϋνετεΙ: σειιράιι ει' Μ: Βιετ 
νἱεεΙϋΚετ νἐιιἱοΙΙιωῇἐιΙτ. Ε? 828ΠΠί Σ, ΙειπάσειιαΒ ειϋΚεΜ› Μι· 

7 

ν61ηπΙιει€6επα πω, :Μια ει' Μιιιοφἰαοτειἐιεἰ ρω· ιδι·νόιιγ· 
 

*) ΕιοιιΗνω Αιι€ΙΜΒιιιι ει' ραἱτοΙι, €ϋπόιιγειέΚο Ιιιόριἱ ει' Γ6ΙσΒΙ:·· 
@ΜΝ Ιο;ν6ἔεϋΜ› Ιόροε636Ι; Μ2.οιιγοε ροΙ·,;έιι·ἱ ϋ;γεΚΒεπ. Ι.68ιΙ: 

. ΒΙαΕποπο Π!. Κ. ιν. οι. 
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πό!0ιεΙε , ει' ΚὸΡνἱειεΙϋΚ μει1η; Κἰτει·_ἱοὰτεΙ›Ι› νέιαΙΙ6 ῇο€μ! 
Ι:Ιτιπι1: , :Μπιτ ε' :Μ ΒϋνοτοἱιιΚ. 

11ο Μι ει, Ιεε:πι€γο!ιΒ ωει6"ωε8, 1ιιεΙΙγ και ΑωετὶΙω 
'ε Βιιισμι ΜΜΜ: Βιιι·ύρέιωιιι ει, ρο1ΜοΜ τϋι·νειιγπόΒε!ι ει, 
ίειιγπϋ τϋτνόηγΙπϋιην” ιιιϋιι1επι τοπι1εΙοτεΠ αΙΒΜιιιαιΜήέιΕ; 
ΔωετἰΚέιΙ›ειπ , ΜΜΜ ει' νέτΚοετϋΙ ιιιΜι1επ τά ι·ιιΙιά2να Ή!" 

Με Ι›ύΙγεἔοτ ΙενοικεΙ: , 'ε Μ; Π5νεπι1δτο !πΞιι·ιπιεΙΙγ ροΙΜοΜ 
ιἰειτεσ-Ξέ νἱ8εΙὲε€κε ιιι6Ιτε.21ωιιωκ ιιΩΙεωτο2ΜαέιΚ, οπο! μ» 
€ιιΙκ Η ν” ιιιοι·πνε 'ε ΚειιΝ3ΜΙ: α, τοιιιἱεε τϋι·νόυγειόΙιεΗ 
ιιιιιιιΕάΙΙποτΙάεα. 

Δ ΡεΙτεε2εω, Μο” ει ΒεγεεϋΙτ-8τατιιεοΙί ε1ιιϋΙ‹ε νειΙαιιιἱ 
Ιιε2ειέιτύΙέιεΙ νόι!πει Ιεϋνοτοττ Ιόεγειι εΙ. Α, Βόρνϊεε161ί Μπι 
ΜενέιιΙοϋπ 612 ;- σ., εεωιιοι·οΙε Μιιιοπι1_ϋ.Κ κά. ει, Μν:ιωΙνοει 
ιω. Αιιιώ.ιι οι εεΜΜε26Κ Μια @ΜΜΜ ιιιεΒ·, 'ε σεειΚ σε 
νοΙιετἱ «Η 1616 ε2αΜιάεέιΒΜ να” ΜΜΜ. Μ Μενου ί6ιιγτ 
Επι! "πω ει, τέιτητει, ιιιοΙΙγπϋ1 826ΙιιιιΙπ. 

Α2 ειιτύρ:πει!ε Μενὶνεἐπ τϋτνΘπιγοἱΙεΒε ει' ροΙΜοΜ ΜΜ 
@μια ει ωωι Ι‹ειϋΙ‹Ι›ε ωωωικ Ιζετ1τιιἱ ε, 1188] υιωεεω 
Κα, Μιι·ιιιὶ ε2ὶὶΙετὸεϋ!τ, τωιωοΚ, να” ΙιεΕειΙπποΙ: Ιοεγοπ ει' 
εαιτιιειΜιι. Πο" επ οΙ6ι·ΙιεεεΦΚ, ρὶΙΙωιατἱ; ο” πω” ρο 
ΙΜσειΕ ΙοετϋΙετ' ΚοΒο16Βεπ ειΚατΜιΙτ εἔγεεΜιιἱ ω].6ΠωΙ1]82ό· 
ΜΚ' Μηαϊεπ ΧΙνέιΙΙ85ης:Μτ. ΒΙ:Ι:οι· ει' ίδΙ'Υέ11Ή102ύ ΠΜΜεε· 
Ιϋνό νέιΙτοιοπ ΑΙΜ; ει' νό$Ιιετ ΜΗ ΙοΙιετ ιιιεἔειΙειρΙτιιἱ, 082· 
ιἐιΙγο2ηἰὲε »πικαπ Α' τϋι·νόιιγ 1ιι-:Μ ατ1νάπι εν Ι›ἱκὐ”]08ᾶἱΜ 
Μι ωκω ΜΜΕ κϋτεΙεεεό8εΙτ ἱ8 'ε ειι ὶεαιεεἔειο1ἔ€ιΙτει1ὰε° 
πύΜειι Ιοι·ιιιΜΜΒ πιοετειι·τάοέιτει Ιεϋτε1ειτο. 

Μ5ι1ϋπι ναΙειπιοΙΙγ Ιι·ειιιοικι να” απο! ροΗϋωὶ ΗΠ 
νι€πγε26ΜιοΒ Με τΙε:Μεο16: Κω ιιιε€ὶτ6Ιιιἱε Θε ει:: «Μια 
Η182ί81]8: 1εττΙε8εεειι πιοείοειΕ]8 Μ 8.' ΜνειταΙι61 Έ πιό! 
ιεπΙαππαΙκ ιηπΙειικιιιωιμι :Μπακ νπιοΙ6εε5ι·ο ῇϋνειιιΙϋι·ο κόπο 
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Ια. 13ο :κι α° ποΙἰππαὶ πἰναταΙπϋΙ-Ικἱιατειαε 'ε ιπιπππεπ αι πε 
ΙετποΙ: αϋνειΙιειιπαπγε εαπ, παω ρεὰὶἔ παπα αι ιωππ. 

Επτύπαπαπ ωπαι α' ρπΙἰτἰιταἰ Ι›ἱτὐεποιΙαα πιπαι›π ι›π·‹π Ισπ 
ΙαΙατοπποπαε, ιπἱπταεπι ὶ€αιἔαταεἱ καππαιαπα1γ. 

Αι Β8γεππΙτ-8€ατπποΙ‹Ι›απ εΙ1εππειϋτ Ια1ππΙ-τ, ,ε πϋππγπ 
πιο88γαι6απϋπα α, ίαΙϋΙ, ιπἰπαρ πα α° ροΙΙιἰοαἱ ι›πω‹οπεπ 
ΜΜΜ ἰππαπΙ› 58αιΒαιαΜ τεπααιαπαΙγ, ποεγαεππ »πω ΜΒ 
Ια!ατοπποπαα. Μαι, πο” έ” ταπαπέ ΜΙετα, Ιοι·ιπα_ϋατα 
παπα ι›π‹π ΜΙετ; αππαπ ποιπαταεια Μπακ, α, πεπαππ·πΙ: 
πϋτοΙεποπ ιπα8οΒατ α' ιδι·ναπα·επ παπα, ππποπα!γοεααΒαπει 
°π ειοπαεαἱποι αΙΙιαΙπιαιτατπΙ. ΜΜΜ ΜΙετ αι, αι πππω 

οΙτοΙκπαΙ Μενα ὶε, ιπαΙΙγεπτε αΙαρΙτίαπΙ:; α, ιαπαπα τατωιπε 
παιδππέΒεπεπ ναΙαιπἱ Κϋι_ἰοΒοτ πωσ παταω παται·ιατα' Μαρ 
μπει νεππἱ.αΙ1ε ται·έγαι·α παπα ἱΒαιΒαιααἰ Μπα αι. ν 

Πα αι αιποτἱΚαἱ τϋι·ναπγποιόπαπ τα οιόΙ_ῇα ναΙὸπαπ αι 
Με νοΙπα , πο” ε” ποΙΙΙΙοαἰ ωππωωι πα" Βἰτύἰ πατα 
ΙωπιπαΙ ΙοεγνετΙπει€εεεεπ Μ, παπι πιοτπα ναΙα αππαΙι ιπππ 
ΙκααπαΒατ α' Μι ΙΙειτνἱεεΙϋΙί Ι:ϋι·6!ιο, :πατε α° ετατπέ Ιαπ 
νεαιεπεΙπιοαπ εΙΙοπεαπεΙ ΙεπεππεΙι ιπἰππεπ πἱναταΙ πειιππ να 

ισα π.: οι πϋΙϋπϋαεπ ΙΒαι α' Ιαπιται·παααποΙτι·α παπα, ΜΙ 
α' ρωωπ° 1κεπνειααι-ι α' ΙεεεΙππ παταΙιπαεαα8, απ πο! "απ 
ι·απ αππαΙ οτ6εοΙ›π ναΙαΙπ, πα πωπω παταΙιπαι τϋτναπγοποπ 
παω €γαΙποκοΙ. α 

Πα αι απιοτἱπαὶ ώι·ναπγποια πιαααπαΙσ α° ται·παααΒπαΚ 
παπα νοΙπα σπα επΙςεππὶ αιοπ πω, πο” αν παπα;; απ. 
ΙιεΙ:ποΙτ πππτ απο, α, ι›ἱωι‹π‹π° ίαΜιιιο ακα! κα” παμπ: 
πω: α° ποϋποα5 τϋι·ναπγειαπεΙ:' τοππεΙππιππο πια ααα ναΙα 
αΎαπγ1€6ψϋτνύπγΒϋπγν' ιπἱπτΙοπ @σα επιπϋιεπτ. Πο αιοΙ:· 
πώ: παω: ε” τϋπαΙετΙαπ ίοαγνει·τ αποπ ΚειϋΜ›ε, πιοΙΙγ α' 
ΙεενεαιοπεΙιποαπα νατΚοπεπεπ πεππ π Ιοεπα1πα; ΒΙΒΗ ο" 

π 
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ιιοΙΜαιΕ τἱΙπΙιιιετ ιιΜέιΙι3 ΜΜΕ Βενεεει ιιγοιιι ειιιιιέιΙ, κι ιιιιι 
@Και α' ιϋι·νόιιγεΙιει ει!ι·ειιήει $εΙϊοι··έειιιιι. 

Η ο26Ιμι τεΙιέιι ει° ροΙι1ιοιιι Ιιιι68:ΞιΒιιιικ επ ΒἔγεειιΙι 
ΒιιιιιιεοΙιΙιειιι πι , Μ” εΙνοἔγο ει! ΙιαταΙιιιιιτ Μαν, κι ειπειΙ 
τοειε2ιιΙ «Π, 'ε ιιιε88έιτοΙ_ιει ιι€γειιιειειι ιιοΙ8:Ξιτι ειιιιιιιΙε τονέιΙιιιι 
νιειοΙΙιετέ86τϋΙ. ΕΜ, ΙάτιιινειΙ0, Μ" ἱ;ειἔειτέιεΙιεΙἱ ιιιιιιιΙιέιΙ 
ΜΜΜ, Μι·ιιΙιεϊινει Ϊ1ἱΓὑἱἱωΙθ£ἱἱΠΠθΡθιγθβ8ὸεἐΐθ1. 

Πε ισ ο” τέιι·ΒγΙιαιι επ ιιιιιει·ιΚΜεικ νιιΙειιιιι Ιιενει·τ ιΙοΙ 
8ο: ει!!ιοτιειΕ. Α' ιιοΙΜοειι ιιειωω ιι6ινε ιιιιιιιιειι ΙιιποεΜιετ 
ει' ΙιΕνιιωΙνεειι6εΙιε ΙιεΙγΙιεικειτοΙε; 'ε ει' ρωιιιωι Ιιιιτσε:Ξι8οτ 
Ιε8ιιιι€γοϊιΙι ειι€οι·ιιεέιεειι€ύΙ ιιιο€ι'οειτοττέιΚ. 

Ε, ιιοιιτ ιιιεε ΙύνοΞιι έιΙΙιιιιι€νει, ιιιιιιιΙοιι ιιιειΒέιΙιὐΙ τω; 
ιιιε5ιι· ιιιοετΙέιήιιΙι, ιιιι6ι·τ νοτιιεΙι Μό. ει: αιιιοι·ι!τειι αΙΙιοτιιιει 
ιιγοΙ: ιιιιιιι1οιι ιιοΙ€έιι·ι ιι8:ΜεεΙΜ ει' ιιιιι€ιο5° τϋτνιέιιγΙιατύεά· 
εάιιειΙ:, ,ε ιιιιότι "ΜΒ :ιι :ΗΜ Μ ει, ΙαιιτοιιάΙαιτ, ΜΜΜ: 
"πιει μειιιι; $6ΙοιιιιεεεΙι1ιοΒ. Α' ροΙ€έιτι ι·ειιιΙΙιε·ιι, α: ειιιι0· 
ι·ιΙκαιιικιιΜπ, ή” ειι3Ινσ5ιιι, εειιιιιιι ΙεωΙιετϋ τιειιιιιεεΙ6ι1ε πιπ 
εεειιεΙ:; ιιέιιιοΙ1γεΙ: εΙιιιοικιιιιιιιιΙαιιοΕ, ΜΜΜ ιοΒαϊΙαιι ιιιε;+ 
ΙιιπαέιειιύΙ νικώ; ,. ιιιεΙΙγετ ε!τϋτϋΙιιι Μπι ΜΜΕ. Επι” ΜΕ 
ΙιειταΙιιιοΚ εΙινότοιΙιεεε6Κ, νειΙειιιιοιιιιγι ιο14ΜΜι·ύι ιωιωει 
»Με ωιιωι€. Με 8.,1(8ί0Πά.Κ ει' Μια ω;ει6ι Γή88θΠθιί, 
Η ιιιιιεει κι ιιοΙ8$ιτι ιιε2Μεε16. ΙΜ α, εταιιιέ Με εωωιπ. 
ιιΒγιιιιειιοιι σεειρέιε ιιιιιιιιιιγάιοΙιατ ω Ό. 

Μάι· Μι ε8γΙιεΙιεεοιιΙιτιιιΚ επ ειιι·ύρειι όε ιιιιιει·ιΙαιά ισπα 
Μαι, ποπ ΙπϋνετΙιειιιι6ιιγοΒιε ιιέινε,ιιιεΙΙγεΙτα ιιιιιιιΙε8·γικ 
ειιΙΙ, εινα” ΜΜΜ: ιιειιι Ιπονόειω όι·ειΙιε16 Ιιιι1ϋιιΙιε686Κα 
$ο;ιιιιΙκ τηιειειωΙπι. 

Ει·αιιοιισιοτειέιΒΜιι €ἔ8 Αιι€ΙΜΒιιιι ει° ιιιι1ιτιωιι Μι€ιεέηςοι 

··ι Νειιι ιιιιιιΠιιι νειΙειιιιιι ιιειΠϋΙ ι·αιι;;]όι εΙνειιιιι ΙεΙιοιιισ.>: Ιισ.ιιοιιι ιπ 
νεΙιοιιιἰ ΗΜ 8.' ρειι·ειιιοεοΙέει. ¦ 

ι 



Ι'ϊ5 

ι 

οΗγ ι·επιιΜνιιΙΕ $ε8γνειποΚ τοΚΕπιΠτ, ιποΙΙγει; ει, Μιτειιεόι8πειΚ 
ω” ει” νόμο επειὶ›πιῖΙιπειιιειΙπιπ, πο” πωπω ει' πω” νε 
επόΙγεΙδ ρἱΙΙπππΙπἱΙιππ ιποἔπιεπιπεεεε. 

Νειπ ΙεΙιειπειππαιΙπι, πο” ει' ροΙΜσειι Ιιιτύεέι€, π”, 
ιπιπτ επι Βιιι·0ρέι!ιαπ ασκ , ιιιεἔε€τ1ἱ ει, Ιιπαι!πιππ' εΙοεπτε'0. 
εππ:ικ Ιεππιππύ οΜέΕ 'ε ε8γι·ο Γεπγε8ειι απ ειπὶ›ει·εΙι° επει 
πειι1εέιΒέιτ Θε εωωι. ι 

π Αηιοιιιιωι Βιιι·ι3πέι,ι; :ιι ΒέγεειιΙι-8τειιπποπ1ιειπ παπι πιο! 
ο ο - 7 ΙεεΙεπ ιι3ιιιιιιιψι πιεε8 ει ΙιπωιΙιιιιιΙτ οΙοεπιππέιπιιΙε Μπα; ει. 

ροΙπέιι·οΚ, κια ΜΠΕΙ Γεπγεεειιι ,ε πειπ Γιι€8, Μπι Επιπ 
ικιΙπιπ, πιιπποπ @εκ Μπιτ, ιπιπιπιι€γ οεειΙ: ιιιοΙαιτ ει1Μει, 
ΜΚ πω ΙιιππιπΙΜαιι νέιΙΙειΙνέιπ, ιιιιι€οΙτειτ εΙϋπο Μέι νιπειι€Ι: 
ειιιΒοτιιππ8πιππΚ. Μ πι Κεν6εΙ›ιἐ ΜΙεΙπιοε, 'ε ΙπενέεΙιό πειτ 
Ιιει€68 π: εωωπετειπιππ. Απόι·ι ει: ΒεγεπιιΙτ-8ιπιπεοπ° Μι· 
νὸπγ1ιοισ'›ἰ Μπι ιο »παει πει νόιςπιι οι·νοεΒιετπεΚ π' @του 
πἐιἔ° πει" πεεπόΙγει!ιοπ , πειπεπι @Με ει, Ιιοι·ιπέιπγιει8, πιο· 
Ιω!!; εει!εϋ26ποΚ. 

Η ειειπποπιΙι6Ι τοΙσπινο, ΜΜΜ “Μι πω ΙιείοΙγέιει 
€γπΙιοι·πΙ :ιι επ ιει·ιπιιιέιει τοπικα ΑιπετΙΜΙπιπ, ιπιπιεοπι Επ 
τύπέιΙιειπ. αγαπω πο ΙιπεγιιιΚ ιππ8ππικειτ πιεεεειιΙπιπι 38 
ειπιει:ιΜιι ιϋτνόηπ01ά8ππΒ ει, ιιοΙΜοπι ι&ύΜεΕι παπι ΜΜΜ· 
Μετά πιοΙΜεσπο ΜΜΕ Με8 1κεΙ11εεγοιπι ο16ειπϋι· ιε, πο” 
ει: ΒΒγεειιΙ:-επειιπποΒΜιπ π' τϋι·νεπγε26Ιι, ιποΙΕγ πιω-Μι. 
ΙειεΙιετ Ιιοπέι, πιιπωιοπ ο1οιποΒιι6ι π_κιω, °π πςγπικιποπ 
ΙιεξοΙΜιεπΙε πιώ νετιιε "πι, Μπι επ νάι1οΙπωιΙ ειιιππωιιι 
ωιιιπωι, ιπι κ πισω εΙ!επέιΙΙΙιιιιΙππ_ πιεσε ππιπτ π' πάι:ιοΚ' 
Ιιοοιιιέι!Ιύ επεπνει16ΙγειπεΙτ. Πει Μιά: ει” ροΙξΙίωι ΜΜΕ α: 
Βι.;γοειιΙι-8ιειιπποππειπ , πειπ ιΙιωιΙΙιειιπεικ π: οΙΙγ Κειπέπγ 
ιιιιπιεεεωω, Μπι ει: οιιι·6ικιι ιιοΙΜαιι Ιιιι·έιΙκ: Με τἰτΜΙ›Ι› 



"ο _ 

ει' ειοι·οποεο @Με ιιιεΒιιιειιοΚειΙΙιοιπ1. Αι ωειο1ιειω πω" 
«πω ΜεΙωεε, ιΙε !ιἱιοιιγοεσ.Ι›Ι›. · 

Αι ειιι·6ρεἰαΙκιιεΙτ, ιιιΜϋπ ει” ροΙἰτἰοειἱ τϋτνόιιγειέΚο!ιο8 
ίεΙύ.ΙΙΜΩτέικ, 1'ϋ οιι€Πο!ε νοκ: Μ8ὅὑ227£|2ἰ7Ιἰ ει' νιΜτεεεΚει; 
ει: ωιιετἱΙαιἱεΚιιιιΚ: είυεππί ΜΜΕ α' λα2α!πια2. Α, ροΙΜοΜ 
Ι›ἱι·6εεϊΒ ει: ΒἔγεεϋΙτ·8τατιιεοΙ‹Ι›σιπ , ιιΘιιιἱΙεΒ ωε!.;ε!626 τοπια! 
ειειΜιΙγ. οκ τοΙιάτ ει' ΜΜΜ Μπι ΜΗ Μπι μπακ οτἰωἰπειΙἰε 
αεΒιιΙΜΚ Ιιϋιιέ ειοι·ὶωἰ. 

8επιιιιΙ εεπι ϋεε2ΙϋΙ›Ι›, πιω: π: πιιιετἰΒΜ τΙ3τνύπγοΙι° 
ΜτεΞιτο2Μαυεέιμι , ΜΜΜ α' τιιΙα]:Ιοπικόμ' @γ πωπω μι 
ΜΜΜ νωκωωι έιΙΙερΜέιΙ: ιιιε€. ,,Αι ΜΜΜ, εΙὶωΙτοΙΘεότε 
Μαϊ! επο!;ύ.Ιειιι06 νωτι-:Ιτ ω” πω ει: ΒΒχεεϋΙ1-ΒωτιιεοΙδ 
αΙΙαοτιπάιιγει, 4-0Ητ ιπα!κειεπιιιεικ 1-86 οιἱΒΚεΙγε): ει'1ιαπι 
έιτιιΙέιε, ιιιεενεει€ε;;ετόε, να” ε8γύΙ: 1188] ΜΜΜ θ8 νότ 
1κεΙτ.“ Να” τόπο ει' εαι1ιιειοΙδ ειΙΙκοτιιιἐιπγαἱιιειΚ ιιι68«έΒΒ6Ι 
π ΙιοιιιέιΙγοεειΙ1Β. ('έτ-';Σ Δ' 

,,Α, Μι τἰε2τνἱεεΙϋΙιτε (ιιιοπαϋει ει' ιιιειεεεοΙιιιεοτΙεἰ Μ· 
ΙιοΙωάιιγ) ΜΙσπ Μ; Ιιοπιτιιὶ νέτΚεει ιιιεἔοΚνἰεεΙετε ,ε τω” 
ἱ€ειιἔα1ἐι8ιιΚ πω: 1)."-- ,,ΜΙ:Μεπι ΠεετνΙεεΙ6Κ, Μ: ει' επι 
ω: νεειοὰεΙειιιΒε ε1τἱΙτ, τοπ: ὶ€ειιἔα€άε, νεε:τεΒε16ε, να" 
:Με νόι!κεΙκ έιΙωΙ (ι1€γιιιοΜ ΨὶκΒἰιιὶεί αΙΚοιπιέιηγει) Ι›εν€ιιΙοΙ 
Μι1Μι€ΜΚ, ει” Ιώνετε!:' Μι2Μ6Ι.°' ΨειιιιιαΙτ πΙΚοτιιιέιπγοΚ, 
ιιιεὶΙγοΙκ εειιιιιιἱ νε5τΙιετ Μ ΠΟΠ ῇεΙοΙηεΙτ, ο8:ιΜιο8γ ει, Μι 
118:ΜεοΙ6Μ$η ΙιατεΞιι·ωΙωι ΜεΙεττοι·Ιιετ ΙιειΒγΙιειεεαπεικ 2). 

Με υπ ε' τὸειΙ›ειι ει πωπω $ϋτνώπγεΚετ @Μπιε 
εεΙ:Μ τεειἱ, πι, ωει·ειιι ιιιοΜειπἰ, ιπει€έιΙ:6Ι ει: 6 ΜΜΜ 
6686ΚΙ»6Ι στα!. › 

') Π. Κέιπ, 2-ιΗΒι 8ιεΠωει, 8-σΙΗι οιΠι!κ. 
4! η Με‹Ι ΙΙΙἰποἰε', ΜΜΜ', ΠοπιιοοΝοιπ' 6ο θεστΒΜ ωΙΚοιπιπαπγωΔ 

υ 
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..Η .Μια .!!!!!!!ωσωω α! ω!νω!ρω! !!!ω!!ι 
!!!Μο!6οο Η!! ικ!!!ι!ω ε!!!!!!Μ!!!ω ε!! !!ϋ3Μ!όε!ιοΚ!!ϋνο!!!%· 
!!!ό!!γο!,Α!!!ετ!!!έ!!!!!!! Νώε πω" ε!! !!!!!!ω!ό!!. 1$!!!!ϋ!.Μ 
!ιδνε!!!ει!!!,!!08Υ ΜΜΜ!!! ει' ρο!!!!6!!! _τϋ!·τό!ηει6!!!!!: οΠγ 
!ωωπισ ΜμΕ!!! Μπα!!! Εο!!πι!ι!!!!!τ!ι, !!!ε!!γε!!!ω! ἐκ!!! 
πο!!! !ε !ι!!!;!5ι!!, ι!!! Μαι!!! !!!_!ε!!ο!ε; 'ο !!!ε8τϋπι!!!!!! Μια!!! 
Μ” πο!!! !!!!!!!ετ!!ι·!!, !ό!νό!!, !!ε!!οεγ !ἔε!! !ε !!!!!!ωι!!! ΜΗ!!! 
πω!. Πε Λ!!!ε!!!!!!!!!ι!! πο!!! νοι!!!!ιο!!!!π!! σ!!γ !!!!!!ωπ5έ ε!!ο!!!.η 
!!!.εε!ι!!3!, πω” ε!! ε!!!!!ε!!ΒόΒετ Μηε!!!ο πο!!! _!α!!!!ειψι; 
ΜΜΜ!!! ΜΙ!!! πάω!!! ρο!!!!ω! ε!!ε!!εόεοΜ!ιότω!!!!ει ιό!!! 
ει' Ι!!!!α!ο!!! ε!ν6!ε!!!εεεε!‹,!!!!!!ι!ε!!!!!° σα!!!ό!!ε!!!·ό!!!!!ϋ ω!!! 
!ιοοε:5ιε; !!!6!ω!!ει!!!!!!!! !ω!!!!!οωω. ε!!ε!!ει!586: > ιι€γ!!!!-ε' 
!!!!!ει!ο!!!' υ!εο!6οότο ,ε απ. Μ!!! Μπάση!!! .η !!!ε;;!!!ι€γν!!!υ!!!!!!ω 
Μ!!! -ει!ι!!!!!!ε!η;!!! ό!! ύ!!!!!!!··:· ει, !!!!!·οι' ι!ειωωιέ<έοε Μπο 
!!ε!ε!ό!!ε!! ω!ει!!ε!!!!. χ μ_ Σ _ω|ιωπ 

Αιο!!!!ε!!! ε!! ο!!γ !!ϋ!!!!γε!ι !!!!!ιο!!!!!!!ι!σ ΜΙ!!! !!!όε !ε 
!·ε!!!!ε:ε!·!!!τ Ιεε!!ει€γο!!!! !!!!-3!τό!!ε ει' ειο!ο!!οεό!!ε!!ε68!ιο!! 
820!Η8! Μινι! , ΜΚ!!! ει: 8ιε!!!!!!!!!. Α' ΜΒ, !!!!!!ϋε!$!! Β!! 
!!γο!!!! ίο8Ξέ!!: !α5!86€!!!ν!!! Μ!! ει!Βο!·ι!εά8α!!: ε!!! ει, τοι!!! 
82ΘΓ!!!!.! ε!!!!!ε!π-!!! !!ε!!!!ε ε" ο!!γ Μ!ετε! Ιέ!!!!!ι!! , !!!ε!!γ Ιο 
κο!!!!α έι!Ιάει!!!ειτ, !!ο!!!οοεΙπο!!!ι !!εοε!!!ετϋ!!ε!, ,ο !!!ε!!γ Με! 
ο”, ει' Ιιει!έι!!!!!! εο!ιοειει!!!! 8γει!έ!ια!οε !!ε!!γεσθ8!ο Ια!! 
!ιοι!!!!!!!. ` 

Α° ρο!!!!ω! ω!ο!!ι€ !ε!!!!! ει! Ε8γοε!!!!-8!!!!!!ω!!!!απ, 
ειπα!!! !!!ι;γο!!!! !!ο!!ο!γ!!ετ €γει!!ο!·οΙ ει, ω!!·εσε!!8' ι!!ε!!ετε!ότε, 
!!ι!!ιά! !:ενό!!!!ύ Ε6!ε!!!ιοε!!!-!!! ΜΜΜ. ΒΒ·γο!!!-:εο!! πο!!! Μ!! ει' 
Κο!!!!ιέι!!μο!!α!!!α, ‹:!ε ει' !ϋ!›!›εεἔετ εΒόεεε!! ι!!άνά Ωω!! 820!! 
!!!!!!, :Μ Κ!!! !εο!!!ιάιιγοι!!!ι!!; πο!!! ε!!! ει, !!!!νέ!!γ!ιο;!!ε!!α!! 
ἐιε!·ΦεΙε!! !!Μει!!!!!!!, !!!ε!!γετ σει!ρέι!! νεεεό!γ' !ι!ε_ῆὸη·ἔγει!το 
!·ο!!!ετ!ια; σε!!! !!!!!!εό!!!ε!! ,οι ει!!!!!Ξ!!γοε !!!!!!!!!!!!!! ε!!Βει!ε!τ 

Ι. Μάϊ. ` !2 



:σε 
-ἐ_ __--·. 

Ι "Μπάκα, ιέιεΙΙγετ ω!πι1ειιιημ "Μια και ΜειιιΜιπα. Πει 
ε: οτ6 :και Μ” ΜΙ8Υ ω, Με ιιιέιε Μό! αΙΜ!ωειπιεει ΜιηοΙ 
ιιιοεεΙ›Ι› Π: ιι νεΙε νἱεειειὑΙ6ε ΙεϋπηεΙ»!». ··ω-^- σ:"-ιε 
#· · Νε!ωπι Με π” ωιωκ , Μ” ΜΜΜ αι πιιιοκΙΙκιιἱεΚ 
Μπι επεοατεΚ πι' ρο!ί:·ίσαί τϋι·νόυγειώΒε!ειιοΒ &ίπίί Ι›ϋιιιε 
ΜΞεο!τει Μου31ιιϊ, π' τϋτνΘιιγΙιοιέιεὶ ιεπιτποΜάιέ Ιε€ειϋτπγϋΙ›Ι› 
Ι:ϋνεΕΚωπι6ηγεοΙπεκ νοκιιἐΙοΗιικἐιΙ›!› ε!ο]ότ, ιιιΕπιεειιι ωκεά 
ιιιιΙτ ει, εεειι·πο!τεέι€ωιΙτ. Μ 65η παπι ωιΙοιιι, νεῇοιι, "πωπω 
ίεΙνόνε, ει' ροΙΜωιΙ Μι·σε$ι8, ίιΒγ ιιιἱιιΝειιτ ει: ΒΒγεεϋΠ 
88ειωεοΧΜιιι όττΙΚ,ηεω α' ΙοετοκοπεϋΜΒ ίεεγνει·-ε, ιιιοΙΙγεΩ 
νεΙειΙπι ει' τϋΙψωμοκ Κεεωιε ΜΜΕ. ., 

6·Ηει εεγΙποτ απ. ειιιιετΕΜΕ Ι:ϋιτάι·εεεέιεο!: εΙΙιηιΞΙιιΕ κα· 
6οπο!κ, ή” Μειωιι Ιιϋιιιιγϋ Με: 82( ΜΜΜ ιιιεΒἱειιιοτιιΕ; 
ω” απ ΜΙ! Μ. "ἐπὶ , ειεηνοτοὰἱΚ-ε ει' ροΙΜι:Μ ὶαΞΙεΦοΚ' 
επιιιιι. (Μ) Γ 
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·)Ή'-)·· ο ο π! '.Μ.”. 'ἰ ]|'..:0' _°°°° ¦ Ί· ή 'Ι. 'ΗΊ ' ..η -.ῖ'·'! 

.-.: πι.. μ·,.ζξ,"-·.·. :ι ΜΙΑ ··_ι.Σ " - ' '·'ι 

Δ] .] · ἶ :Η ·" . ι # 

ω 'Μάικ' ί': ..:.σ-·. σι·υ·-Έ-μ · ι > η ο· - 
μ» π ο 5.::δ·. :::·...'; ?σε η .. «πα θ Λ 5· ν· 2 

-:-ωε ζ .ΜίρσΩσάσε!;Ω!σβοΜήημώδ.~ | . - ω 
';.η.·~ ;·..= π: .| >'-- ' ~ιΙ 

Μι1ι8 ΜΜΜ ΜΜΜ η" ιοΒέπτεακ-εω, ΜΗΝ; ε” πιει 
ξέωειιέ. ΕξΙ_ἱἐ 68ύεπεί; ';ιιιεειππτει1ιαιιι α' Ι:ϋΙΒΜιέ26 ξ·ιι€όί 

μάέΙθοΕότ ό, ΜΡ ΜΜΒΙκ ιιιοιΒεκ, νειΙειιιιἱιιΦ ει;ΛἱἑεεΪἐΙὲἔ 
νέεπιύιΙοΕΜ, ωοΙ!γώιε2 ΙιειειπέιΙ. Με Μπιτ! που εω1έιέώτ, 
ὶύοΙΪῇεΙΞτξ'ΣΪ ιέιβι€ Πὶἔεε€ΙεπεΙπὅΙ ειι51οπωιι , Ι‹6:ηὶεΙεπεΙ‹ Μ 
ἱ0ιὐο€ὲέἑἰε|κῇκπ ειιἔετὶεΙὶηεεΚὲεΙηἱ 68γ ΙοΙεϋ!›Ι› ΜωΙοιιιιιαΚ, 
£ιιέΙΒί Η έέ Βέύεξωιέϊόέ ΊώνετΚοπ.Πε ,ωοέθι8€άΙήυπΚ, :ποιη 
.ιιῇ·Ϊ τἑὲί :ώ ν ὸωἐἰὲἱἱΐ ΪἐΪἐἑ€Ϊ56ϊειἐ ;ε έέβίϋΙε1πέΙέ °ε ο γ ΗΜ . ὅ . Β Β 
···Ω·==«-·7·1 ω ··ι .. > .. : ριΙΙαικιω8 νεωΙΜΒ έ ειονε1εο8ι αΙΚοιιιιι5ιιγι·ει 'Ί. 

« = Η;) ι: μι. .ι · Μ;; _..,_ Δ! μα:: μ; η Μή 
·;.μ:- «..·= Ἡ σ.-.,-._ζ 
Σο· Η :μι.__-ι Μ» _ · ..: 4 · .χμ χ 

Η Π'ϋπέωσ0ε α' εαϋυο"έρέ ΜΜπουιάουμπαΙο. 
Σ';ΐ'·ΧΊ . δη' 'Η' γ η Ρ Α ·Μ 'ι τ 

Δ Ετα!είο αι «πώ οΕ·γοείίξο!ποΚ. - ΕτΜειιει5μ.ή .Α'Όοητεεει.ιε 
σ' ΜΜΜ 482 ΜΚοέιπάιιγοιό ΜΜΙοωΙιοι Γο!γωιιοι!ΕΚ.- κα 6νἰ ἱΜΜἱι 
φωυωμ ω”, 'παω 82 Μ ωκωωεω :παώ »Μαϋεσω-=··<-κ υ 
η'. ·=κ Έ. ·,:3'Ξ··,ι ..;γ . "" .;ἔ Η: η '.ι_. ί» ι; 

_ .Μπα τἱιειιΙιὰι·οω εγετιιιωπειΚ, ωε!!γε!έ ειρεάιι€οΙ @η 
Ι11Πξ ΈΈ3Μ“·ι·8ΜΕ!ε, ε μωσ·"ωωϊ νοέε", »πω ιιιέιτ 

. 
. 

,. πιοιιο,·;γ ῖειΙΙῷΒῇΙὲ,-` εφόπε·" ηγεΙνϋΚ, Υπηειιπιιοπ 
0τΙιϋΙο8οἱΙ: 'ει. ιιικ1<1 ιϋτνεπεεὶΒ Η .νενωιιοΕ νοΜικ μου 

° ·ι-:-- ` -. Ι . Ν.μ··:ιΜπ.·υ -··»υ υ  

'Η Ι.ίπεο! ΔΗΜ απ. >ιΙΙιο€ωέτισ' τοΜικΜ ·' 'Ν < · ' 
ια '° 

ο 
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Με εΙΙοπεύε εΙΙεπ παι·αιο1τπΙ:;- ειπα Ιε ππωΙιπειε οΙκειΠ: 
ππΙε ΜΜΜ: Ιοππἰ πω, πο€γ ε8;τιπάεεειΙ Ιιεπεϋπέρ, εμε 
επΠεποπ , εε ε8·γ πειππότ16 οΙνειιψιππΙτ. 

Με πιππωωπξ πππιποἑγ εΙεΙΝ$Ι ω” ΜΙΒ:: έιΙΙέιεεειΙ 
ὲε ιιιΙει_3ιΙοπ Ι:οι·πι€ιπγπγπΙ ΜΗ; ιππεύ.πει!: ΜὶΙϋπ ότασκεΙαπ 
,ε εποπε9ιεοπεπ π: πιιωιοιι, °ε πππέιΙ ῖ08Υᾶ νοπειποποττ ει' επ 
ΙέιτιΙ Θε ωιμ-ε οΒγοεπΠεε0ϋΙ,ε ιπΙπΦί°ΜΒΚγ2 επεαπεΙγοε ίππ 
ΨεεεΞιΒέιτ Η Μετα νοΙπα επγόειτοπἰ έ3εδι ΓοπΕοεεέιεϋππ. 
Ιππέι ΜΗ εΙΙεπΚειϋ Επσ€ιπγ ];οΙοηξεπε:2: εἔγὶΙκ Κόει€εΜεύιπ 
απΒο1-ππιει·ΙππΕππεπ ςεγοεϋΙόειο, ιπέιεξι€ ΒΘειΕΕπε 65%: Μ: 
1ϋπνάΙάετε. Δ Η Π .Ι ' 

ΜΙΒ π' Μποτπ οι απγεποπππΜπι·τοΕτ ,_ ΜΜΕ π° επικ 
εὲἐ: πι επγεε€ϊΙόε, εΙνεποΙτ ΜΜΕ ε!εϋ!ιϊιεύεετ. ἰ¦βμέιιπΙ›ῷι· π' 
16ι·νέπγεπ, πιοΙη·επ με. εἔγεε€1Ιὸετ πιμοιωκ, 1ιΜπγοεππ 
νωωπ, ει' Με πειροεοΙατ ῖεππἐιΙΙπτίπιἰπι1 π' ιπε:ΙΙεπ ἱε Ν." 

Βε"ιιιἱΙιεΙγτ π, Ι›τ-':Μ πιοε Ιϋπ πει” - ό., ἐ8ἐν'εἑἐὶἱ›ῷἐ=° 
π π· - ε ω έ·πιιιωσ »απο ·· · 

Ιππέι1 πιοππιιΙ νὶΙέιἔοεαπ Μιππιππιέιπ ιππΒοΙαιτ; π ετπωε 
θἔ]8ΖΘΙ'Ι'8 ΙεΙ!›οπιΙειπἱ Ιάτειο1τ. Μἱπτὶεπ €γειτιπετ απ” ίππ 
ΒοτΙεπ πϋι€έιτεεεέι%έυ. νέιΙνέιπ, επ εεεΞει ΓοΙειέΒετ επσ.8έι!ιοι 
τπ€πι1Φα. Α, .επϋπετειέ·8Ξ Ιιοτιπέιπγ, ιπεμπες ._πΙΒΜΜ73 ππιμ 
ει·ϋιΙεπει-58ι·ο Ι:εΞιι·ΙιοπωτοΝΕ, 'ε πιεΙΙγει ει' Μι νεειώΙγ' έι·ιόεε 
ιϋπΙ›6 ποιπ Η:ΞιπιοΙΙΡο1τ, νΞτοτΙέι]πτ ἔι_.επι·ρρπἱ 1188)* πέμε!ι' 
Ι:οεποπτέιεΜπαπ Μπέκ Μπα ,η Μ; ιπ:Ξιε ίε161 εΙε8επι1ϋ εο 
ΒόιΙίοι·ι·έιεοΙεπτ πεπι τπΙέιΙτ, Ιω” ειι ω”. πεπεΙππεΙ εκπι 
Ι›εεΖ:ΞιΙΙΙιπεεοπ , 'ε πιοΠιεεεε Ιεπιππῇπἰτ π' Ιϋ%ετΙεπεόεϊ Μ. 

.. Ε ἰ ' Α 

Η Μιεπ πι 1778-ϋππ «πεππωι: ε!εϋ ετ.6νεΕεύε' φιΩΒΙιοΙ",Μ Π' επϋτ· 
νετε6·ἔἰ πΙΙκοαπππγ σεειΙι 178Ι-Μπ Μ" οΙΓο;ο.άπε. ΜΜΜ επιπε 
εοΜύ!. Ι.άειΙ πωπω πιοπ Μ!εμ!όε0, πιοΙΙγετ πι πΙποίιπππγι·ύΙ 
π' Ρέάέτ·α!ίσω ω", π' Ι5-τϋΙ: ει8ιπώΙ, Ί1ειδώΐιι€ 22-πι€ν·πω 
"πω" Μ. 8ωπ/ 0οιπιπεπίπτΕπεπϋ ω. ΕμεεπΠ.-ΜΜπεσΚ' Μποκ 
επε9.πγάι·6Ι , 85 - ΙΙ5. Ι. Δ! . _ 



· ω" 

ωω πωεωεκ Δι10ε01ψο!επιιΜ ](δΒΒΡ"ΞΩίωθα ωεεε Μαϊ 
ΜΙ0επ1Η:Ν8ΙΙ6$Μ ΐε!ιε$εεΙεπε6εω 'ο ευιω«ιοι :ιι ωκοιωω 
ειμαι! Ιιπ1ωΙοπΙιοιΦοΙγωιιοαοιι *); ν · · ὅ Ϊ 
Η "Ή4ι νειΙ:Μια ΑωετΙΙαι τοπικ ωιιοΙ|ταΙΜ ΜΙιωα€οΜΒ π' 
αΙϊοε6868' που ΙΙ188°88 1“οΚάτει, ιιιεΙΙγειι Μ ΙεΚ6ἱιια!τ ΜϊειΙτέ 
ΜριεΙ6άόεε εΠπω!οιι ωιιτειωἱ ·επει·ετιι6; επ Μιει”νόΒεύ 
ρΗΜΜΒειπ ΙΙΙκτέιι€, πιιΜϋπ ίιιειιιιε1ἱ ΙιειταΙοω116ΜΙΙΘε'Μέύ. 
τποΜΜ Με ει ιιι·εαέι8·ι·ύΙ.· ω" '° " " ω” “' ἶξω;`.ἶὺῆ 

.Ι.εΙΚεεεπ Ιτἱὶιιἰοπἱ ΗΙαιιιεΙ1γ πέρίιεΙτ ·ΐ&έεβΙ6ΒόΒΐ 
ωε;8ιεύιό8εόπ, σ1!γ 1ιΜοπύ;η, πι°ἰπ6ν1πῖϋᾶἐτὶ'εῖἔέἰἔϋ Η; 
μια ο16ΜΜιώ; · Σ· Άώϋ :ει>Μπέϋκ··ιοαΜας ή%81ήθΕπέ Μ 

πωετἰΚπἱᾶΙιΜΕ ει: ΜΒΜ· Μ1·οΙπ' Η9τ82άεει ΕεἐἄΙἑὶ'ΐἐἐἱἱ ςγΙΜι νιιππει!ι Α: ΕΠεεϋΙί-ΒΜπεοπ, :ἐΙἰἑὶιἐἑἘεὶἙἰὐΙ'ἶίΒ1ἰΐδ 
ιιιότίϋΙὰιιγἰ Ιεπ8ει· ι!ΙαιΙ εΙνσΠεοπνα ,ϋοἔγ ΊιαίαΙιέέε ΜΜΜ, 
8ό888 Μικτό! αε;ΙΝο, -- 8γ6ιε6εΙυιϋ!τετ ωκκω-ωπι6ϋ ΜΗΥ 
ιει6ΚιιεΙ‹, Ιιο€γεειιι Ιιαι1εοτεεε€Κ' ·νΙτόιο6ΒόιιοΚ, ν2ι€γ*ΜΒ 
εέιτειἰΚ° Ιιει2ειΠύω1ΒάιιαΙ: Ι:ϋεπϋηΙιε-πτύΙτ. Μ: ωετη6°82"Μίει·β· 
Καὶ ΙιἐιΙ›οι·ιπ α, ίι·πιπ:ιω 1'οπωιΜΙοιιι' ΗέιΒοι·Ιϋ!ιοι, Έιαϊτιδίω 
τἱΜἰειΙι' ει·6Κ!Γο]168επ ει, ιιιΜπΠώει ΜεοΜίωξ ω!άϋιτΈ"τέΜΞ 

σιπιοτειέι8 @επι Βτιι·6ρα' πιο8τάιπιπάεεειψέΚ'Ητέθσβ ΔΗΩ, έα επϋνοιεε;εεεΙκ »ΖΗΜΙ νοτο$τσ1ι6ρεεεόμ' ιαωωι τό! 
“οι εΙΙεπεόΒεΕπεκ εΜΒο, ζεΙοΙτνἐιπ ε;γἱ!:· Κεεόνε! π' Ι›εΙ8οΞ 
Με επι€ειι6 ΜιεοΚατ 'ε 686 €ειΙιΙγάτ Ιο!›οἔ;ωτνει ιιιέιεει ΜΜΜ 

Ι α, πώοϋΙ:ΜΗ- Ηαπειιι ε86επειι ω Δώσε· π' 16ι·πειειΕ8οΙε Με 
16:ΜάιΒειιι, Ιἐι€ιιὶ ς" Μ” ιπέρετ, ΜΜΜ ΙϋκνόιηΙιο26Ι Μ 
αι! ει) Ιιοτπιέιπγ' Κετε!κεΙυεΚ ωε8:ιβωΙΩέι :πατάτα αἀα£ἰΚΪιιιἱιιτ 
Ιοτι1Μει τεΙ:1μ$ε16τωεμϋΜΒεπές'ε _1“6ΙεωιμπόΙΒΜ ϋιι ιππι€ε5ιι·ει, 
πιω: νἰιεεὰΙ_ὶα ει' νεειιΞΙγ' ιιιόΙγεεη;ότ, ,ο 1ειι·ήει πω» ωειΒέιτ 
?~ 

Ο) Ι787-ΜΜ Μπιιε.ι·' 2Ι-Μπ “Με ει, Οοιιςτεεειιε ε' ιιγΞΙο.€ΚοιτΜέιε2. 
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1:68 Μ16 6νἰ8, Μ” Μπακ οι·νσεΙέιειιιΜΜ Μιη·οΜεωπ -Ιϋ1>· 
Μετεωε; θα πιἱιιτέιπ ει οι·νοε!ΜΜΜ Η "κι επτιωΕνει, Με»! 
"Μ Μπακ ειΙοε1 ιιιει€ει: ωκωι , π' ικΗΙώΙ, Μ" οι” απ; 

ΙιετκόΒιιοΚ “Με ε” ΙιϋιιγὲΙ›ε να" ες; ι;Βερμ ν6τόΒε ἱε 
1τει·ϋΙπο. = "ΜΑ · "η 

. ΜΜΜ :ιι ε!ε6 82δνθί8θ888 ιιΙΙτοπιιέιιηζ εΙ68Μεπεόμ 
μιιειἔέπ όπειτετιιἱ ΚειιΙεπε , Μάι· αΙ:Κοι: ει, ΙΞ‹›τι·.ειεΙειΙοιιι @Με 
ροΙΜωΙ επειινο:ΙεΙωε!ί πϋιε ε” τέ:ει!ιωι Ιω:ε11ΙειρύΙ8 Έ 
·πμἱπιἱειὶ π: έι!αιΙ τει·οιΜεικ στι” ειιιυετοΙα πιθ8__έΙΜΜ. καίω 

ιιιοι·εποεο νοΙ8 οι Αιιι.ετΕΜιηι μερη. Αμα: Α:88Μω 87ϋω8 ν. ΜΗ σ' ιυπσεΜ 811:«ω#π:7.·ε=9πΒ94ΦΜ.9'$9ὴ 
και. »πωπω [9818Ιωά ωε==ου» @ασ .'»ΜΜΜ 
Μ1ιηιιςΕπ , ιπρςΙΙ:ρβ ΜΔ: “Μια ει Μ χὶΙὰεΙ;ηη_,ξσ;!9ῇῷ% 
ΒΙΝϋκΒ_.”88ψΒ“Ψ 01°ϋτε:~"Πω · την 1. .ΙΙ5«Ν·σ9ιισ 

_ θ Β'.'ιιεμιιι‹;ιὶ ΙιΙειοεώε, Ποκερ; 66198088 ,Εᾶπωἔ92ἐ8Ωϊ 
και” «πω $ωοει:εεω ,νὸμο_ .οΗοεΜΗ8ϋΠἴ Μιηιειν42- ΑΚ 
κοτυΦυτο= ιϋπεπιεπζουν .επϋ3$9ΜΜΒ99 «των ε=ιιϊεωεέ 
Μπν=π Β87%ωθδ98% ιατα1800Ην · ΜΜΜ». ΑΜΘ κ4$2€49 
ιιιηε;μιμ ιιαμπβλ. Α: Μ »ισχθωπικ9:48πιπ =98089€9 
ΡΜἔωΕ9Μ8Φἰ!Ξ=89ΦΜ” κει Μειωκσεωωπσω!ωφί 
Μ 661- Η Βφο:ὶω $04°Μ·Μουι όροιιΜφΔΜΜΒΝ2! Η! 
ωδθΒ ωὶ4Φπ~#» ΠΜ* Βέωθαϋω ··'-»ζ: ε! ω.··:,·ωστ- Η Ι·`›Μ 
......--· π:: ¦-:-° Ι· -Μ :η .Δ ··Η··,;ιι·ι| 5ν;->4 Ν' 1·ί 

η Μ- ωι.ι‹›οι›, μη: 65 εωοι. ννωη"ωμ,τΜεωοσω $Ινσωπ 
ω» 'ε α' ΕῷΕ.ΜοχιῇΙ η” ΜΜΜ: ΕοΕΜι σιιιια!ι-ψΜ Έ πω!. ΠΠ", 

η »πω Η, ίϋΡ'ΨέΠ841026Κ Ιοειι:ΗΜι ει.__Μ πουωνι>Μ _ωπβέψξ 
ΜποεοΙαπ πενειεΜΕ Μ. Αι Μ ΜΒοήιι6ιιγ ο' "Ήθ80ϊ ΝΪΜΘΒΥΪ· 
Μεϋειι ω? ν!!Μ!τοιΜοΙ:' 06ι·;γάνίι ω”. · · ° ·"' · 

~ ' ¦ · ~.ζ,.:,8.'ιζί ι 

σ Ι " 



ιωμ . 

·": Ι1:.π:.0-Ϊ ἶ°:··· κκ ω· κ _:Μ··:· · .-··ω..,ν6-2 κ. ᾶ -η"=_Β= 

Σ! τα ν .ν ' 
ΒΒυζρΙ ο·α].φα α' εαϋ·υεπά_ω αΙΜποκαπσπαΠ. 

-ΪΒο!οσι€6.ω ει' Μι€πΙππΚπει!ι ει' ετ.6νοαιός' ω αο.ιιιοο!ι' ίο!ε68ο 
(ωιωοπαωριέ) @πώ - Δ' ει€ΜιιεοΚ' Βιοτιπάιησ πι' Ιώιϋπεόμε ΜΗ: · ...Νε-σέ 

ν6ιητ.-· Α' ειδνοΜι68Ι !κοι·ιπέιιιγ , ΜΜΜ. ' ῖ 
, . 'Η. ἶ·° .. ..·ί ασ. Β 

·<·:.· ε · · :Μ ;ω·ψ.··ἱ --ἐ .ν ϊ - υ:..';·: Μ;; . · 
"η 15186 ποϊιόιε6€.,;. ιιιοΙΙγιιεκ ει: ωιιοτἱΚαἱεΚ' επέΒαδω 

ΙεΜ ΒοΙΙειτ, Με' Ιτέι·ι168 ΜΙ:: ωπι1εΙιεεεεπ ιι, ίοΙοεΞεο2 
ΕεΙοεεωιιΕ ω”, πο” α: ΕποεϋΙοτικ 86ρι6 Μ11ϋπ εκπιιεοΙκ 
τονέι!ι!ι ἰε ιιιει€οκ Ιιοι·ιιιέιιητω!ικεαΜτ ιιιοΒο!ωτ Μπι1οπΜπ,ιιι€ 
σειιράπ ΙιεΙεϋ 50Ιύ1ϋΙαπ ἱΙΙε1ἱ , α, ΜΜΜ , ΜΒ·γ σε Βεγοεϋ 
Με: ωιω ΚσΞρνὶεεΙτ θ8'ό82 πειιι-ιετ ε" 268108 _τειιπἰ Έ ΜΜΜ 
€ιωηέιιιοε επϋκε6€ω·6Ι 5ΜέιΧοε!ιιΙ ιιιεἔειϋιιῇὸΒ?~ Βο5ητοΙ6 
:Ιοἶτζέ πε!ιώι ωέείο]Ιέεϋ Μι·:16ε. Η" Β Ω Α 

ΕοΜΗ11οπ πώ; :Μπι μοιποεαιι Θε τϋΚΦΙετεεεπ ΜόπωωΙ, 
ιι1εππγἱ ΜωΙιιππ !ιε!!_5ειι ῇιΜΜιιΙ εΠπε!ε-εεγποΙτ πω” Μτ 
ΓΘΙε !κοι·ιιιέιηγ ΜΜΜ, ιιιέ;ΙΙέο!τ και: ει” ίεΙειἐἔ ΓοΙοεπωι46 ΜΗ. 
Κἱ ΙΜΗΜΜ εφ” Θ87ύθυ' ωθωΧΙθΙΕ ιιιἱπιὶειι τέ:ειΙεΕεΞ$? 

“ Α" οιΙ$νοΜΒ·ΙΝκοτωωη·'·κΒΜοοε6μϋ 'ε ΜΒΜ @οιο 
:ΜΚ οἐε «ΜΒ Ιεϋπιπχωι ιιιεεΙιαΜτοιΙιετύΙτ νοΙαιΙ:: ΜΜΜ ει: 
ΒεγεεϋΙει ιοΙΙγ οιύΙΙ›ὐΙ ΔΙΚοττειιοα, !ιο€;ή ιιόπτεΙΙγ έιωΙεφιοπ 
Π88'Υ εεΐ51εοεμΒιιοκ ΙοΙοΒοπ Με. Αϊ..ω;Μοχ· ω"""". 
ΜΚ κϋιεΙεεειἐἔεἱ ε!ε ῇοΒΜ εΙΙοη!ιοπ 8οΙΚΙ'6Ι6!τ Θε “Μενέ 
πγεεεΙι ΜΜΕ, ιΜιιιέιιι έ” Κοι·ιιιέιπγ ει' ώτσεειἐιεἱ 6!ε$ιιεΙτ 
ιιιἱιιιΙοιι τΘειΙο$εἰ!›ε Μπι-ε Μεσα. ¦ -_ . 

ΘοπτΙοεωι ωο8ΙιειώτοιωΙ: “Μι ει' ειϋνο:εύΒἱ Κοι;ιπ81ιγΐ 
εεψιτεέιε:Μ8, 'ε ει; πγϊΙΜΒ02ΝιιώΒ , . Μ" Μπελ ει, δὲ ε' 

Α , , ιποεΙιπωι·οπε!πιη Με πειτε 1°ο8ΜΙπωσα, σι ωεωεο!ι- ΜΜΜ 
ιηέιπειΚ 88]ά[8δΒΜΠ02 _Μι·ίιΙ.4 @χ α, εψΙιιεο!:'1εδιηήπγει 

| 
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Μ5ιϋπεόΒεσ £ϋι·νώπγιιοΙ: πωπω; εν ειΒνετεύεΙ Ιτοι·ιιιωη ρο 
ιΙΙε κωεωι εγειιιεΞιπκ ειοΙΒέιΙτ 1). 

”μι.ωή ι” α.. ..· η;_,ι ν κ. .:.Ξ ξνἔ ·! ΜινεΙ ειιοπ!›ωι εΙϋτο Ισ.ττέιΙκ, Μ” ει €γαΚοτΙειιΙ›ππ Μι· 
ιΜεο!τ σ.ιΙΙιατιιάΙτ εΙϋ ιπι€ωτιτ , ει” Μν6τεΙοε ΜτωεΞιιη” 

Η 

820 ι·οε Ιιειωιι·:Μ ΜΜΜ, έ5 Μ" νοειοδε1ωοε Ιεπιπε "η Μι· 
ιΙόεεΚ, ιιιο€ίε]τόεύτ ει' ΜΜΜ 8Μ.ΕΙ180ΗΜΙΙ , πιπι€οΚτσΙ ε' Με· 
ιιιιοΙκτύΙ ΜέιΙΙ1€οτττουι1εει τϋι·νέπγειώκεΙκτε ΙιειΒγιιἱ: ε" ειδ 
νοτεέςΙ £Μϋι·νωγει€Κοτ θ: να” ἱικοΙΙγ εΒέεαϋΙνειΙσ ΜΜ 
εάεοτ .ιιικωωκ ,··ιπεΙΙγιιεΙτ εει]ἐι1εέιἔιἱ!ιοι ωττοιοττ, Ιεπιιτειι· 
Μή ει' Ικα ιετ6Ι!τω10Έτοι·ωύ.Μ Μια ει,ίοΙοειτοκτ ΜΙειΙωαΙππ 
ει' ειοτἱπτξ' Μπιτ απ αι αΙΒΜΜΜη ιιιιηςε5ιΙΙιιμΙιοτια η. ι 

"μ '· · -'.”». 

·)1ιωω σ." 82δΝ9ΐΒόεΐ Κοτιπύ.ιιγ' _ωωιω.αι. 'ι·ειειαεωε πι. ει. 8οω”* 

ι 

·› 

·› 

ο· 

ι-ιιιοΙτ, εΙν6ι·νΙιιι, »Με π' οοιη;τοσειιειιαΕ £ε£ειειιὶ Με σ' Φ!0ι0ΧΜ 

μ. ?Η› Κωι'.ε σουυπωωαέπρ , ω!. ι, μ. 364. Η , _:, Μι πιο; ΜΙ! ]ο8·γειιι€ ιιι68, Μ" νιιΙαΙιοΙ ει ιζΙΚοωιάιη Χἱῳ 
ιίιτό @εαπ Μπι $ειτιοα Γεω ει' οοιη;τοεειιε' ειἐιὶιίιτα Μιοτηοι 
ϋἔγεΙε' Μτ6ιΜ·Μ!ειο Κϋτἰὶ! ο" α' επιΕιιωΚ :ΜμΕ ἱιιΩ€ιΚΜΙιοΦ 

ΜΜΙποιπή. Ρ6ΙΜίιΙ: ει' οοιιιτοοειω' @μι Μι.Μποε _ΜΜις- (δαπ 
ιμω·οιιω) Μι·νότιγΕ !ιοιιιί, Μ: ΠΟΠ! Μι. ΕΜποι· ΜΜΜ ΜΒΜ επει 
τω: ΙιοιΜ0 οΙΙγεωπ οι, ιιια;;ει πιι66$ο. ειοτἰιπ. Εἔγ6Ι›ὶι·Ιιιπ Η μπώ 
σε” ει' $ϋι·ν6ιιγει6ΙιεΕ «Μα £ϋτ£έπ! ωεινιωωε πιω 6ΙΙηΗω 
ωιι πιοΒ. Α' ω" σε” €ϋτν6ιιγ£ιιἀοωέιιιγϋεΙὶ Μι·ι16ε. 
ΕΣ' τϋτν6ιιγειό!ι ΚϋινοΕνο ιιιιιπΚὰΙ,ιιιἰιι€ πω” ΜΜΕ: ιπεεΙέι€ο.ιι6]ιιΚ. 
Ϊ” ιιωματεΞιιιιι ει' .Γέάέι·αΪίπε.. 45-ιΙἰΚ ειέωεΞιΜπ, π' ίεΙε68ιιοΐ 
ειι ΒΒ·γοεί1Ιστ Η: ΜΜΜ ετο.τιιεοΙτ ΜΜΜ ιποΒοειιέιεΙΝΗ”Διοπ Ιω 
ιΜιπωΙι -- ίι8·γπιοιιΔ -ιιιοΙΙγεΙιεΕ αι ιιΙκοπιιίιιιγ α' ειϋνρ£ε68ἰ Κοτ~ 
ιιιι3ιηι·ιι "πω, ΜιέιτοιοπιιΚ 65 Ιιενέε ειέιιιι€ιιιΙω ΑιοΚ εΙΙειιΒοιι, 
ιιιο!ΙγοΚ σ." ΕϋΙϋπι εκπιιεο!ι' ι:οπιάεΙΙιοιόεε Μια παιιιΔηιιΚ.) ιωα 
τοιωΙο.ειοΙι απ πι” ειέιιτιίωΙτ. Αι ΜΜΕ $6Κύρ ει' ΚΒΜπγοΚιι6! 
Ε·;τικοι·οΜτιιικ, ιιιΞΠ6Ι‹: π' ΜΙιο, ΜΒοτύΚ, ιΙΚιιΚϋ86εςΙκ θε Μ· 
τοεΚεάέ:ε. Α' ΜΜΜ ιεωιιιεοΙιτύΙ ιιιι€οκιωΙ: $οιιιι€ο.ι·8οΗΜι€α!ωπ 
Ί€Ἑ€οιήοΒιιεΒ ΜΜΜ οΠγ Μ5ιϋπε6€ω ΙΙΙι·;γι!κι·ιι, ωεΙΙγο!ι ε” Ηο 

·" Η 

π: 

"ΜιειιΜ.ιιΙιόδοΕ έκ ΜΜΜ, _Ι61686& ότι!εΒΗΕ.“ με ,.- Ξ 3_.# . ν 
! θγειτα:ι ω" ιιΙΙιμΙπιπιπι ει, ΡέςΙέτω2ίσιο-τ ΜΜΜ έ, ωιιιιΚι5ωΐ 
Μωβ ΜΜΜ πιο” ]ενΜΜ, ΙΜ!”)ί Βέε6Μ› οι Ε8·γοεϋΙ$-81αΕπεοΚ' 

κ 
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· · '.- - Ι 
·.μ .εν-Ξ ' 9" °···ΑΨυ 

Δ' ωσσιωιωμ πωωά"μ &α]άπαϋαθ.0 
τ . .ν ν! - . 

Α' ειϋνεΕεἐ=·ἱ Κοτπιόηιια!ι Β6ΚεΕϋΜει·ο, ΜΜΕιοιι6ει·ο Η; ΜΜήποιο 
ΜΜΜ' ωομΠερίμιεω·υ. επεεάε02 ΜΜι1οω- - 'Ηι·"ο ε' ΜΙ ροΙΗΜΑΘ 
Ελ! , πιεΙΙγοΙ Γοἔ!ιιΙΕοι!ιιι€ὶΙι. -‹ Δ: Ε”εωΙο0' ΗΜΜπηε ΜΜΒγοΒ Φω 
Κἱιι£ε€οΚΙ›οπ ΜΜΜ: Κϋιροιποεἰ£νει πω, ΜΜεεω ΠΙ". μ' Μτωγἱ Κω· 
ιΜέγ ει" ΜΒ! Ει·ειιιο;Μ ιιιοπιιι·οΜει Με". 
-π- Π” · ι Μ.· Δ .-ί ·ι Ξ ω· 'Η `·' η ' γ' 

ω» , ` ' ·ν· 'ί ' > - π" . :".= Π· Α π” 
Μ" (ΒΑ εψρεκ επιπέιε~Μωτ οΙΙγειιςΚϊ,Ε μπιμ ρω” μ.ιμπ5% 
ΙΣεΙζ. Πο” "ιΙαβιοΙΙγ ρωιιιοΕ; ει ἰφΙο8ε9ς!κ σρ“Μ ιθπμφω 
ιιιιιωιΜεεοη , ωϊιμΙεπΗι €91εμ~ε;ϋΙκεψε ρε”ι!ρι`οεχ·_ Ερμ] 

·ν·ε:=·>ω κ1εϋ·-· ~ » 4 Δ ἱ - - .η ΒΠεοϋΙοτιιεΙ: μμ; φωσ ῇρὅ.~ειιἔΐῷ£εῷρ$ῇ_ Ιξϋτε·εις , Ιιειᾶἱιεπὲ8τε ξ =. ΙςετεεΚεμρΕ _ειεηῳ€εοζῳῷ;ρμέχςῇ 
Ιιαάεει·εεεΚ' ωπκθωεωτο 'ει ΜήιΜιασο.Ις° Μέι1ΙΜι.οέμ :),. Η ι 

Α' πἔειιιιετἱ Ιεύτιπάμί έιϋ!τεύεο ιιιιὶΒε1; ει' τξη·εα88ε', Με! 
ΜηεΕιιεκ Ιιι£όι6ε6Ι›επ :και οΙΙγ ΙιαταΙιφεριιβςρφώΠ, έ χω” 
»Μι ιιιΕπιΙειιάΙμιΙ πέιιιιοΙΙγ ,όςΙε1φΙ;, ηςΙ!χεΙκτϋΙ ΜΜΜ· 
πω! αεκ ε” Ι:ϋιόιιεύμε @ΜΜΜ ὶπιιΞιΚοιΙΙιοιἱΒ. . 

ΜΙιο€ω:3ιιγόνό ω, πώ; ει' πόρ' ε!όΒε κοι·]οειΕνε, ωιιιιι!ι ε!!ωμ 
ΜΜΕ νύτω,Μτοπι πιω· Μι!κοι· Μτω,,; ιιωΜ› πώς πιι€γοΜυ Μπε 
ιωρωι οιιιώοι· , πι. ω; Α” .πωω, ΠαπιίΠσπ ω Μααω30π ϋεειο 
ειιιω‹ α' νόμο , Μ;;; ε' ιιετιιιο£' επιασε σ.=ΙϋΜ οι ε16Μ £ει·_ῇοει 
8.πηΑνα!ει' Μειιιαπ Ιε!νΞΙά;οε6$εεϊΙο Ε' οισ5Ηι6Ι Μι·Ιειρ' Ιοι·ιιπ1 
Μ" εμ· εει·«η; ϋεειείϋἔ;6 οιἰΜιεηπ ΒοοεωιΜΜι Π, ιιιε!!γο!ι 

' ο;;γέΜ ε” !:ϋΠιόΙσιοπ κιοι·ι6.Μεπ ΜρειΕοΕ. ΗἰτΙειρ]οΚιιειΚ Ι'έάέ 
ταἰἰο£ε πονο! ΜΜΕ, ΜΜΕ), πι' ιιιιωΙώιι ὶε ω;ω ιιιαι·Μ2. ή 

Α) ΡέιίέωΙΙ.σω ειέρ ω! _ἱό Κϋιιγν, πιω”, Μ: ΜΗόπϋεωι .Μπι-ε 
τΗώτα ΙπτΕ‹›ιΕΚ, πεε€6τάεωΙσπύ , Λοβ, ΜΜΜ οτωιάἔΒοΙἱ ε£ει€ιιετ 
Ι6ι·]8 εΙϋπ Μπει·ο1σ.·ε Ιο"ωι. 

'Η Μαι! κι εΙΙιο!πιέιιιγ$, 8-«ΠΙκ ει”. .Ρέι!έυ·αίί.<πο ιιι·.`4Ι 6ε 42. 
Ι(επίε εοπυποπΔ νο!. Ι, “δ”. Π. θε ΕΙι.- δ'Ωοτ7, 358-382. Π. 
Π. ο. 409-426. ' 
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Αι ΒεγοεΙΙΙοιι·ε ι·ιιΜι2απο1τ ποπ ῇο;;, πο” ειαΜιΙγοι 
Ιιειεεει Μπι! ω, "Λεω ει' ρόπιόπι€Ι:Κο!- νόειοπγΜπ Μ; 
ειπα Μιειτοπ ει' ρο8τὰΚ° εΙΝιτέιω; ε” 6 8ιαΜσΜιΒάι·α Μ· 
€γειωπ ωεΒιιγΙΚέιεει οΠγ επιΜιά ΚΙ$ιΜκε66οεΕποΙτ , ιιιοΙΙγεΧ 
είΙ»Ξι·ο«Μουι' ΙπϋΙϋιιΜ5ι6 τιἐειεἰτ ε;γωέιεωιΙ ΒοσιεΙιΒεειέΚ '). 

Α, ΜΜΜ ετ:πιι80Κ' 1‹οι·ιιι€ιιιγει, 88_ϊέι€ ΒϋτόΙκ:11, ΜΜ 
3ΑΜη επωιωιι1ιπικ ιθκωεωω; ιιιϊνοΙ ειιοπΜπ ο' Γήπε1Ιειι 

86%εΙ νἱεειειὸΙιιἰο. ,Θ νἱἔγΜΜΙωι ειειΜΙγοΚ έιΙωιΙΕ·Βιέει 
ΒΒγεεϋΙεί Ι›άτοι·εἑι€ἐιτ νεπσ-5Ιγειτοτπϊο ΙεΙιε1ετΞνοΙτεε: Με" 
ε. ι·Μεπ 'ο ε·16ι·ε ιιιο8Ιιειτέιτοιο1τ οεετεΒΙ›επ σεπ8ειΙεΙουι Με· 

›ωα·πιιι1 . Μ ε_ Μ!» απ: ει' Β2ϋΨΘἱ8θ8ἱ Ιτοι·ωέιιητιειΙ: π' πω!)ιωΒη;Μ ρ%;ωμ 
'πνεΕΚο:Μπέιει·ει 2). Β' ειετἰπτ εΣιιιΜιτ ιιιὶπιτΙεΒγἴΙἔ"έιϋζεΕ;ύΞ:8Ξ 

Ε6ιτέιι·εειεέιεπει!τ που ἱοΒει Κ ωιι6Ι το€ω ί.ϋΙ';'όΙΙ]!!02Ψ; 
πιὐᾶοεπιιἱα 'ε ωιιοΖωωω ΙεΙιεοεεη, >ώεΪἰἔὅἶἔἴἔἶὁττ ω: @τι 
ιιιἱπΩιιιΜωΙ, Μ” ΘἱεειειΜἰιΪ ίϋτνώπγεΚωΙιοιΙιεεεου, Θε 
Πισέγ Ιτε!›εΙ6Βεπ ιιοὶιιοεἱ τεετὶὶΙεΙεΕἔὶΪΪἔὅωΞίΒ. νσΠάιι008· 
ιὴἱιιὶ-:ΚιπιομἰΜε1ο1τ η. 4] ν Μ ~ κ' ΞΗ'Ε)εω,Μ ώ .ΜΗ" 

'· Μ νιέ8ι·ε, ιιιΙνεΙ 8Πϋϊ8θε «πι, !ιο.<έγ α' ειϋνε$εὸΒἱ Ιαπ 
ιιιέιιιγ ει' τὰτιιΙιέιιο1τΒϋ€εΙοεεΘ8εΙιεΙ Μ: 18 “Π“Ιθ888, ΚοτΙΜειπ 
Μ* ειι1ειιιιιτ ιι€Μο αι!κοπ-ειειΙΙιετύετε θ. 5 

 

) νεπιτιιΚ πιό; €ϋΜ› ΜΜΜ _ξο8Μ Η, ωἰιι6!ι: Με.Μποε ίϋι·ν6ιιγί. !ιοιιή 
- οι, ΒιιΜιεοΙιι·6!, ,ε ειαΜάόΚοΕΜ οει!πιιἱ α' ίϋ!ίο6οιόμΚι·ο. . . . 
ι Κϋιιιιγἰἱ 6εἐτονειιιιἰ., πιἱ €εειΞ ειΜεύμεεξ πι: ΒεγεεϋΙσί' 0::έ52 

ΙιδιϋειιβτάεέιΙ οι οΙΤι€Ιε £έιι·;γαΙιΒεπι- . . 
*) Μό; που εεοἱεΙιΒειι ω ικα Κόπα” ίεειἰ ει' Μοανα1Βο:ΜΒ Λι 

- ΕεγεεϋΙετ, τϋτν6ιιγει6Ιιοἱ ΜΕΛΙ ειο!ιοΗ: ΒοπνπιΚοιιιἰ, Μια :ΜΝ 
ίον6ΒΒ Ιέιίιιὶ ίο·ωιιΕ. 

*) Πιετά: ειϋνεΕε6ἔἱ ΔΙΙιοΜπέιιιγ' ΙΙΙ-ΜΚ ειοιΙ‹. Ι. οιί!κ- . 
') ΑΙΙκο1ιιιέιιιγ, 8, θ, ΙΟ. εαπ. Ρέάέι·αΙΙσιο πι. 30-3ϋ !›οιὐι·6!ει€. 

ο. ο· ω, ω, 43 θα ω. 
- ΧΜΛ οσπιπιοπιαπι'ω, ω. Ι, ρ. 207 65 38!-- δ“”:5 Ρ· 

329-514. 
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ΜΗ: ή8Υυ 
Ψἶ"›?ΞΒᾶ¦9Θ?'9!!Ά$ἔ Β0"Με ε==>εενυ»ιωιω;; υπ ωφω 
1995 Α98ι£εὲ9# έ ω8%ηΨΨ Μ!!! =εειει . ' »Μεσα #1 Μα 
εωωεοΙκ ωηεφΙςιιαΙ: 2εηηςατΙ.Μη!ς,-6. φαϊ; Εφ161_.ιβ)ιη;εψη;μ; 
ΡΘΗΘΡέ '8849.ΜΜΒτοτυ ΒενεεϋΜ ειπα ει6ινων ω· 
ΐο,ψΙ!σ ἔ 83$σω;ι,4φωιΜΒ , Παω: α' Μϋνεωεἐ . Μν<Μιω 
Μαη; βμἔερϊΒδΙς_ὶερμ @μια 68 ἰἔειι 1ιεΙγεε εεεπιι6ΙιεΙ πω. 
Μδ16ηΙΕΛμηόΒ Με εσωω› ΚοτιιιΔιιγιεᾶεἱ ΙςϋιμωιωΜΜεε 
πω: ιιονο26Ιτ νιιΙ:ι. -,_ .ή Β # . Α) Χ., "ε, 
μ Α: ΒεγεεϋΙΕ-8$ειτιιεοΚ πσ-:ιποεοικ ει" ΙεδιΜιτεεεέι€οι, Ιω 

πειιι ε" 8:ϋνοτεέΒετ ὶε 1ώροιπεΙπ. ΜἱιιιΙ ει” ιιιεΙΙειτ ει” παππ 
ιοϋ ΜαιΙοιιι ιιέιιιἰ τεΚἱητετεΙι!›ειι ἰπΙαΞιΙ›Ι› Ι‹ϋιροη€οεΙτνει Ποπ 
σα, ιιιἱπτεεω νοΙτ πη;γεΙπακοπ πισω: Βιιι·0ρει" κϋΙ›Ι› Ιτοι·1έιτ 
Με πιουσιωπ1ΜΜ. 0ωικ ω:: .ΜΦΜ1ιοιοκ Μ! κα. -υ 
; Ή;Ε¦81ῇΩΖἱᾶ0ΚΒΖάἔΈἱΖΒῇωΪῖΠΜ 17$ ιδι·νώπγωόΒετ "ωπαιι, 

πιι-›ΙΙγεΙππεΙ: ἱ8επ 8γαΙει·ειπ ῇοΒιιΙ: νοκ ει'11$ι·νέ1η,τ ωεεγακὰιπὶ 
ῖϋΙεΙ›Ι›νἰιοΙ ΜΙΝΙ. Μπι «ποπ ΜΗ! Μιοιητοε ται·τοπιέιηγο1αιτ, 
ι38·γιιενοιο8$ επιιιι8Μι·ιο!κοΙκειτ, ιποΙΙγε1: , :ιιἱιιτε9.π ει, :ιειιιιετ' 
Κύρνπε16εόνειίεΙι·ιιΙιέι:οη;6 1ιει1μισημνεΙειωε11γ εια0ε2ετ16ετ 
τοπι1εΙτ, ΜΜΜ ῇέιτιιΙΜιιΚὲἰἰεἑΞιΒ-ὲὶάὸὶ τιιε81::ι€άι1Ιιει€€6Κ. 

:Αί ΡωθΒβΙόωΡΚ:ο82μ ΡΒ), τϋι:ν6ιιέεξόΙζε ἑἶΜιϋτγ6ιιγξΔπιο8γεκἐιιιιἴπαΪαπιΜ ωω‹ ε" £ϋπόιαγωιάαι, 
ιιιοΙΙγ·ωτ·>αΙΙ:οτ1ο; ει' ιιε·ωιοτ' ΧερνϋεοΙ61 5ιΙιαΙωεμπανποπτ 
Μ6παΙε ιιιἱιιιὶειι¦ ροΙ,ε;έιτ ΙώτοΙοε ιιι:ιΒέιτ αΙεϊνεΙΙιἰ. Α2 Βεγἔειῖ: 
Μ Με: ε, Ιιότ Ι6ιιγοεεε @παει1ι62νεῇοΒΒαιι`ὶϋιβοἡἱοείἱνἐ 
"πι, πιὶιπεοιιι νοΙτ π' ΪΗΙΙΙΒΖΪἔΙ ιιιοικιι·οΙ1ϋ.; :5611εΙιετ πιφ,Βεγα 
ΜΙΒ:: αεαΙι ηϋνε€εὲἔεε Βϋιεέιι·επεά8οΙδ ΒΧωβι€82θίθ. _ .,__ζ 

Βρειιιγώοτειό.Βυπη Μιοιιγοε 1;ι·τοιιι€ιμγοΙ;ρεμΙ:=Ι;;ιΙΝ‹ 
ιιιο!εωιιι πω 1πεεοΒ' οιάιιιε1ι·ει εεψ1ι,νέιωκοπάειει·τ ωιιωε; 
ιιιοΙΙγ ΜιωΙοιπ !ότηοΒοεοπ ει' ιιεπι2οϋ ίεΙού8ετ ΠΙφ. μια 



188 Φ 

ΑπιετἰΜιΙ›ειπ οειιρέω π' οσπ8ι·επιι€πεΚ ν” @μ παω! 
ΙγοιιιΙ π' οτειιιιεοΙι' κϋΙοεϋηϋε Κει·εεΚεάέεΙ Ήέ2ου;Μτζ Ε' 

Σ ροπτΜιπ τοΜπ ει' 82ϋΥθί8έ8 Ι‹οι·ιιιἐιιιγα ΜΜΜ Μιρ0πωεΜε 
πω, ωἱιιτεειιι ει” εμαιιγοΙ ΒἱτἐιΙγεέιΒΘ. ι Β 

Ιεπι , Μ" Ετειιιοικι- ό8 8ρειιγοΙοτειὰἔΙ›ειπ ει' Μι·ιΠγί 
ΜαιΙοπι πϋΚεεΞέ εεεωπ ιιιΜΜΒ 1εώρεεΙΝόιι οι·ϋνεΙ ν68·Βσ.> 
νἱππἱ ω, ιιιΠιει ΜΗ ει, ΙκἱτἐιΙγεὲιἔἱ ε!!ιοΒιιι6.ιιγ ιι'10Βοτ ιπποε 
ωμωω, ν68ι·ο Μ ω οεαΚιιἔγαιι Με πω” Μ ει' άοΙοε. Με 
σ3ιι οι πιω ει' 1Ιιεοι·Ηιτ6Ι ΜΜΜ. ' 

·ι 

Σ. ·.:0 Η ·· 

8οϋυεπέω ΙιαϋόσάροΙο. - 

ΜΜΜ π' ειϋνετεὐΒ·ὶ Κοκιιι:5ιιητ ΜΜΜ κωωι ιιιιυιΜε 
ωεε ΙεϋτΙ›ε ειοτ1τωιοιι νοΙπει, ειι νοΙι ει' κέτιΜε: πω ΚεΠ 
]ωι ω ιιιο:88.8Μι ΜΜΜ. 

¦ ω' '.. Η -· μ. ' · 

..η σ Ϊ" .···""'¦ι 

"·ι_δ,η- 'ε ' ' ' "'= ι | .. 
Π'ϋο·υεπμΙιοαό Ιια8οσαροΙο. ι π' _ Ί!! ή ε'-'0 ' ι 

Α' €6ι·νόιιγΒοιό Μα' Μ: @τα οπ.Μεω - ΚΜϋιιΒεόεεΚΓι' ΚΜ 
Ιίωιιτιο.' α!|κοΜΜπιιΚ ιιι6ΜΜιιιιι-- Α' “ωεω πΙΚο16ΜιΒιιιιιι' έξιωεοΒ' 
ΝποΩΙοπεύεόπε·Ε οΙνε.ιιτεΙΙιο«Μ.- Α' ΜρνἱεεΙ6Κ' εΑι6ιωΕΜΕιΜΜ-#: 
Μις' πεπποϋ $οΙει€ε' ωιωω. - ΚϋΙϋιιϋπ Χϋνακομι6ιη·οΚ,_ μο11γοβ' 

οιιμΗ ετοαΜεΙι , ΠΪΨθ' ειι αΙΙιο2ωΔηοΚ ι:εωΙκ ιιΜτοι· ΙοεΕοειΕεΒι ει' ιιόμοΒ ΜΜΜ. - Δ 
τ Δ ›ι.».¦ .ι · · 

Α: ΒἔγεεἱὶΙεθ Ιισ€6εέιἔεἱπειΚ 6ιετΒειι€εωοπ· Ι18ΒΥ ι·σΞειτ 
ποπ κανει Ι:ϋνεπιέΚ, επεΙΙγ πω· εΙ6Μ α: ο8γεε ετατιιεοΙ‹° 
ΜΜΜ ε1κοΙωέιπγα Μαι! Μ νοΙτ ῇοΙεΙνο. 

Αι ΒἔγεεὶὐΙοτ' ειϋνετοώἔἰ τϋτν#.ειή!ιοπύ “Με ε" ωιιιέιωι 
Μ! όε ε€γ ΚὸρνἱεεΙϋ ΜΜΜ! ΔΙΚο1τωο1τ Μειο. ·1'ί··β 



. μι;» 

- Β ΣηϋΙ<€εο1ε'-Μυά9ενἱΚό=9# $6εωά16ΜΜι π απο» 
“Μέ ειο11οιήε Μ1Ιϋιψδιϋ εια»έι1χοκαιρμκαμοε01$ Ιώνέω. 

·Βι·Ιπτέμι!ΙϋΙε;ΜΜ, Με; ιιι1;16ιι ει' 82δΥθΐ8ἐ8ἱ ι;!!κςμωέιιιγτ 
:ιιθε=Ι=ιυΙωἱ ΜΜΕ Με ε!!βΙΗΜ2 ΜεΕ..ά!” ?πωοπ 
φωιηέιεεειμ ΒΪ ΙΜ Φτ6Μ:ε Β6ΜΙο τβΜΜΒΒ82ϋ!!- ΝέΜΙΒ· 
ΙγοΙ: ει: ΕΕ”8ϋΙΜΒϋΙ Ιῖἱ88εΙΙεπ 5$8ΜΜ-εώνοΕρώΒα, ηςξμ 
_ο1Ιχω:οηετεεεπεπειΕ8ττει!: σεϊπά.ΙΝ, πιιρΙΙγΙιεπ.ΒϋΙϋπώϋφ με· 
ροκ” ΙώρνἱεεΙϋἰ νϊ1εωκοιικ9.ιιΜ: ΗΜ ότι1εΙκεΙε' Ιι_ϊισιιγφερρηη 
.Μίθιθιϊ- - ω π·πω - · ν . · ι 

.δ κ ΜειαοΙ: ει' τόεἱ εμιι·ιιιατοΚ' ιιιἱπὰειι ΙαΕὐἱ£_αφΔοεγ ΒόΒΡό 
ε8γεεΗιιἰ 'ε ε” ο11γ ΒοτιιιέιιησηαΙ ίεΙΝΜιπ1 α!και·Μ:,_ωο11γ 
ει' μπε11εω, πο” Μα: Ικο:Ιέι1οΙνει Ιοπιιο, ο? 26ιψοπ_ω68 Ια 
π; ιππιιΜ18οωιω61κ, ιιιἰιπ ο8881ΙεπεεφΒόυπό80Ι6$ο. ιι' 
πειιιιαπε!κ. 03γωκοι·ΙΜ Κϋνε£Βειιιι6ιιγοὶ ε° κει πιύάαιοηκεΕ 

Ιεου!ΜΙϋιιΜϋΜΕ νοΙωΙο η ν η τ · Πα Ε·&ωΠ$6ΨΗωέ: ΜΜ· ΡΘᾶἰεΤιιεπιαο££1τοτιιιἰιυ% Μ 
ΕΜΜάι·ΔΙ· 1ατ_νωσειπω ειΜκοιτ π' 1ϋτν€ππωιιἈεωειιεοκ' 
ω»ω«Μωωκ 'ει παπι Δι.οεγοω1Ιε;ιΙ›οΙΗεΙοφσοΙιϊ ι6Μιει586ιια-›Ικ 
ΙιεΙΙο πω ΜΜΜ. Μει·τ ειΕΙ:οι· ιΜΜεπ πω", και”, κι" 
Μαρξ” ,> Π88εαΙειι Ιιε1ειΙιιἱαεἶἐιἔἱῇεΙΙοιυ6£ ιιιε8τεικτο$τει ,ο ει: 
ΒΒγεξϋΙο1Ιω εΒΘὲιειιμεἔγειιΙΪ$ ΜΜΜ ιερω νοΙπει Με: - 
ΜἱΙιεΙγΦ εΙΙσπΙππι επι ΒεγοεϋΙ$-89ΕπσοΗΙαΕύ!,=Μπιτ ο" 
πέρα Μρι6Ιτ, @γ ιθκωιειωι‹ἔ τετιπέειϊπε8 Υ0", ΜΗ 
ι:οτιμέιιι ἐκ ΒΒγεεϋΙεί ροΙ€έιτ:ΜπαΙτ 1ϋΒΒεύ8ε ΙιοέΒι έ' €6ι·νέ.πηκ. 

Ι.έικιιΙνειΙύ , Μ" ει' ΙεἱεεΜ› επι€ιαειοΙ: ΙΙΙΒΒ Μπι ηγεσι 
καιει: ε' Δ €εριηιιΙ: ει1ΙφΙιιιαιό.εαπευ , ει° πόΙΙ:ϋ!,"'Ιιο8γ, ω 
η: ερϋνετεὸὲἱ Μεοέεί ἱΙΙεΙἰ, @Μια 6ιιέιΙΜ8ιιΜύΙ τεΠεει-:π 
!ε_ΜΜΜΕ;-ε ωἱνεΙ Η” εεγϋ1τ. £πωι!ιαΙϋ ιΜΜΜΜώςοΙ: 

Μ! ς'εβγ'ϊισέϊπσέρποΕ Ρεπιιιπἱτἔξω _Μεπ06·00τε!Η6νά 
ώ .· "η .- χ , 

` 



ΙΜ) 

ωμά 00Μΐ ντἐιΙΙιΪ. Αι εΙὲϋ τωιιΙειέϊ ιιοΜεΙκ ΜΜΜ Μ 
εειΙιιιιιτ Ματ νοΙππ,° ει' πιέιεΙΙ: εεπιιιιἰνό απο νειΙ:ι 6Βετ.° 
μ" 'Α'Νάο1ΒοΗΐΙΝ ειι.πω,ω 82 ιακοπι ιιισε, ω ιιιει_Μ 
«πωπω πως "ποπ ιππωωω, ναΙειιιιἱΚοι· ει εωωωκ ω» σιω 
Ήσα$ιεοΒΒειΙ εΠειιωϊΒεπ ΜΜΜ: τ. Ι. εεεύει·Μιετ τοΝεΧ ε' 
ΐοέκα' ειιιΜΙγεἱπ.' Α'τϋτϋὸπῇΙιοι6Π ό;ΥΉδιέριωέί τομαωΙ‹ 
α, ιωη- θ"ωω ηγε2τερεω σωωσικι οιωοιεριιῳ·=εωω. 
1ΜιιίότΒε26 τωι:Ιεπεττ. Δ < 

υ › Ι ' › ' 
Α τωιάσε αΙΚοπειεειωιπι ει εωιιιιεοΚ° ΓιφεετΙοπ5686ι€εΚ 

-οΙνε: ει' ΜηινΙωΙ6Ιτ' ΜΜιιει1επΙΒΜίιοάΒάπ ροϋΒ ει' ιιεωιειἱ 
£οιωε· Μιαιιωθσωιι. = Π· 
· Ή Α'Μοπετεεειιοτε πιἰπὰωι ΜΜΜ Μ: 6ιππιτοι·τ Έ Μιο 

ηγοει παρω ΜΘρνΙιεΙ61αετ πειι·ποιοπ ΧΗΜειιΞ περοοού861ιει 
Χώρο" Μ; Μ. μ;; . ¦η.. Λ __.”_ .ω . 

Βιοιι εΙτωιιΙεΙΘεϋϋΙ ει: Κϋνε1Κειἱ!τ , Μ” πω· ιιια"ω 
ΥοτΙτ ετεπιιωκιΙτ ει' οοιιετεσειιεΙ›ειι Μ) Ι‹6ρνὶεοΙϋῇο 6ο πω” 
2 αεπιπποτει πω; ΒεΙειννειι·ε ε€ειιιιεπεικ μειΠ8 Με εεπειτοι·α 
6ενοοιηιωι ε" Βὲυνἱ8οΙϋ_ἱε. Ε' οιοτΕπι 11οΙονναι·ε αει” ω' 
π!" . . αν 2 .. Ν·:! :=-.ι ·-·5>Α 

'Η κ ΐ” ` τ > · ηση>η 
··› Α' οοπετεεεπε ιτιἰιιᾶοιι Με εεπειιιΙϋΒειι Μ” ΜΜι·οιιΕ εποε :ή 

-3874ϋ'Η6ια56τϋ Μα «π ΜρνΙεοΙ61ι' Μιό.Έπι πωιαεωσ Μο-έωιέ· 
12 σΩὰγἱηἐ!Ηω 1$89-Βοει ϋΒΜΩΒ πάι©ιΚ θ!) ,··|83δοϋαπΒ40ΜΜΕ 
γ.. ΡΙΐπρ2·έςαπ ςΖημιπασ, Ι834. μ. 194.). # ἴ : έ 

Δι ΜΚοϋπίπη ω κιιοιιιΙοπιι) Μ" πο: Ιο,εύο:ι η;; Κόρνύεο16 
·η#μ Μ! €ϋΒΙτ30,0ύ0` ετιιϋεττε°;°'ϊ!ἰἑ°ο°'°`ει6πιο© ΚενοΜΒΒτε ΜΝΗΜ 
-ι·· ωιω·.ΑΧ ιωηι·οωιωϋ;χ ν6ΜΜιΜ8, Μ” ιχοβ ΜΙ:ΜΗι€μπ 
Μι ρε1βεμποπιι;Επόε6Φα' πέρεεε6ε'πεεςΙ:ΜόεςΜι Ε6_ρεο€ εμιιμμῖῷςιιῇ, 

Α; ε' Νιι·"Βιιιι 1792-ΜΜ @ΗΕ Ι4-Ιιόιι ΜΜΜ Ιε·.έο!εό €ϋι·νέιιγ 
'- 4έέ.ί ινέΒΒιιο, Μέγ 33,000 ΜΒομπαΙτ ΙΒΜ56 δ.¦έγ Π;ΜοόΙ6]ο. Ι.6ιειΓ: 
- Μ" σ_β Μο ΠΜπά-8οσω.μ η 8αση.ύ Με Μ μ.: 8δνήΗΜΗΜ 
., ,.“_φ;,ΜΜ πιώ” .1832-69ι_ 16ς:91ς” ”)ιφι·σ ;ροηεβ εε: 

ΚῇρνἰεεΙὅ€. ΑΠ ει' ΚύρνΜΜ ιιέρει6€ ΜΜΜ εισΒιισ! ειἰὡετεΜ›6ἱ 
έκ π' ι·αΒειοΙ·έέιΗ ειέιιιιέπειΒι ΜΜΜ ΜΝ ι·6οι6ΒόΒ 



ΜΗ 

ωιωεωω οΒγωισ ύμκοικ° ε8ει€ιιωνειΙ;· ωιΔω οι ω6ωπ 
ει' ΙώρνἱεοΙϋΗ° ΜΜΜ” ιιεθνεπει·ετ ΙΒΜ› ΜΜΙγάεΜΜ Μί·; 
Μωεωιι ει: ΜΜΕ Πε ἱἔγπιεἔτϋτ16ιὶΙιε1ἰΚ, ΜΒ ει, ἀιεωιετ, 
ΜεεΙ›Ι› καει: Μενάιι α: ει·δτ ει' ιαΜιοαΜιπ, μεϊι·ειΙγι5ειΒα εμ· 
82211 ει' ιιιέι:ΙΒΜιπ ειωι κωπεε1ι 88ΜοόΒΜΚατεψά: πιΜε 
οΙ1οποπΗτ 8Π αποτπιέπιγοε Ιτοι·ω$ιιιγΜέ επεΠειπ6νεΙ.τ η 

ΜἰικΙ οι νϋΙέιΒοεαπ ιιιτπειψι, ωο11γ :Με ό»! πεϊιόι «Μ 
Ιος @πω Με” ΜΜΜ ΜΜΜ ΙαιροεοΙαιΒα·πί 16ί·ν6η!ιο28έ 
ιι1ΗπΙε11 εξωτ. πω" 
"με Αι 366·'εοΜι·ει ιιιἱιιιΙἱΒ Ι:ΗΜΗθι66τά6ΜΚεί 8ιΙΙΙ,ε Ιώ 
ΙϋιιΙ›ϋιϋ ῇοΒοΚετ ε2επτεεΙτ ιι€γαπποπ ε" πέρπόΙ.ώ #ΜΜΙΜ 
πω» ε” Χϋ:ϋπεόΒεε ει1ΚοΕπιέιπγ, εΙειρΜ.ε:Ξιτ6Ι ν” ε16,=ιπΒιιΒ· 
εΒγἰ|‹ε ε2επ 6ικΙεκεΕπεκ α: ;οΒυΙειιακ ιιιϋπά οπο* πτωχή του 
ΜέέΖθή ωωοειιγ‹›κω Κύροπῷ ΜεΠΪΘΗ ΗΘΗ! ΘΠ8θάμί , ιο" 
νειΙειιιιεΙΙγ ροΙΜωι€ εΙν ιιιΪΜοιι· κσ»«πκωκωΒοΒα ΜεετεΙΝ-· 
Ιιεεεει.! Αιόι·τ ἰε οεειΚ ει, ωι·εκιωϊευκ' ΜΗΜθειέΒ6ι· κκε: τϋΦ 
κειειθωΠ Ιο8ἱοειὶειΚιιαΙτ ΙΒΙΙΙΙΪ α"0ϋΕ·υ·ώπγεΙπποΙτ. Η: ωαωη· 

 

περα ε ηγει·εεύΒυεπ ι·6ειειπΙΙιιϊ 1έν.αοΚ,πε εἱοεεεωΙι ιΜπσΝ 
καιω !εϋνε:Βοα€οτπω ΜΜΜ Μ5Ιοε ΜΜΜ; κεεωεωκω 
Ιιά1»υμβοηιι68 Μπα!. ώ £ν·ς·· (Μ, ›Σι:κ°·› ν .Νι›3:=.-ι πιω 

Λεω ώὶὰ6ειειΜ›ειμ ΜΜΕ α! ειϋνετε68εε; Μπσεωωη· 
ει!ειρΙΙτατο$τ, οεει!: Με οΒγιιιΜοεΙ οΙ!6πΙτ‹-›ι6 ιέι·τΙεΙκ Μειο1τ 
α: ειπΒοΙ-ειωετἱΙκειἰεΚιιὰΙ , ιι. πι. ει' 8ιειιιώΙγοε868' 6ι·ιΙο1ιε ει” 
ΜΜΜ ετατιιεο!ει·ει, Θε ει: ΒεγεέϋΙεθ 6τα1εκε ει: εμ!" πέρα: 
Μινο , 'ει εΒγειιο16ετο "Με ε:Μεό8. 

Μη ΜΗ ειιοπΙ›ειιι γαΙΙειιιἱ, Μ” :ιι αΙΚοτιπέιηγπακ έ 
"πιο ιιιἱπὰεἀτὶἱε που τοεεωΙωι, ιιιἱΙαϋΙ τειτωιιιἱ ΙοΙιετεττ, 
ποιό κοιτα Μό. 

ὶ νειΙειιιιεπιιγϋ επαιιιε Παω, οἔγἰκ 1κϋιεΙΝοιι ει' πισωκ 
Ιιοι;-ετΚϋΙοεεΠε, εειιιιέ1Ιπ, ειϋΙεεόἔεἱκ εΒγου!6Κ; εν Ιώ 



Π” 

!ϋιι!ιση.;, ιποΗγ ΜεοΙι!ι, ιιιιΒγο!ιΙι Ιιιτει·ιειι€εϋΜι6Ι "ω, ιιειιι 
ι:168 ειπε, Μ" ΜΜΕ εΒγιιιέι.εεειΙ Μπι οΙΙειιιιειϋ «παω». 
Βεωιιήοιι. Αιεπειε εοΙιιι ιιειιι ωμωωιωιοιι, Μ" ευ υι 
ιιι9.ι:εΙιαιι ει' Εκει” εωιιιιιοΙι, ει° ιιιιΒγοΙιΙ›ε!τ' ωειω εΙΙειι 
6εειοεπϋνοι!ιειιεκ νιιιιιιι. ΒιειιΜνιιΙ οΒγ εΒ6ει ιιιηί εκει. 
ι·ειιΜιιιιι!ε ιδι·νόιιγοε ΚιΙοιοιόεό!ιειι οΗγ στό πιο, Μ" Μι ει' 
ιϋ!ιιιειὲἔ ιιιιιΒιι: ει° Κύρνιεε16Κ' Μπι Μπι! ιιωιιωκοιωιμ, 
ει” ι:ιιιιιι:ε ιι€γιιιιοεαΙι ει·ϋι1ειιιιεΙκ «ἐπὶ ιιιιιμ.ι ειιιιιειΚ Μο» 
ΠωιθΙΙ. “ 'Η ιι 

ΤονέιΙι!ιό. ιιειιι ΜΗ ωιωιω, Μ" ει: ιιιιιει·ιΙαιι ιδινόιιγ 
Ιισ26Βιιεικ ιιοιιι ΜΗ ΙιειωΙιιιοΙιΜιι, εΒγειΙοιι ιιειιιιειω εειιιιιΙιιι 
παπι ιιόριι6Ι, ιιιεΙΙγιιοΙι ιϋι·νόιιγο!ιετ Μπι ει!ειιι·ωΙ:. Α' επι 
νε€ΒΘΒἰ ιιΙΙιοιιιιάιιγιιιικ πω» πι: σ:ιθΙ_ιιι Ιει·ιιιιιιιιιι ει' ειιιτιιευκ, 
ΒιιέιΠέιεέιτ, Μιιισιιι απ” ΙιοτΙύ.τοΙιιι ΜΙΙιεΙγΦ ΜΜΜ ε' πιάσω 
ωικιιι τε8ιϋΙειεΙιιι6Ι πισω ΙιιιιειΙιιιιιι ΙιειΒγωΙε (μειιι€ ιιιιι6ΙϋΚ 
εΙνειιιιἰ ιιειιιΙεΙιετοιι) απο! εΙϋπο ΙοιιιοιιιΜΙι ειι·ι·6Ι, Μ" 
Μακ "Μισο Κέιιιγειει·ι€όέ ιιιιιω..ιωωι.κ ιι° ιϋΙιΙι86ιξ αισι 
ι·ι0ιι Μά. Με Μωνόιι, σεγα οιτειδιιιιεΙι πι' εεϋνειοθει 
!ιοι·ιιιέι.ιιγ) ιιιιιειετό!ιε !εττέι.Μ£οΙύνεΙ εοιιιιιιι ι·ειιιι!ιινιι!ι ιΙοΙο8· 
ιιειιι ιωεω. Α: αει: ΙιιιοιιγεάειιιιΙ ειοΙΒέιΠ; ε" ΙειιιιοΙοἔ 
ΜΚ, ιιἔγιιιἱιιι ειι οΙιειιιοι·ι ΙιειωΙοιιιιιιιΙι, ιιιεΙΙγει ιιιωεωι, 
ιιειιι ιιαΙι8 ετϋειιι!ιοΙιιι ΙιοΙιε18. ν ·ι-μ· 

-ΨΐήΘ-ΡΦΠ·-: °|- η μ "Ι 

ο 

' η π'. 
ι ι ..Η ι.. ' 

' ι . _ ή.. ..Οι 

ι ι ι πω· :ι 

Ψ 
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Ά 

2Πάσ ΙοϋΙϋοιΙσ.ι·έμ α' 2αιω!οσ' έ.: Ισέρούσε16Β 
Βάσει Παω”. 

Α' Ωει!έιοεο! π' Φεστ!οπιώπηΒο!! !ϋι·νόπγ!ιοι6!‹ !!ΡΥΘ1!!! Μ. - Α' Μ;» 
ν1εο!6!πο! π' πιόρ.- Απ. ο!εϋιι6! Μ! !'ο!ποιεω πι! ει' νέι!ιιει!ἐειια!‹. - 
Α' ωάεοι!!!σιά! ι:εει!τ €!ζ')!.·- Β!ο‹!‹!ἱ; !ετ!άπε !ώ!ϋιιΜ6!ε πιοἔ!›ἰιει!4! 
ιοΒιιυ.Ε.- Αιο!‹' εα]6!ε!ιμώ 

Α' πιπέιοε α' Ι!!ά5!!! !!ω;ιι·6ι!ύ! πιοιιιοεει!ε ει' ΜΝ!εε!6ει' 
ε!νόπι€! Μενα, !ιεπειιι ει,νέι!ειει!έιέ ιιι6!!μι, ιιιε8!»!ωτεϊέ ωτ 
Ητωέι€ει Έ ιικ!ε εει]ά!εέιΒ·ει! Με!! Η Μ!!ϋη!›ϋιἱΚ 

Α, ΒΘΙΜεε!ϋ!ε, Μια!! ει° Πιέρ πενει! Μ; ει' τωιέιοεο! οι 
ε;;γεε 8ί8!!Ι80Κ,ίϋϊνό!1Υ!!0Ζύ!. Αι ε8γ!!: εἔγειιι-:ε νέι!ειει!έιω 
ΜΚ, α ΜΜΕ Μ! !.0!!0ΖΕ!!!! νέι!ειει!έιεπει!κ ε:ϋ!ειιι€ηε. Α 
Κὲι›νἰεε!ϋ!ι' ιιιοε!»!ιατάεα οεει!‹ Με ὲνἰἔ ισα; ει' εοπεποτο!ώ 
!ιει!η;. Α' Ιειέρν!εε!ϋ!:' Ιιε!28πει!κ οειιιιέιιι $ϋι·ν6πη!ιοιύ Με!!! 
!ειτοεεέιεει! νωιικι!!; ει” !›!ι·‹'›! !ιειωΙοιιιΜιιι εΒγεε!ϋ! ει' Μι 
!!ει!ν!εε!6!ί νέι!!!έιεει Με! νοεεειι ϊὲ8Ζ!. Α' @κκε !ιοιιεΞι· 
@τω σ., κϋι·νωιγ!ιοπάε!ιοι; Μ!!! που ροΙ!ιϊω! ν6τ!‹ε!‹ετ, 
επε!!γε!ε πο!!! ε· !α5μν!εε!ϋ!ί Μπι Μαι! π·Ιαι1ει!πα!κ. Βιω 
Μνϋ! 3.. πειιι:εωσΚ ε" Μ” ν6€τε!ιει!!6 τ:ιπέι!:εε1τ!πόχιειΕ. 
Α: ε!ιιϋ!‹ηε!ε ει!!ει!!εϋ!όεε!! α τειιιάσε πω!!! πιο8·,-- ΜΜΜ 
ΜΒΜ, Μ” παο8έι!!!ιαεεαιιακ , ιιΒγειποιεπ τωιε!ιευ Μνε 
!ιειΒγάεει α!!! επϋ!κει-58 !ει·_ῇεε:€οπἱ η. 

Ή Σύκα: Γέάέι·αΙι'.εω, ΠΓ· δ2-66 Βοιε!ι·6!!η;; 8ποσ, μ. ΠΙΌ 
3!4. Α!!ιο!τπἐιιγ, 2. 65 3. "Με 

Ι. ΚΜ. Η! 
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Δ' υιέ_φ·εΙια18ό Ιια2αΙσπιο·6Ι 'ό. 
Αι ΜΜΕ' ΠὶἔΒ·ϋ πω". - νέιΠιειΗιε 68 ίοΙε!εΠοι·Ιιε σ.Πιι€2 "απ ; 

Ιιόι·Οποπ ιηεΙπω, π' €ειι6οε ΓεΙεΜε οεπΙ‹ 6ι·ΜΜΕΚ, πι: ποπ: ἰμιμήπ. 
- Αι ΜΜΕ' ΠιοΕόεε επ.οΙ,;ιΞΙΜΒιι. Ι6ρΗ:Κοτ πιοεἀΙΙαρὶ1£εΕἰΙέ.- Ι·'ε1 
!ϋ8€επι06 πιο. 

Ι 

Αι σιιιει·ἰΜἱ τϋι·ναέπγποιύΒπεΙκ πεΙιιἐι πιιιπΙσέιτ !τεΙΙοπ 
ΙιὶνΙππἱεΙ‹; ε€γ Μη ν6€τοΙιπ_ϊτσ ΙιειαιΙιππτ ει!αιι·τειπ 8. ᾶ. π! 
Ιςοτπἱ, ιπεΙΙγ εἴ 1ϋ!›Ι›ετ-Ξ·ἔκϋΙ ΠΞἔἔῇϋπ ιιΒγειπ, πε ειπέι·τ ιππ 
μποι «ποπ θΙ'68 ιθ8)"θΠ, ειπΙ›πιΙοπ πιϋΚϋτἰΙιε£πἱ πω π6πεπω 

Α, Ιπϋιτέιι·ππεπ:.ςΙ ΐοτιπει, ίεππτειι·τάεπ ιπε8Μνέιπ1α, πο" 
ει' νέετεΙιπ]κ6 ΙιειωΙοιπ, κε5;ινὶεοΙϋ_ἱε ει° πειιιιετ, πΙαιι·π1Μπεικ 
πΜιι·ωνο Ιε8γοπ. κ 

Ξ Αι εΙπϋΙ‹ νά!ειεττέιε :Με από τἱεπνἰεεΙϋ. Α,πέρπεΙτ Μπ 
απ; Ι›εοεἰὶΙεΙόνεΙ, ]6επέιπέινπΙ , ειειΙ›πτΙεέιἔεϊνειΙ 'ει 6Ι«ΜνεΙ 
Ιιεεεεκο6ΕΚ ει' ΜΝ, πο” πωιωπι @τα ίοι·ΜιππιΠει. Αποπ 

Μιπ ΜΜΜ ε' ΙιειωιΙιπειτ ἔγειΚοτοΙῇει πεπι Γπ88ετΙοπ τεΙῇεεεὸἔ 
μή: ει, τειπέιοε Μπα ει: ΙιΙοΒεπ πειταΙιιιπΕΚπΙϊ νἱε2οπγπ1Βππ, 
Μπα! ει, ΙιἰνωπΙυΚ' ο8πέιεππέιΙ πω, ό:ΗΜΙκ ίεΙεΠε, πο” 
@πι ;πι-:€_ πειπ νεπιιεΒε1$οιπετΙΙ:, εεπι πιεεπ πιο8 πεπι ΗΜ? 
€ς-:Βε1ποπέεπΙδτ., . τ 
_ - ΑπὲΒΒΣεεἱὶΙπΩ, τϋι·ν6πγΙιο26ἱ εϊιΙΜΜΕ, Ιιοἔγ ει, ν68ι·ε 

ππ1κ‹1 ΜιτπΙπιπ, Πε:21ς€πεΙε ἱΙΙεπτΙϋπ Θε Μιοιποεππ πιε8 παπι 
ΜεΙΙιετ, ΜοεπΙ‹ πωσ ΜΒΜ εΞιΙΙππτ16868οτ ,ε “ΗΜ ει·ϋτ πεπι 
Μπακ , ιιι€πωωπ παω: π° ΜΗϋπ ΜειτπποΚ. 

Αι εΙπϋΙκ πω” ένα: πενεπτεΜΜ-Ικἱ Θε Μπι νέιΙειοψι1 
ππωιι. Α° ῇϋνεπιΙϋ ποΜ Με πω" πιιιπΒέιΙΚοπεϊεέιτε ΜιΙοτ 

@με 'ε ει' ΜνὶωΙτε επιπϋ:Μετ πγι1]ιοίτ. Δ 
 

'^) Ρέάέι·αΙίσω, ΙΙΙ'. 67-77 πειέι·Μπε.- ΔΙΚοΕκπό.πγ, 2-0Νκ ΜΜΜ. 
··- δω”, π. 3Ι5--780.-- Καπί: εοπυποπωσ·έσο, π. 255 
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Α: εΙπππϋτ εεγεΩΙεπεεγ περνἰεεΙϋῇενε ιειιεκ πι Εργο· 
παπα' νεει·εΙιππύ ππΕπΙππάπειπ. 86τ 6νειποπτειπ πΜι·επσε!π1 
ππαι·ει€_ϋ.τ πιά;; εοπΙ: νεΙππιεΙΙγ Μπάεεπππ Μ, πιἱπτ ε” Μ] 
νεεεειΙεΙπιεε ἱπτειετπεπ, ιπεΙΙγ πιἱιΙϋιι ει° ποτιιι€ιπγ' Μηπ 
κεεωἔπι ΒγεπΒΙιὶ, πιάΜεΙϋΙ ει! ποτιπέιπγπϋπ' ίεΙεΙϋεεεεετ 
πἱεεπ!›ίϋ. Α, πιπποεπππ πω ῇοἔπ εἰπει·ε1Ιεπεππε τεππϊ π: 
εΙπϋπ, πεπιεΙΙγ πέρέπεπ; ιΙε Μ νπΙειιπἰπεπ εεεΙε!πεεετε πειπ 
πεπγΜετΙΕπεΕ.Ε, Μπι νεΙε ει' νε;ι·εΙιππύ ππιπΙοπιΙ›ειιι πεπι 
οπιιοιππτἰπ. 

Ι.επετ π, τϋι·νεπγποπέιπ' πατάω ει' νε8ι·επα]τύ πεππΙοιπι·σ. 
φέρουσα; πιοετ Ιά16π, ιπἱπερ πι ειιπετἱπειἱπππππ ποπτϋοπ 
νοΙτ ω, πο” πι πέιΙοπ πε οΙΙγειπ Ιεἔγεπ. Ι.εΙιε£ πεπιεέφε 
που Ν. 

Α' πειιπτάπ ππε8ίοεπτπειτνάπ Ξ· Με τὶεπ1νὶεεΙϋ€ πωιεεω 
ΜΗ, ειπε! εΙνεεπἱπ ε" πωπω Ππε·8ειΙεπεε8επεπ; ιππἱ Μ· 
νεπ π' ιπι·νεπγποεπεπππ, Μό, Απο-απο" 16Ιε Μεεπππεπτ ε! 
ι·ει€πι1οπιππ π' πειωΙοιπ, ποπ ι·εεπότ,· ιπεΙΙγετ Μπι πι ει! 
Ιιο$πιέιπγ πιεεππεγπἱ πππι·τ. ° 

Ε' Γπεεεεε ιι° νε€ιεππῇτύ ππ€πΙοιππππ, ε" ειποπ π8Μπ 
πϋιπΙ, πιεΙΙγεπ ει, πϋπιππεειπέιμ π!ποιιπέιπγοπππΙ ε8γϋπ 
Ηιτπειπ. Α: ππιετΙΙεππιπ εΙ πειπ ι›πωπ ϋΙπἱ πποπ ππ;Ιειππο0, 
ιπεΠγ ει' ιδπ·νεπγποιό ΒγἰὶΙεεεΚετ ει, ποι·ιπἐιπγι:5ιεπειπ ΙΙΙ2ΙΒ'ΟΚ· 
πο: ι·πεαΜπάτει νΙεπἰ, πππειπ εαπ πενεεΙ›ε εΙΙεπάΙΙΙιπ1Ιειππό 
ΜΜΕ απ. Π 

Α: εΙπϋπ, ππείεεε, πΙνετπΙΙοπ Ιερτεποτ, ιπε8 πω Μπι 
π1τνει πἰνπτπ!ποπάεπ, εΒεει Με1ει·ε. ΤονάΙ›π:Ξι κι εΙπϋπ Γε! 
Πἱἔ€ε8ιτϋ πωπω! νππ ίεΙτιιππινει , ιπἰπεΙ @ένα ειπΙ›π‹Ιεέι 
Βάπειπ πι, εεἔιτο€ νειπἱ οΙΙγ τϋι·νεπγεππεπ. ιπεΙΙγοπ :η ει! 
ποτπιπ.πγ16Ι πεπἱ επΒειΙε1τ ΕΕϊ88ετΙεπεε8, χμ· "πιει επ·οπυ 
ππιπέιπ. π° 1επϋπτε1πεπιπϋπππιΜτεΙοι” ε8_γειιειΙεπ Ιεπετπε 

Ι ω" 
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η' Μια εΙιιϋ!ι Θε ιδι·νιΒιιγΙιο20φ8 Μια , _ιιιιιιιιιιι οι πω”. 
Επι, Ιω τοιιεωιωπει έιΙΙΙιαιειιοειιιι ιιιο€ιιιειι·ειιι, ιιιιικιι€ Μέ 
ιιεει @μπω ει: εΙ6!ιο πιω εΙΙειι268ι; Ιιειιιιιιι ει' “ΛΗΨ 
Β·εει€6 πιο Ιε8·ειΙέι!ιΙι νιεεια!έριιι Μιιιγε2ετιιι Μ, Έ ειι·ι·ει 
820Γ“]8 , Ιιοεγ πι” Μι·ιΙΘετ ιι] ΙοιιτοΙειε Μέι νοΒγο_, θα εΙιΙιοι 
Με ει” ιϋινόιιγΙιοιέιετειιρέιιι ει' ειειναιὐΚ' Μέι 1ιειι·ιιιιιι1άιιειΙι 
ι6ΙιΙιεέ8ύνοΙ ιΙϋιιιΙιοιι εΙ. ΒἔγόΙ›ἱι·ἐιιιι ει' πιο ιιέιιιι ΜνειΙΙιο· 
Με α” ιιὸρι°ε. ΒιιιιοΙτ εΙΙιειΙιιιάνειΙ ει, νέ8ι·οΙιειιι6 Ιιει€ειΙοιιι, 
ιιιεΙΙγει ε' ΙιιιιοΒΜΙι ΜΙΝΙ ιιτ!ιοιι εΙιιγοιιιΙιειωιΙκ νοΙιια, 
ιι€γι-5ιιεΙι ν6ιι6]όνιέ Με", Έ εΙϋειιήει ει, ιιιειΒιι οΙωιιτ. 

ΙΜ Μι ει' ιϋκν6ιιγΙιοπιε, τε1τόιεΙοίιι6Ι ιιιιι€ιιιειι·αιΙ, πω” 
ιιοιιι 8γϋιΙιειι-ο Ιε ιιιιιιι1ι€ αι «Μι-πιο ΜΗ ορροειιι6ιθ Ειτε 
ειι ίεΙεΙειιι, Μ” νεοι ιιιιιικ1ειι ιι€ιν ει1κοιιιιειιιγάΙιειιι, Μι 

ιιιιιι6 1ει·ιιι€ειειιι Ιεεγειι ιε ει: 1ιιιΙϋιιΙιειι, ε" 01η· μοιιι, 
ιιοΙ σ., ιϋι·ν6ιιγΙιο26 ΙιϋτοΙεε »Μαι α, ιίοΙΒιέιτοΙι' πω” Θι 
ιεΙιιι€Ιιει ,ε ετ6ιιγόΙιει ΒΖὰΪΠΙἱ. Β' μου: Ι:ϋιεΙεΙιιι έειΙ: Έ ιιι 
1ιέιΙιΙι ΙΜΙιειω ιιϋιιέιτειιώΒοΕΙιειιι; ιέινοΙειΙι!ι ΦειινΙΐ 'ια ἔοιιιΙο 
ειιΙ›Ι›ιιιι εΙιειιο11 μειΙι8 ιιιοιιει.ι·οΙιι6ικΙιειι ; ιΙο ιιιιιιιΙιε ι·έι Μια 
τειΙἔιΙιιἱ νειΙειΙιοΙ. Νιιιοε οτε:έι€, ΙιοΪ ει, ιϋτιπέιιγ εΙ6ι·ε ιιιιιιιΙειιι 
Ιι5.ιΙιεεεοιι, ειι Ιιο1 ει: οΙιοεεέιέ σΞε ετΙιϋΙοεϋΙί ΙιεΕγι-5ι ειι πι 
τέτ.ειεΙιιιε!ι Ια-:ΙΙειιο εΙΙοεΙειΙιιιοΙι. 

τ Δ· - 
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πσωπ ΙοϋΙϋ,ψϋαΠο πα £9μεσάΙΙ-80αϋποοΙσ'. 
εΙυιϋΙούπεΙσ Ιιε!μαεύε ε_9μ ΐυαοιοαὶαουσαἀε|ὶ α! 

' Ιοοϋπιάπμοι· ΙοϋπάΙμέ"Π, 

Α' νό;τοΙια]έό ΙιειωΙοπ1 οι Β8γοεί1ΙΙ-8πι€ιιεοΚΒεπ Ιιοι·ΙέιωΙΕ 65 
Ιιὶν6£οΙοε, νειΙιιιιιἰΜ :Μ ῖεΙε6ἔ, ιιιοΙΙγπεΙ‹ πενόΙιετι ιιιιιοΜΙΜΜΒ. Παπι 
οιίαοι·ει6.€Μπ ει' ν68τοΙιιή06 ΜΜΙοαι, νεΙειιιἰπ€ ά ίοΙεέ;;;, ιιιἰπιιΙοπτε 
ΚἱΕει·]εἀ.-· Α' Μι·έιΙγ ο;γἰΙιε ει, £ϋι·νόιη!το:6ΙωειΚ. -- Αι ΜΜΜ σειιΕ 
νὁ;το|ιε)€‹ῇα σ' !ϋι·ν6ιηχιιε:Ι‹.·-· Μέιε ΚἱὶΙϋιιΒεὲἔεΚ, ωοΙ!γοΚ ειάτω8.ι 
πιιΙ.‹ ει' Μι ΜίεΙοπιι' ιπετΙιΙϊε$ατ!:Μάβό!. - Αι ΜΜΜ ει' ν6Β·ι·οΙια3$6 Μ; 
το.Ιοιπ' Μ3ι·όΒεπι Ι:οι·ΙΜσ!ν8. να". - Α' Μι·6.Ιγ 'ε, ΕεΚἰπΙεΕΒεπ ειώΒιιι1._·-# 
Ρτεηοιἱαοι·ειἐἔ ΜΜΜ «ποπ ΚΕἱΙϋιιΒε6ἔοΒ ιιιεΙΙε€£ἰε ίιιΙώ.ΒΒ ΜεοπΙΗ Βόι 
ωΓ585δ8Ι10ι, πτωτεεω οι Β;;γεεέ1Μ ιιιυπαι·αΙι1Μιοι. - Ε”ΒενεΕόφ 
που Ηει€νΞεοΙϋΚ' ειένιιΜΜη ΜΚ ει' ΚΗ οι·ειέι·έΒειιι, ει' ν6ἔτοΙιιιῇ€6 
ΜΜΙοιΜ6Ι ίϋΗιιοΚ. ρ » ' 

Α, ι·όΒι·εΙιει_πό ΙιειωιΙοιιι 01η· Μ” ε2ει·υρω μιωκ α' 
πωιωθιεκ' εοι·ε:Μιειιι, !ιο;;)Π180% Μεού πιε€ ΜΗ Μωσα 
ποιο 3ΙΙΙ18ΚΌ6Υ8ΒΒ ιπε86τ1ύεε νόέ.χΓει1: ιΜπό Ιιε!γετ ίοἔΙει! 
ε' ΙιειωΙοιπ οΙ πι Μποι·ΙΚαΕαΙωάΙ. “ 

Ηοἔγ επι ΒΒγεεϋΙ$-$ω1ιιεοΙτ' εΙοϋΜιιοΚ ΜΙέιειέιι·ϋΙ ἰἰ8ΖΕΒ 
Θε επιΙιειτοε 1°ομ1ιικιτ 82ΒΓθΖΙΙθ88ϋΠΚ ιιισΒιιπΚυειΙ:: β Γεω. 
_ειιτ θεγΜΙιεεουΙΙιμιιπΚ νειΙωιιεΙΙγ οιιι·6ρειἱ ει1κοιιιιέιιιγοε πιώ 
πακοΜα°· ΚΙι·Μγέιπεικ έιΜεέινα!. Β: ϋεειεΙιεεοῖιΙ1τεΞιειιΜ ΗΘΗ! 
ϊοἔοΙε ἱἔειι πι€ειεποάπ1 εν ΙιειωΙοιιί ΜΙΙεϋ ῇε€γεἱ!ι6ι; ειοΙκ 
ει” νϋιεεεΞΙ0” ηιοιιιότ ωεΒοεειΙΜΚ ΜΚἐιΒΙ›, ΙιοΒγει-:ιιι Μπι ὶ8ει 
ιΙτιιέι.Ι«·. ΜΙ083ιτύαΙεωε!Ιγ ιιιοπειτοΙψι ΙειεεειιιΚΘητ ε.ΙειΙαϊιΙΜιτ 
κϋιιέιι·επεέη.;8εΞ, ΜΑΜ β νόμε!ιση10 ΜΙειΙοιπ, ΜΜΜ, 
τειιι€ῇεΙτ, τεΜπτε16τ, ”εϋτ ρόπωΙ: κι 801Χά ιιιεἔιειτιῇει ιικ-38, 
ιιιΙιικάπ πω· ει° ναΙ6ι1ἰ ΜταΙιικιτ εΙνοει1ει1ο ἱε. Δι ωιἔοΙοΙτ, 

ιιιἱιι1ἐιιι ε" Μι·ΜγιιΙωιαΙ: @Η εΙἱἰιϋιωΙε, ιιιέιεϋΙ;Μ μειΠε α” 
πωπω! εΙΙεω·Βειι6Κ, πια-ΣΒ εοΙ4Με τιέτα1ι·ε @να !›εεισΙιεΙ‹ σ' 
ΜαοΙιποΙ€ ιι16ιΜἱναΙ. ΙΪ8γ`ιιισϊε ι:ΘΒιι·ϋΙ ιιιΜ6ιι ει, Μι τἀι·εαἔ 

δ 



ἱθ8 

ι ιιἐιἔοικ ο" 8ιειιιιέ!γ ιέιτιιια Με ιιιιιιιι!ι, α' ιιιιωιΙοιιι ιιιιι€ειτ 
ιιιΙ;ινάετ εΒγε2ει·ιιιιεΙι, εΒγειόι·τϋιιεκ Θε ε2ετόιιγιιεΙ: ιιιιιτειι3ει 
ΙιέιιιέιειιιύιΙ_ιαι!ιαπ, ιιιιιιΠιει ΕΜΗ 88!!! ειιιεΙΙιειΙειι νοΙιιει ει, εο 
Μιεέι8οιι. Μάσι επ ιιιιρετατοι·ο!ι ιιιέιτ ΖωτιιοΒιιοΒ ι·ειιτΙεΙ 
ιωΖωκ ροΙ€άι·ιάτωικ' νει;;γοπι€ιτύΙ 'ε εΞΙοτέι·6!, ιιι68 Μι!ιοι· ια 
ποιοι: 8ΖωΥΒ ΟαεεειτοΙτιπικ ιιι-›νει€ειι6Κ Μια, Με μειΠ8 
ιιγέιπιεειιι ΙειΙιοιιιιπΒιιΜι1: 1ιειι·:ΜειικιιέιΙ. Διότι “πιω α' Μι! 
"Μπι ΠΕΠΗ ΙιεΙΙ ιιὸιιιὶιιιΙ‹, Ιιειιιειιι ΙιεΙ_ιεΙιΙι εεϋΙιει88 εν 00 
@μια ΙιειιιιιιιιΙ:. ' 

Α' ίεΙε.ιέε ει: ΒΒ·γοειιΙΕ-ΒιαιιιεοΧΜειι, ω* νειι οειτν:ιι 
Ει;γεειιΙετ 68 Βαιωεο!: καιω ιιιιιιιιιΚ εΙΙειι!ιοιι εἔγετιιιΙ 68 
ιιιιι€έιΙιειιι Μ! πι; Μπι-Στ επιι·ιιια2ΙΚ ει: Μισό 6ο Ιοειιιι€γοιιιι 
κιιΙϋιιΙιειέ8·, ιιιεΙΙγετ έκ είε Ι3€γεεϋΙι-ΒιιιιιιεοΙδ εΙιιϋ!‹ε 'ο πω» 
Μπιοι·επιέ ΜτεΞιΙγει Μπα έειι·ενεειεΙτ. 

Αι ΒΒγεειιΙ$-8ιΜιιεοΜιιιιι ει' ν6€ι·εΙι:ιιτύ ΙιειωΙοιιι Κω· 
ΜιιοΙτ 68 ΙιἰνότεΙεε, νειΙειιιιιιιι ει, ΜεεΞΒ, ιιιεΠγιιεΙε ιιενειιοιι 
ιιιιιιιιώΙΚοτ1ι!ι: Ει·ειιιοΖπιοτειέιΒΜιιι ιιι1ικΙοιιτε Ιιιιοιήει1 Μ, 
νειΙειιιιιιιι ει, 1°εΙει€8. 

· Αι ειιιιετικωιΙιιιαΕ εαϋνειεε38ι κοι·ιιι€ιιιγιικ ναιι: πιε 
Μιιικ πειιιιο11 !ιοι·ιιι€ιιιγιιιι!ι. Εε ιιιι οι εΙει6 Με ει: εΙιι61ί 
αΙειιιωι1ιι ΙιεΙγιει:6ιιοΚ, ιιιεΙΙγ ιιιιιι· ιιιεεέι!ιόΙ ει' άοΙΒοΣι' απ. 
ιιιέειειθΙι6Ι ΓοΙγ; άι: ιιειιι εΒγει1ϋΙϊ Με. ΜεΞεοιΙιΙ: ίσιωσε 
Μαι ει: ει, ίεΙεσέ€ετ, ιιιΙιιιῇιΙοιιΙιὸρ° ΜΜΜ, ω” Ιειιοι πιο;; 
Ιιειιειτοιιιἱ, Ιιοἔγ οι τϋι·ν6ιιγΙιοιέιει ῇοΒ. Ιιιιιιιέιι· ει” Μι·έιΙγ 
Ετειιιοιιειοτειιι€Ιιειιι νιιΙύεέι%ιιΙ ε" Μπα ιθω α” Ϊθι8ἐΒ'< 
ΜΕ, ιιιιιιτέιιι τϋτνόιηεΙα ιιοιιι Ιόιε.ειϋΙΙιετιιο!μ ΙΜ 6 “πω 

ιιιι5Βει·6ειιιιι ΗΘΗ! ιιικιιιήει, ε2ειιΚινιιΙ 6 νόΒι·ε!ιαι16ια ιε ετ 
τϋι·νόιιγο!ιιιεΚ. Δε εΙιιϋΙι ειιιπο νέετοΙιειιι6_πι ει' κϋι·νόιιγειι 
Μπι, πιο ιιεοΚ' ΙιοιιΞιεει!ιοι νοΙωιΜέιι” ιιοιιι ΜΗΝ, ιιιιιιιιιοΒγ 
Μι “ΗΜ ε(ςγε26πέι ιιιεΒιιι€ειψι Μ, !ι-Ξιτε]ϋαϋΚοι ιιιιέε 80111 



199 

μιτοΙΙιαι_Μ. Βε Μ; Β ει' Μεε98ιιεΙκ ΜΜΜ ιιειιι παω, Ιιιιιιοιιι 
απ Ιη;γνινόΙο 8.ΗΜΙΙΙ. Α' Μιπο2Ια ΙιἱτεϊΙγ πειποεαΙ: τύπο!! 
Μπι ει' ΙεΙ868ιιεΙι, Ιιειπεπι ιιι68 ει' Ιϋι·νιέπγΙιοπι τοειπεΙιι, 
πιεΙΙγ ειιιπιιΙ: ιπέιειΙΙι τόειε, ειΙΙιοτἐιεεἐιΙιππ ιε οειιπιιΙ‹. ΒΘεπΙ 

πο: οΙιΙιειι α: Μπι! , πο” πι οΒγΙΙι Ιεπιπι·εί ωωιιιι δ πο. 
πι! Μ, ει, ιιιι!ιειΙδ ιιιοΒΙιιιετ:5ιεει.παΙ: ιποιει ιιοιΙΙ8 Ιοτεπόπο 
επει·Ιπτ πιπ8επιιπιεΙΙιο1ι. Απ ΒΒγεειιΙι-8ΕπιπποΙά οΙπϋΙα-ι π' 
26ι·νέπγΙιο26 τοεΙ' ιιΙΙππτέιπάΙιοπ Ιε8ΙαιεεΙΙΙιε-5 πεπι ιέιι·ιΙΙ, 658 :κι 
Μ Μπι οοιΙειΙΙιειΙ_ιει. 4 

Α' ΙιιτέιΙγπαΙι, ει' ΜιπιιέιΙιΙιπΙ ε·πγΙια, "πι _Ιομ Μι· 
Μπγτ ΙππΙινέιπγοιπΙ. Α: εΙπϋΙι ΙιεεοπΙύ ιιιιΙΙινέιπγοπειεεπΙ 
πειπ ΙΜ. Α, ΜΜΜ ΜιινΙοεΙνε και π, Ιιειιιιτε1Ιδ ΙιεΙιεΙΘΙιειι 
Ι›Ιιοπγοπ ειιΙιιιιι Ιι8γνἱνϋΙ‹ εΙΙιειΙ , ΜΚ εΙ6τειήεπι1ΙΙι ιιωωιι, 
τέιπι0€ειι_ΜΙπ νώΙοιπόπγεΙΙ 'ο ΙεΙιιπΙοτει επετειπεΙτ Ιιοτιπέιπγ 
"κι επιιΙιάΙγειιππΙ:. Α: εΙπϋΙιποΙ: α° οοππι·εεπιιπΙπι Μιπειιε 
απο πΙποε; ιπιπΙπωτεΙ επιιιιιι€γ κι νειιιιπιιΙτ Μπα ιεΙ.ι·να ιιιιιιΙ 
ιπππει; εΞε οειιρέιπ ιιιεΙΙόΙιεε ιιιαΙωιι _ιιιιιειΙΙιειψι εΙ ΙιεΓοΙγέιεΔΙ 
Έ νοΙειπόπγειτ ε' πει” τοπιπΙειΙιο. Α, Ει·πιιοιΙα πιω? ΜΗ" 
ο” πωπω απο ετ τϋτιι6πγΙιοπέιεεπΙ, πιοΙΙγ ιι:Ι.Ιει ΜΙΝΙ! Μπι 
ιιιιιπΙκέιΙΙιοιΙΙιπΙΙΙι, νπΙπιιιἱπιΙιοἔγ 6 Ιε ειπα' πε!ΙΚΙΙΙ ιιειιι Ιοἔπιιι 
πιπιιΙώΙΙιοιΙΙιπιπΙ. Αι ΜΜΕ, ΜΗΝ: πω ΙιεΙγΙιοιιυινο ει'16ι· 
νύπγΙιοπάεπιιΙ:, ιπιπι "Μπι 8.Ι8ωΙΙ.Ι Θε ΠΙ%ϋ ΙιειΙύπέιε. 

Αι εΙπϋΙ: π' ιιιΙει_ΙιΙοπΙκόπ' πω· πενειειτ νόΒι·εΙιη10 πει 
ιιιΙοιιι' εγεικοι·ΙπιέιΙιεπ , πιοΙΙγ ποιιιτει π6πνε ΙιεΙγιεκε ΙοεΙιι 
ΙιέιΙΙΙι ΙέϋιεΙΙΙπΙ ΜΜΜ: π' ίτειποιἰπ Ιιιι·έιΙγώΙιοι, ωιΙπτε “Μι 
ι€επ 1188Υ οΙιοΙειιπΙ Ϊ08Ι78. πΙέιΙιΙινπΙ6 ΜΙέιεεειΙ Ιιιι·. 

ΒΙϋεπϋι· κι ει, πωπω ΜΜΜ' ΙιατειΙιιιπιιπΙ‹ πι «ΜΒΜ 
ΜΜΜ εΙεϋΙιΙιεό8ο, πι έιΙΙειππόπέι€Ιιππ ν”. Απ έιΙΙειππ08:5ιε 
ο" σε ετϋπεΙε εΙ86 εΙοιιιει Ιπϋ2.ϋΙ. Α2 ειπΙιετεΙε πεειΙα ει” 

ειιιετοΙΙΙ: Έ ει180ΙΓ6ΙπεΙτ,ιπιποΙπποΙιππ.; κωι Ιπι·Ιππι. Α: Βεγο 
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πιιιι-ΒιιιιιιΒοΗ ι:Βιι6Ιιε Μ” όντε ι·ΜιιεπισΕί ιιειι.νιεεΙ6: α' 
Ιικιιιοιιιι Μινι” ϋι·ϋΙιϋε ΙοιιΙεΙειιι. 

Α' ν6ιςι·εΙιειμύ Ιιει1ει1οιιι' Βγιι!ιοι·ΙΜέι!ιιιιι, ειι Ε8γοειιΙ1 
Βιιιιιιεοιι' ι:ΙιιϋΙιε κοψω $61ωΚειιγ ΙεΙιι€γεΙΘε :Μέι "πι 
ΥΘΠ'θ. ΜεΒΙώειΜ επ ιιΙΙιιιΙαιι, Με ιιειιι ό ΗΜ ιιιο8·, _ιοΙο· 
ιεεω‹ω ω” ά ΙιινειιειΙο1ιι·ει, Λε ιιειιι 6 πονο: κι *). Α' 
Ιι·:ιιιι:ει:ι κιωη ΙιοιΙέιιΙειιι ι'ιι· π: ν6€ι·εΙιιιι16 ΙιειαιΙοιιι, Βϋι·ι-ΞΙιειι. 

7 Αι ΒΒγοειιΙσΒιιιιιιεοΙδ οΙιιϋΙιε ΜεΙϋΜειιοιότι: ιι Επιπ 
οιΙει ιϋι·ιι€ιιγ απ ιιιοιιιΙιει, Μ” Ει·ειιιοπιειοιειάε' Ιιιι·έιΙγιιιιιιι: 
ειειιι6ιγε 86τιΙιειειΙειι. 

ΑιοιιΙιειιι ιιιιιιιι οεγΕΚιιεΙα, ιιιιιιιΙ ιιιέιειΙιιιιιΚ ίϋΙϋτω :ΜΙ 
) ν ε" ιιιιι€ιϋ ΙιειωιΙοιιι, τ. ι. ει Μ3ινιέ·Ιοιιι6ιηύ. Ε ΙιειωΙοιιι 

ιιιιιιιτοιιιιΙειιιαΙιΙι Ει·ειιιοιιειοι·ειέιΒιιιιιι, ιιιιιιωειιι ει: Βἔγεειι1υ 
81ιιιιιεοΜιαιι; ΒενέεΙιώ εΙιειιιοιι 'ε κενι€ειΜι ιιιω;Ζω ει, απ· 
ν6ιιγοΚΙιειι; Δε: νειΙι3εέι%ειΙ ιιιε·8 "οι ειιιιτε. Αιιιοτικέι!ιειιι 
νέιΙειειιέι8οΙι Θε ΜΙει.οΙε :Μαι ιιοι€ωικ: Μειιιοιιιιοτει:5ιΒιιιιιι 
ιωωιεωιε Μάη. 1638 Ιω Παιιοικιοι·επ.έιε 78 ειι ιιΒγωιιι 
8αιιιιεοΚ, ιιΙΙιοτιιιέιιιγειικ' 1ιιιΙϋιι!ιεόΒε ιιιεΙΙοα ιε, οι οΒγ 
μι›ιιιΙ›ειιι ιιιο8ε;γειιιεΙτ , Μ” ιιιιιιιι Ιιειι6]ϋΙιιι€Ι νέ816ιο π. 

ι ιιι·ειΙΙιοιι0 ΙιειαιΙοιιι: ει ιιϋενόΙειιι6ιιγ. ΙΒιιιέιιι “σκι” ιοΒιι5ιι, 
ει) ιϋινόιιγο!δ ιιιιιιιι6 Μπι ιιιιιιιΙ κει ιι€ιιιι6Ι ιι€γειιιιι2, έιιιιΜιτ 
ΜΙο;Μεοι ΗΠΙ]1ι πι, ιιιτιιιΙ στα ειιιΙιειιιιιΙι!ιιιΚ, 'ε ει' ΜΜΜ 
ΜΜΜ Μ5νωΙιεειιι6ιιγοΚ ἔγιιΒι·ειιι Μι18ιιιιϋ26Ιι. Βαση ω, Φετ 
ιιιὸειειὸιιΘΙ ιοΒι·ειι Μιιγι·μεειι κϋιιειι·ειιωιει. Α26ι·τ κι ει: 

Η Α: ιιικοιιιιειιιγ Μι·Με Μια ιιιι,·;ιιπ. ιιιοιι μοιι€οι, νιι_ῇοιι ει: ο!ιιΜιι 
ΜΜεΙυε-ε ιι: ηΗωιιιωι ιΞειΜεο!0'ΙυτόιεΙσ' να” Μιιενειόεε' εεε 
ι€>Μιι ΜΜι·ιιι ει' ιιιιι6οε' ν6!ειιι€ιιγόι. Α' Ι'έάόι·α!ίσιο, 77-ιιιΜ 
"ωιιιιΜ ει' ΜΜΜ έιΙΙΙ:Μεις ΜΜΜ οι‹ιϋιιιειιἰ; Ιιαιιιιιιι Ι789-Μιιι 
α' ()οιι€ι·εεειιιι , ιδου Ιιε!γεεειι, επι ι·6;ειιο , Ιιο;γ ιιιιιιιιιιι πι ιο! 
ιι6ιι6 ιι' ίεΜειωι·Ιιε, ιιοιιι ΜΜΜ Μ Μωιιιι!ιιι6τιιΙ ιιοιιι ΜΗ: ιι ιέ 
ιΜ$Κ' Ιιιιιιιιιέιι€ιιιιιι·ιι Μ'ειιγειει·ιιιιι. Μπι! Καπί.: συκωτι. νο!. μ μ. 289. 
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νεΙειιι, πο” Ει·ειιειΞεοτειέη; ε ωει·,ςει Μι·ειΙγενεΙ ΜΜΜ» 
ΜιεοεΙΝ ΚόετάτεεεέιΒΙιοι, ιιιἱιιΙ8ειιι ει: Ξ5;γεεϋΙετ ει' ιιιεεει 
ε!εϋΙ‹ενεΙ ιιιοΜιτεΜεΙιο:. _ - ε ` 

ΜἱπιιΙειι ειΙτΙἰ€; ιιιοικ1οτΙειΙειιέιΙ ΙεΙτεττ επέιπι1εκοιιι νοΙτ ει 
Μ2Ιϋι:ΜεεπεΙ: εεεΚ Νά ροπή:ΜΙ: _ἱεΙεΙιιἰ Μ. ' Πε τεειΙε!εΙψε = 

εΙαιι·εΙ: "Με ει·εειΙεειΙιιἰ: ει' Με ιιιεΒ· εοΙΕΚειΙ ιιιεἔΙερϋ!υΙ› 
Ιοεοπ νοΙιιει Ιεπιπ. Πε εοΜεΙ απ» ιιὶο|ιικ1ειιἰ νειΙ6ιιι πιο, 
ιΜΜεεπι ι·ϋπάεεει·ε πε ΚεΙΙεπε τϋτεΙτει!ιιειιι. 

Μεωεεγιεττειιι, Μ” εε ΕμεεϋΙ€-ΜετιιεοΙά εΙπϋΚεπεΚ 
ΪιετεΙιιιε εεειΙε Κοι·ΙεἰτοΙΜ“εΙεεἔὶ ΒϋτΙ›ειιΒγεΙ‹οτοΙτετὶΙ:; ΙιεΙοττ 
ει, Ιι·αιιεπει Μι·:5ιΙγε τϋΚεΙετεε ίεΙεἑἔἰ κϋτ!›ειι ιιιιιηΙιέιΙΙ:οι11κ. 

ΒΙεειιιιιτετΙιετιειιιι "Με , ιιιἱΙιει›ειι ε., ίι·ειιιεπει ΜΜΜ 
Κυι·ιιιάπγ2ό ΙιειωΙιιιει, ιιιεεει τετιιιεε2ετεε Ιιειτἐιι·ειἰ1 , ΜιτωεΙΙγ 
ΜΕεήειΙτεΚ ΙεεγεπεΚ εαπ, “Με έιΙιεΙ ἰε Μιωει 'ε εκει·ίεΙε 
ιιιστΙοπι ΜΜΜ ει: ε;;γεε ει·ιΙεΙιεΙε' Εεεεεε€έιεεεε. - " 

Α' Ι›εϊοΙγὰε' ει οΙ:ε9ιΙιοτειάΜιτειιι "Με επ Μ, ιιιεΙΙγ 
επιτωειΠε πω” ε2εωέιΜ'11 ειπε, Με τἱειτνἰεεΙϋκπεΙε, ΜΚ 
ιιιε_Μ -πἱἱπιΙιηἐι]ειπ ει° νεἔι·εΙιεῇ 10 ΙιεΙεΙοιι110Ινε5ιὶΚ`ωεἔΙ›ὶ2π· - 
τέιειικειτ. Β' πάει ευε8ΙιεΙειΙ πεϊΙιιιιΙι ιιιἱιιτἰειτἱειιιει·τ Ιιει1έιι·οε 
κει 'ε 138,000-ι·ειιιεΒγ η. ΔΗΜ ε8γΙΒετε° 188,000Μπε 
νε:εεεπε!κ ει, Ιιειιι1οιιι, ε" εΙεωεϋΙ Με!! $εΜιι1εΜ. Αι εΙπεΙ‹ 
πω: Μπεε ΙωτΙάΠειε @εε ει” Με τἰειΜεεΙϋΝ Μπενειεεεκε, 
εε ε, Πε:Μεε1ϋΙε ΠθΙΠ ἱἔε·η !ιεΙω13Με κκε· εν 12,000-ι·ο_μ). 

") Απε ειιιππιέιΚ, ιιιεΙΙ›εΙ‹ε€ ει' εάειΚυε ε' ΙπϋΙϋπείε!ε ιὶειίνἰεεΙϋΚ 
~ ΜΚ Μα 200.000,000 Τι·επετε ιιιεπιιεΙ‹ ππΙιι6επι εει!επ46Βεπ. 
α) Απ. ΕἔγεεἰὶΙ£-8Ιε1ιιεοΙ‹Ρ›ειι ευε"ιωω εμ· ΝιιΔέοπαΙ εα!επέας·' ειέηπά 

ε!ιπειιιιε ετΙ:ΜΙε Η ; ιιιε;ΜΙ:ΠιιΙ - εΜ.ιειι ιιενε£ πιἱΜειι ειϋνεΙεεμ 
ΗεπνἱεεΙὅιιεΚ. Α: εΠειΙειιιι ε!ϋει!οΜ ειέπιι σε Ι8Β3-ιΙἰΜ Να£ἰο:ιαἰ 

εαΖεπάαπεό! ΥΒ!'Ι νόνε. -- Α' Γεπ!Ε ωυπάοΜι!ώόΙ ει ΙώνοΗτειπε!η 
Μ" ΜΜΜ ε' ίτειιω.Ξε Μι·6Ιγ Πιεπεεγε:.ει· “Με Μνεωι·6Ι ι·ειι 
ἀεΙΚειἱΙι, ιπίπωεω ει ΕἔγεεϋΙ€-8ΙεΙιιεο!ι' εΙι1ϋΙτε, έιιιιΜπ Ρτεπειέε 
ω·επή;' περεεεεμ εαπ "πεσει εκιιιγἱτει ιιιεςγ Μ, Μπιτ ω. ἩἔγεείὶΙε€ὑ. 

Έ 
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Π'ϋπέπεύε.ε εΠωΙο , υπεΙΙμεΙσ α' ι:‹ἔΩο·εΙια]Οό 
ΙιαϋαΙοπιι° Βέ|'οΙμάσά8 πουεΙΙιεΗΙο. 

ΚΜ Επ51οτεέη;, ωο!η·Βοπι ει: Εἔγοεἱὶ!ο€ τόειοωΙ. - νεωι(οω 
ροΙΜοιι.- Θωθ ΜΙοιιιϊΒ6Ι ΑΙΜ Ιιεήεετε;. -- ΟΜΕ ε;;γποΙιώιη· Ινι]6 - 
Α: ο!ιι6Κ Μἔγ ΚἱνΜ€εἰηςοΚΚεΙ Μάτ, ιιιο!!γο!ιο€ Μεικιά!ιιΕ πίποε ιι! 
Μι!ι:ιει.- ΑΜε.ιι ., Μ: ν6=ἔΒενὶιιπἰ εΙ!υι!πιο. πιο, ει·ότε!ειι. 

ΙΜ ει' ν6€τεΙιει]τ0 ΜαιΙοιιι πω] οΠγ ετϋε Αιπει·ΙΜΜιεπ, 
»ΗΜ Ρι·ειιοιἱεοι·ειἑι8Ι›ειιι: που” οΜιι ΜΜΜ ωιωι›ι› ει' Ιώ 
ι·ϋ1ιυόπηε!απεΚ, Ιιοεγ ω;» ει, 1ϋι·νόπγο!επεκ ΜΗ τιιΙαῇιΙοιιΙιιιἱ. 

ΉιΙειιιιεΙΙγ ιιεπιιει° ν6ἔτεΙιεήι6 ΙιειωΙιιια ΙϋΙαέρ οι Μεμ 
πεΙκΙκεΙἰ νὶειοπγαἱὶιωι ΙειΙ:5ιΙ αΙΜΙιιιατ κεΙιε168686πεκ ,ο οπο 
_ΜπεΙκ Μπϋπτε1686τε. 

Πα :ιι _Ε8γεεϋ!ει' Με επ1ιι1εΙειι Γοηγεεειιοτπόπ; Μι 
Μ" Θταεκεὶ Μπαμ; ιιιέιε ΜιαιΙωειε ιι6ρεκόνε1 6882ΒνθΒγων6: 
νοΙιιέιππι1ε: ειΜιοτ ει, νιἐΒΡτεΙιεῇιὐ ΜιωΙιιιατ ιι6Μ Ι:5.ιιιωι π Μπ 
ν6Ιοιιι6πγΙ›επ 82 81181, "Η Με νέιτειππόΙε, θα οι ΜτειΙ , ει' 
Με νόε!›ενἱιιιιο. 

Αι ΒἔγεεὐὶΙτ-81α1ιιεοΚ ΜΜΜ-ε, ἱ8ει , πο” ίϋνοιότε 
π, Παι!8ει·οεπεΚ; ιΙε ε' ΜιιΙεετε8 εεει!κ 6000 Μιιοιπ5ιυ6Ι Μ; 
π' €επΒει·Ι Ιιαάπεικ 6 ραι·αποεπιο!αι, @ο ει, τεπεει·ᾶ κατ! οεει!‹ 
ι16Μιιιγ Μι)6τ επιιιΙέιΙ; κι Β;γεεϋΙεί ϋἔγεὶι ό ΜΜΜ ει: 
Ει1εεωι πιέρεΙειι6Ι, ι1ε αι ΒέγοείϋΙ1-8ιατιιεοΙεπεικ ειοιιιει6ιΙ:Μκ 
ιιέπωεπεΙτ. ΕΙν8.Ιειεικνει ει' νΙΜι8° ιϋΙ›Ι›ἱ ι·Θειέ16Ι :ιι οσοευι 
ΑΙΜ, πανω πιέ8 ΜΜΜ Βγεια86Ιψεκ, ΙιοΒγεειιι ει) ιοιη.;ω 
τω ιιταΙΙιοαέιει·ει νε3.8γΙιωπεϊπαΒ, - εοιιιιιιἱ εΙΙοπειὲεεὶΚ Μπι 
εεεπεΚ, 'ε όι·ι1ε!‹εἱΚ οεεΙε τἰ1Κὰπ]ϋιιοΚ Θι·ΕπΙϋάθ8Μ ει, ΜΜ 
τοΙιο' οεγκΞΙ› πειπιοαΗνεΙ. 

ΙΒΜ6Ι εΙ6%κ5 ΙὰΗιειιιιἰ, ιιιἱΚΘρ ει' Ιιοτιιιάιιγ' εγει!κοι·Ιει 
ω πισω ει, τΙιεοτΙΜύΙ ΜΙ! ιιιεεΙιεΗιι5. 4 
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Αι ΒΒγεεϋΙ1<8ιει1ιιεοΝ εΙιιϋΒόιιοΚ ο8αΒιιοιιι ΙιΕτΜγΕ Μ 
νέιΜέιΒΜ νεοπικι!ε, «ο πιεΙΙγεΚει ΙιειειινἐιΙιιἱ ειΙΙαιΙιιιει Μπα; 

:ποπ ]080ιζ Ι›ε‹Ιἰἐς, ωεΙ!γεΜιοΙ οιΙΜΒο!ό έΙΙιετ, Έσω ΕΜΜ 
ωΙιειΚ; ει' 16ιζνώπγεκ ιιιεΒεπἔοτΙἰΚ, Ιιο;;γ ει·ϋε ΙοΒγοπ, π' 
Χϋι·ϋύ!ιιι€ηγοΚ υτϋ1!ειιεὲΒΙ›εη ΜιτϋάΙτ. 
- ΒΙΙοηΒοπ ει' ίι·ειποεπι Κἰι·εἐιΙγἱ ΙιειωΙοιιιπεΙα ἰπΗὰΙ›Ι› Η Κό 

ι·ΕϋΙιιιόπγεΙι, ΙΙΙἱΠἱ8θ!ΙΙ ει' τϋπνώπγεΚ ΜΒΜ: ηε€γοΗΙ› εκε]Μ_ 
Ιῖι·αιι‹·ιἱειοι·8ιεὶ8!›ειπ ει' νό8τεΙιειΜύ ΜΙειΙωπ ιΜπιΠ8 82ϋτιιγϋ 
ωωσει"κιωι ΜΜΟ, 'ε 82ϋΠΙΥϋ εε860ίοι·ι·έι8οΚιιακ και Μι· 
το!ώ!πιπ, «απ, ΙεμτϋιΙιεΠόεότε. Νενε!βετώέτ ει, ιὶοΙΒοΙ:, 
πειΒγεέι€ει, πιεΙΙγεΙποτ νὲΒΙιονὶει, ,ε ει' 185ι·ωηε1εΚ' Γοιι1οεεέιμι, 
ιπιεΙ!γε!κοτ ΜΜΜ , ει, ΜΙΝΙ , Μ” οι ΜΜΜ ει: αΙΒοτιιι€ιιηπ 
πιε8ιιιι3ιΙοεὶ1ειιιὰ. Πει ει' τϋτνώπγεΙκ 6: οΗγ "επ86νό 'οι Ιαπ 
!εΜοΙ1Μ 1ειω|‹ νοΙπει Μπιτ αι Β€γεεϋ!ετΙ›ειι: !›€1“οΙγέιεει ο8ει!ε 
Ιιωιιειι· πω; ευΜαιΙ ηα€γο!:Μ νε1ΙπόΚ.Ε 

.μ 

ΜΜΜ :Μπακ σπα Ε9με.ι·άΙ2-88αϋποοΝ Μπιθ 
ΙσόσιεΙο α: όάΩμεΙσ' όσοτέαέσέπέΙ σ.οϋΙσο·έρο Η 

ΗΠ·υόπμΙιοαό ΙιάααΙο" τϋΙ:Β.ι·έρέο·ε. 

ΒιιτύχιέιΙωπ ιιιοΒέιΙΙη!τοιτ εκἰοιιιει ει, Ιιο€χ Μκοιιιισμ 
πγ‹›ε Μι·ε5ιΙγ πωπ κοι·ιιιέιπγο:Μ2, Μ. ει' τϋτνόηΙιο26 ΜΜΕ” 
νόΙευιθυγε π 6νώνοΙ Μ* πω» ΒΒΥΘΖΪΚ. - 

Αι Βἔγοε4ΙΙτ-8ιετιιεοΚΙ›αυ ιϋΙ›Ι› οΗγ εΙιι6Κϋκ Ι:5ιπιιιιΒ, Μ 
ει, τϋτνόη|ισ26 τεεψειι ει° ππΒγο!›Ι› ι·6εί Πιθ.ιποΙΗΜΜ ω. 
νεοπτετιε, . ει, ΜΙΝΙ, πο” Μέττ ΒόιητοΙειι Μ" "Με σε' 
ΙμειωΙοπιτ01 Ιωιιοιιααιιϋ, να" Μ” εΜ›ϋΙ α' τέιτεειεέι€ω νει 
Ιειιιιὶ πιο” τω” ΜιτειιιΙοιτ-νοΙΜ. 

ΗειΙΙοιωιιι ε” ΙεϋΗΠιιι6ηγ1 ει; ωιιετἰΙαιἱ νέ8τε!ιω10 Μω 
Μπι, ΜεεειΙεπεόΒέπεκ ,ε €1°θ]όΒΘΚΒΘ1ΪΖὸΠἩω8ὅΓᾶΜό2ΐθΐΠΐ 

` 
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Μ. ΒΙ68 Μακ ο” ΜΜΜ €οιιι1οΙΙιοιΙπππΚ, πο” ε·Μεπ @επ ο! 
ΙεπΜπϋΙε; πεπειειΙεπειέ86ποπ ιππιὶπἱιϋπγεέιεἐπτ ι·οεγϋπ Φωτο. 

Ε” ειιι·όρειἰ Μι·άΙγπειΚ επϋΙκε68 π' ιδι·νιέπγποιύ “επί 
πΜιο!έιπά1 ιπεἔπγε·ι·πἰ, Ιιση;γ ει: ει!!πο8πιό.πγί0Ι εΙόΜ ε2ειΙ›οΙτ 
ιιιιιπΜππΙ‹ ιποΒίεΙεΙΙιεεεεπ, ιπἰπιπο==;γ ε, ιπππΙαι νόεΙιε1ειΙοπ. 
ΕΞΩ, οπι·0ππἰ ειΙΚοΙιπάπγο8 ΜΜΜ Μπι πεπρεπι ι·όει·εππῇιὐ_ῆπ 
ει' τϋι·νέπγπεΙ:: ει' ι·68ι·ε·Ιιπ]ωϊέ Βοπι1Μ π” ειππγΞι·π Μπει 
€γειο11, Μ” ει, τϋτνΘπγ, ει·οΜΕ πιεἔ ἱε ε·οιππιἱεΙιΙιετιιε'ε, πα 
ειι εΙΙεπέι·ε νοΙππ. ΝεΜ ειἱἰΚεΘἔο πιει ει, κειιιιτε5ιπτει, πο” 
ιϋι·τε5πγ Ιιοπαπεεώπ; ει° Μπιι·έιΕπιιπ επϋ8πεάέςϋπ νειπ 6 τω, 
πο” ειι τ6Βι·εΙιειῇταεεΘΙ‹; εαπ: οΗγ ΜΗ Μω!ιπαπ, ιιωΙΙγεκ 
ο;γπιέιε ΜΙΜΙΙ Μιπ ΜοιΙιετπεΚ; ιπἱ!ιεΙγτ ΚϋιττϋΙ: ιιιοπΙιπ 
εππ!έιε ιϋι·τ6!πἱ!τ , ει' Ιεοι·ιὶιἐιπγ' πει·οποίειοπ πἱΙΙππει1!›ππ 
ιιιο€ΜαιιΙπειΚ. · 

Αιπει·ἱΙ‹ἐιΜπ τα ΜΜΕ ει' 1ϋι·νέπγεπ'αΙπο1Μέιτ ΠΠ·Ξ8 Μπι 
Β:5ι1οΙΙιειψι, 'ει ιιιεΒέιτ ποπ, ι·έμεΙιεηιέι86.πειΕκ πϋωΙεεπόμ 
πω εειπιπΕΜ-51ΐ Μ Μπι νοιιΜιιιιέι. Βιιι80 ,ε εΒγεπεε Ι102Ζδ; 
ῇἑιτπΙΙει ΜΞτεὸἔΜνὐ1Ι !ιωπποε, Μ @επ Μπι επϋ!κ868εε ει, 
Κοτιπέιπγ, ιιιοιιεΙεΙθι·ε. ΜϊπεΙεπΜ·π , τειΙειπιἰ ΙΘπγοΒοετ παοκ 
Μ", εΒγεποεειι, να” ιπεΙΙόΙα·εε:π Μέι νειπ νοινο ει” ΗΜ· 
νύπγποιέιεπσΚ; ΙιοΙ :ΜΒΜ θ8ό5ΖθΠ ΙΜ;Βε1Ιεπ,. πιτ παπι! επιπ 
"πι Μπι ωπω. Πε 1ἔγ 1εΙιεΙυ1Ιεπεό8ε, Μπι πειΙἱΒ· ετεῇο π, 
πιεΙ1γ ιιιεἔεπΒεΠἰ, !ιο;γ ει° τϋι·νώπγΙιοισ5 ΙιειωΙοιπιιιειΙ εΠεπ 
Ι«·π€εΙ›επ 6Ιπε·επεπ. 

Βιιι·πρό.Μπ π2ϋΚ86€, πο" ει' Μι·έιΙγ Θε πϋτνύπγππισ 
Ιιεππι·έικ Μπα ε8γικώι·16ε Ιε8γοπ, ιπει·ι!αϋιαϋπ 1ιοπιοΙγ Μπι 
16ιιπειιΙΙιπιπει. ΑπιοτἰΚέι!›ωι ειι ο;γοτέι·τεΞε Μπι ΚϋιοΙεεεύε;. 
ππιπΙιο;;γ π' Μπι Ιε!ιο1ειΙεπ. ` 
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Γ Δ:: εΙπϋΙουιΝασ·απωτ·όΙ. 

Α' νι3ΙαειΠιε1 τοπιάειοτ' ι·εει€Ιγ6ε νοΝο λειοπ πιέ·ι·ΜΚωπι Μ, 
ωεΙ!γΒοάι ε' ν6€;τεΙυψό ΜΜΙοιπ' ΚἰτἔιΙΙεἐἔΜ €οι·3οάπε!ο - Αι 8ΙΠθΙ'Ϊ. 
ΜΜΕ ίεΙνοΙιεΗΒ ε' τετι‹ὶειει·Ι, ιιιἰιιΠιοἔγ οι·6ε νόμε!ωιμ6 Μωιθω ιι:ΗΜΙΙ 
ο!!οΠοίπο!τ. - ΜΜΕ ΚΜνειυεΚ ει' ΒϋτέϋπνέπγοΚ ει” νΜειει€ἐεἱ τοπ6ειοι·' 
ωομΙΙωΡἱΙέιεΔιιιιΒ. - Α: εΙιιϋ!αν6.Μειώε ιιιΕ6τΕ 118!!! Με: νέιΠοιάεί π' 
Ιιοι·ιπάκιγ' οΙνοἰιι._ Μἰιιοιιώ ΒείοΙγεΞεειιΙ "κι αι ε!ιι6Κνε3Ιαει€έιε ει' πιό 
εο‹Ι :ΜΗ €ἱειΕνἰεοΙϋΙ‹? εοτεέτει. 

Α' νέιΙσ.ειτέιε1 ι·επι1ε2ετ ε" ΜΙΒ] ΜΡ' ν·68τεΙιεη80 Μ 
ωΙωάπειΚ Ιπὲι›νἰεε-:Ιϋῇόι·ε ειΙΙωιΙιιιαινει, νεειει1εΙπιοΙεΙτεΙ @Η 
ηπα, ιιιεΙΙγα-:Ιτετ ει' ωιρει82ΙειΙέιε ὲε'τϋι·£ὲιιε1ἱτ6Κ εΙ6%6| 
ΒἱιιιιιΕοΒει€ΙπΙ:. Απέι·ώ Β 6η ειεΙ‹τϋ1 σε” Αιπει·ᾶΙ:ἐιτ ὶΙΙετϋΙε; 
ειΙωτοΙ‹ ε2.6Ιαιιϊ. ' 

Α° νοεεεάεΙιιιεΚ, ιιιοΙΙγοΙαϋΙ ει' νἐιΙειε2τεἰεἱ τεππΙειετιι6Ι 
ΙόΙΙιεΙΙιἰ, ιιια_ῇι1 ΒἰεεΙ›Ι›οΙ€, ΙΙ18_ω ιιειΒγοΙ›Ι›αΙ: , ει, τ·6€ι·εΙι:η$0 
ΙμιωΙοπιπειΚ ει' επιτιιεωιιι εΙΙο;;ΙειΙτ έιΙΙ:18:5.1ιοι Θε ίου1οεεέιΒέι 
Μι, ει, ΨἱΪΙἔΙ8ΖἱάΒ, 1πιύεϋέιΙιοι Έ ειπα' ΒϋτέΙΙιιι€υγεκ1ιει Ικό 
ροετ, ιιιεΙΙγε1: και: να» ει' νέιΙπωι16 Πέμ. 

ΜΕ: ει' ετατιιέ ίε]ότε αΙΙωΙωει:.οα νέιΙειει28.8ϊ ι·επ‹Ιειετ 
πεΙ‹ πειιι οκ πεθΙΜΠ νετιιεΙ: εΙΙειιο, π, Ιιοι<;γ εἔγεεεΙε' πα” 
τεινἐιἔγὲιεεϊπεικ ἰ8ειι 1188] οεε1ΜΙ ειοΙΒε1Ι ,ε ειπα: ει, Μπι 
Ιοιιι° Μι]Ιιέιε2έιεέιι·ει ύ" ωιιιγἱτα ΙεΙτϋΖεΙἰ, Ιιο€γ 8γαΙ«καιι, 
Μ :Β €.ϋι·νόυγεε εειΙιδιϋΙώϋΙ Με.: ΙιὶΙοἔγτειΙ‹, ετοεπιΜιοι ἱε 
πγιϊΙΜΒ, ΜΜΜ ει° ῇοε τόο2ϋ!ατϋΙ ΙιἰὰιιγιἱΙς. 

Α: Μποιηοε, Μ” :ΔΗΜ ίϋΜεΙε Ι:€νεΞιΙιεσέιεμΙ ει' κώμα: 
Ιια_Μο ΙιαωΙοιπιιαΙα, ει, οεὰΙ› ειωιέσ.Ι ιπιεγοΙ›Ιο; 'ε Μ” ΜΜΜ 
1ιιΙι€ιΜΙ› Μ ναιι ε” Χϋνε$οΙϋΒί πει€γι·εινεϊ8γάεει ὶιἔει1να, “ΜΙ 
ιϋΜ› €γ6.ιιιοΙΜά.ικ ω Μ αι α' :Μεσα ι·επ‹Μ ιιει;γι·εινέιΒγύΙι' 
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ιιει·ε86ιι€Ι, ΜΚ κι που εεειι·ο, !ια ιιιιθωιιισι ι;γϋιοιιιΙ, τι: 
ιιιὸιιγΙΙΙ‹ , Μ” "Με ει' ΙιιιωιΙοιιιΜιι οειιοιιιι ιοΒ·ιιιιιι. 

Α, νέιΙιιειώ.ει ι·ειιτΙειει·' νε8ιθΙγέι ΜΜΕ εἔγειιεε Μέι" 
Μπι ιι6ιιεΙι πο" ΙιεΕο!γε18ΒιιΙ, ιιιεΙ!γει ει:ν6ιει·ειιει]ι6 ιιιιιιιΙοιιι ει' 
ετιιιιιέ ιι€γειι·ε 8γπικοι·οΙιιι ειο!ιο1τ. 

Ι.ειι;;γεΙυι·ειι18” Γοιι·ιιιισ.Ιιιιιιιι ιιειιι οειιιιέιιι ει' νΜειειι:5ιιιι 
ιειιτΙειει·ιιοΚ ΜΙ! ιιιΜΜοιιιιιιι άιιιΠέι!ιιιιι,Ιιειιιειιι Μπακ, Μ" 
ει, νέιΙειειιιΜ Ιιειι€νιεεΙϋ ίε3ε νοΙτ οΒγ Δημ' ιιιοιιιιι·ο!ιιάιι:ικ. 

ΜιεΙϋΙτ Ιιέιτ α, νέιΙ:ιειτέιει ι·ειιιΙειοι·, @ΜΒΜ έιτειΜ.ιιοεειιι 
νιιηέιΙιι6Κ, ιιιιιιιΠε ωικω8 εεγ εΙ-ϋΙοι;εει Ιιθτι16ει ιιιε8ιει 
ΜΜΜ , πιτ ε. ι. νει_ϋοιι ει, ιι€ιιιιεΙι, ιιιεΙΙγΙιει πιτ Ιιενιιιιιι 
ει!ωιήιιΙα, Βοο8ι·ειρΙιιιιι ΙιεΙγιετε, ισινειιω, εισΚέιεειι, ει· 
ιιϋΙξιοι 78 ν6ΙειιιΘιιγοἰ ιιιεΒειιἔετΙἰΒ-ε, Μ” Κε!ιεΙό!ιοιι οι” 
ετϋιΙειι άι ιιιέςιέύεΙιειι ΗΜ νέ8ι·εΙιει_ιι6 ΙιΜεΙοιιι ει!Κοιιιισε6Κ; 
ιιιει·ι απ ιιΙοιιιιιι, Μ" ει' ετιιτιιέ ΙιΘΙινΙεεΙϋῇε κουμπι Μαι 
ΙοιιιιιιιιΙ ΓεΙΙεἔγνειΚειτετνε Ιε8γειι, Θε ιιι65ε ιι νεΞιΙπειι€ικ 
Μέι εεειέΚ, νόΙειιιέιιγειιι ι:ιει·ιιιι, κει ε8γιιιέιεε:ιΙ εΙΙειιΙιειϋ 
ιιΙαιι·ειι. Ιΐιι τ68ιειιιτέιΙ εεειΙτ θ8)' ιιι6τΙοτιειιιει·εΚ, ιιιιιιι-ΞΙ ΪΟΒΥᾶ 
:ιι 6ι·ϋιιϋε !ειι·έιΙγει80ι, νέιΙειειιέιε Μέι 086 ΙιειιιιΙοιιι, εοι·εέιι·ει 
_ιιιιτειιΙιειτιιι, ιι. πι. ειιιΚειιΙιι·ε ΜΗ εΙϋΙι!ι εισι·Πιιι ιιιιιιιΕ88ει€ει” 
ΜΜΜ, ίοΒγειειτιιι ΙΘιιο86ιιΜέιιτ ΜνειΙπωμιί 'οι ιιοιιειειοκ 
ωωι Ιεεεειιικόιιτ ει, ιιιέρετ , Μ” εε€1τειέ8ε ιι6ΙΙιίιΙ οΙΙειιοε 
8θΙΙ. Με έρειι ει πι, ιιιἰνεΙ οι ειιι·(ιιιιιι ιεριι!ιΙιωιιιιεοΚ ιιοιιι 

ι;.ςειι ιοΒιιιΙαιοεΙιοιιιιαΙ:.“ ΜιιιιΙι.οΒγ εο!αιιι ΚϋιιιΙΜι ιι° ιεειι 
ιιο!ιεεΞιΒοι ει” ιιιέι·τ @ΦΗΜΗ , ιιιοι·Ε ιιι€οι·ιιικέιΒιιιιεικ Πιέ 
κα” νιιιιιιει!ι, α, νώΒιεΙιει]10 ΜιιιΙοιιι' τοι·ιεειΚειΙύεο ιιειιι 
!ιοειοιιιμ Μια, σε” ιιιιιωμε-ι ΜιιιιαιΒιικ ιιιι-ι€, ιιειιι νιένειι 

- ε 
Φειι·ε, ιιιι ειοτοε ΚιιρειοΙΜΜιι ει!! ει ΜΜΜ οΒγιιιιιεεειΙ. 

Μόις ιιοιιι ωΙΙιΙΙ:οιοτι οΗγειιι οιιιΙιει, Μιι‹:Ι‹ εοιό!ιο _ιιι 
ω" "πιω, υεσοϋ·Ιο16ι Θε οικω: ΒοστιΜιιειωι αιότι,' Μ” 
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82 Β8γοοϋΙ$-8€ειΒιιεο!ί ω"σκεω Μιεεεοπ; ιιιἱνεΙ ΜεΙι·ιϋΚ 
κοκ εαπ ΙιΙεΙἔΙειιοε , Βοι·ΙέιτοΙτ ω: Πϊ;86 Μιαι!ικιει πω. Α' 
επετειιοει€πεΚ ἰειοιιγι'ι ῇιιταΙιιιειτ ΜΗ ]έπσέΒι·ει ετεεπιιἱε, Μ” 

ει, ρά!γωι, ωει€οκιιτ εΙεισ5ιιπ Μικε'ΗεοεσΚ ῇεΙειήειιεΙ‹ κκε. 
ΕΜφοΙι-έ ικό;; ε8γ ΒϋεΙεΗ εεω Μι·τ ιιιαμ ι·όε2ότε €ϋιε8 το 
ΙωπειειινοΚοτ Έ νοειει1εΙιιιεε πέρειουνει16ΙγοΚετ $ςει·]εει 
τω. ΕπιιεΙε Με εΒγειοτϋ: τ. Ι.Ιιει εΙ]ιικ ἰε σε οΙΙγειιι ει” 
Ιτοι·πιέιηγι·α, εοπι ειοΙε ΙιειωΙπιπιτ , εειιι ω 8ειιτΜμέι€οτ, 
εευι εοΙτ ᾶἰοεϋεὲἔεί ΜτἐιΙἰπειΚ πειιι οειτοέςειτΜιτ, ,ε Ι›6ῖι›Ιγἐιω 
α) εΙε€ιιεΙ›ειη εοΜαιΙ ἔγειιἔιἐ!›Ι›, ιιιἱιι1εειιι ΜΗ· ει, ΜΜΜ σε 
ό ίοΙειπεΙτετέ8Θιεπ νει8γ ειστοποεό]ϋΙαπ να” ΒιιΙπέιειιΜπ 
ΜιτΙιεκπέιΚ. 

Αι ϋιϋΚϋε ιιιοπει·οΜ:Με ε” ΙΙΒΒ'Υ ηγετεε6.%οΙ Ιπι·πα!τ; 
Μ !›ἱιιπιγοε εεεΙ:Μΐ ΙζϋΙϋχι 6ι·ι1εΚε ιιιἱηιἰἱἔ 820Ι'08 ΜροεοΙππ 
Μη Ισένιέπ ει' ΜΜΜ όι·ιΙεΙώνοΙ, ΜΒΑ ε8γ ρἱΙΙειπιειϋἔ ἱε πιοΒ 
πω» :ϋτ2ὸιιἱΙ‹, Ιιο8γ οι ιι€6!›Ι›ἱ ιιιει;;έιτει Ιιει€γπΕνε Ιοπιιο. Απ! 
πω” ΜΜΜ , νε_ῇοιι ε' ωοπατοΜέιΚΜη ει: ἱὶἔγε!τ @Μαη 
ψαιμιιωιτυακ-ε, "Με ΠΙδ811“.2 τΙο Μ ΙεἔειΙω›Ι› @Μη "οι 
ΜΜΜ, Η ποΚΜΙ, ω” _ἱ6Ι, πω· ι·οεειιΞΙ, 4εΙιετΒέἔε εισ 
ι·ϋπτ ϊοἔΙειΙει1οεΚοιΙἰκ. 

Α° νέιΙαε216 εωι1ιιεοΚΙ›απ εΙΙωι!›εη , ΜΜΜ ει' νάΙΜπαϊε 

κϋιοΙΒο8, εϋ€ εοΜαιΙ Μπακ οΙ6ι·Κειτε εΙϋττ, α' Ικοι·ιιιέιιιγ' 
τιιϋ8ιετεἱ, @η ε2ύΙνεδ.π, Μάϊ σε” ιιιαἔοΙιωΙ ιιιιιιιΜιΙΚοτΙ 
ΜΚ. Ι.εΙιεΕ, πιο ΙπότΙειιι, ε'1ϋτνόιιγοΚεταΒΒέρ ε2ετΙ:ει 
ωωε , Μ” ει' νέιΙ:ιειτέιε ο8γ μἱΙΙαηειτ ειΙειττ Ιιὶτ1εΙοπ αέριο 
τιιοΜόπ, ει, νθ.8τοΙι:η101ιει€πΙοιη' ε2ΘΙω εοΙια, ι38γ ειύΙνάπ. 
ϋ1·εειειι ΕΝ: ιιιατειά]ου. Με Μι· ΜΗ £εἔγἱἱηΙ: Μ, ει: ἱὶτεεωἐε 
πιο8 Με: :ιι εΙιιι6ΚΙιεπ, ει' τδι·νέπγΙιο26° ιιιἱΜεπ τϋι·ε!ινὸεεὶ 
ΜΗ: ι1ειι:ιάι·π Με. 

Α” νά!ωπέιεί κϋιεη;ειεεεκοτ, α” ν68ι·ο!ια]ισ ΜωΙοιιτ 
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πει-ε Μακ ει° ΜειιιΙ0 Ιιειτοιι·0Ι €οπάσΙΙιοΜι; ;σωπιισιε Μπα 

Μιπ Πάω, εειιιιιιιΙιοι Μιπ ΙοΒΙιειι°, Θε οεειΙε ιιππγει€ίιΙ ΙοΙγ 
Μπα πι, ιππ ιιιΙέιπ πιέιε π” Ιιε·νόΒοιπι. ,,0Πγ ΜΜΜ νιι€γοΚ 
νιεειεινοπι1Μεοιιι' ριΙΙειπειιΜιοι" (επ Με Μπει·επιι ΜΜΜ: 
1809-ιιιΜ ῇειπιιειι° 21-ΜΜπ,_ Μ: πε-ιωι π' ιώιΙειειιέιε οΙϋιι) 
,,Ιιοεγ ειι ιιΒγε1ιποπ ιπέιι· σειιΙι νόΙειπόπγειιι” Ι:ϋεΙεπιθεο Μια! 
Υ0820Κ ιιι68 Μαι. ΙμπεέιΒοεπεΙ: Ιέιιοιπ, Μ5νετϋπιποΙ: Ιιει€γιιι 
ει: ιπι1ΙΙνέιπγωιεΙτ οΙΙγ τεπιιεεειΜΙγοπ Μπι, ιιιεΙΙγεΙιι·ε 
ιι6ινο ει' νΘἔκεΙιεῇτεΞιε° πϋιεΙεεε68ο'ε ΜεΙειτοι·ΙιόπεΙκ νἱεεΙόεε 
Μ ίο8_ιει ιΙΙετιιι.“ ; _ Μ 

Α'1ιεπιιετ, ιιιπἔει τόεεε':ι·6Ι, εποπιι-:ιι σειιΙι οι” ροπιι·:ι 
Ιοτάιιιει, ιιιἱπιὶεπ ΜΙεει πεπιε πι, πο” ει, ΙιϋιεΙ8ϋ ΜΜΜ 
ΜΚ ΒόεεϋΙειειτε ίεΙϋ8γεΙ_ιεπ. ` 

ΜΜΜ κοιιιιαπωιΙι ει' ΜΗ, ιιιεΙΙγει ει” ν68ι·εΙιειιτύ πα 
1ειΙωπ ειι ϋεγο1ε'58ειι€αιέιεέι!ιαπ «ΜοεΙει1, τετπιέειειι πωπ 
ΙιειεεεΞι€ει πιιιι6.1 πιι€γο!ι!ι ε επϋΙιεόεεεεπΙι, γε ει' ι1οιΒ·οΙδ Μ;; 
ειΙΙιιροτ_ῆα ειππέιΙ νοε2ειΜπιεεΙι. Μ" οι” ΜιιπόΙ, ιποΙΙγ α” 
ν68ι·εΙιαι10 ΙιειιειΙοιιι° Ιιοι·ιπέιιιγειτ ,ε πιέ8 ιπκω›ι› πιπιιΙΙιοτΙε5ιεέιι 
πιο8ειο!ιαι, ει' νόιΙπειιέιε πιιιΙΙιεπΙ:ιππΙ Μ” 28.Ψ8Γί ίο8πει 
οΙιοιπι. τ 

Αι ιΕ8γεειιΙι-8ταιιιεοΒιιαπ ει' νόμεπιιιτύ ΙιειωιΙοιπ' πωπ 
Ιι€ιεεει.8ει ιπιπι1επ νεειι-ΞΙγ ΜΜΜ πιο8ειΙαιιΙΙιετ, πιιιιιΙιοΒγ σ 
ιπιιπΙιειεεε18 Μ; ετϋ1Ιεπ Θε Ιιοι·ΙειτοΙτ. _ 

ΜΜϋπ ει° Ιιοι·πιέιπγ' Με πω· νέιΙειει1:ιιιΙε, επ πω” 
πιιιιιΙι€ 6ιΙΙ:ιπι16εει.8)_ Ιιιέιπγει παπι σ., εωιιιιε, ΜΙ Θε Μ! ρο 
ιιωιμειωπ. Η επ ι-ιΒγ11: αι ιιιπεριι€ ι·επι1ειο:ΜΙι. 11ο ε, 
Ιιιπει τϋΙ›Μ να” ΙιενέεΙιε θΙ'02Ι18ίϋ, ει, νειΙειειτοπ ιιειτνιεο 
16ΜΙι επ8οποιτ ΙιπιειΙοιιι° ιιιόττόΙιέπει Βόρεει. ΒόιππΙιαπ ει' 
Ιιοι·ιπππγωε ι-:Ινοι Μπι νει!το:ΜΚ, ΜΜΜ ει, εοπεπΙοΙ: ένοπ 
πω νά!πει€ει€ιειΙι; ιπινοΙ πι η;ειι€ει80 ΙιΜει!ιπειτ ει' Ιειπέι.οε 
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Μι·ω, ει' πιιι€ιοε ρειΙἰἔ 6ι·δΙ:ϋε τεετϋΙεινοΙι. Πει οι ειιι·ιηιειΙ 
ιιιιιηειταΙιιέιΙδ ιιει8γοΙ›Ιι τΘΒιΘΙ›ειι π' Ι:ϊι·ειΙγτ ιι” νέιΙεισιωπέι!ι: 
ει, !‹ἰι·έιΙγεειἔ' αΙειΙιμ ιιιιιιιιεκι Μ νέιΙειειτέιεΙκοι· ιιιιι€νιιΙποιη61κ_ 

Αιιιει·ΕΚέιΜιτι αι ΜΜΜ εΙιέ€ πιο" ΙιείοΙγειεεειΙ "οι ει' 
Ματσε, ϋἔγεἱτε. Με ειιοΒιιι ιιειιι νέιειι; ει' τιιΙιιγοπιύ Μπει 
Μπι :ιι ει;εΞει πεπιιοιἰ ΒέρνιεεΙειπόΙ πιο. Εει 18γ @Με ει' 

γ ΜΡ' ιδιιιο€ιέτ , πειιι Ι›ειΙΕΒ· αι εΙιιϋΙ-:ϋτ ιιιει86ιτ ΙιεΙΙειιο νέιΙ 
ιοιωωι, Μ” ει' ιιοΙΜοειι εΙνεΙτ νέιΙιοιΙιειεεειωιΒ. Διότι 
ΑπιετἱΙιεἐιΙιωι ει, ν6€τεΙιει]τι3 Ιπιτει1οιιι' Ιώ;ινϊεεΙ6ϋύτε Μπι! 
ιιιιιιοιι νέιΙιειιι€ιει ι·ειιιΙειοτ ιιοιιι π: ι€ειι 6ι·ειΙιετϋΙεἔ έιτε ει' 
Ιιοι·πιέιιιγ' ιιΙιιιειταιοεεεἐιἔειιιειΙτ- 4 

ΕμόΙιιι·έιιιι :ιι έιΙΙιιπι16εέηξΙιιέιυγει εΙ:ιηηγίι·ει ει' νέιΙειειτ6 
τεπι1ειει·Ιιει τιι€ειιΙόττ τοεει, Μ” οι Μπιτ ει εΙιιϋκ' ιιιιιιι 
Μιεεέιδι 1:ϋτό!ιοπ ἰε, ειιιιεΙτ ιιιἱιιιιω Ιιοι·ΙάιρΙτειι€ει ιιιοΙΙοτι, 
εΙογειιειι έ:τοιτειι. 

Αι οιιιοτικιιΜι, ΙιεΙγεεειι, π” ΒοιιιιοΙΙιοιΙτεΙι, Μ” 
ει' νόμε!ιει_ιτύ ΙιειιαΙοιιι° 1°ε_ιε5ιιεκ, Μι Μνειαιειιτ πωισιιω ,ε 
ει' ΙεΙοΙι-ιτ' ει;εΞει τετιιιιτ νικώ ει!πειι·ιει, ιιιειιιιγιτε ασκ ΙεΙιει6, 
ειιιΙιιιιΙεει€άΙιειιι ΜΙ! ΜΜΜ, Μ” ιι€ωνιιιι ιιιιι8·α νέ.Ιειειτ 
κακα, °ε τειιιόεο Βιετιιιτ Μ ιι ιεΙιεεεε; ει, ιϋι·νεἐιιγΙιοι6 
Με ειι εΙυϋΜε ιιιΙιειΙιΙι αεκ ΙεΙϋἔγεΙ, Ιιοἔγεετιι (Η Με» 
€ειωε1. Ιπιιότ :ιι 1‹ϋνει!‹ειἱΙι, Μ” ιιιἱπι1ειι ω νιιΙειειτέιε 
ω, νιιΙειπιοιιιηή ιιϋνιπειέΒι ΠειτνΜεΙϋΚ, ειιι·ειι ιιιἱιιιοι_.;γ 
ζιι€86Ιιεπ πω. » - 

. Αι1ειιιιε Ωιιιηο€,ΙιειιιιΙοιπΜι Ιόριο!ιοι·, πιο” “Μπιτ ΜΜ 
ι:εέιτοιιιι ειιοΜιειΙι, Μια εΙ6ι1ε ιιενειειτ "ω κι ; 'ο Μπιτ! “οι 

οΙιιιοιιΙΙι!ιατύ ιϊειτνιει-:16Ικ ΜΜΜ, κιω ει' ειϋνι-:ιεὁἔἰ ιΒιι 
€ειιεΞε ΙιειειιιέιΙ, :και ιιιιιοιιι, Μι ναι-ο οειιΙτ οι” π, Κ" 
.ΙειοΙτεοιι μπειτε! ΙιοΙγόιι ιιιοΒΜιεγοιι "Με ε' νάΙεπιτΜι 
Μινειϋ οΙε6 ωιτειιιΝΗιοιι. ι 

Ι. Κα. Μ 

. 
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Βιιι·ι'ηιει' ειΙΚοιιιι$ιιιγοε ιιιοιιειιοΜΜΙιειι ριιιιεει!ποάιιιιΚ, 
Μ” οι ιέειι€ειτέιέιειιιει·ετΙειιεΜι ιιΒγνινϋιιιεΙι εστω εμπ 
ι·ειιι ει, ιιιιιιιετει·εΚ, εοτεε€ιι6Ι Γιι€8. Ε, τεε2Ιιειι ιιιε8.εοΜωΙ 
ι·οειαΙιΜι1 νωι ει, ιἰοΙο8 Μ” επιιιιευΒΜιι, ΙιοΙ ει, Ι‹οι·ιιιἑιιιγ° 
Με νέυ.ΙειειωιΙΙ:. ΒιιιιεΙε Με εΒγε2ει·ιι: ειΙΙιοιιιιέιιιγοε πιο 
ιιειτοΙΜΜιαιι, ει' ιιιιιιιειει·εΙε ,εγοτεειιι Η3νετΙ:ειιιεΙ: ε8γιιιέιετιι, 
σε ει, νεειεΙιειιι6 ΙιειωΙοιιι' το κερνιεεΙ6ῇε εοΙιει ιιειιι νειιο2ικ, 
ιιιι ιε :ιι @Με ειεΙΙειιιετ Μεοιιγοε Ιιετέιι·οΙι :Με ειοιι1τμι. 
.ΜΜΕ ιε Μ :ιι ιΒιιιΒιιτέιει ι·ειιιΙε2ει·εΙε ιιιΜΜι εεειΙι ι·εε:Ιε 

τειΜ›ειι, ιιιιιιιεειιι εΙνεΠι1ιειι νεἐιΙιοειιεΙ‹; επεΚετ εΒ·γιιιάεεειΙ 
Ιιἱι·ιεΙειι ίεΙοεετε!ιιι ιιειιι ΙεΙιεΕιιε, ει, ιιεΙΙ:ϋΙ, ΙιοΒγ ιιειιιι 
ΙεΙΙοιαιιΙειε οΙιοπωεεεκ. Αιιιει·ικέιΙιειι ει” ίεΙΙοι·«1ιιΜε υπη 
ι!ειι Μ" εεπειιι1ϋΙιειι 1ϋι·ιειιιΚ ει, ιδι·νειιγ, ιιενεΙιειι. 

Μι ΙΙΙειι εΒγεεεΙι' εεετειισεειΙειιεύμιι, ιιιεΗγεΙ: ιΠγ 
τϋι·νειιγ1ιοεάεΙιύΙ ιει·ιιιεειειιεΙ ΒϋνειΒειιιἰ ειοΙιτει1ι, ε' Μει 
Ιιειι ιιιε8 ΜΗ "Μπι , Μ" ει: 6ΙΙειιι16εέι8” Μάη" ει' Φεβ 
νιεεΙϋ18 εοι·εέιι·ει ιιεινε, Αιιιει·ιΙιέιΙιειιι ιιειιι "Μι που τω» 

6ια!‹ειτ, ιιιεΙΙγεΚει ΙιεΙϋΙε ιιιέιειια νιιιιιι ΙεΙιειιιε. Αι ΒἔγεεϋΙΕ· 
8αιιιιεοΜιειιι οΠγ Ι:ϋιιιιγιι επ ειιι!ιετιιεκ ιιια8·έιτ Γιι88ειΙειι 
έιΙΙέιεΙιει τειιιιιε, Μ” Με ει” Η82Μεε1616Ι Ιιινειω!ει εΙνετειιΚ; 
α: ΜΜΜ ιιεΙιει επ εΙει' ΒειιγεΙιιιε1ϋΙ @με ιιιεείοειιιιιΙιειτι!τ, 
ι1ε ιιειιι εοΙιει ει: επι Εειιιιωι·τύ εει:ΙώιϋΜ6Ι. Π 

Μοιιιιέιιιι ε' Μπι, ε!ε_ιειι,Ιιο8γ ει' νεετεΙιειΠ0 Ιιειτ:ιΙοιιί 
ΚειινιεεΙ6]ει·ε αΙΙιεΙιιιιιιοττ νειΙιιειωιειιισσϋέιιιαΙι νεε2εαΙεΙιιιει 
$63ι!ιε ΒενεεΙιε πηγα, ειιοιι Ιιϋι·ιιΙιιιειιγε!‹Ιιει Κερεετ,ιιιεΙγ 
@Με Μπα ναιι ειἶ νεΞιΙειειτύ ιιερ. Ηισ5ιΙιειιι ι€γεΙιε:ϋιιΙι Ιιοι·Ιει 
ιοΙιιι ε' νεΒιεΙια_ιι6 ΙιειιιιΙοιιι, ε2ετερετ, και ε” 1έιι·8γ, 
ιιιεΙ!γτε ει: 1188Υ ΙιεΕοΙγέιετ €γαΙιοι·ο!, Ιιέιτιιιι ΙιεΙγει ιιιιιιιιι1ειΙι 
Ιε;γειι Με Η ειιέιιιιέιι·ει ε) ιϋινειιγεΙ‹; εε ε: α' Μ! ιιοΙιιϊω; 

β 
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αειιιιιιἰ αΙΙ:ιιιΙοιαε ΠθΙΙΙ ανΙΙΙαΙΙιαΙΙΙ‹ 'ε ΙυΙνΙαΙΙαΙΙιαΙΙΙ‹ Μαιου 

παΙ ιιταεΒαρ, ιαΙιπ εΒνεα εαιΙΙετ ακα!. 
ΜΙαε-ΙΙ ἱπἔαταΙ›Ι› ,ε νεειόΙνεεΙ›ΙιεΙναετΙοεα ναα ναΙαιιιεΙΙν 

ΜΡ, 'ε ιιιΙααΙ ΜΜΜ έτοιΙιετ6 α, Ι:ϋνεΙΙζειεΙεεεόέ °ε α.ΙΙαιι 
αωαΒ° εαΙΙΙσε68ε α, Ιεϋ1ϋἔνεΙ‹, ἱΠΐέΖἐ8ύΙΙθΠΣ αιιιιαΙ νεαιο 
ᾶοΙπιεεΙ›Μ ναΙΙΙ‹ α” ναΙαειΙαεἱ τωιιΙε2ετιιεΙ4 α, ετατιιε° Ιο 

_Ιει·ε αΙΙιαΙΙιιαιαεα. 

Αι αωει:ΙααΙα!δ ροΙΙΙΙοα]α, εμΒεα νἰΙαΒ· πω, εΒνειετΙΙ 
ιιιαΙιΙ απ αιοαιΙΙιατιι6Κ,· πο” ναΙαΙιιΙατ αεαΜιιεκ ταῇοΙ‹ “Μα 
8θεθ, α" αεΒΙΙ: αεαΜτε ειϋΚεὲἔϋΙ: αΙαο8. Α: ΙΙ ίϋἔἔειΙεα 
εε58ϋΙε αοΙια ΙΙΒΙΙ1 Ιαανε8ειταΙΙΙτ. ΝαΙοΙε τοΙιατ α' νε5Βι·εΙιαΙτα 
ΙιαταΙοιιι, πατερα αεωοεαΙε α' Ιϋτν6ανεΙ:, Ιιααεια α, ΒϋτΙΙΙ 
αΙΘανεΙ‹ αιωι Ια ιαο8 ναα ειοι·ΙΙνα. Α: εΙαϋΙε 8ναΒταα 
ναΙΙοιτατΙιαϋα παιετεΙΙ5, α' ΜΙΝΙ, Ιω” ιιιΙαΙΙα α' αταωε 
επεπνειΙΙεΙΙ, εινα” ΙεΙΙονιΙΙιΙΙοα. 

Βαι·ΙΙιεΙΙν ΙπΙναΙΙαα8οΙε1καΙ Ιοαγωι Ια Ι'εΙτιιΙιαινα α, νόμο 
ΙιαΙΙ6 ΙιαταΙοπιι: α, ναΙαειΙέιετ ΚϋινειεΙΙου ιιιε8·ε1626 Θε ΚΙεε5τϋ 
πω: ΙΜπι1Ι€ πειαιετΙ στΙαϊέ Ιι16ειαΚαααΚ ΙτεΙΙ τεΜατειιΙ. 

ΜΜΜ εεϋνονιέπνεαΙΙ ναΙαιιιοΙΙγ οι·ειααιιαΙε Ι›εΙεϋ ΙιεΙν 
αεΙο, ιαΙΜΙ ααἔνοΙ›Ι›αΙε ΙΙΙΙΙ56 νοε:ὸΙνεἱ : α1ιααΙ ατΙαΙιααεαΙ›Ι› 
α, οτΙεΙε' ειοα ρΙΙΙαπατα πα πιθανο. Δ Βιιτ6ρα” αέρεΙ Μια 
πανω Κανω ΙαΙαΙΚοαΙΙ‹ οΙΙναιι, ωεΙΙναεΙ: Μι1οΙ€αΙαετύΙ 'οι 
αηατοΙιΙαΙύΙ πιο Ιπι-:ΙΙεπε ΙΙΙΙηΙε :Μπα αιιανΙειοι·, ναΙαΙιΙΙΙωτ 
ππαΒαααΙ‹ Μ €ε_Ι:ΙεΙΙπετ ναΙαειΙαΙια. 

ΑιιιοΙ·ΙΙ‹αΙ›αΙι α, τατεαεαἔ πω, ναιι αΙΙ‹οτνα, Μ” ιιιαΒακ 
ιιιαΒαΙι5Ι ωΙαι1επ εεαόΙν ΜΙΝΙ Ισπαται·ΙΙιαΙΙα; οΙτ α, ΜΒΜ 
νεειΘΙνεΙ: εοΙια εειιι αιΙΙνσεαΙτ. Α2 εΙαϋΚναΙαειΙαε ια". 
Μακ , Με τοπιΙαα£ ποια. 

τα 

ω" 
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_ Πόαϋα α* υάΙαοατάσπα!ο. 

Αι ειιιοι·Ηυιι ιϋι·νόιιγΙιο:6ΚιιιιΚ , ει, νιΜεαπάειιι66' ιιιο;;Ιιειίιτοιιι.. 
@Μη ΙιοΒιιοιιγιιοΜΕ ιι;γεεεύ;;ϋΙο - ΚϋΙϋιιϋε νάΙαει€6 ιεειιϋ1ε$' ΜΜ 
ιέιειι.- ΚϋΙϋιι επνο.ιιιιιιΙ: ει' ΜΜΜ νόΙιιειώΒιισΙο - ΜεΙΙγ εεετΙιοιι 
ειι61ιιιιιικ Μ! ει' ΒϋνοιεΙ‹' Μ”. ε!ιιϋΙιτέιΙειειιό.ει·α. - Μι ιιιιιω πω' 

ιιιειιΜι νΜιι.ειιιιειι:ΞιΙ, πιοΙΙγ ειι αΙΚοιιιιίιιιγ, ίοιιιιέιΙΙάσει Με Μι·ιιιιοιι. 

Ε Αι εΙννεΙ εΒγειιωειο νοε26ΙγοΚειι ΕΜΠ, νειιιιιαΙ: ιιι68 
ιϋΙ›ΙιςΙ‹ πι, ιιιεΙΙγεΙ: ει' νέιΙαειΕάε' ιοτιιιέιιΙιώΙ ε2έιι·ιιιιιιιιαΙτ ,ε 
πιοΙΙγεκιιεκ ει' 1ϋι·νόιιγΙιοισ€οιιάοεωμ εΙοῇότ «πιω. 

ΜιΚοι· ναΙειιιιε!Ιγ ΜΡ ΙειςγνοτΙιειι ΗΜ Μαιο ΚΜ Ιω 
Ιγοιι, Μ” ιιιειΒάιιιικ πι: νέιΙ:ιεε2οιι, ιιειιιοεειΙι 8ΠΜ, νωπ 
ΙγεΚιιεκ τοειι ιιιη-.;έιτ Μ, ιιιοΙΙγο1ι α” νειΙειειι6 τοιιάε2ει·τεΙ 
ε8γιιιι-ι:Ξιι·ιιειΕ, Ιιειιιειιι ει, ροΙ€άτι Μ.!ιοτίι' ιιιἰιιτι παπι νεας: 
αεΙιιιειιιεΙ‹ πι, ιιιεΙΙγεΙ‹ ε” ΗΙγ νέιΙειειτει.ειιι6ι11ι6Ι “Μπιτ” 
ΙιειιιιαΚ. ' 

ΜΜΜ ει' ΙειιιςγεΙ ιϋκνύιιγεΙε ει” Ιιιι·έιΙγνέιΙειειιέιει εμει 
Μι ειιιιι5:τ' νετοιε5ιι6Ι Πι€8εειτόΙ: Μ, οι έιΙιειΙ ειειι ειιιΙ›ει·' 
ιιιε8ϋΙΙιεΝέετ-5τε ιοἔω ειάτει1:, η” εΙϋι·ε ειιιειι·οιιι:Ξιτ ειιιιοιωκ. 

Μι ειι Ε8γεεϋΙι-8ιατιιεοΙί ιιιιό2ειειτ νἰΖΒΒὰΠιιΙτ, ,ο οπου 
οι·ειέιέ ροΙΜοειι 'ε τέιτειιεεή;ι ΙιεΙ"ετόι·ο 58γεΙιιιοεΙι κωπ 
Με: νειιιιικ: Ιιειιιιο οεοσε5ιΙαιοε ε;;γΙιεΙιειιιΒιέιετ νόειϋιιΙ»: 
€επε ειι 6ιιιΙιετ' ειστοιιο86]ε 'ε ιρειι·Βοαέιεειι Μπιτ. Αιιιει·ι!αι. 
ιι] ΠΜ νοΙι; ειιοιιΜιιι ει' Πιέρ, ιιιοΙ1γ1ειΚω, ιιιέιτ ιικιειιιι: 
Ιιοεεωεωι Ιιειειιιε1Πει ει” εωΙιειιΜι€οι: και πο” Μ: ει' ΙιεΙεϋ 
τειιιιτε ιι€ινο. Τονει.ΙιΙιό. ΑιιιοιιΙκα ποια $6Ιτ ιιωιωιοι. Δι 

ειιιιετικειι τϋι·νόιιγΙιο2ύΙτ Ιιιι·νει.ιι ε) Μι Κεάνο26 ΧϋτίΙΙιιι€ιιγ 
ιιγεΙ, Ιεϋιιιιγειι ωκοιιωιωι‹ "εοφ Θε @με νέει·εΙιειιι6 
ΙιειιειΙιιιιιι; Έ ωωιωι επ ιΙ1γι-:ιιιιοΙ: ΑΠιοκαΞιΙ:, νεοιετΙεΙειιι 
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ιι6ΙΜΙ νέιΙπεπτΙιει10νέι ω τεΙιεττ6Ι‹. Νοιιι νοΙτ τέιάοΙ: πανε 

ιιιέιε ΜΜΜ, Μπιτ ει, νύ.ΙειειτεΞέ ΜΙΒιιΒϋι6 τεπαειοτεἱΙ›6Ι ει' 
Ιε8!κονι58ΒΒέ νεειθΙγεετ νἐιΙαειτιιἱ; ει° ιιιεΙΙγ ειειΙ›ε1ΙγοΙ‹ειτ ε” 
τοΙεΙπιεκύευ ιιιεἔεἐιΙΙαρΙτσιτειΙε, πω: οεοιΙέιΙειτοεαπ Μο8όει1ϋκ 
ειπα, Ι›ὶιτοε1τ6Ι‹οΙ‹ειτ , ιιιεΙΙγεΙαπ αι οτειέιέ ρΙιγεἱωἱ Νε ρο 
ΙΜαιΙ ει!κοτ3εει ιπέιτ οΙ6Ι›Ι› ειοΙ€εϋ.Ιτειτο1τ. 

Α) ιιιεΒιζε;τοπαϋ Ιο1ειαείε πω: οΙΙγ Ψά188Ζω8ΙΙΙόδ0ί ια 
ιειω , ιιιεΙΙγ ει) ιιιεΙ1ε1τ, Μ” ει° ΜΡ' νειΙ6ι1ἰ αΙωτεϋέι€ εμ 
ειοπι ΙιΠε]ει2ε, πε ὶΒοιι ἰ2εειεεει π! ε2ειινοἀ6Ιγεἰτ, Έ ΙΙΙΪΜΉ 
ΚενΘεΙ›Ι›Θ κατω Μ Ι›ἱιοπγτειΙειπιεἐιἔΒαιι. ΒΙεϋΜειι Μ @Μια 
εΒγειτοΙτ ιιἱεΒ, Μ" ει,Ιϋτνώπγτ 82 εέφσκεπΖ ιϋΙ›Ι›ε‹-ἑΒ Μπα. 
Με ἱ8ειι ιι6Μι νοΙ& έ τϋ!›Ι›εΘἔοτ ἱε Ηθ€8ΖθΓθΖΙΠ ὶιΙϋνεεΖΙΘε 
πάψω , ω: ρεάἱε πιἱιιἀειιεΜεΙεττ ΜΚει·ίΠηΙ ειΙωιττειΚ. 

Υει16Μπ τϊτΙαιΜι€ ΜΜΜ οΙΙγ ειιιΜεττ, Η ει, ειεινειειτοΙ‹' 
ιϋΙ›Ι›εὲἔσἐτ Μι·τε1επ ϋεειεειειϋο ναΙωιιεΙΙγ ω" Μη»ωι. Β' 
τὡειΙ›ευ ετ ηεΙιωεέ:8 πιι6€ ιιενοΙἐειΙἱΚ ει:ειϋνο;εεΞΒεε επιτυ 
εοΜ›εΙἰ ΒϋιΙὰτ8ειεὰἔοΚΙ›ειπ, Μ! ει, ΙιεΙγΒεΙἱ ΙκείοΙγάεοΙ: ΜΚ 
ΙσιΙ Μ$εῇΙεττεϋΙ›οΚ 68 1ιπ€εΙιιιειεαΙ›Ι›εΙ‹. ° 

Ε., πιό.εοαΙΙΙ: ακειάε11γ,ιιιε8ε1ϋιΙιετέεέτε α” πιω Μπειτ 
Μεσα, ,ε οι νοκ: ει' ιιειιιιετ, νάΙαειτύ ΙιιιταΙιιιειἰηειΙωεεγ 
ΚόρνὶεοΙϋ τεε£ὶ1Ιε1τε τιιΙιάιέιεει. Α' νέιΙαειωιέ ποπ ιιι0ιΠει ει' 
ιϋΙ›Ι›εὸἔ‹-:τ ΒἰνεΙιε£ϋΒΙ›Θ ωιω; 1118!! ΜΜΜ ΚονεεεΙ›Ι›εΚ ο. 
νέιΙ:ιεεωΙ:, ωιιιέιΙ Ιεϋηιιγεω› ε€γετὲττιιἱεΙ:. ί” α, νέιΙειεειέιε' 
ΙιεΙγεε νοΙπε1ι·ει Με" Μ τϋΜ› Μποε1τ6Κ ιιιιιωΙαο_ιο1τ. 

Βε νειῇοπ ει' νὲιΙαε2τεϊε° ῇοἔὲιτ ιιια8έιι·ει ει' Ν5τνι-5ιιγΙιο2ύ 
τεειιι·ο, πιω: ει, ιιε1ιιιετ” τετιιιόε2ειεε Ιιὸρνἱ;εΙϋῇ6το 1ιεΙΙο1τ-ε 
Μιιιἱ, να” ρειΗΒ· οΙΙγ νέιΙαειτ6 €γάΙόετ ΙοτιιιέιΜ, πιεΙΙγ 
ΜΙ: οἔγεἀϋΙἰ τά.η;γα αι εΙιιϋΙ‹° Βἰηενει€εὲνεΙ ΗΜ ΜΒΜ 
Ιποιε5.ε Ισ-ΞΒγει:Ρ - 

Α: αωοι·ϊΙκαπικ οι ιιτ6Ι›Ι›ὶΙωτ τομαιεκ ω. ϋ1‹ @γ εσει 
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ιΙοΙΙεοὰωιΙε, Με), που. Ιέι·ΙΙΙ:ιιΙτ, ΜΚ ιι.° "πιάσει τϋι·νόιιγΙιο 
Μετα ΙεϋΙιΙετιιοΙι,οεειΙ: ΙΙΙΙι€ΙετΙειιϋΙ ΚεἑρνἱεεΙΙΙ‹ ει, Πέμ' Μαι 
πΞιεειΙΙ, εΙε6 ΙΙε2ΜεεΙ6ΜιιοΒ νέιΙειεετέιεέιιιέιΙ. ΕΖειιΙιΙνιΙΙ, ιιιιιιτ 
Ιιοε;γ ε" 6νιι6Ι τϋΙιΙι ιιιω νεΞιΙειεεωιιωιΙτ, ο€γ ιιιέιι· ιιιεἔνέιΙ 
“πο” ειΙωιτειτιιιιΙι ε2οΙ€έιΙΙιειωιΙε "Με ΜιινΙεεΙϋιΙΙΙ. Απ ται· 
τοΙΙειΙε τονέιΙιΙιει, Ιιοε;γ Μι ει. νέετεΙιειιι0 ΙιειωΙοιιι) ίε_ιιέιιεκ 
νέιΙειειΙάεει ει, τϋτνέιιγΙιοΖέιει·α Ιιιι:ειΙΙΙτ, ε·ιιιιεΙε τ:ιι€_Ι:ιΙ _ΙύνειΙ ει, 
ι·ό.Ιειειτέιε «πω, νεε:ιεεετϋ ιιιοεεΙΚετΙεεεΚ' τε5ιτέ·γεινό. )ε εεε! 
εεϋνόιιγε1ίιέιι€Ιιέινέι ΙεειιιΙοιιεΙ:; ιιιιιΙϋιι ιιιέιε ίεΙϋΙ επ εεΙιΙΙιε 
τεΙιΙιε2 ΙιειεοιιΙύ ΙιϋΙϋιιϋε° νέιΙΙιειι0Ιτ ιειιιοι·εΙΙοιιεΙε ιιιιιτειεΙιιιι.Ικ 

ει' οΙιειεε18Ιιειιι θΒ(·Ι5Ζ :ποπ :ιειιιΙΒ, ιιιοΙΙγειι ιιιιιιιΚέιΙΙζοιΙιιι0Ι: 
ΙωΙΙ, εε ι:εεΙ: ε” ρΙΙΙειιιιιΙΙΒ ΙέριιοΙ€ ίεΙ, ΙιΙιιιοιιιΙειιΙ Μπέι 
ι·οιειτιιΙωιτ. ι . 

ΜεεέιΙΙειρΙετιιιοΙΙ ειιιιιαΙιοΙ:Μι·ι, Μ" ιιιιιικ1ειι εταιι:ιε Μ· 
ιοιιγοε ειέιιιιιι νέιΙειε:1ύΙαιτ ιιενε2εωι 1), Με νΙειιοιιτ νέιΙειει 
πω: 32 εΙιιϋΙ:ϋτ. Βε ιιιἱνοΙ Θειι·ενεττόΚ,ιιιΙΙιέρειι ει, νέιΙειεπτέι 
ΙαττοιιιέιιιγοΚΙιαιι, ε' Ιιοι·ιιιέιιιγ, ΜεΙιιεΙα νέιΙειειπάεέινειΙ ιιιοἔ 
Μεσα 8γίΙΙόεεΙ: , εΙΙ:ετϋΙΙιετΙοιιΙΙΙ ε2ειινειΙ6ΙγεΙζ ,ε εεεΙεεϋ· 
νόιιγεΙκ° €γιΙΙΙ6ροιιϋειΙνέι νάΙΙιειΙ:; Μ” 1ιθΙιει οΙΙγ Ιιειια1ιιια 
Κατ Ιε, ιιιεΙΙγεΙ‹ 6Κετ παπι ΙΙΙετΙΙ:, ιιιει€οΙιΙιοι κειμιάιιειΙε, Θε 
Μ" εμιΕι·ειιι ιιιιιιιΜΞιΙειωιΙΙ: ,ε ει' ΙΙΙιοιιγΙειΙαιιεέι8,ιιιοΙΙγ πο· 
Και Μπαμ οΙΙγ Ιιοεεεειιι Ιειι·ΙειιιειΙς πο” ει' ετεπιιετ νοεπι€ΙγΙιε 
ιΙΙ5ιιΙΙιεΙΙΙε: εωιΙι:5ιΙγι'ιΙ τειι6Ι:, Μ” ει, νέιΙειει16Ιε νειΙαιιιειιγ 
ιιγΙοιι ε” ιιιε8ΙιειΙύ.τοιοτι ΠΒΙΙΙ.ΠΙ επιναιωιιειΙ4, (Μ: α' ιι6ΙΙτίΙΙ, 
πο;" ε8γΙιοειγΙΙΙεΙιειΖειιοΙκ Ι). 

'Ι ΔιιιιγΙΙ, ει' Μ” Ιοι;;οΙ. ει' οοιι€τοεειιει·ε. ειοΙιοΙΙ ΜΙΜειιΙ. Α' νά 
ΙιιειΙ6Ιι' 82άΙΙΙΒ ει Ι833-ιΙΙΙ‹Ι νειΙεειΙε3εΚοι 288 νοΙΙ. (ΤΜ πα9ίσπαΐ 
υαἰσπάαη Ι833.) 

°) Αιοιι εμ· επι€ιιεΙιοΙΙ νέιΙΙιειι6Κ ομΙιοεγΙΙΙιιοΙι, Ιιιιιιειιι ει' Ι:ϋιροιι€Ι 
Ιιοι·ιιι6ιιγ' ΙιεΙιι6ι·ε πισω ει' ΙϋΙιΙιε6ἔ' επαναιο.Ι:Ιιιεικ ετοτΙιιι6ιιγ6Ι, Ιππ 
πειιι ει: εἔγεε ειανειιειΙοΙ‹' Ια]εΙτοιιιέιτ ειοΙαάΙι ΜΙΙΙΙΙιΙοι·ιΙ. 

ι 

. 



2Ί5 

δ · Α' Κέιτ ίοΙιοιετιι νΜειειτέιειιι6α ει ιϋΙιΙιε68·ει Μνειιο16νό 
ωιω, Με ιιειιι ιιιιιωιιοιω; ιιιετιιι1ε81ϋι·ιέιιΙιετειι, !ιο8γ ει' 
ιέιΙειειι6Ιι ει:;γιιιειε Μια ιιιε;;Ιι:ιεοιιΙοιτειΚ , νειΙειιιιιιιτ ιιΒγειι 
και ιιιε8ΙιιεύιΙι ἰε τεΙιει16Κ. 1932 θ8θί ειεΙνέιιι ιιιει€ιιτ οΙϋ, ΜΠΕ 
εό8 ω: ει, Μ5νειΙιε26 Ιιειτοιιι ι·ειιι1ειαΙιέιΙγ ΜΜΜ εεγΙιει 
ιιγιιΙιιι, ιι. πι. να” Μ νεϊΙειειι6Κατ ΜΙΚ: ιιονεπειιιι, να” 
ει) Μάι· ιιι-5νειειιοΙιετ ιιιι·ει ιιιεεΙιετι1ειιι , να” νόι;τε ει' Μι 
Ιειειτέιετ ε” ιι; Ιιειι6εέι;ι·ει Ιι12ιιι. 

Α° Μι εΙειϋ ιιι6τΙε2ει· :ιιιοιιΚἱιιϋΙ , Ιιο;;γ ιιοιιι ε168 Μι 
τοε "Μ, ιιι6νεειτόεεεΙ ιε @τι ,ο ιιισκιωιω εν ιιιιιιΔιι=; νε 
Μεάι-:Ιιιιεε αμεα. ὅ 

Απει;τ Μ ει' ΙιειτιιιωΙιΚΙιοε ειιωιωκ, 'ε ιιΜισιι ε;γειιεκ 
πιεις, πο” ει' νειΙειειτύΙι” 8ιεινειωιειι ροοεύτ ιιΙειιτ Μ1Ιι1εεεε 
πω; Με ει° τειιιέιαι' εΙιιϋΚόΙιε2, ,ε Μ" οι ΜΜΜ α” ΙΙΙθ8'· 
Ιιειιέιτοιοττ ιιειροιι ει. Μι Ιιειιιιτει, ιέΙειιΙ616Ιιειι ιιγιεεει Μ. Πει 
ρειιι€ ει' ῇεΙεΙτοΙι ΜΜΜ ε" εειιι ιιγει·τ τϋΙιΙιεόΒετ: ιιΜιοτ απ' 
Κέρνιεο1ϋΙί Μ" ε8γειιεεειι ιιιει€ει ΙοΒῇ‹›ιι ει, νέιΙειειαιεΙιοι: 
«Με νοκ τει ΒιοιιιΙ, Ιιο€γ ιοΒει ΙιοτΙέιτοΙνει Ιειςγειι. Α' ΜΙΜ 
εεΙϋΙ: αειιΙέει' Ιε8τϋΙιμ ειεινειιιιιοτ Ιπαροιτ Ιιιιτοιιι ιοΙεΙτ ΜΜΜ 
νέιΙ:ιε2ΙΙιειιωΙ: *). · 

Α, ιιιιιιτ Ιε9ιι_ιιιΙι, ι:έιειΙι ΜΒΑ Έ εΙ6ι·ο ιιοΙιεεειι ει-:3ιΙιεΕ6 
εεειΙιειι Ι›ιιαιιΙ‹ ει,νέιΙειειιε9ιε ει” ιιοιιιιοί ι·ειιι1εε Βέρνιεοι6ιτε, 
τι ι 

")°Ει εεειΙιειι ει, επιΜεοΙζ €6Μι56€ο 7 Μια ρειΙὶΒ· α' ΜμΕ' ιισ.;;·γο!ιΒ 
επιιιιει ΜΜΜ Η ει' ιιωιω. ύ”, Μ" ω-Υοι·ΙιιιιιΚ ιιιιιι:ε €6Μι 
ΙιείοΙγ€ιεει ει' Ιιιιιέιι·οιίιετο., ιιιιιι€ ΕΙιοτιο-ΙεΙσ.ιιάιιοΙι. Η ι" εΙϋειϋι· 
ίι;γ Μι·ιιειιιεκ πιο;; ει Εἔγοεϋ!ει:' ροΙΒ·άι·αι, ιιιιιιι “οπο” πόροι 
“πό ειιιΙιει·εΚ, ω Με ιιιι:-€ ιιε:ιιι ε·,;γει!ιοιιιοΕι, ει, ειιιιιιεοιιΜιιιἱ ει 
σειιέιει: "Νικ Μό, 68 ειο!ι' ιιιιιι4ο;γικόιιεΙι ΜΜΜ τιι%ωιωι επι 
νιιι6ε ειι€οιΙιεΕιΚ. 

Μ ἱε ε” που ΒιιΙϋιι6οεόμΚ ΕιδιίΙΙ, ιιιε1ΙγοΚοι ει' ε:ϋνειεόει 
ιιΙΙιοιιιιό.ιιγ ιιιιι€επ, 'ε ΜΜΜ: σειι.Κ ει: εΙΙειιΙιειδ όι·«ΜιεΗ 6ειιιοϋ0 
Βϋ26εόιι6Ι ιιιαἔγειτᾶιιιαιιιι ιιιο€. γ 



πιο ` 
 

'ο πιέε Ιε πεπρό.ιι οΙΙγ ροΙδέιτι ε2ειΙιπι1 πεΜΙ‹ νέιΙσειιιιιοπ, Η 

πιει· πι, πϋΙϋιιϋπ νέιΙειεπώΙι πει” ΚιεεΙιΙιεόπε Μαι! πωπω 
νοΙτ; επετεποεέπ επει.ιποΙέιε, ιιιοΙ1γ ει° ΜΡ' ειπειιτειψιιιειΙε ται· 
τοποα ιιε2τεΙεωτ ο;;γεειιι ει° νόΒΙιενιιοΙ' €γοτππειι€€ινπΙ ,ε 
ι·ειιπιιεΙε ΙιιιιοπιιέιπέινειΙ, ιιιοΙΙγπΚεια, ετιιιπέ έκαψε κινέιπ. 
Β5γέΜι·άπτ ππειΙ, Ιιο8·γ ε' πέ:ΜΘέ εΙι1ϋιια5πε , ιιιοἔοειΙέιέ 
επετι-ΞΙιεπ ει, ΒέρνιπεΙϋπ Μπάκα ΜιειΕοττ, ιιιιιιι1επ πε!ιε5ιεύ 
@Η ιϋΙιόΙειεει ιπε;ίοιτέ86τ ΜΒ 80!!! 6τΙιεΕπι εΙ; ιπει·τ ει, 
ιϋΜιεό8 ΤΠ5ΖθΠί πιέτεει€οεεΦ νὰΙΙιπιἰΙ‹ ει' πύρνιεε16181ιπιπιιαιι 
ω, Θε οι ιιΙΙιειΙοπιτει ειι ιιΙΙιοτπιέιιιγ πειιιιιιι οι·νοεεπει·ι ΠΕΠ 
ιιγι1]τοιτ. Με ειι έιΙΙ:ιΙ, πο” πϋιεΙοεε681ιεΙΙ ιεΙεΙόεεπετ Μει 
Ιπωιι ιιιο8,- πο” απ' πωπω Ιιέιτοπιτει πιοιι1τοττει, 1ιο.<;γ 
ιι° 110180ί πέ:1ιέιιιγ ΙεΙνιΙάποειιΙτ ειιιΙ›ει·, νέι.Ιαειιέιπέιι·ιι ΙιειΒγιει, 
ιιιιιι‹Ι :ποπ ιιΙιειι1:3ιΙγοπειτ ε1ε8γειι€οικο Ό, ιιιεΙΙγεΙιεπ "πιω 
ΙιειιιιΙπιει 1εΙιειο1τ; ει, ΜΜΜ ιιιιιι;έιΙιοι ει' νέι.1ειεπιέιει ιειιιΙειει· 
πει νοκ τιι€ειιινε. ' ι 

Μπεν πεεγνεπιιέ8γ έν Μπιτ , πισω ει' 82ϋΥθἱ8έΒἱ επ 
Ιιοτπι6.ιιγ ίεπιιέιΙΙ, ι.ιπειιΜτεπετ νό.Ιειειτοιωπ πιω· “π"ωιω 
8ι:ι1πεοπ ιππεοΒιιαΙι εΙπϋΙιϋτ. 'Πι νι3.Ιαεπτέιε.ο€γ ριΙΙειπειι 
Μπα ιιιε€1ϋτι6π£, α, Μι·οι1ειΙοπί πϋΙϋπΙιϋι6 ροιιήειπει ΙιεΙγ 
Μπιτ πω» νέιΙπειτύπ' 688288 επεινειππωι πιω. 

Α' πόρνιπε16Ιι' Μπι πεπρέιπ 1ιόιεπετ «Μ πιέ:8 ειπα, ιπ 
νόιεΙοε _ιο88ειΙ, πιοΙ!γ ει° ιποΒοει1έιει, επετό!ιειι και ι·πΙιέιπ 
Καππα' ΒΙθεπϋπ 180ι-Ιιεπ 1οΙΤει·εοιι, νε5ιΙαειιέιειιΙιοτ; ιππι 
ιιοποιοι· 1825-Ιιεπ πω» Απ:ιιιιιε Ωπιπογ Με πιπενοινο. ' 

π 

'Ί ΑΜΠ; 1: .Ιοπσι·ποπ ΕΜΗ-ποπ απ” ει' :ισ-πει "παπα πω” ΗΜ ο! 
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[Ε οάΒασατιω' οα·ϋπ.ι·ε. _ 

Αι οΙπϋΕνδΙσιει0.6ε' ρἱΙΜιιΜΜ πετιιιοϋ οτἰεἰε' ρΗΙαπωέιικΧ ΙεΙιτ2 
1οΜΜοΜ. - ΜΕ6τ$. - Α' ΜΡ' ειοιινεᾶ6Ιγε. - Α: εΙιιϋΙά οΙ61εμε-ι·6ει 
νΜοξ- Α' σεεκι‹Ι , ιποΙΙγ ει' νάΙειειώ.ά ΜΜΜ Ιιϋνε£ἰ.Δ 

· Μοιιι1οπωιι, ωοΙ!γ 1κεανει6 Ι:ϋτωπι6πητοΙε Μ5:1τνοΜΚ 
ει ΒἔγεεΜτ-81ατιιεοΙ‹, ει' νωωΖισ τωιιΙειει' εΙίο8ειαΙιειωεεπι 
Μενα; 'ε ιυε€ϊειιιότέεΙ$ωπ 8.2 σνε5ιεοΜιτ, ιιιεΙΙγοΚετ ωιωκ 
ει' τϋτνθιηΙιοιύΙτ, Ιιο8γ ειπηειΚ :ΞιτΙαΙιιιειἱτ ιιιεΒΒενεεεΙ›Ι›ΙιεΘΚ. 
Αι επιει·ἱ!‹εὶα!κ Μπελ νειιιιιαΙε “Μενα ιιιΜΙεππειιιϋ "Παει 

€άε' Με2πάΙάεέιΙιο2. Α' ωιρειειωιΙάε ιιιο€ωπάιο1τει Μα, Μ” 
α: Μ;έιε' ΑΜΙ; ΙοΙεάἰ;; πιοΙππηεΙε ,ε ΙιοΙ ΒεΙΙιιιεΒὰΙΙΑροὰιπἰοΙτ. 
ΒὶτοὰειΙιπ0Ι‹, τορρωπ τοιήεαοΙωο 'ε ει, ΙακοεσΚ, Παω εΙε26ι·τ 
@μι ιιΜοΙ‹ι ει' ιωισω›ωσ ρέιι·τοΚ, δεειοϋΙΚϋιόεύτ ΜνόεΒό 
ΙεΙιε16νό 'ει Κεν68Ι›6 νοειεαοΙωεεε:-5 τοπ:ϊ,ώ :Μπιτ αΜιι·1ιοΙ 
ιιιάειι1τ. Απο” ροΙΜωιὶ ΚϋτἰἰΙιιι6υγεΙ‹, ιπιεΙΙγεΙτ Μια Υ0"; π., 
πωπω νέιΙειειτάεοΙδ αΙΙ:αΙιπάνειΙ, ικό;; ει10Ε8 εεπήιιἱ ΜΜΜ 
σ5ιτταΙιιιειτ ΜΠΕ. εεϋΙτεΙτ. _ · 

.Μὶιιι1 ε” πιοΙ1εττ :π οΙι1ϋΚνάΙαπωιέ ρὶΙΙειιιατέιτ :ιι Εἔγο 
εάϋΙ1·ΒωιιιεοΒΜιη, ιιι€8 κ. πειιιιειὶ αΜέ ὶᾶϋροιιϋΔιιαΙ‹ Ιο 
Ιιετ τοΜπτεπἱ. ώ ' 

Α° Ι›‹-:ΕοΙγἐιε, ιιιεΙΙγετ α: οΙιιϋ1-ι επ ϋΒγεΙ‹” υιοπετεΙ€το 
επικοι·οΙ, τει€α«11ιοιτΙεπι1Ι €γειι€ε θα οεειΙκ ιαωωιω , @ο Η 
κεηειΙ ει φάει πειιιιι-:ττε; ει: εΙιιϋΚνέιΙασιώε οεεΜΙγ Ιου 
ιοπέι€ι1 ε€γοε ροΙ8έιττει,άεπηγ €6ιιτοοεέιΒι1 ιιιωε1επ ροΙΒάι·τει 
Μεινε. Ιιιπιιέιι· ΜΜΜ 6ι·άεΚ, Μι· “ή οεεΙιε31γ <Ιε8γοπ Μ, 
1188] ΐ011ί088ά8" ΒόΙγε861 ΜΗ ΠΈ8ΒδΙ'έΙ, ιιιἱΙιοΙ;π Με ότ 
@Πιό ωιεκ. 
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Φιι€ιιιΙΙιειιειιΙειπ, πο” αι εΙιιϋΙ:, ϋεειεΙιειεοιιΙΙΙνει ε€γ 
επτεμιι1:ιι·ειΙγΙγιιΙ, Ι:ενεε εειΙ:ϋιτ Μι· πέιι·ιοεοΙ:' 8γϋιιεεει·ε; 
ιΙε ιιιεἔ Ιε ει, ΙιΙνεΙειΙοΙ:, πιεΙΙγεΙ:τ6Ι τεπάεΙΙ:ειΙΙ:, εΙεΒ πει8·γ 
ειέιπιι3εΙ: ει' νεει·ε, πο” τϋΙιΙι ειει· νέιΙειειι6 Ι:ϋινεινε, να” 
Ι:ϋινειΙεπΙΙΙ εττΙεΙ:εΙνε Ιεεγεπ @γε έιΙτειΙ. 

ΤονέιΙιΙιει ει, ιιειιιιοΙ:, νειΙειιιιιπτ ιπέιειιιτ, ε" πι Εμε 
ειιΙι-8ωιτιιεοΙ:Μπ ἰε ειιΙΙ:εεεεειιεΙ: ει·ιΙΙ: ε” ειιιΙιει° Ι:ϋτιιΙ 
εεοροι·ιιΙΙιιΙ ϋεειε, πο” Ιω, ει' εοΙ:ειε:5ιε' εειεΙιει Ι:ϋπιιγεΙι 
Μπι Γει·ΙιεεεειιεΙ:. Διότι ιε :ιι ε1πϋΙ:εει;ι·ε Ι:ΙιεΙεΙΙ, πενει 
έιιειΙιέιΙιειι ιεΙειε ;γειιιειιιι ειοΙ:ιεΞιΙ: ΙιειειιιειΙιιι. Βεππε ειειιιε 
ΙγεεΙΙΙΙ: ι·επτΙειετεΙΙ:ετ. Ε, ειετΙιιΙ: ει, ιιέιι·ιοΙ:ιιειΙ: ΙΒεπ ειπε· 
Ι:εΙ›ειι ίεΙ:ειΙΙ:, ει) νειΙειειιέιετ ι·εειϋΙ:ι·ε Ιιειιέιι·οιπι εΙ; ιιειιι 
ειιιιιγιτει :ιιιει·τ, πο” τιιιιμιιΙ:ιιειΙ: ει' νάΙειειι€οτι εΙιιϋΙ:' εφε 
ιΙεΙπιενεΓ 8γ6ιϋιΙεΙιιιετ ειετειιεπεΙ:, πιω: ιπΙ::ΙΙιΙι σπιτι, 

πο” ειιιιιειΙ: εΙνειΙεειιέιειι έιΙωιΙ ιπεεπιιιτειεεεΙ:, ιπΙΙ:επ' ε' τει 
ποΙ: ιϋΙ›Ιιεεεετ πγει·ιεΙ:. 

Με” ΙύνειΙ α° ιιιιιιιικι Ιιειαιι·Ι:Ι6 εΙ6ιι, ει* νέιΙειειιάε Ιω; 
πιι€γεΙιΙι, 'ε ε" ει6Ινειιι, ε;γετΙεπ ϋἔγἔγε· νέιΙΙΙ:, ιπεΙΙγ 
ειι εΙιιιεΙ:ετ εΙΙοεΙεΙιει. Α' ριιι·τοΙ: ιιιε;;Ι:εττϋιιεΙΙΙ: εΙ:Ι:οι: Ιιιιι 
ΒειΙιιιιιΙ:πτ; ιπιπι1επ ιιιεετετεεεεε ειεπνειΙεΙγεΙ:, πιΙΙ:ει εεειΙ: 
ει, Ι:εριεΙϋτΙεε ε" ΙιοΙιΙοε εε εεεπι1εε οι·ειει€Ιιειιι ειιιΙΙιετ, 
πγΙΙιειπ ιιιΙΙ: ε, ιιΙΙΙιιιιιιΙΙιιιιι ιιιεκιοιωι. 

Αι εΙπϋΙ:, ιπειεει ι·εειει·ϋΙ, ϋιι νει1εΙιπεπεΙ: 8οπιΙΙιΙΙιιιιι 
νιιιι εΙπιει·ϋΙνε. Α' Ι:οτιπέιπγι ιϋΙιΙιε ιιεπι ει, ειειιιιε', Ιιειιιεπι 
ιιιτεινειΙειειιιικάεει, ετάεΙ:εΙιεπ νΙειΙ; ΙεΙιοι·ιΙΙ ει, τϋΙιΙιεεε ΜΜΕ, 
°ε εγειιΙ:ι·ειπ ει' ΙιεΙγειι:, Ιιοεγ ειιιπειΙ: ειειινειΙεΙγειτ, Ι:ϋιεΙεε 
εε€ε ειετιπτ , ιειΙιοΙάιπέι, ιιιΙ:ειΙιΙι ειεπνει1εΙγειιιεΙ: εΙ6τε 
ΜαοΙ. 

Α, ειει·Ιιιι, Μπιτ ει, νέιΙειειισ5ιε Ι:ϋιεΙἔετι :ιν εεεΙειϋ 
νειιγεΙ: ιιιιιιιΙ:€ιεαΙιΙιειΙ:, :ιι ιι€ειε εΙειιΙ:εΙιΙι, 'ε ιετ1ει1ειιεΙιΙι. 
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Α,ροΙΒε1ι·οΚ1ϋ!›Ι› ΜιΒ0ι·οΒι·ει ο82ΜΜΒ, ιιιοΙΙγεΙεπεΒ ΜΜ 
ι-:ἔγἱΙω, ]α-›ΙϋΙΩε 11ενό$ νοειἱ ιιιειΒέιι·ει. Βεε3ε2 ηειιιιετ πέιιιἱ 
Ιέιεαε'ἐιΙΙαροτΜι εεἱΙ‹; πιοετ :Μ νέιΙαε2τάε ιιιϋπάεπωηι1 οιἰΚ· 
ΙωΙγε ει' ΚΜ Ιιἰι·Ιειρ0ΙΩ1Μτ, απγει€ει ωαμ3ποε Ι1εε.ιι€Ι€επόεεΚ 
ιιοΙ‹, νόμάεΞΙ_Μ ιιιἰιιτΙοπ ΜρόεεΒιιεΚ, τεᾶτἔγει ιΜηι1επ μπάσ 
ΙειιοΕΜΚ, ,ε εἔγετΙοπ ότΒεκε οι ]εΙεπιπεΙτ. 

η”, ΜΗ ε' Μπιτ ε, επετεποει-: Μι.ιιοΜω :Μ νόμέετ, 
ο . 

) Ι 7 ε· Με ει2οπικιΙ εΙειιγ6εΖΙΙ‹, πΜπτΙεπι ΙεοεΕΙΙειρι31, ε» ει ΜΙΜ 
»Βωξ Μι·εειρο": ω ΙιειΙΙπαΙ ιιιοάι·όΜ Υἶ58ΖᾶΨ0ΙΠΪΙ. Πε πειιι 

ΙκεΙΙ-ε τ:ροάέι.ΙΚοεπιιιικ , ΜΒΜ! εἰνειται· 1έιιιιαιΙΙιατο$$θ 

Με εΙοιϋΙο° ά]ο·αυάΙαοαϋαϋάσάΦύΙ. 

ΜἱΙ«›τ ει' νόμ·ε·Ιιεψό ΙκιωΙοπιι' 1°ε]ε ίι]τανέι!εειί;ΠαΕύ.) αΜιοι· ε.. 
ΜΜΜ πιιηςε. ίίιἱ ει, οεοΙειϋνέεΕ 'ε πιιοἔνεει£ο€εὶ6εί. -- ωτεινέιΙσεΖΗΜιε 
ιι€εΞιπ θ8θΠ865, πιιοΙΙγ επ Ε;;γεείίΙΕ-81ακιιεοΚ' εΙπϋΚύπε·Κ πιἰηἀοπ μπάσ 
Ι:ΜέιΕ εΙίο2=;Ιειψι. - λτέειΙιτπι ει: ΜτεινέιΙαειτ6επακ Μ1Ιϋπόεειι ΑιτιοτἱΙώτιι 
πόινο.- Τετπιέε:οτἰ ΜΒ6]οΙτ ει' ιὶοπιιοστετἱᾶΚιιαΚ, Ιιοἔγ τΜΜειι ΜΙΜ 
πιατ ει' τϋΒϋε68·' Ιοέ·ΜεοΒΒ ΚἰνεῖιηειὶαἰπιαΚ Η ΙειεεεωΙώπι€ αΙίινοΕηεΙκ. - 
Αι οΙιιϋΙ‹) ύ]τανέιΙαειΚο.€όεο. εΙ65ε8!Η ε) ΜΒΜ. 

νε1$οιι σε Π8γοεύ1Ι0;-8τει€ιιεοΙδ ιὁτνἐηΙιο20ἰ ΙιεΙγτεΙεπϋΙ, 
πι” ΙιεΙγεεωι ι:εοΙεΙαεάτεΙ:-ε, ιιιἱιΙϋπ π: ε1πϋΙδ ι1]τεινέιΙαε2τ 
Ιιειτέιεέι€ πιο8ειι€ει1τέΚ θ >Μεέξ "επι οιιἔειἰιιἰ, Μ” ει' νέ:€τε 
Ιια_πύ 1ιατειΙοιιι° Με ι1]τεινέιΙειειτατΙιαεεέΚ, εΙ86 τεΕΙιιτοττε, 

οΙιοεεέι€8ειΙ οΙΙειιΚειιιἱ 1έιτειἰΙε. ΤιιώιιΒ, 3ιιε11γ Ι›εϊοΙγεἐιεεει 
πι: εεγετΙειιε8γ οιιψει:' τει1ειιτοπιει'ε ἰεΙΙειιιε ε” ε86ει Πέμ' 
εοτεέιτε, $6Ιώρ ει1Ιγοει Ι:ϋτϋΙπιόιιγι-:Ιψεπ ,ε νοεεεάοΙωε8 ΜΜ 
Ι›ειι. Λεω ιϋπνόιιγοΚ, ιιμ-εΙΙγεΙ‹ ει' ροΙ;άτοΙ:ιιαΕ, ε·Ιεϋ σω 
νΕεοΙ636Κ' ι1]κανέιΙειειι!ιαιέι5άτ ιιιε8τὶΙτειιιὰΚ, Μα ει' Ματσε' Π· 
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ΜΒοιαιωεέιπεκ να” ιπεειιιωιτάεύηεΚ ΙυΒΪοΜ εεπϋ26τϋΙ 
ίοειτειιι:Με κκε. ΤονάΙ›Μ εΜ›ϋΙ καιω, ίιπωει ΙώνετΚειωε3πγ 
Μ Μπα, Μ” επ ειμΙ›ετ έχιε-πι ΔΗΜ: 2ελτειιι6Ι: Μ ει' Κοτ 
ιιιἐιιιγΙ›6Ι, ΜΒΜ πω: ιιιε8Βἱιοιη1ιοττει ,_ Μ” ΜΙ Ι‹οι·ιπἐι· 
ιιγοιιιἰ Ι‹6ρεε. _ ' ' 

ΒιεΙε Μιτει!ιιιειε οΚοΙ‹, ιΜΜου Ι›ἰιουγιιγεΙ; Με νπῇοπ 
ΜΠΕ Μιοτπο-ε ιικ·ΞΒ ΙιειτειΙιιιεεΙ›ιιΙ‹ειτ εΙΙεπϋΚ ΓεΙεΞιΙΙΙωἰΘ 

Α' εεεΙειϋνόε 'ε νθ8Ζω88ω8 £ει·ιιι6επικοε ΙιἱΜἱΗτ α” νέι 
Ιειεπό Ι:οι·ιη6.πγόΙεπειΚ. 11ο ΜΜΜ α'ο!ει€ιιεί ίϋι1ϋ!τείήτει 
νέιΙειειταιΜειιἱΚ, ο' ΜΜΕ νέ8τεΙεπι·ο ΙοιήειΙποΚ, Β ιιιεΒέικ 
ει: 0Γ82δΙ8, ΙουπέιΙΙέιεέιτ ἱε νεειέΙγειτε1ϊΙ:. ΜΞΚοι· εεΞγειετϋ 
Μ5εΙεΙτ :Ματ ο26Ιτ ΗΜ σεεΙειϋνεΞπγ ΜταΤ, πιοετοι·Κει16εοΞτ 
οεειΙ‹ “Με ΙώτΙ›ε·η ίΙΖΙιεΠ. ΒΙΙεπΒεπι ΜΒΜ ει° ΜΜΜ' ϊϋπϋ!‹ε 

ΙΙ18821 Μ! ει' εοι·Επι: 6 ε, Ιποτωέιιη, οι·ο;ότ νεε:ἰ ΜΙοεΙΜ 
εεηεΞιτ ΜειπέιΙΜέιτα. ΕΔώ οεεΙΙ.νωι ε" ειιιΙ›ει·, εεεΜ:Ιγ οει 
Ιπϋι6Μα:1: :ΜεοιΙΜπιη ιιιει€ει εν ετα” Ξεισηέι εε8«Μίοι·τ6. 
ΜΜΜ ἐπί ει' οεεΙειϋνύετ Έ νεε:τεεε16επ. - ° 

Α2 εΒγειετϋ ροΙ;;έιι·, Μ ΙιειταΙοιιιι:εηιιι6ιε κώμα νωπεε 
πιεε2ετ86€εΙαπ ΜΒιιιό.Ι, οεειΒ ιιιοΙΙόκοεοπ ΜΜΜ α, Με ΜΙ 
ι1ο8ε:1ΒικιΙτ. Βε Μι ει' νέετεΙια)€ύ ΙιειταΙοιπ' Ιαἐι›νἱεοΙϋῇε ει:5ιΙΙ 
Η: ει, ΜΒΜ, τα πω” ει' Ι;οτιπέιιιγιέιε, Βουιψι οεειΙ‹ ΜΜΜ 
τοΜϋ 6ι·ιΙο:Μώ νὰΙὶΙε; ΠΙ 0ττΙεΙπο ει' ΙΙΙΞ1€8 ιιιο8νέιΙειειτατέιεε. 
Α, ΜΜΜ ιιΙΒιιιΙοιέιεοΚ, νειΙωιι€ιπ εν τϋτνώπγεΚ, Μ. ικΞινο 
Μάι· οεαΙ: νεἐιΙεειτὰεΒεΙὶ εΖεΞιιιιοΙἐιεοΙ‹ ;' ει' ΙιἱναὶαΙοΚ ποιιι ει' 
πειιι2ι-›ωοΚ, Ιιωιειιι α, πειιιιετ° Γε)όπεΚ :θα ε2οΙἔἑιΙατοΙ‹° ῇιι 
ωΙιπέινέι Ιεεπε1ε. Πει ιιιἰιιὐῇἐιι·ωι” Ιποτιιιέιιιγ, ιηιιυΚειΙπωι Μπι 
ιιπιπ118 εΙΙεπΙτε2ΜΚ ἱε ει: οτειέι,<;' ε-5τι1εΚένσΙ2 επιισ.Ιτ Ιε& 
ΜΜΜ πω» π» ΜισιιιεϊΙ. Ρεάη; πι” ε.=;γοάϋΙ ειιιεηπεΚ μ 
ω" ν” ειΙΙεοτνει. 

Ι.εΙιετετΙεπ, ει ΒεγεείΙΙτ-Βωκιιεοκ' ϋ8γεἱιιεκ τειιιΙοε 



πι “ 

ιιιοιιετε168 νωεμ1Μιιι, όπτε πισω "πιω, Μ" ει: ΜΜΕ' 
ιιιύιτΙεπ 8ομτ1οΙατά:Ξιτ αι ιϋτανέιΙειειτατέιε' 0Ιιειῇ£ὲιεει 1'οΒΙ:7ιΙμι εἰ; 
Μη” ὶἔειιἔειτέιειὶιιειΚ εμέ” ροὶἱτἱοέιῇει ε' ροτιττει νεοι ἱτό. 
ιιγοΖνει; Μ” Ιε€Κἱεε!›Β ΙεἐρεΞεεἰ ἱε ε! Ι:9ιτΉπεικ ναυπεικ Μό. 
τεητΙεΙνο;,ε €6Ιώρ Μ” α, Μπιτ ει' οι·ἱεἱε,ρἰΙΙαηειιπ ΙςϋιεΙΒιπ, 
ΙεΙΚεΙ›επ π,ιιισμιιιο8 όι·ιΙεΙε 1'08Ι:Μ]ει ε! ει' Μι ότι1κ-:Κ' ΙιεΙγέτ. 

Αι ίι]τεινάΙαειτέιε' εΙνε τεΙιά.Μι, νάΙει8:το1τ Βοτιπάιιγο!ί 
ιπέΒνεειτο8ετϋ >ΒείοΙγάεά.τ κεωηθατω›ι›ε 'ε ὰττὲιΙιιιαεατ›Ι›ά. 
τεειἱ. ΙτεΞιιιγε. απ, -Ιιοεγ ει” ΜΡ, ροΙἱτἱοειἰ ετΚϋΙοεύτ ΙεειΙειοεο 
ιητ1ωπ εε εν 1μειιαΠεσ5ιΒοτ ἱἱΒγεεε6€ἔοΙ σεει·6ϋε Μ. · 

Ι Διπει·ΙΚέιΜω ε;; πιόε ΒϋιεΙι-:υΙ›ι·ὁΙ τε9.ω.πήει πω;; ει' πεπι 
Μπα' ΙοττεΞεειἰΕ.Κ·_ Π ` 

ΜΙιιάειι κοι·ιπιέιιιγ ιιιει€ε$πωι Μπι! σε”, ΙιὶΜιτ, ιπι-:ΙΙγ 
ιᾶ€γΙὰτειἱΙ‹, “Μαι όΙοτε!νόΙιεπ ν” ι·εμάνει. Α, ὶϋτνόιιγ· 
Ιιοιύ Ιε5ιυ8εειε ΜΜιι Μ, Μ” επ ΜΙ ἰιιεἔτιιιϋει ΕΜΜ 
ιππωωε. Α, ετειιιιε ασκ το” 1ϋτν6ιιγεπ ετϋτ νεΙιετ, Έ Πεκ 
τε.ιι πα;γ1ενει π: "η εν Μ] , ω: ει οΙΙγωιοΙ: ει€11ιιεΙ:. ΙΜ 
ΙΙΙἱΙΝἱθΙΙ οΙΙγ 1ϋι·νόιἱγ, ιπεΙΙγιιεΙ‹ Χϋνο$ΙτοΖιιι6ηγο π, ΙιοΒγ 
ε' ΙιαΙὲιΙοεἱι·Μ ΙιἱΙοῇ1ὸετε Μπα, νό€τε ωϊιΙΙιει€ΙαπέιΙ νέειύΙγ 
Ιιο26νέι Ιοει, εΞιιτ1Μι· το” ΙαϋνετΙκειόεεἱ£ :και Μιὰ ἱε Μπιά 
3:Ξιττ όε2τενεππῖ. ` 4 

Α, ι·οιιιΙ6ιε' εΙνο, κοι·Ιέι1Μπ ωοπατοΙιἰἑιΚΙ›ειι, εν ΜτἐιΙγὶ 
) 

Μιτει1οιιιτιειΕ Μωϊι·ιεΙειπ ε οΒοεεεΞνέ εΙΙεπιἰ Κἱτετῇεε2τὲεο. 0Πγ 
κειιιΙειεΙ›εΞιΙγ :Ματ , ιιπεΙΙγ αι αΙΚστωε1ηγτύΙ θΖΒΙΙ ΜιωΙοιιιι·ει 
Με” ΙεΙε9.ΙΙΙιο1τ εΙΙεπειάΙγοΚατ Ε6Ιτενετιι6, ιιιετϋΒειι ι·οέιε2 
νοΙπει, ιιιε3€ Μι ΚϋνετΙκειιιιθιτγεἱ ΜΚ ἰτΙοἰΒ θειτονεΙιεΙΙοιιεΚ 
110!! τετειοιι€πεΚ ω. > 

ή” ειἱυτόπι οΙΙγ οτει:ΞιΒοΗΜιπ, ΜΙ ει' άειποοι·Μει Μι· 
ιπέιιιγοι; έα ΜΙ α' Πιέρ ΜΜειπ 82ϋΠίθΙθΙΙ πιειΒέιΙιοι νου, 
π: οΙΙγ τϋι·νόιιγοΚ, ΔιιιοΙ!γοκ ιιιιιιιΙτέιεεέη;άΙ: Μπα Μπα! Μη 

π 

σ 
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πγεΙ›Ιπ-5 'ε εΙΙεπέιΙΙΙιειΙππαππε “πως ε€γεπεεεπ εν κοι·πιέιπγ' 
Με: πέιιπαιΙ]:9.Ι: επε8. Ό 

Α: πιπετἱΙωιὶ τϋπνεπγπο:6ΙππεΙε πΙ›Ι›ππ :ΜΙ ΙεἔππἔγοΙ›Ι› 
ετὰεπιϋΚ, πο” ε: ἰ8π:εέι8οτ Ιἰε:Φάπ ΙεΙΓο81πΚ 'ε Πιέιτοι·επε 
μή ι›πωι‹, πα €γεΙαοτΙαιππ ιεππἰ. ως π" 8επι1οΙΒοιΜιΚ, 
πο” ε:ϋπεε€ π' Μ πετει1πιοπ πω Ι›ἰ:οπγοε ε:έιιιιι1 πωπ 
πιειΙτπεικ Ιεππὶ, πιεΙΙγεΙ: , ει, πεΙΜΗ, πο” ειιπειι161 τεΙ]εεεπ 
Ιϋ%ειΙεπεΙε Ιε8γεπε!α, πιεε ἰε εεψΜ: πϋι·πΙξπεπ εΙε8επεδ 
ε:8Μάε:5ι%ειΙ π1ηπππκ;πΙΙγ ίοι·ιπέιπ , πο” πει ει, τϋπ!›εε8° 
ά|ία:ωίό ἰ€π:επτὰεὰπαΚ επἔειΙπἱ Κειιγ€εΙεπεπ ὶε επε.απε?πεό 
εΙΙεπ ιπἱπιΙει:ἑιΙιπΙ Ιιετε:οΙπὶοΙ: Έ Κάτσε Ι‹ϋνεεεΙεεεἱ πιω πιει 

ΒοΙαπ ΜνοππἱοΙ‹ ΙεΙιεεεεπ. 
ΒππεΙ-ΙοΒνει ε) πεπι:εἴ εεε" νεετεππ_πό ππω!ιπέιτ 

εΒγε1Ιεπε8γ Ικε:Ι›επ πϋ:ροπτοε1ιο€τεΚ; π: εΙπϋΙεπεκ ωφε 
ιΙεΙπιεε ΒὶνὲιΙ1εἐι€οπετ ειΠεΚ 'ε υε:ονειΙ ι·ππεΞι:::5ιπ ίεΙ ϋΙ,Ιιοἔγ 
ει' ιϋτνεπγπο:έιε7 πγειππεπέι€έιππΚ εΙΙεπωΙΙΙιειεποπ. 

Πε π: ι3]τεινάΙαε:τέιε' εποε Βενενεπ, ε::εΙ ιπππ1κώοΙδ 
εΒγ "Μέι ε1τοπτοαέιΚ. Δ: εΙπϋΙαπεκ πει" 1ιπταΙππιπ ειι1τεΙ:, 
πε π, νεΙε εΙπἰ επει·εΞιετ0Ι πιεΒΕοε:τοιΙπΙ-τ. Α: εΙπϋΙε,Ιιει πάτε 
πεπι νέι1ειε:τπιππτπεΚ, πεπι Ιεππε €ΜεειΙεπ ει, περΙϋΙ, πια: 
πωσ ίοΙγνέιετ ΙεΙεΙ6εεεεεεΙ €πττο:πεΙ‹; πε π' περ, ΚειΙνε:εεε 
πειπ νοΙππ τά πε:νε πππγἱτει ε:ϋΚεεεεε, Ιιο;;γ πΜιτπτῇειὶππΚ 
ιπἱπἀεπΙ›επ ΙιεΙΙεπε ΙιΜοΙπἱει. ΙΉι·πνε9.Ιειε:1!ιατύ Ιενεπ (επ ε: 
Ε6Βεπ' ΒοτπππΙ›ειπ ἱἔπ:, ιιιπ1ϋπ ει' ροΙ1:1επ1 ετΙεϋΙσπ Ιιππγειτ 
Με ,ε ει' και” ῇε1ΙεππεΜπππἰ πε:ι1επεΙ‹) ει: ΒεγεεϋΙ€-8τωπ 
ποπ' εΙπόΙιε πεπι εΒγεΙ›, ιπἰπτ Ι:ϋππγεπ Ιοι·επΠιπώ εε:!‹ϋ: ει, 
1ϋΙ›Ι›πεέ Ικε:επεπ. 8:ει·ειὶ, πιἱτ ει: ε:ει·ε$, ΒγπΙϋΗ ιπἰτ ει: 
“πιω πΚετπιῇειἰ εΙϋπ πεε:επ ιπε8πε5οΙ; ππππε:ειἰτ ιπε1ς 
εΙϋ:ἰ; ΙεἔΙιἱεεππ πἱνέιπεέιἔἱπεικ ἰε Ιπ3ποΙ; ει, ιϋι·νεπγΙιο:0Ι: 
:κι εικσ.Μικ , πο” νε:εεεε απ, ο πειπε κϋνειἰ. 



ε εεε 

, ) . Β εεετιιι€, Με” οι πεταει εεγ ειιι!ιοι·' ιαΙειι1οιιιαιωΙ 
:Με ιιε ΙοεεεέιΙι, ε' τεΙειιτοιιιοΙωτ σειιΙ:ιιειιι Ιιμειοιιτει1ειιοΚΧά 

π 

τειι6Κ; Θε Μ" τειιιΙΙιινϋΙι Ι:ϋι·ϋΙιιιόιιγειιΙιειι ε” εε86ιΠοι· 
ι·έιει ιιιιιΒιοΙιιιαΙε ιιιεεται·ιΙιεεεειιιαΚ , ει: οτειέι8οτ ιιιἱιιτΙειιιιειιιι 
νεε2α1εΙιιιεΙιιιεΙι ιεπόΙ: "Ια Μ. 

Δ° σαϋυετσέ_ω τϋπυέωμ.ε·αέΜεΙουόΙ ιό. 

Ρο1Μοιιι $οιιιοεεέιμι ε' »πω ιιΜο.ΙοιιιιιιιΙι ει ΕΠεκίιΙΙ-8ιεΙυεοΚ 
Με. - Ε) Μι·εγ' εΙίιο.σΙάεύ.ιιιιΚ ιιεΙιόι νοΙ_Μι.- Ηειειιιπ α' Ιϋτν6ιιγΙιε 
€6ε6,ςιιιιΒ ε) ε:ϋνοιεόμΚιι6Ι. - Α: εμθωιω ιιιιιι6 τϋι·νόιιγει6ΙιεΚεέ 
ΙιεειιιεϊιΙΙιΜοΜ.-· διϋΙιεόμε νοΠει ει' επϋνε$ε6;;ι ἱΕόΙϋει6ΙιεΙ‹› Μαριώ 
“η”. - 8ιόνοιεό;ι £ϋι·νόιιγΙιετόεει€' επει·Ιιειειο. -- ΡόΙ:ϋι·νέπγειέΙο 
ΜΜΜ ΒϋΙϋιιΙιόιιΕ ιιιἱιιἀοιι οΙ6Ι.ΠιιιΚ ιειιιοι·εί;οε $ϋι·νόιιγειέΚο!ι€6Ι. 

Μιη·.;νιιεεεΙ1ιιιιι ει: ΒΒγεεϋΙετ' τθιι·νειιγιιοεύ εε ν68ιεΙιειιι'ι 
Ιιει:ειΙιιιό.τ. Ηεέιιι·ει νειιι ιιιέ8· ι·ιεεεεΞιΙειτ :Με νειιιιειιι ει'Ιιιι·0ι Μ· 
ωΙιιιΜ. Ια ιιιε8· Με!! ίεΙεΙιιιειιιετ νεΙΙειιιοιιι 2:12 οΙνεεωι εΗΜ. 

ρ Ο 

Α Μι·Μ ιιι€όιετεΙ: πι οιιεοΙ-ειιιιει·ΕΙιειεικ ευι·εέιι·ει παει: 
ΙιείοΙγέιεεειΙ νειιιιιΜι! :κοκ ει° τιι!ειιιιοιιΚερ' ε” ιιενεεεττ ρο 
ιιιιωι ιιιιεωιεκ° εοι·ι1Ιιειιι ιΒειι Ιοιιτοε ΙιεΙγετ ιοΒΙει1ιιειΙι ε!. 
ε' ιι626ροιπΙι6Ι Ι:ϋΙϋιιϋεειι ιιιε86τάειιιΙικ Π8γεΙιιιϋιιΚετ. Με 

*) Ι.ι'ιειι ο, Μιιιγζ νι-ιιι‹ ίεμε!ό€, πιοΠγ ιιιεἔἱειιιοιιεϋ ει ιιιιιοι·ι 
ΙωἱΜι, έιιε.Ιειιιοε ε!νοΗ ει: ιΒιιιεύεειοΙ;έι!ιοΕ6ε Μιά!. Μια! ιιι6€: 
Οοπε£ἰ:ιωἰοπ /έάέπιίε 3 ωι.- Μοἔιι6ιΙιεΙιιἱ ιιι68 ει' ειϋνεΙεόἔἱ 
€6ι·νέιιγοΚ) οιοιι ι·όειο ἱτέιιιι ΚόνοΠαπϋ ιιιιιιιΜι1ωιι: Ρέι!έπι!2.πε ιιι·. 
Τ8-83.- Β'οπωίωΙίσπα! Μια, δείπδ· α πειυ ευ" Με ρι·ασεΞω από 
]ιιιἰειἰι'οιἰοπ ο] Με ασια” ο/” Με Ππἰ£ειἰ-δ£αι:εε,ὐ7 Τ'|ιοπιασ δει· 
8εαπη διοτ_/ε εοιπιπεπ:αι·ισε ο/ι:|ιο Οοπ.ιΔϋπείοιι, μ. ι:44-ισε; 
681--688; ει 1789-ΜΜ Μιμί. 24-Ιώιι ΜΠΕ οτ;ειιἰοιιε έϋι·νέιιγί 
Με οιιιιιϋεγε1€οιιι6ιιγΒοιι: £‹ιω ο/Πιε Ππωα-8ιαωε, μι· 8ίση. 
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Μ ιιιι'πΙοπι Γομεεειιι τω ροΙΜεαΞ ωιιηΚε.εεεεέιτ ει: ειιιει·ΜΜ 
ιϋτνειιγειεΚεΚιιεΙ‹ , ει, ιιε1ΜΙΙ, Μ" “Με ειΙΙιειωιεει 'ε Ιω· 
ιπέιἱ Ι;ϋι·ϋΙ πειπεΙ!γ τεεΙιΜεειΕ ι·εειΙε1εΜ›ε Ό008ά"(02ΖωΙΙ; 'ε 

ιιιἱ :Μεση ΒοεεέιτΙζοι2επι ε' τεε2ΙετεΒΙ›ε, ει' ιπ-ΞΙΜὶΙ, Ιιο8γ 
εΠε1ε τει·εγιιεικ τει·ιιιεε2ετεε 82άΙ'έΙΖ8δ88 ΑΜΙ ειι οΙνειειϊ 
Ιιει1νετ ιιιε8Ιωϊπτεειιιιθ Μεκεμ° ιιιειι·ειϋει!ς νΕΜιεοε, ει' ιιεΙΚΜ, 

Μο" τϋνΜ Ιεπιπ ιιιεΒ πε ειΜ1]εΙΝ ΑιιειΙ ιπεἔειιιιιειΚ ΗΘΗ! 
ΜεεΙΚεάειπ, Μπιτ Μι ε, ΚϋΙϋυ!›ῖεΙε Ι›ειῇὸΙ‹ειτ Μπα ε! τιιΜειιι 
νοΙιπι ΚειΜΜ. Δ, Μπα' ειιιΙ›ει·εἰ η;;ειι ἰε 1ιοεεωιεικι!ι Ευε 
Μι‹ ωωιω, ει' ι6ινωιγιιιασκ Νώε .ω το8μικ "πω, ἰἔεπ 
ι·6νΜ ΜΜΜ. Βε ε” ω; Με.: ΜειϋἐιΙ›επι ΜιτΒ·γεωιιιαΙ, °ε 
Ι:ϋΙϋηϋεειι Μπακ Μ ίεΙνεπ τεειεύεΙ ϋεεεε "κι Μ;» 
εειο1να. 

·” Δ° ΙεἔιιεΒγοΙ›Ι› ηεΙιεεεε8 1ιεπι πιω: ιιιεετιισέιεεωιπ 
ΜΙοιι, Μια |εεΙΙ]ει1 εΙΙιοιυὶ ει, ε:ϋνεπεεΒεε 1ιοι·ιιιέιιηκ, Ιιειπεω 
ιιΜ›ειι, ιιΜπ ΙεΙιεεεειι τϋι·νειιγε1:ιεΚ επεεε1εΙιιιεεεεεε€ επε 
ΓθΖΠἱ. Δ 

Α, Ι:οτιπέιιηοΙκ εἐιτεΙ_ῇὸιΙ›επ εεεΙ‹ ΜΗ εειΙεϋπ Μι·ιιεΙι ει' 
κοι·ιπειιηχιοττεΚ εΙΙειιειεἔϋΙεεειιεκ 1εΒγε2Ιιετεεει·ε, ιι. πι. 
:ειι ωιγει€Ι ει·ϋτ, ιπεΙ!γετ ιιιειΒοΚεειι ίεΙιεΙΜιιαΙι, ω] εε ει· 
ΙτϋΙεεὶ εαπ, πιεΙΙγετ ει, ιϋτνεπγειεΜ ἰτεΙετεΙπϋΙ ΜΜΜ 
πϋιι1εΙτ. · 

ΑΖ οΙΙγ Ι:οι·ιιιέιιιγ, πιιεΙΙγ εισιιρεέιιι 1ιΜοτι1“ εε€1ιεεεενεΙ 
“Μπα ιϋτνεπγεὶιιεΙ: επεειΙεΙιιιεεεε8ετ εειΚϋιΙειιἰ, η;ειι ΜΜΜ 
νοΙπε τοιιιΙ:ΞιεέιΙιοι. νεΙε 1ιὶΙιετϋΙεΒ ε;γΠε 1°ο8ηει τϋπειιιιἱ ε' 
Ιεεαϋ ΜΜΜ: Μι εγειιΒε νοΙιπι ,ε ωειξ.5ει-ιιιετεεΚΙϋ, ειΜεοτ 
οι εαπ εεεΙ‹ ιιτοΙεύ ε2ϋΙεεε€Μεπι ΙιεεπιπέιΙιι€ι, 'ε επ3ιιιιεε εἔγεε 
ειιεεεετΙεπεεεεΚετ εειι·ενειΙεπϋΙ ΙιειΒγωι ιιιεἔεεπὶ; ει ΜΜΜ 
ει, εταιιιε ΙεεεεπΒευΕ επει·εΙιἰΜ›ε Ϊ0ΒΠΗ ιιιειΜΜ. Πε ιιιει·εε:. 
"Μπα εε ΙιεωΙιιιαε: αΜιοι· ιιιἰιιὰειιπειρ ετϋειεΙ‹° ΙιαειπέιΙέι 

` 
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πσ5ιποι πγπΙππ 'ε εεπΙε 1ιπιππτ ιπει·ό ππ1οππἰιεπτποππέι8€π πι· 
ῇπΙ€πππ ΜιτειππεΙκ. ΜππΙ:έιεπέι;π επ ιπππΚύ.ιΙπππέιμ ειγπέιπ: 
€γεΞιειοε Ιεππε ει, Ικοι·πιππγιοττπΙιτπ πεινε. 

Α' τϋτνεπγΙιπψόπέιέ Ιε81°ϋΙ›Ι› Μη” πι, πο” ει' πε' 
επιιπε_ῇετ “ει” πι ει·ϋπιππε ΙιεΙγεπε; πο” πϋιΙ1επ]πι·ύΙαπτ 
ἐιΙΙΙ€εοπ ει, Ιεοι·πιέιπγ επ ππΥπΒἰ επϋ” ΙιειπιππΙ:Μπ Ι‹ϋι1τ. Μαρ 
Ιερό π, νεΙειπεπγ' πιοπ ΙιπωιΙπππ, πιεΙΙγετ ει ειιιΙ›ει·εΙ‹ :Μπ1 
_ϋιΙπιπ ε., τϋι·νεπγειεπεπ° πϋιΙ›εῇπὶ·ιὶΙπἐιππΚ πιΙπειΙε. Β' πειτε 
Ισπι οΠγ πι", Με), π, 1ϋπνεπΥπειεεπεκ ιιιεπ €οκιπέηπνειΙ 
ἰε «Έπιασε». πιὶποι· πιπτ ΙΠΒΒ'ᾶ π' νεΙ6εέιε «πω πεπι Ιε 
€ειἱΙ‹; πεπιετ Μ ει πι πι·πγεΙ‹ππΙ‹. 

Αι ετπϋΙοπἱ ω, ιπεΙΙγεΙ ω 16ι·νεπγειεπεΚ ΕεΙ ναπ 
ππΙι τπΙιάινει, πεεπεΙεπίίΙ τΜιὲιΙ›Ι›π :εαπ πι ειπγει€Ι από' Μει 
πέιΙπτέιτ, ιπειδσ5ιτ 1ϋπΙ›πγὶιε επιεππεΙε ΙιεΙπεπε τενεπ; 'ε Η 
Μπι νεπτε ει π€ὐΙ›Ι›ὶπππ πιπΙιεεε ϊεΙΙερπἱ , εππεΙ‹ πειωιΙππΞιι. 
ποιιπ επειτοΙππνέιπ , ιπε8πεττ6ι1επ. 

Α, 8ιϋνεΕεεΒὶ ΚοτιιιππγπειΚ, πέιι·ππ ποτιιιά.πγπεΙ ὶππἑιππ 
πεΙΙ Κἱνὲιπιιἰ , πο” π' ιϋι·νεπγειεΙι' ἔγπιποΙὶτεεέιτ πιεππγει· 
πεεεε, ιπἱπτΙιοἔγ τετιιιεειετεπεΙ ίοενπ ει·ϋ1ΙεπεΜ›, 'ε ιπἰνεΙ 
ΙιϋππγεΙ›Ι› εΙΙεπε εΙΙεπειεπϋ1επεπετ πιετπειιετπρ). Ηει πεΙ‹1 
1πἱπι1ἰπ; ππππ;ω ει·ϋπιππποι Ι‹εΙΙεπε πγιΞΙπΙπ, πω; πεπι Εο8ππ 
€εΙεΙΙιετπἱ πιπππέι$ππππ. π ε 

Αι ΒεγεεπΙεκπε1: ΜΜΜ πο” π' ροΙιεπι·ι›Ιεπ: :ϋι·νεπγεΙ 
πάω επΒεπεΙιπεεπε81·ε !›ὶι·πειππα, να” ποπ' ιπεΒιπιιιππ0ἱτ 

'^) Α' ειϋνεΕεε€ἰ €ϋτν·επγεππεπ "κι Ιε;€ϋΙ›π ειϋπεεἔὶ3Κ1ΙεΙϋει6πεπτε, 
ιπεε· ἱε ι6Ιϋπ νειππππ ειεΙ‹ ΙεἔτΕτΜιΥ›Ι›ππ εΙΙ'ο;Μνπ. ΕππεΙ‹ Μπι ει, 
ιπει·€ ει' εισπετεεπεπεἱ €ϋΜπγΙτε ΜΗεΠεπ επππεισπ πΙποΕ06π, πιο” 

- Ιγεκπεπ πεπι ω: ὶ8πιἰειὰπἀεπππ ει' πϋιροπΗ Ιιοι·ιπέιηπεπ οΠἔθίἱθΙ1 
ιπεεπεὰιιὶ, 'ε πιεΙΙγεΙι πιΕπτΙ ει' πωπω, πο” εππειΚ μετεπεποΕ6 
@με πάιππ, πππε·οππππ π' πωπ-επιεπεΙππεεπεπ6π' μη;επ :Μπω 
"ΜΜΜ 
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νΙεε:πνει·Ιιεεεε, κϋΙϋπϋεεπ ε:ΙΙκεε€ε νοκ π' ιδι·νεπγειε 
κεκι·ε. Πε ιιππϋ τϋι·νεπγε:εκεκετ κεΙΙεΙΙ πεκΙ Ιιεε:πέΙπΙαθ 
ΜΕπι1επ εΙπτιιε πιει· 8:ετκε:τετεττ Ι›Ιτ‹3Ι ΙιπτειΙπιπτ ι›π·ι ω» 

Ιεπεπ. νεποπ ε' ΙΙΙ:6πέη;οκπο: κεΙΙειτ·ε ΙοΙγππιοιΙπ1? να” 
πετΙΙΒ· ε" ε:ϋνετεε€Ι Ι›Ιι·6επΒοΩ κεΙΙεΙτ τετειπΙεπΝ Α:: 
κϋππγϋ πιεεπιππιτπΙ , κα." ει: ΒεγεεπΙετ ει' εωτιιεοκΙκιπ 
ίεΙ:ΞιΙΙΙτοπ ΙΙΙι·6Ι ΙιπωιΙιπει ιπειεει πειε:πάΙπωϊι·ε πεπι πΙΙ‹πΙ 
πωπω Ι 

Σεπτ” ιΙπΙοἔ κεΙεε€κΜΙΙ, πώ· εἔγεεεκ' Ιπέι1οτεε9ιπάι·ε, 
πω: πιἰπᾶεπεκ” ε:εΙυπάεέιΒέιτει πε:νε, πο” ει” Ι›π·‹π ΙιπιειΙοιπ 
ιπἰπᾶεπ εΒγεΙ› ΙιειΙειΙοιπτύΙ ε! Ιε8·γεπ νε.Ιειπ:τνπ. Βε πεπι κε 
πω.: ε:ΙΙκεεεεε ει' πειιι:εΙΙ ΙεΙτε, Μ" ει, εΙειτιιε' κΙΙΙϋπ 
ΙΙΙΙ:6 Ιιει€ειΙιππΙ ει:οιιεεγ ππιεσπσι εεειΙ_Ιεπεκ, ιιΒγειππ:οπ 
εΙνεκετ κϋνεεεεκ, ,πε π:οπεεγ κϋτΙ›επ ιπππκάΙκοιϋεπεκ; 
ε” ε:ύνειΙ, Με), εεγιππεεπΙ υἰεπε:ι_πὐαιι ά!!Μ °ε Μχεμπ 
Ιεεγεπεκ. Οοπι1οΙοπι, εοΙιει πεπι παπι εεπκἰπεκ εε:εΙ›ε, 
Ρι·ππε:Ιποτε:ε;;Μπ εΙκϋνειεΙΙ νε1κεκετ κΙΙΙΓ6ΙιΙΙ 1ϋπνεπγε:ε 

Ι Ι κεκ :Ιω πειωππ ιπε8 , Μ” ε Μι·έικ ι·εε:τεΙιεΙΙΙιΙΙπππέιμ 
ίεΙϋΙ, ειππέιΙ ΙΙΙ:οπγοεΙ› ΙεΙιεε.5επ. 

Α: ειιιετΙΙιεκικ, ε:ϋνεΙπεΒΙ κοι·ιπέιιιγπκπτ ΙεκΕπΙνε, 
εεεικ ε” πεπετ ίοι·ιιιἐιΙππκ; πε ε' περπεκ κΒ:ερειΙε οΙΙγ 
ποΙΙτΙεπἰ Ιεε1ϋΙε1εκετ ΙιππγΙπκ $εππάΙΙειπΙ, πιεΙΙγεκ πειιιεΙΙγ 
ποπτοκΙ›επ|εί πεπι:εΙΙ κοτιπέιπγωΙ Γπε86κ, ιπΙπτ1επ εεγε· 
Ι›εκΙ:επ πεΙΙΙ8 ΙΙΙ€ἔεΙΙεπεκ; ιπεΙΙγεκπεκ κϋΙϋπ ετεπετϋκ_ 
επῇέιτ Ιππ]πΙκ ,ε 1ιιΙππΙοπ ιιιιιπκἐιΙκοιΙάεΙ ιπύιΙ_ΙειΙκ νειπππκ. Α: 
ΒεγεεἱΙΙει° Ιϋι·νεπγε1πεκ νεΕ;τεΙιεΙπποέιΙ ε' ροΙΙΙΙεειΙ τεειτπΙε 
ωιππι πΙκοτοπ ΙΙεΙϋε:εκεκτε Μ:πΙ, ειππγΙ πιο "πω, πιπιΙ: 
π° πειπ:εΙετ ΙιΙεε·επ ιωΙπωπ "ω Με. 

ΜΙ 1ϋΙΙΙΙ,ππΙπαΙεπ εμε: ετει€ιιε.κ πειπεεεικ ΙιΙεεεπ ει: 
ΒεγεεπΙεΙτε πε:νε, Ιιπποπι ΜΙΜΗΣ ϋτϋκϋπ εΙΙεπΙεΙε Ιε,πΙΙπιππ 

Ι 

ο 



| 

πει 

η Ε8γοειι1ει' ωιιο,-;θ σε” ει' ειειωεο1ι°ιιγετοε6ἔ6νο1 πω· 
ΜΜΜ Κέιπ. ι 

Πει τοΙιειτ κι ιι€γωιιθι' 'τϋι·νέιιγειιιεΙ: αΙΙαιΙιιιειιέιεπ ει δ 

ΜΙΒ» ειειιιιεοκ° ιϋι·νόιιγε26Κοιτε Ιιπιιι6Ι: πιει: Μάιου ει' πωπ 
ιετ ιιοιιιοεειΙ‹ ιιΙι-:Βειι Ιιιι·έικιιαΙι, Μιιοιτι ι·όειτοΙιηΙϋ ΙιἰτέιΚιιειΙ: 
Η πασα νοΙιιει ιιιαι·ταΙι=ΞΙ‹ιιΙ. 7 

ΕΖωιΚινίιΙ ει' ειιιιιιεοΚ, τϋι·νθηγε2όΒεΕτ ιιειιι ωιηπιτι Μέ 
ΙειιιϋΙι, ΙΙΒΠθΠΙ ίϋΙώρ ωιιιωκ ωιω ειι·ιαι αΙΙαιΙιιιιιιΙειιιοΚΜ, 
Μ” ει, πειιιιειἱ ι:2άΙπιειΙτ ιιιο8$εΙεΙΙιεεεωιοΙτ. 

ΜΠαιτ ει' ειϋνειεόφ Κοτιιιέιιιγ Μπι κα, ιιιέιτ ει: Β;γο 
εϋΙι-81ειιιιεοΙιΙ›ειιι ΜειιΙιέιτοιιι, ίϋΙεΙ›ΙΜιεΙ ΜΙΝΙ ΜΙϋ απ 

ν6ιιγε26Ι: ωιιιιωιοιι. Μέιτιιια Ιιιιειοιιιι68γ νειιι ΙΙΙγειι. Μιιιτ 
ΒιηιΖεΙΙιειιιι, ω” νειΙαπιεΙΙγ ετιιιιιει ΙωιιιέιΙΙΙιειεεου, ω ειΙειμ 
1ϋι·νόυγειι ε8γειει·ι·ε 24·ίθΙε ιιισ‹ιοιι ωει€γειι·έιειιι 'κι ειιΙΙαιΙ 
ΙΙΙᾶΖΙΙἱ Ιε!ιοιθ Ε” ΜΥ ι·ειι682οι: ειιιιιιι€γ θιιωικωικ 82 
οΙιοεεέη;8εΙ, ιιιιιιτ ει, πιρειειαιΙέιε' ταιιι'ιεειΒιιινειΙ. 

Α: ειπιει·ι!αιι ιϋινέιιγΙιο26Κ Μιὰ: ιιΜιιιι έιΙΙ:ιμοιιωΙκ πιος, 
Μ” ε” ειϋνειεύει ι›ιωι 1ιαιει1ιιιαι ιιΙΙ:οεεειικιΙ:, ιιιι-:ΙΙγ ει: 
ΒΒγοειιΙει' ίδΙ'ι7ύΠΥΘ“ΗΙΒΒΙΜΒΖ23. 'ε ιιει;ωι Μιοηγοει Μ: ότ 
ιΜάι Ιιόι·ιϊόεεΚι·ϋΙ, ιιιεΙΙγοΙε εΙϋτο εοιιιΙοεειιι ιιιοΒιιιιιέιτοειαΙιειΚ. 

Χ ΕΒΘει των Ιιειτει1ιιιιι ᾶΖ ΒΒγεειιΙειπεΙτ ο8γοιΙοηθω απ 
νόιιγε26Μοοιι Ι:ϋειιοιιιοΜΜιιοιι, ιιιεΙΙγοτ ΕΒγεει'ιΙι-8ιαιαεοΚ' 
1°ϋτϋι·νιέιιγειόΒόυεΚ ιιενειιοΙ4. 11ο ιιιεΙΙό ει: ϋὲγεΙι' Μη 
1ιγεΙ›Β ιιιτέεΙιοιόεε νόμιι, ιιΙε6ΒΙ› ιδι·νόπγωέΚο!τετ ι·ειι‹1εΙ· 
ω, ιιιεΙΙγεΙεπεΚ Ι:ϋιεΙφω658ϋΙ: Ιειιιιο: ν68Κύρ εΙΙιιέ·Ιιιι ει' Ιά 
ςεΙιΙ› $οιιιοεεέι€ιι ιιιι-€μιωι, πι" 1ιιιτέιι·οιειτοι Μπι εΙεϋ 
Ιιιτύε5ι88γειιέιιιτ, ιειοιιιοΜι ΜΜΜ εΞιΙΙιιμοιοκ Μειτ. Α, ιό 
ιϋι·νωγειέ:Κ, ωωιιιι ιιοιιι ει, Πιέρ, να” ιϋι·νόιιγ!ιοιέις πι· 
Ιπποιτει, Ιισ.ιι€ιιι ει: ΒΒγοειιΙι-8ιειιιεο!ί οΙιιϋΙιε τειι·ιο2οτι 
6Κοι ι·έι1ειει€ειιιι ει Μπάσο νόΙοιιι6ιιγειιιεκ Μιωι-ωε πω". 

ισ °° 
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Δ 

Επι” πιω 1ιει€0ιπι€οκι6Ι Ιᾶὶ8€ειΙοιιεΙ: ΙοεγεάιοΙα, ω πω» 
9 ιιιοιτΙ1τΙια1σκΚά 161εαοΙε ε ιιιεΕΓΙιειπέιτο21οΙο1τ, Μ" ε·Βγειοι· 

θ Κι8ιαΜα Βιο16εϋΙτ ει' ι€5ι·νόηγΙιοιέιε ιιιἰικΙειι εΙΙοπϋι·Κϋσ16εό· 
τοΙ Μπιτ ΙεΒγειι η. Α° 8ΖϋΥ8ἱ8θ€ἱ Μ16ειΘΚ' ιιιο€ειΙαρἰ£ἐιεἐιτ 
:ΜΝ-ειι Ιιἰωοιπὶειιιἰ εΙ68 Ι4ϋπιιγϋ ΜΗ; ιΙε οεομοι·τοεωι Μάικ 

Υ 

οΙ0 ιιιιιεοΜε α ιιεΙι€ιεόεεΙα ιιιὶΙιεΙγι εειῇἐικεεἐιἔειἱιιαΙε ιιιε·8 
Ιιατέιτο2€ιεεέιτύΙ νοκ εν Ιώταόε. 

τ. 

Ο) Αι Ε;γοεί1Ιε!; Ιιοτἰἰ!ο€οΙ‹ι·ε οε:.Μι€οΗ; ιΜΜοπ ΚετϋΙεΕΙ›ε ο" ΜΙ: 
Ι:Μώ ειϋνεἰεύ==ςἱ Μι·6 τοπάεΙτεΙοΠ. Α' €ϋτνόηει6Κ, τιιοΙ|γΒεπι ειι 
ὶΠγ Μι·6 εΙιιϋΚεέἔοΕ νἰεοΙ, ΚετϋΙοΠ €ϋι·νόηγει6ΚπεΚ (ά2.πι·ίοΔ 
4:οαΜ) πονειιο!ετΩ.·Τονό.ΒΒ6 πιἱπι‹Ιοιι_ο.' Η $ϋτνόηγειέΧ!ιοι $ειι·Ιοιι3 
Μι·ύπο.Κ Ι:ϋΙ;οΙοεσ6εόν6 ΜΜΜ., ένειιΜιπ ε' κϋι€άτωεά;;' Μτσ 
6αΙιιτ6ιιο.Κ Μιοηγοε τόει6Ε Βοῇὐτιιἰ 'ε ΜΜΜ” ΓοιποεεΒΒ ρετε!τετ 
ει' Μή, ειἰιι6ιι ιἱϋΜωιἱ εΙ, ει που £ἰειΙνἱεοΙϋ' οΙοϋΚ86·έε Με” 
ιιιιιιιΚέιΙΚο‹Ι6 €ότν6ιηπειέ!ι ῇότίιεΒεΙἰ Ιϋτν6ηγειέκποΙκ (οἰτεαΜ-υοαΜ) 
Ιιὶνε€ο£!Ε. νόμο α' Ιεμ6ΜκήΔι·6ΒΒ ϋἔγοΚιιεΚ, να” ηγειιεεειι, 
να” ί6ΙοϋΒνΗεΓ ίιήίιιι ει' ίϋ Ιϋτνόηγει6Κ' «Λάβε ΜΗ ΙιοτὶὶΙιιὶϋΙμ 
ιπεΙΙγποΙ‹ Μ!γύπ ιΜΜοπι ΙιετϋΙοϋ ΒἰτἐιΚιιεΙ‹ εει€ειιὰϋΙ›ειι οΒγειει· 
πιο; Ικα-ΜΙ _ὶεΙοπιπἱόΚ κα” ἔγϋΙ6ε£ “πω” 

Αι σεΚϋΜε:.6Μ ι·οιιι!ειει· ει' ειϋνο£ε6;ὶ Εϋι·νόηγειέΠεΚΒο που 
πι6‹Ιοιι 'ε :που εεε€εΙιτε ωεωι Με, ιιιἱιιΕ α' ΜΜΜ' €6ι·νέιιγει6 
ΜΗιο. 

Ι.ΜιιΜιΠό, Μ” οι ΒἔγεεἱἰΙ£-5£α€ιιεοΙ‹' ί6 Ε6τν6ιηει6Κε 'ε 
ει' Μ οεεεε1ὶο-£ϋτν6ιιγει6ΚεὶιιΚ παπα ιπα]κΙ εειιιιπἰ Μεοιι!ει€οεεέι8· 
πιἱιιοε. Α' ίό Ιϋτν6ιιγει6Κ ει: «Μό ίοΙγεωοιΙ6επ ἰε ππομιι;ει!μ Πιο 
Ισα ει' οαεεωἱο-£ϋτν6πγει6Κ οεαΙι α' ιπέιεοἀἱΚιιειΙ‹, να” Μετωπι 
ΜΜεΙτ Μ! ΜΗ". Μ”, Πο;;; ει' $6 0ϋπέτιγειέΚ ω, νεΙωΜιιΕ 
ει' οειεεα€ἰο-ὶϋτν6ιιγει6Κ οΙ!γ 51616ει6Μέ Κόμικ., πιεΙΙγι·ε απλα 
ιπαεέιτε πιο Μι". πι ο«Π1°οτιπε. Ι:ϋτν6πιγΜ26ε' ΜοΒ·έιΙΙσρ1€6εα, 6ο 
ει' Μ Σϋτν6ιιγειόΙτ ιΜΜ ειι εεε!. ΜΜΜ α' ῇο; ΜΜΜ ΜΗ, "ε :παθει 
ΜΜΜ οΙ ει' €ίπη;γεΕ, ει' ΜΜΜ, Πο" ει! η·ιόε ΗόΙϋειέΚ ΜΗΝ 
Μ1Ιι1_Ιε; ΜΜΜ ΙΜ: ΜΜΜ α' οιιεεΜἱο-Ιϋτν6τιγει6Κ ιιεπι πωσ. 
@Μάι ει: οι·Βωιίοιιε ίϋτνέπγί Ι789-ΜΜ ΜΝ. 24-τό!, Σκια.: ο] 
Με Ππἰ2εά-δ£α£ω. Μο”, νο!. Ι, μ. 53. 
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.Φ σεϋυετ.ο·έ9ό 28":έσιμααέΙοεΙο, Ιιαϋὁσἀμα° 
υπερπαϋάποσάσάκαΠ υπόιΙΙα. 

Νε!πόιε68οΕ ει' ΚϋΙϋπΒϋιϋ $ϋι·νόηειέΚο!ι' Ιπι€6568·άπαΙι Με€Ιια 
06ι·οιέιώιιέιΙ 82ϋ!78ΐ5!5.8'θ5 Μ.ι·Ωοιιι6ιιιγοΚΒεπ. - Αι ΕἔγεετίἰΙε€, τϋι·ν6ιιγ 
ει6Κεἰιιο!‹ ῇοἔ ειιὶιποΗ, £ιιΜΜοιι Ιιει€6ΜειιΚ' ωοΒΙια$άι·οιάεάτε.-Μ16τ€ 
86ι·Η ε' τοιπΙειαΜΙγ ει' ίεΙ86ε;' ειιοιι τέεπ.6$,' ιποΙΙγοΕ ει' ΜΜΜ εκπα 
εοΙτ ιπειΒ·οΚ' ειΑπιότο. ίωιιι€ειτΕοΜΑΚ. - Ε' εΕΜιιεοΚ' ίεΙεόΒε ΚοτΙΜοΙνα 
"κι ει' $ϋι·νόηγοΚ 'ε €ϋτν6ιιγπιπματέιιάε εΞΙ$ειΙ. - Α' ΜΜΜ ε2ει€ιιεοΚ 
ο' ειετἱΜ ἱπΚᾶΒΒ 088.!! ΙΜ.ε:Μ:6, ΜΜΕ ΨΕι6ΒέΒ'08 ε6τεΙττιε£ ειωινεάιιοΚ. 

ΒΙεϋ πιοΙιόιει-28·, ιιιο11γ ιιιιι€σ5ιτ εΙ6εωω, ει νοκ: επι 
ΒΒγεε€1Ι1-8κα$πεοΗ αΙΚοτιιιωηε ΗΜ ΜΜΜ ΪθΙΒὑἔ8ίΞ ωικνάπ 
8ΖθΠΙθ εισιι, ιιιεΙΙγεΙ: ει ἱἔαΖεεϊ€ειοΙἔέιΙτα1ὰετα "ω" ΜΗ 
ι·ε1ιιΙΙ›οΙἱ ΜΜΜ 1ϋι·νόιηοιόΚε!ι1ϋΙ ΚὲΙινἱεεΙτεΜοΚ, Μιι·ιιιοΙ!γ 
,φησὶ απαπωιωι Ιο8γειι Μ ο' Ιαἐτ τειι‹Π›εΙἱ ΜΒΜ τϋπνόιιγ 
ΒιέΚο1δ Ιιει10εέι€;έιιιειΙ: ιιιο8Ιιειωϊτοιάεάτει, ιιιοἔἔὰιοΙιιὶ ιιειιι 
ΙεΙιεωττ, Μ" ΜΜΜ έμι!ποτΙ ϋεειεϋτκϋιόεεκ πε Μπικά 
μιιπι!κ. ΙΗγ οεε1Ι›ευ ΜΜΜ· ΚΗ ΕΙΙι-ιεεεπ ει' @ως ει' Ιππωσε38' 
ιιιεἔΙια1άι·οιὰεἐιΙ›αυ Θ 

0Πγ ιιέρεΙππόΙ, ωεΙΙγεΙα σεει!ε εἔγεΩΙειι ρ‹›ΙΠἰωἱ Μι· 
εεειέι;;οτ ΚιέρειποΙτ, ιιιΠωι· Ιιειωεάς ΙοΙὅΙἱ ΙώτιΙΘε ΜΜΜ έι' 
τϋι·νόυγειώκεΙ: Μπιτ, 82 τοπτΙειει·Ξιπ ο” Ιιειι·ιιιιιΜΙε Ιιειι65έι€ 

εΙΘΙ›ε ωηεωειἱκ εΙΜΙὲε νέμιτ. ΒΜιεπι ειειιιιιιὶ ιιεΙιεΞιεε€8 
Μπσε, ΜιπΙιοΒγ ΠΙγ πιέρεΙσπόΙ ει, Μι·ιΠ ΜΕύεεϊέ Ιεέι·ιΙὲεεἱ 
ΙεΒΜ8εΜ› νἱειοιιγΙ›απ σειιι ΜΜΜ: 8 ιιοπιιετὶ ίεΙ56ις, Κιόι· 
ΜεεϊνοΙ. Δ 

33ο ειδΙώΙϋπ ΜΜΜ' Μ 1ϋι·νόπηε2όΙεο έε αι ΕΒγεἐἰ€Ι£ 
εωωωκ° $6:ϋ:νέπγε26Κο ΗΜ ιωιοπωωι νοΙτ Βάι·ιιιεΙ!γ πό 
Ιϋαιο':Ιαπ Μ ΜΜΜ, ιιιεΙΙγ 8οιιι ε;γἰΙ‹, εειιι ιιι€ιεϊΚ πε Ϊεἔῇειι. 

Διότι ω ει' κει τϋι·νόπγε26Κ ΜΜΜ, εΒγἰΙωΒΚ ΜΜ 
εε58Ικόρ ιιιε8 ΙτεΙΙεα ειιἱιιἱ ποπ ΜΒΜ, Μ” εει_ϋειι Μγιέπειι Η 
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ιι6ΙΙιεεεειι , ,ο οΗγ ι1οΙ€οι, ιιιεΙΙγΙ›επ @μια Κθι·ιΙθε και νΘ 
ιιιωιι, ιετειώεεΜιιτ ΠΒγοΙειιιι·ε ιιιόΙτιιιΙιιιεεοη, να” εΙιιιο1 
16ιΙιεεεειι. Ε' ειιι!ιαι1ειΙιιιιιτ ει, ειιιιιιεοΚΊιιι1ϋιιΜϋι6 16ινόιιγειέ 
ΙιειιιοΙ: Με ειι€ι-:ιιιιι ιιειιι ΙεΙιετειι; ικα: ει εποχή Μ” "Με, 
:Μπι Ιει·οιιιιιιιι τοιιΙε8εεωι ιιι ΒΒγεεϋΙεί ίι-:18686-5τ, ΜΜΜ 
ιιι _ιο8 ειει·ιιπ ιιιο€ νοΙτ ειΙΙαρΙινει ; ιιΒγειιιιε ειι ειΙΙιοιιιιὲιιιγἶ 
ιιιιι€γαι·έιι€ατέιει ι:ειιΙ: Ιιιιιιιιι· νισειιιιιι1ι.ει ιιοΙιι:ι οι ιιΒγοε 
ειιιιιιιοΙιικιΚ σ., ίιι%ειΙειιι€έ ειιιιιι Μπέκ, ιιιεΙΙγετ ειι ει! 
Μπιιιέιιιγ° ειεινειι τϋΙϋΙε ωνιιιωι «Μ. 

ιν ειδνετεε58ι ισι·νεργειικ'εθιειιιιωι ειιωι ΗΙθἔ ιω 
Με Ιοειιιιιιι ει, ετιιιιιιοΙί ιϋι·ν6ιιγειΘΙ‹εἱτ ειιοιι _ϊοις10Ι, Μ" 
ιιιιιιιΙοεγΙΙι Μ3ιιιΙϋΙ: ιιε·ιιιιειι ότι1εΙιιι Βόι·ι16εοΚοι ειιιέιτ ιιισά_ιει 
ειοι·ιιιι ιιιἔΙιι!ἔειτΙιιιεεοιι; ,κι ειιεΙ :κι Ιειι€ιιιτέιΙ: εΙε5τιιι, Μ” 
:ιι ιι€γωιιευ 16ι·νώιιγειιιοΚ ιιιιιΒγειι·ιιιέιιέιτει ε8γειιΙϋ 1ϋι·νόιιγ 
1ιιι1οιιι€ιιιγιι τεειιιΙειει $οτιιιιιΙιειιιαΙι. Α, απ! εΙ ΠθΠΙ ότοιόΙε 
"Μ, Μι ει, ΙΩιΙϋιι ειιιτιιιοΙδ τϋι·νόιιγειιέΚοι πω: ματι-εκει, 
ιιιεΙΙγεΙ:ιιοΙτ, »Με ειϋνειεό8ει ιΙΙι-:τϋΙεπεΙε εΙιιιέΙΘεόΒε 'παπι 
ιινΜΙιοι!ιιιιιιιΕ, ιιϋνειεόΒει; ποιο ΙΙΙει6ΜεΙ: ιιΙΙΙιιιέιιι, απ· 
ιι6ΙΙιει16Ι: νοΙιιιι. ΙΞιιιι6Ι ΙοΒνει αι Βι·γοειιΙι-ΒιιιτιιιοΚ, Μ ισι 
νι-5ιιγειόΙιε ι·ιιΜιιτιιιοττ ΜΙ που ιο.%ειΙ , Ιιοεγ Μιάου !ια 
16ειι€οι ΙΙΙοτϋ Κόι·ιΙεΞεοΙιοι εΙι1ϋιιιΙιεεεειι 'ή. 

*) ιτ8πιιωω, Ποιες;; ε' Ιιιι6ειι€οι πιω μοι·ο!ι ι·ἱιΙώὶιιπιΙι ΙοδγειιοΚ, 
ιιι Μιιίιτοπιιιοψ Πισω η;ειι “ότι” ειϋνειε6€ἰ μει·εΜιοιι ιι' ΜΜΜ 
ειιιιιιεοΙι' τϋι·ν6ιιγει6Ιιώιιεκ Ιο;γειι _ιο;ιι ιι ΒιιγοεϋΙει' άϋι·ν6ιιγ 
ειέΙιεινε1εμοιεωΒεπ ιιιιιιιι Ιιοιιιι; 1ιωιειιι οΜιοι· ει' ιιιο.το.ειι€8.ΙΙ: 
ΜΙιιοΙι ιιιιιιΜε ειιιΒιι65άιάΙιαπ έιΙ1_Εοτι ει Ε;γοείιΙει' Μ 2ϋι·νι€·ιιγ 
ειέΚότε ΙιὶνειΙιοιιιἰ. νηιιιω Η ιϋι·νόιιγει6Κο Μι·ι16ει ωιιιιιιιιοι:ι: 
ει Ε8γεείιΙι-ΒιιιιιιεοΙ:' Η τϋι·ν6ιιγει6ΜιιεΚ που ῇομ. Μαι, Ιιοιγ 
οι 6 ιιιιιιιιι ίϋΙειι!ινιιεΓ @Μι νιιε;;έι1ειιΒιι νοΙιεεεε, 6ο εικετοι 
ΗΜ!. Μια! Και” οοπιπιωι:. ΜΙ. Ι, ρ. 300. ΜεεΙ 8:οι_γ'ε σοιπιιισπα 
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ΒΔ ει° ιοΒνοοιεσιεΙιιι οεΙι οιιειρειε "Μ ιι”ειαιιιοο!ί Μω 
@το πανε. Με; και οι «Μαι ειστιτνιι. ιιειιιοειιΙ: α' κι» 
ν6ιιγειι, ιιιιιιοιιι ει' τϋιινιέιιγιιιιι€γειι·έιιέιε έιΙιιιΙ ιει; :πως ο” 
ιΒιιιοτειοε ι-Ξε ε” ιειιιιει·6ιΙειι Ιιοι·Ιἐιι άΙιειΙ; :Με ε” Μιὰ 
ι·οιοιι: ειιιΙιιΞιΙγ σε ο" ϋιιΚὸιιγεει ειιιΜιιγ έιΙΙιιΙ. Μ”, Μ" 
:ιι ιιΙΙιοιιιιιιιιγ ΙιιιιιιΙιοιι: 1ιιιτιιι·οκιιτ ΜΜΜ ει' ιιιιινωεΒι Μ 
ειΘέ εΙιέΙιε2 Δε: νιιΙειΙιέιιιγειοτ ο, ίεΙΒόε 688ΖθϋΠϊδΖό8'Ιθ ιό 
ει, εωιιιιεοΕ6νιιΙ, ιιιιιιιιι€ ει' επϋι:εω68ι τϋιτόιιμιι€ΙιιιεΙκ ΜΙ! 
οι ιιι5Ιετει Ιιιιιιοιιιιιιιιιιι. · 

Βιιγι5ιιιι·ιιιιι ει' νοι:ιι61γεκ , ιιιεΙΙγεΜιεΙ ε' ι·οιιιιειοι· Μ· 
“Θε ά ειιιιιιισο!ί ιεΙ86€6τ ιι-:ιιγεδειιιι, ιέρεια ιιειιι ΜΜΕ νει 
Μειι€8αΙ Μ; ιιιι8γο!ι , ιιιιιιι ει' ιιιιιι6ΚιιοΙ: τοτειοιτεκ. 

Μο8 ιο;;3ιιΙ: ΜΜΜ ιονει!ι!ι, Μ” ΑιιιειΕΜι!ιαιι ει' νειΙΜΙ 
ει·ϋ Μάικ” ει' ιαι·ιοιιιι€ιιιγι Ιιοι·ιιιέιιιγοΚΜιι, ιιιιιιωειιι ει' ειδ· 
νει86Βι ΚοτιιιιΞιιιγΙιιιιι "κι Α, εεϋνι-ιωιέ€ι- Ιιιιιέι!ι όι·ιΗι· απάτη· 
Ια€οε εγειιεεεό-86ι ει' ΙιειιιιΙοιιιιιαΙι, ιιιοΙΙγιιεΙτ ιιενι-Ηιοιι ιιιιιιι·· 
ΚέιΙΙιοι1ιιειΙι, ,ε 1ιιιιΙιιιιιιι3ΜιεΙε Ιειιιοιιιιιιιιι νειΙειιιιεΙΙγ Βιιιισιισ5ι€ι 
_ιοει·ω, Μ; εεετεΙιΙιειι, ΜΙ απ ει' τϋι·νι5ιιγ ιιε!ιιιι ιιιιιιιι 
ιιιιιιιεειιι ιδι·ν6ιιγιοΙοιιιι1 ΙιϋνειεΙῇ6Κ. 

μ. 646. ΣΕω ιι€γιιιι Κοπε'.ι οοπιπισω. να!. Ι, 370 6ιι Πω; ιι” 
επιιιι6ιι π: 1789-ιιΙΜ οι·;;ιιιιιοιιε ιβι·νόηΕ, Ζαιωι ο! Με -Πηι)εά 
8:αιω, το!. Ι. μ. 53. 

τι 
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Α° -06τ·υάοιμΙια8όεά_φ ΙοϋΙϋκΜΜό ωοτοό'. 

ο Λ° “π” 6ο "ακοη ο.Ιερ]υ.Ε ει' ε:ϋνοἐεοΒἱ 16ι·ν6ηγΙια16οΙιμοΚ. 
-- Α' ΒόνοΕοΙ: ., ΒΒγοοἱἰΙο£ ,ο ο;:··γοε οΕΜιιεοΚ οΙΙοιι ἱπιὰΗοΗ: ροτοΙτ. - 
ΚΙ :ΜΜΜ Μ5"οιηθις.-- Α: ΕἔγοείἱΙοί;' ὶϋτνοιιγοἱὶ›6Ι ειέιταποιύ μετεκ 
ΜΜΜ ειειωωοι‹ "Με ει' ειἱ$νοΙεο·,;ἰ €6ι·νοηγειοΒοΚ ΜΜΜ. - Α' επι· 
ιΜοεοΙ:' ιιοιΜοΗοεἰΕοε6Ω ἰΙΙο!ό μοι·οΧ π' "σκοπο Μι·όεο€ ΗΕΗ ΗΗ 
ιοΕποΙι.- ΚϋνοΦΚοοοεο οιιιιοΚ 

ΜἱιιΜιη ει' επϋνοτοοεὶ Ιιει€6οεΞιε' ιιιοΒἐιΙΙοΙ›11ὰεὰυοΙ: Μιο 
16οοεο οΙΕοιιιοι·ιο;ωτ, ιιιοΒΙιατέιι·ο2τάκ οι Β€γοοϋΙοκ, τϋκνουγ 
ΜΜΜ ει” !›Ιι·έιοΙε06ἰᾶ8' ᾶΖωΙ οοοιοὶτ, ιποΙΙγοΙψοη Μπακ πωπ 
ΜΙΚοιΙιιὶει ΗοΙ!_ἱοπ. Εοιωιιοκ , 1ιοογ νειιιιιοΙτ Μιουγοει ροτ 
Ιο1τοι16Ι4, ΜΙτιιοΚ ϋΒγοΙ›οπ οἔγοιΙϋΙ ει, ε26νοιούεΕ τϋπνοηγ 
οιοκοΙκ ἰΙοΙΙιο€ηοΙ‹, Ιιοι·ιιιοΙΗ Κάι·.8γι3 Ιοεγοιι ἱο ει' μοι· οἔω› 
Ματ. Απιπάιι πιο8811ου1άσιωκ, πο” ναιιπεικ Μισιποο υοι·οκ. 
ιποΙ!γο!ιοτ ωπο οοοιΙτ ο° 1ϋτνουγοιοκοΙε ι1ϋιι:ΙιοωοΙτ οΙ.Μτ· 
"ή τιι1ιι;ι1οπεοΒιιοΙτ Ιο;γοιιοΙε ἱε οι' μοι·Ιοκοοϋκ οεγ6Βἱπἐιιιτ. 
Β' “Μπιτ ει, ΜοιιιοΙγ 6ο “ω” ΙοποΙ‹ οιΙερΜ ει, οοϋνοτοοεςἱ 
ιϋι·νοιιγΜι16οέιμοΚ. , · 

Α' ΙιϋνοιοΚ 82 ΒΜο8ϋΙοιιοΙ Ι›ειι·εἐιτοάἔμοιι Ιονϋ πεπι 
ιο1οΒοτ Βο;ΜεοΙνου ; νεΙωιιὶ ει, Ιεϋνο€οΚοτ οι·ιΙοΙ‹Ιἱ, οτἀοΜἱ 
ποιιιἱΙοἔ 82 οέοοι ΕἔγοοϋΙοιο€ Μ. ΜΜΜ οΒγ ιακω, ροι·Ιϋ 
ΜΙ νειΙοιιιοΙΙγ ροι·Ι›οη, ει' μοι· εμ” ηοιιιιοί ΜΜΜ οι·ιΙο1ιΙ6 
ὶὶεγ€γο νε5ιΙΕΚ; ποπ τοι·ιιιοοιοτοε,ΙιοΒγ ΜΜΜ ει, ειϋνοΙεὲΒἱ 
Ι›ἱι·ὐο2οΙι ΜΒΜ ὶιοΙο£οτ. 

Δ: ΒεγοοϋΙοτ ιιιειΒοι ἰο ΚονοτοιΙΙιοτἰΚ Ι›οι·οΙ‹Ι›ο ; πω οεο1 
και οΙτοοεάεΒειΙ 'ο οι, πουι2οιοΙΐ 82οΙιά.εέινειΙ οΙΙοιιΒοιϋ “κι 
"Ηπα ο;" ιιιέιο ίοΙοο8οι, ποιη ει' ιιιειο:Ξιο: Κορνἱεο16 ΗΕ: 
νοηγοιο!ιοΙδ ἱτοΙοιοι·ο ιιωικ0Ζω; Μ: οι ΜΙο1Ιιο2.έιε οΏο 
«ΗΠ ει' ωινωοο8ε ισ"ομωοκοκω ΗΙοιΕ. 0 _ 
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ΜἱΙωι· Μ: ΜΜΜ εταιιιε!ιοΙΙ εποπιώΙγποΙ: παπι Μα: ε8γ-β 
πνΞιεεειΙ , πεπι πω: οικω Μή πόΙΙη1Ι, οεγἱΙ; να” ΜΜΕ επι 
τπέ τϋπνόπγεπεΞΙΜπεΙ: ἱτόΙετο 814€ πετώ. Βἰ2τοεπΙ›Ι› ε” δΙΙ;τ 
ιϋι·νε3πγεωποτ νε5ιΙπεπτειπ1, πω” 8γαππτ εε;γΞκ “Άπω εε 
€ει·Ιοεπεποπ, ,ε ἱΙΙγοπ ϋπΚὲπτ ιπωπκωσ 4ϋπνώπγε26Κ πι 
Βἔγεεϋ1ειε3. Β + ° π χ 

ΜΗιοι· ει' Βάι μει·Ιε1κεπϋ πω· ποπ 68γοπ εεεπι61γ, πα 
πεπι πωπω: ει, ιπόΙτάπγεέιέ' οιπ1Ιππτ οΙώ.1ισι ιπόε π” εΙει6 
ΓΘΙΙᾶἱἰ Ροπωπ Με πι Μ; ΙΙΙγοπΙιοτ ει' πω» πω, απω 
‹Ιοπεπἔπ πεπιπετὶ $0πτοπιπποτ Μ ιπἱπεΙοπ πει·πο!κ; 1εεπἱεοΙ›Ιι 
μπω πωπω Με πω” ιπππιι, «ππωπε ει: φαει ~~~-4 
Ιοί πόΒεπε686$ 1). › 

θγαΙ4τειπ ιπεπέιπει!τ επ ποτεΙκ' ωι·ιπιπιιοιπποκ που π' πω 
06επε' πεπ10ι·ιπέι:ΙΘΚοϋΙ ΜοΙΒεΞιΙπὶ. η”, μειωπ, π' Ιεπἔετἱ 
Εσωεκεπό88εΙ Βπικεσωπεπ πιο πιἱπιὶεπ ΚύτιΙόεεΙαποΙτ ει, 
πϋνοωὲΒἱ Πτύπέι80Κ ελΙτπΙ 8ΖωίΒέΒ' εΙιΙϋπΙεΙπἱϋΚ π). 

Επποπ Μάικ Κϋππ8ϋ ΚΜΜΜπἱ: ΜΑΝ ιπἰπιΙοπ ΙΙΙγοει 
 

') ω" ειἱπ€4ἐπ ει: εΙΚσ€ιπέ.πγ πω; ιιιοπι1_πι, πο" ποπ πει·εΚ Μ, πιοΙγ 
ιω‹ νοΙππιεΙΙγ Μπιτιιε 6ε.ε;γ ιπέιε επι€πεπεκ ροΙ;ὲι·ο.ἱ Μια πωπω 
πίιππΙκ, ει, επϋνο$πέω €ϋκν6πγει6ΚεΙι εΙ6Βο €ειι·Ιοιππι16Ιο Πε οεει!‹ 
'ΜΜΜ' ποπ Μτά6ε Μπι ε16 πιπ;;Μ, νεωοπ ει: σ.!ποππώπγ ιπἱπτ! 
ποπ ρπτε!ιοΦ Ματια-ο ότ€επἰ, πιοΙΙγοΚ ω” νπΙπιπε!!γ πω” Θε 
ο” :Με εωΙιιεπαΙ‹ ροΙ;ἐτειἱ ΜΜΜ Μπιπ:Μπιι€ππΚ. :πω οΒγΠι, 
Μάι· ιπἀεΗ‹ Μ! Ιε;;γοπ ει) ΜΜΜ Α, Ι`6 τϋι·νύπγειέπ ε' τέειποπ 
πΙΠΠ6Ιπε πγ11πιποιοΜ; πο ε) πγ51π!;Κοινππγ ΜιππΝοτιπ πι ο;;γοε 
8$πιπποΙσι€, ΜΜΕ ει' ιπεΠγοΚ ΜΜΕ, ΜΜΜ αΙΚο.ΙοιππιειΙ, επειτα! 
ῇο!‹ εΙΙεπ, ει' Η €ϋτνόπγει6Ι‹' «πω» νοππΕπἰ. 18.νΙΙ:ελε ποιο.€οπ ΜΚ 
Με ο.: πΙΚο!ιπ&πγΙ›π, πιοΙΙγπεΚ 6τέεΙππόποπ ει: ΕεγοεύΙο2' Μι·Μ 
ππωΙ:πει πππγπ·π Η παπι Φετ_ἰοΔΙιοΜΩ , πο” πιω ποπ ροι·οΜωπ 
πι, ιπεΙΙγεΙ‹ ει: ΕΝοεί1ΙΕ-88ειιιεπΚ' ναΕυ.μπε11)ππο ε!!επ, ε” πιά 
εὶΒπειΙτ ρο'ἔίιτο.ἰ Με! ἱπτΙἰΜειΙΕΑΚ, ΕΦσΞΙΙιεεεεπ. 

ΜΣεπ δ'εσπ_/ε ευπιπιεπ:., μ. 024. ¦ 
2) Ι!!γεποΚ, ΜΜεΞιπΙ, πϋπάεπ ἱεπι2ει·ἰ ι·πΙι!έιει' πωπω. 
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Ι κωαεω‹ ει, πι-5ρεΙτ ῇοἔεἐιιιεκ ΙεεΖεΒε€Θ8ΘΙ›ε ΜΜΜ: νεϊ€ιιἱ. 
Ε' πσπϋρουιΜΙ ᾶΖ0]ί επ εμ” ΒΒγεεϋΙοτετ ΙΘπγοΒοεοπ ω· 
«ΜΒΜ α' ΚϋΙῖϋΙιΙ' εΙΙεπ6Ι›οιι. 'Ι'ονἐιΙ›Ι›έι ει, τειι€ει· εειιι θ8Υ, 
ειοιιι :Με Βἰι·‹$εὰε_ςΕ ΒετϋΙειτο Κϋ1ϋιιϋει-επ ειστ1ινει πω” Ιόνόπ, 

εέγει161Ια, ποιπιπ:Π Ι.έ$τνόπγε2εέΚιιοκ ΙεΙιετῇομ ει' τεπΒει·Ε οικε 
ιΜϋ ρετεΙι° νὶιε8εἐιΙαιεΞιτε. 

Α2 αΙΙιοτπιέιηγ σ€γερΙεπι-›Β·γ οειτοΒοι·Ιέι!ωι Μια». ιιιειῇσ 
Μπι! ποπ ρει·οκετ, ιιιεΙΙγεΙσπεΚ τετιιι6ε2ειϋΚιι6Ι Ιοἔνο; ε' 
ειϋνοτε68ἱ τϋπνοηγε261εεκ, οΙὲ!›ε ΜΗ ιειττο2ιιἱοΙ‹. 

Α' επιΜΙγ, ιιιοΙΙγετ ε” τεΚἰιιτεΙΙ›‹-επ Μ , εΠεεετάά, Με 
επει€6.Βειιι τορρειιτ εειιιι6Ιδ ι·ωιαε2ετότ ,ε αιΙειτοΙ:' εοΙωιεέιδέιτ 
ΙοΒΙαΙῇε. Α) εεϋνετεύεὶ τϋι·ν6ιιγε26ΙπεΚ, ιϊ8γιιιοπι1, ΙεειιιεΙ: 
Ι:ϋτεΙοεοΒ ἱΙΘΙιιἱ ΜΜεπι ρει·Ι›ε·π, ιιιεΙΙγ εΜάε2'αΐ απ Βέφωά!2 
δ2α2πωλ' 2ώυεθιρε56άϊοεσπί. κει μεΞΙάει τϋΜΙεπεσεπ πιεἔ Γοἔῇπ 
νοΙϋηΚ όττετιιἰ ει' τϋτνώπγΙιο20, Βοιιι1οΙειτΗιτ: τ 

Αι αΙΚοτιιιέιηγ ιιιεΒτὶΙιῇει ει' εωτιιεοΙιτ6Ι ποπ ῇοΒοΙ,ὶιοΒγ 
ει, ρύπί ΙτοΙοτε παω 1ϋι·νόηγοκεκ Ιιο:Ιιεεεωι:ικ; ε, ΗΙειΙοιιι, 
εΙΙσπόι·ε Με νειΙειωεΙΙγΙΚ 8ί8ϊΙ18 εἔγ ΗΜ τϋτνε3ιητ. Αι άι· 
ι1εΙκεΙτ ίεΙεΙε πειιι εικειτωιΙτ 8ΠΠ8Ιζ επ€εἀεΙιιιεεΚειΙηἱ, ΜΜ 
Μ” εΙΙι-:ιικειὶκ αι αΙΚοτιιι6.ιιγπγαΙ. Α' ασημι 8ΖϋΨθί8θΒ°ἱ 
Βἰτὐεάζ οΙὲΙ›ε ΜΙ! «πω, ιιιὶιιΗιοἔγ ει' ιιιεΒΜιωειι16ι5° εεε 
Β6ιε ει: ΒἔγοεϋΙ€-Β£ει€ιιεοϊ τϋι·νώπγεΕΜ3Ι πιο "ένα 

Α, 0011Β'1°θ88Π8 Ι›ον1τοΙἱ νέ.ιιιοτ $ι11ειρ1ιο(τ ιιιε·έ. Ε' ω"υ 
Ι›εειε‹Ιόεο ΙτϋτϋΙ ηε1ι€ιεέ:€ε!ε 1ε9.ωειι1ΜΕ. Π” ειΙκαΙοιιιιιιαΙ 
8ιἰπτέ ει, ειϋνοιεἐἔἱ Ι›ἱι·68ε18οΙι εισιι ΜΙ! ιιιοἔῇεΙι-:ιιιιἰ, Μπι 
Μ" ει' μι" Με επ ΒέγωΙΙΙΙ-8τει€ιιεοΚ' νειΙαιιιοΙΙγ κϋι·νό 
ιιγώιιεΙ‹ ιιιει€γει·έιπέιεέιΜπ ῖεΚειἰΚ. Ε' επιΜΙγ ιϋΜΙοτεεεπ 
Μεεε€γειικ ει, επϋνειεόμ ειΙΡοτιιιέιιιγ' εΙΕο8ειαοιι ει!ειρ3ιβναΙ. 

Μ”, Μ" επ ΒΒγεεύ1εΩπεκ, π" ει, Μπιτ 17βϋ-Ιιω·ι 
πιε8ἐιΙΙειι›ὶττπΙοτπ, οεακ Ιεοι·Ιέιτο1ι Μεόεε πω; Με ειιΐ4 “κ” 
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Με, 1ιο€γ ε' ιιϋι!ιοιι ε€γειΙοιι πόροι Βόρειιειι 'η. Β, Μι· 
Ιιειι ΠιΒ·8οιΙοιι ι“έΙεόις ό. ΓοΙτόν6ιι ,ε ιιιεεάΙΙειιιιινέιιι ε° ροπ 
ωι , ιιιἰιιιΙειι «η.ιγόΙι Ιπϋιιιιγειι ίοΙγ ιιιηέιΙιύΙ; ιιιειι: Με «Με 
1ιιει·3ϋΙ:, πο” ει2 Β,πεειιΙι-8ωιτιιεο1: σε εικοιιωηικιοι Ιξι 
_ιεΙε1τΙιειιέιτοΙι Μπιτ σεειΙι ει” φέρει ΙιόρεειιεΙι, ε2ϋΙιειέ; ιιιιι€ 
ειι€ει1ιιϋιιΙκ ιιεΙιιΙκ ποπ ιοΒο1ιιιτ, ιιιοΙΙγεΙ: ιιιιιιι1ειι ωρα ΙΙΙειιιοΙ‹. 

Μάι· ιιειΙιε α° ΜΓ888δΒ0Κ, «πωωθ Με οι” π 6ι·τεΙειιι 
ε' ιιοιιτ ΕΜΗ, ΜΗ: ιιιιιιιιι-:1ι ιιόριιοΙ: ιοΒ·ει ν” 88]έΙ.ί αει- 
νόιιγε2όΚεἰ ωωι ΜξΙτετιιι οι ιιιιιιι1οιι Μ), Ιπόι·ι16εοΚεί, ιιιε!γ 
μια ιιιΙειῇιὶοιι τϋινι-5ιιγειιιεΚ ν68ιτεΙιει_ιτέιεάτ ΠΙοϋΙε; Βε πιτ 
ΙεΙεΙΙΙστ :ιι ΒΒγειιιιω: "οι ΜΙϋιιϋει ΙιεΙγΖειΙ›6ιι πω, Μο” 
ε” πόροι 08Ηιί Μποιιγοε τειι·ιΒγει!ιτει Μπα-ε $οι:ιιιέιΙ; ιιιιιι 
ιΙοιι ε8γο!ιοΒΙιειι Ιιετιι;; ειιιιιγι ιιιιιιτ εειιιιιιι. Μι ΙέϋιππΚειικ 
οΙ›Ι›ϋΙ2 Δε, Μ" Ιε(<.ιιιΙ.έι!ιΙι α: ειιιΙιτοτττειιΒγειΕτα ταιτο2ύ 
ιιιιιιι1ειι 1ϋινέιιγε1: 1:ϋι·ϋΙ ειιιιαιιοιι ]οΒοΙ‹Ι:ειΙ Μι, ιιιιιιτ ει' 

δ ιιιοΙΙγεΙτ ε8γ τϋΙώΙειεε ΙἱἱἔἔετΙειι ίεΙεσέ€ιιοΚ ειι€ετΙιεΕιιοΚ. Α 
ιιοΙιε5ιε68' νειΙΜι μοιιτιοι ειΙ›Ι›ιιιι ΜΙ; ιιιο8τιιαιιι, ιιιοΙΙγεΙε Μ· 
€γειιεΙτ ειειιτέιι·Βγει!ι. Μι ε' ιιοιιτ εΙ -νειιι ι;Ιϋιιτνε (ε Ι:ΜιιιΙ: 
€6ΙεΙψ, ιιιιΙιοι· ει, 1ιειτύεει€τύΙ ε2ι'ιΙοαιιιιΙκ , ιιιιιιι αϋιιωωιι ω), 
ειιοιιιιιΙ, ΪΒᾶΖἔΙ.Π "οικω, ΜΜέσ εοιιι ιιιιιτει:1 1°ειιιι ΜΜΜ 
πιοι·τ ιιιἰΙιοΙγι: ει: ιιιοΒ "ιη έιΙΙειριινε., ΙιοΒγ νειΙειιιιεΙΙγ Ρετ 
82ϋΥθΐ8όεθί ιΙΙετό, να” κι επ ιιΙΙιοιιιι€ιιιγ:6Ι ειτΒΒγεεϋΙετ° 
ε2ε1ιιιέιι·:ι Ιειιιιωι·ιοττ ιεΙοε58;-ι·όεε :πει εειΙ‹ , ει2οιιιιειΙ Ιοι·ιιι6 
επετεεειι 1εϋνει!τε2ιΙ:, Ιιοέγ Ιιειιιιο ιιειθωι: σε” 8Ζϋΐθωθἔἱ 
ιδι·νόιιγε26ΚιιεΙτ ΜΗ Ιιοιιιἰει. ν › 

°*) ιοικιωκ ιιι;γιιιι ιι6ιιιοΙΙγ ιιιομιοι·ΜιεοΙκ ειοιι ών”, ιιιΜ6ιι κι 
885785 ειιιιιιεο!ι ίϋ€;ειΙοιι Ιισ.ιεΙιιιιιειιέ;; "ΜΜΜ ΒοοΜ.Νιι€Μι α' 
ΙειιιέιοεΙιε, 'ε εΙιιϋΚνέιΙιιειιιιε' αΙΒαΙιιιέιντιΙ ΜΜΕ ει' ΚϋνειοΙι' ιω 
Ιπιιι Μ1Ι6.ιιϋε ειιινιιιάε οιιΒοιι€οιοι€: (Π: αεκ Μπι ΚινέΜοΚ. Αι 
ε!ΙειιΚει6 ων ει ιιι·ιιΙΚοιι6. 
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ναΙαιιιἱΙκοι· Μπιτ νειΙειΜ ει: ΒεγεώΙ1-8ΜιιιοοΙ:' 'Μικέ 
πγεὶτ ωεμό.ιιιΜπϋ,νειεγ ιιια8ει νέι1εΙιιι6ι·ε ίεΙε26Ι1τιιΜικειτ3ε ι 
ιτιἱιιἀἱΒει' 8ΖϋΥθἰ8θἔἱ τϋτνέιιγειόΒοΗιοι ε:ϋ!κε68 $οΙγειπιοτΙιιἱει. 
- ΒιιιιόΙ ίο8νει ει: ΒΒ·γεεϋΙεί τϋι·νόιιγ5πόΙ:ΜιεΚ Ιιει€68έιΒα 

ΕΜΗ Β5τεήεό, ιιι:ώιΙ ϋ8εΖοΞΙψ 82οι·ύΙ,· ει' επτἱιπ, Ματ ιπεἔσ. 
πι Ε8γεεϋΙετ' ΐθΙΒόΒθ να” τἐι€ει!›Ι›ἐι, να” ειϋΚεΙ›Ι›ό ΜΜΜ. 

ΜΜΜ, πΜέρεη επ 17 89-‹1ΕΜ τϋτνέπγ!ιο26ΚιΜι Μ 
οιι€ΠοΙτ νοΙτ ει, ίΘΙΒόΒθί Μάτ ΜΜΜ 1'θ8ΖΙ°θ οειταιιἱ. Β€γἰΚτε 
Ι›ἱι1ε5ιΙ: ἱιιιΘιεΞει€τ ει: ΒεγοεὐὶΙετ, ιιιἱΜειι ΜΜΜ” ΘτιΞεΚεἰιιεΙτ, 
ιιιέιεϊΙει·ει ὶιιΙὲιόεότ ει: ΒΒγεεϋΙεί ιι€πιοΙΙγ τόειοπ ὶΙΙε1ϋ Μπ 
ιΙοπ ΜΒΜ έτι1εΙιεΙιιιεκ. 

Ι<`ϋ €ο1ιι1]οΙ‹: νοΙτ είεεϋνε1εόΒΕΙποι·ιιιε1ηγτ εΙε8οιι06 Μ 
1ειΙιιιοΒΒειΙ Ιεἔγνοτιειιἰ ·ίεΙ , Μο” ιιιειειϊτ εεψ1τ ΚϋτόΙ›‹-:η οι, 
ΜΜΜ ετατιιεοΙι° ΜιΚειοεΙ:οι1:5ιεΜ εΙΙωι ν6ιΙεΙιιιειΙιεεεε. 

ΜΙ ειιισιοΙιετ ΗΙεϋ: ειταΙέιιιοε εΙνϋΙ ιεωωιι, (Παοκ ιιιειΒοΙι' 
ΙιϋτΘΙ›ει1 εαι!ιατΙοΕκπειΚ ΙιειΒγιιἱ. σα Μακ ει, Ιεϋιροιιτὶ Ιτοι·ιιιέιιιγ 
861!! Πθ111 ὶἔειΒα€Ιιειῇει, εειιι ιιια8οΒνἱεοΙοιὲτε Μ ιιειιι ὶὶἔγεΙΙιετ. 

Α” ΜαιΙπωΙδ ΙεΙοε2τάεε1τύΙ ΒΖωύ Ιε1ιεΕΙιειι οιιιΙ1το1τειιι, 
ΜΒ), οι ιιωΙ›Μ ων Μπι ωἱιιαἱἔωιωτοιι ιὶειιε1ετΒειι. Υπη 
ιΜ‹ Ι›ἱιοιιγοο τϋι·νώιιγε1τ, ιιιεΙΙγε1ι° 1ιοιέωε5ιΙω ο" ΜΒΜ επει 

ωε :ιι-επι οι·οεπεεΙΙιεϋΚ, ιιοΙιει ιιιοΙ‹, ω” ΜΜΜ, εεγειἰϋΙ 
ω” Μ: ΘτιΙεΙεΙἱΒ. 

ΜΜϋπ .ειι ΒΒγεε€1Ιει' ναΙαιιιοΙΙγ επιτιιεει ο” ΗΙγ Μπ 
ν61ηι Μι, ει, ροΙἔεΞιι·οΙ‹, Με ε' τϋτνόηγ' νόΒι·εΙιε]τέιεει ΜΜΜ 
ιτιο8ειέτινε νειιιηεΙ‹, πότε α' ε2ϋνε€εόἔἰ (ϋΓΥύΙΙΥ8ΖωΠ8 ιιτει1 
ΙιειτπιαΙ:. Ε? ειετἰιπ ει, ε2ϋνετεὲεἰ £ϋτν6ιιγε26ΚοΗ 1ισ.τ68:5ιμι 
πεπιεεειΙζ Μπι! :που μετοΙετε €ετῇε‹Ι Η, ιιιοΙΙγεΙ: ετει1ετϋΙ4ετ 
επ Ι3€γεε€1Ιεί τϋπόιιγεἰΙ›ϋΙ νοσεΙΙ: , Μιπειιι ΜΜΜ Μιχα 
ποκαι ω , ιιιεΙΙγεΙ‹ ει' ΜΜΜ επιτιιεοΚτύΙ :ιΙΚοτιιιὰιιγοΙΙεπἰΙε8 
Μπα τϋτνώπγοΚΙι6Ι επέιτιιιπιππ. _ 
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Α' εΙειτιιεοΙιιιαΙκ ιιοιιι ΜΜΜ ΙΙΙΙΙιΙ›εΙΙ τεἐιτἔγειΙεΙ›ειιι νΙει 
ειιιΙιειΙύ τϋτν€ιιγεΙαεΙ ΙΙΙι·ΙΙΙ-πιιΙ Μ; :Η οΙΙγ ειιιΙιετ, Μ εΙΙόΙο 
ιδι·ν6.Θυγ, ετοΙ6ιιι-ΙΙ Γοενει ΙτόΙΙετιι€Ικ εΙ, ει” 82ϋΥθίΒέεΙ ΙΙΙΙ·ύ 
Μετα ιΙΙΙΙΙΙιετ. Ι . 

Ηειοοιι16Ι«5ρ ιιιοετΙ1τοτ.ω αι αΙΙκοιιιιαπγ ει' εωιιιιεοΒιιεΙ‹ 
οΙΙγ ΙϋτνόηγοΚ” Ιιοιέιεέιτ, ιιιεΙΙγεΙα νειΙαιιιοΙΙγ Βιετ26τΙόε εΙΙΙειΙ 
Ματ _ΙοεοΙωιτ τοπτΙιαΙιι€ιιιειΙσ, να" νέιΙτοιωιΙΙιαΙΜΜΙτ. (ΙΜ 
ραόΜπέ· Με οό|όέτα2ίοπσ δ] σοπΜ·ασ2.ε·.) 1) 

ΜΙΙιεΙγτ ΜΜΜ ο8γοε ε2ειιι6Ιγ, εΙΙ°6Ιο Με» εωιτιιεύ. 
ΜΚ νειΙ:ΜΙιεΙΙγ Ιϋι·νόηγο έιΙαιΙ μιεεεόι·Ινε ΙοιιιιΙΙ:9ιΙΙα, ει: επι 

7 ΒοοΙο1πιοεΚεάέετ ΠΙθἔΙᾶἑἩΙΠΙᾶϋΒ. ει ιΙαιΙΙιειτ ει' εεϋνετεύεΙ ΗΜ· 
νέπγειόΙΙι·ε 2). τ · 

') ,,ΤϋΚύΙεΙοεοπ ἰἔει: ΙωοιπΙ Μο”, ρ. 503.)ΙιοΒ·γ ΜΜΜ ΜΙ;; ΗΜ· 
¦ Μ", ιιιοΙΙγ ει' ίοΙεΙιτιοΙι νειΙακιιοΙΙγ πει·ι6668ΒΘΙΙ ειΙΚιιΙτο6Ι ΜΙεΙειϋ 

ειό.ιιιΙ6ΙώΙ ΜΜΜ πι6:Ιωι Μ: ΙΙΙΙσπ_ΙεειΙΙ, ωεἔειοτΙΙΙα, να” νίιΙΙοτ. 
ΙεΙ_Ιο. , ιπηι·οκιΙΙε. (Ι`πιραι'ω) πι* ειστιόιΙέεΙ." Π,3·γαπει ΙΙ·6 :ιι Μέ 
:ΜΙ ΙιοΙγοκι ἐοΜοεωι ιιιο€Ιιει€έιτοιια., ιιιΙΙ 6ι·Ι ει' ειϋνοΙεόἑ·ἱ Πότ 
νύπηψιτΙοπώπγ ει' ετ.ει·ιόιΙύε ειΙειΙΙ. Ηεπωπ ιπε;;ΙιαΙάτο26εα ΜΜΜ: 
Ιέιε. 8ιοι·ΙΙΙΙο ει' ΜΜιιεΙ6Ι νοΙειωεΙΙγ εε·γοε ειεπι6Ιγ' τόειότε ΜΗ 
68 εΙΙόΙ εΙίο88.«ΙεΙΙΙ ετη;οιΙω6ιιγ, επετι64Ι65, 'ε ει: ετη:ετΙπιόιιγ ω 
Ιϋτν6ιιγ, οι·ο_Ι6ιι€Ι ίο8·νε. Η Μπι ν6ΙοΙΙιεΙΙΙ‹. Α' εΙειΙιιεΙ6Ι νιιΙειωεΙΙγ 
Ι6.ι·είιΙειτπ:-ιΚ ΚΙετΙοΙ:Ι 5ωΙ»Μ6ΙΙΙονέΙ , ειω·ιδάέε, 'ε Ιϋτν6ηγίΙΙ εποΙ 
ἔἐιΙ ει' εΙειΙιιειιεΙ‹ ειΙΙΙΙΙιἔγ, νειΙσιιιιΙΙΙΙ ει: ειι€οιΙω6ογεεπεΙο Α: ΒΙ 
ΙκοΙππέιιιγ' ει6Ιππι 1°οι·;ύ οιΙΚΙιοΙγε ΙεΙιΜ ει' “απ” ΙοδοΧ:' Μ" 
τόειόποΙ‹, Με πιοιτι νσιΙαπιιοιιιιγἰπιοΙ‹ Ι6Ι6Ι Ι›ΙιΙοεΙΙΙει. Ιἔει·ι Ιϋι·ν6 
πγοεειι Ι›Ιι·Ιισ.ΙοΙτ 6η νεΙειιιιοΙΙγ _Ι6ει:Ξι€οΙ, σ., πιέΙΚΙΙΙ, Μ" σ.: πετ 
ιόιΙ6ε' ίιΙ_ΙΙιιι _ῇιιΙοΙΙ νοΙιπο. Ιπειειτι Ι‹ϋιὁ. ΒΙτέιεα πάω Μπα ειστ 
ΖΒ“]08; 'ε ο' Ιοἔ; ε' ε:ϋνοΙσό;Ι αΙκοΙππάιιγ έιΙΙειΙ Ι:ΙιΙ:οεΙΙνε. Μπα» 

") ΙιιιΙΙοΙ ω” πενειεΙοε ρ6ΙΦι, ιιιοΙΙγοΙ: Μο” πι· Ιιοι ΜΙ, 508. Ι. 
Α, ΙΙαι·ωουΙΙΙΙ οοΙΙεἔἱιιπι ΙΙΙ-ΗειιπρεΙιΙτοΒοπΙ :ιι ειποι·ΙΙωΙ ΓοττωΙει 
Ισπι «Μα, πόιποΙΙγ εισιιι6ΙγεΙεπεΙι ΜοΙΙ ειειΙ»ωΙ6Κ Ιον6Ι' ετε_Ιο 
πιοΙΙοα αΙερΙΙΙ;ΜοΙΙ. Ι€ειΒαΙ6Ι, ο' επωιΜι66ΚΙεν6Ι' 6τΙοΙιιι6Βοπ, τοπι 
«Ιοσειι επει·ΚοιοΙτ ΙεεΙΙΙΙοΙοΙ, να" Η: 82 ωιιοι·ΙωιΙ ΙΙΙΙομι6ε ειει·ΙιιΙ 
0οηωπωἰόι Ιι6ριοΙΙ:οΙκ. Δι ίι_Ι-Μπ1ρεΙΙΙτοΙ ΙΙ:Ιτν6ιιγΙποιέε ειίΙΙ:ε6 
@ειπα ΙΙΙΙΙα επ οτεάοΙΙ εωΙτιπΙ6ΚΙενόΙ' "ΜΜΕ ωε8·νέιΙΙοιΙεΙπΙ, 'ε 
π] Ιεειι€ιι€6ΙιπεΙΙΙ Μο” έιΙΙΙΙΙ ιπίπάοπ 8.'/ΙιΙναΙιιΙΙιοι Ιειι·Ιοι6 @βοὴ 
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Η ι·ειιαοΙετ, ν61εωόυγειιι ειοι·ἰπΙ, ΒϋιεΙεΙ›Ι›ι·6Ι ΜΜΜ 

-ιιιεε€ὰιιιαα1ιιἱ ει εαιτιιεοΙτ ΜεόΒΜ, »Λικ ει!ωιι·ιιιΙ εωέ:Β. 
Α, ειὁνο$εό8ὶ ΙσοτιιιέιηγιιΜτ ιηήΙνσ5ιιι πειιιιεΗ σιό!οΜιύΙ 

ειι;;ειΙεττ ῇοἔοΙ‹, ιιιοΒΙιατέιτο2οίωκ 'ε Βϋπιιγωι έι1ΙέιτΙιειτ6Κ. 
ΑΖοΙ€, ιιιοΙ1γεΙ:ετ ΒΙΙΙ181Σ ει: Ειικέιιτ 1°οΙΙιοιοπ ο2ὶΙιΙτεΙγ πια-Π 
Ιεε1ε8 Μ, Μπι Ι:ϋπιιγειι ΙειρἱιιιΙιιι16Ιι Έ Ιωι1έιι·επΙα ιιἱιιοεειιοκ 
ιΙεπεΞιιι ΚϋοΙεΙνο. Ιέει:εδ5.8 ειοι·ἱπτ 82άΙΠθΒ ροΙΜοΜ τϋτνόηγοΚ 
νειηιιαΙ‹ , ιιιοΙΙγεκ ει' ε2ετ26τΙΘεοΚ Ι6ιητο86ι·έ νϊεεωΙιειτιιαΕ, 
Έ ιιιοΙΙγεΙ: οπού! ίοενει ει” Βϋιροιι1ἱ ΜιωΙοιιί ιιιεἔἐιταΙΒοιΙέι 
ειπα ειιιγειΒοτ ιιγιΜΙιειιιιι€πεικ. 

. Η-__......ἶ Π 

ἰΙ'ϋο·υἐοιμΙοεαἐσπιὐεΙ_ῇα αν σοϋυεύσέ_ω' 
ὶϋἐΙσῖσαἐΙοεΙοοιεΙο. 

Τει·ππ5ειοΗ ει·όι!οπεύμ Μ. ἰτ6Ι6ει6ΚοΜιοΚ, ειϋνο€ε6ἔοε οι·ειίι 
ΕςοΙιΒαιι.- Α! 0ϋτνόιιγΙ1οιύΚΜΚ Ποπ ΚοΠ !ετιιιὶοΚ$ Μ” ιιτειιιιγἱτε Ιε 
Ιππό, οει-ιΚ εἔγεε ειοιπό!γεΚεί 'ε Μ: εάειΕυεοΚΜ έιΙΙΠεεπιιΚ ειοωΒο ε' 
ειϋνο£ε6;ἰ ΞτόΙϋειέΚοΕΜεΙ.-ΒΙΞΚύρ 6τ€6Ι‹ επ οι ει ωιιοι·ΜιΝικ-Κϋι 
νεΕΙοιι ΜΜεει π' ε2ϋνοΕεεμ ΠύΙί$8ι6ΜΚπεΙκ ε€γειοτ€ὶ πιο;έιιοε ποτού 
ΙγεΚτε. - ΜεΙΙό!τεε τιιοΒ·Ιύ.ωσιϊόε8. Μ ΕἔγεείὶΙεΙ., !ϋτν6ιιγεἰ!; εθτώ επει 
Ειιεο!ιωικ. - Α' 5ΖϋΥθί8ἐ€ἱ €6ι·νόηγειόΧ' ΜΜΜ: ει, 1ατ€οιιτάιιγὶ£ϋκν6ιιγ€ 
Μπι τοιι€_ῇιι Με, σεειΙτ ωο;ετ6:Ιου!Η. 

Μεἔἰευιοττωτεω α° ειϋνετε6ἔἰ ΙτὲΙϋε2€ΒεΙι° ῇο88ἱΗ 
ΗΘΗ!. κωθυι» Εοιιτοέε:ΞιΒιι α0108 ωσω, ιιιΠεόρ ΠαΙιοτοΙΜε 
ειο!απ. 

Ε”, ΚἱνὐΙΚεεὶἔοΜιΩ έ8 επεΙππΙε.Ιωσ.Μι€. Α' τ6·,;ἰ ψιιιςιι€6Κ οΙΙειι 
σιο;;·ϋΙ€οΙτ ,ε ει' ὰοΙἔοψ ει" 82ϋΥΒί868ΐ Ιϋτνωγει6Κι·ε ί6ΙοϋΒνΜ6Κ, 
ιποΙΙγ ἱε νοΙεΙι ει ϋἔγο£ωοἔιιγει·ε2ιο, πιω οΙιΜΙ, "πω τα ετσι 
ιΙοϋ εισ.Μ66ΚΙονέΙ να!ύεέ18οε $2(Η'26ά68 Μένω ει' “οι” 6ε «ωμά 
ιΜιηεεε|ι ΜΜΜ , Μπακ ἰιπἐιΒεΔὸεεΙ£ ύ) €ϋι·νιέ·ιη πω; πω: νω 

> £οι!αΕΙ1ιιΙ_ῇε ει' ΜΙΝΙ, Ιιο8γ πι' ειειι66όε' Μ]άπι ειει·ιοΜ ῇοΒοΚει€ 
'ε ΚϋνεΕΒοιϋΙεερι ΕΠεειϊΙ6-8πι€ιιεοΙι' αΙΙιο€ιπέιηω ΙΙΙ-ΜΙ: επι 
Μειέιιι:Ηι Ι-εϋ οιὶΗιοΙγόΕ Η ωο;86τωε. 
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Αι ΜΙϋει26!ξ' εΙΙοπό.ΙΙΙιει:Ιαπ ει·ε_ἱο οΙΙγ οι·ειεὶἔοΙ‹!›αυ, 
Μ! ει' ΙεΙειέ8· υιοΒοειτνα πιἱιιοε, οιιπόΒ ε2ὰι·ιιπιι51‹, ιιιἱνεΙ 
που οι·εωεοΜκιιι ειΉ$τνὸιιΥεΖεΞΒεΙ: εἔὲει 11θΙΙΙ2θί, Ι«5ρε5Ι›οιι 
1έι€ειωιειΙ: Ιιειι·οιοΙιιἱ που η” επιιιεΗγΙγε1, Μ: ει: ποια 
ει3_κοιτ. Α' ως' εεεωε;ΘΙιει ῇέιι·ι1Ι επ από, επιιι61ο, ιιιο1Ιγ 
ε,_ἱοἔοι ΠέιωοΙΙι1ει. ή υ ° 

Μ: ο11γ οκέιιά8οΙ:Μιι, ΙιοΙ ε( $οΙ56Β· Μ και οειτνει, 
ιικ-εω ιιιὶηιΙΙις ΜΙ ἱΒγ ει, ἀοΙοἔ. π: επ Μ1ϋε26Κ Ξεοιι Β·γει!ει·ειιι 
ΗΘΗ εεγερ ε2ειιιι€Ιγτ, Ιιειιιωιι_ει, ΙΙθΙΙΙΖθί, εΒγ ι·ε5826τ ΜΙΒ 
1ιιειεέινείΙ ειωιιΙεϋιττ ΜΜΜ. 1517. ά.1τει1 ει·Ι‹ϋΙοεἱ ΙιειταΙιιιει 'ε 
απγειΒΙ ετο_ἱε Βὶετ-:Ι›Ι›ο‹1ὶΙε. Α, ειόνετ86Βο8 ετειτιιεοΜπιπ το 
1ιάτ τουιιόειετ ειετὶιιτ ει; ΜΙϋε26Κ €γειιΒιἐΙ›Ι›, ει ὶτόΙειιιὶϋ 
μειΙἱἔ°εκϋεεΙ›Ι›. Δ' ειδνε2εέΒοε ε£ει1ιιεοΒΒεΙὶ τϋτν6ιιγΙιο2ύ· 
»Με ειϋιιωΙοπ :που ω” 1ειιιι1ε, Μ” 8.2 ὶτὲΙϋειΘΚεΚιιεΙ‹ 
@οι Ιιεεοιι10 άΙΙεέιεΙ; αςΠοιι, ιιιε1Ιγετ πω: ει' Ϊ6]8ἐ8Θί: Μ πω; 
οεμο1τ ιιὸρεΒιι6Ι ΞοΒΙαΙιιειΙ: Μ; να” ιιιέιε 82εινειΙεΙαιΙ, Ιε8· 
ὲιΙΙΔιιιΙ6Μ τϋτεΚνέεεϊηεΙε Μα Ι‹εΙ1 ωτιέπε ΙειιιιΞε1:, Μ” ει, 
οιϋνωεὲἔἰ Μ1ϋεισΞΙε ει' ιιοικιιοτποκ, επ ἰΙΘΙευι1ϋ μ-ΜΒ· πιω. 
μπω όι·άεΚυεΙε 1ε8γειι ΒὸρνἱεεΙϋῇε. ¦ 
τ Α' Ιαοτιιιό.ιητπαΙ:, Βέιι·1ιιἱιιϋ τει·ιΜε2οι€1 Ιεἔγοη ἱε, ε2ϋΙ:8ι-$8 
α' Βοι·ιιιέιτηιο:τει!κτα_ Ιιειτέιεεει1 Βἱτιιἰα,Ιιοἔγ Μπα ειιιιιαΙ‹, ιπἱνεΙ 
ιιοΜ ωτ1οιικιΙ:, ωεΒασέι8άι·ει 82οι·11Ιιειεεει; εεϋΚεύε εΙΙοηϋκ 
ΜιιέιεεειΙ Βἰι·ηἰει,'ΙιοΒγ ιιιει86ιτ ιιιοέτωπατΜεαΜ εΙΙι-επ νέεΙΙιεεεε. 

Μἱ ει, Βοι·ιιιάυγπακ ει'Βοι·ιπάιιγιοττειΚ, τϋι·νόηγΙι·άπϋ οπ 
€οσ1οΙωεεεέει·ο 820τΜιεει Ι;ϋι·ϋΙ 8·γει!κοι·Ιοττ ο8γοηεε ΙιετάεεΞιτ 
Μπι: επ ΒἔγεεϋΙτ-81ΜιιεοΚ' ει1Βοτιιιέιιιγει ε' ι·682Βειι ει, 6ο! 
ω Π” ὶιιωπε (Έ ω ιι‹-›Μ ι·εωε·Μπϋνε «ω, Μ” ει' εώ 
νοτεέΒϊ τϋτνόηγηόΒε!κπεΚ, ΜΜΜ οπου τϋι·νόπηκεΙί ιιενόΙ›επ 
ιιιιιπΙώΙΒΜικιΚ, ιι:ΗΜ8 ωει!: οΒγεε οιειιι6ΙγοΜκεΙ Ιοεγοιι 
άοΙΒιι1:. Έ νειΙ6Μπ, ιιιἱΙιοΙγτ ει: Μ Ιϋπ πισω”, Μο” ει, 
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εεϋνε186€ ειι εΙΒο8ιιιέιπγπϋΙ επέιιιιέιι·ει Ι‹ὶ_ῇεΙεΙτ Κϋι·Ι›επ οειιμέιιι 
ε” πειππετοτ Χώροι: εΙ›ΒϋΙ επ Ι:ϋνετΙποιε1τ, Βοξ” π ποπ 
ωκοιιιπέιιιγ :ΗΜ Ι6τι·ε Ιιοποττ 'ε ιιωαο» »πάω Μπιτ πωπ 
μωκοαο Ι‹οι·ιιιἐιη ΜΙ Ιεἔγεπι τυΙι:1πει ει' πειιιεεϋ Ι‹οι·ιιιέιη' 
ΜΜΜ 1οΒειὶναΙ, ΜεΙΙγεΙ; Μια Ιε8οΙ86 ει: , Μ" τωπ1ε 
Μπι ΒϋιΜωήέικύ ιι61!‹ϋΙ ]ιιττειιΙιαιεεα ε! ει: εεγε2ετί1 ΙΜΙ 
ΒέιτΙιοι. ΜΜΜ Μα, μ91Μι3Ι, ειι ΒΒγεεϋΙοτ νακιωἱ αι16ηειΙ: 
Ι›εειεὰόεε% εΙτειιι1εΙβε, πειιι Έ' εωτιιεοΜιοι 1κεΙΙεττ _ϋιι·ιιΙΜει 
ει' Με2ει168 ν68ο1τ, Ιιαπεπι ΜΜεπ ειπα-ΜΒΜ ροΙΒέιτΙιο2 πάν 
εποτ1ητ. Α, 8ΖϋΨθἱ8έἔἱ ΜεΙϋεεεκπεΙ: νἱειοιιτ, ωεΙΙγι·ι-: ειι 
Β;;γεεϋΙετ' ε) Ι:ϋι·νώπγόιιοΚ νέ8τεΙιαΜιεει Ιιπατοττ, ΜΠΕ ε: 
επεεάετΙοπ εταιιιετ ΙτεΙΙο1τ εΙιιιειταειτειΙιιἱα,Ιιωιειιι ει: αΜ26€. 
ΉιΙειιι1Ιιιτ εἔγ6Ι› Μρε1ε' τϋτν6ιιγει6ΒεἰηεΚ, ιϊ8·γ ε-επιπεΙκ ἱε 
εεεικ εεγοε εεειιι61γ1γε1νο1τ τΙοΙἔει. 

Μη Κω! ῇειςγε:πἰ, Μ” Μ α: ΒΒγοεϋΙοτ ιιια8ει νει 
Ιαειτοτω εΙΙειιΕυΙότ. 0γεα186τ νέιΙειειιινέιπ, €οκιιι68ιεωεοπ 
πιω: καιω ΙιΜοΙΜ. 

ΙΜ ΜΜΜ ειι ΒΒγεεϋΙετ, ει” ΙιεΙγειτ, Μ” 6 τέιιιιαιΙππι 
πιο8 ιιι:5ιετ, πιει€ει _Μ6 νὸἀεΙιιιἰ ΜΜΜ, ιιεΙιοΖοϋΙ: 3., ι1οΙ08. 
Δ: ει1κοκωεωγ εΙἱεπιπ-:τἱ σ., ετατιιοοΙδ που 1ιειταΙιπέι1, ΜΜΜ 
ΙοΒνει ισποιη«πω 1ιοιΙιατιωΙπ. Β° τϋπνόιιγεκ εύκο!ωότε Μ· 
ΙιοτπεΙ‹ ειι ΒΒγοεί1Ιει'3ο;;εΜηαΧ. ΙΙΙγ εεετΙοειι ειι ΒἔγεεἱὶΙετ 
εεϋΚεε58κόμ' ΙιειτοιΙ:ει ΚενετειὶἱΙα ει' ετατιιεεε1, πηεΙΙγ ει, ΗΠ 
ν6ιιγτ Μπα. Ή κι Μικτε ιιιό.ετ ιπἰτ Ιοιιιιἱ, πιἱιπ ω ΒΑΜΒ 
ιπισι1οΙκ ΜΜΜ α' ΚενιἐεΙ›6 νεειετΙεΙυιοετ νέιΙειε2τιιιιὶ. Ε' Μϊπέιε 

»Μα εΙότο Μ νοΙτ ῇε1εΙνε πω: έιαιΙύ.ιιοε εΙνοΙ: ΜαιΙ, ιιιε1γ 

ΙγεΒοτ ΙϋΙεΜ› εΙϋειαιεπι Ή. 
ΤιιάιιἰναΙύ , Μ” ειι ἰιιιεθιιτ ΙεΙνοπ εεεΜ›ειι, ει: Βεγο 

8Μει ει” εωωει νεΙαπιεΙΙγ επϋνοτεεηςΙ ἰτ€Ιϋει€Ν εΙΘΙ›ο Μέι 
> Μ '°) πωσ οι ε' ωωπι ωιωθι τ ,,Α' ΜΜΜ ΜΜΙοιπι·6Ι ΑιιιστΙΜιΜη. 
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ιιο16,'ε ει ει, ιδι·ιειιιγι ιιιιι€ιειιιιιιίιειιιιεΗ ιιγιΜΞιιιιιιιιιιιλ νειΙιι; Ξ 
οι :ιι εειιιι6!ι, ΙεἔτοιιιιόειειεεΙι ιιιειιετεΙέιιεΙι Ιώνειιέεο Μι 
νοΙιια. 116 πω· ιιι€ιτΙοιι α, 82ϋνθ(ΒόΒΐ ιιιέΙϋ8ιόΙσ σ€γι-:ιιεεειι' 
ε” ειειιιισειιί ΜΜΜ νοΙιιιι εισιιι!ιοιι, ω: ιιοιιι€, ιιιειιιιγιι·ε 
ασια ιιιιιειθιι,ιιικωιιιιι ιιιιιιι·ιειΙ:. > - * ' ι ι 

ι Αι ειιιιοι·ιΜιιαΙι :κι τιιι·ιοιτά!ι, ιιιιιιιιιιοιιι ΙοΙιετοιΙειι, Μ” 
ε" ιι] ι6ι·νόιιγ, νσΞ·8ι·εΙιειιιέιειΚοι, νειΙαιιιι ιιιιι€έιιιοε ειι·ειεΙιει 
ιιιέιιέ· πιο εέι·ιεοιι. Ε, ιιιει€έιιιοε 6ι·τιεΙπτε τιιιιιιιει!ιοτιιιΑΚ ει, ειϋ 
νειιι6Βι ειΙΙιοτιιιιιιιγ° ειει·ιϋι, Ιι08γ ειι Μ”, τϋι·ν6ιιγ!ιοιέιει 
ειιιΙιέιΙγι , ιιιεΙΙγ εΙΙοιι :ιι Ε;γεειιΙειιιεκ ιιιιιιιιιιιι ΙεΙιει, 
ιιιεΒιιιιιιιιιιιιειεεέικ. Βι ει, ιιιιτ Μι ότιιΙοιιι πι νεειιιεΙτ. 

ΡϋΙιιε!ιοιέιιι θ] νιιΙειιιιεΙΙγ ετιιιιιε οΒγ τσΞιι·εειεειΒιιειΕ; 882· 
“πιω ιιιιιΙνει ει” ή] τϋι·νόιιγ ιιιέιεΙαέιιτ τι-:ιιιιεΙΚειι!ι που τω· 
ιΙειιι·ϋ!,Έ Ι" ιιιο€ιότιι οι ιιΙΙιοιιιιέιιιγιιακ πω, ι·ιέειότ,ιιιεΙΙγ 
ειι° ειει·ι6ι1ε5ε Μι” ιιγει·τιο8οΙι' ιιιεενιιΙιοιιιιιά8ΜιιΙειΙιιιειιιει. 
ΜίΙἐιιι· ειικιιι ει; Η πιώ €ϋι·νέιιγ” ει·ε_ἱε ιιιεΙΙετινέιεέιι·Ιοτι, 
ΜΒΜ!! , Μ" ΙιιιιοΙι!ιει.Ιόριοιι , ει, Ιιιι·ιο!ιοε, ΜιιοΚ _ιομι ει” 
ι·ε5€ι ιϋινόιιγιι6Ι νιιΙι'ιΙκ, πει·ι·εΙ τιιιιιααΠει· 62 11188· αι ΒεγειιιιΙει' 

τϋι·νέιιγειέ:Ιιει εΙϋιι ιι ΒιιτοΙώιιιιιιέτ “ωεέωωωιιιιιειι Ι" ει' ειϋνειεύἔι Ιιιι·ύειι€, ιιιΙιιῇιιοιιιιἐρ° ει' ειιιιιιέ $εΙειι€6 
νει ντιπ Ιιειι·οιΜιιι; Πο ω: @ΜΒ ιιιοΙΙοεΙε8 ,ε ιιέιιιοΙΙγ πιει 
Ιετε!ιι, αΙΙ:ειΙιιιειειειιιιέιΙ ιιιιιιιιιιιει ιιιε;;. Ε? ειειιιιι α, τϋπόιιγι 
|εϋνειΙιειιιιέιιγοιΙιειι , ιιειιι εΙνώΙιειι ειιιιιιι; ,ε ιιειιι ι·οιιψι·Ιει; 
σε” ιιιο8οτϋτΙοιιιιι. 

Πέπσι νοΙι ιιι68 οι ιιωΙεύ ιιγροιΙιεειε: Μιιιιιωι ειιιιιιτ 
ε” οΗγ ιεειιιΙοιοι.Μιιειοιι, ιιιι-:ΙΙγιιε!ι Μι16ιιι€ιειαιοΒ 
Μιιϋιι ροΙΒέιι·ι @μαι νειιιιιιιιι; Ι;ϋνοι!ιει61ε8 ιιιιιιιι ΜΒ, ιιιιιιιι· 
ει!ρει·εε Ιε·Ιιειοιτ α] τϋι·νόιιγειώΒε·Βειι. Β" ΜΜΜ: ιι6Μάιι!, 
~- ·` 

η 'Ι.έι8Λ”ΚαΜ.ι ι:οϋπιιιοπιαίιε8, Μ!. Β Γ. 387.“ ' Ο· '·° ι Σ”. ' 
Ι. κά. Α - · 16 

ι α _ 



242 · ι 
 

ιιιεερειεΙΙιετοιι; ει' τϋινι€ιιγ ε16ιι ε” ιιιέιειΕΙκ πωπω. Ε: πω· 
Ιιειι Μέι: ιιι Β€γεειιΙειι·ε ιι€ινε,ιιειιι νιιΙιιιιιι_ ωι·ιοπιι!ιιιγι ἱϋΓ··° 

θ ω” ιιιεΒιέιιιιωΙέιεέιτύΙνοΙτ ει' ΜετιΙύε, Ιιειιοιιι εεγ ω” μα 
πω: εΙιτιέ·ΙΘεόι·6Ι, ιιιε1Μιοιι ΜΜΜ “πιο ει, μει·ΙεΙιετ16 1°εΙει. 
Α' Ρετ, οι ιε·οεσΚ οΙΙγειιι "Μ, ιιιιιιτ :Μι ΜΜΜ, οειιμέιιι ει' 
ροτΙεΙιειΙϋΙί ιιιιιιειιιιιεθεο ΒϋΙϋιιΙιϋιϋπ; ο' ι·έει!ιι-ιιι ει: ε' Εεε) 
ιεί ε!ε_ιθιι «Μπα-Μ νεειι€Ιγ ιιιάὶδ ίειιιι πιο; @ο απ _ιοΙεπι 
Μέ· οΙΙιέιτιιιιι Μπι ΙεΙιετιιε. Αιιιιιι€έιΙιοι α, ε2ϋνειεό;;ί ΜΠαπ 
ιιιέιιηιοΙί ιετιιιέιειο16Ιιει πια ι·ιι€ειάνει, ιιιεΙΙγεκιιοΙι αιω 
ιιωιι Ι;ϋνε1κειι-Ξεο Με: π, Μ" ει” ιιειιιιει, ΙιεΙιο16!ιοιι οΗγ 
1ιειιιιΙιιιιιιε ιιιιιι;έιιιοεοΙιει ειιΙΙΙτιιειΚ Μέι, ΜΚ εΙΙειι ιιιι ι€ειιΜ18 
ιιιοΙειιΙωιειει ιιοΙιειειι 1ιοΙειο;ιιΙ. ι 

· 

-.__.-..€...... 

Δ' ,ό 2ϋο·υέτιμσαέΒ' υπα_φασ ο·απαΪα, υποΗμοϋ 
α' σταϋοω° Ισ? Ιια2όσάθαϋ Ιοϋ.=" εΙ|`ομΙαΙ. 

Εμ, ιι6ρ εειιι ειΠιοτοιι οΙ!γ πο” »πω ιιιιτιιΙιιιο.€, Μια ει ειπε 
τΠωιώτι -- 8ειῇέι£εἔιἔσἱιιιιΚ Μιετ]οι'Ι6κει --· ΡοΙἱΙἱοεἰ ΒείοΙγ&εω -- Αι 
ΒεγειιιΉειιιεκ Ιιι€Κεεέέςο, ΜΗ πιό;; 169.ε ιε ει' Μι ειϋνεὐεύεἱ Μι·6' ΜΙ 
οιιοε686ιϋΙ Ιϋρ;=·. _ 

τ 

Μιι16ιι ει' Ι6ιϋι·ιώιιγεπεΞΗ ειει·Ι‹ειειιἐιιεκ ι·6ε2Ιειοε νικ 
ΒΜέιεα ω", ει” πι. ι·ιιΙιέιιοπ ειιιιιτιιέι€οΚειτ εἔγειειιιΙ›ειι ω· 
ΜΜΜ, Ι:ϋιιιιγιι 682τενειιιιιιιιΙι, Ιιο8γ εοΙιο. ι·ορρειιιΜΜ 
Ντόι 1ιειτα1οιιι εειιιιιιι ιιι€ιιιιέ:Ι ιιιιιιι ει!Ικοτωιτοιτ. Α' τι: Μτ 
νόιιγειιἐΚ ιιιει€ειεειΙιΙιειιι νεοι ΙιεΙγειιεινε, :Μπι ΙιέιτιιιεΙ1γ ιε 
Με" ὶιὲΙὸειὁΙ‹, ιιιιιιι1 |σέ;αόπαΙι 2επιιώεεε2έπιοΐ, ιιιιιιι1 στ. Πιέ 
Ιειο :Μέι τιιτιοιόΙδ :ιεωώιε? ίοενιι.· 

Α° Ιιοτιιιιιιιγ, ιιιιιιι1ειι ειιτ0ρειι ιιιιι·ε1ι ιιοιιιιε1ιι61, ι:επΙε 
ΙΙ88] νοιιοΒοάπ οιι€ειιι Μ ει' τειπΙοε ιδι·νόιιγιιιι6ΒιιοΒ Μ; 
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ΜΜΙΘεοΚ Ιαα!αΙααΜ, ιιιο!Ιγο1: θα ιιια8α.τ ὸτὰεΚΙἱΙκ. Β' ιτα 
πακο:Ιαε τεκιιι€ειεττεΙ πιαεγο1ιυ σα, ΜΙ α' Ι‹οτιιιαιιγ ασπαι 
ΙαιιαΙ›Ι›. ΒΙΙεαΙ›ειι α)`ειει·ἱπτ, Ματ α, ειαΙσααεέιε 118ΥΘΚ8· 
ΜΕ, ια8ω ιιήιιιΗ8 αι ἱτΘΙϋειΘΚεΙἔ Βαἱἐι£8έιΒαἱιιαΚ Μπα Μ; 
1ιαπειιι αι: πιόα· ο” οιιι·6ραΕ αετιιιετ και βοηι1οΙτα, Μ” 
ιιιἱιιἀειι.-Ι›ἰ:ὐεα8ἰ Κόκάθετ , Ι:ατιιιεΙΙγ ετααι-Μι Ιε8γοιι Μ, α' 
Μ5ιϋπε6Βοα “Μπα” πατα:: καιω ειο!κοΜε Ι›ἰι·αΙη·α ΙεΙιεεεειι 
Μιιιἰ. ~ α ' α α α #· 

ν' Απιει·παΜη ε'1αὐὰ8ιετ€γαΙ‹οι·ΙαιΙ›α ν61ε$ιπτ. Αι Β€γο 

εαΜ-8τατιιεοΙί £6τϋτνἔπγειόΙ‹ε εε€γε:Ιειι% απεάϋΙΙ Μωϋ 
“Με α' πειιιιοωαΙτ. 6 τα ναι: Μπα α, τϋτνὸπγο1ι° ό8 που 
ι6ιιόεοΙί αιαεγαταιαεα ; α' τοπια-ατι Ι:ει·οεΚειΙΘετ πιω Βάι· 
ιΜεοΚ, 'ε αταϋαΒαπ Μπιτ! αισΙ‹, ιιιεΙΙγεΙτ ει' αερεΙκ° 3οαανα1 
ΚαροὲοΙαΗ›απ ναπιιαΙ‹_, κἰιατσΙα€ αι 6 ΙιατσεαΒα αΙα ιαπω 
απ. ΜΗ ε11εΙιετ ιιιοιιτΙαι1Ι, πο" ΒαῇατεαἔαΙ ιιιαῇ‹Ι «εμ-Μαι 
ρ0ΙἱΚἱοαἱαΚ, $ιιιιΜιι· ιιει·1εοιοτε τοΠεεωι '1ἰΓὐ8ἔΙἔὶΪΒ. ·Εἔγετ 
Ιειιεἔγ οι6ϋα , ναατεΙιητα1ιιΕ αι α8γωαων τϋτν6ιιγεὶι; αι 
ΕεγεαίΠοτ ροιΙϊα οευρέια αἶ ΙιοτπααγπαΙ: α' Ιιοι·ωαυγιοιταΒ 

! Ι Μι) πα ποπιιειαεΒ αι €6ε8επεΙ;Ιιει ναΙι5 νἰειοπγαἱτ κα· 
Ι›αΙγοιια·-: α) ροΙΒατοΙ:° ο8γιιι€ιε ΜΜΜ νὶειοπγαὶΙιιιια_ῇ‹1 ιΜΜ 
α' Ματιιαοϊ ίεΙεσέΒε αΠα1 ἰιιτὲιτετπεΙτ. · 

Α, ·ίο1ιτοεεα8,· οιεΙεό οΒαΙιοι Κα!! υιό; α‹ΙΜ εἔγ »μια 
ιιαμοΒΙ:ατ Ια. Αι οιιι€6ραὶ αεωιεωΕπόΙ, αι ὶτΘΙϋειαἐΚεΙ: οεα!ε 
ιιιαΒα:ιοε -ειειιιτ-ΞΙγεΙτ ωιωι ΜΙΙιεΕπε1:; «Με αι11ε1ιετ ιιιο110αΜ, 
Ιιο;γ αι ΒΒγεεϋΙ€·81ατα8οΙ:' Μ' τϋτνθυγεια!πε ίεΙε68εΚει απ” 
εοτοιιιρὐῇα, οΙόΒε. ΜΜΜ α' ρο:οειΙ«5 ε16τοι·ειανέα αι ΜΙϋ 
8ιόΙ:' Ιώμοεϋἱπ, οι απ· ραι· "οι καιω Μ: ,,Π_5-ΥοτΙ: ειδ 
1πέ0Μο Με" ," έτειιαΚ, ΙιοΒγ Μια ναΙαιιιἱ Ι:ϋιδπειέ8οε 
2ϋτν6ιιγει€Ιι° ίαΙαἱ Βϋιττ-·νααγιιπΙα Μ» Ιια ιιικ-:%οιιιΙοϋαΙε, 
πο” ε' ρει·Ιϋ ΙοΙοΙ‹) ε;;γΙκαεΒγ ΜΙΠ6 ευιΙππποΚ, α' ιιιαιΙΙ: 

-ώ ω* 



κι _ 
τ ~ 

Μ! πιΙ!ΙἱὐιιειΚ ΜρνΜεΙώο, εΙέιΙπιιΗΜεΙυπΚ ει Ιε!ε!ειτοτΜπ, 
πιοΙΙγ πω' ΜΙ Μι·ύ' νέιΙΜιτ ιη·ουι]ει , ΜΜΜ: Μ:Ιοκε ροΙεέιι· 
18τωΙΜιειΙ: ΗΙγ ΜΙΒ] ειέιιιιάι·α Βι·ϋωϋτ εινα” Μι ΙιοπιιιιΙ. 

Α, ΗΜ ειϋνοτεαἑ8ἱ Μαϊ Κο2όΝειι να:: ιιιΕιιΜΒ ΜΞΚΘῇε, 
ΜοΙαομέιμ, Μ” Με Η: οι Β8γεεί1Ιε1πεΙ‹. ΝέιΙοΠε ιι€ΙΙιϋΙ ειι 
ει1κουπε5ιηγ ε" ΜΗ ων; Ιιοπέι]ο1: ίοΙγειιιιοαΙΙ: ειππειΙ‹ Με· 
ι·εΙιεηω ΜιωΙιιια, Με), ει' ίδΙ'ΥόΠ7Ι10Ζύ ακί ηγαΕπε!κοαΜ:Μ 
πω: εΙΙειιιέιΙΙΙιειεεοπ ; !ιοιιέήοΙε ει' €6ι·νώπηΛιο2άε, Μ" πια 
με ει, νέΒτοΙιει;ιύ ΜταΙοιιι' Ι›ἱτοι·ΙἐιειιΙ εΙΙειι νωΙιεεεε; Μι 
ιε5ι]οκ ει: ΒΒγεεάϋΙοι, πο” ει, ετατιιεοΙτατ ιιισΒα Μιιιτ οπο· 
«Μιιιεεεό;τε Μι·Μεεει; Ιιοιιἐιῇ0Ιτ ΕοΙγωιιοάιιαΕ α, εΙειιιι80Ικ, 
Μ" ειι ΒΒγοεϋΙεθ 1ι1Ιει5Βοε ΙιϋνετεΙὸεεἰτ Ιει·έωΙιεεεάΙ:; 
!ιοπιέι_Μι ει, Μ: ότι1οΙ:, ει, ιιιεη;έιποο 6τάι-:Κ Μου; ε' πιπ 
πιτ00 .ε2ε1Ιειιι ει, ιΙειιιοοτει€ἰαἱ ΜΙΙιει€ει€Ιπποέιε εΙΙεπ. Α: 6 Μι 
ιαΙικιοκ ἱειοιιγι1; σε σετ ΜωΙωε α° Με νόΙοιπέιιγιιοΚ. ΜΜ 
σειιΜιι6Κ αι1τΙϋ.€, ΜΒ α° ιιέρ Ιιει]Ιαιιι16 επ8εὰεΙιιιεεΙιει1πὶ ει' 
€ϋτνόηγοε!κ; πω” Ιπόρεεεκ εειιιιιιὶι·ο, ιιιἱΙιεΙγτ ειι ω ιιιεΒνειἱ. 
Πο π, νι-ΞΙεωεΞπηί ΙιειωΙιιιεΕ ει, ιιιοΙΙγεΙ 6ΙΜ Ιε8πε!ιοιεΙιΒ, 
πιΕπι1ιοΒγ ΙεΙιειειΙειι ροιποεωι ωεειιιοιιὰωιἱ, ΜΙ νειιιιιιικ Μι 
ΜιτΜ. ΘγειΚωπ εαΜτοΙΙγ νεεΖωοΙιιιο8 ωΙιιιειιπἱ, Μπιτ Με 
ΙϋΙ ιιιειταιΙιιἱ ει2οΙ‹ου. 

Α' ειϋνε1εὲ€ὶ Ι›ἱι·ἐιΙ‹ιιει!‹ ωΙιέιτ πειιιωεΙκ 50 ροΙ€άτοΚ 
Πεκ, Θι·ιε!ιιιεε Θε Ι›εοεϋΙοιεε εωΙοει·οΙππε!ι ΜΗ ΙοιιιιὶϋΙπ(οΙΙγ 
τιιΙειΜοιιοΙ:, ιπε1ΙγεΙ: ιιιἱιιιΙειι 1ἱὲι£νἱεεΙ6ΚτιεΗιιιε€Κἰνὲιπτει£ 
πειΙε); Ιιειιιευι ΜΜεε':8 , Μ" Ι›ειιιιϋΙ‹ ετειωε·ίσέήΠειΚω ἰε ω 
Ι:3ι!_ΜηΚ; ειίΠωσέ·8, ΙιοΒγ Μ τιισ1%ι.Κ ίοΒιιὶ Βοι·ιιΙδ ΒιοΙΙοππω, 
ειειιιΙ›ε ιιιεήεπεΚ ειὰΙΙειιιἰ α) Ιε8γϋιΙιε1ϋ ει!ωι1ΜγοΚΙαιΙ, 'ε 
ίεΞΙι·ο Μι·μιωιΙκ οεειριιἱ ει: Μ· οΙϋΙ , ΜΙ:οι· ει' ΙιιιΙΙόιιιιοΙι νοΙϋΚ 

εἔγϋπ ειι ΒΒγοεϋΙει' ί818€·δεό! °ε ιϋκνόιιγεἰηοΚ ωιοωιι ειι 
ΒειΙεΙιιιεεεθεει ε!ι·ειεειιΙέιεεπΙ ίοπγοΒε1ΕΚ. 
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Αι ε!ιι6!ι ιιιο8!ιιι!ι!ιιι!!!ι. ει' ιι6!!ι!!!. Μ” σ' Με" ει, 
παπι 8ιοιιιιοι!ιοιι; ικα-πι :ιι ε!ιιϋ!ι απ !ιοι·!ιιιιιΙι !ιιιιιι!ιιιιιι 
Μι. Α” οοιιΒι·οεειιε !ιι!ιέιι!ιει!!!ι, ει, "οικω, Μ" ει Εμε 
ει!!ειετ νεειιι!ι!γ «Με; ιιιει·ι ει° οοιι€ιεεειιειιιι!ι ΜΒΜ: ει!! ιι' 
νέι!ειειω !εο!!ι!ει, ιιιε!!γ ειιιιιπ!ι 8·οιιιιο!!ιοι!ΜΜ ιιιοΒινιι!ιοι 
ωι!!ια!_ιιι, ιιι!!ιο!γξ ΜΒΜ! νέι!ιοιι:ιιήι. Ρο Μι ο8ιγειοι· ει' 
ίϋιδι·νόιιγειό!ι 6ι·ιο!ιιιε!!οιι, να” ιιιι-:ενοει!εεε!ε!ι ι-ιιιι!ιοι·ο!ι 
Μ! αι!έι!ιιιι ϋεειειι!!ειιιι: α!ι!ιοτ ει, ειιϋνει668 ειιιιι·ο!ι!!ι10!, 
!78Β'Υ ιιο!ἔὰι·ἰ !ιέ.!ιοι·ι!!ύ! Ι'έ!!ιε!ιιο. ώ 

Βιγό!ιιι·έιιιτ ιιιοε πε οειι!ιιι!‹οιιιιιι!‹; ιι,ιτεειοι!ο!ειιΕ ει·ε 
πω Με @οι πω» αι ιωιωιε-κ' 8ιει·Ιιειο16!ιειι, !ιειιιειιι πιει 
Βιι!ιιιιι ει' 8ιϋνε!ειέΒι !‹οι·ιιιἐιιιγο!‹ί !ει·ιιι6ειοω!ιοιι ίο!ιει!!ι. 
ΜΜΜ, ιιιι!ιόρ ευ!ιοΙ 88!!! ειιι!ιεόιοε!ι, ει' Μπι! !ιιιιι!ιιισι 
ετϋρειι ιιιεθ·πι!ειρ!!ιιι, Μπιτ ειδνειιέ€εε ιι6ρε!ιιιό!; ιιιιιτο! ει' 

ιέιι·επεό.8! “κι ε!!ειι !ιιιιιΙΙιετϋ ιιΒγοε !ότειώεε!ι εο!ιο! εειιι 
ο!!γ ιιιι€γο!ι, €'58 εε!ιο! 88!!! ο!!γ !ιέρεεε!ι ε!!ε.ιικά!!ιιι ει' Μι· 
ιιιὰιιγ° ειιιγιι€ι ει·οιε' !ιειειιιἐι!α!ἐιιιιι!κ. 

Ιιιιιιιέιι· ιιιιιιύ! ειιι!ιεόμεε!ι!ι νει!ιιιιιο!!γ !ιειει!οιιιιιιι!ι στω 
ιιο!ι !ειιιιιο, ειιιιιιέι! ιιιι€γο!ι!ι !ιιιι-ιιι_ιετ!όε! Έ Γιι€Βει!ειιεύεστ 
Με!! Μπακ Με!. Μιιιιέ! !;!ιοτιοι!ιε!ι!ι 'ε Πι%ει!ωιε!ι!ι ιιοι!!ι; 
νει!ειιιιε!!γ !ιειαι!οιιι, ειιιιιέι! νεειει!π!ιιιοε!ι ει, νε!ε ιϋι·ιειι 
Με!!! νιεειιι6!ι-Ξε. Α· ι·ορειιιιι!ι !‹ιιιίοῇε Μιά! ιιειιι ειειι Μαι 
!οιιι' ειετ!ωιειι!!ιειι "πι, !ιειιιειιι ιιι:ιΒιι!ιειιι ει' ειιιιιιε ειστ 
!ιοιειέ!ιειι, ιιιε!!γ επε!!ε !ιιιιιι!οιιι' Ι6ιειέ:860. 8Ζ!!!!8έ8888θ ωει!. 
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ΙΗΜεσο ά!! |'ϋΙΙΒΜε α' .ροϋυε8.πέμί αΙΙοο0υπάοιμ 
α° .παύσωοΙσ' αΙΚοϋπισΕπμάοιαΚ. · 

ΜΜό ΜεοπΙὶιἐιεὶ !εΤιο£ιιἰ και Εμε·είάΙεί' ΜΚοίπώπγει 'ο ΜΜΜ 
ιι!επιιευΒ6 Ρόι”. - Α' εεϋνεωὁἔἱ !ϋτνύπγΙιοιύΚ' ΚϋΙϋκιϋο ΙοϋΙοεεε6 
;;ύι·ο πωπω! ει ΕἔγεεϋΜ' εΙΚσ€ιπέιηέιΜΚ $οΙεϋΜι ι·ειπ;;Βα ωωω. - 
Α: Ε;γοεϋΙε$'Ν5τνόηγΙιοιό.εα ΚενέεΙι6 ίϋ88 ει' ηόμ1ϋΙ, ιιιἰιιιεωυ ε' Μει 
Ιιιπο!‹6.- ν6;τοΙι:ή16 ΪΙΜ8Ϊ0ΙΠ 5ιαΜΜΜυ ει' κρεμ Μ3ι·6Ινειι.- ΒΜ·ύΙ 
ΜΜΜ: Μποε ειιπγἰτοι Μόνοινο α' ΙϋϋΒεύε' οΜι·Μ_ΜηαΒ. - ΕπιιιεΙ‹ 
;γειΙ‹οι·Ιε€Ι Κόνε1Ικειιιι6ηοϋ -- Α' ειϋνε£εέἔἱ Μι·ν6ιηΙιοιύΚ ΜεοΙ:Μ·· 
“Μ” ει' ι!ειτιοατ:ΜΜ Κοτπιτε3πγκηεΙ εἔγἰὶΜἑτό θοειέ!γε!ωί.: Ε· Μειω 
ιοΙ‹' €ϋτν6ιη·!ιοι6ὶ πεη;γοΒΜΙοΕΕάΚ ο' νεει6!γεΚε0. 

Α' ΒΖϋνετει-Ξἔἱ αΙΚο1ιιιέιηγ Ιόπγε8εεεπ ΙιϋΙϋπΙ›ϋιἱΙε ει' Μει 
ωεοΙ:' ε.ΙΚοτιιι:Ξιιηπέι10Ι ειΘΠό.ι·ει πανε , ιπεΙΙγε£ ιιια;;εί οΙΘΙ›ο 
ιϋισιτ; Μ: εοΙωι1ΚϋιεΙἰτ ιιΜιοι ε, πω' εΙόι·εί·εόποκ εειΙεϋ 

ϊ ι ο Ο ΖθἱΙ'θ πιτ-Ωω. ΤεΞιι·Βγει ει ΚοτπιέιηγηειΚ ΜΗΒιιΜ26: Με ΙοτιιιΜ 
π8γωιειιοΙ€. Ε' ΙεϋΙϋΠϋε ιιὲΖϋροιιτΙ›ι51 Μεεποε ΙιειεοιιΙΜε€ 
ωικωιε κωσιευκ. ” - " 

Ιἶπ ει” ΜΜΜ, ὶιοἔγ-ειϊ 5ΖϋΨθί5θἔἱ ωιωιωπη ΓὅΙωΙ›Ι› 
"Μό ιιιἱπιΙεπ ευιτιιε-:ιΙΙεουιιι1ηγο1ειιέι1. Ε, ΙοΙεϋ!›Ι›εύ<.;ε ΗΜ» 
οΙιοΒιιεικ Ειι1ηιΙοπ11Ιια16. Αι Βέγεεί1Ιοι'ιιιοεΙειπΙ εΙΙεοτιιιέιιηει 
1ϋΙ›Ι›εΙει1ιιεοΙ‹6ιιἐιΙ ΜΜΜ ίοτέιιέιΙταιο1τ. ΝέιΙείιε!ιέιτ έι° ιιιέιι· 
ειοτιο1τ ωρειειωΕέιετ Μειοιπει ἶοι·ιΙἰίω 16Άετωι. Α( Γοἔῇιι·Κ 
ιειω ιιιὶιιιὶειΖεΞιΙαιΙ, Μ” ε: οΙι @Με πιάεόδ ὶ·ὲἑιιΙϋ; Μι ιτιε8-' 
ΒοηάοΠιιΕπ , ΜΗ ει, ω.ϋνετ86εϊ :ιΙΙαοίωόιιητ' ὲιΙ·ειμἰ:ει2ἐιεε1 Μα! 
ει: ειιιιετΞΙωἱ 87.ϋΥθί8έ8 Νιώθω: Μ επιτιιεεαΙ πενεΚεάω1 , Με 
Μ” αεκ πιοι3:1 ιιιἱιπΙΙἔ επηιοτ1ιοΦωιΙε ἱιιΙεελΜ›, 1ιοΒγει-ιιιι 
ΓοΒγαε2το1τέικ 82 ΜΜΕ ειΙκοτηιὲιιιγαΞΙ›επ-$ωιπέιΙ16 ΙιὶΙ›ὰΙ‹ειτ. 

ΙΜ οΙκεί ει, ε:ϋνετεε58ϊ αΙΚοΕπιεϊιιγ” εΙεϋΙ›Ι›εόἔὲιιεΚ πιει 
εἐιΙ›εω ει' 16ι·νόυγ1ιοισΝ _ΜΙειπέ:Βειι πω. Απ» Μ6ροιιιΜη, 
πιΜϋπ :ιι16ττο 1ιοηιοα, εν ειϋι·οτειἐ€, π* κοιιιΜιεέι!ιοι 
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Μ$ιεΙ ΙσπιιΙ_Ιδωιοπ. Ει πιιψΙ @γ ωιωω , ιιιωι1οιιεκποΚ 
αιετικΜε πω. Β Υέ886 εεεψεπι ει ιιόρ, Ιω ιειΙ:Ξιιι 118!!! Μ 
ει' ΙεΒΚειΙνο!£εΙ›Ι›, Με ει' ΙομεοεύΙτοΙψ ΞόήΒαΒειτ νάΙαειω 
Ε! πιιι€άπαΒ. 

Μάι· ΙϋηιοΜι πιοἔῇεἔγιε€τεω , ιιιἱΙώρεπ 82 Β8γεεϋΙει' 
1ϋι·νὲπγΙιο:ὐἱ ιιιειῇι1 ωϊπι!ΛΗΜπ 3ο1κ-:οεΙτ νοΙωΙτ εεεϋΙαο ό» 
πι€8 ῇεΙοεΙ›οΙε ΙιειιειΙΙι1εέι€υκτει πω”. Μ νειΙειωειιιιγἱοπ ε” 
τέιτεειεά·.έΕ οι·ΜειιεΙτ Μπορεττε ιι61το!ι Μ, ιιιεΙΙγ ιιι58 ωειΙ: 
Μτί0Π;, ει' ειαΙ›α‹ΙΒεΞΒ· ιιιΜΜΒ ο” οι·6ε έ8 "ωικοαο Μω 
ΙοιιιιιιειΙ ω: ΙεύπγτεΙειι ΜὶπΙειιἱ. Α' Ιιατοί νέεο2τύνοΙ. 'ε 
ΜΒ ιιιι€8 820ιώ.8 ε2επιπ, ει' εοΚ:ιε88, ωη;οιοεαι εκπνο 
τΙεΙιιιεὶ ε8γε8ϋΙνε ΜΜΕ, ει, ιιιέιι· ι·ό€ πω» 1ὸιειϋ νέειόΙγοΚ' 
Ιοεγϋιόεότε, Με πιο8έιΙΙειιιοτΙτει!;; Ιιαιέι3οκι·ει πγιϊΒοαΙιειΜ» 
θΒ ώΙεεεΙ›Ι› ρΙΙΙαπωιτοτ νετε1τεΙ‹; 'ο ΜΜΜ, Ιιο8γ αι ΜΜ 
1έιι·20 Ιοι·ι1ίιΙατ πιω· νέ8Ιιο ιιιοπνόπ, ποιπίιΙ α, ιι6ρετ Ιοηγο 
Βετό κ·εεεόΙγοΚ εε_;γεαίάΙ ει ειειΙ›αιΙεέι€€ειΙ νΞεεια6Ι68Μ$1 8ΖδΙΤ· 
ωειΙιει€πο.Ιτ. Απ, ω: 8οπι1οΙιειΙε, Ι›ὰιοι·εεΞιΒιιΙ: Ν: νοΙτ Μ 
ιιιοπι1ειΜ, ΙΙ181°ί ει1νϋΙ‹ ιιιΘΙγσΞΙ›ειι Ηειτα Θε Ιάπι€οΙ6 οποτε! 

ιιιοτ θΓθΖίθΙί ε” ειειΙ›ειτὶεέι8 Πάιιζ; ιιιει·τεΙ‹ ε26ΙιιΞ Ιιοι·Ιεϊφιεϊ 
ειέιι·σΙ, ιιιοπ τιιιΜ.Ε, Μ" ειπε! πιο ει!ωιψ1Ιτ ΙετουΙειΜ η. 

'Ο Μ ΜΜΜ ει' Μι·οε ΙΙαωὶΗοη Μπάση οἔγΠ‹ !σ€ι:α8·γοϋϋ Μπο 
Ιγάειι ειει·Κεεπϋ]ε οι εΙΙ‹οΙω6.ιιγπιιΙ‹, ΠΟΠ! ΗΘΗ ει' Μ5νε1ΚειειιΜτ 
ιιγοιιπεΜΜιιἰ Μ ει' Ρόἀόι·οἰἰε£ο' 7Ι-ΛΗ‹ ειέιπέ:Βιιιι: ”'Ι'ιιαοω- ύμ 
ιτιοΜ δ -- Ιιο;γ νεπιιειΚ ειιιΜτοΚ, ΜΜΜ ει' νἐἔτοΙιπ]Οὁ· ΜΜΙοιπ 
εεωωΙνεΙ εειιι Ευρώ. ιπει€6τ ὶιιΜΜ› ΜειἱιιΤειιῖ, ιιιἰΜΜ ει' ΜΡ' 
ι·ε;γ16ι·νέπγΙιοι!ιε' Μν6ιιαΕο.Ειιακ ειοΙἔειὶΙεἔ ΙιΜοΙοε. Ποιοι”, 
τό!ειπέιη·οιπ ειοτἰιιΙ, πΠιιι!επ Χιοτπτέιιγ18τ;γτ6Ι, τε!ωΜΜ α' και 

__Μ16τ' οΙ6ιιιοιδ11έιει-3ωπ εειΙιόιοΕι·ϋΙ ἱἔωι νιιετιιε ίο8ιιϊωαΜιΔΙ Μτ 
ιπικ Α; , Άκη” ει' πέρ, ν6Ιοωόιη·εὶ, ΜΜΜ· “σε” 6ε 6τεΜε!ε, 
νειεεπέ·Κ κα' ΙύρέεϋΕ, ΜΙιτε ϋεγοἰ£ Μι", ει' τοεριιΒΙῖωὶ ΜΜΜ 
ιιι6ιη' ωΙερΜεά66Ι Μ” «Με επ α' τεερυΜὶοω εΝο!ἔ 6ροπ πω, 
ΜΜΜ”, Μ" ι:ΗΜειι οΠγ 'ρἱΙΙ-υτιιαθΙ !ϋ!ιο86αοΕπε!ι επμηΒϋΕΚ, 
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Νεα” ποιο π. εωμιιεοΙε' αΙΚο1ιιι€ικγάποΚ οι' κορωωσ 
Με, πιοΒΜιατεεάτ οεοκ ο" οπο ιοτῇοοΖϋκἰ, ο ιειικΞιωοι 
ροαΠ€ κοιι6κο. ύ" πο” ο' ΜΜΜ ετ ιϋτνοιιγΙιοισ ιοει Γ 

τοιωειἱ ίοΙγνοοτ οο ροιΠ€ ΙοἔοιοτοεοΒΜπ Μαιο ναυπεικ ει! 
ΒοκωΙδ 1οΒΜεοΜ ΒἰνἐιιιοιἰΙιοι Μ. 

' Α2 ΒΒγοοϋΙοτ' £ϋτνοηγΙι02ὐἱ ή” Βοιιο10ΙΚριΜ1Κ, Μ" 
ει' τϋι·νοιη·Ιιοιέιο' ο' οιοι·τοΙου €ϋιςΒοοο Μνο1Ιιοιιοι€ ποτιιιοοιο 

ϊ ν 

ιοκι›σι οι κορνωθιωω τοιιι1ειοι· Μ Χϋνο$Ικοιιιιουγοάι, εικα 
, υ , 88πιιΙτ ει ποριιο|ς1ιιΙα]ιΙοπΙΕνέιπ 1ιοπιοεειΙε οι Μιτει!ιιιειΙα Βία 

1”ο_ιο$,.Ιιαποιι1 ιιιοε ει' Κοτιιιέιηγτ ω. (Η: α, ν:Πειει16ϊ υιοΒ 
7 Ι›ιιειΜιέ ΙιΙοῇοι ΙιοεειοΙ›κοι ειαΙιιέιΙ€, Μ” οι Ιιϋνο1ιιοΚ ιϋΜ› 

ιιιύιΙο1 ηγι'ήιοοπειΚ ΜΜΜ εικατοτὶει Ιιαοοιιο.Μιεε1ι·ο. 
Α, ειϋνοιοοἔἱ ειΕκστυιέιιη, νοΙειιιιἰπιι ει, επιιιιεοΜ Ιώ 

ιΜιι6Κοι ει' ιιορτιοΙ οι: οΙϋἱΙοΙο€οἱιιοΒ Ιιἱιοηἔϋ 'ο ότιὶοΚοὶ€ ο!ἰιι·ἰι!ι3 
οιπΒοτοΚ' ίοι·Εο!γοε Κοιο οΚοιιιἱ Κοροε. Α, ω!» ΙοἔΩΒΒΙιιιγὶτο πω” 
ω” πιω” ΜΜΕ ει, Μι ]68, οι ἱἔιιι; 4ο ιιιΜ6ιι ω Ιιοτοεὶ, 
Πακι·ειιι ωομεε166ψ. Πει :Με ειι πιοπιάεω6. νιι!ιιΜ, Μ" ωϊιΜ58 
υ!κοοεπ πιοἔΒἑτ_Μ νέιΙοει$ηἱ ει' ιιοπιιοΗ _ξι5Ι6ο, ο!!5ωοιοΕΜΜιτα Μ 
νύπω!ύ οοικοοϋΚοΕ: @πιο οπο οι Η” Μιο!!ιοιΙοεΕ ιποἔνοΙοεεοΙ 
Γομαιιά; πιοι·ι €ειροει€οΙοε666Ι ειι‹€]ο Φ "Η "Μπαμ ιπο;οειι!6ι!ωι; 
'ο απο ΜΗ οκοΜΙΚοιιιιιιιΚ, Μ" τϋΒΒεοϋτ Η ΙΙΘΠΙ οεοΙὸ‹ὶἰΙ‹, οι 
ο!ιοιιΙιοΠ €ε.ιοιιιΒοι·οΒ' οεοΙοΠϋΙ ΐοΙγνἑιε!: οο€τοιποΙνο..› ΕοΙΙιοΩο€ 
Ιω ,ε το!ιοτο11οιι οωΜοτοΙ‹' ΜΙ6ἰ16Ι πιὶιιιΙὶ€_ΒοΙ‹οι·ἰ€νο ιονο",βε πει 
ροπΙιοιπ τ2ΞεοοάοΙνοπ “Μι ιτιοε!οι·Ι‹ο‹Ι6εοἱ Μίο.Ι, ΜΚ ΜιοΜΙιιιΜ, 
ει' “οικω , Ιιυἔγ οτιὶοιιιΙοιιύΚ, Ιιἱτ_ῇΑΙ‹, νοἔγ ΜΗ ειι ἰιιΙώ.Μ Ιιἰτπὶὶ, 
πιἰΜ πιοεοτύοπιοΙιιΕ !ϋτοΒοι!ιιοΒ. ΜΗωτ ει' ηομ' ὶἔοπ.ἱ σωοκω ο! 
ΙοπΚοιιιο!ι Κἰνἀιιοἑι;αἱν:ι|, ΚϋιοΙοεεοἔΜ ιιιοΒιιο.Κ, Κάπο οι οι·άο 
Κωδ ϋτἰιοεο£ Μπα, ΙοἔγϋιιιΙ ο' Ιονο!γοοεί;, πιοΙ!γιιοΚ ο” ρἰΙ 
Ιο.ιιΜΒ ιτιατ€ειΙοΙψι ΜΒ 'ο ΜΝ οάιιἱ ιιοΚἱ, Μ” κινι8Μπι ει:ΞιΙΙ 
Ιιαεεοιι, 'ε ει, ‹!υΙἔοΙαιτ Μάο; νοι·το! ΕοΜΜΙιοεεο. 'Β ιιοιτι οἔγειοτ 
ιεωεω πιώ, 11ο;" ει' ΜΡ, πω”, οει]έιτ £ονοΙγἔοεοἰιιοΚ "Μισο 
Ετϋνοι!ιοιωοιη1πόΙ οΜκοιι€ ιιιοΞπιοιι1οτοιτ, ϋτϋιιιοε£ οπιο10; ΜΙιιοΒι 
Ιι›ροΙω.Ι που ΙοιχῇῆαΚιιΔΙτ, ΜΚ πιιιιγί ιιοπιιοπ Ή6.8οτεέη;;ειΙ ΜΜΜ, 
Μ” ωοοιι, Μονο οΙΙ_οιι οεο!ο|εοἀιιἱ ιιιοτ2οΙο" 

ι 
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ΙϋπΙ›ϋιϋ ιιΙΚοιιπέιπμιι, ιι ιϋι·νώπγΙιο26 ιεεωιΙιιΞι άμα «πιει 
ιπιιει. Με ει' _ πιιιιιιεοΜιειπ ει' ιι5ι·νώπγΙιοιει8” ε' Μέι Μπα 
ιι€μιπιιιοπ εΙειιιο!ι!ι61 'ει ιιΒγειπειιοπ· νέι.ΙειειιέιειπύιΙ “Μπι 
πιει·Ιιε2ιειι€Ι:. ιιιπππ ει: κιινωιωωιι, Μεγ ει' τϋΙιποε58” επιπ 
νειιι:Ιιπει °ε Βιιτέιπεει€ειι ε;γεπΙ6 Κ6ππγιιει6%οΙ ιιπωι‹ πιει 
ιιιιιΒιικπεικ 'ε πιιωιππ ιε €γοτειιιι επιπι26Ισι πει επιπϋιι ιπιπι1 
ι>8γι!ι, ιιιἰπιι παπι ΕπιπειτιιΜιπ, Μι πε ει, ιδι·νι-3πγεΙι, πιο. 
ιιισέιπιι1: ει·ϋειειΙ‹ιιε Θε ΙιιττεΙεπΙα:πϋ ιοΙΙοιιιοι απο”. π · 

Α” επϋνοτειι-58ι αΙΙ:οιπιέιπγ π. ει' πιω, επινιιιιιιιιι πιέιπ Μ· 
Ιπεπτοιωι ε, Μ: Κειιπι·ειτ: πε νέιΙιοπιειτωι ει, νέι!ειεπιπιιι6ειιι€' 

ι 658 νιιΙειειιέιεπισι1 ωιιεωιι=πι; πο” ποπ εεειΙιεπ, Μ, πππι 
5 ' ! Ιιἱιοπγοε πειππετεππι€Ι .ιππειππ ειο!κοιι, ει ιϋι·νόπγποιειε 

οΒγΠι @ιι πεπι ΙιόπνιεεΙπιέ ει' πιέι8ι!ιπει!ι ΒιιΙϋπΙιϋπι επιωωιι, 
Ιε€γι·π Ιε8ειΜι!ι!ι Ιιιιιινωε161ε ε" Μ8ϋ!ι!ι Ιι6Ιοεεε6€ιιεκ. ' 

ΗοΒγ_νπΙπΙ‹ἰ εεπά.τοι·ι·έι ΙεΙιοεεεπ, απ €Ιειιιε‹Ιει€ ποτε 
εΙόι·ιπε·Ικ ΚειΙοιι Ιεππἱε, Έ Μέ!! πιπ8ε ει' 8·γϋΙεΙιε2οτ,4 πιεΙ!γ 
υπιπωοιω ν:5ιΙειειινα «πι, 'Β ι·ειιΙι πικαπ επειπε5ΙγπϋΙ Μπιτ. 

Α' ιΙειποατιιιιέιΚ τει·ιπέεπειτο1 ΙιειιΜιπιισΙε ιπιπποπ ιεΞιι·ειι 
ειέιει ει·ϋτ ει” 16ι·νόπγ!ιοεύ πω' Ιιεπει!ιειι Ι:ϋηιοπιοιιιιπι. Μ 
Ιόνιέπ ειπα' ΙιειιιιΙοιπ, πιεΗγ ΙεἔΚϋινειΙοπεΙ›ΙιιιΙ ίι'πόριιϋι 
@Η Η, οι τόειοειιΙ ιε 1εΒιπΙειιιιιι ειππιιΙ: ιπιππεπΙιιιιύεέι€ιι 
πω. Διότι ἱ8 πω” ποπ ιιιεἔι·ϋἔπϋιτ πειῇΙιιιποτ νεεειιικ 
«Μπιτ, πιεΙ!γ Μ ιιιιπι!εππειπϋ Ιιει€ειΙοιππει!ι ιπειεέι.Ιιππ οΏο 
ει!ωεότε ϋειιιϋπιἱ. Α” ΙιιιιειΙιπει!ί πω' πϋιμοπτοεΙιέιειι,ιι' πιει! 
Μι, πο” ει: ιι€γε!ί !ιοΙγεε ιπιθει-Ξειιπε!ι ΜιΙϋπϋεεπ ότι, 
εΒγειοι·πιπιππ ει' ιιιππως εεειι·πο!‹εἐιἔειι ιιιιιριι_ιει ιιιειέ. ι 

Α' ειιιιιιιποΙε' ιΙ$ι·νόιι1Ιιιιιι3ϊ 8γει!ιι·ιιπ εΙΙιιι€γιιι!ι ιιισεο!ιειτ 
ιι'ιΙεπιοοι·πιιιι'_-ειοπ. ϋειιϋποιιϋ! ιιι€πιιισιπι: πι ιμωιωι 
Μπι »ΜΜΕ €6ι;ιπιιιιιιπ πιιι·πιοΙιιι1ι ωιωπικ. τ 

Α, παιιιιεπΜπιπ ει' νε5€ιοΙιειιι0 πειιιιΙοιιι , εεγ ιειιιιϋΙο;; 



¦ 
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ει' πότνέιιγΙιοΜέ οΙΜΙει ΜΜΜ ΙιεΙγιο10τΙει€ν!πεΙϋ. ΜιοΜε 
ναπ αὰνα, σε ΚἰνοΗαΚ6ρ'ΔεπιεἔγΘΒ, υΗπ£ο”1ϋτνόπγἩο 
Με' εικαι·ειψιιιεκ νά ἱἰἔχνἱνϋῇε ,ε Κέιιγ1εΙεπ θΒΖΙΙδ2Θ. Πο! 
ω νωπό ει' ΜιταΙωειτ Θ πω» ωττ6ε--ΙιἰνειτειΙΙ«›‹1ε1εεῖΙ›ὐΙ θ ί18Με 
Ι:ϋ2ϋπεόΒεεεη ιτεεΙα ε" ένα: πι: νέιΜειτνει. π” Μπι!! 
εᾶΒειἰΙ›6Ι? ΑιοΚΙαιΙ, @γ 820Ινέιιι. όρου ΗΒΗ! Μι·. Α”τϋι· 
νεΞ1ηΙιο2έιε £εΙιε€εΕΙειι8ὸἔτε ]ιιτιατΙιειψι ϋτ,Ιιει ρϋι·νόπγεἴ νι-5€ 
τεΜήτέιεάτ εαῇέιτ ΚεΒοΙΘΙ›6Ι νε1Ιειειτοττ ΜΗϋηϋ8 Ι›ἰι1οεεεὶἔο!‹ω 
τπΒὰιια. ΙΙΔ όρου εΒπτπά, σε πέπὐὶεἔ εεπωηἱνἐ ἰ8ῷεΒετηό, 
ΠΖ8ίθ8Ω, εΙϋὐιὰεα ὰΗαΜ 

Α' ειϋνε1εΘἔὶ αΙ!ποτιπέιιιγ ει' νέ:€τεΙιεη10 Μτει1οιιι' Μπι 
τΙοπ ]0ΒΜϊ, τειΙειιπἰιιτ θΒέΒΖ ίεΙεΙϋεεύεύτ ἰε εΒγετΙεη ειιιΒετΙιεπ 
ΒϋηιοπτοεΙίοΜ. Α2 εΙηϋ!κποΚ πώ;" Θνἰ Μα σ.ιΙοα; Πεεωεο 
Χϋέιι·έιεα Γεω! ΙιἱνειΜιΙΚοτΙἀεεΓ εμέ” ἱὰεῇ6τε Μ2ί08"0"Β; πά 
ιυὰτα νὲἀεποΖεΧε£ ε2ετΖεΝ; ,Β ΙεΠὐἔἔεειΙϋ νεΙοναΙίεἔγ 
νετιεπτε θ: Μ. Ε” ε26νειΙ, ιΜιιτάιι ει, ν68τεΙιπ_ϊ16 Μιαι1οιιι' 
κϋτότ ἔουιΙοεεω ΜῇεΙοΙτε πωσ, εωικιΒ ε' Βϋι·Ι›ειι, ωοπιηπι·ε 
οσεΒΙεΜο1ϋ νοΙμ ετϋε ὲεειαὺαἀ άΠὰετ εὰπὶὶἔγεκοιεα. 

ΜϋπιΜ1ΙιειταΙιιιαΙε Μπιτ ει° Μι·Μ ΙιειαιΙουι σε, ιιιοΠγ ει' 
Μεπιιε:οΕί αΙΚοΙιιιέιπγαἰΙ›ειη Ιε8Κενέ5Βέ ιιιειι·αιΙ0·ΠΙ8εύΒΒοη Ν* 
1ϋτνόηγΙιο:0 ΜιωΙοιιπ01. ΜΜΜ ε' ιιιεΙΙε1τ α'·1ϋι·Μιιγ!ιοαΜ 
νεΙειιιιεπηγἰ επιτιι8Μιι υιει€ει Μπότα-ε ωι·ιοιω ίωιιι που ΙΜ 
2αΜπετ, Βοἔγ π'Ιπτἀκ'ῇϋνεὰεΜυεΗ ιωεΒειεΒΜαεεα, πὐἱε 
οι ιιτ6Ι›!›ἰειΙωιτ 82ϋΚ8θΒΚύΙΐ 82 6 Ιιθινω1οπ Ι›εϊοΙγὰεει σώνει!. 
Νόιιιι-:ΙΙγ εω1ιιεοΙ:Μπ ει, Ι›ὶι·ε1Κ οεαΙ‹ Μιουγοε Μϋι·ε πιανει 
ΙετιιοΙ: Μ, υπ ειἱιπο ιισιιέγ τω" εΙνοε2 ΜιωΙιιιοΚΜΙ 6ο εω 
Ι›αι1ε€ι8ιιΜ›6Ι. Μάο 8$ιιιιιεο!ιωιιι ει' τϋι·νόηΙιοιύ 6ο υποἱ Μι 
ωΙιωι!ωτ αη;όειειι Βεειονο8ΜΙνε ΜΜΜ. ΡέΙ:Μ.ιϊΙ: 82 Μ; 
γοι·Μ ωιιει6ε Μιοηγοε μετοΙε!ιοπ ει, ΜΜΜ' τσ 46τν6ιιγειώ 
ΜΗ Κὸρειἰ.· - 
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ΒΠειιΙ›‹-ειι ει' ειδνο€86€Ι εΙΚοτιιιέιυγ Βοιιαοεειιι εΙνΜειει 
"και ει' Μι·ι3Ι ΙιειταΙιιπιτ ΜΜΜ ε;;γόΜ ΜαιΙιωιΜ6Ι. Επι: 
ΙϋΙϋΙ ει' Ι›ἱι·ἑιΙ‹ειτ Γύ88ετΙοηεΚΚό Ν ιειω, Π2ε16εϋΚετ ἐιΙΙαιιι16 
ΜΚ, ΜνειταΙπΙωτ Η Μπι νοΙιετϋιιεΙ‹ :ηϋΙνέιιιΗνέιπ. μ 

“ | Β( ΜὶΙϋπΙ›εέἔεΗ ΠειΒοτΙαΙἱ οτεὰιιιόπγεἱτ Βϋπιηπϋ όπω 
νειιπἰ. Άι νἰΙὲιἔοε Μπάση ϋἔγς-:Ιιιιεε νΜ88ε1Ιύ απο, ΙιοΒγ 
ει: Β8γεεϋΙοτ' €ϊΒγεϊ ν6€τεΙειιϋ1 ῇοΙ›Ι›ειιι ἰιιτό2τετιιεΙε, ιΜπωειιι 
ΜιτιιιοΙΙγ ε1ει1ι1ε'ιιιαἔἀπγοε @γα Α' ε2ϋπτεό·μΒ0τωέιπγ 
9ἔει:ε€ιΒσεΙ› , 'ε ιιι€ι·εὲΙ‹€ΙτεΙ›Ι› ιιιοηετεΙὲΙ›επ, ιιιἱιιτεοιιι α” Βαν 
τιιεοΜ. ΤϋΙ›Ι› Μ5ΙεεεεθΒ ν” πὲιε1εὶ!›επ, ανω πιι·τύεεέν.Β 
'ε οΚοε ειέιιιιοΙέιε τετνεϋ›επ, ιϋΙ›Ι› ἱὶἔγεεεώἔ, ΙώνετΙ:ειεΕεε 
Με· , ειἰΪἐιττῖεεη; ειειΜΙγαἰυειΙτ ΒἱνπεΙὸΒοπ. > ' 

Ε” Μέτ [ΜΒΜ Β6ϊοἔΙεΙΙιαωἱ ο' ίε3ιεΙ.' ωικωΙππέι8: ΚΜ 
νωπόΙγ ίεπΥεἔε1ἱ:ἰϋΚὲχ› ει' τΙοπιοατΜΜΕ1“εηπάΙΙέιεέιτ, ω". 
ει' 1ϋι·ΜιιγΙιοιύ- ΙιειαιΙοπιιιαΙ: εΒ·όεεωι ει' νέιΙε8ιί6·τ‹-ι51ὶὶΙετ' 
εκειι·ειτῇειὶ ει1ε1 νεττε1όεε ; 'ε ει) Κοτιιιέιιιγ' ιιιἱιιιΙοιι οἔγόΙ› Μ 
1:Μπι:ΜηαΚει' τϋκνωηΛιοξ6 ΜιωΙοιιιωιπ Μ8εροιι€οε11εωω. °·Α” 
ετατιιεοΙί 1ϋτνὸπγΙιο26ὶ εΙϋεε;;ίτε!κόΚ ε° ν6επεΙγεΙ:° Χϋίε]Ι64 
πω; επ Βεγεε€ὶὶετ° 1ϋι·νέπγΙιο2ύϊ, υπηι1εω, ιιιἱτ σεειΙπ ΙεΙι6 
και, εΙΚϋνοΠοΙτ, ειιοΜπιΚ°1ιιὶπι6Ι Δι·ίαΙιπατΜιπει!:ΜΚΚέι ωτεΙότο. 
-.·ι ;. Υ μ. . 
. _ »Υ - . . 

.2πόΙππι 1οϋάΙϋωΒϋαΠο μια· σαωνιεΡἱΞειιὶ .2_ι!μεσάΙ8 
Β'ϋα2ιω·οΙΉ .ε·πϋυσ88ό_9Ξ ιιΙΙοοϋπιάσιμα οπὶπιἱεπ 

ε_9μέΙο ;ι·2ϋσεω·ό_Μ αΙΙσούΜάτιμοΒϋό!; · 
° ” Αι απιετὶΙωιῖ ε:ϋνο$κό;;,· ΜεοπΝτ Ιιϋ!ειἱιιι·ε ιιιϊιιΔοκι_ιπέιε Πϋνε$ 

κ6εεΒΜι--ε Ετα!ω6πηο1 ωοιιΕπιιι ΚϋΙϋιιΙοϋ»ϋΕ.+-·Ηοπε68 πι» "Θ -· 
ΜΙϋειι Μ πο' εισγο;ῆ6=ς ωφι1ς;ι.ο€γςΒοκτβ1. - Α: αωετ1κεὶΙιοτιιιἐιιιγ 
πιω ειϋνειε6;ἰ Κοτιπέιιγ, Μιιιοιιι £ϋΙ16Ιε!!!επ Διιυιιι:εύ Βσι·ω6πη. 

.·-»· Μ Η ω' ω: ..ι..___.Α· # Π· ° ° 

(Αι αιιιοςὶΚειΙ Β8γι-9εϋΙ€-8:ΜπεοΚ :ιειιι «Μό 'ε οΒγοι1επ 
ι›6Ιὰ8ἀέιτ ΑΦΜ ει” επϋνετεύμε!τ. ΗειΙΙΒακνάπ ει' κὸΒἱ-ε6€ι·ϋΙ, 

Χ 
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ει' πιπἱ Επι·ἰηιπ Μ ΜΜΜ ιππω!οπ πΙΙγειπ1. ΗεΙνοϋπ , ει” πε! 
πιοι πέέιειέιτεέιε Ά· ΙιοΙΙειπιΙἱ Ι:ϋιώι·επεπΒ ειἱπω 82ϋΥΘ!8θ88· 
Με! Μρει1εΙ: και" πόροιπε!τ πια Με. 

ΜΜΜ ε' ΚϋΙϋπΜΘΙο οι·οιέσεοΙδ Μποτιιιἑιπγπἰι πιεεάΙ 
πω, ιιιοεΙεΙιετνε νθ882ϋΚ ύειι·ο, πο” ει, ιποΙΙγ παιπΙππιπεπ 
πιπΙ‹ ει' ειϋνετπΘΒἱ ππι·ιπέιπγτει τιιΜιι€απ, πωα ιη;γειππιοπειτ 
Μαι επι ωιιοι·ἰππἰ εΙΙιοπιιέιπγ ἰε ειι ΒἔγεεὶϋΙτ·8ωιιιεπΙι” πω· 
ιιιέιπγέιπειπ. ΨπΙειιιιἰπτ ει ιιωΙ»Μ, π” πιιιαιοΙκ ἱε ει' Μιππππ 
ΜΙειΙοιιιπεικ πά_Μπ ε! ιππωπσιω' θ8 παπὶιεπὸε,, ε·ιπ!ιει·- Θε 
ρύπιαιειΙΘέ, Μι ειἰὶΚεΘἐςεπτϋΙ εππποεΚοπέιέ Θε ποιπιεπ ΚΜ 
ιέτι1εΙιεΕπϋ1 ὶπ1εΞιΚειΙΘέ ῇυΒεΞι1. 

Α' ειϋνειεύἔἰ Κοτιπέιπγ πιοπΙωπ ο' Ι:ϋΙδπΙΜΠε π6πε!‹ 
Με! ιππ]π ιπὶπτΙἱε ει·61Ιοπ Θε τεπετοιΙεπ πιπταπτ,πιὶ€ ιιΒγαπει 
ειι ΒΒγι-:επΙε;πόΙ πειαιΙιπειεειπ 'ει Μ5ππγοπ νἰειἰ πο!μπ. 

ΤονέιΜΜι ειι εΙεϋ ειπιει·ἰπεπ εΒγεεϋΙετ ίε;ππ Μπι Μπισ 
«Μ, Ιποι·πιέιπγέσ.πιπ ειοτΓεΙεΜ ΒγεπεεπεΞεο Μπα; παπι ε' 
€γεπεε ποτπιέιπγ ειἱπωΙΙγ κπωηεπωι 5οἔοΒπιιΙ νοκ “Μπ 
Μιινα, νπΙπιιιὶπτ π' πω 8ιϋνοκωΒϊ Ιτοι·πιέιπγ. Με πποπππωπΕ, 
πο" Ι›ἱιοπγοε 1επἱπτετεΙψεπ ιπι€8 παΒγοΜ› ΚἰνπΙτεἐιΒειἱ ωιωκ. 

Ε, 8ιετἱπ€ ειι ΒἔγεεἱὶΙι-8:8.Ιιιε0Η ιποπιππΕ Μποτπιέιπγέι 
πειπ πέπιἰ π; ε·Ινεπ ωΙ€ιΝπιππΚ , πτεΙΙγοπ ιπἱπιϋεἐιπ ειι-πιι!κε 
πεπι ϋιΙεπε!ε, «Με ΙοείοΙγέι.εππεικ πιέ!γοπ έι·ειτειἱΙε. 

Βιεπ αΙποτπιέιπγ, ΙιιοΙΙγετ ε!εϋ τεΜπτετι·ε Μ]Ιπππύ!ε 
ν:μ;γιιππ ϋεειεπενετπἰ οι (Η πιοεοΙ6ιϋιτ ειϋνετιεΘΒἰ Μακ 
πιππγοπΙωιΙ , απ ιιΒγειπ εεόειεπ π; $πεοι·Μιπ Πε επιπ, ση 
Ιγπποπ, πο" Μπακ ε" ποτππ!τ° ππΙΞιἰοειἰ ιπποπι€ιπγωπιπ 
ωιι πι;" ίεΙΓ5ιΙϋιόε έγειπέιιικ πω ππιπωπ εΙ6ιιπππ. κ 

ΜΙππ ποπ ειϋνειεύεοκΙιοπ, πιοΙΙγοπ πι 4789-πϋπΙ 
ππιοι·Παιί πι6νεπσέΒει :ποΒο16ι1επ, πι πεγ Μι οιόΙτει εμπε 
Μπι περεΙε Μι ε!επι·ειιιειΙ επεειΙεΙιποπποπποπ ει' πιΙΕνοιπΘΒὶ 



Μι ~ 
Ιιοτπιἀπγ° Μ.ι·εποειιϋπε!ι; τΙε Γεπιιτπι·τσ:Μ ι·6ειϋΙ‹ι·ε οι' 1_οἔοτ, 
ει: ΒεγεεϋΙοτ' ιϋτνύιιγεἱιιεΙκ νέ8ι·εΙιώτέιεει ΜΜΜ ΜΜΜ πιπ 
€οκωι τειιιΙεΙΙτοιΙιετΜ Ά ωσσιιθωτ. ° 

Αι 1789-Ι›ειι εἔγεεϋΙτ ειιιετἱΒεἱ ετετι1εοΙτ πειιισεειΚ 
αΙ›Μπ ε€γει£ε!‹ ιπείς, Μ” ει, εεϋνετεύεἱ Ιποι·ιπέιη εωωισκ 
:ϋι·νόιιγοΚε.. ΉΟΖΙΜ880Π, ΜΜΜ ειΙ›Ι›απ ἱε , Μ" ε: ΗΜΜ 
πγεπ ιιιειΒ·π ΜάτειιΙταεεε ν6€ι·ε. Α 

Μπα Ι‹6τ εεεΦεπι ει' ;ο8· 820Ι188°], απ €γειΕοι·1εω 
ΜὶΙϋιιΜὶιϋ. 13ο οι οΒγ ΧϋΙϋπιΜέ8 ειετῖεΙεττἱ ΙώνετΙαπωό 
πγεΙ:ετ Μ: ιιιει€ει ιιΚέιπ. 

Μἱιιτἰειι ειϋνετεὲἔεΚ!›επ, ιπιεΙΙγεΙα ει, ιιιαἱ ειωει·ΕΙ:Μ 
Β';γεοϋΙιπετ ιιιεἔεΙϋ2τύΙτ, ε' ειϋνετει6ἔἱ !κοτωάιιγ, Μο" 
ειϋΒεόἔοὶπεΙ: ιιιι-:8ΕεΙεΙΙιοεοεπ , εν ΜΜΜ Βοι·1πωητοΙ:!ιοι ίο 
ΙγειιιιοτΙοττ. Λεω εεεώεπ, Μι ει' ρειι·ειιιοεοΙτ τοιπΙε2ειΜΙγ 
Μπι $ει!ε1Ιτ ωωιειιἱ γειΙειιιοΙΙγἱΙκποἱτ, οι ιιιιι€έιτ ιπἱπτΙΙΒ Μ 
νοι:Ιιει€ω αίειι€ειΙο1πιεεεΘέ εεϋΙαιέΒε ΜΝ. Ηει!ιοΒγ «πω 
νοκ, ΓοΒγνετΙιει ιιγι1Ι8; Μι ει·61Ιοπι "Μ, ιιΙ:Ιποτ ε!ιιόπο 
ει' επῇΜ τϋτνύιιγοἰνό ΜΗ εἔγεεϋΙε8ἱ τϋτν€πγοΙ: εΙΙεπ οπο· 
8ϋΙ6ει, ιιιαΒάττεΙιοτοτΙεπ6686νοΙ πιωιτοπο, 'ε ΙιεισιικΜω α: 
α" πενειοπ ωϋ όπεπίαε-τ. Απόττ Β ιιιΙππΠ8 ε" ιιωεω 
ΙΙΙΒΒ' ε' κωισ ΜΜΜ: να” ει οΒ·γεεϋΙο πόρο!ι, ΙοςΙιαταΙιιιαα 
Ι›Η‹ει κωωτω Εεεε ΜΒΜ α, ειϋνετε6ἔἰ ΙιειωΙοπιι' ιιιΜΙειι ῇ0· 
@Η 'ει ιιτα!!τοτΙο1τ Μπακ πονόΙιεπ νειΙωιιεπιπγἱ ΓϋΙϋπ η; 
ω” μειΙϋ8· ει' εεϋνετεώἔἱ Κοτιιι€ιπγ 8ει]έι1: οτε]ότε Π88):8ί0ίΕ 

"Ό ΕΛ ΙέΜιιΚ ει' ·,;ϋι·ϋΒϋΚπόΙ ΠΙερ.:Με18, ΜΜΜ παπι ία-ΜεΙεω "Με 
π·ιει€ότει ΙΙΙ. ειιιιμΙιγ«ΜοιιΕάάΚ' ΙΜΜέτιΜάιωΚ νόμε!ια]$άε68. Ε, Με· 
ιωι ει' πι6ωο£ιιΙΓὐΙ‹!ἱ ¦τϋι€άτκαπά8μι! , ιιιοΙη·Βεπ πιἱιιιΙἱἔ ΗοΙΜΜΜ' 
€ει·0οιπάιησι "Μπα κ' 26ι·νόη!.. ΠΕγωιοι 16ι·86ιιΠ ΜΒ Εε ει' ιώ 
ωεάειι6νο!εέΒΒοπ. Απε!;τΠι 68 ΡΓΙ158Ϊᾶ ει' Βἰι·οτΙΜπιιἱ €γΠΙόε' ύΙ;γ 
νἱνϋΜΞ ΜΜΜ ιικη;οΕΜ θ: ιιτΜΒοάΜΚ ΜΜΕ πενθυοη οι σ€θει 
ει6νο2εόεοπ. ··-= · ω· 

ι 

σ 
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,ιι Μάιο: ει, επϋνει.εύεΞεεεΙε Μπα ειπειτοΙιΙει ωΙΙΙΜΠ 65 ωΙΕ;γο 
ειπε: τοΙιειετΙεπεόμε πιω '”). 

Αιπει·ΙΙιέιΙιειπ ει: ΒΒγεεπΙοτ πειπ πωιΙπποΙαιτ, Ιισ.πειιι 
αιμα ροΙ8έιτοΙιεΙ 1ιοτπιέιιιγοι. ΜΙΙιοι· νειΙειιπι τιιΙππέιτ. ειπα: 
ΒεειιοιΙπΙ, πεπι _ιεΞιτιιΙ ΜπεεποΙιιιεειι€ Βοι·πιέιπγόιΙιοι, Ιιππεπι 
πΙΙππεεγΙΙι ΙειΙεύιέιΙιοπ ΜεεεειοΙιιωετιεπεΙα. Α' »σει απϋτετ86ΒΙ 
Ιιοι·ιιι€ιπγοπππΙΙ περωιιωι,- πι οἔγεεϋΙοιΙ›οΙΙιιεΙι_ επειιι6ΙγεΙ: 
ΜΙ ναπ ιΙοΙΒει. Πε ει·‹-:_ῇ‹€Ι πειιι Ιιϋ1οεϋπ νεειι, παπι-Μ ϋπ 
ιππει-ΙΙι6Ι ιπειιΙΙ. 8ειΙΙΙΙ: Ι8ειιΒιιι6ι, Μι·ύσεΞι€αι, ιϋτνώπγειόΙ‹Ι 
ιππωπωσι Θε Ιιειάεοι·οΒει πιιππΙτ. 

1882, πο” ιπιπτι ε' ιπε;ΙΙειι οι @ποια εΙειιπεοΙε° ϋεειοε 
επεπτεπέΙγει Έ Ιαι·Ιοιπέι.ιιγι εΙδΙΙιέΙεωΙ ΙιΙΙΙϋπϋεεπ 1ιεηΙππάόΙ: 
ΜεοΙΙΙιιΕπι ιει;ιο(Μιπ6τ απ 1η :ιΙΙ:οωΙΙ επϋνοτο6Βι ΙιειωΙοπι 
πειΙ‹, ,ε εΙ1επειεεϋΙόεΙ Ι.ςγωι6ροπτοΙιει ΜΜΜ εΙαιι·ειψιι' εΙόπο; 
Εοι·ΙάτοΙνιι Ισέινώπ ΪθΙ8θἔωΙθΠ, ιιεππ Μια οΙΙγ ει:ϋε, ιιιΙπτ απ, 
Μ. ο€6ε:ειι πιω πω; ‹Ιε ει πιά: ει' επϋνοιεύει.π πεπεΙεπεττεΙ 
εεγπα]έιτύ Μπα. 72 π 

Απιει·ΙΙιέιΙιαπ ιπιπιιεπ εωΕιιεΙπιπ Ιιενεεε·ΙιΙι ει: ιιΙΙιειΙοιιι 

έΒ ππωιπ εΙΙεπειεεΙΙΙε-3ει·ε ; έεΙιει σε ναΙππιεΙ_ΙγΙΙιπεΙε εει€Ιιε 
@πιει Με , νιέ€Ιιε παπι νιΙιεΙΙ, Μι τεσπα ει: ιιμωπιωΙ 1ϋι·νσ-2 
πγεἰι ιιγΙΙνέιπ ιποΒεαΜεπι, ει: Έ2.28έΙ8820ΈάΙΙ8ίέιώ1°811ΙΙ85 
Ιο1γιιιππτειτ Ι6ΙΙιέπειειΙαιεωιπΙ, 'ε ει'16ιππι18ιέ πέιειΙι31εΞιτ Κι 
επε8εππι 118111 ειΙωιιῇει; ε” 8ΖύΙ76ΙΙ πιιπάιέιττ :ιι πιοΙει'ι επ 
ΙιϋιΙιϋπ ΙωΙΙεπε πγιιΙπιπ, πιο ει: επιΙ›ει:εΙ‹ αεκ εοΙιέιι·ει εποπ 
καπ εΙεπιππι ιπει;οΙιειι. 

Α' Μπι επϋνε1868οΙιΙιεπ, ει: Β8γεεπΙοιποΙ: επΒεΔεα 
ιοεοΙτ , τε πανε €28έΙΙΙ 1ιέιΙ›οι·ιιπο.Ιι, ιιεπι ρεσι€ 1ιειτ:ιΙοιπιιαΙ: 

*Ι Ιω· νοΙΙ: π' @Ιος ωιωι8 ει' ΙιεΙνετιπΙ ειϋνεΙε6;€εΙ. 8:.ιιιΜοΙτ Μπι 
ΗΘΗ! Ι6Ιοιιι6Ιι πιώ· πωπω εισιιι:ιωπιππΙκ νοΜΙΙιετΙ6ικι ΜΙΝΙ. 
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“Μο πω νοΙαιΙα, ιιιὶιιτἐιιι ο' @ουκ ο2ομοτικοτω.κ Κϋνοτο 
ΜΜΜ, ει' ιιοΙΜΠ, Ιι08γ οεπϋιοἰτ οι οποοοοΙωοοεοΒ-οιοτ 
Μοτο πιονο11οΙε νοΙιιο. Αιοττ ω ιιιοῇι1 ιιιἰπιὶη; οι τομιειιοΙ 
ΜΜΜ, Μ" ει' εοϋνοτοοΒοε κοι·ιποιηοΒ' Ψ8Ιύ8έΙ808 ογοιι€ο 
ΒόΒθ ο;γοιιοε επέιιηΙπιπ ιιονοΒοάοτΕ πονοιοτΙιπἱ 1ιοτοΙιιιοΕΙιοΙ, 

Αι ωιιοτΕΙωιἱ ΒἔγοεϋΙοτΙ›οπ ποιο Ι” πιο 21,(Ι0ι08' ; νει 
ΜΜΜ α' τοιπ1οε Ιαοτιπέυγο1ί-ποογσΙιΒ τοειο , ο” ει° ω· 
"φορ Βοτιπέιτιγ Μπι! απ νόΒΙ›ονὶΙιοιἱ, ιιιἱιιοΙ: οεειΙ: νοε 
ι·οΙιοό€άοέιι·ει ιιοΜ ῇοΒ ωωοα. › 

Α: οιιιΒοι·ἰ οΙπι1ο ΜὶππγοΙ›Ι›οιι τοΙέιΙ]α Μ ει, άοΙο·οΙ:ει€, 
ιιι1ιποοιιι οι' ΜΜΜ: πωπω. πωσ' εοΙ‹ Ιιο1γτοΙοιι οιοϋιι·οεοΚ' 
Έ ΙϋΙιοΙοτΙοιι ἩἰΓο1οιοεοΚ, ΜειιιέιΙάβε. _ , 

ΤϋΙ›Β :ιοιιι2οΙοΙ‹ ΜΙωι:16 εοϋνοτοοΒοτ ΚομοιιιοΙ‹ ,ο ο” 
Μ 1ιοτειΙιιιοτ ωκοω_ω‹, μιιο11γ, ει' ιιοΙΧϋΙ, Ιιοἔγ οι ομοσ 
ροΙοοιι·οΙιτο 1ιειτοιεειο1 Ιοεγοιι, πω: 82!. ο" :ΜΜΜ Ι‹οι·ιιιέιπγ 
τοΙιοωο , Ιιοι:Ξιεεο1 πιο ω* ὶο οι ϋοοιοεοιι πα οιϋνοωο 
με ιιοροΙ‹' ιιιἱιιὰοεγἰΒοτο. Β' Ιαοι:ιιιέιαιγ, ιιιοΙΙγ ιιιϋιέ1οιι »πιο 
Κοτιπιέιιη16Ι οΙΙγ ὶΒοιι ΒϋΙϋιιΙιϋ2ὶΚ , 826ΥΒί8όεθ5 πονοτ νὶοοΙ. 

ΤαΙο.1υπΙτ τον:5.ΙΜι οΙΙγ Ιοτιπὰῇιμ τέιτεαο6ι806:, ιιιοΙΙγΒοιι 

ΜΜΜ ποιο Μεση” ΜΜΜ οτάοΚοΙιι·ο κοινο νειΙόεε18μΙ ο” 
ιιορρο οΙνοιεΙ, ιΜΜοιι ο8γοΙ›οΙ‹Ι›οη ροἀἱ€ οΙνε3ιΙνοι ω, απ 
ειϋνοικοενο ωοτοι1. κι ει' Ι:ϋιροπϋ Ιιειω1οιιι οΒγοιιοεοπ Μ!. 
ει, ΚοτιπέιΑγιοαοΜο,- ιιιοιεει ἱ8οι€οτῇο 6ο ἰτοΙἰ Μα, ΔΗΜ 
ο., ιιοιιιιοιἰ ΚοτιπέιιιγοΚ οεοΙοΕοοιποΙε; ιΙο σε:ιΙε κω·ιωοιι 
ΚϋτΙ›οιι ιιιιιιιΒὰΙΒοιΙἱΚ οΙ;Ι(ορ. ΜιτπιἱνοΙὑ, Μ” οι ΜΜΜ ιιοπι 
οιϋνο1οοΒὶ Βοτιιιοηγ, Ιιειποιιι ιοκοιωιωι :ιοιιιιοτἰ Κοτπιό.ιιγ. 

Β° ειοτἰιπ εμ, ω Βοη1ιο.ργίοτιπάτ τοΙεϊΙαιΙ: , ιιιοΙΙγ τιιΙοιΜοπι 
ΜΡ' οοιιι ιιοπιιοϋ, οοιιι οιϋνοιεοΒοο; «1οΙα ωο86.ΙΙορούΜΙ:, 
'ο ει: Μ Δον, πιοΙΙγιιοΙ‹ ει; Μ Μπεστ ΜΙοῇοιιιὶ ΚοΙΙοπο,ιιιοΒ· 
Μπι ΙοτοιΙΙτ. 
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Μἱνο! ει' ειϋνε!ε6ἔ' οι π; πειιιό! πω!! !ωπευ!ό!ε: έ!ΖόΓί 
Μπα” πππι!επ οΒγεε!!!ε!ε!κ ρο!επτ! Μι!»οι·ι!τει, ειπ!;ειώΒι·π, 
να!" 1οπε!ε!!επεώΒι·ε. Α' πόρο!τ, πιο!!γε!ε πωπω Μρει!‹-Ξ!‹, 
ποπ! »πω ειππγ! ά!!έιτέιπειι!, πο” !›π!ει!!‹' οτνοεπέι€ε!! Μ 
ιπ!έι!_!ε!!ε, να" ειππγ! !!ά!0Γ8!!888!, !ιοΒγ πι! Μειπέι!π! 
ιπει·]ό!κ. 

Αι «Από πιπε:!!ω! ε8γοε!!!ε!!ε ειἱπ!οιυπ !ι!!κΞι!ι!πι εεε!! 
Ηειποιπ Απιετ!πέι!πιπ π' ειδνο!εόεεε ε!ει!πεο!ε, ιιι!ε!!Μ ΦΕ 
εο!!εππό€τε νετε!κει!!επ νο!πει, πιω· Μέ “οπο” !!!ι·οτ!ει 
Μπι” Μπι!!! !αι-έπεια':Κ; Με! ίοενει, ππέ8 πω! ΜΜΜ: ιπεΒ 
ο;;Θειεπ ιιιιι€ο!ι η;ειι€ει!π! πιειΒο!ωτ, ε!! ει' πωπω!! ΜΜΜ 

!ειε!ι πιω πεπι νετ!ιε!!ε!ι !!εππϋπ ιιιώ!γ €γ6!εω·επε:; Εο!ν!!π 
ἔοεπΙ!π!›!›π!κ !ε'ενέπ ει' ΗΜ!!! πόρο!κπό!, ιππΒο!: Μια ιιι!νε!!· 
8έ:ει·ε πανε ε€γοπ!ϋ!‹ νο!!π!:; ποπ πιεπνεάέ!γε!κε!, ππο!γ 
!γε·!‹ ι·επι!ειετἱπΦ π, πὸπεππό! ει, ειδνο!ε68!>!!ει!α!ππι' Μπετ 
@ΜΒΜ Βιιοιμπ, πρεπε Βγεπἔόπ Θτει!ιέ!ε, Θε ε' πισινα!!! 
!γε!απ ει,ρο!Βέιι·ο!θ ΜΒΜ!!! τόπο !οἔγϋιτο. Αι ειπιετ!!ωι!ει!ι 
ιι€γειπ ειπ!ποτ, ιπ!!!ϋπ π' Μ!!! όπιτενε!ωπ,οΒγειει·ειπ!πσ! άι!! 
!ιειτει!οεαπ υι·νοε!άεπι ιι!έιπ !!!ιτει!:. Μεις!Βιι!το!!έι!ε !ϋπνέπγι-:! 
πο! 'κι ιιιεἔιπεπ!ο!!6!‹ οι οι·ει8.Βο!. 

ι.. 

Η 

‹ 
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Δ° .ωϋσεω·ό_ω πωωΙ.:εω·' Ιια.ωπαϋ·όΙ ἀσαῇἀ 
Μισο, °.ι· αππαΓσ Ιια.ι·απάο·«Π ΜΗϋωϋσεπ 

ΑποοΝΙοάσα πέσυσ. 

ΒυΙιΙοε·ε68 68 επεΒει!εέι;;, ιιιεΙ!γΙυεπ ει' Με: :ιειπιοΕοΙτ ι·6ειοεϋΙ 
πιοΙκ.- ΗοωΙιπει ει' πο” ποιπποίοΙπποΙο - Α' πω" Μι·οτΙΜιιιΜι Κωνο 
ιὅΙτ ει' ροΙἔἀτἱεοιἰἐιε' ΚἰΓεῇΙ6ε6πιοΒ. - Αι από ἔγαΚταπι 8, υεωιοΙοΕκτε 
Μινι: «ΗΜ οΙοιιιε ε.) ωΙι·68ιέιεπιειΕ. - Α'ειϋνεωόἔἱτεπᾶειετιιεΚ οιθήιι: 
οἔγεεΜιιὶ :ποπ ΙιεειτιοΙπειΕ, ιιιοΙΙγοΚε0 ε) ιι6ρεΚ, ΒἱτοὰαΙωοΙι' Μ" ό:: 
Με νοΙΜΜΙ ΙιίιιιιιιΚ. - Αιοιι ΜειιιοΙκ , ωε!Ιγο!ιοΕ ει: Β€γοείἰΙ£-8£σ£ιι 
εοΚ ε' τοπάειοι·ΒϋΙ νοειιιεΙ‹. - Α' €ϋι·ν6ιιγ εΙΒΜιπιιιπι πιει;6$ α' πόρ 
ε6€;εΕ' ειϋΒειΞεεὶΙιοι, ει' ιι6ρε68οΚ ροᾶἱἔ πιοπι αΙΜΙωιιιι6Κ πιπἔοκει£ 
ει' €6ι·ν6ιη' ειϋΚεόἔεὶΙιοι. -1ΠιιιιΚάεε6Β·ει, ο!ϋΙιεΙιι6έιω, πιω ό8 Μει 
ΜΙόευ. ει' επαϋο.άεέιΒιισ.Κ ο.: ειιπετὶΚΜ ιι6ρεΒιι€Ι.-- Αι Ε;γεεΜετ' Μι 
ειο!!εωε Μπι ε;γ6Ι›, Ματ ετιππωύ._βο ει' Μιτ!:οιπάιηή ΙιαπΠίιεύμο.Κ. - 
Α' άοΙ;οΚ Θε οειιιι6Κ εισΜιτΙοπ Κοτειι€πεΙτ ει ΒἔγεειϋΙ!-8ωΙιιεοΚ' ΗΠ 
ιΜπ.- Α: ΕἔγοεἰἰΙοτ ειοι!κιά 65 Βο1ιΙοις, ιιιΕιι€ ο" Με ποιτιιο€, 'ε Εο 
ΗιιΜοε Μαΐ: ο" ω”. 

Με 1ιοπι2ο1εΒΜΙ α) Ιέιτεειεέιέ ειοιπιε Μπάεπιτ Κει·οε2 
1ϋΙΜιτ; ει' ῇανΙτάε° ειοΙΙειιιρ ΙεἔοεοΚὲΙγοΙ›Ι› ειρι·6ΜΒοκι·ει Μ 
ετεε2ΚοτΙὶΙτ; α) ιι6ρηοΚ·πα8γτεινέι€γάεα Ι€οπ ιπόι·εε5κεΙνε Ιό 
ν6ιι ετϋτΙεπεόΒε ΜΜΜ, Ξ8γεΚοεοΜ έε σεΒ·όιΙΓοι·τάε:Μ πω” 
εΒέσεωι οεαΙι ΒοΙεϋ ]ύΙ6%όι·ε ὶτεἰιιγοινἑψ 'ο ιιἰποεοποΙ‹ ΜΙύνε 
Μπακ, Μ" ει, 1Η08ϋ8θέ Νά 1'ϋεπόνέ ουγόεεειούέΚ ε!. Το 
νἐιΙ›Ι›:ϊΜ ΒἱιιεΙκ-ΚἱπεΚ τεΙιεΕεόἔεἰ άκειΠά!πιπ ΙκοτΙέι10Ι1ειΚΙόνόυ, 
ΙιειεοιιΙὐΚόρ' ειιοΙ: νέι€γαϊ ἱε. Μ ει, ῇενεΙι° ΙἱϋΖὲΙΙ8ΖθΙ'Ϊἱ8ἔΒ'θ 
825 έιΠειροτοΙαιτ πτηι1ιιεπι ε;;γωιΙ6ΒΚ6 κεε:ί; Πι οι ετ!αϋΙ 
οεϋΙδ ΙιειΙΜέιεει οἔγειοτίἱ Μ: ΜΜέε. Πε Ιἔγ ιιιϊιπΙε·ιπ Μπε 
νόνε, 'ε 1°εΙε2εϊω1τνα σε ετΚϋΙοεἰειἐέ ό8 όπεΙωεεε68' Ιώ 
ΙϋιιΜ$26 ΙοΕοπιτϊτ,ι·επάειοψιτ ει° Με πεππι:ετοΙ:ΜΙ ΜΒ!» Μιο 
Ιϋεε58ετ 6ο οεοπάεεεόΒεπ αιΙέιΙιιιιΙ:, πιιϋπεειιι ει” πει€γοΚιπ11. 

ΜΜΜ ει, 28ειι·ποΙ«ιεε18 ιιια8Μ νειΙαιπε·ΙΙγ Με πανια 
Ι. ΚΜ. · Γ: 
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ΙιεΙιεΙεΙιειι 1°όει!ιεΙΙ ιιιε;, π Η: εοΜιαΙ ιιγοιιιιιοιι0ιιιι , ιιιιιιι 
ειιιέι.ι:ΙιοΙ ιιιέιειιττ, ιιιιιιιιιοεγ Μπι-ιι» ΜιτΙιειι ιιιιιιι!ιέιΙΙιοιΙνέιιι, 
ε' Μ5ι·Ιιειι ιιιιιιτΙειιτε ιιιωτιωι. Νοιιι Μιιιιιιιινέιιι ΙιοΙιιιι ιιιιΒγ 
ιέιι·Βγειιιιιει, εοΙ‹ι ειρτύΙιΜιι ιοΒΙειΙειτοεΙιοάιΚ: ιιιιι€έιτ οΒγειετι·ε 
ει·ϋειειΙεοειιιιΚ έιε Μικεια:ι16ιιεκ ἱ8 ιιιιιτειιια. Α' μοιιιιωι νι 
ΙέιΒιι6Ι, ιιιο11γ τιιΙειιι1οιιΜ5ιί ε26Ινέιιι ει 6 Ιιιι·οιΙε.Ιιιιιι, Βετο 
ΙειΜιιιιΙε ει' ιιιει€ειιιοε ε5ΙειΙιε. Α' οεεΙοΜειΙειεΙε ιιτεΞιιι ΙοαΜέιιιι 
Κινέιιι_ια :ιι ιιΙόεεΙιεΕ ιε ; ει' απ” ιιιέιιι Μιι·ιιιέιιιγοιιιι ωωρ. 
ει, οεειΙέιάοΜιτ ω. Ηειιιοιιι ει Μια" τϋι·ωιιιι: ιιιει€; :Μ επι 
ιιιιάεέιἔ , ι€82άΙΙ ε26Ινέιιι, τι-:ι·ιιιεΞειετι ει1Ιειιιοψι α' Με ωκεα 
εέι€οΙζιιειΙι. Α, Μιιιιιέιιιγ Μ; ι€ειι Μινόε εεεΙιιτΙπει ιιγιιιτ ει, 
ιιιιΒγιεινέιμέιειιιιΙ:; επ εΒγεεεΚ' εε€όιΙΙοι·ι·έιειιι Μ: εοΙιΙαιΙ 
ειιικω›ι›ει‹, ΙιοΒγεοιιι ει” ιό ΙιειΙειΙοιιι ιιιει€ειτ Μιιιιιγειι ει” 
ειιιιιοι, Ιιειι€Ιιειι ΒϋιμοιιιοειιΙιειεεει. Μι ιιει ιιιε88ϋι·ιέιιιιύκ, 
ιιειιι ιιειι€5ι 6.' ΜιτιιιέιιιμοιωΙειιιιΚ οΒγεειιιιιιΈ ίι-:ΙτΙϋιιιι-:ιιι Μια 
ει·ϋνεΙ ιιιιιιι1 ει, ιειιτιιοΜιι:, ιιιιιιτι ει, 2ειιι·ιιοιιεέι€οτ. 

Βιιιι6Ι @με ει' Με ιιειιιιοτειε «Μι ιιιιιιι1ειιΙιοι· ΙιϋΙοε6ι 
ει” ιιοΙικιωιι ειιιΙιειι1εέιειιιιΙτ. ΜοΒτϋττόιιι, Μ” τϋΙιιιι-:ιι Μ5 
πως εΙνεεπεΜις ε, 8ιαΙιειεΙεέιΒοτ, ιιιιιιτειιι ιιιιι€ιι6τιεΙ4; ιιιι 
ιε νιΙει.€οεειιι ιιιιιτειι_ιιι, Μ” οπο., ιιεΞιι' Με νο1τέιι01, ιιοιιι 
μαι; ιιιιι€έιι61 ει” ιι€έιιτϋΙ @μια - 

Α' Νώε' ιϋι:€€ιιειε ιιοιιι ιιιιιιειτ ρόιάΜ ειι·ι·:ι, Μ" νει 
Ιειιιιι μα” ιιοιιιιετ εοΜΞι ιιιαι·ιιι1τ νοΙιιει Ιεϋιτέιτειιει9.ΒΙιειιι ή; 
ιιιι ιε τιιιιηιι ιοει, Μ” ει' ιιοΙ0€1κινιΙιειετΙοιι «πι. Βιμ τὸ 
εεειιιτϋΙ ω Βοιιιιο1οιιι, οΙιωιΙειιιειέι€ οιιιΙιει·τϋΙ, ΜΜΜ ΜΜΜ 
ιιΙιειι·ιιι ει. Ιειιετϋιιεκ Με Μιετοι ΜΜΜ ει' ισισιιιι,- τϋΙο, Μ 
ει, νο.16ι Θε _ιειοιιτ ιιιιιιιιοιιιιιιιι εΙνοειιι “πιο ε:ΙϋΙ Ή Μ Τσιγ 

 

.) Νοιιι ει6ιοιίιιι ιιρι·0 Μιιιέιτιιιιειι€6Μ ει6ι·οιεόις6ι·61, ιιειιιειιι σε), 
ω” οοιιιιοΙΜάι€ Μιιιέιι·εειεέι€ι·6Μ 

δ 
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"κι ν6:Ιοι1επι1Ι “Με ιιι:ιςπτ πωεΙεροιπΙ οΙΙγ ιΙοΙ80ΚΒειπ πι, 
πιθιιγω‹ω ΙεἔῇοΙ›Ι›ειπ Ιεπιει·. ΒΙιοπγοποπ οπως ειππ;πτ πισω 
Ιιπιπἰ, πο” εεγ πι" ΙιδιΕπι·ει888° 1“εππέιΙΙέιπει πιἱπἀη; πέπ 
ΙεΙοππΙ ἱπΙκπΙ›Ι› ποοιπέιιτατνι "π, ιπὶπ£8επι ε" 1‹1οεἰπγ6. 

ΜΙπποπ ει, Ι:ϋικάι·επε6ι€τα Μινι: νεειετ1εΙπποε πωπω 
ιΙόΙγε1: πϋπΙ πιοΙπαπ ει” Μι·οι1πΙοιπ' α-π]επόεθνε:Ι, πω; ιπέιπ 
Μό! ει' πεΙππ τωπαπιπΙ 8ιοΙΒΜ6 ει·ε-5πγοπ 1181!! Βγαι·ειροππεικ 
πιπππιοπ πιόι·£ὲΙ:Ι›επ. Α, ιππεέιποποπ' παἔγι·ανἐιἔγἐιεπ πενε 
ΙωπΙΚ ει, πωπω' ΙιπταΙιπά.νειΙ; ει'· πεϊι:τοΙι' ετε]ε, ει' ΜΗΝ: Μ 
πωπω οιόΙππΙε Ιοπτοεεάεέτ.νιιΙ; πο ει' Μια' ειει·οτετε, πωπ 
πεΙ<: ε' τοπιμι1ϋπιοπνεπόΙγοπ εΙΙεπ ΜΗ Ιππιι1π1ε, πεππ πει 
"πιω ο" τοπρειπτ ΙιϋιΜ·εειεάἔΙ›ππ , ιπΕπτεειπ ε8γ Μοε1πγ 
ποπ. ω: 1πϋππγπ νοΙππ :πεεπιππιτπΙ,ποΒγ πι ππιειΙ›Ι›ειπ πεπι 
οΙΙγ ΙεΙίε]Ιεπ 638 ΜΠΕ οΙΙγ ΜιειΙπι::ιε. Α' πο” 8αιιΙει€εέι·έοκ 
66: ιπ«51γ πιοΒόπγε68επ, ει' €6νέιτοεοΙι, τοπι1οπ οι·ΚϋΙοοϋΙ:, 
πιοιπεΙγεε ϋπιΘε, ποπγο!ίιΙτ επσ1ε!κεΚ, ιπἱπιΙ ιπεΒ° ειππγ1 νε 
πιεποΙπιεπ, ιπε1Ιγε1: ει' πωπω, πεΒγεὲιἔὲιΙ›6Ι πια_ῇὰ ιπἱπιΙΙΒ 
ειέιι·ιππιπϊ πιοΙεπιπ. ΤϋΙ›Ι› πω: ΜΜΜ πειπ Μια' πιοπικο1ιπι' 

1616πεΙε, ωι πόιπεΙΙ;πΙε πιέ€ εειΙ:6ιϋ1ποπ Ια £εππιπαταπό.εΜ. 
ΒιεππΜ11 ιποππτοπΙΑΜ›ππ ει' Ι‹οι·ιπππγ Μη πειτπΙοπιιιιπ1 ω. 
1πε11γ πε!π επῇὲι1]ει; ΙιπειπὰΙ_ῇπ π) πόρετ, ω: “Με πειπ ω” 
πιπι€·Ι ππἔγοΙ›Ι› ει' πόπ_, ειππέιΙ ει·ϋεΙ› ει' Εο_ΜεΙεπι: πε Μι 
ιἐιτεπεἐιἔἱ Ιαοι·ιπππγ οι πωπω: ιΙοΙἔοπιιππ πειπ Μπα πιπε 
8εποι ι;ΙΙοπϋΙ:, πω π'.$ϋΙ›Ι›εό8' €γέιπιοΙΙτέιεειι. Μάι· πεπη; 
πι ετϋ' ειεπ εΙεππο , :πΘτΙ6Κἰι·ἐπγ πωπω πεπι Ιιιτει1πιπεΙ› 
πω, τορπειπτ πϋιτέιι·επεπεπειπ , πιἰπιεειπ ο" Ιποε1πγπεπ. 
ΒππόΙ ΙοΒνει, πιώ; ει' τππιπιΜέσειπϋιεΙ 8ιό.πιΜπ Θε επϋποπ 
εφε πϋποΙ‹, επι οΙΙοππέιΙΙε1π' ετο_ῆε π8γιιπ πι πικαπ. 86ι 
Μια ιποπῷειπἰ, πο” :Με ω” π», »Με ιπἰπόΙ ειὰπιοσΙ› π' 
πέη, ειππάΙ τϋπΙ›ϊ6Ιε τοι·ιπΘειειει επωω‹ πι οΙπι6!ι οι· Μπα 

η "° 
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ΜΚ, ε κϋνετΚει6Ιε;; ΜΙΙΜΠ ιιεΙιειω›Ιο ει·ϋποπ ϋεειι·ΜΙι3 
τϋΙ›!›εΘΒα ειΙειΜ1πΙ. 

ΤειρειειωιΙΙια11ιικ τονό.!ιΜ'ι, Μ” εὶι ειιιΙ›ει·Π ειεπνοιΙεΙ 
ιιιεΙτ ετϋειϋιΙιιΕ ειοΙααΙ‹ ιιοιιιοεσΚ ειι οΙ6τιιἱ σιωιοικ οιέΓ πο" 
"Μ, Ιιειιιειιι ει ει: ε8γΕΜΕ Θι·ι6 8ιεπι€1γοΚ' εοΙαιι€ιμι Μ 
αι! ω. Νἱιιοε ειιι!›ει·, Μ ιιιει€έιτ ιιιοΒἰιιιΙιΙΙωιΙ›Ι›πειΚ πο ΜΜΜ 
"Με εἔγ οΙΙγ ΙιἐιΙ›οι·Β6 εοΙιειεέι€παΙ: Ιεθιερωτε, ιιιοΙΙγ Μ 
ἰιιιὶιιώεωπιιι ι·6ειτ νεα, ιΜπωειιι Μι ειιτ αεκ ωπεάιπικ ΚεΙΙ‹-: 
@Ια έτοιιπο. Να” Βϋιτέιι·8ειώΒΙιαιι ει' ροΙἱ1ἰοειἱ ειοπνειΙ6 
@Με εΙ1επέιΙΙΙιεπΙαποκ ΙεειιιοΙ‹, πειιιοειιΚ ωἱνεΙ ει, απ”, 
ιιιεΙΙγετ ΚετΒειυεΚ,. ἰἔειι Π88°γ; Μπειιι ω” Εε, Ματ 
ιιιΗΜ ειιιΙ›ει·εΙ: ε8γίοι·ιιιαπ 'ε ε8γεια-:ττε όι·ιΠι Μπακ. Διότι 
ἱε ειιαΙῇεἰ!›ειπ εΙιιιοιιιΙΙια1ηΕ, Ιιο;.;γ 8θΙΙΙΙΙΙἱ πω:: εΙΙειιΚειΙΙ: ι3€γ 
ειι ειιι!›ει·εΙ:” _ΜΙέωνεΙ, ,ε εια!ιαι1888άνειΙ, Μπιτ ει' παω· 
Ι›ἰι·υιΙειΙιιιειΙ‹. 

ΉιοιιαΙι ιιιΙπι1ειιάΙιαΙ ει' 1161€)' επειτιιεοΙιιιαΙι Μ1Ιϋιιϋε Μει 
:ιειΙΙι, 1πεΙΙγεΚετ ε! Μ!! ἱειιιιετπἱ. Μἱπ£Ιιο8γ οιεΙεΙ›‹-:π ει' ΜΗ 
ταΙοιιιτεινάη:5ιε ΙἱΙιεεεΙ›Ι›, ιπὶητεειιι ιιιέιειπτ, ει, Μι επιΙ›ε 
τοΒιι6Ι: πιω Πι ει' ιΙἱοεϋεόΒ' 8ιετε!ετε κ: ΚἱΓοῇΙε1τεΙ›Ι› Μ 
ιοιιγοε ειειιι€Ιγοκηι-ΞΙ , ΜΚ ο" πι" Πιέρ, ωρωπ ἱἔγοΙτε 
ιετεἱΜιει ιιιόΙω τάτεγιιιιΙε 68 οΙΙγειιιΜΚ τιιτ08.Ι: , ιιιοΙΙγ πω; 
κει", ηειιιἰωἔ ῖ3ηιιιιιἐςοΒοπ ίϋΙϋΙ ειιιεΙπΙ. κι ει” €ωαοω 
Μπάση ὰοιΙοΒ!›ειπ ἔγοτεειΙ›Ι› ό8 ΙιειωΙιπειε!› @θα Καμ; ειι 
εσιιιι6Κ ειΜπιιΙ:Μι!ιαπι Ιτετε:18πιοΙ:; ει' ί6νέιι·οεσΚ Μ Μπα πιο8 
ιιιιιιγϊ τορραπτ Ι:ϋιέηηιοπιοΙτ, Μ! οι ειιιΜπὶ Θα' ειὶἔέιτεϊ 
ο8γεεϋΙνε 1ϋπάϋΙ:ΙεπεΚ; ε” ΒϋτίὶΙππέηγ ιιωεγατέιιια ιιιεΒ 
εισιιιωκ, ω" τέτειιιοΙ: πιο" πειιιιετοΚ δ., τιιιΙοπιάυγοΚΜΙ 
,ε ροΙ8έιτϊεοιΙύ.ε” ἐιτειΙἐιιιοε Π8γώνοΙ εγοι·εειΙ›Ι› ε16ΙιειΙειαέιεοΚατ, 
ίιιιἰιι18ειιι α' ΜοεΙιιγεκ. ΠοιισΞι Μ!! ιιι€8 ειιΙιιιιηΙκ, Ιιο€γ ει, 
οικω Π5ΙίωοιόεεΚ ;γει1ει·απ ει, ιιουιιειὶ ετϋποΙ: Μ” ΜΜ 

σ ί 
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τόεότ ΧΜιπ]πΙκ πιο8·, πιΕπϋ εμ Με πρ' Βοι·πι:5ιπγπιοΙ Μ πεπι 
ΜΙΚ; πει” πειπιε€εππόΙ ει' Ικοι·ιπέιπγ πω πωΙ:Ξιποε επι 
ιπόΙε!τεΙ Μι·, ιππε,·έιτ ει' :ἐπὶ εποπέιετ6Ι 'ε ΙιεΙγΙ›εΙὶ 65πι€εεκ 
“Η £ϋΒὲΙοΙοεΒΙ›επ πιο8ειειΜιι1Μπ. ϋΦΙεΙεὶΙ›επ ΕΜΗ Ιέιπ86επ, 
ΙέρωΙπεπ απ» πιεετετεόἔετ ιιιιι1:π. 

Α' Ι›εΙειϋ @Με τοΙῇεεεΙ›Ι› 'ε Βἰτετὶεὰ£εΙ›π Ικἰοεἰπγ Μπι· 

πειεΙππόΙ, ΜΒ Ι›ὲΜΙ›ε›π πιω·εισππΙ:; πο ει' ΙιπΙ›οτι3π ειΙΙπποτ 
ΜΑΜ: έιι·ωΙιππεπ , ιπΙπωωπ ει° πηγπΙπππΚ. Επ ιιτ6Ι›Ι›ἱπΙ:πἐιΙ 
π, πειτέιι·οΙ€1άνο1εέι€π οΙΜτοι· ειέιιπποΜ8 ΕπνοΙ Ιειι·ι]ει ει' πισω' 
τϋπτε86τ ει' νοειέεΙγι6Ι. Βπεπτε πέινε ει' Μποτπ ἱπΙαΞιΜ› π! 
ΚειΙιππ1ΙππεπεπειΚ, 1πἱπ£ ι·οιπ1έιεππΚ (πω. 

ΒἔγεΞΜκἐιπ£ ε' €έιι·εγΙ›ππ π, ιπἱπ8 πω: επεποΙεπεπ, ε” 
ωιππωι ΜΒ οΙϋ ιππΒέιτ, ιπεΙΙγ ΙοπΕοεΙ› πι1πιπεππγ1πόΙ, 68 
οι π' ειἱἱΙιεόἔ. › 

Πει οειιρ:Ξιπ Με πειπιετεΙ: νοΙπέιππΚ, ππ,3γοΒ ρει1ϊ8 
παπι: π" Μιοπγοε, πο” πι οπιΙ›ει·ἱεό; οιπΜιΙιιΜι Ιεππο 
έ8 ΒοΙὰοεπΜ›; «Με ᾶΠ'ἱΙ. Μι πεπι ιπεπετπἱ, πο” ππἔγ πωπ 
2ε£εΙ: πε Ιε;γοπεΙτ. Ε: ει” νἱΙ€ι€Ι›π ει° ποιπποϋ ΙιοΙιΙο;;επι€ππκ 
ο” ίπ εΙειικ-Ξτ Μπα πο, πιἱ ἱε πι ει·ϋ. ΜΗ ω· ε” πεπιπεκ 
ει' @ΜΗ Θε ειπΙ›ειιΙεπΒ› Κ61ιότ νὶεεΙπἰ, Μι πιει€6.: πιἱπιΙεππειμ 
ι·πΙ›ΙεἰεπειΚ θε Ι1ύιΙΝέεππΚ Βἱ1εἔνο ΙἐιΙ_ῆειἔ ΜΗ; Η Κύιιπ€ὶνεΚΒεΙ 

'ο ΒετεεΚοιΙόεεεΙ Μι·πίει, Μι ε” ιπέι.ΜΙ: ιιτειΕΙιοτΙί!ε ει' Ιεπ8ε 
τεΙκεπ 'ο επι!» τϋι·νόπγι ιπΙπποπ Μέιενετθε παω Α, Με 
πεπππειεΙτ €γει!πτεπ επε;;όπγε!ε , πεπι ειπα πιει·τ ΙιἱοεἱπγεΙκ, 
Μιπειπ ιπἱνεΙ ετϋτΙεπεΙτ; ει, ππ8γοκ νπ·έι€οιππΚ, :παπι πιόττ, 
πιο" παμπ, πειπεπι ιπἱνεΙ ει·ϋεεΙτ. Απ πω πω εοΒειοτ 

π, πεππιο1ο1κι·ο πέινε ε€γἰΚ ίϋ τωιειωθ π' !›οΙεΙο€ε€ιἔπεικ, 
ω: πιέ€ ει, ίεπππιπταπάεπακ π. Μπα τοπ , πο" πποεει!ε 
ΙιϋΙϋπϋε πϋτί11ιπόπγεΙε Μπι ίοτο;;πειΚ Ι'εππ ,Ό ει' Με πόρωπ 
Μετα: π' πειΒγο!εππΙ ετ68ιπποεαπ εΒγεεΙ1ε1πεΙ: , να” ϋπ 
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Ιιειιι εἔγεειιΙιιειι. Βιι ιιειιι ωαοι‹ ειι·ειιιιιεειι Ιιειγιειετ, πιω! 
επ οΠγ ιιερε, ιιιεΙΙγ ιιιειΒέιτ νει1ειιι 'ει ιιιιι€ίιιιιιιτ ιιιεείεΙεΙιιι 
ιιειιι Μι. 

Α' ιιειιιιετε!ι' πο” εε Με νοΚάΠιθΙ ει·ειΙϋ ΜιΙϋιι!›ΙεΙε 
ιιιιειιιοΙί εἔγεειιεεε νε;;ειτ :ιΙΙιοττιιιοτι ιιιιιιιι€ιι· ει' εεϋνειεεΒι 
ι·ειιιιεεει·. Βιε;ι· ωιιιι ε" τεΜιιτειετ νειιιιιιιι: ει ιιιιιει·ιΜι: 
ΕΠεεϋΙ$-8ιωιιεοΒι·ε, Μ” Ιέιειειιι: ιιιιιιιι που @Με ιιιεΙγ 
ω* ι·έιιοΚ ε°.ι·ειιιΙειει·” ΙιενειεΙειι6Ι Ιιέιι·οιιιΜιιεΙτ. 

Να” Κϋιροιιτοειτοιιιιειιι:ετεΙοιεΙ ει' 1ϋι·νειιγ1ιο26 Μη 
τεΙει·ι ει' τϋι·νειιγειιιιεΚ ε8γειιΙ6 ΙιεΙγε,εςει πιιιιι , ιιιεΙΙγ π' Ιιε 
Ιγειι” εε ει·Μ5ΙεεϋΜ Ι:ϋΙϋιιιιιεΙεεεΒενει ϋεε2ε ιιειιι ει; Μι 
Ιϋιιϋ5 εεετεΜ·6Ι εοιιιι ει·τεειτνε ιιειιι Ιενειι, ωιιιι€ιιι Μαιά 
ιιοε επειιιέιΙγοικ εεει·ιιιτ ιιιιιιιΜΞιΙΙιειτ; σε εΜιοι· ει: ειιιΙιει·ειε 
Κειιγ1εΙειιεΙι ει, ιϋι·νειιγιιοπιιι' 8:ϋΙιεειςε Με. Ιιει_ιοΙιιι , επιπ 
ιιτιἔγ ετ ιδι·νειιγιιο2έιε ιιιιι€έιτ :ιι ειιιΙιειεΙι' ειιιιεεε;;ειιιει ,ε 
ει·Μ$ΙεεειΙιε2 επιιιιιι ιιειιι Με; ιιιι ἰε. Με;; οΜι ει' πινει 
ι·οιιιιιιΙ: 'ε ιιγοιιιοι·ύεέιΒοΒιιαΙι. Μ Δ 

Ε, Μι ιιιιιεε ιιιεε ε., εεόνεωεεεΜιειι; ει' εοιηιι·εεειιε ιπ 
ιειΙιει1ιΙ: :ι,ιέιτεειεεΞει ειΙΙοιιιέιιιγ° €6Μι ιἐιι·ἔγειἰ 1°εΙϋι,-- ιιιιιιτΙειι 
ηιι·ύειι€ ει” ιειι·τοιιιέιιιγι τϋι·νειητιιο:έιεοΜ·ει τ” Μαηνε. · 

ΚειιιεΙιιἰ εειιι ΙεΙιετ, ιιιειιιιγιι·ε εΙϋεεεεΙι π, ίεΙεεέ ε' 
ιιιε;.ςοειιέιεει ισιωει ιιιιιιιΙ που εταιιιεοΜιεΚ, ιιιεΙΙγειε ειιέ 
ΒΒγεειιΙειει ιιΙΚοιιεΞιΙι. ΕΜ ειπε τιιτε:ιεέι€οΙιΙιειιι, ιιιεΙΙγειιετ 
ϋιι νει1ειιιι61ί κι” ιιιι€γοιιιιιτειειιΜ ΒοιιιΙῇει ε! ιιειιι ΜΜΜ, 
ιιιιιιι1ειι Μι: Ιιειιει1οιιι, Έ ιιιιιιιΙειι εεειιιεΙγεε ΙεΙΙιεειιΙεε ει' 
Μ! ]ενιιέιεοΙιι·ει και ιι·εΞιιιγοιικι. Μιιιι1ειι εταιιιειιιιΙ: Μπροιιιι 
1ιοι·ιιιέιιιγει ε;;εεπειι ει” 1εοτιιι€ιιιγιοττει1ί οΙι1ειΙει ιιιεΙΙε Ιενειι 
Ιιειγεινε, ιιιιιιοιιΙιειιι ει·ιεεϋΙ ε' ιιιειδο!ιατ ει·επετ6 “Μαι 
Βειι ι`εΙϋΙ: πω ιιιιιιτ1ειι εει€ειιιΙϋιιειι τι; :επειτα ιο Ιειιιιιιιι 
ε16ειάειιιιι, ιιιειιγειι ιιιεειιέιιιγαινε.ιι ει' ΙιΙ$ιεεΒι ΒγϋιεεεΜιειιι 

- 
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να” ει. εωτιιο” ιϋι·νέπγΙιοπι “Με ε16α, ι€ιωΙΜοε 6ι·ι1εΙπετ 
'κι ει' ροΙἔὰτο!‹° τόε26τϋΙ Μιιι€ειΙωειτ €ετ_ϋεε2τιιεΚ. Αι ίιΜέιε' 
ε) επϋκειέ€ε ει: ειιιιετἰΚεἰ Ιεϋιτέιι·ωεέι€οκατ τοΙγνε9.ετ ωοι86.ε 
Μπι ωτήει, :Με πιο8 Μπι ΙιεϊΒοι·1τ3ε; Μ ει, ΙιειαιΙουι' ιιει€γκα 
νά8γέιεει 1ιοΙγτ σωμα ει, ΜΜΕ ε2ει·ετεϊόιιεΚ , »Η ὶε πιόρειε 
ι·ΙΗ›Ι›, Λε ιιοιιι οΙΙγ νεε26Ιγοε επεπνειΙεΙοιπ. ΔπιετἱΜιΙ›π 
Χϋ:ϋηΒόΒεεωι ωιωμαι νέεΙεπ16ιιγ ει, Μ” ει' Κϋιτὰτεειεέι8ἱ 
Ιοι·ιιιέιΙδ $οιιυεΜΙάεει 'ο ιατκόεεεΞιμ επ Μ νἰΙεϊΒΙ›ειιι ει, επϋνοτ 
ιιύἔϊ ι·ειιι1ειετ' ίετιπέιΙΙέιεέι06Ι 68 Ιειττ6εεέιΒέι16Ι 1"ϋ88. Να” 
τὸει€ἑτ πω' πγοιιιοέιϊεάΒοΗπαΕ, υποΙΙγοΚΒε ΒόΙ-ΑιιιετἰΙιει, 
τι; εωτιιεεΐ ιιιει·ϋΜεΙ: , «ΜΜΕ τιιΙει]ιΙουάήεΞικ , ιιιὶνεΙ σα πω" 
Χϋιτέιτεει8άΒοΜτ ει!αιι·Ι:Με ΜΜΜ, ει, Ιικ-:Ιγε!τ , Μ" ει, Μ 
ε«έ8ει τειαωω›οιιακ νοΙιια. 

ΥειΙ6Μπι τει;ειτΙΙιει€:ιτΙαιι, Μ" Μ εΠωειι-εωιυεοκ 
Μπι ει' Βϋ2£εἰτεειεε1ἔἰ Βοι·ιπέιπγ, Μεω ‹-ἐε Με2η:5ιΙειτει ει' Ειδι 
εόεεΚυειτόε ωι·τοιιι8.ιηή ΒγϋΙὸεεΙί ΒυΙ›εΙ‹5!›επ ειἱὶΙοτε1τ. Β” 
Πει πειιι2ε1πόΙ, ιιιἰπϋ ρύΜέιίιΙ, ΟοιιποοΜιιτ, Μ! ᾶ,1!0ΙΪ· 
Ποεπ παω· Βόι·ιΙθε 1·Βγ οεατ‹ιτιια° πγὶ1ἐιεἐιΙ›ὐ! , πω: θέ”, οι· 
ει:18ι1τ' Βἱνὰἔἐιεεϊ!›ὐΙ ε5ιΙΙ,- ΜΙ ει' (παω, εεπι Ιιειάεοι·ε€ετ 
Μεωἱ, εχω ΙιὰΙ›οτι'ι1 νἱ8εΙηὶ πεπι ΚόπηκεΙου,- Β ειιοΙ:ιιειΚ, 
Με ὶἔαι8ατῇἐιΙ‹, εευι Μ" 8ειι;Μιμέι€οτ, εειιι Μ" Μωϋ 
εε5Βετ πειιι ΜΙιειτ, εειιιιιιΞ 1ει·ιπὲειε1εεΙ› 'ε ει' άοΙ€οΚ ωΙνοΙ 
πάνειΙ ἱπΚέιΙ›Ι› εΒγεεϋ Μποε, ωἰιιτ π, Μ5ΖωΙ'888έ18'. Ιππιιιέιι· ε' 
Κϋειέιι·εειεάἔἰ επεΙΙειιι, ει' ΜΜΜ πε5ρ” οιωι ετκϋΙοεο1 ,σεισ 
Κάεειἰ , ιιιΜεΞιιι ει' ΚϋΙϋιψϋΖϋ εωιιιε‹›Ι‹Ι›ειπ Ι61ι·ε μπω ,ο Μ 
ΜΙϋΜοΚ , Ιςϋπηγθπ αΙΙ:αΙιιιει2ΜΜΕ ει: ε8όε: Ι›ἰι·οτΙειΙοιιιι·ει. 
Αι οἔγεεἱὶΙει' Με ειεΙΙε·ιπε ιιὲιιιἱΙεἔς οεειΙκ ειιιιιιιιε5._ὶα ει' ω· 
ιοιιιέιηγὶ ΙιειιαΠι'ιεἀε›τειΚ. Α2 Ε;γεεϋΙΙ-81ατιιεοΒ' ιιιἰιιτἱοἔγᾶκ 
ροΙΒέιτει :που έι·τΙε!ιοΙ, ιποΙΙγετ ΜΙό εαΠιτ Με ΧϋιτέιτεειεέιΒα 
Μ, Μνἱειἱ ύ" ε26Ινέιπ, ει' Με Μπι? εεειΞετο16!ιο. ν6:Μέπ 
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:ιι ιι€γωιιοιω "Μι εειι€ιτ ιιιε8·γιέ_ιε' ιιει·εΙ‹ειΙϋ !ιοΙ«Ιο:_ζειι€ειι, 
ει' Μέσι, ωιωι Γην: ΜΜΜ( ειΒγωι ἰἔιιιεαιΙιιιϋιι, 'ει ει' το 
ιιι6ιιγι, Μ" οι: _ιιινΜει τοι·νειτ, ιιιεΙΙγεΜ›6Ι ιιιιι88.ιιειΙε κ. 
ιιιο8 ΜΗ! Βιιι1ει_.;οιΙιιιιι, ΙεἱνἱΙιε1ἰ; ιιιιιιτι οΙΙγ ΜΙΒ”, ιιιέΙγ 
ΙγεΙ: ι·οιιαοιετιιιτ ΜΜΜ αι ειιιΙιει·εΙιετ, ιιιιιιιεειιι ει οι·ειέι€' 
ΙιωΙέιιιοε εισεκειι 'ε ιιοιιι:οι, τΗοωεόΒότ ιΙΙοϋΙτ. 

ΜΜΜ »πιο ιε16Ι ει, ΙπικοοοΙι”ειεΙΙειιιο 'ε ειιΙιϋΙοεεἱ Με: 

ε8γεΙιεΙιιι€Ι ΜροεΙιεΙι!ιό ιεειΗ: "τα, Μ” ο” πω” Μπ 
ιι€ιι·εειεέιΒοτ νιι·έι.8οιτεεεειιιειΚ: ε° επϋνοιεόΒι ι·ειιιιειει· ιιιέ8 
εοΜαιΙ Ι:ϋιιιιγο!ιΙιέ ΜΒΜ ε' ιιιιιιιΜιι πᾶσι: Με”. Α: ποιοτι 
Ι‹:ιΕ ετιιιιιεοΙί ϋεει‹-ιε 82ϋΥθίΒέ8θ ιιε·ιιι ειιοΙ€ε9ιΙιιιι Μακ που 
ΙιειοΙιτει, ιιιοΙΙγεΙε τειιάεπετιιιτ ει: ειιιΙιει·ι-:Ιι' κα” ει;γΙιεΙιειΙ 
ιιιοιάειέι.ΙιύΙ οιειΙιιεΙτ. Α: ΒἔγεεϋΙειιιειἔγ Βϋεωι:εαΜ8 ιι€γαιι 
ιει·ιεαεΙιιι6ι·ε ιι€ινο: «Με πειτε ιιόιιιΕΙε8 Με τειι·επέιΕΙιοι Με· 
1ιειιιε ΙιαειοιιΙΙιιιι, πιω” Ιιενέε ιέιτ;;γειΚιιέιΙ ιοΒνει, ιιιεΙ!γεΜπε! 
ιοΒΙειΙΙιοπικ. ΜιιιικέιΙΚοτιέιειιι ι°οιιτοεειΙι, ω ι·ΜιέιΙι. Μιιιιιιο8γ 
οι Β8γεειι!οτ° ίεΙεέ:€ε Ιιοι·ΙειτοΙτ ό8 1ϋΙιόΙειΙειι, ε' ίεΙεει8' 
ΙιειέειιΜιιειι ιιειιι θ.ι·ιαΙιιιειε ει' ειαΙιειιΙεέι€ιιιιΚ. Νειιι ιο ΜΜΕ 
Μ! ει' ΙιειωΙοιιιιιΜ: °ε Μι·ιιι€·νιιεΙ: :που ιιιιέι·τό!ιΙετΙειι νεΞιΒγε.ιΕ, 

ιιι€Ι!γεΚ ΙΜΒΥ κϋιτέιτειιειι€οκι·:ι Με” Μ;; ΒγειειοειιΙι. Μω 
Μ” κι εειιιιιιι ειπε ε2ϋκε68κερ ε” Ι‹6ιμοιιτω ιι·έιιιγοινιι: 
ιιι6ι·ι Η: εειιι ι·οιηιιιιιτ ί6νέιτοεοκειι,εειιι ΒιετιεΙειι 8ιιιιΙει€εέι.· 
;;οκεια, εειιι ΙΙ88Υ ειριέόιιγ86ΒοΚετ , εειιι ισμειω ιοι·ι·ειάειΙ 
ιιικΙαιτ ιιειιι ΙέιιΙιειιιιι. Α' ροΙιιιοιιι ειειινειιι-ΞΙγεΚ, ο., ΙιεΙγοιτ, 
Μ” εἔγ ρἱΙΙειιιατ :Λεια Ιέιιι€ϋ26ιιΜιιτ εμ!" οι·82:5ιε' ειιιιι€ιι 
εΙιοτῇειΙιι6ιιεκ, ει: ειπε” ετατιιεο!ί ότι1εικειιι 'ε ειειιι6Ιγοε 
ειειινει1εΙιιιειιι ιιιεετϋι·οτιιεΚ, ι 

Αι Ε8γοεϋΙει!ιειι :ιιοιιΜιι, ιιιιιιτ ε8γοιΙειι ιιιέριι6Ι, ει, 
ιΙωΙ€οκ Θε εειιιιέΚ ειιιΙιειιΙοιι Κει·οιιΒιιο!ι. 8ειιιιιιι Μ π' νει! 
ΙειΙΙιοιάει εεεΙΙειιι' ι·ιιἔ6ῇειτ Μ* ιιειιι αΙιειει13ει. Χοι·ιιιάιιγα 
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π' τπΙεπτοιππκπ1 πε οππειωι παμπ” όποπεπι€. ΒοΙϋΙ πι 
Β8γοεϋΙεί Ιιειτέιτ:Μπ οΙΙγ ιππΙγ Μπα: πι·πΙΙεοιΙἱΙ‹, νειΙειιπΙπε 
πΙτέιτιπεΙΙγ πιοπεεγ οι·επι€Ιεέιε Μό. νετε·α ται·τοιπε5ιπγ' πω» 
Ιό!ιοπ; Πάνω ει: ΒΒγοεϋΙοτ ει' ίϋΙιΡ Ιε8ΙιπταΙπιπεπ πεπιιετοἱ 
ποπ ποτέιπαπ Ιο,ςΙπΙ ΙιεΙγα; π' ΜΜΜ ΚοτοεΙαοι16επεκ 800 
ιπόι·ΙϋΙππόΙ ππεγοπΙ› Κἱτετῇεᾶόεϋ ρπι·τοΙιΙαιΙ ΜπέιΙΙιοπΕΚ; 'ει 
ΙπεπόΙιεπ τπι·τνάπ ΙειιΙοεπἰ!; εΒ·γ εμέ” νἱΙὰΒπειΙ:, επε2Ι6%ιτ 
1ἱππ€εΙεϋ›επ αιι·Επϋπ ει, Ιο8ιποεειεΙ›Ι› (ΒΙΙ8θΓ82ΗΘΗΒ. Αι 
ΒΒγεεπΙετ επειππα Θε ποΙ«1οΒ·, Μπα πω· Με. πειπποτ, ,ει πωσ 
Θε ει·δε , πππτ ε" ΜΙ8]. 

Ω .,-τ 

Ποοοπέτ παπι, ω" α' 8#ϋΏ.7ΒΪΒἑΩΪ ο·επσΙ.ο.σεο· 
που” ποϋπάεπ πέρεΙσπέΙ ε.”Μ$σόΙΙιααΐ. 'ο πιάέα·2 

υεΙιεπέΙο αατ Γε! α.: απμοΙ-απιο"ΙσαίαΒ. 
Μἱπ‹ὶεπ ειϋν0ίεό€ἰ τεπάειει·πεΙτ νεπππΕκ Μ” €ει·ιπ6ειοΗ πω", 

επεΙΙγοποπ π' €ϋι·ν6πγποιό πό! ΠΟΠΗ Μπα. - 8:ϋνονι5πγοε νοΗπ. :Μπ 
ιΙοπ ειϋνε1ε6<ι;ὶ τοπιΙειετποΚ.- Ει Α, Κοτιπέιπγιο!.ωΜι3Ι ότ£εΙιπεεειἐ 
8ϋΙι' τπἰπτὶεπππρἱ πειειπ6.ΙΜΜ ππεἔΙτἰνἔιπ_ῇει. - θγπΙποτΙπιΕ Ι:ιιάοιπ:3πγιικ 
πι πτπετἰΚπἰπΚππΚ ει' Κοτιπ6.πγιπε'16ι·"έπππ.- Αι Β;γεεϋΙο£' Ιιοι·πι6. 
πγίιππΙ: εεγοπεπΙιοι Μρεεϋ εγεπμε6Β·ο, ιπέιεὶπ τει·ιπΘειοϋ π1πΙι_ῇπ πι' 
"6"ωεμ ι·επάειει·πεΙ:. - Αι πιποι·Πο.Μ.Κ Μ3ππγάτει!επ πω, δε επό 
πιοπ ιποἔ πεπι ειἰὶπΕε€ποΕ£ΘΙο- Α' Ι:Μϋπ ε£πΕπεσΚ' @πήρε ίε€ειϋΙε8· 
οι·δΩ!εποϋπ , νπΙ6ε688πΙ ετ6επππ ιπῖπ£εοιπ π: ΒεγεεϋΙο06. - ΜΜι·1. - 
8ιπΙαιόε €επι3$, πειπ ;εΜπΕνο ει, ιδι·ν6πγοπεΕ, £ει·ιπ6πιοϋ οΕοΕπιιΚ Ιό 
£οιπἱ ο;γοείΕΙ6ετε π' ειϋνο1ε6ἔοε πέρεΙππόΙ.- ΜεΙΙγοΚ οι ο!τοΙτ πι 
ειπΒοΙ-απιετἰΚπἰειΚπἑιΙ-··- ΜΜΜ 6ε θοοτἔἱπ Με2ιιεοΚ,πιοΙΙγοπ επωάσ 
16Ι 400 ιπΘτΕϋΜπγἰτε εεπεΚ, £οτιπέειοΕοεπεπ ο;γοεϋΙνό!ι, ιπΙπωσιπ 
ΝοτιπππΜπ. Θε Βι·ο0ει;πε. - Α, Μποι·ίι Μ Βϋειἱτι οι' ειϋνο€ε6ἔοΚι·ο 
πόιτα-π - 132€ ιπο.8ει πι ΕἔγοεἱὶΙ£-8£π£ιιεοπ' ρἐΙ‹Ι6ῇπ π: Ιοὶιοπγ1τ1π. 
Α: ΒΠεεί1Ιοτποκ πἱποπ τω ΜΜΜ πει” πεπωπκπει. - ΜΜΜ. - ΜΕ 
πεπιίἱ νοει6ΙγοΚποΙτ €εππο5Κ Η ιππ;οΙ‹ει£ Επτ6ρόπο.π ει' πύροΚ, Μ. πι 
πιποτὶΙιεἱπΙι' ιιιϋνεΕε68ϊ ι·επάειοι·6€ εΙ$ομαΙπεΞιΚ. 

Α,.1ϋι·νόπγπο26 πάπια” πωσ, οπο: ιπεε πιο: ετϋΙΜ5 
Με πω, πο” €γαππτοΙππτ πε!ππ κσινοωιι ΙιεΕο!γέιετ α' 

ι 



/ 

πω, 

ιιειιιιε€εΙι' εοτεέιι·ε, 'ο οΚΚοτ ιιιαμειωΜ.Κ ΙδΠεθ82θί, ΜΜΜ 
` ο ) 

ε;γειΚι·ειιι ε: οτε:πιΒ· ἔεο8ταρΙιἱειἰ ΙιεΙγΖι-:τε, πιεΙΙγειι :ιι-πό 
8επιππ ΙιειωΙιιιει,- π' α1ι·εειε έιΙΙειροτ , ιποΙΙγ επ 6 Ιιοιιέιῇεϊ· 
:Μπι ΜΜΜ ε:ϋΙετεΠ,- σε ει·Ι;ϋΙοεϋΙε 'ε εειιιιόΙτ, πιοΙΙγεΙο 
ΜΙ: ετεάετότ 88111 €ιιι1]ει, 'ε ΜΖοηγοε ὶηιΙιιΙέιεροιιι, ωο11γετ 
Μπι πωσ, Μπακ ει, τέιτεεωσ5ιΒοτ οΙ1γεΙ1επ'έιΙΙΙιατΙαπ ΙΙΙ028έΙ. 
εοΙψει, ιιιοΙΙγεΚΧεΙ ΙιἱέιΙ›ειιι Ιπιι·ωιοΙ , 'ε ιιιεΙΙγεκ Μ ἱε πιει 
εοΜεαΙ ι·ει€ειώέιΚ. 

Δ Α, ω1°ΥύΙΙΥ|102ύ ΜεοιιΙΙτ :ποπ ειιιΙ›ει·ΙιεΖ, Μ Μάτ ει' 
ιειιἔετεΙε' Ιπϋιερόπε!ε νεαο. Β: ἱε ἱμηειτΙιατμ ει, Ιιε;ύ6, 
πιεΙΙγ Μ νὶε2ἱ, ι1ε 8ΙΙΙΙΜΣ ΜΜΜ; πιεἔνεἱιΙτοιτετιιἱ, επεΙεΙ::-›τ 
£ετεππ1ειιἰ, ει επ Ιιο8γ ετ $επεει· ΠΠ πε ΜΙ›οτοιΙῇὲΙε ΜΒΜ 
Μπα, ΜεἔεέιτοΙιιἰ πειιι Βόρεε. Δ 

Μεεωιιτειιτειω, “Η ΙιειειιιοΙωτ ΙιιΜπεικ πι ειυιει·ἱΙ‹ειὶεκ 
ει' ειϋνετεἐΒἰ τειιιἱ82ετΙ›ϋ!. ΔΜέ8 ει: ΜΙ! εΙ6ειάυοιπ, πιὶπεκ 
ΙεϋειϋΔΙιεϋΙτ, ,ΜΗ ε' ι·επάε2εττ ΜνεΙιεττ6Κ, ιιιεττ :και :Μπ 
ι1ειι πέμπε1ε ειαΙειτοττ , ειιιἑω ειιιηειΙ: Μ26τειιι6υγωνεΙ. 

· Α, 8ιϋνετεὲΒἱ τοπάε2ει·Ιιειι ΙειΙέιΙΜΜαΚ οΠγ :ϋι·τόποτεε 
ΙιἱΙ›ἐιΙ‹, ιπεΙ!γεΙ: ει' τϋι·νόπγοΚ16ΙετοιΙπεΚ; πώ: ε) τϋινόπη 
ΙιοισΙ‹ εΞιΙωι1 ιιιεΒἰΒειΖΙ1ιειτΙια€ιωιΙ:. νωιιιειΙε 1ειμέι οΙΙγαιιοΙ‹, 
ιπεΙΙγεΚ ει, τεπάειοι·Ιιει τειΒατΙνει 16%” , οι απ ίεΙνενό Μ· 
ρεΙιτ6Ι ε! ΗΒΗ! €ϋτϋΙτετΙιεΙποΗ. Α2 ΗΜ πέμεΚποΚ $εΙιάτ τω 
ΙωΙΙ :τια8οΚυειπ Ιο1Μοκ εἰ επϋΚεόΒεει @θα Κοι·ιιιἐιιιγιιΙ‹' τει· 
ιπΘεωετϊ τϋΚὸΙετΙεπε€€εἰι1εΚ εΙνἰεεΙΙιετιἐεὸτε· 

Μἱιιἀειι ει' ε2ϋνε186€ϊ ι·επι1ε2ει·Ιιοι τειρειιΙτ ΙιΜέιΙ: Μπα 
ΙεἔΙιΗετεΖϋΙ›Ι› 82 άΙ1ειΙ:ΜιαειπάΙΕ εειΚϋιϋΙ‹,8ιϋνενόηγοεεό8ο. 
ΙΕ τοπτΙειει· επϋΙιειέ€Ιιόρ ΜΕ 1°ε186€ι-π νἰεεΙ ΙιοιιιΙοΙσἐιπ. Α' 
τϋι·νάπγΙιο2σ Ιαθρεε ιιέγειιι ε, ΜΗ ΓοΙ86έ ΙΙ10288ΜΜπ οΠγ 
εἔγειοι·ἱᾶΚΙ:6 Έ οΙΙγ ορ;γειιΙ6ΕΚέ τι-:πτιἱ , Ματ εαπ ΙοΙιεΙ, 'ει 
πιἰπιΙ Κετ16τ νἱΙἐι€οεεπ ΒϋοΙεΙΩωιιιικάεεέιΒά ΜΜΜ εαοι·ΙΙΙιοϋα: 
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πε ειι·ι·ιι ω Μπι πιεπετ, πο" π, πωσ οεπΙι ε” Η-›€γοπ, 
εαπ ω πιοΒ πειπ 8έιτοΙππϋει, πο” νει!πιπεΙΙγ ροπ1πέιΙ πεπ 
ιπάεπει ΜπϋπιεπεΙε. Σε Ιω ει” επϋνεπεόεἱ ι·επι1ειω·, πΜιτιππ 
τεἔγϋπΙτ, επτϋνενόπγεε τ!ιεοι·ὶέιπ πγπΒεπἰΙ‹, ιπεΙΙγπεΙκ ΜΜΜ 
ιπππάεπ ει, Ι4οιππέιπγποΜΜ6Ι οποεπέιΒιιΙδ νἱΙἑιἔεἐιπαπ πιἰππεπ 
πειρΞ ΜειππΙατάτ_πιεἔΙ‹ἱνὰπῇπ. Έ π 

Α' πιω' εεπόπ έιωιΙΜπειπ ιτεειΙ: επγειοι·ϋ εοπι1οΙειτοΙτ Μι·· 
ππΙ‹ ΜιωΙοιπιππ1. Βἔγ πειπϊε, πο νΙΙ:9ι8οε «Θε επιΜιτοπ «καιω 
1πἰπάἰ8 πεἔγοΙ›Ι› παιάσεειΙΙεοπαΙ :ί πάρτε, ιπἱπτεειπ ε8·γ πρι, 
«Με !›οπγοΙπΧ€ οεπιπο. Ιππότ πω, ΙιοΒγ ει, πέιττοΚ , πιεΙΙγεΙἑ 
Μπα πω; ειππγΙ πρπύ πεπιπετε!ε ει” παπγπει!: Κε!›εΙὲΪ›οπ,ιπἱπ 
Με Ερειι·ΙωάπειΚ @ΜΜΜ νπΙπιπἰ πενετ, να” επειππΙγτ νεππἰ 
Μ, πιεΙΙγ έγειπι·ειπ οπεικ 58επ τϋΚόΙετΙεπϋΙ Γε]ππἱ Μ πι :Μ 
ΙειΙοκ ΒΜ2ϋπ οπιέΙτ 68 ΙιπεππάΜ ιπ6ποΙωτ, πε ιπεΙΙγ πε3ΙΙιϋΙ 
ΐοππ πειπ έιΙΙΙιατππππΙτ Ή πι-:πι πιο2πι3ΙππιπέιππΚ. Απ 01η που 
ιπέιπγοπ,ππο1Ιγοπ πεπΙ‹ ε;γε1Ιεπ ε·επιπόπ, να” @Με επετ 
Ιοπ,Ι‹ϋιιπγειι πιι-ι€πατάτοππαιύ 6ι·πειπέπγεπ ει|ειρίιΙππΚ, ιπο8 
Ιε!ιοτ πειιι ει' ΙεἔῇοΙ›!›αΙ‹, «Ιω Ι›ἰποπγοεππ ει, Ιοεει·ϋεπεΚ €ἐε 
Ιο:_;Μι·ΚύεΙκιΚ. · '° . 

ΜΜΜ σε Β8·γοεϋΙ€-8Επ1πεοΙδ :Μποτιπέιπγέπ , ε) ιπᾶπποπ 
εΙϋαϋπΙ‹ πιπει·ετεπ επϋϋετεὸἔἰ πΙΚο1ιπέιπγοΚ' Ιεἔ£ϋΚ6ΙετεεΙ›ὶ 
ΜΗ ή288°ω]ΙΙκ , εΙΒἐιιπιῖΙιιπΙππ, πϋΙϋππΙ'όΙο ἰειιπότετεΚ, :πικαπ 
εο!επεά.8έιπ, 'ει ποπ ἱ1ὸΙϋτεΙιετε6€όπ, 1ποΙΙγετ επ ΓεΙ€οπι 
αποΙκι·61, Μποτ ἰ8ᾶ2ΒᾶίΠἱ8. 82ϋΚΒέΒ. Απ ΒἔγοεπΙοι” Ι‹οι·ιπε1 
π” Μπα ο865επεπ τϋπνόπγοε ποϋύ!κοπ @Μ Απ Β,=;γοΜΙετ 
ε” ΜριεΙειΙ›εΙἱ πα-ππιετ, πιοΙΙγ, ω” επα31νέιπ, παπι πι 
οΙιπέ!ιποπ Ι6ιε25Ιε. Έ πιοΙΙγπεΙτ πεπράπ πι έτει ΙπτΙιειϋπ Μ 
τετ;επόεέτ ,επ Ιιπτἐιτπἰτ. π 

ΜΙ 16ν6π 501 ΙοΒνει πι :9ιωΙ6ιποε τποοι·πι,Μ.ττα "Μακ 
πι πΙππΙπιπιέιέ πεπὸπεὸ€εἰ ; ποπ ειέιπι πόΙΙππΙ νε16Κ; ιππι 
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Μ” αι ΒΒγεείάΙεί ίεΙεε€ε α” εΙ ναι Κενει·νε α” Μειω 
αοΙεεναΙ, ΙιοΒγΙεΙιετεΠει εΙεϋ ρἱΙΙαπαττα εειι·ενεπαϊ αιοΙτ' 
Ιιαται·αΙτ. Αι ἰΙΙγ Βοι·πιαπγααι, πιἰΜειι , ε8γειΚεεεε€ϋΙ 
Γιηςεϋ εε αιεεΙετ!τεΙτ, ,ε εειιραι οΙΙγ περιεΙτ πιώ αι, ιιιεΙ!γ 
τω; ιιιεμιο!α$α α8γεΞτ ιιιαἔα ὶἔαιΒαΙιιἱ , 'ε ιιιεΙΙγιιεΙ α' ροΙΙ 
ιεω ωτΙοιπαιιγ Μειωσα α' Ιατεαεαέ αιὶιπε ΙεειιτοΙεύ σει 
ταΙγαὶΙ›α. Ε" εεπιιιιιἱΙ›εα πειιι εειιιΙαΠααι ι38·γ αι αππει·ἱΚαἱαΗ 
]6ιαιι εειεί, ,κι 8·γα!ιοτΙαιΙ εττεΙιιιεεεεεετ, ιιιἱιπ αιοιι ΜΜ 
Βαπ,ιιιεΙΙγεΙ α' ειᾶ$νετεεΒἱ αΙΚο£ιιιααγαΚΙ›6Ι ει·εάϋ ειαιιιταΙαπ 
ιιεΙιειαε8εΚΜΙ ΙπιπειιεΚειΙαϊ ιιιιΙιιαΙ‹. ΜαύιΙ :Με ωιαιωω 
Αιιιει·ἱΙ‹αΙ›αα α, ΜΡ Μια Μ;; εαιΙ›ει·$, Η ιιιεΒΙερό Βϋπιιγϋ 
αεεεεΙ πε ωαοκι νοΙιια ΚἰὶΙϋιιΙ›εεἔετ τειιιιἱ α' Οοπἔτεεειιεί 
τϋτνειιγεὶΙοϋΙ ειαι·πιαιε ΒϋτεΙεεεε8εΙκ 'ε αιοκ Μια, Με”, 
ΙγεΙ‹ ετεεε0ϋ!κε!: α' ετατιιεοΙδ 1ϋτνεαγεἱαϋΙ νεειΗ:, - εε Μ 
ιιιεμενειι α” Ι:ϋΙδιιΙοεε8ετ αι ΒεγεεϋΙετ αΕαΙαιιοε εαῇἐι1εαΒαἰ 
Μι ταποιό Έ α° ΙιεΙγΒεΙἰ τϋι·νεαγΙιοιαε αΙταΙ ειαΙ›αΙγοιαιι‹Ι6 
ται·α_.>Πακ Μια, Μ πε “Μια νοΙαα :παταω α, ρωιωτ, ΜΙ α' 
αιϋνετεε=<.;ἰ τϋι·νεαγειεΙιεΙι' Μακαρι ΚειᾶϋιΙἰ!‹, 'ε α' Μπακ, 
ΜΙ α' ΜαιιιαοΙε ΠεΙϋ8ιε!ιεΞε νεἔειϋᾶἱΙτ. 

Αι ΕεγεείιΙ€-8τατιιεοΚ, αΙ!κοωιαιητα ΙιαεοιιΙΙι αι ειιιΙ›ει·ἰ 
ειοι·ΒαΙοιιι, αιιια' αιερ τει·ειιιιιιιεηγεἰΙιει, ιιιεΙΙγε!ε ΔΙεεϋ8ε8 
ΒεΙ 'ε 50€ετειιιεπγεΚ!πεΙ αταει€_Με ε! £εΙταΙαΙὑἰκατ , εε ιιιεΙγ 
1γεΙ‹ τετωε!τετΙεαπεΙε ιαακααπαΙε ιιιααοΙί Ι‹ειεἱ Μια. 

ι>ειαα;αι παιιταΙτα ειπα Μεκἱεο α'ιιιἱ ιιαρῇαὶπΜ›αιι. Μωά 
εο, ΜΜΕ, ιιιεΒ· αΙιατναπ ωαμωπ α, ειϋνε1εεὲ;ἰ ι·ειιιΙειει·τ, 
ιιιἱιπαίιΙ νεαεΙε 'ε ιιιαΜηεια ε;;εειεα ιωιωκεκ ειοιιιειεᾶαἱΚ 

απ, αι αιιΒοΙ-αιΙιετἱΙταἱαΚααΚ ειϋνεψεε€ἱ αΙΙαπωαηγατ Βε ιιιΜϋπ ιιιαεοΜιοι α' 1ί$ι·νεπί Βε!ίϋετ αωιιει‹, πειιι Μι· 
1Μι εινωω εΒγειετεπιἱιιιΙ αι απ ειωι6 ειεΙΙειιιετ. Μπι Εε 

Ή Μια! α' τιιεκὶε‹5ἱ αΙΚοιιιιααγ: 1824-τϋΙ. 
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ι 

ιπιπιιιιπιεΙειπ ΕεπιιαΙιεισΙπι Ι:Ξιιιιι!ι εκει Ιιει1ϋπ Ιιοι·ιπιιπγιι!ι πιπ 
πιει·ει Μια. Α, ΒιιιιιιιοΙδ ει ει ΒιιγεεϋΙεί ΙϋΙπειε πι επ 
1ιοιιιι€ιπγιεΙ νοπι Ι:ϋιιιϋΙ ΙιιΙερνεπ, πειροπΙιεπτ ΙιεΙε Με ει;γι!ι 
ει” ιιιε.ειιιιιιι. Μειιεο ιιιει ιποετ ιι ειιιιιιεΙεπ ειπιιι·ειιι€ιΙιεΙ 
Ιαιτοπειι ιειιι·ποΙιεέιει·ει 'ε Ιιειτοπειι ιειιι·ποΚεπέι€ΜΙ ειπιιτειιιειι·ιι 
ι·ει,ιειιιιιιιιΙτ. 

ΜεἐιεοιιιΙ‹, °ε πιει ιιετιιἔ ιπιππι ποπ ιιιΜιιι Μια, πιεΙγ 
ΙγεΙιετ επ ιιϋνετπει;ι ι·επάειει·Ιιει ι·ιι€πιιιιιιιπεΙα πειειτ, Με· 
νεειετιεΙιπεεΙι Μπι., ει Βεγεειι1είΙιειιπειιγέιιιιι1ι ει, ΜΜΜ 
Ιιει Ιιερεειι ετϋτΙεπεεεε. Αι εΙν, πιεΙΙγεπ πιιιιι1ειι ειϋνειΕ 
εεεεπ ιιιιιιιιιΙπιιΙ: , ει πειιι; ι"εΙιιιιπιιιιοΜιειι. Α° τϋι·ιτειιγΙιο 
ι6Ι‹ ε' Ιε1ιιιιι·ιιιιοΙιΞιετ πειιι ι€επ ιεειιιΙι ετειιιετδνε, ω: πιεις 
ε" Μάι ει ιι και ει, ειιειπ εΙϋΙ: πε πο” πε 1ειειιεΙι, 
πιτ πιει ιιεπι τεΙιεΕι!ι. Ιιιιιπάι· ε” εΙιιιιι·ιι!ιοΙτ ι“ϋΙπε8 ιιιιιιιιι€ 
€γειι;;ειιΙι ίο8· Ιεπιιι, ιιιιιιτ ει), τεΙιει ΕϋΙεεε. 

Δι Ε18γεεπιτ-8ιαιπποπ ειΙΙιοτιπέιπγέιπεΙ: εΙ6επέιεέιπππ 
πιω, ιιιι ιιιεειει·εεεεεΙ πιεπτεΙι Μ. πι πιπει·ιιιιιιιιΙ:, Ιιοεγ 
:ιι Ε8γειιιΙει” ΙιειειΙιπέιπιιιι, ει, ιιιεΙΙειτ, πο” πιτ ει, επιπτ 
πεει Ιιοι·ιπέιπγοιτ' "Με Ιεϋι·ειιε πιοι·ιιοιιέι!ι, πιει ιε ει., πειιι 
ιειἱ Ιεπι·ιιιέιπγ' ει!ιι!ς5ε.τ, 86τιιιιοπγοε ιιοπιι€ ει·ειετ ιε πιει 
:ιιΙΙιιιιτέιΚ. Βι Μαι! πι Ε8γεεϋΙετ' €ϋι·νεπγποιει ιοΒγειειτοτ 
Με ιει·ιπεειετι έιι·ιιι1ιπέιι ιι° ειϋνετεεἔεΙιπεΚ, πε εεεειειι ε! 
πειιι επγεειιΙιειιει:. Ι 

Απ ιιιοπιιιέιιι, ει ειπιει·ι!κει 1ιοι·ιπάιιγιιιιΙι, εειπιπι τΙοΙἔιι 
ει' επιιιιποΙι1ιεΙ; ὅ ι·επι1εΙιπειιγειτ ειγειιεεειι ει' 1ιοΙε;ειτοπιιοι 
ιπιειι, 'ε Με: εΒγειιΙιειιτ Ιιει_Μει ε, Μι πειιι' ΙιειιιιΙιπει Με. 
Πε πιιιιιιι ε, ειϋνειεεἔι τϋι·νεπγ ει·δειει:οειιιι εει·ιεπε ειπε 
ικειτ ,ε εΙϋιτεΙειειτ νειΙειπιεΙΙγ ειειιιιεπιιιι: πειιι ΙεΙιετιιε-ε πιο» 
πω, πο” ει πω ειιιτιιεπεΙ‹ ιιιιιιι1ε8γιΙ: ιιοΙ€ετιι ωεκειιπει 
Γο,ς_ιει ιιιιιΒιιι ΜΜΕ πι επε·ει1πιπειιι ει!ιειι·ύ ιιοΙΒιιι·' ιι€γεΙιεπθ 
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Ε' "Ματ ει' εωτιιίωΙυαωπ ροΙ8ειτα1 ωιι€οΙιετ ει: ιιἔμωιιιω° 
ΜαιΙιιιιι ειω εΒγειεττε ,ε εἔγοπΙϋιι 111θ88θΓίνθ τοιΙέιΙνάπ, ε., 
ΒΖϋΥθωύἔΪ. 1τοτπιέιιιγ 1ιεισιωΙειιι ὶἔγεΚοιιι6Ι‹ Μ116ιινέιΙαειιαπϊ 
Έ α” ἔγ6ιιιἱ 1ο Με” 'παοκ ίθΙ'ΙΙΙθ82ΘΗ 682ίδΙΙΚό11,θΙ'2ΒΒέΒ, 
Μ" ιιιειΒοΙ‹° νόι1εΙυιότε οἔγοεϋΙιιἰεΙε ειϋΙκεὸ,ς, 'ε εεόειωι 
Μ" Μει·κε26ιΜετ ΙεΙπόπεΙα ει, ίεΙεθἑς που τόεεό!»επ, 111€” 
Ιγετ εωιτιιεοΙειιακ Ιιειειιιό.Ιιι1 ωεμπεοιΙ€ετο1τ. ΒΚκοτ ει' Ιὶοϋο 
εΜπιιεΗ: °ε νεο.Ισ "ΜΜΜ 212! Μ, θ8 ει, Ι›ἱι·οααΙοιιι' ο;" τε! 
ε26ιιεΙκ ειετΙ:ι-:2εττ ει·ε]ε-3$ Ιιειι·οΖΙ›ειιι έυ.Ι1Μ 1εΞιτη6Κ ει' Ιιϋη›οιιτΙ 
ΙιαταΙοιιιιιιαΙ. | _ 

ΠΒγαιιειτ :ιιοπι1ΜπηΙ ει' ΒΖϋΥΘί8θἔἱ ὶἔειιεὰ8-ειοΙεὰΙτε 
τέιει·ύΙ ω. Επι νειΙαιιιοΙΙγ ιιιει€ειιοε μοτΙ›ειι , επ Β€γεεϋΙει' 
τϋ:ν6ιιγε26Κω ιιιο€ τιιΙ8.ΙιιέιΙε εεΞττεΜ ει, οτει€ιιειιαΙ‹ ε” Ισπ 

·€οει τ6ι·νόιιγόκ: ει' Ματσε, Ιια πισω Ι:5ιτΙιετσ1ε8 ω, σε νει16 
Μιε8ειΙ ει, ροΙ8έιι· ΜΜΜ ΚΘρνὶεεΙνε 16% ιιιεεεόπωττ εκειτιιε, έ8 
ει' ιϋκνόιιγ826ΚεΙιτϋΙ ΚὸρνὶεοΙτ ΒΒγεεϋΙετ. Μια ίοειιει 16: 
τόπιιἰ 'Ί. 
. @επ Βενέε τερειειωΙάεεειΙ Μι·ιια ει ει' νἱΙέιε° αοΙ8:ΜΜιιι, 
Μ απ Μριο1ιιέ, Ιιο,·έγ »Παω 812 ειιιΙ›ει·εΙ‹, πειινειω1γεωεκ 

°) Ρ6ΜΜΙ: αι αΙΙιοωιίαιη ει ΒΒ·γεε€ϊΙοάτο ι·ιιΜπα ποπ @μμ Μ;;; 
ει' πιό; ε! πω:: ίο;;ΙιιΙ€ ίϋΙιΙεΙιε£ Μπα Μ.ειιι6ιι·ιι εΙαι1Ιιεεεω Ρο!Κο 
"απ, Μ” 0Μο νἰεειενειιιι6 ιτιει€είιιεκ ε) @μι α' Ιια86τΜΜπι 
Ιέν6 ΕϋΜοΙιτε πανε, 87.0!! ΜΒ" ΜΜΕ, ΜΗ σ” εΙΚοΕπιάιη οειιΕ 
Μη· ΠΠ.τΙι·6Ι Με” ει6Ιωή, ΜΗΝ ιιι€8 5811111" ε1επιιειωΙι ώι·νόιιγ 

_ ΙΙΒἱύΒΕΪἔΒ. ωωι Μπα, ,ε ειιιιοΚ Κϋνο€Κοι6ε€Βοιι ιιιμςο. αΙωι·ιι€ι πο· 
ΜΒ οΙωΙιιἱ. Α' τ.ϋκι·όπηεο Μι·Με., ἱἔειι, Μ" Μ ει' ε£αιιιειιεΙι έκ 

° Μ. Ε;γοεί1ΙοΕηοΙτ που: ΜΜΕ νάεέιτ16Ε,ιιοιιι ροἀἱ,·; ει ΒἔγοεϋΙε! θα 
η ' 0Ιιἱο Μπα Μπομπ Επι» 0ο Μ. ει. Β;γοείΙΙ:-81σ€ιιοο!Η $ϋτν6ιη 

ω.6Κο ω ν6εοιιι6, Μ” ει' ειϋνε£εἐ8' πονο Μπα νι5ει€ι·16 εμπι 
ω.εια6Ιι α” Βὶτ€οΙιΙιιη 0Ιιἱο' £ϋτν6ιιγει6Ιιεἰρεὰἱἔ οι εΙΙειιίεΙεπ Μια: 
ιιι3Ει ει' ῇ6ειΘιΒΒαιι ωεμειι·τιιιιὶ Ι Μ “πινω οΜιοι· π' ιότν6ιιγοε π 
ωεωσι 8 η 
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ιπαΒοΙι' ΚΙε16811όεεπε πι0ιΙ νειπ επεειΙνε, ειΜι0τ €ϋτνέπγεε 
πωπω εε€ειΙεΙιπόνο1 ΜπάΙΒ ιπο8 ΙεΙιεεεεπ Με: 8:5ιτοΙπΙ, 
ειππειΙε ὲειτονὸτεΙ€Ι›‹-:π 658 1ιειειπέι.ΙειτέιΜπ. 

η Απ απιετὶΙιπἰ £ϋπνόπγποιύκ Μπαμ ΜΒ;) ει' Μιι·οιοτ ει' 
πεπτοιεο€ Μπι κθνε8πι›ε πεπωσνε ιθιιεκ,' νειῇοπ οΙΙιάτ1 
:πωπω ειππεικ οΙΜΗ Ιΐρεπ ΙΙθΙΙΙ; 868 πει “ΜΜΜ” ιπεἔγὶὶπΙ:, 
ππ58 πιτ π. 1ποπαππϋιιΙσ, ΜΙΒ? Ματσε, εεετΘΙ›επ ει' επϋνετ868Ι 
Μτει1οιπ' τέ:επότε Μπι ι›πω.ι‹ π., €ι3Ιπι1Ιγτ ΜιτοεὶΜ. Α: Β8γε 
είπω, ίθΙ8ύ8θ 01η: εΙνοπτ ναΙωπἰ, Μ σε” πονάει επέιιππ Μ! 
πέιι·σαΚΙππΙ ν” πειροεοΙ:ΜΜπ. Α' ετατιιποΙδ ίθΙΒόΒθ Μπι1επ 
έτπόΙ:πεΙ: Μέ. εεὶΙς; Κϋππγεπ ίεΙΕπ8Ιιπτο; ιπιιπΙιε5ιεεέι€Μ Μπ 
·‹Ιεπ π1ΙΙππειτΜιπ ΙΜΙΜπὶ; ε;γὶΙ: ίπ άοΙο;, ιπέιπἰΙε ιπε;;άνειΙ 
π' πόρρεΙ ΜΜΜ: επϋΙετεα. Α» ΒΒγεεϊ1Ιοϋ ίεΙει-38ο ιπεπτετ 
εο38' Μπι: ει' ετατιιεοΙ:' ίεΙε68ο τετιπόεεετεε , επ πωι€έιι6Ι, 
ΜΜΜ ΜΒΜ στό πόΙΜΙ ΙεΞτεΖὶΙς, νειΙειπι1πτ ΙιειαιΙπισ. ει' 
τεσ.Ιέιι1ειτγέιπαπ. Α: Ε8γεεϋΙεί -1°εΙεε-5Βε οιεειΙ: πέιπεΙΙγ 1138Υ 
6τάεΙίεΙκπόΙ Μένα Με απ ειπΙ›οι·εΙ:ι:ε; ει: α” -τοπρεπτ, τόπο! 
θεό 1"οΙεπεπετετ, ε” ΒΙποπγω.Ιειπ, 'ε Ιωιτάτοιει1Μιπ όπο 
πιόπγτ ΜμνἱεεΙ.· Α' επιτιιποΙά ίθι8θ8θ πὲιπἱΙεἔ πιὶπάεπ πο! 
εεΞιι·τ ιαπαιπωι 'ε ιπἰπεὶεππαρ οΒγεπΙαέπτ πει ε16. ΕΜ νά! 
·ΙειΙ_ῇπ ιππΒέιτε1. Ι›ἱιωεΗέιεὲιτ τιιΙεπι1οπέιππΙε , ειπΙ›αι1εὰἔέιπειΙκ, 
61οτόπεΚ. Βι ιπἱπἀεπ πἱΙΙαπαιΙ›απ ΜΜΜ ΜπιΙ _Μ , Μπα 
το” ποτεέιι·π. Α, ειωπεο!ί Ϊ€Ι8θΒ°θ ειπ16Κεπι·ε, εποΜιεοπικει, 
Ιιε1γΙ›ε11 εΙϋἱτΘ1ετεΚιτε, ωιι·τοπιππγ1 Θε εεειΙε1τΙΙ ϋππόετε, 826· 
ΜΙ Μπα 01η· ι1ο18οΙΜι τΑπιεεΖΚοιΙἱΙ‹, ιπο1ΙγεΙ: ει' ποπ Μιπι€ 
νοππτΜπιει: οΙειππγΙτα πειτα1ιπειεπά. ΐθ82Πζ απ ειπΙ›ει·' ειἱνόϋεπ. 

Μπιτ ΙεΙιε1πε Μπακ ΜιεππειΕι·ύΙ ΜτεΙΒει1πΙ θ 
Μίιιτέιπ “πιω π' ίϋΠ*611]1ΙΟΖύκ ο1ο_56τ 118111 νεποπ1π,1ιο€γ 

ει' 8ΖϋΨΘἱ8ύἔἱ1'θΙ1ὰΒΖθϊι1ΘΠ πιοιςΙόνϋ Ιώ1;Μεόε πω: πεπε 
ποΙιιιεε 6εσιοϋτπϋιΦωκ ιϋτι6π_ἱεποΙ‹ , ειιϋποθε, πο” ηπε 
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7 Ἡ Βειο1οΕΚΙιει, 11ιοΙΙγεΜα-:Ιει 82ϋΥθί8θ808 ιιεμεΚετ ει ΜΜ 
ι·ιπόΙ ωε;έύνιιϊ εΙκαι·]:5ιΙ:, ΚϋΙϋιιϋε ΙωΙειιιιοΚ βιι·ι31]ειιιαΙ:, ιιιεΙγ 
@Με εεεΒετ ι›ει‹ω νο:6ι·οΙ_5‹-5Ι‹. 

ιωωι 32 ΚϋνετΚειἱΚ, Ιιο8γ ει, 82ϋνεΕ8θιςἰ 828Πϋάθ8 
1ιοεειωε τειιπωειτειαέιειωτ ΝΗΣΙ ϋτϋΙΙιετ, Ιιειοεεικ ει' ιι6ρεΚ 

Μπι, ιιιεΙΙγε!αι·ο ειΙΚειΙιιιαιτειτἱ!κ, πιοΒ ιιἱιιεεειιεΙτ Μιοηγοε 
ειέιιιιι1 ΙεΙτὲ€εΙεἰ ειι εΒγεεϋΙόε1ιοΚ, ιιιοΙΙγεΙα τέι]οΙτ πω” ο' 
Ιιϋ2 ειω‹π ΚάτιγθΙπιεεεό 'ε ει, 1εοι·ιιπ1ηγ:εω ιιιιιιιΚέιτ Ι:ϋωιγϋ 
Ψύ ΜΜΜ. ΕΜΗ @με ει” ειιϋνεᾶεύἔἱ τειιιΙε2ετποΚ, Μ" 
εἱΒετϋΙῇϋπ, πειιιοεαΙτ ω ιϋι·νέπγοΚ, Μπειιι Ιεοι1νε26 Μ· 
ι·ϋΙωέπγεΙε ὶε ειὶὶΚεὲἔεεοΒ. 

ΜΜι1ωι περεΙκπεΚ, ιιιεΙΙγε1:ετ ειϋνετε68Ι›ε άΙΙ:Μ Μιτ 
1ιιιιΙε, νοΠει1: Μιοιιγοε "Μιά Μι έτάοΙα-ΠΙ:, ιιιοΙΙγεΙτ σε 
ε€γεεἰ1ΙὲειιεΚ Μπι! 31188' ειιιιιγἱ ειεΠειιιἰ ΜΙεΙε5Βεϊ2 Μέ 
ρεπόΙτ. 

11ο ειι ευρω ι-ΜοΚε!κεπ Ηνί11 νειπιτπικ ει: ειιιΙ:ετιιοΙκ 
εεΖωε'π 68 6κιειπ6ιιγοἰ π. Ευ” νειΙειιιιεΙΙγ εεϋνετε:58 εοΜι 
ΙοππἐιΙΙΙιαεεοπ,`ειϋΙ‹εὸἔ, 1ιο€;| οι .ω αΙΙπο16 ΜΙϋιι€6Ιε Μ· 
ροΒιιεΙι ωωωωι επϋΒ86ΒΜΒΒειι, ύ” ιιιΙνεΙτεΘ86ΚΙιεπ Η 
εΒγειιΙϋε68 ΙεΒγειι. Α, παω έκ ΠΜ σειιιιοπ' ΙΙΙωθΗΒέΒ“θ 
και: οΙΙγειιι ει, 1εϋΙ6ιιΙοεύε, ΙΙΙἱΙΙἙ ει, ΧΙΧ-άΙΙ: ό8 :ιν-αεκ 
ειέιιειά Μια: ειιόττ ἱἔπιὸ.π ΙΠΒΒΙΙ1011άΨά.Π, »επι ω νοΙτ ΗοΙ 
νωεωιω‹ ειϋνετεὸ8ὶ 1ιοι·ιπέιπγει εοΙια. Αι εεγεεἱὶΙετ, Ι:ϋΙϋιι 
Μ$ι6 ωιπποιιαϊ Μπα, οεειΙ‹ μιρϊκοεοπ Υ8.Π ιιιοΒ·, ,ε 82ί2 
Μ3ιιιηϋ Ιειιιιε ὸωτενειιιιἰ, ιιιὶΙιεΙγτ ει' Ικϋὶιροιἱ1ἱ 1ιειΕειΙοτιι 
εεόει οι·επιει·ει ιιΒγοηειιοπι τϋι·ν€ηγε1ιετ :Ματια αΙκαΙιιιαιιιἱ. 

να» ε” ΙεϋτϋΙιιιέιιγ, ΒΙΒΗ? 82 ΒΒγοεί8Ι$-8ίατιιεοΕτα 
7 Π Μινι: ι:ειοι1ε5.Ιειτοεειιι ωο;Κϋιιπγ1εϊ ει εεϋνετεύεϋ, Ι‹οι·ωέιιιγ 

Ιὸ$ειύεότ. Α' ΜΒΜ ε1ΜιιεοΚωικ πεπιοειειΕ εεγ!όΙο όι·ι1εΚϋΚ, 
ιιιειῆιΜειιι ειιοπε·Βγ οτε‹ΙοτϋΙ‹ θε πγεΙνϋΙ‹, Μπιουτ πιώ; ε8γοπ16 
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πιω ιπινεΠεεεϋΙ: ιε πω; ιιιι πι ιιϋ`ιιιϋ1ι ει εεγεεεεει πειιι 
πιιπι1ιε Ι‹6ππγίινε πειιι ΈΣπ πειιι τιιι1οιιι, νεπ-ε Βιιι·όμε!ιππ 
οΙΙγ Με πειιιιεί, ιπεΙΙγιιεΚ ΙιϋΙϋπιιϋιϋ ΕειεΙιειειει!ιειι ιϋΝι 
ι·οΙιοιι ειιιι ιιιιιτειιιπειιεΙι, ιπιπτ ει επιετ1Ιαιι περιιειι, πω· 
εππεΙι Βιι·οι1ειΙιιιιι Λεπτα ιε, ιιιιπτ τει Βιιι·‹'›ιιιι. Μειπε ειιιιιιε 
εε θεοι·Βιιι ειιιιιε Βϋι·ϋΙΙιεΙϋΙ 400 ιπει·ΙϋΙάπγιτε εεπεΙ: εε;; 
πειειει.π πιει εε ει' ιιιιισπιεει ΜεεΙιΙι Μιιιιιε, εε θεοι·Βιε.' 
_ιπιν_ε1ιεεἔε, πο” εεπι Νοιπιεπιιιιι- εε Βι·ειειΒιιεε πειιι 
ΒππεΙ Γοινιι Μειιπε εε Θεοη;ιε, πω· ε” ι·ορι›επι οι·ειιι€' 
πι: ειεΙειι ίεΙιειεπε!ι ἱε, τετιιιεειειιεΙ Ιιδιιιιγειιιι ιιιύάοικειτ 
ιεΙε3ιΙπειιι ειενειεες-ιοι·ιπεΙέιειε, ιπιπιεειιι Νοι·ιπειπαιιι εε Βιε 
1ιι€πε , ιπεΙΙιεΙ:ετ εεεΙι .εεπιιετικ νέιΙειειτ ειγιπειεισ1. 

π' Ιιϋπιιγϋ ιπι'ιι1οΜιοι, ιιιεΙΙγεΙιετ ε Με, ετ1ιδ1εεει °ε 
_ειοΙιέιειιι πγιι_ποττιιΙι ει ειιιιει·ιΙειιι ιϋινεπγΙιοιόΙιπεΙ:, _πιι·π1ωις 
πιει ιπέιεοΙι,ιιιεΙΙγεΙα ει οι·ειέιε' 8επιτειριιιιιι·ιιεΙγιειεπϋ1 εται 
πειιι Βι ιιι6ιιΜεΙιιιιιε ΙιεΙΙ τειιερ° απΙει_ισ1οιι1Μ ει' ειϋνειεεἔι 
ιεπι1ειει·' Ιιεποιειιιιιέιτ εε $επιιέιΙ1εειιτ. · ι 

Μιπι1επ ωιιει‹ πω, πιε1Ιγειε ε” πειιι, ειεωι Μειω 
πειιι, Ιεειοπτοειιιιι ε' 1ιιιιιιι1ιοι:Ξιε. Η:5ιιιοιιιιιιιπ ε' Με π" 
ιιιιιπ1αιΙ, πειιι ε8γεε ειεπιειγ, ει” ΜΜΜ πεπε1: εΙΙεπ. 
εεε ειιιεΞιι ίεππιιιει·ειπάεειει·τ Ιιειι·ει0Ι. 
ε Με πειιι ειτε! πειιι Ιιεικ1εε , πω: Βε11ιεπ ιι'ιπικει ει 
οτειιι€' ΙιεΙιεΙειιιιιι Ιειιπιιιιτιιιι , ε ,ε επιιεΙι πιω: ε1επιο_ιι1ι 
Μπι: πειιι) ιειωπ ϋεγεεεεἔε, ιιοιπιειειοιιειι° _ιιίιιιιιι 
εειε 'ε ειιιιιι' Μιοιιγοε τε;ιειειΕ0Πε8, ιιιε1ΙγεΙ ει ειιι!ιει·ε1ι 
ιιιιιι€ιιοΕΙιοι πωσ! επεσε νιεεΙιε;πεΙι, Ιιϋππγειι ιιιε;-ιιίεΙεΙ 
ιπὶπτΙεπει·τ; ι1ε1ιοΒγ νιιΙιιιπειΙγ ;ιιειιιιετ πι" 1ιέι!ιοι·ιιτ _ιωεωιπι 
πειιεε ΙεΙιεεεεπ , ε' ιιοΙ86.τε1ι ειέιιπεε εε ιειΙιεε άΙποιειωιιιιι 
ΙιεπγιεΙειιεΙι νειιιι πιειιοΙτι·ει. Αιι-Μπιιι, ω" .πειιι ειιιιπιι 
ειιιΙιειιϋιιιει ιΙΙγεε ιιιι·ειιεέιει ειιιΒιεεεε!ιιιεΙι παμε ιιιει‹Ι όπ 

Ι. Κα. _ 18 



274 

Μπι αΙάω1ειιισμ, ωιιιγὶ νο1ιιει, Μπιτ Έσω πωπω ἰειιιεπιι! 
ει: ειιιΙοοι·ἱ τοι·ιιι6ε2ετοτ. ' 

Ιιιιι6τ ιιιϊιιι1ειι πιέρεΙ:, ιιιεΙΙγεΙεπε!κ πηγ.1ιάποτιιΙκατ Κε! 
και νὶεεΙιιἰϋΙ: , ιπει]άιιειιι αΙαιι·αϋοΙ: οΙΙειι ΕΜ'1°8. ΒΜι€ταΙτ, 
Μο" ει, 1εοτιιιάιιγ' ΙιατεΙωάτ.ιιενοΜΚ. ΚΕΚ ατε κά. 118!!! πιε 
παω, ιποε!ι6α1τωιιτειΚ. ΙΙοεεεεει ΙιέιΙ:οκιϊ π' :ιεπιιετε!κετ 
:παω ΜΜΜ;; επι, σιοιιιοι·ι1 ειΙτοτιιατἱνεἐψει ΙιεΙγιἱ, ιιιὶιιόΙ 
Ιοενε νοειτοεύεϋΙι τοιιιΜετ, €γ6ιεαεΙιιιϋΙ: ιεω·πο1ιε$ιΒοτ Μι 
τε8_Ιο1π. 

- Α, Βοι·ιιιὰιιγ° ει·ϋτΙειι868ε ΜΜΜ τωιάειοΗΜ α, Ιιέι!›οτιὶ 
Μπι τϋιιἱΙ‹ Β1ΙοενἱΙεέιἔοεειΙ›Ιπιπ 'ε ΙοενεειωΙεΙωοεΒΒου; 'ε υπερ 
ιιιιιωιαειιιι, ιπἱΕ6ἐρ α” εεϋνειεθιςἰ Βοτιιιέιηγο1ί τει·ιιι6ειετὶ Μ 
Μιμι 82, Μ” ει·ϋιΙειιε!π. . 

Α, ειϋνε€εό›ὅἱ τεΔιΙε2ετΙ›ειι πειιιοεαΙε εε·ιπιιιΕ 1ιετὐεά8ἰ 
Μ5ιροπτοε1τό.ε, να” νειΙειι1ἱ εΙιΙιει ΙιειεοιιΙύ Δωσε, 1ιωιειιι 
»Με ει' ΚοκιιιέιιηΙ›εΙΕ 1ιϋη›οιιτοε11ε1ε ὶε αεκ ιϋΙα5ΙετΙοιιϋΙ "τι 
ιιιοΒ·, Μ ὶε ωωαε,‹; ΙΜΒΥ Μαι οι ει·6_ιΙειιεε5ΒιιεΙε, »παω 
ιπιειςάτ ει ειδνετεύειιεΙ: ο11γ ιι€ροΙ: εΙΙοιι @Η νὲτἱπἰε, ιιιεΙγ 
Πεκ θα 82 ιι€6ΙΜ Ι‹ϋιροιιτοεὶωΜ θΒέΒΖ ιιιέι·π-5Ι:Μειι Μ·]8.Κ. 

Αι ΒΒγεεϋΙ€-8τατιιεοΙδ εΙΙιοτιιιάυγάΙπιπ, ΜΙ ει' 1;ϋιροπϋ 
Ι«οι·πιεϊπγ ΙεΒιϋΜ› Ιιαια1οιιιιωιΙ να» ίεΙτιιΜ.ινει, ε, Μή ειἱιιτε 
ε1κ-ινοποπ 6τειΙιε1ϋ. ΒΒγειΙειιεεγ ρ61ά:5ιΜ$Ιει οΙνειεύ Ετ6Ιοτετ 
ΜΜΜ. Αι ιιΙΚοιιιιε1ιιγ ΙιειωιΙιιιειτ Μ ει; οοπετεεειιειιαΙι ειπα, 
Μ" ει° Ι:ϋΙϋπ ετειιιιεο1ι° Ιωι1οπειεέι€έιε τεττΙιη;εε ειοΙΒέιΙειττε. 
ε2611€Ιιαεω, ιιιΙΙιοι· νειΙειιιιἱ Ιέι:ιαι16.8' εΙίο1τέιεεϊι·ύΙ, να" νε. 
Ιεπιἰ εΙΙευε68-Ιιεοεαράέ νἱεειανετὲεὲτ6Ι και 826; ε" ιιιέιει 
οιἱΜεΙγ ρεαΞε απ ιιιοπι1]ει, ΜΗ ΗΙγ εεε€Ι:οπ, κι Βἔγεεϋπ 
ΒαιιιιεοΙδ εΙηϋ!‹ε ίόνειότε α' Ιωτοπειεέι.ΒιιειΕ. 

Μὶἀϋιι ει: 1812-ι1Μ ΙιἀΙ›οι·ι1Κοτ ει: «ΜΜΕ τωιιΙεΙΘετ 

ΜοοεΜοα π: 65επιΜ Μιοπαεε18Ιιοι, Ιιο8γ ει' Ιιειι€ιι·ει€1εΙιτε 
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Μ51ιϋιι6Κ, 0οωιοοϋοιπ 68 Μπ88ειοΙιιι8εττ8, ιποΙΙγεΙιιιεΙε κ 
Ιιέι80ι·ι1 ότιἱεΙα-:ἱΒοτ Βέ1°ίθί.ί8, πιοετιι€ειάτεζΕ ἱΙΙε€ϋ8ὸ€ϋΙ‹” ΕΜΠΙ 
1αϊ8:5ιτ. Αιτ ιιιουιΜΙ:, :ιι αΙΙ:οτιπιέιιιγ ίεΙΙιειωιΙιιιιιιει ιι8γειιι ει' 
8ιϋνετ8Θἔἱ Βοι·ιιιέιιητ ει, Κιτοπιι8άΒ' Ιια8ιιιέιΙέι8έιτει Ζάιαάάο' 
ό8 6ι.>οεαρά.ι·' ε8ετὸΙ›ειι: σε ιιιο8τ 8οπι1έιιατ1ά8, 88111 Ι›εο8ιιρεϊ8 
ΙΙἱΙ108θΠ. Ποιιέι ΜΜΜ πιό8, Μ" πωπω ποπ αΙκοτωάιη·, 
ιιιεΙΙγειι Β(ςγε8ϋ18$ποΚ 1ιειωΙωειτ ωοα έ, Ιπειτοιιει888° τεαΙε 
808 8ιοΙἔἀΙειτΙ›ει ωτε16ι·ο, ει° 8αιτιι8οΜιακ ΜΒΜ Ιειιιι ει' 
3ο€οτ ει' Η8ιτοΙδ Μπενειέ86τε; εΜ›6Ι, 8ιετἰιιτϋΙ‹, :ιι Μ 
νετΙ:ειοττ, Μ” πιόΒ Μ.ΒοτιάΜπ 8ἰΙΙ08 επι ΒδΈθ8ϋ18θ ο” 
ἱἱ8ΖίὑΙ1θΙ£ἱ8]0ἔΒ. νοιώκε1:ιΙ α' Κ8$0Ι188ά80ί, Μνενόπ αι 81 
ΜΜΜ 8ΖθΙΙΙό1]88θΙΙ. Μ ρθω οΙ1γ 11€1ά8θΙ'θ8ΉθΙΙ ΜΜΜ νοΙιιει 
8ιοΙἔέιΙιιἱ, 1πεΙΙγετ 118ΠΙ 6 , Μποπι ιιιέι8 νειόι·ΙεΙτ. 

Ε' ΚόρτεΙευ 68 νε8ιεάεΙυιε8 ΜιιιοΙα πειιιο8ειΚ ει' Κοιυιιέιπγ 
ι61οιιιΙε 68 τϋι·νόπγΙιοιέι8ΜΒ, Ιιειιιεππ »ΜΒ ει' 8ωιιιι8οΙ:° ΜΙ6 
8ι6ΙιεἰηεΙε ]ύΨω188Υό.8ά.Ε ἱ8 ιιιο€ηγει·τέΚ; ό8 ει' 8ιϋνετ8όε1 
Κοι:πι€ιιιγ 1αΞυγκεΙωι1ττετό1ς ιιιέι8τε16 ΚΟΙ'θ8Πΐ. ει' Ιαιτοιια88Βοτ, 
πιοΙΙγτε 8ιϋΙ:8όεο νοκ *). Υ 

Ηοπιι6τ ναι Μάι, Μ" αι αιιιετὶΙ‹ω ΒΒΥθ8ϋιθΐ, "πω 
ει' ωειιω ἱ8, Μ” ει: :ϋπ6ιηπεἰιιοΚ πιά8οΙιΙιοι ΜΞρο8Η ω 
ΜΙοτε8 :Μπι 011; ὶ8οπ νεΞτΙἱ, Μ ΗΘΗ! Ι:οπι1Η: πο” ΙιΜοι·ι5 

η ΙΩω'α οοπιπι. ν. Ι., μ. 244. ΜεΒ· ΧεΙΙῇοΒγΘιπΕ, ΠοΒ·γ ε, πω; 
ὶἀόιεΜ ρ616Μ ει' ῇοΙειι ιιΙΚοΕιιι6ιη' αΙειρΙΕΙιΜϊόιω ωεω Μ6ΜπϊΙ νε£ 
ω". Η8 ει' 8ΖϋΨθΪ5ἐ8'› ΒΙ86 ὶἀ68ιαΙώΒι εικει·ωπι νοΙπει ΓοΙπποιιπ1, 
ιιι68· επικό! εοΗωΙ 8ιοιπΒεϋ€Ι6ΒΙ› ο8ε€εΚε€ ἱ5 Ιιοι!πιΜΚ "Με ΠΠ. 
ΑΜτοι· 8, ιιοπιιεώειι ναΙύιἰἰ ΙρΙΙτο8ϋΙ68 ιιτεΙΚοάοϋ; ει' Ιοι·ι·ΜΜοω 
σ€γ ΚἱΗἰιιϋΙεἔ ιι6ρειετϋ πωσ 6.ΙΕυ.Ι ΚέρνἱεοΙὐείοῶέ, ιιι6ις ἱ8 ΜΗτοι· 

. ε' 0011ΒΤ€58ΙΙ5, @Μάη 8ι6Ινέιιι, εφππιιΕΕ ΠΟΠ! Μπείο!!. ΒωΒετϋω 
68 ρόκιιΒοιι Μιι6ίιιιίαΙειιι Ι'ο;;γει€Κοιέ.82 εισπνοι!οί!. ΕεωοϋΒεπι Μ 
8ιέιιιιὶΕοΜ €ετνοἱ έ νόΒι·εΙιιιΜιεκοι· εΙΙιιιΕΕα1η 68 οι Βε·γοεϋΙο2, 
ιιιοΙΙγ 1°οΙγν68$ νοειοΜϋ Ι6ΙΙκιιι «πι, ΜΜΜ οΙΙοιι86εοὶπε!ι "οπ 
€ε86Βο, ιιιΕιιτ8οιιι εοήέι€ ετοῇο ΑΙΜ πιοΜετοιτ πιει. 

ω* 
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ει1Μι1ιιιέινει12 0ιιΜτ, παοκ ω” ΜΙιοι·ίι!α0Ι »Με Μ" ΜΜΜ 

Αι ΒΒγεεϋΙετ, Βϋιερότο ΙιεΙγο2νε (58)' ι·ορρεπτ εισ5ιτ:ιΖωικ, 
ΜΙ .πε ειιιῖιετὶ ειοι·,<;α1οιιι Μ; ΜΙΙ:ϋΙ τει·ῇεΒΖΙ‹ε‹ΙΙιειἱΙ‹, ιιιει]ι! 
~ιΞεγ Με” 82Έ0ΡθιΥ0 ει” ΜΒΜ νἱΙἑιἔτὐΙ, ιιιΜΜ ιιιἱΜειι ΜΗ 
π οτ:οέιιιτ01 Ζαωωω‹ ε!. 0ΕΠΙΜΒ οειειΙ‹ ο" ΜΙΗ0 ΙειΙ‹6ο 
νεπώωΙ6.Ι; πέραέ8ε Με ε1Ιειιεισέ€οε πειιιιειτε να» ΙεΙοειοΙνει. 
Α, ειἱ€οτιῖ 68Ιιει51ειτ Ιια1έιττ να Μι·0κ1αΙιιιεί ωηε0686ιιεΚ Έ 
εΙιέιτ5ει τθνεἱ£ Ιω ε86ει ΙιοικηιΙΒ. 0ειωιι1εΞιτ6Ι ·ει° ιιιωιΙι:ο1 
δΙ›ϋΙἱΒ ταΙέιΙκο2ωικ ωε':Β :ΜΜΜ 05ϋε παω: πιο οεοροττοΙ‹, 
ιπεΙΙγεΙαπ 6000 Ι:ειιοπα Ι4οιπέετ ιιια8ει 01018. Βε'1το αι 018” 
εϋΙοι' ο" ειοΒΙετε ει' ωοκἰοοἱ Ι›ἰι·οὰειΙοΜ›ει ϋιΜΜκ; ε' τῇ: 
ΜΙ ΙοειιαΙι ει1ΙωΙωειεἱπτῇὸιιἰ οΒγΒοι· ει”πεεγ1ιαΜι·ιΙΚ. Πε ει' 
00ΙΒέιιήεο0έιε' ο8εκθΙγ εΙϋιιιεπιτε8 Μ ετΚϋΙοεὅΙι° τοιιΙο4τεὰ8ει, 
› ΙΙ Ν' . - , ε ιιγοιποι·ιιωιε 0108 εοΜι 8ειτοϊαΜ_ΜΚ Με:ιιοο!, Μη”, ει 
πειιιιετοΙ: και: ΙΙΙ88'88 ΜΜΜ νε91-εοεοπ ιιισιεάπεδ:. Μἱ ΠΙετἱ 
οι ειιι·6ραΕ 1ιει€ει1ωειεεάΒοΒειτ: θΖθΚ 18ινο!εέιειιΕ πιπτω »επι 
€ἔειι ίεΞΙομιιεεεΙ4. _ - · . 

Α: Β;γεεί11τ-8%ιτιιεοΙδ ίϋ ειστοποε45ο ΜΒΜ: 110111 ΜΙΜΗΣ 
Μ! , Ι1_ο,<;γ οΙΙγ ειϋνε€εὸ€ἱ ιιΙΙ:οτιιιάιητ ΜΜταΙ: ιιι€.€0ΙοιαΙ:, 
ιιιοΙΙγποΙτ εεεεε1εΙιιι6νεΙ Μ” ΜΙ›οι·ιϊΙ‹ειτ Με νἰεε1ΙιεὐιιεΙι; Μ 
ΜΜ πΙ›Ι›ειιι, Μ” 01η: ίεΚν6εϋΙε πω, ΜΒΜ ῖο€να ΙΙΙγΙισέι 
ΒοΗιΜ0Ι ιιῖιιοε Μ!. ΙΘΙιιὶϋΙτ. ° 

8ειιΙ‹1 ει' ειϋνοτεςϋεὶ τειιαε2ει·' Ιιαειιιαἱτ πέιΙειωπε11 1ιιΙκέι00 
ΜΠΕ Ι›εοεϋΙΙιετἱ. Πει αΙ›Μιι ει: επι0ετἰ @ΜΗ Θε Μει!πι0%ιέ 

$ ) ι·08ιότε πω εεωιιοΜτεοΙε Ιε8ΙιαιειΙωει80%έιτ Ιάτοιιι , ε ΜΗ 
1οιιι 8οτεέν.τ ει' πειιιΖεκ:1επεΚ, άιιεΙΙγεΚιιεΙ: απ εΙΕοΒαιἱιιὶοΚ 
ιιιοεοπΒει1τοτειτ. ΙΜ :πιτ ιιι6€ῖε νοικι1:00οπι ε1ΜπιιΜιοεγ 
8ΖϋΨθίΒΘ8θΒ ιι0ροΙ‹, εεγοηΙϋ ει·0 ιιιεΙΙο0, εοΜι ΚΜΙ1ΙωεεάΚ 

τ ει Μτωοτ 01η· πιοπιιετ. εΙ1επ , ·ιιιοΗγπόΙ ει' Κ0ι·ωέιιιγ2.0 Μ. 
(€Π001]ώ2.ιΙ011ί08ί"Η πω. ν ' 
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Αι οΙΙγ πόρ , ιιιοΙΙγ Βιιτόρα, Μιτοιιέιει ιιιοηειι·ο!ιὶέιἱιιει!τ 
εΙΙειιΘΙ›επι, ΙΒΙεΘΒ6ίΙεΙιΙαι·αΙ›οΙιιὲι, οι ο" ωιω ειιω, ι3εγ 
νο5Ιοιιι ΜιειΙιη:5ιικιΙ:, ιΙσωΙεϊπ ΙότόηοΚ όέ πενέ:ιιεκ ω νόμοι 
νε1ιιε. ~ ` 

ΒάιπιϊΙειιιιΙύ Ιιε!γ2ε1ε αι Μ νἱΙἐι8ι1ειΙ‹! ιιιΕπιέΙ ί0ενει θα 
ει: ειιιΙ›ει·ιιοΙε ιιι68· εειιιιιιΕ ιιιέιε εΙΙειιεὲἔε ΠίΠΒ8, Μπιτ ιιιει€ει; 
Μ;;; Ι›οΙαοἔ Θε πωπω ΙεΙιεεεεπ, εΙε58 ι:εειΙε ει!ωτιιΜ. 



· ι 
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π 

- 

- 

'ΔΙ.ΚΟΤΜΑΝΥ 
Α2 

ΒΟΥΒ8ϋΙΧΓ-8'ΓΑΤΠ8ΟΙίΝΑΙί η. 

Μ, πόρο οι Ε8γοεϋΙ$-8τεπιιεοΙππειΚ, Μ" 1ϋΚόΙειεεΙο 
εεγοεεόμετ 1“οτπιέιΙ_ήιιπΚ, ιιιεμΙαρ1τειικ ει: ὶ€αιεὰἔειοΙἔ€ιΙτει 

Σ ? Μ", Ι›ΙιτοεΙ€ειιΙ‹ ει Βε1οεεΜετ, €οπαοεΚοτήιιιικ ει ΗΜ νό 
τΙεΙεωτ61, ιιενεΙῇϋΚ ει: έιτει!έιιιοε ῇ0Ιὲτο£ Έ έι1Ιαυτ16Ι:Μ τοἔγἰὶΚ 

_ΜιιιΙ ιιιει€ιιιιΙει·α, Μπα ιιιαταἀὸΚαἱιιΚτσ. πω” ει' εεπϋεάεάἔ° 
ΔΙιΙὰεειὶτ: ο' μπαι ειΙΚοτιιιεϊιιγτ ΚέειίϋἰἱΙ£, 1ια€έιτοιιιιΙ: 'ε Με. 
ρΜακ πια-εε ΑιπετΙΙαι' ΒΒγοεϋ1τ-8τατιιεώτα τικ-Σινε: 

φ 

πω οιικκεωτ. 

πω 8ΖΑΚΑ82. 

Α: Β8288ϋ1τ·8τατιιεο!ί οοπεπεοεπεα, ιιιοΙΙγ ο” τειπέιοε· 
ΜΙ 'ε ε” ΜρήεεΙ6Κ'-ΙιΜΜ6Ι 168 έιΙΙειιιΙ, Μ Ιεει ι·ιι1ιεϊινει 
ππωάοιι ε' ]εΙειι αΙΚο1ιιιάπγ έιΙαι1 επε8!ιατέιτοιοττ τϋτν6ιη1ιοιύ 
Μια1ιιιαΕΒαΙ. 

η @Μπι 1'οι·4Με, Κενέε ΧϋΙϋιιΒ86;μΙ, πιάεοΙ6ιήει ΜΜΕ, πιοΙΙγ 
Ε. Ρ. ΟοπιεοἱΙ πιτ' Π” οιἰπιϋ ιιιιιηΚἐῇἐΙιο.η €8.ΙέιΠειΠΚι ”ΜἐΙαπΒ·ω 
μπω”. ο» ρΙιΞΙο.ευρωμιω ίἱθ ]6//Έ7807ι“. Τωιάνο. "πι, Μ ΠΕΒ? 
ΒείοΙγ6.ι€ 8·γαΙιοτΠοΗ. Ι6ἔγειι αι ιιωΙοΒΙ, Ιιοιι6ΜΚ εοι·ει3ι·οι. Οι6Ι_ῇι 
ΟοιιεοἰΙ ΜΜΕ σ.: «πι, Μο" δεΓΓοτεοπ' έ:!οΜτ 'ε ΜΝ: νόΙεπιέ 
ιηοϋ; ιπηἰειποτὐεεεε. νειΙ6Μ.ιι (ΞοιιεοἰΙ ΙΙΙ', ΙιΒιιγνε ει' ιθΕΒΘθ8θει, 
«ΑΦΜ, πιοΙΙγ ΡταιιοιἰεοτειὰεΒε.π ει: Βἔγεεἰἰιῇ-5ω(ιι5οΙι' :ϋι·Μ:ιιε 
ΜΜΜ 'ο 8ϋι·ν6ιη!ιοιέιεάτό1 «πω» Μαάαὐο€τ. ο 



απο ' 

ΜΑ80ΒΙΚ 8ΖΑΚΑ82. 

ο 

χ Ο Η 1. Α ΙεὸμνἱεεΙϋΙε°Ιιἐιω ἐιΙΙαιιἱ Με; ει ΜΜΜ ετειωεοΙ: 
πόρο Ωω ιιιϊιπΙειι ιικ'ιεοιΙ ὲνΙ›ειι νέιΙειειταιιά6 ιειεο!κΒΒΙ;.α, 
νέιΙειειτ61κ, ΜΚ ιιϋπι1ωι οἔγοε εωιιεΙπω ει' Ιτό;ΜεεΙϋΙ:' νά. 
Ιειαιτέιεέιτει ιιιοΒΜινεί Ιεειιιε1: , ται·τοιιιακ ποπ τιιΙει_$τΙοιιο1ς 
ΜΙ ΜΜἱ, ιἰιεΙΙγεΙε ει' εωτιιοοΜ1οΙἱ τϋι·νόιηΠιοιέιε, ειάιιιοεΜΚ 
@Μακ νἐιΙε8ιτὐἰΙ›Δπ ιιιε8ΒἱνἑιιιτειΙιιαΚ. Δ 

2. 8εηκἰτ1ιὸρνἱεεΙϋ πω» Μια , 1ιειοεειΙ: ει' Ιιιιεποπϋ1: 
εε:Εοπ«16ε Μ:: εΙ 11ειιι «Με, Μι: 6.116 ὲνἱ8 ει: ΒΒγεεϋΙτ 
8τειιιιεοΙ: 1›οΙΒέιτα ,ε νειΙαειτειώ.εαΙιοι· ει' νέιΙωειτ6 ετεπιιειιαΙ: 
ΙειΙ‹6Ιει πια-επι νοΙτ. 

. Θ». Α' 1κύρνΞεο164: ,ο ε8=γεποε 8461: αι ΒΒγοειΞΙοτ' τόπι€-2 
€εωιι16 ΜΗϋιι εωτιιεοΙτ Μπα, ΙειΚύΙΙι' ειέιιιιά.Ιιοι Βόρεετ ΐ08· 
ΜΙ: ΞεΙ0ειΙειωἰ , ΒΙΒΗ] πω» ή" ΙιατέιτοιωΙΙκ ιπεΒ·, Μο” 
ει' ειειΙπη1 ει:ειπέ:1γε1ί ϋεειι-ιε επιπιέι1ιοι, Με ότΕνέιι ει, επιυοιΦ 
Νώε ειιοΙ8:5ι16Κατ, ι1ε παπι ει, ωΙ:εέιΙΜΙαπ ὶιιὰιιεοκειτ -ιιιϊιιι1ωι 
τϋΙιΙ›ὶ ε2επιθΙγεΙδ δη, τόπο Ιιοπέι πάει€ΙΙ4. Α, πόρειέιιιιΜΙέιε 
ιποεπιπτα 116ινο, σ” Ε;γε8ϋΙΕ·8$ει€ιιεοΙ:' οοιι€τωειιε:Ξιπεικ 
οΙεϋ εεγΒοΒγϋΙόεε ιιτέιιι ΜΜΜ έν πιω". Μ; ιιιοἔτότε€ιιϋ, 
επιιτέιι1 ρεᾶἱε ιιιἱιπἰειι ΜΜΜ εεπε1ιά6Βου, ΙεϋΙϋιιϋε τϋι·νέωγ 
ἐιΙτειΙ εεειΒέιΙγοιαυά0 πιω ε2οι·ἰιπ. Α'Ι‹ὸρνἱεεΙ6Ι‹” πω” 11801 
Με” ιιαΒγο!›Ι›, ιιιἱΜ 30,000 ΜΜΜ ση: Με ΙΠἰΠἀθΙ1 ΜΜΜ 
ΙεἔειΙέιΙ›Ι› ε” Κὸρνἰεε16νεΙ ΜτωιιΙ. Αι1εΙΕΒ , ιιι18 ει, πόρειέι 
ιιιΙτεΞε νόΒΙ›ο:ιιειιιιο, ΙΉ-ΗωιιρεΜι·ε Ματσε ίση ΙεϋΙε1εω Μιτ 
ιιιειτ, ΜεεωιοΙικεο1τε ιιγοΙοιειτ, Β!ιοι1ε-ΙεΙππά ,ε ει' ΙΙ!'0Ψἱ· 
ἀειιοεὶ ϋΙτεψνόιιγεΙε ο;;γετ, Οοιιιιεοϋοιιτ σπα, ίΠ-Υοι·Ιτ Μιιοτ, 
ύ3-Υετεεγ Λάμες ΡεπεγΙνωιπι ιιγοΙοιατ, ΒεΙειννατο εΒγετ, 
ΜετγΙαιιτΙ Ιιειτοτ, νἱι·8ἱπιἱσ. Μικοτ, ΒΙειαΙτ-0ειτοΙἰιια ΜΝ, 1361 
!.πιτοΙ€ιια 6:86 . 6ο Βοοι·επι Μ1°ΙΒΜ 
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> Δ. ηΜἰΙεοι· ναΙαιιιεΙΙγ εταιιιεικικ ει' σουμεεειιεοπΙόν6 
Κὲρνἰεε1€ῇ Μπιτ ϋτεεεόέεΙε 1έιιιιειιΙιιειΙε, ει' ετατιιέ ν6€ι·ε1ιτη16 
ΜαιΙιιιει 688ιεΙιϊνεπάμι ει2οΙε' Μπϋ1τόεε νὲἔεττ ει° νεέιΙαει€6 
1εετϊύ1οτετ. · 4 

5. Α° Μρνϊεε1ϋ1:' Μπι πια8ει Ισε_Μ. νὰΙειει£ειχιἱ “Μο 
ΙωΙτ ε εἔγεἐΙ› ιἱειΜεεΙϋΗ; ΙΙΙ88°Β. ΜΒΜ ἔγαΒοι·οΙιιἱ α' νέαΙΙό 
ΙιαΙειΙππΜ ροΙΜοειὶ ϋΒγεΙιΙ›επ βίπφεαοάπιεπτ.Μ. . 

ΗΑΒΜΑΒΙΚ 8ΖΑΚΑ8Ζ. 

1. Α2 ΒΒγεεί11τ-8τατιιεοΚ' τειπάοεει ΜΜΜ 018 ε, ω·ιο 
ιπέιιηπ τϋτνώπγΙιοΜε εΞιΙτεΙ ιιιἱυὰε8γἱΙ‹ εωιτιιΒΜιπ ΥάΙ88ΖίέΠΙΠύ 
ΜΗ εεηατοτΙ›6Ι ; Μηι1ειι εαιειτοι· ε” επινειπι1τει1 Ι›Ιι·επιτ1. 

2. ΑΖοωιειΙ ει, Μπι ε8γΙ›εἔγϋΙιιεΙ:, «Μό νέιΙαε2τατά 
ειιΙδ ΙώνετΙ:ειΘεέΜεπ, ίεΙ ίοἔιιαΙκ οεπατιιἰ, Μ;; εΒγειιΙϋειι, 
Μπιτ σε” κια, Μιτοιιι οε2τάΙγι·α. Α: εΙ86 οοπἐιΙγΜεΙἱ εεε 
Μτοι·6Ι‹' ΙιεΙγεὶ Με; $ο8ικιΙτ ϋι·ίΗΜ ιιιεϊεοϋἰΚ ο8ιτετιι16° νέ 
ει-3ν6Ι; ει, ιιιεΞεοτΙὶΙ‹ οε2ι€ιἱγΙ›εΙἱοΜ πεεέγει1ϊκ εεετεπά6' νέ 
Β6-5νεΙ, ει' ΙιειτιιιειΙΙΚΙ›οΙἰεΙ‹Θ ρεἀἰ8 ΙιειτοιΙΙΙε έν' ιιιι1ΙτέινειΙ; @γ 
Μ” ιιιΙιιιἱεπ ΚιἐτΘνΙ›ειι ει' 1ειιιέιοειιειΚ ε€γ- ΙιατωειιΙα @Μαη 
νειιωωιπκ. Η.. 1ειιι6ιια$ιε, να” ε8γό!1 Με πω:: ϋτο8ε6€οΙ: 
Μιπιειι1ιι€ιηαΚ, ει: οΒγεε εωιτιιει' τϋι·νὸιιγΙιοιἐιεἰ ϋἱόεεὶηεΚ Με 
_Μιι ΜνϋΙ: @Παπ α' ετειωε° νό8τεΙιεψύ ΜταΙππ:Μι1ε58Ιουεε 
ΜΙ18ΥΘ265ί Με, ιιιἱΒιιειιι ει' τϋτνε3ιηΙιοωε αι ϋτεε Ιιε1χετ 
ΜπϋΙ11ιετπό. 

3. ΒειιΙ6 εεπειτου ω.. ΙεΙιετ, Ιιειοεα1ι ει' 30 εειτοπι16ε 
Χοπ εΙ »επι έιτε , ΜΙοποι έιΙΙ6 έν·ϊ8 έΙΖ ΒἔγεείὶΙτ-8τειΕιιεοΚ, 
ροΙ€έιτει, όε. νέιΙει8ΖωιτέιεειΚοτ ει, ωι.ιωσ εΕει€ιιειιαΙι ΙειΕ6μι 
ΜΠΕ ΜΗ. 

4. Α: ΒΒγοε€ἰΙΕ-ΒΙα€‹ιεοΙ‹' ειΙεΙπϋΙεε Γο8 εΙδΙϋΙΜ ει° ω. 
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ε 

οι 

ιιε.οεΙιειιι , Μ: ε:εινει:ε.εΠ0€ει πειιι ΙοειιιΙ, ΙιεοεειΙε ειΐ Μεσοι: 
εεγἰι·έιιιτ ιιιεἔοε:Ιειιιἰ πειιι ιειΙειΙ1ιειΙ:. ν ε 
' 5. Β8γε5Ιι εωωιε1σει ει) τειιιειι:ε ιιιει€ει ιιονε:ειιι1ἱ Μ, 
ή" ε:ὶιιιόη ει: εάε:8!ε:ιε.ι εΙιι6Ιεϋτ ω, Η ει: ειΙεΙιιϋΚ'_ τεινοΙ 
Ιε5τόΙιειι, νειεγ ιιιιι16ιι ει:Β€γεεϋΙι-8τειιιι80Ε' εΙιιϋΙειέιιοΚ ιΙοΙ 
€ειἰτῇνᾶε:ἱ, ει: εΙϋΙι11όετ νιωΙειιιΙϊ. 
Δ ι θ. Β8γεάιιΙ ει, ιειπειοεπει!ε Με: ΙιειιειΙιιιει Μ:ΙΜ ει, Βόρει 
εεΙϋΙδ Μπι ειΠειΙ τέιιιιειε:τοιτ νέιι1ειΚ ΚόπιρεαοΜιοπ20 ωειι. 
ΜιτΙϋπ ε, ιἱε:ιΘΙιεπ Γο8ΙειΙειτοεΒοιΙΙΙτ, ωε3ειΙ πω: νει" οεΙείιι 
ιειι·ιο:ιιειΙε ΙοτειιιιΙ. ΗειΙιο€γ ει: ΒἔγεεϋΙτ-8τειτιιεοΙι° εΙιιϋ|ιο 
1:ετϋΙ ιιειω ειε, ει, τε τϋι·νόηγε:6Ιί εΙιιϋΙιε (οἄἰε/ξ|πε2ὡε) 
1°ο€5ει νιειεΙιιι ει: ο16Ιϋ16εμ 8οιιιιιιὶ νεωιοιι, ν6ιΚεεπε1: πειιι 
υγιΙνειιιιι1ει:Ιιειιεκ ιιιε.8Μιιτ, :Μπι ει, ιοΙειι1όνϋ ΜμΕ, Με Μιτ 
υιειιΙειιιειΙε 1ϋΙιΙισόΒε ειΙτεΙ. · 

7. Α' νειιΙΙειε' εεεωΙιειι 1ιο:οτι ΜΙετοΙειιοΙ: οεγεΙι Μ 
νειΧε:ε3εε πειιι ω", :Με πο” ει:οΙτ ειΙτειΙιει, νεαΙοτε, Με 
νει€ειΙειιύΙ ιιιεἔίοε:τειτὶΙε Έ ειΙΙιειΙιιιειιΪειιιιιειΙε ιιγἱΙνειιιΙιτειιιΚ Ιιειτ 
1ιιοΙΙγ 1ιε:τεε Ι1ἱνετει1ιιεΙ:, ειΙεειτ 1ιοοειιΙειΙιεΙιπεΙτ, Με.: Με· 
ιόεεειιεΙε ει: Βέγοει11τ-8τειταεοκ1ιειιι νιεοΙΙιειι-ιεόι·ε; ‹Ιε ει: ε1 
ιιιειι·ειε:ιειΙτ Μ, ει, τϋινόιιγοΚ, ότιοΙι;ιι€Ιιειι Μι·6, οΙΘΙιε Μέ:: 
ιετΙιοιι1ε, ιιιεἔἱτἀΙτκ-ιτἱιοτἰΚ ,ε ιιιεΒ ἰε ιιιωπεεεωιιεςικ ει, τοιιιΙε8 
ιϋπνώπηε:όΚεκ ειΙτειΙ. 

ε Νεοις:ιιικ 8ΖΑΙΩι82. . 

1. Μο]8, 1ιοΙγο ει: ιιι6ι1_ιει ει, ι:ειιειτοι·οΙε 'ε Μμ·νιεεΙϋΙε 
νειΙειε:ιεωειιιειΚ, ιιιιιιι1ωι εκειτιιεΙιειιι ει, ώι·νόιιγΙιο:ει8ι01 Μέ 
πιο8ε:ειΙιειιιιι; 0ο ει' οοιιει·ι-:Βειιιε ιιιοΒνειΙτο:τειιΙιειτ3ει ιϋι·νε-5ιιγ 
ω: ε:ειι ε:αΙιειΙγο!κειτ , νει” ιι]ειΙεειτ ε: Με:11ΙιεΕ; Μι·όνιέπ 
ιιιιιι6ε:ειΙωΙ απ, ιιιοΙΙγ Μπι σ., ΙιεΙγετ , Μ! ει, εεπειιοφΚ 
Πεκ νειΙειε:ιειιιιιοΙπ ΜΗ. ε 1 

Σ 



ΕΟ Φ Μ? 

Η 

2. ΑΝ οοπἔι·εεειιε δεεεω Με "ΗΜ όνειιΚύπτ Ιε8ειΙἐιΙ›Ι› 
ε;;γειει·, Θε επι ΠΝ 8γϋΙέπει·ε ‹ΙεοειιιΙ›οτ'·εΙεϋ Ιιόι€6_5ε Με» 
ΜΜΜ ιιιοΒ·, Με αεκ επτα νει1ειιιιΙ 1ϋι·νόιιγ ιιι:5ιε Μπρικ ΗΘΗ! 
828,10". 

6·ι·ϋοικ 8ΖΑΚΑ82. 

Ώ 1. ΜἱιιάεἔγἰΙπ Μι πιιαεει Ιοει Ι›Ιι·ἐιῇα @με νέιΙοειτα 
€έιεέιιιαΙτ, ῇοεεἱπειΙ: ω ἐιΙιιιεἰηεΙ-:. Α' τϋΙ›Ι›εό€ ιιιἱιιιΙοιιἱΚΙ›οπ 
εΙεἔεπιΙϋ 82 ϋΒγεΙ‹' νἰ£εΙὲτε; Δε: ει, τϋΙ›Ι›ε€ἔπόΙ ΜεεΙ›Ι› ειέιιιι 
ε: ϋΙέετ ε” πειρι·ύΙ ΙΜΪΒΗ. ΙιαΙειειιΙιειψι, 'ε καιω"... νωι 
Μιιγειει·1τπΙ π' τέινοΙΙόνϋ τειἔοΙωιτ ει: ϋΙόεεκΙ›οιι ιιιεἔῇεΙε 
πέειι·ε, Μιουγοε Βϋπτε16ει ειΙα1τ, ιιιἱιι6τ ιιιὶιιαεἔγἱΙ: Μι 
8ιειΒΙιειτ. 

2. ΜΞΙιιΙεἔγΙΚ Μι τεπάε2ειΙΜΙγοΚει€ 2'οΒ Ιιο2ιιὶ, ΜΜ 
ωωε ί08]8. @Με ἰΙΙετΙειι ιιιειἔοΚνἱεεΙε£εὲτ£, 'ε Ντ ΙιεπιιιειιΙ 
Με: ΦΒΙ›Ι›εΘΒΒεΙ ει, ΜΒΜ Η Ξε ιέιι·Ιιειήει π. ἱὶΙὲεΙ›ϋΙ. 

#3. ΜΙιιιὶεΒγἰΙ: Μι ι;ειρΙ6τ ω; νἰιιιιἱ ωιιὲιοεΙιοιεἐιεἰκὐΙ 'ε 
Με ὶὰϋτ6Ι ἱιΙϋι·ε ΜΜΜ τειιιιἱ ΜΒΜ, Ι:ΜΘνόπ οΠγ τΙοΙΒο£, 
ιπεΙ1γετ τΠοΙιΙΞειι ωιωωιοωκ ΜΙ; 'σε ιιιἰιιιὶειιὶΙι |ΙδΖ, ΜΒΜ 
Μι1: τε8ε‹16 να” _ήανει10 νοΙεεειἰ εικάτωεΙ1γ Ιππι16ε Ματ, ..ν 
ἱεΙεπΙόνϋ αιεοΙ:' ε” ΜΝ ι·όε26πεΙε Κϊνέιιιο.€€ε5ιτει ει' πειρ16Μ 
!›ε_ῇεεγει$οτιιἱ Εοειι8.Ι(. 

4. ΕΒγἱΙ€ Μιιηε.κ εειιι ω" ε2αΜιι1 ει' οοιι8ι·εεειιε' ἱὶΙόεε· 
Μια, ει' ΙΙΙό.8ΠΕ, ΙΙΙθε'θΒΤθΖό8θ·ΠωΙ(ίΠ, ταυεϊοεΙποιέιωιΞτ 
Ιιέιτοιιι παρω “Η Ϊθ1Ϊἰἱἔ€θ8ΖίθΙΙἱ, εειιι ει ἱὶΙὲεεΙτοτ πιω: ΙιεΙγι·ο 
1οιιιιἰ έιΙωιΙ, ιιιἱιπ ΜΙ ει, Με Με ΜΗ ΜΜΜ. 

Ι·ΙΑ'Ι'ΟΒΙΚ 8ΖΑΚΑ8Ζ. 

1. Α, εεπειτοτοΙ: ό8 κὸρνἱεοΙ6Ι: ειοΙΒ·ἐιΙατειἱΙ‹6ι·τ @π 
ΓοΒιιαΙκ Καμπ, ιιιεΙΙγετ ιπεεειειΒιιΞ ει' $ϋκνύπγ ,σε πωωε απ 
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'Βε;γεεϋΙι-8!ειιιιεοΚ” Βιιιοετέιι·πι £ο€. ΑΜιι·ιιιι εειετΙιειι Με, Κινέ 
νιΒιι ει, Ιιειιαέιι·ύΙειέ, ΙιιιτΙοιιειέ€ ,ει Με ΒόΒο, ιιιε81ιέιΙιοιιτάω. 
ΜΚ εεετοιτ, εΙιιειιι ίο;ειιιιιιιιιαΙε, εειιι ει' οοιι€ι·εεειιεοιι Ιό 
πει ΜΜΕ, εειιι Με ιιιειιτόΜιοιι, επι Ιιπ:ιτέι·τϋΜιοιι. Βαπ 
ιιιι ιιιάε ΙιεΙγειι, ΠΙετ6 ΜιιιιτΜΚΙιειιι ΜιιιοιιιΙριτ Ιιεειιι-Ξι1ει1ε 
να" νόΙειιι€πγεικόι·τ ιιειιι ΙιἐιΙ›οτἔειττειτΙιατιιαΚ Έ Βόι·άϋι·ε ιιειιι 
νέτεπΙιεΕιιοΒ. · 

2. Β” εειιειτοι·, να” ιοΡνιεθισ ως :ποπ Μό :Μια 
ιιιοΙΙγι·ε ε1νε5ιΙειειτνο. "πι, α: Β8γοεϋΙι-8ωτιιεο!ί ΙιειαιΙιιια 
:Μακ ΗΜ ροΙΒέιι·ι ι·ειιιΙϋ ΙιινωειΙι·ει Η ιιειιι ιιονεπτε1ΙιετΙΙ:, Ιια 
:ιι ΠΠ ΙιινειαιΙ απο: άΙ11ιτειτοιτ, να” _ιϋνειιοΙιιιει αιιώ 
ΙεϋιΙιειι Γ$ΙεΙ›Ιι ειιιεΙιοτιοΙ:. 8ειιιιιιι α: ΒέγεεϋΙ€-ΒτειτιιεοΚ, 
ΙιειταΙιιιάτύΙ @με 1ιινιιτει1' νιεεΙϋιε, ΜΒΜ ιιειιι Μια ε"ικ 
ΙιέιιιιειΙ: Μ, νΔΙειιιιι€ ει: πι), 1ιὶνατειΙτ ιιιοέταιιο.ιιιϋπ. 

κ 

Ι·ΙΕΤΕΒΙΚ 8ΖΑΚΑ82. 

1. Μιιιι1ειι ειι161ιο1ιοπέιετ τάιΒγειι6 τϋι·νόιιγ_ιανειεΙιιιιιακ 
ει' ΒέρνιοεΙϋΙό ΙιεπάΙιειιι ΜΙ! ἱΠΙΙἱίΥἐΪΠΥ0ΖίᾶίΙ1ἱ; Πο ω ωωισε 

- ιτε ιιοΖωμειωιω μνιωιωκ (αΜεπάεΜειιΙσ) Μωβ επική” 
πω; εΒγόΙι ιϋι·νόιιγμινειεΙετοΙιΙιοι. 

2. Μιιικ1ειι τϋι·ν6ιιγιειναεΙαιιιαΙι, ιιιο11γ ει' αιιιάσε' Θε 
1κόρνιεεΙ6Μιί ;ι6νάΙιειΒγέιεό.τ ιιιε;;ιιγει·ιε, ιιιιεΙϋιτ 16ινόιιγ 
:πό νέιΙιιεΙι, επ ΒΒγεεϋΙι-8ταιιιεοΙ:' εΙιιϋΒο° εΙεΙιε @Η τοι· 
@ΜΜΜ Μι οι ΙιεΙγΙιειι1ιειΒγια, αΙ:5ιιι·ιει; Μι ιιειιι: νἱεειει 
Ι:ϋΙιΙΙ εΠειινει.όεεινε! @Μια που ΙιειιιιειΙι, ιιιεΙΙγΙιειι ΜΜ 
νιιιιγΙιει 1ιοιειτοττ; επ ει: οΙ1οιινοτώεεΚετ ιιειρΙ6_ιέιΙια ο86ειοιι 

ωικωωι 'κι ει' αϋι·νόιιγ_ιεινειεΙ:ιτοτ Μ πωπω Μιὰ νιιιιιιι Εοωει. 
, ι ι Πει ε' ιιιέιοοιιιΙκ νιωιαι. ιιτέιιι, οι Μ: ΜΙ: Ιιειι·ιιιιιιΙει ει ιικ 

νόιιγιεινειεΙατ ιιιοΙΙεπ ιιγἱμῶΚοεἱιτ, ει: αι ε1ιιϋ1:' ι-ιΙΙοιινοτόεει 
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νεΙ @Με ἐιιΚἰἰΙιΙεϋΙ‹ ει' ιιπἐιεἰΙκ Ιιι1πηει!ε,πιιεΙΙγ ειἱπω νΕ1ει€εϊ.ε 
Μέι νεειιιΙ1 απ; Θε Με τη;γαιιαιου τϋΜ›εΘε κιμότ ΙιεΙγΙ›επ 
ΙιειΒγ]ει, αΙι!τοι· ιϋτνόιητπγό νέιΙἰΚ. Βο ΠΠ ε8ειΙ›ειι, ει, Μι 
2ειΙδ νοΚεειἰιιαΙε εεειΙ:_ ἐἔωι-Ι›ϋ1 έε Μπι-ΜΗ Μ!! ὰΙΙειιιἱοΙκ, °ε 
ει°Ιὰι·ἔγπαΚ ιιιεΙΙεπε, να" οΙΙειιο ε2εινειι6Ιε, πενοἰ Μοτό 
ΙιεΞιΖω18 ῇεἔγιϋΚϋηγν6Ι›ε Μ ίο8ιιει1ι ΜΜΕ. ΗειΙιοΒγ Π: που 
πω: (Με 118111 έπινε ο( νειεε1τπαροτ) Η εΙπιθΙε νἱεεπει ΠΕΠ! 
ΜΜΕ π οΙὲΙ›ε τοηεεπειτ τϋι·νέιιγμινα8Ιατοτ, 1ϋι·νόπη, ετο 
ῇὲνεΙ !›ἱι·ειιιι1 812, @επι ή”, Μπιτ Μ ει!έι1ττει ιτοΙιιει; ΚἱνΘνόιι 
ιιιἰπιΙεπἐιΙΙαΙ, Μ. α) οοιιἔι·εεειιε° ϋ1όεεἰιιοΚ εΙΙιαΙειεικό.εάνει1 
ει, νἱεεΖειΚϋΙὰόετ ιιιε8ε1ϋιιιἰ αΙαιτπ:1, εΙιΚοι· ει' τϋτνὲιιγῇαναε 
Ιω πειιι $οΒιια νέιΙιπ τϋπνόιησιγό. 

3. Μἱιπὶειι τεπι1εΙιιι6ιιγκιεκ, ΜΜΜ Ιωιτάτοπιτυπ να” 
επινα2ειτικιΙ:, ιιιεΙ1γτε ει' κει Με, Ιιοιιέι]άι·ι1Ι6ιεει ιηεΒΜνεϊπ 
ωεκ, (ει: ὶἰΙΘε-οΙΙιαΙειεΖιε9.έ Ι:Θτ«1εϊΒέτ ιιιὶιιὰει2ἐιΙτα1 Μνέ:ν6ιι) 
ειι Βεγεε€21$-8τατιιεοκ, εΙιιϋΙ‹ε εΙεΙ›ε πωωιιωιπε 'ε αιωω 
ῇ6νὲιΙιειἔγατιιἰα επϋΙεεό8, ιιιἰοΙϋιτ Ε6€ειιιειτωι νότα-ιιιιώκ; Με οι 
ί61τονειΕ, έι_Μυ. ο! ΜΙ! Με Ι'ο8:ωπϊ μι' Κω Μα, ΜΗ; Μτιιιει 
ι1έωειΙ:, ει' τϋι:ν6ιιγμιναεΙατοΚι·ει @Με ιιιεἔὰΙΙεηι1τ‹›τ€ ΜΜΜ 
@Με επιπ3ιιτ. . ` 

ΝΥ0Ι.ΟΣΑΕΠΚ 8ΖΑΚΑ82. 

Δ Α' οοιι€τεεειιέ Ιια:ειΙιιιἐιΙ›ειη ΜΜΜ: > 
τ 1. Με8ἐιΙΙειρ1τιιὶ °ε Ι›εειειΙεωιἱ α' ωικωιωι, ωσιω Θε 

σ ναιιιοΚειι; Βιετιιἱ οι Με ω16εε€ιἔοΒατ, 'ε ἔοιιιΙοεΙεοαιιἱ Με 
νέιΙεΙιιιόι·ϋΙ ,ε εΞιωι1:Ξιιιοε _ἱ6ΙΘτσἐτϋΙ ειι Β8γεεϋ1τ-8τε.τιιωΙεπακ; 
οεακΙιοΒγ ει' αιΚεάΙππειΚ, Μ6ΜεΙε Θε νό.ιιιοΚωικ ιι€γαηειιοΚ 
υπ Ι‹εΙΙ Ιειιιιὶ ναΙειιιιεπιιγἰ ΒΒγεεϋ1τ-8τατιιεΒαπ. 
Δ 2 ΚϋΙοεϋπ_νεπιιἱ Μπιτ α;ΒΒγεεϋΙ1-81ειΙιιεοΙδΙιΜεΙ:-Ξι·ς. 
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. 3. ΒυιΜι!γοιηΕ ει, ΚοτοεΚει1έεκ ΞιΙεἔειι πεπιποιοΜτεΙ ει) 
Μ1Ιϋπ ευι1ιιεοκτει °ε πω” τϋι·ιεϋΙ‹ϋ!‹ι·ε ιιέινε. 

7 

Δ. ΚδιϋπεόΒεε ε2αΜΙγτ ΜΜΜ τω ει Ιια2ειΠι'ιεΙτά.εοΕΜ 
,ε έιωΙέιιιο8 1ϋι·νὁηγεΙ‹ε€ επ ΒἔγεεϋΙι-8€ει1ιιεοΙ‹Ι›εΙἱ Ι›ιιΙ‹εΞιεοΙ‹ι·ει 
πω”. | . ` 

5. Ρόιιι€ νει·εωΕ , ή όπωΙει%,| ναΙειιιιἱιιτ ει ωεΒοπ 
Ι›6ιιπεΙ‹6τ ἱε ε2αΜΙγό2ιιϊ, Έ ιιιε8Ιιατἐιτοιιιἰ ΜΜΜ ει'ΙοιποΙ: 
68 ω6ι·16ΚεκποΙε. 

Θ. ΒΙιοπγοε ιπωωιω :ΜΜΜ ει, ίοΙΥό ρόιιιοΕ, 68 Με 
1ιιερειρἱτοεοΙε, ιιιεΒΜειιιἱεΕτ6Ιι·ει. Χ 

7. Ροετα-ΙιΙνειτα1οκειτ 'ε ροετει-ϊιωΙαιτ ΜΜΜ. 
_ τ 8. ΜΜΜ ειι1ιπ ει' τιισοιιι€ιηγοΚ 6ο Μειιιοε ιιιεεωι·86 
μπα, 1ιιιΙεάέιεέιπειΚ, ει: ΠΜ' ω. ΙϋΙϊειΙειέετ κονϋΒπεΙε πωπ 
Ιωϋι·α, ωΙ5ιΙω:4ιυγειΜι πόινε ΙΜοηγοε ἰιὶεἰἔ ου8ει1οιι6ϋ ΚἱΖάι·6 

ΈιαΜΜΕ έιΙΙειΙ. 
> 9. Α €6:ϋι·ν6ιιγειόΙ: 8.12. τωισ1οΙ€ 1ϋτνόυγειώκεΚετ Μει 

Μῖαπἱ. ° 

10. ΜεἔΙια1έιι·οι11ἱ °ε Ι›ϋιπετιιἰ ει, ιευ8ει·ἰ ι·ειΒΙάεοΙαιτ, 
Έ ΜΜΜ ει' τοκιμτειι ωκ6νε-ωι: οε:.ιΙ6ιεοΒατ 'ε πειιιιετοΙδ 
Ωϋι·νε-5πγοἰιι @ω εεΣτοΙιιιοΚετ. Δ Δ 

11. ιιω›ωω πωπ, ΙαιΙ6ι ό8 ππΞσεωτοι·16-1ενοΙεΙκετ 

ωω Μ, °ε ειιιΜι1γο!ωτ ΜΜΜ ει' επάι·αιοπ Θε νὶιειι τω: 
28:3ικιιιό.ιιγοΚ 8:16!. 
. '12. Ηω1εΙαιτ ;γίϋ«Μ Θε ωκιωπ; @ο ε! οιόΕπει.Ιιότ 
Θνικ3Ι τϋνέιΒΜει εειιιιιιἱ μέ” πειιι ειανει2ίαΙΙιε$ἱΕ. 

13. Τ6ιι€ετἰ ετϋτ ε2ετΙιεπευι1 Έ πωωω Ιεπιι. 
14. 8ιαΜιΙγοΙαιτ ΜΜΜ ΙεΙ ει, ΒΖἔΙΙᾶΖἱἶΗ€Η «Θε τοιιεετἰ 

·Ιιαάεει·εέ τεπτΙο26ευ '8 ἰμιιἔπτἐιεει Ιιδι·ϋΙ. 7 
15. Οοπι1οεκοαη ει” κα1οπασέιέ ε€γΙ›εΙιἱν·εΞιεὁΑ·6Ι , ει; 
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ΒἔγεείὶΙοτ° £ϋινόπγεϊπεΙε νύει·εΙιει]τά8α, Ιέιωιι1έιεοΚ,_εΙυγο· 
πιάσει , ,ε εΙΙοιι8όε-ΒοϋτόεεΚ' νἰεεωνετόεε νοέΒε1τ. 

18. ΘοιιαὁεΙτοὰιιἱ α, Ι:α1οιιεεεΞτ8' ΒιετΙκειτόεεΞι·ϋΙ, Μ 
£ο€γνοκιό86ι·6Ι ,ε Μκοιόει-5τϋΙ, ,ο μειταιιοεοΙιιἰ ει° Ιπειτοιιεεε18, 
που τ6ειόνεΙ, ιιιεΙΙγοτ α: ΕἔγεεϋΙτ-8:ατιιεοΚ, ειοΙΒέιΙσπάι·π 
ειειΜιεΙ ειΙΜΙιιιΜιιἱ , ΙειιιιΙια,ςγνωι ε: ἱΙΙεώ εωτιιεοΙ:ιιαΙε ει, 
ΗεπεΙε, ΜπενειΘεότ ,ε που 8οιιι1οτ, Μ” ει, ΒΜοπειεέιεπέιΙ 
οι, σοηετεεειι616Ι ιιιοετοιιάεΙτ Ιοιηά16Βε0 Μπα ε5.ΙΙΙτωϊΚ. 

1 7. Β8γετΙϋ1 ει, σουμεεειι8ικιΙ: Ιεε2 @μι τϋτνόηγοΚετ 
,ε τεπι1επϋέιΙγοΚατ ΜΜΜ :που κωαιωω πω” (Πι πό€γ· 
πω; ωσ5ι·Γ5Ι«Μ: Μπι ειειΜια ειιιι‹-:Κ ωεἔΙιαΙαιΙιιἱ), ιποΙΙγ ει., 
ΜΜΜ εεειτιιεο1ε, έι€επεει1όεε ,ε αι Β€γεεϋΙτ-8ταὶιιεοΒ° εΠο· 
8ειάεεει :5ιΙταΙ, ει, εεϋνετεόἔἰ Κοτιιι€ιιητ, 16Ιιε1γο ΙοειιτΙ, ι1ωτ 
πωπω ιπωι1ειι οΙΙ;τ ΙιοΙγοΚτο κόπο, επεΙΙγοΚ πιο" εεειιιιε, 
πϋκνύπωιοιέιεάιιαΚ, ΜΙ ίεΚεεειιοΙε, Π188θ8]θΖέ8θΥθι, ράπ 
Π!!! νότατεΙα, °ο ιιιοΙΙγοΚ ει·68εόΒε1ι,, ταΙιτέιτο.Κ,, Ξε€γνετ 
ΜΜΕ, Ιιειῇ6ἔγἐιτοΙι° 'ε ιιιέιε Ιεϋι1ιεισιιιίι 6ρϋΙετε!ι, £εΙ6.111τό. 
Μπα ίοι·άΙΜπάόΙε. 

18. πω: α' οοιιἔτεεειιειιειΙκ ΜταΙωάϋειιι ΜΜΜ Μπ 
τΙοιι ΜΤόΙε τϋτνΘιιγεΙε, ΜΜΜ, ιιιεΙΙγεΙα ε2.ϋΕεύΒεεεΚιιοΙ:, 
να” οι€11τέιιιγοεπιιαΙ: ωιε1ωωω‹ ωιιιιΚάεεὰεΙ›α τέτε!ότε 
ει, κά ΜΜΜ ΜιωΙπωιΙ:πειΒ, 'οι Μπι! που ΙιειταΙιιιαΕπειΚ, 1πεΙγ 
ΙγοΙεκεΙ οι αΙΚοτιιιέιιιγ σ” ΒΒγεεϋΙ$-8τατιιεοΕ Κοτιιιέι.πγάτ, 
να” ΞΙΙΙΙ18.1ί εεγΙΙ: :Ξι;έιτ τεΙτιιΜΖωι. Δ 

ΚΙΙ.ΕΝΟΖΕΒΙΚ 8ΖΑΚ.48Ζ. 

, 1. Χϋ1τϋιΙ:ϋι1όεε, να” Ι›εΙιοΖε1εει ει11°6Ιο επειιιόΙγε1ι 
ΜΒ, πιε11γεΙ:το Με” ει° ιιιοει $επιιάΙΙό εάιτιιεοΙ: ειιΒεάοΙ 
ωοτ Μιιὶ ὶΙΙϋιιοΙε ΜΜΕ, Ι1θΠΙ τω; ει, οοιι€τεεειιε ΑΜΙ εΙ 
σιωιπ 1808 ε16α; Μ: Μιουγοε ωιΚεει, να” «Μ, ιιιοΙΙγ 
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πιοπΜιπ Σε3εππόπτ Η: άοΙΙέιι·πέιΙ τϋΜπε Μπι ιποΙιεΕ, νεαοτ 
ΜΝΚ πι: ΙΙΙγ ΙιεΙιοπέιπτει. · 

2. Α° &ιιὐεα.ε σοηπω εππΙ›αιΙ6Ι‹ Μπειπ πἱἔΜεπτειΙιετἱΚ, 
1ιωιωπ ω· 1:Ξιπαι1Μ' ό8 Ι›εοεπρεἐιε° εεείΘΙ›οπ 'ε Μπα ει° Με 
ΜΙοτεέι8 σ” Ι‹ἱνειπ_ῆα. 

3. 8επιιπἱοΙιπετειεπω1ὐτϋτνὲπγῇανπεΙπ€ΚὐἐΙΙ ό' αεωω 
έκ), Μπι νἱ88ΖᾶιΙᾶίύ τϋι·νώπγ απ: χω! /ασ!0 άπο) Μπι 
Μτέιτοπιπ11ιατϋπ. 

4. 8επππἰ €ε]ειι16, να" εΒγΘΙ› επεποε ΜΜΜ Με Μπι 
ΙιοιειΙιειιὶπ ιπέιεΙεε5πτ, πιππ οι: «ΜΒΜ επειππεπΙ›ειπ ιπεπτεπι1ο1τ 
1πὸτ£ὲΒὶτἐιπγ επει·ἱπ£. ι 

5. 8οπιπιὶ1εικεα,νπιςγ πάω Μπι 1'οΒ ωιωπιπ Βάι·ιπεΙΙγ 
επιτΜΜ3Ι Μπα οιἱππεΙγεπκε; Μπιιπἱ εΙεϋΙψεύεέ Μπι $ο8 
εωωπ Κοτοεπεπόπῇ νεμΒ·γ Βἰποείέιτἱ τοπτ1εΙαοΙκ Μαι! ε” 
πωπω? Μπϋ16]όπεΙα ὶε επ :ΜΜΜ Γ61ϋα; ει' Ι›ἱιοπγοε εωτιιε° 
επιπέιι·ει τοπι1εΙ$, να” ειππειΚ ΜΜΒ6Ι ΜΜΜ 1ια]6Ιτ πειπ 
ΜπγεπεκπιειπετπεΚ, πο” ιπέιε επιτιιέ τόν6Ι›ε ΜΒϋεεεπεπ, 
να” «πε "Μια πιεεεεπεΙ‹. 

6. 8επππἰ Μππ ΠΕΠΗ νόΒετποϋΙτ ει, Μποε£ἐιτΙ›ὐΙ ιπάεΚέπτ, 
πιἰπτ τϋπνιέπγ έιΪτει1ιπεἔὰΙΙαρἰτοττ τεπάεΙετεπ, ΙιϋνετΚειόεθΙ›επ 
'ε Μϋι·61 Μϋτε Ι'θΙΙΙ188 3ο8ΥΜΙ: Μ; ΜΜΜ ωωιπε κι σκεπά 
Βοε Ι›ενότεΙοπ :Με ππιαΜοΙ: ΜΙΒ. . 

7. 8επιιπἰ πε1πεεΜΒἱ οιΙιππετ επ ΒΒγεεϋ1τ-ΒΜπεοΙιΜπ 
:Με Μιπ επἔοι1£ετἰΙ:, ω Μιππιἰ οΙΙγ επεπιόΙγ, Η πεπει 
πιοΙε Μπιτ νπΙππιὶ ΜνεπεΙιιιεπϋ να” Μιοπιάπγοε 1ιΜιτπΙτ 
νἰεεΙ, ει, οοππτεπειιέ ιποἔεἔγοιὲεε ΜΙΙππΙ, εοιππιἰ Μιπίἰ 
ωαπαεποι, πγει·ε868ετ, 1ιΙνειαιΙτ, να” πωπω: 61 Μπι Ιο 
ΒειαΙιειτ ο" ΚἱτἐιΙγ:όΙ, ίεῇοιΙεΙοπιιϋΙ να" ἱιὶεἔοπ ΜΜπετύΙ. 
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ΤΙΖΒΒΙΚ 8ΖΑΚΑ82. 

1. Ε” Μαι” εειιι ΜΜΜ-π Μπιτ, Ιτηςγετ πωπω: εώ 
νετ868ετ; οΒγποΙ: 581!! ΙεΙιει ΙωιΙύ:- πω· νἱεειατοτΙὐ επι 
ΜιάόΙ;οΙ4επ Βἱαἀπἱ, Μπιτ νετεωἰ, Ιιπε1ι-:26 ῇεἔγεΙκετ ΜΙιο· 
ΜΜΜ, εΙΙιειτἐιι·οΖιιἱ,”ΙιοΒγ παπι;; 68 ειϋετ ρόπιειι @ΝΠ 
»Με ε8γεΙ›ετ π. ειι16εε:έιέο!;' ΙεΠιετΘεόπι€Ι ε1 κε1Ι_$έιι τοΒειι1ιιΕ; 
εΒγΙιεΙε επ-›ιιι ΙεΙιοτ εΙιιιεικιειτα10 τότνειιγμιναεΙειτοτ να” 
νὶειε:ειΙιειι6 €6ινε-5πγτ ΜΜΜ, ειει·ιϋιὶόέ ετε]ειι€ϊ-$οενα πγι-:τ!; 
]οιςοΙεπιτ ιιιο€νά1τοιΙ:Μη5, εειιι πειΙαιιιἱ ιιοιιιεεε€Βἱ οι1ιιιιειοτ 
ει_ῇἑιιι‹Ι€Ι:οιπιἱ. 

2. ΒΒγ ετατιιε εεπι επωιΜυ.τ αἱ οοιι€τεεειιε' ιιιεἔοΒγε 
2ύεο ιι61ΚϋΙ εειιπΜποιηϋ ωοι και” νεϊιιιοτ ει' Ιω- ό8 Μνἰ 
ιεΙτε, Μνόν6ιι ω, ΜΑΝ ΒθΚἱ ο8γὰιεΙ1εΞιΙ›εη εΖ€ΙΙ‹εὲΒεε, 
ϊεΙἰὶ€γεΙόεἱ τϋτνσἐιιγεἰιιεκ εϊΙκετεεΙ1Θεο νόμιτ; 'ε ιΜπάεπ 
νειΙωιιεΙΙγ εαπ” ΜΑΜ ει' Βε·- Θε ΜνὶτεΙεΚτο πό:.νε ειιο86.ΙΙ:-:. 
μεσα :ΜΜΕ Θε νάπιοΙι' Μπα ]ϋνοάοΙ:1ιε ειι ΒΒγεεϋΙτ-ΒταΩιι 
ΜΙ: ΚἱπιοετέιτᾶπειΚ τεπι1εΙΚοιόεε :ΜΜΕ 1εωιά; Θε ιιιἱιιἀεπ οΕ6Ιε 
2ϋι·ν6ιιγ, ει!ά 1°οΒ νωιωπ ώ οου8τεεειιέ νὶιεἔᾶΙει$έιιιαΕ ,ε 
οΙΙοπϋτεόΒόπεΚ. Εμ, εωτιιειιειΕ ασια επιΜειι1 ει, οοιι€τεεειι5° 
ιιιε8οΒγειόεε ιιὸΙΚἱὶΙ νειΙαπιἰ νέιιιιοτ Ιεἱνετιιἰ ει, 1ιή6-τετΙιεΙετε, 
8ειιι Ιιαιὶἰ εεκε8εΚετ, να” Ιιει]6Ισιτ ωκωω ΜΕΘ, ΜεῇσΞιι, 
88!!! ωκιπ, να” Μϋνεωέ8οτ ΜΜΜ ε” ιιιε9ιε εωιτιιεκεεΙ, πω: 
ΜΗΜΙιΙΙ Ιιειτα1οιιιικιΙ, οσοι ΙιεΜοτέιΙωι ε1οἔγει1ιιἱ, Μνθνέπ 
απ-εΙΙοηει&οε !›οϋ1ὸ8',νηγ ο1Ιγ ίι-::ιγο;ετ6 νεε261γ, εεετάτ, 
ιιιοΙ!γ 8οιιιιιιἰ 11Μαι161εοΦ ΜΝ ειωινο0Ιιετ. 
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ΜΑ80ΒΙΚ ΟΖΙΚΚΕΕΥ. . 

ειε6 8ΖΑΚΑ8Ζ. 

1. Α2 Ε6·γοεϋ1ι-80ατιιεο1:' εΙιιϋΙτο ν68κεΙιαῇτὐ ΙιειταΙοω 
:ΜΙ Ιοε2 ΙεΙι·ιιΙιεΞιΖνει; ΙιἰνειταΙὸ.τ Μ” όνἱΒ· :οφ νὶεεΙιι1; 
νό.ΙειειΙ:Μέιεει, νειΙειιιιὶητ ει: ιιΒγειιι @ΜΗ ἱὰϋτε ΜΙΙΟΥθΖθα 
ει1εΙηϋΒέ Μ, ΚϋνεΙΚειϋ :ιι6ιΙου ίο€ νό8Βο πιειιπἰ: 

2. ΜΙιιιϊωι εΒγεε Ματσε Η Με πενειιιἰ ε.ει]έιτ τϋι·νόιιγ 

ΪΙ0ΖἔΙ8ᾶ. έιΙαιΙ ιιιο€Ιιει18τοιο1τ πιω οικ-Μιιτ, ειιιιιγἰ νόμοιτότ, 
επειιιιγὶ ει, εωιω:ισι έ οοιιει·εωιιετα ΜΜΜ αεήατοι·οΙε 6ο 
ΒΘρνἱεεΙϋΙ‹' ϋεειοε ΜΜΜ; Μ: καιω εειιει€οι·, να" Κύρ 
νἱεεΙϋ, εοιιι ΒΘΙΙΙΙΙΙἰ οΙΙγει8 εεεωόΙγ, Μ σε Β8·γεεϋ!τ·διατιι 
εοΙ‹° 1ιαωιΙωει Μακ 16.ν6 γαΙειιπεΙΙγ 1126τεΞεοε Μ" Μιοπωϊι 
ιιγοε 1ιίνωειΙ: νἱεεΙ, νάΙειει€6ιπικ Μ πειιι ιιενειιοΙΙιρΗΒ. 

ε. Α° νεωεωσκ, Πιωσ ε$ατιιεειἱΒΒαπ ϋΒ5Ζθ8]ἱἱΙΒΪ.Β 
ΜΒΜ ειεινειι€ιετ ιεπιιΕ ΣοΒιιεικ ΜΗ ε2ειιιό!γκο, ΙιΠωοΙε ΜΒ· 
ειΙεΞιΙ›!› εἔγἱΚο πειιι νεΙϋκ ο” εωτιιοΜ5Ι πιο. ΜικττοιιιοΙ: 
ίοΒιιειΙε Ι‹€ει1τπἰ ιιιἰητΙ :ποπ ειοωθΙγοΚτό1, ΜΒ Βιενειιετοτ 
πγεττοΙ:, ή" ειἰιιτὲιι »Β ιιιἰπιὰεἔγΞΚ Ωω πω: επιπωιτοΙι” 
ειωιιἐιτ6Ι-ἱε; ε' Ιεὶεττοιιιο£ ειΙΜτιιἱ, ιιιε8ΙιἱτεΙεοΙωἱΊε ωκεά 
τεΙνε κι Β€γεεϋΙτ-8τατιιεοΙ:' Βοι·ιιιάηγέιη:Με ἐιτΙιἱΙιΙοιιὶ €08 
_ϋιΙκ, ει' ςειιι€ιοέ €1ιιϋΙτιθυεΙ: οιΙιπε ωωι, Μ Ξε :Η ψειιιάοαΪ έΒ 
ΜρνἱεοΙϋΒ' 1ιάπιπεΙκ ;εΙοιι161όΒευ, ε' Μετι·οπιοΒατ Μα. Μ. 

, . ιιγΙωϊ ω: ε 8ιενειπειτοΙαιτ ειέιιιψα πωπω Ιοωα. Αι, Μ ει' 
ιπανα2εποΙί ΙοὲιιεΒγοΙ›Ι› επι1ιπέιτ υγει·τε πιοε, εΙπϋΚ Ιοει, 
Μι ε' παπι π' νάΙαπω!ι' ιϋΙ›Ι›εε5ἔε'›τ ωω. ΠαΙιοεγ ΜΜιειι 
πγοτωΙι ΠΙΣ· τϋΒΙ›εὲ8‹-π, Θε Κατω, να” ιϋυΙιετι ἰε ε;;γειιΙϋ 
πιοπιηΙεύεϋ επινειειτταΙ Ι›ἰι·ιιεΙ‹, ειΒΚοτ ει, Ιεόρνἱ80ΙϋΙ‹ι, Μπι 
Με ΙκϋιϋΙϋΙε εεγεκ εΙιιϋΒϋΙ νέιΙεσιτιιὶ ιΜιοε ειεινει:5ιε' ιϊ1]άπ. 

~ Ι. ΚΜ. 19 



Δ που 
 

Πει Θ ιϋΙ›Ιιεὲεεἱ ε” εειιι πγει·Ιο ω, ει, ΙεϋνείοΙδ Μπι ει 
ΜΜΜ Ιε€Ι‹ϋιε1οΙ›Ι› μασ ό: εεεωόΜψΙ ΙοΒ· ε8γετ εΙιιϋΙσιεΙ: 
εΙνέιΙοειτηϊ ΠΒΉΙΠΒ2011-ΚΠΙΜΟΠ· Πε ΜΜΜ αι ΜΜΕ ὶΠγΙώρ 
ωιωωωικ, ει, ειενειιειτοκ ε1επιιεοπΙει€ιιτ ειέιιιιΜΜιιειΙ:, 'ε 
ιιιἱπιᾶεπ εωωε ΚόρνἱεεΙϋεὲἔε ε” ειεινειεειιιαΙ Μι·απα; ει, 
εταιιιροΙδ Με Μιι·ιιιαι1Μ61 ΜΗ ο” ί88'ΠΕΠΙ, νει.<;γ 1ει€οκιιαΕ 
@Ιου Ιεππὶ, Έ ιιιἱπι1 πω ετατιιεοΒ' €ϋΜΜόΒε ιπϊιΙΙιατΙππι1Ι 
62Μοέ:εω, Μ" ει' νέιΙειει1εΞιε ετϋνοΙ Ι›ἰι·Ιιειεεοιι. Μὶιπὶειι 
εεετΙ›ειι, αἱ ε1ιιϋΕί ωοενό.Ιειειι€ειτέιεει Μάτι ει, Η ΙεμΒΜ 
5ιεινειιετοτ ηγετειιιΙ, ει!ε1ιιδΚ ΙοειιιΙ. Με. κα, νειΒγ1ϋ!ιΙ: 
ῇεΙεΙ£ ε€γειπΙ6 επ1ιι1ιϊ επανειιειτοτ Καμπ, ε' ῇεΙεΙτεΙτ ΜΗΝ 
ει, τωιέιοε ω;; νἑι1αεικαπἱ ειΙεΙιιϋΒϋι €ὶτ!‹οε 523ΥΠΖέΙ8'ΙΉ]άΠ Θ. 

Δ Δ. Δ, τ:ου;;τεεειιε Ιιαιέι.τοιΙιειψι ιιιιη; α' νεΜειειι6κ'Βγϋ 
ΙΘεόιιοΚ ἱὰεῇότ ε σ. περσι, ιιιεΙΙγειι ειεινακατει5Ιαιτ :ΗΜ ίσες 
_ϋιΙι, ιιιε11γ που ιιΒγαπειιοπ ο” Μ”, ιιιἱιιὰεπ ετατιιεοΙιτα 
Μενα 

5. 8ειιΜ ιιι5με, πι1ιιιΜ οι ΒΒγεοϋΕτ-8τειιαεοΕπεικ ειϋ- Ω 
ωωιι ροΙε:Ξιτα,νειΒγ οι αΙΙιστωέιιηΗ εΙΕομεΙ6ιεακοτ ιιι6.ι· ρω 
€8.ι·ο. «Μ, παπι νέιΙεεεωιΜΜΒ εΙιτϋΜ ΙιἰνατειΙτει; εειιΙ‹ἱ πω: 
νέιΙειαιΜπι16 ε' ΙιεΙγτε, Ιιειι:εαΙκ ε? 85 άνευ ΜτΙ. πιω· οΙ ιιειιι 
«πιο , 'ε 14 Μή; επ ΒΒγεεί1Ι€-ΒΙ:ΜιιεοΚΒαυ Μπι ΜΜΜ. 

6. ΗειΙιοεγ ει ΜΜΕ ιιιεΒ τειΙεΞιΙιια ί08ΖΕᾶἱΙΙἱ ιιΜωιειοι, 
πω” 1ιειΙέι!ει,, εΙΒοοε:5.ιτειιέιεα' θ8 ε, Μνατα11α1 ε8γϋτωεΞιτ6 
Ιο8ΙειΙειΙοεεεΞιἔοΚτει 'οι ΚϋτεΙεεε68εΚτε αΙΙωΙιιιετΙειιι νοΙτει' εεε 
ωΙιειι, ε! ΙιἱνειταΙ επ ΜΝΗΜΗ: Ιω; Ι›ἱ2αωἱ, ,ε ει, οοπΒι·εε 
ΜΜΜ: Ιι8.ωιΙωάΒειιι ΜΜΜ @η η εΙπϋΙ:' Μπιτ ει1εΙυϋΙδ 6:1 
Ι›οοεέιιια1ἐιεέιιιεψ, ΙιειΙ:11ό.ιιαΚ, να” ΙειιιοιιΜεάωιΙ: 'ε Μιο 
ιοιΙειιε;586ποΙε οεετ€Ι›οπἔοπ‹Ι0εΙεοὰιιἱ δει ΙΗθ€ιΙ8ἱἔΙΓ02Ι1ἱ, ιιιοΙγ 

 

Η 1.654: 1ΙιοικΚιπ!ετΙΕΙε ρύ$!ό!ι·έι€ ει: αΙΚοίιιιέιιηπαΜ 

ο 
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ΜΚ Με τἱειΜεεΙϋ “Πωσ Με ἱΙΙγειιΙιοι· οι οΙΜΒόΒετ ΜΜΒ, 
Με ει' τεΙιε£ετΙεπεὲἐ( απο. ιιιεμιϋιιιιἱ, να” Μ εΙιιϋΙ: "Ξι 
Ιειεπειωἱ £ο€. ώ 

7τ ΑΖ οΙιι61:, ειοΙΒέιΙειψϊόΝ:, ωε-η;Ιιατέιτοιοττ ΜΜΜ 
ΚοΕΜιπ, Ι›ἱιοιιγοε Βιετέετ $ο8 Ιαιριιἱ, ιιιο1Ιγετ εειιι ΙϋΙειιιεΙιιΙ, 
εειιι Ιε82ἑ-1ΙΙΙ£ιιἰ Μπι Μια :ποπ Μό Μπα, ιιιοΙΙγι·ε νέιΙειει 
ΜΜΜ, ,ε ιι€γει:ιει :Μαιο πιοιιι επιΜιι1 ΜΗ Μι.τωΙ πιω Μνε 
ιΜωεκ εΙϊοΒεαηἱ εειιι ει Β8γεεϋ1τ-8αιτιιεοΙιτ61, εειιι ε8γοε 
επωιιεωΙ. 

8. ΗἰνειεΙΙ›α Βέμπο εΙϋ11Βϋνο1Βοιό εεΙιϋτ, "πω, Ισμ 
ΠεΞιετ Ιο;]α ΜΜΜ; 

9. ,,Βεκὶὶειϋιπ (πω: €ομι1οπι) ϋιιιιορόΙγεεειι, Μ” 
ει Βἔγε8ἱὶΙ£-8Εε1!ιὶ80Ε «παω ιπωωιει ιΠΥθΙ1 ωσιιθω, ν! 
ΜιιιΙοιι 8οιιιΙοπιειτ ει: Ε8γεείΙΙΕ-8τατιιεοΙδ ει!ΒοτιιιέιηγέιΜΚ 
Ιεππτειττέιεέιω , 6ωΙιπέι.ι·ει θ8 ν6αεΙιιι6τε τω·αεωω Ιοεοιπ.“ 

ΝΙλ80ΒΙΚ 8ΖΑΚΑ82. 

1. Αι ΜΜΜ Μ χιεπεποεπ0Ιωι Με” επ ΒἔγεεἱἰΙτ-8τειτιι· 
ΜΙΚ, Ιιειαεετε86ποκ Θε τεπἔει·ἱ ει·εΜιοΚ, 08;; ειἱπωπ ει” Μ· 
16η εωιτιιεοΙΐ Κειτοηειεε18έιιιειΙε ἱε, ΜΒΜ π, επ ΒΒγεεϋΙΝ 
8πι€ιιεοΙδ τε10Ιε8ε8 82οΙεέιΙειτ:Ξιτα ίοΙεισΙ1ω.ϋΙ:; πια-Μ ΙιειωΙωά 
Μπι :ΜΜΜ πω νόΙοπι(-Ξπγτ Μτιιἱ Μ, ιιιἰπιὶειι νάΒτοΙιεη16 Κε 
τἱὶΙε:,1“ϋτϊειτνΙεεΙϋ]όϊ61, Μίιτι1ιεΙΙγ τέιη;γ ἱτάιι€, ιιιὶ ΙΙΙο16 
Π8ΖίθώωΙ Ιεϋ€εΙεεεΘ€εἰΙιει ωι·ιωκ, - ΙιειτΑΙιιιὰΙ›αιι έιΙΙαιιι1 α” 
Ι›ϋιιτειὲετ ιζωω›ι›πωπ 'ε 1ίθΒΥθΙΙΙΙθί οειωιπ 82 128γεεἰἰΙτ 
ΒιιιτιιεοΙε εΠωι εΙΚϋνετεΠ νόιΚο!επόΙ _, Ι:Νένέπ 8ΖθΙΙ θ8θίθί, 
ΜΜΜ ει” ν:5ιά16τεΙ ει' ΚύρνΙεεΙϋΙε' Μια :ΖΗΜΙ 1ϋι·Εέπτ. 

2. ΙΙακαΙιιιΜπιπ ΜΜΜ 8ιω·ιϋάόεσΐΙαοτ ΜΜΜ ει' ωπέιοε' 
€ιιιΜνειΙ 'ε ιιιο€εΒγε26εΘνεΙ, οεειΙ‹ Ιιο==έγ ει' ῇεΙειιΙ6νϋ εε1πι· 

χ! _19'° . 
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τοκοΙ‹' Με Ιιειι·ιιιασει, - 3ΘναΙιαεγΘιεέινειΙ Ιιοπεϋέιι·ιιΒοπ; 6 
Ιοεπι ει' αιιι:Ξιοε' τιισΚέινΜ 'ο ιιιΘἔΘἔγΘιΘεΘνΘΙ Μπονειιιἱ Θε 
1οΙΘΙιιὶ ει° ΒϋνΘΙΘΙκετ, ὶϋΙ›Μ Με ΙιἱνπωιΙοεοΙω1 Θε ουπειιΙοΙωτ, 
ει' Μ τϋτνΘυγειΘΗΘ!ί Ι›ἱι·έιπ Έ ειι ΒΒγΘείΙΙ2-81ατι1εοΙ:' ιιιἱικΙ 
:ποπ 1ἱειτνὶεΘΙϋὶι, ΜΒΝΕ ΜηΘνΘιΘεΘτΘ ιιΘινΘ θΖ Μποτ 

ιΜυγΜιιι ιιιέιε €οιιιΙοεΙωάΘ.ε τΘνΘ Μικ:ε, Θε Με τϋι·νΘιιγ Θ.1ΜΙ 
ΙοΒιιειΙ‹ $ΘΙΘΙΙ1πε1ιιἱ. Ηπα: ει' οοιι€τοεειιε θ, :ΜΒΜ ι·Θιιι1ϋ 
ΜεικνΞεοΙϋ1ε' Μπει·Θ:ΘΒΘΙτ ιϋι·νΘπη ΘΙωι1 έιωεΙΙιαι;ει να” πιει 
Βέιιιιικ ειι θΙΙ1δ|(1ΙθΙί, @Η ει, ιότνΘιιγε2ΘΙιεΒιιοΚ, πι” ει, 
Μ:ι·ϋΙΘτΘΚ' ί6πϋΙ:Θ5ιιΘΙτ. ' 

8. Α2 εωσιωω‹ ΙιαωΙιιιΘΙ›ειπ ΜΜΜ Ι11ἱΙΝΪθΙΙ ει° Μπάσο 

ϋΙΘεΘΙ ωωι ΠΙθ8ϋΙ'ωί ΜνπωΙοΒειτ ὶ›ΘτϋΙτΘιιΞ οΗγ ΙΙΙθ8ΜΖέ18θΚ 
ΜωΙ, ιιιΘΙΙγΘΙ‹ ει, Μ:ΘΙΘΒΒΙ ὶὶΙΘε'νΘἔΘνΘΙπιΘ€ε2Ι1πΘιιιΙΘιιΘΚ. 

ΗΑΒΜΑΒΙΚ 8ΖΑΚΑ82. 

Αι ΘΙιιδΙτ ΙιΙϋι·6Ι πιω ντιιἀ6εΙ1ιιἰ Εσωει ει' Ω0ΠἔΙ'θΒ8ΙΙΒί 
ει: ΒΒγΘεϋΙΘΦ' έιΙΙαροϋεΞιτύΙ Ή αῇΘπΙειιιἱ ΜΒ ΒΒγΘΙιιιΘυε οΙΙγ 
τΘιιιΙειειΒέιΙγοΙκπ, ιιιΘΙΙγΘΙ: 8ιϋΚεΘἔΘεΘΒιιΘΚ, να” ΜΜΜ 
εισιΚιιιιΙε τοτειΘιιεκ ΘΙϋαι-:; τωιαΜνϋΙΙ εΙΙιειΙιιιακΙεειΙ ΘεγΒΘΙιΙν 
Ιιειψι ει, 1εΘιΜιωκ, Θε Μι θ8]ΙΙΙό8 Μια ε: ϋΙΘεΘΙ:' Μια 
Μειιέιεέιτει. ιιΘινΘ ΙΙΙθ8 Μπι Θ8γειιιΘιιΘΙκ, ει1ιΙιοι· ΙιαΙειειΕΙιπήε 
ΘΙ αιοΙ:Μ, ιπιὶΚοι· ιιΘΜ @ΜΜΕ τΘτειἱΙε, απ ΘεγΒΘΙιΙν1ιαώο. 
ΘεγἱΙιετ πιοΒάτ ἰε. 6 Ιοεειι1]ει Θ1 ει, Ι(ϋΨθωΙ€θί Ή ΜΜΜ ΚΜ 
Ιιἰνπ£αΙΙ›ΘΙἰΘΒΘΙ; 6 Μ; ΙΘΙϋἑςγΘΙιιἱ, Μ” ει, 1ϋτνΘιιγΘΙε ΜνΘιι 
ΐ.θϋθ8“..Β88θΠθ]ί, ,ε 6 ω ΙΙΙΒΒΜΖέΙ.Βί Μ. ΒεγΘεὶΙΙτ-81ει1ιιε0Κ, 
ιιιὶιι‹ΙΘπ ιἱεπνὶεΘΙϋἰιιεΙ-τ. 
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Μταποικ 8ΖΑΚΑ82. - 

Δι ε!πϋΙτ, α1εΙιιϋΙ‹ Εδ8 ωωαω ρο1εἐιι·ὶ 1Ιε;ΜεοΙ6 ΘΙ 
ιιιοπ11τωιι1ιωκ 1ιἱνειΙαΙὰΙ›ὐΙ, ΙιαΙιοεγ νέιά0Ιίωέ18' εεε€6Ι›επ, 
έιτιιΙ:5ιε , Ι:ϋ2ριέηιεΙί εΙΕοοεό:Μεο , να” :Με νότ1κεΙτ θα κι. 
ΜεεΞεοΙκ Μπα ·οΙιιιατειειτεΙτατἱ!τ. 

ν πωιινωυικ ΟΖΙΚΚΕΙ.Τ. 

πιω 8ΖΑΚΑ82. τ 

Α: Βέγοοϋ18-88πτιιεοΚ ΜΜΜ »πωπω Μενα Μι: ε" 
Μ 18ι·νόυγειόΙιτε 'ο πιε1ε αΙ:ϋπόιιγειώκεΚκε, ιιιεΙΙγο1τεο ε' 
εοπει·εε8πε 5:16:61 Μπι: :ΐιΙΙ:οι!ιατ Με τεΙΝ11ιωιτ. Μπιτ1 ει* Μ, 
Μπα σ.: αΙεϋι·ν6ιιγειώΒε1ί Μτέιἰ πιοεαιτι;άΙε ΙιεΙγϋ1κε8: Μπι! 
:ιιΙιΙἰΒ·, Μ; ιιια8οΙωτ ΜΙ νὶεε-:Ι1Ι‹ 'η, Ά 52οΙ-εάν.1εω51εύττικθΒ 
1ιειτέιτοιοττ Ιι16εωΙαοΕΜπ ΙΜοπγοε ΜΜΜ ΞοΒικιΙε ΙαιρηΕ, 
ιιιο1Ιγ ν:Μειωϊε πωωιωω ΜΜΜ, Ιο πειιι ειέιΙΙΙωιΙιαΜ. 

_ Μλ8ϋΒΙΚ ·8ΖΑΚΑ82. 

1. Α Ι›1ι·61 ΜαιΙοιιι Μ ίση; τει·]ειΙπΕ ιιιἰιιιΙειι κϋι·νόπγεε 
68 ἱἔειιεέιἔοσ 1ε1τ€γιι μετοΙαο Κεφιίη οικω), ιιιεΙΙγεΙ‹ ετε 
αεισω ει: ΒΒγεεϋΙ:-8ιατιιεοΙι° @Και αΙΙιοΙιιιάιημέιιιακ ιιιεἔγει 
τὰιειάΙ›6Ι (Η απ ϋ ΙιειταΙιιιοΙε πω: Μ5τϋιτ, να” κϋτειιι1ϋ 
εεω·26ι1όεεΒΙ:ϋΙ νο8:ϊΙ:; ιιιἱιιιΙεπ οΙΙγ ϋἔγεκτε , υιεΙ!γα-:Η ει' 
Ι:ϋνεπεΜετ, οτειέιεοε σειιθ`κοι, να” ω»ωωοιωι 5Ι1ειΗ‹; 

") Ε' Μίο]ει45Μ Ιιεειιιίι1]Μκ α: ωιιοτἱΙιιιἰ ει!ΚοΕωύ.ιιγοΚ αιιιιειΙ‹· ιαμ 
Ιειι€6εότε, Μ" ει' Μι·ύ.Κ πειιι νέιΙαειΙΙιει€6Κ, και" Ν: πειιι Μιει€3Ιτ, 
ό:: ΙΜ” ΙιὶνετειΙιιΚΜ ικια!κ ΜΜΟ «πισω νοειιΙιο£ἰΚ ε!. 

π 



' Ζθ4 
?ε 

ει: ειὶιιιἱτιιΙΙτάε' να” ΙειιΒετὶ τϋι·νευγΙιε16εε,ς ἱἱ8γεἱτε; Μη 
ν1ε:έιΙ_γοΚι·ε, ιιιεΙΙγεΚΙ›ειι ε,ςγΕΚ ίεΙετ ει: ΒἔγεείὶΙέ-81ε£ιιε‹›Κ 
τεε:Πε; ει” ΜΗ , να” ιϋΙ›Ι› ετα1ιιε, ε” εαι1ιιε, εε επ πιά 
Με ε1ειιιιε' 1›οΙ€ἐιι·εἰ 'ή, ε:οηεεγ ετατιιεπεΙ: ΒἰΕΙ6ιιΙ›ϋ:ϋ επι 
τιιεοΙ:' επεεαιπεπγεἱ ιιιεΙΙεττ ΙϋΙιΙεΚε£ νἱεε:ειΙ‹ϋνεΦεΙ6 Ρο! 
€:Ξιι·επ, ει" ετειιιιε, να” ε:επι ε1ειΙιιε°ροΙἔετεἰ εε Μεεειι 
εωιιιιεοΙε, ροΙΒΜοΚ, να” ει1ειινει16Ισ και: 1“επείοι·εύ Η 
ε:εΙγοΙ‹τε. _ 

2. ΜἰιπΙειι ει, !:δνετε!πε!, “ΗΜ Κϋ:Ιιἱνε!αΙΙ›εΙἱεΙ‹ε£ πω: 
εοηειι1οκει£ ἰΠε1ϋ εεε€εΙκεειι ,ε οΙΙγ ϋ€γεεΙ›εε, ιιιεΙΙγεκπειι 
νειΙαιιιεΙΙγ ε!ειτιιε Ιεε: εεγἰΙ‹ Π!! , ε: ί61ϋπνευγε:εΚ Με εΙεϋ 
εε ιιίοΙεύ Βἱτύ Ιεπωἱ Κ.Με22 Μια: ο:·ἰὅ·ἰπαἰ_|α:ὑσἰἰσ!ἰυ:ι). νει 
Ιειωεπιιῇ Με», Σεπτ ειιιΙΙτεττ εεε€Ι›επ ει, Μ $ϋτνειιγε:εΙ: 
ΔΗΜ ει' ιεπεεμ, ιιιἰιιιΙ ε' καιει ἱΙΙετὅΙεἔ, εειιρέιιι ίϋΙε1:Β 
νἱτεΙ' εεε” ΜΙ, ποπ ΙκἰνετεΙεΙ‹ εε ε:εΙ›ἐιΙγοΙκ ιιιεΙΙεπ, ιιιεΙγ 
@Μπα τειιιιἰε ε:ειΒειά. 

, 3. Μἰιπὶειι νετΙ:εΙ:, εΙΗεΙεεε, Μνενειι εποε εεετετ, 
ΜΜΜ εε νειΙΙέιε ε, ΙιερνΕεε16 ΜΜΜ τετετεττ, ει: εεΜὶιιε:εκ 
:ΜΜΜ ίσες τϋττεπιιἱ; ε: Μ:ΙεΙΙιο::έιευειΙε που ετε1ιιεΙ›ειπ Ιεε: 
Ιιε1γε, Μ! ει' "Με ε11κϋνεττετει:; εε Με ει, νετεΙ‹ ιιεπιι 
νεΙειωεΙΙγἰΙτ εωτιιεωιιι να εΙΚϋνετνε , αΙιΙποιή ει: ἱιεΙετ ε: 
να” πω: ΙιεΙγειι Με Ιιο:ειωἱ, ιιιεΙΙγετ τ. ἱ. είΒνεετε ει, 
εοπετεεειιε €δι·νεπγ εκει πϋεΙεΙειιι1. 

ΗΑΒΜΑΒΙΚ 8ΖΑΚΑ82. 

1. Α: ΒἔγεεἱὶΙτ-8τειιιεοΙκ ε11ειίεΙΙ:ϋνετεττέικι1Με εμε - 
ΜΙ ειΜωπι Με ΜΜΜ, Με ΕνειΙ8.Μ εΙΙειιϋΙ: Εεε;γνεττ ι·εεεΦ 
να” εΙΙειιεεἔεἱΚκε1 ε8γεεϋΙ, ε:οΙωεΙε εγειιιοΙτ εε εε81τ· 

°πωυ ει: εΙΚοίιπέιπγ' Χωιεερειιεκει. 
. Ι 

3 
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ΜΒΜ ΜΜΜ. 8ειιΜ έιι·ιΞΙέιέ νόιΙωΙ›επ πω» ιοαι·αΜΜΙΜΕΚ, 
ιιι:5ιεΙαέιιτ,. ΙΧΙΪΙ'Π Με ιι;γειιιειιοπ ιιγἱΙνέιι10ε ωεωι ωπεισ αν 
ιι€ιΙ:' Ι›ἱ2οιιγΙτὰεει ιιώ.υ, να” Μι ΠΙΖΙΒΜ ει' 1ϋι·νόηγειέΚ εΙϋπ 
νε%ΚεεπεΙε εΙὶειιιεπο. - 

2. Α, οουΒτεεειιειιειΕ 1ιειωΙυιΜεπ Μπα Ιι€Επιε16ετ 
εεει!πιΜι :ΜιάΙέιετει; (Με ε' ΒίϋποτέεΙ›εοε£εΙειιεΘἔετ°ε πι€γου 
ε1κοΙ›εἐιετ ι:εειΒ ει: ε!ιιισιι·πεεωΙτ ειοιπόη/ 6Ιο1ε5Ι›οπ νοπωιιΙ 
πιιαο_;ει παω. σ 

ΝΕΟΥΕΠΙΚ ΟΖΙΚΚΕΙ.Υ. 

:πω 8ΖΑΚΑ82. " - 

ΜΜΜ: εωτιιεΙ›ειιι ΙεΠεε ΜιοιΜΙοπιι έα Με! :ΜΜΜ 

ιιιἰιιιΙειι ιιιάε ετατιι8,1ιἱνειτπΙοε ἱι·οιιιἐιπγαἰηαΙε Έ16τνόηγεε 
ιιιιιΙιΚεΞιΙειιἱιιειΙα Έ α, ΟΟΠΒΙ'θ88ΙΙΒ έι€ειΙ:1ιιοε τϋι·νόηγε1ε ε5ιΙωΙ 
ΙΙΙΒ8ΜΜάΙ'02ΠΜ]8. Μπα ΜτεΙεε 1'οι·ιιιΜέιτ επ Η”, Μιτοκιιακ ‹-5ε 
υ1ιιπΚέιΙειτοΙτηαΙε , ιιι€ιαιΙ ει, νεΙεΙκ ειςγΙ›εΙτϋτϋιΕ εϊΚεττ. 

` ΜΑεουικ 8ΖΑΚΑ8Ζ. 

1. ΜΙιιιΙοεγΕΚ 8ωεω υοΙἔεϊτεϊηυ.Κ ]088. ΉΙ.ΙΙ ιιιἰιιιΙ πιω 
ΜνέιΙωεΞι€οΙεΙιοι Θε ιιιευτεεεόΒεΕΙιει,ωοΙΙγεκ ιιιεϊε επι€ιιεοΒ 
Μπι ει, ροΙ8έιτ οιΙιιιιιιεΙ εΒ)Φτήάι·πειΚ. 

2. Α2 οΙΙγ εεωιι€Ιγ, Μ ο” ετεπιιε!πιπ έιτύιΙό.εεειΙ, εσει 
ΙέιεεωΙ, να” Μπι νόίεΙεΙ:εΙ_ νάι1οΙτειτνέω, π ΜΙϋειιέΙτ' ΒΙ 
ΙιϋΖἑΒθἱ εΙϋΙ ΙΙΙθ8826ΜΚ 'ο ιιιέιε εωτιιε!πιπ ίεΙιειΙέιΙωι1ἱκ,ειεοπ 
8αιτιιέ νιέ8ι·οΙισηώ ΙιειιαΙιιι€ιπεικ, Ιιοππότ οΙειϋΙ:ϋττ νοκ, Μ· 
τε!ιιι€ι·ο, 16- 68 ἐιωὰατὶΚ ποπ ετακιιειιαΙ‹, ιπο1Ιγε5|ει' ΗΜ 
ν6ιιγΙιατύε:5ιε επ ἰΙΙγ νι=3τεμ 1°ε1εττ.7 

3. 8ειιιιι1ἱ_οΙΙγ 8ιειιισ5Ιγ, Μ νειΙαιιιρΙΙγ εταιιιεΙ::1.η, ειειι 
Μπακ' κϋκνόυγεὶ ειει·Ειπ 826ΙεέιΙειψιπ, να” ιιιιιπ!ώΙπιπ αιτ 

ω 

δ 



ο 

· 

'Ο :Ο οι 
π 

ΜΙΚ, 'ε ιπειε πωιιιιε!ια πιοΒεπϋΜΙ:, ποπ εκπιπειιππ, ιιιεΙΙγΙιο 
ειιεπϋκϋιτ, 1ϋι·νόπγόιι6Ι, ι·πέγ ι·ειιιΙειπΜΙγέιππΙ ίο·ένει ίεΙ 
πεπι πιοιιτοΙΙιειΕπ απ ειιιΙΝοτι εποΙΒέιΙειτ νειεγιιιιιιιΙιπ ιιΙ6Ι,~Ιιει 
πεπι ει' Μπέικ, ιπε11γετ ε” πωπω Έ ιιιιιππει ειπα, πινει 
πειτέιι·π Επιι1ειιιπ η. › 

ΗΑΙΙΜΑΒΙΚ 8ΖΑΚΑ82. 

1. Α' οοιι€ι·εεειιειιππ εωΙι.εια Με: π; ειπιπεοπειτ Μ 
νειιπὶ ειι ΒΒγειιιιΙοι!ιο; 0ο ειειιιιιιι π; εαπ” ε" ιιι:έιε Μαι” 
τϋτνόιιγΙιει€6επμι!ιππ πεπι πιιιιωιιιι Μ; εειπ π; πω” , 
Κα πι" απ» επιτιιεπεικ εέπεειιθεώ!ι6Ι, να” ε." 8τειιιιέ 
πι-5ιιιεΙΙγ τόειοιΙι6Ι :ιε·ιιι Εο€ πΙ!«›ιωτιιι ειπ_ιΙΙει6 ΜειτπεοΙι' τότ 
νι!πγπο2πεει.πεικ ,ε οοιι€τε8ειιεππΙ: ιπε8ε8·ιά-:268ε πόΙΜΠ. 

2. Α, οοιι€ι·εεεπεπεΙε ΙιαταΙιππ!ιππ ΜΙειιι‹1 ει: Βεγοεϋ!2 
8$8.ιιιεοΙται; ΗΙετό »πω 68 ο;γό!ι τιιΙει]τΙοιιοΙε Μό! ιιιτιπποπιιι, 
,ε ε' νόμο ιπιπιιοπ 82ϋπει-ΞΒεε ι·επι182αΙιέιΙγοΚατ ιιιοἔὰΙΙπιιιτπὶ: 
€ἔ8 εειιιιιιἱ επ :ιΙΙιοιιιιέιπγΙιειπ ιιειιι πιπ8γειταιτειππιικ Μη έιτ 
τοΙι-:ιπ!ιοπ , ιπεΙΙγ επ ΒΒ·γεειιΙ$-8ιπτιιεοπ', καιω, ιιι-ΞιπεΙΙγ Ιώ 
1ϋπ Βιιιιιιεοπ'ιο€πιπείπ 8παΙιοι·Ιαιέιι·π πω" έιι·ιαΙιιιπε ΙεΙιετιιο. 

ΝΕθιΥΕΠΙΚ 8ΖΑΚΑ82. 

Αι Β;;γεείιΙι-8τειιπποπ Ιιιιετ0εωέιΙτ απ Βἔγοεἱι!ει° ιιιἰιιιΙοιι 
επιιιιοπιι·ει πω" ω Μιτειι·επεέιει ποιωπητοι·ιπω, -- Μιτο 
Ιο2Πε ιπει€οΜιτ, πο” νέιΙεπάιΙε ε;.;γιιιιιετ πιιιιιΙοιι ιιιε·Βιέιιιιει 
Με Θε πω ετϋεπιπ εΙΙι-ιιι π, ΙιειποΒγ ει' νεπιθΙγπειι ΗΜ 
επεπιε' τϋι·νόιιγΙιο26εέι€ει, να” ει, τϋι·νι€πγΙιοπέι€ οεγΙιε ιιι-:ιιι 

7 ) Ιιιν!ιατέωει εποιθιοπ, ει νόΒι·ιεΙια_ιι6 ΙιειτειΙοιπ .κι Μνέιιιιιι 
ίσεΠά. ο μ 

η ΕΜΗΜΗύ, Με, πι ταπειση;6Ιιι·ύΙ "π ει' πω: Α' €ϋι·ν6ιη!ιοιό 
π' ΜΒιιτοΙρεύι;οι €6ι·ν6ιιγεοΜ Μ, Με ποια” Μιιιοπάειιιι ΠθΠΙ πιοι·ι 
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6·τϋυικ ΟΖΙΚΚΕΙΔΥ.τ 

Α, οοιοἔτεεειιε,ναΙαιιιἰΙ‹οι· ει' τϋι·νόηγ1ιο26 Ιοιιιιτ:Μι' ΜΗ 
ΙιειτωαιΙε. οιϋΒ86ΒεεπεΙ: Ιε9.ταπάμι, ῇανἰ£έιεοΙωιτ ηάιιΙΙιατ ειοπ 
ειΤΚοιιιιάιιγι·ει ιιέπε; πι;;; μειΠ8 ετ ΙξϋΙϋιι εαιτιιεοΙ:' ΗΠ 
νόιηχΙιοιέιεαΐ Κω Ιιειι·πιειιΗιιιαΕ ΒΜΞιιιετέιτα, ΒγϋΙόετ ΐ08 εἔγΒε· 
Ιιἱνπἰ ]ένΙαϊεοΙ:° ΜτοΙότε , ιιιο1ΙγεΙε ιιιἰιιιϊ ΜΗ εοετΙ›ειι , ω” 
τύπω ειοιι αΙΚοτιπέιπγωΙ: σκόπει Μι·ειιι061τ Ιοει:ιεΙε πιἱιιὰοπ 
τεΙ:Μτα-Μειι, ΙιεΙιοεγ ει, ΜΒΜ εωτιιαοΙι' Ιαέτ Ιιειτιιιω1έιιιαΕ 
πϋι·ν6ιηΠιοιέιεώ, ναιςγ ει, Ι:εΙιεΙϋΙ1Βεπ αΙειΙειϊΙ$ εΥϋ16εοΒ' κα 
Ιιειι·ιικιτΙα -:έιΙαιΙ 56νέιΙπι€γαττειΒ, π' εΖετὶιιτ, Μια; ει, _Μνέι!ια· 
8γέιειιειΕ ε” να” πι” ιιιΜῇει α' οοιι€ι·εεειιετ6Ι ιιιοΒΙιατάτοι 
ωιοπ, οεακΙιο8γ ει 1 808·ιΠΙτ έν ε1ϋπ ωτε μπιει8 οι 1-6 
ο2ἱΙκΙεεΙγ' 9-ι1Πε εωΙ:ειειέιιιαΙι 1-6 Θε ·Ε-ιΙἱΙτ ιἐιι·ειι1ὸκάτ εεπι 
πιἰΙώρ' πω* πιο εόπεε , ε-Ξε ε” ετειιιιε ἰε, δΙΙΙΙΙ88θ8ΥθΖέ8θ 
ΜΙΝΙ, επαναπιπέιτ6Ι στ τειιιάοεΙπιιι πιοέπε τοε2ωιεεόΙτ. 

` .ΗΑΤΟΠΙΚ οΖΙΚΚΕΕΥ. 

Ι. Μἱιιιὶειι ει, ΙεΙειι αΙΙέοτπιέιπγ εΙϋττ :θα αεΙ6εεέι.;;οΚ 68 
ΙεϋτεΙειώεεΚ αι ΒΠεεϋΙ:-8τωιιεοΕτα Μενα: οιΞιιτο11γ ετϋνεΙ 
Ι»άτειιιιΙαπωΙ:, θΖθΠ αΙΕστιιιάιιγ Μπι, νειΙωιιἱιιτ ει' 82ϋνε1εύξ 
ὶιΙεῇΘΙ›οιι. _ τ 

2. Βιειι .ειΙΙκοτωεωγ, 'ε επ ΒΒγεεϋΙ$-8$επιιεοΙ:86Ι επιιιι-:Ιε 
Βϋνε$Κε2όεόΙ›επ Ιιοιειτοττ τϋυνέπγεΙς, ,ε ιιιΜάοιι επ ΒεγεεϋΙτ 
81ειτιιευ!ί Ιιετ0εέι€ει :ΜΜΕ Με2ϋΙτ, να” Μ:ειϋ1ευαϋ 8ΖθΓ 
26:ϊόεοΙε εε οτεΖὰἔιιειΚ ειΙαι›κϋτνῷιιγεἱὶΙ ΕοειιειΙε εποΙ8έιΙπΙ; 
ιιιϊπι1ε:ι ετατιιεοΙθ ΜΜΜ Ι‹ϋτε1οεεΙε ΙοειποΙ: ιιια8οΙπειτ ειιοΙι!ιοι 
ειΙΚαΙιιιειιΙειτπἰ, τεΙκἱἰικετΙ›ε πειιι νόΙοΕνόπ εευιΜ οΙΙγ ἱπι€€ι 
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ναό”, ιιιεΙΙγ Μι·ιποΙ!γ εωτιιεπεικ ιϋι·νόιιγεἱΙ›επ να” αΙΚοτ 
ιιιέιιηέιΜιπ Δε' @Ιω πΙειριϋι·ν6ιιγιιγεΙ εΙΙεπΚεεπέκ. τ 

8. Α' Γεω ειιιΙΜεΙτ εεπειτοι·οΙτ Θε ΚύρνΕεεΙϋΙε, ει, ΙπϋΙ6η 
εωτιιεοΙδ τϋ:ν6ηγΙιοπέιεάπαΙε 1ει;]:Μ, ,ε α, νόμε!ιει_ϊ46 68 
ΜΗΝ ΜΜΙοιιί ΜΜεπι ΠειΖτνὶεεΙϋΞ , ή” επ ΒΒέεεἱὶΙ€-8τει1ιι 
εοΚΙ›αιι,_ Μια σ., Ι:ϋΙϋπ ετατιιεο1ιΜπ, τειι·ΙοεπειΚ εεΙ:ζά, νη;;γ 
Ϊ08ᾶάθ.8 ιιιεΙΙετί ίειιιιτειττειιιἱ οι αΙΙ:οτπιέιιιγ$; ιιιὶιιὰειεἐιΙωΙ 
εειιιιιιἰ ναΙΙεἰεΙ›εΙἱ εεΙ:ϋ ΙΙθΙΙΙ ίο8 εοΙιει τ'εΙΙ6τεΙϋΙ ιιιε8Κἰνὰιιτετηἰ 
ει' νόμο , Ιιοἔγ'ναΙεΙ‹ἱ αι ΒΒγεοϋΙυ8τατιιεοΚ' ΙιειτειΙιιια Μακ 
ναΙαιιιἱ Με ΙιΞναωΙΜπ να" ΕοΒΙειΙατοεαέι€Μπ εΙ]έιι·Ιιαε8οπ. 

ΗΕΤΕΒΙΚ ΟΖΙΚΚΕΙ.Υ. 

1. Α' Μουσε Μετα, ;;γϋΙεεεϊπεΙτ ῇύνεἰΙιε8γά8ει εω 
ΒειιτΙϋ Ιοοιιι1 οι αΙΚοτιιι€ιιιγ' ιιιε8ειΙερΜϊοέιτει ποπ εταιικεοΙ: 
Κδι";, πιεΙΙγεΙτ επ Ιἔγ ΜνάΙιει;;γτέιΚ. 

2. ΚΙΝ; ει' οοπνειιτΒου ει° @Ιω νοΙτ εταιιιεοΙδ Με απ* 
ε;.;γειτόνκεΙ. εερτοιιιΙ›οι· κανει' 47-Κε2ιι, ιιι·ιιιιΙ‹° 17 87-ι1Η‹ 'ε 
:ιι ΒΒγεεϋΙ:-8τετιιεοΙε' Ιϋ88ετΙεπε6€ε' 12-ΜΚ όνεΞΙ›ειι; ΜΒΜ: 
ΙΜοιιγεέι€έιίιΙ Με ειΙἐιἰττιιΙι ιιενεὶιιΚετ. 

τνΑειιιΝοι·οπ σΥϋκον, 

ΜΜΜ ώ Ι/έηςίσιία, έυϊυε2ε. 

ι 
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ΡΟΤΕΕΚΟΚ. (Απισιιάεπισιιτε). 
· τῷ 

Βι.ε6 ο2ικκει.Υ. 

Α) έ:οπ8τεεειιε πισω ΜΜΜ εειιιιιιἱ~τϋι·νὲπγτ νειΙαι1ιοΙΙγ 
νειΙΙό.ε ίοΙέιΙΙ1$άεθ.ι·ει, να” ιιιο81ΕΙτάεέικα πανε; @γ ειἱιι€ύπ 
Μπι ειω›εια κοτ1ὰτὸΙιιἰει 826· έ38 εεητύειειπαι1εά8οτ, απ» ΙΙ1θ8· 
Μιιιιαάιιϊ που ΞοΒοΦ, ιιιΕικ5Ι ΜΒΜ ει' ΜΡ οεωι:1εεειι εεγΒε· 
8γϋΙΙιεεεειι °ε α, Βοι·ιπέιιιγ1ιοι ρειιιαειιιί οι·νοεΙέωει νε58εττ 
Μτε1ιποΒοτ Μ162Ιιεεεωι. · 

ΜΑεουικ βΖΙΚΚΕΣΕΥ. 

ΜΙ κειιαειοττ ΙκατοικιωΒ ειειΜιά ετει€ιιέ Ι»έιτοι·εέιΒέιι·υ. 
ΒΖἱΗἰ8ύἔθΒ Μένω, 11θΠΙ ΙεΙιετ ιιιεἔε:οι·Ιτιιἱ πο» ῇοΒοτ, Μ 
πιἐΙ ωρα ει” ιιόριιεΙ: €εἔγνει·ε1‹ετ ιω·ιωπ ό8 νἱεεΙπἱ 8Ζω121ά. 

ΗΑΚΜΑΒΙΚ ΟΖΙΚΚΕΣΙ.Υ. 

7 

8οιιιμιἰ Μιτου-ει !›όΙ‹ε° ἰὰε5Θη, ΜτιπιεΙΙγ Μι2Ιιοι Μ, α 
ιιιΙ:ηι1οιιοέ ΙΙΙθΒΒΒΥΘΖέ8θ ιι6ΙΙ;ϋ1 Με πω» εΖεΞΙΙΙταιΙιειτἰΚ; ,ε 
Μιἱ›οι·ιἴ ὶὰο_ἰ‹ἐπ ἱε @Με ει' 1ϋι·νόιιγ ἐιΙαιΙ ιιιο8Ιυιτέιι·ο2οττ π1ύιΙ 
ε2οι·ὶυτ. 

ΝΕΟΥΒΙ)ΙΚ 02Π(ΚΒΙΑΥ. 

.Μου _Μ8, ιιιεΙΙγοΙ ει' ροΙ8ειι·ο!: ειωιι€ΙγϋΙδ, Ιιει_ϊΙ4-5ΙιιιΙί, 
ἱι·ἑιεαἰΙ‹, Θε νειἔγοιιεἰΙ‹° Ι›ὲ.τοι·ΒἀΒέιτει πω” οΙ:ταΜιιι Κιιτατέι80Κ 
€Ξε Ιείο8Ιει1ε1εοκ Με" ΜιτοΜΜϊΙα, πιοε πειιι εύττετΙιειΞΙε; 
8θΙΙΗΜ ίεΙεϋ ρατωιοε ε° νόμε ΚΕ τικ-επι Βοοεέι€ατϊΙε, Με εαπ: 
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οεΙι€ϋ,νειΒγ ΙΜοπγπέιε ποπ ιπεεει·ϋε1το1τ ειΙοποε ἔγππι'ι Ιοππ 
Μπι ίσκιο;; θε ειι ΗΝ ποτειποποπποΙα ΠΙθ80ΜΜΙΙ πω Με· 
Ιει1πϊοΙκ ΜΙΙόπϋε Μ_ΜεΙοπέτ ει' ΙιεΙγπεΚ , πω ει' νἱιεἔέιΙΜοΚ 
ιποΒτεοπαϋΚ, 'ο επειπό!γεΙ: , να” ιΙοΙΒοΙ‹ι ΙοΙο€ΙαΙππιὶὐΙτΪ 

οτοπικ οπικκπι.πτ. ο 

ΒοπΙπ ΗΘΗ! τατ1οΜε ϊεΙεΙπἱ 1”οπεπ]έιτύ ,ο Ι›οοετοΙοπΙ1ϋ 
Μοτο, ΙιποεπΙε ει, νέιι1 νειΙπιπεΙΙγ :ο εεπϋτ€ὲπόΜϋ1 πεπι πέ 
ωω€£; Μνε!νοπ ποπ νέεΙιεΙιετ, ιποΙΙγοπετ ει' ειπέιτοιΙΒΙοϊ 
όε τεπεει·Ι παοαπποπ, να” πι' Ικατοπειεέιεποπ τειι·τοπο πιο 
πιόΙγεΙςΙιπποι·ιΐ πω, Με πεεεό!γ” ἱὰοῇότε ΙοϋνεττοΙε οΙ; 
πιοποἔγ επιππόΙγ “οπο” νότοποπ πεπι νωωι1ιωκ Μ1ειοτ 
Μ”, Ι›έιπεἰειπὐο Μέι, πιω; ποιοι, να” νοΙοπιεΙΙγ κο8]έιτ 
νε8ιόΙγοι1ετπε1πό. Βειπππ πἱὶπΙεπγ1τ6 ἱΙΒγΙ›επ ει' οποιοι: 
ιππΒει οΙΙεπ πάειπάο Ι›ἱποπγεάἔ€ο€οΙτε Ι1θΙΙΙ εποτ2ιτοτποϋΚ, 'ο 
εππειοι, εωΙπποεέιΒέιΕύΙ, να” τιιΙπ]ιΙοπέιτοΙ πιοΒ ποπι πω· 
τοιτΙιοϋΙ: ιιιέιοΒοο, πιΕπτ τοι·νόπγεε εήέικέιέ Κϋνε£Κοι6οώΙ›επ. 
Βεππιπ ιπ:η;έιποο τπΙοῇιΙοπ ΒοπΙιπεππέιΙειτι·π πεπι Εοι·ιΙΙαεπΙιπιΕπ 
ὶ;ππεἐιΒοε ιπο8τότ1€68 πόΙΜΗ. ο 

ΗΑ'1'0ΠΙΚ ΟΖΙΚΚΕΣΕΥ. 

ΜἰπιΙεπ οϋπωτό πει·πεπ ει, νάοΙοττποπ ]οΒο ΙεοπιΙ επεΒ 
Βἱνἑιππἰ, πο” πει!ειιΙ6Κ πόΙΚϋΙ ,ο πγἰΙνεΞιπ ἱτὲΙτεεεεἐΚ ο! νει 
ΙππιοΙΙγ τόοιι·ε1ιο3ΙοτΙππ ε8!‹ὶὶττεΖοΙ‹ο :ποπ ποπ εκατιιεποΙ:, 
68 Ια::ϋΙοτποΙτ, ΜΙ ει” νόιοΙε οικονωωιειε , πιοΙΙγ Ιπει·ϋΙου 
ποπ ΙιπΕέιτειἱ οΙϋτο τοσο” .πω ΙεϋοΙεΙοποϋΚΙοειποΚ; όπο 
παω ίο8 νωΙοΙτοιἐιεπ° πιοο_ϋιι·οΙ, Θε ΞπιΜοοπέιτοΙ; ειιοιππο 
ωιιοιπ‹ ει' τοι·ποΙο τειπι1Ι:ΜΙ; πωπω Ιοεπιπομ ι·όοιότε πι· 
ππΙαιτ ΜΜΜ, °ε ο" ωππωπιο··πνεπωπωι›επ ι·‹-Ξεποοὶᾶ!οπιΙ. 
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' Ι-ΙΒ'.'1'ΒΒΙΚ ΟΖΙΚΚΕ.'ΙΑ'. 

Α20Π ἰὶεγοΙκι·ο πιέινε, ιιιεΙ1γοικηοΙτ !κι$8ϋπειδεοε £ϋπόιη· 
επει·ιπι Π” ικά! α! οσπυποπ άπο) ΜΙ! εΙτΙϋιιιειπἱε!τ, αι εε 

κιιιιε2εκ° ΜΙειε ιοἔ ιειιιιι:πωιιιι, ιιιιΙιεΙγι ει. μπω ιέιη;γ' 
ιέι·ιώΙιε Μ” ι1οΙΙέιι·ιιιιΙ ιϋΙ›Ι›ι·ο ιιιεκιωιά; 68 σε εΒΜιιιε2όΚ 

Μια! οικω: Επέιτπιὶ Ιιδι·ιιΙιιι6πητ 612 ΒεγοεύιΙι:-8ιπιιιεο!ίιϋτνόηγ 
ε2όΙ‹ε εΙόΙ›ο οεει1‹ ει, Βϋ:ϋιιεύμε ιϋτν6ιητ ειι-:ι·ιπι ιετῇε82· 
ιθίΙ18ι:ΗΒ 

ΝΥ0ΕΟΖΑΠΙΚ ΟΖΙΚΚΕΠ.Υ. 

8εω·ιοΙεπ ΙιειοεεόΒι ειιιιιιπέι,Ιαιι Ι:ϋνειο1ιιι, ιιιέι·ιι-ΞΗο 
Ιειιι Ι›ΙτεὰεοΙωι σωιειω, °ε 1ιοεγειΙειι 68 ειοΚιιιΙππ _Βϋιιιος 
ιόεοΚοι Ιιειιέιτοιιιἱ πω» ε2αΜι1. _ ι 

ΚΙΙ.ΒΝΟΖΗΠΙΚ _ΟΖΙΚΧΒΙ1Υ. 

Βιειι ειΙΚοιιιιέιιιγΙ›ειπ ιοιι ο16πέιΜέιΙέιειιι Μποιητοει ]0· 
@ΜΜΕ πειιι 1εΙιει @γ ιιιηγετέιιπι, Μ” ε” Μια! οΒγι.Βο 
ει' ιι6ριϋΙ πιπΒιιυιικ Γειιιιιιιι·ιοιι_ΙοεοΚ ΜκεΙιοειιε8εοπε1ς, πι;; 
ιιιε8οεοηΒιιιαεειαπο1τ. 

ΉΖΕΠΙΚ ΟΖΙΚΚΕΙΙ.Υι 

Δω» Ιισ.ια1ιιιιι1:, ιιιεΙΙγε!κει οι ειικοιιιιιιιιγ ει: Ι1€γοεϋΙι 
8ιειιιιεοΒιιιιΙ: ω πειιι οιι€ειΙοιι, να” 11ιεΙΙγεΚ, Β·μικοτΙαιέυ.ι 
ει' ΜΒΜ ειαιιιεοκιπικ πιεἔ πω:: πιω, $ειιιιιιιι€γειιηαΙε ει: 

Ρ 3 πωσ ειιιιιι80Κ, να” Πιέρ επΞιιιιό.τα. 

_ ΤΙΖΒΝΕΟΥΕΠΙΚ ΟΖΙΚΚΒΙ.Υ. 

Α: ΒεγοειιΙι-Βιιιιιιεοκ' Μι·.0ι ΙιαιειΙιιιει πειιι ή" Με: 
εποτικέιινο, Μ" ΜΞιτιιιι εΙ]αι·έιει·τι, Ιιἰιειῇο82ΚειΙ!ιοε8ΘΒ ΜΧ· 
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Ιγειε ιπεδγει·ειείεΙτεΙ, ιιιοΙΙγεΙ νεΙειιιοΙΙγ ε1ε0ιιε εΙΙοπ οι" 
πιέιε πωπω, ροΙΒ·ει·εΙ, πι" ο" ὶιΙεἔοπ οτειεἔ° ροΙ<ἐει·εὶ 
,ε εΙεανε16Ι ε16εΙΙΙιετπεπεΙ:. 

ΤΙΖΒΝΚΒΤΤΕΠΙΚ ΟΖΙΚΚΕΙΑΥ. 

· , 1. Α' νεΙεειτ6Ι‹, πιω ετετιιεεἱΜ›ειι εεγΒε;ΜΙυϊ 'ει 
“Η(08 Βιενειεετ τειιιιἰ Ιοειιεκ ΜΜΜ, έ·ε εΙεΙιιϋΙε' Κωονοιε 
εύτε , Με ΜΜΜ Ιε€εΙεΙ›Β ο,<;γ ιιεπι Ιοει νεΙϋΙ: Μουσε” ετε 
τι18Ι›ὐΙ νεΙ6; οιόἀιιΙεἱΜ›εη εποε Γοε3εΚ πιονειιιἰ ε” ειωιιόΙγτ, 
Μα: Μπιτ εΙπϋΙκτε ειενειιιεΙ:, ύ" ειἰιπὸιι ΜΜΜ οιεε1ιιΙεΙ: 
Με ει: Ν, ΙΜ εΙεΙηϋΚ86ει·ο ειέιιιτεΙε; ΜΒΜ 1εἱεττοιιιοΚε£ 
ίο8:ιεΙε ΙώειΜπἱ ΜΜΜ ει εΙπϋΙ:εόει·ε, ΜΒΜ ει εΙοΙπϋΒε68το 
ΜῇεΙεΙτ ιιιὶιιεΙεπι ειειιιό1γεΙπϋΙ ,ε ει ειο!εετ πω: 8ιενειειοΙδ 
8ιεωωοι; ε, Ιεἱε€τοιιι0Ιεετ εΙεἱτηἰ, πιο8ΙιϊΙεΙεεΜιΕ ,ε ρεοεέ· 
ω” ει Βἔγοε€ὶΙ£-8τε£ιιεοΙὅ ΚοτιιιειιγεΙιοι , ε° τεπε.τ:ει' ε1 
πϋΜπε1τ οιΙιιιε εΙειτ ΙιεΚἰὶΙιΙειιΕ ΙοἔῇἐιΙε. Α' “Με” εΙιιϋΚο ε' 
Με πει' ]οΙειιΙι-5τόΒοη ίεΙιιγ1ιεπα ιιιΞιιι1εμ ΙεἰεττοιιιοΚεκ, 'ε 
ιιιο8ειειιιΙ€ιΙευιΙ]ε ε' ειενειετοκετ. ΚΙ ει ε1ιιϋΙεεεετε ειΙο1: 
ιενειετοΙί Ιε8ιιεἔγοΙ›Ι› 8ιειιιέπ -εἔγεείτἱ, εΙυϋΚ Ιοει, Ιιε 

ε, ειέιιιι ιιιϋιιΙοπι οΒγΙ›εἔγἱὶΙΕ νεΙεειτὐΙἔ τϋΜ›εόΒότ Βόρειἱ2 
εε Ιιε Θ ιϋΙ›Ι›εὲἔι·ε εεεΜ ειεττ πια-υπ τω: νοΙιιε , εΙιΙιοι·- ει 
εΙυϋΙεεεει·ε Ιο€ΙϋΙ›Ι› ειενειετοτ πγεττ Ιιει·οιιι ῇεΙεΙτ ΜΜΜ ε' 
ΙιὸρνἱεεΙϋΙε' Ιιειε Μ;; ε1ιιϋΚϋι νεΙεειτιιΕ τἱτΙκοε ειενειεε' 
τω”. Μ: ει εΙιιϋΙ‹° ε' νεΙεει1εεεεεΙ, ε' ειενειετοΙ: απε 
ωεοιιΜιιτ εισ5ιιΜττε1πεκ, ει” 81εωευεΙ: ε" ειενειεαιεΙ 
€ϋΙ›Ι› πισω επεειΙτεινόη; ε' ΥθΒΙ'8 ε' ετε1ιιεοΙ‹° ΙεώρΙιεΕιιιε 
ι1εΙ›6Ι τεεοΜεΙε, π” £εμεΚ ΜΙ! @Λεει Ιεπιπ , °ε ε” νε 
Ιε5ιτεεΙιοι νεΙεπιεπιηπ 8ίετιιε' τϋΒΜεΞεο ιιιεἔκἱνευτετἱΙτ. Σε 

, , . ΙιεΙιο8γ ε' Ιι6μνἱεοΙϋΚ ω” , ωϊΚοκ _ε νέιΙεει1εε :θα Ιιε 
ι·Μπ, μιση; :Με τε!εει1επε ει ο1ιιϋΙεϋτ κϋνοι!αειθ ιιιετΗιιε 
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Μνιι° 4-ιΙΙΚ ιιοχήει ΜΜΕ: εΙιΙποι· αι ειΙεΙιιϋΙι Ιεει ΜΜΕ , νει 
Ιειιιιἰιιτ σε εΙιιϋΙ‹° ΙιειΙΜέιιιαΙ:, νη; ειΙκοτιιιἑιιιγἱΙαΒ· αΙΙαιΙππιτ· 
Μπι νοΙιέιηειΙε εεο1ό!›επι Με. 

2. Κἱ αι ει1εΙιιϋπε.6ετε ΙοΒτϋΜ 8ιειναιειτοτ Μα· , Α1 
εΙιιϋΙι 1εει, Μ. ε' πάω σε ομΙιεεγϋΙτ νέιΙαειτό1ι' Βειειοε 
ειέιιιιέιικιΙε τϋΒΒεε586τ ΜρειΙ; «Μ Με ε' 1ϋΙ›Ι›ε6ἔοτ εειιΙσ ε! 
ΠΕΠΗ ιιγει·ιο νοΙπει , ειΙιΙκοι· ει” τιιιιὰω 1°οΒ νέιΙαεεωιιὶ ΜΜΜ 
Μπ ει° ΙεμϋΜ 82εινειιαπωι1 Μι·‹3 Κω @Δεκ ΜΜΜ; ε' νύ.Ιεισ2 
ίά8Ι102 α, Βοηετοι·οΙί Ι‹6τ ΙιετπιειιΙάιιεκ ]οΙοιι16τε Μ; ει: δει· 
εποε επι.ιιιικιΙι ιϋυυ8εμ ιιιεἔΙεἱνἐιιιω£ἱΙ‹. 

3, 8ειιιιιιὶ Μ” ε2ειιιι€Ιγ, Η ΜΙποτυπέιπ;Μη ΜΜΜ Μ 
νο.1ειΙτα ιιοιιι νάΙαειται!ιειιΕΚ, ει: ΒεγεείΠτ·8τατιιεοΕ ειΙεΙιιϋΙ‹Ι 
ΜνειαιΙε1τει εαπ νέιΙειειιΜ10. ν 

Ι 
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ΑΙ.ΚΟΤΜΑΝΥΑ 

ύ.ϊ-ΥΟΒΚ Β'1'ΑΤΠΒλΝΑΚ. 
-.. 

Ο Μἱ-ύῇ-ΥοτΙ: ΜειωεάπαΙι ιι6ρο, ε1το1νε 1ιέιΙέινειΙ ὶειειι' 
ῇύνοΙαι ἱτ8πτ, ΜΗΝ Βοιπέι.πγίστωέιπΙ:Μ νέιΙσεΖτωιιιιιΙκ ιιιεε· 
επεει1το , Μαι ωκωωωηι αΙειρπο11Μ:: 

ΒΙ.8ύ οιικκκωσ. 

1. Α” Ματσε' τϋτνόη1ιοεύ ΙιειταΙιιια ε" 1αιιέιοει·ει £·Ϊ8 
ε" ΙαἐρνἰεεΙ6 ΙιέιΖι·ει 16382 Ι›ΙΖνει. 

2. Α, τωιάοε ΙιατιιιἱιιοιΜἐτ 1εἔΙ›6Ι Ε” ὰΙΙειιιἱ. 
Α, εεωιτοκοΙτ β τϋΙὰΙ›ἰι·τοΙιοεοΙε ΜΜΜ ίοἔιιαΙι νέων” 

1ετιιἱ ,ο Μ" @Με Ι‹ἱπονειτεῖπἰ. 
Α' Κερν1εο16Κ' ΒγϋΙεΙιειοτε 128 ΜΒΜ 1°ο8 επέιιιιΙέιΙιι5, 

ΜΙ: ἰε ΜΜΜ ΘνΙ›ειι ω νέιΙειει€έιε :ΦΣ οεπεΙε. 
3. Μἰιπ1 ΜΗ Ιιέι2Μιιι ει: έιωΙέιιιοε τϋΙψεό8 ΜτέιτοΖαπά. 
ΜἱπιἰεἔγἱΚ πιει€ει Β6ει1ιειιτΙἰ ΜΑΜ τοπϋεωΜιΙγειἱτ 'ε. 

ιιιει8:.ι ΙιὶτοΙεεΙτειι‹Ιἱ τειἔῇεἱιιεικ ιιιοΒΜιταΙιπαιτετέιο:Μτ. 
ΜἱιπὶεἔγἱΚ πιει€ει ΠθΥθΖἱ Η τἱειψνἱεοΙϋΗ. ' 
Α' υιΜ.οε ΞαεΒΙοποε εΙιιϋΙ‹Μ ΜΒ νὲιΙα8πειιιἰ, πιἰΚοι· 

ει' Κοτιπέιιιγ20 ΙιεΙγ1επτ6 ιπ:.ι€ει 118111 εΙοϋΚϊ31,νειΒγ Κοτιιι:5ιιη 
ΜΗ ΠειτεΞνοΙ "τι οΙίο8ΙειΙνει. 

4. ΜἱπιἱεπιἰΚ Με ]θέΥΖωΙϋΠΥΨθί νἱεπτΙ ϋΙὲεεἰτϋΙ. Ε' 
]ε"26ΒϋιιγνοΙ: θΒέΒΖθΒ ΒἰΙιἰτὰεαετιιεΚ, ΙμειοωιΙε Μ:ΙϋΙϋΙε 
νειΙειιιιΜ αιοκωω ωιωιπ ειὶὶΚεὸ€εεεΘ ιιειιι νέιΜτ. 

Η 

ι 



δ05 

ο 

ΑΖ !!!έεε!: ιη!!νέιπποεει!ε Ιοειιιε!ι; ιατιαι!ιιιιιιει!‹ πω!! 
ωιιωι Ζω ωισκωι ω, !ια ω κι!! εκιωιέ τη” κιωμ. 

ϋ!ώεε!ι εἔγ!!‹ Μι π! πειιι ι!!Β€οειι!ιει! Μ! παρω! 
ιονέι!›!› ει' ιπέιε!!ι, Ιπε8οΒγειέ€ο πό!!ε!!!. !ι 

ε. π »πιω τω ω!!! σεων!! Μ!!! κωιιιωιε, ω” 
!γε!τ εωιιιιοΗ !εετ!!!ειο!επεκ Έοε;πει!ι ιιενει!ειπ!. Μειισθ8γικ 
Μπι Μ” 8ωπιιοι· ιο; Μ.!ειε:ιαιιι!. 

ΜΜΜ ει' ιιιιιε!ιτε , κι ε!εϋ %ι!εεΖιά80!ι Μάι! , Διωγ 
!γε!‹ ῇο!ε!ιι αΙ!ιοιιΜιιιγ' Βϋνοι!ιοιι6!!ι-›π ιϋτιέειιιι! Γσ8·πει!ι, εμ 
!›οΒγ!!!επ‹!, Μ” οειιι!!Ή·ει ΜΒ· ο!!ιι!!ϋπι!ιιοιιι!. Μι!!ι!εω!!ιο 
οι οειιέι!γο!επει!ε· Μπα εεηαιοτ!:6! ΐ08 έι!!ειιι!, ω” !ιοιιςγ 
ω!πιι!ι-ιπ!!ι οεπι€ι!ά!πιιι πηγε” εοπιιιοι· !!η;γοπ ιιι!!!ι!ωτ κω 
Ιει!›ϋ!. ΙΜ οειιἐι!γο!‹ ω!!! "Μπι ε!ε6°, Μέιεοι!!!έ, Μιι·πιει 
«Με θΒ ιιο€γει!!!ι 08πι€ιΜτιι!ι ιοΒηει!: :16νεπειπ!. « 

ΑΖ ω! σειιέι!γ' επι-Ναι! ωε8!!ι·ι!!!ιο!ε ο!ει!, τιιι!εοι!!!α!! 
ιικ!!ιοι!!!ι, !ιετιιΜ!!!κύ! !ιαι·Μαι!!!μ ηοΒγει!!!ώ! πεεγο:1!!: Μ' 
ν686νο!. Β !ποτιπι ιινωι!ώπι 'σει, ΜΒΜ!! Ιω; Ηιιενεειειιι! 
ω!ηι!ειι!!ι εειιειιοτ! !κοτ!!!ει!!ειι. ι ° ι 7 

, ϊ “ θ. Α. εωειω πιΞρειᾶιιι!ιιἰἐα 1826··ΙΜι ῖο€ ιπεειέιειιι!, 
ει, ιϋι·νόιη!ιο26 !πιιιι!οιιι' ΙΒΜΒιιιάειι ε!αιι; ειιιιιέιιι @ΜΒ 
πι-ιγε Ιοειιι! ιιι!ιιι!ειι ιειωικ Μιωισσιω. · 

Μ!πι!ειι !!!ιέε!!ειι, ι:ιε!!γ πέ:1ιειά!ΜΜΒτε Μ$νοι!ω2!!:, 
ει' $ϋινιέπγ!ιοιά.8 ι!_ιοιιαιι ιιιοΒά!!αριιαηάμ ιι° !τοι·ϋ!οιε!ί Μι 
ωωι, !ιο8γ, ιιιοπιιγ!τε !ε!ιειεό€εε, ιπ!πι!ει.;γ!!ι!!επ 0€γωι!ϋ 
πω!!! !α!‹οεο!€ ειι!ε!!ιαεεειιια!ε. Αι 1ι!εἔειιεΙτι 8288ιΉ!ΥΘΚ 'οι 
:Μπα ωιι!›ετε!‹ , ΜΚ Μέι απ!!! :!!ιιοεοπε!η ο, ειέιιιιΙ›ει πό 

δ πειιι ·ιο;;!α!ιαιιια!ε. Α! !ιοι·ϋ!οιε!ι' Ιεϋο!ε!ε58ε αεει!ι ει' Ιϋπιε!!!ι 
ιιιε8!ιαιέιτοιοιι !‹16επιι!εο!‹!ωπ να!ιοιιαι!ωι!!ι ιιιε!,ι,·. Μιω!επι 
8οιιαιοι! !κοιι!!!οι ε" ι!επειι1%ϋ Ιϋ!ι!ιε:ϋ!οι!»6! Ε” ΜΒΜ! 'ε 
ει!ει!!!!έιεα @μια ε! ιιιοΒγό!ιει ε!ι!πα!!υ!ιι! πειιι !ε!ιει. Δ 

Ι. ΚιΪ!. Σ!) 

· 7 



306 ' 

° 7. Α' 1π6πνΞειεΙϋΙ: ει) ιποΒγιέΙι Με! Εοεπεικ νέιΙειειαι1π5; 
πιΕπποπ ιποἔγ‹-› Ι›ἱιοπγοπ ειέ4.ιππ πϋτετοΙαπ πενεινόπ Μ, 
ΙπΙι6ὶππΙ: επάιπάποι Ιπόροετ. Αι ἱὰεΒεπεΚ, επε;;έπγοΚ όε 
ειἱπεε ειπποτεΙε, ΜΚ πιο: ποιπ ΜεΕπε!τ, ε, επέιπιΜ. Μέ παπι 
ΕοΒΙειΙνσ5ιΙκ. Α' πόρειέιππΙτέιετ πικαπ ϋΙὲεΙ›επ, ει' τϋι·νόπγΙιο 
Με εΙΙιειτέιτοιππόπι, Μ” Βϋνοιετ ΒϋΙ‹Ιῇϋπ ιπϊπε1επιποΒγε, 658 
ε, πάω ιποε ΜΒ ΜΜΜ ει' ΙεϋνειΙιεπεπε16 π1εΕ·εΞε. 

Μ1πάεπ τό€επ£επ 1°οτιπέιΜ °ε πϋΙϋπ ειετΙσεπτε€εττ πιεΒγε 
εἔγ τησ: Ιο€ ει' ΜπνΙεε16 €γϋΙ6ετε ΙτϋΙιΙοπἰ. ύ; πιο;;γόΙτ 
πεπι ΕοἔππΙ: αΙποιαιτπ3, πειοεαΙι πόρεεε68ϋπ' :καιω ΙεἔπΙεἰΙ›Ι› 
ο" πόρνΕεε1ϋ' νέιΙειεπτάε6ιι·α @με ποιπ Μ. 

8. ΜππΙ πα πωωπ οἔγεπΙϋ @πει πω ὶπιΙἰ1νέιπγ0ιπἱ 
ΜιτιποΙΙγ τϋτνέπωεινειεΙει2ο1. 1 

Απ «Ήεκ Μιι€6Ι εΙίο8ειιΙο18 τϋ:ν6πγ1εινειεΙατ πι' ιπ:5ιε5κ 
Με εΞιΙαιΙ ιιισι1ο8ΙωτΙιειΜ. π 

Θ. Α' 1ϋι:νώπγΙιοιπέ ωιωπἱπεικ πϋιιε.εΕπι Ι›ὶιοπγοε επιπ 
ιπσ. $ο8 ειιΙ:ΜπΕ, ιποΙΙγετ π' Εθι·νόπγ Ιιατέιτοιππά ιπεἔ ,ε ει' 
Μι Ισ.ἱποετέιι· Βπετεπι1 Μ. 

Απ οΙΙγ Φϋτνόπ;π, 1πεΙΙγ ο' Ι:ϋ1$56επεΙϊ εππιππέιτ ΜΙ 
επιε!πό, πεπρεΞιπ ποιπω.εια πτέιπἰ «Μωπ ΙοΙιετπε €γειποι·Ιαι!πι 
νεππἱ. Α' 1ϋκνύπγΙιο26 πω, τει8]:ΜπαΙκ “πω ΠιεπέεπεΙΙ 
ειιππιππτ Μιι·οπι ι1οΙΙ:5ιτπέιΙ ΙϋΙοΙ›1› επιεΙπΞ τεπειππι1 118111 Ιοει. 

10. Β" τει€Μ ἰπ σ., Ικα πέιππιιΚ, παω, πιἱ€ Μπει 
1έιεει τω, ρο186.ι·Ε Μπα ιϊειτεε5€επτε ει°κοι·ιπε5ιπγι6, τειπέισε, 
να" τϋτνέπγποιό.ε εϋ.Ιτει1 Η ΙΜ!!! πενεπεΠιειΕΚ. . 

11; 8οπιιιπ οοπἔι·οεεπεΙ›εΙἰ4τει€ , να” πιάε οΙΙγ επε 
ιιι61γ, Η ει: 1$€γεεπ16-8€πτπεοππέιΙ Μι·6ἰ, να” Ιιειτοπιιἰ Μ 
νειωΙτ πω, ει, Μι Ιππωιπ Μόεεε1 Μπι »πιω 

Πει ει' τϋι·νύπγ1ιοπάε” νειΙπιποΙΙγ ωι€μι ει' οοιη;τεε 
Μετα ΚπΙ«ΙοτΕΚ , να" ει: ΒἔγεεϋΙτ-81ατιιεοΙτ, ειοΙΒέιΙοιτά!πιπ 

Χ 
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νπΙπιπἱ ροΙ€έιι·π ηιέγ ΜποππΞ ιΕε:τε6€ι·ε Μπονε:τειἱ!‹, :Μπα 
ο: ίπ πε:1868εΙ:' εΙνέιΙΙπΙάεπ Με! πως ίο8· ΜΜΜ. 

12. π Μἰπἀοπ τϋτν€πγῇπνπεΙπ£, ιπεΙΙγ π' τππό.οέ ό: Μπ 
νϊπεΙϋ-Μι:, ῇ6νὰππἔγε5ιππτ ιπεἔπγοττο, ει' Κοτιπππγ:6° (που: 
Ιοιήε8:1επάϋ, πιΕο16τωπαππ' $ϋι·νέπγώνό νέιΙπεΞΙτ. 

Η: ει' Κοιτιπάπγ:ύ ιπε€πγιι<ἐε:ἱΚ π' τὅτνὸπγῇπνπεΙπτ 
Μπι, αΙὲιἱήει ω; π: μεσω; ῇ6νε9. πεπι Ιιπ€γ5ει, νὶεε:πΙιἱὶΙιΙἱ 
ο1Ιεπ:όεε' οΙωιἰππΙ: ε16τετ5εε:τόεε ιπεΙΙεττ, π:οπ ὶ πέι:Ιιο:, 
πιεΙΙγ επ οΙεϋπεπ ὶπιΙὶ£νὰπγο:τπ. Ε: π' Βοι·ιπέιπγ:6' ὶπιΙΙτ‹3 
οΙεπἱτ οδό:: ΚἱτετῇεπεΞεΙ›επ ει: ᾶἱΙύοεΙἔῇεἔγ:ϋΙ‹ῦπγν6πο ΜΜΜ, 
'ε π; νΕ:88έιΙειΙΙ:α ετεε:ΚεεΙΕΚ. ΗειΙιοΒγ ει: ἰπιΙΙ£νέιπγ ιπέιεοά 
ε:οι·ἰ ιπε8πέιπγατάε ιιιέιπ ἱε.ει” _ΜοπΙόνϋ τηοΙξ πει ππι·πιπ 
«παπι Ρωσιωιω «πω» επιπποειεκ :Β κοι·ιπέιπγ:6' εΙΙεπνε 
ωεεἱνεΙ ηπα, ει, πιέιΜΚ Ιιά:Ιιο:; ε: ἱε π; νἰ:8ἔέιΙπτ Μέι 
νεεπιΙἱ ό: πει $εΙεπΙόνϋ ΙπωπίππΚ ΜΗ: Ιιει·ιππ‹1μ1ύνέιππἔγῇπ, 
ει: ὶπιΙΜνὰπγ 1ϋι·νόπγ) ετεῇὲνοΙ Ντεπό; «Με ε: ιι16πΜ οτεεΕι-:Ι: 
ποπ ει' π:ανει:ειτοΙα ἰἔεπ·πεΙ ό8 Μπι-ιπε! ΜεΕποΙ: Μ ιπἱπἀοπ 
επ, ε:εινει:πω ῇεεγ:ϋπϋπγνἱ›ε ΞΒϋπτωΗ1κ. 

Μ1πι1επ ιϋκνύπγ5ανπεΙπε, επεΙΙγ ει) Ιτοι·ιπέιπγ:ότύΙ, ιππ 
π1έιπ εΙὲΙ›ο ι«π·πωωπο. Η: πω: πΙ:Μ (Κὶνιἐνο ει' νεωτ 
πειροι) "και ποιπ ΙώΙι1εϋΚ, 1ϋτνέεπγ” ετώόνε1 Ι›ἱτπππ, όποπ 
π”, ιπἱπτπει ει' Ιποτιπέιπγ:0 :Μπα νοΙπει, πει απ :Η Π: 
πειρἱ ὶα6Ι‹ϋ:Ι›επ ει' 1ϋι·ν6πγπο:έιε εΙ πειπ παΙειε:τπιοττ. ΙΙΙγ 
:πωπω π' τϋτνόπγ]αναπΙπτ, ιπὶπ1Ιιει πεπι π. π'εΙ:ε$εΙΕνσΙπει, ιϊ.€;γ 
£οΙ‹1πω1ὶΙ:. · - 

13. ΟΙΙγ τἱε:£νἱεεΙ6Ι‹ π., ΙπππεΙα Ιιῖνει£πΙπΙι πεπι ΜεἰΒ= 
Ιοπεο /|ιο!ιίωέ; Με:: π_βϊσεε ά"Μπέ;· μισά δώαυίυπ:·) ε! 
ιπο:ι1πππωΙ‹ σ., ΜΗ Μ: ϋεε:εε “πωπω ΜΜΕ Με π:π!τε68, 
πο” ει: εΙιπο:‹ΙΜιπΙ›ππ, ιπἰππεπ νιΜπε:8οπ €ἱε:€νἰεοἱ6Η1κ6: 
Μιτιπππα 65 ει, 1απποεΒοΙἰ ΜΜΕ 16ΜεόΒο -ιπο8ε8γε::4Ηέ. 

:ο '° . 
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14. Α, ροΙΗἱοιι8 εεπεπι10 Ικυιι1ϋι1:1 Μ; @καπ Θεώ 
ιιειρ5ι€ιι , Θε ει' τϋι·ν6ιη!ιο26 ασε: Ιώτο!εο οεγΒοΒ·γϋΙιιΙ 6νων 
Μιι€ _5:ιιιιισιι·' οΙεσ ΜΜΜ: ,η Ιιασ8ειΙ: νεΙωιιοΙΙγ 16ι·νόη ε, 
νόμο :Με ευρο: πιοιιι Ιππει·οιοττ. 

15. Α' νἔιΙειει1ὰεοΚ ·1ιοι·ωέιιιγ26', αΙΙποι·ιιι€ωγπϋ', Με· 
ικιωτο!ι όει Κόρνἱεο!ϋΙἔ ιιενειύεότε 182240 πονωιψοι·° εΙειϋ 
Ιιέ$$636π ΙοΒιιαΙ‹ Ιωπ16«Μ. 

ΜἱιιιΙοιι Κϋνοι!κειωιιΙϋ Υθ.Μ82Πϊ80Κ , Η5ι·ϋΙΜΙϋΙ Νησιω 
ειι Μ6ΜΜιι, τ. ἱ. οοωΒει··, πι” πιονειπυοτϋεπ Μ;ι1εικ απ· 
ιειω, α' ειει·ωτ, »πω ει' τϋι·νόηΙιοιάε ιεπνεπγ ω." ιικ:8 
Ιιειαιτοιεπσ_πι. 

16. Α' $οΙσπ ει1κοτωωιγ' ΙεθνετΙ:ειΘεόΒοη οΙϋιπϋι· να! 
Ιειειωπ06 Εοκιπάειγ26, 1εοι·ιιιέιυγιΜ ΙιεΜει·10, εεπειτοτοΚ 
Θε Κ6ρνὶεεΙϋΚ, ΠΙοαϋ ΜνωειΙαΕΚ' ΒγειΒοι·ΙειΜΜι 4823-Μ 
ῇειιιιιειτ' ε1ε6 ΜΜΜ ΙΘμοπαεποπ. ". 

Α' »Μο ειο188ιΙα:Μιιι 16% Μι·ιιιΔιηι0, Ιωτω6ηγιι31 
πωιμωο, εειιατοωΙε έ8 Β€ρνΙεεΙ6ΙιἐιιΙ›οΙἱ €ειαέ;οΙε ΙοΙγιαιειιι‹1 
ΜΚ Ιιἱνα£ειΙειἱΙω: 1823-Μ _Μπιπιτ' εΙαο_ϋιέ18. Ψ 

- _ ..:.·ι:ΗΜ 
. ` ' . 

ΜΑεουικ ο2ικκια.ν. 

1. ΜπιιΙεπ ει' που ε5ιΜΙ πισω όε·16νειιι168οπ Νικα 
ΜΜΜ ΔιἱειινὶεεΙϋΙι' Μπενει€εόι·ο σπανειιέιΜ ΣοςΒιιΙ ΒΜιπά ει' 
νάτοεΜυ, τη;;; νἐιτοεηε8γεϋ!›οη, Μ! ΙειΙιΕ!ε, 4ο πω» ωσ5ιειιιτ, 
ιιιωιΙωι Βιιειοπιιόεγ εεπειιιΙ6ει Ιιοτι1 χ›οΙἔάι·, Μ ει' νέ:Ιειριώι 
«πω, πωΙΙγυοιι εεεφωιμι εκατ, ει; "Μα θΒΥ ωε ωκω, 

ε2ουΙ:Μ11 εφ ιιτοΙεύ Ιιετ10πηιΜιιι ποπ νωοεΙιαιι, να” 
ςιις;γόΒεπωιμπ εφνςμ€ει 18%. ισιωιΙωποικ, ω Η ει) 
ωπ=ε4βω=ι .ω0€·Ρωέ96:,Ψ"Μ &ΆδίαΜΜΒ3· να” πωπω 
πεΙς_Ιῆ!ῷ;ϋΙ. νρενΜφ8. ;8;63ε;ωμοσ ω:: ΒιοΕεπωνει€γ 

ι > 
. | . 
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Η τε,ε;γνοι!ιο ϋΙιδινε, ε" «ΜΒ ει' ΙτειτοπΔεΑι;"Μ ΜΜΜ 
εποΙεάΙειτοτ νἱεοΙΦ. Ε; ιι€6!ιΜ τωιε-ιωεκ πειιι 1°ο8·πεικ Μνέιπ 

' ι 
“ΜΗ ει2οΜ6Ι, ΜΜΜ ει τϋι·νύηγ ιιιιιιιϊωι ΑΜ ειΙ‹3Ι Μνεει, 
να” ΜΚ ιιιἰπιτϋιοΙιόΙοει° ΜιιοικιεέιςΙιοι πειιι 1:ικοιιιιικ. 

ΗαεοιιΙὐΙώρ° _ιοΒιι Με” επινιιιιιι ιιιιιιιΙεπι Ιιιιειοιιιιι-58γ 
εειτι-:πιτ168 ροΙ€έιι°ιιπΙ:,:Ι‹ἰ :Μ νέιΜιεεαιει ιιιοΒοΙϋεϋ Ιιό.ι·οπι εν 
Ι›ριι ει” επιιιιει, :ιι ιιωΙε0 έ:νΙιει1 μισώ; που νειι=οε1, να” 
ιπε"6τ,ΨΜΙ ιιιιινιιιΕπιι, Μαιο, όε1:Ι επειιΙΒΜ ιι€γιιιιιιιοπ 
«έν ιι1ιια, μ: Μακ, Ιοπιιιιικάεω·α ειοιιι6Ιγ6τϋ1 ωσιωι, να” 

ι ο Ι φ ει. κι Ηνωειτ ιιιιιιιΜιόι·τ ιι6ιιιιΙ›οιι ΜΜΜ, π επετιιπ, Μπι 
ει! 1ϋινόιητ έιΠιιΙ εΙι·ειιι1εΙνε νεισέγοιι. 

8ριιιιιιἱ ειιιιοε οιιιΙιει· ειιιν:ιιέιει ισε_ι€ειΙ πειιι Μι·ιιιιιΙ, 
Ιιειαειικ Μιι·οιιι άν Με ει' αιιτιιιιιιιικ πειιι ρο!ειιτα, ΜιοεαΙο 
ιιιέιι· α' νέιΙαιειιέιεοΚ οΙϋιι ε;; εΞννοΙ 250 @Με Φτ£εΞΚἱι-ιιιἱιι 
Μπι ειι10εσει8- Θε ιιιΙο,ς661 πιει: Ν3ΙιΙΙιιι·ιοΙτα πειιι νοΙτ. Δ: 
ω” πωπω ειιι!ιοι·, Η Μι· ΜιιιοΕ6ττ πιω Μι! νωεωειι ένα 
ΜΒ ιιιεΒΒιειτο, ιιιΞιιι1ειι νειΙειεετάειιέιΙ ειιιναπιενει σωωιιωικέ 

Ι·Ιει!ιο,·;;γ ει, επιασε ειιιΙιετοΙε Μ”, ίϋ!άΙιΜοΙποτ, »Μπι 
$ΒΙΗΜειιιΙιικοτειι, πειιι Μι·ιιαΕ, “Μπι αιμα”. ισα Πε 
"Με ιιειιι,ΕοΒιι:ιΙτ. ' Μ· ξ θ · 

2; ΤονέιιιΙιι ισιωιηωι ΜιιΜιοαπαικ π' εισ.νει::ιεπόΙ 
ιιιιιιι1οιι οΙΙγ πειιιόΙγι, Η ΙιεοετοΙριιΕ86 !:ϋιιτει6888Ι--νοΙτ, 
ειναιςγ |8828ΙΙ ιΙΙεινε. Η . Ύ' · ·· 

ει. Έϋπόιιγε1ι τωεικ θΙΓθΙΙΙΙθΙΙΙἱ ωωικ ωσα;ιιι,ιωκω 
@Μου ει, ροΙΒιιι·ο1τιιιικ ιιιοΒιιΙειριιιιι που νέιπιειι6 ιο,-;οι, 
ι1ιοΙΜιοΚ ΙϋΙ€6ιεΙει $ϋΙεΙιΙι ιιιοΒΙιειώι·οπάΙτ. . · ' 

4. Μπάσα νέιΙπειιιιιιοΙκ ποιι ωιέι1ιι!έιΒΜΙΤομ:ικιό· 
τοΦιιι,«Μιιένέπ ει” νωπά ΠειΕτΜΜΕ νάΙειειωειιιτ. ·ΒΜιΙϋΙι# 
'ΜΗ ιιιὐτι_ῇπ 1ϋι·νόιιγ εκει πι; ιιιο€Ιιειι€ιι·οιυιιιιι. -.›~- ΜΜ 

` ..Οι : υ ι .Ήέ "ε" · _. κι πιω 
. 
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ΗΑΒΜΑΒΙΚ ΟΖΙΚΚΕΙ.Υ. 

' 1. Α, νάΒτεΙιεψ6 ΙιειωΙοπι ο" Βοι·ιπέιηγ26ι·ει ΜΒ Μ 
ιΜΜ, ΜΑΜ: ΜνεπιιΙει κει ιΜ8 ωιι·ιευτΙ. 

ΠεγαπαΒΚοτ ,ε ιιἔγαιιειιιιιγἱ Νότο 1'ο8 ε” Βοι·ιιιό.ιιγ 
261ιοΙγε11εε ἱε νεϋεεεωτιιἱ. ° 

2. Πο" ΜΜΜ Ιεοτιιιάιητιὐἱ ΜνειταΙτα νέιΙαεωιτΙια886Κ, 
επι ΒΒγεεϋΙ$-8τα$ιιεοΚ' ε2ϋΙετεπ ροΙΒέιι·έιιιαΙζ, επιΜεΙ ΗΜ 
ΒΜοΚοεπεΙ:, Ιωι·ιιιΜοι εειιτειισ16ε Κοτι'ιπακ, 'ε 8, επιτιιεΙκιιι 
Μ ὁνἰ8 ωκοιιωκ ΜΗ Ιεπιπε , Ιω εαπ: ει ἱιΜ ΜΜΜ Μινω 
1οιεινειᾶωἱ α' επιτι1ειιΜε, να” ει: Β8γοεϋΙΙ-8τε1ιιεοΚιιαΕ 
ι·6ειότο τοπ ειο18εΞι1ειτ »επι οκοιτει νοΙεια. ' 

3. Α' Ιιοι·ιιιέιιιγ20 Θε Ικοτωέιπγι6-ΙιεΙγοτΕεε, ει' τϋι·νόηγ 
1ιοιἑιε° αι8]ΜναΙ εἔγειετκε ,ο ει:οποδη· ΙιεΙγειι ίοΒιιαΙ‹ επι 
ναιεποΙ:' ιϋϋ›Ι›εόεο εΞιΙωΙ νωπεπετηὶ. Αιοιτ εεετΙ›ειι , Με ει' 
Ι4οτιιιέιιιγιόΙ, πω"Κοι·ιιιε1ιιγΖὐ-ΙιεΙγοτιεεἰ ΙιἰνειταΙι·ει ΙιϋεΙεΙΕ 
πω: να” :ΜΒ 8ιειιιόΙγ εΒγειιΙϋ πποπιηή86;ϋ ειεινειια$οτ 
πγετιιε: ει' ΜΕ τϋτν6ηγ1ιο20 Με ῖοἔῇει ε, ῇεΙεΙ£εΙ‹ ΙεϋιϋΙ, 
Ι:ϋι6ιιωεεε ΒοΙγ6Ι‹ ε9ιΙωΙΙ ΜΜΜ εεανειπέιε' ιΠ]ά.ιι 'ε νοΚεοΙι' 
τϋϋΙ›ε6ΒὲνεΙ, α, 1:οι·ιπέωγ:.6: 'ε Ιποι·ιπέιηγ26-Ιιε1γεττεετ ωσε 
νἑιΙαε-ιιταιιὶ. 

4.. Δ, Ιποι·ιιιάιιγ26, Μ ρω·ωιοευοΜι Μ" ει' Ιαι€οπειεέι8 
πω: 'ε νοιότε ει' επιτιιέ Ιου·,;ετϊ Μιάάπει!ε; ι·επτΙΙ‹ἰνἱἰΙἰ Ι:ϋ· 
ι·ἱ1Ιιιι€ιιγεΙ‹Ι›ειι ϋεειεΙιΙνΙιειῆει ει' 1ϋι·νειιγΙιοιέιετ , να” α' 
ιειιιέιτ:εοτ ιπει€ύ.τ. Τειττο2ἰκ ιιιἰιιιΙεπ ἔγἰὶΙ6ε' ιιιεἔπγἰτεἰωΚοτ, 
ει' τϋι·νόηΙιοιάεωΙ ει' ΜΜΜ' Ιιε!γιε16πεΙκ ιιιἱνοΜι£ Ιιϋνετεύ8 
Μαι! ΚϋιΙειιἰ, 'ο ειιιπειΙ: ω” τειιάειιΜι1γοκειτ, ιιιεΙ1γοΚετ 
ειἱἱΚεὲ8εεεΚπεΒ Πιτ, εῇέιιιΙαιιἱ; 6 ΜΜΜ αι ἱ€αεΒετἐιεΙ›εΙἱ ρω 
Β·ε9.τΙ να” Κειτοποιὶ ϋΒγεΚεΦ ει, Ικοι·πιέιπγ” ΗειΜεεΙϋἱνοΙ 
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ιι€γιιιι, ΜΙιιι·ιΙειΙ ει' ιδι·ν6ιιγΙιοι€ιέ Ιιατάι·οιει€ειιι 'ο 8οιιιΙοειιιι 
@Ωω , Μ" ει° τϋι·νιἐιιγεΙ: Ιιινειι ιεΙ_ιοειιιοεοειιεΙι. , 

ΒιοΙ8ειΙειταιιιαΙι ]ιιτει1ιιιέιύΙ , ιιιεεΙιιιιό.τοιοττ ἰιΙϋειειΙιοιι 
Κέιπ, Ιιιιοιιγοε Μετι-Ξεο _ιέιτειιιιΙ, 68 ει: ποπ πιει πια, 
ιιιοΙΙγτε «Η ν” νέιΙειεαινιι , εειιι ίϋΙεΙι!ι ειιιεΙιιι, εοιιι αΙέιΜι 
ιπέιΙΙΙιιιι ιιειιι ΙοΙιετ. 

5. Α, Ιιοι·ιιιέιιιγιύιιιιΚ 1ιιιωιΙιιιέιΙιειιι έιΙΙ:ιι·ιά , ΙιεἔγεΙιιιετ 
Μπι, να” ίεΙίϋ%οειτοιιι εν Μιιιτε16ετ, εΙιτι-ΞΙτειόε ιιιέιιι, 
Μνέιτόιι 82 ειι·ιιιει8°, άι” ΙιόνειοΚ αιωι ισιωιιι νέιιιο1ια 
Με' εεετειτ; οι ιιι6Μιι εεειιιωι, α' ίεΙΓιι€εεειι€5 ιιειιι τον 
ιειΙΙιετ ιονει!ιΙι, ιιιιιιτ ει° Ιε8Ι:ϋ2οΙεΙιΙιι ιϋινόιιγΙιοπύ εγιιΙΘει€, 
ιιιοΙΙγ Μ να” Κο;γεΙ.ιιιικ ιιάΙιειτ,νει€γ εΙι·ειιάεΙΙιτπι ει: ΜΜΜ 
νεἔωιιωωιιιιι, νιι€γ ιιιε8Ιιοεε2ειΒΙιιιΙιειψι ει, τειιιι%ωωειι. 

Ο. Α' Ιιοι·ιικιιιγ26, ι·ό.σ:Ιο11ειιέιεει, να” Ιστότειόεε,, εΙΙιο 
οεἐιιιειιἐιεα°, ΜΜΜ ,ε Ιιοιι ιιειιι Μαι εεε€6Ιιειι, Ιιινιιτει1έινμΙ 
θεμιιι-ιειι·ο @μι Θε κϋτεΙεεειι€ι-ιι α° Ιιοι·ιιιέιιιγ26-1ιε1γειιεετε 
ι·ιιιιέιιαιιιιιιΙι, Μ ιε “Ματ ιιιοΒτειι·ωιιιιψι ει, ΙἰΪ8ΖᾶΪΙθ“ ιαωι-,·, 
"Ή Ιια :ιι ιιι·ετεειέ€, νάι1οΙαιιιιε, πι” ιιι.νοΙΜτ Μπι! Εά 
ιιιιιιιτ , ει' κοι·ιιιιιιιγ26' τοιοιαοΖωωιωΒ, πι” Μπι ῇϋιιεἱ8. 

Α° Ιιοιιιιέιιιγ20 ιιιιιιι1ειιέιΙιειΙ ισ μιι·αιιοειιοΒιι ιιιαι·ειιι ει° 
ειιιτιιιι° ιιιιιιι1οιι Μάι ει·ειέιιεΙτ, ιιιιιΙϋιι ιανοιι6ιει ει, Ιιιι!ιοι·ι'ι 
ιιιιωμ , 68 ει' τϋινέιιγΙιοιέιε ιιιο€ειι€ει1ι ιι 1'ε;γνει·εε από 

νειιιι·Ιέιεε νόμιτ. 
Τ. Α, Βοι·ιιιάιιγ26-ΙιεΙγειτοε εΙιιϋΙιε Ιοει ει' ΚιιιιάσειιειΙο 

Μ: εΙΙιειτέιι·οιό επινειαιττιιΙ εαπ ει' νοΙιεοΙ:' εΠειιΙϋεόΒόιι6Ι 
Μι·ιιιιιΙ. ΗιιΙιοΒγ 81Ί(0Ι'ΜάΙΙΥΖ6, ιιινοΙΙότε Μαι: :ί Ιιοι·ιιιά.ιιγ26 
Ιιε!γειιε8 εΙιι€ειει!ι, ΙειιιοιιιΙ, ιιιοΒΙιειΙ, να” νάιιοΙιειιιΙ: 68 
Ιετόιειιιι: Μι!ιοι· ει, ωιιιιι:έ ι-:ΙιιϋΙιε η ίο;ΜΙιετϋΙιειιι ει' Κοι 
.ι 

'ή Μ οΠγ ιάει€Ιεποε εΙιιϋΙιι·ϋΙ πια ω, κι οι ειιιιο!:ιιιέιιιγ 1-6 αικ 
Μ!" 3-τΙιΙι 5-ει επει·ιιιι ειο!ιοΜΕ Μιιονο:Μιιι. - 
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ιιιεϊυγι6” “ΜΜΜ Μπι! επΙΜΒ, ιΜΒ.ι'ι] νέιΙπειτέιε €Βτ£όπὶΙ:, 
Νη" ει, ωΙιετετΙεπε68 ιιιοεεεϋποπι1. > ' 

» 

Νεοπ:υικ ο2ικκει.ν. 

1. Α, ΙαιτοιιειαεΞι€πέιΙ ει' τϊεπεΙι Ι‹ϋγειΙις;ω ιηύιΙου νά 
Με21ΜπειΚ Θε πενειτοΕιιεΙ: Μ: | 

υ Α: ειΙ1ἰειτεΚ Θε ΠειιτεΙ: Βειά.ι·ι3Μέ ει Ιαιηιἱπἐιιηςἱἔ, πιω 
ειὲιιπτἱαἱκ° ΙαἔῇειἱπειΙ‹ πω εεεπιπωειἰ ΑΜΑ; ` β 

Α, ιἐιειΙὐαΙ'ρει·πηοειιοΙ‹ἱ Έ ειι·ε‹ΙΙιεΙἱ.Ιὸ!›!› Πειι1εΒ, Μια: 
ιοωμειε 'ε ε2τεάεἱΚ' Μα ειεινειειιειΙ 8.ΙωΙ; · 

Έ 

Α ι›»εἔ‹ωω εθΙΙθΙ'ω0Κ Πωσ Μ·ΈΜΜΕ, ώ Μετά έιΙαιΙ ; 
νε58ι·ε ει' ιέιΙιοι·ιιΑεγ1 6ι·ωοετοι·εΙ:, Ι›ι·ἱΒΜέι2ε €επει·έι.» 

ΙοΙ‹, ειι·οιΙεεεΙ:, να” ιέιειΖΙϋειΙ-ρεπεποεποΚ0Κ ΙΒ88θΚ Ιο,·; 
@Κ Ιςἰπενειπ1ἱ ΗΙε16 082ϊέΙ.ΜΒΜ), Βι·ΞΒάιΙΜΙ:°, Υ88ϊ 1882Ιύ= 
οιΙ]:ΜΙε' τιΞΙ›οι·ιιεΒγἰ ΚατέιιιαΙ: Ηειτοπ. [ 

Α 2. Α' 1:0τωέιιηεύ ί0€]8 Ιαὶιιονοιπἰ 'ε ει' Μιιιέι08' ΜΜ 
Ιιει€γέιεέινειΙ Βε1Με.πιπ ει' τέιΒοτπειΒγἰ 6τωοετοτοΚεε, Βμ·ὶΒΑιΙε›· 
ίε1ϋΠεΙΟΚ0€. ,ε ει,τέιΙιοκοπεγ5 ΜΗ ΙϋιιϋΚεἰτ, Ι:Ενόνέπ α' 88ι· 
πει·ει1-Μϊικοετ €ετὰΙ›οι·ιισἔγ-εεΒό@ωτ, ΕιιικοΙεύΜαα°Μτιμωγπϋ 
:ηπα ίοεὶει πωκωωπ. 

3. Α' τϋι·νόιη:Ιμοιέιε Π3:ν6η ΜΗ @επι ιιιοΕΜιέποαΜ 
ΜΜΜ 65 ΜΜΜ α' Ιεειτοιιαιϊεπτε!α”νέι!ειεε16ιεέμιιαΕ, ιϊεγ,οιιιιεΙτ 
ει., Βοι·ωέιιιγιι€ιΙ ιΜΙαέρ εεειιι1ϋ Ιιε]εΙεπΕώεε5Ι. ; 

4.. Α” ιωΖωκ οΙςΙενεΙοΕ!κετ ει? Κου:ιιι€ιππύωΙ Π18]όψ 
Μαριώ 8ειωιιΕ ρΙκΙενεΙΙεΙ Μτό πω; ;ζεαιεόΒέτ6Ι πιο8.πωιιι 
€ωΖωιιιαιεκ ωἐιεΙσἐυ› πω: α· τωπ5ιοε Μαη °ει στ 1ιοτιπέιΜ26' 
Ι«Ενέιηειέιτει, Μ ἱε ει' Ηνέιππ Ιετέ:$ετέρι' «Παπ :-›Ιϋειψι; 68 δ, 
ΜΜωπέιοε' γα5μόεε ε1ΙΙ::ι1, ει' ιδτνύιιγ” 6ι·τεΙηιόΒοπ 

ο 

Ι 

η 



' 3Ιδ _ ν 
 

=Α' Μι1οπεεέι€' ·ιιιο;ωη1 Μισεί ει' ίοΜ ειιιΙἰα-Μ Μω 
16ΜΚ ιιιοΙΙο11-ωεΒιοι·ΙεπιψϊΚ οΙιΙενεΙοἰΚετ ό8 ἱἱ8Ζί8ἔεθΠἱθἱ. 

, 5. Άπω _εεεϋ›επ, ΙιειΕι08γ ει, ΙΘΜΘΒΜ ΝΜ82!68) ό8 
Μπενοιόε' ΜΜΜ ει' ΚειτοιιαΜΒΒπέιΙ Ξύ$ πειιι ει€1Ι:ιε, ει, ω 
νόιηΙιοιέιε εΙεϋι·ϋΙΙιεπ ω, ,ει ΙιεΙγεΞΙιε .6ϋι:ν6η ΗΜ φάω 
!ιοιΙιειτ Με , οικιΙ: ]1θ8Υ οι , Μπα ΜΙ: ΜΜΜ: Α' ]θωΠωνσ 
ΜΒΜ? Ιαέτ Ιιει·ωαι1έιπέικ οΒγά;ένοί ωεωοη ν68Ιυε. - Δ 

θ. Α' ωῖωιιωἱιοΚιιειΙε, εΙΙεπιϋι·, Κάιιοειέιι·ιι0Κ, 0Ι'82έΕ 
Βοε ἱἱ€γν6ι1, €61°εΙϋ8γεΙϋ «Ξε 1Ϊϋ1›πτοε ΙώνειΙ:626 Μαη Ιοές-_ 
:να νέιΙειειτειΕπι1: ' 

< ΜΒΜ ει° τειιι€ιοε, Μπα κτ 1ιό;Μεο16Ιί ,_ηϋΙΘεο ε;γο8·γ 
Βιετιι6Ιγτ1°ο€ιιαΙς_ε' Ιιἰνοτει1ἔιΙι° ιιιἱιιὰοἔῇΙιὲω Ισ1_1οΙεΙηΕ, “πικάπ 
εΙεεγ-ἱ1Ι6ρτ αιτωπειΒ. ΙΜ ο' τ:5ι1ειεπέισοΚ ιιΒγωισιοπ @Ιω 
Μαι: αεπεΙ:, πω;; εΙνς1Ιειειιο1τειοιιι61γεΙ:Ι:ιΝΙι€ειιμψωε που 
ΙιἱὺειῇειΙοΙιΒα, ιπιεΙΙγεΙιτε ΒΜενο2ωΜέΚ. κα ροὰἰΒ· ειικϋεΙο 
ΙόεεΚΙιειι ιιιεἔοειΙε3ε ναιι, ει1ςκοι· α, 7νέιΙαει1ἐιε1ιϋιϋε ειπω 
ιεΞιε ΜΜΜ τϋτ16ΜΙ: ΙΙΙθ€, αι·ε8γεεί11$ταπέα1° θα ΒΘρνΙετ:16 
Με' νοΙ‹εειΕι·ιεΙ‹ ΙϋΙ›Ι›8ΦΒὲνεΙ. ` 

Α Ιτἱιι‹·8ιεἔιτιιοκ ιαιωτ1ωι όν!ιειι νά1ειειτέιε εΙέι_Ιωι:ϋΙ. Α' 

ε1εωε·Η10ΒυοΙπ, εΙΙοη6τ, οι·επι€οε ϋ8γνώι1,16ίεΙΝ;γε16, «έα 
Ι6Ι›ἰιτο8 ΙιἰνειταΙεὶΙ:Μ Μάταια «ΜΒ νωεΙευτΙὶΚ, ΙπισεειΙε ει° τειιιέιο5' 
ω. κεΡωωι‹› πεί κα Ιιαιωπαι ω» ε1 ΜΒΜ ιΔωεεωφακ. 

Ρ Ι Ο 7' Α Βοφάτια0. ·ἱτάεϊοοΙτ Μπακ ε1ωΙ.°εω ΜΜΜ 
οΒγειωνε1 Μ; Ιηιιενειιιὶ ιιιἰηιμω ΜτικώεΙ Ωεπιν1εοΙϋΙιεΕ, 
Κἱν6νε ετ ΒΦΙεαΜτέιΜι2, Με. Εει Βϋνε1ΙεειοπάϋΒ6ρ, ΙοΒπιιΚ 
νωειειωιιἱ: Ε 

Α,8ἱᾶω8>111ἱΙΙ€ΪθΠ ΜθΒΥωΙΙΒΒ ἰοΙνἱεγἑιιὐ (πφε7·υσ”εωσ) "η 

'η Α' ΐοιυΊεγά26Κ (εσφατω'ωτε) οΙΙγ !ἰ8ιΕνἱ80ΙὅΕ, ΜΒΜ "κι Μπα 
Θ” τ6ειε α' Κϋιε6ἔοΙ‹' Ιμι;;ει€6εΑιιΔΚ 'ε ΜΚ ετ.ειιΜΜΙ ϋεειεεετι 
ιεπιι‹Ιειι εποε", £ϋι·ν6ηποω Βιι€όεύ.86.0 Ιι6μοιὶΙ‹. 
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Βἰι€ο8εἔιμ εἔγΜε€γἱὶΙεπ‹1 ει” €ϋτνώπγΙιοπέιε έιΙ1ειΙιπο8Ιιετέιι·ο 
ποπ παμπ , ,ε Ι;ϋοΙεΙ "Μαΐ 1ϋΙΜιέΒένο1 ειππγἰ επέιπε5Ιγτ, 
ει' Ιιε1πγ ΙιΘΚεΙ›Ιιώ ΜνέιπτΜἱΙ: , ει° Μπια-ιΒγε' νέιι·08:ΜπαΙε; εμπ 
Ι»ε8γίάΙπεΙε ει, ιπεΒγοἱ 1ϋινόπγε26ΚοΕ, ΜΗΝ ἰε , ,ε Με ἰε πει 
εοπΙύ επεϊπμ'ι ππωωιωι πενειποΙ: Μ; .πικάπ ει' τϋι·νόπγ 
1ιοιό.ε ΜΜΜ ιπεε·Ιιπτέιι·οποιτ ΜϋΙ»επ 65 _ΙιεΙγεπ ει, ιιιε8γεΞπι-:Κ 
Μπα $εΙνὶἔγὲιιὐ1, πιἱπά 1ϋτνόπγειέΙεἰ Ι›ἰι·έιἱ ϋεεπεἔγϋΙπεΙε 'ε 
νΙιεΒέιΙειτ Μέι νοειΠε ΠΙετ6 νεἰΙεειΙεἰεπἰΙαιτ. Πα πέ:πιεΙΙγ νά 
]ᾶ8Ζίᾶἱ80ΪΙϊᾶ πέινε ε=ςγ 6ι·τεΙεπι ιιτειἱΚοιΙΕΙ:, ιιιεἔετϋεΜΚ πιο 
Ιαιτ ε;γ Ι›ἰεοπγὶ£νεϊπγ ΜΜΜ , επεΙΙγ ει' ιπε8;γείπιοΚποΙ:° Ιο 
νέεΙτέιτέιΜ 16τεϋΚ,όε επι ΜΥ ΜιοπγΙινέιπγοΕΜπ ιποἔπενεεοπ 
πεπ16Ιγ , να” εποπτύΙγεΙε πόΙεαΜτέιΙτ Ιοεπ.πε1:. 

Πει ει' νέιΙ:ιεπώποπιπει πέπε εἔέειπεπ, πω· ο" Εδω 
Ι›επ 1:ϋΙϋππϋΖϋ επ 6ι·τεΙοιπ, πΙ:Εοι· ε., ίεΙνΙ;γεω3Ι:' Μ2.ΐ08· 
εά8ει ,ε ει, Ι›ἱι·εᾶΚ Ι:ϋΕοΙεεεΚ ΙιϋΙϋπΙ›ϋιϋ νἐιΙαειιἐιεπἰΚιιτ Μ 
ιπιιωπ σ.,ΚοτιπππγιύπειΚ, π π. ε πε;‹πωωι‹ παπι ειππγἰ 
Ι»6κεΒΜιτ Μ; νέιΙειειταπΙ , π' Μ” ει, ιπο;;ϋι·άΙτ ΙιεΙγε!ί πε 
τϋ1τόεότε ΜνάπωτΞΙπ . 

Α' ι›ειωι›πω‹ Μ" 6νΙε επειτηάπαΙι ειοΙἔεΞιΙπτΙ›ειπ, πει 
εεειΙτ εΙ ΙΙθΙΙΙ ιιιοιά1τωτπεικ ει' ιπεἔγεὶ 1ϋι·νέπγε26!τοΚ ΜΜΜ, 
πιοΙΙγεΙ: πι εΙπποιεΙΜ18 οΙωιΙτ εΙ6ειππϊΚϋτεΙοεοΙ:, @ο επ 6:1 
πιοιάΙτέιεπεικ ΙιεΙγο ιτ8πΙτ πΜεοτ Μια, πει εΙϋΜ› ει' Μ5ΙπεπΕι·6 
:ποπ ΚϋτίἰΙιιιὲπγεΚι·ϋΙ, ιπε11γεΚΙιεΙ τοι·ΙιεΙνε πω, όττεεΕΕ 
Ιε£ε£Ω, Έ ει, ιπει€ει νόιΙεΙιπέτ Ι›οειὰΙιπ€τα. 

8. Α, εΙιει·ἰΠεΙ‹, πωπω ]ο8γπϋΙ: Θε ΙενὲΙ€ὰτποΙἑοΙε, 
νειΙιιπιἱπτ ΙΉ-Υοι·Ιε νεὶι·οέ ιιιο€γό]όπεΙ: 1ε8γιϋ_ἱε Μ, πιἱπτὶεπ 
Μιι·ιππι1ΕΚ ὲνΙ›επ, ναι·.;γ νπΙωπἱΚοι· ϋτεεεεΞΒ τσ3ιιιιειιΙ , πωπω 
τσ.τπει!ε ει: ΙΙΙετϋ πιεεγάΙδ νεϊΙπειτύἰ πιω. Α' εΙιετἱΠεκ πειπ 
νἱεεΙπετπεΙ: εειιιιπἱ ιπέιε ΙιἱνειωΙτ, ,ε Μπα οεαΙτ ειοΙἔἑιΙαιΙ›‹5Ι 
ιπιεπισκ πω" Ιιέιτοπι έν πωπω νέιΙαειται!ιατπσΚ εΙ. ΜωΒΚἱ 
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νέιηΙιΜιιΕ . ΙιοΒγ ει' 1ϋπειιγ' όι·ιοΙωθεσπ Μϋι·ϋΙ Νότο επω 
επεε€ ιηίιμεειιειΚ, Θε Με πιτ ιεΠεείππΞ εΙιπι'ιΙειεεωπέικ , Μ 
νειΩειΙιιΙ: ιιιΙιπ επεεϋι·ϋΙτ ή" Με τοΚΙιι€ε1Μ. 

Α' ιιιεε;γε εοΜεοπι Με: ΜεΙ6ε ει, εΙιοτἱπ' πωωεκι. 
Α' Ι:οι·ιπάτη26 ε, τἱε2τνἱεεΙϋτ ειΠιτύΒγ Ιεωιιετἱ, ΜΗΝ ει' 
ευε;γε' 3ε€γ26ϊτ Θε ΙονέΙ1ε5ιτιιοκειΕτ,ε @ο εοΙιειεειιι ει' Μ:ΙΜΠ, 
Μ" νοΙεΚ εΙϋΙ›Ι› ει εΙΙειιϋΙ: ἱιιτΜοΙτ νέιιΙ:Μ; ΙεϋιϋΙτε, ,ε πιει 
ΒοΙ:, ν60Ιιε·16εώτ ιιιο€ειι€οιΙιε νοΙπει. Έ ι 

θ. Α° τϋτνώπγεεεκἰ ῇεεγεϋΙι, Μνενιέ·ιι ειΖοΙαπ, ΜΜΜ 
αι οΙϋΙ›Μ εωΙωιεΖΙ›ειιι εει3 "ω, που ιΒενευγειέΙιεΕτϋΙ ϊοἔ 
Δεκ Μιιενεπειιιἱ, ωεΙΙγεκπόΙ ειοΙἔἐιΙιιἱ ΙοΒιιαΙτ, ει, ΒετἱὶΙεϋ 
ίη;γν6ιΙοκ ρεὰἱ€ α) ππε8γοἱ ιδι·νέπγει6ΒοΒ16Ι. ΒήοΒγ26Ι: 
,ε ϋΒγνΘ‹Ι‹-:Κ Μι·οιιι ώνϊ8 ιιιειι·πιΙιιειΙ:εΙιἰνειτειΙιιΙκΙ›απ, ΙιειοεαΙι 
ει: Μπα Κϊιιενειετ$1ϋι·νόηε26Κεκ :ΗΜ ε! ΠΕΠΗ ιιιοιά1τω1ηειΙτ. 

10. ΜΜΜ νἐιτοεΙ›ἰι·ε5ικ που ε€ε€ιιεΙ›ειιι αι ΗΙοτϋ Μια 

εοΙ:, Βϋιεὲ<1=ςἱ Ιαπέιοεαἱ ΑΜΙ ΓοἔπειΚ ΚἱιιονειΙοωἱ. 
Έ ιι. Α, ΙιαΙο€ῶνἰ:εἔὲιΙ6Ι‹ (ου:·υπεπ/, νωεωωιε° Μ· 

ι·ΕΕοΙ: ποπ ιιι0ι1οιι 'ε ιι;;;γαπειιιιηή Μ6ι·ο νεϊΙειειτειιιαΙ‹; ε! 
ιιιοιι11αΜέιευΜικΜε "Με, ει:οηΙα-έρωι Μια ΙιεΙγε. 8ιέιιιιιιΙαπ 
ε” (ϋι·νέπγΙιοιέιε Ιιατέϊτοπιιιιήει πιεσε; ΜΑΝ ωἰιιὰαιἐιΙτειΙ Μεγ 
πόΙ τϋΙ›Ιπε πισω ιιιο!ιοτ ε” πιε;γεΙιεπ. 

1 2. Α'1ιοι·ωέιηι6 ιιενειὶ Μ°ε ὶΙαειτῇει Με ει, ωιιἐιοε° Μ 
ν:1Ιιει€γέιεάνειΙ ει” οειιοοΙΙἀι·ἰε° £εωαϊτ εἐε ειιιιΙὶ1οι·ειϋ, ΜΚ ἰε Ιιἱνα° 
ωΙιιΙαιι Μι·οιιι όνὶἔ νίεεΙεπι1ΙΙσ, ΙιειοεαΙ: 61:εωι' τειιιέιοε, ει, Κοτ 
ιπέιιιγ26' Ι‹ὶνἀιιατέιι·π εΙ ποιο ιποιάΜα. Α, 3ε;γπϋποψ ,ε ΑΙ 
_ϋε8·γεϋΙιετ ει' Κοκωέιιιγ20 καιω 'ε ρύτο13ιι Μ ίθί52θ8θ ειετἰιιτ_ 

13. Α, Ιϋι·νεπγειΘΙ‹ἱ Μποεεάέ Κουα” η' @επ απά 
£ω·ωέσιω·) 'ε Βϋ:ϋπε6Βοε Ι›ΘΙ‹εΙ›Ιι·ϋεεὶΒοΙί ]ε8γι€Μ© ΙΉ-Υοι· Κ 

Ι . › νάι·οεεΞιι·ει ε ιιιε8γό]ότε πανε, «πω νειι·οε Βϋ:ϋιιεύμε Μ 
1κεΙ»Ει·6εεεει πενειεπτΙἱ Μ 'ε ιωηε επιιιιΙ:έψειιι επΙ:Ηε, ει) πιω 
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Με ΜΜΕ. Α' ιδι·νάπγεωκεΚ' εμε!» ΙΙΙθἔΜΖωἰᾶἱ 'ο "Μ 
ΒόιΙΜΜΙΞ ε2εωόΙγεΕ , Ι:ΜιοΙε ΜπενειΘεο Μ ιιιοΒΙιακάι·οινε 
πἱιιοε, ει, ΚϋΙϋπΙ›ϋι6 τϋι·νύιιγε26Κι-:Κ, να” Μπιπέιιητπ0 8.ΙωΙ, 
ει, ωπεάοε' εἔγειτόνεΙ νάΙαιειτΜΜΒ, ει° ΜετΕιπ ιιιἱιπ ε( ΗΜ· 
νόιιγ Μ ίοεπι 5οΙεΙυϊ. Υ 

Μ. Α” ΚἱὶΙϋπϋ8 ΜΗΝ: Θε εο;6‹1οἱΙ‹,ὐΒγ ειἱΜόπ 5ο” 
:Με ἰε ΙΉ-Υοι·Κ νε1ι·οοάΙπιπ, ε' νέΗ'08, ΚϋιεὲΒἰ Μπάοεει άΙωΙ 
ΙοεπιειΙε Μπενειτοτηϊ. ΗἱνωεΙιιΙκ ειιΙ«ΗΒ ωι·τιιιι‹Ι , ιιιειΙιΙἱἔ α' 
ιεεωπ ιιιοΒγόΙι' Ι›6Ι‹οΙ›ἱι·ἐιἱ‹-Ξ, ,ε ε! ἰε οεαΙκ π" ωοιιΙΙ1Μιι0Ι:, 
»Πω εεεΚ. 

15. ΜΜεΙειιοιι ΗεωΠωΙδΚ, ΜΙ: ῇεΙοιιΙοΒ ιι° πω» ΜΜΜ 
πονοιτοτυοΙε Μ, «Μια» ω ι11ωΙει Εφη” κϋπενειιοιιιΙ. Α, 
πιοΙΙγ ΙιἰνειωΙοΙε' Μπενει686τϋΙ θΖθΙΙ αΙΚοιιιιωη ΜΗ!! εσπ 
άοεκοαοα, να” α, ιιιεΙΙγεΙ: ῇϋνειιἀϋΙ›οπ τάωειά1ιεαπεικ, Μι 
8οιι16Ι.ει8 α, ιιὸρ° Μπιονοεύε616Ι $σ€ιιει1: Γιὶἔεπί , ω πω: ει' 
τϋτνέπγ Μια πιο τειιιΙοΙειιιΙ. 

16. Α° Μνει€ειΙο1:' ἰιΙε_ὶο, ιιιοπιιγ1Μεπι ο, @Ιου ΜΜΜ 
ιπωη·Μιι ωε8Ιπιτέιτοενε Μιιο8, €ϋι·νόιιγ έιΙωΙ ιιιε8εια!ια1Ιιε 
Με; Ι:ϋΙϋιι!κπι μειΙἱΒ Γιὶ8ΒΜ ί0€ ει: πιο» Ιιει16Μπέ Μειέ86 
Μ, ιιιοΙΙγ ε' ΜνΜε!οΙκι·ιι ιι6ινο ει' ΙιΒιενε26έ @με !›Ιτ_ὶε. 

ϋ'1'ϋΒΙΚ ΟΖΙΚΚΒΙ.Υ. 

ι. Απο» ὶιειωεκ, ΕΚΠ”, Μπα ΜΗ νεωωε ε Μικε 
αιΕ νε1ιΙειΙτιπικ Πο·ία!.τ ό! επροαοΜεπ2) ή Έ νωεοΙδ ΡΜ· 
1εΞιεέιτ τά.η;γαιύ ρυτοΚυεΚ (οοττεοΙἰυπ 0_βΡΝΡ8], :ΜΜΜ ΜΒ 
:ι° τωιε1οέ εΙιιϋΒ6Ι›6Ι, εοιιο.ιοτοΚΙι6Ι , οεωοεΙΝιι·Ιυ6Ι ,· ει' Τό 
_._ζ.. « ---_ω 

*) κι οΠγ εεε!ι·ϋΙ »τσιπ ειι3, πιιΜ6π_ε' ΕιόμνἱεοΙὐΗ Μπι ΜΜΜ Μ: 
ΙῇειΕνἰεεΙί$Κ νΜοΙ Με 8' Ιιιιιεἱιοε ΜΜΕ. 
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$ϋτνέιιγειό!ί ΙΜΜΙούΙ, να” πισω ιιει€γο!οΙι ι·όειόΙ›ϋΙ. Μ5 
Μπι ει' Μια ει” οειποοΙΙέιι·, να” ει” Ιϋ6ϋινόπηε2όΝ ναΙειιιιοΙΙγ 
Μι·ι5ι_ϋπ εΙΜι "κι Μέζνο: ει' νέιι1Ιοπ ειωιιόΙγ €ε1Ι€1%εεωε 
ΗΕ »ιωωιωσι , ΚἱΙἱειτιιΙἐιεαΞΒ. 

Σ Α σειιιοοΙΜικΜ ἰτὸΙετεΙιιεΙ‹ ῇϋΙεΙ›Ἑ›νἰιοΙ6ιιὸΙ, ει' «πι» 
ι:εΙΙέιι· ει·ιθωιε ει; ὶτὲ1Ι5ει6Κετ εΙεϋ ἱι6Ιεα-ΞιιοΙ: ἱιιᾶΙτὑοΙωιἰτ6Ι, 
Με εΙΗΜέιτο26 ειεινειιατΙειΙ πειιι Μι·ειπιΙ; Θε Με ει' ΙϋΙοϋ!›νἰ 
ω ει' Ι61ϋι·ν6ιηοιώΙ:' Μ5ΙετύποΕ παω «ω πω: εεωωιμ 
ε, ίδτνόιηωιέΚ, !›ἱι·εΜ ΙιεεοιιΙ6Κὸρ° οΙϋ Γοωύ.Κ παώ ὶ€6ΙετϋΙ:' 
ΜὰΜὐοΙιπἱτ, ω» ει' ωιιἐιο8Κο:ἐιεΙ›ειπ Ματ νειιΜϋΙκ πειιι ειαΙ›ιι4Ι. 

2. Α' κομψωσ Μιιιιεικ @μι νου "Ματ ΜΜιπία' ω. 
£ιιε,ΨιιιἱπεΙειι 1ιοΙΒ·εϊιά ΗεπνἰεοΙϋἱ εΙ1ε11, ιιισ€νεειιυ8ε1ιο€68,. 
@Η ιιεωωιωιε εγαΚο:ΙατΑΙ›ε;ι οΙΙιϋνειε1τΜΙιἐιΒὲιε ω εφε» 
"Μπακ εβρ ΜΜΜ ωωι; Μιιιοπ1 απ: οι 6ειεεεε νειΙειειιοπ 
ΜμΕ 1ϋΙψ8686ιιοΚ ομειώι·ιόεε ιιιεΒΙι1νάηιιιιΙΚ. 

Α' $ϋτν6ιηει€Ι4, ταἔἰειἱ, ΜΜιοΚ ο, νέιιΙ :εκει ΗΘΗιἱΒΙτ 
ΙιεΙΙ, ει' μα, Ιιειι1ετοΚοτ εεΙ:ϋνεΙ , να" €ομαεωιαΙ Μ3τεΙο· 
2Η: ιιιει8οΒει€, Μ" ει, μτ6Μ.Κ "εποε ΙοἔπαΚ ειειθωι ΜΜΜ. 
Αι εΙωαι·πειταΙέι8 πιο* πειιι τϋτΜιΙιειἱΚ ιιιέιεΙαέιι€, :Μπιτ ει' 
ῇεΙειιΙὲνϋ €ειΒοΚ° πεα1ιακωω1εωικ επιναι:Μει Μπι!. Α, Η· 
ιιιοπεΙειιι«16 Ι›ϋιιτει6ε οεαΙι ΒΙπωΙ€6ΙΙ εΙωσιά1ιωΜιε ,ει οΙΙγ 
“Μα ΙεΙιετ, ιιι!ιι6ΙΙοενει ει' ιιιειταειωΙτ π!! Μιι·ιπεΙΙγ Ιι1νειταΙ' 
νἱεοΙόεὸι·ε, ,ε Μι·ιιιεΙΙγ Ι›εοεἰὶΙεΗιοπ, να” Μιε2οιιΜιι τό 
ε2εεϋΙ6ει·β ει° ΜΜΜ, κωω Ιοε16Ι, αΙΙκεΙιιιειωιπωιΙκ πη·ΙΙνέι 
ιιΜΜΕΚ; Ιιαιιειιι ειιιτάιι α, ωειταειωΙτ απο: τειιαεει Ιοι·ιπέιΚ 

8Ζθ1°ἱΙ1ί @κι νέι:Ι Μέι. νωπιὶ ,ε ει' τϋπόιη!ιοι Βόρεεε ιιιοΒΜὶπι· 
"ΑΜ Μια. 

3. Α' αιιιοεΙΙαι· Ά €ϋιϋι·ν6ιιγειόκ' Μπα ιιιε8ται·Καπά 
πω ιπωωιωιω »πω ωιω, ω; ειιοΜ›ειιι κι εΙ18κιααΙε 
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Κάαπ|ι€ μισεί ΙΒΜαυίσω) *), Δε: πειιι ΜΜιπ εεπειιιΙϋε 
Ι:οτιιΚ0ιι ΙΜ. ' 

4. ΜΜΜ Ισ; ει' 1'ϋτϋτνόιιγε26Κ εμ' εΙιιΜΜΗ Θε κει 
Ι›ὶι·ὐΜΙ; Μ α' κάτσω ΜΜΜ οσειΙ: οΒγωιιιω ει' 1:ΙΙιαΙ1€ειτέιε. 

> 5. Α' ΜΜΜ “Μιά” 61161 ειι·έιιιγΙοιεοε “Μπι ]έιτέιεο!ατα 
ΜΒ πιωιωωε. Μ? ΜΜε πέ8γιι6Ι ΒενεεεΜΙ›, ιιγο!οιηε9.1 “Μ” 
:και Μια. Α, ιϋτνέπγ!ιοιέιε ε' Ϊθ108Ζίά8ί ει' ε2ϋκε68Ιιει Ικό 
μεετ, ΜϋτϋΙ Μότο νέιΙιοπΕαΙΙιεισα. Μἱιιιὶεπ _ϋιι·έιειιαΙ: Ιεει 

θ 

ε” ι›ωιμ, Η Ιε Μπιτ ει' ί6€ϋτνώπγειέΚ Ι›ὶι·ε1ὶ, :ποπ ιιι0ιΙου, 
Έ ιι€γωισηιηή ἰιΙϋτω Ιοε Κἱιιενεπετιιὶ. Ε) ῇιἐιτἔιεΙ›οΙἱ ΒΜϊΚ 
ειἰιιτειιοπ Ιιει€ειΙοιιιιιιαΙ Ιο;;ιιαΙε Ι›Ιτιιὶ, ω” ει' €6τϋι·νόιηει€1ε' 
ι›εωε ΜΜΜ ιικι€οΚ ΜΙυεΙ:, ιιιἱιι‹1 έ!) ίέ$$:ϋτνόη8ιόΚ απο 
Βειι1ετΙ: ὶὶεγεΙζΙ›ειι, ιιιἰΜ ει, 1ϋτνόιιγ8ιὸΙιἱ Ι›ἱιτοεεέιἔηε2Ι 638 εε 

, › 

Μϊ1τειθΙιεΒιι6Ι. ΒιεηίϋΙἰὶΙ :ι $ϋτνόηγΠοιέιε, ει ειᾶὶΚεὁἔΙιοι 
Β6ρεετ, ίεΙκιιΙιέι:.Ιιειψι πω· ε' Ι›ἰι·ἑιΙ‹Μ, πω· ει, ωεἔγε° Μπ 
νέιιγεωκιπτ 'σε ΜΜΜ τϋπόιιγεια-5κοΚετ τοι·ιιιεΞειω η;ειιε:5ιε 
Μετὶιπ ΜΞΙϋ ΙιειωΙοιπιιιαΙ (εςαόη| ροωση) , ωεΙΙγετ. ειιοιιΜιιι 
ιιιἱπιΙΙ€ ει, ωποε11έιτ, ίϋΙώΙινΠεΙο πώ ι·οπι1εΙ. 

6. Α' πιοΒγεἱ ιϋτνΘυγειεΙκεΕ ι›ει·ω Με νέιτ0Βο!θ ϋεγ· 
νόιΜ ΒΕ ένα: ιιενειτοτιι€Ι: Μ; Με ει, τεμιέιοε ΑΜΠ , ει, Ιππ 
ιΜιιγπϋ, οΜεο.Ι τέι.πιο8ατοιτ Μνε5ιιπιτάτει, οΙιιιοια1ωιιΙιειτικιΚ. 

τ. Α, ωιιοο1Ιάι·, εσεσωε"μ.Ζεμε ι›εωκ, ω; _Νιτέιεο!ί 
ΜΜΜ, ΒΘΙΙΙΙΙΙἱ πιέιο Κϋι!ιἰν:ιτειΙτ ΠθΙΠ νἰεεΙΙιετιιεΚ; ιιι1ιισ1οιι 
828.Υ82%, ιμιοΙΙγ ΜΜΕ νέιΙειειτέιε Μέι εοϋ ΙιἱνεπαΙοΕτα ει' 
ίδτν6ιιγΙιοιό.8, πι” ει, ΜΡ Μπι! ΜΜιι€Ι:, εειιιιιιὶΙ›επ απο 
ν6τετἱΚ. 

τ] 

'Η Ε) ΜΜοιόε8 Ιιαειιιά!]Μι ΜΜΕ; Μ]οΙοιψξεέτσ_, Πισω α' ΒΜΞΙξ «Η 
Μπι ωο:4Ξ!:ΙππόΚ 'ε Μ;;; ιιιπωωιωι οεπΚ ΜΙοὲ εΞιΙΜ νοοιΙΜΜΕ ο!. 
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ΗΑ'Ι'0ΠΙΚ ΟΖΙΚΚΠΙΛ[. 

) 1. Α' ιϋι·νΘιιγΙιοιἐιε° Μ8]ειΙ 6ο ιιιἰιιιΙεπ Ιιετ68εϊ€ᾶ ε Μ 
1°ά8](θαύ ωΜινωωσκ, α' τϋι·νόιη ω" κενωι ΜΜπάίί Μπι 
ταΙοεοΒοιι ΜνϋΙ ωι·ιο:ΜΚ εισΙ8έιΙΜΜι Ι6ρτϋΙ:¦ Μα εΙιιι0:ι 
ΜΠΕ °ε :Πὲιἰτπἱ ει' ΚϋνεΙΙκειϋ εεΚϋ' να" Ιομιάέιε, ίοι·πιιέήάτ: 

2. ,,ΒεΙ:ἰὶεΖΞΒιιι Μι” ει' Ιεϋι·ἰὶΙιπόηγ ε;οτἱπτ: _/σέιιάσω) 
ἰὶππερὲΙγεεοιι, Μο” ει ΒΒγεεϋΙ1-81εικιιεοΚΐ αΙΙ:οτιιιάιήέιτ θε 
ω-ΐοτΚ επιιιιε' ει1κοτιιιέιιιγάτ €ωιιιιατιπιιἱ 'ε . . . . ϋεπε 
ωετ Μνειι 68 οΙΙγ _ἱ6Ι, ΜΗΝ: ιτεειΙ: τϋΙειιι ΜΜΕ, !›ε€ϋΙ€επἱ 

(δ Ιοεοιιι. | 

8ειιιιΜ ιιιέιε .εεΚὶὶτ, πγἱΙατΚοιεὶετ πω· Ι›ι·6Ι›Μ Μπι 
ΙεΙιετ ΜνέιιιΜ ειΜιτιιχΙ κϋιΙιἱνεααΙ, να” ειοΙΒ·έιΙατ ΜΜΜ. 

| Ηπτύιευικ ο2ικκιππά. ώ 4 

1. ΜΜΜ @μι ίϋ-ϊοκκ 8ωωι8ωπικ ιιιο8 πω» Εσει 
ωιωεκ ει' εαιωε' ιιιἱιιιΙειι ροΙἔἐιτειὶ' επιιιειω Ι›ὶιτοεὶιοττ 1ο 
8οΙαύΙ 68 εισ.ΜαέΚοκτύΙ , Μιιιει1ι Μι αι οτεισΞιέ ιὶ$ι·νε!ιιγεἰ 
πε 1ιο2πι-ΜιεοπΙ6Ε ΜΙειε άΙτει1. 

2. Αι εεΚϋΜιόΙε Μαι! ΒγαΙποτΙειιιΙ0 Ι›ἱκύεΙ:οιΙέι8 ΜΜ 
Ιιε£ει!επ ΙοεπιιΙ ,ε ιιιε8 ίο8 ωι·ωιω ϋκϋΙαε ιιιἱιιι1 που @γιὰ 
Ι›οιι, ιιιεΙΙγεΙππόΙ εἀιΙἱΒεΙΘ αΙΜΙπιει2να Υ0“. ΜἱιιιΙειι ύ] ιω 
νόιιγειώΒ ή” :'68 ωκοιωωε, Μ” ει, Ι:ϋεϋιιεόμε :ϋι·νόιητ 
ΙκϋνεΕπἰ ωποΖωιι, Ιτἰνὲνέπ α' 1ει·ιιιό8ιεϋ ΪἔΒΖ8ἔΙΒ' “ΗΜ 
ΜΙϋ τϋι·νάπγε26!κεΙκετ, ωεΙΙγεΙαπεΙ: ΔΙερΜΜικει ει, ιϋι·ν6ιιγ 
ΜΜΜ ῇοΙειι ειΙΙιοτιιιεΞιιιγ €εΙΙιειταΙωαιια. 

3. ΥειΙαιιιοπιιγΙ ι·εΙἰ8ἱὐΙ›εΙΙ ΜωεΙ‹ °ε νεΙειιιιειιιιγἱ Ντεπ 
ιἱ521εΙε€ιιεΙ:, ιιιὶιιιὶειι οΙεϋΙ›!›εθἔ πόΙΜΠ επιΜιτΙοπ νειΙΙΜ€εὶεει 
,σ 8γει!ποτΙάεα , ΚΙιιοΕ-ΜπεΙτ ΜΜΕ Θε 1ιιΙπαωιΙιοι πποεοπεετΙ 
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ΜΜΕ; Ιιππωπ πι ε' ο:Μπα1γ Μαι! ι›ωιοπιοιι ΙόΙοΚἱειπΘτεΙ 
ΜΗ ειπΙ›πιΙεεἐιἔ, Ι‹ἱπεπροπἔὐ 1εττεΙπποΚ, ,π ΙιοΙιιιἱ ει' ευιτπέ 
Ι›€Κεεὲ€6νεΙ ,ε Ι»έιτοι·πέι€έινπΙ :Με πειπ Ει€ι·πε1ϋ εποΙε:5ιειοΚ 
ππ.Κ ιιιεπτεεὶιύεεἰἔ παπι 1ει·_ῇει1Ιιετ. Ι 

4. ΜἰπτΙιο€γ απ ονππ8ε1ξοιπ° πποΙ€έιἱ, ΙιΜι(πΙιι!ιπέιΙ 
ίοενπ, ΞειεππεΙ: πιοΙ8έιΙειτάτα 'ε π' ΙεΙΚεΙ‹' Βοπι1νΙπεΙόεότε 
ι·επι1εΙωττεΙα ,ε οι·επε3.επΙδ ΜΙΒΥ ᾶοΙἔπἱνπΙ εΙϊοεΙαΙαππἱοΙ: 

Ι πεπι πω: πιέι·Πε πωπω ενππΒοΙἰοιπ εποΙμιμ, κι" πΜιτιιιἱ 
πόννωΙ πενειεπά6 παρ, ΜιτιπεΙ!γ ΙιϋτϋΙπιΘπγΙ›επ °ε ΜτπιεΙΠ 
ὶπιΙᾶωπππὐΙ ἰπ , ποπ νέιΙππιτέιε' ιΜέιπ, πεπι ιπέιεΙππρ' ποιππι1 
ροΙ€εΞιι·Ξ πι" Ι:Μοπεπ τἱεπωὸἔτε πεπι πωππωκ. ` 

6. Δ' ετπτιιε' Κπτοππεὲιἔπ ιπἱππΞἔ ίεἔγνετΙ›επ, ΞεπγΞ16Ικ 
»και ,ε εποΙΒέιΙ:Μπ Ιεσέεπεπ πιω Μ3$εΙοε: Ιιπποπι ει, ετπ$ιιέ 
ιιιἰπἀοπ ΙειΚοεπ, Η νεΙαπιίππέΙε νπΙΙέιεΙιοπ ωιττυπἰΚ, πιω), 
πέ:Ι ΙόΙεΒἰειιιὲτετπεΙἱ·πεπέι868οΚ ει' Γε€γνετνὶεεΙὲετ Κέιπποπ 
1πή:1Ιε, ίεΙ Με: επ Μο! πιεπτνε, πει πιοπ νέιΙωέι€ρέπιτ, 
πιοΙΙγεκ π' τϋτνέπγ!ιοιππ 1ϋι·νέπ)π ΑΜΙ πιοΒΙιειιπι·οιππά, ,π 
ιποΙΙγ πω: Μ κωοπωωκ κα» όπ Ι›ε5ππΙ›εΙἱ έιΙαοπιιέιποι πιπ 
ΜΜΕ, ΙεΙὶπε€επἀἰ. π 

6. Α' Ϊιαὐεω ωηπω Ιππ·81τπέιππι ΙεΙίϋ€8επιτπἱ πεπι Ιε 
ἱιε€, Μνε-5νόπ πέιτιπ16π' θα @πωπω εποτι-ΞΙ»οπ, 'π πιὶΚστ ει' 
Μ: ίεππιπαι·πτΙΣιπ ε) Εε1Ιϋποπιώεπ πιιι·πποεοϋπ. 

7. ΜΜΜ ίϋ!3οπῇἑπ·0, πω” !›εοειτ6ΙεπΙΜ νΜεΞι·τ πωπω 
Μέι πεπ1 νειωιπειππ 1ιιέιεΙα!πωιιΙπτ π'1°όεεπϋπειέΙ:° νό.ιΙΙέιειπ, 

να” εΙπειπέιειο. ιιώππ Σε εΙππόΙ “ΜΒ ΗνωεΙεΙα ναππειΚ; εΙεϋ 
ει, Μπα Χ ΜπνΙπε16!ε ΦΗΜΗ “επ νε3.ι1 ίσως πὲτι16εΙ›επ; 
πι€ιεοιππ, πι1Ι‹οτ νπΙαιπἱ €σ€0.168επ ειπΙΒΜειτ1ωπ Ιόνϋ παώ 
επειπόΙγ, νπἔγ-ϋπ1πιπὶ Μιτοπαύ Μ.Ιιοτι1° ἱιΙε]‹€:ι πω” ΜΕΘ' 

, , ἱπο_ῆ‹Ξπ ὶε, πα ει ποπει:εειππο ει πωι€πεπακ £οΒγνοκοε ασπρα 
τοπ, ωπεεωει :πεποπεοπω) ΙπόιτοϋΙι ΜΜΜ πακπιππἰΚ, ω 



Β2Ι 

Με εειιρέιιι ειπε Ιομάεο!αι·ι3Ι νεο 820; ειεΙαι·ε πε2νε ει) Μι· 
νευγ1ιοΖάε 1ιαιέιτοιειιιΙ. 

Μἰπιὶεπ ει' ΚερνἱεεΙϋ1ι°, να" €6εεΚϋπειεΙε' νέιιϋει πω" 
ΜΜΜ Ι›ἰι·ὐεΙ£οιΙέιειιὰΙ νειΙειΙιειὶΚ ει, ν:ΜΙοιτ ε" Μιιέιεε1ιο1τ 
έιΙιειΙ, ερειι ά", Μπιτ ει, ροΙ€έιι·ϊ ρει·εΙ:Ι›επ. 

8ειιΜ εποιιεἔγ ωιιω, £ϋΙ›επ_ῇἑιι·ύ νάιΙπάΙ Ευρω , κει: 
82631' ΠεΙετ @κι πειιι νε1£ε$!ιετὶΙ‹; :πειιι πιει, Μ" ΜΜ 
Ι›εΙἰ 1εἰκ8γΙ›ειπ ιιιεη;α εΙΙεπ νειΙΙοιιιέιετ τε;γειι, πεπμειοι·Ι$ 
ωιωιιεκ; εειιι ειειΙ:ειιΜι€ετ61, £ιιΜς1οπεΜεΙ, δε;; εΙετετϋΙ 
ιιι€ιεΚειιτ, πω: ει, ιϋι·νειιγ' ει·ιεΙιπεΙ›ειι, ιιιε8 πειιι Επι· 
ωιωισκ. 

ΚΜ Ιιειειο:ι νεεεΜ ΚἰεειῇέιϋτἐιεπαΙ‹ εεεΙ‹ Με Μη»6τ 
Με πιεΙΙε1τ Μια: ΙιεΙγε. > 

8. ΜΜι1ειι ροΙ€έιι· επειΒειΙοιι Κωγοπιαιτ1ιειψ, ιεππωμ 
'ει Ιεϋιι·ε Ι›οεεὰιΙιεςῇε νεΙειιιειιγετ ΜΜΜ €έιη;γ ΜΗΝ, 'ε Με 
16ε ιιιειι·ειι1 ει' νἱεειεεΙεεεκτ, πιεΙΙγετ θΖθ|Ι ΙοεΒαΙ πετει1έιπώη 
εΙΙκϋνεωε. 8ειπιιιἱ τϋτνειιγ πειιι Ιιο2α£ΙιατἰΚ ει' 82ύΜε- να” 
88]ίὐ8Ζᾶ'1ΜΪ8ἔΙ8' πιεε·ειοτΙ1εεέιι·ει. 

ΜἱιμΙειι ειἰπιγἰτατ ιιιἱει€Ω εάιιιαε2τοττ ρετΙ›επ , νει€γ νέω 
Μιι, ωε8επ8ειΙτετΕΚ ει' ωιιεκ' Βθω20ΠΉω88; εε Με σε 
εεΜὶττειεΚ ε, ιωοκει ὶἔειειΚιιαΙ‹ ωιωμ , εε πω: ει, "ΜΒ 
ε16ττΙιεΙγεε οΙαοΜ›ι'›Ι 'ε 16 ειεΙΙ›ι5Ι ΙειΙεαεΙ‹ Μ, ει, νέιο.ΙΙοιτ 
Μ! ίεΙ0ΙιΙο2ωϋΚ. Βιεπι εεειΙ›επ αι εεΚϋτω26Κ Μπι! ει' ]08°, 
1ιιἱπιΙ ει' απ: ΜΜΕ ΜΒΜ ΜΒ. 

9. ΜΒΜ ει' ΜΗ 1ϋτνευγΙιοισ.'ι Με' %-αιΙ Με: 2εῇεἰπεΙ: 
ιιιε8εΒγειεεε επϋΙφεεεε ει' Βϋι1ϋνεαεΙιπεΙι°κπιτΜΜπάΙ, εω 
1ιιε' :ιιΙει_ϋιΙοπέινιιΙΕ τειιιΙεΙΙιε2εεπεΙ, ΚϋΙϋηϋε, να” ΙιεΙγΙ›εΙΙ 
ετι!εΙεϋ τϋι·νόιηεΙκπεΙ, ιϊἔγ ειἰιι1επ ΡοΙΕιὶεειἱ, να” ιιιει8:5ιποε 
τέιτειι1ιιτοΚ” :ιΙΙιοπάεα, ιιιε;!ιοεειαΜΒΙτεεει, ωΙτε1εει, να” 
ιιιύάσωτεεε Κϋι·ϋΙ. . 

Ι. Κ62. 2!. 
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ιο. ινιωαωι α' ειιιτιιετ πιω τ6ιαοκ° εΙαἀὰεὰΙ›6Ι, ΜΗ 
:ΞιΙεπἑςοἀὲεΘΙ›ϋΙ ειάι·ιιιαιύ ῇϋνετὶεΙειπ- Μνέ·νέπ ει' Μι Ίιαει 
ΜΜΜ ίεππτετ1οΦτ 68 εΙιιιΜΜοηΙ€ο1τ, νειιέςγ ει Β·έγεεϋ!τ 
8ωτιιεοΚιιακ 8.τειι€ειΙειτ ΙϋΙ‹ΙεΙ‹ετ- 'ε οι ιΈγ-πενειο:τ Μι 
εόἔὶ ἰεΚοΙ:ΞΗ 86Κέ)ε, εἔγ ϋι·ϋΙεϋε ΜΜΕ Βόρειπε!τ, υπε!!γυε!: 
ιιΙειρμι εμέ” ὲΙ›εΘΒιἐΙ›οτι ει' Μαι”, κσιωμ ὶεΙκοΙειἱιιειΚ Πεπι 
τιιττεΞιεεΞιτα Μ; τοωιιωιω. 

Υ:Ξιιιι Με ειειΙειιιἰ, ιΜπάετι ω» ίωιιιέιΙΙ6, να" ει 
ιιτέιιι ίεΙέιΙΙΗΜΜ Ιια_ΜΚάιΜτύ νοπαΙειἰπ ει' ιιγιϊ8ο1ἱ Θε 63 
ι4ιιιΜ πιι€γ πινω: Έ ΜΙειπτἰ τέηΒει· Μια Ιόνϋ εεειιοι·Μιπεικ. 
Β' νέιιιιοΚ ΠθΠ!. ΙεειπεΙ: αΙΜΒνειΙ6Κ ιι0ΙππέιΙ, ιικ-:Ι!γοΚετ ει' 
οεειτοτηειΙ›ἱιτοεοΙ‹ οΙΙομ«ΜιΚ 'ε ει' τϋτνιΣυγΙιοιέιεπεκ 1 83 1-Μ 
πιειι·τἰιιε° 12-Κύπ Ι›εειτΙοα τιιι16ΒΜειιΚΜπ εΙ68ιάιπΙάΙτικ. 

Β' νάιιμ γιιΙωι:1ιιτ ει κ, ιπεΙΙ;τ ει ι817-Μ ειρι·ΙΙ' 
15-16 τϋπνώπητ ΑΜΙ ππΐπάεπ αὐειΚιιέιΙπτε κκειτοιω, ίιΒγ 
ειιϊι1τόιι αι έιι·νετιΜ ΙειΚωΙτ.(Μνώνέπ ποπ 83,500 ι1οΙΙάι·π, 
1ιιε·ιΙγι·ϋΙ "Μαιο, 1ϋι·νώπγάη16ιΚει1ε1τ, 658 πέρι-ε αι 1820-Μ 
ιπει·ιἱιιε° 13-16 ιϋι·νόιη·' νώ8ιώεε ΜΜΜ ωε88ΙΙερΙΙοιε βυτ 
άεΙειιι, ειιιιιιιιιήάι), ιιιοΙΙγεΙε ει' €ϋιΙιεϋύΚοιι ιϊτειι6Βιι3Ι κα. 
Μαιο., ΙιεΙγόΙιε μπω, εἔόει όιιε68ϋΙευεπ ει! πιω πιω 
Μ5ιΙο1κεα€εεΒ' εεικϋιεὶιιεκ Ι›ενεἔιειὸι·ε, ,οι ει έ ιιιιιιιΜιπ' 
ΙθωιΜΙιεπόεε νέΒεττ πιω· ΚϋΙοεϋπιϋιτ,νεἔγ ειιιτεΞπ ΙΙΙό8 ΜΗ 
σεϋπιειιι1ϋ ειιιιιιιιαΙι' ΜιιιιειΩειΙιιαΚ Ήιε16εότε Έ α, τϋΙκώΙι° Ιε 
τον:5ιεεέιτει Ιοτἀἰιαιι‹1‹3Κ ΙεειπεΙε. 

- Μου ΜιωναΙἱ ΒϋιΙοΕΜόευκι·ε, 80ειΙππέιΙετε, :5ιι·ι·νε· 
τόεοΒι·ο "ποπ ειάόΙ:, @Η ειιοΙ-ι, ιιιεΙΙγεΙ: και 1817-ΜΜ 
ειρτἱΙ' .Η 546 ιϋ:ν6ιιγ ΗΜ ιιιεἔἐιΙΙειχ›1ιτεττειΙε, νειΙειιιήιιτ ειἱιπόιι 
ει 18204‹1·ιιιειτ€1ιιέ 18-Κϊι6τνειιγπόΙίοενει ιιιο€Ιιιιτάι·οιοπ 
ειιιιιιιιει, εειιι ειΙἐιΙ›Ι› :και ειέιΙΙΙ1τωΜικΜ, εωιι ΙΙΙ68Ι'8 Μπι ίστ 

‹ΙΙ11ΜΙιε1ἱΙς, Μπα ωΙΜις, Μις οι ο' ιιιιιπΜΜ·π ίεΙνεττ, "Η 
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πιώ; ίεΙνοεπι16εππιιειππ' Κωπο.ήαΞ 05 @Παπ εἔεὁε2επ ΙεΠιεςνε 
πεπι ΙεεπιΙοπεΙ‹. Δ π ν ° 

Α' τϋι·πόπγΙιοπάεπόπ εοπα πιππωΙ πεπι Ιεε:πά. εΙεπΙιπ, 
να” ἱιΙεΒεπππἱ ει' εκειτπετ ΠΙεπϋ 86πππέιΒειπ Έ πιώ ΜΗΠ 
1ϋΙ:Ιόνϋ τσισεπω, πποΙΙγεΙ: επ ΜΜΜ, ΚἰέιεάΒἑιΙΙ‹›Ζ 82ϋΕΕΒΘ 
ΒεεεΙκ ΙεΙιετπόπεΙ:, - εειπ ει, Ιμήϋπέι26 νοππΙ‹›Ι€πι πω» εφέ: 
πω, εΙαϊι· ο" ι·Θε2Ι›επ; πιἰπιΙ επεππω: ε( ευιιπεί τιι!εποΙο· 
πω” Ιεππἱϋπ Θε ιιιπι·πιΙπὶοπ ΙτοΙΜνέπ. · - Έ 

· 11. Βεπππἱ εοι·εμ1161: @Ντε ιπεεειι€οπνε ποιπ1ε82, 
498 ει, ΙϋπνόπγΙιοπέιε τϋι·νόπγγ ΜΜΜ ΜΒΜ ε, εω8πεΙπιπ_ εΙτΙΙωπΙ 
ιπἱπιΙεπ Ιοιτει·Μεοι·ποΝ ἐιτιϊΙἐιεεΞι£, ει, πω: τϋι·νόπποεεπ πιεσε 

επ8ε‹ΙετΙεΙ‹επ ΜνίΠ. Υ · ¦ 42. Βεπιιπἱ επ ἱπιΙπεοΜωΙ ππω‹ πω: ΜΜΜ που 
ωπεε, ιπεΙΙγ ει” εΕπτιι8Μιπ 9775-Μ οοΕοΙ›ει·' 14-Ι·τε Με ΗΜ 
Ιόττε, ετϋνοΙ παπι ΜΜΜ, Ιιεεεεικ ει, £ϋι·νώπγποιέιε' ππο8. 
6€γεωπο Ά επειπ1εΙιπε πωπ πιππ _Μπι1Ι. `· . . ν 

13. ΤονἐιπΙ›ἰε επι€πο” τϋι·νὸπγεἰ ίο8*πεΙ:=ιππι·ειππΙ, ει' 
τϋπνιέπγΙιοπέιε16Ι Μπακ 18.1ππι16 νε1ΙιοΖωιωεοΕΜ.Ι εεγϋπ: ; · ε? 
εποπέιεοει τϋπνόπγπε1: (αΜυποπ πω; °ε πῇ-γοτΙ:ὶ Βγειι·πιειΒ 
ιϋτνθπγποεπεἰ πιππΜι1Μπππ ποπ οπιπωιμπ, ιπε!!γε!τ Θ' 
@Πετιπά τϋι·νώπγότ ωιωκ Η 7 5-Ι‹π πρι·ὶΓ 19-Κὲπ; πἔγ 
82Επωπ ε, 8γαι·ιππί οοπΒι·εε°ειιεππειΙμ 'ε ω-Υοι·ΙΉπτετπ8Δ, 
;γϋΙΘεόπεΕ 1_'771-Ι‹ὶ=ππΜ 20-Μπ λοι·ϋνοΙμΙ›ἱτ£ πω: παω· 
πω, ιποΙΙγ1:Ιε εΠϋι·ϋΙνο, νἰεεπεινοπνει, να” π'οπωω 
πἱποεεπεΙε, νπΙππιἰπτ νΘἔι·ε ε' πωπω' τϋι·νώπγποπεάππΚ 
ιπ08$ειπεπε ΙεππέιΙΜ ν68ι€πιπ; πο: πππιΙ ποπ τόεεω οποιο 
Μιποσ 16τνώπγποπ 'ε Μπι ωπιιωιι πιπππεΙαπο1κπεπ , πωιιμπ 
ε' Μαι πΙΚοΙπιὰπγπγειΪ ιποἔ πειπ οΒγειπεΙ:, οΗ,ϋτϋΙνόΚ. 

Δ 14. Μἱππε;π ο” 8ΜπιεΙιεπ -ΝπΒγ-Βτἰτ1απ,ἱπ° κειμιγπ, 
ναμηειπππΚ ΙιπωιΙιιι€ιτ εγειποι·Ισ επειπόΙγεΙκ πιω 17 Μπα 

ή ει °' 

π 
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οοιυΙ›οι·' 14.-Μιι Ιωιοπ απ: ΜΜΜ! ωΙοιπέιπγοιιλε, ωΕιιιΙιει 
πισω ἱε ιω·ωω νοΙπει, επιπγἰΙ›ειι νέτειὶΙτ; ι1ε ΒΒΙΙΙΙΙΙἱ ει' @Ιω 
εΙ!τοκιιιεΞιυγΜη πιο8 ιιειιι ει·ϋΙΙοιιΠειιιΙΙ ειι ε' Ιώ·εΞι!γ 'ε ε16ιΙεί 
6.ΙΜΙ εΙϋΙ›ϋ τοπ Ι6ΜΙπεΙἰ ωΙοιιιέιηγοιέιεοΜιτ, εεω ιιιο8 ιιειιι εειιι 
ιιιἱεπειισἰ ειι «παπι Μϋε2εικ εΙϋα πω· “Με , εκατ ωιιαιοΙιτ6Ι 

ειι€ειΙοττ ειαωιιΙ6ΚοΚετ, εειιι ει” εωτιιετύΙ , να” ειιιιεΙι Ιπ 
ΜΙππέιτ έγει!κοτΙύ ειοιιιόΙγοΚτϋΙ αι01:ι Μοειτοττ επε4ιιιέιηε 
Καπ Θε ΙκἱνάΙΙεἱιεοΙωτ, πισω ετεῇϋΙι!›ϋΙ Μ πειιι νοεπαϊ ω«π 
κι' εΙειωετύΙ, να” ε8·γεεεΚ16Ι 'ε €εε1ϋΙετε!ιτϋΙ τω: Ι-ιϋτεΙει 
νύιη·εΙιε8 °ει πι16οεέι€οΚιιτ, ω‹ω ει' εεῇἰιιεεεἰῇοἔοκει, ιϋι· 
16πιειοε _ΙοΒοΙτει£, νἱοιοιι1ΕϋνειεΙὲεεΚετ, °ε Μιτιιιἰ 1ϋι·νέιιγ 
ΜΜΜ ιιι6ι1_Μ8 ει: ἱιιΞΙϋειεΞΚεΒιιεΚ. 

ΜτοΙ.02Αυικ 02"(κΒΒΥ. 

1. ΜΜΜ Ν επιι6.σειιεικ , να” ΙιόρνἰεεΙϋκ, Ιι€ιι€ιωιΙτ 
ειςγ να” απ» ῇεινἱτέιετ ειῇέιιιΙαιιὶ ειΊεΙοιι ει1Ικο1ιιιάιιγι·π πόινε. 
Πει ει: ει]έιιιΙτ ῇανἱώε ει' Με Με, νσΠεειιοκτ $ει€.Μιιεικ ιϋω› 
@με 81181 ιαωομιωιπκ: ει, τωιθιι ῇπνἰιέιε , να” μινΜιεοΙτ, 
ει' υιεΙΙοπϋΚ θε εΙΙεπϋΚ εισΙύ ειεινειια$ΜΜΙ ε8·γϋπ @Βγ 
26Με ν6τειιιεκ , έ8 ει, ῇϋνϋ €6ι·νώπγΙιοεύ 8γϋ!όέ εΙΙιατάι·ο 
»Με Με! £οιήοεπτετιιεΙτ. 

Η τϋι·νόιιγ1ιο:6 ιων επομεΞΙπειτατάεα ε1ϋπ Μι·οω Μ 
ηεηηιαΙ ειι ΗΙγ ῇεινἰ1ὰεοΙε Κἱ!ιἰι·ιΙε1τε1πεΙ:; :Θε Μι ε, τϋι·νόηγ 
Ιιοπ18ηειΙτ ιιιιιιιΚεϊ.εεέιμα Ι6;›ιε!τοι· οι: ηεωι μνειεεοκ ιιιἱιπΙ 
Με ΜΜιωι ειι δοειοε ΜμΕ ΜΗ Ιιει·ιπαάει Με! ωτομαωι 
ΜΒ, πΜιοτ ει” ιδι·νόιη!ιοιέιε ωτ$οιΕΚ ειισΙαιι ειι ΜΜΜ ιιιε8· 
Μιέιι·οιωιιΙ6 ὶὰϋΜειι @Β ιιι6ιΙοπ ει' Πιέρ εΙ6Ιιε τετ]οειτειιἱ. 

2. ΙΙει!ιοΒγ ει' πέη», πω, ἱε ει” τϋτνύπγ!ιοιάέ ωἔμιἰ 
ΠΕΚ νέιΙει82.ΜεέιπέιΙ ε:σ.νειιἀεᾶ @εδώ Μτι3 ϋεεπεε ροΙ€εϊτοΙ:” 
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ιϋΜιεόΒε ε Ι:ΜτάεοΙ:ειτ _Ι6νάΙιαεγ_ΙάΙ:, «Με πω: ει: Μποτ 
ιπέιπγηαΙ€ 1:Ιε86ειΙ€6 τόειόνό ΙεειιιεΙε. 

ΚΙΙ.ΒΝΟΖΕΒΙΚ 02ΙΚΚΕΙΙ.Υ. μ Ι 

Ι. @Ιω ειΙΙεοτιιιέιιιγ Ι'088Π8"ΗΙ νεεπτΙϋ Μ" 1822·Ι:Ι 
ιΙεοειιιΒει·° νόΒόνε1. νεΙειιιιΙ Ικ-:πιιε ει, ειεινεπάεΠοΒοτ, @αν 
1ιιειιειΙ: εεπειτοι·ἱ Ιιει·ϋΙετοΙ:το οεπτετάεό.τ, ει' Ι:ϋνειΙιέιιΜ. νά 

Ιειειωπι16 τειΒ·οΙδ επ1ιιιΜ, ει, νέιΙειειτύΙιιιειΙ: 1822-Ι:Ι πωπω· 
Ι›οι·' εΙε6 ΙιετΙ6_Ι6ι·ε όεειεΙιΙνάεέιτ, ε° ιιιοεπιπΕ τϋι·νέιιγΙιοιέιε' 
ίο8ΙειΙ:ΜοεΙτοιΙάεάικιΙκ Ι 823-ΙπΙ_πιπιιετ' Ι-6]όΙε ΙπΙτετ3εεπτεεΦΙ; 
ει, ΙοττετΙέιΙδ εΙΙΙΙΙάεάτ, ειἶ ΙεϋιΙ›ὶττοΙτοΙο εε 3ϋνειΙεΙιιιεΚΙιει 
ιιγιΙΙΑε' ΙΙΙειΙωέιτ, ει' ΙιεΙγΙιεΙΙ, να” ιπειΒάπογε 6ι·ιΙοΙ‹εΙ‹εΙ, ει, 
ροΙΙιΙωΙ τεεΙΙΙΙε£εΙ:' εωϋπάόΚΙονοΙεΙιιοΙ: ΙΙΙειιΙ:Ξιεέιτ, ιιιεΒνεϊΙ 
Ιοιται:Ξιεεπ, ιΙΙΙτεΞιεεϊτ, να" εΙΙιειΙΙιειτέιεέιτ ΙΙΙσπΙ, Μπα επι 
ίοἔαιιατΙ›α ιιιεπειιιΙϋ Ιοει π' ΙεἔΙεϋιεΙοΙ›Ιιἱ ΙεΙιι·ιιάι· Μ' ιιτοΙεύ 
πεηψ5ινειΙ. 

ΜΙΝΙ πιειι·1Ιυε' εΙεϋ Ιιόι€6]6η, ει° ιιιοετειιιἱ τϋι·νόιιγΙιοΖάε' 
Ιει€]ειΙ ΙοτεεηιΙΙΙε ,ε αΙέιΙτειιιιΙ_ΙέιΙε ει' Με να” $ο8ειαΙάετ ε” 
ειΙιΙσοτ Μάι· ετϋνοΙ ΙΙΙι·ό αΙΙσοτιπέιιηί Ιωιπωττέιεάπι πόινο. 

Α' εΙιετΙΙΙεΙ:, ιιιο;γεΙ 3οΒγπϋΙ:, Θε ΙιειΙοανΙιε8έιΙ6Ι: 
νάΙΛεπεππΙ Φρισκ ει, _Ι0Ιωι ειΙΚοτΙιιεΙιιγ έιΙτεΙ 1822_Ι:Ι πο 
νειιιΙ›ει·' εΙεϋ ιιειτωει·ε ΙιΜ261τ Ιιειωτιιαροπ; Πο ΜνειωιΙιιΙιΜ 
@Με ει' ΙπϋνοΙΙπε26 Ιειιιιιάι·, 1-]όπ $οΒιιειΙα ΙεριιΙ. ΜΙιπΙεπ 
182246 ιΙοοειιιΙ)ει·, 3Ι-Ι‹όπ ροΙ;άι·Ι ΙιΙνειταΙΙιειιι ΜΙΝΙ επιπό 
ΙγεΙδ ίεΙΙιειιαΙιιιαιύΙενεΙεΙ ε, πειροπ ιπεεεείΙιιειιιΙωιεΙε; Ιω 
ΜΒΜ ει,Ι›εοεϋΙεῶΙιεΙἱεΙι ίοΙγωΙΙιεήεϊΙκ ίο8ΙειΙ:ΜοεεάμιΙ:Μ Μπά 
ειιΙΙΙΙΒ·, ΜΒ ει' @Ιω αΙΙιοιιιιέιπγΙΜη ιιιεθι·ειιαεΙτ ή] Μπενειό 
εεΙ: να” νέιΙ:ιειώεοΙ: νύΒΙ›ο ιπωιεπι1ειιεκ. 

2. Α,2άΙαει€έιετεΙΙιΙνάει·6Ι, ειεινειιέιε, ι·εποΙετϋΙ εε πιω! 
@ΜΙ , επινπιΜοΙ:, ΙιεειειΙ6εόι·ϋΙ 'ε.-ποΙδ εΙΙκετεπεΙτ ΜΙΒ· 
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τΙοΕόεάι·ϋΙ, πισω ίοιιιιέιΙ!ύΊϋι·νάπγεΚ $οΒιιιιΙκ ιιιιιιι!ειι!ιοιι, πή 
Ι›ειι σε” ει!!ιαΙωειιΜι10Β,ιειιιοι·ιιιέΜ!ΚιιΙ ειοΙ8έιΙιιι ετ @Μπι 
ειΙΚο1ιιιὰιιγ Μαι! Ι 82246 ιιονειιιΙιει·° εΙείξ Ιιθιί6_ιιέ·ι·ε “κι νει 
Ιειειώ.εο!ειιΜ, 'ε ει” ιιιοεπιπι ιϋινόιιγΙιοιέιε πω; Μια 1ιοιιιἰ 
ει' ι6ι·νόιηιεκετ, ιιιεΙΙγεΙιε _ιοΙειι ειΙΙιοτιιιιλιιγΙιοι Ιειέιιεει ε' νει 
Ι:ιειιιιοκι·α Μέσο πω; ειιιΙιεθεσεεκ Μιειιι61ιεΚ. 
ρ ' ΚϋΙε ει' ο0ιινοιιιΙιειι, ΜΜΜ νέιι·οέ οειρϊτοΙιιιιιιέι 

ιιιιιι,1ιονειιιΙιετ° 10-Μπ 182 1-ιΙΠι, ΐει επι ειιιιι-πιιαιι ΒΒγεειιΙι 
81ιιιιιιισιι' Γιι€8ει!ειιεθΒΘποΚ 46-ιΠΚ έν6Ιιειι. Μιιιι-:Ι: ιε Μιο 
ΙειιΙ ειΙἐιΜιιΚ ' 

Τ0ΜΡΚΙΝ8 ΒέΝΙΜ., ΜΜΜ. 

· οΑκυικιιπ 8ΑΜΠΙΞΙ.,) ΠΚ' Β Θ Ι ι ! ' - πισω πω”, · ι ι Μ) ° 
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ό 4. Α4/ ΖΩ _1.ΛΡ. | ' 

Ι.ε5ιε‹Ι ιιγιᾶἔοτηειΙε Μπα 2120!! τει·τοιιιὰιιγειἰΙ›ειπ, Ιιονει οιιτι'› 
ΜΜΕ πιόΒ ‹-:Ι Μπι μποιωκ, [.0Π8 ότηα"παΙτ ει' οοιι€τεεειιε, 
ΜΗίΒέ8θΙΙ Με ΜΗ ;·επιΙΙ›ε·Ιἱ ύΗ128.8άί. · 

ΝενεωΙεεεπ ει αιιιετἱΙἑειἰ Μ” ΙΝ182ίάΠΙ Μπα: 82.ί 
ιιιοπτϋει Μη; Μ” ε" ει” 200 Ιιοεσει'ιεέι%ειΙ (ννειεΙμἱιιΒτοηἱ "η 
άόΙνουειΙτύΙ επΞιπτὶΙνει) σεειΜιε·ιιι ο8γειιΚδ2ΙΙ νοηειΙ1ί ΜΗ ΙιιΜΜ, 
πιοΙΙγ ει, νϋτϋε ίοΙγωιιμέιΙ Κε2ιΙϋιΙνόη ει, Παω ίοΙγύπέιΙ νό 
Βει6:ΙΜΒ. Β' 1εύριεΙτ νοικιΙτι31 ίο;νει ε86ει ει' ΜΙεεἶἑεηιϊ 
νϋΙ;γότ πγϊιΒοττ0ΙΙ›ε!‹ει·Ιτϋ ε2ἱΙιΙἐιε ΙιειςγεΙιὶ8, ι·ομικιιιτ ΜΒΜ: 
$οτ]εαΙιιοΚ εΙ, ιιιεΙΙγεΙ: όιωιΙ_ϋιΜπ ιιιὶνεΙΘετ‹-: αΙΙαιΙΙΙιε1Ιαπ Μ 
ΒΙΟΜΙ2]. ίαΙνε, πω, ἔι·ἐιηἰτ-Ι‹ϋνεΙεΚεΙ ΒεΙιἱητνε νωιπιεικ. 
Βιι_ΠοΙ: Π88]]1ϋΙϋΙΙΥ-080ΓΙΜΒ0Π 78 νειάΙονει1εοπ ΜνϋΙ εἔγεΙ› 
Μπι ὶ,<;‹:π 1αΙεΞιΙιειιἱΒ. Μιυπ πύΙιεΕργ ἱπἀι1ε οεειρεποτ Η , σε 
ι:εοΜ1γ επέιπιππω. > 

Ι.οι:8 ϋτιιαἔγιιεικ ω ιιιοιιαοΜΙε, πο" Μ. ει: ειιψετ ει' 
Παω ΜΜΜ ί6ΙϋΙ ιιΒγειπποη ἱτεΞιιιγ!›απ πιο" Π51ίεΙ6, ΜιΙτα 
ιιιὶιιιϋε τπτ που ριιειωι. ΙΙαπωιι παπα ει” 6Ι66.«Μέ ὶΒειι 
Μπακ Μ πειιι πγο11102Ιιειτω. (Β07Ιὅ8 σ.ηπεάιΉοπ,νοΙ.2, ρ.8 θ Ι .) 

4ΒέιτιιιεΙΙγ ΜΜΜ Φτι1ει1ιεϋεπ ω Βου; ϋκιιειΒγ° ω«16εΜιεε,. 
εΙ ΗΘΗ! @Η πιώ;; ἰ8 ίεΙεὰηὶ, Ιιο€γϋ ει, ωικοπιέιιηοιι, :Πωγ 
ι·6Ι 8:01 , σε” ΚοτεεπϋΙ πισω, ιΙε ει εΙϋικε Ισένϋ νοιπιΙοπ 
Μν€1Ι τΘΚονει¦ιιαΒγ_Ι‹ἱιΘι·σἐεΘΙ‹εκ πωιι πω. 

") Α' 1ιοσειύε6€Ι00° Εο!1το. ει' κναειΙιἰιιἔ£οπῇ άό"6ζΙΒι ΏετἰπιωῶτὶΙΙΙτεΙϋΙ 
8, ρὁτἰεἱ ιΙέ·ΙνοΜΙ' 99" ΓοΙώιι€1Κ ΜΜΕ ΠΜΡ8-: Δ 
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[Β] 84 ων. 
Ε Βό1·Αιιιει·Με «ποπ πειριάταϋΙ: ΜΜΜ νἰιΙιἐΚεΚεπ, Μιο 

ιοτΙωι 1ειιιΘτιΙεΙεε6ἔΙ›οπ Μπα εΙ6 ει' ίοΙγϋίάϊ έιωιΙε5ιποε πενε 
«και ἱειιιετε€εε €ιιω ηϋνόπγεΚοτ. Α: ΜΜΜ Νώε ωει€8. 
ιιο;γνεπιιόΙ ΙϋΙ›Ι› Κἱὶ!ϋιιΙ›6ιϋ τη: πωπω αΙ»ΜΙ. 

Ε' οεωπετό!δ Ιε8€γϋιιγϋι·ὐΙΙ›Ι›ῇεἰ!›ἐ5Ι`ναΙύ α' €0Ιἔ0ΐἔ!. Β' 
επέρ ιιῖ5ν6ιιγ--8ιτ ιιιοπι1]ει Ι)επ:οαΜί!:, 82 ειπτἱΙΙειἱ πϋνόηγ 
οι·ειέι€ι·6Ι κεεωωιι Ιεἱι·ἐιεέιΙ›ειιι -- Μιτε‹·εειὶιιἐιΙ ίοΒ·νει, πιεΙΙγοΙ‹ 
Με! Μ νειιι ι·ιιΜι2νει, ει° ΜΜΜ ειἔἔειειΚοιΙἱΚ, 'ει ι·κήιοΚ ἰπι_;ὐ 
ΒιοΙτοπιιοΙωτ 'ε μιιτΙει€ 68 ροπιμέι8 οειΙοριατοΜα κορω, 
1πεΙΙγεΙσ Ι:ΘΙ:επ τω·Ι:Μοττ πω» Ι›ἑιι·εοπγνἰτἐιἔοΚκειΙ 6Κεε!εειΙ· 
ΜΚ. 'ε ειι ύι·ι·οΒ ΚΕρέιι·οΙ86 ἰΙΙειή0ΚΗειΙ «:εΙΜέιιιι1οιιά.Κ; (ΜΙ. 
1, ρ. 285.) 

Α' πει” ΙιὶὶνεΙγϋ Μάσι ἱἔειι ναε1π8 ΪΙΙω πϋνόιιγ, ιιιοΙΙγ 
ΙιἱπεΙειι ΚἱΓε]ΙἰΙτ 'ο οεγἱΙι €8.ι·ύΙ α' ιιιεϊεἱΚτει $ιιΕνέιπ, 8γαΙ;καπ 
ΜΙ πιόι·ΕϋΙάιιγΙ “Μ κι ΜΜΜ; (ω. 3, μ. 227.) ν ὶ 

Ο 

(θ) 36 ΒΑΡ. 

Δ: απιεσ·έλειί σι#εἰυεἐτὅἰ. 

Απ; ιιιοιι(ΜιΚ, ει, ιιιεΙΙγ πγεΙνεΚειι ει: ωιιει·ὶΙιεἱ Μάιι6οΙ: 
ειι ὁῇειαΙ‹ὶ ό88αι·Ιιτ6Ι ΜΒΜ. ει' ΚειρΙιοι·ΜΒ Ιιι-:επόΙπεΚ , ιιιἱικ1 
ιι€γειικιιοπ ιιιἱπω παω: αΙΙεο1νέικ, ιι€γαπειιοπ ἔι·ειπιι1πΙἱ08ἱ 
ωειΙιέιΙγοΚ ω νεΕνέΚ; Ιιοππέ·Β ἱει ΜΙΒ ναΙὐε2ὶιιϋει-ΞἔἔεΙ Κἄ 
νεΙΚει€ετΙιετπἱ, Ιιο€γ νειΙειιπεπηγἱ ἱΙΝΪΠ8 :ιετιιιετ “οπο” 
τϋι·ιεϋΙ‹Ι›ϋΙ 8ΖέΠ'ΙΜ120" Ι68γοπ. 

Αι ειιιιετἰΒειἱ ειι€τειιιιεκ ιιιἱπᾶεἔγἱΚ ιιέιρο6€ε ΜΜΜ 826 
]έιι·εϊεεειΙ Βοε26Ι; «Με :Μ τιιΙειΝοι:!ώΙΐ 0” πιενε2ειτ ιιγοΙνεκ 
ἱἔεπ οεοΜΙγ ειὲιιιιιιαΙ‹; > υπ νΜωπ επτα ΜΜΜ: »ωωωε, 
ΙιοΒ·γ ειι ἰι_ῇ-νἰΙἐιἔ, Ιιέρεὶ παπι ΙΜΗΟ!! τὲ€ἱ ει·εαειίϋεΙ:. 

νόμε επ απιετἱΜἱ 1ητε!νεΚ Ματσε ειειὶ›έι!γειετἱὶεΙ:; 
ΜΜΕ ἱε Ιι€Ιιετϋ, Μ” ει' νεΙεΙκ Μό "εως κα” νέιΙτοιέιεο 
Σεπτ ιιιι58 πειιι εισπνειΙ€οΜ ,οι Μεἔεπ πειιιιε€εΚΚεΙ εε-ειιι Κόπη 
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ιοΙειιεώΒΙι6Ι, εειιι Κι ε:άιπιιΙ:ΙιιιΙ οΙ ιιοιιι Ι:ενει·ειΙιεΙ:, ιιιοι·τ 
Ι:Ι5:Βιιε6Βεεειι ΜΒΜ ιιγε1νοΙ:ιιεΙ: ε” ιιγυΙννε εΒγεεΙΙΙόευ 
Ιιο:::ι εΙϋ ει' ει·αιιιιιιι:ιιΙοειι ε:ειιιέιΙγιειΙαιιεέι8οτ. 

Α: ειιιιει·ΙΙ::ιι ιιγεΙνεΙ:, ,ε Ι:ϋΙϋιι6εειι ΕΙε:ειΙ:-Αιιιοι·ΙΙ:ει' 
ιιγεΙνεΙ, ιιι68 σε” πειιι ι·68' νοιιιέι.Ι: ιιιει€οΙ:ι·ει α, ιιγεΙνιιι 
«ΜΜΕ ΙὶἔγεΙιιιύτ. Β:οΙ: ιιιιιιιΙΙ:5ιι·τ που ΙΙΙΙΙειΙο:Θετ ΙεττόΙ:, 
ΜΒ: ε' νεισ.Ιιιερ,Ιιεε:όιΙιιι6ιΙμι φωτ ΙιοιιγοΙιιΙτ εε:ιιι6Ι:' ,ε ι€οιι 
ΙιΙΙΙοε οοιιιΙιιιιιιιΙ0Ι:” τειι:Ιε:ει·έιιοΙ: ε:ΙΙΙειιι6ιιγο. Απ νεαύΙ: 
σΙε:ι·ο, Ιιο:=;γ α” ιιγεΙνεΙ: πωπω 8:ι:ιΙ:ι€οΙ:, σ.8ε Μ" ει:οΙ:' 
Ι:έρ:όε6ιι6Ι ει' ΠΠ, Ι:6ιιγεεεε86ιιεΙ: Ι:ιιιι6ΙΘεόι·ε 1188] 8οιιιΙ 
ωιιιιιωιοιι. 

Α: ειιιιει·ΙΙ::ιιιειΙ:' ει·ειιιιιιιειιιο:Ι ι·οιιι1ε:ει·ε ιιιΙιιοΙοιι εμε 
ΙιεΙ:ΙϋΙ τϋΙιΙι ροιιτοΙ:Ιιειιι, «Με :σκορ :Ρ Ι:ϋνετΙ:ο:οιιιΙϋΙ:Ιιειι 
Ι:ϋΙϋιιΙιϋ:ΙΙ: : 

ΝόιιιεΙΙγ ειιι·6ραΙ ιιιέρεΙ:, ε8γεΙιεΙ: και: σ., ιι6ιιιειοΙ:, 
α' ε:ϋΙ:εύε ή” Ιιο:ν6ιιι ιιιειΒέινειΙ, Ι:ϋΙϋιι!ιΙΘΙε Ι:ΙΙειο:όεεΙ:οι; 
ο;γεειτιιι °ε ε:έιΙωΙ Ιιι:οιιγοε ε:ειν:Ι:ιι:ιΙ: Ιιεε:ειο;Ι:ιΙι_ιεΙειι 
ω:: :ΜΙ τιι:ΙιιειΙ:: ει: ιιιιΙιιεοΙ: ε' τεΙιετειέ€οτ ει, Ι68ιιιεΒΙειιϋΙιΙι 
:Μαϊου ειιιιιγιι·ο. νιιιεκ , Ιιο;;γ 11:18] ε:ειιιιιι εε:ιιι6Ι:ετ, ιι” 
ε:έιΙνέιιι, ε8γετΙειιοΒγ μπει:: Ιιτι:ιιειΙ: 6εε:ο. Κϋιιιιγιι Ιεε: 
επ ιιιοἔὲιτειιι ε" ιι6ΙιΙεΞιΙ›6Ι, ιιιοΙΙγ Βιιροποεατι :5ι.ΙαιΙ ει: 
:ιιιιοι·ΙΙ:ιιι ιιΙιΙΙοεορΙιιιιι ιεΞιι·εειεέι€' ειιιΙεΙ:ιι·ειιιΜιιι ΜΙιο:ιιτΙΙ:. 

,,ΜΙιΙϋιι- ιι€γιιιοιιι1 6 - ε,<;γ τΙεΙαννιιι·ει :ιεε:οιιγ Μισε 
Ι:έινειΙ, να" Με Ι:ιιιγέινειΙ ΙΜε:ΙΙ:, εοΙ:ε:οι· ΙιειΙΙιιιιΡ16Ιε 
:πειιι πω: ΙιιιΙἰὅαΙ:ἰ:. Β,ε:6 ι" :πειιι 6εε:οι·ειΙ:ν:ι: δ, Ι: Μιὰ 
@ἔχω ει' ιιιέιεοιΙΙΙ: ε:ειιιεΙγιιεΙ:, ,ε ιιιιιιγἰι ω:: ιιιιιιτ :ο Με): 
Ιίειί; Μ: τϋι·ε:16Ι:ε ει' :υι:ἰἰ£ ε:ύιιιιΙ:, ιιιεΙΙγ ει:: τεε:ι Μή” 
ένα σε:: ιιι:9.εΙΙ: ιΙΙιειΙ6Ι: ιιιιε° ε:ύΜΙ: συία|ιμ2, ιιιΙ ει:: τεε:ι 
ΜΙΒ) νση;ι·ε ει' Μ:: Ι:ΙεοΙιιιιι6 νόέε:ετ, ιιιεΙΙγ ιιι:ιι€έιΙιειιι Με· 
ΙειΙιει ει° Ι:Εοειιιγεεέ εε:ιιι6]ει. Ε, ε:ει·Ιιιι ε: ε" 82(Ν8Ι ει: 
ΙιιιΙιιε :ιεε:ιιιιγ οιιιιγΙτ ιιιοιπΙ: ε: κή: Με Μό:: 

ΙιιιΙιοΙ ε€γ ιιιέιε ιι6Ιι1ει, ιιιοΙΙγ ιιισειιιιιτειήα , ιιιι επιτευ 
σει-Ξεοιι :Παρκ ει: ειιιιοι·ΙΙ:ειι ναιΙειιιΙιει·εΙ: ε:εινειΙΙ:ιιτ Βεε:οι·ειΙ:ιιι. 

Α, ιΙεΙενναι·οι :σε ιιιει€έιτ ρέ!αμ·-ιιειΙ: ιιενε:ι. Ε' ε:ύ 
ιιιιι6τ "ιι Ι:όμε:νε: ρέΙΜε ε:ιι:, ειι·αιιΙ:ιιι ; όε ἰεπαρε αιι 

κ 

ο 
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7 Ι›ει·; Μ τεΙιε5ιι απ” Μη: ιιισ.8ει 1ϊειι1εεε9ι8ι1Μιιι ε ε1ι·Ι.Μ!απ· 
8δΒό.ΒΒΙΙ ιιιοΒΙόνϋ ειιιΙ›ὸι·. Δ ν 

· @επι ΚἱὶΙϋιιϋε ιιιι3ιΙ_Μτ Μια ίϋΙαέμ' Θεπτενειιιιἰ ε, επι 
νει!ιιιτ Μειει·ειΚύ ΙεΙιοΙει-ΞἔπεΚ ει: Ι86Ιδ ΜριόεώΙιευ. Α, Ιεέςέ 
ϋεειεειϋ11εΜ› ‹Ι‹›Ιο,Β €γωει·ειιι οΒγετΙειι ΜΜΜ ωωιεκ Μ. Αι 
ωιιιι€ιιεΙα ιικι]ιΙ ιιιωιΙωι εΞι·πγΘΙ‹Ιει1αὶ Ιπιτ:ΞιεεειΙ νειιιπεικ :ιι ὶἔότε 
,ε ιπύιΙοεΜΜε απ. - 

ΜΚ Θ Κέιτ8γειτ, ιιιεΙΙγΙ›ε 6η οεειΙι ΓεΙἰὶΙε1εεεπ τεΜιιιετ 
1οιιι, ΒϋιεΙεΙ›Ι›ι·ϋΙ ΨΪΖΒΒάΙΠἱ ΒΕνάιιπε1Κ, 32% οΙνειεεέιΚ ιιιεἔ: 

1. Βιηιι›ιιοεπιι, ΙενοΙε2ύεθτ ΗεωνεΙιΙει·ι·εΙ 82 ὶιιιιιιε 
πγεΙνεΙι $ο161. Με‹ἐτεΙε1Ιπὶ ε” ΙενεΙεισέετ ει: ωιιει·ΙΙ‹ειἱ ρΜΙο· 
εορΜειΕ τά.ι·εειεε9ιέ εωΙΘΒἰι·ατἱιιεΙ: «Μό ι1ειι·ειΜέιΙπιπ ει' 356 - 
464 Μιμο1τοπ. Κπωειωιτ ΡΜΙειάεΙΡΙιΙ:ΞιΜαιι 181 Θ. 8ιιιειΙΙ .Μπι 
ΜιιιιιιεΞιΙ. · ν 

2. ΘεἱΙιοτΒοτιιεΚ ιΙοΙαννειτεὶ να” ἰεπαρε 1ηεΙντϋΙ Μ 
ΒτειιιιιιιατἰοΜΑΩ ,ε Βιιρουοοειπιπι1ε ειΙιΙιοι ...πω ε1ϋΜεε2646τ. 
ΜΕπεΙωιἱΚ ε” ευιΙΙτεττ 8γίά]Ιειιιέπγ!ιοπ ΙειΙ8.ΙτειΠΙα (ω. 8.) - 

3. Α2 ε” ιιιιιιιΙώ.ϋύΙ Ιαέε21το1τ ὶ€ειι Η» Ιιὶνοιιειτοτ, ι›ιεΙΙγ 
ν” επ Βυισ_γσἰοΙ›ε|άίε απώ·έσαέπε (ΜΙΒ: ιΙειτειΒῇἑιπειΚ νέ86κι. 

(Π) 39 Ε”. 

ΟΙι:ιτΙενο5ιι-ιι€ιΙ (τσιπ. 4, μ. 235) οΙναεΙιειτιιὶ ιϋι·ι6ιιει‹π 
ἔλΖ εΙε6 Ιιά!ιοι·ϊιπειΚ , ιιιεΙΙγοτ ει, ω.ηειιΙ.Μ ΙταιιοιώΚ 1610 
Ιιειι νἰειεΙιοΙε ειιἱτοκόιεΚ «Με». Μ ιιτϋΙ›Ι›ἱειΙε, έιιιιΜι· @Με ἱῇειΙ 
Θε ιιγἰΙΙειΙ νοΙτειΙ‹ ίε.<Πνει·Ιπεινε, ΜΒ εΙειάτιτεέι%ειΙ ΜΜΜ: 
Μ ει' ΜιποιώΚ 'ε ειϋνε€εόἔοεεἰΚ «Μου. ΟΙιΔτΙενοὶκ, Μ Ιώ 
Ιϋιψειι Μπι παμπ Γεετ6 , ὶἔεπι Μ! 8ΖθΙΙΙ) εΙΘΙ›ε έιΙΙΜει ο' επι 
ταϋΙ›ειη ποια εΙΙειιωτοτ, ιι1εΙΙγετ ει ειιτ6μαΜέ Θε πάθη» 
Ι›ει·εΙτ, ἐτΙεϋΙοεεἰ ιιιιιτειιτειΚ, 0” ειὶιιτΘιι ειπα, Ι:ϋΙϋιιΙι626 
ιτι6α1οΙωικ, ιιιοΙΙγεΙκ οιει·Επτ σ κει ω ει' Ι›εοεϋΙετ ίεΙϋΙ 
ἔοιιιὶοΙΙιοὰοιτ. 

,,Α° Ιταιιο:Μικ - ι38γωοεια 6-ε1ι·ει€ειιΙοιώΚ που Μει 
τω· Ι›ϋτϋΚετ, ιπεΙΙγε1:ΙσεΙ ει' .οεπτειι6τεπ Ιιενετϋ ἱτ0Ιε62εΙε' 
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τοετ6ΜοιΙνο ΜΜΜ;; Δ ε2ϋνετεύεέεεεΙΚ ει, Μο·υπολ , επι1ε·Ι: Ιά 
τέιε6.ιι ωεἔ!›οτι·ὰηΙ‹ο2ταΙε. -Βι‹-ιΚ νἰειοπτ ι·682ϋΚι·6Ι εΙΚε2ιΙτεέΚ 
ΜΜ ΜΜΜ Κε;γει!επεε38ωκοτ ει, ΙοΒΙγοΚοιι, Έ ΙοΙΙπΙ€ειΚ 
εΒ·γετ οί ιπε8ϋΙττε1: ΜΜΜ , ιιιΠε ει,1“ι·ειιιοιὶειΙ‹Ι›απ ΒοτιειΙι1ιειτ 
οΙιο2ο1τ. Β° ειετὶητ-$οΙγωιτῇει 0ΙιειτΙενοἰκΘ-ε' νει:ΜΚ Μ? 
σε6ε68ϋκποΙιται·τοτυικ οΙΙγ ΙιεεεοπτποΒνετεετ, 1πεΙΙγιιέΚ δ· 
ιτιἰ`ιιὲρϋηΒΙ›επ Μ Λεω τειΙέιΙωιτεΞιεέιπ ωε8ϋτΚϋι€εΚ, 'ο ε: 
:και ΙΜΙιαττά!τ,|1ιοΒγ 80ΜεαΙ ΚἱεεΙ›Ι› ι·οεει 1118ἔΐ08ΖίᾶΙΙἱ :ιι 
ωκκιοι αὅΙιοΙΙειΙαιϊ,ιιιἱπτ ΙϋΠΜπἰ Ιιι1ε:ΜΚΙαιΙ ίεπεν:ΜΜΕ μ' ΜΜΕ. 

ΠΒγειπι·ΩΙιει·ΙεὺοὶΧ ο” ιιιέι8 ΙιεΙγειι (ὶτσΙ.· 1, μ. 230) 
82 οΙεϋ Ι›ϋηιετεετ , ιιιεΙΙγιιεκ ΟΜπφ2αΜ τειιιὐῇει «ω, Θε ει' 
ΜιτοποΕΜΙσ, νέιι·οειιΙψει νΞεε2ατὁττΘτ ΙεϋνωΒο2ϋ Μιάου τει] 
φο1μι Ιε. 

,,ΜΕιιωιι - ι18γιιιοπι1 #·-82ϋνθίΒέΒθ5ΒΜΚ ιιγοΙοι ιιιεΜϋΙ 
Με ιιιεπτεΙσ καψω, ιιιο:ε;εϊΙΙοΕτακ, 'ε εΙϋΔΚαΙ›νε1η ε;.πγετ 1`‹υἔΙγαἱΪτ 
ΜπϋΙ; εωειιι6τέ Ιιέιηγ1ειΚ ΜΜΜ ΒοἔγετΙετιεὲἔεἱτ , ιιιε·ΙΙγε 
Κα εἰ ηοιιιΖε1ϋΙΗιεΙἱ Ιιαι·οιοεοΙτοἀι, ΜΚ ΜΜΜ ειΙειΙτ “ΙιιιΙΙτειΙτ 
Μ; ν6€Ι»ενϋιτ, 'ε ιιιιΙτσ5ιι·ει ειιΜ.Κ, Ιιοἔγ Με: πωσ ὶει Ιιειεοιι!ύ 
Ιιέιιι€ιειιι6ιΙστ ΜΗ νέιι·ιιἱει, Ι1022έιωΥό1Ι , Ιιοἔγ Ιιετνειιι Μποτ 
εάἔει, ιιιιιωιεεει. επ ιιιο8 ιΙαποΙ€ιεεεΙ. ΕΜ ειιοιπιει1 εΙΚεεάθ 
ΙιειΙοττἱ 61ιε·Κ6ι, πω" εΙιιιοιι‹Μ Ιιειτο2ΠειΙέιτ, 'ε Μπα ει' 
Ιιέιπγετ-οεαΙκ ιιιιΙοιτ,· «Με Έσω Με Μιη80η, ιιιοικΙ ΟΙιωπρΙΜπ, 
ΜΜΕ :ΜΒ Μπι ΗΜ ἰτὶεῇε ΜτειιιιΠπϊ, Μ” α' ΜΜΕ Μυ 
‹Ιειι ιεπεΞῇο ΜΜΜ 820Ι110Γύ8έ180ί ΜΒΜ ιιιεΒὲιΙ›ειι. ΒϋιπετσΞεο, 
Μεόι·νο ιιι€ΜεπΓιέΙε Μοι·πιεπ6 ιΙοΙἔοΜ6Ι., ιιιοΙΙγοΚτ6Ι πτειῇι1 
ΙώεϋΙ›Ι› ΜΜΜ Ιο€ιιιιΚ, ι·όιηϋΙ65εωΙ ισιω οΙ ει, $τειιιο2ΜΙαιτ, 
ΜΚ Ια ειιοΜιειΙτ νιΘεοτ «πω ΙιειεΖωΙειιι ωι·κοαωκ ιιήιπΙεπ 
ει·εῇϋΒΙ‹εΙ. ΙΚϋνετΙσπϋ όῇεΙ ο” ΜΜΜ απ έιΙιιιο(Ινέιπ, Ιιοἔγ 
Βοη;οϋΙ: Μα, ει, πω" φαω €ιιτέιεεέι νέιΙκο2οπ, Ρε ει, νει 
6ειΙκ εε1ιοΙ τϋΙ›Μ ΙΙΙΒΒ' πω» :ΜΜΕ , ιιιἱἔ «τσακ τιι5ιιι1ειι νωπ 
ιΜπιειι “Η :Μη νοΙωκ. Δ 

,,Α, Μπιτ ΓειΙυ]οΙε)_ΒιιυγΙι6ϊτ ωεΒμϋΙΙαιι€οτιέιΕ, Ιιοσειι3 61ο 
ι·ου,·;οκατ νεΒικιΙαιπ,Μι;οκ ει' ιεἐικὶιτειιγι1Ι ιωροικ Ιιαμικεια 
ίεΙΚϋτϋιτεκ 'ε @φ νἰΙτ‹Η‹ ιιψιτεΒγ τΜιτΙειΙιιιΙ ροιπρέινε.ιΙ αιο 
Ιαιτ. ΜΜΜ 1έι16ιεέιι·ε; 82 αεεισηοκ ε!ϋοεϋιΙἱὶΙτεΙ‹, ιππ,_εοΚεικ 

Ζ 
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π νΕιπο "καιω °ε ΜΜΜ π πεοΙππποΙιποι όπε!ε, €6ιήεϋΚ 
1ϋΙε° Ιιεπιππτ πιοπ νόι·επεπ εΙππρι1οιπέιΚ 'ε π' πιοεοΙκ :ηπ 
ΜιΙ›π π88πιτέιΙ:. 

Α Μιι·οιοεοπ παω ε' τεττεπώ €γϋιϋὰοΙειπἱεΙὶ›6Ι 0πιπι 
ρΙ:Μπ-πε!κ π. εΒγετ ?ε ιιιεεπῇὲιπὰεκοιῶπΙτ ειοπ ΕΜΗ πιέΙιπιιγ 
ἰ1ἱπΙ ίἔ8 πγΗΙπΙ ἱε, πππτ ποπ οΒγειΙεπ ιεέικιπππγπγπΙ, ιπεΙγ 
Ιγετ_ πι ἰτοΚΘιι-:ΜϋΙ ιππ8οΙ:πεικ ειει·ειπἰ Μνό.πιπ!τ, ,ε Μι· 
16.9Ιε Μ, ιππωτπθ. ιπεε πιοΙαπ π' ίτππαιΜΚ' Μι·έιΙγάππΙ:. 

0ππιιιρΙειΙπ πω· εΒε!ει «πω ιϋιππι ε! πιπ8·π ε° "ΜΚ 
Μια, π' ΜΙΝΙ, πο” νπεγ πιοιιι€Ιγε, να" νειεγοππ 
παπι ε” ιπΙΙειππϋ8 Η ιπεεεαΜεπτεΙκ νοΙππ. 

ΧΙΟ 62 ΒΑΡ. 

Βάι· πιππ' ρπιπιπππι ιιϋΒοι·ιΜι€, ιπεΙΙγ ειι ειιπει·ΕΙσπϊ 
απο! €γπτπιπτοΙδ “Με ῇΙΜοΙεοι· ιιτεΙποπύ "Μ, πιω· ἱεοπ 
πΙπειιΙΙοπ π: Μπακ π' ειοΙ:8.ειοΕ- 'ε ιϋκνἔπγεΚΙ›επ πιΜΒ 
ἱει κϋΙϋπϋει πγοιππΗ: ιπΙὰΙπειτπἰ. 

1792-Μπ @επ ποπ πισωι;ιω, ιπἰἀϋπ π, ίτπππιὶπ· 
ΚετεειτγόπτεΙεπ Χϋιιἐιι·εεεὰἔ, ππρο16€ ται·16 ΙιέΙόΩ :πεΒΙ:οιπτε, 
ππωω Μ εν Ιππωπ:ππωιππ ππωηποιο τω, ει° ροΙΒ·έι 
ΜΜΜ νπεεέιτππρ° πιεπϋΙΘεότε “πωπω ν68επ πι πω» 
οΙνειεΙιειω τϋι·νέπγτ. Ιιπό ειεΙ‹ Μνειεπόεε Έ ίϋΙψ τεπᾶεΙοτεἱ 
ε' τϋτνόπγπεπ, πιεΙΙγ πι οΙνειεύ, εΒόει Π;γεΙιπετ ιπε;;όι·ιΙειπΙΕ : 

,.ΜἱνεΙ -- πέγιποπτΙ ει” τϋι·νέπγΙιοιύ -ει' νειπέιτπερ” πιπε 
τπτ€έιεει Μι έι·ι1εΙεπ; ει' ιπππΙσπ!ί Ιιειειποε ί6ΙποππιπΕπειώι 
πιτ εειΙεϋιΙἱ; ειι επιπετεπετ ειι Θα' ΚϋκεΙεεεὸἔεἰτϋΙ 'ε επι 
ΒετἱεύΒεπ ιιι·ειΙΙαοπύ πεπεπωιι εΙιπιέΙΚεπέει·ε νει€τΙἰ; πι ἱε 
τεπτ, ιπἱπτ π, νὶΙεΞιέ τετειπώ]ότ °ε ὶ8πιἔπι6ῇὸ.: ιπἱπι1 τπι€π 
ποεππ , πιἱπτΙ πγὶΙνἑιπ τἰει€εΙπἰ, Έ πι επιιπει·τ :ποπ ΙεΙεΙ›ει 
ΜΗ τεττεΚ!ωΙ, ιπεΙΙγεΙ: ει, Κοτοειτγ6π τέιι·επεέι€οκ, πἱειότε 
Θε νἰἔπειτπΙέιεεΞιτει ειοΙ€πΙππΚ, ΙοἔΙειΙπτοΒΚοιΙπἱ ιπεἔοπΒεἀἰ; 

,,ΜἱνεΙ τονὰΙ›ππ νιΙΙ:ΞιετπΙππ πι€γ1ει16τ οιεαπόΙγοΚ ε! 
Μο6ΙΙ:εινόπ π, νπεεέικππρ ΑΜΙ ρπι·πποεοΙτ ΚϋιεΙεεεὲἔοκτά1Ι 
68 πιοπ Ιιπειιοιιι·πΙ, ιπεΙΙγ Ι›οΙϋΙϋκ π' ιιι·επεέι8ι·π πιππι, ειπ 
ππΙ‹ ειεπτε6Βα 8γϋπγϋτπεὸΒεἱκ, να" ΜΜΜ: πω" πιω 
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ΜΙ ιιιεἔίετιϋ:£ε1ὶΚ; εε ε: εΙΤεΙε εεε!εΚειΙετ ιιιεΒο!ιιιει!ε :Πει 
Κετεε:τγεπεΙ‹ιιεΙ: ει·ιΙεΚενεΙ Ιε εΙΙειιΙεε:ἰΙτ; ιΙε ε:επ ίδΙΜ 
:ποπ ΙώνετΙκε:εεε ὶε "πι, Με), επεσε, ΜΙ: ε” μειω πειιι 
ΒϋνετἰΙε, ωεεεο€τέιπΚο:τεήε, εε ει: εεεε: τέιι·εειεεΞι€οπ νει 
Μεεεεεε εετεΙιιιεεεῇι ει: έιΠειΙ, Μ” ΚεΙ›ΙεΙιε νὶε:ἰ ει' ίεεΙεττ· 
εεε' εε ι·οε: ε:οΙω3.εοΙδ ιιιεφ:ΙεΙεεεε; 

:και ἱε ει, ωιιιέιεε εε ΜρνἱεεΙϋΙε° “Με ΜνετΚε:ϋΙ‹ετ 
τειπΙεΙἱ: 

1. 8εΜώιεΙκ πειιι ε:αΜπι1 νεεέιτπερ Ι›εΙτῇεϊτ, να” ω 
Ιιε!γετ πγἱινε 1ει·τωιἱ.' 8ειιΜπεΙ: πειιι ε:ιιΙ›ετΙ ε: περειι ΜΜΜ 
άοΙε;;8εΙ, να” ιιιιιπΙκέινεΙ· ΓοΒΙεΙΚο:πιἰ; εεπιιιιιἱ Ιιεηἔεε:ειιΙ›ει, 
τἐιπιε:νἱΒεΙοιιιΜι, να” ΜτιιιἱΓεΙε _εειεκωω›ε ιιιεωπ, εειιι 
ΜτιιιεΙΙγ ΠθΙΙΙϋ νειιΙέιε::ΜΜιπ , _ΜΕεΒΜπ εε ιπι3Ι:ιτεέιΒ!»ειη 
κεε:τνειιιιἰ, χτεη:Ι›εΙἱ Ι›ἱἰπτε€εε Μπιτ. Α' Ι»Ξι·εεη; ιιιἰπιΙειι Μ 
Ιιέι€έιεεττ Η: εΙιἱΙΙἱπἔιιεΙ ΚενεεεΙ›!›, Με: εΙιὶΙΙἰιιἔιιεΙ 1ϋΙ›Ι› 
Ιειιιιϊ πειιι Με. 

2. Βειιιιιιἱ ει”, Ιωι1ειι: εε Ειιτειέιιιγοε, ε:ϋΙ‹εεέ εεε 
ιει κἰνενειι, νεεέιτικη› πειιι ϊιτει:1ιειὶΙε, ιιΒγειιιε.:οπ μειω 
Ι›ϋιπετεε Μπα. 

` 3.Δ Α' εεερΙέιτοεοΚ, ε:ετεεεοΙ‹, ίεεειΙεεοΙ: ιιιε8 Μπακ 
ἔέι€εΙπἰ, Μ” νεΙειιιιεΙΙγ Ιιε!γεεἔϋΚΙ›εΙἱ ΙειΚοε ναεέιτιιειρ Ιω: 
ΜΜΕ πιεπῇειι, ει: ΗΜ ιιιὐΙετεἐιἔΙ›επ, να” ιΙοΙομειι τει 
τε:ή εΙ. ΚἱΙιέιἔεΞιε° εεείεεεη Μπι! α, Ιοε:ια16ε, ιιιἰιιι1 νεπι1εεςε 
ΜτεεΞιεοτ Π:εωεΚ. Β:επΙϋΙϋΙ ει' Ιομιάθε ιιιεε· ε:εΜιι1εΚεϊτ ἰε 
εΙνεε:τΙιεΗ. 

48. Α' Η ῇύ ε8εε:εεἔ!›ειι Ιενειι, Μιτοιιι ΙιειιπρΕΒ, εΙε· 
8ειιιΙϋ Με 11εΙΙ:ϋΙ ἱετεπιιεΙτ εν ιιγἰΙνἐιιιοε τἰε:τεΙεκετ ωεετε:ιεΕ 
εΙειίιΙειε:ήε, Μ εΙιἱΙΙἱιιΒ· Βἱτεεἐιετει πειιεπκ. 

5. Κἰ ε, £επιρΙοιιι' Ιπει·Πεεεπι ΜεΙϋΙ ιιιειΒέικ ὶΙΙε1ΙειιΜ 
νἱεεΙΕ, 5 εΜΙΙΙιι€161 40-5€ "Με Ι›ἱτεὰεἔοτ Μα. π 

6: 'ΙεΙεπ 1ϋι·νεπί νεετεΙιεητέιεεΞιπεκ εε:Ι‹ϋ:Ιεεε ει, ΜΒ: 
εεεἱ Η:εάεεεΙιτε Κ2:2ύΜεπισιι2 Μ:ετἰΚ “"). Νε!ώ: ῇοἔιιΚ να: 
 

Ύ) Ε:εΙκ ενειιΚειιΕ νό.Ισ.ε:Ωοί.! €ἱε:€νὶεεΙὅΙ‹, ΜΚ :Η ΓοἔΙεΙε€οεεἐιἔεἱΒτε 
πειτε Μ.εοιιΜιιεκ ε' Ιτειιο:ἱεοι·ε:ἰι;ἱ ιιιει6Β1τύΙιο: εε τεω16ι· 
ϋε:ίΒε: ἱε. 
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ιΔεεῖἱιεἔὰΙιιἰ νει85τπειρ ει· $οΒιιι16Ιδ τω” ΙεϋιΙιεΙγοΙί ιΜΜεπ 
οειιἐιΙγειἱε. Αι οΙΙγ ίο.<;ειιΙ6ε, ΜΜΜ Ιι5ιε9ι!ιοι Με :και ετοει 
ιειι€, ιιι·ει8:5ι5ι·6 έ κατω 4.0 ΜΜΙΜΒ· Ι›ἱι·εἐιἔι·ει πειεωπκ. 

Α' 1ἰιε‹ΙεεεΙ‹ιιοΚ ΒϋτεΙοεε68ϋΙ: Ιεει αι ι1:58οκειτ Ι1Ιθ8 
:ΜΜΜ 'ε “Η” ειέιιιιοιι Ιαέ:Μ , ιΜ ι›πω ΙεΒγειι σπα απο, 
510€] νειεέιι·πειρ Μπι ἱπιΙιὶΙῇεΜιΚ. Α' Η ει, ίεΙεΙοτετ Μεμο 
85035, Βἱι·εὲιἔι·ει ΜΙτετἰΚ, ΜεΙΙγ 5 Ιοιιτ ετετ1ἰιιει·ο ΜεΙιετ. 

. Πα ει πωισιοι ·θωΙω0Π οικω ει' ι5ιεεΙοε πιεσε πω» 
εΙό€ειὶΙι, ίεΙ;ιιΙ_πι αι ειιιΙΜιτ Μπα): εν ιιιεἑγεΙ›εΙἱ Ι›ὸΙ:εΙ›ἱ 
ι·ϋπισιΚ. 179246 Μειι·ι€ιιε' 8-Ιαϊπ ΜΗ: τϋινόπητοΙτ. (θειιεπι! 
@που ο] ΜασεαοΪιιισε£Ι:, ΜΙ. Ι, ιι.,4.10.1 

1797-Μ ΜειτΠιιέ 11-Ιαέιι Μ $ϋτνὸπγ.έιΙταΙ ΙϋΙοιιιοΙωτ~ 
Με ει” Ι›Ιι·Β5ΒοΙ4, ΒιιιιιΜΜ, ΜεΙΙγεΙ;ΜεΙτ απ:: ι·ε5ειε ει, ΙΜΜΒ, 
νέιτΙοΠήάτ ΗΙοϋ. Π878Ι1820Π 8ΉΧΜπιε':ιης, νοΙ. 4, μ. 525. 

ΙῖοΒτιιιτ° 15-Κέιιι 1816. ε" Μ 15κνότη ιιιεεει·681ιωιε 
ο, τοιι0ειαΙπι1γυΙαιτ. Πεγαιιιιιοπ 8γΙϋιοΜεΞυγ, :οι 2, μ. 4.0 5. 

_ Ηειεοπ10 ι·ειι6εΙετε!ε ΙοδΙειΙαιιιιαΙ:_ϋ1-ΥοκΚ' ενιιιιιέιπειΚ 
1827 Θε 1828-5511 Μεἔνὶιε€ἐιΙτ ιϋτνώπγεψεπ. (Ι.:Ξιεσ1Βε· 
υιζνεά-δ:ασισεε Ι. τ. 2,0. οι. 675. 1.). Αι ιιιοπι1:ΜΚ ι-:ιοΒΙνω, 
πο” εειιΜπεΙε νεεετιιειιι ΝΗΣΙ 8ιαΜά ναιὶέιειιιἱ, ΙιειΙ5ειιιΕ, 
ῇεἐιτειωπἱ, να” ΜΙ;; ΜιιΜεΙιοι ΜειιΜ, ΙιοΙ ΗΜ Μ6τειἱ!ε. 
8οιιΙ:Μοκ πειιι ειειΙκιιΙ ι1τειιπἰ, Μνόν6ιι_ρ.° ειιϋ1εοόΒ' εεεωτ. 

Αι ε1εϋ 1ιΜ1ιιιΙοι·15ΙίνειΙΙ5εοε -ειεΙΙειιιε Θε ειὶἔοι·ι1 ευ 
ΙεϋΙοαΜ πειιιοεΜε ε' ιιγοιιιοΙαιι »Μπακ ει, ιϋτνὸιιγεΙεΙ›οιι, 
ΙΉ-Υοι·Ικ ΜΜΜ ιιιε8νΙιεεειΙτ τειιαειουεΙγιἰ Μια (νο1. 1, 
μ. 6ει.› κσωικωσ οιἱΗΙεεΙγτ οΙνὲιεΙιειωἱ: 

,,ναΙειΙεἱ 24 6πι1είοΙγτει ει1εικτ, 55τειέιε, να” Ιοεπι1$ιο 
Μαι! 25 σ1οΙΙ5τι·υ. ΙΙΙθΙΙϋ πωπω ηγετ, εινα” κατ, ειπ 
85,€ω Κιιισάειιεαπου οικσνωωτ, νεικωΙω‹ ιαττειι5Ιε, Έ κι 
Ι›ἰιοηγοὰνέιιι ει' τω, οΙΙγ Ι›Ιι·εἐι8ι·ιι εισιωακ, ιιιοΙΙγ ΙεἔειΙ5Ι›π 
ἰε ΜΜΜ· ΜΗ :Μ νοειιοα, να” ιιγετεεωιιΜά.ναΙ; Θε ε” 
Μεση ει' ΙτϋιεώἔϋεΙἱ Βιομ5ιιγωΙδ ίεΙϋ8γεΙϋ56:ιεΙε ΕοιεἰΙ›ε Με 
ΜΙαιιιΕ. Δ 

Α' Μ 25 ι1οΙΙ:Ξιι·τ, να” πιο!! 15Νιετνεειτ, €5ινέιη' 
'πω νἰεειειΚϋνοιεΙΙιει€. ΙΙειΙιοἔγ.ειτ ιοιιΜ εΙπιιϊΙειειψι, ει' 

ο 



Με" 4 

ιιιαι-:αθιιγαΙϊ ΓεΙϋἔγεΙϋ]όιιεΙε εααΙιειι1 α, "πιει ρει·Ιια ΜΜΜ Έ 
:Με α' Μαι; ειιιιιιιιατ α; ιιιι€,=;; Ιιειι·οιιι αιιιιγΙτ α”εεε;.ιαιιγειδ 
ειαιιιειι·α ιωιΖειιωιι." ώ 
ε ὅ Δα αΙτα1ιιιιΚ ιαΙΙιοεοπ ιδι·ναιιγοΚ ιαειι εμε; αι: Μ πια 
αγαι·ααΙιατιια ιιιοε ααοιιατ α, ιιαΙΙ:ϋ1,ι Μ” α) Βγαι·ιιιαιοΙε' 
ει·εαΙειαιΒ νι€ειαιιιειιῇοιι·2 Πι εΙΙιιααειιι, Μ” πια: από 
ιϋινέιιγοΚιιεΙ: ιιιιιιωισ :απο ἱ8θΙΙ τιτΙέειιι αΙΙ‹αΙιιιαιιαϋΙ‹; α” 
ιϋτναιιγοΚ ιιιεαται·ιιαΙτ εαιαοι·ι1εειειιΚειτ ιιι68· αΙ:Ιιοι· ια, ιιιικοι· 
ιιιαι·Ιατ. ει·ΚϋΙοεϋΚ αι Μό, ιιιο28·αΙιιιαιΙιοα ειιιιιιΙιαΙτ. ΜιιιτΙ ε, 
ιιιαΙιειι: ιιιει ια α' ιταεατιιαμ, ιιιε8ϋΙθεε “ΜΚ Αιιιει·ιΧαΙιαιι 
ΙομΙοναιιειιΙιοιι επ ἱᾶθἔθΙΙ, ΒΖθΙΙΙό'Ιθ. 
· νεοι ιιενειετεεειι Αιιιει·ΕΙ:αΙιαιι ε" πω” "πω, Μ! 
εαοιιιΙιατ εαπ: ει° ταιεαεα·έι ιιιοααειε ιιιἱιιτεεἔγ ειαΙιαι1. Πα Με· 
ῇαιῇιιΙε Μακ που 6ιαΙιαιι , ιιιαΙΙγ α: 6ΙοιιιετΙοιι Ι‹οι·ε ιιιιιιι 
Ιεειι·α, ει: ιϋαΙιειτ ιιιιιΙαιΒαιέι·α εωειιιιιΖω ιαιωιιιι, ιιι6Ιγ πια 
ααιιγ!ιαιι ταΙαΙῇιιΙ‹ι ιιιααιιιιΙ4αι. ΝειιιοεαΚ 80ΠΙζί παπι ΠοιΒοιιιέ, 
ω» ιιιαα· Μαι αειιι ΜΜΜ αειιαι. Νειιι ΙιαΙΙιιιΙι εειιι α' που 
ιιαΙοιιι) ιτιοαΒαεειτ, και α: ϋι·ϋιιι, ΙιειιιΒιαιτ, ι1ε ιιιι€8 οεαΙε 
αιιια' εαναιιτ Ζ8.]ίΖΈθΙΙΙ, ιιιιαΙΙγ ε” πα" ναι·οέ κεΙιεΙαιι6Ι 
επιιιτεΙειι ειιιαΙΙικεαιιι 82οΙιοττ. Α: ααγΙιαιαΙτ Ι‹ϋι·ιιΙ ΙειιιοαοΙτ 
ναιιιιαΙ: Μενα; α” Μια Ιιειαι·ι: ειιιΙαΙιταΙιΙαΙε οεαΙ‹ ει1ια· Μι 
οεατιιαΚεαγ ιιαρειι€αιιτ α,ροΙαατοΙδ Ιια_ιΙΘΜΙιει. Α1η; νεειιιιικ 
Μ: οκ Θειαι·ο σε” ιιια8αιιοε ειιιΙιει·ε, ΙιαΙΚα1 ΒιιΙΙοΒιιὶ ε! α” 
ιιιια2ια εικαιοτοκοιι 65 ϋτεε ιιτοιαιτοιι. 

Μαειιαρ , ιιιαι· νιι·ι·αι1ταΙιοι· Μπι ΙιαΙΙατεααιιι α' ΜΜΕ 
εϋι·86Βο,.ΙιαΙαρασεοΚ' αα_ια Θα α° φαι' Ιατιιια_ια. Α' και” 
ίεΙΘΙιι·ειΙ. ΕΜ ι:εαρατ ιιγιη;ταΙαιι ειιιΒει· 08ϋάἱἱΙ α, Μπακα 
Μέ Θε ειση;αΙοιιι' ταιιγαιιιοι; ιιιιιιάειι ιιιοαοα, ιιιιιιτΙειι Ζα 
ισα, ιιιιιιι1οιι απο” Ιεϋι·ϋΙϋιτϋιιΙ:. °Α° ΙιαΙαΙοε ιΙει·ιιιαιτειέ€οτ 
ιιιέιιιι Με" ιιιιιιικαεεεια· ιταΙι_ια ι'αΙ ; 'ε ιιιαῇι.1 απ ιιιοιιΔαιι6Ι‹, 
Μ” Κιιιεκ-Ιιιιιι-:Η οααΙ: ε" παρ ναιι ειιεειΙνο €ειιτΙαἔεα8 
αγιιιι6ει·ε ,ε αι α22αΙ-ιε1όει·ο. ι 

τα~ 

Ο 



336 

Κἄν 69 πω. 

Νοπι ωικωΒ ιποπιΙπποιπ, πο” οπ οι: ιιπόπϋ Ιε]ποιΙιεπ 
Αιποτιππ' ιοιιεπωει Ιει·ει_ιιοΙπι ποιιι ιιΙζειι·τειιπ. πἔγωιιιι οπο 
Ιοπι νοΙτ, ει: οΙνιιοοτ οΗγ Μιι·Ιιει ιεππι, πο” ιιιο€ιιοΙΙιοεεο 
ποπ ΙιεΕοΙγέιετ, πιοΙΙγετ ε” ο!ε6 ΚινάποοτΙοιί νοΙοπιοπγει 
°ε οι·Ι‹ϋΙοεοἱ οι ΒΒγεειιΙει, ΒϋΙϋπιιϋπο €γειτιιιιιτπιπιιπ οοι·εειι·ιι 
ειωμιωπ ΒγειποιοΙιειΙτ. Διός: π: πιει€ειιπειτ πο!ιππγ Με2.ειιιοΙτ 
ιοιωειωκω ΚοΙΙοΙτ οιοτιωποιπ. 

Νοιπ ιπιΙοιιι, πεειΙτιτΙιοιοιπ·οι ιΙο πεπειιι @η ωιωπ, 
πο” :ποπ πιοπ ιποπνο, ιιιοΙΙγοτ οπ Μ οεπιπέιπ ΒϋοΙοΙτειπ, 
ει: ειιποι·ΙΙαιι Ιεϋπιέιι·8ειοάΒο!ί εΙοο Ιιοι·άι·οΙ οΙΙγ ωιοπω Ιε 
Ιιετπο πιὶπἰ, ιποΙΙγοΙ: πεπι Ιεππι-ΞπεΚ π' πιιιοπιες π8γο!πιοι·ε 
ὸτεΙοιπειΙεποΚ, 'ο πιοΙΙγοΚ πεωεΒιιππι ει' εταιιιο-1°οιππα!ιππΚ 
πιο οπγιι€οι: 1”οεπέιπιιΙκ πμι;ωπι εΙιποΙΒοοοει·ο. 1Έπ πιειἔπιιιειτ 
ο, @Μετα ποιο ειιΙΙιειτνάπ, Μνει.πωπι επ Ιε8:ιΜι!ι!ι πϋππγ1 
Ιεπἱ πιέιοο!αι·ει ποινε. Απο" ιο ειίιπεοΒοεπεΙε ιοτιοαιιπι πινω 
Ιει1οιι·οιππτ θ8 ειιπιπιάε Ικινοποιοι πωπω κι :ποπ ιπππΙπέιΚ 
ποπ, ιποΙ!γεποτ νοΙοιποπγοιπ ΠΕΠΗ( ΙοειοΜι Ιεππο ΙείιιίοίΙΙ 
|ιειοιπέιΙπι. 

Αποπ έιιοΙέιποε οΜι·εποπ Κόπα, ιπεΙΙγοΙεΙιοι ΜΙποττοΙ 
Μια-ειπε ίοΙγειιιιοιΙπι, εΙοϋ πω” ωεπειπ ποπ οπιιππ ιπιιπ 
πω: Ηί.ε·2οπίοα! οο!!εο2ἰοπ ο/ .ιι'α!ε-ραΙιεκι· από Μπα· αιιΜεπ 
2έι: άοσωπεα!ι·, ίπ2επάεά α.: Μα2ει·ία!.ο [οτ απ “Μοτο ο] 
Με Πιιἰ£ειἰ-δ£α£ε.ι· ω" Απισι·έσα, ορ Βοε·πεπει· Παππά. 

Β' 8γιψειποπχί οΙοϋ Ι‹ϋιοιο, πιοΙΙγ 1792Ιιεπ οπω 
ιΙοΙρΙιἱπΙιππ πγοιπειτοα Μ, ιιιιι€6ιΙιαπ ιοΒΙπϋπ 8ποι·ιιΙ οποιο. 
ιιιέιεοΙειτέιτ ιπἰπι1 :ποπ πΙΙιο€ιπέιπγ-ΙενοΙεπποΚ, ιποΙΙγοΙε επ 
ππ€οΙ Ιιοι·οπει οπο! ει' Κινέιπι1οτιοΙ:πει!ι πιωωπ, πω; επιπτοπ 
ει' εγπι·πιιιιι Ισοι·ιπππγοπ' «πιο ιπιιππειΙατιιἱτ Ιοκοποοϋπ' θιοπι›ι 
1‹οι·ι5ιΙιο1. ΤειΙέιΙπι κι ε8γειιοΙε πω: πο” επεΞιιππ 1ιιτοΙοε οΙ£ 
ιταιοΒιιτ οιιι1οεπιΜιοΙ ο;-Απἔιω° ω. Ψιι·εἱπἰ:ί πμειιοι. 

Α' ιπιππιπικ ποιοι πωσ ο;;οοιοπ ει: 164ι8-Ιιιεπϋνοιεοέ 
ιι·ειωππεικ νεοι αιωνα. Β> επϋνοιεο8ϊ εποτιοιΙΘε. πιοΙΙγ ω 
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Αη8ΙΙει° €γειι·ιιιειωΙ Μια σε ὶιιιἰιιειοκιιεικ «-:ΙΙαπωιΙΙΙιατε1ε νό 
€επ κσιωωιι, νοΙτ ΙεεεΙεϋ ρ6ΙεΙέιμι αΉειιιΒοΙ-ειιιιετἱκειἰεικ 
Με! Με εἔγεεὐ1Ιὲεπε!‹. νοιωκ ΜΒΜ ΠΙγ ειδνοι!κεπέ8εκ ω, 
ιιιὶἔιιειιι ει; 1778-Μ 161ι·ο Μα, ιιιοΙΙγ ει, 8γειτπιειτο!ί Πη 
ΒειΙειιεεέ86τ Μπα ωεΒέινειΙ. 

ΡΙιἱΙεἀεΙΙ›ΙιἱεΞιΜιΙ€ €ϋι·ι6ιιειἰ 8γίψειιιόπγο ει' @παπι 16 
τὲιΙγἱ Μηγν1έιιΜη ιιιεενειιι. Ν , 

Υεπιπικ επεπΚΜΠ ιιιἱπτΙεἔγὶΙ: 8γπτωπικι!ε εισ.ϋ.8 Μαέ 
118" ειιιΙόΚεἰ , πιε!!γεΙκ ΜΜΜ ιιΦωε!!γοΚ ίεΙει€ι-ι Βοοεεεο!τ. 
ΥΙιε;:Μειιοιιιειτ νἰι·ἔὶιιἰἐιιι ΜΜΜ», ιπεΙΙγ Μι” ΙεΒτΘἔεΒΙ›επ 
πιο ιιιο8πι€ρεεάϋΙνι-:. 

Ύἰι°Β°ἱτιἱει' ιιιἱΜεπ τϋι·ωπε1ϋτ6ϊ Μπα, εΙεϋ πιω: Μαρ! 
τ0,ἱα Β'πι€Μ ΙαιρΠέιτη. ΜΜΜ ΙαιρΜιιη ε” ιιοε;γετΙτότ ιωιθωτ 
ΙιειΒγοτε ιππι€α ιιτεϊιι ε, οιΙιτι αΙειττ: ΤΜ 8·επεπιί ἐιἰπω·# ο] 
Πηςέωο”α από Νετσ-ΠσιὅΙαπά, ό;; οαρ2αΜ .ΙΜπ δωἰΜ, .εο 
Μ2"Μ88' ἔουωνιω· Μ Μοσε συππ2Με: από αώπέτα! 0/ Νεοσ 
Επ,ς!απά; 1ηοωατοιτ ΙωιισἰοπιΜιι 1627-Μπ. (Ε, Μην α' 
ΒἰτὰΙγἱ 1εϋιιγντσ5ιιΜιιι ιιιεἔναιι.) 8ιιιΜπ' ιιιιιιιΜηα 6!κοε1$νο 
"οι ΙϋΙι1ευι·οειοΜεΙ 'ο ὶ€οιι ίιιι·σε:ι Πιθω2ωεκκει, ιιιεΙΙγεΚ 
σ., ιιγοιΜατέιέ ἱιΙοῇεἑΙ›ϋΙ ναΙύΙ‹. Ε” τϋττιἐπετἰτ6' εΙδεόεΞιεει 1 584 
16Ι 1626-ἱ;; $εήειΙ. ΜΜΜ Μπηκα-ι Ι›εοεΙ›ειι ωιωακ, Έ 
πω; Η: 6τι1οωΙἰ ω. Δ' 82Θϊ26 ο;; α” ΙειέΜτο·εΠι καΙωιιΙοτοΚ 
ΜΜΜ, Με σε” ποπ 1καΙειπι1οΒΙω1 κοψω επι2.ειι1Μιι.ι, «Μπη 
ιιεΙ‹ ΜΒΜ 6 Μ, ώ ε16α1ιιτο1ε; ει' Ι:ϋπιγν ωειεει Με ειπα' Μ. 
Ιεάοιόεὶ Μννεί, ειαιια, νε5.ΙΙειΙΚο26 Με11εωωεΙ, ιιιφΙ·Ιγ Μέ 
Ιγε8ιἱ .π εκκχοτἱ ουιΜτεΚετ; ΜΑΜ Βειιιιε ποπ Ιονεἔἰ ει· 
ΜΙοεϋκετ , ιιιοΙΙγεκετ οι, κει·ωκοαόειο αΙΒεΙωειωοτ€ωΙ‹ Έ ει' 
εα2ι1ει€ε:5ιΒ·ο1ι' ἔγἱῆΙὲ8ὸτε Ιιπειιι6.Μεικ. Ν Δ 

'ΙΜ οι' ω 8ιιιἰιΙι=Βει›ὶτ€ι.η-γΙ›αιι ΜΙϋιιϋεειι ιπο8]ε:8γιέετε 
ΜΜΜ, ει, Μ” 6 ει, ΚοτειΙ›εΙἱεΙ‹' ετέιιγοὶ ΜΒΜ οΗγ ιιιΙειῇ 
ιὶοιιοΙωιε Βενετ, ιιιεΙΙγεΙ‹ ειιοκ° ιιαεγοΙ›Ι› ι·ε3ε26πΘΙ ἱειιιετοιΙο 
πω: νοΙωιΚ; υγο1νο εΒγειει·ϋ Θε οεἰιιοε, εΙϋειιΙεϊεειἱ :Μπα οι 
Έ2128δέ ·ρει:επΜέτ νἰεεΙἱΙ‹ χ ΙεΕτεΞιεειἱ πειιι οΖἱΚοτηγἐιΖοΜικ. 

Μ” ὶι·6 82 ὶπτΙιιεοΙ‹' ΑΙΙειροτῇει·ει Εῖ_ἰεΖειΙ‹-Απτιει·ὶΙωι° ΠΠ 
τθ‹ι«ιιοιεεθι,‹›··, Ι›εοωε νἱΙΑμτ Μπα. 

Ι. ΚΜ. Δ ω 
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Α' ιιιαεωὶἰΚ 1ϋτ1ειιε1ὶτ6, ΗΜ ιιιετΙΙΙιεΙιιὶ, Βετε:·|υ#_ 
ΒιιιιεΙκ ιιιιιιιΜι3α, ιιιεΙΙγ ε” 12-ειΙ κει ΜΜε1ΒϋΙ ΜΙ, Παπ 
ειὶατα ίοΜπνα ΑιιιατετιΠαιιιΒαπ ΜΜΜ Η 1707-Ι›ειι. Α' 

ειει·ιϋ , ε16αιΙαεαΕι 1585-ϋπ ΚειιΠ 'ει 17 00~οιι ·νεΒειἱ. 
ΧϋιηνεπεΙτ ε18ϋ τεε2ε £ιιΙαῇιΙοπΚερναΙὐ €ϋτ€επετὶ οΜενεΙε 
Ικα Γοια1αΙ ιιιαΒαΒαιι α' ;;γαι·ιιιαί εεεεεεωϋ Ιποι·α ΜεΙ. Α' 
ιιιααοεΙΝε αι ἰιι‹ΙιιεοΙεπαΙ: ε' τω ΚοτΒεΙἱ αΙΙαρο0αι·6Ιαι1 ε" 
ΙιϋΙϋιιϋε ι·αποτ. Α' Ιιαι·ιιιατΙΕΚ ἰἔειι νἱΙαεοε εε2πιε!‹ετ ιιγιϋτ 
αι ὶτὐ” Βοτα!›εΙἰνἰι·ἔἰηἰαἱ περπεΚ ει·Ι:ϋΙεεεἱ, Ιἐιι·εαεἐιἔἱ αΙΙα 
ροϋα, ιϋι·νεπγεἱ εε ροΙΗὶεαἰ ειοΚαεαἱ ίεΙ6Ι. 

ΒενετΙεγ νἱτ8ἱηἱαἱ εεατιιιαιαειι νοκ, ,ε πότε Κει:1Μ8γ 
Ι›εειει1ετ: ,.Ι:ο8γ ΜΗ αα οΙναιε0Ικατ, πε νπεΒαΒα1κ ιιιιιιικα 

@Η ·οιη;οι·ι1 ι›α·αωκ αγαιιαιιτ, ιαϊιιι1ιοΒγ 6 αι5ικ1ιιεεΙε Μια 
εαϋΙετνειι, ιιγεΙνΙ›εΙἰ ΙἱεΖταεαΒοτ ΜΠΕ Ιεϋνε€εΙ ιπαεαιιαΙι." 
Α, “ειπε α2οιιΙ›αιι ε' €γαι·ιιιακοε εεετεπγεεεε ιιιεΙΙε€τ Η Μ 
ιιιιιταϋα, πο” αι απγα1ιοπ Ιε186εεΒετ ιιεπι 82ένεεεα ΗΜ. 
8ιαπποε αγοιιιαΙκ 1αΙαΙηὶ ιοναι›ι›α, Βενει·Ιεγ, ιιιιιιιΚαῇαΙ›αιι, 
αιωι ροΙ€αι·ἱ 8ιαΒαιΙεαΒ' ε2ε1ΙεωεπεΙτ, ιιιεΙΙγ αΜκετ αι επιε 
τἱΚαἱ απ8οΙ €γατιιιατοΙκατ ΙεΙΙσεε1τεαε. ΤαΙαΙιιἱ @με Ι›επι·ιε 
:ΜΜΜ που νἱειαΙγοΙιιιαΙε ἱε, ιιιεΙΙγεΙε ΜΜΜ εΙΙγ ΜΜΜ; 
ιιταΙΙτοιΠαΙκ, ,ε Ιἱὶ€εειΙειιεε8ϋΚετ ΚεεΙεΙτεαεΚ. ΒενετΙεγ 
:Με ἱαΙεααΙ› αιΙεοπα ωαηΙαποΙ€ εα11ιοΠειιε 8Ζ0Ι118Ζθἀ]ᾶἱ(, 
ιιιἱιπεειιι α: απο! Ι:οι·ιιιαιιγτ. ΝγεΙνε ει ἰτειιαΙε θΒΥ52ΒΙ'ϋ, 
εΙϋαΔαεαἰ ,αγαΒταιι εταεΒΙ:εΙ «παοκ °ε ΙΜοάαΙιιιατ €ετ]εειπϋΙι. 
Εκαιιειἱα ίοπ1Μιεα ΒενετΙε;/ Ιιἰετύι·ἱαῇεἰιααΙι α, ΜΜΜ Μαην 
ιατΒαπι ίεΠαΙαιΙΙιατύ. 

ΑιαετἰΚαυαιι Νικαια, ι1ε Ιΐταιιοιἱαοτε2αἔΗαπ πες ιιειιι 
1α!αΙΙια1€αιιιεεγ ιιιιιιιΙπατ, ιιιεΙΙγ 8ΖΪΙΙΐθ ετι1ειιιεε νοΙιια 11188· 
οΙναεαετα; ε2Ιιιιε ει: Ηόποη| ο] Ϊ/ἰτἔἰπἰα εμ "/ό!!έαπι 
δΜΜ. Ε” Μην ι·Μκα ι·εε2.ΙετεεεεἔεΙ‹ΚεΙ ΒΙιιαΙΒοΖἱΚ, τΙε :ιε 
1‹ειιι ΙιοεειαειιαΙκ ,ε Μεεαρου8ευα1ε ιειειειι. 

Α' Ιε€τεἔἱ!›Ι› Έ Ιε8_ϋοΜ Μπακ, ιιιεΙΙγΙιε2 α' ΜΙ Οα 
ι·οΒιια' 1ϋπεπε1ει·ε πιεσε ίοΙγαιιιοιΙιιἱ ΙεΙιε1, ε” αεΒγει!τε1€1 
Με Με” ὶΠγ ει1ιιιιιιεΙ: Πε |ιἰε!υη| 0/ δ'ατο|ίπιι., ερ .ΗΜ 
Βασικωι; αγοιιιαιοα ΙαοιιιΙοιιΙ›αιι 1718-Ιιαιι. 

ι 
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Ι.ειννεοιι, ιπππΙιέπει πιπ,<;Απππ 1°οιςΙειΙ εΙϋππϋι· ε" Οπτο 
Ηπει, πγιΞΒο£ἱ τόπιέποπ ωπ ίϋΙΓεπειι-5ποπτϋΙ επόΙι5 πιΙο5τἐι8τ. 
Βι πωπω. πεπΙπ"ίοι·ιπέιΙπιπ πω ιποΒὶτνπ; π' πετώ' εΙΙ›‹: 
ειὸΙεεεἱ ι·επιΙεκΙεπεΙ‹; ΘεπτενόκεΙοϊ ἰΒεπ ΙεΙΙΙΙετεποΙ:; πεπ 
πόιπ ε” εΙ65€ πατέιεεπΙ Μι·ι3 ι·ει;ιοτ Ιέιτπἰ πεππε :ποπ παππ 
Μιεοω·ι3Ι, ιιιεΙΙγεπετ ει, ΜιπΙϋ ° 68 πέιΜππει ει: ε' ποτΒεΙἱ 
ναιΙ«πππετεππεΞΙ οποιοττ, ὸε πω, ΜὶΙδπϋε :ΞιΙ›τἐιιοΙπτεὶτ :ποπ 
οτΙτϋΙοεἱ ι·οιιιΙοαπέιεππΙε, ππ·ΙΙγ πϋπ€ϋπ ιιτπΙποιΙοττ, π: ιπεΙΙγεί: 
ει: οιιι·ύμειΙειΙί ιππωεΙεπι-Ξπε εΙϋεε€ΙΩεττ. 

ΜέιεοιΙϊΙε τύπω π.Μεοπ· πιιιππέι]πππΚ οω·οιειπ° μπω 
ω πΙΙαπωεϊπεΙ: κήιοΙ:Ξιπέιτπ 'ε ΙετιποἐΚεὶ, ιπεἔἱεπιει·ΚεΕΘεὐτε 
νειπ πιέιπνπ. 

Ηαι·πιπιππ τόππποπ ει' εποπϋπι·πεπεε πετάω: παπα πι 
ο' ΙεοτΙ›οΙἱ ὶπιΙιιεοΙι' οτπϋΙοπεἱπεπ , εποΙώπωπεπ Θε ποτπιέι 
πγ8.παΙε. Α' Μην' ε' τόπι€ποπ πως ΙιεΙγα ωΙὰΙπἱ έεπι Θε 
ετοι1ιΜπόΒετ. 

Επννεοπ' Ιιἱετ0τἰὲι_ἰπ π., θπτοΙἱπὲιππΙ: Π·ιΠΙ: ΚέιτοΙγ, ὶιΙεῇό 
Μ!! Μπα εΙποτιπέιπγ1ενέΙ1εΙ νόἔεπϋιἰἱΙ€. 

Β° ιπππΚεἔιΙ›ππ ει' πγεΙν :ΞιταΙῇπΙ›ειπ εοπτΙπτΙππ, 8γππι·ππ 
Μοττο πωπω, π ιιπ«ειει68 θιιθπιειι›επ επι η Η πιπω;ιω 
ύῇ-Απ8ΙἰειΙ›ππ !επιιΙοτ; ιπππΙώΙε' ἰΒεπ ΙτοπιοΙγ ετγΙππέυ.νειΙ. 

1.ειννεοπ' Ιιἱειύτἰἐιῇπ επετίεΙοττ πω «Μπιτ Αιπετἱπἐιπππ 
°ε ω Επτύπέιπππ 11188 πεπι ΒπρΙιπιπὶ. ΤΙΜ ιπε58 ἰε Ιπ:16Ιο 
πω, πόΙά:5ιπγ έ ΙιἱτὲιΙχτἱ πϋηντέιι·Ιπιπ. - 

. ~ ΑΖ ΒἔγεεϋΙτ-8τει£πεοϊ πεπε2ειει·σι ά!1ιιε·8γεΚπ1ϊπό]έ1.τΙ: 
ει: ό]επιπϊ επόΙεπτε. Α). Ι:ϋ2ποπ επϋ Μ: παπα ΙπἑπϋΜ› πι: 
πιοεπόπεεεανο. Δ 
' ΙαεΙϋεπϋι· ὶπ ε" ἱΒ·‹επ ΙώΙϋπόει €γίϋτοιπόπγτ ΜΗ ιπο8 
Θ1πΙΗπε1π ο, 02ίπ1 ΜΜΕ: 00!!ει:2ίωι ο] Με Μασσαώτιπε!Δ· 
Μπωέσα! .ωο2εη|, ΜπγοιππτοΙτ εΙεϋΙπεπ ΒοετοπΙπιπ 1792, 
πικάπ 1806. Μ' πιππΙαι 88!!! ει, πωπω, πεπι, π” Ιιἱεπειπ, 
ππΞιε πϋπγνωϊτΙ›ειπ εποε ιποές. Ε' ;γίϋψοιπόπγ (ιπεΙΙγ ΜΜ 
ωιωπκ) πο” επέιπιίι Ι›επεεε οπἱι·πτοΙ‹πτ ΕοεΙπΙ ΙΙ188ω1811 ύ] 
ΑπΒΙἰιι° πἰϋϋπΙ›ϋιϋ εΙΜπεειΞπιπΙε πἱετὑτἱπἱἑιτα π1·έινε. ΥππππΚ 
πωπω Μ πεπι πάσα ΙενοΙειΘεοΙε π» πόιπεΙΙγ ΜΙεΙοε πει·ειποπ, 

π 
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πιοΙΙνοΧ ει' Μποπιέιπνἰ ΙονόΙΜΜΒΜπ νοΙω!κ εΙιεωεινε. 
θοοΜπ-ικικ εμέ” ιιιιιιιΜιμ ειἱπιΙιιεοΒτΦΙ, Ικ:Ιο ναι Μεινε. 

ΒιιιΜέιιι ΙϋΙ›Ι›ειϋι· ει, ΜΖεΠιου, πιοΙΜιει @Ποπ ]εενιο8 
ωπονεκ, Μαιο” Νιι2|ιασιἰεἰ, ἱΙΙν ωωι ιιιιιιικά]:5ιτ: Νεω 
Βπις!από,σ Μεαστέιιί. Α, ΜΕ ι·ι3Ισι ιιιοιιιΙοτωω, εΙιέε πωπω: 
ΜΜιηυνΜεάνει, Μ" ε' επιιιιΜι ιπε86καεωΙϊ ΠΒνεΙιιιό8 
ειιοΙσιεΙα, ΜΒ Ι|Π·ΑιιεΙΝ τϋτωπετόν6Ι ιιιοἔἱειιιετΚειΙιιἱ Μ 
νΜΜΕ. Μοι·ιοιι ΝαιΒιιιιιΙε1, 1κϋιιννο ε" 8-ειι1 Με Μ$τε:Β6Ι 
Μ, Μπι πνοιιππο1ι Βοειοιιωιιι 1826. Α° ΚΙτάΙνἱ Μη" 
1άτΕπιιι Δωσε ιιιο8. 

Ι.ε;Ι›εωοεΙ› ‹-Ξε ΙοεΙοιιτοεΙι «Μπιτ, ωοΙΙνεπ ΐΙ_ϋ-ΑιεΙΙει' 
ΙιΕεΕὐτἱἀῇέιτ6Ι ΜΜΜ, ΜΜΜ» ()'υ22ωί ὶΙΙν οιΙιιιϋ τιιιιιι!ωϋα: 
Μαὅπιιἰἰα 6%0'Φ:Μ απ1ετίαιπα, ω· Με εοο!εσίαπίσπί Με2οη| 
ο] Νεω-Βνι_ςΙανιά, 1620- 1698, 2 νο1. 8-ειι1 τόι!κπι, 
Μια πνοιιιιιτο1τΗεττίοι·εΙΜπ 1820-Μιιι. Νεπι Μ828ΙΙΙ, Μ;" 
πιοΒνοΙπα α' ΜΜΜ Ιεϋπνντε9.ι·υππ. Α° πετώ ε° ιιιιιιι1αϋέι€ 
ΙΜ Βϋπννι·ο οειιοττει Μ. 

Αι ε1εϋ εΙϋαιΙ_Ια ΒΙΙΕΠΠΣ τ.ϋι·16πε16:, Μ Μεπ1Μτο εΙ 
Έ Μπα Ιέπτε ΐ71-ΑυεΠει, εΕΙι‹›τάεύ.τ. 

Α' 1ιιἐιεοιΙὶΚ ει: ε' και·κοιιιέιπγτ Ι8ειι€ει10 εΙεϋ Βοτιπέιιιγ 
ι0Ιτ° Ά ΜΜ 1ὶειτνὶεεΙϋΙ:, όΙειέτ ϊοἔΙειΙῇει ιιιε;έιΙοεπ. 

Δ' ΙιετιιιαιὶἱΙε ποπ ενειιιΒεΙἱοιιε ΙοΙΚἱρὰειτοτοΗ ε5ΙεΙα-Ξ 
πω: 'ο τεττοπιοΙ: ναι εεειιτεΙνε, ΜΚ σετ ιι€νειιισιοικ ὶὰϋϋεπ 
ει' ΙεΙΙ:εΙαι·ε ν1εε1ωΙ‹ @πάσα 
" ΝεΒγειΙἰΚΙ›ειι :Μ :κοινό ιιιε€ἱει1ιοτ€ειΙ εΙΚοτάεέιτ 'ε ΙΩ 

$ε_ϋΙΘεότ ει' οαιιιΙ›τἰι1εεὶ εΒνετεωποΚ Κ Μασαο|ιπαεΙΙ:Μπ 1. 
ῦιϋιΙἰΜ›οπ Ιοἰήει εΙνοἰπ 658 τουιΜιττέισέιτ επ ιή-αιι€ΙΜ 

ρενΜιιωι1ι. 
Α' ΙιειωιΙἰΙ‹ επ3ιιιεΙΙν Ι:ϋτϋΙω6ιηκ-:Κ” ττηαοΙ$ιωνειΙ £ο€ΙειΙ 

ΜΜΕ, ιποΙΙγε1: α: ἰεωιιΙ ἔ0ιι‹ΙνἱεεΙ6ριιεΙ: ΪΠ-ΑπΒΙἰει, Ιππο 
επει ει·νωποιε ππότοπιύπνεπ Μι0ηνΜ6ΣΚ. 
- Α, ΙιετοιΙΗώοιι νόμο, ει° "από εΙειέιιιιΜάιι ωσιιιωκ 
που ε»ε‹ηω‹ω€8κοι, 'ε ΙιέιΜοι·ι1εάςοΚατ, πιεΙΙνοΙφοΙε ω 
Αιι8ΙΙοι° εενΙια2ιει Μ νοκ απο. 
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ΜΜΜ 0οποπ ενοπεεΙϊοιιε ποπ νοκ, Μ Βοετοιιοππ 
ει!11εννεπ,. εεε” ειπεν επ π. τϋΙτϋπε. 

Μὶπά ποπ Ιιεν, 'ο Μπι! :ποπ νπΙΙοεοε επεπνεπεΙνε!τ, 
ιπεΙΙνεΙε ΙΈ-ΑπεΙΝι' αΙππ1€εϊ8έιτεε2ΚϋιϋΙτεΚ,ΙεΙΙ:εεΙπἰΚ ,ε εΙε 
νεπΗΠν εΙϋπάεοεΙτ. ΙτὰεπιοιϋπΙ›επ €γεΙντεπ τοπ Μεσα' πνο 
πιπἱι·ε. τοΙἐιΙπἱ; πε οπο: νωπό απ, ιπΕπιποΒν Με ποπ 1εΙ 
1κεεϋΙεεεεΙ, πιε1Ιντνε;;πε πε οΙνειεύοπ κ έιτειννέινο.ε. δ 
Βνεπτειπ 1ᾶὶνετΙεΙιπετΙεπ, πιεε· ἔνειΚτεΙ›Ι›απ πϋππνεππϋνο ἱε, 
Με εεπ1πΙ οΙαιτέιετ Ι›εππε εοΙιε εποε πειπ νεεπϋπΙ‹; ΜΗ πε 
ΙιοΙ ιπππκέψι “επ ΙιεΙνεπΙιεΙ 'ο @οι εε ιπεΙν εοποοΙππο!ι!τεΙ 
π ιππωκοππ, ΜΜΕ: ὶιπεπεΙτ: 

,,Α° πιιτποπιιεοΙ:° ιπε.<πει·Ινεπτε οιοιι(ι€ν πο! ο, νο!. 1, 
ειπεν». Π!. π. 61.)ει επεοΙοΕ απο ἰιοεπ πτύΜι1ΙέιΙν πιεεπε 
πεεππΕ ε' αιι·τοπιάπντ, ΜΙ ιπἱ ΜΜΜ; εε πιἱπ11ιο€ν πειιι 
«πω ιπε€εεΙ› πεπε£εἰΒ ενού.τ επναι8Ε 1ιπποπεπππνΜ; ειιοπιιεί 
Ιενενε1τεΙ: ..έ ωωοεποπιοι.. πειπ Έν νοΙτ οι' οιΙοΙο8 ποπ 
εμποεπε!ιΕεΙ ,. Με ΑπιεΗΙνωοει τ'επποεεεε νεΙΙάεϋ."$οποοΙο11ο! 
ἱοᾶἱῦνε θ8 ΒΒΕπΨ8·θΕΕθΕΈθΚ Νοε. 1&πι1ιππ πω( απο εΙΙεπ 
@με οιωιιοπ Η,ΜοΜΜ νοΙοπο πω: Μαπο1π_ν ενεκιποι+ 
ποπ οΙερ1τοἱ, πω: ε2εΙ]οΙ‹πε1Ι ιπε.επιπιτεοτε!κ , εε ει” Με· 
οΙτνεπε, επεΙΙνε1:·εΙΚοιτεΒ. ίεππ :ΜΙ :πω πππἰΒΙεπ.“ 

ΜΜΙιετ οι ο “Βετο :ΜΜΜ πω πεΙιπ Ι‹εεὶνεε εε: Βνεπ· 
με Κάππα Ιον Μπεν. ΜΜΜ ε” επεοΙ πεοποπνεοει·οΙ 
ΙυεεπεΙο νοΙπει, Μ: ει' νεΙΙεεἱ οπ28ειΙοιπ ῖειᾶεε€ἰἱΙ εΒγἱΜ 
πωωικοπεννιι, ω. πε σενα πωπει· ει: ΜΒ νἰειοπτεεειὶἔεἱ 
,ο ειέιιπϋπετε'›έ ἰπεεεεἱ Μπα εΙΙιπΝ, επ νεϋ-° πωπω: ,,Μἱ 
εκεπνεο τοπον. .Ιοοπεοπ ΙιεᾶποτὶΙΙειὶ , οι ονοΜΜ ειπε οπο. 
πεΙΜΙΙ, πε ππἱνεΙ πειιι πινω, πιεΒΜΙτ.“ (νοΙ. 1,π. 71.). 

Μεκπει·,Βϋπννε οειιιΙέιΙπωπεπ ὶειπεπεϋ ΜθΒ' 820ΙΙ που: 
εε οτεεεΒΜ. επεΙΙνεΙτετ ΙεἰππΕ.αΚπι·. ΜΜΜ ππΝιἱνέιπῇε· ιππ 
ΙππΙπ·ει παώ, ιπἰπϋ- ἱπεΙΙ€οοΚοΙν Ιι€ι·τσΞιΙκ Ιοε·νεπ ει? ρπι·πεπιι 
"Μ" αντε... Μ” ιποΒοΗΜΙν πΔεπειΙεΙτπεΙνετ ιι° €επεεπεπεπ 
τω· Κεινεεεεπε!τ, εΚΚεοεπ πω: 

ο ,.Α, πιεπνοεΙΙ Μεινοποιε.€οτ ποοεπιο. :Μπεν ΜΜΜ παοκ 
Με. Με οι οπο! ΜΜΜ ΙπΙειέικ. Α' "ο ιπΗΙΜ ωιι!›ει·εΜιει, 
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Με οΒγιοεϊετ εοΙιει ποιο ΉιιτέιΙε, @απο ο! ΒΒΥΒΖθΙ°1°θ, ωοιιο 
οω ποπ ΚἰνᾶΠΒἔΙΒ°€Β!, 1ιοσέγ ει: οΙοιοοΚ ΙιοοιιΜισιι ο»ιωοοιι 
1εοογο1ιιιοϊτ εΙΙιειΒγνα , εμ ι·εττεο16 οοεέιοοιι ὲιτΙιειῇὐιιειιιαΙ‹, 
,ο ιιιτη.; ι·ετΙοο16Μ εἱτοτειἔοΙοιεικ Ι‹ϋιοροϋο τοΙομεο]εοεΙι ιιιο€, 
ο,·;γοοϋΙ Μη· οιοΙΜΙ, Μ;;; ιιιοεοΜιτ ιιΒιιού.Ιγ 1ιοΙΙ:ϋΙ ει: ο 
ιϋι·νοιιγεἱ Μέι νοΗιοεοοκ." 

,,ΜἰοΙ6τΙ: τονοΒο ιιιοπούι1Κ--ίοΙγτειψι -·_ἱ‹'› Μ” ιιιεεἱο 
ιιιοττε1οϋπ , υπ ἱοοΙτὐοΙωιὶ νοΙωιΙε Ιε58γοπ οιοτι νοΙΙο1ειτο:Μτ, 
Μ” σπα α' τοοιτειι1οΚ 161 ιιιοΒοττεο; ειο1τεο8 :σκορ οιοΙε' 
οω1ι-5Κοιοτότ ει' ιιιειἱ εωοετοκ οΙϋπ πω» ιιιοΒ€ιῇ1ιοὶ,' ιιοΙιοε;γ 
ωοενωΖινω εΖοιιιεΙΙ‹ ο16Ι ει° τεΞιι·Βγει1;, ιιιοΙΙγοτ οιγἐιἱΙ: Ικο 
ι·εοιοκ, ΙἶΠ-ΑοΒΙἰοι, εἔω οτι1εΙ:οϋ; ΘΙΙΙΙθιΙϋΖΙ1ἱ ωιοι;οι‹. Απι 
ιιέι1 πομπο Με ὶΙαειΦοιιι απ, »ο ε” Ιεὸιἰτειτωιιι, ιιιεΙΙγοεπ 
Μάιο: οι ἱοοΜοΚοΚ ΚϋιϋΙ πιέιιιεΙ!γο!ε ιωεωιωκ, τοΙἐιΙτατἱΚ : 

,,ΒΙοϋ ἱοιΙΙτὐοΚ: Ι8ειι Ιιοοιιιοο ειιοΙ8:ΞιΙατ Γοἐ ιοωιιπ 32 
ο€γΙιὲι2οειΚ επ ΜΜΜ, Με οι ονειοΒεΙἰοιιι 8.' νἰΙὲιέ ο2ωι τόεεο!›ε 
(ΕΙεΖαΙωιιιιετΙκὰΙ›ο) εωιοιπκ, ,ο Μ ο” ΜΜγο. οιιιοΙτοτἱΚ, 
ιιιε1Ιγ ε” ἱἔειι ΙιἰνϋΙα-ιτ ιοοἔοωΙοιπιο οι: αοϋΚι·1οπιιε οΙΙοιι, 
ΜΜΕ ιιι·ει8ά8:2ιτ ειΚειιήέ.Κ ει' νἱΙἑιέ ΜΜΜ τοει6Ι›οιι ιιιο8εΙει 
ρ1τειοΙ.“ ' 

,,ΜεϊοοιἱἱΙε ἱοοΗοοΚ: Μἱιιἀοπ ιιιε'υ.ο οἔγΙιὲιιειἰτ Βιιι·ύρέι 
πω: ροεπιιΙέιέ οεαρέιεει οπο νοΙ€; ,ο τειο, :ιεΙιο'<;γ Μειι 
ιι8γειιει ἱτοΙοτει Ιιο21ει16€γοιι ει' ιιιἱοοΙε ε1Ιοπι Μ. Η ΜΜΜ, 
νοῇοπ ο' ΙιοΙγει (ϋ]-Απ,ε;ΙΒέιτ) πω» ειοΙ›εΙἰ ἔοοᾶοεΚοοἐιοΙ›6Ι 
1εοειίτοττο-ε οΙ οΙ6ι·ο, Μ" αιοΙσιειΙτ, Μα:: οι οωιοποο 
τοιοΙοετοΙ ιιιοἔὐνιιὶ πω· ,. ιιιοιιοοοκἱὶΙ 8ΖθΙΒ'έΙ.ΠθΠ Ψ' 

. ,,Ηαι·ιιιοοΙΙςἱιιἀἱτοοΙα α” ΙΜειἱΚ, :οι θϊ8Ζά.8, ιιιεΙΙγ 
Ι›επι;οΙἰὶοΙ:, απ* πιο ποτΙιεΙνο Ιοκοκκο1; ει: οιιι!›οι·. Η ΜΒ 
Βθθ888Β ει' τοτειιιτιιιοογοκ ΜΜΕ, Μ ΚενεεοΙ›Ι› ετϋνοΙ Μι·, 
ιιιἰο€εοιιι ει, Π51ι1, ιιιοΙ1γοτ ΙεἐιΙ›αἰνειΙ €ειροτΙ. ΛΙκαιιιιοιΙαιι ω 
1ιοτοοΚ νοοιεπϋΚ, Ιω 8γοι·ιιιοΚοΕιιΚ, οιοιιιειοι11ιιΙε θ8 Μα 
Πιικ νιιιιιιειΙ:: ει” 8ΖθἔόΙΙΥΐ1 ΙτοτϋΠϋκ: η ωι!ιοτο1ε ιιιοἔνοτἰΚ 
απ, οιἱοοΙ‹ ι·Θ52ϋΙει·ο ΙοἔοειΒογοΙ›Β νἱΙέιἔ·ἱ ἔγὶ5ογϋτίὶειἐἔέὶΙ Κο! 
1οιιε ειοΙ8οΙοϊ, !ιοΙιοΒγ ει” ιΙοη;οΙ: ει, ιοτιοοει‹Μ ι·οιιτΙοτ κο 
ωιοεκ.·· ο 
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,,ΝθΒΥΘίωΕ ἰπιΠωπΙκ: 8ιΘπνειΙΘ!γΘΕππ πιοπ ροπ1τπ πι 
τοαπΙι, ιπἱπΘ1 Ιο€νπ πὶπΘε ειΘι·ΘποεΘ, πω” πι ΘιπΙ›Θπ Μή 
ππι·Ι›π τεΙιετπΘ, ΜΗ τππ8]π8; π' ΙιοιιπππεοπΙσϋπ Μια πωπ 
ιπι·ιΙιπεεπ. Ή Μπι! θ, ιπΘΙΙΘα, Μ θ, ι·ΘειΙ›Θπ πεπι Ι›0ΙιΙο8ι1Ι, 
πι ιπε8νε1Θε' ιπΉπνπ ΙΘει; ΜππΘκ ἰε πϋνειΙιειΕπ, πο” 
πι θΙ1ΠΙθΙ' πππσΙΘπ ΘΙΘπιι6ιΙΙιππ ιπωπ €ιτπποπ 1ϋτΘπειὶπ ΕΙΘΕ 
€πιππ8ιιαπΞ; Θε π' πεπεϋΙΘτΘε Θιππετεπι·Θ πΘινΘ Μ; πϋππγΘπ 
'ε ιιιΘ8πΙππεοπγΙτιπιπε πΘΠιπΙ ΘΙπἱ ιΘτπΘεεΘ νεπεκ.·· 

,,0ιπιπκ ωπικοοκ: Αι πκοιπκ, π” π,μπι1οιπέιπποπ Θε 
νπΙΙπε ιππΜπιπππ, οΙΙγ ιπΘ8ι·οπιΙοττπΙ:, πο” ιϋ!π›πγἱι·Θ π' 
ΒΥΘΠΙΙΒΚωί, ,ε πΘιΙἱἔ ;;γππτππ π'ΙΘωοΜιππ, ΙΘωΘΙοπΙιεΕ, 
Με ΙοεειΘπΙο τειπΘπγεΙ:Θτ πγιι)τοττπΙ: πιπποΙτ ΕΘΙϋΙ , ΘΒΘειΘπ 
ΙΙ188νθ8ΖίΒ€θίίθίΠθΕ πι ΘΙϋπϋπ ΙΘνϋ ειπε ι·οει ρΘΙππΙ: 'ε πεπι 
απ ιιτπΙΚοιΙΘ ιπποΙπτΙππεπε πιππ.·· 

Δ ,,Ηπιο‹ΙΕΙ‹ ὶπιΙΙιΘοΙ‹: Νεπιι1ε πι θΒέ8Ζ ΙϋΙ‹Ι πΘπι πι πτ 
ππΙ: νΘ1ΘπιΘπγΘε Κει·ήΘ-ε ? Ψπῇοπ πΘπι πιΘ:τ πάτα-Θ Μαι 
παπα ΒπἰππΚ,Ιιοἔγ πω: ιπΙνεϋΘΙε Θε ειΘππεΘΙ‹ πιε2 ΜἰΘι·ι: 
ΙιπἔγπΘΙ: ιππειιπππτ ΘΙιεπ νΘειπΕ ΘΙ, πι-:1γειπΚΘ Μπιτ, ιππ16π 
πορρπππ νἰὰΘΙπ-πε, πιοΙΙγΘΙ: πι Θπιπει·' ΙιπειππΙπι€π·π ειἰπτοΙΙγ 
πΙππΙπιπεοΙ‹, ΙπππτΙπππΙ 'ε ιπἱνΘΙΘτΙΘππΙ πενετπΘπ €" 
π ,,ΗΘΙΘιΙΙΙκ πιιΙΜοΙ:: Υππ-Θ πΘιπεεπ Θε ειΘπΙ› πιιιπΙ;π, 

νππ-Θ ΙιετΘει€γΘππΘι ιπΘΙτὐπΙ› νπΙΙπΙπτ, Μπι θἔΥ ΙΙΙΒ8]8.ΠΠ 
πια Θεγππιπτ πΙππππὶ ›ε πι: εεΘοεοιπϋ-ποι·πΙιππ πΙ›οΙΒπτπὶ; 
Θτόππετ Θ” ιππι πω πΘρΘνΘΙ, ππππΙτ ιιιΘΒπΙππὶιπεπ, πω» 
ποιτπιέιεπ 'ε πιοπ νΞειπΙγο1αιπ Θε τπΙππ νΘ8 ὶπεΘἔτϋΙ, ιιιΘΙΙγειεΙ: 
οι προΙπε πΘ1πϋΙ ΙεπΘνΘ ΙΘππΘ,πιεεΘνπεπ νΘΒΘττ θ8ΥθΒἱἱπἱ.“ 

,,ΝγοΙ‹:ιπ‹1ἰπ ππιιιωκ: Ηπ πιοπ τ«π-μπιπ, πισω πε 
,πγοεεΘξ.;Θ ὶειπΘτετεε, Θε ΜΚ πι (ΑπἔΙΞπΙ›ππ) π' 8πιιΙππεππ' 
Θε 8ΖθΙ'θΠΟ8θ, ϋΙΘποπ ΘΙππ!:, ΘΙππ8γπππ Θ' μπω Θιεπ πω 
Με επγππιἶ ιπΘεπΙππάιππιάεπΘττ, 'ε πΘεισπι ΙΘππΘπεπ ΘππΘΙ: 
ειΘ8Θπγ Θε €Θι·πΘε εοτεέιπππ οειωιπἰ: οι θ8] Μ”, ππ8γ Θε 
ππειποερΘΜπ Ιοεππ ΙΘππἱ, ιπΘΙΙγ ιιιΘπει·ϋε1τπΘ π' πἱνεπ' 
ΙιπΘτ πιοπ ἱιππὰεεἱεοΚπππ, ΗπΘΙΙγΘΗΘτ ΜΘπΙιΘι Ιιοοεπ$ππκ 
π, 8γπι·ιππί ]ωόίΞθύΙ'ί, Θε πιοΙΙγ απ: ιππε ειππετεπα π π 
ιωιιπω πεπτΙπποιπει·π Ιοι·;ππ Μι·πὶ.“ 



344 

Βιιιτεϊιι ΜΜιετ εΙ6αΜΜ οι ιϋ-:ιπἔΙἰΜ ε=εγΙιέιι' εΙνεἱτ 
:ιι ετΚόΙοετειπ, Ιὲιτ€γέι!›ειιι, ἱιιι1ι1Ιαιοεαπ ΜΜΜ ειι ᾶ8ΖἱᾶΙ0|£· 
ιιέιΙ1 οΒΘειεΘ8ἱνἐιει Με», ιιιἱτ 6 ροἔάυγ Θε ιΉΜειτοε ειοΜιε· 
πω: ηενει. ΗειεσηΙ6 ειἰ8οτι·εΙ ιιιε81Ητ ιιιΕπι1επ ΘΙαιοτοΙποτ, 
ιιιεΙΙγεΜπεΙ 612 αεε2οιιγοΚ Ιιει]ειἰΙ‹ειτ ΙοΙοΖἱΓι·ὰΖιιἱ ειοΜε11:, Έ 
ἰι·ἔ:ιΙ‹›ιιι ιι6ΙΙ‹ϋΙ `!τάι·Ιιοιτεψι πωσ., ιὶἰνειτοτ, ω ε2ετἱιιτ ιιε1Ιοκ, 
:Μπιτ ιιιοπιΠει, 8.'ιιγει!ί 638 Ιιειι·οΙ‹° ιιιεπεΙοηεπ ΙιοπΙέιεα Μπα 
Ιπειρο11. 

Μιιηκεψιιω: ε” ιπέιΜΚ τέ:ειΘ!ιοιι η;ειι Ιιοεεπιεειιι Με 
ε2ώΙ εΙ ιϋΜ› Ι›ο8ι0ι·Ιεὲιτιγ-€ετ€οΙ‹οτ, ιιιεΙΙγεΙτ ίΠ·ΑηΒΙΕάτ Μ· 
ιιιΜέεΙκε ΙιοπέιΙτ. Απ νειιπὶ θεπε , Μο!" εΙϋττο 82 δι·ιΙϋ; 
πω: ε' ΜΙ:5ιΒΙ ιΙοΙεοΚΜιπ ΗΜ ΙΜΙιει€0 ωιιιι!κέιΙΒοι1έιεα τειι·.>ςειι1 
ΙιειωιΙωι Θε ΜεΙιΙιουγι3Ιτ ἱεαιεἐι;ιιιιΙ‹ τετε2εα. 

Π8γαπε' κϋιιγνπεκ ΙΒοιιε2άωσε ΙιεΙγεΕιι ΜτϋηΕΚ ει, ΜΙ 
Βέιτὶ ε2ειΙ:ειαεέιέ ,ε ροΙΜοΜ Ιϋ88ετΙοηε68, πω' εεεΙΙοπιε, 
ιιιεΙΙγ έ ειοι·ιϋ ΒοταΒεΙἱεΚε€ Ι›€ΙγεἔειΙο. ΕΙνεϊΙα ει, Κοτ 
ιιιέιιηπέιέ τέιτ8γάΜιιι ιιιἰιιτϊεπ 16ρτεπ Μνε!ιο16Κ. ί” Ιε1ήιιΙ:, 
μ. ο. ΜειεεαοΙιιιεοττέ ΙειΙεύϋτ Μάτ 1630-Μι1ι. να” ἱε Πι 
όννεΙ ΡΙγωοιιιΙί αΙιηι1αιιΜιεει Μάη 400 ΜΔΕ ειῖετΙἰιι€ε£ παι 
τεϊιιἱ ει, οειιιιΙ›ι·ὶι!Β·εἱ εΒγο1οιιι, ίω1Ι1Ιτάεέιτα. ν 

Πει ει: ίΙῇ-ΑιιἔΙἱα' -1ϋι·ιΘιιε1εὶτ €τι1εΚΙ6 έιωπϊποε «Μπει 
ωκωι Λεπτα ιιιεΒγεΙτ :ΞιΙωΙ, ιιιεΙΙγοΙτ ει, Ιιει1ΜΜπιιι Ι›Θἰο€ 
Με ΜΗϋιι εωτιιεοκειτ ὶΙΙοιὶΙ‹, εΙϋειϋι· Β οπο “πω πωπ 
Ι:έιτ επ1κεέ8 ιιιεἔεωΙ1ιπειιι: Πε ?ιό.πυη| σ] Με ωΖοπ# ω" 
|Πασ.πισάτωει'2.ε, όμ ΗΜοΜΜυπ, !ίεπΙεσιωι2-έ;σωπιώ @ί Με 
ΒΙαεεαοἐσιεε££ε !»·οοίποε, 2 Μ!. 8-0. ΜοΒνεπι ε, ΚϋιιγνιιεΙε 
Μ' ΡΘΙιΙέιπγει ω κει-εμ” ΒόυγντέικΙωπ, έ ωεωαικ ιαπω 
ΜΙ, πιεΙΙγ 1ιγοωειοα Ε0Π!10Π'.ΗΠ 176_5-Ι›ωι. 

ΠπΖώίπ.ε·ωι' Ιιἱειι3ι·ᾶεἐιῇει, ιιιεΙΙγετ εοΙεεΖοι· ἰτΙΘιιοιιι :ποπ 
Μ2ει!ωπ, Μπι ε) 388ΥΖΒί ωιτ1ο:ἱΙι, Κε2ιΙϋι1ὶΚ 1628-ωι 
'ε νύΒΖϋιΙἰΚ 1750-επι. Εφέ” πιιιιιΚε5ιΜπ ηειιωοπι1ιΞε, Βιώ 
Ιωιιο ιικαΙκοαἱΙκ °ε ειγ1ιιεια εἔγειει·ϋ Θε ΜειτΠοτΙωι. Μ ει' 
ιπωσ»ω πμ» ι·6ειΙεπεε. 

Ποιιιιεο-ϋοιιωι πέινε οΙναεέιει·ει Ιεἔωωτ6ϋ!› «Μπιτ Τπαπι 
Μ!! Βοη|απιυ“ω' ΠΠ ΟΖΪΙΙΙϋ Ιιἰ8Ι‹'›ι·ἱὲι_ἱει: Α ωσηψω Μπεστ; 



εσω Χ 

σο] Ουιι2ιεο!ίεΙι2, σίυίί :ικά α:ο!ε.ε·ίασ!ίοειί, 1830 -·1764-; 
2 νοΙ. 8-:ιιΙ τω, πγοιιιεποπ ω-ΗεινεπΙυεπ !818-Μιπ. Νειιι 
ΙΙἱ8ΖθΙΙΙ, Μ" Τι·ιμιιυιιΙ1° ιιιιιπΜιῇει ει” Ιεἰι·:5ιΙγἰ Βϋιιγντέιι·Ιωπ 
Ιο1ταΙ:11τειεεύκ. 

τ Β° Ιιὶετ6τἱα·νἱΙέιἔοε Θε Μἀοἔ ΙεἱτεἐιεΜ Ι:ϋιΠ ιιτἰΜ ποπ 
1ϋτωπετε!αποκ, ιιιεΙΙγεΙ‹ 0οιιπεοτἰοιιιυειπ ει' ο2Ιιιπ›επ ειιιΠτοπ 
Μ6 Μια πιει8·οκειτ εΙϋειΙιέικ. Μει·26 ε' Ιε€ῇοΙ›Ι› ΜΜ6Ιώ6Ι 
ιιιει·Ιωιτ, 'ε εΙ6ειι1:ΞιεεΜ επ ἱἔειεἑιέ μεεεωότ νἱεεΗΙτ "ωφ 
Ιιοπ. ΜὶικΙ ει, ιιιἱτ ΟοπιιεοΜαΐ εΙ86 ὶιΙ6ειπΚὰι·ι3Ι πιοιιά, 
ίεΙε1τε έτσ1εΚεε. Μια! πενειετεεειι ιιιιιηΙαϊΜΜπ ει: 1639-Μ 
αΙΚοτηιεΞιιιγι, (νοΙ. 1, οΙιειρ. ΥΙ. μ. 100); ίιἔγ ΜΜΜ Ποπ 
ιιεο1ϊουι, 1°ειιγ1τϋ ιϋι·ν6ιιγεἰτ,(νοΙ. 1, ω. ΥΙΙ. μ. 128.) 

ΜΘΙαϊιι !›εοεϋΙιοΜ Βεί|επα]2 ]επ·πιίω, ἰΙΙγ έ:21ιιι€1 πωπ 
Ι:Μει: Ηίο·Μηχ 0/ Νειο-Παωρ.σ&ία·, 2. Μ!. 8-ειά τα, ΙΙ]0· 
ιωιοικ Β0$ωΗΜΙΙΙ, 1792-Ι›ειι. ι.εωο 1εϋΙ6ιιϋεειι Βε1Ισπειρ' 
ιπιιπΕΜΜαπ 82 Ι. Ιώιετ° ΙΙΙ. Ιε5ιετέτ. Ε' ίεῇιειΙ›επ πετώ ει, 
ριιι·ΜιπαεοΙδ ροΙἱιΙοειὶ 68 νε1Ιέιεὶ εΙνοὶτϋΙ, ΚὶνΑπἀοτΙὰειιΝ 
ο1εωτ61°ειϋτν€ιιγεἱΒι·ϋ1ἱἔεπ Βοοεοε τΘ8ι1ετεΚει ΜΜΕ Μου 
ωΙἐιΙωιτἱκ ο” 1663-Μπ ται·τοτιρτειΙἱΙ‹εΞιοΖἱὡΙ›ι3Ι ἰιιιε-›' ΜϊΙϋιιϋε 
ίεΙΙι1626ε: ,,82Μεά8, Ϊιοἔγ ΙΉ-ΑιιἔΙπι επ1πτε1οιι εειὸΙ›ωι 
“Μ” επ , ιιιἱΚ6ρειι ναΙΙεΞιεἱ . πειιι ρωϋ8 Κει·εεΚεάέεΙ επώ 
Ι›ι3Ι αΙειρ1κωτοιι ΙΘΒγει·ι. Ηοω!οΜικε πιο Μπι, Μο” πεπει 
εέι€οτ Ψ8", ιιιἰΜ ιιιτΙοιικ1ηγ- ιιιϊω1 τεπάτειητπάετε ικ-Ξινο. Απ3ι·τ 
ε»! ω Ιιετο8ΚεάϋΕ,'ε ιιιἱπιΙ Μοκ,ισιωω‹ αοιεω‹ Μπιτ ΡόΠΖΙ'θ 
ΙιειΙιιιο2πιἱ, _Ι‹3Ι εεεϋΜεπ ωιωκ, Μ” ει' νειΙΙ:Ξιε, πειιι μετΠ8 
ει, ιηχετε!κεαόε νοΙτ Ιὲἔγεπι οιι-ΞΙῇει ε” €γειτωειτοΙτ' οιΙΙκοτω1έι 
εέιιιεΙ:.¦ Με και Ιεϋ2τιϋιιΙε νειΙεικἱ, Η α' νΕ1ει€οτ Θε εν νειΙΙΑετ 
Μπι νετνόπι , οι εΙεϋτ 18-τει ει' ιιιεΞιεοιΙἱκαι οεακ Μπι: Με 
εεϋΠ, ει: ὶΙΙγειι πωπω 1οΙΚεεϋΙνε ΙΊῇ-Αιι€Ιἱει' @αἱ 1ὶειἱιιεικ 
6ΓΖθΙΙΙἐΙ1]θἰ!ϋ¦.” Α: οΙνει86Κ ΒεΙΚιιειρΜιιι.τϋΜ› έιιειΙέιποε εει 
πιότ ,ει εοΜοΙΒο20 ω: Μ;ικιΙ: Ιε1ιιἱ, ιιιἱτπεεω ει' ιιιειιιιγἱκ 
πιιιωιωικ εμέ” ΘΜΚΟΙ'ΪΒ ε€γΘΙ› ειιιιετΙΜιἱ ιϋιωπετΕτ0Κ. Νεω 
πιάσω , Ιω ο° Μην ίεΙτο.Ιέι!Ιι:ιι6-ο α, ΒΙτὰΙγἱ Ι:ϋιιγνιά.τΙοειπ. 

Α' Ιπόιόρροπιἱ εωιιιιεοΙ‹ Μπα, ιιιοΙΙγεΙ: πιά: @σαι 
ίειιιι6.ΙΙιιιιακ, 'ε υποΙ!γεΙα ΙΙΒγοΙιιιΠὶιιΜπ ιπεεότάεωΙΙΙ:, ΙΙΙ] 
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Υοι·Κ Θε ΡΘιιεν!ντιπΙα 1ϋπιιεΙε ισ ίϋΚΘΡοπ. ΙΊ]-Υοι·Ι:' Μαὶιιεἐι 
Μ! ΙΘωοΜ› Ιιὶε1Θι·ΙΘιιΚ ει θ) οπιιιϋ: Ηἰε£οη| ο_/ Νεω- ΥοΜ, 
διπίΜ Έ/ό!σιιωι°όἰ,·` πνοιιιατοιτ Ι.οιιιΙοιιΜπ 17 57-ΒΘπ. νοκ 
Θ;" ΓτωιΘιἱει ΓυΜΜιεει, ωΘΙΙν ειὶιπΘιι Ι.οιιιΙοιιΜπ Με: Μ 
1767ΤΙ›Θιι. Ι. Κ. 12-ει1 Με!. ΜΜΜ Ιιειειοι:νΘΙιε16 α‹Ιει1σ!‹ει€ 
ειοΙ;έιΙαιτ ει' ίι·ειπο:Μ.Ι:° Θε ειιιἔοΙο!τ” απιοτἱΙεΜ ΙιἐιΙ›οι·ιϋι·ΘΙ. 
Ε: 82 ιιιΜτΙΘπ ειιιιεκἰΙνειἱ 1ϋττΘηΘιΜΙ: ΜΜΜ , Μ να ἱι·οΙ‹ΘιΘΙι' 
ειϋνΘωΘΒΘτ ΙΘἔ.ἰ0Ι›Ι›ειπ ΠΙθἔἱ8ΙΠθΓἱθίΪ. 

ΡειιενΙνειυἱέιι·ει ηΘ2νε πειιι τΘΙιΘτΘΙ‹ άοΜιστ, Μπι Ιω 
Ρπιπάη.ειΚ ων οιΙιιιϋ ιιιιιιιΙιε1ΜιηΘΙΘΙειπ Μ: ΤΜ &€.«:‹η ο] 
Ρεσι.νίίσωιία, _|)·σπι Με οΜ.;Μα! ίπ:!ίωΙίοπ από .νε!!!επιεσ:Ι 
0/ Μα! Ζυ·ουίποε, σκιών· Με _/ϊ:·ι·2 Ζπορν·ίε2στ από 6·οων·ιιοο· 
"Ί!!σ'απο Ρεπιι, έ” 168! Μ!! α_|ϊετ Με μα» 1742, Ρι·οιιιΙ 
Βο!ιει·αϋΙ, 2 νο!. 8-νο, πνυιπεικοττ ΡΙιΕΙειΘΘΙΙ›ΙιἰΘΙ›ειι: 1797. 
Ε, Μην ΚἱνΘΙ;ΚΘυΘιι ιιιεἔΘτἀειιιΙὶ αι οΙνειεύ, ΒΗΘΙιπΘν; 
“ενω” ἱἔθΙΙ.ἐ-Ι'€ΙΘΚθ8 αιΙειτοΚειε ΙοΒΙ·ειΙ ιιια8:€ιΜπ Ρειιιιι·61 , ει' 
ιμιειΕΘτοΚ' τειπιπΘΙ, ΡΘπιενΙνειιἱεί ΘΙε6 ΙαΙιύἱικιΙε $εΙΙΘιιιΘτϋΙ, 
ΘτΒϋΙΘεΘἱτϋΙ Θε ειοΒἐιεὶτύΙ. ΙΊ8γ Με2επι , ει, ΙεἱτέιΙνὶ Μην 
ιΘι·Ιπιπ πἰιιοε ΜΟΒ'. . 

ΝΘιιι 8ΖωίΒόΒ' ΘεοΙ:Ιιεε ειαιιοιιι , Μ” α' ΡΘιιενΙνειιἰὰ·0 
Μοτό ΙΘ8Γουιοεϋ οΜτειιοΙ: ΙώιΘ αιτιοινωιΙ6Κ ιιια8:ΞιιιΜι ΡΘιι· 
ιιΘΙ‹ Θε Ει·ειιι!‹ΙἰιιιιΘΚ ιιιιιιιΚΘ.ἱ ἰε. Β, ιιιιιιιΙ«Με Μ” ειέιιιι€ι 
«ΜΜΜ ΘΙϋΕΕ ἰειιιΘτΘιΘεΘΚ. 

Μι" ι·ΘειΘι σε έιΙιειΙωιι ΕΘΙΙιοεοι; ΜπννΘΙαιΘΙ: Με: 
ΜΜιιι ΑιιιωΙΒΜαη ιιιήΙνιι€ιεοω Μα. ΝΘΙιΘ.πνει: α' ΜΜΜ 
Ιώπιννιάτ νοΙτ ειἰνΘε νεΙΘιιι ΙνϋιΙειιἱ; ιιιΘεοΙ:Μ Ψασ·ιίεσο Μ, 
ει: Ε8]88Μί 81ειιιιεοΙδ ΘΒνΚοτἱ ΡὰΙ'ΪΒΪΒΘΠΘΓᾶΙ-ΒΟΠΒΙΙΙᾶ, πει· 
26]ε Θ” ΑιιιΘτἱΜιι·ΘΙ π: ιΙει·ΘΙ‹ ωιιιικόιπει!ν, ΒϋΙοεϋππϋπ επι 
ωοιιιι·ει. ΝΘω ει!αποω Θ! ]88ΥΖθ(8Ι. Ι›ΘΕΘ_ῇΘιιιἰ ει' ιιΘΙΙιϋΙ, Μο” 
ΨΗτιΙΘπ Με" Θ:ΘυιιΘΙ πν5Ινέιιιϋ1οπ !ιάΙ65ιιιι” θ|Ϊ0€ᾶἀά8ἔΙΡὅ! πιο;; 
ΒΘι·]Θιιι. | 

[δ] δ!! Ι.Αι>. > 

.ΙΘποκειοιί ΘΙΒΜΜΕΜ5"ΗΠ Θ' Μ3νΘικεπειιι16 κιΙΜιαι6Ι‹: 
,,Αι ειιι;;οΙοΧ' ΨᾶκΒὶιιἱΘιΜπ ιιιΘΒΙΘ1οΜΙΘειΘΒΘΚ εΙεϋ σώου, 
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ιιιΜϋιι εεεΙεύΙγε686ι·ι, να” @Με Ϊιιἔγοπ Ια ΜιοΕεα Ι«επΒιιΕ 
ι`ϋΙ‹Ι6Ι‹ει, πειιιεΙΙγ ωσι·ωαιο εεειιι€ΙγεΚ παω, ειιΙοιιιέιπγιέιεο 
κατ Κάυπωέο) ιπει·ειτοΙέ, Έ σιωινωι ίωιπτειι·τιιιιἰ σεειΙΜιιΚ' 
ίόπγέτ, μυωκω ωειι·ειι16ΚαΜτα Ιιει;γτέιΙ:: Β' ῇ6ειάἔοΒιιειΙε 
ΗειάόΙει·61 ἱναιΙύΙετει εποπε8γ πωπω; νἱεεΙϋ ειιιΙ›ει·ωΙτι·ε "ΜΠ 
ιαωποι ει: πω, ω” ε" ισιιωσ οεειΙὲιιΙοΙ‹Ι›‹3Ι 8116 0ΒΖω.ΙΥ 
ΙεειιΙοπ ίϋΙειιιεΙΚειΙιιἱ,νιιιοΙΙγ α' τϋτνόηγ16Ι κἰνἐιΙτεὰἔἔειΙ ΙΘ 
νεέπ Τε1ι·ιιΜινει 8ειέεΙει€εά.88πειΚ ιυε€ϋτϋκ1ιΙιε16εύτο, ε: τα” 
›ι6ιιιἰ ρειττἱοἱιιειἰ ι·ειιάετ Μρειεα, ιιιι-:ΙΙγ ιιιει;έιτ πω” Ιιεπτσ.ιι· 
“λεει 'ε ΪύΠ?ἱἱΖὸ8θ έιΙαιΙ ΙκἱὶΙϋπΙ1ϋιτε£Ιε ιιιεἔ. Β' τειιι1!»6Ι να· 
ωποκω ει' Μι·εΞιΙγ Χϋ2ϋΠ8θ8θ8θΙΙ ετετιιε-τειιιειοεοεαὶκ.'° Κ 18/ 
/6:·σα|ι..ε· Μεπιοἰτ.ι·. 

Αι ΒἔγεείὶΙτ-8τειιιιεοΚΙ›ειπ ε” ΕΠ180Ι ιότνόυγκεκ όι·ϋΙζϋ 
ΗΜ ΗΙετ6 ΗΜ τοιιιὶοΙοτεἰ ὲιιειΙῇὰΙ›ειπ ίόΙτενεττε$τεΚ. 

,,ΒΙεϋ επιΜΙγ, ιιιεΙΙγετ Με: 6ι·ϋΜΙΘε' τεἰτἔγεἱιὶ›αιι Ιώ 
νε1ϋμΙε,-ύ;;γωοιιά Κεπ»:-ει: ΜΜΜ ΜΜΜ νέ8Ιππόιετ 
Μ.ΞΙΙώΙ ΜΙ ΙΙΙθΒ' , πιειέι€ει εδγειιεε ὲιἔΙ›εΙἰ ϋτϋΚϋεεἰτε πιο" 
ΑΜΙ; Με εεειΙ: ο” ϋι·ϋΙ‹ϋεε ν”, Ιοέ;γειι Μ, εινει€γ Ιεέιιιγ, 
ση;γεάϋΙ 82 Καχ›_ῇε. ιιιε8 68682 ϋκϋκεύἔότ. Πα Ι18]8Ι18ΖθΙΙ 
ω›σι (ΒΗ.άΙΙ8) ΙϋΜ› ϋι·ϋ!εϋεω ναιιιιαΚ , εΒγω·έιπτ οειτοιπ:Με 
κι 6ι·ϋ!τΒέΒειι, 1ιοπιΜΣΙΕ ΙτὶΕΙϋιιΙ›ε€·ἔ πι€ΙΚϋΙ.“ 

Ε' ε2αΜιΕγ ΙΉ-ΥοτΚ ετατυεωι Ιιοεμιοπ Με ΙεἔεΙϋειϋι· 
εΒ·γ τοπι1εΙετ Μαι! 1786-Μ ϊεΙ›τιιει·' 28-Ιώ.ιι. @Μ Βευίεεά 
δ£α£αΙε.ε, νοΙ. 3; Δωρεπείί.τ, μ. 48.); πικάπ ε1$οΒιιεΙεώ 
“κι Π8ΥΕΙΙΙΒΖθΠ ε€εικιιε' ιιιεἔνἱΖεἔἐιΙΙ: τειιἀειειΙ›ὰεεἱΙ›ειιι. Μετ 
ιιιοι ει: Ε€γοεϋΙτ-81ειιιιει›Η ειςεΞει τοτῇεἀεΙιιιὸΙ›εη ιιι·αΙ!‹οσ:ΙὶΙ‹, 
ειιοπ οΒγ ΙεΙν·έιεΙΙεΙ, ΜΗ νετιιιοπιτ ετατιιεΙιειιι ει' Μ ϋτϋ-Ιεϋε 
Κέιε2ει·οε Μπι: Μι. ΚΚωσ'.<: οσωπιειι2ακίω·, ν. 4, μ. 8 70.1 

Κειπ, Π8]8ΠϋΙΖθΙ1 ιιιιιιικά]εέιΜπ (νοΙ. 4. μ. 1 -- 22) 
τϋι·τέποιἱ Ιοϊτέιεέιτ ΜΒ 82 ειιιιοι·ἰΙ‹ειὶ τϋτνθυγΙιοΜ.ευειΚ ει: 
6:ϋΚϋεπενειΘεοΙζι·ε Μενα Β!›Ι›ϋ1 αι Μπι Μ, Μ” ει: επιε 
τἰΙκειἰ Εοι·τειάαΙοιπ εισιι, αι δι·ϋκϋεπενειέει·ϋΙ 82610 ειη8ο1 
1ϋι·νόπγε!τ ειοΙ.ερέιΙ:ειΚ Ι:ϋ2ϋπεύμε τότνώπγϋΙ ει, €γαι·ωει€οΚ 
Μ». Α' ιιιΙαῇιΙοπΚόΙϊ ι1€γ ιιιοπάειτοττ ϋτϋΚϋ8πιενει6εεΜ Μπι· 
ω· εωαϊΙ.ι2 εΜϋκϋΙΙο1τεΙτ !Ητ8ϊπϋ.!ιειιι ω» 1776-Μπ (οι ε! 
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ιϋι·ΙιΘε .Ιο11°ετεοιι, ΙιιιΙΗναπγατα τϋι·ωιιι; ΙαειΙ |επειευ:Π Με· 
σκοπο; ύ]-ΥοτΙε ειατιιεΙ›απ Νώε 17 86-Βαα. Π€γαιιοιεπ 
ε1κϋι·Ι6Ξε νΘΒΒειιιεπτ ΚΘεϋΙ›Ι› ΕῇειαΙι-ΩατοΙὶπα, ΚειιτιιοΙεγ, 
Τεπιιεεεεε, θεοι·ΒΕα Θε ΜἰεεοιικΕ ειατιιεοΙιΙ›αη. Υετιιιοπτ, 
ΙαιΙΕαιια, ΙΙΝιιοΕε, ΒὸΙ-0ατο1ἱιια εε Ι.οιιὶεἰαιια ετακιιεο!0ιαπ 
αι 6ι·ϋαϋεπενειαεεΚ εοΙιαεείπι "Ντακ ειι›Ι‹αεΙ›αιι. Αιοπι ετα 
τιιεοΚ, αιεΙ!γεΚ αι δτϋΚϋεπενειέετ ἱΗε1ϋ απΒοΙ τϋι·νόπγτ 
ιιιοςιατταπί ειἰὶΚεὲἔεεπεΚ νιέΙω!ε, Με”, ιιι600ε1ιοπα.Κ απ, 
ΜΗ Ι0Ι›Ι› ακΙειοοταταἱ νοιιαεαὶτι3Ι ιιιε8$οειτοκιακ. ,,Α' "Η 
αταΙαποε εΙνεΕπΙε α' ΙιοτιιιαιιγιαεΙ›αιι -Ειε;γιιιοαα Κωιτ-οιΙα 
οιόΙοιααΚ , Μ” α, να<ἐγοιί ειαΙ›ατΙ ίοι·8αεατ εΙϋεο€όΠεΙ:.“ 

Μἱ αι αιιιει·ἱ!εαἱαϊ ϋτϋΚϋΙὸεἰ τϋι·νειιγοΠ «Μαιο Γταιιοιἰα 
οΙναε6τ ΜΙϋιιϋεεπ ιιιε€Ιερἱ, αι, Μ" α' απ τϋτνΘπγεἱιιΚ 
α, τατε·γΒατι νό8τεΙειιίΙΙ ἀοιιιοοταταὶϋΙ›αΙ‹, ιπἰππεειιι αι 6νεΞΕΙ:. 

Δι αιιιετἱκαἱ ιϋτνόαγοΚ ε8γὶταιιτ οειήαΙε εΙ αι ατγαΙ 
]ανακατ; Με οεαΙε αιοιι εεετ!›ειι, Ιια αι ατγα' αΚαι·αϋα ποια 
ΜΜΜ; ,,ιιιεκτ ωϊιιιΙοιι επιυεταεΒ-ωοαι1 αι ίιΗιοτΚἰ ε$ατιιε, 
ΗΠΥό11Υε /Βευἰεειἰ-δ£α£σι£ω ν. δ; Ἀίψειιάί.2:, μ. 51.) 
τοΙ]οε εια!›ατὶεαΒα , ΙιαταΙιι1α θε ῇοἔα πιο ῇαναἰι·‹31 νεΞΒἰιιιΘ 
ιο: αιιαι τεπἀεΙκειιιἰ, ,ε αιοΙτατ αΙεατΙκἰ° ειαιιιατα Ιια€γιιἱ Θε 
Μοειταιιἱ, οεαΜιοἔγ ναΙαιιιἰ ροΙΜοα1 τεετϋΙο0, να” ειι-ει· 
Βοιειτ ται·ει1Ιατ' π5ειέτε πε και” α' ν68αιωιαιετ.“ 

Α. ῖταιιοιἱα ιϋυνειιγ αι εΒγεαΙϋ, να” οεαΙιαεωοΒγεαΙϋ 
Μπα!" εποτι1ιώιωΜΙΙ εια!ηα α' νΘΒἱπιΦιο€εΩ τενϋ εΙέψε. 

Να" τόειο αι αωει·1Ι‹αἰ Ι:ϋι€ατεαεααοΚααΚ αι ϋτϋΒϋε 
αενοικ-ΞεοΙτετ ιιιαἱε ἱε ιαοματε]α ,ε οειιραιιἔΚϋνετΙκειιιιὸιιγεἰ 
Με Ι‹οι·1ατοΙῇα. 

Α, Ιταιιοιἱα ιϋι·νόπη αι ϋτϋΚϋεπονειΘεεΙα-:τ εεωιιιἱ εαπ 
Ι›οπ πω; παπι ειι€ετ1ϊ. 

Πα αι αιιιετἱεαὶακ, ιατεαεαἔἰ αΙΙαροϋα αεωοοταταἱΜ› 
ἱε , Μπιτ α' ωἱε5ιιΙ‹ , Με α” απ τϋι·νεαγΙακ νὶειοιιτ «Μπουτι 
ταἱυ1›αΙ‹ αι ϋνόἱΚιιὸΙ. Βι£ ιιιεΒΜτειιἱ ΙεϋαπγεΙ:Β, Μωεεω 
αςοπι1οΙΜΕ. Ρι·αιιαιἱαοι·ειαἔΙ›αιι α' αειιιοοταϋα ιιι€8 Ι›οιι€αε› 
εαΙ Ιοε;Ια!α$οεΚοαΕΚ, ΑιιιεΗΚαυαιι ιιιατ εεεπάεεεπ ωικωιεκ 
α' ι·οιιιο!ε πωωι. 
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ΚΕΠ 9 1 ΒΑΡ. 

δωππιά_|α α' υάίασ2ϊόί/εί!ε?ε!ε%πεξ α:: Βέφεή!2-δία!εισολόασσ. 

Μπιι1ειι είπω ιιιεἔεὰῇει π' νεΞιΙαοι16_ϋοεο!κατ 21 απ· 
τοπτΙϋεεΜεΕ. ΜΕπι1επ ετστιιεΜιιιΙ›ἱΖοιιγοε ΗΜ; ΙπεΙΙεπ 'ΙαΙ‹:ιἱ 
ει' ΙτετϋΙειετ, ΜΙ νειΙαΙ‹ὶ ειεινειιιιἱ Μπιτ. Βιειι Μό ΜΜΜ 

Ιιόπειρ16Ι Ιαέ$ ύνἰ€, ΙκὶὶΙϋιι!›ϋπιϋ. ~ 
Μἱ ει' ι:επειιετ ΗΙοϋ: ΜειεεειοΙιιιοειτε εκειτιιοΜιιι, Μη" 

νεΙειΙεἱ νέιΙειειτι'› ΙεΙιεεεου. ΜΜΜ Φωτ ετοτΙἰηΒ ῇϋνειἱεΙιιιύποΚ, 
να” 60 Μπιτ τϋΙκιΜπεΙτ ΜΗ Ιεππἰ; . 

ΒΙιοὰε-ΙεΙαπἀ-Ι›οπ 133 άοΙΙὲιτιιγἱ Θι·€εΙ‹ϋ ίϋΙάΙ›ἱι·τοΙ‹:ῦ. 
πω: 8:ϋ!κΒόΒ Ιειιιιἰ; ν 

ΟοωιεοϋοιιτΜπ οΙΙγ ῇύειεΙ€οτ ΜΗ ΜΜΜ, ιιιοΙΙγ 17 
τΙοΙΙὰι· _ϋνοάοΙωε$ |Ι0220ΙΙ. Ε” όνἰ ειιοΙΒΜετ ει, Ικατοιισιεά8 
ΜΙ ΜεοιιΙ61κερ, νέιΙειε;τύΙ 3οΒοτ Μ. 

(Β-.ΙοτεεγΒοη ει, νάΙειειτ6 ωποωι‹ 50 Μπιτ ετοι·Ι€ιι;ετ 
6τϋ Μει:Ξι€οτ ΜΜΜ; 

Βι-51-0ατοΙΙΒΜαπ Θε Μει·γΙωιάΙιεπ α' νέι.Ιειρι€6 50 ΙιοΜ 
ίϋΙιΙετ ΒΙΒΗ ΒϋωΙεε; 

ΤειιυεεεεεΒου ε:ϋΙκεεΞε, Ιιο,<;γ ειΜιι·ιιιϊϊό1ε Ι›ἰι·τοΙἑει Ιοέγειι. 
Μὶεεἰεεἱρἰ, 0Ιιὶο, Θεοτεἰει, νει-8επω, ΡεπεγΙνειιιἱο, 

ΠεΜννατο 6ο ύ$-Υοι·Ια επιτιιεοΙευειιι πω., Ιιο(<;γ νειΙ:Μά νά· 
Μικτό ΙεΙιεεεειι, θιέΒ', Με πω πω; ο' ετειιιιεοΙ:' ιια€γοΙ›υ 
ι·6826Βειι α' Ικειτοπειἱ ειοΙΒέιΙειτ Μάι· οι ει16Βιε16εωΙ. 

Μειἱιιε-Ι›επ 68 ΙΊῇ-ΗειωρεΙιἰι·εΙ›επ ι-:168, Με νειΙαΙζἱ ει' 
οιο86πγεΙί Ιε5εττοιιιέιωι πω· Μποεειι; 

Σώμα ΜΙεεουτΙ, ΔΜΜιιιια, ΙΙΙἱυοἰε , Ι.οιιΜειια, Ιπ 
εΠωια , ΚεπτιιοΒγ ίἔ8 Υει·ωοιπ ετειιιιεοΕΜπ εεπιιιιὶ οΙΙγ Μ· 
ΜΜΜ, ιιιεΙΙγ ει' νέ1.ΙειειτύπειΕ επει‹ω ἱ1Ιοτπὲ, πειιι Μνέι.πω0Κ. 

ύ" 8οιιι1ο1οιιι, σειιρέιπ Ε1ειακ-0αι·οΙ€πο. επι” ει, ω 
πάοέ νἐιΙειειτύὶι·α πέινε πιέιε ΜΕότε!εΚοτ, ιιιἰιιτεοπι ει' Μ!» 
νἱεε1ϋ!ιε1ί νἐιΙαειωἱκα Μπα Α2 οΙεϋΙσιεΙτ 50 ΙιοΙ‹Ι ΗΜ 
τιιΙει]ι1οιιιιΚιιαΙκ @Η Ιειππ. Α° ΚόρνἰεεΙ6Κ, νέιΙειεετάεάΙιο: οΙΘε. 
Μι νειΙαΙ‹ὶ ΜΜΜ Μα. 



Ι :πο 

χ Κ!) Ι651..ΑΡ. 
Νειιι ΙιεΙγε8ειι πιοιι«ΜΠΕ, Μ” ει' Μ32ροπΙοεΜιε σ., 

Μιιιοιἱει ίοκι·ειάειΙοιιιΒειιι ειϋΙε$εΙτ; τι' ίι·ειιιοπα 1°οι·ι·ειι1εΙοπι 
κϋΙπόΙγεείτοιτε πι, «Με 11801 €ει·οιπτετ1ε. Α, Ι:ϋιροιι€ο8Μιε' 
Μειε 'ε ειειΙιέιΙγο2ωέ Ιώι·εέιεει Ει·ειηοιὶαοι·8ιὰἔΙ›απ που Μό 
ευιΜ8 ίοΙνἱΙιετ6, ΜΒΜ ει” Ι:οι·ιιιέιιηΒα ει, ιϋι·νόηγτιι06Κ Βε 
ΙερτεΙ‹; Μ Ιε ΙιεππϋιιΙ4ετ επέρ ΜΜΕ Ιιοι·έιμς "ει νἱεεεει. 
ΑΜΙ Πηρα ε' Με ιΙοΙοεἔ πειιι επ1ιπ ιιιε8 ηενεΕεὸηἱ. ΙιιιΙιοΙ, 
ω" ιιιοΜο1τ Μειἰεσἄω·ὐεσ, ΜΜΜ ει: αι1ύΙιϊνει€ειΓ ιιενΘΙ›ειι 
"Μπι ΧΥΙ. Ι.ει]οεπεικ 1775Ι›εη: · 

η . . . . . . ,,ΜεἔνοΙτ ιππέ8 ιιιἱπιΙεπ ροΙ€άτϊ τωαιω 
ΜΚ 'ε Μ3:εύΒιιοΙ: @μ εει3έιτ ι1οΙ8ειΐ ἱἔ8Ζ88ἱἀ8δΓ8.; οΙΙγ _ἱοΒ, 
1πεΙΙγι·6Ι »ή Μπι ιιι‹›ιιιΙῇιιΙ:, Ιιο8γ ει, ΧἰτᾶΙγεἐιέ οτειτΙειἱ ει! 
1εοΕπιε5ιιιγέιυεικ εί·;γ Ι'θ82θ, ωἱνεΙ εοΜτειΙ ΙϋΙοΙ›Ι›:ϋΙ 8ΖίΉ'ΠΙθ.Ζ· 
ωιωιιο; κει·ιιι€ειειΕ ]ο·,=ς ει, @μι ει, Μαιο οΚοεεε18ιιειΙ:. 
Αιοιι!›ειιι οΙνε116Κ επ ἱε ίοΙεόΒειϊ αΙει1€νειΙ0Ει01, 'ε ιιοιιι Πέ 
ΙϋπΙ‹ Ιιὶιιιοιιιἰαιιἱ, Μ" 82 Ϊ8ΗΖἔ8ἱἐ.8 ο' πωπω οΙ1γ ΜΙΜ 
ΒοΕΜι εεεκτ, ιποΙΙγεΙ:ετ ΒγετωοΜέ8εΙ(πεΚ ιιενειΗεττιἱ. 

"ΜΜΜ ΙιιιτειΙπιειε πιἱπιἱετετεΚ ροΙΙτἰοειἰ «ΜΜΜ ωιωκ 
ϋὲειε ιιε·πι Ιιειπέγιιἱ Ιιὶνιιἱ ει' ιιωιιιεΗ €γϋΙε5ε:, Ιεϋνε1Ια:πε 
168' Μάη ειιιΜι·ει πιωιτ α, ιΙοΙοἔ, Μ" εειιιιιιἱΒιιεΙι ιιγἰΙνὲι 
πὶ£τα£ιιειΚ ε” Μα' ΙειΙεύἱωιΙ‹ ΙιιιτὰτοΖειωιἰ, Μι πω: ει: Ιπ 
2επείαπ.ε· αιωι ιιιεΒετϋΜινε ιιίπεει-επεΙ4;· ω” Μ" 1ιπἰΙΙγ 
1ϊδ28θ8 νειΙειιιιὶ ΙεϋΙΕεύεοτ πω· τειιιιἱ, Κειτ£οΖἰΚ ει: Ιππεπάειιιε' 
ΙιεΙγεττεε€πεΙτ ῇσνὰΙιπἔγἐιεεἐιτ ΚἱΙεἐοτιιἱ, Ι:ϋνεΙΙ:ειϋΙε;; :ποπ 
τοι·νετ Ιεϋνετιιἱ, ιιιοΙ1γετ 6 εΙΕ0€ειι1οιτ, που πιππΜΞιεοΙτετ 
ειΙΙωιΙωεΖτεωὶ, Μπα 6 ρέιι·τοΙ , 'ε “Μ” σε 6 Μιιγε πο· 
ΗΜ Βιετπἱ; 658 Με ει) Ιεϋιεε68ιιοΙτ ρει·τ ΙπεΙΙ νἱεεΙιιὶ , ειΙεΚοι· ἱε 
8ιϋΙ‹εὸε, Μ" ειπα επ ΙιπευτΙαπετύΙ ίεΙΙιειτειΙιιιαπει ΙεΒγειι. 
ΜΜΜ; πω; ει: ἱε , Μ” ει @γ πω ΒΜ5εύ.8 εΙϋπ τω 
μ» Μ, ιιιἰεΙϋττ ει' €6τνόη826Βτε νὶῷετΙιετιιόΚ. Η Μι οι Πι 
τωιιΜπέ νόΙε1ιι€ηγε εΙΙειικειἰΙε α°_ Μεοειο1τόπι1, να” Μ. 
απ, ε1ΙοητοΙο ΜΜΜ ω· :ιι ἱη$ε11ὰεπε8ὁ.Β απ:: ειΙκΚοι· 
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π, Μπεε8€ πιο; παπι ίοεπνει ῇοἔπΞππΙτ νόι1εΙπιΜϋΙ. Πιό, Μ 
α!;πο Μ, ππἱπ6 εε:Μ5:ϋπ Μαι! ὶ€γεΙ:ειτεπ Γι·πποιἰειοι·πιπἔ 
Μπι ιπἱπτὶεπ ΙιοΙγΙιπτὐειἐιἔἱ ππεΙΙε-πιιε£ εΙΓοῇΙππἰ ,ε ΜοΙωιππ 
Μπακ Μια, ππ58 π” ροΙ85ιι·πεΞιΒ' ὸπεωἰτ ὶ8; πωπω Με 
νετετιώΚ, π” ε26ΙνεΞιπ πι εμέ" ποιπιετετ, 'ε €γέιιππιγέιππτ 
επΗΜε πεΒἱ.“ “Από Μεπιπόπωροω .ποτού δι ὅ' |ιά·Μίο·ε άσο 
σίυ·πέ2 μιωδπάρία Ρ:·αποε επ Μα2€έπε ό' ἰπιρύω, π. 654, 
ἰιιιπιῖιπΘε £ι Βι·ιικοΙΙοε επ 1779.). 

Ι.ε!ιετπε-ε επεππΜ νπΙππιΙ πωπω ιποπαππἱ ιπ:ι ἱε, πιἱ 
πω" ει' Ιι·πποιἱει Ιοι·ι·πππΙοππ νι-ΞἔΙ›ενἱ£1ε πιοΙππτ, ΜΜΕ ίππ 
ΙΜεΞιεπΞππΙε πενειπεΙτ, π' πϋιποπτοπὶπἐιέ τπι·Βγειωιπθ Ι 

1789-πεπ 1οπετποπ ΡΜ·ϊε!π5Ι επ Μι ε” !ιατύ.τ_ϋιππΚ: 
,,ΝΕποπ οι·επάε, πω ει, Ι:οι·ιπππγιέιέ 1188] Μπάρι ιππΙγεΙιΙ› 
€γϋΙποι·ετ ποπ νοΙππ, Θε ΜΙ τϋΙ›Ι› εοποεπ σκοπια, πιἱπτ 
ἙτπποιἱποτπιάἔΙ›ππ.“ ΚΙ;ωπε.ο π Μπάτβσωπ, 28 ειπύτ 1789.) 

Α: ἱεππεέι€ ΜιΙ›ππ ΜΙ, πο” ΡτπποΖὶποτεΖἐιΒΙ›ππ ει' 
Μ3προππ ΙιΜπΙοιπ πιέιππποπ Με εΙπϋνι-πειτ πιπκ1επτ, Με σε” 
ΜΗ, ει ΙπιτύπεΞι8ϊ πϋιροπ1οπΙππε' Ιοιήεε216επτε ,ο οι Μπό 
πγοπ 0€γόΙι παιέιποπειτ πει]άΕ ει·ΜόπόΙ Μπα πεπι ϋππιεττ. Α' 
Ιι·:ιπππἱπ ΕοττειάειΙοπι πΙΜτ πιϋΙετετιπϋπροπιἱ ΜιτΜοπι ο, :πεπ 
ποπ ιπεεεπεΙ›π ιπεπτ, Μπιτ Μπέιτπἱ εΙϋπεἰ ΜΜΜ, πιει·τ ω 
πεΙ›Ι› 68 ΜΙοεοΜι νο1τνπΙπιποππγϊπόΙ; ΧΙν.|Ι.ει]οπ ει' Ιαϋιπόἔ, 
Ιότειέεόπεπ ι·όειΙετεϊτ ε” Ιπτοπ‹Ιππε' Κόπηκε Μέι «καιω 
ΝΜτοΙοοπ ει, πιἰπἰε1ετεΙώ Μέι. Απ ών ΜΒΜ; π8γειπειι, 
επειππο;;γ ιππ]ά Ι:ϋιεΙεππ Μπι! τπνοΙαΒΙ› 886 Ι:δνετποιπιό 
πγεΙει·ο ν” ὶπτὸινε. Μ 

ΚΚ] 160 π”. 

Απ π1κοτ.ιπ:5ιπγπεΙτ ε' νέιΙτοιπατατΙπππάμ Ρι·πποπϋποι· 
ειέι;πειπ, τϋπνώπγεϊπκ ει·ϋΙιειοκτ πϋνετπεπετεπεόεε. ΗΜΜ 
ἱει, πο” ιπὶπὰῇέιτΙ: ει' τϋ:νόπγεΙί Ιε8ϊοπτοεΙ›ἱΙεΜ·6Ι πι6ΗΜε, 
ειι·ι·Μ τ. ϊ. ιπεΙΙγ ει' τι·6πι·π πέινε ει: ϋτϋπειἐέ τοπ(ΙΜ πιο8· 
π:Μήπ, ιπἱ νάΙτοιπΜΙειπαππ ε1νΜ:επ, πππτ πω, ροΙϋιππΙ 
τεππ, πιοΙΙγ επ αρ:3.τύΙ @τα ΜΜΜ δτϋΙεπόε' ιεκπι€εποπ 
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τοιιι16π ναπ όμϋΙνε? 1814-Ιωπι ΣΠΠΕ!. Μήνα α, ρο!ἱϋοαἱ 
επακιω° τϋτνόηγόπεΙε απ:: ναΙτο:Ιια€Ιαιιεα8ατ ιΜεπε«Με1τε 
κ:εαΙαι1α' ι·ι€ε:αι·ε; α:ο1τ, Με α: ΗΒΟ-Μ ίοπαΒαΙοια, πω· 
1παπγεϊτ ε:αΙ›αΙγο:ταΙ:, Ι:δνεττόΙε μειοωαι, οεα!ε Μο” Με 
α, 16ι·ν6ιιγ' ναΙτο:Ιια1Ιαιιαα€ατ εεγ πια: οεαΙέιι1° ῇανακα αΙα 
ωιωιακ ιιιε8. ω: ε, ι·6ε:Ι›επ ΜεαπΡοπ οαιισεΙΙαπ ιιταιιο: 
ω, Η α: :ΜΜΜ α: α; ραι·Ιαιιιι-ππετ α' ι·έ;εϊ:ιεΙκ τοιιιῇαἱι·α 
ερειειω; ο! πω: €εΙαπε, π8γαιια:οιι ι·ευάο1ιιι6ιιγΙιευ α: Μ 
ιἱε:τνἱε‹-›Ι6Ι‹ετ ε:ὶπτοΙΙγ επ πω: πιο:ΜεΙιατύΙαπαΙ: ιιγΙΙναπ1ιιι€, 
ναΙαιιιὶιπ εΙϋιΙεἱΚ νοΠαΙ:. 

Α: 18Β0-Κἱ τϋτνθπ88Κ, ναΙαιιιἰΜ α: 1814·-ΙεὶοΙ‹ ἱ8 
εειιιιιπ ωωωι παπι πιιιτατιιακ α: αΙΙ:οτιιιαιιγ' ναΙ€ο:ταταεαι·α. 
Μαι· ρειΙἱΒ· ΙαωὶναΙὐ , Μ” α' τϋι·νόη!ιο:αε' τεπιὶεε εε:Ιεϋ 
:οἱ ε' νόμο: :επι εΙοἔειιιὶϋΙ‹. ΚΜ! Μιῇα !ιαταΙιιιατ α, Μι·αΙγθ 
α: αΙΙ:οωιαπγωΙ. ΚἱιϋΙ Ι:Μα!ε α' ραὶτεΙ‹? α: αΙΚοιιιιαιιγ 
ωι. ΠΜ! α, Ι:ϋνειεΙιθ α: αΙΚοιιιιαιητύΙ. ΜΠαέπτ τοΙιειαόπεΚ 
ωιιω α° ΜΜΜ, α' ραἱτεΙ‹ι Θε Χϋνετε!ε εεγϋ16, ναΙαιιιἱ ναΙ 
Ιο:ταΙαατ ε” 01η· $ϋτνόυγειι, ωεΙΙγποΙ: ετώιέτιθΙ €ο€να Κα· 
ιιιαπγο:ιιακ οειιμαιι! θα α: αΙΚοΕιιια1ηοα ΜνϋΙ αειιιιΜΙε; 
Μ] νειΕΚ και ιιιεἔ ΙαΙ›αὶΙ‹ατ , Μ" α: αΙΚοιππαιητ πιε·εναΙ 
Ιο:τατΙιαεεαΜ Ε? κωσ ΜΜΜ εΒγΕΚιιε›Κ @Η ωεμϋτα-ΞπιιΕ: 
να” ἱΒγεΚε:εΙεἰΚ επϋΙΙεπεΚ α° οΙπατ2α, εΙΙεπΘΙ›ειι, ιιιεΙ!γ 
α1εαταήοκ εΙΙειι τοναϋΙ: ἱε Γεπιιιιιαι·ατΙ, 'α ε1:Ιιοι· απτιαΙι με 
νόΙ›επ ΙοΙγτατῇαΙ‹ α: ιιι·αΙΙ;οιΙαατ; ναιςγ Μ. ιιιοπιιοΙ:, Μ” α' 
τ:!ιαττατ ιαα€ναΙιο:1αήακ, °ε εΙ;Ιαοι· α' τϋι·νόπη, ιιιεΙΙγιιεκ 
ιεισιωι Ι:ϋε:ϋπτε3Κ, τϋΙ›Ι›6 ΙΙθΙΙΙ ΙΘνόι1, Β188“0]ί Η εεπιιιιἱνό 
Ιεε:ιιεΙ‹. ΒΙτοπτναιι α' οΙιατ€ατ ιιιααοΚατ ωιποιιακ ω. 

Ε: ιιιέΒ ΙατΙιατὐΜ› α: 1830-Μ ιιιὶιπεειιι α: 181446 
τϋινὲιιγεΙεΙ›ειι. 1814-Ι›ου α' Μτα1γΙ Ιιατα1οιι1 ωα€ατ ΙΜἔΙΠΠθἔ 
α: αΙΚοαπαιιγοπ ΕΜΗ Θε ΙϋΙϋΙ ΙιεΙγΙιε:τεττε. Με 1880-Ι›απ 
ααῇατ ναΙΙοιιιαεα ε:ετΕιιτ α: αΙταΙ τετεπιπειεττ 65ο πω: ΜΙΜ11 
ε€γα£αΙῇαΙ›απ εειιιιιιἰ. 

Ε, 8ΖθΙ°ἱΜ αΙΚοταιαιηιιιιΚ' ε" τόπο ναΙτο:Ιια£Ιαιι; Μπιτ 
Ιιο€γ εε;γ οεα1ατΙιιακ εοι·εαΙιο: ναπ Ι:ϋτνο; ό: α: θΒ'θ82 αΙ 

Ι 
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Ιαο€πιέιπγ Η ΜΜΜ: νἐιΙτοιΙιπιΙππ, πιοκτ πειιι Μ.ιππΙ: εοιππι! 
1ϋπνόπγοε πιόιΙοτ νέιΙιοιΙαιππέιι·π. 

ΜἱπιΙ π: πειπ πΙκειΙιπαιππ16 ειπἔοΙοπειέι8ι·ει. ΑπεΙΜπειΚ 
πω: αΙππιιπέιπγει ποπ: 16νάπ, Η ιποπι1πειώει, πο” ιπεἔνΜ 
τοιαιψ5ιπ αΙΙ:οι.ιπέιπγέιιθ 

Α, Ιε€1ἰειΙεΙιε!›Ι› ποπ, ΜΙ: ει: ;ιπΒο! πΙΚο!ιπέιπγι·ύΙ επι 
Ιό!τεπΩεΙε , ιπΙπτε8γ νωεΞΙΙαοιΙνε ετϋε1ϋΙ: ει, μπι·Ιππιεπτ' οποπ 
ιπίπι1επΙιπτώεππέιτ. ° » 

Βε!ο!πιε πιτ πιοπιϋπ (οΙιειρ. Χ. π. 76.): "Η 18 ιι 
Ιππι1ειιπειιυιΙ ρι·ΙποπυΙο, Μπι :πε επἔΙΕεπ Ιππει·ε, ιππι: 
ρακΙπιπιεπα εαπ πο απο” ιΜπΒ; ασεπ: ιιιπΙσπΒ π ννοιπππ 
ει πιππ, οι· π ιπειπ σ. ννοιπππ.°' Αι πμ @η Μ εΙνϋΙ: πι 
ΜΒΜ πϋτνάπγτπι16ΚπειΚ, ΜΒ, ει' πατΙειππ:πτ ιπἰπιΙεπτ Μ! 
ωππἱ, ΜνεΞνόπ πεειοπγΙ›61 πωπω, να" εεππι›πι πεειοπγτ 
ε:εΙπέιΙΜ. 

ΒΜΜππε ΒεΙοΙπιεππΙ Μι πειιι πατπειιύπωιπ Μ. πο ιπόδ 
ε€γεπεεοΙ›Ι›επ @αἱ Μ παμπ Με, επανπΙεπεΙ: ,,Α° παι·Ιει 
παπι' ππωι1ιππ Θε πϋ:ν6πγπεισπάεπ οΠγ ππωοπο 68 οΙΙγ 
Ιιοι·Ι:ΜΙππ , απ Ε:ΖπαΜ ειςετἰπτ Μ· Μπτ. 88.) Μπα! ά επε 
ιπέΙγε!ει·ε, Μπα π: ἰὶἔγεπτε πύπνε, ΙΜ” πισω πεπιιπΙ π» 
Μια πεπι πιππΙιειτπϊ. Ε, τϋπνόπγπιέΚι·ϋΙ-επτ τεεπἱ Ιιοπιπ.Θ 
ἱἔπιεἰπ ε! Μια ιιιοπιΙππἱ: δἰ απ2ψπό2α2εω ερεο2ω·, σε! πο· 
2οι.α€σεωα ; σέ ά5έρι€2ασεω Α ει: Μπου·α2τ'επίπα ; σέ Ιππξιάί· 
οπωιωπ, ω: οαρασἰσσἰΜἘι. Βεπιππ εΙΙεπϋι·ειέ€ πω: Μπι 
ΗΜ ΙεμϋΜι Ιιειτει!πιέιππΙ Ϊ08Υᾶ, εππΙ›πιΙπὲιἔὰΙ›ππ επι ιπεἔ· 
ετϋππεπὶ, πἱεειῇεειτοπἱ, ιπεΒεποι·Ιιππἱ, εΙτϋτΙεπἰ,. Μπιε 
νοππἱ, 1πεἔπῇΙτπἱ 68 πιπ8γειτάππἱ πιἰπὰεπ ΜΜΜ πενειπε£ϋ 
Μ.ι·Βγίι εΒγΜιιἱ, νΞΗιΒΕ, ροΙ€έιΗ, ΕπτοπΜ, πεπεετἱ θε Ιο 
πγπϋ τϋι·νόπγεπετ. Α” πειτ1ειιπεπττε ι·ππέιππ ό; πιω οπως 
εΙππιπι€ιπγπ ειπα' πεπροωΙ όπ ποτΙά:Ιειπ πειαιΙππω, πιεΙΙγποΙ: 
ιπἱπ‹Ιοπ ΚοτιπέιπγΙπιπ "ιΙει!ιοΙ ιπε8 Μ!! Ιεππἱο. Α' παπειεα1ό 
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'Μ, οένοεΙέεο2οϊιόε. τωικΙοε ίϋτν6ηγ° Μακ ΜνΜΙ ιππα 
ι·οιεὶε , ιιιὶιιιΙ Μι1ειΙιιιεϊΜπ έιΠε, τοπιΙΒἰνΜἱ ΕϋτνώπγειθΚπεΕ. 
8ιαΜέι!γοι1ιειι_ϋει, να” νὲιΙτοειεΙιιεπῇει εε «πσκαιω ι·ειι‹16ι ει' 
ί1°(ΜΓ8 Πέ2νθ , πιἱπτ 8" νιιμ πωω·;κ· ,ε πι. ΉΙπιοέ ΙΙΙ'«ΐΙΙ· 
Βοι1:5ιεει :Πειτε ο8εΙεΚειΙω; ιιιο;;νάΙ1ο21ετδιεήει α'1“επιπέιΙΙύ πωπ 
ιεΙΕ ΜΜΜ, Μπιτ απ; 1ϋΙ›Ι› Κϋι·ϋΙιιιὸπγεΙ‹Ι›επ “Με νιιι. 
Ηειιι·ἰκ› ,ε €γει·ιιιε!‹οὶποΙ‹ ιιι·ειΙΙ‹ο‹Ιἐιεει Μαι:: ιιιε8νά1κοιτειι 
Ιιειιῇα 'ε ι'ι_ῇέι €ετειιιτΙΙο1ὶ :ικά ι›τ8ιἔιἔιιαΚ 'ε ιιιει€οΚπει!ε ει' βατ 
ΙππιεπωΙ«πεκ αΙΜιιεεεΞιτ, Μπι επ ΑιιἔΙἱει' Θε 8οοιπι' ε(=ς@ε8Ι· 
16ε.ε 'ε ει, Μι·οιπ 68 Μα Θνεε νέιΙσε21ΜιοΜ6Ι ΜΜΜ ι·ωκΙ 

Δ ε:ειΙ›ἐιΙγοΚ Μαι! ωε!εΚεάτε. Ε” 82ύνειΙ νΘἔϋωνὶΙιε$ ιιιἱιιιΙεπΙ, 
»Η εενιΚ 1οι·ιιιώειεπεΙ ΗΗΕ ΙεΙιεωιΙεπ. Απέττ ἱε ΜΗ!! έιωΙΙσπ 

*Μα ΜΜΙιιιέιτ,. ο;:γ ΜΜΜ ἰἔεπ ΐ81Ι18ϊθ8Ζ ΙεϊΜειθε άΜΙ, τ 
- ρα:·ίαΜενι!ί τιιίαιτίεκιθα!όεάέωαέ πενε2πἱ.“ “ - 
Ε. _ > 

π· ι ΚΜ2- 178. Με 

μ' °"Νἱιιω οΙΙ8·ωιΉγ, ιιιεΙΙχι·ε ικ3πε ει: αιιιετὶΒειΕ Μεσι 
ΉΜπγοΚ ]οΙ›Ι›ειιι·οἔγειιιιἑπεΙ: εεγιιιέιεεε1, »Με ει, ροΙΜεω 

Ι›ἰι·ύεε'η;ι·ει πέΖνο. 
Ρ* · Μίπι1οιι ωκοι"ωγοκ, ιιιοΙΙγε1‹ ε' ιέιτ8γεγο1 ῖοἔΙαΙΙεοε 
“ΜΕ δ! ΚόΙΜεοΙδΙιέιιΜΚ ΜΜΜ ΜιέιτύΜ8 ει' νΜοΙάέ μ 
`ι8άε;*ΧΙνόνεπ αι 6” ῇοιαΙι-οατοΙἱπειἰ αΙΙ;οτιιιέιιιγυ, πιεΙΙγ 

ιιΒγ:Με, ῇο;οι ”ει° Π; ο6Μιιε26κποκ οιι€εικ Μ. (23. ω1κ.) 
°' Α Με3α νειΙαιιιειι·πγἰ αΙΚοτιιι€ιπγ ει' ια"ωωκ, να” επι 
“ΜΚ Μ:!γότ ·εΙϊοἔΙειΙ6 €γϋϊΙΘεπεΙτ :Μα Κὶ2:3ι·ὐΙαἔ αι 1ιέΙΘέ 
Μ;ατ. Δ ° · ῖ Δ ώ - 

Δ Α' ροΙΜωι-ἰὶΕ6Ι6ο:ὸΙεὸΚ·οεαΚ ο?·Ιτέτ ΒΜπειώσε: ει” Μ 
νει1ειΙΜύΡ· ε1ιιιυ26Μιεπ·, καιΒγ 1ονε1ΒΙ›ὶ ΚΜ Μο!μ11επ-πεωνΕ 
εεΙΙιωθετ άϊοΕ8ΙΙιοψίιΚ. .Λι €Πῖπἰι·ΒἱπἰειΙ :ιΙΚοτιιι6ιπγ (υ. 252.) 

Δ ειιἔειΙ τ:εσ.Κ πιο8· ιιοΜ!ι ιιιΗιιΙοπΙόΙοὶ1ἱὶπΙε€ὲω ‹Ιἱο1ε1ΙΙι:ιωιἱ. 
=·· ΡοΙἱιἱσειΙ Μι·6ε€ιΒ Μέι ιει·ιυπικώ νώι!ωΙε, ει° εεϋνετεε58€ 
ωιωιωωη (Δ. Μακ; 1. ωκ.), 1ιι‹Ιιιε› ειΙΙ‹οτιιι:ἐιπγ (8. απ. 
23 @Β 24.·Ι.), ιῇ-Μι·Χἱ ει!Πο"Μη (5. ωκ.) ,ε ὰεΙειννατεἰ 

ΜΜ0€ιιι·8.πγ·(8. οΜ!ε.) εεει·1ιπ: ει, ΙιειαετιιΙέω, ππο;;νοειτοΒε 
Με ,δ Μαΐ ο"Μ ηιι8γΙππκ5Ιη ε. .ε ε -. έ ::::::«. 

· Α Κ 
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ΜειεεειοΙιιιεοΜ' :ιΙΙιοιιιι€ιιιγΜπιπ (Ι. Μ. 2.. "πι, @Μεικ 
06ιι·οΙιιιιι6Μιιι (28. οιι!ι.) ,Β ΥΙι·;;ιπιει6Ιιειιι: ει, το” Πιερι 
νΕεεΙετ Θε πιει 18ειι(;ειιιιε; · ( 

ΙΉ-ΗειιιιρεΙιιι·έ ιιΙΙ:οιιιιιιιιγέιΙιειιι (105. Ι.) ει” ιιιεενο82τε 
,ωει, ν6ιΙιεε ιιιεετει·ε68εκ εΞε το” ιθειι€ειτέι8: 

Υει·ιιιοιιιΜιι (2. Μ: Μ. ωκ.› ει' Ι'082 ιΒιιιΒιιιιΞιε; - 
ΒόΙ-Οειι·ἱιΙἱιιιὶΙιειπ (5. απ.), ΚοπτιιοΜΜιι (5.ριι!ε.), 

ΤειιιιεεεεεΙιεπι (4. ωκ.1, 0ΙιιοΙιειιι (1. οιἱΙ‹. 23 Θε 24'. β), 
ΕοιιἱεἱειιιὰΙιειιι (5. οιἱΒ.), ΜιεειεειιιιΙιειι (5. οιΠτ.), Α!ειΙιει 
ιιιιι.Ιιειιι (6. οιιΙ:.), ΡεπεγΙνειιιιέιΙιειιι (4. οιΠκ.): ει' ΙιΜιιιι!οΙε 
ω” 8Π€δι7θίθα (οικω . ` 

ΙΙΙιιιο(8, Θεοι;8Εει, ΜΜΜ Θε ΟοιιιιοοιιοιιιΜειιυεοΗΜπ 
ρειιΕ8 εειιιιιιι· ν6ιοΙτ Ι‹ἱῇεΙεΙνε ιιιιιοεοιι. 

(ΑΠ 276. ΒΑΡ. 

Ι€82, Μ" αι οιιτύρειι ΙιιιτιιΙιιιαεω;;οΚ ιιει€γ ωιι€ετι 
ΙιέιΙιοι·ι1ΙωιιιιιΙΙιΙιειιιιιιΙε·ει2 Β8γοειιΙοι εΙΙειι: :Με ιιιἰιιιΗΒ Μπιγ 
ιιγιιΜι 'ε ΚενεεεΙ›Ι› νεει€ΙγΙγοΙ ῇἐιι· ει, τοιι€έι·ι, Μπιτ Μάται 
ΕΜΗ Ιιἑιὶιοι·ιι° νιεοΙΘεο. Α' (0Π88Π ΙιέιΙιοτιι ασκ ο,ςγίύΙο έιΙ 
ιΙοιειιοΙαιτ Κινε5ιιι. 0Πγ Ικει·εεΚειΙϋ Πέμ, πιοΙΙγ Μ” Κοι·ιιιει 
ιιγ:5ιιιιιΙε α' ειιικειέ,ςεε Μπιτ ιιιο€:ωιιι, ιιιιιιιΗ8 Ιιίιοιιγοεπιιι 
ΙιιιιιιιιτΙ Ιιειι6Ιιαι1ιΙειΙ. Ιιιιιιιειι· ε) ιι€ιιι!ιεΙΙ ει.1:Ιο2ειιοΙαιτ ιιιιιιιΙιέ 
ΙεϋιιιιγοΜι ει' ιιειιιιοτοΙε ΜΜΕ εΙιιικοΙιιι, ιιιἱιιτεειιι ει ειιιΙιε 
τε·ΜιόΙ Έ εεε·ιιιέΙγεε ιιιο;οιόΙιε16εεΚιι61 απο έιΙε10ιιιιοΙαιτ. 
ΒιειιΜνϋΙ ει, τειιΒετἰ τεειεινο8ιτέεεΚ ι·ι1Ιαιιι νεε26Ιγειιο(1Ιτ 
82 ειιοΙαιτ ε2ειινόι1ϋ πόριι€Ιξ ΜΜΕ, εινα" ειιιΙιειαεέι€ειτ. ' 

Μι π' επιι·ειι€ϋΙ0ι Πιέι!ιοκιιΙαιτ ΗΙειΙ: ιιγἱΙνεΞιιινειΙ€›, Μ” 
ιΙΙγειιεΚΙιε1 Βιιτ6ρει ει: ειιιιει·ΙΙται ΒΒγεειιΙετιιεκ ιια,=;γ Μιτο 
Καιιιειιι ο!ιοιΙιαι. 18ειι ΜΜΜ ιιΒγειιι ιε έιω26.ΙΙΙιιιι 'ε τειταιιιΞ 
Αιιιει·ι1κέι!ιειιι 25,000 Κειτοιιέιιιε3.Ι τϋΙιΙιετ; οι ΒϋτιιΙΙιεΙϋΙ 
2,000,000 ειιιΙιει·ΙιόΙ έιΙ16 118ΙΙΙ2θ(2θ(Ξ ΜρνιεεΙ. Ε' οιοτιιιι, 
Με Βιιι6ρέιιιιιΙ: 1εΒιιαμο!ιΙι ιιειιι:ετε ΙοΙγιαιιιει ω Ιιέι!ιοι·ιιτ 
:ιι ΒεγεεϋΙει εΙΙοιι: πω: όιιοιι Μ” ΜΙγιοιΙιειι Ιειιιιε. 

. 23 °° 
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Μπι κα: ιιιΗΗ0 Ιει1ώοϋ0Ι Μο πειιιιετ , ιιιοΙΙγ 1%000;000 
ΜΙΗιΙΙ0 ΜΡ εΙΙεπ ΜωειΙ:ο2πόΚ. .ΜΜΕ ΜΜΜ, ΙιοΒγειι 
ωιιετἱΙωἱπειΚ ΙκειέιιέΙ νωπικιΙε ιιιϊΜειι εε86ιΙίοι·ι·έιε:Μ, ως· 
ειι οιιτὸρειΞ α: Βνι6ΗϋΙ 4 500 ιυόι·ΙϋΙιΙιηήι·ε "μου, 68 Μ” 
ιπειμι ειι ΒΒγεε€1Ι1-81ειτιιεοΚ' Ι:ϊτοιήει1686πεΚ ι·ορρωπ νωω 
έικΙιέι;,ΙιειΙΙειπ ιιΙκειά:ΞιΙγτ αιμα πω ά ΜΜΜ ε·ΜΜ:. 
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