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Α. 

ΙΙΒΜ00ΒΑΤΙΑ ΑΜΒΒΙΙΜΒΑΝ 

·ι·οσφυπνιιι.:: ::ι.ι:κ 
Μπι2ει ιιικΑυτι τόπινέικγε2έ:κι ϋογνέ1ττόμ 

€05 

κ Ρ'ΙΚΑΝ02ΙΑ εκευκτιΒϋι Ρ0ΒΒἱΤ0ΤΤΑ 

- 'ΙΗίΒΙΑΠ «Μεσα, . 

Α' ΜΑΟΥΑΕ ΑΟΑΠΕΜΙΑ' ΠΒΝΒΕ8 'ΜΗΝΑ. 

κ 

ιι. π: 6 α· τ: τ. · - 

. Α: :·:"ω61ι-$ω«Μκ' Γ8ΙιΜΒι·οειένει!.   
 

πιτυΑισ. 
Α' ΜΑΟΥΑΕ κ1Μι.νι ι:οΥετι:ΜΝει.. 

1841· 

13Μ-Β .Δειῆ` . 
2. 
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ΑΤΜΒΝΒΤΕμ 
κ 

ι 

Μεἔνὶ2ε€ἐιΙταιπ Μαη· ει Ιιι€όιετοΙποτ, ειιωιοιωω αι 
ἰ1'0"; £ϋι·νσ.5πγε1κετ 'ε Ιει·ειποΙτωιι ιιιοΜειιιἱ Ιοι·ιιιέψ5.τ απ εμε 
εϋΙτ-ε1πτιιεοΙτΙ›εΙὶ ροΙΜοΜ τεϊτωεεΞιΒ·ιισ.Κ. 

Με ιιιἱιιἀειι ἱιιτὸ2ετεΚπεΙ: ,ο ιιιΞπάειι ίοι·ωέιΙ4ιπιΚ ΓόΙϋΜϋΙ: 
Ώ Μ ε” Μ 1ιαταΙοπι, τ. ἰ. π ιι€ρε3, ιιιεΙΙγ ΜΜΜ ΙοτοιιτΙιαϋα 

'ε 1ιι6ι1οε1τ1ιαήα ειαΙωά Μηγο ειετὶιιτ. 

Πάπια ΤΙΜ! 1ιιοΒἰειιιεττε£ιιειιι, ιιιἰιιϋ ι1τειΚοπι ιπιιπΜιΙ οι 
ει,τϋπε3πγεΙ:ειι ιιτρΙΙ:οιΙύ Μι€ειΙοιιι;- ιιιἱιιειιιϋ ϋειτϋιιοἰ 'ε ΒΖθΙΙ·· 
νεα61γεΙ νωιιιαΙε; 1ιιεΙΙγ ΜΒΜ ι·ι386Ιι ταε2ΜάΙ:, Μιτι·έιΜιτ 
ΜΙ: να” ωεωκ οΙΙευσ5ιΙΙΙιειΙΙαπ 1ιιεποΙόΒου; Μ ΙώνετΚει 
ιιιόιητ πω πιωιϊωιΙιατ6ε:5ι€α , 'οι »ή ῇϋνεηαϋ νέα· τω.. 

- Π. κσι.` Ι 



κ 

ώππεό ππσπππ 

Πέέυ·ϋ οπσπάΙιαϋπέ' .ι·αουο.σαοι, Ιιο_ςμ απ· Βωω. 
- .ι·ό8Ι$-δύαύσιασΠΙιαπ Μ κά;» Ιαπωιάπμαα·. 

υ ά 
- ώ π ΑιιιετὶΙώΜπ ει π6π ΙΠ·ΞΥθΖΐ Μ ω, Μ ει τϋπνέπγτ ποπ 
πι, πω' πιτ Μ, Μ νε5€τεΙιπ_Μει; 6 ιππἔει ΜμΕ σε εεΙππτ 
ε2ὲΚο€, ιποΙΙγ ει' ίϋΓΥθΙΙΥ828εύ88ΚΘΕ ιπεἔΙ›ϋπτειΙ. Αι Ιππό 
πειεΙε πειιιι:εεικ εΙνϋΗ›επ :Ιοιποοι·ειωΙειΙ: , Ιιειποιπ αιοΙ‹ ιπϋπιωπ 

7 

ΚἱΙοῇϋιΙ€εεἰΚΜεπ Μ; εππόΙ ί08'Ψ&1 ει πόρ σέ;;χειιε88:ι πιει€ει πε 
νειὶ Η Μ-ΞμνἰεεΙϋἱ£, 'ε ἑιτειΙ]εἐι!›ειιι πιέωἰω έυὐεπ νέιΙειεπ]π 
ειιοΙαιι, πο” Με: ειππεΞιΙ τϋΚΘΙειοεΙ› Πὶ8εεΞεΒεπ τειι·ιπειοεπι 
ιπει€8.10Ι. Μ. η”, ἰἔειιε$ιἔ επει·ϊπι ει' πόρ ει, Η ὶἔαι8ειτ , Έ 
πω ει' Ιτοι·ιπππγόΙστιπέι]π ΙώμνΙεοΙετεε Ιε8γοπ ω, πγἱΙνεΞιπ 
νωπ, Πιο” ει' πέμπεκ νύΙειπόιιγοϊ, οΙϋἱῷὲΙετεὶ, όι·ιΙεΚε1, 
ΜΗ ιπι€€ ειεπνειΙΘΙγεἱ ἰε ωποε επειιΙέι!γυΙαι·έι, ιπεΙ1γεΙ: επιπε 
ππΙε ει' τεΞιτεειεέιέ ιπἱπαεππειρἰ ὶεειιἔατἑιεἐιπει ανειιΚοιέιεε€ιτ 8:1 
ιο1πειτππΚ, πειπ τα1εΞιΙπειτππΙτ. 

Δι Β8γεεἱὶ1τ-8τει£ιιεοΙ‹Ι›ππ, πιἱπτ ιιιἱπιΙεπ οΠγ οτεεε18Μιπ, 
ΜΙ π' πιέρ ιιτπΙΚοιΙΙΙ‹ , ει' τϋΜ›εεΞἔ κοι·ιιιάπγοι ει, ΜΡ' πενὁ!›επ. 

ΑΠ ο, ίδω1ΒέΒ' ΙϋΚόμ :ποπ οεοπι1εε ροΙ€εΞιτοΒΙ›6Ι, ΜΙ: 
να” τοι·ιπόειοαεΙ, να” ϋπΙιειειπιιΜἑπε ει: οτειέιέ _πινέιτ ἱἔπ 
πιει οΙιει_ΜέιΙ:. ΚϋτϋΙ1ιϋΙι τοΙεικο‹ΙπειΙε ειϋπτοΙ‹-:π ει” πέιτεοΚ, 
πιοΙΙγεΙ: ποπ νειπιιειΙα, ΜΗ Μια Κι-:Ι›εΙϋΙιΙ›ε νυπΙιαεεωι 'ε 
πωσιυκ ιιια;;οΙκπεικ τέιιπειειοΙωι οεἱπέιΙΙιπεεππειΙτ. 



Μλ8ΟΠΙΚ ιηωΖΕ·ι·. 
τ. 

Α° ράποϊσο·όΙ ασ ΒρμοσάΠϋ-80απωοΙοϋαπ. 

Α) ρέιι·ΦοΚ ΜΜΕ τω” ίεΙοειώετ ·ειϋΙ‹ε6,·; €οιιιιἱ. - ΡέιτΕοΙι, 
ιποΙΙγεΚ ο;γιιι6ε Με” Μια νοψ6ΙΙιο6ϋ ιιε·ωιο6οΚ @γ 6ΙποΙτ. - Α' ω 
ΜΗου!α5μ' ίιΒ·γ καποιο" μέτθοΚ. - ΧϋΙϋηΒεύ;; ει, πο;" έα Με μ6τ$οΙι 
Μπι. - ΜΠΙγ ΜόΚΒοπι $6.πιει!πισ.Β. - ΚϋΙϋιιΒϋι6 ῇεΙΙοιποὶΒ.-Απιο 
τΕΒέΒο.ιι ιιο.,=;γ ρύι·ΕοΙε νοΙω.Κ. - ΤϋΜ›6 ΜιιοεοπεΙε. - Ροε‹Ιει·αΙὶεΕἔιΙ‹. 
- ΙὶεριιΒΙἰοαιιιιεοΚ. - Α, Ϊ0θἀθΓ8Ϊἱ5ΐἐΚ, πιο;ΒιιΚία.-ΜΜτίιιοΙιέι αι 
Βεγοεἰἰ!£-8€πΙιιεοΒὶιιιπ ρ6ι·ΦοΚΜ. ΜΒοτΜ - ΜΗ ΕεειΙιεΕ7 Ιιοἔ·γ απ Μ; 
ΒονἰΙιοεε6Ε‹. - Αι ω·πτοοι·επι να” 6ειιιοω·:-ιω 5οΙΙοιτι πϋπι!ειι ρ:3ιι·1Μπι 
ΕεΙ€ειΙάΗα€ἰΙ‹. - ΚὶὶιΜεο ΜοΙωοπ €επει·έι!ιιεκ ει' ΙπιιιΙ‹ εΙΙειι. 

) Δ μέιι·6οΙ: ΜΜΜ ιιιἰπὰεπεΚιιεΚεΙϋι1ε ε” πα'<;γ ΓεΙοε21ἐιε€ 
επϋΙ:86ρ; πιο8ειΙειρΙπποιιι. 

π Ήιηιιεικ οΙΙγ ι·ορρειιιτ οτειέιεοΙτ, ιπεΙΙγε1ώοπ ει, ΙιεπιπεΙε 
ΜΜ ΜΙϋΜΜΙο ιι€ρε68εΙτ , εέιπιΙπϊι· “οπο” 1°ϋΙ86,<; Μπα ε 
;;γεεϋΙτοΚ πι, εΙΙεπΙσε26 6ι·ι1εκεΚΚε! Ι›ἱι·ιιαΙ€, είΙιουπότΙ:ϋιτ 
ΝΠ: εΞιΙΙειπ‹Ι6 σηηιοεἱιἰο ειέππιειιϊΚ. Π:: “οπο” ιι6ρπεΙ: Ιώ 
Ιϋπ!›ϋ2ϋ Ιϋι·ειὶύΙ‹εἰ, τιιΙεψΙου!κέηΐ 826Ινέιιι, ποιο ρέιττοΙαιτ, 
Μιιιοιιι ΜΜΜ ποιπιετοΚετ ΒόρειιιεΚ, Θε 1ιο€γΙιει ρο18έιι·Ιιά. 
Ιιοτιϊ ΜΗΝ ΜΜΜ, ἱπΙτεΞιΙ›!› εεγιιιεΞιεεειΙ νε1όΙΙιε66 πιόμοΚ, Μι 
828ϋίΚϋ2ύ8θί, πιιἰητεειιι ρέιτιοΙδ ΚἰΙιιἰόεε% Ι:ΜιιΙτ. 

Ηειπιεπι ΜΜΜ ει° ροΙΒΜοΚ ει οι·ειέι8/ ιπἰιιιὶεπ κεἑειεἱ£ 
οὅγἱπἰητ ότόεΚΙϋ ροιποΚ πω: πεπι ότιεπεΙα εΒγοτ, ιΜιι6Κ 
ρειαεωι, ει' Ι;οκωωιμέιε' :ΞιωΙέιτιοε εΙνεἰ: ΜιΒοι· ΜΜΜ πι: 
εΙϋἐιΙΙειιιἱ , ιηΕι.όπ ΜΑΜ ρέιι·τικιΚ Ιο€οΙ‹ι πενο:.ιπ 

> 'Ι :Β 
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ΝΑ° μεττοΙε ει' επεσα κοι·ιιιειιγο18 ιει·ιιιι€επει€ ΜΜΜ Μπέ 
πιι·κοιιιειΙ:; ‹Ιε ιιειιι ιιιἴτιιὶεπ ἱιΙ6Ι›ειι ιι€γειυεεοπ _ΜΙειιιιιιεΙ 'ε 
ιι€γεπειιοπ ϋειιϋπϋΜκε1 ΙιΜκιΙπ. 

ΥειεπεΙ: Ιι16ειειΙτοΙ:, ΜΒΜ ει' πειιιεε$εΙ: Με, παω· Ιω 
]οΙ‹1‹3Ι6ι·ιὶΙ‹ιπιε8οΙ‹ειτἔγϋτι·οτιιἰ, Μ” ροΙἱΙἱοεἱ εΙκοτιιι€ιπγιικ' 
ιεΙ_π:ε ιιιε;;νέιΙτο2$ειωιεέιπειΚ εειιιι€5ε ίοι·ο8 εεϋιι1εΙειι εΙπι6]ϋΚ· 
πω. νωπιεικ ΜΜΜ οΙΙγειιιοΙκ,_ Μεσα· ει, Ιω ωε8 πειΒγοΜι 'ε 
ιιιἱΚοτ ιικι€.ει ει, τέιι·εεεεΒΕ €ι`ΙΙαχ›οτ νεεωΙγειτοϋΚ. Ε2 ἰἀε_ὶε 
ει, ΙΗ18Υ Ιοι·ι·ειάαΙιιιαΙφαΚ θε 1188Υ ρέιι·το!επειΚ. 

Α' πειιιΙε8.Ιεπε68ε!ί θε 1ηοιιιοι·οΕί ε” επιεσι1:Μ Χϋιαπωι 
»Με ιιιι€8 οΙΙγειιιοΙ‹, ΜΜΜ ε, Φέιι·εεεέι€οΙτ ρἰΙιεπιιοΚ, ,ε :Μ 
ΜΜ επ οιιιυε·π ιιειιι Μαιο" Με!πειέτ νἰεεεεειοτειιιἰ Μπει 
Με. Ηεωεπι εε ἰἔα:ὲιιι ε26Ινέιιτ, απ τϋπειιι6η; ει: Μό 
επική" Μη; πω» .έιΙΙίωι 11ιτέιεέι€ α”πόΙιε1κτο, νεΙειιιἰιιτ εε_;γεε 
επι!›ει·ε!‹το. Μέσο; ΜηιΙ ειοΙε , Μπα ειιιιειιοΚ ιιειροπκόπτ Μι 
Ιω1ιιειΙ‹ οἔγ εΙϋττϋΙ: Ιειιιετει1επ ]ϋνοπαϋ Γεω; 'ε ιιι1ι16ιι ΜΜΕ 
Θ!" 1ιὶειειἱὶκ, 1ιοΒγιιιεΕάΙΙσροετακ, οειιρό.ιι ιιιοιἔὰεεἱΒειτ ω 
νοεπεαϋΙτ ε! ειοιιιεἱπΙτ «ΜΙ. 01ΙγεωοΙτ, ιιιἱιιτ :ΠΠΚ ΜιΙΙειΒ 
ΜΚ , ιπο20ιιΙειΙΙπποΙαπωιΙτ Μπειι-:πεΚ ει' ΓιιώΚ ΜΜΕ. 

Β6.ι·ιιιωτ Ιε58γειι ει° 40108, ΜΜΜ: εΙϋ οΙΙγ ἰιΙϋε:εΙ‹οΙ‹ , 
ιιι€1ιοτ ει' ροΙ8έω εΙΚοϋπιειιγΈπιπ 'ε πόρο!ί τἐιτεειεέιἔἱ εΞιΙΙεροτ 
@Με νΘΒΙ›ειιιειι6 νό.Ιιοιέιεοκ οΙΙγ Ιειεει3Ι: Θε εεει·ενοΙιωΙειιοΚ, 
Μ" επ ειιιΒοι·οΙε ωνειεκ , ει'νι68εϋ οι€5ΙΙιοι όι·τοΙε; ἱΙΙγωι 
Κω ει: οιιιΙ›ετ1 ό” ειπαμε: Μεοπγοε ει!αροΙ;οιι ει·6εειι ιιιε8 
ΠέειΙ:εΙ$ιιεΙ: Ιιὶεεἰ 'ε εεεπιεπ ο" Μιοιιγοε Μιτ!πϋκϋιι ωι ΗΒΗ! 
1:5ιι·τειάει. Μ Μ:]ε ει' οεοΙειϋνόπγε!επεκ ‹ἐε ρὲιι·ιοΙ‹πειΙ‹. 

ΑΜΚ, ΜΒΜ θε πε,<;γ ΡοΙἰιΙοειἱ μέικτοΕιια!κ ιιενεπεΚ, Μ 
ΙπέιΜ› :ιι εΙνεΜιεε, ιιιἱιπεειιι παοκ' ΜΙνει!κοΖωέηγώΙιει, Μι 
ΜΜ ει: έι1εΙέιποεεεεέοΜΙιοι, ιιιΙιιιεεω ει” ΙώΙόπϋε εεε16ΚΙιεε, 
ἱιιΙτὰΙ›!› ει εειιΜΧΙιει, ιιιἱιπεειιι ει: ειιιΙ›ει·εΜιει ι·ει€ειειΕοιΙ 
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/α 

»Με Αι Π” ρειι·ιοκιιεικ ΒϋΖϋΙ18θ8θ8θΠ ιιοιιιεεΙι νοιιέιειει!ι, 
ιιιι€γΙεΙΙιιιΙιΙι ε2ειινει16Ιγει!ι, νειΙύιΙιΙΝι ιιιε8€γϋ2ϋάιΞεοιΙ: Θε 
ειέιΙιειιΙειΙι!ι ,ει ιιιει·όσιεΙι!ι ίϋΙΙιέιιώεει!ι νειιιιιει!ι , ιιιιιιι ε, τϋΙιΜ 
εΙιιιοΙτ. Μ ει, ιιιειΒιιιιοε ς5ιιι1εΙι, ιιιοΙΙγ, ει, ιιοΙΜι:ειι επιινειιέ: 
ΙγεΜιοιι. ιιιιιιιιι€, ΙειςιιειΒγοΙιΙι "στερει ιειωιι, ιιεγεεε!ι!ιοιι 
ε1κειτοιιΚ ει° Με Μάι-εκ, ΙερΙο ω; απ ΜΒΜ ειιιιιιε θ€ό8ΖθΙΙ 
ιεΙ ιιιιι_ιει ΙιετιιΙιιι ειιοΙ:° ΙὶἔγεΙιιιὸι, Μπα ΙεΙΙιεειιτ Θε ιι€ειτ. 

ΒΙΙοιιΙιειι ει, Με ρειι·ιο!ς κϋΖϋΠ8θ8θ8θΙΙ ροΙΜοειι Μι πό! 
Ι:ϋΙ ναιιιιειΙτ. ΜἰιιιΙιοἔγ ιιιειεοΙ:ειτ ω” ιει€ι.εικιοι εΙι·ει;;ειΙ· 
μια ,ο ΒγειιιιοΙΙινει ιιοιιι ιέι·ειι!ι, _ιεΙΙειιιϋΙι ϋιιιὲε' ιι€ΙγοΒόι 
νἱεοΙἱ , ιιιεΙΙγιε ιιιει€ειι ιιιιιιιιειι ιειιεὶΚιιιἑΙ ι-ιΙειι·ιιΙ_ιε. ΒιεΙ: ιιιιιι 
ΜΒ ΗΜ ΜΜΜ! ΙιενιιΙιιεΙε Μ; Μπέι1ϋΙ: Ιειι·ιιιειε, ιΙο ΙιέιιιϋΚ Πέ 
Ι6ιιΙι ειπε ΙιιιοιιγιειΙειιι. Αι ειιικϋ2ϋΙ:, ιιιεΙΙγεΙιετ ΙιειειιιέιΙιιεικ , 
ιιγοιιιοτιιΙιειΕ , νειΙειιιιιιιι: ειι ει' οιιΞΙ Με, ιιιοΙΙγει ιιιει€οΙτ εΙ6Ιιε 
ιιιιιιοΙτ. ΜΜΜ "πι, Μ” ιιιΜϋιι ε" ει·ϋειειΙιοε Ιοι·ιει1ειΙοιιιι·ει 
ιεεειιιΙοε 146 ΙώνειΙιειικ , ιι;" ιεισιιΙι, ΜΜΜ ει, πει” ειιιΙιει·εΙε 
ειςγειετι·ο εΙιιιιιιοΙ: ,ε ει, ΜΜΕ ιιιε;;οΙιΙιει. ιειι·ΙώιιειΙ: νοΙιιει. 

Α, 11:18] ρειι·ιοΚ ίεΙΙοι·8ειι_ιειΕ ει, ιειι·επιι€οι , ει, Μοειιιγειι 
ΙιειΙιοι€ειιι6.Ιι; ειιιιει2οΙι ε2.έιιιι1ΙιειΙ:, επεΙι ιιιεΒνεειιεεειιιι; 
ειιιιειιο1ι ιιιέιιει ιιιιιΙϋιι ιιιε8ι·ειειειΕ, ιιιοε ε. ιιιοιιιΙΙι, ειιιοιεΙι 
ιιιιιιι1ιε Ιιειειοιι ιι6ΙΙ:ϋΙ ιεινειιήειΙκ Μ. 

Αιιιοι·ΙΙιειΙιειιι πιει;" ιιειττοΙ‹ ιιοΙιειΙ:. Μειι· πιει ιϋΙιιιιέ ιιιιι 
ι:ειιιιε1ι. ΑΙτειΙοΚ ειοΙιειτ ιιγει·ι ωιεωω , ιΙε ιιειιι ει·ΒϋΙοοιιιιΞ 
Βέτο Μενα Μιιιθιι ει,ιιι%ετΙοιιεέει Ιιει!ιοι·ιι νιι€οι επ ,ε ει: 
ιι] Ιιοι·ιιιε9ιιιγ° ει1ειιήειιιιειΙε ιιιο€νειΘεόι·6Ι νοΙτ ει, ω, ει, πεπι 
πει κει νΘΙειιιόιιγιτε Ιειιιει ιιιειεειτ οειο1ιιι. Η ν6Ιοιιι€ιιιιοΙε 
εΒγΙιοτιιειΙι νο1ιεΙε ει, νιΙει%ειΙ °ε Μακ ι‹ιιιιιιιιισω ει!ει!ιοΙιΙιειιι 
'ε ΙιιιΙϋιιΙιϋιϋ ιιενειειεΙι ειΙειιι ιιιιιιι1ειι 822ΙΜΠ ιειι·ειιιεει€οΚ!ιατι 

ίεΙιειΙειΙΙιειιιιι; εἔγιΙε κοι·ΙειιοΙιιι ειιιειττει ει, ιιι-5ιι, ιιετειιιιιειι , 
ιιιέιει!ι νόειοΙειιιιΙ Βιιιιιάσειιειιι. 
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Α' Ιιαιοι ε' και ν6Ιοιιιαιιγ Μια εοΙια αι απιοιιΙιαἰαΙ‹ 
ιιαΙ ιιιαΒαι·α αιοπ αι·ϋειαΙιοε _ιαΙΙειιιετ πειιι πιπιιω, πιοΙΙγατ 
ιηιγόΙιΙΙΙΙ .Ε.ιγαΙιι·απ νιεε:Ιτ. Αιπει·ΙΙ-ιαΙιαπ α' Με ραπ ε=έγειαι 
«κι α, ΙεἔΙὲπγοἔοεεΙ›Ιι ιιοιιτοΙι Μπιτ. ΒιιγΙΙιαπαΙι 8θΙΙΙ ΜΙ 
πω, αιόι·τ πο” αγϋιιϋπ , ι·ι-5ιέι ι·επιπιιαι·ι ιπιπιαπι Ια, να” 
ε" ααα” ται·εαεα8Ι αΙΙαιιοΙσπ Ιοι·παιπΙ Μ. ΚϋνειΙιειϋΙαἔ α 
8γΙΙι πειπ Ι‹αιιοεοΙτ ιια8γ ιιιαιπιι αιε·ιιιαΙγοε ΙαιειαειεΙσει; Ηνω 
ιιεΙι ἔγϋιϋπαΙιιιὸνοΙ Μπα. Παπαιπ ιιιιπιΙεπιΙι ι-ιΙειϋ ι·οιιιΙΙΙ α· 
πγα8Ι αιεΙεΙιαΙιΙιεΙ ΕοἔΙαΙΙιοιοιτ, ιιιιιι6Ιι αι εΒγειιΙ6ούα, απ 
Γιι€ΒειΙοιιααέειειεΙιπο. Μ αΙσι€ νοΙτ αι·ι·α, πο” ει·ϋειαΙιοε 
αιαπνει16ΙγαΙιετ αΙιι·εαιειειι- Μ. 

Αιοΐι ματι, ιπαΙΙγ α' παρ' ΙιαιαΙιιιατ Ιιοι·ΙαιοΙπι αΙιαι·Ι:α, 

ιπΙιιιΙεπεΙ: @Ισια αιοπνοΙΙ, πο" ε' ιαπι αι Ε8γεειιΙει' αΙ 
Ιποτιπαιι)·ατα ΙΙΙι-ιαιΙΙιεεεε, ιπι ια :θα α) Ροεάει·α!ι”πΖα πανω 
τιιΙιέιπα. Α, ιιιέιειΙΙι, ιιιι-:ΙΙγ παω ΙεΙιαιὐΙα8 α) ειαΙιαιΙπα8' 
ΙιεανοΙ6_ιέιιαΙι ιαι·ιοαα, Βεριι6Μ·ειιιιι.ε τ:ιιιιιατ να: Μ. 

Αιιιαι·ΙΙια α' ιΙειιιοι:ι·αιια' Γ$ΙτΙο. Βπιι6ΙΙ°οἔνα α' ιοεπει·α 
ΙΙειαΙι ιιιΙπτΙΙΒ ιπω›ι› ειέιιιιΙιαιι ιιιαι·αιΙιαΙι , πιο ποταΙΙιΙιαπ ιικ 
πια ιπαῇι1 πιιπα αιοιι πα” αιιιΙιοι·εΙιει , πιω α' ΙΙΙΒΒειΙειι 
ειι€Ι ΙιαΙιοι·π ειιιΙτ ναΙα, 'ει αι·ΙιθΙοει ΙιαιαΙπιοΙ: @επ ιιιααειε 
ιαπωιπι «πι. ΕιεπΚινιΙΙ α, ΙεϋιΙΙΙιιιαιιγαΙι ια ΙκαιΙναιτεΙ: πο 
ΙιἱεΙο Δι 8186 πιιϋνειπαέ ιιιοεΙιιιΙιια ιιΙαιι α, παρ αιιαι·οΙιΙα. 
τα 5ιιιαειι6Ι ι·αιωμα, απ α' ωει1ε·ι·αΙΙειαΙι ε, :πιο αι:ι.ειπαπγι 
ΙιαειιππΙιια €οι·ιΙΙΙοτταΙι. 'Πι , να” ΙΙιεπΙιατ ΜΙΒ 6Ιιιιιιαιτι·ΙΙι 
αι ιι€γεΙιει 'ε ιΙΙναΙΙια ΙιοιΙιαπαΙι παιιιαΙΙγ «πωπω, πο να 
Ιαιιιοπιιγιτ πι-ιιιι; πιει: αι εΙΙεπΙιειϋ αι παιιι·6Ι ιιαιιι·α επι 
ειαΙιοεαΙιΙι ΙΙ:Ι.τ, Ιι08γεειιι ναΙαΙιΙ εΙΙειιε ΙιιιιιΙεπΙ ιπει·αειΙσπι 
νοΙι:ια. 

Ψέμα 1801-Ιιεπ α, ιεεριιΙιΙΙοαΙαΙ£ ΙιειιτειταΙ: ΙιοιΙΙΙ:ι·ο 
α' Ιιοι·ιιιαπγι. ΙΙΙιιϋΙιΙια ιΙεΙΙι-:ι·ποπ Ταιιιαε ιιενειΙοιαι; οι πο 
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ΜΚ ιιια8αϊνα1 Με” παπα , πω” ωΙεπιοιπέιι 'ε τ0ιηιωιτ Μ;» 
8ιετϋ86€έΦ Μετα εε86ιΙϋΙ. Δ 

Α, ϊοειὶοτεΙἱεπὰκ ιιιἰιιιϋε οεσΚ ΜΒΒίθΙ'8όεθΒ εειΙιθ2ϋΙτ ,ε 
ρἱΙΙειιιιατηγἱ εοΒόι!Γσι·τό.εο!ι Μπι! πιι·1οιώ.Κ $ειιιι ιιιαΕοΙ:ιιτ, ἐπὶ 
ιιϋΙι νειΙάιπικ ΙϋιιϋΙιεἰΙι' ει·έ:υγο , κι" τειΙειιτοιιιαἰ , ,οι Α, 828· 
τειιοεύε 1κϋι·ϋΙπιθιιγοΚ , ιιιεΙΙγεΙα (Παπ Ιια€ειΙοιιιμ·α_ὶιιτ€ιιωΙε. ΜΙ 
Μιι ΙΙΙ3]11 @μπει ει' τεεριιΙ›ΙἱοειὶεΚ' Μπότα ΜΜΜ, ειιεΙΙειι 
Μια ιιιἰπτε€γ εΙΙιοτ1τνει Μι ε” ΙιΜεΙειι έιι·ειαεΞε άΙ€ειΙ. Βορ 
ρειιιτ ιϋΙψε6ἔ ιιγΙΙετ!κοιιέΚ οΙ!επε, 'ε εΒγειεττε οΙΙγ ΜεοΜ 
ε68!οεπ Μα». ιιωεό.κ , Ιιοἔγ Μ; ωειέ>,·α ΓοΙϋΙ Κὲτεό€Βεεεειτ. Β) 
ρΞΙΙπωπι6Ι Ιοἔνει ει' ι°0εμιι!›Ιἰοεἱ μια εεγπιάε ιιι6ιιι Μεινε ει? 
€γϋΖωοΙωεκει ,ε ΙιεταΙιιιἀΙ›ει ΙιετΞιοΕΙο αι εμέ” 1εϊτεαεέι€οκ. 

Α, ίοεάει·ειΙΜάκ ιιιεΒιικειτ νύεΚόμ Ιε;;γϋιετνε €τεινόπ 
,ε ει' ιιοπισ.επποΙι Ιώιερειιε εΙειὶει-ειεΙνε Μιτνε1η, ιιιοΒοε:Ιο1 
ΜΚ; ιι6ιιιεΙΙγεΙ: α, Βγϋ:ϋΜ‹εΙ εΒγεεϋΠοΚ, α, ιϋ!›Ι›ἰεΚ πω· 
161Μιι Ιετω16Ιε 'ε ιιενϋΙαπ ιιιο€νάΙτο2ια1ιέικ. ΤϋΜ› εειτειιιὶεῇε_ 
ω» υιὶ6ω μέιτιίοι·ιιιΜαπ Ιόιειιιἰ ε-:Βόειου ιιιεἔειϋπ1εκ. 

- Α' ΙοεαΙστεΙΙειέιΚ' ΙιειτειΙ0ιιιτειῇιι1ὰεπ, νεΞΙειιιέηγειιι επο 
πω, ειςγ που Ιεἔεπει·ειιοεὸεΙ› 1ϋττέηετεΚ Μ32ϋΙ, ιιιεΙ!γεΚ 
αι αιιιει·ἰ!ιΜ πω” εἔγεεἰὶΙετ' 82πωιωοι ΒἱεὲταἐΚ. Α, ΙοοιΙε 
μιΙἱεωΚ ειέιιααιιΚ 'ε οι·ειέι€ιιΙδ ε11ειιέιΙΙΙιειιΙΜι ΙιειάΙωπα εΙΙεπ 

_ Βϋιάϋττε1τ. ΜΜΜ Μ, πι” ι·οεει ιυπηα"ποκκει ΙιΙται!κ Ιό 
€γειι1ε τΙιεοπϋιίΙ:, ειιιιηΙΜιιι 1ιεΙγ1εΙεπεΙτ νοΙωΙ:, ΙποΒγοε6 

-828ΙΙ ει' ιέιι·εαεάἔι·ει, ιιιεΙ!γετ ϊμιι€ΜιιΕ αΙωιι·ωΙσ, πωιι ΑΙΜΙ 
ιΜ28.α:ΙιεττεΚ; Έ ει, ιιιἱ .ΙεΙΤει·εοπ Με" ιιιο81ϋι·τι-3ιι0, ιιιο8 Γο 
εοπ νοΙππι “Μόπιιί εΙϋΜ› ιι16ΒΙ›. ΙΜ: ΚοκιιιέιΒγιιΙκ Ιέ8εΙέι!»Ιιειι 
ω ΒϋπέιτΜΜΒιιαΚ ΗΜ ειιεειὶειι ωεεειΙΙειροαέιετα Ί: Μρεεεό 
“Με ω, Μ] Μ:ΠεϋΙ έιΙΙππ Μ αι :ΞιΙωΙοΙ‹ οετι·οιπΙοπ ωιποΙ:' 
εοπεε $ε]Ι6:1686τ. ΒιειιΜνί1Ι εΙνεἱΙι' κα” τόειε νέ:$ι·ε εΙΙεπέ 
ΙεΙεἰΙἔΙιὶ1ϊοτιιιεῇεΙ›ειπ ων.ω·8οιε ω; ω εἴ ειϋνε!εόΒἱ 8ικω 
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ιιιέιιιγ , ιιιεΙΙγ ιιιαι€Ιαιι ΞειιιιαΙΙ , έιΙΙαιιιΙύ ειιιΙό!ιο ΙιαιαΠεααιιΕ· 
θα αϋΙοεοεό;ϋΙζιιεΙε. 

Ε' Βιετιιιτ ιιιατιιια αι ΕεγεεϋΙι-8ταιιιιοΒΙιαιι ειιιιιιιιιι 118€), 
μιιιιιωι ματιοΙκαι όειτο ιιιιιιι νεΙιετιιι. ΦαΙαΙΚοιιιαΙι ιη;γαιι 
ραττοΙτ, ιιιεΙΙγεΙτ αι ΒΒγειιιι1ει' ιόνειιιΙϋιατ ΙειιγεΒειἱΙ‹; «Ια 
οΙΙγαιιοΚ ιιι-ιιιι 16τειιιεΙ: , ιιιο1Ιγο1: α' Ιιοιιιιέιιιγ, ιιιοεταιιι Νικαια 
ια ,ιι α' ιατεαεαέ έιιαΙαιιοε ιιιειιειαΙο εΙΙειι ιαιωωιιιακ «ΜΙ 
€οιιιι. Αι ΒεγαειιΙοτει ίειιγα8οιό ιιαι·ιοΙτ ποια εΙνε:ΙιΙιειι , Μι 
ιιειιι αιιγα,<;ἱ όι·ιιαΙιεΕΙιειι αγϋΙκατειιιεκ. Ει αιιΙεκεΙε ε” πω· 
ι·οριιαιιτ Ιιιι~οτιαΙοιιι' ΚιιΙϋιιΜιι6 ται·ιοιιιαιιγαιιιαιι ιιιιιαι›ι› "ΜΙ 
ΙιετΙϋ ιιειιιιετοΙιετ, ιιιιιιιαι-ιιιι ιιαι·ιοΚατ ΙώροιιιοΒ. @γ ΜΜΜ 
ποια ι·όαι!ιοιι 6_ιειαΙιτοι α' Ιιει·οοΚεάέει ιιΙαιιιια!δι·ειιιιαιοιο ιιιε1 
Με Ιιιιι;;αιιι,· ΜΗ ρε-ιιιι€ α' ΚατεεΚι-ιι16ει ειαΙιαιΙαα;;, ΙιοιΙνεέιτ 
ΜΒΜ ίε8γνει·τ, εαγοιΙϋΙ αιοιι οΙιΜΙ, ιιιἱνεΙ Θ_ιειαΚ καιω 
νοιι, Μ! μια 1°ϋΜιιιινοΙ6, ,ε ιιιινεΙ α, Ι:οι·Ιαιο16 ι·ειιιιιιιατ 
ο;γι!τιιαΙ: Ιιαειιιαι·α, ιιιαειΙειιαΙ: Και·αι·α νέι.ΙιΙτ. ι 

Να" ιιαι·τοΙί ιιειιιΙότο ιιιεΙΙετι, αι ΒεγοειιΙι-8ιαιιιεοΙα 
χιαιεΒοιιεΚ α” Με ρα.ττοΙαύΙ, έα α' Μι νέΙοιιιιΞιιγ νω;τοΙοιι 
16ι·οιΙα!ιαΙιι·ε ο8ιΙικ αιιι·ι'ιεα€οε Μι·ιιαεεΚ Μαι. Νειιι Βόριο! 
ιιει αι ειιιΙιει·ι, ιιιι ιια€γ ιαιαιΙεα8οτ Γοιαιιιιακ κι ρατιοΙ‹, αΙα 
Βιιααέιτα; ει κοι·ιιιιΜιαιι ΖΗΜΙ οΠγ κϋιιιιγιι ιΙοΙοἔ. Αι ΕΏα 
ειιιι-8ιαιιιαοΜιαιι ναιΙααΙιε1ι αγιιιϋ1868 Μια, ιιιιιιιΙιοα;γ α' 
"Με αταΙιαΙιαιι ιιειτοΙιετικ 'ε οἔγ ΓεΙοΒειε$ ασια ιιι·αΙΙιοι16; 
σειιαΙγΙιεΙι 8γιιΙϋΙεθΒι· ιιιιιοε , ιιιιιιι!ιο8γ α' υπέρ ιιιιιιιιριι,Χ 'ο 
"Δε ιιιιέΒ Βιιιιιειιι εαιι!‹ι ποια ιιιει·; Μακ: ΒιοιέΒέτει!ιατϋ Μι 
ιιγοιιιοιιιεαα ειιιεεειι, ιιιιιιι!ιοΒγ αι οι·ειαα, αιιγαΒι αΙΙαροτ 
ια Μη ναι;ι-:ιΙειι μαιιαι @Η α) ειιότΒα1οιιιιιαΙι , ω" εΙιέε αι 
οιιιΙιειτ οιιαΙι ιιιαἔαι·α ιιααγιιι, πο” οεοι1α.Ικατ τομεα. Διοι 
Ιιαιι α ιιαι.;γι·ανα8γαειιαΙι η;οιι ειιικΒόΒεα ιιαιιο1ιατ αιιωωι 
ιικΙιιι, ιιιει·τ ιιι-:Ιιόι αιτ,· Μ α' ΙιαταΙιιιαι Ιιιι·ια, αιοιι ο" σκ 
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Κα! απωωπ, πω ΙιεΙγκ-5τ πα αιωμια εΙΓοα1αΙπ1. Α'ροΙΜπαΙ 
ταηιαπε ιπϊπι1επ ϋἔγεεεὲἑςο Μια: αΙ›Ι›απ απ, πα παι·ιοΙ‹ατ 
82οι·Ι‹επτετπἰ τιιι1παΙε; θ8] ροΙἰτἱοαἱ ίατϋιϊ απ ΒαγεεϋΠ-Βτατιι 
εοΙσιαπ, αΙοϋποπ ποπ ναπ, Ιιο,<;γ εαῇατ ύπ1εΜαί ιπαπναΙαει 
ααα, °α Μιιιι1]α, ιπἰπεπιίὶ ι·πΙ‹οπ αι·αεΙ:ι-:Ιε κ:εοροι·ιι1ΙπαιπαπαΙε 
ϋεααο αι ανα παπα, πικαπ απ Ιπετεεἰ, πα παπι ὶατειἰΚ-α 
τϋι·κόποιπ6Ι α' νὶΙαΒοπ οΙΙα πω, αναεγ εΙν, ιπα1Ιγοτ πια! 
ω, απ ίπ ιατειιΙατ° ΙιοπιΙοπατα Ια!π-ππα Ϊὐ88θ8ΖἱΙ1ἱ, πο” 1η 
ΜΙΜΗΣ ίαΙΙαράαι·ε 'ε ειαΙ›α‹Ι παππ8ωθ μη, αὰαεαἐΙ‹. Επεπ 
α”, Μπακ ιαπω «πι α) πωπω Ι:ΝαιΠααι88αΙ, ιπεΙΙγετ 
αηαεπα 1ιαΜαπ πιππΙιαΙΙί 8186 1ανοΙ6τα εαοΜαιΙε πγοπιιαιτατ 
Μ, ΈπιεΙΙγετ α° ΙαϋπγνΙ›ε ακταττακ, ποΙια αππαΙ‹ »Μαι παπι 
“Με π. 152 :Με Ιαναπ, Ι›εΙιοιατὶΙι α: ιϋ ΙιαταΙοιπ α) ποΙΜ 
οαἱ `νἰΙαεΙ›α. . 

Ε” ΜοΒεπ πω: παπι! ιπΙπι1επ Ιιοπὶ οαἱν6ι1αααἰκ αι α 
ιιιει:ἱΙ‹αἱαΙ‹παΙ‹τ, «πω £αΚἰπ£ο$ῷοΙ επε8ίοεπατΙαποΙσπα1:, να” 
εγει·πιεΙαεεεΚπεΕ $εΩειεπεΙε; π" πο” α: ειπποτ παπι τιιι1]α, 
επαπ5οπ-ε Μ;; πέρα, πιεΙΙγ εΙΤόΙο απτύεαι€οΙ:ΒαΙ ααα” Ιαο 
ιποΙγαααεαΙ Ιο8ΙαΙΚο2ὶΙ‹, να” ἰκἰΒγεΙ_ῇα Ι›οΙεΙοΒεαἔατ, πο” 
αιοΙακαΙ ΙοεΙαΙΚοιπα1ἱΙ:. 

Με ιπἱιιτέιπ €οπεΙοεαπ νπεΒαΙτιικ ποπ Ντα” ϋεπϋπϋ 
πω, ιπε1!γεΙε ΑπιατἰΚαπαπ α, ΕεΙ6ΙτααετοΚετ νοιὲτΙὶΚ, Μπιγ 
πγϋ Θειι·ενεππϋπΙ:, πο” κα, πα" παπα ΙιἱαεΙ›Ι›, πα€γοΙ›Ι› 
ιπεἐπτ6Μ›επ , οἔγὶΙ:- ναΒγ _ιπαεΕΜιοα ιαι·ιοπι‹ αιπα' και πα” 
ραιωσι , πιοΙΙγοΚτε απ αιππε·ι·αΚ οεαοΙνα ναππα!ε , -ιπΜτα οεακ 
ειαΙ›αι1τατεαεαἔοΚ ΙσατεαπεΙε. ΜἱπώΙ πι€ΙγεΙ›Ι›απ ΜπαιιιπΙι α' 
πατποΙδ ϋτΚοε ,ἔοπἀοΙΒοααεἐιΙ›α , αππαΙ πικαπ» ιαιπιι‹, πο” 
εἔγΗι ΙώαϋΙϋΙτ α' ΙκϋαπαταΙοιιι° αγαΙιοτΙαταπαΙε πιαεειοι·ἰταεαπ, 
ΜΜΜ ΚΙΕεήεει€Θεόπ ιΙοΙἔοΖΙΙ‹. 

Νοιπ ιποπιΙοιπ, :πἱπιΙια απ απωπκω μπ-ιοαπακ ΜΠΕ;; 

Χ 



Ή) 

ΒεειιΙο1τ οπόΙ_Μ: να” αΙ:έιτ ΗιΚοε τ:26ΠοΚ ἱε ιιιἱιιιὶἱΒ ει νοΙ 
Μ, Μ" 82 οι·ειἐιἔΙ›ειιι κ” ωΙετοοι·ΜΜηαΚ, πω· ι1εωοοι·π 
Μ.ιιειΙ: 8ιοτειιοηεΙ: εΙει6ΗΙ›εὸΒοτ; Μιπειιι ω πιοιιτΙοιιι, Μ" 
επ ατἰετοοι·ειωἰ, να” άεωοοτετειἱ ε2επνετΙὸΙγεΚετ Μπιιγϋ 
ίεΙωΙάΙΜ ΜΜΜ μέ.ι·τιια!: !›εΙε‹-ήὲΙ›ε1ι; Θε Μ” Μ: «κι εΙτε] 
ΜΜΜ: Η ει, 82ΘΙ11 «ΜΙ, πεύκα ιιιοΙππει!κ ιιιἱητεἔγ οΙενου]ό!; 
ω ιθιιωι κορωκ. Ε 

Β" Μ μειοω ΪΙ0Ζ0Ϊἱ σε” Μ: :ιι εΙιιϋΙ‹ ιιιοΒιέιιιικιψι 
επι ΒἔγεεὶὶΙτ-8τα$ιιεοΙί ΜιιιΜέιτ; ει: οι·ειέι8 οπο ΙΙ1028έ!Β[Μ 
Μ Θε ιιιε8οειΠΚ; ει' ιΜνεΙτ οειτ:ΞΗγ εΞι1ειΙ]Μαιι ει, Μιιικ ιιιεΙΙό, 
ει, Πέμ ει: ε1ηϋΙι' τωεότε Μ!. Απ 86:ιτ10Ι_ϋιικ αιΙάπ, Μ” ει” 
ΜΡ ιιιοἔΙ›ἰττα ΚἰὶΙϋιιΙ›ϋιιειιιἰ νόΙειιι6ηεΞπεΚ ο-Ιωπ ε” ω;; πε 
Μ2 Θε ειδνενόηγεε Μι·ιΙθειι€Ι, Μ! παραειιειΙτ ΠΜΜΚ πε 16 

τονέιευειΙΝ ΤέινοΙ Ιὲἔγεπ. Ηαπειιι ει'Ι›ειιικ ε" κα” ωκειω, 
ωε1Ιγιιεκ τωμιιω;ι 16ιοιώεε νεα; α'ιπέρ, ιιιο1Ιγ τσιπ 68 @Η 
ΙΙΙἱΠάθΙΙ ΙιειίαΙω:Μ , νεΙ‹-: εειιιιιιἱτ :νεοι Μτ; «ποπ εΙέιΙππόΙΒοάϊΚ. 

Α° τε'ιτεειεέιέ έιτειΜιιιοε ιιιομ;έιεθ.ηειΙε Ιζϋιερετίο, ε' ιιιοπ1ι'ιΙαι 
Μι ρωπ Ι›οειοιιτῇει ειωιιοπ, 'ε Ιέιωἱ ει!τειιήε, νει_ϋοιι ωηιιιιια 
πιά-ε πιεΒι·ειιιΙἰιπἰ επ ω, Μπιτ εἔγεΙ›ει~ 

Δα αΜο·ϋοω·α$α ράΜΡ Μαα·αιΜάκμαΜάΙ απο 
ΒαμεοϋΙϋ-Β'2αϋποοΙοϋαπ 

'Ι'ΗΚοε ορροεἰ£ἰ6]ει πι' εει24ειεσΚτιρΙκ ει' ιΙοιιιοοτειιἰει οΙΙεπι - ω: 
ί6!τενοπιιΙππΒ ει' πιο.€6ιιοε όΙεώο. - Ηα_ῇ|ὸκιιἱκοιι ΒεΙϋ1ΚοιΙνο!: »ιωα 
ιιειΚ ει, Μιέτ6 ιιιιι18.€εέι;οΚΙιοι έ:: Ε6ηϋιόεΙιει. - ΚΙνἱὶΙτϋΙ ιιιιι€Μο1$ 
οἔγειοτἰὶε6ἔὸΚ. - Ει·ϋΙιο€ε“ ΙοοτεειΚε‹Ι6εϋΚ ει' ιι6ρΙιει. 

 

Β,€.;γ νόΙοιπέιιγεΕΡεπ ιιιοΒοοιΙοα πόρπόΙ πιειςιϋττὸιιἱΚ πό 
Ιιει, Μ” ει εεμπιει11γ ει” ρεΞιττοΙε Μπα ΙΙΙθ8Ή0ΙΙΙΟΝάΙΙ, ε" 
Μ5:ϋΙϋκ ε1ΙοιιΜΜειιΙω: ωΕπγοιιι6εε18ι·α τω: Μαι; εΙεπειρόειι 

ω 

7. 



1 1 κ Δ 

ιιιιπάεπ πεταει, θΙΙ1]0ΙΙΙ]8 θιιθΙΙΙ(θ26]Έπ 'ο τωπιιιμ εαπ” 
ΙιπεππέιΘι·τ π: ΘπΘει ιε5ιι·επεει€οι. ΙΙιγΘπικοι· ει' πιο%γ62Θ:ιεΙ: 
ΘΙνΘειτνΘιι ι·ΘιπΘιιγϋπω; ει' ΙιοΙιΙση.ιπϊΙππιπε ΕΘΙ6Ι, ιιιΘεΙιιιπΘΚ 
πιπΒο1επτ Θε ΙιπΙΙΒα1πεΙκ. ΚϋπϋπεΘΒΘε πιοιιΙιιΙαιΙειπεπ8 Θε πΘ 
ιπειεεΞι.8 επι ΘΙϋ. Α' πεπιπΘτ ποπ ει” 8οπιΙοΙειτ!ιππ Ιἐι€επἰΚ Θ 
€γΘειιΙπι. Α, ΒΥϋ2ΐ.θΒ μάτι ΘΙϋΙΘρ Θε η" ειύΙ: ,,Βπ επε 
τειιΘπι ΜΟΒ ει, ΙιΘ!κΘτ 82 οι·ειέιππει!ι , πΘΙιΘπι ιπἰπΘΘπΘΙε ΜΜ 
νειΙ ιπτιοιπππ.°° Μ · 

11ο επ ιιΒγιο1επϋ ΘἔγΘΙΘι·ΙΘε Μπα πιΘΒ πει” ιιιε8Ιι:ιεοπ 
ΜεοΙτ Θε νειΙΘεό.εοε πρροειιΙο τΘιτειιιΘΚ. Πἔγειιι Θ' ι6ι·τΘπι 
ΑπιεΗΙ:Μειπ; ιπιιΙϋπ ει' 1ιθΙΙΙ00Γ8ί8. Μπι θΙΠ]ΒΙ'ίθ ει, ίΘΙεϋΙι!ι 
εΘ8Θτ, ΚἱεπτΘΙειι€ ιιιει€έιπειΚ ιιιΙ:ψΙοιιιτοιω πι ιι€γΘΙδ Ψωμι 
πιω. Απιιι€ιπ Πιθ8 πΘιπ επϋπτ, σε Θι·ΙεϋΙοεϋΙ;Θτ Θε €ϋι·νΘπγΘ 
πω εει_ισ5ιι Κινέιπεάμιι επει·ιπι ιιιΜοείτε;πιπι. . 

Μιέιτιπει ειπε ΙΘποτ πιοπιιειιιι, ΜΗ ει ΒΒγεειιΙΙΒιειιιι 
εοΙ:Μ.π ει' 1πτεειεεΞιέ €ειιιΙα;; οεπτά.ΠΜ θ868ΖΒΠ Η νειππει!π 
πινει ει' ποΙπἰοειἰ πωωπισι, Θε πο” οι: π, 8πιπει€εέι€ ει' 
ΙιεΙγΘττ, πο” _ιοΒοτ Μπα, ιπΘΒ ΜΜΜ οι: εν ΙιιιοιΙπΙιππτΙππ 
@με ,ε αΙιπαέιΙγιιΙ εποΙΒΜ ει, ΙιπιπΙοιπι·πιπτέιεΙιππ. 

ΑιΘι·τ ιε ει” €πιππ8οπ @Μι ειΘι·ΘτιΙ: πι: ΙιοΒγπι π., με· 
ΙγειιΘτι , ιπιπιεειπ :ποπ "εικι·ππ ΘἔγΘπΘιΙΘπ Ιιπτοιοτ ΜιιιϋΘ 
πω: ιιοΙΒάι·ιέιτειιιΕ ΙΘεειΘι;ΘπγΘΙιπ)Θι ΘΗΘπ. Νειπ ίο8ΙειΙππι 
νέιιι ΘΙ ει' Μ; ΘΙΘΗιΘπ οΗγ ι·πιιεο€, πιιπϋι ει' ιιιιι€έιποε Θετ 
ΙιΘππιτπαΚ, οιΙπ πει€γ_ϊά!κ επι τιμ πο” θω38Ι1 1εϋπιιοπωειιΙ 
3ιιπιιΙιι. Κϋπερεττε π' τσΞιι·εειεειΒιιπΙ:, ως; ε26Ινεπ, Θ" ΜΜΜ 
ι8.ι·επεεΞι€οι Ιοι·ιπάΙππΚ, πιοΙΙγπΘΙε Μπι: ΜΘεοι ,ε ΜΜΜ ΜΜ 
ΙΘ1ΘΙ νππιιπΙ‹. 

Α' 8πιππΒ π, αοΙ€οΙ:' θΖθΙ1 ἐιΙΙπροϋΘιιιπΙ‹, πιω: θΠΙΘΙ'ω 
ΙιΘΗΘπ ι·οεειππΙ:, πιει€ειτ πΙεΞινΘιι; Μι εππποεειιι πνιικοπιπ Μ 
ιππωιιιιι ι πο” ει: 62 εΘι·Ει; ειπα ἱε “Με :Η κϋιτέιτειιπέιει 
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ϊ Ιιοι·ιιιέιιιγ” ΙιεΙΙοιιιειι ι ιΙοιιιοοι·ιιυι ίοιιιιέιΙδ εΙεϋΙι!ιεόΒειι ιιγἱΙε 
νεΞιιι ιιιιι€ιιειιιιΙαιιιιι ΙιειΙΠιιΙτ.° Μπι ιιιιιιισ5ιιι :ιι ειιιΙιει·εΙα εΙΙειι 
ιι68ειΚει 8γιιΙϋΙιεΗι , ιιιι τοιιιιι6ειετι-:εΙι , ιιιιιιι Μ” ιιεΙει!ε Μ 
ιεΙΙ:ετϋειιεΙκ θ 

° Ι.ιΜάιοΙι Μ ε' 8ιιιιιιι€ ροΙ€ιιι·ιθ κι ιιοιιι ιιιοιιι1οιιέι , Ιιοεγ 
ιιι ο” ΙιδιέιρΙποιίιειι πωσ , Μ Μ, πωσ” ιιιεεει-ηιει€Κ εκπι 
ιιιιεεειΒιιιθ ϋΙιϋιειε ο8γειιι-ιι·ϋ, μιιειω ειοι·όιιγ, Ιιει_ιΙώΙιέιιιειΚ 
Με” Μια Μια ιιιιέιι136.Ικ ει, Μιιγϋιόει; ιιειιι Ιιοοιιιτ ε' εισιτ 
ΙιοΙγιιε ιιιιιιοΙαιτ, ιιιιιιτ ιιι€ΙιεΞιιιγ νέιΙοειιιοτι νειιιιόΒει, ΜΙιετ 
ΚενιΞΙγειι ιιιειΒιιιιοι ΙιειεοιιΙ6ΒιιιιΚ ποιοι. Νιιιοε οΙΙγ πωπω 
Βιιι·οιιέι!ιειιι, κι ΠΠ.18έΙ.ιΞ ιιιιιΙειτε:5ιειιιιιειιι .εΙιεΞιι·ΚοιοικιωιιιιιΙε, 
ιιιιιιι1ειι ΙεεΙ:ιεεΙιΙι εΙεϋΙιΙιει-ιμΚ ιιτέιιι, ιιιικει ε” Ι:ΙνέιΙιειι€οε 
ΙιεΙγιει εισ11ιειτ, ειειιοι6Ι›Ιιιι:ιΙ: ιιιιιιιιιιιέι, ιιιιιιτ ό. Βε ιιιι Κι 

πω” Μιι€ιτύΙ, ‹ΙοΙἔοιιιἱ ε” ιιοτοε ειιιἔοΙγΒιιιι, ιιιεΙΙγει ει' 
νέιι·οε' άι: ιι€γεΙς'Βϋιέιιροιιψ5ιΙιειιι Μι, Θε Ιιο1 ιιΙιεΞιικιιιεΙε επι 
ιιιιιΙ Ιιοιι:5ι ισιωιωι. Μειιτό!ιειι ωιΙει.ΙΙιοιιΙ: οιιιιιιιιιιιιιΜνιιΙ, 

ιιιο8·έιΙΙιιιιιιΚ 'ε εΙΙιειιΙοιιεΚ οΒγιιιι ΙιεειέΙΒει.ιιι. Υει,ϋοιι ιιιιι·ϋΙ 
ΙιεειεΗΙιετιιεκ 2 ε' Μ: ιιο18ιιι· ει, ετιιιιιέ ιιΒγειιτοΙ ΙοεΙειΙΙιοιικ Ϊε 
εΙ ιιειιι νειΙιιιιιι ει, ΜΜΜ, Μ” ε8γιιιέιε' Μια ιιιεεειοτιωέιΚ. 

Ειειι ιΙΙειιι1686Βιι6Ι ιιιιιιειτοιι ΙεΙΙιεεϋΙόιι 'ο @οι :ιι ιι 
ιειΙΙιο«Μ ΙιιιαιΙοιιι ιι·έιιιιι ΙιέιτΙο16 ΙοτιιιέιΙι ιιιεΙΙειτ ω, Ι:ϋιιιιγϋ 
ει, ΒιιιτΙει,ιιοΙιιιιιιι εειι·ενειιιιι ει' πι” ΚεάνειΙειιεόμτ οτεισ5ι 
Β·ιικ' @Μυστικα ιιιτόιειει Μπι. Α, ιπέρ Μ” ΙιειιιιΙοιιι ι·έιιοΙι 
ιιι€ινο , ιιιεΙΙγ16Ι 1°ι€ΙιιεΙε ,κι ιιιι-ιΠγει ιιιοενειιιοΚ. Πει ειγΙιοι ει' 
αοιιιοοιιιιιιι' ιοεει κοι·ιιιιιιιγει ιιοΙΜοειι Ιοι·ιιιι1ιιιςιι ειιιΙειιι1οιιο; 
Ιια οΒγικοι ει' ιιιοιιιιι·οΜει “Μαι :ιι ΕεγεεϋΙι-Βιιιιιι8οΙωάΙ Κέτε 
ιΜιει6 60108 €γειιιειιιι ειιειιιΙειιιέι, εεειΙι Ιιειιιιιιι· ιειρειειιιιΙιι0Κ 
αιιιιιι!ι ι8ιιι νοΙιέιι, ει” Με κι ΜΜΜ. Έ 

Αιιιιι° Μέι πι” ίε€γνετ, ιιιε11γει ει, ιιιιιτοκ ιιιιι€ο!ι' εΙϋ 
ιιιειιειεΙο νό;ειτ ιιιιειιιέιΙιιιιΚ: ει” Μι·ίαρυ|ι Θε ι‹έι·.ω|α£ο|ι. 



ΗΑΒΜΑΒΙΚ ππΜπΤ 

«Ο σα]$όσεαΒα:Ισά_απόΙ ασ Ε9με.ι·ϋΙ2-$$αύα 
π . _ σεΙσΒασι. 

ΝοΙι6ι νοΙ£ε ε' εε]!6επεπεπεεέ,· Ιωι·ΙΜοιεεεπεπ. - ΚϋΙϋπϋε ω”, 
πΜπεΠ Ρομπ Μιοπγοε πέφεΙι ε' ειεΙυειΙε!η;ποι τεἔεειΚοιἰπεΚ. -- Α' 
επ126ειεπεάού;' επ.ϋΠιοέμπ ΙπϋνεΕπειιπόπγε ε' πέρίϋΙε68πεΚ, Μια ω 
πωωπεεωπ 6ι·ϋπ. - Μετά" πγεΙνε ει ἰιΙϋειεΜ 8θ.]ωΙΙΒΙΚ ει Βησ 
εϋΙ$-80ε.έιιεοΚΒεπ. - Απ ἰἀϋειεΙιἰ κε]ΚύπεΙι εεάεί; ϋει€ϋποἰ νεππεΚ. 
Αι Β,·;γεεϋΙΙ:-81εάιιεοπ' ρ6Ιάέι_βι Βἱιοπγἰῇε ω. -- νόΙοιπ6πγο ε: επιε 
τΞΒεἰεΚπεΙ‹ ε' εε_ῇ€ύ Κϋτϋ!ἱ ν62ποΙι' ιεποΙειέπε ίε·16Ι.- ΜΜΜ: ποτε οΙΙχ· 
Ιιε€εΙπτεε ε' εε_ῆώ ε: Ι3€γεεϋΙί:-$ίεΙυεοππεπ, ιπἱπΕ Ρτεποιἱεοτειεἑπεπ 

Α' εεῇτὐ8πεΙ›ει1εεἔ πεπι «:επρεπ εΊπιΙΗἱοεἰ ν6Ιοιιιεπγε 
πω, πεπωπ επ επιΙ›ει·οΙε' ιπἰπι1‹-›π νΘΙειπσΞπΥι-:ἱπ ει·ειτοϋ πε 
ιεΙιπετ. Μ6άοεΜε πεπι ι:εεΚ ε) τϋπνεπγεΙκετ, Ιιεπειπ επ ετ 
ΒϋΙοεϋΚετ Ν. ΜιιππειιιπεΙε ε" πι:5ιε τΘεΖΘ!›οπ ΪΒΥθΪἰθΖΙΙἱ Ιο 
χ;οΙ: ιπεεΙιε1ετοιπἱ πιέτωΙικ-Ξτ ποπ Ι›ε1°οΙγεεπεΙ‹, 1πεΙΙγετ ε' 
εε]26επεπεπεεΒ επ ΒΒγεεϋΙ$-8τετπεο!ί μοΙἔετἱ τει·εεεεεε Εε 
ω: 8·γεΙζοτΙοα; ρι·6Ι›εΙπἱ Ιοεοιπ ιπεεΚὶὶΙϋπΜ5:τε£πἰ ε: Ιι·επγτ, 
ιπεΙΙγοτ ε: εειιπκἐΙἐπε1‹ Μπα Έ ε” εε]ετεεεοπετ, πιεΙΙγοπε: 
ε: επιει·ΕΙιεΙε!ί ΙεΙΙώι·ε 'ο ὲτ2ωπΦπγεἰτε ι·ιιΙιεποπ. .ΙεΙεπΙεΒ 
ωεΙι ε' εεῇτὐε2εΙ›ει1εεἔ εΙτεΙ ε) ροΙὶϋοεἰ νἱΙε8Ι›επ εΙϋποιο1τ 
οποιετοΙιετ επει·οιπ νΞιε8εΙπΙ. 

Μο8ρνεΙΙοιπ , πο” έπ ι·όε:επιτ6Ι ε' ΒεῇτύΒιεΒειΙεεΒ; πω: 
εποπ ιϋΜΙε!εσ Θε Μπι επει·εωαεΙ @επ ΙΙθΠ1 νϋεε1τωεπι, 

ιπεΙΙγε8 ε° πετιπώειοτϋππεΙ Ιοἔνε τεπομπ Μ ποιἔπκ π·ωπ πιπ 
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ιααπ αιοαιιιπΙ‹. Επ αιτ ΜΜΜ ΞπΚαΙ›Ι› αι αΙιαΙα @Με το 
αιαΙκ, ππἱπωειπ αι αΙιαΙα οΙποιοττ ΜΚ ναααιι Ιπαι1νεΙαπι. 

Ηα πεπειιι ναΙαΜ α' αόπαοΙαι, τοΠαα ΓιΨΒατΙοπεύαα ,α 
1αΒαα ι·αΙιαιοΙααααια ΜΜΜ ναΙαπιἱ ΜιαραΙΙαατ πιιπατπα Μ, 
πω ιπαι·ατΙαατ τοιπαπγΙπατπακ, ταΙαπ α' πια!Ιύ ίο8παΙ‹ αΙΙαπἱ; 
Με Μ Ιοαήα ε' ΒϋιόπαΙΙαατ €αΙΕαεΙαιπἰ?.ΒΙπααγῇα€οΚ α' εα516, 
ιαποΙατΙαπεαεέιτ Έ Μπάκα 1ϋι·αΙωειταα: :απ τεειταΚ α' νέα 
τεθ αΙανετἱτεΙε αι ἰι·ύΙ‹ατ αι ααΙτἱὶ€τεΚπαΙ‹; αι: αι εαΒἰὶιταΙε 

ίεΙιπαπιΕΚ «πω, Έ αι, ιπἰ οααΙ‹ ηπα ειπΙ›ετ, ναΙειπόπγα 
"Μ, νόΙαπιαπγανα νέιΙΗε ααα" οτειααπαΚ. ΙαγΙια$ ἱ8επ ἱα 
αοΙζατ, Θα ἱ8απ ἱα Κανεαατ ιαττετεΙ‹; ιπέα τοναΙ›Ι› ΜΗ :παππο 
ιαα; αι α·σιαα αιιαααο ΗαιΜαεΙϋΙα ααα νεΙἰτεΚ, :Ια α' ι›α-αι‹, 
ιαΜϋ1τναΙααπ ε1ἰιαΙα6αακ, ΜΙιαΙΙαατπὶ 1αποιααΙα σε: π;; α' 
Με αϋπγνϋπαὶ›ε·π αι ἱι·‹5Ι‹ ιπεἔναΙΙαπἱ ταιωκ νοΙπα, ι›ιωω 
ΙειΙαπ Ιτἰπιοπι1ῇα!‹ α' Ι›ϋι·Ι›επ; φαι α, πιὶτ εα;γ ἰι·ααΙ›απ όαιτε 
αεπι νέα: ιιιοπαοααΚ , αιατ παταω ἰεπιὲταΙνα Ιααιαπ. Α Μ 
Γα]αιαα ΜΗ αΙαΙτῇα, να" πα αιαπαι1 π;" αι6Ιαποπι, τααπα 
α' αοπαοΙαεπακ , και παπι α” Βοπι1οΙατ ΙΙΙΒ€ᾶ. ιαασαιακαα:ακ 
εΙϊοΒῆαΙ: α' τεα!ετ, ι1α α, καπ αΙἱΙΙαπ :ΜΜΕ ,α όαιι·ενοΙιετ 
Μπα! ΒἰεἰΒΙἱΚ ΙταιαϊΙκ ΜΜΜ. Εα Ιω ἱἔαπαοαατ ύ8 ἰΒαπ Κα 
ναεατ 1ειτατοΙ:; ιοναυι› “Μαθε ιααππαιαΙ‹. Ψέμα καιω σεπ 
αομ·οκ° ΚαιέΙ›α ασ;αποκ αι ἱτ6Εατ; ὶεεπ παΙγαααπ! Μ3ιεΙαπα 
ιιιααγϋπα α' αιόΙΙιοι. _ Πα Μ” !78]]0ΙΙ α' υ0ΙΗΜύ 1ϋτναπγειαΚ 
παπι 8ιαΙ›αιΙ-ο 3 Φο Ι" παιπαε ὶαιαατ ααιπαιπ παπι ω1τοταΜ 
ασε ἱΒαπ παεγο1›πἰκοιτατοΚ α° ι·οεαιατ. να” ιαΙαα α, ασπασ 
πω: ααγποΙ: ιαα;ακ αιοπ απγαεὶ αι·ϋΙι ΜΜΜ , ππεΙΙγ‹-ικ @γ 
ΜΜΜ, αιαπια αιιαι αγαι·αποαπαΙιθ °ι·ι ιαΙέιπ αι παω α” 
αιαωιαπαιαα, Ματ ε" παααατοα!:Θα α' καοααααια ΔιιιιΙα 
α, €οπαο!αι' παταΙιπα - ΒιιθωϊθΖϋΙ88 ιπππααπι αι απγααΕ α 
ι·6Ια ·· αγαΙει·απ αμεα αι αι! ΚἰίΘ,ἱΘ2ϋΚ ΜθΜΙΠ ΜΜΜ ακα 
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Σ ἔγειτειρ8ιἰΚ. Ε” ΜΙειΙιιιΜ ειι1Μι· Μενα , Η ε8·γοιΙϋΙ !έρ Μ 
ε” ιι6ιιιει εοΚειεᾶἔ'ειειινεσΙΘΙγεἱπεΚ Ι:ϋιεροπε, ΗΜ!» Ιιειπάε 
εειΙ Μι·, ΜιιΙΜιιι ε·ιει· ε26ποΙ:'ιειναι·τ Ιάι·πιέι_Ηι; Θε ο8ειΚ ε" 
Μπα! Μιεεεεπ εωΙπιιΙοπ 1ιο8ιόΙπϋΜ ε€γε£ΙεπεΒ·γ πγϋΙνάποε 
ΜΜΜ , επιιγϊ , ΜπιΙιει ιιι)ϊηι1επΓειΙιιΙιειιι πγἱΙνεϊιι Ι›εει6ΙοΜπΙ‹. 
Μ Ι” εΙ ΜΗ ιϋτΙεπΐει, ε26ΜεΙιεΙϊ εεειωιάεέη;ο8 ειἱιπιϊΒγ, 
Μπι ει: ὶτεΞεΙ›εΙἰ€; πισω Μα εΙ νειιι ε3τνε ει, οΜΙ: Μπι 
άε·πι ειιιΒιετ ΙιειΙΙΒειτ. ίΙΒΜε ΙιονεΞι 1ικοΜιτοΚθ Α' ειιιΜιιΙ 
Μέ νΙεεεειὲΙὲεεὶ!›ϋΙ πκιωωιοκ Μ, 'ε ε" Μειι·ποΒΜ.Ικ ΜΜΜ 
Μα ωιωιω‹ ΒθΙΙΙΙθίθΙ(θΐ. Α, ιοειιαΒγουι› πἰἔἔειιεΠεεΒι›σ1 
ΙεΒπα8γοΙ›Ι›ΔιοΙβειεέι€Μι Ι6ρτετοΙε, ει' πόΙΜΙΙ, 1ιο;;γ1εοεειι3 
ιϊωιιοΚΜιπ 08211( ε” Ιιε·Ιγετ, ΙιοΙ ωεΒέιΙΙειροιΙΙστοΕ,ΉιΙάΙ 
Ιιε1ωιΙοΙε νοΙπω 

ΥειιιΜΙ: Μρε4:, επεΙ!γε1: , πεπι 1εΙε!πιινε επ ΗΜΙειω ΜΙ 
Ιιοιοπ έιΜι!έιποε οΒοΙωτ , ΜΗϋΜε οΚοΜ›0Ι ΜιηίεΙεπεΙ: τει 
ΒειειΙαπὶιιΙ μ' εειῇ;ὐε2πΙ›ειΙεἐι8Ιιο:. ΒΜοιιγο8 ποι:12ετε!επόΙ, 
ιιιεΙΙγε!τ ΙΙ1380ΜΙΐ2 ε:εΙ›ειΙοΙ‹ΜΙ‹ 1ειτα_ϋ.Κ , ει” ΙιειωιΙοιιι' ΙΙΙἱΙΜΪθΙΙ 

ή › › ἰἱἔγνἱνϋ_ἱο Μϋπτε1ΙεπϋΙ ιιιειςε€ττΙιειἱ ει 1ϋι·νόπητ, ει ΜΙΙιὶὶΙ, 
Μ" πι στε2εΞιε' :ιΙΚοτιιπ!ηγει ῇοἔοτ ΜΒΜ ε” εΙηγοιιιοαπΚπιειΙτ 
ει' ι€3ι·νόηγε26Ιτ εΙ6Μ ραΜιει1ώτοΙτε. Ε, ιιό1›εΙ:Μ·Ι ει' 68516' 
Π88€ετΙευεύ8ότ 116111 π' :Με ΜΜΜ ο” Ι›ὶιιοοὶτ6Ι‹ἰιΙ, Ιιαπωπ 
:ποπ ειςγοιΙεπ ΙΜτοε11όΜΙ Μ!! τεΚἱιπειιὶ, ιΜΙΙγ ει, ροΙ86. 
τοΙ:' ειαΙ›ει‹Ιεὲιεἐιι·εσ. ,ε Βάτοι·εέι€εΞιτα Με" Γεηπιπειταάο1τ. › 

Ηει τειιέιτ ἐΙΖ ΗΙγ πειιιιετοΙτετ Βοι·ιΜιιιγιό επι!ιετοΙππέΙ 
8Π'ω. ΙεπΜ 5Ζύ, !ιοἔγ ει, εει_31ύτ Μαθιιω]εεεεισι ιποεΙοει 
πωσ, ΘΒόΒ2 Μρ επ ΜεΙΙιοιπό ΜΜεΙε: όιι€ει1]όιεΙζιπο8, 
Μ" νώτΚεἰ£εΚ6τ£ ει' Μπάεε Ι›ἰκεἔιΙ‹ «Μα Κει·εεΙιεεεϋπΙ‹ 11Ιθέ 
Ιιεπιιεκε!κετ, ,ε ειΜποι· Μάτι ΜΜΜ: ΙεειϋιιΙτ ΠθΙΙΙ νΞΜἱ επιο 
Μι& ει” ΗΜ νύΙειιιόιιγ ἱιθΙϋειὲΙ‹ο εΙ6Βε. > 

0Πγ οι·ειέι€Μιιι, Μ! α, ι1όμΙϋΙΜέ Μπειιια· Ι:ΜΙιειι6Ιεη; 
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ιιι·ειΙΙ:οιΙΙΙ:, ει' ι:επειιτει πειπ σε” έιι·ωΙιπειε, Ιιειπειιι Μαιο 
ΜιιιοΙεπ «πιω π. Μιιιτειπ ΪἱΪΠθιί·ΙἰἱΠθΙ<Ι Μ ωιιιιιιι ει” ιέιτειιι 
8ά8, ποτιπέιπγπέιειιτα, οεειΙ‹ι ιπεἔ ΜΗ ιιεΙ‹ι ειιέςειιιιι :ποπ το 
Ιιεισέπει, Ιιση;γ ει” ποταΙιεΙιεπει ι28ιιτύ ΚιιΙϋιιΙιΕ6Ιε νιέΙειπέ 
πγεΙιΙιόΙ νέιΙιιεπιπειπποπ, ,ε πιιιιΙ€ειιΙισ.επιι ειπα, ΜάΙϋιιιιϋ2ϋ 
Βϋι·ἰἱΙπιὲιιγι-;·Ι:ετ, ιιιεΙΙγεΙπποπ ιειπέι·ειο έιΙιειΙ νωθιωιιιοιικ. 

Μάτι ιε ει' ιι6ρτϋΙειέ8 Θε ειιιτ6επιιιιιιιΙεέι€ πει ε,·ι;πεπειι 
επγιιιάεεειΙ ϋειεποπϋιϋιτ ιιοΙοε; εΙΙοπΙιεπ ει, οειιειιι·ιι ,ε Μαϊά 
ιιοε επανειπέιε οΙΙγ εεγιπέιεειι1 ιπιι€ πεπι πιω Με ι1οΙο; , ιιιεΙΙγ 
πισω" πόρποπιιοΙιιιωιι ιπιι-5πειειΙιεπ ε8γιπειε πιεΙΙοιτ εοΙαι 
πιεἔ πειπ ειΙΙΙιειτ. Αποπ ιιπεπΙτι-5ι ιιιιΙΙιιι πωπω· Μπιτ, ΜΚ απ 

ΒἔγοεϋΙτ-Βιιιιιιεοπ' ίϋΙΜι ΙειΜέικ, ιιιιιι:ε εἔμσ!ἰεπεὅρ Μ, κι 
ωιιι€ ει, ειι_ιι0επιι!ιαιΙεεϊ8, 1ιοι·Ι:·ι.τοπέιεέιτ ιεινα!ιιιΜι Ιιοππι ιιιοι·ιε 
ν0!πει. 

Απ εΙεϋ ΙιΜπιι, πιεΙΙγ Διπετιπέι!πι έτΚοπτειπποτ πιο· 
πιοπι εΙιέΙιε κω·ιιιι , Ιιπ οποπ εϊΙαιΙειιπ πινω 1'οι·πιτοιι οιιΜτεΙγι 
ΙσπΙειΙιει πιιι€έιιιιιιι: 

,..Ιειοπεοπ-πεπ (πι εΙπϋπιιεΚ) ει: φάει ιη;γΙιεπ ιειι·ιοιτ 
Ιιεεπόι1ε ο" οΙΙγ επιντεΙεπ πεειι·ποΜιππ ΗΜ νοκ, κι επιπε 
ιΙϋΙ ΙιπιειΙιπέιιιειΙι πιεπτειι·ιάεέιπ ιΙοΙἔοιἰΚ. Απ 6νιέιΙιε ει, πηγ 
ι·εινΑἔγειε °ε πιοειε τοπ «παω Ιει1ιοΙιιι. Δ' απεΙεπϋνέε πωσ 
ιοι·πιόεπετό!ιεπ "πι ,ε ο” οεεΙεπϋικέε ιει·νειι ϋεεποππνειιιιι 'ε 

ΙιειιιιΙιπειτ οΙι·ει€ειαοπιιι ι`ο8ῇει. 6 ιπιι€νεεπτε8ετόπ πω 1ιοι·ιιιιι 
πγοπ 'ει νεπ1τεε ίοπποι·ποπέιειιι ιπε81ιέιΙιοτοιιέιεέιτα 'ε €γιιΙέιπειε 
Ειτε τοΒιιιιΙι νέιΙιιι. ό ιπαπέιτ ει' Ροιιιιωι πϋπσϋπεΙγειι οΙΙγαπ· 
ιιιιΙ‹ ιππιιιιιιι, πιω: ε" επειιιτοΙοιι Θε εειι·εΞιππιι ιέιτόποε. Νγειτι; 
πιο απ ι8:ιππέιέ 0τὲι_ῇπ εΙΚϋπεΙΒει; ΙΙθΙΙΙ ποιτέιτει νἱεεπει πω 
ειιιππι ει, :πιτ εΙπγει·ι, ιπεπεπε ΜΒΜ ιιιιι;.;άιύΙ σειιΙύ Μακέι 
Μι Έ Επιπιε νειΙειιιιι ι·ειτοπΙιο, !ιοΙ ΙιοΙοπι1εέιΒιιι8παππιιοιι επιπ 
Ιιειπεει; πιο" ει° πιοΒΜ.πειε πειπ απ :ιι στό”, ιιιεΙ1γο1 ιππα 



η 

πιει ιππειὅὶεπππετΙπεἀππἰ αι 6 επιπνσέ·πποΙπ “πωσ νοΙππει."Κ Ρϊπωωισιω 
θαπεε£εε.) Δ 

8οΙπππππ Επ·ειπποεπποτειάΒΙπεππ ω: ΚύριοΙπΚ, ΙποΒγ ππέιΙππππ!π 
πι' επιππύ' 1έιι·πππέιπέπτ ει' πάι·ε:πε:Ξππςπ ὲιΙΜπροτ° πππ8πιτε8επη;ει, ροΙΜ 
ω επεππνεάέΙγεπιπΙπ, Έ πι; πω: εταΙϋ έππα1:5ιπποε πππεΒε168ϋ 
ΙΒΠΘΙΙ8θ€ οΙποιωΙ:. Α2όπ·π πε θΖθ1( ειππππτεΙοπι οΠγ ππ16ε2ειΙππ·ε 
νέιπ·ππειππ, ππππι16ππ ππιειῇιΙ επ,16.π·εεπε8Β· πωπω εεεππι1εε @όποτε νει· 
86ιΙνεΞππ , εππιΙ εφε:: α' εει_πτύ πε Ιεπ5επΙΜπποεϋΙτ. Α, ππππ επι· 
ἔσω ΗΜ, όππ ϋτϋπππεεπ ει” πω επππΙππειτ οΙποΙπππεπΙε τιπΙειππποππππ 

·° ιππΕπππ·πιποππ εεεπ·πεΙεππ ΙπαπππΙπππατ , ππποΙ!γετ πεππτιιππΙε ει, εειῇππ3 ἐπα 
Ιποι·ο1; Πο ππεπππ €οπιπποποπππ, πιο" αεκ «πω πω” ΙποίοΙγέιε 
επι! Ιε8·γεπποΚ ειπππιαΙπ ππγεΙνότε. Νε!πεπππ ππἔγ κειωκ, ει: Μό 
ειππΙππ εεηιὐπππιΙ: δω: 65Ζ(ϋΠΟπ ,ε επεππνεπ161γοπ νεπιππαππ, :πεμπ 
ΙγοΙ: ποπ !πϋι·ϋΙπππόπηεΙππόΙ, πιπεΙΙγεΙππποΚ Μποροππο πππιπππΙώ.Ι 
πωπκ, έηπεππ πωπω πππ%εππεππ. Απε, πππἱ Απππεπ·ΙΒΜπαπππϋππόππΙΚ, 
πεεπποΙῇπι νέΙεπππεΞππγεππποτ. ή» 

8εΙοπππο8 πεπΙ.έιππ Απππεπ·πΙαπ 51282 οι·ειά8, ππιεΙΙγ ει, Ισπα 
ΜπποπππππιιΙπ ΙεἔΚενεεεΙ›Ιπ σεππ·άπτ τε_Μ πιιαΒέιΙπππππ. ΜὶππτΙ ε) πππεΙ 
Μπα πε ΑππποππΙπέιΙππιππ πι' επιππΕσππεπΙπ 8ΖἱΙΙἱ8Ζ0Ι1 π·οππτειπππ ε2ει·επϋ πι 
Νέα: "ιη , πππππιπ ΡπαπποΖἰπιοτειἐιἔΙ›επππ , ,ε ιι€γαππειιοππ πππτΙιπΙειτοε 
εέιΒ·πι , Μπι· :τ Ιππιπ·ει;;π·επ ΙπεπεοππΙ‹3 οπω ππππποεπεππεΙ: πε. Αππποι·πΙπέι 
Μιππ , νεπΙπιππιππιτ Επ·ειπποιππιοι·ειέη;Ιπαππ ο” οΙΙγ, Κέ Ι'0828ΐ; σει: 
αέιπατοεπιπππιπαεωππιππ ο;γι-:επι6 Ιπω:πΙοπππ πω; πππεΙΙγ ππ6ΙΙ:ϋ1 ει, 
εια'Ιπω1εάέ ππποε; πποπππ όΙΙποτππε , 'ε πππεΙΙγ ππποΙΙσππ: ει' τεππά Με 
Ιπππῇεπ πππει€έπτ 1°εππππτει·τειπππ. 

Αππππγπ Ιππ2οππγοε, Ιποἔγ ει, Μπα» εοΙππποΙ Ιπι-ινι-›εεΙπΙπ Επειτα 
ΙοπππΐπιπΙ Μι· επι ΒΒγεεππΙπ-8ωππεοΜπαππ , πιππππτεεπιπ Επ·πιπποιπποι· 
8Ζθ.8'ΗΠ1. Μόἔ πε εεπππππππ ππεπππ οΗγ »πω ο", ππιπππτ “πιο ε1 
Ιεππ πππππίποπτ μα: ΜΜΕ Εππππε!π Μπα νπΙέι8οε. Αι επιιιοπ·πΙππιπππΙ: 
ΜΗ: εππΒεππνόππ ππιππεοπιπιειπ ω πΘπππϋ!8%,παπάπεκ. Μ! ΜΗ" 

π. πω. 2 
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εΙΙιεΙιπειιεπ πι. (Πι πεποπικεπτ νεποιε εΙειπεΙιΒόΙ πωπω 
“πιο εΙΙιοτιπεπγοΙιει επιμωι πειπ εΙιει·τειι. Αιειτ ιο ε' Μπι 
πιο τϋι·νεπγεΙιει: οετι·οιποΙπι πεει νετε!ι, εεεΙιΙιοι.εγ ει επι 
Ι›ει· πιεεετ εΙ6ΙοΙ‹ι ει·ϋειεΙιΙιεΙ Ιιινοππι πε εΙιει·ιε. 

ΤονεΙ›Ι›ε Με επ ΜΜΜ , πο” ε' ιδινεπγειεΙιεΕ ε, αιι 
επ ιπει·εεΙιεΙπι πεπι Ιιερεεε1ι, εε πο” ει ειπΙ›ειι πγεΙνεΙι” 
πεε!εΙιοπγεεεε πιιιιι1εε·γιε ΙιἱειϋΙινεπ ε) ΜΜΜ ιεεΙεΙΒετεε ε 
ΜΙ , ει ε1Τε1ε «εκει ιπιιιτεεγ εΙΙορύιΙιπεΙε ε, ιπεει·εεειΙεειιΚ 
τε πωεποιε πει επι!. (Π: επ ι.ππει, Με), ε°εεῇα3ι·ε ει 
Ιιει·ιεΙ Ιιειπι εεεΙι πω: ΙεΙιειπε, πε ει”, οΙΙγ ιτεΙϋειεΙι ΜΙΜ 
ιειπει‹, πιεΠγ πεπιεεε!ι ε, ΙεππεΙΙύ ι·επι1ιιεΙι πωοΙπε , Ιιεπειπ 
ε' Ι:ϋι·ϋΙΜε ιπιιπΙιεΙε 1ιϋινεΙειιιεπγεπ ιε ΙϋΙϋΙειπεΙΙιειΙΙιετ 
πεΙι; ε" οΗγ ΠεΙϋειεΙι , ιιιεΙΙγ πγιΙνεποεεεε πειιηιι ΠεΙπε, 
οΙιοΙιΙιεΙ πεπι ιειιιο;;ε1οιι ΜΜΜ-τει: !ιοιπε, 'ε ιππεΜ› ε,ειειι 
«εκει-ι, ιπιπτεεπι ε° ειενεΙιεττ πϋπιετπε. Αι, Μπι-πι ΙιειεΙ 
ιπεΙ›επ εΙΙεπε ιΙΙγ ιιεΙϋειεΙιει εΙΙιοιπι εε Ιεππτει1επι, εεεΙι 
ιαωει νεει€επε ε' εε_πι5 εΙΙεπι πετΙεΙιεεεεεεΙ; πιει; ειιΙιει 
ιπει.;επεΙ: ε' τειεεεεεπεΙι Ιιοι·ΙειΙεπ Με νοΙπε 'ει ε8γειειι·ε 
Μπα ει ποιεσι , Μπα ιιεεειιιι6Ι ιπεεειεΙιεαι1Ιπειπε. Ε, ειε 
πω ε., εε_ιι6τε πεινε , ι€ειεπ νενε, ε' ειοΙεεεεε 'ε 1ιοι·Ιετ 
Ιεπεεε 1ιϋιϋπ εεπιππ Ιιϋιεριιτ πιπεε. Με” ειπε” ιπεεΙιεεεϋ1 
Ιιετε:Ιεπ ῇ6Ιι!›επ, ιπΠιετ ε' εειτύειεΙιειιεεε 18ει, ι·εω νε 
ΙιεεειιπΙι, τιιτΙιιιιπΙ‹ Ιιε1Ι ε1ενειπι πιεειιπΙιετ ει εΙιεΙε οΙιειοα 
εΙΙιει·ϋΙΙιειετΙεπ ι·οειεΙιπε!ι. Β8γιΙιετ πιεεπγειιιι, ιπεειΙιτόΙ 
ιπεεπιεπεΙιειΙπι ε!τει·πι εππγι, Με: ιιιεΒιιπΙιει ε" οΠγ ει» 
ι·επι1οιεε' Ιιειήει!›ε πω, ιπἰπϋ!›επ ι·επι1ειει·ιπτ ε, πγενεΙγεύ 
πειπιειεΙε ιιιεεοΙιει ι:ιπεεκπι ειο!ιιεκ επεσε, ιιιΜϋπ ε, Μι 
ι1εεΙιεπ Μιειει1νεπ εε ει ειϋΙ›ϋΙ Ιιιίοεγνειι, ειοπ «πει εειϋ 
πω, Μπι ιειεπειι ιπύιΙιετ, πο" εΙΙεπΙιει6 νεΙεπιεπγεΙιε$°ε 
ϋεειεϋπιϋιϋ εΙνεΙιετ ειοπεεγ $ϋΜϋπ εφε: ιεππτει·ιΙιεεεεπε1ι. 

ι 

ι 

` 

ι 



19 

ι 

Α' Μι·Ιειρο!ι' οσοκό!γ ΙιειιειΙιιιει Αιιιετικειιιειιι “Μ” ποικ 
ωι Γϋ.%, ιτιοΙΙγοΙτ ΜΜΜ ει, £ϋΙιΙιεΙε Η: ε:εΙ‹: ° ° 

Α:Ιι·ειεΙιεΙι ε:ειΙιειι1εειΒ, Μπιτ Μαϊου ε8γόΙι ε:ειΤιαιΙεέι8, 
ειιιιιει1 ΜεΙιιιι-ιεΙι, ιιιιιιιιιι1 ιιιειΙ›Ι›; οΙ!γ ιι6ιι, πιω” εοΙιει και 
Ιειιτει ε:οιιιε εΙ6ιτ ίοΙγτειιτειιιιι ει° ετειιιιει' @γω , ει: εΙεϋ Μ 
τ6εειΒιιειΙτ, ιιιοΙΙγ ε168.ΙΙ, ΜΜΜ ε:οΙ‹οιτ. Α: ειιιἔο1·ειιιετἱκειἰ 
εικιιε.1 ο' ε:ειΙιειαεειι.ε ε8γΒοτι1 π' ε3εειι·ιιιειιοκ, ειΙεριιιειιειεεινειΙ; 
ε:ειιΜνϋΙ :,ιεειιτ6, ιιιο11γ οΙΙγ Μιιιιιγειι ίεΙΙοΙ›Ι›ειιιιῇει ει: επι 
Ι›ετἱ ε:ειινειΜΙγεΙ‹ετ, ιι_ιει1κειιιιιει€ειι6Ι ιει·ε-ιιιιτειιιιιοιιι Μι. Ιππι 
ιιιειι· Αιιιει·ι1‹ειΙ›ειιι ει' ροΙΜωι Θα ιιιιιιικειε , νειΙιο:45, ω: Μι 
Ιιοι·86 Μ; Μ ιιιςΞΙγ ε:ειινικ161γεΙπϋΙ ΜΒΜ :εινειι·ιειιιΙ:: πω. 
θεοι, Μ” αεκ 1°εΙΙ::ειάιειιιειΙε , ιιιιι1ϋιι ει: ειιιγει€ι 6ι·ι1εΚε!κ 
ιιιεΒΙιειιιτνει ιιιιιοεοτιοΙα, ε: ότι1ε!εεΙτ μού:: ει: ΕἔγεεἰιΙτ-8ιει 
τιιιιοΜιειιι ωτε8:ο ειΙΙειιιοιΙιειι νειιιιιειΙτ. Επι” ιιιειςιιέιΙΙιεεεϋΙκ 
ει”Ι:ϋΙϋιιΙιει-Ξεοτ, ιιιοΙΙγ κι” ε' τω:Ιιοπ κσ:ιιιωκ Ά ει: ιιιι€οΙ 
ειιιιειὶΙεειιειΙε κωι, εΙιέΒ ι:εειΙτ ει° Μέι Πιέρ' Ιιιι·Ιειιιιειιτει ωιειωκ 
ε:ειιιεϊιιΙα-π. Ετειιιο:ιειοτε:ει€Ιιειιι ει” Ι:ετεεΚεάύει Ιιίτάειιιιιέ 
ιιγεὶι οειεΙ‹ Με: πω; ΙιοΙι:οι ίο8ΙειΙιιειΙε εΙ ει:οΜιειιι, 'ε ιιιει 
ΒοΙι ει: ιιιιιιι€οκ π· :εγω ε:ειιιιιιιειΙ νειιιιιειΙ‹; ει' ειιιερ'ειωιε 
τόπο ει: , ιιιεΙ!γΙιεπι ει, ιιοΙιτισειι νιιέι:ειτοΙκειτ οΙνεισ1ιε1ϊιήΙ. Α 
ιιιει·ἰΚειΙιειιι Ιιέιτοιιι ιιο8·γοιΙ ΜΜΜ ει: εΙϋιτειοΙε 1`εΙἔν°ϋ ιδιψειιιι 
Μι·Ιειριιει!ε ΜτιΙειιιιώπγεΙτ “ΗΜ-ε Με; ε' ιϋΙιΙιὶι ΙεΒιιιΒειΜι ροΙἱ 
ιΠιειΙ ιιιεποΚ να” Ιεϋ:ϋιιεόἔεε ειιιοο0οτεικ ίοέΙειΙιειΙ: εΙ; Μ 
οι: ω1ειωι σε:: νειΙειιιιοΙΙγ ιειιιοτειιι-ιιι ε:εἔΙοιΙ›ειι εἔγει ειιιιει° 
ω” νιτει:εποΙε Ι(ϋ:ϋΙ , ιιιεΙΙγεΚ πει!ιιιιΙ: ει' νειΙειο:16Ιδ Μι·ΙειΜ 
ΘΙειιιὲιιγΘι ιεε:Πε. 

ΜΜΜ: ΙιειιειΙοιιι ει' “εκει ιιενεΙΙ ιιιιιιικέιεειει8ει' ει·ειώι, 
ει' Μπι ειιιιιειΙ: ιι·:5.ιιγέιτ Κϋ:ροπιο:Μει; ε: ει' τει·ιιι6ε:ειιιεκ 
ε” Χϋ26ΠΒόΒθ8 ιδτικέιιγε, Μ: ει, νι:εΒιιΙύ Ι‹ϋιιιηειι Φωκι 

2ϋ€ 
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να: 'ε Με εΒγ πιι5€ '1Ϊ2ἱ08ᾶωΙ εεῇωε Μάη :Ε ΙεἔοεεΚὲΙγεΙ›Ι› 
ιεειι·ποΙιοΙε ἱε ιιιἱιιἀἱέ ΜτωιίιΙωΙκ. - ` 

ΕτΑηοιἰειοι·ε2έιἔΙ›:ιιι έ' 83]ω ΜΗ ΜΜΜ ιιωπϋ Ι:ϋιροπτο 
ΜΜΜ εἔγεεΙτ. Μει]τΙ ιιιἱιιιἰου ΙιειωιΙιιιει ει2ο1ιεἔγ ΙιεΙγειι ,ε π” 
ε26Ινάιι 37.011%ζΥ Μπα πω Βϋηιοπτοε1τνει, ωϊιπΙιοΒγ σφα 
πιιπππ Εἔεπ εεεΙτόΙγ επϋ.ιιιιΜτ. Η, ΙιεΙγιετΙιετι ει' 88]ίύ. Μπα! 
ιΜιπεικ, ο” ιωικωσ ηεωιετιι€Ι πισή:Ι “Με ΙπαιέιτωΙωιωιΚ 
Μ!! Ιειιιιἱ. Εεγ οΙΙγ εΙΙευΒέΒ· π, ΜΑΜΑ έ!ποι·ππέιπγ Μει 
εΖειΙ›Ι1, πω), ι·ϋνΙαεΙ›Ι› ίεΒγνοταπϋπετε!τετ Ι«ϋτΙιετ, άσε ιιια-:ΙΙγεΙ 
επειιιΜ:ϋιτ$ 1πει€έυ.τ εοΙαΞιἱ8 £εππωιι·τωιπι ηεΙιό:. 

8επι ε€γἱΙ‹, εαπ ιιιέιεϊΙα ιιειιιο ει: Μι6ιπ ειιι11τεα κει Με· 
ρουτοε1τό.επειΚ ΑιιιωκεϊΒειιι πω» Ιε-ΗειἱΚ. Α: Β8γεεϋΙν8πι€ιι 

εοΙ::ιειΙε €6νάτοειιΚ πιἰιιοε; Μ ό” , νειΙειιπἰιι£ ει' ΙιεπειΙοιυ, Μπι; 
Μπι ι·6οιόΜωι ω να» "Μπι ο' ι·ορρωιτ Ι›Ιι·οιΙαΙοιιιιιειΙ‹; ει: 
ειιιΙ›οι·ὶ εΙιιιε' ειιεεἐιι·ειἰ €εΙΞάτ, ει' ΙιεΙγεττ, Μ" ε” Ιιδιέρ-Δ 
μοιιτΜΙ ΙϋνεΙιιιἐηεΙ: Μ, ιιιέπτ1επίεΙό εΙεέιΒοεπειΚ; επ :ιιποι·Ηαι 
ω εαπ ει' ΒοηιΙο11εοπέ, εειιι ει: ϋΒγεΙε' άωΙέιιιοε Ιι·εέιιιγάτ 
εειιιιιπ Ι›ποπγοε ΙιεΙγΙιε: παπι Κϋ€ϋ£ἰόΙι 

Ε: ΙιεΙγΜΙἰ ΚϋτἰὶΙιπὸιιγεΚΙ›ϋΙ πω, ιιιεΙΙγεΙι επ «ΜΜ 
ι·οΜϋΙ :ιεπι Πη;8ειιοΙτ. Ηειιιειιι π:: ει' Βϋνοικε2επά6, ει,1ϋι·νό 
ιιγεΙΩ›ϋΙ ειἑιτιιιιιιἰΒ: 

ΑιχΒἔγεεἱὶΙτ-8τεἱιιεοΙιΙ›ειι ΙιϋιιγνπγοιιιΙει£ὐἱ ειειΙ›ετΙὸΙιο1τ, 
ΙιἰτΙειρ4›61γε8”εΙ›6ῇο€γιὸε Μπι ΙὸΙο:πεΙ‹ι; ει, ΙεοιεεεὸεὰΙΙί 
Με' εΖαΙ›εΞΙγει ἱε ϋειιιω·ετΙειι. Ιιηιόι επ Ι:ϋνετΙιειψ, Με), ε” 
Ιιἱι·Ιεη›' 161ι·εΙιοιέιεει θ8]87.8Ι'ϋ 68 ΜΜΜ νέιΙΙειΙειτ; πόΙιάιιγ 
ε16Βιετϋ εΙε5€ ει'ΙιἱτΙερΙ‹ἰειιΙ6ιιειΙ‹, Ι;ϋΙ186ΒοΐίειΙο2όεότε. Α2 
ω: ἰε σε ὶιΙϋεωΜ, να” ἱιὶϋειειΜ-ῖοτιιια ἱτειτοΙ‹ι° ειέιιπει επ 

ΒἔγεεϋΙτ-βωκιιεοΙιΙ›απ Μιε1τΕϋΙϋΙιιιι1Ιύ. Α'ΙεἔόώτεΙωεεϊ› 8ΙΙΙθ· 
κἰΙιειἱηΙι , οι, εαῇτι$° ετεῇὸιιεΙε οικω ΜΙιειΙοπ οΙεωττεέι8Μ0Ι επιτ 
ωειι!;Μό.Ιτ επιπει!κ οεοΒιέΙγ Ιιατάεά:; ει ΒιςγεεἱὶΙτ-81ειιιιεοΚΙ›απ 
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ριιιιιιωι ωιι!ιεΙι ιικιοιπιει ει, πο” ει”ιιιι·ΠαροΙ:' ΙιειιέιιιΜ ω” 
“π” ειειιιέιιιιιΙπ επιροι·Μιεει ε5ιΙιειΙ 1εΙιετ Ι:ϋιΒιιϋε1τειιι. Νειιι 
ΚεριεΙΙιετειιι , Μ” ε: οΙΙγ νιΙ:έιεοε ΙΒειιεέιε , Με: ιιειιι Με 
πια-Έ ιι6ι1ιιιιΙι ΙπϋεϋιιεεεεεεΙιΙιε. Πεμ· εαπ, Με ε., εειω' εε 
ΒετΙεΙιιιενεΙ ιεπεΙϋΙεεεΚετ ΚεειΙιιιι ει1αιι·ιιεΙε, ιιιεΙΙε εκει: εεγΙιει: 
ιιιιιειΙιιιειε ειι3ειεΙει Ι:ει·ιιιιι ιρει:Ιιοι1ιιειΙι; ιιιιιιειΙ: Με: Ιιϋιιιιγειι 
ΜΜΜ; σε Μ” ει' Ξειιιιι5.ΙΙσ ι·ειιιΐ ΜνεαιΙοε Μιι·ιοΙ61 ,ε αι 
ιιι·ειΙΙιοι16 τϋι·νειιγε1:' τετιιιεειετ-ειει·ιιιιι εγέιιιιοΙιιι ε, ωιο° 
ιιιιιιιΜιεεέιεε.τ ειειιειΕ Ι:ϋιιιοιιτο5Μ.εα ιιιωιωιικ Ιεειιι11ιιΙιειωι, 
Με ε: π, Με εεγέι.πωύ.Ιιειι ιιιε8 πω:: ίσΒΙιειτοΙτ. νεΙειιιειιγειιι 
ειετιιιι, σε ειιτοικιι Ιιοι·ιιιειιγοΚ ει, ειιιτώνειΙ ερειι @γ Μπ 
ιιειΙτ , Μπι Μι1ιαιΙ: Ιιειι1ειι ει, Μιιιιο!ιοΕ, εΙΙειιεεεεἱΚΒεΙ. Εεε 
ι·ενειιεΙ: εειειτ ωιιεεεωΙειειιΙιιι61, Μ” ει, Ιιϋεροιιτοειιέιε Μ 
τειιιιιειέίεεγνετ, ,ε ε1 ει1:8ιτ_ιεικ ειιιο.Ι Ιέιιιιι εΙΙειισεεειΙιετ, ω 
εε;ΜνϋΙ “σε , εεε” νεΙϋΙ: εποε! ιιειΒγοΙιΙι ι1ιεε6εεεεεΙ 
ειιιΙΙΙιεεεειιειΕ επειιιΙιε. π · 

Αι ΒΒγεεϋΙι-8ιειιιιεοΜιειι ιιιεῇι1 Με ΠΙΩ οΙΙγ Με Διεπι 
νιΕιι·οε , ιιιεΙΙγιιεΙ: Μάι ΙιἱτΙειι_ἰα ιιε 1ε€γειι. Κϋιιιιγϋ ΜΜΜ, 
κα!" ειιιιγι ΜιειοΙσ Μπι ειειιι τωηιιεκει , εειιι ε” οιεΙι·ε. 
ιιιιιιιΙ:έιΙ€ιετ εειΙ:ϋιΒΙιι1 ιιειιι ΙεΙιει; Μπι ω ιιιιιιιιεεγΙΙ:εί Ιώ 
Ιϋιι ιέιει1ι'ιτ ειιιεΙιιἱ ΙέιήιιΙ:. _Νειιι ιιιἱιιιΙιει :ιι Β8γεεϋΙεί Με· 
εεε ιιοΙΜεειι Μι·1ειιήειι ε: ιεαεΒειέιειιεΙτ ιιιεΙΙεττε, πω” εΙ 
Ιειιε ιιειιι έι.ΙΙιιέιιιιιΙι Μ; Ιιειιιειιι Με: ΕϋΙϋιιΙιϋιϋ ιϊωικοπ σει 

ι·οιπο!_ϋΙκ εε νεαΠ:· πι. Α'_ Μι·ΙειροΙ: τεΙιειτ ει: ΒιςγεεϋΙι-Βιιν 
ιιιεοΕΜιι ιιειιι ΜιιιΙιειιάΚ ιεεε α, νεΙειιιειιγε1ί εποε ιιειεγ ει· 
μπι, πιεΠγε1: π' Ιε8ΙιειωιΙιιιαεΙι €ειοι‹ω $ϋΙιιΙειιιε11:εσιιι εε 
τιιΙεεειιιιιΕ επεΙιταΙ:. Α' ειιιι6' ει·εῇειιεΙ‹ ειεπι ιιιεΒοει1ε5ιεε “Η 
ιιιεε ΠΠ” ιιειπι ΒενεεΙιΙιε ιιενειετεε οΚοιετοΙαιτ πι; ει, Ιιιι·Ιαιι' 
εΙϋτει·ειιιΕεεε Ι:Βιιιιγιι @Με Ιειτειι, ΜΗ ίο8ΙειΙΚο2Ιιετικ ειπ 
ιειΙ; ει” τεειι·ϋΙ ει'νὲιΙΙεΙΚοι6!ι° εσ1τειιι€ιμι απ: οκοπε-,Μεν 
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ει' Μι·Ιπρ Εἔειι Μ" ιιγετεε68το πειιι ειιϊιιιοΙΙιειτ, »ή Εεε ω πιει 
8ειεΙ› ε2οι·8ειΙιιιἱ αιΙειιτοιιιοΙαιτ ε·1%Ιο νέιΙΙειΙειτοΙ:Μι ανειικοιέιε 
ωι ΘΙἙΞΙΙ'ίύΖΪΒί]ᾶ. Β8γΘΙ›ἱτέιιιΙ, Ιω ιιιἱιιιϋὰττ ει, Μι·Μιμοκ μι 
ιΙει8εάιςοΙι' Γοι·ι·άεΜ νοΙιιέιιιαΙε ἱε , ιιιὶΙιεΙγτ ειετίεΙεπ "Μια 
ε” , ει' αιΙεπτουιωειΙΜι·ύ ΗΜ αιοΙδΚοτωάιιγιέιεύ.τ ΙΙΙθΒ πω» 
€γϋιπ€Ι‹. ΒιιιιεἐΙϊοἔνα ει' ΙιἱτΙειρΚ5αὰ6Κ 812 ΒἔγεεἰὶΙ:-8τει€ιιεοΚ 
Μπι ΜειΠάΙωι 11θ111 ὶ8οιι ιιιει€ειε ροΙοιοιι έιΙΙ:ιιιαΙε; πενεΙτεπέ· 
απ( ΙεΙϋΙοτεε, 'ε 8οιισ1οΙΚοπειιι6Μοκ €γειΕι·ειιιΙΒεπι ΜΗ. Ιππι 
ιιιέιτ πιΠπι1οιι ιΙοΙο€Ικιιι ε' τϋΙ›Ι›ε6Β· Με τϋτνωηα; 6 έιΙΙειρΙτ ιιιο8 
Μιοιη·ο8 πιιΜοΙαιτ, πιοΙΙγεΚΙιει ειιιιτέιπ ΜΗ ΙΙΙᾶΒἑΙί ΜΜΜ; 
ε' Ι:ϋ2ϋπσόΒεε ειοκέιεο!δϋεινοΒε ιιονειτειἱΚ σιεΙΙειπποΚ; νεοι 
ϋ8γ6ειἱ , πι: τϋι·νόιιγε2ΘΕΕ σιεΙΙεπι. Α' ΙιΕτΙειρΙτ6” ειεΙΙειιιότ 
Ρι·ειιιο2Ιειοι·ειέιΒΙπιιι, ει” Βί8(ΙΙΒ, Μ" 6τάεΙΜπεΙι 1ϋιεε,' ιΙε 
ΜεωεΙΚετΙειτ ,έ €γεικι·ειιι 61εοε πγεΙνϋ νΙτατάεει τεειἰ; Μι :και 
ιιιὶιιιΗε οι ει εαπ , οιιιι6τ νοκ , ιιιεττ ιΜπάειι ειειΙ›ἐιΙγ Ιανό 
ΙεΙε!πε!2 εεειινω. Αιπει·ἰ!εεϊ!›ειπ ρειΙΙ8 ει, Ιιἱι·Ιειρἱι·ύ, 82εΙΙειιιε 
ιιΜωπ Μ, Μ” ΒοτοιιιΙ›έιιι έ8 Με:ϋΙετ ,ε ιιιοεπετειέΒ :ΜΜΜ 
τέιιιι:πϋει πιιε8 ειι-:πνει16ΙγεΙτ ειιο!κπει!ι ει' ΜΜιει ΓοιπΙιΠ; Μ” 
εΙνεΙτ ΙιοΙγειτ ειιιΙ›ει·εΙ‹!›ε Καμ, αεκ, ιιιειΒάιιοε όΙετότ ίϋτΙ:6 
ω 'ε εγατ!ὐεὲιἔειἱΙ‹ειτ ,ε νό£ΚεἱΚετ ωει€οΙί 11182ΐ.Β18Π8ί·Ξ8θϋθΙΙ 
ειιιω ω. 9 

Αι έειιιοΙκ ο' νὶεεω6Ι6εεἱπ αεκ εεψιέιΙΚοιιιιιιικ ΜΗ: 
ΜτεϋΜ› ιικήι1 Ιοει ει1Μι!πιειω ΙΙΙΒΒΥΪΖΒ€ἔΙΠΪ , ιιιἱιιοιιιϋ Μίσ 
ΙγέιεεειΙ ναιιιιαΙε ει, ΙιἰτΙαροΙε 8.2 αωετ1ΜΜ πόρ'ὶιΙ€ε€τε Θε ει· 
ΚϋΙωἱεὸεὸτε; «Η ιιιοετ -- ἱειιιωειιι - οειιράπι έροΙὶτὶοεἰνἱ 
Ιέι88αΙ ν” αοΙΒοιιι. Τει€.ειιΙιι€ πω» Μια, πο” ει” 8σηιό” ε, 
Ι6ΙκτεΙεπε686ποκ ΡοΙΙιὶωἰ ετοιΙιιι6πιγεὶ Βϋινοτνε θω8θΒί(ΠΙ ει, 
Μ: οεοιιτΙιιεΙ: ίεπιιτει·τεεεΞιε. Βε16Ιο τ. ἰ. αι ΙιϋνετΚο2ὶΚ , Ιιο8γ 
:ποπ ί6τ_ϋϊαΙ: , Με ροΙἔὰτΙὰτεαἱΙἔ νόΙειιιόιιγόΒεπ Μάι· ιιιειμε 
ροΙοιοιι έιΙΙαπωι, ει' Μι·ΙειροΚΜ Μή πειιι ωετιιεκ, ,ει οι 61 

κ 

π 
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τειΙ ιιιοΒΙοειψ3.Κ ιιιει€οκειτ ειπεν ΙεἔΓὸΙεΙιιιεεΙ› ίσωνει·εϋΙ, :ιη-ιη 
Ώ Ιγεε ΙιειειΜΙΙιειωειιιειΕ ει, πειτε, Ιω” α, ιπέμ ειεπινοτὶύΙγοὶτ 

ιιιι€οΙε, ι·6ειεΞτε ῖεΙΙὰιἱτεειΚ. ,') ΚϋγεΗιοιἰΙ: μειὶὶ€ ΠΠώρ ει, 
Μ" ει, Μι·Ιειρϊι·6Μ01 ΒἱΓοῇοιοττ ειωιι€Ιγοε ιιώιεεεΙε, ή” 
έιύΙνειιι , εεωωπι1εω ιιγοιιιιιειΙκ ει οΙνειεόΙι,ειειιιο «κκε. ΜΗ 
ειεΚ ο" ΜτΙειρΙιειπ ΚοτεειιοΙε, οι ει, Κϋτἰ1Ιιιι€πγεκ° #88), 
ΙεεταοΙιοΙδιιιομιιι1ειει; οιιιρεϊη ε,Ιετιι1οΙΒοΗ οΙνειΙτοιτει€ειεει, 
να!" 1εο:οεοεΜειεει ειΙτειΙ 8ιετοιΙιετ ε° Μι·ΙερΙτύ ναΙειιιιεΙΙγ Μ· 
$οΙγε1ετ νέΙειιι6ηγύπεΙε. 

Α, εειῇτύ ε, Κενέε εεἔΜΙοττειεοΚτα ειοι·Ιενει Ιε ειϋτιιγὶὶ 
ΙιειτεΞε1: ΒγειΚοτοΙ ΑωετΞΜΙ›ειιι. ύ Ιιοιια ΙότΒειεΙ›ει ει, ΜΗΠ 
σειὶ 6Ιετετ ο, ι·ορρεωτ Ι›ὶι·0ἀειΙοιιι' ιΜι1ιΙεπ Μειοψειι. Αι 6 
ιιιἰΜἱΒ· ιιγΗνει ειΠ0 ΒΖθΙΙ18 Ι'ετΙϊ ειϋπωΙεπ Μ ει' νἱΙειΒιιεΙ‹ ει, 
ροΙΜοει, σα” ι·ιι€6Ξτ, ,ε Κ6ιιγειει·Ιτὶ ειι ευιΙ›ετεΙ:ετ ε, Μι 
νέ:Ιειιιόπγ' ἰτΘΙϋειΘΒε εΙϋπ τε1ιτ1το ιιπεἔῇεΙειιιιἱ. 6 8γϋῇ1ἱ εΒγ 
Με ει όι·τ1εΙτοΚεε Ι›ὶιοιιγοε :πως Ιεϋι·ϋΙ Ή πι(κΙοεΙΙΒεψει ει, 
μειι·τοΚ, επετοι·ωε;ει; 6 ειΙΙειΙει Ι›εειεΞΙιιεΙ: ειοΙ: ΙΜετΙ:ιιιι1Ιε8γ 
ιιιειειειΙ, ,ε ϋ^ειΙ€ειΙει «ΗΗΕ πιο8 εἔγιιιειετ ὲι·ὶπτϋι1ιἑε ηεΙΙιϋΙ. 
ΜἰιΙΒιι ει, εει11:0πεικ πιει” “Μπι τοΙιιιειοεεπ ειπα ΙεΙιοεὶΚ , 
Πιο" ειιο:ιε8γ Μου ΙιειΙειιΙῇειηειΙε, Ι›είοΙγειειιΙκ ἱιΙϋγεΙ ΜΜΜ ε! 
ΙωιειΙΙΙιειΙειππέι νειΙΙΙ‹ ό8 ει,Κϋιν6Ιεωθυγ ιιιἱιιἀῖΒ· ειιοπε.<;γ·οΙ 
ιΙειΙι·61 εεεεεωω, νοε;;τε οσειρειεειΙΒιιεικ εε€ωεε κωιγιεΙειι. 

Αι ΒἔγεεϋΙε-8τειτιιεοΚΙ›ειπ ε8γει:Κεεπτ ιΜπι1επι Μι·Ιειρ 
οεοΜΙγ ΙιειιειεεειΙ ΜΗ; ιιιΘἔἱε ει, ω) ιιτειιι ειι ᾶι16ειειΜ εεηω 
εεω πιὶιι‹ϋε1ιτ ειι θΙ86 ΙιειεειΙιιιειτ. Κ .41 

'η ό! ει, Μι·ΙιιμοΒΜ οεειΙ‹ πω' :Μια εεεεειΒοκι πι” , πιΠιοι· ει' πέρ 
Μι ΕοΕἀὐΙιιἱ ει εε_ῇΜ πιονϋΙΦω Βεει6Ιιιἱ ειΚατιιεΙ‹; Μα!ϋπ μ. ο. 
πιπΒοΙινἱεοΙεΜτϋΙ τἑιἔεΙιιιιιιι3 και” €οιήοιιΜυοΚ 'ει Μι ε, ΜΒοΚα 
ΓοΙνἱΙειἔοεΙ$ιιὶ ΗνεπώειΚ. 

Ι' 
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Α9 ΜεΙΙμ ·υέΞεοπόπμεΙο α: ΒαμεσάΠ- Οπα” 
σοΕ:Ι:απ Μ .εα]τόσααΒαιΙσά"° ο"·αΙΙοσάάσα α 
δα$$ Πέρααΐάπεϊο, _ςμαΙσπ·απ ψαο·ϋόσαΒΙιαΠ απέσπ 
σεοπ α.νσΠο. υποΠμεΙσ πιά.ε·οαΗέ α* σεπσπσ·α' "πωπ 

Ιωάάσα αΙαϋ ]δπεΙο Με”. 

Α: Βεγεεϋ16-8πι€ιιεοΚΜιιι α ι1οιιιοοι·αιια ειιιιιιεΙειι Μ 
ειιιΙιετε1κει πιει ει: ϋ8γεΙ‹' ΞεαεΒιιιέιεεΞιι·ει. Διότι ἱε ε., Κοτ 
ιιιέιιιγ Ιτι-ινόει Ι:ϋνειΚεεετεεε68·ει ω, τοιιιΙει τσιπ ιιιιιιιΚέιΙειαιι 
Μιιι. Η:ιιιιειιι :ί Κοτιιιειιιγ' έιαιΙε5ιιιοε εΙνει Μ έιΙΙειιιι1(ιΙιιιιιΕ, 
ιιιιιιτ εοκ ιιιεΞιε οι:επι€Ιιειιι , ό8 ει, τέιι·εειεε5ιΒοτ νοιέι·16 τω» νέ 
1οιιι6ιιγοΚ ιε ωιι·16ειιΜκιΒιιεικ ιιιιιτιιτΙιοιιιειΙτ. Πει εεγειοτ πι· 
Ιειιι:ιεΙΙγ εειιιιο ειπ ειιιιειἰΙεαἱ Πιέρ' εΙιιι€_ιότ εΙίο8ΙειΙιει, Ιο;γειι 
Μι· Ιιε1γοε , εινα” ΙιεΙγιι-:Ιειι , εειιιιιιι ιισειιι ιιεΙιεεεΜι , Μπι 
πι οΙΙγειιιι 1ιιιι·ωιιιι. 

Πέμυ ε' Ιεϋι·ϋΙιιιι-Ξιιγ νεωιειι 6ειι:‹-: Αιι€1ιέιΜιιι κι, ιιιοΙΙγ 
ΒιιτοχιάιιειΙκ ποπ ται·1οιιιέιιιγει , Μ! ο” ΜΜΜ Με ει' @ἔπει 
ΠοΙιΙι ἔοιιἀοΙειιε2εΒειιΙεει€οτ 'οι ΙεειοΒγϋιΙιειΙειιοΙιΒ ε16ιτέιΙο 
Μια ιιιιιΙΙιοιΙιιι ΜΜΕ. _ ι 

Βιι ε' 1ιϋνετΙιεειιιέιιγτ εΒγειιοεοιι ποπ οΙειιιιΙε τιιΙειΜο 
ΜΜΜ, ιιιοΙΙγιιεΙι, ε1εϋ τεΒἰιι£ειτο, ἰιιΚεϋιὶι €έιωΙιιι ΙιεΙΙειιο 
σ.ιιιιει1: 16ιιηϋνεεετ ει, 88]ιθ8Ζω18ά$δε ιιιεΙΙε·ιι. Αιοιι ιι€ροΒ. 
1ιιοΙΙγεΙιιι6Ι ε' 8ιαΙιειάΜε ίετιιιέιΙΙ, Βϋε2Κεεό€!›ϋΙ ΜΜΜ", 
ιιιιιιτ ιιιεεω62606.ιεΙι61 820ΕΜΧ ι:ειΒιιεικοιιιιι νόΙοιιι6ιιγει1ς1ιει. 
Κα1νε1ικ 8.20ΙΠ:1ί, ΙΙ18Πω(πωΕ 1ιοΙγεεεΒιιεκ τοιειειιε·Ιε ,ει 
ιιιιιι·τ ιιιει€οΙε νειΙαειτοιιέιΙε: 1ιοιπϋοΙ: 11ειιιοεαΙι πω: ναΙειιιιι 
@Η ι1οΙοεΙιοι, Ιιειιιειιι Μπι εειιέιήο1τΙιοι κι ι·ειΒιιειΙαοάιιειΙκ. 

νειιιιι:ιΙ: ιιι68 τϋΙιΙι »Με πω: ιε. Πρ, ω” καιω και 
ιιιοιιΜι, Ιιοεγ: α' £αάα2!απεάὅ ει' ΙαιίοΜάση|' Μ? υεἔε?ι ά22. 
'ΗιΙεΞιιι ιιι€8 ι€.ιιι2έιΙιΙιαιι Ιε!ιοτειτ νοΙιιει ιιιοιιι1ειιιι, ΙιοΒγ ει, ΜΙ 

ο 
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εο ιιιο%γοιοιΙοεοΚ οτειιΙι α' Μι νο8Ιιειιέιι·ιιό.Ι τιιΜιιιιιιοΙ: Μ 
'ο Κοιιιοιι ει' 1ιότιιοι16ε ΙοειειΙ ΙιεΙγοι. νιιισιω- ει: οιιι!ιοι·ι 
οκοοεσέι;οτ 1ιιιι·οιιι Μι1οιιιιϋιο 'ο οδγιιιοοτει 1εονει1τοιο ειΠιιιιου 
Μπι ΙοΙιετ ιοΜιιτειιι. ' - ι 

Α2 οιιιΙιει· οτοεοιι ιιιει, ιιιοτι “πιο νιω;έιΙειτ Ποιοι απο 
Χοπ νειΙειιιιιτ εΙΙομοιιι. ΜΗιοι· εΠειινοιοεοΚ ιιιιιέι.Ικ οΙο πιει 
εοΙαιτ, ΜδιοΙΙιοοιιι Μιά. Ωγει!ιτειιι το. Με”, ΙιοΒγ ιιιοΒΙο_Μ 
ιιιιιιοοιι Κοικοοοοειτ, 6ο οΙιΕιοτ @ο εΙΙιοπι 1ιιιιιιι. Μοετιιιιιι· 

ποιο νειΜέιΙπιιι οι» ωιειιιωι Μηιιιι Ιε1 ει: ιΒιιιεύ.Βοι, Ιιειιιοιιι 

ΜΜΜ! οποιο Νώε απ, 'ο ιιιιιιειΙε νιΙειεςιιιιιι.Ι “Με Ιοριοιι. 'η 
ΜΜΜ ει' εα_ῇιοειειΙ›α`οεέι8 ει: ειιιΙιετοΙιει οι ο1εο Μπι 

μοιωιι ωιειιμι , »Με οπο. ιιιο8Ιιιι€γιει ΜΜΕ ποπ αποποι 
Και, ΙιοΒγ πι1οιιιιτ ιιιο8ϊοιιτοΙέιε ιιοΙΙιιιΙ οι·οοοιι ΙιιέγιειιοΙε; 
οοαΜιοΒγ 8οιιιιοΙειιΙειιι 1ιινοοϋπ'αιι·εγέι.τ ιιιιροιιΚέιιτ νέι.Ιιοπιιι 
Μ. Α: εΒοει οιιιΙιοΙΙ Ιο.ιΙιαιιιτοιι "πιει απ οιιιΙ›οτ, εΙιιιο1ο 
ίοΙγνέιετ σεως ε8γ ροιι!;οτ Πιτ ε€γε:οι·ι·ε, ιΙο ο” @οι νειΙιο 
Με ωωωιωιιι. Ε: ει' νοΙειΙοιι Εοι·ι·ΜπιιιιιιΚ' ιιΙοειοΙαι; Μ] 
που ιιειιιιοοο!ιοΙιιιοΕ , ιιιοΙΙγο1ι μ' εειῇτοειιιὶιιιιιεάἔοι οποιο: 
ι·ο ιιιιιιιψιτι. ο1ι'ομι1%ι1ε! 

Αιοιιιιιιιι ει: οι ειιιιιι6Ιτ' Νικο αεκ πωπω· :ποιο οδο 
82ΒΙΙ Με ν” Μ”. Μ!! α' ταμειωιιΙάε, 'κι οι ειιιιιοι· οια 
Μισο Ι:οιΙιοι16οΒο ,ο ΙιιιιαΙιιιιιιΙειιιεέιεοει Μου. 

ΒιιοιιγοιιιιιιΙε ωιωιωι, ιιοεγ ει: οιιιοετοΙίπειΒιιοΙιο το 
ειιε ωωιιι€. ο, Με 1ιοΙγιοτ ΜΜΜ οΒγΙΙιΙιοιι Με ιιιομι.ΙΙειιιοι1 
οι: νειΒγ Ιιἰιιιιἰ ΜΒ, ει' ιιοΙΚϋ1, ΙιοΒ·γ ωω.,,ωιειι, πι" 
ιιοιιι ίο,ς1ει Μ! Μάιο, Μι Κο1Ι_ιοι ΜΜΜ. . Η. 

Μι οι οειιιιιο1ο 'ο οωιιιειω ιιιοεμοιοοοε' αιιιει° Ποιοι: 
το › .ε ·-ι.ι σ' 

") ΑιοιιΒειιι ΜΗ!! ΜΜΜ, νειῇοιι ο' ιιιο€;οιιιιοΙΉε ιιιιι€άιι ιιι·ο.ΙΙιοοο Μαν;; 
;γόιόόόε ίεΙνιΙιεΗ-ε ει: οιιιΙιοτι. ναΙειΙιο. οι) οιιι€686ι; 6ο ειειθ.ιι€εέι;' 
ποπ ΓοΚέιι·ιι, ιιιεΙ!γι·ο οι ιι° ι·ιιι16ειειιιοιι ειιιεΙιιι εωιαΙιΚ. 
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Ι 

ιιειιιι€ι Με, ιιιο1Ιγ ει ιιι‹ΙοιιιειιιγΙ›0Ι ειἐιτιιιιιιὶΙ-ι, 'ε ιιι6€ ει' 
Ιπιέτει'ιε' Μι!ιοιέιειιιΒύΙ ιε ΜειιιεΙΙ:οιιιΚ, πιει ιιιιιιιΙειιΙιει οεει!ι 
Μ» Με ειιιιιιίι ειιιΙιει·εΙ: _ιιιιΙιετιιειΚ οΙ ιϋι·εΙ‹ν6εεὶΙ‹ Μπι!. 

Ιιιιιιιέιι· αι τιιρειειωι1ιειτοττ, Μο;" ει' νειΙΙ:Ξιεοε ΙιιιιἔειΙοιιι' 
ειιέιιειάειιΜιιι αι επιιΙιετοΙ: €γιιΙτιτσ.ιι ιιιωι νέι1τοιιιιιωε; »Μάικ 
εΙΙοιιΙιειι ει' ΙπιέιΙιει16ε” εισ5ιιιιι1ειιωιιι και ιιιιικειοει1Ι ι·ιιΒιιειΙιο 
Με ει' ιιιαεέιιέΙιοι. Βρειι οι ιϋττιἐιιἰΙ‹ ει, ροΙιιιοέιΙιωι ιε ει, ει] 
ιύειειΙιειιΙεέιέ ιιι·ιιΙΙ:οιΙέιειι Μπιτ. ΜιιιιΙειι 18.τειιιέι€ι ιιιοοτἱέιΙκ 
ιιΒγιιι€ιε Πω Ιει5ι·ιιι€ε Θε οειτοιιι Με νόιετνι5ιι , ειιοΙε, ΜΚ ο 
εγει ιιιεἔἐιΙΙειρΙιοτιειΚ , ιιιε8ιπειτειι1ιιιιΚ ε' ιιιεΙΙοτι , ιιειιι επιγ 
ιιγἰτιι ειιι-5ττ, ΜΜΜ Μπακ ι:ειττειιιέιΙα, ιιιιιιι ιιιΙιό.!ι!ι ειι€ι·ι, 
:ποπ ιιειιι τιιι1]έιΙ:, ναι-ε _ιοΙιΙι ιιιιΙέιιιιιΙ. 

Αι ιΠγ ειέιιααοΜπιιι ιιοιιι ο” Ιιϋιιιιγειι Μ!8Υ]8 :ιι επι 
Ιιει· Μπιτ νέΙειιιόιιγειέπ ιιιο8ϋΙειιιι, 0ο “ότι αιοΙιει ιιιι€Ε 
ειπα ωιοιιωμι , ,ει νι€ττειιιιιτ ει: ΜιοΙιιι€γοιωιτ Ιιενεεει .τει 
ΙάΙΙιαιιιἱ. 

ΑιϋιιΙε :ιι επιΙΙιειι οΜιοι ε' ιιιε9.ειΙ: ιιιι5Β ΙοιιιρεΜΜιτ: ει' 
ιήθΙοιιιώιιγε1ί ΒιιιιιιγιειΙειπεάΒέιιιιιιι, οι ειιιΙ›ει·ε·Ι‹ νιιςτε εμε 
ι1ϋ1 αιιγειΒι 68ιτϋιιειΕΙιει 'ε ότι1εΒειΚΙιει τει;ειειΙιοιΙιιιιΙα, Μπι 
ει” ιιιοΙ1γοΚ ιω·ωεωιιω ωιιιιιι ιιιιωιοωωι, ΜιιεΙίο8Ιιει 
ιύΜεικ ό8 πισιτειάιιπάύΙιΙιεΚ ει, νόΙειιι€πγεΚιι6Ι. 

ΙΒειι 1ιοΜι εισιι1εω16ει ιιιοείοπειιι , ει, ιΙειιιοστατιιι Κοι 
ιιιέιιιγοι-ε _ιοΙιΙιειιι, να” :ιι ιιιιετοοι·ειωι. Με ει νΕΙΑ,=;οε, 
πο” ο8γΗς ειιιΙιειπ ε' ε1οιιιοοιιιιιιι ειοποιη;ιιήει , ιιιέιει1ιο.τ ιιι 
ειτἱειοοτετἱει ι-:Ιιιγοιιιμι. ι · 

Ε” ι€ιιιι€ιΒ πω, ιιιε1Ιγ ιιιιι€ιιιόΙ ειειιιΙιεϋιΙιΙι ,ε ιιιο1γ 
Ιγει ίειιεΒετιιι 11θΠ1 ειιιΙιειέ8, 46ο αι ει: ω μικτη να”, 
ε» 820€ύΙΙΥ ναΒγοΙ‹. 

τι 
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ΝΒθΥΒΒΙΚ ΡΒ.ΤΖΕΤ. 

Δ° ροΗΝοαϋ Φάο·σωΙα!Μ·όΙ ασ ΒΩῇεΜἐΙϋ-θῦα 
. | 2τω·οΙοϋαπ. 

Α: ειιἔοΙ-ειποτἰΕπἰειΚ παροιιΜπϋ Με2ΜΜΒ ε' ὐέιτειιΙει€ὶ ῇοεοέ. 
- Ηέιι·οπι πωπω ει, ροΙΜοειὶ $έιι·ειιΙΜοΚιιαΙο - ΜΙππ ΜΜ.Ιπιιιιι6.Ιτ ει 
ο.ιπει·ΙΜΜΕ ει' ΚύρκήεεΙ6 τοιιιΙειει·τ ει' 16ι·ειιΙαΕοΙιτα. -- Α' Μετιιει·ιι Ή: 
ιι6$ Μι·ιιΙ6 νοει6ΙγοΚ. - Με” οοιινοΜ 1831-Ιιειι ει' ΩατἱΙΤο. νε,μιι. - 
'Ι'ϋι·νόηΙ1οιό ῇεΙ!ετιιε πω οοιινοπωιοΚ. - Α' Μι·ειιΜ.ι' ΜΜτΙο.Ισ.ιι _ἱο 
μι ΜΜΜ πω: Μ” νεπε(ΜΠπτεε :ιι ΕἔγεεἱὶΙ£-8£ε€ιιεοΙιΙιαπ 7 :ΜΠΕ πιό 
ειι£Φ.-Μἱ6ι·€ ΙεΙιε£ ω ω τι6ιιιὶΙεἔ επϋ!κ86μεπεΚ ΦεΕΕιιΕειιἰ. - Ηπει 
πει π' Μ·ειιΙ6€οΕππΚ ὰειιιοοτειΕει ιι6ροΙσιόΙ. 

|. 

ΑιιιετἱΙ‹π ει' π1ε18οπ :που οτειέιε, ΙιοΙ π' τάι·ειιΙαιοΙιΒόΙ 
ΙοετϋΙιΙ› Μιειποτ ΜΜΜ: Θε Μ! ει.° 1ιιιιιιΜιεεεΞιέ ε' Ιιει:ειΙειιειε 
εειΙεϋιότ ΙεΒΒϋΙϋπΙΘΙΘΙ›Ι› τὲιι·€γειΙ‹τα οιΙΙαιΙωειιωικτά.Κ. 
° Νειιι εωΙΙινεπι πω: ε'ιΙΙειιιι16 τάι·ειιΙειτοΚατ, ιιιο11γεΙκ ει' 
1ϋτνύπγ ἐιΙ1ειΙΚϋ2εθΒοΚ,, νε3.ι·οεοΙ:' έα ιιιε8γθΙε 1ιενε Μπιτ ΔΙ 
Κοίτειται!ε, νωιπει!: ιιι68 ιιιέιεοΙ: ΙΒεπι 1188] ΜάπιιιιιειΙ, ιιιε·ΙΙγεΙι 
82ϋΙθωΒΜΕθί Έ ΒἱΕεῇΙΘεϋΙαπ οειιρά.ιι εεγεεεΙδ ειΚαταηάηαΚ 
ΙπϋΜϋηΙιοτπ. 

Αι Β8γοεϋΙτ-81ειτιιεοΙ‹° ΜΜΜ ε2ϋΙε26ε6τϋΙ Μένει μι* 
τειιιι1Ι_πι, Μ” 82 ε5Ιεί ωιῇεἱ °ε 1ιέιΒοτι1ίοΙΙοπ Κϋιαιἐε!›ειι ϋιι 
ιιιειΒάτα 8ΖἱἱΙῖ8ἔΒ“ίὰΙΙ1ᾶ8ΖΪί0ίΙΙΙΪᾶ; 6 ει, τεἐιτεπεέιἔἰ ΙιειωΙοωτει 
σεειΚ Ι›ΕΖοιΙειΙιιιειτΙαπ έ8 ιητιι€τεΙειιι ε2ειιιιιιοΙ τοπικ, °ει Βόι 
Βοιήέιι·άεαόττ οειιρεέιιι αΙεκοτ Ιο1γωιιοι1Η: ,' ΜΜΜ ει'ιι6ΙΙ:ϋΙ ο! 
πειιι ΙεΙιετ. Μ: Μη· οι κκοΙ€ιΜιιι 1κε:τϋϋ!ε όιιιι·ενεπιιμ-Ιιο! 



ο 

ι 

28 

ε, €γειιιιεΚεΚ ιιιεε _ιειιεΙιειιιιιεΙ ιε, ιιιειοΙειεΙ ωιειιιιιοιι ι·ειιιΙ 
ειεΙιεΙγοΙ: Με "Με ιιιει€οΙιειτ 'ε ιιιε;;οΙι ΙιιιιιτειιΙ: ει ειΙιεΙοΙ‹ 
ιιιεΒΙιειετοιοτι νεΙΙ:εΙιετ. Π8γειι ε, ειεΙΙειιιι·ε εΙιειιιιιιΙε ει, ω 
εεε εΙει' ιιιιιιι1ειι ιεττειιιεΙ. Πε ει οτειειΒιιιοιι Ιιεῇ ιϋι·ιειιιΚ, 
Ιιει ει, κϋι1εΙιειΙεε ίεΙΙιειιειεΙιει1, ει ειιΙιεΙεε 8ειτοΙνει νειι€ ε, 
Ιιδι·ιη·εΙιΙιεΙιεΙι ειιοιιιιειΙ ιειιιειεεΚοιι'ι ιεεεϋΙειει $οτιιιειΙιιειΙι; ε' 
ιϋἔιϋιιϋιϋιι ;;γϋΙεειι6Ι εΙϋτει·ειιι ε” νε;τεΙιειιι'ι ΙιειεΙοιιι, 
ιιιεΙΙγ ε, Ιιειιι οι·νοεοϋε, ιιιιε16ιτ ε” ειι ει·ι1εΙιεΙιεεειιεΙ εΙϋΙιιι 
ίειιιιειΙ16 ΙιειεεεεεεεΙ: εειι-':!ιε ἱε ιιιωιι νοΙιιε νεΙειΙειιιεΙτ. Ηει 
ιιιιιΙειεε€ιώΙ ιτειιι ειύ: ιειὴεεεεε ειι δεειε, ιιιεΙΙγ ειι ϋιιιιε 
ρεΙγιιεΙε ιιεεγοιιιι τω" εε τειιιΙει εικ1ιοιι. Ψεει·ε εεγεειιΙειειι 
Κειιι6ιιιιεΙ: εειιιιει ειεΙιειιιι εΙΙειιεεεεΙ-ι, Ιεεγ6ιεεει·ε ιε, ,ε ει, 
ιιιετιεΙιΙειΙειιεεε εΙΙειι Ι:ϋιδε Ιιει·ει $οΙγιειιειιιΙ‹, Αι ΒεγεεϋΙι 
8ιειιιεοΙιΙιειι τειι·ειι1ειο1ι ειΙΙιιεΙι ϋεειε ει, Μι Μιοι·εε8,, ιω 
τεεΚεεεε,, ειοι·8εΙοιιι,, ει·1εϋΙοειεεε, εε νεΙΙειε° ιειιιιωιεισι. 
Νιιιοε εειιιιιιι,ιιιιι ει ειιιΙιει·ι εΙιει·ει εΙει·ΙιειϋιιεΙ‹ ιιε,ι·ειιιειιγΙ 
Εεε, εΒγεε ειειιιε1γεκ,ϋεειεε ετειειιεΙι ειειΙιει1 ιιιιιιιΙιεΙειε 
ειιω. , ι 

Κεε6ΙιΙι Ιεει εΙΙιειΙιιιειιι ει(ιιιιι ειοιι ετειιιιιειιιτεΙιτϋΙ, 
ιιιεΙΙγεΙιει ει, ιειι:ειιΙειι ει° ροΙ€ειτι εΙει!ιειι ειιιΙ. Μοει εεειΙι ει' 
ιιο11ιιοει νι1ε8,Κϋιε!ιειι ΙιεΙΙ ιιιειει1ιιοιιι. 

Δ, ιει·ειι1ειι_ιοε εΙιειιιει·νε Ιειιειι νεΙε ε, ροΙΒιιι·οΙ: Μι 
Ιϋ:ΒίεΙε Μιάου εΙΙιειιιεΙ:. 

ε Α' ιειι·ειι1ειε ιιειιι ει;γειι, ιιιιιιι Ιιιιοιιγοε ειιιιιιιι ειειιιε 
Ι;ε!ειιεΙτ ε, νε,=;γ ειπε, ιειιοΜιοι ιιγι1νειιοε ι·εΒεειΙ‹οιΙειεε 'ε 
ει ΜΥ τειιο!ωεΙι Ιιιιοιιγοε πιω ειει·ιιιιι ι1ινειιΙιε ΙιοιετειΙε ιι·ει.ιιι 
«κι Εεεει1εεε. Βε ε" ε, τει·ειιΙειιι ιοΒ ιιιειιεΙιιειιι ειοιιεεγ ει 
ιι:ειεΙιεΙι ειεΙιεεεεεεει; ειιιιιιΙιειιι ει, ιει·ειι1ειτ ιιιεε ιε απ» Με 
ιειΙοιπιιιε1 Μι, ιιιιιιιεειιι ει, εει_ιιι5. ΜιιΙ6ιι νεΙειιιεΙΕγ νεΙειιιειιγ 
ε” ιεεειιι-ει ειΙιεΙ Ιιερνιεε1ιειΕΙι, ιιειιειΜι εε ειεΙιειεεεΜι ε 

α 

ω 



! 

Σ!! 

Μαι! !ιϋτεΙεε 6!τοιι! ιιια8αι·α. 8ει!ιιιιοιι κατω αιιι!ιατε!τ 'α ϋ 
μα! ααο!ὅ!‹εια!ι·ε Μπα. @πως ιιια;ταιιιι!ια!π ααγιιιαατ Μπα· 
ιι! 'ε !ιιιιαα!ιιιο!τ 1ιενε!και!!!: α) Μό!!! α!!α!. Α, ται·ει!!ατ ο" 
σαοιιι6!ια Μ!! α: ε!αΒαι6 ε!ιιια!ί τϋτε!ινααα!τ Θε απο!:ατ !ια 
ια!ιιιαααιι “Μα ο" α!!α!α ν!!α€οεαα !εϋο!ε!! απ!! Με!. 

Μαεοα!!‹ !έρσεϋ α' 1αι·αιι!α!! ισα' αγα!τοτ!ατα!ιαιι: α” 
αγ!ι!αεται·ι!ιαταε. ΜΜΜ να!αιιιε!!γ ρο!!τιοαι ται·ειι!α!ιια!ε Μαιας 
ειι€ει!!ει!!ς, Μ” αι οι·εαέι8° ιιε3ιιιε!!γ ι"οιιτοεα!ι!ι !ια!γαιιι ια!! 
καιω! ἔγιιιτι3ιιοιιτ‹ι!‹α! α!!ίι!ιαεαοιι Μ, οι Μια! ιιιιιιι!καεειι. 
μ ιιαἔγο!ι!ια ,ε !ιο!ο!γαεα ιιιιωιεαιειιιωαιικ. Π! αι ειιι!ια 
ω! ει;γιιιαετ ιαιιαι‹; α, νόμε!ιαΜιέ εειΚϋαεὶ 6εεισα!τετ· 
ιιε!‹, α' ν6!ειιιαιιγα!ε οΙΙγ ει·6νε! Θα Μόνικα! ία_ι!ειια!ε Μ, ια! 
ιιϋι·ε· α, ω!!! 8οιιτ!ο!αι εο!ια κατ! που! Μια!. 

νόμο α” ται·εϊι!ατἱ ιοιμα!τ ρο!!τ!οα! απ” ΗΜ!!! Βγα 
!‹οι·!ατα!ιαιι ιιιο!εύ !όροαϋ 82, !ιο€γ: αε ααα· νέ!αιιι€ιιγειι ω 
νϋ!‹ να!αεΖώ €γ!!!αεο!ιατ ται·ι!ια!ιια!ε, 'εια!ιτοεο!κατ ποναε 
!ιαιιιο!ε, ΜΚ Μπα! ει” Κϋηιοιι!! αγ!!!αε!ιαιι κομιωιιακ. Μ! 
ια ιιι!αΜοιι!;6ιι' α26!νέιιι ποια σέγα!ι, ιιιιιι! α”!‹6ρν!εο!ο!ἰ παπι! 
ειετιιε!‹τ !ο!ε!‹ειεττο α!!ια!ιιιαιαεα. α 

Η εαει·ιιιτ αα Με!! εεε!!›ειι απ ε" να!ειιιααγτ να!!ι5 απι 
!ιοι·ε!‹ σειιραιι Μ!!! ειόνετεαΒα! καωεκ επιιιαα Μπα, α'ιιια 
εοι!!!ι!ιαιι αρα! Ή!!!εΙαπωϊε!Φε α!!ιια!‹ !!σεαο-, ιιιε!!γο!τ α' 
Ιε!α!ιε2ε1ιιε!π οεα!ε €6ιει!εΞ!ώτ $οεα!!ε. Ψέμα α” !ιαι·ιιιαα!!!Φαιι, 
ιιι!ιι!εαιγ α, ιιειιι2ο!!ιαιι !ε!!!ϋιι ιιι-ιιιιαατετ, 'ε α' Ιζοι·ιιιααγ!ιαα 
ΜΜΜ Κοι·ιιιαιιγϊ ΙεεΞΙιειαε!τ. Βἰποεαἱ!τ , Μπιτ α' τϋ!ι!ιεό8·' να 
!ύ!!! !ι!ιοιιιααγοεα!, ιιιαἔο!ε !ταρν!εα!!!κ ϋεεαεα οι·εια! ιαι·εία 
!ε!!ειια!τ; σε να!αιιιἱιιτ αιῖι!ι, ιιΒγ Μ: !ε α' ιιοαιαοϋεύ8·' Μαια 
!ιοιι ,ο πω! @βια Μπι οι·1εϋ!σει !ια!α!οιιιιιια! 1α!οιιιιο!ι: πιεσε. 
Ι;έαα , ασια), ιιε!ι!!:. ιι!ιι‹:ια !αΒιι!ε, πιω! αιιιαιοΚιια!‹, α! ΝΠ· 

- ι: · › 
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να” ΜΜΜ, πο: παπι ῇο€ιιΙ: οετι·οιπΙαπἰ ει' Γεππά116ι 'ε εΙ6ι·‹-: 
ΚὸειΙτΒιππἱ ει, Ιόττε 5ϋνοπι16τ. 

ΠοΙνεειοΙ: ιποετ ε” πέρα, πιεΙΙγ πιόές πωπ εεώεπειι 
ειοΙ‹ω ιπε€ ει' επιὶ›πιὶεέη;' "εικοτΙειτέιτ , νειΒγ ιπεΙΙγπύΙ πιό” 
ροΙΜωΙ ιπεπνω16ΙγεΙ: Γοι·ι:οπ8ειππΚ. Α' τϋτν€πγεΒοτ πω, 
ιππι›πεἔ ιπεΙΙό ποΙγιεΙ: ο" ΚἱεεΙ›Ι› τόειτ, ιπεΙΙγ σεειΙ: 2απάσ: 
Ασπά.ι.πι! ίοεΙειΙΙκοιἱΙε ,ε ει, 7°8%άΘ“8Ζέ8%82 πιεἔὲιΙΙαροἀἱΚ; ει: 
ΜΙ! Ιιἰππεπι, πο” ο” πόρπόΙ π' _ῇ‹5 τεπιἰ Με;; νο5ιθΙγεΙππεΚ 
νππ Κἱωνε. 

Μς-:ἔπιιιωτπἰ, _ΙιοΒγ ε" τϋι·νώπγ @Μ πι' ιπέιεἱππἐιΙ, ,ε 
ιπεἔπιπιπτπὶ, ΜΗ πιτ επτεππεΙτ επϋΚεόε ΙιεΙΥΘΙ›ε τεππἰ -· 
ε, Βεαϋ Ι›ἰιοπγόεειπ ιπεεειε "οι ε8γιπέιετύΙ. Με πω άτω 
πιω ειππει·εΙ:' εειο :ΜΒ 1128] πέινοΙεέι;;οτ Με, οι: ει' εσπε 
εέιἔ' ΜΙ›ΖεΙΒιΙΘεε πειπ "ΜΜΜ Θεια: τϋΙ›Ι›ε':. ΕπεπΙ:ΕνϋΙνειπ 
ππι1ε (πω ΗΜ, Μπεστ ει' πειππο: οεπιππωπ εἔγεπΙϋπ οε:Μπ 
Μ Ι:Μ1°εΙοκειειςο, 1ιιεΙΙγεΙε Ιεϋ:ϋΙ ιπἱπὰο8γἰΚ ειιτέιΙΙἱτῇει , 6 
ΒΘΡνἰεεΙἱ ει, τϋΜ›ε6ἔετ. ΗειΙιομ σε η;ει:επιτύ ΙιπαιΙοπι πιω 
Με", Μ), ππωΙοιπ ειπεΙΙτεὰἱΙ‹ Μ, πιοΙΙγπεΙ: ετΚϋΙοεἱ ετεῇε 

ειιπειι6νειΙ νετε!ΙΙεράϊΙτ, ΙιἰΙιετϋ-ε , πο” ει: εοΙώ.€8 ει' εισνπΙ 
Ι›οὲι·_ἱε, σ8εΙεΚωΙετ ΜΙΝΙ? Ψει_ϋοπ πιε€ 1-08-θ πιπκειάπἱ ΜΗ· 
ν:ΞιεΙ: ποπ ιιιεταΙ›Ιιγεἱοπιἰ Μπα ιπεΙΙεττ , πο” ει' ω.τει1ΙειτοΚ 
ΜΚ οιι€Ιμι: νοιετπἰ ει, ν61οπιέπγε1ιοτ, απ: πειπ ετϋΙ£ετιιἱ, 'ε 
ῇεινειΙπἱ ει, τϋτνύπγεΚει, (π: πωπ Ιιοιπὶθ .. . . 

Α, ΙκοτΙ:ΜΙπιπ τέιτει1Ιατηο€οτ, ποΙἱτἱοπιὶ τέιι·"πειπ , ποιπ 
ΙεΙιει εΒόειοπ εΒγ ΙιπτΙ›ει πεππἰ πι ἰι·εἑιεΙ›εΙἰ επιΜι1εέι%πΙ. Α: 
εΒγἱΙ: ΚενιἐεΙ›Ι›Θ ε2ἱὶ!‹ε68εε 68 εοΙ‹Ι‹πΙ ἐιττπΙιπειεΙ› ιπὶπτ ει' πιά 
εΠε. ΑιπειππειΙε ο” πωππετ ΒοτΙέιιοΙαιτ ειειΙ›Ιιειτ, ει' πήΙΙεϋΙ, 
πο” ιιι·πιπέι€έιτύΙ ΙεπιοπιΙαπὶει ΚεΙΙεεεόΚ , Μ” πσ2Ιιει έρεπ επ 
πεΙ‹ι Ισππτειι·:Μτέιω ν68ειτ επϋπε6;; πιτ οεεΙεΚειΙπΠο. 

Αιποι·ΜέιΜπ ει' ροΙΜωϋ οιὲΙοΒΜΙἱ τέιτ5ιϊΙΜΜ εϊΙΙέιέ 
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ΜπαιιααΒα ποι·ΙαιΙαπ. Βαν Μπι ιοΙιπαπ παρ παπι ιππιαι-. 
πι , Μπι πππι1απ, ιπἱι ιπαρ ιποπτΙΙιαιπαπ, ιπι πα,αν ιπαι·ιαΙι 
ραπ ιπιπωιικ αι. ΒπιΙαπαιἰΙ: και , πιι1Ιν παει: ιι€απια ποι 
ια αι αΙιπαιται α' ναιπιατι1Ται·ι'ιΙ, να” παιαπΙ:απααι πιαι›αι1 
παμπ! ιαππιοιι€οιι παι·ι1απ Απιαι·ιΙταιιαπ. Α, ιαι·ιιΤα ρατιιοΒιια 
ρα, να” ιιΙι1ϋι6ιια ναιι παπι απαΙ: ναΙαπιαπναΙιαι, πα ιααπ 
παιαΙιπαε απνααι αιάα1:απαι ια. ΕιαιειΙ: αππα!ε ιπππποπιια Ιππ 
ιιπ.<_.;ααΒα,ααν τααιαι, αππαΙι ΜΙ Ια ιπαιι1 ιπἱπιΙαπ πνοπιοτιιαα 
μια Μοπιιπαιπι, πο” αοΙιαιε απναι1πΙ α' ιαιπια ειι11ια α 
ιοπ αιαπναπαΙναπαι, ιπαΙΙναπ αι ΒανααϋΙαιαι παροι·ραιια1:. 

1831-1ιαιι, αραπ Μπα: α'νιΙΙοπΒαα 1ααπιαι·ΒαααΙιρ νοΙι, 
α" πιαεαααΙιιιααιιαΕ ιαιπαι·αιΙαπ ροΙααι·παΙι αεια!ια παπι , απ· 
Ιαροπ” ιιπαπ αιοπ)-_ῖαναΙαιοι ιαππι α, ιαι·ιπα° πιιπι1απ αΙΙαπ 
αα€αἰπαΙ‹, πο” ΙιιιΙι1απαπαΙι ΙιδναιαΙται; ΡπΙΙαπαΙριιΗιιια, α, 
πατααπαιιααι αιαΙιαιΙπέιέ ΙιαΙντααΙΙἰιαααπαΙ‹ ααιΙ:ϋιαιι·ϋΙ αρνιιιι 
ιαπαααποιαππόπαι. Β,_ιαναΙαι Ιεαναπ παρ αΙαιι, α, πνοπιια· 
ω παἔαπαΙιπαναΙ, ΜαἰπαιϋΙ ύ;-0ι·Ιααπαι;; Ικαιι·6ΙΙιαιτα Επι. 
Δ' ιατιιϊα, αΙΙαπααραι πα" παννα1 αΙιοααπι€ιπ. ΒενΙιαενιιΙα 
παιιαΕ πιιπιιαπιαΙϋΙ 'ει Μ$ναιαπαι παναιιαΙι πι. Να" τααια 
αιαΙιπαΙ: ιαπιαι·ι εαππωπιοι αΙΙοιι, 'α παΙιαπναπ ιαπιιισιι ιπα. 
@και πιιαααΙιΙια π: ιαιιακ. Βα1-0ατοΙιπα, πιαΙΙν αιιιιαπ, ιπιπι 
ΙαιιπΙτ, παναπαι πανπαπ ιαανναιιιια ταρω, πααιαι·61 παι 
ναππαπππ πϋναιαιππ1ι1ϋιι. 0αιοπαι·' πιο» 1831. α' ανιιΙαα, 
πιαΙΙν πια8ατα, αιπαιιΙ:αιειοπαα αιαι·ιπι, Ποπναπι παναι ναιι;, 
ϋαειααΙΙι ΡΙιΠαπαΙρπιαΙιαπ; ,ια ιππι› πιπικαιωι ια” ειαιπ 
και. νιιαι.·παι πνι!ναποααΙε νοΙιαΙι, 'α αΙ86 παρω! ιοανα 
ιπιπιπαπ αιςααιαπ ιϋι·ναπνποιό πιιπι επιπιιαπ; νΙιειρ;α1αι αΙα 
Ιϋπαιι νανα α, αοπαι·αεαπα ΙιαιαΙιιιαπαΙ: Ιιἰιατῇαπαεα, α' πα 
παιπαπω αιαιιαιιααέ ιπωπαι. Έ "Ξανα α' ιαι·1πα' παιπππτα 
Ια ιαπιιαΙιπαπναι. 'Πι παρ ιππΙνα α, ανιιΙαπ αΙοαι1οιι, ΜΜΜ 
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, ει ειιιιετ!!ιε! ιιειι!ιει ε" !”ε!ειύ!!τειει ειει·Κειτειειι νο!ιιε. Β 
Ιε!ειι'ι!!ιεε!ιειι ε!ϋει!ειοιι: 1) Μ" ε, εοπετεεειιεπε!ι-ιι!εεε 
ιοΒ·ει ιεπιτει !‹εει!ιιιἱ, εε Μ” ε” ίειιιιει!!ύ ιειι·ι!Τε ει!!κοιιιιειιγ 
ε!!ειι!; 2) Μ” 8ειιιιιι! περιιε!ε, Έ !:!!!ϋιιϋεειι ει ειιιιει!!‹ει! 
ιιε!ι !ιειειιιει·ει ιιεπι για !ιοιι!ειιο!ιι! ε' !κει·εε!εει!εεἱ ειε!ιεε! 

@μια ι 
Μεε Κε!! νε!!ειιι! , !ιο8γ ει, 1ιο!!ι!εε! ιειη;γι! Φει·ειι!ειιιιε!ι 

Βοι·!ει!ειι ειει!ιει!εέιΒει πιεε ει!ι!!ε· ει Βεγεεϋ!ι-8ιετιιεο!ε!ιειι 
πειτι ειι!!ιε ειοιι ε;γειειοε !ώνει!.πειεεε!ιετ, ιιιε!Ιγε!‹ετ !ιε!6!ε 
ιιιεειιτι τε!ειι νέιτιι! !ε!ιειιιε. (Με ε, τετειι!ει! ιοε Αιι;;!!ει!ιύ! 
νεεωιι !ιε, 'ε Γειιιιε!!οιτ Αιιιετ!!;ει!ιειι ιιι!ιιι1η;. Β' ]0888ι ε 
Με ιιιει·ιιιε ειιιιιειιι ει,` ειο!ιεϊεο!ι!ιει εε ει!εϋ!εεϋΜιε. ] 

Κοι·ιιιι!‹!ιειιι ει, !ειτειι!ετι 8ιε!ιειαεε; ε” ει!!!πεεεεε Μι 
ιοε!ιε!‹ ιειι ε' ιϋε!›εε8° ιεειτιιο!εεεεε ε!!ειι. Αι Εεγεεϋ!τ 
8ιειιιεο!‹!ιειιι !ιε εδγειει· νει!επιε!!γ μια ιιι·ε!!ποι!ενει Με , επε 
Με !1ϋι !ιειτε!οιιι !‹ειεἱ !:ϋιε !ιετϋ!; !ι!νε!εειτοιτ !ιειτειι!ε!ίο8 
!ει!ιιε!ι ε! ιιι!ιιι!ειι !ι!νειιε!ι, ,ε Με τειιὰε!1‹ειιιε!‹ ιιι!ιιι!ειι πετ 
!τειιειειι ετ6 Με!. Αι ε!!ειηιειιι'Ιεωε!εεε!ι!ι ειιι!ιει·ε! ειιιιειιι 
!ιέιε!ιετνειι ει' !τοι·!ἐιιο£, ιιιε!!γ Με! ε, !ιετε!οιιιω! ε!ιει·ιε, 
ειιοιι Κιν!!! !‹ειιγτε!ειιεΚ ιιιειι;οΚει ιιιεεει!ειι!ιιι!; 'ε ειι!!4εεε,·, 
!ιοΒ·γ ε' Μεε!ι!ι τεει, εεεει ετ!τϋΙεε! ετε!ενε! ε!!ειιε πει!!! 
_!διι ειι 68 ε!ιιγοιιι6 ειιιγεει !ιειτε!οιιιιιε!τ. Αιιιιε! @με ει ε" 
ο!!γ €ειιοει ,ε ιιιε!!γε! ε" ιιιεε; €ειιγεεει,·ετϋ!ι!ι ἔοιιοειιιε!‹ ε 
!ιειι·ιιε!ι 8ειτοτ πω!. Δ ` 

Εκ ει' ιϋ!ι!›εει;, ιιι!ιιι!ειι!ιειτ6εεεειτ ο!!γ πιει” νεειε!γιιε!ε 
ιει·τοιιι ει ειιιει·ι!ιε! !ώιιει·εεεεεο!ετε ιιεινε, Μ” ειοιι ειτ 
τε!πιεε εει!:ϋι, ιιιε!!γετ ειιιιε!ς !ιοι!ειοιειεειι·ει !ιεει1ιει!ιιε!ε, 
ε!6ιτειιι "Με ειπα ιετει!!ε. 

Β” Βοιιι!ο!ετοι !ιοιο!κ Μ ίε!, πιε!!γ ειιι!ε!τει!:ειιι! Με 
_ια ει ·ο!νεεει, Με ιιιοιιι!ε!ι ιιιεειιι! , Μάθε ει' Μιεε8ι επι 
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Ι»6Μεέι€οΜ·ύΙ ει6Μιππ: πΙπω οι·επέ8·,- ΜΙ π' ΜιτεπΙει€οΙτ ΜΜ 
ΩΒεεωΙτ Ιοππε!πεΙ: ει' πέιι·ωΙδ ιπειι·ποπεά86παΚ, να” Μο 
‹ΙεΙοιπ' 6πΙκόπγόιιεκ 86τΙά.εάι·π, Μπα ει: οΜπποΚποπ,·ποΙ ει' 
ΜιτεειεἐιΒἱ έι!!προτ ιΙειποοπτΜειΕ. Απ πτἰε1οοτειτα πεπιπεπεΙκπΘΙ 
ει, πκὶεο‹Ι τοπιΙϋ €σε1ϋΙετοΙ: €ει·ιπάεπετεπ 1έιτειιΙατοΙαιτ Μπει 
πεΙ‹, ιποΙΙγε!ε ει, ΜωΙοιιι, νΜωσ-ΞΙόεεϊτ ιπεμΚαιΙάΙγοειάΚ. 
0Πγ οι·ειὲι<ἑοΙ‹!›επ, πω εΙΐ6Ιε ιέιτοπΙπω!ε πειπ Ι6τειποΒ , Μ 
πω( ιιιαἔεἑιποεακ νειΙππιὶ ποι:έποπ ΙιειεοπΙύτ ιπεε€οτεέ88όΙ 'ε 
|ιἱΝε!οπὲΙ›€π εΙϋωι·ειπτεπἱ πεπι πιιΙππ!τ, ιέπ ιϋΜέ 8οπιππ 8:1 
ω: ποιπ ΜΜΜ: Ι›έιι·ιιιἰπειπϋ παι·ποΙωά8 εΠεπ, 'ποπ ο” πω” 
πω Ι›ϋπτειΙε·πϋΙ εΙπγοιιιπ6παϋπ ο” πιστοΕπγ! Μιι·Ιοε, πω· 
ε;γεΠεπ επιΙ›ετ Μαι! ἱε. 

Ε” παμπ ροΙΜοεπ 0οπνεπιποΚ (ιπει·τ και ιιιΕπι1επ%Ιε) 
ϋ88ΖθἔΥἱἱΜ8θ , ιπε·11γ €γαΙει·ειπ ε2Μεάεσε τοπι1ειαΜΙγΙγά νω 
ΜΜΜ, ιπ‹ἐἔ ΑιιιοτΕΜΜιπ Πε πιἰπεΙΙΒ ει1Ιγοε 1εϋι·ϋΙππόπγ, 'επτ 
ι·ε›. :ποπ , ΚΗ: ΙιοπιιπΙκπειΙτ Ιιειτ6Μ , σπα ΜεΙοπιπιοΙ “Μικε 
ποπ. ΥἰΙ£8οεππ ι«πωωιο επ Παπ! ει: 1881-Μ οοπνεπι' ει! 
ΙωΙιιι€ινπΙ , ΜΜΜ α' ΒγϋΙΘΝοεπ 1·6ειτνο€τ @Με ειπΙ›ετεΙ: πιἰπ 
ποπ ἱ€γεΚειετεὶΚετ ειπε Γοι·01τοΜι!ς, πο" ειππει!π πγεΙνσ':τ 
πιύτε€ΚοΙῇ6Β ,ε τέιι·εγάτ 1πἰπεΞΙ ειϋ-ΒοΙ›Ι›το πποι·ΜάΙτ. @επ Μ 
ΜΜ, πο” ειι 183140 ι:οπνεπι νειΙ6ειέι€επΙ ΙΙΒ€Υ Ιπείο!γέι.ετ 
€γαΙιοι·ΙυΙΙ 'οι εΙόεϋΙετΙεπε!ί ΙεΙΙτόι·ο ,ε ειι Μειἰτοπε Μα ε! 
πω, πγΠ8 ωπαϋΙ6ει·ο ,τ πιεΙΙγ ει; ΒΒγεεϋΙοτ' ΚετσεΚετ16επ Μι· 
νέπγεἱ εΙΙσπ ΜΜΜ 1832-ἶΙτπεπ. ` 

>Νειπ Μια: οΙϋΗτοΙπἱ, πο” ει' ποΙἰτὶο:Μ Φτεγι1Ίάτειι 
πιι° πειτέετωππ εεειΙ:πάσεϊμ Ιό8γεπ ιπἱπαοπ ειπιππι1επ8 Μια 
ει: ιποπσ, πιεΙΙγξετ νειΙειιιιεΙ!γ πέρ οΜσεΙΙιεκ. Πει ει” πέρα 
ππεποπἰέι!›ει πεπι εϋΙγοε26 πε , Με επ @Με πιὶπιΙεπ πὶΙΙπππ; 
Με: πιο86ιππτετΙ. Μ Μη ΙΒεπ πωπω ειειΙ›π‹Ι86.ε Μπι! 
“πιω ο” ροπιι·ει πόενο' Ι›ᾶι€οεΩ1ΘΙ‹0Μϊ πΥϊ..ΐιΜΗ δ, 'ΠΜΣ' 

π. πω. 4 . 3 
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οτειέι€οΙ:Μιι ει, πέιτειιΙειτοΙκ ειαΙιειαοΒ , 020 ει' ικα” Μιτεειεά 
801: ἰεπιιεκεκΙειιεκ. Αιιιετϊκό.Μιιι νειιιιιειΙ: μάτ:οεοΚ, Με Βοι 
οιεεε!ών6οεκ πὶπιοεειιεΙτ. 

τ?? 

.Ο Οάο·."ιΙαπ ]ομ' ΙΜΠϋπιΜΜό όπεΙυπέα·όΙ Η. 
ΙΜΠϋωΙ:ϋπαΐ ΙιασπσπάΙατάνόΙ Βατ·ορά!ιαπ όσ 

ασ .ΠμμεσάΙ2.88αϋποοΒΒαπ. 

Α, ιιιαἔέιιιοε εεε1οΚνόέ πιαΜι1εάμι πω” , Ιεετοι·ιιιόειο 
ωω› ει: οιιιΙ›ει·ι·ε Μινι-ε που οιεΙυπάεέιε, ΜΒΜ Με” οτε 
_Μ; ει' Ιιοιπέι-Ιιαεοπ16ΚένειΙ ο8γεεΙτΙιε1ἰ Έ Ιεϋ2ϋεωι ιιιιιιιΙ:έιΙ 
ΙιοιΙΙια1ἰΙτ. Αιιέττ π: Μ ει' τέιι·ειιΙΜΞ ;οΒοτ, 1ει·ιιι6ειοωιι6Ι €08 
νει, ιιιειῇᾶτειἱιιτοΙΙγ οΙἱτΙε8ειιΙτΙιετΙειιιιοΙ: αιι·ωιιι , ναΙαιιιἱιιτ ει, 
πειιι6Ιγοε ε2αΜικΜϊΒοτ. Απ ει' τϋι·ν‹-ΞπγΙιοι6 εΙιιοπιι τοιι€Ιιειι 
Μ. ει, ΜΙΝΙ, Μ” ει, τέιτεεειέι€οτ ιιιεεό.€ ω ιιιο8τωειώει. 
ΉιιιιιειΙε ειιοιιΜιιι πόρο!τ,1ιιεΙΙγοΒιι6Ι 82 εΒγοεἱΗε-Ξέ επιΜι1 
εεΞιεει απ ΜΙ86νϋ 'ει Ι›οΙτΙο€οὰΒοΚαΩ €ει·ιιι6; έωιπειΚ ἱειιιό€, 
πιοΙΙγεΙ: απ ΙιἱοεαροπἔέιεαἱΚ Με! εΙΚοι·οεοεΙιῇέιΙ‹, θε αι Νοκ' 
εΙειιιΘΙ›ϋΙ κοιιιΙ6ιε' «Με οεἱιιεΞιΙιιαΙ‹. ίΤΒγ νΦΙοιιι, Μ" πω' 
ΙώΙϋιψϋ26 τιωκω, ιποΙΙγεΙζετ ΙώνετιιεΙ: α, τέιτει1ΙειτοΙι ω] 
οκειέι€οΙεΙκιπ , Μ! ει' 8ιαΜιι1εε2Βοτ 6ι·ιΗ:, Έ οΙΙγαιιοΜ›ειιι, ΜΙ 
ε' επιπειι1εέι8 2αΜοΙέι.1Ιαπεέι%ό. Ιει_Μ, εἔγΙ›εΙιειεοιιΙἱτιιἰιιιἱιι‹1 ει' 
ΚοτιιιέιιηοΙιτα , πιἱιιιΙ μ' ΙεΙε!τειετοΙκτε Με” Ιιειειιιοε Ιεωιά. 

Να” τόπο α: οιιι·ορμαΙππάΚ ει' τέιτειιΙ:Μπιη ιιιόε πασα 
ε! ο!!γ ΙιειιΙ:Μ;ο26 ΕοΒγνοι·τ πω, ιιιοΙΙγ ΙιὶττεΙειιΘΙ›επ Κὸειὶ1τε 
Με, Μ” πω ειιοπιιιαΙ α' Ιιω·οιιιιο2ϋιι ρι·6Μι 16ιεεεόΙτ. · 

18%, ΜΗ ε” “Μαι” 6ττο!κε;εΞε νομικ έιΙΙ Με”, ω: 
πω” σ' οεοΙωΙανε%' ΒοιιὰοΙειι_ἰε Ιο€Ι:ιΙ οἱ ιιιἱιιιΙειι ο!ιιι6Κετ. Ε!" 
αιτειι18.1, οΙΙγωι ιιιὶιπ ο" Φωτ; Ι›οιιιω “ότι Ι›οειεωεκ, 

έ 



_ Ι 

`:ιε 

πο” π8γιππει ωιωιιιιωπ 'ει ΙεΙΙιεείππόπ, 'ο πικάπ πιπε 
ιπππΙππΚ ει: οΙΙεπ86ει·ε. ΤπωπιππΙι επεπι6ποπ, ει' .2ϋινόπγοε 
εεεόπιοιι·άποκ οειπϋι6πποπ ιι€γειπ , πο: ποΙια ποπι οπωειιι 
επιπϋ:ϋππεΙτ τετεππεΕποΙκ σε εΠιιιιοποιεΙι·ο. 
π Απ' ΒΒγεεϋ1τ-8ιπτιιεοπΙιεπ επ ωιωιωι πιω Μπι ε" 

 

ιιιιιΒγιιτέιιι8.Κ. Αιιιει·ικέι.1ιππ ει' ΜειεπΙι Μπι; Ιιτέιιιϋ ροΙΒέιι·οΚ 
ιιιι·επΙαιΜι ειιΙππΙς, ε1ϋειϋι· ει' νόΒοτι:, πο" επέιιιιππειι πγι1 
νέιιιγιιπέιΙε 'ε οι πιω ει, ιϋιιιιεπε' ει·ΚϋΙοει πεπιιΙιιιειτ πγειι€ιι 
ΜΚ: πιέιεοπικ πωπω ει' τέιι·ειιΙπιποΙιεΕπο!μ εεγϋπ ιππιιΜι1ιιι 
,ε @γ πιιΙε1Ιπι πι! απ οποιαιτ,' ιιιεΙ!γεΙτ π' 1ϋπιιπέειο Ιοπιιι!ιέι.Ιι!ι 
Ιιιιιπι πειρεπεΚ; ιιιοι·ι; Μπα ιιιιιιπιε τοπιέπγϋΚ πω; πο” ει 
πωπω: πωπω· ιιιιι€οΜιοπ νοπειππ_ιά!ι, ,ο πισω ΜΜΕ πε 
νύ!ιοπ ι·επιΠεΙΙιεεεπιιιιοΚ ει' ΙιειωιΙοπι ίεΠΠ. · 

Δ; ΕπγεεπΙ1-8πι€πεοΙιπππ Μιά: ει, ιιοΙΜωιι ωι·επΙειτοπ 
ιέιι·εγοιιτπ Με" πό!ιο86€επεΚ, επιπϋπιπι·ε ιι6ινο ιιοπι€ 
ιδι·νέπγειει·πε1:; ό8 πιιι16ιι επι επιιιιιιιι, πο” ;γ6ιπποειικ 
π' 1ϋινόιιγοπέιΙΙιιΙ ιιΙσιι·πειΚ, έιτιιΙ16Ιιιιιι ι€πιπι ιποπτΙειπιιΙε. 

Α' Μι!ϋπιι868, πιιι ε' Μπακ πέινε ει: πιποι·ιΕπιππ έ5 
ιππεππΙτ Μπι ΦεππενεπιππΙι, «πι» οΙιοΚωΙ επιτπιιιιιΙι. Επ 
ι·οπιΕπιιιι πιπππΙτ οΙΙγ ριιι·ιο!ι, ιιιεΙ!γεΙι π' ιππωι€ισι Μπη 
ιιγιι·π ΜΜιιΙιδιπεΙ:,- πο” ΜΜΕ πύ.ι·τίοπέιειιι·π ιιοιιιι πωπω 
πειπ τιιι·ΕπιιιιιιιΙ:; επ πεγιιπ ε' Ράφικ εΙε5Β ετϋειεΙιποπ ΜΜΕ 
πιιι€οΙκειτ επτα, Μ" ει, αϋιιπειι€ οΙΙειι ιππΒιιποειιπ πεποιθ 
ιιεΙτ. ΜιιΙϋπ ο" Μ), @κι Μι·επΙειτοτ Μπει, ιιοιπ ΜΜΜ! 
8γόιιιι, πειιιειιι νοιεΙιεπιιι Μπιτ. Απιει·ΕΜΜπ ει: ιιΠγ επιπε 
ι·οΙτ , Με νέΙππιέιιγϋπι·ε πέινε ει' πϋΙιππιι€10Ι ιΒοπ ιιινοΙ πιπ 
πει!ι, επιιεΙκ ιιιιιιιΙπιπ. ε1Ιειι πειπιιιιτ παπι τοΙιειπεΙι; ει, πω» 
Με ιιιιιιπ ι·οιπόιιγΙΙΙ: τόειιϋπι·ο ιιιο€πγει·ΙιειΘεόι. 

ΕπιιόΙ Με” ει' τέιι:επΙειιι 1η' εγειιτοι·Ιιιια επιπέιΙ "ιππό 
Π88Μπέ Μ”, Μπα!! ιεπωιοπωιπ π' πιιΒγ μέιπο!ιπιιΕ “ιππ 
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ιι6%ό νιΞιΙπιππ. πιω οι·ιιιέι€πιιπ , πππι :ιι Βιγοεπιτ-8ιπιπποπ , 
πω π'Αν6Ιειπέιπγε!ι πιει; ΜπγόΙιΙειιπιπιιιιπ Μι!ϋππϋιπεΙι, ει' 
ιιιιεπΙαιἱ ιο;; , π” ειι5Ινέιπ , πιιπι1επ Ιιοι·Ι:3ιι ΜΙΝΙ «πωπω. 

Η08·γ ιπὶ ει' ιέιι·επΙειιι έιειΙιειι1ειέι8·πιιπ ιποει πειπ ΜΜΜ 
εεγοιιει, πιιπτ πιεσε πει!ιιεπι€ετε ιι° !ιοι·ιπέιπγ εΠοπ, ειιι ει' 
ειιιΙιειι1πέιέ ιέιη;γπΙιειπι _Μι·ιιι!ειπΜιΒιιππππΚ ΜΗ ιιιΙειιιΙππι€ 
Μπιτ. 1ι.ιω επιιπε , πιοΙΙγ ο” πέιι·τπαΙι, νειΙπιπιπτ επιτεε επι 

ιΒιετποπ Ιε!!ιιΞΙιεπ ιέιπιιιιΙ ειιΜτοι·, ιπιιΙϋπ επειέι πϋπι ότι-Μ , α: 
ετϋειπιτ° επιπι€ιε; πι οΙιΙωΙ-€γϋι6εί ειιιιπέ:_ιο οι” ιι68ϋπιι 
_ιϋπ «πι, πιτ ει, ιιιιιιιιιιειΜιο “πιω ιιιπΙππ 

`Άι επεο1οΙ:,1ιιπ οι;γιιιπε Μια οΝγ ι€επ πω; νειππιι!ι 
πεισΙνει , ι·ιτπέιπ ι':Ιπο!ι ει, ιέιτειιιιιιἱ @ΗΜ :ήπια ,° πιιπιπο;γ 
ω Με ιπέιτ ι·68επποπ ΕγιιΙτοι·οϋέιΙι. > . 
° ΒιεπΠ$ΙπΙ πέιΙππικ οΠγ εισπνειΙ6!γοεεπ Ιιει1ι·εΙιειΕΚ]ιι' 

Μποτιι, πο” πιποει οΙΙγ εειιιπιέπ νό.ΙΙιιΙΜ, ιπόἔ πει ει' ειπ 
Έπειι ΙιεΙΙεπε ιο νεΙε Μίοι·8ιιιπι , ιποΙΜιεπ πι επιΠιει·ο!ι αισιό 
ιιέ8πεΙκ πε ιειι·ιππέι!ι, £οΒγιοι·οε Μ':ιιεΙ πιιΙππιπι πιιι€. - 

Ηειποπι Μπα ποπ οΙωΙε Μια, πιοΙΙγοπ πι Βιιγοειιιτ-` 
Ι ΒιιιιπποΙιπιιπ ει' ροΙιπαιιι κάτειιΙειτο!ι ει·6ιιιιικοεπέιΒΜ ΜΠαπα 

Μι, Ιε8ΙιπωιΙπιπειι ωΙέιπ ει έιτιιΜιποε ειιινιιιιιι. 0Πγ επιπ 
Έπιιιιιιπ, πω πωπω ειιινιιιιιτ πιω ι-ιπεεπνο, :Β ιϋπιιεπε 

εοΙιει πεπι Μτεε , ιπιπιποΒγ Μ εΒγ μάτι; εοπι έιΙΙΙιπιπιι πει ο 
1ιοπιιπ ποπ' ΜπνιποΙδιο έγιιπέιπτ, ει' ΜΙ: πεπι ιιιινιιιιππ. 
Α, ιέιτειιΙπιοΙ: «πιει ιπιπάΙι 'ει ιιιιΙιει ιπιππεπ , πο” (Η: πεπι 
ΜπνιεεΠΕ ει' 161ιΙιεθιετ. Μάι' οι ιιιιι€65ι!ιι3Ι ΙθΙοιόεϋππϋΙ ιι 
ππΜπι πϋνεπτειιΚ , ιπἱνεΙ Μι ω ΙιέιινιεεΙπόΚ, πΜιοι·πιιι 
ποπ πιεενιιΙιοιυιιπέιπ π, τϋι·νόιιγι Έ ΙΙΒΙΙΙ Μι·πιέπ 21ΙΙΒΜΕ πιπ 
πωιωειιι. Ει Με! ει”Ιιοι·ιπππγ' ει·ΚϋΙοει ει·οιε, πιεΙΙγει-πιοΒ 
τέιπιαιΙππ!ι, ι€ι-ιπ πό; πι 6νέΚ μειΙιε ι€επ Μ". ' 

Επισιι€ι.πειπ πιπιιΙ ειπε ν:ιππιιΙι Μ; ιπι·οιιΙεισπ , ιποΜεΙι 



ο 

επ τ 

ιιιπι€οΕπ5Ι πιτ πε ΔΙΙΙωάΙ: , νπ€γ1ιἱιιιιώ!: , πο” Η Ν· ω»! 
εόέειΙται·εϋΜ ΜρνΙεοΜ. Η Ι:ϋνε0ο!όε απ” Μ ωοιΙΜα€ο 

, εαπ πενεΙΕ ει·εήϋ!κετ ε ι·επι1ΜνϋΜΙΙωΙωποε 16ιιαπω!( τδι·νό 
πγεε186εύτε; απατα νει_5Ιοιι, ω ΜΜΜ 1ιιοπΕΜΜ, ιιιἱιι€ οΙ!γ 
ει·ϋει:Πι, ωε!!γπεΕ ειώΒιι 8γδια!ο!ιιιοτ "παπί ει' @έ ο! 
ιιγοιποα ἱὶεγόπεΙ:! Π Χ Δ 

Ιππ6τ α: ευι!›οτἱ 1ϋτνι5ιιγο!δειεττοΙεπ επϋνενόυγεεεόΒε 
ιιιοΙΙείτ , ιιιεμϋτωιιἱΚ »Μια , Μ" α' “πιο ε2αΜιι!ε$ιε ιιιοΒ· 
ῇο!›Ι›Μει ει' επωιάεέιΒ' νἱεειαέεΙΘεεΗ 'ο α' «πιο ιΙοιποοι·ειτία 
εΙε!ό€ ποπ π' αειιιοοι·πωϊ έιτωΙωεΜπσπ. · κ - 

Βιιι·ομεΞΜπ ει' ιέιτειι!ειτοΙ: πέπιἰ!ε8 πω, υιΜκ ιιιοεο!ωτ, 
πιἱικ $ϋτνώιη!ιοιύ 'ε νέ8τοΙιεπώ 4:ιιιέιοεέιτ ει” πειιιιοτπε!τ, ιιιε!!γ 
πιπεει ειεινέικ τω πισω οιιιεΙΙιειΞ; οι εοιπια-ΞΜ$Ι ἱιιᾶὐΙνα Η αοπ 

δ ΜΚ @ο νό€ειιιεΙι. Αιιιω·ϋκά.!ωη, Μ! πωσ ιιι€Μεπε!κ ειιειικ! 
Μη ει' ποιιιιεί εαπ ε8γ1ιἱε τε!ειΘπε!τ ΜΙινἱ8εΙϋἰ, οοιηιάπ 
ΜειθΙπεΚ έ8 ΜτεΙωειιιεΙ:. 

Αι εει!αϋ2ϋΙ:, ιιιεΙΙγοΚει ΒιιτοΙ›ιὶΜπ ει,τέιτειιΙαΕοκ Μει 
ιιέιΙιπικ, ΜεοπΙ6Ιτ ει: οΙό!›εΙ‹ κειεεωιι ο26ΙΙιοι. ΙΜ οιι€Ι]οΚ 
“ω” ε' 1έιτειιΜοΜεΙε τειιπἱ, πω" ρεἀἰ8 !›εειὲ|πἱ, Μι·οιοΙ 
Μ, Μπι μεα1η; ΜΒΜ ἔγϋιπἰ: 1ει·ιηεέειεπεΙ Ιια]Μηι16Κ οΗγ 
ειοι·Ι‹ειεΙοτ ΜΜ πιοΒο1κιιαΙι, ιιιεΙΙγιιεΙ: εειιιιιιἱ ρο!86ιτΕ "Με 
Δωσε, πω: ειἱιιωιι Ιαιω_πειἱ ειοΚέιεοΚα£ 'ε τεπι1επιΜΜγοΚΜ 
«Πω Με ΚεΒεΙϋΜιο. Μπα ίιΒγ π: Μιροειταϋιικ , Μ" ιιιειιγ 
πγὶι·ε οεειΜοΙιετ, οι·ε]ϋ!ί ἱἔειἔειτέιεεὶτ Βϋιροπτοεἱτ1ὰΚ”ειιιἰιιιΙ 
ιιγόιΙο1: ΙιειωΙππάτ ε” Έσω Με "Μι, Ιιειεὶ!›ε αεὶῇέιΙτ. 

Μου τάτειιΙειΕοΕ ΜΒΜ ε” μειωπσο-εεύΙιοι επι1ΜιΚιιια 
8οΙαια, ὲαΙειιιιὶιιι ει' Ιω1οιιέικ α'τ€ιΙ›οτΙ›αιι: 8ιοιινω16 οιιἔεὰεΙ 
ωεεεόΒετ ίο8ξωπειΚ, να” ἱε ἱπΙώΜ›, ιιιΜϋπ εΒγοεϋΙ:ιοΙ:. 
εΒγειεττε εΒόειοπ ίοΙΜι1οιιέιΙα εεψ5.ε ῖτὲΙϋτοΙιετεὸ8ϋκει θΒ ειπα 
ΜιΙ ει!ωι·πϋοΙ:Μ; α' Ιιοιιιι‹-π ο' τάτειιΙειτοΚ' κωωιοι›ειι 87ω(° 

ω 
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α 

πι» ΙΙΙθΒ' ΜέιΙΙΙιΜΙαυιΜ ιεειι·ιιοΙκεέιΒ ιιι·ιΙΙ:οιΙΠτ, "πιο ΜΜΕ ει' 
τέιτειιιέιΒΒιιι ΜΗΠΩΣ »σε Μια ϋιετὶΚ, ε' κει ΙΙΙΒΒίέΙΜΒ.°Π8Κ. 
Βι ειι 6 ετΙ:ϋΙοεΙ ει·ώϋΚετ Μ" ιιι6τωΜιοιι ί-08]882ϋ8. Ει 
ΜΜΜ εΙνεειιὶΙ: πω' ΕΠΟΧΗ: Ι›ὲΙγεΒεΙ:, ιι1εΙΙγετ ιικιΒέιπ ειι ο! 
πγοιιιοΜιΒικιΙτ, εΙιιγοω68Ι: εΙΙειι ίοΙγωκοιτ Ματια νΜεΙπΕ 
ειοΙ:οα; ιιιει·τ ει, Μ Μ" Μιοπγο8 εεεωΙτΙ›επ ειοΙΒΜΠιι€ 

οηΒειΙεΙιιιεεΒειΙιιἱ ιι6Ιιό.ιη Ιιοιιέι-ΜιεοηΙύκωΙε, Μ αΙωιτ:ΜΜ 
ειιοΙαπωΙκ ιιτΙ_ὶα Μ, 'ε ιιι68 €ουσ1οΙειϋέικ ἱε ιιΙΜοΙ: "Μ, ιιιὶ πιό 
σΙοιι άΙΙΙιΙιειψι , Μ” ειιειΜιιΙ πω· ΙειιπΝ 

Αι ιιιιιετὶΒαἱει!ι ἱε έιΙΙ1το1τει|ε ΓεΙ Βοι·πτέιπγτ ει' €έιτειιΙειτοΙδ 
ΙιοΒοΙ6Ι›επ; “ΜΜΜ οι, Μι ιιαΜά ίιΒγ ειι0Ιποιιι , σε” χω! 
Βέιι·ἰ Κοτιιιίιυγ. Μ α' εισιιιόΙγει ΕΕη;ΒετΙεπε68 Με!" τειΙΙιΙ; 
νπΙιιιιιὶιπ ει' τέιτειιιάΒΜιι, ύ" Μ Η ιιιἰιπὶοπ ειιιΙ›ει· εἔγειεκτε 
ΜΒΜ ιι€γωιειιοπ οιι€Ι ίεΙό; 0ο ΠΩ!!! Μ3τε·Ιοε ΜΗ εΒγἀΙεΙῇἐι 
Μή ιιΒγειιιαιοιι ϋενὸιιγειι ιιιοιιιιὶ. Ια ειι οιιιΙ›ωι· ικαι·ιιιῇΜ ω 
εει6% Μ ΜΠΕ εΞιΜοιια , Ιιειιιοιιι ιιιΕπι1επΙΚοτ ει), ΜΜΜ ΜΜ 
Μ' Μπετεε11Θεόι·ε Ιοτ0Μει. ω ο 

τ. 

ν 

δ. 

κ 



π 

» 

Λ 61··ϋπικ ππ.ιπιιιι·. 
. ζῷ 

.ἐ1° εΙεοιι·οω·α2ὶα° Ισρο·οπωϊωμάοιόΙ «ΙσισεΜΕάΙοαπ. 
'ΜΜΜ, Ιιο€για σ58ϋ νιιΙΙιέιπ ΙεΙοΙΙ Ιἐιι·οΙ‹. ΜΙππειι επι 

νει ει' ίεΙοποιπεΙι Ι›ἰιοπγοεαπ Ιιοι·ιειΙιπειτ οΙκοπειιιτΙ πεπιεΙΙγ 
ποπΙοΙιι·π Μινι-ι :ποπ πιιιϋπιιπω ιπέιι·ιοΙιπ:ΙΙ, πιεΙΙγεΙππο πο 
ποιπ ι°εΙοειοΙνπ πω. Μιιιιι ο' ιποΙΙειτ Μ κι ΙοἔοΙι ιποπσΙππι 

κ 

, . 
ιπιπάεπι:, ει πιἱτ ΒοπιΙοΙοΙ:. °· 

ΜΙ επιι'ηιειιπΙ: Ι›π]οπιιπ τιιιΙιιπΙε ἰώΙεΙετ ΙιοππΙ Ιεειιἱ _ιεΙ 
Ιεπι€·ι·ϋΙ 'ε εΞιΙΙειπι10 Ιιει_ΙΙειιπειιι·ύΙ ει” ι1ειιιοοι·πιιέιπιιΙε; ιπιπΙΙιοΒγ 
ΒιιτοπέιΙιππ Με εΙΙοπΙιει6 ων Μπιτ ΙοΙγ ει, πειτε, πε πιιι·εΙ 
πεπι ιιιιιῇιιΙ‹ ΜΙ, ιπι Με" οιι€ετΙ_ΙΙΙπΙι πΙιΙιειπ ιππποΙιιιπΙτ ει: εΙ 
νεΙιπεΙ:, πω· ει, ππωωισι πιάι·πιππύ επεπνοπόΙγεΙπποΙ:. 

Απιει·ιΙώ.Ιιππ ποιιι Ιεγένεπ ει' ιἰοΙοΒ·. ΙΙΙ ει, πόρ 8Ιίθ.αά. 
ΙγοΙι πιέΙΙιιιΙ ιιι·πΙΙιοΙΙΙΙ:; ΙΙθΙΙΙ ΙιεΙΙ παπά πειιι νεπιέΙγεΙιι6Ι ΜΙ 
πιε, πεπι πιέΙιειιΙειπεπποΙιι€ι·ι Ιιοεπι1τ ειΙΙπιει. Αιπει·ΙΙιέιΙιππ ιε 
πει ει' ιΙεπιοοι·ειιΙει ωιιι ΙιειΙΙειπι16πέιππιτει "π πηγα. θε 
νέπγεΙ τει·ιπι-5ειεΙεπεΙ:, 'ε ιπιπι1οιι ιποιπέιειιΙ ειπΙιπιΙοΙ:. ΙΙΙ 
επΙΙΙιεόΒ απ πιειςΙ16ΙπιιπΙε. '8 νει_]Ιοπ Μπι: πανό ΙεΙιετπε ε' 
πΙπεΒιιΙειι όι·ιΙεΙει-:εΙι Θε ΙιειεπποεΙι, πιἰπτ ΜΜΜ, Μια πιέπιι εΙ 
ΙεπέιΙΙΙιειΙΙ:ιπ πιοπεπε παιιοπΙώπι ιπειειθ.νειΙ ι·ιι€ειιΙ , «Θε Μ; νει 
ΚοΙ‹' ιπύιΙΙ:Ξιι·π ιιιο€γιιπΙε, ιπε8ΙεΙιει π' Κόπππι·απειΒ , πιειςΙεΙιει 
ει, ι·εεριιΙιΙιοπ απο, πιο Μιοπγοεειπ ε” τΙοιποοι·πιπιι Ιάτπειε 
έιΙΙπποι' οΙ6Ιιε2 ' 



40 

Ζα άϋαΙάσωσ άσασα.ναψυιΙΙ. 

ΜουτΙεω ίϋ!εΜ, Ιιο;;γ πι ΒΒγεεϋΙε·ι' νειΙωιιεπηγἱ 816 
ωεειΕ Ι›ενετιΘΙι ει: ε!ιαιΙ$ιποε ειεινειιαΕοι. ιωιωιειωιεκ 82 π 

1ὲιι·εειωϊἔἱ Ιύρσεϋ, Ι:ϋΙϋιιΜ5:ϋ Ιοκειἱτει ΙιεΙγιατ ωΕπι1ωι Μέρ 
ε68εκπόΙ. πιο ειΙΙκειΙιιιειιιι 1εωπ οτοᾶιιιὲιηπεἰτ ΜΗϋπιΜΘΙο Ιω 
Ιγο!κειι οι ΚϋΙΒΜ16Ιε Ιει]ιΞ ειιιΜτεΙ:πόΙ, ΜΙ: πγεΙν, νειΙΙάε 
'ο φτΙςϋΙοεϋΚ, ιοΙιἱΜο1ἐΙ›ου ε;γωε6ιεΙιοι Ιώρεει ωπικυεω Με 
ΒοποΙι; Ι.0ιιἰεἱαιιΜ›ειιι ιη” , νειΙειιιιἱιιτ Πῇ-ΑπΒΙἱέιυειιι , θεοι· 
ΕΜΜιιι ή”, νειΙαωὶιιτ ΟειιιειιὶὲιΙ›ειιι. Επι απ νει1ειι1 εεετε, Μο” 
ει: $ιωΙ$ιποε ε2εινειιειτ Βοι·έιιι1εεω εεϋΠ Αιιιοι·ϋ‹ὰΙ›ειπ Μπα ει 

ιοπ ΜΒΜ, ε Μπα! ποπ τοεειειΚει, ωεΙ!γοΚετ 'Με Ευω 

ρέψεω νέιτιπικ, Θε Ιιο€γ Ι:ϋνοικειωθιιγεΕ έιιειΙ1ε€ιΙ›ειιι ιιι€ιευκ 
ιιι€ιιτεειιι πιἱ ΒοηεΙοϋιιΙτ. 

Δ° υπέρ' ·ι:άΒασοϋάσάο·όΙ Μ· απ: πουεεΝΙσαΙ ιΙεοπο 
οΦαΦὶα° ΙιαΙΙαοπαϋ·όΙ α* ωάΙαοαά."ΠοπάΙ. 

Ω π 

Α: Β,-;γοεϋΙ€-81αιυεοΕΒαπ ει' Ιο;·πενειεπεεϋ επιΜπεΙτ ι·Μώιι ναπ 
π:ιΙε ΜΜΜ ει' ΚϋιὶἱἔγεΙ‹, ἱἔειἔετὐεἐτει. -- 0Ιιειίε' ΗΙιιοω6πηηιοΚ. - 
Α: ἱτἰἔγε6ε, πιω” ΡτειιιοιἰεοτειἐιἔΙ›ειπ οι ειΙε6Μ› οειΙΜγοΚιπ ει' τω 
εϋΜεΚ εΙΙομ ἱιιἔοτΙἰ, πεπι Ετοπιοιὶει, Μπι-ιη άεωοοι·ειω ΜΜι!Μ--- ΜΜΜ 
νοιι_ΗιΙτ 8·γιιΚι·ιιιι ΜΜΜ εΙ ιιιο.,=ςοΚΜ ΑπιετΙΜΒαιι ε' @Με οιιιΙ›ει·εκ ει, 
ροΙΗἱωἱ ρέιΙγΜ6Ι. | 

ΒοΚειιι Βιιι·σμ:ΞιΜπ επ ΜΜΕ, Μι ηε>ιιι ιι1οπ«13Μι ἱε, "αμκ 
επ ιιιοιιιΙ]έιΙτ, Μι ηι-:ιιι ΜΜΜ: ἱε , !ιοἔ;γ πε έιτει!έιποε επινε 
ιεπικιΙε εἔγἱΙπ ΙεΒιιειΒγοΙ›Β Μ182ΠΞ1 επ , ιιι_ἱνοΙ 2ιΙτειΙει ει: @γε-Ια 
58ειεαΜιεέιτα Με ΒἰιοᾶαΙιιιπτ ιιι€€έι·ι1εωΙϋ Γύι·ΗΜε ΜνΜπειΙ: 
εΙ. Α, ΙΙόβ - ΜΦωοπαϋέι!τ - πιειΒει Ιωτιπάιιγοιιιἰ Μπι απ! 
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ΑΙ 

κ ι ιια, !ιαιιαιιι ιιιιιιιιι€ η;αιαιι α ειαιιια' _ιανἐιι α!ιαιι_ια 'α ιαι·ιιια 
ιιιαιι ϋαιιϋιια ιιιαΜ ιιιιιιαια ιιικιαιι ιια!ιι αιο!ιαι, Μπακ ιιιςγαιι 
αιοιι οιια_ιιαα Ια!!ιααιτ αει ΜΚ α,1ιαιαΙιιιιι' ΚαιαΙαααι·α Ιερι 
ΙιαΙιιιαιοαΙιακ. 

ΒαειαιιιταΙ!ιαιιγιαΙαιι να8γοΙι ιιια8ναΙΙαιιι, Μ” ιιιιι α" 
Αιιια·ι·ικα!ιαιι Ιαι1αιιι, αι αιιααιιι ιιαιιι ιοΒιιαιτ αιιιιαΙ‹ Ιιιιιαεαι·α, 
Μ" α, αοΙο€ αΙικαιιιΙααγαιι. ΜΜΜ αι ΒἔγααϋΙτ-8ταιιιαοΚ 
Ιια ατΙιαιιαιιι, ωιιιααΙΙιοιαει Ιαραιτ Ειιαα, ιαωεω, ιιιαΙ!γ ιατ 
ιϋιιααΒαα αι αι·ιΙαιιι α” !ιοι·ιιιαιιγιοτιακιια!; 'ει ιιιαιιιιγιι·α ιιαιιι 
αι α' 1τοτιιιαιιγιαΙσιαΙ. Αι Μιοιιγοα Ιαιισ1οΙοε, Μαι, ιιιαι· ιιια 
αι ΒΠαοϋΠ-8ιαιιιαοΜιαιι , α' ΙααιιαναιαιααΙι αιιι!ιαι·αΚ ι·ιι!ιαιι 
Μνατνα1: Μι ιιαιιαα›έαΙιι·α , 'α ΙκαιιγιαΙαιιαΙι νααγιιιικ αΙιαιιιαι· 
πι, Μ" αι αιαια ναιι Ι", ιιιιαια α' ααιιιοαι·αιια ιιιιιιααιι 
πιω Ιιοι·Ιαι]αιι αιαΙΙιαεια. Νγἱ!ναιιοα ‹ΙοΙοἔ , Μ" αι αιιιαι·ι 
Ιιαι αιωνα παιιιιαισ Μια ΙιαΙϋιιδιαιι αΙ€ϋηιϋΙτ α” ίαΙειαιαιΙ 
Μα. '1°ϋΙιΙι ωιαιι ΙαΙιαι αιιιιι αιαιι ιἰιιιαιιιαιιγιιαΙι. 

Ι.αΙιαιαιΙαιι , !ιαι·ιιιιτ ιααγϋιιΚ ἱε , α, ιιαιι' ΓαΙνἱ!αἔοαιιιΙα 
ααα Ιιιιοιιγοε ιιιαι·ιαΙκαιι ιιιΜιιιιι. ΑΜι.ι·ΙιοΒγ καιιιιγιιιϋΚ αι 
αιιιιιαιι ιαιιιαι·αταΚΙιαι ιαιΙιαιαετ, αΙιαι·ιιιιιιι _ιανιι€αι_ιιιΙ: α' ια 
»Με ι·αιιααιαι·αιτ, αΚατιιιαΙΙγ οΙοεανα ιααιειϋΙ: α' τιιαοιιιαιιγι: 
απ εοΙια αΙ ιιαιιι αιιιιι‹, Μ" αι αιιι!ιαι·αΙ: ἱιΙϋ-ίαΙαΙαοιαα ιιαΙ 
και ιαιιιιΙΙιααααιιαΙ: 'α ΙιοιΙιααααΚ ιαωιιααια αΙιιιαιϋ!ιατ. Διαι·τ 
ια αιοιι ΗεαΙι1ι , ια" ιια€γοΙιΙι Ι:ϋιιιιγϋααε, ιιιαΙΙγατ α, παρ 
α,ιιιιιιι!ια ιιαΙΙιϋΙ αιιιαιεαια παπα €αΙαΙ , “και ειιιιιαα;;αα Ιια 
ιαι·αι αι·τα!αιιιΙιαΙι αΙαιιιαιιαιαΙαιιαΚ. Β' Ιιαιαι· ιιαιιιαΙιγ σκια 
8οΜιαιι ιανοΙαΙιΙι, ιιιααοΙιιιαιι ΙιϋιαΙαΙ›Ιι αειΙ:; «ια Ιιοα;γ ατα1 
μια" :ια ΙαταιιαΙ‹ , αΙιοι αι ΚαΙΙαιια, πο” α,ιιαρ πια Ιααγαιι 
«Με ΚαιιγιαΙαιι αι ακα' αιιγαΒι Βοιια]αιναΙ ἰοΒΙα!Ικ‹ιιιιἱ , να” 
ια, Μ" ΜΜΜ ιια Ιααγαιι καιω». ΒιιιιαΙιοενα ειιιιωΙ!γ πια 
Ιιαι καριαΙιιι ιατεαοαα·οι, ιιιαΙΜιαιι ιιιιιιααιι αιιι!ιαι· ιααιι Μ 
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νΞΗιεοειιΙι ΙόΒγειι, νειΙειιιι€ιπ εωιιιει, ιιιεΙΙγΙιοπ ιιιίΜεπ μη 
μι· 8ειιιΙειΒ Ιε8γοπ; πω: Μι ο8γηιέιεεειϊ νϋειοπγΒαπ -ε'ιΙΙι5 
ποΕι6ιεόεοΙτ. ϋτϋωοει ωε8ου8ειΙειιι, Μ" ει, ροΙΒΜοΙδ ΗΕ 
πιε;ο ειΙνὲΙ›6Ι οΙια_Μει :ιι οτ8πι€'1εινέικ; Μ” 1ονέι!ιΙι υιοΒγοΚ 
,ε απ ιιιοικΙοιιι, Μ” πωπω» ειεκὶιιι, ει' ιέιτεεισά8' ιιΙει5Μι 
ο8ι_τό.!γιιϊ οι οΙιέΒέιεΙιοι εΞιΙαΙ1€ιΙ›απ ΒενεεεΜ επεωό!γειε Θα· 
ιΙεΒΒεΙἱ πέιιιιοΙέιετ Βενει·ηεΙ:, ιιιἰπιεειιι ει, ΜΜΜ σε288Ιγο!ι: 
«Με ω πέιΙοΙ‹ ιιιἰιιὰἱΒ ΜΜΜ ΒενὸεΙ›Ι›ὸ Μἐιπγιἱ!κ , απ, Μ" πω" 
Ι›Ιι·]:5ιΙ‹ ιιιε€ἱτ6Ιπὶ οι εεε.κϋ2ϋ|κετ, Μι·ιπεΙ!γ ΜΜΜ ύΙιεή!εέΚ 
ἱε ει' ε:26Ιτ. ΜεΙΙγ 1ιοεειαε Ηιε8:.ΞΙακ, ιιιεΙΙγ ΚϋΙϋιιΙ›ῖόΙο Μ· 
ιιιέτετ πϋΚεόεεε επτα , Μ” σα” ε” α-εωΙ:ετιιοΚ _ΜΙεπιέι·ϋΙ 
ιπειΒιιπ!επεικ τϋΜΙαπωι Ιεύριετ‹-π ειετειΙιεεεὶ1ιιΜ Α' Μειω 
Βγο!›Ι› Ιέιιι€εΙιιι€Ια εΙ1άνειΙιιεΚ Μ, ,ε νει1]οιι ει, εοΚεεέιΒ ΜΙ 
ιΙοει1Ι!ιατιια-ε εΙ›Ι›ειιἔ Α, Μ;» εοΙιΞιεειιι Μ ΜΜΕ θα ιιιΜοι ει· 
τει, Μ" ιιιεη;έιι ε' ίέιι·αιΙεέιμει 82άΙΗΜ.888: ΝεΙιἱ ιΜιι«Π8 Μ 
νειιγΘΙ›ωι ΜΙ! ΜΙπΕ , Έ ει' ιέιι·ΒγαΙί Ιε€ΚἱιϋιιϋΙ›Ι› ροπιι_Μπ Μ 
1:ηππΙιιϊ ωεε. Ιωιότ "πι, ΜΗ· ιιιἰιιὰειιΙΘΙε 6.ιιι1ώΙκ Μη· Μ! 
«ΗΜ ει” κεἀνὸΙ›ειι-ῇ€ιι·ἐιε' ιΕιΜιτ, πωσ» εοΙτειοι· ΙοεΠ882Μι!ι 
Βαι·έιι_πιΕ ε' τΘειΙ›ε-:τι ιιιεἔΙ›ιιΚιιἱ Κέιιγ1εΙεπεΚ. 

Βἔγὲ!›ἰι·ἐπτ, ιιωπ ιιιἱπιΗΒ· ει' 1εΙιε1ΒόΒ ΜΑυγιΙΙι ει” ιΙειιιο 
οι·ει1Ι:ΞιπέιΙ α: 6ι·αΙωιιοε ΙΦκ1ΜΙε' ωοενωαειπάεέι!ιαπ, Μιιιεω ει” 
ΒΜϊπεεΞι€ 6ο Μόε. ο· 

Νεω ΜΗ ωιπικουπ 1ικι€ιιπΚ «πω, !ιοώ· ει° ιΙσπιοοι·ΜΜ 
ΞπωιετοΙα @επ πω" ιιι6ι·16Ι‹Ι›ειι σέι·ΙεΙΙΙ: ει: ΜΒγεώέ ὶιιὰιΞΙει€ 
ῇἐι£ ει: ειιιΒει·ἱ ειᾶνΙ›επ. Β: ιιειιι ωιιιγἰτει 0ΙΙΙΙό!. "τη , πιιΙνεΙ 
πω: κωιθιωπηεκ ΜΜΜ υγιιΜιπει!ι ει, ιιιεΞεο!κΙαιΙ ιιι6ι·Ιώιόε 
το, Μπι ἰπΜιΙὶΙ› οιυπ·ΞΩ , ωει·τ έιιιΜοΙι 8ιἱ1ιιΙεΙειιΙιἰέιιιγιειιιπ 
ει: “Μακ Μιε:Μι16Κω Μεινε. Α' αΙεπισοτατει ωκέπετε!α Μ 

ΙεϋΜΚ 68 ΜιμΙάΙ]εΞιΙκ αι εΒγω1ΙϋεεΞ8 ἱι·ε1ιιιἰ ειεπινοἀιἑΙγ€, είπω 
ΜΗ, Μ" :κι νειΙιιΙιει εεθειεπ ΚἰοΙόἔὶ1ΙιεῶηὸΒ. Ε? τοϋ” ε 
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€γι:ΗΜΒέΒ πειιιοιιΜέπτ ΜειιωπιΙιπ π' παπι. @και ΜΜΜ, @υπ 
ιιιικοι· πω. ιιιειςι·ιι€ειιΙΙιπιπι "πι , ,ε τω, ιπιπι Μπακ! Μπαμ, 
ειι-πιω ΕπιπεεειΙ; ει'πιέπ πω Κει·πειι686Ιιεπ ε' Μιιιιπ, ιπε!!γ 
ΜΜΜ: ειππέιΙ ΉιεσεεεΙι, ιπινοΙ οΙιέΒ ΜΜΜ "π, Ιιοι.;γ ιεπιστ 
ιιεεεε, 'ο αινοπιιιιι ΙιοΒγεοπι ιιΙεΙΙιειπ6. Α' ιιιιΙποΒιιιιιιιιππ' 
πιοι·επο86_ιε ίεΙΙιεειι_ιιι, π' ει!κει·' ΙιιιοπγιειΙειππέι€ει ίεΙιπΒοι·ΙΙ 
Μ; ιοιπιι, σΙίπι·ειιΙ, !ιοειειπποεϋπ. ΜιπιΙ πι, ιπιτ ιΙ!γεπιιοι· 
νειΙπποΙ πιιέι!ιππ ΜΗ, νέι8γιιι, ειππι1έιιγιιιιΙ τειιιπιι , 'ε πιποπ 
οΙΙγιϋιν6πγεε Μιιι6πό8, πιοΙΙγποπ Μιά” επεπιεπ πε πο 
ιιιοπτειππ. . π 

8οΙιιιπ πι: ΜιιιεΙιπ πιιι€οπιιιιπ , πιιπιιιιι ε, ιιιποιε Μ» 
τϋπ, ιπεΙΙγ πει!ιιππ επ ιιΙεύΙιΙι οεπιιι.ιγοπειτ ειι·ι·ει πω, πο” 
ει, ιπεππγιι·ο σε” Μια, ει' ίεΙΜιιιιιεΙωτ ει: ιιΒγειε ψωμι 
ιέιπά10Ι εΙιέινοπιιιεεέιπ, πεπι ωπιιωιιιι πι! πιέιειιιι , πιιπιΕι·ειπ 

επιποι·επΞι€Ιιππ. ΙΜ επ ιι€νεΙγΒιι-Ξε. Αι ΜΜΜ, ιιιεΙΙγι·ϋΙ Η 
εισΙοιτ, @επ πειιι Ιι·ειππιπι , Ιιειποιπ ιΙειιιοοι·πιπιι ϋειιϋπ; π' 
ροιιιιωι πϋτϋΙιιι€ιιγεπ πιέπιι εΙπεεει·ιιΙΙιεΙΙειπειειιΙΙιειιιιιπ πε 
κι, πι: πιω Μια πειιι πω: οΙκοιιέιΙσ. 

Αι·ΒΒγεεπΙι-Βιιιιπποπιιππ ει, ιιιιιι πεπι νιωιωιιι‹ €γϋΙϋΙ 
ειέ88εΙ ει' ιὲιτιιπεέιἔ' ιεΙπϋΙι!ι οεπιπΙγιιι εΙΙεπ; Με ιι·ειπιοπ Ιω 
νιΣε πι πιιιΙιιπ«Ι6ειι€οι6ι·οι ιιιιι€έιιιειπ ἶιι ποπ πω , πο” Μια 
ιν πειωΙοιπιιιι ιισπε οι·εεεπε; πεπι ΜΙ ει' πω” ωΙοπιοιποΙιωι, 
σε πεπι η;οπ ΙιειΙνοΙι ειιοπιιι. ΜιιΙ_ιεπιιιι ειπε ιιιιιιιιιιωΙπι, 
πο” ιππιιΙεπ , ιπι ειι ό πο86Ιγο πόΙπϋΙ ειιιοΙΚοιΙιΙτ πι! , πε 
Ιιεπεπ ιιγει·ι πιο8 Μανειέωτ. - 

Μη; εΒγιε16Ι π' ι1επιοοι·ιιιια”ιοι·ιπέειοιι ΙιειιΙειιπιιι ει' πιέ 
πετ π' @Με ι'6ι·1Βιιπ' ΙιπιπΙοιιιΙισΙ Κιπέιι·ειπέιι·ει νεπει·Ιιπ: «Μπακ 
πιπείοΙϋΙ ειι;γ ειιιιιιοΙΙιι πιιιαΙιπιιε ϋειιϋπ πι”. Μέεπι, πο" 
ει' ιιοΙιιιτ:πι πιι!γέιι6Ι, πο! επεπι€Ιγεεεόπϋποτ ιπεεωιι·ωπι 'ε 
ϋπ ΙειιΙαοεοπγιι$ιπππ ΜΙΝΙ Ιιιιιιισπι πιω πεπε32, οινοπιιϋπ 
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των. ΒΈοπιΙ0ΙΜ Χοπ: οειιιοεΙΙέιι·πά! Ι;επ ιει·ιιι6ειοιεεεπ να" 
Κἱίεῇε2νε. Α'ΠΙΠΒΖθ(¦. Μπα πό, ιιιἱιιΙέιπ Μ” ιΙἱοεόι·ε1εΜα-ι! 
ΜΙιποιπέι α: ΜΙνο1ιπέιπν' ποπ ι·όειέτ, ιιιεΙΙν ει' !›ἱι·ὐ.Ιι° Μ 
Βονειὸεὸτ ει' νέ8τε!ι.Μό ΜιωΙ«›ιιιι·ει Μπα, επι ειιΙῇει ΜΜΜ: 
,,ΨαΙύ!»ειπ ἱ8ι-:η ΜΙιετ6 , Ιιοι_.ςν :που Εόι·Πει!ν, Με ε' ΙιἱνΜαΙοκ' 
Βε1ϋΙτόεύτε Ιε8ειΙκει!ιιιαιοεΙιεΚ νόΙπέιωιΙ:, ιιιαΒοΙι-νΞεεΙοΙὸΙ›επ 
ΗΒΗ: ωττύικοΜπ 'ο εΙνεἰΚΙ›επ 1ϋΙ›Ι› ειἰ;οι·ιᾶεἑιἔοτ ιιιιιωιωιιιΙ 
ΜΚ, !ιο;νεεω νειΙει!ια ει' ειεινετ.ειτοΚ, τ6Ι›Ι›ε6Βεπ ιιιε8πνει· 
ΙιεεεΦΚ οιΙν νέιΙπειτέιειιέιΙ , ωεΙΙν έιωιΙέιιιοε ειεινενειιοιι Μαρω 
1ια." (Κεπ2'.«· οοιιιιιι. ν. 1, μ. 272). Πτι οι: Αιιιει·ἱ!‹ὰΙ›ειπ 
ιμωιΙφιι εΙΙσπνει€ε ιιύΙΚΕὶΙ ΜπνοιπΜΜΒ 1830-Ν‹ ω”. 

ΒΙϋιτουι Μιοπνοε , πο” απ, ΜΚ ει: Μει!εποε επινε 
μι1οί ει' νέι!ειεπωε' 10εέι8ΣιικιΙκ Ι›ἱιιοεΙιὸΙ:ἑιιΞΙ 1εΜπ1ἰΚ, @επι 
οεειΙειικοιικικ. Αι $ιωΙάποε επανειπιτπεικ ιικ1εοκ !ι:ιε2πε1ἰ, 

ιτειιι ει. 

Λουκ σΙοοΙουνΠ, οπεΠμεΙο ει° ιΙεοποου·αΗάσιαΠ 
σ:° ΙιαῇΙαπιαϋ ε_ημ ο·έ.ι·.αϋεπ Ιαοί2Ιια0]άΙα 

Ε!!ειιΚει6 ΚΙ$νε$Κοιιπ6πνοΚ , ωοΙ!νεΜπ ει' ιιιιςν νοειέ':!νοΚ πό 
ρο!κιι6Ι “πιω”, πιἰΜ ο·._ςνοε οιιιΙιει·οΚιι6Ι ΜΜΜ ειοΚ£εΙ‹.- Μώττ!ιΞ 
ωιι ΑιτιετἱΜι απ.. έν «Μα ειιιπνἰ _Μοε τωνω ει: ϋΒνεΙι' ἱ;ειι;ΔΙά.εσι 
Μπἱἱ!. -Αιοιι ΒείοΙνύε, πτε!Ινεπ έ” 6ε οι·κϋΙοεϋΚ ει' πιθρ'νί1Ηιει€έι.46 
τα ;νειΚοτοΙιισιΚ. -- Ρ6!Λει (Ι_ῇ-ΑΠΒΙΕΑΉ›αιπ. -- Πέ!ιινίιΒο:ἱ ΜΜιιεοΚ. - 
Μἰκιοιπἱὶ Μ·ίοΙνέιεεεΙ ναιιιιιιΙ‹ Μιοπινοε €ϋι·ν6ιινοΙν ει' πω' ν6!επιΜει5τει. 
- ΚΜ ίοΚοιειΠι νέιΙεκιώε. - Ετε‹Ιιιι6ιινοἱ ει' Νιώσε' αΙΚοΕ6ει3Μιι. 

ΜἱιΙϋπ ει' εωιω πω” νεειέΙνε!ε ΙοιινεΒειὶΙ‹, ξςγειΚι·ειπ 
Ιάτ1ιιΒ , Μ" ει' ιιόρ επική: ωεΒιπειιτόεότε κϋΙϋπϋε ·ε:ιει·οπ 
σειέ:νω ει' Ιε8ειΙΙναΙωεποεΙ» ροΙ€έιι·οΙτατ νέιΙ:ΜΜα Μ. 
° ΦειρειειωΙέιε Ι›ἱιοιινΜνι, Μένει: οιιιΙ›οι· 8ι0τοιι€πιό νε 
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Βιέ:Ιγ' αΙΙιαΙππάνειΙ :Μάη ιπειι·ΜΙ πιεἔ εποΙιοΙΜΙΙΙάεέιΙ»πη; π” 
εοΙπΙαιΙ ΓϋΙΙΙΙ οιΙιεΙΙιοιΙΙΙτ, πω, :ΜΙ «ΜΚ πιο". Ιω· 1ϋι·ΙΘιιΙΚ 
ιιιαέςοΚΙκ:ιΙ ει' πέρεΙ:ΙτοΙ κ. Α, τεπ0ΜνΙΙΙΙ νεειὸΙγεΙ‹· εοΙςειοι· 
ει, ΙιεΙάεττ, Μ” ΙεΙοπιεΙπ6Ι‹ ει' ποιπποΙεΙ, νέ8Μμ' Ιονει·ΙΙ:; 
ΙεΙΙΜΜεΙΙ: ε2επνειΙΘΙγεΙτ ει' ιιεΞΙΙπΙΙΙ , Μ" νειεΙπόΙε, ,ε ιπεἔ 
ιεινπιῇέιΙ‹ εΙπιε':16Ι:, ΙΙ' ΜΙΝΙ, Μ” ΓΙΙνΙΜΒ·οεΙ1πέιΙκ. Α' ισπ 
σοκ εΒγωέσ.ιιτ ΓοΙτομαέιΙ: πιέ€ ει' ε2εηΙεεγΙιέιί ι·οιιι_Ι:ΜπαΙ: Ιώ 
αεροπο ω; 11ο ΙϋΙ›Ι›ειϋι· ΙέιΙΙιιΙα ει” πεπιιοΙεκιι€Ι ιι€γ, :ΙΙΙ 

Ιαέρ, ρεγοε εωΒοτοΙ:ΜΙ , Μ” ει, ΙιϋιεΙἔεΙϋ νεε26ΙγεΙιτειιιΙ 
ΙκΙνϋΙΙ ει·όπηεΙπετ ειὶΙΙπεΙ;. ΒΙκΙιοι· α' Μ” _ΙεΙΙειπεΙκ ίὲΙϋΙΙϋΙψ 
ΜΜΜ:: ΙϋππεΙ‹ ΙΜ, ναΙωιιἱπι τω” ειιιΙὸΙκειοΙ›ι·οΙτ, ωεΙΙγε 
Ικα ει: ΙΙΙ, ΙιοιιιέιΙγιι ΜΙ, 'ε ιιιΙΙΙΙγεΙ:εΙ εΒγειει·ι·ε εμέ” Μ» 
ι·έιιειΙΙπιιι ΙΜιιπΙ: νειΙωιιοΙΙγ 686€ νΙΙΙι€άπέιΙ. Α, ΙέιπΒιέει πω" 
ΜεΙμι ΙϋΙ›Μ πιει€έν.Ι: ΙΙΙιιιιιωιπΙ; Θε ει, Μην ιιιεἔαϋΙ›Ι›οπνε ω» 
ΙΜ νοεισΞΙγεἱπ, ΓοΙεΜ σ” ΜΗ; Μ” ΙπιΙιΙΙειΙΑΙΙ. ΙΙΙγεπΚοι· 
εισαι τΙΙΙΙαεέι·έ ΙέιωιηιΙτ Μτεε πενεΙκα ]ϋΙΙΙ Η ει, νέιΙειειι6-νο 
«Ιει·ΙΙόΙ. ΜοπιιΙ:€ιιιι ΙΙΙΙ‹-:Μ , Μ” Απτει·ΙΙτάΜπ ει” ΜΗ εκπιπ 
Ισέ·Ι_ΙΙΙειΚ εοΜαιΙ αΙΙιΙ›Ι›νειΙὐΙ‹παΙ‹ Ι:ΜειωικΙ: ει2οΙεπέιΙ, ΜΚ ΙΙΙ 

νωι έν εΙϋΙτ οι ΙΙΒγοΙ‹° Ι:οι·ιιιέιιιγέιη Ιππτει€Ιποιωκ. ΒιιηεΙ‹ πειιι 
ιτειιρ8.ιι ει' τϋι·νόηεΙτ , Ιιεπειιι δ, Ιπϋι·ΙΙΙιιι6ιημεΙτ Η: οΙαιΙ. ΜΙ 
ιΜπ ΑιιιετΙΙεει α' ΙεεἰἔειειΙ›Β Ιη;γαέι·Ι., ε", πι” παω' ]ε1ι·ιιιά 

7 ΜΙ ιπεπεΙπαΙπΙ ειΙωτὐ ΜΡ ΙΙΒγεθττ κωισιι; ΜΜΜ εεγ Μ 
πειιιιοΙ° Ιύτι·εΙιοιάειέι;6Ι νοΙτ 826, ΜΜΜ ΙεΙΙωΙε Ι'ϋΙοιπεΙΙκετΙ 

ΜΒ, Ιω” ΙϋκεΙΝέοεΙΙ:' ιιια8ειε εισΞΙ_Ιάτ εΙότΙιεεεἐΙτ. Β, Μι 
ΙεΙΙτεΙ6οΒου α, ΜΙΒ ΙεπΙΙΙ;ιΙτ εΙόΙ›ε ωιοιω‹ ει' ΙΙόΙΙΙΙθΙΙΙ ει' πω;» 
ροιΙΙΒ σπα ϋΙεΙϋ ΙαιττειΙ Ιομάνσ5ιιι, ΙϋιιϋΙκοϋπέ ΜΙΒ. Με οι 
Νη· 1ϋι·τε5πετεκ ΜΜΕ. ι‹ειωω ει' εΙοΙἔοΙ‹, :επαθε ιιιοιιοτεΙε 
ιιΙ:ΞιΙΙ ει€ΙΙι86€ ΙιοιυΙ. 

Πει ιιιιιΙ6Κοιιγ €ϋτ16πειεΙκ ΙπόρεπεΙε οΙΙγΙιοτ ΙεξηϋιιιΙ ει 

ιΙειιιοοτμΙει, ειοπνεεωΙγεΙΙ: οι απ. ΕΙ8 ΜΜΜ ει·Ι‹ϋΙι·εϋΙτ 

7 
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ΜπιοΙΙγ Ιιεπει!ωειο, «Με Ιαπ6εΙ› Ι›εΕοΙγἐιετ €γα!κοτο!πεικ οιοπ 
ΙιεηΙωιιοΚι·ει. ΎεΙιεϋϋΚ επ όειι·ε :ιι ΒἔγεεἱὶΙτ-8ιατιιἐοΒΙ›ειι. 

ύ]-ΑπεΙϊέιΜιπ, ΜΙ ει, πενεΙΘε όε ειειΙ›αι1εὰἔ πι ει·ΚϋΙοει' 
σἐ·ε νειΙΜιέ Ιεἐιιιγειἱ; Μ! ει” ιιιεΞιι· ΗΜ (Ώ τέ86τει ιιιε8ϋΙΙοιιειΙετι 
Μι·εεεέι€ πωμπει!ε ειειΜΙγοΙκειτ ,σε ειοΙτάεοΚατ ιιΙΚοτΙιειτοττ, 
ει' Πέμ ιιἔγωι :ιΚΚοι·, ιιιἱιΙϋπ ΜΜΜ ίοΙΒϋεσ28 ΜΗ, πιώ” 
Ιαπ νειΙειΙιει επιΙ›ει·ε!‹ Μισό €ειιιΜ8ειέι8 68 επϋΙε16ε Ιιοπει!τ Με, 
ιιιει8έιτ Κἰνοπήα, ΙΙΙθΒ'820ΙΠΒ ιἱειτοΙειΜέιι τπι·ωπἰ αι ι5ε2- εε 
ετΙ:ϋΙ_σε!ιοΙΙ ΙεΙεϋΒΙ›ε6ἔεΒετ, "ει-πιει.8έιτ πιο!σιεΙτ ΚειΙνει!επεέε 
πόΙΚϋΙ αΙἐινετἱ. Απέι·τ ή" Με τειρειει1ειΒιιΕ, Μ" ύῇ-ΑιιΒΙἰέι 
Μπι ει' άοιιιοοι·ειιΜ @Μ νέιΙαειτέιεοΙαιτ ω”, πιω: ωσ5ιι·ΙιοΙ 
ιπάειιιτ. 

Β!ΙοιιΙ›επ α' Μπιτ Με! Γεω ιικ-3"ϋιιΙ:, 820!! ΜΜιιαοΙ: 
Μπι , Μ! ει' Ιέιι·8ειεέι8ἱ ΙκϋτεΙ‹ἐκ ιιι68 πειιι ω” τεμ έα πειιι 
οΙΙγ ει·ϋε , Μ! ει' αιπιιΙΜ ιιἱιιω ύ” οΙ€οηεάνε, 68 ΜΙ ει' 
ιιιοι·ιΞΙ', νειΙΙέισ' 68 ειειΜιι1εέιέ εΙνεἰ ποπ οΙΙγ ειστοποεύεεπ 
ο€γεεΙ1τε€ΙεΙ‹, επ νεεεεϋΙκ 68ιτε, Μ" ει' ΩαΙοητοιποΙ: θΒ ο 
τόπγο!ε Μπα ἰιιΙαΜι ι·Ε:ΙειΞΙπαΙτ ει' 1:οι·ιιιέιιιγ26ΜΜ. 

νόμο ωἱιΙϋπ ιΙ6Ιιιγιι€οι' Μ εωτιι8ΜΜι ]ιιιιιιιΙ:, Μ! π' 
απ τε€ιιειρ ΜΜΜ" κἑικεειεὲιἔἰ τω, ππό€ οευρεθ.ιι ΙιοΙιιιἱ Ικα 
ΙωιάοτοΙ:ΜΙ 'ε πγετόειΚεάϋ!ώϋΙ εΞιΙΙ0 οεοροπι1Μιτο$ ΜΜΜ, 
πιεεπινατοανα Ιέι!;]ιιΚ, ιιιἱπϋ Ι‹ειεΙκΙ›ε ν” ει' 1652 ΙιατειΙοιιι εω 
νει, 'ε απ Μι·ιΙΝΙ: ιιιειΒιιιιΚτύΙ, νει_ϋοιι ει' τϋτνόιιγΙιοιέιειιαΕ 
'ε ειιιὶ›ει·εΙκιιεΙι ιιιἰΓΘΙε Γιὶ88ετΙεπ ετε]ε Μια! €γαταρίιΙΙιειτ Μ 
ει, :καιω ,ε νὶτέιεοιΙιαιἱκ ει' τέιι·οοεέι€2 

Ψαπωικ ΙΜουγοε 1ϋι·νόυγοΚ, ιιιεΙΙγε!τ' τοτωόε2ετε αε 
.ιιιοοτειωΙ, ,ει ιιιεΙΙγοΚ πιε58 ὶε 8ΖθΕθΙ108θ8θΙΙ ιιιοἔῇεινὶτῇέικ ε” 
ι·ὸειΙ›επ ει, ιΙειιιοοτειτἰα ε, νεειέ!γεε ϋεπϋηοΗ. 

ΜΜΜ νΥαεΙιἰιιἔτοιιΙ›απ ει' 1όάρνϊεοΙ6Κ'τετοιπό!»ο16ρϋιιΙ:, 
ιιιοΒιομοινο 6ι·ο2ιὶᾶΙ‹ ωειΒιιπκειτ ε,πη.;γ €γϋΙοΧοιοι' Κϋιπόρὶ 



Δ? 

Χ 

ιεΗιι1ετεωΙ. Α' "επι 8·γιικι·επ ΙιΜιΙ›ειιι Ιιετεε επιιειΙ‹ !τεΜεΙε 
Με ναΙειωἰ πενειετεε τοηιωι. Μει]ιΙ ιιιϊιιιΙειι ωωειΕ Μπεκα 
Ιεπ εεεωεΙγεΙ: , ΚΕΚ,πενε ει” ΒοπεοΙΜπα!ε εειιιιιιΙ Μέρα πειιι 
πγωτ. ΜΜέιι·ει Μιιεἱ ϋεγεειεΙε, ΙτετεεΚειΙϋΚ, να” ειἰππε 
ει' ΙεειιτοΙού οεπτΜγοΜι6Ι "Με ειιιΙ›ει·εΙ‹ Μ. Βεγ οΙΙγ οι· 
“Με” , ΜΙ ει' €ειιιΜέιε ιιιει]ιΙεειιι έιωιΙάποεπιπ εΙ "πι τει·]εα1 
νε, επ ιιιοΜΜΕ, ει, Με, ΚερνἱεεΙΜ ιιειιι “ΜΜΕ »πω Με· 
Ιγεεειι πω. 

κει Ιερεετε ἱπιιε€ ει' Μπάσα;) τετειιιε :ηἱΙΗ‹, ιιιεΙΙγιιεΙτ 
πω: Ι›εΙεε_ἱε παω, »εποε ιικι€έιΜπ 1'οΒΙεΙ_πι ΑιιιετἱΙαι' πενε 
ιεΕεεεε€εΙυεΙ:. ΔΗΒ νεειϋιιΚ Με εεπε απ εεγ ειιψει·τ ἱε, 
Η π] ιιιεεΜὶΙϋπΙιϋιτε!εέ εεωιιε1ετ πε ΜΜΜ εΙιιιειιΜ›ε. ΒιεΚ 
Μπα εΙκεεεω16 ϋ8γεειεΙ‹ , ιιιεΒοΙωικ ΜιΕὶπτετειτ ιΜοι·ποκοΙκ, 
ὶὶεγεο Π82ΜεεΙϋΚ, "ν" ἱειιιετετεε εΙα!;ιιε-ίει·ΜΜΒ. ΜὶπιΙεπ 
Μό, ιιιεΠγ ε' ΒγἱΙΙεΙιειετ' επά3έιιι Ι:ϋϋπ , ΙιεεεϋΙειει·ε νέιΙΙιει€ 
ΜΙ: Βιιτορε° ΙεειιειΒγοΒΒ ρειι·Ιαιιιεπϋ νΗΜινιΙτ. 

Ηοπιιετ ε' ίιιτεεε ειιο»ιεω· ΜΜΜ τεΙὰΙιιἱ ει' ιιειιιιετ' 

ειἱπε£ ΜΒΜ!» ε,1ει·ειιι!›επ Μ, ιιιἱιπεειιι έυιέιεὶΒΜιΜ ΜΜΜ; 
ΜΒΜ! οι εΙ86 ΒγϋΙεΙπειετ επιιγἰ Ι:διπερΙ ε!ειιιετ ωεΒέιΜιιι , 
ιιι€4ϋπ ει' ιιιἐιεἱΚ ε'ωΙεπιοιιιοΗ εε τιιιΙοιιιέιπγο!:' ε8·γεεΙάτοαέι 
Πεκ Ιεππἱ Μί8ΖΗ(? Ηἱειεπ Μπα εἔγἰκ, Μπα ΜΜΕ ει' Δε;» 
Ι›ϋΙ ΜΗΝ; ιιιϊιιτ!εΜΚ ει: έιωΙάποε ε2εινει:ειτ' ειιἱὶΙϋΩε 'ε ε8·ξ· 
"Ματ ω εΚΚοι·ἰἔ :και ΜΙΙ:ι1οπ ΑιιιετΙΙιέι!›ειιι, ωεΙΙγ :πιτ άι! 
ΙΙιιιιΣ, Μ" ει' :εποε εΙ!επεεΒε "Με ει' περειει·ϋ ει·αεΙιεΕ 
ΜΚ. Ηοιιιιετ ετα! τεΙιΜ ε' εεεττε!επ ΒϋΙϋιιΜεεθ Ε" εειειΕ 
ε” ΙιϋτἰὶΙιιιεπγτ ΜΜΜ, ιιιεΙ!γΙ›ϋΙ επ ιιιεΒιιιει8γειι·ὰιΙιεΙπἱ, 8. 
ἱ. “σε νέι!ειειιέιε , ιιιεΙΙγ ει' ΚερνὶεεΙϋΙιὰιειτ ει!!κοϋει, εΒγειιεε 
νάΙ_εειιέιο; ει: ρειΙἱ;;, ιιιεΙΙγΙ56Ι ει' τειικ1εε ετεπΙετετ ΥθΒ2', 
Με! €οκο:Μι3. Α' ρο!86.ι·οΚ'ϋεινεεε ιιενειἱΜ ιιιἱιιιΙεπ εωιιιιε 
Μπι εί1ϋτνευγΙιοεύ 1εε1ε1; ει' ειϋνε1εε8ἱ α!!ιο1ιπειιγ μειΙἱΗ· 
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Ό πέιπέτϋΙ ε' ΙϋτνόιιγΙιο26 1εεωΙκ ιιιΕπι1εΉΕΚότ νωειειτύ εεε 
ιεειωω νέιΙτοιωτνάπ, Ι›οΙϋΙϋΙτ ΜΜΕ ει” Μπά.οε ιαωωι. Παε 
ω: ει' εειιατοι·οΚ, έιιιιΜιτ οεειΙ: Ιιϋινωνε, ει: έιωΙΜοε επι 

ναιειι' ει·εάπι€ιιγότ ῖοῇοιἱΙ: Μ; μιὶπιΙιοΒγ ει' πϋι·νόηγΙιο26 ΗΗ 
Ι68, ιιιεΙΙγ ει, εεπειτοτοΙαιτ πενειἰ, ΠθΙΠ οΙΙγ ατἱετοοτειτα, 
να” ΒϊναΙΜιεοε 1εει1ϋΙετ, ιιιοΙΙγ νε1Μειώ ;0€ω ϋπιιιαἔὰ16Ι 
Χϋ!σεϋιιϋιπό. Δι Ιόιιγο8εεεπ ει, ροη;έιι·οΚ' εΠετειιι616Ι ΠἱἔΒ; 
'ει έιτοΙ]άΙιειιι ΜΗΝ: νέιΙαεετατἱΚ έ:νεπΚύπτ, Έ πω: ειπιιεκ νά. 
Ιειειω.κεϊτ πιΜΜΒ ἱμιἔιιιΙιατἀάκ , Με π: Μ ωιΒοΚΙ›4'›Ι ι·ειΜέικ 
ϋεειε. Ηεπιειιι εΙσέ8 ει' πω, ει1αιτειψιπεικ οεα!‹ Ιποτειιι€ΕΕΙ »πεπι 
ι;Ε ο, νέι!ειειιο11 €γΙϊΙεΙιεπετεπ, Μ” σα ιιισΒΜ ιιιἱπτεἔγ Μ 
ιΙοΙ8οιιει, ,ε Ι›εΙ6Ιο πωπεεευ!ι 68 ειοΙ›Ι› ε-ι!ειΚοΕΜπ ῇϋῇϋπ εΙϋ. 
Αι εΙ:Μέπτ νέιΙειει1ο08 ΓέιήΒαΙκ ΙεΙιέιτ ιιιϋκΗ8 820Ι'088Π ει' πωπ 
ιεωεΙκ, πιεΙΙγ Βοι·ιπέιπγοι, τϋΙ›ΙιεὸΒὲιΙ‹ὲρνἰεεΙΙ!‹; οειειΕΙιοΒγ 
Με οοιη›εΞη ει: ωπιάΙ ι1Μι1Μιιι Ιόνϋ ΙεπιτοΙ›Ι› εε2ιπόκπεΚ 'ε ό! 
ΙυΙΚεεΗ6 πωπω ὶιιᾶϊιΙετοΙτιπιἱκ ΙώρνἱεεΙϋἱ, Μπι Ρεἀἱ8 πιω' 
εισπνει16ΙγεΜεΙτ, ιιιοΙΙγεΙκ επ 8γοΒιι·ειιι ἱιἔειμικ, κα" σ. 
που ν61ΚεκποΚ, ιιιοΙΙγεΙ: ιιιεἔΙ›εοετοΙειι$ιΙΙ‹. 

Κϋιιιιγὶὶ εΙϋι·ε ΜΜΜ ει, ῇϋνεπιὶϋΙ›‹-:π πω, ΜΙΙαπωοτ , πιπ 
ε16η ειι ωιιετΙΜἰ Χϋπάτεεεύ.€οκ Μηγ1εΙειιε!ε ΙοειιιεΚ ΕΜΒ 
εεειροτἱτιιἰ ει' Με: €οκοπιτοι νέιΙειειτεΜ τειιὰειοτϋΚ!›οιι, Μι 
οεαΙ‹ ει, Δωιιοοι·Μει' 8ιἱτ1_ἱοἰ Μια ιιγοιποι·ι3ε88οεαη Ιεπιπικαι1 
:ή πειιι εικειι·πιακ. ΒόειειπιτϋΙ Μ" ναἔγσ›κιπιοἔναΙΙεπἱ , Ιιο;.;γ 
ότι ει, νε3ιΙσει€έιέ κωιω $ο!κοπιπάτ Ιάτοιιι ε;γει1ϋΙΙ οει|εϋιπεΙ:, 
ιιιεΙΙγ Μαι! ει' ΜΡ' ιιιἱιιιΙεπ οεπε1Μ εΙϋπ ει' ροΙἱτἰοιιἱ ειειΜιιΙ 
απ' ΒγειΚοιυΙειτέιτει Μ :ηπ2τει€Ιι:ΜΕ. Αιο!‹, ΜΚ :Με ΙιἱειἱΙ‹, 
Μ" οι εειΙεϋιτ νει!ειωεΙΙγ ΜΜΜ; Κϊιέιι·ύΙει€ ί·θΒ'ΥΨθΙ'θΙΝέ 
“Μετὰ , νωωιιωι :ποπ ω, ει, Μ: Με ΜΜΕ, ν6Ιοιπ6πγειιι 
ειετἱιιτ εἔγὶτἐιιιτ σεειΙσιτΙ:οιιιει!ς. 

Ο 
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Βό|'οΙμά.ι·α ασ απωο·ΠοαΙ ιΙωιιοουαΜάπαΙο α' 
υ:Παο2$ό τϋο·ωέπμεΙοο·ε. · · - `° 

· Α' νέΙ:ιει€68οΙθ κἰιΙιεεἑ,ε.ςα ει' ΜΜΜ πο.€γ οτὶεὶεεΚιιεΚ Μ:·ειϋ Μ. 
- Α' €γειΚοτί νάΙο.ειωεοΚ Μακ ΜΜιγΚ64όεΒατι Μι·ήέιΚ ει!. - Αι 
ειπιυτὶΚειὶειΒ ε' ΜΕ το" ΜΜΜ ει' υπάεοΜΜι€ νιΉωπΕοΝ8Κ. - Ροη;απά6 
πύ.;ξ8 πι' €6ι·ν6ιη·πεΚ. - ι-ιωωιιοω, Μεἀὶπποιὐω .Ισπει·εοπ' τ6!εκπέιιγο 
έ Μι” Μέ5Ι. 

ΜΕ:Ισπ ει° νέιΙειεετάεοΚ @πωπω ΜΙΚ ΜΜΜ ΚετϋΙμοΚ ο 

Ι6 , ει' "Μια ιιιΜι1ειι νέι!επτάοΙιοι· ίέΜοτι1ι3Μέ νεαιόΙγο ίο« 
ηγεΒειἰ. ΙΙΙγεπΚοι· α, μέιτΕ0Κ 8:ϋπηϋ οι·ϋΚΜέ86Κοι Ν” 
πω; νόἔΙ›ε, ΙΜ" ει, 828.ΓΒΙΚ38θί, ιιιεΙΙ:Ιιει ω”, ΜΜΜ Με· 
Μιιωκ , ωα›έοκα-5νε τε!ιοεσέΚ; 0ο ιιιἱιιιΙιο8γ ει' Ιω ει' :ΜΒ 
ωικοιι ;οΙεΙιεκτε πέινε ιιιώάπειιιοτνοεοΙΜι!απ, ειοΕυι-ικ 
κὲτε6€Ι›‹-:οε6εἱἔ νἰα ιιειΒγι·ειν8ἔγι1ειιΙιι6Ι ιιπηι1επ 8οποεπ νάτ 
Ιια1πἱ. Επι εΙΙοιιΙ›οιι οι, €ϋπνόιιγο8 ΧϋΜέεπεκ πειιι εσΚειτα ἱε 
ιιισέτ ιιιεΒ ΚεΙΙ ΜΜΜ: ειΜποτ πι' ιιπε8εγ6ιϋιτεΙκ πϋι·ωεΙοιπιποΙ 
νιιιιιιεΙ‹. . τ 

Μάσι· ει' νέι1ειειν1εοΙ: €γοτεειιι ΒϋνειΙιειπεΚ οΒγωιΕοτει, 
ειωροτειεεΞιΒιικ ει' τεΞιτεειεεϋ.@ειπ πέιιτἰ Απ” ιιιοηεΙιιιιι€. @οι . 
θΒ ει' πϋιὶὶεγεκετ $οΙγναειϊ €οτςειιιιΙ6εε3ἔΙ›επ ωκιμι. 

Ε' παω: ει' εταιιιε ε" ΜΗΝ ιιΙΙκειμπετΙαπω18ιωκ, μεμε 
8:16! ίοι·ι·ειςΙειΙοπιησ.Κ ν” Κἰτὸγε; ει: εΙεϋ ι·ωιι18ποτ ἐιτ€ έ 16 
κοι·ιπέικηπιακ, ει' ΜΜΜ ΜΜΜ ίειιγοΒοιΙ ωηιειΙ:. Α; ειιιω·Μι 
ΜΚ @Μι “ωειιεκ ιιιει€οΙοιι ει ε!ρό, ΜΜΒοιη-έ πιέιεοΜΙι 
νεεω21γιιεκ πικαπ Μ. Βι·ι·ο (Παπ εοΜαιΙ ἱπΙΩΖΙψ τοι·πι€ειεΗ 
ϋειιϋπϋΙκ, Ιισ€γιιοπι ο!ιοεε€ιΒιικ νοιειω, νεΞιΙιοιάε-ΒεάσεΙ6 
8θ.. σ., σΙειιιοοι·ειϋπ ιημέει ει, ειεπνετὶὲΙγὶἔ ὑπό”. ΒΙ›Ι›ϋΙ ει, ιω 
νειιγΙιο::έιευιι πωπω ΜΗϋιπϋε ν·ειΙτοιειπ‹Ι6εεἐι; Μ” ιπομπ ο16. 
. Π. [Με. 4 
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8οΙ‹ειιι ει ειιιιει·ΕΜΜε ΜΜΜ πϋινειιγει!ι έιΙΙΙιειωι!ειιιειιι. 

86; ιι" ωΙιιιιιι!τ , ιιιιιιτ ειιιΚεόΒοε ει·ειιιιι6ιιγότ ε” οΠγ :εω 
βιοι·ιιεΙ:, ιιιεΙΙγιιεΙε έιωιΙέιιιοε Μινο1Κειώεει ΙιειειιιοεειΙκ. Πε 
ή" ιιιοπιιι , ε” ειιιιιιιι· ειιιοε οι Β€γεεϋΙι-8ια1ιιεοΙ‹Ιιειιι , Μ 
οι έιΙΙΙιιιτειιΙειιιοέιέ16τειώεότ ω8:ιάιιέι, να” Μ ω 1188, πιει 
Μ!! πε ιιόιιιό. 

ΗιιιιιιΙ1οιι , ιιιιιιιι€ιιι ιιιοΒιιιιιτιιιιιέι ιιιιειιιοε νοΜιτ ε" Μη 
ιισιιιΙοιιιιιειΙε , ιιιοΙΙγ ιιιει._ς8άιοΙΙιειεεει , να” Ιε8ειΙέιΙιΙι ΙιαΙεοπ 
Ιιειεεει ει' το” τϋι·νιιιιγειδ Ιιιιιιι·ιΙε16εόι, «κι “επι ΜΜΜ: ,,Τει 
Μπι επ «Μια ΜεΙιιι νειΙειιΙιι , Μ" α” το” τϋινιέιιγε1κετ μι 
ιό ΙιειταΙοιιι ιιια8ει!ιειιι1°οΒΙει!μι ει' Μ τϋι·νόιιγειτοτ @κι Μια! 
ιιιιιτ κ. ΕΖειι οΙΙειινε168 Η ιιοιιι εΙό,ςιιι ΜΜΜ, ΙειΙτιιεΙο ει! 
ΙιιιΙιιιιιιτ νοΙτ νιι88:9ιΙιιι ποπ ι·οεπιισιτ, ιιιεΙΙγεΙτ ει, ιϋινόιιγ, 
έιΙΙΙι:ιτΙ:ιιιεει8ΜιόΙ 'ο νεΞιΙιοΖιιιια6εέιΒέιιιύΙ ι·εέιιιΙ: Ιιειι·ειιιιΙειιιαΙ:.“ 
(Εστω: Με 6η·εα!ε.<ι! ό!επιι'.ι·ό ίπ Με ώαταο2ω· από €επίσιο 
ο/ απ· 8·υσε:·ππιεπ2. Εθάει·ειΙιετε, πιω 73.) 

,,Αποιι Ι-ιϋιιιιγἰι πιω! , ιιιεΙΙγεΙ ει” ιϋι·νόιιγοΚετ νέιΙ102Ιειι 
ΙιειΕ_ιιιΚ - ιιιοιισ1 Μειι1ιειιοιι -- 'ε ειιοιι νιεεισιόΙεθε , ιιιεΙΙγετ ει 
€6ι·νέιιγ1ιο:0 !ιαταΙοιιιιιιιιΙ ϋιΙιετϋιιΙ‹, νι-3Ιοιιι€ιιγειιι επει·ιιιτ ει 
ιιιιι' Κέιτ ΙεἔνεειεᾶεΙιιιεειι ιιγειντιΙγα , ιιιοΙΙγιιεΙα ΚοιιιιέιιιγιιιιΚ 
κι που Μπι." (Βότ1οι·ειΙιετε, πιο 62.) 

Μειἔει ιΙε1ϊετεοιι, π' Ιε8ιιει€γο!ι!ι ιιοιιιοοι·ειιει, κι οεει!τ 
ΜΜΜ ει: ειιιιει·ιΙαιι ιΙειιι0οι·ιιτιει) Κε!ιοΙ6!ιθΙ ΙιετϋΙτ, ιιΒγειιιε 
:επι νεεεόΙγεΙκετ ωιω ιιιι-:8. 1 . 

,,Τϋι·νόιιγοιιικ' άΙΙΙισιτειιΙειιιιιέιμι - ιι€γιιιοιιιΙ 6 - πιω 
ιιιιιι εμ" ιειΙιεε εΒ·γ ω. Βιι ει” πιι·τοιιι, ε,ι·όειΙιειι «Μια 
κωιω νοΙιια €ειιιιιιιικ , εΙΙιειιέιτοινέιιι , ΜΗ ιιιιιιι1ι8 ε" έ" 
Μ6Κϋπ ΙιειΒγειεεεέΚ ν:ιιιιιιιοΙΙγ 18$ι·νέιιιγιιοικ _ιειγιιΙετΙιει τέτοιο ,κι 
νσέΒιι6 ιιιο€ειεινειιέιεει ΜΜΜ. Α, 1ϋι·νόιιγ ΜΜΜ ιιιοενι6ει 
πωπω: επ ειιινιιιιειιιι6Β, ει, ιιι€ΙΙ:ϋΙ, Ιιο8]· Ιιειιιιο «επ ε" 

κ 
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“οι ἱ8 ΜΙιοιτειιιιι ειιιΙιεισι1ειιιιο , Θε κακο" α' Ιεϋι·ιιΙιιιΦιιγοΚ 
€γοι·εειΙ›Ιι εΙΙιατέιτοιέιστ Μνέιιιιιι Ιέιτε2ειιέιιιιιΙ:, ει, _ιενειΙει; ιιοιιι 
ιοειιιιωιτΙιαιιι6Κ ε! έ8γειοι·ϋ 1ϋΙι!ιεύε, Ιιειιιωιι ιιιιιιιι ει, Βάι 
Ιιέιί Μ: Μτιιιειι1ειιιΔΚ ιϊ.ϋιΙιειέ€ε ιιιεΙΙειτ." η ι 

Δα απιει·Μαό αΙωπυω·ατέω ΙιαψαΙπια σώου" 
` Ιέυὅ Βέλα ϋἱσαϋυἰσεΙὅΙουὅΕ 

Ε8γειει·ϋεό;ϋΚ ιι: :-›.ιιιοι·ιΜι ιἱεπνἱεοΙϋΚιιεΒ. - ΠΕειι·ιιΙιιι' πωπ 
Μιε. - Μιιι6ειι ιἰει€νἱεεΙϋ πωιωιικ. - ΒιιπεΚ ροΙΜοΜ ει·ικ1ιιι€ιιγε. 
- Αιτιοι·ιΜΜιι οι·επέι€οε μέιΙγει ιιἱιιοε. -- Μι Κϋνοι!ιε1ιΚ ειιΙιόΙ. 

Α' Μι ιιειινιεε16Ιε αι Βἔγεεϋ1ι-8ταιιιεοιιιιειιι , ε·Ι νεοι 
ιιιιΙτ ΙιενετετΙνε ει' ροΙΒάι·οις' εοΙαιεέι€ειΚϋ26; εειιι ρειΙοιέιικ, 

, Ι εειιι όι·]ειΙι, εειιι ιΙι52ι·ιιΙιάιΚ ιιιιιοεειιεΙ‹. Α Κοτιιιέιιιγιι5Κ ε: 
θ8]82θΕϋ8θ8β ποιο ι:ειιιιέιιι αι ειιιιοιιΙαιι ε2ε1Ιοιιι'ΙεϋΙϋιιϋε πιο 
ιΙοι5έιι6Ι, Ιιαιιειιι ει' τειι·εειεεηξ ει!ειρεΙνειι6Ιιε εκει!. 

Α, ιιοιιιοοι·ειιιει' ειειιι6Ιιειι ει, Ιποτιιι:5ιιιγ ιιειιι ναΙωιιΙ Μ, 
Η _ , 
Ιιιιιιειιι ε" ε2ϋΙι86Βεε πιει. Α ιιε2ινιεεΙ6ΚιιοΙι ΜΗ ειτιιιιιιό 
ιιιι 1ιαιειΙιιιει; :ποπ οΜΙε ΜιτειΙοιιι ΜΙΝΙ ιιιιι·ε νειΙύκ ΙειιιιεΞ 

11011? Ηειιιειιι ει, Ιιει1ειΙοπιιιαΙι ΧϋΙεϋ μ»ιθι ιιειιι ιιιιιΙΙιει€ΙειιιιιΙ 
ιιιο€Κινέιιιιιιι6Ιτ Μ ιι€ιτοΙ( νιιιετΘεόι·ε, “οκ οεειΙι ΙιειειτέιΙα 
ιιιιΙ Ιιοειοιιιιέικ ει' Ι:ϋ2ϋιι868' εεειιι6τ. Έ 

ινωΒοιι κ ιιιΖωιωσκ κι εωκ ω, ιιιιΚύρ9 οι ποπ 
ιο”, ιιιεΙΙγ 8Ζθι°ἱΜ ΙιαιαΙιιιιιΚιιειΙ Ιοἔνιι ιιιό.εο!ι τωειε ίο8ιΙειΙ 
ΙιειιιιιιΙ: ΜΜΜ, αειφειιι οΙΙγ ωιεεωι Μακ ιιγει·16Κ, ΜΗ 

") ΜιιΛιεειοιι!ιοι ει; ΜΜΜ 178Ι-ΜΜ άεοοπιιιοτ' 20·-τύ!, θιιιιεοΙΙι6Ι 
ΐουιΜνο. . 

Μ' 



52 

ιιιιι€οΙι-νιεοΙοτέιτε Μινι: ει' 1ΒΜιιοΜιεΙ σέγει·8.ιιγιι έιΙΙιιεκει ε 
ι·εειΚειιιοιιε!ι ω. | 

Ε» ιιειιι ιιιιιοΙ: εἱιιι€ιΜ Μιιιέιειιισιιτι, ιιιιιισειι Μπι Με 
τεειΙαιι16Μι, Κέιτε!εεΙωτ ιιιεΒΙιο.ΙΙΒιιι6ΙιΙι 'ε ΜεΙειειΙιειι πει 
νιιτιειειι1ιΙι ειιιΙιει·τ ιιιιι€ειιιιιιεΙι ΙιέηιιεΙιιι, ιιιιιιτ ιιιιιι6 εΒγ Μι 
ιιειΜεοΙϋ :ιι Β8γεεϋΙι-8ι:ιιιιιιοΕΙιειιι. Ε» ει, ι1ειιιοοιιιΜ' Ιαπ 
ιιιέι.ιιγέιιιιιΙε ο' τετιιι€ειετεε ιιιοιΙοι·έιτ ΙιειΙνοΙειιι; Θε ο, ΜΜΜ 

β ι ει·ϋΙιειι , ιιιεΙΙγ ιιιιιέιΜι πι Μνει1ειΙΙιοι, ωιω ει' Μνειτει!νιεεΙϋ 
Μι, ἱιιΜιΙιΙι ειι ειιιΙιετΙιε·ι, ιιιιιιι ει, Ιι:ιιαιΙσιιι' καιω @μοι 
κει νεο τειΒιιανα, νεΙιιιιιι $έιι·ιΙιειε ιΙοΙἔοι νειιιοΙτ Θειτο, ιιιεΙγ 
Ιγει οεοιΙειΙο1ι. 

Μι ει” αιειτιιιι€ικ εΞιΙιειΙ οκοιιιιιι6 ΙιεΕοΙγέιετ ιιιωι, .πιτ Με 
ιιιειιι, ι€οιι κ ιιιιΒγιινει νειιι που ιοιιιοεειι€, ιιιεΙΙγο1 επικ 
πω( οΙΙγ 8ιθ.ιιιτΙΙιειιι , ιιιιιιτ ει. ιιιἰειιΙι, Ιιιι·ιιιοΙι ΜΗ. Ε" ιιΒγειιι 
@Με ιιειιι ίιιιιιιειωΙτειιιι, Ιιοἔγ ΑιιιοτἱΚἑιΙιειιι ει, τιειΜεοΙϋ , 
ιιιιιιιΙιιιέιιιειΕ έγει!τοι·Ιειτ:ι ΙεϋιΙιειι Ιιενεεωι!ι τεΙιιιιτειτοΙ ,ε Πει 
ιεΙειιοΙ ιιιωιθωτι νοΙιιει, Διότι, ιιιοιτι οεειΙε ειιιε3ιτ ετιιειιιώτο 
ΜΜΜ ιὲιιιιπειΚυιΙιιἱιι. ` 

Μάι ίεΙϋΙ Μετα: ΙσέιΙειιι , κι” ει' ΜιΙϋιιϋε νιεεΙει Μι 
ιιωιωιιωιι ειιιΙιετε!ιει ιιιιιιιοΚ' ιιιο€ΙιεοεϋΙό86ι·ε Ιιιι·Ιιειεεοιι, 
ιιιιιιο€γ 81°Ι'2. €ειιιιέιειειωΙ ιιοιιι ιιιι_ιΙειιιιΙ6Κ; ιιιει·ι απ ε! ιιειιι 
ΙιιΙιεπιιιι , Βοξ” τϋΜι ιεΙιιιιφΠεΙ Ιι-ιΒγειιεΙ: ΙιδιιτϋεϋΚ , ιιιιιι1εειιι 
εισιιι€ΙγϋΙι ιτ:5ιιιτ. - ° 
ψ ΜΗτοι· ιιέιΙιιιιΙτ εΙιιόιοΙ‹ ιιέιιιιεΙΙγ τιειινιειοΙϋΙιετ, ιιιιιιι Μιά 

_ιέιΙξΙε ει' ΙεΙεΙαπ, πω, ιιιιιιι ιΙΙειΠι Με: ΒιιιιξειεινειΙ:Κα!, 
ιιιιιιτ ιιιειιτεεε16ιιιεΙα νέιΙΙνοιιιινιι 'ε ιιιεΙΙγ θιΙοει1ετΙ ιιιοεοΙγ 
ΙγειΙ ειι€ιιιιΙέιι€ειψι.Ιι εΙϋ σοι; εΙυΙ;:ιι!ιατ: ιιιει·ειιι6ιιι Μι ι·6ΙοΕ 
νειΙειΙιι Κϋιιτϋεϋκοτ Ιειιίιιιιι ρι·01ιέιΙιιέι, ΜΒΜ ωαιισι‹ πιει, 
νειῇοιι Μι ιιιειΕοιω0. ε8γειοι·ϋ ροΙΒιιι·οΚ'< ιιισά_ιέιι·ει ϋιτϋιΜΜνε 
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Μιωάκ, πω" €ο8ικά-ε οι Μακ οι ειιιΜι·Ι πω( ΕετιιιόειεΗ 
πιόΙ10εέι€έιι·ει ειπ!‹έ·!‹οπ1ο€ιιἰ. , 

Μέε τω·ωόσιεκεεΙ»!»επ ΜΥ ει' εΙοιιιοοτειωι εΙνεΙιΙ»6Ι, ει, 
| Γ6ιπεΙ›Ι› ω‹›ιι‹ΙοααΙ‹ηε1Ι ει, ΜΗ: ει ιΙοιιιοοτωἰε μοιιιρ8.νειΙ 

νεΙιειἱ ΜΜΜ $ἱει£νἰε0ΙϋἰΙ, 8εΙγοιιι!›ε ύει ατωιγΜι ϋΙτϋπετΙιεΙἰ 
Φωτ, ει” πόΙΜΠ, Μ” πω! Μειώεε, εΙνότ οΒγετιεεεπ πιε€ 
ΜιιιιειιΙΜ. Α: ἰΗγ ΜνάΙωά8οΙε ιιιύιΙ:ΜιιΙύ!κ; ΠιεΙγΙιει ό8 ποια 
πεπιεΙγΙιει ΚϋινόΚ. Ηειπειιι ὶιιἔγεπ·πἰνα1αΙοΙτατ εΙΚοω1ωιγ 
Μή, Μπι ἔειιτΙειἔ Θε ίϋΒ,=;,·ειΙεπ ιἱειτνἰεεΙϋΚετ ιει·ειιιτειιἰ; 
ᾶπιιγὶ,_ Μπι ιιιιι€νέικ Ιεόρειιιἱ ειι εικἱετοοτειτἱἐιιιειΙ:. Πα ει'ιπέρ 
ωεεωωμ κ α' ωιΜω @μι , ε' ΜΒ' εγεικοτΙεωπακ έ” 
πϋ!κεόΒΚέρ ΒοτΙΜΜ ναυπεικ. 

Μἱάϋπ νειΙαππιεΙΙγ άειιιοοτειωι 1εϋΖωιι·ωεύ.Βοκ Πιεω8εε Μ 
νααιΙοΧΒύΙ ἱπεγεπι-ΙιὶνειιαΙοΙκετ οεἰπέιΙ1ιἱ Ι:ΜιιπΙε, ΜΗΚΗ , πω· 
Ιιὶειειιι , Ι›Ιινέιιπ κσνοικωεωω;ϋκ , Μ" ει: οΗγ Βϋιτε5ιι·εω 

Ι Με ωοπατοΜει Με! εὶετ. ΜὶιΙϋιι ρεὰὶ8 α πιοικιτοΜα Ιὶιεωἱ 
Ι‹ειιΙὶ οι ἱπἔγειι ΜνεωΙοΒατ, Μιοηγοε @Με , Μ" ιΙοεροτει5, 
νει,<.=;γ τεεριιΙ›Ιἱοειὶ έιΠαροτ Μό Βϋ2εΙΒετ. Αιόττ ἰε ιιεΙ:επι @γ 
ιεΙει5Ιε, Μ" οι ἱιιἔγειι-ΙιὶναταΙοκπακ Πι‹·1€8εε ΜνωειΙοΕ 
κα! ίεΙ(·Μ1·όΙόεοιΜι· ιιιαμυεπ νειΙσεεϊ;οε ΕοττεισΙειΙωατ Μ:ρει. 

υ ΕΜ που κοτΙέιτ!ωι ΙιειωιΙοιιιπεικ, ιιιεΙΙγι-;τ ει ιΙοιιιοοι·επἰα Αιτιο 
τἰΜιΒαιι €γακοι·σΙ, εΒγΠκ ΙεΒΙὲιτΙιειΙὐΙ›Ι› @ΜΗ τεΜπΙοπιι οι Μ 
ἔγεπ-ΙιὶνειιειΙοΙ‹' ιϋΙ«-5Ιε£οε ΙιΜιπγπεόιτ. Μ ει' Ιεϋ:ϋπε68πε!ε 
ωιι Μτιιιἱπιειπϋ ειοΙ€έιΙειιο1ιότε ΠΖθω8 ]έιτ, ,ε ΚὶιιεΚ-ΜΜΒ 
πειιι θ88ιέ @με , Μιπειιι ιιι6ιΙ]ει Ισ ναι: ΜϊΘΙύ!κε& ίθΠΠἱ. 

ΗΛ ει ‹Ιειιιοοτειιε εταιιιεοΕΜη ΚΜ ΙιὶνετειΙοΙετει @Ματ 
π, πω: ωἱπὰειιηοκ β Ιωάνε Ε·12.0Κ πω” ]άτπἱ. ΩγειΙκτειιι ιιευι 
ει' κϋεΙεΙΘέ σειιεωιθε, Μιιιοιιι κ” κϋεΙεΙτεΙκ° 82έιπωι ό8 Επέ 
ροετεύεο ΜΜιι·ο2πι Μ α' νέιΙειει10Ι:' ν6.Μειτ6.εάτ. ` 

Μ”, πέμεΒπόΙ , ΜΙ ει, νέι!ωπιέιέ εΙνε ιιιἱιιτὶοὶιτε Εκει· 
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ῇοι1, οι·ειέιΒοει ω" ιιιΙαῇιΙοηΚ6χ›' Μποεοπ. Αι επιπει·εκ ιν 
ΜνπωΙο1:επ, ιη;γ εισ1νεΞιπ , απ νειΕΜΜπ ιιγετἱΚ ε16ε εειιι 
Μ ΙΜιο81τέιειικ ει, 16161 πωπω , Μ” ειιοΕΜιπ ιπειεοΙωιτ ικα; 
1ειττΙωειώΚ. Ρϋ!τόρ' ὶΒειι ε: ε:Η:οι·, ιιιΜϋπ ει' νέιΙαειτεΞεοκ ιέ 
νοι:Κύπτ τϋι·τόπι1εκ. Ιιιιιότ απ κωπκωκ, Μ” ΙκέΚε' Ιι1ε]όπ 
ει' Μ: ΜνΜεΙοκ Κενέε ἱυἔεκτ Μπακ ει' πει€γτεινέιΒγέιεπεκ. 
Αι ΒΒγεεϋΙτ-8τα1ιιεοΚΙ›αιι, ωότειέΙιεΙτ νἑιἔγΙι ευιΙ›ει·οκ πω: 

ιιιει€οΙαιτ ει) ροΙΜοει' το!τεςνώπγεϊ κσω. Α' ΙΝ·18'Υ ωιΙευτοωο!τ 
ιἐε Π88'Υ επειινε06ΙγεΚ 8ταΙΜΜιι ΜΜΜ α' ΙιαιαΙιιιειι , Μ” 
ΒΗΖᾶᾶΒΒέΙ8 Μάη Μι·ΙιαεωιιειΚ; .ε μειΙσπη πιο8οαΗε, Μ” 
νειΙειΜ τ:ειιΙτ ειιέι·τ παώ νὲιΙΙειἱι·ει ει, Ματσε' ε2ετεποεα56ποΚ 
κοιιιιέιιηέιτ , ιπει·τ ιιιει€άτ επηεδ.τ ϋ8·γεΙπεΙε ΪΒᾶΖἔᾶ!ἀΒἔΙΧ°ᾶ Μπι 
ἱΒοιι αΙΙεειΙωειτοευαΚ έτειἰ. - 

Β: οΙζοΒικικ ι28γεΜπ16η ει, ιϊωιιοοω1Μ τω: νέιΙ:ιει1έιεέι 
πω: ΜΗ ιιιΙπ]ιΙι›η1τπιἰ πο” ειι1ιιιέπ που Βϋι€ρειει·ἰὶ ειιψε 
τοΙεπεΙε, ΜΚ ει., ΚΜ ΙιἰναὐειΙοΙεειτ εΙίο8ΙειΙΜΚ. Α: ΒΒγεεϋΗ 
81επιιεοΕΜπ »επι 1ιιι1οιιι , Μι σ., Πέ!! ιιιο€νέιΙ:ιεπτειπέι-ε ει: ο11γ 
εΙϋΒεΙϋΜ τεηπω‹ω , Με νοΚεει Μάη εεόιιεπόποκ , @ο αι Μ 
20ΠΡ'08, Ιιο;γ πω: ει: πικάπ πισω εεειι·έοπο!τ. 

Α' ύόσα$υό.6·εδόΙο Η έΕπΙσέπμέα·όΙ ων απιω·όΙωιό 
αΙωποετ·αΠα' πσ·αϊΙουιΙάσα αΙα!έ$. 

ΜΜΜ ιια;γοΜτ ει' ϋει£νἰεεΙϋ!ι' 6ιιΜιιγε ΚοτΙΜΜιπι πιοιιετσΜέΚ 'οι 
6ειιιοοι·οπε τοεριι!›Ιἰοίι!ιΒιιιι, πιωτεοπιι ιιι6ι·50κ|ε1τ ιποιισιτοΙΜΜπω. - 
ΤὶεΜνἰεεΙϋΙι' 6ιιΜιιγο ω-Αιι€ΙΗιΒαιι. 

 

Κα κοι·ωάπγυωιιε πω, ιιιοΗγ Μπα ει'1ἱε:ινἱεεΙϋΙ‹' εεε 
ΙεΙινΘειιι6ιῆέι!›ε ευΙι δυ1α5η ϋοἔγἰὶΙ; οι επι θΕθΕ ε” 8ιειιι6Ιγ, 

Ό Ε" ει' ιι'.:ιιωι'δε!ὅ ιιονετ Ιε8ει€ΙοεεΒΒ 6ι·τε!επιβοπ νοειετιι; 'ο απο! 
αιοΒτει αΙΙιιι1ιπαπο.1οω, ΚΜποκ Κ6ΜΙοεοέμ ει' 0ϋι·ν6ιιγο!ι' νόμο 
1ιεψιπέιεο.. ' 
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πωπω" ·κοι·ιπππγπ Θε π' αωπιιοτπιΜ κοι·ιπάι·ηπ Μπιτ. Π, 
πϋνει!τειπι€πχ εΒ·γιιι€ιεωΙ οεπιππεπι τοΒοπ ΜΜΜ»! ειπα. 

Α' πεπροιπ ειειιπποΜπιπ 88ΠΜ, έστω πἱποπ ΙιΜοε1ινπ, 
ποπ πΊιϋιιἰεικνὶεεΙϋΜ ειἰπτπΒγ, νπΙππιἱπτ ει: εΒγειετϋ πω. 
Βάι·οΜέ. Α, Ιεπει!εΙειπ, ΜΜΕ ιππκΠ€; ΚειὸΙ›επ και όΙεπε, 
ειω·οποπό]ο ,ε Μπα Ι›εοεϋ!ετε ὶε ειιοΙεππΚ, Μπα ΙιἰνπτπΙοΙ: 
τα πΙΚέιΙπιπιτατ, πιτ τπιπήει, πΕποε ισιϋπ Με ΜΜΜ ,π 'ε ἱΒοπ 
επιΜιι1 πιππΙεέιεεέιἔὶ ΗΜ επ€ειΙ πΘΚἱεΙ:, ιπει·ι Ι›ἰιοπγοπ πεπ 
πο, πο” παω 6 οΙΙεπο πωπα νἰεεππ6Ιπἱ ποιπ ίιη.;ππΙτ. Βω 
ππωι πωτπεοΜιππ π' ΜεποΙοιπ ειππγΕι·π παπά ει, πιει€ει πα 
ωππω, ω” εειῇ`έι$`ειπΒ€ιΙγπἱπειΒ ωπιεισι π τω; π πωπω 
Ιέικ]ει, ω ϋ8γνἱνϋἱ πιἱπτε€γ "ΜΜΜ £επιποΙ: ΜΜΜ, εποπ 
ποἔγ !›:ΞιτοτεέιἔΙ›ππ Ιεπεεπεπ ει: Μπα, πιὶΙα-ἐμ πΜοΚ πω νά 
€γπἰνειΙ ε|ΙοπΙιεπϋ επιπι!έΚοτ Μπι ΤοΒ Ιππαπι€πΙπὶ. 

Βειιιοοι·πτΜΧωιπ ει, $ϋ!›!›πό€ πιΕπσΙεπ επι1επάϋπεπ Πνε 
πανεπ ει, ππιει|ιππι ποπ' ΙποιόΙι6Ι, Μακ ωι›ιΖω «πι, "επι 
ι3;γ πεπι Μ! από”, πο" νοΙε οΙΙοπο νἱεεπεὁΙῇεπεΚ. ΗΜΜ 
ιπέιΜπ Ιόνόπ τιιιΙπτπἰ πωωιω ιπἰπιΙεπ ρἱΙΙππατΙ›ππ ει, πω· 
πιάπγ26ΙιΙται, ὶπΙιέιΜ› επετεΠ πωπω πωπω οι·ε_ἱϋ1ατε Ιιπἔγπἰ, 
πὶπιωεπιΙεΙιϋιπὶ νειΙπιπὶ νό.1τοιπειιΙειπ ειπΙ:έιΙγποι, πιεΙΙγ :ιπ 
ιΙϋπ πω: Ικοι·Ι:Μοιππ , ΙεοτΙπιοιπὶ ίο;;πά πόιπἱΙεἔ όπιπ:η;ειτ ἱε. 
Μι ει' τ1οΙεοτ ΜιεΙε!ιπι·6Ι πωω, πω· ω.Ιέιήπ1:, πο” ει' 
αΙειποοι·ειΠει ιιι·πε:έιμ πω, π, ιἰειτνἰειεὶϋ, δπΜέπγόπε!: ιπό8 

: 

ππεχοΙ›!›ππΙ‹ ΜΗ Ιεππἱ, ιπἱπιεεπι π πεπροω πωιτπποΙ:Μππ. Ε· 
:επ πωιπποπωιπ έίο]επεΙεπι μπὶπὐεπ πἰΜπ, ιπο11γετ Φωτε 
νεει , ποπ πὶΙΙπππιΙ›ππ ιπε8 ίπ τωωιιωι, ω: πω! Μπι Μ 
ιεΙΙιεωΙΙιειΕΙ:. ΙΙ18€έ:ΙΜΠΕ, πο” πιἰπι:επ ππω, πιεΙΙγἐτ ιπεε 
Ι›ϋπιειΙιειπε, πειτε π πω. ΒΗεππεπ πεπιοοι·ΜΜΙ:Μπ ει' Μ: 
8θ€ ιπἱιΙϋπ ιπὶπάεπΙιπιὐ, ε8γ8ιει=πιπἱπι1 ιπὶπἀεπϋΙτ άεΙεπνειΙ6 

πι. .Διότι Ν επι ωρειειταΙ]πΚ, πο” ει: ππιει·ἱΙωΕ ϋειτνἱεε 
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Με ΜΒΜ! ειιιιιιιπειιιιιιιι ιι° ιϋι·νιΦπγπϋι πι_ιιιιι=ιιι ιιιιιπιιιιιιιιιι.π 
πιιι·ιιπιππι, ιιιιιιτ ειπέιτπιοΙΙγ επιιηιιιι ιιιιινιεεΝι. Βγειιιι·ιιπ σεπ 

ιιιιπ ει” οιεΞΙ , ιπεΙΙγτε ιδι·επεππιεπ πω, πιπιιιιιιιιπ Η ιιέΜο!ι, 
πι οιιιι6ιϋπ' νέιΙιιιιιέιειι ϋπιιιπἔοιιι·π πιι€γειινό.π. ι>ειιιιιιι, 
ί!_ι-ΑπεΙιέιιιιιπ.ει' πϋιεύεειδ.εεΙεοι-ιιιεπ_ιοιιε νιιπ ιιιι€γνιι, πι 
ειιιιιιιειδιιιιιι·οιιιιιπιπ ειπόειιτόικιι6Ι Βοιιιιοεποπιιι; :ιι ει” 
ειιιΙιέιΙγι ιπεΙΙγ ε!ειΙιειε πιο πω, οι, πο” πι επιιιιιιεπει 
ΜΝ ροΙΒιιι·ιιΙι ΜΜΜ πϋιεΙυιιεπ νέιΙειιιιππι, ΜΚ νιιιιιιιω ιο 
@πιω 'ε ιό Ιιιιιι6ννοΙ Μι·πιιΚ. η 

Ρι·αιιοιιιιοι·σιέιΒιιιπ πιι πι επιιιοτειι” 6Ιεισ.ἐι Θε επικαι 
ΜΒΜ νοειιι!γειιεινε ιιιιιιιϋπ, πα Μι·ιιιι ιιιιινιιεΙϋποιε Π” 

ι πιιοιιιιεε μι;; Βιιπποι·Ιιιιιι.ι ιιιο8επ8επιιϋπ. ° 
ίΠ-Απ8ΙιέιΙιειιι πεγσιποιεπ ιιιιινιιοΙϋπ πιι“ιι88ειιιιιοιιπ 

0 υ ι ι ιι οεπιιιιιιΙιεΕΜιιι ει ι·656ιε8ειιεΙι πενειι, ε ιι€ιιιιιϋπιειθε 
ιπεΙΙοιι ιπε;;ιιΙιιιιιιιιιιι ει' ιιιιιοιιοπιιιιπ, πο” ΜΜΜ ποπ παπι 
πε πιει·ιεπεΙ:. 2) Δ 

Αι πω· ι:επποι·ι πιιιιιΙοιπ ίεΙ!έιιιιπά ει' πιέπει ει' Ιε8ιιοι· 
ιΜΙειιιαΙι!ι ιιιιιιιιιιτιιΜΜπ ιι; Μ παω; ειππιιιτ Με πϋπιιγοπ 
ιιιέινειι ιιιιιιέιτ. 

8ειιοΙ π, ιϋι·νέπιγ πιιΒγοιιιι ι·65ειιι παπι επεεπειι πι Μ· 

') Επι! πι ΜΙΒ-Σκι Πιιιι·πιιι· 27-Μ Εϋι·νιιιιγι. Οοὶἰεο£ἰοπ δέπέι·αίο έ" 
Ιοί.: :ία Μασσασ!ιιισειισ, νο!. Σ' ρ. 3'.ΞΙ. Με;; ποπ ιε;Ποιππ πο” 
πια οι οεπι1ιτειι κοι·ειιπιέιεειΙ νέιιιιιιιιειιιιππ π' Ισιιιιι·οιιιοΕΜι. 

)) Π87-Μ Πιιιι·πιιι·' 28-Μ €6ι·νόιιγι Ι.ιιιά: ΟοἰἰευΔἰοπ €έπέταίε ‹Ιω 
Ιοί: απ ΜαπασΙιππωι, ν. 1., π. 303. 

Τιιι·ιο.Ιπιιι ιιιιιιι: ”1ιιιπποπ ιιϋιε68οιι, εειεοιπιοπιει πι ΜΜΜ 
ίϋ88εειιεπι ει' οιιιιρειέΜΚιιοπ, Κο;Μ0Ι:Μπ ό8 εισιιύοεοππέι! π' τό 
ειεεεεειι', _ιιιιΔιιοεοιι' 'ο ιιιι61ε ειοιιι6!γειι' πειιιιιιιοπιι, ΜΚ Μο 
_ιιιιωι σε _ι6ειιιε·ιιιωι ιΠγ πειγοπεπ νοειιοςεΕπι ειιοΙιιΜι; 6ο πα πι: 
ιπιιιιιωι πειγειι' ειιιιι6ιμι ε' πιπιπιιιω πιέιιι ιπειιιοπνοιιπό , πο;γ 
κι οιΙγ ειοιπόιγοπ ιι6ιιέιιιέιιΙ ι€γιπιιπ πω." ιιιιειιιιιπε.ιι, να” πεπι 
επειιιοει ιιιιωιππ ειιιιιπι πι", ρ6πιιιιι·ιέη;ι·ιι ἰο€ ιιϋπιειιοιιιι.“ 

Χ' 



ό? 

Μπιγποκ , Μπι μ, ιιωιιοοι·ιιιιι Κϋιιέιτειισέι80ΚΒεπ , ιΜιιι!ιιι€γ 
Με: 6ιιΚέιηιιειιι Ι:ΞιιειιΙι ΜεΙιιιε8ιιε1τ. 861 ιιισιιιΙΒΜιιι, πο" 
Μ ει, £ιειτνιεεΙ6 πιώ! εεεωιιΙειιιιιέι Με”, ΜΜΜ ειΙέιΙ›Ι› τει· 

Γ ι 7 καιει, νέιΙαειωἱ ιο; ,ε ΜΜΜ 82ιιΚε1ιΙιι·ο πι: ει ιΙειτνΙεεΙοε 
ιιΙε_ἱε ειοι·Ιινει. , 4 . ι 

“ : .- . _ ψ 

Μάτι :ιεΙιέι ι1ωιιοοτειωι τεεριιυΙΙοεΞιτιιιοιηιτι:ΜΜ @αμοι 
Μι ΜΜΜ. Α, ιἰεωνἱεεΙϋ, ιιιιι1ϋπ ιιιέιτ νέι!σειιέιε Μια Ιου 
πι ιιιεεε2ϋιπ ω, ιιιεΒιειι·ι_ιει ι·ι-ιιιιΙειοτιιπ ει, νειΙειειτοικ Μικτή 
εεΙ6, @εαπ έ:8 ειοΙκό.ειιιι εν ιιιοικιτοΜέιωιπ ]8, 'Β οι “Μια 
άεεροιιειιιιιιετα πιει. , 

0ειιρέιη-ει., ιιιώι·86Κε1ιιιισπειτοϋΙΑΚΒαπ "κι αρ, πο” Μ 
ΜΜ α' ιϋι·νι5ιη ει, κϋιιιεετνΞεοΙ6Κ, έιειιιιιιι·ει ει, ιιιιιιιΚάεει:38·, 
@Με 1ιιιοΙεΙΙ,/ εεγ8ιειειιιἰιιτι αυτό! ὶε 8οωΙοεΒοιΙΜ , πο;" 
πωπω νεεεεεε ιιιιιιι1ειι !όμοιΙκα. Ε' κϋτϋΙιιι€πιή_οκει ΜΜΜ 
ιιιεΒιιιοπαιιιιι. ΜετειέΙιεΙτ ΜΜΕαΙΜΒΜπ ει, Ιιει€ειΙοιιι ιιιοΒ ΥΜΕ 
«κανει ει, όρ σε Ιοιει1ε1οιιι Βϋ2ϋ1ι. Μια! ει;γι!απε!μ Μπι! 
ιιιέιειΒικιΙτ €ι·ι1ε·ΜΙιευ ίεΙιειιΙκ, Μ" ει, αιειινιοεΙϋ, Ιιο!”.έιε 
ΜΙειιιι10 Ιοεγειι. Α, ΜικΜειιι πω ιιΙαιι·ιιι ει, ιἱειιιτἱ8εΙϋ1ι, 
πιοι·εέιτ α'ιιι-5μ Κεεειι·ο Μπι, ΙΘΙνιέιι πε!ιο8·γ οι τεΜπτε16ιιεΚ 
έιτωοιι; ει, Πιέρ νιειοιιτ 8ίίω “πω Ιιο8γ Με ει, ιἱειΜεοΙϋΚ 
ει, €ειοι1ε1οιιι, 1ιοτΙ:5ιιΙαπ ΙιειιειΙιιιει οιΙει νοιτοιιιοΚ , ε2ειωιι1εέι€ει, 
εΙιιγοιπέιεέιι·ει ίοειιιιΙα !ιο.ειιιό.Ιιειιιιι; “ότι ιε ϋΙ‹ , Π" επι! 

ι "Μ, οι;Θε2ειι _Γιι€8ει!ειιεκ1;Θ Δ-16τειιιοΙε Μπα :ι Με: ΙΘΙ:ϋ1. 
Π8γειιιιιιοιι οκ, ιιιο11γ ει, ΙειεαιεΙιιιετ Θε ιι€μετ α, Μεικ 

νιιιοΙϋ, ίϋ%ειΙειιιπ5 ωτοιεκε Ιιἰτ1ει, εΠειοτειώιι0 Μπι ὶε Μι· 
μι Μα, Ιιοι;γ ειιιιεικ Εϋ%ειΙουε68ενοΙ ΜΜΜ: νωωωιωεω 
εΙΙοιι ιιιπωιιοκοι κω·εεεεπεΙα, πωσ” Ιϋ88ειΙεπε686ι εδω: 
ιιο1ι 1εΜιιτειο, ιιιάει!ιιι8Κ πιιΙιειι!εέιεει εΙΙειι ΜΜΜ ΙιειειιιεΞιΙ 
Μ. Βε 1εγ Μπα καιω πιοει:Βγειιιεκ ει!ι!ιειιι, πο” ει, πειτ 
νιεεΙϋπεΚ εΙ6τε Μ 8ΖωίΒόΒ 1οΙεΙιιϋ ιιιιι€ανιεεΙειο, δενιέιιγότ 'ε 



5.8 · 
τ. 

6ι·αοΚϋΜ»ειι ίεκνϋπε!ι τπτϋ'ὰΙ‹`, «η ε2αΜΙγο!τ αΙά "Μι Μ, 
ιΠειιωζισι εΙιἐιγοιιιἱει πο Ιο1ιεεεειι. 

Απ· ύ'ραα_ιχα$ά.ϋ άΙΙΙια$α8Ιαπωάρα α: Παμε 
Δ ψ σϋΙ2-82αϋοιουΒΒαπ. 

ΑπιιοτἱΚιἱΒιιη €γεΙπτεπ ει' Ηιι·ε:ιεά;' ΜΜΜ Κονεεεϋἱυ ιιγοιτιοί Μ;;; 
ηΜι ωειςοΚ Μάτι 7 πιἱΜεοιιι ο" σεειΙ8ιΡ ΜΜΜ. - Α' ΙιἰτΙεροΚ 87. ηγο 
τΙϋΠ :σκοπο ειπΙ(4κεΙι. - Αι ᾶἔαιμιἐιεΒἑΙὶ ειεττε!ωι 6.ΙΙΙια1εΕΙαπε!η; 
ΜΙ-ιόρ άτὐ ει' Ιιοτωε3ιιγκιειΙι. 

7 

ΜἰνοΙ ειι ειιιΙ›ει·εΙε ει ΙιειτειΙοιιιΙ›ειιι σα” ο" ρἰΙΙειιτΜοι 
$ϋΙτωίεΙ: , Μ” πικάπ εΙ1ϋηεπεΙκ ει' 8οΚειεἐιἔΙ›αιι, ιιιεΙ!γ πιει 
επ Η ιιιΒιιΙεπιπαρ ιιιεϊε ειΙπΙ›ε ϋΙιϋιἰΙ‹: εΜ›ϋΙ 82 ΙώνετΚειϊκ, 

Μ” ει° κε1ι·εειε:Ξιέ ωιιω ΑιιιετΙΜΜιπ 8γαΙιτειιι ΚενεεεΒΙο ηγο 
π1οτΙιεμπειΚ ιιιει€οΙε πω”, ιιιὶιιτεοιιι νειΙειιιιεΙΙγ οΒγωετϋ οικει 
ΙεΞι‹ΙπειΙε τεΜεὶ. Μ ει, Με ὶἔαιμτέιε ιιὸιιιἰΙε8 6!ϋει6!›οΙἰ 'ει 
ΜΜΜ Μάμα ειιΙοιτ. Μ. Ιπενεεει πο” Με , 'ει ει” :Με ΙεΙι·ιπικ 
Μ, Ιε€ΙεἰεεΙ›Ι› ειέΙ εΙΙιοι·ιψι ει' εγ!›ἰ!Ιει' Ιαρ_ἱειΕΙ‹ὸπ$, 'κι εΙτϋιιἰΚ 
ϋι·ϋΙ‹ι·ο. Δ 

Αι ΒεγεεὶὶΙτ-8ιετιιεοκιιειΒ οΒγειΙ€1Ιἱ ιϋι·1ΘΙιειἰειιιΙεὲΚεἱ α” 
Ιιἱι·ΙαροΙ‹. ΗοΒγΙιει εΖεΜ›6Ι ε;" πάω Ιιἱὰιιγ2ἰΚ, ει: πισι€ιωι 
σαι ιιιἰπιεΒγ εΙ ν” εεειΙ:Μνει; ῇεΙεπ «έα ῇϋνωιιΙϋ τϋΜπἐ 6ει 
εεε Λεω ΚϋτϋᾶἱΚ. Επι Ι›ἱιοπγοειιακ ωιτιοιιι, Μ" δινω «έν 
ιιιι1Ινσ.ι ιιεΙιειι-:Ι›Ι› Με: Μ1οΙοε οΜενεΙεΚετ επειὶπἱ ϋεειε ει” »ΗΜ 

ωηετἰκαὶακ' ιε1ι·εειοέι€Ι Ι:Μειώεόπι-:Ικ ι·εΞειΙετεΕτϋΙ, ιιιἱιιτεειιι ει' 
Μιπιοιπι!έ Βϋι€;›Ι‹οι·Ι›εΙἱ ΨσημιτέιεεΞιτύΙ; Θε Μ ειι ΕμεοϋΙ$ 
Βτειιιιεο!ιατ ει, Μι·Βέιι·οΙ:' ε" Ι›εοεαρὲιεει ωε8 “ΜΜΜ Ια-εριιϊ , 
Μ” ιι€ρι€τϋΙ, ιιιο11γ ωκμ, νειΙαιιιἰτιιιιΙΙιαεειιιιΚ, ιιιέιε πεπι 
ω' ΙιὶειοτἱέήὰΙιοι ΙιεΙΙεπε ίοΙγωιιοιΙπιιιικ. 

` ` 
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Απ ὶ8πιἔπτἐιεΙ›εΙΙ ΜΙΙιατακΙπππω; εΙπει‹Ιειι εποΙαιωπ 
νέΠπἰ; 'ε ιππ_ῇπ πιτ ιποπι1ΙιειτπεΞιπι, πο" πιέιι·πια οιΙπ3 ν” ο" 
ειππει·, Η πιτ ιπεΒ πε Κει1νοΙΙο1το νοΙπει. 8επΜ ποπ ΗΒΗ! 
π88ΜΜ, ιπἰ ισπεπι 16Βγεπ 6 απόψε. Βειπιπἱ πιωεπετ Μ 
παω νὲ€ειἱΙκ; ποιπππ ωάψειπέπγτ πωπ οπἰπεἐιΙπεικ , πειππιἱ οπ 
ΙεπεΙοπετ Μπα ΠΟΠΗ ειοιὶπεΙ‹ , ιπέ8 Μπα 1κϋππγεπ Ιπποτ 
πιέπ ἰε. Πα τϋτ1ΘπειΙ›ϋΙ οΙΙγειποΙεππΚ πἱτιοΚἑιπππ νειππει|ε, 
πιοΜιοπ πεπι Ιἔεπ ι·ει€ειειΕοπππΙ:. Επι ΜΜΕ ππρἱποεπΕιπ Ικό 
ιϋιτ ετεπειἱ άει·πποΚατ, ιπεΙΙγεΒετ Μι πατ6ΗΒοΜ6Ι Μιρ 
τωπ π;€ιππεΘΙ‹Ι›απ , ωιθιαπι πόιιιεΙΙγ πότι1σΜιπτο. ΑιπεπἱπὰΙ›ππ 
ει' Ιέιι·επιπε1€ , π” Ι8.ιεπΙα, ἘεπΙτ παπτύΙ Μιρκα Η, πι2πτεεγ 
1έιΙ›οι·οι‹'› παι1εοι·ε;;. Ρειἱἰ€ πι ἱἔειιἔπτεἰιέ ΙΙ188ί81°ΒέΒΘ Μιο 
πγίιι·υ. €ιιτΙοππέιπγ; ,ε πιἰπὰεπ τιιτΙοιπέιπγπαΙ:, πο” εΙϋπιοπε 
ω: τοΙιεπεοπ, επϋΙ:εύΒ σ:<,;;γπιέιεεεΙ ϋεππεπϋιπὶε ει: εέγπιέιεπει 
Κϋπε€Κειϋ ΙιϋΙϋπ πειππεπόπεΙ;,ΙϋΙΙεπεωεώτ.” Ε” οιπ!›ετ, πι 
«πα ΜΜΜ ρεἐιΙγὲιῇέιπ , Θππι·ενοεπ νειΙπιπἱ Ιεϋι·πΙιπόπγτ; ΜΜΕ 
ΜΒοπποΙ π” επιπιόπ; επ τέιτειΙεΞιΙ ε" επιπϋπι·ε; :Μπι ΜΙ 
τω” εἔγ Ιοτιπέιτ; ει: επιπει·ἱεό€ ϋπειεειοιΙἰ πτῇέιΙ›ειπ πι εΒγεπ 
τσιππεπωιΙπτοΙί ΙώΙϋππϋ:ϋ ἔγϋπιϋΙοπεπ 'ο τπαοιπέιπγοΙαιτ Γοτ 
ιπέιΙ Ι›εΙϋΙϋΙτ. Αι ππιετἱΙωιἰ ὶἔππἔπτὐπππΙε @επ ΜΜΜ νειΙαιππ 
1πππΙπὶοΙ‹ εεγιπέιεωΙ. Α, 1ιοππότ Μ ει' Κέιτπειπέιέ Ιεοι·πιέιπγ 
ιέιπέιι·π οΙΙγ €πι1οπιέιπγοΒΙαιΙ ΙόρποΙ: Μ, ιπἰπϋΙαπ :Μπακ Ικο 
πε!όπεπ εΙΙιὶπτνο ωΙε9.1πειπ, πειπ ρειΗΒ Μ;; ΙππιθπειεπκεΙ , πή 
πϋΚ Ιιοπέι3οΙ: ἱΙΙοπὲποπ. Βε 1” ει' ιθ8ΨύΒ86 Ιιαιέιι·οΜΒ νΜ 
πωποοι·ειωι εΞιι·ωΙπιέιι·ει νπιπ ει' 1εοτπιππγπέι.έ πιοετοτ6686ποπ. 
ΒππιΞΙ Εσένα απ ἱπΙώΙ›Ι› νει16 οΙΙγ πόρπεΚ, πιοΙΙγποΙα ψαη;ει 
ιόιεἱ πενε!τε16εο Μη· Μπεστ έττ, πιἱπωειπ ε" 82 @γα Ιώ 
τϋΠ ωιρειει1εΙεωπιπ π168 πωπω πέρπεπ. 

Βἔγὸπὶτέιπτ Μ πεπιποΒγει1ϋΙ επ ωφππω 1πι1οιπέιπγέιτ 
ότωπι. Α' ι1επ5οοτεπει Ιςοι·ιπππγ , ιποΙΙγ «πω, οΒγειοι·ϋ σε τοπ 
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ιιι6ειοΙοε εειιιιόπ ει!εηιιΗ , Μπι! ο πιο!!εΜ ἱε ιΜιιι!η; ἱ8επ ΜΙ 
νεΝ ω! Μπι 1ιι0οιιιέιιιγοε ιέιτεειεειέπιακ ωίθΣέ8θί ίΒΒΖἱ Μ. η 
ΕΙεϊιπε Με ΙιἱιιπϋΙτ , Ιιο€γ αι ε8γκοτιὶ ει' νΠ188° ε!εϋ Θνεἰνε!. 
ιΙε Μι ΚϋιεΙοΙ›Ι›τϋΙ ιι6ιιϋΙ:, Βϋππγὶὶ ΜΙΜπιιπΚ, Νοε”. ω"ω‹ 
σε” ιι16Ι]έικα ΜΑΝ: πω. 

«Ρ ΙοϋαϋενΙιεΕνδΙ ασ απιεο·Ποαϋ ιΙωποστ·αΠα' 
πσ·αΙΙοσιεΙά.ο·α σπα". 

ΜΙπάεπ 16ι·εσεέι€οΚΒαιι ει' ρο!;ύτοΚ Μιοιψοει ειέιιιιέι οειιΜγο!ιω 
ωειοΙιικΚ. - ΜἰιΜεἔγἱΜ οπο οπι1ίι!γοΚυεΚ Ι›ἱιοιιγοε ωιωω έτει 
ιιιει;Μπιι ει' ΜΜΜ' ΚΕποειάτπ3ιωΚ Ιιοιο!ύεὲι·ω.-Μἰὐτι ΜΗ Δ) Μ”. ΜΜ 
εόΒοΜιεΚ εωροτοιἰιιἰοΚ, :Μακ α' ιι6ρ !‹οι·πι8πγοι. - Μὶύτ€ ιιοιιτ ωη 
ΜΙεΙπιεσεΚ α' ‹ΙειιιοοταιΜ €ΘΚοιΙ6επἱ ΑιπετΙΜΠπω -· ΗκειιΜΜέιωι ει' 

ΚΜ ρέπιεΚυεΚ Λεπιοοι·ειΜΜπ. 

νη;ω1 ει"ιΙειποοι·ειιἱει, Βοι·ιιι€ιπμι ἔεΖ‹Ιειεἐιἔ‹›ε-εθ Τικ! 
ῇιιΙκ ΙΠθἔ «ΜΜΜ ιιιΠιοι Μωιήιικ 82! ΜεοπΙᾶιηἱ. 

Α” Κύττ!Φετ ΜΜιιγΕὶ Ιεπιπε ιιιε;;ίεΠεπάϋπκ , Με ε" @Μι 
οποια Β6ιιάι·επάε Θε ε” κοι·ΙειΙειιι υιοικιι·οΜα Μπι Μαη· 
πέιιι1: 1οιιΜ Ιιεε‹›ιιΙΜιετ. ΙΒΜοι· ω” €οΒιι6Ιτ ωΜι!πϊ, πο” οι, 
Με ΜΜΜ” ει: εΙεϋΙ›επ πΔΒγοΙ›Ι›ειΙ‹, ιιιἱπτεοιιπ ει' επέιεοάϋΚ 
πω. Ηειπωιι ω ΪΧΒΖ ιιιΕπι1επ ειει!›ει‹Ι ευπιιεοκι·ύΙ , Με οΙΙγει 
ποΒ:ΙαιΙ, ιιιεΙΙγ‹-:Κ πω» επιΜάοΚ, ΜεοπΙΜΜηακ ϋεινε. Αι 
Μεση” , Μ" ει' Δεεψο1ϊεωιιε, ἰπΚεΞιΜ πω! κοειἱ ιδιιΒιι·ε 
α” ειιιΙ›οι·‹›Ι‹ετ, Μ" ακα α, τοι·ιπεειτόε!›οη Βε5ιποΙ]α, "πω 
εεω ειιει!, Μ" τετωοειι68ϋΙδ ΒγϋϋπιθΙοαΜ τεΙ›οΙΜ Μ: 6 

*) Νεα: επϋ!ωπέ; πποηάιιυοω, ΜΗ ότι Μ ο8·γ τιΘμΪε, παπι με.Π€ νει 
Μπτε!!γ Με 4.ϋι·ιεϋκι·ο α!!ιιιΙωειιεΙυ!1 «Μιιοοι·Μ.α Κ‹›τιπ6ιιχτ‹$Ι "αμκ 
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Ιοι·ι·επ4Μ ιΙπωπ ω ει, επιπαεε€ι;;παΙτ 'ε ει' πιω· Με: μιση 
επ€οτ Βγειπτειπ πιοΒΙε1ιπόΙΙ. ΒΙΙεπΙ›επ έει:Μπιπώπ ριετειεττε 
«πω ]ανειΙππτ τετπιεεπ, πιἱπωεπι πια-:ππγ50πι€Βοιπόπιτ, 'ε ποπ 
πειιι2ε1εππόΙ, ιπεΙΙγεΙε πι: ἱειπετἰΚ, π' πύρ, εο86άϊοττέιεει! 
ιπἰππἰε ειπροι·ἐιΙ›Ι›ππ π6ποπ, ποἔγεεπι απ πι10Ιτ. · Δ 

Μπα πεπειιι επιππόΙ40ιπ π,πιπ!ιπά πόρα-:Ιτ Μπα Φεππί 
παεοπΙ1τέιετ 'ε ιπε€ὲιΙΙπρἱιπἱ , πο” επεκπόΙ ιπὶπειππ ΙιείοΙγέιεπ 
ν” π' πειποοτπιἱέιπππ ει' ετει1πε' πὶποιπἑιτἐιτπ; · · 

Α' τέιι·επέέι€οπ, νειΙπιιππτ ει' Βιετποπτετεκτ τεε1ϋΙειοΙτ, 
ιππἔοΙ‹, Ιππόρ26εθπώΙ Ι›ἱιοπγοε έιΙΙππτ10 επιπέι!γοπατ Μπετ 
πεΙ€, ιπεΙ!γεΙ:1ϋΙ εΙ Μπι Ιέινο:ΙιπτπειΚ. Βἰ2οπγ0ε·εΙειπεΙ4Ι›6! 
νππππΙ‹ πω( πΙΙποΙνετ, ιπεΙΙγεΙτετ πιἰπιὶεπὶΜ ό8 1πἱπι16π Μό 
Ι›επ ίεΙωιΙέιΙπππ. 

Απέιι·ιπεΙΙγ Μπακ ΙώριειἱΙε€ Ι›ὶινἐιετ Μποπι οπτέιΙγι·π 
οεππΜπππ. ΕΙεϋ παπα” ει' ἔπιππἔοπΙ›6Ι ΜΒ· :ΞιΙΙππὶ. Μελεσ 
πΜπιπ Ι'ο8παπ ΙεππΞ απ, ΜΚ ει, ΜΙΝΙ , πο” €πιππξ,ςοπ 
νοΙπέιππ1:, πιἱππεπΓ6Ιο άοΙσΒπππ Ιοϋνεπεπ ι=ΞΙπεπ. Ηπι·πιπιπ!έ 
πιπιςεϊΙ›ππ ία›8Ιπιππώπ πποΙ:πτ, πΙΙππεΙι Ιτσ:ν68, να” πωπω 
εηέι1]οΙκ πἱποεεπ, 68 ΜΚ πϋΙϋπϋεεπ π' Μα εΙεϋΙ›Ι›εΙ‹ιϋΙ Μέ 
ποπ ιπππΙώΙ›0Ι ΜΜΕ. 

Βιοπ Μ11ϋππϋ2ϋ οατεἔοτἱππΙ›ππ ΓοΒΙειΙτ επειπόΙγεΚ ΗΜ: 
να” πενεεεππ ειππιιππΠεπε1ποπ, π” ιέιι·επεπε' ἐιΙΙειμοῇπποι 
Κάππα; σε πο” ε' οπτοἔοι·ἱ$ιπ πε Μειπεπεπ , ειι·ι·π τω πεπι 
ιιιοπετπέππ. > / 4 

- ΝγΙΙνε1πναΙ6, πο” ει οε:1π!γοπ, ιπἱππεἔγὶΙα-ε ει' ετα 
ιπέ πΕποεΜιι·έιπππ πεπεΙόσΘτε πσΞινο επῇέιτ ΒοπποΙποιέπιππΙ 
€οπ ΜΜΕ. Τε€γϋπ Μ, πο” π: εΙεϋ πιπἔπ Μπα π,1ϋι·ν6 
πγοποτ; ΙΒε·π πὶπο£ϋ , πο” εππεπ πεπι πει” μπαμ Με: πι· 
ι·ει· πο” π' Μέ πέπιπππο! €πιπέιΠκο«ΜΕ, πιω: ειπππι5, 
ιπεΙΝ περι 10επέιε;ι·ει πω, «εαπ εν $οΙοπΙο;;Ι›ϋΙ πι:: οΙ , 'ε 

δ 
ι 
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ιιιοε απ” αι·οιΙιαι6 Ιιαιαει πω. ΒΙΙειι!ιειι, @ΗΜ Για! , πο" 
α' Μπαρ οοιια1γοκιιια8οΙι 1ιοπαΙι α” ιϋι·ναιιγι. ΒιιοιιγοειιαΙι 
ιατιΙιαιῇιιΙ‹, Μ” αεκ αε Μόνα! ιιειιι ΙοΒιιαΙκ νοοιιέ8εινε 
!ιαιιιιι, πιει: αειιιιιιι ασια θεια οΙΙγ ιιι-ιΙιειειι, "Με Μισο: σει-ι 
ΜΙγ 6ι·ι6Ιιτο ιεΙειιιεε ιακα νωωιικ. Βιι απ νόΙειιι , Μ” α' 
εααΙιαιΙ Ιποι·ιιιαιιγοΚ Μπι , α, Μπαρ οεαιαΙγο!ί ΚοτιιιαιιγαιιαΚ 
ΜΗ, ποια ιιιοιιιΙ‹ιιιι Ιοει-ιι·ιεΙιπεεεΙιΙιιιοΚ, να” πέρα Ιερισ 
ιιιεεε!ιΙιιιι-:Ιτ , Ιιαιιειιι 1ο%ααιΙαεαμεαΙι!ιιιακ Ιειιιιιε. - 

Μοει ΙιόριεΙειιι ιιια8·αιιιιιαΚ, Μ” α: ιιτοΙ86 πω” 
ναιι πιεεΙιπνα Μιατόια8 α, ιϋτνόιιγεΙε' Ιιοααεα.τα; 'ε απ ια 
ιοιιι, εΙϋ!ιΙι ναι·Ιιαιιιἰ α) Μια ιωιωκ° πενεΚειΙααόι, ιιιἱιιιεειιι 
Εο8γαα!ιι; Εδ8 ει: Με οιιιιαΙ Ιοἔνα. απο» 1ια8γ "Με απια 
απ, Μ; α, ιϋπιέιιγι 8ιανα2ιακ, εειιιιιιι, ατΙ6 αΙα. νειΙιε16 
ιιι1α_ΜοιιιιαΙιιειιι Μι·ναιι, α” Ιατεαι!κ, ωωα που ρόιια, ιιιαΙΙγ 
α' ιατεαεαέότιὶεκαιιϋΙ Ματια Μ, οειιραιι ιιεΙιΙΚ Ιια_ιι!ιαι Μει 
ω, α' ιι€ΙΙιιιΙ, Μ" ναΙαΙια Ιιαι·ιιΙιτα ΙεΙιειιιε;`αποΙ‹ μει1ιΒ, 
ΜΜΜ ναιι ναΙαιιιι Με _ι0εια8ιιΙ:, Κϋιιιιγοιι ιαΙαΙιιαΙ‹ι αα αιΙύ, 
Μνεια86Ιιειι οΙ!γ ΜΜΜ, ιιιιιιαΙΙιι€να α2 οεα!-: 'α, ΒαιιιααοΚατ 
ωιωα, 'ει @Με α' ειιε86ιιγεαιιεκ ιιααιιιαΙιοιι; ο1Ιγ αοΙοε, 
1ιιἰι ι·ύεαιιΙει·ϋΙ α, €α2ιΙααο!ι παπι ιεΙιειιιαπεΚ, Ιια α' Βοτιιιαιιγι 
Μ: Μι·ιιαΙι. - ι 

0Πγ οι:εαα€οκ ωιιαι, ΙιοΙ α' ιϋι·νόιιγΙιοιαα Μααι·6Ιαε 
α, ειοαθιιγοΚτε η νοΙιια Μενα , πω;;; €αιιιαΙΜιι1αει α' Με 
ΜαιΙαα0Μιαιι ποια τοιιιααγΙΙιεΕπόπεΚ; ε' ΜαιΙαειιΚιιιιιιιΙιε ια 
ιοιιιεεε!: Ιειιιι6ιιεΙ‹, να” α26ι·τ, ιαετι α: αιΜΚ α: απ επανα 

·)_·ι·αιωωα, Μο" α' 8:α8·όπ)· ικό Μ. Θε ιιιίιειιΜ Η: ε' Γο]ιειΙιει·ι 
ι·έινιιοΙοα, παπι “ΜΒ αιαΙ6ιιιοα _ιεΙοιιι6εεοΙ απ. Αι αιιιοι·ιΙιαι αιο 
ΒόιιγοΚ αι οιιτοραἱαΜιοι ΙιαεοιιΙἱινα ;;γαΚι·αιι ;αιιια8οιιαακ ια" 
Ιιειιι6ιιοΙ‹: Με από" ΜΜΜ αιεεόιιγο!ιιιοΚ ιιιοιιάαι!ιαιιιαΕ ιιέι!υ!ιιια! 
Βαι.ιιαι;αΒιι ρο!Βαι·ιαι·εαιΜιοι ΜΜΜ. · 
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:Μπι ιιειιι θι·ιιό!ι, να” ειι6ι·τ, ιιιοτι επι: ιι" νοιιειιιύιιεΙκ 
Μι Μ” οιεΙαπ πε ιε ιέι·ΙιεειειέΚ. να” Μι ιιιέιε ειιιιαΜαιΙ, 
ε8γει1ϋΙ ει, ιΙοιιιοοι·ιιιιιι 1τοι·ιιιέιιιγα πω, Μια, κι ειι :ΜΒ 
ειιινιιιιιι, ιιιιιιιιιωικ 8ΙΙΙΙΒΙΚ Πιοτόεο πω). 

Ηιέιιιιιιι δθΙΙΙΙό ΜΜΜ :Μπι εΙΙοιινοιόει, Μ" ει' πόρ 
Πεκ ιΒιιιι 6ι·ιιεκόΙιειι ΜιειιΙσ , Ιειιιι€1ιιιιιιϊ Μπάκα' νιι€γο 
πω; Μπι ει: εαπ: Μια” ιιι€οΙι5ι1ιιι 1'08ιια σ., ιει·ΙιοΙιετέεωι, 
ιιιεΙ1γ ει: Με! ιιοΜ ο!τοιιιιιιι6Κ. 11ο και έ!ιιι·Μγ0!τ' όι·ι1εΚε 
Μπι Μπα-ε ιιιιιΒιινοΙ, πω” ιιιιιιιωσιιιιιι 1ιοΙαο8ιτειιΜ 'ε 
ιι° ιιειιιεεεΚιέ , Μ” ιιιιι€_ιοΙι:ιτ 8ΠΠΕΠΙ ιι1ειι€Ιιειι ιιιέιεοΙτ Μια 
ἱει ιιιεΒιιγιεεέικθ Πα α, ιιιιιοΙ ΜΜΜ: ιιιε8"ϋιΙιετιιέ ει, ΜΙΜ 
ιιιιι) εεειινειιεΞΙγειτ Θε ωιιιιιι€ειι, ειιΙιει :ΜΜΜ Ιεῇι-:ᾶεΙιιιεΙ: 
'κι Μπέιι·6 ιιι·ιετοοι·ειιιέιΙα ιιι-ιιιι Ιότειιε·Κ νοΙιιιιι . ' 

ΤειΙειιι ω* πω· νιικιΙιι ΜΒΜ επιπιιιωιιι πω! Μ, Ιιο€γ: 
Μπι: _ιιιιοπ νοΙιιιιιι επι€Ιιε , ε8γει1ιιΙ ειοΒιιιητοΙιτο Μπι α” 
16ι·νιιιηιιοπιεΗ Κιιιεκθ ΔιοκιιιιΙι, ΜΚ ειι έιιαΙιιιιοε εισι 

Με" ιιιομΙαιιιιοιιέικ. Υει_ι_ιοιι α) ιιειΒγοΙ›Ιι, νιιι_.;γ ΜειιΜι 
ειέιιιι ΜΜΜ-ε ει, τϋινι€ιιγιθ Κ6€ειέ8ΙεινιιΙ ει,ιιοΒγο!ι!ι, Θε Μι 
12η ιιιε8ιιιιιωιιιιιι, Μ" ιι'1ϋ!ι!ιεύεοτ ιιιιιιιιι;; ει' εεε86ιιγειι 
κορωκ , Μπι ιιιι€Ιιι€ιιι ΙιοπιΞι ωΙιειειιι-ε, Μ” οΗγ οι·ιπέι€οΚ 
Μπι, ΜΙ Με ειανιιιιιιι·ιι !ιοι:εέιιιιιτιιαΙω ει;γει1ϋΙ 8ιεΒόιιγειε 
ΙιοπέιΙκ ει, ιϋτνιέιιγτθ ι ~ 

1ιιιιιιέιι· ει: ιιιιοιιγοε , Ιιο8·γ εΙε!ιοι·ι€ α' νιΙιΞέ ιιιιιπΙειι πό 
ρόιι€Ι ει'ιιιι1<;γιιιιιι πω” ιιιιιιι1ι8· ειιοΜιι3Ι ΜΗ, ΜΙειιεΚ εοιιιιιιι 
νειΒγοιιιιΚ ιιιιιι:εειι, νειΒγ ειιοΒΜΙ, ΙιιΙι1ιεΒ έπτιέΙώ ε2ιιΙ:εΙιΙι, 
ιι0εγαειιι ιιιιιιι!ιει ιιιἐΙΙιϋΙ Β6ι:γεΙιιιεεειι 6ΙΙιετιιέιιεΙ‹. ΒιιιιόΙ ΙοΒ 
νει σε έιαιΜιιιοει επιιιιιιιιιτ ει, ιέιι·εεισάε' Ιιοι·ιιιι€ιιιγάτ νιιΙσοέιεΒιιΙ 
ει, οιέ€6ιιγειδ Βειι€Ιιε ιιιι_ιει. ι 

Αιοιι ΙωάνετΙοιι ΙιοίοΙγιίι.ε , ιιιιιΙ!γει οΙΙγ!ιοι· ει' Ιιιϋιιι€μ, 
ιιιιιιιιιιι:ι ει' ιιιιιιιιιέ Πιιιιιιι:ιιέψέιτει ΒγειΚοτοΙΜιι, ιιγΕΙιπάιι ΜΜΜ 

κ / 
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16 α” Ιιπ]ι1εωΙιοτ, πε!αποΙΙγ ιΙεωοοτειω ι·ωριι!»!ΕοΜπω, Μ! σε 
ΚΜ Μποεπέιτε α' εεε€6πη· ροΙ»;έιτοκιιεκ Μυειωτι αΙιιιιιΞιεπέι!ι , 
νειΒγ ει, ΙΙό11, ειέιιιιέιι·ει εΔοτήΜΘΙ:οΙ: ,ε ωιιΜιτεέτεοΙε υκιωιιεκ Μ. 

ΙΒειΖάπ ιιιοπι1:ΜΚ, Μ" ει, ΚύρνΙεεΙετεε τοπικευι·, ή" 
πιόΙνσ5ιπ , ἱειιιει·οτΙοπ νοΙτ ει' τΦ,<;ἱ Ιζοι·Μπ. Μειι·ιικι δ· Μιιι6ρϋ 
ειοπνι-:άόΙγοΚ ι1εΙιεποπ ΧειρΙιωη:Μ: ΗιΙιτει ει' Με ἰὶιςγεΧΙ›επ; 
ιιιἰΔιΙαΖἐιΙωΙ ῖ›ἰιοπγοεπειΙτ τεπΙιΜπἱ , ΜΗ' εοΙ‹ Μό ιιι€ιΙνει ει, 
Ι›ἰιο:πὰιιγοε νύετε ππέ8 ίε ιιιειΒέιτ ιιιεἔΙ›ἱι6ἱππιΚ οε26Μ:ι :ΜΒΜ 
ιιιειιΙειψι , ,ε εαπ, ΙιεῇΙαηιΙ6εὰ€ειἰ£ Ά 4-5ι·άοΜΜ ἱΒγεΚει2ἱΙτ ιι 
ι·ει!!ευΜΜώ τεπηἱ. ` 

Βἔγό!›ἱι·ἀπ€ ει, ι1ειιιοοι·:πϋι' τΘΙ-ιοΖΙάεεἰτ‹5Ι πω!! ΚενιέΒΜ 
ΜΙιοιπἱ, ιιι€ικΗ νεηἔγοιιοεεΙ›Ι›Α νΜἱΙ‹ ει” Πιέρ; ιιιεττ ο3κκοκ, 
η” ίεΠΠ ει, ΜηιποΚ Κενεεο!›Ι› ειἰὶΚεὸἔο «και ει] έςειιάειΒοΗ' 
ριέιιι€τε, πιέιε ίεΙϋΙ ιιεΙιειεΙ›Ι›επ πιο!ιετ Μ., ΜΒ' ει: ΜΜΜ 
νριόεεεΙ ιιιει€άτα ἱε “Μια πιο πωπω. Ε” ειειιη›οιιιΙι6Ι ω 

Ι 

Μπακ , αι άωιΜιιιοε ειω·ειιΔι πω» Ιειιπε ΜΥ Μ·ιει!ωειε Επιπ 

ο2ϋποι·ειέι€Μπ, ιιιἰΜ ΔιιέΙΜΜιπ , Μ! πισω ιιιἱηὰοπ ωσ Μελ 
νοΙιετϋ Ι›ὶι·τοΚ πόΙιέιιη ΚοιεΙκ Μπα "η ϋεεΖεΙιειΙιιτοινε. Α 
ιποτἱΚει, ΜΙ α) ροΙΒό.τοΒ' ιιει€γ ιϋΙ›Ι›εΘΒε Ι›ἱι·1οΙ‹08, Μάνο 
ιϋΜ› ΜεΙγιετΙ›τ-:ι1 ν” πιἱιπ Ρι·ειποιὶειοι·εεεἐιἔ. 

ΥειιιιιαΚ πιέΒ πι€8 ι›!‹οΙ‹ ω, ιιιωΙΙγε!ε ιΙειιιοοι·:ιιἰἐιΙ‹Ι›ειιι ει' 
Μι κωπεεοκ' ειιιωιιΜετ ηενυΙΙιοκὶΙ‹. ΜΜΜ επι :ΜεΙοοτειιΜ 
κοκιιιέιηγοι, ει, ετεπιιέ ὶὶἔγεἰτ ΜΜΜ ειπιΙ›ει·εΙ‹: ιπε3.ι· Ιιι·Ιγιε 
ιΜπό! Ϊθἔνθ. ιιιἰΜεπ 82ἱἰ|ἰ8θἔίω ιιιοπι1εΙ‹ι; ιιιοἔ Ιάνεέπ ε!65Βα! 
νε εοτειιΜωΙ, ΟΚ ει' Μιι·εειε:Ξι€16Ι $6Μέχι, εεειΙ: ΜιωΙιιιειτ Θ:: 
Μ0868θ80ί νέιτπειΙε; 'ει ϊϋπιεΙ›Ι› ειινωι α' ρυΙ8έιι·οΙδ ΙιοιιιΜγοπ 
σεομοτή:5ιικ1Ι , Μπι ιιιϋιιΙϋε ΜΜΜ: Δι Μειιε9ιιι ἴ ωοιιιηἰτε ΜΜ 
ΒόΒ ε, Μι ΜΜπε!κ ει: 6 εεήεπ ιισΒγε:18ιι!ωιτ εΙϋεε€1τυΙο. Νειιι 

ι ι 

ΜΜΜ Βιέιπ:-ικοπό.ε ηΘΙΜὶΙ πεπιτόκ ει 8Ζθ8θΠΥ ε:επνετὶὲοεἱτ: 
Μποιπ ΗΡ!" 1ιιά_ΜΚ Θτιοιιἱ π” ‹·› πγιιιιιοτι1838οΚει€. ιιιἱπΙΜι 

` Ι 
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ΜιιιιιοΙα ιιιει€οΙι Ια Ι'ύ82ί νειιιιέιιιεΙι; οεειΙιΙιο€γ ιεΙισ5ιτ ει' Με;» 
ιιια8ειτ εοτεέιΙιοι ε2ειΙιιιι ΙΜιαεεεΙι, (Π: πιω ιιιε8·εΙιι€εειιιεΙτ, 
,ε ει, Ι:οι·ιιιέιιιγ16Ι εΒγεΙιι-ιτ »επι-ιο νέιι·ιιαΙι. Αι ειιιετοοι·ιιτΙ:ι ἱιι> 
ΙιέιΜι ι“ειιιιτειι·Ι:ιιιΙ , ιιιιιιι μιιωιιι εκει. Ι Ι 

ΜΙΙιοι· οΙΙοιιΙιειι ει: οι·επι€οε ΙιειτιιιΙοιιι ει' ιιόμ”ΙιειΘΙιειι 
"Μι , εΙιΙιοι· ει' ίεΙεθε ιιιιιιι1οιιϋπ ει, _ιοΙιΙιειτ Μισεί, ιιιει·τ πιει. 
μια ιοεεειΙΙ 6ι·ειΙ.ι ΙΙΙγειιΙεσι· ει' @ΜΜΜ 8ιεΙΙοιιιο ειει·Ι‹ϋΙϋιι 
Μπι ιέιι·ΒγαΙιιιι Ιιιτει·ιειΙ, νό8τεΙειι ιιιιι·ύεέιιςοΙιτει ΙιΙοτεειΙιε 
«Μι, 'ε Ι;ϋΙϋιιϋεειι οΙΙιτ ιιοιιιίι ;ωιιιιοιω Υ882 εΙ6 , ιιιοΙΙγεΙ:· 
το ΙΙΖειέε ιισἐΙΙιϋΙ ι·εΞιΙοΙι ιιειιι ιιιοΙιειιιΙ; ιιιει·τ ωσι ντιπ είπα 
ιιιιιιτ ιότεεεόΙτ _ιοΙιΙιει εστω ει' ειιι-:86ιιγιιεΙι, Η ΙΙΙ88θι ιιισ€έιιι 
Μπι εοΒΙΙΙιετ. 

Τον:5ιΙιΙιεΞι α' τιειιιοοι·αω τιέιτειιεέι€οΙ:Ιιειιι Ι›Ιιοιιγοε αιω 
ιιιΙΙΙιιιΙΙ ιιιοι€έιε ΙότεαΙΙι; ιι6ιιιι έιΙΙ:ιιιι16 ΙΜ ιιι·ειΙΙιοιΙΙΙι Μ, 
ιιιεΙΙγ ιιιΙιιιΙειιιιειιιϋ ιιΙΙιέιεοΙιτει νετειιιϋΙ, ω: ε: ιι_ΙΙιέιεοΙ: ιιιιιῇιΙ 
ιιιιιιιΙΙΒ ΙεϋΙιεόἔοεεΙιι. “ 

Μοιιειι·οΙιΜ.ΙιΙιειιι Θε ειι·Ιειοοι·ειιιέιΙεΙιειιι ε' ιιιιεγι·εινέι8γύΙε 
ΙιΙιεΙΙιειΙιιεΙ: ειιιιιιι τει·ιιιεΞεπέιΙ Ι:ΙόειιεΙι, ιιιεΙΙγ ει” ιι-ιιοιΙεΙιιιετ 
Ιιιι· όει ΙιειωιΙοιιι ιιιι€ιιι εονέιι€ύνέι ωω, έε (Η εε ιιΙιαΙ απε 
ιιιοε ΙεϋΙιεέιμΙιΙιε ΙιενετΙΙι. 

Βειιιοοι:ειιΙΜιΜιιι, ΙιοΙ ει, ΙϋΙειέ€ εΖεἔὸιιγ, ειιιιεΙ‹ Ιιιιι 
Ιειιι6ύει:Ζιμέ ιιειιι Ιἔειι ΙεΙιετ ιιιειεΙιιέμ' ιιιεΒιιγει·ιιι, ιιιΙιιτ _Ιι'ιΙΘ 
ι€ιιοΙι 8γειιαιριιέιειι 6ιΙιιιΙ; ιιιι ω εοΙια Μια ιιι€ΙΜΙΙ ιιιε8 ιιειιι 
ιδιτέιιΙιετΙΙτ. ι 

δ ΒιειιΙιἱνϋΙ ιιιιι16ιι οι Πιέρ εΙΙιε2ι1 ειιιιΙάτ ΙιεΙγιειε ίεΙειτ 
εειιιιθΙΙιειΙιιΙ, τϋιιι6ι·ιΙεΙε εεϋΙιε68οΙ τάιιιαι1ιιιιΙι, ιιιεΙΙγεΙαπ ο· 
πω» ιιειιι ι€ιπειτ, 'ε ιιιεΙΙγεΙαπ ιιειιι ρύτοΙΙιειιιιι ιιιέιοΙτέμ', ιιιιιιτ 
ει, Ματιά ΙϋνειΙεΙιιιεΙΙιει ιιγι1Ιειε Με!. Ιιιιιι3ι νιιιιι , Μ" εν 
Με τετΙιοΙιετ ει' ροΙΒέιτιεοιΙέιεεειΙ εεγϋπ επιιιοι·οιΙιιι , ,ιι σε θ. 
ιΙύΙαιτ ει' ίεΙνιΙέιΒιοεοι1ιιέ τεήειΙΘεώνοΙ ειιιοΙΙιειΙιιΙ τηιειειταΙΙιιΙι. 

Π. Κα. _ 5 

ο 
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ν” νόΒι·ε πιέ8 ε” ως, ιιιοΙΙγ εοΙωιοτ ει” ιΙειιιοοτειαι 
Ιποτιιιέιιητ ιΙτέι8:5ιΙΙΜ ί88ΖΙ πιιέιε ΙποτιιιάιιγηέιΙ. ΝεΞΙωι α, ιΙειιιο 
οι·ειΙΙει εει2τΙΙΙΙΙ(οιΙπΙ εΙται·πει ει' Ι‹ΙειιΙὲιεοΙ‹Ι‹εΙ, Με τοέι ιιειιι πιε 
Ιιετ, ιιιεττ ε, 8αιιΙάΙΚοσ1έιέ ΙΙΙθΒίΒΓΒέΒΌΙΙθ2 ΙΙθΙΙΙ ω. ΜΙΜ 
ΙιοΒγ άΙΙτάιειήέιτ €γαΙκτει1ι, ,ε ΙΙΒγνΙνϋΙΙ ιιισ58 ἔγειΒτειΙ›Ι›αιι ΜΙ 
10Ζωήει, επιισΞΙ ίοΒ·νει νεΞιΙΙειΙειταΙ τοει82ιΙΙ νΙΙοτιιεΙε , να” ΜΙ 
Ι›επ ιπειι·ειιΙΙιειΕ; 8186 εεετΙιειι ει' ευιτιιε , ΙιΙΙΙΙ:ϋΙτ σ:ιόΙΙέιιιειΙε 
πειΒγεάεέινειΙ ειι:έιπγΜ.1ι ιιωιι εΞιΙΙ6 ιαειωεΒοκοι , ιιιέιεοιΙΙΒΜπ 
οΙΙκοτοτΙειι κϋΙτε6€εΙκει ωεΖωι: ν 

' ι 

Με απιω·Μαϋ ιΙεπισυναΗάπαΙο α° $ὶσατυἱσεΙὅΜ 

βαεϋέ.ι·έπε:Ιο Ισόσ.σαΙιάσάτ ἐΠοΗ$ Ιια12αΜάα·όΙ. 

Βεωοοι·εΙΙΙΙΒΜη "Με, ΜΚ παω, ΙΙιοΕ6εοΙκεΙ Ιιοιιιο.Ιτ Μ, ωεη;·οΙκ 
:ΙΒΜΙ Ι18.ειιιοΙΕ πω: νΑτΙιαΙιιειΙ‹. - Ηα]ΙειυιΙ6εά;ει ει απιει·ΙΒΜ ιΙειιιοστα 
ΙΙίω:-ΙΚ , ΜΜΜ Ιο;νει ει: ΜΜΜ ΙΙειΜεοΙϋΙϋ ΜεΙόε6τ Ε6ΙοιιιοΙΙΙΙ, ει' ΜΙ 
ε66ΙπεΙ(6Ι ΙεειέιΙΙΙΙιιΙ πετώ. - 1ΙΙΙ6ι·Ινωι ε: Ι". - Β;;γΜεΙΙΙιεοπΙΙΙό 
ΙέιΒΙΙΙΙ:ι ει: οτει6€οε ΙΙει€νΙεοΙ6Ιέ ΙΙιεΕόεόιιεΙτ α: ΒεγεεϋΙΙ-8ΙεΙιιεοΙιΙπω 
'ε ΡτειιοιΙ8.οτει68Βαη. 

ΙΙ" Μ” Με πω, πιεΙ1γ ει' αεωοοταΙΙ:5ιΙωτ έιΙειΙΙό.Ιοειπ 
πιο ΜτηΙ ε2οΙπει, Μ" επ οι·επΒοε τΙειΜεοΙϋΙ:' ΒιετόεεΙ 
14ϋι·ϋΙ ΒαέιΙέιΙΙιοι16Ιε 1ε8γειιοΙτ. Βεωοοι·ειΙΙέιΚΜπ ειιοΙε, ΜΚ ει' 
Βιετ6εεΙτετ ΜεωΙῇὰΙε, ω" Π88'Υ ειεἔιιιιιιιειΙ Ιέ:νέπ, ΜΒΜ 
ε2οτειιοετ-55εκ Ι›εΙϋΙϋΙκ ι·6ειεεΙΙΙΙιεΙυΙ. Ατἱετοοι·ειΙΙἐιΙ‹Ι›ωι εΙ1οιι 

Βου, ειιοΙι, ΜΙ; ει' ΙΙᾶἔΥ Πιε16ευΙα-›τιπεεέιΙΙειΙΙΙΙ]έιΙς, ιιιει_Ιά Μπι 
ΙΙΙΒ Ιιεοεο€τεΙΙΙ: ιιια80Ικεπ :τύωΙ τειιιὲπγηγεΙ , Ιιο;;γ Ι›οΙϋΙϋΙ‹ ιππα 
εοΙε π» τ6ειεεϋΙΙιετιιεΙ‹ 0ΙΙγ16ΜΙ: ειιοΙ‹, ωεΙΙγεΙπει ιιιοξ;οΙκ 
ειέιιιιέιτει τεειιιεΙ‹ ϋεειε , να” ΙεἔειΙεἐιΙ›Ι› υΙΙγ εε86ιΙΐοττέιεοΙτ, 
ιιιεΙΙγοΙιετ €γει·ιιιοΙ‹εΙΙί ειέιιιιέιτα ΙκόειΙΙΙιεΙκ. 



` 

` 

θ? 
τ? 

σ 

Μεε· ΙιεΙΙ ειοιιἱ›επ_νεΙΙειιἱ, Μ” ει, ιΙειιιοετεΠε Λεω 
€8επ ιιιιιτει_ῇε ιιιεΒέιτ €ειισ1άΙΙ:οι16ιιειΚ ε8γευεΚεειι, ιιιἰιιτ Ε6Ιψ 
ϋἔγνἰεεΙϋἱτε ιτεινε. ΑπιετἱΚέιΙ›ειι ει, πιέιεοά τειιιειϊ ϋειτνὶεεΙϋΙ: 
]οΙ:Μιπι νεπιπεικ Μακ, »πει εΒγεΒϋττ, Ιιεωειιι ει° ΕϋΙ›Ι› Πειτ 
νἱεεΙ6Ι: ΜΜΜ τοεειαΙ›Ι›ιϊΙ. Β: εΙΙεηΚειϋ ει·εάιπόιη·εΚ εποπ 
εε·γ οΙ:Μ1 επέιι·ωειιιειΙε :κ ιιιἰιιἀειιἱΙ‹ εεετεεπ :τ :ιερειειΙψι Η 
ε' Με τὶειτνἰεεΙϋΙε° Βιετεεετ; 6 εει1ε9ιτ ειϋΒεεἔεἱτ νεεπ εἰ 
ιιοτιιιεΜεΕϋΙ ,οι ε' ΜεοιιΙ1$έιε ιιτὲιπἱιιτὶιΠ εΙ. Μἱιι€ΙιοΒ·γ ιιιαἔα 
318€), ΒειιγεΙειιιΒεπ ε! , τει·ωεειετεεπεΙ: ΜΜΜ; εΙϋπε , Ιιοεγ 
ει' ΜΚ ΜΗ ειοΙ8εΞιΙπιειΙ:, πω( ἱε ι·εεεεεΜεπεΙα ειΙ›Ι›ειι:. 1) Πε 
επεεω ει' εκει", τσι›ι› Ιἱε2τνὶεεΙϋἴΙὶ2ετὁεὲι1εΚ 11ιεεέιΙΙειρίτέιεά 
τα @η ει εαπ, Μ εεεΜΙγει εΙΙιεεΉα Μ εε εεειΙ: νεκιεωω 
1ιετπ3ιι·οι. Α' εεεεςειιγ πω: τιιτ1 ιιιεεεωικ νΕΙεϊΒοε 1‹ερΖετετ 
εεει·ειιι1 που εεϋΚεεεε1ετϋΙ, πιεΙΙγεΕετ ει' τἐιτεεεεἐιἔ° 1°6Μ 
οε2€έιΙγειἱ ετειΙιετπεΙτ. Α, ιιιεΙΙγ ειιιιιιιιει ε” ΒειιτΙει8· εΙϋπ εεε 
ΒεΙγυεΚ Ιοεπει 1ετειειιΞ, ει 6 ε16ττε , Μ ει' ε:ϋΙεεεε;εεεεΙ ι›εω 

Σ 3 ΜιοηγύιιειΕ τε$ειΠε, 'ε επ "πι, ΜΒ: οι Ματσε Βοι·ωάιιγ20 
μ, ω: επι· ειιιω;εωι ΙΙΙᾶἔἔΙ.ῖ Ι›οΙιΙοἔιιαΙε τεττΙιετ]α ,ο Μεγ 
εεΒετ ὶε ο1εο2Ιιατ. 2) Πε. επ ειΙιειιῇιιΙ: εειει·ε ειι1Μ, Μ” ε” 
πειεγ πωπω' ΚερνἰεεΙ6ῇειιε1ε :ιειιιὶ Ιεπγ1ιγε1 ΚεΙ1 Μ Ιι1εεε 
Δεκ εΙϋττιιιεἔῇεΙεπι1ἱ , επ ό νο:ιεΙεοάε5ι.8 1ιεΙΙ:ϋΙ εΙἰειιιετΙ, Μι 
ὶιειιι ιιιΗιεΙγτ εα_$έιτ εεγε2ει:ϋ Ιιει]ΙεΙιει 'ε 1°ει·αιΙεάεσε ΜακΚέι 

') Απ» _ἱ6 ΜΗ, ιπεΙΙγΒειι εΙιιεΙι ει' ιιιέιεοιὶ ι·σ.ιι€ίι ΗειΜεεΙ6Ικ ε.: 
ΒεγεεϋΙ8-8τεΕμεοΚΒευ, πιεἔ η), ιΜε οΕΜΙ ἰε ιιιεεμιτόιΙιε.€6, 
ιιιεΙΙγιιεΙ‹ ει' εειιιοετεΠε, ό.€εΙΙιιιοε ΙιεῇΙειπιεἰναΙ εειιιιιιἱ Μ”, κ. ὶ. 
ιΜΜεπι ωε·ες!αποε @Με ἱἔειι ε·γϋιπϋΙοεϋι6 ΜΜΜ, ει' ε!ε.Ειιε ΜΜΜ 
ττιιι€ίι €ἰειΜεεΙϋΙιε€ πεπι Ιιε.ρΙιε!:ιια, Μ. απ ϋΚε£ ιι:ιεγοιι _ῇ6Ι »επι 
Ιὶιετιιε. ΛΗΘΗ ὶε ιπἰιι1εεη· ΚετεεΚεεϋΞ νΜΙε.ΙΜωΙ Ιενόπ ι!οΙεσ., Μυγ 
ΙεΙεπ, Μιι·ιπεΙΙγ Κει!νε νοΙιπι ἰε ει' €ειιΙΜκοΜεΙιοι, ίετΙ1εε οε66ϋ 
Ιεὐε£ ΜΜΜ Μ. 

2) 0Μο' "Μαριε, πω”, εε··γ ΜΜΜ ΜΜΜ ειάιτι!έι!, ει' Κοτιπέικιγιό 
ΜΚ κιειπ Μ ΙϋΒΒεΩ, ΜΜΕ Ι200 ΜΜΜ. 

δ* 
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Μπακ ιιιόττ6ΚΙοτεε €γϋιπϋΙοοεΞ εε26Ι›ο ῇιιτιιακ, πωπω απ 
ειέιιιιΙΙΒα0ει, ιιιἱτ νἱΙιοιυε 0 ιΜιιαοιπ ΜΒΜ:: ιιΒγειιι ε' Πιτ-ε 
τι€εεεΙ, ιιιεΙΙγετ ιιιἰ εΙΘπό·τεΙευποΚ ΜΜΜ 'ε εΙΜ.ιιιι11 68 παώ: 
ιιγοιΙ ει, ω” €ειιάειμέι€οΙί Ιέιτέιεέιτει. 

Αά_ἱιιΙ: »ΜΒ εΙιει , Μ” σ., :Μεσα πιπείι τϊειΜεοΙϋ ει, 
ΜΜΜ οεειΚιιειπ οἔγειτέιιιγϊι εΞιΙΙέιε0ειιι "πι, ΜΜΜ πω” πει] 
1ει ιιτειΙΚοιΙἱΙα Αι εΙεϋ τοΙιεΞιτ Ι›ειιιιο πιόε ότι1εΚετ τάιιιειετ1Ιιειτ, 
Μ: ει° ιιιέιεοὰἱΙ: πιω· ἱτἰἔγεύἔετ Επι! ιιέιΙα εοι5εεΖτειιἰ. ΕΜ; 
ΠΙέιξ.;οεειιι ΙεΜΙιΜΙιἱ θ2ί. ειι Β8γοεϋΙ$-8τατιιεοΚΒειπ, 0012' Βιε 
ωεοΙ:, ή” ε20Ινέιιι, ει, ε2ετ1ιιτ Ι‹1εεΙ›Ι›εᾶιιεΙ‹ , ει, Μπιτ Μπω 
νΙεε16Ιά ΙιειαιΙιιια ιιαΒγοΙ›Ι›. *) ΒΙΙευΜ-›π ει: ει·ΙεΙοοι·αιπί πτε 
30-2 

0 Μ" οι ἰἔειιεε3ἔ ειεππωοΙ1έιτΙιΜ6ΒΒΙοε;γοπ, 068 Με: ιποἔνἱιε 
;;έσ.ΙιιιιιιΚ ει) ειϋνείεόἔἰ Κοτι1ιόπηπ' ηόΜτιγ ϋ;γνἰνϋἱπεΙτ 0ιο€όεεΜ 
8ιϋκε68οεπεκ £ει·Εο0ωιι, ΜΜΜ ΜΜΜ αιοΒιιαΙτ εἔγειετεπιἰιιά ει' 
Ρτειιιοιὶεοτει68Βο.π Μεοιι16 Μνειύ:ειΙοΧΚο.Ι ο;;γϋ0 @τό ΜοΜεοΒο8 
Η , Μ" η), σ.: ε;γϋεΙ1πεοιπΙἰ£ἐιε ει: οΙνπεό!; πωπω ΓεΙνἰΙἑιΒοεὶΕειι. 

Βεγοεϋ14:-ΒΜιωιεοΙω | 
' Κίπωπάτ' πιίπίπετωπια. “Γ08.80Γ7 06ρατΙειτιοπΕ) : 

ΤειπέιοεειοΙε;ο. (πιεσεεπέστ) . . . . . . . 3,734 
ΚἰεοΜ1 ΠιοΕ65ϋ ἰτποΙ‹ . . 5,420 
ΝαἔγοΜ› ΙὶιεὺόεΙὶ Παω; . . . . . . 8,072 
Ε6]ημό (ο|ιίς/”-σίει·|ο) . . . . . . . 10,840 
8ΕΜιι8ΜοΚιιοΚ (.εεο:·εια:·-7 ο/` πασα) . . 32,520 
Α) κυτωίιιιγ' ΐε3ε (ΜΑΜ) · . . . τ . . . 135,000 

Πι·ιιποαΜιοι:επόε. 
.Κίπσπά:·) πιίπίπετίαπια. 

Μἰιιἱεἱετἰ ειοΙἔα . . . . . . . . !,500 
ΚἰεεΜ› 0ιο€6εώ ἱτιιοΚ . . . . 1000-1800 
ΧειΒγο00 Μο!.6εϋ ἰτιιοΙι . . . . . 3200-3000 
Β6€ΠοΚποΚ . . . . . . 20,000 
Μὶπιἱε€ετ . . . . . . . . . . . 807000 
Α, Βοι·ιπέιιιγ' ίο]ε (Μτε5.Ιγ) . . . . . . Ι2,000,000 

ΜεἔΙεΙιοΕ, ΠΟΠ! ΜΙγοεοιι νε0οιπ ΜΙ Ρι·ειπο:Μοτειά8οΕ Μεσαι 
ΙειΙοεε68ύΙ. Μ, ΙιοΙ ει, κΙεωοοι·Μα ΙιαῇΙαπιοΙ‹ πειροπΕι6ιπ ΒοΙῇοΙ›Β 
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ϊ εέιμ ει!επι επ ει: εεετ, Μ” ει το ΠειτνιοεΙϋΙτ ι€ειι πιο." 
3ϋνει1ειιιιοΙιετΜιιιιιιΚ, ιιιι€ ει: ειΙεύΙιΜιΚιιειΒ Με νειιι ιιιιιι6Ι 
ἐιΙιιἱεΙι. Κϋιιιιγϋ ε' Κόι·ϋΙιιιέιιγ” ετο(Ιειιέτ ε.: έιΙωΙιιιιΙι ισιω›ι› 
ειιιΙΙιειι ο!ιοΜιοι Ιιει8οιιΙύ οΙεοΜιύΙ ιιιε8ιιιιι€γειτέι2ιιι. 

Πα ει' ιιειιιοοιωΙει ιιειιι Ιοεῇιι Μ, κι" ΜΗΝ ει' μια· 
απ, ϋιϋιιιειτ: ει: αι·ιειοοπιιια νιειοιιτ ιιειιι ιιιιμι Μ, πω· 
ιιιΙιέιΙιΙι ιιειιι “Μια ει, ΒΖθ8έΠ], ιιιεἐἔοιτ. Α' ε2ε86ιιγ, ωιιη 
άοιι!ιόρ, ε26ΙνεΞιιι, ιιειιι τοΙιοιιίοΙο ει' Βιιιιι:ι.Βιιει!ι, ιιιιιιειιι ε" 
ε868ιειι ιιιέι6 ϊσ.πι1εΞιιγ. Απόι·ι:ιο :ιι ειι·ιετοοι·ειιιιι Ιιενεεετ Βοη 
ιιοΙ ιιΙεδΙιΙι ιιΒγνιεεΙϋιιιεΙι εοι·ειάνειΙ. Πιοιόεοικι-π σειηιέιιι εικ 
Ιιοι· ειιιοΙι Μ, ιιιιιΙϋιι ι€ειι οΙοεύιι ειοΙ85ιΙιιι ιιειιι ειιτειι·ιιιιΙτ. 

Α, ι1οιιιοτ:ταιι€ιιιειΕ, π: ιιιιπνιεεΙϋι κιιι·ιιι ΒγαΙιοι·Ιοτι αιω 
ι·ι51ιοεεέι€ιι ιιιιειιτ, ωιιιιαοωιοιωκ ω” εει.ιιό.ΙΙιοτΙ0 Ιιιιιιιιιιιο 
Και, α) ιιιιΙΙγεΙ:ΙιεΙ ιιειιι Μι. 

Ι88.2 , Μ" ει., ιιι-ιιιιοοτειιιιι ειιιοΒιιιιΙ:, ΜΚ 1ιοι·ιιιέιιιγοι 
ΜΚ, ω; 8.0 ειιιιγιτ, ιιιιιι6Ι τιειτι-ιεεό8εεειι άΙΙιετιι€ιιοΙ:: Μι 
ιιοιιι 1ϋιιι6ι·ιιοΙτ ειιιιιιιιάΙαιι ΜΗ: α' Πέμ' ε:ϋικό8οΕιιεΙε ιι6ιΙ:5ι 
ε:3ιι·α, νειεγ όΙι1εΙοτειιιεΚ ΚϋιιιιγεΙιΙιἰτόε6ιοι *) 'Β ιιιι οι :ιι 
Μαϊ 36νει1εΙιιι6ιιεκ @Μι Ιι:ιειιιέιΙ:5ιεει, ω ιιοιιι ιιιεειεικιιιίωειι. 

ιιιιιιιιιΚ σ! Κοτιιιιιιιγιιιι, ιιιέιι· ιιιιιι,·γ ΙιιιῇΙιιιιἀ6ειἐιἔοΕ νοιιιιι 6ιιιι·ο , ιιιεΙ!γ 
ει' Ιωιιιιι·έιΙιιιι ιι' Με ιιισιόεοιι' ίϋΙοιτιοΙ6εότε, Μιιϋιι6εοιι ροιιι€ ε' 
ιιιι€γοΚ' ΙοειειΙΙιιίιιιειι·ει νο16ι·Ιι. Ρ6Ιιιιι€ιΙ, ιι'Πιισ.ιιοι-ιιιιιιιε0οι·, ΜΜΕ 
1834-Ιιειι 80,000 ίι·ιι.ιιιι_ἰιι "Μ, ει' ωιάειέιι·είι€ Μπα 160,000-ιπ 
Μηιο"; ει.) Κιιιοιπέιτ' ΙΧϋ26ΙΙΒόΒ'θ8 ι€ιιι€ειωι: ΜΚιιο!ι 204100 Ει·ειιιΚ 
μ* ΤΟ”, ειιΜτοι· 50,000-ει ΙωριιιΚ. 

") Ι.έιειΙ €6Ιιιιοιι Μπιτ οι ιιιιιοι·ιΚιιι ΒιιιΙ,ι;ειειιΙιειι , ιιιοιιιιγιιιο ιιωιι ει' 
εισε6ιιγοΚΊιιι·ιέιιιι θέ! :ιι ιιι;γειι οιι€ειι6.ει· 1831-!ιοιι Π]-Υοι·ιι' επα 
ιιιείιικιιι ο) ειο;6ιιγοΚ, ΙϋΙεε;6Ι6εόι·ο Ι,290,000 ίι·ιιιιΚ ωιιωιι Μ. 
Α' Μ: οικαιώει·ιι ωιιιωιι ειιιιιιιιο. ρωι; Ιε8ιιΙέιιιιι δ,420,000 “°ΒΜ(· 
η; Μοεϋποιο". (ΙΙ/ἰΙΙι'απι,.ι Νειυ-ΪοΜ: ευυιιιαί περσι", 1832, 
ρ. 205 68 243.) 
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ΑττιϋὰΙ›τιπ α, σειιιοοι·τιτττι Ιτενεεετ Μ ει' Ιτοι·ιιιέιηγ26Ιτητικ 
τέ·ε εοΙτατ τι' ΚοτιπέιιιγιοτττιΚπαΚ. ΒΙΙειιττειότ ΙεττιιηΙτ πτωσ 
οττιτἰὲι10›τιιι , ΜΙ τι, ετατιιέ ρύπιε εστω τι: ττ€γεΙτετ νειότΙϋ 
οειττιΙγπτικ τω Ιιειειιιοτ. . 

ΠοΙιέσ ΜεθΙού8Ιϋτώϋωοϋπό α: ο!τοΙτατ, πιω;; 
Ιμα:Ιο απ απιετ·όΙωτέ Ισοτ·πιάφημτ $αΒαπ·έΙσοσ.ο·άρ 

τα ·υεπέα·ΗΙο. ` 

Η ει' Ιεδ:ϋΙπιέιιγε1τΒειι Κοτοεἱ οΙιτιτ :ποπ ΜετοΙγό.ειιειΙτ, 
ιιιεΙΙγετ τι' τϋι·νόυγετε ντι!τ3εέι%τιΙ τι: απΜεττεττέ εοτεεττει Πει 
ΚοτοΙπαΙι, πω” τένοάθεεΚιιοΙε «Με Η ιικι€έιτ, ιπι-:ι·τ εειιιιιιἰ 
:και οΙΙγ ιιεΙιιτι, Μπιτ ιιιεεΙιεττιι·οιιιτ τ›εοεότ νειΙειιιιεΙΙγ Με 
τϋΙπιέτησιεΙτ. 

ΝτέιιιεΙΙγϋπ πιάτο τετιιι€ειεττεΙ Ι:ϋπιιγο!πιττ τέ8 Ιιενεε; τι 
:ΜΜΕ ΒοιτάοΙΙ:οι16 ιτε ειττωο1ύ. τα ιιιτιιι1οΒγτ1τποΙτ τω·ιιι6επειτ 
εΙΙποτέι8ΜύΙ, να” οΙΙγ τόνο1ε1ττττ οΙεοΜ6Ι ετοιτ,· ιιιοΙΙγετε 
ε16ττοιπ ἱειιιετετΙεπεΙτ. · 

Ι.8.τιιιιΙτ πετρεΙτετ, ιιιοΙτγοΙ‹ 8τωττκ είιιιτιμωιιτοεατωτ, 
Ηιτιπέιτ οτε νίεεέιδοτ, ,ε 1ιιοΙΙγεΙτ Ρε), πιἱΙΙἰ6 ΜΜΜ Μπιτ τω 
ετέεοτ Μ εαπ νεε2ιιοΙ‹. 

Ι.έιτιιιιΙτ Μπα ιι18.εοΙτατ, ιιιεΙΙγεΚιιεΙτ οετιΙτ ει' ιιιει€άτιοε 
ϋτϋιιιϋΚ τοτ8ιευεΙτ 'ε ιιιεΙΙγεΙα τιταΙΙσ.ικιΚ ιιιε8εΙΘεττΙτο!απεΙ: αιω 

$ 

ττιτττοεπτ. 

ΝόιιιεΙΙγ οτειεϊἔοΚΙ›αιι ιιειἔγττιϊ›εοεἱὶΙἱκ α' εεόρ @τω 
τω. Μἱι80ΒΙ›επ εεπιιιιιἰ Ι›εοει·ο ΗΒΗ! ιιι€Ιτειτ)ά!τ ει, ιπϋνόε28τ' 
τ:3.ι·εγειττ, ,ε πιεενετπεΚ ωωττω ει' πιτ Μποστ πετώ Μάτ. 

τ ω-Υσττι' ετε.ττιετ'ιιιαΕ Ι830-Ιπιπι Μπιτ νο" τω» Ι,900,0ί)0 Ισι 
Κοε6.ιιΜ; πιτ τε πω: το” τω ΜΝΙΣ", "ω" ει ΕμιιαΚτ-ιιιο;γε' (ἀέ 
ραπτυποπτ τω Νοκ!) ιι6ροεπόμ Ρττιποιἱεοτε2ὲ<ἐϋατι. τ 
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νιιιιιιιιιι νόμο Μ), οι·ειι€ιΒο1:, Μ! ει' πιτ-ποναει ΙπωνεΙΙΙ: 'κι 
οΙΙγιιιιοΙι, Μ! α, Μπιτ ιιιιιιιΙοιιιιεΙε ε!όΙιε ίΘ82"Κ. Νι-:ιιι ω 
Βιιι€νε ει, τϋινόιιγι-:Βοτ, ιιιιιιτΙ που πω: ι€ειι ΙιειωιΙιιιιιε Μ· 
ι'ο1γέιεειιΙ νειιιιιιιΙι ει' ετιιιιιέ ιι€ιιιτέιτέιιιαΚ Ιιε:·οΙΘεόι·ε. 

ΙΜ :ιι ιιιιιει·ΙΙιειιακοιι εοΙια ιιιεΒ ιιειιι τϋι·τεΞιιτ, Μο” ει 
ΜΡ” ρόπιιότ Με νι€ειΙιιιαΙτι·ει 14ϋΙ$ϋττεΞΙε νοΙιιει εΙ: ει.ιιειιι σεπ 
Μπι οιιιι6ε να», ιιιει·τ ιιέι1ο!ε ει' ιι6ιι ειιινιιιια ει: ειι16τ, Μι 
1ιειιι οιιιι6$ Μ, ιιιει·τ ει, υπέρ ιιειιι Ιιεσ1νοΙΜι' ιιιιιΙειτοιάετ. 

Πει όριωεϋΙειι6Ι Ι6ΙτονειιΙ: ει, οιιιιιιιεέιΒοτ 'ε οειιιιιάιι αι 
ιιιιγιι€ι ω. τοττΙομε Ιιειε.ιοιιι·ιι ιιι€ιιιεΚ, οι ιιοιιι σειιιιιιιι οιιιι6τ 
"πι, ιιιεττ Με ι1οιιιοοι:ειτει ιιοιιιιετοτ ΒόρειιιοΚ, 1ιιιιιιιιιι οπ 
ιι6τ Μ, ΒΙΒΗ; Μ: Ιιει·οεκεαϋ ειιι!ιοτοΙτ. 

Α, ιιιιι€έιιιοε σκι' ε2ο1ιέιειιι 1°οΙγωιταιτιιαΕ ει' Με όΙετΙιειι 
ιε; 'ε 161 πιο; ΜΗ ιιέιΙοΙι 1εϋΙϋιιΜιιτετιιι ποπ τακιιι€Ιιοεεέι 
@Καμ ιιιε1ΙγεΙτ ει: ιιιτύιετοΙιΙιόΙ ετειΙιιεΙ:, Μεικτό! , ιιιοΙΙγει: 
νιε2οιιι ει' 82οΙιέι80ΕΙι6Ι 68 ετΙ:ϋΙοοϋκΙι61 ΙοΙγιιιικ. 

τι 
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ΕεΙιετ-ε α» Βρμε.εϋΙϋ-ΒΘαύσωοϋ ου·σσά_ροσ 
ΓοϋΙϋσἐμεὶϋ Ρα·απςΜαουσσάμέυαΙ ϋσσσοΙια 

σοπΙό2°από. 

Ηοἔγ ιι' Με Ι;οι·ΙιεΗ ιιο.;γεά;;ύι ιιιο8Ιιειτειι·οιΙιιιεειιΚ, Μι ροιιΕοΕ 
8ιϋΙιεό;; ιιιεἔειΙιιρἰιιιιιιιμ ιι. πι. Μ ιιοιιιιοϋ €ο.ιιΙειμέιεοι 68 ει: ειιΙ6€.- 
Ε'ι·ιιιιοιι8.οι·ειά;) 6ι·ΜΜΕ 6ε ΜΜΜ: ροιιιοειιιι ιιειιι ιιιιιιιΜιιι. - ΜΜΜ 
πισω ι·ειιι€ιιγΙΙιοιιιι, Μ" ο.: ΒἔγεεϋΙει' ωεκει 6ε‹ £ει·Ιιει!: ΜιιιΜιεειιιιιι. 
-8ιει·ιϋιιοΚ ει' μειιηΙνιιιιιει ειιιό-ιιιοιιιιγιεύἔ καιω “κι νιιε;έιΙειιιιι. - 
ΜεΙέιιιοε _ιοΒγοΚ, ιιιεΙΙγο!ώϋΙ ναΙειιιιεΙΙγ ΜΡ' €ει·Ιιειιιεκ ιιιιΒγειέι;;έι€ ωσε 
ιειιιοι·Ιιε!;ιιι. - Βι·οάιιι6ιιγε ο' ν1ιεεέιΙστιιαΕ ε: Ε·έπειι!ειτο ιι6ινε. 

8οΙ:Μ νεεισιιιθι‹ Μει!ιΙι ιασιωωι οι Ε8γεειιΙι-8ωιιιεοΒ, 
Με ΙεϋΠεόΒειιιοΚ ει, ιιιιόιι!ιΙιο2 ΙιαευιιΙΜςεπέιεέινειΙ. Μιιιάειι οι 

κ 
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Με ιπππΙαπ εἱπει· πὸΙΜὶΙ πιπι·ππωι , οι π” πιπειπ , Κενέε 
πό Μό; ειππειΙ‹ ιπε8ιπιιτειιέιεπτει, ιπἱότι ΜΜΜ ει, ΜΙΝΙ πιει 
ι·εισπιοΙτ. 

Απε, πο” νειΙπιπεΙΙγ πόρπε2Ι π οι·πέιΒοε πιππποπ 
ιπεππγιεύειέτ πιε;πειτέιι·ο2πιιεεππ , ΜΜΜ: ιπππΜιΙποαπ επιπ 
επεε: ειϋπϋι· πιεἔ πι-:ΙΙ τιιι1πι, ππιι6Ι εΞιΙΙ ε' πθρπεΙ: ἔπ 
ιΜιμέι€ε, Θε πιιτέιπ, πο” πιεππγἱ τόπι πιω ποπ 8παπ8 
εεΞιΒΙιύΙ ει, ΜΜΜ' ΚϋΙτεύ€οἱτο. Απ, Μ ει, ιπέιΙδ επιπιπέι_ιάτ 
Κοτοεπει, ει, πόΙΜιΙ, πο” ιεήεπεΙιιι€τ ποπ ίοι·τποπππ, 
πιεΙΙγεΚ!ιϋΙ ποΚπειΙ‹ πιω ΜΗ , Μιππτειεπ, εἱΚοτοιΙεπ πωπ 
πάτα ίο8πέι ειππἰ ιπειεέιτ; ιπἱνεΙ ΗΘΗ! ει, πωπω, πειπεπι ει' 

) 

ΜειιΙπππ ει, _ιϋνεπεΙειπππ παπι νιειοπγέιι όττΙεΙπεε Μπι· 
πϋπΙτ. "ΠΒγιιπειιοπ πω, πιεΙΙγει ε" 8ειιιΙει8 ωοιπωσ Μπιγ 
ιιγεπ νἱεεΙ , ε” επεπώπγΙππε6 ἱπεπτε ΜΒ _ιπτωιιπι. 

Α, πόρο!ί πει:πιιεπέι€ει τϋΙιΜΘΙο εΙειπεΙσι61 Μ; εΙεϋ π, 
πόΙιεεειόε; ιπποπιππιπέριΙΙ: π ιππειιΙππ τϋΙώΙκ; Μιτιπειι1ικειτ 
ποπ τοπΗ: π @ο νε8γοποπ. Ε., Μ.ι·οιπ οΙειποΚ ΜΜΜ π 
Μπέκ Μπι πε!ιπ ίϋΙΓειΙππι. ΡειΙΙεΞτοιοιτ πέ:ρεππόΙ πϋππγιι 
ποπ τειιπι ει' ιιοη;πι·οπ' πωπω ΙεΙειέιιπ1τέιεπει; πο πεπι ἱἔγ 
"Η ει, ποΙοἔ ει' πιέιεΗζ ΚεαϋιτεΙ. Νεππ πιείςιπππι ιειήοιιεΙ 
ιπιπ ποπ ιπινεΙεε πιω Ιόνϋ ίϋΙπε!επε!κ, πιοΙΙγεπετ νειΙπιπεΙΙγ 
πειπει πι», π" πιπαέπ ποπ' τετπιόειειὶ, και" νόιεΙΙ έιτ 
ι·ειτ πι. Μ68 πεππωιΙι ΙϋΙΙιεοεϋΙπι :Μπι ποπ πι€6 νειΒγοπτ, 
ιποΙΙγτϋΙ επ" Μπι πεπιιοΙππΙΚ. πω( ΚπΙϋππΕ6Ιοπέ8ϋΚ- Θε 
πέιιππΚπέιΙ ίο8νπ ιιιει_Μ εππιπιἱ Ιειιο€οιόει ιπιι€ πεπι επ·,ΞειιποΙτ. 

Διότι πι” π ιειιιιιείτπΙιπΙ‹, πο" Βπτομιιπεικ Ιε8τόΒιιιπ 
ιπινοΙιε68ιι ποιπποιοι , 'ε πιέΒ ποπ πι, ιπεΙΙγεΙκπόΙ π Έπ 
8πι€ιε πϋηιοπιοεπινπ "πι, ιπἰπιΙεπιΙἰἔ ει·ιει‹ιιθιι έιΙΙ:ηιοιπΙσπ 
νειΙππιἰ Ιιἱποπγοε ιιι6ιΙοπ ιποἔπει1ειτο2πἰ πειπ τιιιΜικ. 

Αιιιει·ικέι.Ιιειπ Μό;; παπι: εοπτιοΙειψι.Ιιει επιπ ΗΜ Μπά 
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ιιαΙι, ΙΙΙγα.αιιιιι ιπααΙιιιιαι·ιαπι. Ηοεγ'ια πιιαΙΙιαιΙΙια1παΙι ναΙα 
κι ιπα;;απαΙι απαΙ, πο" α, ται·8·για παπα ΙιοΙιΙααι1Ιπι ίσα 
α: π; ιαι·ιοιπαπγΙιαιι, πο! α' ιαι·εαααΒ ιιιαα αεαπιιαα αε αΙΙια 
ιαιοωιι αΙΙαιιοπέιεια εαιιι μαπα; βΙιοΙ α' παιιιια1ι Ιιοι·ιιιαπγπαΙι 
πιπαεαπαΙι , ιιιιπι ιιαΙππ!ι, ιαπι1αΙΙιαιαεα αΙαιτ εαια8 @Ήπα 
Μι, Ιιι!ι1ιαΙ ιιαι·απααοΙΙιαεαοπ , °α ΙιιΙιπαΚ ιαγαΙιαεαιαιτ α” 
απαιι·α ιπι€ααΙιαααα; ΙιοΙ νααια α' εταιιαιιαα παπι ιιιἱναΙιαιιΙτ, 
ιπιπ0ιοεγ εαπΙ‹ι παπι ια1αΙΙιοαιΙι , Μπακ ο1ιιι·αιο!ιαι εγι0ιαπι 
Μπαμ , να” έι0ιιιπι ιιιαια νοΙπαθ ι α 

Ιω ιαΙιατ ειαιποΙααιιπΙι' αιςγι1ι αΙΙιοω αΙαιιιαι·α παπι παπι 
ι“08ιιαπΙι ια!ιατπι. Ναιιι ιιι0ιιιΙι ααγΙιαΙια80πΙίτοιι αιιαιαι Παπ· 
αιιαοι·παΒιιαΙι αε αα ΒαγααϋΙαιπα!ι. Αι αἔγιΙιπαΙι 882088 
εαΒατ ιιια8 παιπ ιαιπαι·ιϋΙι: α, πιέιαι!ιαπαΙι ιιιααΙιαται·οιαεαια 
ρατ08 απ αεαΙιϋπϋΙ‹ ΙιιαιιγααπαΙι. 

Βα κα" νααγοιι Ιαπιοπι1απι αε;γ ριΙΙαπαιια· αι ααγιιαΙια 
εοπΙΙιέια, α° επϋΙιαα8απ ιιιαι0αι·6Ι; παιπ Ιιἱναποιπ τιιι1πι, ιιιαΙΙγ 
νιειοπγΙιαπ απ αι απο α'__ιϋναι1αΙαιιιΙιαα 'ε' ααιιιιέιιι απ απα 
ι·οιιι πιαιιιιαιαιοπιιι, ιιιαππγι απ αι16. 

Αι ο1ναε0 πια8 τοΒια Ιαιπι , παω, ιιιιι1ϋπ νιαεεαΙαιαιιιι' 
καιει πω αιίιΙιι·α α2οι·ιτοιιαιπ, α' ιπιιιι!ιατ πια8αιπια παπα 
α” αεαιηιατ εαιπ Ιιϋιιπγιιαιταιιι. 

Ναπι 1ιαταΙΙιαιιαιπ, πο” Ριαπαπιαοιεια8° ιιϋηιοπιι πα 
ιι'ιαέι€α , α° ΙιαιαΙιπα αΙαιτ Ιανό ιιααινιεα101ι ϋαειαε αααιιαα 
8αναι ιιοπιοεαπ Μ Μπα ιιιιΙΙια1πι α'ροΙΒατοΙιοπ ιαΙινϋ αμα 
ιιαα αει ιιιαΙΙαΙιαα αι16Ιι'ιιιαππγιαααατ. Βα α' ιιιιιπ!ιατ, ιιιαΙΙγπαΙι 
ααγαα αιιιΙιατ ιιιαα παπι ΙαΙαΙΙιαι, ιιιαεα α, 1°ι·απααια Κοιιπαπγ 
ιιιαε Με παπι νααιαατα, να” Ιαι;α!αΙιΙι απιιαΙι αιαπιπαπγαιιι 
Με Μπα παπι ταιια. Τιιιι_ιιιιι, ιπαΙΙγαΙι α, πω”, ιαι·Ιιαι, ια 
πιαι;ιιικ α' ιιιααγαι ΙιϋΙτεαΒαΙι, ϋεεααε επιπιιιαιαι: ιια πιπαε 
τιιι1να αΙ60ϋπιι, ιιιι ωι·ιαπικ α' ΙιϋαααααΙιΙιαιι; αααι·ι ια εαπΙιι 



α 
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_ΜειιΙε; πιοΒ 11θΙΙΙ ιιιοπάΙιο.τιιέι , ιιιειιιηΪτε ιιιειιποΚ ει, Με Μ 
ειι1εΞεοΙ: ΙῖταιιοιὶαοτειἐιἔΙπιπι. ` 

Πει πιοετ ΑιιιετΕΙαέιτα τόι·εΙ: νἱεεω , ει' Δε!ιόιεόΒεκετ ιιι6,=; 
ειέιιιι0εωικπακ 'ε ΙφΒγϋιΙιετΙεπιεΜΙ›εΙ‹ιιεΙ: αιΙ:€ιΙοιιι. Αι ΒΒγε 
ωιω ροιιτοεειιι τιιιΙειψι νε1οιιμ ιιιειιιηἱτο Μη;; ΒϋΙτεΘ8εἰιιε1: 
ειιωιπέψι; ει) Ιιιισιοπιι68γ ετει€ιιειιειΙ‹, ιιιεΙΙγοΙκυϋΙ Μ, ΜΜ 
εόΒνοτόεεπτ ιιιαΒαιιιιιαΙι ε;γειικόιιτ ιιιε88ιετοι!ιοτειιι: @ο Η 
το€μ ιιεΙιειιι ιιιεΒιιιουτ1ωπ , ιιιειιιηπ ΕϋΙτωιεΙκ ει' ροΙ85ιτοΙ: ει, 
πιε;γε, 68 ΙπϋιεΘέ Ξ8ειι8·σ.$6.66ιταθ *) 

 

*) Αι ιιιιιετἰΜἱαΚιιεΙι , Μια Ι:ΜιιΙι, ιι68γΓιέΙο ΒιιΔἔο€_ῇεἰΙ‹ νο.ιιω-›.κ. 
ΙΠεενειιι αι ΕἔγεεἱὶΙε!ιιοΚ ει' ιπηύ.6; ΠΙθἔ' ει' 8ΕπτιιεοΚΜ.Κ, :κιο 
8γ6Επε!κ ύε Ιεϋιε6€οΚυεΙκ π ειὶιιτἰι€γ ει' ιπαεοΕ6. Επι ΑιιιετὶΜΒειιι 
Ιύ$οτιικοι· κα;" υγοιιιοΜιεοΚατ Μψεω, Ιιο€γ ωε;;Κιικ!!ιεεεεω ιπειιιητἱ 
ΜΒΜ ει' Μι Μειά6.εοΕυαΚ ει Β;;γοεϋΙοϊ ίϋΜ1 ΜΜιιεΜπε.Κ Μιε6 
ΒεἰΒειι 6ε ωο”6ΕΒοπ- Α, πει·.;γοϋΙι Κϋιεύἔο!ι' Βιιὰἔοῇοἱ£ Κϋιιπιγειι 
ω«-›€Μιρωω, Με ε., ΚὶεοΙψοΚ6τ ΙεΙιε€εΔΙειι νοΙΙ: ιιιο€ειει·οιπωπ. Αι 
6ι·Ι: ὶε τπειἔοπιησ.Κ ει' ΚϋιεὑἔεΚ'ΙιΙειἀἐεσιἰτὐΙ εοπιιιιὶ μπακ: ΜριείοΙ 
Ι1θΙΙΙ Εοι·ω6.ΙΙιει€€αιπ. ΔΠει' ιιιο;;γ6Κ' Μ5Ι$56ΒοΗ ὶΙΙεΙἱ, "Μαν πω. 
νο ναπηιιΚ ιιέωε;ΙΙγ εΜπο.Ιω, πιοΙΙγεΠι Μι· 16ΒόΙετΙειποΙτ 1ε, Μίκα 
ιιιο€6ι·ιΙεωΙ1Ιι ει: οΙνοι56' Π;γεΙππι€·τ. ΙΜο!ιατι1 πι", ε;;γΚοι·ὶ μΙιὶΙετΙεΙ 
ΜΒΜ Μι·ύ' ειἱνοεεέΒ6ιιεΚ Ι‹ϋειϋιιΙιε€ειτι ΡειιεγΙνέιηΙει' ΙἰιοιιΙιέιτοιιι' 
:πεἔγύῇ6πιεΚ Βιιὰἔεῇοἱτ 1830-ιΠΙι εει€ειιΔϋι·6Ι. Ε' ωε;;γόΚ: ΜΙπιποκι, 
Οοπιι·ο, ΡτιιιιΜἱιι, Ι.ιιΙαγο£€ο, ΝΙοιιΙἔοωιπετγ, Μι Ι.ιιιει·ιιο, Πακι 
ρΜπ, Βιι01Ιει·, ΔΙΙόΒεπιγ., Βο!οιιιΜο., Νοι·ΕΙιιιπιΜτΙεω1, Νοι·Πι 
Μπιμοιι 68 ΡΙιἰΙιιἀεΙρΙιἰει. Βεπιπ:Κ 1830-Ιπιιμ495,207 ΙειΙωε ΜΜΜ 
ΙΜοΠ. Πο. ειοιποἰιιΜπ ΡοιιηΙνωιΜ 1°ϋΙάειΒτοειέιτει νοήΠΚ, ΜΜΜ 
ΕοωιιΙ‹, Μ" ε' ΜειιΜποιιι ιποεγο ιιιΞιιάειιΜΜ ὶτέιηγΒιιη εΙει6ι·νει 
άι ΜΜαιοιι ΜεΙ5ιιοε οΕοΕΜΚ ει!άν0€νε πω, ιιιοΙΙγοΚ επ οι·ειέι;;' 
άΙΙιηιο$36τε Ιπ5ΓοιγέιεεαΙΙεΙιο€ποΚ; ίι_ςγ, Μο" ΙεΙιο£οιΙειι νοΙιισ. ΜΕΒ 
ιποιιααιι1, πιὶ6ι·£ πειιίειοΙ€6Ι1αιωιιπ8πεκ “οκ ροιιτοε Μριεωπ 
ΡοιιεγΙναιιἰιι' ιιιεἔγ6ἱιιεΙι Ιὶιιαιιοιὶεὶ 6.ΙΙαροϋάι·6Ι. Ιωπιέιι· "επι πιο 
«,ποκ 1830-Μιιι κωαωκ _1,800,221 π., ιπἐΙΙγΙι6Ι 3 π. οι ο. ωι‹ 
Μπ4ωι ο;;γεε Μ.Κότει. Επι ίεΙειέιω!Βοί$8.ω, Ιιοεγ ο' ΙειΚοεοΚ' ΜΜ 
εἔγἰΙφ, ΗΒΟ-Πι 6νΒε·ιι ει' ειϋνεΙε6μ οεγοεϋΙο2' ειίΙΚεύμ1το 12 
Η. 70 ο. ΡεπεγΙνειιιΜέτει ρεΔἱ;; Β Π. 80- ο· ΜάοιοΜ; ΜΒΜ 6.2 
Η" Μ$ Μο” ΗΒΟ-Πι 6νΙ›ειι ιι€γαπι ε' ροΙ€ύ.τοΙι πιΜάειιΕ6Ιε .Μι 
ΒϋΙΜΒ·ε!ι' Γεἀει€ε6ι·ε (Κὶν6ν6π ει' Εϋιε6μ ΚΒΙΕε68οΒο8) 20 Η. 14 
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Α, εεϋνοτει98,1ιειταΙιιια ;ιοπι ιεήειΙ αππιγἱι·ει, Μ” ει' 
ωττοιιιἐιπγἰ Βοι·ιιιάιιγοΚατ ε? ι·6ειΙ›ειι ιιο1κϋιιΙε αιΙειιιι16 ΙοΙνἱΙὁ.· 
Βοε1τέιετει εποτ1τΙιεεεει; Θε Μι ε' κοι·ιπέιιιγο1: ιιια8οΙκ »πω εε 
ΒΙτε68€ἰιιΒτε ειΚατιιέιπεικ 5ε ΙεπιιΞ , Ι:6τΙειιι, Μο” Βειιιιϋποτ 
Ιεὸι›εεοΙε Ιευηθι1οΙκ ΒἰεΙΘΒίτοιιἱ. Νοιιι τεΚἱιιξνΘιι εν νέιΙΙειΙατ' 
τετιιι682εϋ :ιοΜΖ νοΙτέι€, ΠΙ«Ξ88 επ οτειέιἔ° ροΙΙιἰοειἰ επει·Ιπο 
@Με €έιτοΙιιΕ ωμά ΈΥΘΚ82ΒίΒΜ) εἱΙιετότ. Α, Ιώιεύξόε πιε 
€γε' τἰειτνἰεοΙϋἱ 118111 ει' ε1επιιέ Ϊἔᾶ2ἔᾶἱωἱίΠ :ιενει1εκποΚ Μ, 
,ε τϋΙϋΙ‹ @επι παπι ίἰὶἔΒετιεΙ:. Αιόττ Ιε ιπό!τάιι ΙιὶΙιεϋϋΙι, Μ” 
Ιω ει” ετειτιιε 11188' εικειι·ιιε5. ειει·ειιιἱ ποπ ειιΙειτοΙωιτ, ιιιεΙΙγεΙ£ 
ΜΜΜ: ειΕϊΙιεόΒεεεΙτ , 1188), αΙκαιΙάΙγοΚι·ει @μια ωιειω , Μ. 
πγε€εε1ἔεΞΙ›αιι :ποπ αΙ86Μ Ηε:ΜεοΙϋΙ:πε1:, ΜΜΜ: ειοΙ€έι 
Ιειτέιι·ει ειοι·ίιΙΜα ΙιεΙΙειιο. η τ _ 

ο. ΜΜΕ ει' £ἐτεαεἐιἔπ8.Κ Μου ετα!ω6ιη Κ6Ωειετεεεη £ϋΜΜ.Ιωι, 
ο.) ΜΜΕ Ιύ.€μιΚ , “παω οευρύ.ιι θΒ'Υ εει!ειιιΙϋτόΙ Θε ει' Μ: ΕΜΜ 

¦ εοΙ‹° σεειΚ ο" ι·ι€ει€τϋΙ πω; Με ειπηγ1Μιιι πιόε ἰε ιι6υπ Μεσα: νεα, 
Μ” Ιιἰιοπιγοε. 

η ΔιοΙτ, ΜΚ ρἀτνοιιειΙΕ αΙωτ!ε.Κ Ιιίιιιιἰ ο.: πιπετΞΚαἰεΙ‹' ΜωΙίιεειἰ 68 
ει' ΜΜΜ ΒϋιΞΜ, _ῇΜ 6ι·ιε"6Ιι, Μη” ΙεΙια-›τε$Ιειι Ρι·ειάιοιΙο.οι·ει68·, 
Μι ΚἰαἀΜαἱπεΚ ιιιοππγΙε6Β·68 κι Ε8γεεϋΙε8' Μι ΚἰειιΙἑεειἰιιεΚ 
ιποιιιηάε68ύνοΙ ΜεοπΙειΕΒει $ειιιιἰ; Ιιειιιοπι ει' ΜετΙ6ιεοΙ:' ΜΜΜ επι 
ΙέσειΕο". Μειεἰ2: ἱἔγεΙιει€εΚ ε;γπιάεεει! ϋεειεΙιαεουΙἰ€ειιιἱ. ·Κϋιιιιγϋ 
ιιιεἔπιιι€α£ιιἰ,- Ιιοἔγ ει' ιπιικΚέιΙΙιοΜε' ο' πιέιεοιΙΠε πιύά_Ξε ειἱπποΙΙγ 
Ι1ἰ£ὶιγοε νειΙειτπἱΜ α: ε!εϋ. 

ΜὶνεΙ Ιο;;οιιι , μ· ο· ει' Μ πιοπιιιοϋ ΒιιιΙἔεΕἱἱιιΚεΣ 6εειοΙιο.εοπΜ 
Μ? Α: ΕέγεεϋΙε!.' ΒιιάέοΜνο1ΐ ί1€γάο ει Ε8γοεϋΙεΕ εοΜ8.Ι Ισ: 
νεεεΜ› ῶἐτ;γἔγε.Ι ΕοἔΙεΙΚοιἰΚ, ΙΙΙἱΠΐ2 ει' "Η ΒϋιροπΗ ΚοτιπάιηιιιιΕ, 
ε' 11οιιιιι5τ Μϋ1τε68ΜπεΚ ὶε: $οι·ω6ειε0εεεπ εοΙΩωΙ ΒενεεεΒΒε!ιπεΚ 
ΜΗ ΙειιιιἰοΙ‹. να” “Νέα ιιιο€γω Ιιιι4ἔε€εἰιιΒε£ Μέσω οἔγΒενοΕιιἱ 
ΜΜΜ ΒτιΩἔε!_ῇεὶνεΙ :ποπ εΕΜιιεοΚιιΔΚ, τπεΙΙγεΙ‹ ει: Β;γεεϋΙο1οΕ Κό 
ροιἰΙΠ! (Ι€γιΙο άτοΙ_ΗιΒειιι οι ΕΒγεεϋΠ-8$ΜιιεοΚ' αμεα εΙΜιιεεὶ 
ΐοιποεαΙψ Θε ειΑιιιοεαΜ› ότι1εΙ:εΙι Ιο1σ:©ΕϋτΚϋάπι-:Κ, ιιιἱιιΕεειιι ω” 
ιιιοΒγεἰ Ιισ£ὐεἐἔεἰιιΙι; α: 6 Εϋπε68επ ΜΜΕ €ει·ω682.εΕεεειι £ε£οιπε 
εεΒΒοΙ‹. Μἰ ει: ωποτὶΙωιἱ ιιιο€γύ!ι' Βιιὰἔοῇοἰψ πιω, εοιππιἰ οΙΙγαει 
ει' πιἰῆιιαιιοιὶο.ἰ τωιάειετϋαΙώεπι Μπι $ει!έιΙιιιιΙι, Μ ΜοΜιοι Ιι:ιεοιι 



?θ 

ΒενέΙιιιαπι ΙιαειταΙαπ ιαΙα!εα1_ιπΚ , ιπιτ τοΙιετπόπεΚ ε' 
ται·εν!ιαπ αι αιπει·ιΚαιαΚ , ιπιπΙαπ Ιιιιοπγοει, πο” οΚΚοιι€ 
εειιιπιιτ παπι τε€τεΚ. 

Επι π” πιποε πιαι·πια εειπ Διπει·ΕΚέιπαπ , εαπ Βιιι·οιιαΙιαπ 
οεαΚ ε" ειιιΙιετ Μ, Κἱ πεΚϋπΚ πιοΒιποπτΙΙιαΕπα., πι: πιει 
6νεπΚιέπτ αι ιι€νωιιιοι' ιπιπαεπ πινει ροΙ€ατα α' ται·ιαιαέ 
ΚϋΙΙεόΒεΕπεΚ ΙειΙοιόεότε. '") 

Ι Μπα. Υα_ι_ξοπ αι Με πιι·τοιύ ΚΒΙιε6·,;οΚοι α' επι€πιππΚ, να" α 
Κϋιε6ΒοΚπεΚ πιιιι€ωμπο ίοιιιιΚ-ε ἱΚ1α€πὶ 

Α' Κϊ5ιι68ι Κϋ!286ιεΚ Μπι! ΚΗ οι·εια;!ιαπ ιιιε;ναππαΚ ιι 
€ναιι, πο: ποιπ ιιιιπᾶἱἔ ΙιαειοπΙόΚ οινπι!ιεΙιοι. Αιποι·ιΚαπαπ α' Μπαό 
@Κ ιιοΚ οΙΙν ·έοπιιοΚΜ νοειποΚ ιιια;οΚι·α, ιποΙΙνοΚει α' Γταποιια 
οι·ειέιιι Κϋιεύε α' ιποινόπεΚ, ναἔν ειαιιιαπαΚ οπιοιΙ αιωι. Μι! 
ΜΙ! ιοναΙι!ια ότιοπἱ α) Κϋιεύἔι ΚϋΙιεό;εΚεπ ΑιτιετἱΚαΙοαπ? Α' Κϋι 
ε68'ειοι·Κοιε!ε ΚἰὶΙϋπΙιϋιϋ α' Μα2ι.ιιοΚ ειοι·ιπι. Απ ίο8]ιιΚ-ο νεοπ 
πἱ ειιιΜΙνιι!, ιπἱ ω-ΑπἔΙἱαΙιαπ, να" Οεοι·αιόΒιιπ, ΡεπενΙναιιἰα 
Καπ., να." ΙΙΙιποιε ειαιιιεΙιαπ €6ι·16ιιιΚ3 

Κϋππνὶι α' ΚΗ οτειέ18' πιω-ω ΚΜ!! πόι·πι τοΚοπε68ον νωτ 
πἱ έπινε; πιο αι εΙοιποΚ, ιπεΙΙνοΚιι6Ι αιοΚ 6ΙΙιιιιΚ, ΜΜΜ· ΜΒΜ 
ΚενέεΙι6 Κι1Ιϋππϋινόπ, ΚοιποΙν 6εειοΙιαεοπΙΜ.ειΕ Κόιιι6Κ “πιώ ό 
ρεπ ΠΟΠ! Μιοϋπε. 

*η Πα Κιιιιιιιια!Επ6Κ ἰε πιιοπνοεαπ α.'επιπιιιΜ, ιποΙΙνει ιιιἱπἀοπ σενα 
Γταποιια, παν αιπετιΚαι ροΙ€αι· ει' Κϋι Κιποειαι·πα πω: πω: 
Μέι αι ιι·αιεα€παΚ οσαΚ @να τόειύνοΙ Μι·πιθ.πΚ. Α' ΚοτιπαπνοΚ 
αι ΜύιόΚωΙ παπι πειιραπ Μπιτ ΚὶναππαΚ= Ιιαιιοπι εισιιι6Ινοε πο! 
έαΙαιοΚατ πι, ιπεΙΙνεΚ ειιπιε παπι "απατα ν6ιειιιοΚ. Α' Μαι” 
παπεοτομΙ: ανω; πεπι οιιιΙΗνόπ α' ιεοΜοι, ιιιοΙΙνπεΚ ΚιειοΙιαΙια 
πω: αι ε;;Θει πειιιιει νοειι ιππιαι·α, οιεπΕϋΙιιΙ α' Καιοπα. ΗΜΙ 
τΙοιπι ιαι·ιοιιΚ πινω Μ, ιποΙΙνποΚ Μπι ΚονοεοΜι π' ποσα, αποι 
Κόροιπ, α' πιΕπι αι!! Ιισ.ειπάΙΙιατα "Μ, πα ειαπαιιεέιἔπαπ πιαι·ιιΜ 
νοΙπα. Πιναπ ω ιποιιπΙιαϋπι α' Καιοπαεα€' ειοΙιαΙαιέιι·ύΙ π. Αι 
οι” επιπει·, Κι ει' ΚαΕοιιαεα;;!ιοι ι:αι·ιοιιΚ, ίοΙα!ποιια ει” (πωπω 
α' ἀτπἔα ΜΜΕ α' Κϋι Ιιι'ιΕοι·ια86τι, 'ε νεΙ6εέη;ιαΙ οΙΙν ναΙαιπΗ Μ 
α' ιιατιιιιιαΚ, Και αι ιιια,ι;απαΚ πιο;; πει·π ειοι·οιΙιεΕπο. ()ειαΚ ποπ 
μεΙπαΚαι αΚαι·ιαιπ ΐοΠιοιπἱ, έιιιι!ιατ ΙιοιΙιειιιαιιι νοΙπα Μ! ΕϋπιιεΚεί: 
κ. ινιπω α' Ει·αποιια, Μπα! αι αιπει·ιΚαι Κοιιιιαπν πιοπποΚ ιΠγ 
πειιιπ απόΚαι; οικω α‹ΙόΚ α' ροΙ€;έιτοΚοπ ίεΚειεποΚ, πε Κι ίσωπ 
αιοΚ' ωεια ροπτοιιιιιι Μειό.ιπι€πι α) Καπ οι·ειιι€ιιαιι? 

ω 
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ι · Ιππότ ω κονεκκωωικει;ιτκ, το” ειἰιιτοΙΙγ :Μια Μ· 
1τοτεεειι ε"ΜεΙιτιεουΙ1τπτειι τιιιιετἱΜἱτικ° οκειτ.Βοε 1τϋΙτεόΒεττ 

, τι, ιιιϊόιιΙ;ΙιεΙ, Μπιτ τι: ΒΒγεεϋΙετ ετιι6ειΒεττ€τιτ Ετειιιοιπιοτ 
ειέι86νειΙ. ΗοΖιέι-αι1οπι, το" ιιιιέε 1αΞιτοε τε νοΙυα τπτ ιιιε'<; 

7 ΜετττοΜ. ΜΗιοι· τι εττιττωτι:ει πω» @ἔσω τ8ειι8τι€ιϊ επωά 
ττιεο1τοιι ει!ειρίιΙ , τ6νεΙγ86εΒε ω, πιικΠ€τιΖτω.8 ΙιοΙγεττ. Α2 

Ή 7 δ 

εΙπιο Ι:ϋιιυγειι εΙΙιειΒγ_ττι ιπει€τιτ τιιιιττττιτπιτ τι μοιιτοεεέι€ ΜΙΝΙ 
Ιιτιπιτε “τικ-ε έιΙττιΙ , ωεΙΙγετ τι: ικό;; τὲνεἀόεεἱΙ›ειι κ. ιπει.<;:5.ιι 
νἱεεΙ, Ά Κἱ£οἔό.ε ΜΙΙπϋΙ ιιιοεπγιι€ειττε ει' ΙιἰΙ›εϊΙ‹οιι, ωεΙΙγεΙτ 
“ειπε ε16ττ τα τ8τιεεάέ ιπατΙιτ-:ιιιετἰοτιτ ειΙαΙῇτιἱΙ›τι όΙτόιτετνύΙ:. 

ΗτιΒγ_τιιΕ Μάτ Μ α'ειέιωτε8γεΙτετ , 'ε ΙποτεεεϋιιΙτ ρτ6Βέι 
Κατ ιιιετε Μέ. Μιιτατ]ε.-ε νειΙαιιιεΙΙγ οι·ειετ8 τα επγτι€τ Ι›οΙτΙοΒ 
εέιε, Κύρέ:τ? Μἱιιττιιι ει” ετατιιε1ιειΙτ ιιιε1=.;Εεετεττ, ιιιατειιΙ-ε ιιιέΒ 
ει' εεεεώιιγ:ιεΙτ ι€Ιε1εωτε-ντιΙ6_ττι °μ τι, Βαισ1ει€ιιαΚ ίϋΙϋεΙεἔεθ 
Μεἔ ντιπ-ε Ι›ειιιι' ε16:έει1νο ιιιτω16ΜΚ εοτεέινειΙ , 'ει τ8γεΙπε:τΙ: 

Ει πι68· ποιο σ.: ιιτοΙεύ ιιεΙ16ιεό;;, ι:ιεΙΙγ Βειιπϋπτωτ ιτισμ.. 
Μπιτ, ΜΜΜ αι Βε;γεεϋ!ετ' Με ΚΜιτάετιττ ει' ιιιΜηΚκεΙ ο;γΒονοτ 
Μ αΙωτῇιιΚ. Α, ετ:ιτυε εοΙτ οΠγ κϋτοΙεεεόμΚετ π” τιια·έ;έιττι Πεπι 
οιἱειοτειἐιἔΒιιιι, ωεΙΙγοΒοτ .4ιπιοι·ΙΙώΒο.π πισω νε3ΙΙειΙ Μ, Θε νἰειοητ. 
Α' ίταιιοτ.Μ. Κοτιτιετιιγ Βιετἱ τι' τπαρε58·οτ, σ.: ΜπιοτἱΙωἰ Κοτιπ6πη ο' 
@πόστ ει' ΙιτνοΙτι·ε Ιια;γ]υ.. ΑτποτὶΙώΒειπ ει' τω” ἑςοιιὰοεΙτοἀἰΚ π' 
ειομ'ειιγοΚι·ϋΙ: ΡτεπιοιὶαοτειτἔΒειιι τα Με! ει' Κ6ιϋπε6€' Μπιτ” 
ΜΙΙιοάτιεέιτιι Επι”. Μἰ πιἰιιὰοιι τὶειτνἱεεΙ6ἱπΚιιοΚ "ποτε πιατα 

ΜΜΜ τα ιτπιοτἱΚεἰαΚ ιιιεἔεπἔοιτὶΚ ειοΙτυο.Κ, το” Μιοτιγοε ω 
“και ειικΙΙιεεεει·ιοΙο Ρ'τειιοι1ειοτειά;Βαιι ει' τοτιτιεΘειετΒεΙἱ πτωτι 
εοΙ‹ σε” ιι6Ι1:5ιιιγ Κενό:: Μου ντιιιιιτιΙ‹ ὰἱνειτΜπι ; ει: ΒἔγεεϋΙτ-8τα 
τιιεοΜπιιι ιιιο._ῇ‹Ι πιτιιττειι τιταΙιου. Α, πιἱ ωωω‹ ΗΜ". έιΙΙιιτι!ι ωτιιάσπ 
ύτει6ΙτπαΙμ ΜΚ πιόΙκοιι Βιοτόε πόΙΙιϋΙ 3έιτΙιετικιΚ: :ιι Ειςγεεϋ!τ 
8τατιιεοΗΜπ 8οΙι εοτοπιρόε τω ωιειωωωκ. »πω που ΜτΙϋιιΒϋ 
26 :ΜΜΜ πιοΙΙγεΙ‹ ειοτἰιιτ ει: Μ626 ει' τότεαε:τε' τοτΠεἰΙιει ῇἐιτίιΙ, 
ἰἔοιι ιιοΙι6ιι6 τοειἰΙ‹ ει' Μ.εουΙττ6.ετ ει' ΜΙ: οτει:Ξ€ ΜΜΜ. Με" 
ντιιιιιΜκ πέιτιοΙΙγ ΜειιΜεοΚ, ιπεΙΙγε!ιοτ ει' ροΙἔὰτοΙι πω» τωιπιτειοΙκ , 
να" πιοΙΙγοΚ Μεα-:ΜεΙτ ΙεππόποΙτ, Μ ει' ετ.αττιε ει: 6 ιιενόΚΙ:επ 
Μπι ιιιιιπΙώΙΙιο4ιι6κ. 7 

Η 
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ε απ ιιιἱιιὰεεγἱΙε πειροπΙ:6ιιτ π° ειετἱιιτ ῇεινΙΙιιἱ, Μη” εοΙιει 
απο ει, τ0ΙαέΙε ΒΖθΙ'88ΙθΙΙΙ, ΜΜΜ, εειπ ει' 520Ι'88Ι0Π1 10Ικό!ι' 
ΙιἱἐινειΙ ΙΙθ Ιε8·γειιεΙκθ ΒιεΙ: :ποπ ἰοΒγεΙ‹, ιιιοΙΙγεΙζΙιε2 ωκε 
ΙεεΞερ ωΙειτοΙι' ΠΕΙ!! Ι6ωΙ›ειι, Ιο1γειιιι000-ατιιιικ, Μ" ωε;μιιτΙ 
ΙιειεειιΙ‹ , Ιω νει_ϋοπι α' Μι τοι·ΙιεΕ, ιιιεΙΙγεΙ‹ νειΙειιιιεΙΙγ πέρι-επι 
ίεΚϋε2ιιεΙτ, ιιιόττό!ωιι·έιιιγΜιπ νωιπειΙκ-ε 8ει20α8εέι€έινειΙθ 

Α, νΜε;.;έιΙύ, Η επ ειι1ειτοΙ:00Ι ΞιιιΙι1Ιιιει Μ, ΚύτεύἔΚἰνϋΙ 
απ ΜΙπέ: , Ιιοξ;γ ειι εἔγεεϋΙτ-ετατιιεοΙιΙ›εΙἱ ωπετἰΙωιἱ ειπΙιετ , 
ΙιενεεεΙ›Ι›ετ ι!ιιηϋνωε1πιε5ΙΝ11 ει, εω.τιιειιακ, Μιιτεειιι ει, Μια 
οικι. Με ΙιοΒγΊει 1:0ρ2ε1Ιιετιι0Κ ει' ιΙοΙΒοτ ωεωκερε Α' Επιπ 
«εω αιϊὐεεέιεοΙ‹° ε" τόπο ΜΗ εΙΙεπεόμε Ι›εϋτΘέ Ιεϋνο$Κει 
ιπιθυγε. Α: εΠωειω ε1ϊε-516Μ0Ι ΜΠΕΙ ί6ΙΙιεΕ. ΜἰιιΙαπ ΙιεΙγ 
2ειϋΜ‹ επτα 1‹6ιιγειοτΙτ, Μ" πωπω Ιιειαεετε8οτ ΙοΙγνεϊετ 
ίε€γνετΙ›ειι τειττειιιιΙκ; 8.2 ΒΒγεεϋ!ετ, εΙειἱἔετεΙτ έιΙΙ:ΞιεεϊιιάΙ 
ίο8·νει, Ι›εὲι·ὶ 6000 ΙκειτοιιέινειΙ. Μἱ ιιιει1ι1 800 ωι;οε ωι·τιιιιΙ:, 
οι εωετὶΙωιἱαΚυειΚ Β881ί 52 πω. 'ή Ηο8γ'ΒιετΙιεΕπο Μ: 82 
ΕεγεεϋΙετ' 1ειΙ‹0ῇει ει, ετατιιευειΙε αωηὶτ, Μια ΡΓᾶΙΙΟΖἱᾶθΓ8ΖἐΪΒ°, 
Ι:Μ:0]αθ . 

Βιι:ιε·Ι ίο8νε. εειιιιιιἰ ρέιι·νοικιΙτ ΜΜΜ Μπι Μια Π” Ιώ 
ΙϋιιΙ›ϋιϋ ΙιεΙγιετϋ οτεΖὰἔοΚ'Ιἰιιει1ιοιἰἐιἱΜΜΜ. Νειιι ει: Ε8·γε 
εϋΙε€ετ Με!! ΕΕᾶΙΙΟΖΪᾶΟΓΒΖάΒΙΙΟΖ ΙιειεοιιΙὶτιιιιηΙε, Ιιειι1εω απ: 

νᾶιε8ἐιΙιιιιυΙ:, Μ ιστωωκ ειι Βἔγε8ἱὶΙετΙ›ειι, Μ" :ιιεἔἰ£6Ι 
ΙιεεεἱὶΙε, νει_ϋοπι ειι ειιτιετὶΙωιἰ ι1επιιοοτειππι ἱἔειιέιιι τ:ιΙαιτώ1εοε-ε, 

Μι οικω' ΒϋΙϋιι0%Ιε 1εϋιτέικεαΜΒοΚατ, πιοΙΙγεΙ: ει: Β 
ΒγεεϋΙετετ ΙώροιΙΙε, ε-:ΒγειιΒ6πιτ τεΜιιτειιιέ π: αιΙάΙοιιι, πο;" 
ΚοτιιιάιιγιιΙ‹ €γει1ει·αιι 1ιειιι έιΙΙΙιειτατοε οιὲΙ]ειὶΙ›ειπι, Θε Μ” 
ιιοιιι ωικήει $οΙγνε9ιετ; ΙεΙϋΒγεΙε€ εκατ ει, εποΙιςἐιΙειτῇἐιΙ›ειιι 16ν0 

°°) 1ιάδά : ο." €ειι€ει·6ειετ' ιιιἱιιἰε€ετἰιιιπἐιπιΙ‹ τόειΙο£εε Ιι6Ι$εύε·νε66εε12 
Ρτειποιὶ8οτειἐεΒ8π, ,ει Αιποι·ΙΙ:άτο. ιι6ινο ει' Ναιι“οπαΙ σαἰεπιἰαπ 
1833-ι·6Ι, [ο. 228. . 
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ειιψετε!κετ. ΒΙ›Ι›6Ι τετωεωε1εεειι πω! 1:δνετΚεετετεετ Μ 
ιοπι , Με” εοΚειοι· ΜειιεΙαιιιϊΙ ΙκεΙΙ ιιεΙ‹ἱ Μνετιιἱ ει: ΜΜΜ' 
μετιιετ, πω, Ι›εΙ6Ιε ΜΜΜ άΙιΙο2Μ Μ, Μπιτ ιιιειιυγἰ νέιΙ 
ΙειΙεπεἰΙιοι ιιιεἔΚἱνέιπτα£ἱΚ.° ΜΜΜ, Με" Μνειι_ πρεπει! 
Με περειετϋ ετει1εκεΙιει, εεοὰέιΙει£τε-ιιιεΙ€ὐ ἱμεπεΙ ἱἔγεΙ:· 
ειΠε Ι‹ἰεΙεἔΗιιἱ ἄτὲιτεειεέιΒ° ειΙεὐΜ› οεπεϊΙγεἱιπιΙ‹ ειἱὶΚεε;εἱτ, 
Ματ πιγἱτιιἰ πεΒἱΙ: ε'ΙκιωιΙοιιιτει, 'ε εΙτεήεειτπἰ ΜΜΜ ε' ῇύ 
Ιετετ εε τιιαοιιιέιιιγοΚετ. ΦέιρΙέιΙμι ει' εεεεεπγεΙ:ετ, ιιιἱΙ1ἰ6Κειτ 
οειτ Η ενειιΒειιτ ΞεκοΜικι·ει, ιιιεεΒιετ ιιιΜι1ειι ειο18εΙει$οτΈ 
ΙιειΒγΙεΙΜὶΙεΒ ῇιιωΙωειια ΙεΒΒἱεεΙ›Ι› ἱὶ8γνἰνϋἱ£ ω. Πε ει' Κοτ 
πιέιιιγιέιε ε' ηι6ιϋει Με2ποεπεκ εε οΙποεπεκ 1ειωκ ἱε ε16ττειπι , 
επ ιπεἔνειΙΙεμἰ ΙιειητεΙειι νε8γοΚ-, Μ” ἰΒειι ΙςϋΙ1εεΒεε. 

Ι.έιτοπι ει' ειε8ε1ιγτ ωιεω ει, Μ: ἰὶἔγεΙκεΦ, ,ο τειιι1εΙ 
Ιεεέιιἱ ε' ιιε1ιι2εΕἰ ῇϋνεαεΙιιιεΙ‹ ίεΙϋΙ; °ε ε! πω» ΜΙιετεω μιση 
ωωιεω ει” ετετιιε° Ι‹ϋΙτεε8εἱΙ›ϋΙ Μπεστ Με, είεωιτιιεΙ. εγω: 
τειιι ή] ιιιε8 ύ]ΚϋΙτεεεεΙ:Με πε Κενε15ε. 

ε] ‹ειω »Με εεεΚΙ›ϋΙ, ε ωειιωι, ΜΗ ιεκειειιω 
82άιπήε8γεΚΒε2 ίοΙγεωοσμιιι, να” νεΜεΜιπ ΙιεεοηΙΙΙ:ΞιεοΕπ 
τε8γεΙ:, @τ Ι:ϋνε1ΙπειτεΙειιι , ΙιοΒγ πι ειιιετὶΙιεἱεΙι' ι1ειποετα 
τε 1κοι·πιειιγειιιεπι οΙΙγ ο1εεύ κοι·ιιιπέιιιγ, ιιιΕιπ 82ΐ.11έωΙ ΜΜ 
8ει_ϋιΙ:; 'ε Λεω ίεΙεΙ: εΙϋι·ε ιιιεἔῇϋνειιτὶϋΙπἰ, Μ" Μι εσ 
8ΖθΙ' εε Β€γεεὶὶΙτ-8£ετιιεοΙι° ιιερε νει!επιιΕ πω” ειοι·ύιΙτεέι8 
Με εαπ τει1έιΙπε, ιι€ιΙει επ ετΙώΙ: ειἱιποΙΙγ ιιιεεεεω. ειιιεΙτετ 
ιἱειιε1‹ , νεΙειιιἱπτ ει: ειιι·ορειἱ ειι·ὶετοει·ε1ἱ:5ιΙ‹,, να” ιποιιειτεΙιἱ 
Με, ιιειἔγοΙ›Ι› ι·εειεΙ›επ. - 

τε 
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ι4° αΙεπιποο·αΗαό ΙαπωάπμαόΙ69 πιεσυε.ι·ατε9απ 
Μ:ϋέσόα·«Ή έα· Ιι€Ιπϊόα·νΠ 'ο ὶοιπέ$ Μ Ιοϋπ ετ·ΙοϋΙ 

' σ.τό.ι·έμπε Ιιά"Πό ΙοϋυεΠοεαΜέοιμεΙα·όΙ. 

Αι·ιειοοι·αιιαπΙιαπ εναικι·ιιιι α' Ιιοι·ιπαιιγιόπ νεειἱΙ‹ εΙϋ α) παραπα 
ιοεο€6ει. -- Ποιποοι·αιιαΜιαιι ιςναπταιι πιαπο!ιατ Μπιπαιι πιειςνοεπε 
ποιειιοπιιεΙι. -- ΑιιιαιοΜιαιι ν6Ηιοιπ ο;νεπεεειι ιέιιιια«ϋαπ πια; α' ΜΡ' 
οι·ΙαιΙοε6€. - ΒιιιειοΜιεπ α' πόρτα πϋινετνε ίοΙνιιαΙι Μ, πιι ιιι6_α,· νε 
ειοαιοΙπποεπ. ι 

Αι·ιαιοοι·αιια θα πι-ιιποπταϋα ΙιϋΙοεϋπϋποιι ιιαιωαια επε 
ιιιιέι·ε επνιπαειιαπ α” ιιιο€νοεαιεπε16ε, εΙ6πε81τόεθΦ; ΚἰιΙϋπΙιϋπ 
ωιω ΜΗ ταππιιπΙ:. Δ 

Αιπαποστατα Ι‹οι·πιαιινοΙιΙιαπ α, ΙιὶναταΙοΙιι·α πιώ ειπ!ιοι·ςΙ: 
;;ααιΙαποΙι, ΜΚ ΙιαιαΙοιιιιιέιΙ εανόΙιτε παπι ναιὅνιιαΙι. Βεπιο 
οι·αιιαΜιαιι α, Βτατιιε-ΙΘιῇΠαΙι επε8πιινοπ ,ε επετειιοπότ απ» 
ιιαΙ‹ πειιιαΙιιι. 

ΒΙιΙιϋΙ α, ιιωικωι, Μαν ατιετοστατα εταιιιεοΜιαιι α, 
Ιιοτιιιαπν26Ια ιιειιι ι€ειι ιιιι-:8νεειιοπετΙιετϋπ 'π α' πάω Μπι 
ειναι; ιιι€ιι6πΙειεε εαοι·ειεττεΙ νιπεΙαππεΙ:; πιιάϋπ ι1επιοοι·ατα 
ιι6πεΙιπόΙ απ εΙΙοιικοπότ ταραειταΙιιιΚ. 

Ηαιιειπ ατιετοοι:ατιαΙι1ιαπ ποπ, ΜΚ απ πανεΙι, @απα 
ταπαια μπαι Μναππαιτ, παπι' 8απι1αμέι€οΚΚειΙ Μτναπ. απ 6 
Ιιετ επι-ΕΙιοΙιι·α εε-ι;;ιτΙιετϋΙ:° απαπια ρεπι€ €ναΙιταιι Ιιιποιιγοε πα 
ιαωι‹ Μπι πω” Ιόνόπ, α' Κοιιιιαιιγ ιπιιιτεαν ατνετἐαι·ε 
ΙιοοεαταιιΙτ. ΒΙΙειιπαιι άειποοι·αιιαΙιΙιαιι α' ΙιαταΙοπι πιαπιαιοπ 
ιπαῇτΙ εοΙιαπειπ 8ααιΙαποΙ: , απ απ αι16Ιδ πάπια @πια @επι ια 
παω. Μεα1εΙιετ, άεπιοοι·ατιαΙι!ιαπ παπι ΙιενεεεΙιΙι α' πόπιοιι 
ναπαι·οΙΙιατι'ι επιΙιει·: Με Μ :παω πεπιπιι νωπό ιιοιιι τα1α.ΙΙ:ο 

πι; ε επεπϊϋΙϋΙ ι€επ απ: επιΙιει·τ ΙιεΙΙεπε θΒΥ5ΖθΓΙ'θ πιπε 
νειιπι α' ο261° οΙόι·ποτόπο νόαειτ. 
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Λεω: ειιιΙιοι·εΚ ΜΜΜ, ΜΚ ει, ΙιειωΙιιιειτ ιιο8γνοπ Η Με 
Ετειιιοει:ιοτειέι€Ιιειιι ΙιΙι·Μι!τ, εοΙτειι2 νέιι1οΙωιΚ πω! , Ιιο,ι>,·γ ειπε 
τειιοεώιέτ ει' είειιιιειιειΚ δε τοΚοπειιικιΙτ τονέιεαιτει οειιισΜαι; ΠΙγ 
εεεπιτεΙιέιιηέιεεειΙ πι' το2ει ιιιοπειτοΜει' οι·ειέιΒοε 1°ει·]Βιιι πω» 
ιι1ειωιωκ, Μπι-επι Ρτιιιιο:Μιοτειέι€Ιιειι ιιιιιΜ ρεΞΙιΙειιι6ΙΜι1ι , 

Ι 

Μ” νειΙειιιιοΙΙγ νό.ΙειειΕύ ειανεπιτει ΙΙόΙΙΖθΠ νόιεεεέΚ ιιιεἔ, 
δ ΙιοΙοτι ιι€γιιπειτ Αιιιοι·ικάΜιιι ω" ε ιηἱΙνάιιοεειπ ιιιἱΙτ. 

8οΙιει ΙΙθΙΙΙ ΙιειΙΙοιαιιιι, Μ” ΜΜΜ :ιι Β8γεεϋΙι-Βιιιιιι 
εοΙκΙιειιι €ειιτΙειΒεέιΒέιιιι' Βοτιιιὰιιγιοιτει!ι° Ιεκειιγετεεόεότε Εστ 
ιΙΙιοττει νοΙυει; ι1ε 80ΙΕ8201° Ιι1ιτειιιι Μτε68Ιιο νοιιειιιιἰ π' Με 
ιιειτνιεοΙϋΙδ ΙιεοεϋΙοτοεε686τ. 18568 ιϋΙιΙιεπϋτ ΙιειΙΙοιτειιιι επο 
τειισε6]ϋΚει ει!έινειΙ6 αεεΙειϋνέπγεΚιιεΚ 'ε ν6ιΚεε ιιιοετοτΙτε 
ιΙθ88ΙεπεΚ τιιΙεψΙοιιΙΜιιιιι. 

ΙΜ Μ" ειι·ιετοοι·ιιτισ5ιΒιιτ ι€ειι€ειτύ επιΙ›ετεΙτ στι” πως· 
νοειισ8ειόεεκτε νειειιιϋΙπεΙ:: τι αειιιοοτειιἱὲιΙ: νιειοιπ 111880 
Μιτ πιιιτειιιέικ ιιιοΒνεειτοΒοτεϊιοΒπεΚ. Αιιιοι€ ΚϋινειΙεπϋΙ Μι 
πιειι1ιειιιΙα ιιιε8 ει” πιω εκΙεϋΙοεε: Μ Μ3ινειετι Ιιειιέιε ι6κιωκ 
ει, Ιεϋι16ΙεΙ:ιειιιότειι·ε, ιιιι Με πω; νεαιοσεΙπιεεεΙιΙι. 

Βοιιιοοτειωι πιέρεΙ:ΜΞΙ, ει, ειιιιιι.ει' Ιποι·ιιιιιιιγό.ιι ἱιΙϋΙ‹ι ιιιιήιΙ 
ιιιἰιιΔὶΒ ΚεάνειΙειι ;;γειιιι1Βιιεικ Ιεινόιι ΜΜΜ , ιι6ιιιιΙοε ει, Ιαπ 
ιιιιιιιγ' Ι‹6ρϋιιγωὅο ει1ειττΙεϋνειικ εΙ ει' νΘτΙ:οΙπει, πιοΙΙγέΚότι 
νέιαοΙαιιιιειΙε. Μ 8.ΙιειΙ νεειειΙεΙιιιοε ιι€ΙΜιτ ιιγιή88.ιιεΙ: ει, ιιι6,ι; 
κιωιει ει·6ιιγιιεΙε ιι ω.08έΠ·Ξω8 ιιω6ιιιιιμωσκω ειιιυρωιΒο 
νόιεΙπιιεΙτ. Φ 

Ι-ΙἰεἐιΙιειιι ιιιοιι«Μπέι. ΜΜΜ, Μ" ΙιεοετοΙο1ι ἱιιιΙιιΙειιοΙτ Μπ 
‹Ι‹:π ι·ειιιΒιιειΚιιέιΙ αιΙέιΙΚοιιιειΙκ , Μ” “Με εγει!κι·.ιιιι ιι·6ιιιιει·ει 
π. Ιι-:Ι_ιιιιιιειΙτ ει, ε:ϋΙεωε' ι08θα1; ΠΟΠ θειει·ιιιτ ἱἔειι Μινειιιγ 

Ϊ ειιιΙιετοΙαπ ιειΙέι1Μιιιι ειι ειι·Ιειοοτειωι πιοιιιΖετοΙε Ι:οτιππιιιγ:5ιιι 
ΜΜΜ”, νειΙειιιιἰιιτ α' ι1ειιιοοταιιέι.Ιδ ΙιοΙιεΙεΙιεπ. Η, ΙεΙεΙοιπο 
Μπι πω" εΙ68; πω( τοπι1οιιεει;;έι!ιειιι , Μ: ει, ΜιιιιΙοιιιωι πικ 
- Π. ΚΜ. θ 
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Μυ.Μπ ῇιιτπαΚ,επΘιιιὶ ι1ιιι·νεεέιε Θε ρω·ειεετεε€ ΙΘιτεπἱΙ: , ΜΜΜ 
α” ει, εοΙτειεέιετα 116ΖΥθ τιι€ατΙΘεεέι €Θειὶ: ΘΙΙΘιιΒΘιι ει' πο” 
ιιτεΙαπαΙι ικιΘε τοιιιΙο€1εέιἔέιΙ›ειιὶε Ι›ἱιοπγοε ειτἰε1οοτετὶΜ Βιιοιιι 
Με, Ι›ὶιουγοε :ιειΒγειΘι·ϋεΘ8 ιιταΙΙεοι1ϊΙ:, ιιιἰ ἱε "αετου ΗΘΗ 
θΠΒ'θ(Η, Μ" ει ΘΙιεη.;ειτ1]ου. - 

Α' ιιΘρ εοΙιει ιιΘιιι Με επ ιιάνατἱ 8ΖθΠθΙΙε, ΙιοιιιέιΙγοε Μπι 
ΙιΘΙΘἔΘΙ›Θ ΪΙθΪΙᾶἱΠἱ; ,ε ιιιἰΜἱΒ ΙκιῇειΙ ίοἔῇει ίϋΙΙοιΙΘευί ει' οεἰ 
1108 πιοιΙοι·, ΒΘιιγοε ΜΘε 'ε ΘΚΘε ΒΘειΘι1 ωωι Ιερρειιι€6 ιι 
ΙειοεοιηεέιΒοτ. Ι-ΙαηΘιιι Μι νειΙαΙ‹ἱ ει, Με Μποευέικτ ιιιεἔΙορῇει, 
να” ει, εωΙιιε' ]ὑ(θἱθΙΙ1όΙΙΥθἱί Με: ρΘιιιΘπ ἐιτΕιΙῇα; θα ει” “ΒΒ 
πγο11ιοτιιΙωΙι!ι ἰε :5ι1Μήει ,ε καμπ “ΜΙ Κ8Ω8θ8ίθ"Ιθϋ, πο" 
Μι ει' ετη· Μι ΒΘι·ϋΙΘπτΙ , πισω 6 ἱε επ τΘειἱ. 

ΒΒγΘΙ›ἰτε1ηι ε' ΜιΒγοΚ' ΘτΚϋΙοε1ΘΙΘιιεΘ8ΘιιΘΚ Ιάιεεει ι1Θπι 
οΙΙγ ΙΘΙΘΙιιιΘε, Μπιτ ει' ιιεἔγτενἱνϋ ΘτΚϋΙοετΘΙΘιιεΘεΘ. Πε ἀε 
ιιιοοιωἱέψειι ει' Με ροΙΒέιι·οΙτ Μπα 88), ειιιΒΘι·τ ΚϋεϋΙΜι Μ 
ΙΘριιἱ ,ε Ικα-ενω Θν Μια €ειιαα8εέιει·ει Θε ΜωΙοιιιτει ;Πω ιω 
ιιειΙ:: Θ' ΜΜΜ ΜιιιίιΜεψ Θε ΙτἰἔγεΘἔΘτ €θΙ']θ8Π ΒΘιιπϋΙ‹; 'ε 
ΜιεεεΞιΙΒοήέιΙ:, Μ” απ, Μ “Ήπαρ ιιιΘε Ιιο22ἐιῇοΙ‹ ΜεοιιΙύ 
"Ια , Μ ιιιΜοιι Μι· πιέιι·ιικι που ῇοΒΒεΙ, ΜΗ Μα ἱ8ειι 
μιεεει. ΕϋΙΘιιιΘΙΒΘιΙΘεΘτ ΜΙΘυτοπιαϊτιαΚ, πω, ΘτΘηγΘἰπΘΚ ω 
ΙεψΙουΠΜ ει1κεΙαιωΙειι, πιει·τ 82 @Με ΙθΙΙΙΙΒ, Με: επιμ 
Ιωιτ ΜΜΜ! ΚΘνΘεΘΙ›Ι› θΙ'έΠΥΙΙΥΒι *ε ἰὶ;γΘεεΘ8ἔΘΙ Ι›ἰι·ὐΙζιιεΙκ 
ἱειιιΘτιιἰ ΘΙ. ΑιΘΗ. Μα ΕΠΠΠΙΙ( Μ πετ 11ΘπιιΘΙΙγ νΘΕΒΘΗαϋΙ επιτ 
ιιιειιταιῇἐιΚ, ,ε €γαΚτωι ἱΒαιεἐιἔιιΙ: Ιε πιο. Έ ε, Β2ΒΙ'ΪΠΐ πω* 
118111 πιοπι1Μιτοπι , π:ιΜΘΙΘ ι1τέιΙειτοε ΒΘνΘι·ΘΚε Θ!! ΘΙ6 οι Μει 

θ8θΙ1]8δέ Θε 1ιατει1οιιι', ιιιΘΙ£ειτΙαιιεέιέ Θε 82θΙ'θΙΙΒΒΘ,_ Μειοιι' 
Θε Ι1808ίθΙθΙΙΒόέ ΘειιιιΘἱιιΘ1‹. ν Θ 
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Μϋπό άΙιΙω·κατοΙοι·α Βέρα.: ει' άσπισει·αΗαι 

Αι Ε8γοεϋΙει ωιιιρόπ οπ,·γειει· Ιιειι·οιοΙι Ι6ΜοότΒ - Ι.ε!!τεεεπόπ 
ει' Ιιειι·οι' ΜικΜ6π. - 0ΙοπΙιιπο8ϋΠόε νόμο Με!. -- Αιπει·ιΚειΒιιπ πεΙιόι 
Ιιε!ιοιπι πι' Μιοπει.-ϋπειειι·έιει. - πιπω πιω ω” Μρεε πω· ιΙοιποοι·ει 
θα πόρ., Μπι πικάπ π6π ίοΙγνειειἱ πο” άΙποιεΕπιτπ. 

ΕΙϋτε πιοπιποπι1οιπ ειι οΙνει80πει!τ, πο” επ Μ; οΙΙγ Μι· 
πιειπγι·0Ι ει6ΙοΙ‹, ιποΙΙγ ι€ειιέιπ ει' περ, ει!κειτοϋέιτ πικαπ, πεπι 
ρθω οΙΙγειπ:0Ι , πιεΙΙγ εεειΚ|ει” Πω), πενε Μπιτ Ιιοι·πιέιπγοι. 

Βεπιπιὶ ΜΠΕ οΙΙγ εΙΙεπειΙΙΙιειιειΙειπ, Μπι ει' Μπι' πονέ 
Ιιεπ Βοτιπειπγι6 ιεειτποΚ-ΙιειτειΙοπι, πιἱπιποιἐγ ει ει” ίϋω$8έέ 
ειΚειι·ειι_ιειπειΚ ετΙώΙοεπ ετι-πόνο1 Ιε!νέπ ίεΙι·ππειινα, ειΙπτειιοπ 
εΙΙιειιάτοιοττπέι%ειΙ , €γοτππεειειειΙ 68 ειιΙειι·ιΙπειδ8ειΙ πιιιπΙιέιΙ 
ΜΜΕ; νειΙειπιπι ειι πωπω ειπ!ιι-ει·. 
- ΙΒοπ ποΕι6ι πιεΒιποπᾶειπἱ, ιπἱπ0 π10τιόπϋ έιΙποιειΕι·ει Ια! 

μεε ε” τΙειποοι·ειω Ικοι·πιειπγ ποιπιειἱ οτἰεἱέ ειΙΚειΙιπέινειΙ. 01658 
ετΙπι€ πει" πωιιοεπιτει Ι;ϋιτέιτεειεει€οτ πειιι ΜΜΜ. Με;;εγει 
ΙειιπύΙ: ει' τεεππΙ›Ιἰοει!‹πι, πει ο' πενετ πι 1703-Ιιειπ Επιπ 
οιὶποτειειἔοπ πτει1ποποιτ οιιμωπεεω ειΚειτπύΙτ τιιΙιειιπι. Πέπ 
ρειπ ειι Εξ;γεεϋΙι-81ειτπεοΚ ιππιειήειΙ: εΙϋττϋπΙε οι πι Μπε 
πιόπγι. Ιιπιπέιι· ειιοπ ΜΙ ειέιιειι1 πω , πω” πι ΕἔγεεὶιΙει ειΙ 
1ιοτιειτοα, ειππειΙι 1εΞιε οιιηιειπ εἔγειοτνοΙτ ποοικειι·ει τόπο, π. 
πι. ει,ΙϋἔἔειΙ‹-:πεύἔἱ ΙιειΙιοιτι1,ειΙΚειΙπιέινειΙ. Κειι1ετόπ ε' Μει 

θ πιει ΙιειΙιοπιιπειΙε τεππΜνϋΙι νοπιιεειι ιπιιτειικοιτεικ ει ποπ' πι 
ι·εωι ΙεΙΚεεϋΙΘεπεΙ‹. 96) Με ει' Μπι ει, 1ιειτο2 ί0νάωΦ ΠΥωί. 

'ή Ε·.;γιΚ 1ηΙώΙϋπόεεΜι τοΙι επι: ΜΜΜ νόΙοιπόπγοιπ ειοτἱπ€, ιι· 
ιοπ Ιιειιέιτοτειι; , ιποΙΙγπόΙ Ι'οΒνει πι πιπετιΚε.πιΚ ο;γειοττε Ιεκποπ 
ιιοΜ;ιιιι ει' €πεεινιιΙ όΙ6ει·6Ι. Α'ΜΙτ ιπιπιπ, πι" πι ειπΙιοτει‹ τουπαι 

θ* 
σ 



84 

:Η ειοι·ϋπ Ιε3ΜιιΚ εΙ6Μ1ιππ π' ειειικ!Ιγεε όπωει. Α' @οι ει” 
Μι Μιισε1:5ιι·Μ ψϋΙ›Ι›.Θ Με πειιήϋα; ει: ειιιΙιετι-:Β ει, Ιιει1εει·ε·ε 
ω Με; ιιέιιι _ὶεΙειιτοΙ‹; ει' Πιέρ Λεπτα ιιι68 ει, $ὶὶ€ἔετΙεπεὸ 
μι, Πε ΚετϋΙτε ει' ΙΙΙθ83Ζθ!”Ζέδω!θΖ ειϋκεὸἔεε οειιΚϋ2ϋ!ιΔ. 
,,ΗΞέιΙ›ωι ε2ειροτ11οττιικ ει, ωεκαε ,ε ρι·ύΜΙωπΚ αιοΙόψε 
ΠειΙ686ι·ε ιή ιιιύάοΙαπ - @μασκα ΠειιΜΙΙοκι ΚΒ"ε'ιίωα!6.οπ· , 
πω. 12) , ει, ΚΜ νάτει!εο2έιε πιἰιιἀἱἔ ιιιο€εωΙ:Μο1τ ,ε ει' ετοι 
$ιιεοΙδ Μπιτευέιτα ἰὶτεεωι ιιιειτειι11. Αι ἱἔειιἔειτέιε' ιΙωιι‹›ωι·ειωι 
Ιοι·ιιιἐιἱ, ιιιεΙΙγεΙ‹ ΚοτιιιέιιιγιιπΙ:' ι1ειιιοστατει τετιπόειεκόΜΙ ε 
τοιΙποΙ:, εΒγοεϋΙνε ει, Μ” ι›ὲπίι·ἱιΙ‹ειεέιεέινειΙ, ιιιεΙΙγετ Ιππι 
ΜΜ ΚειτοεΚειΙΘεϋιιΙτ πω, ιιιἰικΙ ει1ιΗΒ εὶΚει·'ετΙειιιιό «κια 
ιιονειετεεΙ› ειιιιιιιιέιΙε' ΜεΙιαμὰεὰτα ίοι·άΙιοτι Μπάση ἰ8γοΙτε 
ιε!εκετ. 'ΗΜ τϋτνέιητ1ιοιύεε18οΙε έιτΙΜιέιΚ νόμο οετοΜιεέι 
μι: σε ε11°όΙό ρτ0Ι›α€6ιεΙεΙ‹ιιεΙ‹.“ 

ΙΜ ἰὰϋειαΜὐΙ Ιοενει π Β8γεεἱὶΙ£-8€ατιιεοΙ‹ιιαΚ ασκ 
ο” ΙιοιιιοΙγ 1ιέιΙ:στ_Μ εειιι ΜΜΜ ΜὰΙΙειιιἰοΙτ. Ι-Ι08γ Μαι ιιιο8 
ἰ£ύΙΙιεεὲϋΙ:, ΔΗΜ έιΙε1οπιτοΚαηιιάπεικ "ω ιιιειΒο!κι·ει ει' ἀε 
πιοι:τΜέιΚ, ε! ΜΗ νεΞι·ιιιιιιΙε ποπ ΞιΙϋτ , ιιιἰΙιοτ πισω αι ει 
ιιιοΗΙαιί ΙΙθΠ128δ ΜπγωΙοιι Με: ]ϋνεαοΙιιιε' «πει ει' Ιαοι·ιιιάυγ, 
ΙκοιεἱΙ›ε τειιιιΙ Με, πιω: Αιι€Ιπι, νε85, πόρεεεόΒε' |ιιιειειά τό 
επέ:τ εἔγε2εττε Β8ΜΜΒθ26ϊθ ΚετΒεΙιιὶ , Μπι Ει·ειπο:1ειοι·ειέι8 
οεε1εκεεωττ. Δ · 

Αιιιετ1ΚέιΙ›απ »Ο κακοπει-ϋεειεΙι·εε ἱωιιοι·ετΙειι; οτι ει σέι 
ΜετεΙ‹ Μ” ρόπι26ι·τ ὶι·ειτιιειΙε Με. Α2 ι-:τϋειειΕβε Βᾶί0Ι1ᾶ5Ζθὰθ8 
ειιιιιγπα εΙΙειιΒειἰκ επ Β€γεεϋΙτ-81ατιιεοΙ8 πόρέεπεΚ εειιιι6ὶ 
"Η 68 ειοΚέιεἱνειΙ, πο” 6ιι ΜΜειιι, Με ωει·ϋκ-ε απ νέιΙειΙια 
Ι›εΙιοιιπ π., 16ι·νάπγεκ1»ε. Α' Με Εκειιοιἰαοι·ειε5ιἔΙ›απ Μπο 

 

ειει·Ξιιψ ἱπΙώΜ› ι·ιι€ιιειΒοΛιισ.Ιι ειοΜειιὶΜιυι, ΜΠΕ επ ΜΜΜ”, 
ιπὶπὰειι ΒἱιοιιγιιγειΙ ΒέιιιιιιΙπἰ ίο8_ΜΙκ ε' πηι8γ 'ε ί6ιιγΙε!έιι ΑΜοικι 
162 κι κά” πύριιοΙο 
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ιι·ααπαΙι πινιιαΙι , αι ναΙ0Ι›απ πιω πισω πεπι α, Ιεε·πνο 
ιπαειππ'ι!ιΙι. Ηαπειιι πιι ϋπππειταπ πεΙΜΙΙ ιιιι ιιιύιΙοπ αΙΙΙιαιπαιικ 

π ε” παει, ωιαπϋπιι ΙιαΙιοι·ιιιθ 
Δ: απιει·ιΙιαιαπ απ απποΙ ιπαιι·6ει-ιοειιοπαπτ πεπι πιω 

πε πιαεοπιιοι. ΝαΙοπ α' πιι τεπεει·ι ϋεεΖειταἑιιπΜιοι πειπιπι 
ΙιαεοπΙ6 πεπι Ιειειι!‹. Α, πωπω' ιεπἔετι ΙιαιΙα, ναΙαπιιπτ α' 
Ιιει·εαπειι6 Ιιαῇ0περ ια ϋιιπεπιεε α]απΙποιαποΙδ πιω επεσε 
απ ϋ8ειε. Ιιππιαι· πεΙιειεπ ΙιεχιπεΙΙιετϋ , πο” ναΙαιιιεΙΙν περ 
παω 1επεει·ι ΙιέιΙιοι·ιιτ νιεεΙΙιεεεεπ, α' πόΙΙιπ1,ιιοεν α' πεπτ 
επιΙὶιεττ και πι(ιιΙ ΜΜΜ ναΙαιπεΙΙνἱπΙιει ίοΙγαιιιοπιεΙτ. Α' Πισπ 
πει απ ΒενεαπΙει., ιπε1Ιν πιαι· α” τεπεετεπ ιΙιεεϋεεεεεΙ Πιατ 
εποΙτ, 8οΙια ιπιπιι ε' πιεΙΙεττ ια απαιποπ Ιια_ι01ιαιιιιαΙ πειπ πω, 
Έ Ιιενεα επα.ιππ 1ια]6ιπα1: ίεΙίεεννει·πεπε ιπιπτΠΒ ιἔεπ ΜΒΜ 
Κει·ϋΙτ. π 

Απιειιπαι ατα:πε-ιει·Μακ ιπειςναΙΙοιταπ ε16ι1επι, πο” 
α: ΒενεπϋΙετ Ιια)ιαΙ @πια ι·απα·ιατ α' ιεπαει·επεπ ιεππιαι·τ 
παιπι, ΙιαοεαΙι α' ιιιατι·ύεα-ιο;;ποααε - να" ιεπεει·ι ϋεεπε 
ιι·έιεΙιοι πεπι ίοΙγαιιιοπιπ; Ιιαπειιι α: α, !ιϋΙ‹Ι‹επϋ, Μενα πε 
πει α'πειιετ, ιιιεΙΙν Ιποτιιιαπνοι, α, ιπαπ6ει-ίοειιοπαπ' να” 
πεπεει·ι ϋεειειταέ εΙνιεεΙεπετε πεπνειετιτππ 

Ταπαι1Ιιαται!απ, πο” α” πια!ιατΙ πεπεΚ, νεαιειΙεΙιπεΚ, 
ιπειειι, αωπαιιαπ νεπιεΙεπιιΙπαπνοΙιΙι ετ6ι ίε_ιτεπεπ1ιι, πιιπτ 
πειπ αποΙκ , πιεΙΙνεΙ: πειπ ειαΙιαι1εΙι. Ι-Ιαπειπ επ Ιιαῇιαπω να 
ενοΙ: απ: Μππι, πο” επ τω» α: οΙΙν απαΙιαι1 πειιεΙιι·6Ι ι 
εαπ , ιιιεΙΙνεππεΙ α: αι·ιετοει·αια εΙειπ πταΙΙιοι10. νεΙεπιε 
πνεπι επει·ιπι α' πειποοι·αιια αΙΙια-Ιπιατοεπ επι, Ιιεπεπ ται·εαπα 
πετ ιεαπεα1πι; να” παιαιεμπειεπ ι·ϋετϋπι 'ει ει·ϋτεΙ_ιεπ ιπα 
ΒαεΙεπαπαιπ ιιιιιια$πι , Ιιοενπεπι α' πεπε1ί ποΙΜεαι εππεπεπ 
πα" νιΙιαι·ιαινα1 Ιιοπεπιπαπ ιιαεποΙιιι. ΒιιιιεΙ‹ σπα εμπιει·π: 
απ ειιιΙιει·εΙε Μτεεπιπ ιπαεοπαι3 α' νεεεεΙνεπιιεΙα 'ε πειπϋΙϋπε 
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εεκιιεκ ΙεΙκεεει1εεΙιθΙ: εε ειιοκιιι Ιιοεειεεειι ειιεκ ιιιεΒιοιι 
τοΙε.ε ιιιέιιι ειοκιεικ κιειΙΙιιι. Μεμι1ιειι ει: ιιέγ ιιενειετι νεκ 
ϋειιϋιιϋ ΒόιιοιεεΞιεΙιειιι ιϋ1ιΙι ειιέιιιιοΙέιε πω, ιιιιιιτεειιι @παικ 
ιι0κ; 'οι ειιιιΙιε.ι· ιιιιιιεικ εΙεϋ κιτϋι·εεειτ ειιειΙ_ιέιΙπιιι εεεικ ει ιη 
ιιιιΙιιιοκ οκοπεκ, ίοΙγιειαιειικιιτ ει' οικω' @Με Ιιειιέιτοπιι 
εΙ. Γε1ιΞιΙι1οιιιικ ε" τεεεετ ιιιιιι:ιικ, ει' ω: ε2ειετϋιικ, Μ” 
ει' ιειιιιιι ιιιεΒιιιειιτΙιεεεϋκ. ' 

Ιιιιιιιέιι· ε: ε' ]ϋνειιι1ϋιιεκ ιιιιΙοιιιειιγοιι εε ιερεειιιιΜιεοιι 
εριιιι νιΙέιΒοε ίεΙίοεέι.εει ει, ιιιιιιεκ €γεικτειιι ει, άειιιοοτειιιέι 
ιιέιΙ Ιιι€ιιιγιειιι κει!. Α' ιιερ ΜΜΜ ει·ει , ιιιιιιτεειιι οκεεκο 
απ; εε κει ει° ιε1ειι ιιεειεΙγεκ ιιειεγεκ, Μό ιιεΙιοεγ εΙίε 
Ιειωε ειιιιιι' :εεε ιιειΒγο!ι!ι νεειεΙγεκειΣ , ιιιεΙΙγεκ £ειΙε.ιι ιιιεε 
€ιτϋιετεε, εεειεΙιειι ι·εέι νειιιικοιιιιικ. . 

ν” ιιιεε ε” ιιιειε οκ ιε, ιιιεΠγ ωιεω ει”ι1ειιιοει·ιιτει κει· 
Ι ιιιέιιιγ ετϋκϋι1εεει ιιειιι ΙεΙιειιιεκ οΙΙγ τιιιιεεεικ, ιιιιιιι ε: ει 

ι·ιειοει·ειιει, ει·ϋκϋι1εεει. Α' Δευ ιιειιι αεκ ιιειιι Μια οΙΙγ 
τιεπέιιι , ιιιιιιτ ει, ι°6ΙιΙι οειτέιΙγοκ, ιιιιτ τειιιειιγΙΙιει, να” ιιιι 
επ ίεΙΙιετ ει' ιόνειιιΙϋι6Ι , 1ιειιιειιι ιιιεΞιεκειιτ ιε ειειινει1 ει” ιε 

θ Ιειι κειοκΙ›ειι , ιιιιιιτεειιι ειιιιειιοκ. Α ιιειιιεε , ιιικ1ϋιι ειειιιε 

Νεκ κοεικέιιωιήει, ε8γιι·έιιιτ εΖειιιοΙΜιι ιιιιιιι1 ει' ιιἱεεϋεεετε , 
ιιιιιι‹Ι α) νεε2ειΙεΙειιιιε. Μπι ειιινέιιι ει”ετειιιιειιεικ, _ιϋνει1εΙιιιε' 
και” τεειει, εεεικ ιιιΙΙιιιιιιιι€ 1°οειι_ιει ιιιεεει.τ ιιιε8 ει' επιι1ε8 

. , . ι 881€ ιιειιιεΙΙγ €γϋιιγϋι·ειιϋΙ, ι1ε ει, εεεεειιγι·ε ιιεινε ε. Μ· 
3 , ΙΜ εειιιιιιι ειειιιιειιγνεε2ιεεεεΙ ιιειιι κι: , ε σε ετΙ6, ειιιεΙΙγ ιι 

€ειιι1ει€ιιεικ εειικ ει!κεΙιιιειιΙειιι, Μ. Μεινε 80κειοι· εε ειει° 
ίοιι·ειεειιτ σ1ιιιέ_ιει Με. 

Α, ι1ειιιοει·ετε κϋιιέιτεειει5ι€οκιιιικ νεεεεΙγ) ιάειειι ταμει 
Με ε' ιιιιΒγο!ιΙι ετϋιΙειιεεεε τειΙέιιι ει' ΙεΒίϋΙιΙ› εικειιιιιΙικ ιιιεΙΙιι 
Βιιι·ορε.Ιιειιι Ιιεεοιι16 ι·εεριιΜιεεί ιιιειρι11ε.εειιιεκ εΙΙειιειεειιΙ. 
Απε , Με), νειΙειιιιεΙΙγ ειιτύρει ιιεριιεΙ ι1ειιιοοι·ειτει κϋιτειιοει· 

. τ 



δ? 

Με Μιιιιιγϋ ιιι0ΜεΙ €ειιιιεΙΙΙιεεεοιι , εεϋΙπειεε νοΙιιει, πο” ει 
ε8γειει·ι·ε ιιιιιιι1ειι ιιιεει ιιέρεΙ:ιι6Ι ιο ιιιεεεΙειριττεεεεΚ. 

Ειι ειπε Μειειιι , ΙιοΒγ ε' ι1ειιιοοι·ειιει' Ιιοτιιιειιιγε , ιι1ϋνει, 
επϋΙ:ειέεΙαέρ, ιιενειΙΙ ε)ιειτεειεει8' ειιγει8ι ει·ειε-ι; Ιιειιοιιι εκμε 
ω.ει·ι·ε , ε” ιιοιιτοιι , ε" Ιιἱιοιιγοε ΜϋΙιειι ειιιιγι ει·ϋτ ιιειιι 
ιιιιιιει οΒγεειιιιι, ιιιιιιτ ει: εικιετοοι·ειτει Κοτιιιειιγ, νειΒγ ει, Κοτ 
ΙειιΙειι ιιιοιιειτοΙιἱει. Πε νειΙειιιιεΙΙγ αειιιοοι·ειε οιθειειε , πιει ει” 
ειειεεισι,ι; νοκ αειιιοοι·ειιε Ι‹οι·ιιιειιιγ εΙεια, Μιοιιγοεειι Μπετ 
_5ϋΚ, Ιιο8γ ει' εεεεει1°νιέ€6ιι €ειάεη;εΙιΙι, ιιειιεεεΙι!ι εεε Νώε 
26ΙιΙι Ιεειιτ1, ιιιιιιτειειιι ει, νεΙε 5ιοιιιεεω τΙοεροιε εεειειιεοΙ‹. 
Ηειιειιι ε' εεεεει1) ΙοΙγτεΙιειιι εγει!ει·ειι κι Μεσα “ένα Ιειιιιι 
εε εεεια6Ι ιιιεεΙιύε1ττειτέιε, νεεεειΙγειιεΙι. 7 

Απο” Ιια8αΕσωσ·όΙ, πιοΙΙμεε άεαΙ]άΙιαπ αει 
απιευὶΙοαὶ άεπωο”ιΠα Βοοπιαράσε _ρμαΙωσ·οΙ. 

Α: ειιιοιιὶΚε.ἰ Πιέρ εεεΚ |ιιύεότε ., ιι6Ιιε γεὰἰἔ «έρεε ΠΕΠ! Με ιιιοε 
ω, ε' ιιιι _ι6Ι606τε κόπο Ιιειπιιοε. ·- ΜΜι·ε ιεΙιετιιοΕι ει ειιιοι·ιεειεΙι 
ΙιεΙγι·εΙιοιΙιεώ ΜΜΒεε. 

Αιοιι ιιοΙιεεεεεετ, ιιιοΙΙγεΙ ει, ι1ειιιοοτειιε ει' εεειινειΙει 
ΙγεΙδ Ιεεγϋιεεε ?ο ιιΙΙΙειιιετ' ε2ϋΒεόέειιιοΙε , ει, ιϋνειιτ16, κε 
ΒιιιτειώΒϋΙ πιοεεεϋιιτει;όεε ΜΜΜ Ιε1εΙΚοιιΙε , ιιιιιιιΙειιοπι Θεια-ι 
νοιιι-ιιιιιει ΒεγεεϋΙε-8τεΙυεοΒΙιειι. Α' Πέμ, ΙεϋτϋΙ Ιιενειι ίσε 
νει ΜιεΙΒϋΙ:ΕοΙ, ιιεΙιεπειι εεε ιιιεΒειιι 8γϋιειΙεΙιιιοτ νειιιιι. 
ΥεΙειιιιΚοτ πω; :Με ε: ΜνειικειΠΚ, Μ" ιιιεεεε Μα εει]ειτ 
ειπε ειιωι ιενειΙκ οιεΙΙι(ιΙ ε, ιιόΙΧϋΙϋπΞε, νει” εΙΒειΙιιιειΙΙειι 
Με Με νεεεε, ιιιει]ιΙ ιιιιιιι:Η,ε· νοιιεΙκοιιιΙτ εΙοιιιτε. ΜεΙτειιι Μ 
κ:ειότι1: ει ειι€οκ1εΙιιιεεε68ετ, ιιιεΙΙγεΙ ει ειιιιει·ικειεΙε ε' απ 
ν6ιιγσιΜιοπ νιεεΝειιιεκ. Ηοιεει ΜΗ εισιιιιιιΙ‹, πο” Απιστι 
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Μι!ιειιι ει' τϋινέπιγ!ιοι€ιε ει, ιιιέρτϋΙ 'κι ει, ιιιέρι€τι κωιιιωωι. 
Αι ΒΒγοειιΙι-8ωιτιιεοΒΒιιιι Μπιτ ει' τϋτνΘιη ΒειΙνειϋιιοΚ πω· 
ω” ιιιειδέιτ πω: πω, Με ιιιιιιιιιιτ ιιιιιιιΙειιιΜ Ιο,Βιιι!ιειΙιΙι εεε 
ι·ειΕΚ 82! ιιιεἔεότιειιὶ. Απ:: ιε εΙΜΙιεήϋΚ, Μ" οΠγ ιει·Ιιοε 
ιϋι·νὲιιγ, ιιιεΙΙγπε!ε ῇεΙειι Ιιειειιιέιι ει, ιϋΜιεό8 ΗΘΗ! θΙ'02Πώ, 
να" πω» ΙιοιειιὶΙ‹, να” ιιιεε Μπι ται·τειιΙΙ:. 

Αι Ε8γεειιΙΕ-81ατιιεοΚΙιιιη ει' Ιιιιιιιἰε !ιιιΜιεοΙει·ει Μινι: 
8θΙΙΙ!ΙΙἱ τϋι·νι€ιιγ Ιιοενει Μπα. Υειῇοιι Μάτι-ε, ΙΙΙθΙ'ί οι: ειοιιι 
ιιι1 ΜΜΜ ιιειιι ισι·ιωκ 2 Βρε» ιιειιι; ει” ιιικε5ι!ιιι ειιιιι·ι, υπ 
νεΙ ι€ειι Ιε απ: τϋτιὸιιΙΙ‹. Α' τϋΜεόμιιΙιέιΒΙι Μπι» ει' ΜΜ 
Με €ι·ϋ τϋι·νέιιγεε ΜιιιιιετύΙ, Μπι ει' ΙιιιΜιεοΙε εΞιΙιειΙ ιϋτιόιι 
πωσ τϋιιΙιτήιιτέιεε5ι16Ι , 8., Μ: νΘΙωιι61ιγΜπι ιι6ιιιι νι-Μπεε Πι 
ι·ϋι1εΙιιιοι πωπω που ΜΕΘ: πω, ιιιεΙΙγετ εΒγειι!πόητ ΗΜ 
ΜτΙιοιτειι. · , 

Α' ΜΙιιγιι€οτί ω ειιιιιιεοΜιαιι α, ροΙΒιιι·οκ ΙΙ12]Π ιιιιιιΜΒ 
ιιιιι€οκ εποΙ€ειΙτιιιιιιιΙ: ιΒιιιεεΞιΒοτ ιιιιι€οκιιιικ 'ο Μ ει' “ειι” 
ιιέι8οΙ: ωωαεωιωιω εΙδΙεετϋΙιιεΚ. Ε: ΜΜΕ "πι, ιιιἱνεΙ ε' ει 
ναιιι€οΙεΙιειιι ει' Πέμ, ει·ΙεϋΙεεει Ιιέιι·ι1οΜιτΙαπωιΙιεΚ 'ε ει: 6ι·ιε1 
ιιιεεε68 ειιι!κεΙιΙι Κιιω·ιετ16εϋ, Μ” εειιι ε' ι·682Ιιειι ε” Ιππ 
Ιιιιισε ιϋτνιἐιιγ° Μειιι6ιτ έιτΙέιιιιιέιΙτ , Μ πιι€8 ει' Ρέιι·ν1ειι1ει1ι_ε 
Μπι τοπικ ει' ΙιετΙεΕεεε16επεΚ. 

Β;;; νειΙει!ιἱ ει” ιιιοιι66. ιιεκε·ιιι ΡΙιιΙειι1εΙΙιΙιιέι!ιαιι , Μαη" 
ΑιτιετΙΙ:έιωιιι ιιιει_ιτΙ ιιιιικ1ειι "πω ει” ειοειοε ιωιΙοΧΙαιΙΙ Μέι· 
ιοκιωιωιιιθω ω», ιπεΙΙγ ιαιΙοΧΙαιΙ ΜΗ και” εεει·ιιιτ ει 
πω, ιιιιιιτΙιο€γ εαπ, επιιιιέιι·ει οΙοεσ5ιι ω·ωωωιικ. ΜΜΜ ΗΒΗ! 
πω* Μι: - Εότι16ιιι - Μό!. ει, ρέιΜηΚέιτιιθ Φϋι·νόιη!ιο 
:ΜΠΕ -- ΙοΙεΙ6 ··- @Μπιτ €οιιτ10ΙΙζοιΜιΚ εττϋΙ, ιΙ‹-: ει' Με· 
τΜιε ιιεΙιόι, 1“ΘΙιιοΙ:, Μ" ΙειΖειάέιε ιέιιιιΜιιει Μ-›ΙϋΙε, ε2ειιΜ 
νϋΙ ει, ιιιεΙΙιτ ωμή; Νώε τϋτν6ιιγτ ειωνειιιιέιιιεικ , Ιιι2οιιγοεειΙτ 
ΙεΙιοιιιόιιεΙε Ιιοιιιιε, πο" ιιιι1εοάειοι· ιιιε€ πειιι να!ειε2ιειιιιακ. 

Ο 
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ΕΡ κω-Μπτ Μα - νὶειοιιιεϊω 6η - ιπΠει€οΙτ α'ιϋΙ›Ι›εώ,ςετ Μ» 
ΚοεσΚ (θ82"<Ι , 6ο ει' ω6ι·16ΚΙεκεεε6€ 1ι6χ›ειει·ϋΙΙεπ. > 

Μἱὰϋιι ει' εταιιιε-ϊότ)ΠαΚατ ε' ιΙοΙΒοΚτει 58γεΙωει1ει_ϊϋΚ, 
ίοΙεΙε1ϋΚ σεειΙ: οΙ›Ι›ϋΙ ΜΙ: πωφειοκ αι Μότε; ει' τοειιιΜε 
6ι·ιόεε Μ !οἔῇει μπω ει, ΜΡ, επειιιι-Ξτ,ε ιιιεἔ Γο€1α ποΜ ιππι 
ωιω , Μ: ΜΙ! εεεΙεΙ:οαπΙο. Μ €γαΙιτειιι η” Μ, Μι ει' αε 
ιιιροτειιἱει τϋΙ›Ι›ε2ϋι· οεειΙειιΚο2ἱΚ, Μη: ε” ΒΜι!γ, να” ε” 
πωπω τεετϋΙε8, ιϋΙ›Ι›ειϋτ ἱε ν” επετεποεεϋε τά _ἱϋιιἰ σε ημιπτ 
Μετα, ιιι€ΙιεΙγτ οπο ϊεΙιιγΙΙιιἱ Μαϊ; ιιιει·τ ΜΗ έιωήέι!πιιι 
οΠχ· 6τάε1;οΙζ, ωεΙΙγε1: ει' πειΒγοΜ ειέιιιιόνειΙ 'ε οΙποεεέι%ειΙ 
εΙΙειιΙ:εππόπεΙ:, :κ-:ιιι κιΙεέιΙτει€ιωΙε. Ηαπιειιι ει, ι1ειιιοοι·ΜΜ επ 
ὶεὅειεἐι.ἔι·ει σε” ωρειειωΙάε έιΙαιΙ μπαι οΙ, απ: ·ιι6ρ ρι-ΜΒ ε! 
ΠΕΠΗ νέιτΙιειτιιέι, ριιεπιιΙ:5ιε πώΙΚϋΙ $6νεΙγ,=;έεεεΐ οτετΙιπόπγεἱτ. 

Αι επιετΙΚακιΙδ 1128] οΙεϋϋΙ›εόἔε Μιά: πω" ε8γωΙϋΙ 
ΜΒΜ: ΜΙ, Μ” ΘττεΙιιιεεοΒΙ›οΚ πιέιε ιιέρεΙππό! , Μπειιι μ!» 
Μπι ἱ8 , ΜΗ ιιι6οϋοΙε "πι ΙιεΙγι·εΙιοιΙιετύ ιπωκω Ιεϋνετπἰ ε!. 
ΑτϋιιΙε ΜΜΜ., `Ιιο8γ ει' ωϊιΙαιΙί τεη›ειειτειΙἐιεέιιιπ Ιεϋπιιγοπ 
Ιιειειιι6.ΙΙψτάεέιτεί πανε ιιιεΒΒἱνάΙιτεκἰΚ , Μ" ει' αΙειιιοοι·ειι€π 
ει' ροΙΒατϋεοαεωιεΙε 'ε τιιε1οιιιάιιγοεε6ι8ιιακ Μιουγοε 1°οΙ:8.ι·ει 
πιά: εΙῇιικοπ Ν:Βγεπ. Ι.ά.τιιιιΙ: πιέρεΙκετ, ιιιεΙΙγεΙ;πεΙε ε!εϋ πιέ 
νε1τεα-Ξειε οΙΙγ, ΜΒΜ «πι, 'ε ιιιεΙ1γοΚιιεΙκ ῇεΙΙειιιε ει ΜΜΜ 
τοΙειιει1ι, €ιια:ΜΙειπε:5ιεπεΙ: 'ε ιπἱιιιὶειιτϋΙ "Μ Γοπέι!ι Μπότε 
τοΙσιεΙτ οΙΙγ Βϋ1ϋιιϋ8 2ει€γνειΙόΚέιτ ιπιιτειψι, Μ” πγοιυοι·ι1 
εεΞιμ.Μ οΙαἔιτ ιιιει€οκτύΙ ΜιειΙέιΙπΙ @επ πισω τιιιήέιΙ:, 'ε ΗΜΕ 
ι·ε _ϋιιτιιειΙε ει, νοε26!γεΚ :ιΙειττ, ιιιεΙΙγεΙτετ πω» ὶειιιετπε!‹. 

Ε» τορρωπ τεήειΙεΙιιιϋ νἱιΙιἐΒεΚε£ ῇὰττειω Με , ιπιεΙΙγε 
κι Ιιει]άειιι, _πιέιτιιιει €ϋΜό 11θΙΙΙ Ι61ε26 ΜΜΙππειε πωπω πεπι 
2ε1οΙε ΙαΜειΙτ. Μεείοτι1άΙτειιιι ιι6ιιιι-:ΙΙγ αΙ:Ξιε2εέιΙΙτ τϋπεϋΜ$Κ 
ΜΙ, 1ιιεΙΙγεΙ: ειέιπιιιΙαιτ ιιειι›οιιΙ‹ύιιτ ί0€]ΙΠ ,ει πιά ὰἰοεϋεόἔϋΙ‹' 
€6ιηπ5€ ϋὶιιεαοιιιὶ ιωεκ. ιωιοιωω, Μ” ει ἰπιὶιιεοΚ Πω 
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ποπ εΙοι·ε Ιπιπαπ α” ίαιιιπτα ναι·αποπο νε8 ι·ειιιιεΙΙεκεει. Νιποπ 
ε" ειιι·οιιαι ειππει· πι, κι αι πε πω; πιπ πεΙΙεπε τεππι, 
πο" ε, επετεποπεπεπ πειιεπ α' νεα πιιπππΙαειοΙ πιεπιιιεπ 
τεεεεπεπ. Ι·Ιαπεπι σκ ιιιαι.ςοπ αι πειπ ιαιιαπωι-2ικ α” ωπικ 
τωεπ παροππειιψ οποιετοι·πνοππΙο νεαιεΙνεπετ; 'ο ε! Ιοεπαπ 
ιιιιπππΙπι επγΙα!ιι8, πιιπιποεν α: οι·νοπεπεκτ εΙ πειπ ΙοΒα‹Ι 
πω. Βιοιιϋι πεΙΙεπε ιινιιΙιιι , πο" α' Γεπιιπιαταπααι·α Μπιγ 
επει·1ιτεοπεπε1:. 

ΒΙπαιπιιΙιιππ, πιπ1οπ ΒεΙ-αιπετἰπα)πῇ πειππειειτ ε" πε 
ενει1 επαπαιι (κα, ειππτεΙεπ ιπει:ςππιιο ι"οιπαιιαΙπιαππαπ πο 
ιερε1τε παπνποΙοιΙπι ιαιιιιι‹, ,α ιπιπι1ειιπαρ απο ναι·ιππ , ιπιπτ 
εοπεπ νιπεια πω, πενε2ετι τεο·πιπίπε2ό άΙ!αρο2]οππα. Βε ια 
αιιιιιιαπα, πο” ποτππππαπ α' 1°οι·ι·απαΙιιιαπ α' ι1εΙαιπειιπαι 
επαπνοΙοππαπ πεπι Ιεμει·ιπεπιετεε!ι αΙΙαποπατ ιεπιπιθ Μ 
οτεια;!ιαπ α, £αι·παααε εαν οι·νεπν, ι“επεπεπ νεη;οΙοιΙιπ, ποπ 
πετ παμπ ει·ειενεΙ ιιιαΒατ ια πειπ αεΒιιπετι. Α, πειπιππιιαε 
ι·πιιπ' ε' παπι :εκει Ιαπο πεπι, π" Ιατεπιπ, εεε" αιαΙπο 
σ1οιτεέιεΒαΙ τεράεει Μαι πεΙιεΙετ; πειπιπι σι .πιει εΙ πεπι 
ιαποιωιιιαιπα. Α, ππαι·αιΙαπ ιιιΙιεπεει·ε Μπι ε” ιιιΙΙαιια 
πε; ,οι α, ιιιπεπεει π; ιΙππϋπεεεεπΙιε επι νιεεια. ΜΜΜ επ 
σ: επ ιπεε8επ° επ νε1πεπ' επνπιαπι ναΙω αΙΙαιιοιιαΙιαπ Ιαιοιπ , 
πιπει·ιειΙιε ισνει‹ απ πιπιιι, ποιο” τα πεινε α' ι1εειιοππιππε 
_ὶοτετεπιεπν Ιεππε. Οπαπποεν ε και απο α: επ ε1ιιιειππεπ εο 
πα εενιπαε ιπεΙιεττ πιεε πεπι τωιει. 
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ΠΠ πιόιΙωι «πωσ :ια απιεσ·ίΒαέ άεπισσα·αΗα α° 

σ2ατω.ι·° Ισά! Βαμείύ. 

Λι Εἔγοεὶὶ!€-8ω€ιιεοΙ‹' Μ! ροΙἰτὶοὰῇἐιιιιΚ ν$`εεΙιἰκιε€οπ Θ: .Τεπετ 
εσυ Μαι δἀ0ἱί ἰτἐιιηκ - Α' ὰοιιιοοταιἰΑηΜτ πιιεψΙ ιιιω!επι £ει·ω6ειοΕΕ 
ΜάιιγΜ 6τω.τε4Μ ιιια·,έοάιι€ ει' Μ! ὶὶιςγεΙι' ἱιι£ύι6ε6ιι6Ι 'ε @Μ ΕιιΙσιμοιιΜ 
ρω$€ ιιΒγωοι: “κι 6ι·ειΙιε16Ιι. ¦ 

ΜΜΜ, ιιιΜέρ ει' ειϋνετεὲἔἰ ειΙΚο1ιιιέιτιγ ει” ιιοιιιιεθ Μ! 
ὸτιὶεΚεἱπο!‹ ΜΜΜ νοια-πέεότ επι εΙηϋΙ‹' 68 Μιπέιοέ ΚειεἰΙ›ε 

Μια "); Μ ἰε ει: ΒΒγοεϊιΙεί Ι(ϋΖϋΠΒέΒθΒ ροΙΙιϊω]έιτ Μιο 
ιιγοε 1εΒἱιιιοιΙ›επ , α' ΜΡ' εΒγειιεε θ8 ιιιἰιιιὶεπιιειρὶ ΒείοΙγέι 
ειὶπ ΜνϋΙ ΙιεΙγεπἱ. Α° Ιιοιιπόι »επι ΙεΙιοτ έι1ειΙῇ6ιΙ›ει1ι ιιιοιπΙωιἱ, 
Μ" Αιπει·ΕΜιΜιη ε, Βί2.ίΙ18η(ϋ1 ϋ€γεἱτ ει, ιΙοιποοταΗει ἱιπύιἰ. 

, . ΚΜ οιπΙ›ετ 8221Μ8 Μ επ ειιιιετἰΚαἰειΚ Ι›οΙἱ1ἰοέι]άιιειΙ: Πεϊ 

τη·έιτ, ιιιοΙ!γετ πιω ιιειΙ›ἱΒΙειιι ΙεϋνεωεΙε; σε εΙεϋ ΣΝειοΜιι8 

που , ει, ωέι8$ΦΙκ .Ιεπει·εοπ. Ψιιεἄἰπἔ£οπ, ροΙἔεϊἑτὰττἐιτεαἱΙιοι 
ἰιιτὲιεττ πω' οεο«16ιΙεττει ιιιιἐΙ1ὐΙενι-:ΙΘΙ›ειι, :ιιεΙΙγιιιἱπιτεΒγΙ›ο 
ΜΜΜ ν6€τοπι1εΙε16τ τεειἱ ε' ω” ΙιΜΗιιιαΙκ , ὶιιιἱ€γειι πω: 

,,8ιαμοι·11ιι€ ΚετεεΚεᾶὲεΙ›εΙὶ νἰειοηγἰιιΙιειτ ει ΜοΒειι Μ· 
ροΜτεΙ 'ε ιιπιι€1 ΒενεεεΜ ροΙΜοΜ δεεεεΚϋττετόεΒε ΗΜ νο 
ΙΒΙ‹ - οι Ιεἔγωι ειειΜιΙγα ροΙἰτἱοᾶιιΒΜΚ Α' Μέι: ΜΜΜ πει· 
26ι1ώεεΚοτ Μπι: ΜΒ τεΙ1εεΙτιιϋιιΙ:, Μ: ιϋειΙωτ ΜΜΜ ύνειΙιοιΙ 

3ιωΙ:. Μι· Βιιτομα Μιουγοε :πάπια εα]εϊτ 6τε1οΙιεΙικεΙ, πιοΙγ 
@Με ει, ωἱεἰηΚΙωΙ εωιιιιιῖ, πω· ἱἔειι ΝινοΙ ὲι·ἰηιϋ‹16εΙ›ευ ναπ 
ιιπΙκ; ειπα ιιοΜ Ήσκιου @Η οΙΙγ νἱειάΙγοΙ‹Μ Ιιενετει1 

η ,.,Αι ΜΜΕ “Η πό! αι αΙΙιοΕιιι6.ιιγ 2, ι·.2. Ι. 2· οι.) Εσωει ΜΜΜ 
α' ειω·ι606σεΙιεΕ ει' €ειιι6οει' ωάΗινΜ 'ε ομοΕ6τ16εόνειΙ." Ε! πιο 
ίεΙσε_Μο οι οΙνο.εύ , Μ” σ' εειιΜοτοΙι' Βἱιαωειι [ΙΜ 07η; ΜΝ, θε 
ΙιοΒγ ε' ΧϋΙϋπε1Μι1εο!ϋ €ϋὐν6ιηΙιοιὸὶ ΜΕΛΙ νΜεει!Μνέιπ, ΜΕ Γο 

' Μικτά νΔΜιειώειωΕ ειϋΙϋΜ. 
ο 
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Με, ιπεΙΙγεΙε ι·έιπΙε πω” ΙετιιιεειεΙΙεΙ ΙΙΙει,;επεΙτ. Μαμω 
Ιτετ ιπεεΙει·εεεεε κσωιεκ :ΗΜ εε 6 ροΙΙΙΙεειΙ νΙεεοπΙεμπεν 
Με εεετοΙπιιιιΙ-π, Μικέιτεέι€εΙυειΙε ,ε εΙΙεπεεεεεΚεεεεεΙυεΙε ΜΙ 
ΙϋιιΙ›ϋω εοωΙ›ΙπειΙὐΙΙ›ει εΙε€γετΙπϋπΙ‹, 'ε ει ΙππεΙ ει·ε‹Ιϋ Μι· 
ειοΜπιπ τω: νειιιιΙΙηΙ‹ οΙΙΙει1ευεέιε Ιεπιπε. ΤϋΙε νειΙ6 εΙειΙ 
8ειειιεε€ΙΙ"κ 'ε ΜινοΙ-εεεεϋηΙ: εΙΙειιΙτε26 ϋενειιγ' νεΙειειτεΞι 
Με ε]επΙΙει ιιεΙιϋυΙε'ε Με ΙεϋνειιιϋηΙκ πω;; Ιε ειι€ειΙΙ. ΙΜ ΙοΙγ 
νέιεΙ. εεγετ1επ, ει·ϋε Ιτοι·ιπέιπγ ΙΙ.Ιτε.Ι ΙΒ'ΙΙΖ821ί0" πειιιιεΙετ Ιο 
ΒιιπΙε ΙιερειιιΙ , επεΙιοΙπερ εεπΙΙΙΙΙΙΙ εεπι Ιεει εεϋΙκεε€ ΙεΙιιϋπΙτ. 
8 εΙ‹Ι‹οτ οΙΙγ ΜΜΜ ΙεΙιεΙΙΙΙΙ: ωεΒιιπΙ:ετ, ιιιεΙΙγ εειεΙε8εεεε 

ΒΙΙπΙωΙ ΙΙειΙεΙεΙΙ›επ τετΙειΙ_Ιει; ε' ΙιειιΜεεΙΙΙ πεπιιεΙεΙι , ΜΙΜ 
νέιπ Μ” νεΙΙΙπΙτ εειιπιιΙτε εεπι 1ιιεΙιεΙπεΙ‹ , £εΙΙΙΙ ΐοεπεΙι πε 
ΙεπΙκ ΙώωΙ Μ( 1ιεΙΙΙΙΙΙ, 'ε 1ιεΙ:ΙΙιιΙτ ΙεΙειεεϋι1ΜϋΙ ΙΙΙΒ·έετιιΙ ει, 
ωκει, πω, ΙιέιΙΙοι·ιΙΙ νέιΙεειΙευΙ, ει'αιεΙΚΙΙΙ, Μ” εεεΙεΙπε 
0εΙεΙυΙσιεπ νειει·ΙΙΙ πιέιεΙ νειι1ιεπΙτ, Μπιτ Με ετι1εΒΙΙιιΚετ εε 

ει Ι8ειιεέι€οτ. - Ί 
Ι ,,ΜΙει·τ ωοπι1ωιέιπκ Ιε εποε ΙιεεειιοΚι·εΙ, ιιιεΙΙγεκει Νη 

Ι‹ειΙνειϋ ΙιεΙγιεΙΙΙΙΙΙ ΙιιιιΙιετιιιιΙε? ΜΙει·ΙΙιοΒγυε.ιιΙ: εΙ οΙΙγ πιε 
Π”, πιεΙΙγ ει' ιιιΙειιΙ:, Ιιο,<;γ Μεεεπ ιιιεεϋτε ιιιειιΙΙΙΙΙΙκ ΙεΙε 
ρειΙιιΙΙ ΜΙει·Ι Ι‹ϋτιιϋΙε νεετε εοτειιιιΙαιΙ Βιιτομει' Ιιει·ιιιεΙΙγ τε 
ειεπεΙ‹ εοι·εεΞιΙιοι Ιε, Με), ι›ει‹εωωι εε Ι›οΙιΙοἔεάειιιιΙ‹ετ ει 
ει: ΙεΙ:0 περεΙδ ιιἑἔγτενέι8γἐιεὲιηαΚ, νεΙεΙΙκεεεεευεΚ, να” 
επεειεΙγεΙπεΙε _ΙέιτεΙιε.νέι τεἔγϋΙτ θ - 

,,Α' υπ φαω ροΙΙΙΙεεἔιιικ εεΙ›ειι Μ, Μ” εειιιιιιΙ Μεεειι 
πειιιιειΙεΙ τεττ6ε εεϋνεΙεεεειιιε ΙεϋεεΙΙιιΙ:; επιιγΙΙΙεπΙε8εΙεΙΙΙΙ, 
πιειιιίγΙΙΙεπι ιιιεε επ τειιιιΙ ειειΙκιάεάΒιιηΙΙΙιεπ Μ, :εεττ ει: 
Ιεοι·ευτεειιι εΙαιι·οιιι, Μ" ε” ΙεπηιέιΙΙσ εεετεϋι1εεεΙκεΙ :εεε 
εεεε_ΙΙΙΙι. ΒεεεϋΙετεεεεε ει, Ιε;ΙοΙ›ΙΙ ροΙΙΙΙεει ιιιΙιιιΙΙΒ; ει εεγ 
οΙΙ;τ ιιιακΙωει, ιιιεΙΙγετ επ πεπ1ιεΙεΙε ϋ8γετε επιποΙΙγ ε.ΙΙαιΙ 
ιιιεεΙιεΙύπεΙ‹ ΙΙεΙεΙ‹, _νειΙε.ιιιΙπιτ εεγεε ειιιΙ›ει·εΙ‹ει·ε. Αεει·τ πε 

δ 
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πιτ αιι·ωιιι, πο” ειι άΙτιιΙιιιιΙκ ιιιέιι· Μια: Βιοι·ιϋι16εεΙιετ ο 
ειέει Βιτει·ιετΙόεϋΒΙιειι τοΙιεειτοιιιιιι!ι ΜΗ; Ιιειιιειιι ιιΠ Ιιιειι-ιιιι, 
ιιιιιΙιιιι ΜΜιιιιιιΚ ΙιιιειιαΙειιιεὐ.ἔ 'ε οΙιτι-ιΙιιιιε:28· Ιειιιιε. θ!" ιι! 
ΙαιΙιιιειιιιιΙ: ιιιειδιιιιΚειτ ιιιιιιιιι€, Μ” έιΙΙέιειιιιΒιι€ 1ιειτοΙο0ιειι 
ιειι·ωιεειιιΙ:, 'ε ιιΙοιΒΙοιιοε 8ιϋνετει88οι: εΙοἔειιι16Κ Ιεειιιι-:Ιι 
ιιεΙιιιιιΙε πω, Μ” ειοιιιΙιεειέιΙΙΙιιιεειιιικ ιιιιιιι1ειι νεειι6 
ΙγεΙιΙιεΙ.'° 

Μέει εΙϋιιΙι Ψειειιιιι€ιοιι ε' 82ύΡ Θε ι€αι οιιιιιιότ Μει 
ω κι :- ,,Α' ι ιιιεΙΙγ ιιειιιιετ ιιιοι·ειεί πι" €γιιΙϋΙεόέ ιιιεΒι·ϋ8 
πι:: ιιιιΙιιΙειιέιτ Ιιοι·ιι_ι:ι. ιιιιι€έιΙιειιι ιιιέιε ιιειιιιει; ιι·ιιιιτ, ιι6ιιιιΙο,<; 
ιαΙιειο18έινέι νιιΙΙΙ:. να” κ. ι. εςγϋΙ6186€6ιιεκ, πι” Μειο 
τε16ιιοΚ ι·ειΙιμι ειι οΙΙγιιιι." 

Ψνειειιιιι€τοιι μοιιιιωι ιιιιι€ιινιιεΙετιέτ ιιιιιιιιιΒ ιι' ιιιιιιιι 
ιιιέιΙι ειει·ιιιτ ιιιτύιιο. (δ Ιιοιιέιτ ΙιώΙιόΙιειι Ιιιι·τει τειιιτειιιι, ιιιι!ιοι 
ει' νι!ιέι€' “ΗΜ τόπο ιιιιιιι1 ΙιειΙιοτιιΙιειιι νοΙτ: Έ ιιιιιιιοΒγ ειι· 
ΙιαΙιιιοε τειιιιιΙ ειιιιωιω ειιι ΜΙ , Μ” ειι αιιιοτικειιακ ι8ιιιΐ ω 
ι1εΙιε Ιιοιιιι ιιια86.νειΙ, εοΙιει Βιιι·ορει' ΙιειΙιι6 νιΙΙοιι€έιειιιιιιιι 
ι·εΞειτ ιιειιι νοιιιιι. 

.Ϊε_#ει·ιιοιι ιιιιέ8 τονέιΙιΙι ιιιειιτ «Με ειι ΒιιγοεϋΙει, ιιοΙΜού. 
_ιέιικι ε' ιιιέιιιιΙι ιιιιικιιιιέιτ Μπα Με, ΜΗ: ,,ιιοΙιει ειι ωκεά 
ΙτειιιιΙι ιιιε€ειι ιισ5ιιοΙιι6Ι ειιιΙιειάόΙιοΜι ιιο Ιιέι·ΞειιεΙι, ιιοΙιοΒγ 
οΙΙγιιιιοΙωι: ιιιι6.ιι ιιιιι€οΙ: ιι ιιιΙιιι1ώιιγιοΙειιεΚ ΙεΒγειιεΙι.°' 

Ε' Μι εΙν, ιιιεΙΙγει ειειιιΙιεϋτΙϋ ΙιεΙγειι "Με ει' αικα 
εέι%ειΙ Ιιϋιιιιγειι ιθιιο€ωοιι , νό8Ιιει1ειι εΒγειει·ίινό ωιω ειι 
ΒΒγεεϋΙι-ΒιιιιιιοΙδ ΜΗ ροΙιιιοέι_ιέιτ. Ε, ειει·ιιιι; ειι ΒΒγεεϋΙετ 
Βιιι·οιια° ιιΒγοιΙιε ιιιιιιι ι-:Ιε;γειινόιι, ι'ι8·γ πω” εειιιιιιι ΜΙ 
έι·ι1εΙιεΙδ Ιει;γϋιόε6νεΙ ιιειιι νειιϋι1ιιι; ιιιιιιιιιοΒγ Αιιιει·ιΙιέι 
Μ” ιιιιτιιΙιιιαε ειοιιιειόι!ειι ΙΙΙόΒ ιιιιιοεοιιο!ι. ΉιΙειιιιιιιτ Μινό 

ειιιιόΙ, ιι” ιιΙαιι·ιιψιιιέιΙ Μινι 18 ειι 6-νιΜιέ ειειινειιεΙγειιι 
ΜνιιΙ Ιιε!γεινε Ιάιτόιι, ειοΙπόΙ εειιι θιιιΙιειΙιιιε ιιειιι Ιιε!!·, 
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εεπι νεΙϋπ πειιι Ιιειι·ΜιοεΙιΜπ. Μιειειιι πω, επεπνετΙ6Ιγειτ 

ΠΙοϋ , ΜΜΜ πισἐἔ ει,._]ϋνεπάθ' ΙερΙο ΜΝ. 
Απ ΕἔγεεἱὶΙετ εΙϋΙ›Ι›ἱ ππωιωεεεπισι επιΜιιΙ; ει' Ιιοππι-Ξι 

Βιιι·οπιι' :επι πιέπειπεπ ιερπεπιεΙειεέιι Ιιειεππέιι·ει $οι·ιΙιτΙιειψι , 
ει, πόΙΜι!; Ιιο€γ ει' πιιιΙΜτ ωπιπιθιω νεππἰε, ,ε ει, ιεΙοπΙιει 
ιιΙΙιει!ιιιειιπια ΙιεΙΙεεεεπ; 6 πεπι ΜπγιεΙεπ, πιω ειιιιιιιοΙε, επ 
Εομιιιπι επ πιπέιΜύΙ ΙιεΒγοτιιειοπγι1 δι·ϋπεεεει, πιοΙΙγ :Βοώ 
εέιέ εε ἱΙΙ8θ8', πεπιπειι ιιιιιιέιτεέιέ εε €γϋΙϋΙειέέ επ8γνιιΙεππ. 
Αι Ε8γεειιΙι-8ιειτιιεοΙδ ΜΗ πο!ιτια:Μα ΜτιιιιϋΙε8 νέιι·ε!ιο26, 'ε 
ἰπΙιέιΙ›Ιι ΙειττόιποΜιεπ01 ΜΙ, πιἱπ€εειπ οεεΙοΚνὲεΙ›ϋΙ. ΑΜΠ ἱε 

ιιι68 ιποει τιιιΙπιη;επ πε!ιεε, πιιπό ἱὶἔγεεειἑἔετ Μέ ει: Μιο 
ι·ιΙιειι άειποοι·ιιΠα ει' ει:ιιιιιε, ΜΗ ὶΞἔγεἱπεΙι νειειεεεπόΙ πιω; 
πω. Β, ποπιι·ει Μεινε Μ πιο!! ΠΙ88εεππι ΜΙει.ϋΙιετ ιπιπι1 ω 
Ιεπειέ8ειπε!ι ,· πιιιιιΙ Ρθ("Β' Ι›ιιι·$ιτἱπειιΙ:. 

· Μι επιζεπι ΗΜ, σΞιι τόειοπιι6Ι πεπι νοπεποτιοιπ ιπεε 
"Μπι, πο” νόΙειπέπγειιι επετιπτ ει' αειιιοοι·ειωι κοι·ιιιέι 
πγοΙι, ει, τέιι·ειιεέ-ι8' ΜΗ ϋἔγεὶπεπ ι€ειι€πτέιε:5ι1ιειπ Ιέι€επιπιιΙε 
εΙΙιΜέιτοιόΙειες ει1έιΙιΙινιι16ππεΚ ε8γιέ!ι ποτιπππγοππέιΙ. Α) κι· 
πεειιιιΙέιε , ετΙιϋΙοεϋπ εε οΜειώε νε58ι·ε ιπειιι1 ιιιιιιτΙεπ @επιο 
οι·ειτισ5ιπέιΙ ιπε·Βειετιικ ει' Ι›ϋΙοεεεέ:έ ειιιιιι` πεπιετ, πι: επιπ 
ι1εππειρι τιιιιιιεετιιΙε5ιετ, ,ε ει; 6Ιοτ'ειιιι·6ΙιΙι τϋι·ιεπετειπεΙτ ποπ 
ιιιιΙοιπέιπγάτ , ιπεΙΙγειι6ιεπ ύττεΙειιιποΚ πονεπϋπΙα Α, @εαπ 
όι·ιοΙοιπ ει, τε.ι·ε:ιιεέιπ' τοπι1οε πιοπετε!όπεΙ ε!εΒεπιιϋ; ”ε οΠγ 
πόρπόΙ ,ώ πιοΙΙγπεΙε πεπεΙιε1ε!εε πιέιι· νέ8Ιιι-:ιποπτ, ει, ει:ιιιιιε, 
ΜΙ @πειτε :ιΙΙαιΙιιιιιιοπ πειιιοι:ι·ειια επιιΙιιιιΙε:έι8· “Μι ω: εε: 
ΙιδιϋΙ , ιπίπτεοπι ει' πιεππγι τοπικ ει, τΙοιποοτειιει' ΜΒΜ επι! 
Ιιειπεπεπ. Πε πεπι ΙΜ πισω ει” ἀοΙο8 ε" πειιπεΙι πιέιε περ 
πω νιειοπγειιι·ιι Μπιτ. 

Α) ΜΗ ροΙΜειι πειπ ειοι·ιιΙ ειοΙΒΜπιέιι·ει ιιιιι_ιιΙ ε;γπεΚ 
ιε :ποπ ιιιΙειιιΙοποπ πιπιιι, ιπι:ΙΙγεΚΒο! ει, ι!ειποοτειιιιι Μι; εΙΙεπ 
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ποπ :παω πππιΙοπ Μπι πΜιπγ26!ιππΙ: ΙιὶΓεῇΩΘεΘτ ιπεἔΙιἰνὰπῇει. 
Α' ιΙεπιοοτπ1ἰει .εΙϋεε8Ιτἱ π' ετπ€ιιε' ΙιοΙεϋ εε€6ιὶΓοι·ι·π8πἱπππ 
Βγπτειρι1Ιεϊεέιτ, ιθηθωπ να 3ο Μαθε, παθω ω πω 828Π8 
πιετ, πιεἔοτϋεΙτἱ ει, τϋι·νύπγἱι·ε'ιπτἰ Ηεπτε·Ιετετ ει” τάτεπεεΞι8' κα. 
Ιϋππϋιϋ οειιέιΜπάΙ; :Μπα οΙΙγ ιΙοΙἔοΙε, ιπεΙΙγεΙεποπ πωπω 
ιποΙΙε!Κοπ Ι›εΓοΙγεὶεπΚ ν” οΒγ πέρπεΙε πι:Ξιε π6πΙιεπ Μπεεά 
€ιΙΙ:Ξιπέιι·π. Ηππεπι οΙτεππεΙπΙ νπΙππιὶ 118€] νέιΙΙππιτ, ι·εέειΙοτε 
Η, πιοΒιππτπι1πΜ:Βγ οπΞΙπέιΙ ,ε επ ιππΙαιοει31 Ιπϋνειπ5 πιἱπ 
ποπ ΜασάέιΙγοπ ΙσετεεπϋΙ - επεΚιτε Μπα-έ: ει, πειποοτει€Μ. 
ΜΚ τσάι πιοππὶ. ό πειπ Εεεπ Μποε τἱιοΜπιπ ΙοπΙοΙ8π1πἱ π, 
κοπσὶειειΙ›ἐιΙγοΙ‹πτ °ε εΙνεΞιτπἱ Ι›6Ι‹ΘνεΙ πιοΙδ εΙΚοτότ. Β' Μη 
τΙοποΙ‹ ὶπΒεΞι!›Ι› εΒγεει ειππει·ποΙ:, πι" η” πτἱετοοτπΕΙἐιππΙκ 
επ]:Μ]πϋ. Ιπππέιτ @επ επεπ €ιιΙει]τΙοποπ ποπ, ιπεΙΙγεΙ: Νό 
νεΙ π, πέρα, νειΙαιπἱπτ ση;γεε επεπι6Ιγ!, πω; παεγ_1ά.Κ ατα! 
Κοπππ 

ΕΙΙεπποπ ω π: αι·πποστ:ππί τοι·πιώεποπ ιπιππι νἰπε€$ι1 
]πΙ:, πω, ΜΒΝΕ τπΙεἰΙπἰ, ΙιοΒγ πι επωιοκ οπο:Μι16 Μπετ 
Κειιπώπγτ'ιππΜ πεπι Μ έτειπωπἱ ει,ετπτιιε° ΜΗ ἰὶἔγεἱπεΚ νἱ 
£εΙόπι€Ι. Ε6 νΘιΙ‹ε ει: πτΙετοοτειιΙε3ιπππ , ιιιο11γετ ειοιιιότε Μη 
πὶ ειοΙππΙι, πι, πο” αεκ πιπ8έιώι·τ, πεπι ρειΙὶε ει” ειπω 
πέι86ι·τ ιΙ‹›ΙἔοιἰΙσ. Α, ΜΙ ροΙΙιΜ1Μιπ ΐ·έ·επ πω εευτ, πο” 
πι ειι·Εετοε:τωΜιππΚ π' πεβρ61ϋΙ πϋΙϋπΙ›ϋιϋ όπι1εΙιε Ιεππο. 

Α' ‹Ιεπιοοι·πτΜ ποπ ΙιπἱΙππι8., 1πεΙΙγ Μ ει° ποΙἱιΙοεΞιΙ›ειπ 

επτα νὶεπἱ, πο” ΙππεΞιΙψ έτπειπόπγεΚτε, πιἱπτεεπι οΙιοε!φ 
πέιποΙκι·π ΜΙΙΒειεποπ, 'ει ποεπιπέ ΗΜ; ό:ΙεΙτ απόΙ8; πΕΙΙειπατ 
πγἱ επεπνει26Ιγ' πωνεοπ ΜΙτενεεεεπ, _ΜΙ ιειιπωσ νοΙτ Α 
πιει·ὶΙ‹έιΙ›ππ, πιΜϋπ π' Μιπο2πι Ιοιπ·παπ1οιιι ωπι6α. Α, Με 
ε8γειε:ἱ1Ι›!› ῇύιππ π" ιπο;8γϋιΙιεττε πΜ«ιοι·, νπΙπιπἱπτ πιο, 
ει; πιιιετἰΚπἰπππΩ εικτϋΙ, πο” ΜΜΜ πειεπποπτεί πεπι νέιΙΗπ πο 
Ι6 οΙεΒγειΙπἱ απ Μπορω ν6ι·ι·εΙ Βοι·Ιωπτ16 πειτο2Μι, ιπεΙ1γ 
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Μακ Ι‹ἰὶΙϋπΙ›επ απ ΒἔγεεὶὶΙτ-8τατππ0Κ ΙεἔΚἱεεΙ›Ι› κα" παπι 
ϊομαΙἔ "Ηπα ειεπνειΙπἱ. Μέι; Μ οΙΙγ πέννεΙ πγΞΙατκοποττ α” 
πω ι·οποπεποπνε Ρι·αποιἱαοι·ειαὲ; ἰι·απτ, ΙιοΒγ παω( Ψαεπἰπἔ 

' : “υπ παΜια!ατΙαπ ῇεΙΙειπε π αι ΜΜΜ Με ι·οπραπτ ιιΘπεπετἱἰ 
εα5€ 8αιοΙπαιια ιπο8 απ ΑπἔΙἱα εΙΙεπἱ Ιια‹1ἰπεπύεπ Επι εαπ Μ 
οεἰπγΙ›επ ιππΙ€ , πο” .ποπ Ιιιιι€αΙοιπ, ιποΙΙγεΙ ε, πα" ΠΜ 
πο, "ειπα οΒοαπαέα , ροΙπαι·ται·παΞπαΙ: πειιιεε, ιΙε πιεείοπιο 
ΙακΙαιι ειεπνεἀὲΙγεἱ εΙΙεπ ππωσια, Μπα ποπ απ), άπιαΙιπαι, 
ιπεΙΙγι·ε ναΙαΙια αιαπιοΙτ, ιιἔγιπἱπτ ποπαπαΙκ 828Ι'θί6:ϊόΒ εΙ παπι 

ταΙ›οΙτα. Α' ιπιππομ ροΙΜοα]α εΙΙαπ ππ5ΙαΠτοαοα; πια απ 
εμέ” παρ ῇ0ναΙιαἔγῇα απ. Ή 

ΗαποΒγ απ αΙΚοτιπαπγ Έ Μα |ια]Ιαπαύπαέ ΨναεΙιἱπἔ 
7 Ώ ωππα!κ παπι αιϋαΙ‹ α ετατιιε ΜΗ ἱϋἔγεἱπεΙε ἱπτόεόεεἐτ, Μιο 

πγοε, πο” αΜεοι· α'παιπιετ εἔγεπεεεπ απ @ατα νοΙπα Ιαπ 
7 Μ, α 1πἱτπια ΚατποιΙατ. 

Μα]:Ι ιπὶπιΙεπ πύρεΙα , πιεΙΙγεΙ: α, νὶΙαΒι·α πα” παταε 

'·') Ι.άωΙ: νναεπἰπἔίοπ” πωπω( 5-Πι πϋΜ6€ ΜατεπαΠΕύΙ. ”Ε;;γ Μ” 
επετΚειο£ὶὶ Κοτιπαπγπαπ (πιοπι! ό) πιἱιιό αι Ε<έγεεϋΙΙ-81αί:πεοΚό, 
α: εΙεό Μει!.νΠεΙδ παπι "ΜΒΜ ποΚαἱ,·ς @και α' Μ: ν6Ιειπέπγ' αι· 
_ῇαπαΙι; 'ο α' πιω;; “Παπ "Η ΥΘ“, πωπω” !α1€αίοΗ: νοιο!πΙ_ 
Έ ναΙ6παπ α' οοπἔτεεπιιεπαπ οι αΙπα!οιππιαΙ €ατιο1!ϋ!6ε6ποπ "απ 

' ι·ππ ΙεπείεΕΕ Θειτονεππὶ, πο” νΤπεπὶπμοπ εΙνε·ειτοπο α' ιαπω 
εεΕ α' ΜρνἱεεΙϋπ' παιέιπαπ-“ ί)!ιΞεοπ ΜΗΝ α: «Μπα Ιιαπιπα!τ Μ 
Εο]ει6εεπ' παΙιππει·6ε6Β·ο ΗιΙεαεἰ; ππεπ£ξ εεγ ροΠιἰοαἰ ;;γϋΙοποιεί 
ποπ παπα ι·επομοκ Μ εἔγοποεοιι πι παω Αι·ποΜποι ΙιαεοπΙΗπἰ. 
(π. 265.) ”Αι οΙΙεπί6Ι' ρατήαπ Ι6νϋΙ‹ (ιποππ_ῇα ΕοναΜια 1Παι·α!ιαΙΙ, 
π. 355·) ω ωιποιωκ, πο" α' Ιιοι·πιππγ ιπεΙΗΜ ΜΜΜ ΑπἔΙΙα£6Ι 
Ναό αι·Μοοι·Μα πατώ! αΙΚο$παΚ, ω πο” ιπΕνεΙ πιοπαι·πΙπα$ α 
παι·παπ ΜεΙιοιπΕ, απ” εΙΙεπκόἔεἰ ΡταποιἱαοτειαἔπαΚ; ΜΒ, ο' 
'Απ' Ιαἔῇαἱ Μιοπγοε πειπαεεΘέο! ΚύροιπεΙ:, 1πε!ΙγπεΙτ ῇο€αἱ2 π' 
παπΕ-ι·6πινέπγοΚ ΒοειἱΙτ, ,ε ιπεΙΙγ εππόΙ ΜΒ" ὶτώιἱΚ ιπὶπἀοπ α' 
ί6Κορόπιεπτε πείοΙγΙιαΚύ "παπππππωμ 68 α' ιπε!!γ έτιόΚε!.Ιοπ 
α' ιιειπιο€' ΒοοεϋΙο€ε 'ε !ια8ιπα ΜΜΜ εἔγἰκαπ€ εΙΙιατΙΝαἐπἱ παταπ 
οπο” Βγα!αια0οΚ ἰταιι€. 



θ? 

Μ!! νοΜΙτ, 'ε ιιιεΙΙγοΙ: κα" ιοι·νοικοϋ-8οιιάυΙιεΕ, ΙώνειιεΙ: 
εΞε νΜεΙι κι , ει' ι·όιιιιιιιιΙιτ6Ι ΓοΒνε θεό” ει ιιιι8οΙοΙιη; , ν; 
Ιειιιιειιιηιειι ειι·ιετοοι·ιιιιει έιΙωιΙ ι8.ιιι€ωωιωιι; Έ νειῇοιι 1εΙιε€ 
ειι-:ιειι οεοαέιΙΙιοιιιιιθ ι 

Α' ιιιι ί νιΙ&ι;οιι ιιέιειει!ιειι Ιε8$ιΙΙΙιιιτειιο8Ιι , οι α: στὶ 
ειοι:τιιιιιι; ει, ιισ5ιι, ιϋιιιεΒο Μτενειει1ειΙιειιΕ τιιιΙαιΙ:ιιιώμ, 
να” ε2ειινεα6Ιγει $ιΙωιΙ; ε” Ιειι·ιιΙγ' ειιιέιι κωωιιιιι _ιέιι·Ιιιιι 
Μ, 'ε 60 ιοι·νςΞΙιειι ιιιοεπι.ιιιοιιιιιιιιιιι; ιονε1Μι6. ει'Ιιιι·έιΙγ ιιοιιι 
κ ΙιειΙΙιειωιτΙιιιι. 13ο ε" αι·ιετοοι·ιιτει ωετϋΙοτ ιιιιΒγοΒιιι ε2έιιιιτι, 
ΙιοΒγισειιι ι·έιειειΙοιΙιεεεόΚ, ,ε ΙκιεεΙιΙι επέιιιιι1 , Μ" εειιι Ι:ϋιιγ 
Με» οΙιαιΙειιι ειειινει16ΙγεΙδ ΙιεΞιιιιιΙτεέι€6.Μι ιιιει·ιιΙΙιεεεειι. Β8γ 
ειιτιετοοι·ειω. ωιιιιιιω, ο” πώ, τωνιιι80ωιι ειιοιιι6Ιγ, κι 
ει' ΙιειΙειΙιιαΙι ιιΙ:Ξινετνε ιιιιιοε. ι 

Φ 

ι 

Η 

π. Κα. 7 

ι 

δ 



ΗΑΤΟΒΙΚ ΡΒΙΖΕΤ. 

ΖΠἱ ·υαΙόιΗ Ιιασοπο!ιατ Ιιάσ ασ απιενίΙσαϋ πω. 
8018669 α° ιΙειιιοουαΗα° Ισοπ·υπάση;άΒόΙ. 

ΜιεΙϋπ ει' ιεΙεπ ΙοιιιπΙιει Ιιειιιεπέ:Ιι , ειιιΙπιόεοεπεπ και· 
ιοπι επιιι-ΞΙτειωΕιιι ειι οΙνιιι0τ πω, πιιι ε, ιπιιπΙο.' ιοΙγιι'ιΙιππ 
ιιιέιι· τϋΙιΙιιιϋι· ωιιωιωπ. π 

Αι ΒΒγεεϋΙΕ-Βιιιιιι80Κ, ιιοΙιιιοπι ιιΙΙιοιιπέιπγει, νέΙεπιό· 
ιιγοιπ ιιιει·ιπτ, εἔγἱΙιε "ειπα, Ιοι·ιπέιΙιπιιΙι , πιεΙΙγοΙιετ ει' πεπο 
οικιιιι:ι ει' πι:ιεει Ιιοι·ιιιέιπγιιιιειΕ πω; πι: επι ειι ιιιποι·Πιιιι πι 
τέιειεπετ εαπ :ποπ θ8γωιιιι , εειπ :ποπ ΙοειοΜι ιιιι6ιετε!ι 
ποπ, πιοΙΙγεΙιει ε” ιΙειποοιιιτει ιιιιιι π-ιΙνεΙιετ, πεπι ωιππωπ. 

ΜΜΜ τεΙισ5ιι πιει ειιιιιι·οπι ιειπεττειιιι ειιοπιύ!ιατ , ιιιεΙγ 
πωπω ειι ειιιιειιΙιαιΔΚ α” ι1ειποοι·πιπι' Ιιοτιπει.πγέιιι6Ι ΙιιιιιιιιΙι, 
1ιοι·ιΞιιιτπειιι $ιΙΙιιοπι, ΜΗ!! πειιι Βοπι1οΙοιπ , πο" εΙΤόΙε πεπι 
ιιοΙαιτ ε8γοιΙιιΙ παπι πι 6 ιϋι·νώπγει!ι έιΙτπΙ ΙεΙιεεεειι εΙόι·πι 

π 

ι 
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.Ο σϋο·υέσιμεΙ6° άΜεΙώπωε· ©ο·άπμάι·όΙ Η: πιο α· 
ινοΙοαϋ αΙΙοαΙπιοωόΙσ° Ιια]Ιαπωιόο·όΙ πιο απιεο·ϊ 

Ποιό ιΙεπιοεΦαΗα° πο·αΙΙωάάσα «Παω. 
Ο Α' ιιοπιοοι·ιιιίε.' ΜΒΜ οι.έγειει·ι·ε Ιύ.ΙΙιει!όΚ. --ΔΗεειπει σε” εκπιπ 
ι·ε ν6ιεΙΙιοτποπ ιέεπτε. - Α: ειπιετὶΜἱ ιΜιποοι·πέιει μπει” ίεΙιετοι!οπ, 
Με ιδτν6ιιγειιιοπ ιΜειιιιιιοε ιι·έιιιγε Ιιε.ειιιοε. _ Α' και Πε:ΜεεΙϋΚιιοΚ 
ει ιιιιιει·ι!ιιιι Λειιιοστειιιιι Με”, ιι' πιο!" ει!ιιιι616Ι ΜΙΠιιιΜιιό Ιειι·ιόε ει· 
ι!εΙιεΙΙι πιιιυεειιο!ι. -· πι ΚϋνειΙιειιΙι εΜιϋΙ. 

πι, ι1ειιιοοι·ειτα Βοι·ιπάιιγ” ΜΜιι εε "επ,ι;εεόΒει Μπιγ 
πγειι εειιιενεΙιετϋΙι; πγιΙνέιποε ειιυιιοπΙιει1 Μ Μια ειιοΙιειι 
πιιιιιιιπι, Μι; εΙΙεππειι Μνϋε ΙιεΕοΙγέιεει πειιιι εειι·ενεΙιε1 

Μπι 'ε π” ε10Ινειπιιπποε Μου ιιιιιππέιΙ. Ηιέι.ιιγειι εΒγειειξι·ε 
ιιιιιιιι_ιιιι·τ ΜϋΠοπεπ: Με ιό ιιιΙει_ιι10πει εαπ εοΙ-ιει·ιι ΓειΙεπτει· 
Ιιετιιοπ Σε!. » 

Αι ειιιιειιΙωιι ιΙειιιοοιπιιιιιι' τϋι·ιιεπγει €γειιιτειιι Ιιιέιπγο 
απ, πω, ιϋΚύΙειΙοποΚ; ιιιεεεειΚ, !ιοΒγ ε2επιπτ @μπει 
εε:ιεποπ, πι" έιι·τιιΙιιιιιεειΚιιιει·ϋεπιιοΙ: ιπο8; 'ε Με ιιιιπτιιι€ι.ιτ 
ΜΙ: νοΙπιιιιιιΙε π. , επειροι·ειεει€πΙε ιιιιέ8 Ξε ιιοειιιιι!ι ιιιοπι1ειιΙιιιτ 
πέιΚ.ιΜιιιιι επ εΙεϋ ριΙΙειπειιι·ει τ-3ειι·ο ΙεΙιει νειιπΕ. 

Ηοιιπει πιει Μπιτ, πο” :ιι ειιιιετικπι πϋιτέιτειιειι€οΙ: 
ιιιιιιιΙ ε'ιπεΙΙοιτ 1°εππέιΙΙιιιιαΙι Θε νιι·ιΞιΒοεπιιΙεθ Ωοπιιοεπιπ πιοΒ 
@Η ΒϋΙϋπΙιϋιτειιιϋππ ιιΊϋι·ι·ειιγεπΙιεπ ει' αεκ, ιιιεΙΙγετ πι· 
νετιιεΙ:,· ει' ΜΜΜ, πιεΙΙγ επει·ιπι ει' ΟΖθι Με τϋι·επεάπεπ, 
,ε ειωΙέιιιοε ι6ειΞι€ιιπειτ , οειιιιι-ιπ ι·6ινιτεΙεε50εέιΒιιΒ10Ι. ΕϋΙιο 
ειοιιι, πο” ει' τόινόπγιιοιόπιιΚ ειιιιιιιέπει ει, ΜεοΙιΙι ειιΞι.ιιι' 
ει·ιΙεπειτ ιιιιιιτοΙπι ει' πιιι;γο!ιΙιιΙδ ποιό.ειιι·ιι; ι·επιιοΙΙποιόεει ει' 
επει·Επι ΙεειπεΙ‹ι ιπωινε, πο” ει'ει!ιει·ι, ιιιεΙ!γτε ισιωωικ, 
ιιιιιιεΙ Ιιενεεε!ι!ι πω πω; ,ε ιιιἱιι6Ι ΙιενεεεΙι!ι Γει.πιιΙεει.%ιι! ει· 
Ιιεεεε ω. Α' ιϋι·νὸπγ Μ! Με: Μειἱινε, Με ι:ιεϋει το”, 'ε 

ι, ·Χ 



ι 100 - 
ι τι. - 

ει' 1ϋινιέιιγ ιιιιιιόΙ ίοεαιιιιιοεΙι, ειιιιιέιΙ έιι·ωιΙιιιειεειΙιΙι Ιοειιι1. Α° 
ιΙοιιιοοτειιια' τϋι·νόιιγει έιιειΙ_ιέι!ιαιι ει' ιιιι€γοιιιι επέιιιι' @Μπι 

, ιι·έιιγοινέιιι; ιιιιιιιΙιοΒγ ει ϋεειεε ιιο1Βέιι·οκ 1ϋΙι!ιει-':ΒόιόΙ ε 
τοιιιιοΙτ , ιιιε1Ιγ ο8ειΙαιΙιοιιιαιιιι, σε ιιιει€ει οΙΙοιιι εΞι·ι1εΙικο1 ιιειιι 
Ιιιιιιιι€. Λι αι·ιειοοι·αιια, πϋι·νόιιγει ε1ΙειιΙιειι Με οιόΙοιιιιιΙε, 
Μ” ει' €ει2ι1ει€ειι€οτ 68 ΙιειαιΙιιιειτ ει' ΙειεεΙιΙι επέιιιι' Μπι ΜΜΕ 
οΒγειιέιτοειιεεΚ, ιιιινοΙ :ιι :ιτιετοοι·:ιιπι τει·ιιιι-ί·ειειιεΙ ιιιιιιτΙιε 
ει, Μεε!ιΙι Ι'έ82ί Ιιόρειι. Ιιιιιότ έιτειιιέιικιιι επ ΙεΙιετ ιιιοιιιΙαιιι, 
Μο" ει' ι1οιιιοοτειιια' οιιέΙιει ει, ιϋι·νόιιγΙιοπεΙιειιι ΙιειειιιοεειΙι!ι 
επ ειιιιιετιεό8τε κόπο, ιιιιιιι86ιιι ει ειιιετοοιειιιέιέ. Ηειιιοιιι οι 
Με έιιιι ιιεΙ‹ιἰ ιιιιιιιιειι εΙεϋ!ιΙ›εέἔε. 

Α: ειιιετοοι·ειιιιι νέι.ι,·ιεΙεπιιΙ ιι€γεεεΙι!ι ει, ιδι·νόιιγιιοιύι 
ιιιιΙοιιιέιιιγΙιιιιι, ιιιιιιωειιι ιιιιιιϋ ει? ιΙοιιιοοι·ειιια τιιι1ιιει. Ιειιιιι. 
Με Ιθνέιι ιιιιι€έιιιιικ ιιιιιΙὸΚοιιγι εΙι·ει8:ιάτειι€ιεοΒιιαΚ Κιτύνε 
ιιιιιι:ε; ιοι·νει ιιιεεε2ενέι86Κ, ιιιεΙΙγειιοι ιιιε8 “κι ὸτΙεΙιιἱ , ιιιι€ 
ει' Κεάνειι6 ιιΙΙιειΙοιιι εΙ6ει66ι1ιιι. Α: ειι·ιειοοι·ειιια οΙιοειιιι Μι 
Ιειι1 εΙϋι·ο ; επι ει, ιιιεετει·εόΒοτ, ιιιιιιτ ΚΜ ιιιιιιι1οιι ιδι·νο;8ιιγει 
πει: όεειεε ειεῇιἐτ ε;γειειιε 820ΙΙθ8] Ρ0ΠῖΗ 8201°ΜΜ 

Α° σ1οιιιοοι·ειιιέιν:ιΙ ιιειιι ι" "η ει' ιιοΙσΒ; ειιιιεκ τϋι·νό 
ιιγι-ιι ιιιειιι1 ιιιιιιτΙιΒ· ΜέιιιγοεαΚ , ν:ιςγια6εΙϋτιιεΙτ. Δ, ι1οιιιοι:ι·ιι. 
ΗΣ επιιϋιει τειιέιτ ιϋΚέΙετΙειιεΙιΙιεΙε , ιιιἰιιιεειιι ε” ειι·Μοοι·ει 
Με; €γαΙιι·ειιι, ει' ιιόΙΙιιιΙ, Μ" ιιιιΙιιέι, διιιιιιι€α εΙΙειι ΜΙ 
ΒοπΗι, :Με οιι€Ιια ιιιιειιιοειειΙιΙι , ιιιιιιτ ειιιειθ. 1 

ΙΜ ιιιειΒιιιιΒιιιιιι ε” οΙΙγ ιέιιιεεειι€οι ΙκὸιιιεΙἱὶιιΙτ , ιιιειγ 
@οι ει' ιετιιιέειει, εινα” ιιΙΚοτιιιέιιιγει ή" εισιτΒει1ετειτ, 
Μ” ει' πιει τϋινόιιγοΚ' ιιιιιΙΦΚοιιγ Ιικτέιε:έιτ εΙνιεοΙΙιεεεο , Έ 
ει' τϋι:ν6ιιγειι, έι.ιειΙέιιιοε ιι·άιιγιειιέιτ, ιμιειοιιεΙιιιο ιιέι!ΒϋΙ Με· 
νέιι·Ιιειεεει: :έα 1°οΒιιιΙ: ΜΜΜ, Μ" ει, ιΙειιιοοι·πιτει Κ0τιιιέι.ιιγ 
Μ” , ιιιιιιι1οιι ιιιιιιιμι ιιιεΙΙειτ, Ι68ειΠταΙιιιειτοοιιο' τιιι·εειιι6.ις' 
ιιο!άοειτωιάι·ιι. 



' - ιοι 
_ --, 

Εμ»! οι πι εεε! επι ΒΒγεεϋ!!-8!ετιιευ!!ιιΔ!ξ !ειιιε-!!!εω 
Μ, ει' ω!! !!!έ!!' ωάειι!! Μοιιι!ο!!ειιιι: αι σιιιιετ!!ω!ει!ε' ιιειΒγ 

εια!κιτ!6!ωι α!›!›εω έι!!, Μ” !ιε!γι·ο!ιοι!ια!6 !!!!!εΞι!ωτ ΚΜ!!! 
!ιο!πε!ε ε!. Β!ιοι Μεση!!! νει!ειιιι!! Ιοεο!ε ιιιοπσεω! ετ Μι Πει! 
ν!εε!ϋ!‹τϋ! Μ!. > 

Κϋιιιιγειι !έι!!ω!η!, Μ” ει εωει!Κει!άοιιιοετω!α εγώ: 
ι·ειιι ιιιε8οεα!ει!ιοι!!ι πο!! εω!!ετε!δ νέι!ειειώεέι!!απ, κ!!ιτε α' 
Μιωι!ωα! Μπα; Με πω!! ο!!γ !«ϋπιιγ!! πτεμιοιι!!ειπ!, ω!!! 
!›ο!τ!ο€ πιω; Με ει' ει:ιιιιε αι !!!γοηε!ί !‹ειο! Μια. 

Ε!ϋειϋτ ω, ιιιεε Με!! !ε;;γειιι!!π!ε , Μ” Μ! ι!ει!ιοι:ι·ειαι 
8!8!!!8!Η1!! ει' Κοτιιιιιηιύ!ι ιιε!ιι ο!!γ !›εοεϋ!ετεεε!ε, ω” πειιι 
ο!!γ α!!ωι!πιει!οεα!ε, πω!!! έττο!ωει!!ε!ι έ8 ν!Βγέιι6!!!!ει!τ ει' 
Βοτωέιιηιο!!ει!τ. Βεωοοι·ει!!έικ!!ειιι ει' ω!!! ει!!πιο!ωι εαπ!! !! 

, . 
μεινω ίο;;!α!!ιοινε!.π, ε _!ο8ει!ι·ει ιιέινε Μ!!6!τεπη !όνόπ, που! 
ειιΒει!!, !ιοε;γ επι όπι1εκε Μαι! ΜΜΜ!! !›!ιοιιγοε !εϋι!!ιιεόεεε 
ειει!!Ιι!γ16! !ε‹-ΞΙ›ν!εε!ϋ! ε!!ενοιιειιιει!ε. ι 

.Ιεἔγειι!!!‹ ιιιε8 ει! Ξε , Μ" Με! ει' ι!ειποοι·ει!ει Μια!! 
8θ!ϋ τ0ειαΜ!πι! ε!! ει, !ιειω!υπιιιω! , απο! ιιι€ιε: έιιει!!!ι!!ειιι κε 
νεεε!›!› Μα; !›!ι·_!α πι!. Βο να!! ε" ειπε!! Με!έιιιοε!! ό!! Μ 
ε!ώ;!!6Β!! Με ω. γ 

Βοιποε ι!ο!σ€ Κιἑ!εὲ€!ε!νἱὶ! α' πειιιιε!ο!ετε ιπἐινε , Με; 
ει, !ιοι·ιπέιηιό!: ει·ε!πγε!ιΒο! , να” ω!επτοιιιο!!!ια! !Μ_!ειπει!κ: 
απ: ιιι6€ Ιοιι!οε!! οι , Μ” ει' !ιοι·ιιιέιιηιὐ!ιιια!κ ει' ΙκοτωέιπγιΜτ 

7 !ϋιιιο€ 6τι1ε!‹ε!νε! ε!!ειι!κειϋ 6τ!!ε!κε!!ι πιο !οἔγειιε!‹. Μεττ 
οι εεε!!!επι :ιι επέιιγο!ε πιο.Μπειιι !ιειειοιι!α!ειιιο!‹!ισΞι , ει' Με!! 

!οιιιο!ι μει!!ε νέει!!ιοιύ!α!κέι νέι!!ια!ιιέιπε!τ. Ροιι!οε ι!ο!ο€πει!: 
Ἡ ιιιοιιιΙέιιιι, Μ" ει' !‹οτιιπε5ιιιγισ!‹ιιει!ε ε! Βοπωωιγιο!! !ϋπιοέ 

6τ!!ε!τε!νε! ρ!!ειι!τειϋ ότι1ε!αε!!: πε !ε€γειιε!:: τ!!! πι! πιο!!! πιο!! 
Μ!!! !0!1!.05Ι!2!!, ω" ε!σω!ωκ ωιωωσκ !εΒγειιο!ι πι.» 
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ιιιεπιηἱ κοι·ιιι€ιομοτυιΚ6!ιοι; βατ ΠΟΠ! πιάσω, Μ" οπο 
ιιι6ε ρι€Ιαει κιΙ€ιΙΚοιοττ νοΙικι. 

Μ‹-ΞΒ ει1σΠε Μ” ροΙΗἰοειἰ Μπα ιι‹-:ω ΙοαΙεπε1επ Μ, 
πιοΙΙγ ε8γὶι·εἐιπτ εΙϋεοἔἰτεε ΜΜΙ686τ ,ε Ι›οΙιἰοἔεἑιἔέπ Μπα ει· 
20ΙΙ οει€έι!γοΚπει!μ ιιιεΙΙγεΜ›ϋΙ ει,τέιι·ω8έι€ Μ!. Ε: σε:1έιΙγοΚ 
Ιυ!γνέιΜ ΔΗΜ πως ειπηγἱ ΜΜΜ :τοπικα-ετα ΙστιπεϊΙαειΙα α' πεπι 
πεί ΙτεΙ›εΙὲΙ›εη , ,ε ει' πειρεειΙ:Μιε ιιιε8ιιιιιτα1πει, ΜΗ επιπ 
0Πγ νοε2ωο!ωεε Ιειιτιο ΚδιϋΙϋΚ ο8γτε ΜΜΜ ει, ι6ι›ι›ωω‹ σοι· 
εάκ, Μπιτ ε" Μρετ πειιιιὶ ει' ΜΜΕ τεΔὰεΙ1οτ6εεἱπυΚ Μπι 
]εΞινέι.' ΜΗιοτ α' ΒειιιΙειΒοΗ ιιιεΒοΙ‹ ΒοτωέιιιγοιυειΚ, ει, :επ-εμέ 
πγεΙ‹' Θι·‹1οΙ‹ε ιιιἰωΙὶΒ νοεπόΙγΜεπ Μη; πιπ1ϋπ ρετΙἰ€ εεε€6 
υγςΚ Ιιοπέικ ει' τϋτνώιγ2, α, ΒεπτΙει€οΙί ι-3τι!έΚο ΚοοιΜι2.τα 
Με. Μἱ Π88ΖΙΙΒ ωωειι ει' ι1οιποοι·:ΜέιιιειΕθ ΙΒαιἱ Ματια ει' 
ιΙεωοοπιιϊέιπεικ ιιοιιι ΜΜιη Μ, Μπι ιιιοπι1ΜΙε, Μο" Μπ 

, , 

Ϊ ο α1οιιεΙτ εεετοιιε·εύ36τεΙθωσ24Μει, Ιιειιιειιι ΜΜΜ, Μ” ει πιει 
ΒγοΜι πάω' ]616π-':τε ε20ΙεέιΙ. ` 

ΑιοΙ:, ΗΜ: ει: ΒΒγεεϋΙ6-81ει1ιιεοΚΜιη ει' Β6ΖϋΠ8θέ' ϋ 
εγεἱπ‹-:Κ νειεπόεε Ι›ίιετὶΙ‹, €γει1κωιη αΙωιΠνειΙ6Κ Μ'ερεεεώΒτε 
Μ θΓθΠΥΘ88θ8Γθ Με" , πω] οιιιΙ›ει·εΙαπὸΙ, ΜΚοι ει: ετἱε1‹› 
ωατΙα Ιοἔιιει ΙιειωΙοιιιτε ειιιεΙιιἱ. Ηειιιοιιι 6ι·ιΙεΙεϋκ 6εεεω·ε 
ΗΜ 'ε εἔγΒγε5 Μ” ροΙΒέιι·ιέιτωιΜ ιιεΒγοΙ›Ι› Με2όπεκ ω 
ΜΙα-5νεΙ. Διότι Μ €γαΚοτἱ Ιι€1τΙεπεέ:Βετ 'ο Ιετειιιεε ΜΜιΜτ 
Ι:ϋνειΙιειπεΚ πω” Μ, Με εοΙιει νειΙαιιιἰ ε' ιϋΙ›ΙΙεΘΒι·ε πανό 
εΙΙεπει-5Βεε Μιπγτ τεπάειω·εεευ πειιι Μ$νειΙιειιιεΙα, ,ε "τα 
τα ΠΕΠΗ πιοΙιο1πόηεΚ , Μ” ει” Ι‹οτιιιὲιπιγιέιεΙ›ειιι Μεοηγοε Μ. 
πάω 'ε νεεπεσεΙιιιοε ϋΒνΘιιγτ 5ιΙΙεη»Ιτεειιι:Με 1Πθ8. 

Τ0νΜΜ η” ιἱειινἰεεΙϋ' τω: ΙιἰνατειΙνἰεεΙσἐεε 6οιποοπι 
τϊέιΜπ , οΙΙγ ΜΜΜ ΑΙΜ ΒϋτϋΙππόπη , ΗΘΗ] σειιράη ε, Μνε 
1πΙνἰεεΙ6ε, ι·ϋνΜ Μο]8 Ματ: Μ: Ι›εϊοΙγᾶεεαΙ. Α' ωε8νεειτο 
@Με 'ε ϋΒγειΙεηεΘΒ ΠΕΠΗ ω”, κ6ιϋπε68εε επιθκεκ, πιοΙγ 

Ι 
' 
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Μπι ειι οπιΙ›ει·οΙτοτ παταω ιιιΜοιι ιαπιωωεκ 6οειε οΒγιιιεΞιε 
ω!. Α' ιιιε8νοει€οἔειο11, να" ἰὶΒγειΙοπ τὶεπνἱειοΙϋ »επι ίσε 
]ε ὶ€γεΙκειοτοΙ€ ο” ΜΜΕ 1ἱειινϊἰεεΙϋόνεΙ εΒγοειΙΕιιἰ, εαπ 
ειιόπ Με, ιιιἰνεΙ ε: ιιτύΜ›ὶ ειΕπιοΙΙγ ϋ8γεψΙεπ 'ε ιιιεΒνεειιο 
@και ιιιἰιιτ 6, 6ο ε, Με ειιιΙ›ετ εοΜι απ» $ο8 ε8γειέκανε 
ΛοΙ€οιιιἰ πω, Μ” α” ιιιε8νοεικο8ε16ετ ω. ϋμε$ΙειιεόΒετ. 
ιιιεταιὶἐκαἱιιΜ ἱε ιΙΙνει1οιώνέι ιοΒγε. 86% ὶιιΙώΙ›Ι› οι ε8γΗ( 
πω: οεοΙεὶ α, ιιιᾶεἱΒιιαΙ: Ιεε1Ιεποιέιεέιεότει ίοΒικιΚ 8Ζ0'Βΐ!.ιΠἱ. Πε 
ιιιοοταιἱἐιΜ›επ α”ιἰειιτνἰεοΙϋ' νεΞΙΚοί ἐιτειΙῇέιΙ›οπ οεειΙτ ωει 820· 
ιιιὸἰγότ ἰΙΙεϋΙε. » 

Ηειπειιι ειι·Μοοι·εω Ιιοι·ιιιάιιγ Μπα, αι οι·επι€οε ίόιή 
πειΚιια!ε τειιι8ΙιεΙ1 6ι·ι1εΚ6Κ πω, ιπεΙ!γ Μ οΙΙγ!ποτ ει' 1ϋΜ›εό 
86νεΙ ϋεειεεΙοἔγειὶὶ!ι ω., ωωι τϋΙ›Ι›1ηὶτε ο! νου ΣεϋΙϋπόινο. 
Μ ωιω‹ 6 Μιιτϋκ Ι:ϋι1$ιιεσμε όΒ ωι·16ε εεϋνοιειέΒεπ Ικό 
ρει; Μακ 6εεεεκατιάετα ,ε ἱἔγεΙιειετεὶΒιιεΚ ε" από! από 
(ιπεΙΙγ Μπι ιΜιιΜε ει' 1πι€γοΜ» παπι' Ι›οΙιΙοΒΙιεΞιεε) €ι·άπγιέι 
@τα ιι68ειϋει; ε: ε, Ικοι·ωΑυγ26Βα$ ιιειιι οεειΙκ εΒγιιι€ιεεειΙ Μ· 
ή Μπι-ε , Ιιαπε·πι ει' Κοκιπέιπγιοιιακ' πενειετοε τθειώνε! ἰε ο 
ΒγοεΙιὶ; ιιιὶιιτΙιοΒγ Μπα ροΙ88.κ, Μι εειιηιιἱ ΜνειωΙΙειΙ Μπι 
Μινει Μπα ἱε , τόοιεεε ειι ει·ϊειοοτειώιιακ. 

ΒιιπέΙ Γυρω επ ω·Ξετοοτειιει τἱειινἱεεΙ6 ΜΜΜ “Μπιτ 
Μ! ει, τέιτεειεέιἔΙ›ειι ω εΙκΙωι·, ΜΜΜ ειι π κοτιιιειιιγΙ›επ ω" 
Με ΙεΙωΙὰΙ_ῇει. 

Β' ΜΜΜ ΜΗ”, ιπεΙΙγ ετἰετοοι·ειιὶ:5ιΙ‹Ι›επ ε' €ἱει1νἱεοΙ6 
Ι:ετ ει' ΙκοτιιΚΙ›εΙἱεΙ:' ε" τόει€πεΙκ ότιΙεΚεἱΙιεΖ Κειροεοϋ:ι, ό· 
Με α, ῇϋν6 ἱνατὶύΙιοΙκ” ότιὶεΙώνεΙὶε εΒγεε1ιΞ; 'ει ειο1κποΚ ιππικ 
εεγ ει!έι]οΙε «πι. ϋΙ‹ ει' ῇϋνοιιᾶϋέττ ειἱπτϊιἔγ άοΙ€οιΜΙα, νει 
Ιωιιἱιιτ ε']ε!ευκοτώτι. Αι ετἰειοοτετει ιἰει1νἱεεΙϋ ΜΜΕ Μπα 

π,Βοι·πιέιπγιοττπΚπεΚ, Μπι! δπω:ι€άπειΚ, ιιιἱπιΙ, π1ιώιΙ Μ0ΙΙα· 
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πειιπάιπ , πιπτπα6ππὶππΚ εΖεπνεΜΙγεἰ πω π οἔγειει·ι·ε ω· 
πω π8γαππιοπ οιέ·Ι Μό. 

ΠεοπέιΙπωπύπ-ε Μα, πει εΙΙεπτ ποιπ Μ? Από:: ἱε εγώ: 
τειπ Ιό.τ_$πΙ: ετΜοοι·πτΙέιΙ:Μπ, πο” ει' Ι'8118, επεΙΙεπιε ιπσ9,<.; ει 
ιοΙαιτ π: , ΜΚ ιπεἔνεειΙεεε€νε πἰποεεπεΙκ, ιπει€έινειΙ τπμιιψι 
'ο επτα Ι›ἱπ·ῇπ, πο” ει' Ιέιι·επεέιΒ·οτ πωπω Ιαπωιπ ΕπιποΙα πό! 
πει παμπ πιοπάεπΜιοι π1ΜΙππειπέιΙε ,ε ππετπὰιἐππἰπ' επέιιπέιι·ει 
εΙ6ι·ε πεειίι€εεε€π. 

Επι πειπ πιάσω, Ιότειοα-ε νει!επει οΠγ ειπΙ›ιιι1εΙιππ ει 
ι·ἱεωοι·πιἰπ, 'ε ιπε·ΙΙγ επιππι1ειιΙειππΙ οΙΙγ 6τπεπιεπόε θδΖθΒ 
τωιππωι «Με γοΙπει ει: οτει88,ποτιπέιπγέιππΚ, πππτ ει: αη 
ΗΜ. ΜεΞ8 Μ πϋππγπ ΘεΖτονεππἱ, ιπἱΙώπ ε” ειπΒοΙ 1ϋτνώπγ 
ΙιοιπεΙ›ππ @με Με ιπεπ:Μ ει' ιΙοΙοΒ, Ιιο,<;γ πι' οιο8·όπγ' ότ 
άεπεϊ ει' ἔπιὰεἔόἱπππ, ,ε ει,πειΒγοΙ›Ι› ειἐιιπ,_ῇο8ειἱ πόπέιπγαΙδ 
ε2πΙ›ειιΙύΙ‹αἱππΙ: ω«ιοΖωιωπ ΠΠ θἔθ8ΖθΙΙ. Απόι·τ π. πιέιτπιει 
Απ8Ιἱει ει' επει·επεεε'ιιι€πι1επ τι1Ιεπε:Μτ ιππ8:1Μιπ Ιο8ΙειΙ]ει, ,ε 
»πω ω; πγοιποι·πεπ8επ πιει_Μποπι ΙοΙΘκἰΙ‹ ΙιπιειΙιπέιτ όΒ ‹Ιὶοε6 
εόἔὁπ 

Αι ΒἔγεεϋΙτ-8€π£ιιεοπΙ›ειπ, πο! ει, τἱεπτνἱεεΙϋππεΙ-: τση 
πεΠ εκαεπωσ εΙϋπιοιπί1ε3.8έινπΙ πΕποε ποΙ8πΙτ, ει, Ιποτιπέιπγ'έι 
ωΙ:1ποε θΒ ίο!γν8.ειΙ ιπεπετεΙο _ΜΙτενϋ , Μ: ει, Ι:οκιπέιπγ26Κ 
εγειΚι·ειπ π,<;γει!επεΙ:, εϋτ Μπα ιπε8νεκθετε πωιιοπ πι. 

Ιππότ ει' ι1ωπουτπω ἱΙΙἱἔΖθἱθΙἰ, Ι›εΙεεῇεΘΙ›οπ πάω “Ντικ 
Μι” τεῇτειἱΙκ, ιπεΙΙγπόΙ Ιο8νει πι ειπΙ›εκεΙι εοπεποτ ιπιππκ, 
να” ναι«πκ ιπεΙΙειτ π, ει'Ι‹ϋι Ι›οΙι1οἔεἐιἔ'εΙϋιποιιΙ11εΞιεἐιπ ΜΙ 
εοιπππ; ιππ1ϋπ ειι·ἰε£οττι·ειω ὶπτέιειεπ!›επ πόπει ω”, ΜΜΜ 
πει]Ιππιτει ιπΙάΙπππ , ιπεΙΙγ σπα ετΘπγεὶΙκ' ό8 Μι!επΩοιπΜΙδ πει 
πιάτα π: ει' πωει;οπ πειεοπΙ6π' πγοιποτι1εέι€επππΙ: επιπϋιΙΘ 
@το νε26ι·Ιἱ. ί" 1ϋτωππειἰπ επέιπ, πο” ειι·Ε8τοοι·ειΕπ Κοτ 
ιπάπγοΚΜπ π: οι·ειέιΒοε τεππω‹ 1°082Μ τεπιποΚ απεπ·πηοκ 
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πο3ΙΙεΙΙΙ, ΙΙΒΙΙΙ00Ι'ΜΙΙ"€ΙΙΒΙΙ καὶ; _Ι6ΙΙιιΙνεΙυεΙ:, ει'πόΙΙεΙΙΙ, Μ” 
ει: εε:ΙΙΙΙΙΙε Ιε _ΙιιτοΙΙ νοΙππι. 

Λ° ΜΙ$α σαοΙΞεο:"·όΊ απ: Βρμα·ϋΠ-8$αϋποοΒ 
_ Ιταπ. ` 

δε:Ιϋπε:ει·ϋ Ιιοηε:οτοΙοΙ. - Μο;€οπᾶοΙΙ Ιιοπε:οι·ο!εΙΙ. - ΧΗΜΙ 
Ι›6:ϋ ΒύΙγοεοΙ ει' ΙιεΙΙ6ΙιοΙκ. - Α' ιιιέρεΙιιιοΙτ ε;όει ετοΙϋΙιΜεΙ. ε: πτώ 
Μπι Με!! ΙϋτοΙιειΙιιἰοΚ, ιιιΙΙαπ ει: ε·Ιεϋ εΙεπγόειοΙΙ. -- ΜΙυεπιίΙ Ι6ι·οΙι 
ΜΜΕ ΔΗ!!! _ΙιιΙο10:Ιι οπο θ! ει: ιιωοι·ΙΙωΙΙιΙο- Α' ε:οιιι6Ιγοε «ΜΜΕ ΙΙΙ-επι 
εόΒόρ οΒγεεϋΙνο ει: οτε:ΙΙ8, όι·ιΙεΙυ5νοΙ. 

να: Ιιοπε:ει·εΙετ, ωεΙΙγιιοΙτ Ιοι·ι·άεα πι:: 88ΖΙ11ωθί'8 
δΙΙΖ68 πιέΙΙΙΙΙΙΙ ιιιοεπενε:ΙιεΙΙοπ ώι·:68, ιιιεΙΙγ α: ειιιΙ›ει·' 8:1 

Μ: ε:ϋΙ6ΙϋΙΙΙΙΙΙιο: ΗΜ. Μου ϋε:Ιϋπε:ετΙΙ ε:εκεΙοτ ε8γ;γύ 
οΙνειΙΙ ει, ι·68Ι ε:οΙιέιεοΙδ Ι:ΙΙ-›ωνεΙ, ει: 6εϋΙδ ΙΙ::ΙεΙε16νεΙ Ή 
ιιιιΙΙτ Χοπ) ειιιΙ6ΙεσένιοΙ; ΜΚ επ ότ:ΙΙ‹, ει,ε:ει·Ιιιτ ΙιοΙΙνοΙΙΙ: Ικο 
ιιιιΙαιτ , »ΜΙ ε:ει·εΙΙΙΙ ε:οΙαιιΙκ ε: ειτγεΙΙΙιεΙΙΘΙιοΙ. 8:ει·εΙΙΙ: ει' 
ιιγίι€ειΙππι€, ιιιεΙΙγετ ΙΙοιπιο 6ΙΙΙεΙπεΙ;; ΓΒΒᾶΒΖΙΙΟΙΪΙΙᾶΚ ει, σεω 
ΙΙε: εΙ:οΙ‹ΑεοΙ‹Ιιο:, ωεΙΙγεΙκετ ΜΙ ΙΙΙ88θΙΩ'ΒΙ σιι6ιω:; ΙιΙνοΙε 
ει: εωΙ6Ι:εΒΙιε:, ιιιεΙΙγοΙκΙαεΙ ει: ΜΜΕ 1:ΙπέιΙΙζο:ΙΙ:; 'ε Μο: 
1ιεΙτ ΙεΙέιΙ_ΙάΙ: οτι ΗΜ ιιι6€ ειι€εαεΙωεεΚειΙνο Ιε. 0γαΙπτειιι ο' 
Ιιοπε:ει·ετετ ν:ΙΙΙέιεΙ ΙΙιι:ΒειΙοιιι έιΙΙ:ΙιΙ Ι: Ι'οΙωειμιε:ταΙΙειΙΙΙι 'ε 
σιΙεΙποτ οεοΙΙ:5ιΙαιΙΙ:ΞιτιιπΙτ “Με νόἔΙ›ενΙΙοΙΙΙΙ. Μπα Με ΜΙιιΙ "ΙΙ 
Με π; πεπι οΙαοεΙκοΙΙΙΙ:, ΙιειιιεΙιι Με: Θε ότε: έ:: ιιιιιιικ:5ιΙ. 

νοΙωΙ: ΜρεΙα, ιιιεΙΙγοΙ: ει” Μουτ ιιέωΙΙοε 8:θωειγωιειιεκ Θε 
επ ε' ῖεῇεἀοΙειιιΙ›επ ΙειπιΙ Ι:Θρ:οΙΙΙΙΙ:. Μπα ω: νΙΙΙΘΙ‹ επ ο;" 
"Σεπτ ποπ 6ι·:ειιιόπγεΙΙιιοΙ:, ιιιεΙΙγεΙ: ει” Ιιοπε:ετετετετ Βόρε 
:ΙΙε; 8γϋ:εΙωεΙνεΙ ΙπενθΙγΧεΙΙΙεΙκ, ΙιειΙεΙιιιέιΜιπι Ι›ϋε:Ι‹ὸΙΙ‹εΙΙ 
Με. ΨοΙτ ΙΙΙΙΙ:ι, ι·ε58Ι ΙΙιοπαι·οΙΙΙάΙΙαιι, ιιιΙΚοι· ει' ίταιιο:Ι:ΙΙ: Μ· 

€ 
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πιἱ Βγϋηϋι·ϋ868ϋΚποπ ωτιοαέιΙ: νὸἔΚὸρ' α' ίε]οιΙο1οπίϋπκό 
Με Μπιτ εΞιΙΙπὶ ,ο ΗΜ!" ειὐΙειπἱ: ,,Μἱ π,νἱΙἀε” Ιε8ΙιειωΙπιπεΙο 
ΚΙι·Μγει πιω όΙἱὶπΚ.“ 

ΥπΙωπἱπ: πιὶπιΙεπ οεπιιισΞΙειΙεπ εκπνειΙεΙπιεπ, π" ο 
!ιοποιετε·τετ ὶε ἰπΙώιΙ›Ι› ΙΙ88Υ πιιιΙ6Μπγ 16τεΚνόεεΚετ, Μπιτ 
εειπ :ΜΜΜ 1ϋτεΙκνέεο!ιοτ @Μπιτ ΜΜΜ. Θγει!κτειπ πιΕπτέιπ 

ει' »πωπω νεε26Ιγ” Μο]όπ πιεἔειειΙ›αιΙΙ1οΙ€π,_πιιπιτὐΙπἱ ΙιειΒγ 
Μ ει' ΜΙξε' ϋΙὸΙ›επ. · ν 

ΜΗποι· πιιέε ει, π6ποΙτ οέςγειετϋεΚ ει: ει·ΚϋΙοοϋΜεπ Θε ε 
ι·ϋεο!: ει' ΙιἰιΙ›επ; Μπα ει' πάτεειεέιε Μεεεπ πγιι€ειΠε ει' ΜΙ 
;;ο!ι' πόιιιὶ Με! ι·επτΜπ, ιπεΙΙγπεΙε τϋι·νόπγεεεόΒε ιπό8 Ια!! 
εε28Ιιε πεπι νοπειτοπ, ε:.επ 68ιτϋπειεκπ ποπειει·ετεωτ Ιέιι]πΚ 
υι·ειΙποαπΕ. 

νππ ο” πιέιε , οππόΙ οΚοεω›Ι› , ωιΙε5ιπ πωπ οΙΙγ πεπιεε, 
Μπι ω” Μ, :Με τετιπ6ΚεπγεΙ›!› ω πιι·ι6ΜΜο ποπεπετεπιπ, 

ιπε!!γ ὸττεΙιιιεεε6ἔΙ›ϋΙ επϋΙοιΞΚ, ιᾶ5τν6πγεΙἔεο8Ι£ε€€6νεΙ Γε_ὶ 
ΜΜΜ, ῇοΒοΙ‹, ΠακοτΙατάνειΙ πονεκοα€Κ ,ο νι€Βτε πόιπἰΙοε ε' 
ειοπι6Ιγοε αέ·ι·ιΜκκεΙ εμε” σπαει!. Α: οιππετ :ΜΜΜ ει, Με· 
ίοΙγεΞιετ , ιποΙ1γει ει: οτει:5ιέ ]6Ιότε ει: ϋνΘτε ΒγαΚοτοΙ; τικ! 
]ει ιπὶΙκεἱ·ρ ει' πϋι·νεπγ ιπο8επ€ει1ἱ, πο” ε' ΜΜΕ εΙ6Ιιοιέιπέι 
Μι 6 κι ῇεἐιτιᾶΙππεεοπ, ,ο αὐτιΙεπεΙνο €τιἰ ιπει€6.: ποπει' πω 
ποεεάεέιι0Ι, εΙεὶπιε Μπι οΒγ τά πω" Μειποε ποΙομ6Ι, 
ΜΜΜ πϋπτ ϋππϋπ ιπΙνώ16Ι. 

Με πιέππ π' πΘρε!ί ΘΙοτόποπ ω” ρΙΙΙειπειτ $οι·ι1ι1Ι «Μ , 
πιἱΚοι· ει' τὲἔἰ ειοΚέιεο!κ ιπειςνέιΙτοινει, ει: ει·Ι:ϋΙοεϋΙ; εΙτοπιοΙ 
να, α, |ιἱιεΙι ἱπ€αὰοιὲιε!›ο. ποσα ,ο ει επιΙ6ΙτεΙε, οεω›ῇειὶ εΙ 
πϋπνο νειππειΚ, 'ε ιπὶΚοτ πιοπωιπ αι ἰειπότετεΙε ιπΘε; τϋΙώΙοτ 
ΜΜΕ , ό8 ει' ροΙΕιἱωἱ ῇοΒοΙ‹ τοεειιτι1 πὶιιοεΙΜιΙτ, να" πω· 
ΙέποιοαπΚ. ΒΙ:Ιιοτ ει: οπιΙ›ε:ε!κ ει, Ιιοπ2 πιω· εαπ 8·γεπ8·ε 68 
παω ίὸπγ!›επ ιεπεκ, πεπι καπ ειπα ισυι›ε ω!! π' ΜΗ· 
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πω; ιπε!!γ επειπεΕπ οΙϋπ ΙεΙποτΙεπ ΜΜΜ: νέιποιο"; εοπἶ π· 
ωκ° ε:οππεὶΙιπι, ιιιεΙΙγεπει ]πτυπι 8γειππιιτ πέιπἱ πιω8πιππΙ 
Με; πειπ π' νπΙΜιεΙιοι, πιεΙΙγτϋΙ πεπεΙπεπὶποπ; εωπ ει, τπτ 
κ·όπγππ2, ιποΙΙγεπετ ΠθΙΙΙ Μ( Ιιοιπππ; εειπ ει' 1ϋτνώπγπο2ύ· 
πο: , Με πέ·Ιπεπ ε!ε ι3επΙπππ. Β,επει·Ιπτ πειπ πιω ω εε·ποΙ, 
εε·ιιι πω: νοπέιπ:Μ , εειπ ππ5ιε πΙαπ παει, ,ε πεΞππ "Με Θε έπι 
πεικιιπ ϋπιόεΙ›ο νοππΙπππ. Βιεπ ειιιΙ›οι·επ ππωπππ‹ ει: Μό 

ΜΙοπεπετ, α” πειιππ, Ιιο,Β·γ πι οποπεπι‹ἔ' ιιι·πεπἔπ€ ο1ἱειποτ 
π6π; ποιπ πππππ πεπι π' ιποπειτοππί πεπϋπεπει·π πειπαππέι 
επτει!, εοιπ ει” πϋιπέιτεπεπέ επιπτύΙτ Ιιοπεπετετετύνε1; πειπιππ 
π' πωσ Μπα ε5.ΙΙπππ ει” ιπνειι·πππ°ε πγοπιστοππππ πϋιεπεττο. 

ΜΕ: Ια-:ΙΙ πεππἱ ΗΙγ έιΙΙσποτ!πιπθ ΥΕεειαΙόρπΝ @Υπο ει' 
πι€ποπ “πωπω πωπ απ·ποπ Πω” επιπωπ ΘτιεΙπιεὶπτε, νει 
Ιπιπἱπι πι ειπ!›οι·επ €γετιπεΙαποτππ, έιι·πι€Ιππ ϋτϋιποἱκι-:; πάπ 
πύιΙΙιαΙπππ πιέιποΙτ, πε ιπι·π ΜΜΜ πειπ τετειππΙιεϋπ. ΒΙϋτο 

πεΙΙ πέιτ ιπεππἱ 'ε 1πΙέιπ οπγόείιπἱ ιπἱπεΙ εΙϋΙ›Ι› ει' πω», επειπὲΙ›επ 
π' επεπιθΙγοε «παθω π' ποπ, 6ι·‹1επ€νεΙ; ιποι·τ π' πρωι, όπ 
ΜπιεΙοπ πιετοτετε νἰπειπποιππΜππΙ ε1ιππτ. 

Απ ιι€γαπ ποτππ1εωιι εΞιΙΙ1τοιιι, ιιππιΙιει εππεπ οΜι·πε 

ωπο νό.€οικ, ει' ποΙπὶοεπ ]οΒοπ' €γαποτπιτέιτ Θ8Υ828ΓΙ'θ ω" 
ιπ·π επιΙ›ετποπ ΙΙΙΒ8 πεΙΙεπε επἔε‹ΙπΙ. Ηειπεπι απ ιποπιἰοιπ, 
Ιι‹›,<έ;γ ει) ΙοἔπειιπΙιπειπ!› ,ε πεπ1π εΠει1πΙΞεπιπϋ2, πιοΙΙόσεΙ π: επι 
Μ:τε·πει :πι€€ Ιιππππ' 80τω Ετέιπ1 ι·Θειτνεπϋππό “πωπω , ει, 
πει πεπϋπ πππειπ κοι·ιπέιπγιάεέιππ ιπποηπππ επμαΙπππ. ΜΜΕ 
πεπ ει' ροΙ88.ι·ειεΙΙοιπ, πω· νόΙεπι, εΙνἑιΙπαὶΙππ ει' ροΙὶιὶοπΙ 
]οεοπ' €γπποτ1ειτέιπ5Ι; 'ε ό:: απ ωιι·κοπι, επεπτπΙ ε'_ῇοεοπ, 
πἱιειῇεὰόεε παπα Ιπωιπώιιπ Επτομέιπππ π6πὶ εινα” ΓοΒγπἱ 
ει, ροΙΒέιτοπ, επιιπέιτ. π -· 

· Ηοππ6τ πω, πο” ει: Ε8γεπϋΙ€-$ωπποπποπ, ποΙ ει' 
πιπποκ πκΞε ποπ ιπἱπιιρ1οΙεποπιοπ πτε8 ει: επωιοπ π!" ΠΠ 

δ 
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«Με, Μ” εειιι ειοΙώ.εοκειτ, εειιι οιιιΙ6ΙιεΙιετ ιιιιι€οΒΒιιΙ ιιειιι 
νΜεΙι; ΜΙ εΒ·γιιιέιεεειΙ ιιιοει εΙϋειϋι· αιΙειΙΚοιιιιιΚ ιειιιοτει!ε 
ω; ΜΙ εξγ ε2ύνειΙ ετ ΙιοιινειΒγ ωι€ Ιειωιωιικ; Ιιοιιιιότ "πι, 
ιιιοιιτΙοιιι, Μ” Μ ΜΜ ε" 6τιΙεΙα:Ινε 6ι·ιι ιιιιι€ει: Βϋ2ειέΒέ 
πως, ιιιο€γέιειιοΙ-ι Θε ειι θ8έ82 ετεπιιειιειΙε ϋΒγεἱ, νειΙειιιιιιιι 
ει' ιιιιι€ε5ιόι ΜΜΜ 0ιιιιι=Ξτ, ιιιει·ι ΜΜ ΜΜΜ Ι;ϋτεΙιειι ιιιιιιιΙιεΞιε 
π-5ειι πει ει' υιτειιεέιέ Ιαοι·ιιιέιιιγιειεέιΙιαιι. 

Α' ΚϋιιιεΞρ!ιϋΙ "Μι οιιιΙιει·, σε ΒἔΥΘεὶιΙΕ-ΒΙΜιιεοΙιΙιειιι, 
ειιιιμ, ιιιιιι6 ΙιειοΙγειεειιΙ "ιι ει' ΜΙ: @Με ΙιοΙιΙομ88έιτει, 
-- 6 ε: οΒγειετϋ ,ε ει, ιι€ριι€1 ιιι€8 ἱε οΙΙγ Ιεονεεεε ιειιιει·ε 
Με εειιιι€τ επι. ΕιοιιΜνϋ1 6 ιιιωεςειο!ι1ει ε' ;οιειω εει_ι:5.ι ιιιι 
νο €γειιιέιιιτ ωκιπωω. _Αιθτ€ ιε ει' Με ΙιοΙιΙοἔεεΞιἔΙιειιι ειιιέιτ 
ΒοΙὰοἔεέιἔειτ Ιέιι_ιει , ,ε ίΪ0'Β'0ΖΗἰ ει$ εαιιιιε' ιεινειιι, ιιειιι οειι 
ιι€ιιι Ι‹ϋτοΙεεεΘ€Ι›ϋΙ, εινα” Ιιι1ειΚεε68Ιι6Ι, Ιιειιιειιι, πισω πι. 
ιιιετειιι ιιιοιιιιιιιιι, ιιγετεε68νέιέ;χΙι61 ιε. 

Νειιι επϋΙεεέι€ ιιιιεΖωεικω ,ε τϋιωιιετει!ιετ νι2ε8:ΞιΙιιιιιιΙ: 
ει: ιιιιιει·ιΙιεικικιιαΙι, Μ” ει' ιιιοετ ιιιοιι(ΙοιαιΙδ ι8:ιεεέιειιε ειτ 
ΙέιτΙιειεειιΙ-ι: ειι ετΙεϋΙοεϋΙι εΙιέ8€6 ιιιο8ΠϋιιιεΙι ει·ι·6Ι Ιιοιιιιιιιι 
ΜΙ. Αι ειιιιει·ΙΙαιι ιιιιιιάειιΙιειι, ιιιι 1ιοιιέιΜιιι τϋι·τέιιιΙι, »εω 

νενόιι , 6ι·ι1εΚΘΙιειι Μιν6ιιεΙε Ιει.1]ει νόάιιι ιιιιιιι1 ω, ιιιἱ :Μι 

Ιιειιι εωιωθιωιικ; ιιιοπ ιιειιιοειικ Ιιειιιήει 1εΞιιιιειιιωϋΚ ιιιο8 οι 
άΙιειΙ, Ιιειιιειιι 6 ιιιιι€ει ιε. Α' Ιιοιιιι‹-Ξι ε, ι·έειΙιειι ιιειιιιετι Μει 
Ιιεεό868, ιιιιιιιιοιι ιιιεετει·εεΞέετ ε16νειιιιι, 'ε ει.”ειειιι6Ιγεε Μέι 
ειι€ιιειΙε ιιιιιιτΙειιι“ΘΙο εγετιιιεΙεεό8είτε Ιοει·εει!ια1ιιι ιιιιωκ. ι 

Νιιιοε ειιΉιτεειΙΙιοτιάει όΙοιΙιειι εἔγοἔγ ΙιεΙΙειΙοιιειιΙι άυ 
Ιοι.>)·, ιιιἱιιτ ει ειιιει·ιΜΜΒιιακ οι ιιι€ει·ΙώΙιειιγ ΙιειιειΠιιεέι€ει. 
Α: ιιιοΒοιι Με; Ιειιιιε τΙίσειιι·ιιι εοΙε ιιιιιισ1οιιτ ειι 6 οι·ειέιΒιιΙι 
Μπι; οειιΜιοΒγ ει:ιΙιεια νοΙιιιι ΒέιιιοεοΙιιια ιε ιιιιιιιεΙΙγ 401 
ω; ιΙο ειι ιιεΙιὶ εΒγέιιαΜι!ιαιι ΙΙ188 Μπι ειι€ειιιΙτ. 

Βιιιι6Ι ΒΙΒΗ! ΑιιιετΙΜ ει' ε2αΙιειιΙεάΒιιιιΒ ε" Μ” σκιά. 
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μι, πω, πο” εεπΜτ πιο; πιο Μιπωιιππ, πειπ ΜΗ επιπε 
ποπ Ι»οειι€ΙπππΚ ειοπι ο,ςγεε ειεπ16Ιγε1κτ6Ι , εειπ ει, επιτπετύΙ, 
πεπι ποτπιππγι6πι·0Ι, εαπ Βοτιπέιπγιοτυιπι·6Ι , εοπι Μι, επι 
ιπ:η;έιποε νέιΙΙπΙειτοΙκτύΙ; πω, ειι$νειΙ , πειπιπϊι·ϋΙ, νειΙππιπ σα; 
Ιάτιιππ, Μνιένέπ @ΙΜ πι έ8πεήΙειτο$ 68 τπιαει; ΜΗ "Μπακ 
επποι·ΙΜΜπ , Με Ι46ειοΙ: επ ἱε ιπἱπτὶεἔγἱΙ‹ω π" νόι1πΙ, πιω; 

, πει πω: ιετεπιιὸε6Ι›ι-:π Μι ἱε τεΞειεεϋΙποπ νοΙππ. 

ΜεΞιι·ιππ εΙ ΜΗ επι1πππΚ Ιιπιπ:οιπἱ πιπΒιιππειτ, ,ε νά 
Ιπειτππἰ :πει·πἱὶπΚ πιἰπὰεποπ' πειιπππεέν.Βα , κι” ει' ΜεοπΙι 
πιάπιΈοτπιππγα ΜΜΜ; πιι-ει·τ πειπ Μια-ετ εΠπνό 1°ο8ΙειΙπππΙι 
ποπ τὲιι=επε€ιΒἰ ω: ,οι ιππππέιεπέι€οτ, πιεΙΙγοτ πι εΙε6 Μ, 
ει' ι›ειω ειπα Ι›ἰι$ο8Ι0ὲΙ€εἰνπΙ, πιεΙΙγεΙιετ πγπ;τ οπειπ-οττππ 
ει' ιπέιεοιΙΕπ. π 

ι1° ]υ_ιβ εσωπέ]έπ'ίΙ ασ ΒαμεσάΙϋ-$$αϋποοΙο 
_ Ιπιπ. 

Ο 

Να" πύρε!ι ῇ0;' επιππό]ο ΜΙΝΙ πειτε ΙΜειποπ. - Μἰ ιπ6ποπ 
τιιπέιιππτπὶ Μ! π' π6ρι=£ _ῇο;οΙ‹' επιπι6]6νοΙ. - Α' ῇο;;οΙθ £ἱειΙοΙε€Βεπ 
€πτπἔιεπ πι ΕμεεϋΙΕ-8$ΜπεοΜπιπ. - Ηοππόϋ οπο! οι Β' 

Αι ετώπγ' έιτει!έιποει επιπι6]ε πτέιπ , όπ πιοππεϋ ει” @έ 
επιπιε-56πόΙ πεπι ΜΜΜ , πω, ἰε ἰπΚἐιΜ› ε' ΜΗ παω-ε εΒ·γ 
Βγιέ οΙνιιτΙ. Α' ῇοε' επιπι6]ο πειιι «ΠΜ, πππτ ει ει·ι5πγπεΙτ 
ει, π0ΙἱτἱοΜ νἰΙὲι€Ι›π ΜΗΝ: εειππεἐῇσέ. 

Με, επιιπό]ε έιΙαιΙ ωιωιωκ :ποπ πι ειπΙ›οτεΙ:, ιπἱ 
Ιθ8·γοπ ει, ΝΞΚ€εΙεπεύε ‹-Ξε ιεπτποπεέι€. Αι πιω ίεΙνἱΙπἔοπίιΙ 
νέιπ, ΜΗ ιπειΒό.τ $ϋ8ΒοτΙεπποΙι ιππτετΙιπιω εΙΙ›Ξιοπεἐιε, 'ε 
επεεπεΙιπεεποΙ:ΙοεΙειοεοπγπΙέιε πόΙΙ:ϋΙ. Δι ειπΙππ·, ππποι· ο 
τϋπιππππΙκ επΒειΙ, ιιιο€πώοΠέε ΙοαΙειοποπγίιΙ; σε πω: ιππ 
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Ι Ή 

ΒΜ ο !ιοιιο-ΜοουΙ0Μιιι οΙΞειιιοι·τ ρειι·οποεοΜε @μπακ νο 
Π Μέι, ιιιΕπιο,ον ΙϋΙϋΙοιπιοΙΙνοΜε πω, Η ΜΗ ρω·οποου!. 
Μόνη· ιπ-ΞΙΜὶΙ πο” :εηπω‹, ῇοΒοΗ τἱειιοΙοτο ΜΗΚΗ! πο” 
ποιιιιο1οΙ: Μποεοι1οΙτ, Μ” υπήιΙ ιιιοηιΙΜππ0Κ, Μπιοοοπ Μιν 

888ά8 Μ; ιιιοι·τ Μ Μονο ον ΜΗϋιψου , Μπιτ ο8νοοϋΙοιο οΠν 
«πανε οει εποε ΙουνοΚποκ, ΜΚοτ οοιηιοιι οτϋειοκ ΚΜ Μονο 2 

Πει επ Κοιν1οιιι ιιιοἔᾶιπΙι3Ι , ιιιἱΚορ ΙοΙιοΙ ιιιέιτιιιοι ει, Μέ 
οοιιιιο]οτ οι οιιι!»οτο!ί ῖο_ὶο!›ο νοτπἱ, ,ο ι·έι]οΙτ Μονο, ή” 
"ΜΜΜ, ΙνοιιοΙίο8Ιιει10νά τοππἰ: οπο σεων ο" ιιιύιΙοτ Ιά 
το!ν, ει: ι. Ι., Μι νοΙωιιοιιιινἰιιοΚ ΙΜοιννοο ]οέςοΙ:' Ι›οΙ‹οει ονο 
Ικοι·Ιοιέιτ ιιιοΒοπ€ο‹ϋΕϋΙ‹. ΒΙοἔΒο ι:ηιοεοΕΜΜ0ιιΙτ οπ ει' μοι· 
ιπο!νοΙπποΙ, ΚΗ: Μ, οι·_ϋτ «Η ΙειχνειειιειΙΜτ Μνονο, ειἰιιτοπ οπι 
ΙνοτοΙτ. Μπ1ϋπ π, Με ἔγοι·ιποΙε ιιιοιοΒιιΙ Μπα ει' ΜΗ κοτεννικ 
ΜΜΜ, τοτιιιοειο:Ι 6ο2:ϋπο ειναι κω2ιε , Μ” ιιιἱιιιΙοιπ, νει 
Ιοιιιἱ Μεινε Μέι ειΙαιιΙ, Ιιεοιπο.!ειώνει ίοι·ιΙΜεοπ; ποΙ‹ἱ ει, ιππι 
απο τιιΜήι1οποτύΙ, 861 ιιιο8 ει' ιειωι ἱο οοιιιιιιἱ ίο8ειΙιιιο Μισο; 
Μποιιι α, 11ΠΙΙί«ΐ όοη;ο!ι, Ι›οοεοτ οειτονοπιιΞ, 'ο απ, Μ” 
ΜΜΜ 6 1ο νἰειοιιτ ιιιοἔΓοει1οτΙια1ἱΒ, επωωε Ι‹οΖιΙΙ, Μπ 
ΚοἀϋΜ›ο νέιΙΗν, 'ο "Ξένο ιιιοΒΙ:ΙιιιοΙΙ ει' Ιιοιιὰ·ΙιοοοοΙ6!‹Ι›ειιι 
ω, ω: πιοΒέιπέιΙ ω ιιιοεΜοιοΙιοΩιιἱ Μιτου. 

ΜΕ ει' Με ΒνοτιιιοΜεοΙ ;ειιειω ΜΜΜ τϋι·1οιιἱΙε, ειιώι· 
@Με νεων» ει: ουιΙ›οι·τοΙ ιιιἰιιιϊοπ τέιι·ένι·α Μονο, Μ (Η Π; 
ΜΗ; “πω-ι πω» ΙιοΙΙοιιΕ Αιιιοι·Ε!κέψειιι, «που Κἱι€ὶιιϋΙο;.=; Μπιο 
οι·οιιι οτον.άοΒοπ, έιαιΙ_ϋιωιπ οοιιΜ1ϋΙ εν Μι·ιοΒοεοΙε οΠοιι που 
ρεποειοκατ, ιιιοΙΙνοκ ΒιιτομοΒιιιι ω” Βν·ειΙκτου ΙιοπεπιενιΜ 
Υειῇοιι ο2ϋκεο;;-ο ιιιυπΜποιιιθ Αιοι·τ, »Με ΑιιιοτἰΚὰΜιιι νει 
8γοιιαιΙονι ειο;;οηγοκ Μποο00οκ. ΜίπΝιοΒγ ιιιἰπαοιι οιιι!ιοι· 
κοκ νου σε1οτ Μειέι€ει, ιιιοΙΙνοτ νο0πἱο ΜΗ, ΚΜ οΙΙοοιοτΙ 
οΙνΙ›οπ ει” εα_ΕΜοέιέ ]ο,·μέιτ. 

ΡοΙἰΗοειἰ νὶΙἐιΒΙπιπ ε:ΗΜεν ν” ει” ΜΙ”. ΑιιιοΗΚέι$ωπ 
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ει, ΜϋιΜέρ ΙΙ18888 Ϊθ8ᾶΙ0ΙΙΙΙΜ2.Ι Μ· ει' ροΙΙ1Μ:Μ ]ο8οΜ ΜϋΙ, 
ιΜἱΜ€Μο€γ ΙιοΙἱιἱοειΗομιἱ ΠΙθεί;Π13]( Μ: νειΜΜαΜ; 6 ει, ΜιέιεοΜότ 
Π18€ ΗΘΗ! ΜΜισιτΜει , 11θιΙθ8] Με ΜΗ: Μι ι3άΠωΙΠ ωΙΜΜΜ. Ή 
:ΜΜΜ ΒιιτορόιωιΜ ιι€γεΜει ει, ΜϋιΜύρ ΙΙΙόΒ ει' ΙϋΙε€,<;ἰ Μειω 
“ΠΠ ἱΕἔΠΙί ἱε ιιιο8ίοΙετΜε2ϊΜ, Αιιιοι·ΕΜ:5ιΜαΜ ιιιει€ά.τ Ιε8οεοΜόέ 
ΙγοΙ›!› Με2ΜΜεΙϋΜέιιεκ ἰε ιέι€οΙύσ18ε ΜΜΜ! ΜΙἐινε1ἰ. 

ΒΜΜεΜ ἰἔαιεεἐιἔει ΜἱΙΜΜἰΜ ει' Μέρα-Μ Μ8οιόεόΜοΜ ΜΒΜ 
εεΜΜ τ6ειΙοτεὶΙ›εΜ ω. Ει·ΜΜσιϊειοτει:5ιε!πιΜ Μι-:ν68 ιΜιιΙεπεΜε 
ΨέΙΙΙ , ιΜεΗγ ΜὶιὰτὐΙΜ8 Β, τελτεειεέιΒ;, ϊεΙεϋΙ›Μ 08Ζωἰῇ8ἱΜ8Κ ΜΜΜ 
ίεΜιέυ.ι·ινε; ει' 82θ86ΙΙ] Π13]1ι ιΜἱΜιΙεΜϋν6 ΜΜοοε8ιτκεϋΜ, Μονο 
π,8ειωειε ιιιοΜο£; ει' ΙιοΜΜέπ Μπαμ: ὶΙΙοΜμΙϋεΜ Μι νἱεοΙἱ 'ε Πει 
ίθι1·ΗΜΙΙΙ ω:: Μιὶιπὶειιτ που ιΜιιΙατεε3ι€οΙ:ΜΜ, ιιιοΙΙγοΜΜεΜ τόπι 
νεει. ΑΜ8ΜΜΜ , Μο! ει, 8ειιιΙει€εέι8 νειΙειιιιΕΜτ ει, ΙιεωΙοιΜΜειΜ 
οΒγεαέιτοεει, Μ” επ 6ι·ϋιΜτε Με" ἰε Μιό.ι·0 εΖειΙ›ει‹1ΘΜΜειΙ ΜΗ, 
ει: ει' ΙΜΠ882, Μο” Με ει, 8Ζθε'θΙΙΥ @Με α' εριιΙειευΜ' “ΜΜΜ 
τεΜτΙεΙτ ΜιιιΙετεἐιὅ0ΜΙ›α Ι»εΙορύιΙιΜΜΜ , "ετσι Με ΜειωΙειΜ 
Μ.τοΙωτ 0Ιἰ0ΖΠΪ. Ι.ε!ιοτ-ε «ποπ ωοιΙ€ιΙΜοιΜΗ ΜΜΜ μπασο 
ΜοιΙωιΜ ΜΜΜ , Μ" 6 οι ΜΜΜ 88ΙΙΙΙΙΙ"; ΙΙΒ νεειΙΙΙιεε8εΜ. 

Α, αθΙΜΟΟΓ3"δ., ΜουιΜΜΜγει ει, ροΙΜοΜ ΜΜΜ;) επιΜιέΜε 
ει' Ιε8ΜπωιΙι ροΙ€έιι·Μι Μ: Μ” Ι›ε‹›Ιι]ε, !78ΜΠΠΠΠ108] ει' μ 
νιιΜ' οει1ειΙγει ει' εεμ1ιεέιΒΙ ]0Β`, εειιΜ6]61 ειωΙ;ΜΜΜ ΜιΕΜΜειι 
επιΜοτιο Μάικ: ΕεΙΙοεΜειτύνΜ ωω. Με, οι 8ΙΙΙΙΒΜ, ν61οιιι6 
ΜγειΜ 82θι°ἱΜ, |θΒΠ88]0ω) ιέι·ι!εΜιε. 

ΝθΠΙ ιΜοΜι1οιιι, Μο” ΜϋΜΜγϋ Δωσε ΒΙθ€ί&Π“Μἱ ΜιἰΜιΙεΜ 
οιιιΙ›επ ει' ΜοΙὶιὶοιιΗοΒοΜΜεΗὲΙΘετο; ΜΜΜ .και ιΜοΜι1οιιι, Μο” 
ΜΜΜ ε: ΙεΙιεΕεόΒεε, ει, !›εΙϋ!ι-: ετοι16 κϋΥθ"(θ$ΜόΠ]θκ ΪἔθΠ 
Π88]ΟΚ. Ή ΜοιπυιιΙουι, Μο€γ Μα πιει οΙΙγ ΜΜΜ, ιΜεΙΙγ 
ΜοΜ επόΙο νέιΙΙειΙαιοτ ΙΙΙθ8 ΜεΙΙ Μἰ86τ1ιιἱ, Με ει” ιιιἱ 82δΖΗΜΙΠΙ|ί. 
ΝειΜ Ιέιψ1τοΜ-ο, Μ” ει' νειΙΙι1εοΜ ΙΜΠΥ8"ΜΠΙΚ2 ό8 Μ" 
ει, ῇο€οΜ) ωωΜε ὶεω6τε1ε θΠΥ682ΙΠ ΜΜΜ Ν8ΙΙΙ ΙΜ5ΜοΜ-ο, 
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Μ” οι ετιιϋΙοειδι: ι·οιιιΙειιιιιΙ‹, ω ΜΗ νεΙϋ!ι ο;γιιιι ει” ιο 
Βο!ί ει·ιεϋΙοει εειιιιιέιε ιε εΙτιιιιιΙιθ Νειιι νοεπιτειε θεια· , ιιιιιιτ 
$οδΙ:ιιΙιιι ε! ιιιιιιτΙοιιίεΜ ει' ΙΜ” 1ιεΙγειται οΙιοεΙιοΜε , επ 6ι·ιειιι6 
ιιγειιότ ε' ειιιιιιοΙ€ειωιεθ Πα ε: έιτειιέιιιοε ικέιιΒόιιέιε!ιειι ει' ιο 
Βο!ι' εειιιιόιότ ιι,8ιειιι6Ιγεε έι·τ1εΙιΙιεΙ , ιιιοΠγ ε” ιιιειΒα Μτ 
"ιι ιιιοιιιιιΙειιΙειιι μοιιτιιτικ οι ειιιΙιετι ε2Μιειι, Με” ιιοιιι 

ΚϋΙΙιειιτε!ι, ιιΒγειιι ιιιἰνεΙ ί0€]81ΕΟΚ Βοι·ιιιέιιιγοιιιι ει, νιΙει€0Ε, 
ιισιιιειιιιιιι 1°όΙε1οιιιιιιοΙθ · 

ΜΗιοι· Μια ιιοικοιιι π: ιιιοιιι1ιέιΙι, 1ιο€γ ει) τϋι·νέιιγειε 
€γειι€6Ι: οι α' Ιιοι·ιιιιιιιγιοιωκ ιιε5ιΙιοι·86Ιι; Μ" ει” “επω 
ιΙεΙιιιεΙ‹ όΙ6ιιΚοικ, ,κι π ετέιιγ ΙιειΕιιΙοιιιιιιαΙ ιιοιιι Μι, 68 ΙιοΒιγ 
πι), ΙιεΙγωΙΙιειι ιιειιι ΜΗ ει, ι1ειιιοοι·ειιιει' ιοΒιιιιιιιΙ: 8γαι·ειριιιι 
ΜΜΜ 8οιιιΙοικοιιιιι:- πιτ ίεΙεΙειιι, 868 ιιι!ιέιιιιι όρειι πω: ιιιιιιτι 
ειιιιιιι6,ς ιιι·ιι6Ι ΒοιιιιοΙΙιοιιιιι; °ε νειΙσιιιιιι ‹-5ιι απ τιιι·τοιιι, ιιοΒγ 
εε ει, Ιιοι·ιιιέιιιγοιιιιειΕ ιιιιι€ ιιιΜιιιιι όι·ι1εΚόΙιειι Μιειιιι, ιιιιιιι 
εειιι ει' Μιτειιεέ.8ιιαΚ, ιιιει·ι ει, Κοι·ιιιέιιιγοιι εΙιιιιιΙιιιιΚ, ι1ε ει” 
τεΞιι·ειιεέιΒ ιιιιι€ ιιι-ιιιι ΜΜΜ. 

Βἔγεἐιιιιἐιιιτ ιιοιιι ΙιινέιιιοΙε νιεειιιι€Ιιιι Αιιιει·ιΙαι' ιι6Ιιιιι_ιιι 
πι. Αιιιοι·ι!κάΙιειιι ει' Πέμ οΙΙγ ιιι6Ιιειι ι·ιιΜι2ωτο1τ Μ ροΙΜωι 

_ιο8οΙιΙιαΙ , ιιιι!ιοι· “οικω Ι'082 "Έτσι ίοι·ιιιτιιισ.ι ΜΜΜ Μι; νο! 
ιι.·ι, ιιιιιιιιιο8γ ει' ροΙ€εΞιι·0Κ σ8εΙιέιΙγ ειειιιιιιιειΙ Έ ε8γειει·ιι ει· 
Ι:ϋΙοεϋΙιΙιεΙ Ιιιι·τειιι. ινιιοω :ιι ειιιιει·ιΙαιιιιΙε ιιιι€γι·ει ιι6ΜεΙι, ει: 
6τει ει., ι1ειιιοοτειιια, ΙιειτειιΙιιιΜ, ιι" ε26Ινέιιι, ιιοιιι ;γιιι·ειιιι$οτ 
“Με ; ιιιΙιεΜιιι εαπ Μι·το!ωιιΙαιτ τει·ιεεετειι€ιι. 

Νειιι τειΒιιτΙΙιειτιιι, Μ" ποπ ιάϋροιιτ, ιιιι!ιοι· ιιοΙιτιοειι 

]080ι( αι1ειτιιειΚ ο” ω; ιιόριιοΙε , ιιιεΙΙγ ειιοΙιειτ 88έ82 ετιιιι€ 
ιι€ΙΙ:ϋ1ϋιω; €6Ιιειι_ιιιτύ, €γε1Κτιιιι ειιιΙ:86Βοει «Με ιιιιιιιϋ8 νε 
ιπειιεΙιιιοε ει" ιι16ροιιτ. 

Α εγει·ιιιεΙτ οιιιιιο€ει_ιιι ει, ΜΜΜ, ιιιιΒ τι: Θα' 3ιεεεετ 
ιιειιι ιιιιιιοι·ι; οινοειι ιι°ιιι€ιε' ειιιωάι, Μ;; ει ιισιιι ιιΜ_ιει , πο” 
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ειι εκει ω οΙνε!ιοτι1ε. Α, Ι:ϋιιιόρι ειιιΙιει·, :ποπ ριΙΙειιιιιιικιιι, 
7 ιιιιι1ϋιι ιιοΜ ιιοΙιτιοιιιιο€οΙε ειιΙειιιιιιΙι, ε _ἰοΒοΙ:ι·ει πανε ειιιιιτέ 

:ποπ ιιοΙγεειΙιειι Ιιέιιιιι ιιι:ιΒιέιτ, νειΙειιιιιιιτ α' €γει·ιιιεΙι επ εἔόει 
. . ι Σ τ π ο ` . ιει·ιιιοεπιτε ιιεενε; ε οι εεει!ιοιι κι ΗΜ: πω: ιειιιει·ετι-ιε 

ιιι0ιιιιέι8: Πω” μια· ο·υϋπ.ι·2σι.ι·. - 
Βιιιιε!τ ιΒιιιεέι8:Ξιτ ιιιέ:8 ΔιιιειιικάΜιιι ιε Ιέιτιιιιιιιι. Αιοιι 

"ειιιιιιι=ιοΙ:Ιιειιι, ΙιοΙ ει ροΙ8ειι·ο1: 1ε8ι·68ιΙιιι ΗΜ «Μι όΙιιεΙ‹ ιο 
ΒειἱΒΙιειΙ,_ Ιε8ήοιι!ιιιιι ιιιιΙ·ιει!ε εεε:Ιιετ ΙιαειιιιιΜιιι. 

Νειιι Ιειιι-ιι εΙι-58 ειοΙαι2οι· ιιιοιιι1ειιιιιιικ, ΜΗ: εοιιιιιιι 
ιιειιι οΙΙγ ιει·ιιι6Κοιιγ οΒοαΜ ιΙοΙἔοΒΙιαΙ, Μπιτ ε, ειει!ικι1 Μι' 
ιιιοετοι·ε68ε. Με ιιιιιι:ε νιιιιοιιτ εειιιιιιιιιοΙιειοΙιιι, 1ιιιιιτ ει' επι 
Ιιειάοέιις, ιιιεειιιιιιιΙέιειι. Α,ιΙοεροιιειιιιιει·ει Μένει ιιειιι Ι” πιο 

. · . ει ιΙοΙοἔ. Α ιΙοειιοιιειιιιιιι ;;γαΙιτειιι ιι” 16ιι1'εΙ, ιιιιιιτ οι·νοε 
Μια ιιιιιιτιοιι ΙπιέιΙΙιιιτ τοειιιΙιιιιιιΚ; τ:5ιιιιιιε2ει Ιεει ει: πω ]08' 
ΜΚ, €ιπέιιιιοΙει 82 εΙιιγοιιιοιτειΒιιιιΙι , 'ε ιιιθΒιιΙιιιιιι0_ια @Ύπα 
ιιοΙτ. Α' ιιιιιιεΙε ειι έιΙιιιιΙιι εε2ΚϋιΙϋιτ ριΙΙειιιατιιγι ΙιοΙεΙομέιδΙιειιι 
εΙεεςιιιΙοιιιΙιιθΚ ό8 ιιιιιΙϋιι ίεΙ6!ιτεαιιεΙι, ιιγοιιιοι·ιιΙιει!ι. ΕΙΙειι5 

Η 

Ιιοιι ει ειειΙιειΙεό.8 ι·ειιιΙειει·ιιιτ νι!ιαιοΒιιαΙι Ιεϋπρειτο Βιιιιωιιι; 
ιιιιι€έιτ ει' ιιοΙ€έιτι νιειέιΙγοΚ Μπι; Ιιει3]ειΙ ιιΙειριι_ιει ιιιει;, 'ε εαπ 
ιιιιΙιοι· πιά: ιιιοενέιιιιιΙι_, ειΠιοτ ΙιιιΙιειιιιι Μ: _56ιόιειιιόιιγειτ. 

.4° 28ιι·υέσιμ €ο·άσπέ τό.ι·στοΙοϋσ·ό'Ι ασ ΒαμεσάΙ0 
Β'ταπωοΙοϋαπ. 

. Α: ειιιιοι·ιΙσιιιιΚ' τϋι·ν6ιιγ ιι·εΞιιιιι ιιιΖωιωι. - Λιγοι πεταει, 
ιιιε!!γει ιιιιι€οΜι:.ιιι καιω έτοιιιεΚ. - ΗΜ ειοιιιόΙγοε 6ι·ιιεΚ6Μιι 16 
νϋιιε|‹ Μιι·ι_ιο. ιιονοΙιιι σ' ιΕϋι·νόιιγε1ι' Ιιιι.ιιιιιιι€ιτι 

 

` Νειιι ιιιἱιιὰἰἔ Μπιτ ει, πόροι πω· ΙιϋινειΙειι, .και κι» 
ναναι ιιιοΒιιινιιι ει' τϋι·νειιιγιιοπιιιΙιοι; Ιιιιιιοιιι επι ιιειιι αιμα! 
Ιιατιιι, Μ” ιιιιικοι· επ Ιειιοιεό8·οε , ει” :ϋι·νόιιγ οιιιιιι ιια8γοΙ›Ιι 

π. κιτ. ὶ ' 8 ·. 
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ωκιπωωι πγει· α!ιαΙα. Ε' πεπειοι·π αι·ι-πΙοι, ιιιοΙΙγ 8γαΙιταπ 
α' 1ϋινώπγΙιοι0 :επί πιιια8απαπ Ά Ι:ϋΙοεοπό;.ιαπεπ ιΞιι·ιαπι εισι 
πω, ΚιιΙϋπϋεεπ εΙόπω;ιιι α, τϋι·ναπγ” παιέι.εατ. 

Ε8γ εεόπι παπι, αΙιαι·αι]απαΚ Βιι“ειαιόπι€ποπ ναΙαιιιι 4:80 
Μαι” ει·ϋ ι·ωιειικ. ΜΕΙιοι· ει παπϊόπγι·ε Μ, ιιιειςαπαειιια 
ιπιέιέ αι εΙΙσπε Μιιι1επι αΙιατύπ, θεια ια. ΒππεΙ‹ ι€ιιιααΒαι 
κι ιαπιει·ικ ει” παι·ιο!ι. Δ 

Ιππόι, ναΙαποΙ @απ Μπιτ, ιιιἱππεπϋιι πι α' 1ϋΙιΙιε68το 
πιναιΙιοιπα!ι Μι. Ηα απ α, ειειναιιϋπ Μια τω παπι Μαι 
π”, αιοππαΙ πει·επιπ, ΜΚ α' ειαναιαετ εΙιιιπΙααιιοιιαπ; Θα 
πα πι παπι παπΙιαι_ιαπ ιπο8, αιοΙππαι Μπι ιπεἔ, Μππεπ πια 
ναιέιει ιοΒιιΙι πιποποπ. Αι ΒΒγεειι!ι-8ιατιιιοπΙιαπ , Μιανιέπ 
α' ι·αΙιειοΙΒιιΙκαι, επεΙΜεπει ,ει πϋιπώ8επι6! ιαπιαιι απαέ 
ιιγαΙιει., ε" ειπΙιει· Μπα, Μ ναΙαειι6 πε νοΙπα, έα Η ε' 
οιιιπ πω, Μινι-εινα α' ιδι·ναπγ) Ιιοιέιπέιιιαπ Μπιτ πο νεππο. 
ΕΜΗ ιεπατ α) ιϋι·νι€πγοΚει ιπεἔιἐιιπαιἰπἱ απαι·ιαΙι, πγιΙναπ 
ο, πωσ ΜΜΜ ΜΗ ναΙαειιπἱοΙτ, π.πι.: ναΒγ ιπεἔναΙιπιιαιπἱ 
α' πιέρ,να!ειπόπγέτ, παω· Ια!ι!ιαΙ ιαροππι αππα!ε αιωωπαι. 

ΜΜΕ αι εΙεϋ οΜιοι απια' πιέιεΗι πω; εἔγοποεΙ› Θε παι 
ιαΙιπαεπ πω, ΜΗ: αι Β8γοαπΙι-8ιαιπποΜπιπ πιπεππιπεΚ 
πόπιιΙε8 ειαιιι6Ιγεε όι·ιιι-:ΙαέΙιεπ ΜΙ, Ιιοἔγ α, τϋι·ναπγπεΚ ιπιπ 
ι1επ οπἔειιοιπιεεὶιεπιύπ; ιπει·ι αι , κι πια παπι «Με Μπακ α, 
ιϋΙιΙιεσ58ποΙι, ιπο8Ιαπω ΙιοΙπαπ »πιο Ιε·ειι ΕοΒΙαΙνα; Έ α'ιποΙΙγ 
ιἰαιιεΙειετ _ιοΙοπΙοε ει, ιϋι·νόπγποιύπαπ απαι·αι_ῇα παπι πιιιται, 
αι: ιιιι-ιεΙεπετ παπι Μπάκα εα_ιατ απαι·αιια παπι Μαι αΙΙιαΙπια 
πϋνειοΙπαιπι. Βαι·πιοΙΙγ ΙιοΙΜΙεπ Ιοαγοπ πι α)α ιϋι·νέ:πγ, απ 
πα!ι αι ΒΒγοειιΙι-81αιπποπ' Ιαπ(ιια, νοπαποιιαα ΜΙΝΙ αΙανε 
ιι πιαι;έιι, ιιωποεαπ πιιπι α' πα8γοιι!ι παπι', παπωπι πιὶπι 
ϋπιπαεα: ιιιινόπωι πι; 6 αιι ο|Ιγ ειοπιμοιιιιι61 ωκιπιι, ιπιπι 
ναΙαπιἰ ειειι0ιΙιέει , ιιιεΙ!γ!ιωι αι «Μπι ΜΙ ιπα€α. 



Η5 

« 

7 [ΜΙθί ει: ΒἔγεεϋΙτ-8τετιιεοΒΙ›ιιπ πεπι Μισή :Με ειεΞιιιιοε. 

ιιιὶιιτΙΕἔ Ινέι!ιοτ86 εοΚειεεΞιἔοτ, ιιιοΙΙγ ει, τϋι·νέιητ $ει·ιπέε2οϋ ε! 
Ιεπεόμ €γειπέιιιτ ιι6ινόιι, ειτι·ει οεαΙι ίόΙεΙιιιεε ,ε €γειιιι1ε 
8ΖθΙΙΙΙΙΙΒΙ Μάικ. ΒΙΙειψεπ ΙεΙιοτει!ειι έκτο πεπι νοιιπἱ, ω 
5α2πι ιΜπάεπι σε21:Μγ, ει: οτειάεωιπ ιιι·ειΙΚοτΙύ τϋι·νόηγΙιοΖάε 
Μ; ιιειΒγ ϊκεο:ΙειΙωειτ ΜΜΜ, ,ε Μϊπτει ΜΜΜ επγειἱ εεετειετΙ;ο1 
νΙεεΙιειὶΙ‹. β 

0ωιΙαιΚο2οω , ΜΜΜ πιτ ιιιουιΜιιι: πιὶπιΙεπ ο82τέιΙγ. Α 
ιιιοι·ΕΜΜπι ει” ΜιαιΙιιωικ' ειιι·ύρω ίοκοπιτει Ιεαϋιιινε Ιόνόπι, 
θα 2°θειιιΙει€οκ ΜΥ ίοι·ιπει ΙιεΙγιειΙ›ε›υ νειπιιειΙ‹, Μπιτ είπε 
;;Θυγεκ ΕιιτομέιΙ›ειιι: ϋΙ‹ πωσ , ΜΚ οΙΙγΚοι· ει, ίϋι·νόηγ ἰι·άπ€ 
3›ῖιοᾶαΙπιειτΙειιι!‹οτ1ιιειΙ‹. ΜετιιιοικΙέιικ ιιιέιειια, Ιιο€γ ει”τΙειιιοω 
πειτε κοι·ιικάιιγ” ·εΙεϋΙ›Ι›εὸ€ε, πεπι - »Με Μπα ΜΜοιωΙε 
|ΙΙἱΏΙΪθΙΙθ]ἐ, ὲτἀεΚεἱπιεΙι Ι›ἰι€οεΗεΞιεἐιΙ›ειη , Μιιιειπ εεει!κ ει' επι 
ΒγοΜ› ειωιι6Ιπεικ ρέι:τοΙέιεέιΙ»απ Μ!. Α: ΒΒγεεϋΙ$-8ιωπευκ 
Μη, Μ! α' 8ΖθΒ'έΆγ Κυτιπάηγοε, ει” μπωςοΙε ΜἱΜἱΒ· 1161 
4ιεωε!ε, υ·ε!ιο:έγ οι εΙΙειιϋΚ 1ιειαι!ιΜναΙ νΞεειειθΙ]οπ. 

-Αι ΒιιΖαοέο!ι, ε' ΒοπαοΙΜμ13εει ιϋΙΙιοε Μποιηα›ε πόιπει 
ε:ΙΘ81ϊΙ:ΙεπεόΒει; Δε: οι ει, τάι·εεεάέοτ οτόεειι ιιιο€ πω" Μ· 
0ιωΜει, και ιι€γαΜυποπ- Με, ιιιε11γ ει, εεισπ8ιπικ πεπι νωπ 
€ειΗ ΒἱιοἀπΙοιιιιιιαΙ 1οιιιιἰ α, τϋτν6ιιγΙιο26 ἱι·άιιτ, πεπι οι·νέει!ϋ 
ει) ρεταιιοεειἰιιαΚ άειοΖοΙέιει ἰε. 6 ει'1ϋι·νόηγΙ: ί1Ζώ'ί πεπι Με 
ια , ιιιἱνοΙ ΒειετΙεη;, ,ε €ειιι1ει8εέιέει "Μια πεπι ΜΗ Με ιιιε!ς 
Μϊιιωπἰ Ξε. ΜὶνεΙτ πειιιιετεΒιιιΗ δ(2Ι]άΜΣΠ 08ΒΙΚ 8.ΖΟΚ Ιεέι26ιο1 

ΜΚ $ε!, ΜκπεΙ‹ ιιιἰινεεπεπὶεΚ Μποε. ί" 8:οΜπ., Με επωω 
:Β ι1εωοοι·ειΗεί ιϋενέιιγε5 που: ιιιἰΜὶἔ τἰειΕοΙεττε- ιΜΙι0Ι:.ϊε , 
6ο ιικήι! ιιήιιιΠ€ 1ἱε21εΙε1ϋεπ ωι·ωιηειΙ‹; ιπἱνεΙ ιιιο1‹, ΜΚ ει' 
ιϋι·νύιιγεΚε€ ἐιωιῇἐι!›:ιιι ιιιοἔεὸι·τεπὶ ε2.οΙκιάΚ, 8.2 επεειΙε!ιιιεε 
ε68ιπ ποπ τϋι·νειιμΙι16$Ι, ιιιωΙΙγοκει ιιιειἔοΙ‹ ϋπ Με2πιικω·ε 
ΒὸΩΙΜΜεΪτ, ιιιε·;.ς πεπι 1ειμιιΙΙι:ιψιΚ; 'ει α'ροΙΒΜοΚ, ΜΚικ;Κ 

8 
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“Μπιτ 6πΙοκε :ιιοΙ‹' ιιιοει·ου!έιεέι$ ιιισΒενειΙ !ιοιιι:5ι, ωἱιη Μ 
ΙειιιϋΚ-, Μπι! ΙιεΙγ26ΙϋΜυΗ Ιο;νει ιπει€οΙ:ειτ ει' τϋτνθυγΙιοιύ 
Μιι·πιεΙΙγ αΙτατειψϊπειΚ Με :ιΙἐινοΙιιἰ ΜειοΙτ. ΒΒγό!»Μιπ1 Σπόρ 

Ι 

ΑιιιετἱΚἐΜπ ΠθΙΙΙ οειη›έιπ 3ΖόΙ'ί ετνἐεἀοΙιιιεεΚεἀὶΚ .ει τέ$τν6ηγ 
ΜΚ, ιηἰιιιΙιοἔγ Μπα πιιιπκέψι, Μπειιι ειιέι·τ κ., ιιι€νεΙ ιπποε 
νέιΙτο2Ι:ΜΜιψι, Μι σ” Μ εὲι·1επἰ ΜΜΜ; Μπακ εΙοὶΜο, 
Μπιτ οΙΙγ ι·οεΖηαΙ‹, ιιιεΙ!γει :ηκικάτει ιιπι€α Ιιοιοα, .πικάπ 
πι-ἱιιτ ε” ιιιιιΜΒοήγ ι·οοιικιΚ, :ΜΜΜ ιππι€εΜ. ν 

α 

Α' ροϋΗοαό $ε.πΡ οπϋπάεπ τ·έ.$·αεόΙιεπ ωο·αΠω 
@ή οπωπϊσεΕ.σ.ι·ά8μ·όΙ. Μ· ωιπεΙο α° $άα·.πωά"να 

.Ιιε|οΙμάσιΕο·ύΙ ασ Ε8με.οϋΙ$-Βϋαϋπ."Μ:Βασι. 

ΝεΙιειοΜτ ΚόριεΙιιἰ ωε;ιπιιΙ‹ιιαΙ‹ :που ροΙἱΗωἰ πιιικΚάεείψος πιώ” 
ει: Ε8γοεϋΙΕ-8Ια!ιιεοΚΒακι ιιτο.ΙΒοή1Κ , πιἰιπεεω α: ο!!! ίεΠΜ6.ΙΜι€6 επι 
Βεια!είι;;ο!;.) "μ, οἔγειιΙὁεό€οἱ. ·-· Α' ιδτνέπγ!ιοιόΚ8.Ε 8ιϋπάε·Ιοη Γοἔ!ει 
ΙΜοεΚοαΗΜό Πεμ, ιτιοι€68 σεΜι εξ” ορἱε6ιὶ_]Δ 'ε €οΜΜιέ!ω οιοτι “Μέ 
ποε ωοι;ειϊοπιιωικ. -Αι ιιιιιετἱΙωἰ επιιΒει·πεΙα, εειάέι€ ἀοἙἔαἰ:ι ΕΜΗ πιέε 
επΙ ΙΙΟΜ ΕοἔΙαΙΚοιιιὶ ποΜι. - Α' ροΙἰϋοειἰ ιιιοι€εΞε οΙΙοτῇο‹Ι ει' ροΙἔὐι·ἱ 
!έιτεειώΒΒεπ. -- ΟΕΜ” επ ο” τόε:.Βοτι ει: απτετἰΚειἰΔΚ' ειοτἔειΙπιἰ 
ωππΚέιεεσ5€ε. - ΜεΙΙ6Κε·ε ΜειιιοΙτ, πιοΙΙγοΚε0 Μι ει' 26ι·πειείι8 ει' ἀε 
πιοοι·ΜΙο.' ΚοτιπέιιηέιΒύΙ. 

ττ- ά 

Μἰἀϋπ ναΙειιιεΙΙγ 8ΖᾶΪΙᾶίΪ0ΓΒΖάΒΪΙω ε" ιιιὰεἱΚΙ›α , πιεΙ!γ 
:τσιπ 82, ΙὲρϋπΙι ἐιΙταΙ, ἱἔεπ τεπτΙκἰνὶὶΙἱ ΙεϊτιππΞιιη Ιερ ευη Ιππι 
ΜπΚετ; :ΜΜΜ ιιιϊητΙεπ πιιιιηκέψειιι έ8 ιπιοιἔὰέΙ›ειπ πω: Μ: 
ΜΜειι οεεπάεευεΚ ,ε ιποιαι'ιΙαιΙειππεικ ΜΜΜ. Αιιιαυυειι, 

σ8ειΙ: μνίτέιετ6Ι 'ε ΙιαΜΜει·6Ι Ιοτο8 ει' ει‹3: ειιωΙ›Ι›ειι, ιιι:ψΙ 
απ πιοιιιΙειιι6Ι:, ιιιἰτιτΙια ε' τάι·5αεέιΒ ιιιοΒεπει·εινόπ ΜηιΙοτι 
ΜΜΜ, πω" ΜνεΞιηπει ο8γο!ιοι. πω: πγι3€ειΙιιιειτ εαπ, ΘΙι1εΙ 
ΙιεΕΘεότο. ΑιοιιΙ›ειπ α, πιο” οι·ε:έι€ ειπτη·ὶι·ει Ιάτπιπήει πω· 
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μ" , Μ” Ι›οΙιΙο,<; ΙοΙιοεεοπ , ΜειϋΑΜπ επιΜΒιιΜ» ό8 νὶι·ἐι8 
ι6Ι›Ι› αιιπέιζ, ιιιοΙΙγ εοι·ειΖναΙ οΙΙ;τ εΙ681$ΙτιτοΙ:- ΙειιιιΙ ιαιωκ. 
ί<18 Μ ιιιεΒἱεΒὶιιῇἰἰΚ ωΕπΠεεγΜε:, εΙΈΙοευαήιιΚ_ίεΙ, ιιιἰΙιύιιτ 
έτειιειἱ ωεη;έιτ πειροπΚύπτ εωιιγἱ Μ εεϋ!α8%τ σε εΙ86Με1ι, 
ΜΜΜ ειΜιὑΙοΙΙγ Ιιενεεετ ΙάαεπιιαΙκ ειειινε‹ὶιπ επ ειιιΙ›ετεΙ; ει, 
ιιιὰεοιΙἱ-Μ›ειιι. ° Έ 

Μι ω ό8ιτενό$εΙ εΙΙ‹ειΙιιιειΖΙιατ6 οΙΙγ ειειΙ›ειιΙ οτειέι€οΙε 
τα, ιιιεΙΙγοΚ ει°ιιιοιιειτοΙιἱειἰ Ιοι·ιιιέιτ ωε81ειι·ιο1Μικ, Έ ιιιεΙΙγεΙ‹ 
ΜΙ επ :ιτἱεκοοι·ειιἱει ιιι·ειΙΙαμΙΙΙι: ιιιέ·ε ἰιιΚεἐιΙ›Ι› αι ιΙειιιοοι·ειω 
Βϋ2ιὰι·εειεὰἔοΙ‹ι·ει. Π; πω· ει, πΘρης:Ικ πω» ε" .τοΞειοοεΙπωε 
εινατκοεΕκ ει” τεϊι·εειεέιέ 1ειν1τέιεε1Μι , Ιιειιιειιι αι εἔό8ι πόχι1°έι 
πιά ᾶυιΜη. Με ιιοιιι οειιμέιη εμ οειιέι1γ,, Ιιειπειιι ε8γειεττε 
νειΙαιιιεππγἱ οειώ.Ιγ, ε2ἰὶΒ8ό€εἰιιεΙς 'ε ΒὸπγεΙιιιεἰπεΚ ρύΠέιεει 
1°οι·ο8 ΜτιΙ6εΙωιι. » 

Νεπι [εΙιεΕο1Ιεπ ΙεὸριεΙιιἰἰπικ ειπα, ι·ορρωπ επειΒειι1εέι€οτ, 
ιιιοΙΙγΒου ει: ειιιιοι·ΙΙ‹ειἱιιΒ κϋειεεΛΙΙιιεΙε; εεω·ειΙιε1€ΙπΚ ιιισ8ιιιιΕ 
πω: ΙοΒειΙιιιειτ ει: 6 ι·ειιι1ΜνϋΙΙεΒγι-:υΙϋεΘἱ;€ὶΙ‹ι·ϋΙ πι: Μιιειιι ει' 
ΔΗΩ ειωιιωεΙ!έιώε ΜΙΝΙ ιιιο8 πω» Εο8!ιατιιιιΚ, επι Μια' ΜΗ 
1ὶοΜ ιιιιιιιΜιεεέι8, ιιιοΙΙγ οι ΒἔγεεἱὶΙτ-8τετιιεοΚΙ›απ ιιταΙΚοιΙἱΚ. 

ΜΙΒ επέιΙΙωπΚ Μ Αιιιει·ΙΜι' ΙϋΙάέτε, πιά: Μιιιἰ “Ποπ 
;;έι8παΚ Βϋιερε11ε Ι:Ξιήιι!ε ιιιει€;ιιυΙαι1; 2εινειι·τ Ιτέιτιιια Μ! Μπι 
ι1επίεΙ6Ι; που 8Ζύ Ικα ο8γειετι·ο ΠΙΙοἱιιΚΙ›‹-›; ιιιἱπ‹Ιο€γἰκο "Ια 
ιι1Ε τάτεειεέι8ή 8ΖϋΚ8θ8θιίθί Με: Μ. Μἱπτὶειι ιιιοιοἔ ΙιϋτἰὶΙἰὶιιΚ; 
Μ α, ιπέρ Ή·ΙΠ ϋεεεεεγϋΙνε ε” νἐιτοεπεἔγειἰ!›ϋΙ, ει” Μαι τα 
ιιέιοε!ιοΖωιιΙ6, 1κεΙΙ]ώι-ε 6ρΙωΙ ιοωμΙοωοτ; πισω ο" Βόρ 
νἱεεΙϋ' νέιΜε2Μιεέιπ ιΙοΙἔοιωΙ‹ ;' τονέιΜ νειΙειιιιεΙΜΚ ιπεἔγο' 
Ιεϋνειεἰ ιιιειωεΙέ εἱετνε ει, ·νέιι·ο8Μ, Ι›ἰἑοιιγο8 ΙιεΙγΙ›εΙἰ ΜΜ 
18εοΙ: ΙοΙϋΙ ότ1εΙκὸιιιἱ; ιιιέιειιιτ νειΙειιιιοΙΙγ Μα' ΙΒΜιπάνεσεΙ 
Ιι;ιΒγ_ΜΙι Με ΙωτάιιΙάψει, Μ” ε,5:=γ αν, να” ο" ΜΜΜ, 
Μεινε Με" ΥἱίᾶίΙΙΟΖΖΒΠΞΠΕ. ΡσΙΒΜοκ €γϋΙιιεκ ϋεειε, εμε 
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Μ!! ο!!γ ι:20!!!6!, ω” ει' !‹οι·!ιιάπγ° !!!0!!θ!θ!0!!θ!! ε!6€!!!ι!οπ 
8686ΚετηγΗνέιπγ!!εά!:; ϋεε2οἔγϋ!πε!κ κήποι!! πιέιεο!τ, !ιο8)· 
ει' !ι!ναω!!›ειπ 16%! Ιε!τ!!!ει!αιτ Με!! Μγ!ει!πει!ε !ι!έιΙ!εἐι!‹ Μ. 
Ιω νειππα!ε "Με !!!ά80!ζ , !ι!!ε ει, ι·ΘεεεεεόΒετ ει, ε!ει!ιιέ Μειω 
ιΜιιιε!πο!ε Π! ίοττέιεέιι!! πόινόιι, !ϋπε!ε !!υπερΘ!γοεοπ Μμ 
ι!ε9ιετ πω!! α, ίε!6!, Μ” ει, ιιιὸι·!ύ!‹!ετεε8εϋἔ!›ω ΜΜΜ πω 
Ιέι!ωιάπεικ. Ή 

Αιιπι' πω” ρο!!!!οει! 0102808, ιιιο!!γ ει: ειιιιει·!!;ει! Μότ 
νόιιγ!ιο26!ωι επϋιικεΙειι ε!!ο8!ει!νει !ειι·!_!ε , 'ο ιιιε!!γει απ 
πιει€έιτ νε!ιετιι! Θειτο !;!ν!!!τϋ!, που! ειςγὲ!› , Μ!!! εμ!ε6ι!ῇει 'ε 
1:61!!! !ο!σει!ε!ωι που ειωι!έιποε ΙΙ!02Β“ᾶ!0!Ι!ΙΙᾶ!ἰ, πιο!!γ ει, ιπέρ, 
!εἔει!ει3 ι·οηε!ε!πό! !κεα!6ι1!!ε, 'ε !όμοεϋη!ι€πτ ιιιοεει:Ξι!!!ει ει' 
ρο!ἔὰι·ο!‹” ιιι!ιιι1επ οε2τέι!γει!τ. ΝεΒγο!›!› Βιοτεει!οιιιιιιιι! παει· 
«!ο!Βοιπ! ω!» !ε!ιο!πε ει' !›ο!ε!οΒεἀ8οι!. 

Νε!ιέι ιιιο€ωοιιι!ω!! , Μη!! !ιο!γετ ίο8!α!πει!: ε! ει' ρω!!! 
σε!! Βοηο!ο!ε ειι εΒγεεϋ!!-ετατιιεο!τ!!ε!! ευι!ιει·'ώ!ε!όΒοη. Μπἔἐιτ 
ει' ιεΞικεειεε5ι€' !‹οι·πιέιηἀωι ειναι!!! 'ε πω! !›οει6!ἔετπ! , ει' Με 
ιιει8γο!›!› ιΙο!οἔ ,ε ι!εγ ε20!νάπ, οΒγει!!!!! ιιιιι!ει!ε:έι€ , ιιιε!!γοι 
ο” ειιιιει·5!ω! !ειιιει·. Βειτονε!ιοιπ! απ! όΙοτύπε!κ !εμεο!κ6 
!γε!›!› ειο!ώεει!!!απ ω; €γειΚι·ειιι :ΜΒ ειι ειεειοπγο!ε!ε ε!ιιιειι 
πω: ει' Μ: €γ!!!όεε!:!ιε Σε ρο!Μοει! 6τ!ε!‹ειόεε!ε, !ια!!μι!έιεεα 
ει!!! πω!! ε! ω ω!!! ἔσω' ιιιιει!ιιιιιἱτ. Β:5ι;ο!ι πωθ ω «ω» 
!›ο!τ Ι10!!!!!θ8 εε!π]έι!ΘΚο!ι !ιο!γεττ ειο!8:1!ιια!κ. Α: ειιιιω·Ι!κε! 
ωιι!ιοτ Ιεοεεἔιι! ιιειιι ω, !ιωιοπι Μάι; πειιι !›εει6!€ετ, Μι 

!) Α' ιιι6τ!6!ι!ε!ωεέμ οἔγεεϋ!εω!‹ ο!!γ !ότεα86.8·οΧ, ωε!!γε!‹' πω!!! 
Γοέσ.ι!εΞιε!; !εειιιε!‹ εεμιτέιεπε!ε7 !ιοἔγ ει' “εποε Μι.!ο!ι!ό! πιειἔυ!‹Μ 
!πε;ωτ!ύι!πήύΚ. Α: Ε;γεεϋ!!-8Μ!ιιεο!:Βεπ _Μτ!οιπ!ποτ ει' πι6τ!6!ι 
!ε!εεε68! οἔγοεϋ!ετε!‹ από: 2707000 ΜμΕ επιιιι!έι!!ια!ι , Ά ΗΔΗ ε! 
!ιετ! ιπιι€Μ!ει!κ, ΜΒ), πιειἔὐΒιιιι Ρει!εγ!ναπΜ' ε!ΜιιώΒιιιι 500,00!) 
;ει!!οπιια! !ιονεεεἱι!› "εποε Μ!! ίο,ςγειει!ει!οι! ε! 6νοιι!‹6ιι!, "ω" 
πο!!! ε!ϋϋ!›. 

κ 
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πειπ ει·ιεπειι!ι. ΒΙϋιιε‹Ι ιιιιπι1ιε π” “οι , ιιιιπ1Ιια εγιι1ειιπειι 
νοΙπα; 'ε πει ιϋι·£ειιειΙ›ϋΙ πε!ιι ΙιενιιΙ , >Πι·αιιι-παπ Ιοεια πιό 
ΙΙιαπι απ; α° Μπει ΙιεαιεΙ. 

ΝειπεΙΙγ οι·εια8υπΙιαπ ει' μοΙ€αι· ιπιπιε.εγ νοπαΙιοιινα 
ίοεαιΒα εΙ α° ιϋι·νεπγτϋΙ ι·εαιετε επεεπειτ ποΙπιεαι ιοαοΙκαι; 
π” ωιωκ Μπι, πιἱπιΙια πιεῇε ι·α!ιο1ταιπε!ι εΙ αι αΠ:αΙ, πα 
κα. Μι ει·ιΙεπε1ί @ποια ιιιιατΕπ; 'ε οΙΙγ αιιιΙ‹ ϋπιεεπε πιε 
ι·ειπε ιέιι·Ιώιπι, ιιιεΙΙγπεΙτ παΙἐιπΙιπαΙ ειιαωιι πα” παπι:ιοΚ 
περειιεΙ: ΙιεαΙιεπγ Ιιαιαι·αιτ. Τ 

< ΒΙΙεπΙιεπ ιπἰΙιεΙγι αι απιει·ΕΙιαι ειιιπει· ειπα παπα, πο” 
οεα!ι επαι ιιΒγεΕνεΙ ΙεΙιειπε ίοε1αΙποιπια, αιοππαΙ ΙειεπεΕ 
Με τεειε ιϋΙε εΙι·αποΙνα Ιεππε; παιπαιΙιαπ ιαιοπγιι ἰιτεεεε 
;ετ ει·ιεπε 'ε πἱιιιοπιΙΙιαιαιΙαπ ΙιοΙπο8ιαΙαπ Ιοαπα Ιεππἰ. Ό 

ΕΜ πιεε να€γοΙ‹ αιι·ι5Ι €γϋιόιινε, Ιιοαγ πα α'πεπποπε 
ιπιιε νιιΙαπα Αιιιει·ιπέι!ιαπ Ιέι!ιι·α παππαιπα, ω» 1°έιτειιΙπα88 
πα κει·πΙπε Ιεεγϋιπι α' ειοπέιποΙιαι, ιπεΙΙγεΙιετ α” αιαπαι1 
Με ειιιΙΙι , ιιππισειπ ει·ϋτ νεππἱ ιιιααέιπ α' ειαΙιαιιπέιέ αιε 
τειειεπ. 

Ε, ειιιπιεΙεπ ιπεειιιιιΙύ ιιιοιΒιιιε, πιεΙΙγει. α, πειποεταΙια' 
ι Κοι·πιέιπγα α7 ποπιιεαι νιΙόιε!ια Ιιεπαραιοιτ, ατιπεεγ αιτέιπ α 

ροΙ8έιτι ιατεαπα8Ιια. Μιπι1επι 1°εΙνενε ,. πειπ πιάσω, πα πεπι 
ει-ε Ιε,ςπαΠοΙιΙι εΙπό!ιΙιεε€ε α' πειιιοει·αια Ιιοι·ιπαπγπαΙι; 'ε 
επ πιτ ιπΙια!ιΙι αιει·ι ιΙἱεεετειπ α” πιιτ νεαΙιει νιΙιετ, ιπιπι.8ειπ 
αιει·ι α, ιπιτ νεαΙιει νιειεπ. 

ΤαἔαιιπαταιΙαπ, πο” α' περ ιΠαΙιι·απ τοεαιιιΙ ιπιειι α” 
. | - 

*) ΠΒάαπ ε) πϋτιιΙπιειιγ ιαραειιιιΙιαιοιι Β6ιπέιπαιι πι εΙεϋ 0αεαιιι·οπ 
πω. Μοπιεειμιἰειι ει! @εγώ πιο;; ναΙαποΙ , πο" εειπιπι πειπ πα 
ποπΗιπα16 πειιει·πεεειεΙιει πωπω” ι·ωπαι ιιοΙ€ατοππαπ, ΚΜ α' 

ε ρωιιιωι εΙει' Ιπιπγιι6πέιπαι ιιιέιπ εμ·αιεττε ει, παω που επεπ«Ιει 
- αύςεπε Ιεριεικ ιππιια. 



ιπο , 

Μ: ιι€μικω, Ιιιιιιειιι ει, Πιέρ πειιι ωιικο:ιωικ ει' Μ: ιι 
Βγο!ιΙιε, ει' ιι€ΙΙ:ϋΙ, Μ" ει: ΔΗΜ εε:ιιιόΐ Κϋι·ότ :κι τέικέιτειι, 
,ε ΙεΙΙιέ:$ ιιιει€ει τοιιάι·ιε άΙΙειεέι.Ιιι5Ι κι πε ειιιεΙΚειΙιιι ΙειεειιΙ:. Α' ρ 
Μι: ειιιιιοτ, Μ ει' Ιάτεειεάέ Ιζοι·ιιιέιτιγάτει Ιιένειιι!ε, πέιιιἱ Επι· 
οεοτ ω:: ιιιει€ει.ιιειΙκ ιιιΙει_ιαοιιιιιιι. ΜιιιιΙιοΒγ εΙικοι· Ιιατύειι 
80! Κόρε:: ι€ειι ίεΙνιΙιι€οειιΙτ ΜΒΜ: ει: δνότιεΙα ε:οΙΒέιΙειι 
Μπι :Μπακ ΜιιιιιιιιιιειΙειιι Ιιο::έι ίοΙγειιιιοιιιιεικ ιιέιι·ιΙο;,·έιε 
ότι: 'ε ιιιἰ‹16ιι ε:ι-ιι·Ι6Ιε ιιιοιι ιιιΜοιι ιιιο8ι:εειΙιιι εικιιιήέιιι, ε: 
:και ίεΙνιΙει8οειιι€ιΚ. Α' ροΙΕτΜιΜιιι , οΙΙγ νέιΙΙειΙαιοΒΜιιι νεε: 
«πω, ιιιεΙΙγοκει πω: ιιιει€ει 8οιιιιοΙι Μ, Με ιιιεΙΙγειι ΜΗ! :έι 
ωιΙ:5ιιιοε Μάικ-ει ϋιιιειιεΙ‹ ει' νέιΙΙειΙειτοΙιιιο:. Μιιιιιειιιιειρ Μ ια 
πω νειΙ6!ζειτ ιιιιιτειιιιιι!ι :ΘΕΕ ει' Μ: τιιΙειΜοιιιιιιιι, ,ε νέι€γειτ 
Επι! ε'ιτε:ιιι ιιιειἔεἐιιιειιι ε:ειιιέ!γεε τιιΙειιιΙοιιει, ιεινίιέιεέιι·ει ιε. 
ΤειΙεΞιιι πω: ετ6ηγοεΙι , εοιιι πω: ε:ει·ειιοεόειι , Με ίεΙι·ΙΙ:5ι€ο 
ειιΠειΙιΙι θε ιιιιιιι!ωιεξι!ιΙι, ιιιιιιτεειιι εΙϋιὶεἱ. Ε: Ιιι:οιιγοειιειΙι 
πιι·ιοιτι, Ιιυ,ιςγ ει,:Ιειιιοοτειιει ιωεωωκ, ε;γεειιΙνο ει: οι·ε:έιζ 
ρΙιγειωιι ΙιεΙγ:οιόνιεΙ, ωε:Πι, πω: ιη;γειιι - »πω εοΙ:ειιι 
ιιιοιι0_ιέι!ζ - Ι:ϋ:νειΙειι, Ιιειιιειιι Ιώ:νοιειΕ οΙιέιτ α' ε:οι·ι;ειΙοιιι' 
ει:: ΜιιιιιιΙειιιι16 ιιιο:,ιμέιεάιιειΕ, ιιιεΙΙγει ει: ιι.€γοειιιι-εωω 
εοΙ:Μιιι έ:ε:ιενεε:ϋιιΒ. Νειιι ει' τϋι·νόιηχεΚ ΜΜΕ ω, Ιιειιιειιι 
ει, ΜΡ ιειιιιιΙῇα Ιε3ιοειιιιι ει' τϋι·νόιιγ”Ιιο:έιεει ειΙτειΙ. - 

ΜΜΜ ει' Δωιιοοτειιιει° εΙΙωιεόέει απ αιιιιω, Μ" ε” 
ειιι!ιετ ιοΙιΙιειιι εΙνεμἰ απ, @Η ιιιει8:5ιτει να”, ιιιἰιιιεοιιι ει: 
ϋεε:εε ιιοΙ8έιι·‹›Η Ιζοι·ιιιι;ιιιγει, ιιεΙιειιι ι18,·γιι-:ιε:ικ , ι€ει:εέιι,··ιιΚ 
ιτειιι.τ?ζ ΒΗεεΙσοτιιιύ.ιιγ:ύ, ιιιιιιι1 κει τε-3ε:ιι6Ι οΒγειιΙϋ όπω 
ιιιεεεό;οι ττἐνιἐιι Μ, ω» Ι:ϋνειΚο:ετεεεόεετ ωι·ι ναιωωωι 
Με, ιιιιιιιεειιι ει'εοΙκαεέι€; τϋΜι έιΙΙΙιειιειιοεεε1%ειΙ , ει: εεε” 
πω: ΜΒΜ £ε1€ο;:ιεε€ινειΙ , ει' τιἐε:ΙειεεεΘΒ° τϋΜι τϋ1α51γεΞνε1, ει: 
οιιιιιοτοΚ' ιιιο€νΜειε:ιέιε6ιωιιι «ει» ιειριιιτειτωι1 ε:οΙ‹οιτ ιιιτιιι. 
Α:οΙ‹, Με ε' ιιο18οΙιειτ ωιμαμικ , να” εοΙιει ι1ειιιοοικιιια Μι: 
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ωϊι·επεέι€οτ Μπι ΜΜΜ, ι·ειΒγ Μακ κενέπ πάπια πόΙαπ ιι!έιπ 
ΜΙπεκ. Α' αεπποοι·εαπι, ιπΘε :πικαπ ὶε, πιΕΜπ ΙιεΙγΙ›οΙἱ κατα! 
πιέπγεκπεπ ,ε ει' πω», Ιιπ]Ιππαππέι8πΙΙιοπ ΜΜιεικοαΕκ, πειπ 
ιπιππτ ὶΒπιἔπιεΞιεΙ›εΙἱ ειπΙ›ὰΙγεπεπΙὶπὸἔετ, ιπειΙιοαἱοπε :επαθε 
π' κοι·ιπέιπγπειπ - εππγἱ ὶἔει. Α' αειιιοιττειωι ει2ειωιιΙπαΒ 
πωπ Μωὶεπἱκ νέιΙ1αΙατέιτ ΙιπΜπ σα;; ιακόΙγΙγεΙ ΜΒΜ, Μπτ 
82 ΘπεΙιιιεε ιΙεεπο1ἰειιιιιε. Ογεικταπ ίέΙΙ›εΙιει€ῇα πποκειτ, Μ 
Μπι παειππκπ€ νετΙε ν‹›Ιιιει; "πω, ι›οιΙἱΒ· νεειεαεΙπιεεεκτε 
νειειιιπΙ; ΜΜΜ ὶ‹ΙϋνεΙ ιϋΙ›Ι›ει εεικϋιϋΙ, Μια πιει; ΜΗ" 

νΘἔυΖ οΠγ _ωι επιπΜΕ, απ επκκπΙ ΜΜΜ:: κώμα. Απ 6 απα 
κοικ5ιεει Με" πειπ τσιωυ απ ΙΙ88°Υ, Με ει, κϋιἰ€πιἔπιἐιε Με 
νόἔτε, πειπειπ π' ιπἱππΙα πεΞΙκϋΙ Έ Μπιπιω Μπακ νύΒ!ιο:. 
Α, αειποοι·πτἱπ ΠθΙΠ ει' Ιε8Ιϊ8γεεπ κπιππάπγπγει! παππ«κ5κοπει 
πιεἔ ει, πέρα, Ιιππωιι απ; εεικϋιΙἰ, Μτ ει' Ιε8ϋεπ;γεοπ κοτ 
ιπέιπγ €γπκι·πιπ κύρεε παπι Ιεππο εΙϋτει·επι€ειιὶ; ει: Μέσι Μιτ 
επεαΒἱ ιεετΙ›οπ Μπα πγιι€ςταΙππ πιππκέιε8ε18οι, ΙϋΙϋε1η;εε ε 
τα 'π 1οΙκεεειΙαετ ε5ιι·πειτ εΙ , ιιιι-:ΙΙγα;κ εοπει παω πιέ!κϋΙπεπι 
16ιε:πεκ , 'ε πιοΙΙγεκ, οεπκ ει”και·αΙιπώπγοκ κἱεε‹-5 κειΙνειϋκ 
Ιο8γεποκ, πεοαπ απΙΒοκατ πια!ποτπεκ. Επεκ Μπακ ἱἔεΜ 
εΙ8ϋ!›Ι›εὲἔοἱ. ν 

Α, ]εΙεπ εππππα!›ειπ, Μαϋπ ει' κοτοεπόπγ νἱΜιε' παταει 
ΓιἱΒΒϋΙ›οπ Ιεππἰ Ιἐιωπἱκ, πέκπεΙΙγεκ νεω1κεανο τέιπιπααε1κ 
πιοἔ ει° αειποοι·ΜΜ, Μπτ νπΙπιπἱ εΙΙεππόΒεε ππωιΙππιτ, ΜΒ 
ε: π: Μπιτ ίοΙχνέιπ πονεκεαὶκ; ιπέιεοκ πεππσ ιπέιτππέιτ ε” 
ει' εειπιπἰεΘΒΒϋΙ εΙϋΙ6ρα π; ἱ8ἱθΠ¦2 ΙππΞιαππκ; απ Μπα Μακ , 
Μπα ειποιεκ Μακ ιϋκ6ΙειΙεπὶὶΙ ἱεπιετἰκ €γϋΙ61868ϋκ' να” 
απα_Μιεπκ' και·Βγσ5ιτ; 088Κ @ΜΜΜ πειτοιοΙππκ ,ε νεκτέιωιπ 
«Μπακ νέι€έιοΜκαΦ. 

Υπῇοπ Με κἱνέιπωκ ει, ιέιτεει888ι01 ,ε Μπακ κοι·ιπα 
ιιγά16Ιθ 8πϋκ868 εΒγιιι€ιετ ιιιεεὅὲι·τεπἱ. Ακειι·ιοκ απ επιΜΜ 

 



122 

, ΜΙε:Βιιε!ι ιιέιιιι ΙειιιιειέΒει ε ιιειιιεε 8οιιαυ!Κοιιιει :Μπι ει' γι· 
Μι ΜΜΜ, ειοιιιΙιΞΙειιέ!ιειιθ Βιιοιιγοε ιιιο€νειέει ειΙωιτιοΙ‹ 
ιιιειιιΙιοι·οΜιε ϋιιιειιι ειι ειιιγιι€ι @και ιι·ειιιιθ ΚινέιιιιιιΙκ 
ιιι6Ιγ ιιι0%γϋι66ιέ8εκετ ΜΜΜ 'ει Γειιιιιαι·ιιιιιι ,ε πι” Μπέι 
ιιεΞεοΙιι·ει ιιτειτ κωιωιε Απε νεοι-ε €οικΙοιο!ι, Μ" :ιι 
ει·Ι‹ϋΙοεϋΙ‹ε1 ωιιωωωθιι, εν Μιιιέιειιι6ιΙοκειτ Πιιοιιιιτει5ιιοΙε 'ει 

ει”ιιιϋνόειειοΚει ι·ειΉομιιοεέιιοΚθ ΑΜιτιο!ι ΙιϋΙωειοιοι, Μιτ 
~ιιιέιι, ὰἱοεϋειἐεειθ ύ" ει!ιιιι·ιοΚ-ε ειω·κειτοιιιι ε” πάρει, 
Μ” ει·ϋνοΙ Ιιιιεεοιι νειΙειιιιοιιιιγιι·ε θ Αι·ι·ιι ειιιιι_ισ5ιτοΙι-ο, Μ” 
πι” νέιΙΙιιΙει1οιι!ιει νέιειοιι,γ ,ε ΜΜΜ ει!ιετο ΙειΒγειι τϋι·εΙινό 
εειιιιι1ε, Ιθ88Μ.ΜΙ ιειοιιγιι ιιγοιιιοι Ιιειεγιοιι ιι' Μετοι·ιέιτιιιιιθ 
ΗειΙιοΒγ 8ιοι·ιιιιειεΙε οι α' τι και", ιιιοΙΙγτε ειι ειιιΙ›ετεΙ: 
ΜΚ ισ5ιι·ωιεέι8Μιιι :ϋτ0ΚειΙιιιοΚ ΜΗ: ειΚΙιοι· :ιο νι5ιΙειειειέιιοΙτ 
εν ι1ειιιοοι·ιτει κοι·ιιιιιιιγι; οι Ιιι-ιιιιιειεκιιι Μιοιιγοειιιι ι·ιθΙτα 
ιιοιιι νοιειιιε. . 

Με Μι οΙϋι1ετε!ι Ιιειειιιοειιεικ Ιειτειι!ι αι ειιιΙιει·ἶ ότιεΙιιιι 

,ε ει·Ι‹ϋΙοεἱ ιιιιιιιΙεέιεεειΒέιτ :ιι ειιιγειΒι ειω° ειιιΙσε68οιι·ε ωωι 
ιιἱ ,ε ει' ΜΙ6ί ι-ι8ικϋιΙΘεότε ίοι·ι1Ηιιι; Μι αι οΙιοεεέι€οτ Μει 
ιιοεΙ›ιιειΙ‹ αιιιιέιτοΙτ αι ειιι!ιει·εΙιτε Μινι, ιιιιιιι ει, Ιε5ιιιΒιέειι; 
Μι πω» οιόΙοτοΙε Ιιει_ιιιοΙε ειὲιιγεΙιει, Ιιειιιειιι ΜΜέε ειοΙιε5ιεο 
και ιει:ειιιτειιι; Μι ιιιΙιεΞιιιιι ειει·ειιεΙ‹ ΜΜικειτ, ιιιιιιωειιι Μι 

"πω ΙΜιιι; Μι ιοΜιιιιικ ωι·ηειιοκ κενεεεΙ›Ι› πι” ωιιεκιωι 
Μπι, οειιΕΙι08γ Βοιι08ιειι€οτ ιι 1ιενεεεΜιετ 1ειΙε9.ΠειτοΚ; Μι 
ει, ΙιεΙγειι, Ιιο;;γ τιιιςγο86 τέιτειεέι8' ΙιεΙιεΙ6Ιιειι €Ι_ιετεκ, Με 
εΞτΞιοΙ‹ ειιιιιΙ , Με νιι·ιι€ι6 τὲιι·ειει5ιὶἔι›ειιι όΙΙιειιι-Λι; Με νΘει·ε 
ειει·Ιιιιοτι-:Κ εν Ιιοτιιιέιιιγ' Μ οιι€Πει ιιειιι ειΙ›Ι›πιι ω! , 60%· ει' 
ιιοιιιιει' ο8όει ωειώιιεΚ ει' Ιε1ιε1ϋ Ιοἔιϋυ!ι ΙιειαιΙιιιιιτ, Ιοἔ 
ιϋΙ›Ιι ιΙἱοεϋεύΒε£ ειει·ειι‹-ι ιιιε8, ιιιιιιειιι ΜΜΜ, Μ” ιιιιιι 
ι1ειι Ιιειιιιε πιο ειπε ειειιι61γι ει' Μαι: ΙοΒιοΙιΙ› έιΙΙιιιιοιιιει 
ιειγειι 'ε ιι ιιιεόειϋΙ ιιιιιι6Ι ιιι!ιέιΜ ιιιεε6ν_ιοιι: εικιιοι· ω 
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ἔγὲτε!ι ο;γειι!ϋνό ει) !ιο!γποιε!ιοι ,ε έι!!!!8880!τ ιιιιι€ειτο!ειιει!ι 
ι!ειιιοοι·ει!ει !‹οι·ιιιἐιιιγ!. ε Π 

Πει ιϋ!ι!ιόι ιιιιιοει ιιΙϋιϋ!‹ νέι!ειεπειιιι, 68 ε” !ιει!ειιιι!0!κ 

ΜΝ!! !ιει!ει!οιιι , ει' ιιιι!!ιιι!, !ιοεγ ύ!ιιι!!ειεει!ιο!τι·:ι !ιει!!ἔειιιιιι 
νο!ιιει, ιιιέιι· !ιειιιιι-:ιε!τοι ει' Με !ιοι·ιιιάιιγ Με!!! νει!:ιιιιε!!γι!ι 
Μέ Ι'Η88!!! ἱρειι·!:οι!ῇα!ο!ι !ε8:ι!έι!ι!ι ει!ι!ιύ! ιιιιιιι!ειι ιό! Μινωι 
ιιι πι!! οιιιι!ι ειι!!ιειι; 'ει !αιωιιιιι!νέιιι ιιιιιιι! Μ, ιιιιιιι! τω: Μι· 
!ιιιιιει!!, ι€γι-ι!ιο2ιε!ε!: ειιιοιο!ί!ιειιέιεέιτ !‹οι·!ὰιο!ιι!, ειιιιειιο!αι! 
!ι!!ε_ιτειι!. 

ό 



α 

ΗΕΤΕΒΙΚ ΡΕ.ΙΖΕΙΤ. 
-Αζ 

.4° ϋϋΙιΒσἑ_ι;° πιόπιιΙεωΙια2ό.πωάτόΙ Μ· οποιεΙο 
ΙοϋυεΠοεαπιέπμεϋ·:Π ασ ΒΩμεσόᾶΙΦ-δὺαϋπσοἰσ 

Βαπ. 

Τοτπιόειοιἱ ετε_Ξο α' 06Μ86€υοκ ‹!ειιιοοτα1ὶέιΙ‹Ι›αιι. -- Νεα” τό 
ειο ει: επιοτἱΜἱ εΙΚοΕιπέιιιγοΚπιΔΚ ωοεϊοτεέμεεπ ιπονοΙΙ.ο ε, ίοι·πιιόειοΠ 
«πώ. - ΜἰΚ6ρειι. - Ρατειιοεο!ύ τοπιιΜιιι6ηεΚ. - Α' ΕϋΜσε6€ "ΜΗ 
σεἱ ΙιιιωΙιιια. - ΟεαΙΙιαΙΙαπιεόΒἐτὑΙἰ ν6Ιοιπ6η. - .ΙοΒειἱ ἰτέιτΜ Πεπο 
Ιετ. - Μὶ ιιενεΙἱ επ ει: Βἔγοεὶ1ΙΙ-8κειΙιιεοΚΒαιι. 

· >' ._ Ι . 
Α, άωιιοοι·ειω ΒοτιηέιπγοΚπεικ Ιε5πημ-:€οε €ιιΙει]ι1οπιικ π, 

πο” Βοιιιιϋ!ε ει, τϋΜεθέ ΙιειωΙιιια ΚοτΙέιΗειη ΙεΒγειι; ΜΜ 
Μ” άειιιοοτειιΞέικΙωπ ει' 1ϋΙ›Ι›εΘ8επ ΜνϋΙ 8ΘΙΙΙΙΙΙἱ πωι:ε, ει, 
Μ εΙΙοπτεΙΙΙιειεεοπ. Νη), τόειο ει; ειιιιει·ἱΙ‹ειἱ ΜΚοτιιιάπγοΚ 

, ΜΚ ΙΙ188ίθΓ8688'θι Πε ἱἔγεΚειε1τ πενεΙπΙ οι κϋΙ›Ι›εΘἔ ε2ειι Ιετ· · 
πωπω Ιι8.1ειΙυιάιτ. Ή 

ΜΜΙειι ΡοΠιἱωιἰ ΙιειΕόεέι€οκ κσ2ιι, ει' 1ϋι·ν·όιηΙιο288 επι 
€ειΙ Ιεἔϋτϋιιιε8ΚεΙ›Ι› ει., ΙϋΙ›Ι›εΘΒπιεΚ. Δι ειιιιετ1Ιωπικ ει' ΠΠ· 
ν6ιιγΙιοιέιέ @μπι εέφεπεσεω ε' ἡπέη› Μαι! Θε σεει!κ ἰἑκυι Μ” 
υέιί Μό” ειΚει·τέικ Μιιενεπειιιἰ , Μ" 6!αετ ιιιεἔΙ›ὶι61Ι‹”πειιι 
 

Ή Α' ει6νε-€ε6;;Ε α!Κοίωό.τιγ' νὶιεἔ6Ιει£6ιι6Ι ΜΜΜ , Μ” :ιι Εἔγυεὶὶ 
ΙΜ' €ϋτν6ιιγΙιοιὐἰ ε!!ωιΜπϋπ ἱἔγεΙ‹ειΙεΙ‹. Ει Ε8γοΚειοΕϋΙθ ετοά- ` 
ιιι6ιιγε ει: πο", Ιιο;;γ ει, ε:.ϋτε186·έΙ κοι·πιέιιιγ8 ίϋΗεΠωιεΒΒ6 1ο! 
Ο.6Κ πιιη;:ι ΚϋτύΜιι ει' Μειιισο!ι' Κοτιιιέ.ιιγόιώΒ Ηειπεπτι ει' επϋνε!ε6 
:ςἱ Κοτιπάιητ 8ϋϋϋπγἰτε ι:εσιΚ Μ! ϋ;γεΙιΙιοΙ ίοἔΙσιΙΚοιἱΚ, 'ε α' επει 
1ιιεοΚ' Κοηιιεἰιητειἱ ἱΒιιιἔΔΦ]ΑΚ νειΙοειά8μ! οι πωοτἱΚαὶ Ιέιι·εεεεύ;;ο8. 



125 ` 

οειειΙ‹ ειιειΙειιιοε ιιόιειειιιεΙε, Ιιειιιειιι ιιαμοιιΙώιιιι ε2ειινοάόΙγει 
ιιοΜε ΙιΜοΙιιἱ Βόιιγειει·ί1εέΚ. Πε-;γειιιειΖοιι οειιειΙγο!ψύΙ επι! 
ιθΚ ,ε πωπω ειιοιι ιιιύιΙοιι πανεπά!; κι ιιιιιιιΙ ει' Και: Με' Ιει€ 
μπι; ιι” Μ” ει” ιϋι·ικ-3ιιγΙιο20 πιει' ιιιοι€ειεειι ιιιειιιι οΙΙγ 
ε.εγοι·εειΙι 'ε εΙΙειιέιΙΙΙιειιΙειιιοΙτ, νειΙειιιιιιιτ εΠειΙειιοΒγ "Με 
Κεεε16ι. - 

Πιτ ιιι6ιΙοιι- 82θΙ'κθ82”7όΠ ει, ιϋι·νόιιγΙιοπειειι, ειιιιιειΙ: Κε 
ΙιεΙΘΙιειι ιι€γεειιειι6Κ ιιιει]α ει2 θΒόΒΖ Ιιοτιιιειιιγτ. 

Α' εϋι·νόιιγ ιιΒγειιι ειΜεοι·, Με” ει, ιει·ιιιιΞειειιεΙ ετϋει 
Ιιειεύεάέο!ί ει·οιότ ιιενεΙιε, ιιιιιιιΙ ιιιΚει!ιΙι Βγειι€1τειιο ει, ω· 
ιιιέπειιοΙ φι·ϋιΙειιει‹ει. Α'-νόιςι·εΙιειιι6 ΙιειιειΙοιιι, Ιιόρνι8οΙϋι 
πω: εειιι ει!Ιειιιι168ει€οι, απο ειιιι·ΒειΙοιιεόεοτ ιιειιιεαοιι; ,ε 
Ντεκ εε;ειερωι ει' 1ϋι·τόιιγΙιο2ειέ8ιεε26ΙγειιιεΙι νοτικέιι ειΙει, οι 
Μπι! ι-›Ινειιο “ΜΚ απο» Κοινω ΙιείοΙγειει κ, ιιιεΙΙγει ει' :Ιο 
ιιιοοι·εια' Ιποι·ιιιειιιγ' ιετιιιόειειε πιοει-ιιι€ειΙειι ιτοΙιιει ;;γει!ιοι·οΙ 
Ιιειιιιιο1‹. _ ε 

1°ϋΙιΙι ΜειιιιαΙιειιι ει' Ιιιι·ύι Ιιειωεάεοι; ει' ΙϋΜιε68' ΜΜΜ· 
ιειεεΞιι·ει Ιιει€γιει, νειΙειιιιειιιιγι!ιειι ;ιεαΙιε· ειιιιιεκ Με: ιιέιιιιΙε8 
ει., 1ϋι·ιΝειιγΙιο26 ΙιειΙειΙοιιι' Μιιγειι61 Ιϋ88εειωιιο Μ, ειϊ Βόρ 
νΕεεΙϋΚιιοΙι οιι€εάνόιι ποπ ;Ιοεοι, Μ” ει' Ιιιι·ειΙ:'Ηιο1686$ 6 
νειιΙα€ιιι ιιιοεειειΙ›ΙιειεεέιΙ‹. 

Α° ειοΙιειεοΚ :ΜΒ τονέιΜι ιιιειιιεΙε ει” τϋι·νεΒιιγοΒιιόΙ. ΜιικΙ 
ΜΙεειΙιΙι ιετ3ει1 σε”, ΜΜΜ ειε Βἔγεεϋ!£-8ιειτιιεοΙ‹Ι›ειιι, ιιιεΙΙγ 
νόμο ΜειιειΙειιιοΜιει τει-ιιιιιι ε., Ιιι3ιινιεεΙοιεε Κοι·ιιιέιιητΣ Μι· 
τοειι6Κειιι; 8γαΙιτειιι ιιιο€εειΙ: τ. ε. ΜΗ ει' νειΙειειι6Ι:, Μικε 
νεινόιι ει' Ιεϋνετει, ειιιιιειΙτζ ιιιει€εινιειεΙειέι·ε Μεινε, Ι›ἰιοιιγοε 
τε·ι·νει ιι·ιιει!‹ εΙ6Ιιε , πιει Ιιιιοιιγοε επιιιιιι Μ;; ΜειειΙιοιι Με 

τοΙοεεόμΚει νοιιιόΙτ , ιιιοΙΙδιοΙιτϋΙ ε1τέινοιιιιει εειιιιιιἱΚεΞρ' πεπι 
ειιειΙιειά. Κινέν6ιι , Μ" ιειἱἔἐιε ιιιιιυε, Μι!ϋιι!ιοιι ιιιει_ἱτΙ οΙγ 
Μπιτ, ιιιιιιι!ιει ει' τϋ!›Ι›εόεἔ ει, Μπι' Μ3ιερεΞιι ιειιιέισεκοιιιό!;. 

Ι 
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ΤϋΜ› ΜὶΙϋπϋε Κϋι·ὶΞΙιπιΘπγΘΚ νειιιιιειΙκ ιπΘἔ, πωΙΙγΘΚ Α 
ιπει·ΕΚέιωιπ ει” ιϋΙ›Ι›εΘ,=;° Μιτει!ιπάτ ιιΘωοεεικ ιιι·ειΙΙ‹ο‹ΙΘνἐι, Δε: 
ΘΙΙΘηΘ.ΙΙΙια1Μπηέι ἱε ΙΘειΕΚ. Α' τϋΙ›Ι›ΒΘΒ' Θι·ΙεϋΙοεΕ ΙιειταΙιιια 88] 
ι·Θειτ ποπ θ8ΖΙΙΙθΠ ειΙειμιιΙ, Μ" ιϋΜ› Θει Θε Ι›Ι5ΙοεΘεΘ8 ?ΜΙ 
ΜΚ ϋεειΘἔγϋΙτ ΘιιιΙ›Θι·Ι›Θιι , “πω θ8Υ!!θΠ 'ε ει' ιδτνΘιηΙιο20Κ' 
8ιἐιιιιἑιΙ›ειι1, Μπιτ ιπιεενἐιΙειειτἑιεὲιΙ›ειη. ΕΜ επ θ8]θΠΜΒέΒΠθκ 
ει: Θειτο αΙΙαιΙιιιειιοττ τΙιεοτΞέι1ει. Ε” ω» ει: ειιιΙιετ' Ι›ἱὶειΙ‹ΘεΘ 

@ει νΘεοϋ ιιιΘηΘ‹ΙΘΙεΙιΘΙγΘΙ›Θπ ιΘιπειιΠα ιικ-:8; ει2Θι·ι πω; ει' Μ· 
εΘΙ›Ι› επέιιιι :ιεΙιειΘιι ἰε Ιοἔαιϋπ ω; Θε οεειΙ: εοΙ‹ Μ6ι·Θ ει" 
ΜΚ Μπα Α, ιϋΙ›Ι›ἑΘἔ'-ΙιειτειΙιιιὲιιιακ ΙΘΙιέικ, ΥᾶΙᾶ!ΠἰΠί·ΙΙΙἱΠΙ]θΠ 
ΜιωΙοιιιιιΜτ, να” Μακ ΕπΚΘΙ›Ι›, πιὶιιτ εικέιτιιιΘΙΙγἱΚιιΘΙ‹ , Μύ 
το "κι 8ΖωίΒέΒΒ, Μ” 1ϋτνΘπγε2ΘτϋπεΙ: τΘτειΙιΘεεΘΙ‹. Μἱ 
ι1ϋιι ιιιει€:1: ΙΙΙθ€ᾶΙᾶΡΪἱΠἱ Ιωι‹Η , ΚΘπγειΘτἱ1Θε έι.!ωΙ 8281°θΖ επ 
8θάθΙΙΙΙθ8δόΒ'(Η, Θε οεεΙ‹ ΜΜΜ 1ϋκνΘιηΘἱ Μα πιω· εο!κά ΘΙ 
1ϋιιΚ, ειΜιοτ κειιϋϋΚ .κι ιΕεπεΙιιΕ. 

Α° Μέ ΘειιιιΘ]Θ , ιιιΘΙΙγΘτ ει] 1ϋΙ›!›εΘΒ·, εειΘιιΘΙ Γοἔν€ι. 
ιιια8$ιηαΚ ει” 1έιτοειεέηξ Ιτοι·ιπέιιη·ιΘεέιτει κιΘενο κΘριοΙ , ει: ΕΣ 
;"Θεϋ!τ-8€ει€ιιεοΙδ ίϋΙσΙΘτΘ, επ ΘΙεϋ ΜΚι3ΜύΙ Ιιοιειτοπ ΔΠΘ!. 
Ειωι 8821118 , ιιιΘΙΙγ ιιιειμι Ι;ΘΡΘε ΙΘπιι‹-: θ€'Υ επιΜια Βέ118ί τε 
ι·ΘιικΘΜ, ιιιέιι·ιιιει έιτιιιΘητ αι ΘτΚϋΙΘεϋΚΙ›Θ ,ε ίΘΜΙέιΙΙιει16 πι 
Θωθ ΙΘ€ο8ΘΚΘΙγΘΙ›Ι› ειοκεἐιεειὶΙ›ειιι ὶε. 

Α, ίι·ειιιοιΜ!ε, ει' τΘἔἱ ιιιοικιι·ΘΜεί Ικοι·εΜπιιι, Ιιποηγοε 
ΜΚ ωτοιωκ, Μ” ει) ΜτάΙγ εοΙιει ΙΝΕ!!! ΜΜ:ΙκιϋΙ:; Θε Μ. 
πιο8ιϋκιΘπτ, Μ” "Μπιτ και, επ ΜΜΕ , ωπάοεοεαΙήσκ 
Μ!›έιῇα ει. Β: ει: ΘπΒΘι1ΘΙιιιΘεεΘ8Θτ σειιιιΙΘΙειτόεαπ θωΒθ8“θ..· 
ω. Αι ειιιΒΘτ ιιϊἔοΙΘ‹ΙΙιατο1κ 2.? τϋι·νΘιιγ ΘΙΙΘιι, ει” ηΘΙΙ:ϋΙ, 
Μ" ει, τϋι·νΘηγΙιο26τ ειΘτΘτιιἰ Θε "82ιθ|Μ ικιΘΒειίίιιι νω 
πει. Αι ιιιιιΘτἰΚαἱαΚ α, τϋΙ›Ι›εΘ8 Μό! 8ΖἱΠἱθΖΒΙΙ νΘΙΘιιιΘπηΒΘπ 
ναππεΙε. 

Α, ιϋ!›!›εΘέ ει·!ιϋΙοεἱ Μαι!ιιιει ιιιΘἑ; που ΘΙνοπ Μ Μει 
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πω, !ισ›ἔγ ει” πει€γοππ πάω” επωκεπι επεεπε68 ει” ΙκὶεεΙ›Ι›ιἔ: 
ποπ οΙ6!›ε τεππἱ. Ιιππιε1ι· πϋππγϋ έιιΙεΜπἱ , Ιιο;;γ ε' πειἔγοπΙ› 
ε:.ωπ' @με πειπτ νειΙΙοα Πεπτε!ετ τετιπόειοττεΙ πϋ πι” Μ” 
ει” ρε.ι·ιοΙδ εΙΙΙε3εειΙιοι Ιώρεετ. Μπεστ νειΙειιπεΙΙγ παππιοτ τϋΙ›Ι› 
ε;γιπειεεειΙ ϋεειε πεπι Ε6τϋ επωιωκ ωωπ πι: ιποΒοειοΙνει, 
ει” ιΒΙ›Ι›εΘέ επειΙ›ειὰὲπει εγει!τι·ειπ Μ·ΙτετιΜΜΒ, ιπὶπτποἔγ ειπ 
πειΙι ΙιὐποΙπἱ ἱΒεπ Ι›ειῇοεεει νέιΙὶΙε. 

Πει Αιποτἱπειπειπ ει, ροη;ιθ.το!ιπππ ε" ω”, οειιτει!γε. ιππ 
πει, ιπεΙΙγετ ει, 16ι·ν6ιιγπο26, επά2ειαοΜΒ Μι·τ ΙΜοπγοε Μ 
πειτό εΙεϋππ868επτ6Ι ιπεἔΕοεπ1ειπἱ , ,ε πιει€ειε ΙιεΙγιοτόπϋΙ Ιε 
επεϊ.ΙΙίινειπ, π' εοπειειειέ εοκάπει νἱεειεινἱππἱ εικειτπει:·Ιππε16, 
πο” τϋτνὲπγοἱπεΙι ει” ΜεοΜ› Με: πιει8·ειτ εἔγ Κϋππγεπ ειΙει 
πεπι νωπό. Ηειποπι επ ΒἔγεεὶὶΙ£-8ιειτιιεοπ οΒγεπΙϋ επι!›ετεΙε 
Με! πόμεεἰΙιοΙνεἐπ πιο8 , ΚϋΙϋπ!›ϋπϋ ΙπΙώἱιιππ θι·ιὶεΙκεἱ ΜΜΜ 
τει·ιιι‹-Ξε:ε1ἰ πε τειι·τι'›ε εΙΙεππειόε ΠθΙΙΙ ἱε ωιε.ιιεπκ. 

ν” οΙΙγ ιειι·εειεειΒὶ ειΙΙειποτ, ΙιοΙ ει, πἱεεπΙ› ι·εΞεί ιειἔῇεπ 
πωπ τειι·τΙιειεπεικ ειπα επεπποε, πο” ει, ΙϋΒΒ8ό8θί ιιιει€οΜιοπ 
νοππειεεπΙ: , ιπἰπτΙιπἔγ ε, νό,ςοιε πιπ8ε5.ι·6Ι_ ει: θ"θΠθ ίοΙγιει 
απ: Μπι” ιειτ€γειι·‹5Ι |κεΙΙοπο Ιειποπὰειπἰοπ. υειοεπι: επ επ·ἰ 
ετοοκαπει τϋΙ›Ι:εόΒ·8ὲ πωπ νειΙΙιειτπώΚ, πο. Μιειτύ εππωεκεει 
επειςτειιτειπει; ειπΙ›ει‹ΙεΞπειὶτ πειΒΒ ε! πεπι ε2ειΙειεπιπειεπει πω, 
πο” ειι·ἱετοι:κπτἰπ Ιεππἰ ΙΙ1θΒ πε πω1π]6!-κ. 

Αι ΒΒγοεΕΙΙ:-81ει€ιιεοππαπ, π, ροΙΜοΜ πέτιΙόεεπει πειιι 
Μια οΠγ πϋεϋπε68εε Θε: ειτειἱεϊποπ Ιιειπἔοπ «Με Μ, 'ε πιπε 
πεπ Με Με: εΙἰειπετπὶ ει, τϋΙεππόέῇοἔπἱτ; ποτε νειΙειιπεππγἰ 
τοπισπγΙὶ, Ιιο,<;γ Ψεε;;ποι· ειιοπειε πιει€εί πειωιει.ι·ει ·έγειποι·οΙ 
Μπα. 

Αγ 1ϋΙ›Ι›ΒΘΒιεΙιε1ι επ ΒΒγεεάΙΙι-8€εκπεοΒΒειπ νόΒΙιεΕ.Ιεπ 
ιεω›επ εεε ›ωπ ω” πει” ν6ΙοπιώιιγποΙ€ ΙιειιειΙοιπιπειΙ τπτ; 'ε 
επΕιπππ οε;γειει· νειΙειιποΙΙγ ΒΘι·Με Μο1τωΙοεϋΙ1, πὶποε, ε" 
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826Ινέιπ , πωπω πΙαιι1εΙγ, πιοΙΙγ επ ιποπωπεπ, πειπ πιοπ 
Μπι πιεμιΕπειιΙιπ1πέι, Μ: παμε ΜεΙοΠιεΗιο1πό, να” πω 
ποπ ρεπειεπεπακ, Μα:: ι1ιΜι!πειπ εΙΠροτ, πιοεΙιειΙΙΒειτέιπέιτει 
Μέ” επΒεἀπε1πο π. 

Α” ιΙυΙ80Ιδ επ έιΙ1ειροϋε5ιππκ πϋνοικειπιιέπγοὶ ;γε1ειοεπικ 
«Θε νεπιέΙγοεοΙε π., ]ϋνοπι1ϋι·ο Μπα “ 

2ΠΠοέρ ποτπ4ΙΙ α° ΙϋΙ:Ιι.σ·έπ' οιιϋπάεπΙια0όσάμα 
Απισπ·όΙοάΒασι α° σΙεπιοοσ·αΗάΜ τεο·πιό.ι·αοϋό 

σε! €9μϋὶϋϋ=ῇἀο·ό 2ϋο·υέση;!ιοπά.Μ 'ο ί_παα_παϋά 
.Η άΙΙΙιατα$Ιαπωάροϋ. 

ΜΜΕ πενοΙἰΚ ει: πιπει·ὶ!υιἰπΚ ει' ιΙοπ·ιοοτείίο.' ΙοτιπόειοΒόΒεπ |όνό 

!ϋι·νόπγποιᾶεἰ ίιΙ!ΙιπΙπ1Ιππεἐἔο£ ει' Ι:ϋτνύπγΙιο26' 6νεπΜπϋ νά!πει€εΞεο.'ε 
απππΚ παω Χοι·ΙΜΙ8.ιι Ι1ΜεΙοιπιππΙ ίεΙι·ιιΜπέιεπ ΜΜΜ. - Π;γειπ ε' Ιώ 
νεΕποιππόιητ 8.1ϋ8. ιππ.€έιΕ εΙϋ ει: ὶμιἔε-πιΞε ιαπαι. - Απιοι·ἱΙ‹έιΙπιπ π' Μι· 
επεέιἔὶ ]ο.νπέιεοπΙιοι εοΜυιΙ πσι;γοϋπ , «Με ποπ: Μ” ΜΜΜ στόκ! β 
ι·πΙππΚ, :Μπι ΕπτορΜπιπ. _ · 

826ΙόΙκ ίϋΙο!ιΙ› ει, ιΙειποστπιπι'τοτιπέεπετεπ ΙιὶΙ›έιἱι·6Ι; ε” 
πἰποε πω: ΜΜΜ, πιεΙΙγ π, ιϋΙ›Ι›ε‹-Ξἔ° ΜιωιΙππέινειΙ επγϋ1τ πο 
πενεΚει1πόΙτ. Σε πο” οΙϋειϋι· ὶε ει, Ιε8ειειπΙ›ετϋπϋΙ›Ι›ετ επι 
Ιί!εεπι: 

| Α, τϋτνὸπγποιέιεΙ›εΙἰ ὲιΙΙΙιε€πτΙειπεὰἔ ε8γϋπ τετιπέεποιἱ 
ΙιἰΒεψι ει) ιΙειιιοτ:τ:Μα ΒοτιπέιιιγπαΙ:, πιἱπ£Ιιοἔγ ει, ιΙωπο0τπιἱπ 
πιπ88.νειΙ Με”, 1ιοΒγ ει' ΙππωΙοιπι·π πππιπ8 ϋιῇπϋπ-ιϋπΙι!› ειπ 
Ι›ει·εΙτοτ ετπεΙῇεπ. Ηειπειπ ε' ω; Μπα Ι‹ΙεεΙ›Ι› , ιπει]ι1 πειΒγοϋΙο, 
:ποπ ΙιπτέιεΜΜιϋι ,ε ιπππΚέιεεπεΕ εεπΚϋιϋΜιει Μπακ, ιπεΙγ· 
@Με ει, τϋι·νόπγποιύππΙτ επΒεπτε1πεΙτ. 

ΑιπετΙΜΜιπ ποπ πει€6εά8πει!ε, ιπεΙΙγ α) 1ϋτνύπγεΚετ 
Μπα, €ϋΙπ6Βὶ 1ιειωΙοπι πι1ειιπι. Αι ιιωιεεΞιτ οΒγειοι·ι·ε π σ! 
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!εππά.!ΙππαπΙεπππίπ1 ππεΙππεπιπΙπειππεπ ππππππιπεππ νάεγαππιππ!π,· ,ε·ππππππι!εππ 
εν!πεππ ή; ΒερνπεεΙ6ΜπεΓΜΙταπΜ ε!. πω” πε; εππεππ πιο" 
εοπππΙππππεπϋσε νετπε!π ίεΙ,ε πππεΙΙγ ππ° ι1εππποει·ππππππ ΔΙΙΙπππτειπΙεπππ 
@μπακ ΙεπέπιπΙπππΙπΙπ @πάνω , Έ πππεΙΙ; ε'ιΙεππποετπιτπέιππππΙπ ιπποε 
εππ«,;επιπ, πισω νέιΙποεσ επΙπππεπππ_Μπ π 1ε8ποππποεπιππΙπ πέιη;γαΙππα 
πε εΙΙπεπΙπππαιΙπππεε:π. · η 

χ. Ιππππεπ; ΑπππετΙΙπα πππεϊπ·πππει επεοππ πεπ·ποπππέιππγ απ' νπΙέι€οππ, Ιω! 
ει, πϋπνεππγεΙπ Ιε8ΙππενεεεΙπππ ἰιὶεὶἔ τεπι·πειππεπτ. Μπππά-πππππππΙεππ ει 
ιππεπ·ππω εΙπποππππάππγ πππεεπεινπίπεποππ Ιππιπ·πππππποε εν Με. ΕιπππεΙ 
Με" πω” οΙΙγ εππππεπ·πΙππππ εππιτπιε, πιπε11γ ε: ππ16ειππΙ: πικαπ 

, . πϋπνεπηπεπ εΙππετ ππε ωσππωπποπω νοΙππε. ' π π π 
π· Μπ-πΙΙειπ ππποπεο!ωτ ει' πϋπ·νεππγε1πετ, εΙε;;-εειπΙε εεγ Μ!» 

1ι-ιππππποπ νεπππϋππΙε σε Β8γεεππΙεί ΜππόππΙπϋιθ επεπιπεπεππππεππε 1ενεΙ.. 
πέπτεππ!πει, πιο” πππεπειπππΙπετ ει, Μό! πππε8ΠϋιΙιεεεϋΙο, ππππΙπεππ 
ΑπππεππΜπΙπαππ εοΙπιπ πι, πϋι·νεππγΙποιε' ππιπιππΙπέιεεεεε·πππεπε!ιππ ππεππι 
παμπ. Βιππειππ @Με πιο, πππππιπΙπα_1ππππετπΙπππωπππ ει' ππεππποεπεπ 
Μ. τετπππεεεεπτεΙ €πΙΙΙπεπτετ1εππεΙπΙπ νοΙππει,π Μπιτ πππέπειιιπ, Ιππιππεπππ 
οπιππεπ, πππεπ·π ιππΜοπ πεππΒετΙιεΕ ππεΙππ πω, πιο” πι.π.ϋπνεππγεπε' 
ΙποιέιεέιΙπαππ πεππππεεεεππ ΙππηΙπιπππεππσπΙπ ΑΙΙΙπαπειπΙππππ-εεεε.π Ι:ϋνεπ 
Ιπεεεε. Ή π · ε Δ » π π. 

Α' ιϋππΙ›εεἔ' ππππππάεππΙιπι€6οάΒ·πι ,ο ποπ 8370Ι'Β εε ΜεΙεπ 
1108 πππω, πππε11γεΙ εππεπ·απῇεἰ επι ΕΒγεεππΙπ-βπαπιπεοΒΙπεππ νεΒω 
ι·εΙπππ_πτεπππειΚ,- ππεπππεεειΙπ ει, πϋπνεππππτ πεειπ έιΙΙΙππππεπΙαππππά, Ιππι 

| ; Σ 
 

^') Οσιπρέππ πι' ΜεεεεεΙπποε1πε είπππιπππΙπππππ Ι780,4.6Ι Ιοε.π·νε εΗποι·πε· πα 
Ιπππ·σΙεπε!!. πότνεππγ!ποιό.επ ὶτοιππἐππγοΙ: ππππίππ· Ιπέιπ·οπππ ππππἔγππϋπεπεπ πεπ 
ππεΙπ. ΡειΠ;; πππεΒ· ΜΗ ῇεἔγειππ1, ΜΗ ει' πτπεΙΙγ ;γπϋπεπππ6ππγπ·ϋπ Μ 
"Νοκ, 1828-Ιπππππ πππεἔνἱιεἔὸΙπππποππ 'ε ΙπεΙ6Ιε ε” τπἐΒὶ, πω· ω 
ο.νίιΙΙ: 86π·νεππγεΙπ ΙππΙπππεγπιππεΚ. Ιπππιππ6π· Μωπεπποπππιεεππε' Μπέκ", 
πππεΗγ ππεπππ Μι· πϋΜπ ιππέρππεΙ , πππἱπππ εἔγ ε) πππἰ πππεἔγεἱππΚ πωπω πι; 
ΒἔγεεἱὶΙεἰ!›εππ Ιε8ύ.ΙΙπιπππΙ6ΒΙπππε!π ω οΙ!γειππππεπΚ ωιωπκ, πππεΙ!γ Με 
πω", .μϋγεππςειοπωεόεεψ 'ε ππϋΙεεπεεεε·επ. πππππΙππππ νέπΙΙππ!πππεἱΙ›εππ. 

Π. ΜΒ. 9 
¦ α 
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πειιι @ματι ο !»είο!γέιεεει! πι! ει' 1ϋι·νόπγ' ν68το!ι:α_!!8.αάτα 
'οι ει' κϋ2Ημιι€ετέιε' ιιιιιπ!ιέιεοέι€άτα Η. 

Α' Ιδω18έ8 Ιθνέπ 820!! εΒγει!!!!! !ιειω!οω, ιιιε!!γπε!ε 
ΚεἀνεἐΙ›επ Μαι! Π! (!0!0€, ει ΜΜΜ νέι!!ειΙ:Μ!ια να! ιιιιιιιΜι!ι 
Μ: ΜΗ εΒόει Ι›ιιι€αΙοιιιιπε! Ξέιτι1!; @ο ω!!ιο!γτ !!;γε!ωε 
:Μετα 1'οι·ι!ι!!, ειιοπικι! πιεεειί!ιι!!: ιιιἱιι‹!ω !ΒΤ8!(828$2 !ιι!ι!βιι 
ε!Ιεπ!›οπ Βιιι·ίηια, ειπε!! επιτιωει!!πιπ, Μ! αι!Βειι€ειτύ Μπύ 
πέιε Πϋ8εο!!ειι ΜΜΜ 'ε !›!ιτοεὶ£οϋ ΜΜΜ! Μι·, ει, $δι·νόιιγ 
παω' ει!αιτει!_Μ ει!ικοι· π !ο!γνἔιετ τεϋεε!ττο!πο!:, ιιι!!ιοι· πι: 
πω!! τάι·Βγει!εΒει! ίοε!α!ειΕοει. 

Αιπω!!ώΜπ ηόιπο!!γ_!ειν1ιάεο!;!ιοι εο!τ!κει! ΗΜ! !!!1282 
!«›ιιιιικι! Έ ιιιιιπ!κέιεεεΞι%ει! _Μι·ι!!πει!ε, ιιι!ιπεεπι ε8·γό!!!!ττ. Επ 
ι·6ρά!ωπ ιι€;γειιι ε' τεΞιι·Βγει!ει·ει ν68τε!επϋ! ΜεοΜι , @ο Μικτό 
εει!ι!› τεϊτεειεέι€ἱ από! ίοι·ι!!τικι!ε. 

Νόπιε!!γ νει!!άεοε !6τ_!!!ει!κ , πό!ιάιιγ :Η από!! α' !οἔ!ιἐι 
ιει!κ° μνιιαΒαι €ομ6.!ι Μ. Α, !ώιϋιιεκέε ει!νέι·ε "Με 8215 
πει!_!ο!ωτ 'ε ει” !ι!!πόεϋ!ι' ι31!έιει!!Μεο α' πέρ, ωιιιικέι]ει Μενα. 
Ι.!!ι!ιοι· ι!! Ϊ0ἔ!!ἔ!.Ζᾶ!Ε ειιιε!!‹ει!το!τ. Μοετ “πιω ο!6ειϋι· , Μ” 
ει' ΜΜΜ' πιεἔῇο!›!›!!ὲι8ἐιιιει!‹ οειιι!εϋε ω ΜΜΜ ει, !ιϋι·τϋιι!›ε 
ει, ιπωωιω' εε2πιόΙ6νοΙ ε:,<;γϋτ$. Ηεπεπι ωι18.° 828!'8!108έ8 νε!! 
τοπε, ιιιε!!γιιέ!; εει!κϋιΙ6εεόττ :Μ !ώιϋπε68 ο!!γ !ιιέννεΙ ίο 
με Μια, 'ε !πε!!γε!; ει, ροΙ€έιτο!ε' ω;γεε!τε!:τ !8γε!ποιε0ο! 
ο!!επέι!!!ιωΙαππέι ωιωκ , ΠΩ!!! !όΙεεϋ!!ιετκ-Μ ο€γ ρ!!!ειιιατ ΑΙΜ!. 
Α: ι!! ι›!ωωισ τειιτ!επι· ΜΑΜ! , ιιιε!!γιιο!ι κ!τω!ωσι ει, ιϋ!›!› 
ω; σω;!εω ωθιωιιθ , τωΠωιωκ ιιι68 ε ΜΒ! $ο;!ιέιωικ ω, 
'ει €0νἐι!›!› Μ» ειέιιιιοε νό$!τεεεκ ωιι·!ει1ιει!π ειιοΜπιπ. ΕΖε!ε απ· 

Μι! εΒόεεεέμε!επεΒΒεΕπε!τ 'ε ἑιττα!ιιιειεα!›!›ει!κιιει!ι !ε11εω!!ειΚ 
ιπ!ιι6Ι ῇαν1!ὐ!›ΜΚ Η!! 0€ύ8281·5888θΒΒΘκ ωιιεκ οι αμκ; ε Με! 
ςτοιΙππόπγ !‹ϋιιιιγεπ εΞιιΙΜ!ιατ6. 

Α' !ϋ!›!›ε6Β ε! !όν6ιι ίοε!ειΙνσ ει: ι!! !Μάιοί αΙερΜ.εέι 

τ 
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νειΙ, ιποείοΙοιΙΙτειοΕτ ει' ω» τωπιιιοωομ. ΙΒΜποι· οΙϊοτ‹ΙΙτνέιιι 
Ο Ι ! ! 

ΜΗ πωπω 8 ψει·ιςγι·όΙ, ιιιεΙΙγ ΜΜΜ: ει μπω Πε;γεΙωότ 
ιπει€άτε ΜΒΜ νοπτα: ιιιοΒ·εεϋιπ ιιιἱπἀεπ ίεΙϋ8γεΙόε. ΒΙο1πιτε 
€έιΒιιΙιιἱ , πωσ! ποια εοΚό.τει εΙε:ειΙ‹ειΙοιπἱ Ι:Μεπιι€ει!ε π' 1°ειιγΙ 
απ' ϋιΙνϋε κ6ωιεε. 'ε πο» Ιο8!ιἐιι ΙΙΙΘΗΘα , πιεΙΙγ Ιποι·ιιιιΙ:' 
επεΙΙιΙεσέ€όπεΙε 'ε Ι›ϋΙοεεεόἔόπεΚ ωι·Κύε ειιιΙ6Ιπο, τϋιιιΙ6οΜΚ 
6.11οαΜι, ει” κϋπερΙιοι·' νατΙεέι€άτα εωΙ6Βειτοτϋκ. 

#1° ϋϋϋΙπιξς° απααποΙσσάΩα. 

ΜΒΑ ΜΗ έτίοιιἱ ε' πόρωεύε·' ΗΜ!. -- ·ΒΙση;γ Κοτπώπγ-ίοι·Μι€ 
ΜριεΙτιἱ Μιε$ε$!ειι- -- Α' Ι'6 ΜιωοιπινιΚ ε:ϋΙιε6; νΜει!ιοΙ Ι6£ειπἱ. - 
Μὶιιό ὸνἐεοΜιτ ΚοΙΙ “πιώ , Μο" ΜΜΕ: ωιιιιΜεε68α πι6ἐε6ΙιεΙ£εεε6Κ. 
- Βι 6ν6.ποΚΜ ει: ΒΒ·γεεϋΙ$-8!σ€ιιεοΚΒαπ πω; πισω ΜΜΕ. - Μἰ Ιώ 
νεΗτε:.ίΙκ οΜϋΙ. 1 

ίπ ΜεπτεΙεπ ,ε εϊτΙ:ο2σ€τωπϊπιέιπειΚ τοΜπτειιι απ , Μ” 
Βοτιιιέιιιγιέιεἱ τὰτἔγΙ›ωι ει' Πέμ' τϋΙ›Ι›ε6ἔώ1ιεΚ @μι ΙσΒγειι :ιππι 
«Μπιτ ωιιοωε, Θε ιιι68 Με ει' τϋΙ›Ι›ε6ἔ° Μτατωέιτ ΜΜΜ :Μπι 
6ειι ΜαιΙοιιι' Ι‹ιΞ€ῖεῇόιιεΙ:. νε.5]οιι εΙΙειιΚε:ὸεΙ›‹-:π νεἔγοΙκ·ε 
ιιιαβειωπιπ19 

νωι ε” έιαιΙέιιιοε τϋι·νώπη, ιιιεΙΙγετ ιιεπιτ:εεικ έ' να” 
ειππι' υπέρ, Ιϋ!›Ι›εΘΒε, Ιιειιιειιι ιιππιτΙεπι οιιι!ιοτοΙδ τϋΙ›Ι›ε6εο Μ· 
ισα; να” ΙεεειΙΜΙ: Ι›ενε£τ. ΕΡ 1ϋτνόηγ: α: ἰἔαΖεεΞιΒ·. Α: 
ὶ8αιεά; Μάρω Μα ωιωπω ιπΙπωωι πρ' ῇοΒὰιιαΙ:. Η 

Β” Μπιπετ οΙΙγωι, »Με ε” εεΚἱἶΜπόΚ, ιιιεΙΙγιιοΙ: 
ΒἱιειΙὰεει: ει θΒ'ό82 τέιι·ωιεεϊ8οτ ΒὸρνἱεεΙιιἰ , Θε ει ὶεαιεἀἔοτ, 
ΜΜΕ ΜΜΕ τϋτνόηγότ ΞΙΠΗΙΙΙΙΙΞΙΖΒΪ. Υειῇοπ ει, τέιτεεεέι€οτΚΦρ 
νἱεεΙϋ εεΜΜε26ΚυεΚ απ» ΙιαταΙιπέιπειΚ ΚεΙΙ-ε Ιειιιιἱ, Ματ 

ποπ €έιτεπέι€παΙτ , πιιεΙΙγιιοΚ ιϋτνόιιγοἱι σΙΙωΙιιιαιω2 
9 Ή 
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ε Μ!!‹οτ π!!! επ νει!ειιπΕ π.επιπέιμα!ειπ ιϋτνεπγπε!ι επε 
ε!ε!ιπεε!κεε!π! πεπι α!αιτοπ, ειιε! ει' τϋπ!›εε,έ πειταπεεο!πε! 
Με!!! πειπ !πε·πι!οιιι πιεἔ , !ιαπεπι εεει!τ ει' περ' Ιϋ!πεεει6! 
πι επιπει·Ι πειπιεί Ιϋ!εεεει·ε ι!!π!ο!‹. .σ 

Ψειππει!μ ΜΚ πεπι πωπικ ει!! πιοπικιπ!, πο” ει' περ 
ο!!γ τέ.:8.μι!;!πιπ, πιε!!γε!τ οπως ππιιςέιτ ει·τ!ε!ι!ἱ!‹, έ!! πεπι 
πέι8!ιπ!!α εἔεειεπ πι !μιπέιβ εε ο!ιοεε:έιε;' πε.τέιτει!τ, ε! Μ" 
ε' ειει·Ξπτ π!ινέιπτ έιωι:1!ιπ!π! ιπ!πάεπ ππωι!πιειτ πι ό! Βερν! 
εε!ϋ ιϋπ!›εεεπε!ε, Βε ει ειο!Βει! !›εειει!.· 

Περιπ πι! πι ε;γειειπ!!ε8 νεα τϋ!!!!εε€ , πει πω! ο!!γ 
ε8γεε ειειπε!γ, Μπε!ε νι-!!επτεπγε! 'ε !εμ!!π!!πγ!ι·ε ετι!εΙ‹εἱ 
ε!!επ!:ειϋ!: ει” ΜΜΕ' α” Μπι-Μι τεει:0! Μπενειεα ειειπε· 
!γενεΙθ Ιπιππε5ιτ πει ιπεἔεπἔεὰἱτε!τ, πο” εἔγιιιἰππεπ!ιπτὐεὰἔ-· 
μ! ίε!ι·ππάιο!! επιπει·, πω! ε!!επεεε·ε! ε!!επ ν!επιπε!!ιετ; 
πω!! πειπ επἔειἰἰιε!ι ιι€γιιπ ει! πω;; ει, τϋ!!!κεμε πεινεθ 
Υπ_ϋοπ οι ειππει·ε!;, πι εΞι!ω!, πο” εεγεεϋ!τε!ε, ιπε8νά!ιοι 
τει!τε!!τ-ε !ει·!πεειετϋΙ‹εΜ νε!_!οπ !π!κέι!!!ι ειιεπεπε πι ΑΜΜ 
!γο!αιτ, ιπ!ιιώπ ετϋεε!!!!ε!ε !επε!εθ ") Βόειεπιτϋ!_ειτ πειπ 
!ι!Ιιετειπ, 'ε ει, ιπ!πι!επ!ιει!6 ΜωΙπιει!, ιπεΙ!γετ !ιοιισ3ιιιι πα 
εοπΙι! @με ειπ!›ει·πε!ι ειι!π1 πεπι ιι!αιι·ο!ε, 'πιεις πω! απο!!! 
εο!ιει τϋ!›!ιπε!ε π. Νεπι, πππ!!πι ει! ΙιΙππειπ, !ιοΒ·γ ει' ειπ 
Βαι!εεΞιέ €εππωι:16.επει·: ΜΗ!!! εΙνε!ιε! ϋεειεΚενετπε!π! επισπ 
εἔγ Ι40ι·πιππγ!›απ π8γ, !10€Υ ε8γἰΙ: ει., ιπέιε!!‹!‹π! νει!τ'ιεέι€οπ 
ε!!επ!ε!!›επ !ε8γεπ. Αιοπ !ιοι·πιππγ-ίοκιππ, ιπε!!γεΩ ε!εΒγεε 
πω: π!νπει!‹, εΙϋ!!επι πι!πι1π; ειΒγτεπιιιε!; 1ε18ιετ$. ΙΒιιιε3ιιι 

 

°) 8επ!‹ὶ πειπ £ο€!π £ι!!!!π!, πο” νιι!ιιππε!Ιγ περ ει' ππ!ε!!κ ε!!επ ε 
τ!!ειακο! πε πϋνε!!1εεεεπ ε!. Ιπππέιι· ει' ρἐτ!ο!‹ Μπι! ιπεε; Μη! 
ιιρι·6 πεπιιε!ε! Γοτιπ6.!πε!ι 'ει' πε.,·;γ' πεπε!ε!τεπ; 'ε ο!!γ ν!ειοπγ!πιπ 
!!!!πο.!κ εεφππε!ιοι πιἱπ‹! Μεἔεπε!‹. Πε. ιπεἔεπἔει!!ὶἰ!τ , Με), κι· 
πωπω! ει' ιπ6ε!!‹!‹ει! ιεπτπο!κ!!πε !ιόππει!!Κ, ιπ!Μρ, !εἔπ·!!ιπ!=ῇπ!‹, 
πο” ει” Με! ει!π!επ ει! !ε!ιε!! ει' ιπέιε!!ι!ωι!! 
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ΜΜΜ» , 8ιθ8'Υθ8 Ιποτιιιέιηγ (ΜΥ 6Μ6Ι6ιιιΙ›6ιι, »ΠΜ 6' "Μ 
!7882ΠΚ) Μια, ιπΕν6Ι Ψόε'Ι'θ πιἱιιι16ιι ίἔΙΙ'8ᾶ5ἔΙἔΪ3ᾶΠ ωΙ6ΙιιιιΙε 
οΙΙγ (38θΙθΪἰΨὲ8ἱ θΙΥθἴ, ιιι6ΙΙγ μ' τϋΙΜπ :περι ιιι·ειΙΙ‹οὰἰΙ:. 

Α' πιω 8Ζά28ωΙθ" ΑΠΒΙΪΒ, ιιι6ΙΙγ6τ Μ1Ιϋηϋ86ιι σε 6Π6 
16 Ιιοπιι6ιπγοΚ, ρ6Ιι1εΞι_Μ €γειιιέιπτ 1ιο2παΙε ω , ΜΠΥθεθ8θΠ ει 
τἱειοοκειω εωικιιε "Μ, Μιι· Κ6Β6Ι6Ι›6π ει, ‹Ι6ιιιοοι·ει€ὶἐιπειΚ 861: 
ΒιθΙΠΒἱ ί8161"(02(8Κ 16εςγειι ω; Ματ οι: ει' τϋτν6ιιγ6Ι‹ 68 ει· 
ΒϋΙοοϋΙ‹ ή” νοΙτειΙκ ΙΙΙθΒΕ13Ρ“ΝΙ, 1108] ν68ι·6 ὶε ει: :Μετο 
οτει1Ξ:5ιππΙτ Ι‹61Ι6π ιιιἱιιἀὶἔ ιιτειΙΙεοτΙιιἱ Έ ει: .ϋ8]θΙίθί τ618ι666 
ε26ι·Ιιιτ ἱἔει:εατιιἰ; ' 

Α' 16ν6Ιγ66ε οιιιι6τ 6ι·6α1€, πιἰνι-:Ι α: 6ιιψ6ι·6Ιτ ει' Μεγο1τ' 
ει·αθκωι ει' ιι6ρ6ν6Ι πιἱιιιΙἰΒ ϋεει6ϋιΚϋι6ὲΒ6ιι ιω1ω ιειαεω, 
ω* ει' 1ιακοποτ ιι6ιι6Ιι, ει' 1;6Ιγ6ιτ, Μ” θ, Μπι' 6:66 
ιιι6ιιγ6ι·6, :Μ ει' Μ ροιπ, 68γ616ήιω6Ι Ι6ιι6Ι‹ νοΙπω ΜΜΜ 
νει1ειιιι6ΙΙγ τέιι·εει66ιε επτα ]ιιι, ΙιοΒγναΙ6Ιοειιι θιθ8'γ Ι‹οι·πι6. 
η”, να” ἱΒ οΙΙγ Ι:οτιιι€ιπγα νειιι,6 1:16ΙΙγ 6ΙΙ6ιιΒ6ι6 6Ιν6!κτ6 
6ἔγἰι·ἐιητ οε:ΙΠτ 6Ι, οι ίοι·τειιΜΙοιιιΜ Ι:6ν6ι·6ὰιιἱ, να” Γε! 
Ι›οιιιΙωιἰ ΜΜΜ. 6 - 6 6 

· 666ι·ι ω 6η Με ιατΙοιιι , ιιιωι1ϋ8 6:ϋ!ε668 πι1ιι1ιον6. Ιω 
Ιγ62ιιἱ θΒΥ Μη ίἀ1°88ΒἐΪΒ°ἱ Ιιει1ειΙιπειτ , ιιι6ΙΙγ ει' 1ϋΙ›Ιιἰιι6Ι: Π! 
Ιϋα6 Ιθ8ΥΒΠ; Ιωιιι6ιιι 6” Μ82θΙΙΙ, ει' εισΒαι!ε:έιΒ ν6ει6Ιγ62 
“ΗΥθ πιει , ΙιειΙιοΒγ ε' ΙιατειΙοιιι ΙΠΒΒΗ; 6Ιϋπ 8θΙΙΙΙΠἰ οΙΙγ Κω· 
Ι6ιωι Μπι Πιτ , Ι6ΙθΗΥ ιιι6ιπ6!›6ιι $6Ιταϊ16ιϊωΙιατιι6, να” πε 
Ι‹ἱ ιιιεη;ει ω6τε6Μ6ετ6 Μό: ]ιι€16ι€Ιια!πε. 

Ν6Κ6ιιι ει' ιιιἰπιἶειιὶιειόεἐι;; πιω· ιιιειΒὰΙ›ειπ ι·οεπ 68 έιτωιΙ4 
ω” άοΙο,·;ΜΙε €6ΩειἰΙ‹. .0γ:Μποι·Ιει€6τ Μι·1ιι6ΙΙγ 6ιιι!›6ι·ἱ 6τϋπ 
ΠΕΠΗ 16πιπ ν6Ι6ιιι, 66 εαπ ἰ8τ6ιπ Ι6.τοπι οΙΙγειιιικιΙ: , Μ άι· 
τα1οιιι ιι6ΠεϋΙ ιιιἱιιιΙ6ιιΙιειι6 Ι6Ιι6ι, υιΜΙιο8γ ει: 6 Μ.ΠΟ8θΒόΒθ 
,ε ἰἔειεεεϊμ :ιιἱιιιΠΒ 6Βγ6ιιἱϋ ιιι6ι·16Ισπ ωκι ΙιαιειΙιιι€ινει!. Ιππι6τ 
Μπα: ει” ΙϋΙι1' Κ6ι·6Ι‹ε6€6ιι οΠγ Πει16Ι6€6ε να” οΗγ 8ΖθΠί 
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.ἱο<ἔ8πΙ ίεΙι·πΙιΜπα ΙιειταΙοιπ, πιεΙΙγποπ έπ ει: εΙΙεπϋτε68 πό! 
ΜὶΙΙ ωεΙε!Μέετ 'ε ΙποτΙέιτΙειπ ιιτπΙΙ:οπέιετ πιεΒεπἔοιΙπἰ Μ” 
Ιοππε-5Κ. ΜΜΜ τεπέιτιπὶπἀεπτιεΙιεΙΦέῇο8ἐιι πω* ειιΜπἱ Μιτ 
ιπεΙΙγ ΜωΙοιππππ, Ιεεγοπ αι Μ”, απ” ΒἱτὲιΙγ , ι1ειποοι·ει 
Πει , Υ88Υ πτἰειοοτπιἱπ, 'ε Βγειποι·οΙιιιε86Κ πι πω· ιποπει·οπϊ 
Μ”, Μπι· ι·εερπΜΙω5ιπαπ: ω Ιοποπι ιποπιΙειπἰ: ΙΜ ει' πω· 
110Κ8δέ ‹·εὶι·ἐιῆει Ιειρρεπε ,ε όπ πιέιε τϋι·ν€πγεΙε ειΙά πιοΒγο!ι «ΗΜ. 

ΤΜ ει: πω· 8ιετποιεΙϋ ι1επτοοι·εωι ΙαοτιπέιπγΙιεπ, πππϋ 
ει: ΒἔγεεϋΙτ-8τπτιιεοπό , πειπ -πππτ Βιιι·0ρπΙ›πιι επΙαιπ απι 
_ἱέιΙ‹ -- Μπακ €γεπ8οπό86τ, πεπειπ 6πεπ εΙΙοπέιΙΙΙιειιΙππ ε 
ι·ε)επ Μι·ποιεπτοιπ ἱπΚἑιΙ›Ι›. Βε πιἱ πεποιπ Αιιιει·ἰπέιΙ›ειπ Ιε€ 
ΚενέεΙιΜ: (Η(81"( , πειπ σε ο" ιιι·πΙΙποπύ πιω επιππάεά8, 
πειπειπ πιω Ιωνε5ε Ι›ΕιωεΙΙΘΙ‹, ππι π' ιεειτιιοπεπ8 εΙΙοπ ιπ 
ΙὰΙΙιπτπἱ. 

Πει ε;" επιΙ›ει°, να” ε;" μάτι ιπόΙωιτΙειππέιΒοτ ΒιοπνειΙ 
πι ΕσεεϋΙ$-81πιπποΕπειπ , ιιιοπι1]ό.ιοπ πιεις , Μια: ίοΙγειπποπ 
ΜΕΘ Α, Με νέΙοιπόπγπειθ Ιπεπ ει, 1ϋΙ›Ι›ε6Βετ ε: ΙώρειΕ; ει” 
κϋτνθπγπ0:0 τεειΙιεεθ π8γάε ε: ει”ιϋΙ›Ι›εὲἔει ΜΞπνἱΒεΙἱ 'ε ειπ 
πεικ "ποπ επ€οὰεΙιπεεΚεἀἰΙι; ει' νόἔτεΙιεῇ46 ΙιιιωΙοιπποιθ ε: 
π' αππποΒ έιΙιπΙ πενειιοιὶπ 'ε ειππειΙε ιιέιπει επιπϋ2.οϋΙειοΙεέιΙ; 
ει”πϋπ ετϋπιπΜιοιθ πιο ει' Με ροι·6επιπ πειπ ε;γεΞΙ›, Μπι ει' 
ϊε€γνοτΙ›ε ϋΙιϋιϋ1ι1ϋΙ›Ι›εΘ€; σε εεπϋ18σιόπποιθ πι εεΜπωι€π 
πι ἱτὸΙετΊοἔἐινειΙ τεπ·ιπωοιι ιϋΙ›πεὲε; ιππ:έςοπ π` Ι›Ιι·έιΙ: ΙΚΉ11θ"Υ 
ετπωεοπὶπειπ ει,Ιϋ!›Ι›εόἔΙϋΙ νέι!πεπειιπππ. ΒάτπιεΙΙγ η,·πιεε381α 
Ιππ, να” οΙαειΙππ ]θἔῇ'θΠ Μ Μιά: ει, Ι›εππετεπετ Μιπεύ κοπά 
ε2ειΜΙγ, ειππ868 ιππεπτοΙ-ιειι πΙἐι_ῆπ νειποιεΙ:. η ΚέρπεϋειοΚ 
εΙΙεπποπ ο” Μ; 1ϋτνόπγΙισιό Κοεπει, ιπε.·ΙΙγ π” ν” ωιωι 

“Ί Αι 1812-Μ Μ.Βοι·ίι' ιιΙΜι1ιπέινπΙ ε” @επ ιποΒΙερό ρ6ΙΔεΠω “ΦΜ 
ω€ι ΙἐιΕπἱ ΒΑΙΙἱπποτι-:Μπ ειιοπ Κἱοεπροπἔἐεοππππ, ιπε!!γοποι ει' 
τϋΜπει58' εΙοεροϋπιππω ΜΜΜ. Μ 166086” π' Μποι·π ἰἔεπ πύρ 



ιεε _ 

ΥΐΜ 

τ ` 

Μ” ει, ιϋΙ›!›ε6Βετ Κύρνἱεε1ἱ, αι'ιι6ΙΜΠ, ω” ειοιινεὰὸ 
Ιγεἱιιεκ 8ιϋ-ΒεύΒΚαηΐ ταΙ›ε2οΙ€εΞιῇει Ιε8γειι; ε” νιέ€τεΙιεψύ Μι 
ωιωι, ΙΙΙΒ"Υ ωιμπ οτε_ἱόνοΙ Μι·_ἱοιι; εεγ ΙΙΙἱΠΕἱθΙ1 »Με ΜιαιΙοιιι 
ωι Γὐἔ8ε1ΙειιΙ›ἱι·ύἱ Ιιειι0εέιεο1: εΙακοι· κι αεωοοτεια 1εοτιιιέιιιγ 
ΜΚ ω", σε κι τϋΙ›Ι›€· εεειι·ιιοΙ:εέιε πεπι ίε:ηεεει Ι›ειιιιεωΙιετ. 

ειει·ϋ Με" "Η Βο.Μιποι·οΜιι. Ε” ΜτΙ”, ωο!Ιγ ω οΙΙειιιοιιὶ 
Ι«ΜειτοΝ;, ο' ιιισμνάεεΙοιε ΔΗΜ Ι`εΙἰιιἔετ|ε€Ιο ει' ΙειΚοεο!ι' Ιυ.Μ·εω6Ρ 
Α' πω' 6εεπεσε66ϋ!ί; καιω”. π' ειιμ6Ι:Μ 'ε ω6ἔΙἑιιτιΜω κι' Μι· 
ΜρΕτ6Κ' ΒΑΛΩ. Α' Κ»ιΒοηεεέιΒ·οϋ Μ Μωι·ιέιΙτ ΜΜΜ , 4ο ει: ει' ία! 
ει6Ι1ΜεπεΙτ πω:: επεοτΙοΠωεεΚεάεΗ. Ηο,ςγ ιι' ειστοποε6ΕΙσπε!ω!:, 
ΜΚ ει' Με ιὶϋΙιϋεεω; Μαι! ἱοιιγεἔοΙΙεΕΕοΙι, ιιιοἔπιειπειιἱ ΙεΙιεεεεπ' 
Μ5ι·ωιιΙιε ΜΙ!εΙ:€ 6Κε€ νἱπιιἱ Μια: ΒΜϋεϋΜπ. Ε' ;οιιι!οε!‹οὰἐε Θ· 
ιοιιΜπ Μετοιπο.Ιαπ ΜΗ; 6_ῇ_Μ π' ιιι!ρ @τα 68ειωεϋ:ΙϋΠ:| 'ε ει' 
ΜιτνΜεΙϋΙκ ω"π Γε!εἰὶ|νόιι οι' Ιιε.€οι·ιωέε ΜΜΗΜεοΐινΜ , ει' Βϋι·τϋπ 
ΐε!τ6ι·ο8«Μ, ε;γ ΙιἱτΜρἰτ6£ ιποεϋΜεΕ, ει' πάω ΜΜΜ ΜΙΙιοΙΝιιι Μεγ 
Μπι : πι εεΜΜειέΙι «πω ΒενΜο!Φ νέ$Κοεο!ι ΓοΙοΙἀοιΕΜ€αΙ‹. 

ΒΒΡγΙιοτ ε” ρεπεγΙνειιπι1 ΙεΚοε!ιο; @η ει61οπαωι ”1Ηαἔγε· 
παπι :πες 80110111 Μ, Κότειιι, Μ" ο” φιακοτοΜό1 Μαρἰτοπ 'π 
Ω.ἰἱτοΙπιεπε6€6τϋΙ καθε επι€ιιεΜπ , Μέι·Μιωπ οιιἔε‹Νε$ἱΒ πιο; ΜΙ 
ειιι6ΜίιΠ επτεοσεΜΜοΚ ει' ρομςάτἱ πω, €γειΒοι·Ι6επ3 ΕΕ" Α9 
Μα ΜεΙ:ιιοΙι, νει_ϋοιι Μπιτ ΪἔΒΖ8ἔἶἔ05 νοΙπιιι-ε ΜΜΜ, Ιιοἔγ επανει 
:.ιιιιΜπ θ” - Νο Βόπιωοπι πω; ότι ΒοιιιιϋτιΚοΕ - ΜΜΜ ϋ ·- πω: 
ιιι6Ιιιι€!ειιιώιεΒ·ιΙ , Με), ει: ΜΒγῇε, ΜΜΜ ε' Μ €ϋτν6ιιγὶιοι6ἱιιΕ 
π” πω” ΪΒΒΖΈ8Ϊ8ΙΙΝύΞ0ΐ. 'ε 0ϋι·οΙπιιΜεπε68οΙ: ΜγαΜτ πωπω 
ε!. - ”Η:Ξιτ ϋιι6Βιι€Ι να" ει' ίεΚε16ΚιιοΙκ ῇοἔα ειειναιιιἰ Ψ' κει” 
ΜΗΠ- - ”Ι·Ιο·,3γ να" ΜΜΜ Τ !ιοὲςγ Θ" πιό;; Η: πω. τεἔέεΙ 8,νίιΙιει 
ώ €γϋΙ6εΒεπ ο;γε! πεπι ΙΜΕαιτι ΙιδιϋΙϋΠι θ" Βι πεπι οι' ί:λων6ιιγ' 
ΙιΕϋοέψι - ΜΜΜ οι πωει·Μαϊ- , οι' ειετε_οεειιοΙιιιεκ "η πωπω 
_)ο;;α!ι πιεἔῇε|ειιιιἰ π' νέΙειειίέιεοΚοιι, Με ΜΜΜ πεπι Μωι·ηειΚ Με 
πιοπιιιΕ. - "Νο οι ΙΙΙΙΒ'Υ ειοτόυγειόἔ €ϋΙϋΙτ." (ΜΜΜ Μ!! μπώ)! 
ιιἱ, ππίπιΕΙιε πεπι επετο$ιι6ιιοΚ Με ωειιιιἱ; Ιππωπ ΜιιοΚ , Πο:: ο” 
νεΙοΙ‹ τοέκπιι'ιΙ ΐοςιωΙε Μιιιιὶ. Νέι!ιιιιΚ ππεἔεεἱΙ‹ ιι6Ιιε, Ιιο;γ ει' ὶϋι· 
Μ” πεπι Μι· ει·όνε1, ιιιἰΙωι· ει' ιϋΙ›Ιιπε5ἔ Μπι 18ιποειιψμ ΜΜΜ τι' 
αϋΜιεύξοΙ ν" “Με ει' ιΒΕπεεγο»ω ε!65$6ΙεωΙιΚεΙ »Η Ωστόοω 
ΜΚ Β·άπ0, θα π' Ηει€νίεο!6Ιι πεπι Μ·ροσεΕ Βὶιωεἰιιιὶ πολι, πιό 
ιιι6ι·σι ε'1ϋι·νύπγΙτοιό ΜΜΜ κωΜεΙι επΠοΗ ]ο;.τοκειμ - ,,Ηομ!ιω"#! 
Μι α' ιϋΒΒε4ἔ, ιιιοΗγ ει' ΙἑϋτνἐπγΙιοιὐε° @ω -ιτισ.8·ά!ιοι ωραιο, 
ιιιύ€ ει' αϋ·κνωιγιιοΙι ποιττομε4εωεΜε46κ' 5η;Μ Με “σφι-ο ?“ 
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Νειιι ιιιοιιιΙιιιιι, ΜΜΜ _ιεΙειιΙοες Αιιιοι·ιΚέιΙιειιι ι;γει!ιοτι 
ι1ΜιιΙιωι νοΙιιει ει' εεειιιιοΚεειε , ασκ 812! πιοιιιΙοιιι, Μ” ε!. 
Μπι εειιιιιιι ΙιπιοειιόΙτ ιιιιιοε , ό8 Μ” οτι ει, Κοι·ιιιἐιιιγ, επι 
ΙΙαοόΒιέιιεΙτ οΙαιιτ ιιικάΜι ει' Ι(ϋι·ϋΙιιιόιιγοΚ- θ8 ει·ΙεϋΙοεϋΚΙιειι, 
ιιιιιιτε.ειιι ει' ιδι·νέιιγοΚΙιειι Με!! Κετεειιι. 

Μ' ύϋΙ:Ιι.σ·έ"° οιιδπάεπΙια$όσά_ςάπαΙο α: ιππική 
Βαϋ 2ὶσατυᾶσεΙϋΙο° ΙΕπΙοέτιμέι·ε από ΙΜ|οΙμά.. 

σάο·όΙ. 

Α: ειιιιει·ιϊω.ι ιϋι·νέιιγ ιι' ιιειινιεεΙϋΜιοικ :ιι ο!6ΒοΙι εια!ιοΕι ιαπ 
Μιι ΜεΙ_ιεε ειεΙιιι‹ἱεἐἔοι ειι€·ειΙ. - ΑιοΙι' Ιιειικ1ιιια. 

Μεἔ ΜΙ! σε 6ιι!ιέιιγι ΙἔἱιΙϋιιΙιϋπιπιιἰ ει° πιιι·ιιοΚεέι810Ι. 
2εέτιιοΚεάΒοι ιιιπ86.ιιειΙ: ει' ιϋι·ν6ιιγιιεΙ‹ 8οιμάι-:ΙιιιύνοΙ ιο 
Μια ΒγαΙιοι·οΙιιι, 68 ακου :ια Μπι όιιΙώιιγ; ϋιιΜιιγτ ιι' 
Ιιοι·ιιιέιιιγ2ο1τειΚ' μπαι ιε ἔγεΚσιτοΙΙιαιιιἱ, ω εΚΙζοι· :ιι ιιειιι 
ιεειι·ιιοΜ. . 

Α° 288Π10Κ8δ.8 τειιιιεπει·ιιιτ ϋιιια6ιιγ1 Ιιειαιιι:3Ι; πιο ΜΗΚ 
ε68, εφοιόιι εΙ ιε τικ! ΙοιιιιΞ ιιι5.Ιει ιι6ΙΚϋΙ. 2 

Απ ΒΒγεειΙΙ:-8ωιιιειιΕΙιειιι ει, τϋΙιΙιειέιέ ιιιιιιιΙειιΜιι6ειι€ει 
@μια ειΜτοι·, ΜΜΜ ει' τϋτι·ύιιγΙιο26” Ιϋι·νέιιγεε αεεροιιειιιιι 
ΜΜΕ Μόνα, Μάνια εΒγειει·ειιιιιιιΙ ει, ιϊειτνιεωΙϋ' ΜΜ 
ιιγύιιοΙκ ιε. Α' ιθ!ιΜέΒ ΒοτΙέιιΙειιι πιο Ιόνιέιι ει, ιϋι·νόιιγ!ιοιέιο 
ΜΚ ,ο νιέ€τεΙιειιιέιει ίεΙιη;·γεΙειιιεκ, 'ε ο8γί0τιιιιιιι εΙΙοιιϋι·ΚϋιΙ 
νέιι 1ιιιιιά ει' Κοιιιιό.ιιγιύΚ, ιιιιιιά ει, Χοι·ιιιέιιιγιοΙιειΚ ΙεΙειι, ει, 
Με ΠειτνιειεΙ6Κοτ ειι€ει1εΙιιιεε ιι€γιιιν6ι εγειιιέιιιτ ωκιιιιι, 'ο 
ϋι·ϋιιιεει Μπα ΜΜΕ ο26Ι]ειΐ ε16ιιιοιιΙιτέιειιιιιικ 8οιιιϋέιτ. Αι 
θΙ'ί1ίϋίθιθΒΒέΒΘπ,Ι'θΒΖι.Θίθωθ ε16το ιιειιι ει·οιιιιΕο01Ιε, ,ε ιιειιι 
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Με:: κι" @Μπι ῇο8εΙΙ‹° ιιιοΒΙιατάτοιάοέιι·α. νεισκ ύ" Μι 
ΜΙε, ιπἱιπ 1°ο8·ιπι ΜΒΜ ΜοΙ€ΜνειΙ 82 Μ, Με (Παπ Μπώε 
ειωιιε ε16ίΒ αο18οιιιΙ Μιτνωι , ωει€οΙ:νΙοεΙετάτ ιιιἰιιιὶειι ΜΜ 
Μϋπιπ νοιετΙιεκπό 'κι ῇανΙτΙιατιιά. 

Μειϋέιὶ›ειιι ει, τϋι·νόηγ ει: ειιποτὶΙκ:Μ1ΙειτνἱεεΙϋΚε$`εοΚΙκειΙ 
επειΒα0ειΙ.ιΜΜακ ΙιειΒγμι ει° ιιιΜη!ωθΙ, ει, ειέιιιιο!κι·ει ΙκϋεΙεΙτ 
Μ5ι·Ιιειι. 136€ :Μια ει' τϋΙ›Ι›εΘἔ :πιτ ποΜεΙε έιτΙιεϊμϊ ἰε·ιιιοεειι 
ἔεἀΞ. ΙΙΙγειιΚοτ ιπει€οΙπειτ ει'πειἔγοΙ›Ι› ειάιπ,νόΙειιι€πγό1ϋΙ Με· 
Ιοε1τνει'ε τόε2νέτε ἐιΙτειΙ ει·ϋεϋτΙνε Ιέιτνέιιι , οΠγ άο18οΙ:Μ ΜΟΓ 
ΜΚ, ιποΙΙγεΚεπ ο" ει: ϋπΙώιιγ' Ιέιτέιεέι!ιοι ε2ο1το1τ οιιτ6ρειἰ 
ε1ΙειοηγοαπόΙτ. ί" α' ειειΙωιαεέι8' ΙιεΙ›εΙὸΙ›επ Μ; ειοΜεοκ 
ΚύρπϋάιιοΚ ,· ιποΙΙγεΙ: ειπε παν-ε ο8γΙποτ "$ιειοωΒΜ ΜΙ 

 

ΜτιωΙ:. Ο 

- ° τ 

Λουκ ΙισιταΙσπιπήΙ, ΜεΠμού α° ΗΠΜπέμ Αποσε 
ΜΙοάΙιαπ α° ρυφάοΙΙου.νάσ Γεω" _ςμαΙωσ·οΙ. 

ΜΗωτ αι Ε8γεεϋΙ€-8ί8.έιιεοΚΒΑπ π' “ΗΙΒ5δ:ξ νειΜπιεΙ!γ ΜτάόεπέΙ 
τἱεειεΙ6ρΙιοΗριιὶἱΙ επσ€ίιΙΜροάο“, ι·ύΙει ίἔϋΒΒ6 νΗΜΙιοτ.έιε ιιἱιιοε. - Μἱ 
ότ£. - Ει·ΚϋΙωή ΜιΕ8.Ιοιπ, 1ποΙΙγεί: ει' ίδω3868 ε' Βοιιι!οΙΧοιάε ΜΜΜ 
8γειΚοτοΙ.- Α' αοιποοι·Μει ΚϋιτέιτεπώΒοΚ ειοΙΙειιτεε1€ἰΚ ε'Δεερο11εωιωτ. 

ΜΙι1ϋπ ω ΒοπϋϋΙ: νἱιεἔὰΙπἱ, ιιιἰιιϋ οι ΒἔγεεἱὶΙτ-8τει 
ωεοΒΜπ ει” €οπάοΙΚοιέιέ €γεΙ:οι·ΙειΙει: ειΜιοι· νοεειϋ!‹ Θει 
ι·ε νἱΙέιἔοεωι, ιιιοιιιιγἰι·ο ΠΗϋΙιπι1Ι ει' ί.ϋΒΒΒέΒ' ΜιαιΙιτια Μπάση 
ΜαιΙπιειτ , ιιιεΙΙγετ Βιιι:ορέιΜιπ ὶειιιετϋιιΙτ. 

7 Α' έςοπι1οΙει€ Ιε9.2Ιιειτα1Ιωι °ε οεαΙππριιι ιι€6Ι«ΜιεΠειι Μαι 
Μπι, ιιιεΙ1γ @Μεσα Μ ιιιἰιιιΙωι 283ΠΙθΙΙ8ά888ι. ΚοτιιιιΙ:Μιπ 
Βιιι·ορεί ΙεεΙεοτΙὲιτἰωιεΜ› Μοι1εΙιιιαπ ιιιε8· πεπι εά.τοΙΙιπωάΙ:, 
ΙιοΒγ ιι€ιιιεΙ!γ, ωκωιωϋκιο πωνε ωΙευε68εε ;.:0πά0Μωκ 
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πωΙπεειΙΙκεΙ, ΜΜΜ: ιιιΙναι·ΙΙΙΙτ' Ι›εΙεε_ἱεἱΙ; πΙΙΙΙΙοπΙΙΙππ ΜΙΜ 
ΙειπιΙοιιέιΙ‹. ΑπιετΙΙαέιΙΙαπ πειπ Ιω ναπ ει' ΙΙοΙοΙ;; ΜΙ; π' ΜΙΜ 
εΙΙΒ ΒόΙπόΒεε, Μπι€ΙπεΙε; «Ισ πιΙΙιεΙγΙ νΙεπιπππιππΙΙ:ιπέιΙ ΙΙΙ 
"τι πιοπιΙνει, ΙτἱΒἰΙιπΙΙἔπΙ; Έ ΙΒΜί0Ι' ΙΙπτέιτ Θε @οπως 68ειο· 
νειεΙΙ νέιΙΙειΙ "Με 6ΙΗΜΙΙ( επεπει·όΙ. ΒππεΙτ σπα εεγειει·ΙΙ; 
Μπα» οΙΙγ ΙποτΙΙΙΙΙππ ίοΙειΙεΙοιπ, ΙΙΙ ει, Ιέιι:επεπέ ιπΙπποπ απο 
]θί παω Με" π” εΒγεεΙΙπΙ ,ει ιπἰπιΙεπ εΙΙοπΙΙΙΙΙεΙ.Μ πω· Ιε 
εγ6ιπΙ ΜΜΜ νοΙπει , ιπἱπΙ: επ ε" ει, ΙϋτνόπγεΙδ ποιέιπέιππΚ 
,ο νόΒτεΙΙ:ηΙπε8ιππΙκ ]ο8:5ινπΙ ίεΙτππάιοΙΙ ΙΙΙΙ›ΙΜΒ τοΙιεΙΙ. 

Εμ· ΙιὶτἐιΙγπειΙ‹ ΙονειΙΙΙΙΙΙ πω: επγειεΙ πειταΙιππ πω , πιοΙΙγ 
οσπρά.π π' τοΙΙεΙαε ΜΙ ,ε ει' Βοπι1οΙατοΙππΙ πωΙ ΜΗΝ ό"Ιθ"ζ 
απ: ει,ΙΙΙΙσπεόΙ; ε;γειει·ι·ε ειπγπεΙ ω οι·ΙεϋΙωΙ οι·6νεΙ Ια 1°εΙνεπι 
τπΙιέιινει, ιποΙΙγ οι αΙσπταΙτα ειΙπΙιΙεγ ΜΙ, νειΙωιΙΙιπ ει, απε 
ΙεΙιαΙετοΙ€τε, Έ πιοΙΙγ οΒγειει·ι·ε Μπα ει, ΙεΙΙεΙ, ιπἱπιΙ ει' Ισπ 
ι·ενέιεγΙΙιετ πιο88άτοΙ_Ιει. π 

Επι πεπι ΙππιετοΙΙ οΙΙγ οι·επι€οτ, ΜΙ ΙΙΙπΙΙΙΙΙηπ Βενε 
εοΜ› ΙεΙΜ ίϋ8€εΙΙεπ868 ,ε ΙΒΝ νΙΙεΙΙ:«›ιππΙιεΙΙ ε2αΜιιΙππε π· 
ι·ΙΙΙΙπο:ΙπόΙτ , πιΙπτ ΑιπετΙΚέιΜιπ. 

Μποε οΙΙγ νειΙΙ:έιεΙιεΙΙ, να" ποΙἱιΙοειΙ ΙΙιεπτΙει, πιεΙΙγει 
Βπι·οιπι' πΙκοΙιπέιπγοπ πωΙπωΙΜπ παΜΙΙοπ ΜΙ·‹ΙοΙπΙ πο: Ιε 
Ιιεεεεπ 'ε πιοΙΙγ πιέιε ετειιιιεοΙΙΜι έιτπε ιιιοπεεεειι; :ποπ Επ 
τορεἐιΙ›ππ Μπα πωπω ειειπόΙγ° ΙιαΙΙΙΙιπέιππΙτ ειππγΙι·ει :Μέι νε 
ΙΙ-:ΙΙ πωπω, Ιι08γ οι ΙεπιπΙ ΜΜΜ :Ιππικό σα οΠγ €γ:5ιιποΙΙ 
πε ιπΙέιΙ_Ιοπ, Μ ΙΙΙ ΙΙΙ%υΙΙεπεόμ' ΙεϋνωΙ:επιπόπγεΙ «Μαι Ιππ 
ΙυεΙΙπΙ Ι‹6μεε Ιοεγεπ. Πει οΙΙγ πετεπο86ΙΙεπ , πο” Ιποι·ΙΙιιΙσιπ 
Βοι·πιέιπγ ειΙπΙτ ΙΙΙ, πωΙΙΙΙΙ.Ιπ νειπ εγει!κι·ππ ει” ΜΡ , πει ειππειιΙ 
οτειέΙΒΜιπ ΝΙΚΗ, ειΙΙΚεὲἔ° ΙιΙεῇ€π ει,ΙΙΙΙ·εΙΙγΙ ΙιπωιΙοπ1'έιι·πγό 
ΜΜι·νσπΙΙΙΜιτ. Α, Ιάι·πειεΙΙ.Β' ακΙεΙοοι·ειΙπΙ ΙΙΙι·ειΙόΙιε π' παππο 
οι·ειΙΙο. ΙπΙΙιόπ, π' ιΙσπισει·ει€Ιπ νΙσιοπΙ ειπιππόπ ΜΙΑ! ΙεΙιππε2Ι. 

Η::πεπι :οι Ι›1ἔγοεΙὶΙΙ-5ι:ιΙιιευΙ‹6 πιοι·Επι πιοι·ΚειΙοιεΙΙ ιΙειπο 
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εισιτΙέιΙιειιι παπι εΒγετΙειι ΙιπαιΙοιπ, τι: οι·6ιιεΙι ιτε πΙΙιει·ιιοΙ: 
ωειΙ: εΒγετΙεπ οΙοιπε ΙΘτειΙΙε ,ει Ι‹ΙνϋΙϋτω πειιιιιιΙ πιπεεειι. 

ΑπιειΙΙιέιΙιτιπ επ τΙΙΙιΙιε68 ΜΙεΙιπεε Ι:ϋι·τ νοιι ει' €οπιΙοΙ« 
ΜΜΜ Ιιϋι·ΙΙΙ. Ε, Ιιετέιι·ο!ιοπ ΙιεΙΙΙΙ τα πω επειΙιειιΙ: ι1εΙει_Ι πε 
κι, Ιιει τιιοΙιΜΙ ΙαιΙιέιιιιι ιπει·Ι Αιιτο-εΙα-$6τϋΙ ιι€γαπ πειιι ΜΙ 
Ιιετ: «Ια Η Με” τόνο ιιιὶπιΙειιιιιιιπϋ ΙιεΙΙοιπετΙοπ868πεΙτ ,ε 
πιιππειιπερΙ πΙπϋπτετώεεΙιιιεΙι. Α, ιιοΙιτιοπι ΡΜ" πιανει εΙδτ 
ω, πω ιιιοΒΙιτιπτοττα επι οΒγετΙεπ ΙιτιττιΙιιιτιτ, ιιιοΙΙγαπτ παπι! 
ιιιεεπγιτΙιαττει νοΙιιει. Μεετιι€πάττιτΙΙ: “Πε ιιιΙιιτΙεπ, ιπι€8 ει' 
ιΙΙι:εϋπόπ Ιε. Μπιτ νύΙειπέιιγπΙτ Μπα-ι ποιιι Ιιοτ:ετιτά , πιτ Ιπτ 
ω, πωπω: ΙώνετΙΙΙ; πισω', ιπΙπτέιπ σ.ιοΙιτιτ ΠΙΙΙοιΙειτο , π" 
ΜΜΜ ο” ειιιοει τϋΙιΙιό; ιπει·τ- ποπ, Με Μιι·ΙιοιτατΙΙΙΙ: , 
1°επιιγειι επϋΙτιππΙ:; απ* μπε, ΜΚ @γ εοπιΙοΙΙιοιΙπαΙτ, 
πιΙπτ 6, πι: ειιιιιγι ΙιέιτοιτπέιειιΙε ιιΙιιτ:ε, ΙιαΙΙΒατπιιΙ: ότι οιΙΙιΙΙΙι 
Μπακ. Μπι· ιιιοετ 6 πι. πυρ-ια, - νέει·ο α' πιιππεππαιιἱ οπτ 
ι·οπιπειΙ: ιιιεεΙιὐιΙοΙ ,ε ΙιειΙΙΒιιττιεΙιει νοιιιΙΙ, ιιιΙπτΙιτι Ι6ΙεΙππιπιό 
ι·ετΙιοΙΙ πιπττΙοειάειοΙιπτ 6ι·πειιε τι, ιιιἰπττ, πο" Ι;τιιατ ιιιοιιιτοττ. 

Ι.έιποιοΙ: ιτε ΙιύΜι·οΙ: ποπ πιανει ειιιΙιδιϋΙ:, ιιιοΙΙγοΕρτ 

ΙιειΙιΙπιπ ει' πειιι·ποΙππέιε ΙιειεπιιέιΙτ. Με: πιο. ει' ιιιινοΙτεύε τΙΙΙιώΙγε 
ειτοττο πιεΙἔ ει, πεει·ποΙωτίποτ π. , πιοΙΙγι·6Ι πει ΙιΙττΙΙΙ: "Ηπα , 
Ιιο,<;γ πω· εοπιπιι τειππΙιιι νε16_Ια πΙιιοιιιοπ. 

Α' ίε_ΙοσιεΙιιιεΙα απγειΒοεΙτοττέιΙτ, πω, ειύΙνέι.π, τα ΙΜΙ 
ειειΙεστ; ει, Ιιοι·πιιΜιεΙΙ ιΙοιιιοι:ι·ιιτο, Ι:ϋπτέιτεπώ.€οΙ: ΜΙπτοΙΙγ 
επεΙΙειιιινό ωιιεκ ω, ιιιιιιϋ απειπΙιετι ιιΙιειι·πτ, ιιιεΙΙγετ ιεύ.2 
πι ι€γεΙιεε.ΙΙ:. ΒΒγει-ι επιΙιει:, Ιποι·Ι:5ιτΙειι Ι:οι·ιπέιιιγει ειΙπττ, ει, 
ιΙεειροτΙειιιιιε , πο” τι, 16-2ΙεΙιΙιοι $6ιΙιοεεεπ, έ, τιποτα ΙΙΙεττο 
πιανει επΙτέιεεεΙ; ,ο ει, ΙΘΙεΙε, Ι:ΙειϋΙιν6π οεειρέιεκιΙ ΜτΙ, πι 
ο8686%εΙ $ϋΙΙιΙοιπεΙΙιει1εττ παπι: «Η ι1ειποοι·πτει Μεταπω 
εὰἔοΙιΙιαπ τι, ιππι·ιιοΙιειέιε πειιι 18γΙιτιπΙΙ:; ΜΒΜ Μ" Με!» 
"τι ,ο εΒγειιοποπ ει, ΙόΙεΙιιιοΙι πω". Μ σε πι· πεπι τ” "ΙΙΙ 

α 
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ΜΜΜ: Όι” Γοἔε2 €οιιιΙιιΙΒΜη!, ιιιΜτόπ, να” ΜΗόη!ιοπ 
ιιιο;Μι!ει; ΜΜΜ επ ιιιοΜ5ει: 6Ιοα-:τΙ, νει8γοποιΙζ ιιιΜι1οπω 
ει, Ωω; Μποιη Θ παρεέι8ϊ6Ι Ιοί;" ΜεΒειι να” ΙιϋιΒαΕὶπιΚ. 
Μη; ῖοἔπεΙ‹ ιιιετειιὶπἱ μοΙἔάτΕ ειει!ιει1όΚεΕι1 , 0ο πω: Μειω 
αιΙεωοΙτ Ιεε2πεΙε τσάι! Μινε; ιιιοι·(Ιω ροΙ85ιι·Ιάτεπ110Ι τά· 
1αεπεΞιετ Μπι, ω ισιω ιιιι-:Β ϊοἔϋιΙ‹ ωι8:ωπϊ, - 'ε Μι 16 
ΙϋΙ: οεαΚΙ›εοεϋΙειετ Μνέιπει , _ίιΒγ ΙοωάκιιιιιωΕπϋ, ιιιἱιιΙΙια απ: 
Μ ιπτ81σέΜπέιΙτ. Α: ειιιΙ›ετι-;·Κ Μια ιιιειι·ωΙΙιειΕει: ιΙε ῇοΒειἱ 
Με οι ειιιΙ›οι·ἱεόἔι·6 πανε εΙ ΜΒΜ νεεπειιΙ. Πει ει'Ιιοιιέιτ1 
ΜεουΙύΜιοΖ ΙπϋιεΙΝεε2, παω ίοΒικιΙτ 16Ιεά, πιἰιπ ε;" Ηε2 
εεωωωοι; Θε :ΜΒ πως ω, ΜΚ εἰτΙει1ΙειπεέιἔοᾶᾶτΙιἱειἰΚ, ε! 
ΜιΒγωιάπεικ , ΙΜ!" ΜΞΙϋπιΜπ Νεά Μ Ι-:ετϋΙπό ιιιἰπὰεπ. Βι·ετϋ 
@ΜΜΜ , ωοΒ·ΙιειΒγοπι ειιεοω; :Με Ιιεεει·νεεΙυ Με: ει: ει' Μι 
ΜΜΜ. Μ Δ 

Α, Βοι·ΙέιτΙειπ πιοβειι·6Μέικ ιιιοἔΙ›οο8ιεΙεπΙ1ο1ΙόΚ ει” Μεμο 
Ηεωιιετ; ν·Έγειιιιιιικ , Μ” ει' ιΙειιιοοτειιο. Χϋιτέιτεειεέ1€οκ ο 
ΙϋΜ›ἱ ι·ειπἔῇἐιι·α νἱεεω Μ: επιιεΗόΙτ, 68 Μ” ΜΜΜ πόιποΙγ 
ΙγεΙ:ι·ο ω” ει'ιΙγοεΙ›Ι»3. τεειἱΚ , ει' ΙιειἔγοΜ› πάω, επεπιε ο 
ω:: ιϊτέιΙ.ειτοει €εκἱιιτετ6Ι›6Ι ,ε Ιο:Μάιύ ῇοΙΙειιι6ΙΙ61 Μ πε "Μπόι 
ίε6.8όΚ. 

Αι 6-τύΙά;;;, ΙεΒΙ›Εὶ8ΖΙ‹όΙ›Ι› ιιειιιιεωἰιιΘΙ ιιιυιιΙώΙε !ιοοεέιτ 
“Μ” Βϋιι·ο, ιιιοΙΙγεΙτ οι εἔγΚοι·ἰειΙ‹' ν61ΚεἱιιοΙ‹ ,ε ΜΜειιι 
νεΙ6εέιἔεἰπαΙ: Μ ίεε16εότε νοΙτεΙ‹ επιι:νει; Ι.α Βτιιγὲι·ε ΣΚΗΝΗ 
Ι.ει]οε' ρειΙοτὲιῇέιΜιπ Μεσα, ΜΒΜ α'πειΒγοΚτύΙ 5Ζωύ ωἱΜεε 
@Η ΔοΙΒοιτα, 'ε ΜοΙἰετε Ιιεοειιιότε!8ε1τε ει: ιιανειι·ι πιω 
ειΙιιἱ Μιι·ειΙιοΙ:Ιππ , ιιιεΙΙγεΙιετ ει: ιιἀνετΒεΙἰεΙι, ειέιπιέιι·α :ΜΜ 
«κι από. Με ει: Β8γεεἱὶΙτ-8€α1ιιεο!‹Ι›ειι ιιι·ειΙΙ:οαύ ΙιατειΙοιιι 
πω» πει” 1” ιιιει€έινειΙ πόϊ:Μπι€. ω ει' ΙοἔΜεεΜ ε2ειιττε1ιά 
1ιγάε ιιιε8Μάηψι, ει' Ιο;;οεεΙπόΙγοΒΙι ειιάι·ύε ἱἔᾶΖ8ἱἶε ϊεΙΙ›ϋε:Ι 
Η: :Μα ει,νεισ3Ιε1ει'ἰοι·ιιιἐιὶπ ΙεοπΙνε ει” ΙεεειἱΙὰτὰαΙ›Ι› οι·ύπγε 
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Με ιιιιιιιΙειιτ ιΙιοει-!ι·ιιι ΜΗ. 86ιιιιιιι πο, Ιιιιι·ιιιοΙΙγ Μι·οε Ιο 
8ιειι Πε,- οιειι ροΙ8ιιι·ιειι·εειιιιεικ πιω εϋιιι_ιώιιειέέ Ι«ϋιεΙεε-' 
εθΒιέιϋΙ :πως πω» ε2ει!ιειάιιΙΙιειΙ. Ε, παω: ει' ιϋΜιεόΒ· ει' Με 
εει ϋι·ϋΙ‹ϋε ιιιιειιΙειεέιΙιειιι Η; οοιηιειιι ει: ιιιεΒειιεΙα, να” ει' τει 
ραειιε.Ιειε _ιιιι1ειιΙιειιιειΙτ εΙ ιιέιιιε·ΙΙγ ι€ει:εει€οιτειι ει: ειιιει·ιΚειι 
Με; ΠιΙοιΙιε. ε 

Πο" ειιιιι€ Αιιιοι·ιΙτειιιεΙ: ιιιιι€ Μ" ΜΗ ΣΙΕΜ ΜΜΕ, 
ειιιιιειΙ: εκει ιιειιι ιιιειεΙιειιι ΜΙ! Κει·εειιι , ιιιιιιτ εΜιειι, Μ", 
ιιιι1οιιιέιιηοιε Ιειιι€εει ΜΗ ειειΙιειαεε€ ΜΙΝΙ ΙΙΘΙΙΙ Με2ιΙι, Δ 
ιιιετι!ζει!ιωι μειΠ€ ΙεΙΙ‹ι “ΜΜΜ” ω”. Α: ἱιιιιιιἱεἰτἱο Με 
ιιιεΒ πω» »ιι-κε €ειτοΙιιι, Ιιοιι,·γ 8ιιειιιγοΙοι·ειει€Ιιειιι ει' εοΚειοε18' 
νειΙΙειεεϊνεΙ ε1ΙειιΚο26 Ι:ϋιιγνοκ Κοι·οιιειειιεΙ‹. Αι Βι;γοεϋΙι 
ΒιειιιιεοΕΙιειιι ει, ιϋΙ›!ιεό8' ιιτειΙΙεοτΙειεει ιιιεεειεΙι!ι ιιιειιι ειιιιέΙ; 
6 εΙνετω :Με ει' Βοιιι1οΙΚοπεει κι επειειι° ΜειιΙΙιειω.εειτει. Α 
ιιιοι·ικειιιειιι ΜΜΜ νειΙΙειετειΙειιι ειιιΙιει·εκετ , «Με ε'νειΙΙάειεΙειιι 
ΜΒ· οι: ιοΙιιιειοεοτ :Με ιειΙειΙ. ε ε 

ΜιτιιιιΙ‹ Κοτιιιειιιγοκειτ , ιιιοΙΙγεΙ: ει: ετΙεϋΙοεϋΙιετ ει: ε-$.ΙιειΕ 
ιΒγοΚειιιεΙ: ιιιοΒοΗει1ιιιιιιιιι, Μ” α, ειειΙισάοΙιιιιιΕϋιιγνοΙδ 
ΜΒΜ Βιιιιιε16ετε ΜΙι!τ. ΔΖΒ€γοεϋΙ:-8τειιιιεοΚΙιειι οι1“ύΙε ιιιιιιι 
ΜΜΜ Μ;ιιΜι·ο ιιιιιιιειωι ΗΘΗ! 8ιειΙιιιει!‹; Ιιειιιοιιι οΙΙγειιιιιΚειι. 
Μή εειιΜιιοΙ: καινε :και βη. ΕΜ ειιοιι!›ειιι Μπι @Με πω, 
ιιιιιιΙΙιει :Μπακ-επι ιιοΙεειτιιειΙ: Μπα ετΙεϋΙοεει νοΙιιειιιειΚ, Ιιειιιοιιι 
οιιιιιέτ, ωστε ει' ιϋΙιΙιεὲΒι τειιιιοι ιεικτ :ιι 6νώιιιι-ιιι. 

κι ει' ΙιειιειΙοιιιιιιειΙ. ε:Ι6ε Κότειέ8ΜνιιΙ Ιιειειιιοε; ιιειιι κι 
ειι6Ιισ.ιιι τιιάετ6Ι, ιιιιιιι ει' ιιιει8ειΙιειιι νεα ΙιειιειΙοιιιι·ύΙ. Β: ει 

Ι 

ΙειιειΙ1ΙιειιΙειι ΙιετειΙοιιι ΜΜΜ ΙειτιΙοΙοι; ε @τα 1°οιΜτωιειεε 
ι·οιιρειιι ιϋι·16ιιε·ιεε. 

__?-...,_ζ 

- ·ι 

. ι 
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Βέ|οΙμάσα σε' τϋΙ:Ιι.πέμ' ε.οσωπο!εσάρώπαΓε ασ 
αοπεο·ΠεαόαΙ4° πεπι.εετε $εΠεοπέυ·ε; πάτ:αο·ί 

επεΙΙευρε α: Πω;εοϋΙϋ-ΠϋατασοΕΙιαοιε 

Α' €ϋΒπιιε;' ιεε.ι·ποπε68έιπεπ ΙιεΓο!γεεει εᾶὰἰ;εΙε _ιοΙιπο.π ει·ει€εΕΙ 
ιπεςειΕ ει ετΚϋΙσπϋΜ5π, 'Με ει' Μππειεει;' ιπεἔενἰεεΙείεπ. - Α' πιιΒγ 
_ιεΙΙειπεΙε' ιειωιωει ιπεεε.Κεπιι]ει. - Αι Ει;γεεϋΙ$-8ιει€ιικοπεποι πει. 
εοπΙ‹'ι πιει·Κειειιι εΙεπιπει·ει!ε. Χϋι€ειι·επεεεοπ ει' τώρα ιιπνιιι·Ιεπ ειεΙΙειπ 
τε περειήέιΚ. - πωπω ε' ειεΙΙειππεΙτ ει: ΒΒ·γεεϋΙΕ-8$ειιιεοΚΒεπ. · 
ΜΜΜ νεπ ΒΕ”, πειειπίιεέιε· ει' περπεπ , Μπι ειιο!ι!ιεπ , ΚΗ: πενε ΜΜΕ 
Χοτιπ6.πγοιπεΚ. . 

Α' Ι'ΒΙεΙιπ πιοπποαειΙδ ΙιείοΙγειεει πισω: ει° ιιοΙΜοειι επ 
εειεέιεΙιειπ ιπεε εεειΙε Βγεπιςεπ ει·ειτειΕ; πειπειπ ποπ' Μάνα 
Ιεπ Ιιειιέιεειτ νεειεεϋΙε πιει· εειτε ει ειιπετΕΚειἰειΙι' πειππεϋ _ιεΙ 

Ιεπιεπ. Επι επ τειττοιπ, ει, ιππιπεέ εὶεεποτἱεπιιιεειπειΙι ΜΜΜ 
πϋν6 ιπιιππειεεειΒειΙιειπ ΙιεΙΙ 1εει·εεπι εκει ποπ @Με εεππειι8 
εεεΚεΙγ επιιπειπειΚ, ΜΙ: Μ πιέιι·ιπει ε., ποΙΙϋεειἱ ειΙπεπ ιππ 
τειΠτοιπειΚ. 

ΜΠεοι· επ ειπιετἱπειι ΕοττειάειΙοπι ΜΗ3ττ, εετεε;εεεπ πω* 
πω: εΙϋ; ειΜεοι· ει, Με νεΙειπεπγ εεει!ε νειεΙΙε :ιι επετειο 
πω, πε πεπι ηττειππιεειΙΙπ. Ε: ΜϋεεειΜιεΙι Μι·εε επιΙιετεΙτ 
ειειΙ›ει‹Ιοπ εεειτΙεΚοινειπ ειπε εΙιπεΙε' πιοα8·ει!ιπέιποι, “μι πει” 
εει%ειΙ ι›πω‹; επει€οκ ιεπγει ειι·εειιο11Με ει' πεπιεεετε, πεπι 
πειΙἱΒ Με Μ$ΙοεδπϋπεΙε απ. 

ΚοτΙειτΙεπ ΚοτιπέιπγοΜ›επ ε.,τι·ι'ιπΙιοπ ΜΜΜ πιο πειΒγο!ε , 
"Μ, επεπνεπεΙγειπεΙε ΙιἱιεΙἔεπεΚ ,ε ιπειΒοΙεειτ ϋτϋιπεεΦ ειπ 
πειΚ εεεειεΙγει Με. νεϋΙ€. Βε α' πωπω” τϋπιεΒε ιιιει€ειτ ει' 
εποΙΒειεει8τει. πειπ ε_ιειπ18εΙ_ιει, -- πππειΙε ΒγειΙει·ειπ 8γεπεε 
εεεςΙι6Ι, ειοΒἐιεΙ›6Ι, πι" επάειιΙειπεειεΙιεΙ, πεπει π' ιεπεω 
απ, νει" Ειτε” ιι·εϊπιι επει·ειετπϋΙ εαπ Με ιπει€ειι. Μι.ΜιιπΒι 
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οΠγ ιι6ροΙτιπ. , ιιιο!ησΙ: πω” Ηϋιιγϋπ 'ε Κεν6Ιγεὸ€ει πω 
πωωιιοκ @Με , Μι ει!κειτειήοΚΜ ει, ΜοάοΙεωέπεκ ΜάΙεΙο2 
Ιιει1€ἐιΚ°ε οι ΔΗΜ ΜΜΜ ΜΗ Γά%ετΙουεόΒετ ιιιιιιαιΙια11εικ ιιι68 
ει: ειι€ει1εΙιπεεεύμεΕ Ιιϋιερεττο ω. ΕΜΗ: πόρο!απόΙ εοΜωΙ 
Εενε8εΙ›Ι› Ιοε1ειοεοιη·ίιΙέιετωπϊΙσηΙι , ιιιὶιιτεεω ὶιιε6ἔετ. 'Επη 
κωει πα” έΙεϋΙδπΙιεόΒ; ε'1το1τ6 και:: Με ΜΜΜ, ωϊκ1ιο1γ 
Μπι Μπι ΜιΒγιιιιΙκ, πω, ειΙιιΙειιἱ, Μ" ΙιεΙγΒειιΙιεἔγῇιιΚ α' 
"κι τεεπϋηΙι; ει ο1ε6 @πουμε οιιιΒοι·, τιιΙεήιΙοικι, ει' ιιιἐιειοαἱΚ 
8ιοΙΒΜιοι ΗΜ ΒιοΙπάε. 

8ιειωιι1 οι·επεοΚΜιι, ΜΙ ΜΗ ΜΜΜ , ΙιενέαΜΜ @Βο 
Μινει ν” νόΙεωόυγότ ει” 8ΐ8ίΙ18, ϋἔγεἱτϋΙ ΒΙΓεῇεΖΙιεΙπἱ; ἀε 
ιιιοοπιαι 1κόπτετ8:ιεάεοΙ:Βειπ, ΙισΙ ει' 1η·ϊΙν8.ποε «πω α' ΙΙΙβΒά.· 
Με έ:ΗΜεΙ ιιιἱπιὶἰιιιιειΙειιι ϋεε2ενε€γἱὶΙ, ΜΙ ει' ίεΙεύΒΙιε2 Μ 
Η Ιιοπέι. €6ι·Ιιετ,ϊόε Μ! σεα!ε Μ Με!! ει, 8Ζω; ιιιοιιἀωιἰ, Μ” 
αι ΜΜΕ ΓιὶΙεΞΙ›ε 5ιιεεοιι, εοΜαιΙ ΜΜΜ οπιιΙ›οι·τ ωΙό.1ιιπΚ, Μ 
8ΙΙΒΜΕ πεπεοεὲἔεἰτ Μ182Πά.ΠΙΐ.,8 ε2επνει1ὸΙγοἱ' τονωάι·ει όΙΜ 
Ι8γεΙ:ειίΚ , ιιιἰιιτεοιιι Ιιοι·ΙΜειπ ιιιοπαι·οΜΜε!ιειπ. Νοιπ, ιιιἱιπ 
Με :Ματ Α; επιυει·εΚ τοτωθεεεττεΙ τοε2ΜΜικ νοΙιπέιωιΙπ, Μπιτ 

ιπέιειιττ, Μωεπι @ισα ει” Μεύι·Μ πε8γοΙψ 'ε τϋΜ› ειιιΙ›ετιιεΚ 
κωειικωκ ο;γειει·κο. ΕΙ›ΜΙ ει21:9.ιι ΜΜΜ έιταΙἐιποεΙ› ΙωΙα 
οεοηγύΙέιε ειάτιιιειιἱΚ ετ ΙεΙΙπεΙαι·ε πω”. 

Α' τΙεπιιοοτειτει ΒΒιιέιτεεε8.Βο!ε 1°οΙΙαιρειήέιΙε ει, 80κ35ά8'· 
μ! ει: ιισ1νειι·Με εεεΙΙοιπετ 'ο πιτ εΒγειετι·ο πιἰιιιὶεπ οεπέιΙγ 
Μ. Ι›εοεερεἔτεϋΙ:. 1522 εἔγϋι τσ επεπιτο!ιέιηγέιε, πιοΙΙγετ πω: 
Μ” τε!ιετϋιιΚ. ΧΝέτ.!τΙώροιι @με οι ει: ειιιεκἰΚειἱ Βϋιτέιτεει 
επ3ιδοΜ:Ιιοι ΜεοιιΙ0 επει·Ιποιετϋ ι1ειιιοοι·ατα εωτιιεοΜωιι, Μ! 
ει, αϋΜιε6€ οΙΙγ Ι«›ι·ΙΜΜι επ εΙΙεπάΙΙΙιειιΙση Ιιαιει1οιιιιιιαΙ ΙΜ, 
πο” ειι οιιι!›ει· Μιιγ1οΙοπι ΜιποΒγ ροΙΒέιτᾶ ῇοἔπἱτύΙ, ΜΗ; Μ” 
ειι3Ιν2ιπ, ειιιΙιοι·Ε ιιιΙαῇὰοιωἱτ6Ι Ϊ8 1ειιιοπι1αιιὶ, Μι οι έιΙαι1σ. 
ΙιϋεΙοΙ£ 6ενόυγ1ϋΙ εΙ€ενοιιιἰ π”. 
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Αποπ ιιππωωκ εοΙαιπέιΒ πω, πποΙ!γ οι ΒεγοεϋΙ1-81π 
τιιεοΜ›οπ ει' μοΙΜοοἱ πάψω τοΙοπ8, ἱΒοπ 1ιονοει οιπΙ›ει·ι Ιπτ 
τπιπ, Ιαϊ-πιπει, τοπιο" πγἱΙτεὰεοτ, ει, εοποοΙΙποπ:5ιε' πιο, Μ· 
πω· ϊϋἔἔοπΙοποοἔεἐτ ιππωπει νοΙπει, πιοΙΙγ απ οπιιΜΙαπωεπο ο 
ΙϋΙ›Μ ΙιΙοΜ›οιι οΗγ €γοΚτειπ Ιεἱτἱὶπιοαο, Θε α' 1ποΙΙγ, Μι·ΙιοΙ 
ωιοιωιεκ, ιπἰπτε€γ τωοιιο νοπέιεοτ Κοριἰ ει” πο” ῇοΙΙοιιιοΚ 
ποπ. ΕΙοΞπτε πππιοιιοπποΚ , Ιιο€γΑιποτὶΚὲιΙ›οπ α'ΙοΙΙ‹οΙε Μακ! 
ο” πιἰπωι επει·ὶπτ ΙεοειὶὶΙ£οΚ, οΙΙγ οποι·οεειπ οποπι-:ιςγ Μ· 
ω” ΙεϋνειἰΙε. Μαιο Μπα, ἱΒοΖ,` οι ΜεΒοπ οΙΙγ πιπετἰΕπὶ 
επτα, ΜΚ οι, Ιοι·ιποΙό ειἱἔοτπεἐιεὰτοΙ οΙ€έινο2πειΙ:; ιποΒοεἱΙ:, 
πο” πω; εο]ππΙΚοινει εποΙππΙ: π' τοι·νύπγοΚ, ΙιἰΙ›ὰῇὰι·οΙ, π' 
ιΙοιιιοοτοϋει' Ιοι·ποποοεέι€έιτοΙ °ε οττοΙοιπΙιεΙΕ πωπω-οι; ΜΗ 
οποιοι· οππγἱι·ει ἱε πιοπποΙ:, πο” ιιιοΒι·ον):ΞιΙ: ο., ποιπποιὶ ΜΙ 
Ιωπετ εΙΚοτοεοεπο ΙιἰΙ›ἐι!‹ο£, ,ο Κὶιπιιτπ1_ῆὲιΗ ει: οιπποιο!τοπ, 
ιιιοΙΙγεκποΙ €120ΚΕΠΣ οπνοοοΙπΙ ΙοΙιοτπο, 0ο εοπΜ, ΜνπΙϋτιο 
Με το ποιπ 1ιειΙΙ€πτ; Η μη, Με επτα ιΠΙεοε Βοπι1οΙοιπ ΗΠ 
Ιειὶοιἰ, οε.εικ ΙοεΒεποΙι νοεγτοΙ:, 6ο οΙπποπ2οΙ:. ίδιο·οοε8 πωπ 
ποΙ: νοΙοιοΙ€ ὶἔειΖεἑιἔοΒπ£, π1οΙΙγοΙ‹ ποΚτοΙ‹ ποιπ ΙιαπιπέιΙππΙ:; 
,ο Μιιιοιινοπ ει' Μι ρωοπτει, οτε πιπε πγο!νοπ Ι›οειοΙοποΙ£. 

Πει ο, ποτοΙ: νο.1οιΙιει ΑιπετΙΜιωι οΠιι€ειποαππΚ, ΜΗ πο! 

με Ι›ἱεοπγοεπειΙε τειποΙα ε1εο οι, πο” ιπὶποοπ οΙνπεο Μ 
$ο€_ῆπ οιπεΙπἰ επανέιτ Κέιτποπτειτέιεοιπι·ει; :πεΞιεοιΙΙΙε πι, πο” 
ποπ Ι;ϋ2ϋΙϋΙ: ΙοΙΚοΒεπ ἱεππεεἐιἔοτ παπά ποΚειπ. 

ΗαΙΙο1ωπι ΒοοιύΙπἱ ει' ΙιειιέιτοΙ σε Β8γοεϋΙ$-8τωπεοΒοοπ ; 
ιξιΗιΙωιπ Εμ:: παιπποέιΒοτ οι' πουποΙ: πο €γεικι·οιπ πϋιωιπ πο 
ι·εεΙοιπ ειποΙεπέιΙ, ει, πως ἱεππεπ€ποΙτ. ΕΜ ΙιπποπΙΙ1οέ οϋάπ 
πιο€ιππ8γπτέιππἱ Ιιϋππγϋ= ει, οοεροϋπιπιιε ΜΜΜ ἱπΙαΞιΙ›Ι› 
ιιιο€τοπϋπ ει: ειππει!ι πωιοιω, πιἰπτ πιο απ ΠοΙποτΙοτ. Κοτ 
ΙέιιΙειπ ιποπειι·‹:ΙιΕἐιΜ›ππ ει' ΜπέιΙγ €γει!ετειιι πεη;γ ετοπγεκκοΙ 
υπ: σε οι ΜΜΜ οιπΙ›οτοΙ: Με" ποπ πΜινοΙο κι ωΙέιΙΙεοπΕκ. 

 



η Ί45 

Ι8ειι, ΙιοΒγ Αιιι6ι·ὶΙ‹εΞιΙ›αη επ ΜΜΜ 6ιιιΙ›6ι·6Κ πεπι επι 
|θε'θ(ΠθΚ _/67.<άς6:, /6%·ο;;6662, υπ Μπα;;; 68 Μ ΒϋΙϋιψ668, 
Ιιειιι6ιιι 82ϋΠίθΙθΙΙ ιιτόΙδ τ6τιιι6επ61ἱ ΪΙϋιθ8θ8έἔύΙ°ϋι Ι›6ει6Ιιι6Ι‹: 
ΗΘΗ! ΜΜΜ Μ ]ιιτειΙοιιιΙ‹6τ‹Ι6εἱΙΙ, ιιι6ΙΙγἱΙ‹ 6ι·6ιιγ6 6τά6ιιι61 ει' 
Ϊθ]ἀθΙθΠΙΠθΚ Ι6ἔτϋΜ› 68οτΙ:Μειτοτ; Μπι Μ: ιι16€ ναυπει!ε ἔγϋ 
266ν66, Μ” επ νειΙειππ6ιιιιγἰν6Ι ΙΜ, ει” ΜΜΜ, πο” ειιοΙαιτ 
82θΙ'θΖΐ.θ , να” 6” ε26Ινε1η, ει!ωι·1ει νοΙικι Μ; πω» ατϋΜε 
ΜΗ πιϋἱΙ‹6τ ό8 Ι6ὰιιγαὶΙαιτ, Ιιο;.:γ Μπα άμειο:ΜπαΙ: ι·ειιιἔῇἑιι·ει 
6πιι6Ιιιἰι116Ιτ62ωεε6Κ, Ιιειιι6ιιι ί616Ι«10ενέιπ ιι6Μ ν6Ι6μι6ιη6ἰ 
ω, ιπει€οΚειι Ι›66ε16Ι6ιιΙϋκ πι6€. 

Αιιι6τἰΜιΙ›ειπ έ' ιιιοτειΙἱετ6ιΚ 68 ρΙιἰΙοεορΙιιιεοΙ‹ ΠΟΠ Μπιγ 
τ6Ι6ιι6Ι: αΙΙ6ἔοτἱει, Ι6ρΙ6ὶΙ›6 Ι›ιιτΙ‹οΙΜ ν6Ι6ιιι6ιιγ6ἰΚ6τ; Ιιειιι6ιιι 
ηἱ6Ιϋττ νειΙωπἱ Κ6ΙΙ6ιι16τ16ιι ΪΒᾶΖΒά€8ἔΜ 6Ι6Ι6ριιἱ ιιι6ι·ιι6ιι6Κ, 
“Μ” ε26ΙαυαΚ: Τιπ1]ιιΙ4, πο” οΗγ ιι6ρΙι6ι Ι›6ει6ΙϋπΙτ, ιπεΙΙγ 
ει: 6ιτιΙ›6ι·ὶ θΙ'ϋίιθΠ8θ8θ]ίθΒ εοΒΙιειΙ @ΕΑΜ ίϋΙϋΙ6ιιι6!Κ6ά6":, 
Ι108Υ88Π1 ιικι€έιιιαΕ ικιΜι16ηΚοτ πω. Ι6ιιιιΙ πε τιιι1ιιει. Νεπι Εσε 
ιι6Μπ ὶΙΙγ_ιιγ6Ιν6η ει6Ιαιιἱ, Με οΙΙγ ειιιΙ›6ι·6ΙιΙ‹6Ι πεπι νοΙιι6. 
άο18ιωΙτ,ΒΙΚ6τ 6τ6πγ6$Ιτ 'ε κιιτΙοιιι6ιη·:ΜΚ Μπι16ιι θ8]θ”θΚ 
ΜΜΕ, εαπ ιιι:ιεοΙαιτ Μια :πω ιη6Ιτ6Ι‹Ι‹6ι, Μ” ειειΒειι1οΙτ 
πιστωήωιειΙτ. Υειῇοπ' ΣΕΠ-Πε Ι.τηοέ ΙιΕι6ΙΒΜ Ν86ΙΙιετ16Ιτ νοΙ 
Ει6-6 οιιιι6ΙῇοΙ›Ι›επ ιιιει€οΙαιτ 22 ' _ 

Β6ειι6ιπι·6Ι ει: Ιιἱει6ιιι, Μ” ιιιὶιπΙ6ι1 ΕοτιιιέιιιγΜη , Μιτ 
ιιιΕπϋ ιθ8]Ε·5Π Μ, ει: αΙειοεοπγεέιε σε 6τϋ, ει” Μ26ΙΒ666ε ει' 
Ιι6.1ειΙοιιι ιιι6116 Ιοἔ ωιω. Μ» 6η ::εειΙε ε" ιιι66οτ τιιι1οΙε επι 
ηειΙε ιιι6%6ιτ16ιε6ιτα, Ιιο8γ ει: 6ιιιΙ›6τ6κ ιιιειΒο1κειτ 16 ιι6 8161» 
6801η1$εάΙτ , ιτιοΙΙγ ἱε ει: ΠθΙΙΙ Ιτ6ΙΙαιΙιιὶ σ. ιιιὶιιὰ6ιιΙιαΙ0εέιΒΒαΙ 
ε6πΙ-κΙη6Ε ίϋ ΙιειταΙιιιει€ απ”, Ι6ειΙαοεοπγίτάεάι·ει. 

_____---.. 

, ΙΙ. πό!. ΗΤ 
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Δα απιευόΙσαϋ Ιοϋοϋάτ·.ι·ασάροΗ Ιε!μιαω;οΙ:Ιι 
υεσ2αΙεΙσπε α' ϋϋΙιΙυσἐ_ς° "ιἱπάεσιΙιατόσἀ9ἀΒόΙ 

στι!. 

Α' άεωοοτει€α ΧϋιτεΞιτεειεό;;ο!η ΜΜΙτιιοΚ' το:: ΜειμέΙΜμ ΠΟΠΗ 
μετΠε ΙιεΜΙοπι' Ιιἰἐιηγε ΜΑΜ νειππειΚ ΜΜΜ ο., τοπιΠΞεκιο.Ιτ. - Αι πω· 
πω ΧϋιΦέιι·εωέι;οΚ' Κοτιπό.υγει ἱιιΙώΒΙ› ΜιροΜοείτοΝ; ,ε ετ6€εΙῇεεΒ, 
πιἰιιτεοω οι οιιι·6ρΜ ωοιιειτοΙ›ὶἐιΚέ. -- ΜΜΕ ειέι·πωιύ νεεισάο!εω. - 
Μο.ιΙΙσεοιι' 68 Μποτεοπ' ν6Ιεω6ιιγο ε, 16η? ΕεΙϋΙ. 

, 

Α Ιτοι·ιιωϊηγοκ τεπιΙε2ετἰιπ ΙιΜαΙοιιιΙιὶέιιιγ, να” πει· 
πο!εεέιε ιιιἱεια ιιιιε21ιϊΙιιεικ ε!. ΒΙεϋ εεοτΙ›εη ει' ΙιειαιΙιπειτ ε! 
82ειΙειειΠέικ, ιπέιεοάίΜεπ εΙι·ει€ειά_βιΚ απ άϋΙϋΙ4. 

8οΙε ειπΙ›ει°, ΜΜΜ ει, ιΙειποστατα επιτιιεοΙαιτ ωπιτοΙιΜ 
, . 

Μι οειιἰ Ιέιήει, ει: €;οιιαοϋει, Μ" οι Κοι·ωεϊπγ ε' εωτιιεοΚ 
Μ» τει·ιιιέεπεΜεΙ Βγειι€ε νοκ 68 τοΜπετΙεπ. Αιιιιγἰ φα, 

Ρ Ώ ο 

Μ" ιπΕ!κοι· Μ ει Ιιειτο2 ε ΙιειττοΙ‹ Μπι: ΜΜΜ, ει' Βοι·ιηΑπγ 
εΙνεει€ἱ ΙιειτέιεΜ α, ιέιτεσιεέι€τα. Ηαπειιι 6η απ πειιι τατωπι , 

Η 

Μ" ει ιΜιιιοοτειαι 1εοτιπέιιηπεικ τοι·ιιι€επεΚό!ιεπ Ιοἔγεπ 82 
ετϋΙ›ειι ,ε εεἔὲτὶεειΚϋιϋΒΙ›εη Γομα:Ιποιάε; ΜΗ ὶυΚἐιΙ›Ι› επ 
Ιιἰειωιι , Μο” ιιιἰιιιΙ5,<; :η ει·οῇόνεΙ νὶεειειεΞΙ‹·Ξε ,ε εο€6ιΙΙοττά 
ω' πωπω Ιωειιιέι15ιεει ῇιιΙωιϋει απ ρυειτίιΙέιει·α. ΑΖ επειτ 
οΙιἱα :Μπακ ιιιαῇτΙ ιιιἱπἀἱἔ ιεειι·ποΙ:ΜΒέιΙ:6Ι ναεγ Μ;γετΙεπεόΒό 
ω”, ω ηειιι Ιια€αΙο:ιιΙιἰεΞιιησΞιΙ›ὐΙ ω·θα. 

Νειιι @Η κι :ΞιΙΙειιιιΙ6εἐιἔο€ αι ει·όνι-:Ι ,ο ει, ᾶοΙο8, πει" 
εέπές:Ξιτ ειιιιιειΙ:1ειι·1ύεεέι€έινειΙδεεΖεπανετιιΒ Βειιιοοι·ειω ΚΒιιειτ 
εαεὲιἔοΚ!›απ, π' Μιτε:ιε6.Βοτ ὶἔαιἐειτύ Ιιει€ειΙοιπ πειιι άΙΙειιπ10 ,'); 

Ή Α' Ιιε-ιΕιιΙοπι ΚϋΖροιιἐοεἰΜειΙΙπεΗΚ νιι!ειιιεΙΙγ ΠϋΙ6ε!,επ. Μαι” "Μ, 
Με :και 61ΙειηΑ6; ΚΒιροπΕοεΙΗαΜΜἱΚ ο;" οιπΒετϋεπ: ιιΜωτ πω" 
ωη ει·όε, «Με έιΙΜΜόΒΒ. 

κ 



!4? 

Μπι Βγακι·ειιι νέιΙτοιτειψι ΜΜΜ α' 1κειοτ, :Μιά ει' τέιηςγειτ. 
Βε νε-ιΙειιιιεττο Γοι·‹1ι1Ι, ει·ε_ὶο ιιιἱιπὶειιἱΜ ιιιες]ιΙυεω εΙΙεΜιΙΙΙιει 
1ειιΙπω. 

- Αι ειππει·ἰΙ‹ειἰ Βϋιιέιι·εειεε1€οΚ' Κοτπιέιι1γα ιιοΙτειιι ειἱιποΙΙγ 
ΙεϋιροπτοειΠώ:Με ,ε ικό;; ει·ϋιεΠεεΙσπεΚ Ιἐιτε2ὶΚ, Μπιτ ει' Μι· 
Ιε9.ιΙειιι ιιιοηειτοΜάΜ Βιιι·ορΜαη. ΑΜΠ π: απ; πιοιπ @πάο 
Ισπι, Μ” ετϋ1Ιεπειέ€ ιιιπιττ ιυιιειψϊιΙῇσυ εΙ. "δ 

Πα "πω Αιιιει·ἱ!‹εϊ.ϋ›αιι α,ειειΙ›α‹Ιεέιἔ εΙνόε2, ΠΕΠ ΙΙΙά8 
"Με ΜΗ ει: τιιΙει_ΜοιιΙΕυϊ, Μπι ει' τϋΙ›Ι›εΘΒΪ ιιιἱιιἀεηΙιπ1ὐεὰ 
ΒέιιιαΚ, 11ιε·ΙΙγ α Μεεω› επ1ιιιΜπ 16νϋΚετ ΜτωΒΜ «Μαιο , 
'ε ει: ειιγει8ἱ ει·ϋΙιϋι ίοΙγειπιοαέιει·ει Μιιγ8ιετέτεττε. ΙΒΜποι· α 
πειι·οΜέι: €οἔιιιιΙκ ΜΜΜ, ω απ, “Με ει° ιΙεεροιἱειιιιι5° ισπα 
ΒεισΞεο, ύ" Μ;; ιιιεὅἱεΙωιιιἱ. μ 

ΜάιΙΙεεου Μποε εΙιιϋΙ: ιιΒγειιι ο, ἔοπαοΙΜοΒατ ίε_Κ::Εο 
Μ (Γε'όεο·αΜ·2ε , πο. 5 1.) : ` Ψ 

,,Ρϋ άοΙ0€ - ιιΒγιιιοπι1 6 - τεεριιΒΙἰοἐιΚΜιπ , ει, Μπεα 
εέη;οτ πειποεαΙκ ει, κ0ΠΙΙάΙΙΥΖωέ εΙηγόιπέιεει οΙΙειι νύάπὶ , Μ 

: , 7 πιωιι :Μ 1ἐιτεαεεὶἔ ο" Ι'έ82θί; ει. ιικΞιεΠι πιέ:ΙτατΙαπωμι οΙΙειι 
ἱε Ι›ἰιωε1τπἱ. Ι.Βειιεέι€ ει, 0261, πιεΙΙγτε ιιιΜι1επι Ιεοιπιι€ιηγιιαΚ 
τϋτεΚεᾶιιἱε ΜΗ; ε' ο2έ:Ιτ ΜΜΕ Μ επ ειιιΙ›ει·εΙ: 1ιιηοΙεπωι, 
:Μακ εΒγεεϋΙιιεΙε. Α,πέρεΙε ιὰιὶιπΙἱε ἰἔγεΚειΕεΙτ Έ ὶἔγοκει 
Μ ΙοεριειΙ: ε, @Η Μό, νειΙειιιιἱΒ απ ε! ΠΕΠΗ ὸτἱΚ, και" που 
Ι›ειἀεἀἔιιΙ‹ειτ ε! Μπι νεειιἱΙτ. · 

,Με Ι6τειπόΙι οΙΙγ τέιι·επειεεΞι8, ιιιεΙΙγΙ›ειι ει' ΙιειτεΙιιιαεΙ› Μ! 
Βϋιιπγἰὶ πι6ιΙι1ειί εΒγεεΙΙΙιετπέ θΙ'θ](·"1 ει, ἔγϋπἔύΙ›Ι›ὶΚ' Μπο 
ιικΞιεέιτει: ει:: ιιιοπιΙΙιει€ιιύΙ‹, Μ” ὶΙΙγ :εΞιτεειεέη;Ιοειιι επιποΙΙγ 

*) 8ΔΙΚεε5Β·ωΙοπ, ύ" ν6!εω, ῇἔΥΒΙΠΙὲΖἴ8ΐΙΙἱ α: οΙνσ.εύΕ, Πο;" 6η 
Μ, νειΙειτπἰΜ πιέιειιΜ ὶε ε' Γο_ῇιο!ϋεπ πισω α' ειϋνοΕεἐἔἱ Κοτιιι6ιη 
τω εμ5ΙοΕ., Μτιωτι ει εἔγοε ε1ει€ιιεο!‹' ΜΜΜ Κοτικώιιγό.τύΙ , πιο” 
ΙγεΩ ει' ΜΜΜ; ιεατιιοΜΜπ ειοΚοΗ. Ξἔαι8α1πἰ. 

· ιο * 
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Μπι-πιω ιιι·πΙΙ«›ιΙι!‹, νειΙπιπιπι ει' ιοτπιι€επειι έιΙΙππο1Μιιι, πω 
ει, πεπ86Μι πιοιπεϋΙγ ει: ει·όεο!ιΙίΙιειιει!ιιιειπποιιέιωι εΠεπ πεπι 
ιπι ΙιιιτοπΙωΙιππΙ πειπ Μ; «Θε νει1ειιιιιπτ τει·ιπόεεε1ιάΙΙεροΕΜπ 

π' ΜποπγιαΙειπ 'ε ιπ8ειιπ8 80%, νεἑεπώΙγι-:ἰ ΙιιιήέιΙε πι. ει.: ει·ϋε 
ΙιεΙιετ, Ιιο€γ πιαἔοΚειτ οΠγ Κοτιπέιπγ Μέι νι-:εεέΚ, ιπεΙΙγ π' 
εγεπειέπει επιπτιι€γ ιπιπτ Μακ ἰε οΙωΙιπειπππ; σ.πειτοπιπι Κοιτ 
ιπ:ΞιπγΙιειπ @διεπει οποπ ΙειεεειπΙιέπτ ει',Ιε8πειιπΙπιειεΙι 1°οΙεπε 
"καθε οΙΙγ Ι:οι·ιπέιπγ, Μνέιπέιεέιι·ει ιτοιόι·ΙιΙι, πιοΙΙγ οΒγίοι· 
πιεΞπ νόιιΙιεεεοπ πππι1επ ίεΙοποιετει, ετϋποι 68 €γεπειέτ. ΙΜ 
ΒΙιοιΙε-ΙεΙππι1, πωπω είππϋνοτει-58τϋ1 οΙνέιΙτ 'ε εποιτοε πωπ 
τοΚ πω: €εΙεδεόει1ε8 Ησ.!ιοτΙοιι πόρποτιπειπγ Μιά. ΜΜΜ 
πω: Ιιιποπγοεπεικ πιτιππϋιικ, πο” ει'αϋΙιΙιειΘέ πειιτποΙιεέι 
ειι Μ; Ιιιποιηιππιππέι ίο8τιι νοΙπει θα ιεππι ει, _ιο8οΙδ Πει 
κοψω, Ιιοι;γ ε” ει' πι-51ιτϋΙεπ;όειοπ ίιι,ςι;ειΙοπ ΙιειωιΙπιπτ 
οπωιοιωπ νοΙπει. ΜπΒοΙ: ει' ρεΞιτι:οΚ, ιποΙΙγι-:Κ πετ επϋΙιεόεεε 
πό τοεπι1ειτόπ, ΜΜΜ: νοΙπει απο: €οΙγπιποιΙπἱ.'° τ + 

Πε1ϊετεοπ ρθω επι πιοπάο1τει: ,,Α° νόμεπιι_ιτύ ΙιειωιΙοπι 
πειπ ε;γοιιιιΙι ,κι ιειΙειπ πεπι ἰε Η τάι·Βγπ ει88οιΙειΙππειιππειπ: 
Μια! ῇεΙεπ1οΒ· , Μπα επιι1εΞιπ πιε5€ ποπ όνι-:Βιε ει' τϋινόπγΙιο 
ΜΚ' πειιτποπεέιειι τεεπἱ ει, Ιε81°επγε8ε16Ι:Ιι νεειει1εΙιιιετ. Α, 
νέει:επει]τ6 ΙιειωιΙοιπό ια πιοΒ]ϋπ ειππιιπ ιωεωι, πι: οεαΙι 
ο” ΜΜΜ ΙιοτΙιειπ.“ "ή 

82οι·ετεπ ε' ιέιι·ΒγΙιειπ, ιπιππεπεΙτ Μπα ι[επετεοπτε Μ. 
νιιιΙιοππι; πιει·ι; Θπ 66 πω· πιέπειπ , ιπιπτ ει' Ιε·.έπειιιιΙιππεΙι ει 
ροετο1τ, Κιτ νιι1ιιΙιει πω ει' ι1επιοοτειιια. 

τπτ 

'ή 1επει·εοπ' ΙενεΙο ΜαΜεεοπΙιοι, πω". Ι5-ι·6Ι 1789. 

` 
π 
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ΝΥΟΙ.ΟΖΑΒΙΚ Ε'ΒΙΖΕΤ. 

1718 πιότσέΙ:Ιό αει· Εμμε.ι·ϋΙ8-88ωΦωοοΒΙσωπ α' 
τϋϋΙ:.Μεβ .σσαπ·ιοοΙσ.ι·ά"άϋ. | Δ 

Παϋό.ι·ά_95 Ιοϋα·ροπ2ο.ι·ίϋά.ι·' Ιιϊάπμαά.τα. 

Α' ιιοιιιιοΗ €6Ιι!ιε68ιιοΚ ιιιτιοε εει6Ιιειι ιιιἰιιιΙειιι £ειιιιἱ. - ΡϋΙει5 
·εςι ιιΙιιιτιι€ῇεἱιιεΙι νέέ·ι·εΙια;Με!ιιιιΞΙ Ιιϋιο!εε ει' Κϋιε6ἔεΙι'6ε ιιιεἔγόΙι) Μπ 
νΕεεΙϋἱιιεΒ ειοΙΒ·ύ.Ιαι]έιτεΙ ΗΜ. 

Ώ κει πωπω ΒϋΙδιιΙιΒιιετΙειιι ιιιε8 ίϋΙι-:ΙιΙι α ΙεϋιροιιΙοεΙ 

ιειειιειΙ‹; ε8γιΙξει τΙιοτιιιἀιιγιἐιεἱ , ιιιέιειΙαιτ Ιιειιὐεὲιἔι Μ$ηιοιπο 
81ιά8ιιειΙ: ιιενειιειιι νοΙτ. Αιιιετι1κέιΜιιι αεκ ει: εΙεϋ ΙΘτε2Ητ, 
:Μ ΜΜΕ «κι ιιιιι_ιι1ιιοιιι ιειιιετοιΙειι. 

Μι :ιι ειιιιοι·ΙΙςειι ιέιτειιεέι€οκιιι ι€ει28αιι3 Ιιιιισ.Ιοιιι ει'Ιαπ 
ιιιιιιιγιι€ιέέ Μ: εε2Ιςϋιώνε1 Ιι1τιιιι , ό8 ει' ιιιιιιι1ειιτ ρειι·ειιιοεο 
Κιε'ιοεέινειΙ, ει' ιιιἰιιὰειιτ ιιιιιΒαέιτύΙ νΘΒι·εΙιειῇτέιΒ' τεΙιετ86€ότ 
'κι ΒγιικοτΙειιέιι κ ϋεειεΙαιιιοεοΙιιέι; Μι ει, Ι‹οι·ιιιἐιιιγ” έιιειΙ6.ιιοε 
εΙνειιιεΙε ιιιεεε5ιΙΙειρίιέιεει πω” , ει: αΙΙαιΙιιιαΜέ τόειΙοιοΕΙιε ιε 
Ιιεετεε2Κεάιι6Κ; ,ε πιιιιι€ιιι αι οι·ειέι8, πιαεγ ότι1ο!κεπ επιΙιέι 
Ιγο21:ιι, ιιιέ:8 είε2ειιι6Ιγεε ότι1οΙιεΕ' Ιιειτειι·ει18ιεΙουιιοεέιτ!ιοι 
Μιιιι€Ιε: ει, 828.'ΜΙ18έΙ8 ειιοιιιιειΙ 8%ιιιιιιενε ΙοΒιιει Ιειιιιἰ ει: αι 
νιΙει8ΜΙ. 

ΙΙαπωιι ει Εξ.;γεειιΙι-8τιιιιιεοΚΒιιιι ε ιδιιΙιε6Β, ιιιοΙΙγιιοικ 
εγει!ιτειιι νειιιιιιΙε Μπιγιιι·Ιιοι ΗΜ 82εει6!γει ,ε Ιια_ιΙειιιιειι , π 
ιεαιτοΚεἐιΒ° Ιοει;ϋΙιεΙειοαΙι οοιιτϋιεἱνεΙ ιιιι€ε πιειιι Μ: 
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ΒΒγ πιπει·Ιππ5 πϋιτέιι·επεπεπππ 8επι ΙοεΙειΙΙιοποπ ιπε!.3· εο 
Ιππ ει, Ιιϋηιοπ1ἱ Βοι·ιιιέιπγ ε€γ0Ι›Ι›εΙ, ιπἱπτ ιιεΞΙιεΞιπγ οΙΙγ 1έιι·ἔγ 
εγω , ιπο!!γπε!; Ιοπτοεπέι€ει ππωποι ππει€έιι·ει νοπιει. Λ° Μιτ 
επεέι,<;° ιπέιεοιΙ τοπαϋ ι1οΙΒΜπει!κ επειΙ›πΙγο2ἀεπΙ›α πεπι επικο 
ποπ. 8ειππιἰ πεπι :πιιτειψι, ΜΜΜ. επ σε” Κἰνέιππἰ Μ ε 

ειιΜο]πτο1τ νοΙπει. Α) τϋΜεθ8, ιπἱΙΙϋπ ιπἱπιΙ-ιπἰπὰΙε0τΙὲιιΙππειΙ› 
Μ πω, ει' πϋιροπϋ ΜιαιΙοιπ' 1ιιΙπῇιΙοπειὶτ πεπι πενεΙτε; Ιππ 
πεπι πι: οεπΙε @Με πϋι·6Ι›επ :Με ιπἰπτΙοπΙιπιὐνέι. Β' πωπω 
α) τΙοεποϋπιπιιε πςεπ πγοιιιπε:16 ΙεΙιε€ ε8γ ποπτοπ , πιο πιἱπ 
ὰεπἰὶνό Μ πεπι τεήεπιπωΙΙιετπόΚ. 

Βὰπιπἱπτ εΙ ΙεΒγεπ π» ε8γ6Ι›ἱτέιπτ εποπνεπόΙγεΗ6Ι κει 
Β·απωιινει ει' πειππειὶ ΙϋΜ›εΘΒ; Ι›πι·ππεΙΙγ Μενα Ιε8γεπ ἰε τετ 
νεἱ!›επ: επτα τά ποιπ ιπεΙιετ, πο” πιἰπτΙοπἰϋτ, υἔγππππππ 
ιπϋποπ, ε8γεπει·τε πππεΙεπ ροΙ8:5ιτ Ιιπ_ῇοΙ]οπ ΚἱνεἔιπεάΒαἱτει. Μἱ 
ιΙϋπ ει) πϋιροπι1 Βοτιπέιπγ, ιπεΙΙγ Μ; ΙσΞπνΕεεΙἰ , πππτ ΙϋΙπέ:Β 
νπΙπιπἰι πειι·ειποεοΙ, Ι›πι·πποεειἰ' ν6€πεπειπάεέιέι·Φ οΙΙγ @ψή 
νϋΜιϋι πω ίοΙγειπιο‹Ιπἱει, ΜΚ εοπεποτ “Με πεπι ΙἰὶεἔπεΚ , 
,ε Μπα ποιπ ιπἰπιΙεπ πγοιποπ ημ28πιππτ. Α' ιπππἱοη›πΙἰε τοπ 
ιπΙοιεΙε 'ει πιο€γεὶ πειιὐεέι8οΙ‹ τεΙισ5ιτ Μπα πω; πω” Ηηιρειπ 
80 “πωπω π6πεπποπ, πιοΙΙγεΙ:οπ ει' πέηϊ ειπαι·πι1]π ιπε8ειΤ 
ΜτΙ , να” ιποΒοειΠΚ. ΜΘε πει ει, 1ϋτνοΞπγ εΙπγοιπό νοΙπει 
Με: πΜποτ ὶε ιποπε«ΜπεΕ Μπι-ε ει' ειειΜιπεέιΒ ει, ιϋπνέπγ, ΜΈ 
πεπειπέιεέιπππ πιόιΜ.Μιπ; ,ο ει, ΙϋΙ›Ι›εΘΒ ει' πα16πέιΒΙ πεπτποκ 
ειέιΒ' τ6ειΙετε1ϋε, να” πα επιπειιΙ π” πιόΙπποπι, €γει·ιπο 
ΒεεΚειΙ6πεἰΙ›ε πειπ εινετΙ:02Ιιειτπ6π. Βε οειέπε εειπ π @η 

ΙιοΒγ επ 1οΙιεκπό, πιεττ πειταΙιπέιτύΙ τϋΜΙετω ϋπωιὶπφ ιπι€8 
πἱποε. Μόἔ α:εειΙε τετιπόεπειἰ ετε)ε-5τ ἱ8ΙΙΙθϊἱ 'ε πεπι τιιιψι, 
ιπεππγἱι·ε Ιοιήοεπιποιπό π., ιπεπτει·86€ ειππεικ ππωι·ωε. 

Ε' (Ι0108 ΒἔγεΙιπετ €ΜειπεΙ. Πα νειΙειΙιει επι ΒΒγεεϋ11 
8τιιτπεοΚύποπ πειεοπ10 ι1επισιπ·πω Ιεϋπιέιι·επεπ8 ωποκωιπεπ 
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οΙΙγ οι·ειέιΒΦωι, ΜΙ εεγοε ειειιιέ:Ιγ, ΙιειωΙωει ιιιέιτ ιιιεεειΙει 
ρ1τοτω°ε ειοΒἐιεοΒΙ›ει 681ϋι·νέιιγοΚυε έιτνΜε ει' Ιιατι3ειέι81 Μι 
ρ0ιιτοΜΜ.Μ, παπι ΜΜΕ ιιιεἔνιιΙΙαηἱ , Με), ὶΠγ Ι:ϋιτέι.τωεέιΒ 
Μ» ει' ιΙοερο1Ιειιιιιε εΙνὶεεΙΙιειΙειπεΙ›Ι› Ιειιιιο, :Μπιτ Μι·ιιιεΙΙγ 
ειιτύρεπ ΚοτΙέιτΜη ιιι0πετοΗϋέιΜπ. ΑιεΜι!πι ΙιεΙΙεπε πιειιπἰἰιιΙτ, 
Μ" ναΙιιιιιἰ Ιιοιιέι ΜιεοπΙΙΙΙιει16τ ταΙέιΙΙιεεειιιιΚ. 

.Φ τϋι·υέση;Μιάό σαοΙΙεπιι·«Π πιο Εμμεσόπω 
δ2αϋπσοΒΙπιπ; Μέσω σαοΙ_ςάΙ απ οΙΙεπσάΙμωΙ 

σι° ιΙεποσοο·αΗάπαΙο. 

Ηειειιιοε νἰιεεἐΙΜ ., ωεΙΙγε!ι Εοι·ιιιόειεΗ ϋει£ϋπιεἰ ει' €ϋι·νόιηπιι66 
ειοΙ!ωτιιιοΚ. -- Α' Ν$τνύυγωι!6Κ κα" ΒΙΒΗ!!!) ]ύ!ειάεέτε. νιιιικιΚ Μ 
νι.€νει ει' ειὶΙΙοΙ.Μ ΜειϋΙϋ Ιάτιαιέη,·Βο.π. - Μὶιι£ Μ! ει' ίο8ΙΑΙ:ΜοεεΑΒοΚ 
82.03 ιιοιιιο, ιιιοΙΙγϋειι ει' €ϋτν6ιηιιιιΙ6Κ ίοι·δο166ικιΚ, Μιοηγοε "Μο 
οι·σ.8Μ ειιιΜι€ εειιιι61ΙωεΙτ. - Αιοιι $ϋτ$6ιιοκοε οΚοΙι, ιιιεΙΙγοΚ οι σει 
π16!ι' ΒὶΓε_ῆΙόεὲιιεΙτ οΙΙοη&έιΙΙΒΜπΔΚ. - Αι ετἱεΙοοτε€ἱει Ιιϋπιιιγοπ ωιω 
ΜΜΜ ει' £ϋτν6ιιγ€ιιἀ6ΙιΜΙὶ εΠεεϋΙόετε. -- Ε” ιεει·πιοΙι ιιιἰΕ6Ιε Μει 
ιιιι!ωι1 νεΙ1εωέ ει' Ε6τν6ιιγΙ.ιιΔόΕπαΚ. - ΜΜΕ “μιὰ ε' ΩϋτνέιηΒιι66Κ 
οι” εεγο£Ιειι ε.ι·ιετοοτει!ι εΙειιιετ, ιιιοΙ!γ πι' ιΙεωοοταϋει' €ετιιι€ειοΙἰ ε· 
Ιειπεἰνο! ϋεειείὸτιιί Ιιόροε. - ΑΜΑ' Μ1Ιϋιι6ε οΚο!‹, ΜεΙ!γεΙι ει ειιιἔοΙ 
ω ειιιιοτΙΙωὶ €5τν6ιιγάιιι16' ΙεΙΜπεΙι ατ1ε£οοι·ωι€αἰ ειιιΒόετ Μ5Ιοε6ιιϋιιιοΙι. 
- Αι πιιιοτἱΜἱ ειι·ΕεΒοοι·ιωι αι ϋἔγ6ειεΙι' ρειιψ9.ιι Ά ΜΜΕ εισ3ΜΒειι 
ΓοἔΙο.Ι ΙιοΙγε2. - Α' €ϋι·νέιιγωι!6Μ6Ι οι ειιτει·1Μι1 €ότεειεεΞΒτει "Μιο 
τοΙΕ ΒοίοΙγΙιε. - ΜἱΙώρ' Μ!. Μ ιιοΙΙοιιιϋΚ ει' €ϋι·νι€·ηγΙιοιύΙ«' ΚοϋοΙ6Βο, 
οι Ιειι€ει:ΞιεΙυει, 'ε Μια ΙΒΜ :Η ν68·ι·ε ιιυι;έιε ει' πέρα ιι6ιιιΙ 11%!" 
εεΙϋὶ ΙιιῇΙωιιοΙιΙκπΙ. 

Μἱι16π ει ειιιιει·Μεπκ Μια ῇἐιτιιιιΙ‹ 'ε νὶιεΒεΞιΙῇιιΙ‹ 1ϋι·ν‹=Ξ 
πγεἰΒετ: Μ”, Ηιψι1κ, Μ" :ποπ ωκωιθε, ωεΙΙγετ ει” ΗΠ 
νέιιγτιιι161κπακ ιαω1κ, ?ε που υετοιμω, ιιιεΙΙγετ ιιοΜΙι ει” 
Ιτοι·ιιιέιιιγΜπ ου8ε·άτεΙτ, Χώριἰ ιΜιι·πιει ει' ΙοεΙι:ΜεαΙιΜΒΒ Βοτ 
Ιεέι.€0€ ει κΙοιιιοουιΜι Κἱοεαροπ8ὰεειἱ Μου. Ει ετοιΙιιι6ηγ, @γ 



ί 

σ 

ω; 

ΜΜΜ ο" αταΙααοε οΜύΙ Μ” , ιιιεΙΙγετΙιαειαο8 νΕιεαέιΙ 
παπα, ιιιἰιιτΙιο€γ ιιια€ατ πιαειιιτ ὶε εΙϋαιΙΙιατ]α. α 

Α' $ϋπνόαγτιιε16Κ ΒατομαΙιααα' ΡοΗτΙοαἰ ιατεαεέιέ υπα 
@επι ωο.ι€αΙιααἱΙ›α ΜΗ: νοΙιαΙ‹ Βενετοάνε Μ εαα2αιΙ Μα. Μαῇ‹Ι 
Μ: εὶοΙἔαΙταΙ: εε2Κϋ.αϋΙ α' ροΙἱιἰοαὶ Ιια1αΙιιιαΙοιαΚ, ιαα_Μ α' 
ροΙἰιἰοαἱ ΙιαταΙιηα1ε ιιοΜΙτ. Α, Κϋ:όρΙ‹οτΙ›αι: α' 1ϋι·νααγιααύΚ 
οεοσ1αΙατοεαα αε81ιετ:α-ΞΙ: τεήεεΖωἱ α' Ι‹ἱι·ἐιΙγοΙ‹, ιιι·αΙΚοααΒα.τ; 
ααὶιταπ ρει1Ια ΙιαιαΙιιιαεαα ι1οΙαοπαΙε Πέγεια” ιιι·αΙΙιοιΙαέ ΜΟΒ' 
8ι0ι·Ιταεαα. ΑυἔΙΙαΙ›αιι Ματ Ικ:α86Ιαέρ ε8γεεῇὶΙαἰ ΜΜΜ αι α 
τὶετοοτειτὶαναΙ; ΒταποιὶαοτειαἔΙ›αα ιιιαξ;οκατ Μπακ Ιοἔνεεαο 
κ1εΙπιεεΙ: εΙΙειιεΘ8εἰπεΚ ιιιιι1ατταΙ‹. Νοιιιι1ε ε' εαετωτ α” απ 
να:ιγ$ιιι16Κ ο8ιιμαι1 τϋατϋπιἰ 'ε ρὶΙΙαηατηγὶ Ιϋ!τεΙΘεοΜϋΙ τα 
Βαι1$α$ιιαΚ , να” 1πΒαΙ›Ι› α'ΙιϋτϋΙιιιααγεΙ‹Ιιοι Καραετ , Μπα!» 
παΒγοΜ› ιιιότ€ὲΚΙ›εα ο” ϋ5α1ὁιιϋΙιπιεΙ‹ επεεάαεΚ, αιεΙΙγ‹-:Κ 
τετιιιόειειϋΙεὶ›ειι ΜπειεπεΚ 'ε ωἰιπὶἱἔ εΙϋ1ϋαπεΙεθ Επι Μετατ 
ΙΙόΙΙΙ ε, ρωιωτ ϊεΜΙαἔοαἰ1ηἰ; πιω: ταΙαιι α'1ϋι·νααγτιιι16Κ 
ΥΒΙΙΒΜΚ απ εΙεϋ αιοι·ερ› 3ατεΖαεατα ιαοαΜνα α, πιοετ "Με 
ωιιτ16 μοΙἰτἱοαἱ ται·εαεαΒααπ. ` 

Αιοπι επιΙ›ει·αΙ£, ΜΚ α° τϋτνόηγε1πει ΜΞΙϋαϋε τακιιιΙαια 
ΜΜΜ ωιωκ, ε' ΓοεΙαΙατοεεαἔΙ›ὐΙ τεαιΙΙιει ειοκαετ, Μπο 
»γω πωωακ ΜΜΜ ΜεΞετ 'ε ιπἐπιἱ ναι·ϋΜαέ και: εαετο$οτετ 
ιιιει·ἱτειτεΙε α, 8οπιΙοΙατοΙ‹' εΖαΙ›αΙγειει·€1 ΙαποιοΙατ_ῆα ετααι; :αἱ 
Μα τετιιιόειεαοΙ α”ι1οαιοοι·αιΙα,Ιαιααδύ ε2εΙΙοιιιααοΙκ 'ε πιθα 
ΙοιποΙατΙαυ ε2εανω16ΙγοωαΚ Μ" εΙΙειιιϋὶνα ω” 
_ Αιιια,εαῇατ ἱειιιετετεΙε, ιιιαΙΙγεΙαπ α, πϋπόιητιιάύΚ πια 

, . 
@Μακ α τϋι·νόαη' €απι1Ιαεα ωωι Βιετοιαι-:Ι: , :ιεΜΙτ α' ιατ 
ειαεα€ααιι ο8ή.1:ϋΙϋιιϋε Ι'«31180ί811ΜΙΚ; Με αι αττοΙιιιοεακ καιει 
1ιόπιἱ Μνα1ιεααοα οαπα1γτ Κύρει;ιαΙπ. Ε' τοΙεϋΙ›Ι›εεέ αεπιιι6 
“Η παροαΙεαπτ αΙϋΙοιαι31ιι1 ιααακ ΜνακαΙιιΙδ αγαΙ:οι:1αεα Μπ 
Μα; ιιιοεωτοἰ ε” ειϋΚεα€οε ωάοιιιατηιιαΕ, πιεΙΙγιιαΙκαε 
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ιπόι·ετε Μιπ:ε θιαπωινο ; οι' ρφ18$ικο!ι καιω ΜκεΞιΣκι1ΙΙιειεεπέιΙ 
ιατιιαΙ‹, ,ε ωο8ειοΙστόιιι ει' μετΙεΒειΙϋΚ' νεΙε επε:ινεάόΙγεπ 
οΖεΞΙι·ει νε2Θι·Ιειιἰ, οι Ι›ειιιιϋΚ πάω ωεενιπθετ 88Γ]88Π ει' ευ 

7 Καεε1ἔ ΜΙετε ἱι·έιιιτ. ΜΜΕ ΜΜΜ επ Μ, ΊιοΒγϋΙε 1ώ·ιιι€εεει 
ε2ει·5ιπ ΚϋΙϋιι £εσ!ἰ2ἰε!ε! ίοτιιιέιΙιιαΚ. Νεα: :ΜΜΜ οεγετέ:τ€ο 
πόιιεΙ‹ 'ε Μ$ωιΙσιι·αιωΙ νε:ετηόΙ‹ ε=έγκιεΞιειτ Μιοηγοε μου: ίο 
16; Ιιειιιειιι Μ3:ϋε τιιτΙοιιιέιημιίΚ 'ε ο8γίοι·ιιιει ιιι6ι1ειστε5Ι: εΙ 
ωτἐὶκετεἔγεε1τ1Ι‹, νειΙειιιιἰιιτ οἔγεεΙ1Ιιειἱ επ ΜΜΜ: ωωκιιμοιωι. 

Εε Ιω ει' 16ι·νε5ιηπιιιΙ6Κ'1ε1Κάποκ ιιι€ΙγόΒοπ εΙτε_Πνε αι 
ΙάΙ]ιι1ι εΒγ ι·όε26τ επ ειτὶετοοτειτἰει' ἰιΙόεοΙπεΙ‹ Θε εεῇὰτεἐμςεἱ: 

Ἡ ΜΒ. ΒειιηϋΙε , νειΙαιιιϊω εΙ›Ι›ειι, 82ἰὶΙε1ε££Ιιε1]Ια111 πω ει τειιά,° 
ΙετιιιὸειεΙἱ ε2ει·ετετ ει” ίοι·ωέικ ὶτᾶιιτ; νειΙειωἱιιτ ει, @γ ΜΒ 
ΠΕΠ! _ῆ‹'› έπειιιιπε1 ΜΜΜ ει, εο!κειεέιέιιιιιπΚέιεεε1Βέιτ 'ε 8γϋΙϋΙἱΙ: 

Ώ Παοκ οι πρ' Ι‹οτωὲιιημἐιτ. 
Νοιιι ιιιοικΙοπι ιιιΜάει2έιΙωΙ , σ., τϋι·νόπγΚιιάύΙί ε, “πιπέ 

8269" ΙιαῇΙεωαἱτ οΠγ 1ιειωΙιπαεοΚέιειΕ, Μο” πω: σα: εΙΙεπι 
άΙΙΙιει:Μπι1Ι Ιοἔνα τειττειικΙΙ:. _ ` 

Ιω ει' 16ι·ν65ιιμιώσ1κοιι ή”, ναΙαιιιἱιιι ιιιΙιιι1ειι ειιψετε 
Βου ιιτειΙΙ:0ιΙΪΙ‹, ειι ά ωει όττΙεΙκ, ί6Κθρ ροιΙΙΒ ει, ρἱΙΙειιιιιτ' 
ότι1εκε. Δ 

¦ να» ο11γ τω·εαεέι€, ΙιοΙ ει' τϋι·νόηγτιιαύ €6ι·1ΒαΙκ ιιοπι ω· 
Ιει]άουέιΙιει2]:5ιΙι ιιιει€οΙωειΙκ ει' ροΙΜο:Μ νὶΙὰἑΙ›ειιι :που ΙΏ1180ί, 
ωα-:ΙΙγετ ει, πιιει€έιιιοε όΙοτΒεπ εΙίο8ΙειΙππ; Ι›ἰιοπγοεαΙε ΙεΙιειϋιιΙ: 
ίε·ΙϋΙο, Μ” σε ε-:ΧΙιθμ' ε2ετΙα-:ιτετεπ ίδ.Γ53Βέ.8'18.ΙΙ ει' ΗΜ· 
νύυγιήάύΙτ ἱἔοιι επιιωΙιέιε ϋ€γνἱνϋΙ Ιοε2ιιοΙ: ει' ΕοττειάαΙσωπειΒ. 
13ο Μη; ΜΗ νἱιεἔέι1ιιιιιιΙ‹, ναῇοιι 212 Με, ιιιοΙΙγ “οι ΞΙΙγειι 
κοκ ι·οιιτέιετα, να” ι1_$Ιτέιει·ει νοιόκΙἱ , σ5ιΙΙειπάύ ΙιεϋΙαπάόεέη;Β0Ι, 
να” τϋττε-Ξιππϋ6Ι ειϋΙετἰκ-ε ιιέι1οΙεθ Τει€ειαΙιετατΙειύ , Μ;;; ε' 
εϋτνέιιγτιι66Ιε κϋΙϋηδεοπ εεεΙτο116Ι: ΕεΙΓοτΒειΙιιἱ ᾶ~ΐϊᾶΠΩ2ἱᾶ 
πιοπειι·οΜΜ 1789-Ι›επ. ΩεειΙ‹ επι ΜΗ πιέ:ε τικΙπιιιιΙκ, νει_ϋοιι 

Ι. 
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πω! ιοΜΗε-ε ω, Με:: ταιιιιΜιΚ α'τϋι·ναιιγειετ, να” αι 
ότι, ιιιει·τ αιοΙι' ΙιοιαεαΙιαιι ι·όειτ ποια νεΙιειτοΚ2 

) θαιιαι έν ε1ϋπ αι αιι€οΙ ατιετοοι·αιια ιιια8ατ α' ιιι€ιι 
νοιότόνιέ “Με 'ε αιιιιαΙ‹ ιιενσέ·Ιιειι ΜΜΜ; πια ει, ΜΜΕ αγα 
ιιιοΙΜα 'ε ιιιαΒαι α' Μι·α1γι ΙιαταΙοιιι” ΙιαιιιοΙιέινα τεει.ι. Ρειιι€ 
αι αι·ιειοοκαϋέιιιαΙε ιαιαι ϋιιιϋιιει 'σε ΙιαῇΙαιιιειἰ ναιιιιαΙ‹. 

Μ! Ια-:ΙΙ νι€γαιιιιιιιΚ αι·ι·α ιι , ιιεΙιο;;γ α, τεετιιΙεδοαγεε 
Ώ 

τα8ιαιτ ιιια€α α ιιιιιιιιιιι ΙιεΙγο1τ νεπέγιιΚ. ΜιιιιΙειι ειιαΙιαιΙ 
Βοι·ιιιαιιγΙιαιι , Μ.τιιιεΙ!γ ΙοτιιιαῇιιΙο€γειι κ, ιαΙέιΙιιιιΒ ιϋι·νι-ιιιχ 
τιιι16Κατ ναΙαιιιειιιιγἱ ΙεΙοΙιειετ, οΙεϋ ι·αιι€ιαι!ιαιι. - ΠΒγαιι ε' 
ιιιεΒιεαγιόε αΙΙιαΙιιιαιΙια10 αι ατιετοιταιιαι·α ιι. Μα_ιιΙ ιιιἱιι 

Ι Δεη άειιιοατατα ιιιοιΒαΙιιιαΙι, ιιιοΙΙγεΙτ α νι1έιε·οτ ιι€αιιαΙι, 
ιιειιιεεεΙιι61 ιιιωιτοττε1ι. Β” ΙιἰναΙαειτοιτ α-ιειιιΙοτ εοΙιαειειιι 
εΙ6ΒΙΕΙιετ Η ιιιιιιι1ειι ιιιαεεΞιΙιαιι ιαΙέιΙΙια16 ιιαι;γιαναιςγαεοΚατ; 
Ιιειιιιε ιιιιιιιιι8 1ϋΙι!ι α” ταΙειιιοιιι Θε ειειινει1ώΙγ, ΙιοΒγεειιι αι 
αΙΙιαΙιιιαι€ιεοΙε; 'ε ιιιιιιι1ι€ ιαΙέιΙΚοιιια.Κ Ιιι-ιιιιιε ειέιιιιοε ΜΜΜ 
ειιι!ιοτειιι, ΜΙ: ιιειιι ιιιεΙιεινόιι εΙσέ€ Ιιαιιιαι· ιια;;γι·α α' ωειιιιω' 
ΙιιναιτεαΒαιιιακ ΙιαειιιαΙαεα αΙιαΙ, αιτ ει, Ιι1ναΙιεέιεοΙι' πιει 
ΙἑιιιιαιΙαεαναΙ ιΒγειειιιοΙι ε1ι-Ξι·ιιι. 

Διακ ιε ιιειιι αΙΙιωιιι εε·ιιι απ, Μ” ιιιιιιι1ειι τϋινιέιιγ 
0146 εαγΙιοι·, απ» Μ" παει; ι·ιέειιϋκ ιιιιιιιΙειιΙιοτ ται·ιοιιΙε 
ιιιαΒαι α' ι·ειιιΓ Ιιαι·αι_ιαιιακ 'ει νέιΙιοιαεοΙι' εΙΙειιει-58ειιιεκ ιιιιι 
καιω. Ηαιιειιι απ ιιιοιιι1οιιι , Μ” οΠγ ιαι·ιαεα8Ιιιιιι , ΜΙ α' 
τϋινόιιγιιιι10Κ εΙΙειιιι€ε ιι€ΙΙ‹ιὶΙ εΙ1°οΒΙειΙΙιατιέιΙι αιιιαι οιιιεΙΙιετΙει:τ 
ΜΜΜ, ιιιεΙΙιτ Μπιτ τει·ιιι€ειεττεΙ ιιιωι, ειεΙΙειιιϋΚ ΜιιιιιϋΙι-ιε 
ίοιιιιται·16 Ιεει.'ει ιιιαΒαι ι1ειιιοοι·ατέα-εΙΙειιιιιεΙε ιιιιιταταιιάια. 

ΜΙΙιοτ αι αι·18ιοι:ια1ια. εΙιαι]α ι·αιι€_ιαιι α τϋινόιιγιιιι1ύ!ι 
εΙ6Ι, ΙιειιιιϋΙε αιιιιέιΙ νεειοἀοΙιιιεεΙ› εΙ1ειιειι€ειτο ιαΙαΙ, ιιιιιιι 
1ιο8γ επι-Λι εαιαειμα8!ιαιι 'ο ΙιαταΙοιιι1ιαιι Μια αΙέι!ιΙινα10Κ ΙΘ 
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ω", ωιιιψέι_$οκι·π πω” Με $€ΕεεετΙοιιοΒ, θ82ϊθ Μεινε με 
σω; ιιιιη;οκειτ νεΙε' ε;γειι·:ΞιυγΙιειιι έιΙΙ6ΚιιειΙ‹ ὲι·ειὶΙ‹. 

Βε νειΙΜιάιιγειοι· εαπ: ει' πειιιεεεΙε ιιωιωωοκ νοΙωικ 
ιιε'ειιιοΙΙγ κἱνἐιΙιεὰἔαἱκατ ει, τἰὶι·ν6ιιγτιιἀ0Ι‹Ι‹ει1 ιιιεἔοειτειηὶ: ε, 
Με οειιέιΙγ ιιιωι1ΙΒ ἱ8οιι Βϋπιπγϋ ωι3ι1οΜιτ Μ: ει οἔγεεϋΙὸε 
το, 'ε ιιιιι€οΕκειΠιεγ ει6Ινε3ιιι, ειιοποιςγ οεειΙὰτΙΙ›όΙ νειΙ6ΚιιαΚ 
Ιειιιιἱ Βοηι10ΙΙ:Με. 

ύ" ειἰιπιἐπ ΙιειῇΙειιι‹Ι0 ναἔγ0Ι‹ Ιιἱιιιιὶ ΗΜ πι, Ιιο;;γ ο” 
Ιεἱι·έιΙγιιεκ ιιιΒιιΠε 1πϋπηϋ ει' τϋτνΘιιγΙιιιΙ6ΒΙ›ὐΙ ΙιειιαΙιιιι1ΜΚ 
ΙοεΙιεειιιοειΒΒ εειΙιϋιεὶτ οΜπάΙι1ϊ. νό;τεΙω·ι€1Ι ιιειἔγοΜ› απ· 
πιόειετΕ τοΚοιιεἐιἔΙ›απ νωιπιΙ‹ ει' 1ϋτνόηγιιιι16 οιιιΙ›ετεΙ‹ ει” ΜΒ 
τοΙιιι_Ιι6 ΜιταΙοπιιιιαΙ, ηιἱπτεειιι ει, πέρμεΙ, έιιιιΜι·εί τϋτνόιιγ 
ΜΜΜ αι εΙεϋτ 8γαΚι·ειπ Ιο1Εοι·ΒιιιτέιΙε Ιε5Βγεη Μ; ναΙειιιιἰιιτ 
Μ” Μ8γοΜο τοι·πιπΞειω ειτγαΒεά8 "η ει' πειιιεεεΙ: Θε Μ 
ΜΜ Μια, ιιιἱιιτεεπι ει, ιιειιιεεεΙ: 68 ΜΡ Μια, Μα εοΚειοι· 
Μπακ Ι68γοπ Μ, ΙιοΒγ ει' τέιτεαεέ-›.έ ἰεΙε0Ι›Ι› οειτάΙγειἰ εμε 
ΜΕΙίεΙε ει' 1ϋΙ›Ι›ἱνεΙ, π, ΜΜΜ Μιτει1οπι εΙΙοπι ΙιιτοιοΙιιἱ. 

ΜΙτ ει' ιδι·νόιηπιια!ύΙτ ιΜιιτΙεπ εἔγεΒεΙ: Μεσα ΚεάνθΙποΚ, 
επι ει' ι·οηι1ιιε1‹ 16.τέιει , π' ι·ειπΙπεΙ: ρειΗΒ Ιο8ιια€γοΒΙ› Μιτο 
ε1τιόΙωι ει' ΙιειαιΙοπι. Νειιι @Η ΙονέιΜΜ. ΙεΙοαΜ, Μ” Μ Μ 
ιιιιειειτιΙῇέιΙε π α' ει:ιΜι1ειΒοτ, Μπακ ει' τϋτνε3πγειετϋεύ 
8θΐΣ έιταΙϋ.Βιιι @ΜΙ ΘΙΘΙ›ε τοειἰΙ:; ΚενόεΒΙ»6 ΜΙιιεΙτ ει., πιω· 
1ιοΙεε:5.816Ι, πιἱιπεειιι ει ά3ιιΙώιιγτϋ1; 638 σειΜιο€γ αι ειιιΙ›ε 
ι·εΙιτϋΙ ει' Γύ88ετΙεπεόΒοτ ιιιιι€ε. ει' 1ϋι·νόηγ νε8γε εΙ, που 
ειἰιπε ΒόειοΙ: ΙΙΙθΒΠΥΪΙἔ0ἀ1Ιἰ. 

Αιώι·ιΣ ἰε @Η νόΙοιιι, πι οΙΙγ ΕεήεάοΙειπ , Η ε" “Ηπε 
τοτΙοπι ι1οιιιοοι·αιΜ εΙΙειιὸΙ›οπ , επιτιιεΜΜιι ει' Μτι'Η ΙιειταΙπιι€ 
σεϋΙ:Ιπεπιεπΐε ει' τϋινόυγιιιτ10Ιδ ροΙΙτΙοειἰ ΒείοΙγ:5ιεέιτ ίοΒγειει 
Μή 1ϋτεΚεάιι6Κ , αιιιιΙ Ι8ειι ΜΙΒ] ΜΒΜ Ι‹ϋνετιιε ε!. Πε 

` 

! 
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τεεπεπε πεπεπϋΙ ει' πειταΙοιπ' Ιεπγεεετ , πο” ειπππΙε ειι·πγε 
Μιτ ι·ει€πι1]α ππο8. - 

ΚετεεετοΙεπποπ πωπω, πο” επ πεινε πεεπποεαΜ 
Ιεππο πενἱππἰ ει' £ϋτνὲπγ€ιιπύΚπτ π, 1ιοι·ιπππγπόιεΜ. Μἱιιώπ 
επ ΒεπγιιταεέιΒοΕ ει·δειειΙι, ΙοτιπἐιῇὰΙ›ππ Μπα νοΙπει ι·εἐι_ῆοπ, ιπο8 
Μια ει: Έπιεέι8' σε 1ϋι·νεπγ' ει1πηέιπππ Ιοεπέι ει" ΙϋΙΙοΙιιἱ 
Καπως Μπα. ' 

Α' ποιποοπιτει Ιεοι·ιπέιπγ Κει1νει ει' τ6τωπγτιιππΙε' ροπ 
ποεπ πα1ειΙιπά.πει!ε; πιπ1ϋπ ει' Κοι·ιπὲιπγΙ›ὐΙ Βαεπει;, πεπιεε, 
Ξέ]ειΙεΙεπι Η νειπιιπΙε πάστα, ει, τϋτνάπγειιι10Κ, ε" επωνέιπ, 
1εΙ_ίεε 30%ειΙ 3ιιτπεικ πΜπι Μ; ιπεττ ειΜποτ οειιρέιπ Με τεε:Η: 
πω” εποε ,ε @με ειππετεπετ, ππωι ει' ΜΡ ιπει€έιπ ΜνϋΙ 
νέιΙπεπιπειτ. ° . ς 

ΗπΙιο8γ ε' τϋτνέπγιιιι16Ιπ ΙιΙ€εεἱππε1 Ϊ0ἔΨΞ1 ωπεεεεω 
ω! νοπιύάππΙα πι πτἱετοοι·ειτἱὲιΙιοι Θε ΜεάοΙοιππει: 6τιἰεΙιϋπ 

πε! Μενα νὶειοπτ τοι·ιπώεεεάεΙ νοπωι1πεΙε ει' πεμπει. 
Ε' επειππτ ει' ψότνεπγιππύΙε εΖετειἰΙΜι' ποιποστεωιποι· 

ιπέιπγ8, ει' πόΙΚϋΙ, πο” ΙιειῇΙαπὰὐεπΒπἱΙ›ππ οεποεπέιπ:Μι, 
να” ἔγεπἔοεε8εἱτ Κϋνε1πεπ; Με Μ;; Με, πιὶππεΙ @με έπ 
Μπα Θε :ειπα πτπΙπο‹Ιπἰ Ιεπετ. 

Α' ΜΡ ει' ὰεπποοτειτἰεἐιπππ παπι πια ει' 1ϋπόπγωιΙ6ΚτύΙ, 
πιει·τ τιιακι, πο” πιοΙεπεικ επωπειπω €επε:ϊκ π8γε3πεΙτ επω 
εἐιΙπἱ; 1ισ.ι·ειΒ πιέΙΙιπ1 ΙιεΙΙΒει: ι·ΜοΙ:, πιει·τ ι·6ΙοΙ‹ εεπιππ πιεσε 
€οπποΙειιοπειτ Σε! ποιπ Εεεε. Έ οεπειι€γαπ εἰ· 1ϋενόπ;πιιά6Κ 
Μπι 1ε ωωηεκ ίι-:Ιίοτεειιπἱ ει' Ιαοι·πισ5ιπγτ, πιε11γετ ει' παππο 
οι·ειΕπι ιπει€8.πει!ε ειιΙππΙοπΙιο€τ; Ιιειπειπ σε” ἰἔπιΒαιπἱ Ιιἱνάπ 
_ἱά.Ι: απ, Ιπποπγοε ω” ειετ€πτ, πιεΙΙγ πεπι ει: πω, ,ε οΠγ 
εειΙεϋιϋΙκ πιει, ιπεΙΙγεκ τά πανω ἰιΙεΒεπεΙε. Α'πϋτνύπγτιι 
Μ επιθπω 'ε επϋΙετεεετι-: πω” ει' πέιρΙιει, ειοΒἑιεεἱτα ,ε 
ἰιΙὲεεἰτε πεπνε ρειΗΒ ει: ετἰετοοι·πτ£ὲιποι ωικοπκ. ϋ ιππικ 

ι 
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εΒγ ιετιπόε2οή Ιαηιοοε ε, Κο1τϋ εδώ, 'ε ο" οΠγ Μπει 
ε2ειιι, ιιιεΙΙγ σπα εἔγῦε!οΒΙειΙῇε. _ 

Αἶ ιϋτνεπγιιιι16Η τεετΙὶΙεω Ια!μπ σαιτ” εΒγετΙου ω; 
Ή εΙοστατει εΙοιιιει, ΒΙΒΗ] Ιαἐρεε οι·ϋε2ειΙ: πόΙΙ:ϋΙ ει'ι1ειι1οοτειΠε 

τετωόειοΗ εΙειιιεὶΙιει νοἔγϋΙιιἱ 'ε ιιιειΒ·έι: οιοΙ:ΚωΓειοκοποεέε 
εε αιτεύε πιύιΙου οἔγεεΙτιιἱ. ΜΙ πιάσω, ιιιοΙΙγεΙ: α” ιδιενειιγ 
ιικ16 επεΙΙοιιιΙιει τοιμιι1τ ΜΜΕ; Μ: ΜεΙε11ι, Βοξ”, α,ψϋι·νιεηγ 
ιιωο εεεΙΙοιιιιιεΙ: ει, ιϊοιιιοοτει1Ιει' ε2εΙΙειιιε-5νε1€ πω Ι3εεεενο 
Βγ.ἰὶΙόε‹-: Μ.:ΙΚϋΙ ει' ᾶειιιυοτατἰει εοΙαΣ Βοι·ιππ5.ιιγοιΙιεεεε ει' “έιτ 
εειεε18οί; 'ε Με] ΜΙιετπέω, Μ” Ιεοι·ιιυΒΜη νειΙπωεΙΙγ Μι 
ιάτεειεε18· 161ε5πεΙε 1'επιιιιιατειάέιεάψ ι·ει1ιε3πγΙΙιεεεε, ΙιαοεαΙι Η 
ἔγεἱ!›επ ει” πϋι·νκ-5πηΙιιι16Ιί ΙοείοΙγάεει εΒγἱτέι1ιτ ΠΕΠΗ πιό α, Πέμ, 
Ιιει€ειΙωάνα!. 

Με:: ειι·ἱεωοι·ει1Μ νοπέιε, ιιιοΙΙγετ ω] ει, τϋτνόηγαιά6 
ειεΙΙειιιΙ›επ όεει·ενεειοΙ‹ , πιω; εοΚΚειΙ ΜτϋιιϋΜ› σε ΒΒγεεϋΙτ 
8ωτυεοΜπιη Θε Απε·ΙίέιΙιαη, ιιιἰιι1εωιι ΜτιπεΙΙγ ιιιάε Μπο 
ιιιέιιητωιπ. 1312 ιιειιι οειιρέιπι που τωιι1Ιάετ6Ι ΠΙ%·, ιπεΙΙγεωι 
:ωμή ,ε ε1πεεἱΚειἱ τϋτνόηγτιι06Ιτ ει, τϋτνι-5ηγοΚτε 1'οτὰἰτπειΙτ, 
Μπειιι ιιιε8έι€6Ι ει' τϋτνόυγΙιοΖέιε' τει·ωθεεε16τϋΙ ,ε εποε ΙιεΙγ 
2ε116Ι ἱε, ιιιεΙΙγετ είτϋτνόπγεΚ' ιιιαἔγειτἑι:ὐἰ ο' πάρε·ΙοιόΙ ε! 
$ο8ΗιΙηειΙτ. 

Α2 ειπΒο!οΙτ ,ε ειιποτἰκειἱειΙε εΙεἱΙι' τϋτνέιιγΙιοιέιεέιτ ιιιε,·; 
ωποιωκ; ναεγ ἱε ίοΙγνεΞιετ @ΜΗ νώΙειιιι-ΞηγεἱΙ›ϋΙ 'ε 1ϋι·νό 
εγω Ιιατὰ.ι·οΖαταἰΙ›6Ι ιιιετἰτ8οτἰΚ ει' τϋι·νευγεε τέιτεγΙπιπ :πωσ 
εύ;εε νόΙοπιιέυγεεετ ,ε ΙιοπιιιιΙύ ΙιειτΑτοιατοΚειτ. 

Αι έΠΙ801, να” ειππιετἱΙαιἰ ιϋτνὸηγτιιἀύπἐιΙ τοΙιέιτ ει' τό 
ΒΞιιεΙ‹ Μοτο εε ι1εΖωιθω ιιιει]ιΙ ιιιἱιιΔΙΒ· ε€γϋ€£ῇ6.τ ει, ειπε! 
Ιγοειιεικ όε ιϋτνὸυγοειιεκ ε:οτετσωνεΙ. 

Μ πιό8 ε" υιάε Ι›οϊοΙγεΞιεεεΙ ἱε Μπι ει, 1ϋι·νόιιγΙ;ιιι10Κ 
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ειεΙΙειιιιιιιεΙ: ιιιινοΙτειι·ει, ΚϋνοτΚειϋΙε8 ει, τέιτειιειι8, ιιιειιετε 
Μπι Μ. τ 

Α: ειιι€ο1 , να” σ.ιιωι·ϊΙιειι τϋι·νόηγιιιι16 212( νιΖεμι1]ει , 
ιιιἰ τϋτιέιιι;; ει, ϊταιιο2ἱει ιότνόιιγιιι6ύ ω, ιιιἱιιοΚ ΜΜΜ νοΙ 
πιει ιϋι·ιόιιιιι; εεγΙΒιιεΙ: νε'ιμόεεΙτ, ιιιέιειΙιιιεικ ωωι‹ ΙωΙ!ειιοΙτ. 

Πα ε” ειιι€οΙ, να” ειιιει·ιΙαιι ιϋτνέιιγιιιι10τει ΙιΒγε1ιιιε 
ΜΜΕ , ιιιε8Ιει›εινε όι·επϋΚ ιιιιιΒιιτικειτ, Ι:Ξιινιιιι, ιιιεΙ!γ "Με 
ι·αιιιτΜιι Μ ιιιιιεοΙι, νόΙειιι6ιιγειι, 'ε ιιιιΙΙνέιιι , ιιιεΙΙγ πω" 
ειι3Ι ει, ιιιιι€5.6τύΙ; ιιιιιΙϋπι ιιέιΙιιιιΚ @ειι εΙΙειιΚειϋΚύρ, πιο ει, 
ιΙοΙο,ς. , 

Νιιιω οΙΙγ οεοΙ;ι€Ιγ Η”, ιιιεΙΙγΙιοιι ει, Ει·ειιιι:ιιει ϋἔῇὲει 
ιΙοΙΒοιιιι Μ” Ιε8γειι, ει, ωικιιι, Ιιοι<;γ «Με εεει_ιεΞιτ εειιιιει 
πω( ε8ιέει ι·οιιιΙεπει·έτ ΜΗ: νη;γε; ,ε νιτειιιΞιιιέιτ Η ΜΒΜ τει· 
@πιω ιιιόε ει: αΙΙιοτιιιέιιιγοει ιϋκνύιιγεΚ,εΙνεἰτο Μ, οειιΜιο€γ 
α: ΜΙϋε26Ιε ει, μπω ϋτϋκειἑέ Ιιειιέιτέιτ ε” ϋΙΙεΙ ΜεΙι!ι νιπ 
:ιι ιιι6ΙτύωιεεέΚ. 

) 

τϋιν6ιηιιιι1ύ ειι_ι:5ιι. εΞι·ιοΙιιιιέιι εΙΙιϋνει, Μ” πιω όι·ιεΙιιιό 
Μι ι·ιι€ειειΕοιΙΜΒ; ε, ΙΜοηγοε ειοΙ8ειιεέι€, ιποΙΙγΙιειι μι» 
ιιοΙΚοιιιιεέιτ ωκιωπ Μιιγιο1οιι, ει, ιϋι·νόιιγιιιι16 ειεΙΙειιιιιεΙ: 
62ιιΚ86ΒΚέιι' ΙΘΙΘΛΚεΙ›Ιι ιετιιι68πειει ,ε ιιιοεέι.ΙΙειροιΙοι1ειΙιΙι Μι 
Ιειιιιοκειτ Μ Διι€ΙιεΞιΙιειιι ιΞε ΑιιιετικέιΜιιι, ιιιἱιιΕεειιι Πιιιιοι1ει 
οτειέι€Μιι. 

Α' υπ πω ιϋι·νέιιγειιιΕ .ε.τγει!πτειιι ιιεΙιέ2 ίεΙίο8έιει1ειΚ, ιΙε 
και οΙνειειιιιήει ιιιοΙσειι; εΙΙειιΙιειι εειιιιιιι ιιειιι ΙιοιιιέιΙγοε!ι, 
8οιιιιιιι ιιειιι ιΜιειΙειιεΙιΙι ει, Ιεϋιιιόριο Μεινε , Μπι ει” ει' πιω 
ιειΙ:οιι ει1ειριιοιι ιδι·νόιιγ!ιοεεΞιε. Λεω ειιι!τε68, ιιιεΙΙγ πιο ει' 
1ϋτν6ιηιιιι16ι·ει Αιι€ΙιέιΙιειιι έκ; Αιιιει·ιΜι!πιιι; :ποπ ιιιιι€ειε Βέρ 
2ει, ιιιεΙΙγοι ιιιι1οιιιέι.ιιγει ίεΙ6Ι ειι οιιιΙιοτεΙ‹ ιιιιιιιοΒιιέικ Ιω· 
ιιι:3.Ιιιει!ι, Μ ιιιιιιιΙ ιιιΙιιιΙιΙι οΙνέιΙειειιμ ει, ιι€ριϋΙ ,ε νό;μ·ι-: ει”, 

Β Μιοιιγοει Ιιιιιιι€ιιι1ειε , ιιιι-:ΙΙγει ει: ιιιι€ο1 ,ε ειιιιει·ΙΙ‹ειι 
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, Ι‹ΙΙΙϋιι οεΖΙἐιΙγΙ›ει ΙιεΙγΙιειΙ. Α Μιποιἰει Ιϋι:ν6τηΙιΙάύ οεειΙ‹ ω· 
Με; ‹Ιε επι ειιιἔοΙ, νει;;γ ειιιιοι·ΙΙαιΙ τϋι·νεπγιιιιΙ6 πόιιιΙΙοΒ· :ιι 
εἔγἰρΙοιιιΙ ρειροΙ‹ΙΙο: ΙιεεοπΙΙΙ; νειΙωιιΙππ αεκ, ι38γ 6 Ιε οΒγε 
ιΙΙΙΙΙ ΙΙΙΒΒ'ΥίεΙΙ'ά26]θ. εε”, ΙΙΙΙ:0ε ΒιιιΙοωέιυγυαΙ€. 

Απε ΙιεΙγΖω, πιεΙΙγετ σίτϋι·νόηγΙιιάύ ειιιΙΙετοΙ: ΑυεΙΙ 
Μαη εΞε ΑΙΙιει·ΙΙζέιΙΙειη οΙΚοΒΙειΙιιειΙ:, ΜΒΜ ΙΙΙεεΙ›Ι› ΒοίοΙγεΙεεειΙ 
νου ειοΙώεειΙΙπτει ”ε`ν6Ιοιιι6ιιγεΙΙ‹ι·ο. Α: ειπεοΙ :ιτΙεΙοοτειιΜ, 
πιεΙΙγηεΙτ ἔ0ιιιΙ_Ια νοΙΙ ΙαεϋοΙύΙ›ε νοιπ1Ι ΙΙΙΙιιιΙοιπ, νειΙειιιιἱ ω* 
νεΙε πειιιΙ τετιυόειοτεε Ι·οΙ:οηεέιΒΙΙεπ ωιοπ, ει' τϋτνειιγΙιι66Ι: 
τε Ι8ειι κα” ΙΙοοεΙΙΙετεωε ΙΗΙίΙΙΙΙΙΗΙΙΙ τιιΙιείιοΙτ. Α: .ειιι€οΙ τει· 
εεεεΞιΒΙΙαπ ει' ΙϋτνΘπγΙιιιΙὸΙι ιιειιι εΞΙΙΙιιαΙ: ιιΒγειιι επι οΙεϋ τεμ; 
Μπι: Πε ιιιεἔοΙύἔεειιιεΙκ ει, ι·ειι1%ειΙ, ΙΙιεΙΙγετ εΙΕο€ΙαΙπαΙ‹. Με 
ιιιΙιι€εεγ ΙΙΙειΙ›Ι› .εμε ΕΘΝΙΚ 8.2 ειιι€οΙ ειι·ΙεΙοοι·αΙΙέσ.ιιαΙ: ,ε επε 
τεΙΙΙε όε Ι›εοεΙΙΙΙΙ‹ι ΜΜΜ ΙοετνότοΙΙιετ, ει' ΜΙΝΙ, Μ" :Ποκ 
πως Μπάση ΙεἰνἀΙτεέιἔειἱΚΙ›ειυ οε2Ιο2ΜπαΙε. Αι ειιι€οΙ τότ 
νέπη·ΙιιιΙύΙ: τοΙιό.Ι ΙιΙνειΙειΙιιΙτ ειι·ΙεΙοετεωιΙ όι·ιΙεΙ:εΙΙιεε νεεγίΙΙΙ: 
ειι·Ιετοοι·;ΙιωιΙ εειιιι6Ιτ 'ε ΙΖΙόεεΙτ :ποπ ται·εειεε5ι€πεικ, ιιιεΙΙγιιεΙ‹ 
ΒεϋοΙὸΙ›ειι άΙΙιεΙ:. 

?ε οωκιι€γω ίϋΙζέρ, Αη8ΙΙό.Ιπιπ ΙεΙΙΙι:ιτπΙ κ; ιωΙωσι08 
“σε 16τνόυγΙιιιΙ6Ι Ι›ΘΙγεΒεΙ, 1ιιε·ΙΙγετ επι Ι'8]ΖθΙΙΙΙ ειΙ:ειι·οΙ‹; 
:ιι ειιη;οΙ Ι.ϋτνόηΙιιι1ύ πειιι ωιιηΙι·ει ειιόι·Ι Ι›ε‹:εϋΙΙ ει' Ιϋτνό 
πγεΙ«πω, ιιιει·Ι]6Ιε, ιιιΙππ ειΖόττ, ιιιετΙ ι·ὲ8ἰεΙκ; Θε Με νέ8Γθ ει· 
ιοΙαιτ υε'ειιιεΙΙγ ροιπΙ›ειπ ιιι6ιΙοεΙωΙα εΖϋΚεΘἔ, Ιιο,<;γ α” τέιι·εει 
εάἔΙΙωΙ επ ΜΗ; ΑΜΙ εΙϋΙιοιοα νάΙΙο2:1εοΙεΙιοι αΙΙεειΙΙιτωιιυιτ 
ΙιειεεειιαΙ: , ακΙωι: ει' Ιε8ΙιΙτε1ΙειιεΒΙ› εΙυι6εΚεάε3εεΙκετ πω ε· 
Μ, οεειΕΙιοεγ ιιιει€έινειΙ εΙΙΙΙΙι-:ΙΙιεεεο, ιιιΙΙεέρ, ει ΑΜΙ, Μι 
ετγέιΙιιαΙι ιιιΙνόΙιει νειΙειιπΙτ Μ, οειιρέιιι ειιοΙ:, €ουα1υΙειήέιτ Μ 
τοἔοϋ, 'ε πιιιηΙ:άΙΙαιΙ: εΒέε2ΙΙΙ Μ. ΝεΙε τεπιόυγΙ]ϋΙ4 "Με ΘΙ 
Ιεπιει·ΙεΙΙιετιιΙ, Μ” 6 ιΙΙΙΙό; Ι‹ὸεΖοΙ›Ι› Ιθ82ΙΙΙό8' ΚέριοΙοιιεό8 
το Ιε νειειιιΙΙΙιιΙ , ιιιἰηιεειιι ιπει€εΙΙ ΙΙΙγ 1188)' Ι›ΙΙιιΙ›ευ ΙεΙοΒΖϋ 
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“θα ναΙΙῇα. Απι€ΙιαΙιαπι επϋΙοποπ αιοπιτοπ·νοπιγοε αποΙΙοιπι, 
ππιπ-πΙΙγ α”παπ,=Παιδ Ιοπιγεἔοπ Μ απο παπι παταω, οεαΜιοΒγ 
οΒιέε: Π;γοιππιοπ α” Ιιε1πιππεΙκ αΙιΙοαΙιαοεα, αει α' ιπποΙΙγ ωιαπωπ 
αιΙια8πια αε οΙποοεα€οπ εΞε επιι!πετΙαομι, πιιιπιποοπιι α' ιοπωπηι_ 

· Α: αππεοΙ τϋπνοπιγΙιοΖαε οΙΙγαππ , ππιππιτ εἔγ και ια, πιιεΙΙγ 
Πιο α, ιϋτνοπιγπιιἀοΙ‹ εαἰιπιποΙεπι α' Ιε8ιαεΒοπιοοΙι α8οΙκατ οπο 
8ατταΙ:, αιοπι ι·οιπιοπιγΙπειι , Εισαι, Μπι· πω; ΜΙοππιπϋιο ειπ 
πιπϋΙοεϋΙιεπ ΙποιαππεΙαπιαΙπ Μ; ΙοιιιΙππαι!ιατ Ιο,ςαΙα!ιο οΒγοειιι!ε 
αιιια, ιἱεποε 1ϋποοΙπΙιεΙ, ππιαΙ!γοιπ|8γϋπιπϋΙοοειΚ Επι€ΒιιοΙτ. 

· ΑπιιοπικαΙιαπι και ιιοπιιοαοΙι, εειιι Ιπτετατοι·οΙ; πιιπποεοπιοΙπ, 
'ε α' Μπι Ιιπ2οιΙαΙπππαπΙαιι α” 8αιε1α8οΙε παπι. Επι π" α' πϋτ· 
νύππγτιιιιοΙε ΙαέριιΙι α' ποΙεϋΙπο πποΙιτιοαι οαπαΙγτ απ: α' ιαπω 
εαέ ΙοεατπεΙιπποεο τόποι. παω $ο8·να (Η: αιιιιιιαε αΙιαΙ οεαΙι 
νοειιΙπαπππόπιοΙε; πιο πι: ίοπιππιαπ·Ιο π-5ι·ιΙεΙποτ Ιπαροεο1 α2οππ πει· 

πιιοεαοποε ἰιῖὲεΙιοα, πιιοΙΙγοΙ α' τοπιο παπι: νΞεοΙποπιποΙτ. 
Πα τοΙοπιι ναΙαΙ‹ιἰ απ ΒοπιτΙοπιύ, Ιιονα ΙιοΙΧΙποαιοΙαπιι αι 

αππιεπ·ἱΙ‹αἱ ατιΜοοπαιιαι: Ματια-επι ΙιαΙιοααε ΜΙΝΙ απ ἰεΙαΙ 

παπι , πιο” αι »απο α' €αιιΙαιΞοΙαπιαΙ , Μπιτ α' Με εεπιπιππἱ 6 
Ιποτ ε8·γοειπο ΚοπεΙο1τΙποΙπιεππι Ιπιτπια!ι. Α: αππιειαΙπαι ακιαποοτα 
παπι απ ΗΒγόειοΙδ μαπα» έα α' οπως' α26Μ-ΞΙπειπ ι`οΒΙαΙ πιθιω. 

ΜΙπποΙ ἰπιΙιαΙπΙπ ιιςγεΙπιιοαϋππα απ·π·α, ππιἰ αι ΒἔγοεϋΙτ-8πα 
ιιιεοΜιαπι ποπ·ωιπιι‹, απιπιαΙ ἰππΪιαἙπΒ πιποε ΙοοεπιππΚ ;;γϋαϋάνε α' 
ίοΙϋΙ, Μ” ει οτειαι.ψαιι α, πϋι·νόπιγιιιιιοΙί τοεπιιΙοτο καιω 
α' ΙοαΙιατα1πιιααΙπ , 'ε α” εαο!ναππ οΒγαιΙοπι ο1Ιοπιειι1γαπ απο» 
πιποοι·αιιαπιαΚ. Α2 Β8γοεϋΙι-8τα1ιιεοΙπιπαπι ΙατΙιαππιἰ νιΙαεοεαπι, 
ππποπιιιγικο Βόρεια α' τοπ·νοππγιιιιιο εαεΙΙεπιπ α' πιιαΒα εα_ιαΕεα€αι, 
απ, ππποπισιιατπιαπιπ, ππιό8· τονοτ16εοι αΙταΙ πε εειπι1ο8οειπππι α' 
πιοππ' Ιτοι·πιπαπιγαΙιο: ι·αΒαι1οττ ΜΜΜ( - 

πωπω αι απιππ-:τιαπιἱ που πιιαΒατ ε2ε·πινειΙύΙγοιποΙ οΙΙπα!πί 
καιω , πας), Ιπόριο1οαοεοιποΙ εΙι·αΒαιΙιατπιπ καμια, α' πϋπνοπιγ‹ 
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ΜΜΜ "Με ΜΥ ο:Μεπεπτ ΙΜιεπιΠαπ ιειΙ›οΙεΞιτ 6τοι1ωιιε1μ 
ιιιοΙΙγ Μ ιπὸτεόΙεΙἰ απ ιιιε8ιιΒαειτῇει. Πειιιοετατει ϋ8ι1ϋιιοἱιιεΙ: 
αι·Μοοτειω ΙιπῇΙειιιιιἱΜ€; ιϋεέι€ειει·εΙοτόπεΚ ι·ύἔἱΙιει ταμει 
Κοσ16 πΧ Ιι6ι!οΙέιειιΜτ; ειοι·ωΙοπ οιόΙ]σωπικ Ιτοι·ΙέιτοΙτ 11626· 

ωπκω; ειαΙ›ἐιΙγ ιποΒνε1%6πεΚ Ιοτιιι:1Κ ἰτἀιπἱ ἱιΙ6εϋΚετ, ειἱ 
Ιει1ει€ειιιεικ ιιιε8ειοΙιοα ΜΗ: Μιιιἐιειιιὸσῇοκειτ ειεΒιΗ‹ Ματ 
ωιιιΜπ οΙΙεπεΜε. 

#33» Δι ἱ€6Ιϋει6ΒοΚ απια'Ιο<ἑΙε1ιΙιει16Ι›Ι› ΙΙΙἱἱΒΖ8ϊθΪῖ, ιιιοΙΙγο!τε: 
ει, 1ϋτνόηωι16ϊ ωειιϋΙετε ει' ιΙεωοσωιΙ6ιω νπΙ6 Ιια1€ιεΜπ 
ΙιαειιιἐιΙπἱ ειο!τοττ. Α, Μι·6 οΙΙγ16ι·νωγτιιτ16, Μ ει' Μινό 
ιιγεΙ‹, τωιιι!έιει ΙιϋιΙ›οιι κεειένοα ι·ειι‹Ι, 6ε ειιιΙ›ἀΙγ' πιω 
πιοΙΙειτ Ια ιιιο€ΚειΙνοΙΙ οι αΙΙαπι1686Βοτ Ιιπ·ειωι!εί έιΙΙαπε16εέι 
8έψο.ιι. ΝεΜ1ϋτνὸπγοε ἰεπι6τε€εἰ ΙΙΙδ1° πιεἑςειεΒΙ› ΜΜΜ Μι 
ωε1τοτωΚ α, Ιιοιιέι-Μεοπ16π πω; ροΙΜοειὶ Μτει1ιπα ώμο 
Μ ε” ΙιἰὶΙϋπ τειιι€ωι ΙιεΙγοιἱ 'ο ει, ΚἱνἐιΙιειἐι8‹›ε οειτ$ιΙγοΙ‹' 
ΙιαῇΙωπεἰνειΙ :ΜΜΜ Μ. 

··Μ .Αι ειιιιετἰἱωἱ 1ϊειΜεοΙϋ Π” Ισα-έτι ·1°εΒγνετΙ:οιΙοτνε ποπ 
ῇοεἔὲιΙ, Μ” ει' 18ι·νωη·εΚε: ειΙΚοτιιιέιπγοΙΙειιἰεΚπιοΙ: :ΜΜΜ 
:ιΜιειεειι; ει έιΙαιΙ ιιϋπτεΙοιι ΙιειιέιεεειΙνιιιι ει, χ›οΙἱτἰοαὶϋεγεΙι 
τε ή. Νοιιι ετϋΙτεΗιετἰ @για ει' πόροι τϋτνεΕπγεΙ:Ίιοιέιεεϊι·α, 
:Με :πω ΙεΒειΙἐιΒΙ› Μιιγειει·Μο1ϋ, πο” εεήιιτ τϋι·νόηγθΙΙιει 
ΜΜΜ πιο Ιο€γειι Έ διιιιιιι€έινειΙ ΙΙ18ἔθἔΥΘΖθ8Ϊ1ΘΙΙ ιιιειταεΒοη. 

161 τιιαοιτι , Μο” αι ΒΒγεεἱᾶΙτ-ΒτατιιεοΒΙ›αιι σα” η” 
Ιωιά6εέι€ Ιερμπ;;, ιιιο1Ιγ π' πόροι ει' »Με ΜιτεΙοιιι' ιιιομιο 
ι·Πέιεέιτει ϋειτ6ιιιἰ. Να” ι·όει6!σειι ει, ΜΗϋπ εωτιιε-αΙΙιοτιπέι 
πγοΜιειΙ: , ει” Κοτιιιέιιημ ει' Με Μι' ΒΜϊπ:ι1έιι·π, ιιιι-:ΒΙοειι 
Ιιατμι ε) ιιι·άΚατ εισκιικισι. ΝόιποΙΙγ ιιΙΙιοτιιιέιιιγοΙκ ή" ω 
!α.:Μαήάλ ει' τϋτνόηγει6ΙιεΕί Ιει€ῇειἰι 'ει (Παπ €γειιοι·Ε ω ω 

^°) Μα! πι Ι. ΒϋΜπΕν:ιι, ΜΕ ει' Μι·‹Η Ιισ.ωΙοπιτύΙ ιποιι6οαπω. 
Π. κά. 1 1 

Ι 
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ΙειειιέιεοΒιιιιΙι "ΜΚ Μέι. Απ ιιιει·ειιι ]ϋνειιιΙϋΙΜ , Μ" οι ιώ 
ιέιεοΙιιιιιΙ: ε16Μι ιιι6Ι›Ι› Πάει” ΧϋνειΚοιιιι6ηγει Ιι-:ειιιοΙι, Θε 
Μο;" εεγΙιοι· ιέει:τε ίοι,ήιιΙε νειιιιι, ΜΕΘ;» ει., ιἱεπινἱεεΙϋΙι° αφ 
8οιΙειιεθ,ιιέιιοΚ εΙΐόΙε ο80ι·ΙιΜ.ειι άΙιιιΙ ιιοιιιοεειΙ: ει' Μι·ι5ι Μι 
ωΙοιιι ιιιιιιιιι1τειιοιτ ιιιε€, Ιιειιιι-:ιιι ιιιει€ει ει” ιΙειιιοοι·ειιιιιι ΜΜ 
ιειτεεεέι€ Μ. . 

Ι3€γό!ιιιάιιι 1ιειιι ΜΙ! Ιιἱιιιιἱ, ιιιιιιιΙιει επ ιι€γωιιι-ειιιιιι 
6οΒΙιειιι ει' ιϋινὸιιγτιιι1ὐ ε2εΙΙειιι εΒγειιιιΙ :ιι ιτό1ϋπά!ιοΙί Ιιοι·1έι 
ω Μιά νοΙιιει ε2οτιινει; ει: οάι:Ιιειι _ιώνειΙ ιε τιιΙιετ3εά. Α' 
Ν3ι·νόιιγιιι00Ιι, Μπι ΜΚ ΚόιιιιΙ: :που ε;;γοιΙειι έι·ιοΙιιιοε σει 
ιέιΙγι, ιιιοΙΙγι€:Π ει) ΙΙόΙΙ 8οιιιιιιιτ ιιεπι επι, τοιιιόειοαεΙ :πια 
Μηπως Μπιτ” , Μ” ει, ΒϋιΙιινιιτει!οΙδ ιιιι€γο!ι!ι ΜΜΜ Με 
1'ο;;Ιειψι1ε ω. 61: ΜΜΜ: κι ει' 1ϋινέιιγΙιοιό ιι-ιωιωι, 3 εΙ86 
ΙιεΙγεΚειι νειιιιιιιΙτ σε ιἔιιιἔαιειεΙ›αιι; πω! ιο;" Μ: πο” Βε 
1'οΙγέιει μειΙ:οτο1ιιειΙ: ει' ιϋινόιιγιιοΙι Μπα 1ιοπέιειιι·ιι, ιιιιιιι1 
νέετε!ιει_ιτέιει6.ι·ει. ΜιιιιΙ ε' ιιιεΙΙειτ ει, ωινόιιγιιιάύΙ: ΙκιέιιγΙο 
ΙειιοΙ‹ ειι€;ει1ιιι :ιι πω. ιιια8εινειΙ τιιΒιιι16 Μ5ινι51ειιι6ιη/ ειιι·ιά. 
ΜΚ; σε “ότι Ιιδιιιιγϋ ΜιειΙιέιΙιιι, πια Εο.8)·ιιέιιιιιΚ ίθΙΙΠἱ, Μ. 
ειιιΙιιιτιοΙε Ιοιιιιιέιιι-:Β. Αι ιιιιιει·ιΙ:ιιἰειΙ:, ΜΚ ροΙἰϋοειἰ ιϋι·νιέιητε 
ΜΜΜ ιιιιιιγι ιι_ι1ιέιει κατι-εκ, ι:ειικ αει-ικό” νέιΙΙοιαιώ.εοΙται, 
°ε ιΙΙγεΚοιιε κα" ΙιειιιιιΙ Μπακ Με ροΙ8έιτι τϋι·νόιιγοιΙιΙιε, 
Βάι· απ: ε” ι01·νόιηιεΙ: Μπι! ιεειι εΙΙοιιΙτιπικ ιε τελι·5ειειιΒι Μ· 
ΙειροϋοΙιΙαιΙ. Μ οιιιιιέτ ΉΙΙΙ, ιιιιιιιιιοι;γ α) ροΙ8άτι ιοΒ, Μιτ 
!;γέι!ιειιι α, 1ϋ!ιΙιεόΒ πιιιιι;ιι€ ΚέιιγιεΙειι ιιιειΒΜ ει, ιϋι·νιέιιγιιιι16Κ 
Μι ιιΙΙαιΙιιιιιιιειιιιι; ει: ιιιιιοι·ιΙιειι ιϋι·ιώιηιιιΜΚ μειιι:.ι·, ειι_ιεΞιι 
1ιόιιγ85Ιει·ε Ιια8γνα , ει-ιιιιιιιιτ ΠθΙΙΙ ιιιιιιιεικ. › ` 

ΙΒιιιι ίιιι·ι:ειι ιΙο1ο8 ει” Ιι·ειποιιει·ει Μεινε , ΜΙΙιιιιι ει: Ε 
εγεειιΙι-ΒιιιιιιεοΙιΙιιιιι- ιειιιιιι "ποπ ρειιιιειοΙειιτ α, τϋι·νιέιιγ 

ι ιιιι10ΙδωειρειΙϋ 8ΖθΠθΙΙΙθ ε εισιιειωθι Μ», ιιι;Ι1γειι!ιο1 οι 
ει' ιιιιιτ $οιιιιέιΙΙ(ι ιΙοΙΒοΙιειι μιι·ιιιι_ιωι. 
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- Α, τϋι·νσ.ιιιγιιιι!0 επε!!ειιι, !ιείο!γέιειι ιιιιι€ ιιιοεεεε!ι!ι ω !ισι 
:ποπ !ιειιειι·ο!ιιιέι! , ιιιε!!γε!τετ Μ: !ει_ιε!ε!ό!τ. Μ:ι_ιι! ιι!!Β νεοι ει: 
Β8γοεϋ!ι-8ιειιιιιιο!ι!ιιιιι ο!!γ ρο!ιιιοιιι !ιόι·ι!όε, ιιιε!!γ ε!ϋ!›!› ιι 
ιι3!ι!ι !ιιι·0ει!Β·ι !ιε'ει·ι1όεεό ιιι-ι ΜΜΜ. Ιιιιιέτ που ει!!!ιειι€, πι! 
ιιό!1°ο€νει ει, ιιέιιιο!ε !ιέιιγ!ι-:!οιιε!ι !ιιι!ιιιι! ν!!α!!ιοιάειι!!ι!ιειιι, 
ειι ι€ιιιεειμιοιΒιιιωιιωοι Βϋ!ι:εϋιιϋιιιι εειιιιιέ!!ιετ ,ε ε!6ει 
ι!έιειι!ειιτ. Να” Μπι: ει, !εϋι!ιιιτειιει!!ιοΙιε!ιιιε!ι πι” _ιε!ειι!οΒι, 
να” ε!ϋ!ι!ι ιϋινόιιγιιιι!ύ !ένέιι, !›εν!ειἱ ει ὶὶΒγιι!ι, ι'ο!γιιιιιι 
εει!ιιι που ειο!ιάεο!ιατ ,Β €οιιιιο!!ιο2έιειιιύι!0!ιειι, ιιιε!!γε!ι ειι 
ι.ιιιιιι. νόμο ει2 ε8!ιιιιωιι€!ι ιιιιιιι!ειι σκιά!" ιιιοΒιειιιοι!ιοι!ιει 
πιο!. ί” ει, ιϋι·νιιιιγειέ!ιι ιιγε!ν ιιι-5ιιι!!ε8· !ιδιιιγει!ννό νει 
!!!ι; Θε ει, ιδινόιιγιιιι!ώ ειο!!ειιι, ιιιει!!γ ει: !ε!ιο!ει!ι, 'ιι ΗΘΗ! 
επ5!ιο!ι' Κο!ιο!ό!ιειι ει!!!ετειι, ο!τει·ιει! !ειεειιιι!ιόιιι ει2ο!ι' Γει 
!ειιιι ΚΜ!! ω, -- !ιεει!νιιι·οἔι!8γ ιι26!νιέιιι οι 886582 ιι5.ι·ειιιιιι8 
Μι, Ιε!ιιιι π' ΙοἔειΙεύ!ι!ι ι·ειιιΒιο!ι!ιει ,ε νόμο εεύει Πέ!! α,ιιεκι 
ν!σε!ϋι ιιι!ιιιι!οιιο!ι, ,ε ιι!ὲεε!ι, ε" ΜΜΜ ιιιιι€ιιι·σ. Μι!. 

Α' 1ϋινόιιγιιιι!ύ!ι ει: Βἔγεειι!τ-8ιιιιιιεο!ι!ιιιιι ο!!γ Μι 
8ει!ιιιιιτ 1ιειρειιιο!ι, ιιιο!!γι!!! Μπεστ !'ύ!ιιο!:, ιιιε!!γει όειι·ω 
18 ει!ι8 νεειιιε!:, ιιιε!!γιιε!ι εειιέιτ ιιιει!6!ει ιιιιιοε, ιιιο!!γ ει: 
Μ? Βινιιιιιιω.ι!ιοι !ιει_ι!ό!ιοιιγειιι ειιιιιι! 'ε ει' τέιιεεεέιει ιεει,ιιι!ιμ 
@ειι ιιιο28ει!ιιιιι!!ιιιιι ε!!ειι8ιεΒϋ!ιέε ιιέ!!ι!!! τύει·ιι-ιε!!!: άσε ιιιε!!γ 
ιιιιιιιιι08μ 82 θἔὲΒΖ ιέιτειιειέι€οι, !ιο!ιειτ ιιιιιιι!ειι πι: ιι!!ιο16 
σειιέι!γ!ια, ιιιιιι!οΒιιιιι επι ιι!ειιιοιιι!ιειιι, ειιιιιιεΙειι !ιοΓο!γέιε 
ειι! "οι κι ιιιι!!ιι ιι6!!ιι!! Μ, 'ει νέ;;ιε !ειειιιεει!ιο2 Βόρεια ι 

ιΙοιιιιι_ιει. - . 
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Δε εσΙοϋπ.πέΙο αι 29μω·ιέΙϋ-8ια0οισοΜΙυασι , 
ωΙοϋπιπ:© πιὶιπ ροϋΗωπ €πτέ.εαύει. 

_Δι α8ΚϋΙ:$ει6ΜιοΚ, ιιια!!)· ο" πι6Λ_ῇα α' αόρίϋΙ868ιπ:Κ, Βει!ιαπιειέιε 
·Ιιαπι Με!! Ιειιτιἱ εαγ6Β που ίεΙ568α0 ιιιοἔαΙαρἰ€6 9.ϋι·νόιηεΚΚο1. - Βιετ 
Κειοτο αι οαΙια$$ει6ΚιιαΙ: αι Ε;γεεϋ!8-8$αίιισοΚΉαπ. -- .Μαη ει·ικΙωά-α 
πγεΕ , ΜεΙ!γεΠαοΙ να.» αι εεΚΕΜειέΚ α' ιιοωιετὶ _ΜΙεπιτε. ·- ΜΗΝ! 
ιιονοΙόΜ; Μ α' αόριια.Κ. -- ΜΜΕ αΙαμΜα ακα ΙαεεααΚύπΕ α' Ωἱαινἱεε 
ΙϋΚ' ΜίοΙΜεω 'ε πιἰΜ Φοι·]εειΙΙ-α› Μτν6πηΛιιά6 ειαΙΙειαο€. 

Μἰιι€απ ιται·εγαιιι ιαι·ιιιαειε€εεειι υια8ανα1 Μπα, Μο” 
αι ΒεγεεϋΙτ-8τατιιαοΚ' ιδι·ναιιγκαιαεαι·ϋ1 ει6Ι]α!κ,αιωιι πα 
Βγοιιι ύ” εΙ ε, αοι€ω, Μ” ω: πιοιπΠαΙτ ναΙαιιιἱτ αι εαΜΜ 
αιι€Ι:τϋΙ ω. 

Αι οεΜἱ££ειὲΚΙ›απ ΜΜΜ ΙταΙΙ ιιιαἔΙκϋΙϋιιΙ›ϋικειιιἱ, ιι. πι. 
»και ακαιωπ Θε ροΙὶΙἱοαἰ ωτοωθι. Πα αι "Μα α' και·ι1εΞε, 

ιιιειιιηήι·ι-ι εε8Ι!ἰ αι εεΙεϋττειέΚ 'ε. ταου α° ροη;αι·Ι καιΒγυοιε 
αεΚϋ€τειαΙτ εΙϋ αι ἱΒαιεαΒ·, !ιοΙγαε ΚἱειοΙἔαΙΙα€έιεατ: ιιιοανα1 
Ιαιιαιιι , Ιιοα;γ αιιιιαΙέ παπα” "Μα Ιώιια81ιε ΙιοιαιΙιαω6Κ. 

Αι αεΚϋττει6Κἰ απωπ, εταάοΕ6τ εεεΧαΙγ ιαΙναΙιε68ϋ 
ται·εαεα€Βαιι νεττο, ΜΙ αι ἰτ6ΙϋειὸΒαΙι οΙαΙ›ε αέγειοι·ϋ ωκ 
!›εΙἱΙ‹6ι·ὰ6εε-:Ιοι6Ι αεγα!ι ιιειιιἰ€απ τετῇεειτο€ειτ; 68 ποια Μαγ 

' α 
ΜΗ ιιιιιιιΙ‹α απ πα" ΜναΙιεα8ϋ παρ ειὶὶΒούἔεἱΙιαι αΙΙκαΙ 
ιιιαιΜ , ιιιἱΚοι· ω» αι ααιΙ›ει·αΙἔεἔγιιιαε ΜΜΜ νΙειουγαἱ Μ· 
Ιϋπϋεειι ιιιεεειαμοι·οιΙτακ 'σε ΙΙ18€0ΚΠΙ ιιιτΙοιιιααγοε θ8 6ποΙ· 
απ ΒαΙγαΒατ αιι6ια·:ιζ. α) 

η Ηαειιιιοε 65 ῆΒγεΙωοΕ 6τεΙεωΙ6 Ματια νἱιεἔαΙιιΕ αι οαΜΜαιόΙιω ύ" 
ἰε τπἱιι€ Βἱτ6ἱ ἱπιἱ6ιο$οί.; πιεἔΓοιιΕοΙιιἰ αι ΕἔγοεἰἱΙΕ-8ΙαΕιιεοΚΒαπ Μ· 
Μα εΙ6ΙιοιοΜ ετο‹Ιιιι6ιιγαΙ‹ο$; 'ε ΜΜΜ, πιὶΚόμ $οιΜ&οΜέι!ι ω 
ΙιαειιιιιΙιτα αι επιετὶΚαἰαΙι. Ε: ο” Ε6τά6ε' πιοαΜαγαεα Μαι απ 
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Νε!πεοι _πε!επι1εε το οιε!οπο ρο!πτιοα! ο!ι!α!ατ ν!ι88α!πι! αι 
εε!πϋιπεπιε!ιοε!π; ποαε οενεον πππεεειε ιοΒιια νειετιππ παπ·εναοι 
πω. Μ! αι εε!ι!πιπαιε!ιετ, ποιοι ποτνεπιγ!ιειεε! οποιοι !!!ειπ , 

ε' πεει!›εππ εεα!ι ε” μα: πο! ιπποοι!ο!π. Μιπ16πι αι αοεο!ο!π 
οι εε!εϋ!ιαιε!ι! ππιπειεπετ Γ5!νεπτε!π, απο !ιατε!ο!α!!αο πιαπιετ 
ιππιιιατπα!ε; οποιοι!» α) πϋ!ι!!ε!‹ε, εθν!!ι !εετιιοοππιαπινοι!ι οσοι 
ιε!ενε να!ια!‹ , °ε ι·αΒαει!ποπ1έιειι!ε αι εε!ιοπωιε!π!ιει ποιο! παι 
"επι πε!νι!αιοΒοι!αειπο!ια!. Κι!ερπε!π !πιι·οι!α!ποο!π!ιο! ,ο ποιοι 
Με! ε!!επ·πει!ο! “Θεα ε' νιΙαεοππ; πιειπιε!!γε!π !πϋιϋΙϋ!π εναι· 
ιππαιο!ια! ίοι·πιια!ια!π , ποαεο!ι Ιππεεει!επι α!απιποο!παι; α' οεοιιει' 
πεεπε ποεεοπαταπ!ι Μπα!να πιπε!!επτ; ποιοι !πιναιιπ!οτ!ο!:"!πα!α! 
ιοαε !πϋι!απ·ιαοαΒιπ!παπ α!!εο!!α!ε: π!ε αι αππεο!ο!π αι εε!π!!πιεπιε 
Μ ιπιπειε!ε! ιπιποοεπιιε!ε εεναπ·έιππι οιαδαειια!!α!π. Ό Μαιο 

@πιο επιο!,ι·α!!πο!πια εεε" !ώπιννοε!π, ποεΒ· ρει!!ε; ε€ν !!'τιππει!αοπ· 
παρα οιέινε ει·ι!ε!πεππ !πϋπιννοε!κ. !7πιεπείι!ο! !ε!πε!ππε, μ. ο. Μ" 
Απππει!!ιαπιαΚ εε!πϋ!ιαιε!!ει !!!ε!ό !ιι!ειεπει!πό! πππεοογ! νο!οα !πεν! 
Μ!!! !ποιιαππ!‹ 'πι ιππ!οϋ !”ο!ποπποεο!! !ια!αι!!ιε' ιπ!παο. - Αιοιπ αποεπι 
!πιπ! οποιοι , πιπε!!ν ε' !ατἐ,πν πεποπ !εμο!π!π Μαιο! πινίι_!!αππα, Βου! 
ιππαιπα ιππαιιιπι Ιεπποε. Ι.οιιΜαππα, οεριεμ !ιενεπ·νε ναππ Γπαπιοι!6.!‹ 
ει: πποεο!ο!ι!ιο!. Δ' Μ! Εϋι·νεπιγ!ποιο πω ο” πι!! !!ηε!εππ!ε;, ποιοι 
ε' Μι; ιπεποιετ, 'ο !ιιπιππαο!πεπιπ ε!νεενίι! εε·ν!!ι πι' ποαει!π!ια!. !.οε· 
!ιαειοοε!π πιιιιο!ώ.!ι, ποε!!νει!πει ΐο!νπιππιοι!ππ! Ιε!πε!πιε, νο!ππαοα!ι !.οιιἰ·· 
εἰαππο' πϋι·νόπιν-ανοι!ειοεονε Μ! !τϋογν!πεπι , !!!ν οι!πο α!απτ: 172 
ὅωι:ε ιἰεε Με άε ία .Βοιιίείαπε π 68 Μπι Με;; ιο!πέι!ι!ι α' ρο!ἔαπ·! ε! 
οπο· ίο!ναπιιαπ·ο! ποιο! Μ! ονε!ν!πειπ οι !!!ν οι!πο!! Μην: 2'ωι'ιά 
πο: Ιω π8!ε.ι ώ.: απο” απ2ω, πιπε!!ν !83θ-!ιαπι Π_ῇ-Οπ·!εαππε 
!παππ Βοιεεοιππιίι! ογοιπια!ο!!.. Ε' πιππιππ!ια !πο!ϋοϋπι !ιπι.ειοοοα! Μπια!!πο 
ι!!τ , π. Ε. α' ίι·αππει!α!ιοα!ι !πιιοογοεπ επι !π!!ε!ει πιπα;ναταιαποτ μπω! 
οι αοεο! πϋι·νεονεε !π!ίεπειεεε!ιτϋ!. Α' !ϋτνἑονειε!‹ἰ πινε!ν ποὶπιπεἔν 
ΜΜΜ ονε!νει Γοι·ππιό.! ποιοι!εο οεπππιε!, 'ο εμού! πιο αππον!πα, 
ποιοι αι πιοεο!ο!τπιέι!ι > 

Η Ε' Με" !'ε!ε!! πππιπποεο οποιο! 'ο απιπεπ·ι!πα! !ϋπνεον!ιποο!ι ε” επ· 
. πε!εοι!ιεο ναπιοα!‹. Βου πο, Ιι!ι·α_ῇα αι Βενεοϋ!!-8!αιοεο!θ Π! ποπ· 

νέογαιε!κόοο!ι ”Τ:·αέ:έ ιἰε Ια εοπαιί:αιιοπ/εάέταίε'" "ποιά ποπιππ!ώ 
οπο!" "οπο Μετεππι!πει!!!π οι ει!ππ!!!ει6!ι! !πι!.6ιε!' ῇε!ειπ νο!ιαπ·α 
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ιοΜ.!ι ω ιιιιιιι1οιιιια, να” ειο11οιι ιιιι·ειιοΙΑΙΙΙιιιι. Η" Μη· 
ιϋι·νοιιγΙ‹οιοει ιιιιοιοτ , ιιιοΙ1γ ο” πιο” Πιέρ' ιεινειΙΙειιέιτ εισι 
πιιΙοΙί Ι10882ύ οοικέιιι έιΙωΙ Ιο·ιτ ιιιο,οιιιγοπο , πια-Λιγοι ει° ιιοιο;έι 
ι·ιοοιιέιέ ιιιιιιι1οιι ιιΙϋοιει1ιαιικιιι ορο" ΙιιιιμΙοιιιιιιιιΙ Μπι ιιιο8 
@ικα ιοι·οιιιιοιιοΙκ ιιιιιιτΙοιι ο8ιωιω 'ο ιιιιιιι1οιι Ι:οι·ιιιέιιιγ-ίοι·ιιιιι 
πω, ιιοιιι οΙΙοιιΚοιΙιοιἰΚ ει: ι€ειιοάοοιοΙοέι1:2ιέιο,ΙοΙΙιονοΙ. η 

Βο Ιιειο,·γιιιΙτ ο' ωιι·ογειτ. Μάικ οοιιιΙοιΙ:οιέιει·ει ιιιιιτειιιιει, 
Επι Μ απο! Ιιοοι·ιιο , Μο” επ οε!είιτιειοΚοι αεκ ωι·οιωιωι 

ροη;έιι·ι ιιο;γοιι!ιοιι. ,πιο ιιιοιιιιιιιαΜο ιιι·ινιΙοεο Με Μαι ιη χω! 
Μι οινι1 οιικοε - ιιο·γιιιοιιιι - οι ρι·ινΠο;ο οοιιι·οοηι ιιιωιοι· ω Οι” 
ιιι οι·ιιιιιιιο.Ι ο:ιεοει ινΙιιοιι ιο οοιιιιιοιΙ 1η Μ! ροι·οοιιο ω Ιιο οιιοοιιιι 
οι ω ροΙΜοοΙ απο «Μι ιιιωϊ.“ .ενοσ Μ. ΙΙΙ. ψαρι κιοενιιι. 

Ό Πει πιο; ιιιωιι·ιι6Ιι ΙιοΜιι·οιιιι, ιιιι Ιιοοιιιιι Ιο;γοτι οι οιιΧΗΜι2.6ΚιιοΕ 
ιιιιιιι Μι·ι3ι ιιιιοιοιιιοΚ: εοΙ‹ ο;γοΒ οιιοΙσπ Πι ΙιοιΙιιιιιυδιιΚ ΒΑ, 'ο 
ΜΒΜ ΜιιιιιιιιοιοΚοι: Α' $Ζωιω, ωιω οι οειιϋιιο!ιοι ΒοεινειηέιιοΚ 
οι ιιο;γοΚιιο, ιιιιιιιΙοιι Μ] ι·ιοΙΜι! ο.Ιε3Μι ειειΙΙΙιΙιειι36ιοΚ ει' ΜΜΕ' πό. 
ιιιιΞιι, ιιιἰ ιο φ" οπο” ιιγοιοεοἔ. ΜιΙιοι· ει' Μι·έιιι ίοΙο1ιο επάιιιοειι!ι, 
ει' Μιά! ιιιιμοιιΜιιι ιιτοεεο€οι οεἱιιειΙ ε' Μι·όε6€ι Ιιιοι·οι·οιιΜΜιι·ι 'ο 
ιι] Ιιο!γο!ιοι πω: ω ει: ο!ϋιι' ειιιιιίιι·ε. Ιιιιιοι πι' ι1ειινιεοΙϋΙ‹' ΙΙ8ἔ°Υ 
ιπέιο·γέιεει κοινωι ιιιοι€έιειιιιιι πω, ω οι ϋιιοι €οι·ιιιέ·ε·οοιιοΙ €68 
;.:οοιιοιι ωιιμ ει' €ϋΜιεομ6Ι, πω· πιο" ειοιιιοΙμέιΙ, Μ οι Μ” Μ 
ι·ειιειΙοι‹ι·ο ει' ΜιιενοιοεοΙιοι ιθω; οΜιοι· ε'2ϋι·ι·οιιγειοκοΚυοΙ ομοιι 
κι” ωιιωιι ει' $6ΙοιιιιιιιοιιοιοΙ, ιιιιιιτ π' Ιιοογ' οει€ειιιιιιιι Ιιιιιιεοτοἔ 
πο! οι οιιΉόριοΕοεοΙο Α' ιΙοιο,·οιι' ιιιγ:ι·οιιιιο οι Εοιι:εέι;' ιιο!γοε Κι 
οιοΙ€ό!ιο!άεένει 6ο ει' €ϋι·νοιιγιιο26'οιοΙ]οινιι! ιιιοτϋΙιοιι οΙΙοιιΚοιιιο 
ΑΜι·ιιιιι ει' ιιιωιω οιιιιοπΙΙΙΙιο.ΗιιιιοΚιιιιΚ, οεαΙιΙιοογ οιειΙιειΛοΚ πιει 
ι·ωΙ1οιιιιιι: πιο ιιιιι ω, Ιιοἔγ “ΗΜ ίιι%οιΙοιιεοοϋΚοι οοιιΜ ο! ιιοιιι 
τιιΙιοΙΙιοψι, Μι οι! ιιιιι·έο!ι ΜΜΜ ίοΜΜοιι6Κ 3 - ΜΜΜ ιι' Μ 
ι·81ι ἰἔοιι ειέιιιιοινιΚ , Ιο!ιοΕοΗοιι, Μ” ΙιϋιιιϋΚ εοι‹ ιιογοιΙοιι ιο ιιο 
ωιαιιιο"οιι; ιιιοι·ι α' ιιοτοΕ Πειτνιεο!6 ιιοιιι ιιιιιιιιοιιικιρι οιιι!ιοτ. 
Ιιιιιιιιιι· οιι ποιο ιιιιιοιιι, νιι1ιοιι ο" ΜΙιιιιΜε €ϋι·νοιιγειοΚ ιιοιιι Ιοο,· 
ι·οει:.ο.Ειο-ο ιιιιιιιιοιι ιιιΕοιοι.οιι ΜΜΕ, ο' νομο , Μ" ει'οιοΙΒ, ιιιοΙγ 
Με οι ιιεισιωιωιι· ιι.ΙοριιιιειιιιΔΙ ιιιο<έιιιιΚιιακ Μιοειιιι·ιΙι , οΙοι·Ιιοιι 
ΦΚ- Μἱ οιιοοιιι ιιιοι, _ιοΜι' ειοι·οιιιοιιι τοΙιιιιιοΙιγ μι' οΙιιϋιιιοεοΕ 
πω ιἱειΜκοΙ6Μ6Ι ιΒιιι€ιιιο1ι ιιιιιιι€Ιοιι οεΚιΜοΙιι·ο Μπι, Δομι 
ιιοιιι οΙ!γ Μι·ιθ.ιιιιι, ΜΚιιο!ι €6Μιεομ οι' Ιϋι·νοιιγιιιήοιιι6ιιγ οκ “ιτ 
νοιιγοΚ Ιώι·ϋΙ οιιιιιι ισιωιοιιωι ιειιιιοι·οιιοΙ Μι·. 
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πω: πόιιε; πω: Μιι·πι1 πι” ΙΜοΜιεπ εμικοι·ο1 π πι ο! 
πει·οπ' ποτεέιππ, πω; πωπω! ππἔγοΙ›Ι› πείοΙγεϊεεπΙ ν” π' Μιτ 
εειπέιΒ' ι·επιΜΜ6πέτε. Σε Ισ πι επΗΜειώΚ ιπἱπὰεποπ «ΜΙΒ 
ροπαωπ ἱπτ6ινὲπ;α Β' πιοιπποπτωι ΜΗ ιπσΒ·ππΒιιτ ΜΜΕ; 
ποΙγοιπϋπΙ: , πο” Μπι πειθωι ΙιοιΙιπεειιπΚ. 

Επ :ιι οεπϋιιειέΙε Μια Ιπιοπγοε πωπω, νπιτΜππ εΙ6 
Μεσα 'ε ο8γειει·τε Μ·Ι6 ῇο€€ειΙ ΙεΙππΜιοα ιιοημιτοΙππτ όι·τεΙκ. 
ι Αι εεπἰὶττειὲπετ πΙππΙιππιπΙ ει' ΙπιπϋΙδ ΙοπγπόΒόι·ε, ο· 
Ιϋι1ειπ ειππγΙππΙκ ιετειΕΚ, ιπ1πτ εἔγ _$εΙεεεπ Κϋιτὰπεπεἑιεἱ πι 
16ιε1ουνίππΕ Με ει, Ιιοι·πιέιπγππ. Κὶιππἔγπτἐιιοιπ ιππ8··πιπειτ. 
Ι.επε6 πι οαΜΜπιόΜ ἰπωιετ πω· πτἰΜοοκπτπἰ, πω, ἀε 
ιιιοτ:ι·π1εϋ, ποπ οει1εΞιΙγΙιοι Μπεετ, πιεΙΙγΙ›ϋΙ πι ωκπιωπ νύ 
ω1πε!ε: Με ειιόττ Κϋιιὰτεειεέι8ἱ _ΜΙεπι€τ πππτΠ8 ιπειςιπι·1]π, 
πππγΕΜιπ , πο” π' Ιέιι·ιππάπ' νπΙ6ι1ἰὶἔπι8πΙἐιεεἐιτ είποτιπππγ 
ιοπεππππ, να” “Με” ει” τόπι€πε1ι, πεπι ΡεἀἱΒ π, ποτ 
ιπάπγι0Επιπ ΚειεΗ›ε τοειἱ Ισ. 

Αι ει·ϋπιπΙ: ιπΙπιΙΙΒ εαπ: ιππΙύποπγ εΙειπε π) εἱΚει·πεΙ‹; 
ιιιάπει 1πἰπαῇέιτ$εΙϋὰΙΙ π)_ῇοὶ,ἑβ επιιιικήο. 0Πγ Βοτιπέιπγ, ιιιεΙ!γ 

·ειι·τει παπα , ΜΗ εΙΙεπεό8οὶτ πεπράπ ει' οεπτειιποιόπ 6ι·Ιιο1πό 
πα”, Μπιπι·1ϋππι·ε ιποππε. Α, ροΙΜοειΕ 1ϋι·νέπγεΙί ὶἔπιΙπιεπ 
1εο1τόπε ιεπω ει, ι›ππωισ £ϋι·ν€πγεΙ‹Ι›επ ιειΙέιΙωιἱπ Μ; Θε πει 
πιεπτεεΜε πε.απωκ, ει' 1ϋι·νόπγ εΙνεειιἱ οι·επ-58 εΙϋΙ›π ιιωΙ›Ι›. 
Σε Ι" πι οΙΙγ ειππει· , Η νέΙΙ:εΙ: ΜΜΜ πω, νοΙαιΚύρεπ π 
ιει ει' ίάϊ888έ18Ι13Κ. Ιιπιπέιι· πι ωκιειωΖεπἱ ἱπαἐιετ ιππ8εΞι€ ει' 
πέρα , πι” ΙεἔειΙπΙ›!› ει, ροΙΒε5ιτοΙδ ε;" Μπέκ ὶὶΙἰεϋ ει' Μι·61 
πιὐΜ›ο. Η ειετἱπι Μα πι πεπϋαει6Μ πισω "πο88%π ει` 

Έ τ ι 7 · 

πιέρποΙτ, νπ8γ πιω οειιέιΙγππΚ ΚοιεΙΙ›ε παμπ ει επι·επεπἔ η 
8πι€πιέιπέιτ. *) 

") Μ. πωπω ε" ΙοπΙοε ιπο8]ε;;γιόπΕ πω Ιοππειπ. πρι, πο” πι 
οπΚἰἱΝει6Βἰ ἰπ!όιο£ π' πόρποΚ έιωΙπποε ε!!επϋτπϋτΙόεϊ )080ί Μ π' 
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. Διι€ΙΕέιΙιειιι ει: εεΚϋ1$ει6Κ πιει€8τ α' πεπιπεί α:Μοσω 
αι τόε26ΒόΙ 82%” ϋεπο. Α: ειι·8ατοπτει€ϊα Μπα α' τϋηΘιιγε< 
κα, 8Π(ΜΠΜΉΖΖδ ει' ιδι·νόυγοκετ, ,ε ΗΜ ει' 1ϋι·νώπγειοθόεε· 
ω. Β; ΜἰωΙ 1ιοΙγοεεη; πιω; Αιι€Ιϊει, @πάσι ε20Ινει, ω 
ετοοι·ει:ει κϋιιε3ι·εαεέιΒοτ Χώροι. Δι ΒΒγεεϋΙ0-8τει€ιιεοΜΜπάι 
Η” ε” ι·οπ‹Ιε2ετ εμέ” πύρι·ο "κι αΙΚειΙΜινώ. Μίπι1επ ει 
ιιιω·ΜΜ ροΙ€έιτ νέιΙεωιτύ, νέιΙειεμΙπιτύ έ·8_ εεΜΗτ. θ) Δι 
οεΚϋττειόΙε' ι·επι1εεετε, @χμ πιω: ΜτΑιιιεΗΜΜπ «ΜΜΕ, νύ 
Ιειπέυγεω ΗΘΗ!!! ειἰιιτοΙ!γ ε-:Βγειιεε 'ε νσ':8εϋ ει·ειΙωάπγε ει' 
ΜΜεΙεε58' ωκαωειωκ, νειΙειωΜτ ει: εΞιωιΙ:5ιιιοε ειεινειιειτ. ΜΜ 
ι1ο:Μι ΜιωΙιπαε εει!ώι ειπα , Μ" ει' Ν3Μεόεετ ιιταΙΚοσ16 
Η. ΜΒ". 

ΜΞιιιὶειι ϊεῇεᾶοΙπιεΚ, ΜΚ ΜιωΙιιιιιΙι' τοκι·:2ιεέιτ ϋαιωειΒοΗ 
Μα ΙεΙίειΙέιΙπί , 'ε ει' ΙιεΙγεττ, ΙιοΒ·γ ιιιει€οΙκειτ ει” τέιτειαεέιε!ύΙ 
ημι2μιωευε Ιιε8γ]ά1:, ει, Ιάτωεέι€οτ ιιιει€οΙε ἰΒει2ἔετπἰ ειΚω· 
ΜΚ, κ·ειξςγ εΠϋτϋΙΙόΙ:, και" ωεεεγευμτετ16Ιτ ει: εεΜΜεισΞ 
Μ ἱιι16ιετε1. Α, ΤιιεΙοι·οΙα Ι›ϋι·τϋιιΙ›ο ΒἱἰΙὰΙιΞΚ ειι ΜΙετο€ ποι 
ω ΠΟΠ ωωω .εοΙκἱὶττεΚετ, ΝπροΙοοπ "Με ϋεγνἱνϋΙ ιθ.1ιειΙ 
νά.Ιαε2ωτέι ΜΜΜ. 

Βάι·ιιτεΙΙγ τΜ8οε Ιε,·;γειι π» Μ" Μαιο ει' ίἱὶ1ι€εΒΙ›ἱ Ε 
€ει86ι€οκιωΙ:: πω; εειιι1ιωιεικ “οκ ιιιωΙειι ΙόΙεκτε; 'ε ο" 
ΗιωιΞΙε, ιπ1ΙιιΜε εοΙιειοι· ιιι6ἔ πισω ἱε αεκ :ειπα ΜΞριεω 
ω Γοι·ιιιέιΙυεΚ οι εεΚἱ€1182ὲΙ‹ἰ ΕπαΒιετ ΙεΙ6Ι. ΑΚειήιιΚ ΜΜΜ, 

μο!;έιτο!ι' ΜΜΕ Με12: 6ο ΠΟΠ! πγίι_ῇι ιιοΙ‹ἰ ω6ιΙοΙαπ ειναι, Μ” 
που οΙ!οπϋι·ΜΜ6εΕ τπἰπιὰε·π εεεΝ:ετι, να” ΜΜΕ; ιεειτποΜΜΒ 
;γειΚοτοΙΙιεεεω ΜΜ6η σ€,·γ ΒοτΙέιτΙ8.τι ΐε]66οΙεωπεκ ΜπαΙιππι πιο 
ει' νΘΗποΙαπ πιε8ὸ1ιο£ι_ῇ:Μ (άέΖέμέ.η Με! ἱΕὲΗοΦπιἱ εΙ , Μπακ· α' 
νέ«‹!Ιο€ωΙ‹' εστοα, ίι€γ ει6Ινάπ, Νότο Μ Μη ιιιοπάνει. Με π'ιι6μ, 
πω; Ιω Μ” νοΙωι ἱε Κἐι·Ιιοι1α£ιιὶ ειι εεΜΜειωθ οιΙΒοΗιεέιτ 'ε ίο 
Ιε16ειοΙειωιώ;68, ε: έιτιιι€ΙειιιεέςιωΙα ειΜιοτ ὶε ΙιειΙνειό ΜΙΜέεοΜτ 
πγίή1Μι1ιια. Π 

ι 
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ιιιιιιειιιιι εΙειιιε1ιιι6ΙΙιε11 οι εεΙιιιτιο1:'1ηειι·οιιιωπικ “επικαι 
νο Ιειιιιι: ,ε ιιιε8ι-:Ι68ειιιιιΙτ ει: νιιε8έιΙιιι,·ιιιιίι-5Ιο ιιιι1οιιιέιιιγ 
ιιγειΙ Ή 6ειε2εΙ Ιιιι·ιιιιΙι ειιοΙ:, Μια Με $οΙνι-ιιιιιι ει1εειι·ιιιιΙι, 
ιιιιιιτΙιει ι:ειιιιάιι Ιιιι·έιι ιιιι6ιιειι·6Ι "Με Βιέι·ι1ιέε. ΥαΙ6Ιιειιι , νά· 
Ιειιιέιιγειιι "πω, απ ειιιιγἱ, Μπι; ει” τειιιςγιιειΙ: ιθ8088ιώ 
ΙγοΙιΙι ι·όε26νοΙ νεεεϋιΙιιι; επ εειιϋΙιεπόΚ ιιιιιιι1οιιε!ω16ιι; ρο 
ιιιιωιι ιιιιιιιι.π; απ, ιιιιιιτ οι, ιιόριεΙού8' ε" ιιι6ιϋι'ιι, ε" ΜΙ! 
τοΙειιιτε·ιιι; Έ νεες, οΒόιπειι ε1.1κεΙΙνειιιιιιιΙ:, Με ει” κύριε! 
ειέΒετ @το τεειειιιικ , και” Βειιιιιιιμέι.ε1ια @Η ιιιιιιιιιιιΙι ι-ιΒγΦΙι 
ιϋι=νὲιιγεΙιΚεΙ , ιιιεΙ1γεΙ: ε) ίεΙΒόΒετ ιιιει;ειΙαριιιέιΙι. Α: σεΜΜ 
Μέ! Η, ιιειιιιοιιιεΙ: ιδι·νόιιγε1ι'νόΒι·οΙιει_ιτέιεέι.ναΙ ιιιο€Ιιιιοττ τό· 
8Ζω Βόρειι, νιιΙειιιιἱιιτΙιο€γ ιιΊωιιιιι·έιΙ: έιιειιι:ετιιοΙι Ιϋι·νέιιγ 
Ιιοι:Ξιειιει $εΙΙιιιτει1ιιιιιιοττ ι-ωει ιεειἱΚ;·`σΞο Μ” ει' τέιι·ειεισάε 
άΙΙειιιι10 δ: εΒγιοι·ιιιιι ιιιΜοιι κοι·ιιιιιιιγοιταεεέΚ , ιιιϋΙτειιι€ απ 
ωιιιιιωι‹° ΙαιεττοιιιιιιιαΙι ει' νέι1ειειι6ΙιενειΙ ιι6ιιι εινα;" ίοεγιιι. 
ν6Ιειιιέιιγειιι ,οιει·ιιιι;, οι 8Ι118.,ΙΙό26β0Πί, ιιιοΙΙγι·ι-ι ει' τϋι·νόιιγ 
ποιό ιιι;γε1ιιιιιιιεκ ΜΙ! Ιϋεει-ιεπνε Ιοιιιιι. Α'τϋΜιι, ω” πισω 
νειιι, ιιιοΙ16Ιιεε ιΙοΙοΒ. 4 

Βόειοιιιι6Ι εΙαιιιιγιι·ιι ιιιοΒ νιιΒγοΙι €γ626άνο ειι·ι·61, ιιιἱ 
Μιιι ει: αΙιιιττειεΙ: ιιιιιιι1οιιοΙι Ματ ιιοΙΙιιοιιι ιιιτ62ει, πω” 
ει: ιΙΙγειιιιοΙι ιιι-3ιειιι ιιιι58 Μάιος Μ, ιιιι66ιιιισΙε!ιι·1 Μι” 
Με αΙΙιειΙιιιαιΜΠΕ. 9 

θ Α ιδι·νέιιγεΕ πιιιιι1ι€ ἱιιἔαιΙο2ὐΚ, ιιιι8 ει: ειΚὶ5Ιο8ϋΚι·ε 
ιιιιιιι Μιιιιαει.ΒοιιιιιιΙ:; επ οι·ιι6Ιοεϋ!ι Μιιιιιι οΒγειιιιι :ί πέρ 
ιι6Ι ει: εΙΙειιΙιει6 Θε ΜΜΜ ιιιιαιΙιιιιιι:. ” ι Ν 

ΜΜΜ σε εεΒϋττοιόΙι Ιιἱἰιι!ιεΙι ϋΒγεΙιτε νειιι ε2ειιινει, ει' 
ιιιέιι σεειΚ »Με 'ε οΒγοει εεεκεΙιΙιειι Ι$ιτ]ει απ ιιιϋΙ:ϋι1ιιι ; ιιιο8 
ιιιοιιικ ε1Ιειιιιι ιι€ιΙει ιι6ΙΚϋΙ ει: ιέΙεί τοιιι182οι·ιιιιι $οΙγι€ιιιιιιι , 'ει 
ω, ιιιιιιτ α: ΐ8828άεΠ)'θΙ'ό8, ε" ιιιύάιέι0, πιο ιιοιιι οΒγειι€ιΙι 
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ιιι6εϋέιτ, ύ” Μάικ!. 'ή ΒΙΙοιιΙ›ειἱ, πιἰΒοι· ε: εεΜΜε2ΘΙ: Μ 
τετῇοτϊ ει, ροΙεέιι·Ι ϋΒγεΚτο , αΙΙαιΙππειτατέιωι ιπἱιιτὶειι ιητοπιιοπ 
ε2επιΙ›ο ϋτΙὶΙε; εΙκΙαοτ ὲτἰη1Κο:έεΙ›ε_ἰϋπ ιΜΜειι όττΙεΙικεΙ; Μ 

Η εΙ6εεΒΙτἱ ιιιιιι1ΜεεέιΒάΕ; ,ε ὶἔγ ΜΙιΜ 22 Μα” ειοΙώεειἰΜ 
Με; ει οωΙ›ει·ἱ εΙιιι6τ Γοι·ιπέι.ϊ Μέι Ιιειωει, ,ε ϋεειενεἔγὶἱΙ, Μη· 
8εύΙνέιιι πιοΒάνειΙ επ ὶ€αιεἐιἔ-ειοΙἔὰΙ€ει1ἐιέ εειιιι6ῇ6νεΙ. Π 

Α2ύι·τ π: ο., Ι›ϋιιΙ›εΙἱ τάτεγει!τι·ε ειστ1τοπ εεΙ:ϋ1282όΝ Μ· 
τέιετ ΜιπΠ8 νεε26ΙγΒεπι Εοι·ο8; άσε Μ: 88'ΥΒΖθΙ' ει' ροΙἔἐιτὶ Μι· 
8·γιιΙ:Μ ΒενΙτετε€τ, ΜωοΙ ειΜτ16νοΙΆ ειιιΙ›ε!·ὶ ει·ϋΙΚϋιϊόεοΚ 
Με!. Πει επ εεΚϋττε2ύ!ιοτοΙΙγ Μ3ιιιιγοπ εΙ ΙεΙιοα-: Μπι νεϊΙειει 
ΜΗ αι ειυεοΙοΙἔετΙιϋΙοεοἱτϋΙ, Μπιτ ιϋι·νὸπγεὶΙ‹τϋΙ: α: ει”1'ιι 
παοκ ΑΙΜ ε86ειειι τω” μπω νοΙπει. Βιιιι6Ι $οενα ει, Ρο! 
€έιτἱ σεΙεϋτω26Ι: πιεπτε1τοιιιοε ἱἔαιεἐι; "Ματ Απ8οὶοτε2ε1έ 
ειειΙ›ειι1εέι8ειἱτ. 

ΑΙτἐιτπιἱ ιιιΜοιι εΙΙ:αΙππιι€2886Κ ὶε ει εεΙεϋιτειὸΙι: πιά! 

ΙιπιΙειπιὶΙ Ι12Β°Υ ΒείοΙγεΞετ Μ; ΒγαΙκοτοΙιιἰ ει' ΙΙΒΙΙΙ2θ" ῇεΙΙειὶι 
το; Μ· !›εϊοΙγἐιεει νέΒ1εΙειιϋΙ πιό , Με ει' ροΙἔἐιι·ὶ ϋἔγεΚΙ›ε νἰ· 
ΜΜΕ Με εΙϋΙ›Ι›. Α2 εεΙ:ϋττειέΙε , €6Ιαέρ, χτοΙ88τΞ εεΒἱΜειόΚ, 
Μπάση ροΙ8:5ιτ' ΙεΙΙα!τε Μι τιιΙιΜπι ε” ΜΜΜ ει' Ι›Ιι·ὐἱ εεε! 
Ιεω, εεῇὰ£εἐι€ειὶηακ, 68 ε) εα]έιτεέι€οΙ: εΒγωιεεειι εαπ, ιιιοΙγ 
ΙγεΙε ει, πέρα ει' ειαΙ›ειιὶεὲιΒι·ει ΙεἔῇοΙ›Ι›ειιι εικεωιει‹. ΠΒΥΒΙΙ· 
ε: τὶειτεΙετοΙ: ίθΙ]θ8Ζί ο! ιιιηιιΙεπ 08ευΜγοΚπέιΙ ει' 1ΔομτύΙτ 
απ” Θε ῇο8, θ82ΙΠό]θ ἰι·ἐιιπ. ΥεεεἰἰΚ ΙύΙτε ε'κωισι, ,ε ΙεΜπἱ 
ί0ωιιΙτ, Μ” ει' Ιϋ88ειΙεπε6έ επει·ετωο ειιοπιήι1 ω” τοπι 
ἔἐιΙ‹5 επεπνειΙ6ΙγΙγώ νἐιΙἱΙτ. Μ ιιιο8τωιΙήει ει: ειιψει·οΙ‹ετ σ., 
πιέΙιέιπγοεεεΞιΒ' ἔγαΚοι·Ιειιέιι·ει. ΚΜ, ιιι€ι16π εΖι›ιιιεΖΘιΙ_Μ Μαι 
ΜΙ, επ ΒοπάοΙ_πι, Ιιο==ςγ Π18€2 κ. εεγκοι· ὶωωι ειΙεϊ !ιοτϋΙ 

η Μόε·ΞειιιειΒΒ οι σ.ιΙ:Βιοι·, ιπΜϋιι ιιι_ρεΙ‹ἱὶ£Ιει6Κ οεει!ι Ι›Ειωπγοε Μη 
ΒοΗ ΙέιτεγεΙιτα ωιωιωμιωεκ. 

· 

Ι 
` 
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πω; ΚἱὶΙϋιιϋεεπ ]882 οι ει” μο!Βάι·Ι τάηςγωιιι ΜΜ εοΜΜ 
επέκι·ϋΙ; ιιιειΪιΙ Με "τι Μ; ειιι!›οι·, Μ1“ΘΙπο, πο” νειΙει!ια 
Ιι-›πηΙωΙτ :Νά ῇιιεεοπ , ιΙε μότο ΜπάωιπεΚ ειΚειαΙιειτ. 

Αι εεΚἱὶ1τειΘ!ι ΜΜοη οιιι!›οι·ε ιιιο€τειιι1τ πειιι ΙΜΜι.Ιπϊ 
εεψ3ιτ ιεττεὶιιεκ 1°εΙεΙϋεεόιςε εΙϋΙ; οΙΙγ ΜΜΜ Ιια]Ιειιιι, ιιιεΙΙγ 
ιιόΙΜὶΙ ροΗ1ἱοειἱ ει·όιη Μπιοε. ΜἱπιΙειι ροΙ8:έιτι·ει πιέιιιἰ Μικέ 
με τιιΜ2; 6ι·εεΦειΙ ιιιΕπι1υγΜοκκαΙ, πο” ει' Ιάι·εειεεΞι€ παω, 
τεΙ_ῇεεΙτοπιΙϋ κϋτεΙεεεὁἔεἱΚ ν:11ιικιΚ, 68 Μ" ΜΠΑΚ κοτωεϊιη· 
2άε$1Μιι ι·6ειεεἱὶΙιι‹-:Κ; Βόυγειει·Ιινόυ επι επιΒετεΚετ ε8γό!› 
ι1οΙ€οκκαΙ ω, »επι σειιράπ ιπει€οκέενιιΙ ίο:_,ςΙεΙκοιιιϋ, ει έιΙωΙ 
ιιιε8ιϋπ ει, εεωιιό!γοε ϋπιόετ., ιιιοΙΙγ ιιιἰιπεἔγ τοιειΙ:Μει ει' Μιτ 
εειες!εοΙεπεικ. 

Α: εεΚἰὶιτειιἐΙε ΙιἰΙιε1Ιεπἱ1ΙεΙκειΙιιιειε Μκόρωπὶ ΜΙϋ1ε 

ΙιεΙεόΒότ 'ε πονκ-:Ιιιὶ τει·ιιι‹ἐεπειἱ οΙεοε888έιτ ει' ιιόμ1ιεΙκ. Ε: πε 
Μ, νόΙειιι6ηγεπι οιει·ἱητ, ει) ΙεἔπειἔγοΙ›Ι› Μιειικι. Π” Μ!! 
ω 1εΙ‹ὶιιΙεπἱ , Μπιτ εἔγ ιιιἱιιιΙἱξ; πηχΠνα :ΜΝ ἰιιΒγειι Μ;οΙΜ, 
Ιιονει ιιιἱιιιΙειι εεΚϋπ εΙ_ϋέιι· ιιιεΒτειιιι3Ιιιἰ ]οἔειὶτ, Μ! πειροιιΜιιτ 
ΒϋιϋεϋΙεΘεΒε βη ει, ΙεΙΒϋΙ›Ι› οεπτάΙγοΚ' ΙεἔΘι·τεΙιιιεεΙ› ,ε Με 
1ιι06εΙο τειςῇαἱνεΙ; Μ! ει, 1ϋι·νόηγεκ €γαΒοι·Ι:Μ ΙΙΙύθ.0Π Μπι 
ΜΚ 116Μ εΙϋ, ,ε ίεΙΙοε!ια1ύνέι τό1ετπεΙτ θ82ΙΠό]8 απο ει @γε 
ειεΙδ ἰ€γεκο:ετεΙ, Ι›Ιι·6° νόΙοιπέιιγε ,ε ιιιειἔοΙ<ι, ει, ίεΙεΙ:' επιπ 
νειΙΘΙγοἱ Μπι!. Επι απ Ιειττοιιι , ΙιοΒ·γ επ ειιιπει·ἰΙκαἱαϊ Βγα 
ΒοτΙ:Μ 6ποΙιιιοεε68ότ 'ε ροΙΜωιΙ _ϊύεειπ κ-:ειέπ ε! ροΙεὰτὶ εο 
ΜΜε26Ιδ Μπακ ΙιειειπέιΙάεάωιΚ ΜΗ ιιιΙαῇιΙοιιΙΩηἰ. 

Νειιι 1ιιιΙοπιι, Με νη]οπ ει: εεΒϋτωεέΚ Ιιειε2ποε-ε επισκ 
πα!‹, ΜΜιεΙ: ροτεϊΙ: νειπιπεικ; Με ω›Ι›ειιι Μιοπγοε "Νοκ, 
Μ" αιοκιπι!:, ΜΙ: ει] ρω·εκει ΜΝΚ, ωιωθ Μειιιοε. Ε;" 
επι @γ ιεΗιποιιι, Ματ οἔγἱΚόΙ: πω, ΙοΒΕοΒιιιιΔΕοεΙ› ιιιΜοΚ 
ΜΚ, ιιιωΙγε!κε$ α'16.ι·ιπαεάε ΙιειππέιΙΙιατ ει' πόριιονοΙ€ε ΜΜΜ. 

Α: ΜΜΒ· ιποιιιΙοαΜτ ΜΜΜ ποιιιιοποκι·ε ΗΙοηε·Ιε; @ο 
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Μι :ί Διὶ Μ5νει!κε2Μ , ΜΙΗΜϋεωι οι ειιιιει·ἰ!ιαἰειΙκι·ει ,ο ά!ειΙ]έι 
Μπι @ω ι1εωοοι·ειω πέμπτο ε1ΙαιΙιιιαιΙια16. 

· Μοπι1έιιιι ΕΒΙι-:Ι›Ι›, πο” Δειιι«›οι·ετΜικΜει α' τϋι·νόπη·8ιι 
ΜΚ, ,οι ΜΜτϋΙε ει' Π82ΜεεΙ6Ιε Ιώρ:Πα :ποπ ε8γετΙωι ατἰ 
Μοοι·ειωι τοετϋΙοτετ, 1ιιε11γ ει' ΙΙόρ, ιιιοιΒιιΙιιιαΙτ ιπόι·εύκεΙΙιεϋ. 
Πισω ατἱετοοκειτἱει 8θΙΙ1ΙΙΙἱ ειιιγεΒἰ ΙιειωΙοιιιιιιαΙ €εΙτιιΙιέιενα 
ιπποε; Εεπιπεικτύ Βεϊο1γέιεέιτ ι:ειψι€ιι ει: εΙιιιε!!κεπ ΠειΙ:οι·οΙ 
μι. Μ Μιιιέιι· 1ιειταΙωάπειΕ ϊό ί01°Νϊ821Π α” μοΙἔέιτἰ οεΚὶὶττε26Ιι, 
ω16ιε26Ιυειι ΙειΙΑΙ_ῇα Μ. 

Α'Βϋιιτε16 μει·εΙ:Ιιωι, ΜΙ π, τέιτωεέι8 Μι·οιοΙ ε” επι 
Μι· εΙΙωι, ει: ωκϋιωωκ Ιιει_Μιπι16 ει, Μι·6Μιπ ει' 1έιι·εειεέι8Ξ 
ΙιειταΙοιιι, ΜΙ: εειΙ:Μότ 8ιειιιΙ6ΙπΕ, αιόι·τ ἱε 118ΙΙΙ ΜΜΕ απ 
ΜΙ‹ νε!!εωόπγόΙιε2. ΒιειιΜνϋΙ ει' Ι›ἱὶιιτεΙϋ ΜΜΕ 0868280 εμ 
8ΖΒΙ°ἱἱ Ιεπτ10Ι8οΙποπ ιιΙειρι1ΙυειΙτ, ιιιεΙΙγεΒετ εί5ύπωι ε!" Μπιγ 
πγειι ιπε€Ι›ἱτάΙΙιπτ. Β'1ιιειϋιι Μι·6 Θε «ΜΜΜ οἔγειιΙϋκ. 

Α, ροΙεέιΗ ρετεΚΙ›επ ι1επ1 ί” "η ει” ιΙοΙοΒ; Με ει, Μ 
ι·ύ ή" ΜΜΕ Μ, Μπιτ τόετι·εΙια]ΙαιΙαπ ΜτέιΙύ ει' ΙεΙε1κ' 82011 
νειΙ6Ιγεἰ ΜΜΜ. Αι εεΙεϋαεΙ‹ ω Ι›ἱιο0ειΙοιιιιιωΙ ιι€ιιιο!ι ,ει 
ΠειωΙεπεΙ ΙιειΙΙΒα$ιιαΙ:, ΜΒΜ Μ !›οΙὰιεἱεει ο86ειοπ ἰϋΙὶὶΙέιΙΙ 
812 επεκειι. 6 ω;ιε ισ εισιωκ ποπ ωεισιιωσω οκο!κειτ , Πωγ 
ΙγεΙπΙιεΙ επι16ΙιειετϋΙκε8 ΙέιταειτοΜιΒ , -·- ό νεα-Μ Με: Καπο» 
Ι'οΒνει σε ι-:ΙΒιι·έιέ Μιοτνὸηγεἰπ ΒοτεειΙὶϋ ; 6 ῇοΙὸΙἱ Η ΜΜΕ 
ει' ΗΜ α' $εαΜεΙΙ Ι‹6τι1όει·ο ιπέινε, ,ε 6 @πωσ ιιιο8· Με: ει' 
ΜεΙοττε , ιιιοΙΙγεκ α) τϋι·ν6ιητεε 1ιι€ι·ι16ει·ο εισΜοΙτ ΜΗ. Βό 
ίοΙγά.εει τεϋο!ε πωπω ι:εκι!κιιοιιι ΙιειτάκωιΙειπ. 

Μεμιοιιιψιιιι ώμο , ιπΞει·0. παοκ ό» Μ” Ι:ενοεοτ ποπ 
ο!τοΙετει, ωεΙΙγεΙ: ει: εεΜΜεΙδ ροη;έιι·Ε ϋΒγεΒΙ›ειιΕ Μι·ειιΙειιι 
εεΞι88.ΙισΙ «παω ειοΙιτειΙ‹θ Α' ροΙ8ἐιι·ὶ ρετεΜ›επ οι εοΜ3ι€ 
ειΘΙτ -- ιπιἱιιἀαιιπγὶειιοτ ΙεἔαΙὰϋ!›, νειΙωιιἰκοτ εεε€ι·ϋΙ Μικ:ε 
Κόι·άόε - εαπ ειΜέτ νὶεεΙΙ ό' Βἱτ6ὶ Φεε€ϋΙεωοΙτ. Αι σεΒϋτ 
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ΜΗ: ΜιιιοπιΜ.κ ειιΙ16Μετ, ιιιεΙ1γετ ει'ΜΜ !ιοποπ. ΒιΜΜετ 
ει' ιάτεεισάευαΙσ, ιιιεΙΙγετ ΜΙΜεεΙποΙκ, ει, »Με Νώε οι ο 
ΚοεεεΞη;ποκ Θε 1ϋτνόηγι1εΙε τεΒϋιτε16νοΙ τιιΜιππέιΙκ Μ. Β) 

ΑπἔΙὶεΜιειπ Θε Αιιιει·ϋΙώΙωιιι ει, Ι›Ιι·ά!: ει, Ι›ϋιπετ6 ρει·ο1π' 
εοι·ειέιι·ει οΙΙγ Ιιε1°ο!γέιεεειΙ νειιιιιαΙ‹ , ωωσι ει'Ετωιοπι Μι·6 εο 
Ιιαεειιι ὶ8ιιιεττ. ΟΕΜ ε, ΒϋΙϋΠΙ›εΘ€ιιεΙ‹ 1εϋωηϋ ΜωΙἐιΙιιἱ: ει: 
απ8οΙ, πι" ειιιιοτὶΜἱ Ηε2ΜεοΙϋ, Ιιει£αΙιιιἐι1α'ροΙ8έιι·ἰΙὰτΒγ 
Μπι ιπέιτ ιιιερΙειμ1το1τε, ,ε .πι ειιιιιε5ιιι ε;" :Με ει!πε·ιι @Με 
Ι‹›Ιγ:ειτῇει , ιΙε Μπι @γ νΙν]ει Η πιπι€άπιειΙτ. 

νωιιιεικ οεετεΙ‹, ό8 ;.;γεικι·ειιι ὶἔειι 1'οιιτοεεικ , ιιιἰΙκοι· ειι 
ωιιετἱΙωιἱ Μτ6ιιειΙ‹ @μι "η ο€γει1ϋΙ ΜΜΜ ΜΙοτι-π. η Ηγ 
Ιγοπικοι· ει!ΙωΙιι1ει εᾶὐὰἱΙκ :ποπ ΙιεΙγιε1Ι›ε ῇιιωὶ, ιιιοΙΙγΙ›ε:ι. 
νειιι ει' Ιι·αιιο2ἱα Μτύ τωιιΙειει·ϊπτ; 0ο οτΙκϋΙοεἱ εκεῇε εεέπέ:Ι 
ΜΜΜ ιιε€γοΙ›Ι›: ειι οεΙ:ϋττειέΚ, ειιιΙ6ΚοιετεΕ Μ ἱε Μειέι·ΙΚ, 
'ε εκεινα ιιω«1 ειιιιηή ΜιταΙοπιιιιαΙ Μι·, Μια πω' τἐιτεειεεἱιἔιἐ, 
ιιιεΠγιιεκ τοΙιιιἐιοεο.ἱ ει: εεΒϋττοΙτ. 

Μ” ΒείοΙγέιεε 36νειΙ τι1Ιιειήει1 ει' $ϋι·νόυγειέ!τεΙ:° Κω· 
ΙέιΙ:Μπ Μ; επ ειιιιει·ϊ1εαϊ Μι·6 ει' ιπει€έιιιοε 61%' ιιιιιΙετε:6ιμϊΙιαπ 
σ”, νειΙαιπιἰιιτ ει' ροΙἱΙἰοειἱ 61%, ιιιιιιιΙαϋ Μια , ει' Με μπι 
σιοπ ι3€γ , "Με ει” 16τνόιηΙιο2ύ ΒγἱὶΙΘεεΚ' ΒεΙ›εΙὲΙ›ειι, ιιιἱιιιἱἰ€ 
ΛοΙΙγ ωιψετε!κετ Μ: 111888 ΜΗΝ, ΜΚ οειόΙ›ειι ειι σνεωωι 
ναΙειπιἱ :ια8γο!)Β 16ιητ εποΜειΙε ικἐιπἰ , 'ε ΜωΙιιιει, πιἱιιίάπ 
:κι ει' ιιοτεΚῖ›επ ;;γαΙ:οι·οΜι, όι·ειτςΜ ω::ιεέιτ ιιπιιεΙοιι εΞειΙ›εΙἰ 
1εΙιε1εύἔεἱΚευ, ω!! 111638 ΙοΙΒεἰΙτεπ ἰε αιοΙτιιαΙε, Μ: νεΙο ε 
ΒγετειιιΒεπ ει, ρει·εΙδ εΙΙψύΙΘεόΒει ῇὰι·ἰιΙταϊτ. 

Α: εεΙτϋττειεΙι τοΜιτ , ιιιεΙΙγ ει' ιὶειτνἱεεΙϋΞ Ε”, ]ο8ειΙτ 
Ιοἔγαειτειηὶ ΜΜΜ, νειΙύεέιεεειΙ ιιιο8ειΙειρ1ϋα Μπακ Μαι! 

'*) Α' ειϋνε€εόἔἱ Μι·:3Κ ωεψΙ ιιιἱπτἱἰ;ς ωειΒο!κ ΜΜΜ ε! Δ' ΚύτιΙ6εσΚομ 
ππο!!γοΚ οτειόἔιιΙι' Κοτιπάιιγά! Ιοε,Ι:ϋιο!εΒΒτϋ| ΠΙοϋΕ.` 

κ 

κ 



1'ἴ4" 
#` κ 

ιιιΜ; ει Μπα οι·ει€ιἔ , πο! ει' Ι›1ι·€ιΙ‹ οΙΙγ ΙιειαειΙιιι:·ιεοκ νο1ιιά 
Απ, "Με σα, ΜΙ ΚἱνὰΙ€8ἐι;αἱΙεΙ›ειπ ει' Πιέρ οειτοιΠκ. Απ: ει 
ιιιοτἰΙεειἱ Πε2ΜεεΙϋ Και· 1°ϋΒόρ, ει' μοΙἔεἐιτἰ Ιὲιτἔγιϊ εεΚϋΕΚεισέΚ, 
εεεεάοΙωάνε1 οΙ£οτω Πού ω, Με τϋι·νόιιγ$ιιά6 επεΙΙειιιιιοΙ: 
πενειτοιιι , ει; Ιάι·εειεέη;' ειἰιπε ΙοειιΙο1εσ οειωΙγὶΙ›ει ω. 

Β'οιει·ΕπΕ ει: εεΚϋΜιέεΙξ, ιιιεΙΙγ ΙοἔΙιειτΙιει16εΙ› εειΙ:ϋι 
ει, Πέμ' ιιι·ειΙ!ποάέιεάπακ ιπε€ειΙειΙ›ἱ1έιεἐιτει, Ιε€εἱΚετεεΙ› :ΜτΙ 
ειι1πει!ε ει: ιιι·ειΙΚοαέι8Μιπ οΜε16ιεάι·ει ω. 

Δ 



ΚΙΙ.ΒΝΟΖΕΠΙΚ ΡΒΙΖΒΤ. 

Αααα' |`ϋ ιΠωΙα·όΙ,· υπε!ΙμεΙσπεΙο $ωΙα]άοπίϋ 
Ιιαστιό |εωοιπατάσά2 Μ σΙεοποουα$α Ιοϋα2άο· 

σαοά_απαΙο α: Εμμω·ϋΙ2-80αϋποοΙοϋαπ. 

) Α ιΙειιιοι:ι·ει1α Ι:ϋιώτααεέιΒ 1'επιιό.ΙΙ ει ΒἔγοεἱὶΙΩ-Β€ατιι 
εοΙ:Μιιι. Κϋιιγνοιιι, το οιέΙ]α:.ωεειιιειἔγατὰιιιἱ πω: που 
τϋπειιιε!ηπεΚ. ` 

152 οκοΙκ και: ιϋΙ›Ι›νειιι ο11γωι, ιιιεΙΙγοΙ: Με! τάι·Βγειιι' 
Ιο1γαιωι οιΙαιι·ει1οιιι εΙΙεπι ωει€έινειΙ νΜ, ,ε ωεΙΙγοΚεί; ιιιειιΦωτι 
Ι›οπ σεως τεθ.νιιΙτόΙ ιπιιωιττωιι Μ. ΥειπικιΚ ιιιάεοΙ: , ιιιοΙΙγεΚΚε. 
:πιο ϊοεΙαΙΚοιΙιαττε1ιι; πω: ρειΙΞ8, ιποΙΙγο1ετε ΚἰετεειΚε‹Ι 
πεπι επιΜεΙ νοΙ€, ΜΜΜ» ιπε8εττ νεηιπειΙ: Μοτο” εΙ€ει1ιετνε 
ει” Με τεει1ετεεε68 Μα!. 

Απόι·τ ἰε 21% ΒοιιιΙοΙπέιιπ, ιιιἱεΙϋα τονἐιΒΙ› :πε:1ΜΙ: Έ α' 
ῇϋτεπ‹ΙϋτϋΙ ει6ηιπΘΙτ , 30 Μ” εμ ειϋΙε ΜΜΜ δεεεεεεοι·1τ 
ποιο ιιιἱιιιΙ ει” ο!ιοΚειι, υιοΙΙγε:Κ ει, ῇεΙειιι ιιιο€ωειΒγετάειάΙο 

Ε, ειιιιιυιάε εΙϋεισΙέιεοιπΜπ τϋνὶιΙ ΙεπεΙ;, ιπε·ι·τ @Με ἰ 

εειι ϋεεεεΙιι'ιινε :ιΙαιι·οιιι σε οΙνεεύΜΙε ειιιΙόΒοιετόΙ›ε Μπι! 
απ, "πι ιιιὰτἰειποι·; :ποπ ΙεϋκὶὶΙιιιόιιγεΧ ΜΜΜ ροιὶἱΒ·, πιεΙγ# 
ΙγεΙκοι οιΜη; εΙϋπι1πϊ ειΙΙωΙιιιαιιι πεπι νοκ, οειιρέιιι ει' ΜΒΜ: 
Βοτ νάΜε21οιιι Μ. 

θ” νόΙει:1, ιιιΞικΙ ποπ οΙ:ο!ε, ιιιεΙ!γεΙα ει: ΒΒγεεϋΙυ 
88ειταεοΕΜιιι ει' ι1ειιιοοι·εω κϋιώι·ωεάΒ' ίωιιι€ατώεέιι·ει 82θι· 

εάΙιι;ιΙε , ΜτοιιιίοΙύ οπωιΜ6Κ : Ι 



Ι'Ϊθ 

ΕΜΗ ΜΜΕ ειιιιει° εειιέιτ 68 1ϋι·ιόιιετειι !ιοΙγοποι, Διωγ 
Με ει' €οιιιΙνἰεεΙόε ει ειιιιοι·ΙΙιιιΜΙοτιι απτο; _ ' 

ΜέιεοιΙιΙ: 82άΙ'ΙΙΙ8.ΖΠί ει' 1ϋινόιηιεΙιιιϋΙ; 
πει-Μάικ ΜΥ ει, ει2οΙιεισοκιι6Ι Θε ετΚϋΙοεϋΜι6Ι. 

@σου ύ8:Φέπεπε, σ:α8μ 9οοιεΙυι'απέ.αΙιεΙε 'μ. 
ΙοοΙουόΙ, ΜεΙΙμεΙο οπο· Βαμε.ι·ώΙϋ-$ταϋτωοϊοΒαή 
α' άεοποαΜαΐα ῖσϋα£ἀπτασἀ9° |'εππσπατ·αιΙά 

.τοϋ εΙόσε_ρέΙόΙο. 
Δ: Β;γοεϋΙοιποΙι ειοιιιει6ι1ώ π1ιιοειειιεΙι. - Να" Ε6νιι.τοειι Μπακ. 

- Αι απιετὶΙιειἱειΚιιαΚ _ιιινο!ιτε. πω ει' ε:ετοκιω6ε επ.ϋΙε·86ε. -·· ΑΜΜ 
Βιιι. Μ” ιιιι·ιοιπέιιη. - ΜΜΜ ΜΜΜ” ΒείοΙγίιεειιΙ "πι ο' Χϋι·ϋΙωύιιγ 
α' ιΙειποοι·ιι€ει Κϋιιίιτεειείι8·' Εειιιιιιιιιτο.άιιεέιτει. -- ΜἰΜρ ιι6ροοιι!ιιοΙκ πω;; 
Αιιιοι·ΙΙαι, εινειει;;·μι. - Το1ΙιειειΙεπε6;ε ει: ειιεο!-ειιιοι·ιΧώιι.ΒιιαΕ τα 
ομιιε8· ΜοΠεπειιιεΙτ οΙΕοΒΙεΙιέιε6Βο.ιι. - Β6ίο!γ6εει ο.: αιιγειἔἰ @ΗΕ 
ιιε!ι α: ιιπιοι·ιΜ.Μθ ροΙΜου.ι ν6Ιειιι6ιιγο1το. 

Αι ειιιΙιει·ε!ί εικειι·ειήέι.τ6Ι Λεω ίϋ886 επι .!ΕθΒ' ειοι· Ιώ 
τϋΙιιιιιιητ "πι, ιιιεΙΙγ ειι ΗΒ·γοεϋΙι-8τατιισοΚΙιιιιι ει' ι1ειιιοετιι 
ω Ιιδιιέιι·ειιεέιέ Ιόιει686τ Ι:ϋιιιιγίινό ιεειἰ. ΝιιιιιεΙΙγοΚ και» 
Με πιανει πιιιιαΙκ, ιιιέιεοΙιειτ ΜιιιιΙιιί Ι:ϋιιιιγϋ: 65ιι ι:ειιΙ: α, 
ΙϋΜιε·Ιιτε ΜΒΜ( ε2οι·ΙιΙ:οιιιἱ. 

Αι ειιιοπικαιειΕιιιικ ειοιιιειέιΙειικ ιιιιιι:εωιοΙι; Ι«ϋνειΙιε 

πϋΙεἔ εειιι πιει” Μι!ιοτι1ΙαύΙ, εειιι ιιι-5ιιιϋεγΙιεΕ ειοτιιΙωάΒοΚ 
ΜΙ, εοιιι ι·ειιιΙ:9ιεο1ιτ6Ι επι Μι11ιέιεοΜ6Ι Μπα Με ΜΙιιιοΙι; 

Μπα: ιπϋΙ:8686Κ εειιι ιιέτειιιοει εισ16Ιει·ει, σειιι πωπω Μιά 
εει·οετο, εαπ ΙΙΒ8'Υ €6νειώι·εκτε; 110111 ΙιεΙΙ ι·ειώΒιιιεΙα ο" 
ει' Ι:ϋιτέιτωιεέιεοΙατε Με” Μπα ι-:ιεΙοιόΙ ιιιόε ιεποιηιιιιΙι σε 
ωποι, ει” Ικειτοιιιιι ι1ιοεϋεόει6Ι. 

@απο “φαω ει' ΜΙιειοτΙεπ ΙιείοΙγε5ιει, ιιιο11γεΙ :Παι 
ιοιιειἱ ᾶἱοεϋεὐ8 ει' Πέμ' ΙοΙκεΘι·ε ιιιιιιιΕ “ποια 1ειοΙιεοιι ω· 

δ 
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ιιοπιιειΒγ , Μι ει ειιιισι·ΕΚ:ιπικ Ιασισισι· ι·έι!σειιοιια!ι σ! ΜΜ 
ιισΙι, ι€σιι Ιισνσε ισι·ιιισσεσιιι 'ε Ι-ιϋισιιεισι·ιι ισΙισιεσ8ϋ σπι 
ιισι·; ιιιιιγ:5ιιει, σ;;σει ίοΙγιει!ιειιι εσιιιιιιινσΙ »ο ιισιιι ΙιιιοιιγΙ 
Μπα, Ιιοἔγ Μι· σ” ΜΜΜ ιισιι” Βοι·ιιιιιιιγπισει!ιο2 ιιισΒΜ 
νέιιιιιιι6 ιιιΙειισ1οιιοΚΙαιΙ; ει, ΙιοιιιισΕ ει: Β;;γσειιΙσι' σι·ι.σΙιιισιισιιιι 
Μωιωπικ ιϋΜισσεσ ιιιιιιιιι€ ισ σΙΙσιισ νοΙτ. κι ΙισΙγΙισι 
τσιπ: ω” 'σε ωιιοισι Ισιιιι Μ ει: σιιιϋΜ 8εσΜισιιθ Ε” επι 
ισιΙσΙσιιι' σιιιΙσΙισισισ, ιιισΙΙγστ 20 σν σΙϋιι (Π-0ι·Ισειιιέ ΗΜ 
Μπι ιιγστι ΗΜ; ιισι1Ισ σισιι ιιι-οι·Ισειιιει €γϋιστΙσΙσιιι ισσιι 
Μπϋιισσσσε σ” ιιιιιιωιι, ιιισΙΙγστ εοΜιι€ σειιΙε οΠχτ σιωπ 
Ιισιι σιιιΙσι;σιΙισιιισΙτ, ΜΙ ιΙΙΙεϋασισκ ιϋι·ισιιιιι ιισιιι σ20ΜεΙιτ: 

ι 

) Ι ι π ο η ο 7 ε ει πρ, ιιισΙιγ ιιι.ειΒιιι ω τιισσοεσσ εισιιιισιιγνσε2ισεστϋΙ 
ω" σΙταειιιιιιιιιιι ιιιι€γιει, Μιοιιγοσ, Βοξ”, ιι° 'ΙσΒΙιΕιΙσΒσΙιΙι, 
ΙσσειιιιιιοΙύιιιιι, Ισ8ΙισνσεΙι!ισ 1ιιιτοιιέιε, σε Ιιει εισΙιειιΙ ιι" ειπώ 
Ισιιοιιι, ει, Ισ,σ;ρι·οε:ιιιι!ι ει' νὶΙἐι€° ιιιιιιεΙσιι ιισιισι Μπιτ. 

Αιιισιι!τέιιιιιΙ: Β88Ύ Ιϋνέιτοσει ιιιιισε η; ιιισΙΙγιισΙε Μι 
·νσιΙσιι , να” Ιεϋινσιστι ΙισίοΙγάσιι ιιισ<έει.τ ει, Ιιιι·οι1ειΙοιιι' σ€σει 

") Μό; Αιιισι·ιΜιιιιιΙι Ιϊ5νέι·οειι τύπω: άσε ιιιι;γ νεΞιτοεσι πιω· "Μπακ 
ΡΙιἱΙσιΙσΙρΙιἱάιισΚ 1830-Ιωιι 161,000, ιιμεοιιιιιικ Με; 202,000 
ΜΜΜ νοΜ. Αι Μπάρ ., -ιιισΙΙγ σ'ι·ορριιιιι νίιι·οεοΜιι ΙσΚμι, ιιιιΘἔ νε 
ιιισιισΙιιισειιι Κϋιιισρσι Πεμ” ει σιιτοριιιιιέιΙ. Α!! ει.: σΙϋειϋι· ὶε εισ 
ι·σσεσιισ!ιιι61, ΜΜΕ €ϋι·νσιιγ σε ΚϋινσΙσιιισιιγ ΜΜΜ:: ιιΙΙσιμοιω 
δε ϋτϋΙιϋε εισ8σιιγεσσ,·ι·σ Μι.ι·ΙιοπιιιιιιιΚ. Ί.”ειΙέι!ιιι Βσπιτισ ειιιιιτιοε ΜΙ; 
σιιι·ορειιιιΚειι ισ , Μία Ιισ.!σεσι 'ε το” ιιιιιἔειι·ὶεσΙσι ιιιιροιι!ισιιι Μι· 
μια στ. ίι]-νιώΒιια: ει: «πισω σιιιιισι·σιι· ιισΙιστ«ΜΙι σι ιιι”ωιιιι 
ΒιιιιιισοΜιο. ει' ιισΙιιιιιι ιιι·σΙΙιοιιύ Ισειισμοιι!ι νσι!ισΚει, σε εισιιιιιιι 
σι·ιΙσΚϋΙι πισω μσι·ειιισεοΙ_ιε, Ιιο;;:7· “Μ” ιισΓοΙγ6.5Μ €έιιοψι1ι. Α; 
υι·σιέι€Μιιι ΜΚισιι, ει' ιισ!!ιιιΙ, ΜΗ μο!;;ύτο!ι νοΙιιίιιισΙι, ΜεισΚ 
Ιισειιιοι; Ιιίιιιιι ιιιιιιάστι απ ιι€Μό εισιινσιισ!γσΜιό!; ει' Ιιοιιιισι σ€Υ 
Μό Μα ιιοιιιοΙγ ΜιατιμισοΙισι ισ ιιιιιωι ΜΜΜ ΡΙιιΙειεΙσΙ|ιΙιἰέιϋειιι σε 
ω-Υοι·Ι:Μιι. ΙΠγσε ι·σιιΔσιισιιιι6·έσιι ιειιισι·σιΙσιισΚ ει: οι·ειέ·,;' ιϋΜιἱ 
τσεισιισιι, Μ! ιιιοΜύ! ιισιιι ισ ΜΜΜ., πιιιιΠιοεγ ει' ι·στοεοΙι' Ικ 
ιωι ιιισΒ σιιιιι€ “Με Ιισιιιιιιιτιι, να” ιισίοΙγέισι ιισιιι ιςμι!ιοι·οΙΙισ.ι 
ω σ' Βιιιισιιισμτσ. . 

Π. ΚΜ. 12 
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Ιτι!ειήει1εεεΙιειι ει·επετιιε; Με ιε πω' ΜΜΕ, Μπι εφε πι 
ΜΜΜ ει” Ι:ϋι1ει·εειεέιει ιιι1ειειεΙδ ΙειιιιιιιειτειάέιεέιωιΚ ει: Εεχε· 
εϋΙ1-8αιιιιεοΕΜιι. νέιτοε‹›Ι‹Μιιιιειιι ι€ειι ΙεΙιετ ι;:έιτοΙιιι, Μ" 
ει: ειιιΙ›ει·εΙ‹ ε€γἰΜ ιιε τειιέιεεΚοπειιειΙ-ι, Μ ιιε ιιιιι6ιιΙιειιαΙι, 
*ε ι·ϋετϋιιι ειι ιιιιΙιιΙειιοε ΙιειιεΞιτοειιιοΚειτ ιιε !ιοπιειιεΙ:. Α' ειι 
τοεοΙ‹ ιιειιιι πο” ΒγϋΙεεεΙ:ετ ΚειιειιιεΚ, ιιιεΙΙιτεΙειιεΙε τεΒιει 
ιιιιιιι1ειι Ιει!ιοε. Α' Με οι: εεοι16ιΙειτοε ΙιειοΙγειεεεΙ νειιι ει” 
τιε2ΜεεΙ6Με, 'οι εγει1ει·ειιι ιιιιιιι!ειι ΙώιΙιειι_ιέιι·ύ ιιεΙΙιϋΙ ιιιεΒιι 
Ιιει_ι.ϋει νεει·ε ει' επι αΙιειι·. 

7 ε ΒιιιιεΙ Εσένα ε αιι·ιοιιιέιιιγοκετ €ϋνέιτοεοΙιιιεικ νειιιι Με 
εποχή, ιιιιιιτ σε εεεει Ιιιτοι1εΙοιιι' εοι·εέιΜιειιι ω” ει' ιιειι° 
ε” τεε2ειιεΙ: - ει, ιιιι ι€ειιεέι€ωιΙειιιεεΞιε - , Ιιειιειιι ει, ιιιιι€ει 
ωεισι εεεΙεΙινϋ ιιειιιιε1‹ - ει, ω ίεΙειΙε νεειει1εΙιιιεε ·- Κε 
πιω τειιιιι Ιε. Α' Πινάι·οεοΙι' ιιιΙιιγοιιι6εέι€ε. τεΙιε.ι; ΜΙΒ] εε 
Βιετ ε_ιτ ει' ΒερνΙεεΙετεε ι·ειιιΙειει·ειι. Απ! ε' ιιιειι Βϋιτέιτεειεέι 
@Και ει' Ιιειάτιιι!ιοτ, Βϋιτέιι·εεεέιεειιιεκ ΙιιΙιάιέιΙιε ω, ιιιεΙγ 
ΙγεΙτ νειΙαιιιειιιιγἱειι πει-ι ιιιιε21ιιΙιεικ εΙ, ιιιὶνεΙ ε, τειιάε2ετι 
ιιειιι ιειιιετιεΙε. 

Κϋιιιιγειι εΙϋ ιιικ1ιιε!ε κι επιιιιΜΙιιι ιιι68 εως ει;γε!ι ιιισ5ι 
οι! ι·ειιεΙϋ ο1κοΙιατ ω, ιιιεΙΙγεΙ‹ι ε' ι1ειιιοει·ειωι 1ι6ιτει·εειωιε 

εΙερΜιειέι€ εΙ6εεεΙιειιεκ 'ε 1°ειιιιέιΙΙΜΜ Ιιιιιοειήέι!ε ειι ΒΒγε 
εϋΙ$-8αιωεοΜιαιι. Ηειιιειιι ε' ειει·ειιεεεε Κϋι·ἰιΙιὶιειιγεΙι' ειι 

 

. μ :πωσ ε' ιιιεΙΙ-εβ ειι ιιειιιεΙΙγ ειιιει·ιιιιιι νάι·οεο!ι' ιιιιΒγεέιεάτ ειι 
ΗΠιερ' ΜΜΜ' Φει·ιιι6ειειει νιιΙ6Βιιιι Ιειιγε;ετϋ ιιεειεΙγιιε!ι ιι6ιειιι 
ει ωωιειΒιιειι ι1ειιιοει·ιιω ΙιτϋιιέιτεεεεεοΚ' ιόνειιιιϋ]ετε ιιεινε; 'ει 
ιιειιι τω* ιιιεει6ευΙιιι, Με” ε' ΜΒΜ ΓοΒιιιιΙι εεγΙιοι· εΙριιειιιι!ιιι, 
ΙιεεεεΙι ε' Χοι·ιιιειιγ τό. ιιειιι ιιιεΙιεΕ, Μ" Μ” ίεεγνετεε ει·ϋ!: ύ! 
Μεσιι ω, ιιιεΙΙγ· ΙιόιιοΙνει. ιε ει' ιιειιιιεϋ Η5Νιεεξ 8Και·ειι._ιειιαΙι, 
ε' πιεσε! ιιερει5μ6Ι ΒιΕμι1ειι Ιε;γειι ,Π 'ε ΜΜΕ Βιοειιροιι€έειιιι εΙ 

' ίο]Ηιιιεεω ε ι 
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κειεειἔειιιειΙ‹ Μ:ηιειιε Μι $6ιι6ι·ιιΙπιθπγι νεε:εΙ: ι-Ξε:το, ιιιεΙγ 
Ιγεια:ι εΙειεΙ‹ Μπιιιιπιπι. 

Π: Με» ίϋΙεΙι!ι ιποπι1οιιειιιι,ι πο” ιϋπ ει: ειιπει·ιΚει1ειΙ:' οπο· 
ιΙοιό!ιοπ, πω· π: αΙιΙιππ, Με ιπο!ίιΙειεποπϋππππΚ πενε:ιεπι 
«πι, Ιειιοιπ ει: εΙεϋι ,ε Ιι-ιθΙιειιΙιειιύπωι ιπἱπιΙ :ποπ οΙιοΙι Μ 
:ϋΙ, ιποΙΙγεΙεπεΚ ει: ΒΒγεεϋΙι-8ιειιπποΙΐ ῇεΙε·π νιτά8:ειπει ιπ 
1ε.ΝοπιιΙιει16. Α: ειιιιετικειιει1επεΙ: Κει1νε:ειτ ει' ε:ϋΙειέέ·8:ε 
ι·εποε6_ἱο. πω: πιει· ΙιπῇιΙειπ πωπιιεκ ει” ίϋΙιΙι·ο, πιοΙΙγει Ιππ 
πει!ι , ει: ειΙΙεηιοι- εεε σει·ωΙειππεΙΙ οΒγεπ1686€ετ , ιπεΙΙγπϋΙ ομ 
Ιποιη ιπἱπι τει·ιπέε:ειοε 1°στι·ππειιι6Ι, ει, ιΙειιιοοι·ειιει Ι4ϋ:ιειτπει 
επἔπειΚ εΙϋιει·ιιιεπιε Ι:ε1Ιειτ. Β: πω: πειιι ε168; Με ει” τω· 
ιιιιιιΙΙσπι ιειι·εειιι ειΙΙειποιτειΙ, οΠγ ε:οιώ.εοΙεπι, εεε:ιπόΙπει 68 

ετΙώΙοεϋπει π. ΙιειΒγιειΙ: ιπειι·ειι1εΞΙτειι!πει, ιπεΙΙγεΚ ει' Ι:ϋ:ιιιι·εει 
επέ-νιι·ιι€ο:ιειΕππέιτει ΙεμΙΙιειΙιπειτοεπεικ. ΜΜΜ εΙΒοπιΙοΙοιπ, 
ιπἱι ε:ϋΙι 1ιέ€γοπ ει: ετεπειι Βϋι·ϋΙιπόπγ, ειΜπάρ' ωω:ικ σι 
Ιϋιιειπ, ιπὶπιππ Λιιιει·ιΙαι' θ8'ό8Ζ :σκάι ει” πετι_ιειπ Με:ειΙΙι 
εΙεϋ ριιι·ιωππέ Ικε:όΙιε π" Ιέιιπειπι Μένει, Μπι νοΙι εἔόε: 
ειπΙιετι πειπ:ειώ ει' ΙεΒοΙ86 ειπΙιοικΗιε. 

Α:οπ πιστοποιώ: πϋι·ϋΙπι€πγεΙ: πω, πιεΙΙγοΙ: ε:ιπω ε 
Ι6εε86Ιιεικ ειΙεηιτιΙιειτ ,π ιιιΖωιιπικ Ξεππιππιππέιεειι ει, ιΙειιιο 
επειτα Ι:ϋ:ιπι·πειεει8πειΚ ει: $€γεεεϋΙι-8ιπιπποπιιππ, εΙεϋ Ισπ 
ιοπειι€ιπιειΙι πό:ειπ, πιει€ειι ει:οπ τειι·ιοιπππγ' ύΜειε:ιέιπειι, 
ΜΙ ει: ειιπετἱΚειΞειΙ: ΜΜΜ. Αιγειι!ι Ιιει·έγιειΙε ι·ει]οΙκ ει: εΠεπΙϋ 
Μέ έ: ε:ει!ιπππέι€' ε:οτειειώι , Ιιειπειπ ειπα, Πισω, ε‹›Ι:ειΙἔ 
εΒγεπΙϋΙ‹ Θε ε:ειΙιειιιοΙε ιιιειιειιΙπειεεειπει1‹, Μαι οπἔειΙειι πε 
ΙειΙ: ιπϋι1οΙιειι , ιπομιιππάιέΚο:νειπ Ντιπ Ιιειιπι·ιειΙειπ ε:έιι·ει: 
ΠΠιΜεΙ. ε: · 

Α: ειιειΙειιιοε @Μι ε1ϋεε;ίιι ει1Ιειπαπε:18ειι ιπιπ:Ιεπ Ισοτ 
ιπέιπγπει!κ , πιο Μωβ ει° ιΙοιποστειιει Κοι·ιπειπγπειπ , ιποΙΙγ ει, πει 
;,·γοΙι!ι ει:$ιιπ' ι·επιΜΚο:6πειπ 'π ΜιΙϋπϋπεπ ει:ιιΜΕπ 6ριΗ , ΜΚ 

. 1 2°“,ΐ 
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ετ ε:ϋΚεέ8εΙπποΚ Ιο8ἱπΕἐιΙ›Β ΜΜΜ νωπικιΚ. ΜΗ:οι· ει' πω» 
Ιποι·πιέιιιγοι , Ι›οΙτΙοἔιιειΙ: Με!! ιιεΜ Ιεπιπε, ΜΒ, ει' ετειιι1ε8; 
πο! 118 ῖοτἔαὲ8ει. Νώε ει' ιιγοπιοι·ιΞε:38μιτ ε:ϋΠ, απ! ει' Μ 
ι·εΞιΙγοΚυέι.Ι ει, ήειΠι·εινέι€γάε Με”. Ιιιιιιιέιι· .που , 1ϋι·νόιιγεΕ 
“Η πεπι Ιϋ886 αιιγειΒἱ ο!κοΙκ , ΜεΙΙγεΙε ει' @Μα ε16Ιετοιιιτ 
ΜΝΚ , ειὲι1ιιοεάΙ›Ι›ειΚ ΑιιιετἰΙεέιΜιπ , ιιιἰπτεειιι νεΙ:Μιει ει' νἱΙέιέ 
ΜτιιιεΙΙγ ται·τοωἐιιιχὲιΙ›ειπ ΜΠΑΚ. 

Αι Β;γεεϋΙ$-8τατιιεοΒΒαπ πειιιοεειΙε ει° τϋι:νύπηΛιοπάε Μ· 
ιιιοοτειτιιἱ, Μιιιωιι ιιιεη;ει ει' τετιιι6ειετ ω ει' πόράττ ΠοΙεοιἱΙκ. 
ΗοΙ ωΙέιΙιιπΙ: επι ειιψετὶ ειιιΙ6!τε1ι κωι νειΙειιιιἰ ΜεοπΙύ0 α 

Ιιοι , ω ΙἙῇειειΚειιιιοτἰκἀΙ›ειπ ειεωἱὶιικ' Ιέιιιε1τει τϋταΞιιΠιθ 
Α' ΙιεψΙειπΙ·ποί Ιι1ι·εε 1ἐιι·εειεέιἔειἰ Μπι! οΗγ εΙΙεπεό8εε 

πάρεΚιν:Ι: Μπορεαο ωω›ιιωιωι‹, Μπα Μ: ΜΜΜ ἔγϋιιιἰ, 
ΜΗ ΙιεΙγϋΚϋπ ιιιε;τοΙεΙ›ἱ1Ιπἰ Ιε!ιεεεεπ. Μειἔο!ε ει' ιιιειΙεκ.Ξε 
ΠεΞΙσπιει·ϊκει'πόιιιεΙ1γ ι·ό8ιεΜειι, τορρειιιτ Η06ΙπεΙιετΙεικνει ω· 
ΜΜΕ ιιἐιΙοΙιπῷΙ·£ιιάεπΙειιειΙ›Ι› ιι€ρεΙε161, Δε ιιιεΙΙγοΚ ει' ΙϋΙΔετ 
ω” ιιιἰνεΙ‹;Ξε ε5.ΙωΙ εΙεεήέιτίτο11έι1:. Πο” Μ εΙατι15εΕΜιτ ιιιοἔ 
αΙιηι1ιΙιειεεέιΚ, 82άΙΙ108 πέητέόΒε!ιετ εΙμιιει1ΙτιιἰοΙ:, ναἔφειοΙ 
@αφτα μιιωωἱοκ ΚεΙΙε2τ , 'ει η), :ί ΙΙΙΙΥΘΙί8ό81'θ ἔγϋιϋὰεΙ 
ιιιεἱνεΙ ε26Β·γειιι Ιιο2ωΙ:. › · 

Ηειιιειιι ΙἶἀειαΚειιιετἱΚἐι.£ σε” ΜΜΜ ιιὲροεοΙ›οτ€ο1κ ω. 
Με , ιιιεΙΙγεΙεπεΙτ α' ΜΗ τει·ιιιέεεειὶ μιιΙει€εεΞι8Μτ Με2ιιιιΙ: 
τα τοωεωἱ εειϋΜ›ε εειιι]ιιωττ. Ε]ειει!ιειωεκ1Ικει, ὶΒα2ἐιιι ιιιοιιιΙ 
να , ιιιεΞε ϋτεε ΙϋΙαι·εέει 'ε ριιειαιωττοωάιητ "Μ, πιοΙΙγ Ισ. 
ΙώΙετει νέιι·ειΙ:οιο1τ. . 

Μἰπἀεπ τειιιΙΜνϋΙἰ επ ειιιω·ϊκσΜ!επέιΙ; τἐιι·εεεὰ,=;ἱ έιΙΙειρο! 
ῇοΙι έν", νειΙειιιπιπ τϋι·ν6ιιγεὶΙ‹; σε "Η ιιιεΞἔ τεπτΙΚἰνὶΙΙἱεΙ›Ι›, ει: 
ει, ΙΒΝ, ιιιεΙΙγειτ Ια!επει!ε. 

ΜΒΜ: π' ΗΜ ει! τω·ειιιτϋ£ϋΙ ειιψει·εΙοιε!: ειιΙειΙσπ, Μ· 
πι! νοΙΩ θ8 ΗιιιειΉΙΜΙεπ; Με μειΗἔ ΜΜΜ: Θε τιιάΜΙαποΚ; 
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ιιιι!ιοι· ιιιαιιΙαπ ιιιεΒιιαπιιΙιαπ παειπιικι·α πιι·ιιιωι α° ΜιιοΜΙιεπ 
ι·ι:_ιτεαϋ Μπσει-›Ιπω, πιω· αΙιποι· οΙΙιοιιιοτταπ αιιπαΙ‹ επιπαι ,ε 
Μακ Ιιαιπαι·Ιιαι·οποιπιοπ ΜΜΜ ε;γιπαεεαΙ, Ιιοι;γ πιαεοπιιαπ 
@με επει·εαιεπεΙ:, :αμα ε” ιπεποπεπ ΙιεΙγει ιιιτ!ιατιιι 'ε 
ειια!ιαιΙεα8Ιιαπ πγιιαοιΙΙιαιπι. 

ΒΙ:Εοι· ΙϋΙίειΙο2ιειαΚ Ειεπαπαιπει·ιπα, ιιιεΙΙγει ιειειι ω 
,πια ιπἰπιεἔγ αιωνα ιαι·ιοιι, ,ε ιππετ α: ϋιϋπνἱπ Ιιπιιαιιιαι α 
ΜΙ εΙϋ1ϋπι ι·επι1αΙι. Μ, ναιαπιιιιι α' ιει·απιι€ε' αΙεϋ παιπαι 
Ιιαπ, ΜαιιαιΙΙιαΙΙαιι ι”οιι·έιειι ΐοιγύΙιΙιαΙ , νιι-ιω Θε πϋνόι· ιιια8έι 
πγοεΙκαι, 'ε Ιιαιαι·ιαΙαπ ιιιεπϋΙ:Και, ιιιεΙΙγοΙ‹Μ Πι1ιιιιιινι-›ε' ε· 
Μια πιό; Μιιοιπ ι“οι·εατιιιτ, πιπαιιιωιιι. Σε οι αΙΙαιιοιιέιιιαπ, 
Μια απ ΜΜΕ εΙε2.ι;ειαΙι, ιιιιιαιΙαπ εε ναι1 επιιιειθπεΙε, πα 
Μιιι οΗγ οιιιΙιετπεΙ‹ ΜπαΙΙιοιιι-ι, Η ιιιαι· α' τει·πιόειοι' Ια;; 
Ιοπιοεπ ιιιπαιπαπ πια , Η α' ΙιοιιαπαεοπΙππΙιαΙ εεγοεϋΕνε, 
'ε πινω επααατΓ ιαραεπιιιΙαεα αΙιαΙ πωπω ναπ. α 

Ε ιιιΙΙαπαιΙιαπ, ιπιπϋπ εατιτοιιι , ιιΜπιιαι·οιιι ιπιΠιιι ιιιἱ 

ΜΗ ειιι·πιιαι ειιιΙιει° ιαιΜεαΜιιι!ε εεειιιΙεεειι οΙΙγ Ιοι·ιπέιπεπγ 

ιιιιειιαεέι€οΙιοπ, ιπεΠγειιιιεΙε ιιιαΒοΙε Μπι ιειιιέπιπ πιέιέ ποπ 
ιοεαπ ειιιιι πιιιπει-ιιτ, εειιι 1ιαιαιαιτ. Ηαι·οιιι, να” πα8γοποι 
Καιοπαιιιι ιπαΒα εΙϋιτ απ ι-ιι·ειΙετι ΙιεππεπϋΙϋιιεΙ:' Ιιι'ιΙιοι·Ι6 ία 
Μ; α' ίε;;γνει·εε ειπΙιει·εΙτ πατα ιπο,·ιεπι ίανειΒύπ ῇϋπΜΙε, 
Με ατιιιειεαι!ε α: οιπϋΙκαι, ειιτετιπ α, ίεπεναπαΚαι, πγοιιιοα 
πα1: α' ΙοΙγ6Ι‹' ϋενύιιγαι 'ε ιιιέειιιι!ι α' ροΙε;αι·ιεοπαε' Ματια! 
ιπεπειατ α' ΒιετΙοποπ Ιτι-ιι·οεαιιιΙ. 

ΟγαΙει·απ €ι·ιπωτιειιι ε' ιιιιιιιπα, ΙιιΙγια!ιαπ αι αιιιοι·ίπαϊ 
ΜΜΜ αΙνεπειτ απγαΒιι0Ιειετ, ,ε πι” ιιιπτοιωιπ απ Μ, πιιιιι 
«Μια τα οΙιατ ιϋινόπγειΚ, ειπει·έπειι. 132 παπι ιιιαι· απατα-επ 
ειπΙε,ε;ειιαΙι ι-ιΙϋιτειπ; ε: ει;γ απ, ιιιειιγ απ ειιι:0ιιαιαπιιαΚ πιέ 
ιπιΙεΒ ότιι-ΞΙιαιπ πια αενέπ, αππαι ιο;;να Ιε8πϋαϋπε6Βοεαιιιι6 
Με". ιιαΙιιπΚ. Β: Μπι ;;γαιιι·απ πΙϋΓοη.ιοιι 'ε Μπι πι” ιειιιε·ι·α 
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ιεε1πι·εγπέιΙ Μιά: Ιιοεπιππ Μ Μ!!! 1ει·ῇοειΙ‹ω‹Ιειπ; αεκ πύ 
πιεΙΙγ π; ΙιϋτἱὶΙπιΘπγεΜπ πποΙ‹ ΜΜΜ. ' 

ΜπΠ8.Ιπιπ ει” ΙαἐππεΙἱΙτ, πι€π1Ιιπ Απιει·ΞΜι' εἱνπκπἔῇειἰνει 
ποπ ειιι·ύρεϊ ΜνάπτΙοι·Ι6Ιε πιω πόΙιεεὶὶΙπ6πεΙ: ιπεπ, ΜΚ ύποπ 
1κιέπτ σε ϊιῇ-νἱΙἐιις” ρπττῇπἱω ειπ1ΙππΙ:, ει: ειπιετἰΜιἰ πιέπ ρειΙΕΒ 
επι ειπέιπόΙ εΙίοεΙειΙτ ΙϋΙιΙϋπ πϋπε Θε εππροτοιΙπόΙκ: οι Ι8επ 
3883, 1ε!νοΙγΒΘε. Απ ΒἔγεεπΙτ-8ιειτπεοΙιΙ›ειπ ΜοπέιΙΙ0 ειιι·ύχ›πἱ, 
παει ]0 παι·έι.ιοΙ:°ε.€γοπταπ Μ3Ι1568 πεΞΙΜὶΙ 6τΙ‹ειἱΙ‹ πιο8; πο” 
οΙΘΙΙιεεεεπ , ΙώπγτεΙειι πιοΙΒέιΙ:Μπει πΙΙππἰ, 'ε ΜΙπππέιΒ ΜΜΜ, 
πο” ει: οΙΙγειπ ει, τεπ;;ει·-ποεπιπι εΙπγπΝ› 1188Υ ειοι·ἔπΙπιΙ 
νοπιιΙσπ “Η Μ5Ι1ϋιπέ:Ιε. Α' Μνετπ€οτ 16Κερόπι, πω· ΜτεΙ 
ππΙΜΙΙ ιπ1νεΙι-5ε Μέι νε·ππΞ πειιι πω; Έ ιπΙεΙϋπ νπΙππἰ πιει 

«με ει” τοπΒεκε8εΙδ Μ5περέπε Μ3Ι:ϋπάετο εΙππιππέι, πιπΙππό€, 
πο” τοπιο πι Μ 6πΙιεΕπί επἱεοι·πεὰἔπἱτ ιποΒπιπΜπ Ιὲἔγεπ. 
ΑπιειπΙιειΕειΙ: ιεΙιε5ιτ παοκ , ΜΚ ειπ16τϋΙππΜ6Ι Ι›ποειιτ "Με, πο. 
ροπΚύπτ ει, 1έινοΙΜι πιεππεΙπι·οιιρππτ ππ·κοποιε πιοι·ιέπε νέ 
Βεττ. ΒΜ€γ απ επι·‹3ρω σα ΙιπΒ·γ_ϋει ειειΙιπει Βιιπγπϋ1έιτ , Ιιο;;;τ 
π' τεπεοπτπΙἱ μπι·τοπτα ιιιεπΞεπ Ιπππἱ; ει: :ιπιετἰΜπ νὶπιοπτ, 
Ιππ8γαπ ε' μπποΙποπ εεπΙειειτ, εΙνέιπποι·οΙ παω ΑιποτὶΜι, 
πιιειτπεπμΙΙ›π. Α, ΜκἱῦΙιϋπιἐέ ο, Ιωτιϋπ ιποιπέιεει εοΙιει Με;; 
παπι ΜΙπποάπι; πει‹Ιοτ‹ἐτ πω! Βπι·6ρπ' Ι‹ϋπερόπ , ΓοΙγωτ6 
ΜΙ: π° πει” οοεπποπ , 'ε ΙπετεεπτἰὶΙ ιπο;;γ 212 πῇ-νἱΙέιέ Μπι 
ωε]ςΕπ. ΜΒΜ επιιπετοΙε ΜΙπτΙππΙ: επγειει·τε ει' 1έιτΙιειτέιτ, ει· 
ιοπεεγ ροπϋει Μέ; πγεΙνϋΙ‹ , νειΙΙόιππΙ:, οι·Ιώ1σεΜΚ ΜὶΙϋπ 
ΜΜΕ: οπύΙῇ‹›Ιε Μ32ϋπ. Απ πιοπι11έιΚ πεΜεπ , πο” ει' επε 
ι·οπξ:πο πγιΞεοί ι·πΙππιεΙΙγ ωήάπ ΙιτΜΙτ, Θε Με ει' Με! Μπι· 
1εοππεικ._ - ν 

η χ Βειπππι Μπι ΙεΙιειιιε επ ειπΙ›οι·Ι ποιά ε” ῖοΙγνεϊετἱ ΜΒΜ 
πέ86Ιιει ΙιπεοπΙΙτπἱ, Μιπεπιππ ιειΙ.€ιπ ω, πιΕ ε! ΜΜΜ πω» 
πει!οπί ι·οιπΙαεπικοι· ιέπιππτ. ΑΜωι· πι, νειΙωπϊπτ ΠΠ., ποτε 
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εεεειι ΜΜΜ: ει ειπΙιει·εΚετ Ωσηε” ποπ: Με ιοΙοπΒειιι, π 
ιι€γεπειεπ ΙιεΙγεΙκεπ ιειοπενε τεΙεΙποιπι ει;γιιιεεεεΙ; Ιιειιειιι 
ε' ε;οπεπιεεΙεέ νε8πειει πειεπιιωικ νοΙιεΙ:. ΜιιιιΙεπ πι 36 
πεσεπγ ι·οιπΕεετεε ΙιεΙεΙτ Ιιιιι·ειοΙα ιιιεεε ιιτέιπ: πιετιπε πιιιιιΙ> 
εεγΠε ΙιοΙεο;εεέ εε εΙετ” επι-Μι 1ιοπιε ιιιεΒενεΙ. 
ΐ Απ ειπετιΙιειεΙ:' ε'πγεεοτ απο ιι·επγποιτ νεπάοι·Ιεεεπεκ 
ΙειτοΙε!ιΜ Βϋι·ετΚεπιιιεπγει εΙϋτΗιπΙ: πιε8· ε' ιϋνεπιΙϋ :ΜΜΜ ωτ 
νε νεππεΙ‹: εε πϋενει:Ιεπ ει·ετιιπειιγειι πϋππγιι εεπτενεπ· 
ιιιιιιΙι; ε" ι·εειε ε' ι·οει ΙεΙιοεοππε!ι ενεπΙιεπι Με πεεγο 
“Με ποπ 8ιετιιεοΙιετ, ΙιοΙ ειιιΙειειτ, εΙιΙιϋΙ ε' κι”, πο” 
ει-ιΙΙγ Μειιιεοπ ἱἔεπ Ιεεεεπ πειιεειιΙπεΙ: νεπϋΙεεϋπ ιπεΙΙε10: 
ιε; ι” ΙιεΙιΙεύιΙ, 0οππεοϋειιι!ιεπ, ΙιοΙ ιπεἔ εεεΙ: 59 Μπι 
εεειππτειικ εις;; ιιεΒγειεε πιετΓ6Μι·ε, ' ε° πειιεεεεε πεμ 
νεπ ει· Με εειηιεπ ε" πεεγει1ι·εεεειεΙ εεεποιοιΙο1τ, ΙιεΙυα 
ΑπεΙιεΙιεπ ιιἔγεπεππγἱἱι1ϋ :Μπα Χι τεειεεεΙ Μα. Α: επτειιει 
ΜνεπιΙοι·Ιϋ «Με ιπιπι1η; οΗγ ΓεΙἰ8 πεπεεϋΙ0- τει·ιοιπειιγΙιε εεεΙΙ 
Μ , πο! ε, ειοι·εεΙοιιιιιεπ ιιοΙ€εισ πεπε1ιι·ε νεπ ειιικεεεε; ε» 
ειπε ΙιεΙϋΙε πιεεετ 161 Μι·ύ πεεπιιινεε νεΙιΙι; Πε εΙιιιεἔγ 528· 
τεπεεει: Κει·εεπἱ εειγ πιιππε οτεπεεΙιε, 'ε ΒεπιΙεΒ €ϋΙιιιιιι·το 
Ιιοεεε Με”. Α2 πω: ἔχω ε' ισπει, πιεΙΙγει ε,ιιιεεεεικ πε 
ειοπι·ε Ιοτιπτ; 'ε έ” ππιεε πγοπιοι·ιιεε8 εειπ εε ἱιΙε8ειιπεΙ , 
εειπ ε' ΙιεππεπϋΙϋαπεΙ. Ν· 

Απ ΒεγεειιΙ$-8ιεκπεοπ' ιϋι·νειιγποπἐιπε Ιειιε16εεειΒ εΙ6 
Βθ8Πί ε° νε,ςγοπ, ίεΙοειιεεει, Ιιεπειιι ε" ε' ιϋι·νεπγποιεει 
πε! ιπεἔ πετε!πιεε!ι οι: ιιεπι επεειΙΕ, πο" ε' νεἔγοπ πεπε 
ΙεπεΙιΙεπειιοΙιεεεεπ. η επι ΙειΙιειπι ει: εεοπ πιειιιεοΜιειι, 
ιιιεΙ!γε!ι πιει· εεεπιιΒγειι πεπρεΙ ιπε8τεΙιιι πεπεΙεπεπ. Μεεεε 
ειιιιεεπε Ιε8περεεπιειτοιπεπγ ει ΒΒγεεϋ1ειπειι; πι πγοΙει 

'ή ω-ΑπεΙιεΙιεπ ε' Με @κι ειπε Μι·ιοιωΜε ι·ειι Γειεεπιτε, εε ΜΗ: 
· Με πιει· ΜΙ πεπι σωσειιε. ε `° 



Ι84 

πω ΜΜΜ ειέιππίΕππΙε ε" πέπγειοπ πιόι·ΙΙΙΙΙΙι·ε , πΙΙ Η τό; 
ΙεΙο.·πΙΙΙ ΙτονοεοΙ›Ιο , πιΙπτ ΡτπποιΙποτειέι8Ι›ππ , πο! .π.8γαπ Με 

Ισπ·π “Μπι 102 ωιιΙππ· θ! ε;;γΙΙιτ. Μιέέ; π Μπεεποππεεωμ 
ποπ πιάι· ΜΜΜ οειιΙπΙ‹ Μ! π(ΙεΙπ Ι›Ιι·κοΙτοΙ‹πΙ; πι Ι«Ι6εΙΙΙΙΙΙ: 
·,;γει·ιποΙ: ΙΜρ_Ιπ τοπ:Ιειει·Ιππ ει7 ΙΙΙΙιΙετ, ει ΙΙ_ῇειΙ›Ι›πΙ: με‹ΙΙ€ π” 
νπιΙοπΙ›π πιεπποΙ: επετεπο86Ι ΙΙιει·εεπΙ. Α Ιϋπνόπγ εΙΙΙΙι·ϋΙιε 
π' πεπΙοι·πκιιετ; Ιιππωπ πιτ ιποπεΙΙιειωΙ, πο” π' ΒοπιΙνΙποΙ6ε 
Μπα νΙεεπιπΙΙΙΙΙΙι1ει, ει, πόΙΙιΙΙΙ, πο" εΙΙοπο νειΙπΙ:ΙποΙτ πει 
πωπω νοΙππ , 'π 82 πισω ε;;γειει· Ιε8πΙΙιΙΙΙΙ ποπ πει·ΙΙ π: Ι 
ΒειιεπΒοτ. 

Β” ΙιϋπΙΙΙιπὲπγΙ›ϋΙ πιε;ΙιέΙΙιεΙπΙ ΙειοπγιΙ "Μπιτ ποπ 
πιειπόΙγεΙκπεΙ‹ , Ι‹ΙΙ‹ Ι1_Ι-Απ8ΙΙΙιτ έ;;; εΙΙιειΒγ_ΙεΙΙ: , πο” ΙιειΙΙό: 
πωπω π' νεπΙσπΙππ ιθεγεκ πω. Α" επιποιωκ εΙϋΙΙοπι, 
πο” 1830-ΙΙππ π,οοππτοεεπέ ωωπΙ Μπιτ Μι·ιπΙπωΙιειΙ πι· 
ΙέιΙΙ:οιοΙΙ οΙΙγαπ , Ισ ει' ι:οπποοιΙππΙΙ Με πωΙππΙπιπ επϋΙεΙειτ. 
Ε' ειει·_Ιπτ 0οπποπτΙοιιι' πόροεεΘεο, ΙπεΙΙγ ει: ΕπγεπϋΙΙ-8τπ 
τπποΙιέπειΚ σε” Χ” τόπι€τ τεειΙ , π,ΙιώμνΙπεΙϋΙί % ι·όπι€πιππ 
πει ε!ιΙΙΙΙοαπ Μ. 

ΡειΙἱε (ΙσππεοΙΙοιιι, εωτπεει πιππει ι·ε2ε26τϋΙ πεπΙε δ! Π· 
πιει ΜΙΝΙ ει, οοπμεεειιεΙιπ; ει' :ϋΙιΙ›ἱ ΙιετιιιΙποιο8γ σα π., 
πγπ€οΙΙ τη εωΙπποΙδ ΙαέρνΙπεΙϋΙ εγειπέιπΙ _ΙεΙοπΙΙ: ιπεε. Ηπα! 
Ιιειι·ιπΙποιε·8γ επειιι6Ιγ 0οπποοιΙοιιιΙΙππ ιιιπι·επΙ: ΙΙΙΙιε16 , πο” 
@Μη Μι·κοΙωποκ ΙιεΙγι-:ιτ ΙΙεΙ6ΙΙΙΙκ πεεΙώΙγ ΙϋΙΙΙιπΙνεωΙεΙοει 
ΜΚ, 'ε Ιπιπετε!Ιεπ868Ιιεπ όΙποΙ:, ει, ΜΙΝΙ, ΙιοΒγ ει, ΜΙΜ 
απΙ πέιΙγεωι ιππξςοπππΙε πω: πγΙΙΙιπεεειππΙε, 'ε πεπιΙιοἔγ πεπει 
ποπ τϋπνόπγΙιοιπΙ:Μι, ΙΙπποπι δ1°ΙΙΙΙΙΙΙΒΙ8 ιιοΙ8πτοΙκΙ‹π νειΙαιΙ: 
«πω. 

Β' πιέπετοΙ: επἱπτιΙἔγ εΙ ποιπ ΙσπΙΙΙΙΙ:_ κι πιιιετΙΙιπΙειΙδ ΙΙ 
ΠεΙΙπόΙ, Μπι ει, πιΙεΞπΙιοΙ. 

,,ΒΙιοπγοεπεικ ωι·ΙΙιπΙΙιιΙ: , - ιιπγιπιιπτΙ Κεπι σπποεΙΙπι· 
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ει» »ιιιοι·ΙΙαιιιιΙε, _Ιοεέιι·ύΙ πω» 6ι·ΙεΙ:ειΘεόΙιο» Μ». Π, μ. 
380) --.ΙιοΒγ ει, ΙιΙι·τοΙαοΙ:' ΙεΙοε21ε'ιε» ιιιΙιιιΙειι εεειτο Μ” 
Ιιέιι·οΙαιτ Με ειΙΙΙ»Ι, Ιιει ειιιιιγιι·ει «πιω», Μ” η” »ιω 
ι·ύει ε" οειιΙΙιά, εΙιειι·τέιειλι·» ιιο»ι εΙ68εύΒεε; ιΙε ε, ΙιεῇοΙ‹ 
»ι ΕεγεεΙΙΙΙ-ΒΙειιιιεοΙιΙια» εοΙια ιιο»ι ωιρειειωΙτατωΙτ, Θε »Με 
εοΙι ιιει»ιεΙΙόΚ ω», ιιιΙεΙϋΙΙ: πειρειειταΙται»σ5ι»ειΙε. Ι.»Ι:ειΙΙει» 

 

ΙΙ5ΙΙΙΙιιιΙι, »εμ τεήειΙεΙι»ο , ει, νεΙΙΙιιΙ: ειοι»επΞΙΙ νιτΙΘΙκεΚ, ω 
νϋΙΙι6ιΙε3εε ,ε ει, ΜνειιιιΙοι·Ι€ιεοΙε, πω», επιιΙσιιΙειΙΙΙιιι ίοΙγειι»ει, 

»ιοΙΙιι ει» »ΙΙειιιΙΙ Ιε·»8ει·' ιιειι·ΙΙειΙιι ΙζεειΙϋιΙνο, Ιι·ύ.»γέιΙ ε2ΙΙιιω 
Ιειι ει,Ι›Ιι·ο‹Ι»Ιοιιι° ΙιεΙεειέιιοΙε νεεΖΙ, εΙεἔειιιΙϋΙ‹ ,ε ι»68 πιο» 
ΙεειιιεΙε εοΙιάΙ8 ει» θι·ϋΙιεε38εΙα, εΙ:ιιιι·ύΜειιέιεέι»»Ιε »ιε88ΑΙΙέι 
“πι” ι Π 

ΝεΙιε-5ι "Με Ιει·»ΙΖοΙ»ι »ιιια,ιιειΒγ τέι€γύιΙιιετ, ι»εΙΙγεΙ 
ει» ειι»οι:ΙΙαιιΙ ειιιΙιετ ι·οΙιειιι ε' ε2ϋτιιγϋ,2εέιΙι»ιάιιγι·», ι»οΙΙγεΙ 
»εΙιΜι, επει·ειιοεο Ι:1ιιέιΙΙ:οιΙΙ:. Πο” ει» εΙόι·Ιιεεεε, ΙόΙοΙειιι 
»6ΙΙ:ΙΙΙ ειέ.ΙΙ επιιιΙιε ει» ΙιιιΙιιε, »γΙΙΙινειιΙ ,ε ει' ιιιιειωΙ:,ιιγεινε 
Ιγέιιν»Ι; 6 ει» επΙΙΙΙα, »6ι»ειεειμιι6Ι ι»ο8 118111 πειτε» ; ει, νει 
ιΙειΙ: ιιωιιιεεει Ι`‹-:Ι εει» νεειΙ; ,ε ε” ει: ω» ε2ειετετε!»6Ι 
»Με ΙιειαιΙι»ειεΙι ι»ΙΙιιΙ»ΙωΙ ϋεμϋιιϋπεΙΙΙ: επϋ»ειΙειιΙΙΙ. νομι 
ΙΙ:» ΠΠ» »ΜΗ ο! εΙΙΙΙΙο , ,ε πω: ι»ο»«1α»6Ιε, ω!» Μ, Μ" 
ιιιειῇιΙ ι·ιι:ΙΙει ΙιεΙγο ιιειιι μα, »Η ει», ι·ει»εενε , »οΙιοἑγ Ικό 
εΙΙ» όι;Ιειι. 826Ιοττειι» ει' τόΒΙ εΙΙιτιιεοΙι, ΙιΙνεΞι.ιιιΙοι·ΙάεάτύΙ; σε 

`»ιΙΙ; »ιο»ΙΙ_Ι»Ι: ει» ιι_ια!εύι·6Ιθ »Με »ιιιι:ε δινω ε", ΙιοΒγ 0 
1ιΙο »ΙειρΙΙΙ:ι.Ιοα; 1188] τόπο Ι»Ιιι3ιιιειΙε »ει» οι: »Με ει, »ειρ 
νΙΙε18οτ εΙϋειϋι·; ΙΙΙνέιι·οεει ιιι68 ιιι»ι:ε Ιιειι·ι»Ι»οι εεπειιιΙϋε, 
,ε Γ6Ιι16ι ιιιε'ι€ ι·οιηιιιιιΙ: τειήετΙεΙιιιιι μπαι» »ιε26Ιι £ο8ΙειΙΙΙιΙτ οΙ: 
,ε ΙΙΙθε Ιε 0Ιιἱο° ιι€ρε68ε ιιιε3ιι· ι»εεΙιιιΙ»Ιτ -»γιΙ€οτ Με; »πω 
ι·εΞειε.»ιοΙειι»Ι:, ΜΙ: ΙΙΙΙ»οιε, τει·ι»όΙαι»γ ιιιε2εΙΙ ιιιοεειέιΙΙ 
ΙΙΙ», 0ΙιΙάιΙιύΙ επι». Μ. ει»Ιιει·οΙ: εΙΙιαἔγιεἐιΙι εΙεϋ ΙιοιιιιΙαιτ, 

ω” ΙΙΙ ιΙοΙἔιιΙτ Ιει·;γειι; ιιιοετ εΙΙιειΒγΙὰΙ‹ ε°ιιιεεοιιωι, ω” 
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ιιι6ε _ιο1ιΙι ΙοαΥγειι; ιιιαιιι ιιιιιιιιειιιΜ ιθιωιωμιι α' ειει·ειισιι6ι, 
ω ιιειιι`α, ΙιοΙτιοἔιιαἔοι. ΝαΙοΙ‹ α, ;οιει· Ι‹ιναιιαεα «,?Βγ ιιγιιι€.; 
ιαΙαιι , 686 ε2ειινοαόΙγΙγό ναΙτ, ιιιοΙΙγ α,ΙειεΙ68ιτόε Μια! ιιισΞε 
ιιενε!ιοιΙιΙτ. ΒΙιό1ινόιι ε8ιγειοι· α' ΙεϋτοΙεΙιετ, ιιιεΙΙγεΙ: αΙιαΙ επι 
ΙϋίϋΜΗΜιδι Μιϋινο νοΙταΙι , ΜΜΜ ιιιαΙιατ ιιειιι ΜεαιτειιεΙτ. 

ΒαιοΙ: πω” α' Ιαιναιισ1οι·Ιαε ειιιιιεόἔειι Ιιεια6ιΙϋιτ: ιιιέιι·ιιια 
812 επειιιοιΙτ εΙ6τι ιι6ιιιι ΚοοιΙ:α-_ιατέ:Ι:Ικα "Μι , ιιιο11γετ ιιιιιΙαι 
ιιέιΒιέι·ι: ,ε ιιγειεεόἔεΜ ι-›Βγαι·έιιιτ ΚειΙνεΙιιε1ς. , 

Νιέ!ια αι ειιιΙιει· οΙΙγ εεΙιεεειι πω”, Μ" α, ιιιιειταεα8 
@τα οΙ6τει·οιιι Μια ιιιοΒειτ. Αι ειι16 ι:ειαΙι ιιιεεΙια_ιοΙ Ιε3ιιιαι 
αΙαπ , ,ε α' ιιιιιιτ οΙΙιαΙατιτ, καιω ιεΙε8γειιεειιΙ. Νειιι πικα 
επ α, ιιγιι€οιι α; εταιιιεο!ιοιι Ια:ι·οοιιιιΙ ιιιαιιιιιιΙι!ιαιι , α: αν 
ΜΚ, Βϋιορόιι εΙΙια8ηοιι ΙιαιΙ6Ι:οκι·α ιαΙειιιιιιιιΙε; ιιοΙιειοι· α, 168· 
ιιιέ!γεΙι!ι ιιιαςαιιγΙιαιι οι” ΜΜΜ' τοιιιιαιια 1ιιιΜιαιιιιιι!ι , ,ιι 
εΙα!ιιι€ΙΙιοιΙιιιιΚ, ιιιιιΙϋιι ιειι€ ιιιινεΙτ ΙϋΙιιι-:Ιιειι ιέιι·ιιιιχ, ιιιοΙγ 
@Με αι ειιιΙιοτι 1ιιιιαΙιιιατ ,ε αΙΙΙιαιΙαιιεαι;οτ ε8γιτέιιιτ ιαιιιιειτ 
μι. Μ ε1ιιαἔγοτι ιε·ΙΙιεΙ: και, ε: ο” ιιαρι τοιιιο!ιοιι αι θα 
επ16 ιιοιιι Βόει!ι τη Ιιαιιέιεοκατ Μπι εΙϋ; αι αΙΙαιοΙι νιεειαίο8 
Ια!_ιέικ 1ιιι·ιοΜοΚαι; α, ιει·ιιι68ιετ ιιιοεοΙγο8να ιϋιι, πιω Ιοιιι 
ΙιοΙι!ιαΙ ,ε νιι·αι.;οΙι!ιαΙ τωιιι ε! απ οιιι1ιοι·, ιιγοιιιαιτ Θε Ματ ει· 
οιιγόειιιιιι ειιιιιαΙι ε" ιιαρι οιιιΙε3Ιαέ·τ. ι 

ιΙιιτ εε2ειιιΙιε, ΙιοΒγ ιιιιιι6ιι ε8γιΙαέιι αιοιι μαπα 1118 
8γαΙιιιεΙι, ιιιεΙΙγεΙτ Μάι; ύι-Υοι·Ι:, ειαιιιααι; οΙίο8Ια!ιαΙι, Κα· 
ι·εειιιιΙιιιοιιιι6Κ, ε” ω' ιιι6Ιιέι·ε ότιειιι, ιιιε11γ ιι" νοΙτ Ιώ 
τιιΙνόνε ει·ιΙϋνι-:Ι, ναΙαιιιἱιιι; νιΙέι8, ΙιοπΙοιαΙιοι·. Α, νιι' Εδεσ 
ιι6ΙιϋΙ σ€γ Με ειιιέει ειιιε·ΙΙιετΙειτ. Α, ι·αιι, 6.116 ει·ι16 Μια· 
ιεειιναιι Ιιϋι·ϋεαε‹Ι Ιοιιι!ιιαιτ, ε86ειοιι εΙιαΚαι·ια αιιιιαΙ: επι 
Μι. Δ° ω· ιιαι·σαιιι 8ειιιιιιιεειιι ιιιιιιατοιι ειιιΙιει·' ιεΙειι16ιόι·ε; 
οειιμαιι α, ΙαιΙιειται·οιι ιθιιωθιι ε" Γιιετ-οιιιΙομοτ εΞεαι·ενειι 
πι, ιιιοι!γ ω τα ιθωιεισι εαγοιιοπειι τοι α, ίεΙΙιόΙ: απο ιαπ 
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Μπι, ΙπΚάΙ›!› κι ό8Μ5Ι εαΙ8.ο:Ηϊπ8επΕ, ιΜιπεε·ιιι Μα ΓοΙειάΙΙει 
Μ Ι:Μειο1τ. 

Ε” "Μ Μα” οεοΙπεικ νο1τειΎϋνοιιγτε ΜΙιιϊινει; Μει 
ΜΜιιι_ απ , ”ειεΙππειι1εω ι·ει_ῆτει ιυε€ιιέιπΕ :ί ω;οιεε, ΜΑΝ 
Β8γεΙιπειιιετ_Ιε8οτε ιιιι€άτιι "πι, Θε «ΜΚ Ιιειιιιιι· εϊτόπωπι 
ειπιιαΚ ραι·ι]ιι·ει. Αι 686" ειΙἔοτ ο" ω: αι ιϋ-νΜέ πω' 
€γϋιγϋτή ιιιεεέιπγειἰ ΜΜΜ, ιυεΙΙγεΙε ειἰιιτο εεψιέιΙταφ1Ιε Ρο! 
8ἐιτἰειὶΙτ ειιιΙ›ετι·εΙ ει' νειιΙ Μετα £ωω‹ τωιγόειΘε ΜΗΜτε 
οειιιΙΜνειΙ ει”ι°ϋ1ιΙ” ΙιεεοΜΜιωΙαπ «ἔειιιΙει8εᾶὲαἱτ. Ι1$$8,_νειΙε: 
Μο: ιιιἰη‹Ι‹-:ιι ναιΙοιππ!πιπ ΒῇειιΚειπετἱΚἐιιιΙιΚ , ιιι6Ιγ 1ιαΙΙΒΜάι 
ιιτοΙΙιοι1οα, ιιιοΙ!γετ ΙὲΙΙ›ειι ΜΠΕ ειαΚειειάο1τ ε>€γι€Ι› ,ν Μπιτ ει 
ει·ιΙεὶ ΒιιΙειιιψοΚ' ε8γΙιειπ8ίι τιιτΜ€ΚΜια, Θε” ει, ιϋΙιΙ Μιτ 
ΒεϊΙγιιειΙε ει, ΪᾶΚ,ΊΙό]]άΙΙ επε1τ ΚοροΒωνέιεει. Κοτόπτωιπ ΙΜ 
ΗΒΗ, Με), ε' Μ” νειΙειΙιε ΙειΒνει Μα νοΙππι, ειιιιιγϊι·ει πιει 
;;έιτει Ιια;γνει Ιειιιιὶ Ιέι.1ειοττ πιόΒ κι ει” τετιιιέΒιετ; Μ ει' Ματ 
ει' 8Ζἱἑ°ΒίΞ, Κϋιερὲκε· όποιο, ε8γειετι·ο ευιΙ›ετιιγοιιιοΙιειτ ω 
Μ» εΞειτονοπιιΙ. Εκκοι·Βοπα1οεαπ ιιιε8νίι8€άΙταιιι ΚϋτἱὶΙτεπι 
ει° τέιι·Βγει!κειτ, 'ε σεως Ιιειιιιειι· ιιιεἔἔγϋιϋὰΙειιι, ΜΗ ε' ΜΙ;; 
τε νειΙωιιΞ ειικύρεΙ ειιιΙ›ετ πι: Ιιει·οεπιΕ ωειιε«ΜΒετ ιιιαμάιιαΕ. 
Πε ιιιωτ εΙνέιΙτοιοα ιιιιιηΙκεψ1ιωΙε ΙπεΞρεθ θ., ΜΚ, ιιιεΙΙγεΙκατ 
88]Κ01° εἱεΙνε ΙενειΒιΙαΙτ, ΙιοΒιγ ΒεΙϋΙϋΙε ΜΒέΒοτ ΙνέειΙ€εεπι, 
ειιι3ω Με:ΜιιΙιστωΙε; Βετ1τώεεΙ εΙενεπ εϋνόπγω:Κέ νέιΙωΙ:, 
,ει ΚιιπγΙι0_ῆα ΙΙ(<.;ο1τό νέι1τοιο1τ Μπι!. Ε., εεωιιοα-ΞΙε Μια Θει 
το ΙεΙιε1ε1τ ιιι68 νε1ιΜ ΗΜΜΥ ΜΜΜ ιιιεἔίεΚεΙϋΠ: Ι:ϋνεΚετ , 
πιοΙΙγεΙα ε" Με ι·ιιΜιε Μιιιιιι ΜΜΜ Ιιενετ£εΚ; ΜΙιουγοειιιι 
ο, "Η α) ωιΙιεΙγ; ει, Κέιιιώπγ ϋεειεοιιιοΙνεΞιιι , εΙΙ›οτὶΕ0Μι απ 
τοιπιῇειἱνεΙ. Εμ· ιΙεικαΒὶἔ ΙιειΙΙ8ετνει σωσ18ι1κοιωιω ει' :επιπό 
82%) ίοττὰεειὶιι όε ει ειιψει·, Ποιη;εεόΒόιι; ,ε νόμο υιΜϋπ 
οι ε8ειω ΙιοΙγιτ6Ι τέινοιιιοπι ΜΜΜ, ιιΜεοτ π: επ ιποιιτΙο€ει 
Μπι Ι›ιϊειειιι: Ιιο8γΙιο8γ,! Μιά: ιιιέιι· κι ΜΜΜ! ι · 

ο 

π. 
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Μι ΠιιτουέιΙιειιι, ιιιιιιτ νιιΙειιιιι Μ" Μιι·εειειι€ι νεειιέΙγτ, 
ιι” ειοΙαιιΙε τεΙειιι€ειιι ει' ΙάΙε!ι'ιιγιι€1:ιΙειιιεέη.ιέιτ,4ί Β'8Ζω!88δ.8, 
ιιι€ιι61ι1ειΙοιι νει€γειι 'κι ει, ιιι€8οιΙειιει58' ειει·ωΙοιι ΒοανοΙ6ιι€τ. 
Βρειι ε' ι1οΙ€οΙτ πιω: , ιιιοΙΙγεΙ: οι ειιιει·ι!αιι Κϋιτέιι·εει888οΕπι 
Ιιοειιιιιε έει ΙιέΜ-Ξε ιδνειιι1ϋτϋΙ Ιιιιτοείτιέικ. Η ιιγιι;τιιΙειιι ιιι 
ι1ι3ΙειτοΙ: ιι6ΙΙιιι1 ει' ιι6ιιεεε68 Ιιιιοιιγοε !ιοΙγεΙ: ΜΜΜ Κωμω 
τοειιΙιιιι ,ε σεειΙε Ιιειιιειι·, νειΙειιιιιικ ιιέιΙιιιιΙ:, ιιεΙιειειι ΙειεΙ68·ιτ 
Λεω ειιιΙιεόΒε!ιετ ίο8ιιιι ιέι·πειιι. Βο!ιΙο;ι; τιιι·τοιιιε3ιιιγει ει: ω 
νιΙάειιαΚ, ΙιοΙ ειι ειιιΙιει·, νιιτΙιει ιιιει]ι1 “ω” ιιι1νθεεΚ ει, 
1έιι·επεί1.ΒιιαΙε , νειΙειιιιιιιτ ετέιιγει! - 

Ε, 1εϋι·ιιΙιιι€ιιγ Ωᾶ8] ΙιείοΙγέιωιινειιι ειιοιι ιιιΜι·ει , ιιιεΙΙι· 
ε2ει·ιιιτ οι ειιι!ιοι·ι οεοΙεΚεάοιοΚετ ει' Μ: ΜΙΒϋιιι!ιδιι ιιιο€ιτε!! 
ιιι ειοΙιω.Κ.- Αι ειιιιετΙΙ:Μ:ιΙ: €γειιιι·ειιι ιΙιο86ι·ετω ειοι·8ειΙοιιι 
ιιειΙ‹ »αμκ επ , Με ιιιι ιιγετεε68νεάάειέιειιακ ιιενειιιιιΙ‹, 'κι 
6Κ ιι6ιιιι ίι€16ιιΙιειινι1εόΒετ Ι:1τιιειΚ ει!ιΙιειιι, ιιιιτ ιιιΙ ι·ε9ιἔγειΚ' 
ωΙιοΙέιπεέιιιΜε :ιι-ΜΜΜ 

ΕΙ'ΞΙΙΙΟΖἱᾶθΙ'8Ζἱ:ὶἔ'3ᾶΠ ει: ει;γειετιι ΜΜΜ, ΜΜΜ πω! 
ε:εϋΙα-π, οεαΙέιιΙι 8ιεΙΙεπιιετ 'ε ειίΠΙΠϋΙά ιι·άιιτι ε2ει·επετετ ιιι;γ 

ϊ 7 ωιιιιιιικ, ιιιιιιι ει ιι6Ια: Θε εμπειιεεε ΙιιιτοειτόΚαιτ ει' ειωτιιει·ει 
Με". Με Αιιιετικέι!ιειιι εειιιιιιι εειιι τετειἱΚ άτιαΙιιιειεει!ιΙιιιακ ει. 
τ:5ιτειιειι€τει ιιό2νε , Μπι ει: ε1ϊεΞΙο ετὲιιγε!κ. Α' οειιιιιιιιιι Μπ 
οειέιΙε , ΜΚ ει, ι·ό8ἱ ετ1:ϋΙοεϋΙδ Ιια8γοιιιέι.ιιγαιτ ΙιΙνειι` ιιιειμειι· 
τοπέιΙ:, πω· ιε ιιεΙιειειι @Με ΓϋΜι1Μιι; Θε έΜε Μι», ιιιεΙΙγ 
ιιι68 ιιΙι€ εεϋΙετετι , ιιιιι!ιοΙιιειρ οι ει€8 ιιειιπεεε!ι' ιιι·οιιιοτιι 
εάΒιιιιιΜτ Μ" Ι‹Μνε. 0ιιιιαιΜι!ιαιι ει' ΙειςκϋΙιΙι ιιισ1οιιι6.ιιγιιγαΙ, 
ΙιειαΙιειέι%εΙ ,κι ειιιΙιει·ιεό%εΙ Μι·ύ ε2ειιιέΙγε!ι ι·ειιιΙΙ:ινιΠ Έγε 
ΒοιιιοΙ: ει, ιι6χηιεΙ ιιιι-:ΒιιτέιΙτιιιιιι .ποπ οΒγειετιι Ιιο!ι1ο8εε18οτ, 
ιιιοΙΙγ ιιιόε ιιεΙ‹ι εΙεἔειιιὶ6. ΙΊ8γ ιιιει€ειειτοΙΒιιώέιΕ ει' €ΗΖαᾶΒ'· 
Με, Ιιειειιιειιτ , ιιιιιι€ ωιΙ:έιιι ιι€5ιΙιιιιΙ: ιιιει€ειειτει!ιιι ίυΒιιέιΙτ ει” Πει 
ιεε Βϋιόρειατ' ιιιιιαιι; 'ε «πι» 8οιιιΙοτ ίοτάι€ιιαΙτ ει: ειιιΙιοι·ι 

Ι 
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ι:ιιιιΙιιιο:' ίεΙι:;;ιιτέιείιτει, ω:: ι:ειειια :::Κ”ΙεεειΙΙιιιιιιέιειιτ: 
ιοιιιιιω ΜΜΕ:: Α: 6 8:ει:ϋΜιε: εει::ιἱ ιιειιι ει·ιιει:εΙ :ιη 
:γι ιΙιεεετειετ, Μι:: εΙεεετε!:ι ει, Ιιει:εΞιτύΙ ι:ες ει” ει:εε;ε:γεΙ: 
ι: παει:: :ειπε 'ε εεε:ι1εε Βι·ϋι:ϋΙιετ οΙΙχειΓ::γ εΜεΙειεΙι 
Βε1,ι:εΙΙγεΚει ει' νιι€γο:οεεέι,ς ι:εἔε: ε; ει:: :Μπα Κε 
ι·ιιΙ:ι ει: :φαι Ιιιι_ιΙεκοτ °ε ε' ΙϋΙι1ετ, Μ! :ι: 6ιιεΙκ ιιγιιέ·ε:ει 
ΜΒ; ,ε εΙΙιειΒγ:ι ω:: ε: ΙιοΙαιΙωιτ ει· ε:ει·ε:εεε Μ:: τ:: 
Ιεοεέιεεττ. ι ε . 

Κοιιι:Μιει: Λ:ιειΙΙαι ει: ει:Ιιει·εΙι:ε!ε ιιιεε :::ιΙι€ το;» 
ιι:ι:αιΙιιι ΜΙ:: :ιι Ιπε:ϋ1τΙιε , ι:ι:ϋ ::ιΒγ ει: :ια Ιιειε::έιΙύ πο: 

8:ιΙοι: ΙεΙιει. Αι:ει·Μι::: Μιά: :ει: ΙεΙιει εΙεΒε:ιΙϋ αι:: 
ι:ε.:γτ ιετῇεε:τειιἰ; ι:ετι ιιιι:ιΙε: τιιιιοι:::γ πω:: :ιΙ:Ιαιι·, 
ιιιιιΙϋιι ει: :ια Ιιιι·ύ::Ι: Ιιειε:::!Ιιειτ, ::οΗ:εικ π; Ιιει8:::ι·ει Υά.·· 

Με, ΜΚ ει::ειΙ :ει: ΙιιτιιειΙ‹. κι ει: :ι ε:ιιΚεεεε!ιι6Ι τω: :ειιι 
Βάι, ιιιιιιιέι: ι:ἱ:ιΙε: ε:ιιΙιεε8 Ι:ϋ::γειι ΒἰεΙεἔἱιΙιεΙϋ; :ε:ι 
ΙιεΙΙι“εΙ:ι ει' ει:: ε:ε:νει1ε1γε1ε' ΙϋΙε!ιι·εε:ιεεειϋΙ ω, Μια:: 
ι:ι::ε: ε:ι-::νει1εΙγ :ϋ::γϋ εε Ιιειε::οε τέιιι1έιΙεΙεοι τ:ιιΙέιΙ; ει: 
ει: ε:ιΙιει·εΙ;ετ :ει€γο: ε:ειΙιειι1οΙ:Μ. τε::ι :επι ΙεΙιετ, ι:ει·ι 
ω:: ω:: Ι:ιεει·ιειΙιε πει: ]ϋ:εΙ: ει' ε:ειΙιει::έι8:τ το:: @με 
1°οι·:ιι:ι. 

Α” Με: ειι:ει·ιΜιιι·εεριιΙιΙιώκ οΙΙγει:οΚ, ιιιι:τ Με; :ιη 
ιιγι Ιιετε:Ιιει16 ιέιι·επιειι€οΙ: , ιιιεΙΙγεΙ‹ ει: ι'ιι-νι1:8' μπαι ΠΠ 
ιΙει:εΙτ Κϋ:ει·ϋνεΙἱ ΜίιιτΙιεε:εεει·ε εΒγεειΙΙνε »ει-εμ Βετε8· 
ΜΜΜ; ιι:ιιεΙ‹. Α: ειιιιει·ιΙαιι:Η:ι Ιε8ι:εΙγειιΙιε: πρι: επ:: 
νειιεΙγεΙε Κει·εε:ετΙεεϊ 78 :ε:ι ροΙΜεειι ε:ε:νειΙειγειε; Με;; 
ι: ι:Ι4εΞιΙιΙι Με ει,ιιιιΙἰιἰε:Ι›ει ει, ΚετεεΚειΙεεί ε:οΙτέι80Μιτ νἰε:ἰΚ 
:ΙιειΙ. 8:ει·ειΕΙ: ει' ι·ε:ιΙει, ι:εΠγ :ειιιιιι είνέιΙΙ:ιΙειτοΚ :Η :ειιι 
ιιιεΙιει:ε:εΙ:; 'ε Μι1ϋ:ϋεε: Ιιει1νεΙΕΚ ει: ει·Ι‹ϋΙεεϋΚ' ε:εΙιε.Ιγ 
ε:ει·ιιεε€ει, ι:εΙΙγ Μαρια ει' ω Ιιει::Ικιιει!ες ιϋΙ›Ιιι·ε ΙιεεεϋΙικ 
ει' ια:: ω», ι:εΙΙιτ Μ” νιι€γο:οκειτ ποτε: ει' Ιειιι€εε::εΙ, 
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ιιιεΙΙγ Μπακ οΙΙι-:οεθι·ΙΕ; ει: εΞιτιιΙεΞιιιοε ε8ιιικΗ: :ιι 6 μοιιωε 
ε26.ιιι0ΙέιοΙιοι ειοΒο1τ ΙεΙΚα-εἱΙκετ εΙϋοε:1ὶΚ 'ε 1ιέιΙοκ ει' Ι›ι·ειιιὶε 
ΜΒγοΜ› ΜεεΙ:επ πω, ΔΗΜ ει, 1Ιιεοτἰει. 

ΔιιιετἱΒΜει ΜΗ ιιιοιιιιὶὶιιΙε ιιιε€τειιιἰιΙιιἰ, ιιιἰΜ Ιιει1ειΙωειτ 
€γειΚοτοΙ επ ειπγε8ὶ ῇὐΙότ ει' ΡοΙΜοειἱ τεττεΙεεπ , 868: Με α' 
ν6ΙοιπέιιγεΕοπ ὶε , ηιεΙΙγεΚυεΙτ οετιΙε κι οΙ:οεεέι8ωΙ Ι:οΙΙειιε 
ΠὶΒ8ειιἰεΚ. Επιιο!ε ὶἔειὲὰἔὲιτ 1"6Ικε·ρ σε ἰιΙοεειιοΒπιἐΙ τει1έιΠιιΙ: 
Μ. Να” τόπο 82 ειιτύρειἱ ΚΜΕιπάοτΙ6Κιπικ ιιιει€εΞινειΙ νἰειὶ 
ει: ιϋ-νἰΙὰἔΙ›α ει, ίϋ%ετΙευεόΒ' εδε νό.Ιιοπιέ 8Ι118., πιά Μειω 
ιιιότ, ΜΗΝ ει' :Μ ὶπεΘἔεὶπΚ, ιιι61γέΜΙ ὶἔειι ΗειΙκι·ειιι εΙϋω 
τοιιιιιἱ ειοκοιτ. Μ αιΙ:5ιΙταιπ :Μια οι ΒἔγεεϋΙτ-8τατιιεοΚΙ›ειπ 
οΠγ ειιτύχο:ΜεΙαιτ, Με εΒγΙεοτ ΜηιιΕΜΙ 1ΙΙΘ88ΖΪΪΚΠἱ κωμο 
Ιειιί$!ε11εΚ ροΗϋωπ νόΙωπέπγε1κόττ. ναπιιιιοπιιγΙυεΙκ Μπιέ 
Μπι οεοάέιΙΜιΜπι; 41ο εΒγειι ΙεϋιϋΙϋΙκ ]οΙ›Ι›ειιι ιιιο8ϋτΚϋιτειιι, 
ιιιἱιπ ει' $ϋΙ›Ι›ἰίι. ΝΗΜΑ ΡειιΒγΙνειιιἱει° Ιεἔ1ἐινοΙεΙ›Ι› ωεἔγε-ΞἱιιεΒ 
σεγαεέπ 1κετεει€ϋΙ ιιιειιιι€Κ, Μπι εεωΙειΙοττ ,ει “ΜΜΜ ιιιειι 
και» Κότιιὶ οΒγ Βειιάει8 ϋΙΙ0Ινὁιιγεέ ε]ιεη:Μιοι. Α2 ειιιΙοει· 
Ει·ειιιοι1ει νοκ. 1.ωειιειω τύιΙιεΙγε ΜΜΜ 'ο εΙΒειιΙιϋιιΕ Βε 
ειΘΙΒοπιιἰ ειιψο.άοιι , ιιι5ιπ οΙΙγ ειπΙ›ει·εΙ‹τϋΙ νέιέΙιει4ιιΙ,.ΚΙΚ ο" 
α-πι16' 1εϋιορύπι ειϋΙϋΙϋΙᾶϋΚΙϋΙ ΜΗ πω· ιπόι·ΙΒΜτε (ΗΜ."Ε02 

ΜΙ: ε8γιιιέισεαΙ. 161 τιιάταιιι, Μ” δειβι1έυ.ιι1 κα" 1ιιότι1ϋΚ 
'ε πεεγνωι «έν εΙϋπ @Εεεε αειιιει€68· «Μ. Νονο $επιιιιιειτειάκ 
ει' Μετοι:Ηι1ωπ. ' 

ΒειιὰΙιἱνϋΙ ΜΟΒ νειΙύ1ςΙερε1νε, ιιιΜϋπ 61 ει, ωιωαοω 
ΒΙΒΗ” ύ" ΙιειΙΙ:5ιιιι ειὐ1ε1ιἱ, ιιιΜτ ΜιτιπεΙΙγ ιιιειεὶ 8ειιι1:5ιτ Έ 
ιπ:ηι1ιιιοπά!ια1πάπι , ΙϋΙι1εειιι·ειι; Ι›εειόΙτ πο» ε:.ϋΙ;ε68εε πιπ 
Βοπιττι51, ιιιο1Ιγετ ει, ν88γοιι ει: ειιψει·οΙ: Μπι-Θ ΙοεΙιοΖοτι; 
ει, Ιωιπε1ΙΙ6 ιϋτνόηγ ΙτεΞυιϋ ειι8ει1εΙιιτοε8ύἔτϋΙ; ει' 36 οι·ΙιδΙ 
σεΙ$1τ' ΙΜοΙγέιε:5ιτύΙ κϋιυἐιι·ὸειεὲιἔοκΙ›ει; °ε ει, τοικ1ετ θ8 επι 
Μ«ΜιΒοτ εΙϋεεεἰτϋ νειΙΙε1εΙ επιιι6ΚτϋΙ; Με πιοΕεεε11 καψω 
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Μ" ε” ιισιιιιωι νέΙειιιι-5ιιγόιιεκ ιἐιιιιοἔιιιιἔιεεἐιιιι νι-5ΙετΙειιϋΙ 
ΜΜΜ Ι(Ηειιιιε' ωιιιιιωιω ιε ωιιιιι ΜνιιιΚοιιιι. 

Βιι ό: ΙιαΙΙνέιιι , οεοαέιΙΙιοιέιιιι :ιι ειιιΙιει·ι πι' 8γιιι·10ω 
-Βάιι. κα, να” Μιιιιιει-ε νειΙειιιιοΙΙγ ὰοΙοἔ: Μο”, Γο8ιιιιΙ‹ 

Σ Ι ειι·ι·ει τσι ιιιοιιιιι ει' τιιιΙοιιιιιιιγ' ΙιιιοιιγιαΙαιιεε5ι8ειι ε τιιιιειειωΙέιε 
ΒϋΙϋιιΙιϋιϋ τειιιιιειι€αι ιιιοΙΙεττθ Μη ε;" Μ Βϋι·ιιΙιιιι-5ιιγ ,ε οι 
οΙοειιιιιιιι ιιιιιιαιιιι ΜτωΒιιιιετ. ΒΙόΙιΙι ειιι€6ιιγ νειΙ6Ιι, ιιιι 
ιιιοει €ειιάα8 ικιΒγοΚ; ΙιέιιιοειιΙτ ιιιι5.ι: ει' νιι€γοιιοεεά; , Ιω ιιιιι 
€ειιιινιεεΙοιότ ιιιο8νάΙτοιιαΜι , ΙειςιιΙέι!ι!ι ιιέΙϋτεΙιοτειέεοιιιετ 
ιιιιΒγιει νοΙιιιι ειιιιιιιι1οιι. Με 1ιειιι; νόιοιιιόιιγὁἱιιι ειοτειιο86ιιι 
ιιιοΙε8γϋττ νειΙ68έι%ειΙ ιιιοΒνειΙιοιταΒ 68 ειιιιιι ειοτειιεεόε Πιτ 
ιέιιειΙιειι , ιιιεΙΙγ 1ιάειιιοιιιι·ιι νεΞιΙτ, νιιΙ6ειέι8Βιι1 ΙεΙωιΙέιΙιιιιιι αι 
οΙΙιεπέιτοιιίι οΙποτ, ιιιοΙΙγεΙ ετ1ι1ι€ ιιι-ιιιι Ιιιι·τειιιι. 

Α, κια πιό; ειαΙιειιιαΙιΙι ΙιείοΙγάεεειΙ ναι :ιι ειιιιοτικιιι 
πω, ιιιιιι€εοιιι οι ιάειοιιοΙ-ιιο. Αι ειιιιει·ικιιι ειιιΙιει·) 82θΙΙ10 
«πω ει, πιά Θε Μι ΙιοΜο8εέι€ ιιιιιιιιι€ Μια ιοΒιιιΙτ Θε ε” 
ΜΜΜ; ιαττοττειΙ:; 'ε 6 ιιειιι ΚύριοΙΙιεϋ, Μο;" ειεΚ ει.ιγιιιιέιε 
ιιθΙΙιιιΙ εΙΙεΙιεεεειιεΙ:; ποιά τεΙιέιτ ιιιιιοε Ιοιετ1ιιινειΙ6_ια Έ ιιειιι 
ΙιεΙΙ,ιιιιιιιτ εοΙτ οιιτύρειἱιιΙιιιειΙ‹, ΙενετΙιειιιι ω, ιιιἱ ι·έι αι ιιΙεϋ 
ιιενοΙάε1ιοι· ι·ιιμάΕ. 

|1° Ν$νυόπμεΗ Βε,'οΙμάσάνόβ «ια ε_αμεοϋ28 
σ0ωϋιω·οϊώοΖέ αΙεωοω·αϋπ Ιοϋοϋάσσαο·ά·ψ ,Έπιπ 
° (ιιω.”ιω. 

Ηιθ.ι·οιτι Ε6 οΚει. ει' ι!ειιιοοι·ιι€8. Χϋιιιιιι·εο.56,ις' Ιειιιιιιιιιι·ειά6εέι.ιιιιΙι. - 
8ιϋνοιεό;;ι Εοι·ιιιιι. - Κϋιε68ὶ ιιι€6ιοιεΙο ·- Βιωι Ιιει.ιΕειΙοιιι. 

7.19 

°' 86 ειΘΙιει νοκ ε'ΚϋιιγνιιοΙε ιιιε8ιειιιοι·τοιιιι :ιι ΒΒγεεϋΙι 
ΒιιιιιιεοΙε τϋι·νόιιγειι; Με ε'οιι6Ιιι εΙόι:τοιιι, ω”, κι οΙνειιεύ ιιιέιι· 
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ΒΙΕΙ88 ιιιεἔἰτὸΙΙιοΙΙο, ιιιεΙΙγεΙτ εε:ςΙΙΙΙΙ Μό ε, ιϋι·νεΙ:πηεΙτ ΜΗ! 
ει, ιΙωιιι›οι·ιιω Ι‹ϋιΙἐιι·εειεέιέ ΓεππιπατειιΙΙιεάτ έε ιιιεΙΙγεΙτ νε· 
ειΘΙγοιτετΙΙτ. Πε Ικϋπγνειιι' @θα ίοΙγιάΜιιι ε, τόειΙιεπ 828 
ι·επωθε πισω νοΙτειιιι: πω;; ΚενΘεΙ›Θ ότιιόιπ ω: εΙ εεγ ι:ιΙΙι 
Ι‹εΙγΙ)·εΙ. 

Απ:: Ιε ει” πιω· ιιιοΒΕιιιο1τ ϋενώπγτε νΙεει:Μόι·πΙ ΜΗ!! 
ΜΜΜ δΈ οΙέ8 Ιοἔγεπ ει' τε1ι·;γατ ε;;γ Με εοτΙπω Ιειιι€τΙεπεω. 

'Ηέιτοιιι άοΙο;; ιαωιεκ εσιωμ° θΙϋ888ΙίθΙΙΙ 22 έωειεειΙωε 
ιΙοπιιοοι·ειια Ικϋιτάι·8ειεέιἔ' ίεηπε9ιΙΙάεάτ : 

Ι ΒΙεϋ αι ειωει·ΙΙ‹ειΙειΙ‹ΙσΙ ίεΙνοΙτ 8ιϋνοΙετέδΙ ίοι·ιιιει, ιιιεΙΙγ 
ει Βἔγεεὶ1ΙετηεΙε ιιιε8ειη;ειΙΙ, Μ" εεγ τω” ΙεϋιΙΙιτεειεέιέ 
ΙιειωΙιιιεινειΙ σε ο” ΙεΙοεΙπγιιεΙ: Ι›εἔιτοι·εῇἔἐινειΙ ΙΙΙιῇυπ. 

Με3.εοιΙΙΙαιτ που Ι:ϋιε68Ι ΙιιΙόιοτοΙψωι ωΙ:ΞιΙοιιι, πιώ; 
ΙγεΙ‹ ιπΙ‹Ιϋπ ει' τϋΙ›Ι›εεἔ' ΙπόιιγιιτειεεΙΒέιτ 1πιότεέΚΙΙΙ:, η;γειει·ε 
Μπα ει° πέρα ει' ειειωιι1εά8' ειει·ειετὸνεΙ Έ Μπα! Ιὸίιιιεε 
Ιει·εὲἔθνεΙ ι·ιιΙιάιιέιΙε ΜΙ.. - 

Ηειι·ιιιειιΙΙΙε ει' ΜΜΕ Ιιει1ειΙοιιι,.ειω·Ιώιιαέ86Ιιευ ΜΙ; ΙΙΙθἔ 
ιιιιιαπωιιι, Ματ εοεΙΙΙΙ: αι ΙΙόΙϋειεΙΙπεΙ: ΚΙΙ;;ειι8αΙΙΙΙ α” Μπιο 
οι·ειΙΙο.' ιόνετΙ65εΙΙ, ,ε σ., ΜΙΝΙ, Μ” νειΙειΙιει ει” Ι.ϋΙΙΙΙΒέΒ', 
ιιιοιΒαΙιικιΙΙ πιεεειΙαιειΙΙιωπάΙε, ιιιΙππ ΙιιιΙ_ΙάΙε ειιοΙαιτ ιιι6ι·εό 
ΜΑΜ 'ε νοιε!τεΙυΙ. 

α 

Βέ|'οΙμά.τα φωσ· εο·ΙοϋΙοοϋΙσιωΙο ασ εαμε.ι·ϋΙ8 
σ·πιύοω·οΠΙιεΙ5 σΙοοιισσι·ατα Ιοϋα$σΞυσασἀ°° ,Φυσια 

Θαι·8άσάνα. 

Μοιιαάιιι ΙϋΙεΙΙΙ›, Μ” Θα ει ει·Ι:ϋΙοεϋΙ:ετ πο» εκπα 
πποε ΠΙ οΙωΙί ε8γΙΙσέ:ιεΙ: ωιοι», υιεΙΙγεΙτιιεΙ‹ τιιΙειάιΙοπΙΙΙιειτπΙ 
ει ε;γεεϋΙΙ-τωΙυεοΙπυεΙΙ ιΙειιιοσωπι ΚϋιΙέιι·εει5ὰἔ' ΙοιιπάΙΙαεω. 
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Απ εΜ6?ω· πιω επ Ν: π1Ιγ ει·τεΙεπιΙ›επ νεεπειπ, πω: 
ει” ωιππἱπΙε π' πιοι·επ επόππΚ πιΠειΙε; πειπ εαπρεπ π' πιω 
ιΙοπΚερ' π” πενεπεκτ ετπϋΙεπόΙ:τε, 1πεΙΙγε!τετ ειΙν' πεάΙπ 
πιεπππΙ: ἱ8 ιπσπππατπππΙ:, ει1ΙαιΙπιπποπι απ, Ιιππεπι επτειπ 
:πεΒ απατα ποπ ΙτϋΙϋπΙ›ϊεΙε ἱεπιειετεπετ , ιπεΙΙγε1κΙτεΙππ ειπ 
πει·εΙε Ι›ἰι·ππΙς, πιππΊπϋΙϋπΙ›ῦπϋ νεΙεπιεπγεπετ, ιπεΙΙγεΙ: Μπ 
απ: ΙτετεπΒεπεΙά,ν ,ο ποπ εεπιπεΙτ' ϋεπνεἔετ, πιεΙΙγεΙππϋΙ ει' 
Ι:-!ΙεΙ:' ετήεΞιτπέεπίπερπϋππεΙ:. Σε. Ι" ε) 826 Μέι ίοΒΙ:Μοπι ε 
εε" ετπϋΙεεἱ Έ επ€εΙεπιΙ›εΙἱ > έιΙΙπποπέιτ νειΙειιπεΙΙγ περπεΚ. 
Νειπ επεΙοπι κήποι πεεπ11πΞ ε: ππιεπἰΙεπὶ ει·πϋΙεπϋπτϋΙ ; πιοπ2 

ι 8 . εεππ πω: εΙαιι·οιπ νὶπεΒπΙπἰ ΚϋπἱὶΙϋΚ, π. ιπεΙΙγἱΙ: εΙϋπε8Μ π. 
ποΙἰτἱεπ1 ἱπτεπε€εΙ‹' €εππτειι·εππέιτ. 

...επ 

..Ο εαΙΜ.ι· , »ποπ ροϋπσαϋ όπϋέεε0 0εΙοϋυποε, 
πιά!" 7ιαπαΙσπασ·απ σε_ςε'Η εΙαΐ α° άεπεπεπ·αύα 
Ιεϋαπάο·.παπάεβ |εππωαπαάάσά2 απ απιεπ·Πεα. 

ἰαΙεπἀΙ. 

Ηεπεπεπιει·Ιππ οΠγ ειππει·εΙτ Με” περεεϊΙ€ε!εΩΩ πτε8·ι ΜΚ «Ιε 
ιποοι·8.Επ επ Ικϋι£ᾶιῇεπεἐεἰ Κει·επιζεπγεειςεέ νπ!!οΜεΙο - Οπ€ποΙὶειιεοΚ' 
ει·πεπεεε. - ΗοππεΕ "π, πο” ιπέιι·ιππ π' επ£ΙιοΙὶοπεοπ ιθωκ π' αε 
ιποοι·πωϊϋπ επ τεερππ1ἱοπἱππ τεπιπ . · - 

-_--- _ 

ΜΕπι1επ νειΙΙέιε πιεΙ1εττ ω1έιΙΙ:οπΕΙς ππΙππι1 ροΙΜ6Μ να. 
Ιειπεπγ, πιεΙΙγ π1ιποι ι·οποππέιππύΙ επει€ΙπποΛΚ. Ηπε7.ΐ:1ιοΚ 
πα ειππει·Ι ΙεΙΙ:ετ πιει€π1ξεπγετε 'ε πιεε·ΙέιπϋιεοΙ:; ε8·γίοι·ιπέιπ 
1'οπ5ει τεππεππἱ Μπα π° ποΙἱϋεπὶ, Μπα πι εΒ·γΙιππΕ ι€π·επεέι 
ω; 'ε ποπ Με ιεπεπωπε, πο” π' Ι81πετ, πει επει!πιιΕ π" 
επόΙποπτ, ει: εεεεΙ ὸζεΖἔαυὁαπΖσὐα τεΒγε. 4 

ΝπἔγοΙιΙ› ι·επιε ΑπποΙ·πιπει·ΙΚάπεικ Μ; ειππετεΙκ πω 
π. Κα. Σ π _ με Δ 

` 
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Μρεα1ιτοιωτ ιιια8, Με ιιιὶιιταιι α' μαμα, ΙιαιαΙιιια αΙι3Ι Μπέρ 
τοΙ‹, εσιιιΜ οΒαγΙιαιἱ ΐθΙ868θ8Ι10]Κ ιααεοΚατ αΙα. παπι αιΙτα!‹; 
νέα “Η αι ιἶῇ-νὶΙαΒΙ›α οΙΙν Ιιενεαπγαα ναΙΙαειτ Μπακ, ιιιοΙν 
Ινατ νέα ῇοΙ›1›ααΙε πω: ΜΜΕ ι·α_ῖιοΙαΙ , ΜΜΜ απ ι1οιιιοοι·α 
“Μακ 'α ναεριιΜοαΜαΚ ιιανειειιι; νέα οι Ι:ϋΙϋιιϋεειι εΙϋεο 
Βιιαιω α' Ιεϋι€αι·ααεαέ νέα ιΙειιιοοταϋα, παο€αΙαρΙταεατ αι ὶὶ 
Β·νοΙντε πανε. ΡοΙἱιἱοα νέα ναΙΙαε ιαατ Ινειι1ε1Μειι ωεεε€γει 
Με εΒγιιιαειεαΙ, ,δ απατα απ» απατών ιιιε€ εἔγεεε6ἔΙ›ειι Ιεπιπ. 

ΜΒΜ" Μπα ένα, Μ” ΙτΙαιπΙ κωαοκι αι Βενε 
εϋΙτ-8ταιιιεοΙι' ΙιεΒε16Με οατΙιο1ὶοιιε ιιόρειέΒετ ειαΙΙΙΙ.ιιΙ. Αι α 
ιιιενἱΚαἰ οαΗιοΙΜειιιιια "Μαη καιω Ιεϋνατ61ινε; ιιιαι·ιαα α: 
ΒΒγεεϋΙο1Ι›αιι τϋΜ› ναιι ε" /πιἱΙΜ Ιτετεει€γόπιιαΙ, ΜΙ: α' 
νύιιιαἰ ε€γΙιαι° νεαιεα€αΞτ ναΙΙῇαΙτ. Ενω οατΙιοΙἱοιιεο1κ Μ να 
ΒαειΚοσαετ ιιιιιτατιιαΙι ἱειτειιιἱαιτεΙοΙΒεΙἰ ειοντατταααἱΙιΙιοι , Έ 
Μαννα! αν αιιηαΙοιαιιιαΙ νααπαΙ: εΙτεΙνα ΙιἱΩα€αιαταἱΙ: παπι. 
ΜἱικΙ έωεΠεττ ακ ιαηωκ α' κοεριιΜἰοαΙΜ› 'ε ιΙειιιοοτα€αἱΒΒ 
νέων αι ΒἔγεαϋΙτ-8τατιιεοΒ!›αιι. Ε? Ι:ϋι·ϋΙππαπν εΙεϋ τοΜπτετ· 
τοΉπεα·Ιερό, «Ισ Ιια 8οιιιΙοΙΙιοι1ιιακ, ιπΙνοε πω.: Ιτϋπτιγἰἱ Μ 
1α1αΙιιιιαΙν. 

Ευ απ νόΙοαι, ἱΒαιΙαΙαπΒαΒ α' οατΙιοΗοα ναΙΙαετ ω" 
:ιΘιιιἰ, ω” α, ι1ε-ειιιοοταϋα, τετιιι6ειοτ ε2ετΙιιιἰ ο11οιιε68ότ. 
86τ ωκαι›ι› ιιοΙνειιι α” ιαωπα,. Μ” α) 1νϋΙϋααϋιό Βατικα 
ιγαιι 1ιἱινα1ΙαεοΙ: Μια, α° οατΙιοΙΞοἱειιιιιε εΠΠε, ιιιεΙΙν Ια; 
ὶιιΙιαΙ›Ι› ΙτετΙνει αι ά1ΙαροτΙ:εΙΙ εεναπΙ6εύμε!:. Α' οατΙιοΙἰοιι 
ωι‹ω αΐναΙΙαα_οε τατεαεα8οεαΚ και εΙοιιια6Ι απ, °ε πω:: 
α, ααα θ3 νι, ΜΒ- ΒΒ)'θίιω α” μια απαΒα-εωοΠιοιΙΙΙκ @Η α' 
ΜνεΙιειι ; α1α€τα ΜΜΜ αε].εαΙ6. ·· 

_ Α, ΜταΒαπατοΙε' τἐιι·ἔγαΙ›α-π α' οατ!ιο1Μεαιιια αιωνα" 
αναπηΒ»α ΙιεΙνΙιεατατ _ »φαω εΙιιιέ1εο€; ιιΒγαιιααοιι ΜιΙ›εΙΕ 
υιἱ!ς!‹α!να!€Ξα Κ(3$ν1εατιιιΙύει @ε τιιαα1Ιααι, Ιαη;εαιἱἰ νέα Μ; 
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ειιι1ιεττ; ιι€γειιειριι ε·ιει€ει€εεοΙιιιι μει·ειιεεοΙιε .8ειαεΒιιεκ 
εε 8ιε·.έειιγιιεκ ;. ιιΒγειιειοιι ΓευγΙιεΙιεΕΙιεΙ ΠΙειι ε'. ΙιετεΙιιιεεέ 

Ώ εε ε 1εΙιε1ε1Ιειιτ; εειιιιιιι ΙιεΙειιΜνεΙ πεπι εΙειιτἶειἱΙτ ,ε Με. 
Με ειιιΙ›επ ιη;γειιειοιι ΜιιιέιειιιΜ εΙε νεΕνειι , 8ιετετι ε' τετ 

εεεεέιιιιιιιΙειι ο8ιτεΙγειτ ειο:ιε8γ ωωιη ιεειιιοΙγειιεΙ εεφιι 
νε νεεγ1ιιιι, Με: ειοΙ: ἰετειι «Μα ε€γϋνε νεεγι€νεΚ. 

ν ΜΜϋιι ιειιει ε' εει1ιοΙιειειιιιιε ε' ΜνεΙιετ ειι€ει1εΙιιιεε 
@με Ιιεειιιι, πεπι Ιιεειιιι Μια εΒγΙοι·ιιιειΙειιεε8ι·ε. Βικι 
Ιιει6τ ιιιοιιαΙιειιιεΙι ε' ρι·οτεετειιιιειιιιιει·6Ι, ιιιεΙΙγ €ιεΙιεΙιειι 
ει ειιιΙ›ει·ε1‹ετ ιιειιι ειιιιγΠε επειι1ϋσεει ιιιιιιτ Γιι%ειΙειεεε 
ίεΙε νειει·1ι. ε · 

Α' σειιιοΠειειιιιιε οΙΙγειι, ιιιιιιτ ε" Ιιοι·ΙετΙειι ιιιοιιει· 
εΙιἰε. ΥεἔγετεΙτ εΙ ε' ίειεαεΙιιιετ, 'ε Ι›ειιιιε ει εΙΙεροωΚ ε· 
ἔγειιΙϋΙ›Ι›εΙι ΙεειιιεΙε, Μετα” τεεριιΙιΙιεεΙι!›ειι. 

ΒοΙιειοι· ιιιεμϋπειιτ, Μ” ε' εειΙιοΙιειιε μη, Μερ 
"ω" Με: ιιιεΙΙϋΙ, ΙιεεεΙιιιει; ΙοεΙεΙιιι ιιιειιι; ε' €ει·εεεε€Ιιε, 
87.0" ε, ροΙΒει·ι Μει·ει·εΙιιειιεΙτ Ι:ϋιερε1τε νεα ιιιεΒέιιιεΙι ε 

Μπιτ; ΗΙγειιΙιοτ ιιεΙιε νεΙΙειοε Ι›εΕο!γεεἐιτ ΙιεειιιέιΙτε ΜιτοεΙ 

ιεεετε ειοιι ροΙΜεει ι·ειια”ι“ειιιιεΙΙέιεειιεΙ:, ιιιεΙΜιει€εττοιοττ; 
›ειΙΙγειιΙ‹οι· ΙεΙιετεπ Ιειιιι εειΙιοΙιειιεοΙιετ ιε, Με νε1Ιεει ειεΙ 
ΙειιιΙιϋΙ ει ετ1ετοει·ετἰειιεΚ Ιιει·τοΙύι νοΙιεΙ:. Ηειιειιι ιιιιΙιεΙγι: 
ε' μερο1: ε' 1ιοτιιιειιγιόΙ ε1τενοΙΜειιιεΙι·, "Η ιιιε,ςοκ ειπε 
νοιιιεΙι, ιιιιιιτ ειΒεγεεϋΙτέΒιειιιεοΙ:Μειι $ϋι·τειιιΙ:: ειοιιιιεΙ 
πεπι ΦεΙεΙτειιιεΙι ΜΜΜ οΙΙγ ειιιΙιει·εΙ:, Με ΙιιτϋΙοιεΙ ίοενε ε” · 
σε1ΙιοΙιειιεοΙιιιεΙ ΙιεΠειιι16ΜιεΙ: ΙειιιιειιεΙ: εΜιιιιι ε, ροΙιτιοει 
νιΙόιεΙιε ει εΙΙεροιΙιε11 ε;γειι16εεΒ' εειιιιειετ. - 

Ηε. τεΙιετ ει ΒἔγεειιΙτ-8τετιιεοΙιΙιεπ ε' εει!ιοΙιειιεοΙ: πεπι 
ι·ειέει1τειιιεΙτ κι ει·ϋειεΙιοεειι νεΙΙεειιιι' τει·ιιιεειειειιεΙ Εοενε 
ε) ιΙειιιοοι·ετει ,ε Ιιϋιιετεεεεεἱ νεΙειιιειιγεΙιτε: ειεΙοιεΙ: Με 
ει» πεπι τει·ιιιόειειεε εΙΙειιεεεει, 'ε Φέιι·εεεεει ΙιεΙγιε1ϋιι, 

ι 3 '° ε 
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νιιιιιιιιιιιτ οεει:έεΙγ ειιιιιιιιΙ: π, τϋ:ν6ιιγιιγ6 “και ι·6._ιοι: ιι6ινο 
:ιι ειεΙ:Ιιει ι·αιειειΙ:ο:Μιετ. Μι" :Θεια ει' αιιιιοΙιοιιιοΙ:ιιεικ 
ειοΒέιιγ, ,κι ειιιΙ:ιέ€ϋΙ: ναι ι·έι, 60,” ιιιιιιιΙιιιι 1ιοΙΕ!ιι· ι·έειιτ 
νε;γειι ει' Ι:οι·ιιιέιιιγΙιειιι , ιιιεττ ι” ιιιιι€οΙ: Η: Ι:οτιιιέιιιγι·ιι _ιιιτ 
ΙιειιιιιιΙ:. Α' οιι€1ιο1ιοιιεοΙ: ει' Ι:ιειειΙιΙι ειέιιιιοι2 τοειιΙ: , ει: ι" 
ότι1εΙ:ϋΙ:Ιιειι 811 , ΜΗ ιιιιιιι1οιι _ιο,ιοΙ: 1ιειιεΙειΙιειι ιιιι·παιιεσ. 
πω: , σειιΙ: ίιΒγ ΙειιιιεΙ: ιιιιτοειινιι ει' ιιιιι€οΙ:61ιιιιΙ: ιι ιιιιιιιιιιΙ 
€γιιΙ:οι·Ισιτει ιι·ιΞιιιτ. Β' Μ: οι:, τιιι1τιιΙ: οΙΙειι ιι νοιιιιιι «πιω 
που μιιιιιωι τιιιιοΙ: Με , ιιιοΙΙγεΙ:‹-π :ΑΙΜ Ι:ενοειεΙιιι Κοάν 
νε1$σειιι1ιιιιιαΙ: οι, 1ιιιιιοΒγ Βιιιι1ειιοΙ: 68 ειγο1ιοι:ετ Βιέιιιι 
ιιιιΙ ιιιο81ιαΙιιι16Ι: νοιιιιιιιειΙ:. 

Δι εΒγεεϋΙ€-ειιιιιιιο1:1ιιιΙι::ατιιο1ιοιιειιιιρεέιε ιιιιιιι κ. ρω 
ΜΗ; Μ:::ιοΙιιι ε) ιιοΙιιιτ:Μ Μι” εΙΙειι , Μι; ιιιΙ:Μι!ι ιιιέΙτέιιιγ 
Μπι ιΠεΙ:ειιΙ: απ. Αι ειιιιοτιι:ιιι οιιιΙιοΙιοιιε ΜΜΕ ει' “Με 
ιιιι νιΙέιιιιοτ κει ι·ιέειι·ε οειτο1τι5ιΙ: Μ: ε8γιΙ:Ιιειι 1ιιιΒγιέιΙ: ει' 
Ι:ϋεΙειιτοττ ΙιιττειιιοΙ:ιιι, Έ ειοΙ:ιιεΙ: νιτειιΙ:οιέιε ιιόΙΙ:ϋΙ Μεινε 
ιιΙ: ιιιιιιο1:ιιτ; ιιιέιειΙ:1ιιι ιιοΙγειτειι6Ι: ει' ιιοιιιιωιι ι€ειιιέιΒοτ, 
'ειιΒγ νέΙεΙ:ειΙιιοΙ:, Μ" ειιτιετειι αι ειιιιιι-ιτοΙ:, ιιιειΙιειιΙ νικ 
ΒιιΙειιιιιιιαΙ: ειι€ειΠε Μ. Εε :Η αι ε;γεεϋΙ2-ετιιτιιιοΙ:ΙιεΙι οι 
αΙιοΙιοιιεοΙ: ει' Ιε8ειΙέιιιιτοεΙι Ιιιιι6Ι:, 'ε ει' Ιεμϋ8€ετΙειιειιΙι ιππ 
Βιιι·οΙ: ιε ειγειετειιιιιιι1. 

Βιιιι61 Σοφια εΙ Μπιτ ιιιοιιι1ειιιι, Μ" ει ΒΒγι-ιιιιιιτ-81ιι 
ΔιιιιοΙ:Μιι οΒγετΙειιιιΒγ νιιΙΙέιει και ειιιιοεειι, ιιιε11γ ιιιιιέω α” 
τΙειιιοι::ειω. 'ο Ι:ϋιώ.τεαΜ8·ι ιιι€ύινόιιγε1:, εΙΙειιεθεάιιεΙ: ιιιιι 
ω”. :κι ιιιιιιι1οιι ειγιι€ιιι ειιειιι6Ιγ εεγΙοι·ιιιέιιι Ιιεει6Ι; α” 
νε1οιιι6ιιγει: εΒγειιιι-ιι: ει' 1ϋι·νειιιγει:1:εΙ, 'ε αι οιιιΙιετι οΙ:οε 
εέιειιιιι.ιι, α” ειι3Ινειιι, ::ειιιΙ: ε” 6ενιιιιγ αι ιιι·ειΙΙ:οά0. . 

νοΙτιιιιι οιιγειει· αι Β;;γοειι1ετ' 08ΥΠί ιιιιι,··γ νω·ωιιιιιιιι 
ιιιΞΜιιγ ιιιΙΙιιιιιιιιι, ει) ιιιιι1ϋιι ε: ιιιοΒιιινια1: εἔγ ιιο1ιιιομ_€π 
ΜΒΜ, ιιιεΙΙ)·ιιεΙ: οι:'ιΙ_ιει νοΙι ει” Ιειιιμ·ιει:οιι εοι;ιιιιι 'ε και· 

ο 
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πιπΙπ·π Ιειγνεττ επ πεπιΙ ΙιΙΙΙιΙεπΙ. κει να” πέιτοιπ επι· επι 
Ι›ει·τ ΙέιΙΙππι Βιειε,ε;γϋΙι·ε ε” τοπρειπτ Ιει·επιΙ1επ, πιεΙΙγ εΙ 
ΓοεειππειιΙπτε Ιπεπιεπ Με". Νεπι εοΙππ·ει εμ 'πω, εμΙιέιιΙ 
Ι;ϋπτϋεπε ϋΙΙΙΙινε εΙϋΙδνεπ, π' ειι3ποΙιοΙί ειέιπιάι·π ι·επι1εΙΙ 
ποΙειπιπτι·π ιερωι. Α'_ΙεΙεπΙεν6Ιτ, ιπΙπωπ Ι:ειΙππΙεΕππΙ Ιενει 
ωκ, ππωιωπ «π» πιιι€ωπικ, σ ρθω ω«π›° “πισω :Σ 

,,ΜΙππεπΙιπΙ6_ Μεπ! πετεπεΙ:πεΙα πω! τε, Μ ΙΙΜοπΙ 
“Μιά ειἱνϋΙκεΙ 'ε ειπωω ΙσπτΙ:ιΙτ πηκππΙιππΙ: , ιπΙΙιοτ Με 
πεπιιετἱ ΓπἔἔεΙΙειιεεἔϋΙ‹' αιεπΙ 1οεαΙει·ΜιετειοΙωΙ:; ω, πε 
επιππΙιπωΙιοππΙ π.ιμωιπ εκει πι πωππω εΙπγοιπέιεοπΙ 'ε 
πιεἔππωπ πεπΙΙπΙσπεΙε ει, ΙπόΙτε' εε ειιιΜιι1εέιέ ιπειΙπειΙῇαἱΜ 
«πι πι·πιπ! νεα. ει;; Ιεε8γειε ρΙΙΙππετοΙ: π' Γ6ΙΙΙ, ΜΜΕ απιστε 
ι·ε; ΙεΙ:Ιπω ΙιόπγϋτΙΙΙετεεεεεεεΙ ει” Ιπι;ποΙε πεπτε, πω” 
επι πεγιππιοπ $σεοπεττ Μιά, ιπεΙΙγεπεκτ ε8γΙ:οι· ιπΙ Μι 
πεπΙ: "πω Παω! Μ ιπἰπτΙεπ ειππει·επεΙ ε” ιπΙππέικει ω 
τεπι€ε$τεΙ, πε επεεάιΙ , πο” ει' ιπειτποΙιπέι;; εΙεΙ:ΙεΙεπΙΙΒε π' 
ω πιΙνεεΙετ 'ε Γεππτετωπ ετ ΙϋΙζΙϋπ πι ε€γ1°οτιπἐιτΙπππὰεοΙ. 
ΗειταΙιππε πω” ΜΗ ΙΜ ει” Ιεπ8γεΙεΙε' εστω ίεΙεΙΙ, τει1ιΙ 6 
Ι‹ετ πειππω πω, πο" ειέιΙπιποΙε ΙεπεεεεπεΙ:; πιειΙΙεοιΙ 
@Με τε πϋΙεεεεεεειΙ ΙππέιεεεΙΒΜιπ; Ιειγεπ είτε ειπα Ιππ 
1πΙΙ:Ιπιπ; τει·Ιεπιπ εΙ π' 1°εΙεΙιπετ ε1ΙεπεεεεΙΙ:επ, πεπιεπιιΙ ε 
πιό: ει, ΙιπταΙιπο.επέιποΙκππΙτ, ππεΙΙγεΙκ κοπτέιεπΙκι·π τϋτπεΙτ, 'ο 
πε επεειΙεΙ, πο” α' πιεΙτεΙΙαπωε, ιπεΙΙγπεΙ: π, νΙΙεϊ8· ϋΙνεπ 
ω εΙΙΙΙτ ΙπππΙει "Μ, ιππι·ιππ :πεΒτϋτΙεππεπιεΙτ. Παω, Μπι-πε 
ΙιπιπΙπιπε Ι‹ειε‹ΙΙ›επ νιιππεΙ: ει' περεΙιπεπ, ιπὶπτ πι επιΙ›ετεΙ6 
πεΙτ ει.ΙνεΙΙι, τέιιιιπειει $τΙΒγειεΙιετ ει' @έ ειεπε ΙΙΒγεπεΙτ. 
"Με ιπεἔ , πο” ει' @παπι πειπιετ "πιιπιπι ίεΙΙ:εΙ)επ , 'ο 
οκ πειΒγνέιπ ει' πγπ8ειΙιπειτ, πιεΙΙΥπεπ εΙΙΙΙΙύ.ι·6Ι ηιι·16ιτπΙ._ΙΙΙΙτ. 
16_ΙΙΙ5π εΙ από; ειμαι· ΜικειοΙπΙ ει' νἱΙἐι€' ειαΙια:Ιεέι€πει·τ. 

ω» ιιι·πιπΙ πε ωι·αιιω εΙ πωπω ΙϋΙϋπΙ‹ οτειέιιΙπτ; επ 

· ι 
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84:66 , πο” »Η Ιε8γϋη!‹ ιιιϊιιι1ευΜι α, Ιε€ναΙΙὰεοεαΙ›Ι› 65 Ιεἔ 
ειειΙωιΙεΙΗ› :ιε·ιππετ. 

,,Μἰιι‹ΙεηΙιει1ὐ Μου! 1ιειΙΙ8:ιειΙ ιιπεΒ· πιο Κϋπγϋτ86εἱὶπ 
ΜΙ, ειειΙ›ειι1Ι1ε‹Ι :πιεἔ ει' Ιειι€γεΙε!πετ. Με ΜΜΜ “Πω 828· 
1·ετ‹-Μ ΠειιΙπιειΚ, ει, Μ ιιι·ιιιιΚ ΜΜΜ ΚτἱεπτιεπαΚ πενόΒεπ, 
Μ α' ΙποτεειΚίέιιι ΜΗ ωε8· ιιιἱιιἀεπ οιΔΙ›οτεΙί ἱὶιΙνϋιεόἔεὲι·τ. 
Αιπετι." ~ Δ ή 

Α2 Θ8θ82 εγὶὶΙεΙτοιεἱτ Δω.υα' ιιιοπσΙει πει€γΑΙιΜιω 
εέι,·;;ειΙ. ή χ 

· . 

Πϋα·υεΜΗ Ι:ε|οΙμάσα α' &ϋ2υαΙΙιίωοΙσπαϊο α: 
ΒεμεσόέΙϋ-82αϋποοΜ ροΙΝόοαό $άτ·.ι·ιι.πωάνα. 

Κω·εει!γ6π οτΙιϋΙοε£αιι, πιοΙΙγ πιιἱιιιΙοπ Ιιί€ίοΙε!τοπ1ιι6Ι ίοΙωΙέιΙ 
@ΜΚ - Α' ναΙΙἐε' ΒοίοΙγέιευ. ε: ειπετΙΜΜΚ' ει·ΙιόΙοεότε. -· Α' Μ 
ιιιεεἐΒ·ἱ επϋνοω68' ΙἱειωΙοὲΒοπ €ιιι·έέιεει. - ΜΜΕ καψει ει' νιιΙΜπει πι 
ωστΕΚΜιΒ' ΚύριοΙΜ6εέΕ Μιουγοε ΜΜτοΙκ πω, 'ο »ΗΜ ιιι6ι·εό!ιΙί 
ΜΜΜ: οι ΜΜΜ' ε:οκινετΙο1ιιι6ι. 4 ν6Ιεω6ιιγϋΚ οι ωπετἰΜἱειΚπιαΚ ει' 
νειΙΙ5ιε ροΠϋωιἱ Ιιε.ειπέιτόΙ. - Μἱικ ἰἔγοΚοιιιεΒ ΜΜΕ Μ1ειΙιιιέιτ Μι· 
_ἱ0ειίπιἱ 6ε ΒΜοεΙ€πὶ. · 

Μ88ιιιιικειτέιω, ιμιἱιιϋ ΒϋινεΙΙειι Μιτέιεια ν” ει' νειΙΙά;επειΚ 
π' μοΙἱιὶοἐιτει επ ΒἔγεεϋΙτ-8τειτιιεοΒΜιιι. Κόινειεπ Ιιετ€ιεα ε· 
ισιωω ΙΙΙόΒ' Ιιει€αΙωειψη:Με ωιειὶΚ, Ά @επι ιιιΠωι· ει' επιΜιι1 
εεΞμ8ι·0Ι :και πω, αΙ:Ικοι· ωωιμ ιιιεΒ· ΙοΒἱιιΚειΙ›Ι› οι ειιιιοτἱΙωι 
Μπέκ που ιπεετι-:τωΒτε, Μπι Βε1Πεπ ειαΙΜΙοκιιΜε ΙειιιιἱϋΙτ. 

“Αι Β8γοεϋΙ$-8τεΙυεοΒΙ:απ εάωΙα!επ εοΙαι1: ει' ΜτίεΙο 
ΚειετεΙ‹. νει!ειιιε1ιιιγἱεπ ΙεϋΙϋπΙ›ϋειιεΙ‹ ει” ωσαΜιπ, υπ ειω·ἰιιτ 
ετ ωι·οιιιι6ι ιὶεπεΙιιΙ @Η , Ιιειπειιι Μπα ωε;οΒγοεπεκ αι επι 
Ι›ει·οΙ‹ιιε!‹ οΒγιιιεΞε ἰτἀιπἰ ΙκϋτεΙε88όΒεἰΚ ΙεΙειτ. Μἱιιὰεπ ΜΜ 
Μκειετ ΜΜΜ 58]έ1ί ιιι6τϋει ειετἱιιι ἱπιἐιὰῇει ειι Μουτ; Με ΜΜ 
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εμπι ιιΒγαπαιοπ ει·πϋΙοειαπι ιιπιιωι αι ἱειειι° πενεπεπ. Πα 
πο” αι ειιιΙιει·πε1:, πιιπι ε€γεε ειεπιεΙγπεπ εοπαι Ιιαειπα1ια, 
πο" ι€αι ναΙΙαεα Ιε€γεπ: α' ιαι·εαεέιει·α πειιτε πεπι επισ 
Ιιεπ ναπ α) ι10Ιοε. Α, ιαι·εαεαε πεπι ΠΠ, αεπι πεπι τειιιεπγΙ 
αειιιιππ α” πιαε εΙειιϋΙ; 'ε τα πεινε πειπ αι τα πω, πο” 

α' ιιοΙΒατοππαπ ι€αι ιταΙΙέιειιΙε , παιιεπι πο” ναΙαιιπ ναΙΙαειικ 
ΙεΒγεπ. ΒιεπΙπνϋΙ αι ΕεγεειιΙι-ΒιαιπιοΙ;!ιαπ ιπιππεπ πἱιΓεΙε 
Κειειεπ α, παω 1‹ει·εειιγεπ εἔγεεἱὶΙειπει ιατιοιπαΙ‹ , α' Κε 
ι·εειιγεπ ει·Ι:ϋΙοειαπ πως ιιιἰπιΙεπϋιι ιι€γαπαι. 

π=ιναει ίεΙιεΙιε1ΜΚ, πεις), αι αιιιετΙΚαἰαΙι' εμ' τεειε αι 
πιω ιιειιεΙειΙιεπ ιπΙεαΜι α” ειοΙιαει, ιπιπιεειιι ιιιεεεγϋι6ιΙε 
αει Κόνειι. Αι ΒΒγεεϋΙι-$ιαιπεοΜιαπ α, ΙεΙεεε; ναΙΙαεοε , Μι 
νειπειϋΙεἑι οτι α” ΙιεριπιιιαιααπαΙι πϋιδπεεεεεπεΙε ΙιεΙΙ Ιεππι; 
πε ιπιπά ε' πιεΙΙειτ κι Διιιει·ι!ια α, νἱΙαΒοπ αιοπ ΙιεΙγ, πο! 
α, πειεειιγεπ ιιαΙΙα.ε πιεε Ιε8ιϋΜι ι€αιι πα1αΙοπιπιαΙ Μι· α) 
ΙεΙΙιεΙ‹ πιω; 'ε 'εππεΙ αεπιπιι πεπι πιιοπγΜα ιοΙιπαπ, ιπεΙΙικ 
παειποε εε ιει·πιεαιετεε Ιεεγεπ αι αι ειιιΙιει·ι·ε πεινε; ιππι 
ιαπ αιοπ ιαι·ιοιιιαπγ, ΙιοΙ πια ΙειςπαἔγωΙιΙι ΙιαιαΙιιιαι ε·γαΙιο 
το! , α' Ιε8ΕεΙνᾶΙαἔοειιΙιαΙ›Ι› 'ε ΙειεαιαΙιαιΙαιιΙι ια εεγειει·επιιππ. 

Μοπποιιαπι, πο” αι αιπει·ΕΙιαι παμπ έιια!αποεαπ α' 
ιιοΙ€αι·ι ειαΙιαι1εέηι· ιπεΙΙειτ ναπιιαΙι, πειπ νενεπ κι ιπαε αιο 
Ιται π; , ΜΚ α' ιταΙΙαει εια!ιαπεαεπι ιπεε~πεπι επέει1ι!τ; Μπα 
αιέιΙιαΙ αιτ ειιπα πεπι ΜΜΜ, πο” σκ να!απιεΙΙγ ροΙΜεαι' 
ι·επιιαιει·ιΣ πιὶΙϋπϋεεπ ιιέιι·ιοΙπέιπαπ. 0οπποεαπ πει-πω α' Μι 

 

ιι€γεΜιε αναιποιέιαι; εε εο!ια αΐ παι·ιοπ πειέιεΙΙιε πειπ εΙε 
;γειΙπεΙτ.` Νεπι Ιε!ιετ πιω: πιοπιιαπι , πο” αι ιιΒγωιιιι-εια 
ιπεοΚ!ιαπ α' @Με !ιείοΙγαετ €γαΙιοι·οΙ α' ιϋι·νεπγε!πε, ναεγ 
ΙιοΙΜεαι νεΙεπιεπγεπ° ι·εαιΙετειι·ε, Ιιαπεπι αι ει·πϋΙεεϋπει ε 
Βαιιιαι_ια; ει: πιΜϋπ α' ι:εαΙΜοτ ειαΙιαΙγειια , ε.εγαιει·ειπιπι1 
α' ιιαπιέ έιαΙια!γοιαεαπ ια πο!ιςοιιπ. 0 

` ι 

ο 

ι 
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Βόπωιιι·ϋΙ Ιο;ΚενέεΙιΙιώ εειιὶ ΜΙΙειιι , Μ” οι ει·Ι:ϋΙ 
"ΜΕ πω' »απ ειὶΒοτὐεεΞηἔει, ιπεΙΙγετ σε ΒἔγεεϋΙτ-8τειυι 
εοΙ:Μπ ωμιειωΙππΚ, εΙεϋ ετεαΙσπέτ ει' ΙιἰτΙ›εΙἱ 1Ι1888]626ίω· 
ΜΠΟΜΠ πω. Α, ναΙΙἐιε σα €γειΒι·ειπ πεπι Βόρεε νἱσειατει·· 
ισιωιω ει ειιιΙιει·τ, απ” ειι3ιιιτει!εω Μεόι·1ετοΚ ΜΜΜ, πιοΙγ 

, , 

ΙγοΚΚεΙ Μ α επει·ειισεε ΜὶτϋΙνεειἰ. *Αι Μ-πιπε ει ωε,%ειι 
αΙειΒοάέιέ νε28γέιτ, ιιιεΙΙγ Μακ ϋειιϋπϋι, ιπέτεό!κεΙπϋ πεπι 
Μι·ιιέι: σε κι ειεειοιιγ” ΙεΙΜπ ΓεΙεϋειἐἔΜΞρ'ιικειΙΙ‹οαὶΚ , 'ε αι 
ιιεειουγ Ιει·οιιι1ἱ ιιι.ει·Ι‹ϋΙοεϋΙ‹ετ. ΒΙιοηγοε, Ιιο=<;γ ΑιιιετΗαι 
ει' νἰΙέιΒΡοπ πω: ωι·τοιιιέιιιγ, ΜΙ ε, ΙιἐιωεεὰΒἱ ε:ϋνεπεε58 Με; 
ιιαἔγουΙ› τἱειιε1ε1Ι›ειι ωι·ωιεκ , σἐε Μ! :ι° |1ἐἰΖᾶ88ἱἰἔἱ ΜΙαο8 
Με 1'εΙϋΙ 1εΒπιε;;ειευ 68 ΙοἔΙιοΙγεεΙι ίοι·.ςειΙοιπ ιιι·ειΙΙ‹οιΙἱΙε. 

Βιιι·ορέιΜπ ει'1εϊι·εειεέιΒ' ιιιειῇιΙ ΜΜΜ ι·επι1ε1ΙουεόΒεί α” 
Μιιἱ τύιΙιεΙγ ΜΜΜ 'ε ει' ΙιάΖεεεέι€ἱ πγοειοΙγα' ΙιϋιεΙιἑΙ›ειι αϋ 
Ιε1ιιοΙ:. Μ ΒερμαΙ: τά επ ε1ιιΙ›οι·εΙ‹ ει, τετιιιΘε2ετἱ Μ5Ι:ο16Κε!ϊ 
'ε εεαΜιά ἔγϋπγϋτϋεόἔοϊ ιπεενεώιΜότο, ει' Βἱοεαροιιεἐιέ 
ιιιο8ϊι1ε16εότε, ει€νΜΜ υγιιειειΙειπεέιέι·ει ,ε ε11ΙΙιειωΙωι νέι 
8γει!ετει. Αι ειιι·ϋμειἱ, Μ ει, εεηέιτ Ιια)ΙιέΙαϊτ ΙιἐιΙ›οἱ·ἔειι‹3 Ζειῇοε 
εεεπνει161γεΙι1ϋΙ Ήωιωιἱκ, πεπι δι·ϋπιεεΦ νεϋ ιιιει€εΞιτ Μέι ει' 
ΜΜΜ' 1ϋ:ν6ιιγΙιο2ύ 1ιαταΙιιιειὶπειΙ‹. ΜΜΜ· π @πωπω ει, ρο 
ΙΜι:Μ νἱΙέιΒ' ΙιἐιιιγΙπ6ὰἐιεαΙΙ›6Ι Κἰνετἔϋιἱνο οεαΙέιιψι' Ιω!ιοΙ6Ιιο 
ιιιε8τε!τ, Μ ειιοπικι1 ει, »ων 68 ΜέΚέ ΙεὲρεἱνεΙ ταΙᾶΙΚοιἰΙ:. 
Μ ιιι€ιιιΙου ιιιιι1ετε:έιΒειϊ ε;;γε2ετϋεΙ: Έ τει·ιιι6ειε€εεοΙ‹, πιω 
σου ϋι·ϋιιιω έιτωιΙειποΚ Θε εεειιιΙεεεΙε; 'ε ιιιἰιπΙιοἔγ ει' ΜΙ 
Δο8·εε1Βοτ ι·επάεε 61% Με! ἐπὶ οΙ, Ιπϋ;ιπγειι 1ιιεεειοΙήιι. περ 
ιΙε2ι1ὶ ΜΜΜ ν6Ιοιιιὲιιγοὶτ , ΙΙΙΪΙΙ6Ϊ ἰιΙὁεεἱτ. ·< 

Με; ει: εμτ6μειἱ ειιιΜει· ΜΗ Ιωι5αἱτ61 ει' ιέιι·εεεέιέΙο1ιει 
νιιτέιεει Με! πω· ιιιειιεΒιπΙιιἱ, α: «Μα αι -ειπιει·ΙΙ‹ειἰ , ΙιωΙό 
Μπακ !ειΙειὶ Μια ι·οπεΙειει·εω6 ειιὶν Μ, 'ε, απ .πικάπ είπε 
ων ἰΙΒγεἱΙ›ε κι ιϊωΜω. Χ 

σ 



' 2.00. 

. Α: ΒμεεΕ6Ι1-81οιιιοοκ1ισιι ει' νειΙΙει.ε ιιοιιιοειιιΙα ει: ει·Ι:ϋ1 
ι:εϋΙαπ επιΜΙγοιια, Ιιαπειιι ΙιειωΙωάτ ιιι68 ει” 8οιιιιο1Ιτοπιε 
τα ἰε Ιεἱτοιήοοιιἱ. Α: ειιι€οΙ-ειιιοτΙΙικΜΜάΙ ιι6ιιιοΙΙγε!τ 82όΝ 
"ιΙΒΜε ει, Ιιει·οειτγόιι ΜτωιιιοΙαιτ , ιιιει·£ Μπακ ΜΜΜ; πιά 
εοΙ‹ 22όΙ'ί, ιιιεκτ ΜιιοΙε, 1ιεΙιο;γ “Ματ ιιειιι Μπι Ιέι10ιεεω 
ΜΚ. Ε' επει·ιιιι ει' κοι·οε:1γειι νειΙΙ:Ξιε ιιιιιιιιιιγέιιοΙί ιιιειςοΒγει 
τόνε! ιιιιιιιΙοιι ει!ωιΙ:5ιΙγ ιιόΙΜιΙ ιιι·ειΙΙιοιΙιΙε; ιιιΗιϋΙ , ιιιιιι€ Μάτ 
ιιι:1οιιαιιιοπι16.πι, σε Μ5νωΙιειικ, Μ” ει οι·Μ3Ιοει νιΙέι;Ιιαιι 
Μπάση Ιιιιοιιγοει όε ιιιοΒέιΙΙ:ιιιοσοτι , ΜΜΜ· ει, ροΙΜοειι πω 
Μ» ιιιἰιιτἱοιι επ ειιι!ιετε!τ' νἰτει1Κοιέιεειἰ Έ ρι·ύΙιει1όίεΙει Μέι νοτ 
νο Ιοπιιἱ ΜΜΜ( ιει. Εεε ι" ει; ειιι!ιοτί εΙιιι‹-: ΜΗΝ! ιιιαέει ΜΒΜ 
ΙιΜάι·ιειΙειιι ιιι€2ϋι Μπι Μ; *ε Ι›έιι·ιιιεΙΙγ ν:ικιιιοι·ϋ ΙοΒγειι Η, 
ἐπὶ οΜιιι-ο1τωι, Μ" ει: έι11ιέι;ΙιειιΙαιι Ιιοι·ΙΜοΒιιΜ πιο; ΜΙ! 
έι!ΙειροτΙιιια. ΜιεΙϋιτιιβωιια, ΜειιόπεΙειι ιιόιιιεΙΙγ ει·ει1ετι Μει 
τοΙαπ εΙΙο€ει‹ΙιιΙ ,ε Ιε8ιιιετ6ειεΙ›Ιι ίοεειΙιιιειιτ, Ι›ἰιοιιγοε Ιιέιιι·έιΙύ 
°ει νιεειιιτατ16ιωτ6 €οι·ιιιε1Ι‹ιιακ πιω Μάι. . 

Α2 ειιιιεκιΙαιιαΕ κωιΖωσαεω “πιει ,|ο8Μ"0Π!ι κει” 
ιιοιι€έιεΜΜπ κι , ιιιέιιιἱ 6νειΙ‹ο‹Ιϋ Θε ΚΘΗ:ε‹Ιϋ Ιέιι€επ ΜΝ;; ϋ8· 
νόιιγει κοιιωιιωκ 'ε ιιιιιιι1ώΙΚοιι€ιοειΕ ιιικειωωιωκ. Ε' ω» 

τὑιΒοτΙ‹3 ττιπιιεΙουεέιεοΒ ιιιεΒνειιιιιακ ει' ιιοΙΕϋιτειΕ €έιι·εεεάΒΙιειιι 
Μ, κι ΜἰΙϋιιϋεειι εισειι€ιιιιι ει, ΙΙόΙΙ' ιιγιιμι!ιιιάτ, ἐειΙιιιιιιιιτ :ιι 
ΜΜΜ Ιιέ·νοπ ιιι162ετοΚ' έιΙΙειιιιΙ6εά8ειτ ιε. Τοι·ιιι€επετ θ8 Μι 
ι·ϋΙιπειιγοκ :ιι εΒ·γεειιΙι-επετιιεοκΒε1ι 1αΙ‹οεΙ›0Ι νιικιιιοι·6 επι 
Ματ οεΕΜΜΙα ; Ιεϋιιηγιι επ όεεπενειιιιιιιιΚ, Με ιιε-5ιιΕΙΙ(, ιιιιιιτ 
Ιιπ)Ιιέιειεπι ει' 8281'8Ι105θί. ΗοιηΙιει σε ειιιιοι·ιΚπια!ί ΙεΙΙ‹ε εις 
Μι1 :Μπα ιιιιιιιΙειι 1ιοτΙέιΜΙ:ι ΜΜΜ αεκ Ιιειιιιιιι· α' "Μέ 
ΙσειιιοτόειοΙι!ι ιϋΜιι·α ,ε Ιι-:,<;επΒοειιεΙΙιετΙοιιεϋΙι ΙοεισιιειιΜι 
ΜάΙιιέιιιΙτ. Με επ ωιιει·ιΙσιι ΙιϊιοιιἔὐΙε ΚόιιγίεΙοιιεκ Μι!86Κύυ' 
ει' Ιώτοε2ιγόιιεΒ' ει·πϋΙοεωιιιει Θε ιιι€ΙτέιιιγοεσέιΒει ιι·έιιι; Μπο 
η” 1ιεποΙοτετ ιιιιιωτιιι, ιιιι κι ΜΜΜ πιο;; πω" ειι€ει1ϊ πιος 
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ωι-ωπι ποπ' 2ϋιναπγαιι, πα α' ι6ι·ναπγαπ απαΙ]αι!ι' Ματα 
ΙαναΙ αΙΙαπΙιαιιια!ε αα!ια ππιππαι-ι αΙιΙιαΙΙ ει8ἔοὰαΙιπαἱΚοπ Πι 
ΙιιΙαιιιαΙΚαπΙιατπαιιαπ ω, παπι· α. 8ατοΙνα Γοαπαι: ιιιααοΙιατ 
αι·ιαπι ραι·ιοεπἰΙι° αι:8οιιαΙιπαι αΙταΙ. ιπιπι€αια ιπαἔ παπι τα 
ΙαΙΙιοιοιτ α: ΒαγαειιΙι-8ια1ιιαοπΙιαπ α” αιιι!ιαι· ια , κι $αΙ πιατ 
τα νοΙπα αιιιωι ποπ ιπαιιιιιιατ, πο” α, ται·εαεαΒ' αι·ιΙα!ιαΙι6Ι 
ιιιἰπιΙαπτ αια!ιαπ ιαπιιι. ΙαταπιαΙαπ α” ιπαιιιιιια, ιπαΠγαι τα 
πι" α' αιαπαὰαα€°-ναΙαιιιαΙΙγἱΚ αιαιαι1αΙιαπια1αΙιαπ Ια! , παω· ι 
ναΙα ιϋναπαϋι·α ιιιιιιιΙαπ 2εαι·ποΒοι _ιοΒοειιααπαΙι. · 

Σε 1837 παμπ πιεση ιιιΜϋπ α” 1ϋι·ναπγ αι απιαι·Πιαι 
παρπαΙι πιιιιι1απτ ταππι ιιιαααπααιι , α, ναΙΙαε παιιι απααιΙ πα 
Ιτἱ πιὶπιΙαπτ ΒοπιιοΙπι, ,α ιιιααιιΙτ ιπἱπιὶαπτ ιπαι·πι. 

Α2 αιπαι·ιΙιαιαΚπαΙ ιαΙιατ α, ναΙΙαατ, πια!Ιγ εοΙια αμα 
ιιαααπ α° ται·ααααα;, Ιιοι·ιπαπγαΙια παπι αναικοαΙΚ, ιη” Κα!! ια 
ιαπωπ, ιπιιιτ Ια€αΙαϋ ροΙΜααι ιπ1απαιαι; πιαι·τ πα αι παω 
]ϋΙι α” ειαΙιαιἰεαε° Μαται; παπι ΜΗ α., αππα!ι πααιιιαΙατατ τα 
_ιοΙ: παπα ΙώΙϋιιϋεαπ ιιιααΙ:ϋπιιγΜ. (1εαΙιιιΒγαπ α' αιαιπροιιτ 
Μ! “ΜΜΜ ιπααοΙ: α: αἔγαεϋΙτ-ετα1παοΜιαΙι ιαΜΙι ια α'ΙιΗ: 
ναΙΙαεοΚατ. Απ παπι πιάσω , πα πιἱιιιΙαιι αιιιατΠιαι αιιιΙιατ Μ 

ααι-α ΙιαπεϋΙιαρ' ναΙΙαεατ; πιαι·ι Η οΙνααΙιατῇα α' ωναι‹° Μ 
ΜΜ σε αΙιΙιαπ Ιιιιοπγοει "μια, Μ" ναΙαιιιαιιιιγιαπ επικ 
8α,α,,ααπαΙι ΜΜΜ απ α, Ιιααται·εαεα8ι ιπταεαιαΚΊαππ1αι·ιαεα 
τα. ΙΡ ναΙαιιιαπγ παπι α, ιιοΙ8αιοΙ‹' α” οαιιαΙγαπαιι, να” 
α” ίαΙαΙια2αιιιαΙτ, παπαιιι αι ααα” παιιιιατπαΙε απαιια, Έ 
πιιπάαπ ι·απιΠιαπ ίαΙιαΙα!Ιιατύ. 

Μι!ιοι· απ ΒἔγαεϋΙτ-8ταιιιαοΚΙιαπ ναΙαπιι ροΙιιιαιια ιαηιιιι 
ιιιααταπιαιΙ Μπαπγοα ίαΙαπαιαται, αι πιαα παιιι Με αι·ι·α, πο” 
ιιιααο1: α° ιαΙα!ιαιαί αιιιΙιαι·αι πα ταπιοἔαεαακ Μ; Ιιαπαιπ Ιια 
πιἱιιτΙαπ ίαιαΚαπατατ ααγα:ατι·α ιιια8ιαιπαπ , αΜιοι· και ω: α 
ΙϋΙα αει ααγαπιιΙ ιπαι·αιι. 
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” »ΑιιιετΙΒΜειιι€ιωιι .πιω ο” τειιιιι ]εΙειιτ ιιιεἔΌιιεε€οτΪ 
ιιιε8·γε' τϋπόιιγειι6Βιε εΙϋιι (ὐῇ-Υοι·1‹ εωιιιιεΙιιιιι)'ε ω: ιιγιιιιι 
1ιωωιω κι, ω" ο 82 ιιιτειι' Μια Έ ΙιειΙΙιειτατΙειιιεέι€οτ ιιιιιιι 
Μπι. Δι εΙιιϋΙ: ιιειιι ιθμιω εΙ ωιιι;ει, ιιιἰνεΙ, ιι€γιιιοιιιμ 
ει, ι.ιωι ε16ι·ι-ι Ιει·οιιιοιίιιιιιιτΙοπ ιιιωιι, ιιιοΙ1γετ εεεινιιιιιειΙιειιΙ 
:ιι Ιε1ιοιεττ νοΙιια. *) Δ, ιιιι·ιειμιιι ιιιιιιιΙοιι Θειι·ενετοΙ ιι6ΙΙιιιΙ 
ειιιιέιΙ: οΙϋ ε: εεεωι. Μ ι Φ “ 

- Αι ειιιει·ιΜΜι οΙΙγ ιϋΚΘΙειεεειι «Μεινε Γσ€ΙειΙΜΚ Μ 
ΙεϋΜιειι ει' ΙιειεειιγόιιειέΒει θε ειαΙιιιάε68οι , Μ” ιιεΚΙΚιιιιψι 
ειιιιιο ΙοΙιετειΙειι ει;γι1ιοι ει' ιιιιιιιΙι ιιι5ΙΙιιιΙ ΜιιιεΙιιιοΙι , 'επά 
ΙοΙι-ιιειιι ειι ει' ιιιειΜϋ Με ιιι·ειΙΙιοι1ΕΚ, ιιιοΙΙγοτ ει, ιιιιιΙτ ΙιεΞι;;γ 

Ι ει ιεΙοιιΚοιιιαΙι, ,ο ιιιοΙΙγ ιιειιι ειιιιιγιτει ΜΗ, ιιιιιιι 16-.ιιι€ιιι ΗΜ 
82"Ι ει' ΙόΙεΙι' ΜεΙεο_ιώΙιειι. 

_ Μιιιιιιιι ειιιοι·ιΙωιιιΙαιτ ιέι.ι·εεεει€Ιπι :4ιΙΙιιιιι ει' νερο, Μ" 
ει' ιιγιιΒοτι ιιι ιιωτιιεοΜιει ιιαμοιαιτ ΚιιΙιΒειιεΙε άι) οι: ιεΙιοΜι 

σ Και 'ε ιεπιρΙοιιιοΙωτ ιιΙειρι1ειιιιιιιι; ιειι·ινέιιι τ6Ιε,ΔιιοΙιο8γ ο 
ι·ειΙΙέιε ειι ει·ι16ΒιιοΙ: Ι‹ϋιεροιι‹-ι "επι τόιήειι, 'ε ιιοΙιο€γ ει' 
ειιιΙειειιι1ϋ ω» ΚενοεεΜι επιι!ιαιΙεεη;ι·ιι τεΙιεεεωι ειι-επ, ιιιιιιτ 
απ, ιιιεΙΙγ£ϋΙ ειέιι·ιιιιιιάεέιτ νοειι. ΤιιΙέιΙιειιιι ιιῇ-ιιιιἔΙΜ μυι 
ιΜ8 ΜιύΙκι·α, ΚΗ: ε!ιιιιΒγιέι!ι ωιι6ωιαιιιω οΙΙγ οΜΗΜΙ, Ιιο,ι;γ 

7 7 δ π' Μιεε0ιιι·ι ρειτιῇειὶιι ε ΙΙΙιιιοιε τότεύεςειιι ει' Ιιιιι·εειιγόιι νει! 
Μιέ 6ο εια!πιι1ει'ι8' ιιωμιι ιιιεενετΙιεεε6Ιι. η" ιιωιι ε: Β 

*) Α' Νευ-Γοι·λ: δρεσαιωτ ιιιι€ιιε!. 23-τ6Ι Ι83Ι, Βϋι70Πω2ϋ "ΘΗΒ 
ιιιιΙ ιιἀ_ῇα εΙ6 α, ιϋτ£6ιιειε£: 3,'Ι'Ιιε @ατι οι' οοιιιιιιοιι Με” οι Οιω 
α” οοιιιιιγ (Νενν-Υοι·Ιι) ο ίονν ιΙειγ; ειιιοο τοῇεοιοκι σ. ννἱιιιοεε ιν!ιο 
:Ιοι:Ιιιι·ειι Με ιΠειιεΙιεΕ Μ, Με ειιιιι€ειιοο οί θα!. 'Με ρι·οοιιιιιιι;· 
_ιιιιι€ο ι·ειιιει·ΙιειΙ Μαι! Με Με! Μι ΙιεΕοι·ε Μαι εινι·ιιι·ε “και Πιοι·ο 
κι” ει ιιιιιιι ΙΜιι€· ιπιιο Μ! »οι ΒοΙιεν ιιι Με ειιιειοιιοο οί ΗΜ; 
πω ΙΜ: ΜΜΕ οοιιιιΠιιιιιπΙ Με ειιιιοιιοιι οι” ΜΙ ιεοπιιιιοιη· ιιι να 
σιιιιι·ι οι' ῇιιιιιιοο, Μιά πιω Με Βιιοικ οι' :ιο σπαει: ιιι ο. οιιιιεΠιιιι 
οοιιιιιι·γ νν!ιοτε ει ινιιιιεεε Μι! Εισαι ρει·ιιιιΜεά ω τοοιιιγ ννΜιοιιι 
ιιιιι:Ιι ο. ΜΜοί.“ 

λ 

ω 



204 

;γοεϋΙι-8ωιιιιεοΚΜιι ιιιιιιτιι€ ει' πιω Ιιιιι€ειΙοιιι ε' Μιιιιιιιι 
Με' ιιιιΙιεΙγι5ιι61. ΟειιΙειιΚο2ιοΚ, Ιω ει:: ν6ΙιωΚ, πο" επ 
ειιι!ιοι·εΚ οΒγειιιιΙ ει' ιιιέιε @πιο πιω ιεΚιιιιεθι6Ι ι1οΙ€ςο:.ιιαΚ; 
ει 6ιι$ΚΚιένειΙ6εάεοεσΚ εεγιΚ ;;οιιι1ιοΚ ιιοΚιεΚ. Επι ει' Κει·εει 
η·45ιι ιιοΙεέιι·ΕεοσΜί ε' ωιιωιι ιιιεεΚὲιιΙἱιεΚ, εΙωσ0έιΙΚοποΚ 
ιιιιι16ιι 6Κοι ει' ιιι.ιι€ι μινιιΚι·ύΙ ειιιιιγΙτ ΙιοπόΙιιι ΙιειΙΙιέιιοΚ , 'ε 
ιιιΜϋιι Μ, πο! ιιιει·ϋ νειΙΙειεοε ιιέηΠιιΚιιι “Με νι'εΙιειοΚ, σειιιια 
ιιοΙΕ11οιιεοΚι·ει ιιιΙέιΙιοΚ. ,,ΜιιιιΙειι ωιιει·ιΚειι Κϋιτάι·ειισέιε - 
πω” 6Κ ιιιοιιιΙειιιι - ιεΙεΙϋε εΗἱΚ ει' ιιιάειΚέι·ι; Μ ει' ιιγιι 
@Η Κιιιιέιι·ειιΚέιεοΚ ειιιιιι·οΙιιέιΙια οειι€ιιεΚ, πι” ει” Κ6ιιγιιι·α· 
ιπιέΜι·ιιιει Μάι 1ιιιιιέιιιιιΚ: ιιΚΚοι· σε ειιΙαιιιι οοεειιι”ριιι·ιῇιιἱιι νι 
1°έι82ύ Ιιϋιιἐιτεειεἐιἔι ιιιιέπετοΚ πω” νεε26ΙγΙιειι ίοι·8ειιιέι.ιιαΚ; 
ειι6ι·ι κ. έι·ιιεΙειιιιΚιιοιι ι“εΚειιΚ οι ιι] ΜειιιιεοΚ' νειΙΙάεσεεά8ει, 
Μ” ιιιεΙΙοι1ϋΚ ε2ειΙ›ειι1οΚ ιιιιιτειιΙΙιειαειιιιΚ." 

ΙΙΙγειιεΚ ει: αιιιοι·ιΚιιιειΚ' ;;οιιιιοΙΚοιέιειιι; ιΙε πω ω 
νεΙγεόειδΚ ιιγἰΙνεΞιιιοε, ιιιιιιιιιιι ιιιιιιοιιΚόιιτ πιει" ΙιϋΙοεειι ιιιιι 
ιοΒειιιά.Κ εΙϋτιωιι, ιιιἱΚιιιρ Αιιιοι·ιΚ:5ιΙιαιι ιιιἱιιᾶειι Μ, Κινόνόιι 
@επι ειιιιιι' νειΙΙιιεοε ε2εΙΙοιιιοι, ιιιεΙΙγει ιΞιι ΜιιιιιιΙοΚ; 'ο ιιιι 
πω" ΙιειΙΙοιιι, ιιιιΚι'ερ, επι οοειειιι, ω! ΜΜΜ ει: ειιιΙιει·ἱ ιιειιι' 
ειει!ιιιτΙει5ι€6.ι·ει 'ε ΙιοΙιιο€ειΞι€έιι·ει εεειΚ επ ει" ΙιἰἐιιιγιἱΚ , Μ" 
ιιειιι ΙιιειιιΚ Βιιιιιοιέινε! α' πω; ϋιϋΚΚόναΙὐεέιἔιὶι 'ει ιιοιιι Μ 
ΙΙϋέιΚ 0ειΙιειιιεεειΙ, Μ” α, ΒοιιιιοΙειι ει: ει€γνεΙϋΙιειι πώ:: 
2ἱΚ. Ειτε όιι ι€ειιιιιι ε8γεΙιετ ιιοπι ίοΙι-›ΙΙιετεΚ, ιιιὶιιι Και” δ· 
2οΚ, ΜΚ Μ!" Ι›εε2όΙιιεΚ, ιιειιι νοΙιειΚ ιιιιέ€ Αιιιει·ιΚέιΜιιι, 'ο 
πω» ιιιιιιικ ιιιόΒ εειιι νειΙΜεοε , εειιι επιΙιειιΙ ιι€ρεΚει. Μιά 
ι·οιιι Μ: 111ί8 οιιιι6ι ιιιο8ίοι·ι1ιιιιιιι0ειιιιιΚ. - 

νιιιιιιιιΚ ΕτειιιοιιιιοτειέιεΙιειιι οΙΙ)·ιιιιοΚ, ΚΙΚ ει' ΚϋΖιειι·εει 
επι ιιιιέπειοΚει, ιιιιιιτ ιιιιΒγεέιειιΚ' ιιιιιΙ6Κοιιγ εειΚϋιειι κι" 
ιεΚιιιιιΚ. ΜέτεμιΕΚ ειειιιειΚΚοΙ πω' κουμπι Μ", ιιιεΙΙιτ 
νέιΚ0ϊΚοι 'ιι ιιγοιιιοι·ικάμιΚειι ει' ΙιειωΙοιιιι6Ι 'η @Μαμάκ 

` 
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“Η οΙι·οΙιοπιιι; π ι·οιποπιιι πιιιιτπειιιιικ ο “πι€Ιγω;!ιο ΙιειΙπιππ 
πι, ΙιοΒγ πιτ,-1ιιι Μια, ΙιειειιιοιΙιεππ6π. πω: οΙΙ)·ειποΙτ ει' 
ειιιΙιειιΙεέιΒι·ιι πω”, ΜΜΕ ει' πϋ26ρποι·ΙιεΙι πιειΙιειιΙ τέιι·ειι· 
ΜΜΕ νοΙωΙι ει, ΚιτειΙγοΙιτει ιι6ινε; Με ει, !ιέι!ιοι:ιΉ; παμπ' το· 
νέιπέιι·ει ίοΙγιειι_ιάΚ, πιό; ιιιιποι· :Η ειπΙιιιιΙει5.8' επιιιειι νιπεΙΗ: 
πι; ιιεΙιικ ει, πϋιτιιτειπεσ5ιε εΙ68 ΜΒΑ ωπιιιιι, πει Μπιτ _ιεΙοιι 
ιιΙποεοπγεπεπΒιι6Ι ΜειιιοΙειιπειτο. Βπ πεπι οιεΙιΙιεπ ειι'ι1οιι; 
Μι1ιειιι ναιιιιειΙ: πιέιποΙι, ΜΙ: ει, Ι:ϋπιπι·πεισέιεΙιαπ “ικα 6ο 
ι:πειιι1εε έιΙΙειροιοτ 'ε οΙΙγ επϋΙιιι6Βοε πιώ: ΙειιιιιιΙμ πω”, πι· 
με οεπιπε!ι 'ε ετπϋΙοεϋπ πεηιοιιΙαπιτ νοιιεπέιΙ: ει' Μπι Μικε 
ειει801ιπτ 'ε ΜΚ ειπ1νΙιόΙ ιιΕπι·πέιΙκ :ιι ειιιΙιετεΙιετ π' επει!ιειΙειι.8 
τα εΙΝπιιιιιιι. Μι!ιοι· πω: ιπεπτέιιπαι1μικ ει' 1ιιτνειΙΙιπιοΙιιιι, 
εει_ιέιτ εποπνεποΙιπειΚοι 'ε πεπι Μπι ει·ιιπωιι«π ΙώνειιΙ:. ΙΜ 
πόΙΙιιιΙ παπι π' πεεποτιπιπιιε Ιι-:Ιιετ εΙ , Μ πεπι ί επιιΙιπ«Μιε. 
Α' νειΙΙειε ιιοΙιΙιιιΙ ειιι!ιε68επιι π' Ιώιτέιτειιπέιέπειι, ιιιεΙΙγετ Με 
πιαμιεπαιΙπππ,ιιιιπ1εοπι ει, ιιιοιιιιι·οΙιΜΜιιι, πωπω σπιτο 
ιιιοιπειΙε, 'ε ει' πειιιοοτειω πϋιτέιτειιει'ιεοΜιειιι, ιπιπιπειιι ιππι 
τΙειι εἔγΘ!ι ΚϋιτέιτεππέιπΙιππ. Επι" ιιιεπεΙιπε!πόΚ πιο; ει, Μιτ 
επεέιΒ ει, ιιιιεπιπΙέιεωΙ, πει ιπε80ειΒιιΙνάπ ει' ιιοΙιιισειι ΜΒΜ, 
:ιι πισω ΗΜ! ϋεεπὲΙιΙι πεπι ειιοτίι!ιιαθ Ή Μ [08' Ιιέιιιιιι 
"Μπι ση παμπ ιιι·ειΙΙιοι16 ιιιέπρεΙ , Μι επ πεπι 1ιΜοΙ πε ιο 
ωιιιιε!ι 2 π ' · 
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ΜΜΜ ,ΜΒ οϊουΙσο·όΙ, ΜοΙΙμεΙο ΑπιευἱΙαἔΙ›‹ωι ω 
_ ` ω υαΙΙά.οϋ Ιια8αΙσσιασ.πΞ Φε.8·οϋΙα 

ΜΞιι6 €οπιΜΜ ερωκοαωκ ει: ιιππετἱΕωΙειΚ οΙνἔιΙειειΕεπἰ :ιι ε;γΙι6 
2018' επει!ιιΜ.6Ι. - 'Ι'ϋι·νόιηεΕι, Ιεϋ:ν6!εω6ιιγ 'ε ωει;οΙ: ει” ρ:ιρο!ι Βγε 
Κειεύεἶ Μπι! ε16ειοΕΜΚ «που ει·ο«Ιω6ιιγΕ. - Βι ΜΜΜ Ια:Ι!ΊιιΜΜοπέΕ 
Μ παοκ ΜωΙππει€, ιπε!!γεΩ ει' νειΙΙ:δε ει' ΜΚοκοπ ἔγειΚοτοΙ ει Ε;;γο 
εϋΙΕ-8!.ει€ιιεοΚΜπ. ·-7 ΜΜΜ!. - ΜΜΜ πώτιΜ. ει: οιι·ιΒοι·οΚ' ίετπιάειοϋ 

άΙΙεροψι ει) νιιΜιε' 06ι·"6Μιπ. -- Μἰ ΚϋΙϋιιϋε 68 €ϋι·ΜιιοΦεσ οκ εΙ!ειι 
Δ ΜιιιεΙΙγ 0Γ826€0ΜΗ.Π, Ιω” οι: οιπΙ:ετε!ι ιιιεν.8οΚο.Ε “επι άΙΙειρο61ιοι 
ειΙΚαΙωιιιΙιαεεἐιΙο 

Α° ΧΥΙΙΙ. ειἐιιαἀΙ›οΙἱ ρΙιἰΙοεομΙιιιεοΚὶΒειι οἔγειει·ἱἰ Μι 
ιΙοπ ιιισ8γιικάι€8Κ ιιιε8 ε' νειΙΙάεοΙι' ΜροεϋιιΜἐιιιἰ αΙἐιΝ›ειὰΙ 
1€ιεε1τ. Α' νειΙΙ:5ιεοε Ι›ιιι8α1οωιιιιΙ‹, αιιοπι1άπαξ Με, π' 82θΙ'ίΠί 
ΜΗ ωηωω, :Μπιτ ει, επειΙ›ει‹Ιεἐιε ,ει ίεΙν1ΙάεοεοιΙάε ιιενεΚ 
ειΠ:. 8ιοιιιοι·ι3 ιΙοΙοΒ°, Μο" ει' τειρειειωΙε5.ε οιειι 1ΙιεοτώνειΙ 
Με Μπι ε;;γειψ. 

Μπι οΙΙγ ειικύρειἱ ΜΡ, ιιιεΙΙγπε!ι νειΙΙε9.εεεΙαπεάμ πιο 
κϋ1›σι·οιιιἱεέι€Ιιοι 'ε οετοΙ›ειεὰ€Ιιοι 1ιειεοπ1ίι1ιΜύ , 1ιοΙο1τΑιιιω 
τἱΚὁΜπ, ε". ει' νἱΙέιἔοη Ιε€ειαΜει1αΙ›Ι› 'ε ΙεμεΙνΕΙέιΒοειιΙτειΜι 
ιιόμ16Ι ει” νειΙΙάτε, ιιιϋκΙοπι Ι:ϋΙεϋ Ιιϋ£εΙεεεόἔοἱ!: Βιιιεύετι _Μ 
ιϋΙτετιιἰ ΜΜΕ. Α: ΕΒγεεϋΙτ-ΒΒειτιιεοΚΙ›ει ότΙκειἰειιιΚοι·, «πι» 
ειότ Με ει, ωττσιιιάιιγ, νειΙΙάεοε τεΜπτετε ΜΒΜ; ε2ειιιεἰπιΙ›ο. 
ΜΜΜ τονὰΙ›Ι› νοΙτειιιι σα, ειιιιιέιΙ ἱιιΙώΜ› έεπτενεΝεω πιω' 

Μ” ροΙἱτΙοειἱ ει·εάιιιέιιγοΚετ, ιιιοΙΙγεΙ: ει ω Ιετ€ιΙοΙο<ἐΙ›ι5Ι 
ειέιτιπειιωΙτ. 

ΝέιΙιιιιΙε 8" 1αρειειωΙωιιι, Μ" ει' νειΙΙέιε' ΜεΙΙειιιε 'ε 
α, ε2ειΙ›ειιΙεὰἔ' ε2εΙΙειιια·: ΜΑΝ ιιιὶπιΙἰΒ εΙΙεπΙα-:2ϋ ϋενὲιιγτ Επιτ 
τωιειΙε. ια ει' ΜΜΜ ΒοιπεϋΙεε ε€γεεϋΙνε ωιΙέιΙταιιι: εεγϋπ ιι 
ι·ειικοαιιακ Μ πωσ" ΙϋΙτΙϋπ Μπα ει' κακη. ιωο»ι‹οω 



ω” ' 

ι 

ιπιιαπΙι νααγιαιιι “Μπι πιει αιαπ ιππαπιαιιγπαΙι. ια” αι: 
ΜιαπιιΙ_ιαιπ, ιιιαΕΙιαι·παιιαιιι ιπιππαιι ία!α1ιαιαιΙιαΙΙ Ιιινα!ιατ; 'ο 
:ιικού α' παπι ι·αιιιΙΙιαι_ιαιιιΙιαπι, πιππ α, ιιιαΙΙιι·ιαι·ϋα πι» 
ιατα αΙατι α' κϋΙϋπιιϋι6 πιιναΙιαεοΙιαι, 'α ιπαΙΙγπαΙι ποια Γαππ 
ιιιαι·αιΙααα αιαιιιαΙιιαει αι·ι1αΙια!ιαπ ίαΙιταιι!ι. Α' ναΙΙαα, πιαΙΙγαι; 
Ιιϋναια!‹, ΙιϋιαΙαΜιι αιιιιιααΙια Μπιτ ΙειιΙδπϋπαπ α” ααΠιοΙι 

αιια παρο!ιΙιαΙ, 'ε παπι Ιιαεταιιι ιϋΙι!ιαΙι!ιαΙ ΙιϋιϋΙϋΙι παιιιι Μι 
τοα ιειιιαι·αιειααΙια Ιαιιπι. Μιιιιια8γιΙιπα!ι Ιιι_ιαΙαπιαιιι αειοι1α1 
Ιιοιαιιοπιαι°α αΙ6αιΙαιιι παιααπαιιιιαι; π" ιαΙαΙιαπι, πο” α 
ιαπ αιιιιιαι:αΙι ιιιιιιιΙ αιιαΙι αιιπαεααοΙιπαπ 1ιιιΙϋιιιιϋιπα1ι αἔγπιαα 
ωι ; |ιαπαιιι ναΙαιιιαππγἰαπ αι αι;γΙιέιι, α8 παω' ααγιιιααώΙι 
ιαΙ_ιαιι αΙΙιπ18πϋιταιαεαπαΙι τιιΙαιι1οιιιιοιιαΙι :πιω αιοπ ΙιαΙιαει 
ιιιαΙΙιιιιΙαετ, ιπαΙΙγαι: οι·αιαιιι!ι!ιαπ α° ιιαΙΙαα 8·γαΙιοι·οΙ. Ή 
πιαιαπι αιιιππ , πο” Απιαι·ιΙιαΙιαπ Ιαταιιι αΙιιιι, ααγαιΙαπαεγ 
απιιιαι·ια, ιιαιιι μαρια, παπι νιΙααιι·α παπι ιαΙα.Ιιαιιι , Η α' παπι 

παπ ιι€γαπαιαιι αι·ιαΙαιπΙιαπ πα Ιαιτ ιιοΙιια. Ει απΒαιιι αι·τα 
ιιιι·ι, πο” παἔγοΙιΙι παγαΙαιιιιιιαΙ νιιαι;αΙπαιιι, Μπι αιΙι158, 
αισιι ΙιαΙγιαιαι, ιιιαΙΙιατ αι αιπαι·ι!ιαι παροΙι α, παΙΜπαι ται 
παααΒιιιιπ αΙΓα€ΙαΙιιαΙι. 1) ΒΒγαι εαιιι Ια.ιιαιιι ΙιϋιιιΙϋΙι αι ιααι 
8αιαειιαΙ, 'ο πι” ιαιιααιιαΙιαιιι , πο” ιιιαα α' ι;γιιΙαααΙι' Κα 
ΙιαΙαπαιι ειπαεαπαΙι ΙιαιινιααΙνα. ΜΙ: αιαιιιαοΙιπαπ α,ιτϋι·ναπγ, 
ναΙαιιιαιιιιγἰπαιι α” Μι ιιαΙαπιαπγ Ιιαιατια αΙϋτιιιΙι α' ιιοΙἱιιααἱ 
παιιαι. 2) Ύα8ι·α ιιιιιΙϋπ αι! νιιαΒαΙΙαιιι, ιπιπαιιιιι αιαΙΙαιιι ια 
ι·αΙΙιαιιιΚ ιιια8απέι.Ι α, ιιαιιαααπαΙ, π” ναιιαπι αειι·α , ιιιιιιι!ια 

ή ΜεεΙαραινα ναέιαιιι αιιιι·α , πο” Με ααιιιιιιι Ιιϋι ΜνιιιιιΙτ παπι νι 
-ιιαΙπαΙι. ΗιιαιαΙι ΙιινιιιαΙιιαΙι παπι αΙιιιι·ιιιιι παναιιιιαιοπ 1°οΒιιιιαΕπιι 
ιιθ.ιέο!ιιι€, ιιιαΙ!γαΚαι ειο!ιαπ ιιιιιιιιωι αι ιαΙιο!αΜιαιι ίοΙγιαιιιαιι. Α' 
παναιαε'ια8ιια;γοϋπ Μπα ει' μαριιέιει·ιι. νιιιι Μπα. 

Ϊ) Μπι: Πι-Υιιι·Ιι' αΙΚοιιπαπγαι, 7 οι. 4 - 
_ ,π ΐἰ_ἱιιαιιζθαι·πιιιιἐιαι, δ! οι. 

`_ ,ι νἱτεἱιιἱιἱαι. 6 
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!ει€_!!ι!!ιει!! ι!ει€γο!!!! "πιο Βιι!α5ιι! !έινοιιι€!: ει, !!!ι!!ι!ο!ιι ω!! 
'ο πω!! ά!0868θε!!θ!Ε !!ιι·!!ιιι6. ει!!6Γιιιειι!ειι ιιιει!·εια!!ια!π!. Η!!! 
!ο!!!ιιιι Μ!!! ΜΜΕ!!! Με!!! α' πει,·;γκανέιΒγάε! 68 το” Με!! 
!εωόι·ετε!, Μιτιιι!πϋ!ε !ε€γοτ!ε!! !ε ει, ρο!!!!ω! νέ!οιπόιιγο!!, 
ι!ιο!!γε!! ει!!! πιο!! ωειΒο!!!ι! ε!!ε!!ειι! !Πο!!οιιιε!!. Πε τέι_!ο!: 
!κι!!8ει!νέιιι , ΜΗ!!! ει!! π! ὸι·!ε!!ειιι, Μ” ει: ειπ!!ει·ο!τ Μό!!! 
νὸ!επιιὲιιγε!‹όι·!, Μ! ιιιεἔἔγϋιϋιὶὑε!›ϋΙ ει·ε!!πε!!, πιο!!! ΜΜΜ)! 
!!ι!!ια!!ιει!! Με!! ο!6!!, ό8 Μ” ει, Κοτιιιέιιιγιά8' !έιτἔγἐι!›επ 
ΜΜΜ!!! πειιτι!α€γο!!!! νέ!ε!!, πι!!! Με! ΗΜ!!! !ιει_!!ύ!!ει' 6ρ!!έ 
ε6ιιε!! , να” ίϋ!!!ε, ειέι!!!έιΜι!!!ι!! ιιι66_!!ι!!αιι !ι!!›ά.! Μέι! ε! 
!!ϋνε!π!. 

Ι.!!!!αι!ι , Δως), 8οιιι!οεειιι ε!!‹ϋ!ϋιιιἱ!‹ ιιιαεο!!!ι! ω!πι1επ 
ρέιτ!ο!!!ύ!, Θε !ιο8γ ει, ε2ε!ιιό!γεε ιέι·ιΙε!!, εμέ” !ι!-:ν6νε! Κε 
τ!!!!!:_ει ει2ο!!!!ει!! Θτ!π!!!ε26ε!. _ 

Ε., !!ϋι·ϋ!ιιι6ηε!! θ8!,38ΖθΙΙ ΒοΜιοπγ!!ο!!ά!! ε16!!ειι!, πο” 
!εειι, πι!! πε!!εω ι!ιοιιι!ο!!ει!!. ΕΚΕ!!! ει' Ιε!!!!ο!Βο!!!!0Ι ει ο 
!πο!α·ει ει!!!ιτ!!ιιιι !'ο!ωεωι!, ,ε ει!! Μι·α!όιιι !11888!!11!.ω! ιιι!!πέρ, 
Ιε!ιε!ϋ σε, Μ” ιΜο:16ιι νει!ειωε!!γ νει!!εέιειια!! ΙΜει:Μύ !ια!α! 
π!!! ΕοΒγειεεω!!!!, ει!!!ποι· ε8γειετειιι!υι! ΜΙΝΙ! Ιιει!ει!ιιια πε 
νε!!ε!!_!6!!; 'ε Μ!! Μ!!επι Ιε!ιο!ε!!οπ ει! !!!!!ι!έιΙιιοι!ι. Ηει!νωι 
ω! τϋνἰι! ΜΜΕ!!! εο!ια ει! οιιι!›οτ' ΜριεΙϋ!!όεύ! Με πο!!! 

, ι.εω: υ!!-ω-0ιωωι ι. οι. 23 ε. 
Κοιι!ιιο!ιγό! 2 ο!. 23 β. 

.” Τειιπεεεεε-6!: 8 ιη. 1 Ἡ 
” Βοιι!εΞεκι66!. 2 οι. 22 5. 

(!3-Υοτ!!' ει!!!ο!ωέιηΑω!! οι!!!!κε!γε !;γ Μιιμ!!!: ”Αι ενειιη;ο!! 
οπι, ειο!ἔἐιὶιια!π, Κ!!! !ι!νο.!ει!ιι!!πε!! ΐοἔνει Μεπτιο!ι ειο!;;ό!Μέτει 
ειοπ!ο!ν€!‹ 'ε ΜΜΕ !!ϋτ!!!156.Μι·Ιιο!!άει·α ι·οή!!ε!!ο!νό!!, πιο!!! Μ!! ο 
ΐοιι!οε !!ϋ!ε!εεεό;;ε!!ι' ;γε!!οτ!ε!ύΒοη !ιό.Βοτεει!!ε!π!οΕ; !εϋνε!!!ει6 
Ιος εεωω!ενεπεο!!οιπ' ειο!!.ςά_!ιι, ενη), μι” Βάτωε!!γ Μ!ϊε!ε!!ε~ 
πω” πα!οιι6!! Με, Β:€ιι·ω!!!εω!! ρο!Β·ά!!, πω· !ω!οπο.! !ἰει!εὲἔ 
μ! Εε! πιο!!! ι·ιι!!άι!ει!!ια!!!!.“ 

7! 

ι 
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ΙοΒΙιαΙΙα; ε' αια€° ΙΒΜΙειΙεπ 6ι·ΙΜεΙ εοΙια "πει ΚΙ παπι ε 
ΙύΒΙΙΙΙτ. ΜΙ:Μοη ΙόπηεΙε Μπα :η ειιιΙ›εκ ιιια8α α' ΙόΙ καιω 
τεταιι€ειεΙΙ ιιιο€νε86ετ, 'ε α' ΙαιοιΙιετ6ε παπι νόμ11οιι να 
;;γατ πιιι€ατ; ιπο8νοΙΙ αι όΙεωΙ , ό8 τετΙοεδ α, εειιιαιΙεέεΙϋΙ. 
Η' ΚΙΙΙϋιιΙΙϋΖϋ ϋειτϋιιϋΙε ΜΒΜ 8:ϋηΙεΙωι ε” Μια νΙΙαἔ'ειειιι 
ΙέΙα-Ξειέτε ταἔασΙαΙ‹, ,ε α° ναΙΙαε ΙΙΙ εΙνοιετἱ Μα. Ε, ειέι·Ιατ α' 
ναΙΙαε ςειαΙε ο" ΜΙΙ6ηϋε αΙακΙα α' τι-:ιιι€αγ86Βιιεκ 'ε Μικ 
οΙΙγ τετιιι€επειω α: ευιΜετΙ ΜΜΜ , ναΙαΙιιὶιιΙ α” τωιπΞαγ πια 

› , 7 
μι. Αι εωΙ›ετοΙε αι οΙαοεεα8· πόωΙ ιιι6816νειΙΘεαε ϋιι ωτ 
ιικέεαπϋΙπϋπ εΙΙ‹ϋνετεπ παω απΙ:ϋΙοεΙ οι·ϋει1αΙτ αΙταΙ κακα 
οΙ α° ναΙΙαεΙ›εΙΙ ΙιΙαϋΙ; Μιοπγοε πιο%γϋιΙιειΙειι ΙιαΙΙαιιι να» 
επανΙειΙ Φωτ αΙιοι. Α, ΙΙΙΙο1ΙεπεόΒ ΙϋπόιιαΙεε;Ι0Ι08: ε:ειαΙτ 
α' ΜΙ αι ειιιΙ›ετἱε68πεΙ€ 1ατώε αΙΙαροτΙα.χ 

Πα τοΙιατ α' ναΙΙαεοΙπατ σειιραιι ωιιΙππΙ ειοιιη›οπΙΙ›6Ι Ιο 
ΜπήΙΙΙκ π: Ι›ἱιναετ εΙπιοπιΙΙιαιῇιιΙ‹, Μ" ιιιἱιιιΙεπ ναΙΙαε πια 
μια” α: ωιιΙΙετΙΙ6Ιππει·ΙΙΙ α'Ιια1αΙοιιι'οΒγ οΙΙγ εΙειιιότ, ΜεΙΙγ 
ΙϋΙ ειοΙια ΙΙΙθΒ' αειιι ίοειταΙΙια:ΙΙ:, ιπΙππΙιο88 ε: αι ωιιΙΙοι·Ι τει· 
ιιιόειει° εΒγΙΙ‹ αΙΙ«›ώ εΙνὸΙ›6Ι ΠΙΝ. τ Δ 

ΤικΙωιι , ΙιοΒγ πω” οΙΙγ ΜΙΚ, ιιιΙΙι6ιή α' ναΙΙα.ε ε, εα 
Ιατεα8οε Ι›είοΙγαεατ πενεΙΙιεΙΙ α' τϋτνόπη·εΙδιποεΙοι·εύμαΙια 

Ι ιαΙιιιαναΙ ε α' ιατεαεαΒοΙ Ιαοι·ωαιιγ20 αιιγα€Ι ετϋΙι' εεεΙΙ86 
8ΘνεΙ Μ. ΜικιωΙ: α, Ι‹0ι·ωααγοΙ‹Ι‹αΙ Ι›επεϋΙ‹εΞρ° εΒγεεΙτετι ναΙ 
ΙαεοΚατ, πιεΙΙγεΙκ εΒγειεταιιιΙηιΙ ΙόΙ6Ιοιιι 68 Με αΙταΙ ω·αΙ 
ΙτοιΙ€αΙε α,ΙοΙΙιεΙ‹επ Ιε, «Με ιιΙΙιΙϋπ ναΙαωεΙΙγ ναΙΙαε εΠεΙε εώ 

νεΙεό8ετ Με, αΙΙΙιοι·, ΙΙαΙταπ ΜιιιοιπΙοιΙ·ι, ύ" οεοΙεΚειΙΙ:, 
Μπι ε” ειιιΙ›οι· αιμα ωεΙεΙΙ:αΙΙιεΙ:αΙ; ῖεΙαΙτΙοιια α' Ηνω 
ιΙϋΙ α' ΙοΙειιποΙτ, ,ε αι αΙιαΙ, Μ" ιιιαἔαηαΙτ, (Η ποια ΙΙΙεΙ6 
ΙιαΙαΙιιιαΙ τιιΙα]άοιιίι, 1ϋι·νέπγεε ΙιαταΙιπατ ΙεοοιΙκαιιαΙΙα. 

ΜΜΜ ναΙαπιιοΙΙγ ναΙΙαε, ιιι·αΙΙαοσαεατ αειιραπ α: εωΙιε 
τοκ' ειΙνεΞτ οΒγΙταπτ Μηι0 ΙιαΙΙιαιαΙΙαιιαα8' ναεγαιι Ξέχα 

π. του. Ι Χ - 4 4 
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:ΜΚ ιιιοπιι!ειριιιιι: ει!ι!ιοι· εΞιιει!ιιιιοεε:Ξι€ι·ει επέιιιιο!!ιιιι; πι: ιιιιι!ϋπ 
ιιιειπέιι νιι!ειπιι !‹οι·ιιιεἔιιιγιιγπ! οΒγοε!ι!, ο!!γ πιειΜιιιά!ιειτ Με!! 
Ιϋ!νεπιιιε , ιιιε!!γε!ε σε” !ι!ποπγοε πέμπτο ει!!ιει!πιππ!ιιιιι'ι!ε. 
ΕΞε π” πει ει, νει!!έιει ει' ρο!ιτιο:ι! !ιιιτει!οπιιπει! ϋεειεεπϋνειπε 
Με: πονο!! !ιπιπ!ιιιέιεπόπιο!!γε!ε πιω, ,οι ε!νεει!.ι ι·οιιιόιιγόι 
ει, ιιιιιιι!ειιε!; Με!! ιιι·ει!!ιοι!!ιειιέιει·ει. - 

Μ!π ει' νει!!έιει σεει!ε ιι!!γ έτπε!ιπε!τι·ο 1έιπιειππ!ιοι!!!τ , ΜΗΧ 
ΜΗ; ιιιιιιι!ειι ιππόΒε!ι!ιειι νιΒιιεπιπ!έιετ πγι!ιαιιιιι!ε: παπι; πιει 
Βέι!ιοπ !ιύι!!!!ιειι;ει ει: ειπ!ιει·ι πειιιιοθεεινότ. Πει ει,ν!!πέ Μι 
ιιοι·ϋ εποπνει!ό!γει!ιο !ιο!ό !ιενει·τει!!ι: ιι!ι!ιοι· Μπα ο!!γ επι 

νοιεόεέιειι!ιοτ !ώπγτο!ειι νιιι!ιιι, ΜΜιει (Η ιιι!τέι!ι!ι !ιειεποπ, 
ιιι!πιεεπι επει·ειοι και; ,οι ο!!γ επι!ιει·ε!κετ Μι!! ε!!εππόΒιι!ε 
€γειπέιπτ !!!ε!ϋπιι!ε, ΜΚ οι πγειπι·ειπ ιιιιέπ πω· πι ειιει·οι!!ι, 
ιιι!ε!ϋιι “Με ε!!ειι, ΜΒΜ! ίι·η;γ!ιοπ Μ, !ιειι·οποτ ίο!γιειιιιιι!τ. 
Μι ι" π, νει!!άε ποιπ οεπτοι!ια!!!τ ει' Ιιοι·ιιι:5ιπγπύ!έ ιιιιγπΒι !ια 
τιι!ιιιέι!ιιιπ ει' ιι6!Μι!; πο” α: ΜΜΜ Βει·ιεειιοιτ πγπ!!!!εύ 
€ε!ι!ιεπ ια ι·όεπεει!!!_!ϋπ. ν ι 

Α' Ιεωο!ι!ι ει!ειιιο!ιοπ ει!!ιι! πωσ μο!!!ιοει! !ιιιτει!ιιιπ!ί 
Ιεπιιπιπτειι!άπει, εμ.ιιοιπιει16!ί νό!ειπόιιγει, ε” ΜΜΜ' ειτ 
τ!ε!πει, πγιι!ιι·ειπ οΒγει!ειιοΒγ ειιι!ιοτ' πιω πω πεπι οειι!ι 
Μιτοε!ινπ. Ε!" “πω” ιπεειιιόι!οεί!!ιπϋει :ποπ 1ειι·ειιειέιδιά! 
!ειποιοτ, ιιιιι!!γ !ι-ιιςπιοπέι!!ιιριι!τει!ι!ιπιι!ι, !εεει·ϋε!ιιιε!ξ “παπι , 
°π ειπε! ιιιε8νέι!ιοιι!: πιιιιι!ειι. 

ψ Α'Ι:ὰι·επεἐιἔ! !ιειιιι!ιππ!ι, νιι!ειπιιιιτ θ8Ζω!!!!θ!!!!! ε ίϋ!ι1ϋιι, 
ΜΒΜ! !ιενόε!ι!ιό Μπι! ιιιιι!πιιι!ι3!ε , Ώστε” !εϋνε!!εειιιε!ε 88] 
ιπέιετπ :ιι Μα' Μ!!ϋιι!ιϋιϋ !ιει!ιιιιτιι! επγπιι; Ή ιιω8 Μι" μα 
ιιιπ!ι ο!!γ!ιοιιπέιιιγι πο!ιει, πιο!!γ πιει86.ι ει: ειιι!ιει·ι “Η νει 
!πιιιε!!γ νει.!ιοι!ιειι!πιι !ιιιι!ειπι16πέι€π!ιοπ ιιιιιιιιω , απ” ΜΙΜ 
ω” ότι!ε!ιεπ ει!πιιιι!ιΜπι νο!ιιιι ιιιεε;. 

7 

νει!ιιιιιι€ ει νιι!!έιε, !ιιι!ει!ιιιειι πιεση έιιοιιιόιιγε!ι- !ιειι_ι!ει 
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ιιιο!ι- Θε ειωινειι€ΙγοΚΙιειι 1ειΙέι!_ιιι Η” ιιιει!γεΚ ει' 1ϋκώιιει' 
ιιιιιιιΙειι ιι1ϋειιειΙσε5ιΜιιι εικοιιο8γ ιιιΜςιιι ΜΜΜ( οΙ6Κει·ιι1ιιι: 
ιΙειοεοΙ ει ΕΜΗ, νιειοιιτιιμέι8ινιιΙ, νιι€χΙε8ειΙειιι!ι ι:εια!ι ο” 
ιιιι5ιε νιιΙΙέιε Μπι! ίοι·ΒιιΜιιΙιειιιΚ ΜΙ. Πε Μι ει, νειΙΙει.ε νιΙ:5ιΒι 
όι·ιΜιεΙιτο Μακ τάιιι:ιει1ιοιιιιι, ιιιει_ιιΙ επιιτοΙ!_γ ι·οιιιΙειιιι16νει 
νει!Ηι, ΜΜΕ ει' ΠΜ, ιιιιιιι1οιι ΙιιιιειΙιιιειεεέι€ειι. ΜιιΒιιΙιιιιι ΜΙ· 
ΜιιιιιΙειιιειι€οτ τοιυόιηΙΙιετ; Με Μι ιιιιιΙΘΙιοιιγ ΙιέιιειΙιιιιιΕΚειΙιιϋι 
Ει·ιΒγει, έΙΖωΙ, επει·ειιοει53ιέτ ΕιιΒιιι ιιϋνειιιι, ,ε €γει|ιτειιι ιιιιι€ 
ίο8·ιιιιΙιιιι :ποπ εΒγιιιιιιι ε2ειινειΙόΙγοΒΚοι ιι€γϋιτ, ιιιιιΙΙγεΙσ 
1ειιιιοΒιιι_ιά.Κ. · ¦ ` ι Ι 

τ Σε» έ” ει' νειΙΙέιε ΒιιΙϋιιιιϋ26 ιιοΙιτιοειι 1ιειωΙιιιειΙιΙιαΙ εμε 
εϋΙ6ε Μπι! ι:εει!: τοι·Ιιεε ειδνετ868ετ Γοἔιιιι νειιιιι ιιι:ιεειι·ει. 
ΑΜΚ, εειςιιεθΒο ΜΙΝΙ εΙ6ΙΙιεΕ; Με ιιι-:ι1ιει ειοΙΒέιΒιιήοΙιΙια Μ, 
ΙιιιΙιέιΙ _ιϋ!ιοι ι·εύ.. · ι 

Α: έιΙαιΙειιιι ιέι·ιιι1επνοε26ΙγιιιιιιιάειιΙιει ΪθΙΙΙΙΪ0Ι'0Β°, Με 
ιιειιι ιιιιιιιιι·έ ε-Ξειι·ο ιε ιεΙιε1ϋ. ναιιιιιιΚ οΙΙδι ειό.ιιειιΙσΚ , ιιιιιι6ιι 
ει' Κοι·ιιιέιιιγοΚ ΒιιιΙΙιιιτειιΙαιιοκιιεικ Ιειιιιι Ιέι.τε2ειιιειΕ; νιιιιιιει!: 
ιειιιόι; οΙΙι·ιιιιοιΙ‹ , ιιιιιι6ιι ιιιητι ει: ιιισιιι1Ιιειιιι6Κ, Μ” ει” ω 
ειιιιέιέ Μαι ειἰτιιοΙΙγιϋι·ειΙ6Ιιειιγ , ιιιιΙειιιιιιιι ε" ειιιΙιει·ιέ. 

ΝόιιιεΙΙγ ιιΙΙιοιιιιέιιιγο1τ ει' ιιοΙΒέιι·οΙιειτ Ιιιιοιιγοε έιΙοιιιΜι· 
εέιεςΙιιιιι τιιι·ι]ειΙ‹; ιιιέιεοκ νι82οιιτ ιι6ιιιι ΜΜΜ 1ιειιιγκι5ι1ει.εΙιει οι 

› , · 
Με (ικα. ΜιΙωι· ει Κοιιιιέιιιγο1ιοΙΙγ ει·ϋεεΙιιιεκ ,ε ει' τϋι·ν6 
ιιγειε υΠγ ἐιΙΙ:ιιιιιύ!ιιιιι|ι ΕΟί5ΖΗΠΒΚΣ ει: ειιι!ιοι·εΙι ιιοιιι ΜΜΜ: 
εΞειι·ε α'ν68261γτ, ιιιοΙΙγ ει, νειΙΙ:5ιετ ει, ΙιεικιΙοιιιιιιαΙι εΒγεειι 
Με Μαι? όι·Ιιετι. Μι!ιοι· ει' ΙιοτιιιέιιιγοΚ ει·6ιΙειιεΙτιιεκ 'ε ει, 
τβι·νόιιγειι ιιιιΙιοπιιι16Ιιιιεικ ιιιιιιιιιιιο2ιι:ιΙε: ιι,ιτειιέε5Ιγ ιιιιιισειι 
ιιοΚ 82ειιι€!ιο ΜΝΚ; ι1ε ιιιέιι· ιιΙ;!ιοτ 8γει!ιτειιι ιιἰιιοε Μό εΙϋΙο 
ιιιοιιοΙιοτιιιΐ. Απ:: ια ιιιο€; ΚοΙΙ ιιιιιιιΙιιι , ιιιιιιτ Ιι-:Ιιεεωοιι ω 
ιέινοΙι·6Ι θειι·ενοιιιιι. - . Μ 

Α' ιιιιιιτ νειΙειιιιι:ΙΙγ ιιοιιιιιιι ιιιιιι;ειι·ει τΙειιιοοι·ιιιιιιι @Με 
' Μ* 
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πΙΙειποιοι Επι! ϋΙωπι, 'ο ει' ιπιπι πιπππ, πο” ει” ιειι·πειεει€οπ 
τεεπιιΙιΙιοειι·ει Ιιει]Ιειπει!ι; ει' νειΙΙειεπει!ι ει' Ιιει1ειΙπιπιπειΙἱ θ8]θ· 
8“θ88 ιπιπι1 ιπΙιει.Μι ιπ!εειιι!ι νοεπεπεΙπιοπιιιιθ νειΙιΙι; ΜΟΗ επι 
Ιιοι· πϋιεΙεει ειιοπ Με, ιιιε·ΙΙι·πεπ ει, πειιειΙοιπ ΜΜΜ κόπο 
1ειι·νειπ, ει' πο!ιιιωι ιπωπειιι επιτπιειει νει.Ιιειπι, ειι ειιι!ιοι·ε!ι, 
ιϋινιιπγεΙι ,ε ιπειεπΙε ει; ιιΙΙιοιιιιε.πγο!ι ἱε πειροπΙειεπι εΙοπγι-5ειι 
πι , κι" ιιιΜοπιιιειιπι Γσ€πειΚ, ιπιέ8 ρθω πειπιτεειΙε ε” πει 
ι·ειΙπε, πειποπι επιπιεΙεπϋΙ. Α°ιἱεπιοοτειω Ιι6ιιειι·πειεειΒο!επειΚ 
ιετπιέεπεεϋΜιεπ νειπ ει, ΙΙ1028θ.8 698 ειΙΙπειιειιΙειπεειε, νειΙειιπιπι 
ει” Ιιοι·ΗιιΙειπ ιποπειτοπιεικπει!ι ιϋι·νώπγε ει, πιοιιΙιιΙειι!ειππειε 68 
ειΙνειε. 

Πα ει: ειπιετιΙιεἰειΙι , Με ει, ειειιππ”ίϋπϋΙι6ι πιἰπιΙυπ πε 
ΒγειΙ ιόν!ιεπ ιειιοιιω;ει, ··· ΜΚ ιπιπποπ πεεοπικ επιιεπάϋ 
ποπ π; ιδι·ιι€πγποιύΒειτ νειΙειεπιπει!ι, ό8 ει' Ιειι·ιοπιειπγι Μι· 
ιπειπγιι'ιΙιει ι€νοππόπι ιιιειΚΙιειΙ ι:εει·ιεΙικ Μ; πει - ιιιππππιπ 
- ει: ειπιει·ιπειιειΙι, κει ει' ροΙιιισειι πω” επιπιτ6Ιδ Ρώπα 
ιι€ιεΙει :πει νοιειι6Κ, νειΙΙειεπΙιειι :ποπ ΜνπΙ ιπέιεΙιονει. Μπι 

ΙιεΙγπεπιειι6Κ νοΙπει, πιιΙιει Επεπει επ ιπιπειειΙ;Μπειιπι ει: 
οιπΒιετι νόΙειπόπγεΙδ ειπε θε ειιιει!γει ΜΜΜ πονά. Ιεππο ειι 
πειπιει ιειτιοιπιι ιιεπεΙει ει: μπει· Ιεπιιι6εε Μ5επεπθ Μπι! 
νειΙπεϊΚ |ιειΙΙιει1ειιΙειπ888ει , ιπἱιΜπ πιει-πω ιιιἱπιΙεπ εΙεπγόε2πι!Η 

Α2. ειπιοι·ιΙεειι πειιιοΙτ €Ξεπτενειιι!Ιτ οι ιεειιειει€οι ιιιιππεπε1ι 
πω ,οι πιπΒοπνιεεΙεωε ποπει. ειΙΚει!ιπειιιειΙ‹. Ι.ειιιειΙι , πο” 
-νειΙΙειεπε ΙιείοΙγειειικι·πΙ Με Ια:ΙΙ πιοπι1ειπιοΙε , πει πιειΒο1ιπεικ πο· 
παπι ΙιειιειΙιπειι επει·ειπι ειΙιειι·πειιι; ,οι Με2επιιοΙι ν·πΙιει!ι ε! 
εεπι ει' ΙιειιειΙοιιι' τειιπειειειι6Ι, πιιιιιεειιι οεπωιπι ειππειΙι νι 
ειππιει€πεπιειιπειπ. 

ΜεΒΙεΙιει, Απιει·ι!ιειΙιειπ Μπι οΙΙγ ΙιειιειΙιιιειε ει' "Με, Μπι 
νοΙι Ι›ἰιοπγοε ιιι6Μιεπ πε!ιιιοΙΙγ π6πειιπ6Ι`: πι: ΙιείοΙγείι.8ε. Μιτ 
10εειΙι!ι ειιιπειΙ. δ κι @Μι ει·ιπιέι·ε νεπ Ιιει8γνει, πιωιμπι πω! 
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Η ιιισε ιιειιι Ιοεπιιιεψι; ιιιιιιιΚέιεειιι:έιι σε* σε), Μιιιιοιι Βγα 
Ιιοι·ιι!ιει, Με ειιιιιιιιι ε;ς6ιιιπειι ει·ϋιππιιι ιι6ΙΜΗ ιιι·ειικοιιιιι. 

Βιιι·ορά!ιιιιι ιιιιιιι1ειιίοΙ6Ι ειιι'ιπιιιι!ωι ειιιοΙΧωιιι ιι:ιΙΙιικ; 
ριιιιιιοι!ιοιιιιεκ, Μ" π' Μι οιιιιιιι , 'ε επι ΜΜΜ, ιιιι πισ 
ιΙοιι ΙεΙιειιιο ει' νει!!έιει Ιιει_ιι!ειιιι “Ιιειω!ιιιιιιιεικ ιι6ιιιοΙ!γ ιιιειι·Μ 
νέιιιγειιιιει νιειειιιιιε!γΙιειιειιιιθ νέο!επιέιιγειιι ειει·ιιιι πει "Μτ 
ΒόΒ' οΙϋειϋι· ιιιεμιιιΙιιι , ιιιιιιϋιιεΙι ΙιεΙΙειιε ιιιιιι·ιιιει ει: οιιιιιει·ε!ι' 
!εΜισώπσΜἰ ιέ!!αρυφέιιαλ Ιειιιιι, νειΙΙ:5ιει το!ιιιιιοιιιειιθ 'ε ιιιιιι 
ιάιι ιειιιει·οιεε Ιοιιιιο ι-ι!ϋπιιιι!η ιιιιι Μια τοιιιὸιιγ!ιιιιιι!‹, Θε 
ΜΗΝ @Η ΜιιϋιιΙι, Ιιεπέιιι ό8:ι·ε Γοειι6Ιτ νειιιιι ει, ι·πόΙΙ, 
ιιιει!γι·ο Μ!! ιιιτόιιιιιιικ ιιιιιιιΙειι ιἔγᾶεΚΘιετΒιιΚεΩ. ι 

ΚΜ "ει" νοει26ιγ Γειιγεεεϋ π' νειΙΙΙιοοικ” ιειει: ει' επι 
ΜιιΙέιειοΙε 68 `ι·έεινώιΙειιιιέ€. Α' ιιιιι€ι'ιεάέεπειιιιιΙειιιιιιιι ιιιειι; 
ΙΒΜέιιικ ιισιιιι ει: οιιιΙιετοιεςιι, Πιό" οΙΙιιιΒγιέι!ι νειΙΙ:5ιιιιιΙιιιι, 
ειι: Μπακ _ιειι·ιιιει Μάι! απ “ότι Ιιιιιιιει!: Μ, !ιοεγ σέξ· ιιιέι 
Μια! “Μέι ι·οει56Κ ιιιιι€ο!τειι. ΑΊιἱι τιιι·;γιιι ο8ει·ιέΙ , Μι Η ιιιιιιι 
Μ!. Βιικοι· τι, τὲἔἰ νειΙ|έιε ιιιιιιιΙοιι ειΜιοιι Πιό εξει·ιο!ιιιει _ 
να” ειι€εειιοΙΙιετΙοιι ΗϋΙϋΙεύμ18ει·ιεεει; ιι6ιιιοΙ!γειι Πισω; 
μι! !ια:ΗΜΚ πιτ εΙ, ιιιέιεοΙι ιι] !ιιιι€αΙοιιιιικιΙ ι·ιι€ειειΚοιιπειΚ 
Παπά. , ει, ΜΜΕ ΜΙΙΒιιΙι€ιιιιεκμ Μιιοιιι ει, νει!!έιειιιΙειιιειι€ ισ 
.ιιιει·ειΙειι. - Με ιιε·ιιι ι” πιο ει” ιΙοΙοΒ ιιΜιοι·, ιιιιιι6ιι νωπ 
ιιιι-:ΙΙγ ΜινειΙΙιΞε Μιτου Γειιγει€εικοιικ οΠγ ωιιοΜύκ ιιιοιιγοι‹ω 
6η ιιειιιιεΒεεεΒιιοΚ ιιενειεΙτ, ειπα, ιιιοι·τ ΜιιιιιιιιιειΙε ειΙΙΗνιιιι 
νιιΙειιιιεΙΙγ νειΙΙειιετ, εειιιιιιι ιιιέιε νειΙΙΑειιιειΙε ιἔιιΖειιΒεὶι ιι: πιο;; 
ιιοιιι αΙερΜε'ιΚ; ΙΙΙιτειιΙιοι· ειι οιιι!ιοτι ΙόΙεΚΙιειι οιιοιΙά!ειαιε νά! 
26ιε'ιεοιιι ιιιιιιιιιοΙτ νι-58Ιιε, ει, ιωιιιιιι, ω" ει: ειιιιιοι· “οικω 
ειοιιτειι6Ιγει έιΙωΙ εΙϋισεΒιιιιι Μ.1επιιι6!ι : να” π” 8ΖωνέΙΠ, 
επι: €γειιιιιιιιιέιι8. Ι.ά.ιιιιι!ι ιιιιι!ιοι·ε1κετ, Με Ιε8ιιτέι;;8ιι!ι το· 
ιιιέιιγει!ι, ιέιι·έγιέιτ, ιιιιιιιεεγ ·ίεΙειιι€Κι-ιιιγεύμι6Ι εΙειαΙιιιιιήέιΚ. 
ΒΙταἔιι‹Ιιειινὰιι νιιιιιιιιοΙΙγ 6επι·ει·υΙιειΙοιι ιιι·16Ι, ιιιε!!γ ε·ΙΙειι 
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ΜιιΙαπ ΜΙοι·επΒιικ πἱποε, ΈηπεΙΙγπεΚ πια· Η ποιπ ϋτϋιπαπ 
επἔαΙπατ , οΙππεγῇεϋ.Κ ει ιπωι, ιποΙΙγεΩ επει·απας, Ιιο,<;γ ΜΒ 
νεόεύ!ε ει' Ι›ἱποπγιπΙππεἐι8οτ, πια!γ Μια ΚΘτεεΞἔΙ›οεεὁετε Νεα. 

Α: έιΙταππΚ πιοα πω ειέιππποπΙ›ειπ, ει' ΙιἰινπΙΙἐιεοΙε 

ἱπΙώΙ›Ι› ΙιἱιΙο8εό€!›σ3Ι, ιπἰπτ ἔγὐὶΙϋΙει-ἰἔ!›ϋΙ :πεΙΙϋι1εΙποΚ α; 
παπι π" νο1ίε!πεΙια, πππειιιπιπεοΙ‹ ΙιειἔγππΙε «Ι Ι›ειιπαε- * 
Κα. Α, ΙπταΙεπ, πιαςειἰἰπνόπ Ιππω ει: Έ” νειΙΙ:Ξια, ωνπΙιΙι 
π ΙιππιποεππΙ; ΜΗ πω, Α' Ιιἱ1νπΙΙέιεοΚπτ ειιιΙ›αἰ 82ειιιροπ! 
ΜΙ 1αιὶπ1νὲπ, αἱειπετἱ ΜιτπΙπποΙαιτ πι ετΚϋΙοεϋκόπ 'ε Μω 

ΙγἐιειιΙ‹α ει, ιϋπνόπγο!ει·ο. Μπαμ, πο” :ποπ Κὸροεα‹ π: 
οιιιΙ›ετεΙ‹ετ ΜΙταοεπ αταπἱ, 8 σπα ει' ΙιπΙεϊΙτα οεεπ‹Ιεεεπ 
θιι,εωιπε; Μαι ἰε εα]πε9.Ι3π ει' 1πωι, ιπἱιπππ πιτ αναπα 

ω, ,ει πποείοειππινέιπ ει' μπω, ιπαΙγπεΙ‹ εμέ" πα:εα απ , 
πει πιτ ανεππἱ πιοΜ6Ι, Με ω* παο Ι›Ιι·ππΙτ. 

π Μέιε παπι π: , Μ ίοΙγν:5ια πα, πω; τα Μιιιιπαπἱ Μ 
:οι πππιΙοπ εποπτα: απο. Αποκα, Με τειπόπγα!›επ παπι πει 

τοιππΚ, ἱπΚιΞΙ›Ι› Ι›οΙιΙο€ΙπΙπποΙ‹ππΙ‹, ιπἰπτ αΙεπεόειπιιεκ πέη ; 
τιιιϋπ, πο” παοκ Ι›εοεϋΙατε ωπα "απ, Μι μειωοκω 
παπι Ιιϋνε1ἰ Μ; ειπα!. εεπΕΝεΙ ΙιΜοτίιΙπιπ πἱποε; Θε πι' απ· 

επεέι·,;οτ, ιπεΙΙγΙ›επ α, παπ π” ωΜπινι-5π, Μπιτ εΒγ Ιππι 
ιΙ6ρπΙγα ,-ποΙ ει” νειΙΙ:Ξιεπεικ επϋπταεπ πω· ιΙϋΙιϋε αΙεπεκ-5€ 
με! Κα! πειτοιοΙπΕ, ποτ18ι·επίΕ,π' πωιιω, Μ” ετ6τΙοπεύ 

¦ , 8αΙια πέιι·Ιιοιτειψι ε τΘνεΙγΒόεοἱΙεεπ επῇπἐιΙποιἱΚ, .παω 
εἔγειετεπιἰπ‹1. 

Διακ, ΜΚ πεπι ΙιἰειπεΙ‹_, πΞτο1Ιοπ86€ϋποτ ιΜοΙν·6.π; 
ει' ΜΙ: @ΜΒ Ιιἰεππατ, νπΙΙπποεαιΒιιΙεπτ Μιππωτνππ: «Μπι 
ει' νειΙΙέιει·ει πανε πέππ παΜε26 πϋινόΙαπόπγ Κε1ετΚειἱΚ; 
ει: επιπει·απ ΚεἀνοΙὶΚ, εεΒΜΙε, ΙΞεπεΙΕΙ: απ, ,ε ειἱπωπ' 
ΙεΙποΙδ ιιιαγα›ε ε2.€Ιππας ΙαιαπιιπΙε, πο” Ιε1Ηιπεειιπ ει' εε· 
Ι›εΙ‹α, ιιιε·ΙΙγοπ ΠΙ]ΠΙ απο νππππΙ‹. 

ω 
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% Αιοιι ειπΙυει·-1ϋπιοΒ, υιεΙΙγετ ει' %ιΙΙ:5ιεοε όΓΖθ!ΙΙέΠΥ εο 
Ιιιι εΙ πεπι Μ", εε·ιιπιιϊτ πεπι να: Θειι·ε ἱΙΙγειιΚοι·, ω Μ 
ει, ι›οπιε νειΙΙάεοΕι6Ι εΙἱἀεεειιΙ€ιι6. Βἔγ »Με θα” σε_Πόεε 
κϋπτ1γωι :η οΙτέιι·, εεεΞιιιιο!γέι!ιο2 νε26ι·ΙΙ Μ, ,ε εΙιϋΜ ΒΖΪΥἐΕ 
ει' Μι' ρει·ειποεοΜι1ΕνειΙ ,ε ΨΪἔᾶ8Ζἰ8|ἔΙ8ἱΨ8Ϊ. 

Μἱόι·τ πεπι αΙΙαιΙιιιειαΙια16 ε, ι·ειποΙαι »ή ι·έιπΙιθ @Διακ 
οΙΙγ ειιι!›ει·εΙ‹ε£ νοειεΙε ε3επο, Με ιιιο882ϋιιιεκ Ιιἱιιιιἰ ει, Ικο 
ι·οεαιγόπ Μια, ει) ΜΙΝΙ, Μ” ΜτωεΙΙγ νειΙΙέιεΙιοι ὶε τε 
€ει8ιΙιοαΜΜΚ. ΜΜΜ ιιιάεοκιι1, ΜΚ ει, ΜέτΚο06επεκ Κϋιε 
μπω έιΙΙιιειΙ€, ,ε ύ" ιπιι1εψλΚ, ΜΜΜ €ϋΙι!κΞ πεπι Μωά 
ιιοΙτ. ΤειΙἐιΙοΙ‹ι τονέιΙ›Ι›εἰι οΙΙγ Κεκεε2.ιγόιιεΙει·ε, ΗΕ; Με* Μει 
πιοΙτ , :Με ιιιοηιὶειιιἱ ΗΘΗ! ιιιετἰΙ:. 

Ε' Ιωιιιγα<έ Μιι·έιτοΙε Θε “πω εΙΙειικο:ϋΙκ Μια Ιό.€οκ 
νόμο ΒεὶτΘε ειέιιιιίιΙι1νεκετ, Με Β6ειεΙιΔε2ειιιΙ›ε8εὰ!Ιιιὶ Μπ 
ι1ι-πι αΙσιάέιΙγηωΙ , 'ε πιεΒνειιιἱ ιπἱιιι1‹επ νεεπόΙγτ νειΙΙόιειικόττ. 
ΒιοΙ: θΙ'ϋί νοττεΙ: 82 ειπιΒει·ὶ `εγαι·Ιόεέι€οπ; ΙιοΒγ υπι€οΙωι: 
ει, ΒϋινόΙοιιιόπγειι ίϋΙϋΙεπιεΙΙιεεεόΚ. Ή νοιιειινέιιι ε' 1ϋτεΙε 
ΜΜΜ: Μαι! , πειιι 1ιια]:5ικ ΦΙΛΜ ὶεεεάιι, Μ! ΚεΙΙῇειι :παμπα 
"Με Μἱιιτἐιπ επ ωμωιωιεκ, Μ" ΙιοπιιΙψεω ει; οιπιΙ›ει· α' 
ίϋΒΒιέ11οιιεόΒετ εΙεϋΙ›ειι ἰε ει' νειΙΙέιε' ιιιε81ωπαιΙάεέιι·ει ΙιπειιιέιΙ 
ω; τε1τομεΙε Βοι·1έιτε:ΜΜύΙ 'ο Ι›οτιειΙυιιιιιιειΙ ιὸτπεΙ‹ Μ ει' 8Ζᾶ· 
Μάεέιε εΙ61,_ιποΙΙγοι ειιοΙε Ιιει·εειιεΙτ. ΒΙϋτιϋΙ‹ ετ ΜιετΙεπει€8 
ή] εϊοΙοεικιΙε τεΙεινόιι , οΒγειιΙϋ €γϋΙϋΙει€%εΙ νὶεεΙιεωοΙ‹ Μπ 
ι1επ ὶκέιιπ , νεΙειιιἱ Μ. Βιιικ-5Ι Ιοενει επιιειαΙιιΜια1 68 ΙιοιιιιΙιΙ‹Μ 
ΙιάΙ:οτι1Ιπιπ ιέΙιιοΙ:, ,ε ιιιἱπὰειι_ν6ΙοιιιὸιιγΙ›ειι, ιιιοΙΙγο1 ΜοΙε 
ναΠπιιαΙ‹, ει ΙιἱωεΙι πιέιιιἰ εΙΙευεέ8Φε 1εΞι14:3ιΙτ. 

Νοιιι ὶΙΙγειπιοΚ ΜΗ Ιειιιιἱ Ιαοι·ιιηΙσιαη ει: οιπΙ»ετοΙε' Φετ 
πιὸειε1ἱ έιΙΙσροή:6ιιιειΕ νειΙΙἐιεὶ 1εἈἱιιιετΙ›ειι. ΑΝΝ ὶε ιιέιΙιωΙ: 
νειΙπιιιἱ τότιέπειεε 68 Ιπϋ1ϋιιϋε οΙτιπικ ΜΗ Ιότοιιιἰ, πιο!!γ σε 
ειιιϊιετἱ ΙΘΙοκιιεκ, εειῇεϊτ Μ1Ιωπέιι Ιεϋνοτιιὶ ιιειιι ευΒει1ϋ 'ε Μ 

` 
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:ποπ Ιιειιέιι·ο!ιοιι ΜΙ ΗΜ, ιιιεΙΙγεΙτ Μπιτ Ιοι·ιιι6επεΜεΙ ιιιειι·ιιιι 
πιει ΙιεΙΙειιο. 

Βόειειιιι·ϋΙ τϋΙ:Μειοεοιι ιιιοΒ· νει;;γο!ι 8Υ626αΥθ ει' ι“‹:ἔ 
ΜΙ, Μ" έ ΜιΠιιιϋε Θε ιδι·Ιθιιοτεε Μ: ιιειιι ε8γό!ι, ιιιιιιι ει' 
ροΙΜοει Θε νειΙΜιε Μπα ΜΜΜ Ιιειι86 οΒγεεϋΙετ. Αι οιιι·ύρειι 
ΜτεΙΙειιεΙι σ., ΚοτεειιγόιιοΚοι ιιι!ιέιΜι ιιοΙΜωιι, ιιιιιιτ Υ2"ά8· 
ΜΗ εΙΙειιεύεεΙκ 8γειιιιιιιι ϋΜϋιἱκ, ει' νειΙΙέιετ , πω» ιιιιιιτ νε 
ΙειιιιεΙΙγ ιὲνεΙγἔϋ Μια-π, Ιιειιιειιι , ιιιιιιτ ε8γ μάτι' νΘΙοιιιέιιγέι 
@γ €γιιΙϋΙι!ι; Έ ει' ιιιιμΜιιι πω» ειιιιιγιι·ει ει:: Μαι, !ώρνιεε 
Ιϋιέει, ιιιιιιτ ει” ΙιειωΙοιιι' !ιει·ἐιι]ἐιι ιιιεΞι!ιε5ιΙτ. 

Βιιι·‹ιι›ωι:ιιι ει” Ιτετεειιγειι νειΙΙεΞιε ιιιι-η;ειι€εΔιο, πο” π' 
ΜΜΜ ΙιειωιΙιιιιι!ι!ιειΙ Ιιειιεϋ!ιέεχϊ εξ.ςγεει1ιεεεόΙτ. Μέιι·ιιιει οι' Με· 
ιειΙιιιειΕι ι·ο8ΜάοιιιαΙι, 'ε ει, Κει·εεειγόιι νειΙΙιέιε ι·οιιιιειι!ι Μπι! 
Μοτο” ε!τοπιετιετι!ι. ΕΜ Μ” ει , ιιιεΙΙγετ ΙιοΙαιΜωΙ πει· 

| ι ι ι 
"Με ϋ88Ζθ¦€ϋίϋΖΠἱ; να8‹ὶειΙῇἑιτοΙ‹ ο! ει ΠΕ)! ιενσ Ι:ϋωΠοΚοι οι 
'ο @τα τω Με Μιιιιιιιιιιι. 

4 Νειιι πιάσω, ω: !ιοΙΙειιε τειιιιι, Μ” Βιιι·ορέιιιειιι ε' Ιω 
τε8ιηιόιιε68ιιοΙι, ιστικω·ι ει·ειε νιεεωειάαεεό!ι. Απ οειιΙ‹ ιε 
ω" ΙεΙιειιι€ πιο;;; Με :ιι ειιιΙιει·οΙδ ΙιειταΙιιιέι16Ι @Η ΙερΜι!ι!ι, 
ιιιοΒΙι88γιιι ει” ναΙΜιει ιιιιιιιΙ που ει·οιόιιεΙι ΒγαΙιοι·ΜΜιΜιι , 
πιοΙ!γεΙ ιιι68 Με 

- κ 

π 
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.Φ 0οιεΙοπιάπμοΙο, σαοΙοώ.ι·οΙο °.ι· °μαΙωτ·ΙΜΜ Φα 
ρασεϋαΙάιέ οποία” σε_ηί2Πο από απο αυοωΦὶΙοαὶαΙσ 

πάΙ α° αΙωιιοω·ατα €οιΘέσεωΙσ' οϋο·άΠαάσάΦ. 

ΜΗ ΜΗ κι ειιιιοι·ΞΜιι Πέμ' €ιιάοιιι=ιιη·τι' ωωι 6τ!ειιἱ. -- .Δι οιιιιιο 
ι·ἰ οΙιιιο ει: Β€γοεἱἱΙ£-8$ιιτιιεο!ιϋαπ ΜΒΜ τύιπει:ϋΙτ ωμ- ιιι6Ιγ ιιιιι·οΙΜιό; 
Μο, ιιιιιι€ Ειιι·οράΜιι. -- Πε Ιιι‹ΙεΩΙειιεΑἔ!ιειιι εἔγ ειιιΜι· ΜΗ!! ιιιιιι·ιιιΗ. 
- ιιιωι. - Μἱιιϋ ἔγοτεειεἐἔἔιι! Κοιοιιἔ ει' Βοιι‹ΙοΙΜ ιιγίι€οιιιο.Κ πιό; 
τω; 'πωπω ΜΜιιεΜΜιι. - ΜΜΕ νοειϋι ει: ειιιετἱΙιεἱιιΚ ει' ἔγπΚοτΙιι 
Η ιερωιΜΜετιΜι πιό; “Μι !ιιιειιιΜ, ιιιἰιι1ιι'ιιιι!οιιιίιιιγοε ὶειιι6τε€οΚιιεκ 

Μ" ΙιεΙγα ῇἔΥθΙΙΙΙθΖἱθίἱθΙΙΙ ο ιιιιιιι!ιέιΜιιι οι οΙνσεΜ 
πιο, ιιιιιι6 »ετοιμα ΒγειΚοτοΙιι:ικ οι ειιιιοι·ΙΜΜΙδ 1ιιιΙοιιιέι 
Μαι 'ε ειοΜιεειΕ ροΙΜοειι ιιιτ6ιετεΙ:' Ιειιιιιιιειι·εισέιεέιι·ει. Αιιέι·2 
κι ει Μαι! Ιιενέε Μ· "πι ιιιθ8 ιιιοιππιιιι νειΙ0ιιι. 

Αιιιει·ιΜι!ιειιι ιιιόΒ ειΜι€ σεεκό!γ επιιιιιι ιιενειοτεει “Με 
ΜΜΙΚο2ωι; Μ" τότ16ιιεΗτύΜωΙ πειιι Μι·, ΙεϋΙ16τ ρειιι€ ε· 
"Η ΜΠΕ ιιιιιτΜΙιει0. ωκοι ει, τιιΙσ)τΙοιιΚέιι' ιιΒγριιονο:οτι πο· 
ι1ειΙιιισιτ ιι6ιιιι ιιιο€νετσΜιεΙ πω;; ,ε Βιιι·ορέι.Ιιειιι πιο Μ” Μι· 
ιιιιιτΙικ οπτέιΙγΙιεΙΕ νέιτοε, ιιιεΙ!γ εειτειιιι6: επ τϋΜι τιι:1οιιιέι 
η” ιιιιιιιΙτέιτ Μ Μ , Μια αι ιι€γωειω· Ιιιιε20ιιιι6€γ ΜΜΜ 
δ88ιενένο. 

Α: ειιιιει·ικειι εΙιιιε κωειε οι έιωΙειιιοε εειιιιώΙωτ; 6 πιει 

μι τΙιεοτι-πιοει ΕϋΙΓειΙο2686Βτε πω" Μια. Μι68 ει' ροΙΙΠοει'α 
ειοι·ΒαΙοιιι απ» ωαιιέι οΙΙγιιιιοκι·:ι Ιιιι·ιιι. Αι ΒΒγεοϋ1τ-8ωπιι 
ΜΜΜ ειιιιιωΙειι Μ τϋι·νόιιγοΚετ αΙΙιοτιιει!ι; Με πιό;; οΠγ 
ΜΙΒ] ΜΗ: Μπι Μι18.ΙΙιοιωτ, Με Με α' Νιι·ν6ιιγεΠδ έι€ειΙ:Ξιιιοε 
εΙνειτ νυπ8ωμιιεκ «Με. 

Αι αιιιει·ικΑΜειιεικ Μι·Ιειριι·6ικ °ε οοιιιιιιοιιαιτοτώΙι ιππι 

ιιαΙι; Μ: ριιΜιοΜΜΕ ιιιιιοεειιοΙκ , ,ε Μ: ει' ροΙΜαΜιειπ ει' νι 
Ιέιειιει!ι ωκω›» ιιαΜΜιειτ ιιιιιιτ Ιετ:2ΜΜπ ει!ιιιικ. 

,ι 
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ί" πω ει, άοΙσΒ ει' ιπεο!ιππιοπι ιπεειιει·εώ;;εΚΚοι Μ. Α 
ιιιοιἱΙτἐιΜπ ιιΒγειιοπ ιπππικ ΜιειπάΙπι :η ειιι·ύρειι ιπΙπΙιιιιι 
πγο!επι; ,ε ιπιιιιέιπ Δισκοι 16ΜΙγεειτοιτόΚ, οεοιΙέιΙπποεππ ειι 
οι·ειέιέ ειἰὶΒεόἔεἱΙιοι αΙΜι!πιππ.έιΚ. Απ ειιι!ιοι·εΚ πω ειοιΕπι: 
ιππιοεπΙ‹: Με ει, πιοι·ΒειΙοιπ, ιιιποιπέιπγέιι πειιι ιιιἱνοΙἱΚ. ναπ 
πει!τ Μ Ιιὲ2ιιιίἱνεεεΚ, πε Ι«πενεεοπ ΙειΙέιΙππΚ ΓεΙ νειΙειιιιι€. Ρ ιι Ι 

ιοιι επιιειι€ ειι·ι'ιΙεπιιπ Ιἐιπἔεειω ὶπεἔεπ πς3πεΙαπόΙ, ιιιἱεΙϋα 
:κι Ιιοπέιππικ :5ιΙιΙοιΙιειαει νοΙππ. 

Α' κι ωππι ΙΠΒΒ' πκπιῇπ ΜΜΕ, ιπιπ6 Ιιειι·πεπ νπππειΙτ ει, 
ιιιιΙειιιιππγοκ πι ππ8οΙ-ειιπει·ΕκπιπππέιΙ, Ι-ιϋππγειι Με ΜΜΜ 
Ι›ϋ:ιϋ ειιιι!ιοπ Μ.1Ιιειψι πποπεἔγ ιιιι·Βγειτ. Πει εαπ: ιιιι16εοππι 
πειτε: ‹-:Ι ίο8 ΜιπιιιΙπι ποια, ιτειικόΙγ επέιιπέιπ; πει πεπιε π' 
ιπιΙπιΙπποκειι "πιει πιπιπΜι: ωσιω ΑιιιετΞΙωι, Μ” ει, ΜΔ' 
ΙοειιιιιύωΙι!ι πόικέπεικ Με 1εωιεπι. πω! πώπεύ; ο, Μι ΜΙ 
ειέι8 πω νεπ ΙιεΙγεινε, πιιπι ιπε5ιι· ιπεΞιειιια επιΙΙιειτειπ. 

ΙΉ-ΑπιςΙιπ!ιππ ιπιπι1επ ρο!μιτ τόειοεϋΙ π: επιπει·ι ιππο 
πιιιιιγπΙε' εΙειπἱ ιεπιι€ι·ειέπεπ; ιπο8ιπππΙιει επεπΜνιιΙ, πιοΙΙγειι 
νειΙΙε5ιεε5ιπεικ πιπμιι σε ι€ειιεπ8ειΙ; οικιπ1_Με |ιιιιΔιει' πιειοι·ιέιι:1 
τα, πε ει: :ποπ ιιιειΙΙ:οιΜ αΙΙιοτιπέιπγ' ϊϋΜ› νοπειεπιι·π. Οσπ 
ιιωτιεπιιιππ Θε ΜπεεποΙιπεειωιοπ ι€επ ι·ιιΜπ ιειΙΜπι Μι· 
ειιιΙιετι, κι ο ιΙοΙ€οΚπιοοπΙ‹ ΜιιΙειεεεπ ιιιιΙππ; ει: πΙΙγειπ πε 
πω, κι έρεπεέ:88εΙ πε ιιιππεΞι, π" ειι3Ινάπ οεοιΙει ιϋπειιιόπγ. 

Μπ1ϋπ ει' @ΗΜ 68 ι·6ιππι Ι:Μ1:Ξιι·εππέιεοΙππι πι πιπει·ιΒιιι 
πϋιιέιι·επεεη;πκκαΙ; ειπιπιο!ε “Με πϋπιχν1πιπιιι Έ Μπα πάρα 
τα επε!εει πιππι·ΜΜΙύ πω: πιι·ΙειροΙ:ΜΙ ,π οιοΜιεπ Μάι πη 
νεΙι πειιρεΙ εΒγΙ›εΙιπεοπΙΙιοπι; ,ο πιιιΙϋπ ειιιιιέιπ τεΜπιεπι ιιιιπιι 
820!! ει·ϋΙΜΒιι6εεπει, ιπεΙΙγεΙιετ ιπειι€Ιππ ει' @με ιεειπεΙ‹, 
πο;" οἔγἱπει ει) ιιιέιεὶΜιύΙ ΗΘΙΙιεεεθΚ ιπε8; Έ ΜΒΜ, ιπὶ ειι 
«πω Μέι ειπτ €νι·εΙ 1ϋι·ωιιτ, εΙϋτε ΗιιιιιιεεΜι , πιι τ” Μιρμ 
ιιιΜιππ ιϋιι€ιιιιι: Μβέι·1ει!ιο @ΗΜ ε!όΒειπι κϋπγνειιιιοτ, πε 

ο 

ο 



.. ·· 2 Ι θ 

Επι” "η ιι] ιιιι·ετιειιΒι έιΙΙεροιι·ει ι-η;γεΙιει , ιιιιιιι κι; οεπιιι6Εοι 
ιιιΙει!ιιιΕ ιιΙΕειΙιιιιιιιιι. ι ι 

Βἔγὲ!›ἱι·ιιιιι ιιοιιι ΕεΙΙ ΕιιΙϋιιΜέει ιιόΙΕιΠ ει: εμ” Εξεγε 
ΒΜθΠ'θ Ειτιετ_πεπειιι ω , Μ: ι3ι-ιιιιΒιιιποι ιιιοιιιΙοιαιιιι. ινιι€ 
ΜΙ ων:5ιΜι ιιιοΒγϋιιΕ ιιγιιιςοι, νεη;γ ΜΙ ΜΒ, πιώ! _ιιιΕι1Μι 
Μ” είιιιιιι' ιιιινε!ιεύμ. Αιοιι εΙειιιιιιο!ιΙιειιι , ιιιι-ιΙΙγεΕ π' πιο 
χω» ϋΙ›ϋΙ ειοιιιε26ιΜιεαΜιι εειιιιιΕ, ειιιιιιιΒγ, ιιιιιιι ιιέιΙ_ιιιιΕ, 
ωΙεΞιΙΕοιιιιιΕ Μιοιιγοε πάπια ειι-ιιιιθΙγεΕ, ΜΕ απ: σε ειιι!ιο 

τι ιιιιΙοιιιέιιιγοΕ, εΙοιιιοι ϋειιιετειΙειιΘΕ. Ηειιιοιιι ιι€γ οΙΙγ Μ· 
ΜΜΜ αι ΒΒγεεϋΙΕ-ΒιιιιιιεοΕΜιι Ιιιι5.!ιειιι Εει·εειιόιιΕ, ιιιι-ιΙΙγ 
1ιιιιιιιΙειιιεέι€Ιια ιιιετιι1νο ιιιιιιιιιιτ νοΙιιιι. ΕιιιιεΕ οΕ.ιι οΒγειετιι: 
Βιιι·ίηπί πόροι εϋιωεό;ΙιόΙ 68 νιιιιιιιι€Ιι6Ι ιιιιΙιιΙΙιιΕ Εἱ ει'ιιοΙ 
Βιιτιιιοι1έιε 68 ιιιιΙοιιιιιιιγοεεέι€ Με ΒΙϋΙιειΙει(ΜΒιιιΕ ιιειιι ε· 
€γειιΙ6Ε ΜΜΕ: ιιέιιιεΙΙγεΕ ωιοιωΕ ε”ιιεΞιΙγειιι; ιιιεΞιεοΕ, ιι” 
ειι3Ινέιιι , εεειΕ Ι›ειΙΙειΒιειΕ ι·ει]ωι; ειιΕιιιι ιιιιη;έιΙΙειιιο6ιειΕ ,ειπα 
Η Μιιε2.ιιειΕ ει: ΜΜΕ. Υ ό - 

Α2- ΒΒγεειιΙι-8ικιιιεοΕΙιειιι ιιοιιι η" νοκ α) ιΙοΙοἔ. Α: 
ειιι€οΙ-αιιιει·ιΕπιειΕ σ€6επειι Ειιιιινι-ιΙνω έι·ΕειιοΕ ει, ιϋΜι·ε, 
ιιιοΙΙγει ιιιαι·ειΙΘΕΜΕ ΙιιιῇιιιιΕ; ΜΜΕ εειιιιιιιι: ιιειιι ΕεΙΙ6Μ ω 
ιιιιΙιιιιιΕ; εΙ6-Ξἔ νοΙτ ει' ιιιιτ “ΜΜΕ Η ιιοιιι ίεΙειΙιιιθΕ. Ιιιιιιιέιι· 
«εεε-πι ειιιιοι·ιΕειιειΕ' Μι ειιοΕ, ΜΕ ει' ιιιέιι· ΙΙ188828Ι'28“ Μια! 
ι·ειεΕει Έ ΕιιιΙσιιιέιιιγοΕ' ιιωιιι-ιωιι, ιιωιειωιιιωι «Έχω ε 
νειιΕόιιι ει' Ειι-ιιΙοιπιε ιιΜι1Ιιοι·ιΙ_ιέιΕ. Α' ιιενεΙειε 6ι·επειιο ιώ 
ΙϋΕ ει' ιιιιΙοιιιέιιιγοΕ' ιι:ιειιιιιτ, ,κι οΙΙγ Ειιι·Ιιει ΙιεΙγιιι-ιιιειιο 6 
Εετ, Μ" ιι€γιιιι ε' ιιιι1οιιιιιιιγοΕειτ ιιιαι·αι16ΕιιιΕι·ει ιε έιωιιιΙ 
Ιιιιια1ιέιΕ. Αι Ε,ι.ςγεεϋΙι-ΒιιιιιιιιοΕ!ιαιι ει° ιιιι·επέιΒιιιιΕ ι:εεεεε 

ιιιϋ Ειπα ιιιιιτ:ε; θα ει: ΕΜΠ Εοι·έψειιι ειιιΙοιιΕ Μονέ. 
Αι ειιιιειιΕΜιιΕ πω” ΘΙιιοΕ ει' Ζ›«ω;ω ιιενε2ειιεΙ; ιιοιιι 

Ιιειειιιιι.Ι3:ΞιΕ α, 8261, ιιιοι·ι. Μια ΙοειιΙιιιιιΕ ιιιιιοε; ιιειΙιιΕ επ θε 
μω-ῖ ιιιιιΜιωιωμ, ιιιεεει ε8γωει·ϋεθ8, ΜΜΜ ιι:ιτειειιειάε 
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πεπι πιπι·αιΙτ Μπι , 6ο (Ντ ΜΗΝ ετΦπγοἱτ, πεπι ι·σ5Νξεἱτ , πεπι 
ιΙιιι·νπ 820Κέι8:Μτ , πεπι 1οι·ιπιέπιπωπ ΚοΙ!ειιιεἱΙ π' επϋΙε16 πο! 
Βέιι·ϋειϊΙάεπειΚ πεπι ἱπιπετἰΚ. . 

Α' 82δΥθί8θ8θ8 επιιιιποΙδ νιέ€πϋ ΜΜΜ, ει' 1έιι·εππέιΒ' 
Θε Μωαβ Ιιειτέιτπἱ ΜΜΜ, ε" ιποι·ύππ ΚιιΙππποκοΜ»6Ι έιΠ‹3 
ππρπόιέ ωι·τ6ιΙ‹πιΙΙΙ‹ , ιποΙΙγ, πο” ει' επεπώπγεύμι, πω; 
Μ π; π1γειἱ ΓετΙ6Ι Μπιτ ιποΒΙοπόεεεΙ Γεπγεἔε1ἱ , ο!!κει·Με . 
πεπι Μ! Αιπει·ΕΚεί πιπ;ππγπϋ!»π πΪοππίιΙπὶ ,π πα ιππ8$ιππΚ π; 
Μπιτ Ιιετεεπἱ. ΑΙη; 6τΚοιἱΚ πιο; ει” Π5Ιππι1νεπ ει, ΙιεΕγι·ρ, 
ιιιεΙΙγετ ιιιεπειΙΘΜΞΙ νάΙππι1οπ, Ιενέιθ; ΙιπιιιπιῇΜππ πύΙιι'ιπγ ΜΒ 
'ε ΕπιπγΜι ειπε! ιπ:η;έιππΙε ει” επιήειπόκ Μπιτ. Βοιππιἰ πεπι 
πω” πγππιπτπΙ›Ι› ωκτπιθωι, πιω πι Μ;; εΙΜΠϋπιό1τ Με”. 
Αι Με , ια ωισππκ Θ8ΕθΠΠΟΠ !:Θ3πεΙΒο1,16ινοΙι·6Ι πιω πωπ 
μπω ει” ΜΙειΙκοπ ει' ιππΙιεΙγ, Ιέιπ8%ιι; ένα πει ε5]]οΙ 8Ζθι €άπιπι!, 
ΙιπΙΙῇπιιιἱπι Μ; ει' ΜΜΜ ίεεΝ:Ι οι από' Μπακ πϋπημ-ιπο. Μ 
πεπι "Ἀπὸ, πο” ε” πιο86πγ ΜΜΜ ιΙιιι·ναεεη;πεικ 'ε ειπω 
Ιππιπέιέπεικ πιοΙΒΜ ιπεπει!6ΒϋΙθ ΑποπΙ›ππ Ιωι·ίιπτπωπ Με!! ει” 
ίϋΙιΙπιΙνεετε ποπ !ιοΙγτϋΙ, πιεΙΙγ :ΜΗ ππεπετἱύΒἱὶΙ πιο!ΒέιΙ, Μ· 
εοπΙ11:5ιπτ Ιεππἰ. ΜἱπιΙεπ ωεπω 6.ἶ8 πιά 6 ΗΜΙΙιε: πε ιιιπι€π, 
π" πι6Ινέιπ, ιἱιεππγοΙοι ειπιπιΙπε πιιιπΙωι,6ε τεηιπειταΙέιέ ε 
ι·ει1ιπώπγε. νέιι·οεΕ κϋπ€ϋετ νΕπε!, - νὰι·οεἰ πγεΙνεπ Ιιεε26Ι , 
- "Με π.'πιι1Ι1πτ, - €ΕΕι·Μέειϊ π' ΜΜΜ ,ε οΚοεΒοιΙἰκ π' κ 

` τ Ιεπ Ι'εΙειι; Μ” ιπΙνεΙτ πωπω· 6 ,Μ εμ Νότο ιππε;Μ π τω 
, 

πω* Βϋιορθιοπ ΘΙύπτε πάπια, Θε Μ ει” ΜΜἰἔινπΙ, ε" Γε; 
πιάνο! ,π ΙιἱτΙπΙ:οΙ‹Ι‹π! ιππππωιι ε! :Η ιῇ-νἱΙὲη.ἔπἰνει;πἔ_ῇπἰἙ›π. 

Νεπόπ ιπει€;ιιπΕππΚ ΙώπιοΙπΙΕπΚ, ππ Ιι€Ιιει!ειι ἔγι›τππ· 
Βέζ.888Ι Κει·οπἔ π'ἔ‹›π·ποΙπι ο' πἰνπιπἔππ' Ια-:Ικ:Ιέ!ιοπ. ἶ'°) Μπι: 

*) ΒιψϊιτΕππι κ” ι:Θεπότ πι ΕπγοεϋΙ1-80α4πεπΚ' ΙιπΙάι·πι€Ιώιιοπ , Μ· 
ιππγοε Μιτ;οποιε Γοι·πιει ίο‹ΙεΗε·π πιοΚ€·ι·ε·π, ΜΗ ο!! μοεΙπΙ‹οπεἰιιπΚ 
ΜΠΑΚ. 8οποεοπ πιοπΜπΚ 6]ῇεΙ πι-ιρρει| 3 πω; @Η ίπποι” ι·‹ηη»ππΙ 
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Μειωιι, ΙιιηςγἰΙΙγ Μ” ΙεΙΜ ιποιεεΙοω ΙεΒγοπ Ετπποεϋποτ 
πω' ΙεἔιιιἰνεΙιεΙ›Ι› 'ε Ιε€ιι6ρεεεΙ›Ι› κετἱὶΙετοἰΙ›επ. °,°) 

Κὲτεὸ8!›ε Μπι ΙιοιΙιωπὶ, πο” ει: Βε·γεεϋΙψ-80ειΕυεοΚ 
Μ" ει' ιιόμοΒτει1Μ ΙιετΙωιύεωι εΙϋεεἔΙιἰ ει, ι1οιιιοστεω Βόι 
τέιτεειεέηξ ίεηπιιιει·πι18.εω. 'Β ή" νύΙοιιι, ιιιὶιιιΙεπϋττ Ι" Μ:: 
ει' «Μη, ΜΙ. οι θΙΗΜδΒί, ιποΙΙγ αι Ματ τωνεια8ιιμ, ισ' 

ιιενεΙΘε16Ι , ιΜΙΙγ :ιι ει·ΚϋΙΜϋΙαπ Μπα τεΜΙ›ο , ΒϋΙϋπ Μπι 
νΜεΞιΙαειιῇέιΕ. ΜΜΜ ε' ιιιεΙΙοτι ΜΒΒΥ0Π ΜΒΜ οΜεΙτ Μπι ω 
ΜΜοπΠοΙκ )ισ Ιποι·άπ1εεωΙιϊοποιη απ, ΜΗΣιιτοΜΜιι Μ" εο 
Μιτι ΙΜιποΙτ , ΜΜΜ ι. ἰ. εΙ68 νοΙΜ ει: ειιιΙ›ετοΙαπ ΗΜ θα 
οΙνΜπἱ ιπεεωιιΙωιιιικ , Μ” ΙιεΙ6ΙϋΙτ ο8γειεττο ροΙΒέιτο!ιατ 
Ιοι·ωΜΜεειιιιΙτ. Α: ΙΒιιιΕ ωοουιεη ΙεΒΕΜεΞιΙ›Ι› ΜηπιειωΙΜ 
Μ! ειἰΗεϋΙτ , ό8!13 ει: ειιιει·ϊΙαπωωτ ΜΜειιιΜητ ΠΜ80ιέ, Ιαπ 
ιηέιιη:Μάι·ει Μπι ειο!τωΜικ πω: που τιιιΙοιΜιιγοε ἰειΜτο 

ι6Μ ι·επεε€ο;; οι·‹ὶϋΙ‹ Μπα; ιπἱΙωι· ει' εϋΙἐπιόἔ ΜΜΜετ.ΜΠεπ ΜΗ, 
νοιετϋιιι Γοιη6-μΙΙ"Βιι€ ἔγέιῇΙο£0. πιο; 'ε ύ" ίο!γω11ιι!ι πωπω 
ειιοΙι' νἰ!8ἔἑιπὐΙ. Βἱιοπγοε ΜνοΙεύμΕπ ο” ο” ειειΙιτιο ΚεΙγἰΒεΞιτπ 
ΜΜΗιιΜι ει: οτιἱϋ' Ιώιεμόιι; οιεΙι α” ροε1ΜιεΞιιΜπ νοΙ€ειΙ‹. Α' ΜτπϋΚ 
απ. ωχ ιιιιη;6.ιιοε ΜῇΜι' Μριψι' οΜΒο η” επϋι·ηϋ οεοπιύ Ιενε!ο€ 
πω” Με, 'ε 87.28' τονι'ιΜ πγετΒιιΙ£ιιιιΚ, ει' νἱ‹Ιύ!ϋ ΜΚύϊι·ει Μειωτ 
νέω, ΜΗ ΗΜ Ιεϋ2.ϋΙϋΚ ιΜἔε. Μ8ιϋι!3έΚ ει' Ιενε1οΗ: ΜποειΒ6Ί ό! 
ΗΙοΕ6 Μαι' ΚἰΚετεε6εόνεΙ. 

*) Ι832-Βεπ ΙΠἱοΙιἰΒάιιιιΔΚ ΜΜΜ ΙιιΙιοεπι Ι Π. 22 Μιι€; ΜΜΜ! π. 
ωι ΙενόΙι!ϋ6ι·8, 'ε ιιιΕιιΔω Ποι·ΜΜ ΜΒΜ 1 Π. 5 σεπωπικ. (Ε. 
ΝαποπαΙ ωιΙωάαι· Ι833' ρ. 244.) Πἔγαιιειοπ 6νΜιι οι 61ειιιΜ 
ιιιο;γε' (ΡτειιοιἱαοτειἐὅΒειι) τπἰιιιἱεκι ΜΜΜ. 1 Π. 4 Μιι€. ΜΜΜ 
ειἱιιωιοπ οιύ!ι·ιι. (ΜΜΜ 0οιπρω 8·έπέυ·αί Μ.: αάππἰπἰεπωἰοπιε άσο· 
_!ΐπαπουσ, 1833, μ. θ23.) Ιιιιιπάι· Μἱο|ιἰ€Μ ΜΒΜ αιΜϋΜπι ΜιιΚ 
πω] Ποτίάει. σε” Μ πωπω ειό.πιπωι€ ιιιωΙοιι Μ;γειο; πιόι·ΙϋΙε! 
το. Α: οΜειέιε "ενη ωη· ΜΕε·ιήοσ€, ει' ιιιιιπΚάεε68· Μπι Μ”, ιι88·γ 
ΜΗ ε' ΜΒ ΙιοτἰἱΙωϋειι , ΜΜΕ-αι ΕΒγεεϋΙΕ-8αι€ΜοΚ' ιιιι€γοΜι τό 
ειΘΙιειι: !ιοΙοΜ. Ε! ξῇ518Κἱ πιοΒγε, ωε!!γΙυεπ η" πό8·γειεε€ π16ι· 
ΗΜϋιι 3400 5ιειιι6Ιγ Η, ο;γΗι ΙεδΙ'εΙνΙ18ΒοειιΙΩσ.ΒΒ 'ε Ιο·,Ξειοι·μΙ 
ΠΙ88'3 τόοιόΙ Ιεειἐ ΡτειιοιἱαοκειἀειωΙι. 
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Με , ιιιε!!γεΜα:Ι Μι·ιιει!ε, ιιειιι Μ” εε;;ιιε6865κι·ο νοΙιιειιιει!ε, 
Μ" ο, τεΞε:Ιιειι ιιοΙιΙοΒιιΙΙιειεεειιειΚ. ` · 
· ` Ε: εοΙκειτ Πιι·Βοιτειιιι ει: εεγεεΠΙε-εωιιεοιεΜΗ Με ΜΒ 
πω, 'ε κε ΙΙθΙΙΙ ιιιοιιιΙΙιειτοιιι, ιιιειιιιγϊι·ε !ιειιιιιιΙΜιιι ει.ιιιιει!κ ιει3 
μιεε:τει!ιεεϊ.8άτ εε _Μ:ειιι εε:ετ. Α: ειιιιοι·ικειιτ Βιιι·ορειι·6Ι Πιε 
ε:σεΙιιι :ιο Μιιγε:ει·ιτεετεΙε; ε' ι·εε:Ιιειι Με), ωσεεεωωι ,ε ε: 
Ιε8 !ιειΙ8ειιειε; Κενε!γεε€επ έιτίιΙ ε!. (Ϊ Ιιεει·Ε ει:οιι ειιειΙό.ιιοε ,ε 
Ιιειιειτο:ειτΙειιι εε:ιιιέΜεοΙ, ιιιοΙΙγεΙτ Μ”, πει” Ιεϋιιιιγο!ιΙιεό 
@Με νειιιιιειΚ ιιιιιιι1ειι οι·ε:ειεςΙιειιι ει, ιιιαειιΙειποΙεπει!ε. Ηειιιειιι 
!σει·άε:ϋεΚϋιι_ξεεεΚ “Με ιιιει€ει Ιιει:ειῇει ίεΙϋ1: οΒγε:ει·ι·ε εΙ1ϋιι 
ω ιεηεωιε ει, ΙιοιιιειΙγε, ιιιεΙΙγ εΙιιιύ_5ότ !ιοι·ιωτιει; Ιιεε:έιΙε 
νΗειΒοε, ιιε:τει, ε:ειΙ›ειιοε Ιοε:, νειΙειιιιιιι€8οιιαοΙΚο:ειεειι Μεἔ 
£ο€_ϋει ιιεΙειε!ε ιιιοΜειιιΕ , ιιιἱ ιοΒειΙ νειιιιιειΙ: , ,ε ιιιἱ Μιάου Με!! 
ει:οΙτειε €γει1εοι·οΙιιιει ; ιιιιιιιἱ Ιο,ε;;1ει, ιιιεΙ!γ ϋενώπγε!εειι ε:ο!κοπ 
ε' ροΙΜι:ειι νι1ειΒ _ϋιι·ιιι. Εε:ι·ενεειιαι€εΚ, Μ” εΙϋιτε ει: ἰ 
εει:ξ;ειιέιε' ε:ειΙιε5.ΙιτειΕ δειιιι-:τοιεεεΚ, εε Με" ει' εϋι·νειιγε1ε, 
ιιιεοΙιειιιἱειιιιιεέιΙιει Με νειιι ειναι". Α: ΒεγεειιΙ$-8ιειειιεοΙ:, Ιει 
Ιιὐῇει ε, εγεικοι·Ιειιι ,ε ροεΜν ιεπιιότειοΚετ ΠθΙΙΙ ΙεϋιιγνεΚιι6Ι 
ιιιετιιοΜε; ιιιεΙοιιιειιηοε ιιενεΙιεεεεε εΙΜε:ΗΙιετιε 68 ει:οΙε° 
€εΙϊοΒΙιειεειεεει·α , ‹Ιε ιιειιι ειιΙιει ποιά ει:οΙεειτ. 

Α: ειιιιειΕΙιειι ει, τϋι·νειιγΙιο:ειεΙιεη ιεε:εειιΙεε ειΙιειΙ πι· 
ιιι'ιΙῇει ωσεί; ει, εϋι·νειιγεεεε; ,ε ει, Ιτοι·ιιιέιιιγ:ειε ειΙιειΙ τεε:ι πιει 
€εισένει ει' ΚοτιιιειιηΓοι·ιιιέικ,ιειιιεΞι·ειότ. Α' ιειι·εειεέιἔ' ιιειεςγιιιιιιι 
Ιεειῇει ιιειροιικόιιτ ε:ειιιει Με ,ε ε" ε:ύΙνειιι, Ιεε:οι Μπιτ 
ιιιε8γ νό8!ιο. Μ 

Α: εΒΒγεειΙΙι-8ιειιιιεοΕΙιειιι ει: οιιιΙιει·εΚ, εΒόε: ιιενεΙιε 
“εεε ροΙΜοειτο. νειιι ιι·ειιιγο:νει; Ειιτ0ρει!ιειιι ειιιιιειΙ: ΝΒ :::ιεΙ]ει 

δ ει: οιιιΙιει·τ ει ιιιει8·ει.ιιοε εΙεει·ε Κεε:1ιιιι εΙ. Α, ιιοΙεειι·οΙειι:Ιε ει: 
ιε;γε!αΙιειι τεε:νενεεε εοΙεκεΙ :Μεει!ι!ι ε1οΙσΒ, ΙιοΒγεειιι ειπα 
εΙϋι·ο ε:ειιιιοΙιιἱ ΙεΙιεεεειι. 
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Α” ιιιιιιι ειοιιιοιιι!ιετ ε' Με τέιι·εειεεϊ;;ι·ει ΜΜΜ , ειιοιιιιιιΙ 
ίεΙ1ειΙιΞι!_ιιιΚ ε' Μι!ϋιιΙιεθ8εΜπ ιιιιέ€ ειιοΙδ ΜΗεϋι έυ.ΙιτΜπ1ΜΜιιι 
ἰ8. ΜιΒιιτοιιέιΜιιι ΒγειΒιι·ειιι ΙιενιειειιιΙι ει, 11188δ.Ι108 θα' εεε 
ιιι6ιτ 68 εισΜιειειικ ιν “ειναι” ΘΙοι!ιο; Θε πει ιιιι-ι.8ιϋιισιιικ, 
Μ” νσ5ΙειΙειιϋΙ ει' ιτειιΜιά ΙιεΙι16Ιι6Ι ετ ΜΜΜ' Ιιοι·ιιι:5ιιιγόι1ιει 
ιιιιιιιιιι, εοΙπποι· όροιι ει, ειοι·ιιιι νἱιειιΚοιιιιιΪ: ει' τέιτεειειι€' 
ΙΜΒΥ 6ικΙε!ιει ΙεΙο1τ , ει, ω”, ειοΙαιιιιΙι Μιι·έιιιιιΜαιΙ Ήθ8Ζω· 
8ειιιἱ. Αι ειιιιει·ιΙιειιαΕ εΙΙειιΙιειι ιιιιιΜ ιιιἰιιὰϋΒ· ει' ιηιΙνάιισιε 
Θα' ειοΚἑιειιἱτ νιειιΙ: έκ ει, ιιιιη;έιιιοε ι€Ιο0ιε. ΝεΞιΙοκ ει: εε 
Βιι€182ύ!ί εειιιιό161 ΜιειΙιΣΙιιιΙι ειι ιεΙιοΙειι ιέι16ΙιοΜιαιι, ,ε ει' 
ιιιιτΙειιιιειιιι $οι·ιιιιιΙαιτ πω; ει' νειιιι€ειι6;;ι ειει·ωιιιιΞεο!ιιιιιιι κ. 

ΙωΙΜΒΒ σα_ιμίΗΙο «Μ *Μ 0ϋο·υέσιμεΙο πιέπωεπι 
σι° ΡΙιμοόοα€ σΙε:οΙε:, °.τ όιοΙοάΒΒ «ια εο·ΙοϋΜοϋΙσ 
πιόπϋσεω α° 2ϋα··ιπέυομεΙο Μ ιΙαπωοο·ατα Γοϋα2άο· 
σεισάρ' |επσπαναιΙά.εάϋ :ια ΠεμεσόάΙ0-δύα$ω 

σΜοΙπιπ. 

Μιιιι1ειι αιιιοι·ιΙαιι ιιόριιοΚ 6οιιιοοι·ιιΜ ιιιι·ιιιιε6,ι;ι Μ!ιοιόειι πω. - 
Α' ιΙειιιοοι·ιιιιι ιιιΜιοΜι ιιιιιιιιιιιΜΜ σειιιι ιι: ιιιιΒ·οι-ιιιιιοι·ιΒαιοΒιι6Ι Μπι 
_ιι3!ι Ιειιιι ιιια;ο!ιιι€. - Α' άόΙαι·ιιει·ιΙαιι ειιειιιγοΠοΚ, ΜΚ ειιιιίο!!γ κω 
νει6 ιοι·ιιι6ειετι ΙιεΙγιοΜεΙ ΜΜΜ, νειΙειιιιιιιι οι ειιιἔοΙ-ειιιετιιιαἰιιΒ, 
ιιοιιι ωι-ιιι ει' τιοιιιοιιτιι€α τοεριιΙι!ὶοΜ - Μαιου, ιιιεΙΙγ ει Βεγεεϋιι 
8ιιιιιιιιοΙι' αΙΚοιιιιέιιιγέιτ πω: ΓοΙ , ιιειιι Μι· ιιιοἔΜεΙιιι ιιιιιιειιι. - Α'ιιγι1 
@Η ειι€οΙ-ειιιιοι·ι!ιαιΜι _ιοΒΙισ.ιι ΜΑΜ”, ιιιιιιιεειιι α' Κε·ΙειιοΚ. - ΟΜΕ 
ρ' ΧϋΙϋιιΒεό;εΚιιεΚ. 

Ϊ ΜοιιιΙειιιι νειΙει , πο" ειι Β8γεεϋΙτ-8ΙιιιιιεοΙι° ιΙειιιοοι·ιιωι 
ιιιι€ιοτειιιεΙ: ΙειιιιιιιτιιιΙάεέιτ ει' κϋτϋ1ιιιέιιγοΚιιεΚ, τϋι·νόιιγοΚ 
ΜΚ όειει·ΚϋΙοεϋ!ιιιοΙε *ι Μι ιιιΙει_ΜοιιιιιιΕ. 

'Η ΡἱἔγεΙιιιει€ε£ειιι ειι ειι οΙνειιι6ά ειιοιι Κϋ2.ϋιιεόέσε 6ι·Μειιιι·ε, πιο” 
Ιγειιιι "Μπι ει6ιιιιιι ιιιιοΙι; 6ιι ο' ει!» Με" που 6ι·ΜιΜ Θε οι· 

ι 

ι 
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Αι επε·ιηπππιπ 1ϋΙ›Ι›πγἱω ω” οι ΜΜΜ Ιειπει·Επ ο Μι 
τσιπ Με ΜΜΜ ,ε Μπακ οΙΙγ Ιοπ€οεοέιἔοι Μπακ , πιὶπϋνο! ιέ 
ρεπ πεπι Μ:: η”, πο” πια ππἔοΙ-ειιπἐτἰππἰεΚ ιπειθοΙα!εειΙ 
Μπέκ πι ιῆ-νἰΙπΒΜι :η ΜΙειροωΙ:' θἔῇ8ΠΪϋ8ό8ἐβ ΝέιΙοπ εο 
πει εαπ νω·οεπ ροΙΒΜοΙτ, εεπι πεπιεεεΙ‹ πεπι ωιειωιωκ: 
ΜΜΜ ει' ειἰὶΙοτὲεπεΙἱ οΙ6Η6Ιετεκ πππιΠ8 πωπω” ἱειπετε: 
ΙοπεΙ‹ νοΙωΙε, νειΙπιπΙπι ει' πΙνπωι1πεΙΙ οΙ6ἱι6ΙοτεΙκ. ΙΜ πε 
ιποοτει1:Μ Ι6νόπ ει' τπταποίι8, πεππο 8.' ιΙεπποετωπι Ι:ϋππγοπ 
ιπεμΙειρΙππαττει πτπεέιἔὰτ. 

Με ε” ΜΜϊΙιπι€πγ πεπι πεπέιήπ πι ΕμεεϋΙΙ.-8παπωΙο 
ΜΚ; πιειΜ πππι1επ ειπιει·ΙΜΙ μπι·ιπειτοΙε Μ;; ειππει·εΙππεΙκ 
κϋειϋπἱΙε !ι3$ι·ε1ϋ11ϋΚετ, ΜΙ: ιπει€οκ ΜΜΕ εΒγεπΙ6Κ νοΝπΙα, 
πω: π° ιπεετεΙερΜόε ιιτέιπ ΜΜΜ ωιωκ. ΙΣΠ :Θεια εἱπκ:ε 
πι ιῖῇ-νἰΙὲιἔπειΙτ, πω οι ειιι·6ρπϊειΙε νειΙπιπΞ πτἰε€οοι·ειτὶὲιτ Μποτ 
Ιιει11ειΙ‹ νοΙπει. Μέ:8 ἰε ει' τ1επιοοι·ειωι επκωωπ οειιμέιπ ει: Ε. 
ΒγεεϋΙτ-8τειτιιεοΜπιπ ιπτέιμοπεικ. 

Αι πιποι·ΙΙαιΙ Β;γεεϋΙειπεΙκ πἱποεοπεΙε εΙΙοπεύΒεΙ, ΜΚ 
ΙτεΙ ΜτοιοΙιιὶπ κεΙΙ5επ. Μειεπωιπ έιΙΙ ει, ριιε21πΙκπε!ι Μπε 
ρεπε , Μπιτ ε” επη.ςετ ει: οοεειπ' ΙεεΙ›οΙ6Ι›επ. Με ει' επιπό 
πετ ειἱπτΙΒγ εΙειἱεοκοΙ€ε πΉΘΙπιποτΙΒΜ επαπγοΙοΙωτ, 'ε πι68 
ἱε ε: εΙεΖὶ8ετεΙτεΘΒ πιο8 πεπι ιπεπτετιε Μακ ει”πειιΙεετε8εΙι' 
18ττύ.εΜύΙ. ΙΜ ἱὰεἔεπεππεΙ ποπι ΙεΙιετ, ϋππιπεοΜιπΙ ΙοΙγ 
ΜΜΜ: πεποππ. Β8γοιΙϋΙ οι απ€οΙ-πιιιετἱΒπἱ ιΙειποοι·πιἰπ πι, 
ιιιεΙ1γ ιππΒέιτ Μπα επι1Ξε Ι›ὸπὸ!›οπ €εππωιι·ιΙιέππ. 
Δ Α2 Β;γοεϋΙεί Ι›ἰτοἀαΙιππ πεπέιτΙειΙαπ ιππιδτ πγΗ πι επι 

Ιιει·ἱ πιπππέιεεέιεπσ.Κ, 'ε ΜιποτίιπετΙππ τέιπΙέιΙόΚοτ ΜΜΕ ει' 
πιοι·8πΙοιππο.Ι: Θε ι1οΙ€οω Ι:6ιποπ. π: “πιει ει” Βιιιππ,ςεέιε' 

ΙιϋΙοεἰ £π!α]ποπσΚ' 6εειεε6€61 6ι·ύειπ, ιπε!!γοΚεί οι οιπποπ:·Κ ει' άπτ 
επεὐ8ἱ ιΠ!προ€Μ ΜΜππϋ ειοΜει!ι. 
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ειοι·οποιο :ΞιΙ1ει° ιιειιςῇτειν€ι€ῇἑιε'ΙιοΙγο!›ο, οε ευ;οιοι ΜοΜει ει' 
- μεΞικτοΙ:, ιϋωι. κ 

` 13ο ει' ν1!άΒ·, ιιιοΙΙγἰΚ τοειοΙ›οιι ωΙέιΙιιἰ ΙοτωοΚειιγο!ψ 
μιειτέιΚοιτ, ιιοι;;γοΜ ίοΙγ6Κοιτ, οΙΙιειΒγο€τειΙ›Ι› 'ο ΜιιιοτΙΙΙιοτ 
'ΙοιιοΙΜΒἱιιοεοΚοτ, Μπιτ αεκ Διιιοτ1Ι:Μειιιθ Μοε ἰεοΒοΙειιιιο 
'Μαι που: τιιιΠεν. :ο «1οιιιοοι·οιΠέιτ οΙνἱεοΙιιἱ. Η». ειι·ι·ο, ΜΗ ει' 
οιοροΙε Βο1τΙοοο1: ΙοογοιιοΙτ, οΙοο· νοΙιιει α” νϊΙ8.:;' νοΙειιιιοΙΙγ 
επο8ΙοΕοΒο ΙιοΙγΙιοποτνο ΙοιιπὶϋΚ 'ε ἱειιιοτο1Ιοποῇϋ!ιΙοΙ:οιἱ τοπ 

, 

ειοοϋΙε ειοτ1ιιτ οΙτοιῇοιἰΙιοτπἱϋΙ‹: ο" ει ιΙοΙειιιιοτἱΚαἰ·εροιιγο 
ΙοΒιιει!: ποιο Ιοιππο οΚιιΙ‹ Ι›ειιιοειΙ:ο;1ιιἱ 8οτειιΙε οΙΙοιι. Β Μι 

Μιιιψ5ιττ ω" απο ΙιοΙιΙοεεό.Βοοπ ποιο τοειοεᾶὶΙποιιοΙτ Μ, 
ηιοΙΙγΙοοπ επ ΕΠοοϋΙ$-$ωιιιιεοΙί ΜΒΜ: ΙομΜΜ πωοσ€οι 
ΙαοΙΙοπο Βοτ]οοιτιιἰϋΙ: Βιιτύοεί ποροἰιιοΙ. Αιοιψειιι ει' ΚΜ' 8Ζἱ· 
που :Ποσο οΙΙγ τιγοπιοι·ιΠ!: 1ιοιιιιοΕ; Μπϋ ει' ἀοΙαιιιοτἰΙταἱ. 

Ι'ζε η" ει” μΙιγεΙοειἱ οΙιοΚ 1ιοπποεει!ς οΒγοιιΙϋ οτοιμηοπγο 
7 

@οι ποιο ε2ϋΙΙιοωοΙε ει' ΜΗ ο οῇειειΙ‹1 πιποτἰΚαἱοΒιιἐι!, Μ· 
:πεπι επ οΙοϋΜιοΙ ιιιοΒοεαΙ: οΠγ νειΙειωἰτ _οοιιι ΙοτοεΙΝιοτποΙτ , 
1οϊοιΙέιΒΒνειΙσπο 1οιιιιο οιιιιιέιΙ ει' ιιιἱΜΞιιι·ορἑιΙ›ειιι ΙέιωηΙ:, ΜΙ 

`οιιοιι ΜΝ: οΙΙοιιΚοιϋΙο€ πιιιιιιΙ:ΜΒοοικιΚ. Α, Ι›ΙιγεΙοειἰ οΙοο!ο 
ιοωπ- οροπ πἱιιοεοιιο1ε ει' ιιοιιιιοΕοΙδ εοι·εοι·ει ω] πο” ηοΙο- χ 
ΙγάεεειΙ, 1ιιἰιπ π» εοΙποιη νοΙἱΙτ. 

ΤοιΙέι11ειιιι ΙΊῇ-Αιι8ΙἱἐιΒειιι οΠγ οιιιΙ›οτοΙ‹οτ, Με Ιποε2οΙε 
) νοΙτοιΙ; οι: Ιιαἔγιιἱ ει πω, χιιοΙΜ:οιι ΒοιΙνδΚ ειοι·Ξιιτ οΠιο 

$οιιοΙε "Μ, Μ” €1'ΡΠ82ίω32 ιιιοιήομοΚ ειοτοποεοτ Κοτοεπι1. 
ΚϋιοΙ !ιο22:ΞήοΙτ 'ει' σειιιοιτΙΜ ίτωιοεπι ΠοΙ›εοω "Με ΜΜΜ 
ϋεειοειοτι1Ιιιἱ Ιάψωιιιι, Μι· ειπα' μιιεπα ί6ΙϋΙ‹ εοιιι νοκ πιο" 
ειο; 'ο Μο σ” οἔγοεἰἱΙτ-ε1ετιιοοΙὡοΙἰ Μνε1ηιΙοτΙύ ιιοΙιέιιιγ πια 
Μ ιιιιιιικά]εί ι›ωοι›οι ιιιο,·;έιπεικ ω" ιιι·ειιΙοΙιιιειτ ο2οι·ιο1τ , πιο 
οΙοιπτ ο' ωιπειάειἱ οιιιΙ›ο!· οΙΙγ ατε5ι€5ιιι Μαιο οι' ΙϋΙιΙοτ, υποτ 
Με ε:ειειΕ Ρκειιιοιἱαοτοιεὶμειιι ωκοιι νυ!πα. 
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Ε' ειει·Ιιιι ιιιιιΙϋιι ει” Ιει·ιιι€ειετ :ιι ίιι-νιΙέιέ νειιιοιιειι€ ιι 
ειιι·ύρειιιιιί ΙσειιέΙιε ατϋει, οΙΙ;ι _ιεινει!ιατιιιιιωι ΜΜΕ, ιιιοΙΙγεζ 
Μι ιιειιι ιιιιιιιΙιε ΜΜΜ( ΙιειειιιιιΙιτιι Ιοι·τΙΙΙιιἱ. 

Αιιιοι·ιΙιιι' ε8ιμέΙι ιιέρειιι61 ει' ΙιοΙιΙομι5ιε' ιι€γειιιιιιοιι Μ· 
ωωιωι νιωθω ιέειι~ε, ιιιοΙΙγεΙιετ ιι ειιιιοΙ-ιιιιιετΙΙιιιιιΜιέιΙ, 
Ιϋι·ν6ιιγειΚετ 'ει ετΙ:ϋΙοεει!ιετ Ι-κινένο; Θε ει, ιιέρεΙκ ιιιιέ€· ιι 
ιιγοιιιοι·ϊιΙιειΚ. Διότι ιι ει ιιιιΒοΙ-ειιιιετἱΚειἱαΚιιαΙι, £ϋτν6ιιγεἱΚ 
'ε ει·Κϋ!σεειΙκ τεειιΙτ :ιι 6 ιιιΒγειι€ιιΚ' ΜιΙϋιιϋε «Με 'ε που 
ιιι·ειΙΙιοιΙύ οΙφ€, ιιιεΙΙγετ όιι ΚετεεεΙτ. 
Ο ΤεϊνοΙ νιιἔγοΙι ειιιιιειΙ: ι€ιΙΙΙΙειεειι6Ι , ιιιιιιιιιιι οι ιιιιιετικιιι 

ιδι·νόιιγεκ ιιωΙειιιοε ]6εεΞι€8ιΙ Μι·ιιιιιιιιΙι; ιιειιι Ιιιειειιι, Μ" 
:ποια ιιιιιιι1ειι ι1οιιιοικιω πάρτε ιιΙΚιΙιιιαιΙιιιι6Κ Ιειιιι€ιιο1:; Έ 
ναιιιιειΙ‹ ΜΜΜ οΙΙγιιιιοΙτ, ιιιεΙΙγεΙτ νόΙειιιόιιγειιι ειοι·ιιιτ, πιει 
Βοιιιιιικ αι ΒΒγεεϋΙ$·8τιιιιιιοΒιιιικ ιι 8τιειΙιιιιιεειΙι. ΜιιιιΙ ε” 
ιιιεΙΙο1τ ιιι€ειά!ιαΙιτΙειιι , Πισω κι ειιιέτιΚιιιιιΙδ τϋτνέιιγ!ιοιάειι, 
εΒιέειΙιειι Μ”, ἰΒειι Μ! νιιι ιιΙΙιιιΙιιιιιινα που ιιόριιεΚ, 

7 ιιιεΙΙιτειι ιιι·ιιΙΙιοάιιιει Με!! , 8ιεΙΙειιιόΙιει άι επι οι·ειέι; τοπικ! 
ειειθΙιει. ΕιιιιέΙ ίο8να αι ειιιιοι·ιΙσιι ιϋι·νύιιγεΙε ΜΙ: 'σε παω: 
ι·σΞειΙιειι ΜΜΕ ΙιεΙΙἀιιΙιῇἀοιιιτιιἱ πο» ειει·οιισιόι, ιιιεΙΙγεΙ 
Αιιιετιιιέι!ιιιιι ει' Δεπιοοιιιτει Ιιοι·ιιιέ.ιιγ1ιΙι·;. Μ: (Παπ ιιιιιιιΙτ Μ 
οΜιιιΙ ιιειιι ίεΙιἱιιΙειιι. Βιι Μι· ιι6Ιιειιι ω” τείειιΚ Μ, Μ” 
ειιοΙ: :ιι ιιιιιοτικιιιιιΚ'ιό.ι·ειιιέιΒι ισιιιωω απ» ΙιεΕυΙγέιεειιΙ νιπ 
ιιαΙι, ιιιιιιτειειιι ιι οιιειιιέ τι-ιι·ιιι6ειετι ΙιεΙγιειε , ιιιέιε Μό! υ 
Βιιιιιι νιιιιιιιιΙε 1ιιιιιιι, Μ” ιιιἔιΙοΙιιιἐιΙ αι ει·ΚϋΙοεϋΙκ πιό; 118.· 
ιςγοιιΙι ΙιειοΙγέιεειιΙ Ι›ιι·ιιιιΙ‹. 

Κύι·ιϊόει ιιειιι ειειινω, Μ” α, ειϋνειεύἔι τϋτν6ιιγεκ 
ωιιιι‹ Ιείοιιτοει!ιΙι 1°έ8Ζθί οι ΒἔγοεϋΙτ-8τειτιι8οΚ' τϋτιπέιιγ!ιο 
ιιΞιεειιιιιΚ. Μεκιοο, ιιιεΙΙγ ειιιιτειιοιι ειοτειιοιόε ΙιεΙγιειιεΙ Μι, 
ιιιεΙΙγεΙ ιι ειιιιοΙ-αιιιοι·ικιι εΣιγοεϋΙετ, ιιεγειιιοιειι ιδι·νόιιγε 
και νεπε Μ; 'ιι ιιι68εειιι ιιιιΙιει ιιιε8ειοΙειιι ει, σΙοιιιοι:ι·ιιιιι Κοι 
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πωπω. νεοι Μπι νειΙειππ ει' πΙιγΘΙσπΕ οΙιοΜοΙ Θε1ϋι·νΘπγοκ 
“Η πΘιπ ίϋ,%ϋ ΚϋτϋΙπιΘπῇτ, ιπΘΙΙγ ΙΘΙιΘΙονΘ ΙΘειἱ, ΙΜ” ει: 
ΕεγοεϋΙ0-$ωιιεοΙ:οτ ι1Θιποοι·πιπι Κοτιπέιπγο:Ιιποοπ. 

ΒΘ Μο. ΧϋνΘι!εΘ:Θποϋ ιπΘ8 1ϋΙ›Ι›Θτ_ΙιἱιοπγΙτ. Μπ]ι1 
ιπΙποοπ Θιποοι·ΘΙκ , Με :πιο ΒΘγΘοϋΙΘ;.' απο 1αΙι_ΜΙ:, ειιοποογ, 
πΘι·ΙιοΙΘι·ΘοπΘΙο Η” πγΘΙνΘπ Μεο2Θ[ποΙ:; οι Μακ ΞΙ20ΙΙθ8)' 
ιποάοπΘπιέιώο.Κ, θ8]θΙΙΜ ππγο€ἱ ο!ιοΙεππΚ ΜΜΜ: επανει 
νΘ π; πω” ποπ 1ϋτνΘπγΘΙσπΘΙτ ΘπΒΘιΙΘΙιπΘεΚΘ‹ΙπΘΙ‹. ΗοππΘτ 
επιτοιοιποΙ: «πιο οι' ΜὶΙϋπΙ›εΘἔΘΙ:, πιΘΙΙγΘΚΘ$ ιππιισκ “πιο 
@ο Θειι·ΘνΘππἰἱπΙκἔ ΜἰΘττ πιπωτ_πι πιοΒϊιτ· :Ε Ιιο:1έιτεοεεϋ.€ϊ 
κοι·ιιιε9ιπγοι Β8]88ωθε ΚΘΙΘτἱ τΘειΘπ Θι·ϋεπΘΙ: Θε επιποΙγοε 
πο!τ'ε ιπὶΘι·ο νἱοιὶ ἱἰεγΘὶ8 ΘΙ'θαΒέΒΉθΙ Θε πιο%οπι1οΙΘεεειΙ8 
Μἰ οΙτ πγοιπ_ἰπ πιἱποοπ “Μάο ο' ΜΪΙ05θ8ἔἔ, Έ ΘΙΙοποοεο.έ 
Ι›ΘΙγΘΒΘΗ ΒΙΙΘπΙ›Θπ 1ιοππΘονππ; πο” πγοποποπ ο' τοι·ι:α-_ 
Με' ΙιπιοιΙιππ νπΜΘΙ›ειπ πωεποπ ΜΜΜ: θ ·ΜἱΘΝ: ιιτοΙΚοὰὶΚ 
πι οι ἱἱΒ]θΗ Ιοι·ἔέιεὲιΙ›ππ πΘππ Ι'θ!Ι1ΪΘίἱ8π8ὲἔ, ειΘπνΘοΘΙγΘε-= 
εΘε 'ο ποπ! ιποποπεπποΙ: Η: €οκιποποτεέιε, Μ πωπ Μει 
οιπ ]δνεπάϋί ἱΒΘι·9 - Θ ο 

ΝΘιπ ΙιοεοπΙΗοπι ιϋοΙ›Θ οι ππ€οΙ-πιπΘι·ἱΜἰπΙ‹οτ ΜθεθΙΙ 
πΘρΘΗιι-:ι. Μοεπ ει: οποοΙ-οιπΘΗΒοπικοτ .θΒ'71Π688θι έιΙΙΒοιπ 
820ΙΙΙΒΒ , 'ο οι: Ι:Θι·Θεοιπ , πιἱΘι·τ πΘπι ΙιπεοπΙοΙε θ87ΠΙΘΕ8|10Ζ 8 
πι ιπἱποΘπ οι οι·οοεϊο;' 1ΘτπιΘειΘΙΘοϋΙ 'ο τϋι·νΘπγεΙ:' ΙιϋΙϋποεΘ 
μια «κι ΜΜΜ! θἔ]8ΖθΠ'θ ΜΕο8γοΚ. ΨπΙεππἱ πιέιε Μ: Μάο 
ειἰϋκεΘἔ 5:6π·ποπί; Θε θΖ οΙ:οτ ΜΙ πω” ῖΘΙωΙέιΙπἱ, Μποιππο 
οι ΘτΒϋΙοεϋΚ!›Θπ 2 

Δ: απ€οΙ-πιπΘι·ἱΙ‹πἱπΚ ΙκοΙΘτοπ ειοΙετ:5ικ πιο; !θἔΙ°ό8ἱθω8 
πιο «Με ει,ιΙΘιποοτειοει' κοι·ιπ:ΞιπγΘΘ 'ο οι: ωιωκ .ποπ οΙΙγ 820 
Μιεο!πτει 'ο ΘεοιπΘπτο, πιοΙΙγΘΙωιπποπ ΙΘππιππτειιΙοεπι οπο" 
ΜΜ› Θ'688εἱ!ἰ¦£. Μ π'οΘιποοκπ1ἰει ά1ίο1γΦΙπεεειπΒΘπο σ.° Βιο 
ΜιεοΜει, νέιθΘΠέΠ)'θωΙθ Θε €οι·ιποο!ρο.;-> ΙΘΙΘοΙ61πΙ πιο π' τοι· 
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888 Θεα' ιιιιιιι1ειι ιι€ιιιΙετοι!ιοιι, ει”, ιιιιιιι π, τϋι·ν6ιιγοΜιειι. 
ΚεΙοτειι πι: ει' Πιέρ' τιιι1οιιιό.ιιγοε οΙΜιτάικι 'ε ἔγαΙιοιτΜἱ πε 
νεΙάοεΙυΒιιηγοιιΙι ιϋΙπόΙγι·ο κάνε, 'ε π' "Με ει' επ:ι!ιαιιειι€ 
μ! Ιοειο!ιιιειιι ϋε8ιεῖοιτπειτνει. Ήιιιοιι ιιιιιιι1 επειι ειοΙαιεοΙι, 
νιΠειιι€ιιγοΚ, εεει·ιειι·ω.εοΚ, ΜινιιΙΙάιιοΙτ, ΜΗ: ε8γε!σεΙι, ιιιιιι€ 
π' ω: ετέό?σοδέιιοΚ ιιενεπειιι "κι ` 

ΒΙΙοιι!ιςιιι ιιγιι€οιοιι ιιΒγιιιι ε, Με' ο€γ τω” ιιι68 Μ 
ειιιγιἱΚ. ΜΜΜ ει' ιιγιι€οϋ ετειτιιεο!ιΙιεΙι ειιιιετἱΙιειιειΕ ΜπϋΙ 
ει·τ16Μιειι ειιιΙοτιοΙι ,ει ατγέιικ”ιιοΙ85ιι·ιειιΙτεύ.8εϊνειΙ 'ε εειιιι61νεΙ 
ϋειειειιενετικ ει' πι! θα' εισΙτέιετιιτ. ΜΜΜ ειι ΞιιιΙιιΙειιοΚ Ιω 

νοεοΙιΙιεΕ; ει' νειΙΙέιειοε ει·ΚϋΙοεαιιι ει·ϋ1ΙειιεΙι!ι;= ειι οειιιιιέΙε 
ιιειιι οΠγ ιιιοΒιέιΙΙιιιιιιΙω!ι; Μ ειι ειιιιιει·εΚ ιιιει€ο1: ΜΜΕ. ε! 
Ιειιϋι·Κϋιιόετ ιιειιι εγεικοι·οΙιιιιΚ,· ιιιιιιι!ιοΒγ οΒγιιιέιει.ει!ιΒ ιε 
ιιιει·ιΙπ. Α, ιιγιι€οϋ ιιὸρεΙτ Μπιτ Ιιιιοιιγοε ιιι6ι·τό!ιΙιοιι ει' επι 
και ιιειιιιετοΙδιειραειιειΙαι1ειιιιι€ι€έιτ Ϊει ι·ειιιΙοιΙοιι ειιοικέιεεικνΕ 
εεΜε ιιιειἐοΙιοιι. Ρα1ι€ ει' ιιγίι8οιι ιιιτεεειι€ιιΚ 68 ε!ειιιοΙ:Μ$Ι 
νειιιιιιιΙε ιιΙΙιο€να , Ιιιιιιοιιι ε” δωιοΜΜιε Μ. 

Ε' ειει·ἱιιι ΚιιΙϋιιϋειειι ει: ι-ιι·Ι:ϋΙοεϋκ τεειιιι ει: ε8γεεϋΙι 
ΒιιιιιιεοΙι!ιοΙΙειιιιοι·ιΜΜΒιιτ ιιιιι€οΙαιτ ιιιιιιι1ειι ειιιει·ιΙαιΜΚ και: 
ΒόρεειεΙιΚιέ ει·ι1ειιιοοι·ειτιει' ιιι·αΙΙιοι!άεέιιιαΙε εΙνιεεΙ686ι·ε; Έ ιι 
εγειιιαιο!σ οικοπέιΙε ει: Μ, Μ” ειι ειιι€οΙ-ειιιιει·ιΙιειι ΕΜΜ 
ιιιιω αειιιοετΜΜι ΜεεΙιΙι ιιιιΒγο!πι ιιιιιι·16ΚΙιοιι εεειΙιά!γοεεικ 
68 νιι·έιμύΙ:. -ή . ° 

ΕΜ ω· ιιιι€γιινα @ΜΠΕ Μό Βιιι·ορά!πιιι που Ιιείο!γάε, 
ιιιεΙ!γει α' τειι·ιοιιιέιιιγ, €εοΒι·ειριιΜ ΙιεΙγιετε €γει!ιοτοΙ ει' Πε 
ιιιοοι·ιιω ιιι16ιειεΗ Ιειιιιιιιιιι·ΜΜέιτει. Ιἔειι 1138] 1'οιιτοεεεΞι€ 
ιιιΙειῇιΙοιιιιειιἱκ εί1ϋινόιιγεΕιιοΚ 'ο ι;;ειι οειεΙώΙγ α: ει·ΚϋΙοεϋΚ 
ιιεΙ:. κειωΒιιινιιι ε” ιιάι·οιιι ω: εειΙ:ϋ:Ιι ειιιΙιεΙγοιειεέιτ 'ε ι 
Βιιιμτό.σΜ οι ειιιειΕΙιαι ι1οιιιοι:ι·ΜιάιιαΙι; τω Με Με: οειω 
Ιγιιιιιι ΜΗ, οιιιιιοιιι1οιιι, Με; ο,τόειΙιειι ει' ριιγειοειι υ!ι-υκ 
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ΙεενεεεΙ›Ιιετ ιηοιιιιιακ ει' τϋι·ν6ιη?εΙππέΙ 'οι ο? $ϋτνε!ιιγοΚνό8 
πωκιωππι ΙκενεεεΒΙ›ετ ει: ετΙ:ϋΙοεϋΙωιΞΙ. _ '_ ν | 

ΛΐΒιι ΙΙΙΒ8' νειΒγοΚ 8γ6ιϋι1νε α' ΞεΙϋΙ ,1ώεγεί Ιε8άσκεπ 
αεύε!ΗιεΙγιοτ 6ο ει' ΙεΒῇοΜυ ιδι·νώπη·οΙκ ΗΘΗ Μηιεεε1: Ιωπειι·- - 
πω νειΙειπποΙΙγ αΙΙ:οωιωη·τ ε: ετΚϋΙοεϋΙε εΙΙειιότε, Με ε! 
Ιειι!ιοπ πω: ει' ΙεΒιιιοεΩοΙιέιΙ›Ι› ΙιεΙγιετε!σετ ,ε Ιε8τοειαΜο πό: 
νόιιγεΚετἰε Ιια8ιπιιΕτα ωσ;εκ ίω·ΜΜ. Α: οτΙ:ϋΙοιι6Κ' Ισπτω 
Βέ182. Μ” ιϊωΙέιποε ἱ8ειιεεἱΒ, ιιιι-:ΙΙγετ εΙιιι6ΙΙτετΙότι Έ ταμει 
ωι:εω ιιιἱηι1 ιϋπιειΜπ οΙϋπΒΙ›ξ έιΙΙΙιπεικ. ΝεΙκοπι πω· ωιωκ, 
ιιιΜΜι ει: οΙπι€ωιιεΙα Βϋιόρρόπϋάπ Μπα; Ματ Μιιι1επ 
οειπιεἱιιι' ΜΒΜ οι: ωΙέιΙοιιι ει!. α 

Μιέε οεπ ε” "Μ 1:61! ωρπι1ωιοιιι ε' τάτεγι·6Ι. 
ΙΜ Μ. Μπι πιεΙιεΙΙεπι , Μ" οι 0Ινεεύνα!κέ ΜΜΜ - 

ίοΙγτέιΙπωι όκειτοεεειιι ποπ ίοπιοεεεΞιΒοτ, ιποΙΙγεΕ Μ αι ειπε 
τΜιπικ” €γεικοι·ΙωΙ τερειειωΙέιεεΕπακ, ειοΜιεειΙΙ:πα1κ, νύΙσπκ5 
ιιγοϊΙ::ιεΙ:, ε” Μόνα! ετΚϋΙοεεἱΙτιιε!ἔ ωιηαοωτοκ τϋτν6ιηπε 
Μ' 1'επιι€ειτώεει 1εϋι·ϋ-Ι: α” ει' Μ οι6!”:, ιιιε!!γε8 Μπακ Μι 
ΜΜΜ εΙ6ιιιΙοε κατω, ω» και 6ι·1οιιι. 
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Ρα]]οπ α' 28ο·νέοιμεΙσ Μ· ω·ΙοϋΙο.:8Ιο Μαρκ. 
ΙΙό'0 ΙεοιοιέσιεΙο-ε Μπια·Παϋπ Ι4Ιππ'Η πιάαι·ωπ α' 

άεπωω·α0α ΜΜαεύεΙσ' |'επϋαΜάσάυαΡ 

Αι ειι;οΙ-ειιιει·ἱ!‹οιἰα!‹, Μ. Βιιι·ομε3Μι €60ετιι6πε!ι Μάσι! , Μ·ιιγκ·Ιο 
πω: Μυιόιπε!ι τη64οεΗΜ €ϋπόιηκΙΜπ. - ΚΜϋιιΜ68οπ Με!! “πιω ει' 
ι!οπιουτΜ.ει ὶιι€ἐιε€οΙκ 6ο ειιιοτἰΚεἱ ἱπ€όιε!εΙι ΜπϋΜ. ΜΑΜ ΙιόριεΙιιὶ @ΜΙΒ 
τη;; ΙεἔειΙ6Ι›Ι» ΜὶΗπιΒϋιϋ Εϋι·ν6ηοΚοι.. Μπιτ ιτιὶιι6ΚοΙ πιει€ύπωι ει: ΜΜΕ· 
ΜΜΜ ι1εωοοι·ΜΜ Μο". - ΑιιιοτΗω' μ6166]π ι:εει!ε επ ω"ωω πια., 
Μ" πεπι ε:ΗΜ68· ΙιοΞΕεὁ;Ι›εοειιἱὶιιΚ ει' άεωοοι·ΜΗΜΚ ιόι·νέπγοΚ 'πι οι· 
ΚόΙο.εϋΚ ΜΜιΙἱ εισΒά!γοι!ιο.Είπω Μό!. 

ἑτ 

σ 

Μοιπ1έιιιι , Ιιο;;γ οι ΒεγεώΙ1-88ατιιεοΚΙ»απ ει' ι1ειιιοοι·ειωι 
ΙπιόιετεΙ:' ε2οτοποεὐ_ἰε ἱπΚέι!›Ι› ιικι8·οΙεπει!τ ει, τϋι·νώπγε!τηεΚ 'ε 
ετΙτϋΙωϋκιιεΙτ, ιιιἰιιτεεω ει' ται·ιοιιιὰιιγ° τετιιι€ειο16ποΚ ισω 
α1οιιΜειω. Με ΒϋνετΚειὶΙτ-ε εΙψϋΙ, Μ" Μ ιι€γειιιει_οκοκ 
ιιι€ιοΙιονε ΜεΙπόπεΙτ ΗΜ, ιπει€οΙ:1ύΙ Μεοπ16 ΙιειΙ:ϊεωιΙ Μι· 
Μηει!: ; Έ Μ” Μι ε;οι·επι€ πεπι ΜεΙΜετ πιεἔ ει”τϋι·νωγοΚ 
'ει ει·ΚϋΙοεϋΒιιοΚ: α' ιδι·νι-3ιη·οΚ 'ε ει·ΒϋΙσεϋΚ ιιιε8·ίεΙυΙΙιει 
ικέπιοΙκ σε οτειέη;πειΒθ 

Κϋππγϋ 6επτενοππϋηκ, Μ" ε, τε!εψωι ει' μι·6ΜιΙι'ο 
ΙωιιεὶνοΙ ποιπ Μι·ιιιιΙ:; επ ίή-Μάφιοιπ,| αι ειπἔοΙ-ειιιιετψειἰει 
Μπι ΜνϋΙ :Με ιιέρεΙε ὶε νεωικιΙτ , ιιιοΙΙγεΙε ιιΒγωιαιοπ επιχε 
;;ἰ ωωι‹ Μέι Μένω νετνο, (Παπ οΒγιιιάεωΙ ϋεειε Ιε!ιο1ο11Ιιει 
έοπΙΜωοιπ.· Με ΑιιιετΙΙ::Ξιπ ΜνϋΙ πω” ωΙΜιατπεικ οΙ!γ πεπι 
ιετε!κ, ιιιοΙΙγοΚ, ιπο8Ιιένέπ ίοεπνε 1Ι€ΥΖΗΜ20Π ρΙιῇεἰωἱ Μει 
ποΜύΙ, 1πεΙ!γεΜϋΙ ει; ειιιει·ἱ!εειἱαΙκ, :Μιά ε, “ΜΜΜ ειοΕκπε!ε 
ιϋτνὸιιγεἱΓε ει·Ι‹ϋΙοεεἱτ ΙεΙνεΙιετιθΚ νοΙιια. Β: ί" εεωιπΙ Μ· 
εωπΙὶΗιεἱ τὰτ8γἔγεὶΙ πω” Ιι1τνεϊτι, ε' τεΞε2Ι›επ οειι!‹ ναΙειὰ!›ωι 
ωμωεεκ νόΙοιπέιηοΕπικοτ. 

Ε" πι: ωι·τοιιι, εΙϋεεϋι· ω 8οιιιΙοεαπ ιιιο€ ΜΗ ΜΙΜ 
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ΜΙι€εωΙΙΙΙΙι ει: ΒΒγεεΙΙΙΙ-8ΙειιιεοΙ:' Έπ1ιέπετεπ εε εΞιταΙΜοε ω 
ειοαι·ει1ε ΙπωιοτοκιϋΙ. Πε Ει;τομε.' εΙΙειροΙϋ.τ;·πε8γ πειεει· 
Με, ιι6ρεε νει·οεειΙΙ, ι·ετΙοιΙΙΙΙ Ιιει1εεκε8εΙΙ: ,ε ροΙΙΙΙεεΜπαΙε 

. · . $ 

ειδνενειιγσΙΙ ΙΙ;γεΙειιιι·ε νεειεπε: εΙ πειιι ΙΙΙΙιεΕειιι , Με: πιο· 
@Εεε επεΙΙΙ-ειιιετΙΙ:ειΙεΙε , Μι εειΙΙΙόΙΙΙΙ:οΙ,νεΙΙΙιειιΙεΙκεΙ , ει· 
ΙΙΙΙΙι:εεΙΙΙΙκεΙ έ' επ 1°ϋΙΙΙΙΙηΙετε ΜπετειοεπεΙ:, ΙΙΕ,_ ει” ΜΙΝΙ, 
Με: ΙΙΙι·νΙέ·πγεΙΙ:Μ Ιετεωεεευ υιὐιΙοείιεἐΙΙτ, 1°εειιωειι·αιΙΙΙ:ιτ 
πύ.ικιΙ:. - - 

· Ι-Ιεεεει_Ι'εΙνεΙιεΙΙΙηΙ: εΒγ Μη· ιΙςιποι:ι·ετε πέρα, ιιιεΙΙγ 
:Με ιιιόιΙσπ νεων ειι-›ι·ΙπεειΙνο, Με ει ειιιει·ΙΙ:εΙ πιώ. Πςγειι 
Ιε Μάτ; "Με ΙεΙιετε:Ιωι Ι‹6ριεΙεΙΙπΙ‹ οΙΙγ 1εοι·ιιιέιπγτ, ιιιοΙΙγ 
ε:ΙΙΙΙεε' τϋΙ›Ι›ε68' ΜΜΜ ἱΙΚᾶΙ'ἐΙΙ]ἰΪΙΙ`έ|!ἱΙΙΙ'Ιθ ιιΒγειι, Με ΙιοΙ 
ε, ΙΒΜεύε ετϋι νενειι ει' τετιιι6ειειεπεπ Ιόνϋ ο8γεεΙ6εέΒ' 
Ι$επϋπεΙιι, ε, τεπὰιιεΙὲ Θε εωωε' άΙΙππτΙόεάεέιπεΙε ΙτεεΙνο6ι·τ, 
ϋεΙαΙππ πιο8εΒγειιι€Ιι ειΜπιπ , Ιω” μ' νό8ι:εΙμε_ΙΙό ΜΙεΙοιιΙ, 
:Μιάου ε:ΜέιτεεΙεπΙ οΒγ εεειΙέιΙΙΙ·ε, να” ο” ωιι.Ι:ετΙ·ο τιιΙιέπω 
τεεεειιεΙ‹2 Νειιι ἔοπΙΙοΙΙΙεΙυπΙΙ-ε ωεΒιιιικιωΙα οΙΙγ ιΙειιιοει·ε 
ω 16.τεεε:Ξι€οτ, ΙΙοΙ ει' πιοιιιιεΙΙ Τοι·ει$ιΙε ΚϋεροπτοειΙΙΙειΙ›Ι›ειΙ: 
ΙειιιιθεεΙ:, πιΙΜ οι ΒΒγεεϋΙΙ-81εΙυεοΙιΙΙεπ; ΙιοΙ ε'ιι6ι› ιιε·ιιι 
οΙΙγ Ι:ϋινο1Ιεπ ,ε ΙΙθΙΙΙ οΙΙγ εΙΙοπέιΙΙΙιειΙεπ ιιτπΙΒοιΙέιει εδωκε 
τοΙππι ει' Με ΙΙ;γεΙεειι , ,ε ΙιοΙ πω; Ιε ιιιἱειΙειι μεΙ8εΞιτ, Ι›ΙιοΤ 
Μ” ῇοἔοΙκΙτειΙ τοΙΙ·ιιΙΙ:5ιενει ΙΘνειι , εεήέιτ ΜΜΜ:: Ιαἐρεε0 Νεκ 
νοΙιετπε ει' Ιευτιιιέιεγ, τοΙγωτεεΜειι 2 ε 

Αι Με» , ιιιΙΙ ει: ειιἔοΙ-ειιιιεΙ·ΙΙ‹ειΙεΙ‹ιιὸΙ ΜΜΜ, Ιιει_ΙΙειιι 
66 νεεγο1ε ΜΜΜ , Μ" ει ΙΙΙγ ΙοτΙικέεεε8ϋ άεπιοει·ειτει επε 
ιετεΙ:, Με ει” τετεειεέιΒΙΙα οΚοεωι νΙίεΙΙιεπεΙ: Με , εε οκ Με· 
εειιιΙειδιιτ ε'ΔεεΏΙ‹ἐιεοΙκΙ‹εΙ εΙε;γοιΙιιόπεΙα, ,ε ωεεο.ΙαιΙ ΙιΙϋνεΙ 
ε”πύρ”ν€ΙειιιὲπγεΙνεΙ οεγϋιημεἔεΙεΙ›Ι1εεἀΙ‹, πιέιειιιτ Ιε Μπιτ 
ΙΙΙΙΙιετιιέιπεΙα , πεπιεεειΙ; Αιιιοι·ΙΙιέιωιε. - ε 

' ΗειΙιοΒγ ει: ΒΒγοεΙΙΙΙ-$ωτιιευκ' ΙΙΙκγἑεγεϊνοΙΙιἐιηειΙ‹ ει 
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ε==;γετΙ6€Ι ΚόμιοΙΙιετϋ , νη), Μιε16' Ιὸ8ιΙ5ΜἑΙετεεΙ›_Πειποοι·επαϊ 
ιϋι·νόπγεΚ: ιιιεενΜΙοιιι, 82! ΙεΙιεκπε ΜΑΝΗ Ι:ϋνειΚειτοΕπΙ, 
Μ” πι Ε8γέεϋΙ1-8ωιιιιεοΙδ 1ϋι·νώπγωιεκ νΕι·ε1Βιέιεει εωιιιιιπ 
ποιιι Ι›ἱιωιγπ ε' ιΙοιιιοοτει1ει ιδι·νέπγεΚιιε!κ ε" ει, τει·πι€επειτ 
"Η κωκωι›ι›ε Μιι·τοΙτ οτειέι8Ι›ειιιἰ $ιτει1:3.ποε νἰι·ἐιἔοιτειιε1εὰι·ει 
πέινε.. 

Με Μι ει: πιπει·ϊΙε:ικιΚ' τϋτνόηγεί απ: ι·εΞειϋειι 1ιπϊπγο 
επΙτιπικ ίεπεπεπεΚ οΙϋττωιι, ,ε Με Ι;ϋιιιηϋ ΙιοΙγεΙ1ϋκιπέιεοΧΜ 
ΙεύχιιοΙπεμιέ π, ωττοιιιέιπί εεήάτ τοι·ιιι€ειετε 118111 Βϋ26€ηέψι 
:ια ιιεΙαπιι Μ, Ιιο<Ε;γ ει' ιΙοιποοπιιει ὶιι1ΘιετεΙε ειστοποεύτ »ο 
ιεΙιεεεεπεΙε Μ), πέριπ-5Ι , ιπεΙΙγιιεΙκ ρΙιγεἱοαἱ Μ5ι·ϋΙιιιόπγεΙ Καϊ 
νο:ϋΜεΙτ Ιθνέιι,, 1ϋτνὲπγοἱ Με ῇοΙ›Ι›ειΚ ΙεΙιεΕιιόπεΙκ. ¦ ' 

· ΒΔ έ” οωΙιετοΙε ιιιέιεϊοκωέι!απειΚ ιιιιιτΜιιέιΙ: ιπει€οΙ:ΜΑ 
ωει·ἱΙ‹έιΙ›ειπ, πιἰπτ ε8γιέΒϋ1τ; Μι πέιΙοΕ: ει, Ιεὶτεεείι8ἰ εΞιΙΙειμοι 
εΙΙεπΙ:ειϋ ει‹ιΙ:εΞιεοΙωτ 'ο νόΙοιπέιηεΚετ ε:ϋΙπε, Μπωειιι ω 
:Με Ειιι·‹η›Μ›ωι ιι€γαπε2οπ ΠΪΕΒΗΒἀἔΪ έιΙΙσροώθΙ επϋΙεκπε!ε: 
@η ει, πεί ει: ειιιιει·ΙΒΜ άεπιοοι·ειτΜΗΜπ 1ϋπέιιὶΚ, εειιτπιἱ 
κειιιάειεὶΒι'ιὶ ΗΘΗ! Ϊ08ΙΜ 8ιοΙεέιΙηἰ σπα , ιπίπε!: τιιέιε @αποστει 
13έιΜωπ ιϋτιόπιιἱ ΜΗ. 

Ηει κι ειωει·ΜΜεικ τιἔγἀπειιοπ ΙιτηΙπιποΙωτ ιιιιιωτιιέιΙ:, 
ιιιοΙΙγεΙωτ σΒάόΙ› αειιιοοι·ειω ιι€ΙιεΕ; Θε Με κϋτνὐιιγΙιοιὐἰΚ αι 
σκιες, ιοτιιι6ειετέιιι€1 'ε ΚειΙνε26 ΧϋτϋΙιπόιηοΕπόΙ ΜΒΜ Μι· 
ιιεΠε .εαπ ε' Ιια]Ιειωοκειτ ἰἔεω ΙιειτέιτειἰΙε Ι:ϋ2ϋπ ί:ιττειιιΙ2 ει 
ΕΒγεεΕἱ!τ-ΒΙεπιιΒοΗ Νι·έιμέιεει ωει·ϋ ΡΙιγσἱραἱ ο!ιοΕΜΕ Μπι] 
ιΙοι1Μιει16 Ιύνε-Ξιι, εειιιιιιἱτ ΠΕΠΗ Ι›Ι2οιιγΙτιιει Μη· πιέρεΙί τό 
ειότο, πιοΙ!γεΙ: ει: 6 χιόΙι1εΞι3οκειτ εικειι·ιπϋ.Κ Βϋνεπιἰ, ει, ΜΙ 
ΜΙΠ Μ” Μιή:ιπα1: τει·ιπόειεΗ 6Ι8ϋυΙ›εόἔοὶΧΙ‹εΙ. 

Βε ε' ίεΙκέτεωε ΜΜΜ' εειιι εΒχή!ε, εωιι ΜΜΕ ει, κι: 
ι1οΙεοΕ8.ΙιεΙιιεωἰεειιοΙταιἱΙε. Επι ΑωετΞΜΜή επμιωιοπ εποπ 
νειΙόΙγεΙει·ε Μά!τειιιι, ιιιοΙΙγεΙσοτ ΕιιικηιΜωπ ΜτιιπΙ:; πόιπαζΙγ 

Ί 

ό 
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@Με ΙςΒιϋΗΠ‹ ιιιειΒέιΙιειιι ειι ειιιΙιει·Ι "Η τει·ιιιέειει6Ιιοιι , πιά 
εοΙι ει' ιιϋιιάιτεειιέὰἔ° «ιειιιοει·ιιικιι αΙΚοιέιε:Μιειιι €γϋΙιοι·οιιιεκ. 
Ιω, ιιόΙΜιιΙ ,· ιεΙτιιΙέιΙωιιι ει: ΒΒγεειιΙ€-ΒιιιιιιεοΕΙιειι ει' 82", 
ιιγιιμαΙιιιιεέιξειτ , ιιιι ιε σε ειιιΙιει·οΙιιιεκ τοι·ιιιόειετΘΙιειι νεοι , 
ιιιιιικιιι ιιιιι_ιδ ιιιιιιιιι-ιιι έιΙΙεροιοΙτ οεειΚιιοιιι ε,3γειιΙ6Κ Ιόνιέιι, 
ΜΗ ε8γίοι·ιιιέιιι εισ5ιιιιοΙΙιΜ ει' ι'εΙΙ:ειρΙιειιέιει·ει. ΕοΙΜ.ΙειΙταιιι α: 
ιι·ι€γεθέ ιΙιιιιιοοιιιτει.6ι·ιετύι, ειι-ιι· 1:ϋΙδιιΜύΙε ΚΙ1°οιει6εεΚΙιειι. 
Ε82ι·ενετιειιι; Μ” ο". €·γειιιι·ειιι α” ιιέρ ΜΗ: ει6ι€6Ιοτει 'ει ω 
ᾶειιΙειιιεἐιἔοτ Ιιενει· α' Με ιιιςγοΚ,νιτεΙ6!ιε; 'ε ιιιιιέι επτ- Μινι:: 
Ιτοικοτειιι , Μ" ει: 6ιιιΜτεΙκ Αιιιοι:ι!ιιδ.Ιιαιι Ν, νειΙειιιιιιιτ ειι- 
Μπιτ, ιι.=;γαιιειιοιι πϋΚύΙειΙειιοέμΕιιοΚ νιιιιιιΜι αΙέινετνο ,ε ιι 
8·γειιιιιιοιι ιιγοιιιοι·ι1εάεοΚιιαΙι Βιι6ιεινε. ι 

Μ: ιιιὶιΙϋιι ει' τεΞιτειιεέιέ ιιΙΙιοτειεειτ Π8γεΙιιιεεειι νἱιε;ε5ιΙ 
ω», ειιοιιιιιιΙ 6ειι·ενοτιοιπ, Μ” ει: ειιιει·ΕΙιαΜι 1188] Θε 
πειειιοεόε Ιιιιιέει-:Ιιετ 1;ΜεΙ: ειι ειιιΙιει·ι ων, ε' ;;γει·Ι6ειι€ειι 
πω: Ιε;γϋιόεότε ει, ει” ι1ειιιοοιιιιιιι' απιιιόειειἰ ΙιἰἐιιιγιιἰιιαΙ: 
οινοε1εέιεέιτει. Ι 

ΚϋΙϋιιΙιΜε ιιιιοιεει τϋι·νώιη·εικ Μινι ιιιε8· ειιιιιγι Μι· 
ΙΜοΙιιιειΙι ιεωωιωκ εΙϋττειιι, ιιιεΙΙγο!ι ει” ροΙεειι·οΙ:' ιιγιιΒ··τει 
Μπι ιιιι€γιεινέι€γέιεέιτ Μι Ιιδι·Ιιε ειοι·ΜάΙι, ,ε ιιΒγειιιει20ιι άο 
ιιιοιξι·ετιιιι ε2ειινεα16Ιγεκετ, ιιιεΙΙιεΙ: ει' ετιιιιιετ ωιαιιιιιιωι 
"Με, α' ιιϋιει€€εΚ' Ιιειειιι6.ι·ει ίοι·ιΙΜέιΚ. (ΤΠ νοιτειιι έειι·ε, 
Μ" ειι ειιιιοι·ιΙτειι ιδινιιιιγΙιοπύΙ: ειει·οιιοεέεοιι κι ιιιειιτεΙτ ει· 
πει, Μ" ει: ιιι€γε68' έι·ιεΙιιιοιιιεΙα :ι'ιο€οΚ' σειιιιόιότ, ει'ιιο 
ΜΜΜ νιιεἔ·~ιοιγνιιιι ιιιοιμΙιιιιιιιιαΙι α' νιι1ΜεΙιεΙι Μειω 
ιιιιι' νέιΙτοιιιιΙιιιισέι€8ι, ιι° ΜΡ' ιιιοοι·ειισειι ιιιι1ειιΙειιιοέι86.ιιαΚ 
ει' ΙειρειειΖωέιετ, 'ει νέι·8γιιΐ ιΙϋΠιόιιεΙτ οι ὶὶἔγεΙιΒοΙἱ _ιάι·το888 
@η ειιιωεικ εΙΙι-ιιιόΙιε. _ - Ν · · 

Α: ειιιιει·ιΙκαιειΙ: Μιά: ιιοιιι ει' τειι·ιοιιιιιιιγ' ωτιιι€ιε2ε16ιιεΚ 
εο;,;ιτεόιςόνόΙ μπει ω ειι ιιΙΙιοτιιιέιπγιιΙιιι6Ι ,οι ροιιιιω Νικ: 



ι>ει4 

νόιιγεωιθΙ οι·οο16 νοειι€1γε1τει. Αιοιι ΙιειιοΒιιιϊμ ιιιοΙΙγε!ιΙιειι 
ιιιιιιιΙειι τΙειιιοοπιιι ιι€ρι-ιΙιΙιε1 εεγϋπ Ι'θ82ί νεειιιοΙ‹, Μ; οι· 

νοεειει·ε!τει νε1τε!ι εΙϋ , ιιιεΙΙγεΙ: εΙιΙιοτἰε ωειιι :ιι 6 εειϋΙτ 
Ιιειι Ιοι·ι1ι1ΜΚ ιιιο;;, 'ε αιοΙι!ωΙ, Μι· ει' ρι·6Ιιι6 ιιιιι€οκ ω» 
Με εΙ6ειϋι·, ΒοΙὰοἔίιΙωΙπ. · ν 

Αι αιιιετΕΙιωιΙ:° ει·κϋΙοεει 'ε τϋι·να-5ιιγώ Μπι οεγοι1ίιΙ 
ιιιιι€οΙ: ιΙΙειιεΙ: εαπ ιι° ι1ειιιοοι·ιτ:τιι6ρεΙιτε; 1ιιιιιειιι οι επιε 
τικιι.ικ πιοΒιιιιιιιιΜ.Ιι, ω" ιιοιιι ΙιεΙΙικόιε68Ιιεεειιι, ει' πιε 
ιιιοοι·ιιτϋιιιει!: ιδι·ν6ιιγεΕ' ό8 ει·1αϋΙοεϋΙδ ιοείτι686νοΙ εειΙ:ϋ· 
ιϋΙΙιειϋ τειιιΙειέ88 Υε161. -. _ ° 

τι 

ι 

Ποπιοσπάρα αή"82οΜι οΙ6'αιΙα"°αΙσπαπ Ρυακ 
σΜαω·.ι·ιά_φ·ω πέει:ε. ι 

Σ ΚΒιιιιγϋ ΜιειΙάΙιιι , ιιιιότι εινειι!ιοι1ειιιι Ισέ€γειι ει Π5ιιιεΙι 
Μ νἰιιΒὰΙὐιΙάεοΙιΙιει. Αι έιΙιειΙειιιι ΜΜι ΙαέτιΙΘε ιιειιι οοιηιέιιι 
πι ΕμεεϋΙι-8τειιιιεο1πω, ιιιιιειιι ε·,;όει πω” ότι1εΙιΙι; Μπι 
ι:ειηιέιιι ε" ιιοπιιειετ, Ιιειιιειιι Μιάου ειιι!ιοι·οΚει ιιιοι. 

Πει :ιι οΙΙγ πάρει , ιιιοΙΙγεΙιιιεΙ: ιιιι·ωιιιέιΒι ιιΙΙιοιέιει πιο 
ιιιοοι·ιιιιιι, πω; ιι” ιιΙΙιιιιιιειιιιΙτ ίσιο, Ιω ριιιιι€ιΙσιειιι ΜΚ 
ιιει!ι: Μ8868Ιιε ΙιεΠειιο εειιϋιιΚ αι ειιιΙιει·ι ιιειιιιεθ ῇϋνειιιΙ6 
εστω ἶτέιιιι; πιο" ει οιιι!ιετοΙτ εε!ιεεειι Ιιει!ωιιιειΙς , 'ε είμαι 
ω ιιιιΙιοΙιιειρ Με ΙοειιιεΙε. Πει ιΒιιι νο1ιιει, πο” ει' ι6ι·ν6· 
ιιγοπ 68 ει·Ι:ϋΙοεϋΙι εΙ68ιεΙειιεΙ: ει' ι1οιιιοοι·ειω ιιιι€ιειεΙτ' Μια 
ιιι·τιειι·ιι: ιιιι :πιο ιιιειιειι€κιιιιι·ειάιιι ει' ιιοιιιιοιεΙι' επικι 
τα , ιισιιιειιιΙιει εΒγοε ειειιι6Ιγ Ιιοι·ΜιτΙιιιι ιιι·ειΙΙιοιΙάεειθ Τιιιιοιιι, 
Μ" Ιιοι·ιιιιΜιαιι ΜΗ: ΒοοεϋΙειεε ειιιΙιει·οΙι νσ.ιιιιιι!ι , ΜΚ ε' Μ· 

νειιιΙϋιϋΙ ιιοιιι ιεειι Εκτύιιιιι!ι; ,ε ΜΚ εΙιιιινέιιι ει' ειιι!ιαάεέι€οι, 
εισιτειιιι€ιιεκ νιιΙειΙιειι·ει ΜΜΜ( νιιω·ωιοι απο! ιιχιι€οαιιι ιιιομ. 
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Με ειοικ ιιΒγιιιι_ ΜΒΜ!" ισιιιοι·ιιι ει' τόνοι, ιιιεΙΙῇ Μό ιεύε: 
ΙιειιιεΙα. ΒιιιΙ6ΙιειοτοΗαϋΙ εΙιοΒιιΙιειιι, ει' 1τοι·ιό.τΙειιι Ιιειτειιιιισιι 

Ι ιι ειει·ιιιτ ιιειικ ιιιοις, ιιιιιιϋ νοΙτ Μαι", πεπι ιιοιιι€ ιιιιιιϋ Ιο 
Ιια-πιιο ιιιοεπιιι!ιιιιιιι. Η 

Πει ει' Ιιοι·ιεΞιτΙαιι ιιιι€ειΙοιιι ιιι68 εεγειει· πιεσε Μειιι·ιιει πιει 
ΕΜ ιιΙειριιιιι Ει·ιιιιοπιειοι·ιιιιι€ιιιιιι; Μιοιιγοειιιι ει; ΜΜΜ 61 
τϋ2ιιιἑΚ ,ε οΙΙγ νοιιέιειοΚΙιεΙ ῇεΙειιιιε ιιιεεμιιιοΙΙγεΚοι ιιρἑιἱιιΚ 
πρι» ιειιιιει·ιεΙι. νοκ οΙΙγ και Βι·ιιιιοπιειοι·ειέιεΙιιιιι, ιιιΗιοι· ει' 
αϋι·νόιιγ, νειιιιιιιιιιτ ει' Μπι' οΒγειιι ιιΙται·ειψι ιιιιι_ιι1ιιοιιι. Μειωτ 
ιειΙειιι 1ιειωιΙοιιιιιιειΙ ι·ιιιιιιιιιι Μ α' Ιιιι·ιιιγοιαιτ. Με εισΒιι πω: 
επ πεπι ιιαειιιι€ιΙΙιαι€ΜιΚ. Νειιι 1ειιιΙιτειιι ει' ιιειιιεεειΘέ Ι:Μ!ιΙι 
ΜΒΜ, ει' ισ ιδινιέιιγειόκει:' τοΒιιιτει6%, ει, ιοετϋΙετε!ι' @μι 
ιι, ει” αιττοιιιέιιιγΙιοΙι επει!ιαι1αΙιιιιιτ, ιιιεΙΙγεΙ: ιιιεεεειιιιιιιει:ν6ιι 
ει, ΙιειιιιΙοιιι, σεειράωιιτ , α, ιιειιιιειΙιειι ιιιέ·ιιιι ε1Ιειιι€ι1Ισ ειοΙΙο· 
πω: ωιιοιωιι ίειιιι. ΜἱιιιΙ ειοιι ιιοΙΜοαι ιιιτέιι-:ιεΙιειι ΕΜΗ , 
ιιιεΙΙγεΙε, Μη· ;;γειιιι·αιι οΒγεεεΚ' ειιιΙιειαει18έινειΙ εΙΙειιικειτοΙ: 
Μ. ιιτοιειΙιιιι1εάέ εεετειετ6τ ει' 1οΙΙιεΙιΙιειι $ειιιιτει·ιοΦωι, ,ε 
ιιιε11γειέ ιιιιει;ιιάτ ε' ωΙιιιιτει!ιειι Μιιιιιγϋ άταΙΙιιτιιι, οι' ΜΜ 
ιιι6ιιγεκ 'ει ειιΙεϋΙι:εϋκ ΙιενόιιΜέ ιειιιεττ, άι: ιιειιι !ιονόεΙιΙιό 
Μιτιιιι16ε !ιοι·ΙΜδικειτ ωιιιιιωι‹ ει' Ιειι·ιιΙγι ΜιτειιΙοιιι ΗΒΗ. Α' 
νειΙΜ.ιι, ιιιιιι0ναΙύΙι' “αστειο , $οιοιίοΙειιι' 36εάειι, ι:εαΜιι1 
εισΙΙειιι, ΜΜΜ ε16ιωΙοτειτ, ιιγἰΙνιὶιιοε Μπόις Θε Μινό1ο 
ιιι6ιιγ ΜιιτΙάιοικ ιιιιιιι ωιωιωι‹ ει° Μι·ιθ.1γο!π' ΙιειιιιΙιιιέι.τ 'ο τε 
ιιιιιωισιωι Μιοιιγοε 16.ιιιιιι26 ΜΜΜ: Βιοι·ιιοιιέιι:. ΑΙκιιοι· ει, ιι6ιι' 
ι1εοροαιιι ιιΙΙιοτιιιιΣιιγιιγειι , πιο επιιιιιιιΙ ει·Ι:ϋΙοεεωΙ Μπι. Α° 
Ιειει1εΙυιιιιιεΙ: @μι νοκ , απ: πιο ιοΙιειειόΒε, εειιι παιδικο. Μπι 
ι1ειιτ τοιιιιι. _ - 

ι Αιοιι ΚοτΙέιιοΜιιΜ , ιιιεΙΙγει: Ιιει_Μιιιι ει' ιεατιιοΙιεέιΒοτ 88 
ιοΙτέιΙε , νει_ϋοιι πι: Μι·ιιιιΙκ ιιισ28 πιει Α° νειΙΙέιε εΙνεεεινόιι Ιιει 
ΜΜΜ ει' ΜΙΙιε·Ιι το1οιι, α' πι: 'κι ιοειιατ εεγιιι€ιετ6Ι οιιιιι1ϋιι 
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π! Ιε8ΙιιιΙιει€ύΙιΙι νέιΙαε216ΒιιΙ 1ο νιιιιιοιιτνα; :ιι ει·Ι:ϋΙοει ΗΜΕ 
Ιιαιι ιιιιιιι1ειι ΒότειιιιεΙτ 'α ΙιιιοιιγυιΙειιιιιεικ ΙέιωιιΙ:; Μι·έι1γ 68 
ΜΡ νιιΜέιιιειιι _ιιιι·ιιαΚ 6ενόιιγειιι , 68 ΜΜΜ ιιιεε ιιειιι τιι6ιιέι 
ιιιοιιἀιιιιἱ, 1ιοΙ νιιιιιιιιΙι α' ‹ΙεεροιΙειιιιιέ τοι·ιιι68ιειοε ιιι€εΒγόΙ 

ι , . Με' Ι6ΙιώΙοιιεόΒ Ιιατέιι·ειι. ` ι 
ΙΙοεειαε ιοιι·ειάιιΙιιιιικ ϋτϋΙ‹ι·ε Ιοι·οιιτοταιΙ: ποπ τιεπεΙε 

ω, ιιιεΙΙγ ιν Μι”, ΙϋιιϋΙιειτ Ι:ϋι·ιιγοπε. Α°τε1ει1εΙειιι ΙΙΙΒε·· 
Ιοειτνιι Μπέκ ει'1‹ϋ2 ΜοεϋΙιε16έιιγοιιιπ16Κέιτ6Ι, εεειιιιιΙ Μι 
ν:5ιετ ει' ΙιειωιΙοιιι' ι·ι€εεε;;ϋιτ86€61ιο ιιιοιιιΙΙιοι. ι ι 

Μιιιοι· 83 Ιιιι·έιΙγοΚ ε( ιιέρεΙί “πει ιθιωιιιι νοιιε2ύιιιιι 
1έιι_ιέικ, Ιιε;;γεΙιιιεεεΙι, πιω; ιιιιι€οκιιι ΙιατειιιιιιιεοΙιιιιικ €ι·ειιιι; 
,ιι ιιιοεΙιεοεϋιιΙι ιιΙαιινιιΙὐὶΚ° ε2ει·ετεωτ,· ιιιετι; :ιι :ιΙειττνα!ύΙ:' 
οιοι·ετετε ιέιιιιτιεπι ει, τι·ύιιιιιιιι. ΒΙε!ιοι ει,ιο]ειΙεΙειιι 65 ιιέρ 
και ΙιϋΙοεϋιιϋε ύι·2ε1ιιιοΚ πϋνϋι1ιιέΚ, ιιιειιγο!τιιοΙι ΙιοΙΙοιιιι-: 
ιεεειέ8ε ει, ΈέΙΓ828έ1€" Ιιο!ιοΙόΙιοιι α' ι:οαΙέιά' ΙιεΙεοιότ :5ιΙΙιήει. ε 
16. Απ ιιΙειττνειΙύΙι πιό; ιιιι!ιοι· ιιι€οΙΜιιιιΙτ Με π, ίε]εάεΙειιι ε! 
Ιειι, ιιειιι ε2ει·ετικ Μ ιιιεἔΙιέιιιιιιιιἱ; ει” ΜεάεΙειιι ιια1ι€ πε 
ΙΜ Χόκει ιιιωι ιιιωωιισιι, πιω »παω π: σιγα ςαιγιιι μου 
ιιιεΙιειι. ι ι · ψ ` ι 

Με ιιοΙ ει”ΙιιιέιΙγειι€'ιιαι·άιεΓ6ιιγο ει, ίοι·ι·ιιιιαΙιιιιιΙι' πιω 
πιω ι-:Ιιιιιιι; Ιιο1 ει, τι·ιιιιοιι εΒχιιιέιετ νιιΙτ6 Ιιιι·έιΙγο1ι , ει'ιι6ιιζ 
5281118 εΙϋτωί μι· €γειι€εε686τ 'ε ει° ω:: ιιιιι·νειεέι€5.τ «Διά 
τιιΙτιι.Ιι: εοιιΙιι ΜΜΜ ει' ι"ε_ιειιεΙιιιει οι·ει€ιέ :ιτγ_ιιΞιιιιιΙκ ιιειιι πό 
ει: ιιαιιειιι Ιιειιιιο πιω πειιιΙ6Ι. Ηει οι·6ιΙειι, ιιιεΒνετιιτ;ιιιι 
από” , ΠιιΙϋΙἱΙι. Μπα εΙ νιιιι τεΙνε Ιιειι·ει€ΒιιΙ Θε ΜεΙειιιιιιεΙ; 
οι ειιοιιι6Ιγιέτ οτειέι2:5ιΙιιιιι ΜεεειιιιεΙτ τοΙιιιιιι, °ε ει1ειιιι:εΙ6ι 
πι, ιιιιιιτ ιιιο€!ιύιΙιτοτταΙιΙιειΙ, ΑΜΠ: ω”. 

Μι!ιοι· ει° αιι·ιοιιιέιιιγοΚ Θε ιιέιι·οεο!ι ιιιἱιιιΙ ιιιεΒ ειιιιιγι Μι 

Ιϋιι ιιειιιιεψετ ιερωιικ ει' Με. Μπι' ΙιεΙιεΙ6Ιιειι , ιιιιιιι1ει€γιιι 
κιπιιιιικ ωιιι ειοΙιε·ιιιιιιοΙ τω, ιιιοΙΙγ ει"ειο!ρμει28' και» 
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@με ειοΙΙειπ6ποΙι οΙΙοποιεεϋΙι; οι: πιο: πιο, ιιιΜοιι "οψιν 
Ι›ἰι·ο‹ΙπΙοιπ° ιιιιππΙεπ_ριιι·ϋπι ειιιΙιπποΕπιπιι€, οιοΙιέιεπιπειτ, ο 
16ιιοΙειειΙιοι, ω: ΙΙΙόΒ' ειπΙοΕιοιΙιετ 'ο πονοιΙιει; ιο εΙνι-:8ιινε ,. 
ιι€νειππιοπ ΚοινοπνοΙπποπ ειι€ειιοΙπιεοποάπι ΜεεειοΙιτει!ι, 
ειιιιιοΙΙν !ιοππνιπιπιποιινέιιοΙφι€ ε8νιιιι, νιι1ειιιιιπτ πινει; Κο 
ιϋΙϋΙι ΜΜΜ εΙπνοιππι. 

Μι; ει, πεπιεεπι-58πεΙε πωπω ιπειι·νοΙτ, οοιιπόμιοΙππ 
:πικάπ Μ, πο” πιτ εΙνειιιοιιο,| οι ιιι·ιειοεπιιιιιι ΙιεοεϋΙοτ 
ι·επι1ΜνϋΙι ω: ιιτΙο1τ πι ο;;γεεεπ' οΙΙεπιπΙΙόιπέιπει!ι. ΑΙιΙιοι· 
ιειΙπΙΙ:οιω: οΙΙν ειππει:εΙι, Με τοΙιετΙεπποεϋπ ΜΜΜ: ιο , Μπιτ 
Ιιοιιιιο ΙώπιοιιεΙ νοΙιειΙ: πιοιιι6Ινοε οποιοι: πιοι, 'ο εΙΙοιιτ 
ιιιει·τεΙι ε8νεπΙειέπτ έιΙΙιιπι π,-1ιιϋι ΙιιιιιιΙοιπ, 1ϋι·επνοοοπεΚ. Με 
πιάσω, ιπιι16ιι πιιπποπ οπιι:5ιΙνοΙ: νε8ιω οινο,ς·νϋΙποΙι ειν 
πιέιεεειΙ; ιιιιιιοπ οι ο8νεε οιιιΙ›ει· ιπιπι1ιπππωι ΜΜΜ!! έσπα 
εἐιἔΙιππ, ,ο Ι:ϋππνεπ ι-ιΙνοει ει' Μι ποπιέιΙν° ΙιοΙιεΙοϋεπ; ιππι 
ιππ , ιπιτΙϋπ Ει·πποιιιιοιιι€ιε!ιοπ π' ιιιοπατοΙιιιιι πεοοϋΙοι, π» 
ΜΜΜ, ει”ποΙΙιιιΙ , πο" ΙιεΙνοΙιε οι "Φιν έιΙΙοανοΙππ, :ποιοι 
εποειεπ εΙνοειινοπ , ΜΜΜ οι οιπ!ιοι·ι ιππ8·ύ.π ΙϋΙϋΙ 116111 νο 
«Π, Μ πιοιιιΙΙια1_πι ποπ, ΙιοΙ 1°οΒιιιικ ιποιο.ΙΙειποοπι ει., ΙιειτοΙοιπ' 
Ι:ϋνειεΙοοει 'ο α' Βνεπεεεοέ θΠ80ά1ΠόΠ]θί2 

Μι8 Μ π' οεπΙεΞιπειοΙΙοιιι ΙοιιπέιΙΙοττ, οι επιποι·, Μ π' 
ιεπιποΙιεέι€ εΠεπ Ιιειι·οιοΙτ, ειο1ιει εειπ νοΙτ ε8νειιιιΙ; ιπΙέιΙι 
πιειΒιι κοιιιι Κοινοποιε!ιοι, ιιι·ϋΚεο€ειει·ιιιιι Μιι·έιιοΚατ ,ο το 
Ι:οποπατ. Μ πει ε” εε;μέΙν' ΜέινειΙ Ισια νοΙππ ιο: πιιι€έιι; ιπόΒ 
οοειιϋΙ ενέιιποΙίτνει 'ο ιπειι·ειάόΙππιτοΙ ΙεΙΙιειιιτνο οι·ειΙιειιο. 11ο 
ιπισ1οπ οι οι·ϋΙαούποπ εΙοιιιΙππει!ε; 'ε. ιιιιιΙϋπ Ιτονι-Ξε ον ιπιιΙνει 
ει' Ιο_ἱοΙ: οποιοΙιενειοι!ποπ, πονο ΙιεΙνΙιι-ιιτεεοϋπει, .οιιπ1ό.ιι 
πιοΙΙοιιιοιθ - · ο 

» Μι ΙιιιιειΙιιιιι ιιιιιι·ειο ει, ειοΒιιιοΙιπει!: οΙΙν ιιιιμπά1 , ιπεΙιν 
εΒόειοπ ποιοι νά!ιοιπιιοιι, ,ε πιτ "πωπω νέιΙιοιιιιιιιι; πω 

| 
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πι' πωι·ποΚεπέιέ .πιὶπιΙεπ ωιωπ πιέιι· πιππΙΙ:°ιπεπε16ιιε; Επι! 
πιιπποπ Μιπ πωπω ιέιιπποποπωιιιΚ; ΜΙ Μπι Ιε!ιοιπε ΜΗ 
Μπι :Μέσι ιπΙέι!πι , ιπεΙ!γει Ιει·οπιππι Μπόπε!ε , τα" πω. π· 
μι Ιτι€οπι1οΙπι, ιπεΙΙγοι ιπεπρκ6ΜΙπι πεπι ιπειιιιόπεΙΝ - 

Μι ωιωπιιιω Ιοεπε.Ι: ει: ει·Ι:ϋΙοπϋΙ: πιιιισ.ιπι , επε!!γεΙ: 
ιπι'ιι· πππγιπποι· ιπε81ιει]Ιοττπκθ ' ν π 

ΜΗ “πιει ιππππ ει' Ι:ϋπνόΙοπιώπγ, ιιιιιΙϋπ Μπι ΜΜΜ 
πἱΙτ πάω ειπΙιει· , πιω πω· Ιιϋπϋπ καει ωι·ιποιι Μποξ ιπἱπϋπ 
πιποιι ω”, ειπΙιει·, ε” οεπΙέιιι, ε" ωπιππει, πεπι ε” οπι 
πω, πρ, επιιΙιπι1 τέιτεπΙιιι, ιιιεΙΙγ ε' νιέΙειπώπγι Μμν5πεΙπι 
'ο ιπιιπΙκέιεπεΞιΒΙιει τοππὶ Μι·πΜ -- Μι!ποτ πιιπι1επ ρο!8:5ιι· επι· 
Μιπτ ιοΙιετοιΙεπ , εςγιι·:Ξιπι επεπέιιγ , εΒγιι·έιπτ εΙππιπειεΙτ Μ 
νιΞπ , πεειΙε.επειπόΙγεε ετϋτΙοπε686πεΙ Μπακ κι ει, Ι‹οι·ιπππγ' 
επει·πεπειι οιιο_ιέπεκθ ^ 

Πο" ΜηιπεΙποεεϋπκ πωπω ππσοπΙιπ εποε, πιο 
ιιειΙιεπ πωπω: ιϋι·ωππι Εο8πει, παω όππϋιιγνοιπΜιεπ ΜΙΜ 
πο ΙοΙγπιποιΙπππΙ‹. ΦιιΙέιπ ει' ιι€·πιιι68' οπιΙΘπεἱπ ΙωΙΙεπε πιο8> 
πιππωπικ, 'ο ει' ιτ6ιπειι ιππι·ποΕΜιέ ειπε' Ιιοι·πιππω επικι 
παω ιπεππϋιιΙκ "και, ιππ16ιι ει: ετΙ:ϋΙσπϋΙκ ιπεπνοεπτεπει 
νε , π: επιΙὲΙτεΚ εΙ1ϋι·ϋΙνο, ει, εποΙαι.εοΙ: Ιει·οπινπ, ει, ν6Ιοπιύ 
@Με ιπ86.πΙιπ Ίιοινπ , ει” εππΙιππε€ι8 ει' τϋι·νέπγεΙκιϋΙ ειπω 
Μεινε 16νόπ . π: επιΙιει·επ ιϋΙιΙιέ ποπ ιππωπ ΜΙ πετεππιιπε 
πεπόΙιει; ιππ16π πεπιιπι ιϋ!ιΜι ει' ροΙΒιιι·οΙππι ιιοπι Μπτοπιινέιπ, 
Έ ει, ροΙπεΞικοΙκ ϋπιπειἔοΙαἑτι π ιϋΙι!ιό κι ΙΙθΙΙΙ έιΙΙΙιατν:ιπ, επι 
!ιοι·ε!ιοτ ιπιιππι‹, ΕΕΚ πε ειπΙιει·ι ιει·πιέπποπεΙ Ηι.18ιοιιπ!ι, 'ε 

ιο_ιεπε1ιπεΙιετ, ΜΚ ειι 688' ΚεΒγεΙιπὲτ ιπΙιάΜι Ιιιϊό.ι·πππιοιιέιΙι, 
ιπιπιπεπι πιπιιωοικ° ιπι·εποΙιπ6ι. 

' ΒΙ6ιτοπι ι8·επ νπΙιο1ιιιιικτετεπεπεΙι απ, ΜΙ: πει "πει, 
πο" Ν. Ηεπι·ιΙί, πι" κιν. Μήπει' ιποππι·επιπιπι πιω 
ῇάΙ: ιπιπιπι. Επ ι·πεποιπι·6!, πει ιεΙππιτεπι ειιοπ ειΙ¦προιοι, 
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ιπεΙΙγι·ι-: πω· πόιπεΙΙγ επΝηπιι πειππετεπ ]πιο1Ιππ,. 'ε ω, 
ιιιεΙΙγκε16ι:επσππε1η ππῇΙππ‹Ι6 παμπ πιππ!,ποΒγ πάΙππ 
ιππποΙππρ ποιπ ίο8·πο1γε.ιπΙ6.Ιποεπι ε€γ6ΙιπεΙ‹, Μπι π' πε 
ιποπτειπι ειππειππέιεπακ,, και” ει' Οπεεπι·οΙ:” ιεπιποπεέιππ 
Μπι· π - · Π' 

ΥΝειππο πειιι όι·τΙοιιιοε ετι·ϋΙ ποπτιοΙΙεοππιέ νει]ιππ ιππό 
Μπι “πωπω εΙ]πτπι π: επιιιει·επποπ ποπ φωτα, πο” 
σπα πιιιιππγέι_ιοπιιτ πω: επειππι1οπΙ::Ξι ,ι να” ι·αΙιειοΙεέιππά. 
να" πιω ΙιεπισπΙ6 ιιιποΙιΙω.Ι ιπισιπω, ντιπ” ιπιπιιππ @ποπ 
ωι πιεἔΓοε2ιοιτπΚΚέι.ιειιπἱ ΚεΙΙῇεπθ ' . « 

Δ Ηπ "Μ, Με κι τέιτειιπέι€οΙππι Ισιτιπέιπγο2ιέιπ, πιω 
ΙιεΙγιετΙιε _ιπιπέιππ!μ πο” ει, πο!επεπΒοτ να" Ιπππεδππώπι 
ιππἔοπἱΒ· ιεΙεπιε!πἱϋΚ, να” ιιιἱππεπ ροΙεέιτοΕπτ π: 1ιπι!ιοτι 
εΘἔ°ὰΙΙπεποιιιῇἐιπ πΙ6Ι8ἱἱΙγεεπιπἰϋΙι ΙιεΙΙεπε: πεπι τοπιιπ-ε ε: 
εΙόπ Ιοππι παει, ιιο;;γ ποπ Ιιέππόπ Ιεπγ6ιεπεόΙι, ποπ Μεκ 
πωπω ιπο8ππππιπππώπ, 'ε Μπι πϋππγοπ πιιΒγ ωποεπτοπ' 
16τεΙάτο ΒόειιιιεεπόΙΝ . · 

_μ Υει_ϋοπ «Μπιτ π' ποιποοι·πιπ ιπτόπετεπ' 68 ·ει·πϋΙππϋπ' πι 
ΙτοπΙώπτι Βϋεῇτὲε6£ πειππεΙΙεπε-ε, πει πόπι π: ΙοειοΙιπ, πο 
επγετΙοπ οει!;ϋπ εγειιι€ιπτ ωιππωιπ πω, πο” πιειΙπιποπ πιπ 
ι·πι1ΙιειωππΙά Έ π' πόΙΙ:ϋΙ, πο” π' πεπιποτειιπ Ιιοι·πιππιπ 
πωωιπσκ, πεπι1εππ6πΙπο πιι_5Ιπππόπ εΙΙοεεισπι ω, ιιιιπτ 
ΙεππΙΙιπΙιπειεΙι ,ιι ΙεπΙιοοεϋΙετεεπ οι·νοπεπει·ι, ιπεΙΙγετ ει' πιτ· 
ειιπέι8' ιοΙεπ νεε:26Ιγει εΙΙοιι οΙ6νεπετιιππ2 · 

Μπα ει? Μπα έ Ιποι·πιππγπάεπιιπ ι·όειοΙπππι; πιω 
πεπεπεππ ιποΕπι1πι ποπ! π'ωπειειτπΙπετ 'ε πιω ε-3·ι·ιεΙιπεπει, 
ιποΙΙγοικι·ε, πο" ΜΙ 1ιοι·ιπέιπγοιππεποπ, ειππε68ε τοπ." Α, 
ποιποοι·πϋά, απειι·πήπι νέιΙτοπύΙ:; π,=ιμπνσι πωπω τϋι·νύπγει 
ιΒΙκόΙοιΙεπεπ. ΙΜ πα ιεειπνοΙππ,ιιοΒγ πιαΙιοΙπειρ πεπι πι" 

` 

π 

ι 
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εεωιιιΙ ΙπϋιΙΙειι_Μό ·Ιια1:ιΙσπι ει, ιΙειιιοοι·ειΙΙί ιιι·ΙΙΙΙιοτΙΙΙεπ 'σε ε· 
@σε επειπόΙ/_Ιάτιικι Ιι6ιϋΙΙ: ποιο ΙΙΙΙκέιΙΙΙΙ :ιι εΙεϋι:ε ΙποΙΙοπο-ε 
ιδι·εΙακΙπϋιιΙ:, ιιιΙΜεειιι ιιιειΒιιπΙιειΙ; ϋπΙώιΙτ α, πιέι.εΙΙοιαΙ: νε! 
ιιϋιιΙτ ειΙΜ εε .Ιω νόμο τεΙΙοε εΒγωΙ6ε6€το _ΙιιτπιιιιΙ: ΙκεΙΙο 
ιιο: πεπι @Μ Ιουιιε-εωεΒιιιιΙαιτ ει' εεειΙΙ:ιαεέιε, ΜΜΕ εεγ 
ΙεύυγιΙι· εΞιΙΙειΙ ΙΙΙΙειιιΙΙΜε εΒγε11ΙϋΙιΙπό? 

ΚΙΙε ε Ιεϋιιγν¦ εΙοΙνεεάεει ιιτέι.ιι τ6ΙεΙιιι ω” ΙΙΙΙΙιιέπιεΙ:, 
Μ” ΜΜΜ ω Ιι·τειιιι, ει: απ8οΙ-αιιιοι·ΙΙκαί Ιϋι·νόιιχεΙ‹εΙ ,ε ετ 
ΙεϋΙοεϋΚοτ ειΙκειτταιιι Ι:ΙΙΙΙππΙ ΙεϋνεωεϋΙ ιιιἱιιιΙ .ποπ πόΕεΙαιοΙε, 
ιπιεΙΙγεΙ: «Ιειιιοοτειαι τέιι·εεεε5.8Ι ΙΙΙΙιωέιεεΔΙΙΙΙτιιαΙ:, ει2οΙε :Ιω 
ω πει€γοιι ΜΜιπέιιιαΙα; ιικη;οΙπειτ ει” Εοτπιέι.Ιιοι Ι;ϋ1ιι€Ιε 'ε εσπ 
άοΙατοιιι,Ιόπγε86τ εΙπιιεΙΙϋιιιόΙκ. Αι ε!» ΕΖθΙ0ΙΙΙ είνοΙΙ:, Μ" 
ΑιιιετΠαι' ρέΙεΙ:1_Ιει έιΙΙειΙ ιιιεεπιιιωΙΙιεεεωιι, ιιιΙΙ;θρεπ ει' ΙΙΙ; 
νύιιγοΙε-, 9ε ί6Ικόμ”ει: ετΙ:ϋΙοεϋΙε νόΒΙΙονΙΙιειΙΚ ω, Μ" οΒγ 
ιΙειιιοοι·ειω ΜΡ επιΜεΙ ικιει·αιΙΙιειεεοιι. εσωι·ωπ @κι ιέινοΙ 
π8γο1: ΜΜΕ ΙιΙνόεε5ΙϋΙ , ιιιὶιιιΙΙα ιιοΙ€ϋιιΙσ ιιτέιποιηιωΙ: ΙΜ· 
Ιε-:Ιιε ει ωιιετΙΙαιΙ ιΙεωοοι·Μει ΙΙΙΙειΙ Μακ: ιι6ΙεΙάτ, 'ε Μπε 
ιιΙΙΙΙΙι :ποπ ιιι6ιΙοΙωτ, ιιιεΙΙγεΙεκεΙ ει: Μ, Μ” τδι·εΙενόεεΕ 
πω: «πεπι π:26Ι_Ι:9.τ εΙΙΙΙΙιεεεε; πια-Μ Ιω τιιιΙοιιι, ιιιΙπειιιΙΙΙμε 
ΙοΙγέιεεειΙ Μηπως ει' τ:ιτΙοιΜιιη' τετιιιόειετε ,ε εΙϋΙ›Μ Ι(ϋι·ΙΙΙ 
ιιι6ιηεΙε ει' ροΙΜοει1 εΙΙκοτωσ5ιιιγο1κι·ει 2 6ε 6η ει: εΙυΒει·Ιιιουι 
ισα; πόενειια;;γ ειοι·εποεσέΙΙεπε68πεκ τοΚΙΙιτι-πιέω , Ιω ει° 
ειειΙΙΙιιΙεέι€ ΜικΜΙΙΙΙτ ιιΒγειιιει2οπ ΙνοπέιεοΙ:ΙαιΙ ΙΙΙΙΙΙιοτυόΙ: 
@ΕΙΚ οΙ6. . ε Π 

Ηειιιειιι απ Ιειττοιιι, Ιιο8γΙιει ει, ιΙεωροι·ειω ΙΙιτόιετεΙι 
πω: Ιιοι2εΞιιιΙε ΙειεεωιΙώπτ ΙιεΙιοιέιεέικει ,ε πάμε ιιἐιΙιιιιΙ‹ ιιιεε· 
εΙειρΙΙΙιεέιω Μ. πεπι ιιιοΙιεΙΙΙιιΙ:ξ 68 Με ιιιΙΜεπ ΙιοΙΒέιτοΜπι ει 
ποπ εειω6ΚεΓε ότιεππόιηεΙπει, ιιιοΙΙγεΙε «Παπ ει” ειειΙ›αιΙεέιἔ· 
Με εΙϋτε εΙΙε6ειΙΙεέκ , ,ε ειιιιΜιιι κι” «Με 6Ιε3ει·ε αΙΙεειΙιειαεεέι 

1οΒγόΙε, ΙιεεεερομεΙΙΙΙ οΙιιιιιΙει8ιήιιΙΙ: πω" Γ” Ι€Ιειπὶ ΙΙΙ·έ 
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ΒειΙοπε68 εοπΜπε5Ι, εαπ ροΙΒέιι·πέιΙ, πειπ πειιιεεπι€1, εαπ 
πιο86πγπόΙ, εαπ 8ειιιΙει€πέι1, Μποιπ ομΕοι·ιπα πειτποΙππέιεέ 
Μπα Με” νει!αιπεππγΙ: 'ε οΙϋτε Μιιοπι, πρ" ω ΜΜτϋπΙ: 
Μόνο! α ππἔγοϋΙ› επέιιπ Ι›6!‹6ε ιιταΙΚο‹Ιέιεέικ ιπε€ παπι επει 
ρΙιππήιιΚ, εΙϋΜ› ιιωΙ›Ι› οΒγεε ειι-ιιπό!γ' κοι·Μ.τΙαπ ΙιειωΙππι 
Μέι οεππΒ. 
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ΤΙΖΒΒΙΚ ΡΕΙΖΕΤ. 

ΠέπιεΗμ σιό.·νε2οΙο $οΙσπ άΙΙαροϋ]άνόΙ Μ π.. 
υεπάαΐΙιεΗ πεπω6 ασο·.τάο·όΙ αα Βα"ω·ϋά20 
8$αϋπσοΐ4° |'ϋΙιδέπ ΙαΙσό Ιιάο·οπι|'έΙο εποΙππ·. 

|'α]παΙο. 

ΑΊ'6 ι1οΙοε , ωεΙΙγεεωηειιιιι·υ. ν:Μα1ωπι , ν6€οινε πω; 
Μεἔιιιιιτα1τειω -- ιπιοιιιιγἱι·ε τ. ὶ. τ6Ιεπι τεΙΙιετο0;τ - ιιιοΙΙγεΙ: 
2ϋτνόηγοϊ ει αιιιοι·ΞΙταϊ αειιιοετειιΙέιιιαΙι; ιιιε8ἰειιιεττοττειιι, 
πιοΙΙγεΙ:ΙοεγοιιεΙ: ετΚϋΙοεεἱ. Πε Μ ωε8ΙεΙιετπε ό.ΙΙεροαΜουι; 
Μ: τει1έιιι 32 01Υ88(Ι ίιΒγ ίο8ιιεϊ ωιειω, Μ" ΜΠΕ τοττειιι ε 
Ιοἔοτ νέιταΙιο26.εάωαΙ:. ` 

ΑιιιετἰΙεἐψαπ ει' τορραιιτ ό8 τεΙ]εε ιἱειιιοοτειτἱἐιπ ΗΜ! ε 
Β·γόΒ π ναιι ιιι68; 'ε ΜΒΜ ΒΖειιηιοιπΙ›6Ι ἰε 1εΙιετ ωκωωε ει: 
ὐῇ-νἰΙέιΒΜπ ΙειΙώ πέρεΙ:ετ. 

Τέιτ8γαιιι, ο' ιιιιιιιΙ-ια° ίοΙγΙ:έιΜπ, 8γαΙ:ι·αιι ιηιϋτο$τ Μ 
ΙαιΙπιπτ α: ΜαιιεοΙιτύΙ εΞε επει·εοεοπε1:τϋΙ ει6Ιωιἱ; «Με εοΙιει 

Μ6πι Μπι ω: ιιιεΒέιΙΙαροάιιΕ ει' νο88ιο," ω” ιιιεΒιιιιιταεωιιι, 
ιιιἱιιϋ ΙιεΙγιετοΙ: $ο;ΙειΙ εΙ ο' Κέτ Μ ει: άΙαιΙειιιι τειποΙειτ ιιΙά 
πι: άειιιοοτειτα ιιέριιεΙι Ιεδιερετ8ε; ιιιοΒιιιοπάοι€ειω, ιιι€πουιϋ 
ε2ο11εωΙυειι 'ε ιιιὶιιοιιιϋ τϋι·νι-5ιηεΙι' εοεΙ$εύ86νεΙ Ιαέρι6ι1ϋπ ει: 
ειιιΒοΙ-ειιιοτἱΚειἰ 826ΥΒίΒόΒ'Σ ‹Ιο αεειΙ: απ” Έ ἱἔοπ τϋΚόΙειΙο 
Μ! ιπιιωιιΙιειταιιιι κε :ποπ νεει6Ιγοκε8, ιιιοΙΙγεΙκ ε' ειϋνε€ 
@μια Ιειιγοεετἱκ, -- Έ ΙεΙιεΕετΙεπ νοΙ€ τόειΙετεεοπι ε16ει:1ποιιι, 
“ο” ει' τϋι·νάιη·οΙί ,ο ει:Ι:ϋΙοεϋΙι° ιΙειοιέιτει, ω νἰειοιιιει8εέι 
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ιέο!τιιειΙε Ιόεγωι Μτόνο Ιεπιιιιιαι·πι1όεει. ΜΙι16ιι ειι εΒγεεϋΙ: 
Κϋι€έιι·εειεἑιἔοΙ‹ι·6Ι ε26Ιοττειιι, εοιπιιιἱ 5ϋνοιιι1ϋΙ6ετ ειι ιῖῇ-νὶΙἐιέ 
Ι:ϋιτ:Ξιι·εειΒάεϊ ΙοκιπιἐιἰιιαΙ: £ειττὐεειἐιἔἑιτ6Ι τοιιιιἰ παπι πιιοττειιι; 
6ε Μι· ειι ΒΒγεεϋΙοαΜεπ ιιι·αΙΙ:οι16 Ιιει·εεΙιετΙϋΙ πιιιιιΜέιεεέι€οτ 
€γα!πτειιι όι·ΕπτοτΦωιι ἰε , ει: ειπιετἰΙκαἱαΚιιαΙ‹, Ματ Κοτοε!τα16 
πόριιεΙε ῇϋνεΙιιΙϋῇε ίεΙϋΙ 8Ζω καπ τεΙιετ€ετι;. 

Ε' ι1οΙ€οΙκ , Μ: τέικξ;γαιπιιιειΙ 6ι·Επιτ6ι16οΒοιι νειιιιωΙ‹ ω, 
ΜΗ! πειιι νει16Ι:; ειωετἰΚειἱ ιΙοΙΒοΙ‹ αμε-ιη, :Με ΙΙθΙΙΙ Μπιο 
οι·ειωειΙ:, 'ε θ!! ιιιἱιιαειιεΙι ίεΙεπ ει, αειιιοοι·ειϋέιππ αΙωι·τειιιι 

τηιοΙΜΜ ΜΜ. ΜιιιιΙτάιιι' εΙοϋπ τοΙιεΞιτ «Η ιω1ιεεωωκω 

υιο116ιπϋπι; ασ ν686ιι τοέι]οΙκ Κε11τότιιωπ. 
Λεω ωττοιιιέιιη·, ιιιεΙ1γετ ωειι·ιιια ειι ειιιιετἱΙωΙ Βἔγε 

είΠετ Μι·, να” πιιι€Μιωκ Ιώνετε!, ει επΙειιιτἱ τουΒεττϋΙ 
ει' ΜΗ τοπΒοι·' ραι·τ]έιη; τετ3εά. Κε·Ιετ- 68 ηγι38οιι·ει τεΙιάτ Μι 
Κέιι·Μ ει' "Μ" ίϋ1ιΙε':νεΙ εΒγεΙ:; ι16Ιτε ει, ττορἰοιιεοΙτ' ειόΙόπι 
ΜΜΜ «Π, :πικάπ ΕεΙιιιο€γ ειι ὸῇειειΙ‹° ῇοΒεἱιιεΙ‹ Βϋιερόϊ8 'ή. 
Αι ε' £θτΙ›οπ θΙ8ΖωίΞ ειιιΒα-π·εΙε ΙΙθΙΙΙ 820Πθ8] οεειΙΜ' εαι·]α 
ἀΘΙτειἰ, υιἱιιτ ΒιιτύρέιΒειιι. :ει-ω $εΜιπετι·ο Ιιέιι·οιιπ, τοι·ιιπέ 

ε2ε1£εΙ ΙιὶὶΙϋπΙ›ϋ26 'ε πι:ηι1 ιιιοπι1Ιιειτιιέιιιι θ]ιθΠΒόΒ'88 Με νε 
επϋι1Ι: ΒϋπτϋΙς έεπτεε. ΝενεΙ68, τϋι·νόηγ, 8ΖέιΙ'ΙΙ18Ζά.8, ΜΗ 
πιέ8 82 εκεί ΜΗ ειΙειΒῇει ἰε εεειΚιιοπιι έιΕΙιέιΒΙιει€Ιαπ Ιτοι·Ιέι€οτ 
ειιιοΙτ ΜπτϋΙε; ει, 8ΖθΕΘ11088 ιι€γαπειιοπ ΜΜΜ Μετα δ88Ζθ 
Μα, ‹Ιο οεειΚ οΙΙαο&εττε, ει' ιι€ΞΙΙεϋΙ, πο” €588πεοΙνειειΠιαΜι 
νοΙππι ΒΒΥΙΙ1ά888Ι, 'ε ιιιϊπάε8γΙΙε ΜΙΙΒιινέι!νει Ιο1γωήα τω· 
ι1εΙα-Μεότ. 4 > 

Β: οΙΙγ Μπι ΒἱὶΙϋπΙ›ϋιϋ οιιιΒοτοΙι ΜΜΜ, εξ, ιιιὲΙΙγὶΙε 
εΙοϋΙοεπ ωει€έιτει νοιηει ει' 68γεΙπιετ, α' ιηοΙΙγἱΚ 6186 Ιαπω 
αοιιι6.πγτει, ΙιατειΙοιιιτει , επει·εποσόι·ο, ει: ει° ΓεΙιότ ωιιΙ›οι·, 

η ΗΜ ει' €6ΙΜΒι·οεπ. 4 · ` 
° 16 °° 
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` 

πι ππι·6μπι, ει) ιαπωιπι ειι·ιοΙειππεπ νεα ειιιΙιει·; «παπι Ιεππι 
πι€ειππιιπ ει' εισιαιοεοπ πε πι ιπππε. Β) Με ειει·οπσεωοπ 
Μπι! εσ.ιιππιι εαπ Νώε, εεπι ειιιΙεωε, επιπ ι'οι·πιει, εεπι 
πγοιν, εοπι ει·Ι:ϋΙοεϋιι; πικάπ! ειοι·επι:εέπεπεόΒειπ ιιιιεοπ 
πι. Μιπαεπιπ ιι€γιιπειιοπ :ιιιιι:εοπγ πειγια-ιτει :πωπω οι πι 
οτειἐιἔπιιπ , ιιιεΙΙγΙιεπ πιει; πιιπποπιπ όι·ιι ει' ιεπτποΚεέι€,>' 
επιγειι; Θε πει πγοιιιοι·πειι8πιπ κπιππιππσι ιε, περιππιοπ 
οπιιιςι·επειοποιπιπιππ ωπιππ. · 

Νεπι πιτ ιποπιιιιιιιππ-ο,Ιπινέιπ πιι τϋτικ-Ξπιιι ει, νιΙιιΒιιπιι, 
πο” πι επι(ιππι @επ π” ΜΜΕ: ει' πιέιε πια ειπποτει:Ιιει, 
ιπιπτ πι ειππει: Μπι ειοΙεπιτ πι έιΙΙειιοΙι!επΙΘ ΗπειπέιΙειιέιι·π 

:σκιφ πω, ιιε πει πιεππιιιιιτπι ΜΗ!! πιω, ειρπειιιτιιι. 
Αι εΙπι201Με επγειει·ι·ο πιοείοειτοτω πι πιι·ιιωιιπιι' πι· 

«παπι πι ειπΙ›ει·ιεΘέ ιιιιιιι1ιπιπιιεπ ειπΙιπι1όπιιιωι! Αι ειχε 
ειιιι-ειιππεοππο1ι ειστοσεεπ οΙνεειιοιιο πισΞἔ οεπιι ωπεπει 
ιι παιέιιιιππΙ:; ει' πγεΙνετ, ιπεΙΙγεπ πιω ει6ιοιωπ, πω· 
ποιπ ἐπὶ; πιο8ιιι,·.ιςιιπιπ νιιΙΜιεπΙωι, °ε ειππωω ει·ιι6Ιοεοι 
πω; ε' ειοι·ιπι πι» πιοέςειιιπτ Αϊι·ιΙ‹ειΙιοι ιιιι·ιοιπι, πιο* ιε 
εεπιιιιι πιω ΕπΝηιπ, _ιειν:ιιιιοι πεπι πγει·ι; ιιππειπ πιοπιιιιιι 
πωσ”. π' πει τιιι·επειιε Μια; εΙειι€ετοΙνε πιπιτπιιι π' Με παπι 
ΜΜΕ: πεπι ωιεπιπ εμ" πω! Κει·οιεόΒόπ πωπω· ιππ 
ιιωμεπει ε"επιπ, ιπεΙΙγ Μπι π' ποπ) ιπιππωωιι πιω ειπε 
ιοΙ_ισι. π ν 

Α' ειει·εοεοπποπ πεπι€ιπ_ιπ πιποε; 6 πι πεειοπιππιπ 
πάει πιππ ποιπ πω, πιιπι Β·γιιπγϋι·οιπειι ιειει€Ιοποε Μπιτ; 
°ε πει ει' πιιπτ ιπε8ειιι!ειπεΙι , π0ιι!ι.-ΜεοπΙύπ. 

νιιιιοπ πι ιεωπ' ;οιεεεωεπωπει, κι" ΙιπιπΒιιι' πιο1ε6 
ιιιΜιππΙ: πενειιοιπ-ε π' Μαΐ ποπ ιπιιιιΙιιιιέιτ, ιπεΙΙγ πι 
οιπποι·ι π' Ιεινόεεϋ ιπεσιεε1ι παπι όι·ιέΙιεΕΙεππό Μπι, επι 
ποιό Βγειιι·ειπ πέιπι τοπιιοιι πωιιπποειω πω ειοι·οποεσιτ. 

Β 
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Ιεικόεο! Μια ΜΜΜ) Α ειστοσεωι ει ιιγοπιοι·οΙ‹ οι ϋι·νὸιημ5ωε 
επει·ϋΙνο, ΑΜ; ἐπὶ ε2ετωιοεωεπε686τ; ετ6ειειΙα ωιωιω 6ι 
ΕΊψ820ΙΒόΙ8δ8Γ8; Έ ει” 820Ι888δ8, ιιιεἔεποΜεει ι·ειΙ›ειοΙἔοΙ 
8οιιαοΙκοπιεεε1 3 !›ὶὶεικοε€ἔ8εΙ τϋ1ιϋτω Μ; ω; ιεειι·ποκωτ 
Βάιιιι31μι ὶηκἐιΜ›, ιιπιποοιιι εγϋΙϋΙἰ, ,ε ϋτϋιιιότ Θε !:ϋ8:Ια·εθ· 
@κ ωΙ:Μει εΙπγοπιύΙε1πεΙε ειόΙΒΜ πιιεήιποΙέιεεϊ.Μπ. ΒΙιιιιἐ_ῇε «θα 
ΜΑΜ οΒγετ:Ξιπτ Με "οι εΙαοεο1ηίιΙνει. 

Α, ΒΖ8Ι'808θΙΙ ε8γειοττε !όμ ει 6ΙυιΙ›ε θ8 ειοΙ€ειεέι81»ιι. 
8652 Μ: ιιιοπάοΙΝ €γειΙααπ πιω· αιηήεί ιιιὸΙιΦΙ›επ ιιιο€νΜά 
τοΙωι1ΙΙα, 'ε ή" ειύΙππ, Διά: εεϋΙοιόεε εΙϋπ «Μπα εεοΙ€ει 
Ιεπιπ. 8ιϋΙ<ιε‹ἐ·ὅ Θε πϋιιγϋι·ϋε68 ΜΗΜΙΙ, ϋπ πιει€έιιια!ι Μ 
ΜσιινεΙιετε€Ιεπ ΜΜΜ, οΙε6 Ιειιιι6ι·ετοΕ ΗΜ, ωοΙΙγεΙκα π' 
16ιεΙι61 πω, ΜΙεϊϋει, πο” 6 ο" ιιι6.ε.επιΜπ' εαῇὰτῇει, 
ΜπεΙ: Θι·άοΚιέ·Μπ Μ! όΙο16ι·ε νΕ8γέιιυΙ; «ἐπὶ, Μη”, εστώπ:Μπ 
ἰιιωι6εε πεπι 6τΠΙοι€; ,ο πιέ8 ει' εοπι1οΙΚοισπ τεΙιεπε686τ Ισ 
ει: ἰε1ειι, ΜειοπίαΙειι εηέιπά6Β8.παΙ: πύιΙ, 'ε Ι›ΘΙ‹ΘνεΙ ΘΙνει! 
Μεοεοπγε:5ιμ' ιιιωΔωι κᾶνεΙιεεεεᾶτ. 

Μι επιΜι1«Μ. ωΙέιΙ Ιεπιπ , ΜΒΜ 80Β8201° ει' ΜΒ 
εστΙουεέ:€ πιό; είι!γοεΒ ΜπσΖωιΙ: ωωιἱΙκ εΙϋιιε, ιιιἱιιτεειιἐ 
ιιιει€ει ει' ειοΙἔσεἀἔ; ΜπτΙιοΒγ σιω ΓοΙγκέιΜπι ιπομαπι1Ιω 
Μέυι·οτιιἱ ιιιειΒ:Μ: ιπΜάεπικΚ, π ε" 0Εθ88άΒ0ΙΙ ΜνϋΙ; Θε 
ιιιπΙ6ιι οι οΕοεεέιΒ ιιωμι Με” νοιότε, ιιειιι κιιιετΕ ΜΗΜΚ 
"ω". Α' ει€1Ιιε68εΙα οΙΙγειι ιικειΙε, ιιιεΙ1γοπ οΙΙειι. Μι·οιοΙιι5 
ΜΗ; 6 μπώ; πεπι ΜΜΜ Μαι, ιιιἱιπ ΜαοΙππ 'ο ειιἔεὰοΙ 
ιιιεεΚεάι15. Βε Ιἔγ ει' τηποωοτι1εέιΒικικ ειπε' ρωωριι·ε μεσα, 
Μ" ει' ειοΙΒειωμειι εΙϋιιωΙι:Ηι 6ο ει, ειπϋε«Μι€Ιιαπ Μακι 
Με επϋΚεσ':8. 

Α: σΙιηοωειε ΗΘΗ! ΜεεΜ› ΜείοΙγαπωΙ νοκ απ Μάικ 
ΜοΙει:ει ω; οωιΙιΙιοεγ οιεΙιιι6Ι Βϋνο€Βοιω€πγω κιεισωκπσκ. 
Μμ;· α, ΙεΙιόι·οΒ κι Μ-νΜΒΜ πεπι 6ι·Ιιοι1οΚ,_ αι Μπακ 
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πιιιετ1Μικ ΙαΙ‹ὐ αιιΙ›ει·εΙ‹ ο·ιεπι1εεεπ Μακ πι α·ιΙ6Ι‹Ι›επ. Α' 
πιά αεί ταιὰειαἱπτἱ νὶειοπ1πἔεὲιἔιιἱπαΙι Μπέκ, ει' ιπΙνεΙεΠεπ 
πόμε!ί ναπεΕνεΙ ,ο ετε!πγανεΙ Ι›Ιι·€αΙε. Αι αιι·ύρεΕπΙε οι ἱπ 
Με σεειΙιει€οΙτατ πιεεειε ετ ρπειτέιΚΜιπ εΙειαΙεειτνύπ, Μια 

Ιαι·ΜιτΙαπ ἰπεύιςεΚΙ:‹=:Ι £εΠεε ΜΜοα5 65 ΜΒοι·Ιύ όΙαι·ε Μι· 
ποιαπωπ. 

Δ' πια πεπιιεται εαπ: ν61οπιαιγοΚ 'π α·Ι:ϋΙοεϋπ Με! 
Κοιπιέιπγοιτειτπαε. Μἱπτέιπ πι αιι·6ρειι ιαιι·ποΚεεΞιε Μειωτ 
πιπετἱκιι” Ιππιιε.Μπύ.1 ιπεπα·6τΙεπ1τοττε ει' Μια' όι·ιαα, α 
ειι6ι·1:ι ει' πεπΙαϊοπάτ, πεποπιέιΙγοεΙτοΙτα π, Μεγοιπππγο1επτ, 
ειατόρτο :ιι ειπΙἐπαε° Ιάποιέιτ, π1απνά.Ιτοιτατοτι ιπἱπιΙαι πιο 
ΜεοΙαιτ 'ο πιόττσέ·Ιπεπ ΜΙ πονατο ει, ειϋκεὲἔεπετ: ει ακα 
6Ιαπ κεπιΙετΙοπεΪ›Ι›εΙ€Κό ,ε ιπΙνεΙαΙεπεΙ›Ι›‹-:ΕΚΘ τατο,ιπἱπτεαπ 
αϋΙ›Ι› νοΙιειΙτ. Π8γειπιιιέιΙΙιιΙ α·ΙεϋΙοα έιΙΙπροϋει 'ε ρπγεὶοπἱ 
ΙιοΙγιαε κι ε, πέρασπα: ι·οπειειΜπέι νέιΙι:; ,οι Μπα “εται 
οεὸτΙοπα›Ι›‹-›Ι:, ειππέι1 νππειΙ›Ι›ειΚ ΙοαεΙτ. ΜἱπιΙ ε' επεΙΙατ αι 

οιιι·6ρππιπ πιο;; παπ ιπύποε1τΜΜΕ εΒόειοπ πι ἱπιἱιιεοΙι, ῇεΙ 
Ιοιπτ-5τ, ό8 πει σπα :πε8· ιπαια‹ ἱε τοπτειπἱ, πο ροΙἔὰτοεΙτπἰ 'ε 
ιποεπΜΙτπἱ παπ Ι›1ττἐιΙ‹. 

Α, 8ια·εοεαι π' ειοΙ€ειεέι€πεικ :ΜΙ Ιε8πι6Ι86 πειτέιι·εΞιπ: 
:ιι ἱπιΙιιε επ ειπϊκιι1εέι€παΙε. Α° ταΙ›ειοΙεπεὰ€ παπ ἰἔαι ειίΠ 
ε;γέι8ιοε!ι ετεππιέπγακετ πι απϋπεΞΙ, π1ἰπτεαπ ει° Γιη;8ε$Ιοπ 
Με ει' πιεὶεοὰἰΙιπὰΙ. Α° εια·εοεοπ ανεειτοττε πει]2ιτεε5ι€έιτ ιπόΒ 
εισιιι6ΙγύπεΚ Η 'οι τπΙ:Μποπ πια-σι παπ τεπἀεΙΚοιΙιε£πὲΚ ει' 
ΜΙΝΙ, πο” 2.228] ιππωωΒοι πο κϋνεεεεπ α. Α, νειά 
απΙ›α νἰπειει ναι πιάνει ιππ8έιιιυ.Κ, ιπΗιαγτ πιιιππέιππέιΒΒα 
Ιε!πΙιετ. πισιω ειΠ8 ἰπιπεταοε ει' οεαΙἐιιΙἱ ωιοπια; αΙεπτπτ_ἱπ 
εο!ια απ;; πεπι πι;ιοιε ΙιοιιέιΙιποοπΠ6Κό αϋα; ειεπΙ:ΜΙ πιοε 
παπ ωπαιω, Ι:ϋΙϋππεπεετ ταιπὶ αι ϋπΙώπγοε επἔεπεΙιποεεὲἔ 
,ε μαΙ€ιιι€οε ιποαι0αοΙά.ε Μια Έ ει' τϋι·νεΞ @ποπ πια; σπα: 
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πενι5ι Μπι ιειποιι. πω, επιιΙιιιιΙππ1: Ιειιπι, ειιιιιγἱ, ιπιπι 
ΜΜι]πι ει' ιὰιεππεἔιε° ιιιιι]α πιιπιΙοπ 1ιδιοΙ6Μ ει16Ι. 6 ε' ντιπ 
Ηι8,ΜτΙεπε68Ιιεπ Μάνα ιειΙέιΠει 'ο ΙιΜΜΙιΙι νοΙΜ. ο1νεεπιιι, 
ιπιπιπειιι ΜΜΕ Ιε8ΜπειιΙι ιέιειιιτ ίεΙέι.Ιποιπι. 138;; ΗΜ οιπΙιοτ 
ι·οΙ ει' ιιοΙΒέιιιπι11Μι€ Μιπ εο!ιι·π ιιιιιΜτ. 

Α'επει·οοοεπ πω· Ιιαεπτειιιιιι ει·ϋΙπϋι1όπτ πιω-ιι ει, πο” 

παπι τέιι·πιιπέιειιπ , Μιμ- σι ιιισ€έιΙιίιΙ ιιιιιιι;ιι, ΙιειιιιΙιτιπποπι 
ιιιε8·1ιπ]6ΙεΙπγοιπ0ΐ επειιΜΙγειπεΙι, Ιε1νεεπι νύΙειπέπγει1ιοι, 
,ε σπα πιιΞιποινιι, νεΙοΙτ ϋπεπεεΙε8γει1πι νέιΒγΕΙ:. 82ϋΙειόπό· 
απ Ιοενει ΙιεεΜΙιιιΙι εππω, πο” Με τει·πιόπιεττεΙ ιιΙει!ιΙι 
νιιΙ6 ει, ππωπεπει, ω 6 Μπι νοπα1ιοποπ επι εΙΙιΙππι; 
Μέι: ιε επι-58γεπΙι ιπειεειτ. Μιπάεπ νοπ:5.επιιππ ιιιπι ει, ιππ 
εποΙΒιιπέιε' ιιγοιπέιτ, Μ Μ ΙεΙιειπε, 6ι·ϋιιιοπι εΒιέπειι ιπε·ιι· 
νέιΙππι πιιι€ιΞιτύΙ. 

ΒΙΙειιΙιεπ π: ιπι1πε' ΗΜ τοπ: ναπ Ι:ϋνειεΙτ πωπω Μάι· 
ιΜιπέιππ.ι·ύΙι ΜριοΙϋπόπεΒΜΙ. 6 ΒενέΙγε686ποπ οΜπ Μπα! 
Μπι Η 68 ΜΙ. Νεπι πο” ει·ΙιδΙοποιτ ει' πιἱεπΙιΙιοπ ΜΠαπ 
ιΜιπ:Ξι, επι: ιππωιιι ε, νειαειει.€Ιιοι, ιπιπτ :Μπακ ιπιιππιππ 
«πει ΙιόΙγειμΠιοπ π” ι·ει8ειειΙιοιιιΙκ 'π ιΜΒνετι π' ροΙεεΞιτιεο· 
πω, ιπΙ:Ξιπ Μπι ειππγιι·ει. ΜπισιωΒιι6ι, ιπἱπτΜιιι πιι!ιεΙΙ Πι 
ΙεΙειπΙιϋΙ, πεΙιοεγ πι ειιι6ρππιπΙιοπ Ιιπποπ10 Ιειι·γοπ *). 

 

") Α: 6]ειιιΙι-ππιοι·Μιι !ιοπιιιϋΙϋΕΕ ιπἱπᾶοπ νόΙοιπόπγοιΙιο: 'ει πωπ 
ΜΜι εποπιιιιιιιΙιοιι ιει οΗγ πιπΙΚοποίιειι€ΒιιΙ ι·ιι€πειΚοπιπ, ιπἱπ6ι·ε 
ει' πιεπ5ι·ιΜπιπ ρ6Ι:Μιτ Μιπ ωπιππ. 'ΗΜ Μιειθ.ι επι€επιιο_Μπό!, 
ποἔγ οι 6_ιειιιΚ-ειιπει·ι!ωι Μποι· $ϋι·ι.86Κϋπ ιπιπποππιηιι πόπϋιιπΙ6ε·· 
Μπι νππιιειΙ‹ ει' $οΙιι€ι· Ιιι_ϋειΙ 7 πιέ€ ιι ειι6ιιι οιιποΚ, π” ιιι6Ινάπ 
οπιιΙ‹ ο" επιιιι6]68,νπΠ πιοΚέιπέιι ιε Γε1 Μπι «πω. πισω τι: 
ειιι·6ρπιειΕ ι€επ πτηι·γ πείοΙγίιεεπΙ "πω ο, πω! ειιιιιοι·επι·ε. όιι ει: 
ιπιιπε _ιεΙΙοιπει τοπΜΗεπεπΙιό Μιὰ, πε Μιιι οιιι·όΜιιιΙι6. 

18δ1-Μ πγιιι·οπ, ει' ΜΜιιδίιπ Μπι απ ιέιι·ιοιππιιπ, πω, (Παπι 
Εφ Μιτίι ΜΙγοπ, ιπεΙΙγ πι Επγειιιιιι·ΜειιπποΚ' ΜΒΜ ΙιιιΜιι·Μ Μριι 
π: 6ῇειιιΙι-πγίι€οιἱ ιιιππποπ Μ6ι , ιποπιππιοι·πεπιεπι ο" π.ιπετικιιι 
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θ ει” Μ ωεετει·86μΙιιΙ:' αϋ!ε6Ιγιέπεκ ει' μιωω' εεεόιΙ 
τοιωωι; Ιιαι1ωι1οιιιέιιιγιιπιππ ει' ιιιιι€ει ΜκοτΙειι Μτοτεέι 

) μι; τετνεἱιι!κ ιιι6Ιγεό86πεΙε νεα 1ει·ιιι€ειεπε' ϋιιΒὲπγτεε Μι· 
@Με έιΙΙΙΙ,Ιει εΙΙειιό!›ε >- Ά πιο8ΒιιΜΙ: ει ειςγειιοτΙεπι ΜιτοιΙωπ. 

! 

Α 82θΙ'808θΙΙ παπι. ειι ειιτύραἱνειΙ 65ειοοΙνειαι:ϊ, ιΙε 

τι. πειιι ιιιεΙιετ. Αι ἱηὰιιε Μ. πιεΙιετιιε· Ι›ὶιοιιγοε ιιιέι·τόΜεπ, 
«Με ιϊωϋει ιιιε;;›ι·ύ!›έιΙπἱ. @μια ειΊιὐτΙοΙέι8 τιΙ›8ιοΙ8ειεἐι€τα, 
υιέιΜΜιτ ει' ΙιενέΙγε68 Ιιει!έιΙτα _ωιωιμι. 

δΙ1ίθΒΖθωι!θ, Μ” ε8γΙποι· οι ΑΜιΜιικί επειτιιεε1τ πιόΒ 
εΙΙερ6 οι·ΜΚ Μια Μι·νέιπ, ε" ΜΗΚΗ ΕπειγΙι6ΜΙιοι ότ1ειπ . 
ΗΘΗ! πΙκειττωιιειι ειιπετἱΙιπἰιιειΚ Ιιειῇ!6!‹ἐιΙ›ει “ΗΜ , Καπακι 61 
ιιιοπτειιι ρὶΙιεπιιἰ ΜΜΜ ρϊΙΙαπωης ε” Γοι·τάε' ειέ!ύτε, Με” 
Ιχτεψ ἰιιηεἐτ Μπι πιεεειο ειι ετὰϋΙ›επ 1εϊτ1ειιιι. Μϊ8 ε' ΙιεΙγωι 
ιιιι1Ιει16Κ, ε" ἰιπΙιιε :ιό ῇϋπ Με; (ει, 0ι·εεκ πιέρ έιΙωΙ ε! 
ΕοεΙειΙ$ ΜΜΜ Κ6ιεΙόΒεπ _ἱεϊι·τιιηΙ‹ εκκοι·) Ιαοιόπι€Ι $ο8να π. 
ιετοιι εεγ δ! να” Ικα εειτωιαϋι Με ωωηκει , πω” ει' 

π ΩΕει€ίεΙ, Η . . . 6ι·ιιεΒ·ΥἔγιιΙ, Η Η ε8γΙποτ :ποιοι Ι›οει6Ιν6ιι «ΜΗ 
Ιεπι οι ΜΜΜ' ΙιώΠωΙο.τΙαπ μ>ΙΙοπιι6τι'Η , ΙώνεΝεοιό «Μπα ωοιπ|ο0.ω 
Μ: ”Ιειιιοτ8εω--ίιΒγωοπ4-ΜψΜπ ο" ΜωΙ ἰιιἀιιε:, Η ω 
ΑιιἔΗει› νειΙαιπεΙΙγἱΚ οοΙΙο·,;ΞιιπιέΒεπ πιονοΙ€οΕΜ. Αι Η']ίι οι;" εΙϋ 
πιοιιΜεΙεΚοτ πω: ο" , 'ι ΜΜοή6το Μενα ο,ς6ειου ο" ΠΙ”0" επι 
ΜΕ 6Βι·άισιώά$ πέτο ΜΙ. ΜΜΜ ει' ΜΒοι·ίι Βόι€ΒϋΜι ω. ΕΞ επεσ 
ΙοΙ: Μια Ι8|0-Μιι ΙιἱἱἱιϋψΜΜΚοπιιω Μπέκ ε' «πωσ ειπϋοι·ι·ο!, 
6 πικαπ εοτε8·ϋιιΙιιι6Ι ειοΙΒΜτ Ά "πότε απ: ε' εϋι·ιοϋΚοϋοΙΞ Μι· 
οιοεο!ωιιΚ. Α: αωοτὶΙωὶπΒ σεΜι οΗγ ΜώΕοΙ πιιεΙυεΜ: "ΜΚ Με 
:οτεἱΒΜι κι ἱιιἀιιεοΚΜ, Ιιο,·;γ ωε;ο!ι:Μ Βοι·πειώ ειοΜεαΜ6Ι, ει' 
8Πϋιό!!εΚ' ΜόιιοΕ Ισπγύιόε626Ιμπεεωι·Ε6ιΕεεεύ.Κ. Δ' ***1 οικω, 
ήαΜ_Μιι Ο . - @ΗΜ 'ε ΙούΙο ϋτΗΙιὶἱπΕ ΜΜΜ; 6πι Κ6ι·άει6ιπ Μ, 
ω 0.6ι··Μιιι 16;γειι νοΙο οι παρ': 6 εΙΒεει6Ιιε , 'ε “Μ εϋιεεων6ιι 
ιετ€οἱποΕ επιπ·ςοΜιόπόΙ , ει6€ιη·Με. ν68·ι·ε Μ5ιιτϋ860, 'ε ὶςγ "οι 
Μπόιι: Ε! "ο £ι·ιιΙ_ἱοιι Μ, τι6ιιε σει!ι ! -· 'επ πΙΜτωι - ωιμω 
Η . . . ὁτπιεγ--ἰιιεο θε “Με ΜΜΕ ο" ΜΒΜ' |'ήΒ6ι·ό€ ΜΜΜ 
"Με πι68 ποπ νόι·ειοπ. 

Π 

ι 
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Μπέκ πι1Ιιοι ωι·ιο:οα , Ά Μ:6Ι 8Π νόΙτωιι, Μ” ει' Μι·16' 
Ιεέιιιν1κέψι. ΠωϊιιοΙ: ο” Βιετεοοεπι 1εάπνεύ Ώνα Αι Μάνα 
Μ” τιιΙιΜἀΙ›ειιι πόιιιἱ νεα Σε5ηνϋινΞε ιιταΙΚοσ1οα; οττΙγιιΒαἰΜι 
98 ΙϋΙοἱΒε ότοε ΒατἱΙαϊΚ νιιΙταΙε ει€Βειτνει; Ιια]ΓιΕι·τεἰ, ϋνεΒ· 
8νϋι18νϋΚΚο1 Ιιενετνε, επιΜι1οιι οεἰὶπἔωΚ Με νέιΙΜιἱιι, 'ο 
Μ.“ΒΙΙΙ, Μ" ΗΘΗ! αεειοιιν, ιιιει·2 ιιισ-58 νἱεεΙ1ε που οεἱΒει 
πνειΚΧ6ιότ, μιεΙΙνοτ ει, 82ϋ28ΚΉ, Ι1ἀΖᾶ88ἐΪἔἱ πνοεεοΙνωνι 
Ιε1επιπ ειο!νων; π' ειει·οοοεπ Ιεωινοπ ειιτύρειὶ ΜΜΜ νοΙτ, 
ιπει]ιΙυεπι σωμα του”. Ι.οϋΙιεΕ ιιιἱιπΙ Ιιέιι·πιειν ει° Ιοι·ι·εέιέ 
826Ιότε, ,ε ει' ΠειαιΙ νει! 1ιᾶ5Ιἔν, Κειτ]ειἱ Μιά νονιέπ ει' Πει· 
πιεΙ:ετ, δΙΙν ι-ί·ι1εΙ86εεΚ!κεΙ ΙιειΙιιιοπει ω, ιιι€ητΙια ωειΙ‹ ειιινεἱ 
ειὶν ΜαεΞΗει νοΙ:ιει ειιο!ωιτ; ει, Βιετεεεεπ Ιειϊτιν ΜΜΕ πετ 
άι·τειιΙαπ πιεενετεε':Β€εΙ ἱρειτΒοιὶοα ει' Με οι·οοΙιιϋ' ΒΒνοΙιιι6:_ 
ιιιηέιτει νοιιιιἱ. Μ ΜΜΜ ΙεἔΒΕεεΙ›Ι› ιιιοΖάίιΙΜΜΒαιι Μω 
πνοε ίεΙ86ΒΒΒέΒετ ιιιιιτατοπ, Μ ἰε €νειι€ωε';Βόνε1 68 ΚοκάνειΙ 
Μ1Ιϋινϋε οΙΙωπότΕπιπ ΜΒΜ; ιιιει_ῆ‹1 απ ιιιοΜαι νοΙιπι πι ειιι!›ει·, 
Ι›ἰιοιινω ΙεετεειΙιειΙΘετ εννικοτοΙ, ή” €οΒειι1τει τέιι·επιΕπιΜκ 
$ι·ε3.ιπει ιιιιιαιτοπ Βἔνε1ιιιεἱτ. Α' εποτεεεεπι 1ε:3ιιιν 1εΒιι%οΙνει 
ι'ιτιιϋῇε ειστε ,οι ΜωΙε1νε ιιιΜι1ειι κνωπενεεων, οενιΙ:πειιι @γώ 
νοπεισι1άεΙωιιι νέα ειοΙΒΜ ΜεΙωιψευ ε8νΕι·:€ιιιτ οειτοιιιἱ Μιτ 
αυτ:: ΜΒ· ει” νεα ΙιϋΙΒνυεΚ ιιι6,=; 6ωΙοι1ει6 Μα-ιΙ€6εωυεπ 
ἱε πόιιιἱ ειωκιά, ΜΜΜ: ,οι οεπΙωεω 82Π8] ωιαπωωι ΙεΙιεω 
6επτενεπιιΞ. ΚϋιεΙ6Μ› ωειιωιιι ,ει Ιια1Ι€ειτνει εεεπι16Ι$εω ε' 
Ι:Μνάπνι; 1:1νέιιιοεΜι€οιυ Ι›ἱιοιινοεεω πω» ΜΒΜ τετειειπ αι 
Μι1ιιε 1ιόΙενπεΚ, ι1ιοττ ΜτωΙοπ ίεΙιιμο1τ, π' €νει·ιιιεΙιετ 
Μπιἰ Βοι·οιπΜεά%Μ 16Επε σΜΒΒ ιικιΒέιτ0Ι Νε κλιπ ε" Μο 
ειιΙε ωκωιειει νεινεΞιι , ε1$ϋ11τ "Μι αν. εττΙϋπεια. 

13νσ.Βτωι νοΙτ ιιιΜοπι ο8·νϋπτ-Ι:Μπν ναΙεπιοΙΙν ΙιεΙνεπ 
ω” επειπόΙνοΙτετ επι ΕπικΚε.ιπει·ΕΚέιΜαη ΙαΙ‹ύ Ιιέιτοιιι ΜΜΜ: 
πω· ΜΙ6πΙιΜϋ 3εΙΜΠ ι·ε1 ὶειιιετ€ειπ πποηπνιΙ ει, Ιε!ιε5τεκ ακα! 
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εγειΒοι·Ιοτ£ ΕεΙε6Ι›ΒεὲΒι·ο; Με πω ειΙΙπιΙιιιαΙ‹ιιΜ νειΙειιιιΕ ΜΙ 
Ιϋηϋε εεΙνι·εΙιΜύ ιΙοΙἔοτ τερασπεΙαπω; Ιπιι·ατεέι€οε "Μετ 
Με οΒγεε1τετιε Μ; σ” εΙυγοιιιο$ωιΜ8 εΙυγοιιι6Μω1, ,ε ει' 
Ιει·πιόειοτ ΧϋιεΙεΒΙ› ειΚειτνεϊιι νἰιιιιἰ Με: 6€γιτιέιεΙιοι, οι Μπι! 
ιού;; ειειιιΙ›ε1ὶὶιι6Ι›Ι›ό "Με πω” ὶειοιιγιϊ ΦέινοΜάεοτ, ιικ-:ΙΙγεΙ; 
καιω ωσειειαεκ 38 ΕϋτνθυγοΚ το1ειιιιοιωκ. 

τ.. 

Ζώσα άΙΙαρω]οΐο Μ· ΙιέΙιεπ'ί ]ϋυσιωΙδΙ8Ισ 
α:: ΠαμεσίέΙεΙΡ Βία·ύοϊσάΙταπ Ζούσε! όπάσω 

$8α·2.ι·ϋΙοϋΙσπεΐο. 

ΝαρουΚ6ιι€ὶ ειιγ6ει6εε π' ΒευειϋΙϋα Ιει]ο1‹ιιεκ.- ΜΜΕ πιο" ει 
ν6€Βε. ··· Απ» ἱιιε6ΒοΙ‹, πιο1ΙγοΚ ει: ΞιωιιεοΚ' ετ6Νοίοτε νέιΜοτΙέιεΜ 
να! οΒγἱἱ££-_ἰάι·ιιειΚ. - Αι @ῇειαΙτ-ειιτιετὶΙωιἰ νΜετιιΒοτοΚ 861€ οεειΙκ Μ! 
Μ :ΜΗ α' ριιει€ιιΗιε' εΙΚετϋΙΒε€6εότο : Μ.Βοτίι , νει;γ ροΙἔύτἰεοτὶ6ε. - 
ΗάΙσοτίι€ ΙΒΜαό πεπι νἰεεΙΙιε€ιιοΙο- Μἱ6τΙΕ που: 8.Ιαιτιιο.Κ ροῖἔἀτἱεοἀπἰ, 
ΜΜΜ ΜΙιεΕιιόΕτ; ,ε ΜΜΜ υο11ιίοΙιεΗΒ £ϋΒΜ, ιιιἰἀϋπά Μάι· :ι!ωτιιέΚ. - 
Ρ6Ιὰἐιῇιι ει) Οι·εεΚ «Με ΟΙιοτοΚεε ἰιιεΙιιεοΚιιειΙο - Β8γοε επι€ιιεοΙι' ροΠ 
1ἰοέιῇυ. σ.: ὶιιἀπιεοΚτε ιι6ινο.- ΡοΙΙ£ὶο6]ιι ε' ε:ϋνο$ε68Ξ Ιτοι·ιπάιη·ιιο.Κ. 

Μπα ποπ ἱιιτΙιιε εεειρετοΚ, ιιιοΙΙγοΙι ΜΜΜ» ὐ1-ΑιιεΙἰει' 
ΕϋΙΜτΙειΒτάΙκ, ιι.πι. ε. ΝειττεμπεετεΙ:, ΜοΙιἱκἐιιιοΙ‹, Ρωσ 
ω, πιέιι· τ:εειΙτ ει: οιιιΙ›ετεΙ‹° οικιΙόΚειετέΒεπ Μπι-ψ; ει, Βο 
παμπ, ΜΙ: 150 έν· απ: Ρειιιιτ α' ΒεΙειννειτι-ί Ι›ειι·ϋεὶιι ίο 
μοιεκ, ιπέικιιωι ε86εεωι ε1τύπτεΙε. Αι Ιι·οΙ‹6ιεΙιΙ›ϋΙ ω: 
@Με π ιποΙεύ ειπΒει·εΙ‹ετ 16.τιειω; αΙειιιἱιειιεΞιτ Ι‹οΙι1€ιΙτειΙ‹. 

ΜΒΜ πω] πειιιιετοΚ, ιιιεΙΙγεκα-π ἱιιιέιπ πιοΒιιενει61κ, ΙιεψΜπ 
εμ” ει' 1επ€οτ° ρεκτῇειἱ€ $οιήεειΚεα1$οΚ; ιιι€ιι·ιιιει ιιιεεειεΙ›Ι› 
ΜΗ ιηεωιἱ επι ιιι€ΞΗϋΙάιι61 ει' πω” ΙΜ? ΜεΙεε_ϋ6Βο, Μ" 
ο” ΕπιιΙιιετ ωΙεΞιΙΙιεεειιιιΚ. Ε' νεπΙ ειιιΒοι·εΙε ποιιιοεαΙ‹ Ι›εΙὶεΙ›Ι› 
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Μι€ι·έιΙτιπ, πππαιι α ιπ μιπιπππαππ 1). Α' Μπι ει, ποπ· 
πιπ1ϋποπ αιπνοιπππ, να” ππιπ1πιπ, πιοππιιΙ ἱπιοπγι1 πιέ 
ραππ6π τπιππα απ πιειροποπ1π Ιιαγϋπϋπ. Μπι π, πεπιιαοπ 
Μια ΙΜ Ιιέιπιι11ιππο πγπι·προοππ 'π. Μ;; πεΙ›επ ρππιτπΙππ ΠθΙΙΙ 
ωριπιωιωκοιι. Δ, ιποποτ, 1πε1Ιγ πιοι·Ιπτ ε' ρππιτπΙέιπ οπι 
κσιεπωπκ , πϋππγπ Ιπιππτει€πιιππ. 

ΜΕποι· πι 5ποπποπ ιππ;;οπ Ιπι1ετέιπ πιοπ ρππιτιππποτ, 
ποππα πιει πιπιππια:ποπ, πιϋππὲ€οἱπ οποποΙγ πιέιππιιππ νω 
επι; $οἔγνετοἱπετ πιπποπ ;ιγπττοττέιπ, επγεο61Ιι ππΙοπι1Ι π' 
τοπικ, οπο πιοΙΒέιΙτ, ,π πϋπ€ϋπϋπ πιοπ νειιΙππ' ι›σ»πι›οι 
ΜΜΜ, ιποΙΙγοπποπ πϊιπέινειΙ ατοπ. Αι επτοιιιι1πιπ ι›απιεκ 
ΙΏπιππιπιπππι, ποππιΜϋπιπ παπ π' πω €επγνω;, και: 
οπ πέιΙγΙππέα; ιπομππΙΕοπέιπ σπα πιοναοιπππεΙ οποταπἱ 
τα πιοπ απ". πϋπτοπϋπα , ιποΙΙγοπποΙ εΙἱΗ›π πι ὶπιΙιιπ 
εἔγπιοτϋπε5ἔ αποΒο16επ1τ. πω 1ιΙ6πεπτο πειρνέιπ πι ἱπιΙιιποΙτ, 

, ) , πια-ι πὶοΙὸἔὶ1ὲππποπ πιεπτοτπὲἔ6τ πιεΒ παπ ι.πππωιπ, π π 
$επα·επ° πιοι·πιιΙππέιποι παπα £οΙγππιοππἱοπ. Α' να! αιιπα· 
οι π_ϋιπι1εποππι€, 1ποΙΙγοποτ παπι αϋτοταιιτοπἰ παπ πω, 
παπ παππτοττ οἔγοΙ›οτ , πιἰπτ πιοπ :Πάπα ποτοποτ, ιποΙΙγατ 
ιπα; αι1απαι τπΙπΙποι€ππ. Βι ΜΜΜ 1°οπνιι π' νιτ1ππιπιπππ, 
πειποπππ ιιππ‹Ιππππρἰ πιπππε38οιτ, πιπειπ πι επι-πω πἱπ 
πιοπνοπόΙγεπετ ἱπ ροποΙπἰπ παΙατ. Βιεπ€πΙ πι ειπα Μπει 
πιω παπ οπιιρέιπ περιιπποπ νππππιτι, πειποιπ πω: π, πο” 
πιοπ οΒγειΙεπ Ιπι·8γπι, ιποΙΙγι-κ πεππππ οποτόπεπ Μπιτ, 
πιαςπιοι·πιιε θ. 

α 

ο 

') Αι α·α!πϋ 13 ππι€.ιιππππ πια· πὶποπ £οππ 6373 Ξποιιππ6π Ι.ππο 
Βοοιωιεπω· Ι%·ι'πΙαι.]π, 20-Μπ οοπΒτοππιιπ, πι· Ι", 90. Ι 

2) (Παπ α: Οπππ παπι Ι829-Μ Εα›ι·ιιιι·' 4-π6π π' οοπετεππππι·π πε 
Μοα ῇεΙοπ€6πϋπ' 23-Μπ ΜΜΜ ω ιποπτΙ_Ηιπ : ,,·ι·ιωι ιππι· €6Ιϋππ 
ποπ πω, ιπὶποτ πι ππΙπποπ πι 6ΙοΙιπϋπτε 'π τιιππιπιππτει επικ 
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οιοι·;;ειΙοιπ' ειαΙωιιΙΜΙειιι ιειι·"ωμ Ιιει11ειτοι5κ νειΙειιιιεΙΙγ Μ· 
Ιγειι, ει' νωΙ «Μια ειιοπικιΙ ειπωιωἱ 'ο ιιγι38οι Μό Μ260ιι1 
ποιά , ωιΙτέιτει ειι1νέιιι Ι›εΙεϋ ϋεπϋπο , Μ" υπ |ΠέΒ' νόμπ 
Μπι εἰνειωἔοΙιτει $ειΙέι.ΙΙιειτ. ,,Α' νεα ΜἰνειΙοΙκ-Ι8γ εΖ6ΙπειΙ‹ 
θα" ‹-Ξε ΜΜΕ κτ”, π., εοπ8τεεευειπέιΙ 1829-Μ ΙεΙ›ι·ιιετ, 
4-Ιώιι :θα ῇεΙειιτόεϋΜ›οπ - εΒ·γι·ο ΒεΙῇεΒ!› νοιιι1ΙιιειΙε; ιι61ιέιιητ 
ών εΙϋΩτ ιιπέ8· εΙΚϋιεΙΙτε$ΦοΚ επ ΑΙΙεΕΜπιγ ΙιεΒγοΚ, τϋνύΙιε2 ; 
ΜΙιέιπγ άν ιιιι1Ινε, ιιιε8Ιι-:ΙιοΙ, πεΙιε2επ Ιέι1ιιιιΙτ ΜΙϋΙϋΙι έ8γε!. 
«ποπ κουμπι τὸι·εΘΒοΙ‹ειι, ιιιοΙΙγοΚ :ι° ε2Μέιε Ιιε8γε1:” Με» 
52ωΜΙΙ εΠηγι1ΙπειΚ." ΒΙϋτ1εω 82! ώ.ΙΙΙ1οπέιΙ4, ΜΗ ει' Μιε!;οΙδ 
Ιεϋ2εΙοιΙΘεό:ιεΙσ ε:ειι Μειωσα Βγει1ιτειιι Ιιειιέιι·α!!κοιι ιι'ιΙ Ιωι826ι 
ιιιό:ΓϋΙιΙι·ε ἱε ότειτα-:Εἰ ιιιειΒέσ.τ. Ε), ε2ετἱιπ ΙιεϊυΙγάειιΚ ΗΜ· 
]οιΙ "ΜΒ ποπ ιϋι·κόΚϋΜε Μ, ιιιοΙΙγεΙαποΒ από: Μ ΜΙΒ· 
:ΜΒΜ °ει ιιιεΙΙγεΙ: ει, Ι›ἱτοι·Ιὲιε' νοε26Ιγεϊτ ΜΜΜ εΙϋΜ› 6ΜΙε. 
Μιιτεεπι "Μ, ΒΖθΙ'26π ἱειιιοτηεΗκ η 

0εει1‹ Ιιωικιι· Μοτό” Ι‹ειΙωι‹Ιοι·οΚ Ιιουγοιπι11πεικ ειι 1ιπΙιιε 
νΙάε!!κεΙιΜε ; 1ι1ΙπποπιιεΙ: 15 -- 20 ιιιόι·ίϋΙι1άεΙ ει' ΙεΙιΘκεΙι° 
ειι€Ιεϋ Ιιεικέιι·ειϋπ 'ε ΜΜΕ α' ροΙἔέιτἱειὶΙτ ειιψετ, Μι]ΙύΠώτ ει” 
νεάεέι8παΙι 1κϋιεροπε. Μτιιιοἔτειιιιὶεκ Ιιϋιιιιγϋ ; ε” νειάεΞίει 
πόρ' Ι›ὶι·£οΜιιπιΚ Ιιειιέιτειἱ τοεειι1Ι νειιιιπιΙ: Μ]οΙεΙνε.- Α' ΗΜ 
1ονωψά 8ΒόΒΖ πεπι2εω, 'ει εΒγωιεεεπ εειιΙκἱπ`εΙι πω ωιω 
πωπω; ε” υποΗπτ ιι° ε.ιειιι€1γοε όττΙε·Κ ΠΟΠ. νωὶαπιιεκ ΜΝΗΜΗ 
τέ·ε26:. _ 

ΝθΙιθ.ιιγ ειικύρειΙ οεαΙι1:Ι , ο8γιιιέιετύΙ @που τάνο1 εεϋ 
ροιιτοΙαιτ Γο€ΙαΙνε9ιη Μ, ν68Ιώρ Μϋιἱ ει' νεα έιΠειτοΙαιτ ειι 

"Ί ΚἰΙιὶ ιιιο8ἔγὅι6ὰΙιο£ὶΧ 8ΗΠ8.Κ Ξμ.ιεΕμ ίοΙϋΙ, :Μι Η: ιιιοΜοΙκ, ω: 
ιπομπόιἰ ει ΕεγεείίΙ!:-8$ειιιεοΚ€ύΙ Ιώνε0οΙΕ ΜΜι·οΙτ Μι" Ιο.Ιώ 
Μάικ: €ϋπ.οϋΚϋΚ Μο.Ιάι·ιοε _ξοΒγιέ!κόΦ. (Ποσωπεπω Ιεεω'εΙαη7'ο, 20 
‹Ιἰ!ι σοιι€τοεειιε; Μ. Ι", μ. 90--Ι05·). Κἱ Ρο; ἰιιπ6$ Μειοιιἱ, 
Μ” κι ΑιιιετἰΜι' Β6ιόρροπψιπ €εΙίιΙΜ:6 ἰπὰιιεο!ι εοΒοεοπι ίση 
ιισιΙ‹ ; ΜΜΜ: πιι68 αι οντόμοιΜΚ “ΗΜ ἱἔω ιιιοεειε ναιιιισ.Ικ Η. 
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ο8ειεε Κ6ιπϋΚ ίεΚνϋ ΦΗΜΗ. Α: ιιιιΙιιεοΚ , ΜΚ ειιιιι€ ιιέιιιι 
ΜΜΣΙΚεάέεΙιειι έΙωΚ , ι-ιιοιιιιιΙ ιιεΙιειοιι ωιιιαιιιωμικ ιιιιι€ο 
Και. °ε ΙΙΝἔ€ ιιεΙιειεΙ›Ιιειι επει·ειΙιετιΚ ιιιο8 που οεοτει·ε ΗΜ 
€ειι·8γειΚειά, ιιιε·ΙΙγεΚτε ειιιΚεύ8ϋΚ πω. ΉιάειιΚαι εΙΚετΒετιιι 
ειιιιιγι , ιιιιιιτ Μι νειΙειΚι ει' ιιιι ΙϋΙάιιιινόεειιιΚ, ωιιωιε τει·ιιιό 
ΚειΙειιοΚΚέ τειιιιό. ΑιοιιιιιιΙ 8868ΖθΙΙ ΚιίοΒγιιιιΚ Με επ 61%, 
Ιειιτειι·ωειάι·ει ειοΙΒά16 ιιιιιισ1οιι εειΚϋΚϋΚΙι6Ι. ΒΚΚοι· ε' επιο 
τοιιοεέιιΙειιοΚοι έΙιεε ιιιτΚιιεοΚΚόιιτ ΙέιϋιιΚ Ιιειταιι€οΙιιι εινειταξις 

) οιιιΙειΚ Κε!ιο!όΒε1ι. ΑΖ ϋεπϋιιειει·ϋ 1ιοιιεεετετει που ΠΜ 

Ιιϋ2 νοιιειεια πω, Μ! ειιιΙειΦοΚ "η, ,ο πιω οεειΚ ιιιεόΒε!! 
68 ΜΙιιΙ: €ειΙ:ΜιιαΚ. ΒΙεπειιιιέιΚ νό8τι-ι ιιιιι€οΚατ; ιιιοΒἱιιιιιιΙ 
ΜΚ, 'ε Κϋνετν€ιι ωιωιιω ει, 5άνοι·τ, ΙιινειΙγι ό8 Κέιειτοττ, 
ε' πια ὰΙΙειτοΚ° 8οιιτΙ_ιέιι·ειΙιιΖιέιΚ επέιιιιιιΚι·ει ιϋ Ιιοιιι;νέιΙαει€ειιιι. 
Β' ε2ει·ιιιτ, τιιΙ:ιιιιοιιΚέμ' ε2ύΙνέιιι, ιιοιιι αι ειιι·ι'ηιιιιο.Κ πως 

ΚιΚ ΑιιιετΞΚει° Ιιειιε2ϋΙϋττειτ εΠιιιΚ, Ιιειιιοιιι 82 6Ιιεε3ε; επι 
ι·ειιοεόε ιιιεἔΚἰιΙϋιιΙιϋιτετὸο, ιιιι-ιΙΙγ ει' τόι<;ἰ οιιειιιστέιΚ' ΒΗΜ 
ιιιιιι: εΙΚει·ιιΙιε, °ε ιιιεΙΙγει οεειΚ ει, ιιι:ιι 1ειιιέιτοΚ ωιειωκ Μ. 

Ώ 

Νειιι Μπιτ ΚέριεΙιιιιιιΚ πιο. Ιιοι·ιειεπύ ιιιεό8εΚετ,ιιιεΙγ 

ΙγεΚ α: πω οι·σιεεωιι ΚϋΜ$ιόεεΚετ Κιεὲτιιι ειοΚτέιΚ. . Αιιιιι 
ριΙΙ:ιιιιιιιΙιε.ιι, ιιιἱΚοι· επ ιιιτιιιεσΚ 6εἱ τεΙΚειΚετ εΙΙιιι€γτέι.Κ, ιιιέιτ 
ιιιιιιάειιΜ$Ι ΚιΕοΒγνα Έ ιιιεεειοι·ίιΙνει νοΙιειΚ. Α, νἱιΙι-ΞΚ, Και! 
ιιιιι€οΚιιαΚ τιιιιγέιτ Μπι ειΚειι·ιιιιΚ, οΙΙγ ιι6ρε«€8εΚτϋΙ νεα ε1 

'θ .”Αι ιιιιιιιεοΚ-τιπ ιιιοιιι!3ιιΚ ΟΙαι·Κ όε θα" ιιι·ιι.Κ ει' οοιι€τεεειιετα 
Μι.ΜοΜ ῇεΙειιΜιϋΚ' Ι5-ιιΕΚ Μρβιι_ειϊιι28.τοιι Ιιιι_ϋΙειιιά6εάες' έτ 
ιοι.ε ΣΗΚΩ ταμειΚοιιιιο.Κ ΙιαιέιῇιιΚΙιοι, πιω!. ΜΜΜ ΙιοιιιιϋιιΚετ ει' 
ιιιἱοιιΚΙιει ΚΜ; ειειιΚινίιΙ όΚ ει' Ι188)' εαοΙΙοιιιιϋΙ όεειΚιιοΚ ΜΜΕ 
ι°6ΜεΚ' εΙειι16εω ιι6ιιιι ΜιιιοιιΔιι επιιι6ΚΚιιΙ ΚϋιιΚ όεειο, ε':ε παπι 
πο." ΒοΕοΙγίιεεειΙ νο.ιιιιιιΚ οΙΙγ €ϋτιεϋΚϋΚιε, ιιιεΙΙγεΚ πιω; να” 
εειιιιιιιτ , να” .οει-ιΚ Βενοσει: οιιεοΜοΚ Μ ΒΜιιΚιι61 ει: οιιι·6ρυ.ιιιΚ 
ΜΚ." .Μπι ιιιΙῇιιΙ‹ οι ειιοιι ΙιεΙγε!;, Μ! @Μαϊ Ιιειιιινιιἰ ιιγίι€οει 
ιιειΚ*, οι εΙεϋ ΜΙεΙο26Κ ιιιιιιτΙιι>; Μπι Κἰ Μακ €οΙΚεἱΚ' ιιιο€νόίο 
Μπι! ΚἱιιἑιΙ;α1_ῇει. 
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1°οεΙειΙνει , ιιιεΙΙγεΙ: επ Μ νειιιΙεεεΙιει ίεΙιεΙιειιγ επειιιιιιεΙ 
ΜΜΕ. καιω: ιιιεεειτ ει: εΙιεε,ε; , ε16αϋ1ι ει° Μεστά , ιιιιιι 
εειι€ε16Ι ε° ιιγοιιιοι·ιιεεε. Πο” ειιιιγι εΙΙειιεε8τϋ1 ιιιεΒιιιε 
ιιε1:ειϋειιεΚ, τϋΙοει1ειιιιιΙπ. Μιιιιιεεγι1: ΙιϋιιιΙϋΙ‹ ΒϋΙϋιινέι1ιιι 
ι8·γεΙιεπι1: , Με” Ιοιινει Ι‹ει·εεεε εΙετε, Ξειιτειι·ιιιεύ.ιιειΕ επω 
ΜΠΕ; °ε ε” Η α' ι·ορρειιι ειν:ιτει€οΙιΙιιιιι, ιιιιιιτειιγ ειέιιιι·· 
Μάι ει, ιιο18έιι·ι £έιι·εειεέι€οΙδ ΙιεΙιεΙεΙιειι. ΒΙεΙιοι α' Με ιιιεε 
τέιειιΙτ τέιι·οσιεέιει ΙεϋιεΙεΙε εΙειειΙαιι1. καιει ιιεινε Μια πιει· 
ιιειιι ιειωιειι, ιιειιι επειτα Πα! εειιι Σε;; Ιετειιιι; ΜΙΒ ιο; 
ιιιιΙε εΒγεε εεειΙΜοΙι $ειιιιιιιαι·ετιιιι; ει! Νώε ιιεν εΙνεει; 
ε' ιιγεΙν ίεΙει1εΙ:ειιγεεΒΙιε ιιιεεγ: ει, επιι·ιιιιιιέιε' ιιῇοιιιιιι 
ε1τϋιιιιεΙ:. Δ, ιιειιιιετ ιιιεεε:ϋιιτ Ιειιιιἱ. Α1ι8· ει ιιιιΞιι· .κι επιε 
»Μι ειιιιιιιιιιιιιιεοΙι' ειιιΙεΙιεΙιειι, 'ε ιιειιι ιιιιιιει·ι εμε», ιιιιιιτ 
11εΙιέιιιγ ειιτόρειι ιιι:1ύε. 

Νειιι ειιιιιι·ιιιιιιι, ω” ει οΜιεύ 82ΐΣ ΜΒΜ, ιιιιιιτΙια επ 
Μ ιιιι€γιιιιιιιιι ι·ειποΙειειιιιιετ. Με: 82ειιιειιιιιιιεΙ ωιειω Μ” 
Ι'ό8Ζθί επ έιΙωΙειιιι πω: ιιιεε8εΒιιεΙι, ειειιιΙεΙτειιι ει° ιιγοιιιο 
ι·ιιεέιεο1:ε.ι; , ιιιεΙΙγεΙιει ΙεΙιετειΙειι νοΙιιιι 1είεετειιειιι. 

μα”. Ψό€6ΙΙ, ει, Μιεειεειρι' Μ! ιιιιι·ιιέιιι Μια ει” 
ΙιεΙγειι, ιιιεΙΙγετ ει ειιι·ύμειιειΙ: ΜειιιιιΙιιειιεΙι ιιενειτεΙ: ε!. 
Αι ειΙειτ, Με ε, @σε ι:ιιιιΙειττειιιι, ε” "πιστα :εκει Με 
εισαι" εεερειτ ει·Ιιειετι Με., (ε, Ιοιιιειειιιειι $ιαιιειιεΙ: 
Ο2ιαε£ωοΙιιιεΙ: ΙιΜέιΙ: 6Ιιει); ε' ΥΒά ειιιΙιει·εΙ: εΙΙιειεγτέιΙ: 
Ιιει2έι_ιοΚατ Έ ει' Μιεειεειιιι, @Μι μει·τιειι·ε. η;γεΙιειιεΙ:, ΙιοΙ 
ιιιειιεεεΙεετ τειιέιΙιιι ι·ειιιειιγΙιεΙι, ιιιεει€εινειι ω: ιιεΙιΙΙ: ει: 
ειιιιει·ιΙσιι Ι:οι·ιιιέιιιγ. Ά, "Η ερειι άετε!ιέιιι νειΙει, 'ε ει, ΙιιιΙεε 
εε ενΙιειι ειοΙιετΙειιι ει·6νε1Ι‹εΒγειΙειιΙ‹ει1ειτ; ει' Μ ιιιει_; νοΙ£ 
ι”ει€γνει ει' ΗΜ €εΙειο, 'ει ει' πωσ 8ιϋι·ιιγϋ ιε;,·άει·ιιΙιοΒιιτ νεα 
ιιια8έινα!. Απ ιιιαιιεοΚιιιιι€οκΚιιΙ ΜΜΜ: εεειΙέι.τιιοΒιιι; πω. 
πω; Ιιιιι·ειο11ειΙκ ει' εεΙιεειιΙιεΙιει, !›ετε;;εΙ‹ει, ιιιοει ειιιΙετειι 
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111166116111111:61 66 1111601110 1116861161. Ν6111 101111: 88111 1111 
1111: , 16111 11ι61:61611:, 1111116111 6611: 11011111 611111ν1111101: 66 1681· 
ν61·611:. Ι.11111111 111161 111_1111·1 1ι111111, 110811 1111181 10111111 1211 
1(θ1]θ11811, 611 6ι 111111611611161 1111111111 60111 61 1113111 1080111 16 
16116111. Ν6111 1611111611 6ι θΒ°Υ11θ8]111ί 60111118 1:11ι11 611·161,ν18γ 
1111811161 1111111111; 11111811111: ν1111116111111611. 1111686111 168161: 
ν111111:, 'ε 11111111:, 1111811 01106011111111101:. 111111· 11111111 1166ι111 
111: 1ι 1111111101: 1' 11110111, 1116111161: 01:61 Ψ111111θ 1:611611; 
1:111γ111: 11168 11111011 11111111111:; 1111111111 116816 6ι 1111101: 111 
1111: , 1108γ 111·111:16 1111161111: 12 611:ϋ1111ι61, 11111ι1110 0111111111 
161161: 1111111111γ11111 'ε 68γει611·6 1, Μ1161ε611117 16861 1111111 
11111111 6ιϋ1:611ν611 , 118ΖΨ111 1111161161: 8110111111. 

Αι1111111601:' 1111·101:11111 1:1ν611:6ι161666 111ά1'1118 101:1ι01 

16111161 111011, 'ε 118Υ 6ι0111111, 6861ι6111ϋ11611166611 111688 
1168116. Μ1111111 1ι 6ι11·131111 11611 1:11ι6111111 1:6ι11 ν1111111611γ 1111 
116111ι61 11111 11111 11116ι11618110ι, 1ι Β81661111-811111601:' 1:01 
111ἀΙ1]ᾶ 6ι ιι10111111111ι 1:0ι111166861611 6811 11.Ι111ΘΡό1]θΒ 1111116166 
8111111111” 1116116161: 1161ι68γ111111: 112 1111111801131 11111111 11188 
1611668611, 'ε 1111111111 161111: 61161: 66 111111, 181 61011111: 110Ζ< 
11111111:: ,,Μ11 111(11ϊ101ί 11 1111111111' 1111116111 111811.ωΙ1811 010111 
1111:11 11611 1116110101: , 11081 111 6116616161. 11111161 61 11111 
1161 1111111611, 1161111611 11111011, 11116 1116111611 ν111]]011 6111: 
111 ν1111111:-6 61111111, 1811211 1115 1116ι111:, 1' 11111 111081. 1118111012 
ν8]_101'1 6111: θ., 1111811016 11111118 11111 11111101:·6 11 61611112 11111 
811111, 1188'Υθ11θ11, 111011]θ11θί 1' 1111111101 6ι6111161161:, 1111 
11111111, 11111, 11161111 1111110ιι1 1111180101 1016616161, 1011111111 111 
11611111: 111111111:, 1101 1' 11111 1111101: 111118 1111168861 111111111 
1111:; 11111101: 61 1161111111: 11111161161:61 'ε 1116116161: 1111111118 616 
161 61111 11111' 11,111:1·1.°° 1111111611 61011111: 1111· 1161ι61161 1111111 
111: ν01111, 1:11·111:111: 1ι 1111111601: ει61116 616116 8) 111ι1 108] 
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νοτοΙιετ, εγειρῇιι ΙιϋΜϋοϋΙαπ, ρἐιΙγἱιιΙεὰ8 !ιοι·ιΙΟΜ6, Με* 
€γϋιι€γϋΚοτ, σπάει Μιι·ρετοο2οΒοτ, ίϋΜοναΙ6Ιωτ θε τϋΙαδ 
Ιιετ. ') Ηα.ιηΕιια που ΚἱιιοεεΙε' Μιτέιεέιι·ει π: ιιιι€8 ΙιειΙ›οιηειΙ‹, 
ιιιιΙωΙππι ζδίαΒϋΙ:, Μ" ει' ΙϋΙϋΙ: Μνέιιπ ε8γει€ετ πιο8 Μπι 
τεεειαΙιειψΜε, 'ε Μ” παπι εοΜιι·ει ιιιει€ει ει' Κοτιπάπγ εΙό8 
“ποπ Ιοοιιι1, Μα ει' 5ο8·:ΜΙπΙαιΙ 6Ι6εΙ›ειι Ι›ἱιτοε1ιΙιαιιιἰ. ΜΙα 
ναιι €ειιιιἱεΙιἔ Α' 82θέόΙΙΥ ἰηἀιιεοκ, €6ΙΈ ΠΙθ88]626!”θ, Μ· 
ΝΒ ΜπγτεΙειιε€ἔΒϋΙ ε1Ι‹ϋΙιϋιπεΙ‹; 'ο τη 8ϋ7Μ880ω18 ιιιειιιιοΙ: 
ΜΒΜ, ΜΙ ει, Μιότε!: ιιειιι ΙιεἔγῇΑΚ Με.: Η: :Με π: ΙκἐΜ 
Ποπ ΗΜ. @γ ε2ετειπεΙ: αι ωιιοι·ἰΙ‹ειἰεικ :Παω απο» θεέ8Ζ 
ωι·ιοπιέιπγοΚαο, ιιιεΙΙγεΚετ Βιιι·ύρεί Ιι:Β8ει2ι1ει€αΒ!ι Μεάε!ιιιοΙ 
ιιιεἔΙὶιετιιἱ Μπι 1ιιοΙΜ.ιπιΚ. 2) 

ή Πω! ει' Βοοιωιοπω !28'ί824"ΜΈ σἰιι σοπἔτω οιΙωι'1 Βγϋ]Φοιιτ6ιιγΙ›ειι 
(ΙΝ-Πε οδι!.) ΜΜΕ εΙόε(Μεάέ , πιἱ ἰ!ΙγειιΙ‹οι· “ΜΜΜ ειοΒοΗ. Ε' 
ΙιϋΙϋπϋε ὶϋτοτΙΗ‹ πτεςνωι ει' πιέι· έιΠει!επι οικιΙΗΜΕ ]ωοπ06εΒοιι, 
ιποΙΧγοΕ ΜΜΜ «Θε θα” υταΙ‹ Ι82θ-Ι‹ἱ ΓοΒι·ιιατ' 4-Μιι ε' οοιη;τοε 
ειιει·ει ΒοειτΜιΚ. θα" ίπ· τιιέιι·ιτιει είει0ιιε' ΜΜ ΜοΜιοΚα. -- ”Ιϋ°|ἰἀ6τι 
επ 1ΜιισοΙ: αι σ.ΙΒιιιΙοιέιε' ΙιεΙγόι·ο 6ι·Κοιιιε·Κ -- Ε” ει6ΙιιαΚ ΟΜΕ 
θε Οεεε ι.ιτειΚ - ΜἱΠ(ι ειο;;·6πητοΚ 'ει ο98.Μιειπ ηιειθοΙοποΚ. Μος 
ιι6ιοἔε€ἱ!‹'ε νἱιες6ϋὁΙτ Μ Μ.οιι τἐῇοΚ πω” Βοοεοε ροι·άόΙώΚ' εο 
Κιισά;έι0 , ιιιεΙΙγο1τοΕ ει: αωετΙΒΜ ροΙ;;άτοκ ιικι,έςοΚΚο.Ι ΜΜΜ ο! πω» 
ΓοΙοῇοΗεΚ. Ι€ΙιΚοτ ει: αεαιοηγοΚ όε Β·γετωοΚε!μ ΜΚ επϋΙιε68οΙ 
Παπ ρ6£οΝειἐυἱ Μνάκι_ΜΚ, εΙΚειεὶἰκ α' Ρ6τ]ΜΚσιέ που ΜΜΙωεΠωι 
ΚιιιτγοτἑὶἐεοΚΚειΙ κειΚΙαἰιιἱ, ,ε ΜΜΜ ΒοΓοΙγ6.ειιΒΚα! πω. ΜτιιΙ· 
Μ” ε' ΓϋΜοΙι' @ΜΜΜ νύἔΜ ιποιι_ἱειι. Αι ἱπἀιιεοΚ' εΙ6ι·ο "επι 
Πάω”. ιιιο;ξι·ϋιε,·2ϋ!!: θε €γϋιΙΜο0Ιου. Α' νιιὰεπι!›ε·τ' ε!ΙοπέιΙΙΙιειΝεπ 
ετ.οιινωύ!γο: Κ6ινοΕΜειι ειὶϋΚε6ἔοὶι·6! ;οπ‹!οεΙτοτἱτιἱ 'ε @Ιω νέ 
ΒγειΠ οΙ6,<;ἰ€ιιἱ Μ; ει' £ονΜ›Μ £ϋτ€6ποΜι' νι5ι·:€ευ. 6 τό. σε” "ω 
€6ιι ΜΙ; 6 ει' τιιιΉ£>ι£ Ιιϋιιιιγοια οΙΓεΙε_ἱιἱ 'ει α' ]ϋ;όπ εοπιτπἱΕ πω" 
πα· ΗἱἀΒιιιι Ι‹6ι·ιι6 νο.ΙειΜ :η ἰιιᾶιιεοΜ6Ι ΓὁΙᾶἱὶΙι, ο” ι·6ει6ιιοΚ 
ΜειιΒειΙ686€, Ιιει!ιο;;·γ ειϋΚε6ἔεἱΚε£ τη·οιιιΜη ΒἱοΙόἔΠειιἱ ιιωιι Μι· 
ιι€ι. Ηε-›. τ6ειτοΙιιιῇΙἐε-ιι6ΙΚϋΙ νΙιε;ΜιιΚ ποπ ειοπιοι·ίι Ιιε!γιαο2, 
ιποΙΙγΙ:ετι α' ειει·εποεύιΙειιοΕ ναιιιιαΕ, πειιι ί'οωιικ οεοτὶίΠιιἰ απο 
ιιη;γ Βιιη;πΙιπα0, πιοΙΙγεΙ Βει]ειὶΙ‹ω π6πιΙΙε;; ειιγϋἰΐπἱ Ιριιι·ΧοιΙπε!κ." 

ή ΒΒΔ-μιά 19-ΜΠ 1830. Ενοτο61 Μ. ω· :Η ΒόρνΜεΙ6Κ' Μπι ΜΗ: ω 
ὰΙΙἱ1οἱΜ, Μ” α: ΜποΠΚΜΜι οι' Μἱεεἰεεὶρἰ' ΜΜΜ 65 πϋιεοΗ ο! 

Π. Κ6'2. Γ? 
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Να” ἱπεὸἔεΙτετ τειῇιοΙωιω , 'ο !ιοπέι τοεεωιι, ΜΗ 6η 
ΜΜΜ οι·νοεοΙΜιτΙπποΚΔΜε πιτωιιι. νόΙειιιόηγειιι εεετΕιπ, 
οι όῇειαΚαιπετἱΙεειἱ ΜΙ” ίειῇ ριιεετίι!άετει νεοι Ι:άι·Ιιοι1ειτνα , 
'ε 11188 ιιειιι παι·τύΖωΙωιτοπι ωεμμιωειτ πω' 8οιιι1οΙαι16Ι , Ιιο,·;;γ 

0 , υ ει πιιεΙΙγ ιιειροιι ει: ειιτ0ρακιΙκ ει 0εωιαι-ιε-τεπΒετ ρεπήεΞιιι πιο8 
τεΙεροι1ιιεΚ, ποπ ειίάιιεπιπ1 αι ιιιεΒ Ι61ειιιἱ. "Ί . 
τ· 

ΜΜπι πω· 2300007000 ΜΗ! ΕϋΠΙο:$ επετοιΕοΕι :ΗΜ ΗΜ. 1808Μη 
ει: 0εαἔοΙ‹ 48,000,000 Ι1οΙ‹ὶα£ευΒ·εἀ€εΚ Μ 1000 6οΠ6ι· εειῖοιιἀεὶ 
«Μέι·Ε. - Ι818-Μτι ει' Ωιιαραπο!ι 205000,000 ΙιοΙ‹ὶαΕ 4000 ι!οΙΙ6.τ 

0 ω ειι€ειΙΜι Μ. 1Π:-ι;οΙτιωκ 1:000,000 ΙιοΜειτ £ειι·ωΜΚ Μη; να 
ιὶἐειΜτε. 0ωπερύΙγεε οεΙ‹ϋ €6$ε1ε!:2, Ιιο,<;γ που όσιτειΒ πιο; Μ; Μ 
ω6Ι£ε£ιιἰ; ‹Ιε ΙΙΒΜ εοΜιι·ε επ Ιε ε!τε;Μοι16.Ε ΜΗΝ: , πιὶιι€ α'16ΜυΗ· 

”ΗοΒγ σπαει, μπω ΙΒΜοΚα, τιιεΙ!γοΚοΕ ει: 5ιιάυεοΚ εκφο 
Μωσ.Κ £ετίωιΜκ -- ἱἔγ ε26Ι ΒεΙΙ ω- που €ιιΜεέΕάεόΒειι, ιιιεΙΙγεΒ 
ει: ἱιιἀιιε' ἰὶἔγεΙι' ΒϊιΙοεε688. τόειέι·όΙ ίεΒι·ιιει·' 23-Μπ 1830 ει' σοι: 
;;τεεειιεοπ “Μ ν8.Ιει-- εΙε:ήέιωειικ , στοπ ειοΜεΕνεαϋΚ ΜΙ 7 Μ" 
ΚίΠιο!άϋΙμει ΜΜΜ $ότιεϋΚϋΒποΚ οι' ΜΗ: τεὰἐιειύϋἱΝοΚιιΚ (λαπ 
2ἰπὅτοπιπιἰ) Μ, ωἰιπέιιι ΒοΙϋΙε ει' νο.ά ο!Γιι€οττ ., νει” ΜριιειΕΜε 
ΜΝ. Μἰιιιὶεπι Βἱιοηιιγ:Μ ηγετο5ύμεοϋΒ , ει: ἱ€Β25ἐΒ', ειαΒεὶΙγεὶ 
πι! ε·,ποιόΒΒ 'ε ειπΙνει·ε68εεεΒΒ άοΙο;; ίεγ ΜΒΜ, Μια Εεη=,·γνοτοε 
Κάπο! νειιιιἰ «Η ει' νει‹Ι οιιιΒει·ε!ι, ΒΜοΙ:Μ. 

”Α'Βὶι·ὲοΙιοιἰιτιιιεΙι οι ΜάιιεοΜ6Ι ωεμεΞεέιτ168ε. ΜΜΜ ιιεκπ ο 
Β·61η πιὶιι€ ει' επετι6ειιοΚ ε" οΗγ Μ τιιΜ]ει, πιεΙΙγο£ Α: επη,ε.. 
ι·Ξει€8 Θε ἐτιἰεΙ‹ (|ιαπιαπί47 :πιά ε.τΙωάίεπσα) ειι ει·ϋειειΚ' ΙιεΙγ6Βε 
Ποιο" Μ , 6ε ιτιοΙΙγ “κατι” ιπιιἱνά ω" ΒεπιπϋιιΕοΕ ε' ίεΙ-Ι“οιΙοιέέ 
ῇορόιι ι·όειϋιιΙκι·ε Μϋνε!ε·Ι€ ΕϋΜεΙυιε·Ιτ , 'ε παπι ίϋΙϋΙ Βἱιτοεἰ€_Ια π. 
Ζωι _ξο;σ€, πιἰιι6Ι Εοέ·να ιτιἱνεΙ£ πειιιιο€εΚιιεΙα ει' πιά £ότιεϋΚϋΙι Μ 
ΜΜ εΙΙο€ΙειΙΕ Η5Νϋπ ωομε·Ιερεάπ1ϋΚ ειειΒειά. 

”Β, 11Ι8ἱ ιιειρἱἔ; “Μο οΒοΙ‹ ΓοΙγνάεΕ Μωαβ ειάΙΙΝοΕΕάΙτ ειι Πι 
ιΙιιεοΚ' ειοιιιε 'πω οι 6.Η:ΜοΙ: ΜΗ ΕΜ' Βοοε6Ι:, 'ε ιι;Πωιειοπι ο 
ΙωΙι ειιιΜιι Κϋπιπγωι Μ. Βἱτώκ Μακ ΜΜΕ εΙιιάό.εέιτε. Α' ίοι·;!ει 
Με 3οἔἐΜΚ (τίό,7ι: ο/` οοεαραπςγ) π' Μιά πόρο!άόΙ ωοΒ·νίΔεέι·Ι:Ξιε8. 
ΜιάΕ εοΙιο. ει ΕμεεϋΙΙ-8€ΜυεοΚ' νΙτἐἔιίιε6£ ε:επιΜπϋιι6Ιε8 11080 
8ΜοΙΙιεΜιι." (Ποοππιεπω ίσ8ίοΙα:ασ, 211Ικ οοιι;τεεειιε, ιπο 227, 
ι>- (Η 

Ό Ε, ν6ΙειπόιηΒοπ, ύ" €εᾶειἱΙ‹, πια]ά ιΜΜοπι απιει·ΕΙωΕ ε$ειΚιιε-ϊότ1 
Μι εΒγε€6ι·€ νοΙἱὶιιΙ‹. 

Φ 

. , 
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Αι ῶειειΒειωετἱΚαΞ ἱιιιΙιιΒοΙ: απο @ω ΜΗ ιϊή:ει νοΙτ ει' 
επιΜιι1ϊιΙέιειιαΕ: 1ιἐιΙ›οι·ιϊ , να” ροΙἔάκἱεοᾶὰε; :Με Μανεκ 
Ιιει1: νει€γ εΙ ΚεΙΙεω νοΙιωι ριιειΠΜο!ι οι ευκύρ:ιΞπΚατ , να” 
ΙιοιιώοΙ: ΜεοπΙ6Μπέι @Η "Πει ΙοιιΜϋκ. Έ 

Α' €γατιωιτοΙδ 1κεΙοτΒειόεεΒοι· ΙεΙιετ6 ΙεπνοΙικι ΜΒΜ, 
φει€οΙαι$ ε€γεεἱτετ£ οι·ϋνεΙ ει, μετττει ΜειέιΙΙΙ: εεεΚόΙγ 8Ζά.ΙΙΙή 
ἱὰεἔειιοΒτϋΙ ΙΙΙθἔ5ΖᾶΪ1ᾶ1ΪΪίΠΪ. "η ΤϋΙ›Ι› ΜΜΜ ρι·6ΙκέιΙτέιΙ: ἰε απ 

Ι ,οι ΚενέεΙοεπ ιιιι1Ιι2, Ιιο8γ οπ5Ιτ πισω ότΕεΙτ.- Μέιτιιιει ει 86:86:1 
, 

ίοι·ι·:5ιεοΙα ειι·εΞιπγταΙειπεέιΒα εοΒΒειΙ ΜιΒγοΙ›Ι›, Ιιο8γεεω εΙΤώΙο 
νάΙΙειΙειψ εειϋΒΙ›ο 1ιι1Μιτικι. ΑΖοηΙ›απ ιιι6€ ιιιοε$ ἱε Μ.ιιιειεΙωιΙε 
επ ἰιιιΙιιε πόρεΙ: Μπα οΙΙγ ΙἐιπἔεεΖἱἱ ευιΙ›οτεΙ:, Η: ει' ναι! 
πόροκτο νέιι·ει!κο26 ΜΒ εοι·οο0 εΙϋτο ΜΜΕ, 'ει ιιιϊω1οιι ΗΜ· 
πϋΙ:Μ εἔγοε1τιιὶἰρατΚοιΙυαΚ επ ειιτόραἱειΚ εΙΙειιἱ ΜΜΜ ΗΠ 
Ιϋ1εό8Μπι; @ο τϋτεΚνΦεοἰΚ ετ6τεΙεποΙ‹. Α' ίεΙιότοΚ επιπ 

ειὸἀεὲιΒὲιΙ›αυ ΗΜ πιόρειέ€εΚ ιιιέιι· εοΜαιΙ ἱιιΚάΙ›Ι› εΙΒγειι€ίτ 
ΜΙ( , Ιιο€γεεω Ιιει1Ιια$6ε εΙΙεπτά.ΙΙέιατ τεΙιοεεεποΙ‹; :υ τϋΙ›Ι›ἱεΙ: 
ΜιεοΙ:ειτ είναι! τοι·ιιι€ειετετ Ι›ΘΙγε<ἔι6, 8γειπιιεκεε !ιοΙπειρι·6Ι 
»απο @μέ ΚειῇαἰΜ1 νε1ν6ιι , νάι·ΜΚ Με ει,νεε26Ιγ εΙόι·Ιπε 
Με, Μ" :Με ειΒΙποι· ΒοπάοΙΙεο65αυσ.Κ; πόιιιεΙΙγοΚ ΙΙθΙΙΙ Μι· 
1ιειΙε, ιιιεϊεοΙ: Μπι ειΙαιτιιεΙ‹ ναΙειιιιἱτ Ιτειι1οΜ. 

Πότε ΜΗΜτύ, Μ” επ ἱΜιιεοΚ ε:οΙιει ΙΙθΙΠ ει!;ειιήεϊΚ ει' 

”Ηει ει'_ῖϋνειιιἰότϋΙ ει' πιίιΠ ειει·ἱΜ Η6ΙἰἰιιΙ‹ ·- Ιω, πό! (πω 
ι ω· α' οοιιφ·εεει1εωιη - ει ίωΙιιεοΚ, ειέιιιιΜεικ ιιιἰΜ ὶπΜΜ› Εο 

€γόεάΕ οΙϋτε ΙΜΠειέ]ιιΚ 'ε Γει]οΚ' ΜΒ· εΙοπγόειόεό! νέτΠα$_ξιιΚ. Ι·Ιο·,έ,·γ 
οι ΠΙΒἔ' ΠΕ £ϋτΙ6πιῇ6Ι‹, ε2ϋΚεύ; Ιειιτιο ΙιεΙέιι·ΜηΚιιαΚ €ονέιΒΒ ΠΕΠ! 
1ετῇοᾶηἰ, 68 ει' νει‹Ι ιι6ρεΚποΚ ειο!τοιι ΜΙ ιιιεἔάΙΙαροἀιιἰ, νειἔγ μ 
ὰἱ;; "ΜΚ "Μ νἰειοηγαὶιιΚιιαΚ ο;6ειεπ πηο€νάΙ€οιπΕ; 1πΙΙ‹ε£ το 
:ιι6ιιγΙειιἰ οΙκαιΙσπεάις νοΙιιει." 

'η Πάει! ὲἔγοΒοΙ‹ ΜΜΕ ποπ Ιιό.Ισοι·ιι' 1οΙτάεΜ , ιποΙΙγοΓε' νΨατπρει 
πω” ἱιιἀιιεοΙτ 'ε :Με ετ.ϋνοΩεόμε €ϋπεϋΜ5Ιι Μεταοοτπ' νει6τΙε£ο 
επι” 1675-ΜΜ ΒΡΑιηζΙὶα' ἔγειτιιια£ΙαΚὐἰ εΠοη Ειι4άιοΜεικ , 65 ΠΝΙΧ 
Ιγοτ ει: απ8ο!οΚ Ιθ22-Μπ νἰτ;ἰιιἰέιΙ›αυ ΜέιΙΙοί!ειΚ. 

Δ αν* Ι 
ο 

Ο 



26ρ τ 

ροΙΒΜεοΔέιετ, να” Μο” ΜΜΜ ΜΒΜ( ει:: 111εερτΜάΙπΐ, 
Μ. εεγΙιοι· οεειΙπιιΒγαπ ακαι·ειιιι1]άκ. 

Α' ροΙεέιι·Μοάάε, ει·εαΙωάπγε ειοκοπ Ιοιιιπ, οΙΙγ Μει 
επε πιιιΔΜιικικ, ιιιο11γ ειιοιιεΒγ ΙιεΙγΙ›ειι πωιεκ νόμοι 'ει 
ιιιοΙΙγετ ει'ΒϋΙϋηΙιδιό πωπισκ16ΙιεΕ ϋι·ϋΙ‹εόἔ εεετἱιπ ΙιειΒγηειΚ 
οεγπιέιει·α. 1εΒιιοΙιε2ώΒου αΙαρἰήει ΜΟΒ ιιι·ειει18:Μ. ει' ροΙ€έι 
Πεοαέιε πιάέιει πιέρεΙαιόΙ. Α, ρέιειΕοι·Ιιοι16 τϋι·ΖεϋΒϋΙ: "Μοι 
τειιῇέιΙι ΙιεΙγεϊΙποτ, Μ ΚϋΙ1ϋιόεοἰΚ!›επ ιιιἱιιιΙἱ8 ΜΜΜ ειαΙιεΞΙγοε 
τεπάετ Ι:ϋνε$πεΙε ,ε ιιιϊητΙίιπωΙαπ νἱεεωῇϋιιοΚ οΙ6Μ›ἱ υγοιπέι 
εειἰΜει; ει' νειι1έιει' 1ειιιγέψι ει, "ειπα νεϊΙτοιἱΙκ , ω" ει Μ· 
Ιατο1‹6, ιιιεΙΙγεκετ ϋΙι1ϋι. 

ΩγειΚι·ωι μοιωιεικ πιω· Ι›ενἰιιιιἰ ει' τιιιΙοι:ιάπγοΚατ ει: 
1ιιάιιεοΙ: Ι:ϋιό, ωε8ΙιειΒγνάπ ιιοΜΙε νἐιιιὰοι·ειοκάεεΞΙ‹αΙ;; πιο8 
πωωωτιεκ επ ει' ῇε2ειιἰτεϊΚ 0ειιιατ1έψειιι, ει' ριιτΜιιιιι80Κ ΙΠ 

5? ΑυἔΙἰέιΜπ. ) 8επι «πως, εε·ιιι ειωει2οΙε εειιιιιιἱ πιι·16εειτ πεπι 
εειΙεϋ2ϋΙ1εΚ. Α' ΙιοΙΒεἔιτἱεοιΙἑιε ιιιεἔειἰἰΙετεττ ει, ΚιιπγΙι0Ιωπι ,ο 
εΙιιιευτ ιιιε8ΙιειΙιιἰ ει: εκτΙ6Βειι. Αι ἱιιτΙιιεοΚ' ε' τϋτνὸιιῇΙιοιὐἱ 
:Με επ νοΠ; ΜΒ” ΙιἱΙ›έι_ῆοΙτ , ΙιοΒγ ω παπι Ι:ΞιΕτέιΙε , ιιιἱΜρ ο” 
Πέμ' ι›οΙἔἑιι·ἱειιΙἐιεἐιιιεικ εειΙεϋιΙΘεόπόΙ ιιιἰιιἀειιεΚεΗΜ :πιει ΜΙ! 
ιϋωκεαιπ, Μ” :ω έιΙΙειιικ16 ΙιεΙγτε νοτοκο036Κ; 'ε επ απ 
ει' ΗΜ' 11ι!νε16εε αιωι ωιεϋ ω; παω: ὶε σε ω: νοΙιιει 8186 
8οιιτΙ, ΜΒ” ειιΉιαιιεοΙε €ϋΙιΙιιιΙνεΙϋΜεύ τέτεεεο1ιεΙτ. Νεω 
εεεικ Μ” σε ἰιιιΙιιεοΚ ει' ροΙ;;έιι·πιοιΙάέ ε) ιπι1ΙΙιέιιΙαπ ΜΜ 
ιιι6ιιγώνοΙ πεπι Μι·ιιειΙ:, ‹Ιε ἱἔοιι ωιω Η Νεα επτα ΓειωΡω: 
Μ. Α' ιιιεΙΙγ οιιιΙ›ετ‹-:Κ οΒγειετ ωεη;οΚει!; ει' νειι1έιειοΙ:' Ιιειιγε 
ό8 ΙαιΙειιιιΙοε έΙοτότε Μτό.Ι:, πω: 1ιιεήε1ιιοπι Ιο8γϋιΙιετΙι=η Με· 
ΒεπεόΒετ 6τε:.πεΙκ που ΜΜΜ έ·ει επιΜι1γοε ιιιιιμΜΙι πεπι, 
..-._?..... · ' ν 

Η ιδ8!| (Π-ΑΠεΠω ΚωδπΜ.ό|ε ΜείοΜΜΕ. [ΙΕ-γ ειξηξξη; Πί.ειοτίε άι: 
ἰα Νοαιω!!ο-Απ8!οσοκι·σ ρω· (γιαι·|ευσί.ι·, 68 _μρρρ-" έάωαηιω 
ΜΜΜ ηπιιπΚέιΕΜ. Δ ' 
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ιιιεΙΙγε1εετ α, ΙϋΙΦιιινΜΘε Ιεινε5ιιι. ΥεΙιειῇϋΙε ε2τ Φωτο ειιι€ιε 
ιέιι·ειιεειμιιιΙε, ΙεοΙ›Μ6Ι›ειι πι; Δε: ιιι6ἔ Ιε5ιιΙιειι6ΙιΙι Μη ιι€ρε!ε 
ΠΜ, ιιιεΙΙγε1ει·ο πανι-ι σ' νειι1ειειέιε ιιειιιιειι ειοΙεειεεέι ω. 
τοπια. 

132 έιτιιΙε5ιιιοε Μεοιι ειναι να» ιιιε58 εΒγ ιιειιι 1εονωι!ιό 
ΙιειωιΙιιιειε Με, ιιιεΙΙγι-:τ οωιΙε ει ιιισιιεοΙειιεΙ ωιωιιι Μ. Μάι· 
ε" ΜΜΜ ὸιἱιιιεττειιι απ, ιιι€8 ειιιΙεεε58 κι νι8επιι6ειιειιι. 

Αι ΜεΖΜεειιιιειεὶΙεειι ΙιειιειϋΙϋιτεΙε, ει' ιιιιιιιΙεάτ "επι σεειΙε 
ι·οειιιΜε, Ιιειιιειιι Ιιει:ειεΙειιιιο!ε ιε ιιιι·ϋέι.Ιε; 'ε ΙεονέΙγ868ϋΙε 
ιιιαΜ ΜΙγ ιιγειΙεειεειιι ειπα ει, ροΙΒέιι·ιεοι1έιε ΜΙειι, νΜειιιιιιιτ 
Ιιειιγειειέ8ϋΙε. 1) Μπα» Μ”, ιιγοιιιοι·ι1Ιτ Μάικ, Μ Μιά] Μιτ 
ι·ει Μειιτ 1εενόΙγ Ιει5ιιιΜ6ιΙε-Ξετ πιο τέιμΙέιϋοιι ιιιιι€έιΙιειιι 8ΖθΙΙΙ.ύ· 
Ιγεε Ιιέιτοτσέι€ει ΜΗΝ; 6 σ.) ειοι·μι1οιιι' @Μπιτ ΙεειΙαοεοιηι16 
ιομειΙειτοεεξι8οΙειιιικ πάει; ει ι“ϋΙιΙιιιινοετ ε" τειιιΒΙιει ωειἱ ει 
ϋιεϋι·ι·εΙ, ιιιΜΙγ ει) Ι›αι·έι2ιΙό.τ νοιι_ιει, ,ει ιιιεετοι·868οιιιΙε' ιιιιιιτι 
ε8γιΙεώΙιειι ι·ειΙιε2οΙ€ειι ιιιιιιι!εέιτ "κι έπειτα Νειιι, ιιιιιιιΙιει 
ΙΜΙ888 Μριετο πω» νΜιιει ει' ίεΙιέι·εΙε' Ιιειτα!ιιιει ,ε ΜιιιΜεΙε' 
ιιιιΒγεέιεει ΜΗΝ; Με Με ΙιέιιιιιιΙῇα Η ι;γεΙεεπετειιιΙί οι·οιιιιιό 
Μέι, ιιιε€νετἱ σε εειΙεϋ:ϋΙεετ, ιιιΜΙγεΙε Με! @οι _ιιιτιιιι!ε; 
Έ Με ΜτΙοΙ Μ ΙιειτέιειιιιΙειιΜε , ιιιαΒέιτ πω; ιο ιιέιΙιιιιΙειιέιΙ Ιδ 
ΙεΙιΙινΜι'ιιιειΙε Με2ι. 6 ΜεειΙε ει, ναι1έιεπιτοι ,ε ΙιεεΙα!εοιέιετ ω» 

ῇει ειιι!ιετΙιο2 ιιι6ΙτύιιΜε. 2) Α: @Με τΜιάτ ει·‹1Μ ιιγοιιιοι·ι1 
εεΞιεειιιιειΙε Ιεϋιερειτο ιιεγειιιαιοιι εε2ιιιι-ΞΙεΙεοΙ, ιι€γειιιαιοιι νό 

') Μιιιιιοπι ι;ϋπεϋ!εΒειι - ιι€γιιιοπιά νοΙιιογ ΤαΗεπα ι!ω Ξωω-ΠπΙ.ε 
ΜΜΜ ιιιιιιιΙειϋο.) 4'24-ιιε Ιιιράι3ιι - νιιιι ιιιέ,; ε" Μπι Ιιαι·οιοεο!ε 
Μ! ΑΙΜ 1νο.ι:Ι6Ιε , ΜΚ ιιιΜϋιι οι' ΙειιρΜΜΕ ΜΜΕ , ιιειιι ειιιιιιιΟΙε Π1ΒΒ' 
ει' ι·6;;ι ε·ι·ιεϋΙοεϋΙε' εΙΙεοι·οσοεοΔι1ε!ει ΙειιιΜΙιιι, 'ε ΜΚ ω ωιιηειι, 
Μ” ει' ναιιιι6ρο!ε' ιιΙΜιιιειάΙ16.εει ιιειιι ιιιάιιιιο.Ιε, ιιιιιιι κι ίι_ϋιέιεοΙειιιιΚ 
ιιιΙηιιοιιιιιιιιι16, Μ: Μ" τομ ιιιοε6ει6ΒϋΚ' 'ε ΙιΜΜιιιιιΙε νιεεωειοι· 
268θΙ'θ εΙε,Β·ειιιι6 Ιοιιιιε ΜΜΕ: "Μαι ετ!εϋΙοεεΜΙει·ο Μπειιι.86ι·ιιι6Ιε. 

*) Εμ Μνι-ι€ειΙοε οΙειτει.ιΒαιι π' Ιεϋνο:1εο26 ι·ει1ιοΙαιοιιιιΙΑΙΜιιιι: ”Μέ8 
νο.Ιειιιιο1Ιγ ΜΜΜ ειιι!ιοι· ΜΙοιιε6%ο1 πισω ιιι€ι·ιώιϋπι 'ε πιθΙιάιιγ νι 
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Ιειιι6ιιγειιΙιεΙ "η εΙιεΙνο, ιιιεΙΙγεΙι!ιει νοΙτ ει' Μι26ιιΙποι!ιεΙι 
ιιοιιιοε ετϋε νέιτει!ιαιι, ,ο Μ" εΙιει 886828!! ΙιαεοιιΙι€εοιι, 

κ ! 

ιιειιι Ιιιέιιιγ;ιιι ιιεΙ‹ι οΒγόΙι, ιιιιιιι; ιι6α1ΙΝινέι.Ιειιιιι. 8 ιιιι6, ιιιεΙιγ 
ΙεϋΙϋιιϋε ιιοΙοι;! :ιι ιιι-νιΙέι.8, τειι€ε1ε8ειΙιειι, 'ε ιιειιι ε” αιι 
ιιειΙε ραι·τιέιτ ιι6ρεε1τϋ ειιτύρειιαΚιιέι.Ι $ειΙέιΙ_ιιιΙ: ιιιάιτιιια. Μ Εκτύ 
Ιια” ΙιειιιΙειιιι εΙϋιιέΙειειτ. 

'1'ϋΙι!ι ιΖΙιειι ι€γοΚειΙειιι ε” ιιιιιιιΚέιιιι' 1°οΙγιειΙιειιι ιιιε-ιΒιιιιι 
πιω ποπ οεοάιι 1ιο1ΐοιγειετ, ιιιο11γοτ, νέιειιι6ιιγειιι ειιοι·ιιιτ, 
ει' Ι:Ξιι·ειιεέιΒι άΙΙιηιοι ἔγειΙέοτοΙ ει' $ϋι·νέιιγι-ι1ετε Έ ειιιΙιει·εΙ‹ί ει· 
ΙιδΙοεειτο. 8ιαΙι:ια 168γειι ο,τάι·ΒγΙιοΖ ιιιε58 ο8:ιΚ οΒγιιέιι· “οι 
ειιΙιιοιιι. ΜΜΜ Ιει.τοιιι, ιιιεΙΙγ Ιιειεοιιιιιτοεεεϊ8 ν” ειρέιιιι1ιιιαΚ, 
ει' εοι·ιιιιιιιοΒιιαΙτ , 'ε ΑιιιετἱΙωι° Ιώ!ιοι· τϋι·ιεϋΙ‹ειιιεΙε μιιιιιωι ιιι 
ιεωωι, - ει, Τεισιτιιε έιΙτειΙ τειιιοΙτ 'ε ειΙτειΙιιιιι ιιιέ!ιει πεπι 
ιιιοΙ ιειωιι ειοκιΞιεοΙ: Μπιτ; ιιιε8 ιιειιι τιιι·ι6ΖωιΙιατοιιι ιιιιι€α 
ιιιατ που εοιιτΙο1ιιι16Ι, Μ” ει' κει 1°ι€ΙιοΚέιι ε” οι: ειιιΙιε 
168γειι ιιΒγειιιιιιοιι ει·ει1ιιι6ιιγειιετ; Ε·ἔΒ Με), αι ειιιΙιοι·ι «Μ 
ΒιοΙι' ω” ωιωι 1:ϋΙϋιι!ιΙΘΙεεό8έιιεΙ: 1αϋΖοιιειτο ιιειιι ΙεΙιετοτ 
Μι ιιιΞΙιέιιιγ ιιι-:ιιιιϋ ΙεϋτϋΙιιι6ιιγτ, ιιιοΙΙγΙι6Ι ει° «Μι νειΙειιιιειιιιγι 
ΙοΙγ, Ιο1τιι1ι5.1ιιι. Μ “Μάτ ει!ιΙιαιι, ιιιιτ ιιιι Βοι·ιιιιιιι ιιιτιποιεΙε 

ω; ΜΜΜ ΠΟΠ! ι!ιοιιο!ιοιΙΙιειιΚ, εειιιιιιι ΙιεοιιϋΙοιι·ε ιιοι:ι ιιι6ΙΜτιΙι ,ει 
ιιιιι_Μ οειιΙτιιειιι ο.ιιιιγιΕπι νόιειιιι, ιιιιιι€ ει” εεειοιιγ. - Μι” Μάι 
ΜιιιοιιιιΚιι6Ι α' ΙιιιτωοεοΙ‹ ιε;γιιι€ε Μάτι· _Η5ιιοΙτ Μέι Μπι α, εισό 
ποι, ιιιιιιι Μι “ΜΜΕ ιιιοιιάτ-ιιιι, 'κι ύ" Ιιοιιι6!ιΙ‹ οι ωιωιιια. Ηγ 
Ιγειιιιοι· ει' Ιιι-ιΙι€·ει€6Ιι, ει' Βεε:.6Ιϋιι' ι·οΙιιοιιιΙι6Ι, ιιιιι·Μιιι61 'ε »φω 
ειιιιι6Ι έιΙΙιιιιειΙα. Α' ιιιέιγ ΒοΙιαώε, ιιιοΙΙγιι€ Ιιοιιιιϋιτ 82 ΠΠ ΜΜΜ 
οΕο:, τιγιινέιιι ΜιειειἱΚ πιο» ιιιιιι€ιιι!ιειι6Ι, ιιιοΙΙγεΙ Π;γοιιιιειιιοικ, 
'ει 16ι·ιιιιΞιιιιιιι €ϋι· Μ ει' Ιιοει6ιιεΙτ' νό86τ Ιτϋνοἐιιἰ παο" $8.ρεοΜπιιι. 
Αι οι” Πω ειιιΒοι·, Μ ΜΜΜ: ;γϋΙεΚειοιοΜιειι ειιιιιιιιιι; ιιιιη;!ιι·6Ι 
ιιιοιιιιιιιιι ιιοιιι Μιά , ιιιιιΒέιι ψ" ειστοιιοε6ιΙειιιιεΙι ωιιιιιιι, 'ε ιππι 
ιιειΚ ρ6146.Κ, Μ" ιιιιωι ιιαι·οποεοιμ ΜΜΜ ιιιιιιιιιιιιιἱ ι" ΜΗΠ 
ιε166ιεκ.| ειιοιιιιιιι σα ιιιηι·γι;ιιιι ει, Νιιισιοι:, 'ε οΙιιιιιιι€ειι ε8γετΙιιι 
Ι‹ει·εειιἰ ‹Ιἱα‹Ιο.ΙῇεΙεΙ‹ει, ιιιοιΙγειιοι ιιιιιιιιιιιιιεεσ.ιιαΚ, Ν: ΚιιΙσ.ιιιιοΜι€, 
ιιιοΙιγοΜκεΙ ι1ιοιιοιιοιΙΙιεεεειιεκ. 
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πω: :ιενε:ϋπΙ‹, ΙιεηΙειπι10 νε;;γοΚ ΜιτΙοάτ ειοΙιέιεοΙωι, ειΙ›Ι›εω 
μειώ;, ΜΕ ΙιἱἰΙπΞτἰ εε2ιιι6ΙκιιοΒ ΜνιιπΕ, πιά οιιιΙ›ετεΙι' «Πε 
ιιιὲπγεἱΙ: ΜΜΜ. 

ΒέιτιιιεΙΙγ ωικω‹ ,οι εΙϋἱτὲΙι-ποΙε ;;άτοϋέιΙε Μ αι ώειειΙι 
ειιιιετΙΙ‹Μ Ξηι1ιιεο!ωιτ, Μ” ΙϋΙιὶιιιἰνεΙϋΙι!‹6 'ε ροΙἔέιτὶειιΙταΚΚἐι 
ΙεΙιεεεειιεΙ:: πόΙιει :ΜΒ ἱε ει' Κέιη4ε·Ιεπεό8 τά.ειοι·Μει Μα. 
ΤϋΜ› πενειετοε @Η πειιιιετοΚ , ιιιἰιπ α' ΟΙιετοΚεεεΚ 68 Πι·οο 
ΜΙ: η ιιιἱιπε8γ Ιεϋι·ϋΙ εεΞιιια:ιο1τειιωΙτ ειιτὐραὶειΙε εΞι!ιειΙ , Με ει: 

α οεοαιι'_ ρπτήεΜιι ΜειέιΙΙνάπ, 18 ει: 0Ιιἱο, ο Μ ει' Μἰεεἰεεηπ 
ίε16 ιιιοπνε, εΒγειεττε Βεκετ1τετΙ6Ικ 6Ιιεί. Βιι-:Ικ Μπι ϋιετ 
ΙεΙα ε" ΙιεΙγτϋΙ ιηάεἰΙκι·ει , Μπιτ ει: ὲῇειειΜ €ϋπεϋΙεϋΙ:, Μι 
ΙΙθΙΙΙ ΜΜΜ; ε2ϋΒεΙ›Ι› Μτάι·οΕΜι ειοι·1το1τέιΙτ «πω, ιιιἱιπ πιπ 
Μπι ει, νειιΙέιειοΙε θ1682ϋ1' ρει€οιη·τ ΙοτωέιΙπειΚ, πικάπ ή" 

` ο 
ιιγοπι€ι1ιιαΙι οεγειει·ι·ε εε ενω Βε!εε$6Με. ΒΙ;Ιαοι· ει: Μάα 
εοΙε ει' ιιοΙεάι·ποάέιε 6ο ΙιειΙά.Ι Πιό -Ιι_εΙ8,εινε Ιθνώιι, Μ'ΗΕ 
5ιιτοτταΙι, Μ" π' ίεΙιόι·εΙ:' ιιι6Μέιτα, ιιτιιπΒέι]οΙψ6Ι κοιιω 
8γαΙέιιειΕοεαπ €ΜϋΙ:; ΙϋΙιϊωΙνεεεΙ:Βό ΙεττεΙ‹ τεΙιέιτ; 'ε Ι18ΙΙΙ 
Ιιει;γνε3ιιι ε! ε86επειι- εειιι ειοΙπέιεαΜιτ, εειιι ετΙ:ϋΙσεωκετ, 
Μ:ΙϋΙϋΙε α-ΙειΙι1οιτακ ειιιιιγΙΦ, ιιιειιιιγἱ 61εκδΙ:' Ιειιματ£ὰ8ὰτει Μι 
νετειΙειιϋΙ ιιιοΒΒϊνάπτειτο1τ. 

'Ο Ε, ποιιιιο€εΙκ ωάι·ιιιο. 0οοι··,;Μν., Τοπιιεεεεο, ΑΜΜωει 6ε Μἱεεἱεεἰ 
ρἰ εωτιιεοΧΜ που” ειοι·Ιένει. - Ηιι_Μει·ι πω” πιο” ΠΘΜ28ί νοΙτ 
ΜΙοπ (πιο ὶε Ιέπτή ιπαι·ο.ιΙνέιιιγαΜο.€) ιι. πι. ει' ΟΙιοοπινν, ΟΙιἱΜεσνν, 
0ι·φεΙκ Θε 0ΙιετοΚεε ὶπ‹ΙιιεοΙ:. Β' πιό” πειτιιε0' ωειι·ειιΙνέιιηπιΕ 1830 
Μη π. ΙΒόΒ' ιιήιιΕο;γ 75,000 ί6ι·ο ιιιοιι€οΙ‹. ω” ωεωει;ει‹, Μ” 
$εΙοιιΙοε ειι απεο1-εωετΜΜ οἔγοεἰὶΙε£ :ΗΜ Μα, να” ο!!ιιΙει_Μο 
πίίοΜΕ ϊϋΙὰϋπ Κϋι·ϋΙ ΜΜΜ 800,000 ΜΜΕ. (ΕΑΜ: Ρτοσεειιϋπέσ ο/' 
:Ιω .Μάίαπ δοατά ίπ Πιο σίσ 0/ Νε:σ-Ϊοτλ:). Δ' οου;τεεευετο. 
ΒεεΝοΕΕ οΜ.τα8ο!ι ε' ειέπιιο!. 313,130-ι·ει ΜΜΜ. Α' ι11εΙΙγ οΙνσ.86 ΚΕ 
νᾶιι_ῇε ιιιεεωιΜ1 πενέ:Φ 'θε ετε_ῇ6Ε ειι αιιἔοΙ-αιιιετΞΙιε.Ε ίϋ1ιΙϋιι ΜΙ‹6 
ιιιἱιιιὶοιι €6ι·ιεϋΚϋΜεΙα , επιηιιΚ ει: έιΙαιΙωπ ειιιΙΝοΒΙΕ οΚΙενοΙοΕΙιοι 
ΜΗ ίοΙγειιιιοάτι1α. (Βοοαπηριω Ιε8ί.οΙα:ι/ε, ίΞ8-Ηι οοιη:ςι·. ιιτο 117. 
[ΜΕ. 90-Ι05.) - 
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Α, ΟΙιεποπεεεπ 1ονἐιΙ›Ι› πιεπωπ; Μ: Ιι·εωιοΙΙ πγεΙνει ει! 
, ιωιωκ ε ιιιιι€Ιεπε1ϋε έιΙΙειππύ ίοτπιπϋπ ποτιπέιπγτ ειΙαρ11ο1ωπ; 

65 ιπἱπ1πο,<;γ πι Ιή-νΙΙὲιἔΙ›ειπ ιπἰπιὶεπ "οτε 16ρόεεπΙ παπα, 
ΙιἱτΙαπι·ε ἱε ΜΜΜ: ειει·τ. 1) 

ΚπΙόπϋεεπ εΙϋπε8Ιιεττε αι ειιι·ὐρειἱ πιοπέιεοπ' "Με πω 
ι·απειρειιέιτ πι ὶπιΙπεοππἑιΙ, επ πιεειἱοιεπ' πέτειώεε 2). Α” 
ιιιι-ιειΕοι τόειοεϋΙνόπ ιι1πει' ιιιιΙοιπέιπγέιΙ›ππ, εν πσ5ΙππΙ, πο” 
ειπγ_πί Μάπειπ πιά ειοπάεππ εΒόειοπ Ιενετπειπέ, “πιπέ 
ειετ1 κσωιειωι πόροι ει' ποΙἔὲιπἱεοιΙέιε 68 νειάειέιε Μια. νει 
πω ει' ιποεποιοπ οΙειειποκοιὶ€ειπ , πα ει, πια ειπΙ›ει·επ Ισπ 
ιπππόπτ ιποειπύιΙοε1τοττάπ τέιτεαεὰἔἱ έιΙΙειροι]οΙκατ ,οι επερώ 
ιοιταιτέιπ ει·πϋΙοε‹-ιἱπετ. θ) 
τ~π 

') ίπ ποι€ππι ιππ;ι·επιιππ.Ι Ρταποιἱαοτειἐ;ππ ο" ,πιτ ρ6ΙΜπγΩ ε' ΜΙ 
Ιδπϋε ΙιὶτΙπρπὐΙ. 

η ΕΑΜ :ιι πω”, @μπε πὶιποεεέιἔἔιπειπ £ιιᾶ6εἱτἐε€ιπειπ (ιι-π σοπ 
ΒΙ'θ58ΙΙΒ, πι·ο 227, π. 23) ΜΜΜ ειπροτοΜο.π ε! ει' επεεποιοπ ει' 
Οποτοποεοππ6Ι, ώ πει πιό; α' Εϋἔὅε€Ιεπε68ἱ Μποι·ππειπ ΜΗ πε· 
τεεπἱ. 8οπ πιιἔοΙ-ππιοτἱπειἰππ (ἔεοτἔἰἐπὺΙ, ΑπἔΙἰσ. πιοΙΙεΕΕ ίο;;νέπ 
ίε;;γνει·6, π6πγ£οΙοποπ νοΙπιπ οι ἱπιΙιιεοπιιόΙ ποτοεπἱ πτεποπέΚο! 
ό:: σα ιπε8πόιειεοπΩεπ. 

') 8ιετοποεό!Ιοπ56;;τε ει' ιποεποιεπ πἰεεππ ειπιππιο.Ι ωιωκ, 'ε επιε 
κόψω» πεἰοΙγἔιεΙΕ ἔγαποτΙοἱΕαπ Β]ειπππιπιοτἱΙ‹ἐπιπ, ιπἱπΣ 08γόπϋΙ.Ε. 

και πι” πεππιει πόροε11εΙιε πιο; οι ππιοι·ἰπαἱ ειέιτει' ειεπ ι·6ει68, 
π. πι. π' Εταποιπέιπ ό:: ππἔοΙοπ. Αι πιω οεπΙ‹ Μκπαι· ϋεειε ποιά 
0οπ ειϋνο£πειπἱ ε' πεπειπΙϋ1$επ'ΙσππγπΜι! ; πειπειπ ει' παΙεοτε πρ· 
ΜπιτΕπ, πο” _ΜΙεπιππ 6ε πι ἰπιἱπειέ ΜΜΜ “Μακ τοποπε!η; Ιο 
8γοπ. Α' πεΙγεΗ, πο” π' ωπιπποκω π' ροΙΒόιι·ΒιιΠ ΗΜ' Μάνο 
Μεα':Ε 'ε ειοΙώεειΠ ωωιωκ νοΙππ , <έγιπτειιι παμπ ιωω‹ ίπ αιμα 
αιεπνει16Ιγ!γο! ε' πιά Μαιο. (Πι οι' ριιειώπ Ιε;νεειεπε!ιποεπ "επ 
ιπἑἔεἱ ΙεΜεΙι, ω. ιποΒπγει·ν6π επι Μάσι' πατ6€ε8ἔΜ , ειιπαπ ν6€πε 
ὶΕ 'ε ετ6πγεἰ£ ιπει,ι,·ειεπ Εοπτο. νΜ6π. 8οποπνἱΙ!ο οιιπιι€ΙΜ ποτιπέιπγ 
ιό ω 1τ!;ει κιν. Ι.α_Εοεπιπ 1685-πεπ: ,,Αι€ πικαπ εοΜη·,·, πο” 
πει π' νεα πόροπεΕ ἰτΔποιἰὰππ6. Ισππἱ επειι·1ιιπ, πϋια:Ιεππ που 6 
ΚεΕ ιππ;ιιππποι ποιπππΙο ΚόπγωΙοπεπ νωεςγιιππ πιε;νεΙΙειπἰ, ΜΚ? 
ε' ι·6ειπεπ οεειΙιπποιωππ. Α) ιποΙΙγ νωπιπ ποιι6πΙε πϋιοΜιΜοπ, 
πεω νΜπιπ Γτπποιἰπππἀ, ει' Γπειποιἱίιπ ρεὰὶς, ΜΚ ύ πϋι“ϋΚ Γοτ 
Ι 

.ο 
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Α' ΟΙιει·οΚεεεΙδ αΙιιιιαΙαιΙαια ωιιαι ΜιοιιγΜα , Μ" αι 
ιιιιιιιιοΙκ ΒόρειαΚ ροΙἔαι·ιε‹ιι1αει·α, ιΙο πεπι Μιοιιγιιια όμω 

ειι5%ι-:1, Με” τα ιιιοΙιε1ιιι€ιιεΙτ.- Αιοιι ιιεΙιέιι68, ιιιεΙΙγ ιιια 
μι αι ιιιιιιιιοΙι, ιιοΙ€αι·ιειιΙΙιαιαεαι·α πόσο εΙϋαιΙ_ῇα , Μ; α 
ιαΙαιιοε οκτώ ειαι·ιιιαιιΙε , ιιιαΙΙγ αΙ6Ι ιιια_ῆ‹1 ΙεΙιειαιΙειι ιιιαεο 
Χαι ΒινοιιιιιοΚ. ι 

Πα ε” Ιι€γαΙιιιεε. ωιιιιιαωι νοτιιιιΙι α, Μειοι·ιαι·α: α 
ιοιιιιαΙ όαιτενειιιιιιΚ , Μο” α' Ιιαι·Ιιαι· Παω ιιιααοΙιι6Ι ,τι ω 
Ιαιι1οιι ιΒγαΙιειαιειΙ: αΙιαΙ ειιιαΙΙιοι1ιεΙ: Μ 1αειαιιΙταιιτ α, χιο! 
αατιεοιιαει·α. ΜΜΜ ιιι-2ειϋι·ιαιιι, ω” τιιι1οιιιαιιγι ιιιι-:ι·ιτιιι να 
ΙαιιιεΙΙγ ΜαΒειι ιιέηιΙιει ιιιοιιίαΙι, πιο: αιιιιαΙι οιΙειιαΙιειι €γ6 
ΜΥ, ιιι-:ιιι Ιιει1η; "6ιϋιτοΙδ Ιιι-:Ιγιειθι ίοεΙαΙ1αΙι ε!. 

, ΜΙΙιοι·. α' ιισαιωιι ω!» ιιιιΙιιιιιαιιγοει, α Ιιόι1ιώ παρ με 
ιΙΞε Μπα, ιιιιιιι αι α_ιειαΙιι ιιαιιαΙιιιαΙι α, τ6ιιιαι !ιιι·οιιαΙοιιι 
Μ, να” ΟΙιιιιαιιαΚ Μοιι€οΙοι·ειααΙια 1ιαιιιααεΙιοι ω: α' αο 
Με: α' ΙιαιαΙοιιι, ιιιαΙΙγι·61 α, ΙιαιτΙιαι·£ α' €γϋιεΙαιιι Ιιιιιοειι 
ῇα, εΙΘεειέ€εε 6ταιιοΙΒαι·ιειιΙτ αιιι!ιοι·ιοΙ ει” αι·αιιγ!ιαιι ται· 
1αιιι 'ια Ιαέιιοεια ιαιιιιι α' Ιια!αιΙαει·α, ιιιιΒιιαιιι αιιιαιιιιαΙι νε 

) “εικοσι ιατεανα Μαι; εἔγικ ιιιεΙΙαιτ α ιιαταΙοιιι, ιιιααιιι ιιιεΙ 

και αι αι·ιεΙειιι; αιιιαι «ΜΜΜ τιιιιοιιιαιιγαι 'ε ιιιεειοι·ε686τ 

Ναι, εΙναιΙίιΙιαΙο Μαι "Παει ιιια.]ιιιο!ιιι ϋΗϋιεΗιειι Η αιω 
ιιι6ιΙΙιαιι."· (Ηίαιοίπε ια Ια .ΝοαιιεΙία-Βαπσε, μαι· ΟΙιαι·ιονοικ, να!. 
Π. ιιιιέιν 345.! · 

ΕΙΙι:·ιιιιέιι αι αιι€·ο! ιιιαΙιαοειιΙ ταἔαειΚοι!νὲιιι αιγαἰιιαΚ νύ!ειιιέιιγοι 
Μι, ειοΙιέιειαι!ιοι ,ε Ιο;ΜεαΜι ειοι·ιαι·ιαεαι!ιοι , αι πιατα" αι α 

°ιιιοι·ιιιαι ιιια8αιιγοΒιιαΙι Κϋιερειω α, ιιιι "Η αι ειιι·ύραι νατοιιοιι' 
ΙιεΒαΙ6Ιιειι; αι6τι ιι α, να:ΙαΜιαΙ, «πει ιιιεενοιειι, εαιιιιιιἱ 6ι·ὶειΕ 
Κειύειιο μιιιι πεπι ακα" 'ε 8οιιιιοααιι όναικοιιοΕΕ ν6ι·6ι α' Ιιαι·Ιιατο 
Μπι! όεειαΙιει·ει·ιιι. έα ι" ιιιἱΒ α' Γταιιοιἰα αι ιιιιιιιιοΕτα ασια 
ιιιι ιιιΜιε ΙισίοΙγαειαΙ ποια τῶι, αι αιιΕοΙ ιιιιιιιΠε ιιιο<,;ειι παπι!! 
ιι·αιι€οιι." 
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7 ει ιιιεΒ»;γϋι€51ιοΒιιι-:Κ, ειιιει ΜΒΜ ΙιειωιΙιιιέιτ ει' ΒγϋιϋΚιιεΚ. 
νόμο ει, ΙιιιτΜ.τοΚ ΙιενὶειἰΙ‹ ει, Μπιτ ειιιΙιει·ι μειΙοτειιΜιει, ει' 
11ιΙνεΙτ οιιιΙ›ετ νἰειοιπ πιεΒιιγἰΙῇει “Μπακ ει, 11Μ88., ἱεΚοΙέιἱτ. 

=Βε ΜΒΜ ει, ΕΜΗ ειι ιπγεἔι ετϋ πιο , ω;γειετειιιιιιιι ω» 
ΙειιιΙιεΙἰ τι1Ιιιγοιιι6εέι%ιΙ ἱε ω, 011γειιιΙιοι· ει, ιιιε88γ6ιϋιτ ΜΙ 
ΜΒΜ ροΙ€έιι·ιεοΜΙε , 118.ΙΙΒΙΙΙ επιιΒιιΙιε. νοιιιιΙ , κι" εΙιιιιειιιιΙ. 
Ειπε-Η Μινι ειιτ ΙεΙιει ιιιοπιιϊωιι έιτιιΙέιιιοειιιι, Μ” πίνω ειπ 
ΙιετεΙ‹ Γε8γνετεε Ιαέιιο1 ἰιιἀιιΙιιαΙ: Κοτξειιἱ τιιαοιιιέιιηι,, ιΙο οΙγ 
ΙγειιιΙι6Ι ε1 ιιειιι π°οἔι‹Ι]ἐικ απ. , 

Πα ει, ειέιτειι, ΚϋιιΞιιιιου1]έιΜεΙωιΙσι€ ΙειΙώ ἱιιιΙιιεοΙ‹ εΙε 
ΒειιιΙϋ ιωκιιιθωι όι·ειιιεπεΙε ιιιιι€οκιιιιιι ει, ροΙ8έιτΕεοι1εΞιε ιι·έιιιι: 
1ει!έιιι και. ιιιι-:Ιιοιιιόποκ. ΒΙ;Βοι· 1°ϋΙε1ιΙινει16ΚΙε!νύπ οι Μακ Μι· 

ιιγει6 πιτ! ιιέρεΙππόΙ, ΙειεειιιΙει':ιιι ΙιειιιΙοιιπει °ε ιειραειταΙιει·ει 
α-πιιι6ιιεΙε ειοι·ι, ,ε ΜΜΜ “ω” αι ειιτ6ρειἱειΙ‹ ιικιεοΙαιΒ Μι. 
ιέιτειι!ιοιι πιιιιιιιιιΚ, ΚόχιεεεΙε ΙεΙιειιι6ιιοΚ, Μι Ειι%οιΙοπεό· 
@Ικα Γεω ιιειιι ωπωπ πι, ΙοἔειΙειΙιΙ› Μμικω ει, ΙϋΙιΙΙιϋι-εΙ 
1ειιιει·°ιετιιἱ, ,ε .που εγϋιϋΙεΙαἐιιτ ιι-:Ιοιιεὰιιἰ ιιιε8. Ηειιιειιι αι 
ἱιιιΙιιεοΚιιιιι ιι ειει·ειιοει!τΙουε6Βϋκ, πο” ειει·ι6ι!όεεΚει ΚΙΝ; 
ιιε·Ι: ει, νἰΙάΒ, ΙεἔιιιΙνοΙτεΙιΙ›, ,ε Ιιοιιέι τοΙιειειιι, Ιε8ιεΙΙιειει 
ΙσπεΙιΙι ιι€ιι€ιιεΙ, ιιιι!ιοι· ΙΙΙό8 ιιιειΒοΙι Γέ:ΗΕ νειι1εέιΒΙιειιι νιιιιυειΙ:; 
ΜΒ, οΜειι6ΙΒΙιειιι ιιι·ειιΙει·ι ΙειΙεέιΙπιειΙ:, °ε ει' ιιιι1οιιιειιιγι αι 81 
ιιγοιιιιιωιεεειΙ ιΒγειιι ΜΜΜ. 

Μη; :ιι εϋειιιΚιιιιιοι·ικαι ιιιι1ιιε :ιι «πάει ειιιΙιειι1ε:5ι€' 6 
ΙόΙιε1ι Η, ειι-:86ιιγ: «Με Μπιτ εειιΜιιόΙ οιΙέιΙιΙινειΙ6ιιιιΚ πειιι 
ι-3ι·ιΞ; ιιιιΙιεΙγι ει, ίεΙιι€τε1ι' ΙἑιτειεὰΒἰ ΜετατοΙιιέιιέιΙιει ΙόριιΙ ι 
Μιι·, οτι ι:εειΙε :ιι ιιιοΙεύ 1°611180ί ΙοεΙυ.ΙΙιιψ. ε1; ιιιιιιιΙιο,;γ 
ωαιιιιιιωι Θε ειειμ-ΞιιγιιΙ ΜΡ ε” ο11γ τιιι·ειιεέι€Ιιειι ΜΙ τιιιΙο 
ιιιιιιιγ Θε 8ειιιιιιε:έι€ ιιι·ειΙΚοαΙιιιικ. Μιιιισ5ιιι ωιιι€ ιιγιι€ιειΙαιι, Μι 
;ιοΚΙαιΙ εε νεειΘΙγι-:ΚΚεΙ Φει·ΙιεΙτ, Μ: εΒγειει·ειιιιιιιΙ ϋτϋιιιεΚ 

» 



26? 

ΜΙ ό8 ιιιι€γεέι88πΙ π. :ειπε ειθωι Με νοΙιι:ι *) , ιιιοπι ιιέιιιι 
ο;;γΙιειιιΒιι , ΙιοιιιάΙγοε θε ΙεπΙειοεοπγιιοπ Μ;πεΙτ ΚύπγιοΙεπ πιω 
μι π1έι.νετιιι. πισω απ ω”, ι€ειι Ιιιτε-επιτεΙτ ιιοΙ8·έιτιεοι1πειιαπ 
ιιιιιιι1επ €γϋιιιϋΙοπο ει!ιΙιαιι ΜΙ: πο” Ιιεεει·νεε ιιιιιιιΙώνειΙ 'ε 
Βγει1έιιιιττπΙ Ιιει·εεεε ιπιιι‹Ιειιπ:ηιΞ Κοιιγετότ. 

°') νιιπ ει' νο.Μει πόροπ' ΙωΙειπποε 6Ιοιό!ιεπ Βιιοπγοε, ποπι πιάσω 
ΜΜΜ οΙΙοπιιΙΙΙιειιΙππ Μ", ιποΙΙγιει ειιιΙιει·' πινω πιό! "ει, 'ε 
οποε86€ει' Θε πιμπειαιΙ6.επ' @πιάτα ιιιιι€6.νει! ι·πριιϋπ. 1ι1ε,%γϋι6ι! 
ΜΜΜ εππεΙ‹ ι€π.ιώμ. ΜΗΝ , Μ. οΙνιι.πειιΚ Ταιιπει·' ειιιΜΜι·πωιτ. 

Ταππετ, ε" επτόριιι οπιΒει~, κι ΗιοπΙιιι€ ένα: !ιοι·Μιειιι ει: ιπ 
πιιεοΜύΙ εΙι·εΙιοΙΙΜο“ 'ε νεΙ6Ι‹ Ιιιιι·ιιιιιιοι επιιοπποιε ω ει: ει·πόπ 
Ιιειιζ Ι.ε!ιοΜΙοιι Ιιοι·ιπειώιιΙι ιιο!;οΙιπτ ΜΜΜ, Μπι παπι ιιγοιιιοτίι 
ΜμΕ, πιοΙ!γειιο$ ει ΜΗ. Ι.οι·ο.ῇιοΙ_ῇπ ε!ϋΜϋιιπ, πιιπι πειτσιπ;ρΙ 
ποπ Πι ωικιιι νε.!61ϋι·ιεϋΚϋπ πειιιτει πόΙΙιπΙι οιιιιΙΜοΙι πιιι·ιοΚ _ ι ι ο " 

τα Ιιπ;γειιο1ι οιιιΙιει·οΙι 'ιι 1ιπωΙιπειε 26τιπϋΚϋΚ' ιιιεεπεοπΚάισι€ Πότε 
«πω ω” Οειιιιιι1ει' ῇο;εἱ «Θε ειναι" ιιιπἔάπγιιἰ Ιιδιϋπ. ?Πι όε 
πιοπιι ὶἰΜϋιἱ Μια, Π: ει: Με: ιιιἱπᾶεππειρ πιω ΙΜειΠι εΙ6ΙϋΙι. Νά 
Ιο1: ει: οι·ΚϋΙππϋΚ εΙνοειέει.€6Κ οτεῇϋΙιεύ, π' Ιιιι€γοιπάιιγοπππΚ πεπι 
ιπἱ ΙιειιαΙιιιοΙι Μπα· Α: ειιιποι·οπ ιιιιροπιιέιι€ πιιιπ!ιΙιιιΚΜ. μεειπο!ι. 
'Η.ππει· ιπιιιτΙ ποπ Ιιει_ιοΜπιιι οειι€οιιιι: οιιι·‹ηιιιἱ ειιιι·ιπειώπω ιειιιο 
π, πω ΜΜΜ εΙ απ6νο1 π' ίοΙι6ι·ε·ΜϋΙ, εϋΜ5νειιΜπι οΙ]ϋπ επεκ 
πο: πΙκιιιιοιιιι, Ιιοῇἐιτ]ει. ΙιπιπιΕι:ιι, Μπα Ει6πγειιιιοει 6ΙειϋΙιεΕ; πω 
_ῇπ , πο” π"ιιιοΙΙγ 6ι·έιΙιππ ει' ροΙ86ι·ιει3ΙΕ πω, ΙωΙιεΙ6Ιιε Νεαπ 
€6τιιἱ πω, απ Ι:ϋιιπγειι ιπομο!ιοιι : 'ε ιπ6,<; ἰε 30 εειάεππει; ει' 
νΜοπΜπ πιατα!. ΜΜ6π νόμο ει' ιιιιιπεΙτ €έιι·ειιεύ.8Ιιε νιεειιι]ιι€., ω 
ιπο.ΙΙισ., Μ" τά Μινι: :ποπ $ιΙΙειροΦ, πιεΙΙιτιιεκ ιπιι68ει€ Ιειι·Επ, 
πιε;ιπει€,ηιπτάιπο.ΕπΕΙππ ίπποι: ΙιέιῇπΚΚειΙ Μι; ει' ιιιιιιι οιιιιέι ΜΒΜ, ο 
πο ιιιἰππἰιιι€ειΙειπ νιεεια]άτ, ειιιιιγι ιιγοιποτ ΙιϋιίιΙ Κοπει·νεποπ ιιιὰ_ῇα 
πιιι€πι Μίο]Επι, 65 ιιιΜϋιι νόμο π' ίεΙι6τεΚ ΕΜΠ ιπεπ·ιεΙοροπιιι, 
ω» ;γει·ιποποι πεπι ιιΙσιι·παιτ νοΙο τόπι€νοππι ιιγίιδοιΙ$ όπ ΜιιγοΙ 
πι” 6Ιο26Ιιειι. - ίπ ιπειπειπι Επ16ΙΚοιιιιιιι Τειππει·ι·ο! π' ίεΙεϋ 16 
ΜΜΜ. ό εΙδιωπι ιιιοει ιε ΜιεοπιύΙιπππΚ ωιιωι ο” ιτειι1, πιιιιτ 
ο" ροΙ85ιι·ιειιΠ οιπποι·Ιιοι. 
· 'Ι'ε.ιιιιοι·, ιιιππΜΜΒιιιι "πι τοπι! , παπι ιιΙ6ιι ιιἱποει , Ιιππειιι πεπ 
πο ει' ειιοι·ιϋ, “Με ΜΜΜ, 6Ι6πΙ‹ "μια επ ποια' οΙόι€6Ιε!ει, 
εποπνεπόΙγοι, ωειωι απ: Μπάρ' πγοιποι·πεύειιι ίεΙϋΙ, ΜΚ ΜΜΜ 
ΜΜΜ. - ΒΙοεεονιΙΙε Βι·ποεπ, Μ ομήοΙεπ ιιιιιιιΜιΕ απο" Η Διι 

ι ¦ ι 
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Μ ιιι€8 «ια-ειι οτειιιιι6ιιγ' εΙ6ι·ΙιεΕΘεο ΜϋΙ 8801 ιιιιιιιιιΒ 
ΙεΙιετ Ιιιιοιιγοε. Πα ειι ιιιιΙιιειοΙτ Η ΙωμΙἱΚ οιιτόρειι ε2οιιιε26 
αΙιιιΙαιτ Μιτειιιι, Έ ει.ΎϋΙι1ετ, ιιιἱιιι Μ, ιιιΙνειΙιιι: ει2οιιιιιιΙ ι€ειι 
;;γ:Ξιειοε ναειΙΙιετ1ύει, ιιιειττει!άΙαιινέι ΙοειιιιοΙε. Α' ίεΙιόι· ειιιΙιει·τ 
ιιι·ει ει, 1°ϋΙ0ιιιινοΙόέ τι1Ι:ιιιιιει!4. Αι ιιιι1ιιε ϋ8γειΙειιι1Ι Με ει' 
ιιοΙρεΙιοι, ε” οΙΙγ ιιιεειει·εέ8Ιιειι, ιιιεΙΙγΙιε2 ιιειιι ότι. Αιιιιιι 
1ιΒιιιηιι ιιι6ι1«ΜΙ 822α21Β' ειι·ειιέιεοΙει·ει τοε2 82θ1°ί2 ειιιει επι 
ΙιειιιειΙ αειΙςειιήει Η ει, ΙϋΙι1ι61 ιι' €γιιιιιϋΙοεϋιόετ. Α: ειιι·ύριιι 
0ΙΙγ ιιέρεέΒιιεΚ Ιεϋ2ερε11ο ΜΜΜ, ιιιεΙΙγιιεΚ ιειιιει·ι 'ε εΠϋΕτ 
6τειἱ ειιιΙ4868ειτ. Α,νιιι1οιιιΙιωι· εΙ νειιι ειι€ετι-ι1νε οἔγ εΙΙοιι 
@με ιιόρ ΜΜΕ, ιιιεΙΙγιιοΙε ετΙιϋΙοεΘ£, ιιγε1νέτ, 1ϋτν6ιιγειτ 
ασκ Ιιιι3.ιιγοεειιι ιειιιοτι , °ε ιιιοΙΙγ ιι61Ι‹ϋΙ ιιιι-ιΒ κι ω ιιειιι Μια. 
Κιιιιγι-ιΙειιιτε οεειΙε ιι” Μια "ω, Με Ι:ει·ιιι€Κειι; ει' ΙεΙιέι·ε 
Μένω Μοεοι·ιέΙι, ιιιει·τ Ιιοιιοσειι καιω ιιιέιι· Κενεεετ εθειιιιω 
Δεκ. - Ιἶ.ε ί” Με σε ω” οι :Ματια εισΙιιι ιιιιιιιΚέιι' 8γιιιιιϋΙ 
σει-ΕΕ, ιιειιι ιιιιιπιΕ8 παει νενόιο, ιιιιΙιοτ εΙΙειιΙιειι ειι ειιι·ὐιιειἱ 
ω Ιιϋιιιιγειι ίεΙ1ειΙάΙμι; 'ε 6 οεειΙτ ΙΙΞ18Υ ΚϋΙι86%ε1τει·ιιιεεΖι 
Μπι ω, ιιιιτ ι-ιιιιει οΙοεύ :έιττοιι ειιΙΙιειτ. 

Α2 ιιιιιιιε ωιιιιι αει: ιι26ι·τ Ιιίινικ Η ειίοιι ΜΜΕ ειΙ6Ι, 
ιιιεΙΙγεΚιιεΙπ ει, και ιιειιιΖετοΙε ΜίεΞ$εινόΚ, ΙιοΒγ ει, ροΙ8έιι·ιείιΙΕ 
ιιέρεΙιιιεκ ιιι65€ ιιιι€γο!ι!ι ιιγοιιιοτιιε:9ι8ειι!ια ιιιετιιΙ]ϋιι , ,ε 6 ει: 

εοΙοτει€ιΒ·' ίειιγι€6 €γατιιιιιιαιι·6Ι, ΙοΕοι·«ΜοΜε 'Ι'ειιιιιοι·' ειιιΙ6Μι·ιι 
ΜΗ 'ε ιιειιι εοΜι.ι·σι Μ ια ιιἀιιι. ΒΙοεεονιΙΙε ει' ιιιυ.€ει ίοι·τΙΗάεΜιοι 
ι;οιι έι·άο1ιεε ῇοἔγιειεἱκει ΜΜΜ, ιιιοΙΙγοΚ ιιιέιιι ε: 0[Υ856 Μειο 
ιΜοιιιιιιωιμ ει' Ταιιιιοι·τόΙ οΙΙιοειι6Ιι Μιι·ϋΙιιι6ιηιεΙκα ιιιοΙΩωΙ .. ιιιἱ 
Μι πιω· ειέιιιιοε τό;;ι 65 Μι τιπ58;έιΙόΚ οΙ6ΜωΙμ 

ΜΒΜ Διο!ιιισ.ιι, ΜΒ ει 6]ειειΙ:-ιιιιιοι·ὶ.Ι‹ιιἱ Μ” Ειι_ιοΙθ @Μπι 
ι3ΙΙιιιιοψι€ ιιιε.<;ἱειιιοι·ιιἱ ,ει ]6νειιάϋ εοι·ειέιι εΙϋι·ο ιιωι ιιΙωι·]ιΞΚ; ύ 
ιιιιῇιιιὶοΚ ΜΗ, ΙιοΒγ ιιιιιιιΜ_ιό.€ ΒΙοεεενιΙΙο Μ, ιιιιιιέιΙ ιιιιιιιιιι·Μι!ι 
Μπιτ !ιοοεόεεε. ` 

` 
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61οιιιι6ιΜιι·ει πανε ιιιιιιι1 ειιιιιειιιιιγι ιιοΙιέιεόμΚει ωΙάΙ α' 
ιιιι ΙιόνϋΙΚεάέειιιιΙδ ϋΙόΙιειι, ιιιἱιιτ 82 ει·ι16!ιιιοΙ: ΒϋΖειιεπε. 

ΑιοιιΙιειιι Μπι α' ΜΒΜ ειω' ειοΚἀεαἱ ιιιέΒ ιιιιιοεειιοΚ 
ε1τϋι·ϋΙνε; ει' Ιιει€γοιιιέιιιγοΚ ιιιόΒ ιια-ιιιι νοεπεττέΚ οΙ Μπέι 
ειιΙαιι; ει, νασϊέιεπιτ, Μοτο Μέι; ιιειιι ΑΙΜ: Μ. Α' νεα ϋτϋ 
ιιιϋΙ‹ι, ιιιοΙΙγεΙιετ Ιιει]τ1ιιιι :ιι οι·ι16!ί ΙιεΙιεΜΙιειι όΙαοΙτ. ιιιοετ 
ιιιέ8· 6Ι6ιιΒεΙ›Ι› ειιιιοΜιειι τϋιιιιεΙα εΙϋ ιιιομεινει·τ Β6ριεΙοτέ 
Μπι; εΙΙειι!ιοιι ει, ιιέΙΙιιιΙϋιόεεΚ, ιιιοΙΙγοΚετ επειινετΙοττ, εΙϋ1τε 
ιιι-:ιιι οΙΙγ ΙιοτπεεωΙπιιαΚ, ει, νεειόΙγοΙ‹, ιιιεΙΙγεΙσοτ ΜέιΙΙοττ, 
ιιειιι οΠγ ιιει€γοΒιιαΙ: τετεεειιεΙ:. Α, 1°ιι€€ετΙοιιεύι>;, ιιιεΙΙγεΙ 
ῖοΙοἰ Μπι ΜΗ, εΙΙειιτωιειι ΜΙ πο» ε2οΙἔειἱ ΙιεΙγιεττεΙ, 
ιιιεΙΙγοτ ει' ροΙἔέιι·ἱ τέιι·εειεει€Ιιαιι εΙΕοεΙειΙ. 

Μει.ε 1“εΙϋΙ α°_ιιιιι8έιιιγ, ιιιεΙΙγΙιειι οΙΙγ εο!ιέι ε2ειΙ›ει‹Ιοιι 
Με, ΙΙΙθΒ ΜΜΜ πω Μπέκ ε” μιτ (ιι·ειι @Με νιεε2ειωΙ 
Ματια επ πωσ. ΜΑΜ ιιιινοΙτ τοΙΙιεύι·ι, ιιιεΙΙγΙ›6Ι εΙ6Ιιιι αΙι,ι>,· 
τω, 1“εΙιώι· ε2οιιιειι€ιΠαϊ Μ;; έιω ημέι·ιιε!τ, ικα-Λη ιιε!‹ιἱ πιει 
μειιειΙκ ωιωκ. ΉιΙάιι ει, μέ”, ιιιοΙΙγεΙ :ιι ειιι·0ιιιιιακ κι 
ιιωμικ, ιιο1:1ο8 Θε οεοιιεΙοε ΦΙοτεί ειετἐι ιιεΙ‹ι 8616Ι:τέινοΙ. 

Η οι: Ιιει€γιει πι «Με, ιϋι·ει ε16 και Ιεἔγι·ει·εἰτ ε νιεειιιιιιοεγ 
ϋτϋΙιτε ει” εινειιιι€Ιιει 

*) Αιοιι ι·οιι€·έιΙ6 Ιιείο!γέιε , ιιιεΙΙ)·εΙ ω» ιιιἱνεΙ£ ιι6ροΙι ει' Μινόε!ιΜ 
ιιιίνοΠοΚι·ε νειιιιι:ιΚ, ιιισι·8·οΚιιό.Ι :ιι οιιτύρειιεΒιι€ιΙ Β ιερωιωΙΙιΜ6. 
Ρι·8.ιιυιΜΙτ εΙσειριιοΙΜΚ ε” 82έ2Βά «ΜΜΕ, ει' νωΙοιι' ΚϋιοριΗιειι, 
νιιιωιιιιοε ν6ι·οιιέιι ει' ΥΐιιΒιιε.Ιι ΜΜΜ. Νει·έγ ιι6ιι6;Ιιειι 61ιοΙι Η 
Μ ει° Μνέιιι4οι·Ιοιά ειιιει·ιΜιιειΙδ Με 6ι·κειι6ι€. Ε.:οΚ 8.ιοιιιιιι1 Μπι! 
κοκ ιιιο€ι·οιιωιιι α' ι·6€ι ΙειΚ6Ιωι€ νοι6ΙΚο‹ι65 ΜΜΜ ΜΜΜ Μορά 
ιιέιοΙΒΜΗιΚ ίϋΙάειΚει: οΙοεό Μαιο. ΜΗιοι· νοΙιιογ, Μάι! που Με 
ωιω ΜΙοεϋιι6πϋιιι, νιιιοοιιιιεε-Ιιοιι _ιέιι·Ε, ιιιιιι· “Μ” ΜΕ ει' ίταιιἐ 
(ΜΗ' πάπια “πιω” °ειέι ε:ειιι6Ιγι·ο οΙνειιιι Ισ) ΜΙιιιοΚ πιιΒγοΜι 
τόπο ΚόειϋΙόΒοιι «πι, Μιιιοιιιιὶ Ι.οιιιειίιιιίιΜι έα Οιιιιο.τΙ6.Ιιει. Ειοιι 
Τι·ιιιιοιιΜε ΒοοεϋΙοθεε, Με ί.ιιάοιιιάιιγ 6ο ειοι·ΒαΙοπι ΜΙΝΙ! νιιΙ6 
ειιιΜιτειι νοΙαι!ι, 'κι ο" ι·έιει€ι ει' νεα! ιιιοΜιεο!ιιιιιΚ ιι·ιει€οκι·ο ΘΗ 
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Μααεγϋιιιει ιιαππϋπικει α” τιιοπιοιιι τα]ιΪ ιααιιααα Για; 
161 αι, πιι αι αΙιαΙαπι ιπαι αιιιιιιειι 0τοοποππέΙ αι Οποιο 

ιιιι-ιαι-ιππόι ισπαιιιιι. Βι ιπι1πεοΙτ απια' Ι:αναειιοπ, ιπιι νόιέπει 
νιιιεις, ιαἔαἀιιαιΙαπιιΙ ειιιπιαππνι ιει·πιόειαιι Ιαπεύειι πιπ 
ιαιιαι‹, ναΙαπιἱπι Βπι·6ιια, παρει Ιοαπαανιιει·ιιιιιι ναιιαΙαιαιΚ 
ιιαπ; πι: παιπιειαΙιποΙ:, ναιαιπιπι ειναι ειιιιιαταΙ:πεΚ πιο 

ι και α ιαπιιΙααιιοι, ιιατιπαιΙν αειαιοι αι πιαιταΙ ιιιτῇαπαιι ἱε. 
Μία α' ναι! απιιιατεΚ πιαξιοΙί ιπιναΙόαόπ ιιοΙαοιιαιτ, αι 

αιιι·0ραιαΙε 6Ια-ει ίοΙνναει ιπιππαιιίεΙϋΙ Εϋι·ιιΙΕσαιαι: ,α ϋαειαιιιι 
Σ 6ειαιαιιιι ειοι·ιιοιιαι:. Μέιτιιια νόμο α Και ίαῇ ϋεειαιαΙαΙΚο· 

ιοιι θα παω εανιιιααι. Αι ιπι1πει, ναιι αριαπαΙ ιιιατ αΙϋιιιι 
ναιι, σε ιαΙιότ ειοιπιιαπιαπαΙ ιπέα εοπικαΙπαιταιιιι. Αι επω 
Μακ, αοεαάιοι·ταεαιΙ: Έ ιιιιιοιπαπνιιΙτ αιωι πεπι ΜΜΜ; 

ιαιωιι. Αι αιποτἰιιαἱαιι, ΜΚ παΙοιι ετπϋΙοει ιαΜπιαιιιαπ ιαΙ·6.π 
α1ιιιιιι ιιιοιωια ιειοπνι1 6ι·ιοΙεπιιιεΙι ίεΙεϋπιιι6%εΙ ιιιτιαΙι ιο1οιιϋιι; 
ιιιατι Μ: ειοτἔαιιπαεοι‹, ιαπιι1ιαια, ἔαιιιαἔοι‹ νοΙιαΙι 'ε πιαι·οιιαι: 
Ιιοτιιιαπνοιιιἱ ιπέιτ ιποαειοικιαια -- ιιιαααιπ ια Ιαιιαιπ Οαπαιιέιιιαπ, 
πω αι 6τιοιαπιιιεΙι πιιΙϋπιιι6,ι α, Με ία] Ι‹ϋιιι παπι οΙΙν πεπι 

· ιιαιωσ, πο" αι απἔοιοιι ιιται α,1‹ετεει‹ειι6ειιοΚ 'ι ειιοι·;ιαΙσπιπαιι 
α' οαπαιιαὶ οιιιιιετ' ιιοπαιιαπ, 'ε πο” ιιιαἔοι‹ ιπιιι6επιε16 ιετιααι 
Ιιειιπαιπ, α' ίι·απαιιακαι ρθω ειοτοπ ιιαιατοιι από ιαηικ. 
@αν πιω” Ι.οιιιιιαπαιιαπ ιπα_ιιι ιιιιπποπ Μτεειωτι6ε έα ειοτΒαΙοιπ 

_ ΜΗ πιιιιιιώεεαἔ αι αιι€οι-αιπετιιαιαπ' Κε·ιιιιιοπ ναιι ιιϋιροπιοειινα. 
- Μαι· ιπεΕΙορδιιιι ποιοι; ιϋτιόπιιι 'Ι'ακαι ιατιοιπαπνιιαπ; 'Ι'α:ιαε' εια 
Μια, πιιιιι ιιιπ_ῇιιΙ‹ ,Μαν τόπιιιι :Μι 1ιΙειιισοπαιι , ,ε ιιαιαταίιΙ· 
ειοιιέιΙ αι ΕανοείιΙι-8ιαιιιιοικ ΜΙΟ. Νόιιιιπν αν Μα αι αιιιιοΙ 

παιπετιιιαιαιτ οαναπιώιιι ειαιΙοπαπαιζ αι ε' ειιάπνύΙ πόροιιίιΙι ιατ 
ιοιπαιινιια., οιι 1'ϋΙιιοιιει νεαιιιειι, α' αιοι·εςα1ιπαι ιιιααοιώνα. ιε 
ιιἱι‹ Ά 8νοτεαπ ΜΜΜ: οιΙοαιαιιαιιιι αι ετοιιοιἱ πέραιέ;;' ιιοΙνόι. 
Πότε ιιιιιαιιιι, πο” πα Μειιιιο ε' ιποιιςαΙιπαι πιοααπαιιιαιιἱ πεπι 
Μαι, 'Ι'ωιαει πεπι επιπέιτα οινοειιαπιιι. π 

ΗαιιοΕι·ν πόιποΙΙν, εἔνιιονεινε αΙια έτειιιαιό, ΚιιΙϋπιιεύιοΚ αι 
ειιι·6ραι ιπινοΙιεύαιιαπ «πισω εταιιιπόιιγοποι ειίιΙΙιειπεΚ: πϋιιιινιι 
αιιιιιαιιιι, πιιπεΙι ΜΗ ιϋτιιιιιπι αΚιιοτ , ιπιιι6π Βατιιρα' Ιε€ιϋιι6Ια 
πω, ιπινειιι6ιζε αι ιιιιιιιε Βαι·ιιέιτ86%αι _ιϋπ ότιιιιΙιε·ι6ειιο.· - 



απ 

Ι 

ιπειεοΚένέι ΜΜΜ ΙΙΕΙΒΥ Ι'έ:8Ζω που ΙιειειποΙ:ΜΙ: , ιιιοΙΙγεΚετ 
ει' τϋω° ι›ωίω α· ΒουΜἰἱΙϋΙΙεΙτιιεΚ ωιωιοιι; 1θίθιθυθωθΚ 
Ι:ϋ2ϋττϋ1:, εΙΙο€ΙειΙτέιΚ α' ΙϋΙι1ετ, να” ιιιοΒνεττ6Ι: οΙοεώ €ιι·ι·οπ 
Θ. ΙΙΙΒΒΙ'0Πί0“ΜΕ Με: σεϋεΙΙΙΙοϋϋΙ:ΙιεΙ, ιιιεΙΙγει επ υισιωικ 
εοιιιιπὶΜρ° Μ ιιειιι έιΙΙΙιειτωιΙτ. Δι ΙπτΙιιεοΙι, εΙε2ΙΒεΕεΙνε εε 
_Ι.έιτ τπι·τοιιιἐιιηιιΙ‹Μιι, επιπίιΙ σε* ο” ἱιΙοἔοιιεΙιΙ›ϋΙ έιΙΙύ Με 
€γατωειτστ Βόρι-:2ΙιοΜΙε, πιοΙΙγετ Μρεε ιιταΙΙιοτΙύ πειιι2ετ 
ΙιέιΙΙοτΒ·ειτοΙτ ὰ). 

ΨαεΙιΙιι€τοπ ο” α” οοιιμεεειιεΙιοι τω: _5οΙουτΘεέΒεπ 
ω ιιιοιιιΙοΙτει: ,,ΜΙ ΙεΙνΙΙΙΙΒοΒιΙΙΙαΙ›Ι›αΙε ,οι ΙιατεΙιιιαεαΙ›Ι›αΙε 
νειΒγιιιιΙτ ει ΜΜΜ πειιιιετεΙαι6Ι; ΒοοεϋΙοτϋιιΙεΙΙου ἐιΙΙ νεΙϋΙ: 
ΜΙ, 868 :ιειιιεεεπ Ιε Μι1ιπΙ." Ε, πιιΒγ1εΙΙιίΙ ότε οτόιιγα-:ε ρο 
ΙΙΙΙοει πω» καιει: Ι:ϋνετϋΙπτο. ν 

τ?? ° 

*) Εάεά ει' Ιϋι·νόηγΙιοι€ιεΙ οΙ‹ΙταΙοΙ‹Ι›σ:π (21-ιΙΙΙι οοπέτοεειιε, π. 89.) 
ωΙωΙαιοπ εοΙ1%Ιο Ι‹Ιοεαροιιε6εοΙωτ, ωεΙΙγε·ΙκεΙ ει' ΓοΙΙ6ι· Π6ΙΙ86€' 
ει: ΙΜιιεοΙι' ΙϋΙιΙόπ οΙΚϋνείεΙΙ;. Α: απΒοΙ-ΑιιιετΙΜΙειΙ‹ πω” ιιιοἔ£ε 
ΙερεόιιοΙι Ισ.ιοΙι' ΒἰτΙοΚάιιειΙι ναΙειιιιεΙΙγ Μπέκι, ΜΜΜ. :Με ΙεΙ6 

' 1°ϋΙεΙεΙ: 8811! Ιωριι€πεΙκ , ,ε ε., οοτη-;τεεευέ Κατοιισ.εε588νεΙ Ι‹εΙΙ ΝΝΑ 
-οπιι6Ι; ΙεΙΙΙιεΙηΙ; ωει_ΙΙΙ Ιεπι€Ι ΒατιιιοΙΙωΙ: τιιΒοΙ]!ιΙ: απ, Ιι6ισζΙΙιεΕ 

εγίι_ΜάΙι ίοΙ, μΙιοπάΙΚειΙ ΜΜΜ( Με, να” 8ιεπιι€ΙγεΙΚοπ Ιοειιιε·Ιι 
ει·όειειΕοτ π' Ιοεπεεϋ1Μεκποκ. 

ΜΙΜ ειοιι Ιι·ο.τοΙιΒόΙ οι είΙΙ Μ, Μ” ει' ΒουειϋΙϋΙΙοΙ: πει 
ροτΙΙι6Μ άΙἀοιαΙΜ :ιι ει·ϋνωΙ νΙεειαόΙ6ειιοΚ. Αι ΕἔγοείΙΙεΙ, επο 
Ι‹ἐιε επτΙΜ:., ώ” Η ΙώμνΙεεΙ6 ϋἔγνΙνϋ£ ΜτΙ αι ΙΙιαΙιιεοΜιέιΙ; ει' 
ΟΙιοτοΙΙοεοΙι' ϋἔγνἰνϋ]6υεΙ‹ τιιά65ΙΙόεει σα ωΙΙιΙωΙΙΙι αι άΙΙο.Ιαπι 
Μ6ιεΙΙ: ΙταΙοΙ‹ ΜΜΜ; «που €ἱει€νἰεοΙὅ ιιια_ΙιΙ ιιιΙΜΙ;; Ι‹ε‹ΙνειϋΙοΒ· 
8261 ει' νει‹Ι πι€·ροΙι' τ65ιότο. ,,Α'.ΙεΙιἑτοΙ‹πιεΙι π' θΙιετοΙεοεεΙ‹' ΕΙΣΙ 
ιΙ6ι·ε· ΒοΕοΙειΙιοιΙέιεσι ·- :Μωβ ει' Ι2ΆΙΙΙΙ‹ Ιειροιι -- νοει16Ι Εοἔῇει 
οΙ‹οιιιἱ αιοΚτιαΙ‹, ΜΙ: οΙΙ ΙΙΙΙπωιΙι , ω 8ιο€6πη, 8ουΙιΙΙ πω: Μ. 

) Ιιοι·Ι>,·ει€6 6ΙοΙεΙ 6ΙΙιεΙτ." ΑΙΜ!» επ ΙέιΙΙιιΙ‹, Μ" θεστ;Ιε' εαιΙιιωι, 
πια σ.Ιωτνίιπ ιιγ1τΙ:6.ΙΙΙΙ:ι' ΟΙιετοΙκοεεΙι' ΙιεΙ6ι·ειΙΙ, ΙιΙιΙἐι·_ΙοΙεΙ‹οΙ; ΜΙΒ; 
ει' ειϋνεΙε6ΒΙ ὶὶεγνἰνϋ ρειΙΙ8 :ποπ 6ειτον6€εΙΙ ΗΒΗ.. Ιιο€;γ ει' Ιππ 
Ιάτ]εΙεΙ6ει, ωΙνεΙ οετιΙ: ε." £οΙΙ6ι·οΙ‹ 6.ΙΙειΙ 'ε Μπι ΙώΙοεϋκιϋεσπ Πίε 
ΙοΙΙ νό·;ΙΙο, εειιιιπΙ ει·ΙΙνεΙ Μπι Μι: 
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ῖ Α' ἔγαι·ιιιετΙ›οΙὶεΚ τοΙΙιεΕειΙουεόΒόΙιει "σκακι ῇὰι·ιϊΙηἱ 
τειιιὶε:οκἱιιτ ει° κοι·ιιιΔιιγ' 2εατιιοΜέιμ. ΑιιιΜι· ει' 0!ιετο!τεεοΙ: 
68 0ι·εεκεΙκ μέ;; αι ειιτύραπικ έι·Ιιοπο εΙϋπ £οΙεροι1τεΚ Ιε 
πιο;; ει, ῖϋΙιΙϋπ, ωεΙ!γειι ΙειΙκιωΙ:; έιιιιΜικ ΜΜΕ ει σ.ιιιεΗ 
ΜΜΕ €γειΒι·αιι ωιωκ ὶε 8Ζω·ιϋι1ΘεοΚω, Μπιτ ἱιὶε€επ ιι€ρεΚ 
ΜΙ: πιό; κι :ποπ εωιιιιεο1ε, ιπεΙΙγοΚ Μπα ΕεΚειοιιεκ,ϋκετ 
ΠἱΒ8φ€Ιοπ πέ:ρεΜιοΙε εΙἱεπιετπἱ πειιι 8.ΜιτΙ:5ι!ε, 'ε :που νοΙωιΙ:_ 
Μ" εμεΚετα2 ετι!ϋΙ;Ι:ϋΙ ειΠ8 ΜΙ›ι1ῇτ ωιιΙ›οι·ε!‹ετ α ιιιιι€οΙι 
1Πε2ΜΒε16ΙπεΙ-κ, ειοΜιε:ΜπαΙι 'ει τὶ5ι·νὲπγοἰιιεΙε νεεε‹-5κ αΙ:ΜοΙε η 

Ι ) Α πγοιιιοι·ο ε2ει·ειιοεαΜεπἱιι‹ΙιιεοΙ‹ειτροΙΒαι·ϊεο0όιετε Εύη 
ειοι·ἰτοτ1ο; ΙΙΙἔΙΠΙΙ81 αι οΙηγοιιι6.ε ΪΒΙΙΙΙἔί ναὰεΑΒΙ›ει ταε2Μει 
Μακ νἱεεω. 8οΙαπι ΚϋιϋΙϋΙπ οιΙειΙιε8γνέιιι ΙιΞΙη; ωΙνεΙτ το! 
ΒεἱΙαπ, Μπι ίεΙϋΙτἰΙε ει νειεΙ Μα ειοΙώεεΠ. 

Πει ωκππησκ ει” ἀόΙἰ ειετιιεοΙ8 τϋι·νόιιγΙιοιΜ έιΙτειΙ Μ 
"κι Ζεω·ιιοΙιἰ ιιιϋιὶοκατ, Ιποι·ιιιωιγ26ΕΚ' ιιιειἔοΚνἱεεΙεκΘι 'ε 

7 ιϋτναἐπγειὸΚεἱΙ‹ κατω:: Ιεϋπηγειι επεΒ 1°ο€ιιιικ ἔγϋ:ϋ‹Ιιιἱ ει' 
ίεΙϋΙ, Μ” :κι ἰηιΙιιεοΙ:' τϋΙ(εθΙετεε Κἱὶὶιόεε ει' νθἔο2ε-Η, πιοΙ!γι·ε 

) Έ ὶιιΙὲΖνΘΚ ιιιὶΜε:ι ἱ8ΥθΙἰθΖθίθἱ|£. ΑΖ ΒΒγεεϋΙει ο τόει€τ ΙειΚύ 
πΜετἱΙωἱΜ£ Μ” 82ειιιιιιεΙ ΜΜΕ: :Μ Ι›ειιειἰὶΙϋττε1‹ αιωι Μα 

ι 

'ή 1829-Μπ ΑΙιιΜιιππι' ε€ει€ιισα ει' 0τεεΚοΙϋ Γ6Μ60 Με;γόΚτε οειήη 
«Θε ει: ἱιιἀιιε η6ρεύεοτ ειιι·ύρεΕ τἰει€νὶεεΙϋΙ‹ Μό. νε15. 

1830-Μιι ΜἰεεΙεεἱρΙ' επι€ιιεει σ.. ΟΙιοσαιννοΙαι€ ό8 ΟΜεΙπειεει 
εοΙ‹Μ εξγοηΙϋΒΚό Εεειἱ ει' ίεΙι6τεΚΚεΙ 'οι επί: τηάΙεΙΚοιίέψι, Ιιο8γ 
Μ ΜιΜϋκ ΜΜΜ οιΕιιιο€ "και Γε! 3 1000 ΜΜΜ· Βὶτεἀἔι·π 'ε ο;" 
ένἱ Ι”σ€·εέι€ιζα ΙιίἱιιΕεΙΕεΘἱΚ. 

ΜἱΚοτ Μἱεεὶεεἰρἱ ΜεΕιιεκιωγ ΚαθΓ]85"θ"θ ώι·νόιιγοΠ ά Μ 
Ηιταἱ Κό:ΗΜ.Κό ΟΙιοσωνν ἱπτἱιιειοΚτει, ειοΙτ ϋεειεἔγϋΙεΚειΕεΚ: ίδ 
ιι6ΚϋΙι ΕιικΙΙ:οΚτο. Μία, »Η Ι6€γοπι ει' ΓεΙι6τεΚ, ει6Μ6Μ. 'ει ΐοϊοΙ 
νωποΜπόιιιοΙ1γεΚεε$ε.ιοιι £ϋτν6ιιγοΚΕι6Ι, ιιιοΙΙγοΚ Μιά “Η "ΗΜ 
εικο.ηι3Κ: ε' ναιΙΜρ ε;γΙιειιιἔοιι τω: ιηΙΙΜΙιοιαιΜέικ, Ιιο;γ _ἱοΜ·ι 
Με: ΜΜΜ @τα ει' ριιειΜΜπι ϋἐψὶοεπἰοΙτ. (-"ίασε'εσφι” ;ΜΡ”.-) 
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ΙϋΙ«Ιοκετ 1); ημ1)έιΙ:, Με: οι ιι€6)ιΜΜε πω: ο8όειωι νο: 
Κεπε1: πιω; 1ο εν πιά 61%' ΙιεΒΥοπιὰΔγιιἱΦ; 'ε Μπακ )ιοΙ8έω 
τἱεοΜε έιΙτα1 ει·όεειι ει, ΜΜΜ ΙεϋαεωέιιοΚ , σπα Μπεά8 

! Ι)οοεύετε μιωω) αΙσιι·)έιΙκ ε) εΙϋινοιέιετα Ικόπγειωτ)Ιτ. 
ΑΖ ε8γεε επιτιιεοΜ0Ι εΙηγοιιιειτοΘτ Οπα-ὰ έα ΟΙιετο!κεε 

ὶηιΙιιεοΚ ει, Ιεϋεροιιτἰ Βοτι11ΜγΙιοπ ίοΙγωιιοάϋειΕ. Ε: απο» 
οεὸιΙεπε6εεἰΙ‹ Μιιιτ Ι18ΙΙΙ ει·26ΙωιΙωι "πω 'ε ειΙνΙ›61 Ι‹1πάιιπε). 

 

, . › ο π' ΜειωΖϋΙ6τ€εΙε Διει·ειιΙνειιτγαἰτ ιιιεΒιπεπΕεπἱ, ε (Με: α πό. 
πιοΙαα Μποε1το$τ ΗΜ, εΖαΙ›ει‹Ι Ι›ὶι·ωΙαΞιΙ›επ ι;ιομετωπϊ 2): 
Με ιιιἰιὶϋιτε° οιόΙ)έιτ νώΒι·εΙια)1ειπΙ ειΚ:ικ)ει, οι εΒγεε @ΜΜΜ 

7 Ιεπγεἔωϋ εΙΙειιτάΙΙ:ΞιεΜι τεεεἱΒ ιιιιιέ.;οΙκε8, ο ακου ἰ8επ 
Εϋιιηγοη νοειιιἱ Μ” πέ.ιπιεΙΙγ Μάϊ ΜΠΕ; εΙριι€ιωΝ να! ΗΠ 

ιεϋκϋτ, πωσ” ειι εξςθεε Βἔγεε€€Ιετοτ νοειπόΙγ Μπι! αιΙά!)ει. 
Α, ειϋνεΕεό€ἱ Κοι·ιιιεϊιιγ, ιιειιι ΜΜΜ Μρεε ιιιο86ταΙ 

ιππική ειι Μι14ιεοΙτατ, επετο11ιο ΙοἔαΙέιΒΒ ειιγΙιΜΜ εοι·ειιΚου, 
δ *ο ο οιὸ1)›61 ε) ΜΜΜ Μα »Μάτ ΕΒΜΘεόπ ΜΒ @Μπα 

ΜέιΙΜαιιἱ ΑΜΙ. Δεν 6_ἱεε:ιΙκἱ ειὁΙεεεὐ8°- 38 Φο 84 Μαι ΜΜΜ 
οΒγ τομρωιΦ νϋάόΙτ Φει·1ει1 Μ, ιιιοΙΙγ α) τοϋ' έι€ιιιειι6 86%» 
ΕοΙγ6ι·6ΙΑ:Ιωπεειωα1: ιιονοιτεϋΙ:. Πειτειι·οει ο" ΜΗ Μωυσ 
νεΙ , :Με ΜΙ)! ει' ΜΙΒΜεεΜ' ριιι=1ΜναΙ. 8Μιιιιοε Μγ6Ικ (·)8 
μα$ειΙιοΙτ~ιιιοΙειἰΚ :Η ιιιὶηπειιῖοΙσἐ; 68Ιιει)Μα ΜΜΜ) ω Μάσι· 
τοι·ω61εοπγ. ωω‹ ιιέΜιιη· Βοη·86 νεκκοοροετ ΜέιΙΙπω!!τ 

') Δ' ἔοοτἔἰειἱειΠι ΜΙιιιεΙι σ.: ΙΜιιεοΚ' ε;ομι;ι6)1ρω;π “ιιι)"ΧΕιφ ω 
ΜΗτι·ε "πι, σ.Ηκοι·ιι Μπα): Γ6Μο€ ΜΜΜ” ιιιοΙΙ)ΦϋΙ ο" πέςγειο;.ς 
:ΜΜΜ εεΗκ ιιιΜειι ΜΒ ΜΜΜ. Πι·οιπσιΜοεπέ85ωι ΠΠ εισ6η 
Η ωιΙκαι·η @πιω 

2) Ι8Ι8-Μιιι π' οοτι;τεεεπε πι) ι·οιιι!οΙΙο) 1ιοΒγ Α.)·Ιφιιεπε Μι·0οιπέιιγ 
νἱ2εἔἐΙὶεεεό!ι υπο;; ειωοτἰΚΜ ΒἱιΙοεο!ι ΜΒΜ ε" Οτει-:Β, ΟΙιου!ανθ 
6ε ΟΜεΙυιεαε ἰιι‹!ιιεο!ὡ6Ι !ιΝ6 ΕϋΙ«ΙϋΗ86Β' €άτεπεόΒ6Μπ. Β' Η 

~ ΜὶΙἀἐΜΜ Κεππει·Ιγ, Π”, πω» Ηοοι1 Θε .πω ΒεΙΙ νέι6ι·Ιε!) 
ΜΚ. Μιεκ! α' Μι€68οΚ' ΜΗϋιιΒϋπό €ιιά6εἰΕᾶεπἰ£ 'ε πειρΙ6)ιι!ωτ πι' 
οσπΒι·εωιιιε' ἰτΜΕαἱ ΜΜΒ (Με 87. Ποιωσ ή" ΠφΜπιιΙα!ίν") 
π. Μ). 1 8 
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Ιιοιιιιο. Β' ισ.ι·τοιιιέιιιγιιιικ Μειιιοο1ιοιΙοεΒϋιεΙο1ιΙι ,οι ει πιε 
ι·ιΙπειι τοΙεριινόιιγο1ιιϋΙ ΜΙΒ? τάνσΙεέιΒι·ιι εεϋ ι·6ει€Ιιε ει!ιιιι:ιιι 
επι ΒΠοεϋΙεί Ιιοι·ιιιέιιιγει ειωιειιιιωι Α, ΜΗ ΙιειιιιιϋΙϋιτ Μ;» 
ειό;ε1ί ιιιιωεωι. Η 

1831-ι1ιΙ: Θν° νόΒόιι. πι: ΐέιΙΙΙΙ:οΜ:Ι: εΙ6ττϋιιΙ:,` ιιιέιτ 
ιο,οοο ιιιιιιιε νο1τΙετοΙοροι1νε Αιιωιιωιν ιιιιι·ϋειιιι, ,ε 1ΙΕ·ι 
ιιοιιΙιιιιτ 161ιΙιειι ι-5τΙ:ειιιεΙ: Με. Ιϊαιιι-ιιιι :ιν οιιιιει·ι-ιεειιειιι6Β 
ιιιιιιι ΜιτΙιιιιω οΒγετόττόει·ε ΜΜΜ, ΜΙ:ιιοΙκ οοι·ειιτ ι·ι-ιιιιΙΙιο 
Μπι ιιΙφι·ιει; ιι6ιιιι-:ΙΙγο1ι ϋιϋιιιεεπ ι·ειέιΙΙιιαΙι, @Η ει, απ· 
ιιο1ιεέιε' 1ι626ριιοιιιιΜ61 εΙαϊνοεπιιιιιΕ; α' ίεΙνιΙάεοεύΙωι 
ΜΙ: ιιειιι ιιΚιιιῇεΞικ ιι6νέεΙιειι ιενσ ΒαΙιοιιέιιΙειιτ 'ε τι; 1ιιιι161ωι 
Και Μα Ιιαι;γιιι; απ 8οιιιιοΠέιΙε , πο” Μι ει' ιιοΙΒέιι·ιευιΜέ 
ιιιινε €6ΙΙιειιειιιΙιιιιΙ, απ: τϋΙιΙιε5 Μια 1ιοκι1ειιιιιοιιι ΙεΙιει; €61 
ιιεΙ‹, Μ” ει”1ιοιιιιΙε3ει' ειο1εέιειιι, ιιιο11γε1ιοτ απ Με Ικαρ 
ια Μ, ϋιϋΙει·ε ε1 ιοΒιιακ ειιγ6ειιιι ει( Μέι;; πιά νιιι6ΙιεΕ 
Ιιειι, Μ! ε” Ιϋ1ι1ιιιινε16 ιι€ρ° 6ΙεΙιιιιέτε :Με ει-ιιιιιιιι ΜΜ 
“ιι” ιιιιιοε; τιισιέι.Ι:, Μο" οι Μ εινιιτει€οκ1ιιιιι εΙΙειι.σιά;οε 
ειιιιιιιιτο1ιι·α ίο8ιιιιΙε τιι1ειΙιιι Έ' επ ειοΙιΙιο1 ειιειιιΙιεειάΙΙέιεια 
ΦϋΙιΙιό ει, ναι1εέιέ ΙεΙΙ:ϋΙοιόν0Ι :πιω Ιιιι·ιιιιΙ:, εειιι ει, ιι0Ιι;άτί 
εοι1εΞιε, Ιισ.ιιιΙιιιέιτ ιε ιιι68 ιιιιι€οκιιαΙε ιιιο,<; ιιειιιι ειοτιοαύΙτ. 
ΒιειικινιιΙ σε ιιιι1ιισοΙ: _ιι31 έιτιιΙΙέικιά1: απ ιε , Ιιο,<;γ ει, ιι€ΙειΚ 
ιιιιιιιΙτ ΙετοΙερειιι-ιε ι:ειιιισ5ιιι ιτΙοι;Ιειιεε έ·οιιιΙοεΚοσ1έιε. κι ίο8 
αὐτῶι ω: εΞιΙΙιιι, Μ” Μ ιιιοιιετ16ΚΙιεΙγϋΙ:ϋιι ν68ιο ΙιςΞΙιεΕνεΙ 
ιιιο8ιιγιι€ΙιειιιιαΙιθ ΑΖ Β8γεεϋΙΙ;-8τειιιιεοΚ ι€όι·ιΙ: ιιςγειιι,|Ιιο;γ 
61ιι-ιτ ω ιιιεετειι·ιαιιιψικ: Μ: πιεί ποπ ΗΜ ω, ιιιο11γει; ιιιοει; 
!ιιι·ιιιιΙ:, Ιιιιτοειτν:ι νοΙτ οΒγΙιοτ τόπϋΙιτο 168ϋιιιιεχιόΙγοεΙι ίο 
εεισά.εοΙι ε3.Ιτει1 ή `Ιἔιιι, @Η ιιιέιι·ιιια επ ιιιιιοι:ιΙειιι 1ιοτιιιέι.ιιγ 
τι 

Ω) Α' Οι·εοΙ‹ ιιιἀιιεοΙιΚει1 Ι700-Ιιοιι ΜΜΜ επει·ιΜε3εΙιοιι “επ ιέιι·ει 
ιἱθΒ.ωὐΙϊ8ὶἱΚ: .,Α2 ΒΠοείιΙι-$ωιιεοΙι ιιιιιιομέ1γοιιοιι ΒΜοεΜΗ 
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κ 

πεπι πω εΙ ιιιιωιωι, ι1ε «Η ΜΜΜ :ΜΜΜ ΜΜΕ ι·ιιιιο1 
ιιιωι. Κύι·ι16ετ εειιι 82θ11νθά, Μ” ιιόΙιέιιιγ έν ιιιιιΙνιι, “Η” 
ποπ 1°εΙιι€ι· ιιέρειό8, ιιιεΙΙγ Ντιπ ιεΙι-ιιιΙε8 Βιεεοι·Μει, ιιιι·ιι. 
ιιγαΙιιιΙ:οιι ωιιιιειιιΙ ια ειι·Ικαιιωει ιιιαΒάιιγοΚΙιαιι ω; ιιΙιΙιοι· 
ΜεοιιΙύ ΒιιιιιΕ .ιθ82, :ιι οΙϋΙιΙιι οινοεειει·οΙι ιι6ΙΙιιιΙ;-'ε ει' 
ΙϋΙιΙΙι6Ι ι-:16ΙιΙι ΜΜΜ νι€81ιι-5ιι 1ιιΕο8γνέιιι, ιιιιΙιέιΙι·ιι 1ιοΙΙ ιιιιι€ο 
και ιιιι3.ιιιιιο1ι. · . ῖ 1 

Αι ΒΒγεεϋΙει° Βάιιέιειιιι6ιΜΙιαιι επ ιιιι1ιιεοΙ: Ξι·έιιιιΥ, Ιω 
νεεεΙ›Ιι τοΙΙιειετΙοιιεύε 68 ει·ϋειαΙι ιιιιιιιιιΙιοιιΙι, ιιιιιιωωιι α' 
ειιιιιιο_ο1ι ΑΜΙ Ι:ϋνειιιι ειοΙιοτι: ροΙιιιοέιΙιειιι; Μ· ει* Μ ΜΜΜ 
Ιειιιι-έτει ιιιιιιιΙ ει, Μ: Ιιοι·ιιιάι;ιγιιέιΙ εΒ·γαιάιιι Ιιιι5.ιιγ2ιΙτ. Η 

Α, ετιιιιιεοΙι, ιιιιι16ιι τϋι·νόιιγοι1ι' α” ιιονειετι ι6τέΙιοιιγ 
εάιζέιτ αι ιιιι1ιιεοκι·ιι Ιιιτει1εεειιΙι, πιει επιιιιοΙιιιιΙι, Μ;" οι 
ιιι(ΜιιιιΕ ιιιΙιέιΙιΙι εΙτέινο2ιιιιΙι , ιιιιιιιεειιι ιιιιι€οΙιειι: ΜΜΕ Μέι 
ιιεε86Ιι; σ., Ι:ϋιροιιιι 1ιοιιιιιιιιγ ρει1ι€, ιιιιι16ιι ε° ε2ειειιοεότΙε 
ιιεΙιιιεΙι ιιγιιι;οιοιι ι5ιΙΙιιιιιΙ6 ιιιοιιικ16Ιιοτ ι€όι·, 561 καιω, 1ιοι;γ απ; 
τόέιϋ1ιι·ε πεπι ιιιιιωιιιιωμ *). 

ε., θι·ε·οΙτ ιιοιιιιοι' ι·6ει6ι·ο ιιιἰιι‹Ι που ίϋΙιΙεΚει, ιιιεΙΙγοΚοι τα ΕΏισ 
ιιιιιω· Μπέκι Μπι: »ιι-Ρ 

Α' 0ι·οοΙτεΜιοΙ 1791-ιιιιιι _ιιιΙιιιεΙιιιιι ΜΜΜ επει·ιϋι16ε Μπει 
ἑ· ξ Κωδ επενειΙιιι6 Εοιέ;ΙσιΙ_ια ιιιιη;ίιΙιειιι: "Αι ΒΒ·γεειιΙι-ΒιιιιιιιιοΙι ἱιιιιιε 

ρ6Ιγεεειι Μιιοειιιιιι!ι ε' ΟΙιει·οΙιεεεΚ' ιιειιιιο€6ιιεΙι ι·6ιιι6ι·ε ιιιιιιιιοιι 
ΜΜΜ ΜΒΜ» Μ πεπι οιι€ειιοΕι ΕϋιιΜιοι. Ηει :οι Β8γοειιΙι-82ιιιιιεο!ι' 
νειιιιιιιοΙΙγ ροΙ8:ιτει, να" Μάτια ιιιέιε , Μ πεπι ιιιιιιιιι, το.ΙΝιιιι. 
ιιιομεΙερωιιι ει' ΟΙιοτοΙιεεοΙι' 1°ϋΙΜιι: ει: Βι;γοειιΙι-8ιιιιιιιοΙι ιι 
3οΙειιιι!τ , Μ" :ιι ΗΙγ εισιιι6ΙιπϋΙ 6ΜιιιοΙιιιι ιιιε;;νιιιι_ιόΙι 'ε·ϋι ει' 
ΟΙιειοΚεεεΝ ιιειιιιει6ιιοΚ Ιιιιιι-ιΙιιιέιΙισ.ιι ΙιιιΠιέΙι, Μ" ει' επει·ιιιι 
Μιιιιοεεο, τι' πω: ποιά £ειειοιιι ΐοι;.“ 8-ιΙΠι ωιιιι. 

*') ΜΜΜ ε) ιιιοΙΙοΜ: Ιο;ι,·ϋιιιιοιι6Ιγεεϋ ιιι66οιι ιιιε,ιιι€6ι·ιειιΙι :ιι ιιοΜοΙι. 
Μια! ει: οΙιι6ΙιιιοΙι ει' 0ι·εο!ιοΙιιιει ιιι€6ιοΜΕ Ιονο16$ιιιαι·ιιιιέ23-ι·ύΙ 

1829. (Ρι·οωειώιμ η|” Με ίπάιαπ Μαιο! ίπ Με θί29 ς/'Νεω- Υοι·Ι·, 
Ρ. 5.) ”'Ι'ίιΙ ε' πο” 1°οΙγύιι (ΠΙιεειεειριιι), ύμιιιοιιιΙ,ιιρέιιοΚ το!) 
μια ωι·ιοιιιέιιιγι κωιωιι ει' ιι οΙῖοἔιιὰέιετοΚιιι. Με Μι6ι ωο 

· ι 8 °° ι 
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Πε η" ει° ειαιιιεοΙ: , ιειιιιιοΙιεέιΒιιΚ ΜΜΕ ει' πι) πόρο 
ΙιειΕΙιι1Μοοέιει·ει Βόιιγειει·1ιιΚ5 ει: Β"ωιιω ιιο:Β€ ι€6ι·ετει 
'ο εε86ι1Ιοι·ιέιωι ιιιωι εΙϋιποιάΙϋει ε” )1ιϊ]ά08έ1.8Ε ιι° πω» 
ΜΒΜ ιιιΜοΙ: ιιιοιιεΒ·γ οιόΙι·ιι νειιιιιαΙι ιιιιιιινο ι). 

,,ΜθΙΙΙΙ]θἱ ειιγει.ιιιιιιιιΚ, κι οί ΠΙ:Ξι8·οτ ιΒιιφιμ, Μπει 
τειι_)ἐιΙ›ύΙ - ι" ε26Ιάιισ.Κ ιι° ΠΙιετοΙιοεοΕ ει' οοιι€τεεειιεΙιοι 
ιιγίι)τοιτ €οΙγιιιιιοιΙέιειι!ιωιιι 2) -ει ει.ιιιοι·ιΙαιι ιτϋι·ϋει ειιιΙ›ει·εΙ‹° 
Με οεοΕ6Μγε Ιοττ, ει' Ιειι€·ι· ω; ιιιιΒγ,;γέι 6ο Ιιιι·εεε6. Μι 

' Ώ Μ: ει Η ιιιιΜιοΕ υιιιψιιιιΙ:ι·ει πω, ει' νϋιϋε ειιι!ιοι· οι·6ε 
ΜΙΒ 'ε Μι ιιιιιιιι1ειιι θΒ πι! πιει ω, 36 ειιννο1ιο8εισιωι 

Ο Ώ σπα ε πιοεσιι€οι1ιο »εκει , πο” Μια: Μιιιειιιωτ α επι 
ι·ιιι Μάιο τειιεεε6Κ. Α' ιιιι ειιιιιιιιΙσ Θε ει ιιειωκ Μπιτ ΜΒ 
--_ι 

πω” πισω ιιιοιιιιιικ Ιιει!ιοι·ειιιιιι ΜιιιιετοΙιει:: εοιιιιιιι _)ο,·ι;ιιΙ‹ Μπι Με: 
1°ϋΙΔειιοΜιοι. σει ιιιιιΒιιιοΙι οι ΒγετιιιεΒεἰιεΕ ει' ΜΒΜ' 68 ιιϋε6,=ς, 
ΒΙ6).ιειι άΙΙιιΜεΙι, ΜΒ· 0881( ει' τι ιιϋνειιά 68 ει, ρει€ειΙιοΙε ίοΙγιιι 
ίοΒιιιιΚ, ι:ι”έωΙ~ Ιω: α:: ε7τό1·1·έ.“ - @Η ει' ΟΙιει·οΚεεεΙ:Ιιει |820-Μ 
ωμή? 18-Μιι κι ΙενοΙ6Ιιειι ει' ΜΜΜ' ω: ιΠοικιιοΕ8 ω ιιιοιιι1)ε. 
ειιοΚιιιιΚ.) Μ" ει: ΜΜΜ )εΙοιιΙεἔ »κι ίϋΙιΙ, ΜΜΜ) Ιιπιειιι6Ιει 
Μπι! ιιιιιἔοΚιιι πι: ΚευεοειοεεέΚ, ΙιειιιειιιΙιει ει' Μἱεεἱεεἱρἰ' ΜΙ μπ 
)6.ιι ΙεειιιοΚ, ιιΙΗιοι· ε' τόειΙιειι Μα ιι€6ειοπι Βιιιοειιιιιι ίοἔ)σι 
(η. οι μ. θ.) ιιιιιιιιιιι Μιοιιγ ιιιοιι Ιισ.ιιιιιιιιιιιιιιΙ, ιιιεΙ_ΙχοΙ ιιιοει ιιειιι 
Μι· , ιιιιι)ιΙ ειΙιιιοι· Μπι ἰοἔιιιι! 

) Πο” ιιιηιι_ιιΚιιειΕ ΜΙγεε Κύριοιοι; ειοτιιι!ιοεειιιιΙτ που μοΙΜοἐι 
πω, ιιιοΙΙγοι; οι Επεεως!: ,ει ΒιιΙϋιι επιιιιεοΚ ει ιιιιιιιεοΚι·ιι Μινι: 
@πιει ειιοΕΜι!ι, :Με Μ)! ιι€ιιιιιιιΙς: 1) Α' Ι:ϋΙϋιι επιιιιεοΙιιιιιΚ οι: 
Μιιεσω ωτενιιι6 €ϋι·ιι6π88"- (ΒιοΚ' εγίι)ιειιι6ιιγε αιωιιιιωιιιι 
ει' ιδι·νόιιγιιοι!ιει οΒ.ιι·ιιιιιΕ ΜΜΜ, 2148 οιιιιμ. π. 319.); 2) Η 
Βε9%ύΜπεΙΝεναιι ω» ιιιι·ιοιό ΪϋΙΎ6ΙΙῇθἱί, ΙιϋΙϋιιϋεειι ω. Με 
Μ ιιιιιι·ιιιιέ 30-ι·6Ι ΜΜΜ (ο, ιδι·ν6ιιγε1ι 5ιοι·γιιιι1ι ΠΙ): ωπικι ιιιιιιι· 
!ώ)άΜιιι ο!788ΜάύΧ: [ΜΜΜ ο! Με Ππι'.:Μ-5απωω; 3) ν6);ι·ο, 
Μ" ιιτιοειιιιιιιιιεςιιΙι , ιιιι νιειοιιγοΚΙιειιι 611 πιει ειι ΒεγοεϋΙοι ιππι 
ωι Μι4= ιιωιιιιιιοι, κει; ω” Με πωπω ιιιιωιιιωι 
ιιονεπιΙιει· 2θ-Μι·ϋΙ 1823. 

;') Ν0"Μι)10ι·' Ι0τιι6ιι Ι829. Ειοιι «πιώ ειὐι·ιιΙ "Με Μπι Ιοι·Μιιιι. 
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ωκ- 'Η1Γδί8έΒέ Μακ ω] Ι›ΘΙ‹ΘΙ›επ ειωκ οεγιιιι€ιεειιΙ. νωωεο 
α' ίεΙιότ ειιι1›ἔι· επϋκειέ8επ' ρ6ιΜισάι·ιι Μνωιτ, Μετα: :κι 
ιιεΜ α: Μάιιε ωο8ειι1πἱ. ΑΜκοτ ει: πάω ω τω: , ει' ΙεΙμέτ 
ειιιΜ-:τ ρεάίε ΓοΙγειιιιοΜ. Μάι· ΙΜΣ. α, ω» ιιιοενΜποιοα; α' 
νδτϋε οιιιΙ›ει·' οτο_ῇε ει·ϋιΙεπεθ%ό ΜΗ. Α, πω:: ειοιυπόιΠΜ 
επϊωπειπ ιιονοΒεατο1μ π, @σπιτι Ιοεγο1τ ΙειεεωιΧ6ητ ΜαιΙωε; 
θε 1ιιοετ αποχή ΜΜ:ε1ωεω ιϋτιεϋΚΜ!, ιιι€ΙΙγεΙτ ΜΜέΚ ει' ΠΙΝ 
82.ΐΠθί, ΜΗ Η Βεγοοϋ1τ-8ιατικοΕπαΚ ωπεποπ. Με· νεα 
πιό; ε”, @Νέα ωοΙΙγεΙαπ ει, Ι:6:Μεσ2Βασ οεειράε πιεεςΚΙ 
ιιιό1Ιεττ νοΙιιει. Α° Μιπϋπι!: ΜΜεω ΜΜΙππιιΙ:τύΙ οΙ!γ Ιιἱι·ε8 

ΘῇεπιΚἱ τϋι·ιεϋΙώΙ: Μάι· οεαΜτωπ ο86ειεπ οΙειιγόει€εΙκ. Ε: 
"ΙΜ ει' νδι·δε οιιιΙ›ει·, ι·επι1εΙΜόεε ΑιιιετΙΙκὰΙ›επ. Πι ιιιἱ νει 

Βγιιιι!κ ίει]ιιιιΕΜΙ ει, ΙοειιωΙούΙκ, ιιιοΒ ΚεΙΙ-ε ΜΙιιυπΚ πε 
Ιιϋιι!ι ὶο θ" 

,ΜΜΜ ατγέωΙε, Μ ει: ομ10ωι ΞΜοιἱΙκ, εΜ6|τετ ιιπε€ 
ΜΜιι10 ΜΜΕ Μα, ϋειοἱιιΙωεΚ Μαι οι' εσωω, ιιιο11γεϊ ι›ωιω‹; 
6εοΜΚ τεέιιιΕ ΙιειΒγτέιΚ €5ι·ϋ1κ86€ϋΙ. ΠΠ Μειω!επεΙ ΜΜΜ: 
με , ιιιἱιΜιοεγ α: 6 1ιειιιινωΕπτιέιηκ ιιιιι€ειωιι. Υεῇοπ οι 
Βι·ϋκωεϋποτ πιέ1.8:ια!ϊ ειι€οο1τϋΚ, να” οικωειωεκ-ιε να· 
ΜΜΜ ΒιιΒοτΠόκεΙε ιιιεε ει1ό.ισιωεατι Μετάεπϋπκ, Μια-ε πόρ 
ιιεΙ‹ ΙιοΙγεε!» πμ νειΙαιιιεΙΙγ ω·ε26.€Ιιο2, πιω σε επσκειιεω 
_]0€ 'ε οιιιΙόΙαπ ΜΜΜ ΜΜοΚθ 'Ι'ιιιήιι!τ, “Μάρ Θεοι·ιέήα, 
επιιιιωι Θε απ ΒἔγοεέὶΙ£-8ωιιιεοϊ «ΜΜΜ τω; ΜΜΜ: ΜΜΜ, 
Με: ε' @μπω εΙνοεαιεττϋΚ. Βε ει: ωσαιεωκ Ιιἰἐι=!›ιιπνεΙ‹3 
έιΙΙ1αϊεπε!: τε1ειἱΙ‹. ΜεΙΙγ ὶιΙϋΒειι νεαιτεαϋκ νοΙιια εκατ εΙ 2 
ΜεΙΙγ Μπι ΙεϋνοΜηΚ οἱ, Μπι!! ίση”. ΜιιέιιιΕτ6Ι ιιιε;ίοει 
ταΗιαεειιΜτθ Απ νετἰτεΙτ-ε εεειιιἱ3ιιΚτε, ΙιοΒγ Ναἔγ-Βτἰταιι 
ων κπαιγα"ακ ιὰειΙ6ὶ Μπα ΜιτοιοΙτιιηκ ει, Ιψ%ειΙεπεάέ 
ΙιἀΙ›οι·ϊιῇἐιΙ›:ιιι? Πει επ ΒϋιιποΙκ ιιονοιίαεΒ: ιιιΗ5Ν: :ιι εΙεϋ 
εποπότΙ6εΜπ, ιιιο11γ ε, Μι1ιοι·ιπ Μ1νοαο, Μ πω» πγΗαιΙευι 

ι 
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ωιωιοκ, πο” ω ΒΙΥθ82ίθίωΕ ίϋΙάείπΚ) ω;εωεΒειε Μό” 
»επι ἱΙεωττετοΙσ απο: :που 8ΖθΙ'Ζὅ!Ϊθ8Ϊ1θ ο” ΜΥ Μπα αϋπ 
ΙποΙγτ: ,Α2 ΒἔγεεϋΙτ-8τειτι1εοΙε ΜΜι·ο ΙόρπεΙε @γεια α, Πιο 
τοκεεε1‹° ΠειυπεωνοΙ, Ιιαιιοιιι Μ” σπα ει' ΙιέιΙ›οτι1Ι›ειιι ΜΒΜ: 
νονύεόπ ιιιοΒΒϋπτεεεέΚ , οιοιιιιοΙ ΙεϋεΙειιτἱΙε , Μ” Η: 
ε2ειιτίιΙ σ., 8'ϋΙάπιεΙε οεειΙτ Ιιαε2οιιΙ›όι·Ιϋἱ Βγειιέιπτ τεΕἱπτεωεΕ, 
Θε Μ” ΙπϋτεΙοεε68ϋπ Μ” οΙτἐινοΖιιἰ, ιιιἱΙιι-:Ιγτ Με ει, νε1ϋΙ: 
ΒΖθΙΙΙΒΖθα ετατιωοΙ: ΜνέιιιωιιΙῇειΙ‹ θ' ΑΜποτ Ι‹οΙΙοττ νοΙωι ω 
Βεεω1ηϋ, απ: :ιΙ:Ιποτ οι εειιΜποκ εεωΙοε εε·ππι ῇιιτοττ; Θε εοΙια 
ειρέιΜΚ οΙΙγ εεω·26Μει·ε τα εεπι ἱ8 Μπακ νειΙει , πιοΙΙγιιοΙκ 
ΜνετΙποιόΒέΒειι 1ε8ειοιιτεΙ›Ι› ῇοΒαἰΚτ6Ι Ή 1ιαιεϊοΜ6Ι ιιιο·>· .Ϊ ο 

ΒοΙΙ_ῇειι £οεΖ€αψιιἰο1α.'° · 

ΙΙΙγ @πω ειι Μάιιεο18 οΚοεΒοΜεει; ει° :ΙΜ ιποιιι1ειωιΙ4, 
ἰἔαι; ει° Με 36εοΙιιαΙ:, ε16τωπι ΜΒει·ϋΙΙιετΙεηπεΙτ ωι8Ζει‹. 

.·-ΒέιτυιεΙΙγ οΙι1αΙι·6Ι ωΜητεϋΙκ επ εῇειαΒ-ειιιιετἱΚΜ Μπ 
ωπεπωκ' Β0Ι'8ἔιί3, ωω‹ οι·νοεοΙΙιατΙαπ ΜηοΙκι·ει ωιειω‹; Με 
νειιΙεέη;Ικιιι ιιιατω1ηαΙι, ΜΜΜ Φωτ ει, υγοιιιιιΙ:Μπ 16ν61:; 
Μ ροΙἔἐιι·ἰεοιΙηἱ :ΜαιτικιΚ, πέιΙο1επέιΙ Ι›οΙΒάι·ἱεὐΙΦειΙ›Μ θΠΙΪΙθ·· 
τεΙ‹Ια-:Ιἱ ὸτἱιιτΚεΖ6εϋκ εΙιιγοιιιει€ὰεΙ›ιι ,ε ἰιιεὲἔΙ›ο εϋΙΙγεε:τϊ 
Μακ. ΙΜ ίοΙγνέιευτ ΡιιειτὰΚτ61Ι›ιιειιῖἐιΙ‹τα νάηιΙοτοΙιιειΚ, 01 
νοειπεΙ:; Μι πιοἔτεΙερειὶιιἱ εικειτπει!ε , ειἱητο εΙνεειπεΙτ; (Η: 
Μ οεειΙ‹υειι ειιτύρειἱειΚ' εοἔἰ£εὸἔ6νεΙ νἱΙὰἔοεοιΙΙιατιιαΚ; ειι 
οιιι·ύμιΜΙδ 8ΖθϊΙΙΒΖ(ΜΒά.8Β ι›οι1ἱἔ ϋΚοτ ιπεἔνοε2€οἔετἱ ,ε ει' 
ναιΙεέι€ Μό ταεΖὶϋει νἱεεω; ιΜἔ ιιιεΒέιιιγαἱΙτΙ›πτι Ιιεη;γειτιιειΚ, 
ΠΙθΒ' Μπι αΙ;ειιήέιΙ: ωιιοΖωιω ετΚϋΙοεϋΚεΩ; ιιιΜϋπ νόμο 
ππει€οΙαιτ ειπα εΙειέιπιιἰ ΜπγτοΙοηε1τ, Ιιοπέι ίοΒΜοΙτ ω” Νεά 

Α, εΙταπιγοΙοἰτὡεἰΚΚεΙ εε1ασΖωιεκ κ” ἰιιὰιιεοΙκατ πω: 
ει"νει1ειΒιιτ; ω: επ ὐῇ-νὶΙἀἔοτ, Ιω: ε" οε1ι·οιιιιιιειΙ Ι›ενεττ 
νέιτοετ, ω”, καΙ›οΙῇεέιΙ‹ , :Μιάου τοΒἱιιτοτ Θε ὶι·ΒαΙοιιι ιι6ΙΙ‹ἱὶΙ; 
6ο ιιι68ειεμπι τιιιΙπει!τ 6Ιριιε2τΙ£ι1ἱ ΜπάεΜ; ει, ΜΜΜ: πι ΜΜΜ 
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πω; ει° ιιι6εμιι·Ιέιε «ΜΙ ιιιοἔιιιειιεΒἰ11τ ΜΜΜ ιιέρεέςοΙίωσ 
πιανω". ντεκ οΙο,Β·γίΐΙ 3.,·8]626Κιίθι 'ε ίεΙνι-:εω ει;ο1έ πι· 
Ιεϊεέιτ Θε ει·ΙεϋΙοεεΝ; Η! - - '. σ: 3 ω.. ' 

ΒΙΙειιΒεπι αι σεγεε€1Ι$-ετατιιεοΙ:ΜεΙΞ ιιιιιεΠΚΜακιιαΚ ει' 
ΜειιειὶὶΙϋττεΒΚε1ἰ Βἐιιιέι8ιιι6ἀῇἐιΒεω α° Ιοι·ιιιἐιΙι° Θε τϋυνόηγεει 
εό:=;, Ιο8τἰειτἐιΙ›Ι› ε:οτετετο ιιτει11ιοι11Κ. @Με επ ΜΙυεοΙε πιά 
έι1ΙειροιΜιιι πιαι·αιϋαιιει1κ, π ειιιιετΞΒειΙειΙ: εοΙιει άοΙμιΜπι ΙΙθΠ1 
ειναεΒο2ιωΙ:°ε νοΙϋΙε τσ%ω1εΠ πιέρεΙα 8γωιάπιτ Μ.ιιιιειΙ:; πω· 
8οΚιιαΙι ΙϋΙιΜ1ί εΙίο81αΙεεέικα ειειΙ›αι1εέιἔοτ πισω νεειιιοΙ:, 
ιΠιθωικ ειιοΙωτ ΜΜε ΑΜΙ Βαιεέιεοεειιι ΠθΙ11828Ε02ωΒ πιοε; 
6ε Μι τϋι·τόιιε8Βϋ1 ναΙειιιιεΙΙγ ω‹ω :πω Μ* ΗΘΗ!. ό! εεή$ιο 
$ϋΙ«Μιι, ειτγαΒεέι€οεσ.ιι $οωεΞιΙ: 11188 Ιαο26τ 'ε ιιιει€οΙ: νειειΙΙκ 
Η πιοΒΙιαΙιιΙ ετγἐιἰπο.Β ΙιοπέιΒ61. 

Α° ερειιιγο1οΙ: ιι€1άέιτΙειιΙοοι·πιειτύ τεττεἰΙτΙκεΙ, ιιιεΙΙγεΙτ 
ι·έήοΙτ ΙετϋτϋΙΙιετΙειι ;;γει1επειτοτ Ασπα, Μ. 11θΙΙΙ πιεΙιεττε1:, 
Μο” π @Με Μτ Ιτἱἰττωιεεέικ, να” απ πο” εν ΪοἔεὶΙ: 
Μπι τόειεεϋΙ6ετ61 Με εΙιέιτΙιαεεέιΙ;:` επ εΒγεείὶΙτ-ετατιιεοΙιΒεΙἱ 
ωιιοτἱΙωιἰαΙ: ο' ΜΗ ΜΜΜ ε16τωΙ:, ιπόε μει1η; ΜιιιιιΙαιιι16 
Ιεϋιιιιγϋ πι60ιΜ, ωοιιι1εεειι, τϋι·νωγοεοπ, ωιιΒοτε:.ει·ο16 
Ιεε, ει' ΜΙΝΙ, Μ” νέα οπτεαπεΙ:: ε' Μ:ΙΒΜ) Μο” 8.2 
ετΙιϋ1οεἱεόέ πιο" εΙνεἰ ΜΜΜ σεειΙτ οΒγετ ἱε ιιιεεεότιεε 
:Με Ό ω, νὶΙὰΒ° ποια: ΜΒΜ. Ι.εΙιετεΠεπενοΜα επ ειιιΙ›ετε 
ω, 8.2 ειιιΒετΞεὲΒ° τϋι·νόιιγοϊιιοΕ ωωτ ιιε8·γοΒΒ τἰειτοΙετ 
Μπι ιειι·πέιεΑναΙ ιιιε8ιοιιταπἱ. Β 

') Βεγ6Βἰι·£Μ ο' Ι‹ϋνεεκοιιπόιιγῶ που: ιι' 8ρευγοΙοΙιιιε1‹ Ι‹εΙΙ ¦ιϋειϋπιΜ. 
Πιο. επι Μάικ: ΜτιεϋΚϋΙ: αι οιιτὁμειὶαΙι, έτΚοπε!τοτ Μάι· π' ειέ.ιιΕάε 

~ νοΜε Μια £ϋΜϋΙιϋιι ωεμεΙεροιΙνο ιιωοεοιιοΕ, Βἰιοιητοεαιι επω 
ύΒ·γ οΙριιει€ΜΜπαΙι ΠὲΗιιιιετἱΙιΑΜπ Με, ν8Ιππιιἰιι£ ΒῇειαΚεωετἰ 
ΙώΙκιω ο 

Ό Ι.έιει1 τϋΒΒοΗ ΕΜΗ ΒοΙΙιιεΙι ει: ΜΜΜ ϋἔγεΙι' ΒΕι€οεώεει' ιιονόΙσοπ 
183040 Ιοϋτιιει·' 24~Ιι6ιι Μ" €ιιιΙόεϋ.6εέιΕ. ιπεΙΙγΒεπ ει' ,Ιοε1ο€ἰ 
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.ΣΦ α;μω..τιοωαιοι.οοκωισ τοποιω ρω· πω!. 
:Με Α. σωωιι6:8κ ΜΙ ω::έ8;;οΕΜΙ Γεωμε 

°επ στ· |οΙιέυοΙοετ. 
Μἰ6ι·€ πο!ιο:οΒΒ ιπομιἰἰιιἰΜπἰ ει' τπΜιοΙεωε6εο€ 'ε εΗϋι·6ΙΜ 

ιιγοιιιΜ ει' ιιιΜιιΚιιά!, ιιιίιιΜοιιι ει' τ6;ἱο!ιιι6Ι.- Δι ΕεγοεϋΙ6-ΜετιιωΚ 
Μπιτ ει' ίεΙτο$6ΚιιοΚ ίεΙιότε!ιΙιειΞ νἱειοιιγο τιι68 τοεε"Μό. Ιοει ει: ΜΜΟ, 
Μι ει' τιιΒειοΙἔσεἐΒ· οΙ€ϋι·ϋΜΜΕ. - ΉεΙγιο!;ϋΙι έι' ειοι·έσεοπεΚποΚ 6] 
ε·ια!έοιι 6ο ΜΙοτιω- ΜΗ! ΐϋ1·ΙΐΚ οΤΦι Μιοι·ΙΜΜε ει' 1·εΒειση;υ.ε!ιεοπ. 
- Δ' ειοΙςεω58·, πω; σ' ειοΙ;Μ ε1Βιι€όψι.. ει' εειιΜτ οΙειο;6ιιγ£€ἱ. 
-- Διοιι Μ1ΙϋιιΜ6ΒοΚ, ωοΙΙγεΚεΕ οι (Νικ, ῇοΜ› 6ε Μ! ρειι·τβιι ό52Ι'θ·· 
ὶωΙιε£ιιἰ.- Μἱιι€!ι ΜΗ αιοΕΜ ἱιιΙαῇᾶσιιΗιιἰ. - Α' ίοΚε€ε Ιιι_ἱ ΜΙ Μέ 
Μ2Ι·6ιΙ, νωπεεοιειν ι·κωωοτρω- κατω εωωι-ειιιαιω οι: ΙΜ;;; - 
Μἱ πσΙι6"68·οϋπο “ΜΜΕ α, ὰ6ΙαωετΞΜἱπ ει' τιιΙιεέο!μ.ει!ιε' εΙ26ι·Ι6 
ΜΜΜ. - Μνεπά6Βο!Ι νοειωεΙπποΙς.-- “ΑΜΚ ψ"'08'ί1“8688. - Ε” 
8ΖθΓθΒ5θΠ €γειι·πιειδ' εΙπρἰ€ἑεει ἈΐτῖἘωὶΒαῖι. - Ήοππέτ "κι , Μ" ει' ΜΙ 
επιοι·1Ιωωκ , Μι· ει' ι·ειΒειοΙμεέι;οί Ί0ΈΗΒοα€α€5Η Μ·, πονοΙΠκ ΠΠΠΕΚ 
ειψοτίιείιδιΜ. _ 

Α: ΜάιιεσΚ εΙειἰμτεΙ1οὲ8Ι›επ ΙοεικιΙκ ΗΙιαΙιι€, Μια ει' 
“Η θπωί; Μ ει' ειοι·οοεοποΒ' εστω ιιὸιιιἰΙεε·ϋε8πε ν” 

ωπι15· σιωκ 'πιω ωφτωρειωιτει α! ΈέθΠ ΏιιΐΙδέειπ ωφωπαειαπἱκ, 
· ω ΕπιπσΜικΜοΙ Ρωιωμο, παει :πιο ιΜται:.`ιιιω ω» »χω 

Μ @πιω ο! ΗΜ: πιιο!ειπ ρρεεοεεἱοιι, ε·Μιοι· ο: εσυ, ω· ειπε 
ὶοἱΒιιΜ, Μια ιιονοι· Με» εϋαιωοιιιιοτΙ 61ιΙιει· εχῇτοεεὶγ, οι· Μ 

· ῖΙἱιῇΠΩΗἱἰοΥι.“ λε ει: Μ” ΙΣἘ ·επτΙ"Μ, Φ·έέν ΉΜοΒἀπἄ? |'οΕυα, 
- .πωπω πωυ'άιυόμ, ωηφ |σΒσέ8-2ορΙ·αι καπ πμεΜελη, ως' αΙηκΙυ, 
`. _ πιοΙΙρ σΜα, .Μπι ηέ!νάπ, :ουκ |ηιΙΙΒα2υα πωέ πεπι ωμιάιαωΜ· 

9- Πυ. οι οςγιἐΒἱἔἔιιἰ @ψαξε “πιώ ὲιιἐτΪιοιἰεΙοΜ ΙιιιωεΝέΜ ών" 
ειιΙ:, ωωωιιωΠκ, Με Ιιϋπιηοπ Μει·ιιμ ο ω6·ι6-, ειω επή 
ωι Με". ιιιἰιιὰῇὸι·€ , ει' ωτιιι6ειιΜ ]οςΜπι 68 οΙ:σεευέι8ϋπιι 8γϋΜ: 
ε·ιωιι ω» ΜΜΜ, τιιε1ΙΥΝτώ -»ινωιι π: 4ιιωκεεεε ωνεκ›ωκ 
πω”. ΜΜΜ ων:5Μι χ.;οπΔοΙΧοιΙσπι ο' 31οΕ8·οάι , Μ” ΕιιΜΜι ή” 
ωεωω; Μη;; ω: πωπω κσσιωωπ, ιΜη ει' ωικιι·ω πήγε 
ΜΜΜ οιιιΒΜΘε Ηπα "ω, 88666 Μ, $ισμ Οι σα* 26ω6μι 
€όπωει!; ει' ῇοΒοΙι' ἱἔειεἐεπ εΙΙεπι, οι'ιιιἐεἰΙι Βεότἱ ει”, ωεμ6τωεόνσΙ. 

Ό ΜΜ6α ε' Νιι·"!ιοι ΕσἔωἐΚ , εεγι·ο ειΠΚΜΕ επ σ1νω160: Πωσ»! 
ωειισωσω. π" Μιιγνωιι, ΜΗΠΒΉ πω· ε' ιιιιιιιΙω° εΙε5έπ οπω 

Ο 
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Πανε αι αωει·ἱΙταἱαΙ‹ὸναΙ.- ΕΡ Με Μακ εαγιιιααΙιο2 Ι‹ϋ£νὲΙσ, 
α' αόΙΜΙ, Μ" ιιιι€8 Ϊ8 εΙ νοΜαπαΙ: εΙεΒγε‹Ινε; αιἱιποΙΙγ 
ιιεΙιό2 £ε1]εειωι ε1να1αΙο1ε, ναΙαιιιὶιπ εἔγεεϋΙπἰεΙτ. 

Α) Ιε,·;ίαΙε1ωεεΒ νασαι-Μ, ιιιεΙΙγ α: ΒΒγεαϋ10-8ταιιιαο: 
Κατ $επγεεειΞ, οιιιιατ ῇϋπειιιὶ, Μ” ΙϋΙΜΒΒιι νααπα1: α' απο· 
ι·αι:εε:ιεΙτ. ΜἱιΙϋπ αι ΒεγοεαΜ' ῇι-:Ιεπ ιανακοιΙαεαἱιιαΙ‹ 'α 
ΞϋνοαιΙδ γοα26ΙγεΙαοΚ Ματ ΒιπαεεϋΚ, ιαα_Μ :αἱαιΙἱΒ ε, Ιώ 
ι·ἱὶΙιιιὸπγτε Ι›ιιΙ‹Ικααιι1ιΚ, Μι· 110ΙΙΙ1όί; ΒιιΙιΠιιιιΙε ἰε Μ. 

Αι εωαει·ε1ιιιεκ Μ$αϋπαύεεεωι 118€] ό8 αΙΙαιι‹1ὐ Φωκ 
νΘεϋΚΙ›ε ωαι “πιω ΜαῇοΒα$ αποτεια1; ω ναιι ω” ι›αα 
αιεΙΙγ Μπα ωαεαΙΙκ Με α° νἰΙαεΙ›α; οΙεἰιπε ΜΙΒ· νοιιιιἱ απ 
θεια: α° ΙιαταΙοια' τοπικα νϊεεια6ΙααεΙ ΜΜΜ; Κοιι1εωτ οΙΙγ 
οαγω161 παπι, Μπι-:Κ α ΜεαΜα ικ-ενιέτ ασια και·τοπα Μια; 
ΠΙοειήήαΙι απ, Ματ ε” ατΙκοΖωτ πο: α° ΕΠΙ, ναΙαιιιαΙΙγὶΚ 
ροιι1_πιπ; πικαπ ιιια86.80Ι Μ , αΙπαάαΙγ αε':ΙΙιαΙ τειήεεΖΒειΙἱΚ 
,ο τετιικΞειοαο1 €γαι·αρύΙ α' ται·εαεα%αΙ επϋττ: ο' κα] α' 
παῦσπο@αεα?ὅ. 

Α' Ικαι·οοιη·ύπ ναΙΙαα Μ·οπωττα α° εαοΙΒαεααοτ; α' ΕΠΙ!. 
εααιαααοΜ Ι:οι·οοατγαιιε·Κ νἱεεαααΙΙ1ιοτταΙκ; α2011Βααιιιἱιιὰἱ€ 
οααΙτ ιανεωι Β·γαιια.ιιτ ουμαιεκ :Με τατεαεα8ἱ τοαιΙεπει·ϋΚ 

Κει€οιιτ, ,ε :ΜΜΜ οεαΙ‹ παοεηϋνε Μ, ΒοαιιιαοΜ (ΜΜΜ: Μ, ω 
Μ.ι·εαπη ϊό €έιτμύΙ “Με πιιαΕέιιιαΕ, ιπεἑςἱεπιετ€οὲαἱ Ρταιιοιἰαοτειἐε 
881, Μιιϋ ΙιεΙγιοΝὶΙι "τι α' αποτεοεεαοΚαοκ α: ΒΒγοεαΊΕ··8ία!.π 
απ' ίοΙιότ Μ” καιω. Βεαιιωοιπ ω αΙαροεαιι ότιεΙιειοψ επτα 
ΜέτιΙ6ει·ϋΙ, ιτιοΙΙγε£ 1103103!!! ΕαταγαππιιαΙ Ι'οα·να οεαΙι ίαΙϋΙπποεοπ Με 
!ιατε!Ε 6ι·Μπεια. Αι ὅ Μ3ιηνο, πιοΙ1γιιεκ ῇοΠιαΙεὶ @θα πα” 
ειαιιιύ] ΜΜΜ: Βοοεεε «θα αε6αιοα ἰειπετο€Ιοιι €ϋτν6πγϋοι6εὶ 'ε Πότ 
Μπαϋ οΜι·α$οΚαΕ Γοα;!αΙπα!: πιαα·οΚΒαα, σπα Π3ΙϋΙ Μ” ταῇιοΙα 

· ΜΜΜ η; Μακ 7 ιιιοΙΙγεΚιιοΚ εΙανοκιε6€6νεΙ σε” πιαἔα α' ναΙ6εαἱ; 
έι·Ι1εΕ ΪεΙ. ΒεαιιιαοΜ Μ' αιιιαΕα]α!: ΜΙ! οΙναεαἱ αιοΙαιαΙκ, ΜΚ 
1α$αϊαΙπαι·βα .Γ ιι·ιεΙΙγ ειοι·ωΙοιι παι·ποΜαατα νΜεταοΚ αι «επώα 
τεκ ΙαοεαιιΜιι€, Μ οἔγεαοι· α' ίοι·πι6ειοἐ 'ε ωαΙιετΝέα;' Βαιαταἱα 

_ τίιΙΙ6ρπὶ Κοιι!εΠοΚ. 
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Μ», 'ε που ΜΜΕ, πο” οειιμέιπ ε" οιπΙ›ει·Εεῇω ειοτ1$εέιΙτ 
ει!. Βι εΞιΙωιΙ αι ειιιΙ›ει·ἰεὲ8ευ ΒἱεεΙ›Ι›, ιΙέ 8οΙ:ΙαιΙ πεΙιειεΙι 
Βου εγώ8γΙ1Μιτύ εεΙ›ετ ομοιωκ. 

κει ι1οΙΒοτ ω! 11188' ΜΗ ΙεϋΙδπΒϋι€εΜ, ιι. πι. ιιια8έιτ ει' 
ταΙιειοΙμιασ5ιεοϋ «Μ Μακ ετοι1ιιι6πγεΕτ. Α' τειΙ›ειιοΙΒ·ειε:ΞιΒ 61 
τειΙ Ι‹ϋινει1ειι οΙ‹οιοττ ωηοκ ιιωήαιιειιι ιι€γειιιειιοΙ‹ νοΙωικ ει' 
ι·ὲ8ἱ‹-:Ι‹πὸΙ ω, ιτιοΙΙγι-:Ια α' ιιιΜεικιιάΙ; Μιιιειιι ε' Ι›ειῇ0Ι:, ετώ 
πιόπγεἱ Ι:ϋΙϋιιΒϋιόΙτ. Α, ι·ὸἔἰεΙ‹η‹Η ει' τειΙ›ειοΙΒει :ποπ αι]Ιιοι 
τειττοιο18, ιιιεΙΙγΙιοι €αιἀάῇα; ό5 εοΙ:ειοτ οπιιόΙ πενε16ετε Έ 
$ιιι1οιιι:3ιιιγι·ει ϊϋΙεΙ›Ι›να16 Η νοκ. 'Η 0ειιμέιπ ει' ειιιΙ›ειιΙεέι8 κέι 
Ιειειτοττει 61 Μα; Μι ει ιιιε;;ειι1ειτο$τ, Ι:ϋιπηεπ 6εειοο1νειά 
και εΠιιι6.εωΙ. 

Βιιιι651 Εο8να ει, κάμω; ΙΒ·ωι εέςγειετϋ ιπωοπ ιιιο8εια 
ωα1ιωιιιεικ ιιιιι€οΚατ α, ι·ειυειοΙμιεεΞιετύΙ °ε ειιιωι1: 1εϋνετΚει 
ιπ6πηΙ16Ι; ε' ιιι6ι1 ει, Ιε18ιειϊωι41ωϊε νοΙτ; ει' Μπιτ επ :ΜΜ 
1ιοεαπ Μιειιιέι1τέιΙε, ειιοιιιιαΙ ΒοΙιΙο8ϊιΙταΙ‹. Νοιιι, ιιιἰωΙια τόΒειι 
ει' ειοΙμιεε38' υγοιιιειἱ πι ε1τϋι·ϋΙτειοΙ€ειεέι€ Μάη ἱε πω; εο 
Ι:έι ίοιιιι 118!!! 1ιιιιτειάταΙ: νοΙιιει. ναιι σε” τοι·ωΦειιπεε οΙϋἱτεΞ 
Ιετ, ιιιοΙΙγ αι επ1Μι·τ επτα Ι›Ιιήει _, Μ” απ, Βἱ1ιεϊΙαιιέιΙ ει 
Ι:5ιΜναΙ6 , πιἰΙεοι· πιω· νοΙο οΒγειιΙϋνώ 1616, 1ιιεΞε πατώ: Β: εο 
ΙσΞι Ιειι€ιιε; ει' τϋι·νέιιγ, να” ειστοποεο ε1ΙτοιΙ τοιειιιιοικ νει 
ΜιΙἰ 88γίοτυιάΦΙαιιεάθοτ ιιιἱιιιΙοπΒοι·, ΜριεΙ$ οἔγίοτπιὰ£Ιειιιεέι8 
"Μπι Ιιϋνετιιὶ, ιιιεΙΙγ ει ετΒϋΙοεϋΒΙ›ειι ἔγϋκετειὶΙε; Μιιιειιι 
ει, τόμοΒιιε51 ει' ειοΙ€ειιέι€' ε' ιιιὰεοὰἰΚ ΙεϋνετΚειιπέιιγόειοΙ: 
Μιτεϊι·α νοΙτ. Α, €οΙειαΜιαέι1τ ειιιυει· οΙΙγ Έσω 1ιαεοιι11τοτΙ: α, 

") Τιι4]ιιΚ , πο” Μι!» τόἔἱὶἔοιι @Με 1ι·6Ιτ ι·ειΒιιοΙ;6Κ νοΙΒΜε, να” 
νεο.16πειΚ οΙοἰπω Λοεοριιε θε Τετοιιϋιιε ειοΙ‹' ειέιπόΙ16Ι νειΙόΚ. Α' 
ι·ειΒειοΙ€6ικ πιο ιιιἰιιτΗΒ ει' Βαι·Μ.ι· ιιοωιο$οΙ:Β6Ι ειειΙε8τεΒ ; π' Μ 
ΜΜ ΙοειπΙνο11εΜ ειιτΒετοΙιο€ Ε:: μιιωιοικ ε:ιο!8εεητα. 

| 
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κ 

παΒαιΙ ειαι·1ιιαααειι οιπΙ›ει·οΜιεα, πο” (Η οαοΜϋΙ στοπ πα 
ιιιαι· ΜιετεΙΙεπ νοΙτ πιοΒΙεϋΙϋηαϋατε1Μ. 

Α, τὁἔὶοΚιιεἐΙ Ιε8ιιεΙιειεΙ›Ι› τὶοΙοἔ νοΙ$ α' τϋτνόηγτ 1116 
ὰοεΙτιιἱ; α' ιπαἰαΙοιαΙ ΙεἔιιεΙιειεΙ›Β α2 ετΒ6ΙοαϋΙα-ιτ πιοΒ·ναΒ 
τοπατιιἱ, °α παω; Μεινε αι ΪΒΒΖΪ πιοΙιεΞια68 σα Ικαιι16ΜΙξ, ΜΙ 
αιτ α° τὲἔἱθΚπιἐΙ ΥΘ€ΖϋΙΪΠἱ ιαωκ. Ε: ρεὰὶΒ· «παπα αμεα, ω 
νεΙ α, ιπαἱακιιαΙ α' ταΙ›εΖοΙΒαεαΒ' πιιϊΙαπι16 Θε ειεΙΙειιιἰ Ιώ 
ι·ϋΙαιόηγο Ιεἔ8ιοιιιοτἰιΙ›Ι› ΙταροεοΙα1Βαιι απ α' ΙαύΙπϋΙϋπααόέ 
αιιγαΒΙ έα πιαι·αι1αι1ι16 1εϋι·ϋΙιπ6πγόνε1. Α' ταΒαιοΙΒαεαέειιι 
16Ιω ιιιεἔΙ›εοετεΙειιΙτἱ α' ΜΒ, α'Ια; ρεᾶἱ,<; ϋτϋΙ‹Μ α' ι·αΙ›αιοΙ 
Βαεια8, εωΙύΜτ. . 
α Μ” αΕι·ἱΙ‹αἱ ωιιΙ›ει· εειιι πι: ε2αΜαιΙου αι ιϋ-νἱΙαΒ° ραπτ 
ῇαϋα; Ι101Π1ό(Π αι ΒϋνοτΚοαἱΚ, Ιιο8γ ΔΗΜ αιοΙ:, ΜΙ: πια 
σα ναι1ιιαΙ:, να;" ταΙιαιοΙ€αΙτ, να” ίεΙαααΙιατ11τοπαΕ. Βα 
Ι” α, αιοι·εεεωι, α' ΜΜΜ εἔγἱΜ ατειαΙΙΜα ιιιἰιιι1‹επ πιατα 

 

ιἱόΙεαἱτα ΒοοειεΙειιεόΒε ΒϋΙεϋ _ϊε-:Ι6%. Α' τϋι·νόηγ οΙτο1ι€Ιια£_ἰα 
α' εαοΙΒαΒααοτ; ω οεαΙ‹ Μου τϋατετΙιετι16 81 αιιααΙε ιιγοιιιατ. 

3 Ι Α ΙΙΙΒΪ ταΙ›ειοΙἔα , ἔααια;αισι ιιειιιοεαΙ: α ειιαυαι1εα€ , 
Ιια:ιειιι ε:ατιιιαααε αΙια1 Με ΚϋΙϋπΙ›ϋΖἱΙ‹. 8ιαΙ›α‹1‹1ατοΙιετἰτεΒ 

8 

α εαετεοεεπτ,° Μ απ νέ:8·Ιιε παπι νἱειιὰἰτεΙι, Μ” 6 αι ειι 
τ6ραἱ 11ιοΙΙοιτ ἱἀεἔοππεΚ 118 1αααε861ε. 

Μό€ €δΙ›Ι›οτ ι1ιοπιτΙοΕ: παπι ειιιΙ›οι·ωι , Μ αΙαοεοιιγααε 
Μια εαϋΙετο€τ, - απ" ἱὰεΒεποιι , ΚΗ Ι:ϋ26ιιΚ α' εαοΙΒαεαΒ· 
ΜΜΜ, αΗΒ ἱεπτιοι5ἰὶΚ ω α: οιηΙ›οι·Ιε6ἔ' αταΙαποε νοιιαεαἰτ. 
ΑΙ›ι·αιατῇα εΙϋτωηΙ: Βοι·ιαεατύηαΚ ιαιωκ, εΙιιι65ε Εοι·ΙατοΙΦ 
ααα ΜΜΜ, πΙόεοἰ α1ανα16Ιε; ιιιαπΙ οεακιιειιι ναΙαιπἰ Ιεϋιάρ 
ΙόπγαεΙ: πωπω: 6: ειιι!›ετ 68 Ιοαι·οιιι Μα. Ή 

"ή ΙΙο;γ π' ίεΒόι·εΙι πο» ν6Ιωτι6ηγι·ϋΙ, ιποΙΙγεΙ ι·6ἔ·ἱ ταΒειο!ἔαἱΙι' ότ 
ΜιιιΙ'ε ετΚϋΙοεὶ αΙΜΒναΙ6εαΒα ίοΙ6Ι ναιιααΙτ, ΙετεαγειιοΕ, α' αιο 
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θ Α' ιιιιιιαΙιιιει!ι ωΙιὲιτ`, ιιιιιι1ειιι ει Ι°ᾶ'ι820Ϊἔᾶ8€ϊΒ°0ί «Η ι“ιι€ 
ω αει-ειπε, Ιε ΙιιεΙΙ ι·οιιωιιιΕοΕ Ιιέιι·οιιι ιιι68· ειιιιιέιΙ Ιιοπέιϊόι· 
Ιιε$ΙειιεΙ›Ιι 'ε ιιιεμϋμϋτιε!ι!ι ειιιιισιωπ ιε, ιι. πι. ει' @Μέ ε· 
ιιιιιειθωι, π' τη εισιισιθωι οι π Ιοιιόι·,ε16ιτόΙετ6ι. 

ΝεΙιιιιιΙι , ΜΜΜ: 8ΖθΙ'θΙΙΒ8θΙΙΙ( Με ει' Φει·ιιι6ειειι6Ι Μοι 
πέιιικ ιιιιιιοιιΙι'ιικΚά 'ει τϋινέιιιγτϋΙ νυΙϋιι!ι ο8·γειιΙϋΙιΙιό και επι 
Μι°εΙκ Μπιτ ε2ϋΙειιιι; ιιεΙιϋιιΙ‹ , ιιιοιιι1οιιι, @κι ιιειι29ι 6ειι·ε 
νειιιιιιιιιι, ιιιοΙΙγ έιιΙιέι€ιιιιιΙειι Με νέιΙαειι_ιει Η α: ιιωιω επι 
ι·ε·ωειιτ ει: ειιι·6ιιιιιι6Ι. Με ειοι·ειιιιπϋιικ ειι·ι·0Ι ιιιεἔιιιιιιιιειιι 

) ιι6ιιιι ιι6ιιιιιτει Ιιωειιιιιιωιε ΙΪϋἄΪΙΙ “κι οικοιιιΙιοι1ειε Μπι!. 
Μι ιε πιρειειιειΙτιιιιΚ ιιιιι€ιιιιιιιιειΙ ΙιειιιΙειιι Με” εΒγιοι· 

ιιιΜΙειιιεποικειμ ιιιεΙ|γειε ιι€γει1ϋ1 ει' τϋι·νε-5ιιγιιοι:18Μιιι μι» 
ιιειωεκ. Ι.εΙιετ-ε Μριο16ι16ειιεΙΕΙιΙι εΙοΙοἔ, ιιιιιιι ει' μπαι 
ιϋι·νόιιγοε ιιΙΑΙιΙινιι16εέιμ Μι εΙΙειιΚειιἰΚ ιιιιωιιιι έ: ειιιιιιετ° 
ιαωεωωι ιωιιιιιιιωι, Μι ιιι.ιωσ ΒϋΙϋιιΙιε68εΙι, 1"εΙέιΙΙΒά 
88 ει: ε;;γιιιέιεΙιοι ιιγἰΙνάιι ΙιιιεοιιΙ6 ειιιΒιετεΙα ΜΜΕ? ΜΘἑς ι8 
ε'ΚϋΙϋιιΙιεόΒεκ εεέιιειιιοΜΒ Γειιιιιιιιιι·ατΜιΚ, 6Βιιιιέ; 1'ειιιι Γοἔ 
"Με ιιιιιτιιιΙιιἰ οιοι·1°εΙα-3; ιιιιωωιιια εαπ Μ-ΞριοΙοιιιοΙι ηγο 
ιιιοΙωι Ιιει8γιεικ ιιιιι€οΙι πιω , πιο ειοΙιει: :ιι Μό οιΙιΒ Μήει ε! 
ι.ϋι·ϋ1ιιι. Πα ιιιέιι· ι:ειιιιάιι ει' τϋι·νόιιγ :5ιΙ1ειΙ παπα ε8γΙοι·ιιιάτ 
ΙειιιιιάΒοτ Ξε οΙΙγ ιιειι6: ιιιιιιωιι, :Λικέρ Μπι Ιει·οιπιιι ει", 
ιιιεΙΙγιιεΙε επειιΜνιιΙ_ ιιιόε ιιιιι€έιΙιειι ει, τει·ιιιέιειωΙιειι Η "Μ 
τοπιτΙειιι ιιΙειιιιιιι Ιειιιιι ΙέιτειαιιιιΙ:2 . 

Βόσιειιιι·ϋΙ, ιιιιι16ιι αιΒιιιωιιι , Μ" :ιι ειι·ιετιιοι·αω εεε 
ωιθωκ, ΙιέιιιιιεΙ1γιοι·ιιι€ειαιιεΚ Ιε8γειιεΙε ω, ιιιιιι6 Μιιοεπιι 
τιιιΙιιιιι: ει, ιιε3ιι' £ϋιιιε8όνεΙ οΙεΙεἔγεἀιιἱ; ,ε ιιιιιΙϋιι Ιέιιοιιι, Μ 
πεις)! ;;ιιιιι1ιιαΙι€γοΒοειιεΚ Γειιιιιιιιτειιιἰ ει-2οιι1εοι·ΙέιιυΒιιι, ιποΙγ 

τοοεοιιυΚιιεΚ πιο; ΜΙιειιο ι·έιΝοπιιιοΙι; Μι μΜἱἑς ιιιε; ιιοιιι νέι!Ιο2 
Ιιιιιιιιιι, Με σ' ν6Ιειιι6ιιγ ΓειιιιέιΙΙ. ι 
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@Με πω: πιω! επέιππ«Ισπ Μπι εΙνπΙππωέιΙ:: εΙνσεπτειιι το 
ιπόπγειπετ π' ΜΗΝ, πο" στ ιπιππι6 'ε τοπιοΙππιΙππ μεμο 
Εππ πΙππι1Ιτ πτἰπ£οπτει:ἰπππΙ‹ εΙεπγο:5επιπι "πω ιπε86ι·Ιιοεπειιι. 

ποπ ωιππ πιτ ΜΜΕ , Ιιο;;γ ε8γΙ‹οι· πι ειπ6ππἰπΙ‹ ϋπι 
πιο ίο8πει!: οΙναππΕ π' επεποππεπεΕΙ:εΙ, πω: %Ιοιπόπγειπ 
"Μπιτ π8γι·όπιω ϋΙοΙἔετπεΙτ. Νεπειπ πΙποεπέι€πιπ ΕΙΙγεέκ Ιππ 
πἰ πεπι πωπω, ,ε πεπι ΜΜΜ πειιππἱτ, πιΙ π, πϋιΜΙιπππγεΕπϋΙ 
πιτ _ΜεοΙππ. η 

Μέπ «πω νπΙπποΙ ει' Ιεπότε!: ΙωτπΙιπαππϋπκ νο1τει!τ , 
πιὶπᾶεπϋπ πΙππ8Μπάεπππ , πι" παππιπ18πεπεπππ τπποαπΙ: 
π, πιοι·οοποπε!το$. Πο! ρεάἱἔ π' πιοι·ωπεπεΙε ωιωκ ει·ϋεω» 
ΜΚ, ω: Με ει' ίοπόι·οΚετ εΙΙ»ιιππ$1τοΜπΕ; ει πω, πι, ΙΙΙΪΙ'θ 
π° κα πι] ο8γπιπε Μπιτ ιιπππΙἔ επιιποΙΙιειτοττ. 

Ηπ Μιἱπτειπ ιππι·ιππ ει: ΒεγεεπΙ:-8€π$πεο1ιπτ, 1πτοιιι , 
πο” π' και·τοπι€ιπγ' πόιποΙΙγ ι·6επόπεπ π' Καπ Με επγιπέιειω 
νέιΙππιτύ τϋι·νώπγοε Μπα ππςγαπ πω», οι·επτ.ΙιειΙ1κ, πε ποπ 
ει: ετπϋΙπεπ; 16ιτοιπ, πο" ει, τπΙ›πιοΙ€πεἐιἔ ΜΜΜ, σε ει: 
πιτ σκοπό ε1ΜιέΙι-π νέιΙτοππτΙππ ιππι·ππ. 

Υπῇοπ 8.2 Β8γοπἰ1Ιε€, ποπ τέπιόΙ›επ, πω π, επετε 
επεπεΚ τϋΦ›Μ πεπι ιῖπΙ›πιοΙἔὰΙ‹, Ι:ϋπεΙ1ΜΜεπ-ε Με πι' ΓπΙιεΞτεΙα 
ΜΝ ΜὶπιΙεπ ειπΙππ , Η πι Ε8γεεϋΙ€-8τπιπποΜοειπ πιεπίστ 
ΜΗ, εΙΙεπΚεπϋ επεπιπ6πγτ Γοἔοπ τπρειεπωΙπΞ. Α, £π1εΙΙεπϊ 
εΗΠ16Ιιπ οιτϋοΙ›ππΙκ ΙπτεπἰΙι Ιπππἱ :ποπ ΜπιπποΙψειπ , ιπεΙΙγεΙκ 
ει, τππεππΙΒππό8οτ εΙτϋπϋΙτόΙ:, πππωειπ πιο1ιΙιππ, ΜΙ ει: πιε38 
£εππέι1Ι, ώ- επ πεποΙ οΙΙγ τπι·οΙπιετΙεπποπ πειπ ιππωιικο 
Με, πιώ: πι οΙΙγ επιτιιποΙώππ , ΜΙ π., πποΙμιεεμς ιιππιππ Επ 
επει·ειΙοπ νοκ. Μπι, πο” απ ΒΒγεεπΙεπ εῇεππΙ‹ὶ πεππόΜπ 
ιπεεοπἔεπἰ π' ιϋι·ν6πγ ίεΙιόι·εΙε θε επει·οοπεπεΙ: ΜΜΕ ει, τοπ 
α” Ιιππειππέι8ϊ πϋιπποΙεει: πε ει, πϋινσ3Ιοιπώπγ ΒγπΙέιππιπεπεικ 
πγἱΙνππ1€πέι πι οΙΙ)·ππτ, Μ ιπππάτ πιοι·επποπ πόνο! ϋεειο 
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Ο ο 

πϋ!πέ·, 'ε !Βοπ Με!! !ε παπα απο παπ!!! τει!έι!π!. - Μο!!! 
ιπ!πι! πιο!! επιτιιεο!ώππ, πο! ει' τπ!›ε2ο!8πεεϊΒ ε! να ΗΜ!! 
νο, νά!πειτ6 _5ο8σ!: ατ!α!ταπ ει, επετα:εεπποπ: πε πε επαναπ 
π! ιππωε!επ, απ!! κοαπππωω. ΙΜ. πγοιππτ!!κ, παιππειτ ω 
πω: Μ: πω!!! παπι ει' €επεται Μια :παπι Γε!. Ρε«1!8 ει, 
τϋι·νόπγ ιπε,·;πγ!!!π παπ επι οε!επττο!ί πωπ.!, παπα!! α: απ 
Μ!α «πω οππα. Με π! να! πανε ο!!γ !επο!ππο!, πονά 
επι·ϋπειπι!δ €γετιπεπο! ]έιι·παπ ωπαππ. Α, ε2!ππέιιει!ι!πιπ ει 
τειπγοπ εαπ νέιεεπ·ο!πειτπέι πια* ΕΠΟ!! πω, πο” ει' :παώ 
ϋ!πεεεαι, π! ποπ» Μπαμ! και; »Ξ πύι·πέιιπππαπ πω!! τεκ 
ει!!κ. Με;; νεα επἔεπνε ει' ίαιαάπεπ ει”1°επότοππε!πποπε8γ 
πω!!! ΜΜΜ: πε παπ , “οπο” ο!!έιτπέι! !πιέιι!πο2π!. Μει 
Βέιπει!ε νειππει!ι παπα! Θε τειιιρ!οιππ!. Ναπ πεπεκ πο ασιω 
π' ιπεππγοι·επέιέ περπ3έιτ: πε ειπα! π, πϋ!ϋπ!›εόἔ ει!!Β ειπ 
π!π ω* ει' πιέιε ν!!έι,ς° πει!πι·ειϊπέι! !ε. Μ!ι!ϋπ ει' επετεοεεπ 
ιπε8πο.!ι, !6!ι·ε Μιπγ_Μπ οεοπιμι!!, πε πι έι!!ειρο!πε!! σπαστ 
ιπέι!;!επεε58 πω;; ει, πεππ° οἔγίοι·:ππεέι8ἔι!›ππ ἱε πι·π!ποι!!!!·. 

Ε, επα·!πτ ει, επετα:εεπ επει!πιι!, πε παπ τόεεεε!!!!ιοτ εαπ 
_!οΒει!!πιπ, εαπ πτϋιπεΕπι-:π, εαπ !ωει!πειπ, εαπ τε;σωππ 
πω, ω! πιόΒ τοιπετ63έ:πεπ εαπ! Μπακ, π! Μ; ιπειεεΞιποι πει 
εοπ!‹5ππ!ι νει!!οττα, - 6 απ! εαιο1 ϋεειο πω! τει!έι!πο2πει 

π, εαπ ει: 6Ιο!!›επ, εαπ α' πει!έι!!πιπ. 
Βέ:!αι , πο! π' τει!!ειο!8πεέι€ ππέΒ παπά!! , πω! ο!!γ πι!" 

8οπι.!ι!ει1 !ια·Ε!!!!τ ει, επει·οοεοποποτ; τόειτνεεεπε!ε ϋπ παπι π., 
@παεί ιπππ!αΞι!!πιπ Θε ιππ!ει!επ,;!!!απ; ιπ‹-:Β παπ ππ8επνε π! 
ποπγοε ποπτ!ἔ ει' "παπ ϋεειεε!ε8γει!6ε; ετ !ϋι·νππγποι€ιε ει! 
Βοτίιπ!! !κέιπτοπ, ει, εποπέιεο!: τϋι·ε!πιεεε!›!›ο!‹ έε ειε!!‹!επ!›ο!ε. 

Παω, ει' @Με παπ ω! επο!εε5ηέιτ ιπαππποε Ιϋ!απε! 
π! , απ:: τπι!ῇει , πο” Μπα; ν!εειεινετπο!! ό! ει, ποτπα, πει 
πικαπ!. πωπω!! ει' Μια πια παπ Μπα πειτέιπ :ποπ πα· 

π. 

ν 
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Μακ, ιιιοΙΙγιιεΙτ (Η οι ειΙειοεοιιγ Ειιιτ6Ι ω @Η νέιΙιιειιιιΙ; 'ο 
αιιιιέιΙ ιιιιΒγο!ιΙι 8οιιι1ιιαΙ ιωιιιιι ει' ειοιεσεειιτ , ιιιιιιιέΙ ιιικειιιιι 
Μ, Μ” αι εεγ1τοι· νεΙο ΒιειοΙιενει·εάΙιετι1:. 

Α' ι161ιιιιιοι·ι1ιιιιιέι1 ει, τει:ιιι€ειι-π ιι€Ιιει ῇοἔειἱιιιι 16ιινόιι, 
νισειιιιΙΙιι_ια ε” ιιιΙΙιιιιιιιι€ €ειι€ιε1ι άι €εΙιετ€Ιι Μια :ιι ε 
€ΥΒΙ116ΜΈθβ Βιιιιιικοιι ει' ΙιενέΙγιάΒ :ιι οιιιΙιει·' 1εΒιιιιιιιΙιιισιεΙι 
ιιιιιιιΙειῇἐιιὶε εΙιιιιιιιιιμ. Αι σ5ιεισιΚιιιιοιιΙιτειι ειιιΙιει· τιιΙειιι καιει 
Ιειιιιε ει” 8ιει·εεεειιιι6τ ϋτϋιιιειιιεΙι ιι1ει€Ιειιειι Φέιι·ιαιιΙ έΙνειι 
:ιι , Μι ιι° ιϋι·νόιιγιιοιι51ι Μ ιιειιι ιιιοιιιιιέι1: νοΙιια, 1ιο<.Ξγ οι ιι 
τύΜιιιιιΙτ ιιειιι ειιιιιιτΙ ιιιιιιιιιιιιΙ: ιιγοειοΙγέιιέιΙιειιι οειτοιέιειει 
νέιΒγιιιει ;.ιΙε ίεΙοεόΒόνό ΙεΙιοι, Ιιειιιειιι ειιιιαι 1ιοιιιιιΙν:ι τινο 
ιι1ε 61616. 

@γ ιι6 :ιι ΒΠεειιΙι-ΒιιιιιιιοΒΜιι ει, ιιιειει:εειιεΙιετιιιο8 
πιό ε16ΜΙετ α' ειει·ιιιτ , α' ιιιιιιτ ει' ειει·οοεοιιεΙι τειΒιιιοΙΒέιΙ: 
Ιειιιιι ιιιεεειιιιιιιοΙτ, ,ε ι” νέει ιιιιι€6.τ :ιι οΒγιοτιιιέιιΙειιιιέι8 
πι οι·Ι:ϋΙοεϋΙ:Ιιε , Μαιο” ει' τϋινιιιιγοΚΙιό1 ΜΙιοιιιΙι. 

Με· Μ. πι ΒΒγεειιΙι-8τιιιιιιοΒιιτ Μπι κει Μ] κωιι νι 
ειιοιιγ οΙΙιταιι, ιιιιιιϋιιοΙ: :κι κι ιιιιιιαιτειιιι: ιιιιω ι6ιϋΙ16Ι: εΙ 
:ιι ειιιιει·ιΙαιιιιΙ: ι° τιιΙιειοΙἔειεέιἔοι αι ΒἔγεειιΙοι° 6ΙειειΙιι τό 
σιιιιι , ιιιιέιι·τ τειι·ιιέιΚ επι ίειιιι ΜΙ Μό , ,ο Ιι0ιιιιότ "πι, ΙιοΒγ 
ειι€οιιιιέιΒιιιι ειιιιιγιι·ει ειιΙγοειιιιιΜ Βιοικιιε ιιϋιιιιγϋ ει' Με 
Ιει. Α) ιιιΙιιιιοΙ8ιιΒιιιοτ :ιι ΒΒγοεϋΙι-8ωτιιιοΒιιιιιι ιιειιι εν ιε 
ΙποιόΙί, Ιιειιιειιι ει' ίεΙιόι·εΙε, Θι·τιοΙώΙιόΙ ΜΜΜ ει. Αι εΙεϋ εισι 
ι·εεεειιοΙτ ΥιιΒιιιιέιΙιει νιωιωι‹ Ιιε 1621-Πιι ω Ι:ϋι·ιιΙ Ή. Αιιιι-ι 
ι·ιΙιέιΙιειιι Με ΜΜΜ, νειΙειιιιιιιτ ει, Γ6Ιι1'08γόΙι ι·έιειά!ιοιι , ει” πι!» 
ειοΙΒιιιέιΒ ι16Ιειι ειιιιωθιι. 0ιιιιι-3τ ιοι·ιαΙτ τον:3.ΙιΙι, τονειΙιΙι; 
«ιο ει, ιιιιιιτ ει' ιταΙιειο18ιιιι€ 6ιιιιιιΙ: ίεΙέ ιιιιΙατιτ, ει' ι·ειΙιειοΙ 

η Ι.6ειΙ: Ηἰωοιπ άι ία Ι678ϋιΞε, μι: Βενει·Ιεγ. Ι.6ε‹Ι ιον6ΒΜι .ΜΕ 
` Εει·ιοιι' ειιιΙ6Μι·ιιιιΒιιιι ει' ΙιϋΙϋιιϋε ι·6ειΙοιοεε6ἔεΙτο£ ει' οιοι·εσεειιειι' 

νιι·ι>,·ιιιιά!ια νιιο€όειο 'ε ιιιι1778-Εισ.ιι ιιιοΒιι1τύ Ιε·δοΙεϋ τοιιιΜει ΕΜΗ 
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Βέικ,επέιιιιιι οἔγι·ο ειιέιΙιΙι ειέιΙΙοιτ Ή; 'κι ύ1-Αιι€ΙιέιΙιειιι ιιιιιι 
ω ιεΙειιε @Με επει·εσεειι ιειΙέι.ΙΙ:οιοιι. 

Α' €γειι·ιιιιιι01: ιιιο€ νοΙτειΙε αΙιηιιτνει; ε" πάπια τω" 
Με πιω· ειι6ιει, ειπε ιιιι ο” τοιιΜινϋΙι ΙπϋτϋΙιιιιιιιγ εΙεΙιοι· ω 
ΜΚ Μ ιιιιιιι1ειιεΙι' ιιιειιιει «Μα. Αιοιι ωι·τοιιι€ιιιγοΚ, ιιιεΙγ 
Ιγειτ, ω” ειιιΙνέιιι, εειιιιιιι ταΙιειοΙἔὰΚΒιιΙ ιιοιιι Ιιιι:ιειΕ, πιέ 
Ιιεεειι68Ιιειι, επιι1α8ειι€1ι:ιιι , 56Ιόι!ιοιι εοΙιεεεΙιΙιειι επτα 
μοι1ι.ειΙτ , ιιιιιιτεειιι ειιοΙι , ιιιοΙ!γοΚιιοΚ ιΜιειοΙΒΜΚ νοΙιειΙι. Ρε 
τιι€ ειιιιαιοΒΜιι ει” ΙειΙσοε ιιιιι€ει νοΙι ΒόιιγτοΙειι ει, Μάσι Διι 
«Με , ναι" ιιιέιε οιιιΙιει·ι ΜΜΜ ι“οι;ειαιιια; ειιιοιοΜιοιι :Μει 
Ιιειι οΙΙγ ιιιιιιι!κέιεο!ι Μπακ τειιι1εΙΙ:οιόεε πω, ΜΜΜ: ιιιιιιι 
Ιιειῇαὲι·€ εειιιιιιιτ ιιοιιι Ιι2οτειι. Πε ι” ειιιιοπ ιιιιιιιΙιει έα ΜΗ: 
86,·ι;: οιιιιιτ Ιιενετι-Ξε Θε ιιιΚιιτόκοεε$η; ιιι·ειΙΙιοαοττ; 'σε ιιιιι€ Η 
ει” Ιιειειοιι ιιιιιειιοΙ:' ι·6ειι€ιι «πι. Β: ετοιιιιιέιιγι ιιιε,ι;ιειτοιιι αιι 
ιιέι.Ι ιιοΙιεπεΙιιιιιεΙκ Ιέιτειοιι, ιιιιιιιιιοΒγ ει' ΙκινάιιιΙοι·ΙοιωΙε νει 
Ιειιιιειιιιγιοιι ιιΒγειιιαιοιι ειιτύριιι πω” 1:-ιι·τοενέιιι, ει;γειιΙϋ 
ειοΧΜεοΙικαΙ, εΒγειιΙ6 ιιοΙΒέιι·ιεοιΙάεεειΙ, εΒγειιΙϋ τϋτν6ιιγεΙ‹ 
ΜΙ Μι·ωΙιι, 'ει οειιιιέιιι Ιει-ινι-Ξειι6 6ειιονεΙιειϋ έιιιιγόΙ:ΙειτοΙ: Μ· 
κι! ΚϋΙϋιιΙιϋιιεΙκ εδγιιιειετύΙ. 
~ι 

*) Α' ι·ιιΙ›ειοΙΒ6Ι‹` ειέιιιιι ΚιεεΝι νοΙι 6_ιειιιΚοιι, Με ει' τειΙιειοΙ8ιιειΞἔ 
Μι _ῇϋνϋ Με2ιιοΙ-1 Μ εε·ιιι νοΙιειΙι Ι‹6€ε6ἔΙιε Ιιοιν:ι, ν8.ΙειιιιΙιιι ιΙ6!οιι. 
1740-Ιιειι ει: ύ]-γοι·Ιιι €ϋτνὁιιγΙιοι6εάἔ ω ιιγἱ!ιιιι‹οι£ειτ]:ι, Μο” 
ε' ι·ιιΙιειοΙΒΜά οι;γοπεε Ιιο!ιο:ΜΜΜ ιιιιιιτΙειι ΙοΙιειϋ ιιιΜοτι ε!ϋ Και!! 
ειι€Ηιιι, 'ε ει' οεειιιρει6ει, ιιιιιιι ιιιεΙΙγ π' ΜεοεϋΜειι Κει·οε!ιοΛ6Ε 
εΙιι!εμιιιιι., Κειιι6ιιγειι Μιιιοωι. (Κεπι'.<ι σουιιπωωιϊω, το!. Σ, 
μη. πιω 

Βιιιεειιο!ιιιιιοΜ, ιϋι·86ιιεϋ ;γϋ]ι.ειιι6ιιγόΙιειι (νοΙ. 4, μ. 193.) 
!ώΙϋιιϋε εΙιιι6ΙΙιειΙόεεΚοι ωιωω Βι:ΙΚιιαμΕύΙ ειι ίι_μιιι;ΙΜι ι·ει!ιε2οΙ 
,ις=ιε68ι·61. Βο!ϋΙϋΚ ειι @ιι Η 7 Μ" ει' οιοτοσεειιεΚ οι”. πιώ· ΗΒΟ 
Ιιιιιι ιιωιιωωκ, Δε ει' ι:0ι·ν6ιιγ!ιοιέιε 68 ει·ΙώΙοεϋιτ ΜιΚοι· ιιιιιιιϋσ5ι·ι: 
ιαε··,μιικει!τεΕι ει, ι·ειΙιειοΙ€ιιεύ.ει6Ι. 

ΜειΙ ιιι;γειιιοιι, ιιι1ιιιύιΙοιι ιιιοιιι ή ει, κϋινόΙειιι6ιιγ 'ε επι 
Μιιι ει, ιϋινιιιιγ ει' εωΙειιιιέιε' επϋι·Ι6εύτο. 
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Α: Μό ΙιιιΙειιΙΙ; επ ειι€ο1-απιετΙΙσιΙακ οΙΙ:ιειεςγνάπ ει: ειτ 
ΜΠΕΙ Ιειι€ετ, ρει·Ι_ΙειΙΙ:, παροιιΙαέιιΙ: ΙΙεΙ_ΙεΙΙΙ: ιιγοιιιιΙΙαιΙ: ιιγιΙ4 
εοί ιιισι€έιπγαΙΙΙα; σα: ΕϋΙιΙοΙαπ, Μ 68ΙιειΙΙατοΙκειτ ωιαιωκ; 
ΜΙΙϋιιΙ›ϋ2ϋΙοι·ιιιόειεΙϋ αΙωάέιΙγοΚατ Ι«-:ΙΙετΙ: Ιεἔγ62ιιἰεΙ‹; ία_Ιει 
Η; εΙΒενετειΙΙεΙι; ει' ΜΗ ειιιΙιει·εΙ: £εΙιιιετιΙοΙ: 6_ΙοιειΙ:ι·ει, σε 
όΙειειΒΙειΙε ΙεῇϋττεΙε ΜΙι·ο. ΜἱιπΙ εεετι οΙ:οΒιιειΙε Ιπϋ2ορο1το ιι 
ΒΥ8ΙΙΙΙΖ0Π ΙεττιΙοΙο8 Μαι ιιι.ειΒι1τ εΙ6 ιιιΙιιτΙοπ Ιύμτοπι; 'ε ὁ. 
ΙειΙΙέιΜιιι επ οΙΙγ ;γειτιπατ, ΙιοΙ εειιιιιιΙ ταΙ›ειοΙἔἐιΙε Μπι ΜΙΜ 
τει€ωιΙ:, πὲρεεεΙ›Ι› Θε νΙτέιΒιὐΙ;Ι› ΙεΙΙ, ω” 32, ΙιοΙει' ι·:ιΙ›ειοΙ 
€ειεεΙ8· ΩΙνειΙΙ›ειπ νοΙτ. 

Α, ιιιΙιιτ ΜΜΜ οΙ6Ι:Μ·ο ΙιειΙειιΙΙεΙ:, ιιιΞηιΙ Ιι1ΚέιΙΙΙΙ Ια-:ιτΙΙόΙε 
εΞιΙΙ:ΙτηΙ, Μ” ει' ε2οΙ€εεεΞι€, 1πιεΙΙγ ει' ταΙ:ειοΙδέιωιΙε οΙΙγ Ιω 
εει·νεε, σέ;γέ.ειοε ει” Βαικ1έιτα κόπο ω. Ηειηι-:ι1ι επιιεΙκ Ι8ειι 
εεέιἔει ειΙψοι· Ι›ΙΖοιιγιΙΙΙ Με νε58Κύρεπ, ιιιΙΙ:οτ π: απποτΠεειΙειΙ: 

 

αι 0Ιιἰο' ρω·ήαΙΙιοι ότΕοΙτ. Διοιι ΙοΙγ6, ιιιεΙΙγετ αι ΙιιιΙιιεοΙε 
ίϋπτεΙ›Ι› όι·τεΙοιιΙΙ›ειι 0Ιιἱο-πεΙτ, να” ἱε δπή;/ο!μιΜπαέ πε 
νοετοΙε Μ, ει° ΙοεροπιρέιεΙΙ νϋΙ;γετ, ιποΙΙγετ ΜΜΜ ειιΙΙΙοι· 
ΙειΚέιειιΙ νεΞιΙειειΙοττ, ϋιιΙϋιΙ ΙιειΙ;ι]ειΙνειΙ. Δ: 0ΙιΙο° ΜΙ μεικτ 
_ὶέιιι , ΙιιιΙΙέιππεύ τέτειέΒιεΙι υγιΙΙηςΙΙκ εΙ, ΜΙ ει' ΠΙΝ ει, ΙπιιιιΙκέιειτ 
πιὶιιὰειιπερ ΜπιετΙΙΙιετΙου Ι;ΙποεεΙΙΙ:οΙ ΚΙππΙΙΙΙι; ει, ΜΒ Μπα 
ΜΙ ρ_ατΙ:οπ ε8γἱτέιιιτ θΒ'ό828θ888, ει: 68ΙιειΙΙ:Μ ιιιθτούΙεεΙΙ; 
ιιιΙιιιΙε8·γΙΙ: μια νύεΙιαΙάτέιτ τεειΙ ο” ι·ορραιιτ εωιτιιε:ιειΙ:; π, 
11ιεΙΙγ ΜιΙτει οι ΟΙΙΙο” $οΙγωιιαΙ: ειετ πω; πω· Ικαιιγειι·86ιεειΙΙ 
Ι:ϋνετΙ, ΚοιιτιιοΙσιιαΙ: ΙΙΙνειΙΙΙ;; ιπέιεΙΙ: ιπειεύ.16Ι ει, ίοΙγεπιτόΙ 
Ι:ϋΙοεϋιιϋπο ιιονότ. Α' ΜΙ ετατιιε ο” ροπΙΙ›εω ΙπϋΙϋωπ5ιΙΙ: 
οΒγιπέιετύΙ; ΚειιΙιιοΙ‹γ ΒενετΙο α' τειΒειοΙ8:ΙΚατ, ΟΙιΙο' ετα 
“κει Μπα ωσιωεω “οκ” κωωιωσι. *Ι 
--τ-. 

ΙΙ) 0ΙιΙο ιιοπιοεσΚ π' τεΒειοΙΒοεά;οΙ ιιοπτ επέ·επΙΙ πιε,3·, Ιιεπεπτ πως 
ει' ειιιΙππΙ ειοτεοεεπεΚιιοΙ‹ Ιε ιποΒΙΙΙΙΙα π' ΙϋΙιΙότε ΙτοΙό;"Μ 'η οψι 
Μ _Ι6ειέι€ειοτιόεΙ. ΜιειΙ 0ΙιΙο, ι·οπΔειαΙιό.ΙγαΙΙ. 
ΙΕ πω. 1 9 

Χ 
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Αι Μ” Μια, Μ αι 0Μο' Βόιομέι·ε ΙιεΙγ!ιοιτεινε πια 
8$η ει' 1°οΙγύιι ε” Μἱεεἰεεἱρἰ' 8.οτΙαιΙειϋέι5€ »Με , ά" ειύΙνέιιι 
ει' ειειΙ:πάεΐιε άι Β20Ι888έιΒ' Μια ΙιώύΒόιϋε; Έ ιεεειΙε ει;!Ι_ΐεΙ 
ΜΗ ιιι88ιΙ:ϋτϋΙ ἰεΙεἰιπιιἱο , Μεγ “οικω ιιιοἔἰτόΙΙιεεεο, 
ιιιεΙΙγὶΙι ΙιοιΙνει6Ιψ ει ειιι!ιει·5εύΒιιοΚ. Α' 1°οΙγοιπί ΜΙ μια· 
_ϋιιι ε' ηόρειεσ38 ΜΒΜ; ιι€Μι-:ιόΙια ε” οεορόι·ι τειΙ›ειοΙεἐι 
τι. ωΙέιΙιιπΚ , Με ἰε 8οιιιΙειιΙειιι ειι·οιοιειΙ $άι·ιιειΙε ΜΙΝΙ: α' Βέ 
Ιἱ€ μπειτε τοΙ!κοΚειι; ει «'58 ει·ι1ϋιιιἰιι‹1ι1ιιτιιΙειπ ιιιε8ιϋέιΙ; ιιιει_Μ 
απ ιιιοικ1Ιιειιιι61:, Μ” εν ίί11°888έΙε εΙαΙιιιΙτ; ει ωιψει· Με 
ηγόηεΙι ΙΜειἰΙε; ε€γεᾶἱὶΙ ει' τει·ιιι€ειετ ιιιιιΜήο. ει' πιιιιιΙ:έιειαε' 
68 Μακ' Κόρόί. ΜΜΜ μειτττ6Ι εΙΙειιΜ-πι Μπιτ Ιάτω8. ειιιοΙΙ:ο 
ΜΒ , ιιιοΙΙγ πιω· ΜινοΙι·σ1 Ιιἱτὰε1ἱ :ί ειοι·μΙοπιι, ῇεΙοιιΙὸιὸτ; ει., 
Μπόκα υιιῇει ΙωιΜιειοΙκ ΜΜΕ ε!; Μαιο 1ιει1161κο1: ει' $ϋΙιΙωΙ 
κια-εε, 5ιΙ686τε 'ε 8οιιτΙοεεέι€έιτα ωιιωπιειΕ; ιιιϊπαοιι€ε16 ;οιειω 
ΜΜΜ; ει οιιιΙ›οτ ΒειιιΙα;;πεικ Θε ιιι08:-:Ι6Βοε1εττπεΙ: Ιοτει1Ι‹, 'ε 
ιΙο1εοιπ:. 1) Π 

Κειιτι1οΙσ παταει 1 775-Ι›ειι πΙειρί€τΜ0$τ , 0!ιἰο° Μπα-επ 
οεαΙε ΠιοπΙ:Μ έννοΙ ΚόεϋΙ›Ι›; ΑιιιετἱΙιὰΒαπ τἰιεεΜι ότι ΚΙΝ», 
:Μπιτ Β5Ιειέιιω1 Βιικ6ράΜιιι. Μέιι·ιπει οΜ0,11ω888θ88 25.0,000 
ΙωΙποκειιΙ ΙιαΙειιήε. ιιιε8 ΚεπωοΚγύτ. 2) 

Α' ταΙιειοΙ€εεά8 638 ειειΙ›α‹Ιεεϊἔ ε' ΙπϋΙϋΜδιϋ Μτέιεειἱτ 
Ι:ϋιιιηϋ ΜΙἐιτιιὶ; ΜΜΜ ειοΙαιψ ωεΒιιιιΒγειτάιΙιετιιιιΕ που ὶιϋ 
τι 

') 0Μ6Μ.π ποιποεαΙτ :ιι οΒγοε ειιιΒει· τιιιιιι!ώε; τωειι α' ΜΜΜ Μ τορ 
ρωπ νάΙΙιιΙε.€οΙ:Μ: Μπι; 0Ιιἱο' εω€ιιεε αι Επι Μ 'ε (ΗΜ @κι ε;; 
Μ” οεο.€οτπΜ; ΒόειΜΜ, ιιιοΙΙγ ειωι Μἱεεἰεεἱρἱ' νϋΙἔχε Ειδιϋεϋ 
Ι6οΒο _ξϋιι ει 6]ειο.Η ίο!γότυΙ. Ε' ο8Μοι·πει' εοεεὰεΙιπ6νοΙ π: (η 
Υοι·Ιώο. 6ι·Ιπειδ οιιτ6ρε.ἱ μοι·26ΙιώΚ πω. οιάΙΒΜΗΜπε!ι αεΒι ω· 
0ι·Ιεσπιε!ε, ΝΗΛ» πάω 500 ω6ι·ΕϋΙι!ιη·ἰ επίπτωση Βοι·εειέϋΙ. 

*) Α' ροπίσε "Με οι 183046 πόρειάωΙΜε ειετἱΜ Μπι: 
Κοιι€ιιοΙιγ 688,844. 
0Μο 937,67!). 
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16ιψεύΒοΜι6Ι , ιιιεΙΙγο!ποτ ει' ΜήιΙΜιἱ Θε πιω μο!εέιι·ΙεοΩΔε 
Μπα ωιραει€αΙιιιιΕ. Αι 0Μο, ΜΙ ρειι·ϋέιιι ει' ΜΜΜ ει' των 
ειοΙΒειεέιέ Θ82ΠΝξωΥΘΙ 5έιτ εεγϊΜ; @Μ Μιτου ρει1ϊ8 ε' Μ. 
Μτε5νεΙ Ή εΙ6ΜΙαι16.86ναΙ; ωιιοπ πιοΒνεϋΙ: , ΜΒεωἱὶΙἰΙτ ω; 
α° $οΙγ6,ΜίΙ ραι·ϋέιιι ειΎεΙιόι· ίαῇΜδΙ ιπιιιιΜειοΙαιτ ΜΗ!! ΙαιμΙιειΕ 
ω, πω: ΜΙιιέιιοΙε ει' ι·πϋειοΙΒαέικΙιαΙ ε” ι1οΙΒοτ τσ.πιιιΙ, Μ» 
ΗΘΗ α'ειετεοοεπεΒΜπ 82ΜίΒέ8 ϊοΙγωιιοιΙιιἰ; @Μ ραι·τοπ ρο 

 

ω ΙιἰέιΙπιπ ΚοτεεπόκιΚ ὰοΙοΒτειΙειιι ειιιΙ›ει·τ, Μ ει' ίεΙιέτ Μπι 
τΙετι ιιιιιιιΚάΚτει·Ι‹ἱτειήεε2τἱ εειέπ ό8 ηιαι·Ιακ1έισέιΙ. 

Βωπ3Ι Με” Μαι ΚεπτιιοΙεγΙκιιι ποπ ειιψει·εΙκ, Μετα: 
ει' ΗΜ, ΐ0ΓΙ11ἔ8Ζ8ίἰ ΙεἰποεεἰπεΚ ΙϋΙΚετεεόεε Μενα και , ΗΪΙθΖ 

εουι ΜΙΖ868έΙΒΒΉι, εειπ ό528ΖθΙ πω” Ι›Ιι·ιιαΙ‹; “Με μεὰὶε, 
Με ει, ΙαπτόνυΙ Ι›Ιι·Ιι:ιτπ$ιιια!:, να” εειπιιιιἱτ ΗΘΗ! τεειπεΙπ, 
πισω 0ΜΜει ωειιιιοΙ: Μ, Με? ειοτε:ΜιιιιιΙαιτ Μειο:ιτε τοι· 
ΜΜΜ: ΈοιόΒγειι πόΙΒϋΙ €γειΚοτοΙΙιεεωΙ:. Ι€ει, Μ" Κοπι 
τιιοΜΜιι ει' εειιτΙέιΚ Μετέε 1ιέΙΚϋΙ άοΙ€οιτειήέικ τειΒειοΙ8·ε5.ϊ 
ΜΕ: :Μ πιιιπΚοϋοΙΩιαΚ ΜΜΜ 8)'ϋΙΠϋ10ΒαΠ νοειΠε; ΜΜΜ 
ε1ΙειιΙ›επ ει' ρ6ι12, ιιιεΙΙγι-π ει:ιΜια πειροπέιωοεοΧωικ Μπέι 
ιιειΙ:, ιιιεοτέινειΙ ίοτάίι!πα ιιιε8 πώ, πιιιιι1κέψΣιιαΙε 6τωΜΙ»επ. 
Α' ειαΙ›εια ΙΙΒΡ8Ζά.Π108 πωπω Καμ, ι1ε ειειροτἐιΙ›Ι› ιιιιιιιΜιτ 

ω”, πιἰιπ α” ι·ο;ΒειοΙΒει; α' εα26ειωϊΒικικ ρει1η; ε8·;ήκ 85 ε 
Ιειιιο α' νύἔτεΙιειῇτἐιέ €γοι·επέι8ε. Α, ίεΜι· οιιιΙ›ει· ρύιι2επι 
ειιψι εοε!τεε586τ: «π» απ; εαπ αΙ:Ιποι· νεειειἱὶΙε ιιιοἔ, ΜΒΜ 
Ιιει82ιιιιυΚι·α·νεἰΙἱΚ; :Μ τωωιο εεπιπιἱ μωιωω »επι νέιι·Μπ 
8Ζ0Ι8δ.Π1Ι]άθ1°ίΣ :Με ΚέιρΙέι.ΙππηΙε ΜΙ! (Η ιΜιπϋΒ·; έιροΙΒ·ει1πιιπΙ: 
νσ-3πεόΒόΒεπ ιι”, ιιιἱιπ @να ΚοτἐιΙ›ειιι, - τὶιὶε8 8γετιιιοΚεύ 
@παπι ύ”, Μπιτ ἰϋέιεέιἔε' τει·ω6Ι:οπγ 6νοΜειι, -- Με1εμ6 
ἔὲΙ›οιι ιι;;γ, νειΙειιιιἱιιτ οεθειεώ8εε άΙΙειροϋάΙπιπ. Ε818γ ο5ει!ι 
Βιετόεόπ @ΜΜΕ Μπι! ει' ΚΜ ειπΒει·¦ πιιιι1Ιιέη'ό.Ιιοι; ει° επι 
Ιπω ιιηειιέιιιιοπ Μ:: Χαμ: α' ΜΜειο!μι πονοΙ6ετ, ωτώετ, 

ή κ” 
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3 7 ΒοιιάνιεεΙόει, ι·ιιΙιιιτ; α” ω” , ιιιεΙΙγετ 8 Βιιιιιιι ει ι·ειΙιιιιοΙ 
μ' ιειι·τει8άτει. Μάτι , Ιαεεειιι θ8 ιιρι·ΜοιιΜιιι πω” «Η, πισω 
ειΙΙΒ νοειειιικ όειιτε. Α' Μέι , ιιιεΙΙγετ ει,ιιιιιιικάειιιιΙι ΒιετϋιιΙε, 
οΒγειει·ι·ε ειι16άιΙ: Μ, Θε εεειΙ: ει εΙΙ'08ειι16ι; ΜΜΜ: ,ςιιιάα 
8ιωι; 1ιιιιειιι νοΙτιικόιιοιι ει' ι·ιιΙιειοΙΒιι ιϋΙιΙιε Ιιει·ϋ1, ιιιιιιι; α' 
ειιιΙιιιι1 ειιιΙιει· ,ε ιιιιιιιΙιιιι ιιειιι οΙΙγ €χϋιιιϋ1οεϋι6Ι:. *) 

Α' ι·ειΙιειοΙμ.ει9.8' 1ιοΕοΙγέιειι ιιιι€Β ιιιεεειεΙιΙι ιε τει·ιοιΙ; 
ΙιεΙιειτ αι ει' 8αιι1ει° ΙεΙΚόι·ε ιι 'ο ΒιιΙϋιιϋε ιι·έιιιγτ ει! εειιιιιέι 
πει: Θε ιιΙοτειιιεΙτ. Αι ΟΙιιο, κει ρειι·τισ5ιιι ει, ιει·ιιιόειετ :ιι επι 
Ιιει·ιιεΙκ νίιΙΙειΙΚοι6 !ἔ8 ΙεΙΙιεειοΙΙειιιοτ πάσα: ι1ε α, 1“οΙγύ, ιιιιιιι1 

, . 

ε8γιΙ: οΙάειΙιιιι Ι:ϋΙϋιιΜιι6ειι ίο8ΙειΙΙιοιιιιιι_ια ο ΜΜΜ τιιΙιιιι1οιι· 
@μια Α' @Μι ρωι Ιο1ιι€ι· ειιιΙιοι·, ΒώιιγτεΙειι Ιόνειιι ΜΜΜ ιι 
ι·ι-ι_ιι€νοΙ ι€Ιιιι Μ, ει ειιγιιει ισιεωι Ιιέτε' Πι οιόΠέιιιΙ “Με Π; 
6ε ιιιιιιιέιιι ει,τιιι·ιοιιιιιιγ, ιιιεΙΙγΙιειι ΜΝΚ, ειοι·ΒιιΙιιιέιιιιιΙι Μ 
ιιιει·ΜιετΙοιι ίοι·ιάεοΙ:Μ11ιιιιέιΙΙ:οιιΚ, 'ε ιι·ιιιιιΙει5ιεεάειιιιιι1: ιιιιιι 
τ.τ-. - 

*) Ει ποιοι ΕΜΠ, ιιιεΙΙγεΙ‹ σα, Μ! ειιιΒιι‹Ι ιιιιιιιΜεο!: Μόνοι "ιι 
ιιιι.Κ , οιεΙι' τιιιιιιΜ_Μι ιι' ι·ιιιιειο!ΕάΚ6ιιάΙιιιιιιιΙειιιιιι ;γιιιιι6Ιοιιϋι6Ιι 
Μ 'ε Βιιιιιιιε!ιεοειιιιιι6 ιεειΕΙι, ιιιο€ Με!! ΙΙΙθέ' ιοειτοιιιἱ ο" πιιΞει 
Ιισ.ι;, ιιιεΙΙγ ιιϋΙϋιι65ειι :ιι Βι,ιγοεϋΙι-Βιιιιιιιοιιιιιιι ιιιΙιΞιΙτιιιικ ΕΜ: ιιι 
Β·,;γεεϋΙει' ιι€6ιιι ιει·ϋΙειέιι ιιι6,ι;· εοΙιοΙ ιιιίιειιιι: ιιι6‹Ι_ἱΜ ιιειιι ΜΜΕ ει' 
οιιιιιοι·ιιΜ' ιιιΜτοιι Εοι·ιιιοιι€686ιιοΚ, ιιιιιιι: ει' Μιεειεειρι' ρειι·ι_ιέιι, 
ιιιοιι Μου, ΜΙ ο' Ι'οΙγ6 ιι' ιιιοιιισ6Ε ΒιιϋΙΙιε ἱἶιιιΙιιι. Ι.οιιιειιιιι6Ιιειιι 
δ, οιιιιιοι·ιιίιιΙ' ιιιινοΙ6ειι ίεΙειιο ιιγει·οεόεεε; ιιοΙιοΙ ει, ιιιιιιιιιέιε οΗγ 
ιιιι;,>,·γ και ιιιιιιιΙιέι_Μόι·τ πω” Καμ, Θε Μπι! ει' τει·ιιιοειι€6ει' Ιι6ΙΕι68ε 

π 'ε ιοι·ιιι6ΙιεΚ ιαωι ιιιιιι4ι€ Μιοιιγοε ιιι6ι·ι6Βιιι·έιιιγ ιιιοΜο. ιιια8Μ ε 
ιωιω, ει' ι·ει.!ιειοΙ€ειΗ ειπε Ι.οιιιειιιιιέιΒιιιι ἱἔειι ΕϋΙειιιεΙΙιεάοιι. Μι 
ιιιιιι· Ι.οιιιιιιιιιιι. ει' ιιϋνο!ε68οει ειιιιιιιιοΚ Ιώιϋι από 16νόιι, Με ιιι 
ΕιγοειιιΙοθ ιιιιιι6ειι ι·6ειοιιι6Ι »παπι Μ ι·ειΙιειο!;άΚιιι., Θε μ" ποπ 
ω, πι” οι" ταΙιειοΙἔὰύτ€ ί1_ι-0ι·ΙοειιιιιΒιιιι ΜΜΕ, ίεΙοιιιοΙι ει' τα!» 
ειο!86ιιι' ίιι·ι·Μ ιιιιιιιιειι ιιι6.ε νέεάι·οΚοιι. Ιιιιιέι ει ΕϋνοΕΙιειιΕ, Μ" 
"οι ιιιι·ιοιιιιιιιγοΠιιιιι, ΜΙ ει' ΗΜ! ΙιενειιεΕ !ιοι Με, α' ικιΙιειοΙ 
;;6ΜαιΙι ιιιινεΙιἐέ ΚϋΙ€εόἔε ίοΙγνέ.ει: ιοΕοιιιεε ειοΚοϋ Ιοιιιιι, ιιιἱ ιι: 
ει' εισιιιιιιι ιιιιιιιΜισοϊ οιι64ϋΙει6ι·ο ιιέινε Μ" ιιγει·εε68ει ειιι1. 
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ι1ιμιιεΙιΙι ωιιΜΙεΙιοι ιιγειι, εεει·ιεεΙιεΙι Μ;" ει: ειιιΙιει·1 Μ. 
νέιιιε68' ι·ειιι1εε Ιιετ:Ξιτειιτ ιιιεεΙιεΙειιιια; Βιιιιετνει ει' 8ειι1ε€εέι€ 
τα ιδι·εΙ:νεετϋΙ, ιιιετεειειι ΜΜΕ (Η: ιιιεεΙ:ιεεΝιιι ιιιιιιεΙειι ιι 
ω, ιιιεΙΙγει εΙϋπε ει' επει·ειιεεε πω; ΜΗ Ιιειεεεέι, πεπιε 
νεΞι, Ιιε:ιιιιινεεεε , €ϋΙειιιινε16νε Ιειιιιι ιιιιιιιιεΒγ , 'ε εεγίοι·ιιιε 
εΙΙΙιειτατοεεέιεμΙ νιεεΙι ειι ε' ΒϋΙϋιιΒϋ26 εΙειιιιύάοΚΙιεΙει;γϋτι 
_ιέιτιιι ε2ο1‹οιτ Ιει·ειΙεέη;οτ 'ε νεειεΙγεΙ:ετ; Ιέι.ιι€εεεειιεΙ: εε 
8εεΙ Ιοτιε9ιεειιΙι.ειιι ωεωι εεοι1εΙετιιιιιιεΙτότ, ,ε ιιγει·εεεενο. 
ΜιειειεέιΙιειι ιιειιιι ΙπιιιιοκεεΒοτ νεειιιιι!ι όεετε. 

Α' ΜΙ Ιιεττοιι ΙειΙιτ'ι ειιιει·ιΜιι ιιειιιεεεΙε ει, ιιιιιιιΙώ.8 νε1ἱ 
ιιιε;.;, Ιιειιιειιι ιιιιιιι1 :ποπ νέιΙΙιιΙιιιοΙ:Μ ἰε, ιιιεΙΙγεΙ: ιιιιιιιΙιε έιΙ 
τω εικει·ϋΙιιεΙ‹; Μπιγκ-ι κειιγεΙειιιΙιειι εΙνε, ε, σ1οΙοειεΙειι ειιι 
Ιιει·' Ι‹ειΙνιϋΙιεεειτ πω; ει' με” εΙνεεετειιε Ιιεεεειιε1: ε" τε 
πει εεειιιει εισιι; 6 ιιειιι ειιιιγιι·ει ει' εεει·ειιοεετ, ιιιιιιι ει' 
ιιγιιμε1ειιεΙειει εε ϋτϋιιιϋι Ιιει_ι!ιέι.εεεεε, ,ε Η: “Μπα πικαπ 
ιιι ωικειωει , ιιιεΙΙγετ 820!Π82(Μ]Β ιιιέιείεΙε Μι Μ; εεειινε 
ΔεΙγεεειι 1κει:1νεΙι ει, νει1:5ιειιι€οτ εε ΜΙιοι·ιιι; ει' των Ιεεει·6 
επικοεΙι 8γεΙιοιΙετειτ εεετεϋ; ει, 1°εεγνει·νιεεΙεε ιιεΙ‹ι εκπαι 
εει ,ε εγει·ιιιεΙιΙποτέιτύΙ Ευρω. ιιιεΒιειιιιΙ_ιε ΙιοειΙιἐιιτειιιἱ ειωει 
Ιιϋ1ϋιιϋε ΙιεινινέιεοΒΜιιι. εε :Η ει' τιιΙιειοΙ€εεέιε ε° :οικω 
1ιετ ιιειιιεεεΙ‹ ει' ιζειι1ει€εέι8-επετιεεΙιειι επέιτοΙ_ιιι, 1ιειιειιι ει 
ειτε τϋι·εΙενεει:ϋΙ ὶε ιιιεείοεειμι. 

Πι;γειιεαοιι ο!ιο1: Με ειέιιει1 Με 1°οΙγι·έιετ εΙΙειιΙιε26 Μι 

ιίιεεειΙ ιιοΙ8οινάιι Β_ιεεεΚειιιει·ιΚε' απο! €γετιιιειται!ιειι , νεε 
ι·ε εεοιιέιΙειιι·ε ιιιεΗ6 1εϋΙϋιιϊιεεεει ειιιιοιωκ Μ! ει, ὰεΙἰ εε ει 
επι1ιι ειιιΙιει·, Ι:ει·εε!τει16ί ϋΒγεεεεΒε Μπιτ. Μέιτιιιει· πω; ει 
ε2ειΙσιεΙα νειιιιεΙτ Ιιεῇὐὶ, Ισειιιιϋνει , ωεω εε εεειτοτιιιιι. 

Η' ΙιϋΙ6ιιΙ›εεε; εεειιιΙιειιιιιιΚ ιιειιιοεειΙ: ε1ευιΙί εε αει δε» 
ειεΙιεεοιιΙΜιεέιιιεΙ, Ιιειιειιι Μάιο: ἰε, Με εεΙιιεΙα ΙειΜιτ Μι 

εοιιΙΙιιιιΙκ ϋεειε ε(<;γιιι€ιεεεΙ. Μα_ῇὰ ιιιιιιά που ειιιΙιει·εΙ: , Με 
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οι Β8ητοεϋΙει' ΙεΒιΙΘΙἱΒΒ εωτιιεεϋ›ειιι ιιια8οκειτ Κοι·οεΙ‹ειΙ6ὶ νά! 
ΙειΙειτοΒι·α ειΔῇΜκ, 'ε ει, ταΙ›ειοΙΒεεεὶἔοτ ΙιαειοιιΙιαῇτ6νέι τοπιιἱ 
ω«ωεκ, εάει:ιΒι·6Ι πιω; σΞ_ἱειειΙ‹ί ειιιΙ›ει·οἰ ιιειΙ›οπΙώιιτ πω· 
ΙοπΒιιαΙ‹ α: σε αιιιετἱΙ‹Μ ΜΜΜ που ι·ι€εεόΒε , Μ! είνετε!1 
ΚειΙ6ετ6Ι Κεν€εΙ›Ι›6 ΜΙ! 1°6ΙιιἰοΙ‹;`ἱττ Με οΙΙγ εεεόι1€οττό.εοΙατα 
ΜΜΙυειΚ , ιιιεΙΙγο1: α' 1εικοεοΒιιαΙι επειιιϋΙΦε παπι τϋιιιι6ποΙ:: 
'ει ΙιΜοΙνάπ ο" ο1Ιγ τοπι1επετιιοΙι, πιοΙΙγεΩ ΒέιτΙιριωτικιΚ, 
Ι›εΙϋΙο απ» Μποστ Ιιι3ιωιΙ:, ιιιἱιπ εαπ, Με επ , ΜΜΜ 
ιιιεἔειΙαΙ›Ιτο€τέιΙ:, νόι1εΙιπσΜΚ ἱε. 

Πει ει: ε8·γειικϋιτ τονέιΜι πω εΙαιτιιέιιιι, Ιεϋππγωι ιικ-:8· 
τιιᾶπἐιιιι πιιιτειτιιἱ, Μ” πια5:Ι Μπι! :που ΙζϋΙϋπιΒεύΒοκ, Διωγ 
@Με ει, ΜΔΕ 'ε 65επιΜ αιιιω·ΜΜΕ' ῇοΙΙειιιὸΒεπ 6επτενοΙιετϋΙ:, 
ωεαθιϋκω α' ι·αΒειο!μιεε€81ι6Ι νεειἰΙ‹: 0ο οι τέιτ8·γειιιιοπ Μ· 
νϋΙ νὶιπιε; 6π πιοετ ΠΕΠ! επ Ή288δ.ι0ΙΙΙ, ιιιεΙΙγοΙε ει” επιπ 
Βαεάέ ϋεπεει εκεὰιιιόιιγεἱ, 1ιειιιοπι ΙΙΙΪ Ι;ϋνειΙπειιπέιιγεκα 
"Μ Ι68γειι ει, 8.2 απ ο1τομιι16Ι:° ειιγαεἱ @Μετα ικέινε. 

Α' ταΙ›ειοΙἔειεἐι8πιειΙ‹ ει' 8·αιι1ει8εέι8Πϋ]τέετε έγει!κοι·1ο8: 
που ΒείοΙγάεέιτ ει' ΙιεψΙειιιΙτοι· εαπ; ἰΒειι τϋΙπωετΙοιιϋΙ έτει 
Ιιεττε. ΑΜεοτ ει° ειοΙ8:ιεε18· ε8έω πιΕνε1τήΙε38Βεπ ίειιιιέιΙΙοττ; 
'ει ΜΜΜ ΜΜΕ απ πειιι ἱεωετπἑΙε, ΙιειτΒέιτ ιι6-!ροΙ: νοΙ$8.Ιτ. Α' 
Κετεειτγόπ νεΙΙέιε ἱε ι:εειΙε αιιπγὶΜπ €ϋι·ϋΙω ο! ει, ι·αΒε2οΙΒ·ει 
ΜμΕ, Μ” α' ταΒΙ›ε2οΙεὸ.πεΙ‹_$οἔοΙ:ετ ειι1οα; πιέιι·ωει 61 Βαα 
ιΜ]ει' ιιενεΙ›επι Μια πιοετέιιιιααιιΙ: ε, ροιπΙιεπ οι 6α1ε1ι 68 
ει·Μ3Ιοεπιπ ΙΙΙθΒθ8ΥθΖΙΙθΚ. 

Α' Μπα οι ἱ,<;ειιεέι8οΙ‹ νΜεοεαΕΚέι ΜΒΜ: επ Βἔγεεϋ1τ 
81ειτιιεοΙιωιιι: οι' ι·ειΒε2οΙεειεάεο2 ΙεεεειιιΚέιπ ΙιέιττὰΙιιἰ ΜΜΜ, 
ει' ΒιιιΙοιιιάυγ 68 πιρειειωΙΔε ε16α. Α, ειοΙ:€;εεεΞι; ιΙ61επ Κει 
πωπω 'ε ω" τειῇοιΙτ “ααα” 61ειακπειΚ; ιιιέιι·ιωι ΐἱ88Ζᾶἴθιθ 
ΜΜΜ!. 

Α, επει!πιιΙ88δ8 ἐἱ8ιΑΚι·‹3Ι Μι1ιΗνει , ιιιο;;ΛΙΙα;»οιΜ8 ιιώΙΜἰΙ 
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ΜΙαιΙ Μ! Με!. Α, Μ” ετα1ιιεο!τ Μια ΡοπεγΙνειιιπι Βόινιἱ 
Μιτιιιι ΜΜιι·άΦ ει' Γ8!1820Ι825δ.ΒΙ18.Κ 65ειειΙκοιι; Με ε' ιωα 
ι·οΙ: Μια Η πω* "κι ει ιιιέιτ τεπι1Ηνο; Μειι·γΙειι6, ιιιοΙΙγ 
ΙεϋινοτΙωι ΡεπεγΙνπιιἰἐιιι αΙ6Ι εεἰΙτ, πειροιι1κόπι€ ε16Μιιϋ1ετα 

Βοτ ω” σ' “Με πιιἶπεΙιϋΙΙιε€ύετε; ,ε ω» Ψἱκεὶιιἱει, ιιιεΙΙγ Μει 
η·Ιειιιά πω: Μη, ΜΙ.82118 68 άι·ΦειΙιιιΜ Μ6Ι νὶτειΦΚοιΙΙτ. 'η 

Δ 

Νοπι ισκιωκ @γ 1188Υ ωιιοιεω ιι οιιιΙιει·Ι Μόιοτο!: 
Μι, Μ” ει, νέι1τοιέιέ οΙσιἱ πω: αι δι·ϋΙ:ΜΜ τϋτνόητ σα 
Μ! ταΗιΙιι61ι ΜΞΙ:οι· αόΙειι αι ο;γειιετΙοιι οειτο'ιΙγ ιιι·εΙΙ:οαοττ, 
Μπάση σεειΙΜ ο" μπω; οιπΒει·τϋΙ ω: 1πέρνΞεοΙνε , Η ει' 
πιιιπ1ιέιπιιΙ: εειιι ειΕΚ86Βότ, επι ειει·οτε£6Ι: πεπι «πωπω Μ· 
τϋΜο "Με κκε ειιιιιγὶ ρατειεἱτἱοιιε ι1ϋνόιιγο1κ, ύ” ΗΜ: αει 

  

' ε Ιέι«ΜιωιΙ: που “ω”, ΙτἱΙτετ οι τϋτνόιιγ κι ΜΜΜ ϋ:ϋΒε6ἔΙ›ϋΙ 
Ιιὶιἐιτι; @Μι Μπάσο 6611 σεειΙΜοΙιιι$ιΙ :πιο αιραειταΙτιιΙπ, ιιιἱτ 
ιιι6€ πιει Η ωρεαιτεΙιιιιΙκ Βιικύρει, ιι6ιιιεΙΙγ τιτ0ουιάιήεπιπικ 
πειιιεεἱ σεειΙέιεΙΜιιέιΙ, Μ! κι ἰῆαΒΙ› εγει·πιε1κεΙ:, σ., ιι6ΙΚϋΙ, 
Μ" ει ἱᾶόεΜἱΙκ' επιάα8ΜεάνειΙ Μι·πέιπο.Ιτ, ειἰιιτοΙΙγ ιΙο1ο8 
ταΙειιιοΙ‹, ω: οι. Ε, ΒϋνετΙιειωόιιγ, ή" ΙΙιτοιΠτ, ΑΜΜ 
ΜΜιιι ό8 Βιιι·ύρέιΜπ εεόσιοπ σ€γίοι·ιιια σ!ιο1κΒ61 ειό.ι·πιει 
ιο". Δι ΒεγοείΠτ·8ΕπιιεοΗ ι16Η τόειέΒεπ, ει” ίεΙιότε!ι' 

'Ό ν" ο" ΙώΙϋιιδε Με , πιοΙΙγ οι ΜΜΜ: “Μπι ειι:ΗΜ2 ΜΕ ιιώΒΜ 
:πωπω ε86ειειι οΙΞἀεΒοπΙΕἱ οι' ι·σ.ΒιιοΙρεέΒ·' ϋ€γ616Ι. . 

Α: Ε;γοεϋΙεΙ:' ε' ι·όει6ιιοΚ τ68ὶ ἔιιιᾶα;εἑμ ί6Μρ' ιἱοΙιβιη 
$οι·ιποει€6εοιι @ΜΒ Α' το.ΒειοΙΒ·ι€Κ ΧϋΙϋιιϋεοπ ιιΙΚιιΙιιιείοεσΚ πεπι 
Μ·ιιιωιΜετο; ΜΜΜ· “Μήν 6νεΙ‹ Με ει' άοΙιέπγ' νίιείιτἰ άπο. σεϋΚ 
Κοινή Μιά; ρειὶἱἔ οι' ειοΙΒΜι' Μπι ΜΜΕ; ιι;γο.ιιαι. Ε' ειοι·ΕΜ: Δ' 
Εετιιιεει16ε' ΚϋΙ£ε6ἔε 'ε €ετιιι6ΙιεΕ ΜΜΜ πιέι·ΜΜι·έιιη ωεμάΠο 
ιο". Α' πιεηΙωιιΙἱ 6ε νὶτ€ἰ:ιἱειἱ ΙΜτοεσΚ ΜΜΕ εοΜαιΙ ΙιιήΙειιι!ύΒ 
ΜΙ: ιιιοε£, Μακ οι οΙ(Μ Ιιετιιιἰιωι 6ννοΙ νοΗΜι, ει' α1οΜπγπεΙκ 
τιιΒειο!86Κ ΜΜΜ Ι:επιπειι€6ε6τ6Ι, να" ει' 6οΒ6ιιγ$ετωοειΜει·6Ι 
'ι τα!ιειοΙεσε8εώΙ οΒγειοι·τε ΙοιποιιΜπί. 



296 

ε8ὸει Μα πάω ειι·Ιετοοι·ειω ιεετᾶὶ1ετοτ Βιέρειειτ, ιιιεΙΙγπωι 
εΙει'5 ΙιεΙγοπ @οικω Ι›ἱ2οιιγοε επική ΙεϊνάΙτεέιΒ·οε επειιι6ΙγοΚ, 
Μκ1ιοΙ: Βειιαα€ε8ἔα :ΞιΙΙωιι16 'ε αοΙσΒταΙειυεάμ ϋτϋΚε6ἔειε 
ΗΔΗ νοΙτ. Α: ειιιιετὶΒαἰ πεπιεεεε-Ξέ εἴ ῖϋιιϋΙεε·ἱ , ΙΙ188ϋΙ'ϋΜ· 
τοττό1ε ποπ τεετϋΙετΙ›ου , ιιιο11γετ ΚύρνΙαοΙαοΚ , α” Μπέκ τω· 
ΙιειΒγοιπέιιιγοσ ε1ὅΙτ6Ιετεἰτ, 'ε ΒεοεϋΙοεπεκ ωποτιακ ει' που” 
Μετα. Μου ω·1ετοοτειιΞει' ΙιεΙ›εΙόΙ›ειι ωιεικοΖωκ 8Ζθ8όΠ]θΙ(, 
Με ιιειιι 1ιιιιιιΙαέιε ειιιΜπεΙ:; ΜΜΜ: ει' 528Βέ11ΥΒέΒ'8$ εΙΘΙ›ε 
ωιιεκ ει' ειοτἔειΙοιιιιιαΙ:, 68 ἰἔγ α' ειοι·εσεωι ιιιιιιιΒέιεοΙτ 68 ΜΗ 

ΧειοΙ8·έιΚ εοπιιιιἰ νωό1γτάτεειΙ:Μ 118111 αΙεεωτε!ε; Έ ΙιεΞιτιι1εΙΙγ νέ 
Ιεωιέιιγ ιιτει1ΙιοιΙοτΩΙέΒγοπ ἱε ἱρειτΕοτΙἀ8ειὶΚΊψειιιει ίε16Ι, ε2ϋΙ: 
ΜΒ· ω: Μα ει1ΙαιΙωειιωτιιΞ, ιιιἱιιιΙιοΒγ σεειΙτ πιιει€οΙτ νοΙαιΙτ. 

ΜἱΙιεΙγτ ει ϋτϋΚϋΙὲεἰ Φ.ϋι·νωγ οιισκεπιθωι:, εεγε2επε 
πιὶιιἀεπ "Ποπ ΜΒΜ πωωωι; ιιιἱιπὶειι ι:εειΙέιτΙ 820ΙΗΜι Μ; 
Μερα Με κσΖειειω, ιιιεΙ1γΙ›ωι ει' ιιιιιιιΙ‹α ει: Θεα' Ιππικ 
τέιεέιι·ει εεϋΒεύμεεό νέιΙ51ς; εοΙιειιι Κϋ2ϋΙϋΙ:686ειοπ οΙοι1γέει 
ωκ; 'ε ιιιΞιιαπγεϋατι εεπετι6Ι: ει' ΜΙΙαιιΜο2, πιο11γπωι Ξιιιιιιέιτ 
ΒἰιιεΚ-ΙτἱιιεΙ: ιπεεέιιιειΙε Με!! ΒΖἱἱΚΒὲΒΘΪΗἩ ἔοιιἀοεΙεοἀιιἱ. Μα 
ἱε ΜΑΜ ιιιεΞε ΒαιικιΒοΒειτ, 0ο τϋΙ›Μ ϋεειεἐιΙΙό ϋτϋΚϋε κωπ 
Ιετετ Μαι ΙσΒρειπεΚ,- Ι›ὶιοηγοε ειοΙΙειιιετ ΕεΙνωιιιἰ, αΜπιιι 
ιιιεἔιιιαταιἰιιὶ ,ε επ Μπάση οειτὲιΙγΙ›ει!›εοε‹-:ρεἔτετιιἱ Χ18ΙΙΠΤΟι 
$ειΙ: ΒόρεεεΙ:. ΑΖέΙ'ί; ω Μι ε8γετέι·τόεεεΙ ΜΜΜ: Ιονικ 
Βειπἰ σ' πιιιιι!κέιτ €γαΙέιι6 εΙ61τεΞΙετετ; πω 8ιο€6ιιγοΚ Ιστ 
ωκ; 'ε ει' 8288θΙ1] Μι·ι1Ιέιε :ιι61ΜΙ ΙοεΙειΙΙ:οιΙιειτοττ «Ποτέ 
ΙειιαιτκέιεάιιαΕ εειΙεϋιεἱνεΙ. Βιιιι61 ΜΒΜ ει: εΒγειιίϋ οει£εϊΙγ° 
εΒΥΙΙ‹ Ιε8κϋΖεΙεΒΙ›ἱ Βϋνοικε2π16ηε νοΙτ, ει' εεειΙκισ. ΠΙΠΕ 
ΜιεοΙδ τωιιϊό1ιεΙε θισειιπωω. ΜὶΙιε1γι ει' επειΒαα ιιιιιιιΙεέιε ει' 
καΗειοΙΒέινα1 νε:ΘΙΚειΙ6ευε κ-:τεεπεαεττ, ει ιιωΜ›ἰπιειΚ Μέσω!» 
νειΙ6εέη;ει ότοιΙιετ6νό υπο, Θε ει, ι·ειϋειοΙ€αεάε ει, »πμ εΙ· 
νεΞΙ›επ , Μ κι ει' εαιαει, όι·ιΙεΙπο, ΜΔ πιο81άπιαιΙνει. τ 
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Α' Ιω: ει' τειΒειοΙ€ειεέη; Μ1ι·εινοπιι3Ι, ει' ΜΒΜ: Μ Μ 
εύτἱ απ Μιτι·έι16 ιῖτ]έιΙ›ειιι, 'ο νἰεειειιιιεἔγ "Πε εΒγὶὶΜει' 
τι·ο_ρΞοιισοΙ: εθιε, Ι1οιιιι6τ ει·ει1ειΙΙε; νετ€‹-: ειέιτπιειι€ιεέιτ. Β' 
@Με εΙε6 τοΒΜωτε τουτΙΙ:ΞνϋΙϋπεΙτ τε$ειΙιεϋΚ·, (Με ειιοπικιΙ 
ΙΙΙΒΒ' 1°ο8]ιιΙκ σέττειιϋ. 

Αι ειιιοτἱΙκειἰειΙ: ει, εποΙ,·;αΜέ εΙνέιιοΕ ε1τϋι·Ιόεύνε-:Ι, ΜΒΜ 
ΜΒΜ; ειειΙ›αιΙεὰ<ὲ·Ι›α_εί ταΙ›ειοΙεέιΙ:ατ. 'ΜΒΜ πιοΙιειειι 6ττειιεΞ 
ΙΠθἔ ΜΜΜ, ει° ΙΙΙ” ιποιιάειιιἱ ίο8ο!ε, Μ. ρέΙεΙ:Μέ Μπι Μέι· 
ΜΚ; ε' ΥύΒ'1°θ ίΠ-Υοι·Ιί εωτιιεέιτ νέιΙσ.ειτοπι Μ. 1 7 3 8-Μπ 
ω-Υοι·Κ' ετεπιιεει ιιιεἔτἱΙτῇα ΚεΙ›εΙὲΙ›ειι α'ι·ειΒ82οΙ€άΕ εϊτιϊΙά. 
εέιτ. Α' αοι€ω 1εϊνοΙτόΙ Κε·ισΠε, τεωωω 8ιαΙ›νεΞπ ειιοΙ:' Βε 
1ιοιει€εΙα εΙΙοιι. ΕΜΠ !ο€νει ει, ταΙ›ειοΙἔεΞιΙί 8ΖωΙΙΒ. σεειΙτ α' 
Ιε1:ετε ιι6ρεεεό8' τει·ωόειετεε ε2ειΙ›οτο‹Ιε1ω εΖοτἱιιτιι6ττ ΗΜ. 
ΝγοΙοι έννι-:Ι 82Πΐ.έ:Ι.Π εΙΙιειτὰι·2ὐ!›Ι› τωιιΙε2αΜΙγΙιο2 ιιγιΞΙ:ιειΕ 
'ε κωποειεκ, ω” 1?99-Ι:ἰῇιιΙἱι1ε, 4υ-ΜτϋΙ ΚθΖάνθ, ω» 
Μια €γετιιιοΙ‹, Η τειΒειο18:ι πϋΙ61αϋΙ ε:ϋΙεϋΙ‹, επιΜιι1 Ιεει. 
Ειπε! ει, περοι·οΜέ ιιιΜι1ετι ίιήει οΙιεϊπιτοττ; τπΙ›ειοΙἔὐ.Κ 
νειιιιιεικ ιι€γειιι ιιιε':8, ω πω: Μα ιιιοικ1ειιιΕ, ΜΗ ειοΙιςιιεε18 
ΜΗ!! Μοιἱκ τϋΙ›Ι›ύ. .: · 

Αιοιι ωσω1 Ιο8νει, πιοΙΙγΒ:-ειι ε" 6ῇε2αΙ‹ἰ εταιιιε ει' 
ι·ειΙ1ειοΙΒόιΙε, ΒενΜεΙι% Ε” ιιιειἔτἰΙιῇει, ΜΜΜ ΙΙθΙΙΙ 1'ο8ε.ι1ηαΚ 
ε! εεει·οοεεπεΙκα τΙΘ1€61, ¦108Υ820Κ8.Β Ι‹οΙ›οΙ6Ι›ο εε:5ιΙΙΙιε6ιΚ 
Μ. Αιοιι ρἰΙΙαιιΜΩ6Ι Με", ιπεΙ!γΙ›ειι ε" 65ειαΜ ΜΜΜ: ει' 
οιοτοσεεπεΙ:' άι:ιΞΙέιεεέιτ εΙ:ΕΙϋο. :ψ α, ΓΒΪΙΒΖΟΙΒ'ᾶ πω» πιεΙιετνώπι 
Η 161ψ6 ΜΜΕ Εεεε ΜΜΜ, ει' Μ Ι›1ι·ῇει, αΙΙαιΙιιιατΙαπ 
_Με2εϊ88έι νέιΙὶΙε 'ε ΒὶιιεΚ-ΚΙιιεΚ ότι1εΙα-ε Μπα ιιιειεεϊνειΙ, 
Μ" Μα ι1όΙι·ε εεειΙΙΙιεει Μ. Αι παρεάΒτ61 Εφη", :ΜΙΝ 
Μπι ε” εῇειειΙιἰ εταιιιε ΜΜτάοϋ, Μ” ει, τειΙ›ε:οΙἔει' Πει 
ε2αΜιάιιειΙ: ειϋΙετὶΙ‹, ει: εΙεϋ, νάεέιτί Ι›εοεὸιιεΙ‹ η;; τὸ 
επότ ε1νεει8€, ιιιΙιιτΙιοΒγ ιιιεικαι1όΙτα τϋΙ›Ι›ύ αΙκι1 Μέι ιιεπι 
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εεΙιο15Κ 'ο οι άΙτει!πκέεπε"οπώ 6πΙεΙε Ι:$νύ.8ι_πι Μπι” ιΜκε 
81ἐιΙΙἱΗἱεἐιΙ. ν ' 

ΕΜΗ Με" ειιοηε;γ τϋι·νώπγ ει' ι16Ιἰ ΜΜιοΙΒΜωτ 6] 
επεΙει·ει _ΗΜΜ ΠΟΠ ειιεει1ἱ , ειι 6]ειειΕπιΕιιτ ρει1Εε ΜΙι·ε Βετ 
εετἱ. Με Μό ο” πιέιε Με ιιιε':€, ιιιεΙΙγ ΙΙΙΪΠΙΪΘΠ έιΙωιΙειιιι 
ειΙιΗΒ ειπΙΙιει€εΙππόΙ ΙιειτειΙωαεειΙ›Ι›. Α' Μπιτ νεΙειιπε1η· οτειωε 
Μπι ει' τειΙ›εΖοΙἔΜ‹' ει6.ιιιει ω”, ει” εΖετἱιπ όι·ειτοτἱ σα 
ιιιειἔεΞιτ ει' ε2αΜεΙ ιιιιιιιΜιεοΙδ 8ΖωΙΒέ88. Α' Μπιτ ει, επιΜιιΙ 
επιιπΚέιειοΙτ εΙΕοεΙειΠά.Ιτ ει, ειοι:εειΙιπειτ, σ., ταΙ›8ιοΙΒει' ιηιιιιΚὰ_ῇα 
ΒενεεεΝ› ηγει·εε68ετ ΜΜΜ Νπτύπ, ει' τπωιοΙΒα Χϋιόρειει·ϋ, 
να” «Με» ΜιειοπωιΙειιι _Μειέιεμι νέιΙΗ:, 'ε ΜΜΜ πω” ω· 
«ω Κἰνεἱπ_ῇα ειιιιΞειΙα ιΙόΙι·ο κωωιοκ, Μ! ει' «ωοεεωιισι Μπι 
ῖὲΙΙιεωἱ. 

Α' ταΙ›ε2οΙἔαεἑιέ εΙ$ϋτΙοεπόεο ΜΒΜ ει' ταΙιειοΙΒΜ Μπι 
_ω‹ωιμ 82ω38άδά.8Ι'85 Ιιειιιοπι απ πιω οεοτα-5Ιτει νοΙε, 'ει 
έή82ει!κτύΙ ιΙόΙτε Μ51$ϋπεϋ. < 

Μἰ ε., ΜειαΜάι3Ιτ ειω·εκ:οειιοΙποτ ό8 ει' ταΒειοΙΒειαέιΒ' 
ε1τϋι·Ιοειτόεο Μάη ειϋΙε£ε1ωΙτετ πωσ: οιοΙ: :ιειιι 1ιε8?ῇὁ.Κ 
Με 6]οιειΙποτ , Μ” ΜΙτε ωεπ1οιιοΙ:; ΙΙ8ΙΙΒΜ ειι οιιι·ίη:ΜεΙκ 
ΙΙΙθΠθ" ει, ΒΒΠ82ωδίίθκω102 ΜιεοπΙύ ΙιεΙγιοιυειι θεα; @Η 
ρειΙΙότο2να 'ε ῇοΒοΙα6Ι ιιιεΒΙοειινιι ιιιειι·πάιπικ ε" οΙΙγ πόρ 
:ιεΙκ Ιεϋιερεαο, υιεΙΙγ ιπέιΙο1: 882ΜΒ'8έΙ8ΙΉ ,ο ωι1οιιιΖιυγι·α 
νὸἔτεΙειιἱὶΙ ΕϋΙεΙΠ›νειΙ6; Η νειπιιειΙε “Με ει, τότνέπγεΙδ πει· 
πο1τε886ιππΙκ 'Ο 'κι ει·πϋΙοεϋΙε' ιϋτε1ιιιοτΙειιεὸ8ἐποΙ‹. Βποιιγοε 
ΙοΒἱιιΜΒοιι εΖετειιοεεΞιΙειιοΒΙ›ι-:Κ ει: ΜάιιεοΜιέιΙ, ο11οιιδΙτ Ιόνόιι 

**) Αι οΠγ 8ΜιιεσΚ, ΜΙ ει' ι·ιιΒειοΙεπε!ιε ο! ν” 16ι·ϋΙνε Γ ι·ειωειο· 
πω αιοιι νωπειΚ, Νοε;; π' Γ61:ΙϋΙ:ϋπ ΜΜΜ; π' ΜΜΜ! ειοι·οοεο 
"πιο Μινι: ΚοΙΙεπιεΗειιιι6 €ιη;γ6Ε; Η ιιιἰνοΙ ε' ι·6ετ.Μπι ει' Ιώ 
ΙϋηΒΜϋ ετιι€πεοΙι Μοτο;; νο€6ΙΙιεὰιιοΙι εμ·ιπέπειε.!, π' οιοτοποεΜ 
“τη ειετοοεοπεΙτ ΜΜΕ Μ)! Βε_ϋειΙ οαοι·6Ι;.ςο!ποΒ. 
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ει' ι·ειΙιειοΙΒιιπέι8, ειπΙ6Κοπειει 'ε ιιιέ8·ο!ιπειιι ει' ΜΜΜ @Με 
εεγο1Ιοπε8γ ΙιεΙγ”ι ιιιι·ωιωι πια-επι 1εϋνοτοΙΙιεινόπ, εοΙαιιι ει 
νεειπεΙ‹ πγοιποι·ιιπάΒιικιιππ *), ιιιέιεοΙκ ϋεειεΒγιιΙπεΙιι π, νὰ 
τοεοΚΙιειπ, ΜΙ ιππ8οκειτ ει, ΙεἔἀιιτνἐιΙιΙι πιιιιιΚειΙει·ει Μνάπ, 
τω” έε ιιγοιποι·ιι ΘΙιε1ε·ι έ:ΙπεΙτ. 

ΒΒγόΙιιι·έιπτ, πει ει, ε2ετεοεεπεΙι° πωπω. :ποια π: οεειΙ‹ 
π” ειπροτοπιι€Κ , ιπιπτ ιιιΗιοι· ιπε58 επειπειιΙεέι€€ειΙ ΙΙΒΙΙΙ Μι· 
Ιει!ι, ει' ίεΙιθτεΙί ειέι.ιππ ει' ι·πΙιεποΙΒειεπέ εΙ1ϋτΙ68ε πιέιιι Μέτ 
πειτε ΒγοιεπεεΞι%ειΙ πενεΙα-π1νέπ, ει° τωωιειωι ιππποΙιπιμ 
ε” ιι1εεεπ ΙΙόΡ8θ8, :Με πγεΙπό εΙ. 

Δ' ι·αΙιειιοΙΒΜι€6Ι ιιιινεΙτ τειι·ιοιπέιπγ ΜιιΙ_ιέιΙιππ Μπι οΙΙιτ 
πόροει, πιιπτ ει, εισιιΜπ ειπΙ›ει·εΜϋΙ πιινεΙτ; $ονέιΙιΜι ΑιπειἱΚει 
ιιιό8 π] ΕϋΙι1; ιιιιιιϋπ τεΙιέιτ νειΙππιοΙΙγ πω” ει, ι·ει!ιπποΙ8ειεεΞι 
αξια ειιεπιι, ιπε5€ επεσε €6Η8 ν” πόροπϋΙνε. ΑΙι8 τοπιειτοπ 
Ν: Ιιεππο ει° ειοΙ8:ιπέι8·, πιώ;; πιω Ιιεππο όι·2επἱ ει' πωπω! 
1πιιππειποπ' οι:.ϋππό8ε: πωπω ει: οι·επέιις, ιιιιιιι!επ τόε2.όΙιόΙ 
ποτοεοπΙιόπτ 1έιιιιπΕτ πιοι·Θει ΜιΜιπποτοΙαιτ ΙιεΙό ο86άϋΙπι; 
_ι6ιιο1ε , Ιιοι<;γ πειειπέιΜκ ει' ειοι·ΒιιΙοιππειπ πγι16 πι $οι·ι·έιπο 
πω. Α” ΗΜ ίεΙοειιτπιιΙκ πωιιιιιιι; ιιιιπποπ τΙειταΙιιέιπ ο" Ιο 
Ιιι€ι· οιιειΙΜ τοΙεριιΙ ιπεις, ιπεΙΙγ πι: ε1ΙοεΙειΙιει. Με βιι·ιιΙ, 
Ιιοι<.ιγ πε ειιι·όρειι Μνέιπιιοι·Ιέιε ιε ει' ΜΜΜ ετατιιποιαιτ "επι 
απόΙΙιει. Μι ιε Ιεππε ει' “εμέ” ειιτύρειιπύΙ, Η επι ιιι-νιΙέι€Τιει 
ΜΜΜ ό8 επει·επεεω πω” πει·οεπι , Μ. ΙειΚέιπίιΙ οΠγ Καπο· 
ιιιέιπγτ νέιΙειπιτπει , πω ει' ιιιιιπΙ‹π €γει1$ιπιτωΙ ναιι Μεινε θ 

'Ο 0Πγ εΕπιπποΚΜιιι, Ιιο1 ει' ι·πιιειο!;πιιέι; οΙ "απ ιϋι·ϋΙνε, 118€? π' 
ιιιιιωιωἔ ωιων ειδε ωιωωιε παΙιιπάόείιμ Μπι; Ι820-ώΙ 188148 
ΡΙιιΙειΙεΙριιιέιΒιιπ, ιπιπάεπ ιιο€γνοππό€ ειοιπ6!γπϋΙ ε;;;γ ΜΗ; πιο; 
ει' Μι6ι·οππ6Ι; ει' οιοι·οοεοπεππ6Ι εΙΙοπιιοιι ιιιιπποπ ιιιιειοιιπ6εγ 
ε2επι6Ιγτε σπα σ” Ιιο.Ιοα. Α' ι·πΙιειοΙ€ει ειοι·εοπεπεππόΙ Ιιοτἐπ€ 
εοπι πι? πειέ·γ ει' ΙιπΙαπεΙ6απέ·. πω Επιπωι·οοπ'υ ΜεάϊσαΙ 84αΙσ'α 
Ν”. π. 28. _ - ι 
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@γ Μ 'ει' ίεΙιέ:τοΗ ιιόρεεπ1ΙΘεο @Εκ τει·ιιι6ειειἰ πιω 
ΒειΙωει, ,ε εἔγειετειιιἱιιά νόεετΙεπι ΒἱΙεϋΙτϋ2ὲε ΜΜΜ, ΜΒ· εΙ 
Ιειψειι σ., Μποτό!ί πόροεεάόεο εοπιιιιἱ Μνέιπάοι·Ι6Κ ωωι πεπι 
Βγεωρ1ινει, ει1έιΜε2άΙΙ. Α° Μτ Μ] Κϋιττ1'επηέιΙΙτιπ6τωΚ 
Μιιη σα” Μιιιιειι· Ιο1ϊοτμτιααΙΙτ. Α, πετεοεεπεΙ: επισιιωΙ 
τ:εειΙε ο” ειοτοποε6τΙεπ ισκεαεκω, ε" Με “εμέ” νέωιΙοι· 
ιεπωπκϋπ Μρε2πεΙτ, ιιιεΙΙγ ε" ι·ορι›ειιιτ ικ!μπε!:, ει' Μαΐ 
ιιι·€ιιιαΙ‹, Βϋιερετω εΙειιγόεεἰΙε; 'ε τϋΜ›Θ ό821°θ :πεπι νοΙιεωἱ 
ῇοΙοιιΙὸτϋΚετ εΒγώΙ:ΜΙ, Μπιτ ποπ ιιιὲΙ1πτΙαιιεἐιεοΚΙ›ύΙ ,ο ω 
8οτίιεέι€οΜ:ϋΙ, ιιιεΙΙγοΙσιοΙ: ΒἱιόαπνόΚ. 

ΜΙ: ηι1€οι€ επιτιιε!ιαιι ει, ωκθω ΕΜ εοΙιεεειιι ιιιιι€ειαει 
1Ι188θ.Ε; ,ε ιπιει;ιΙ Μπακ» όῇειειΙ‹ὶ εωιτιιεοΜ›ειπ εΙεπγ6ειεπ. 
Α, ]ϋνειιτΙϋ, πω” ΙιόττΙόεε: τοΙιεϊτ ε2ϋΙκ ΜΜΜ: 82οι·ίι!; ὶεγ 
Ιτεν€8Ι›Ι›6 ί6ΙεΙι1ιεε, @ο ιιιο8Εε3τώεε εειπιιιἱνεΙ 88ΙΙΙ ΚϋιιιιγεΒΙ›. 

Α, Μπιτ ΜΙ Μό ΙειιιεεγϋιιΚ, ιιιὶιιι1 ὶιιΚέιΙ›Ι› πεΙιειε1›Β 
ει, τειΒειοΙ€εεέι€οτ Μιε2οιιιιειΙ οΙτϋτϋΙιιἱ. ΕπποΙε τϋΜ› ωιγειΒΕ 
οΙωιἰ νωιπει!ε, ιιιοΙΙγοΚει Ι-ιἰϊεῇτεὶιἰ 8ΖωΙ8θ8. ΒΙεϋ ει: άφω 
ω. Αι Μιοιιγοε, Μ" :ιΙι!ιοι Μρεετ, ει' ιιιὶητ ει: ειιτό· 
ραἰαΙ‹ ει' τπορ1οιιεοΜιοι ΒϋιοΜιιεκ, ει” ιιιιιπΙ‹α ΜΜΕ Μινι-ι 
ιιιἱιιιὶη; πιο!ιειοΒΒό ΜΠΕ. 86τ εοΙ: ειωετΙΙζειΕειΚ ιιιι68 απ Ξε 
έιΙΙ1ϋε11ε, Μ” επ Μιοπγοε ειόΙεεεό8 Μια ΜΜΕ ιιι681ιαΙειΙτ 
ἱε Ιιο26 , πιἱἔ οΙ1ειιΙ›ειι ει' ειστοοεοπι ΜΜΕ ωει86ιτ ω; ΜΙ 
ΒϋΙ εΙὰνετΙιειἱ Ή; Μ: ιέιι πεπι 8οιιιΙοΙοιιι, Μ” ει ει' ΜΗ 
επ1Βεί τεε1εό86πεΙ: ειιιπ)άτει Ι:ει1νε26 εειιπε τερειειταΙέιεοπ 
αΙειρϊιΙ1οιι. Α: ΒΒγεεϋΙετ' @Η τε3ε26ιι ηΕποε ωεΙι-:€εωο, Ματ 

"°) Ιἔο.π οι ποπ νΕάόΙτεΙετε κόπο, ΜΙ ει' Η” €ει·ιιιοει€εωε. Α' τὶιε·· 
ΙΒΜοΙα, ιιιεΙΙχεΚ ΜΜοπι οι·ει6;;Βειι ο;όει56;0οΙεποΚ, ΜΗϋιιόεεπι 
6ι·0;εΙιιιαεσΚ ειιοΕΜπι, ιιιεΙΙγεΚ π' €τορ3οιιεοΚ) ύἔοιό πειρ_Ια Μέι 
οεπεΙα. Αι ειιι·6ρώπΧπεΙτ πιει” Βο.]Ιιει Κει·ϋΙπιε οι ίι3-νΙ!έι8”ε' τό 
826ΒθΙΙ ει' Γ6Ι:Ιεπ πιΙνοΙπἱ, ΜΙιο€γ ι·ει]Εει ε"ά$αΙ3έιΒειιι ι·1ιετ “πωσ” 
€ειιὶ ει!κει·πιέιιιαΕ. Μ: ΜΙ: πεπι Μιο0ϋιιΚ-ο «Η ι·Ξιε-νο$6εεΚ ιιι5ΙΜ1Ι? 
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8ρειιγοΙ- ‹Ιε 0Ιαειοι·ειέιζ ΜΕ νΙι16Ιώπ Ι). ΜΜΜ που: ΙΙΙ: 
ΜΜΜ ΜΙ Μ; ΙΙΙΒΒ' ει: ειιτύρειΙ υ€γειιιαιο1ι ιιιιιπΚέιΙ;ατθ ΙΙΙε 
ω” Ιω ΒραιηοΙ- Έ 0Ιαειοι·ειέι€υεπ οΙ 1ωΙθωιι :τ ι·εΙ›ειοΙ 
ΒιιεέιΒοτ ΙϋτϋΙΙΙΙ, ει' ΜΜΜ, ΙιοΒγ ω €επΙέιΙε τϋιιΒι·ε _Ιιιεεει 
.ΝΙΚΕ ΙΙΙΙόΙ'ΙΙ 118111 ιεπιωιωωεκ ε: 82Ιιι€ιΙεγ ΙΙΙ.Ι98' ει ΒἔγεεΙΙ 
ΙεΙΙΙου Μ? Επι τεΙιέιτ 11θΙΙΙ ΙιΙεπειιπ , Μ" π' ΙοτιιιόειοΙ; Μ 
ΙέιΙοε ΙΙΙΙιιτοτόε Μπι ιιιεἔΙὶΙτοτω νοΙωι ει' Θεοτ8ΙΙΙΙηιι Έ Πο 
ι·ΙΙΙΙιΙΙπιπ ΙειΙώ ειιι·6ρειἱαΙιιιαΙ‹ απ, Ιισεγ ει' ΜΜΜ” 6ΙεΙιπϋΙιετ 
ιιιει€οΙ: Ι‹οτεεεύΙε; Ιιειιιεπι Μιουγοε, Μ" ε' ιιιιιιιΙ‹α πω: 
τετΙιεεεΙ›Ι› €δ8 Κενέεεύ €γἰΙιιιϋΙοεϋιϋΒΙ› 2) Ιουηο, ιιιΙπιτεοπι 
ΙΙΙΙ-Αιι€ΙΙΙι' ΙειΙ:6ΙιιαΙε. @γ ει, ιΙόΙΙ επΙωτΙ πιιιιιΙιέιε εΙνεειτνόπ 
ε” ι·όε2ότ ει' τειΙ›ειοΙμ ίεΙοτΙΙ εΙ86ΒΙΙ8686ποΙα, Μ ει' τα” 
Β20188.8ΙΙΙέ εΙΙϋι·Ι6εε ΙιενεεεΙ›Ι› Ιιειε:οιιιιειΙ ΜΗ. 

Αι ΒΒγεεϋΙοτ' οέ·ΙειειΙσ τ6ει€Ι:‹-:ιι 11ιΙΜειι ι-ιιιι·ύρειΙ :ΙΙΙ 
νέιιγ τειιγ6ειΙΙι , ι16ΙΙιεΙε εαΙάτ τετιιι€ΙιεΙ ναιιιιειΙε. ΦαραειωΙ 
τειτοιτ, Μ” ει, Ι'ΒΙΙ8ΖθΙ888δ.8 Ι:ϋΙΙειέΒοε :ΠΜ €αΙ›οιιιι-Ιει· 
πιοεπόετε. Αι, Η οΙΙγ οι:ειεΙΒΙΙαιι, ΙιοΙ ει, ι·ειΙΙειοΙ€ειειέιε 
ἱεωετετ1ειι, €ειΙΙοιιάτ τοι·ωοειτ, Ι'θΙΙΙ.Ι8ΖθΙ'ΙΙΙΙΙ Ιεονέ:ει ΜΜΜ 
ιιιιιπΙώ.ετ ΙειττειοΙ€άΙειψ5ιτει; ειι·ειΙΙιε' Θε νσ-:ΙΘέ ΜΜΜ, Ιἔει2, 
Μ” ΙϋΜ›οΙ‹ετ Ιε ίεΙΙο,ςεια, 6ο ειοΙ: σεως ΙιΙεΙ8Ιεπ ΙειΙευειΙ: 
ΙιέιιεΙ.ιιέιΙ. 

Α' ΗΙΙ.Ι8201€έ18 ετατιιεΙΙαιι 616 Π5ΙαιιιΙνοε, Μι ιιιαμεΞιι·ειΙτ 

. Ο 

Ι) Ε' εταΙιιεοΙκ Ι‹ϋιεΙοΙοΙι εεκιεΙ‹ 8.2 ο;;γειιΙΙΙΙΙΙΙΒι, ΜΝ: 0Ιαε:-· 68 
8ρειιγοΙοτειίη;; Ι1εωεπι ει: αιιιετΙΙιο.Ι ειέιτειι ν68ΙεΙοπίιΙ ΙΙΙιΙοεεΒΙυ, 
ιιιΙΜεε·ω ει: ειιι·όρει1. 

') ΗεήιΙαπ $ραιη·οΙοτειέ;ς, Ι.οιιΙεΙ:Ξιιι6.ιωΙτ ΑΙΙειΙωρε.ε πενΙΙ Ιτοι·ϋΙο06Βε 
ε." οεειρεΙ ριιτειειΙοτ ειέΙΙΙΙΙοϋ ΙΙΙ :ιι “ΜΙ ειἰ€εΙοΙιτ6Ι. Δ' τα!» 
ειοΙεπεά; ΠΕΠΗ νΜεΙεΙΙε Με ΙΙο:ι6_ΙοΙι; ρι·όΜπ ειΙωτΙειΙ‹ ΙειιπΙ ο' 
τόειΙυεη. ΕιοΙκ ει οιιιΒετοΙ‹ πιο. Ιε τεΙΙειοΙ;6Ιτ ΜΙΝΙ ιιιΙνεΙΙΙι ει' 
ίϋΜεΙ, Ιιεαπειιι ειοκἔαΙπιιιΙ‹ οΙΙγ ΙτιπΙιετΙΙ ΙΙΙΙειροΙΙΙαπ "πι, Μ" 
@ΜΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙοκιωιρΙ επΙσό;οΙΙιο1 'πως Ρ6ιοιιωιμκ. 
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ωθΒισιιθιπ ,ει ΜΒΜ: Ι›ονεω1 σΜιηει , κεπηκεΙυπ θ€ὲ82 
εεπειιιΙϋτ επ ιιεἔγειἐιυιι1 εποΙΒΜειτ ωιι·ταπϊ , άυψέιι· ει2οΙιτει 
απ ιιεΞΙιέιιιγ παρ νειιι ἰε 82Μ(8ό8θ; ΜπΠιοΒγ ει' τεΙ›ειοΙ 
ΒέιΙε, Μ; ει” ε2αΜά ωιιιιΙιέιεοΕι61 ΙαἰὶΙϋιιΙ›ϋιιιοΒ,| ιιιει€οΚωικ 
άοΙΒοπνει εΙ 118111 νέιτ!ιατιιέιΙα ει: ΜΜ, ιιιεΙΙγΙ›εη Μα; τΙοΙοετει 
τω ΒεΙΙ ΕοΒεισ1ιω Μεἔ Ι«τεΙΙ Μακ νέιεεΜειω, Μ” ειοΙΒΜειι 
@ΗΜ @Η ΙεΙιεεεεη. 

Α° 1°6ΙΙ1820ΙΒΕΙΒέ18 «πω, εωιωΙω αΙκαΙωαιΙαπιεἑιἔαἱτ 
ΜΗ!! 1οΜπινε ω, τετιιι€ε2εαεΙ Κονό8ΒΙ›Θ ει!ΙαιΙιιιειι!ιατύ 011; 
τειττοιπέιυγοκτα, ΜΙ επουει τετωοεπεΗΒ, ιιιἰιιτεειιι ειιοΙκι·ει, 
ΜΙ »Με τει·ιιι6Ι:οΙ: νειιιικιΙ:. ΒΙΙοιιΙ›ειι ει, 6οΙιέιιιγ', ραιιιιιτ' 
'ε ί6ΙαΣυ, οιιικοτηέια, ιιι1νεΙόεε ΙοΙγνέιε1ἰ το8ΙειΙ:Μοεεέι8οΙωτ 
Ισνέιιι. ΕΖεκιι€1 #:18820ΙΙΥ0ΚΒΙ εε 8γετιιιεκεΚοτ ω καθε ΜΒΜ 
ιιιακιπΙ , ΜΜΜ; ει, 8εψοιιει-τει·υιεε2τΘειι6Ι ΙιειειιιοΙιειτ πω» νε 
1ιεωὶ. Β, ειωω ει, ταυειο1Βαεά8 1ετιι16ειεαο1 @Μαη ΗΜ: 
οΙ1γ πιττοιιι€ιιιγοΚυα , ΜΙ οι ἰωθΜ ειιιΙ1τ‹-Μ ο2ἱΚΙ£εΙγεΚ των 
ιιιεεπεωοΙτ. Δ 

Α, άοΙιέιπγ, ραιιιιιτ Θε οιιιΙκοι·ιιέιι1 απ «16ΙεπτετιιιεπεΚ; 
πω; Μ ει' αιττοπιαπγ, εαιαειεεέι82πειΚ εΙε6 Εοι·ιτάεΜτ ωειΙΙ:. 
Α, τειΙ›ειοΙ8ειεέιΒ, εΙ1ϋ:ΙΘεο ε5ιΙωΙ ΜΙ” ειιιΙ›ε:εὶπεΙι ε' Ιωτι6 
ΜΜΜ ΙιεΙΙεπε νεἔιΙαεΖτεπἰοΙ:: να” ΜιιγτεΙειιεΚ Ιουιπό:ιεΙι 
ῖϋΙιΙιιιΙνεΙΘεἱ τοπάειοτϋΙιετ νέιΙτοιωτιιἱ ,ο ε·Ι:Κοτ νετὲΜειΙιἐεΙ›ε 

5ϋπό:ιεΙ: ό_ἱεωΙ‹ιιαΙ‹ ΜΜΜ; ωιιηΙ:ε18ΜΙο όε ΜιρειειωΙΜΒΒ επι 

Ι›ετεἱνεΙ; νειΒγ 0878118201! ίετιιι6Ι:εΒετ 11ιΙνοΙούΙα τειΙ›ειοΙἔὸ.Κ 
ΜΜΜ, θε εΒΒοι· ἱειιιότ επ ειιο!κειτιιιο€τατι6 εἔγ6Ι› ΜΗ ω· 
τιιεοΗΜΙ εειπόποΙ: οε6άϋΙεϋ›ο. ΙΈε Ισ ιΙόΙιιεκ ει' τειΙ›8ιοἙ€ει 
πέη, £ειιτατΕάεέιτε Ι:ϋΙϋιιϋε οΙαιἱ πιιιιειΙ:, ιιιεΙΙγεΙ:ΙκεΙ όΙε2ει!ε 
ΙΙΒΙΙΙ ΜΗ. 

Με Μιά ο” “Με Μι1Ι16οΒ:, πιεΙΙγ πιό; ΙιειωΙιιιεεΙ› νει 
ΜιιιοπιηΑπόΙ. ΕΜΗ εΙιϋι·ϋΙΙιε1ιιΘ ε·8Θειοπ τι' Ιᾶἱ18Ζ0Ι8ᾶ8ἀἔ0ί; 
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Με »πω !08Ι18 ωοχειειΒΜίιΙπ1 ει' ΙεΙιε16Κ1619 ί3_ϋειαΙιοπ εν 
τοϋειο!εεπεάεο0 α, τευειοΙΒέιΒΙωΙ φ8γϋπ «ΜΜΕ. ΒόΙειι πω 
ειέιιιιοτ Μπι ταττΙιετιιἴ, Μ" ο' κει ω·οιΙιιιόυγ οΒγε:οτι·ο 
εΙ6τεΕΙιεεεΦΚ. 

Μεμιιιτα1νειιι, πιἱΜρειι ει' ι·ειΙ›ειοΙ€αεἐι€ τετιιιιέπετεε!ι 
,ε πγετεεόεεεπάόΙοπι , ιΜπωωιι ώειακοπ, οι εΞιΙωΙ ε16%6 
6ι·16εϋΙ παταω Με ὶει , πο” ΕΜ ΜΜΜ ει, τειΙ›ειοΙεἐιΙ‹, ψά 
ιιισ5ιικιΙ: εοΜαιΙ ιιειΒγοΙ›Ι›υαΙε @Η ΙεπιιΠε. Βά1ι·ε νεωιωκ Μ 
κι' Ιεεε186 εΙι·ἰΙ‹αὶειΚ; 'ει ΜΙ π, Μονό. ιιιἰιιὰὶἔ 1εΒιιιι€γοΜι 
επωωι-ιΙ 6ι·ΚεετεΙτ. Μ »πω ΜΜΜ ιιιε8γϋιιΙε ΜΙ ΙΜ», ει: 
οΙϋΜΙε1, ΜΗΝ π' άοΙομειΙσπειέιΒοι Ι›εο8ϋΙοΗ›επ Ιειι·τ_ῆει, ιΜιιιΙ 
:Μιά 1ιωιΙπιεεειΙ»υ. Α' Μιριότ1ιΜΜ5ιΙε<ὅΙ‹ϋιεΙε1›Ι› 886 εω 

“ΗΟΜΜΕ Μάι· ο" Μιόι· ειιι!›ει· Μπα, ει' Η ιΙ‹›Ι8οιιιΘΙ‹. Ε., 
ειιετΙππ π' πετοοεοιιοΙ: ιει·ωόειετ1εΙ ειὲιπιοωΙππιΙε α61οιι, 
ιιιἰιιωεπι έ]ε2.ειΚοιι. Έ παροιιΙαέπτ, Μπιτ ΓϋΙοΜ ιιιοιιιΜιιι, 
πϋΜοπ 1εειιιεΚ; πιὶνεΙ ει, ιιιοΙΙγ ιιι€τωΜιεπ Ιοτοπω1ἱΙ‹ ει' 
ι·:ΜιειοΙ88εέι; π Πεγι-:εύΙε8.' εἔγΗ: ΜΜΜ, αΙι!ιοι ΜΜΜ: 
επιμοτο«Μικ ει' 82θΙ'80ΒΕΠΠΠΕ α, πιέιεἱΙεοιι. Σε η” ι16Ιειι ει” 
ΜπεωΙ:' ειέιιιια ιιειιιοεει1ε ει' ιι€μεεω16έ τοι·ιιι6επειεε Μειω 
σέιεει Με! ιι6, Μωειιι ειι εϋειε-ιΚτ6Ιᾶ ετϋΙιετεκτ Ιι€νε9.πι1οτΙε1ε 

ωωι Ια Δι Μι·ΙΙι:Μ Μ οι ΒεγεεϋΙετ' ε' ι·ὸειόΙ›οιι επιιτειιοιι 
οΙ‹ο1‹πε1Ι Ιο€ν:ι ιιενεΚεάἱΚ,Δ Μπιτ ει' ιιιοΠγεΙ: Θ]εισ.κοπι ει: 
ειιτωπιἱ Μ' ω” εεΒειε τεκ1εειΚεε16εότ ε16εεε1τΞΙκ. 
· Μειἱιιε ετειτιιεΙπιιι 300 ΙειΚοετει ο" εεω·οοεοπτ επ3ιιιπ 
επι1η ΜειεεεοΙιιιεε€τεΙ›‹-ω 100ι·α σεγα; ύ;-Υοι·Ιδ εωτιιεΑ 
ω» 100ι·ει 1:61:61;; ΡειιηΙνειι1έιΒο.π 1ιέωπατ; ΜατγΙΔιιιΙΙ›απ 
34-ε!; νἱτεἰιιἱΜαπ 4·2-6τ; νόμο ΒόΙοαι·οΙὶπὰ!κιπ 55-61 η. 

τ 

Ή Εμ· ωπει·1ΜΙωπιι!ώΜπ, μιοΙΙγιιεΕ οιΙιπο οι: 1.αιωι·ι οκ :ω 
ι·‹›ΙσπιΉ8Ηοκ εσου'εφ (0αι·ογ:ϋ1, 1833.) Μπε!!ιο:Μ οΙνσ.ειΙιΜπϋ: 
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Ε” ω: ω ΙεΚε·τόΙίωέιωπ κ ΜιότεκόΙι02 Κύμα 1880-ιΙΙΙ: 
όν!.νεπ. Ηειιοιιι πο» επε1ιιγ επϋπω1ειι νἐιΙτοιἰΙ‹; πειροπΚέιπ 
ΜεοπΒ Μαι ό]ειακοιι ω ιια8γοΜι ΜΙοιι. - 

ΒἱΖοπγοε, πο” ει: ΒΒγεει€ὶΙετ, Ιε€ἀὲΙἰϋΙιετετιιειαἱΙ›απ 
εΙ Λεω ΙεΙιεκπο ει, Ι'θ.ι18201€88δ80Έ τϋτϋΙπἱ-ιΞΒγ, πιω :ια 
ειιιέ_κιειΙεΕ επιτι1εοΙιωιιι τοττεΚ-ει.° ΜΙΝΙ, Μο” απ @επι 
πιει" νεειύΙγοΚ ΙώνεεεόΙ:, ιιιεΙΙγεΙαόΙ :οι ιι16Ι›Μ ετατιιεοΚ 
ΜΚ 88ΙΙΙΙΙΙ" ΗΘΗ! ΙιεΙΙεΙΙ: $εΞΙιιΕοΙτ. Ι.ΜτιιΚ, ιιιεΙΙγ 6νειΙ:οτΙνει 
εε2ΚϋΖϋ116Ιε @Μαϊ ετατιιεειἱ ει, Γᾶ'.!8?.0Ι8ᾶ8ΪΙ.8'3ω εεειΙιειάεέι€Βα 
έιτιιιοποιε1τ. ϋΙ‹ ΒόΙώΙιεπι ΜΜΜ; ει°ῇεΙ81ι πειιιιοι16Κοτ ,οι σεπ 
ρέιιι ει, ῇϋνϋ €νεια16Κοκειτ πωωιιμικ Μ; οι ι3τοιι ει” επιπε 
εεε:ιεΙεε$ ε:εειΙε ΙαεεωιΙ«τόυτ 1ιοπά1:Ικ: ει' ίἔΙΓ8ᾶ8ἔ1ἔΪ1ᾶ, όε ιιι18 
:και επι1:οι·τ, Μ Ιἱὶἔἔε$Ιει1εόεό£ τοεει νόμο Ιοι·σ:ΙΜετιιά, 
ειοΙμεε18Ιιεπται·ι_Μπ, £εΙειαΙπιι11ϋεΞιΙωιιτ, Η, ιιιἱεΙ6ττ πιαεει 
ΙΙΙ'8 Ιι-:τιιιε , .1πόε ιιιε8τειιιιϊΙΙιατ επιΜιιΙ Ιειπιἱ. 

ΒόΙεπι ε, ΙΙΙύ(182θΙ'(Ξ ΜΜΜ νοΙιιει αΙΚαΜειιιιϊ. ΜἱτΙϋιι 

ΙιἰιιιοιιιἰατἰΙε, ΙιοΒγ Ι›ἱιοπγοε ἰᾶϋεωΚτύΙ Ι:οιι1νο, ει' 8ΖθΙ'θ08θΙΙ, 
Πει ΜειωιτΙ Ιοεπι1: πιώ ει, ειαΙ›ειΙεὰἔ” εΙνο ό8 εειιιιὲ_ὶε ει, 
ΒΖ01€6Ι8άΒ, ΚεΒοΙὲΙ›ε π Βενἱ£ε£ἰΙ:; σ.. Μεο!σέ·Ιε, ΙεἱΚετ α° τότ 

,,Π6ΙοετοΙἱιιἐΜπ 40 έν Με ει' ΐοΕοίο Μ] εε·ΒοεοΜπεπ ειειροι·οάΕΚ 
ει' ΓοΙιότπιόΙ. Πει επ οΙοϋϋΙ Γοἔνιι ταβειοΙΒίιΚΕΜ ΜΗ Μ; ΜΗ Με· 
£ιιεπει!τ, ιι. πι. Μαι·γΙειΜπε!μ νἱτἔἰιιἰἐιιαΚ, ΕῇειεΚοατοΙἱπι6ιιιιΚ, 
Π6ΙοατοΙἱκιἐιιαΚ 'ε Θεοι·μέιιιαΚ ιι€ροεε686Φ ΜετονοοειΒΚ - πισω! 
Οαι·εγ--ειι!: ωιει;ω‹ , Ιιο8·γ Ι790-4:6Ι Ι830-ἱ; ειοπι εΜι€ιιεοΜπιπ 
ει, ίοΙιότοΙι' παροτοτΗιεει 80: Ι00; α' ίεΚοΜΚ6 Π2: 100 ειι·άπιγ·· 
Μπι έιΙΙ.“ ' 

Α: Β;γοεϋΙ€-8€ΜιιεοΙ:Μη 1830-Μη ει, ΜΙ; £ιι_ῇ!ιο= Ε8.1°(026 
οιΔΒετεκ [6νθ“Έθ26 υιΜοπι νοΙΜΚ οΙοει€νει : 

ΒαϋειοΙ;ΜΙαπ εΜν.ΕιιεοΜυ1ιι, Μιόι·οΙι: 6,565,434; ειστοσεε 
ηεΙ‹: 120,520. _ 

Β:ψειο!Βέε εΜ.€αεοΙιΒσ.ιι , ΜιότοΚ: 3,960,814; ειστοοεο 
ΜΚ: 2,208,Ι82. 
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νόιηΙιο26 ειοΙεειεε1ΒΒεπ ωιπ, εε Με ειΜΜΙ ΜΜΜ ΜΜΜ 
ιαι1εικ, οεοιΙάΙΚοιιιεκ (ε: οΒγειιετΙοπ οειτέιΙγοη, ιιιοΙΙγετ 
Ι:ϋ2ΜϋΙ: ει' ειπε και, ιύεοΙύι1ιιαΙι έ:ε Ι›οε8ιοιιΙ‹οιΙιιειΙ‹. ΒαϋΙ 

, ί6επι ει ταυειοΙ8ειε:18 εΙνεει€εττε ΜειιιεὶΚ ς:Ιϋπ που Μιο· 
·πγοε ετΙιϋΙοεἱ ΙιειταΙπιέιτ, πιε11γετ @Μ “μια Θε ειοΙιέιει 
ΜΜΕ;; 'ε :και ]ιιτοττ,_ πο;" απτά! σειιρέιιι ει: ει·6εωΙδ Νικ 
Ιιεια5 νὶεειεὡΙΘεε εγειιιέιπτ ωκωωπκ. ΙΏειειΕιιαΕ ποια Ισπ 
“κι Μή οι οΙΙειιτ€τοΙτϋΙ,ιιιἰνεΙ 65ειαΚοιι ει' ίοΙ€εωΙτ από” 
Βιέι.ιιιιάιο.Ι, ει' ΙοΙι6κεΚ ρε«Β8 @κι εοκειιι νοΙτει!‹. Βο1ια ει' 
€πιΜ«Μιε” οι οΙοϋ Ιιει3πεικι εΒγειετι·ιέΚύπ ιιιΗΙΜ ειωκεττε 
νὶΙεϊἔΙςοττ νοΙπει, πισω αι οΙιιγοιιι6Μηακ τεττεἔπἰϋΚ ΙαοΙΙεπεΐ 

θ Πει ει, ιΜΙει; μ11:6 ειιτύραἰε!ε, έυ.Ι»ειοΙ€ΜΚ ΜΗ; Μεικ 
Μι1ΜιιιέιΙε: οεειΙκ 1ιειιιιειι· ΜιιγτεΙειιοΙτ Ιεέιιι€ποΙε ει: @Με Ιο 
Ιωτε @τα Ικἱιετῇεειι;ιιἱ ιι€γωι8.2ομ ῇ61ότοιιιὲπγ€. -· ` 

_ ΕπιειΕοιι, ιιιϋπ Μα ΙϋΙεΜι τιιοικΙοΕτειιιι, ποπ ΜΠα 
ΜΜΙ Ιοενει, ηιεΙΜοοιι ει' ταΒειο!Βεεέι8 ωισωσιτ«πω, 868 
:ποπ ρἱΙΙωιειΙ›αιι, πιἱΙιεΙγτ εΙ:ϋι·)ΘεόηεΙε ἰιΙεῇο ΙιἱΙιε€ϋν6 νέιῇ 
Με , κεετεω πιο:Βέιε ΜΙ ε16: π, τεΙ›ΒΖο1ΒἐιΙ‹16Ι Ηι·ϋΙ ει' ιατ 
τοιιι:5ιιιγ, :πεπι ι16Ιμ·ε ειάΙ11ΜΜεΙε; ΙμεΙγϋ!κετ α: 6]εω;Μ Μεμ 
ιπεοΙ:Βε1Ε ΜιότοΙκ 'ε ειιι·(ηκιΙ ΚἱνὰιιιΙοτΙ6Κ ίο;Ι:ΜΜΕ· ω: 13' 
Με οΚ πεπι 1Ι€Υ8.11θ.Ζ0ΙΙ ΜΜΜ ιιιιιηΚέιΙΙ:οιΙΙιΜΙε ΜΙπιοΙε ΜΒ 
γό886 ειαἱιιεεὶΙ›ειη.τ Ε” απ, ΙιοΒγ Μ είμ·ειΒε;οΙΒέιΚ' τϋπιο8ϋ 
εοΙεΙταΙ ιιει€γοϋυ,ιιιἱιιτεεω ω οι·ειἐι€Ι›0Ι ΚἱΚϋΙτϋ2ἱο!Ιιε€ὸεϋΒτε 
ΜέιιποΙ1Η ΙεΙιεεεοπ; π18.ε ει, Μ” :ω ειττὐρειὶαΙ‹ 'ε 658ιει!ά 
ειιι,·;οΙ ειιιιοτ·ΙΙιει1εκ ί6Ιιιο!ε ΜΜΜ νειιιιὶ ,ο11γ νἱ116Κειι, ΙιοΙ ιιι68 

, . ? 

ει, Μπηκα ήερωιέιΙΙΙτνει ιππω. ΕΤονέιΜΜ ϋΙ‹ αι Μ;; επειτιιεο 
Κατ, ΜΙ ει) ε2ει·οοεοπεΙ:' @Μια ιιιε8ΙιειΙειιΠει, να” ΙεΙ6Η ει, 
Μιέι·εΚότ, ιιιώΙΜιιι ιια8γ νεε2ύΙγοΚιιεΙκ Μωνε Ιεππἱ ν6ΙϊΙκ, Έ 
€Μι!κοπιιεΙε ειοι·ΒαΙππιικεια οι: τεΙερ5ωϊ ιιιφ8. ' 

Βε Ε;" ΜΙ” Ιει!ώί ει' ι·ει!›ε;οΙ€αεε9ιἔ` εΙιόι·Ι6εε ε11ωΙ, που: 
ΙΙ. Κ62. . ώ μ 20 
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νοΙιι€ιπ:Μι ΙεύμεεεΙτ, Μπιτ 61οιειΒΙ τοΙποιιωκ, α' επετεοεεπεΚοτ 
ΙαΒεειιΚΘιιί]ιιΩΦαΕιιἰ ειαΙ:Μεσ5ιΒι·ει; ει, ίεΙππό!ί 82έιιιιέιτ απο» 
ΙιειϋΙεΒ ΙΙΒΙΙΙ ίοἔγπει1ΙιετπέιΚ, ,ο επει€οΙ:παΙ: ΚεΙΙεπο αποΙιει€ 
Μκεπι τιιτπιτιἱοΙτ. ί” Ικενέε έ:νεΙ: ΙΙΙύΙΥ8. ο" ει:ιΜιιΙ ειει·ο· 
ι:εειιο1ιΜ6Ι 6116 Μ" ωρα τομω!κ Ισέιτιιἱ ε” νεΙε αΙἱἔ ΙεΙιέτϋ 
ίεΙιότ πειιι2εωιοΙ: Κϋιερεττε. Έ 

13Μποι· ε16Ιωι ει' ΙιαιεΙοω”ιι€γαπειοπ νΙεεωσ516εοϊ,ιιιεΙγ 
@Με πιο α, τεϋειο18ειεόΒοτ £ειιτειπ]έιΚ, Ιοι·ι·έιεέινέι νε3Ιιιέιπεικ 
ει' Ιε€ιιει8γοΙ›Ι› νοειέ!γεΙππεΙε, πιιεΙΙγεΙιτϋΙ @Με σε ειιτ(ηπιΜΚ 
Ισ.5ΙΙιεκπόιιεΙ:. Μέιι·ιιια επι ειιι·6ρακιΚ' Ινει46ίκε. Μαρ »Με ει' 
ίϋΙάο1; ΙκοτΙέιτΙειιι στα ει' 82οι·ΒαΙσωπιιΕ: εΒγα-πΜΙ 6 8ειιὰεἔ, 
τιιτΙοπι€ιιιγοε Θε ίεεγνει·ι·εΙ πω. Α' @απο €€γετ εαπ Μι· 
παπι ἑ|ΒϋΜ38θ88ΙΙ- ΜΜΜ, ω? εΙΙωΙιετ ΔεΠΚΠΙϋκ, πιοπ τω» 
ειοΙ8:ι. 118, εεαϋειι1άπηΘνεπ, -ιιιει€έιιιιι1: ΜΗ εοι·εέιτε μπακ 
νἱεεΙιιἱ, νειῇοπ πιοΒ!οεξτνα-ωεταΔΙια:πο-ε ιιιἱιιι:Ι `οιεΙα.ϋΙ, ει' 
ιι€·ΙΙ:ϋΙ , Μ” εΙνε8ιεφειιθ Α' υπ τοΙιάτρ.ΐ ΓοΙιό1·πεΙ: ει·οῇὸτ 
Κύρει€ο, ΜΒ· ει” ι·ειΒειοΙΒαεέι8 άΙΙο1τ,-ιιμωπιποιοι νωπό 
ΙγεΙιιιοΙκ ωειἰ ΜΗ , ιιι€ικέιιι ει ΗΠΙ8Ζω888δΒ ωε6ισιωεω, 

Ηει ει, εεετεοεειι ειοΙεειοέμ8!›ω ΙιπιΒγειιἱΙτ, Με, Μικοιιι61ιοι 
ΜεουΙό έιΙΙο.ροιΜιι ωαιωωη Με επιΜιι1: :ιειιι- Μια; [86 
ωΙΜ, ΙιοΒγ.υγοιιιοτι1εέιμ' ε:,<;εΞει ω6ττόΜέτ ΜϊοΒιιΞ 'ε ει!ὶυειΚ 
οι·νοεεέιΒέιτ εοῇτοιιἱ ιιιεΒτειιιιΞΙῇει. . Τονέ:.Μά παπι ει' ΒϋΙοοϋιι6ε 
ἱΒαιεἐι€ιιειΙε ε" Μ116ηϋε ε1νο, ιιιοΙ-Μπ ει: οιιψει·ἱ ΜΜΜ 
ιιι€Ιγειι [Βενε'ιεινε ωιΙά.ΙιιιιΙα Απ οιιιΒει·εΙ‹ετ εοΙεΙαιΙ ἰπΙώΜ› 
Μειαιιήει οι οΙΙγ ε8γΙοι·ιπάτΙαπεέιε, ιιιεΙΙγ ποιιεεγ οειτα1γ 
»Με ΚεΙ›εΙόΙ›επ 16τοιΙΙτ, ιιιΜεοιιι π' .Ι:ϋ1ϋιι!ι6:ϋ- οεπάΙγο1: 
Μια ωραειωΙτ εωΙοτπιέιι1έιιεέι€6Κ. Α' τεΙ›ΒιοΙΒειεεΞΒ ΙΙΙΒ8·· 
Ιιι€Ιιει16; σε Μ" Μιοεεωι ΒόριεΙιπ “ΜΒ ΜΒΜ ροΙ86ιτοΙδ 
Με26εότ πω, ΜΒ] ϋτϋΙεκε Βεσε$εΙοπ56εϋε ,ε πόειι6ΙΒΜΙ 
ᾶιἙειΦΒεΙιΙ›ε ΙοΒγειιεκ ωει·ϋΙέο2 Εῖ]ειαΙ‹οὶι εν ΙεΙοιαΙωάΕτοττ 
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82οτοσεεπεΙδ Μρεύεο τειραειταΙΜ οι Ιπε68ε!πε8 ,ε ότι! σ 
πιόΙτατΙειπωι€οΚατ; Μ: ετϋτΙοπ 68 ιιιο8ΙοεγειτΕοιοττ; εΙΙειιΙοειι 
ι16Ιειι ε;έιωοε Ιειιιιο ει ω ει·ϋει η". °· · 
7 ν ΜΙΠεΙγτ πτ'ιιιεεειι€ει1$Μ, !1ιοΕ·γ ει° Μιότι-:Ικ 68 Μουν 
ΜΜΜ Βιοι·εοεεπεΙτ “οπο” ΙϋΙι1681οΙΙγ Μ5ΙοεΒΜε νὶειοιιγ 
ΜΔ έιΙΙεπιπι1:, ωἱιι€~ειι Μεεωι ιιέρεΙ: ε€γιιι€ιε ΜΜΜ: ω» 
118] Μδιιιηϋ εϊϊΙ`ἀτιιὶιηΙτε ιιιὶΙκόῇ› _ϋϋνοιι06Βοπ οεειΙ€ε, Μ; πω; 
ειιΙΙιετ_Ιει ε16 ιιτωέ:έιύ #ειΒγ ο,ςΘεισπ δειειε ΜΗ ει' Β28Ι'Η388· 
ικ:ΙτιπεΙΉει $οΙίότοκιιεκ Κενοτ€ιΙ5ἰἱεΙτ; νειΒγοΙ @Η νέιΙΜοΙτ. 
η: ν Μάι· ·Γ61οϋΙΗ:ϋε!εύϊόω, :ΑΜΒ ΙΙΙ(Έ'Β']626(Μ8'18Π πι€γοΚ 
σε οΙεϋ μπ3ι1· ίΘΙ61°*). Ε» πιο 8·οιιιΙο1οπι, 1ιο;;γΈι' ίοΜτ 'ε 
ίὸΙτετο /ϊει1,Μέιτ ΜΙ π, 82 εΒγειιΙΙΙ ΜΜΜ 6116812 νειιει!ια ρΙ4 
6ι·Ιιεεεε. :μπω :ΜΚ Μειοω, ΜΒῇ ε' τΘεΖΒειι α”πε1ι62οό€ 
πιέ€ εοΚΙαιΙ :ιει83τοΙ›Ι› Ιου ε2ν°Β€γε6ϋΙτ-8ιετιτεὸ1εῶειπ, Μπιτ 
ειΙώτΙιοΙ ιιιε3ιειια. ΜεφϋττόιιΙΙ:, 1ιοΠ οΒγεέειιιΒει· ΙϋΙϋἱ 
ειιιεΙΒι-:ΠἰΚ π' νειΙΜιε°, .01'8Ζδε,όΒ Μ' ε16ΙτέΙι-:Μπ ; "Θε Μ” 
Π” ειιψει·, Μι ΜΜΜ, πιο81οιι6 νε11τοιτατέιεοΕΜ οϋΙ:ϋι:$ΙΙιε!Σ 
ει' τέικειεέιδΒειιι: 11ο εοΜι ε” εμέ” ΜΡ Η. @κι ΜεΙιοτιί6, 
ω” Ι” ιΜπτε8γ ·ϋυπιει8:5ιη Ιδ1ϋΙεωεΙΙ:ειϋ61ε. Ψ 

13” ᾶεεροτει , Μ 82 ειιιετἱΙκαὶειΒειτ ,ε :ὸΒἰ ὶ'βΪ3Β20Ι8ἀἱ> 
Με πισω" ῇὰτοιιιΜι ΜΒΜ εικαι·πέι; ΜΗ:: τὰ ιιιεΙιοΜο,Ιιοςγ 
ϋΚοτ ϋεεεεο1νέιειεεει ο8ηιιέιεεει1 :Με .Μέ επ επτετϊ1αιϊ Μωσ 
οι·ὲι1ἰειἰπ!ὲ2επ‹Ιὶ σε ἱὶἔγοΒετ,` Μάϊ8 εειιΜ επειε νέιΙΙειΙαιΜ 

>Νδβ ω. Ι_ :Ε 

*) Ε' νέ|εππόπγέ σέγόΜι·ΑΜ ει: ειηὶππινΞΙ εοΙ;Κ8.Ι ιιαμοΒΒ £οΧΙιι€ο£εΚ· 
κΦωομϋ6Κ. 1ε3ϊ'στεοπ' εω16Μτωο.ίΒεπ επ ~~~~~:> ,,5επιιππΞ 
ει' νόμόεοΙι' ΒϋΠΠ6Βρυ νἱΙἑἔοεειΜοεπ ττιεἔὶτνι:. πιἱ-πὶω., πιἱΜ α, 
ΐοΚε$όΙ‹' ί'-β'8Ζω)δίκ!ι658; νΜειωΕκπ ει: Ια ειἰιιτόπ ωη Μιοιιγος 
!ιο'<;γ ει' Μ!. ε"πωπ επιΜιιΙ Ωή, ιιιοπο,ςΧΚοττπάυγ ωω πιο;; 
πισω 6ΙΙιεΙ. 'Ι'ετωόειοτ., “πάει ω ν6Ιοππ6πγ Χϋι4:1ϋ!ι 64Μι€ΙιειΩΙαπ 
ΚοτΙἐ€οΚΜ ειπισιωκ.“ (ΜΜι 12.πο·αι'2 α" Μέπέοϋξε ιἰε .|ς#ατεσπ, 

· μι; Μ. 0οιιέεὶ1.) _ ν ν ` · 
ή ν Σ , 20 ?° 
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, ΜΒΜ ιιειιι παει, ε εΙϋτε ΙέιΙΙιειιιιΙ, Μ" ιιιΙΙιεΞΙ ειειΙΙ:ΜΙειΙο 
ΜΙ: ΙεεαπεΙε ειι εεγεεΙΙΙτ-ετετιιεοΙεΙ›εΙΙ τοΙιε5ι·οΙκ, ειιιιι:ΞιΙ ΙιιΙτέιΜο 
ΙεγεεΙζειπΙ Ιο,ςιιαΙ<π :πει€οΙαικ οΙειΙΒειεΙπΙ 'ή. 

ΜοιιιΙοιτειιι πι6.ειιττ, ΙιοΒ·γ ει; οιπύραΙ ω Μάικ Μια 
ει: Ι8κιΙ Ιαιροεοτ ει' ιιιεεπΙοι ΙώρειΙ; ε2Ιππόπι Ιω, ει ίεΙιότ 
Θε “σπασω Με:: σε ΙἔᾶΖΙ εΞιτιιιοιιοτοΙτ ει° ιιιιιΙε1τ εειΙεϋιΙΙ; 
νειΙειΙιοΙ είιιιιιΙΜοΙ: @επ με” ειέιιιιιιιαΙ ναιιιπιΙτ, οκ ει' πιΙοΙι, 
οἔγΙ›εοΙνειιΙὰεει 1ιετ1ΜεΙιετεΙΙεπ. ΤαΙε5ιΙωτπαΙι Αιιιει·ΙΙ‹ε5ιΙ›ειιι οΙΙγ 
νΙιΙΘΙιεΙι, ΜΙ επ ειιτ6ρειΙ (δ8 ειει·ι-:οεεπ ή” εΙΙτοι·οεοεΙτοΙ· 

ΜΚ εμπιιέιετ, Μ" πιοΙιό2 εΒ·γ επιιΙοεττε εΙαιαπΙ, Η ε;;όειεπ 
ίεΙιότ, νει,ςγ εΒεειεπι τω:εω ΜΜΜ· ιιιΜϋιι ει' ΜΙ Μ] «ποπ 
ροιπι·α μιωιι, νεΙ6εέι€εειΙ ε1οΙε8γεαπεΙππεΙε ιιιοιιιΙΙιατιιΙ σιω; 
να" Ιε ΙπΙώ.Ιψ ΜΗ εΙ:Ιποι· Θ” ΙιεΙτιιιειάΙΙε Μ Μ: ΒοΙϋΙϋΙ:, 
ωεΙΙ)·Βειι ιιιΙιπΙ ά ΚεπϋΙ›ϋΙ νεο νειΙειωΙ, ει' ιι6ΙΙ:ΙΙΙ, Μ" 
ΙΒαιέιπ πι” βΒ']ϋί, νει.ΙΤ,γ ΜΜΕ νοΙιι:7ι. 

ΜἰιιιΙοπ οιιτ0ρειΙπΙε ΜΜΕ ειι ειιιἔοΙοΙτ ειιοΙ:, ΜΙ: "ΜΙ 
. . 

Ικα ει' Βιετοι:εειιεΙκώνοΙ Ιο€κενὸεΒΙ›6 Ιπενει:τόΙς ω. Αι Εμε 
εΙΙΙεί τΙ6ΙΙ ι·6826Ιιεπ “ΗΜ ωηιωοιωι ΙέιιΙιειιυΙ, ιιιΙι1ΙεειΙΙ ό] 

επικοιι, ιΙε εοΙ:ΙςΙΙΙ ΙιενεεεϋΙ›οτ, Μπιτ ΜτωεΙΙγ ειιτ(›ραΙ 
ΒΥ8Ι'ΙΙΙΙΙΙΙΙΒΙΙ, ει' ιιιιιΙΜοΙ: @κι «:ει:ΙπέΙγ ε26.ιιιιιιει.Ι νειιιιιαΙτ σε 
Β€γοεϋΙτ-8ιειιιεοΙ‹Ιηιι; εειιιιιιΙ 6ιιεΙΙΙ6 κ-›τε_ΙϋΙι Μπα, 68 ω 
ίαΙΙιοΙΙ νΙεειέιΙΚοσ1έιεΜπ τεπιΙε2ετΙπΙ ει, ΙεΙικ-έτοΕΙιεΙ Ιειττειι1εμΙπ. 
Ι;; ΙΙιῇιιΙ‹ εοΙεε.ιοι· Βιιτ6ρε5ιΜιιι .ει”πειΒγιιι·ΙιΙ:' ΙωιεειΙΙ πε 
πιεεετ ]επειειπΙ ει' Πέ!! εΙϋπ. ν 

Αι ειιιἔοΙοΙκ' ειο;ι επιι·ιιιαιέιευεΙΙ ιοτιιιι€ειεΙεε ΙιενεΙγ 
86868 ΚϋΙϋπϋεειι »πωσ ει: €ιιπετΙΙαιΙ ειιιΙ›ει·ιιιἐ·Ι ποπ 528€· 
ιιι6Ιγοε ·Ι›ϋειΙιεε6ε , ιιιεΙ1γετ ει, ι1εωοεταιρ ειειωιαεέι€,· ειΙΙΙΙιΙ 

*Ι Πει ειι ωιΙΙΙΙΙΙΚΙυεΙΙ ωιἔοΙοΙι ιιισιευΙι ΙΙοι·ιιι6ιιγομ:3Κ ιπειΕ<;οΙιεΙ: Μ 
σ.οιηοπ, Μ" Μια· παπι @κι Ξιιοιι ίεΙειεΙπωΙΙΙ6 ι·ειι‹.ΙεΙεΙ, πιοΙΙγε8 
ειι αιηιιΙιοιι "επι Μ; ΙΙΙΙΙοοεέποιι. 



. που ' . 
Η ζ· 

εισ!ιο“. Λι~ὸἔγεεϋΙτ-εωτ1ιεοΚΙ›εΙἱ Μιέϊ ειιιΙ›ει· ΚενόΜΜΙΙΚ 
ΜΜπιπ·'ε ΙιενόΙγΚειΙἰΙ: Βιιωε:88Μπ. › ° ώ . 

ΦονΜΜ, Ιω :ι Μιε5ι·εΙ: όε εεετεεεεπεκ ει: @γειω 
Ιοί ΘῇεωΚἱ τόεισέψεπ Βεειε ΙΙΘΠΙ Ιπενει·εά!ίετποΚ: πιἱ ιιιΜοπ 
ΚενετετΙΙιοτπέπε:Κ ϋεειε ιΙ6Ιειιθ ΡϋΙτοΙιε1]ϋΙ:-ο_οεαΚ ε” 

ρϊΙΙεωειιη; ἱε,. Μ” ει' ιΜΜιιιετΙΒΜ οιτιΒοιη ει' “πμ ΜΗΝ 
, Ο απ ε: ετΚϋΙωΙ εἔεει ϊεΙεὸΙ›Ι›ΒΦΒΘνεΙ Μι·0 ίεΙιότ ειιι!›ει· θ8 α 

8Ζθ!'θ(ΕΒΘΙΙ ΜΗ: Ιόν6ι1 ΙιοΜιο2τετνε πιοετ Θε ιιιἰπιΙεπΙιει, ιππι 
Βέιτ ο;γΙποτ επτα ειιΙΜιεεει, Μ” ει ΙιτὑΒΒἰνειΙ εΙεἔγοιΒὲΚ 
Μπα: 2 Κω ΜΜιιιαε ἰησιϊΙατ πιἱπὰἱ8 ΜΙΙΒιι πιω·σωάετα Ϊ0ἔ' 
Η ει' αεωωωιωπ Κθ8ΖΙΘΠἱΖ ὰωΙΜπἱ ΜΒ ῖὸΒἱ ταϊοειοΙΒΜέι 
Μι , ει' οιοτεεεεπΙτείΜιεοπΙ0%ι ΜΜΜ ,ε Μιέ:ι· 82ΌΠΙ82ύδ]δ· 
"Μ ΜΜΜ 08Πἱ. ' ν ψ _ έ 

· Πα οεέιΚιι€γαιι πια; ΙτεΙΙεπε 36εσΙιιοιιι :ιΉ$νεπά61: ξιπ 
ιιιοπικιΜιπι , Μ" .ϊ 0οΙ8οΚ'ΜΙ1εω $οιΒ!ιβει ειοι·Ιει_ι-, ει° τω» 
επο!μοι5έπεικ «16!ωι εΙιδι·Μεο μενεΙπἰ Τοεὸήει ποπ ὶὰε8ειιε6 
ἔσω ιιιεΙΙ;τοτ θα π' π:Μι· ιιιἐρεε5ἔ π° ίεκοωκ Μπιτ πωπω. 
Β' ν6Ιοιιιώπγεωοτ ει ε' τέε2Ιιειι εϋειει!τοπ το1τΙιέιεοπΙύ κει 
ρκειωΜοοιιιοπ εΙειΙπτοιιι. Μυπάοίωιιι·, πο” 82 6Βιει!Η ω 
ΜΗ ειιιΙιεξυΚ ΜΜΜ ικιΒγο!ι!ι €οπι102ιΙ ΚετϋΙἱ!τ ει, εεεκεεεό1ιε 
Με, ιιιΜ6Ι ΚονὸεΙ›Μ @ΙΜ Η ει' Κ0ί·νόπγΙιοπέιε :ποπ “Μαέ 
πγεε νέ:ΙαειφίαΙ:Μ, πιοΙΙγιιε!τ ΕϋιιτϋΙε 16τεΖιιΕ ΜΗ; Μπι ΙΙθ 
ΙεΙιε£πο ει' @ΗΜ ιΙε5Ιεπ ἱε ε3ρεπ οΙ:Κύπτθ Μίαϋπ ύβιειΕοιι ει, 
ίεΙιέτο!ς ει' $οΚε16Μσε! ΒΒεΖεΚενετεΠπἱ Μπε!ι , οεειΙ: ΚύριεΙα 
νεε26ΙγΚϋΙ τε$τε8ιιεΚ. ΠιέΙοιι, ΜΙ ει, νεεεό!γ νειΙ6εέιΒοσ Μι 
πε, πεπιι ΙιίΙιετειιι, πο” ει' ΙζόΙεΙειπι ΚἰεεΜ› Ιωιοιπο. Ν 
~ Δ Ηει ε" Ιο16Ι εΙἱειποτῇἱΙΙτ ω, (ροάἱ8 θ' εϊο!ο8 Ι:Μεόεετ 
Μπι 8ιειινω1) ω” ει, @Η ΜιτάτειθΙεπ ει' Μ(ετόΚ οεγι·ς επι 
ροτοιΙιιακ 'ε ειέιιιιιικ ει' ίεΙιότοΚύπόΙ εεΙ›οεεΙ›Ι›ευ ιιενεΚεΩἱκ; 
Μι ιιι€ιιε Μό! ιιιε8ειι€οιΙΜΚ, Μ” ΙεΙιετετΙου εΙϋι·οΜι€υϋ πω: 
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ΜΜ, ιποΙΙγΙιοπα' Μτοτ6Ιτ Θε 1°εΙι€τοΙι ϋεειεοΙνειιΙΜ όε ει Μιτ 
επεέιΒΙ έιΙΙειροιΜΙ εΒγειιΙϋ ΙιειειποΙτετ ΜΜΜ £ο€ιηιΙ:: πω" 
ΜΗΝ: ἱιιιιὲἰ: επ Ι:ϋ0εΙΚοιτετηϋηΙι, Μ" α' «ΜΗ ετειτιιεοΧΜιι 
ει” ΙεΙεε€6Κ έ8 Μιέι·οΙ: @με ΙεωειςγιπέιεεειΙ ωΙϋΙ›Ι› ιιι0Μ› 
Ιιειτο2τει ΙέεΙιιοΚθ Δ · τ · 
ψ Ύαῇοπ υπ Ιοει ε' Ιιειι·οι' Ύ=ό€Β6 ετει1ιιιωγεθ ΚΜ Μ. 

ΗΜ; Μαη" ο, ωϊι·Βγϋαιι ει, Ιιο::έινεῶὸ8εΙ:ΪΒἰποιιγΪαΙειιιεἑιἔεΜ›ειπ 
ΜΗ ιπειτειτὶιιἱ. Αι εΙιιΙ›ει·ἱ «Μια Ιώροε @ρω ΜΙ: ί:5ιι·Μειέι8 
@Ι ιιέπιἱ 1128] ΗΜ νίπιπ1 ει'_5ϋνειι‹Ιϋ Βϋι:11Ι: ‹Ιε ‹-›ἶ Ι:ϋτϋπ Με· 
ΜΙ μ, "Πέ 1ϋτΙ;έπετ οεαρομιε, _:1ιε11γ Με2ϋΜΙτ Μπάση πω· 
8έιΙ6ιΜιει ΜΝ. Α,1ϋνεπι16' ι·ει_ήιέιΜειιι, ει' ΜΙ: τϋι:16ποτ ΜΜΜ 
πόιιιΗιοπιιέιΙγοε Νικο: Χώροι , Ιιονε€ι :ιι ω' 8ΖθΙΠΒ]Ιθ πω» 
πωπω. ΒεγοιΙΕἱΙ ειιιιγἰηϋΙ ΜΙ ει, Μ" ιιιοπτΙΙιεπιιπΚ, ΜΗ: 
επ ΑιιτἱΙΙιἰΙιοιι οι, Μιότ ΗΜ , ει, ειέιτειι ίϋΙτὶϋπ ει° ίεΙζετε ΙΜ 
ΜΜΜ: ιιιεΒΙ›ιιΙώετει τοπάεΙτετνο Ιοιιιιἰ.ν > _ ν . ' .- . 
· Αι ΑιιτϊΙΙέ.Ι:οπ σ.ϊ1°εΙιότοΙε εΙειἰεειεΙτεπ ΜΜΜ Μπόι 

ιΜπ @Εεεε πόρεώ;ιιεΙε 1:ϋιι-ιρεττο; εἰ πέιτειιΓ6Ιι1ϋιι σ., ίεΙιετέΚ 
ει' ωιι€ει· Άσε” οΠγ ιιιο;ειέιωΙέιΙΙιειτΜιιι Πέμ πω νειιιιι8.Κ 
ΙιοΙγΙιεινε, ιιιεΙΙγ ιιμέιτ ΙεΙεττϋΙε ε2ἱΙὰτιΙ τϋπιοΒΚΘπτ €οτῇειΙ εΙ, 

, . ϊ δ ΠειιιαιΙα ῇοεεἱτϋΙ €οΒ·νει ει Δνἱτ8ὶπἱειὶ Ιιειτέιι·οΙ‹ὶ8, Μϊεεοιιτὶ μειττ 
ῇεἰιύ1- 1"ο8νει :ιι ειιΙαιιτΞ τεπ18ει·' ε26ΙεΙεμ Πει αι Θῇειακαιιιετὶ 
Καὶ ίεΙιέτο!ε ι-:ΠεεϋΙνι-: ιιιειί·ειάιιαΙ:, :ιεΙιειεπι ΜΙιεώ, Μ" 
ει., ε2ετεεεειιοΕ ει: (Παπ ίειιγο8ετϋ ριιεεωΕέιετ ΚἰΚ6τϋΙΜεεὸΚ; 

. . .. , 

νοειιιἱ £ο€ικιΙ: να” ίε€γνοι·, να” ωεε·8 :1ΙτεΙ. Ηειιιειπ ει 
ιιιο:Πο6Ι ϋΜ5Γ Ιιοεειέιωι:ι ϋ88ΖθΒ80Ρ0Ιῖ020ΕΕ 1°οκοτο πιέρεύεοΙτ 
ειέιπιοΙΙιατικιΙε α, εεειΙιειδι1Ιέιει·εί, Μι ει, Μπα ει, κει ω και: 
ειΙεΚοτ Κε2ιἰϋἀἱΚ, :ΜΒΜ ὶπιἐιτέιι αιιιοτἱΚειὶ 8ΖϋνθίΒόΒ' ῖεΙΙ›οιη 
Ισα. Μι ειςγκοἰ π' 82ϋΨθί8ἐἔἱ Ιαιροι:ε εΙεωΙαιι1πει, ειΙεΙτοι· 
τω? επιιΙαοτεΕ Ιιε1γτοΙοπϋΙ νάι·ιιέιιιειΙτ έιΙΙειηιΙ6 εγάιπόΙί$εωι ώ· 
:πωσ τοΙ:οιιΜκ' ι·όεεόι·ϋ!. Βιε1ηιιαΜ.Ι:, πο" 61ιο1: ει' τε826Ιγ 

ι 

π 
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` ΣΗ! 

Μπι ιιτ61 Μαι ΜΜΕ; Μ. οαιιοιμοε Ι:ϋτεΙοοιι68ιιειιι Κέικ-ι 
ιιωιιιι @τα «Μπακ εεε·ττεΘεόιιο Μαι, ε16ι·ε ιαιιιιιιιμ Με: 
α, τα_ιτιο1τ.ιο1τοιιότιετ ο, ι·όει!ιειι τεΙιετοττειι 1εειιι1. 

13Πατιιιααιιτ Ιιαι·ιιιΠτοι· τσιτειιιεκ τα αΐ1ιαιτοα·: α° ιιιιιιιιι 
Μαι: ιιιόΒ ιιιέι€οΙαι·α Ιιαεγατνα τα αεϋι·ιιγττ_ 6ιιι- 68 σε86ιΙοει 
ΒϋαϋΙιτιοΙτ τοΙεϋτιΙιε6%εΙ το.ΒιιαΙε α' Ματια ιαωιιω; εΙΙειιΙιειι 

. _ | . 

α° τεΙιετττΙ:' ιιτε26ιι ει' παπι 68 1ιτ'ιτιι€Βιιςεαθέ ιιιικιιιοω ΜΒ 
Ιειιιιι. Μετα ιιααιτ σε86άτοι·ιααο1: 1°ε8γνοτεα-ΚαιΙιειι.·ΜοΒΙο 
Ιιετ,. «Μπακ α° «ΜΗ καει· Μπακ αιιιιι εστω Ιοειιι1, ιιιεΙΙγ νοΙτ 
α? ιιιι$ι·οΙιιιαΙι 8ραιηιοΙοι·ε2αετιαιι. Μιιιταιι παιατΙοτιτε Μετα 
νοΙιια τι; ισιτιθα νόμο Ιαεεαιι!τιτιιτ ιταειατιτπειιι1 ειπα ντιτατι 
τω, 1ιοιιιιότ ΙιαΜαιια!ιαιι68ει πω, ει' ρααι·οοεειιακ' τω· 

` τ 
ι 7 

ιτ-5Ιιειι ιια"γαιι που ταιτοιιιαιιγτ, ιιιεΙ1γοτ α 8οιιι1νιουΙόε α; 
πετιιιοτι ειέι.ιιιιτ Ματια, ιιιτιιτ Μ: οττ Μ; ιι€ΙΙιττΙ εΙ6ΙιιεΙε,_¦α 
ΒϋιιιιγιΜιειι ι1οΙΒοιιιαΚ, ιιιιιιτεειιι α” τε1ι6τεΚ`. Κ · η 

.τι ΒΒγοεϋΙετ ιιειι ιειι.ειιαιιωεκαοκ εωθιι€ωιι κω 
τι-Ιιαι·ωιιακ τανοΙαΙιΙπ6Ι , να8γ ΜιιοΙειιτιιι6Ι Ιειιγεεετ6,` στο 
εΙΚει·τιτΙιεττειι ναειοαΜιιιο ιιιιιιι1ιτιιταΙαιι ι·όιιιττϋ αΙοιιιΜιιιτ τιτ 
Μπα» α; αιιιι-:ι·ιΙιατατι' Ιιόμπετεταιιειι. Ι€3_ι-α:.αττ' 1αΙιωιιαροιι« 

δ . 1ισ5ιιτ Ιιεε261ιιεΙτ ε) νοεαετΙεΙειιιτϋΙ, αιιιΙιαι· πετώ; ατττιΙ εμπο 
ιιεει-ιιι ιιιτιοα ιιιιτ κειαισκ. ΗαιιιταΙαιι τιιαιιΚοιτιιαΙ: ιιιΜοτ τα 
ΙαΙιιὶ, ιιιεΙ!γεΙ αι εΙϋι·ε ιαωιι εεετειιοεατΙειιεύαιιεκ ετσ_ιότ 
νεΙιεεει€Ι:. ° ι τ - 

Α, ΜΗ ετατιιαοΜιαιι ΙιαΙΙεατιιαΙκ ; α' ;τϋιτι-:1ιττϋτττΙ ει: Με 
ΒειιεΙι «και ιιειιι ΙιεειέΙιιεΙ:; κωαιιιιι αιιιιαΕ τεεεε€ετικ6τ Ιια 
τέιταιτέ Μια τα: ΗΜ, η” ε26Ιναιι , τιιιιι€α!ια τε]τειἱΚ. ΙΜΙ 
ιιι-:Ιτ ε, ΙιαΙΙΒαιέιεαΙιαιι ναΙαιιιι τιστια8ιτ6Ιιτι ναιι , ιιιτιιτει;ιιι ω 
Μαϊ Ιαιῇιιιαε τύΙεΙιιιότιειι. 4 

Α' ΙεΙΙιεΕ.εε έιταΙαιιοει ο1τοεϋιτέιεα, ε” πιατα ΙιαΙΙατΙαιι 
ναΙΙα!ατι·α αιτοττ ιιΙ!ιαΙιιιατ , ιιιοΙΙγ αι ειιι1ιοιτ ιιαιιιΖεταόι;' α” 



` Με 

ι 

 

ι·6ει6ιιεκ 80Ι'8άϊ ιιιο;νέιΙτοιιαιΙιαιΙα. Βποιηοε επιπιιι1 :ιιιιοτἰ 
Ιυιἱ ροΙ85ιι·οΙ:, αιτινέι1Ι &ΙΖ έι!ταΙειιι1 πω: νοε26ΙγεΜϋΙ, κάτω 
εέιΒΜι ΜΜΜ: α, νΘΒι·ε`; Μ” Με: ΚδΙτε68ϋΚϋιτ €34νΙυεεί 
μει·ι_ϊιιΜι επέιΙ-ΙΙτεεϊΙε σε οΙΙγ επιΜα 82οκεσεεπεΚετ, ΜΚέι2 
Μα πγοιπύ ιεειτιιοΙιεέι8 ειΙ6Ι πιοιιοΙτεἀιιἱ οιΙωτιιέιιιέΙκ. 1) . 

Α' τέιτε:ιεέι8, ιιιεΙΙγι·ϋΙ εΖ6ΙοΙ‹, 1820-Μιιι ΑϊτΞΙώΙπω, 
ει 6]επιΜ ειιέ!εεειΘέ τω: ΙοΙω. πω, ε;ΥτεΙερΙΕνόυγτ Μει 
ρ11οτι,.ιιιεΙΙγπεΙτ βίύεπ·ία ιιενετ πάσα. Α° ΙεἔιϊῇετΒΙ› ΜΜΜ 
τέιειοΙε επ ιποιιιϋέικ, Μ" ΙΙΙδ.1° 2500 εεετεοεωι Μπι ε'·ροπ 
ω» 8Β82θεγίϋωθ. ΑΊιειῇιΙειιιἱ 1ιοπιικΒετέιτειάΙΙΙτοττ ΐθΕθω]ί ει: 
ειιιιυΗΙαιἱ ὶπιιἐιε1εΒετ` νὶττώΙτ Με Με. ΠΒετἱει ΚύρνωεΙετεε 
τοιιτΙΒιοττεΙ, ε2εηεσεειι οεΜὶττεΜεοΙ , εεει·οοεεπ τὶεπτνἱεεΙϋΚ 

ΜΙ, 8ΖθΙ'808811 ρειροΕΜΙ ω; νειπιιειΙ: τειιιι›Ιοιιιειἱ, Ιιἱι·Ιειρῇειἱ, 

68 ει° πω; νἱεΖοιιτεἔεὰἔειἰιιειΙι ΙεϋΙϋηϋε πιοείοι·ι1€ιΜπέιΙ Επη 
νε, ΗΜ Μπιτ 1°εΙι6ι·εΒιιεΚ πιθμεΙερεάηϊ ιὶΙοε. 2) 

Επι θΖ Ι›ἰιοιιγέιι·ει ΚϋΙϋπϋε @Ηπα ει, επετεποεόπε!κ! κει 
εεέιιει‹1 Μ” Η: :ποπ ἰᾶϋ1ϋΙ 818", ΜΒΜ Βιιτ6μεί ΙειΚ0]ει ω· 
Ιαπι1εττι-ι ει, ε2ετεοεεπεκετ εεειΙεϊιΙιιΜ›0Ι 'ε ΙιοΔιιΒΜὐΙΒἱταΒα» 
αἰοιιιἱ, Μ” Με: ΒῇειαΚειιιιει·ἰΙ:ει° ρειτιῇαἰτει “ΜΜΜ Θα. 
Μπέιτιιιει ἰεπιἐει ιι€γαπειεπι ειω·εεεεηεΒ'- ιιιει·ειτΙΘΙ‹αἱ: ύοιιταϋπ 
ει: οιιτύρειἱ ειιιΙ›‹-:τ σε ατΙειπϋ τειι€ει·επ Κοτοεετϋ,Ι, Ιιο,·έγ 6 

') Ε' Είιτεειεε3,=;· ωἔω ,,ΡεΚε26Κο0; €γατωο.€οεί16 €έ.ι·ειιαά€παΚ"Ωπενοι 
ωεμ ικα 6νθΙΙΙ(όΒΗ ι6«ωιαά8ωμ _Μεεεη ω ι6-ιωι. πωσ ω 
νέιΜ6. είπω· 6.ΙΙΒαΙκιιι έ:ΗΜεΙ: Η” ΟΖἱΙΙΙίἱ τϋρἱταὐο£: Ζακ” υπ Με 
οδΙοπἰειιΔἰοπ ωσίε::ν από ὅτι ΜΑ: Ιπό&αδἰε τωκἰΙε, μη· Μ. θειέεγ, 
ΡΙιὶΙιιτὶεΙρΙιἱε, ενώ 1833. ' 

2) Μ ι.ι€ὐΒὶιἰ τε;ικΙειαΜέιΙγτ :ΜμΕ ει, ωΙερΜνώιγ' σιΙειρΗὐἱ ει!ΚοΕΩόΕι. 
'Ηι·2σ€€αΚ $δΙο, ιιεΙιο;;γ ΑίτὶΙιἐΒΔη ἱε :ΜΜΜ ΜιεοΜό ιεπωωκ ε 
Ιιομ :Μ ει· Εἔγοεϋ!£-$£υ.£ιιεοΙι' Ιιεπό.τώπι τϋτΩ6ΜΕ, 'ε ΜΗΝ” π' 
επει·οοεεπε!ι Μ: .Ι Μπι; ει: ὶιιιΙιιεοΙ‹ , ιιπηςοΚωϊΙ ίεΙνἰΙάἔοεὐΙιιιΒΒ ἰιι_ῇ 
ῇιιΙῇϋν6ιι 6τἱιι€Ιιει€εϋεΊ ιΜεΙϋα μοΙἔἐτὶεοιΙΙιε£πἐιιειΚ., πιό.: πω;; 
ι·οπωεεαιωκ. ι 
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Με: ιΎϋΙιΙι·ο , Ιιοπιιότ πρέιΜιτ Ιιειῇαειιι εΙι·;ιΙ›οΙτα, νΞεειεινἱ8γο. 
Α, Μιι·ΜτοΚ αιόι·8 νοΙταΙ: ει” ειοΙΒ·ειεέιέ ϋΙ6Βοπ , ΜΒ), οι: ει, 

ἔ 
, 

ροΙΒΜπιοτΙ:5ιε' νιΙειιεθ.: ιιιιιοΚπεικ ιιιο€ειετειι6Κ, 'ο ει τω» 
ειοΙ€ειεἐι8Ι›ει1 ειαΜιιΙοΚ Ιοππϊ ιπο8τειιιίιΜπα!τ. 

@ιο-εκει εμ" ει' υπ Ιποι·ιιΜσ€ ε! Με Μπα. ει' ωικέι·ει' πώ 
νὸειετεἱ- έ: ιιιᾶοιιιὰπγιἱτὐΙ. !ΓειΙάπ ειι ειΓΗΜικιΒτ6Ι Με Ι›ενΜ 
ειιτύραἰ αιηιιΙιιιΜγο1:, πιει π'οΒιιιιΙκ οκ Ιιοηο8ι1Ιιιἱ. ΒΒ·γ ειέρ 
68 1188] ώεειππο ῖοΙιειἱΙκ τοΙιέιτ ΠΙΙει·Μ' αΙειρίτέιεέιΒειιι: Μπεππ 
οικω εειιιιιο, ιιιεΙΙγ ειι 6-ΗΙ6.8ι·ει πω” οΗγ τετιιι€κι-:ηγπγέ 

νΑΙΙιειΙΙ‹, ειι @τι πανε /ἔγἱὶιιιἱὶΙοετεΙςιι. Α 'ειοτει:εεπεΙ: 
8γειτωπισε!τύ τέιι·επεέιμ τϊιειιΠώκ Θ:: πω: 2 5 00 ίεΚετετ ΜΜ 
ΜΜΜ έκ ΑΕ:ΙΜιΜι. Πεγειιι ι-:ιεπ ΜΒ ικα: ΒϋτἱὶΙ-Ι›εΙϋΙ 
700,000 ωειθωιι ειι ΒἔγοεἱἰΙ:-81ετιιεοΙ‹!›αη. γ Πει Ι.ἱ!›οι·Ιε 
€γειι·ιιι:ιΩ 6νεπκόπτ οιεκΦνεΙ 1°ο8ιά·ΙιετπάΙε ιιιει8ὰΙ›α ειι Μ Ιω 
]τοεσΚεί θε «πως 0α8,Ι12182011ΜΙΙ 8ιάΙΙΙ:τωΙιειππέιπεΚ ω; Μι 
ειι Ε8γοεϋΙετ ιιιιι€ει νεπιι6 ε, ιΙοΙἔοτ :ἐκ ει” ΜιτεεεεϊμύΙ ,κι ω 
ΙειΜοιι Ιπποετέιι·έιτ ό8 Ιιεῇ6ἱτ ίοι·Μπέι ἰε ένουΒόιιτ ει' ειστε 

σ8ειιοΙε' ΔΕτἱΚἐιΙ›α ΗΙιο:Φϊ86.τει *Μ ιιιώμειιι ΜΓΙ181 @Με ει, Ιε 
Ιιετ6Κ Ι:ϋιΜ πόρεεει16ε' τετιιι6ειοτΙ ΙιεΙειάέιεάνειΙ ἰε ειϊΙγεἔγεητ 
ωτΜιιιἱ; Μπι νἰΙιεὐνω Μ 6νωΙπωΙ ειπιιγἱ επιιΙ›ει·τ , ει' εποιη 

τι · _ 

ω) εω‹ Μπι "ευεωιθκκει ω τομι 82 ω? νιιωιω ΒἔγἱἱἱϋὅΓΙ1ἱ. 
Ηει 87. Ε;γοεϋ!ε$ κι ΑιιιοτἰΙιέιΙι6Ι ΑϊτἰΜΜι έιάΙΙΗΔιά6 Ι'ε!ιοΜυ:Ε, 
μια!ΜΚ86Ι , ΜΜΜ τοΒειοΙ;ο.εάέψει νειιιιιειΕτ, Μωι·ιι€ι νἑε8ὶΙσιπιἱ: 
εΗιοι· πι' ιιοτεοεοποΚ' έιτε, πποέΜΜΙτ ειέιωιιΜιοι Βέρα-π πο· 
νεΚοιΙν6ιι, οεειΙ‹ Ιιωπαι· ἰειοηγίι ειιιιιιιιέΜα ι·ιιέςποι ΠΠ, ?ει Μπι Μ 
Ιιο86, Μ" οι 6]ειαΜ επιιοεσΚ Μ), ΒϋΙΙ56Β·οτιιισ.€_οιτει νοιιιιόπε!ι, 
ΜΜΜ Μάιο. νέιι·Ικι$6 Μαιου ιπ5ΙΜΠ. Πει ρει1ης ειι Ε·.ΠοεϋΙοτει·6 
π! ειωΙΜ ε” νιι.,«Π ωει;οι ΜΜΜ ωομιει!ιοΕΕ οΙοεύ &ττοιι νάείιι·Μ 
Μ. Με ει' ΜΗ τε.Βειο!έέιΚΜ:: ύ;; ¦εΉϋι!ιο!οτΙοπ οΙΙεω3ΙΙύ.Μ Ναπ 
ιιιι ει: ΒξςγεεϋΙος' οπο ι·6ει66επ ίε·Ι:ν6 επειωεοΚτώ!. ΜΜΜ π' ΜΕ 
πι6‹Ι Πο!ιοτεε€Ιοηε6;!ιοΙ πιο 6εειοΕ6ινε. ' 



. :τα _ . 

τηΕ πϋΙοϋΙς, τιιέΒ ατά ιιιο,<; τσιπ έΙτεει1Μιτπέι ωιστωει ει 
ιοτι τοε:τιαΙτ, τιιοΙΙγ ΙτεΙ›οΙόΙ›ειι τιειχ›ι·ὐΙ ΙΙᾶΙΙΙ'Β πονε!τετΙΙΙ:. Ό 

Α° 82θΙ'θΒ8θΠ τη οΙ ΜΒΜ Μ8γμι ΜΒΜ τι: ωιιετΕΙτειἱ επέι-_ 
τ·αι”ρει·6:Μτ, του Βιιτ6ρει” ετεπνειΙ6Ιγετ Θ:ινό$ΚατετέιΙΙΙ1οί 
ΜΚ; 681$8ιΙΙΈγ ΜΒ· εΙτἰϊητιἰ :τι ι1_$-ντΙέΞι8!τύΙ, Με Ιοιιιιἱ Φωτ· 

Ι ΜΜΜ. Αι ΒΒγεεϋ!τ-8τειτιι80Ιδ ΜΒΜ εΙΙιατϊτΙιειῇέιΙτ ε νεωτέ 
Ιγετε:; ιιιεΙΙγεΙαϋΙ $6Ιιτρ1τ, τω οΙτέιτ αιοΙ:τιτικ ιιιεε πω: 82ϋΙΙ· 
τρΙΜΕἱΙτ. ώ μ 

τ Βόεεειιιτ6Ι Ιτε3πγτοΙεπ νεἔγοΙτ ιιιεενα1Ιετιτ,τ ιιιϋΙτόρ ότι ει” 
ετο]μεέιέ εΙ1ϋτ1686: πω: τειι·ιοιτι αττα·γει16.εειΚϋπεΚ, Με; 
ἐιΜιΙα. τι, αΘΙἱ επιτιιεοΙ:Μπ σ., Ι‹6τ1°ειῇ ΜΜΜ Ματσε' εΙτεϊνοεπετ 
Ιιει:556Ιτ. μ! επτοοεοπεΙτ ΜτΙ: ἱιΙοἱ€ τεψειοΙΒΜτ απετειάΙτιιτπε!τ, 
ει' πόΙΙ:ϋΤ, Ιιοτ,=·γ ιιϊἔοΙ6σῇαηαΙτ ; άσε ττιἰΙιοΙγ1: ει, ετ.ειΙται1 οιιιΙιε 
τω: εοτέιΜι 16ρειταετιεΙτ, ιιτοττιειΜιοετοιιΙτοὰιιἱ τοΒιιαΙτ πω: 
Μπάση ρο18ε2ιι·τ ]ο;οΙε16Ι ιτιοετοΒιτα26ειικ6ττ; ε. ιιεἱιι ΙεΙιετνωι 
ε8γειι161τΙαέ ει, τθτωττει, πιειΒο1ττιτ οεειΙτΙιειιτιειτ αιοΙαϊοΙ 
ΙεπεἐἔεἰιιοΙτ πιιττετΔΜΜΕ. Δ . 

Ε3επικου εΒιέειοτι ΜειοηικιΙ @τα ει' ε2ετεεεεπεΚ' Ντ! 
επιΜιΙΗιϊειι; επιπΞΙ ίο8·να ιπεειτιεττοΚεε1φΙτ ει' ταΜιοΙ€α 
εεΞι€ωΙ, ει, ηιέΙΙπϋΙ,ώ το” ει' ετ:τωιά έπετεεεεηοΙπϋΙ τω· 
ΜΗ: ΙτεΙΙοττε. ΜεΙτ Μ εοΕΙαιΙ ΚετεΒεΒΙ› εεάωιιιειΙ νοΙ€ειΚ, 
Ιιο€γοεπι νειΙειΜ ;οἔωιωι ντεετακόνειεΙΙιετ16Κ νοΙιια. Β6Ιειι 
Μπι τω* ντιπ ει' «1ο1ο8. τ τ ° τ 

Α' ταῖ›ειοΙ€ειεάΒτ, Μι·τΙΘεο π_ομωτε 8ατάεΞιΙττει :τύπω 
ΙτετεεΙ:εάέε· εΞε ιιιἰὶἰρειτΙ›εΙἰ Βέτάέ:ε τοΙτ; ΜΙεπ έΙεί 655 ΜΜΜ' 

")1830-Ιπιτι :τι ΒἔγεεὶἱΗ-8£ατιιεοΙιΙ›ατι 2,010,427 τ-τωτοιμ 'ε 
319,43!! ίοΙειεΒΜίιΙ€, ϋεειεεετι 2,320,70θ ειετεσεετι ωιειωιοιι, 
πιτ ἱε ναΙειωἱνεΙ τϋΒΒτο ΙΧΝΗ" ει: Ε;γε·εί8Ιι-81ει!ιιευΒ' ειΜτοτἰ πάρετε 
ε6€ότιοΙτ Ά τ68ιόπεΞΙ. 
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Ιιει·ιιεεε ει. Η ειει·ιιιι ε' ΜΗ εε ειεεειιιι ι·ειΙιειοΙιμιεεεοι 
ϋεειεΚενει·ιιἱ ιιειιι ΙιεΙΙ. Π ε . Χ -. 

Ιει;ειι Νιου, ασεπ ει, ιιιιιιτ ιιι'ιιιιεΙ!γ ειιιιει:ιΙαιι πω: , 
ει, εεεεεεεειιεΚ' ειοΙΒιιεέιμιιιειΕ εΙνει:ιδειοΠαιιι. Ε8γειιϋΙ Με 
ιιιοιιι1οιιι, Μ” ιιιιιιιι εποε, Με εεγΙιοι ε' Ιιοι·ιεεεω εΙνει 
ιεΙνειιε!ε, ιιειιι·εεγιιι·έιιιτ ΙιειιεεεΙέ ιιιιιι·ιιιει ειι10ΙιεΙε.ΙΙειιι. . 
ι ΜεΒνειΙΙιιιιι, Με τεΙιιιπειιι ι1εΙιιεΙε ιΞιΙΙαιιοιι€ιτ : ιιιειιι ιε 
ΙεΚ :η ε' εάιε!ιοτι Μαι ι”εΙιότ @Με ιιεινε ιιιέιε ΙιεΞιιιέιειιι6ιΙσπ 

ϊ 7 

ε' καιω ειναι: "ει, €6Ιειωιιιιιιιιιι κι επει·ι-ιεεειιεΙιετ ε νε 
Ιϋκ ϋεειεεΙεεγειΙιιἱ; ν;" “ΜΚ ΙεϋΙδιινάΙνε ιιιετιιιΙιιἰ 'ε θεοι, 
ει, ιιιειιιιι€ εεεΙ:ΙεΙιετεεεεε, ι·ειιιε20ΙεεεέιεΙιειιι τειι·τειιιι. Α, κι» 
ιεριϊωΙε, νεΙεπιειιγειιι εεει·ιιι€, εεειΜιειιιει· Ιειςι·ετιειιτϋιιιι 
ιιοΙ;;ιιι·ι Μ!ιοι·ιικΚιιΙ εε @Με εεγι!ε, να” ιιιέιεί!; Μ' μπει 
τιιΙειεενειΙ ἰε ίοιιιι:Ξιιιεικ νε826ιιιιι.. _ ε 
ι Α' ιιειωιιθιιιιιιιιικ 82 Ιιει;ι1εετ Με εεεπιιιοιιιιιι'ιΙ ιιιιιιικ'ε 

ε' ι·εεειιειι 1:ϋνειΙ:εεετεεεεεετ 5ιιιιιιετιιιιΚ. ιΊειιι ειιιιιενειι ει' 
εεει·εεεειιεΜιεΙ όεεεεοΙπειιι, ιιειιι ιε ιιΙιετ_ιεΙ: Μια ειπα! 

εεΞιεΙι:ι ΙιεΙγΙιειτειιιι. 
Α'.ι·αΙιεεοΙ€ειεεεοτ Ιιοι·ειιτεειιι ωιιιιιιι ιιιιιιιΙειι ΜΗ Ισι 

Ιιοε ειιι!εεεΒεειιεκ ει' @Με ιιιεεμιιιιεεοάειεει·ε; ε' τέιι·εγε 
Με 1:ϋιιιΙϋΙ: εοΙτειι.οΒγειει·ιιιε!ι ε: εΞειιιΜ ειιι!ιστεΗτεΙ *ε 
ϋτϋιιιεετ ιιιι:ΒνειΙΙιέιΚ νεΙϋΚ ιι€ιιιιι, Μ" ει, εισιμιεει; ιοει 
ιΙοΙοΒ; Ιιειιειιι Με 8οιιι1οΙ]ειΙε , ιιιε8 ΒεΙΙ' ε, τοπικ πιττειιιι, 
πο” Γειιιιιιιι:ειι1Ιιειεεειιεκ. ¦ 

Λιβ ι1εΙειι.ιιεεεΚειι6 ΙεΙνιΙάεοειιΙ:5ιε έιτΙέιττειιιε πι: ει' Μ 
ι·οιΙζιιΙοιιι, ειιειι ι·εεεειιεΙτ Ιειι6ιν:ιΙ, Μ” ε' τεΙιεεοΙΒεεέιε έιτ 
ιειΙιιιειε ει' ΒιιιιΗ'ιιιειΕ; ,ε ιιιςγαιιεεοιι ίεΙνιΙέιεοειιΙειε ιιιε8 Με· 
ιιιιιιιιιιι, ιιιιιιιεειιι ωιιι€ ΜΜΕ, ιιιεΒιιιιιιιιίιε ιιοικιΙ:, Με; 
επ ε1τϋι·ϋΙιιι ιιιιιιιΙοειιιιιιειιι ΙεΙιετειΙειι. Ιιιιιει ειπε' ΜΗΒιιϋε 
εΙΙειιιειεΙ ιιϋνειΙιειικ, πο” ιι° ιεΙιειοΙΒιιεε8 ειιιιιιιΙ ιιι!ι:6.ιιιι 
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Μπα Καμ α' ιϋι·ν6ιιγεΙιΙιοιι , ιιιε-ιιιιι€1 ιιιΙ:αΜι Ισότεε58Ιιε "πια 

 

πα αιιιιακ Ιιαιιιιια; Θε Με εΙνο όιειαιτοιι ΙαεεαιιΙεόιιτ εΙτϋ 
ιιιιωωιε, :Μαι ιη;γαιιεαεΙνιιϋΙ ιιιἱιιἀειιιἰιιά ειι€οι·ίιΙιΙι Μινω 
!τει€υπΞεοΚετ ΙιίιαιιαΙτ. Μ 

Δ” ι16Ιι ειαιιιεοΙ:, τδι·νόιιγΙιοα6εα8α α” ταΙιεαοΙἔαΚτα πάε 
ικι _ιεΙειιΙεα·ειιιιτε ΙιαΙΙαιίαιι Ιεε€γετΙειιεόαετ ιιιιιτατ, ιιιοΙ!γ 
Μαι· ιιια8α ιισέιιιι Μ” ιαναι·τ έιτίιΙ ε! αι οιιιΙιει·Ιε:-5Β' Μινό 
ιιγὁιΙιειι. ΒΙΘα ο!ναειιιιιιΚ α' αειι επαιιιεοΗ τϋι·νειιγειτ, Βιμ" 
α ΙιειιιιϋΙ: Ιαιώ ΚΜ Μ' ΚέτεόαΙιεεεεττ ΙιεΙγιε16ι·ϋΙ ΜΙετ«π 
Ιιοα!ιαεειιιιΙτ. ν 

Μπα, ιιιιιιτΙια α: ΒαγοειιΙεί έ'τόεαόΙιειι ΙαΙώ αιιιει·ΕΚα 
Νικ ο8γειιεεειι ιιενεΙωΙπ ιτοΙιια αι° εαοΙΒαεαέ Βαιιγαι·ιιααααιι; 
86τ ιιιΜι!ιΙι α, τα!ιειοΙΒαα° αιιγααι εοι·εέιτ ωηιιιιωειι. Α'τα 
@Με παπι ιειιιεττεΚ εαγέιΙι οεαΙ:ϋπ 1'εαγνετιι6Ι έα !ιαΙέιΙιιαΙ α' 
ι·αΙιεαοΙααεέιέ €ειιιατταεατα; αι ΒΒγε8ιιΙετ° ΜΗ ι·Θέα6Μιι Ια 
Και αιιιετιΙταιαΙ‹ «Μαι ΜεΙΙειιιιεΙιΙι ιιωοειιοκοκαι ιαιαιιακ κι 
!ιαταΙιιιοΙτ'αΙΙαιι06να ιειθιωθ. 6κ. Ιια ειαΙιαι1 ιιια8αιιιαι α” 
ΙΗΜεαιιοιιι, εαοΙΙειιιεειτοτ16Κ α' ιΙεειιοτἱειιιιιεΦ ιδια ετ6ειιαΙιότ. 
Βα_ιιΙαιι αποιι νοΙιαΙ:“, Ιιοξςγ α' ι·αιιαιοΙ€α ι›ει‹οπ 826€ ιιο κι» 
ασοεε; πια α:: αΚαι·ιαΙε ο1ι€ι·ιιι, ω” απ πιο ια ΚιναιιΙιασεα. 

Α' τ68ἰεΗ ιεζε16τ νει·τι!Ιε ΜΙιιιοει·ε α' ι·α!ιαιοΙΒαιιαΚ , 0ο Ια! 
):ιΞίειαΙιαι1οιι ΙιααγκαΙε Έιιιε8οιι€ειΙ16Κ ΜΗ α' ιιια8α, ΜΜ 
νοΙ6ε6τ. Β, τόααΙιειι Με κϋνετΙιεαοιεεεΚ νοΙιαΙ: ιιιααοΕΚα!; 
αΙ:Ιιοι· τετιιι€ε2ετεε Μια νοκ α' εαοΙΒαεέιαΙιύΙ Κιιιιειιε!ινόειιοΚ_ 
Α, ι·αμειοΙαα πια ,α να” ΙιαΙιιαιι εια!ιαιΙαα 'κι 8ααιΙαια.παΙ ε 
;;γειιΙ6νό Ιε!ιοτο1τ. ι κ ν . 

Α° αοιαιιωι·ικαωκ, Με ιιειιι ΜΜΜ, Μ” α' αιετεοεο 
πω: αΙιαι·ιιιἱΚοτ ιε νεΙϋΙ: ΒεεεεόΙναάΙιαρεαιιαΚ , ειἰ8οι·ι1 Μπι 
τετόεοΚ Μαι: ιιιεειι!τοϋ;αΙ: αιιι!ειιαΙ: οΙνασιαετα έα ιι·έιει·α τα· 
ιιιταεατ. Νοιιι ακαι·ναιι Μπιτ ιιιααοΙιΙται οι;γαταιιγΙια ειιιεΙιιἱ, 
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που νειιιπει!μ Μ”, πιιοπιΜκε.68Με Ιε!ιετ, Μι·οιιι!ιοι Μ 
εοιιΙ6!ι ιιιειι·εμϋαπαΙτ. _ ν · . Μ ν = 

$ 7 Ώ Α ειαΙ›:ιεΙΒ€ι€ τοηιι€πηφ πιὶιιιΙϋΒ_ι1ιοΒ νοΙ€Μεγνιι ε: πι!» 
ειοΙΒαεώ.€' κεΙ›Ι6Ι›ειι .γ~~1~Ιτ~ι~ επιμο!; εαπγειτίιεέι€ειϊ επιγ 
Μττε·εεεπε!τ. [ # ώ ¦ ` · 

Α, ᾶὲΙειιιιοτἱΜὶειΒ ΜΙ:1Μ.Κ, Μ" ει' 1°εΙεεεωιιΙΙτέω δ· 
τϋΙ‹Μ νεεεύΙγεΚΚε1$$ιοΒγϋ1τ, Μι ει” $εΙριειΙ›ειιΙι1Ιτ ειιιΙ›οι· εμπ 
8ΖθΗΒ €ειάΙέψΠιοι ΜεοπΙσ 1ιεπι1εΙιετ. 82Μαι1εέι€οτ εισΙΜ νει 
ΜπιεΙΙγ ειιιΒει·πεΙ:, °ε 6ρω68.1ει ἱπεὲἔΒειι Θε €γαΙ:Μιτ!»ειπ 
ΜΒγπἱ, ιιιϊε8γέεΙ», 1ιιΜηϋνεπάϋι·ε σε; νειέττ Ιώειἱτιιἱ ει, 
τειΙ›εΖοΙΒεΞιΙ‹' Ιεπεισ8ε6Ιιο22 .Βιειι!ήνϋΙ πέ80ωι ωραειωΙΜε 
απ: Μ, Μ” ει, επιΜιιϊ επετρεεειι' 1εΙοπΙέ:τε. ιϊτΙποε @αμει 
Ιαπω188ειΙ 1610 εΙ αποΙε° ΙεΙΙπιπ, ει” Με πω» ειαΜτΙοΚ, 'ο 
ΜπιπϋΙκ κα” τοιηκωπ ΙώΙΠ τοι ;ομκ' εειιιι€]ότ. Α, αψ 
ιιιετἱΚειἰιιΚ πιο;ξοε2τοττάΙε 1188] τέε;Ι:ωι ει' <έει;ιΙ:1Μτ ει' Γε! 
ειειωιι11τιΞέ ιειιειεεἔειστ°°›. [ · 

. « 

Α: |~~~ι~τ, ΜΗ τόειέπειι ε;;; 6ι·6%εΙ αιΙεϊ.Πτοιωω, 
Η ΜΜΜ» τϋι·νόιηκεΙεπ εεϋνειεεΕΒΜειι «ει» νοκ εΒγΠε εεει·ο 
σεωι εποΙεέιΙ61έιπει!; Α,ριοτεοεεπ ΜΜΜ “Μο .ἔγετιιιεΙφὶ ΜΒ 
ΙοττοΙ‹, ΜΚ ὶε ει° Μπιτ νὶιε€ω-;ϋιιθκ, εηήοΙς° 1°θ.[1820!εωΥδ 
ΙεποΙτ. Μ ΙΒΝ: 1ι!ιοιι :Ματια 1ιεΜΙτ ΙεΒειΙἑιΙ›Ι› ει' επεΙυειιΙ8ά.< 
εαπ ί5τϋΙς86εϋΙ ΙιειΒγιιἱ; Με 6ειτοιια61: ιεΙτοΙ‹ ω, Με εΙΜι 
ωιωιω Μπα που ακυ.αάΙγοκειτ, πιιεΙΙγεκε; ει” _τϋι·νόιιγΙιοιάε 
ει' ΜειευειιΉιέιε «Με» νεπειτ. Πι Μαι: υτσΙ6ι·ν6ιι 62 ει, νόη 
868, ΜΜΙΜιο2 1εϋιοΙΒοτειτ. Μοετ :και νέιεεϊτι·0Ι νέιεάκτει 
ΜποιοΙππιιἰ Έ σε πω ΙιειτοΙοιιι ειΙὺΙ ἱιΙεἔειιπεΙκ νεεεεε_Ιε 
Μέι μπω 1πόριο1το._ Β' Β0Γ2882ίθ ΚόριετοΙ€ ΙιειΙιΙοΙιΙϋ ΜΒΜ 
..._..τ 

"') Α' Γο!ειεΙ:ΜΜέιε Μπα: @μια οΙ€ἱΜνιι, Με επιιηἰ ίστωαεόεοΜιπ 
και αΙέινεανε, ΜΗ ιιεΙιειοιι εειΕ6ιϋΙΙιοΕ6. ' 
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6τϋΙΙε68%ε ε;ωιιεκ. Ι.ό.ΙΙαπι ΙΙΙ ιιιΙπτ πιεικτιιΙόΙψιτ ει, ΜΜΜ; 
ΜεεεΘέΕΙικιΙυειΙΙ, 'ε οΙΙΙΙοτ νεττειιι «Ξεπε, Μπιτ ω‹ι έ, απωθ 
8268 ΜΜΜ άΙΙειΙΙΙ ει, ΙϋτνὁιιγεΙΙΙΙϋΙ Ι'8]ί8. ε;ωπ 8ομεΙΙ6τΙ. 

Β' ΙπιῇοΙκ ΚότεέεΙΙΙνΙΙΙ Ιτωιω16ΙΙ: ΙΙΙ-ε ναῇοιι πεπι οΙϋι·ε 
ΙέιΙΙιειΙ6 ,ε ε2ϋΙΙεύΒοεΙΙ‹ϋνεΙΙ‹εΖωΘπγεΙ-ε ιιιει€6ιιιαΙ: ει' ΜΜΜ: 
1ιάΙ·ιιι·ειΙΙΙσιΙ6 ειοΙρεέιε'Ι εΙνόπιοΙ: Θ . 

Αιοιι ρΙΙΙειιιειΙΙ6Ι Ιοενει, πΙΙΙ:οι· ει/οπτὐρειἰαΙκ· ι·ειΙ:ειοΙ 
Β·ι3.ΙΙΙειτ ε” ει2Ιϋν6Μ6Ι Ι‹ΙΙΙϋιιΙ›ϋι6 οΙΙγ εωΙιει·Ιει_ιΉ6Ι νεκτ6Ι:, 
ιιιοΙΙγετ εοΙαιπ ΙιϋιΙΙΙϋΙ‹ ”οΒγ€Ι› ειιψει·Ι 1°α_ΙοΕΜΙ αΙέιΜ›ναΙ0ιιεΙ: 
ιι6ιΙεΙ‹, α: α, πιοΙΙγεΙ ο8·γΙποι· ωΙπωΙΙοι6 ϋ8ε2εεΙοΒγοάΙιεΙὲ-° 
εϋΙζ' Ιαέριοτε ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΥδ]0Ε8ΙΞ Βοι·ιειΙο111ωαΙ ΜΙΝΙ ω, - ει, ΜΒ 
ειοΙΒαεέι€οτ δι·ϋΚΙ«ΜιττύωΙσ ΙεππἱνόΙιόΙ‹; ωστε ει' ειοΙ€ειεέιΒ· 
ΑΙΜ οειΒϋιΙϋΙΙ ειει·τεΙει1 .εεγΙ'στωεΜΙαπεέιε 'οι ποπ τοΙῇεε 
εΠΙ'οτιιιέΙΙΙαπεά8 ΙΙΙ52ϋΙΙ, ιιιφΙΙγετ ει' Ι“ιΙ%ετΙειι868 οι ειιιΙιε8 
Ι·οΙειιεΙΙ τεεωόε2ετΙεΙ ΜΜΜ εισωι, ΜΜΜ Κόπερ €ιΙΙαροτποιιι 
16ΙειΙΙε. Α: ειιτύρειΙακυσ.Ι: νοκ πόωϊΙιοωέιΙγοε εε_ΙτόεϋΙΙ: ει Ι 
ἔᾶΖ8ἐ!ἔ Ιο16Ι, ει' ΙΙΙΙΙΙ:ΙΙΙ , Μο” α2τ.ιπε8νεΙΙοπέιΙΙ νοΙΙια νει 
ΙειΙιε3.ιιγειοι: τεΙ:ειοΙ86ιΙκτ6Ι νοΙτ ει' ΚθΙ'άθ8, πΙΙΙΙΙΙΙΒ πω, εει_ΙΜ 
ότι1εΙΙΙΙΙτ, πι" 1εονέΙγεό8ϋΙ:, να” 8Ζω18Κ02ύ.ΒΙΙΙΙ :Πω ΜΙΒ 
Με 6Ιαπ νε2εττετπΙ. Μεμέι·ΙαπωΙΙ ει, ε2ει·οοςεππόΙ ειι ειιιΙ›ε 
ιτΙει:Ξέ 1πίπ:Ιεπ_ΙομΙτ β “πίσω ιιιο;ΙεπιείΕοΙΙΙ-5Ιτ νεΙε έ]ο 
8·οΙι, 1°οιιΙσεεέιΒέιτ 'ε εύι·ΙΙιετεΙΙειισόμτ. ΜοἔιιγἰΙοτΩϊΙτ ι·αιι€,· 
_ΙειΙΙκατ ει' τεΙ›ειοΙἔὲιΙ: ε16ττ , ,ε ιιιΙΙ1ϋπ πώ: Με ΜεΙέριπ ρω 
ΜΙΙεΙι, 8·γαΙΙιωιωΙ Ι:Ιει·εοΙΙΙΙΙ: εΙ Μα; ΑΙτετνεϊτι εἴ κωμ 

` › δ 

ΜΒΜ, ωα€οΙαιτ αΙΙΙιτει€_ΙοΕ ε τιιι1τοΙτ εΙΙωι ει ε29ιΙμε«ΙΜΒ· Με 
ι·ει8:ΙΙΙΙειΙιιΙ οιι€εΙΙ:€Ιε, ει, ΜΙΝΙ, Ιιο,=;γ να" εεόπωι Μπο 
ΙκοΙτ, να” θ€θ8ΖθΙΙ ΙΒειωέι808ειΙ: ΙειωΙ ιιιει·τοΙ: νοΙππι. Α 
¦ Πει ΙεΙιετεΙΙεπ εΙϋι·εΙέιτΙΙΙ που Μϋτ, ιπεΙΙγΒειι νόι·ϋΙΙετ 
ξ ·άόΙειωετΙΙπαΙειΙΙ ει, εεετεοεευοΚόνθΙϋεειοΚονετεπτΙΙΙ:: νει] 
1οιι ΙπεεεπίΒειΙΙιεΙ.ΙΚ-ε επ ιιτϋ!›Ι›ΙειΙ:ιιΔΙ: επιΜιεΙεέιει·ιι Ιιιώ.εάτ , 

α 
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ει, ιι€ΙΚϋΙ, Μο;" ριιοιιιιΜ.επειΚ τόεγώΙ: Η ιιιει€ο!ωιθ Σε Ιιει 
εει_ιειτ Ιειῇιικ° ωεΒιιιοπωεο »εμε ΙιόιιγτοΙεπεΙιειιιιειιοΚειι Μ 
ΙιιιεεεΜιοιι τειι·τειιιι: :και ΙαιΙΙ-ε Μακ ιιιοιποπϋιιΙ:, Μ” ο' 
οι" εΙότόεεότι ε., ΙοΒειἱΚι-ἰιὴεεΒ 1ιιΜο!αιτ νικώ: εΙ6 Β 

ΝεΙωιιι ως), ιειειἰΙ:, Μ" Μ ·ειι ΒἔγοεϋΙετ, ΜΗ τό 
ε26Ιιειι ιϋι·ιόιιικ, ει ει, τει!ιετ.οΙΒειοάΒιιειΚ Ιομιοι·ιπειι6Μι ,σε 
!εΒιετιιι€ειετεεΙι Ιώνει!ιειιιιόιιγο. ΜΜΜ ει., ιετιιιέπει, ιω 
ι16ι ΕεΙΙοι·8εικνει ιεωω; ιιιωιω ει: ειιιΙιει·ι868ει ει, αιτιά 
ιιγεΙκ πιω _ιπήΒειιιιι ,εΙιειειιειΙειιιιιΙ νοι·εϋΙϋιΙιιι ΙιειΙΙοπιι: ιιιεει 
νειΙ1οιιι, ιιειιι ότιεΙ: ιιιειιςειιιιΙ›ειιι Ιιοειιι88.8οτ ει, ιιιειἰ ειιιΙιετεΙ: 
ΜΚ, ΜΙ: ε' ιιι6ΙτειιΙειιιεειδοΙ8 παπι , ΠειΙειιειι€ειΙ ιΙΙο16εότε; 
Ιιειιιειιι ι-ι86ει ιιτειΙειιοιιιειτ ειιοΙτ ε!Ιειι $οι·ιΗτοιιι, Με ω» Μπιτ 
πω· έ·νί εε;γειι16εύΒ ιιτειιι @τει ΙιεΙιοι1ειΙ: ει, ειοΙΒειοάΒοι. ει' 
νιΙειΒιιει. · ε 7 

ΒεγσεΙιιιτειιιι Μιι·ιιιιιιι ιρειι·ΙαοιΙ_ιειιιεΙ; ιε ει, α6ΙειιιετΙΒειἱειΙ: 
Ιοιιτειι·τειιιι ει° ιειΙιειοΙΒεεειΒοι , επτα εοΙιει εε ποιο Ιοειιιι1: πιει-ι 
πι. Α, 1°ωΙΒΖωΒΒΒέλ8 ει, €ϋΜτεΙ:«-ι, ε" ροπήειτει Μπιτ", ει, 
Ιιει·οειιγόιι νειΙΙειετ6Ι πιω ι8ειιεειμειΙειιι , ει, ρωιιεεει εει;Μ» 
ΜΒΜ "πει νεοιει1εΙιιιο8 άοΙοε οετι·οιιιο1νει, Κοι:ιιιιΙ:, «Μπο 
οι·ειιει ειαΙιειάεει88πεικ ,ε τεΙνι1εη;οειιΙιεειέει:ιεικ 1ιθιερειτο, πισω 
οΙΙγιιιι€ιοι, ιιιεΙΙγ ΙοπιιιειτειιΙΙιειεεοιι. ΜεΒ ΜΒ επ ειιιιιιιἱ πω· 
ει, ι·ειΙιειοΙ€ει,, να” ει, 8ειειΙει, “Με ΗΜ. Μπισ1 κει εεειΙιειι 
ΜΗ νεοιε-31γοκι·ο εεειιιιοΙΙιειιιι€. · , 
, Πει ει, εεειΙιειι1εει€ ει, ΜΙ[ εΖει·εοεειιοΙ‹ιϋΙ ιιιεἔιειἔειὰιειιἰΒ: 
νόμο ιιιεἔοΙι ιοΒ·ιειΙε απ Ιιει:ειΙιιιοΒιια Κει·1τειιι·;·Ιιει ροιΙΙΒ· ιιιο·έ; 
ΜΜΕ ΜΒΜ, νοΙο πιο εο1τέιτει νιεειει€Ιεπι1επεΙτ. · Μ 
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27Π απο· έο·ΙιεΗ :αν ΒρῇεσὶᾶΙεΡ |εππάΠά"Η. 
· Μό υουσέΙμείο βεκμερεΗΙο. 

Ηοι·ω6€ πω, Μ" α'τι1!ηγοιπό Μό 3ιιΜΜι Α'·επι€ιιεοΚΜπ, Μίκι! 
εεπι :ιι ΕἔγεεἶὶΙε€Βοπ Ι‹Ξ£οιἰΙ‹. -- Α, εαϋνεπε6€ οεειΚ ιιιΜΞ8 Μέ Μτωπἱ, 
Μ; απ. απ ΜΜΜ Μα0ιιεο!τ τ6ειν6πγοεοἱ ιπατιιμὶιιὶ ο.Και·ιωκ. -' Μἱ ο· 
Μ* Κύπγε2ετέ!;Π 6Κετ ε,·;γοεϋΙνο πιετοιΙέιει·ο.. -- Ηαεπιπι Μ. ε8γοεὶἱΙνε 
πιαυο.‹!ίιεκιεικ , αι 5‹ὶεἔεπιεΚιιεΙ‹ εΙΙοήτέΙΙΙιει€6ετει 'ε ἰιΙεἔειιεΚιιεΚ Απιετἱ 
ΜΜπι Ηοω!όΕοι6εύτε Νικ. +- ΑΈοιιἀνἱεεΙ6ε πεπι επιεΙΩίοι·ω6ειοωε 
ΙποτΙ:ΉοΚΜ: ει' Ι:ϋΙϋπ'εοϋιό ειιιωεοΚ ΜΜΕ. ρ- Νεω Ι6$οιιιοΙι όΙιεΕ ΕΜΒΕ 
οειίό σ.ιηπι€Ι €·ι·ι1εΙκεΚ58. - Β]εισ.Κιιε.Κ ότι!οΜΒεπ τωωεκ ΜΙ' 6ο 
πγυΒ;οΕ' νἱτἐ;ιέιεα 'ε ο;γεεϋΙόεε; 6τιὶεΚ6Βειι Μ!ιιρΙτ 6]ειΜκέ 68 Πίπ 
;;οτ6; σ5ι·ιΜκάλυεπ ιιγὐἔοτιωΙι ει' πιιέχε Κοϋ66- - Αι εωοτἱΚαὶμΒιιτ ομο 
εΠό ειπιγα·];ἰ όι·ι!ε!ιοΙτ. - ν6Ιοιπ6πγε!ι' ε;γίστωεεόμ. - Α'ὲιϋνε€ε68·, 
νεειειὶεΙιπεἱ οι επ ΜΜΜ εωΙιετοΚ']οΙΙοιπ6πεΚ 'ε ε2εηνοάόΙγοϋπεΚ Ιώ 
Ιϋιιϋεὸἔ6ϋϋΙ οι·εάποΚω- ΠεΙΙοπιε ει' ΜΙὶ 68 6ῇε:ειΜ ιππ!ιστεΚιιοΕ. - 
Αι Β;γεεϋΙω' Ποτε πιενοΜ66εε οςγὶΙτ ΙεΒιιειἔγοΒΒ νοειιΒγε ειιιιμι1ι. - 
'Ι'ετ3εειΚεάόεε ο.”πόμεεοά6εποΚ 6]ειαΚ-ηγίι€οΕξοΙ6. - Α' ΙιειΕΜοπ:ΜΕ 
επειι Ηιῇ ΙεΙ6 ΜῇΙέιεα. -· ΜΗτοιιιά ειοκινοάόΙγεΚω ειϋΙπεΙε ει' εοΜεσ 
ιιιοιμΙωειΙω - νε._Μϊι Με οι ΒΒγοεϋΙοτ ίεωιιατε0, Κοτιιιόπγε ρι·6εΒ 
ΙοϋΙιή, να” ΒγειιΒὶὶΙιιἱ Γο;ἔεἔ' -- ΚϋΙϋιιΒϊ6Ιο _ἱοΙεἱ ει' 8γ9π;ϋΙ6επεΚ. 
- ΒοΙεϋ ;γεταροά!ιε. -· Ρυειι€ο. 1°ϋΙάεΚ. -- ΙΜιιεοΚ. -- ΒαιιΚ'ϋπο. 
-- νάω]ε;γι6Κ' τέιι·;γιι. -ἔ- 3ειςΚεοπ ω2Ιιοι·ιιιιΒγ. ” 
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ΑΖ ΒεγεεϋΙεί €επιπέιΙΙόιεέπύΙ @π ε" τὁειΙ›ειι $ειιιπει 
ται!έιεει :Μπα Μπακ ,. πιἱ ει: ει: :Μοτό ΜΜΜ επιιιιεοΙψειιι 16 
τοιΠε. Απ ΜΙ! τοΙιε1τ εΙε6Ι›ειι νὶΖεΒεΙΙιιιιιιΙ;, υπ εστω Μια 
Κϋι·ϋΙΙ›εΙ6Ι ει: ΒΒγεεϋΙετπεΙσ. Με ιΜπι1εποΙε 81ϋί!3]ύ18828Π 
ε” ροαΜΜιπ ωε8$ιΙΙαροαπιιυΚ: Με ει° πιω ε2ϋνεΚεύΒ ε! ίσε 
:κι επικαι1ιπ, εΙϋποιιι ΜΖοηγοεπεΙκ ΜΜΜ , ΜΗ ει: ΜΜΕ 
ι·όειότ $ε·νϋ επειτιιεοΙα ει·ειΙοϋ οΒγεέ:8ϋΚι·ο νΙεειωιιειιιιἱ πεπι 
$οΒιι€ιπ:Με. Αι ΒΒγεεϋΙεΐ Ιιε·ΙγόΒε ΜΒΜ οΒγεεϋΙετοΙτ Μρ 
26άιιόπεΙμ Νοιιι αΙωι·οιη νἱιεἔέιΙιιἰ, ιιιὶιιϋ, ειΙειροΙπει ΕοΒιιά. 
Δεκ οι Μ οΒγοεϋΙειοΙ‹ ειιπωωι Ο5ειΙκ που οκοιω εΙαιι·οιιι 
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κωωωωε, ιιιοΙ!γεΙ: 6Με1οιι επϋνετ66€” οΙάειτακοΙτατάοΜ επ 
Ιιϋιϋ1ΙιειἱΙ‹. 

Πο” επ ε1εΞι·Ιιεεεεω , Β6ιηκεΙου "Νοκ ι1]ι·ει ειπα." 
ιι€Μιιιγοιι πι” ϋενὸιιγεΙε 1ιδιϋΙ, ιιιεΙΙγεΙιετ ε16Μ: Ι›εϋ.ι·ωιπτ. 
82ειιι οΙ6Ι›ε ΜΗ τετάσειιιιι-:ιιι τϋΜ› ΜΙ;; τἐιτἔγαΒατ, ιιιεΙΙγε!ι 
ιιιέιτ ὶεπιετοτοεοΙ‹. Φιι:1οιιι, 1ιο8,·γ επ οεεΙοΚεὰνόιι, 1πει€ειωειτ 
α: οΙνει86' ιιεΙιει€ε1686ποκ το8πειπ Μ; Μ: ε' ψάι·Βγπει!:, 
πιοΙΙγετ πιιιέε οΙϋαιΙιιἱ ει!;ειτοΙε, £οπτοεεεέι€ει, ιπειιτεό;οιπϋΙ 
Β20ΙΒΜ. ΙιιΙώ.ΒΙο εεει·ετε!: ιι6Ιιει 826€ ειαροτἱτιιἱ, ιιιἱιπ πιο* 
ιιοιιι ὲττειιιἱ; Έ ΜειοΜ› ναἔγοΚ σε 01%18ύ! ΜιιτειιιΙ πιοΒ, 
ιιιἱιιτεειυ. ει, τέιτεγειτ. 

Λεω τϋπόιιγΙιοιύΙ:, Με ει αΙΙιοτιιιάπγτ 1789-Βειι Μ 
ειἰτετιόΙ‹, ει' ειϋνετειἐἔἰ Μιτει1οιιιΜΚ ΜΒΜ ΜΜΜ; Έ 1ΒιιΙιιγο 
πώ εως ειιΜἰ ἱ8γο1‹ειτεΙ‹. Πο Κοι·ΙέιτοΙνει νοΙΙ:Με ιιιειΒάιιαΙι ει” 
1ϋΙϋΙ‹ ωε;ίε31επι16 ίεΙειι1ειτυαΚ ΓεΙ16τεΙοἰ Μαι!. ΒἱιετάειιΙε παπι 

ειΒΜιπ έιΙΙοπ, Μ” υΒγετΙοπι ΜΡ' Βοι·ιιιέιηγάτ ιιΙειρ1τε:έικ ιιιε8·, 
Ιιειιιοιιι Μ” ΜΜΜ ιιέρεΙί ε8·γε5ϋΙσ-Ξεύτ εεειΒέιΙγο:ΜΚ; 'ε Μιτ 
ιιιἱτ σιω;ιοιωκ. Ιύεγοιι π. , ΒόυγωΙειιεκ νοΙαιΙ: ιιιωιΙου εεετ 
Μιι ει, ΙεΙεό8' 8·γαΙποι·Ιαψέιτ ιιιο8οειταιιϊ. · 

Πο!" @Η ΜΙέιεειιιΕ, Μ Βϋνοικοεπιόπγοἱ ΙειτοΙ: πω: 
ιιιε8οε2τέιειωικ, εεϋΙεσέΒ εε), Με κϋισπω.σω τωιιιἱὶιιΙ‹ ε'ίοΙ 
ΒέΒ, ιπιιηΙεέιΙιιΜΜ ΜΜΜ. - . 

Ήιιιιιακ Μ;; τέικΒμικ, ιιιεΙΙγε1: τοι·ιιι6ε2ε1ϋΕπόΙ ΙοΒνει 
πειιπετἱεΙ‹ , σε ει, πιοΙΙγε1το8ειΚ ει εΒγ ίθΒ"1θΒ Με πωπ 
2εΙοτ ἱΙΙετἰΙτ, ,ει πιοΙΙγεΙτ οειιρέιιι που ειιιΒεττο, να;" μᾶ 
16ετε ΒΙιατΙιειιιιειΕ, 1ιιεΙΙΥ επ 8ἔθ8Ζ ιιειιιιο€ετ ΙεἔτϋΚ6ΙετεεΙ› 
Μ» ΙεὲρνἱεεΙἱ. πω' ειό.ιιιάΜ τεεεεπι α' ΙιέιΙ:οκι3τ ω. @Μο 
ιιιαΜτ. 

νωιιιειΙ: ἱειιιεΞτ ιιιάε τέιι·8γ.ειΙα, ιιιεΙΙγεΙ‹ ιετπι€ε2ετϋΜιέΙ 
@μια νἰιΙὸΙκΒεΙἱοΚ, σ.: ει: οΙΙγειιιοΕ, πιο1ΙγεΙ: τ:ειιμέιπ Μ· 
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ιοιιγοε ΙιεΙγοΚοι ιΙΙοιπεΙκ, 'ο οιι€Ιππει·ίιοπ ι:ιιιι!ι ει' ιιιιιΒιιΙ€ 
ΙιεΙγύιι αΙΙαιΙιιιαιιιιιι6Ι:. ΙΙΙγεπ ει' ΙεϋπειέΒιιιι' Ιι6Ιππό€νοτόπο 
(δπόέεΙ). , 

νειιιπα1ι νόμοι Με;" τει·ιπόειο1ϋ Μιι·Βγειικ π; εαπ πωπ 
πειιεΙι :ιππγι1ιιιπ,, πιειιιιγὶΙιοιι ιπιιιιιιιπ α' ιιοιπιετΙιει τιιι·τοπ6 
επειιι€Ιγτ ε3τι1εΙιεΙποΙε; νιιΜΙ:ΙιεΙιεΕ και; ειππγιΙιιιπ, ιπεπγ 
πγιΙιεπ ποιπ επϋΚεει€ , ΜΜΕ α, ιιειιιπιππεΚ ιππειιιιιιΙτ @πάσε 
ΙιοιΙπι. ΙΙΙγοποιε πόΙι16.ιιΙ: π' ΙειΙιοεοιι° ροΙι.;ειι·ι θ8 μοιιιιωι 
έιΙΙιιροπέιτ πιειΙιιι!γοε6 ιο8οΙ:. Σοφάκι :έα ροΙιτιοιιι @μπι πό! 
Ιεϋ1 1:3ιι·πειει€ιΒι Μπρικ πιποει. Ε']οποπ ΜΜΕ εἔγεπΙϋεπ όπω 
ΙιεΙπεΙι ιπιπποπ ροΙΒιέιττ; ιΙε ει” ποιιιιοτ ίεππέιΙΙέιπέιτει °ε νιι·ιι8· 
Μπάκα ποπ ιπιπι1ιε ειπ1ιπέΒεπ πι, πο” ε' @ποπ οΒγειιΙϋΙ: 
Ιεςγεπεπ, 'π Ι:ϋνοικοπϋΙε8 ει' 1εϋιποιιιι πιιιιιΙοιιι πιω επει 
πέιΙγοπτειπειιπιιΕ. ν» 

Μ π; ποπ ιέιι·ΒγιιΙι πω, ιπεΙΙγεΙ:ΙιεΙ ει' ιεΙεύ;; ΜΒ 
1ειΙΙεοιιΙτ, 1:61: ειπϋΙιεύεοε οιιτεΒοιιια ΙιέτειιΙ:; ππωιειιιιωπι ει 
"πω πιιπάειι ΜΙ επει·Κοπετι τέιι·πειεόι€οκπεπ, Μιι·ιιιιπϋ Ιι-ιδγοπ 
π: ΜιΙϋπΙιεπ οι Μαρ, ιποΙΙγοπ ει' ιιωιιι€ι ειιειι6σειε πρϋΙ. 

Π' Επι νΘεροιιι: Μπα ίο8ΙειΙπει!ι ΙιεΙγετ ΙιιιΙΙέιιππύ ιϋιιιο€ 
Μπι: ποπ Ι:ϋ:ϋπειι€εε, πο πειιι ποιππειι τέιιιΒγειις, πιεΙΙγε 
ω ε1οΒγε1:ποΙι πενειέικ. Π' τειι€γιιΙ: 88!!! Ιιιιέιι·61πε πεπιε 
ΠοΙ:, παπι ιϊωιΙιό.Ιιαπ πεΙγΙιοΙἱεΙτ παπι πω”, π, ΜΜΕ ποπ 
Δοπικοιι!ιει να” ει, πεπιπετι , νει€γ ει' παπα 1ιοι·πι€ιπγι·ιι Μ 
πειι1ιπιιΙ: , ει” τέιτ8ειεέι€Ιιει :ΜΜΜ πιι-ιεε€γειιέπε ειιοι·ιιιτ , ει, πώ! 
και, πο” οι Μπι! πι' αιτειιεσ5ι€Ιιει έιΙιιιε° οιέιϋπ πιει-πωπω 
Ιειιπι ιπομπϋππέΙα. “ ` 

Ιιε8ιϋπιιπγιι·ε ειμαι πιοπιι€1γο1ι ι5.ΙΙιιιιΙε διιιιπο 1'οΙε68ει 
ιιΙΙιοιπι, °ε εΠεεϋΙοτϋΙ: πόροι Ι‹6πει. Α' ιιια8·οΙπιιιιΙι πασα 
Με Ιαοι·πιέιπγοπ 6161 οποπτιιΙ «καπ πωπω ει·6!ιοι, πι” οΙΙγ 
ϋποποειτοιτ ΙιειιιιΙιπαιιιιι ΙέιιιιπΙι, πιοΙΙγιιΜιοιι ιπιπιιι-ιπΜ ο" 
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Ιεοπ Με τϋι·οιΙό!ιόκ ΜΜΜ α' ΙϋΙοε-58πεΙε. 'Β εΙπποι· 1επτει· 
πιόειετεεΙι ει' Μι ποτιιιέιπγτει Μιπὶ ΒιιιΜΙγοιππέιτ πειποεπΙ: 
π, Ιώπγε;;ϋππόΙ το8να ΙΙθΙΙ1Ζθίἱ τέιι·ΒγαππειΒ, Ιι:πιπειπ Μπα α· 
ιοπ εΙε€γ τέιι·μαΚ,πειω τόπι€ποκ ὶε, ιπεΙΙγεΚετ ειπΙΙιεκτειπ. 
Α' Ι1εΙγπό8εΙ: ει' ίδΙπό8' :ποπ ι·Θειώι·ο νειππα1ι πισω”, ιπε11γ 
ῇὐΙότϋπτε ιπι3ΙΙιει€ΙππύΙ 1πε;ΚΜ1παιι1Ιτ. 

Ν6Ιιει, νειΙππιεΙΙγ ει, €έιτεειπέιεϋπ Μπέετ πιο;οΙ6ιϋΦτ Ιώ 
τϋΙππόπγπόΙ παμπ, ει' ΜειέΒ πιω· πιει·Κεειτνε ΙΘνϋ ροΙΜοεπ 
ΙεειϋΙετεΜ›ϋ1 ΜΙ ϋεειε; ΙΙΙγεπΙσοτ ιπεἔ1ϋτ2ὸπἰκ , πο” ει' Π· 
‹ΙέοΜ Ι;οι·ιιιππγ νεειἰ ιπιι€άτει ει' Βοπι1οπ1εοΜετ πεπιεεειΙε ει' 
ιετπιι€ειεττε1 ππωι·οπι€ παω €άι·εγαΒι·ο. , Μπεπι πω;ειωπ , 
πι” απ”, τόειΙιεπ πι Μ Γεπϊοτ86 εΙεέγ τάι·8γειΕι·π πόινε Μ; 
ιπἱπιπομ πιοπ ιιιϋνοτούμε πειπιε€εΙ:, ιπεΙΙγε·Ι: ειι εΒΥεεἰὶ 
Με εΙ6α ιππ;;οΙ: Μέρει€61: πΎϋΙε6Βοτ, °ε ιπεΙΙγοΙε ειοπΗιΙ π, 
:ΜΜΜ οΒγωπϋΙτεΚ, ει” ΕϋΙε68' πενειετ‹-ιε τϋτει16Μτ Μμνἱεε 
Με; ει' Μι ΚοτιπέιπγπαΙε ουκ ειι ΒΒγεεϋΙε1τε Μινι: ιππΙππτ 
Ιππι1Ι πιο8ΧΜϊπω16 _ϋοΒο!π' εγει1εοι·Ισ.τέιτ πΚατιέικ έι£επ€ει1πἱ. 

Μ1Ι‹οτ ει' πε-:ιπιεϋ κοι·πιέιπγ, τετιπ6ειοτἱ Ι‹ἰνἐιΙτεὰἔπἱπ 
Π5ΙϋΙ, ποπ 5ο88ειΙ ἱε ΜΙ ναπ τιι!ιάινει, πο” ει' Π5Ιπό8' εΙο·έγ 
τέιηἔγπἱτ εισιπέιΙγοιππήει: Μάιο: τι1Ιπγοιπύ πει€πΙοιπιππΙ Μι· 
πι. ΝεπιοικιΙτ πο” απ: @ἐπὶ νειπππΙ: , πειπεπι Μπα :ποπ Η» 
801( Μ, πιο1ΙγοΜεΙ πωπ ΙΜ, π Ιώπγε!ποΙκ ΜτέπετνεέΚ, 'ο Μό, 
πωσ” πωΙ›Ι› ει' νὶεΜΜ 1εοι·ιπέιπγοΚ' τει·πιὸειετἰ επ ιϋΙ:πό 
Βεπ ειπΙ›πι16Ι‹πἰτ ὶε εΙπει€πάοιιιι. 

ΜΗωτ εΙ!εππεπ α· νΜ6Ι‹ἱ Ιποτπιέιπγ "π €εΙτιιΜινπ αι 
οπο” ιπτἔγπππ6Ιἱ ἱπι6ιΚεαε5έ 3οΒέινειΙ: π' τεΞιτωεάΒΙιαπ ο! 
1επκειϋ πι" πτπΙΚοιΙἰκ. 11ΙγεπΙποι· ει° 1ι1Ιπγοιπύ ει·ϋ ει, ται· 
ιοπιέιπγ!πιπ , 118111 ει' πεππιετποπ ἰεκειἱΙ‹; Έ Ι€Ιπἰ πω, πε 
Ιιο8γ νόμο π, πεπιιοπ Κοτπιάπγ ει' ίεππέιΙΙά.πάτει ιιϋΙ:πάθέε 
επιππάόΙιοΙΜΙ πιεείοει€ειεεόκ. 

ε ι °' 
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Απ οΒγοε ποροπιοπει τοεπιο"οιιοΙ Μιπροπιοεπιειοτει, ει., 
οοϋποιοο,·.ςοπ @πιο 1°οΙοοιΙειοτε πει]ΙπππόΙτ. Νὶποε οἔγοΙ› Μι· 
ι·ει, πιἰπτ οι ε'ι.ιειΙε.ποε οοιπιοποι επι ειιποιιΙεπι οΒγοεϋΙοιτο ειΙ 
ΜΙιπππωπππΚ. Απ ο8γοο ειειι:ι1εοΚ ιπειἔοΙιπειΙε ιπιε_πιοπιιω 
ω :ποπ πω, πο” ει, οοιιρειπ ιειτιοιπειπγΙιοΙι ιειι·8γειΙ‹ειι Με 
επειιιειΙγοιπειεεειΙτ. ΤονειΙ›Ιιει. ιιο·γαποποπ οτειιιιοοΙε ιπει8οΙ‹πειΙ: 
ιειι·ιοττε1Ι: 1“οππ ει, ΙειΒοποπ,ροΙο:Μ ,ο ροΙΜοειι έιΙΙειοειπειΙι πιοε 
Ιιειιειτοποειι, επ οιπΙιοτοΙι' πϋΙοεϋπϋε νιοποπγειιπει!: οΙτοπτΙο 
Μα ,ο ει, τοεοϋπτο οοαΜεΙοπι16 ιοειεεειοΙ:ιειοΙΕάΙιειιειοι; 
ιποΙΙγ _ιοοοΚ, ιοτιποοποτϋΙιτο ποινο πϋοϋποοΒοοοΙ: ιιογειπ , πιο 
ποπι επειικ επϋποοεΙιορ' ει, ποπιιοιι Ιιοτπιειπγι. 

πωπω, ιπι!ιορ ει: Βογοεπι1οι' Ιποι·ιπειπγειπαϊ ειάειτοιι ει' 

ΙιειωΙοιπ, οΒοοι ποπιποι, πονοΙιοπ·ι·οπι1οΙΚοιπι οΙΙγ οποιοι: 
Ιιοπ, ΜΒΜ· ει, ποιπποτποΙε , Μπι ο,ι;γοε ειοπιοΙγποΙτ επϋπεοι; 
$οΙΙοιιπιο. Απ νἱεοΗ οπποΙ: κωει οι ιιΙοοοποπποΙ; ει: Έπο 
εειι_ἱει. ει., Μι οΙΙοποοε οΙΙοπ ει, Ιιϋπεοἔἱ οτ6Ι:οτ. @η οποιοι 
ΙοεΙειΙΙτοπι1: ιπἱπ‹1 ειιοπ ιειτογειΚΙιεΙ , ιποΙ1γοποτΚΕπειτοΙειε ποπι 
οοιιοΙπποΙε ποιτοποιπ νοΙτ. 

Α' €ϋΙοο8ι _ιοεοΙε, οι οΙοοιιειοειπειΙ επ ΒογοοϋΙοτποκ ιπ 
«κι του ΒΙ8ϋ τοΙππτοττοΙ πειἔγοιιππειΙε ΜΒΜ: ε, επππωκο 
πειΙ; πο ο" Ιιονοοπο πιοΙγοΙ›Ι› ιτπ88ειΙει πιειπ ΜΗιπι1:, πο” 
νειΙύΒει%ειΙ ΜοοΙιΙι. Απ ΒἔγοοϋΙοι° Ι:οι·ιπειπγει πειΒγοΙιΙι νειΙ· 
1ειΙειιοΙ‹ειι: .πεπι νοοτο; πο τιιΙώ.π ιεπωε ό: ιπιιπΙώεεει8Ιιειπ. 
Α, τειι·τοπιειπγΙιο1ι Ιζοτιπέ.πγ ππτύΙ›Ιι ιιοΙΒοπειτ νοοοι, πο εο 
Ιιε. πιο; ποιπ πγιι€επιπ ,ο ιεεει πιιπι1οπ ιπΙΙειιιετΙ›ειπ οι·οποτι. 
Απ ΒογοεϋΙοτ, 1‹οιπιειπγει ει: οτεπε.8,ειιειΙειποο οτι1οΙιοικο νι 
ἔχει:: ι1ο ο” ποπ, ειιειΙε.ποο οι·ιιοΙιοιποΙε οεειΙ: Ιποιοοεοε πο 
1°οΙγειειε ντιπ ο8γοειοΙ:° ΜΙοιοτο. ΒΙΙοπΙιοπ ει, Φειι·ιοπιειπγ, @κι 
ιειιιειο ΙιοίοΙγει.οι ΒγειΚοτοΙπειΙ: α, ΙειΚοεοΚ' ;οιει:οιε. Αι Β 
8γοεϋΙοι ει, ποιπποι, ι"ι1%οι1οπεοΒοι ,ο ιειππωιει πιειοαΜει , 
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ιιιεΙΙγε!ι ΒϋινετΙοπ' οι οΒγεεοΒετ πεπι ότάεΚΙϊκ. Α' επιτιιε 
Μπι1επ ε8γοε ροΙΒέιτιπΚ ειαΙ›ειὰεἑιἔεἰ€ νέΜ, 5ο8ειὶτ τειιὰειἰ, 
ναΒγοπέιτ ύταΙωπ2ει, δε σέΙοτέ8 Θε θΒέΒ2 3ϋνεέπι16]ότ- Μπο 
εΜα. Α' εεϋνοτειόεἰ κοι·ιιιευγ @κι τέινοΙ εεΠ: σ” εΙειττνει 
16Ισό1; ε' ται·τοπι6.πγΜεΙϊ Ιτοι·ιιιέιπγ 0Π'8 εΙϋττ ΜΙ ιιιἱιιἀειιιιεΙ‹. 
Α, ΙιϋΖροτιτἱ Βοι·ιιιέιιιγ 1ιέΜϊιιγ .ω ὶΒε2ἔατιιἰ νέι€γ6 εΙϋΚοΙϋΒΙ› 
ειιιΒρι·ε!ί ε2ειινει1ΘΙγεἰιιοΚ τέιτ8γα ; α' ωττοιιιἑιιιγΒεΙἱ Βοτ 
ιιι:Μιγ ότιὶεΒΚεΙ Μι· α' ιιιέιεοά ιτοιι‹1ϋ ειιψει·οΒι·ε ιιέινε, Με 
ΙιειωιΙοπιτει οεειΚ ει' ιιιει€οΙ:' επετιιεέιΒειπ επάιποΙιιειΙε; Έ εποΙτ 
πως Με ε' πόρΙιοι ΚϋιεΙ εενε5η, ηπα πω» ΙιειταΙ11ιειτ Βγε 
Κοτο1ιιειΕ. ΒυΙ›επ ει' εΖοΜιεοΙκ 'ε €τιοιιι6ιιγοΚ ιιιεεοΒγοεπεΚ 
32 όι·τΙεΙει-:ΚΙτεΙ. 4 ` 

ΜΜΜ νει1ειιιιεΙΙγ ϋεοπ:έιΙΙό πωπω, ίοΙεόΒότ εΙιΙειι·α 
ΙιοΗει °ε ειϋνετε6ἔἱ άΙΙει1ιο1τ:ι @Η επι οιιιΙ61κεΚ, ειοι·ωτ1:1εοΒ, 
ειοΙπέ.εοκ ιιι68 εο1‹ ἱὰεἱἔ Μπαεπεκ 8,(ϋ1°Υό11]θΚ ε1Ιου, 6ο σ., 
Ι:ΜροπΗ Ι:οι·πιέιηγηειΙε Μ;; 1ιειταΙιηειτ ΜΜΕ, ιιιεΙΙγετ ωηεποΙ: 
ΔΗΜ 1ιιεἔτα8αι1ιιειΙ‹. ΜΜΜ 826ΥΘίΒέΒΘ8 ΜΜΜ: ε8γεεϋΙποΚ 
820118Β'Υ ίεΙειέ;; αΙεια: ιιἔγαιιαιοιι @Με οΙΙειιΙιοιϋ ΙιατεΞιεεειΙ 
ναιιιιειΙ:. Ευ πεπι ΜτεΙΙπεσεω, Με” Με Ετειιιοιἱειοτεπῖἔ Μ; 
ειδνετεύδεε ΙΙΒΖωΓ888έ188δ ΜίιΙτοιπέΙ:, ιιιἱπϋ ει: 128γεεϋΙΕ 
818.€ιιεοΚύ, ιιιει€έιτ εΙεἰιιτε ΙεΙΙτεεεΙ›Ι›:-›η νὶεεϊιιέ Μπιτ ει Βἔγο 
ΜΒΜ; Θε Με Υἰ8Ζ0ΙΙΕ8Ζ ΒΒγεεϋΙε-ετ οΙΙγ ωοπαι·οΙιἱέιν!ι ει1ειΙσιΙιια, 
Μπιτ Γι·ειηοιἱαοι·ειἐιἔ, .ω €εικ£οιπ, Μο" ει: ειωετἱΙτειἰ Κοτ 
ιπεΣυγ ε” ἰιΙεἱΒ ει·ϋτΙειιοΙ›Ι› ΙοΒιιει Ιεπιπ ει' 1ιιἰὲΙιΚι1ὲΙ. ΜΠεοτ 
ει, πιοιιιΖετὶιἐΙετ εε αιιἔο1-αιιιοτὶΒειὶαΒιιἐιΙΙι-5τι·ο_ϋϋττ: :Με ΜΜΜ 
ει, τειττοιιιἑιιηὶ ιθ(θΖύ5 τιέ€ ΙειιιιἑιΙΙτ; 82ϋΙΙΒόΒθ8 νὶειοηγοΙε 
νοΙιειΙε ειΙερΙτνα ΙΙ8]ΗΠ8.20Ι1 ΜατιιεοΙί ΜΜεόΒΜ ,ε ειειιιὸ1γεἱ 
Μια; ιπε8ειοΙεταΙε νοΙτ ΜΜΜ ε2επιροιιιΜύΙ ιι62Μ Βὶιοπγοε 
Μιι·,<;γαΙκατ ,ε ΜιέιτύΙειΒ ἰ0ΒΙειΙΒοιιιἱ ηόιιιοΙΙγ τϊοΙ8ο1:1αιΙ ο” 

Χ.1εϋΙϋιιϋε όταεΙ:' ΚὸμνἰεεΙϋὶ 8γειιιά.ιπ. 



326 
.|. τα 

Α2 Β8]θΒωθί ο” ι·ορραατ ωω, ωθιιμω α' Ιια2αΜ 
ααα ΙΜοιη·ταΙαιι ται·8γατ ϋΙεΙ. Α, ετα€ιιεπαΙ‹ ιιιοΒαΙΙαρ1τοττ 
ίοτιιιαΜε ΣεϋεΙεΙτ Ιια£αταὶναιιηαΙ:; ΙΜοηγοε απαιιιιΞ Μπιοι·ετεει 
ται·8γαΙ‹ατ Μπα: απ, ιιιεΙΙγα-:Ι: α° ΒθΙΙΙΙθ 1αΚύΙ:ιιαΙι 1εο:1νεεεΙ:. 
86: ϋεειεοΙναιΙ α, ίδΙιΜεΙτ Καρ6νεΙμ ε€γΒγεΘ Με; α' τιιΙα_ῖ 
αοαπαΙ,· ι:εαΙαιΙι1αΙ, πιιΞΗ:, ειιιΙ6ΚεἰνοΙ, ῇεΙειι° ΒαῇαἱναΙ 'ο 
_Η5νόηεΙ: αΙιπαἱναΙ. Α, Ιιαιαθι3εαΒ τι-:Μιτ, ιιιεΙΙγ ΕϋΜπγὶτε 
σεως Κἰτετῇεει1όαο α, ε2επιι61γεε 6ιιιόευεΚ, α° ετατιι5Ι›απ 
ιπαταιΙ, 'ε ω”, ε26Ινέιπ, αα ΒΒγεεϋΙε1Βο αΙταΙ ειπα ωε·έγ. 

ί" εΒγεεϋΜεΙκ αι ότι1εΙζαΙ:, ειοΙκααοΙ: Θε ότιειιι6ιηκ-:Ι: 
α) πέρα, Μ” α: ὶ8αιἱ ροΠτἱοαἱ ε5Ιαϊετ α” 8τατιιεΙ›αιι έα 
παπι αι ΒἔγεεϋΙοτΙ›υιι Βϋεροιιτοε1τεαΙι. 

Κϋιιιιγϋ ΗόΙετετ ΜΜΜ α' Μ: Βοτιιιααγ' ετοΞέιιαΕ Ιώ 
ΙΒιιΒ868·ε τ'ε16Ι, ΙιαΙιοΒ·γ ωἰιιιἰε8γὶΒοτ ΙιαταΙ11ια' Ιιϋι·€Ι›οπ πιο 
ιοΒιπ ΙαήιιΙ:. 

Υα!αιιιἰΙ:οι· α' Ματσε' ΙποτπιιααγαιιαΙ: ε;; ε1ΜεττεΙ, να” 
επιΙ›ει·εΙε' τατει1ΙαταναΙ ναιι τΙοΙἔα, Ι›εαιόιἰε α·ια808 Θε ρα 
ι·αιιοεο10; αμα» ΗΙγειι α' εαϋνοτεέΒεε 1κοτιπαηγο ω, ιιιἱΙωι· 
εἔγεεεΚΙιει Ι›εεαὸΙ; Ιιαι1ειιι ΜΜΜ: ε” Ματιιεεα1 Μ! ειοπι 
πω, α2οιιιιαΙ αΙΚιιἀοιτιἰ Μιά, ΒὶΙεῇτεἔετἰ ωαιιοοιωι Έ 
ιιιειιταἔε£ἰ πιαἔανἰεεΙεὐὲτ, οΚοαΚοιΙἰΙ‹, ταηαοεοΙ, Μ: :και 58ειι 
ραι·αιιοεοΙ. Πα Μι·ιΙόει ταπιαι1 αι αμεα 1ιοι·πιαπγοΚ, Μω 
εαΒαπαΙι Ιια1αταἰ πω:: α' ταττοιπἐιπγΒεΙἱ Βοι·ιπέιιιγ Μετό 
που Ι‹6νοαεΙὶ α) ιιιαΒα @μα 'ε ι·ϋ8ιϋιιΙ αει ει·60εΙ]εε τουα 
απαΒαΙγοΜιοι ιιγίιΙ ατιιιαΙ: €επται·τάεα νωπκ. Μ Ματ: αι 
ΒΒγεεϋΙεί 1:οι·ιιιαιιγα οΚοεκοτΙἱΙ‹; α° ιιωτιιετ” πω» εαιόι·ε, 
Θι·‹ΙεΙ:εἰτε Άι τΙἱοε6ε6Β6ι·ο ι1ταΙ, αα Μό: Μπα, αΙΚιιὰοιὶΚ, 
σε οεαΙ: ππἰιἱϋπ Μα Μπσ1οιιυϋΙ ΒΕΓοΒγο€Ω, Ιιαται·οπα ε! πια. 
Βα.Ι: αεεΙεΚνέετε. ΠΙεϋ ωκαιιωεω ιιια]ι1 απ ΙιἱππϋΚ, 1ιοΒγ 
α) τατ€οπιαπγἱ Κοτιπαιιγ ναπ ίεΙίο8γνατΚεινε α, πεπιπετ, εμέ” 
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ετε]ύνοΙ, ω» Με; ιι° οοπετοεειιο απ ε” ΜΜΜ' Μρ 
νἱεεΙ6ῇε. ; 

Α' εεϋνετεε581 Κοκιιιό.ιιγ ωΙιέιτ, ωωι και: ιιιέιειια ισοπ 
Μιιιι, ει ει:: αΙΙιο161ί ἱΒγεΚοΖετεἰιιεΙ‹ αειοιάτα κ, τετιιι6 
ειοωιι6Ι ωρα οΙΙγ "οπο Ιιοτπιάιιγ, ωεΙΙγιιο!κ, Με; Ιου 
δ.ΠΙ18880ΙΙ, ΜΜΜ :Με Χοι·ιπέα.ιιγιαιΙ ιιειΒγοΜ› ΜϋΜέ:Βο πι:: 
ει' Ι:οι·ωέιιηιο$τεΙδ εομ$εόΒότο. Κϋπιιγἱἱ ΜΙΜιιἰ, ιιιΜέρει: 
ι·ειισεΙτετεεε: ΠΟΠ ιιιύ.ε, ιιιἱιιτ 56 ιιιΜι1ειΙ νε16ε1ωἰ ω, Μο;" 
ει, επιτυοο1: ε8γεεϋΙνο ιιιαι·αιΙιιΙ Βᾶνἐιπ1ειιιιΚ. Πει οι εΙε6 
τεπωωι Μ: ωσπου ΙΗΠοε, «Με 6ο ϋἔγεε ΙεΙιε€; Βιοι·1κειτνο 
ύ" πι: , Μ" τειιὰειεκἱιπ: αεκ οΒγεεοΒΚοΙ πω ιΙοΙ8ε, 
'ε π' Μ: αΙωτειττα1 επευιΒεπάΙΙ6 οΙΙοιιειεεϋΙ6εοΚετ 1:ϋπιιγεά 
Ιοεγ6:.1ιοϋ; Μ: ει' ειϋνετεό8ἰ κοι·ιπέιιιγ Μπι οΙΙγ ειέιω1τάεεειΙ 
ει1κοτωιτοττ, Μ” α' εαιτιιεο1:, να” πόιιιεΙΙγεΙκ Ιιϋιϋ1ϋΙ: 
ιιιι-:8 ὶε εεϋιιΙιετπεΙ: Κἱνέιιιιιἱ ει: ε€γεεϋΙετΒεπ 651688. 

Πει πιά: οι ΒεγεεϋΙε€' ίεΙ868ο ει, επιτιιεοΜνΜ ΪΙΒΠΞΖΪΙᾶ 
Βενει·οι1πόΙ:: Ι‹ϋιιυγϋ ειιιαιω, Πο" ιιιοε ΙπεΙΙειιε ΜΜΜ; 
Μ” ΜτΙεπι, Μ" εαπ 1ιοπιοΙγ ι:εειτέιτει Η Ι:ετϋΙπε ει' αοΙοε;. 
ΉιΜΜιιιγειοι· ε' ειϋνετεὲεἱ Ιποι·ιιιάιιγ ιιιακαοε ε·ΙΙοπωΙΙέιει·α 
ωΙειΙεπι1, τιιἱηιἰἱε; 6 ΜΒ επεειΜ. Α, τερειειαιΙι1ε οΚΙ€0τἰΒ 
82! πιππιτω, Μ” ΜΜΜ νεΙπωεΙΙγ αυτ” ιιιειΙαιοοι11 ωεωΠω 
ιιιεεω. ναΙειιιἱτε, ,ε επ ΠΙθΙ'θΒΖθΠ Ι:δνετο1τε , πιὶιιιἰἱε ΜΜΜ 
μπω; Θε Μ” Μι ει: επεεεΙεΙπιεεεόΒετ εΒ·γειιεεωι ιιιεε1ει 
886188, ι1ιειΒέιι·ει καποιοι: *). 

Ό Ν6ιιϋΙκ σεειΙι πι 6]ειειΜ εωτιιεοΕ' πιει€οΚνω:Ιε!62 οι: |8Ι2·Μ 
ΜΒοι·ίι ωω. ΜΒ, ΜΙιοι·ίι' ΜΚειΙωάνειΙ-επ ωοιικϋει ιΙεΠΒτεοπ 
Ι8Ι7-Μ ιιι:ιι·ϋιιε' Ι7-Μιι Ι.ΜαγεΕΕε τέψοι·ποΜιοι ἱι·€ ο" ΙενοΙ6· 
Βοιι- ιι68γειι ει' ΜΜΜ ΜΜιιεοΙ: ΕΜΗ Μάι· σεει!ι οΠγ δεειοΕϋΕ 
ΜΜοΒοπ νοΜ.Ιι οι ΒΒ·γοεύΙο2' €ϋΒΜ ι·6ει6νοΙ, ΜΜΕ ει' ΜΒΜ: α: 
6Ι6ΚΙιεΙ.“ (Οοπ·ευρυπάαποσ θα 1ις#'οπωι, Μωνα ΟοπεεἱΝ6Ι.) 
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, Πα αι `Β€γεεϋΙοτ' Ι:οτιιιαιηα Μπια ἱε α» ειΗΕΒΘΒεα 
Μ·6νΜ: αι οι·ειαε' αυγαΒἱ ΙιεΙγιΜε ἰἔΜι πιεΙιθιια πωπω! τα. 
πανε αιιιιαΙε 1ιαι4ιηαΙατατ η. ΑιΒ8γεεϋΙ:-8τα1ιιεοκ ι·ορραπιτ 
ιΙαταΙ› ΙϋΙιΙϋιι τοι·]οαπεΙ: Μ; 1ιαΒγ τανοΙεαἔοΙ: ναΙαειιῇαΙτ Μ 
6ΚΜ; α' ιιι€ρι68 Ι›ΜιιιϋΙ: ιιι€ἔ ΙΜὶἔ ριιειτα νἱᾶΜκεΙα-:11 ναι 
οΙΙιἱιιτεἔοτνο. Πα αι ΕιγοΜ1ΙΜ $οΒγνει·τεΙ αΙ‹αιιια αἶ εώ 
νε:ε68·ειο1ιοτ ΒϋτεΙεεεε8ϋκτε ειοι·1ιαΜ; ΙιΜγιετε ΙιαοιιΙύ 
Ματια αΙιΙιοι, ιιιἱιι6Ι›οπ Αιι€Πα νοΙτ α° Γιὶἔ<ὅειΙειιε6ἔἰ Μ. 
Ι›οι·ϊι° αΙΙιαΙιτιαναΙ. - μ 

ΦοναΙ›1›α Ιια α° Ι‹οι·ωαιητ Μ·6ε :Μπα π: ιΜιειΜι 1'οΒιια 
:ιιεειιιειιεΚειΙΙιετιιἱ Μ” Μνι1Με ΙιϋνετΚοιπισἑιιγεὶτϋΙ, ιιιἰιιταιι 
οι ΜνΜ ιιιαἔα "Με ΙΜ αΙαρ3αϊιΙ α” καπ' ιιταΙΚ€κΙηἰ ΙααΙ1ϋ 
1η1Ιναποε 3οιιιαΙτ. Α' ειδνΜΜ58 α' ΜατιιεοΙκ° ειαΜαιΙ ακα 
ταῇαΙ›6Ι αΙΒοπατοτί; ειΜε αι εεγοεϋΙ6ε αΙταΙ ποια νΜΙκαι 
«εκ 16 πεπιιετἰεὸἔϋΙ:Μ , 'ε ποια οΙνααιαΙι αιοιιε8·γ »Μιρό 
Μακ. Πα πιαι·πια να1αιιιοΙΙχἱΙ: ιι€γαιιο” Ματι1εοΙ: ΜιϋΙ, Μ 
ακαι·ιια πανό: α., 8ΖθΓ26€ω8 αΙι3Ι τϋτϋΙιιὶ: ιιΜπέι νοΙπια 1ιΜ‹ὶ 

ιιιεΒιιιιιτατιιί, Μο" απ παπι τΜιΜΙ. Ηοεγ α, ειδνΜεόΜ 
Ι‹οτιπαιιγ Μ ΙειέγόιΙιεεεο, ποια @μια ιιγἰΙναιι 8θΙΙΙ αι θΙ'6ϊθ, 
8801 α' @Βια ταιιιαειΙιοἀηἱ. α 

Πο” α' ειϋνοτεεΘἔὶ Ι‹οτι1ιαιιῇ κϋπηγεπ 8γόι64ο1πιετ 
νεΙιεεεεπ ιιΜιιεΙΙγ ΜαττναΙΜηαΚ ΙΜιΜό ΜΙο11ταΙΙέιεαιι: ε, @με 
πιεαΜναπτατιιίέΙε, Μ” αιοΙ‹ ΜΜΜ ε8γιιεΙ:, να” ΜΜΜ: 
1ιΜ‹ εαῇατ Μ·ι1ε·Κο ΒΜιεϋ ΚαρωοΙαιΒαιι ΙόιγΜι αι ΒιςγεεϋΙ9.ι' 
Ιοπιιιακαααε-αναΙ, Μπιτ επ α' ιιϋνεΕΚειώεεΙδ £ϋττὸιιΜ6Ι›επ 
αγαΙ:ι·απ ταμαειταΙτιι1τ. . __ . 

η Απο:: ΒΜώε αΙΙαροι, ιιιΜΙγΜ αι ΒἔγοεἰἰΙΜ @νει , _ιιοιιι Σω ιιΜΜ 
εοπιτΜ ϋτὶἱἔγϋ£ αΙΙα.ιικΙ6 ΒαιΙΒΜ·ε;' €αι·ιααύ.τα. ΑΙΙατιιΙό ΙιαάεΜ·ε·,; 
ΜΜΜ α' Κοτιιιααγ εοιπιΜ ΜὅΜειἰὶΙοΜΜ και» Μι· αΙιΙιοι, Μ" α' 
ΚΜΙνει6 ρὶΙΙαπα€ο£ Βαειιιατα ίοτᾶἰτΙιαεεα, αι εΙΙειιειοἔἱὶΙ6ετ Ιε 
"6ιΙιεσεε, ,α α' ΙεΙε6;;ἱ ΙιαιαΙιιια£ νόΙΜΙΜιίΠ ωαέ;6.Ιιοι ταεαιΙΙιαεεα. 
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_ ΠεΙτεειειιι, Μ” νειιιικιΙ‹ ει' ειϋνετεὲἔἱ ΜιροεοΙει€Μιπ 
Ιόνϋ επειτιιιοΙ: Μια οΙΙγειποκ , ωε11γεΙ: ιπέι.ι· ιιιεἔοΙεϊ›ειπ Μι· 
_ϋιΙτ ει Β€γεείὶΙετ' 1“ϋΜο ῇύτὲΙεοιιγεέιἔειἱτ;· ω” ειἰηιῖ6η 011” 
πω: , ιιιεΙΙγοΚπεΙτ νἱτέιειέιεει ε86ειεπι κι ΒἔγειίὶΙεττϋ1 ῖϋἔἔ: 
ει εεειΙ›ωι νἰΙέιἔο8, Μ" ει” Ι‹ϋιροιἱτἰ ΙιειωΙοιιι αι ιιτ6Ι›Ι›ἰειΙτ 
ΜΗ @τη πιο” εεε1τε68επ Μέ -ταΙὲιΙιιἱ ει οΙε6ΒΙ›εΙ‹' οιιἔειΙΞΙ 
απεω-58Ιιεπ τε;τω1εάτει. Πε ε1:Ιποι· ετε_ἱ‹ἐτ ΙΙΘΙΤἰΙ Μαἔἐι!›ύΙ ΜΒΜ 
ιιιεκπιιἰ, Μπα-ει» ειςγΠοΙΙγ οΜ$6Ι, ιιιε1Ιγτετιπάειετώνε1 ε-:Ι 
ΙοιιΚοιἱΒ.° Δ' ιιόρι-:Ιτ ::ειιρέιιι ειιέπ έιΙΙιιαΙτ ειϋνοτεεΞἔΙ›ο, ΜΗ· 
ει οΒγεεϋΙο2Ι:61 οἔγεπιΙϋ ΜιειπσΜιτ Ιιιϊιιειι1ειΙ:; εν 1“επτοιπΙΙ 
απο εεεψειι ρθω ει, κοτωε1ηγ αιιέττ ΙιειαιΙιιιαε, πιω επε 
1ιεΙΙειισέ8 ιιωΙΙιοεΠΙα ει' πειιιιετε1ι Μια. 

ΕοΙτεειεπι τονἐιΙ›Ι›εΞι, Ιιο;;γ ε" α° ειϋνετεό;οε ετειτιιεο1: 
ΜΜΜ οΙΙγ ΜΙΒ? τιϊΙπγοιιιὐεέι€ι·.ει τω: Ιὸἔγεπι πω! , Μπω 
Εοενει ει, 1‹ϋιροιπἱ 1ιοτει1ιιιειτ εεόσιωι ωει88ιΙιοι τιμάει; οι 
ει' «Με ετατιιεοΙαιτ αΙ.ΜΜι16Ξ Β·γει:ιάπτ 1°ο€]ει ΜΜΜ, ό8 επι 
ΒΒΥεεϋΙοτ, τέειότε Μ$νετοΙτ ΐθΙ8έω1811 εει1Ιιτ·1°οΙεύ86τ ΜΒΜ 
ιιι·αΙτατιιΞ. ΙΒΜποι·· 11888, ἀοΙεοΙ‹ Εσ€ιιιιΙ‹ σ., εισν·θωεφ 1:οι·πισ3ιιγ 
:πονο αΙειττ ΜΒΙιει νπε1ιιΙ: ιΙο 58ειέιιι ιι6ΙνεΜι, ο' Ι:οι·πιέιιιγ 
:και ΙότειεπιὶὶΙπ “Με Θ. πιω ΜΙ: Θ8θωθΙΙ ει, ειϋνετεύὲ° 
1ιονόΒειι ιιιιιιιΙ:έιΙΚοσ16 ΜαιΙουι ΒΙΙΙΙΙδ.ι ετ6εοΙ›Ι› Ιεει, ιιιἱπεἐΙ 
ἱιιΒᾶΙ›Ἑ› οΙτὰνοιΙΙ‹ τοτωόειετἰ σ5ιΙΙεροψθ.τ61 'ε εΙἱειιιει·τ εΙνό$6Ι 
ει' ειϋνετεεἔεκιιοΙε. 
ι ΑππωκάΜιη ει' ιιιοειωπ ΒἔγεεϋΙοτ ιιιΙικ1επ εῶαωεοΙκπεΚ 

Ιταειιιοε:, :Με εἔγἰ!πο ιι6ινο εεε-επι 16ιιγο,ιεε. 'ΗΜ πεταει εΙ 
ειαΙωειτΙιατυέι ει' ειϋνοΙεΘέ Ιιϋ£εΙΘΦ,° ει' πόΙΒϋΙ, ΜΒ), οι 

'Η Ϊ” νοΙΩ ε.) ὰοΙοΒ·, ΜΒΜ ει' πι6ιΔοΕ-ειΙΙΒΙιΙἰ Βϋι!;έι·εαε68·Μπ ΗοΙ 
ΙειιιιΙΜ, ει' σέπια ειϋνε£ε68Βοπ ρεἀὶἔ ει' οε6.ειέιι· ίο8ΙειΙιέιΙτ εΙ ιι6Ιιει 
αι ΕἔγεεϋΙο£' ΜΜΜ 'ε Μιειιι61τέιΚ :ΜΒΜ Γ65Ζό!'θ ει' 8ΖϋΥ0ί5ἑ€ἱ 
1ιειω.Ιωει€. Ι 
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Μαι 8 τϋΙιΜτ νοειι€Ιγ από, και ϋεοιοε ΜΜΜ οεϋΙιΙιειιιιι 
1°οειιιι ιε. Υ:ιΙαιιιιιιι!ιο;γ ο" ετειιιιε ω”, ιιιοΙΙγιιεΙε ΙόΒε, 
να” νιι·άμειωι ε86ειι-ιιι ε' ΞεΙοιι ΒΖδΨθίΒόΒι1θΖ Ιεϋινο νοΙιιιι: 
π), ιιιιιοε ε” πι, ιιιοΙΙγ`ειιιιιαΚ Ιειιτειι·τέιειι ν68ετι ιι€ειι πο” 
ειοιιιειγοε Μι1οπιιοκι·α 1ιαιΙειιια6ιιαΙι ιιιιιωΗιοΖιι6Ιι. 

Μό.8 ΜΙΒ , πεπι Ι:ΜιιιιΙτ οΠγ εωτιιετ, ιιιεΙΙγ-ει1ιΙΙΒ 
Ιε8ειΙειΙιυ-ΙιιιειΚεεό;ΒϋΙ ι€ειι ότιΙΘΙισΞΙ›ειι ίεΙ:ν6ιιεΙι ΜΜΜ. 
εν εεϋνετειέΒιιεΙ:, ιεΙειι έιΙΙειροϋέιΜπ ίοιι€ειι·τέιεέιτ. Νοιιι Βγα 
ΚοτοΙιιιιΙ: πω” νειΙειιιιοιιιιγιειι εἔγοιιΙϋ ΙιεΙο1γέιειτ ει' επι 
νωτ86€ι τιιιιέιοεΙαο26.εο!ιΜιι: Μ: οΙΙγειτ εειιι ΜΜΜ εΒγει Μ, 
ιιιεΙΙγ στι; ιιιειΒέι.ιιεΙτ ιιι·ιιΙΙ:οιΜιει ιιιιηαοιιιιιιιιιω, °ιει εεϋνετ 
εόΒοε τέιι·εαινειΙ, ιιιιιιτ ωιιωιιι ειιΙεέιΙιΙινει16ΗιαΙ, να” ιιιιιιτ 
ιιΙει€ινιιΙ0ΙεΙιειΙ ή” ΙιέιιιΙιειιιιέΚ. 

ΒΙϋιτειιι ωιιει ΙιιιοιιγοειιιιΚ τι-πειἱΙτ, Μ" Σια πι ΒΒγε 
ειιΙοι° νειΙειιιιοΙΙγ τόειε ει' τϋΜιιιϋΙ ιταΙύεθ.88αΙ οΙνειΙιιι αΙσιι·ιια: 
ιιοιιιοεοΙ: ιιιεἔ πεπι ΙεΙιειιιο Μ: 8.ΙιΙιειιι μεσω, ‹Ιο 1ιειιιιε 
ωμά επ ιιι6ΜΙιιι εειιΙιι κ. Βιιιι6Ι ιοΒνει ει' ιιιοετιιιιι 138" 
είι1ει εαπ Μαι; π* τειταιιιι, Με οι πι; Χόμπι νιι1ειιιοιιιιγι 
ειιιιιιεοΙι Ιιειιιιο ι€ειεειιιιιι ΗνειιιιιιιΙτ. 

ΙΤ ρω: ιιιεθ· Ιέ·νόιι έιΙΙσ.ριτνει, Μάι· πισω Ι:Βιιιιγι-›ιι ω 
νέιΜι ιιιεΙιειϋιιΚ: τϋΜιό ιιοιιιειιτ ΜΗ Ιαπωιιϋιι!ι, νει1ιοιι π' 
ιεΙοιιΙε; ε2ϋνετ868Ιιοιι Ιώνϋ ετιιτιιεοΙ: εΙ $ση;ιιιιΙ:-ε ε;;γΙιοι· 
νέιΙΙιετιιι, Ιιειιιοιιι ω: νειΠοιι ίο8ιέιΚ-ο εΙιιιι·ιιιιιι ε€γεεϋΙνε 
ιιιειι·ειάάετθ 

Μιιιι1 παπι οΙιοΙ‹ πω, ιιιεΙΙγο!ι ε'ιε1οιι ΕεγοεϋΙοιει 
:ιι ειιιιει·ιΙωιειΙιτει ω” Μιειιιοεεει ωειΠε, Μ: ισ Μαι: ια 

1:5ιΙιιιικ , ιιιεΙΙγεΚ Ιο,ςοιτ νιΙ€ιΒοεπιι ε2ειιιιιιικ1ιε ΜΙειιοΙι. 
ΑιιιΜιι· αι ειιιιοιΙΜιιειΕ, ιι" ε26Ινέιιι , ιιιαΕοΙ: νειιιιιιιΚ 

ιε :ι επιι·πίϋΙ0ϋιι: κι Κει·εε!ιειΙΘε ε2οιιιεεωειιΕΚέι ω" ιιιιιι 

σειι ιιέιρεΜετ,_ ιιιεΙΙγεΙικεΙ εεϊέιενενύετ ιοΙγιειιιιειΙι. Αι πιο 
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. Κ 

ι·ΙΒΜει!ιοαΙ: οποιο ιπιἱοἀοο ο" ωωω εΙειἰ8οτεΙτεοΒ6Ι‹ πιω 
Ιω πε ειἱὶΚοο8ϋΙ: πιο οικω, Μ” ετοοεΙε ΙοΒγειιεΙ‹; ,ο 
οι·οοοΙε απο ΙεΙιετιιοΙ: , ΙιειοεειΙτ ιοἱιι‹1 οΒγοεϋΙνο ποιο οπι 
τοι1ιωικ. 

Πα ει' ΜειωοοΙε πιοΒΙιειοουΙ:ΜάιικΚ, οι έιΙωΙ πειιιοοει!: 
εω;σιω £οΒγειεοτειιιέιΙ: ΙΙΙθΒ' οι ἰοοἔειιεΙιΙιεΙ 8ιοιτιοεο, 1ιωιοπι 
ἰοε8επιεΚοτ κι τοτωοτεοοποΚ @οι ίϋΙοϋΙώο. Α2οοιιειΙ 'ει' 

Ι›εΙνο.ιιιοΚ τοποοιει·οοο 16ροοοεΙ:; ει, νοΙο,·γεΙποτ ΚομιεΙτ νο 
ιιειΙοΙε ΑΜΙ ΙεΙοειτειπο.Ι:; ε' νΜεΙκ $οΙγάεέιτ εΙπιι·πεϊΚ; °ε 

ιιιἱιιιἰειιϊΘΙο :Μιάου πο!ιο2ΠοτιοΙα Κἱ£ϋτΚ€ε2ὸεο£ που ι·ορροπΕ 
ειέιι·αιωιΙκ , πιοΙΙγετ Με:: :ιεΙ6Ιε Ι›ἱι·τοΙ‹ϊιΙ ι·επι1εΙτ. 

Μοοτ οΙΙοοεοΒοε οει:εορέιετοΙ :ποσο πιο £οΙιιἰεΙ:; Κο 
νοτΙιοιοΙε€ οσοι ΙιαοοεπεΒεκετ κειττοιιἰοΙ:, απο ωσιωι εποε! 
ιιἱοΙ‹ ΙΙΒΙΙΙ ΒοΙΙ. 1-Ιο πο ΒἔγεεϋΙετ ε26τοοοιΙουα, ιοε€ΙοΙιοτ, 
:πιο «που οοΙ€οΙδ ιΜ1Ιεεο€ο ιππι€εΞιτ απο Ιιειιιιαι· ότοπτεοιἱ 
Εο;;πο. _ 

Βε Ι” πο οιιιετἰΙωἰοΚιιαΚ @επι πο” οτοεΚε Μπα πιο· 
.μενω , Μος), «η;γοεϋΙνο πιειιωιιϋειοειΚ. 

Μάο τοΙο1 πιο]ι1 Ιε!ιοτι-πΙου ποιοι Μ;; ειιιγε€ἱ ότι1εΙιετ 
τειΙἐιΙιιἱ, οπο”, ῇεΙοιιΙοἔ ει: ΒΒγοεϋΙετ°_ νειΙειιιιοΙΙγἱΙ: 1°ό82ύΐ2 
ει, τϋΙ›Ι›ἱιϋΙ εΙνο.Ιόιοτο Ι›ὶι·Ιιειτιιέι. ΜΜΜ εποο1ϋοΙ:οο οι ΒΒγε 
εϋΙι-8τειωοοΚ' ΙϋΙἀοΙ›ι·οειεΞιι·ο νωνεο, ΜΜΕ οι Α11ε8Ιιοιιγ 
ΙιεΒγεΙι' ΙέιοοΖάτ 65_ϊε2ειΚ-ΙτεΙεΕι·δΙ οϋειαΚ-ηγι18οΙτα πγι3Μ , ,ο 
οι οι·ειάΒοτ 400 οιοι·ΕὁΙὰογὶ Ιιοεεεύεέι€Μο ειοἔιιὶ Μ, Μι] 
Ιαοι1οΙ: νει;;γιιοΙτ 82( Ιιἰοιιἱ, Ποιο), α”-8οιιι1νἱεοΙοε οιοΙ]ει νοκ: 
α' Μἱεεὶεεὶιιΐ νϋΙἔγο ,ε ειιΙειιιτϊ τοπι€ετ ρετήειἱ Μια οιιιεΙοἰ 
ΜΙ ο8γἱΚό£επιεί €ετωοε2οϋ Ιαοι·ΙέιτοΙοιαΙ:, οιε1ΙγοΙε ;;!ιτοΙνέιιι 
οι επιοετοΙί επιΜιουτΙαιι κωιοκαιωπ οΒγιο:5ιεεειΙ, Μοτο” 
εοϋΙεεέ8εε Επιιέιταϊτ Βορεοιο!: ει, ΚὶὶΙϋηΙ›ϋιϋ πορεΕπε!ε. 

ΙΙαπωιι ει: ΑΙΙο8ΙιοιιγΙ‹” Νοέμ ωειεεεεοεο ποιο ΜΜΜ 
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ιιιο€ 800 ποιοι! '). ΚειοΜειι οιιιιι:ειιιΙε θε 16ι·εει νϋΙΒγεἱΙι·, 
ιιιε1ΙγοΙι πειιιγιιι·οΜειειΕΙιειιι ιει16.1ιιιτιιειΙκ , ειοι··ΙιοΙγειι Μιγ 
ιιγειι 1ιοιιέιϊωιετϋΙι. ΒιιιιιΙιιιιιΙ ει' “Μι ι'οΙγύΙι, ιιιεΙΙγεΙ: 
1ιιιΙι)ειΙιειι ει; ειιΙειιιιι τειι€ετΙιε απ, ιι. ιιι. ει' Βιιι1ειοιι, Βιω 
ςιιεΙιειιιιιει, θε Ροιοιιιειο 2) :ιι ΑΙΙεἔιιιιιιγΙιοιι “Η ει·οάιιεΙι, 
σ” ειιιεΙΙιει1ειι εικοιι, ιιιοΙΙγ ει' Μιιιειεειιιι' νϋΙ€γύτε «Μ. 
Β, ω)ισι ιιιιΙιιΙνέιιι δ) Ιπει·εειιιιΙ Ιιειιιι:ιΙτ που Μιειγόιιι, ιιιεΙΙγ 

¦ Έ 

ΝΠ, επι ΙιἱιιιιϋΙ‹, ιιγιι€οιι·ει Με!! νιεειεινετϋάιιιεις, 68 κι 
Ιιε8γεΙ: Μπιτ ιοΙγνειετ ειέιΙιειιΙ τοι·ιιιέιειοτι ϋ8νόιιγοΒοι _ιεΙεΙ 
Δε): Μ :ιι ειιιΙ›ει·ιιεΙ‹. ι 

θα ω), εειιιιιιι Βάι ιιοιιι πέιιήει 61 ε8·γιιιει.ε$61 ΒιιΙδιι)ιϋεϋ 
ι·θειειτ :ποπ ωι·ιοιιιέιιιγιιαΙι, ιιιοΙΙγοτ ιιιιι ει: ειιιι;οΙ-ειιιιει·ι 
ΜΑΜ: Ιιιιιι.ιιΙτ. Αι ΑΙΙοἔΙιειιιγΙ‹ι ιιειιιΙιοεγ ιιέρεΙ-ιιιεΙι εποΙ€έι.Ι 
ΜΜΕ 1ιειιέιιιιιΙ , 6ο ιιιιἐἔ ιιτειιιιεοΙωτ εειιι νέι1:ιειιιι.ειΚ ει. ω 
Υοι·Ι:, ΡοιιεγΙνειιιιιι θ8 Υιι·8ιιιια Ιαι-:ι·ιιΙειοικΙιε ι”οΒΙειΙΜΙ: Με 

) ΕΕ20)Π1ί ε οΒγειιΙϋ τεϊνοΙεέιεΙιαιι ιει·ίιΙιιεΙε εΙ ΙιεΙοτι Θε ιιγιι€οιι 
οΜει.Ιιι ίοΙϋΙ ε” ΙιεἔγεΙιιιεΚ 4). 

Αι Β:€γεεϋΙεί1ιιιειοιιιιόεγ ειιιιτιιαα 68 .ιιι.οιι Μιι·οιιι Με 
πω Μέσι, ιιιο1Ιγ ιιιιέ8 1αΙι6ιιιαΚ εΙο8ειιι16 ειέιιιιει ιιιοΙΙειτ 

') Κ6ιόρ ιιιιι€ειεε:9.ΒιιΚ επ Α1Ιοειιυ.ιιγΙιιιιιΙι, νοΙιιογ ειετιιιι κιωιω... 
ω· Ειεωε-Πιιι°.ι; ιι. 33.) 70θ-800 ιιιοΕοι·; Βιιι·)ιγ εισι·ιιιι 5000 
6000 ΜΒ. Α' νο;;εεεΚ' Ιε;;ιιει;γοιιιι ιιιει8ε.ειιιι.ειι Ι400 ιιιο£ει· α' απι 
εει·' ειιιιιο Μαι. 

") Ι.ιΞειι ει' Γ6ΙΜΒι·οεπ. 

') Ι.ι3ει1 ?πιο 0)' Με Ππ2εω-8ιωω, Βει·ΒγιοΙ, ρ. 64 Θε 79. . 
') Αι ΑΙΙο;ΙιειιιγΙι' Μπακ-ι. ιιειιι ιιιιι;;ειειι ει, νο8·εεειι6ιι6Ι 'ε ιιειιι πι! 

ιιιιιιγι αΙιο.46.Ιγι , ιιιιιιι οι ΜΜΜ ει: ειιιΙιει·ι ειιοι·μιιοιιι' ι;;γε!ιοιο 
$ειιιοΙι. ΙἔΞε ω) π ΑΙΙο;!ιιιιιγΗ ΜΜΜ οΜυ.Ι8ιι ίεΙινό νιιΜΙιεΙι "Μι 
οΙΙγ Ιοι·ιιι6ειειι ϋεειεΚ6τιει6εἱιοιι νιιιιιιιιΙι ει' Μιεειεειμι' ι·ϋΙΒγένει, 
ωιιιιιιιι Ρι·ιιιιοΙιε-Οοιιιι6, ΗαιιΕο-Βουι·8οΒιιε Θε ΑιεειΙιει Ρι·ιιιιοιιε 
οι·ειέιπαι. ι 
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' 

7 › Ιε, ει επειτιιεοκ εοι·ελΜ ίεΙνόνε ιπποε, ῇεΙειιΙοΒ ΙΜ: ΠΜ 
131,444 πύεγειεεέ ιυιΜϋΙι1ετ 1°ο;ΙειΙ ιιια8Μειιι η, πω· Η 
ιπεήεΙ Μ :ΜΜΜ Βἱι·οσ18Ιιιιειτ κάμει, πιἰιπ Γτειποιἱειοτεε.άἔ. 
ΒΧ Ιιατάτο1ι Μπα ΜΙϋιιΜ26 ΠΜ , Μ1ΙϋιιΜ52δ Ιε-58ιιιότ56Μετ, 
'ε ΐ8επ ΒϋΙϋιιΙ›Γ‹-ΞΙε $ει·ιιιέΙ:εΙ: ωιειωιιωκ. 

ΑΖ αιιΒοΙ-ειιιετΕΙωὶ κϋΖιέιι·ωεέη;οΙκτύΙ Μα $ϋ1αποκ είπε;; 
τετ3εάεΙιπε Κόί8θ8Ήθ Ιιοπε. ειιοΙ:' εἔγεεΙὶΙετὲιιοΙ: ίειπειττΙια 
1έιε:5ιτ. Μ 8ΖωίΒόΒ ΒϋΙϋιιΙ›ϋ2τετὲετ ΐθΙΙΠἰΣ ε;" Π8Ι8)' Μι·οάει 
Μπι' ΙεϋΙϋιψϋιϋ τακτοιπ:5.ιιγεηωιιι τέιιιιαάικιΚ :Μια ε1Ιοιικε26 
ε5ι·τΙε!εεΙτ, ιιιεΙΙγ‹-:Κ νόμο εμπιέι.εεειΙ Ιιειι·οιι·α ΜΜΜ;; ἰΙΙγοιι 
Μ:: ει' ΜΜΜ' πει;;γεέι8α νεειόΙγε2τειἰ ΙεἔἰιιΚὰΒΙ› ΜΙΜΗΣ Μι 
έιΙΙέιεάτ. Μ: Μ. Θ ιιειΒγ ΒἱτοὰαΙπιειτ Ι:Μώ ειιιΒει·εΒιιεΙε οΒγιιιέιε 
Μπα εΙΙωι1:ειδ 6καεΒεΙΚ ΜιιοεοιιεΙ:: ειΒΙιοτ ΜΜΕ Μτεήο 
Μεε ιιιιέΒ ἱιιΒἐιΜ› 3616ΙΒΜε ε:οΙΒέιΙ; :ποπ ει, Κοιτιιιέιιιγ, θ8“Υ·· 
@με Ι:ϋΙϋηϋεεπι εΙ6εο€ΙτΙ ει' ΙϋΙ:Ρ ΙεϋΙϋιιΙ›ϋιϋ τετιιι6ΙιεΙυεΙ: 
ΙιἱοεετὲΙΙιετὸεὲτ, 'ε ΙεὶνὶτεΙϋΚετ ιιιοΒΚϋιιιηκεΙοϋΙΙ.νόπ, ε; Με! 
ιιενεΙ1 όττώΙήϋΚετ. - 

ΙιιιωεΞιι· 6η , Παοκ πωπω ειι ΒεγεεϋΙοϊ' ΒϋΙϋΜ›ϋιϋ τό 
8ΖθΠ1811 ΜϊΙϋιιΒϋ26 6ι·ιΜωΚετ; «Με οΙΙγειιιοΒι·ει , ιιιοΙΙγεΙ: 

ε8γωέιεεε1 εΙΙειικο2πόπεΙτ , :ιεπι τειΙεΞΙοΙ‹. Δ, ΜΗ ετεπι1εο!ε 
ιιιαῇι1 ΚἰιάτὐΙει8 1“ϋΙάιιιΙνοΙϋΚ. Β]ειειΚ, ετειτιιεειὶ ΜΙϋυϋεοπ 
ΚόιωϋνεεεΙε 68 Ιπει·ι-ιεΙιει16Κ. Α, ηγίιξςοτἰ εταΙιιεοΙ‹ Μιιιιϋνο 
εεΙ‹ ω, ΙϋΙάιιιΙνε16Ιε ω εἔγεΖετειιιἰιιι1. ΒόΙοξι αοΜιητ, πω, 
ρειιιιιιτοτ θε οιιιΙ;τοτ τετιπεει€επε1έ; οϋε2ειΚοπ 68 πγιΞεοτοπ 
ΙιιιΚοτἰοΖέιτ Θε ιωΖω. Πι πω: ει' μετΙειμέιετιειΙ: Μ1ΙϋπιΜ$ιό 
ίοι·τεεειϊ; Μ ει' Ι›εΙϋΙϋΙ‹ ιιιοτ1τΙιο€6εποΙε ε8·γ ΜΜΜ θ8 Μπιά 
ιη·έήοΒτει Μεινε εἔγἱτέιτπ Κεάνο26 ΙΙΝ.ΉϋΒ πω, τιιὰιιἱἱΙΙἰΙε ει: 
ΒΒγεεϋΙεϋ. Ι 

 

^') ΕΑΜ ?πιο α| Μο Ππέισά-διαισε, Μ ΠΔΠ” μ. 435. 
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Β_ΙειειΙιιιιιΚ, ιιιΘΙΙγ οι ειιι€οΙ-ιιιιιΘι·ιΚιιιαΙι' Ιιιιιι:εεια ει' 
νιΜέ ιιιιιιιΙΘιι ι·ΘιπΘΙιΘ, οί νιΙΘέ ΜΜΕΒΘπ ιιΘι1ιε ει Β8]θ· 
Μα' Ι:ΘΒΘΙΘΙιΘ επέιΙΙιτειιιι απτο. , ιιγἱΙνσΞιιι Θι·άΘΒΘΙιειι "πι, 
σ., ε:ϋνΘτεΘΒιιΘΙτ ιιιειι έιΙΙ:ιροιιέιΙιειιι ι“Θιιιιιαι·ειιιιιιια, Μ" ει: 
ειιιιΘι·ΙΙ:αι ιΘι·ιιιΘεετϋ!ί Θε ίο8γειειτύΙί ειέιιιια, Μια ΘΙΙΘ.ιιιιιι 
ΙιίνιιτειεέιΙιειιι ΜΙ, ίοΙγνέι.ετ ΙΘΙιΘτϋ ιθΒ'Ι188Υ0ΜΙ ΙθΒΥΒΙΙ. ΙΈιειιιιΚ 
ει' 188ίθΙ'ΠΙέ8ΖθίθΒΙΙ ΙεϋιΙιειιιέι.ι·6 θ8Υ[Β161 α: ΒΒΥ88ϋιθί, @Η 
Θε ιιγιι80ιι ι·ΘειΘ, ιιιΘείΘ161ει,νιΜι€' 1ϋΙιΜ ι·ΘειΘ Ι:ϋπτ;Θ1εωΙ: 
και: ιΘΙιεΞιτ ι1ΘΙ' Θε ιιγιιεοί θΒΥβΒ8ύἔἱΙθΙΙ ιιιιιι·ειαέιειιτ 'ε νιι·ει8 
ιΙιειιτ ΘΙιιιιιιιιιιιι ΒΘΙΙ, Μ” πω: 1ιΘιιιιϋνΘιτ πι Θ1ε6 επιτα 
80Ι:ΜΙ , ΙιιιῇΘἱτ Ρθάἱε ΚιΙ:ϋτϋΜ:ΘΙ ΘΙΙίωεάΙπ. 
τ Μειε ΙΘΙϋΙ ιΙΘΙιιΘΙκ Θε ιιγιι€οτιιειΕ ιιιΘἔ Θ€γΘιιΘεΘΙιΙι Θι 

ιΙΘΙιΘΙ:Θιι ι“ΘΙιειιΙ: ει: ΒἔγΘεϋΙΘτ' ΙΘιιιιιειταιιέι.εα 'ιι ΘιευιΙ-ι' νι 
ιπέιΒιέιειι. ΒΘΙ, ΙΘιιιιΘΚΘιιιΘΙ: 1188? ι·ΘειΘ ΜΙιοι·ιιιιιικ «ιι ει., 
ΐθΙΙεθΙ'θΒΘΠλ τ1ΘΙιιΘΙε Θε ιιγιι€οιιιιικ τειιέιτ εεϋΙ:8Θι;ϋΙι νειιι 
Θ_ιεπι18 Ιιει·ΘεΙιειΙΘεΙιΘΙι ειΘ,<;Θάιοι·τέιειιιι·α. ΝΘΙειΙ: ιιΙαιι·ιιιοΙ: 
ΗΘΗ, 1ιο;;γ οι ΒἔγΘεϋΙΘτ Μ” ίθΙΙἔθΙ'ἱΙ18ί8.10111111ΖΗΜΙ']0Π, 
'ε 1” Μια εΙΙιει·Θεειι νΘεΙΙιΘειιΘ. ΒΘΙιιΘΙ‹ Θει ιιγιι€οιιιιικ διό 
ιιιΘετ Ι:ΘΙΙ ιιιΙΜιιιοΙτ ει' τΘιιἔΘτΘειΘΡ ΚΜί8θ8θΠ182, Μ: Ιιειι6ιΙ: 
ιιιιιι:εΘιιΘΙ: ω; ΗΘΗ 1ιιι Βιιτύρει, Βᾶ]ὐ8ΘϊΒθἱ ΘΙΖέιι·ιιι τιιΙ€ιΙιι€Ι: 
ιΙΘΙιιΘΙε Θε α,Μιεεὶεειρι' αθιιαιεωιιιι ιιιιιιιισιι:, »ιι ΙειιιιΘ ει' 
οιιωιιιιειι° τιι8ΘΜΙ, νιιΒιιιιιι° ιιοΙιέιιιγέιΙιΘΙ 'ει ει, ινιιωιιιιρι° 
νϋΙἔγΘιΙιΘιι ιΘι·ιιι6 απου Θε ριιιιιιιιιισΙθ Απ:: ιο ιιιιιοε ει, 
ε:ϋνΘτεΘει Ιιιικ18Θτιιο1: ΘεαΙ: θἔ] οιιΜιεΙγΘ ω, ιιιΘ11γ 82 
688288 ειδνΘτεΘΒΘ8ΘΙίνειΙειιιιΘΙΙγ Βϋπϋε Θι·τΙΘΒΘιιΘΙτ ΙΘ1ιτειι·ιέι 
Θέιι·ο. :κι €οι·ιιιιτειιιιΘΙ:. 

Η, ΒΘι·ΘεΚεάΘεΙιΘΙι Ιιειειιιοιι ΜνϋΙ, ει ΕεγΘεϋΙΘΐ ιΙΘΙι 
Θε ιιγι1ΒοτιιΘειΘι·Θ ιιΘινΘ ω” ιιοιιιιωι ιιγΘιεεΘ; ιε θ8Υθ· 
εϋΙνΘ ιιιιιι·αι1ιιι ιιι:ιε·οΙ: Μπα Θε Θ1επιΜι:ιΙ. ΒΘΙ σ., ιιιαμ ΕΘ 
ΙιΘΙΘΙιΘιι τΘιιιΘικΙΘΙε ιειΙιειοΙΒιι ιιΘιιΘτ ΜΗ; ΒΙΒΗ] Η ίΘΙΘΙιιιΘε 

/ 
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πόρ ιπέιι· Ιε , Με Μη; ΜεΙιπεεπ Ιοε:Ιϋνοπτ16ΙΙεπ.-Α' :ηπ 
Βοτἱ πωτπποΙ: επγετΙεπε8γ νδΙΒ·γ, πιθΙγι€ποπ ίοπϋ8:πεΙ‹τ. Α, 
ποιωκ, ΙΙΙθΙΙ]θΙϊ ε' επιιπποΙ:° :πιω εππωκ, π' ωπιεπ 
ΙιεἔγοπΙ›ϋΙ να” ω ΑΙΙε8ΙιππγΙ(ΒύΙ επωνέπ, Μπι! π' Μἱε 
εἰπεἱρἱΙιπ πιπΙκαιΙππΙ:, °ε νοΙε· εεγϋπ ΙιεπιπεΙγΒεπεΙ: ει' Μπά 
απ ΝΗΣΙ Μό: ΝγιϊΒοί ετπ€πεειΙ κ-:Βόεπε·π ι-:Ι νε.ιπππΙ: “Ιμ 
α-:Ινε Ι'εΙσπ5εϋΙππώΙ ίο·.ένει Βιικύρει, Ιιπ8γοιπέιπγπΙτύΙ θε πι 
πνΙΙέη;, ΙπΙνεΙΙ86επτϋΙ. Α' :16ΙΙΙπΙ:6ΕππΙε ΜΜΜ 6ΙιειΙτπΙο1: 
ΙκεΙΙ πι Β8·γεππΙεί ίε·ππιπτπάέιεπτ, πο” ιππποΙτ πε Ιπόπγτε 
ΙειπποεπεποΙ: επειπΙ:ϋπιτ έιΙΙειπΙ ει, ΞεπετεπκεΙ 'ε πγιΙππτ' Ια 
ΙππνιιΙ, ω, πο” Μπάρ Αιπει·ΙΙ:ει, Ι:εΙΙεΙ6ΙΙοπ ει, νΙΙεΙ.8επΙ από 
επι1πιπ κσΙππωαωπι οΙπέιτνει πε ΙοπγεποΙτ.-- Ηπεοπ16Ιεπιι' 
ιέ_ΙπππΙέπειΚ πΙαιι·πΙα @Η πε ΕπγεεΙΙΙεί ίοΙποιποε2Μιπέιτ, πο” 
πω: οΙΙγ Ι4προοει1Ι εποΙππΙΙιπεποπ, πιεΙΙγ ε, ππἔγ τοπια ει” 
νΙΙπἔ° “Μή ι·όπωνεΙ εΐ;γΙΙοΕο8ΙπΙΙα. ΙἔΣε Ι" αυτ” ΜΜΜ 
ΜτΙ ϋεεπε πι ΒΒγεεπΙετ' πΙΙππεπ ι·ύεπεΙποΙε ππγπ8Ι επωπθπ. 
π ΠεΥπποπτ ιποπιΙΙιπτοπι ει' νόΙεπιππγεΙε 'ε σ3ι·πεΙιπεΙ: ΜΙΒ 
ἰ8, πιεΙΙγεΙ:ετ ει: πωπω" επεΙΙειπΙ ότι1εΙπεΙπεΙ: πενεπποτἰὶπΙ‹. 
-Απ Ε;;γεεπΙΙ-8:πτπποΙι' ΜΒΜ εοΙαιτ οπΙΙοΒετΙΙ‹ Ιιοπεπει·ετο 
ιεπωι; πε ιέπ ιπεπνειΙΙοπι, @επ πεπι ΙΙΙιοπι πι οΙΙγ οποεποπύ 
Ιιόπεπει·ετοΕπει, ιπεΙΙγ όι·πεπεπ @ίπ 'ε ιποΙΙγεΙ: σε όι·πεΙ:, 
Μ. τέιι·εγάτ νέι1τοπτεισα , Ισ Ισ τοπ1Ιιειτ. Νειπ εοΙαιτ πποΙ‹ ει: 
ππιει·ΙΙαιΙπΙ:° :ποπ Μεπόπωε Ιε , ιπΙπεΞΙΙοπνα πειροππόπτ πιτ 
τοΒοεΒετΙΙ:, π1εππγἱτε :πω νειπππΙε, Ιιο€γ ει' ππϋνεΙεὸἔἱ 
τεππεποτΙ, ιπεΙΙγεΙ @ΜΚ Ι›ενοτωΙ‹, ΙεπωιτΙΙιειεπέιΙ:. ΜΙ πει” 
ειέππι1 ροΙΒέικοΙσιτ πποπεί<.;γ Ιποτιπέιπγ πιω ιπεπτειι:τ, πεπι 
πππγΙτα απ οΒγεεϋΙνο ππιτπ:ΜεππΙ: πΙε8ἔοπποΙτ π`Ι‹πι·πεπ, 
πππτ πω” ϋεπτϋπππεπϋ ,οι πειπΙΙι-ης ΒπΙ46πγτεπ εΒ·γετόι·τόπ, 
ιποΙΙγ :ιι €ι·ιεΙπιεΙδ 'ε νὸΙεπιόπγεΙι° ΙιπεοπΙατοπεπεππ6Ι πω!. 

Επι εοΙιπ εΙ πεπι Ιικιοιπ ω, ΜΜΜ. ει: οιππετεΙκ απ· 



δ3θ Λ 

μ” σε έιΙαιΙ, Μ” ο” Μ: ὶειποτιιεΙ‹ 'ε ε" ιϋτνὸιιγιιεκ 
οι1ΒοάεΙιιιεεΚεάπεΕ, τέιτεεεέη;οτ ΒόρειΙιετηέηε1ε; ΙὰΙ'ΒΗΒΞἰΒ° 
απ ΑΦΜ: Ι6£οιἱΙ:, ωϊι1ϋιι ει ειιιΙ›ετε1‹ 1188] “Μια ω» 

μπω “οπο” εεεωροιιτΜΙ το16ιι€επε1κ; ιιιΜϋιι 118€] επιιιιι1 
ι1οΙεο!ει·ύ1 ιι€γειιπιιοπ νὸΙειιιόιιγεὶΙε νειιιππι1ε; ιιιἰἀϋιι νόμο 
Ι›επιιϋΚ Μεοιι16 Μ3τϋΙπιέιηοΚ Ιιειεοπ16 ΒοηγοιιιέιεοΚατ 'ε Βου 
ι1οΙειτο1εΜ εεϋΙυε1ε. 

· Κἱ θ., Βόι·ιΙόετ ΠΝ ειειιιροιιϋ›ὐΙ νὁνὲπ,νὶ2ε8εἰΙιιἰ Ιοωει, 
υπ αι ΒΒγεεϋΙ€-8τωυεοΒΒαπ τϋι·16ΜΙε, ΜΜΜ 1882 :έιιΙεΞιηὶει, 
πο” ειιοΙ:' ΜΒΜ, ή” ει, ιιιϊω νωιιιειΙα, τ. ἰ. Ιιιιειοωπ-Ξ8γ 
@Μπι $ε186€τε Ιο1οειοΙνσ. Μ, εΒγετΙειιε8γ :πάρω το.εωεΚ; 
ΉπιεεΙο1ιετ, ιιιι€8 που εοιωοωιω ἰε Με νε1εωει1Μ, πο” 
ει., τἑιι·ΒειεεΞιΒἱ :5ι1Ιειροτ νειΙσεε8οοεΙ:Μειιι 1ειωκ οι ειιι€οΙ-ειιιιε 
ΜΜΕ ΒεγεεϋΙετ' ΒεΙ›οΙέΙ›ειτ, ιΜιι€εωιι Βιιτύρα, ιι€ιιιο11γ πεπι 
ποκοπόΙ, Μ.: οεαΙι εΒγετΙειιο8γ τϋι·νέιιγ1ιοιάεπεΙ: 'ε ομοτ 
Ιειιε€γ οιιιΙ›ει·:ιε1ι νε1νόΙε ἰε .ωεμ. · 

ΑιιιΙ›έιτ ει: ειπἔοΙ-ειιιιετἱΚα1αΚιιαΚ τϋΜο ναΙΙὰἐαΕΚ νειιιιιειΙε 
π:: ιιιιΞε Πε ει' "πιω νει1ειωειιιιγΕεπ ειιοιιοΒγ ειειιιροιιτΙ›6Ι 
πόιἱΚ. ι 

Νειιι ότΕοιι«-:Ιε ιιιΜΜΒ ο€γοτ ει' ώ κοι·ωέιιιγιέιεΙ:ιοΡ ιιιέ,=.; 
Μνάπτειτύ εειΒϋιϋΙ: ΜΜΕ, 'ε ΙεϋΙϋιιΙ›ϋιϋ νόΙεωόιη·εΒΙππ 
νειιιιιαΙι ει, 1:0ι·ιιιό.;ιγπειΚ ειάειπι10 ηόπηεΙΙγ Ιοι·ιιιέιΙ: παω; Με 
ιιιεἔοἔγειιιοΒ πω, Μ ε1ωΙ;Μειι, ΔιεΙΙγεΒιιοΕ α: ειιιΙ›εΗ 
ι€ιι·εειεε5ι;;οι ΪΒΒΖΒᾶἱΠὶΟΚ ΜΗ. Μ:Μπετ6Ι ει' Ε1οι·1ιΙε1Ιφς, ΜΙε 
εοιιτἱωΙ επ ειιΙαιιτἱ ΙειιΒετἱΒ απ ΜΜΜ, Μ” Μπάειι τότ 
νέιιγοε 1ιειταΙουι' Ιοτι·ἐιεει ει” ιιόμΙ›επ «ω. Πέγειυπποπ απ· 
πιώ: ιιι·ειΙΙ:οι1ιιειΕ ει' ειειΙ›ειιΙοἐιι<;- Έ ε8γειιΙϋεύιςτο ιι€ινο; 
ιιΒγειιισ.ιοιι ν61οιιιόπγεΙποτ νειΙΙῇέιΙε ει, ΜΜΟ, τάι·ειιΙοϋ ῇοε, 
οεΙ:ϋΜε26Κ Έ ΙιειταΙοιιι° ὶΙἔγνΙνϋἱιιεΙ: ίεΙε16886Βο Μό!. 

Μι ει' ιιοΙΜι:Μ όσα νπΙΙεἰεὶ οειωθΙο·6|, επι όΙε·Ρ Μπ 
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ι!ωιπ:ηιΕ ΜΜΕ ειειΙιειΙγοιό ,ε 6απΙέιιιοε ΜπέιειπύεΙοτ ωιεω 
ιιὶιἱΙοεοΙιΙιἰειἱ 68 ετΙ:ϋΙοε1νόΙεωέπγεΚτο ιιιεἔγὶὶιιΙι Μ: σωτή 
θΖθΙΙ οΒγειόι·16ετο $αΙσέι!ιιιιΙτ. Αι επ8οΙ-ειωετΕΙΜεικ *) επ ετ 
Ι4ϋΙοεϊ ω1‹ωιειο: ει: έιιαΜποει οΙ:οεεέι€Μι, νειΙειιιιϋιι ει, ΜΙΞ 
Ιἱωἱ ιθκωωωι ε., ρο!;;;6.ι·οΚ' ϋεειεεὲἔὲ!›ε ΜΙγΙιειΙΜΚ; ε 
επ ωι·ιμικ, πο” ει: οἔὸειιιεκ Βοπτ1οΙΚοπ18ΜϋΙ 8ιϋ!ω58 
ωο8ι«εωμ “Η εεεωιιΙ, να” Μ”, Μ ἰἔει, να" Ιιωιιἰε. 
6Ικ 1038), ι·6ειτ ει:οπ τ6ΙειιιὲιιγΙ›επ ναπηειΙτ , Μ” ει' 3ι3Ι Μ 
@σα :Μάτ 6ι·ι1εΙι” τιιιΙε1εει θΪόἔ5ὲἔθ8 επι ειιι!ιοι·τ ΙιεΙγεε έ8 
1ἱειτοεε6ἔοε Μπι νο:εωΙ. ϋκμι ΙιἱειἱΚ, Μ” ει€ὶΙετὲεο 
Κω, πιἱιιιώπ οιιπ!›ετπιε!: Μιε186;; ΜΜΜ ΙΜ Κοτιιιάιιγιέιεέιτο, 
68 ΜΒ: ·οοπΗιΜι πἱποε ῇοἔει έ' Ιιο2ιέιΜεοπΙ6τ Ι›οΙιΙοΒεά€τσ. 
ΚύπγεπετΙ€ειὶἱ. ΜἱιιιΙιιγἐιὶαιι ΜΜΕ ΜΜΕ τεϊμ!ε1Ιειακ ιιισεοΕΜπ 
@Ζ ειιιΜει·Ι ιϋΚἐΙγεεἱὐΙ!ιε16ε ΜϋΙ; ,ε ιῖἔγ νό!οΚεάιιεΚ, Μ” 
ει” ίεΙνΙΙε1εοει'ιΙιεέιέ ιετ_5ει1686πεΚ ωπκε.εεκεμ ὶὶιΙνϋε ει·εά 
ιιιεθπγεΚετ,πί τιι€Ι:ιτΙαπεά8πειΚ μειΠ€ 8]ά.8208 ΚΒνεΗτειιιι6 
ιιγοΒέτ ΜΗ ΜΜΜ; ει' τὰτεειεεϊἔ‹›ι νεΙφιιοπιιγϊεπ ο8γΙιειΙει 
ΜΜΜ Ιεν6 τοε1ικ·Κ, επ ειιιΙ›οτὶεὲἔ‹·τ ε” νέιΜο20 πΜΚιιαΙτ 
11ό2"Κ, ιιιεΙΙγ!›ε1ι έιΙ!ειιιιΙύ εωιιιιιΞ Μπτ:ε 68 πω” Ιε Μιε!;, 'ε 

επ Μι·ϋΜτ, Ιιο;;γ ει, Μ οΙόττϋιικ "κι ]ύΠΞΙ'ί ωιειΗς, ΙιοΙπαρ 
ῇῶΜιΙ ί6Β· ΙοΙι·ἐιΙτε1ιιἱ,ιιιἰ ιιιιέ€ ΜΟΒ! πω" ωιΙΜΠτ. Νεἱιι ωσπ 
ιΜπ , ΜΒ), ε” νὲΙειιιὲιιγεΙτιιιἱπιΙ ΜΙγεεεΚ, ΜΜΜ , !ιοΒγ 
ιπειΙΚοιΙύκ Αιιιει·ΙΒΜειπ. · 

ΜΕ; ει: αιι€οΙ-Αιιιει·ἰΙ‹ειὶειΚ Ιω - ηΠεε€€Ινέκ σ€γιιι€ιε 
ΜΜΜ ΜΜΜ εειιιιθΚ ΜΜΜ; ιιιἱπτἰοιι πάω πέρεΙι16Ι «·ΙΜΙειεπϋα 
Με: 88] ότιι-:Ιειιι: ει' Κονι6Ιγ8Φ8. (δινω :Η Μα σ<έγι·ο απ 
ι·εΒ6ΙἱΚ ει Β8γοεϋΙ$-$ωτιιεοΗ ΜΒΜ ωσιι, !ιο€γ ϋΙ‹ κερωκ 

") Τα!έιιι πεπιι ε:.ϋΚ86€ ιποΜωιοιιι , πω" ω. α:ιεαΙωπιπΠ·αι'αΙ· Μίσ 
_ϋειέε εΙειΝοεειΚ σιοΙε' ιιειΒγοϋΒ ειέιπιό.2 6ι·ιειπ. Ε' πειΒγοΒΒ επά 
πιοιι ΜνϋΙ ιι6Μογ οΙειἰἔε!ε!ί @με ειοπιά!γεΕ ΜΜΕ;; ΜΙ6ΜΜιεΙα 
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ειι εἔγεΙΙοπ ωΙΙό.εοε, $οΙνΙΙΙιΒοειΙΙτ, ω» επιΜια πιέρεΙ. ΜΙ 
_·ΙὲιΙ‹, Μ" πἐιΙοΙε ιιι68 ειΙιΙΙἔ ει° ιΙεωοσωτει ΙΙι16ιετοΙε νω 
εο2παΙμ ΜΜΜ: ει' νὶΙἐι8° ΙϋΙ›Μ ι·ιέπι-ΞΙΙετι ΙδιιΙετε ΙιιτηειΙ:; 
ειιόττ Ιε πεπεΙεπι ΙεέηπεΙϋι16εεεΙ νειπιιαΙ: ιιιει€οΙ: ίεΙΙΙΙ , ,ε 
ιιιει_Μιιειιι πιτ ΜΜΜ, Με), ε” 1‹ΙΙΙϋπ Με $οι·ωεΞιΙππΙΚ ειι 
οιιιΙΙοι·Ι πεω2εΙΒειι. 

η ΒιιιιώΙΙοενει ει: ειπιοι·ΙΙαιΙ Ε8γεεΙΙΙεΙεΙ Ιοπγε·.έεΙ6 Νεώ 
@Με τϋΙ›Ι›6ιιεω ει' νόΙειιι6ιηωΙί, Ιιειιιεπι ει: 6τιΙεΙ:εΙι' ΜΙΝΙΜ 
ΒόΒόΙΙϋΙ οι·ε‹ΙιιοΙ‹. Αι ειιιιοτΙΙωΙειΙδ _ΙεΙΙεωόιιεΙπ ΒϋΙϋιιΙ›εὸἔόΙ›οπ 
Ϊε εισπνειΙ6ΙγεΙΜΙειι ΙιεΙΙ ειιοΙαιτ Μι·εεπϋιτΙ:. _ 
4 Αι Β8γεεΙΙΙΙ-$ωΙιιεοΙτ'Πι·ορρωιτ ΙΙΙι·οιΙειΙωέιτ ΙεΙα3 ειιψε 
:εκ ιιΙειΙΙΙ Μπα ειιοιι€εγ €ϋι·ιεϋΙδ επιιήειΙΙόΙπαΙ; Ιιειιιειιι ἱιΙϋνεΙ 
82 εἔιω;ωι, έ38 τσκεμ° ει' Ι·ειΒειοΙ€αεέι€ πωσ κιΙισηΙΙΒεω 
ΜΙ αΙΙεοΙταΙ‹ 87. Β8γεείΙΙΙ-$ωΙυεοΙ:' -ι16ΙΙ τέεπόΙΙειι ΜΙΝΙ ΕΙΙΙΒ0· 
Με, Έ ό]ε2ειΙεΙ ειιιἔοΙοΙε' _ΙεΙΙεωε Μπα. 
. ΝέιΙιΙΙΙΙ: Ι‹ϋιϋιιεεἐἔεεεπ ω: Με2ΙΙ:, Μ” ει' τεΒειοΙμ 
ΜΒ εΙΙειιΙπε2ϋ €τιΙεΙιοΚετ Μ ειι Β€γ_εεϋΙετ, εεγΙΙε ι·682όπεΙ: 
ει, πιέιεΙΙώΙναΙ, ΙΙΙιι,ειτ Μπι κειμιεεωΙΙαπιι. Α, ι·ειΙΜοΙμιεύ.Β 
ΠΕΠΗ ειέΙΙΙ τΙεΞΙεπ σέ:_ΙειαΙδ όταεΙ-ιεΙνεΙ εΙΙωιΙ;ε2ϋ ότἀεΒεΚετ; 
Μιιιειιι ιιιύιΙοεΙΙοττα ΜΙ' ΙειΙ‹6ΙΙΙειΙ: ]οΙΙεπιιέΕ , 'ε 6Ι:ετ ΜΙΜ 
πωσ εποκέιεοΒΙαιΙ τιιΙπωει Μ. 

ΜοΒιιιιι€ειΙΙειπι ιιιέιεΙιοΙ, :ΙΙΙ Ι›εΕοΙγὰεΙ: ἔγειΚοι·ΙοΙτ Ιιέ€γειι 
ει' εεοΙ8ειεεΞι€ ει” ιΙὸΙαιιιοι·ΙΙιειΙαΙ‹' ΙποτεεΚειΙ6Ι ΙτόρεεειέΒέι·ο; 
ε' ΙιοΕοΙγεϋ.ε επιπι1€γ Ι‹Ιτει·ῇο‹1 ετΙ:ϋΙοεοΙΙιτε Μ. · 

Α' :αΙ›εΖοΙ8ει οεεΙ6ι1, Μ Μπι οΙποεΒοιΙΙΙ:, Ιπιπειιι ΜΙ· 
νεΙΙ ιπειΒ:Ιτ ιι1ΜΙοπιιεΙ: ιιΙ€οΙ6εΙέι.ε ΜΙΝΙ. ΜεἔἔγΙΙΚοΙῇει ιι6Ιιει 
έειιιΙΜέιτ, Μ: ΙιεΙιΙ εοΙιει εΙΙειι ΙΙθΙΙΙ επεΒίΙΙ. ΒόΙεπ πΙιιι:ε 
οΙΙγ “εμέ” οωιΙ:Μ, ιιιεΙΙγιιοΙε ι·ειΙΙειοΙΒέιΙ πιο νοΙΙιάιιαΙ:. 
Α' ιΙ6ΙειιπετΙΚαἰ ειιιΒει·, ε2ΙΙΙεΙόεόΙϋΙ Ι'ο8·να πάω Μ.ιΙ ώστε. 
Ιοτεε3%ειΙ Ιἐιτ_Μ ΙΙΙ.88έπ ΙοΙτιΙΙιεϊ:να ΙοιιιιΙ; εΙεϋ ΙοεαΙιπ8.Ι, 
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ιιιεΙΙγεΙιει ιιιιι€έιιιειΙς ειι5 ειειωι ειει·ει , ει: ειιι_Ηι!ι ιιιιΙ1ε5ιι·ει, 
πο” 6 ρειι·ειιιεεοΙιιι ειϋΙετειτ, 'ε εΙεϋ ειο!ώεει, ιιιε11γετ 
ιιιει,εειι·ε Μ, ει' ι1οΙοε· ιιεΙΜιΙι ιιι·ειΙΙιοιΙειε. ΒιιιιεΙΙοενει ει” ιιε 
νεΙεε 1ιειωΙιιιεε εειΙιϋι ει", Μ” ει' άεΙιιιιιειιΙιεΕΜΙ ΙιενεΙγ; 
Ιιενεε, ειπαμε, ιΙΗΙιϋε, Ιϋιεε νειΒγιι, ιιΙαιάέι1γτ ιιειιι Με, 
σε Με εεγειει·τε ιιειιι "ΜΜΕ, Βϋιιιιγειι Ιιέι€οτεέιειιτ νειιιι6 
ειιιΙιει·τ εειϊιι€ιΙ_ιοιι. 

ι Δι ε5ειαΙ:-ωιιει·Ε!ωι ιιειιι Με τεΙιειοΙ8έικειτ €ιι€Ιιοειιι 
ΙιϋΙεεε_ιε Ι:ϋι·ίιΙ. 8ϋτ ιιειιι 1ειΙειΙ ιιιεε εεειΙ: ειιιΙιειΙ ειοΙ€έιΙαιτ 
ΪΒζ 'ε ΙεμϋΙι1ιιιγιι·ε δι πιεεέιιιεικ ΙιεΙΙ ειιιΙιεεεειι·ϋΙ @πεσε 
Ιιοάιιιε. ΑΜ; @Μι Μάμα, ιιιέιι· ε., ειιΙΙ(8ες° εειιιιε_ὶε ω” 
ι1ειιτεΙ6Ι ΙεΙ1ϋιιι1ε ΙεΙΙιεΙιειι; πιει: Μ ιιιιι€έιι6Ι Μειειι “Η 
ιιιεειειιιετι ΜιτεΙιιιέιιιιιΙι τει·ιιιεειετι Ιιετάι·έι.Ι:: Έ ιιειιι ι;γεΙο 
ειι!ι ει·ϋνεΙ Ιιιιι1ειιιι ιιΚει·ιιι_πι Με κι ειιειΙ ε1ΙειιΙιει6 ακατα 
τοΙιειι; Έτιιιψι, Μ” Με ει, ΙιοιιεϊΙιεξοιι16Μ εεεεΙγετε ειεττ 
τειιιιι Μνέιιι, ΙεειεΙ6ΙιΙι ιε ΙιειΙαιιΔύεέιΒιιΚει ΒεΙΙ ιιιεπειιγειιιιε. 
Διότι ἱε ΙιεΙιετϋτό, _ιόιειιι, τϋι·εΙιιιεε, ιιιεΒΒοιιτΙοΙνει εεεΙεΙεν6 
'ε ειέιιιι1εΙκαιΜιι έιΙΙΙιεπε.τοε. · 

Α' @Η εταιιιεοΒΙιειι οι ειιψει·' Ιεεεϋι·βε$63ιΙι ειιιΕεε€ει 
ιιιηι1 ιιιιιιιϋ8 ιιιειεἔιωειι. ΒιιιιεΙΓοενει :τ ι1εΙειιιει·ΞΙ:Μ ειιιΙιει· 
ιιιιιεε :ιι εΙετ° ειιγεΒἱ €οιι6]ειι€6Ι εΙΓοΒΙειΙνει; ιιιέιειιαΙι τιειΦε 
ειιοΙαιτ ΙιεΙγεττε εΙΙ:5ιιιιι. ΜΜΜ Ιενειι ε, τεειΙιειι , Κειμε 
Ιετε ω” ιιειΒγο!ιΙι 'ο ΒενεεΙ›Ι›ε ιιιεε!ιατέιι·οιοττ $εΞιι·εςγιι.Κ ιειε 
ιι·έιιιγιύιΙΙΙι. Α' άεΙαιιιει·ιΚειϊ ειιιΙιει· ΚειΙνεΙι ει' ιιε8γεεΞιεστ, 
ίειιγϋιεετ, ι1ιεεϋεεεετ, Ιειιιιιάτ, ιιιιιΙατε:5ιεοΚειτ, ιιιιιιάειιεΙι 
ΙεΙειτ ι›ειιι8 ει, 1ιειιγε1εετ; εειιιιιιι εειιι 1:ειιγειει·1τι Μ ιιιε8ιιτ 
αι εΙειΕ @εεττ ιιιεεει·ϋΙτετιιι; εε ιιιιιιιΙιοΒγ 8ΖϋΚ8ό8θ8 ΜΜΜ 
ιιιιιεεειιεΙ: , εΙ:ιΙειιΙτ εε ΙιειειιιοεαΙ:Ιιοι εειιι Με. 

ΒιειειΙ:οιι νειΒγοιιΙιεΙι εΠειιΙϋεεε ιιιιιΙΙ:οιΙνέιιι ,ει·ιιΙιειοΙ 
Μαη τϋΙ›Ι›ε ιιειιι Ιειεινειι, ει ειιιΙιετ “Με ε! νει ιιιετιι1 
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τε που 2πηκνω ἔοιὶιΙοΒΙ›ειιι, ιιιοΙΙγεΙ_ιει ει, Μιέι· ΜΙεπ ΜΟΒ 
νε!. ΩγετιιιοΕ86861ϋΙ Μενα ιιιομιοΜει ει' επομιιγεόΒ «Μου 
ΜτωοΙάει 'ε ωεμειιιίιΙμι ει, νεΒγοιιοἔεἐιΒοΦ ει' ΙιέΙεΙα,όε ι;εϊν' 
ιιιἱιιιΙοιι όΙιΙεΙσεΜπεΙ: οΙΘΙ›ετειιιιἰ. ΚόριεΙ6Μεε, απ. 6Ιππ' η· 

:ύ ι·όειΙειεἰΙ›επ Ν$ιροπτοεωνάιι , ΜειΙειἰΚ, θ8ΖΙΠό]ἱ ΚενεεεΙ› 
Ι›εΙ‹'ε πεπι ιιΠγ ΜεΙάποεειΙε , Μιιειιι ΒγειΚοτΙειτἰειΙ›Ι›αΒΙ‹ὲι, νί 
Ιεϊ8οεΙ›Ι›ειΙ‹Ι‹ἐι Θ: ειειΙ›ει€οεειΙ›ΜιΙ‹Ιώ νέιΙιιειΙε. ΜἱιπΙιοἔγ οΙιιι6]υ' 
ιιιἱιιιΙεπ ὶρειι·Ι‹οιΙὲιεεὶτ ει' @ΙΜ οΒγε1Ιεπι ιιιτΙοιπέι.πγάτει ἱτάιιγοι 
πι: εΙΝιοη τοπικ Ιιειιιιειι· Μτϋιι6ν‹-Ξ Ιεει; οεοάέιΙειτοεαυ τιι0]ει 
ΜειπέιΙΜ ει' τετιπάεπειετ ,ε ειιιΙ›ει·οΙ-ιει 8ειιιΙείΒσέιεμπει·ιόετε; 
ΜπιίιΙΜΈ :ἐπὶ ει' ιιιεεΙετεόΒε£, Μπι: ΜΗ π, τέτεειεέι;:=€ειΙ 
ιιιἱιι‹ΙοΠΙΙι 1ει8_$ε1πειΚ ΙιοΙά0€εέι;έιτ εΙϋωοιι111Ιε£ιιἰ; ,ε Μη: 
Με!! ει' ειοιιι6Ϊγεε ϋιιεὲεΙ›61 οι εἔόειιιεΙκ πει·οιιοε6_56τ Μαι 
Ιεϋ:ϋΙΜ. _ 

Αι ὸῇεΖειΙιΙ ·‹·ιιιΙ›εκιιοΙτ πειιιοωιΙκ ωρωπαιΙέιω πω, πει 

πειιι|1ιι‹Ιοιιιέιιιγα ω; ιιιωικι;έιΙω1 ει' ωιΙοιιιΜπ πεπι 8γϋιιγϋ 
ι·Μέ8 Πειυελπι ΚυάνεΙἱ, Ιιειιιοιιχ εειΒϋι!έέηΐ Ι›εωϋΙἱ , ,ε απι 
ρέιπ |Η!$2!'108 ειΙΙωιΙιιιειιτειιἐιεεἰπ Και: Μ" ΙεΙνέιιπεϋιι1. 

Α, άθΙωπετΙΒΜ ΚόεεειΚαταΙιΞαΙΜ, ΙεΙΚεεκ:Μ , πγἰΙωἱ›Ι› , 
πειιιεεεΙ›Ι›, οειεεεΙ›Ι› ό8 εΙενεπεΙ›Ι›. Αι ὸῇειαΚαιτιετἱΙωιἱ απο» 
ΚέιεπΙψ, _ἱὁιαππΙ›Ι›, €ιιδοιπέιήγοε!» 68 ἱὶ8γεεοΙ›!›. ΕΕγίΚ π' 
ιιιϋιι1επ ει·ἱειοοτειἱἑικιιἑιΙ ΓεΙταΙὲιΙω16 ὶ2ΙὸεεΙ:Ι‹εΙ , οΙ6ΜΙοιεκ 
ΜΙ; €γειι·Ιϋεέι€οκκαΙ εΞε ίιι·Επεε:1€€ει1: ιιιέιεἱκ π' Μπάρ οπ 
1ὰΙγτΒὲΙγεἔΖϋ 1ιιΙα]ι1οποΕΚειΙ Θε ΜΜγοΚΜΙ Μ. ψ 

ΚύριεΙ]ειεΙ: 1έιτεειεε1ἐΙ›ειιι Με ωω›ω·ι, ΜΙειιεΙ‹ ηγου 
Β20ΙΙ ύτιΙεΚεὶκ ,ε ι·έ:8Μπ1: ιι€γειιιειιοιι νύΙειιιόιιγεἰΚ Β Μεγε 
πεΙ:; Μι _ϊεΙΙειπϋΚ, τιτάοιπάιιγιιΚ ,ε ιιιὶνεΙΙεὲΒϋΚ.Ι‹ἰὶΙϋιιΙ›ϋιϋΚ ; 
πεπειειι ΜΙιειϋ, Με; Υ8ι8!181118888ΥΘ228ΒΘΚ. Π;γειιιοπ 6ο: 
μ·ενό$οΙτ αΙΙεειΙιιι:ωιαωϊ ο" ιιοιιιιοι!›ϋΙ :1Π6 ιέιτικιεέι€τει Ξε. 

Α' κπΙιειοΙΒεειἱΒ ιεΙιεϊι ει ειιιιετΕΙ‹Μ 82ἱὶν0!8β;.:0Ι πω” 
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Μ5ινειΙειι :ιι 6ι·ιΙοΙιοΙ‹ Μαη , Ιιειιϊωπ Κϋινιπνε :ιι ει·Κϋ10εϋκ 

εϊ.ΙΙειΙ €ε1ιέπιι1]ει ιιιε8·. Μ 
Λεω ετατιιεοΙτ, ιιιοΙΙγεκ 1790-Ιιεπι ει' ειϋνετεύ<,;ἰ επι· 

π.ϋιΙόε!ιο2 έιΙΙοΠειΚ , ίἱιετιΙιὰΙ°ιπαπ νοΙ1ει!ε;.ιιιέιτιιια 4ΙΙΙΒΖθΙ1ΠόΒγ 
θ νει:ι ιι ειϋνε€ε6ΒΙιου. Α' πόμεεεός, ιιιεΙΙγ 1790-Μπ Μ" 

) 

ιιι5Ι1€ω τω , Ιιέιτοιιι επ:ηΜι Μπι πεεγνοπ «ἐν Μπα; ε 1830· 
Με ΜΜΜ Μια α, 18 ΜΙΙΜΙιοι. Ϊ) › 

ΙΙΙ; νέιΙΦοπέιεοΙκ ιιειιι ιιιρ1ιετιιοΚ νόΒΙ›ε νοει€Ιγ πιέΧΜΠ. 
ΝεπιιετοΙεΙ:ϋ1 άΙΜ τέιι·εσ.εέιΒι·ει , νειΙοιιιΞυτ επεεεΙιΒϋΙ 'ΑΜ Με 
εει55ι€ι·ει ιπΞενο, Μι·οιιι Μ θεα Μιέιι·οιιει εΙ ει' ίωιιιιαιτει 
Πάει, π. πι. ιι° 1ὲιι·εαεἑιἔΙ›ε1ΙεΙι' Ι»ϋΙοεεε6€α, να” εεειιιόΙγοε 
€γατΙὐεἐιἔει ,ε εεεΙιέ:Ιγ επε1ιιια. 

Αιοιι ειυιετἰκαἰαΙι, Μ: επι αιΙειπι1 κωι€οι·' μιτῇειὶτ Μ· 
ΙιειΒγνέω, ιηπιδοκι·ε. Ι›ι1_ῇιΙοεπ:ιΙ‹, εωωιιΕ ]εϊτιιιοτ »επι πωσ, 
ΒειΖιΙαΒεεὶ8ι·ετ έιεΠο26 Έ Βγει!ει·ειπ ε2ΕΕΙϋ-ϊϋΜΗΜΟΙ εΙΕει8ιἰΙοΙ.τ 
ΙωιΙωιἀοι·οΙ‹Ι›‹31 άΙΙαιωΙτ. ύ” όι·ΙιοιιιεΚει' ωνει€ειέ ΒεΜεΙὲΙ›ε, 
Μ” ε8γἰΙι ε.,ιιιέιΒἱΒεμ£ πω» ἱε ϋειιιοτΕ. Ι1ίεωιι ΙωΒγοιιιέιμγο 
Με, εοφ οωΙε5ιάειεΙΙεωετ, εειιι ΡΘΙιΙεΙΒΜ, ιιιεΙΙγε!ψει πιο; 
@Κατ ειειΙ›ιιΕοΙ‹ @Μπι , πω» ταΙι€ΙπιειΙε. ΝεϊΙοΙι α';ϋ:ν6πητοΙ:' 
ΙιειταΙιιια ει·ϋΠωι 'ε ει: οι·Ι‹ϋΙοεϋΜ “ΜΒ ετϋ1ΙοΙιοΙ›Ι›. Ιπιιιό1; ει' 
Μὶε8ἱεεὶΙ›ἴνϋΙἔγεἱτ ιιιη›οηΙ‹ὸιιτ πιόροεΙιϋ επιΜι·εΙσ ΜπιΜι ίο 
ΜιιῇετΙ›επ ΔΙΑΒΙ›νειΙ6Κ ει: ΒΒγεεἰὶΙεί τΦΒἰ Ιιατάτειἱ ΜΒΜ ΙειΙώ 
ειωετΞΙαι1εΙππέιΙ. Μέ,ς ἱε ειιιιεΙἶ ΙειπᾶοεΚοιάεεἱΜ :ΜΗ π: ΙΜΒΥ 
!›είοΙγἐιετ €γειΚοτοΙηειΙτ , Έ ει, Με ΙΙΒγεΙ‹ι° Ϊ€ΒΖΒ°ΒίἐΒἔΙΓΕ ω 
πα1‹, ιιιἰεΙϋα ιιια8οΙιειτ ϊ;ειι;ει€ιι1 υιε;;ωιπιιΙω1Ις ΜΜΜ. 2) 
~τ φ 

') Δ: 179040 πόρειεέιωΙέιΙέιε' ειιιιιιπά_ξει: 3,929,Ι28; 212 Ι83Ο-Κἱό: 
12,856,164. > ' 

') ω", Ιω;; ε: οεαΙ‹ πωΙ6Βοιη ω. η ΠΕΠ! ΜΗοω, Ιισμ ΜϋνεΙ 
π' ισ3ι·ιεεεόι; 8ιΙικοΙΙγ πιω" έιΙΝιιιι!, Έ 8$ἰΜοἱἱγ ι·ειωΙ›ο ]ϋνοιιι! 
ιιγίιέςο€ου, Μια αι Μ.ΙιιιΜ οσοέιιι' ρει·1]Μιι πιεσε! υπο. 
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, Ή ι ΜιπιέΙ Βγειι€6ΙιΙιεΙι ιι ιιιι·επειέι€ΙιεΙιεΙι οΒγεπΙιέπι, ειιιπάΙ 
ΙιΙΙιειϋΙιΙι ει, ιέιι·ειιιιέι8, ίειιιιιαιειιιέιεει; ιιιιιιιΙιο€γ οΙιΙιοι· Μι ε 
ΒγεειιΙνο ΙεΙιειιιοΙι πέιτοι·εέιΒιιιιιι. ΜΜΜ -1790-Ιιεπ ε: επιε 
ι·ΙΙιειι Ιεϋπιέιτειιεέι8οΙδ Ιι-:€πιέρεεΙιΙιΙΙιε εειιι ΜτΙ 500,000 Ια 
ΙιύνειΙ 1) , ιιιιπι1ει;γιΙιε ι-Ξι·ιειιο ιπιπι τιι%ειιθιι Μπι ιιιιιεπ αιο 
ΙιέιΙγεόΒόι; ,ο ε, ΒοπιΙοΙιιι ΙεϋππγεΙιΙιά ωιω Μι ιιεΞινο είπω 
νειεὸἔι ΙιιιιειΙοιπιιαΙι επ8οιΙεΙιπεεπεπι-5ει. ΙΜ ιιιιι16ιι ει, “Μει 
8όεεε ειπιιιεοΙι° εΒιιΙΙιε, πιιιιι ιι6ΙιιιιιιΙ Πι-Υοι:Ιι ειιιιιιε, πιο 
πιιΙΙιό ΙιιΙιοιιιιιιΙ Μι 78 :ιΙιΙιοι·ιι ιιιιιιιΙι :πιω πι€ΙειΙ ε1, ιιιεΙΙγ 
πεΙ: ιοιῇειιοΙπιε ΙΙιιιιιοιιειοι·ειὲιἔὲπιιΙι Χι ι·έειόνε1 ι"εΙ6ι· Ι): 
ιιιιιΒέιτ ΙειιΙϋπ Με ει·ϋεπεΙτ Μπι, Θε πω· ει: ε8·γεεϋΙοτει,-ιιιιπτ 
36Ιόιόιιο πανι-ι Μειωσα ιονειΙιΙι ιε ύΙιαΙι]έι., απ τϋΙιΙιό , @ιππ 
ιιΙΙέιπέιι·ει πιέσει ειπιιΙιεόποεπεΙε ιιοπι ιεΙιιπιι; εΙΙιεΙιοι ιιιΞιΙει πεπ 
και, ό8 πει πιι68 πε Ιιειιπο ιπαι·ιιιΙ, πεπι εοΙιειι·ιι εΙεϋ πω: 
πι” Ιειιιιι. Π 

'Μπα ει: Ι3€γεειιΙειΐ ιιι€ιπιπει.Ι: επιιιοι·οιιάειι πιά: πειτ 
Ιιαι0ειιιι εΙδεο€ιιοπό ει' επϋνειει-ιει ΜΜΜ' εΙειππεια6.εάτ. Απ 
ο" πωσ ιιοιιιιιο. ιΞιΙΙΙιοιτ οιιιΙιει·εΙ: ιιοπι :Μπα ε8γιοι·ιιι€ιιι Μιτ 
_ιέιΙι ιι€γειππιοπ αιιιΒγαΙιιιτ. ΑιιιιέιΙ ιιιΙιέιΙιΙι ιπεετϋι·ιώιιιΙι ε: ειπ 
Ιιοι·ι ιιιιιΙϋπ ει' ΙΙθ26Ρ0ΙΙΙ: ΙιἱιΙϋιιΙιϋιϋ. Α' ιιιιπτ πω: ει: πιπε 
ιιΙαιι πϋιται·εππέι€οΙί πάπια πενεΙιειΙΙΙι, ει, επι-Μπι Μ” Ιιἰ 
Ιιο€686εο ειππειιι , πο” ιιιιιιιιπγεϋειπ ιι€γιιπιιιοιι τϋι·ιτόπγεΙιτο 
Μινι: οΒγειόι·ιόει·ε Ιιιι·αιΙιειεειιπιιΙι. 

Μόπ πιει πι ΒΒγεειιΙει, ΙιιιΙϋπΙ›ϋιϋ ι·όειοιποΙε όι·ιιεΙιεΙ 
πειιι εΙΙοπΙιειποΙι επγιιιέιειεειΙ; πιο κι ΙέιιΙιιιιπέι. εΙϋι·ο πω, ποπ 

ιπΙο νέιΙιοιέιεοΙιιιι, ιιιεΙΙγοΙωτ ε” ΙιϋποΙ _ιϋιτειιιΙϋ επιιΙΙιει πω· 
τ 

Ι) ΡοιιιηΙνιιιιιιι Ι790-Ιιειι 431,373 ΙιιΙιοεΙ: ειέιιιιΙύ.ΙΙ. . 
') ΐΙ_ι-Υοι·Ιι' ειιιι:ιιεπιιιιΙι ιϋΙ4Ιοι·ΙΙΙειο 0213 ιι68γειο8 ιιι6ι·ΙϋΙιΙ. Ι.. ?ίσιο 

ιιχιω Ππ£ωἀ-8ω:ω, Μ Ι)πτΙιγ, π. 435. 
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ομ·ειέι€Μιι, Μ! Μηι1οιι που νέιι·ειεοκειτ 6ε ιιιωαεπ Ιιιειι·ιιιιι 
11εω2εωΙκετ Ιει·ειιιτθ Έ · 

ΜΜΜ 82 ειιιΒοΙ εγειι·ιπειτοΙκ ιιιεΒειΙαΙ›ἱι1ειι1εΙ‹, Ι›ει1πϋΙ‹ ει' 
ΙαΚοεο1‹, 82έΠ]12. πω” ιιπιιι1ειι Ιιιιε2ουΙώτ 6νΜειι Ι‹ε1ι6ιιεϋΙ‹; 
ό:: ιιειιι ΜΜΕ οΙΙγ οΙιοΙαιτ, ιπεΙΙγεΒπεΙ: ε” πάπια ιιιίιΜι 
ἱε ει: ειιιιςο1-αιιιει·ἰΙ‹ειἰ πύρεεει16ε' ο' ΙιειΙω16 ιιιο:8:18Μ ιιιοε 
!κοΙΙευε αΙαιειιιιϊοΙ:; 'ε επ Μειωιι, εΙ6Ιψ , Μ" πω 82:12 
εν Ιε;ϊό.ι·πει, απ» πιω: ιοο,οοο,οοο κα” Ιο·,;μι, Υ88Υ 
πο”νειι οτειτιι8Μιι εΙοειτνει, εΙΙεριπ α: ΒΒγεοϋΙοττ61 τω 
Τ8€7 ΒϋνοτεΙΙ; 1°ϋΙι1ετ η. 

Μο8οπεοαειπ, πο” ε' επι: ππἱΙΙἱι5 ειιιυει·πεΙι πε Ξεε_ηε 
ΜΚ Ι:ϋΙϋιιΜπϋ ὲτιΙοΚεἰ; 861: νειΙειιποιιυγΜεΙτ εΒγειιΙ6 ιιγετε 
ΒόΒθί £ιιΙα]ι1οιι1το1: οι εεγεεϋΙε1Ι›6Ι; ,ε ιπ«6€ ἱε «πιτ ιιιοιιτ1οιιι, 
Μ” Μέι: αεκ πω: π , Με:: 8262 ΜΜΜ νωιωιΙε Έ πιο" 
νειι 16116» 68 που: οΒγίοι·ιιιει ΙιειωιΙιιιι1 ιιεωπετετ Μρε2πεΚ, 
ε2ϋνετε€εἰ Ιιοτιιιι€1ηιιΙι'. €επιπεϊΙΙέιεα :πιω εΒγὲΙ› τϋΙ›Μ σωμα 
επει·ειιοεόε τϋττ6πετιι6Ι. 

ΑΙιειι·οιιι πρ» Ιιἱιιπιἰ ειι ειιιΙ›ετἰ τϋΚόΙαοεειΙόετ: Με νει 
ΙΒιιιΙ€ με ειιιΒετεΙ‹ τοι·πιόειοτοκοτ ΜΙ πειιι οεει·6ΙΕΙι ε τοΙ]σεωι 

 

Ό Πει ει' πόροεεές, πιΕπι€ Μίειέιι ἐν Με €ϋτ$6ιιἰΙ‹, ιιι68· ε" πίπα 
Μ; πήιιόοιι 1ιιιειοιιΜΕ 6νΒειι Κ6$ειοι·ει66ΕΚ: @γ ει ι2€γω1ιι 
ΜΜπεοΚΒΜι Ι852-Βεπ 24 πεὶ!Ιἱύ, Ι874-Ιππι 48ιι1ὶΙΙἱὐ 'ε Ι896-Μιιι 
96 ιπἰΙΗ6 Μήτσο: Ιεειοιι. @Η Ιεπιπο ει, ιΙοΙοἔ_· Μό;; σ.Μωτ ω, Με ει: 
ΑΙΙο8ΙιιιιιγΚ' ΜΜΜ οΙ6ι-ι.ΙΜι ιπίνοΙΙιοΠετι 1°ϋΙάοΚ ίο;ιιέιιιε.Κ ΜΙ6Μιτ 
Μ. Α' πω· οΜΞε οΙίο,·;;ΙιιΙΙ $ϋ1ι!εΙτ Ιιϋιιιιγοπ ιπη;Βίι·πίσ.Κ ει' Ιο.ΚοεοΚ' 
ποπ ει!ιππάτ. Α: ΒἔγεεϋΙο€εΙ ΜΜΜ Ιιιιειοηιι6ἔγ ετει€ιιεοπ 'ε ΜΜ 
Μι·Μτοπ «ΜΜΜ 100 ιιιὶΙΗό ειιιΒει·Ι›ϋΙ ΠθΙΙΙ]11ίΙ18. £ϋΜ› 762 επε 
ιιι6Ιγιι6Ι η), π6;γειο; ιιι6τίϋΙάτε, πιἱ πιό; η;επ ΗινοΙ Ιοιιιιε Πακι 
ο:.Μοτε:.6;' Ιιϋι6ρ πόρεεε686€ϋΙ, ω” ΜΟΒ; ,ε ΑπἔΙἰὲἐ€6Ι, ιπεΙ!γ 
1457; εϋΙ: εαΜΜ ΜΜΜ ι:16€ α'Ιιο1νω.ί:Μ ιιύμεεεόμύΙ ὶε. ΗεΙν€Εἱε., 
Ωεινειὶ 6ε Μτοιοἱ ιιποΙΙ‹Μ ἰε 783 ΜΜΜ: ΗιρΙ6.Ι ε" ιι6;γειο; ιιι6ι· 
ΜΜϋιι. Ι.έιειΙ: Μα!ιώπιπ, ΜΙ. θ, μ. 92. . π 
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ε1 παπι νάΙιοιπ:ικ, Μπι! ΜιΠ€ ΜΜΜ Μ!!! ΕοΒοιιι εϊΙΙππ‹Ιὐεω 
ΒΑΕ οΠγ Βοι·πιέιπγπειΚ, ιιιεΙΙγιιεΙε ίεΙειι1έιεει: ιιο<έγνεπ ΜΜΜ 
!›ϋιϋ πέρετ ειΜτοτει ΙιεΙγειι , ιιιἱΜϊεΞΙ Βιιι·ύρει 1), εἔγϋπ ιιιεἔ 
αιπειιιἰ, ΜΜΜ ει' νει·8ευ;;ΘεοΚοτ, πει€γται·άΒγόιετ όε νΗ 
ΙσπΕάεο!κειτ εΙκἐινοΖω1ιιἰ 'ε Πὶ8ἔειΙεπ ειΚειτετ1ιιἱΚ ωιιιι1ώεεεϊ 
;;άτ Π878Μ!20Ι1 σιέΙοΕί Ι›ετϋΙ€ὲεὲι·ε ε8γοεΙΙιιϋ. 

11ο ει' 1ε8παἔγοΙ›Ι› νεεπόΙγ, ιπεΙΙγιιοΚ κι ΒΒγεειΕ5Ιει, 
πενεΚεά6εο :5ιΙαιΙ Μτειεινε "οι, εί1εοπ16Ιιεπ 1°οΙγνάετ ΜΒΜ: 
ιπειι6 οτϋΙ›οιικειΙ:οιέιεΙ›6Ι ειέιτικιεωΙτ. Α'ίοΙ86 ω· μπι·ι_Μ16Ι ει' 
ιιιοκἱοοἱ ϋ!›ϋΙἰ8, επεπεε ἱι·έιηγΙ›ειι, ΙεϋτϋΙΙιεΙϋΙ 400 Επιπ 
οιἰει ιιιέι·ίϋΙιΙιΜ τεΞινοΙεέι8 πω. Ε, ειϋτιηἰὶ νοικιΙ, ΙιοοειέιΜπ 
ιεω ΙπειιιγειτἔέιεΜ αι Ε8γοεϋΙ$-8ταιιιεοΚ' Ιιει1έιι·ει; αφ! Ι›εΙϋΙ 
Η: ε” νοηει!οπ , 11ιει_ϊι1]ύνειΙ ωΙοεαρ πω” ει' εἰνειτεἔοΙε πω. 
Η "η ειέιιιιΙΕνα , Μ" ει, ίε·Ιιέι·οΙε ε,ι·οχ›ι›απτ Ιιετάι·νοπο.Ιοιι , 
πιἱιιιΙεπ ένΜ:ιι , ο8γι·εωέιει·ει ΜΕ ιιιιέι·ΓύΙαοτ ΜΙα:1Μικ εΙ6τε 2). 
ΝέΜι-ιΜΜ ειΚειάέιΙγ επϋει ιιιειΒέιτ εΙϋ; ιιια]ά 1ετιιι6ΚειΙεπ ν! 
ιΜκι·ο, ιπει]ιΙ ναΙειιιιἱ Μπι, να” ἱπιΙυε ιιειιιιοΙι·ε Ι›ιι!‹ΙωπιπιΙ: 
νὸΙεΙΙεπἱἱΙ ιΜοΒοη. ΙΙΙγεΜτοι· ει' Μαιω› ωο8αιωοαεκ ε" 
ρἰΙΙειιειιΞ8; ΜΗ νόἔεἱ ε8γιιιάε Μέ Βϋι·Ι›ϋΙιιεΙ‹ Θε ιιιἰιιιἐιιι ϋ82· 
ε2εύι·τεκ, Ιιῇι·ει ΚειιΙ6ιΜ ει: εΙ6Ι›Ι›ι·‹-:ιιιεπύε. Α2 ειιτύρεἱ Ια] 
1ιειΙ: ε” ΙάχισεϋιιΜηϋ 'ε εωΙ:ΜειιΙαπ ΙιειΙειιΙὲιεεἰΙ›ειπ ει' ειἰΙιΙἐιε 
ΙιεἔγεΙ: Μέ ΜΜΜ 8οιιὰνἱεεΙόεἰ ιιιιιι1ΜιΜτ Ι6τε:ἱΙ‹; οΙΙγειιι 
ει: , ιιιϊιιτ ο” ειΠιιτεΙοπι ιιϋνϋ οιιιΙ›ει·-εὶι·αι1ὰε, ιιιεΙΙγετ ἱετειι, 
Χοπ· πιὶπᾶειιιπιρ ιιιεεϊήΚ. 

Α' ιιωιισιό επ εΙεϋ νοπειΙέω Ι›εΙϋΙ νέιι·οεο!ι 6ρΙτωΕποΚ 
,ε ι·ορρωπ εωιτιιεο!π ει1ειρΙαατιωιΚ. 1790-Ι:ειι αΙΙΒ· νοκ Με 
Μ” πω· πιπισ οΙεισι·νει ΜΙεεπεεΙμΓ νϋ!ἔγ8ἱΙιειι; ιιιέιι·ιι1ει η· 

') Αι Εἔγεεϋ!£-8!π€ιιεοΙι' ΒἱτοὰεΙωἀιιε!‹ πεισωπεωω 29,500 πό;;; 
πο; ιπι6ι·ΗΜ; Βιιι·6ρά6 (Μ«Ιω25πιπ ειοι·Ειπ) 500,000. 

Ό Ι.ίιωΙ: Βοσωπεπ2: ἰσἔἰεἰα:ἰ/ν, 20Πι οοιι€τοεειις, ΠΡΟ ΙΙ7. μ. 105. 
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"οι ε' ιιϋιΒγειι :ιιιιηχι οιιιΙιει·ι ΓοεΙειΙιιειΕ ιιι:ιΒοιιιιιιιι, ιιιειιιη·ι 
1790-Ιιειι ει φάει ι€ωιιιιωιιωι ωειιωιοιι. Α° ιιι-έρειει58 
ιιιιιιιι Μ” ΜΒΜ 1αΙιοει·ει ιιιοΒγ οικω. 1) ΨειεΙιιιιἔτοιι° Μι 
ι·οοιι 1800-Μιιι ωειριιωιοιι, @κι Μιιι€ιιιιοιι_ήέιιι ει ειιιιει·ι 
Ισιι ιιϋνοιεσ5επε.Κ; ιιιιιι·ιιιιι κι οιιιιεΙ‹ι ο8γικ ΜΜΜ εεὶΙ‹. Α, 
ιιγιι€οι” Ιεενό88ϋΙιΙι ειιιιιισειιΙιόΙ "ω ΙςϋνοιεΚιιοΙ: 2), Μ" ει” 
οοιι€ι·οεειιιΜιιι ιιΙιέ8οι!τειι ιιιι-εωεΙειιιιεεεειιεΙι, ω» Οι” Μει 
ειιι Μια Ια-ιΙΙ_ τειιιιιϋΚ, "Με ει' ΒόιτειιϋΙ Ρέιι·ιεΙιει ιιιωιϋιιεΙέ. 

° Αι ΒΒγεεϋΙοτ, ιιιιιιιΙοιι ετε.ιιιιεειι ε8γιιιι ΙιειΙειιιιιιικ ει' κι» 
τοπικά ϋενεΞιιγ6ιι, Με πεπι ιιιιιιιιιιγάπιπ ει;γιιι·ειιιγωιιι μπει 
ροιΙΙιειιιιιικ 'ο νιιειΒοιΙιειιιιιΙε. Αι Β;γεεϋΙοι'·ιϋειιιΙ‹ἱ Μπέκι, 
:ιι ΑΙΙε8ΜιιιγΕ' Ιάποιε5.ιι6Ι_ ΙειειειΙωιι10 @ώς ει.ζιέει αι ειιΙειιιιι 
ιειι€ει·ι€ Ιιειιγι1Ινέιιι, ΜΒ τόιτεΙιετ 'ε ΜΜΜ ΜΜΜ έιΙΙύ Μ· 

, 

Ιώιϋπει Μιιι-ιιιιεκ Πι ει' Ιιι€ιιιιΒγουΙι ΜΜΕ “Μιά”. ΒΙΙειι 
ι - , Ιιειι ει Ροιοιιιιιι:τι31 ΚειιΙνε,.αι ειιιιετἰΙωιἰ ΜΜΜ ιιιειιιιέ!ιειι , 

εΒιιει ει, Μιεειεεηι1° ιοικοιωπιι€ σε” εΠ‹ 1ιοιιιοΒοε Γ5Ιι1οι τει 
Μπι. Αι·ΒέγεεϋΙέι' ειειι ι·6ειι€Ιιειι, ιιιιι]ιι ιιιιιιιΙειι ίοΙγύΙ:' 
ΜϋιιιΙόεε πιει πιο τοΚειΙνε, ό8 που κικιπσκ, ιιιοΙΙγεΙ‹ Η: 

σα ει έιΙ10νιιεΚ ΜΜΜ: πγιΙΜι!ι, πεπι ιιιιιιιΙειιιΜ Ιιιι·ιιειΙτ οΙΙγ 
ιιιι€Ιγειέ€8εΙ ει° Ιιει_ι6Μει ιι6ινο, ,ε πεπι Μια οΙΙγ Ιιϋιιιιγιινό 
α Ιιει·εεΙιει1όετ, ωστε; 61ειιι1:ιειΙ:. 

Βι «Μι ιιΙε5ιιιιινειΙύει;!ιοι, ιιιοΙΙγ ει, τοι·ιιι6ειειι61 ω» 
ιιιαιἰΙ‹, ;.ιωι ε” "μπει, ιιιεΙ1γ ει' τϋι·νόιιγοΚΙι61 ει·ει1. Μι 
ω, Ιιοειτ ει' ιειΙιειοΙ€ειεέιις, πιω: 65ειαΙιοιι ε! "Μι τϋι·ϋΙνο, 
ά6Ιειι ιιιόΒ Ι'ειιιι8.ΙΙ) - 'ε τιιε8ιιιιιωιιωιιι ει' ειοιιιοτιι ΙιείοΙγάει, 
ιιιεΙΙγει ;;μι1ιοτο1 ιιιιιΒιιιιειΕ ει° εειιτΙ:1ιιεικ ιε16Ιότότο. Επιιι€Ι 

'ι Αι ΗΒΟ-Μ ιιέρειάιιιιι6ε ειετἱιιι:: 3,672,3Ι7-το. 
Ό ΜΜι·εοιιι6Ι, ιιιιιωω-ι Με”, €6νέιι·οεΜ6Ι νΥιιεΙιἱιι€ιοιιἱ8· 1010 

1ιιέι·ίϋΙι1ει, να" Η 420 ροειότ εωωιΜκ. («ώπυ#ίσαπ αΙ:Μπσω, 
ΜΒ! , μ. 48.) 
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ΓοΒνει ε5]ειειΕικιΙτ ιιαΒγοΙ›Ι› Ιωι·οεκοαόεεεΙ 'ε ειστ8ειΙοιιιιικιΙ Μ 
ιόπεικ ΜΙ! Ιειιιιἱο . Μιιτεει1ι τΙόΙιιοκ η. Τοι·ιιι68ιετεε , πο” 
πισω; ει' ιι€ροεοιΙθε 'ε εειιι1ει€εάΒ εεΙ›ι-:εεΙ›Ι› 16ρα-5εεΙιετ το 
εγω. 

Α: α€Ιαιι£ἰ τειι€οτ ιιιοΙΙο1τ Μινό 81ατιιεδΙτιιιέιτ ΓόΙϊΒ·ιιιε8 
νειιιιιαΙ: πόρεεϋΙνο. Μ: ει, ίϋΙιΙεΙε πω” τεΞειιέπεκ €ει20εϋει 
πω; «Με ὶ8γ ειιιιιγἰ “Μπι ΒΜΞιιιι1οτ10Βειτ ιιιει€οΙιωι Μπι Εο 

Ι 1 εααΙιειτιιαΕ, Μπιτ α ιιγι3ἔοτἱ επατιιεοΚ, ιποΙΙγεΙα ιιι6€ α που 
επΙοιιιηειΙ: Ιιετάι·ταΙειιι 111826( πγἱτιιειΙ‹. Α Μἱεεὶεεἰμἰ' :,ϋΙ·.εςγο 
ν6Β·τεΙειιϋΙ τοι·ιιιὲΙ‹ειιγεΙ›Ι› , ιιιἱιπεειιι 82 ει1Ιωπϊ ιεπέ;ει·' μεικ 
μιΙ. 152 Με, ει' ιϋυΙ›ΙΙιει Μ”, ΙιετΙιει16εειιι νοιιειειει ει: επ 

τζ 

*) Ηοἔγ ει' ΚύΙϋιιΒ86,Βο8 ΜΙ' Θε ό]ειειΙϋ ΚοτοεΚεὰ6εΒεΙὶ ιιιοιμΙιιω. 
Μια ιιιεΒἱΩΘΙΙιεεεἱὶΙι , εΙ68 ειοιιιὶὶιιΙιε£ π' Ι:ϋνο$Βε:.ειιΔ6 3ε;γ2.6κτο 
νεΕιιϋιιΚ : 

1829-Βοη οι' ΜΗ Μ;" εΕ8.0ιιεοΕΜΚ ιι. πι. νἰτ;ἰιιἱέιιιαΚ , και 
ΟιιτοΙὶιιέικιειΚ 'ε ΘεοτἔὶἐικιεΚ ω” 6ε Με ΙποτεεΙτοιΙϋ Μ]6Ε οεο.κ 5243 
ΜΜΜ. £οΙιει· Μέι νειΙ6Ιι νοΙ£ιιΙ‹. Π€γειιαιοη €νΒοπ ιιισ.86πιιΚ Μπε 
εποΙιιιεοΙιε ε!ει€ιιεπεικ Ιιιιῇ6ἱ 17,322 €οκιιιέπ ΒἱτΜι πιοἔ. (Βοσιιπιεπισ 
Ιε8ι'.εΙαεω, 2Ι-Η‹ 00Π€Ι'085Ι15, 2-Πτ ϋΙ6ε , ιιι·ο 140, μ. 244.) ίΣε 
ἰεγ απιηέιιιαΕ ΙΠειεεαοΙ1ιιεο$2ε ΜετιιειιαΚ Βίιτοιπειοι·Επ ΜΜ› Ιιει]6]ιι 
τω, πω: Μ.Ε6ιι€ ωκωιι πό” εω.€ιιεπιιΙκ. Ρριὶἱ,·;· 1Πο.εεειοΙιιιεοΜ 
ε!;Μιιε οεσΚ 959 ιι68γειει€μ ω6τΓϋΙιΙιιγὶ ΕϋΗΙίοι·ϋΙοΕΜ 'ε θΙΟ,ΟΙ4 
ΙαΙιοεεειΙ Ντ, ΙιοΙοΕτ ει: ΜΜΙο.ιτι επιΙΗεΜ Μ” ε!επιιεκιο.Κ 27,204 
ιιἑἔγειεἐ π16ι·Ε6Μ »παω 'ε 3,047,76'7 ΙαΚοεα_νειιι. Ε' ειετὶιπ 
1Πο.εεαοΙιιιε«Με εΒ:Μιιε $οι·ϋΙοίο σε”. Μ τόειῷ|: Εεειἰ που πό" Βίδ 
€ιιεοΙι, £ετἰὶΙο£6ιιεΙ‹, ιιέρεεεέθο ροὰἱΒ· 6$ειϋι·Βο ΕἰεεΜ› ιπἰιψαιπαιο 
Μ. (ΜΜΜ: Ϊ/ῖΕιυ ο/Με υπί26ά-δ2α:εσ, ΠατΙη·ίϋΙ.) Α' ι·ειΒειοΙ 
Βαεέι€ €6ΒΒΕ6ΙεΚ6ρ' 6τ€ ΜΙ, ΚοτοεΚειΙΘεο, νἱτάἔιἑεἐιιιαΚ; οεϋΚΚεκιιἱ 
ει' νέιΙΙ:ΜΚο26 ετ.εΙΙοιπειέ ει' ίεΙιέτο!ω6Ι Ί: 8ΜοΠιι ΜΜΕ ει' “ΗΜ 
ἔοε ιτιΜτὸιοΚ' ιποΒειει·ι6ε6Βεπ. Α' άριι€οτέειο8 τοπάειοι·ΜΙ: οειι!; 
ει' ΜΡ' Ιοεα186Μ: οεεωγό.ΒύΙ ειο‹Π οιιιΒοι·οϋ. ίΙΒΜε ιΙ6Ιου τώ 
ειοΙ€43Ικ ΒεΞριἱΚ στοπ οειώΙ", ?ε οιεΙαπ ιιεΙι6ι ει' ΕοπΒοτειι Παει 
τιΑΙΜτόΚΚέι €ειιιιἱ; ειοΙ86Μ.€]οΚ αΙέιΒΒνρι16 Γοεπε. Ιοιιιιἰ π' ΜΜΜ 
ΜΜΜ 'ε ιιιὶιιὰΞε ΜΙιιΙ ΙεΙιοΜιο7 ΜΙιοεγ :η Μεσα' Ιτϋιορόιι ίεΙιοτι 
ΜΜειιοΚ, αν” επ ἰιΙοἔεπι ρειι·ΩοΚτε. έ·ι·νότι , εΙειϋ!ήειιοΚ. 
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ι·6ραιαΙκατ ιιγι38οτ Μό; ιιιιτ ια ειαιιιο!: Μια! αιοι·οααιι κι Ιε 
Ιιετ ιιιιιτατιιι. 

Πα α' ειαιιινοτόετ αι Βεγεεϋ1τ-8ταμιεοΙδ δεαιεε686ιι καει 
πω: ιιιοΒ·: ύ" ΙαΙαΙῇιιΙ:, Μ” ιιοΒγνειι άν Μα «κι α' Ια 
ΜΙ:, ειαιιια :παω Ιιαι·οιιιαιοι·ια ιιενειΙκαι1εττ. Πε ΙιοΒγΙια οεαΙ‹ 
α, ΜιεαιεειρΡ νϋΙ€γι€τ νοειαιϋΙ: Μ: απ; 1αραειιιαΙιιι1ι, πο" 
Μ α' ιι6ρεεειΙ6ε 1) ιιΒγαιι αιιιιγι Μό αΙατι 1ιαι·ιιιιιιοιει;γειοι· 
ιια8γοϊιΙι Μ: Π). 

Α) ιιϋνοτιέιεε 1ιαταΙοιιι, Ι:ϋιόιηιοιιϋα ιιιιιιάειιιιαρ να! 
τοιὶΙ‹. Νεαγνοιι αννα! οι ααα, αι ΒΒγεειιΙοτ, ροΙΒαι·αιιιαΕ 
ιΒΙιΙιιέ€ε α' ιειι€ετραττοιοιι, αιοιι ω; ΜΗΝ, Μ! πια Ψα 
αΙιιιιμοιι απ, ιαΙα!1αιο1τ Μ; Μπι: αι ΙιεΙῇοΙ›Ιι α' ειαι·αιοιι, 
,ε ίϋΙ_ιε-:ΙιΙι α_ιειαΙιοιι ναιι , ΒιιοιιγοειιαΚ ΙαιΙΙιαιιιι, Μ” Μαι 
ιένιιαΙ εΙ6Μι ιιιαι· αι ΑΙΙο8ΙιαιιγΙι' ωιω οΙααΙαιι 1ε·ειιι1. -· 
ΜΙΒ αι ιι€γωιιαι 1°ωιιι ως αΙΙαιιι, α, ΜιεαιαΜιιΐ νϋ18γε, 
1ετιιι6ΚοιιγΒόΒόιιόΙ ,οι πια” ΜτατιοαόεώιιόΙ τ'οε;να, ειἰὶΒεΘΒ 
Καμ' αιι·α ναι τειιαε1τεινε, Μ” α, αι8νεται!Βοα ΙιαταΙοιιι' αι 
Ιαιιάύ Βϋιαρροιιιια Ιε€γειι. Ηαι·ιιιιιιοι να” ιιειγνειι έν αιω 
να α' Μιιειαειρΐ νϋΙ8·γε τει·ιιι6αιετι ι·αιιδιαι·α _ιιιιαιιιΙ. ΚΜ:: 
ιιγϋ.Μειαιιιο1ιιι, Μ" πιο: ιι6ρεεε6,ιο, σ€γΙιε!ιααοιιΙιτνα 
αι ατΙαιιιι τοπια' ειι€Ιόιι ταινάι εταιιιαοΙιενα1, ιαιιιιι ΙιεΙϋΙ 
ιι" ΜΒ αΙΙαιιι, ιιιιιιτ 40 α' 1 1-Ιιει. Μόε εαπ ιι6Ιιαιιγ άν 
ΚΜ, Έ αι ΒεγεειὶΙετ' ι€αιιαιαεα εΒ·όειειι κι Με εειιἱ αι 
αιτ αΙαιιιτοιτ εΙατιιεο1ί ΙκειέΙι6Ι, εΞε α' ινιιααιωμι νϋΙΒγεἰιιεΙε 
ιιέρεέ:Βε Ιοι ιιι·αΙΙιοσιιι α” ει€ινετιι=η;ι·ιαιιαοαΙφιαιοΒΙιαιι. 
..τα 

') 7ίεαυ ο/Πιε υπί:εά-ιΉαΜα, ιη Πατιη,, ιι. 444· · 
') Μαι ΜΗ @Μπαμ ΙιοΒ·γ ιιιιιιοι· α' Μἰεειεειρὶ' νόΙ8·γέτδΙ ιι6Ιοικ , 

ποια ΐο;ΙΜοιιι ΙιεΙ6 Πι-Υοι·Ε, ΡοιιιγΙναιιια' θα νιι·Βιιιια' :που τό 
πο”, ιιιοΙη· αι ΑΙΙος!ιαιιγΧ, καιω οΜαΙαιι «και, 'ει ιιιο!!γει ε' αιο 
ι·ιιι€ “Με Μα ειαιιιΝαιι66ιιαΕ ΜΗ ιοΜιιιοιιι. 
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δ Α ειϋνετεὲ8ὶ 'οι·ϋιιοΙ: 68 Ι›εΙοΙγἀειιεικ ε' ίοΙγνάειΕ 6; 
ε2ειΙε-ιιγϊιἔ‹ιτ Μό ΙιεηΙάεα ΜνὶΙέιἔοει1ΙωἱιιιΙεπ 1ΕιειΙΙΙε 6382· 
τεπὰϋΙ›επ , ιιιὶιΙϋιι επ ΜΜέιποε πόρειέιιιιΙε1Με Μέσι , ιΠι·ει εισ 
κοκ ιιιε;αΙΙο1›ἰι1εωἰ ει: `ε,ςγοε εωιιιεοΜοΙ ει οου8ι·ωπειιεκα 
ΜΗ‹ΙοΜϋ κϋνεπεΙδ ειιϊ.ιιια Ή). 1 790-Βειι νΪΙ'ΒΪΙΙΪἔΙΙΙΒΚ 19 Κύρ 

› , · νἱ8ε!ϋ]ε νοΙτ ει οουἔτεεειιεΙ›ειπ. Β ει:5.ιιι Ιο1γνειετ επιμοι·ο 
Ποπ 1818-Εὲη-ει' ιιιΜ6ιι κ. 23-τει Μα. 132 ὶιΙϋ1ϋΙ 11η” ίσων 
:Η ΚοιιΙρι1. Μαι· 1833-Ι›ειπ "επι ω: ΜΜΜ 21-πόΙ. 2) Π 
€γωπεεωι Μ6εωΙ: ΜΜΕ Π3-Υοι·Ιι' Μεωεει εΙΙεπΙιει6 ΜΙαιΜετ 

') Ι1η·οιιΙιοι· ει: ωρειειωΙιιἱ, Μ" π., ΙεΙοηπ Πι έν ωωι πιόπιο!!γ 
Ματια' πόρωε6,;ε ό: 100 ετάιιγΙ:ειιι πιενεΚεάε$Ε, Ματ 0οΙαινειι·εέ; 
ΜΜΜ 100 σι·εϊκιγ!πιη, πιω; ει' ΙΠἰοΙιἱἔειιι ται·Ιοιιιε9.ιιγ6. νἰτἔἱπιἱει πιά 
πιιι0ιιήει, Μ" ιι;"επιιιοπι Μό ΜΜΕ ΙειΙιὐἱιιο.Κ ειέπιέι2 13: Ν!) α 
τέιιιγΒο.ιι πενεΠε; ιιιἰἔ ο!ΙοιιΙ›οπ απ' νομο ΙιαΕέιτοε 0Μο επ Βνό1' εώ 
πιέι€ Μ: 100 ετάιιγΒειι ειΔμοτἱ€οΜ. Ι.έιε‹! ει' Κϋιὸιιεόἔεε @Μισέ 
Ιαπ κι' Να:ίοπαί εαΪεπάατΒεπ.ι 'ε ωε;;Ιερείνε ωμά ω όειτονειι 
Μ ει' ΜΙΙΒΜϋι6 ε2αΩπεοΗ _ϋύ!616Βοκι ει' Βϋ16ιιΒΒέΒε!;. 

Ε) Μο8 ίο8]ιιΚ ΜΜΜ οΜΜ, Πισω, ει: ακουω Μόε18Κ ΜΜΕ νἱτἔἱιιἱε.' 
πιέρεεεύ;ο 13: 100 ατέιιιγΒειι1 ιιενεΚεάε$$. 8:ϋΙκε6;ς ωε;ιικιμετέιι 
Μ, Μια ίο·ιςγΙιει€ νειΙειωεΙΙγ ειιι€ιιε' ΜρνἱεεΙϋ5ιιεΚ ει:3ιιιο., ιπΜόιι 
ι·ιιιι;ει ει' ΜΜΜ' πόροεε68ε ΠΟΠ! Ευ”, Ιιαιιοιιι πιό; ΜΜΜ παρο 
ΜΜΕ. 

Π8.εοηΙΗίιε ίεΞτη!ιιιΙ ει' Μάι· Μαι!εω οιιιΙΠοΗ νπἔωωι νεειεπι 
Μ. νπ$ωεω ΧϋνεΕοίηοΚ ειέπιπι Ι823-Μιαι·ι σξτάιιγΒιιιι νο!! Α: Β;" 
εϋ!ο!;, ΚϋνεΕεἰιιεΙ: Μπα: ε26ιπάνειΙ 'ε ειι·έιιιγΒειιι πόροεε686πεΕ επι 
@Με ΒΠεεὶὶΙεΡ ιι6ρεεεόἔ6νοΙἰ νἰειοπγάναΙ. ΥΞτἔἱιιἰει' κ«πωωποκ 
ει5.ιιιο. 1833-Μ.ιι ειἰιιΙε ειτό.ιιγΒαπ Μ! ει: Ε”οεϋΙεΕ' ϋεειοε Μνε 
ΩοἰιιεΚ Ι833-Μ ειάω&νιιΙ 'ε ιιι·έιιηαΜο ε' Πι :έν σΙιιΜ ωε;,·ειπροτο 
Μ" ΜρεεεόΒόιιοΙτ νίειοηγάνω. Α, νἱι·Βἱκιἰειἰ Μ5νοΜι' Π] 82δΙΠδ 
πω: ει' τύἔἱΙιοι ΜροεΠ νἱειοιιγα £ο1ιεΞι€ει!·6ηΙππιτίο8 Ιεπιιή η” ίο 
Ι6Ι νηωεω επιηιοτοΩἐεΒ6Ιἱ ετ6.πγάιιεκ νἱειοπιγ&νεΙ, ιιιὐε Γεώ! 
ει: ε;,·6ει Εω·εεϋΙο16νε1. ί)ε ω” Μ” νἱηἱιιἰάΚϋνο€οἱιιεΒ επέ 
ιιιο. ιιιο·,;ΜΙειμοάο1$ Ιο;γεπ' απο. ιιέινε οΙ6€$ Μ ει, Με €ω·0οπώπγ' 
εισ.ροτοι16εέιποΙι ετάιιγϋεΙΕ νἰειοιιγο. ει' ιιηγόΙιοι Βόρεε€ "πώ ει 
τέιιη·Ι»ιμι ΜΙ ει: Βεε:.οε ΚϋνοἐεΙι' Μ ει:3ιιιι€ΜΚ ε” ι·έ;ΙΙιο:. ΜρεεΗ 
κ·ϋι20ιιγίιν:ιΙ 'ε Μι· ωοι›ιη·ἱνε! Ιο;γε·ιι κ π' ι·ἰι·ἔἱιιἰ:ιἰιι6μοε5έ·ἔ' επι 
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Πωωι‹›ιι; 17 0ι›:Ι›επ Η: Ιώρνἱεεἱϋῇε νοκ ει” οοπει·εεειιεοπ; 
Ι813-Ι›ιιιι !ιιιε2«›ιιΙιετ; 1823-Μιη Ιιετιιιἱιιειιιὸἔγ 'ε 1833 
Μιπ ιιεἔγνευ. ΟΙιἱοπεΙ: Ι803·Ι›ειπ εεειΚ οἔγ νοΙΙ; 1833-Μιί 
ΜευΜΙεποι. ε 

Κε: οΠγ ιι6μΙ:ϋιιτ, ωεΙΙγεΙειιοΙτ ε8γΙΙ‹ε εεε86ιιγ εε ε 
τϋΙΙεπ , ωἐιεἰΙςει εειιιΙεἔ; εε ει·ϋε, Ιειτ1ύε εεγοεϋΙοτετ Βόριο! 
Μ ιιοΙιει πιόε ει!;!ιοτ ἱε , Με ιιιεἔ νοΙπε. ιιιιιωτνο., Ιιε;;γ ει: 
εἔγἰκ' ει·ε·]ε εε 8ειιι1ει€εόμ ιιειιι Με είιιιἐιεἱΙξ' ε-ι·ϋ1Ιωιεό86 
ΜΚ εε εεε€επγειέ€6ιιοΚ. Με; πεΙιε2εΒΙ› σε ΕεγεεἱὶΙωπ Ευπ 

Ίειι·Ιειπἱ ΑΜ: , ΜΜΜ χα εἔγἱΙε ει·ε_ἱ6τ νεε21οπἱ, ιιιἀεἱΚ επι 
μοτΙΜπἰ ΚεΖιΙἱ. ε 

Β' εεΙ›εε εε ει·έιτιγωιΙειι πενεΙιεάεεε πειιιεΙΙγ εκαωεοΙο 
η” Ιειιγ‹›8ε11 ει, τϋΜ›ἱιιεκ Ίϋ88ε1ΙεπεόΒότ. Πει Π_ἰ-Υοι·Ι: ει, 
πιει€ει κει “πιω ΙειΚοε:2νειΙ ,ε πο8γνειϊ Κε;ινΕεεΙϋ]ενεΙ ΗΠ 
νωηιεικιιτπει επιΙ›Μ ει” εοπΒι·οεειιεοπ , 1ιιο8·Ιι:ΙιεΕ, τεΞιιιιεΒε$ιιο. 
Πο Με ιιιἱηιΙῇἐιι·τ ει' Ιιει1ειΙιιπιεΙ› ΜειωεοΙε πω» ειΒειι·πεικ ἰε εΙ 
ιιγοιιιιιἱ ει” οεεΚΘΙγεΙ›Ι›εΙ‹ετ , “επ ει” Υ88Ζό!)' κει-Θε ἱε Ισπανι 
ι·Μπει; ιιιοι·Ε 0.2 εαπ' ΙεΙιε1ϋεόεο ιιιει_ῇ‹Ι ωικηπ υγοιιι, Ματ 
ιιιιιεει :ιι εεε!. 

ο 9 Α εγευΒιέΙε ΜΒΜ νωιιιειΙ‹ Ι›ὶΖοιΙειΙοιπιιιεΙ ει: ετϋεεΙε ἱ 
Βειιε:5ιμ 'ε οΙαοεεέι€ε ὶι·έιπτ. Α' ιιιεΙ!γ ε1ετιιεοΙ: “πιει πω» 
οΠγ Ώστε” €γετεροάπειΚ, Μπι ει, 1ϋΙ›Ι›ἰεΙε., !›ἱιοιΙαΙιιιε1Ιειιι 
,ε Μ” ειειιιιιιεΙ ΜΜΕ επε!κετ, ιπεΙΙγοεπεΚ ει' εεετοιιεεε 
Μάνα. Ιωιότ πω' επε!χωε8εΙ6€ϋΙιΙεπεό;; ,ε Μτεε Μπη 

Ώ 

ιειΙειιιεε1Ε;, ιιιεΙΙγεΙ:ετ ει: Β8·γεεϋΙοτ σε), τὸειεΙ›επ 6ειι·ενο 
εαΜΙ: , 'ε ωεΙΙγεΙκ εΙΙειπὲ0›ειι έιΙΙειιεΙ‹ ποπ ΜΙεΠε16ε »με 

- ροι·οΜιείιιιαΕ που ετέιιγε ει: εις«Ξει Ε,·;γεεϋ!εθ ε:.ιη·ονο46εέπειΚ 
ει·έιιιγάΙιοι Μρεεά ΜεεΜι, ιπΞιιΕεεπι ει ΡΙ;;γεεὶὶΙει' Ιιϋνε£οἱιιε!ι ή] 
ειέιιιιε ε' τέ8·Μει ΜΜΜ] α' $°ἱτἔἰιιἱΜ ΚϋνοΙο!ι' "ειπε εΜΜ› ω;; 
ειέιΙΙειι8. 

” - κ 
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;οτ18έι€8ειΙ, ιιιοΙΙγεΙκ ει, πιἐιεἱΒΜιιι ιιτειΙΚοιΙιἰειΚ. Επι απ Και· 
(ΜΒ, Με;; ει' ιΙε5ΙΜΙ ι-:Ιίο8ΙειΙ8 εΙΙεπεΘΒεε εϊΙΜιειιαΚ πεπι ιιιέιε 
οΙαιΙ ναυπεικ. » 

Μἱπιἱοπ ειιιιετἱκειἱακ Με", ει,ιΙόΙΞ ΜΜΕ ειοκ, ΜΜιοΙκ 
σε ΒΒγεεϋΙετΙιοι Ιε€ἰιιΒἐιΙ›Ι› ταἔειεΖΗοτΙιιἱοΚ ΙτοΙΙεπε; πια-Μ Ν: 
$οΒιιάιπικ 1εἔτϋΙ›Ι›ι-π δΖθΠΥθΙΪΙΙἱ επ :ΜΜΕ , Μι πιια8ο!κτε Βα8γειιΕ 
Μπακ; ΈπόΒΠε σειιρεϊιι (Π: €οπγε8ε$6ιποΙτ ει' ε:ϋηετεύε' Ιώ 
τοΙόπι-:Ιτ εΙειαΜτέιεέινα1. Ηοπικέτ νικ ειθ Κϋιιπγϋ ωε8ιιιοιι 
ΜΜ: ω, ΗΘΗ] ει° 52δνθί8ό8Ι18Κ ω” θωσκ6ι ωοα *μ 
ιιιοΙΙγ πω. τιιἀ_ἰα , Μ” ει, εεϋγε1εύΒά ΙιειωΙοιπ ΜΜΜ( Μπιέ 
Ι›ϋΙ, ΜΗΝ ΙώρνἱεεΙ6ἰιιεΙ: ειέμπέιτ ει' οοπετοεειιεΙ›ειιι όνοπ 
Μπιτ ίοΒγιιὶ, ε” επωκωιωι Έ :ιγιϊ€οιἱειΙ‹ατ ροιΙϊ8 εωΙ›οτοιΙ 
Μ Ιε5ιψι; πιιεΙΙγ τϋιεε έε ιιιότΒεε οιιιΙ›ετεΙ‹Ι‹εΙ να» ΜρεεἰὶΙνε 
- Ι›οεΖειιιΙ‹οιΙἰΙε 'ε Πγιιἔωιᾶηκο‹ιἰι‹. 8ποιιιοι·ι3 τοΜπτετετ να 
δ» ιιιηέιι·ει, 'ε νἱΖεΒεΞιΙνἐιπ π' ιπι1Μψ, ω: ΜΜΜ πια8έιτύΙ πιει 
μου!ώπτ, ναῇοιι Μιπ:ε-ε 6 εΙπγο11ινειθ Μι τϋι·τἐπε0›ϋΙ α: Β 
ἔγοεἱὶΙεωεΚ οΙΙγ τϋι·νόιη6ι·ε ΜΒΜ, ιιιεΙΙγ τά ιιε'εινε πεπι ιηἰΙ 
πω Ι:εάνειό, πωπω! Ιέιτιιιάι, Μ” εΙΙειιε νἱεειειιἐΙιιοΙι ει' 
ΙιειωΙοιιιιιιειΙ; Ιιενεε ΒϋνετοΙΘεοΚετ ω”, ιέε Μι "ει". εποε 
πειπ Ιια1ΙἔαττειτἱΙ‹, Ι›οεεαιιΙ‹οι1ἱΚ 'ε €ειιγεεετϋ2ἱΙ‹, Μ” Μάρ 
οΙΙγ €έιτωιεε38Β6Ι , 1πεΙΙγιιοΙτ ο8ειΙἐ τετΙιεΗ; νἱεεΙἰ, ει7 πόΙΚϋΙ , 
Μ” ΙιαεΖηαἰΙωιπ τθειεεἰὶΙιιο. 

,,Α° νέιπιι6ι·νόηγοΚ (Ισ ε26ΙυειΙε 0ειτοΙἰιιεί ΙαΙ«3ἰ 1832 
Μιι) ιπεἔἔα2ᾶειἔΙτῇεΞιΚ ό]ειειΒοτ, απ: ρεᾶἱε τϋπΙπι·ε ]ιι€ωϋέικ; 
"Με ΒὶὶΙϋιιΙ›ι-›π πιἱιπτ ΙεΙιεΕπε ΙώριεΙιιἰ, ΜΗ 6]εεαΙε , ιιιοε0ο 
Μι ό8ΙιεχϊΙειτα 'ε Κορέα ίϋΙιΙο ιιιοΙΙεττ, οἔγτε πενεΙΙιεεεε ἐπ 
ι1ει€εε%,·;έιτ Θε 1ιαταΙωάτ, Μ; ΜΙ, ιιιεΙΙγ Αιιιει·Μιπεικ Μπιτ 

··ϊ) ΧΥειεΙιἰιιἔιοπ£, ΜΜτεοιπ, Μ8.6Μοιι€ έε Μοιιι·οοτ 

ι 



:κι ' 

ι 

ε” €γΕΜϋΙοεϋε ΜΜΜ ΜρειΙ , εεΙ›‹-εεεπ Ιιωιγα1ΙἰΚ ει' Ι:ιιΜιε 
απο 8“ ]) Δ Μ 

Πει και έιΠειΙειιιι θΠ1ΙἱίθἱἱΨἐΙί0ΖἔΙ80Κ Ιόροε6ηΙαέιιτ ιΜιι 
Μπακ ΜΒΜ , ή” Ιιοἔγ ιιιΜΙε-:π πεπιεει16ΚυεΚ Ιι1ο_)ε νοΙΜ 
@ΗΜ ΜΗΜ.Π ει, άοΙ€οΚ' ειιοπι ΜπάεΞνοΙ, ιιιοΙΙγιιοΙτ τειιιι1)Δ 
ΜΗ, Μ), π' νοειειΙεΙουι ΙΙθΙΙΙ ΙειιΜ οΙΙγ ΙΙᾶ8`]'Σ Μ ειιοπ1ιει 
ΙαιΙΜΙ›ειιι, ιιιεΙΙγετ Αωι-ει·ΞκΜειπ ει' τέιι·εειεέι€ το” , ναΙωιιἱ το· 
Ιιεπέιε , 'ε ΠΙΠ)ά ιιιοπι1ΜΩπέιιιι Ιέιπιι1εΞιε Ιοι°ΙΜ 1ιιιιτατΙ:οΜΚ. Π 
έ;γαπειεοπ ροΙ€άι·, Μ 81ειτιιεεΞιτ επ ΒἔγεεϋΙε1Ι›ου εΙεϋπεΙκ Μιτ 
ω, ΙΠθἔὲΕΙΙθίἱ, Μ" Μ ιεΙιεϊειΙειιπέ ΜΜΕ ει' 5ΖϋῖΈί8ὲἔἱ 
;γἱὶΙ6εεΙ‹Ι›ειι. Υπ οΙΙγ ειιιΒοΙ‹αιιιοι·ἱΙιειἰ ΙΙϋΖίέΒΓΒᾶΒἔΙΒ`, ιΜΙΙγ 
οΙΙγ Μι·τεΙεπι Μα Μ , Μπιτ ε” οιιιΙ›ει·,° Μ ιιιεΙΙγ ΙΙᾶΠΠἱΠΩΖ 
έν ΜΜΕ ιιιεἔεΖἱἱΙεΙσπΩ, ΙεΙιι(Μ Έ Ι'όήΠ Καπ! ἰε όι·ί. Δ 

ΑιοιιΜιι Μπι ΜΗ ΜριεΙιιΕ, ιιιππΙιει α' ΙιατεΙωοΙωτ νεε2 

16 ε£ει€ιιεοΙκ,·ΙεΙ‹οεειὶΜ›6Ι ΜτοἔγιιὰιιειΙκ, να” Ιιειιιγειτ10 Μ 
ΜΜ νοΙπάτια!ε; πιπταιΙόΚιιΚ 11188' Μπι ἐιΙΙειροᾶἰΚ, Με "ω 
Βα)αϊκιιι 8·γειταροάπειΚ , Μπιτ Βιιι·ύρα,ΒελτιιιεΙΙγ ΒἰκΑΙγΒὰἔει 2), 
ΗειΜιιι (Π: ειοεόπγεάτιἱ "Με ιιωΒοιωι , ΜιπΙιοΒγ Μπι μι» 
ιΜ8οιΙηειΙ: ΜΟΒ ο11γ Ιιειιιιατ ιιιἰπτΜοιιιει6ἀῇιΙκ; °ε επ ΜΜΜ, 
ΙιειταΙιιιοΙτ νέε2, ιιπιπΙιοΒγ ε8γειεκτε ει: €5νέ:Ισι€Ι ΜιἔγοΙ›Ι› Μ 

') Ι.6.εά α' Μ:.€οεε:3·,;' _ῇεΙοιπ€6εἐ£ :ποπ €γϋΙ6εΒοπ ,> τΜΙΙγ :Ρ ,Μπέβ 
Μπα Β6ΙοειτοΙὶΜΒαιι ΜΜι·ι1ε$κο. 

2) Α' ιι6ρεεε6;; ΦΜΑ Βἱιοτιγοεσιι ει οι·ειάις'εαιάειεεόεάσεΒ «Μό Μο 
ιΜΙ. Μέι:: ει: ΗΒΟ-Μ Μ5επιΕ ΜΜΕ ὶε , ιπἰΙιοι· νἰτἔὶιιἱα Ιώβ Κόνε 
0εΕ νεει€ε€τ οι' Οοιι;;τεεειιεΒειτι, ιιέρεεεέΒο 13. 7: Ι00 ιιι·άπιγβου 
πονοΧοιΙε1!; ει' ΟετοΙἰπἐιΙιό Η:: ΙΟ0;·Βεοτ€ἱάύ ρειὶἱ,·; Μ. 5: 100 
ει·έιιιγΜιπ. (Ι.έιετΙ: Απισι·π·απ ει!υιαπαο, 1832, μ. 162.) Ιππιτέιτ 0 
τοειοι·ειέ8·, ιποΙΙγ Ειιι·όρ:ΞΜΚ ποπ £ειι·ψοιπ6πγε, ΜΙ σ.) πιέρεεεόε 
ΙεεεοΒΜοΒΒοη ειιιροι·ο:ΠΚ , ΙειΚ6ἰΜΙι ει6.πι!ι6 Πι Θ: ΜΜΕ ΜΝ: θ. 
5: 100; Ε'τωιο:ΞεοτειέιΒ· 7: 100; Έ Ειιτ6ρο. έιαιΙ_)ιΞΜπ 4. 7: Ν!) 
αι·ι3ιιγΜη ειειροι·Μα. (Εάε‹Ι: Μαἰ£εὑταπ.Ι ΜΙ. θ. μ. 05.) 
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Ι 

ιαΙοιππια! πω: ει·ιιιικε:6αΙιε η: 68 ί;γιιικα0ι!ι όι·:ε1ιποπι 
,ε ε:οπνεπόΙγει!ι, ιιιιπιαειιι όι·πε!ιοιΙ: ναιιιιαπ πιοα;8ότινο. Πε 
ιτα_ϋππ παπι οΙα€-ο ο: αι·ι·α , ΙΜ;; α” ε:ϋνειει-Ξεοτ νεαιεπε 
ΙειπΙιε @ποθ Πα α, πέιιεΙι έα Μτα!γοπ νἱΙαΒ' Ιιε:πεΜΗϋΙ 
@μια παιηιαπ να1Μι !ιαε:ιιιι!ιατ πό:ταΙι νπΙιια:_αΙι8 ιιιιιιιύΙ:, 
πιἰ Ιεέα·γειι α, Ιια!ιοι·ιι α: οπιιιετε!ι ΜΜΜ. 

Βιιιι6Ι Μένα ει: Β8γεειιΙι-8ιαιιιαοΙιαι Γεπγε;οΙϋ Ιερα 
8γοΙιπ νοε:αΙιτ ιπαΒαΙι6Ι ισιαισιιωι ε:ατιιια:ικ. Β: α:πΗ Μπι 
ε:ϋνειαόμε ιατεαΙιπαΙ αιπα' ι·ιέεπεεεύεε1, ιιιι:ΙΙγ α' ε:ετεποπε' 
"Με πενεΚεά6εόνω @χάπι ιατπία:οΙιοι1; ε: ιπαεοΙππα! α 
ιπα: ἱι·ἱἔγεύ8ετ, Ιιι:οπαΙιιιαιΙαπεα€οτ έα παιιαε:οΙκατ, ιποΙγ 
παπι' απιιαΙ: εΙνεε:τα86ι :ϋΙ›Ιιπγἱι·ο Ιιϋνειπι α:οΙιτέιΙ:. 

Α: απιειΕΙιαια!ι ϋτνοιιιὶεπεκ ε' ι·επι1Μνιι1ι ιπο:ΒαΙοπι' Ια 
1αεαπαΙ; απ ιιιςγ ιαι·ιοιπ , εα]παΙΙιο:να Έ Ια!εΙειπιπεΙ ΚεΙΙεπε 
απ; πὲ:ιιἱϋΙι. Α: ε;γεεϋΙ1-ειαιπεοΚΙιεΙι απιει·ιΙιαιαΙι, παι·πιπ 

τοΒγεπεΙι ια , α, πω· οΒγΗι ΙοΒιιαεγο!›Ιι πιέπαιι€ Ιεε:πεΙι; με 
Ιοιέ$αΙ: ιϋΙιεπἱ εαι·ιαιΙέΚαΕκπαι ιπαιι1 εἔ6ε: 6]ε:αΙπ Αιιιει·ἰ 

? και; α απατα: , πιοΙ!γειι ΙαιιιιαΙι, α: 6 ιιι·αιΙαΙιιιοπ , ααα! επ 

εεπἱϋ!ι παπι ΙεΙιειπο. Μι Ιιύε:ιἱ πα: πω: αππγπα, πο” 
α:: ιπα πιιιαιαπ εΙΓοαΙαΠαΚθ α' Βα:τΙαέεαιέ, ΙιαιαΙοιιι θα πι 
παϋειέ€ εΙ ποιπ ιιιαι·αιΙΙιατ “ΗΜ οΒγΙιοτ, α:αι·ι ια παπγαι!ιοιιι 
Με τοΙιαππαΙι ε, ε:ϋι·πγιι ε:οι·εποειε Μό, ιιιἱπιΙια πιό; οεα!ε 
ε;" ιιἱΠαπαι ΙιεΙΙεπε, πο" απ ε!επΙιεεεπισ. 

ύ” Ιιἰα:ειπ, ιπε8ιιιιιια1ια1π, πο” α' ιεΙαπ ε:ϋνειεα€' 
ΙεππαΙΙαεα ι-:Βόε:επ α: Μπα: α:ϋνειαόεεεο!ι' εαγοειιΙνε πια 
ιαπιιι Ιπναπαεαι61 πω. 'ε ε: απαιιι6Ι ιιιι1πΙναπ πι, περιπ 

'*) Με; και: "Μπα" ναΙΙαιιἱ, πο” α' αοΙιαιιγ' αι·ι·αιιαΙι Μ 6ν παω 
€6ι·Μιιι ΙοειέιΙΜεα Εοιοιιιοεοπ σεϋΚ!ωιι€ειιο α' «πι Παπ-Μ' νιι€γο 

' ποεεαΒΜ: !ιαιιοιιι ε' ιι6ι·πΙππέιιγ ε:ἰπἐίι,=.η παπι Μ” α: 6_ιεια!ιια!ι' 
αιιι·απωι, “παω α' παιισιι6ιοι. 
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8αΙιαπι , ΜΜΜ οΙ:ο1ι Μι·Ιιατιιακ α' 1:ϋΙϋπαϋ26 ετατιιεοΙκατ α: 
εΙναΙιιΕ αΙκαι·αι€ι·α; @ο αι Β8γεεὶἱΙετ κοιταω :Μάσα Μια: νέ 
απ: ναΙαιπεΙΙγἰΚ Ματιιο αΙιατΙιαϋα α' εαετ26ιΙ6εωΙ οΙαΙΙαε€ 
'ε οι α12α1 ει·δπαΚοεαιι εΙτόρΙιειἰ α' Ιώτο1ετ; οι εεετι·ε ναιι 
αΙΙταΙπιαπα πα” τόπο α: αΙταΙαιπ ΜΜΜ και όεατενέω 
ΙεΙπποΙε, -:- α” ειϋνετεὲ€ἰ 1εοι·ιιιαιιγ εΙνεειϊΙιεϋ ΙαεεαπΙεόιιτ 
ΙιαταΙιιιατ αι ο8γεεἱὶΙτ 1:ϋαται·εαεα8ο!κπακ, Ιϋ,%·εεΙεπεόΒϋΚ' 
;;γαΙποτΙαιατ νἰεειαε2οτειπιἱ Ι:$ναηύ ϋεεεεε τϋτεΚνόεε αΙΒαΙ. 
Α,Ιτϋιροιιτἰ Ιιατα1οιιι, ωεαϊοειτατναπ ο;γιιιαε Μαη ΜΜειι Ιά 
ναΙτεαἔαἱτύΙ, ,ε ϋ£Κο8 οΒγεται·ΙΘεεεΙ τεΙιετοιΙειι86€τε μειω 
ταιναιι, τΙεΖωπεΚ ΜιϋΜε6το αΙΚαΙιιιατΙαιιιια ναΙιιόΙ:, ό8 α' 
ιιιαεοᾶὶΙκ εἔγοαϋΙεΞε απατα” εΙνεειιιε·, »και α: εΙεϋ, Μια! 
ϋτεἔεὸ€ἱ εΙετϋ2ΙεπετΙ6ε αΙ€αΙ. · 

εΒγει›παω α' ειϋνετε6ἔἰ ΚδίέΓ1888ΩΠΚόΙ1ϋ οΙ;γω:88 
ιθ8θ , πιεΙΙγ νόμο α: ΒαγεεϋΙετ' εΙεπγόεατότ Μπα ιιιαΒα π 
ω", ιιιαἔαΙ›α1ι οΙΙγ ΒϋκἱὶΙωὸιιγ, ιιιεΙΙγ, ωωισιι ὶΙΙγοοιιιἰΙ: ειϋΙ 
πιο, εοΙ: ιιιααειιιι6Ι Ι‹ὶεεΙ›Ι› ΙιϋνετΚειιιι6ιιγεΚετ κι επΙ:ϋ261 
ω. ,Ε εεϋνο;ε68 ΙοπιιαΙΙΙιαιιια από; αΜεοι· ἱε , ιπιὶΙιοι· ω: 
Κοτιιιαηα' εγειι€εεόΒε α' ιιειιιιεκετ τοΙιετε1ΙεπεόΒι·ο 1ιιττατ 
!ιατιια, ωἰΙ«›τ Ι›εΙϋΙ απατοΜαι·α έ8 αι οι·ε2α8Ίεϋαϋπε6Βεε @ 
Ι626ιιαΙτ τ:εϋΜιεπΘεόκε νειεταοτιιο. Ε , 

1νιωιω κωιαε1αιιιικ νο11ια, απ Ι›Ιι·Ιια£ῇα αι απεομαιπο 
:ὶΚαἱαΚατ ιπε8ΙιαεουΙαετα: τω” ιΙοΙοΒ ωεωΙιεέα1ηιιαΙε, 
ν·α_ϋοιι 1‹οι·ιιιαιηιιΙ:, αι ΒΒγεεϋΙεί ΙειιιιαΙΙαεα αΙαττ, τα8Μα 
να" ϋεει6Ι›Ι› ειοι·1ϋα-ε ιιιιιιιΙιαεεαΒα' Μι·6$, ναῇ1οιι ετϋαΒ 
ΜΜΕ, εινα” αγειι8ϋΙ-ε αι? χ ' 

Αι αιιιετἱκαἱαἩας πγἱΙναα πα,ςγ ΜεΙεπι ΕοΒΙαΠα ε1. Τα 
;›αειταΙῇαΙ:, Μ” α' νὶΙα,=;' ιιόρεἰπεΙε παΒγοΒΙ› τόειαιι6Ι α' 
ΙεΙεε58' ]οεαΕιιαΙι ΒγακοτΙαια 1;εναε ΚεΖεΙ‹ ΜΜΜ Μια Μειο 
ροιιτοει1ΙπΙ, 'ε ι·εττοΒιιοΕ, πο” νόμο παΙοΙ‹ Μ έ” £αΙαΙΙεπ 
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ετ, 

ω. Α' δωιιιωει_πιπικ πιει€οκ ω εωκ ο? ΜΙεΙΔιο2,- να” ΜΒ 
ΜΜΜ τι" ιιιιιτειτ3ύ.Κ , ιιιἱιιτΙιει ότιεπόΙ:; ιιιει·τ ΑιιιετἱΜιΒαπ ει' 
Ι:ϋιροιιιο8Μιε ιιειιι πέρειετιά σ1οΙο;;, 'ε ει' τϋΙ›Ι›εε-5ἔιιεΙ‹ @γε 
εεΙ:Ι:οιι ΜιεΙΚεἀιιἱ Μπι ΙεΙιε!;πε, 11ιἱιπΙιει νειΙαΙ‹ὶ ει, Ι:ϋιροιΜ 
ΜιταΙοπιι61 ιιιει€άπαΙ: ωιωαοωτοκι ΜεανατΙποιόιοο1: «Μαη ΜΙ 
ΙΝ: Μ. Αι ειιιει·ΙΙιαπιΕ ιιι-:ιιι ειΙιειιῇεΞιΙε Μισή ω, Μ” ποπ 
τατ£οιιιέιιιγοΒΙ›ειι, Μ! ε, Βϋιμοιιτοε1τ6 Μιπγ, 1πεΙΙγΙ:ϋΙ ή” 
ίθΙυεΙ:, ωιιωιικο21κ, ε;γοιΙεπεεγ ιιέρ και εαπ, ΜΜΜ ε! 
ΙωιΙ›οιι ει: ΒεγεεϋΙετ Ι:ϋΙϋιιΙ:ϋ26 ιιέρεΙε, 8:ϋνεωόΒε; ε:: Μ; 
1ετ€ὰοΙο‹,ς, ιιιεΙΙγ ιιιειμι «Με Ιο1ίο:Βατιι€ ιιιϋιαειι, ειπιειΙοἔἰἐιτα 
@Ποπ ΜεΙειτοΙαιτ. Λ 

Μεἔνιι11οιιπ, Μ” επ εοΙτ αιιιοι·ΞκειΕαΙιιιακ πω: ΜΜ 
ιιι€τ σειηι:5.ιι ΜμιοΙϋαε58ΒοΜεκ τειι·τοιιι. Β68Ζωιιι·6Ι, πεπιΙιο,<;γ 
νοΙϋ1: ε8γϋπ ΑΜΙ ΜπόΙι, ιιιὶπΙΜ α' 1'εΙσό8· η Β8γεεὶὶΙεί 
1ιε;όΒοπι Ι:ϋ2μοπτωίαΙπει, 868 ὶιιΚέιΒΙ› απ ΙιΕεεειιι, ΜΗ π' 
ε2ϋνετεὲ€ἱ Βοι·ιιιέιιιγ 8ΖωιιΙΜοιιιάετ 8γειι€ἱὶΙ. Ηο,=.;γ ιιιο;;ιιιιι· 
ω.εεαιπ, :Με θ,ϊέ82ΉθΙΤ. ΜΜΜ, ποιο 8ΖωίΒέΒ τὸΒὶ ειιΙειτο!ωι6 
Ιιοιιιοπι Μ, οειιρέιιι ο11γειιιοΒατ , ιιιοΙΙγεΒιιοΙ‹ ιιιειεαιιι τειιι€ιμι 
ΙεΙιετέ!:, να” ιιιεΙΙγεΙ: ΚοτιωΙώ6Ι νειΙύ!κ. 

ΙΜ Βεγε1οιιιιιιε1 Ηιε8έιΙ_Με, υπ α: ΒεγεεϋΙ$-8Εει€ιιεοΚ 
Μπι ΦΗΜΗ: ειιοπιιειΙ 146€ εΙΙειιΙ:ε26 Μϊιη' Ιότεεέεύτ ΥθΒ8ΖωΕ 
Φωτο, όρου ΜΜΜ ΜΗ μπακ που ε" ιπεὰετΙ›ειι ε2ειιι 
και, ΙοΙγιιει εΒγωέιεεει1. 

Αποπ πε€γνεπιϋτ έν ωω, ιιιὶότει αι ΒαέγεεϋΙετ ίσιω 
έιΙΙ, αι ε11οιιο εΙεἱΜε ΙιειτοιοΙτ Ιιε1γυε11 ο16ΜΙοτοΙ: ΜΜΜ αι 
ΙΜ Με» εοΙπωικ καψω νετεπ. Αιιιει' ΙιειιΜΜ έι·ιειπέιιγ, 
ιιιεΙ!γ ωϊιιι1ειι ωΠωιωπ εει_5εϊτ ετατιιεέιΙιοι Μεσα, κενόεΙιΙ›ό 
Ι:Μιι·ύνέι Ιενο. Αι ΒἔγεεϋΙετ, Μ1ΙϋΜϋ2ϋ τόειεἰ _ἱ0Ι›Ι›ειιι ιιιε8 
ὶειηει·Ι‹ειΙν6πι, Μ5ιεΙεωο μπω αέγιιιάεΙιοι. Α, μπαι, ει: Η 

Μ 
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, ο , › πιι€κ ο πι” Ιεϋ£ο16Εο, :πιπι·πισ. ε» εϊνιτπιοΙι πωΙγ6!8 πο? 
ΜΔ: 1);π, πατΜι16Ιδ πιἱπιἱεπ ροπή;ιΞ Μια εϋιππωΙ: επιπϋιἰ 
Με ιιιὶπαεπππρ ει' πϋιΙο1κεπόετ. Α, Ι:ετεεΙιεπόε επ πεΙεϋ Ιο 
1γοποπ ρό14πτΙππ 8·γοι·επεέι€επΙ Ι:ιειΙπτ1 Μ Θε επι 2). Α' ω» 
ιπύειετ 'ε επεπτει·πό8 Μαι! επιπϋιΙθα πιω ΚϋππγεΒΒεόΒεΙη 
πει Μπι1 πω; π, ππαιΙ:Με' νέιΙτοιαπ66πέιεπ, ποπ 1εΙΙ‹ἰ πγιι€π 
τπΙππεέη; 'ε €πιππεεέι€ειετοτοτ, πιεΙ|γεΙ£ πι ππιετΞΙαιἱ επι 
Ιοεττ ταπγέι]πτύΙ ιπΕπάι1πτεΙππ· εΙοεπΠέιΙε 'ε ροΙΒὰπεΞιι·επἰπειΚ 
πω;;; ι·έπιόνε1Κϋι€3εϋΙ6επε !ιοιιάΙ:. Βοῇεϊτ_ἰπ 6 1ιοπέιτιπἱπιὶεπ 
ΗΜ , 'ε πιοιςΙέιτο8πτ πππι1επ πεππο ΗΜ πύρε!κοτ. Γτειποιὶει 
οι·πιέιΒΜπ πΙποε οΙΙγ νἱάΘΙ‹. 1πεΙΙγπεΙκ ΜΒΜ ε;γιπεϊετ οΙΙγ 
ΜΙ ἱεπιετπθΚ, ιπἱπτ 8Ι113: 18,000,000 επιποι·, πω” πι Ε 
ΒγεεϋΙυΒτετιιεοΙι' :πιω οΙΙοεΙειϋπ. _ 

Δι απιετΙ1ωΙ:ικ πι όεαιεε1οΒγεπόε Μαι! Μεοπ16νά. 
ΙεειπεΙι επγιπέιπποι; ειιοπ ΒϋΙΒπΙ›εΔΘ€εΙ:, 1ποΙΙγεΚετΙ:ϋι€€ϋΚ 
6επει]Ιειι€, ειέιτπταιέιει επ επιεωιθπ`οποιωι‹, εΒγτε ίο8γπαΙ:; 
γειΙπιπεππγἱοπ πιἱπ‹Ι ἱπΙεεἱΜ ἱπΙσΞιΙψ 1πϋιο11τπεΙ4 ο” ΜΜΜ ω. 
ριιπΙιοι. ΒνεπΙ:όπτ πιει· 1Π88° ειει· επιπει: Μπι Μ ωωιπωι 
,ε τετῇεπΙ ε! πι Ε8γεοϋΙε8ΐ ιπἰπποπ ι·εΞειοΕπεπ; πιπΒοπΙαιΙ Μ· 
πω: νειΙΜεειΙππτ, ν61ειπ6πγεΙΙ:ετ, ετπϋ1οποπετ, ω. πιἰπτποΒγ 
τεΙνΙ16.€οει11186ι€πΙξ πειΒγοΙ›π :ποπ επιπετεπόπι-ΞΙ, Με Μιά 

ή Ι832-Ιιεπ ΜἰοΙιὶἔειπ Κει·ϋΙεϋπεΚ, π1εΠγ σεειΚ 3Ι,630 ΜΜΜ "έπι 
ΜΙ, 'ε ΙΒέΒ' 058Κ ειΠ8 ιπάνοΠτ ριιειΕπεπεΒ6Ι ΜΙ, 040 τπ6ι·ΓϋΙππγΙ 
ροεωίιῇα νοκ Ιώειϋ16 τοιωπ. Δι·Ιπππεπ.εππΙ: ιππ]πο86ειοπ εΕνειάσ.€ 
£ετϋΙε£ὲ!; πιω· Ι938 ιπ6πΕϋΙππ;Η ροεΕπιιΕπΚ ειο8ιΜ6Κ ΒιετεειΕϋΙ. 
Ι.έιετΙ: ΤΜ: προ” 0/ Με Ρο” €επει·αί, Β0 πονοτππ. 1833. Αι ο 
€6ει οἔγοεϋΙε£Βοπ σειιρέιπ π' ροεω-ροτώ 254,796 ωιπω Ιιοι Με 
6νοππ6πτ. 

Η 'Πι έν π.Ιει.11Ε, π. πι. 182146! Ι831-ἰἔ· 271 ;ὅιππῇ6 ετοειΜΜΕ 
οειιμέιπ π' ΙΠἰέεὶεεἰρἱ νϋΙ€γ68: ϋπ€ϋιϋ ίοΙγ6Κι·υ.. Ι829ὶπεπ πι Βεγο 
επΙω5ωπεοππππ 256 86ι6εω.Μ8ΜοΝ. Ε.. Βοοιωιωιω ἰο8ἰπἰα£ι]ζι·, 
ΠΙΌ 140, π. 274. _ | 
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ωππ πιππποΙκ : σε” πωπω· πωπω ΜΜΜ ει: ϋεγοΙιοτ Μ 
ιππι€οΚ' πειειπέιτει ιππποεΜό.Ι: π' τέιτεπεπεοτ. Β' εεειΙπειι1πκΙππ 
νέιπποι·Ιέιε έ35ιαΚτ6Ι ΜΙ 1'οΙ6 Ι‹ἱὶΙϋπϋεοπ εΙϋ8Θ8Ιτἰ πππι1επ 
νὶὰύΙ‹ἰ ῇοΙΙεππεΙκπεΚ “οπο” πειπποϋ ]εΙΙειππιό άτοΙνεπέιεθ.€. 
Όι” ΙέιτειἱΚ ωιιω, αϋππεΙε' :πΙνοΙτεόΒε πω ποπ ΜΜΜ εἰ 
ποτππΘτΙσἐΚἰἱΙ τοπάεΙνο, ιπεΙΙγποι ε8γΙτοι· ιπΙπποπ 1ϋΙ›Ι›ὶ νΞ 
τΙύΙκπεΙκ ιππ8έιτ “πωπω ΜΗ. ` 

Α, πιὶππ αι πιπετἱΜιἰπΙι' εποτεειΙππει εΙ6ι·ε 1ιειΙειι1, π' 
πιετἱπτ ϋεπιὲΙ›Ι› ειοι·πΙπἰ ΙεϊϋιιΙ: ει, επϋνετεε!Βεε εωτι1εοΒΜ 
ε;;γπείο8ΙπΙ6 ΒετεεΚειΙΘεΕ Ι‹ϋ€εΙεΙ‹ετ, όπ επ εΒγεεϋΙύε ει' 
νὸΙοπι6πγοΚΙ›ϋΙ έιτπιοΒγ ει' εποΙιὰεοΜ›π. 

ΙαϋῇἐιττέινειΙ εΙιπποπτΙεπεΙα ν65ετε ποΙ‹ οΙΙγ ἐιΙ›ι·$ιπιΙοε Ιό 
ΙεΙπιε!ς, πιοΙΙγεΙ: ει: 1'789·Μ ειπ!›ει·εΪε' εΙιπε55όψ ΜποπάΙπ. 
Α' επϋνετπόφ πατπΙοιπ εΙπγοιπύνε1 πεπι ΜΜΕ; ει' πω.ιπποΚ 
Ιϋ%ετΙεπεόΒ6€ 1ο πειπ ι·οπτοαπ; 11θΙΙΙ νἰειἱ ει., επϋνετ86€ε 
εποε πιοπειτοΙιΜτα; 82 Βἔγεε€ἰΙετ :πεΙΙοα, ει' Με επιιπποΙ: 
πεπι εΜεΙε Πϊ8€6επε ει, ππἔγοΙ›Ι›πΙκτὐΙ. Α° επϋνε8εύΒ· οἔγι·ε 
εγσιτπποποιτ π6πεπο«16εποπ , 8ππππἔππἔΙ›ειπ 68 ππτπ1οπιΙκιπ. 

ΜὶπεΙ€οἔνα εΞπ τόεπειπι·6Ι ιπε€ νπἔγοΙε 87626άΥ8 ει' 
ΜΙΒ, πο” ιπε3ιι·πιπ 8.2 ειιπετἱΙππἰπΙ‹Μ ΚενεεεΙ›Ι› τετππε!επεϋ 

πεπ62ει€88ά$οΙ$π ει: οΒγεεϋΙνε όΙτέεΙιεπ , πιἰπτ εν ιπεππγἱτε 
1 7 89-πεπ αιΙ:ΞιΙΕπΚ νοΙτ. Απ ΒΒγεεί1ΙετποΙ: πιοετ Κενοει-:Ι›π 
εΙΙεππέμ νεπ , ιπἱπτ ειΚΧοι·. 

Μἰπ‹1 ο' πιο!!εττ, Μι ει: ΒΒγοεἰ€Ιτ-8£π€πεοΙ‹° πεΒγνεπϋτ 
ΦΠ τϋτ16πεκότ Βοπι1οεπιπ νἱπεΒἐιΙῇιιΙ‹, π” ΕοωπΙ‹ ω1έιΙπϋ,ποΒγ 
ει' ειϋνετεὸἔἰ ΙιειωΙοιπ ΙιππγειιΙ6 Μπι-επ νειπ. Β' τϋπιππόπγ, 
πιω Μιππ€ειΕπἰ παπι οΙΙγ πεπόπ. 4 

ΑΜεοι·, ΜΜΜ πε 1789-Ι‹ἱπΙΙςο1πιέ.πγΙιἱΙιἰτιὶεϋε€εα, 
ειππ-τι:Ι:ΜΜπ ποτνειιΙτ ιπὶπᾶεπ; :ιι ἙΒγεείὶΙεΦ, 1πεΙΙγ ε' παπί 
!ιοΙγότ π1€ο81αΙιπ, 1188Υ ῖ6ΙεΙιποΦ ,ο Βγ€ὶΙ6Ιεὸεε€ ΒοήεειΙΜ ; 

Χ 
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σε νοΙιιιΙ‹ “ποια Ιιειι·ιέιτι ω, ιιιιιιιΙιοΒγ οι ιιιι€γ Βιοι·ιιΙιωΒιιιιΚ 
ιεΙιέϋΙ εποΙ;ι;:5ιΙτ. Δ, εεϋνοτει-58ι ΚοτιιιιΞιιιγ Μιέιτ, Μι· εΒΙιοι· 
ἱΙΠώἱ1ἱ108ίΓ01110Ιίᾶί0“ Μ, Μπιτ πιει, ΙιἱττοΙειι ΙιειωιΙιιιει' ω 

ιϋροιιιιέιι·ει ιιιωιι, Μπιτ ι·εηε1ε2ει·ἱιιτ τϋι·ιόπιιι 82οΙπο1τ οΙΙγ 
ΚοκιιιέιιιγιιγιιΙ, ιιιεΙΙγ ιιιιη;ιιτ ε? Ιιειι·οιΙιειιι ιιιε8ει·ϋΙιεινόπ, 
αΙιεισαΙιιωεΚοαοιτ. 1332 5ι1682ειΙ:Μιιι αἱ ει1Κοτιπάιιγ, ιιιιι€γειτά 
παει ιιιΜ.!ιΙι ιειι,>ιιιιι, ιιιιιιιεειιι ΙΙ1888201°ίΙΙΙί Μιτειο1ιει'ε:8 
νι-:ιεε58Ι Ιε186Βετ, 68 οι ιι€γωιιθι ω» τοΜιιτει!ιι-πι οΙΙγ ε8γεε 
πόροι ιιιιικιιοττ , ιιιεΙΙγει ΕΜΗ Ιιε161 ο” Ι‹οι·ιιι6.ιιγ 58ιιιΒιιι. 

Με Μ” ει' Ιώβ ειιιιγἰτο πιεΙιοεεειι, ιιόιιιἰΙεΒ ΙϋΙϋ1 ΜΙ 
Με ιιιιιεΙΚεάιιΕο δη πιιι€έιιι. Αι εΙΚοιιιιέιιιγ ιιοιιι τοιιτοιω Ισ 
ει' εταιιιέιοΙδ 828111όΠ885θ8θί; 'ει ιιιωι1οιι ιοειιιΙοτει, ω πιπ 
1'ιέΙο ΙεΒγειι κι 82, ε" ΜΜΜ ϋειιϋιι ίιι€ΒειΙεπειέςι·ο Ικόειτοτ. 
Ε: ΜΜΜ υγιΙνιιιινει16Μ οΙΙγ τιιτιοιιιό.ιηΙιωι, Μπι Αιιιετι1ιει, 

Μ! πιἰιιιΙοιι ω” ιιέιιιΙΙε8· ε8γ ιιιιι€ειτ Κοτιιιἐιιιγοιπἰ :πομπο 
Βο1τικιεριιιι1ιοέιτΚέρειι ω ΙΏθ8θΙ'ϋΙίθω8ΠΒΧ ωιε-ιι ωιιιιι 

7 Ι Ιειιίοι·οΒιιι ποπ Μειιιιεο1ι ι·6ειιέι·ϋΙ, ιιιοΙΙγεΙ: ει ε:ϋιποιεσ581 
ιίιΙειιΙγιιαΙε Ιι6άοΙιειΕ; Πο Μπάση ετϋΙΚϋάόε, Μ: Μ” Μακ· 
Κ6νε8ει-ι ω, ιιιιιΙΙιειτΙειιιιιΙ οΙΙαιιΙωιι1 α: ω "επι ΜΒΜ ιι€γϋια 

Α, ιιιιιιτ1ιειωΙιιπιι ει”ειϋνοιεόΒι Ιιοι·ιιιέιιιγ ιιιοΒο:6επειιο, 
Αιιιετ1Ιω Μπι ε1€σ€1.ιιΙτει τιιιι€_ιάτ ει' :ιειιιιειεΙ: ιιϋιτι;_ ει, ιιιέΚο 
Μπα ΙιεέιΙ1οιι ει' 1ιειιιιι·οκοιι ; ει' Με Με! νιειοιιι Μπα κει 
ροτι; ει' :σπιτι ιιιεεέιΙΙειροιΙρτι πιω ν:5ι1ιοιιιι Μ, ιιιεΙΙγ ιν 
ιιιιειιι€Ιγοε ειοι·εο.Ιοιιιιιιικ ει' ιιιιι€ει τετιιιόειειοε ιιτιάιι ιειι·ιιει 
'ο επιιιιιι1 ιο1Ι666ει ιιιοΒειι€ει1τε. 

απ; ε' ΙιοΙι1οΒΙέι ίε1ο_ιιετιιι ΙεειιΙιε ιιιι€8 α: Μακ Με, ιιιεΙΙγ 
Μ! Βιέικιιιιιιοιι; εΙιιιιιΙνέιιι π' νεειιέ:Ιγ, οι ειιιιει·ιΚειΗιΙε Μπι 
ΜΜΜ: τϋΜιώ ιιια8οΒΜιιι ΜΙ Διοιι1εΙπϋΙειει ει ιιιιιιι6ι1εάεοι, 
ιιιεΙ13ιεΙ: απ! Ιεεγ62ιιι ειι€ΙιετιόΙτ. ΜεΕειαΙιατΙίιΙνέιπ επ Με; 
ωτομιι ΜεΙοιιιι6Ι, ειιοιιιιιιΙ ειοΚέιειιι!ί κοτ6Κνέι86.εέιιια Μακ. 

ω 



ω 

ο 
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εααοεαριαΙι, ,ε ιιιιιιιΙειι οΙΙειιιαΙΙαε ιιι€ΙΒιιΙ Ιια_ι1αιιιαΙΙ:' τειιιιαα 
ιι·αιιγαι·α νετϋτὶιεΙ‹. ΜἰΙιοΙγτ καιω αι οι·ϋε Ι‹οι·ιιιαιιγ ωκ 
εόααειιαΙ: παπι Ια.τεαοιΕ, απ ιιιιιιά_ιαττ ιιγοιιιααιωιιαΙ: Ιππα 
“Με ταΙαΙιιἰ.· Αα ΒαγεείιΙατ ιιιαΙΙαιτ ιιιἱιιεὶειι νιιαμοιι, απότΦ 
παπι ναΙταΙ: ιιιεΒ αι ΒεγααϋΙειι6Ι; 1ιαιιοπιι απ αΙκατταΙ: νοΙιια, 
Μ” αι απ ΜρήααΙ6 ΙιαιαΙιιιαα α" 8ΖωΥδΙ1, ιιιο€ 88 αποφ 
ΜΚ. ΔιαΙιαΙιαιι, σ1ια]τοιταΙε ειςγεεῖιΙν‹-ι ιιιαι·αιιιιι, 'ε ιιι€€ Ια 
:Μιάου ε8·γεια εεετΙιειι $ϋ88ειΙειιεκκα αΙ‹αι·τα1ε 1ειιιιι. Α' επι 
νεται-ΣΒ' εΙνα ιιιἰιιιΙειιιιαιι ῇοΙιιιαιι εΙιειιιετνθΆ ΙκανόαΙιΙιώ αΙ 
Ι‹αΙιιιαανα Με; ό8 Ι” α' εαδνεια6Βι Ιτοι·ιιιαιιγ ι·ειιτιετ αει 
ΜΜΕ Ιιοαναιι Μ, θα αΙταΙ ιιιαἔαιιαΙ‹ 1ιαιιγαΙΙαετ οΒοαοτί. 

Α' ιιιιιιτ απ εΙιιι6Ιί ε' Ιια]Ιαιιια ΜνὶὶΙιϋ1 ιιιιιτατΙ:οαιιι 
Ιποαάειτ, απ α' Ραιι:οιε οιιιΙιει·ει, Με α' παρ, ααε;ινοαόΙγει 
Μ! ύΙιιεΙ‹, ιιιἱιιἀῇαι·ι 1ιαεαιιιιΙαα ι€γεΙιειτοΚ ίοιι1Παιιι. ΕΜΗ 
$οανα α' εαϋνειαόιςὶ Κοτιιιαιιγ ι€ειι Κέιιγοε 1ιεΙγαειΙιε @τοπ 
ΒΙΙειιεόεεἰ α, ιιέηιιιοΙε Ι:οαναΠιοιι νοΙιαΙ‹, 'ε 1εαιεΙαα6ιο ιο8οτ 
ναΙα!‹ἰ οααΙ: α” ιιγει·Ιιετεττ, απο” αγειι€ιταεέτ ιιιο€186ττε. 
:ακα ωρα, ναΙαΙιαιιγειοι· αι ΒΒγαειιΙετ,κοι·ιιιαιιγα α° ατα 
ιιιαοΙιέινα1 Μπα ειαΙΙσπ, ιιιαιι1 ιιιἱιιὰἰε ΜΗ ΜΜΕ: ΔΙιαιταΙιιἱα. 
Μι!ιοτ α' εαϋνοτα6Βι αΙΙιοτιιιαιιγ, 1‹ιι“εῇεααεοἱιιεΙε ιιιααγαταιαεα 
«Μαιο Μια, α° ιιια8γαταιατ ΙειςτϋΙιΒιιγιτε αα ΒΒγεεαΙει: 
«Με» 'ε. α' ειαιιιαοΙδ τε5ειαι·ε Μια Μ. α 

) 

α Αα α1Ι‹οτιιιαιιγ α ααϋνεταα€ι Κοιιιιαιιγι·α Μπα α° ποια· 
Ζω αι·αοκειιι·6Ι €οιιι1οακοααει; απ να1ιακ, ΙιοΒγ 6ΜΙΙι-ιιιια 
ν68ΙιενιτεΙα, να” εΙϋααη;Ιτασε αιοιι Ιιοιιἱ 11818Υ ναΙΙαΙατοΚ 
ιια1‹, ιιιο1ΙγεΙ: τοκιιιέπεττε1 αι εΒόεα ΒΒγεαϋ1εί ]616τειιεκ 
αγαι·αρΙτααακα εααιιναΙτ Κόσιωι·πα! ἐωμουαπιεπω) , ιιιιιι6Ιτ, 
ιι6Ιααι1Ι α' οαατοτιιαΙ‹. 

Α° ΜατιιαοΙ: ιιιααι_ϋετΙτοκ ααοιι 8οιιιιοΙαα6Ι, Μ” α” 
ιιιααοΙααιι ΙιἱνϋΙ ιιιαει ΙιαταΙιιιαι Ια.ειαιιαΙι ἱ;γ ι·ειιιΙεΙΙ:ειιιι Μι· 

ο 



359 

τοΙιιιΙ:' ο” τόεειο ι°οΙ6Ι. εειωιι, ποιο;; ει ιιιοιι ει° 1ιϋιιιοιιιι 
ΙιειιιιΙοιιι επιιιι ΙιεΙιεΙϋΙιΙιοιι Ιειιγεεειϋ ιιτειιέι€τει Ιωρνειιι, ω 
ποπ ΙιειοΙγάει εγει!ποιοΙ_5ει, ιιιοΙΙγοτ Με ε86ειειι οειιΕ ειιῇέιτ 
ιι€γνιν6ιΙδ ε2έι.ιιιέιι·ει ιιΙαιι·ιαΙι ι°ειιτειτιειιιἱ. › 

Α' ι1ειιιοοι·ειω μάτι; τεΙιε5ιι, ιιιεΙΙγ ει' ειϋνε£εό,=;ἰ ΙιειαιΙοιιι, 
ιιιιιιι1οιι κιωισσωωπεκ ιιιιιιι1ιέ εΙΙειιειοΒιιΙι, ΜειιιοΙιε επ 
πι; ε' οοιι€τεεειιε Ιιιιοι·Ιε9ιεειιιΙ, ει, ετιιιιιιι, €6ιιϋΙιε παμπα 
ν!ι€γιιεεει.Ι νάι1οΙωτοιτ. Α° 1εϋηιοιιιι Κοιιιιέιιιγ , ιιιεεή_ιειΙνε'ιιι 
ε' Ιάτιιιέι.Ιτοιι, νόμο ιιιιι€:-ι. εΙιειιιει·ιε ΙιΙΙιέιά:5ιτ 'κι ειοκοειιιι π' 
επι.ιιιιιι·ει ΒϋοΙεΙτ Ιιϋι·Ιιε νοιιιιΙτ. 

Α2 αΙΙιοτιιιέιιιγ 22 ΕΝοεϋΙειιιι-ιΙε ειιιιΜιι161ιοτ Μ ει: Με 
Βιιιι ιιόμο1ιΙιε1 ιιΙΙιιιιΙο2Μιι€ιετιι. Α: ΒΒγεεϋΙει ε9.ιιιΙ3έιΙιειιι Ηγ 
ΙγειιοΙτιιε1: ιειιιιιιοιιο α' Ι›ιι·οι1ειΙοιιί επέιΙειιι Μαι πω” ΗΜ· 
ιεϋιιϋΙιετ. ΜΙΒ ε, πιά ιιόρειι ϋιιΚέιιτ1°ιιιοΜι1: ει,ροΙ8έιτιεοάέιε 
6161, ει” ε26νειει'ιε' @μι εειιιιιιι Ιαέι·άθε :Μέι ιιειιι νοιιειτοττ; 
ι1φ,ιιιιιιοΙγι ε” ω” σειιιιιιτ ει° Μαΐ νειΙαιιιεΙΙγ ροιιιιιιιι ιιιεε 
ιεΙεροιΙιιἱ ρι·6Μι1τ, ει, ειοιιιειέια εταιιιειο1ι 1οΒοιιιιιτιοΙι_ιο€οτ 
1εϋνειεΙιεΕ ει: Η1γ ΜΜΜ ,ο ΙϋΙειέιει πω τι: που Μπι) 
οιιι!ιοι:εΜιει. Α' Ιεϋιροιιτι 1ιοι·ιιι6.ιιγ ιιοιιι Μακ: εΙιειιιοι·ιι1 
Μπι! ει, ΚάΠοΒοτ, °ε ιιιιιιτύ.ιι“ οι ιιιιιιιιιοΜπιιΙ , Μπιτ Πιεεεττ 
Μπι ιιέιρεΙιΙιε1 ιιΠιιιτει. Ιειρεττ, Μακ ιιιιιιτ αΙιιτινει16Ιιιιι: ει' επει 
ιιιεοΙι' Νιι·νιιιιγ1ιο20 πειιι·ιιοΙιει1ειιιιωτ »Μπα ιιιειι·ιο.ΙόΙιιι1?*). 

ὶ Αι «πιω τειιΒ·οι·, ειι€16ιι σ.ΙειΙπι1Ιτειειιιιεοκ ΜΜΜ ΜΒΜ 
Ι‹6ιιγϋΙ: ιπει·ιιιι ιοιῇεεικοαιεΙ‹ κι ιιγίιΒοι απο ιιιοιι ριιειιιιεὰ 
ΒιιΙ:Μι, Μονά 11ΙύΒ' 82 ειιι6ρειιαΕ Μ ιιειιι ΜιοτιιιΙτ. ΑΜΚ, 
ιιιε11γεΙοιε!ι 1ιιιτέιτειι νέι1ιοιιιτΙειιιιιΙ ιιιοΒιιΙΙιιιι1τνα νοΙτειιι, Μ” 

“) ΙΑιιά ιι.ι έιΝιιΙιιιιι ΜΜΜ!. €ϋι·ν6ιιγ!ιοπέιιι οΙιιτιιιοΧΙιο.ιι, ει: ἱιιᾶιιεἱιΚ 
ΜΙ ιιι6Ι6 οιἱΙιΒεΙγΙιειι, αι ΕΠοειΠΕ-8ιιιιιιεοΚ' οΙιιϋΜιιοΕ ιι'.-0ιιε 
ι·οΚεειεΙιΙιοι Ιιιι6ιοιι ιι·ΜΜ.,-- ε' ωι·8·γιιιιιι ὶιΒγνἱνὅἱνοΙ ίοΙ"Μοπ 
ΙενοΙοι686ι 'ι ει' οοιιει·ειιιιιιει·ιι ΜΜΜ ιιιιιιειιΜ. 
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πιοιιιιιιεΙ ιι6ιωκ ει' ειοιιιειιΜΜΙ: ε1ϋπ »Με νέ8ίεΙεπ Μιτου 
απ. Ει ιιτ6ΜΜΒ, οιι€εειτο16 ειέιιια16ΒΙ:ϋΙ, Θε πο” οι ΒΒγε 
εϋΙετ° ι1οΙΒέιιι ΒϋιιιιγἱιεεηεΚ, ϋιιΙαἐιιτ Ιιει€έιτοΙω.1: ῇοΙεΙτεΙε Μ 
ιιιειἔοΙ‹υαΙ: °ε ιιιἰηἀεπ αιοΙποπ ωι κιΙέιΜιτύ ΕϋΙιΙοτ ει, ειϋνο£ 
εέ€υεΙ<π ειι€εάτεΙκ :Μ η. ° β 

Ε.ι ωσιω £ο€νε ει, ειϋνε·τε6ἔἱ Κοτιιιέιιιγ τιιΙηι1οποεεϊνά 
κα Μαϊ :ποπ ιπιἰνοΙετΙειι ίϋΙιΙιιεΙ‹, ιιιε11γ οι εκεαοΗΙοε δει 
ειεειϋνειΚειεττ ιὶιειιΙιὰι·οιπ ετα€ιιεοπ ΕΝΠ! ΜΙάΙωτΜ. ύ 

ῖοἔΙει1Κοιἱκ ΜΜΜ( ΜοειτέιεέινειΙ 68 εΙειιΜιεεΞινει1 °ε α' ΒεΙϋΙε 
Ιιο_Ιϋνϋ Μπι ΚΙιεΞιτύΙειε οι ΒἔγεεἱὶΙετ' ΒἰιιοετὰτἐιΙ›ει ειέιΙΙΠ1τει 
Με. Β'ῇϋνει1εΙοιιι° εοΒΙτεύεΞένειΙ ει' ειϋνε1εὸἔΙ Χοτυιέιηγ 1Ι1θ8· 
πιω οι ΜάιιεοΙασΙ €6Ιι1εΕΙ:ετ, ει ά] ΚετϋΙετεΜ›επ ιιωκω 

ειχα °ε εΒ6ει ετοῇ6Ι›ϋΙ οΙϋπιοιάΜα ει” τεϊ.τε:ιιεέιέ @Με Κί 
ΜΙ686% 

Ιπιππάι· ωεμϋι·16ητ αι , Μ" @γειωση ριιειτεεὰἔοΚ 
Μη, ωεΙΙγεΙ:ετ ΙιαΜειιι αι επΙειιιΙἰ τειι€ετ' εια-':1ύιι ΜΜΜ έιτ 
ειι€εάωΙτ, Ιι16άέιττε1νειΙ Μ επιτιιεοΙε αωκαιωκ. Α' πουέςτεεειιε 
οιεπι€ιΞΙ ὶε ίοΙγνέιετ ειΙοἔειιτα ε! ε8ιέει ιιοιιιιετΊιεειπέιτα που 
πι1νοΙετΙεπ ι“ϋ1κ1εΙεετ, πιοΙΙγεΙι πιέΒ αι ΠΙγ εταιιιεοΙ:' ΜΒε1έ 
Μη ταΗιΙωτικιΙε. Ηειπιειιι ιιπέιι·πωι ο° ε1ειτιιεοΚ ει: έιΙΙΜέιΙσ, 

ΙιοΒγ Μακάυ Με εΒ·γειει· ει!Ιεοτνα νειιιωιΙ:, αι 6 Μιάτύ _ἰο 
ειιΙ‹Ιιοι ΙετΙοιἱΙτ, ειωι εΙειὰὰεοΚ'ῇϋνεὰε1ιηότ επ3έιτ ΙιειειιιιιΒι·ιι 
ίοτι1ΜιιΕ. Α' ΙεϋνετεΙΘεοΙι 1ιπροιιΜπιτίειιγεἔετϋϋΙ›εΙ‹Ι‹6 νω 
νέιιι, ει' οοπετεεειιε ειιϋΙεεόΒεειιοΙ: Μπα οΙνε·ιιιιΙ ειιΕεγο· 
εϋΙειτϋΙ ε” ι·ιέεοιότ :ποπ ΚὶνάΙτεὰἔοΚιιειΚ, ιιιεΙΙγοΕΙιε1 οιΙ«Πε 
Μ; 'ε 183248 Μ' νε5Βέιι οΙΙγ τϋι·νιέιιγτ Ιιοιοπ,·πιεΙΙγ :πιε 

") Αι ε1ε6 οιη;ο6ω6ιιγ ω-Υοι·Ιτ ετε.Ειιε' ι·ύειι6τϋΙ τϋτέόιπ Ι780-Μιι; 
νΙτἔἱιιἱει, ΜεεεαοΙιιιεαΜε, Οοιιιιοοτἱοιπ, Π6Ι-ΟετοΙἰιιιι. 'ε ΪϋειαΙι 
ΟπτοΙΚιιιι Κϋνο$€6Ικ ε' ρ6ΜΜ Ιεϋ1ϋιιΒϋιό ἰὰϋΚΒεπ; ιι€οΙεύ νοΙ2 θεοι· 
με, οι ει οιιμ=‹Ιπι6ιη·$ Ι802-Ιππι «πω. 
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θ 

πω, α' ιι6ΙΜΙ, Μ" ει' ιιγιϊἔοι! π] ΧϋιΜιτεαοάΒοΒιιεικ, ω 
νοΙετΙοπ €6Ιι1εϊΚετ τιιΙειῇἀοπιικΜι “Με νοΙιπι, επ εεε·ΙΦϋΙ Ικο 
τϋΙϋ ]ϋνεάεΙοιιι, 1188), τέ:ειέτ οΒγε‹ΙἱὶΙ π 6 ΙιειειποΚι·ει ῖοτιἱὶ 
πιπ:16ΒιιαΙε Ιιειώι·οιτα 1). 

ΒΙόἔ επ ΒΒγεεΙὶΙ£-ΒτειΕιιεοΙ4οιι νέἔἱἔ ιπειωϋ11Ιε, Ιιο;;γ 
ΙέιΩιαεειιΙ: :ποπ ΙιειεειιοΙωτ, ι)ιεΙΙγεΙτετ ε' Ισπ·οααΙ6ιιι ει, Μωα 
ΜΙ νεειεπ. Β' ΪΙΒΒΖΠΟΕ τϋΙψ1°όΙ€Ι:; ι1ενωι ΜΠϋηϋεοπ ε”, 
π1οΙΙγ ει: ἱιΙεἔεηυεΚ ιιιἱπτϋέιττ 8ΖθΙΙΙθΗ1Β 6ι1ΕΙτ. Αι Β;;γεεί11τ 
8τωιιεοΙι° ΜιιιΜέιηειΙ: ῇεἔγεὶ ει' ριιεπε5ιΙζ ειό1επι Ι18ΥΜΗ120Π 
ὲττὸΒΙ›επ Ιο;ειιΙΚειΕπιειΙτ Η, :ΜΜΕ ΡΙιἱΙατΙεΙρΙιἱἐιΜιιι, Μ! ΜΜΕ 
ιιιιιιιΙώΙΙιο6ύ ιιιϋΙιε1γε πω π). Π 

ΜόΒ Ιε ει ΒΒγεεϋΙΙ:-8τατιιεοΚ' ΙπιιιΜα πω” 8γίίΙϋΙ8ό· 
@Η τέιι·8γει. Ιἔει:ἔετι'›Ι ει εΙπϋΙ‹ ι-:ΙΙεπι ιιγΙΙετΚοιωκ 'ε πειιι 
Μιιι1οιι νει16εωπϋειέ€ ιιΘΙΒἰὶΠιΖΜΙ νέιι!οΙΗΜΜΕ, :ιιἰηΠιει Μ: 
1'οΙγάειι1εΙαι1 82 6 ιώεινέιΙειειωτό.εάιιεικ Ι:ϋάτειέιεέιτει νὶεεια 
όΙτοΙτ νοΙιια. ΕπιπέΙίο8νει επ ΜΜΕ, ει' εεεωό!γοε ε1Ιεπε67 
εεεΙιει16έ εμ” Ιιενε-ΞνεΙ οετι·οιιιοΙ]ο. .ποπ ἰπΕό2εΙετ, ιιιεΙΙγ 
πω: Με Μ-5μνΕεεΙϋ1ϊ. Μὶ ει ε1πϋΜ5τ ο' ΝοεειίιέιΙΙέιεπάΙ Μι!ο 
πω, πω, Μ” ιπει€ε1τ ει' τϋΙ›Ι›ε‹ἐἔ' ΜΒΜ ΙιεῇΙειιἀύ8ἐι€αἱ ειωι 
ΕάΙ1ιομΕνει έΙ'θΖἱ. 

Α' ΜΜΕ ει: ΒΒγεεϋΙετιιεΙ: ρόιιιΙ›εΙἰ κα" ιωωιει‹ω 
Μμιἰ, ναΙειιιιἱιιτΙιοἔγ ει, 00118Ι'θ88ΙΙΒ σιιιικιΙε τϋι·νέπγΙιοεύ 
Ι:ϋτεΙεέΚο; ,ε ιι€γο.πειιοπ ε2ευνει16ΙγοΚ, ιιιεΙΙγεΙτ ει. ΜειΕιιεο 
-.-τ.,*. 

') Αι εΙιιϋ1‹ ιπομε;Μίε. πρωι ο' τϋτν6ιη£6Ι ει' ωε;;οι·ϋεΕ!6ετ, Μ 
πεπι εΙν6$ Ι:ϋΜΙΜοσεκι εΙΕοἔαιΙΙο.. Μια! Μσωεαέε α” 8 ιπσεωύω) 1833. 

*) Δ: Εμεεϋ1τ-8έα$ιιεο!θ ιιιοΜειιἱ ΜηΙψι 1816-Μιιι ει1ερΠοΗ; 35 
πιἱΙΙἱό ἀοΙΙΑτπιγἰ €6ΜνεΙ; ει8.ΒαιΙ6!ια 1846-Βειιι ΜΜΜ: ιιιε;;. ΜίιΙ€ 
6νΙιειι ει' οοιιἔτεεειιε απ-νωμ ΜΜΜ ΜΜΕ ωομψ26εύτα; Ιιειιιεπι 
α: εΙιιϋΙ‹ ωεΒ%εμιτΙΕε. ΜΙΕ6Ι οι' $6νέΙιει€γέιει€. Μάι·πισ. ει' Μπι:: Μπα! 
Κα ι·όειι·όΙ πο” Ξιι,·;οι·ϋΙΩε6€€οΙ :σηωιωιεκ "ε Κϋιιιηϋ «πω ιππ 
ῇ6εοΙιιΙ ει' ΕπιπΚ' ιιιαΙιοΙωιρΕ ΒιιΚάεέα. 
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Κα! ει' Ιώιροπϋ ΜιταΙοπιτ6Ι πειιι Σϋ8εύετε σωσωικ, ει' 
ΜιιΙ:ΜΚ ω Ιστοιιτάεέιτει τϋι·ιιεΙ‹. Η 

Αι ΒέγοεϋΙ$-8$εικιιεοΚ, ΙπιιιΙψΞιιιαΙκ Μπαμ; 1128] πάπι 
ιιιαΙ "Μακ σ., πιττοι1ιάιηή(ΒόΒ) ΜιιιΙιοΙεϋύΙ νειΙύ 5ο8γεΙτ Κιε 
26Βεπι; 6 ε: 'ιιτὐΙ›Ι›ἰαΚειτ ωἱιιὰεπιιειρ Κέιιγε2ετΙτΙιετἰ ῇεἔγοἱΚ 
ω; Μ” ικ5ιιιιεΙ ΒΙν:5.ΙαϊεεΞιτε. Νε1‹Ε οΙΙευΙ›ε-:η @Με νε 

ειόΙγτϋΙ Βἱ1108 ω: ίὲΙιιἰε; ει' ι·ωιάεΙΙαπόεε ΔΗΜ ΜΝ εεεω 
1°οι·ι·ε1εοΙι' πειΒγεέιΒει Μ Βόρεεεύ τοειἰ ιιιεἔΕοΙεΙιιἰ ΜΜειι Ιώ 
νεεε16εεΙκιιεΙ:. Α' πάι16Μ ΜΜΜ, ιιιπ16ιι ιεισι‹ ΠΜ” €ειιγο 
'ςοτἐετἰ1‹ , 1εόιιγτεΙειιεΙπ ιπειΒοΙωτ ϋεει€ΒΙ› ΜΜΜ ό8 σεειΙκ 
161τ6]ϋΙεπεκ ιπε8ίεΙε16 ΜΜΜ ]ε8γεΙαπ Βοοεέιτειιιἰ Η. Α' 
κάι16141ΜιιΚο1: οι ε1Ιεπ6ι·Ιεϋι16ετ παπι ω ΜΜΜ σπα. ΜΜΜ 

Ϊ08Ύ8. ει' Μι·ΙειροΚ, 1πεΙΙγεΙποτ ΒότΒο νεττεΙκ,-· ει ΜΜΕ, 
ΒΚ εφε ὲτἀοΙ‹ε εεύειι3ΜοΜΜι απο νειΙει, ει, ωιιιΙιοτ ιι6ιτι1 
:ΙϋΙιδοε6%εΙ οεττοιιιοΙ;:5ιΙε. Βε11εϋΙϋΙ: εΙΙοιιε ει' ΙιεΙγΜέ11 πεπι 
νεὰὲΙγεΚετ ,ε 3.2 οτεεέι8' «1ειιιοοι·ετε!ϊ "Με ϋειτϋιιότ. Βιοτὶιι 
ΠΠ: ει' ΜΠΕ ΪἔᾶΖΒΒωἱ ο” οΙΙγ έιΙΙαιιτΙύ ατἱεποοτειτε τεε2ἰᾶΙε€ε8 
ΜρειπεΙτ, ιιιεΙΙγιιεΙ: Ι›ε1°οΙγέιεα ::ιει€έιτ ει, ΙιοτπιέιιιγΙπιπ Μενο 
τετΙοπ α-έτει1εω, 68 οι οἔγειιΙϋεόἔ° :ποπ εΙνεἱτ, ιιιεΠγοΚω 
:ιι ωιιειἱΙωἰ τάτεειεέι8 ειΙειριὶΙ, ε1ϋΙ›Ι› ιιτὐΙ›Ι› πϋΙιε68Ιαόρ ιιιι-ιεῳ 
νὰΙτοιωτιιἱ Φεβ. , 

Α' ΜηΚωι1ε, εΙΙειτεεἐΒεὶνοΙ ΜΜΕ: Μη·οια, σεειΙ: πιώ 
16Μϋι·τόπετ πιο, και”, ΜΒουιΜειπ, ιιιεΙΙγετ ει' τειττοιιήιιηο1: 
Αιπει·ΙΜΒειιι ει' Ιώιμοπτϊ ΙιειωιΙοιιι Με», ει' ΓιὶΒ€ετΙειιε‹-':€ Έ 
τΙοιποοι·ΜΜ' εεεΙΙεωε; :Μ ΙιἰετατοΙιἰε ,ο αΙέιτοπάο1τε68' επώ 
Ιωπε οΙΙοπι $οΙγκειτωι1ε. Νοιιι έι1Πτοιιι, Μ” ει: Β;γοεϋΙτ 
εωωωκ° ΒειιιΙψωειΙ: εΙΙειιεόεεὶ @επι που ειωιι€ΙγοΚ Ιο 
€γοπεΙα, πιοΙΙγεΙε :Με Μέ α' ειϋνετεΘ8ἰ Ι:οι·ιπέιιητ πω» 
εποΙ]έι1ε; Ιια:ιειιι επ ιποΜοιπ, Μ” :ιι ΒἔγεεἱὶΙτ-8ἱειτιιεοΚ' 
ΜιιιΙψι Με» πιιωθιι πιεε€άιιιεισάεοκ ιιΒγειιισιιοπ Μ]ΙωιιοΙα, 
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ειιιΙειιι6ιιγει, ιιιοΙΙγεΙτ ει' ειθνοτο6Βι Ιιοτιιιέιιιγ οΙΙειι ΜΜΜ· 
ιιεΙε, 68 Μ” επ ωεσ, εΙΙειιεύεειιιοΚ 3188] ε2έιιιιιι, “σωστά 
]θΙθΙΙΒέ8θ ει' ιιιέιεοιιιΚ' ΙιειιιγειιΙέιεεΞιιιιιΒ. 

11ο εοΙιει ει: Β8γεειιΙοτ 8γειι€ό!ιΙιιιεΕ ιιειιι ιιιιιτατΙιο:οα, 
ιιιιιιτ Η 1ιιι·εε νάμιιιΒγ' Μι·06εύιιόΙ 'σ. Α° Μιιιοεια 1°οι·ι·ειι1ει. 
ΙοιιιΙιεΙι ,ει 1812-Μ!ιέιΙιοι·ι1Κ εΙιέιτνέιιι ει, ειαΙιειεΙ Ι:ϋ2ΙεΚεάθ82 
Αιιιοι·ι!ια 'ε Βιιι·ύμι Μπι, ιιιιιΒγάι·οΙ:Μ ΜΜΜ: Βέττα κι 
ΒΠθωιιω° όμωιιι τόε26Ιιειιξ Μιπ16ιι ει' ΜΕΘ Μια Με Με· 
τοπ Βιιτίιρει' τοι·ιιιόΚειιιεΙ: ει: ι1_ι-νιΙέιεΙιει, π· αιιιει·ΠιειιιιΚ 
ειι11ιεόεεειιε1: ωιειιωις ε" Μ;; %ιιιιιοιιι1ειει·' Ιιε1ιοπιτεΙέιτ, 
ιιιο11γ ιιιιι16ιι επϋΙετ68Ιιειι Μπι εφοι·Βιι1ιιιιιΙιει ειιιοΙιι€ι , ε” 
επει·ειιιιιιι1 ΙιεΙιει_ιτειιιέι. :που ειιΙύ88ειεοΚ, ειιιιιιιιέιιέιτ, ιιιεΙΙγοΙξι-ιτ 
νεΙϋΙ: ει' ΙιάΙιοι·ίι «παθει. 

Α' «κι εωτιιεοΙ:, ιιιεΙΙγε1: ε16εο8ιτειιι16 ιιιιιΒγάι·ει1ι1ιαΙ 
ιιειιι Μι·ιιεικ, 'ε ιιιεΙΙγεΙε -οειιμ1ιι τϋ16ιιιινε1ϋΙ:, οεειΙε 1ιειιιιιιι· 
ΡᾶΠᾶ8ΖΙ£0ᾶΙιἱ Κειι11εΙ: ε° ι·ειιάειειΙιέιΙγ εΙΙειι. 

Νειιι :ιΙ:ειιζοιιι Μ νιιεεέι1ιιι , ιιιι1εΙιετεη1αέμεΙτ, νειεγ 
νιι16, μειιιει82ειιΚΒιιιι: ε;γειιϋΙ ε., τϋτ$όιιτεΙιει ειι1οιιι ε16. 
1820-Ιιειιι Β6Ι-0ιιι·οΙιιιει ε" ει' τ:οιιει·εεειιε!ιοι ιιιιεΖω Μ· 
ιεΙιιι6Ιιειι απ; ιηιιιικοΖωιω Μ, Μ” ει, νέιιιιτϋι·νόιιγ α!ιΕο2 
πιάπρε!!εσιε.ε , ε!ωμισπό 6ο ἰἔιιπεάἔ!αἰαπ. Πιέιιιιια 0οοι€ια, 
νιι€ιιιια, ΙΏωειΙ:-08.τοΙιιια, ΑΙειιιιιιιιιι ό8 Μιεειεειρι ετιιτιιεοΙ: 
καιει εστω, νειΒγ ΒενοΜιε-5 1ιοιιι6ιιγ εΙΙειινετόεεΙιετ, ιιΒγειιι 
οΙιγειε ι-5ι·τεΙειιιΙιειι. Α' οοιι€ι·οεειιε, ει' ιιεΞΙΚϋΙ, πο” ο' 
ιει58έιεοΙιειτ ειέιιιιΙιει νεται νοΙιιει, 1824 Θε 1828 6νεΕΙιειι 
πιό; 26ΙειιιοΙιε ει' νέιιιιοτ 'ε ειιιιιειΙε εΙνότ Μια ιιιο€ειειιτε!τε. 

Μάιο: Μπακ 16τι·ο, να” ιε ιιιΙώΙ›Ιι ειιι16ΚοπετΙιε ΜΙειι 

η 2684 οι @ϊ ι·6ειΙετεε ιιϋι·ϋιιιι6ιιγειι·ε Μεινε Ι:ϋΙϋιιϋεειι ε' Μι· 
ν6ιιγ!ιοιΜΒο1ιοΚιτειΕοΚαι, 22-Πι οοιι€ι·. 2-Πι ιιΙ6ει, ιιι·. 30. 
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πω· ΙιΙτεει π; πππ, πω” πει!!Μοατίο.πενεΕ να: Μ. -Μο8 
πιιππΜπι ιιιπ,3·π 1ιοΙγ6-!π, πο” π, επϋνετ868;Ι αΙΙαοτιινΞιπγππΙτ 
πεπι ω: επε5Ι1π Ιππςγετ πΙΙ:οιπϋ, πωπω πειππεϋ Ι‹οτπιἐιπγτ 
πΙειρΙωιπϊ. ΑΖ εἔγοεϋΙτ-ετπ1ιιεοΚΙ›εΙὶ πεπει·ίπεπεικ ιπἱππεπ, επ 
Ιπο$ιπππγπΚ ΜΜΜ ο16ι·εΙάτο$τεεε€εππεπ, ασεπ ε” 'ε π;;γεπ 
ποπ Μπα πόροπποπ ΜΞπι1επ ε1ϊιέΙο 1έιτ”πΙ:Μπ, ει” πεπι 
ιετΙ ππ.πω,πιππι ει° ιϋΙ›Μ π1ποτπιππγοε πόπεΙαπόΙ, ει, τϋΙ›Ι›εόπ; 
πιιπ1τε;ω Μ ιππἔπτ. ΜΙποΙγε σ.¦ τϋΜ›ε6Β· ει, ιππἔἐιεΞΦ Μπω 
ποιω , ει' ΜεοΜ τεΞεπποπ ΚϋτεΙοε86Βο επ8επεΙιποεπεάπΕ. 

ΙΙΙγεπ ει, 1ϋπνόπγεε ω, °ε ο8γεα1ϋΙ οι εἔγειἱΚ πιο8 
πι πΙ1ιοτιπππγ' αιτωι1ιππνειΙ όε ει: απ; π1ποτύπ' ἱειπετεεε8 
οπόΙππτάνειΙ. | 

Α, πω σιπΖΙΜπα$ο:·οπ εΙΙεπ!›επ πω: πιιπ;πι‹, πο” Μ. 
πιπετΙππἱπΙ‹, Μπα εεγεεπΙπεΙ‹, πεπι πΙεπι·ιπ1ε ε” π. π,=;γππ 
πποπ.πέρρε οΙνειι1πΕ ϋεεπε; πππωπ, πο” πεπρέιπ ίππ;ΒειΙεπ 
πέρεΙ:Ι16Ι έιΙΙύ Μ8γετ Ιιἰνἐιπτεικ πΙΙκοτπἰ; ποππότ ὶε Ι:ϋνετ 
πω, Μ” πιεἔ£πττνεἰπ πιὶπιΙεπ πωπω, πο. πεπι ἰε τεαΙε8·, 
ΙοἔπΙἐιΙ›Ι› ε·Ινπεπ ει, ιππ8ει £εΙ]εε ίεΙεόεότ, 5ο,χε,·π πω: π' ποπ 
8ι·εε:επέ τϋι·νώπγεΕτ ιιιπἔγπτέιππἱ, 'ε Μΐπἔἔεεπίπἱ ΚεΙ›εΙΘΙ›οπ 
π: οΙΙγειποΙι' νό;πεπει]τάεπτ, πιεΙΙγοΚ, νόΙειπόπγο επει·ϊπτ, 
πι πΠεοπιπππγπγαΙ , να” ἰἔᾶΖ8ἔἶΙξζἔᾶι εΙΙεπΙεεππἱ Ι:ΜπιππειΕ. 

Α' ππΙΙἱποπτἰο, εμέ” παπα επιππιάεππ Μ: πω ΙοΒΙπΙνσ. 
ΒειΙποιιπ ΜΜΕ, ει' ΔΘΙἱ πιιΙΙίπωτοτοΚ, εΙἱππιοι·τ 1°εάέπεπ, ο" 
π: ΒἔγεεϋΙτ-Βτπτπεοπ' Ιππάοεπ :Μπιτ 1883-Ι›ειπ και Μίε5ε 
ιθεόπεπ. "Απ πΙΙ:οτιπέιπγ - ιιΒγπιοπι1 6 ·- οΙΙγ 8ΖθΙ'26αό8, 
ιπεΙΙγΙ›επ π, ΜπιπποΙτ , ιπἰπτ ίεΙπόΒεπ , ῇεΙοππεΚ ιπε,<ἔ. Ιππππι· 
νπΙπιπἱΚοτ ει' επετπϋπόπ οΠγ ΕεΙεΙέ πω: ιεπωπεπ, πιεΙΙγοΙ: 
Νώε Μι:Μ ποιπ ἰεπιεκπεΙ:, ιπἱππε€γΙΚ Ιοπω.τϋπ παπι 3086.τ_ 
ΜΙΒ? ΙεϋτεΙεεεε-58ο' Ικἰτειήεὰὸεώτ ιπει€ει ΜΙΙιεεεε πιεε." ΝγἰΙ 
νέιπναΙ6, πο" ε" ΗΙγ καπ ε!νθΙιεπ Ιοι·οπϋπ π' πιϋνεΙε6€ἰ 

κ 
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ΙιειροεοΙο2οτ °ι: ιο1τ!εεεεοπ τω” Μπα ει ωπιτοΜΜ , Μπη 
“Η οι ειιιεκ1κεικιΙαιτ ει: 1 78946 ΜΙιοτιιι€ιιιγ ιιιο8ειακαιΙΙτοΙτα. 

ΜΜΜ ΒΘΙοειι·οΙἱιια Μπα, Μ" ρειιαεπιΜι α σωμα 
ειιε ιιιαΒάτ εὶΙιετπεΙε ιιιιιωΙ_Ιει, πω! ίε-;υγοερκϋ:ϋττ , Ιιοεγ ώ 
πιιΙΙΙΒο:5ιτοτοΚ' αιιιε5ιτ €οἔῇα ει” 82ϋνετεἐΒἰ νέιπιτϋκν6ηγι·ε ΜΒΜ 
πιειιπ. Α' ο0π€τεεειιε ιιιοΒιιιαι·ειά!; πιει€ει ι·ειιάε2ετε πιοΙΙο00, 
Έ @με ει, ιἰνΜειι· ΜΒΜ. 

› › | 9 1882-Η: «έν ἰοΙγ1ὰΙ›απ ει ᾶΘΙοατοΙἱιιειἱ ιιέρ ) 11811128" 
€γἱὶΙόετ Μπιτ Βοεπε, ότ€εΙκειιιἱ ει: εΙϋνοοιιι16 ι·ειπΙΜνϋΙΙ 

, π , ευιΜΙγοΚ ΜΗ, ω; ο €γϋΙοε ιι8γαικιιοιι ε!" ιιονειιιΙ›ει· 24. 
Ικόπ Μπάε!ε2 πάν ωωι οΙΙγ 1ϋτνόιητ ΜΜΜ, πιω;; ει' ειϋ 

¦ η ) 
νι-:Ιεόεἱ νέιπιτϋτνύυγτ ιιιεεεειπιιιιἰε1τετ€ο, ε: ει ειΜπιιι ιιιιη;!ια 
Μι·οιο1τνεϊιιιοΙδ 528άθΒόΐ: 68 ε' τε5ωιειι ει, ειϋνοΙε6Βἱ ΗΜ· 
ν6πγε26ΚοΒΙιει απ: $οΙγειιποσέιεοΙι' εΙΙοἔειΙὰεὰ£ιιιοΒτΕΙΩοΩτα 2). 

') Α: Μ.: ιι' κιόρ' πο.8·γο1ιΒ τόεεε; πιο” ει: οΙΙουΕ6Ι, ιτιο!!γ Επί" 
μπω πιονοΕ "ΜΒ", ιιιἰιιἀἱ;; ὶἔειι ει·6ε ι5ε Ε8ειι ιιιιωΙώει ΒἱεοΝ› 

- ειιόιιι€61%ωο;ΜΩΔΕοΕΕ. ΟατοΙἱπἐιιεΚ ΙεΙιεΙΕ Χϋι·ϋΙΜε16Ι 47,θ00 νέ 
Ιειειώ):ι. 30,000-οιι ρ8τ!οΙΜΙι ει' ιιιιΙΙΗΜΜΜ 'ε Ι7,000-οπι εΙΙοτιο 
Ψ0"2"(. 

3) Ε' τοιιὰεΙο€ο€ ωομΙϋπο ει: πωπω: ειει·Ιτοπ6εόνε1 ωεἔΒἰιοΕΕ νά 
Μειίωό.ηγ' €ιιιΙ6εΠόεε; πιώ” €ιιἀ6εἱΕἔι.ε ΜειἔἐΒειιι ΓοἔΙειΙ_ἰιι ει, ΗΜ· 
νόιητ' ὶετωΙπιἐιὶ θα ι:26Ι_ξέιΕ. Α' 34-Η‹ Ιειροπ επ οΙναεΙιΜιιὶ: ”Μἱ 
Με ει; εΙΚο£ω6ιη£6Ι ει' ΜΜΜ ε2επιιεοΚ' τόειότε $ειπειι·ΙοΕΕ ῇοἔοΚ 
ειἑιι£ειέιιιὰ6ΙιΙωΙ ε6ι·2εωοΚ ιιιιη;, πεπι εέαίιιεοΙυιαΙ‹ 3οευΚ έ:: Πώ 
€εΙοεε6;;ϋΙι ΚϋιΒε]6ι·ἰιΙιιἰ, ει' νοει6Ιγ' ιιονοΙ:ΜέεόπιοΚ εΙεῇ6!: νοικι 
ιιἰ, ει, ΒΗοι·Ιό.ειωΚ ε!!€ιιειοἔἰἱΙτιἰ , 'ε οι ϋΚο£.· πω: ΜποΠεπ βΙ 
σέ6·ο7εει ΗΙοΕϋ ΜΩειΙωαΜι2 'ε ειΜπι:Η:ΕοΒεί: εε_ἱΜ Ι1Μάι·ΜΚ ΜΜΜ 
Ιοπωι·ω.ιιϊ. Πα ει' ε!ατιιεοΙτ που ῇο;ἔαΙ πεπι ΒΙι·πέιιιο.Κ, Μ6.Βιιιι 
Εσ.:.ι·Ευ.ιι:Ηι κιω;οΙιειΙ ΕϋΙε68·ε·ΚποΙο Β6Ιωι·οΙΞιω ΜιηήΙαΕΙιοι€εψι, Μ" 
ει' ΗΜ” ιι6ινο πισω Μπα” Η εεωιιιἰ ΗόΙ6ει6!ιοΕ ιπει;ει ΕεΙεΕ£. Ι 
μ: , Ιιο·,:ς·)· 6 σ' €6ΒΜ Ιιοιτ.6ΜεοπΙό ίϋ88ε$Ιειι ε8ΜιιεοΙΩωΙ Μικρό 
Ιγεε οεγοεϋΙοἰΒεΙἱ ειοι·ιδΜεΕ ΜΜΜ (α οοἰσπυι ασπρα” ο/απίοπ); 
ΜΜΜ Ιιδνο€οΙΙ ιεπιεσδιιαΙι 'ε ΒγαΙιοτοΙιιἱ ἱε ἰοε_ἱε ποπ ῇοεοὐ' ΜΗ· 
»πιει ωει;γει·άιΙιασειι, ιιιἰιι6 €·ι·ΦοΙοωΒοπ καπ ω; 6ο ιιιΜϋπ ο' 

Χ 
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, Η ι·επι1εΙε1ποΙι σε” τεΙ›ι·ιιει·° νόΒειι ΜΜΜ "Με από 
Μ° 16Ρηἱθ; °ε ΧϋεΙουτετειτ, Μ” Με ε., οοιι€ι·εεειιε ε:ειι Μό 
εΙεττ ε, πιεσε πιεἔιιι6ι1οεἱτῇε, ΒὸΙοεκοΙἰιιε Με: Ιο1ιοτίωιγε 
ΒετόεεϊποΚ οΒγ6Ι› Εϋνετεε:ωΘεγώ16Ι εΙεΙΙειιἰ. ΚΘεϋΜ› , Με: 
Μ:οιιγι€εΙεπ Ά Ιιετετο:ετΙεπ ΜΜε:6εΒεπ ε: ιιγἱΙνευγ1ΙτετοΙτ, 
Μο” ε° Ιεέει·ι16ετ νεΙειιιειιιηἱ ετετιιεο!ί τοιιτΙΜνϋΙΕ ΒγϋΙεεε' ε 
ΙὁΙ›ε ΙεἱνειιῇεΙε ψειήοε:τειιἱ. 

ΒεΙοει·οΙἰιιε, ειπε: ε' εοΙοξ;' ΜπιειιετεΙι-Ξτ, ε: εΙεα: 
Κεί;οπεεεεετ ΕεΙΓεεγνοι·:ετΙο , Έ ΜιΜκι11ιο: Με:Ιτεττε. ΜΗ: 
σεεΙεΚεάεττ ε' οοιι8τεεειωθ Α' οου8τεεειιε , 1πεΙΙγ εΙεανεΙύἱ 
πω: εεεάο:Θεοϊτ ;εε€ ποιοι ΙιεΙΙΒεττε, τω: Ιιε3τοτΠ“οηγε;;ειέ 
εεὶΙπε, πιἱΙιεΙγτ Ιιε:εὶΙεΙ›επ ίεεγνεττ Ιετοττ. 1) 888, τϋτνέεγτ Βο 
:θα 2), ιιιεΙΙγ ε:οτὶιπ ε' νειιιΒεΙἰ ει16:εεοΜεΙ: Η: εν εΙεττ 
ΙεεεεεΙιεπιτ 1ο @Η ε:εΙΙΙττετεϊοΙ:, ειιιιγἰτε, Μ" ε' Ιιοι·ωειιγ' 
ε:ϋΙεεόεωτ ιιιεἔ ΙΙθ ΙιεΙετΙ_ϊε.Ι:. Βιιιι6Ι Ϊθ€Υ8 ε) οοπετεεειιε ε' 
νέιιιί εΙνέτϋΙ 08ύ8Ζθ11 ΙοιποΜοττ. Ε” ε” ε:οτε,·εΙιιιεξ εροΙ4$ 
Μό, ΙιεΙγόΙ›ε ιιιετϋ Μιιι:ετε:Ι τοπι1ε:εΜι1γτ Ιιο:οιτ Μ: δ), Α: 
ΒΒγεεϋΙεί Ιιοι·ιπειιγε , Μ” ΜΜΜ οΙτἰτΙτοΙῇε, οΙΙγ εε 
Βέὰεε:Ιιϋ:Ιιϋ: ίοΙγειιιοι1οττ, ιιιεΙΙγετ ιεἔωκει›ι› €γου8ε Κοτ 
ιιιειιγοΙε “πι” ΙιεεωεΙεὶ. Βιι€εανόπι ε: 68θίθωΦθΠ, ιω 
τ: 

ε:ετ:ϋά6ε! εεε”, νε.;γ ε' “ΜΚ εΙΚο£οϋ Κοτιιιειιγ, ιιιο€ε6ι·Μι, 
«ΗΜ εΙ‹ει· εποε νἱΙεἔοει ]οΒ·ενεΙ (ππεποπίοπαΪε), ΜΒ' ωεἔἱ€6ΙΙιεε 
ω, :πιώ ε' εύτεΙεπι' ιιι€ι·ΩέΚΕ , Έ ΜΜΜ τεωΙ5ιεΒε!γ!ιο: ΜΙ! 
ιιγίιΙεἱ επιιεΚ οι·νοε1έωε νέ,=;ε$€.“ 

. Η Α' οοιι€τοεειιεΕ ο: έΜε!ετο:εετε ε' Ι·ιετε!τιιεε νΙτἔἱπἱε ε£ε£ιιε' ε.:οιι 
| ΙειιγεμεΘεο Μπα, ιπἱιι6ΙΓοἔνε επιποΚ ίϋτν6εγ!ιο:6εε8ε ἰ:616Ι›ὶι·ὸὐΙ 

ε_]ειιΙΚο:οϋ ίοΙ!6ριιὶ ε: Ε8·χεεϋΙεΕ 'ο ΒόΙοετοΙἱιιε ΜΜΜ. ΕιΜΞε ο: 
ιι€6ΒΒ1ο86ε:ειι ωεΒετε νοκ Δεη", 1:16;; ε' νοΙε "πιο επιιιιεοκ 
“Η ἱε. ε · 

η 1833-Μ ιιιετιἱιιε 2-ι·‹'›! ε:ό16 £ϋι·νόεγ. 
η Ε' τϋι·ν6εγ£ Μ" ἰεἀὶ£νειιγο:£ε, ,ε Μ" :ερ εΙε0.0. Ιωι·οο:ΜΙωεω. 

"Με ε' κει Κασπώ: ίε:οιηίι πω” 16ΒΒ56%εΙ. 



:αν ώ 

ΜπωΙαπωικ ωιιωικοιοα επι οΙνο1ιΙιεπ. Π8·γιππΙ:Κοτ, ΜΜΜ 
ει, οοιι€ι·οοειιε ει' νΑιιιΒοΙἰ τϋι·νι€ιιγΙισιάετ πιο8·νέι1τοιψειττε ,Δ 
οΒγ ιιιέιε τϋι·νόυγτ αΙΚοτοττ, πιοΙΙγιιεΙ: ότΕεΙιπΘΙ›ειι ει ΜΜΕ 
κειιᾶΚἱνϋ1ἰ Ιωιωι1οιιιιιιειΙ ι·ιικαιωτοιε Μ! ει' νέεςι·ε, Μ” εκθ 
νοι ϊ6ΙκειΙιεεεε :ιι οΙΙεπειο8ϋΙΘεοΙποΦ , πιοΙΙγεΙετ6Ι τϋΙψό Μ· 
ει! ΠΟΠ ΙεΙιετοττ. _ 

β ΒόΙοειτοΙΜει ει Β8γοεϋΙετιιεΙ: πιέ€ ει' 8γ6ιεάεΙεω' ε' 
αοΜ1γ ῇεΙότ εειιι ει1:ετω πιεεευΒεὰιιἱ; ιιΒγειιειιοιι 1ιειι1ιοϋ 
€γϋΙόε, ιιιεΙ1γ ει' νέιιιιιϋτν6ιιγτ ιιιεμειιιιιιἱΒΗοττε, Μπα σεγ 
ΒοϋΙνόιι, εΙ$ομάω πωπω ει α_ϋιιιΙο1τ οιι€ε;16Ιγτ; Μια-επι σω 
ειστειιψιι1 ω ἱΒ κειμωικοιωιω, Μ” ειιι-5ι·Ι; ει' :ιιιΙΙἰΒοει 
τοι·οΚ' τωιέι!ιοι ιιι6€ ετϋεΙ›Ι›ειι τειΒΡεειΚοὰἱΕ;| αύε Μ" επ Μ· 
ΗιοιηΙωει , ιιιο€εοιιιιπἰε1€εττε ει' τϋτνόπηπτ , ιιιοΙΙγ ει εΙιιϋΙιτο 
τε:ιαΚ1νϋΙΙ ΙιειταΙιιιαΙιατ τιιΙιε6ιιοττ , 8ιιιΙ›ἐιτ ΜΙ ωαω Η , Μ” 
:ιι ειιοΙ:Ιω1 6Ιιιἱ πω: ΜΒ. 

Μειῇι1 Μπα που άο1εοΙ: , ιιιεΙΙγι-:Ι:τ6Ι ειι6Ιοαο.ιιι, Μια 
εοπι τέιΙ›οτποΙ:' εΙηϋΙ:ειόΒε ιιΙειιτ τϋτωπτε1:. Νειιι Μια αιμα 
ιιἱ , Μ” οι ει, νὲιιιιϋἔγΙ›ειι εειεεεπ ό8 τΙοτε!ια8ειιι νεαω ει 

9 7 . 
Β8]θ8ωθί @μια ΜΜΜ ε' πιοΙΙοα ει: Μειοιιι, Μ" σ. ειδ 
νΘΐ8ύἔἱ ΙιειαιΙιπειτ ιπέιτιπισ. Ιωη·ε8ε16 νε8ιόΙγεΙί ΜΜΜ ΜΙ! 
ριόιω18.1ιιΞ αι επ ΙιόρνἱεεΙϋποΚ Βάιπ1εω6«Μτ π. 

ΝέιιιεΙΙγ Βιειιι€ΙγεΙτ Βιιι·ορέιΙπιπ, που ΙιεΕο1γέιε τω”, 
ιιιεΙΙγετ .ΙειοΙιεοιι τε9.Βοι·ιιοκ Ιιειιέι]έιιιαΙτ ϋ€γοἱι·ο ;;γαΙιοι·οΙπΙ 
Ιώρεε, οΙΙγ νι-2Ιοπι€ηγτ Ιοι·ιιιέιΙιειΙ: ιιιαιοΙωαΙ:, πιι-:1Ιγ “Με 
εισα, ως α αοι€οκω 1(ϋΖθΙθωΙΙ'61ιω.ω.Κ, μμ» 1ι1Ιεε18οειιαΕ 
ωιωκ. ΗειΙΙοτωΙ: ιιιοπιΙειτιιἰ, Ιιοἔγ .ΙειαΙ<τεοιι τέιΒοτιιοΙ: αει 
τέιΙαιτ υγεττ, - Μ" 6 τετιιι65ιεωπόΙ ,ε ειοΙαϊοέμιά.Ι £οένα 
Ιιει_Πακιάύ αι ετϋειειΕ-Ιιειειπά1έιει·ει, Μ" τοΜπτειεε, Ιιτιτει 
ΙοιιιωνέιΒγύ 'ε ΙεσέυγιιιιιεέιΒοτ ΚειΙνεΙϋ ειιιΒοτ. Μπι! οι φαι 
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Μια; Ιιαιιοιιι α' ΙεϋνατΙιειτα16οεκ, ιιιοΙΙ"Ιτ οι η.;αιααεοΙ:Βο1 
Μιαπα1:, Μπι ΜΜιοαΙτ. 

8οΙ‹αιι α:: Ι:αριαΜΚ, Μ" .ΙαοΙ:εοιι τα.ΒοτιιοΙτ αα Β 
Νεεϋ1τ-8τατιιαοΜαιι άΙοτατιιτατ ακα” £εαΙΙΙτιιἰ; Μ” «κι α' 
Ικατοιια-αιοΙΙεωοτ αΙ‹αι·τα ιιι·αΙΙ:οι16να. ΜΜΜ, ,ε α° 1αϋπροιπΙ 
ΙιαταΙοιπιιαΙ: α'8αποιιιααγΙ ειαΙ›αιΙεαΒοΙ‹τα παπα νεαιεαοΙιιιαο 
Βἱ2ετῇει1όεΙ; απαιιάόΙαοιοττ Μαϊ. ΑωετἰΚαΙ›απ α: ΠΙγεε και» 
Ια!εοΙ:' Με:$ο Έ ε1ΤόΙο ειιιΒοτοΙε° ειαια‹ϋα 11ιι€8 αεπήϋπ οΙ; Με 
,ΙαοΙπεοπι Ια.!ιοτποΙ: ΗΝ ΜΜΜ αΙκαι·τ νοΙιια ιιι·αΙΙ‹οι1ιιἱ , Μιο 

;ιγοε, Μ” ροΙΕιἱοαἰ αιιαΒαι εΙνεαιω °ε Μπέκ Ι:οοι1:α:Ιατα 
ναΙα, ‹Ιε παπι ἱε νοΙτ Μ; 1ιαΙΒατα8·, Μ" απ ιιιεΒΜεαπεα1 
ΙΙΙΒϊ]θ. Α' ιιιοΜαιιἱ εΙπϋΙι, πειιιΙιοΒγ αΙ:αι·ιια α, ειϋνε1εὸ,<;ἰ Βα 
ια1ιιιατ Κἱτοιήεει€ειιἱ, αϋτ ΞιιΒαΙ›Ι› 6 Βε5ρνἱεεΙϋῇε ποπ Ραπ 
ιια1:, ιιιεΙΙγ ε'ΙιαταΙιιιατ α: α1Ι‹οτιιιαιιγ 1εἔνἱΙαἔοε!ι 'ε1οαεια 
Ι›ατοεΙο Ιιαται·α1 κοπο εαοι·ΙιιιΕ ωναηα; ιιιαΙΙγ κκε παπι απαε 
τΙἰ, Μ" ναΙαιιιἰτ α: Β8γεεϋΙοίΒοκωαιηα τόαιότε Κεάνει6 
1ο;;; ιιιααγαταιιιἰ ΙεΙιεεερα; .ΙαοΙσιοιι ψα1ιοιαιοΙ:, πειιιΙιοΒγ πια 
Βατ α, ΙπϋιροπτοαΜαα° 1ι686νό ωιιιι6, ω: ωκαι›ι› 6 ὶὶἔγνἱνὁ_ἱε 
Μ. α' τακτοωαηγἱ νετεεα8όεαΒαεΚ; πιαεοΚ (Ιια εια!ιαο1 ιϊ8γ 
αιόΙαποιιι)α" άεσεπίο·αίίεά!ό αιεπνειΙι-5ΙγεΙε ;αιωιιακ Μ α' Μεθ 
ΒΞ ΙιαιαΙοιατα. ΝαροαΜπτ α. ειιοαναι16ΙγοΚαακ ΜιεΙΚαιΙνε 
Ιαι·ήα 6 Μια οκ ιααΒατ °ε τεειΙ ε2ετεποεα]ύτ. .Ιαι:Ιεεοπ ια 
ΙιοτποΙ: ταΒειοΙΒα5α α' τϋ!›Ι›εόἔπεΙ‹; απααΙ: ΚϋνεΚἰ αΚατατῇαὶτ, 
ναΒγαἰτ, αΙἰε εο_5€εττ ὸτωΙωεἱτ, να” ω ἰαΒαΙ›Ι› Ιεεἱ Μ 'ο 
ειαΙα‹Ι ε1όΒε νειετϋπε1ε. _ 

ναΙαιιιἱΙιοτ α ατατιιεο!ε' 1εοι·ιιιααγα αι ΒἔγεεϋΙετ6νεΙ 
. . 

Ιιατο2Ι›α Κανετει1ΙΙ:, ιιια]ι1 ιιιἱιιιἰἰε α: αΙιιϋΙε α: ΗΜ, Βί]08ύ.ί 
καωοευα νοιήα; ιιιαῇτΙ ΙΙΙἱΙΙΕιἱ8 ιιιοΒεΙϋιἱ α' τϋπνόιηΙιοαύ Μ. 
ιαΙππαι; ΜΜΜ α” ΒΖϋΥθωὸἔἱ ΙιαταΙοιιι¦ τι-:ιήειΙεΙωάπαΙ: ιιιαεγα 
ι·αιΒαταεα Τοτοε Μπα, 6 ιιπἰα€εεγ δα ιιιαιςα εΠωι να” αι 
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ΗΜ; ιιια;;έιτ ιπομΙά2πει, εΙτοῇιΞ, ΙιοπιέιΙγϊκι ,Ι›ιιτΙ:οΙῇα. Νέι1ι , 
πιιΜΜι τετωε!ε2ειτοΙ θΓ6"ΒΙΙ, να” ·ειι ΒΒγεεϋΙοτιωΙτ εΙΙεπι 
ειέ8ε νοΙιια; ΜΜΜ ει' τϋΜ›ε6Β ει° ‹1€ΙἰιιιιΙΙἱΙὶοειτοτοΙἔ Βϋνεω 
ΜΒΜ εΙΙεπι ιΜΙει€Κ0;οττ, ό νειετω έπ, Πειτέιιξ 658 νὶΙἐιἔϋ 
εαπ ίε1τω;εττε εε εΞιΙωΙει ναΙΙοττ τειιιοΜιτ 'ε 6 ειιιΙε·έ;ετΒε εΙ6 
826; επ `ετϋεπι1:Ιιαειπέι16ετ. Εκ δειοΙεεοπι τἐιΙ›0τιιοΙ‹οτ, Μ;; 
ει: ειιιιετὶΚαἰ ρέιττοΙε, ειϋτἀτεἔιΙ›6Ι ΚϋΙοεϋιι2ϋττ ΜιεοπΙειτοεεέι€-· 
8ειΙ 6ΙῇεΙ:] τετιιι6επετύΜΙ ί0€νά/εάεταΙάτ2άπαλ 'τε ειέΞιιιιοΙέι-' 
86118 ίο;;νει τεΙ›σιδἰἰσαπτιεἐιαἐ πό2ε111. 

Μὶιιτ$ιπ .ΙειοΚεοι1€εῖΙ›6ι·ιιοΕ ωωέω ει, τϋ!›Ι›εέἔ εΙΒΜ, @ψ 
νόιιεΙφωοειιγετΙιεεόεεύττ; ΙεειΙἔι2τει νοΙὶια, ίι]ϊει άέΙειιιοΙΒο 
Μι; 'ε πιοετ ιιΒγαπ·είιοπ τέιι·ΒγειΚειτ ΜΒΜ οιόΙΜι, 11ιοΙΙγεΙαετ 
ΜΜΜ ΚΙνε1ιι, να” πιεΙΙγοΚει πι” Μ" έπειιιιιιοΙ πειιι πω, 
'Β Ιο1$οι·έπ πιύισειι εΙαιαέιΙγτ ιιιει€ει ε16α. εαπ υγει·νόπ ο" 
οΙΙγ εε8Ιτε68$6Ι, ιιιεΙΙγεΙ εΙϋιΙεἱ @κι ΜττειΚ, ΙεϊΙ›Ι›ειΙ τειροᾶ_ῆα 
πειιι6!γοε εΙΙεπε6€εϊτ, ντιΙει!ιοΙ εαπ 6Ι‹ετ ωιωμ, ω” Μπιγ 
Μου, ει' Μο”, ιπέ:€ απ ση” εΙιιϋΙ‹ εειιι τοΙιοπε; εειΣέιτ Μο 
1688έέθ Μα Μ;; ι·επαειέΒέιΙ$τοΚατ πει εΙϋ , °ιιιὶιιἔ$ΚΙιϋι ε· 
ισιω 8ει1Ιιἰιιγίι|11ἱ πω» πιοι·τ νοΙππι; Μ: ιιιεἔεεἰΙε ιιιέ!ια, Μ” 
ιιι€έ· ε, ικειπιετὶ· 1661ΜεοΙϋε68ετ ὶε ιι61πΚιιιιιώ ύ" ει6ΙνεΞιιι,° 
;ι1πγο16 ιιιοΒνοτόεεεΙ ΗΙεϋ; ιπε8τη;έι1_ήα ει' οοιη;τεεειιέ 16: 
€τόιηκεΙι1εΙ: πιε;;ετϋεΙΙόεότ 'ε εγειΒι·ειιι ΜεΙεττο αειιτιιι61ωι€_πι 
ε, πω” τεειϋΙετε€. Ε” οΙΙγ Ι‹εἔγειιοι θ, Η :Μια ιιτέινε1 
ΒοτοιπυέιεΒοάΙΙ:~ .Ιειο1κεοπ τάΙ:οι·11οΙξ' Ιιει1ειΙωει $ε!ιά.τ εἔγι·ε ιι6;” 
σε κι εΙιιϋΒό ΒἱεωΒεαἱΗ. Αξ 6 ΙιειώΒοάι α' ειϋνετέ6ἔΓΧό1Ψ 

Πωγ ει·ϋε; 0ο ιιτύά_Μιι·σ. ετϋτΙριιἱὶΙ Μ; έί5ιεϊΙΙαιιΕ” ” _ τ να” ότι ειϋκιιγειὶ σεαΙέιτΙ:ξιόων, θέ8& α: -ΒἐύἐεἱὶΙ€ 
8ιειτιιεοΙ:' ειϋνετεὲἔἱ Ιποτιιιέιιιγε πειροπΗ6ιιτ ΜιιήΜΙΠεξ Με 
εειιιΜιιτ εΙΙιι122α ΙΙΙΒἔΞμΕΒΖ @μπε Μό! 'ε ιιιΞιιιΙ-ιιιἰιια ϋεειιἐυΙ› ν 
ειιοι·Μα ιπιιιιΚέιεεάέξι' 3εδΒΙ.Β >Τ6τώ6ει€1τέΓο1·6ιεΙεπ Ι6νέπε 

11.~Κσι.. ` 24 
| . 
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κ 

οι ει·ϋιιοΙ‹ ιιισ38 ε2Ιπότ ἰε ΙενετΙεεεὶ. Μέιε ΜΙΟ! πε!κοπι ή" 
ιειωκ, ιιιὶπὶΙια οι ΒώεεϋΙεψειι, ει' ΙϋΒ€ε1ΙεπεόΒ' οποια 

Ι 

α ετειτιιεοΒιιέιΙ ιιιΜκΠ€ :-;·Ιονο:ιεΙΜό νέιΙπἰ, °ε ετ ωτΙοιπό.ιιγί 
Βοι·ιπέιιη/ ΙφεΙνε!έεεέτ ΜΜΜ; ἰιιΜΜ› ΒἰΙϋπιιἱ Ιέπτειιιι νοΙππι-._ 

ΑΜιιῇΜ‹ ιι€γειι 82 Β8γεεϊ1Ιοιοτ, Με οεειΙ‹ έιτηγόΚΚιέρρά 
16νε; ετϋειιεΙε 6ΙιαΜεΙΙε απ Ι›ἱιοιιγοε εεετεΒΜεπ ,ν ,Β.εγθΠ· 
@Πεκ ει' 1ϋΙ›Ι›ἱεΙ‹Ι›ειι; επ Κόνε€εΙἱΚΒτ6Ις, πω” ΙιὰΙ›οττι' Ι 
ιΜ6η ιιιἱιιτΙεπ πειιιιετῇ ω: Έ Μπάση !ιοι:Ι εεεόχΙΙοι·ι·άετ ε 
εγοεΙ1ιιἰ 1ιι0]οπ Καπο ΜΜΜ, ό Ιιοεγ Ιι€Ιιο, ἰὰώὲιι, ύ" 
ει6Ινέιιι, πιο ἱε Ι61οιιε!!ε; ιιιΙπιΙιει αι εεγιιιέιετ νά.Ιτύ εε6ιΙσ.·ιι 
:ΜΒ Θε ετϋ, τετιιιόε2ε16Μεπι νοΙιιει. » _ 

Σ» εΙιΙεοτἱἔ-εωιιιιιἱτ παπι Ιε51οΙ‹ , Μ ει: εΙιπαέ·Ι:' οι έιωΙά 
ιιοε ιποιεειΙιΜι€ πιιο8ειΚειει11ια1πά; ει: απ σειΜΜΙϋ οΙαο!ε πω» 
“Μη ειιοπεεγ ιιι(Μοιι ιΙοΙ€οιιπιΙκ. ΕοΙγιειττειιπἱ ΜΒ και τεΙιέιι 
'ο απο ΙΙΙθῇὐ80ΙἱΙ8ἱΙΙἰ, Μ" »Μακ να1ειιιιἱ ι·ειιτ1Μνϋ1Ηεϋ 
ι·ϋ1ιιιιέηγ ιικιΒάι εΙϋ :ποια αἀαιιιὶῇει , οι ΒἔγεεἱὶΙετ' Βοτιπάημι 
π:ηιτό! Μηιτα ἔγειιἔ€1Ιιιἱ Με. ' - 

ΜΙιιιΜιε1ΙωΙ .ω Με2ειιι, ΙΙΙἱ ιικ':ε ιιιεΒειε νέβγιιιιΙτ ποπ 
ΜϋτϋΙ, 1ιχεΙΙγΙ›ειι ει, ειϋνε1ε€8ἱ ΜαιΙοιιι , Μ ΜΜΜ; νὲιὶοιιἱ ,ε 
ει: οτειέιΒοτ ΜΒ«έΙιεη ται·1ειιιὶ εΙόε1εΙου Μένω, ωωωἔγ όπ 
ωει8:5ι€ύΙ εΙειιγόεεετιιΙ. Δι Ε8γοεϋΙετ οι ει·Ι‹ϋΙοεϋΙιΙ›ευ "ζύ 
ΚετειὶΙ‹ 'ε ΙεΙνέιιψ9.Ικ απ. Ετειἰωὲιιγεἰ· νὶΙέιΒοεαΚ, ]ύτι5$ειιι€ 
ιιγε5 Ι:5ιιΙιει€01:. ΜΜΜ ί08]άΕ ταρεπιειΙιιἰ, Μ” ει' “Μει 
@εἰ Ιιοκιιιέιιηί ει·6ιΙοιιεόΒο νω2.€ΙγειτοΕΕ επι ΒΠεεϋΙοι' Κωπ 
ειΙ1έιεἐιι, Μιουγοε νειΒγοκ Μουσε, Μ;" εμ ύ; νΙεειαΙιειτι'› 
ωοι€ειΙοιιὶ ω;; κέιιιιειαηᾶ ει οτ6'ι·65ε26τε. η 

Μωι1ειι εΜιοτΙε ει1Ι:οτοττ ειϋνετεόεἰ Κοι·ιι1ωιγοΙι Μια, 
κι ΒΒ·γεεϋΙ:-82εωεοΚ, ΚοϊιιιΔιιγει ναιι Ιοἔᾶει·ιιιθεεοτεε!›ϋωι 
πιιιη!σ5ιεεητα τοπι1εΙ1ωνε; πι1€ ιιιΘε σεως Βϋ2νεανα ιέιωμι1 
ΜΙΚ ΙΙΙθἱ;, τϋπνέιιγο5° ιιιειω·ακάι€α!;Μα ό.Μ.1; :ΜΒ [όπγεεότ 

ο 
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ΒγϋκετεετϋΙ ιιιε·8 “κι ι·ιΙΙιοΖωήό.Κ: σ.ιΙιΙΞές ο” νε1οιμωδμ 
ίοΜίιΙειτ, ε” ΜεΙεϋ «πω. , ε" Ιιἐι!›οι·ιὶ εεγειεττε νἰοειει 
ΜΙιειψι ι1εΜ ιιιἱιιιΙΙΒ :ποπ έ·Ιοτει·ϋτ, 1118ΠΥΙ'0 επϋΒει!8ε να». 

ΔΗΜ ε” ιιιο8 αΙκατό1ςιίμιτειτιιΙ, ει: απ επιΜΜ5Ι Μ, 
ΜΗ: εοΙαιιι 1ιάΙιιιιΙ: απ Με2ΙΙ:, ιιιἱιπΙιει ει: ΒἔγεεἱὶΙτ-Βω 
τιιεοΧΜιι οΙΙγ ειεΙΙειιιὶ ιιιοιεσ5ιε νοΙπει, ιιιεΙΙγ ει, ΜωΙοπιπεικ 
οι: εΙι1ϋΙ:"έε οοηΒι·εεειιέ Μα: ΜΜΜ έ$ειροητοεΜό.ε:Ξιξ οΙϋ 
εεε1$ωιό. Βιι ρεὰὶ8 ω έιΙΙ1τοιιι, Μ” σα ε2εωΙέι1οιιι6.ετ ε! 
ΙειιΙαπϋ ιιιο:ΒαΙιιιειτ νοΙιετιιΕ Θειτο. Νειιι, Μ” ει' 82δΥΒί8θ· 
8ϊ Βοι·ιπέιπγ, ὶι1ϋεϋι1Θεε Μαι! ετϋεΙ›Ι›ϋιπε 'ε $επγεἔετιιέ α' 
ε;ειτιιεοΙ‹° ΙεΙεσέ86τ; 861 Ξι11κέιΜ απ ιιιοιιαοιή, πειροιιΜητ Πεπι 
ΒϋΙ έε Μ" αειφέιιι επ ΒἔγεεἱὶΙεψ' ΓοΙ86δε Εοτοἔ νεε2ιἐΙγΙ›ειι. 
ΜΜΜ :καίω α, _Μειι οΙ61τϋιιΙε. Μἰ 1882 νεἐ€εϋ ει·ει!ιιι65:ιγε 
απ ἱτἀιιγιιειΙ:θ πιιΕΕάΙο τϋιωπε£οΚ Κύρε8εΙκ ιιιε8ειΙωιε2ΕυΕ, Μτ 
τἐιΜιτιιἰ, να” εϊεπτετιιὶ αι έιΙωΙειιιι Μ:: ΠΙΟΖΒᾶΙΠΙᾶἱἔ απ; ει' 
ῇϋνειιτΙϋ ϊθ]¦.ἱ, Θε όιι ιιοιιι εϊΙΙΙτουι ιιιειΒιιιπ Μό! , ω” ΜΜΕ 
Μηο1εΞι€ ΙεΙ1εΚαι·ιιἱ τιιιΙοω. _ 

_ 

Δα ορμε.οϋΙαοϋαύασυΒΒε2ϋ Ιοϋατάο·οασά_Μ δ”. 
0έαεωΙου6'Ι. ΠΠ σ.ιι·ετοΙσπεΙο σα” Ισότέυε α.π.·οΙά 

|εππιαπ·αάσΕσα. . 
Α: Ε;γοεϋΙετ οεαΙ‹ 16τ€6ιιο€οε άοΙοε. -=- Α' ΙιϋιΩἐτεσεἐ,<;ἱ Ιππέω 

Μι ιιε;;;γοΒΒ άΙΙιιι[Δό56%ει! Μι·ιιειΚ. - Δ, Ιπϋιώι·επεάΒ· εΚΚοτἰἔ Μπ 
ιιι6ειεΗ ΑΙΙειροήοΚ ει: εκποι·ΜΜιΚιιαΚ. - Μἱόπ. - Ηο€γ οιΙετοκιωμ 
Ιωεεο5Ι‹ , εεγειοι·επ:Ξιι6 ΜΜΜ ΙϋτνότηεΜπ ιτιοἔνἀΙ£οιΕει€ιιἱ 'ε πιἱΜεπ 
στΚϋΙοεϋΜπ ιιι6ιΙοεΙ£αιιἰ ΙτεΙΙοπο. -- ΠΠ ιιο!1όιειί>εε!ι παπ ειιἔεὰΙΚ ει 
ειποτἰΒαὶαΚιιιιΙ‹, ΜΗ αι·ΜοοτιιΜτ ΜΙιο$ΙπιεεειιειΙτ. | 

¦ | 

Δι ΒΒγεεϋΙει” Μοει!επει, ΙιειΙιο8γ ει, ῇεΙει›ΙεΒ· εεϋνε2 
εσ58Μιι ·Ιιέν6 εςακιιε‹›Ι‹” Κο!ιο!όΒε ει, Ιιέψοκιϋ 'ε νεΙο σε Μαυ 

“ 2 4- '° 
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00 |12Π8θΙ'08ΒΙΙ, ι1Ι01αιιιι·α 00αι10Ι: Ι›0νΙ$01ιιὲιι0Ι:, 1:16ν0Ι νε 
026ΙγΙ:0 000τΙιεω0 01: α' 1:ϋετατεα0α8Ι ἱΙΙίύΖθίθΙΙ”Β0Ι°8ἔΙΐ. Α 
ι0ιι0αιι ά Ιεϋιτακαεα8' 450 0ἔγ0εἰ1Ι0Φ'ῇ0ν0ιιιΙϋῇ6τ 08γιπαεεαΙ 
ϋεειοΙκενετιιἱ 00:11 1:0ΙΙ.0 | Π 

Απ Βαγεεψ10τ 16τω00τοε 00108 , ιπεΙΙγ 00αΙ: αιΙαἱἔ Με 
1αττααἰ, Με απ α' ΙιϋτἱὶΙωὲπγ0Κ 0Ι0εεΒὶτ0ιιιΙἱΚ; !ια:ιειιι α' 
Ιεϋετατεαεα€0€ θ!! αι α0ιετϋκαΞαΙί ίθΙ'ΙΙ16828$ίέΙ.ιΙ8Ρ0ί]ω18.Κ 
Ιεπιιιἰ νόΙ0ιιι, 00 000ραπ εΙΙωιΙζεπϋ ,ε ΙΙΠΙ11"Β' 08γί0τ0ιαιι 00! 
802ύ 0Ι00!ί 0ιιιιιΙπα00α8α τεΙ101ιιε αιιιιαΚ Ιι0Ιγ000 ιι100ατ0Ματ. 

Α: ΒΒΥΒΒϋ18ΐίσΚέβ α: απ αΙΙε010τ: £ϋι:ναιιγΙι00 Μ· 
τ0ιἱΙ:. Βεγ0τ100 201ιάϋΙόε, α' ΙιόινόΙεπιέιιγπεΚ α” Μερα! 
10ιαεα, 0ι·ϋΙιτε έ20τειαΜτΙιαήαΙ: απ. Α' Χϋιιαι·εαεαμακ πιό 
Ιγ0Μ› ;;γϋΙαπο1 ναιιιιαΙ:. Α° »κι αι ΒΒγεεϋΙι-8τα;ιιε0ΚΒαα α' 
ΧϋπέΙ.1°8θ8άέ πανε αΙαα: 0ττειι0Ι:, αι α' ται·εαεαΒιιαΙκ ιιιαΒα 
Ματ 8γαΚ0ι·10ττΙαει;ι1 00· 0000000 ιιιιιιικαΙατα. Μ” 01η· τοπι 
ι1ε-:0 Μπα ω, ιιι01Ιγ ναΙ0εα€8α1 α' ιι6ρ'ϊ0Ινὶ1αἔ0ειιΙτ αΙκα-' 
ι·α€_ῇαιι 00ϋΙ. Β” 0Πγ 88]θΖίθω Ι00:0ιαιιγ, ωεΙΙγιιι-ΞΙ.αΊια 
ται·0ιατ0Ικ Ιι00ειαεαιι ΙιόειϋΙιιεΙι, 1ιαΙΙ:Κα1νΙταττατιιαΙι 'ε ΙΙΙθΒ·· 
Ι00τ0ΙαεεαΙ Ιια_5τατιιακ Ψό8Ϊ1θ2. ` 
Δ Α: 0ΒγεεϋΙπ-0τατιιε0Β0011 περιιΜ10αιιιι00Ικ τε160:0€Ιωιι 

ιαι·τῇαΙε α2 ει·Κϋ1000Μπ, 1ἱ0ιτ0ΙὶΚ α, Ιιϊτ0Κετ 'α 0Ιἱειιι0τἱΒ α' 
]0Β0]ί21ί. ·ϋΙ‹ που νόΙ0ι060γτ ναΙΙῇαΙ‹ , 00.” ε" 000001: 0ΙΙγ 
ιιι6τωΜειι Κα!! ετΚϋΙ00ϋειι0Ι:, ναΙΙαε0ε0αΙ: °ε ιιιαα·αιιιύτ06Κ 
Ι000Ιτ Ιειιαἱο, α' ιιιεΙΙγ ιιιόττό10:00 ειαΙ›α‹Ι. ΜΗ α: Ε8γεεϋΙΙ; 
8ιαιιι001ψαπ Κ0ιται·Βα0α80αΙι00ν0ι00Κ , .αι α' 10ΜεεΞε' 05811· 
Με ιιταΙΚ0ιΙα0α. Α, τϋΙ›Ι›0ύξ·;, ιιιἱιιται: ἰὰ0_ῖε ν0Ιτ ιιια8ατ Μ 
ϋειιιετΙετιιἱ ,ε ΜΜΜ ιιι0€α1αρἰ1απἱ, Με ί0τι·α0α ιιιἱιμ100 Ματα 
Ι0ιιιιιαΙ‹. 100 παπα α' ίὅΒΪΙ8θΒ° απ» ιιιἱ000ιιΙιατ0. Ρ0Ιειτο αιι 
:ιακ αι 0τκϋΙ0εἱ νΙΙαα0απ··αι θΙΙΙΪΙθΓἱ8θΒ°, ἱἔαιεε'ι8 έ8 πω· 
ειαε; α' 00ΙΜ0α1 νἱΙέιε!ιαιι: α' 020ι·20α ῇ0;0Ικ. _ Α' 800Ιοϋ68 
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ε, καιω Ιποι·Ισπιοι ειιειιιοτι, 681ια οΙΜεοι· ΜΙιάεπι ιει!8.Ιιειρ 
Με πι, πιει·τ Μπι ιο, ιιιιιιτ ιπιππΙεπ εμε; ειιιΙιει·ιιεΚ , εποπ 
νωειω ν.ιιιιιιιιπ, ύ8 6 Μ, ιιιιιιιτ παπι, ι·οοιιιτ ωΙιοι, Μι.π 
ει' ιοι ά11έιιιιιιιι. · 

11ο Βιιι·οιιππιιππϋΙϋιιϋπ ιοΙιειΙο26πεπει ωιιιιιιιι. ΝεἐιΙιιπΙ‹, 
πέιπεΙΙγεΙ:, νόΙοιπόπγο επετιιιι, π, Ι:ϋιώιππειιε πειπ ει, πιω 
Με, ιιι·πΙΙ:οιΙάπει, πιιπτ πιτ ειιτΙἱε ιιιιωκ, 1ιαιιςιιιι ποπ, ιιι·πΙ-, 
1ιοπέιειι, Με ει, ιϋΙιΙιωιε Μπιτ παπι; Ιιπ_ιΙππι16επ%εΙ νιεε1τοτ 
ΜΚ. Απ «πισω 1ιοι·πισ5ιπγονιππ πειιι ει' Μπι φαει, Μπι-επι 
πιο!ι, Με ει,,ιιέιιι, _ιεινέιτ 1εΒιοΙιΙιειιι παπι επετεποεόε ιιιο8 
ΜΙϋππϋπιεωπ , ιπεΙ!γπόΙ ι'08νο. ει' πεπιπει, ιιενό!ιεπ, @ποπ 
ιιιειςπέι·ε16ειε ΜΙΝΙ π ιιιππ!α5ιΙΙιοιΙπι , 'ε ιιιιΙιιεΙειτοπεπΒΜ, ιση 
Ιει Ιεδ.ΙιΙιειΙ τειροάνει Μ, ΙεϋνοτοΙιιι Μια. Τονέι!ιΙιεΞι. ει' πϋπιπιπει 
παπι Πιι·πιό.ιιγ πι πε ε", πιεΙΙγιι€Ι π,ιπιπάεπιτεΙιετέετ επ ΜΗ 
ιπιπει·πι 'ε ιιιεΙΙγ ιπεενετόεεεΙ ΠΙειΙιετι Μπιτ! πι, ιιιἱτ «πιω 
πι επιΙιει·εΙ: τἱεπιεΙοτΙ›επ ωιοιι.ιιι , πι οι·ΒϋΙαπωιπ' ΙθΒί,8Ι18θ· 
ι;εειΙι τϋι·νύπγειιϋΙ Ιοενιι, π, _ϊύπιπ 68:26! αιαειιι πϋ2ϋππόΒεπ 
επει!ιέιΙγοπι€. 

Α' ιιιι Ιποι·ιιππι€ πιτ ται·ιοΜιπ, πο” ει° πεπροϋεπιπε 
€γιιΙϋΙετεε , Μι·πιοΙΙγ ι"οι·πιέι.Ι Ιε8γοπεΙε κ. Πο ιιιιιιιιιιι :ποπ 
πιιιωθιω καιω, πο” νεππιιΚ α, νιΙ:5ιεοιι τϋι·νιιιιγεπ πεπι 
ποΙεεέιἔοπ όπ επειιτ ιιμπεει.8ΕπΙειππέι€οκ ιε, σεειΙε ιιο€γ πω: 
επ πρ, πενόΙιειι εγειποιοΙωπεειπππ. 

Αποιι ιοΒαΙιπιιπ, ιιιεΙΙγεΙιετ απ πιιιει·ιΙππιεικ ιιιπεοπιιππ 
ιι° πϋιαιι·επειιε ι'εΙϋΙ επει·επτεΙ:, ειιιιεΙ‹ πιιππιιέι.Ιπτειτ ι·έι,ιοΙε 
πέινε ιποεΙ:ϋππγΙτιπ ,π ιαι·ι6επέι€άτ !ιιιτοεισάΙι. ΝέιΙοπ πει ει, 
πϋπιέιτειιπέι€ι Ιιοι·πιπιιγ' 8·γαΙιοι·Ιειιιι ποπεποι· πιει ιε, πιεστι 
Με Ιε8αΙέιΙιΙι πι; ,ε πάμε π ει, πόρ πιιπιϋΒ· απο: ειιιΙιιιι οπο· 
Μπει!ετειι. 

ΒΙειιιτο ΙοποιετΙοιι πω: ,ο Με πιω Με φαι ιιεΙιόπ πιπ 

' π 
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Με Λιποι·1ΜιΜπ κϋιμοπιοεῇιοπ 18ειι€ειι€ιετ ΜΜΜ Μ!. Α: 
ειπϋετεΚ εοΒΙαιΙ ιιειἔγοΙ›Ι› 16ι·οηεΙει6τνε, Θε εο!εΙαιΙ ΜΜΜ 
τει·ιιιι€ειετΕ αΙωιιΜΙγοΚ Με! εΙνεΞιΙειε21νει ΨΗΠΠ6"ί, Ιιο€γεωπ 
εε;γεε ειπΜετ Ιώρεε Μια” ΙύτειΘεϊ5Ιδ τὲε2ΙοτεἱιιεΙ: ΪΒᾶΖἔΕΙ.· 
1έιε:Μ πιει€έιτει νέιΙΙιιΙιιἰ. Διότι ἱε ΑυιετἱΙω ΗΕϋιι6Ιο·έ; ει' ω» 
ωπιέιηγΕ θ5 Κϋιεὲἔὶ Βοι·ιιιωιγ' 1ιάι2ε1]ει. . 

Βιειι οΜιομ ππιε1ηηεΙε Μτέιεει ιιιπἔΜ ει ιΠ-νἰΙἐιέ πιω 
Μ” οιιι·ι3χιειἰ ΙειΙ:0Ιιι -εἔγἱτέιιιτ ύτειτοττε, επ αωει·ἰΙεειἱειΙε ιιιέ€ 
τϋΒΙ›_ιιι:ἐιε εηέιτεέιΒοε οΒοκειτ ἱ8 ΜΜΜ. > 

ΜΜΜ σε έ1ε2ακειωειάΙα:Μ 8γειὶ·πιειιοΒ αΙειρΙιω11ειΙε, Μις· 
ειΧΚοι· ή' ΙιεΙγΙιει10εέ.ΒΙ ειαΙ›ειᾶε8.8 ιιιε%γϋ1κετεεειι ει: επιμ 
ΙοΙ‹' 1ϋι·νὑηγεἱ!›οπ 82Π1ίύ87, ΜΙιιίοι·ΚϋΙοεεΜΒου, .Θε ει: ει;» 
ΒοΙ ΜΙ:ϋΙ€ΜϋΙτ ΒενειωΙε ω, π_ουιτ:ειιΙα »πω ε2ϋΙεεεΞΒεε ω· 
εαπ, 1ιειιιειιι ιιιΙππΔ Μ; _Μω1επιύυγΕ, ιιιεΙΙγιιεΙ‹ ς86ει Μπακ 
1ειιιέτετεε νοΙτ εΙϋειϋ1:. . 

ΜιτιιιΙε οιειιΕἱνϋΙ, ω ιιιΜοιι εΙαμΙαπωιΙκ Ιό,·;γειι ει, 
εγεμτιιιαιοΒ. ΜἰιιιΙεπ πειτ1οπι€ιογ, Σε ι1;;γ ειύΙνέιπ, ΜΜΜ Ιω 

.ι·ϋΙοτ 1‹ϋΙϋη ι16χ=εεεάειτ πιο;; οΙΙγ ειιιΙ›ει·εΙε αιωι, Με εφτ 
ιιιέιετει @σε ἱὰομιιεΙ: νοΙιειΙ:, πιω ΙώΙϋηΙ:Μϋ οιΘΙοΙΦύὶ 
16Ισιο1: 18τεειεί>.8Βε. Μ - 

Α: οΒγεεϋ1τ-ετατυεοΕΜΜ απ;;οΙο1ε ωιιειι, Ι‹ει‹1οιιϋΙ πω! 
να, “πι” Μ1Ιϋιι Μό @τό κέιι·εειεέι8υΙετε. νοΙτειΙε τοΙοειοΙνει, 
ιιιεΙΙγεΙ‹ εειιιιΜ Εϋι6ρροπιΙ›αιι πω» οΒγοεϋΙ€εκ ,ε ιιιἱιιιΙεΒγΙκ 
ποπ @τό τέιτεεεέι€οΙε ΜΜΜ Κέιιγ1εΙειι ω» ε:η:έιτ ἱἱἔγεἰνεΙ 
ιπειεει Ιο8ΙειΙΚοιιιἱ, ιιιὶιιωιι εεΙιοΙ 0ΠΥ Ιεϋιρουτἰ ΙιειταΙωειτ πω» 
Μ.€οττ, ιιιεΙΙγιιεΙε ΜΜΜ $ετιιι68ιε1τεΙ 'ε Ι:ϋπιιγϋ ιιι6ΜεΙ ἰιι 

ΜΜΜ Ιζε1ΙΘΗ Θε ΙοΙιε-:Ιεττ Υ0ΙΙΙέ1. - 

ΙΩΣε Ιω ει' ωττοιιιέιιιγ, τετιιισΞειετε, ει' ιιιΜ-, υιοΙΙγ αιο 
Νυτ Μ απεοΙ €γω·ιιιαιοΙ: αΙαρ6ιωπικ 'ε και ΒΙ56 ΜνεωιΙοι·Ισκ° 

' 
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"ΜΜΜ, ιιιιιιιΙ Μιδεοιι εΙϋεεεύΙτόπ ω ει' Ιιϋιεόει 'ε απ· 
1οιιιέιιιγι ειιιΙιειιΙεέιδο!ί ι·ειιιΙΜνιιΙΙ κιωιειει. 

Βιιιιι5Ι ίοένει επ ΒΒγεεϋΙι-8τιιιιιεοΙιΜιι , ει: οι·ειιιιε' πι· 
16ιειειιιοΙε δεινοΒο Ιύιιγεἔεεεπ τεεριιΜΙοιιι; Μ" υπ π, Μι 
τιιι·ειιεάεοι: ιιιε;ειΙιιιιι10 1ϋινόιιγο!ι νύΒΙει€ιι' Ιει·οιιιιιτΙιεεεειιιιιΙι, 
ει' νιι€ειτ, ω” ει20Ινιιιι, ιιιιιιάειι τ6ι·νόιιγοΚει ε8γειεττο εΙ· 
ιϋι·ϋΙιιι ΙιεΙΙοιιε. Β 

Πει πιει νιιΙιιιιιοΙΙγ ιι6.ι·τ ει: ΒΒγοεϋΙι-8τιιιιιεοΙιΙιαιι πιο 
ιιειι·οΙιιάτ ει!αιι·ιιιι ίεΙέιΙΙίτειιιι: ιιιι68 ιιεΙιειοΜι Ιιε!γιειΙιειι ΜΙ 
πιει, ιιιιιιι ει, Μ ιεΙειιΙε8 ΒιιιιιοιΙειοι·ειέι8ιιιιιι Κϋιτέιτειιεει€οτ 
ιιΙιειι~ιιιι ΜΜέιΙωιιιιτ Α' Ιιιι·έιΙγειι€ ιιειιι ιειΙ$ι!ιιέι “Μπάκα ε16τε 
ι·ΙΙ:σέειιινο ει) τϋι·νόιιγΙιοιάετ; ι1ε νει16εέι%ειΙ Ιει-Ξειειι Εοἔιιιι 
ε: εϋ.ΙΙιιιιι στι, ΙιοΙ ε” ιιιυιιειτοΙιἰΜ ι·εεριιΙ›ΙΙι:ιιΙ ιιιτόιετοΚ16Ι 
ΙεϋτιιΙνένο ΙάιιιιιΙτ. . 4 

Α, ιιιιιιιιιτοΙιιιιί εΙνο ειΙιιτοΙΙγ ιιεΙιε2ειι ιιιεΙιειιιο άι οι 
ειιιιετικειιαΙιιιειΚ ετΚϋΙοεειΙιε ιε. ΑΖ ΒΒγειιιι!ι-8τειιιιεοΚΙιειιι ει' 
ιιόρίεΙειιέ Μα:ιιιιι, ιιοιιι οΙΙγ Μι1ϋιινέιΙτ (απ, ιιιι:Ι!γ ιιειιι ει' 
ειοΙώιεοΚΜΙ, ει-:ιιι ει: ιιι·ειΙΙιοι16 εειιιιιέ!ι, ΙιεινεεόΒιινοΙ εΒγι 
Ι›είϋ€8έεΙ›οπ ιιειιι νοΙιιει; Μάτ ιιι!ιέιΙι!ι ιι€γ “Με ω τεΙ:ιιιιο 
πι, ιιιιιιτ ει: ιιιοΙε6 πωπω ει' νόΙεπι6ιιγοϊ ποπ ΙέιιιοιάΙιέν.ιιι 
ιιιοΙ!γ επ 88682 ειιιἔοΙ-ειιιιετιΙιαὶ ιιιΙειΒοτ Ε6τιιΙΙ'οέιζι. Α, επωά 
νιεεΜε ιιιἱιιιιειι ειπα ΒιοιιιιθΙγιιοΚ, Μιι·ιιιιιι6 Ιιη;γειι π, ει 
ιΙοιτ ειιιιιγι ρω, ιιιειιιιγι ει' νέ:Βι·ε ειιιΙιεύμε, Μ” ιιιιιΒιι 
ΪΒ22ἔᾶίΪΙᾶ588. ιιιειἔειτ ει, Μιέιι·6Ιει8 Μ ιΙΙετϋ άοΙ€;οΙιΙιειιι._Δ Μ 
ειιιιειΎϋ ιιιιιιιιιιιιι, ιιιεΙΙγειι ιιι Β8γοοϋΙΕ-8τειιιιεοΕΜιιι πό μου 
@ή Θε ροΙΜοει νιΙέι8 ει1ειριι!; ει' οειιΙειι1ειτγιι €γει·ιιιεΙιειι·ε; 
ει' @Με εεεΙΜειι·ε; ει' Ιιόιεειέ; π* Ιιειτ6εέι€ε. ιιΙειιι:ΙιένβΙιτ6; 
ε., αιτιοιιιέιιιγ ει, ΙιόιεεΞεεΙιτε; 8, Μιιιιει ει, ιαιτοιιιέιιιγοΚτε; 82 
ΕΒγεεϋΙοι ει” επειιιιεο!ιι·α ιιΙΙ:ειΙιιιιιιιιι απ. κι Ιόνιέιι ιετ_ιειινο 
π' ιιειιιιει' οΒγειειιιι€ιο, 1ιιιιιιιιιινέι ΜΠΕ π' ιιόριο186ςιιεΙ:. 
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Ε, :ΜΜΜ πι Βἔγεεἰὶ!τ-8τειῇπεοΚΙ›ππ π' Βϋπτει·επε:5ιέ πωπ 
ω εΙνεζιη;γαπει , ιποΙ!γ :π επιπει·Ε επεΙεπεπετε!ί ππἔγοΙ›Ι› 
ΜΜΜ 828'Φωγ02ΖΗ. Α, Ι:διπέιτεειπέι€ ωπεικ ε1τπιοΒγ, Μ. επει 
ΜισΙ πιπ8πιπειτ ω μϊιήεεπειπ, ε8γειοι·επι€πι1 επιιπόϊΙ:Με , νύ 
Ιειιι6πγΔεᾶκΙ›ο 'ε πιἱππεπ εποΜιεπὶΒΙ›ει π» π: πιποτὶΚπἱπΚππΚ 
πΙ:Κοι: , πιπ16π τϋπνέπγεΙΙπποπ ιπεμπειρι€€πτΕΚ; 68 πο” τϋι· 
ν6πγεἱΙτετ ·εΙνέιΙτόπτετΙιεεΜΕ, εΙ ΙκεΙΙεπ_ε πέππϊΙε8· εΒόειοπ 
νωιοιιωποκ ϋπ πιπΒο1ω.τ Με 

Α: Β8γεεϋΙ$-8τατιιποΒΒπιπ π" ππ8γοπΙ› ειέιιππεΙι :Με 
ΨΒΗἐΪΒΒ. ῇπ τεερπΙ›Ιἱππἰ; επ π' ιπέιπ π1Ηιε' ἰςπιεέιἔαἰτ επιπ 
ϊιἔγ ειΙέινετἰ ει, ε2επιέΙγεε οΚοεπέι€πειΕ, νπΙπιπὶπιΙιοἔγ ει' ρο 

`ΗΠοπ ο, $ϋΙιΙἱ Με( πωωωπσι εοπποε!τοτΙέι8$ ΒἰπεΒΒἱπεΚ 36 
ιειπ εεπότε Ι›1ι:π; 'π ιπεἔεπἔεὰἰ, Ιιο,<;γ ιπἱπἀεπ ειππει· ειπ 
ΜιιΙοπ νάΙειειειοπ ιππΒάπει!ε 6ενέπγτ, ιπεΙΙγ Μ πιεππγοτειέιε 
Με γὶεγο, @επ πιἱπτ ει' Ι:ϋπνώπγ πιὶπιὶεπ ρο18έιι·τ $ε1τππέιι π 
ποπ ῇπἔἔαΙ, πο” ιπειεέιππΙ: 1εοι·πιέιπγτ νεϊΙειεπιππεποπ. γ 
Δ Κ6ω689πΙ:ήνϋΙ πω, πο” παπ ειιοπε8γ ΜΜΜ πω 
π” τε>πτεΙ:" πικαπ ποτε νε111Ιιατπε Μ ει' τϋιτνε3πγεΙε', νωπ 
πι€πγοΚ πε ετΙ:ϋΙπεϋΙίε2επ 6επιεπέΒέτ εΙΙεπΒεπϋ ετΙ:ϋΙοεϋκ', 
νόΙοπ16πχε1: 68 τϋπόπγε1ς ϋεεΖεπΘΒΘνεΙ. 

Επι π' τεεριιΒΙἱπειἰ εΙνρεΙπποΙε ε! ΜΗ επγόειπἱϋΚ Απω 
ι·ΜιΜπ: πεπρέιπ ποεπιππ, εγειΙετειπ €6ΙΒοπριμΙππάτ Έ Μιπέ2 
μπώ κωιω πἐιτεέεὰΒἱ ιπππΚέιΜιτοκ πω!! ίοΒπε.1: παοκ ΗΜ: 
ι·ε πωπω 1ϋ!›Ι› ω” @Η ΚειιίεπεΙτ ππἰὶΙε1πἱ, 'ε νόἔΚ6ρ οεαΙτ 
ΜΗ): Γο8πειΚ εΙΦϋππΙ, ιπἱΙιοι· Μι:: ει, πιει 16τεπϋ πωσ' ΙιεΙγέτ 
πω: ε8όειοπ π; πόρ Ιοετει εΙίο€ΙπΙπἰ. Ιιπιπέυ.ι· επόΙε νέιΙτοιέιΜ 
πεπιιπἰΜΙ πεπι ΙοΙιετπε ῇὐεοΙπἰ , ὶΠγεεπιὶπεΙ: 8ε1ππ1ἱῇεΙε παπ 

, επιιτπιπο:Πκ. 

Α' πιἱ Βεππϋπποτ π: ΒΒγεεϋΙυ$ωιτπεοππα Ιόι›τϋππ1:ρι· 
Ιε8ὶππἐιΙ›π ιπεΒιορ, πι πω” »απο ιππι€ειΙοπι, ιπεΙΙγΙ›ε ει, 

ι 

σ - 



37? 
.τι _ 

0011110011 11ιι·ια0α801 1ι01γ1ι0ι10ιν0 10001 1α1α1_101:. Α, 10:00 
11781( 1111111111111218.11·Υἔ11ἱ0Ζ11ᾶ1ζ,`,8 01011 101:10101101 ιιιαιι1 101ι0 
10000001: 1α10ι11ς, 11081, α, 0ια0α α1ιαι·αιια11ι0ι 111γ 1‹0ν00ε0 

1 

1ιιι1ια10 000 Π, 1:0νιι1 01110, 1(01'1110111]8., 1110818111 :0ι0000ι 118] 
0000ι00 01 τ0ι·ι00να1 00 001100 101. 110 0ι 0000. 1010100. 

` Α, 00101001 1010ι0101τ' ΦαιΒγα1ιαιι 10111010 α111ια1αι1α00αε 
ναιι, ιιι011γ01ι0ι 000ι0ιαναι·01 ιι00ι 10011: 00γ11: α' ι0α00ι1 ι·00 
011 10τ000γ01ι1ι0ι 000 1ια00001να , 0ι 001‹α10 0ι·α11:001ιαι10 50 
Ια1ι00 0.110 ται:εα000” 11θ1181ύ11θΙ1 Μ; α, 1001011: ΒΖ1.1111581811 πα 
Βα0α1ι αι α11ιοτιιια0γ0α1ι α1αιιια1ι ι·00τ1111 ,ε α, ω1'νό11Υθ1Ε, 
00ι0ι0 010011 ταιιιαι11α 11188' , - 0ιτ ι010ι118 ιανατ01: 00 
1αιαι1α001: 01100110; α' ι0011γ ιι0ι0ι01·01ι1ι00 0ι0ιιν0τ1, αι 0 
0111101011 00 ιιιι11α0ι10 α1Ιαιι011ιαιι ναιι. Α) ταιια0ι1α1α0 111138 
0ιιιτατια, 1Ι0Β°Υ 07 10011010 1ϋιν00γ1ι0ια01ι011 α111ιαια11αιι00.0 
01000 82ϋ118θ8θ8 1ιαιι0001αι1ια0 00γ0ια00α1, 0ι0ι·ι 00γϋτι 
10, 161100 10 1ατιιι1ι ι0αι· 0001 αι 10010 00 1ι01γ01ι1ι0ι 1000001. 
Αι ΒΒγ00011-8τα10001ι1ιαιι 0ι00να0 αι 0106 , 00 ιι0ι0α' ιιια 
00010. Αι α0ι0ι·11:αια1ι 8'Υ111(1'811 να110ιιαήα1: €1,161'Υό11]81ΕθΕ: 
00 αι α11ι0ι0ιαιιγ, α1αιι_ἱα ι0001ιιι0011:0111ι. ί 

Μαι·ι0α 0” ιιτα11ι0ι111ε Δι00ι01ια1ια0 α' τ00001ι110αι 010 , 
ι0101 ιιι·α11ς000ιτ α, ιιι00αι·01ι1α1 01ν Ετα00ιια0ι·εια01ιαιιΧΠ. 
00100 α1ατ1. Αι α1ι1:0ι·1 Γι·α00ιἱαΙ‹ 1181110531( 1ιαι·α.11αι ν01ια1ι 
α” 11101181°01ι1έ111811., 1ια000ι.ιιι0000α1: 11θ111 10 1‹00ι01τ01ι, Μ" 
αιι0α1ι 1ι01001ι0 να1αιιι1 φαει 10001 1811888811, 'ε 0” 0110 
ι00ι·101ι απ, 0001 α” ιια0Ίαι·α0αι 'ει 0νεια1ι010 000ι·0_10τ. Πα 
101: α) 1ιιια1γι 1ιατα10ι0ιια1: 00ιιι ν01τ000ι ν0ι1010, 000ι 01 
1000000. 
Δ 3211111118] 0011000 α° ι·00000110α Αιιι0ιτ11ια1ιαιι, 011100 

811.15, θ11911828ζωώξ; 1:00ι1ιαιιαιαει 0011011, 00011 0071887181” 
8878091αβ81111'1113. 1111108 00γ010ττ00 α11α1 
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Μιιιιι ε' ιιιοΙΙεπ, απ ιιιι·τοιιι ,` πο” ει: Βεγεειιιι-8τειιιι 
εως” ΜΒΜ, ιΒιιι€ειτειεΙιοΙί ΜιιιάειιιύώιιΙΙ: οιΙγ €γειΙιοιιΙ νάΙτοι 
τειιέιειι ΑΜΙ νεεπόΙγιιεκ πισω: Η 'ει' ι·εεριιιιΙιοειι Ιιοι·ιιιέιιιγ' 
]ϋνειιι16ιότ. Ειμαι ΙιέιΙιοι·Β·αττειτνιΞιιι π οιιιΙιει·εΙ: νέιΙΙειΙειτειιΕ 
Μια ει, τϋινειιγιιοιέιε° ιο1γνάειιι νι1Ιτοπιιιτ16ει5ιΒιι έιΙιειΙ, νιέΒι·ε 
ει, ι·εεριιΙιΙιοέ.ι ει' ιέιι·εειεει,·;Ιιιιιι 65168' ε" ιιΙκαιιιιειιΙειιι ιιι6ιιιέι 
ιιιιΙε Ιοιι;Μικ τεΙιιιιτειιι; Έ ειιΜάιτ ει, ιιιέιεοτΙ ι·ειιιιιι τϋι·νόιιγιιΙί 
$οι·μιιι06εέιΒει Κόοι1ώιωτιιι ιοΒιιι τα Μπρικ τϋι·νι-ιιιγε1ι' Μπι 
"Με 'ε Μινετνε Ιέικιι1ειει ειιιΙειιτΙ; ιιειιιειιι ε: ιιιϋροιιτ ιιι6€ 
ιιιοεειε νιιιι τϋΙϋιιΙ‹. 

Α) Με 3εΙοιιΙε8 εΙϋι·ε ΙέιΕΙιατιιιιΙ:, αιιιιγἱΜιΙ Μ, Με; 
Μ ει: ιιιιιει·ικειειΙ: ει' ι·έ:ειιιιΙιΙιοάΙιύ1 ΜΙόριι€ιιε!ι, ι·6€ιϋιι αιθο 

ο ροτιειιιιιεΜι ιιιειιιι6ιιεΙε Μ, ει' ιιόΙΙιιιΙ, Μο” ει ιιιοιιιιιοΜεΞιΜιι 
εοΙιεΞιι€ ιιιε,ςέιΙΙειροάιιιιιιιΚ. Μοιιτεειιιιιοιι πω: ιιιοιιιΙοιαι, πω· 
ιιιιεειιι Ιιοι·Ι2ιιΙειιιιιιιιι, ιιιιιιτ ει, Ι:ϋιτέιτεειΒάε ιιιέιιι οΙϋιιΙΙύ Μο 
τ1εΙειιι, ιιι·ειΙΙιοΜεει , ιιιιιιτΙιο€Υ ΜΜΜ που ΙιειτέιτοιιιτΙειιι Μι 
τιιιιιιει!τ, ιιιε1ΙγεΙε εΙϋΙι!ι ο” νέι.Μειτοττ 1ιεετνιεοΙϋιιεΙι ιιιιιιι1ειι 
τειι·τωΙ:οιΙέιε ιιέΙΙπϋΙ ειιιιιιτειιε Μ, εμ €5ι·ϋΙ:ϋε $6ιιϋΗΙιειοι 
Ι:ϋ26 _ιιιιιιιιιι. Μ έι1ειΙειιιοειιιι Μια ω ΜνειΙΙ:Μιι αΙΙιειΙιιιιιιτ 
Μαι ει' ι1οιιιοοιιιτα ΚδΖίδι:888δ.8'Ι'8. Α2 Β8γεειιιτ-$ωιιεοΕΜιιι 
ει' κιειινιειεΙϋΙι ιιειιι ει, ιιοΙ;;έιι·ο!ί εΒγιιϋΙϋιιδε οε2τέιΙγει , Μι 
ιιι-ιιιι ει, ιιειιιΖετ' τϋΙι!ιε68ε Μαι! νέιΙειέΜιιιιαΙι; ΚϋενετετΙειι ει' 
εοκειεειέ ε2ειινεάόΙγειτ ΚόιιιιιοεΙΙΙ:, ,ε ειςα!ειειι ειιιιιιιΚ :Μπει 
ωιιιιιοι ΕϋΒΒειιεΙ‹, ειιιιόΙ Ιοενιι εειιι έγι11ϋΙ868ει, εοιιι πι 
ΙεΙιιιε0 ιιοιιι €ετ1εειιιιοΙι; ει” Ιιοιιιιέιτ ιιιε8 ιε _ιοΒ·γειτοιιι, ιιιι 
Ιιενέε 8οιιτΙιοι·τ1ιιαιτοττ ΙέιΒγειι πο!! ΙιειωιΙιιιιιιιιιι:, ιιιιιιιιι€ιε 
ιιέιει ιωι·ιιιι° ΚϋεΙεΙόεε ει!ωΙι Ιιοι·ΙΜοιέιεέι.τει, 'ε ιιιι επϋι·ιιγϋ ΜΒ· 
6ενιέιιγ Ιιιι€γιιτοιτ Ιέ;;γειι ΒιιΚειιγϋΙιιιεκ. Α°ιΙοΙΒοΙι” ε' τειιιιο 
Μη· ωιωωιω Μια, ιιιοΙΙγι-ιιι Με τιι1ιοΒιιειΙι 6Ιιιι. Α: ει 
ιιιειιιιαι τιειινιιιεΙ6 ιιιε8 ιοΒιιέι. ιιιιτειιιι ιιιιιέιιοπιιιιιιι Μω 
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πιέιτ ΙεΙε6εέἔε' ιιιο€ειἱὶιιτ6νεΙ ω, 'ε οΜποτ Ι«-:Ιιετε:Ιεπ ΙΠΒἔ· 
πιιοπικιιιϊ, ΜΙ Ιοειιει ει εεειτιιοΙΜιΒ ιιιεαἐὰΙΙειροιΙιιὶ. . 

ΤαΙέιΙαιτπεΙ4 κσωεωκ οΙΙναιιοΕ, Με ΜΖωιγοεωι επι 
ιιιοΙπει!‹ ετι·α, ΜΗ Αιιιετ1Κέιωιπ ετἱετοοτετἱει τ'ο8 ωιιιειτὶηῖ, 
,ε ΜΙ: Μάι· :Πότε ροιποεαπ ιιιε;;]6εοΙ3έικ ποπ ἱιΙϋε2ειΚοτ ἱε, 
άιιοΠγΒοή ει: ει"Ιιει€ειΙπιειτ 1πει;;έιένέι ωοιπΙΙ. Επι Μάι· ιιιε;;ιποιι 
άο1τωπ 'ε ίι_ξι·ει ἱειιιύτΙειιι, Μ” επ ειιιει·ἰ!‹εἰ τέιι·εεωιε' _ἱοΙεπ 
ιιιοι€ειΙωπ οΙϋαειιτ πειρι·ό1 :ιειιιτα ι1ειιιοιτω1ειἱϋΙ›παΚ Ιεπιιἰ Μι! 
ειΠε. ΜἱιιἀειιεϊΙωΙ πεππ ΜΜΜ, Ιιο8γ αι ειιιιετἱΙωἰαΙ‹ ε8νΙ;οτ 
ε' ροΙΜο:Μ ῇο€οΙί Με: ιικι€οΜέιΙ υιο€ειοτἱ$ιιἱ , να" ασπαι 
6Ζθ!1 1οΒοκειτ ε” ειιι!›ει·' Μειπέιι·ει εΙΚοΙ›οιΜ 118 ΦαΙά.ΠέιΙ;; 
Μ: επ πειιι.ΙιὶΙιετειιι, Ιιση;ν ειιοΙεπειΚ Μιάι·ύ Ιιειειπά!ειπέι_τ νει 
ΙειΙιει ει' ρ0ι€ετοιωμ κειωσε οεεων:3ιιιειΙ: ειιΠέιΙτ, να" Με 
ΜΜΜ, Μ” ναΙαΙιει ειτὶετοοτειὶέιτ αΙΙ:οεεειιιειΙ4. · 4 

Αν ειι·Μοοι·ειτα τωιϋιω Ι›ἱιοιινοε ειέιιιιιι οΙΙνε16ιι ρω 
ΒέιτοΕΜ1 απ, να ει,1161ΜΙΙ, Ι10,3°Υ ει'εο1‹ειεὰὲι61ἰἔε1ι αν 
νο! εεπόπεΙα, πιέ8 Ιε που ιισἑιιιἱΙοἔ άΙΙειιιτΙ6ι11 ΙϋΙϋΙωιιεΙΙ:ειΙ 
νε ναιιιιαΙε; Μα:: εΙόι·Ιιετπἰ , :Με ιιίο8 :και τιιατΙςοΙΙιατπἰ·, ·-· 
ΜΜΜ Μπάεππειρ εΙεΙοἔνεὰΙιετπἰ, άσε ϋεειε πινω οΙνεισΙιαιπἱ. 
Α: ΠΙν εΙέιτοπάεΙ1εό8πόΙ `τει·ιικΘένοΕΕεΙ 68 ετιοιιιΙ›ετὶ νι1νΉ1 
ΜΙΒ δέι1ϋπεΕνεΙ εΙΙειιΒειϋΙ›Β ιΙοΙΒοτ ΜριεΙιι€ ΙεΙιετειΙωι; Με 
ει ε1ινΙιοι·οΙε ΙΙΙ88°0](Ι'Β ΙιειΒ·νειωσΚ, ΜΜΜ; εΙόΙ›ε τεοπἀἱκ έ;" 
ΒΞι·ειΙν, ϋιιΙώιινεε ιιι·ειΙΙκοαέιεέιτ ει' ιιειπεεεΙ:, 'επιΜΙνοε Έκι 
Βιιώ.εέιιιειΙ:. . '- Δ 

Αι ει·Εετοοι·ατὶὰιιεΙ‹, Μ" 1'εππιειι·ειαΜεεοπ, 8ΖωίΒέΒ αν 
εΒνίοι·ιιιέιτΙεηεάΒοτ ςΙνϋΙ τεΙνεπιιν, π: εΙϋἱ·ε τϋι·νάπνοείτοπΕ 
,ε πειιιοεακ ει' 1έικεαεέη;οπ εΙτετ;επτειι1 , 1ιειιιεπι εΒγεεει·ε 
Μπιτ! ει° οεπΙεΞιιΙ, ΙιεΙ›εΙέΙ›ε· ἰε Ι›ενΙπηἱ; ΜΒΜ απόΙο άοΙΒο!ε, 
ιιιεΙΙνοΚ ει, τετπιόειοπ πι€1τωινοσπ%α! οΙειππινἱΜ θ'ΙθΙΙΙἰθΖ 
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ΜΒ, Μ" αιοΙει·α αι ειιψει·ε1: αειφα.α ΜαγειεΗ16α αιιαι Μ 
τατΙιαωαααΙ:. Υ ι · ' ¦ 

Νεπι ΙιΙειαια, Μ” ιιιἰύΙα αι εαιΙ›ει·ἰ τατεααέι€οκ Μπει 
ΜΚ, ταΙα1Κοιοττ νοΙαα οΙΙγαιι πόρ, ΜΑΝ ιαα€ατα Ιιαεγνα, 

Ι . 
ΙΜ ειαιπαΙ›£›Ι αΙΙεοτοττ :Μπα 1‹οΙ›εΙύΙ›ειι ατΜοοκαϋαι, α Μ» 
ισΞΡΚοι·” Μπάσα αι·Μοοι·αϋαϊ Ιισά!τααααΙ: ειϋΙοιαὲιιγοἱ; αγό 
ιϋ τοΙτ α, :καιει ,κι "σιωπι α' ]οΙ›Ι›αΒγ. ΙΞτϋειαΙ: Ιιοιψα 
αΙιΙκοι· Με αι ε8·γί6τωατΙαααα8οτ, ιααΙΙγ, »παω αι ετΙ:ϋΙ 
οαϋΙκΙ›ε αιωναι8οιι, ιαα8α :παμπ ίεαταττοπα ,ε ψαι·αιέειο 
_€εειοα Βο1εαροττ α) τϋι·νόαγε1:Βε. . 

ιαιιααι‹ $ακαΒαεοΚατ, ιαεΙΙγεΙτ 16τϋΙ:ετ αιοεεΙϋιϋττ απ" 
ΜπετοΙδ αστα αιιαι, α” ειύΙνάπ, ατἰατοοι·αταἰα!κιιαΚ “αιω 
€εΙ‹, 'ε :πεΙΙγε1κετ αιτα:ι Μιάου ειαιαι1 νἱαειανΜ α, αεπιοοι:α 
τὶα απο. ΙΙΙγοιι νοκ α, τ6πιαἱαΚ, 'ε ιιταιιοΙε ιιιοἔτεΙερε‹1‹-Μ 
Ι›ατΙ›αι·οΙ‹° εοι·εα. Με ε” Μ; ΜΡ, ιαε11γ ροΙἔατὶεοᾶαεΙ›6Ι 'α 
ᾶειιιοοτατἰαΙ›ύΙ ΜαύΙνέιπ Μ, ΙύροεϋαΜατ αι α!ΙαροτοΙ:' ε” 
ίοτιιιατΙαπεέιΒα Μέ Νοτια, ,ε νόμο ΚεΙ›εΙ6Ι›εα εότταετοτ!επ 
ειααα«1αΙεοΙκατ 'ε Μιατα οατοΒοτἱέιΒαΦ αΙΚοτιια: α; 1ϋαειιιόαγ 
Ιειιπε α' νἰΙέιἔοιι. 

8ειαιαἱ Μα πεπι αιιιτατ, Μ” Αιιιει·Μαιιακ ι·εαιΙεΙτε16.έ 
εὲΙ›ε1ι αΙΙαυα , αι ε1εϋ »Μαι Μαϊ ΠΙγειι τΙΙαεπι€αγι·ε. 

π 
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ΠέωεΙΙμ έ.0ανουέΜΜΒ α28 Πρμε.ι·ϋΙ0-80αϋαϊ 
.τοϋ Ιοεο·οσΠεάέ.ι·Ι:εΙό παω;.:·άράπαΐο οΒα$ο·«Π. 

Αι ειιιετἰΚεὶπΙιει£ ιπει<ἔει ει' Εετιπόειεί πε." €ειι;ει·ἱ ιι6ρπεΚ επίπ 
€ει. ·- ΡιιτῇαἰΙι' ΚΗοιήεὰΘεε. ή ΚἱΙιϋ€6ἰΙθ ιπ6Ιγε6ἔο.-Γο!γ6ἰΚ' πε" 
ε6.8·ει. - 8ο!κΜ-ιΙ ΚενέεΙσΒό ύει·ιπόειεΗ, ΜΔΕ ότ£εΙιπἱ 'ε οτΚϋΙοεἰ ο!κοΚ 
ΜΚ ΜΗ τιι!ει_ἱ‹ὶοιιἱιιιἰ οι ειιἔοΙ-αωετἰΙταὶειΚ, ΙτετεεΙ(ΜέεΙιεΙί ΙεΙε6ΒΒ 
ε6έ.>,·6€ ·- (Με ποπ ν6Ιοπιι6ηιιοΙ:. -- Αι ειπἔοΙ-απιετἰΚα1εΙτιιαΚ` Μπι! 
ΚετεεκαΙ6 πόριιεκ ]ϋνειι663ε. -- Αι ΒΒγεεϋΙοϋ ΜΒοιιιΜεο. πω; παπι 
ΜΒΜ Μτειει€ιιἱ ο.: :επ ΜΜΜ ΜρεΙι' Εοιιἔετὶ τϋρ$ό!;. -- Μὶ6τ£. - Αμ 
ωιἔοΙ-ειιιπετἱΚειὶαΙ‹ νωιιιΜι ειι·τα Φει·πιέειιΜο1 ΜνΜ;νε., Μ" Β6Ιαπιει·ἱ 
Κα' ΙαΙώὶιιΜ‹ ειὶΙΚεύἔεΗ ρ6£οΙ_ῇΜ‹. - (π, νεΙπιιιὶη€ 82 ειι€σΙοΚ, ει' 
νὶΙἐΒ·' πο” τέει6ιιοΚ Ιαο$οτεὶ ΙοειικΚ. Χ 

Εοιιάγ ϋπϋΙτϋΙ πιω». θ., ιιιεκἰοσὶ τοιιεοτϋυϋΙυε1ἰ ΜΜΜ 
ίο!γύη;, αι Β,=;γεεϋΙΩ-8τατιιεοΙθ τειι€οκρατΦ. Ι:ϋτϋΙΙ.ιε16Ι 900 
πιόι·ΙϋΙιΙιιγ1 ΙιοεειιᾶεέιἔΙ›αιι ιιγι1ΙΙΙ: εΙ. Β' ρειι·τοΙ: ε" εεειΙιει 
ΜΜΜ νοηειΙτ ΒόρειιιοΕ; ,οι Μπι! ιι€γειιιειιοπ ιιταΙΙ:0Με ει· 
ω: νωιιιειΙτ. 

ο ΝΕιιοε Μ!!!) ει' νΙΙἐιέο:ι; ιιιεΙΙγ ει'ΙτετεεΚεάέεπεΙε 1ιι6ΙγεΒΙ›, 
1έι;ειιεΒΙο Θε ΜποεεΜ› Ιώι6€6ΜπεΙ ειοΙ86.ΙΙιετπει, ιιι€ιιτ σε ε 
επει·ΞΙΗΜτ. Μ ` 

Α2 ΒΒγεεϋΙΕ-82Μιι80Ή ΜΒΜ οΙΙγ ιιι!νεπ πεπτεετετ ΕΦ 
;Ιο2ιιεΙ:, ΜεΙΙγεί α' επτειισεε μιιειταεέιεοΚ'ΕϋιοΜΒε πω. 
μωεωτε, 1200 ΜΗΒΙΜγ1το θΙ[ΙΙΙ"θΗ8θέ Ιόςγιψύμ0ιι0 
μωτ. Α1πει·ΙΜπαΚ τω: ιιιΜι1ι-›ιιήειρΙ 8ΖΗΙί86€8 πω Βατο 
ρθ.ι·8. ΚότιΜετ 11011: 52811ΐθά, Μ” Μ6νεΙ τα ειιιιετἱΚαἱειΙ: 
Χόμοεοβ ΙοειιαΜ-:Ι: 0Μιοιι €γὲιττειιιἱ 11818] Μπα ει, ειέιιιιιιΙτ 
τα π1ιοΕΜνάπω τέιι·ΒγαΙκιια!κ; Με εο!ιαει, ΜΗ “Μ” ε” 
ιιιέιετύΙ ε86ειεπι Γύ88ετΙεπϋΙ :Ωω ειπα: ἰἔεπ εως α, απωθ 
ε:οϋ ΙωροοοΙειτ ειϋΒἔὲΒεἱΚ, εεΖιιιὲἱΚ, 8ιοΙαιεει€Κ 'ε ω·1‹ϋΙ 
οεοἱΙι ΜΜΜ. ~ 
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Α: ΒΒγεοϋ!ετιιεκ οΗγ Ιοι·ιιι6Κει νιιιιιια!τ, ιιιεΙ!γεΚ πι” 
Μινι: 82ϋΙιεύεεεεΒΒέ νέιΙιεΕ”ε ιιιεΙΙγεΙιει ει” ιιιιιΒιιιιικ” Μάι: 
να” ο86ειοιι ιιιοΒιιιΒιιιι, να” οειιΙκ ιιιι€γ άπο» μιιωι. Αι 

θ ιιιιιει·ικαιειΙι ο τετιιιέΚοΒιιοΙ: Μπέκι τόειότ ειιιόειΙΙΙ: Μ , ει' 

“ΜΜΕ ωικιωκ ιωμικ ει. _ ` 
Βιιι·(ιιιιι ιεΙι:Μ νέιεάι·μπιο2ει Αιιιει:ιΙαιιιιιΙε , νειΙειιιιιιπ 

Αιιιει·ιΙω ιε νειεε'ιι·ριιιοιει ΒιιτορέιιιιιΙε; Φε α, τοιι€ει·ι κει·οΒΙιε 
ιΜε ειιιιτοΙΙγ ειιι1εεύΒοε οι ΙΞ€γε€ἱὶΙ€-8τατιιεοΙ:' ΙιιΜ3ιιιαΙι, 
Με” ειιιγει€ειιΙι' Ιιο22εΞιιιΙκ ειέιΙΙΙτέιεέιι·ει, ωιιιι ει, ιιιἱ €γέικιιιΠ 
νειιι1‹' ιιιιι€οκιιοι Ιιοικ1έιεέικα Μεινε. 

ΙΈε ί" :ιι ΒΒγεει1Ιι-8ωτιιεο!ι πω, εμ” Μ" ιειριειει 
ω ιαεήιωωιιιωιιωκ αιΙιιἰ ει, “κιμά ιιεχιο!ίΒιοι·μΙιιιάιιπ, 
Με ιιιιι€οΙτ ει' ΚοτοεΙαι:16ετϋΙ Ιοιιιοιιιιιιιιιικ , Μπιτ ει” «μπω ει, 
ιιιεκιοοι εμειιιγοΙοΙτ σεεΙεΚει1ωΚ; πι” α'ΙϋΙι1ιεΙιε' εΙεϋ τευ 
μπι ΙιαιειΙιιιειεεά8εινό. ΜΙ! πωπω ε” Ιιο11ϋ ΜΜΜ έ;γι!ις:$ 
ε! ιιειιι κωηιωκ. 

ν Α2 ειι€οΙ-ειιιιει·ΙΚιιιιιΙκ ιιιιιιιΙειιΙιιι ε1τϋΜΙοττ ε2ετετειο1 ιιιιι 
ΜΜΜ: ει' ιειι€οι·Ιιε2. Δ' Ιϋ88ετ!ειιιι68, ειέτ8πιΜΜιιι πιεση 
ΙπετεεΙιειι6εΙιεΙι ΙεϋτεΙο1κετ , ιιιεΙΙγο!ι Με: Αιι€οΙοτειέι€Ιιοι Μι 
ι6ιωκ , τειι€ει·ι Π;γεεε686Βιιο!ε ω 68 ΙιατιιΙιιιιιε 6επϋιιι :ι 
Με. 132 ιιΙϋτ6Ι @να οι ΒΒγεεϋΙεί ιιιιι6ιιιειΚ εΖάιιιιι ιιιιι_ιά 
ΟΠ] 8·γοκεειιι ιιενεΙιει1οιτ, Μπιτ Ιει.1ιοειιι' επέιιιιιι. Μέιτιιιει πιει· 
@Η αι ειιιιετικειιιιΙε ΙιοπέιΙε ει: ειιτ6ραἱ οιιιόεπτϋ!δειέι.ιιιάτιι% 
ΜΜΜ επ ίι1-νι1έιέ ΚιειάΙΙΙιο1τωτιιι6Κειπεκ '), 'ε ιι€ιτειιι Μ: πιει 
€οκ 930 Μπα Ιιοι·εΙ_ιεικ Μ: ιιιιη;οΚΙιοι η ειιι·(ηιιιι -τρι·ιιι6ΚοιιιιεΙ: 2). 

') Α' κωεων ειςόει ΜΜΜ 1832-Ιιειι 87.|1?θ.,943 άοΙΙόττει ιιιιιιιη ει 
ικΙοειιιι Ιια_ιόΙιοιι Με !ιινΜΓ ΜΜΜ Μη; 21,036,183 ιιοΙ!!ιι·ι·ει-, ιιιἰ 
ὶε ει ε86ιιιιοΚ ιτιο.]ά Ά Μπι: (ΨΙΙΙἰαπισ .Ποεί.σφι·, 1833 μ. 98.) 

=) Α: εει€ειι6οι !ιονΗ:οΙ· θεέ” ότιέΚο ιι€γαιιυ.ιοιι 6νΙιειι Ι0Ι,Ι29)26θ 
ιισ!Ηιτι·ιι ιιιειιι; ει: Μεμιι Ιιιιι6!ιοπ ιειτ.ΒενΜεΙ Μπι Έκι" Η5Νι 
10,761,030 6ο116ι·ιιίιΙ, "Η ισ Μιι·ϋΙΒοΗΠ ιιι ε86ειιιεΕτΜ |.65ιέπθ'ο 
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Αι ΒΒγεεπ11-8τειτπεο1ς Ιιπῇ61 1151111: ε! ει ππντοἰ`ὲε Μετ 
ροο11 κικσιοπω. ΙΏ-Υοι·1:' ι·ι€νε511επ 12831( 1εονε.1:ε ει:5ιιππ ιπ 
801, και” ῖι·ειποιἰει 1ιει_16Ιππτ ΙἐιτΙιπ1πἰ 1). 

Επ Ιω, πι ππιει·ἱΙ‹ειὶ 1σετεε1κετ16 πεπι πεει1: επ1εΞιο ΓσΙι1όπ 
1ιΕάΙΙ]ει ει' νοτπεπγτ, Ιιειπειπ ει 1ι1εἔεπεΚετ 18 πι ϋνιἑΒεπ Ιο 
;;γϋι1. επι ιποεπιπεγιιι·πιπ1 1‹ϋππγϋ. Α' ν1Ι:έιέ ιπ1πι1εππιι_161 
Μια, πι Βἔγεε€1Ιτ-8τπιπεο1ί ππῇ6ἰ @ΜΑΚ ιπεἔ Ιε81:ενοεο11Β 
1εϋΙ186%εΙ π, £επ8ει·εΙ‹υτ. Μἱἔ πι ΒΒγεε11Ι1·8τπ1πεοΚ' 1ιει·εε1ιο 
ε168πε11ϋ8γο «ποπ Θ186ω.18θ88θ1 1›Ιι·π1 108, πιὶπι1 πι1«118 παπι 
απ πω· ακα π0ι1116ιεει1τ πι681πι·ιπππ]α, 1ιππεπι πιοΙιειτ πει 
ποπ1αέπτ ειπποε·11π1 π: Γο€ῇπ. ι 

Νε1ιέι ίεΙειι1ειτ, ιπεε€ίο]τοπ1, ιπἱὸπ Ιωτἱ1Ιο1οεὺΙ›Ι›π π., 
πεπόιέιε πι πιπετ1Κιιπιπππκ, ιπ1πτ πιε9ιε οπιΙ›ετεΙ‹πεΙ‹; εΙεϋ Κο 
1;1πτε1τεΙππ]1ιιπι10Κ νοΙπέιπΚ ε' ΙοΙΒϋΙ1Ι›ΒέΒετ πόιπεΙΙγ π' απ· 
πιέειετ161 τόειϋΙστο _1πττειτοπ σ.πγιι€1 Βεπνοιόπε1:πεΙτ 1πΙεψΙο 
πΙταπ1: απ: π' ι1οΙοε παπι ε1:1κόπτ Μπι Αι πιπει·1Ιζι1 1ιει101ι' 
όμ1ιόεε :πιω πι1πιόπ ιιππγ1Μ 1κει·πΙ, πι1πτ ει” πι1ε1π1:6 2) ; @π 
Μπι π11εοτνιι π1ποπεπε1:, ,ε έιτπΙΗΜπ ΒενεεεΜ› Μπι “πιω 
τι 

1) 1829, 1830 (18 1831 6νο1εποπ πι ΕιγοεϋΙο1' τ6νοΙπε ΜΜΜ ππ]61τ 
Βιειειοπ 3,307,719 1οππει ύει·ΙιεΕ νΜε1τ ιππιο1ιοπ. Αι ἱι1οΒοπ πο. 
ῇύΒι·π ε) ιποππγ1ε6,ι·πόΙ πικαπ 544,571 τοπππ οεἱ1‹. Ειε1‹ ωπει ευπα 
ιο1ι1ιοι ιπ1π1οεγ 16: 100 π1·ίιπγπειπ :11Ιο11.π1τ. (.Μπποκα! 0ιι!επάαι, 
1838, π. 304.) ~ 

1820, 1826 6ο 1831 όνο1ιΒοπ π' Ιοπποπ1, 11νει·ροο11, Οι πω 
ε 11 Μ1πϋ161ιπο έτ1ιειο1τ ειπΒο1 πι161ι 443,800 1οππει 1ει·πο1 ΜΜΕ 

ιππςοΚΜ!. Αι πεγππ8.ιοπ ιπωσιω 6ι·Κοιε11 1ι1ι€επ 11:ι]61τ πι επι 
, 111ε186νε1ιΒοπ Ι59,431 1οπποι 1ετπε£ειίιΙΙ1£ο€1π1‹. 11! 18), π' ΧΗΜ 

` Ισ πα_161ιπι1πΒοΗ36: 100 ιιι·άπγΕπιπ 611011” εμπππιποι. (6'οπιραπ. 
:ο Με α!πωπαπ, 1834, μ. 169) 

1832-ποπ ει' Νπ;γ-Βι·11πππ1π' ι·ένο11ιο 6ι·1ποιε11 1ι1ε;;επ 68 ιαπ 
Βο1 ππ;πι‹ Βϋι1ϋπι·άπγ "Μ, 29: 100 

2) Δι «πω σ.πγσ€ο1ι 1ώιϋπειέρεοπ ο1πεόπϋπ1‹ Αιπει·1Μπιπ, πι1π2Βιι 
1·οπεπιπ, πππωπ πιπο11 π' Μιἱ πιππ1νι ιο111επ1 πτεμππ. 
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ΜΚ. Απ πιππει·πΙπππ πππιππόί Ιππε16εο ππι€γπΙππ , Μπι .Ω επιπ 
πιππεπ πππιππωπέ·; πω: πε Ιπποπγπτ πειδπγ ππἑππππ`επποπ εππ6ππιπ 
ειΙππππιΙπ , πω: πι ΕεγοεϋΙπ-8τειππεοΙέ ΙπεπεεπΙπαΙϋ ΙππιπόΕπ επιπ 
8έιΙπππΙό.πιπππΙπ. ΙΙσπππιότ Μπι πωπω, ΜΗ επι.επππεπ·πΙππικιΚ οΙπ:56Ιπ 
Βαππ1ιπιπ62ππιπ, πππππ Μ? π π 

ύ” νόΙι-πππ .επι οΙε6ΒΙ›εό8° Μπέκ .πω ειπγεπεἱ ΙππάνεπόεεΚ· 
ποπ πωπω ΙπεπεεπϋΙπ; οειππέιπ 652- έα ετΙπϋΙοεΙπεΙπ τιιΙπιπποπ 
πέι€οΙππ6Ι ΗΜ απ. Α, ΙπϋνεπΙπεπεππΙϋ ΙππιεοπΙππέιε πο! ίοἔ_ἱα νΙἔ 
1έπεπτπιππ 8οπι1οΙειτοπππιτ: απ, ἰπαποπἱέιΙπ πι' ποτππιπΙππΙοπιππεΙπΙπέι 
ΒιππιπΙπ Μπα, ει' Ιππτοππιπ πππέέτέεπ8%πε πω; Μ παπί π·επιππιπ-Μ 
πωπω; πο, πποΙΙγ πι, Ιε8νέπποΙπΙπ τέιΙποπποΙποΙππιτ πανπιτπεποπτπέβ 
ω ω Βιππ6ππα Ιεἔπ·εΞΒπΙπΙπ πποπειτοΙππέιππ_πππΜπεππ Ιετοππτοπία. (Ή: 
ΙπεπεπεΙπ ε168πϋπ Μπενείππ ποπ οΙΙγ πΙοΙΒοΙπππΡ ππεΙΙγεΙπ Μπα 
επιππΙΙΒ ει' πέι!ποτπϊ-ίοΙγΕπιπά.εποπ ο1πνεπετΙεπϋΙ ειππΙπεσ-58εεεΙππε!π 
πεππωτωΙ:; Ιπειτοπ:ΞιπΙππώΙ εππ1°εΞΙε εποΙ€έιΙπιτοΙπππ1ππνέιπιππ, Μ 
ππόΙπεΙ: ε16Ι›Ιπ ππνεπι πεππππεποπ Μπα τϋΙϋΙπ πεππνεππω!π; Μπ 
ι1επτ πιανει ωιωπ , Έ ΙππιποΖάπ πέ;ΙΙπϋΙπ'εΙέιΙπποιπέιΙπππ εππΈπε 
:επί Μετά, ΜΙποπ πιπΜΙ ΜΜΜ τεππέπγΙΙπεπτε!π. -π-` Α' παππ 
οιπέιΙπ ποιπ νοΙτπιΙπ οΙΙγ επέιπποπεπΙπ , επ-πππ οΙΙγ €πιππ1:πεοΙπ , Μπτ 
ε1Ιοππέμπππ; “μπα ποπτε5ιεεπι1νόΒπετεπΙεπϋ1 ΙπενεωΙ1ΙπεΙ Μι· 
Μπ; ππι-ΞΒ· πε ΜππΙΙΒ· .ξε;γ6ιτοΙπ, Μππ1 :πι1ΜΒ, Μπα ιι€6ΙΜπιΕ 
ππεπεοΙππτ επι 6 ΊπϋππετόπϋΙππε· εΙ πεππ επεπππάΙπ. 

Απ πιπππ-ΜΙππιππι1π νειΙειππππ Με: πειεοππΙότ νππωπ‹ Με ει' Μ· 

πεεΙπππωΙπο. ΜΚ πι' πππιποιπέικ π πι' 8γ6πϋππεΙεππόπι πεπτεΙ:, επ 
πεεΜπ Μ: ει' πό νεϊπέππόππ. .πι εππ·π'ηΜ Ιππιπόε οεπιΙπ :Ιππέω 
να επεπεποεώΜετπ ππππ.<πό.π π' τεπεεπεΒεππ; ππο8 (388ΙΚ ππΙπΙποπ ππ 
ΜΙ , ΜΒΜ πι: πω Ιπει:πε8πεππ ; πει π·ππ.πειΕΙπιπ·εεεπ περὶ ππέπεπ, 
Μπομπ πεϊνΙπε εππέιΙΙ; @επ ΙπεΙπιππα ε" τύπω νπποςΙέιππει!π, 
εΞε ΜΜΜ πι' πεπξςεκπ πι, ἑππππ·ει2Ιποπ ΜΜΜ πεπΙνέππγπΙππ Μπα , 
πωωπππωπ πιπππ·ε6ΙπΙπ 'ε πππο8ΙππόπσΙπ πι' παμπ] Μ πωωπππ π” 
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ι'ινοβοαέιεοΚαι ιιιιιιέ!16ιι 'ε Μαιο! ιι'-νοει€ΙγεΙ‹ΚεΙ. θ ιιιο€> 
ιιιαὐΙ,.ιιιιΙ‹οι· ιιι€8 ει' πι” ιιιοτοις:36]ιοΙ παρω! “ειπα 
ετεεπι ιιιιιιι1ειι νιτοι·Ιειιι; ει, Με: έιΙωιΙ εΙοση.ιάιοττ 1ια10]6.τ 
ιιιειιω!ιειι ιδιιι€ειψι Π; 'ε ιιιιιΙϋιι νιη;ι·ε ι'ιψιιιτικ νόμιιεφ 
Εδ20188Ε, ΙοΙγνάει ι·ερϋΙ ει' μπι ίεΙιέ, ιιιιιιιΙιει α, Κικϋτι;ΡΨ 
ω» Ιέιτιιά. Αι ιιιιιοι·ιΙαιι εοΚεεοι ε2ειινω Ιιειῇ6τϋτὲετ; Δε 

ιιιιιοε Ιιειιύει Η ει, ιοιιέετε!κειι οΠγ Ιιιι·τεΙειι άτενειιιο:Βιιιιτ ό. 
Π8γιιιιΔιοιι ἀοΙἔοτ ΙτενεεεΙ›Ι› πιο :πεπι ν6δειι·έιιζιιιιιιιτ πιω, 
ΚενοεοΙι!ι ΙεϋΙτεέΒέεΙ ιο νόι;ε2Ιιειι. Α2'ειιι·ύιιιιι Ιιει]ύε, "ιι 
«πω Ιιοεειιι ύψιιιαΚ ι:26Ηέιι·ει εΙέ:ι·ιιο, επ πιω, ιδΙιΙιέΣδι· 
επϋΜόε ιιικσωι πιοιιω!ιειι. Α, ιΙτέι€ει Με ιιϊΙιειι6 τὸν, ΚΣ' 
ιεεόεόνεΙ ,ο άι οιιιιιέτ κιωιιιιιιωω οιΙΙαιΙιιι€ιι·ει νε9.ι·ειΨιέιεεειΙξ 
απ" ο” όε Με: ιιιιιιτΙειιιιαρ ει: θα ιι1ϋιόειέι·τ. Αι ειιι!ι·ἰΙ‹ειἱ 
ΜΜΜ εΒιιιιιιΠ3οε1οιιΜΙ ιιιωι νειε:ιτοΙιιι0ιιιιι€ιιιιι. Μο·έότΒε 

`- Με ΟειιιοπΙιει, «κι Μία ιι6Ιιιιιιγ περσι Θε νιεεωΙοτάιιΙ. Κο 
νεεεωι, Μπι ΜΕ έν Με", τι' Ιῖ$ΙιΙἔοΙγύ, έ>Ε;εέει κωιιωει' 
ιιιοΒιιιτοιω 'ε ια ωιιω οεει!ι οΒγει!ειιοΒγειει· πιω. Νγο!ιτέρ 
να” :πι ιι6ιιιιιιι Με Μακ ΜΜΜ: νιιετ Μπι, 'ε Μιεύιοιτ: 
Με: ειναι; 1:ϋιι16ιέ οι' τοιι€ει·, Μπομέε €ἔΒ ιιιιέιΙοιιι εΙΙοιι;" 
σε νιωπηϋν6ιι, ιιιικϋει' :οικω ο” εοιιε=νειΙ οΙοε6Μ›πιι ειι1- > 
Ιιειψι , ιιιιιιιΐ επι ειιι€οΙ ΙποτεεΚειΙϋ; ,ο επεΙ σιόΠάι «πω δ” 
ι Νοιιι ίειειΙιετειιι _ιοΒΙιειιι Η 8οιι‹!οΙιιτοιιιε£, ιιιιιιτ Επι" 

ω ιιιοιιιιοιιιι Ιιοἔγ :ιι ειιιιειάΚιιιαΙι, ΙτετσεΙιει1686Ι:° ιιι0ι1]άΙιειιι - 
ιιιΞιιιι Ι›εῇιιοΙ‹ἰεἐιΒοτ ιιιιιταιιιιιΙε. - ε ' Δ · τ Ϊ 

Αι ειιι·ύμιι Βει·εεΙ‹ετΙϋιιὲΙτιιιἱιιιΙἱἔ ιιεΙιόι Εεεε ιιΒ·γειιιιιιοιι" 
ϋενΦιιγειι ειιιει·ιΚειι νει·εειιγιέιτειι.νειΙ ε” Ιόιιι€ετ τιιι·τιιιιι. Μἱ-°ἶ 
Μη επ ειιιιει·ΙΙ:ειι :ιι έεΙαιΙειιιι Ιειττ ΜΜΜ εεεΙεΚειι!ι, πεπι" 
οειιρειι επιιιοΙ6.επιτ ΜΜΜ , ιιιιιιειιι ιωιιωΖωεωικ ιε ειι8·ειΙ 
οΒγειει·ειιιιιιά. ' ' 

Αι ιι€γοειιιωιαιαεοιν ΜιΚ01ει ιιιιιια ει” ειιικειηςοΚοι 

 

Π. Χόα. | 25 Δ 
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°ε νὰἔγιιιιετ €τειι, ιιιοΙΙγεκει εΙϋτειιιιΙιιι!ι ωιωιωε8 πω" 
ειο!ιοιι, Μ: ιιειιι ΙΜ ιιιιιΒιι ιισιιιι, ιιιιιιτ Βιιι·6ιιιιιιωμ ΜΗ 
ι:ει-ιιι ποικειωιειε ιέιι·οαοι€ι=έοι, ιιιε·ΙΙγ “Μαι ΙιιεΙ68ιιΙιειιι6; 

έιι6ιτ ὶε €γειιιι·αιι ΜιιγιοΙειι ιιισιΒιι εεει·ειιιι ιιιοε ειιιιιι' ω· 
ΊϋιιΜΘΙο 1ιέιι·εμιιιαι, ιιιο1Ιγε!τετ ιιενεΙιεωεε 'ε ειοκι1ειιι πι 
@Με 82.ϋΚ8θ888θωίθ ιειιεΙτ. Αιιιοι·ιιιιιιιαιι ωωέιιιιιεηικ ιι€Ιιει, 
Μ" ιιΒγαιιειιυιιεέςγ ειιιιιοι ιιιιιμ ιιιινεΙι πιιιιει, @κι Μπιτ, 
εγέιι·τιει επέι·έιέιιιιιιιτ, νιιτι·_ἱε ι:ειιιιιιιιι4°ε 826" ειιιέιι Κοιόνε1 
:ποπ αυτ” ΙιεΙιιι6ι, ιιιεΙΙγιι61 ιιιΙιέιι «πω. Ε: ιιι;γιιιι επ ει° 
ε;οιΒιι1οιιι' 1ϋΙιεΙετεεϋΙΘεθιιοΙω 0ο ΙιαιιιαωεειιεΙϋεοΒιιι ει' 
ιΙο18οιιι'ι ειιι!ιοι·' εΙιιιοϋόιιι-:Ιε ΜΜΙόεέι. 8ι-ιιιιιιιι ει: ωιιιω πι· 
Ιιό.ΙιΙι ιι ι ειιιγειΒοειιιιι, εειιιιιιι ιιιιινειι ει”16ΙεΚιιιέΚ ικό; αει: ιιγοιιιέι2:ιε ή" ιιιε8 ιιειιι Γουιιο., απο: ει” ιιιιιιιιιιι, πο” 
ΙεΙοεριέιειι. (Μ), οι·ηέιεΙιαιι, ωωι Αιιιιιιιιιιι, Μ! π? ΜΜ 
ιιϋιι ειιιιιετοΙτ οι” τιιΙιἔιΙ‹, και Ι.ε!ιοιιιι-ι.1ιοεειιιε ωικιιω κι 
νωω ιιιιιιιι ωιποι. ΜΚ να1ιιιιιιιιιεπει·ιι68ι·ε Ιειιιιιεκ. Α: 
ιιιιιει·ικαι:ιΒιιεικ @ει Ιιδιιιιγιι Ιύν6ιι νέιΙιοιιιιιιιι έιΙΙιιμοσοκιιι, 
1ι€ιέπιιιιΜΚ ει:: Θ? ιιιΗειιιιιι” επϋιιε68οιΙιει Ιαιρεει. Τα16.1Μιι· 
Μ!!! οΙΙγαιιοΚ,ΐ Με θ8μιω.εωειι ιιΒγνώτιο!ι, Ι'6ιιιιιιΙνεΙϋικ, 
Ι;ει·εεΚειιϋΚ. ενειιιμΠοιιεΙεΙΙιόειοΕ 'ε οινοεοΙε ΙειιεΙτ. Μι 
οι ειιιιοι·ιιιιιι ιι·ειιι Μ;; @μια ιε ιιιιιιιιειι εισι·Βιι1οιιι:5ι€ιισ.ιι 
ιιιιιιι ει; ειιι·6ρειι; Με Μια ιιΙι8 ν” οΠγειι, ιιιοΙ!γΙιειι ειμαι» 
_ιέιι·ιιιΙ;ιιι Ιειιιιε. ΒοΒιιιιι6εειμ σ5ιιιιΙειιιοειι, 'ε ειωιιιω· Ντε· 
ιάειιεειιιιι. Α: ΒεγοειιΙι-Βιιιιιιευ!ί ΙειΙεϊιιό.τ ιεΙιι€ιτ εειιιιιιι Μει 
ωριιιιιιι ιιιιἱοιιιει ιιειιι ιιγιι8ϋιι; ιιιοιιτ 6 ιιιιιιιΙειι ιιιεΜει·εόε· 
Με” εΙϋιι€Ιι-:ιοΕτόΙ3 ε” ιιιιιιιΙω-τειιιιειει·Ιιει εισαι ταρακο 
«κι ωιωιιιι, “πω ει, πιό.8"Π102; ει' »εμ ιιι6ιΗιοι εαπ: ω” 
ω" , ιιιιιιιμιιιι ΜΜΜ; ειειιιιιιἰ “σκάει ιιιιι€ιέιιιιι!ι ιιοιιι :ιικο 
ω; ποπ ιιι·ειΙΙιοιΙέιε Μό! ιιει1ης, ιιιε1!γει ΙεΙΙιθιι Μει;ειι 
ειιι1ώεσΚειια!ιιιιο1ιιιιιιιιιιιαΙι, Ιιϋιιιιγειι Μιιιινιιι; ·ιιιει·ι ΕΜΗ 

ι ι 

 



δε” 

πο” Μπα ε" πιω ΜΜΜ: εεω ΈιαεοιιΙ1π, 68 ΜΗ ΙωΙμεω 
εΒόεεωι ή] ει' ώνὶΜἔοιι. - 

Δε' ειιιιοτὶκειϊ , οΒοο1έι!αιιικ Ιϋ1.«Μι ΜΜΕ; Ιιϋὶ·ϋΙιιο Μπι 
σΙειι ε2ϋπτεΙου ιιιοιοΒ·; ,ε ιιιΜαευ ΠΙθ2έζέΙΒ εΙϋΙιεΙαιΙέωυπ 
ΜΜΜ. Α26ι·τ ὶε αι Μπακ εεΖωεέ1ε Ι›ευεϋΙειἐ;› εἔγοεἱὶ1νο 
ΉΙΙΙ ΙεΙΙιθΒς-επι ει @ΜΜΕ εεωιώένο1. ΒεΙιοΙ Ιι:ΜεΞιι·τ πισω πει 

, ? 
θεπε, ιιιεΙΙγετ ει Ιετιιιέε2ετ επι οιιιΙ›ετ' ἰἔγεΙζειετεἰπεκ νοτιιἰ 
ΜΜΜ νοΙπα; θ εΙϋιτε ει: ει, πω» “ποιό άοΙοε, ει, Μ ιιι68 
ιιιε;Κϋεότ1νε πω» ΜΗ. . Δ . · 

Αι ΒΠεεϋΜ8ωειιεοΒΜπ ιιταΙΙποιώ «που άωΙέιιιοε πιω 
ΒΙιο, ει, 8ιω·οπωεί ο” ΒγειΚοι·ἱ Ιοτεαπι16εεψει . οι οτειέι€οε 

9 υ 

Θε ωει,ε;ωιοε μιτΙ:ιεεέιΒΜι ο νεωιΙωι Ε6Μ$2Κϋσε3εε, ιιιΜΙ 
ε;;γεεϋ1 ει' νόμο,- Ιιο€;γ έ· Ι61οΜεπ ιιΘιιιΙ Ιε3.ιαε Εοὶι·οιη;έψετ 
ιέιρΙέιΙ;οπ, ιιιο11γ ω “ΜΜΜ ἰἔγεΕοιειεΒ:ε οεοιΙΜαιοεωι 
οΙΙιόειΙτεε3 'ε έιεγ ειι31νε3.ιι, ~82. €ιιιΙ›ει°ἰεΘέ κϋεϋπεόμε 
ιιιέττέ!ώπ ΠϊΙ€Πωιιε1Κωνε·1ατ!εει. . Α2 ειιιει·ὶΙ‹αἱ ειιψωτι: 
πάσο θέό82 Μα ύ" Μι· ω., »φα εΒγ νει·ε-3έι16Κ, ε" 
2θΠΦΪἱἱἱθ8ὶ 5ιΙϋειειΙω ε” ϋτΙεϋιεωιαμ. · 

ΜΜΜ σπα πω, εἔγειοκτο ιιιΕπι1ειι ειιψει·ι·ε 1ιειτνέιπ, 
νθΒι·ο α, πωιι2οϋ ῇεΙΙεωΙ›ε εΙΙειιέιΙΙΙιατΙειιι ϋ8ι1ϋΜ ιιγοπιιιαΚ. 
Α.: ειιιιετὶΜμιεικ ωιιεμ. ε1€ειΙ]:5ιΜιπ νόνε, Ιιενεε νεΞι€γι3, πω: 
1αΙΙ:οιύ, πιει·θε2”ε ί61πόρ @Ιω ειιιΙ›ει·ιιε!κ Μ!! Ιεωιω. Βε ε” 
ΜεΙΙεπι, έειΙύΙι;ιπ Ι:Μιειι6 ὶε ιιιΕπι1επ ιΙοΙΒαὶΒα,ιι; Δ Ι›ενὶειἱ Με 
ροΙΜαιΕ τϋι·ν6υγεἰΙ›‹:, νειΙΗειαιψιΕυα, τεᾶι·εειεάἔὶ €ειιιΙάεε518α, 
1!ιουτΕΜΜι ,σε Ιιέιιἰ ε2ος8ειΙωάΒιι; ωιι€ι€ναΙ Ιιοι·ιϋα ιιιἱιιιΙοιιϋιτ, 
Μ' ετι16Ι:' Ι:ϋ2εράΜπι ψ”, νειΙωιιὶιπ ει! νέιτυεοΒ, κεΙ›εΙεΞΙ›οιι. 
Ε' 8Ζθ"θΙΙΙ.) :Μ τεπι€ετΙ !ώτεεΒεάθετε ειΙΚειΙιπειινεμ, εειΙιϋἑιΙἰ 
«ω, ΙιοὶΠ :ιι ειιιιετἱΒειἱ_ ειιιΜετ εεΙ:εΒοΙ›Ι›‹-:ιι ,ε οΙοει3ϋΙ›ειπ 

7 !ιει]ύιΙΙ:, "Με ει' ν!Ιε5ι·έ Μπάση Ιιει·οεΙπωδί. 
Μμς αι Εθμ-›εϋΙ0.-8ιειταεοΒ' Μ10εειΕ ε” ΜΑΜ εΙεϋΜ›εσ5 

` ¦ 2.5 Ψ' ν 
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@κι ια :ιι οιεΙ:ΜΙ επιι·ιωιι6 €γεικοι·ΙωΙιεΙΙ ΙεΙεϋυυω;οΜπ 
ιιιο€1:ιι·ΜπιΠεΞιΚ, ειιΜἱἔ πι-:ιιι ώεει!ε ίοΙγνάεΕ ΜΜΜ; ιιιειἔοΙκ 
1°ο816ι!ς εΙΙε5ιιιπ π, ΙιοιιιιΜ›οΙἱ τει·ιιιεεπϋΙδ 658 ειιι6ειι6!ί "Με 
εόΒεπ, Μπειιι ΙαεεειιιΜιιτ, Μπιτ ει: απἔοΙοΙε ὅ) ει' ΜΜΜ 
πιέρεΙδ πιοτοι·αΕνέι Ιοε2πε!ε. 

ΚειιΙ ε: νειΙύειῖΙιιἱ ε2επιιΙ€ι1οιπέιΜ. Μάι· ΜΜΜ επ ευκο 

ι·ἱΙ:υ.ἰ ΜῇὸεοΚΜ ΚϋιΙ›ειηἐιι·ὐ ϋΒγνΙνϋΙ‹ 8γαπέιιιτ ΙύριιΕ Μ 1ϋΜ› 
ειιι·ἐη›αἱ πειιιιετ, κετεεΚει16ε6πέΙ 2); ΑιιιετὶΙαι ιιι68 ιιειἔγοΙ›Ι› 
]ϋνεπι1ϋτ ὶΒΘι· ηεΙσΠε. _ | 

Α ερειιηοΙο!ε θε ροι·τιι€έ:ΙοΙ‹ ΒόΙεππει·ἱΚἑιΙ›ειπ πω" μαι· 
ιιιειιοΜπ ωκοιωκ, υιο1ΙγεΜ:ϋΙ ΙιὸεϋΙοΙ› ΒἱτοιΙαΙιιιαΚ ιαωκ. 
Μέιτωει ει' ροΙἔἐιι·ἰ ΜΒιοι·ι1 ,οι ιΙεερο1Ξειιιιιε υιιει1Μέι!ε ε' τομ 
ρωιτ στειέιεο!ιατ2 ΒειιπϋΙτ ει, πέΙιεεεεΙ6ε) ΙιαΙει«Ηιεα εΙειΜΜ 
, › , ε ει πικοεοκ @Με “ει” 6η νεαω"“ωεκ Βοηι1]εΜιπε1ϊσ8 
ΙειΙνει ειΠ€ ἐπὶ ει€ΙΙ:εώεεεπεΙ: εοτεέιτ ῇανΙωἱ. Με πω” ιιιὶιιιΙἱ;; 

) 

1εγΙε!ιεπει ιΙοΙο€. Ειιτώροι, ωει€έιι·ει Ιιει€γειτνει, ωι3:€ιτ ὶἔγε 
Ιιεπετόνο1 8.πϋτε ει° κϋ26ρ!κοι·, 8δωί8θ8θΠ; ΒιἑΙειιιιει·ἱΜι Κε 
ι·ε8ιηπέιι ν:1ΙΙέιετ ΜΜΜ, Μπιτ Μ; ει, “ή ιϋτνὲιιγεἰιικΒεΙ 'ο 
ειοΜιεϋιιΜκαΙ υπ; Μπι! ιιιει8έιΜπ ι·ο_Μ αἱ., ροΙμικἱεοιΙΜ που 
ΜΜΜ, ιιιοΙΙγεΚ ει: ειιτύρειἰ πωιιιετε!αποΚ εΣε αεκ' εετῇαιΙθ 

ΜΞιιαΚ ΙεεΒεΙὲΙ›ωι Μία-ήΙ6ε1τεΚ; 865€ ΒΘΙ:ιωει·Ηια πάΙιιιικ »ΜΒ 
1ϋΙ›Ι›εΙ Μι·; εΙϋ1ιε ει' »Η ρ61Μιικ: ιιιΜει·τ ιιιατειιὶπει Μι ϋτϋΙιΙαἐ 
Ι›ἑιτ€ὶοΙατΙειπεέι<ὅΙ›απ? · ι - 

') Νεπι ΙιεΙΙ ἔοιιιἱο!ιιἱ, ΜΜΜ κι επι€οΙ 1ιε]όΙ‹ οεπΙι ωει;ο!‹ "ΑΙΜ 
ΜΚ Αιι€ΜΒο. ει' ΜΜΜ Φει·ω6Κε!ιεΙ, πμ, !ιοι·Λειπού.Ιε ΜΗΜΜτο 
ει: ιπι€οΙ !ετιι16!ωΙιεη ιπάι·πισ. Αιι€Ιία' ΜτεεΚεάϋ Ιιπ_ῇ6ἱ ε" πιο” 
Μ5ιϋπεόμε "ΜΜΜ 3ιι€6ιοΕοι Κόρω.ιιοΚ, τιιεΙΙγ Με: ει) νἱΙὰ€' 
αιιϊωωιι ίετιπεεπϋΙιιεκ ειοΙ;ἐ!πιἱ Π» ο·.έγωύεεαΙ Ε6ιϋεϋ16εΙυσ Ιιοιιιὶ 
@πάει ιιέρεΙω1. Αι εωετἱΙιιιἱοΙωιι_ιειιἔει·ἰ ϋΒγεεε6ΒϋΙι , οἔγ κι 
ΒΒΕοιοκοπιινειεικοασ ειιΧωεωσια ωιειιιωωκ« πω. · 

'δ Α? Π5ΗΙΜιΕ £οπ8ει·επ "Μ Βοι·οαΜΜε' η” τύπο πτέιτ ειωετΕΙιιιὶ 
Μῇ6Κοιι Γο!γΜΗΜΙΚ. - · 
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Ια ιμιιέιιι εεει!ε 612° 1ιΙϋι·ϋΙ Μια Μι·ιιέιι: Μιισό;Κι·νάΙ 
Πι€ι_ιϋιιι οΙ6!ι!ι-ιια'ι!ι!ι οΙΙγ ΜϋεωΙ:, ιιιοΙΙγ!ιοιι ει” ι16Ιειιιιει·ι« 
ΜΜΕ νιι·έιμό Θε 1°εΙνιΙ:€8οειιΙτ ιιειιιιοτεΚΚεΞ 1°ο€ιιειΙε νσ5ιΙιιι. 
Με Με ιιιιιισ1ιιιι·τ όι·ειιιι ίο·έιει.Κ ιιι ει' ιιέΙειιιιει·ιΚει ειιαιιγοΙοΙ: 
όει ροτιιι8έιΙοΙέ ει' ιιειΙΙὸιοιοιτ`ιιερεΙ‹'_εεϋκεόΒειτ: 1ιοι·ειιιωειιι 
ΙεεειιεΙτ Μρε8εΙ: :ΜΜΜ ιιιιη;οΙιτύΙ ΙειοΙ68ιτειιι; ει,ιιοΙΒάι·Ι 
εοιΙ€ιειιειΙ: Μ Ιόνιέιι ιιτοΙ8ό ειιιΙϋπι, ιι16ε!ι τωινόι·οιΙδ ιιιιΞιι· 
Ι:Μνοιτ ίεΙεϋΙι!ιεόΒε Μάι ίοΒιισιΚ εειιἱ. ΜόΒ ΜΜΜ; ΙϋΙάιιιι 
"πως ΙοοιιιΙειιο!μ ιιιἰεΙϋπ ΙιοΙϋΙϋΙα ιιιϋεγ:5ιι·τύΙ: 6ο ΚοτεεΙπε 
ΜΙ: νεωεωικ, ,κι ιι1εεειιεΙδ Ι:ϋιΙιειι_Μι·Μάια πιειιαΙ: επαι 
ι·ιΠιιΙ, Επι” ιει·ιιιθΙα-ιιΚοι: τειιεετεΚοιι “Η εΙω1Ιιειεεέι.Κ, 'ει 
ωει·έΙιε1ι ποπ τ:ΞιιΈγιιΙαιτ, ιιιε11γεΙειιεκ κι; ειιιΚει686τ ΜΒΜ; 
6ι·ειιιι , ιιιιι€ε2ετεεΙιεεεόΚ. 

Δ Νειιι ΙκειτοΙΙιει1!ιοιιιι, ΙιοΒγ πι ὸῇειειΒειιιιετἱΚεἰεΚ' του 
κ1εΙιειέεε : εἴ ὰὸΙειιιιειᾶΚειἱιιΚ) ωικιεἔωι εΙΙειιιιΕ. Α' τοι·ιιιό 
εποΗ:ϋιεΙ νΜε ϋΙιει ειιιοιεΙι!ιοι; ,ε @επι 1εϋιιιιγιινό ωιω 
οι ιιι6Ιι!ιιειΙετιι ιιόπε ειιιιει2ο!ί ε2ϋΚεάΒειιιεΙ: ιιιοειειιιιει·Θεότ 
'ε ιιιεεΙ:ει1νε16εέι, ΙιοΒγ Ι” ει' Μι Πιέρ Μπα ιαι·ι65 Μειο 
Βϋ1ιετόεεΙξετ εειΚϋ2ϋΠϋιι Έ ΙωτεεΙακ16εϋΚιιοΚ ΙειεεπιιΜιιτ 
πιάνει Ιε8γειι. ΑΖ εΠεει11τ-ΜιτιιεοΚΙιεΙϊ ειιιιοτι1αιιακιιι·έικ ιε 
Μ” ει·Ι‹ϋΙοεἰ ΙιεΕοΙγι1ετ εγιικοι·οΙιιιιΙα ει: ιιμιωἔ° ιιιιιιτΙοιι 
ιιέιρειιέε.- 'Ι'6ΙϋΚ ει·ει1 87 νι18.8οεεει.8. Μἱιιι1 που ιιοιιιιειε1ε, 
11ιοΙΙγεΙε ιι€γειιιιιΖοιι 82έΙ.Ι'ΒΖΟΠ ΙειΙσιειΚ, ιιιέι.ι· ιιιο882οΚΜ.Κ 6Ιαιτ 
επ ειιιιοι·ιΙαιι παω οεειΙΜ' Ιε8ΕεΙνιΙει€οεύιΙπειιι!ι, ΙοέΙιεικιΙιιιαεΙι 
σέε Ιε88ειεαΜέαΙι!ι ειιιήεια6Ικαι €γει:ιειιι τεΜιιιοιιι. Διότι ιε 
ϋΙ‹ ειίιιιτοΙωι ει: ΒἔγεεϋΙειειι _ιέιι·τιιτι:ΞιΙε επειιιειΙ:ει; 'ιι ΙΙΙΒ11 
ιιγιτει:εειΙε τ6ΙϋΙτ ωιικ, ει: απ ιι1Κιιτ6 ιιε-ΞΙιεΕΙιει Μεοιι161: 
Ιοιιιιι αΙιαι·ιιειΙα. Μιιιι1ειιιιτιιι αι Β8γεεϋ1τ-ΒτατιιεοΚΙια ιιιι-ιιιιιεΙε 
ιιοΙΜαιι πωπω ιιιετιιιιι 'ε τϋινόιιγο1κει ιαιιωιωιω. 

Α: οΒγεειιιτ-εταιιιεοΚ!ιοΙι ιιιιιει·ι!αιιειΙι ΒόΙειιιι-ιτικεί :ιό 
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μοΙνεΙ εεειπΜΜτ, @ω :ποπ ΙιεΙγιετΙ›οπ Μπιπικ, πιὶιπ 
εκγἐιἰκ επ ΜηςοΙοΚ ει: οΙει82οΙ:ΜΙ, εΙ›ειπγοΙοΙ€Ι:ΔΙ, Ντβ 
';μ1Ιο1εΙαιΙ, Έ Μπι! ει:οπ οιττώρειἱ πέρεΙε!τεΙ ε2οιηΙ:ϋιττ, ιιιοΙγ 
Ιγρἰ: πέιΙοκή66Ι8ε1τοεοιΙΑε!»απ ,οι ειοη;σΙοπ1Β:ιπ Ιιὰ1ι·ἐιΙ›Ϊι Ιθ 
νέη, ΙτωοἰΙὡϋΙ Υ082"ζ :κι ειιιέε:16Μ οιὶκΚεΙ.γοἙ:' πειΒγοϋΙ» 
τε!επΗ. ψ ή · 

ΑπἔΙὶπ ιπέιτππι Β·γιϊ]ωροηψι ωει_ϋά Μπάεπ "Με εεοπι 
ω1·«Ι πόχιε!ε' ΚετεεΚε‹ΙτΞεὸιιεΚ; ει ειιυετΠαπ ΒΒγοετΙὶΙεΕ ιιΒγ:ιπο” 
Μοτερ' Ιιε16Ι1·686τε να" Μνειτνει ει” ωἐιεὶ!ε !έΙΙ:ϋι·ϋπ. ΜΜ 
ιΙειχ ικ-έρ ιεΙιέιτ, πιεΠγ οι ιϋ-νἱΙέιἔΙ›ειπ ειΕ8ΙΜΕ, νει·.=;γ Μ, 
ΜηιϊΙεέ 82 ειπἔοΙ-ειπιιειΉωιὶειΙ‹° Ιιαεεπέιι·ει εειἱἰΙειἰΙκ θΒ 116 ο". 

Πει :ιι ΒΒγεεϋΙετ $οΙΙ:ιΙέιΙιπι ΙπιιιιΜπέ α: επ ε11εοκοα 
ΜειτιιεοΙδ ΚετεεΚεάέεο Μέτειέ€ΚΜ1Ι €έιτοΙνει Ιεπιπέ οΒγ Μεἰἔ 
τϋρ!ύ!ιοπ , Με πεπι ἔιιιηγἱτει, πιἱμπ ωΙἐιπ Βοηι1οϋιι!τ. Μπι 
ηγοε·β Μ" Μϊτιιιἱ ι6κ£ὲπῇὸΚ-ὶε.° ει' ΙτετεεΚετΙϋ ετεπιιεο!: 
ε8γοείΗνο Ι'08η:ικ ιιιεικειτὶπἰ. ΜἰμιΙ ειοιυεπ5ΜΚ Μ( ε;;γιιιέιε 
ΜτΙ; 1ϋ!ώΙεΙοε ιιΒγοιυει2οπεξε ιιτεΙΚο‹ΙἱΚ Μπαζ!: νι€Ιειιιέ 
πγεΙ:ι·ε, έττΙεΙ:εβτε 'ε ετΚϋΙοεϋΙαο Μι”, °ε εἔγε‹ΙἱϋΙ πια 
εοΙψειπ ἱε πω;; 1επι€οτΙ Ιιειτει1ω:ιτΜ8ιιέιΙιετπεΚ. ΜόΒ1ια. επ 
Β;;γεε€άΙεί @Η τόειε ιικι8:5ιτ ει €ῇε;ειΙ‹ἱτἐ›Ι ΠΙ%ειΙοηπό τειιτκ-3 
ω, οι ιιι6Ι›Μ ιι€1Μ3Ι εΙ πεπι 1εΙιετπε. Μέιτ ωοιιο«›πτειιιι, ΙΜ" 
«ΜΙ πωιί ΚετεεΚειΙϋ,πωπι Ξε ιιιιι1ειτ εειπιπἰ ειι·ι·ει, Μ” νεΙειΙιε 
πω. ΚεΙΙῇεπ Ιειιιιἱρ. Α2 ΒἔῇεεἱἱΙτ-8τετιιεοΚ, @Η τόε2άΙιοπ 
ΜΗ ΜιιετἱΙταἱειΚ «πω εοΚἐιἰΒ· Κόπγτε!ειιεΚ ΙέειιιοΙτ Μθ88· 
πιοΙςΙιει ἰοΙγαιιιωΙηἰ , πο” τοι·πιέΈΜΚετ κἱνἱἔγύΙτ_, ,ε ΜΜΜ 
"εκ ΜΒΜ οι' ειἱἰΙ‹εὲἔεἱΙ:τε ηιε;;Κίνέιπτειι6 οιἰΚκοΙγεΚετ. ίππ 
π1έιτ ιπϊηαεπ ΒϋιΙ›επῇ:5.τύΚ Μια, ΜΚιιοΚ ε;οἰἔὰΙετὲιπαΙ ό! 
Ιιετιι€ποΙ:, ιΜΜειι Ι›ἰποιη·πγειΙ ε5]ε;-αΙτί ειοωειώιΜΚ ΜΜΜ 
1ιεπιιειΙε πεΙιἱΙ‹ ΙεἔοΙοε6Ι›Ι›ειμ. ΕεεΜιει 1'οΒιιε1Ι: τεΙιέιτ ΓοΙγα 
1ποιΙιιἱ , ιιιὶιιιε5ιπ ει: οΙοεὐεεϊἔ Μ τϋτνόηγο ει, ΚετεεΙαοι16οπο!μ 

κ 
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Νἱποε «πω τοΙπέ:€Ι Ματσε, πὶποεοπεπ Μη: πειπΜΜ πϊ6116Ιε 
Με, ιιιεΙ!γοπ ει πΙοει'ωσ58 Φωτ απτά ΜιπποεπειιεΙτ. - 
Αωικοπ0ιωπι› ΜππιποΒει εππέ.ιειππιπε, πω» :π πιππππε 
ε;γοεί1Ιτ·ε1πτπεοΙ‹Ι›κ-:Ιἱ απποΗΜὶπΙτ °π 3π;;π!οπ Μπι ππ·τι!πο 
Με. Μ οι ε!Ιοπε68·επ πωπω πωππι Η π €ιπέο!οπ·ϊά1ϋπ 
εΙ ῇοΙ›Ι›8ι·π πιίπ.;γάτΕ ιτιἰπΙπτΙγεππεΙ αι αϋπει·ϊπεϊέιππ8,68γοι%! 
ποπ οΜΜ, εποπ πενεεεΙΗ›ετ πἰνππππΚ έ:ι·είτε!τ, ΜΝ εμπέΙι 
πόρεΙσ. Ε' πισω: Αιπει·ΠΚε' πενεπεπϋ νΙτά8·ιέιεπ ,° επ ώπί'έ· 
ι·ΙΜιπιπ' 6ΜΜ.ειι οΙΙοπ π, Απέ;Ιϊα' Β·γω·ϊ εποτμΙιπ6πεπε ΜΩ 
πά|ι·ει ΙππΙπΙ. ΑΖ οποεεέιΒ ιποπιϋπ 'οι τππειειτπΙππ Ι›ἰΖοπγΗ_ἱπ, 
Ιιοἔγ1ειι~1‹3ε πει·εεπεπέεΙιΜ πεεγπέι8"πΞποε . Μοεει!: ιιιπεεΞιτ 
πιἱὶπεὲις, ἱιΙε]ε!π ΜιτοπάεΙσπ16 ΜωιΙοιιιιππΙ πεπι εἔγεεὶιπειἰ. 

Ει ἱ8αιεέιἔοΙ εππτοΙΙγ ῇ‹'›Ι ωιωπικ ει: ΕἔγοεἱἰΙ1-8ΙειΙιι 
εοπΜπι , νειΙειπι€πτ πι:5ιειιιτ ιιιὶπιΙεπἱὶτς.' Α2 ωπετὶππἱειΚ πιω· 
ΜρεεεΙ: ΙοΙ›οἔ6ὶΙ‹ε; $ϊεπεΙειΙυεπ ππωιιπ; ιππ!ιοΙπππ επι Μ 
ΙεΙιπεεεύ πι ΙεπετἰΙ‹. Ε ι 

. Ιἔπ ιπε8 νει€γοπ €γϋιόι1νε ει' Ι'ε!ϋΙ, ιιιἰπόπεπ ει; Ε<,;γε 
ίπποι· 1“εΙΙιππτΙέιπα πετππο8γ οπϋΙεΙτεπΙεπἰ, επι ππόΒ ππωι›ι› 
ΙΒεπ πονεΙπἱ Γο8πέι οι ειπιοτἱΚπἱπΚ, Ιεπ8ςτἰ ει·εΜπ ΜεΞιι·ιιιει 
ει' Κει·οππε‹Ιϋ πωΙπποπ οΙΙππποΙεπειΙ νειππει!: ϋεειεπϋινε, 
1πε!Ιγοπ ΠθΙΙΙ Κει·οεπεπόπ; ό8 ε: πΙὐΙ›Ι›ἱει!τ €γεεπτοπ Μπι 
36 πειὶνπεΙ Ήιτι1ΙππΙ: οΗγ τεπΒει·ἰ Ιιπτει!οιπ' έγαι·:ηι116εέπιοι, 
πιοΙΙγποπ ι:πειπ Βϋινοτνε ΜΜΜ Ιιειειπέιτ. 

π· ' Πει εΙΙεππεπ πε Ε€γοεέὶΙεϋ πιἰπιΙεπ πετεεΚειΙϋ εταπποειΕ 

απ εε” πάρε: ίοι·ιπέιΙπέιπει!ς: πΧ ΙκετεεΙ:ρπόε απο: τ$ι_$οΚ 
πω” εΙεϋ τεπιΙϋ πεπιπειἱ ότι1εΒΜ νάΙπόΚ; πω:: π: πωπω: 

_Ιεππόπεπ παω· έιΙιΙο:ειΙοΙ‹Ι‹ειΙ ἱε νέππΕ Ιιπῇ0ἱΚπτ, 'ε. ϋΙωτ 
εειιιιπἰ πεπι ΒέιτοΙπέι, πο" ε' κόπωση ε:ήειτ πἰνἀπεπεπἱππτ 
ΚϋνεΙΙιεεεθΙτ. ` Ζ * Π 
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Β!! ει: ωποιη, πο” ει” πεπιπειεΙ:, νειΙσπι€πι πι ομοσ 
επτΜοτοΚ, τϋΜπιγΞτε ΜΗ Επι! ΚοτιιΚΜιιι ΒΞιιιιιτειψΜικεπ 
ιΙεΙτετι-5εϋΙί ΙϋΙ›Ι› νοιιέν.ε:Μτ. ΜΜΜ ΜΜΜ ει' ειεΙΙειιιετ, πιώ? 
ΙγεΙ ει: ειιι€ο1-ωιιο:ΕΙεαΜΚ α' ΜποεΙπωε2ετ Ιο1γιαηΑΚ. ει' 
ΚϋιιιιγοΙ›εὲ€εΙιετ, ιιιεΙΙγοΒτε ε) καπου ταΙέιΙπαΙ4, ει, ΜΜΜ, 
ιιιοΙΙγι·ε 8ΖΒΠ τοειπεΙ-ι: .ωχ πισω τετ16ιω1ΜαιοΜ ιικι€ειιιια1 
ΜΜΜ( Μν686τ6Ι, Μ” Ι›εΙϋΙϋΙ: ε;;γ1κοι· εΙιεϋ πειη;οιΙ Μπω 
ιπειεεέιἔ ΜΠΕ ει, ΙϋΙιΓ Κοτε!εεό86ιι. ϋΚε£ ει, τειι€ετε!δ ε! 
ΙοἔΙειΙἐιεει Ιιμιι_μι, Μπι εΒγΙιω· ει, τύιιιειΕπΚατ ει) ιΠέι8-ΙιύιΙΙτάε. 
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Ιιιιε5 ΜΒιι-;Ι "εγώ ει' ο26ΙΙιοι. Βὰὰἱ€οΙΘ, ιιιἱιΙϋιπ α: 
Β8γεεϋΙι-8ιειιιιεοΗ _ϋνοΜ6 εοι·εεΞιι·6Ι εεύΙοττειιιι ,Μ 1Ξιι·8γειιιιατ 
βϋ16ιψδιϋ τόειοΙετε ΜΜΜ; οεπειιιοιιι , Μ" ἱ€γ Μπάε;χή 
Μ:: ειιιικ5ιΙ ιια8γοΒΙ› 8οιιι1ι1αΙ Ή288ωω!88ΜΠ. . 

Μοετ ιιιέιτ ναΙειιιιειιιιγὶτ ο” ιι62ϋροπ1Μπ ει!αιτοιιι @γω 
ε1τε1ιὶ. Α2 111ἱίθΖ€Ι1ἱὐι1Ι1011ᾶᾶΙ1ἀ0Κ, ιιωιι οΙ1γ τέ:ειΙετεε, Μ 
Ι›ἰιοιιγοεειΙ›Ι› Ιοειο:ι. ΑΖ εΒγοε τέιι·ΒγαΙιετ ΚενὸευΙ›€ ΜΜ 
116188 νεεπάεπι έ821°8, 4ο ιια8·γο!ιΒ ΒἱιοιιγοεεέιΒ8ειΙ Ιοε·οιπ 
Μ οι έιωΙέιποε ΙπϋτϋΙιιι€ιιγο!κετ. ΙΜεοπΙ6 ΙεειεΙτ :ποπ Μπε 
1ιοι, Μ ε” ΙΜ” νέιτοέ ΓειΙ:Μ ΙεϋεϋΙ ΙΩ16ρνόιι, ει, ΙεἔΚϋιο 
ΙεΙιΙ›ἱ 1ιειΙοπιτει Με Μ. ΜἰιιεΗ εποεπεΒΒ τὲινο2ἱΙ:, ειιιιιεΞιΙ Μ· 
Μ.Μ τϋιιιιεΙα ειεκπεἰ ε16Ι ει: επιΙ›ει·εΙε, ΜΜΜ; εΙΙιει€γο€€; 
ΙιέιιαῇΙι δεεπενεΗϋΙηεΙα, ί_Ι:ϋιρϊαοιοΙαιτ τϋΙ›Μ ιιευι ·Ιέιψι: 
ριΠε νεειὶ Η ει; αιω.ιε νοιιειΙ:5.6; Δε 828ΙΙΙθ ΒϋππιγεΒΜιπ 

ιιιοΒίιιτ]ει ει' νέιτ08, ΒϋΗΠετσΜ ,ε πισω Γοἔῇα οε;ΙτίεΙ ΜΜΕ 
εἔὲει ει1Μηειτ. ύ” -ωωιεκ, ιιιἱιι1Μι ω! ω η” Ιέιιπειιι πιει 
8ειιι εκατ ει: ιϋ-νίΙ:Ξι€ΒεΠ 2ΠΙ80ι ω' ε8κ-Ξει ]ϋνέπι16_Μ. ΙΜ” 
Ιετεὶ ε, τορροπτ ΙώριιοΚ άτιιγόΚΜ τε1τνόΙε; Με επ-:ιπειιι Μ 
ϊφἔπ 831131! ϋεεΖεεὲειἐτ Έ νἱΙἀεοε Βόριοτοτ πγει·εΙ: οι εε€επϋ Ι. 

Αι ειιιιει·ΙΙσπ Β€γεεϋΙ€-8τειτιιεοΙε ειωι ἱεΙειιΙοΒ Μι·τ, 
να” οΙίο8ΙειΙτ κειτποιηέιηγ ιιππιτε8γ Ι111828άπ'έ82ύί2 τοειἱ α Μ· 
Μι; Σϋ1ι1εκποΚ. Βάτιιιἱ επε-έ1εεε1: Με Θ εεω·Ιιπ ΙιειτέικιΕ, Μπι 
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ΜΗ Ιιἰιιιιἱ, Μ” ει: ιιιι€οΙ-ειωετΕΚειΕ πι] 820!! πω· ιιιιιιιΗ8 
ιιιεἔιΙιειτιιιΙῇοιμ ιιιέικ Η Μπι! ΜΙ ιει·ιεειΚειΙο"; ι·ει)τοΙ:. Δ 

νοκ ε” πιο, ιιιἰΚοι· Πωιιωκ ἱε ΜΜΜ νοΙπει :ιι επιπε 
ι·ἱΙαιἰ εϊνειια8οΚΙιειι οι" πο” ΪΗΙΙΙΒΖἱᾶ ιιειιιιετετ ιει·ειιιιιιιιπ!τ 
'ε ιιτειΙΚοιΙιιιιιιΙ‹ ει: ειιι€οΙοΧΜι1ειι ιψιήΙέιε' εοι·εέιιι. Ρι·ειιιοικι 
οι·ει:5ιε Ιιεῇαιιιι $13ειαΙιιιιιιετιΜΙιειιι ιιιιι_ϊι1 οΙΙγ ι·οι»ρεπτ Μαθε 
Ντι , Μπι ειέιέει Βιιι·ι!ηκ.ι; Α, επιι·ιιιιιιιΙε κάτσω Ισε8ιιειἔγοΙιΙι 
«πω ιιΙιΙιοι· ει” Μ τϋι·νόηγειιιΙτ Με" νοΙωτ. Αι Μισο πωπ 
πειεΙκ, ιιιοΙΙγοΙ€ Μ. Ι.6ι·ιιιο2' €οι·ΙτοΙΜΒιθΙ ϊοἔνιι ει° Μἰειὶε 
Μρι' ι1εΙ16._ιέιις ΙιιΙστιπ, Μπι ιιιι1ιοιωκ οΒγέΜ ιιγεΙνετ ει' 
ιιιι6ιιΙιιι6Ι; ιιιιιιι1οιιε' 82ιΉ'ΙΙγιι ιιέ·ι·ειι ΜΜΜ: τοΙεριτν6ηοΙ: 
ΜιέιηΙι' ι-›ιιιΙ6Μι ωιωκιωι ιιιε8. ΠΙγειιεΙε νοΙιιιΙ:: βαψ 
ὸοοιης , Μοσι2οποπσιοι, Πιιφιο.πιει δαίπΡβου:ία, 'Ρ”·ίσιοειι 
πω, ύ]-0Νεανι.ι,· Μπι! ΚειΙνοε παοκ Πι·ειι62ιαοι·επέι€ιιιιπ 
ΊΠειιιει·ετεεοΚ ΜειιιΒιιοΙτ. ' - 

Πε ει, Βϋτι1ΙππόπηεΚ' δεε2ε]ϋ!ιο-νωοΙΙγεΚεί εΙϋει2€ιιιι 
ΠΑΠΙ Ιιοεειιι Ιειιιιε *)--ιιιοείοειιοιι ωεωιωκε: ε' ρθω” 
Βι·ϋΙιε6816Ιι ΥεΙειΙιοΙ ει' $ι·ιιιιο:ΜΚ κενειιιιι, πω: πωπω 
ριοι·κοιινο ωιιεκ, ωωιωιιιιι εΜΜεκ. Μω·ωι1νπηγιικ εεγ 
Με ιώιειι ωοροι·ιοειιΙτ.ϋεειε , 'ειπε ισποηγοκ Μι Μα. 
ιιιμΒιιτ. -Ατ-ειιι6-οιιπιιαιιι 400,000 τωιιοιω «Μι ΜΜΜ 
1ϋτεΜΜι που τω ιι6ριιοΚ, ιιιεΙΙγ ε” ή πειιιιετ° ΜΜ 
ΜΠΕ 1(δΖθυθίιθ 6ιΙειιγόεισω κιωιιιισιι ει: ιαιεωιιιοριεε 
εἔγι·ο ιιενεΙαιΜΚ; κιωηθιι Μπάση Μό, ,ε Ι›εΙιειτ·ιιι6ἔ ει' 
ΠΜ' αφ ιιι·ειιιιαΙέ σοι·ιιιΙιει Νη ιιιιιιΙΚωΙΚ νέιωσειΜιιιιι 'ο 

 

'Ο ΕΜ5 οι, Μη: ει' Βοη·Ιιιιι6ειι;,·ι κιπωωμ πιο;ε26Ηιϊτ ἐιιιδιω 
ιιόρο!ι ιιιΜΜΕ ιι6ιιιιγο1ιωιι ωιωιωιωικ νωμιε $γιιωιωιεωωπι 
ει' €ϋΒΜεΙι. Α: ϋιι;οιιιΙοΙΙιοιἐε 'ε ϋιιΚοτιιιέιιιγιἰιε' ιιιεεειο.Κιιιιιι πω· 
ΙιιιΠωιίιΙ ειιι!ωόμε ΜΙ; οτειέιεΙιιιιι, Επι! αι οΙσπιειισιοι Μ" τόπ 
Βιιιι ει' ,=;γει·ιιιιιοεοΚ' εισιιι6!γειι ψιι·ΙιοΜπι06Ι Μ%·. ' 

κ 

Ο 
σ 



395 
_..ζ___._` ' 

εΙΒοτοεοεΜει ιηθωεεω. Ε' π4έΙιεθ8 ιιΒγειιιαι, πιοΙ!γ πι: 
ΒΒγεείΕΙε-8ιακιιεοΒέ. Βε 12η. νωπ ο!τοπι πω: ιιιοπᾶΜιἱ, ΊωΒ? 
:ια απο! Μ] σε Ε8γεεἱὶΙει' Ιιειιάτειἰ Μπα πω; πεπι Μπρο 
αειμ ]ΠΠΠ·ΞΙΙΙ ;ονωιιαιικ1ιωι Β20Κ0ΙΙ ε_κιωιω«οιει τω. . 

Β3ειαΚ-πγι38οποπ οε:ικ ΜΜΜ σεε!πόΙγ οι·οεπι ωΙε;ιάτ 
τε'ειιγ ΜΙΑΙΜΜ; Ιιαπωπ ι16Ι-πγίι€οΙοη Με1ἰοο ιιιἱπιτεἔγ Κοτ 
ΜώΙ οΖοΙ€έιΙ σε αιιΒοΙ-ειιιιετἱΚαῇεΚ° Γ6μτεἱπεΚ. ΒππόΙΕοεπι 
εἔωω ε26Ινό.ιι, εαπ ΜΗ νετεριιγιϋ ω; οεποιἰκ αι ω· 
νἱΜἔοιι, ιι. Μ. ει° ερειιγοΙο-Ιε ω! ειπἑς‹›ΙοΙτ. = 

Α: ε' Μ: @τ οΙγάΙσ.ειιι3 Μιτέιι·ιτΚ επετι6Με έιΙ€ειΙ ω» 
ωιωιωκ πω; Π: ΜΕι·ωεΙ!γ ΚετΙνε26 Μἔγειι ἱε ε' επιπό 
‹Ι‹-5ε :ιι απἑοΙ-:ιιιτετὶκαΕαΚτα ιι6ινε, ό» Ι›ἱιοηγοειτειΙε “παθω 
Με;; επ :παΙιοΙπαρ ιιιεΒ· ΕσωεΞι.Κ ι·οι·παΜ. Α: ΒἔγεεϋΙεϋ Ιω” 
@Μη τω, Μεκὶοο Με! τορραπτ νἱιΙ€ΚεΙτ πγι31ιιειΕ Μ, ΜΘἰΥ+ 
ΙγεΙεπεκ :ΜΒ ωωεκ ιιἱιιοὲοειιοΙτ. Αι εεγοεἱἰΙώτειιιεοἱιΙιοΙἱ 
ωιιΙ›ει·οΙ‹ εΙϋ!›!› Μ τομ* ε' ιιιιι€άιιγο!ε!ια πγο:ΜΙιΗ , ΜΜ 
αόωπ ΜΜΜ: ειοΙι' οίΙοεΙα!έιε6.Ιιοπ ῇοΒιιΙ: ν”. Μιι8οΜ-5νίι 
ϊεοπτἰἱΚ οτι μ' τϋωετ, τἐιτεειεἐιἔοι ΙοΒιιειΙ: ΜΒΜ ειΙερπαιιἱ, ιέε 
Μ Ντιέ€τε|ει' τϋι·νώπγεε τιιΙειῇτΙοιιοε εΙῇϋπ, ει, μπειτε!! €ει·ιι16» 
Κοιητιιγό “Με 'ε 6ι·ϋΙ:Μέ868 Ιο1οεο:ιεΙετϋΙ "όμοιο ιιιο8ειιΞΙΙνει 
ωιΙΜεοιήει. .· “ 

.ΑΖ ο;-ωιειΒ' ΙϋΜε ει: 8Ι86 εΙΕο81ειΙ66, 3 θα ω ωιοκ 
ει' ΙαιΙ6ικοαΜιε ι1Φ:ι. τ 
ν Μύ8 ε ω" ΙΙΙΒΕΠΘΡθ5ϋκ ωωκεκ ω ιωμι Ι'ο8ξέιΒ ΙΜΙ 

@Με «μ, Ι›εέ:επι›έιε εΙΙειι Ι›ἰιτοεΙΠμε€ιιἱ. Μάι· £ϋΜεΙ›Ι› επιΙΙ> 
ιετωπι, Μ ιϋτα-ΞιιἰΚ 'Ι'εκειε ωιττοιιιέιηγοεπ. Α2 Β;γεείΗτ 
8τειΒιιεοΙί1ειΚύϊ πειροΜτόπτ ειέιΙΙοιι€απαΙτ ΙιειΙΜωΙ Φωιεπεϋει; 
σα ΙϋΙιΙσΚε£ ειι-:ι·οιιιεΙκ,' 'οι αΙέινεινόη ωει€οΚατ :πι οτεεἐιἔ° 

, , , τϋι·νόπηεΙπι-:Κ, Ιιοιιτιο ιιγο!νϋΙκ ει ει·Ι‹61ο8εἰ1: ιιτειι1ειΙ:πάτ 
ιιιεΒΜΙειρἰῇὰΙτ. , Μπακ, ωτΙοιιπϊπγει πιέ€ πτοετ Μ‹·κἱοο° πτω 

κ . 4 
` 
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ΜΜΜ Μπιτ "ΠΙ η; ιΙο ιιιει!ιοΙιιιηι, τι” επιΝέιιι, τειΙέιΙιιἰ 
εαπ ι“οι;ιιιικ ω: ΜΒΜ! ιιιεκιούΜωι. ΗειεοιιΙύ ιιιι·ιειιικ ιιιιιι 
ιΙειιἱιττ , ΙιοΙ άι ειιι€οΙ-ειιιιετιΚ8.ιειΕ ΙΙΙέ18 ε2έιι·ιιιΜό.ειιι Νερώ 
Με! _ιϋιιεΙε ὲι·ἱιιιΙ‹ε2ὲεΙιε. ι ° · 

Νειιι Μια τειεεωιιιιιικ, Μ" ει ειιι€οΙ Μι ειδι·ιιγϋ 
τιιΙιιγοιιι6εε9ι8οτ εεει·Ζειτ ιιι€18εΞιιιειΙ: επ τιμιιιιἔ° ιιιιιιι1ειι ε8γόΙι 
ειιτύρειἰ ωωι·ειωι. 6 οΖεΙιιιόΙ εοΙιΙαιΙ Π3ΙεΙιΙιι·ειΙ‹'ι ιιιινιειΙι 
8θ8ΒβΙΙ, 8Ζ0Γἔᾶι0ΙΙ1Ϊ$ᾶΒ έ8 Μιτει1οιιιΙιειιι. Μη; ιιιιι€ει εΙϋπ 
οεαΙ: μπειτε, νειι€γ Ι(ενόεεό ιιέρεειιΙι νι66ΙιεΙιει Ιέιτειιιιι, 
ιιιι€ ίιήέι!ι:ιιιι οΙΙγ οεϊηιτοει ιιέρεΙιι·ο, ιιιεΙΙγεΙιειι 1ιοι·εε.ιιιιΙ ϋε 
"Μ" τϋι·ιιιε Ιι-:ΙιειειΙειι, ιιειιι 1ειΙε5ιΙειιιι1: Μάι€ 6 ιιιιιιιιο€γι·ο 
ίο8· ιει·ιεει!ιειιιιι. Νοιιι Με ιιιεέειΙΙειροιΙιιι ιιιέ;; ει, εεει·ιΜέ 
εεΙιΙιοιι Ι:ϋεΙο1τ νοιιαΙει!ιιιέιΙ ω; Ιιειιιοιιι· Μ ι`οΒ σεειριιι ιιιιιι 
ιιειιϋττ που Ιιόρ2οΙει!ιεΙι 8ά.ιοΒοιι. · . 

ΟεοειάΙειτοεαιι.1εϋιιιιγιιι ως ει: :ιιιι€ο1 ω· ε) μι” 12:1 
ΙΜόει-5τ :ιι ιι3-νιΙειΒΙιειιι ε: ΜΜΜ. οι: εΙιοΒΙειΙτ 8εο;ι·αρΜειι 
ΙιεΙγ2ετ. Πει $εΙεϋ Ιιατέιι·αιιι ιιι16]εμ.Ιειια!ε ιιιοι-;γιιιιΙ:: σα 
ιειΙεϊΠιιΙ: ει” ιιοΙειτὶε ιοΒιιΙιετ; Με ροτΙ18 ΜΗ Ιιειτέιι·ειιιι ω» 
ιι€Ιιειιιγ 1°οΙιτει ΙιειΙαι1ιιιιΙε: :ιι ε8γειιΙιι6 ιιι26ιιοΚ Ιεϋιειι6Ιιε 
_ιιιιιιιιΙ:. Α2 ειπιει·ΕΙιειι αιι€οΙοΙ‹ ωιωι 1εΒιιιόιεΘΙ:εΙιεΙι!ι ΠΜ 
ϋνΙιε Έ ε) εεεΞιικιιί Ιο·έΙ:ιΙιιι.ει€6ΙιΙι ΝέέισέΙιε νειιιιιει!ι ΙιεΙγΙιειιετνο. 

)-1ιτ ΜέριεΙΝΚ ιιιιι€μιιΚιιειΚ, Μ" που ΙιειιιιιιΙειιιι16 
ιιιςι:Β:5ιε, ιιιεΙΙγ 8.2 ΒΠεεϋΙι-ΒτειιιιεοΚ' ιιέρεεει16εέιιεΙε πιο· 
νεΚεάέ86Ιιειι όειτονεΙιετϋ,ώ «Νικ α” Ιϋἔ8ειΙειιεὲ;ζ ιαωειισι 
ε2ε1ι·ιιιει2ΕΚ : ω οι τΘνεΙγ€όε. Α, ιι6ιιεειιΙΘε ειιιιτοΙΙγ μοι· 
εειιι πω ει, €γειι·ιιιιιτι ι·ειιιΙειει· Μπιτ , ν:ιΙειιιιιιιτ πω; επιπ 
πι, Ιιε5τειει·οινο Μια ιιιιιιι1 ιιιἱιιτΙειι 1ιιιε2οιιΙαιτ ε8ιτειιι1ϋΙιειιξ 
τι 

η Μάι· Μπακ; 68 ε' ειει·26ιιε!ι ε" Ειιι·.€οιιιέιιγι·α ιι6:.νε Μ 68 Γόιι€οΒΙι 
“Μ ῇΦιιΙΜιι ε” ιι€ειΙιειι ἱιιιιιιέιτ €ε!_ιεειιΙτο ν”. (Δ' |ω·ά.) 
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Ηειιιειιι πιω: ε2ειώνε1 επεΞιιιιΙέιιιιικ, ιιιιι ιιειΙιἔ ιιιΙΙΙιι'ιιιιιέιιιι 
ωιιιιιιιωι ει' ΙιιιιοεοΙιιιι. Π8γιιιιιιιοιι Ιιόι·ϋΙιιιώιιγ, ιιιοΙΙγ ε” 
8πει.ΖωΙ ε16ιτ Θεπτειέιι!ειιιιΙ ιιιοιιτ νό8·Ιιε, ιιισΞιι·ιιισ. ιιιε8·Ιοιι6_Ιοε· 
Μ: ιιιιιιιΙειι ΙΘΙειιιτε. Α 

Α' οειιιιιιΙ:ιι ιιιι;οΙοΙ‹, ιιιΙα-ιιι ΒιιέιΙγ ιιι·ειΙ!ιοι1Ηι, πιιιι· 
πω· ιιενεΙιειΙιιοΙι ει:3ιιιιΙι:ιιι 'ιι ειιιιιοΙΙγ ιιεΙιεεειι ιειύεε2Ιιει1 
ΜΚ, νειΙειιιιιιιτ ει` ι·εεριι!ιΙιοειι Κοι·ιιιάιιγ ΜΜΕ θΙϋ ε;;γειιιιΙι 
οιιιιιιιιοΜιωΙι ιιιι€οΙοιτ. Αιιοιι ιιγοΙοι έν· Μπιτ, ιιιι€ :ι ΙϋεΒει 
Ιειιειιιιι ιι:5ι!ιοι·ιι ωιωιι, α' ιιιιιιεεειι€ε ιιειιι ειιιιιτ ιιιεε πενε 
Ιιιιιιιιι ει, ιϋιιτ οιιιΙιιοτι νισιοιιγΙιιιιι. ΑιιιΙιέιι· πω· ει, ιιγιι€οιι 
ιιιιιιιι·ο!ιοιι , :ιι ειιι€οΙοΕΚ:ιΙ ε:ϋνειει€8Ιιειι ΜΜΜ πο” ιιιτΙιιιι 
ιιιιιιεΙι ωιιιιωιιικ πι: 82άΙ'ί ει' ΙιινιιιιιΙοιΙειέ ιιιοιεαΙιιιιι ιιγιι 
80ί Με , ιιΒγ ε20Ινέιιι, εοΙιει ιιιο8 ιιιιιιι Ιιιεειιι1οιι. Μι; κι 
εΙ!ειιειι€ :ιι ειιΙειιιιι τειιεειἶ ιιατήειιι ιιιιειιιιοΜι, απ ιιΙειιι 
ΚειιιιιοΙιγ, ΡειιηΙνειιιιι' ιιγι'ι8οιι Ιιει·ιιιειι-ιι, Υει·ιιιοιιι 458 
Μειιιιε ειιιιιιεοΙε Με Ιοι1εΙι Ιει!ιοεοΚΗειΙ. Α” 1ιέι!ιοι·ιιτ Μνε 

και Ζ8ΗΠ 8ειιι ι;έιιοΙιει Ιε8ΚενέεΙι!ιό ιε ει' ιι6ιιεειι!έει” εγειι·ει 
ροαΜειέιτ, εειιι εΙϋι·εΙιειΙειιΙύ Μάι ει, ιιιιειιέι!ιιιιι ιιιε€ ιιιιιιι 
Μι:ιει·ιοιι:ι. ΕιιιιόΙ ιο€νιι ει, ιϋι·νιέιιιωΙδ ΙπϋΙϋιιΙι868ο, Ιιεικόε, 
πι" Ιιέι!ιοι·ιιε 'έιΙΙειιιοτ, ι·ιιιιιι, ι·ειιέγ ειιιιιι·ι:Ιιια, ιιιιιιιΙ οιιιιΙ: 
682ι·ενειιοιειΙειι ιιι6ι1οιι ιοΙγιει!ι Μ: ει: ιιιιἔοΙ-ειιιιει·ιιιειἱιιΙι Μ;» 
οεϋιικόιιιι Ιιι€ε_ι16ιιόειιι·ε. ψ “ 

επ ιιιεειιιιι€γειι·έιιιιι ·Ιεϋιιιιγϋ: Μη· έιωιΙε!ιιιοε ο!ιοΙι, ιιιεΙγ 
@Με ιιιιι€οΙιιιι ε" Π”, ι·ιηιιιιιιιτ Ιιιι·οιιιι1οιιι' ιιιιιιι1οιι ιιοιιιῇιιἱιι 
ο;γειει·ι·ε Θι·ειιειΙιειιιιέΚ, ιιιιιιι 16·ιειιιεΙι. Εε ω), ιιιιιιιιι€ Μπι 
οι οι·ειέιΒιιιιιι Μ ΙΙ38] Ι'θ82 σι1Ιγιιιι, ιιοΙ ει: οιιιΙιει· Ιιιιοιιγοε 
ιιιιιιιετΙ6Κοι ιΜέιΙΙιιιι ει, ιιιιΜΜιιιιι υι·ιιΙΙιοιΙύ ιιγοιιιοι·ιιειι€ Μου: 
Ά Μ.ιιιιεΙΙγ ΙΙ88Υ ΙεΒγειι ιε ιιΪ Μη, ει' ΜιιέιΙΙιο2ύ οι·νοιιειει· 
ιιιιἐἐ ιιιι€γο!ιΙι ειοικοιι Ιι-ιιιιιι. 

Α26·ι·ι ιε ιιοιιι Μ!! Ιιιιιιιι, Ιιοι:γ ει: ιιι-νιΙέι€ΙιεΙι ιιιι€υΙ 
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Μι περίώποπ ιπεεειΙαιειωπι `Ιεπεεεεπ. Δι Ε8γεειιΙθί Μ 
ΙιοιιιΙέιεει, Ιιενινέπ ει'ειέιηιιτει ει' πά!ιοι·πι; π' Κὶ5ιτὰι·ε:ιεἐιἔ,εΙ 
τϋι·Ιόειο, ιποιαΙιιιιι€νάπ ει, ιεειι·ποπεέιΒοι, Ιιέιτι·έιΙιειιΙιειιπ:Ξι π;;γειπ 
πιτωιεεωι, πο 6: ειιιΙιειπ, ΜΗ τεππεΙτετέπε ειιι!ε86Βεε τε! 

Ϊ ;ωιιιει εΙόιΙιεεεε, ιπε8 πεπι πέιτοΙΙιπιππ. Νιποε ει ι“ϋΙι1ϋιι 
ΜΥ ππωΙοιιι, ιποΙΙγ ει, πΜιπ:ΙοιΙ01: επιιι πιω ει' ποιμ 
Ιοιππεικ -πιιπποπίεΙόπγιινω ΗΜ 'ε ιπιπιιεπ ιπεε58πε1: ιπεπε 
ποιοι ει1:ΞιπΙ0 ιοτιπόΚεπγ ιιιιιιπέιΙειιτ εΙιέιι·πιτπεΞι. Α' ῇϋνειιιΙϋ 
1ϋιτόποιοΙ:, Μι·ιπΞΙΙγεποπ ΙωΒγεπεΚ Μ, ε! Μπι τωικ νεππΙ 
:ιι ειπιει·ιΙ‹πιειΙαπΙ πεπι ό8ΙιειΠειιππιιι, εεπι πι” ΙοΙγ0ἱΙαιι, 

ι δ 

ποιπ ΜΜΜ ιει·πιεπεπγε686ι. Α το" ιόι·νθπγοΚ, ιεπι1ϋ 
16ιεΙε 68 :ιππι·οΙιιιι εΙ πεπι ι·οπιππιππ.Κ ισισιιιιι‹ ει' ισιειιωπ 

πιοιοιετέτ 'ε ιιιοπ νειΙΙ:ιΙΙιοιώ .ειεΙΙειπετ , πιοΙΙγ Ωι]πΙι' ιπι-:8 
Μι1ϋιιΜιωιόΊιόΙγε86πεΙ: Ιεππι Ι.έιτειιΚ, πεπι :ιι Μπιτ Πο! 
νιιι€οιιιο ιπάοιπέιπγοπειτ ι-ι86ειεπ Η πειπ ο11πειτπει!ι. 

Ϊ ι Ε' ειέι·ιπτ ει ]6νεπιΠι πιιοπγιειΙειππέιΒάππΚ Ι(ϋιεμειω 
"ιι Ιιι€ειΙ:Μι!ι πω; ΙεϋιΉΙπιι-Ξπγ, πιεΙΙγ !ιῖιοπγοεΞ Β8γ Μϋ 
πιπΙνει , πιο!!γει ΙεϋιεΙ ΙόνϋπεΙε ιποπιΙΙιπΙιιιιΙτ, πιιιιτειπ Μ πό· 
παπί 6Ιοιόι·ϋΙ ει6ΙππΙε, :ιι ππΒο1-πιπει·ΕΚειΙππ πιιι;;οΙς ΜΒΜ: 
οΙΙερπἰ ει, ροΙειι·ι8 ]ε8εΙε 68 ει' τιορἱοπεοΙ: πιω ίεΙασ3 ο86ει 
πιεπιπότΙιετετΙεπ Μπι, άι Η ίοεπει!ε 1έι·_ἱεει!‹οιΙπἰ ειι :ΜΜΜ 

ι 9 

ιεπεει· Ιιοπιοι: οιΙήαΜΙ Μινι ει' «Μι τυπ€ει· μειιψιι€. 
_. Επ πιτ πωπω, πο” ειιοιι ΠΜ, ιιιο!!γεπ πι 21Ι1€0ι· 

πιποτἱΙκιιἰ Μπακ οΒγΙιοι· εΙ πω ιειῇοππἱ, Βιιτ6ρπ' % Μπιε 
πω! Γε! πε απ Η. Δι ιιἔγειιιιθι° εεπιπωω, πω" "Μ, 
_ιοΜι, ιπιπτ Βπτύπειι-Ξ; τει·ιπἔειοιἱ εΙππΙιιιεκέμι ειἱπιοΙΙγ πει 
€γοΙ‹, πγιΙνέιπνιι10 τοπέιι, πο” πόρεπε6€6πεΙκ ιι ε;;γΙιοι· 

") Αι ΒἔγοεἱὶΙι-8ιπιιιεοπ πιώ· ιε πιάτο" ω: ίο8ΙιιΙππικ «Η, πιω!. Μ! 
Ηιιι·6ρπ. Ειιι·6ρει' επιιιωι-ειωω 500,000 ιι6;γειε,8· ιπύι·ίϋΜ; πάρει 
πιέ;;ο 25Ο ιπἱΠιὐ Ιει!ωε. [Μα!ιώτιω)Ήι·. ΙΜ, ω!. θ, μ. 4.) 
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ιιιὲι·1ε-Ξ!‹πι·ἔιπγΙ›ειπ Μ!! Ιειιιιἱ ει' ιιιώιιΜκεΙ. Βιιι·ύρει, Μωβ Ι:ϋ 
ΙΒΜώΙο ιιὲμεΙ‹ Μια ΓεΙ0ει1να-ειΙὶιιτεΙω1ϋΙ ιιιο8ίιΜΙ0 Μαϊ 
Μι·Με 'ε ει' Βϋιέ:χικοί νιιι1ε.έι8ει ΜΜΜ: ἱε εΙόττ‹-ε, Μ” 400 
ΗιΙιοεα πιο ει” πόΒγειο8 ιιιέι·ΕϋΙιΙϋπ ὰ). ΜΙ ΙιέκαΙιιιι8οΚ 
ΐ.;έιΚο!!ιειιιιι€ αι ΒΒέει€1Ι:-8αιτιιεοΚειτ Μιωιπ, ΙιοἔγΜε8γΙκρτ 
Μπακ ω οιιιιγἱ Ιε;γειιθ . Δ ι 
τ ΝΑ: ειέιιειιΙ ε! ίο8 τεΙΜ Μαη, ΜΒ οι ειιιιοι·ϊΙ:ειΙ ειπεοΙ 
Μ' εειτ]ει‹1ώ1‹:ιἰ ΜΜΜ Μιι·:Ξιιειτοτ ιιιιιτειωἱ ιιιομιέ€πευαεπεΙτ. 
Νεπι ΙοΙιετιε!ϋι·ε-Ιἐιτιιἰ :ποπ ΜΗ, ιιιεΙΙγΙ›οπ επι ωιιΙ›ει· οι 
€ιΙΙ:ιμοτοΙ:° ΜΜΜ ὲἔγΙοτιιιιιΙιιιιεέι8εἰιτ ιιιΘΒειΙιΙ›ΙιΙιειιπὸ. αι ίπ] 
νἱΙέιἔΜιιι. ' - ' η · 

Βέιι·ιιιοΙΙγ· ΙσέϋΙϋιιΙιιμηοΜπ ο!κοιιευιΜι κι Μιά: οιξςγΙποι· ει, 
Ιπ-5Κο, νη), Μ.Βοτίι, ειειΙοειιΙει€, νι€γ·ιεπτποΚεά8, @Σέτ 
εινα” ιιγοιιιοτέιεέιε ιι ειι€οΙ-ειιιιει·Μι€ οι” οεαΙ:Ξια' ΗΜΜ 
Μϋιϋ εαι·ῇε‹ΙΘΙ‹ειἱιιαΙ: εοι·ειπειιι: ωέ8 ἰε νεΙειπιωιιιγΙειι Ιε8 
ιΙσΜ›Ι› τοΙσπι €ὰἱεαεὰ8ἰ άΙΙιμο1Μιιι ίοεπεΙα ιπιιτειιΙιιἰ, άι ει, 
τέιι·εειεεη;Ε ΜΙειροΙΜ3Ι έωαϋ ειοκιπω!ε 'ε εειιιι6ΙΙ: ΚϋιϋεοΙτ 
Ιεεπι1επεΙκ. Δ 

Ο Με18:ι ει' νεΙΙέιεὶιεΙὶ· Ι·ιϋιοΙόΙε εΙεϋ;;; νοΙτ ει' ΧϋιεΞρΙποτΙ»απ 
πω, Μ” επι Βιικύρε5ιωιιι ΗΜ ΜΗϋπιΒϋι6 ωοιωι ποιο" 
1ιοΙΒάτΕεοιΙΜΙπιιι ΐο€ΙαΙ_Μ ϋεειο. Αι ίιῇ-νἱΜΒΒεΙἰ ειιιιοΙ0!επιιΙ: 
επι· "Με κσωιοκωκ ἱε ναιιιιειΙ4 88ΥΙΙΙόΒ Μια, 66 ΜΗ ω. 
ιιΔωιιι ΘΙιιεΙ‹, ιιιεΙ1γΙ›‹-›π αι ειιι!ιοικ:Ικ Μπάοιψοιι ε8γωιΙϋ 
@με ιδι·οΙσει1ιιεΚ. ν ' ν · 

ι Α? ΒθιερΚοι: ΙϋΜατι1ιο1εω'Ι46ειακι Με. ΜΙ:ιιΙοπιπόμ 
ιιιἱπι1ω αιι·ωωωιγ, ιιιἱιιιΙειι νάτοε , ιιιωιΙοπ οοει16.«Γειάει 
ρπϋνεΙ εεγοικιππ1 τϋπεΚεάιΜ πιο» ωιημια. Μάιτιιιει εΙΙωι· 
*ειδ τϋι·ε!ινέετ νε8ιϋιιΙι θειου; ει' ικ5μεΙ: εἔγειἐε “Μέ ΙΜ 
 

*) ι.εω οιωιβει-.”, ιω 1Ι6, «ω. θ; Ρ. οι. Ν ̀  
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823Μικ εισαι!. ΒΙιιιοΙιεΙικι3τεΙ6κεκ όεειεκειμ:εοΙ_ιέικ ο8)·ιιιέιιι 
κα! ει, ΝΝΔ' Ιε·ειέινο!ειΙιΙι 686 ι·όε2ειτ, 68 ει: οιιιΙιει·εκ πεπι 
ιιιιιι·ιιοικειτπιάιιεικ ασκ ε" πω' κι εἔγιιιἐιεΙιο2Ίι1εΒοιιεκ 'ει 

ϊ Ι 

πΙ›Ιιειιι, ιιιἰ τι πιω ν:ι1ειιιιεΙΙγ εκε8ΙειΘΙιειι ιιιι·ιειιικ, ιιιικιτ· 
Ιειιιοκ. Α' ΜΜΜ ιιιέιι·ιιιιι κενεεεΙ›Ιι κϋΙϋιιΙ›εΘἔετ Μ νεειιιιικ 
αδεια: 82 ειιι·ι'ιιιεικικ 'ε ιι3-ι·ι!έι€ΙιεΙι ιιιιιι·αι16κειικ Μπιτ, Μι· 
ει: πεσει» νιιΙειεκιιιιι ιε Με; ει, ιιιιιιτ ει' ιιιἰΙΙγειι Ή!" ει, ΧΙΙΙ. 

9 ΜΜΜ ιιόιιιοΙΙγ-νέιτοεειἱ κωι, ιιιοΙΙγοκει ι:ειικ ε” ΙοΙγειιιι 
“κι ο! εξ.;γιιιέιετύΙ. ή 

Πει εκ ΙιειεοιιΙόνιι Μια: ιϋι·εικνύε ιι1ε;;ειιι ιιεΒρεκει ιε κι» 
πιο! Μι ε8γιιιέιεΙιοι: πω! ΜΜΜ ιιιο8 ιιειιι ειι€ει1ι, Ιιοἔγ 
“οπο” ιι6μ'Βιιι·_ἰιιιΙ‹-Ξκειἱ ιι1εμιιεκκώνέικιιιιιικ εεγιιιιιε πω. 
Εο8 Μπιτ 3ϋιιι ω” ιι1ϋ , ιιιικοι· ΒῇειεικἑΑιιιει·ικει1›αιι 150 
ιιιιΙΙιύ ε8γιιιέιε Μπιτ οΒγειιΙϋ ι-ιιιιΙιει· ΙοΒ τειΙἐιΙιατιιἱ·*), κὶκ 
νειΙειιιιοιιιιγιοιι ιιΒγιιιιεΖοιι οεειΙειι1Ιιοι ιειι·τοκαιιι16κ Ιοειιιοκ,4 
ιιΒγειιιειιοιι ιιιι1ιιΙέιεροιιτωΙ, ιι€γειιιειιοιι ιιιινοΙιειέ€8εΙ, ιι€χιιιι·ι 
πεπι ιιγεΙννεΙ, ιι€γειιιειιοιι ειοκέιειοκκαΙ, ιιεγειιιιιυιιει·κϋΙ-ι 
εεϋκκεΙ Ιιιι·ειιιι1ειιιακ,·6ε κικιι6Ι ει, 8οιιιιοΙειτ ιι€γειιιιιιοιι ειΙεικ# 
Ιιειιιι ίση κει·ιιιι;ειιι Έ ιιΒγειιιεικοιι ειιιιε1ιΙιειι ιιιιιαιικοιιιι. 
Μιιιι1ειι οΒγώΙιικόικόΒεε: οι ειι ε” κιιοιιγοε. Μπι ει”, 
εΒόεκειι κι κϋι·ϋΙιιιιέιιγ ει νιΙει€οιι, ιιιεΙΙγει ιιιιι€ει ει κύριε 
ΙΜόε ῖεΙ£οἔιιἱ.ιιειιι Μι. κ χ 'ι 

ΚΜ πο” ιιιέρ "κι ιιιέιι·ιιιει ει, νιΙ:Ξιεοιι , ιιιοΙΙγεκ πω 
Μπι ροιιτΙιι3Ι ιιιάιιΙνέιιι κι, ειιοιιεἔγ ο2όΙίε16 Ιιεικιι1ιιι Εκπα 
ιιιικ, κ εΖεκ : :ιι οι·οειοκ 68 ειιι€ο1-ειπιετικειιιικ. ΜιιιιΙ κειιοιι 
ΙιοιιιέιΙγωιιι ιιϋι1εκ Μ; 68 ΜΒ αι ειιιΙιετεκ° ειειιιοἰ ιιιέιε ΒΑΘ 
ιιι88ιιιιωι, 6κ εδγει:ειι·ε ει' ιιειιιιειιικ' «Δω ι·ιικειάκιι Μην 

'η Ε' ιι6ροεει5; ιιτἐιιγκειιι Με: οι οιιι·ύριαινιιι, κι ιιιιιιιιειι ιιέιηε:ιε; 
ιιιι€ι·Ε6Μτε κϋισηι ειι3ιιιιιιιιιΙ 1Ι0 πικαπ! ι·εειιιιικ. _ · 

ι 



_ 401 

τοπ , 'ε ει”νΠΙ$ιΒ· ειᾶὶΙυιΘεϋΚοκ έ:ε πα8γεέιΒιιΙιει πισω 320Πθ8] 
ἱἀ6Ι›εΙι "Με ό821°θ. 

· . ΙΜ), ΙάιειΙΙ: πιἰπιὶεπ ε8γ6Ι› πύρεΙ: εΙΘι·τόΚ πώ: ει, κει· 
ιιιέειετ16Ι ΙιῇοΙε-:Ιτ ΙιειιέιτοΙαιτ, ,ε ειοιπι1Ι :και Με!! εΒγεΙ›ε€ 
κωππϋΙ:, Μπιτ ιιιαεοΙαιτ ΙειιτειτιαιιἰοΙι; Ιιειιιειπ ειιικιιοΙι ηϋνθε 

ΜΒ πιπικιΙε ”'); ε' ιϋΙ›Ι›ἱεΙ‹ ιιιἰπιΙ ιιιοΒέιΙΙηροιΙ:Μ, να” οεειΙ: 
πω· ϋἔγΒγοΙ ΜιῇειΙ ΙιεΙπωπειΚ εΙ6τε: ο8γεαΙΙΙΙ ϋΙςιιιςειιιιε!: 
εεΙ›εει 658 1ιϋωπγἰὶΙὲρὲεεεΙ εΒημοΙΙγ ΜΜΜ, ιιιοΙΙγηεΙα Μια! 

ο 

Με ιιι68 θΒΖἘθΥθΠΠἱ ΠΕΠΗ ΙεΙ1ετ. ώ λ · 

Αι επιετἱΒειἰ ει' κετ;ιισέφω61 @Με 8ϋταΙιοπ εικαιΙ:ΜγοΚ 
·εΙΙειι 1ιαι·οιοΙ. Δε. απο” κι επιΜοτοΚΧεΙ ΜτΙ«ΜΙε; εΒγΠε ει' 
ρα8ιτειετ6ι€6ε νειάεέι8 εΙΙεπι ΓοΙγι:ιτ ΙιἐιΙ›οττιι; ιιιεἱιεἰ!τ ω ιιισιμι 
ε86ει ΙεἔγνεκΖετΘΒε $εΙϋΙ:ϋιόττ Ι›οΙἔΔἐιι·ἱειιΙιεὰἔ_εΙΙεπι. Λέω 
ῇε'_ει2_αιιιει·1ΙωιἱηειΙ‹_1ιῷι1ἱκὰεεμ1 ει: ζ61ρΙ;ιιάγεε' εαόιπισγεε;3ηΑΐ; μ; 
οεοει.Θ =° κα10υα'.Εστ9$Φεσι νΜφεΚ- νΘεω- Α! ΘΡ!εϋ, Μιέιπ 
ωει;ει ωιοε8ο, ει) ριεω61γεε όοαΜο:ο ;ιαπιαε:ΕοΜε @Μακ 

-έειάειπύΙΙι-ϋΙ-1ιει8γ_ῇα ιιιιιιμΙώΙΒιΙιιἱ .τα εἔγεε€Ικ' ΒΙ'θ]θί Θ:: ο 
Βοεεάις:Ξιτ. Α' ΜΜΕ: ο” ειιιΒετΙ›ε·Ι‹ϋ2ροιιωεΙτῇει, Π” επω 
-νάπ, πιἱιιιΙειηιειωΙιιιεἐιτ ει, Ιἐιι·εειεᾶἐἐιιειΙ‹. Β8;ΛΚ ιιιιιιιΙ:έιΙ6α1έιεει' 
ῖ6νεε2ΙκϋιεἰᾶΙ ει, επιϋειιὶεάἔοϊ Ιιιιεευέι.Πα: ΜΜΕ α' Βζω885έΙ· 
Θ» _ Η !ηι1ι1Ιέι€ρςψοκ ω χιι;ω; Μειςημσζσκ ; 1μέέΞβ μπρα 
ΑΜΙ!».='Α,8%0ίΐ5Φόδ,..(ϊΦΚ98 -ν·5%έΡ<# Φωκπινκδ5κ4τέέπιθπ· 
ω.ΠιέΜΒ;ΩΪΜνΔθΒἄβθξ'.'Εθ!έ'!€Β2;ιδΐιβλβ, €6ΜΗΜ.ευκω. 
-~·.. -' |: Ι. -‹.. .- Χ . .· 

,. ` ¦ ..| 

Δ η 0τοειοτειέηἔ; ει, ει' ΓἐΒ'Ϊ νὶΙἑΒ·Ϊ πήιιιΙοιι "πειιιιείεὶ ΜΜΜ, ιποἱΙγ 
ΜΚ πόρεεε6Βο ει·έιπηΙο.Ε· Ιο;;γοτεαΒΒαπ· ιιενοΙιΜἱΚ. “ 

σ 

_...___......-. 

Π. Ι(6ϊ. 26 

» 

` 



π η 

π 

.ΙΙ·ΣΟΥΖΕΤΕΚ. 

ΚΔ.) 23 μη. 

1704-Μ αρτΙΙΙεΙ›επ _ήο1οπτιιιι-:Βιιι εΙοϋ σ.ιπει·Πω Μι· 
Ιειρ: ΒοετοιιΙωιιι εάειτοττ αι Μ. Ι.έιει1: ()"οί!εο!ίοπ άσε Ια εοοίφθέ 
Η.ποτίμε εἰ:: Μαε.καοΜσε!!ο, Υ0ι. δ. ρ. 66. Τ6νεΙγἔὲε νο! 
ιια απ Ιιἱιιιιἰ, ιιιὶιπΙιο. οι ἱὰϋεια!ιἱ εειῇτύ ιιιἱιιᾶἱΒ εΒόειειι επα 
Μιά ΜΙ νοΙιπι ΑιιιειτἱΙώΒειιι; ρι·6ΜΙωΙε στο ει: ε16Ιο;;εσ σεπ 
ειιτσ.Πιοι ”ε>οαιιιἱοΙιοι ναΙαιιιἱ Ιιωεοιι16τ εἰΙερ1τιιἱ. ψ 

υπό επ τ:ιΙ:5ι.Πιι1: 172246 _πιιιιιατ' 14-Βόι:ϋΙ ει' Μωα 
οΙιιιεεττεἱ £ϋκν6ιιγ1ιοιἑιε° οΙεἰτατειἱ Μπα:: 

Α° ΙεϋιξηϋΙ6ε (ταττοιιιέιιιγΙ›εΙἰ ιϋτνε5ιιγΙιο26 τεετ) Μπι! 
Νετσ-Εἔιιἔἰιιπά οοπτιυ02' οιΙπιϋ ΙιἱτΙειρ' ϋΒγΦιιεΙ: ΠΙθ8ΨἱΖ88διἱΪ·· 
@τα Μπιενειεα Ιπιτοεεέι€ απ "Μ, Ιιοεγ: Μ] ωωιιω Μι· 
Ισ.ρ' ἰκἐωγει: ει~ναΙΙεΞιετ πενετ86€εεεό «πω 'ε ιιιεΒνεΩόΒΙ›ε 
1ιοιιιἰ; Μ" Βεπιιε ει' εεε-πιτ πω; ιι€·ιιιΙ ΚἱπιΘΙε€ΙετιΒΘἔ€εΙ 'ε 
:€8ιτεΙετΙσπεό%εΙῖΙ1ειιοτιιεΙ:; αι εναπη;όΙΙοιιί εποΙιςά1ιιαΙειιιει 
ΒρΚνἰει-:Ιετε 80Ι10ΒΖω $όΙτο ιιιαἔγετΜτατἱΚ; 6 ΐθιΒέΒΘ, Ισοτ 
ιιιέιαιγει εεὲττεεειιετἱκ, 'ει ε' τσιττοιιιέιιιγ, ΒόΙιεεεη;ο ,ε οεειιι1εει 
8686 α, ιιιοιιι1οα Μπαρ έιΙωιΙ ιιιΘΒΙιΜοτΙΕΜΙἰΚ; πιο1ΙγεΙαιόΙ 
τη" =ι' ι›ἱΖτο8εἐιε ω δανειΠει, ω" ΡταιιΙεΙἰπ .ΙειΙ:ειΒιιε.Κ, 
Μπιτ ιιγοιιιωιτύπεικ Θε Ιαπιτ10ιιαΙι επ ειιιΙ1τοττι ΙιἰτΙαρ,, να” ει 
Ιτέιτιιιὶ ε€γύΙ› ἱι·έιέ ιιγοιιιτατέιεπ έα Μεισ18.εε. _ΜνειιιΙϋτο πιοΒ 
πε ειι€εάτεεεώΙ:, Ιιειαε.εικ εΙ6Ι›Ι› ω›ω ει' τεττοιιιέιιιγ' Μπ 
ποΜιιια!ι εΙΘΙ›ε ποια €ετῇοειιτἱ. 8ιι€ϊοΙΙκ παμε, ΒόΚοΙ›ἰ:έιἱιιαΙι 
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Κότε!εεεύΒόΒου ΜΙαιιιΙ Ει·ειιῖτΙἰη ιιτωΙ οΗγ οειιιτἱοτ ΥΒΙΙΙΙΪ Μ - 
ιιιεΙΙγ α' ίοΙγι5' εΞνΙ›εΙἱ π» ιπει€ειν1εοΙεποέκτΒε2εεΒειΙ_ϋόΒ.“ 

Α° Ι›ἱιτοεεέιΒ' ε, _ϋανειΙειτα οΙίο8·αιΙτατο1τ Θε τϋτνύπγΙ»ο 
πιοιπ, Με εειιιιιιἱ εὶκει·ε 118111 Με". Α, Ιιἱι·Ιειρ ει' ιἰΙαΙπιατ Μ 
_ϋιτειοπωι, οιἱΜεοΙγεἱ Μέι ΡτωιΜἱη .ΙειΙωΙ›° πιενε ιιωωι 
Ρι·επΙ‹Ιἰιι Βειιῇαιιιἱηιἐτ 16νόη; ιπεΙΙγ ΙΘρεέετ π' Ι:ϋινόΙεπτόηγ 
36νέιΜιΒγο1τ. 

Πω ισα μη. . 

Ηο!<;γ νειΜΜ ιπε8γοΒο1ϊ νέιΙειειτύ (πιω π ει° ι›πιο1‹-ω 
Ιει]ιΙοπτ Μρν5εεΙϋ) ΙεΙιεεεοπ, :ιι 1882-Μ @ώ τϋτν€πγῇεέ 
νειεΙο.τ εΙϋπ , ωττοιοπ επϋιτίιΙ, να" ὸΙεΙειιιΒεΙἰ ΙιεειοιιΜἐ 
ΝΠ 40 εΙιἱΙΙἰπ€ _ῇϋνε‹ΙοΙιιιϋ $ϋΜΜΙ Μι·Μ. _ Ε' ιωσηνι-σεκ 
ΗειΜκ ΜΜί, 1450 ω;ευηιοΖωοιτ. ΚΙ "η ε16ιιιπνα, Μη” 
40 ΜΗΙΙΠη; νω1‹ ΗευτἱΙ‹ ἰιΙεῇ€Ι›οη επιηϋτ ε5ι·Ιιετε1τ, Με:: παει 
30 Μπιτ ετετΙἱηἔ·. _ΜεΞ8 ίε εμέ” 1832-ἱΚ εΞνἱ8 ει! ει' ΙΚΥ-Πε 
επωιτΙΙκιιι Ιε1νετι εϊποι·ιιι6τι6Κοτ Ιω·ιο11εΞιΙε ιιιεΒ; Μ ὶε ΜΜ 
1ηίι_κι , ωεωηήι·ε αεωοοι·ειειὶνὲι Μα ΜϋνεΙ ,π 8ΠΒ'01 Μακ 
ιΜιιγ, '1έΙΓΥό.ιί028ΗΒΙΙΙ18ΚΙἔΙίΒΖ0ἱΕ Ιε-Ξέ.πγετι ἱε. ΜΜΜ ΠΜ»! 
σου ΙΝ. Ι, @Αμ ΙΣΠ τονέιΒΜι: ΒἰωΜοπε ΙΝ. Ι , τ:Ιιερ. ιν. 

Αι απο! ωιωιωκ ει' ιιιοΒγέ ΒΙιει·Επ]ε ΑΜΙ νέιΙειειαιι 
:και (Πε!υ!πω, πω. Ι, ω”. ΧΙΙ.) Α' 8Ιιετἰ1ῖ έιτεΙ_ϋιΙκιπ ε 
16Ι;εΙϋ οιιιΙ›ει· ει, ιι1εμ«Μευ; Μτύὶ (58 ΪέΖΙΖἔᾶ(ἔΞΙ8Ϊ!θΠ ΓοΒΙαΙει 
τοεεέι€οκειτ νἰε2; 6 ΧόΙ›νἱεεΙἱ α' ΜτάΙγτ ,ε :ΜΜΜ πιενειτοϋΙ€ 
Ιτἱιιιἰιιὐοπ εε2ωυὰ6Ι›επ. /ΒίαΑΜοωω, Μ. Ι, οΙιερ. ΙΧ.) ΗοΙγὲ 
"Με Ιϋ!ϋΙειιιεΗ Μ ει, ρέιι·ιοΙ: εΙταΙἰ ιιιε8νοειτοΒετποιόε' εγε 
ωϋεΞιιι; εἔγΘϋΙι·εΞιι1τ, ΙιειΙιοΒγ τόε2τεΙιεϋΙαιΙαπε:1€α_ ΜΜόμε 
νόκεϋΙτ, επιΜι1 νΙεεπινετιιὶ απ ΜΜΜ Βἱιιενε2οιτ θ8θ82 εε: 
Βϋτ!826!πει, ,ε εΜεοι· ε8γ ηιέιε ιἱεπτνἱεεΙϋ ΜπιιἰΙε πιοΒ ει: Μ 
εεΚἱὶΙτεΚ° νέιΙεει1έιεάτα. Ι.σ5ιε:Ι: Β2αΜπυ:ιε, Μ. ΙΙΙ, @εμ 
ΧΧΙΙΙ. 

Ηοεγ ΜΜΜ επεΙ:ϋτ1:1εΙιεεεευ , 10 8ΜΙΙΜΒ ὸτ1όΚἰΜϋΙιἱ 
ΜΗ, να” !.εἔειΙὲι!ι!› ΜΜΕ Η3νεαεΙιιι6νοΙ ειΠΙκεό8 Μι·πΕα. 

. 26* 
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ίΒ!αἐε£ωιε, Ην. ΠΙ, οΜυ. ΧΧΙΙΙ.) Με; ΜΗ ;οΒγοειι€,1ιο8γ 
σ' τωνποι ν1Ιιιι‹›ε,% ΜΜΜ, ιιταΙΙ:οΜευΙτ δωτ, να” κ 1 τω 
ΙεϋτϋΙ ειωμειωιοιι Π188, που ἰιΙϋΙ›οι1, ιιιὶκοτ ει' ρὁιιίΙ›εοεο 
νέετοΙεπϋΙ ιιε8γοΙ›Ι›. "Μ, ΜΔΕ πω. ΙΛέι€η€νειΙ0 , Μ" σε απ· 
εοΙοΙι ε8ΜΜ τειι«Ιε2ει·ϋΙζε:ηοπι :ιι οΙιπιεΙ›εΙἱ ΙεΙιε!εόΒειι, Μι 
πειιι ει°ΙϋΙιΙεει1τὶ τιιΙει]ιΙοιιου ειπα-πιεις, όμοιι ι18γ, Μπι ιππι 
Μι: ο€γό!› ροΙἶτἱοειἰ ἱιιΙΘ2ετο3Βετ. 

Πτ6Ι›Ι› Ι›εΙ›οορ:Ξιτοτ1ἑικ Βιι εεΚϋαεπ5Μ»ο ει' ΜέιουΒόι·Ι6 
Με ω, τω “ΗΜ ιπεἔΚἰνὰιιτέιΙε, Μ" Μιε2οπΙ›€τ6Ι‹ ἰἔοπ εο 
Μιτειι·τύ Ιε;γε·π, 68 Μ" ει, Μτωι ί6ΙϋΙ 20 εΜΙΠιιε Πειτε 
]ϋνωεΙωοτ ιιιιιτειτΜιεεειυαΙε. _ 

ΚΟ) 168 μ”. 

Α. ε:ϋνο1868Μι!κοΦωάπγ όρου που ΜΜΜ ΗΜ Με αι 
οεΚϋττε26Μπ 212 ΒἔγεεϋΙεί ἰτ6'Ιϋει‹-ΞΙεεἱ Ι:ϋισ3, :Μπιτ ει' Ματα 
εοΙ‹ ει, ιπει€οΙτ επη:Ξιτ τϋτνόηγει:ΗΜΙε Με; 'ε Μ ΜΙΑ: , ιιιι68 
οεεΙ‹ ΜΜΜ ε2αΜΙγοΚειτ εειπ ΜΜΜ Μ ει: εεΚὶἰαεΙἔ νέιΙειει 
τέιεει Παϋι·ϋΙ. Α' 82ϋνθί8ὲἔἰ τϋι·νόηγε26Κεκ ει' νέιΙαο2τέιετ 82 
εεΚϋΙίεΚ' που Ιεϋιδιιοό;εε Ιαἱε€ι·οιιι:ἐι!›σΙ “πως ιιιεΙΙγετ ΜΜ 
ε"Πε ετεπιιε πιειμι, ΙωιειηΑΙ:ιτέιι·ει "Μπι Μέει1ιοΜ. Αιε!ι·Πε 
ε' επιτυεοΙδ τϋτνὸπγεἱτ ΜΗ ΥΠΖ8€ωΠΙΙΙΙΒ, Με οι ειιιιει·ΙΙ‹ειὶ 
εεΙ:ϋτ18ιόΒ' ει!!το$έιεέιηειΙε τΙιεοτἰἑι]έιναΙ ιιιεεἰειιιετΚει1ιιἱ :Μαι 
τιιπΚ. Ι.έιετΙ: δΙοοψ,.τέ ωπιπιεπ2ω·έω θ!! Με οοπ.πό2ωέσπ, Ην. 
ΙΙΙ, οΙιεμ. ΧΧΧΧΙΙΙΙ , μ. 654- 659. - δετἔεαπ£'8 συπσ2ί 
ΜΙίωια! ἰιιω, μ. 165.Ι.εέιει1: Βωξ 612 1789, 18Οθό·8 1802 
Θ" ε' τάι·ΒγΙιαπ ΙιοιοΙτ ειϋνετεό€ἰ τϋτνόιποΒοτ. 

Πο” ΜΜΜ ΙπΚέιΜ: τιιεΒἱειιιεττεεεεω 8.2 ειιιιοι·ΙΙ:Μει!ίεΙ 
νεα επ οεΙ:ϋπε26Ιε' αΙΚοτέιεει Κϋι·ϋΙ2 ει: ε8γιιιεκτύΙ τέιν0Ι 886 
εκαιιιεοΙε' ι6"επωε νοτοττειιι εἔγΙ›ε. Β'νϊιεε:1Ι:ΜούΙ ει” Ιώ 
νεΕΙ:ειεπι16 έιταΙέιποε εειππόΙτετ ΙεΙιετ ιιιεΒὰΙΙειρἱ€ειιἰ: 

7 ΑωετΙΜΜιη ωϋιι1ειι ι›οΙἔἐ.ι·πεΙσ, ει Μ νέιΙειειΕύ, @μι Με 
εεΙ:ϋιεύ Ιουιιϊ. ίϋ-Υοι·Ιδ τω” εωτιιεει ωϋπεΙαπι1ωΙ ωιποιε Γε! 
ε” Με ΙτἰὶΙᾶ$ιιΙ›εὲἔετ ε, Κω τιιΙαμΙουεέιε Ιεϋιϋιτ; σε @επι ε! 
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ΙειιΙαπϋΙοε . Μπι Πω ιϋι=νόιιγεἱιικ, κι ει, ΙΉ-Υοι·Κ' Μειω 
ΜΜΜ ΒενεεεΙιΙ1 ει:: εαΜΜ, ιιιϊπωωπ ει' νόΜ82$ύ2 ΑΦα!ϊΜιατι 
212€ πποπαΙιατιιϊ, Μ” ει: ΒΒγεεὶὶΙΙ-8τει1ιιεοΒΙ›ειπ ειι ε8Κϋτω 
ΙεΙιετΘέ ]088, "ΜΜΜ α' ΚϋνεινἐιΙαεπεἱέ @μ πιἱΜεπ επι 
Μετι·ο Μ ΥΒΙΙ τετῇεειτνε, 1ιαπιεπι ε' Μη' εγακοηειω Μπάσα 
σ€γειτέιπτ ωϋπάωιπε!τ Κεπέ:!ιε Μ”. 

Α, νέιτοεὶ, "Η κεπειθιἱ ϋΒ8ΖθΒ ιἱωνἱ8εισκ, Μ( ω· 
ΑπΒΙἱΜ›απ ω!εο2-ωεπι, ύ]-Υοι·Κ- ετει1ιιεΙ›ειπ ωφεπιπ'.εοο·.ο· , 0 
Ι1ίοΜιπ 2°ηι.ε2εω, Β0ι1ἱεἱιιἐιΜιι ε?ιω·5(β ιἰε ία |›α›·οἰεεε :πινω 
ν5εεΙπεΙ‹, ένειιΚύπτ νΜειει1επεικ ιιιἱπὰεπ ΙκετἱὶΙετ' ειέιιιιέιτει 
Μιοπγοε “Μιά ροΙΒέιι·οΙτετ , ΜΙπποΙτ αι εεΚὶὶ-τίεὲἔτο _ήο€ ει 
ιΜϋΙ:, Έ ΜΜΜ α: ΜΤΒ ΜΜ ὶὶ8γεεεὸἔ· ῖοΙτύτε1ἰΚ. Η πειτ 
νἱεεΙϋΙτ, πιαεοΙε Μ νέιΙειειτέιε μΙ:Ξι εεινόϋ , 'ΙἱΖΙἙᾶ8ΪΙΠ8ἱΙᾶΠ8ᾶ8θῖ 
πεπι Βετ]εαιτεπεΚ; ΜαιΙιιιο!κ ὶἔειι κεεω-μα: 'ε ὶἔοπ ΜΜ 
πγεε, νεΙειιιἱιιτ εΞιωΙ_Μπιπ ιυΜι1επ τεεριιΙ›ΙΙωιἰ τϊεπνϋειεΙϋΚέ , ,ει 
πιω , Μπι ωοπά_ή:3ικ,ΒγαΙ:ι·απ ἱε 6ΙπεΙ‹, ΜνέιΙτ ΐΤῇ-ΑπΒΙἱἐι!ιαπ, 
ει: 6τάειιιετΙου , και”, ϋΒγεΩΙεπ εε!ώττεΙ«° εΙ1ἐινὁεωτἐιεεἐιτε. 

Α2 εΙ:Κύπε νέιΙειειτοττ εεΚἱὶττε!τ” πενεἱ έιτΚἱὶΙτΙειιιοΙτ ει' 

ιιιο€γεΙ1ϋτνόπγε26ΚποΚ, 68 ε' παεί ϋεειεεέ8όΜΙ Ιιι1228.Κ Η 
εστι-ι ΜΜΜ :ποπ εεΚϋττειώκετ, ιποΙΙγιιεκ ιιιΞπτΙειι εΙϋΚει·Ιὶ 
Ν! σεγα-πι ϋΒγΙ›επ ΜΙπϊε ΜΙ!. ' 
' ΕἔῇόΙ›ἱτέιηϊ ει 8ΙΙΙΒϊΠ(Μωί "πωπω 16ΙϋΙε ιαωιιωισ ω 

σ1οπεποπ νοΙτεΙ‹, Μ” 32 θ8'(ϋ"ΒΖωΙΘί ει' ινέ;ιπεΙκ εΙότΙιετ6ν6 
'ε ιιιΜύΙ ΚονΘεΙ›Ι›ε5 τοι·Ιιεεεό το8ηκ5Ικ. Α: εεΙτὶὶιἰόΒ @κι 118€? 
ε128.ιιι1ιια'Ι Ιόνόπ , εμι·ε-ε;γτε πεπι @κι ῇϋιι τ6Ι›Ι›ειϋι·' α' εαπ, 
ιιιἱιπ εΒ;γειει· ιιιἱιπΙεπ ΜΜΜ εεΖτειιιΙΟΙ›ειι. Αι ἱὶὶύεεΚ ει' πιε 
Βγε, νὰτοεέιΙ›ωι €ετ€ειιιιεἱσ; ει,.ιπο;;γο ΧϋτϋΙ-Ι›εΙϋΙ ει' Μ Νι 
ι·έιεειϊπΒιιαΚ ίεΙεΙ ιιιοε. Εε Ι" ε; ιϋπνόηγειόΙτ ει·εεπεΔΙΚΙο 
82 ε8Ι:ΜτειέΙ:Ιιει, α' ΙιεΙγει€ , ΜΗ ω νοπιιά Μ ΙΙ188ω102, 
Μπιτ ΡταιιοΖἱποτειέιἔΒαιι; κώμα:: :ιι εεΜΐττοΙι να” ει, επιτιτει, 
πω' ει, ΜεΙ: ἐιΙταΙ ΒιεττετιιοΚ. Κϋιῖ$πεὲἑςεε€νη ο” τίοΙΙέιττ, 
5 Μιποοτ, 42 οειιτἱπιοτ Ικειμιιο!: πειμοπκέπιτ, επ Μ ΜΜΜ 
ε;ι-:π ΜνϋΙ. - ΑωειΉπέιΠοαιι ει: οο!τϋττε68; τεΙιοι·πεΙ: ωτωΙἰΙ‹ , Με 
π' ιιιεΙΙγ τε!ιοτΕ Βϋπηϋ νἱεοΙΜ , ,ει ΜεΙΙγπε!π ωει88.τ ΜΜ Μ 
ε:ΙννοΙ αΙὰνετἱ. ° . _ ` · ¦ 
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Μιει1: Βι·ευαι·ά,ε Πόρο: ε] Με ρπό|ίο ε!α2Με ίσων ο] 
δ'επΠι Οιι·είίπα, ΜΗ. 2 , μ. 338; Π. 0. Μ!. Ι , π. 454 θ8 
4ι56; Π. ο. νοΙ. 2, π. 218. 

Ε. Τ|ιε €επει·ει| ίαιω 0/ Μιιιεαεἄιεεεεειι· ι·ευίεεά απτά 
Ρπεία,ε?ιετΙ δε αιιΜει·ί!_ι| ε_/Πιε |εὅἰ.ε·!α£ιιι·ε, ν. 2, π. 3 3 Ι , 1 87. 

. Ε. Πε πείσει! ι·ι'α2α!εσ ο] Με @Με ει] Νειε- γοι·|ε, 
ω. 2,1ι.'720,411,71'7,64-3. 

Ε. Τεει·2α2ιπε άπο ε] Με πω· 0/ Τεππε.πεε , πιο!. ι, 
π. πω. , ι 

π. πιο” ο/Με .ιΙα£ε 0/ πω, π. 95 οι πιο. ξ 
Ι.. Πἰἔεπε ἔεΏε?·αἰ :Με παει ιἰε Ζει !ε,8ι.ε!α2ι.«πε είε Ια 

βειιοξείαπε, ΜΙ. 2 , π. 55. ° 

ΚΙ” 173 πω. 

_ Ηει επ ειιιΙιει· ΚϋιεΙεΙιΙ›ι·6Ι ή258'ω]δ π' ιιο18ιέιιιοει:ϋιι 
επέΙε, οιΙΙιοι!ιεεΞιτ Αιι€Ιιέιιιιιπ , Κϋπιιγϋ 6ειι·ενοππιε , πο”. πι 
εεΙεϋττεΙε @πει ει' Ιιιι·6, εΙΙεπότΙεϋιΙΘεότ κι πειπ ιιειιιιιιειιι‹. 

$ η”, πο;" αι εεΙεϋιτειιέΚ νύμεεε ιιιΕπι1 ει, ροΙΒέιι·ι, 
πιιπα ει, ιιϋπιετϋ ϋἔγεΚΙιεπ ι·επι1εεει·ιπτ ει: εεεωτ εε _ιο€οτ 
Με πωπω Πι€ΙειΙπι εΒγ ε8γειειιι ΜΜεπόεΙιεπ ; ιιέιι1ειιιΙ: Ρύ 
ιει· Ιτετεε :χιπ Μπιτ, ιιιιπτ ει, πιοΙΙγετ πω, κα; Με ε: πι 
εεε!. ΕΙΙεπιεΙε πιτ νιτειψι, πο" ει: εΙειιΙ6πεικ ει'Ιιό.πειιιιιέιε 
τα ΙιειωιΙιιιει πεπι νοΙτ; Με επ ετ Μ. Αι εεπϋττε26Ικ αει: 
ειπιιγιτ ιπτιπι1, πο” ει, Με Ρότει·, ΜΜΜ ιιι:ιτειιι; ,ε ειπε! 
Μπα πε επειτα, ιιιιπι1 ει, ιοΒοτ εΙΙιε.ιέιτοεπι. Μιι1ϋπ πι ειπ 
8οΙοιε επ εεΜιτιεπεπει ει, ροΙ8:5ιτι τέιι·εγι·ει ΙιειιοικιΚ, πειιι πι 
ιωιιοπιιοιωπ σε εε1εϋιτοΙε νι-ιΙειιιόπγόπειε :ποπ ιτεοΙΙιετικΙαπ 
ΜΒΜ, ιιιεΙιγετ πεΙ‹ὶ ιιιιπωισ ι€ιι·ΒγΙιειπ πιοΒεπεει1ιιεΙ:, ιιιι 
Μι ει, ιιειτέιι·οιειτ ΚεεΙνε26. 

Πει. ει, πιω πιτ 8οιιιιοΠει, πο” ει, πειτάιοιται ιιαπιἱεειι 
πΙΒειΙιιιιιιτει_ιω π, 1ϋπνειιγι: ιπε8ιειΒιιαΙιειι_ιπ Μπακ εΠο;πάόι 
επι 'ο π; ιαπεποποιε5ιει·ει ιΜιειιιιειι_ια ει: επιιιιιιεΙιει. 
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,Επι π' Μι·ύ ει' Ιιατἐιτοιαι‹›τ €ειι·ενθτεΙ ιιι€·ΙΙεϋΙ ΙιειΒγῇσ.; 
απ” πω; π' μετιιεΙτ ιιἰιιοε νὸΒε ειαΚειειτνα. 'ΗΜ Μ 8.!! 
πγἰτνει αι ἱι6Ιετ εΙΙοιιἰ ίοΙγειιιοιΙεΞιεκα. Ι.εείϋΒΒ πως ΕΜΗ 
ει, τϋκνόπγειέΚΙιει ]:έιτι11έιε α' Ιιατάτιατ' ιιιεἔεειπηἱεἰτιἐεεύττ 
Έ Μ εεΙ:ϋπειέΙδ ε8γΙοοΜνάεειόττ. Ι8ει ιι€γειιι, Μ” π 
πω· ΜτεΙειιι τὶιΜιι ΜΜΚ ιιιοε, 6ο τεσπα πω» τϋΜειδι· Μπ 
πετιι61; απ: επι ιιι68 ἱε ιωιω πια ρύΙι1άτ εα_ῇΜ ειειιιεἰπιιιιεΙ. 

ΕΑΜ: .ΒΙα!ωοπε. Μ. ΙΙΙ, αΙιειρ. απ. Π. ο. Εν. 
ΙΙΙ, ΜΙΒ!). :αν 
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-ΜΠΤΑΤΟ 
Α' Μ.δ80ΒΙΚ Κδ'Ι'Β'Ι'ΒΕΝ νοοιιιι ΜπονΑΚιι6ι. 
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