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ΙΙΒΜΙΙΒΜΤΙΑ ΑΜΒΒΙΜΒΑΝ 

'.Ι'00ΩΙΤΕΝΙΗ.Β ΣΕΠΚ, 
ΡΑΙΙΙΖ5Ι κιιιΑι.Υι 'ΓὁΒνΕΪΝΥ8Ζὶ1ΚΙ ϋογνἑυτὁι. 
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Α' ΡΙΚΑΝ02ΙΑ ΒΒΕΠΕΤΙΒόΙ. Ρ0ΒΠΪΤ0ΤΤΑ 

ιώιιιΔιιι «Μπακ, _ 
Α' ΜΑΟΥΑΠ ΑΟΑΠΕΜΙΑ' 1ΠΣΝΙ)Β5 ΤΛΟΣΑΑ 
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Χ ΒΙΟΥ 826 Α° ΒοκυττόΤόμ 

ω 

Μἱἔ 'ΓοοτΙιιονἰ!ΙοποΚ άΙω!ωπ πω: ι·όε' Μειάο1τ 
επειΒγειτ Γο1·άίτείεει οοπειιι·έπ όε εεήτόιι άτνέιιάστοΙτ, 
σε :Παπ ο' πιιιτιΙαι” στοάοιψ: πιόδ Ι:ότ Ι:ϋτεττοΙ επι 
Ροτοάοττ; πιώ”, Γυ!γιατάε!πιπ ει' πετώ', Μονασ 
$έεο” παει; Ηιρ]άιι Κἱ]ε!οιιτεττ ο!εό τοτνοκοτό!ιο2 
Μόρφω: α, Βε@%ε!εἱΐ 88"Ξ|870Ζό|88Β'έ726ΙΒ 38 άεπουω·αία 
|εω·υπάσηριαβ α” Ρο!8άτί 2άτεαει28οπ , απωέΜπ 8,8 
σΝιδίσεόλύσι ΙΜάΜε2622 6%0[2|ά8άΐ τει]εο|Βατ]π, ἱε 
πιοι·τ εα]ότεάεπε πηοάοτέΒειιι. ΠοΒγ ει' ῇεΙοε πιιἰποΙε 
ε' ι7008θ8 Ιαἱεἔέεεἰτό τόπο πιειΒγειι·Βαπ 88 ΙΙό"ΠΠϋ2· 
!1888όΙζ: εἱοττοιπ ο' ΜΗ: ιιτόΙ›Μ 1ωωωι Η: Βοιιἱ πγεΙ 
νϋιιΙαο άΙταΙτοπιιιἰ; ΜΜΜ |εεόνοε 65επϋηϋπηιίΙ 82ο! 

8άΙτ που έτει!άιιοε ιπόΜέηγΙάε, ππο!]γετ εΙὅΒΒἰ άο] 
Βοεπι€οιπόι·Ι: ιπἱιιιὶ ει' ιπιΒγ οΙνειεό Μ52ϋτιεό8', φως] 
ει” οι·Μοει' τόΜέτό! ταΡαειωι!πἱ ειστωιοεόιπ νοΙτ. 1538 
ΙιοΒγ ο” ππόΙτάη_γ!άετ πιἰιπὶοιι οΜει!τό! όι·άοππΙοττποΚ 
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ιν 

τιιά!πειεεπιπ:: ε' πιάεοιἱἱΙ: Γοτᾶἱτάεοππ' Ιεἱωὶάεάιπἰ| ει' 

ΙπἰΒέΩΙειι ιιγοπτιτειτέει Β ΙοΙιοτόεό8ἱ8 οεπΙτϋ2ϋ!ιιἱ Μ 
τεΙωάτωτι, 'ε πιἰιιτάιι επ σε εΙεό' Με Ι(ϋτιππόΙ ΜΒ 
@Μ εεέιιάόΒοπι ιιω11ω εεπι Ιε!ιοτο ο!ότι1εω: 8,2 
ποΕΜιιι πιπη;ειππ ΗΜ ΒόεόΒΒ Γο!Γεάοποττ πόΙιάηγ 
πονο2ετοεΒ τοΠ- όε εαῇτόΒἱΒέτ οι Μαι! ει, ΜΙΑ: Ια 
ΡοΕι' ύ]ι·πιπγοπιπτάεάνειΙ ΙιεΙγτεΙιοειιἱ ἱ8γοΕο2τοπτι; 
εοπιάο!νάη, ΙιοΒγ ο' Π8γεΙοιπιποΙ ΜΜΜ ει, Ι:οΒγοε 
οΙνειεόΙτιπιΚ, ΠήΠ(Ι ει' ιηιιιιΚάπει!ε 'ε επιπέιδοπιικιΒ 
σεχ ἱτάιιτ πιττοκοπι. 



.ΡΙΟΥΕΙ.ΜΕΖΤΕΤΕΒ. 

Α: ειιιτετὶΙωἱειΚ' “Με” ὐΙΙειροτῇει άειιιοατΜΜ, ιιιεΙΙγ τὰ 
_ήοΙκ τετιιιθειεττεΙ ΙΜοηγοε τϋτνθιιγεκετ, 'ε ΙΜοηγοε ροΙἱτἱωἱ 
ετΚϋΙοεϋ!τετ τιιΙιΜοττ. Δ 

Πἔγαπειειι “πω” ΜΙειροϋ ειϋΙτ τονΜΜ ΜΜΜ: Μ* «ΜΥ 
έτ2ειιι6ηγοΚετ 'ε νόΙοιπΘηγεκετ, ιιιεΙΙγοΙε Βιιτορει' τΘ€ἱ ετἱ 
ετοοτιιαιὶ τὲτεαεἀἔεὶΙ›ειη ϋειπέτετΙωιεΙε νοΙΙειΚ. Ι.ετουτοττει 
νει8γ ιπΜοΜτοπει ει' Ιιειῇτὶωι ίεωιάΙΙτ νἱεΖοιιγοΚειτ 'ε @Μπιτ 
ειΙειρὶτοτυ Α' ροΙἔἀι·ἰ τάι·εει868' :παπι “ειπα” ιπομέΙτοιοττ 
ναΙωπἰιιτ ει' ροΙὶϋοειὶ νἰΙεὶΒ·' ἀΙ›ι·εἱιατ_ῆει. 

Αι εΙ:·:ϋ τἰιι·ἔγτϋ1 που ιιιιιιιΜιιιΜπ έττεΚεπτειπ, 1πεΙΙγετ 
Μ θἔΥ οΙϋττ ει: ειιιιετὶΙτειἱ ὰειηοοτειτἱἐιτὑΙ ΚϋιτεΙ›οοεὰ£οτωιπ. Α' 

πιάεοΜι ε' ῇεΙειι Μ5ιιγνιιεΙ: τεειὶ τότΗΜ. Ε' ΚΜ 1°έ82 εΏ 
πιάετ οἔόειἰτἰ Μ, έα €120Ι188Υ ιιιιιιιΙαϊτ Ιαέρει. 

ΒΙϋειϋι· Μ. ιιιἱπάῇἐιτ£ ειὶὶΚειὸἔ 82 οΙνει86πι!Ι ε!ε_ξότ νωπ 
πειιπ ε" τένοάιέεπεΚ, ιιιεΙΙγ Μπι πανε ΙεΙεπτε ει€τεΙιιιοε 
Ϊ0ἔΙ1ᾶΙ€ΙΙΙΙἱ. 

Α, Μ ΜΜΜ, Μ” ει ο8γεπΙϋεὲἔπεΚ ωιτιγἱ ΜὶΙ6ιιΙ›ϋ2ϋ 
οΙκοτ.8.τοΙαιτ τιιΙαῇιΙοιιἱτοΙτ, εΙ›Ι›ϋΙ Κϋιιπγωι Με ΙώνετΚεπτετ 
ΜΜΜ , ΜΜΜ. Μ ει: ε8γοηΙϋεόΒετ τεΚϋπτειιέιτι εἔγετΙωι 
οΙαιιΞΙ Μπιτ! σ.πωιΙτ, ΜΜΜ ΜρῇαἱιιΚΙ›:ιη ιεππωκ. Με οι επιγ 
1ιγἰ Ιεππο, Μη: ΙοΙΒΙειιι ἱἔωι ΙποτΙάτοΙτ ιι6ιετετ “πω Μ. 

Ήιιιππι!ε ΚοτιιηΚΜιπ πωπω νόΙειπόιηκεΙ4, ότιειιιωηεΙ: 
Θε ϋειτϋιιϋΙ‹, ιιιεΙΙγε1ι ειϋΙετὸεϋΚετ ει: εἔγειιΙϋειἐἔτ6Ι εΒό· 
ειοπι ἱόε€ειι, πι€γ άρει νεΙο εΙΙειιΙεει6 ΚΒι·ϋΙιιι€ιιγ‹-:Ι‹ΠεΙ‹ 
ΙτϋΜϋπὶΚ. ΐΤ8γ ΙιοΒγ, Με ει: ΠΒγοεπὶΙτ-8τατιιεοΙαιτ νεππόιιι 
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Μ μέΙιτάιιΙ, Ι‹ϋππγοπ ιιιο€ιιιιιτπτΙιτι1Μιιι , ιιιὶΙώρεπ ει' “Μο 
ιπππγ' τετιπόειετε , ωκοπωπ οτετΙοτε, ει: ε1ε6 :πωτοιε ιππ 
Μετι, “Μπιτ τιιτὶοιπιἱπγιιἰΙε, οΙϋΜ›ἰ ειοΙαἱεπὶΙπ, τι' ετοιποοτει 
ττεϊτι31 πεπι Ιττ%νε, επεττε1επ τ›ετοΙγὰεετι1 νοΙττιΙε Θε ντιππαΙ: 
πιοετ τε ει: 6 €οπττοΙΚοπέιε- 6ο 6τιὲεΙ›εΙΙ :ποποτ_τοπτει. Ευκο 
ρε1Μιπ :πάε, ιτε ει: εΒγεπΙϋΒε'εἔ 1εϋι·ϋΙιτιόπγτέτ6Ι επτπτι1€γ Ιππ 
ΙϋπΙ›ϋιϋ @Με Ϊ0€Π2ἱΙΙᾶ1Κ τεΙάΙΙτοιπτ, ιπεΙΙγεΙτ ππο8ιιιιι€γειτόι 
πω: πιι€γ τύπω αππιπτ, π., ιπὶ Μ ττπτωπ. 

Βπ1πτπτΙ επεπ ΙώΙϋππϋ2.ϋ οΙτοΙ(πτικ Ιότεπόειέτ θε πατω 
ιπάτ εΙϋειπετοιπ, ιτε τύΙ6Κ ει20Ιτιπτ πεπι ειππιτ61εοιπ. Νεπι τετ 
ττ-ππ ιπειἔππιπειΙε ο2ύΙιτΙ: οΙαὶτ Μπἱ ΜΜΜ Ιι:ηΙτιπάόεάΒτιΜΚ 
»τα ,ε πππτΙοπ οεπιπέτπΙσιεΙε; οειιρ:3π πιτ ει!κτιι·ταιπ Μιπι1τειτπτ, 
ιπεππγττωπ πιιΜοεὶτοττει 16€γεπ απ. εΠεπΙϋεθτ; Μπιτ ετ.ε1τοτ· 
Μπιτ ωπειτοΙκατ. 

Δ: οΙντιετ› Μπιτ ΚϋΙϋπϋεπε1τ Ιο8ῇει ττιΙάΙπτ, Ιιο8γ ιπτι1ϋπ 
ω»! νάΙοιπώπγοιπ ει: , πιτΙώρεπ ει' ιτειποοι·ειτα τοττωπι1οιπ, 
ιπεΙΙγπεΙε πιω να;γιιπΕ, ε” οΙ1γ οΙΙεπάΙΙππτΙαπ Ι:ϋι·ττΙιπώπγ, 
ΜεΙΙγ εΙΙοπ ιπωωπ επι Ιτἱνάπτιτοε, εεπι πω: τΙο16Β· πεπι 
νοΙπει, ΒγειΚττιπ :πε8τϋττύπτ τει]ττιιπ ο, ΒϋπγνΙ›επ, Ιιοεγ τΒεπ 
το Ιιειπ6πγ επινα!κΙαιΙ τ1Ιεττεπι :ποπ ττοπιοοτειτα τέτετιε68οπατ, 
ιπεΙΙγεΙιετ ε' τοτττιιπι1οπι πωωττ Ντιπ. 

Βττο ε8γειει·ττεπ οπως πιτ τε1ε1οιιι, πο” ε: οππέτ πω, 
πιεττ επι ει' ττοιποοτειττόπωε εΙΙε118έ€ε πε1π νοΙτετιπ, Μιπειιι 
πγτ1τεε3%α1 Βτντιπτειιιι ντεο1τοτπτ πεπω. 

Α: ειιιΙ›ει·εΙ‹ ει: τΒαιεπΒοτ εΙΙεπεΘμὶΚτὸΙ ΙΙθΙΙΙ τομιιψ-1Κ 
εΙ , Ιιτιι·ότεπΚ ρθω πεπι ὶἔεπ 82οΙΒΜπαΙτ παω ποΜεΙι; ειι€ι·τ 
ότι ιπε8ειΙετιττειιπ πιτ πτοπττειπτ. 

ΠοπετοΙτειιπ, ι38·γ τε εοΙαιπ ντιππειΚ, ΜΚ Ιιτι·ιτεττΙτ 8ΙΒ8.2 
η 30τέτειπόπγεΚετ, ιπεΙΙγε1:ετ τα ετ;γεπ16868 τα ειπΙ›οτεΙε 
πεΙι η;ότ , απ: Βενεεεπ ΜΜΕ Μπιιιτειτπτ τιΣνοΙτι51 ποπ νωπό· 
ΙγεΙτετ, επεΙΙγεΙ:Κο1 τι: «πω ΙεπγοΒετἱ. Επι ωπετ τϋΙώρ ποπ 
νωτέ!γεΙττο Ιοι·ιτττοττειιπ π8γεΙιπεπιετ, ,ε π” Ιιἱν6ιπ, πο” 
αποκτα ντΜεοεειπ Μτεττοιτοιπ, πειπ νοΙτειιπ οΠγ ;γάνει, πο” 
τι3Ιοκ ΙιαΙΙΒπεεωτ. - Ι 
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4 Βειπέ:ιγΙουι, αι οΙνειεύ ε, ιιιἐεοιΙἱΚ ιιιιιιιΙώ.ιιιΜπ Π; ΜΙ 
Ιοἔῇει ΜΜΜ ποπ τωιι·επειιιΙιώ1Μτ, ιιιεΙΙγετ αι οΙεϋΙ›επ 
Θειτενειιιιἰ ΙΜε2οττ. Κϋιορεττε ει' Ι›ειιιιἱὶιιΙιετ :πεΒ·οει€6 εΙ 
ΙειιΚεεϋ νέΙειιι6ιιγε:ΙιιιεΙε, ί8γοΚεετεπι εΙΙοῇτειιιἱ εἔγ ΜΠαπ 
τειϋΒ ΙπεΒΙειρΜπ :ποπ ΚεεΝειϋ τοΚοπεπειινοΚετ νη” θιΙθΙΙ· 
Κει6 6ιιπϋιιϋΚετ, πιιεΙΙγοΙκετ ΜΜΠϋ1: ιιιἱυἀεἔγἱΚ Ι›εΙ‹ἐιιι ο1το1τ. 
Πει εαπ, Με Χϋιιγνωηετ οΙναεωιιΙῇἐΚ, ωιειω ΙοΕ·πιειΙε Ιιειιιιε 
απ ε” ΚἰΙεῇειὲετ ὶε , ωεΙΙγιιοΚ ειὲΙ_ῆα νοΙπει, ΙιὶιεΙἔειιἰ ει' 
ΙιριιιιιιΜιτ π8·ειω Μ18Υ ράττοΙτ ναΙαιιιεΙΙγὶΚσἑιιεΙτ, ναεγ εΒγειεΙ: 
ειπα' Με ρύττοΙε Ιεϋ2ϋΙ, ιιιεΙΙγεΙτ απ ΚοτιιπΚΜιι ιεΗειτῇὰΚ 
όει ΒγειιΒὶτἰΙτ, Μι ει: ΜΥ οΙνει80Κ τ-:ιιιεΙῇσἐΚ ίοΙ Μ.επιιΙαιτ θε. 
νάὰοΙῇειιιαΙε. 

Α' τεἰκἔγ,ιιιεΙΙγετ ἐτΚαι·οΙιιἱ Μαιι·ωιιι, ν68ΙιετετΙειι; ιιιεττ 
ιιιειἔίιΙ›ειιι Εο81αΙμι ιπι€γ τόειότ που Θι·ιειιι6ηγοΚ- έα εεωιι6Κ 
1ιο!ι, πιεΙΙγεΚοτ ει; ιι] νἰΙιἱ€' ὐΙΙαροτῇαεΙϋΙιοιοττ. Β” ἱΙΙγ 
απ" Ι›ἱιοιιγο8:ιιι Γ$ΙὶὶΙιιιιιΙῇει ει·6ιιιετ; 'ο ΜΜΜ τϋΙα ότΦοΚει 
απο, Κοτά:ιτεειιι α-πτειιι εΙε:8ετ ιιια8αιιιιιειΕ. 

Με Μι ε! ιιειιι όττειιι Η ει' οιόΙτ, ιιιεΙΙγτε τϋτεΚεάτειιι, 
οΙνειε6ὶιιι ΙοἔειΙεἱΙ›Ι› ιιιεε ΙοΒῇι1Κ απ: τ6Ιειιιι ναΙΙαπἱ, Μ” ΜΙΜ 
Ιπωιωιτ οΙ1γ ειεΙΙειιιΙ›επ Ιοἔωιιι ίεΙ ω» ίοΙγαΜο.ιιι , ιιιεΙΙγ ει, 
εἱκεττο 6τιΙοιπεεεό ἰοἔο£τνοΙ1ια.τεΙιετιιὶ. 

______.ἶ 



ει.εό πω. 
Έ 

ΒΒΡΟΕΥΑΒΑ Α' ΒΒΜΟΟΕΑΤΙΑΝΑΚ 

ΑΖ ΒΒΤΕΕΒΜΒΕΠ.Ι ΜοεοΔεκΑ 
ΑΖ ιπ:πεϋιωτΑτυεοΜΑΝ. β 

τ 

Ι. ΡΒ1ΖΕΤ, 

ΡΙιὶΙοοορΙιῖιιὁ' οπόά.ι·αω·ε ασ απιθΜΙοαόαΙσπαίο. 

ΕΞΙ απ ωττοιιι, Μιιοε ει, ροΙἔἰιτὶειιΙτ νὶΙἀΒΙ›απ οΙΙγ οτ 
8ιάΒ·,ΙιοΙ ει' ρΜΙοεορΜάνειΙ ΚενεεεΙ›Ι›ετ ίοἔΙειΙΚοιιιάυαΚ, ιιιὶπτ 
ει ΒΒγι-›8ϋΙ8-8τατιωοΧΜι1ι. 

Α: αωετΙΙΜεΙκιωικ εειῇεΞτ ρΜΙοεορΙιἱειἱ οεΒο1ι-ϋοΙ: Μπα, 
'ε Μιά αιοΙιΙκειΙ , ιιιεΙΙγοΙι Βιιι·οράτ ΙΙΙ080ΒΖί]ωί, ἱΒΘΙΙ Βενε 
88τ τϋι·ϋάπε1:, ειΠ€ τιιτϋΜε ιιενϋΙωτ ὶε. 

Ι(ϋιι1ιγϋ απο11Μιιι όε2τενειιηἰ, ΙιοΒγ επ ΒΒγεεϋΠ;-8τατιι 
ΜΚ' ιιπηιΙ ιιιὶιιτὶειι ΜΒΜ ε82ϋΙιετ ειιοπεἔγ πιιο0οτΙκιιι ΜΜΜ: 
'ε ιιἔγαιιειιοιι επιΜΙγοΚ επει·Ιπτ ῇάττατῇἀΙ‹, νει€γ ἱε , ΙιοΒ·γ 
ϋΚ Ιιὶιοιιγοε , ιιιὶιιιὶιιγἀῇοΙζΙπειΙ ΜΜΜ ρΜΙοεορΜΜ ιιι60ειεττοΙ 
Ι›ἰτ1ιειΙτ, ει' ΜΙΝΙ, Ιιο€γ ειπιιειΚ ειαΙ›εἰ1γειἰτ ιιιοἔΙιατἀτοιιιὶ νει 
ΙειΙιει οειϋΙεΙ›ο μπω πω» 

ΚἰΙ›ιινιιἱ ει' τειιιΙειετ, ειεΙΙειιιε, επ.οΜεοΚ, ]άτωει, σω 
ΙάιΠ ιιιακὶιιιεἔιΙε, οεΖτεἱΙγΙ›εΙὶ νέΙειπό1ιγοΚ, 86(ΒΠ011Υ08 ροπ 
ιὶΒ ει' ιιοάιιισ-:τὶ ε16ΜΞΙοτοΙε :ΜΗ Μ; ει' ΜιΒγοιιι6:ιγτ αεκ οκ 
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απέιει3Ι , σ' ῇσΙσπ ισιισ1:σι σεειΙτ Μεπποε τσιτιιΞει5€ιιΙ νσιπιἰ 
:Με ῇοΙοΙ›αΙ:πειΙτ νσἔΙ›σνἱτσΙστσ; ιιιεισάτι3Ι 'ε ιιιαἔΑΙ›σιι Κστσειιἱ 
ει, ιὶοΙ€οΚ' οΙώ.€; στσϋπισιιγτσ τϋτσΚσιΙιιὶ ει: σε:.Κϋπ.Ιι€$2. "Μ 
παἔγ τειἔαειΙτοιΙιἱε Μεσοι, ΙσπσΙτσι·σ ΜΗΝ ει' ιΙοΙο€ιιαΚ, πισΙ 
Ιϋπσ ει, Ιοτιπιάτ: σεσΚ πω, τα νοησεοΙμ ιιισΙΙγσΙτ ῇσΙΙσιιιιἱΙτ 
ει: ωιιστὶΙαιἰαΒπάΙ απ, ω: ση ει: 6 ρΜΙοεορΗΜ ιιι6ςΙεισ 
τϋΙοισΙε 1ισνσεισπάσΚ. ` σ 

Πα πια-η; τονύΜι ιιισεγσΙε σε σ' ΚὶὶΙϋιιΙ›ϋ2ϋ νοικ!εσΚ Μπα 
Ιτστσεσπι ει' Ισἔ$ϋΙ›Ι›στ”, πως), ἱε απ, ιιισ11γ ει' ΦϋΙΜτ ΙΙΙΪΠίΪ 
ιιισι88Βο.π ΙοἔΙιιιτῇει, ή" ταΙάΙοπι, Μ” ει' εισ1Ισιιιἱ ιιιιι1ιΙ(Μ 
ΒοιΙόεοΙδ ΙΙΒΒΎ0ΪΙΪΙ τσεισΙ›σ1ι , ει: ειιπιστἱΙκειἱ σιιιΙ›στ,Δ σἔγσὰίἱΙ 
εειμΣτ σεισιισΙε στσῇστσ τἐιπισει1κ0ι1ἱΙ‹. 

ΑιπστὶΚει τσΙιάτ σ” οΙΙγ τσττοιιώπγ ει, νἱΙὰἔοπ, ΜΙ ΙσΒ· 
ΙεσνσεΙ›Ι›σ τωιπϋΜε 'ε :Μέ ὶε ΙσἔῇοΙ›Ι›ειπ ΙεϋνστἰΙτ Βσεσιιττσε' 
οΜαϊάεΜτ. Εισιι σειιἀε-ἰΙΙκο21ιἱ 1ΙθΙΙΙ ΜΗ. 

Α: σιιπστἰΒαὶαΚ πισω οΙνσιεεάΙ€ Βσεωιττσε'ιιιιιιιΜϋ,ωσττ 
Μακ τάτεσε έΙΙσιμοήο1: σ' εισιιιΙσ16ι16 τωιιιΙωά1ιγο!κτύΙ σ1 
νοιιῇσ; :Ισ ΜΜΜ; :ιισκἱιπὰἰτ, ιπισττ Ι1€ΥΒΙ18ΖθΙΙ τσι·εσιε σ.11ειροτ 
τσι·ιπισεισΙ:τσΙ ΙιηΙωιι16νύ. τσειἱ σΙπισ3ϋΙ:στ αιοΒιιαΙσσ1Ιοσα 
«Μεσα. 

Α' ιΙσπποστειτα τέιτεεεάές' ΙτσΒσΙσῖ›σπ ὶιι·σΙΙκοιΙ6 Μγτοποε 
Π1028810ΙΒΙ12Κ Μπσρσττσ, ει' 11σιιιισάσΕσΕστ σέγσεϊτϋ κσισισι‹ 
πισστέισιι!, νειΒγ σΙε2εΙτειά; Μ Με! !τδιιιιγσιι σΙνσεπἰ 6εσὶ' 
σεωιπσἰιισΙτ Ιο1ιειΙάτ, νσἔγ=νσΙσ·1ισιιιεοΙ‹ατ €οιιι!οΙ. 

Α: ΠΙγ τΑι·εεεε;Μπ 1516 σιιι1υσι·σΙ: Μπι ίοἔπιὶΙτ ιιισιἱτ· 
Ιιστιιἱ ωσ88·γ6ι66θεσΗ:στ :που οεποΗγ' νσΙσιπσιιγσἰΙ›ϋΙ ἱε , 
ιιισΙΙγΙισι τεττοΖωιΙ:; :πι-Μ Μ, ι1ΒγειΜνάπ, εσιιιιιιϊ οειτύ. 
Ι_γοΚ απωσ 1ιἱιισεσ1ισΙ‹, 'ε ει, πισΙΙγσΙε πισε ίσ1ιπάΙΙσπιιΙτ, ο11γ 
@ο σ1σπισΙκΙοϋ1 εικοιιστωκ, ω” κι εοΙισι ω ισειεσισι:58εισ 
ΙιειταΙιιωτ σ' ιιισι€σι τει8ῇειὶιι :Με €γειΚοτοΙΙισιτπει. 

Μὶ ὶΙΙστἱ ποπ Ι›σῖοΙγάετ , ιιισΙ1γσΙ Μια: σἔγὶΙε σιιιΙ›σι· 
σι·τσΙωσεεσσσ σ'ιιισεϊΙιστα,αι ειὶὶΚεσ8Κσρἱ€σιι πωσ να» επο 
ι·1τνει οΙΙγ οτειεἰἔ“0›ει1ι, ΜΙ ει' ροΙΒάτσΚ ιιισῇὰπισιιι σ€γσιιΙϋΜπά 
νάΙνσιι , σ8γιιπὶετ Μπι! ΪΒΘΙΙ ΙιϋισΙτ6Ι μεσω, 'ε·ιισιιπ νσνσπ 
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θεια: πιειΒο!ε Με!! Ήρα!! !ε ναΙειιπ! πειΒγει!επει!ε ,ε !ε!εο!ι!ι 
εε€ποΙε οεαΙ!ιατει!Ιαπ !ι-:!ε!!, ει!!πι:ε!επ ω!!! ο!ιοεει!ΒοΚ!ιοι 
νοποι:το!πε!ι ν!εειει , ιπ!π! !ε8Ιι!!!ιατοΙι!ι ,ε !ε8!εϋιεΙε!ι!ι Ιον!! 
ίοι·ταεα!ιο2 α: !8ειιεαΒ·παΙι. ,Β οι α!!ειΙ ποιποεειΙε ε8γ τω” 
ιπαε ειπ!ιει·!›επ! Ιι!1.οι!α!οιπ τοπιει!!Κ Με, Ιιειπειπ εΙνύει α, 
Μαν: Ιι!ππ! ΜτΙ!! επαναπα!! !ε. 

Μ!!! πω! ειοτοεαπ πιει€ι!!ια ιατΙεοι!!ι ,ε οππότ ειΙεειτῇει 
!!ύ!Βετπ! ει, ν!Ιι!Βο!. 

Αι ειιπετ!!ια!α!‹, εειότ αποπ ειο!ιαειι!ε, ιπι-:ΙΙγ ε2ετ!πτ 
!τεΙοτϋΙε, εια!›αΙγατ πω!! οπιιιαΒο!ποΙ ΙεϋΙοε!!πι!!τ, πιι!ε εισ 
Ικαεο!ετα !ε Ι‹αρατῇα.. 

Μ!νεΙ Ιει_!ι!!π, !ιο8χ Μεμοεο!ε εοΒοι! ΜΙΚ!!! ιποείο!τοπΙ 
πι!πτΙ ειιοπ απ!!! πε!ιόιεε€ε!κοτ, ιπο!!γοΙτ ιπειεο!ια! €γει!ιοι·Ια!! 
έ!οτϋ!!!ιοπ ο!6ειι!_!ι!!ε, ο!ι!ιοΙ Ιεϋππγοπ απ !κονο!Ικοιτοτ!!ι, πο” 
ει., ν!!ι!Βοπ πι!π‹!οπ .πποείο!!!ιετοι Θε πο” Ιιεππο αι ότιο!οιπ, 
πατατα!! εοιπιπ! ω! πο!!! !ιαΙαι!!ει. 

Εππε! 1'οΒιτα !ιόειο!ε τει;αοπ! απ, ω!! πιεε ποπι !'ο8!ια! 
παΙ:; οι !ιεΙύ!ο!ι !κονε!ε παοκ οι!! ει, τεπι1!!!ν!!Ι! πω!! , ,ε 
ιπα!ι!ποιπ !οΒγοι!ιο!ετΙοπ !ε!ε;;επεθ8ο!: ει, τοι·ιπόειο!ίϋ!!!!!! 
πω!. 

Μ!πτ!ιοἔγ εει!ατ !απιι!ι!ιοπγει!Βιι!ι ιιτε!.π ειοΙαα!κ !πτΙι!Ιπ!, 
ποιοι!!! !Β·οπ τ!ειταπ !ατπ! ει, τό.τεγατ, πιοΙΙγεΙ ίοι.·;Ια!!ιοι 
πει!!; απ!!! !ε απ, ιπεππγ!το οεαΙι !ο!ιο!, ωιωοιοι›οι Ι!! 
ίο!τοΒο!!Ι:, !οΙι·ο!ιι!ι·!!πα!ι ιπ!πε!επτ, πι! α, !ιοιιαΕετέ:ετ Βέτο! 
_!ει, !εειει!!!ε τοΙει ιπ!π‹! απ, πι! ει, πωπω: ε!ϋ! ο!τε_!!!, πο” 
πει! Ιεϋιε!οΙιΙιτο! ,ε ιπαἔα !!ει!ει ν!!ι!ἔα!ιειπ ειοιιιΙΘΙΙιεεεό!ο 
Βε!Ι‹ϋΙιπεΙ‹ οπο!! πα!Ιοπια, αει!! !ιαπιαι· αι·τα ν!ει! 6Ιαε!, πο” 
πιοΒιτεεεεΙε α, !οτιπα!‹ατ , ιποΙ!γο!ποτ οκ πιαἔο!ε ,ε ειι !8αιει!.Β 
πω! ΙιεΙγ!ιοιο!!: !ιειειοπταΙαπ ,ε ειΙ!ιαΙπιατΙαπ !ορ!ε!ε 8γαπε!πτ 
το!ι!πτοπε!!. 

Δ: αιποτ!!:α!α!:πα!‹ !ο!ιαο πεπι νο!! ει!!!ιεύε· ιι!ι!!οεορ!ι!ει! 
πιοι!ειοι·οΙπετ Ι:ϋπινο!ι!ιοΙ ιποτ!τπ!, ἰοΙτα!αΙτα!‹ απ ϋππιει8ο!‹ 
Βαπ- Εροπ ω! ιιιοπτ!!ια!παιπ απο! !ε,α,ιπἱ ΒιιτοιιαΙ›ειπ τϋτωπα 

Π8παπειεπ ιπο!!ειοτ Βιιι·ορο.!ιειπ πω!! α, εν.οτ!πτ Καπο!! 



Η 

ΜΒΜ 'ο και Κϋιόπια,ςοααέ, α' Μπιτ Μ ἱε αι αΙΙαροτοΙι αποτι 
16ΜεΙε, 'ε αι ειιιΙ›ετεΙ: εαγιιιααΙιοι Ιια8ο1ιΙ0Ι›Ι›αΙ‹ ΙοΠοΚ. 

Νόιι€11: σεαΙι ε” μἱΙΙαιιαϋιὅ αι Νώε' 1αποιοΙατατ: 
Α, :στι αιαιαΜεΙἰ τοϊοτιιιατοτοΙε ιι€Ιιαιιγατ α' ΙιαῇιΙαπἱ 

Μι Ιαιιαὶ ΕΜΗ αΙανοτιιε!ι α' αιοπιαΙγοε οΚοααέΒιιαΙε; :Με α' 
τ6ι›τ›π ναΙαιιιειιπγἱτ τοναΒΙ›α Μ ΙιἱνεειὶΙε νἰιεἔαΙατα αΙύΙ. Α' 
ΧΥΙΙ. αιαιαὰΙ›απ Βαοο α' τοκιιι€ειετὶ τιιαοιπαιιγο1ιωιπ, Βεα 
οαττοε ροᾶἱἔ α' τιιΙαῇιΙοπΚ6ρ”'ι'ιἔγ ιιιοΜατοπ ρΙιὶΙοεορΙιὶαΙ›αιι, 
αΙτϋτΙἰΙε α' Ι›ενεττ $οτπια!τατ, ΙοτοπτῇαΙτ α' Ιια8·γοιιιαπγοΚ' ιιταΙ 
ΚοεΙααΜ, 'α ἰεΙϊοτεατῇαΧ α' ιιιοατοτ, τεΙιἱΙιΕΘΙγὸτ. 

νόέτε α' ΧΤΠΙΙ. αιαιαιΙΙ›εΙὶ ρΜΙοεορΙιιιιο1:, αταΙαποεὶτ 
ναι ιι.αγαιιει εΙνετ, ΜΜΜ ΙεἰιιεΙιΙιἱιιεκ εΒγειΙὶ νὶιαἔαΙατα 
ω νετιιἱ_ ΙιὶτύιιεΙε πιὶιιὰειιπιειιιίὶ τατἔγαἰτ. 

Η παπι μπαι, Βοξ” Ι.ιιτΙιετ, Βεεοαττοει Θε νοΙταὶτα 
ΙΙΒ'Υ2.1182011 πιύάειεττ ΙιαειιιαΙταΙι , Θα Μ” αιιιιαΙ: αεαΙι ΗΜ 
Μ3 , να” ΚενεαΙ›Μ Ιιἱναιιτ αΙΙκαΙιιιαιταϊαεαῖ›απ 1:ϋΙϋπαϋιτεΙ: 
α8γιιιαατ61 2 . 

Πο1ιιι6% ΥΜΕ αι , Ιιοεγ α, τείοιππατοτοΙε οΙΙγ αιοι·οααπ 
α, ναΙΙαεΙ›εΙἱ εειιιιέ:Ιι' Βϋτ€Ι›ε ιατΙ:0ιταΙιθ ΜΜι·τ ακαττα Βεα 

εαττεε α, ιιια8α ιιιΜαιετέτ οεαΙ: Ι›ἱιοιιγοα τατἔγαΙεὶ›απ Μει 
1ια1ταωἰ, 'ο αιιιΙ›αι·, απ ιιιὶιιἀειιτο αΠκαΙιιιαι!ιατύ ΙκατΙ›α κοιτα, 
ΜΜΜ ιιγὶΙατΙκοιοττ :ΜΒ ἱα α”, Μαη;; αι ωιψετιιοΙκ ιιιαΒατι'›Ι 
οααΙκ α, ρΜΙοεορΙιὶαὶ ταη;γαΚατ ΚεΙΙ ἱτΘΙΒετιιἱ, 0ο ποια α' ρο 
ΙἱτἱοαὶαΙτατθ ΜΗεόρ τϋπόιιτ , Μ" α' ΧΥΙΙΙ. οιαιαιΙΙ»αιι, 
ιη;γαπειειι ιιι6«1οιει·ΜΙ ε€γειεττε ατα1α1ιοε αΙΕαΙιπαιτατύ.αο 
κατ ωπιαι‹ Μ, πιεΙ1γε1ποτ Βοαοαποε σΞε εΙ6ι1εἱ Θειτο ποια 
νεττεΙ‹ι , να,<;γ ίεΗειΙειαἱ παπι αΙεατταΙά Ηοπιιότ να» @με , 
Μ” οι ἱᾶϋΚοτΙ›αιι αιωι ιπι3:18ιει·, ιιιεΙΙγτ6Ι αι6ΙιιπιΙ‹, ι·ϋΒτϋπι 
ε16τετπιοα αι ἱαΚοΙἐιΙΦ6Ι, Μ” ατιιιοιιῇειι α' τατααειαΒΙ›α 'α 
αταΙαποε ειαΙιαΙγαι1Ι «αμεα αι όττεΙεπιπεΙτ, Θε Ιιοἔγ ΜΜΜ 
α, Ιι·αιοι5αΙοια1 παρειει·Μ·ό Μενα, πγὶΙνα1ι εΠοεαάτατοττ, 
να” παω ΙιαειιιιέΙτατοα Μπορεί ιιι1ιιιϊωι πιέιρεΜ$ΙΘ 

Α' Ιτότάέα αΙατϋ ρΙιὶΙοαορΜαἱ ιιι00ειετ ειὶὶΙοΠιετεττ α' 
ΕΠΙ. αιαιαιΜαπ, "Μαι αιαΜΙγοιΙιαττα "α αταΙαποαΜαπα 
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α' ΧΎΙΙ-Ι›ειι : «Με Ι:ϋιόπεε!Βεεωι Με ΗΘΗ! νότε0ιετε1€ εἔγὶΚΙ›οη 
πι. Α' ροΙΜοαἰ τϋτνόιιγοΚ, ται·εαε αΙΙαροτ, 'ε ΜΙεΙό Βιοκα 
εαὶ, πιο11γεΙτ αιπα.ιώι!ούΙ, Ματ εΙε6 οΙτοΚΙ›ιιΙ ίοΙγπα!τ, εΙΙειι 
ιι€Ικ ναΙα απ. 

ΕεΙίεάειτοτθειε Μ” ὶτὶὸειαΚΙ›α1ι καψω: , ιιιἱΙιοτ αι επι 
ΙιετεΙκ εΒγειιΙϋΙικό παω ,ε εἔγιιιέεΙιοι Ιιαε01ιΙἱτα1ιὶ ω: εΙ 
ΚειάεττοΚ. ΔιαΙαποεαπ ρεώΒ οεαΙ: αιοπι ειὰιατὶοΚὶ›απ Παει 
1ιαΙτατΙιατοττ, ιιιε11γεΙτΙ›επ νόμο αι ἐΙΙαροτοΚιιιαῇσπειιι εμπ 
ΜΜΜ 'ε αι ειπΙ›οτεΚ ειἱιιτε εΒγιιιααΙιοι 1ιαεοιι!6ΚΧαΙοττοΚ. 

Εε α” α' ΧΥΙΙΙ. ΜΜΜ' ρΙιὶΙοεομΙιἱαὶ ιιι0ιΙειετο, πεπι 
οεαΙε Ει·α.ιιοι1α, Ιια1ιοπι κ1ειιιοστατα ιιι(κΙειετ Μ; Μ ὶε ικα; 
ΙΙΙΒἔΥΒΓΕΪΖΖᾶ, ιιιὶ6τ€ ΙοεαάταΙκ αι€ εΙ οΙΙγ Ιεϋπιπγετι 686” Βα 
τοραΙ›απι, ιιιεΙ1γιιοΙε αταΙαΚὶτἑεἀΙ›απ :ιοΜ Μ” παἔγ Μπα 
ναΙα. Α' ΙταποιὶαΙι παπι αιόττ $οτ8ακαΚ ίεΙ α” νὶΙάΒοτ, ιιιεττ 
τεΞΒἱ ΙιὶτεὶΚετ ιπεἔνὰΙτοιταττα1ε 'ε ι·ἐ›ἔἱ ετΚϋΙοεοϋκοτ ιιι6ιΙοεϊ 
κοτταΙ;; Ιιαιιειιι απ”, ιιιεττ Με ΙιοιταΙι πιαΙΜΜετα 'ο κακα 
κϋΖϋΠΒέΒθ88ύ εΙϋειϋι· ε” 01η ρΙιὶΙοεορὶιὶαἰ ιΜκΙειει·τ, πιεΙΙγ 
πω( εοἔἱτεΘΒόνεΙ Χ61ιιιγϋ "Η ιιιὶιιιὶωι τΘΒὶ ΠοΙΒ;οΙκατ Βιοε 
ταιιιαὰιιἱ, ' πι1ιιτΙεπι ιιῇαΙοιαΙ: Ματ ιιγἱτπιἱ. 

Πα ιιιοετ απ Ια-Ξι·ι1ἱ ΜΜΜ ναΙαΙκἱ: ΜΜΜ; ΙεϋνετἰΙε πια ε' 

ιι1Μειει·τ 8Ζἱ80ΓΙΙΪ”Ι8ΙΙ 'ε αΙΚαΙιιιαιιαΚ ἔγαΚταΙ›Ι›απ α' Παπ· 
οιἱαΙτ ιιιὶιιωειιι αι αιιιει·ἱΙ‹αἱαΙ‹, ΜΜΜ ει ιιωΙψἰαΚπαΙ αι οΒγωι 
Ιϋεό;; ειἱιιωΙΙγ “Μακ , 868 ιιιε38 τΘἔἱΙ›Ι›: αιτ ΠεΙο1οιη, ΙιοΒγ, 
οι ε” τ6αι!›επ Ιτέα ίΕ6τ€€1πι€ιιγτϋΙ ίὶὶ% , ιπεΙΙγετ εΙϋΙ›Ι› ω! 
πιεἔ ΜΗ όττετιι€ιιι. 

Δι απιΒοΙ-αιιιετὶΙταὶ τατεαεαΒοΚ, ειἱὶΙετὲεϋΚοτ α' ναΙΙὰε 
:Με ΙιϋειϋιιὶΙ‹; Μπι ειοΙια ε1 παπι ΜΗ ΙεΙοἀπὶ , ΙιοΒγ αι Β 
ἔγεεἰὶΙτ-8τατιιεοΚΙ›απ α' ναΙΙαε, Μια νεΒγϋΙ ιιιὶΜωι ιιειιιιεϋ 
ειοκαεοΜαΚ Έ ιιιΠιι1ωι ότιειιι€ηγε1επεΚ, 1πεΙΙγε!ποτ α, Μια 
ΜΑΗ; οι τού. ΚἱὶΙϋπϋ8 Ι1αταΙιι1ατ τι1Μ.ι. 

Β' Ιιατα1ιιιαε οΙιΙιοι α03ιιΙε Ιιοιια ε) ΜΜΕ :και εεεΙπό 
1γεΙ›Β Μακ: Αιπει·ΜΜαυ α” ναΙΙαε , ω” ειοΙναπ , ιαα€α 
ειαΙ›£α Μ Ιιαταταὶτ; Μ: α) ναΙΙαεἰ τοπια ε8όειοπ εΙ να» Εϋ 
]ϋ11ϋΖΥθ α' ροΙἱτἱοαἱ τωικ1τϋ1, π”, Ιιοεγ α' τ6;ὶ τϋπτύπγεΚετ 
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νιΙΙτο:ιειιιιΙ Μ:ιπΙετ ΙεΙιετετε, ε' ιιεΙΙ:ϋΙ, Μ” ει, »εμ ΙΙΙτεΙι 
ιιιεει·ειιιΙΙιεεωειιεΙα. _ 

Δ' Ιιετεε:εγειι νειΙΙειε τεΙιεε πει” Ιιει.εειΙιιιειτ ιεπωιεε ιιιεε; 
ιιιει€ειιειΙι ει: ειιιιει·ΙΙιειΙειΙε' ΙεΙΙιε ΕεΙετε; Έ Με Ικιι1ϋιιϋεειι πιει; 
;ιε;;γε:ιιΙ ΙιΙνειιιοΙ: ει:, Μ” 6 ιιειιιεεειΙ: ιι€γ ιιτειΙΙτοεΙΙΙ:, Μια 
νειΙειιιιεΙΙγ, νΙ:εεεΙΙειτ Μάη Ι›ενετε μΙιΙΙοεορΙιἱει, Ιιειιιειιι Μπιτ 
οΙΙγ νεΙΙεε, ιιιεΙΙγετ ει: ειιιΙιετεΙ: ΙιΙε:ιιεΙε , ει, 1ιεΙΙιΙΙΙ,Ι Με; 
ιιιεε;νΙ:εεάΙιιεΙι. 

Α: ΒεγεειΙΙε-8$ειτιιεοΙ:Ιιειιι ει' Ι:ετεε:τγειι €εΙεΙιε:εεεΙκ 
νεεεεΙειιΙΙΙ ΙιΙΙΙϋιιΙιϋ:ιιεΚ ,ε ιιιειεοΙπειτ ε:ϋπιτεΙειι ιιιετΙοει€εει€· 
ΜΚ; Ιιειιιειιι ιιιειεςει ει' Ιιει·εε:Ι:γειι νειΙΙιὶε οΙΙγ ιιιεεεΙΙειρΙτοτε Έ 
εΙΙειιεΙΙΙΙιει€Ιειιι τειιγ, ιιιεΙΙγει; εειιι ιιιεετειιιιε.τΙιιι, εειιι νειΙιιΙ 
8ειιΙ‹ΙιιεΙ: εε:εΙ›ε ΙΙΒΙΙΙ ΙΜ. 

Α: ειιιιει·ΙΙεειΙειΙ: ει' Ι‹ετεε:τγειι νειΙΙό.έ ΠΙ ΙιΙειΙεει:ει€ειΙΙ: 
νΙ:Μ.ςΙΙΙειτ πεικιιι Ιιενενειι , ΙιειιγτεΙειιεΙι ει:οιιΙιερειι εΙΙο 
ΒειιΙιιΙ ιιειΒγ ε:ειιιιιΙτ ειιιιει: ετΙιϋΙεεΙ Ιε;ει:ειΞεοΙειιειΙε Μ, ιιιεΙΙγεΙ: 
Ι›εΙϋΙε ίοΙγιιειΙε εε Ι›ειι1ιε €γϋΙκετε:ιιεΙ:. Ε: ει' ε:ειιιεΙγεε 
οΙιοεΙτοιΙειε' ιιιιιΙεϋι1εεετ ε:ιΙΙ‹ ΙιειτάτοΙε Ι:ϋ:ε ε:οι·Μει, Έ εΙιτοιι 
ιΕϋΙε εοΙιειτ ει' ΙεεΙεΙεΙιΙιε:ήειτ6ΙΙΙι ειιιΙιετΙ. νεΙειιιειιγεΙεΙιϋΙ. 

Α' ιιιιΙεΙΙ: Ι‹ϋι·ΙΙΙιιιεηγ, ιιιεΙΙιτι·ϋΙ ε:ι3ΙεΙτ, Με:: 
Α: ειιιιει·ΙΙιειΙειΙοιειΙ: τειι·εειειέιεΙ εΙΙΙειροϋοΙ: 'ε ειΙΙτοτιιιιἰιιγιιΙε 

ιΙειιιοετειτειἱ, ιΙε ιΙειιιοετειτει ΕοττειιΙειΙοιιι 1ιεὶΙοΙ‹ πω: «πι. Α' 
ιιιὶιιι πεσει; Ιεε_ΙιιΙι 6Ιιετ, ιιιειΙιΙιιειιι οΙΙγειιιοΙτ ιποΙι;ειΙτ ειΙτΙιοτ Μ, 
ιιιΙΙιοτ ει, £ϋΙ:Ιι·ε, ΙιοΙοτι ΙειΙιιιειΙι, ιπιεἔει°Ιιε:τεΙε. Ε: πιει” τε 
Ιιιιιτετετ ετιΙειιιεΙ. 

ΝΙιιεεειιεΙτ οΙΙγ ϊστι·ειιΙειΙιιιειΙι, ιιιεΙΙγεΙτ ει' τεεΙ ΙιΙτεΙτει: 
ιιιεἔ πε ΙιιεςειτπιεΙΙι, ει' τεΙκἱιιτεΙγτ 1ιε εεϋΙεΙιειιτιιεΙε 'σε ει' Ι:ϋ:ϋιι 
@με εε:ιιιεΙζετ Με πε ΙιοιιιειΙγοεΙτιιε-ΙΙ‹. Εεε Ιἔγ ιιιΙΜε1ι Ιω· 
τει:ΙειΙοιιιιιειΙε ΙειεεΙΙΙι , ιιει€ιτοΙΙΙι ιιιει·τεΙ:Ιιε1ι Ι:ϋνετΙεε:εειε ει:, 
Μ” ει: ειιιΙιετεΙιεε ϋιιιιιειἔοΙιτει Ιιει8γῇει 'ε ΜιιεΙ:ΜιιεΙι ΙεΙΙιε 
εΙϋτε ε” ΙΙι·εε 'ε ιιιει_ιιΙιιειιι ΙιεπετιειΙειιι τει: ιιγΙτ. 

ΜΜΜ ε.ιιιει ΙειιΙϋιιΙ›ϋ:ϋ οε:τιΙΙγοΙιιιειΙι, ιιιεΙΙγεΙ:ΙοϋΙ ει” τεει 
εεΙτεειειι€ ειΙειΙειιΙνει "Μ, Ιιοεε:ειε Ι:ΙΙ:ιΙεεε Μάη, ει: ιΙΙΙειροτοΙε 
ε;γειιΙϋΙ4Ιιε ΙεττεΙτ, ειΙιΙεοτ ει: ΙιΙἔγεεΒ, €γιιΙϋΙεεε, ε:οιιιε:ειΙ' 
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ιιιεενετεεε , ΙιενεΙγε68 θε ειαιωΙειι ιιια8αΙια ΙιιιαΙιοιΙαε, ε" 
ει0Ιναιι, ιιιο€ταεατ13αΙι αι ειιιΙιετι ειινοτ εε ε” Μαη ΙιαταΙ 
ιιιοΙιΙιαιι ιαι·ιιακ. Η Ιζϋι·ΙΙΙιιιέιιιγ, ιιειιι τεΙιιιιτνα αι εἔγειιΙϋεε 
μι, ΙιατΙιατι'ιεαιι καιει αι ειιιΙιει·εΙιετ εαγιιιαε και: ιιιεΒΙια 
εοιιταιιι; 'ε Φωτ ατια _ιιιττατιιι, ΙιοΒ·γ εΒγΙΙ: α, ιιιαειΙι' ιιειο 
“Πιο :ιο Ιιἱιι€Ι‹, εε ΙιοΒγ α)νΙΙιι€οεεαΒοτ πιο ΙιετεεεεΙτ ιιιαειια, 
ιιιιιιτ ϋιιιιιααοΙΩιαιι. ' 
| ΒΙιΙιοι ιιιιιιι1ειι ειιιΙιει ιιι·(ιΙιαΙ ιιιο€ίεΙεΙιιι ιιιαΒαει·τ, ,ε 
ιΙΙοε6εέ86ιιοΙτ ιατι_5α ιιιιιιάειι σοΙο8ι·‹3Ι εαῇατ Μαιο ίοιιιιαΙιιι 
ιιια;;ίιιιαΙτ. Αι ειιιΙιειεΙ: ιιιό.ι· οεαΙ: ει·ιΙεΙιεΙ: 'ε ιιειιι εειιιιι€Ιτ 
ι$.ΙιαΙ ναιιιιαΙι ϋεειεΙιϋτνε, 'ε ιιιαΙ‹Ι αιτ ιιιοιιι1αιιύΙτ, ΙιοΒγ αι 
ειιιΙιει·ι νε51οιιι6ιιγε1ι ιιιαι· οεαΙτ ιιαιιιι ει·τεΙειιιΙιεΙΙ μια ιερει 
ιιεΙτ, ιιιεΙΙγ ειαΙΙοιι€ ιιιιιιαειιίεΙε, α, ΜΙΝΙ, Ιιο;γ ιιια8αι δει 
ειεειειΙΙιετιι€ ,ε ιιιοΒαΙΙαριτΙιατιια. 

ΙΞε η” α, ΙεΙΙιι Γιι%ετΙειιε68, ιιιιτ αι εΒ·γειι16ε68 £ϋΙ 
ω", εοΙια ιιειιι οΙΙγ 1188°Υ, 'ε ιιοιιι ιειειΙΙι ε0Ιια ο1Ιγ καιει 
ι;οειιαΙι, ιιιιιιτ αιοιι ιιιΙΙαιιαΕΙιαιι, ιιιιΙτοι· ιιιαΒαι; αι επειιΙϋ 
εε; ιιιο€αΙαιιιτιιι καιει , εε αιοιι τει·Ιιεε ιιιιιιιΙτα αΙατι, ιιιε11γ 
άΙταΙ ιιιοεαΙαιιι€ΙϊαιιΙτ. Με;; ΙιεΙΙ «Με ΜΙ ΙιιιΙϋιιΒϋιτετιιι αι 
έιι·τεΙιιιι ειαΙιατΙεα,<;' αιοιι ιιοιιιετ, ιιιεΙΙγετ αι εἔγειιΙϋεύἔ αιι 
Ιιατ, αι αιιαιοΙιιαωΙ, ιιιοΙΙγετ α' ΙοιιιαααΙοια Ιιοι ιιιαααιιαΙ. 
καιει 1ιεΙΙ α' κει άο1σ€' ιιιιιιι1εαγιΙιετ τοΙειιιτειιι, Ιιοε;γ πια 
ΒιιιιΙιιιαΙ: α, 3ϋνϋι·ϋΙ ειοι:ιοΙειι ι·ειιι6ιιγαΙιει ,ε ιέΙεΙιιιεΙτετ ιιε 
ειοι·ειιιιιι1ι. 

ύ” Ιιιειειιι, αιοιι ειιιΙιει·εΙι, Με αι ιι_ι τατεαεααοΙιΙιαιι 
ι-5Ιιιι ιοΒιιαΙι, αγαΙιταιι Ιιαειιια1αιιώαΙ: ειειιι61γεε οΙιοεειι€;ιι 
Και; :Ια απ; Κοιταιιτεειιι Ιιιειειιι, Μ” νοΙο αγαΙιι·αιι νιεεια 
ΘΙ_ιειιεΙα. 

Βι ε” ο1Ιγ οΙιιιαΙι τιι1αΙι1οιιιταιι66 , ιιιεΙΙγ ιιιιιιιΙειι :Ιο 
ιιιοστατα οτεια8οΙιι·α αταΙαιιοεαΙι1ιαιι αΙΙιαΙιιιαιΙιατύ, εε α' ιιιεΙΙγ 
ιιοΙα νε€τετε ΙιιειαΙιοττ, ΜΗ: ιιεΙια ειοτοε Ιιαται·οΙ: Μια ΜΙ! 
θα ται·ταιιια α' εοιικΙο1ατ' ειειιιεΙγεε ει€μιιοιιεε€ει. 

ΜεΒ ίοΒοιιι απ; ιιιοιιααιιι α' ΙεϋνοὺΙτειϋ ίε_ΙιετΙιοιι. 



ιι. πιιιιιιτ.Δ 
πι 

.Φ ΙιὶτεΙο° |'ἄ ΐ'ω·ι·άσάι·όΙ αΙαπωω·ατα 
πέρεΙσπέΙ. ~ 

Α' ιΙοΒιπιιτΙοειἱ ΙιΙιεΙ:, ιιιιιῇιΙ ΙιἰεοΙιΙι, ιιιαῇιΙ παεγοΙιΙι ειέιιι 
ιιιιιΙ νιιιιιιιιΙι, :ιι ΜϋΙ:Ιι6ι ΙπόΙιεει. ΧϋΙϋιιΜεΙε πισι1οπ ειιιΙετ· 
πω: 'ε νι5.ΙτοιΙιειτπιιΙε ιιιιιιιΙ ΙοτιιιιἱῇοΙτ πιἰιπΙ τιιι·ΒγιιΙιι·ιι πανε; 
«Με Μια κι πειιτι ιιιεΙιετπέιιΙε , ΙιοΒιγ πι: Ιο€γοιιοΙ‹ ιΙο;;ιπαιιοιιι 
πιω, και” πι οΙ1γ ν6ΙεπιόιιγεΙ: , ιιιεΙΙγεΙιετ :ιι ειιιΙιετοΙ: Ιπ 
ιοιΙειΙοιιιΙιό1 ,ε ιΙιει€6.Ιαι: ιιι5ΙΙιΙΙΙ $οΒιιι1ιιειΙτ εΙ. Πει ιιιΙιιιΙοπ 
οιιιΙιετ ιιιιιιςο. ιιΙιειι·πει ίοι·ιπι5.ΙιιΙ ιιιΙπι1επ νόΙεπιθπγεΙτ ,ε ΙιϋΙϋπ 
Ιτει·ειιιΙ :ιι π.μιιειΙ€οι, εΒιι-:ιΙϋΙ ιπιι€ει ιΙΙτιιΙ ΗΜ ι'ιτιιΙιοιι, 11θΙΙΙ 
ΙιΙΙιετ6, πο” πιι€γ πάπια ι-ιιιιΙιετοΙιπι-:Ιε νιιΙιιΙιο. εΒγεπϋΙπΙεΙι 
ΙιεΙΙοπο νιιΙαιιιεΙΙγ ΙπϋιΒιι86€εε ΙιιτΙιι-ιιι. 

Ιιιιιιι!ιι· Ιιϋπιιγϋ 6.ΙτιιΙΙιιτιιΙ, πο” οΙΙγ ιιιι·ωιιό.ε, ιιιοΙΙγ 
εΙΙ'6Ιο ΙιΙιοΙ: ΜΙΝΙ νΙτιι€οιΙιιιιπόΙτ, να” Μ ΙπΙιέιΙιΙι $επιιιΙΙΙ 
Ιιιιιιιιι, ιιιιιι:ιειι; ιιιοι·τ Βόιδι ι-:ειιιιι6Ικ ιιι€ΙΙιΙΙΙ ΜΜΜ οιεΙεΙινόε 
πιιιοι,"π ΜΜΜ αεε1εΙσεΞε ιιι€ΙΙιιι1 νιιππιιΙ: ιι€γαπ ιιιι€8 επι 
Ιιι-:ι·εΙ:, απ: τέτειιιιι€ι τε·ετιιΙοτ ιϋΙιΙιό Μπι ΙόιοιΙΙ:. Πο" τεΙιάτ 
τιιιτειιιά;; ΙεΒγειι, ιιππγΙνιιΙ ΙιιΙειΙΙιΙι ιι”ι:ιιτειιιιι€ νΙι·έι€σιιιέΙι, 
νιι1ιιιιιοιιπγι ιιοΙ€ιΙ.ι Ιο1ΙκόπεΙτ ιιιΙιιιΙΙἔ ε8γεεΙΙ:νο 'ε 6ιειετιιι·ινιι 
ΙιεΙΙ ΙοπιιΙ ιιιέιπεΙΙγ πι εειιιιιόΙτ άΙτιιΙ; ει ρειΙΙε ιιιο8 ΗΘΗ! απ 
τιιιιΙιετπόΙ:, Μι οιιιΙε πιΙπιΙοιιἰΙ: Ι:ϋιιιΙϋΙτ οΙΙγΙ:οι· νΘΙΘιπὸιιγεΙΙ 
πισω” Ιοι·ι·ι9.ειΙιι'ιΙ πεπι πιειιτπ6 'ε Ιπιοπγοε ειιιιιιιι πιά: πάει 
πιωιωι εΙίσΒιιιΙιιι ΙιιιῇΙαπιΙὐ ιιειιι νοΙιιιι.. 

Επι πισω :ιι ειιιΙιει·ι ιιιιι€έιΙιιιιι τεΙιἰπτεπι, π” τιιΙιΙΙοιιι, 
πο” ιιεΙιἱ ει' ιΙοἔιιιιιιἰοειΙ ιιιωι‹ ειιιιτοΙΙγ 8ιιιΙπόΒεεεΙι ει' πιει 
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Βέιιισειιπ εΙεετε, ιιιἰπτ ει' παπι ππεοπ16κιωιΙι εΒγιιτι πιππ 
ΙιάΙέιετει. 

Πε. οι επιπει· ΙιεπγτεΙειι :Μπα πιπΒιι Ιιιιοπγιαιπι Ι›ε 
πιπΒιιπει!ι ιιιιιιι1 :ποπ πεπιεπεοΚατ,ιπε11γεΚετ πειροιιΙιεπτ παει 
πάΙ, ειππει.Ιι Μπα νεἔετ Μπι ειπε; Κιι“πτειετ.τι-ιππ. ιπει8ιἔιτ εΙϋ 
Ιεειεει ιπιιιο€πιάεοΙιΙαιΙ, ει' ιιεΙΙιιιΙ, ΙιοΒγ ΙιοΙποπιιΙππ; 'ει ιπὶνεΙ 
επεΙετε εειπ :ιι εΙετ' τϋνιάεε€ε ιπιπι;τ ιι1ε_ιε, εειπ ΙεΙΙιεπεΚ 
ΙιοτΙπιοΙιεάμ ιιιὶπττ τεΙιετεεἔε πἱπεεεπ: πω· ιιΙαιι€_ιπ νει€γ 
πειιι, ΙιεΙιἱιοπγπΙτπΙιππΚ ΙτεΙΙ τειι·πιππι ποπ οΙΙγ Μ3τϋΙιπεπγι 
«π. νεΙειιιεπγτ , ιπεΙΙγεΙιιιεΙτ πιεενιιε8πΙπεπτει 'ε ι€ειιοΙάεπτει 
ιιιπιέπππΙτ εεπι Με3ε, πειιι τεΙιεΕεεΒε πειπ νοΙτ, πε ιπε11γε!ιετ 
ιι€γεεεΙιΙιεΕ ωπιιωκ ΙεΙ , πι” π' εοΙαιεπ8 εΙιο8Μοττ. Μ 
εΙειϋ ει1ειροπ ειπεΙι ίεΙ ιππἔει επ]ιιτ ΒοπποΙπαιιππΙι επϋΙειει. 
Α: εΙ_ιάτπε' ε' ωοαμιω πεπι πΙεπιπήει «πωι Μ, Ιιειπειπ επι· 
εάπιιΙι Ιιει3τΙιειι1ειπ τϋι·νεπγε Ι‹επγειετιτἱ τω. 

Νἱπεε ει' νιΙειΒοπ οΠγ πιι€γ πιιΠοεορΙιπε, Μ ιιιιΙΠύ ΜΙ 
Βοτ πε Ιιπιπε ει' ιπι5.ε' απαιτει πω”, εε Η εοΧΙππΙ πω ιΒιιιειι· 
8οτ ιιεπι τεππε ίεΙ, πιἰπτ ει” ιπεππγιτ Μιπιιτειτ. 

Ε: πειιιεεειΙκ ειιι1ιεεεεε, ‹1ε Ι:Μιπειτοε Μ. Αι ο1Ιγ επι 
Ιιει·, Η ιπιπάεπι: 111388. ει!τειι·πει ιπε8νιιε8άΙπι, εΒγεΒγ τΙοΙο8ι·π 
εεειΙε Ιιενεε πιο: εε πωπω ειππΙιειτπα; ε' ιπιιπΒιι εΙιπε!_ιετ 
ϋι·ϋ!αϋε πειιεΙιειπ τειι·ιππε-1, πιεΙΙγ πεΙιἱ πιε8 πεπι επεεάπει 
πο” νειΙπιπε1Ιγ ι8ειιεπεϊιπ πιε1γεπ 1ιεΙιειιΙιειεεοπ, 'ει ιππ8ιιτ 
νειΙπιπεΙΙγ Ι›ιΖοπγοεειι;;Ι›ππ ετ.ι16.τιιιιΙ ιιιεμεει.ΙιεΙΙιεεεε. ΒΙ 
ιιι6_ιε εἔγειειτε ιπ8ΒετΙεπ εε ετ6τΙεπ Ϊ8 Ιοεπει Ιεππι. ΜΗ: 
εε;; ιειπιι, ΙιοΒγ πι ειιιΙιετι νεΙειπεπγεΙδ ΜΙϋπιιίεΙε κωμω 
ΜΙ νό.Ιειεειοιι, 'ε ε1ιο8ειιϋοπ ειπε ιιιιει‹ω νι2.8€ιιΙειι ΜΙΝΙ, 
ΜΒ· ἰιὅγ ειπα, Βενεειιε, ιπεΙΙγπε!ι ιπιει€όΙε.τάτ ιπειεειππ1: ιπτ 
τοται ι“εππ, πωπω ιπεΙγεΙιΙιεπ ΙιεΙιειιΙιειεεοπ. 

Μπι , πο” ιπἱπιιειι ειιιΙιετ, Η νειΙειιπι νεΙεπιεπγι: ιιιπέ 
ει:ινι5.τε. ιοΒειά εΙ, ιειι‹ω ι·ειΙιειοΙ€πεά;;τει πιτωιμ; Ιιππειιι επ 
Μνϋε ειση;πεύ.€, ιπεΙΙγ ει' ει.πωιπιπιδοι πι! Ιιειωπέι1πι πιει; 
ειι€ει1ι. 

πι κ”, Μι·ιιιι ιειιεπιεκ πι, ει' ιεκιωεηπεκ ιπιιιιιι€ 



Ι? 

ΜΙ Με!! ωιιιωωι νειΙειΙιοΙ ει: έεττειιιιἰ 'ε ει°ΒϋΙοεἱ νιΙίι;Ιιιιιι. 
ΗεΙγε νιιΙιο:ύ, ιΙο ιιιε8· Με ε:ιιΙιε68Κέιιο1ι. Δ' ε:ειιιειΙγοε 
ίιι88ειΙειιεόΒ ΙεΙιει ΙΠεειιιι, ιιειἔγοΙιιι; ιΙε Ιιοι·ΗιιοΚ ΜΜΜ! 
ποιο Ιετε:ΙιετιιέιΙ:. Ε' ε:ει·ιιιι ποιο ει: ει' Ιαέι·ιΙΘε, 1ιο,ε;γ ΠΙθ8· 
τιι0ιιιΙτ, νειιι-ε εΞτιοΙιιιι ιεΙαιιιι€Ιγ ει, ι1ειιιοοτειτει ε:ει:ειάρΚΙιειιι, 
Ιιειιιειιι ,1ιοε;γ ΜΙ νειιι ει: Μιά” 'ε ιιιἱ ειιιιιειΚ ιιισει·ιόΙιεθ 

Α: εΙϋΙ›Μ Ιει:οι!ιειι ιιιεἔιιιιιτειιὰιιι, ιιιιιιιΕ ωιι6ιω εΙ ει: 
ειιιΙιετε!κει ει: έΙΙειιιοτοΙδ εἔγειιΙϋει-ἐἔο Ιιι:οιιγοε ϋε:ιϋιιε:ειιι 
ΙιιιειΙειιεώεεεΙ ει, τειιιιὸε:ειίεΙειιὶ ιι·άιιι, 'ε ιιέιιιι Με:: ιιιιι€εε 
εεε 8γειιιι·ειιι ίεΙειω τιιΙειιεοε εε:ιιι6νεΙ ει: ειιιΙιετι οΚοεειιές 
ΗΒΗ. 

Α: ιι€γειι16εώ;"ε:ειι Ιποι·ειΙιειιι 616 ειιι'Ιιει·εΙ: ΜΜΜ :ιο 
Ιιι-ι:ειι ιιιτειιιιειΙε ειπε, Ιιο8γ ει:οιι έτωΙιιιί τοΜιιιέ:Ιγι:, ιιιεΙΙγ 
πω: ιιιει€οΙζειτ εΙΜειιΙτ, ει: οιιιΙιεΗεέι€ειι ΕΝΠ! ιἐε ΠΕΠΗ Μ 
Ιγε::ΘΙ:. ω: τειιάε:ετιιιτ ιιιει€οΜιειιι, πω, ει' Ιιο::ΜοΙε Ιιει 
εοιιΙοΜιειιι ε:οΜΜε Ιπετεειιι ει: ι€ει:ειι€, ίοι·ι·ιιεειιι. Ε: ωχ· 
ν0Ιιιει ειιιιιειΚ ΙιεΙιι:οιιγ1τάεό.τει, ΙιοΒγ ε:ειι ε:ει:ειτιοΙΟιειιι να· 
Ιειιιιἱ ιι] νειΙΙάε 1ιιΙιτει ΗΘΗ! ΙπειρΙιειιιιει, ω. ΙιοΒιγ ιιιιιιάειι ειιιιιειΚ 
Ιι-ιτιοΙιο:άεύτει ε:ει.ιιι: ΜειετΙετοΙι ιιειιιοεειΚ νόΕΚεεεΙε, Ιιειιιειιι 
ιιι-ινοιεόεεεεΙε Θε οΚτειΙειιιοΙ‹ ε 1ειιιι6ιιεΙτ. Β1ϋι·ε ΙειιΙιειτύ, ΙιοΒγ 
ει' ιΙειιιοοιεεει ιιιέρεΙτ Μπι Ιιϋιιιιγειι ίο8ιιειΙτ Ιιιιιιιι ει: παθει 
ΙιιιΙι1ειόεεΚιιοΚ, ω” ει: ιιῇ ρι·οϊότειΚοιι με ΜΗ: ΙοΒιι:ιΚ πε 
"πω, εε Ιιο8ιγ ΙιιτοιΙειιεΙι ἰ6ὶἱέΙϋΙιἱιὐῇιιτ ει: ειιιΙιοι·ιεό8' Μιά· 
ω» ΙιεΙϋΙ ιιιιιιι μετΙιε °ΙαινίιΙ Ιοειήει.Ιτ ειικειτιιἰ 1°εΙιειΙειΙιιι. ι 

Μι!ιοι ε.: ι'ιΙΙειροτοΙτ εΒγειιΙϋι1ειιοΙτ, 'ε ει.: ειιιιιοτοΙτ ιισ·ιιι 
ΙιειεοιιΙΙιιιεικ εΒγιιιειεΙιο:, ειιιΙεοι· ιιόΙιιιιιγ εἔγειΙ ι€ειι 1'εΙνιιιι 
€οειιΙι, @επι πιεσε ,ε εε:έιι€Ι ι“οιςνει ι€ειι-ιιειτειιιιιειε, ει' εο 
Ιτειειι€ `ρειιι€ ίεΙειτο τιιάειιΙειιι θε ίεΙειιε Μια. Α: ειι·ιετοοτειτει 
ιιΙϋΙιΙιειι 1616 ειιιΙιετεΙ: ωιιει τει·ιιι€ε:εΜεΙ Ιιει3ΙειιιιισΙτ, νέΙε 
ιιι€ιιγι-:ικ' νε:έτειιΙ ε8γεε ειιι!ιοι" νει€γε8γεε οε:τειΙγ' ιο! 
εϋΜι οικοεεε38ειτ νΜεε:τειιιι, ε11ειιΙιειι π' τϋιιιο€' σεειΙΙι:ιτειιΙειιι 
ειιΒιιι: ιιειιι ι€ειι νε.ιι Ιιεσ1νϋΙι εΙιειιιει·ιιι. Δ 

ΕΙΙειιΙεε:ϋ ιειιωκ ει: ε8γειιΙϋεεΞις' ε:ει:ει‹ιειιΙιειιι. 
Α, ιιιιιιτ ει' ιιοΙἔιὶτοΙ‹' εἔγειιΙϋΙιΙ›εΚ ,ε εεγιιιειειιο: Μειω 
ΙΙΙ. ΚΜ 2 

ο 
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ιωωιιιικ ΙεεπιιεΙ:, ει' ειετιιιτ πι” ΜΜΜ ω” Ιιιιιιιι ει" 
Ιιποιιγοε ειιιΙιει·Ιιειι να” ε” Ιιποιιιιοε ο82ιάΙγΙιειιι. ΕΙΙειι 
Ιιειι Ιιιιιιιι ει, τϋιιιε8ιιεΚ ειιιιιιιΙ Ιιει3Μιιιι0ΙιΙιεΕ 'ε ιιιἰιιτὶἱιιΚεὶΙ›Ιι~ 
ιιιΜΜι ει' Ιιϋινειειιιειιγ Ιεει νειετϋῇε ει' νιΙει€ιιιιΙτ. 

Α' Μ3ινεΙειιιειιγ ιιειιιεειιΙ‹ ε8γειιιιΙι νειει·ε ιιιειι·ειιΙ ει' 
επειιιεΙγεε οΙιοεειι€ιιαΙι ιιειιιοεπιτει ιιερεΙιιιεΙ, Ιιειιειιι ειιιιιιιΙ: 
ε2εΙ‹ιιεΙ νεΒειΙειιιιΙ ιιιι€γοιιΙι ΙιειιάΙιιι:ι ιε πω, ιιιιιιτ Μι·ιιιι 
ιιιἔι8 ιιειιιιεΙ. Αι εμτειιΙϋεει.Ξ' ΚοτἔιΙιιιιι, :ιι ειιιΙιει·εΚ ει;γιιιιιε 
Με εειιιιιιιτ ιιειιι ΙιιιιιειΚ, ΙιιιεοιιΙ6εὑἔιιΚ Μακ, τΙε @με ε, 
ΙιεεοιιΙσειιε; ιιιει3ιιιιειιι Ιιιιτειι·ιειΙειιι Ιιιιιι0ειΙιιιιιτ ϋιιτ ΙιεΙεῇε!‹ ει' 
Ιεϋπιιιεεέ ιιειειε ιτειιιτ; ιιιει·τ αι εΙϋττϋΚ νιιΙ08ιιιιιιιΙειιιιεΚ 
ιειωικ , Ιιοἔγ ιιιιιιιιιιγά_ξειιι ε€γειιΙϋ εε2επ·Ι Ι›ἱι·νἀιι, αι Με.» 
Μ :ί ιιει€γιιΙιΙι ειῖιιιι' ι·εειετι ιιε τιιΙἔιΙιιιεεεΚ Μ. 

ΜΜΜ ει, εϊειιιοετοιΜι οτειιι€οΚΙιιιιι επι ειιιΙιετ ιιιιι8ιιτ 
ιιιιιιιιειι Κϋι·ιιΙττε ΙενΜικεΙ επειιιεΙγειικιιιτ ΙιιιεοιιΙΜει εεεπε, 
Ιιενεητειι ω”, Μ” εΒγικ εειιιΜΜιιΒ ιι:Ηιιιιι€1; σε ιιιΜϋιι 
ει' ΙιιιπάΙιεεοιιΙύΒ' εεγειειιιετ νεειἱ ιεΜιιΙειΙιε "ει ιιιαἔιἱτ ε' 
Μ” τεειιιει ιιιει·ι, ειιοιιιιειΙ Ιε Με ειιι€νει εειῇΜ εεεΚεΙγεεΒε 
'ε ἔγειιΒεεεΒε Μια!. . ` · 

ΠΒγειιιεεειι εε>,·γειιΙϋεε;, ιιιε11γ 66 ιιοΙ8εϊτιιιτεειΓ ιιιιιια 
ε8γιΕετϋ1 Κιι1ϋιι ιιι%ειιωιε Μπι, ιιιιι€άΙιιιιι 'οι ιιιιιικΙειι νε 
κ1εΙειιι »εκει , ει' ιιε;γοϊιΙι Μάικ' ΙιείοΙγειεέιιιιιΚ Με 16 Μ. 

ΒιιιιεΙ ίση”. ει' Ι;ϋαϋιιεε8 ιιειιιοει·ειτει ιιερε1ιιιε1 οΠγ Μι 
ΙϋιιΒε ΙιειτειΙοιιιιιιιιΙ Μι, ιιιιιιϋι·6Ι :ιι ιιτιετοειατε ιιειιιΖετε!ιιιεΚ 
ιιιε8 αει: ιοΒειΙιιιιιΙ: 88111 ΙεΙιειεττ. 6 ει' ιιιιι€ει ιιιωπ ιιειιι ιιιε8 
ἔγϋιιϋΔεέ ὐτῇεὶιι νετειι Με, Ιιειιιειιι ιιιιτειιεεοΠα 'ε ει' τϋιιιε€' 
εειειιεΙτ :ιι ε8γεεεΙ‹' ει·τεΙιιιειι νεΒΙιενιιτ ιιειιιι επϋι·ιιγιι ιιγο 
ιιιέιεει ε-1ΙτιιΙ ειι._ιιιι1_ιει καψει Με ει' 1εΠιεΙιΙιε. > 

Δ: ΒΠεείιΙΙ-ΒιετιιευΒΜιιι ει) τϋΙ›Ι›εε8 ε: εἔγεεεΒιιεΙ: 
@επ εει·ε,<; Μέ” νεΙειιιειιγειιΙτε1 εισ18:ΞΙ 'ε θΖ :Πω ιιιε8 
ιιιειιιι εκει ποπ Μ8ιεΙεεεε€τϋΙ, Μ” ει1°ε1εΙιετ ιιιιι€οκ Μπιτ 
εειιεΙε ει' ιιιιι€οΙε επιιιιι6ι·ει. νωιιιαΙι ειιιιιιοε τΙιεοι·ιό.Ι: ιιιιιΙοεο 
»ως ετΚϋΙεεωιι να” ιιοΙΜεει' τιιι·8γιιΙιειιι, ιιιεΙΙγεΙιετ κι 
και νιιεΒιιΙειτ ιιεΠιιιΙ εΙΙομιιΙ ει'Κϋ2ϋιιεεε'τονειειιι·ει; εε »Με 
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ιιϋιεΙι·ϋ1 ωκωιιιιιι ά 0οΙΒοτ , π” ιο<έιιιΙι πηισειωΙιιι , Μ” 
κι ιιιιι€ει ω νειΙΙιιε ω. ιιειιι ειιιιιγιι·ει. ΙιἱῇεΙειιιεττ ιιιτΙοιιιιιιιγ, 
ιιιιιιτ ιιιΙώ.Μι ΚϋινόΙειιιέιιγ' Κόριέ!ιοιι ιιτιιΙΙιοιιιΙτ. 

ΤιιτΒιιΙ4, ιιιι!ώρ ειι ειιιιετιΜιιαΙιιιά1 ει' ροΙιτιοαι ΕϋινόιιγεΕ 
ιιιειἔοΙιΙιαΙ ΙιοιιιιΚ ω, ΙιοΒγ Μ ει” τϋΙιΙιεό,ις ει, τέι·ειιεε18οιι 
ιιιιιιτ ΙϋΙειέ:8 ιιτιιΙΙιοιΙ_ιώΙι; οι :Μπι ΕϋΙϋττε ιιενεΙι ειιοιι ΜΜΜ· 
ιιιιιτ, ιιιι-:11γετ Μ πιά: τετιιι€ειεττε1 8γαΙιοτο1 :ιι όττεΙιιιιεόμιιι 
Μετι: εειιιιιιι επι Κϋι6ιιεε58εεΙι οι ειιι!ιοτιισΞΙ , ιιιἱιιι :ιι _ Μ" 
1ιθιιιι ίεΙεϋΙιΒ Ιιδιοεεεεύμ-:τ τιιΙαιάο1ιΠεοιι ειιιιιειΙτ , ει' Η ε1 
ιιγοιιι6ιει. 

Α' τϋΙιΙιεόΒιιοΙ: ειοιι ιιοΙἱ€ἰοαἱ1ιιἱιιιἱειιΙιει£ὑεἐἔα π ΒΒ·γε·· 
ειιΙΕ-8ιατιιιοΕΜιι , νοΙτιι1ώιι' ιιενεΙἱ ιι€γειιι που ΙιείοΙγάετ, 
ιιιοΙΙγετ οτι ει, ΙώιϋιιεεΞέ νέΙειιιόιιγει , »Μα ΜΙΝΙ ιι Μπι 
ΚοτοΙ:ιάιιιιΙι ιιιιιιιΙειι ε8γοε ροΙΒιιτο!ί ΙεΙΙιότε, Μ ΜΜΕ @επ 
ιιειιι :ιΙηι1τόμ. ΜειΒάΙ›ειιι αι ε;;γειιΙϋ868Ιιειι @Η Ιιει·εειιι Ιω· 
πιω: που ΙιείοΙγάειιειΚ, ιιειιι μεσω; αιοιι τϋΙιΙιέι ΙιενεεΙ›Ι›ύ 
ιιέ:ρ8ιετιι ιιιτόιοιε10ιοιι , ιιιοΙΙγεΙιετ οΒγειιΙϋ ειιιΙιετοΙτ Μι 
€οκιιαΙι ωιωιωι. ιιιιιωσ, Μ” ει' ιια8γοΙ›Ι› ειάιιι' €ττε1ιιιἰ 
ιιι·ειΙΙιοτΙάειι ΙΙθΙΙΙ Ιειιιιε οΙΙγ ΙιοτΙ:ΜΙειιι οΒγ Μι·έιΙγ Μιὰ «και 
ιΙειιιοοιιιιει 1ιθμιιεΞΙ, ιιιιιιτ ε8γ τιειτει άοιιιοοτειιιει, ΙιεΙιεΙόΙιειι; 
‹Ιε ειιιέι·τ ιιιιιιιιι€ 1ιοιΙειι1ειιι Ιοει αι, 'ε Μι· ιιιιΕώΙο ροΙιτιοειι 
τϋιν6ιιγο1τ ιιι·ειΙΙιοάμιιιιιΚ ιε αι ειιιΙιετοΙιειι ει εἔγειι16ε‹ἐέ 
ειέιιαι1ειιΙωι, ε16τε ΙΜΙιειιιιι, Ιιο€δι Μ ει, ΙεϋινέΙειιιι-5ιιγ πιω 
Μι ιιόιιιι νειΙΙιιεεύ. ΜΒ· νειΙιιι, ιιιι-ιΙΙγιιεΙι ρτοϊότάια ει, ΗΜΜ 
8658 ΙοειιιΙ. 

Β, 8ιετιιιτ αι ότιεΙιιιι τεΙιιιιωΙγ ΙιἱὶΙϋιιΙ›ϋιϋ Με” ιιἔγαιι , 
άι: ιιοιιι εεεΙιό1γειιΙι; Έ ΜΜΜ Ιενθιι ΜΜΕ 1ιινέιέτϋΙ, Ιιο€γ 
:ιι νιι1ειΙιει ε1ειιγ6ειειώΒ, τό!ει ιιιηϋνειι661ϋιιι,Ιιοσ Ιεϋιιιιγωι 
ι€ειι ισ ιιιιἔγι·ιι ΜΜΜ: 'ει ιιιο€τϋι·τόιιΙιετικ, πο” :ιι εΠωι 
οΚοιεάέ ιιιιιΙπϋιΙόειέτ νόμο ειιιΙιεΙιΙι ΙιατότοΙε Εδώ ειοι·ιτ_ια, 
ιιιιιιτεοιιι :ιι οιιιΙιει:ι ιιοιιι' ιιιι-31τ6588άν:ιΙ 'ε 1ιοΙιιομέΒάνειΙ 
ιιιο€εΒγειιιέΙο Επι :ιι οΒγειι1686€Ιιειι Μι ιι·ειιιγιειτοτ ΗΜ: 
ημειι νιΙιι€οεειιι; οι οι;γιΙε ιιιιιιτΙε·ιι εΒγεε ειιιΙ›ετ' 1ε·ΙΙει€τ ιι] 
εοιιτΙο1ειτοΚτειιιΒιιι_ια, ει' ΜΜΕ ο11γ Ιαιι·Ι›σ. ειοι·επιιι€ τοιιιιι, 

2·Π 
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Με), ΜΒΜ! πιο €οιι‹ΙοΙΙ:οιπ-5Ικ. Εε ω! Ιέι1οιιι, Μπιτ 1"ο8ιιά ει' 
Ωειιιοοτειωι Ι›ἱιοπγοει τὶ3τνὲιιγεΙ:' ιιτειΙΚοΚύεει ιιιοΙΙεττ, ΜοΙΙ:Μή 
πι” ΘττεΙιιιἰ ειειΙ›αεΙεεἱἔο£, ιιιοΙΙγετ ει' ιΙειιιοοι·ειω πάτε” Μ· 
Ιειροτ οΙϋεε81$; ι38γ ΙιοΒγ ει: ειιιΜετΙ έ” εΙ$ϋτάεΙνόιι Μπα 
ποπ 8ΜοΙαιτ, πιοΙΙγεΚετ εΙόΙ›ε ΙιαΜειιι οειωΙγοΚ νειεγ οἔγι-ε· 
εεΙτ ΙιάιιγωΙε , ιιιει€Μ 820Ι'0881ΙΙ ει' πειἔγοΙ›Ιι “Μι” ΜΜΜ” 
ειΚειπτῇειὶΙιοι ΙάποιοΙπά. 

Πει ει” άειιιοεκπα πέ:ρεΚ, ιιιἱ:πΙ πιεση ΜΙδπΙΜεΙε Μι1ειΙιιιαΙτ' 
ΙιεΙγὁΙ›ε , ιιιεΙ1γε1: ει' ε2ειπέΙγοε οΙιοεεάΒ' έιι80_ήάτ επετίεΙετ$ 
:ητοιιπάΙ‹ πω' ωεωειωιιεκ, ει' τϋΙ›Ι›ε€ἔ' 1τοτΙΜΙωι ΙιειαιΙιιιιΣτ 
τοττὑΙτ; @Η ει' Μή οεειΙε ῇεΙΙειιιεἑτ νό.Ιτοπεπω νοΙΜ.ιιιο€. ΪΤἔγ 
οι ειιιΙ›ετεΚ Πε! ΙΙθΙΙΙ ω.ΙάΙτά!: νοΙ:ιε. ει, ΠὶἔἔεΠειιἰὶΙ εΞΙΘέ ικα! 
_Μτ, ,ει ωιπρύ.ιι , - ει' Μ ει5ιιω ιιεΙιει αοΙοἔ - ει' οιοΙ€ει 
ειὶ€ιιειΙ‹ ε" ιι_ῆ Ιώριέτ τεσωεκ νο1ιπι ΜΙ. Νειιπ ;γϋιπόπι ε168 
επι· ἱειπὲτεΙιιἱ,Ιιοἔγ Μ πω :Μπι Ιιεποε ει1ΙαιΙοιιτ,ιπέΙγ επικό! 
Κεάθετι-: ὶιπειιἱ ει2οΙαιτ, ΜΚ ει: 6ει' ειειΜἀ8άἔὰΙ›ωι ΜΜΜ ειωιτ 
άοΙεοτ ΙΜΜΕ, θ8 ΜΚ ΙΙΒΙΙΙ οειιράπ ει' Ιαέιιγιιτειτ, Μ ει' Μυγ 
1ΙΙ°88ὰἔ0ἰ£ ἱε ἔγἱὶΙϋΙὶΙε. Μἱ ειι€ειιι πω, ΜΒΜ €πι ει' ΙιειταΙοιη 
Ιαιιήάτ ΙιοιιιΙοΚοιιιο1ι ιιιεἔιιεΙιειειἰιιὶ ότειειιι , Μπεστ πω» 
Μπι πιώ, Η αι εΙπγοιιι6, 'ε οἔγ ο8ερροΙ εὶιιοε πιαἔγοΙ›Ι› Ιαού 
νοιιι Μεωε8 ει' ῇάτοιιιΜι απ” Μει·ι, ΙΙΙΒΙ'(3 ε;" :ΜΒΜ Με 
1ηωιμ απ οΙϋωΙ›ε. 



Π!. ΡΒ.ΙΖΕΤ. 

Μδέτ·ϋ Μπϋα!παΐο πια αοπετ·ΠοαίαΒ ΗΠιΒ ΙΜ 
ρω·σέ_ςοϋ κά· Μπάσα: ασ άϋα!άποσ επ·ΖωέΙουο, 

υπϋπύσεω αη;άΠο πιο απροΜΙο. 

Ιετεπ ποιπ ΒοπποΙΚοὰἱΙτ πι: οιπΙ›ει·ὶ ποιπποπϋΙ εὶτειΙάπο 
εαπ. ό ε8·γ ειοιπρἱΙΙππτὰωπΙ Μ11ϋπ ιπεεΙΜ πιπιι1επ 1ε3πγεΙιετ, 
πποΙΙγεΙΩ›ϋΙ απ επιΜΜεό8 Μ, 'π όεπτενοειἱ εἔγειετειπἰπά 
ιπἱπιΙεἔγἰΚπΘΙ ει' ΙιαεοπΙειτοεεὰἔοΙαιτ , ιπεΙΙγεΙε Μ ει' £ϋἙ›Ι›ὶΙιϋι 
νοποιειάΚ, Θε ει' Κ€ὶΙϋπΙω6ἔεΚετ ὶε, ιπεΙΙγε1ε ει' €ϋΙ›Ι›ἱ£6Ι ε1 
νπΙειεπήΜε. 

ΙεπεππεΙε "Με πωΙπποε °εεπιπόΙετε ειἱὶΙεεὸἔε Μπα; 
τη), ἱε, 6 εο!ια ΙΙθΙΙΙ ΜπγτοΙεπ πειΒ·γ ειπιππ τοΙποπ τέτςγαΙ:πΙ: 
ποπ ο” €οιτπια Μό. ειοτ1τπἱ, ει' νόμα πο” ι·61οΚ ΙτεΞπγεΙ 
πιεεεΙ›Ι›επ €οπεΙο1ποΖΙιαεεύκ. 

Α: ειπΙιεττε1 πεπι π” πω ει' ιΙοΙοΒ. Πα απ ειπΙ›ει·ἱ έ”, 
εΠεππόπτ Μαιτπά νἰιεἔωπὶ 'ε ιπεἔΙ›ὶι·ὰΙπἱ Μπι! :ποπ ΜΜ 
πϋε εεετε!κετ, ιπεΙΙγεΙτ Μ; ΦτΩεΚΙὶΙ‹, σεως Ιιωπειτ π' ι·ΘειΙσότε!ί 
νό8$εΙοπεε886Ι»ο τώνει1πιε επ , ,ε πειπ ΜΜΜ πϋΜ›ιἐ εειπιππ; 
ε' ΜΒΜ εεετΒεπ ω” τϋΙα-5ΙετΙοπ πε επϋΚεόμε π1Μποι ίο 
ΙγαπιοαΗΕ, ιπεΙΙγ ει·ϋτΙεπε6Βότ ωμά ό8 απ Ι:€ιππωτ3ει. 

Μεἔτεπἱπτνὲπ €οΙὶὶΙετεεεπ ΙΜοπγοε ειπιπιϊ τάι·έγει1κειτ, 
,ο Θειτονενεέπ , Ιιο,=ἔγ πω; εἔγιπὰεποι πειβοπΙΙταπειΚ, ε” 
πενετ :ΜΙ ιπὶπιΙπγὰῇππαΙ‹, ΜΙτετεειὶ 6Κοτ, ω ΓοΙγτειτῇα ιΜΜ 
τονάΙψ. 

Αι παιΙπποε οεπιπόΙε πεπι οτε_ῆ‹% Ι›ἱιοπγ1τῇιὶΚ πι ειπΙ›ετὶ 
Θειπεκ _ Μιπεπι ὶπΜὶΙ›Ι› οι·6ψΙοπεόΒόπ; ιπεττ ει' τετιπύεπετΙυεπ 
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88°ό828ΙΙ Ιιειεοιι16 Ιε3πγεΙα, ιιΒγειυαιο1ιοε ΙετωοΙ€οκ , 'ο οΠγ 
8ιαΜΙγοΚ, ιιιεΙΙγεΙ: ΧϋΙϋιιΜόΒ ΜΙΚὶὶΙ, ιιΒγειπειιοπ ιιι6ιΙοπ 
εἔγειεττε τϋΙ›Ι› τε5.ι·8γαΙιτει αΙΚειΙπωιωεΜιτπάπωτ , ποιπ Μ· 
τειιιεΙ‹. 

Αι ι€αιΙύποε εειιιιι6Μιεπ αι α' σειι«ΜΙσποει, Μ” πω: 
ια ειπΙ›ετὶ Θειτ ΙώρεεεΘ ωωκ Ποτε ἰτιἐ1ετεΙιετ Ιιοιιιὶ ε8γ 
επετι·ο πει€γ οιάιιιι1τάι·8γ:Μα 1“εΙϋΙ; 06: :Με τόε2ι·6Ι Μ Μπι 
ιϋε εεειΙτ τϋΙώΙετΙωι ίο8ειΙπιειΕΜΙ ΙιΜ_ΜΙ: εΙ, 'ε ει' ΙΙΙ” ΜΗ 
τοτῇεὰε1ειιιΙ›ειι ΜΜΕ, ω; νοΙε ειαΙ›ειτοεεὰἔΙ›ειπ ε1νεοιτοτἰΚ. 

Α' Μπιτ ει' €άτεειει€εοΙτ νόιιΜιιεΚ, πιἰπτΙὶἔ ιη ιιιε8 ιη 
ΙετταοΙΒοΙε' ὶειπιετετὸΙιει ῇιιτπαΚ, 'ο ιιια_Μ ιιιἱπιὶεππαρ 8ΖθΙ'θ7.· 
ιιοΙπιπαεοΒιιειΕ, ΜΜΜ: ιι6ΙΙ:ϋ1 κ, ιιόιιιο11γ τόειΙετεε ὶἔειιειἱ 
Β'01Ηπ. 

ΜΜΜ “Μι ΠΙγ ΞΒειιεπή;οτ ωμά ιιιο8 αι οιιιΙ›ει·, ΒΙΙΙΗΠ 
$ει·ιυ‹ἑειεῶεεΙ›Ι›ειι νπωκ :τω τϋΙ›Β άπιΜποε εειιιι6Κ' Βἱἔοιι 
ιὶοΙὰεάτει. Νοιπ ΙεΙιετιιε ΜΚ ι·έειΙετεε ΙεϋτύΙιιι€ηγτ ΜΜΜ 11ό21ύ 
ει'11ΘΙΜ1, Μ” νΘἔτε επ ϋΚετ ϋεε2είο8Ιει10 ΜΜΜ ΚϋτεΙεΙ: 
Θειτο νεἔγἱὶΚ. ΤϋΙ›Ι› ε,ςγεάοΚ άεπενθτεϋΙζ ει” ΕΜ' ίο8αΙιιιέιτ; 
ΜΝ» ίαῇοΙι ειίάΕεύ;;Κύρ ε1νειετπιεΙα α' πειιιιιεΙτ 1“0€αΙιιιάι·ει. Αι 
:ΗΜέιποε εειιιιέΚ' ιιιεμιοΙεε-1εει 'ε ΚεεΙνοΙόεε τεΙιιΜ: ιιιἱΜἰἔ απ· 
»Η ιιειΒγοΙ›Ι› Με: νειΙαιποΙΙγ 1ιόρπιθΙ, πιἱιιθΙ τεἑἔἱΙ›Ι›εΙ: έ:ε Βιά 
1ιιοεειΙ›Ι›ιιΚ ἱειτιὸτοτεἰ. 

Με νωιιιαΙε ικό;; ΠΠ” οΙιοΙ‹ ω., ιιιοΙΙγεΙδω ειιιΙ›ετοΙ‹ιπ 
εεπιιιεΠέ ὰταΙεὶποεἱτἐεάι·α ϋειτϋιιιὶΙε, νει€γ ωσι εΙαιττ6ι 
τιιτ]άΙΙ. 

Α: :ιιπετΙΜΜε εοΙζΙαιΙ ἔγεΚτειΙ›Ι›ειπ ΜειιιἀΙῇύΙ‹ ει: ιΠαΙ:Ξ 
1108 εε2ιιι6Κοτ ό8 εοΙεΙαιΙ ὶιπΙώΙ›Ιι "ϋιιγϋι·Κϋαποκ ειιοΙ:Μιι, 
ιιιὶιιωειιι ε” αιιΒοΙοΙ‹; επ ο1εϋ τε:16ιιτετω1 ἱΒοιι ΜΗϋιιϋεπεκ 
“ΜΜΕ , Μι ιπιο%οπι1οΙ_$ιιΙτ , Ιιο8γ ε" κει 11όμ1ιοΙ: 82011θ8Υ 
ει:εαετο πω, Ιιο€γ ειιὶπιιὶσΒὶΒ ιι€γειιο.ιοπι τότνύπγοΚ ειΜικτ 
ειωκ, «Με Μ” πιει Με επϋιιτοΙεπ ΜΜΕ εΒγπτόεεειΙ νόΙεωθ 
πγεὶΚετ 'ει οτΙεϋΙοεοὶΙιοτ. Α2 ε11επτότ ιιιόΒ εοΚΜιΙ ιιιοΒΙε 
ρϋΙ›Ι›ιιεΙ: Με ΙΜεΖωιἱ, Μι επειιιοϊιι!τε$ ει' πικι€ιιΜτ Βιιι·ορά_ῆεἱπ 
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ΙεϋιρουτοαΜιιΚ έ8 αι απ ΙαΙω Με ΙοἔίεΙνὶΙα€οειιΙ1αΙ›Ι› παρει 
ΙιαεοιιΙΙτῇιιΚ ϋεειε ε·,;γπιαε ΜΜΜ. 

Μαῇ‹Ι αιτ ιποιιιΙαπϋΙτ, αι αι1€οΙοΙοιαΙ αι οιιιΙιοτἱ έτει @Με 
ΙσόιιγτοΙεπι ΙτεΙΙετΙοπι ναΙὶΙ: ΙΙ1Β€ α' τέ:ειΙοτεε Μ$τϋΙιπώπγοΚ 
αιειιιΙόΙόεύτόΙ , Ιιο8γ Μπα αι οΙποΜΒ ίεΙΙιακοπ, έα Πισω· 
εαπ αΚατας$α' ε1Ιειιότε Μα1αποεΗ:. > 

ΒΙΙειιΙ›ε1ι ι1€γ Ια£ειἱΙ‹τ, Ιπϋι€ΜΙ: ἰταποιὶαΙ‹ και: αι α1αΙα 
Με εειω6Ιι' ΚειΙνε16Βο οΙΙγ ιαΙιοΙατΙαπ αιειινει1αΙγ1γέ ίαῇιιΗ, 
Μο;" αιιιιαΙε :Μαϊου :Ποπ Ιι6ιὶοΙιιἱ ΜΗ. ΜὶιιιΙειι τε88εΙ πή 
Ιποι· ΙεΙΙ:εΙεΙτ , απ 1ιαΙΙοπι, Ιιο€γΐειιι€τ εΒγ αταΙαποε Θε ϋτϋ 
ΚΜ τϋτνεΞπη·τ ίαΙεοιτεΚ ίεΙ, ιιιοΙΙγι·ϋ1 εΚΙιοι·ἱΒ· εοΙια εειιπιιὶτ 
:ιειιι 1ιαΙΙοπαιιι. ΝΜοε ο1Ιγ Χϋιόρειετϋ πο, ΜΜΕ ε16€ νοΙιια 
ρι·ὐΙ›α-ὸι·τεΚει€εέ τάτἔγαιιΙ οΒγ1ιαΒγ Κἱι·αΙγεαἔτα αΙΚαΙιιιαι 
απο ὶΒαιεαΒοΒατ Ιεὰειπἱ ίεΙ, 'ε α” Η ιιιο€ε168ί11ετΙοπ Με 
Ιε8γειι ιιιαἔαναΙ, Ιια οεαΙ‹ ειμαι επιΙ›ετἱ ιιοιιιιετετ ύττοΚοιόεε' 
τέιτ,ςγαΙ:α Μ παω ίοἔΙαΙΙιατοίτ. 

Β8γ ΠΙγ Βϋ1ϋ11Ι›ϋιεΞ8 Ια!τ ίεΙνἱΙὲἔοειιΙτ Πέμ και: οειιτΙα· 
Ιατοε ε1ϋττειιι. Πα νΘ€τε εΙιιι6ιιιοτ Α1ι€οΙοτεια,ςτα νἰεειαίοτ 
όποια , 'ε πιεἔῇεἔγιειπι ιιια8αιιιπαΚ, υπ τϋι·τέΜΚ Β.1ΙΙ18ΙΙ Ιζεῖ›ε 
ΙΘΙ›οιι ε8γ ΙΘΙειέιιαα οτα, π” Μειωπι , ΙεΙιοτ αιτ αΙΙΙτποια , 
Ιιος;γ απ αι αΕαΙαιιοε εειιιιαΙδ ΚεάνθΙΘεο που ιιιει·τεΞΚΙ›ευ 
ΙεῇΙ6ἀἰΙε Μ, ωεΙΙγΙ›ε1ι αι οι·εια,α,·' τΘἔἱ αΙΙιοτι1ια1ιγα €γειι€ϋΙ. 

Βε Ι” α' τιιάοιιιααηοΚ' ΙαἱεεΙ›Ι› , ιια8γοΒΙ: ε16ΙιαΙαι1αεα 
πιτα8α πιέΒ· παπι 81% ΜΜΕ ιιιεἔπιαΒγαταιαεατα, ιιιὶ οΙτ_ῆα αι 
ειιιΙ›οτἱ Ιέ:ΙεΙΦε αι αταΙαποε εειπιθΙό ειετετοτύ8, ναΒγ ιτιὶ 
ὶὰεἔειι1τἱ εΙ ό: οιεΙετϋ1. 

Μὶὰϋπ αι αΙΙαροτοΙ: Ϊ8θΙΙ ο8γε11ΙϋίΙο1ιοΚ , 68 αι εΒγωι 
ΙϋιΙειιεσέ,εο1ε α11α1ι00Ι: , αΙ‹Ι‹οτ αι μεΒ·γεαεκ ΙαεεαπΚόιιτ ω” 
οΙϋτιιεΙ: εἔγιιιαετ0Ι , .1ιο;,;γ ιιια3ά απ ιιιοΜαιι6Κ, αιιιιγὶ ιαπ 
ΙϋπιΒϋιό επιΙ›ει·ὶΒΘ·ἐ πω, Μια α' Ιιαιιγ αι οειταΙγ; ειεΙε Ιώ 
ι.ϋ1 οΒγειεττε ιιψιιΗΒ αεα1ι οΒγετ νεειὶΠιΚ Θειτο 'ε εΙνεειτ 
ΨθΠ εισαι 4:16! α' Ι1ϋτοΙετ, ιιιοΙΙγ κταΙαπκ:1ι1ηπ αι ειιιΙ›ει·ἱ 
πειιιιετ' τορραπτ ΙτεΙ›οΙὸΙ›ωι εἔγοεΙιὶ, ιιιὶιιιὶὶἔ οεα!ε Ι›ὶιοιιγοε 
ειιιΙιετοΙζετ ΜΜΜ , θα @κι αι ωαΙιετι ΙαῇιιΙ‹. 
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ΑποΙι ωιιιιι, ΜΙ: ε11°ιΙΙε ιιιι·ιεισοτιιω ιιὶιεαεὰἔοΚΙ›ιιιι ΘΙ 
ιιεΙι, εοΙιιι ϋιιιιιιιἔοΙιιιι ΙΙΙειΣϋΙεΒ , ι€ειι ὰιειΙιἔιιιο8 εειιιιι€Ιζει 
1ιοιιι ἔοιιἀοΙιιιιΙτ Μ, ιΞε οι εΙέι€ πω, Ιιο€γ ΙιεΙό_ιεΙα σε ΙΙΙγ εεε 
ιιιι€Ιε ἱιιιιιι τετιιισέ·ειετΙ ΙΙΙιοιΙειΙιπαιΙειιιει18οτ 'ε 6ειιϋιιειει·Ιι 
ιιιοΒοιι86Βει ϋιιτεϋιι. 

ΒΙΙειιΙιειι ει, ιΙειιιοοτειιιι οι·8ιό.ΒοΜιιιιι ΙειΜ› ειιιΙιοι·, πιει" 
ΙΜ ιιιιιει ιιιιι€ει ιιιεΙΙι-:ιτ, ιιιιιιι Ιιοπιι ωειΒιιοιιι ε8θειειι Μι 
εοιιΙ‹3 ΙιέιημεΙπει; Μάτι Μ ό 1ΙθΙΙΙ εοιιτΙοΙΚοιΙΙιιιιΙΙ: ει: ειιιΙιι-:ι·ι 
ιιειιι' Ιιάι·ιιιεΙΙγ τεΞεισ5ι·6Ι κι α' ΜΙΝΙ, Μ” €οιιιΙοΙιιιῇει ιιαΒιγ 
ΒιετϋνεΞ νάΙ_Ι6Ιτ, 'ε α” ΙειΙει·3ειΙιειι, Μ” ει σ€ιέειιοι ωσιω 
Ιιεεεο. Μἱιιὰειι ι€ιιιειΙΒ, -ιιιεΙΙγ ιιιιι€εΙι·ει ιιΙΙωΙιιιιιιΙιατύ, νειΙει· 
ιιιειιιιγι ιιοΙ€άι·ιότεάι·ιι 'ε ίοΙεΙιιιι·:Μάιει ε8γίοι·ιιιάιι 'ε' @γουι 
ειιοιι ιιιι'ιι1οιι ιιΙΙ:ειΙιιιαιΙιειι0ιιαΚ ΜΜΜ: εΙϋιτε. ΜεμπιιΙινιΙιι 
σέ ίιιιιΙάιιοε εεειιιι€Μ:τ που ιιιιιιιΙιιιιιιιγι'ιΙιιιιι, ιιιεΙΙγεΙ Ιε8 
τϋΙιΙιετ ιοΒ·ΙιιΙΙ(οιΙΙ(, 'ε ιιιεΙΙγ Μ: Ιε8ΙιιΙώΙιΙι ι!τιΙε·Μι, έινιειἱ 
ιι€ιγειιι ε' εποΜΙει; ει' τϋΙιΙιἱΙ›‹-: Μ, 'ιι 58Υ κωειιικ ιιπάιι, Ιιο8γ 
ιιιιιιΙιεώΒι Ιενιέιι ιιιΙιιιΙειι ιΙοΙἔοΚΙιιιιι άιιιΙάιιοε ειιιΙιιΙΙγοΜιτ ω 
ΙιΙΙιιι ίεΙ , εοΙε ιιΙιΈγιιΙ::ιτ ιιιοιι ει” ιοι·ιιιιι ιιΙει εποτιτιιι 'ε 
θ8'θ82 οεοιιοτι€ ΜΙι·ιιΙιιιι€ιιγτ εΒγετΙειιε8γ οΜ›‹5Ι ιιιιι€γιιτά21ιι 
ιιιοΒ, ε' ειιιΙωιέ8 ει: ειιιΙιει·ι όειιιεΙτ εμ· ιϋιεε έε €γιιΙιτιιιι 
πΧ επειινειΙ6Ιγιένύ νι'ιΙΙΙ:. 

Βειιιιιιι ποιο ΙἔαιοΙῇιι ιιιΜΙΙΙΙι ει' ΓειιιιιισιιιΙοιαιΜιτ, ιιιιιιτ 
ει' ΙιιιιιΙειιιΙ(0ι·' νι€Ιειιιότιγοι ει' ιαΙιε2οΙ€ιΙΙιτει Μπα 

ΜΜΜ' 658 06ι·ϋΒιοτειιΙΒ' Ιε8ιιι6ΙγεΙιΙι ,ει ΙεἔτοιιιιιιιιιιιΙιΙι 
Ιάιι€εΙιιι€Ι εοΙια τά ιιειιι _ΙιιΙΙιιιττιιΙε πω: οΠγ ι€ειι ιΙιιιΙιΙιιοε, 
Μ: οΒγε2ει·ειιιιιιτΙ οΙΙγ Ι8ειι οἔγειοτιι οεπιιιέτε, ιιιεΙΙγ ω 
"ιι-ρω, Ιιοἔγ ει: οιιιΙιει·εΙι ε8γιιιιιιιΙιοι ΙιαειοιιΙύΙτ, 'ιι Ιιο€γ ΜΜ 
ΜΒιιιΙϋΙτ , ειιιΙετώεεΙποτ ε8γειιΙϋ _Ιοι;οτ Μ: ιιιαιμΙνειΙ “ει” επι 
Ιιειάειιηέτει; Θε ιιιιιι;οΙζειτ ιιιιιιειΙι ιιιο€ιιιιιιομιτάεάνιιΙ ίειι·ειειΕοι 
ΜΚ, Ιιο8γ ιίιαΙιειοΙμιει58 τετιιι€ειιοιΙιειι ΒγϋΙιετοιΙΙ: Θε ιιιιιι 
ιΙιἔ Ιέτειειτ. 86% ει' ιιιἰ τϋΙιΙι, ιιιΙιιτΙειι Με πωωι, Ιιο€γ ει, 
τό;;ΙεΙκ ΜΜΜ ιιιιι€οΙε παοκ, ΜΙ: ιιιιοΙϋτι ειαΙιιιιΙοΙιΙώ Ιει:τεΙι 
νοΙιιιι, ι·ειΙιειοΙ;;ειΙσ νοΙιειΙτ , ,ει ΜΙ: ΜΜΜ ω” ιϋΙιΙ›οιι Πέμ 
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πωοι‹ω Ιιει8γΙειΙτ , ειΜτειι ε” εισιιηοοπ1ΜΙ πειτέΚ ιθΒΥΘΙΙ ει' 
ι·ειΙ›ειοΙΒαεὰ€οτ. ε 

Α' Ιπησειιικοτ” ιιιὶΜωι ΜΙΒ] ἱι·‹'›Ι “Θεια ωεπεκ ει' ΒειιΜΙκ' 
ειτἰετ0οι·ατἰάῇεἰιιειΙε, νειΒγ ΙΘΒεΙάΙ›Ι› που ατἱε€οοτειτἱΜ εΠωι 
ιιιοιιΜε ιι61Κϋ1 ιιιοεάΙΙειρ1τνει Μπέκ ειειιιοὶΙ‹ εισαι; 'ε Ιω· 
ΜΜΜ εΙιιιὸῇϋΙε τϋΙ›Ι›ίι-›Μ ΙκὶΩετῇετΙτ, οι εἔγ 0ΙάειΙι·όΙ ΙποτΙΜοΙ$ 
ιιιατεεΙα, ,ε .ΙΘειιε ΚτὶειωειιειΚ ΜΙΒ: ει' ΙϋΜτε εΙῇϋιιἰ, πιο,ς;τει 
Μτιιὶ Ι›ειιιιὶΙ:ιΙ‹ετ , Ιιο€γ ει οιιιΜι·ἱ ποιο' πιι3ιιάωι εεε-επ τω 
ιιι6ειεττεΙ ΙιαεοπΙύΙ: εε ε8γωιΙ6Ιε εἔγιιιιΕε ΒϋιᾶΜ. 

Αι ε8γειιΙϋειέ€' ειὰιετὶαἱΒεπι ΜΜΜ οπιΙ:ετ εεγιιτέιετύΙ 
ίϋ8€ετΙου, ε1ΙώΙϋιιιϋα Θε €ΥθΙΙΒ'θξ ε,ςγετ εειιι ΜΜΜ ΜΜΜ· 
τϋΙ:, ΜΜΕ ειΚειι·ειψι Μπι! ΜΙ:ΜΜύ :Με ειετἱιιτ ἱἔειιἔετιιά ει, 
εοΙαιεά8' ιιιοι€ειΙππαϋτ; ΠΙγ ἱιὶϋΙΠ›ειι ι38γ ῶοτειἱΚ, Μπιτ Μι επι 
οιιιΙ›οι·ἱεΘε ιιιἱπιΙὶΒ σεειΙε ϋπιιιἑιἔεΜΗ ΙιειΙειάπει. ΗοΒγ ΜΗ απ, 
ιιιἱ ει' νὶΙάἔΜπ ισιιωκ, ιιιοΒιιια8γειτάιΙιαεειιΙτ , ΜπιγτοΙωιοΚ 
νε8γαπΙε 1ιειιιεΙΙγ ιιειΒγ οΙτοΙο.τ ΙἰθΤθ8ΙΙἱ Μ! , ιιιο11γεΙτ ΙΙΙΪΙΙΙΪΘΙΙ 
ΙιοιιάιιΙε Ιιαεοπ10Ιζι·σε ειιοιιεΒγ ΜΗ ειιετἱ1ιτ Μ.€νάιι, οι ειωι 
απο επτα Ι›ὶι·ῇάΙτ, Ιιοεγ ναΙαιιιεππιγἱειι ϋιιΕΘιιγτ ειιοιιεκ,;γ 6ε 
Ψύ11γί2 ΙεϋνεεεεΙτ. Αι ειιιΙιεΗ ΜΜΜ: οι ἰε τετιιι€ειεττεΙ ΜεΙά 
ΙΙ08 εειιιι€Ιε' 1τόμιεεόι·ε νὶειἱ 'ε νο1ε :ποια ιιιεἔΚεᾶνεΙτετἱ. 

Μεἔιιιιιτεττειιι ΙΒΜ:Β, Μπιτ νὶει αι ε8γειι1ϋε68 ΜΒΜ 
πω, Μ” ει ἱΒιιιεὰ€οΦ πιιι€ετ61 Κετεεεε. Κϋτιιιγϋ ΜΜΜ, 
Μ" Π” ιιι6ιΙειετιιεΙτ ει οιιιΙ›ει·ἱ εΙιιιότ έειτονοΙιετΙειπ11 ει 
όπι18εοε εειιιιέΚ ΜΝ! ΚεΙ1 πι€ειιΙππι. ΜΜΜ 6η ιιιο€νετωπ αι 
οειτέΙγ', ιπεετε:τεΘέ ι-3ε οεειΙεὶιΙ'Ιιαἔγοιιιἐ.πγεἰτ 'ε .ΜΜνοιη ει, 
ρύΙάει., Ιιατεψιια ΑΜΙ, Ιιο8,·γ οειιρέιιι εειειιι' στεῇὸνεΙ 1τοτοεεειιι 
ει' Χϋνετεπι1ϋ 6ενειιγτ, ΜῇΙειηιἰύ νει€γοΚ νόΙειπέ1ιγειιι' ΜεΙΝ:0 
οΙαιπ πιαἔω›ιϋ1 αι ειιιΙ›ειτ' τοτιιιΘειετ€Ι›ϋΙ ιιιετ1ωἱ, ιιιἱ Η επι€ειιι 
ειἱὶΚεόἔΙαἐρε1ι 'ε οεαΙοιειιι τιικΚοιιιοιι ΗΜ! 1ι:ιι€γειιιιιιιι ΞΒεπι 
ΜαΙιἔιιιοε Ιο;;ειΙιιιαΙιτει νειετ. 

Μὶιιι1 αι , α” ω: ιιιοιιτΙο"ωπ, τϋΚό!ετεεεπ πιει€ιι1ειΒγει 
ι·εΞιιει, παω ιιιιιτιιτπιειΙ: αι ειιι€οΙοε εοΜαιΙ ΙεενεεεΙ›Ἑ› Μρεε· 
εε88ετ εΘε Μάνα: αι εειιιι€Ιι' ΜεΙιὶιιοεἱτεἱεάπι, ιιιὶιιτεειιι Με 
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:ιι ειιιιοι·ιΙωιΙτ , 'ε €6Βαέρ ειοιιιειΘσιιιΙτ α' Ιι·αιιοιιιιΙι, 'ε ωεω 
ιιιιι€ιιιιιιιΙτ ει' ιιιιιἱ ειιι€ο1οΙε ιϋΙ›Ιιετ , ιιιιιιτ @Με ιιιιιιειαειΙι νοΙτ. 

Αι ειιι€οΙοΙ: εοΙι πωι€ ιιιι8·γοιι ίεΙνιΙιι€οειιΙτ 'ε εεγειει·ε 
ιιιιιιιΙ ιιειΒγοιι ιιιιετοοιιιαι Πιέρ νοΙτιιΙι; ιειιιι-5ι·ει:ειΙτ Φωτ ειιιιι 
τεΙειι αι ιεειι ειτα1ιιιιοε εειιιιεη: Ξε16 ιϋτεΙιετιιιι Μειτοιτώ!τ, 
ωειωωωι ειοΜεειιΙκ ρθω η;ειι ι·όειΙετεε εειιιιέ:Ιτ ιαιω 
ειοι·ιτνιι πιι·τοι;τιιΙ:. Ιιιιιότ πι” ι-›εγειει·ειιιιιιτΙ ιιιει·Θει εε Μ 
Μπιτ, τω; εε ειστοε ΡΙιιΙοεορΜει , ιιιοΠγ Αιι€οΙοτειέη;Ιιιιιι 
ε;;όει εΙεΙιοι·ιις ιιιιιΙΙ:οιιοττ, ,ε ιιιεΙΙγ :Με πιει ιε οΙΙγ εοΙ: ε! 
ιιι6ι “οι ιοΒ·νει εε ιιιοιάιιΙαιΙιιιιιιΙ. Ἡ 

Νειιι ιεΙ:ιιιινο πι άΙαιΙιιιιι ίϋιιιοΙ›Ιι Βιιιιιιτειτοπ οΙιοΙιτειι, 
ιαΙιΠιιι πιό; ιιιιιεοΙαπ ἱε, ΒενεεΙιΙιε ίεΙτιιιι61τει, πιο ιιειιι Και· 
νεεΙ›Ι›ἐ: ΜτεΚοιιγο!αιτ , ιιιεΙΙγεΙτ :ιι ότιιΙειιιοε εειιιιέΚ' Κεάνε· 
ΙΘεότ Θε €γιιΙιι·ιιιι ειειινωεΙγότ,ιιια5ά ιιιιιιτιοιι άειιιοοτειω περ 
ιι€1 εΙϋΙιοιιιιΙ-ι. 

Αι είι"ΘΙο εειιιιι€1ιει: ω! ιιιε8 ΜΗ Βιι1ϋιιΙιΒιταιιι ε;;γιιιάε 
Μια. ΉιιιιιαΙι ο11γ:ιιιοΙε, ιιιε1ΙγοΙ: :ιι εΙιιιο' Ιειεειι , ι·όειΙοτεε , 
Ιε1Μϋειιι€τετεε ιιιιιιιΜηιιιιιιΙε ειιιΙοιιι€ιιγει , ,ε ειοΙε £ετ_ιεειιιΚ 
αι ειιιΙιετι ϋειιιότειεΙι' Ιεϋτέι. 

νιιιιιιιικ ιειιι€τ ιιιιιεοΙε, ιιιεΙΙγεΙα ει' 16ΙεΙιιιεΙι ει” ΙιἱττεΙειι 
ει·6ΙΚϋάΘεο ιι1τει1 1εϋιιιιγειι _ιϋιιεΙι Μέσο 'ε ιιιεΙΙγεΙι σεεΙε ι,ι;ειι 
Μιι1εΒοε 'ε ι€ειι Ιιιιοιιγαι1ειιι ιο8:ιΙιιιιιΙαιι: ΙιοιιιιιΙε ιιιιι€οΙιΙτιιΙ. 

Αι ειέγειιΙ6εό8' ειέιιιιιιιιιιιιιιι άΙϋ ειιιΙιετοΙειιεΙε Ι13Β°Υ ω 
ιΜενι-ι.εγιι1ι, πιο Κενέε ι0ε_ιϋΙκ πω; όΙετϋΚ οΙΙγ €γαΙιοι·Ιειτι, 
οΙΙγ Ι›οιιγοΙιιΙτ, οΙΙγ ιι€ειοιι:, -οΙΙγ ιιιιιιικιιε, Μ” ΒοιιὰοΙ 
Ι‹οιιὶει·ιι οεειΙε Ιιενόε ιαωϋιι ιιιιιι·ειτ1. Α, ι1ειιιοοιιιαι ειιιισ.ιιοΙι' 
οιιιΙιετει ειετετἱΙτ ε.ι Μιι1:ιιιοε εειιιιόΙαιτ, ιιιει·τ πω; ίεΙιιιειι 
Με 6Ιτει; ΜΒΜ εεετεΙ:' ιιιεΒαιιιιιΙιι.εάω1, παπι, Μι ειειϊκιι1 
ιιιιι€αιιιιιτ ιι€γ Ιειιιι_ιειιιειιι , ε0Ι€ τάτεγιιτ·ιοΒΙειΙιιαΚ ε8·γ Με 
ΙιϋτεἔΙιειι 'ε Ιιενέε Μό :ΜΜΕ ιιιι€γ ετειιιιι€ιιγτ ΜΜΕ. Μιάϋιι 
ΜΜΜ ιιειιιιἱ Βοιιάειι1ειιι 'ε ι·ϋνΜ νιιε,·;;ι5Ιιιτ και», π” ΙιιειἱΙτ, 
Μ” Ιιιιοιιγοε τέιτ8·γιι1ε Μπι: Ιεϋιϋε νιειοιιγτ νεττεΚ Θεια: , 
ίιιι·ΙιΘειεεϋκοτ τονιιΙι1ι ιιειιι ιοΙγωτῇἐΙτ , 'ε ιι,ιι€1ΙκιιΙ, Μη" 
ι·6ειΙοκεεειι νιιε8άΙιιιιΚ, ιιιι ΙιαεοιιΙατοεειι€, να” ΚϋΙϋιιΙι 

ε 
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ΜΒ ιιτειΙΕοιὶἰΕ ε' ΕΕὶΙϋΜΜΙε ιι5η;γιιΕ και, εἱοτιιεΕ ειιοΕειτ 
πιὶΜ ιι€γωι:ποιι ίοτιιια :Μέι τωιι1ειΜ, Μ” τονιΧΙ›Ι› ιιιεΙιεε· 
εε:ιεΕ. 

ΒἔγἱΕ πιιεἔΕἱὶΙϋιιΙ›ϋιΙεΗ$ ]εΙΙοιπϋΕ ει' άειιιοοτειτα Μάιο. 
6οΕπιειΕ αι , ΙιοΒγ Ι›ειι1ιεΕ ιτιἱΜοΙι ειιιΙ›ετ Εεάνετ ιιιιιτειτ ει, 
Εϋιιιιγϋ εΙϋπιεπετοΙοΕ 'ε ῇεΙεπι όΙνειετοΕ ὶτὰιιτ. ΡεΙταΙάΙτατἱΕ 
απ αι όττεΙπιἰ ρύΙγάΕοπ ειἰιιτιιεγ, :Νικ ιιιἱιιτὶειιϋττ ιιιιΞειιττ. 
Νειιςγ τόπο ειιοΕΜΕ , ΜΕ ει: η;γειιΙϋΒόΒ' ἱὰεῇΘΙ›ωι ΜΜΕ , 
ε! νειιι τοΙνε ιιόιιιὶ 1ιοΒγτεικτ6€γάεεειΙ, πιεΙΙγ ΜΜΕ Μ, έ·ε πετ 
ὶε οἔγειετειιιἱιιιΙ; ε” ρὶΙΙειπειτ @και πα8γ εἰΕετι·ε ειΕειτπιά 
:ΜΕ ΒιοτΙ: ίθΙΙΙΙἱ, (Με ει., πιο" Ιάτειάει38οΕτύΙ ο!ια3ωπάπαΕ πιο 
1ιοΕεαΜ. Ε: εΙΙωιΕοιό ϋειΙϋπϋΕ Μακ σ€γουεεειι επ ΜΜάιιοει 
εειιιι€Ε' Εει·εε686τε νεπεϋΕ, ωεΙΙγεΕιιοΕ εε€1τεέΒέ:νεΙ, @γ 
ΙιὶειὶΕ, Εενέε £έτεισΙε:58Βα1 πει€γ-τορρειιιτ τάη;γαΕειτ ίεετΙιε€ 
1ιεΕ 'ε ει' Εϋ2ϋπεό8' Πεγε1ιιιότ ΕϋπιπγεεΕπι ιιτειΒοΕτει νοιιΙιει€3άΕ. 

Σε ό» :και τιιιὶοιιι , ναῇοπ ΙιὶΜιιιαΕ-ε , ιιιΜϋιι 1η Βοη 
ὰοΙΕοὰΙιεΕ, πιει·τ οΙνειε0ἱΕ ΒΖΪΙΙἱύΒΥ ΕόΙ:ιοΕ ει' ιιι6Ιγ ιιγοιιιο· 
2ίιετύΙ νε1ειτιιἱιιτ Με ΜμΕ, 65ο οι εΙπιοπιύνεΕΙιειι Ι°0ΠίΪ8Ζ8ϊἱΙΙί 
πισω ΕετεειιοΕ εἔγεΙ›ετ, Μπιτ Εϋιιιιγϋ ιιιιιΙ:Μεύ.8οτ'ε ίιΞι·αι1ει58 
ΜΙΕᾶΠὶ τωιιιΜετ. 

Μ». α: :ιι%τοοτειτο. 1ιειιι2οτεΕ 1ιειιι εΙό88ό ΙιπειιιάΙϋ.Ε 
σε άωΙάποε εειιιι6Εε·τ 68 ΜΜιτοΕ €γαΙκι·αιι Ιοιι€οΙσ.τΙειιι :εποε 
νετύετ ιιιιιωτιιειΕ, ει' τΙειιιοοτετε πιόρθΕιιόΙ εΙΙειιΒειι επ ει: εεετ, 
ΙιοΒγ επεΕ :ιι ε1Τι€Ιο εειιιι€ΕΕεΙ νὶ8ειεόΙιιἱ 'ο ΙτέιππιιΕ Βοη 
ΜΜΕΙω1ιιΙ ῖεΙΙιενἱὶΙιιἰ πιἰπιιὶἰἔ ΕέειεΕ. 



Π”. ΡΒ.ΙΖΕΤ. 

τ· 

ΜΜο·τ πωπω τωΠαΙο ασ αιωιέΜΙοαόαΙσ σοΙια ΜΙμ 
σαεωνεάέΙμεσεΙο ροϋποαό τάο·ρμΕπιπ α: άπι 

Μισο.: επσπιέΙο όι·άπτ, πιόπϋ α° |ο·αποΜάΙσ. 

Μοπιάάιιι ΙϋΙεΙ›Ι› , ΜΒ, αι ειιιιοτἰΙωιἱαΚ ποιο ιιτιιωιτιιειΙε 
οΙΙγ ΘΙ61ιΚ Κεάνετ, ιιιὶ1ιτ ει' ίτε.ποιώΚ :ιι εϊταΙάποε ε·ειιιι6Ιε 
Μι. ΡϋΙαέρ ὶἔειι οι α' ροΙΜοάτ Μοτό άωΙε1ηοε εειιηε-51τι·6Ι. 

λπιΜτ αι ειιιιετἱΙτειἰο.Κ νύἔτοΙειιἱὶΙ απ» έωΙάποι εειιιιότ 
νἰειιιιεΙε ἱε Με ει' τϋτνόηγΙιοιάεΜ ιιιὶιπεειιι ει' ίτωιαιΜΙ:; 'ε 
άιιιΙπέιι· οιεΙ‹11‹ἐΙ εοΕΚειΙ ὶιιΙαΞΙ›Ι› ἱρειτΙτοτΙπαΚ αι επιΙ›ει·ἰ ϋΒγεΙε, 
€γαΙποτΙσ.Ι:άτ ει, τΙιεοτΜΙιοι αΙΙτειΙιιιαιιιἰ: ιπιι-Ξε εειιι ΙεΙιετοτ€ ειοΙ1α 
ΜΜΜ αι Β8γεεἱὶΙτ-ΒΜΕιιΒοΚΜιπ οΙΙγ ροΙἱτἱοσ.ἰ €οετϋΙοτοΚετ, 
πιοΙΙγεΙ: αι ΑωΙάιιοε εειιιι6ΙεΙ›‹-: εΙειιιιιγὶτσ. ειοτεΙιιιεεεΙκ 1εττεΙτ 
νοΙωι , Μια νοΙτ ιιάΙιωΙα ει αΙΚοτπιάπγοιύ 8γϋΙΘει Θε ει, Ποπ 
νεπτ; εοΙιει :ιι ειιπεκἱΙκαἱ πιοιιιιετ θ8θ8Ζ'ΙθΙΙ οΙ1γ 8ιευνοΜΙγ 
ΙγεΙ επόΙε εειιιι6Μιει ΠΟΠ! νὶεεΙτετεττ, Μπιτ ει' Ιταιιοιὶει ΜΡ 
α' ΧΚΠ. ΒιέιειιΙΜιπ, “κι οΙΙγ πως Ιιἱτετ ιιειιι ιιιιιαιτοττ Μι· 
ιικεΙΙγ τΙιεοτὶει' ιΠειΙά1ιοε 36ειύ€8. νειΒγ ὶἔειιεὰἔε. ἱτιἰιπ. 

Β' Ι(Μϋ11'18έ8 ΙπϋιτἰὶιιΙι Θε :ιι ειιπετΙΒακιΙτ καιω, ΕΜΗ οΙεοΙτ 
ΜΙ ετε‹1, (Με ίϋΙσέρ α' ΙτϋνετΚειειιτΙϋΙ›ϋ1: 

Δι επιιει·ΞΙαιπι1ε ο11γ τΙειτιοοτειτα 1ιεΞρετ ΙαἐρειιιεΚ, πιο11γ 
ιιιἱΜἱΒ ιιιει€ει ἱἔαιἔει£τει Ιιϋιϋἔγεἱτ , πιὶ ρεάὶε οΙΙγ ιΙειποστπι€α 
ΜΡ νιι€γιιιιΙε, ιιιοΙΙγιιεΙτ εο!αϋις πισω 1εΙιετοττ ε€γεΙ›ετ τειιιιἱ, 
Μπιτ πωσ' ῇοΙ›Ι›ειιινὶτεΙ‹€ιιεΚ ιπσιψ3τ0Ι εοΜοΙΙτοι1Μ. 
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ΜιιιΜτ τότε” ΜΜποτιιιιΚ, ά Ι:οτιιιππγιέιε' τιιι·πγει!ι:ιπ 
πιω· πιο: ι€επ ιιΜΙάποι οειπι€Κ' Ιπι€ειιτόΒόι·ε νειετοττ, πιι 
Ιποτ ιιιέΒ· ροΙιτιοειι :ιΙΙιοΕπιιιιιγιιιιΙτ Μιπ οιι€ειΠε, ΜΒ, οι επι· 
ιιι€Ιιετ Μρειει€ειΙάε Μαι! ιΒιιιοΙιιιΙτ 'ε ε168τοΙεπε68ϋΚοι Με· 
ε:ιπΙπιιτ Μίοιιοιιϋπ : πιΜϋπ ε1ΜιιΙιειι αι ιιπιοι·ιΙΜΜΙτιιύΙ ε' 

πο: ἀοΙο€ εΒγιπάεπ ειππτε·Ιεπ ειιΙγε8·γειιΙιεπ Μττ_Μ 'ιι οΒγ 
Μπιτ τει·πιόιιιετ 8ιετιπτ ;Μν1τμιτ_ιει. 

Πιό τι-:ΜπτεττεΙ ι'ι8ιγ τετειιιι, πιιιιτΙιει οι ι€επ Μ εΙΙειι 
ΚοιπιέΙτ ειιι:ιιΙ, ιπιτ ί6ΙοΙιΙι ιποπτΙοττειιπ, Ιιοἔγ τ. ι. ει' άειποαΜΜ 
πέρεΙ:, ιπ:ι€έιπ:ιΙ: ΒγιιΙ:οι·Ιατι έΙετϋΙππεΙε ιι€ιιε:ιι ΜΜΕ ΙιεηιπειΙε 
ΜεΙνετ ει, τΙιεοι·ΜΙε Μπι. Βἔγ Παω ιι€γεΙιπετεεΙι νιιι€ιιΜτ 
Πιθ8' ίοἔ_ῆα ιιιιιΜτπι, Ιιο€γ π: Μπιιπι εΙΙοπτιποπιΜε πιπεεεπ. 

Α' ι1ειποαΜΜ οι·ειιιι€οΙι!ιειπ 616 ειιιΙιετοΚ @μπι νιι€γπειικ 
αι ι'ιΜΜποε εειπι6Ι: πω», ιΜι·ι πιει ιιωπικ ΜΜΜ ν” 'ει αι 
ε1ΜΙε εειπιόΙε ιποΒιπεπϋΙτ (Παπ πιω! , Ιιο8·γ ιιιθιιιι‹ω ι·έιειΙε 
Με 88θί8Κ, νιιε8ει18ειτάεπτει νεαιτεμιι6Κ; οι Μαι, ΜΜΜ 
τ:ιΜΙκ οΙΙγ άοΙ€οΙιτει ΜΗ ύι·τειιι, ιποΙΙγεΙε Μπι ιΜ8ειοΙιοττ Θε 
82ϋΚ8θ888 τιιτ8·γειι ΒοπςιοΜιΜιΚΜΕ. Α, ΜτεεΙιε66Κ πιοιι6π 'ι 
Ι:ϋιε1τϋΙ πιο; 8θΙΙΙ ωπιπωω $ο8πό.Ιτ ιπεἔτειἔιιιιπι ιιιιιιΜπ Μει 
Μποε εειπιότ, πιιτ ΜΜΕ ΜΜΜ ριιιΙοεοπιιΜ', ιιοΙΗιαι”, 11188· 
τετεε5Βεπ' Μ $πάοπιιιπγοΚ' 1ιότόιι6Ι `πγιι_ιΜπά; Με αεκ νιιι 
€ιιΜτ ιιυιπ ΙοἔῇιΣΚ εΙίο8Μπι αι οΙΙγαΙΜι, ιπεΙΙγεΙτ ει, Εστω· 
ΜΜεεεΙ νιιιιοπγΙΜπ ιιΙΜπιιΙτ θΒ παπι Μάι πιεΙΙεπ επέι-ισιιτ 
ΠΙθΒ' πιοΙαιτ. 

Π8γ:ιπειι ιππωιι ει” ετιιτιιε-ΓιέιήπειΕΒΜΙ Μ, ιιιιιιοι· ΜΙΜ 
αιτι1Ιοτϋ ΜΜΜ” επιιπέιιι·ϋΙ ναιΒ·γοπ ει' επι. 

ΜΜΜ Μιά: οΙ1γ τύ.τέ·γ ΜΜΜ εΙ6 , ιιιοΙΙγ ιαπ·ιιι ει, Μ 
ιιιοοι·:ιτει. ΜρεΙ:πειτ ΚϋΙϋπϋεεπ ιιτΜΙιιιιιε 1ειιΜ ιιιιηι;οΙιειτ νει 
Ιαπι 'ε ιπέττέπειι Μι ιιΜΜιιοε εειιπόΙτ ιιΜπ "Μι, Μιπ Μπα 
_ιοΜι οι·νοεειει·τ ε16νοππι, ιπιπτ Με νιπιιὶ ει' (ΜΜΜ, πο” 
οι ἱΙΙγ τιιι·ιςγΠειΙ πειιιοπιτόπτ Μ ρθω; εγα!ιοι·Ιειτι!ειΒ Γο8ΜΙ 
ΙκοιιιιιΜΙ:; ε1ι!ιοι· ΚὸιιγτεΙεπεΚ ΙοειιιιοΙτ ει' ι·ι€ειΙετοΙιΙιε πεπει 
ΙιετΙπι, όε ει' ι·ΘειΙειοΙτ Θειι·ε @κι νοΙϋΙκ νεωιπι π, Ηιεοι·Μ' 
ι;γειι€ε οιιΜΜΗ. ι 
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Αι οι·νοειεπετ €γαΙιι·ωι ϊὰῇιὶαΙιιιαει, Δε εὶΙιοτο Μποιηοε. 
Μ, η” ει' ιΙοιιιοοτειτει Μ:6ιετεΚ, επεΙΙγεΚ ιιιὶιιὰωι ρω 

Βάτ$ ει” Κοτιιιύ.ιιγπγαΙ ἔγαΚοτΙειτὶΙει8 ίο8Ιο.ΙΚοεύετε. ειστΙωειΙε, 
εἔγεαετειιιἰιισ ιιι6τει6ΜὶΚ ρο1ὶτὶοειἰ τάη;γΙκιπ αι άτει1άποε πιεσ 
ι·ΜΚ' τιιΙειάΒοε ΙιετΙνε1686τ, ιιιεΙΙγω απ. 88°ΥΘΠ168θέ 6επϋιιϋι. 

» 



ν. ΡΒ.ΙΖΕΤ. 

ΜΒΜ! ΩπεΙΙα Ιιασ.σπάΙπό α° ·υαΙΙάι· α° άεοπω 
«παπα ϋσοτϋπϋΙοετ «πω ΒρμοσοϊΙ0-88αϋποοΒΒαπ. 

ΜεἔἰιΙΙαρὶ€ὰιιι εἔγ εΙ6ΒΜ ίεῇ2ετΙ›ι-:ιι , ΜΒ, π: ειιιΙ›ετοΙε 
άοΒιπαϋσεΜ ιπωκ ΜΙΝΙ ε! ΙΙΒΙΙΙ ΙεΙιοτπεΙτ, Θε Ι:ΜΜατοε Η 
ειΠ6Ι6ΚΧεΙ ΒἱτιαἱοΙτ. Μοετ ρε0ὶ8 Ιιοπάεωοιπ , Ιιο8γ ιιιΞιιιΙοιι 
τὶοἔιιιειτὶωιἱ ΜΜΕ Μα εΙϋΜειι1 Ιε8ΙεϋπάιιεποεΙοαΗΜΚ τοπικ 
πω: α'ναΙΙε1ε'ῶὰτἔγιἱΙ›αιιἱ ᾶοἔιιιατἱοειἰ ωωκ; ω ΜΜΜ ΙΙΙθΒ'· 
ιιιιιτατιιὶ Βϋιιιηϋ, ιιι68 ύ" π: , Μ. οειιράπ πιαέ·οΒιιτ ει, νὶΙὰεἱ 
ωαθκεκοα ει!ιατιι0Ι: εεειΚ νειιιιἱ ΙὶἔγεΙειπιΒο. 

Νἱιιω οΙΙγ ειιιΙ›ετὶ οεεΙεΙτει1ετ, Μι·ιΜ τόειΙετοεπεΙ: ω 
;ςγἱὶΙ‹ κι ίεΙ , ιιιοΙΙγ ετεάετότ νειΙειιπιὶ οΙΙγ ἱἔωι έιαιΙΜοε επ 
ιιι6Μ1 πι: νωπό, πιεΙΙγοτ ει: ειιιΙ›ετεΙε ιιπι€ο1κπακ ἱετωιτϋΙ , 
ειιιιιαΙ: σε ειιιΙ›οι·ἱ πειιιιετΙιειΞ νἰειοιιγαἰτὐΙ, ΙεΙΚεἰΙι, τει·ιπό 
εεεωτ61, 'ε ειιιΙ›εττε1ι·εειἱΙ‹ἰι·ἐιιιτἱ 1‹ϋτεΙεεεόἔοὶΙ‹τϋ1 τοιωιωκ. 
Ι.εΙιετεΠεπ, Ιιο€γ 02 εειιιιιέΙκ πιο Ιε;γειιεΙε πω' Βϋιόε Κοτ 
τάιε, ιιιοΙΙγΙ›ϋΙ ιιΠΜειι οΒγόΙι ίοΙγ. 

Α: ειιιΙ›ετεΙ:πεΙτ “ΑΝΝ ν6€ΙιετΙεπϋΙ ὲτὰεΚϋΚΙ›επ εΞΙΙ,Ιιο8γ 
ιιια8οΜιεΙε ΜΙ ιπε8άΙΙειρΙτοττ εειιιιώΚετ επει·ειιοιιοΚ ει: Μωυ 
ι·6Ι, ιπει€οΙκ Ιι-:ΙΙ:6τ61, ΜοιΙάιιοε ΧϋτεΙεε8ΘἔεἰΚτϋΙ €ετειιιτϋῇϋΙτ 
,ε ειιιΜει·τάι·8ΜΚ ὶτιἰιιτ; ΠΠ!" ε' Μ ροπτοΙε ΙπϋτϋΙὶ ΙπωκεάΘε 
νΔΙειιιιοιιπγἱ ωτωειωι ει, ναΚεοτει·ιι ΜΜΜ., 'ε 6Ιιετ ιιύιιιἱΙεἐς 
τοπτΙετΙοπούμε 'ε τοΙιετσ€Ιοπ868το ΙκιΞι·Ιιοιαιωά. 

Σε Ιω· οι ποπ απ”, ιιιοΙΙγπϋΙ ΙοεειΕϊκοόΒεοΒ, Μ” 
ΜΜ Ι:ϋιίΠΕΜΚ ιιιεΒέιΙΙειρΙτοα επιπόΙπΙ:εΙ Ι›ἱι·_ῆοιι, 'ε ιιι6€ Μ. 
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Ειι_ιεΙειΙοιιι, εἔγειοτειιιἱιιά οι ει, ιιιοΙΙγιι6Ι 188ΙΙΒιιθΖθωΦ, Μ” 
ΚΜ ιιιιιΒιιι·ει Μαηνε, οειιικιιι οικοοειι€ει, οτειέινοΙ, «πωπω 
ιιιεεὰΙΙεριτιιἰ Ιιιτιιι. 

0Βιιιιιιιι :ιι θα' ι·ειι0εε ιοΒΙειΙειτοοειΕ8ωτ6Ι ιιειἔγιιιἐιτὸ1‹ 
Μπι ιιιειιτ, ι€ειι 61%, ιΒ·ειι ιιιινε18, 18ειι ΒγιιΙιοτΙοτι εΙιιι€Ιι 
ειιοΙι, ιιιεΙΙγειε εοΚ Μ? 68 ίειιϋι·έιέ εεειτεέη;ΘνεΙ ε: οΙΙγ ω 
Ιεττε ειιιιΙτειώΒεε ιιέειιΒιι€οκι·ει εΙ]ιιτΙιειτιιιικ. 

86τ ιῖἔγ ιαΙιειει€ειΙ3ιιΚ, Ιιο;;γ ιιιιι€οκ ε' ριιιΙοεοιιιιιιεοΚ 
ιε ιιιειῇτι ιιιιιιιιι€ ΙιιιοιιγκαΙειιιεά8οΚτ0Ι νειιιιιειΚ Χϋι·ιιΙνόνε, Ιιο8γ 
ει' τοι·ιιι€επεϋ θα, ιιιεΙΙγ εΙϋαϋΙ: νιΙύ.€1τ, ιιιιιιι!ειι Ιόρτειι Βιο 
ΙιοιιιάΙγοει31 'ε ΜεΙνιϊωιΙ ι”ειιγεμι, 68 Ιιο,ςγ ιιιιιιιΙειι ει·4$1· 
ιισαεωικ ιιιοΙΙειτ ιε οΚΙζοι·ι€ ιιειιι ι›ιιωι‹ ΙεΙι“ειϊωιιι οιςγεΙιετ 
ιικ-ΞΙιεΕιιγ Κενέε εΒγπιιιειιει!ι εΙΙειιτιιιοιιά0 ίοΒιιΙιιιειΚιιάΙ, ιιιεΙγ 
ΙγεΙσιεΙκ Κό2.ορεττε :ιι ωιιΙιετι εΙιιιε ένεπτετΙεΚ Με ειιιιιτεΙο 
πιο ΙιιιιιγΙιοΙ06ιΚ, ει, ιιέ·ΙΙιιιΙ, ΙιοΒγ οι ι€ειτ.εά;;οτ ετϋεοιι ιιιο8 
ταἔιιὰιιιιιιιιι , να” οειιΙτ πι τ6νοΙγΒόεεκετ ιε ίεΙτει.1ιι1ιιι ΜΙιεε. 
νοΙιιιι. ΙΙΙγ ΜιιιιιΙιιιιιιιγο!ι ει: ειιιΙιετε!έ Ιεϋπόιιεπει·ιι τεΙιετ86€6ι 
ι€ειι ίᾶ5ΙὶιΙιιιιιΙῇὰΙτ, 'ε ιιιέ€ Μι ει: ειιιΙιετεΙ‹' ιιιιΒ·γο!ιΙι τύπο 
Ι›ιι·ιιει π. Κε3ιιεε86%εΙ ιιιιι€ειτ ιΙΙγειιοΙιτο :ιιΙ!ιατιιἱ, ΙάτιιινιιΙύ 
Ιιοιςγ ειΕΙιοι· ιο και ιτὶεῇε ιιειιι μαπα. 

Αι ιεπειιι·ϋΙ 68 οιιιΙιει·ι τετιιι6ειετι·ϋΙ ιιιεἔιιΙΙειριτοττ εεε 
ιιι€Κ :ιι οιιι!ιετε!ί ιιιιιιάειιιιιιχιἱ €γαΙιοτΙειτι σέΙοτιέτε ιιι-ΞΙΙεϋΙϋι· 
ΙιετΙειιεΙε, ειιοιιΜιιι όροιι ε) ΒγαΙιοτΙ:Μι ΗΜ: ιιειιι ειι€ειΙι ιιοΙειΙε 
ΜΜΜ ιιιεἔε2ετειΙιετιιιεΙτ. 

ΙΜ εΙϋττειιι ΗιΙϋιιϋειιεΙ: ιετειΕΚ. Α' τιιάοιιιέιιιγοΚ Κόπα 
νειιιιιιιΙι οΙΙγειιιοΙτ, ιιιοΙΙγεΙτ ει." εοΙταειι;;ιιιικ ΙιειειιιοειιΙε ,ε Μ· 
τα1ει ιιιε,<; κι επετεπΙιετϋΙ:; ιτειιιιιαΙι ιειιι€ι ιιιιιεοΙι, ιιιοΙΙγεκΙιει 
ιτειιΚ Κενε.5ειι ι'έιτΙιετιιοΙκ 'ε ιιιεΙΙγι-:Ιε ει' τϋΙ›Ι›ε‹ὲἔτϋΙ ιιειιι ιο 
ιιιινεπετιιεΙι, ιιιιιιτΙιοΒγ οιιιιοΙτι·ΜοΙε οεαΙι ΙεἔιιινοΙωιιιἰ Μ· 
ΙαιΙιιιαιωιάεαιΚΜιι νειιι ειιιΙω68ε; 6ο ει, ιιιιι·ϋΙ κι "ο "πι, 
ωιιιεικ ιιαροιι1ώιιτι ιδγει!ποτΙειτα ιιιιιιτιειι ειιιΙιετιιεΙ‹ ιιιιιΙΙιιιιΙειιιιιΙ 
ειιὶΚεὸἔε8, 'ει ιιι€€ ιο ιιιθμιιιιιιΙάεει. ει' ιιιιἐςγοΙ›Ι› ειιιιιιτει Μεινε 
ΙεΙιετοιΙειι. ' 

ΒιιιιέεΙ Ιοἔνο. ιιιιιιιιοιι εειιιι€Ιε ΙιϋιᾶΜ ει: ιειτοιιι: Ί: ειιιΒιοτι 
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ωτιιιύειετετιΙ1ειϋ ΜεΙι'ιιιοε εειιιιέ:Ιι ειιοΚ, ιιιο11γεΙαπ Μω 
ΙώΜι Μ Με!! ιτειιιιι ει) ειοιιιέΙγοε οΙποεείι8' ιιιεΒει.οΙιοττ ιιιιι 
ΙώΦέεο οιΙΟΙ , ,ε ει, ιιιεΙΙγοΚιι6Ι ΙεἔτϋΙιἙ›ετ ιιγετΙιετιιι 'ε ΜΒΜ: 
νεεΒετ νεεπΙιετιιι ει, τεΒιιιτόΙγ-εΙιειιιέτεε άΙτιιΙ. 

ΒΙεϋ ίεΙειιιιιτιιΚ 'ε οΒγιΚ ίϋ ΙιειεΖιιιιΙε ει' νειΙΙάεοΙιιιαΙι επ , 
1ιο€γ εποε ε16Ιειςεε ΙζέιάόεεΚ' ιιιιιιιιοΒγιΚόι·ϋΙ νιΙιι€οε, επι 
Ιιειιοε, ε., εοΙιειειι€τύΙ ιιιεἔ€ττΙιετϋ 'ε ι€ειι τειι·τι3ε ιιιοἔἰεῇτύεεοΙ 
ε2οΙΒιιΙιιιιΙ€. 

ΉιιιιιειΚ ιἔοιι Ιιιιιιιιε Θε ι€ειι Ιώρτε1οιι νειΙΙιιεοΙι, πώ;; ιε 
Με ιιιοιιιΙΙιιιτιιι , Μ” ιιιιιιάειινειΙΙιΞε, ιιιεΙΙγ ει: ι'ιΙτιιΙαιιι ιιιοετ 
ΙιἱῇεΙεΙτ Ιεϋι·Ιιειι ιιιιιι·ιιι1, ,ε ΜΒΜ, ιιιιιιτ ι:ϋΙιΙιειι ιιιοεςΙιιεέττετ 
ΜΚ, ι‹ιιεΡω ιιειιι νιἱἔγἰΙι, Ιιοἔγ κι ειιιΒι-:τι εΙιιιε ειιιΙπισ1 ι·ιι 
μπι ιιιιιιι!ειι ίι-:ΙϋΙ ΙΙΙ082Β28$28 - ὶιιὶνϋε _ιάτιιιοτ νετ ει: όπε 
Ιειιιτο 'ε ΙΙΙθΒ` ΜΗ νιιΙΙιιιιι, Ιιο€γ Με 8.2 ειιιΙιετοΙιετ ει, ιιιιιε νι 
Ιύ.Βοιι ΠΙΝΕΙ ΜνειΙτι ιε, κι ε' ΜΜΜ Μπι Μεεό ΙιειειιιάΙ εεε 
τειιοειἐῇϋΚιιεΙι εε ιιιι€γε-ιι€ιιΒιιαΙι. ι 

ΡϋΙαέρ @οι οι ο11γ ειιιΙ›ει·οΙ‹ι·ϋΙ, ΜΚ ΒΖΕΙΒΜΪ οτεειι€οΙ: 
Μιιι 6ΙιιεΙι. ι 

Μιικοτ νιιΙ:ιιιιιεΙΙγ ιιιέριιι51 ει' ν:ι11:ιε Ιετοιιαιτοττ, :ιι όι·τε 
Ιειιι' ΙεἔίοιιεϋΙιΙ› τέει.ειτ Ιζέτει58 ἰοἔΙιιΙῇιι εΙ, θε εε ει' “ΜΒΜ 
τε-ιι€ Μινι μειτειΙγειιΙῇα. Μιιιι1ειιΙ:ι ιιιε8ειοΜΙι οεει!ι @πειτε θε 
νι5ΙτοιέΚοιιγ ίοἔειΙιιιιιΚΙωΙ »πω ποπ ιιιι·ἔγειΙι ίεΙϋΙ, ιιιοΙΙγεΙε 
ιιιιι€ύ.τ ,ε ειιιΙιειτέιι·εειιτ 1ιι€ιιιΚέιΙι1ι όι·τιε!ιΙιΙι; :ιι οιιιΙιοτ τοεειιΙ 
"Μι , νει8ιγ εΙΙιει€γ5ει εεῇιὶτ νΘΙειιι6ιιγειτ 'ε ιιειιι τοιιιέειιγΙνέιι, 
Ιιο€γ πι ειιιΙιετι τοιιιιεΙΙειΘε άΙιειΙ ίεΙειιιοττ ΙεἔιιειἔγοΙ›Ιι Ριο 
ΙιΙειιιεΙαιτ ιιιει€ειτόΙ ιιιο€ίε3τειιι Ιιιιήει, νὸἔτε €γάνειιι ίεΙΙιειΒγ 
νι-:ΙεΙε. . 

Α2 ΠΙγ ιΙΙΙειροιέ ιιιιιιτ1ειι εεει:ι·ε εΙετϋτΙειιΜ ει' ΙοΙΙιεΙιετ, 
ιιιεἔτιἰἔιτῇιι ει ειΚιιτειτ, πιω: 'ε ετοΙΒιιειι€τει ΙιιέειΙτι ει' χιο! 
ΒιιιοΙιιιτ. 

ΙΙΙγειιΚοι ιιειιιοειιΚ επ τϋιτέιιιΙτ ιιιο8, Ιιο€γ ειεΙι ΜΜΜ 
ειι€ιιΙαιτ εΙνέετειιιι ειι€ειιιΚ , 1ιε.ιιειιι επ ιε, ΙιοΒγ απ €γιιΙαι·ιιιι 
ιιιιι€οΙε εισϋάΙε Με. _ 

ΜιτΙϋιι τϋΜιό νειΙΙιιει τιιιΠΙιειιι ειιιιιιι€γ ιιιιιοε τοΙιιιιτό1γ, 
ΙΙΙ. Κα. 3 
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ντιΙειιιιιιιτ ει' ρωιιιω τιιι·Βγιιιιιι, αι ειιιι›ει·ειι Ιε8οττ εΙιι·τιιι 
ΜΙ: ο, Ιιιιτύ.ιτιιΙειιι ίϋτέ;)ιετΙειι8Θέ Ιά.τάΒιιιιιιΙ. Α' ιΙοΙ€οΚ' ϋιϋ 
Με ιιΒιιειι ιιγιι€ταΙο.ιιΙτια ,τι Ιιιιιιιιιειψι τω. ΉιΙειιιιιιιτΙιοΒγ 
:ιι έι·τοΙιιιι νιΙιιἔΙιιιιι ιιιιιιι1ειι ιιιοιοι;, ιιΒγ πιτ ιιΙτιιιιιιιΙι, ΜΒ· 
πι ιιιιγειει ιειιιΙΙιειι ΙσιιιιΙάΙιΙι ιιιιιιΜιι ειιΙάιά έ:ε άΙΙιιιιάύ Ιε 
€γειι 'ε Μιιι ειοτειιιετνέιι τϋΙιΙιτ-3 νιεειιι :Μι ιιιτοιΙιετ, ιιιιιτ 
νεειιιιεΙε ιιι:ιεο!ειιαΙι. τ 

ΒόειοιιιτϋΙ ΜτΙειιι, ΜΒ;; αι ειιιΙιει· ει, τοΙιεε ντιΙΙΜΙιεΙι 
ιιι€ΒαιωιτεΒα 'ιι τϋΜΙετεει ροΙιτιοιιι ειιιιιιιτΙει-ιιέοτ ικιΙειΙιει 
@μια εΙνιεεΙΙιο:4Μ; Έ Ιιιι_ιΙειιιιιτι νιιΒγοΙε απ Ιιιιιιιι, Ιιο€γ 
Με ιιιω ιιιιιτε, ειοΙΒιιΙιιιιι, Μι ρθω ειιιιιιι6ειιι€ιι πι, Μπι 
ιιιε ΜΗ. 

ΑιοιιΙιιιιι Μιιι τιιι1οιιι, νειι_ιοιι ει' ιτει.ΙΙιιεοΙιιιιι1ι ει ι;;ειι 
Ιιο.ειιιοε νοΙτει Μιιι ειειιιιιιεΙΙιιτιιιιτύΙιΙι-ε ιιιτη; οΙΙγ ιιθμε1ιιιώΙ, 
ΜΙ πι ιιΙΙειροτοΙι εΒγειιΙϋΙι , ιιιιιιτΜιιι ιιιιιιιιειι εΒγόΙι ιιόιιΜΙ. 

Με;; ΜΙ! νιιΙΙιιιιι,Ιιοι;γ οι ε8γειι16εόε, ιΜΙΙγ ει., νιΙιιΒιιι 
οΙΙγ ιιιιΒγ _ιι3Ιιειτ Μπιτ, ε' ιιιεΙΙεττ, ιιιιιιτ ιιιειῇτι ει1ιιΜι πιεις 
ιοΒιιιΙ: ιιιιιτειτιιι, αι ειιιΙιετοΙι!ιο Μ» ιιι·ταΙιιι:ιε ΙιιιιιιιιιιοΒιιτ 
σ8ερε8τετ; ϋΚετ 08γιιιιιετ0Ι εΙειι€οιεΙιιι 'τι οι ιιΙτιιΙ ειπα 
Μιιιι ιΒγειιειιΙι , Ιιο=έγ και οεαΙι διιιιιιι€άνιιΙ τοιέΙειΙΙιοιιόΙι. 

Μέιτιέ·ΜεΙεττ ιιιο€ιιγιτ_ιει ΙεΙΙιϋΚετ :ιι ειιιγει,<ιὶ όΙνειετι-:Κ, 
Ιιει1νοΙάεθιιεΙτ.Π 

1.ε8ιιιιΒγο!ιΙι Ιιιιειιιιι ει, νιιΙΜεοΙιιιει!ι, ΙιοΒγ ειεΙιΙιεΙ οφέ 
εισιιι εΙΙοιιιιειϋ ΙιιιιΙιιιιιοΙιιιτ ΙιοιιιιιΙι ε16.· Νιιιοι Μ;; νιιΙΙιιο, 
ιΜΙΙγ :ιι ειιιΙιει' νύ.8γιιιιιιιις τιιι·8γιιτ ιιΊϋΙιτι ιεινειΙιοιι και ναι” 
“πιο Μ ΙιεΙγειιι6, 'τι ιΜΙΙγ ΙεΙΙιότ τει·ιιιώειεττε1 :ιι θι·ιόΙ:Μι 
Μ! ίϋιιτεΜιι τιιιιιΙιτει Μ ειιιοΙιιέ. Νιιιοε τονιιΙιιιιι οΙΙγιιιι Μ, 
ιΜΠγ ιιιιιι6ειιΙιιιο Ιιἱιοιιγοε Ι(ϋτεΙοεΜ8εΙιετ Μ τιιιιιιιιιιι. πι 
ειιιΙιει·ι Μιιιιετ ιιιιιιτ, νιι€_γ ιιιιιιΙ 1ιδιδεειι Έ ιΜΙΙιτ ε, 828· 
τω :ιι ειιιΙιει·τ ϋιιειειιιΙ6ΙΘεό!ι6Ι οττειιιοττειιι κι Μ ι·ει8ειάιιά. 
Βιτ τοΙτο.ΙιιΙΙιατιιι α, ΙεἔΙιιιιιιἰεΙι Ή Ιε8άιτιιΙιιιιιεαΙιΙι νιιΙΙιιεοΚ· 
Μ» ιε. Μ 

Β' Βιει·ιιιτ ει' νιι1ΙΜοε ΜΜΕ τει·ιιιόειεττεΙ Μαι ειιοιι 
ιιΜιι1τύΙ οι·ϋεοΙι, ιιιεΙΙγι·ϋΙ ει' Μιιιοοιιιτει ιιέιιε!ι 8γοιιεθιι; ιιιι 
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ΜΙ ΙΜπινειΙΘ, ιιιι 113€Υ ίοιιτοΘεάΒιι ιΙοΙοἔ ιπΘ8ϋτιιιιι πι ΘιιιΙιΘ 
ι·ΘΙιπΘΙτ νειΙΙΘειιΙιατ, ιιιιτΙϋπ ΘΒγΘιι16Ι:ΚΘ ΙΘειιιΘΙι. 

Νιιιοε 8θΙΠ ῇο8οιιι εΘιιι ειΘιι6ΘΙιοιιι νιιει€έιΙιιι πιω' τΘι·ιιιΘ· 
ειΘτίϋΙϋιτι θ82Κϋ2ϋΚθί, ιιιΘΙΙγΘΙα·ι παπι ει, νΘ,<;ι·Θ ΜειιιΘΙ, 
πο” :ιι οιιιΙιΘι·' ειἱνΘΙιΘ ει, νειΙΙΘεοε ΙιιτπΘΙτ πω: -Ι:Θ8ιΙτεΘιι. 
Επι Θι αΙΙαιΙοιιιιιιιιΙ μιιιιτάιι ΘιιιΙ›Θι·ἱ ειΘιιιροπΠιι3Ι τΘΜιι€Θιιι ει” 
νειΙΙΘεοΙωιι; ,ε πιτ ΒΘι·ΘεΘιιι, ιπι ιιιΘτΙοιι ωιιιππιιι ειιοπ ίΘιι 
ΙΘ8·Ι:ϋιιιιγΘΙιιιΘιι ΙιειαιΙιιιοΙιειτ που ιΙΘιποστατει ειΘιαιιοΙΟιειιι, 
ιιιΘΙΙγΘΙιΙιΘ ΙιΘΙΘιιιιιΙ;ΘιάιιιιΙι. - 

ΜΘ,ιςιιιιιιιιτόιπ Μπι, Ιιο€γ πι ΘιιιΙ›Θι·ὶ Θει, ει' νιΙε58οειιΙι 
Μέ 'ε ΘΒγΘιιΙ6εΘέ ιἀΘῇΘΙιΘιι ιιιι ιιΘΙιΘιΘ1ι ΙιιιῇΙιΚ ει, ιιο8ιιι:ιτι 
απ ΙιιιΘΙι, θΙΪ0ἔ8ΙΪἄ8ἐΓἐΙ, Θε πο” ΘιΘΙι' ειιιΙι8ΘΒΘτ ΘΙΘνΘιιΘιι 
ι:ειαΙι ει' ΜΒΜ, τΘι€γάΙιειιι ΘτΘιι. Ει ΘΙϋειϋι· πι :πιει πιιιτειτ, 
Ιιο,ι.ιγ :ιι ιΠγ ειΘιειιιοΜιιιιι ει) νειΙΙΘροΙιιιειΕ, εοΙιΙιειΙ ειΘι·ΘιιγΘΙι· 
ΜΗ Μπιτ ιπειεΙιοτ, εειῇΘι; Ιιειιιιι·ιιιιι Μπα Ι·ιΘΙΙ ιιιιιτειάιιιοπ 'ε οπ 
1ιΘτ Η ιιΘιιι νει.8γιιιοΙι; ιιιΘττ πει ΙιειταΙιποΙαιτ ει' νειΙΜεΙιΘΙι πι» 
Βγιι1ιοιι τι'ιΙ τΘιήΘειιιιιι ειπειι·μιΚ , ιιιοιι νΘειΘΙγιιΘΚ τΘειΠε Μ 
ιιιιι€οΙαιτ, Ιιοιςγ τϋΙιΙ›Θ εΘιιιιιιἱίΘΙΘ τεἔιι·ἔγΙιειιι ιιΘπι ίοιέιιαΙι ιιιωιι 
ιιγΘτιιι. ΑιΘιι: ΜΗ ιιοπάοεπιιι Η ΗΘΗ ῇΘΙΘΙιιἱϋπ π) ΜτΙ, ιιιΘΙΙγ 
Μπι :ιι ΘιιιΙιΘιι Θειτ ιιιΘΒιιιττειιιι ιιΙισ.ιήιιΙε ,κι πιοιιιιιΙ .πιτ θ8'θ· 
8$θ11 ειιιιιιιεΙοιι Θε ιιια.ι>;Θι·ιι 1ιειΒγιιιοΙε. 

ΜειΙιοιιιΘτ ιιΘιιιοεσΚ νειΙΙΘεΙιΘ1ι πιιιοΙιειτ ειΘΙιτοτι ΙΘ :ιι 

ΘΒΒΘΙ ,δ ιαΙιοιτ ΙΘ ει, ΚοτειιιΜι , ΙιειιιΘιιι ροΙιτιοειι ιιιιιιιιιιιΘΙαιτ , 
ρο18ειι·ι Θε ίΘιιγιτ6 τϋινΘιιγΘΙιΘτ 'ε τιιιιοπιιιιιγοει τιιΘοι·ιε-11ιειτ π. 
ΒΙΙΘιιΙιΘιι πι θΥἱλΠἔΥθ1ἰ0ΙΠ ιιΘιιι ΒΘειΘΙ θἔΥθΪΙΓϋΙ, ιπιιιτ πι Θπι 
ΙιΘι·ΘΙππΘΙι πιιΘιιιιΘ1 Θε ΘἔγιιιιιεειιΙι ΘιειΙΘιιοε νὶειιοιιγειιι·ΘΙ. Ε.ιΘιι 
πινω ειΘιππιιι ιιΘιιι τειιιιι: Θε ειΘιιιιιιιτ 1ιιιιιιιιιΘιιι ιπιι·ειποιοΙ. ΙΒι 
ιιιιιι€ει, ΘιΘι· ιιιιιε Με Μια, ΘΙΘἔ ΜΙΜΗΣ ιπΘ8ιιιιικιωειιιιι, πο” 
Θ' ΙιΘτ νειΙΙΘεΙιΘΙ :ιι ΘΙει6, ει, νιΙΘΘοιιιΙτιειέ 78 ιΙΘιιιοοιειτἱει' 
Ιιοτειιιιιιιι ιιΘιιι ιιιιιΙποτΙΙιιιτιιΘΙε εοΙιειὶἔ, ΘΙΙΘιιΙιΘιι ει' ιπΘεοιιιΙ; 
πως Ι'θΠαθκθΈθ8θΣ Μ;; ειΘιαε10ΙιΙπιιι π. ιὶἔγ πτειΙΙιοιὶιιἱ, ιιιιιιΦ 
ει, τϋΙι!ιιΘΚΙιΘιι. 

Πει Θ' νιιεπέιΙειτοιιιειτ τονιιΙι!ι νιειΘιιι , @γ ιαΙΘΙοιιι, ιιιι· 
ΙιΘιιΘιι ει' νειΙΙΘεοπιιειΚ, Ιιοιι;γ ιιιειιιοΙι:ιτ, θΙΠΪΙθΤΪΙθἔ ειΘΙνειιι, 

3!!! 
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Μ 

ι1ειιιοεπιτει ειειετΙοΕΙ:ειιι ίεπωιττΙιεεεάΙι, Λεω εΙε8 @Μπακ 
ει' νιιΙΙεἰεΙ›εΙἱ $άη,;γεΙε' Βϋι·εΙ›ε ειοτΙτΚοιιιὶοΚ. ΠειταΙιιιοΚ ιιιεΒ 
ἰιιΚεἱΙ›Ι› ίϋ88 ει εΙαιΙεΚ νειΙΙοϋ: ΙιὶτεΙε' τετιιιεειετετϋΙ, ει' πιει. 
ἔοΙετει νεα ΜΗ ίοτιιώΚωΙ ,ε που Ι(ϋτεΙεεεεεεΚτόΙ, πιεΙΙγε 
Ιτετ μειωιεεοΙΜΒ. 

Αι, ΜΗ ίϋΙεΙ›Β 1ιιοιιιΙεΙα, Ιιο·;.;γ ϊ. ἱ. :ιι ει,;γειιΙόεε8 οι 
ειιιΙ›ει·εΙεετ 58επ ΜεΙεποε Έ ὶἔεπ ΜΒ εειιιιεΙιτε τειἔετὶῇει, ί6 
Ιιερ ει' νειΙΙι1ε' τετ,ςγει·ε εττειιτΙ6. Ι·ΙεεοπΙι'ι εε εεγειι16 ειιιΙ›ε‹ 
τεΙ: Ιιϋιιπγειι ει ε8γ ὶετειι' ίο8ειΙιιπάτε. ῇιιτιιεΙε , Μα: Μτε πιει 
8οΙ: 1ι6ιϋΙ ιι€γειυειοιι ειεΙιεΙγοΚατ νετνειι ω, ει' ῇϋνό Ἑ›οΙ‹Ιο,<; 
αφού: ιιιΐ1ιιΙειιΜπεΙε εἔγ :Ποπ εἔεωει. Με: ει ειιιΙ›ει·ὶ πεπι 
ιεΙ:' εδγεε8επεΙ: εειιιιε_ῇε ειἰὶιιτεΙειι ει' €ετειιιτό εἔγεεΒεπεΙ: 
εειιιιεῇετε νἱειιἱ νΙεειει ; Με: εΙΙεπΙ›ε1ι κι εἔγιιιὐετι'›Ι ἰἔεπι ε1 
νύ.Ιτ 'ε ἱἔειι ΚὶὶΙϋιιΙ›ϋιϋ επιΙ›ει·εΙε ϋτϋιπεετ ωπηΛ ἱετεπεεἔετ 
εεἱπάΙηειΚ π' Ιιά11γ ει' Πεμ, 1°€1Ι1Β°, οειτάΙγ ω. εεειΙΜ, Έ ειει· 
ΜΜΜ ϋενειιγτ ῇεΙε1ιιεΙε Μ, ιι1εΙΙγειι ει' ιιιε1ηΙιε πωπω 

Νεπι ΙεΙιε£ τειἔεἀιιἰ, Μ” ιπει€ε. ει' Κετεειτγειι νειΙΙάε 
ετιεπε Ιεἔγειι 11όΙΙΙΗθ8 ειιοε ΒείοΙγεετ, ιιιεΙΙγεΙ ει' τεκεειε 
εε ροΙΜαιΙ άΙΙεροτ ειοΙζοττ Ιειιιιὶ ει' νειΙΙεἱεΙ›εΙἰ ΜτεΚτε. 

Ερε1ι ειΒΚοτ, ιιιΜόιι ει' Ι‹ετεειιτγειι νειΙΙό8 ΙΙΙ88]θ10Πΐ ει' 
ΪϋΙαϋΙΙ, ει Ξετεπὶ ἔοπιΙνἱεεΙεε, πιεΙΙγ ειιιιιειΙε ετΙζειεεετε ει' 
ν1Ιε58οτ κεεεε€ιενει εΙΙεεειὶτετάε , , 1ιεΒγ τεειετ [ει ειιιΙ›ετὶ 
πειι1ιεωεΚ εἔγεεἱτε "Μ, Μπιτ νειΙειιιιὶ τορρεπτ ιιγἐῇατ, ει, 
0ειεεετοΙ‹' μεΙειάμι Μια. Αι ειιιΙ›ετεΙ‹, ΜΜΜ ε' εοΙτειεά,<; 
ΜΜΜ, ΪἔθΙ1 ΙεὶὶΙϋηΙ›ϋι£εΙε εΒγιιιάετε!; σ1ε ιιιεἔ ἱε ν0Ι$ ε;γ 
ΧϋιροπήοΚ, ειΙ›Ι›ειιι , Ιιο;;γ νει1ειπειι1ηΙεπ ιι€γαπειιου τϋτνε 
ιηεΒιιεΙ‹ επι€εάεΙιεεεΙιεΠτεΚ; 'ειιιἰιιἀεΒγὶΙ: ΙπϋιϋΙϋΙκ οΠγ θΙ'6ΐΣ· 
1ε1ι Έ οΙΙγ Κὶεεὶιιγ νοΙτ οί 1`εῇεΩεΙεω πει,ε,γεε€άΙιοι Ιιερε88, 
Ιιοἔγ Με ιιιιι€οΙαιτ εΙιει Μεοιι11τοττέιΙε, νεΙειιιιεπιιιγὶειι ε,ςγειι 
ΙϋΙοιεΚ Ιεωιὶ ΙύτειοττειΚ. 

Μεἔ ΒεΙΙ νε1Ιωιἱ, Ιιοἔγ ει ειιιΙ›ετἱεεἔ1ιεΚ ει ιιῇ εε Ιώ 
Ιϋιιϋε εΙΙειροτ3ει. ειὶὶΚεε€Ιιερ Ιιε3Ιειπι16ΒΙώ Ι:εττε αι ειιψετεΚετ 
που εωιαπω ὶ8ειιεεἔοΙ‹' εΙίο8ειΙεεετε, ιιιε1ΙγεΙ4ετ ει, κε 
ι·εειτγειι νειΙΙάε τειιιΙτ εε εε8Μ ιιιεἔίεῇ£επὶ ειπα, Ιιϋιιιιγἱὶ εε 

ο 



δ? 

Ποτε 1π«Μοτ, ιιιοΙΙγειι ε' ναΙΙιἄ.ε πιω αι ειιιΙ›οτἱ Ιε51εΜε 
Ματ ταΙαΙτ. 

ΒΙΙειιΙ:ει6 ΜιοιηιιΙτ Με α, Ι›ἰι·οἀαΙοιιι' ριιειτιιΙαεακοτ. 
ΒΙιΙαοι· α' τοιιιαὶ Ι›ἰτοι1αΙοιιι, @Η ειι6Ιναιι, ειει· άπα 

Ι›οΙ‹ι·α τϋτάεΙϋανόιι, ΜΜΜ πειιιιοτ νὶ8ειαῇιιτοτ£ ετοιΙοϋ οἔγε 
ϋὶεόἔιἑτε. ΠεαΙιΙιαιιιαι· ιιἔγαιι ε' ιιειαιεα:Κ” ΚεΙ›εΙΘΙ›ειι α' ταυ 
ΒοΙι νόμαΙου ίοΒοιατοΚατ 11ΥΘΗΘ'ί, α' ίαῇοΙι ιιια8οΙκατ ΜΜΜ 
καιει; α, οαειτοΙτ ιΜΜειι 1ιειαιετετ καιω πόρτα οειτοτ£αΙτ. 
Κϋιορεττε ε' Μι τϋτεΙΝόε1ιεΙτ , ιιιοΙΙγ αι οιιιΙιετὶ ται·εαεαΒο 
Κατ Μα νἰωιἱ Ιατειοα, Ιιο€γ ιιιαἔοΙκατ αιιιιγἱ τϋτοιΙεΚεκτε 
088ΖωΕ ΜΙ, α' ιιιωιιηπ οεαΙε 1ώμιεΙΜ 1ωωιειι, α' ιπποει 
:γω ναΙΙαε παπι νεαιψεττε ε1 “ειπε ε16Ι 8.201! ΕΜΗ αταΙαποε 
εειιιιέ:Ιτετ, ιιιεΙΙγοΚετ «καιω Ιιοιοττ. Α' ιιιεπιιγἱι·ε ΜΜ 
αιό.1ταΙ τα_πα ΜΜΜ, ιιιαέςατ αΙΚαΙΙιιαιτα€πἱ παω:: αιιιαι ιη 
ἱτιὶιιγΙιοι, ιι1εΙΙγετ αι ειιιΙ›ει·ἱ 11ΒΙΙΙΖθί, ειὲτὰαταΙ›οΙαιταεα οΙϋ 
α1ιιιοα. Αι ειιιΙ›ετεΚ τοναΙ›Ι›α Μ οεαΙι εἔγ ἱετεπιτ ωωωιακ, 
Ματ £ετειιιτϋῇ6τ Έ ιιιεἔταττὐῇατ ΙΙΙἱΠἀΘΙΙ «Ιο18οΙε1ιαΚ; ΜΜΜ 
ΙΙΙἱΙΜΪθΙ1 ΜΙ», ιπιὶιιιὶε1ι νατοε, 'ε @Η ει6Ινό.ιι ιιιὶιιὰωι ειιιΙ›ετ 
απ Ιιὶττε, ΜΜΜ ειαΒατὶΘΚοτ ηγετΙιετ Έ ΙΙ18.83 ιαα€αιιαΙι Ιώ 
Ιϋ1ι νΘ@ϋ πειτιτϋΚοτ τετοιατΙιεΕ α) Η πιω 1ιιοΙΙό. Νι-ειιι οειιΕ!ιατ· 
ναιι ΙοΙ αι ὶετεπεὲἔετ, ΙεΒαΙαΙ›Ι› ὶὶἔγνἱνϋἱι 8ιαροτΙτοπαΚ 'ε 
παἔγΙ€οτ£αΚ ιιιώττόΙα:1ι ΜΗ; αι αα;γαΙοΧααΕ 'ε ειειιτεΙοιεΙσ 
ται·τοιοττ Ιι0τΙοΙαε , α' ΚετεειτγόπεΙι 1188Υ0ωΙ τ6ειὸιιιἐΙ ιιιαῇιΙ 
ποια Ι›αΙνιἰιιγἱιιιαιΙαεεα Μια 'ε θ8γ Με Μαη; ίόΙΜ ΙεΙιοτοττ, 
1ισΙιο€γ α' Ιει-:τεειτγύη να1ΙιΞα νΜεια1αρ3ωι αι αΙταΙα Ιοιηθ 
ω:: ναΙΙαεοΙε απο. Δ 

ΕΙϋττειιι Ι›ὶιο11γοειιαΙ: τοτειἰΙε, Ιιοἔγ ιιιΠιέ:Ι ἰιιΙώΙ›Ι› ω 
πωΙει1ιεΙε α' ΙποτΙατοΚ, ιιιοΙΙγοΚ α) ποικιιατεΙαπ αι ειιιῖιετἱεόἔ' 
ΙτεΙ›εΙΘΙ›ε:ι 'α α' ροΙΒατοΚατ οἔγεε παρ' Ι›οιιεεῇ€Ι›ειι εΙναΙαει 
ΜΜΜ, αι οιιιΙιετὶ ΜΜΕ αιιιια1 ΜΜΜ ιιιὶΜεἔγ ιιιαἔἐτι$1 νἱ 
ΜΜΕ εειιιιύ_ῆε ίεΙΘ αιο1ι ο8γει1ϋΙΙ ”ε ιιιΜι1επΙιατύ να16ιιαΚ, Μ 
πιἱ1ι0ε11 ετιιΙ›ει·1ιεΙ‹ ιι€γαπαιοπ τϋι·νώιιγοΚατ ε8·γατα1ιτ 'ε ΜΠαπ 
αιοιι :Μαϊου ειαΙ›ῇα Μ. ΚὶὶΙϋιιϋεειι καιει α' τὶειιιοοι·ατὶα ειωι 
ειαιαὰαὶΙ›α1ι 8ιϋΚεε!8 ϋεειο 'ποια Ιιαἔγηὶ Κενοτιιὶ α' ιπαεοά 
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τειιιιιι ιιΒγιτιεεΙϋΙι ιι·έιιιτι ιι0ι1οΙι'ιετ, ιιι ε” τετοιιιι6ιιοΙκ ω· 
ιοιοα ιετειι-τιειτοΙειτεΙ. 

Β” ιιιιιε ιἔειιιιει5ἔ ειιιιτε νιΙι5ΒιοειιαΙι ΙέιτειΠι εΙ6ιτειιι, ει 
ι. ι. Ιιοιςγ ει, νειΙΙάεο!ιιιιιΚ Ιιενεειιιιό ΙαιΙΙ ΜΜΟ οοι·οιιιοιιιάΜιιιΙ 
ΙοἔΙιιΙΚοιιιιοΚ ιιοιιιοοι·ιιτει ιι16ΙιΙιειι, ιιιιιιτιιιοιιι ειιιιιιιιιιΙιοι·. 

Μεἔιιιιιιιιττιιιιι, :ιι ειιιιει·ιΙιειιιιΚ' ιιιιιΙοειοιιιιιΜ ιι·ι008ιετέ 
ΠΠ 8ι0Ιιοιιι!ιοι·, ιιιιΙιειροιι εειιιιιιἱ ει ειιιΙιει·ι έιιιιτ :ιι εΒγειι10 
Μέ Ι:οι·ίιΙιαιι ιιιΜΙιΙι ιιι:ιιι Ιιοειιιιιψι, ιιιιιιτ ειιοιι 8οιιτιοΙειτ, 
Ιιοἔγ ιιιιιι€ιιτ ίοι·ιιιιιΙι πιώ νεεειο. Αι ιΠγ ιιιϋΙιΙιειι ε5Ιϋ ειιιΙιετοΙε 
ιιειιι ι€ι-ιιι ιιιιιι‹ ει' Ιιε5ιιΙειοΙιετ; ει' ;ιεΙΙιι€ιιοΚ εΙϋττϋΙε οιΙγ Ήχοι· 
ιιιε!ιοε ιιιεετει·ειέ€εΙιιιεΚ τοτειειιεΙι, ιιιεΙΙγοΚ @τα πιο νιι.16Ιι, 
Ιιο<έγ εΙιιιΙιιιιιέιΚ να” ΙεΙΙιιιιει·Θιι€Κ ειειιιειΙτ Μι: ειιιοιι ιμα 
ειι€οΙαιτ, ιιιεΙΙγεΚετ τει·ιιιόειετεεΙι νοΙιιει θ8θ8Ζ ιιιοιτεΙειιεθ· 
ΒϋΙ0ιειι ,ε νιΙειΒοεειιι ιιιιιτειτιιι ιιιο8 ιιεΙιὶεΚι Μι ει' αει·ειιιοιιιΜί 
Μτάειιιιιι1 1ιιιΙειςειι ιιιιικιιιιιιιΙι Έ Ιοι·ιιι68ιοτιοΙ ΙιειιΙιιιι00Ιε :ιι 
ιετωιτιειιε1ετ' ι·όειΙετειιιεκ οιιιιιιιιιι ιιιιιιοιΙ τειιιιιι ιεΙοιι€686· 
88( τιιΜήιιοιιιιιιιιι. 

ΔιοΙε, ΜΜΜ: ιιοΙΒιιιι: ΒιιιΙιι$.1γοιιιι ει, νο.ΙΙέιεοΙι' ΜΗ 
ειιιιιήιιτ ιΙειιιοοτειιιι ειιιιιιτιοΙιΙιειιι, ῇι3Ι ιι€γεΙιιιοιιειιοΙ: πι επι 
Ιιετι εΙιιιε' ειειι τετιιιέειετι ϋειτϋιιεὶτε, 1ιεΙιοΒγ εΙΙοιιϋΙτ "Μο 
ΒόΒιεΙειιιιΙ Ιιειι·οιοΙ_ῆειιιαιι. 

Ε!! ει·ϋεειι Ιιιειειιι ει, £οι·ιιιιιΙι' ειιιΙιειι€οε νοΙτέιτ, τιιιιοιιι 
1ιοΒγ πω: ΙεΚϋτνε ωι·ιιιιι‹ πι οιιιΙιετι οΙιιιότ οι εΙνοιιτ φι 
ιιιιι.ςοΙτ' ειειιιΙιέ·Ι686ιιώΙ Θε εε€1τνθιι Μ; ει·ϋε Γειίοςάειι!ιΙιειιι , 
νεΙο ειιοΙαιτ ΙιιέννεΙ τ:ιι€.ιιιιιιιι_ιάΚ ιιιοε. Νοιιι ΜιιιεΙοιιι, Ιιοιέγ 
νειΙειιιιεΙΙγ νειΙΙειει; ι‹ιιιεει €γιιΙιοτΙειτοΙι ιι6ΙΙιιιΙ ίειιιιιι·τειιιιΙεΙιετϋ 
Ιοέγειι; Με ιιιιι.ε ι·όειι·ϋΙ, :κι νεΞΙειιι, ΙιοΒγ ιιιοιι ειιιιιιιιοΚ 
Μ», ιιιεΙΙγοΚΙιε ιιιοετ ΜΜΜ , Ι‹ὶιΙϋιιϋεειι ειι·ωΙιιιειε Ιειιιιε 
ειιοιιιιτ ειι-ιι·ίοΙοττ ει:ιμοτιιιιι; απ ιιιΙιειΙιΙι, Μ” ΙιεΙΙ Φωτ 
ιοΒγιιειιειιιι Ή ΙιεΙϋΙϋΚ οεειΚ ειιιτ ιιιοΒιιιταιιιι ει' ιιιι ε;γάτει!_ιά 
Μη ειιιΚεφ.ιοε ιιιο€ϋτϋΒιι68θι*ε ιιιιι€ιιιιιιιι ει) Ιιιιιειιιιιιιιι, ιιιιιιτ 
Ι6ιιγιι€ι-ιε τΘειιιεΙ‹ ει, νειΙΙιιεΙιειιι **) ιιιεΙ1γιιιιΙ‹ι ει' ΜΗ ιετειιτιειι 

"') Μιιιιιοιι νειΙΙέιειιειιι ι·ιιιιιιιιιι οΠγ ειοι·ιιιτώ.εοΙε , ιιιεΙ!γεΙι ΠὶΒἔάΨ8.ι 
ε' Μι' Ι6ιιγοἔύνεΙ ε·,;γιιεΓοι·ι·νέιΚ, 'ε ιιιοΙΙι·οΙιιιεΙι Ιε;ΜεοΜι "έι 
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“ποθ οειιριιιιι διακμ. Δι οΠγ νιιΙΜε, ιιιοΙΙγ ιιΒγαιιαΚποι·, ιιιἰ 
πω :ιι ειιιΙιετεΙ‹ι ιπιπι1ιιιΙώΙιΙι-ιιιιώΙι!ι ε;;γειιΙϋΙιΙιεΕΚέ ΙεειιιεΙε, 
ειιιιιάΙ επϋτειάΙΙια88:ιτϋΙιΙιά , Ιιιιῇ£Ιιειτ1ειιιπΙ›Ιιιὶ 'ε αυτό Βιεττειι· 
τιἱεοΙτΙιειΙ ε1ΙιειΙιιιοποιωι!ιιιιι νεΞ1ιιώΚ, ιιιιιἔἑιτ ι:ειιΙε Ιιαιιιειτ ε8γ 
Ιιιτετ1οιι εοπ:ιε:!ιέιι:ιπ πϋπορεττε, πέιιιιιιιγ επειινε:16ΙγοεΙιιι2 
€6ΙΙωάοΙιιι61 6116 Με οοιιιιιι€ιτι ε2οι·1τνα Ιέιιιιιι πω. 

Τιιιιοπι, ιιιὶΙώρ' εΙ ιιοπι ιιιιιΙατιιιιώάπ πιτ νοι;πι οΙΙειιοιιι, 
Ιιο€γ ει, νειΙΙόεοΚ, ιπεΙΙγεΙαιοΙι τόι·8γειι ιιιιιιιιι€ πωπω 'ε 
ϋτϋπ ι€απειι€οΙα, ΙΙθΙΙ1 ειιιιιιΙΙιειΕπειπ, Ιεγ ιιιιιπΙι-ιιι ΜΜΜ' ιπ 
Βιιιιοιό ϋειτϋιιεἱπει, ει' πειπιιι, πος; πι ειιιΙιει·οπ, 8ιειιιεΞΙιοιι 
α' Ιιπ.οιιγοεειι€' ῇεΙΙειποὶΙ: εΙνεειιῖτεΘΚ; πιο απ ίεΙεΙειιι Μ π., 
πο” ειοι·οεειιι ιπει:ς ΜΗ κιιιιιππιπωιπι ποπ Πι νΘΙοιιι€ιιγε 
πω, πιε11γι-:Κ ναΙειιιιιεΙΙγ πιω: ιιΙΙεοτιιιιΙτ, ,ε ιιιε1ΙγεΙ‹ ει' Πισο 
Ι08ιιεοπτ01 τι” ιιενειεττ Ιιιτ-ἀἔεωτοΚατ ΚόριιΙι, ει' Ιιοιιἐῇοπ 
ῇὰτιιΜ πιεΙΙόΙιεε ι"σ€ειΙιιιειΙαι3Ι. Α' ν:ιΙΙειεοπ Ι:ϋτεΙεεεΚ ειπώ 
86ΙιΙιεΙ:Ιιεπ ιιιιιιιιι€ δΖ0Ϊ0$ᾶΙΙ ι·ιι€ειει!ιοτιιιι , Ιπιι·ιιιι 1ε;γειι πι 
ει) Ιποτιιιι.Ιτ Κιι1ϋιιϋε επεΙΙειιιο; Ιιειιιειπ ότιιιΙππιπιεΙε @Η ιπιι€ο 
Κατ @επ ι'ιΒγ ΙεΙ:ϋτιιι οιιιεπεΜιει, οΙΙγ ειΜειο1οπΜπ , ιιιιΙ:οι· 
ιιιιιιι1ειι ειιιιιτεΙοιι νέι.Ιτοπτειψι ΙιεΙγότ Θε ιιιιποτ ει' ΜΜΕ πιο8 
“σπιτι-Μι επ ειπΙιοι·ι ιΙοΙΒοΙ‹ι' ιιιση;ι'ι Ι:Μνάιιγάτ, ΜΒΜ ι€ειι πω, 
!ιοΒγ Ιεπϋτϋ2τεεεέΚ. Α' ιποπι1ιιΙαΕΙαπει38 @πιο Θε ιιιάεοπτειιιιιι 
ποΙἔοΚΙιειιι, εΙ6ττειιι πικιω επει·οποεόπεπ οεειΙτ :Μπιτ ιετειιιι, 
πιι!ιοι· ιπ:ιι€ει ει, 1ιο1ἔάι·ι τιιι·εσ.ειι;; πε ιποιιιππιτΙειιι ; επι απ ιπάειπτ 
ιπιιιι1επιπτ Ιιει_ιΙιιιιι10 νει€γοπ νοε16Ιγιιοπ Ιιἱιιιιὶ. 

Μο8 ίο8;ιιιΙε πω, ιιοΒγ ιιιιιιι1 ιιιοιι εποπνεπέΙγεπ Μπα, 
ιπεΙΙγεΙτοι; ε” οι.;γοιιΙϋει€8 ΒΑΠ, νειι€γ εΙϋεεΒιι:, ο” νιιιι, 
ιιιεΙΙγετ ΚιιΙϋιι68ειι ίϋΙεΙενειιΙτ 'ε ιιιεΙΙγετ εΒγεια-ιι·ειιιιιιιΙ ιππι 
τΙειι ειιιΙιετεπ' 8ΖἱΨθΪιθ !ιοοΙτ, Θε οι ει., @ΑΜ :πει·ε!ε2ε. Δ' 36 
16τ' πεπνε16εο Χόμπι ιιιιιιτοΗ πιτιιιι6 Έ εΙτϋι·ϋΙΙιετΙ‹-:ιι νοικι 
:πιτ ει, ι1ε·ιιιοοι·επει ΚοτειειΙιοΚιιαπ. 

£οπιιτάεω6Ι ι;οπ ΜΗ ονιιΙωάιιι. ΚϋΙϋιιϋεειι ΙΜΙιιι€ύ οι ει' οπωσ 
Πω νιιΙΙίιιιιιαπ, ΙιοΙ 8·γιιπι·ειιι ει!ιιΙι επι Μαρ οΗγ πιοι·οεπιπ εμε· 
εϋΙνόΚ, πο" οΕ6ειοπ ε,ι;γοι ιεειιιεΙα. 
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. Βι:νάετ εΙΙιιΙιετιιι, Μ" ει' ιιιι-:Ι1γ νειΙΙόειιαΙε ε: επιχει 
ε:οιινοιι6Ιγτ ε1ι·οιιτειιιι εε:όΙιε 3ιιτιιει, νΘἔι·ε ιιιιι€ει ι“οΒιι:ι ε: 
ιιΙωι1 Ιετοιιαπιιι; Ιιει είνειΙΙειε εἔὸε:οιι εΙ :ΜΜΜ ει: ειιιΙιει·ο 
Καπ ε' νιΙιι€' ῇεινειὶιιειΙι ε:ειιι16ΙΘεόεϋ1 νοιιιιι, Ιιο8γ σιωι ηγε 
ιιιι1 2.' πιά: ι-ιιες ῇεινιιἰτὑΙἱ 8οιιιιοΒιοτΙάε!ια ιιιετιώεε, εΙϋι·ε ΙΜ 
Ιιειτιιι, ιιιιΚύρειι ειιΊεΙΙιεΕ νόμο 16 ίο8ιιύ.ιιειΕ ει:ϋΜϋειιιι Μπι 
πω, Ιιο;;γ ιιιει€οΙαιτ, τϋΙο ΜΜΜ, εΒ·γειιιι1 ει: ιιιιγειει 68 
@Ιω ι5Ι:ΙεΙετεΠιε ειιΙγεεε:σέΙ:. 

Δ, νει11ιιεοΙειι:ι1: το ίεΙεια:ιαι: τὶε:τιιιιι, ε:ιιΜΙγο:ιιι 'ει 
ΚοιΙἐτοΙιιἰ ει7_ι016τιιεΙ: ιιιιιιι: ι;οιι τϋ:εε ,ε ι€ειι ΜΜΜ Ιππι 
νεΙόεέτ, ιιιεΙΙγει ει: ειιιΙιετε·Ιε ει: ε8γοιιΙϋειἐἔ 1ιοτέιΙιειιι έιτ:ε· 
1ιεΙι; Μ: α” Ιιἱε:οιιι, 1ιειιι 301 τοιιιιέ:ιιεΚ, ιι: ει:τ ο8όε:ειι 
Ιε8γϋ:ιιι Θε Ιοι·οιιτειιιι ρι·ιΠιιΠιιάΙτ. ΔΙιΙισ.ιι , Μο” ει: ειιιΙιει·ο 
Καπ ει, Βα:ιΙει€ειι€, ε:ετετοιέ€6Ι εΒιιε8οιιι€εέΚ, ΙιοΙτιοΒιι1ιιι 
ιιειιι ίο8ιιιιΙ:, Ιιειιιοιιι στι: Μια Με* ιε τι: ΙιὶτΙιιι1ῇὰΙ:, Μ” 
ιιιε3€ οειιιιιιιι ιιωωεε€ω ιιιιιΙαιιι Βιι:ιιιιΒοάμιιαΙι. 

Ε: ειιἔειιι ε” ιιιοΙ.ειό θε:τενότε!τε νο:ει;, ιιιοΙΙγ ΜΜ 
ΙθΒ' ει' τϋΜιιτ π: ιιιιιιτΙ ιιιειΒιιΜιιι ίο8Ι:ιΙ_ια. Δ) ιιιιιιτ ει: οιιιΙιετοΙ: 
Ιιει:οιιΙ6ΙιΙιαΚΠι 'ει οΒγειιΙϋΙιΙιοΙιΙζό νιιΙιιαΙι, ειιιιιιιΙ ιιιΙαιΙιΙι ΜΗ 
ει' νειΙΜεοΚιιειΚ απ: νι€γιι:ιιιοΕ, Ιιο8γ ιιιιι€οιιιιτ ει: ιι€γεΚ' 
ιιιιιιι1ειιιιιηιι ιιιο:μι1ιιιΜύΙ 80Πα0Β2ΙΙΙ ΜΙΝΙ ωττνιιιι, ει: Μαιά 
ιιοεπιιι Ιιενεττ εε:ιιι6Κει; 'ε :που ι-ιΙΙειιιιι6 6ι·ιιεΙιεΙιεΕ, ιιιεΙΙιτεΙε 
ει' τϋιιιο8Ιιειι ιιι·ειΙΙ:οτιιιαΕ, ε:ιιΚει-':8τεΙειιιιΙ ιιιε8 ιιο ΜιιτειιΕ; 
ιιιεττ ιΙΙγειιΙιοι· ει' Ι:ϋ:νο51ειιιέιιγ ιιιιιιτὶ ιιιιιι€.ΙιΙι-ιιιΙ:ΜΙι εΙεϋ θε 
ΙοεοΙΙειιτάΙΙΙιαι1ειιιιιΒΙι ΙιειωΙοιιι Βγειιιιιιιτ τιιιιιΙ‹ Εε1, ει: Ικινιι1ε 
1ιιιιοε Μ;; ει·ϋε τό.ιιισ.ε:, ιιιεΙΙγιιεΚ 0ταΙιιιει αΙειττ οεειράωιιιιαΕ 
εοΙειιι€ εΙΙειιτι1ΙΙ:ιιιι 1εΙιετιιε. Ε: ε:ιιιτοΙ1γ η:: ε8γ Ιισ5ιιγιιτ 
:Η νεται άειιιοοι·ειτα ιιθμιιεΞΙ, νειΙειιιιιιιι; 11ϋ:τάτεο.εέι€Ιιιιιι. Ά: 
ο8γειιΙϋειΘέ ε:ει:ειιιιιΙιειιι α' 1:ιι·ι€1γοΚ €γαΙιτειιι ειι€εάο1ιιιοε 
:Θέτει Μιιγε:ει·ΙτιιοΚ, Πε ει' ιιιιω: ιιιιιιιΠε ει' τϋΙ›ΙιΒόις ΙΗ1Ι'8ΙΙ· 
οεοΙῇει, ιέιει€γ ει' τϋΙιΙιειέ;;' Ι(εάνειτ Ικα-ΠΙ Ιιει·οειιι ιιιιιιάειιΙιειι, ιιιι 
ει, ΜΜΜ ιιειιι οΙΙειιΙιο:ιΙτ. 

ΕΙειϋ ιιιιιιιιώιιιιιιιιι ιιιω,;ιιιιιταττιιιιι, ιιιιιιτ νοιιῇιἱΚ ι”έ:Ιι·ο πι· 
@Και ει: ιιιιιοι·ιΚιιι ιιιιιιοιι ει” κϋ:ιι;γεΙιτϋΙ. Β: Ιεἔε:ειιιΙιε€ιι 
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πϋΙ›Ι›, σε πειπ αεγαιΙΙΙΙΙ ραΙιΙΜα νΙεειαέαττοιποπαππΙιπαπ. ΑΘ 
ιπει·ΙΙ:αΙΙαπ α' "Παπ εἔγ Ιεπ1ϋπ νΙΙαα·, ιπεΙΙγΙ›επ α, παρ ιιταΙ> 
ΙιοΙΙΙΙι, πε ιπεΙΙγΙ›ϋΙ ΙιΙΙαρπΙ παπα εαιόΙκ: ποπ1_Ιπτ; αππαΙε Ιια> 
“Με Μια 6 ναιετΙ αι όττεΙιπατ; Πα αιοΙποπ Ι:ΙνπΙ αι αιπΙ›ε 
:επι-ετ ιιιαἔοπτα Ιια8γ_Ια ,ε ατεπἔετΙΙ α, ίἱὶἔἔοτΙαπεὸἔπεΙτ €ἔ8 
αΙΙΙιατατΙαπεα8παπ, ιποΙΙγεΙε τει·ιπέ:ειεώϋΙζπεΙ: 'ε αι ΙτὶϋπεΙτ 
εαῇατῇαὶ. Επ παπι Ιατταιπ οΙΙγ οτειαἔοτ, πο! α' Ιζοτεειτγόπ 
ναΙΙα.ε Ι‹ενεεΙ›ὶ›κἐ νοΙπα ΙοτπιαπΙΙα, οετοιποπἰαπΙ›α ω, ΙπἑρΙετεΚΙ›ε 
ΙιιιτΙεοΙνα, 1πΙπΙ αι ΕἔγεεπΙτ-8τατπεοΚΙ›απ έα ΜΙ αι ειπΙππἱ 
αειπεΙε τΙειταΙ›Ι›, εἔγειειππΙ› 'ε αταΙαποεαΙΙππαιιπόΙτατ ιαιοΙ 
8αΙτατπα. ΑιπΙ›ατ αι αιπετΙπαΙ ΙζετεειτγαπεΙ: επιασε ίεΙαΙκα 
ιετοΙιτε ναππαΙ‹ Ια οαιοΙνα, απ:: ναΙΙαεππατ ιιιΙπεΙπγα_Ιαπ 
αιοπε€γ πιοιπροπτΙΙι31 ΜΜΕ. Πι α' εαΙΙιοΙΙα:ΙειππετύΙ αιΙπτπἔγ 
αΙΙ , ναΙαιπΙπτ εαγαπναΙΙαεοπτύΙ. ΝἱποεεπεΙι οΙΙγ τ:ατΙιοΙΙσπ8 
παμπ, ΜΚ αι απι·ὐΙ›Ι› αιαπιαΙγεε οετειποπὶαΚ 'ε Ιάνεια68 
παταω” τοπτΙΙπνΙΙΙΙ αει Ι‹ΙΙΙϋπϋε ιπύΙΙειετοΙ Ιταπτ ΙπενεεεΙΙΙΙ 
Ι:ειΙνετ ιππτατπαπαΙτ, ναἔγ ΜΙ: α' τϋτνύπγπεΙι ΙεΙΙκόΙιει Ιπ 
Ιώ.ΙΙΙΙ 'ε ΙΙεΙ!ήεΞΙιει πανεεΙΙΙΙό τα1ςαειποαπαπαΙτ, πππτ αι εΒ·γε 
εΙΙΙΙ-εΙαΙπεΙ›εΙΙ πατΙιοΙΙππε παμπ; εεΙιοΙ παιπ ι.πιπαπ νἱΙαἔο 
εαΙ›Ι›απ 'ε ποια ΙώνετΙΙ: ΙιἰνεΙ›Ι›επ αι εΒ·γΙιαιπαπ αιοπ ταπαΙ , 
ιπεΙΙγ α) οαπραπ Ιετεπτ πωσ επιτε1θωτ α' ειεπταΙιπεΙ‹ πιοἔ 
απαιπΙ ΙΙΙ1_Ια. Μαι Ια αι αιπετΙΙ:αΙ πατΙιοΙΙοπεοΙ: ΙΒεπ αΙαιατο 
εαΙε «π Ι8επ ϋειΙπτεἐΙ‹. 

Ε” πιαε εΞειτονότοΙ, ιπΙπποπ 8γΙΙΙεΙ:οιετεπ' Ι›αΡεα;-;ατα 
πα ΙΙΙΙΙτ, έ:: αι εΙ›Ι›ϋΙ απ, Ιιο8γ αι αιπετπαΙ παρω: παπι 
Ι;γεΙιειπεΙε αι ειπΙππ' ιπΙπτΙοπ ρΙΙΙαπταεατ α, _ΙϋνεπτΙϋ όΙετι·ε 
νειεΙπΙ 'ε !π8€θειτοπΙ; Με ειὶναπεΙ: ε”, »παει ΙταειεΙ‹ α' 
3εΙαπ' ΒοπΙΙΙαΙπαΙε απΒεαπΙ Μ; (Η: ε' πω, ῇαναΙτ ιΙΒγ Ιατ 
8ιαπαΙε τεΙππτοπΙ ιπἱπτ Ιοπτοπ, επτα: ιπαεοπ τοπτΙπ ια»Πα 
Κατ; πα ιπααοΙε αι ΙρακΙιοι πειπ 5ιϋνετΙ:αιπεΙ: Μ, ΙιαΙατΙαεα 
πω: ΙεΙὅαΙαΙ›Ι› τΘεινέτετ ατιεπεΙ‹ 'ε κατα ϋτνεππεποΙ‹; 'ε 
αιπΙΙατ α, ΙιΙνεΙζπεΙτ ειὶὶπτοΙεπ α' ιπαε νΙΙα;;οΙ, πω: πεπα 
1ποπί 'ε τειπαπγαΙΚ ΠΙ τατ8γαΙ ιπιιτοΒαήαΙτ πι, αιόι·τ ΜΜΕ 
πως παπι ΙΙΙΙΙαΙ‹, Ιιο<.ξςγ α' κτΙΙα,ςοπ α' πιστα τΙειΙ:εεεπΞεοε 
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ι°ιτοιι Ι:οι·οο1ιο"6Ι:. Α, ιιοΙγοτα, Μ” :κι $εῇτοἔειιι6Ι‹, ιιιειιγ 
ιιγἱτο ΜΙϋιιΒϋ26 'ε εΙΙειικε2ϋ ε' @και , ιιιΙαιΙιΙι ει: ιι;γε1ιοι 
πω: $εΙΙειΙειιιι, ΜΙ ότιιιτικοιιιεκ 'ε _ι6ιιεΙ: Μιροεο1ιιτΙιει εεςγ 
ιιιιιιιεειΙ. 

Μιιιι1ειι ειιιιοι·ιΙαι.ι ρειιιοΙι ἱειιιετἱΙκ :ποπ έπτε1ιιιι Ιιειωι1ιιιιιτ, 
ιιιεΙΙγετ ει' τϋΙιΙιεθΒ· 8γειΚοιτοΙ θε 8.28 τιεπεΙετΙιειι ταττῇάΚ. ΕΞΙ 
Ιειιο εοΙιει ειιιΙιε6€τεΙειι ΙιειτοιοΙιτει ιιοιιι ΙιεΙιιεΙ‹. Α' ιι:5ι·τοΚ' 
οιινότιιιε:ιιΜι ιιοιιι εΙο.8γειιιιοΙ:, Ιιειιιοιιι οι:ειιι.Βιικ” 68 ΜΜΜ 
Μο.Ιάιιοε νέΙειιι6ιιγοιτ ϋιιΙώιιγτ εΙίο8ικήιιΙε ,ε οΙΙειιτειΙΙειε ιιόΙ 
ΜΙ Ιιει€γ_ιάΙε νἰωτιιι πιειἔοΙιειτ ει: ότιειιι65ιιγε1ι' 68 εειιιιι€Ιί 
ποπ ωιιιοι , ιιιεΙΙγτϋΙ ιισι·ιιιισιι ιιιιιιι1ειι ἀοΙοἔ ι·ει€ει.άωτικ. 
ΙΠοΚειιιο1:ῇεινιτἔπτιιὶΙιοττἐιτεαἰιτειτ, Με ΙΙΗ:ΙΒΜΠπ τοπικ Ι‹ιιΙϋιι 
ιιειιι νάΙειειτιάΚ. @Η ει, Ι:ϋπι€Ιειιιέ1ιγ εοΙια ιιειιι εΙΙοιιεθ8ϋΙ:; 
απ (Παπ ειιιοΙ_ιει. ιιιΜΜι 68 νέιΙι, Έ ΙιιτεὶΙτ ιιι·ειΙΙιο0ιιιιΚ ιιιιιιτΙ 
ειιιό.τ ει·ο_ιϋ1ι , ιιιιιιι1 ει' τϋΙ›ΙιεΘἔτ61 Ιεϋ1οοϋιιϋιϋττ ει·ϋ Μαι!. 

ΙΝ πιω ει' "ΠΜ, τιειτοΙνέιι ιιιιιιιι :ποπ ιΙειιιοοι·ειι:ει 
ϋειτϋιιϋΙιετ, ιιιεΙΙγεΙ‹ νε1ε ιιειιι εΙΙειιΚειιιεκ 'ο τϋΙιΙ›εΙ‹ετ ιώ 
αϋΙϋΚ εε€ίτεσέ8ειι1 ΙιειωιιιιΙνιιιι, ει ΜΒΜ Μ;; Ιτειι·Μι _ι6, Ιιο8γ 
ιιγετεε6%ε1 ΜιιιΠιοτ ει' ε2ειιιι€Ιγεε 1"ιι€8ετΙειιει-58' επεΙΙοιιιε 
ε1Ιειι, ιιιεΙ1γ πι. »ύπνο νιιΙαιιιειιιιγι ΜΜΜ ΙομεαπεάοΙιιιοαΜι. 



νι. ΡΒ.ΙΖΕΤ. 

Δ' οαὐΙιοΙὶοὶεπιωσ° °μαΜαροεΙάσάνόΙ :πιο 
ΕμμεσοϊΙ8-8ϋαϋποοΙσΒαπ. 

ΑιιιετὶΙζει ει, ν1Ιά€' ΙεἔἀειιιοοτατειἱΙ›Ι› (οτειά8ιι, ,σε εἔγ 
εποτειιιὶΜ αι ει, ωττοιιώυγ , Μ! ΜΜΜ όττΙοιπΙϋ τιιά08άτωεοΙτ 
ειει°ἰιιτ, ει' οειτΙιοΙἱοει νειΙΙάε ΙεἔπαἔγοΙ›Ι› εΙϋιιιωιετεΙτ τοετοιι. 
Ε: ιιιοἔΙερϋ ε1εϋ τοΙσπτεττε. 

ΚΜ ιΙοΙΒοτ ΚεΙΙ @Ι ιπεἔΒἱὶΙϋπΙ›Δϋιτε€11ὶὶ11Κ: επ ε8γειιΙϋ 
Μέ; Ιιαβειιι06ΚΙ:ά τεεΖὶ πι ειιιΙ›ει·ι-:Ιαπ πω, ΜΒ, ιιιει€οΙετϋΙ 
ΜΜΜ ειΙαιιῇειιιειΒ; «ω ιιιάε τ6επϋ1 Κεάνετ Θε £οἔα1ιιιατ ω. μι· 
ῇεειτ ΪΙθΙΙΠϋΙἰ αι οεγετΙειι, θ8Υ5ΖθΓἱἱ78 ιιιὶιιὰηγὰῇοΚτει τεήε66 
πάτε”, ΙιειταΙοιπ ὶτἀπιτ. Β1ιπόΙίο8νει ει' ι1ειιιοοικιαι εεελιω1οΙπωιπ 
Θ16 ειιιΙ›ετεΙ‹ ὶἔειι ΙιειῇΙειπἀὐΒ Ικὶνο111ιὶ ιιια8οΒειτ ιιιΠιάεπ ΜΙΜ 
808 ωκωωη ει10Ι..Βο Μι οΒγειετ ιιιαἔοΙτατ εΙειι€ιιαΜε, Ιιο€;γ 
οΜΙε τοΙ4Μτέ:ΙγιιεΚΤ1006Ι_ΜηαΚ, ιιιεἔΚὶνἀπιῇὰΧ, Ιιο8γ ει: 16η; 
ειΙεὶΙ›Ι› εἔγ έε ω” ειΙαΚιὶ Ιο(έγειι; ο1Ιγ νειΙΙάεοε ΙιατεΙιιιειΚ, 
ιιιεΙΙγεΙ: ΙΙθΙΙΙ ε” ΙιεΙγειι ροΜοειιΙππ ϋεεπε, τετιιιόειεττε1 
εὲττἱΙτ ει: ό 8οηάοΙΙζο2ιέιειιΚΜ, 'ε ιιι:αι3ιΙ ο11γ Ι:ϋπιιγϋ ΙπόριεΙ 
ΜΜΕ εειιιιιιἱ νειΙΙιάετ, ΜΒΜ €ϋἙ›Ι›εΦ. 

Κοτιι11Ι:Μιι ΒγειΚτειΒΙκι1ι ΙάτιιιιΙε, ιιιὶητεειιι ε” εΙϋΜ›ἱ ΜΗ; 
Ι›ειι , οειτΙιοΙὶοιιεοΙτειτ, ΜΚ ΜτΙειιοΕΜ, 'ε ρτοτεεπει:ιεοΚατ, Με 
εει1Ιιο1ΙοιιεοΜώ ΙεειιιεΙ‹. Πο. ει' οειτΙιοΙὶοὶειιιιιετ ΜΙϋΙτϋ1 πεπ 

:Με , νεειτεεὲἔΙ›ε1ι , Με Ιτ1νὶὶΙτϋ1 τοΜιιι_Με , ΠΥθϊθ8ἐἔΪΙθΙ1 
Ιοιπιἰ Ιὰτ8ιἱΙτ. Β: ιιιοειιιει€γατάι!ιατύ. 

ι 
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Α' ΧοτιππιΜ›εΙἱ ειιιΙιεπεΙτ τοι·ιιι6ιιιεττε1 1ιενειει86 ΙιειῇΙιιπιᾶ6Ιτ 
ει' Ιιιτιο; τΙε ιπιπΙιεΙγτ νειΙειιιιεΙ1γ νειΙΙόεεειΙ ΙιιτπιειΙ:, 8.20ΙΙΙΗλι 
πιέιιιι ΜΜΜ ϋεπϋπιτ τιιΙειΙπι:ιΙε ιιιιι€οΙιΙιαπι, ιπιεΙΙγ Φωτ ωστο 
Κοιι ΕΜΗ ει' οιιτΙιοΙποιεπιιιιε Με τοΙῇει. ΤϋΙιΙ› τιιιιιιι ,ε ειο1τιιιιιιι 
πι' ι·6πιιαι ε8γΙιειιιιαΙι ίεΙϋτΙϋΙι εΙϋττϋΙ:; πιο :πιω οεοΜΙειΦω 
τοΙπιεΙτ εΙ Κοιππιό.πιγει ιι·ύ.ιιτ, ,ο πιει” ε8γειι€ο νοιιειι3 τεἱῇοΙ‹ 
ιι6ινε. . 

Πει ώμο ει? οιιτΙιοΙιοπειιιιιε ται ιιιεΙιετ, ΜΗ· ιιιιι€επι 
πιο, ροΙΜοειι ἔγϋΙϋΙεὲἔεΚΙ›ϋΙ, ιπιεΙΙγεΙτετ ἔοι·ῇε8ιτεττ, ΜΜΜ 
Μπα, ιιι:ι_ὶὰ ειιιιτε ειεπιιιιιπτ πισω Κέτε·ΙΚειΙοιπι ει, ι”εΙϋΙ, Νοέ” ει' 
επάπ.ειάπιειΙι ιι€γιιιιιιιοπι ιιιεΙΙειιιο , ιιιεΙΙγ νεΙε ιιπιιιγἰτε εΙΙειι 
Κοπή ιιιιωκ, π8επι Ιωάνει.ϋ Ιοει ται πιέινε, Θε Ιιο,ςγιιιοπι 
πιώ Π2Ι€Υ Ιι66ιώεοΜιτ Ιοἔ νέ:€Ιιει νιιιπιι. 

Β8γιΙε Ιε€ειοΚοτταΙ›Ιι €γεπι€εεθΒε ει: ειιιΙιει·ι εΙπιιέιιοΚ: 
οΙΙεπιΙιε2ϋ εΙνεΙαπ εἔγειτετιιι :ικειι·πιπ , "ε ει' ΜΒΜ ει' Ιο;ὶοει' 
τονιιεότει νιιειιτοΙπιι ιιιε8·. Ε8 ι€γ ιιιιιιτιι€ νοΙωΙ:Έ ιπιπππάι€ 
ΙεειπιεΚ οΙΙγ ειιιΙπε·τεΙ:, ΜΚ ιιιιιιτέιπι ιταΙΙιιιιΙιεΙι ΙιιιοιΙτ ΕΜΗ 
ιι€ιιιεΙΙγεΙποτ Ιιιιοιιγοε τεΜππιθΙγπιεΙ: Με! νεωιωκ, ιϋΙιΙ›ετ πε 
ιπιότ ει: πω” Μνοιιπιἱ :ιΙαιτιιαΚ , 78 εειϋΙιετ νειΙωπι Ιιιι€γ_πιιΙτ πιει 
Ιιοιπιὶ επι€εάεΙιιιεεεθε έτι επει!ιειάεειΒ κα". Ηειπιεπιι 65πι ΙιειιΙειπισ16 
πι€γο1ε 1ιιιιπιπ, 1ιοΒγ επεΙι' επάιπιει πιειπι Ιεει οΙΙγ πιειιςγ ἀε 
πιιοοπειιιι επιπιιιοΒΜιι ιιιιιιτ ππιιι81ιοι·, θ8 Μ" πιιιοΧάιιιΙε ιιιιιιιι 
πιιΚιιΜι-πιιΙ:ΜΙι ιΒγε1κεππιι ιοειιο.Ικ @Με Κότ ιεΙεΙτειοιΣτο σει 
Ιειπιι, ε” Μ” 1‹ϋιϋΙϋΙε ει., Ιιειοειιγόπι ν:ιΙΙιπετ ε86ειειι ε1 
Ιιο.8γνιιιι, πιπάειΙκ Μη ει, πωπω εεγΙιύ.ι' ΙπεΙιε1ιιΙιε Μπέκ. 



ο 

νιι. ΓΕ.ΙΖΒ Τ. 

Μέ "καὶ α' ιΙεπιοω·αϋα πέρεΙσε8 Ιαα]ΙαπάόΙοΠά 
α' ραπΗιοΙ."πτα"·α. 

ΜΜΜ ΙΙΙθ8 Ι'οΒοιιι ιιιιιτειωΙ, ιιιὶΜ “ΜΜΜ ΜΙ ει' ιΙειιιο 
στο.ωι ιι6ρεΚ' εϊαιΙάποε εειιιι6Κ ἰτἀιιϋ ιιι·ειΙΙτοιΙσ Ιιει_Μιυ06εάΒάτ 
ει, ροΙἱϋοΜειπ; Μ :ΜΜΕ οεειΙ: ει' ΙιΙιὶΙοεορΙιὶΜαπ 8γαΙποτΙοττ 
Μ Ιισιτάειδτ εικειτοπι ΙιϋεΙεΙιιἰ. 

Τειἔαιὶπἱ 1ιεπι ΙεΙιετ, Ιιοἔγ ει, ρωι£Ιιεἱειιιιιε ΚοτιιιιΚΜιπ 
Χ188Ύ' εΙϋιιιεπετεΙτ τεττ. Ειιτορα' ο” τΘεωιιεΙε παω 1ΜΜιτύ 
1ιγοιιώτ νὶεεΙἱΚ ωι1ιαΙ€. Δ' 1ιόιιιο€εΙκ ΒενἱειὶΙ: απ ει' ρΙιἱΙοεο· 
@Μπι , ει' ίτειιιοιἱεΣΚ ρετΙϊΒ; ει: ΙτοάειΙοιιιΜ. Νει€γ τόπο που 
ΜΜΜ ιιιιιηΙεάΙοιειΚ, ιιιεΙΙγοΙτ ΓτειποιἱαοτειάεΙ›οιι ΚΜάατιιειΕ, 
ίο;;Ιει1 ιιιειἔἐΙ›ειιι πό:1ιεΙΙγ ρωι€Ιιεἱε£ἱοειἰ τωιοΚωΙ ΒϋΙοεϋιιϋιᾶΜ 
νθΙοιπέπγεΙαπ Θε τειῇιοΙπειτ, να" "τα έ:ειι·ε Μετι6_ΜΙππόΙ 
ΜΒΜ ἱτάιιγτ ειειι τωιοΙ: ΝΑΘ. Ε: ιιοΙ;ειιι , ιιειιι μπαι “Μαέ 
πετΙ›ϋΙ ετεὰιιἱ, ΜΜΜ ΜΜΜ οΚοπ πΙειριιΙ1ιὶ Ιάτει5Ιτ. 

Α' Μια οι άΙΙειροΕοΙε οἔγεπ1ϋΙ›Ι›εΙ‹Ι‹Θ νε31νέιιι, :Μιάου 
οΒγεε ειιιΙ›ετ ει' τ6Ι›Ι›ὶΙιοι ΙιαεοιιΙ0Ι›Ι›, οτϋτΙειιοΙ›Ι› ω οεο!ώ 
ΙγεΙ›Ιι Μ” , ΜΜ ωεμιοΙ:_Μ 11θΙΙΙ ΜΜΜ τϋΙ›Μ ει' ροΙΒΜοΙππ, 
Ιιε.1ιειιι πιόιιιἱ οειιρεΜι ει' :ιι-ΞΙ›εὐ; αι οιιιΙ›ει· ιιιοΒίεΙοάΒειψ ε” 
ε8γεάεΙετϋΙ_'8 οειιρά1ι ει' :ιειιιτ6Ι ΒοιιᾶοΙΙκοιΙἱΚ. 

ΙΙΙγωιΙαοτ οι ειιιΙ›ει·ἰ εΙπιε ειετετ ε;;γεποπο εεὅγ 88Ι'ΒΒ' 
1κϋΙϋΜϋ2ϋ £άιη,;γειτ ὰτϋΙεΙιιὶ; ,ο ειἰὶιποΙειι που πω, Μ” 
εε·γετΙο11εω οΜιοι ειιΜποε Ι:ϋνετΚοιππόιη·εΙκα ΙοφοεοΙΙιεεεοπ. 
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7 ¦ Α2 ε8γεε18 εε2111εῇε 8Υϋ121161, απ 11ε1·εε1 11111111ο111ε16, 
'ε 1111111111 111ε11, 11ο” 111 11111111, 8281013 81111211( 6161111111 Μπενε 
1'θ11111 εε 111θ811]1180(1Ι11. Ιω 1181110881( ει' ν1111ἔΙ›α11 ε" ω 
τε111τόε1161 ,ε οἔγ 1θ1'θ1Ι1ίί111111 88Υ811θ1Ξ 118111 1111; ει' 11ο18;ο1ϊ 
ε: ε1εϋ ίο1οε21:11ε:1 1ε 111ό8' 1θΙ'1ΙθΙ'θ 172111 )ε ϋ1ϋ111εε1 8Ζθ1'81ΙΙθ 
Βο1111ο1:1ψ11: 11εἔγ8γι1 ,ε ε;γειο111νύ 11111111 ει: 1111111, 1ιοΒγ 
ἰετε111 11ε ν11:18οτ εἔγ 1181182110 Ζδ1°]011. Μ1ι1ϋ11 1111 ο11γ 1111110· 
8011111111 τε1111ε2ε111:1το11, 11ιε11γ 8ΖθΙ'111121Ι111111θ11 11,1711118'111111 
1111111111τύ 8Ι1Υ1:181όΒ ε2ε11ε1111, 1111111110 εε 1111118.1811811 11ο1,εο11 
τϋ1111Θ 118111 1111'ιε1α111τ τε11111τε111ε11, 1111111 11111ϋ1111ϋ2ϋ ΜΜΜ 
€γᾶ11ὅΙ111 1111111' 1111880811 161Ι1Υ11811, 111θΠΥ θΒ"Υθ11111 11188'8. 1111111 
11ενιι10 , ει: 61 ει11‹οτ6 111111ε1ε11ε68' 1°ο1γτο11οε νε11το111εέι11:111 ,ε 
ει1111ε11ε111 1111ι1ει11ι1111εέι111111 11ϋιερεττο: 1ἔθΙ1 1ιε1ῇ1ει11ι1ἐ› Υ8.€Υ01( 
απ; 11ϋνε111ειτο1111, 1108)* ο” 111γ 1·ε11τ1επε1·, 11111' 821 1111111111', 
ε8·γ1-1111εό86τ 1131011133., να” 1ε 11111:11111 Μυε! 1ετο11τῇει ω, 
11111014 11:13:11111ε11 111Ι'8.111111θΙΙ1001'811δ10ΜΠ 616 ε11ι11ε1·ε111·ο 1111ινε; 
Θ21·11ίθίΣ 11111111θΙ1 114111 8Ζ01(118811Κ81611ό821ί11ί 81111111( 111εο11άο111 
811.18., 'ε 116ρεεε11116 τεε1111 θ110881111.811Ι'8. Αι 116ρπε1ετϋ11ετ 
τετ111όειοττε1 1118811110Ζ Υ01182.828 Θε 1Ι188Ι'888(1]8., θΙΙΙΙό_161(, 
1111ει1εεεε€61 111ρ1ι11ῇα ,ε τεε1ε6ἔὲ11ε11 111ιο111ετ1111. 

Α2011 11111ϋ1111ίε11ο το11ε1ειετε1τ 11111, 111ο11γε1111ο11 εεἔ1τ 
εόΒενε1 ει' 111111οεορ11111. ει, 11111111ε11εόΒετ 1118€18]128Ι11 1Βγε11ε2111, 
ε16ττε111 ει' μει11τ11ε1ε111ι1ε θδγ11ί 1880815111"ω11111ΒΚ 16311111 1Με111: 
112 ε11111ε11 6ει1·ε 11Ε1Ζνθ 11ε111οστ:111ι ε1:11ια11ο11111111; θ118ΙΙθ 11ο11 
11111111 81201ί.11811, 1111: ε” θ11111θΙ') 1ἔαι1 11818Υ8118111: 1ι1ὲ111111γο1ῇ111‹, 
εἔγεεϋ1111ε1‹ 'ε 11ο.1·οιο1111ο11. 

.-.. -..1._ _.?.._... 



νιιι. ΡΕΙ 2121". 

Μόοπ οΙϋ_Ϊα στα ε_ςμωιΙδ.οέρ φαω απιεσ·Ματ'αΙσ 
Ευα απ: ειιιΙιεπ·° οό_ςπέΠοϋπ $ϋΙσόδμε.οϋΙέσόπεΙσ 

εσωιιἐῇἐτ. 

Αι εἔγεπΙϋεό8 τϋΜι ΜΙΒ; εειιπέΚοτ πγιι3τ .αι ειιιΙιετἰ ε! 
ιιιιέ·ποΙ:, ιιιεΙΙγεΙ: πάΙει πσέΙΙιιιΙ Μπι. Μπιπε παπι ίοἔτειΙε ιτοΙπει 
τιιιιιιιππΙ, ›ε ιιιΜοεΜε ιιιιιιιιιιειιι πιιπι1 ποια, ιιιεΙΙγεΙιΙιεΙ 
πιω· ω: ιτειΙει. ΡώΙσειι'ιΙ νοειειπ :ιι ειιιιιοι·ι τϋΙτε!ΙγεειιΙόε' εει· 
ιιι€36τ , ιπἱπτΙιοἔγ ει ε8·γιΚο ειιιιεί Ι`ϋ εειιιιόΙππεΙ:, ιπεΙΙγοΙτοὺ 
:ιι εΙιιιε Ι‹ιἔοπὰοΙΙιιιτ, εε ιπὶνεΙ ει ιπειΒιι ε” πι” ρΙιιΙοεο 
ειπε τΙιεοι·ιιιτ ιιΙΙ:οτ, ιποΙΙγπεΚ ετετΙιπέιιγει :ιι ιι€γεΚ' μα· 
ΙποτΙ:ιτιιΜπ ιιιιπποπ Ιύριεπ πιιιτειι!ιοιπει!τ. 

Βάι· :ιι οιιιΙιετ τόΜι ροπτΙιο.π Ιι:ιεοπΙιτ ιε :ιι ιι1ΙειτοΜιοι, 
ε€γ νοπειε σειιιιιιπ ποιό τιιΙαιάοπιι: ό· ιιιι€ιιτ ιπποηθειιι, ειπε. 
ιοΙε μειιι€ ι-!ρεπ πι-:ιιι τϋΙτόΙγοειι!πεΙτ. Δι ειιιΙιει·ι πειιιπεΙι επικ 
εό8Ιιερεπ σἐειτο Μια: νεπιιιο εΙειπω ιιιιππιειι·τ ι-:ιεπ Μ· 
ΙϋιιΙιε68ει. Δ, τϋΚΦΙγεεϋ16ε, οειιιι6ῇπ “Με οΙΙγ ι·ε9€ι, ιιιιπτ 
ει' νιΙιι€; πιτ :ιι ειΠεπΙϋεσ58 ΗΘΗ! ειιιΙτο, Ιιιιιιειιι ι·ιιΙιειι και 
ιιέιιιι πι ιεΙΙειπετ. 

ΜἰΙιοι· ει, ροΙΒιιτοΙ: Ι'8Π€, ΘΙειιιι60, ειιιΙοι:έε ειετιπτ Υ8ΙΙ· 
πω: οειτάΙ·γοινιι, 'ε ΙτώπγωΙεποΚ ιιιἱπἀιιγἀῇειιι'ειιοπ ϋενὲπγτ 
Κϋνετπι , πιοΙΙγπεΙ: εΙοιει·ο ει, πω: ειπε Μια ΙιεΙγΙιειτοττο, 
Με ιιιπΒιι Μπι! πι ειιιΤιει·ι τεπετεύ;;, Ιε8·νό8εϋ Μιιιιτειιτ υπε 
ειἱΙ: όειι·ενοππι, ιἐε εοπΜ τϋΙιΙιό :ιι εΙΙιετιιΙΙιετΙεπ νόμοι 
εΙΙοπ Ιπϋισ1οιιι Μπι τϋτε!τειιΙτ. Νειιι, ιιιιιιτΙιο. κι ειιιετοσται:ι 
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ιιΘμεΙ: ΜιιΙ_ιΘΜιιι ιιιΘέαι€:ιαιιάΙι ει: ΘιιιΙιει·τϋΙ ει' τϋΙ;ΘΙγΘειιΙΙιε-: 
τΘε' τΘΙιΘ£εΘΒΘι€; (Η: Θ' τεΙιετεΘἔετ Θεώ: νΘ8ΘτΙΘιιιιΘΙε ιιΘιιι 
ι:ειτι:_ιάΙ:; ει' ῇεινιιΙὰετ ΜΜΜ, Θε 1ιΘιιι ει' ιιιΘενΘΙτοιάει:; ει' ῇϋ· 
νΘιιιΙϋ τάι·επεέιεοΚ' άΙΙειροτιάτ ιοΙι1ιιι:ιιΙκ, Με ιιοιιι ιιιιιε άΙΙιιιιοτ 
1ιειΙε ΚΘριΘΙι!τ 'ε Βάι· ιιιΘΒΘιι€εσ.ιιΚιε, ΙιοΒγ :ιι ΘιιιΙιει·ιεΘ8 Μ” 
ΘΙϋιιιΘιιΘΙΘΙΘΗΘτ και Θε ιιιΘἔ τΘΙιΘτ Θ8γιιΘ!ιιιιιγειτ, απ ιιιΘἔ ιε 
Θ16ι·Θ Ιιιιοιιγοε εϊτιιΘ.€ΙιιιτΙειιι 1ιατάτοΙκ ΚϋιΘ ιάιήει!ι. 

Απ τΘΙιάτ ιιΘιιι νΘΗΙι, ιιιι1ιτΙιει Με ει, ΙΘ8ΕϋΙι!ι _ιΜ Έ Μει 
ω” ιΒιιιειι80τ πιω· ΘΙΘττΘΙε νοΙιια (ιιιΘΙΙγιΙτ ΘιιιΙιετ πω, ιιΘμ 
"Η νειΙειΙια οΠγ ΒειΙἔειτιιἑς, Ιιοἔγ ἱΙΙγΘετ Ι:ΘριΘΙ_ιΘιι?) Ιιειιιι-ιιιι 
ειΘτΘτιΚ ΘΙΙιιτΘτιιι ιιιιι;;οΙ€ΙιειΙ, Ιιο;;γ ιιιει_ιά ε2ιιιτε ΘΙΘττΘΙε ΙΘ 
€γΘιι ει' ιιειἔγεάἔιιιιΚ Θε τιιτΙΘειιειΙε :ποπ ΜΒΜ, ιιιΘΙΙιττΘ ωκε 
ΙΘΗΘιι τΘτιιιΘειΘτιὶιιΚ Ι:ΘΡΘε; Θε ιιιιιιτειιι εειιιιιιι κιιιιιισαιικ 
ιιΘιιι ιιιοιο.ε;, δτϋιιιΘετ Ι:ΘριΘΙιΙε, ΙιοΒ·γ ιιιιιι0Θιι ΙιΘΙγΘιι πω. 
ΙΙΙγειιΙτοτ ει' τϋτνΘιιγΙιο20 ϋτϋΚΚΘΕειττὐ τϋι·νΘιιγΘΚ' ΙιοΖάειιι·0Ι 
Θ.ΙπιοτΙοιιΚ, ιι'1ιΘΡΘΙτ Θε Βιι·ειΙγοΚ σε:ιΚ ειέιπιτΙοε ΘιιιΙΘΗΘΙ:' 
ίεΙΘ.ΙΙΙΙ:ΘεότύΙ €οιιτιοΙΙιοιιιιιΚ Θε ει' ]θΙθΙΙ ινειάΘΙα ΙΙΙθΒ ει!ιειιήει 
ΙκιιιιΘΙιιι ει' @πιό ιιΘιιιΖΘιΙΘΙα-:ΚΘΕ εοτειιΙ‹ι' ΘΙτΘιιιΙΘΙΘεΘπΘΚ €οιιτΙ 
καει. ' 

Δ, ιιιιιιτ ει, ωιεποΙε ΘΙΘιιγΘε2ιιΘΙι, ει: οε2τε'ιΙγοιε ΘιςγιιιΘε 
Με Ι:ϋ2ΘΙΘάιιΘΚ, ,ε :ιι ΘιιιΙιετΘΚ ΘΙΘΙΘἔγΘιΙνΘιι, ει, ειοΙ:ΘεοΙτ, 
ειΘτωττΘεοΙτ, τϋτνΘιιγΘΙ: Μι1ϋιιΙιδιϋΒΚΘ ΙθΒΖΙΙθ1ί, ει' ιηιιιτ ιι] 
ΚϋτἰὶΙιιιΘιιγΘΚ τιιιιιακΙιιειΙε, ιι_ῆ Θ882ΒέΒ,0Κ ]6ΙΙ(·ΕΚ ιιιιιιίΘιιγι·Θ, ει' 
ι·ΘΒι νΘ1ΘιιιΘιιγΘΙτ ΜνΘειιιΘΚ, 'ε ΙιΘΙγϋΙ:Θτ ιιιι1εοΙκ Ξο8ΙειΠΘΙκ ΘΙ: 
ειιοιιιι:ιιΙ Ι‹Θ2.τΙ ιιΘιιιὶ ΜΘει1ιε Θε ϋτϋΜιΘ ΙιιτΘΙιοιιγ τϋΙ:ΘΙγΘειι1Θε 
πω: Μ” ΙΘΙτἰιιι1ιἰ :ιι ειιιΙιΘτι ΙΘΙΘΚ ΘΙϋττ. . 

ΙΙΙγΘιιΙιοι· ίοΙγτοιιοε νάΙτοιάεοΚ ιιιΘιιιιΘΚ νΘ8ΙιΘι ιιιἰικὶΘιι 
ριΙΙειιιει€Μιιι , ιιιιιιάΘιι ειιιΙιει·, 8ΖθΙΠΒ ειστε. ΝΘιιιΘΙ1γΘΙτ το 
ειΔΙιΙ›Θ τΘε2.ιΙε ΙιεΙγ:Θι;Θτ 'ε ΪἔθΙ1 ιε ε1:ΙΘτι:ι, ΙιοΒγ 638] ιιΘιι , 
νειΒγ ει” ειΘιιιΘΙγ, Ιιέιι·ιιιΘΙΙγ ΙΘΙνιΙΘἔοειιΙΕ 1θἔΥ€Πἱ5, ΘιιΘιι 
ιιΘιιι οεειΙΙιειτατΙ.ιιιι. ΜάεοΙε _ιεινιτιιαΙε εοιεειιι 'ε ΘΙ›Ι›ϋ1 απ Μ· 
νΘΕΒΘιτοϋ, !ιο8γ ει: ΘιιιΙιΘι· ΘιέειΙιειΙιειιι ΙΘΙ κανι ι·ιιιιι-ιενει ει' τει 
ΒΘΙγΘεϋΙΘε νΘΒιιΘ1Μι1ι τΘΙιΘτεΘἔΘνΘΙ. ΒειΙ Θει-ιτΘ1 ΘειΘτε εα 
.ΐω9 Β0ΠεειιΙτι ιιιειΒάιιαΙτ απ Θτα1ιιιιοε με ίΘΙωΙΘΙΘεάνιιΙ ιιΘιιι 
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ποια ΙιΙιεΙΚεαΙιετἱΙ‹; ειοτεαοε‹ἑὶ ΜτϋιεΙἱΙ: ααααΙε ιιιϋαααατα· 
Ιααἱ Κοτοεαεότε. Ε, ειετὶατ ϋτϋΙ‹Μ Κετεε€6Ινέα, εενέα, ΜΙ· 
νέα , €γαΙ(ταα ιαομεαΙατνα, εοΙια «Η ΗΘΗ! οεἰὶἔἔεὰνε, επαι 
τεΙοα ααα, ειϋταγα αααγεα8 Με! τϋτεΚειἱΙ‹, αιεΙΙγ @Με 
αι ειαΙ›ει·ἱ8ΘΒ· αΙΙ:αΙ από! αιοΒίατααα6 Ιιοεαιιι ραΙγα, νε-5€6α 
Ιιοιαα1γοεαα τέιαΙΙΙ:. 

Νεια Ιιἱααϋ1‹, ιαοααγὶ Μ” ίοΙγ τοιααεΞειεττεΙ αιοα ΡΜ 
ΙοεορΙιὶαἱ τΙιεοτὶαΙ›6Ι,Δ ιιιεΙΙγ ειετὶατ αι ειαΙ›ι-ιτ νόἔτεΙεαἰὶΙ ια 
ΙπόΙγαΜΙΙιετ6, εεια αιαα' οεοαα1ατοε Ι›ε£οΙγαετ, ιαο11γετ αι 
8γαΚοτοΙ ιατέ8 ο1ΙγααοΙει·α Μ, ΜΚ ιαἱατΙΙ€ οοεΙεΚνθεεεΙ ασ 
ειοαα ΒοααοΙΙκαιαεεαΙ ασια τσ€ιαικοΖναα, α' ΜΙΝΙ, Ιιο8γ απ 
ϋειαΘταΘΙε, Ιιοιια ΙατειατααΚ αΙΚαΙιιιαι€αταὶ τεττοἱαετ. 

ΤαΙαΙΙζοιοια ε,ἔγ αιαει·ἱΙκαὶ ιιιατι·ύιιαΙ 'ε Ιαέι·αεια 1ϋΙα, 
ΙΙΙἱἐΙ'ί νααααΕ ΙιοααΒαα α) ΜΜΜ; οΠγ ιιι0ιΙοα αΙΙ4οτνα , Ιιοἔγ 
:ΜΝ ακα; ται:τεαααΙε; 68 6 ασκοπα ιΜααεα ΙιαΙ›οιἐιε α61Κα1 
α” ΕεΙεΙἱ: αιόττ, παει: α, Ιιαῇ6ιαε' ιαοετοτΒόΒε ααΙ›οαΙ‹αατ 
σα; €γοτε ε1ϋιαοαετοΙεΙαπ ω”, Ιιοἔγ α›1εἔαιε1›Ι› Ιια36 ω* 
Ιιαιαατ ειὶατε ΙιαειοανεΙιετΙοααε-3 @μια ναΙαἰ, ΙιαΙιο8γ κατω 
θεμα: ε·Βγ και άνω “Η αγιιῇτααα. 

Βιοα α” Ι›αι·ιὶοΙατΙαα ειαΙιοτ αΙταΙ, Ι›ἱιοαγοε @γω Μ· 
ταΙιαααγ ααατ να1α:αΜια φωτ ειαναΜ›αα, Θα αιοα αταΙααοε 
έκ ι·εαάειετεε εειιαύτ νεαιεια Θαιτε, αιεΙΙγ ειετϋατ εἔγ 
αει” αερ απαι1εα αοΙΒαἱ: εαιω. ` 

Αι ατἱετοοτα£α αεαιιετοΙε τετιικΞεισΜεΙ ΙιαῇΙαατΙ6Κ ἰἔεπ 
ϋε6ιεειοιαταὶ αι ωαΙ›ετὶ τϋΙ:αΙγοεαΙΙιεταε' Ιιαταταπ, α) αειιιο· 
ειπα αειαιετεΙ‹ Μαη αγαΚταα ειετίεΙεττ Με α5ωηθωεκ 
αιοΚατ. 

..τα 

ΠΣ Κύ2'. 4 



ΙΧ. ΡΒ1ΖΕ'Ι'. 

Δε: αωει·ΞΙσαιαΙά μέΙιΙάΙα πω” Ιιόαοπμί8]α 
απ2 ΙΜ, ποθ" ιΙοπιιιοτ·σπα πέρπεΙο και ΙεΙιοϋπο 
Βέρευσέ_σε Μ· Ιωάτιο α° "ωΙσπιάπμοΙ"·α, ὅστ 

άαΙσπιτ·α έ.: σπάτπέα·σεωΙουε. 

ΜοΒ· ΙεσΙΙ νειΙΙειιιι, Ιισ€γ ει” Ι‹στιιιιΙ‹ΙισΙΙ ρσΙτ.;στΙειιΙτ πιό 
ιισΙτ Ιιϋιττ Ιιενσε πω, πιισΙΙγιισΙ ει' ισΜι τιισσιιιέιπιγσΙτ σεσΙιό 
ΙγσΙιΙι σΙϋιιισιιστεΙτ “και νσΙιιιι, ιιιΙπιτ :ιι ΒἔγσεάιΙτ-8τατιιεσΙ: 
Μι, 'ε ιπισΙΙγ ΚενεεσΙιΙ› παω· ιπιιινόειτ, @Με ιισιιστ σε Ιιιτσε 
ιι·στ Ιισισττ νσΙπι:ι. σΙ6. 

ΝέιιιοΙΙγ σιιι·σμιιειΙτ, ιιισειιτΙεϋινέιι σ, Ιι-ιτνάιιγσιι, πιτ 
πιιιιιτ πι εΒγειιΙϋεσ€“ τετιπισειστι σε ΜΙαπϋΙΙιστΙειι ει·σιΙιππό 
πιγότ ιιἔγ ιισιτσΙτ 'ε πιτ ἔσιιιΙσΙτἐιΙ€, Ιισ€γ Μι εεγΙαστ ει, :Ισ 
ιιισσι·αιω τιιτεειε άΙΙ:ηιστ σε ιπιτσιστεΙτ @σει τϋΙιΙϋπι ΙιΙΙιι·ιι 
Χαρτι σιωωεωι, σι ειιιΙιστι σΙιιισ ΙειεειιιιΙιιιιτ ΙιεΙισιιιιιΙγσ 
ειιΙιιι ΜΜΜ. ιιιιιΒει σΙσττ ιιισιι σειιιέτστεΙιστ, ιιιεΙΙγσΙα στ ίσΙνἱ 
ΙιιιὅσειτσττάΙ‹, σε το” :ιι σιπιΙιστεΙτ ει' εϋτστει58Ιισ ιοΒ·πιιιιιιιΙ: 
νιεειιιεειιι. . 

ΑισΙ‹ , Ι‹ΙΙ: Ι;" σΙισεΙιστΙιιειΙτ, νόΙσιιιέιιγσπιι εισι·ιιιτ, τω» 
σΙΙγ σειιιι€Ιζετ σεειειειν:ιτιιιΙε, ιιισΙΙγεΙιστ σεγιιιάετσΙ εΙ Ιαπ 
Ισιισ νιιΙειειτειπιι σε Ιιϋ1ϋιι νιιει;ειΙιιι. ΒιοΙι, ει, ιισΙΙιϋΙ, ΙισΒγ 
αΙιιιτιισΙι, σεεισΙεσνετικ πιτ ιι' ιιιι σειιισοτιιτΙ:ιΙ, ειιιει1 ει' ιιιι 
ειιπιστΙΙαιι. 

Αισιι ν:ιΙΙιιε, ιιιεΙΙγετ :ιι εΙεσ ΙιἰΙεϋΙτϋιϋΙε νεΙΙσττεΙε σε 
ιιισ.τειάθΙαιΙΙιτε Ιιιι€γταΙι, Μπιτ ΙεϋΙεε_ιθΙιειι σ8γειετίι, εΙνσΙΙισιι 
ειιιισι·ιι 'ε ιιιει_Ισπισιιι πωσ, 'ε εΙΙσιιε6€σ σ' ΙεϋΙεϋ _ισΒγσΙτιισΙε 
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7 Θε ειοττατταεοΙε ροιιιιια3αιιαΙι, τετιιι65ιεττο1 ιιειιι ιἔειι Κοσι 
νει α' ειέιι-ιιιιινέειετεΚιιοΚ Έ ποια ϋι·ϋιιιεετ ειιἔετὶι ιιιοἔ αι 
ἰιοτὶαΙιιιὶ ἔγϋιιγϋι°ἱὶεὲἔοΙιετ. 

Αι αιιιει·ιΙιαιαΙι οΙ1γ τό=τςἱ 'ε ίεΙνιΙααοειιΙτ πόροι Βόρει 
1ιεΙι, ιιιεΙΙγ ε8γ ιιῇ θα τοιηιαιιτ ται·τοιιιαιιγια ΙιοτΙοτι, ΙιοΙ ΙιετΙνε 
Βιετιιιτ τεήεειΚεάΙιετικ 'ε ιιιεΙΙγετ Εαι·αι1εαα ΔΗΜ! ψει·ιιι6 
ΚειιιιγΘ τεΙιετ. Ει·ι·ε ιιιιιοε τϋΙ›Β ιι6ΙιΙα-α' νιΙααοιι. Αιιιοι·ιΙια 
Μπι τοπικ ΗΜ ιαΙιιΙ ιιιαείεΙα 1ιειιι ϋειιιι-ἐι·τ ΙιϋιιιιγεΙιΙιεὲἔεΙτο£, 
ιιιεΙΙγεΙε αΙταΙ ειει·ειιοεἐεῇότ τοΙιεεεο, ναἔγ ιιενεΙΙιεεεε. Μ; 
ει' ΙιιναιιααΒ ιιιιιιι1ι€ 6Ι›ι·οιι ναιι, ,ε αι ειιιϊιοι·ι Ιι-ΞΙεΚ ε! Ιανόιι 
ιιιιιιάειι ιιι1ΙαιιατΙιαιι ιοΒ·1αΙνα α' 1ώΙιιεΙϋάΘέ €γϋιιγϋιοι ,ε σἐειι' 
ιιιιιιιΙσ-1ι αΙταΙ, οι;γεαϋΙ α' Βα.ιάα€εαέ ΙιαιΙιειειαεα ιιταιι «κι 
ιιιαἔατ. Δι Β8γεειι1τ-8τατιιεοΕΙιαιι ιιειιιοεαΙι ιιιατΙιε1ι Ά Ιαπω 
Ιιοαϋ οαιταΙγοΙιατ ΙέιτΙιατιιι, ιιιιιιτ ιιιιιιτΙειι ιιιαε οτειαἔοΙιΙιαιι, 
Ιιαιιειιι ιιιι ικα; 8οιιααειιι ΙαραειταΙιατοττ, Μ ιιιιιιιΙι-:ιι ειιιιιι-:τ 
εΒ·γειει·ιε ιρατι·αΙ αει Κοι:εεΙιεαόεεα1 €οἔΙαΙΙιοιιΙτ. 

Βιι αιοιιΙιαιι ΙΙΙθ8 ναἔγοΙι αι·ι·ύΙ €γδιϋάνε , Ιιο€γ Ιια αι 
αιιιειιΙταιαΙι ιιια8οΙι ΙεττεΙ: νοΙιια α, νἱΙαἔοιι, αρέ.ιΙε Μια! ΒΖθϊ· 
"κι 8ιαΙιαάεέιΒαιΙιΙτα.Ι, 6ειιι6τετει!ιΙτεΙ "ει τετιιιι-5ειετι αιωνε 
ιΜγοιΙιΙιεΙ σααΙιΙιαιιιαι· αΙταΙΙατταΙι ναΙα, ΙιοΒιγ α, τιιτΙοιιιαιιγοΚ' 
€γαΙιοιΙατι τεΞειέΙιειι εοΙιαὶἔ εΙϋιαειιατεΙεΙαπ τοιιιιι ιιειιι Ιο 
Ιιετ α' ιΕΙιεοι·ια, ιιιιινοΙόεε ιι€ΙΒιιΙ; Θε Ιιοἔγ ιιιιιιτΙειι ιιιἰινὸειε 
τεΚ εαγιιιαετ τϋΙώΙγεε1τιΚ; 'ε Μι· ιιιειιιιγιι·ο εΙιιιετιιΙνο ΙεττεΙε 
νοΙιια Με νααγαιΙειιαΙι τα ται·,αγαιιαιι, αιιέι·τ ποια εοΚατα εΙϋε 
ιιιει·6Ιε ναΙα, ιιιιΙαιρ ατωΙ Παω :Μια «Η Ιιε11 Ιοτιιιι1ιιιοΙι, Ιιο<έγ 
18·γ αιιιιαΙ ;ιοΊι!ιαιι εΙόι·ΙιεεεόΙι. 

Β€γὲΙιἰτιΞιιιτ α, ειοΙΙειιιι Βγδιιγϋι·όΙδ Κεάνε1όειο εΙαιιγ 
ιιγιι·α τετιιι€ειετύΤιειι ναιι α? ιιοΙ€ατιειιΙτ ειιι!ιατ' ειιναιιοΙ:, 
Ιιοἔγ αιοιι ραΙΙέ:ι·οιοτι: 1ιειιιιειοΚιια1ιε, ιιιοΙΙγοΚ ΙοεΙιενεεΙιΙιό 
ΙιαῇΙαιιτΙὸΚ αΙιΙιε εΙιιιει·ιιΙιιι,' ιιιιιιαι8 ταΙαΙΙιοιιιαΙι ιιιιοιιγοει 
ειαιιιιι_ροΙΒατοΒι, ΜΙιετ αι ιιια8 @αστε ειαΙΙαιιι. Ε' ται·ιιιεΞ 
Βιετοε ειιιΙτειέΒ ιιιιΙιε1γι: Μεινε: , @θα ΙιιεΙόΒΙΕνε ια ναιι. 

Παιιοιιι ιιΒγαιιαι αΙαιτ, ιιιι8 αι αιιιετι!ιαιαΙι, τοι·ιιιέ:εια 
τϋΚιιθΙ ίσενα, α' τιιτΙοιιιαιιγτι'ιΙ, οεαΙι α' ιιιαατετεαΒαΙιι·ε ναΙιδ 

4:·δ 
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1111100011 111111111011ι11116ε1111,,ε 11ι 6161, 116111611116εε6 1616160611 
6ει110ι611 10111111 1111.11111111011 1101616101, 11, 10111111 60 111000 
1111101111 16γ6116ι611 11ι 1611ιε116, 1111110000 1111116161116ι 16100101 
,ε 11611110” 1111111 101161116ε116116 11111111 11ι1, 101 11, 6γ0010111ε6 
661161 610ε661111611, 01100 11ι1, 111111θ1ί 11ι 6101161, ει1111ε666116 
11611 ει016111111. 

Αι Ε6γ6ε1111-811111ιε011, 1111101, 11ι 0 111166, 1110010601” 
11610ι6161 110ι11 6611 61ε0 11611160 61101 1616111111 111 1006011000 
11111000ε60, 1116111161 01161 11ϋι11ε 61·6061 6ε 101100 ει0110ε011 
ει010ε110 66γ6ε11611611. 11, 06111161 011 11116ε 11011:ε61161, 116160 
11111116ει61161 ,ε 1111611 11011111 1111611011 ,ε 1611 11ι 61106, 1110601111 
11εει6ει616ι11611611 1006000011, 11, 06111111, 110611 ει1111ε66 1611 
1101011 1010001011 11ι011111111 66γ 1101011110 61111116ε6ν61. 

ΕΠ 1066011101 111 116101111111110111, 110611 Δ1116111161Β1110 
1111101 611111111εει1110, 11111· 11ι 066110 61ν0111ει1111 1ε 01161 6611 
11160101. Αι Β6γ6ε1111-81111ι1ε011 061161 11611 1611101601, 101111 
11ι 110601 11ύ111181ί 11ι00 1016061161, 1061111116 11ι 111 1111116, 61061 
0611 1111111116ει6ε6 111ι111011; 110611 1111016 11., 11610ι61, 11111111 16· 
ει6 0110611101011110 11θ1ΥθΖνθ 6ε 11ι 6161, 11011161 6000101101 116 
06011116 6110610110 10116111 600001110011ε111 ει11111111εε11 6ε 11ι 
θ11111θϊ1 6ει1 11110060 0111111101 11116_11116εε6. 

Ε., ει61·101 11ι 110161·11111.11111, 1161γι616 6660ι611 1111161616ε, 
,ε 111001161161, 110611 11111111 6611 0601001010 111111 06111 106 ε01111 
111101. Β66ει60 11111111111ι1ε 6160611111, 111ι1-11·01116 11616ε116001 
ει01111ε11111, 0111611 11, 1111101011”, 10611161 1111101111, ,ε 1061111 61 
1061111161 11, 11111010110γ011,, 1100111611, ,ε 1011116ει61611, 111011111 
ε11101 θ1170Ι1111 1111ει111; 611101111ν1111 ει010ει60ε1161111, 111θ11Υ 
11161161161100111ει11111111111 11ι011, 11101116ε01, 11, 06111111, 110611 
11110ε661111 6εε60611 11882211 ,ε 6ι61· 111118 110111111160γ611, 1116111 
1116111101 138111( 11, 101111611610ε01611611161601 1066, ει1111ε6611611 
11, 11ει1110 11011116111016011, 6000101100 110ι110010ε11011611 1111111 
011ε611 11ι 111061·111111 6111161. Α, ει611ν606111611, ει1111ε66611, 06 
11616ε, 1101111111601611 10100 0011 1018201101( 1111011110 00160ι01, 
110611 11ι 116γ6ε1111-8111111ε011,1111101111 11, 1010 1616 6011111060. 
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Β,ι;γειιιιΙ π' ιππιιιιε παει πιο, οαπποιιππ πειιιιπγ πιω 'ε 
ειστπ1ιοιοτι τεΚιπτετετ Ιει πι εμε. π ε 

Βιιιπιιιιιιι πιεις πει πιιπτΙεπ πειιιοει·πιπ πειιιιετειεει πι 
πιπετιιεπι Με ΙτερεΙιεπ Ιειιιι , ε μτεΙιπΙιιιιι νεΒιε πω: επιιιι 
πτεινοπιιεπιΙι πιπιτ νιιεΒιιιιιι. ε Λ 

Ι.εΙιετ ΙιεριεΙπιιπιι οΙΙγ περα, πιεΙΙγπειι Ι‹εΙιΙεΙιεπ εειιι 
επειτοικ, εειιι ι·πιι€ίοΙιοιπτ, εεπι οειτειγοιι πε 1ε8γειιεΙι; 
ιπεΙΙγιιεΙ π' τετνεπγ πειιι ϋειιιετνεπ εειιιιιιι κινιιιιειι€οι, εω 
πτσιπτ οεειπ ιεΙ πι ιιι·ϋΙιεεεειτει 'ε ιιιεΙ1γ ιιειι ε,πγειει·ειιιιπιι 
πε Ι›ιι·_ιοπ εειιι ιιιιιοιιιεπγπγπι, εειιι ειπΙιπσΙεεἔἔπΙ. Βι πειιι 
ιιι·εε τετεΙ: εΒγ 1ιεπγι'ιι· ει·‹ιεΙιεΙιεπ Ιενεπειε τπΙιιΙΙιπτιπ, 
ε,ςγειι16Ιεπε τειιιιι 'ε τιιιιπτιππεεειιππ Ιιπ8γιιι επιιωιισιι, ΜΗ 
πιει πιιππ1 Ιιϋππγειιιιεπ ιπεμπιιιιπεεπ π' τπΙιειοΙεπεπειιππ. 

Νεπιεεπιτ πο” πι ι1Ιγ ιιειποει·πιπ πει» πειιεεεεΒιετ 'ε 
πωπω π' τιιεΙοιιιεπγοιιτπ, ιτοτιπΙοιπιπ 'ε ιιιιινεειετειιι·ε ιππ 
επιπι πειιι Με; πε ιιιιιετϋ, Ιισ,<,ι·γ πιτ εο!ιπ πειιι ιε Γοἔ ιιιιιτπι 
Ιιπιπι. 

Αι ει·ϋιιιιΙεει τϋι·νεπγ ιιιπ8π εΙε8 Ιεππε τϋπιιι·ε τειιιιι 
ιιιιπιιεπ πειιιιειιεκπει π' νπεγοποεεπεοι, εε εεπΙ‹ι ιι_ιπτ εΙϋ 
τει·ειιιτειιι πειιι ιοΒιιπ. Α, ειεΒεπγ, ιιιε,είσειιιππ ιικΙοιππιιγ 
εε ειπιιππειι€τει, πειιι ιε ιιιιιιοτιπεΚ πττεΙ, ιιο;ι,ιγ επιεπεειι€ι·π 
ιιιιεκεπιειι, π, ,επιππε ρειιιἔ ειεεεπγεεειιε ιιιι€γιιπ ιιιπΒιιτ 
ειιΙγειιπι π) πεΙΙειιΙ , ΙιοΒγ πιω ιιιεπεΙιειιιιι τιιιιιιπ. Ε? Ιιετίειε 
ροιἔιιτ πω: εεπιιιιπιιιπι· τϋΙιεΙειεε, ΙεεγϋιΙιετΙεπ εΒγειιι6 
εεε ιοΒιππ εΙϋπΙΙπιιι. 8επΚιπεΙ‹ ειιιιοι· εειιι ιιιειε εειπ ικειινε 
πειιι 1εππε, ιιιπειιτ πι εει' ιιιιιπιιπιτπ 'ε εγιιπγϋι·ιιεεε·ειι·ε Μπι. 
Ι-Ιππειπ ιπιπαιεπ επιιιει· ΙιπεοιιΙε τιιτὶπιΙππειιἔΙιπ 'ε εεγεπΙε 
ειοΙΒπεεε;ιιπ ιπετιιΙνε ιππι·πτιππ. 

Μιτ16ιι ε;;; ειιεΙε πειποει·πιπ ιιιι·επειι€οτ Ι‹ειιιεΙεΙι, π” 
πετειιιι, ιπιπιππ εεγειει·ι·ε ιιιπἔπιιιπτ πιιιπ' τπιιιιιωι, εΒιετ 
εε τεΙτετιτ ΙιεΙγεΙιεπ Ιεππι ετιεπειιι, πο! π' κινιιιισι ιιενιιι: 
νιιιι€ πιοπππι εΙΙιπΙνεπγιιΙ εε ΚιπΙειιΙ‹ι. Απ ιιιειειιι, ι·πεισιι 
ν·πιπιιιι πειιειεε€ ειιιΠ ιιιει,ς, εε εεπιι πἔγ νεπειοι·Βοιε π' Μι 
ι·ιιιτειιι ιενε εειειεει.ςΙιεπ, ω” ιπιεΙιπΙ‹ ει” ιιγιΙιιει:, ιιιειγ 
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ΙΥθΙΙ ει, Ιενε861·ε 'ε 11:1ρνΙΙΙΙΒ·1·11 ΚΙ]ΙΙ"13888ΙΙ. Η:111ε111 111Ι11ιΙ ε: 
ΙΙθΙΙΙ αΙΚ:1Ι111:1ιΙ11110 11'111:1τ ίεΙνΙΙ11.Βο811Ιτ ε111Ι1ε1·εΚ1·ε, ΚΙΚ 1111 
1111111 ΙΙΙ2.80ΚΙΙΙΙΙ ει, ]ύ8Ζύ80ΚΒΕ 11εΙ11111γ εΒγετΙ, Κε2ε Κϋπτ 
Ι31·ϋΚτε 111ε8Ι1118γύ ε2ε111εΙγεε εε ϋΙϋΚεεἔειετΙΔτΙ 3οΒοΚατ εΙ 
1ϋτϋΙτεΚ, ει11Ι1:11ΙσΚ ΙΙΙΖΙΓᾶαΙΙᾶΙΚ. | 

Μ1ιΙϋ11 ει' ιΙε111οεπιτει ΙΧΙΙ'52Ι.ΒΙΙΒ, ΚεΙ1εΙεΙ1ε11 εΙ6 ε111Ι1ετεΚ 
ΙεΙνΙΙ118οει1Ι1:1Κ, Κϋ1111γε11 εει1·ενεει1Κ, 111ΙΚερ ϋΚετ 8θΙΙΙΙΙΙΙ 
118111 Κο1ΙΜοΠ11 , 8θΙΙΙΙΙΙΙ Ιε ΙΙΒΙΙΙ ΗΜ, 8θΙΙΙ 8Ι'Ι'ΙΙ., Ιιοεγ ]θιθΙΙ 
ειετεπεεεῇϋΚΚεΙ ΙΙΙθ8'θΙύΒΒα]θΙΙΒΙΚ , 11ε111 Κε11γειει·111. 

Ιΐε η” 1111111Ι11γά_1:111 8.ΙΙΙΙέΙΙ( 8γ11Ι'ΒΙΙΙίδ8ΙΙΙΙ 311111ιτ1:1Κ θ8Ζϋ· 
Κα, 'ε Ι1ει ει11Ι1:11ΙσΚ, 8ΖΙΣ 1111111111γ1131ι11 111εἔ 18 Κ1εε1·11Κ, 1Ιε 
11ε111 1111111Ι11γά_1:111 Ι›οΙτΙοἔι1Ι11ε1Κ ε;γίο11υά11. Α' Ι.ϋϊνέΠΥΙ10ΖδΒ 
11ε111 08" 11;γει11 τϋΙ›Ι1ε ΚΙνι11τε11εοΚειτ, 1Ιε :ΜΙ 320ιΕ8.ΙΞ ε' τετ 
111εειε1. Α' τετ111εειετ1 θ8ΥθΙΙ1ϋΠθΙΙ568' ΙἔθΙΙ 1111811 ιθΥΙΙΙΙ, ει, 
Βιετε11εεόΚ ε;;γε11ΙϋΙΙε11εΚΚε νι1Ι1ι11Κ 111.011 111ΙΙ:1111ιτΙ1:111, 1111 
ΙιεΙγτ ΚΙΚΙ 1111111Ιε11 τεΙ1ετεεΒε1: ει' ΙΙΙΒ8Ιλ ΙΙΙθ888Ζα8.8ΙΏΙ.8ΙΠΒ 
ωΙ'ίΙΙί]2. 

Αι ϋ1ϋΚΙ1Ιεεὶ τϋ1νε1ιγ τονιΙΙ1Ι1ά 11ε111 811€θΙΙΙ ΙΙΙθΒ', Μ” 
88.ΖΙΙΙΙΒ ε811Ι111ΙσΚ 11Ιει11Ι1εύ.Κ ΙΙΙθΒ' ΙΙΙΒ80ΙΙΒΙΣ, ΙΙ2ΙΙΙθΙΙΙ 8” 11ε111 
ε1Κ111Ι11Ιγοιω , Ι10€γ Ιθ8'ΥθΙΙΒΙΕ €8Ζίωθ' ε111Ι1ει·εΚ. Α' ΡΟ18ΙΙΙ.'θ· 
Και επΙ111τεΙε11 εε” Κ62.ϋε ειτύ.11γΙ111 νΙει1 ΥΙ887.8, 11ιεΙΙγΙ1ϋΙ 
ΙΙΙΙΙΙαθΒ'ΥΙ'θ Κ1-ΚΙεπϋΚ11εΚ; επεΚ Υ88Υ0ΙΙΙ'8 11εινε 111111έιΙ εἔγε11 
161Ιε11εΙ1Ι1εΚ Ιθ8ΖΙΙθΙΚ, 11ιε1111εΙ Κ1$ετ_1ετΙτεΙ1Ι1 11111ιιΙτε118ιιΚ 'ε 
111ε1111εΙ ΙΙ2.8Υ0ΙΙΙΙ ειειΙ111τΙε11€ιιΚ. 

Κοτιι11ΚΙ1ει11 θέ? ΙΙΙΙΙ8θ8ΖθΙ'61 Έ τιιΙε11ε;1111·ύΙ Ι11τεε ίεΙε· 
Κειετ 111111ε11Ιτ , 111εΙΙγ ει, _ΙεινειΚ:11; 1111110 εε” Κϋιρο11ϋ ΙΙΙΙ(8.10ΙΙΙ, 
Κειε Κϋιε :1Κει1·111 1111111, Έ θΙ`Ι'θ 1111111 11211111 , 1111811 ειιοΚ:11, 
1111111Ιε11 ε;;γεεεΚ11εΚ, ε1:1Ιε111 επετΙ11τ ΚΙοειτο€1ιεεει. @γ ΚΙ 
ν11111:1 ΚΙνο1111Ι 3.2 ε111Ι1ετεΚετ ΜΙΝΙ, τεΙῇεε εε 6ι·ϋΚϋε @Μοτ 
ΙΙΙ38ΙΙ.€ 111131, 111εΙΙγ ει, 1Ιε111οετ:1τει 111τε11εέι€οΚειτ ΪθΙΙΥθ8θὶΙ1ἱ 
Ιύ.1821Κ. 

νΞΙ.ΙΙ ε1111εΙ 111118 εἔγειε111Ι›Ι1 ,ε ΚενεεΙ1Ι1ε νεεεεάεΙ111εε 
11101Ι 15, 112 τ. Ι. ΙΙ08γ 11ε 111Ι11εεεΚ ΚΙνὰΙ1εἐ1ἔ 11ε11Κ111εΚ, ιτε 
11ιεΙ1εεεεΚ ε1;γε11Ι11 ίεΙν111η;οεο1111εΒα11 'ε εΒγε11Ιϋ επεΙ111τΙ· 
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εύ.€Ιπιπ ιιιιιιΜιι ειιιΙιει· 'ε !ιιιιιιιειέπ Επι: Κιτσ ιιιειΒιι5.ιιιι ΙιοΙγιιιω 
ΜΙ: νιιΙε.επτειεει.. Α' τοι·ιιι6επετι σ€γοπ1ϋι1επεε38 @στα εισαι 
Μιιι1 'ε ει' 8;ιιιιιιι€εάΒ ϋιιΙέὲιιτ απ ιι€γεειιοπ' «ΜΜΜ ιΜΙΙό ΙΜ; 
ειιε86ι1ιιι. 

Β' επετιιιτ ει' ιιοιποοι:ειω 'ε ΜΜΜ τιἱτΒαειιἔοΙ:' ΙιεΙιεΙέι 
Μπι ιιιιιιιιι€ Ιοἔιιειπ τιιΙάΙΙιοπιιι ειπε Βιιιιιιι€ πω? τεΙι€τϋει επι 
Ιιει·οΙτ. Β' Βειπάει€οΙτ Μπι ιοΒιιιιΙτ οΙΙγ ειστοεπιιι πϋι:νε 1ειιιιι 
ειςγιιιπεΙιο2, ιιιιιιτ ει, τέι€ι :ιτιετοοι·ειτα πωπω τειἔῇιιὶ; πωπ 
ΜΗ: ιιιιισπιιιιωιι ΙειιπιιοΙι 'ε 1Ι18]α Μπα οΙΙγ 1ιιιιοειτοττ 'οι ισ 
ΜΙοιΕοε ιιγπἔειΙοιιιΙιειιι Μπι ιτεΞεπεεϋΙοιιι1επεπ: Μ επιιιιιιΙ: 
νόμε1ειιιιΙ ιιιι€γοιιιι ΙΜιιτι, πιιιιι€ ΙεΜτεττ ειιοΙι6, ΙειΙΟΝ3Ι επεπ 
οεπιιΙγ ΜΜΜ. (Π: ει: ιιιιγει€ι 61%, ΙοἔΙπΙειτοεεάἔιιὶ ΜΜΕ επο 
τοειιιι εΙιέιι·νει Μπι Ιοεπιιεπ, 'ε ιιιιι€οΙαιτ, Μι· Ιιιι16ιιΜ32ϋ ιΜι· 
ΜΜΜ πι Με, ιιιιιιιΙώιι·α θε €γϋιιγϋτϋεύΒειτο ιιιΙΙιειτῇειΙ‹; απ· 
μπι ιε τειιιιτ; ιΜτι; πει ι€ειπ, Ιιο8γ :ιι επιιιοτι ΙΘΙοΙε ε8·γ Ιο 
ΙϋΙ επτα ΙιειιΙειιιι16, α' πιι 1ιοι·1ει!;οΙτ, ιιιιγει€ι Θε Ιιιιεπποεἶ τετ 
πιθεπειτοΙ ιιιιιε ίεΙϋΙ ει' νι-5.€ει1ειι, ιιΜΙΙειιιι 68 Μάρ ίεΙθ ειιιε1 
ιιωιιι ΠΠ. Α> ιιιιγειοειι ειιιιπειι€επ ίϋ1ι1Ιιϋπ Μ.εεειιΙι Μ, Μ 
πιω" Μιιιιιιι τϋΙιΜ 1ο Μιιι ωιωιωμ, ιιιιιιιιι€άτύΙ ΗΜ 
ι;Μπεειι1. - 

Νειιιοεπιπ ει' ιιΜΙΙειιιι ιιιιινοΙι!ιειι 8γϋιιγϋι·πϋπιιι τιιι16Ιι' 
ειιιιιιει ίοἔ επιιιοι·οιΙπι, Ιιειιιεπι ει' ΙεΙΙιι ιέ·ΙνοΜ(επ' ΙιετινοΙόεε 
ιιιε8ειιιΙΙιει Ιειειεειππιπτ ιιιιἐἔ αποΙαπ Ν, ΜΜΜ ειι:ιετοοτειι:ει κω 
ε:ιει5.8οπ1ιαιι, επεΙιι·ι-ι π” τετεπιπ, Μπι ιτΙοι6Ιε, ιιοιιι ΜΜ 
Κοιιγειι€ιιΙι ιιιιιεεειι. Δ 

ΜΜΜ τϋΒΜ ϋτϋπεύἔειετἰιιτι €ειιιιιι€ειι€οΚ, οεπάΙγ· 
ΜΙι κιωιω.8οπ 'κι ειιι1ειι€ει ο186ΙιΙιεόΒο1: ιιιιιοειειιεΙε, Μ. 
οτειότ Μια οειιιΙι όπιιιιιΒιιωΙ ΙπόΙοιι6ιιιι, ειιεπιιιιοΙΙΜΜτ0νά 
ΜΜΜ, Ιιο;;γ πιι ει: ειιι`ι›ει·ε1ἐ νιι€γοπο.εεά8Μιειιι ει' ισ πιιΙϋπιι 
ειι€ετ οποι2.ει, πι επ όι·τοΙιπεεεΘΒι. ΜιιιιΠειι, πιι απ ότι:εΙιιιεει 
ΜΒ' ἔγειι·πιιιτιιειιι·ει, τετ3εεπτέεότε , επόιιιιθ86ι·ο ειο]8ιιΙ, 
ειποιιιιιι1 118€? Μοετο παρ. . 

Δ, τιιππ1τειι8' Ιιειεπιιει πιι1ϋιιϋε :πιω νιΙιι€οεεπιιιιιιπ 16 
ιιιιιιιιιιει ιιιιιιε,ιέιτ π' εοΙ:ειειιι€ επειιιοι πω. Α, Μι 8γϋιιγϋι·ιιω 
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@Η ιιοιιι 6ι·ιΙΙτ ιε , ΜταΙΙ:Μύ.Κ ιωεωιι, 'ε πισω ιΒγειιοιοιετ 
€ωιιωωι ε16ι·ΙιετΘεέτο. 

Α, ίεΙνιΙειΒοειιΙτ, ειιιΙιιιτΙ άειιιοοιωει εειιααάοΚΙιειιι εειιιιιιι 
:η ειιιΙιει·εΙζετ ΚιιΙϋιι ιιειιι νάΙαε2τια, εειιι ΙιεΙγϋΙεΙιϋι Ιε ΗΒΗ! 
και, 'ε ειιιεΙΚεειιεΙ:, ΙιαιιγειιΙειιιαΚ ΚιιΙϋιιϋε ;;γοτειιεό%·ειΙ. 
ΜΜΜ» οειτέιΙγοΚ ίοΙγνειετ ΙΜιάΙε εΒγιιιιιετ, ιιιοι·τ ιμιι Μ· 
ΜΙ νειιιιιιικ εΒγιιιιιεΙιοι. Μιιιάειιιιαρ Μ52ΙθΙ:ει1ιιεΙι, όεειοεΙε 
εγειιιιεΚ, εΒγιιιάετ ιιτειιιοπ.ιιΙα, νετ6ΙΚεάιιοΙη οι ει) ιιέριιεΙτ 
εοτεἔἔεΙ ειοΙ8:5.1τιιτ οειιιιέ·Ι:ετ, ίο8ιιΙιιιιιΙαιτ Θε νό;;γει!ιατ, 
ιιιεΙΙγεΙιΙιεΙ εοΙιει Μτιιἱ ιιοιιι Μεσα νοΙιιει, ΙιαΙιο€γ ει, ι·ιιιι€οΙε 
ιιιε;ειΙΙαριτνιιιτ, 'ε ει' τάτειιεε58 ιιιοιι1ιιΙαι1ωι. ΙΙΙγ 1ιειιιιετοΙι 
ΜΙ ει' ειοΙ€ει εο!ιοι ΒθΙΙΙ ωιιιιιιι ιιιιι€ιιτ ε.86επειι Μ28ττιιιιΙ: ει, 
μπει ιιιιιΙειιεύειιι- 'ε αιοΙΒιιιΙιόΙ, εειιι ει' ε2εεσ5ιιγ ει” ἔᾶΖίΙΒΒἐΪ· 
ΜΙ; ει' ιιιιειωι ειιι!ιοι· ιΒγε1πειικ ει' νιιι·οειΙιοι, ει' ιιιεΒγιέΙο 
ΜΗ ει' ίϋνὰτοεὶΙιοι ΙιειεοιιΙΙτειιιι. 

Β' ειοι·ιιιτ ΙΙΒΙΙΙ Ιεϋπιπγειι ΙιειΒγιει ιιιιι€ειι; εοιιΜ οειιιιιιιι 
:ιι Μα' ειιιγει€ι Βοιιιψι.ιτει ε2.οτιττειιιιι, Θε ει, Ιει;ιιΙΑΙιιινιιΙύ Με· 
ιιιϋνεε ιε νετ οΙΙγΙ:οι· Ιομνα ιι€Ιιειιιγ Μνάιιοει ριΙΙειιιτειτοτ αι 
Θεέ ΕεΙεϋΙ›Ι› νιιι€εω. Αι ειιιΙιετεΚ ιιειιι ο1νειειιειΙε οΙΙγ "ΘΙ 
ΙειιιΙιειι 'ε οΙ1γ ιιιοιὶοτΙ›ειιι ιιιιιιτ ειι·ιετοοι·ειτα ιιέρεΙοιόΙ, ιΙε ει: 
οΙιτιιεϋΙι' Μπι @γω τει·ῇειΙ ,ε νόμο ιιιιιΒιι!ιει ΕοἔΙΜαιιι1 Μπ 
άειι ροΙ88ι·οΚατ. 

Α' ιιιιιιτ ει” εοΙσι.εέιΒ ι-:ΙΙιοιιι ι·θεινόιιοΙ Ιειιιιι ει' ειοΙΙοιιιι 
ιιιιινοΚ ιι·ό.ιι€, ειιοιιιιιιΙ Θειτειτοε2ι, Με” ει2οΙ(ΜΙ ειδγιιό 
Ιιειιιγ1ι:ιιιι 3εΙεεΙιειΙιιι, ειιιιιγι, ιιιιιιι; ιιιο.€ιιιιιιΙκ ει, ιΙιοεϋει€ε;', Μ· 
τειΙοιιι' @μι Βιιιι1ιη;εέ.8' οι" 1Ι8.8Υ εει.Κϋιόι: "παπι ιιιε8. 
Με ει' ιιγιιέωιΙ:ιιιι_ πειΒγτεινιι€γάε, ιιιοΙΙγοι σε οἔγειιΙϋει-Ξε 
Με”, Ισημιτι Ιιειειιιέιτιι ποιοιιμι, ιιιιιιι ιιιιιιιΙειιιιεΙ τειιιιι επο 
ιωα. Α' τιιιΙοιιιέιιιγοΚιιι, ιτοι1ει1ιιιιιτ'ε ιιιιινόεεεΦοΚετ €γαΙιοι· 
Ικοι·10Ιι' ειιιιιιει ν6ιςτεΙειι Μ”. Αι Θεέ νί1ει€ι1Μ1ι ΜιιιιιιΙωιι16 
πιιιιιικιιεειι€ ΜΙΒ Μ; οι: Με ιιιιι€ειιιιιΙε ϋενιἐιιγτ ιιγιιιιι 
ΙἔγεΒειικ, ,ε εποε ιπιιι , Ιιοι;γ ει' ΙαπϋιιεεΞΒ' επειιιι% ιιιιιΒιιι·ο. 
ιτοιιΙιιιεεει. ΉιΙειιιιι Ιιειεοιι1ο ΙΙΙ(·38Υ νόιέ;!ιο πω, ιιιι :ιι Βησ 
ειιΙι·8αιτιιεοΜιωι ει' ιιο1ιτι1ιαι ιιιι·ειιειι€Ιιειιι τϋτωιιιΙε; ει' και· 
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:Με "Διακ τϋΙα!ΙοτΙειιεΚ, 0ο επάιιιπ6ΙΒΜεΕ; 'ε ύ.ιιιΜι· :ιι 
«Έκο τϋτεΚνέεοΚ' ετειὶιιιύπγεἱ τεπάειετΕπτ ἱἔωι οεεΙ:ΘΙγοΚ, 
επι ΜεΙάιιοε ετε:Ιιιι6ιιγ ιιιὶιιτὶἰἔ €8επι τουρωπ. 

Νειιι ΪΒἔΙΖΕΪ.Π ιιιοιιιΜτὶΚ των”, Ιιο€γ ει' ιΙειποοτειωι 82:1 
ιΜοΚΜπ έΙ6 ειιιΙ›ετεΙ‹ τετπιθειεττεΙ τέεινιέι:ΙειιεΙι ει' τιιτὶοιπ:ὶ 

ιιγοΚ, 5ι·ο(Μοιιι ω) ιιιὶὶνύ8ιεψεΙι ὶι·ἐιιτ; οειιράπ ει ε,·;γετ 
ειὶὶΚεΘἔ τὡΙοΙι ιιιεἔνπΙΙαιιὶ, Ιιοἔγ Μ( Μπα: ϋιιιιιὐιὶῇοΚ εεε· 
τω: €γειΕοι·οΙ_ΜΚ, Θε ΙιοΒγ Μ κι ΒΙιιιιιωιήάΚ :ποπ τιιΙειῇὰοπ· 
εὰἔοΚει£ Θε ΜΜΜΕ, ιιιεΙΙγεΙ: ΜΝΚ ωῇὰωὶΙτ. - . 

Ω 

ε 

Ι 

Ι 



ι 

Δ 

Χ. ΡΕ.ΙΖΕΤ. 

ΜΜΜ! ΜαρασεΡουάπαΙο α: απωτήΚαόαΙο α° Επι 
άωκάσιμο!οπαΙο έωΙσάΙΠι _ημα!σου·ΒιιΗ . απόσα Μ· 

πιέΙο2ί ο·έσαόΙιεο. 

Ηει ει' ιΙειιιοοι·ειω ιιιι·ειαε ιιΙΙειροτ 'ο ιιιτέιειοΚ ιιιε8 ιιοιιι 
αΙαιειι_ϋ.Κ ιε :ιι οιιιΙιοτὶ 682” τϋρωι, ιιιιιιγι 10€ειΙάΙιΙι τεμά 
ΜιτειιΙ:ιιι, ΙιοΒγ επι ἱιιΒέιΙ›Ι› νειετἱΚ ση;γ, ιιιἱιιτεειιι ιιιιιε ι"οΙ6. 
ΙἔγεΙτειειεἱ ειιοιιΜιιι ο' ΚοτΙἐτοΚ και: ιο ι€ειι ιι:ι€γοΚ Έ Μ 
επειιι ιιιο8 Ιοἔῇιι ειι€ετιιιι επ οΙν:ιεύ , ΙιοΒγ “οκ” νιι8€ύ.Ιάει5 
Μ! ο8γ ιιιΙΙο.ιιατι8· ιιιιιΜτΙιο.εεειΚ. 

σα, ΙιοΙ σε ειιιιει·ιΙιαιειΚ' ιιΙιἱΙοεορΙιἰειἱ ιιι0άειει·όι·ϋΙ ω: 
82ύ, τϋΜι ι€ετ.τενώτοΙεΚετ ωιιιιιικ, ιιιεΙΙγεΚιιεΙα Μ Ιιειειιιιι 
Επι: ΜΗ νι-ιιιιιιιιιΚ. 

Αι ΒΒΪΘΙΙΙϋΒόΒ° ΙΙΙΪΙΙΙΪΒΙΙ ειιιΙ›ετΙ›ειι Κἰίε_Μ ει' ιιιιι€άτ0Ι 
ΝέΜε νιιΒγό.τ; ΙιεΙό, πιιιιάειιίέεΙε άοΙ€ςοΚΙιαιι ει' τειριιιτΙιειι6ιιαΚ, 
Έ νεΙύειι.8οειιαΚ ΚοτινοΙόεύτ, ει' Ιιει€γοιιιάιιγοΚ' 'ε ίοτιιιιιΚιιαΙτ 
ιιιο€νοτέ86τ ϋιιτι. Πι ιιαιΙάιιοει ϋειιϋιιϋΙε ΚινιιΙι1ώρειι ΗΜΜ 
ιιοΙκ ε) ιεΙειι ίεπετιιοΙ: “Με τειτἔγΙιειι. 

ΑιοΙε , ΜΙ: αΙειιισοτειτει πιέρεΙζιιόΙ ει' ι;ιιιιοιιιιιιιγοΚατ Μνε 
ΙἱΙε, πιιιιαΙι€ ίεΞΙιιοΙε, ιιεΙιοΒγ ιιτόριάΙ:Μι ίόΥθα]θΙΙΒΚ. Απότι ει' 
τωιάειοτοΚΙιει ιιειιι ΙιιιιιιιΙ:, ε2ετετιιεΙτ ει' 0οΙΒοΚιιαΙτ ΚϋιεΙει 
Μπι ιιι.ιιτειιΙιιι, ,ε ιιιιι€οΜϋΙ νιι88ει.Ιιιι ει2.οΙαιΕ; Θε νειΙειιιιιιι€ 
ποιο Ιζϋιιιιγοιι Ιι6ιιοΙ:ιειΚ Μι·Μ ΙΙθΥθΙΙθΚ κι ΜΜΜ ΜΜΜ, ιιἔγ 
εοΙιιι ει' ιιιοετοι" 828ΥάΙ'8 εεΙζϋάιιι ιιειιι ΙιαῇΙαιιιΙὐΚ; ΜΗ οΙΙειι 
Μπι ΜΒΜ τιιιιΙτιιεειιιιιΙκ €γειι;ο ο1ι1ει1ιιτ “ΜΜΕ ΕεεΖε8ετιιι. 
ΜΜΜ εἰ ιιιιὶοιιιέιιιγοε ΙιειΒγοιπάιιγοΚιικΚ Βενόε ΙιειιιιΙιιιιι ν:ιιι; 



δ!) 
ή 

Με @Μι νειΙωι1ΘΙΙγ ὶεΙεοΙΘιιεικ θΙΙΙΙθ8Βἑ€θΪΠ Ιιοεεωεωι Μπι 
ιιιιι12.τ1ιειΕ 78 :ια8γο£ιιιοιιἀ‹3 ε2εινειΙκΙιειΙ 1ιΘιιι ὶἔοιι Θι·Πι Μ; ει' 
$Θι·8γιιαΚ, ιιιΘΙΙγΘΙ ΙοεΙειΙΙκο2πειΚ, ιιιωἱπιγἱτε ΘεειΚ ΙΘΙιΘτ, ΙΘ 
ΙΙΥ88θΒ τΘειΘὶΙ›Θ ΚἱνΘιιιιειΚ Ι›ΘΜωἱ, ,ο 8ΖθΙ'θ“Κ ΜοΙωι: Πιέρ 
ειΘτϋ ιιγΘΙνΘιι ειάιιὶ ΘΙϋ. ΕΜ ΘΙτειΙ ει' τιι0οιιώπγοΚ ειειΙ›αιὶειΙ›Ι› 
Θε Ι›ἰιτοεαΙ›Ι› , Θε ΠΕΠΗ οΙΙγ ιιιαἔειε ΜΙειάΘετ Ι:Θ82ιιΘΙτ. 

Θ ΥΘΙΘωΘιιγΘιιι ε2Θτἱιιὺ, 8.2 Θ" ΙιΘι·οιιι τΘεπΘ οει£Ιιει£_ὶα 
ίΘΙ ει' τιιτΙοιπά1ιγτ. 

Αι Μαΐ ιιια86Μιπι ΙοΒΙειΙ_ῇα ει' 1ΘἔΘΙιιιΘΙΘιὶΙ›Ι› ΘΙνΘΚΘι, 
ιθ8θΙΥ011ίθωΙ $σ€ειΙιιιιιΜιτ, ιιιΘΙΙγΘΙειιΘΚ ειΙΚειΙιιιαιΘεα παπι Μ· 
τΘτΘε, νει,5;γ ἱ8°θΙΙ τΘνοΙ ΘεἰΙ:. 

Δ' πιά.ωάυ'|ε εΞιΙΙ :που ΘαιΙΘποει ἱΒΒΖΒἀἔ0ΙΕΪΙΌΙ, ιιιΘΙΙγΘΙτ 
επἰιιτΘιι επ ΘΙιιιΘΙΘτΙιΘι ΐ2Ι'ί0ΖΙ18Κ ιι€γειιι, Με ειιΘι·Ι: θ8ΥθΙ188 
Θε :ΜΗ στου ει' €γαΙζοτΙ:Μτα νΘ2ΘωΘΙτ. 

Α' Μ,·πιαάί|υιαΙ: αιττο.1ωΘ.τ αι αΙΙαιΙπιαιω' ιιιὐὰῇειἱ 'ε Μ 
νΗΘΙ' θ8ΖιἰϋΖθἱ ψεειἱΙτ. 

ΜἰιιΘΘ8γἰΙτΘ ει' τιι0οιιιΘπη' Θ' ΜὶΙϋιιΙ›ϋΖΟ τΘειΘἱιιΘΙ: , ιιιἰ 
νΘΙΕΘτΙιΘτὶΚ ωει€ΘΜιπ ὶε, ΘιιιΙ›Θτ οΚοεεΘΒ Θε αιμιειταΙΘε απ 
ω.11ΜΘΚ , Ιιο8γ 88? ὶε Ι(ϋ:ϋΙϋΙτ Ιιοεειαεειιι ποια νὶτεὶἔοιΙιΔτἰΙτ, 
Μι ει' ιιιΘε Ι‹εττϋτϋΙ Θ8γΘαιΙΘΙμιιι ΘΙνΘΙαειτΘτὶΚ. 

ΑιπΘτΞΙ:ΘΜι1ι ει' τιιιΙοιιιΘ.πγοΚ Ηε2.ΕΘιι ἔγαΚοτΙειτὶ τΘειΘ 
638682 ει' Ι›ΘιιιιιΙΘεὶΒ 1ΙΙἱΥθ1Υθ πω, ,ε 1ιει€γ @ασε ίοτάΙ:ΜΚ 
πισω ΘΙιιιΘ1Θτἱ τΘεπΘ ἱε , πιΘΙΙγ αι αΙΙαιΙππειιΘειιΘΙ ΒϋινΘτΙΘ 
ΜΗ ειὶ1ΚεΘἔΘε; :ιι αιιιΘτὶΚαὶο.Κ 82 οΙά:ι1τύΙ ιπὶιιᾶὶΒ· ν31έιΒοε, 
ειειΙ›ειτΙ, ΘτΘτΙΘτἱ Θε τΘι·ωΘΚΘιιγ Θειτ ωιιωτιιαΚ; Θε ιιι:η:Ι 8Π€ 
νωι επ ΒἔγΘεἱϋΙτ-8ΙειτιιεοΚΙ›α1ι, Η πιειΒΘτ αι ΘιιιΒΘτἰ 68ΙΠέϊθ· 
"Πέ ιθΙΙΥθἔθ8θΙ1 Θ1ιπΘ1Θϋ Θε ΘΙνοπιτ ι·ΘειΘτΘ ειΘηιιΘ. Αι αυτο· 
τὶΙωὶαΙι Θ' τΘΙὡιτΘτΙ›Θιι, τιι1εΘ;Θτ ιιιιιτειτῇΘΙε ποπ ὶτάπγιιειΙε, 
ιιιΘ11γ νΘ1ΘιιιΘ:ηΘιιι ειΘτὶιιτ, ΙΙΙἱΠἀθΠΎΪθΙΒ00Γ8ί8 1ιΘριιΘΙ, Μι· 
ΜεΘΙ›Ι› ιιιΘττΘΚΙ›Θπ Μ, Μ! 168 ω1ειωα›π. 

ΒΘιιιιιιἱ 8θΙΙΙ ειὶὶΚεΘἔΘεΙ› ει' ΙΘιιεϋ!›Ι› τιιάοιπΘηγοΚΜΕ, 
νειἔγ ει' τιιΘοικιΘ1ιγοΚ' ίΘπεϋΙ›Ι› τΘε2Θ11ΘΚ ιιιἰνΘΙΘεΘΙιΘ2, :Μπιτ 
ει: ΘΙιιιΘΙΚΘιὶΘε , Θε ΒθΙΙΙΙΙΙἱ πω» οΙ1γ Ι:ΘνεεεΘ ει1Ιαι1ιιωιε :ιι ΘΙ 
ΙΙΙὲΠἰθαθ8ΪΙθΖ, ιιιὶιπ 88] ΘΘιιιοοτειαι τό.τειι8Θέ Ι:ΘΙ»ΘΙΘ. κι παπι 
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ωΙ6.ΙιιΜτ, Μια Ε”. αι·Ιετοοτειτα ιιΘρεΙππΘΙ , Θ" πωπω Μεσκ 
ΜΙ ΑΙΜ οειτΘΙγτ, ιιιΘΙΙγ, ιιιὶνεεΙ ῇΘΙ "η ι1οΙ.<ζει, ιιγιι8·ειΙοιιι 
Μπι ΘΙ, Θε θΒ'Υ 1ηΘΜΙτειτ, ιιιΘΙ1γ ιιιὶνΘΙ @Μι εστω παω ΙΜ; 
ειΘ8ΒΘεεΘττ, πω" ιιιοπΙιιΙ. κι ΜΙΟ ιιιοιοἔ; πω: ΙιειταΙοιιιτα 
ῇιιωἱ, ειπιειιοΚ Βαπάει€εε3€οΙπειτ ειΘτΘιιιἱ :ΜωτπειΚ. Βι ΜαΙάποε 
τοΙοπ8Θ.ειιει!μ ει: ΘΙΙΘιιΚο26 ΘττΙΘΗΘΙδ Θ' ιιιΘἑπιῇιιΙτ ϋεειεὶὶτΙκϋ 
ιΘεΘιιΘΙτ, Θ.: ΘπιΙ›ΘτΘΙ‹' ει 6τϋΙ:ϋε ειΘτΘιιοεΘΙιΘι·ἔΘτΘΘΘιιΘΚ Ιώ 
ιερεαΘ, ΙιοΙ ΙΘΙιεεεειι ίΘΙτειΙΘΙηὶ ει' σεΘ1ιάΘτ, ιιιΘΙΙγΘψ αι ΘΒί 
ιιιΘΙγ ΘΙιπιΘΙΚΘ0ΘεΘὶ ιιιΘΒΚἱνΘιιιιειΚΘ Μὶιιτ ΙΘΙιεεεΘπι ει: ΘιιιΙιοτ 
ΜΚ €οιι0οΙειήέτ θΒ'Υ ροπττει ΒΖθ€θΖΙΙἱ, ΜΜΜ ΚϋτἱὶΙϋττΘ Μ;» 
Μ» ιιιοιοἔ, Θε υιἱιΙϋπ ιιιαΒΘΙ: Η ΜροιιΜιιτ θΙ·θιΙΊ1€8.Ιϋ8 Έ 
ΙιΘ1ηήανοϋ ει' ιτιἱιιτὶΘιι ἀοΙἔοΙκατ ΉθΙΙΙΙΙθΙ)Ήθω Ιι:ιτεΙιπαε Μ? 

Με;; ΙπΘΙΙ Μ! ΚἱὶΙϋιιΙ›ϋ2τΘΜἱ :ιι ΘΙΙωι‹Ι‹5 Ώ8Ίδ8) :ποπ πε 
ιιιΘΙ;, ιιιΘΙΙγ θ8Υ οεΘπτΙΘε Θε ΜΗ ιιιΘἔὶὶΙΙΘρΘ6ΘΙ:τ ιΙΘιιιοετωπί 
ΒΘΙ›ΘΙΘΙ›επ ιιτΘΙΙτοτΙἰΚ, ειιιια, 28]08 Θε ΙΘΖωιτΙειΙιιιειε ιιιοι€ΘεοΚ 
τω, ιιιΘΙΙγΘΙ; θἔΪ τΙΘιποοτειω τΘτωεΘέ 8ΖἱὶΙθἱθ8θί 'ε ΜίΘΉΘ 
Θα ωειῇι! ιιιἱιπΙὶ;; ΚὶεΘτιιὶ εισΜΜκ. 

ΜΜόιι Υ8ΙΒΙΙΙΒΠΥ ἱἔθΠ Ι›οΙἔΘι·ἱειιΙτ 1ιΘρπΘΙ Θι·ϋειαΚοει 
$οττειεΙΑΙοιιι πιω: ΨύἔΪ!θ, 82 κι ΘτιωιιΘιιγΘΚτΘ Θε ε·ε2ιπΘΙτι·Θ 
ΘΙΚΘτἰὶΙΙιΘτΙΘιιϋΙ ι·ϋἔτϋιιὶ Μ.τΘετ Βγεικοι·οΙ. 

ΒόΒΘρ, ω” επ ει' (ΙΘιιιοοτειτα ίοττειιΙειΙιω.ΚτΘΙ, π1ΘΙΙγΘΚ 
Β€ΥΒΖθΙ'!ῖθ ιιιο18ΜΜι ΙιοινΘπι ει' ιιΘρ' ιιιἱΜΘ:ι οε2τΘΙγαΠ, 
ιι€γειωιΙ:Κοι ειΘι·τοΙΘ1ι πειΒγτεινι5ΒγάεοΙκατ κϋΙτΘηΘΚ ΙΘΙ Μπ 
ιΙΘιι ροη;Θτ' ειὶνΘΙ›ειι. 

ΠοΒγ ει' ίτωιοπΘΙτ θἔΥ82θΓΙ'θ σΙΙγ Ι›ΘιιιιιΙωιἀ6 ΘΙ6ιιιΘ 
ΙΙθί810ΚΒί κατω ει' 820Ι'086ΙΙΙ νεα τιιᾶοιιιιὶπγοΜ›ωι , ιΜιπϋάττ 
παω ρἰΙ1αιιατΙ›ειπι, ιιιἱΙιεΙγτ ε° τΘΒἱ ΜΗ»Θι·εε €Θτεο.8ΘΒ' ιπειτασ 
νάιιγΜπο.1: ΙΘτοπιώεεΜ: ΒΘνΘἔΘπτΘΙ‹, θ, τϋἔτϋιιἰ τΘι·ιιιΘΙ‹ΘιιγεΘ 
με ΙΙΒΜ ει' ιΙΘπιοστατΠΚΜΚ ΗΘΗ τιιΙαῇὰοηΙτειιιἱ, Ιι:4ιπειιι πω' 
ρΘΙὰαιιΘΙΚὶὶΙὶ ίοττειάειΙσιππακ , ιιιΘΙΙγ :ΜΜΕ ΜΕΘῇΙΘεΘΙτ ΜεΘττε. 
Α” Μ ΘΙ:Ιτοι· ισπεω, ΙτᾶὶΙϋπϋε θ8θί Υ0]ί, 'ε Ι›ΘιιυΘ νειΙαιιιὶ 
Μ:ΔΙΘποει ί6ΓνόΙΙΥ) ]θΙθΙ18θ8'θί ΜΜΜ οΙιτειΙαιιὲΘἔ ΙΘιιιιο. 

Α' Μ” Ιοι·ι·ειάαΙιιωΙι Μπι ΚϋιϋιιεΘἔΘεΘΙ›Ι›Θ1: ίΪθΙΠ00ΓΩω 
πΘΡΘΙππΘ1, ΠΠΙΠ:8θΙΙΙ πιω πΘμΘΙππΘΙ; οὐκ Ιιει]Ισπι16 νει€γοΙτ 
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πιω, πο” πωιιιπιπ. Ηιιιιοιπ ει' ποιπ:ετεπ' ΙποΙιεΙό!ιοπ Μπι 
Μεει:ει·ιι πεΙ1οιιιετ1οπ ιιιο:8πε :ει ει: ειπΙιετοΙσιεΙε Μ:οιιγοε 
ωιπωιειιιιιιι εἔγιπάεοπ τοΙειΙιοΜειι πτ:ιΙΙιοπιπ , πιἱ ι: ει: οἱ· 
πιω ΙιειΙιοι·8ειι_ιει ω ε1νοιι_πι, ει' πέ:ΙΙιιι1, πω” ΙεΙΙιεεΙΙ:πό, 
εινει;;γ ίϋΙοπιοΙπό. 

Δ' πειποοι·πτει τιιι·επεέι€οπΙιειπ επι επιπει·εΙτ πειιιοεει!ι πεπε 
:επ ιιτΙ3ειΙτ πιειἔοπιιτ εΙιπέΙΚεπέει·ε, πι: απ τετιπέει:ετϋππόΙ ιο;;; 
νει Ιιενέετε ι: ΙιεοειιΙιΙτ. Α) άειιιοοτειιε τιιι·ε:ιε ιιΙΙ:ηιοτ Θε Μιά· 
:ετοΙτ ει: ειπΙιετεπ' πειι€γ τόε:α-Στ ΜΜΜ οεοΙεΙστύετε πόε:ϋΚ; 
ιιπιιιάι· ει: εΙιιιόπειτ ποπ ε:οΙώε:ιἰ, ιπεΙΙγεΙι ει' εεεΙεΙΝέεΙιε: 
ιΙΙεπεΙι, πεπι ὶΙΙεπεΙε ιπιπάι€ ει' €οπποΙΙιο:ΜΙιο:. Α) οειεΙοπνό 
ειιιΙιει· €γιιΙιτειπ ΜπγωΙεπ Ιιεότιιι ει' β?οἔ·πιειἰσἰιἔἔεἰ, ιπει·ι; 
:σπα σ:6Ι3ιιιιειΚ νΘΒσἐτ πειπ ιέι·πό, πει ιπἰπἀοπ τόε:Ιοτει; πεπε 
Ιετεεε6 τι-ιππι πωπω. Μπι ει:ϋιιτεΙεπ οΙ1γ εε:ιπόΙιτε ΜΗ 
όριτπἱε, ιιιεΙΙγι-πτετ ιπόΙγοπ ΜπιππΙπι Νώε» πεπι ΜΗ, πιο" 
Μ; εοΙιΙιειΙ ιπ1αιΙιΙι ει: εε:πιθπεπ ιιιεΙΙγετ Ιιιιε:πειΙ, ειΙΙιειΙιπει: 
Ιισιτ6ειι€ςει, ιπ·ιπτεοιπ 82ἱἔ0Ι°ΕΙ ε:ειΙιειτοεειιἔει`εεἔΙτὶ εΙϋ; 'ε ιππι 
πω: ΙδΙνενόπ, τό. πω” ΚενεεεΙι!ι νεε:ιεειεέ€ἔεΙ @Η πό< 
πιεΠγ Ιιειιιιιε οΙνοΙ:' Ιιειε:πιιΙειεει, Μπι, Ιιο8γ Μ. ἱπεῇεἐτ ει::ειι1 
τϋΙιεπέ, πο" νειΙειιιιοπιιγι εΙν€ποπ ι€ει:ει-ι€ιιτ ιπε8ειΙειιι1τεει. 
Α, ήπιε· ΗΘΗ! Ιιοεε:ιι έ:: ΜΜΜ ποιποπετι·ειιι6Κ ΜΒΜ νε:εττε· 
ϋΙε. Μ ει: εἔγεε πϋι·ιιΙιιιόπγ' εεΙιε·ε ἰοΙΕοἔιὶειει, ει' ειοΒιιεύ.8: 
τιιΙτο:έι ε:οπνειΜΙγειιιεΙι πειροπΙππτι ΜτειπιιΙπωι, ει, ριΙΙ:ιπειι' 
νέεΙοιΙεπε Έ απ πιεἔτεἔειὰπι πωσ ιιΠεεεόει Ιι:ιιώι·ο::άΙτ εΙ ει' 
τ1οΙ€οΙαιτ. ν 

011γ ε:εΞι:ειιιοπΙπιπ «πω, ιπὶΙιοι· ιππῇιΙ ιπιπάεπιπ οεεΙεΙκ· 
Μπι, ει: ειιιΙιετ έιτ:ιΙειΙιειπ ΙιειῇΙειιι‹1‹3 τιιΙειι€οε Ιιε-:οεετ ιπΙει_ιπο 
πιτειιιι ει: εΙιπο' πγοι·ε ιπο:ἔειΙιιιἰπειΚ 'ε .ίεΙπΙετεε ε:ϋΙειπέ· 
ιιγειιιεΙ:, πγοπιοε ει: Ι:ιιεεπ ιιιιιπΙεπ_ιιιτ εΙΙεπΙιεπ ει:ειΕοΙοϋΠτε 
νε'ιειι·ο Ιιει:ειιΙι. 

Ε' πϋ:ν6Ιειιιέπγ ΙιείοΙγειεεειΙ παπι π., ιπποιπάπγοπειτ ιππ 
νεΙϋ ειππει·εΙέ Μ5Ιεωι·ε 'ει ΜΜΕ οΙΙιιτειι, ΙιοΒγ πω( πϋπιι 
εΙπικ-5ΙΙιεπόε πιέΙΙιιιΙ ιε ΙιοΙαο8ιιΙΙιειτπειΕ, πω· πω: ει: επ 
ιποΒιιινόπϋΙ;ισΙ οΙπΙι-ι€επιπ. · 
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Α' 1ι1116111611γ011' 161111166611611 1611111616 1111111161 1161111611. 
18811 ΘΟΚ 6111661661 11111111 61126, 116111161·66 66 6116166666 1161 
1611161: 1662111111 66216 62 662' 1611611626661 116111, 111611γ61 6611 
Ελ, 111661111 626111' 6211161166 666 116626111166γ1161111111 62611116 
6611111161 6662626116111111111 116111 11611; 11611 6' 1ι1116111611γ61161 
116621166611116 1611111 11116116 Υ11€Υ 66 11611 116216 661116161 
1166111. ΕΠΙ 116111 11611616, 110Β'Υ 6211161111, 1161111γ61-1162261 1111· 
111611116111161 62 166266611611 1161111 116 66 111166γ1161611611 626161 
1116 , 111611γ 111666 1116661161 61 66 611162 6211616166 , 6' 11611161 
110€'Υ 11616116 1116166111666611. Α2 1821211111( 62 6166 , 11662116 66 
116621111ν66γ1161111111 6261611116 1162611 6162 6111116161161 62 1ἔἐ1Ζ· 
6118' 1111116161162, 110Β'Υ 011 611γ666211161161 11161τ116611611. 

116 Ρ66661 116611 16161111 116611 11γ6τ666661 11611 1161116 
6261116, ν618]' 1181 116611 6611111111 6166116611 61161 11111111616111101116 
16, 118111 1116616111, 116611 666266261111616 11616, 1111111 16116, 61 
111616' 1111116611 616161, 6' 1616111111' 166161161161111 1611616611 11 
1666661111 161161162666 1166611. 1111111611 1616111 61, 1Ι11111188Υ 111 
1881111111 1611161 62 6161' 66116161 1162111, 1108Υ 621 66662611 θ, 
Υ128Β618.11°11 6111166661, 61161161 1101611 6' 1161616661, 1116111611 
621 6' 16611162 1161111, 111θΒ'11111Ι11 11611666 1111611 ΠθἔΥΥθΙ1 611 
61611, 611116111611116 611011 11166 '6 1616111, 1161” 62 116111 161111 
62611611 611, 11161111 11111 161111111111111 161611116661161 1111· 6161162111. 

Α' ]ϋΥθ1'1116 1116;; 166116 1116161111, 11611106 62 6111· 111116 66 
1θΠ11Ε11(θ11Υ 62611ν61161γ611, 61111 1161161166 621116111611'6 1611611 
11611-6 111 116111661616 1616666661111611, 11111111 61161661611611 116 
1161611611. Β6626111161, 1Ι113€Υ8.110111, 1161162611 11111616111 621. 
1 Α1161661616 1616666661111611, 62611 66216111, 111611γ 6' 116 

1611161111 1Β°ΗΖἔΩἙ]Β. '6 116·γ61161 ΥθΖθ1Ξ1, 1161111 1111611116 ,Β 61611666· 
62611611 1111111011, 1616116 1611611 1161γ62ν6 θ., 6666668666, 161· 
1666261161 1117.011Υ08 1111116111 6621116161 161111 61 111666 66 62 
61111161· 16161. 6 11.7 1111·1Β“2. 6211111616 11166666666 61116261611161 
626161 6161666261 ”6 118.8Υ5ΖθΓ11 626161161 1112 111 176.8'98111611(. 
Α2 61·161061611611 6116111611 16611 2661116111 66 61111161161611 161 
161161 1161616611 61, 116 6166661111 Β01111018.101ί1'8. 11111611 Ψθ1θ° 

ι 

ι 
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ιιιιιΙιιεΙ‹ 'οι ιιειιιι »απο ιιιεανειεαι ιιιιιιαιιια1ι αι αμε μια 
ιιγϋιαιαεεεΚ Παω, ιιιε8 αΙιΚοι: ια, ιιιΜϋιι αιοΙΩια ΙιεΙεεΙε 
ΒγειιιιεΙε; ει «κι ιιιιιιιιειι ΙεΙΙιεΙιεε ιιιαΒαεια Ιιαιι€οΙ. Αι·ιειο· 
ει·ατα Μ610ιειι αιαΙιι.Ιιαιι ιεειι ιια8γειει·ιικ αι εειιιιεΙκ αι επι 
Ιιετ' ιιιεΙΝιααεα, ΙιαταΙιιια α ιιααγεα€α ι“εΙ6Ι. Β' νεΙειιιειιγεΙτ 
ΙιεΕοΙγααεια1 ναιιιιαΙ‹ α' τιιιιοιιιαιιγοΚ' ιιιινε16ιτε ια, ειιιιιιι€γ 
ιιιιιιτ ιιιιιιιΙειι ε8γεΙιεΙετε; ειεΙτ ιιιεἔΚϋιιιιγἱιἰΚ αι εει' ιετιιιε· 
αιεϋ αιϋΙτεΙΙεεετ α' ;;οιιτιοΙαί ΙεειιιαααεαΙιΙι Ιιιι·οι1αΙιιιαι Με, 
'ε Μ τετιιιεαιει€εΙ Ιια]Ιαιιιι6να ιεειΠε ειπα, Ιιοαγ αι Μαι 
ειι€ιιαΙι ιιιαΒααιτοε εε ιιιαιαιιειιι ιατειιι αιει:εΙιιιενεΙ ιεΙ_ιεΙε εΙ. 

Δι ει Μ6ΙιεΙι ιιιτΙι3εοΚ ιεΙιατ νοιιαιιιαΙτ αι εΙιιιεΙει; τω, 
446€ ἔγαΙιι·αιι ιιιε8τϋι·ιειιιΚ ι·αῇιοΙι, Ιιοἔγ Ι›ειιιιεΙ‹ ιιειιιἰ Μπιο 
ΙαιΙαιι ιιιεενετεα ιαιιιαά α' αγαΙιοι·Ιατ ιταιιτ. ,,Ατειιιιιιειιε8ιιεΙ:, 
ιιΒγιιιοιιτι ΡΙιιιαι·εΙι, οΙΙγ ΙιιιαιΚε ειινε νοΙΕ, Μαη' 6 ιιειιι 
ιατωτια ιιιεΙΝιιιαΙι πω: ιιιιιιιΙιατ Ιιαἔγιιι ιιια8α ιιιαιι Ιιασ1ι μέ· 
ΙιεΙγειιιεΙτ αΙΚοταεα, ιιι0ιΙιατύΙ, εε ει εεεει τιιιΙοιιιαιιγι α' Βιέ 
ρεΙγει:" ι°εΙιαΙαΙαεατ6Ι 'ε ϋεειεταΚαεατ0Ι , αϋι αταΙιιιιαιι ιιιιιι 
ιιειι ιιιιινεαιετει:, α, ιιιἰ εααΚ αγαΙιοτΙαιΒα-τειεΙ αΙιαΙ να1αιιιι 
1ιαειιιοτ Με, ιιιιιιτ Ιιιτναιιγι, αΙαναΙ‹5τ «α, αιοΙ€αιτ α" τε 
Ιιιιιτνειι, εεεει εΙιιιεῇετ Έ ιαιιιιΙαεατ εειιιιαιι Μ” άοΙΒο!ί 
ιι·ιιαατα ίοι·0ιτοιτα, ιιιεΙΙγεΚιιε!ε αιειιαε8ε Έ ΠιιοιιιααΒα α, ιιιιιι 
ιΙειιιιαιιι ειιιΙεεεε;έεΙ αειιιιιιιΙτερειι ϋεαιεΚϋινε ιιειιι νοΙτ.“ Ιιιιε 
ει α' ιιιιιοιιιαιιγοΚτι'ιΙ αι ατιαιοεταται ιιειετ. 

ΒιιιιεΙε άειιιοεταια ιιερεΚιιεΙ ιΙ1γειιιιεΙε Ιειιιιι 1ιειιι ΙεΙιετ. 
Αιοιι ειιιΙιετεΚ, ΜΒΜ! ε, ιιειιιιει:εΙτ αΙΙαιιαΙι, τϋΙιΙιιιγιτε 

ι,ι.ιειι νααγιιαΙι αι αιιγα,<;ι 'α _ιεΙειι εΙιιεΙετεΙι ιιιαιι; ιιιινεΙ α' 
ΙιεΙγιειιεΙ, ιιιεΙΙγετ εΙίοἔΙαΙιιαΙε, ιιιιιιιιι€ εΙε8ϋΙειΙειιεΚ 'ε 
αιώΙ ιιιε8ναΙιιι ιιιἱιιὰἱἔ αιαΙιαιΙαααιιΙΩιαιι ΜΙ, Μι ϋτϋΙιΒε εεαΙι 
ειετειιεεεῇϋΙπ' ναΙ£οιιαιαειιιιαΙ‹, ναε,ιγ ιιααγιταεύ.ιιαΙι εειιΙ:ϋ· 
ιειι·ϋ1 8οιιάοΙΚοάιιαΒ. Αι Π” Ιια_ιΙαιιιιι εΙιιιεΙιτε ιιεινε ιιιιιιτΙειι 
ιι_ι ιιισιιαιει·, ιιιεΙΙγ α' εαιιιαμααΙιοι τόνιάε!ιΙι ιιι€οιι νειει:, 
ιιιιιιι1ειι 8ειιεΙγ, ιιιεΙ1γ α' ιιιιιιιΙκαι ΙιενεαΙιιτι, ιιιἱιιιιειι εαιΙεϋι, 
ιιιεΙΙγ α) Ιιεειιιιεε' Ι:ϋΙιεε€ειι; αΙαΙιΙιαιαΙΙιηα, ιιιιιιιιειι :εικοσα 
ιειι , ιιιεΙΙγ α' €γϋιιγϋτιιαεεεΚει Ιπϋιιιιγιι:ι εε ιιενεΙι, αι ειιι# 
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πω όττεΙοιπ' ΙεΒιΙΙοεΙΙΙ›Ι› τϋτεΙκνωεπεΙκ ΙεππΙ ΙπωιΙΚ. Α' απ 
ιποοι·πιπ πσέρεΙτ ίϋΙσέ·ρ ε, πιοιπροπτΙο0Ι ΙπεεΙνεΙΙΙε, τπιπιιΙΙΙΙΙε 6ο 
Ι›εοεΙΙΙΙΙ‹ ει' τπιΙοιπὰπγοΙωτ. ΑτΙετοοτειω ειάιιιιΙοΧΜιπ ει' ω· 
ποιπππγπΙαύΙ Ι‹ΙΙΙϋπϋεεπ ΙεΙΙΙΙΙ , ποιποοι·ειΙΙιΙΒΜπ τεετὶ όΙπεΙε· 
απο: "Ιι·πεικ. ` 

ΒΙιοπγοεππΙε τπιττΙππήιιΙε, πο” ιπΙπόΙ εὶοιιιοοι·πωἰΙ›Ι›, ίεΙ· 
νΙΙίι8οειιΙτειΙ›Ι› Θε οι:ΜιπάειΙΙΙΙ νειΙειιπεΙΙγ ποιπιετ, ειππάΙ ἱπΙπΙΙ›Ιι 
Με ειπποτο‹Ιπὶ ει' τικΙοιπ:'ιπγοε ΙΙΙπ8έει' ειοπ ϋπιϋ ΙΙοοεϋΙϋΙ 
ποπ πωπω, (π. πι Ιππτω Ιι6ινετΙεπΙΙΙ πΙΙαιΙιππιππ16 ΜΙειΙο 
ιὲπεΙ‹ , ειππΙΙΙ “Μ” Ιιπειποτ, ιΙΙσπϋειέΒετ, ΜΒ ΜιτιιΙπιπτ Γη; 
ππΙτ :πάω ΙεΙϊαΙειϋΙΙπποΙτ, ιπΙπτΙιο€γ ιΙοιποοι·πτΜΜππ π' ΜΙ 
8οι0 οιιώΙγ ει' Ιιᾶ5ιὶὶἔγοΙεΙ›επ τΘοιπ πει , 'ε πιοΙ‹, ΜΚ πεΙ‹Ι 
πιοΙ8έιΙππΙ:, “Με ΙιἰνπτειΙοΙτειτ Β 8ιΙπτιιΒγ ν:5τΙιειτπαΙι, παπι 
ιπὶπτ Μπιτ. 

ΚϋππγΙΙ εΙΒσέριοΙπΙ, πο” επι ΙΙΙγ ιπἐπΙοπ ειει·Ιπειεττ 
τάτεπεπ;ψππ , πι ειπΙ›οι·Ι ΙσέΙεΙε όπιτενΜΙεπΙΙΙ κι εΙιιι€Ιετ' εΙ 
Ιιαπγπ8οΙάειΙτα νειότοΙτετΙΙ:, 6ο Ιιο€γ εΙΙεπΙ›επ πιιι€άτ Μ· 
το.ΕΙειπ ΙΙιιι€ειΙοιπιππΙ πι πΙΙππΙΙππιπε, νειΒγ Ιε8πΙΜΙΙ πι εΙιπέ· 
Ιοί ποπ τόπο ίεΙό πει€αποττπο.Ιτ €τιεπΙε ΙκεΙΙ, ιποΙΙγ πι :ΙΙ 
ΙππΙιιιιι6ΙοιαΙι αιΙΙΙπι€8εε. 

ΙΙΙΙΙΙπιπ ειπεΙἰ 68 πέππΙ τετιπόειετἱ ΙιπῇΙππὰὐειΙ;; πι Θεά 
ΙϋπτοΙ›Ι› ΜΜΜ Μό , ει ι-5ττΙεΙε νΙεειπνΙειἰ 6: ει' Ιεϋιέπειει·ΙΜε 
πει. ΙΙΙ Ωω ό Μ ετώέτ έ8 πγιιμαΙειπ ιπππΙεπεεά8ά!; 'ε τει· 
ιπεειϋ ει' οεπεΙ:Ιππτ. ΠΒγειπειεπ πιπει·Ιππωε, ΜΚ ει' ιποοπει 
Μπα' ιΙαιΙπποε τϋτν6πγεΙΙι6Ι οεπΙ‹ εἔγετΙοπεἔγετ π. Μ πειπ 
αιΙΙΙΙωΙτ, π' Ιιπῇ6ιάε, ΠΙθ8ΈθΙ'8ό8θΙΙΒ εΒγ οΙ1γ η 86ρεΙγτ ποι 
ω Με, ιπεΙΙγ ει' νΙΙιΙΒ' Μι·πιπϋάτ ιπει€νάΙτοιτπτειπάΙα. 

ΉιΙ4'ΙΙπιπ, 611 Ιποτέ.πτεοιπ πΙππι·οιιι ΜΜΜ, ιπἱπτΙιπ π' πο· 
τππΙκΙ›εΙΙ ιΙε·ιποοτειω πύρεΙει·6Ι επι νοΙπει νέ:8εινο, Ιιρ;;γ ει 
ειπΙ»ετΙ επι' ειιοΙΙειπΙ νΙΙπἔπΙπειΙ‹ Ι:ΙειΙνάεπτ ιπε86ή6Ικ, και” 
πο” οΙΙγαποΙ: ιπέ;:: ιι_ΙειΙ( Ιε πιο έ;γιΙΙΙΙαπω.παΙτ ΙιεΙιοΙϋΙΦεπ. 
ΚοιπιπΜ›ππ 'ε ειππγΙ τιιποιπππγοε πειπιετεΙ‹ Μπα, ΙποΙΙγο· 
Ιιετ-ειϋπτεΙεπ οι πω· π-πππ ΙεΙΚεεπΙ68 ΜΜΜ, π.) ιπσΙοπιάπγ' 
πωπω: τ6οιεΙτ εΙ.;γεεΙ:ϋ ΚΙ5τεΙεΙτπεΙκ πι€ΙΙε86€Ιώπ ειειπΙ›ο 
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@Η ϋτΙοιιΞεΙτ, 'ε ιιιειδάπεικ ει' εγα1ιοι·Ιατ' πετετετόπεΙι Ιε, 
Μ.- ειι @πιο ,ν Με ΚεΙΙ νἱωιὶ αι επιΙ›ετεΙ‹ετ, Ιιο€γω εΙωά!ε· 
τα ε·Ι πιο ΙιειιιγιιἔοΙῇιὶΚ. Αιιιιγὶ ειΙΚειΙιιιΔιιἱεἱ Ιεἰε6τ1ετεΙ:, επιγ 
πγἱ ιιειροπιΙτἱιιτ ιιιεἔιιῆΙτοττ ωρειειταΙειτοΕ κωσια, “Μπα ΙεΙιε· 
παω, Μο” 8·μικτειιι ἰΒειι ΜΜάιιοε τϋτν6ιιγοΙ: πιο ῇϋῇειιεκ 
Ι6τι·ο; ι38γ Μ” ει' πω” ίεΙίεάεπόεεΚ €γαΙκοι·πικ Ιεπιι€πεΚ, 
Μι ει' ΜΙΒ] ΜίειΙο26Ιτ ΜΜΜ: νοΙπι3ΜΚ ἰε. 

ΒἔγοΞΙ›ἱτὑιι: 6η Ιιἱειειιι ει' ιιιαΒιιε τιι0οιιιάηγοε Μνειτάεο· 
Ιαιτ. Μι ει' ι!ειποοπιτΙα Μπι τεειἱ :ιι ειπιΙ›ετεΙιετ Μα_ϊΙειπ06Ι:Μ 
πιω, Μ” ει' τιιτΙοιιιάτιγο1αιτ ϋπιιια8οΕ6ττ ιιιἱνεΙῇ6Ι‹: ιιιιὶε Ιο 
ΙϋΙ ετ.ετίεΙεττ 8πειροι·Μει ει: ειιοΙαιτ πιἱνεΙϋΙι' ειάιιιέτ. Ιιιιιιιάτ 
1ιειιι ΜΙιετϋ, Ιιο€γ ἰΙΙγ 1188'Υ εοΚα868· Μια, πιο τάιπο.τϋοπ 
ΚοτοιιΜπιτ νπΙαιιιὶ ειιωτι16Ιϋ66 Ιάιι€ςέει, ππεΙΙγε€ ο8ιηιάιι ει: 
Έπει€ές' ειει·ετετε ΙιενΙτ. ΒἰιοιιγοειιαΙι ωτΗιατιιἰ, Μ" :ιι 
ὶΙΙγειι ἰρατΙιοὰιιὶ ω; ει' τετιιι€ε2ετ' ΙεἔιιιΘΙγεΙ›Ι› τὶτΚεἰΙ›υ. Ιιειιπὶ, 
Βάι· ιιιἱπϋ Ιοἔγοιι π ΜεΙΙειιιο ΙιιιιιήέιικΚ θε Ιποι·ι11ιειΕ. ΤϋτεΚ 
νόεΘΙ›επ Μ εεἔΙτιιὶ ΙΙΒΙΙΙ ειἰὶΙεεόἔ; εΙ‹ΞΒ ΙΙΙΒ8 ΠΟΠΗ ειΙκαε2τειπιἱ. 
Μ” ΜΜΜ απ; αΙκειτοιιι ιιποιιτΙΜιἰ, Ιιο€γ: αι άΙΙειροτοΚ' Μ· 
ΜΜΜ οΒγειιΙϋτΙειιεό8ε , ει: ωιιΙ›ε:ι·εΙαπ οι ΜΜΜ ἱ8ειιειἱἔοΙι' 
ΙεονέΙγ 658 ΜΜΜ ίθΒΖθ8θίέΒέϊθ ειοΗτῇει; :ΜΒ νἱειοπιτ ει' Μ· 
ιιισοτειτει τ6τεειειά;; 6'58 ἱπτεΞιετε!ε ει' τιιιΙοιιώπγοΚτσΙ αειιρό.ιι 
ειιοΚ' ΙεϋπεΠεπ Θε ΙιειειοπΙιει3τύ ειΙΙιαΙιιιειιἀεειὶτ Κᾶ5νεΦεΙἱΙτ. 

Ε.: 5τάιη· τετιιν2εΖετεε 68 εΙΚει·ϋ1ΙιοιΙεπ. Ετάε1εοε πιτ θε· 
ιιιοτιιἱ, 'ο Κἱιιιιιτειτιὶεα εαΜεό;εε «πω. 

Πο. πω: , ΜΙ: ΚοτιιπΚΜιιι ει' πειιιιετε!ι' ἱ8ειιἔει£ιἰεὑτα Μ 
νειτνάΚ , Ηεπάτι ντμ>,·γ @Με ΜνοΙι·0Ι ἱε Θειτονειιιι6Κ ποπ ιι_ἱ 
ϋειτϋπιϋΚεπ, ιπεΙΙγεΙτ ιπει!ιοΙπειρ εΙΙεπώΙΙΙιωΙαποΙτ ΙεεεπεΚ, 
ΜΜΜ Ιομι5Ιε Ιὰτιιἱ, Ιιο;;γ ει, ιΙειιιοοι·ειτα ειὰιειτὶοΙεΙ›απ Μό επι 
ΙιετοΚ , ίοΙΗΙάμειιΙτε8€ιιΚ 'ε ειιιΙ›ειιΙεάἔιιΙε ιιιε1Ιοττ, πειιι ιππι 
ΙιιειτΙιειτῇιΞΚ εΙ τϋΙπόΙγεεΒιιΙ ει' τιιτΙοιιιάιηοΙ8 ὶρειι·ἰ τόε2ότ, έ8 
Μ” ειωιτιι1 ει' ιἀτειεειἱἔἱ ΜιαιΙοιπ' ιπὶΜεπ τϋτεΙανι686πεΙε 
Μα ΜΗ Μτέινο Ιοιιιιἱε, ΙιοΒγ ει' ίᾶ3πτεΙ›Ι› τιιάωπά1ιγοΜιτ 
ιὶμοΙ_Μ 'ε Π88°Υ τιιάοιπάιιγοε ειεπνειὶιἐΙγοΙτετ τετωπτ8επ Μό. 

ΚοτιιιιΜωι ται·16ιωτιι1 ΜΗ ει: ειπΙ›οτὶ εΙιιι6τ πι εΙιιιέ· 
Π!. ΚΜ. 5 



σε, 

ε 

ΜΜΜ , ιπει·τ ιπειεπωΙ ει' €γει!ιοι·Ιεπτει πει 'π ει, ΙιεΙγετι, Πισω· 
ιιιιπιιιιππι1ειπ 2.' ιιπΞεοπτεπι1ιι ετεπιπόπγεΙτ' τόειΙοτεε νιι88ει 
Ιάεπιι·ει νὶΒγἰὶΚ νἱεειπ, ῇοΜι (Η ιιέΙιει ειτωΙ εΙνοππἱ 'ει ειι εΙεϋ 
οΙιοΚ, πιοιπΙόΙόεότε ειπεΙπἱ ΠΠ. 

Μἰπιποἔγ α' "πιει πιἱνεΙτεόἔ ει' Ιιε.ι·Μτοπ' Ιιοἱὶτύεὲπεπ 
πϋνετΚειέεθιεπ ιππΙΕ; Μ, ωΙάπ ΙιειΞΙειπιι0Κ νει€γιιππ πιτ Μπιιι, 
Ιιο€γ ει' πιἱνεΙ€εὲ8 ιπάεια'επτ Μ Μπι ιιιιιΠιει€. 

Πει ει εΙ6ΜιπΙτ νἰΙὑἔ0Ι‹5 τπάοιιιιιπγοΚ νειΙειΙιει Μειιιιά 
πιιπεΙε, εαπ: Ιειεειειππιπτ 'ε ιππιτεἔγ ϋιιιιιει€οπτπΙ ι"οΒιιιιιιειΙε 
εΙΙιοιππ1γοεοππι. Αι ειπΙ›οτεΚ ειι ειΙπειΙιπειιάει·ε ειοι·ιτεοιπε 
ΜΙ €οἔν:ι, ε1νοει€επ6π ειιοιπϋΙε από! ειι εΙνεπε:, 'ο ιιιιιιωπ 
ειι ε1νεπετ ε8όειεπ ειιειωεωεκ νοΙπε., Ι›ειῇειΙ ΙοἔιιάΚ Μι 
παπι ει' ΜΙ6Ιϋπ ει·ετΙϋ ιπ008ιετεΚετ; ΜΜΜ τϋΙ›Μ ποιπ ω 
ΙάΙΙιειτπππειΕ, 'ε θι·τεΙειπ- θ8 πιεπτετ86€πΘΙΚϋΙι ΜΜΜ Μπάε 
ιιιΜοπειτ ΙιειειπάΙπεπειΚ, ιπεΙΙγεΙαπ εοπΙ·ιι ΜΜΜ ιιειπ 6ττοπο. 

Μιάϋπ πι ειιτοπειἱειπ, Ιιάτοιιιιιιάι ει· ειπα 0ΙιιιιέιΙιει επ· 
Ιιει€εΚ, ο” ιπειῇτι ιιιιπάειι ιιικ-:ετετεε58ετ ει' εϋΙτέΙγ, Βιιιοπγο8 
Μπότα ιιιιοττπεικ τε.ΙειΙτειπ, ,ει σειιτΙειΙΙιοιτειΚ, πο” ειιοππεΙε 
εππγιτε Με ιιιτεεει πιοΙΙοττ , ειι επιΙ›ει·εΙτ εΙ6Μιτε πεπι ΙιειΙειά 
ωπ. ΚάεϋΙπι £ειΙ:ΠτάΙτ ιιγοιπειιτ πέιιιοΙΙγ ίεΙεϋΙιΙι ειιεΙοιιιππγοΚ 
ΜΚ, ιπεΙΙγοπ Κινεειτοπ. Α' πειιιιοτ' ἰπειτιιιϋ «πω παω, τό 
ειε ει' τιιτΙοιπίιπγοιι πιόόειετε!επεπ ιιιεἔιπειτειιΙτ εΙπιέ_ιθΙιεπ; πε 
ιιιει€ει ει' τιιάοιπειπγ πεπι ιεωωιι οι: τϋΜιό. Βι ιιιεἔιιιειἔγει 
Μπα εΙϋττϋΙε ειπιει ΙιἱὶΙϋπϋε πειιιότ ει' ιποιοιπΙειιΙειππε8πειΚ, 
ιποΙΙγΙιεπ ε' πόιι' εΙιπιέ_ιότ ιειΙάΙΜΙ:. Α' οΙιἱπειἰειΚ, Ειδνεινόπ 
πρωι' πέοιπάοΙ:Μ, εΙίεΙετΙωΙε :ιι οποπειε, ιπεΙΙγοπ ι5.ΙιειΙ πιώ: 
νειεττε€τεΙε. Δ' Ιοπιιιιτ Ιιειειππ1τεΙε Μι ιε , ε' ΜΙΝΙ, πο” 
ε!ττε1ιιιέπ Ιιει·εεωΙε; ειι επιπϋιτ ιπεεϋτιιωΙι, πε ιπ6ποεΙτάεύ. 
πεικ 'ε ιιῇτειΚὸειιι6εὲπεΚ πιεετετιι686τ τϋΜιιέ πειιι ει·ωιωπ. Α' 
οιιιπειιειΙε πω: εειιιιιιιτ πιοΒ· πεπι νάΙιοιτειι!ιειαεΙτ. Με Κε! 
Με ιποπτΙε.ιιιοπ ιπιπάειι ῇενΙΦὰετύΪ. ΚύπιτεΙεποπ νοΙτειΙκ ιππι 
ιιι€ Θε ιπιπάεπΙιεπ ειγειιΙιειτ Κϋνειπι, πεΙιο,<;γ Μ; πειιι τϋτ 
Ιιετϋ εϋτέτεό;Ιιε εεεεποπ , πει οι πωΙιΙιϊειΙτ πιω Ιει_ιεΙεΙτ ϋε 
νέπιπϋΙ εεεειΙε εἔγ ωιππιειι€ Μ εΙΗινοιπεΙτ. Αι οιιιπετι θε 
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ιιιότετε!ι' ΙτιΤΜεῇο ιιιεψΙιιοιπ σ,<μΞειειι Μειρειάε; 'ε Μ: π' Ι'οΙγύ 
ιιι68 ίοΙγάο;;άΙτ Μ, (Με εστω ΙιαΙ›ῇειἱ£ ιιιεἔὐταειϋιιιἱ, νειΒγ 
ίιι€ύ.8Μ ιιιεἔνὰΙτοιω€πἱ :ιειιι Ι›ἱι·ψει. 

ΜΜΜ ο' ιιιοΙΙοττ ΟΜπει ειέπιτΙοΕ Με οεοπσΙεεειι ίει1Μ.Ι 

Ισα; ΙιὐὰΙ£ύἱ εΙίοἔαιἰωΚ ετΚϋΙοεεἱ$ 'ε Βε1ιπε τειπΙ ιιταΙΙκοάοττ. 
Αι ωιγαἔἱ ῇ6Ιὸτ' ΙΜοηγοε πωπω πιιιαΜτοιοττ Μ ιιιΜάοΜε16. 
Α' Ιοι·ι·εισο.Ιιωικ κι ήωκ, ει' ιωι›οωκ μετὶὶἔ, ω” ειι61νάπ, 
πιαῇἀιιειιι 25ειιιότετΙειιεΚ νοΙτειΙτ. 

-Νεπι ΜΗ Μάτ ωει€ιιιιΙτειψ εΙΜιιιιωΙ: :ποπ 8οιιιΙοΙει€Ι›α, 
Μ" ει' ΜικΜτοΙκ ιιι68 πιιοεειο νωιπει!π ΜΗΜε, ΒΙΒΗ Μ ω 
ΙάΙΙ:οιπο.Κ Μ” ΜμΕ, πιοΙΙγεΙ: Η ΙιαἔῇὰΚ ΚεεϋΙΦϋΙ τειΒειτΙιιἱ 
ει' νὶΙὰεοεειΣἔοτ, νειιιιιειΙι νἱειο1ιτ ωεωκ, τιιεΙΙγοΚ πιτ πιο 
801: ταροεεεΞΙ: ο1 ΙὰΜἱΕΙπιΙ. 

;,θ 



Χ!. ΡΒ.ΙΖΒΤ. 

Μϋπό σσεΗωπ5ωι οπωεΙΝο ασ ασπετ·ὶΙσαὶαΙο 
α° σκοπεο·πέρεΙσε0. 

ύ” Ιιἰειιειιι, ει οΙνει86ΕπιΕ 'ε ιπι€ειιιιιιειΕ ὶε ακα Με 
_ΜΩ νοειτειι6ιιι, Μ 8ΠΙΠΙΚ τιιιιτοφΜάιάνειΙ ΕΘ81ιόπιι, Ιιο€ςγ ει' 
νειΒγοιιοΕ' άωιΙάποε Εϋιὲρειετἰἰεὲἔε, ει' ϊεΙοεΙεἔ' ΙιΜιιγιά88, 
π' @Με ιιτάιιἰ Εϋιϋπεόἔεε νι58γ ,ο ειπε” άΙΙιιπάύ τϋτεΕνόεεΕ, 
τιιεΙΙγεΕτϋΙ ΕὶΕἱ ΜΜΕ ιιιο€Βιετιόεε κώμα εΙίο8ΙειΙνει πω, 
ει επιιΙ›οι·, ειἱν6Ι›επ ιιτειΙΕοιΙι1ἰ Ιιι€γ]άΕ ει' ΙιαειιιοεπειΕ 8ΖθΓθ· 
απο» ει' ειόριιοΕ Βιετοτετε “Πεπτ- Α' :ιὶειιιοοτιτα ιιειιιιετοΕ 
τοΙιάτ, πιοΙΙγεΕπόΙ Μιά ειεπι άοΙΒοΕ ίεΙωΙάΙτει€πιιΕ, εΙϋΙ›Ι› 
ΕοΒήι$.Ε ἔγαΕοτοΙιιἱ αι οΙΙγ ιποεπετεθ8εΕετ , ωεΙΙγεΕ ει ΗΜ' 
ΕὲιιγεΙιποεΙ›Μ τότοΙέ:τε ειοΙ€άΙπειΕ, ιπϋιτεεω ιιοΕιιτ, πιοΙγ 
ΙγεΕπεΕ τέιτ8·γει αι όΙετιιεΕ εισ!Ηυό ΕεΞτεΙε; εΙόΙιε τεειιι!Πι 
ωτπιόειεττε1 ει' Ιιειειιιοετ ει' εισ-5ριιοΕ 'ε απ ΕοωάΕ Εὶνιὶιιιιἰ, 
ΜΒ· α' ει‹-Ξρ Μπι” Ιεἔγειι. 

Με ωνάΙιΙι ειΕειτοΕ ιτιεππἱ ό8 :ΜΜΜ ΕϋεΙε1τειιι σ., ώ 
νοπάετ, ιιιιιτειτπὶ ΜμΕ ιι6Ιιάπγατ πω;; ει' τϋΙ›Ι›ἱΙ›ϋΙ ω. 

Βεπιτ18ιετϋπτ ιϊ8γ ειοΕοττ τϋττόπωἱ, Ιιο8γ ει' ΕἱνΑΙτΒιἱ 
με ΒιεϊιαάοΕΜπ ιιπιῇεΙ ιιιὶιιτἰειι πιοεπετεύ;;εΕ' ΒγιιΕοι·Ιειω 828· 
ΜΜΕΕά νάΗΕ, θε Ιιο€γ ιιιὶιιιὶειι 6ΙεΕπιι30 ε” ΕϋΙϋπ νἰΙά€, 
:πεΙΙγΙ›ε ΙΙθΙΙΙ Εϋπηγά ΜΜΕ ΕἰιιεΕ Ι›εῇιιτιιἱ. Βε πιό·ἔ ειΕΕοι· ἱε, 
ΜΜΜ ει' ειστ8ειΙοιιι ειειΙ›ει‹Ι, ιι ατἰοτοοτιτα 1ιοιιιιο€εΕ' τοι· 
ιιιόειετὶ ιιιοι0ιιΙεπΙσποιεει αι: οειΕϋιΙΕ, Μ” σ.ιοΕ, ΕἱΕ που 
ε8γ ιπεετετιέ€ετ ϋιἰΕ , ώμο πιέΒ ἱε ε” έιΙΙσ.πά0ειιι αμπ 
82011 οεαΙΜοΕΙ›6Ι ΗΜ ΕὶὶΙϋπ σειτιΣΙγτ ΕόροιιιοΕ, ιιιοΙΙγιιοΕ 
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ιιιὶιιάειι ω€ω εἔγιιιέιετ ϋειπετἰΚ 'οι ιιιεΙΙγΙ›επ οωΒΙιειιιιαι· ιιόιιιὶ 
Μ5ινόΙοπτύπγ ύε ΕεΒΩϋΙετἰ ΚενέΙγιικόΒ ΜΡ Ι:ΗΜι. Ι$8·γ ΠΙ; 
ἱρατΙ›οΙἱ οεπτάΙγ!ιαπ ιιιϋκΙοιι Μἐιιιιἱ1νεΒ1ιο!: ποπιιοεσΚ ειετειι 
ωκἐῇιπ ΙπεΙΙ οεὶπἀΙιιὶει, Ιιεικοιιι ωκωωιει Μ ϋτἰιιιἱε. 82αΜ 
ΙγειιιΙ ιιοιιι οΒγεσ1ΙΙΙ ει' ιιπι€ε. εΞττΙοκε, εειιι Ι1θΙΙΙ ει' νονϋύ 8201· 
€ιΞΙ, Ιιωιειιι ει' τεεϋὶΙετσἐ, ει, τεειἰὶΙετ' όιάεΚο μετΠ8 82, ΙιοΒγ 
ιιιὶιιἀειι ΙπόιιιιΜεε τειποΙσπιικΚό.Κατ ΙαέειΙΕεεπ. ΑΠετοοπια:. 
ειέιιειάοΙα!ιειιι τεΙιό.τ ει' ιιιεε$ετ868εΚ ΒϋτὶὶΙἱ ιι65ιετ: πι€πε?_|ού 
Μα όσήμ:.νιέ, ΙΙΒΙΙΙ ΡειΙἱΒ ιιιἱπόΙ ΒγοτεειΙ›Μιι, νειΒγ ιιιΜεΞΙ 01 
εεόΙιΙ:ειιι. 

ΜΜΜ εΙΙεπΙ›ειι ΜΜΜ ιιιεετετεύ;; 11ΥΠΥ8 Μ! πιἰιιὰεπ 
«Μα, ιιιΜϋιι ει' εοΙαιεε€8 πως ΜΜΜ επϋπτοΙωι Μ· 'ει Ι›οῇἀι·, 
'ε ιΜεΙϋπ ΚἱὶΙϋιιΙ›ἰὲΙο ταἔῇειἰ εἔγιπεᾶετει πω” ἱιὶεἔειιεΚΚὲ, 
τΘεινόιΙωιοΚΧά 'ε ιπ:ηιΙιιοιπι Ιε9.τΙιειτατΙαποΒΒά νιΞΙιιει!‹, ΜΜ 
εέι8ιιΙωάΙ Ιο8νει , ει, τεἰτειιΙειτἰ Ι4ϋτεΙΘΙι ιιιεἔεπΙΙιιἱΙ‹ , 'ο ιΜΜεπι 
Μ2ιιι€Νεει ιιια8άτει εποτιιΙνει Ιενόπ, ποιο τϋτεΙωιΠε εἔγὲΙ›το, 
ιιιὶιπΙιοἔγ ΜΜΜ £ϋΙ›Ι› Μπιτ ειετειΙιοεεεπ Βεν‹-Ξε ίάτειάειέ€· 
8ειΙ; 68 ει' νωπό' εΒιιτειτῇεὶπ ΜνϋΙ ΙΙΙό.8 £ϋΙ›Ικἑ παπι Ι(οτΙάτοιι:ι. 
Ιπιιιιε5ι· ιιιεἔΦϋττεΞιιἰΙ:, Μ” ιιΒγειιεΚΙσοτ ει ιιτὐΙ›Ι›ὶιι:Η ο;;γ 
επιιεΙκ ιιιιη.;ίεΙεΙϋ νέΙτοιάει ιιιιιτειτΙ-ποιὶΚ. - 

0Πγ οτειὰἔΙ›αιι, ΜΙ ει' 887.6]888άΒ, νεΙειιιιὶτιτ πι' Μειω 
Μπι, ιι€Μπγ ΙαἑιΙ›‹-:1ι πω Ι4ϋπροιι€οε1τνα, 'ε οιιικ-Η: Μ :ιεάιι 
επιΜΠιιΙ, ει' νὶΙὰΒά _πινειΚ' ΜΗ· τεΞει€1ιεΙτ ΙιαειπάΙειω οἔγ 
1ι·ιΜΜΒ ιι€γειιιει2οπ οΒγει!εΕΒ61 ε1ΙΙ6 Με ειέ.ιιιιιαΙι νειιι Μπο 
ΜΗΜιιι; ει' ειἱὶΙιεύε,Δ Ι:ϋπέΙεπι€1ιγ, Μνάιιεύ.8οΙ:' πιάτειΘΗΘεο, 
εΙτἀνοι£αιῇάΙ‹ οκτώ ει' ιϋΙ›Ι›ὶεΙ:οτ. 

Μἱιιτεἰπ ποπ ατἱετοοιωει οειτάΙγ ιπαέάτ ιιιοιάιιΙΜΙωιύΙ 
νἱεε1ὶ ει' :ιαμει1€ ποπ ροιιώάπ, Μονά Ιιε1γεινε πω, ει' ΜΙ 
Ι:ϋΙ, Μ” να” ϋεειἐεΜ› ΒιοτιιΙιιει, "Η Μτετ3εε:.Μάιι6Κ: 
πιΜΜΒ ιι€γειιιιιιοπ ει€1Ιπε68ε!κε: 'ε ιι€γαιιαιοπ ΜΜΜ ὲτειἰ. 
Αι ειιιΙ›ετοΙ‹, ΜΙώϋΙ ΜΙ , ΙΙΜΒΒ82.ΜΙ εθε ϋτϋΚεύἔειει·ἰ1ιΕἰ ΜΗ 
ιετϋΜ›ειι, ιιιεΙΙγοτ οΙίο8ΙειΙιιαΕ, τετιπέισμπτεΙ α: Μια Χειρ 
πειΚ Μάνα, ει' :Μ ὶἔειι Μ! ΤΜ! Με2Ιτνε 6ο Μπι αιττ68. 
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151 ει' ΙΙθΙΙΙΖθἙ, ΘειιιιΘὶΙ›Θιι 88] ΜεΙΘιιοε νάΙτοιιΜπ Μακ 
ει' ιιιΘΘτΘτεΘΒΘΚ' €Θτἔγει Ι:ϋτϋΙ. 

Ε' ιιΘΡπΘΙ €γειΙιταιι ιιιΘ8τϋττΘπΙΙ:, ΙιοΒγ πώ;; ει'ραι·εωιτ ἱε 
ΚΘειΘΙ›Ιι θΒέ8ΖθΙΙ ΘΙΙΘωιἱ ει: ιἰ1τειΙα Ιεὶνιὶιιτ απ8μκ ιιΘΙΚϋΙ, 
ΙΙιἱΠωθΙΙΙ Ιιο€γ ΜΜΜ τϋΙιΘΙΘτΙΘπι ιιιἱιιΘιιιϋειΘ€ΒΘπ ειΘι·ΘιιΘ 
ΠΙΘ8. 

ΔτἱετοΘτπτἱὰΚΒαπ τΘΙιάτ ει' ΒΘιιιιὶὶνΘεΘΙι Θεώ: ιιιΘἔΙιατιὶ 
το1.οττ ΜΜΜ, ,ε ἰεθ1Ι ιιΘΙιΘιωι ΜΘΙΘ81τΙιετϋ νΘνϋΙεπΘΚ ΜΙ 
8οιπει!ε. Α' ΙΙ]8ΓθΒόΒ , ιιιΘΙΙγΘτ νάι·ικιΙε, ιιιιιιι1αϋοΙι' τϋ1εΘΙΘ 
€ΘεεΘἔΘτϋΙ Γιὶ€ὲ· ΙΘΒἱπΒΘΙ›Ι›. 

Δ Α' ὰοΙο€ 118!!! Ι” !78.ΙΙ τϋΙ›Ι›Θ, ιιιΜϋπ ει' ΚἱνιἱΙτεὐἔοΚ 
ΠΙθἔΒθΙΙΙΙΠἰ8ἱΕίθἙΥύΙΙ, ει” ΓΕΙΙΙΒ°0Ι<Ι 68ειΘνΘεγίΙΙιιΘΕ, 'ε ιιήιιιΙΘιι 
ΘιπΙ›Θτ ειϋιιοτ :ιΘΕΜὶΙ ειΘΙΙ ίΘΙ Θε αΙΘ ει' τὰτοειεὰ'<;ἰ ΙΘρο86 
παπι. 

Α' ιΙΘιποοτειτα ΜΡ' ΚΘΙ›ΘΙΘΙ›Θπ ιιιἱιπΙἰΒ τ:ιΙΘΙΙ:οτΙ: ΘΒγ 
ΘΘτΘ;; ροΙΒΜ, ΜΙκιιΘΙε δΙ'ϋκ868θ ΙΘΙοειΗΙ: Θε εΙΜ›Ι›ειΘΙΙ. Βια 
ει' ῇοΜ› ὶὰϋΚΙ›Θ1ι ΙΙΙθ8820](ΗΙΚ Μποιηοει ειὶ1ΚεΘεΘΚΘτ, ιιιΘΙγ 
ΙγΘΙκ ιπΘΒιπειτειάπειΚ ΜΜΜ: :κατώι Μ, πιἱΚοτ ω» ΜΘΙΘ81τΘ 
ιπϋΙει·Θ ίωΙθωό8ΜΕ τϋΜ›Θ 1ΠΙ108, 'ο που “ΜΚ ΜϋΚΘτ, ιιΘιιι 
νοΙ:ιάικιΚ-Θ ναΙαιιιἱ πιΘΙΙΘΚΘε ιιιΘάοΙτ ΜοΙοιειΚ ιιιΘἔειιΘτιΘεΘτΘ, 

ΜΘεΙΘΙϋ1 ει' ι1Θιιιοοτ:ιτΜΙ:Μιπ πιΠιιΠ€ ΙΘΙιΘτ ΜΜΜ ὶ8θΙΙ 
3188)' ειΘπιιιιο.Ι ο1Ιγ ΘιιιΙ›Θι·ΘΙ‹Θτ, ΜΙιιιΘΙτ ειιετΘιιοεΘῇΘ Μ, Με 
ει' ΜΚιιΘΙε Ι‹1νἀιιεἐιἔαὶΚ εοΙιΙαι1 εΘΙ›ΘεΘΙ›Ι›Θιι ΜΜΕ, Μια ει, 
8ΖθΙ'θΙ108θ, 'ει ΜΚ ει, _πινακου, ιπε1ΙγΘΗΘτ ει ΜΜΕ ψ;Θτ, εοΙ: 
ΜΙ ΘΙΘΙ›Ι›, ιιιΜτεΘιιι αιοΙαιτ ιιιΘεειεΙπέι, Ιθἔθιἱθωἱ επ.οΙαά1: 
8ΖθΙΙΙθΗίθί. ΒιΘΙ‹ ιιιϋπι1Θιι€Θ161 ει:: ΚΘτΘεἱΚ, @πιο ιιγὶτΙιειεεει 
:Με ιιιειΒοΗ11:Με τϋνὶιΙΘΙ›Β ιπωω Θ” ΜΜΜ Θεό ΘΙτΙΘΙΘτΘΚΙιΘι. 
Ε' κει Με' ϋΘειΘῇϋνΘεΘΒ6Ι ει: ΙιϋνΘτΙιΘιὶΙι, πο” ει' 6Θωοοκο. 
τἱΘΚΜιιι ιιιὶΙιιΙὶἔ εοΙ: οΙΙγ ροΙ€άτ ωΙΘΙΙκο:Πε, ΜΜΜ: “ΠΕΜ 
ΒΙΒΗ( ει' ΒΘΒΘάϊοττΘεοΙαιτ ιιιΘΒΙιειΙειιΒΘ.Ιτ, Θε Με Ι;ΘειΘΒΒΘΚ τὸ 
ΒΘΙΘτΙΘπϋΙ ΘΙΘ81τΜΜ πιει€οΙαιτ, ΙιοΒγεειιι νΘΗΘι1άειιΙε' τω· 
€γύι·ΘΙ Θ8ΘειΘιι ΙΘιιιοπι1]ειικιΚ. 

- Δ' ΚΘιιπᾶὶνΘ5 ΜιιιιγΘπι ΘειτΘνΘειὶ Θ' επωνΘάΘΙγΘΙ;Θτ, 
ιιι5ιπ!ιοέγ Ι›ΘππΘΙ‹ ιιιει€ει Με οειτοιὶΙ‹: ειτἰετοοτατἱΘΒωιπ ΪἔθΙΙ 
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«Ιτέι€ιθ.η ὶμιτΚοιΙοττ άΙ'ΠΠ.01%ΙΙ.Π πιθΙιωιγαΚωιΚ; πισω 82! ΙιΜει, 
Ιιοὲ·γ ει' ιπε88:ΜΜεοτΙάεΜΚ ειΙΚπΙιιιατοεΙ› ιιιύιήει Η πω; Μ Με 
ΜΜΜ ΜΙ: ῇιιτεΙπιαεαιι ΜΝ “Μπιτ ιιιἱιιὰειιιιεΙκ. 

Ιιιιιπάτ α' μοι·τέΙαι' ι!τάπεικ αεϋΚΧωιτόεότ εεει.Κ Κέτ Μ” 
ΙεΙιετ ΜΜΜ 

Πω: σε εΙϋτετεωτάετε ῇοΙ›Ι›, ειειροι·όΜ» 68 οΚοεαΙ›Ι› 
εεπ.ΙεϋτϋΚετ τειΙάΙ1ιὶ Μ. ΜύειοΩὶΚ: πειἔγοΙ›Ι› ιπειιπγἰειἐἔΙ›ειι 
€γέτωπ1οεαΙπποιη ΜεοπΙύ, «Με οεεΚὲΙγεΙ›Ι› όπι€Μ τάτ,,,Τγει 
Και: Βειιιοοτειωι ιιέρεΙτιπόΙ ει' ΙσΞιιιιὶὶνεεί ιιιὶιπὶειι Θτ€εΙιιιὶ ω 
ΙὶετεσἑΒεἰ ε' Κέιτ Ρ0ΙΙίΙ“8. ὶτὰιιγοινιὶΚ. 

6 παπι πω, ΜΒ· οΙΙγ Μπάειιι60οΙκα ωΙὰΙῇοιι, ιιιεΙγ 
ΙγεΙε Μια ιιιοἔειι8οι1ἰΙκ ιιειιιι:ειειΚ ῇοΙ›Μπ , Δε· ειειροτάΙιΙωιπ Θε 
ΚενεεεΙ›Ι› Ι:ϋΙτε688εΙ Η ιὶοΙ8οιιιἰ, θε Με εττο τά πεπι ιιιεΙιετ, 
ει: ΜΜΜ ΜοιΙτεΜΕ ιιιϋ' τιιΙειῇιὶοιιΒάΒειἱτ αΙΜΜιύΙΙΙτιιἱ ὶἔγεΙκ 
ειἱΙε, ει' ιιεΞΙΚϋΙ, Μη” απ :ποπ ΙιειειιιάΙειττει, ιιιεΙΙγτε 82άΙΙΥ2 
πω, εΒόειωι αΙΙιειΙωειΠωιπά £εΒγε. ΜὶΚοι: σεειΚ ει' μπάσο. 
8οΙοιαΙι ωιωκ ΜΜΕ, αΙι!κοτ ειιοΚ ιιιαῇιΙ Μπι! κ1ετε!ωΚ νοΙτειΚ_ 
Με πιά: εαπ Ιιϋιὲ1ιεΖετὶὶεΚετ ΙιὲειἰτιιοΙε , ι1ε πω ύΙ'δ]8 ιιιἱιι 
«Μπι ειιιΙ›ει·1ιεΚ. @γ ει' άωποετιΜει επ ειιιΙ›ετἱ εΙιιιότ :ιειιιοεαΚ 
π' Ιιειειιιοε ιιιεετεπεόΒε1: ΜΜΕ ἰἔγοΙκειἱΙτ ἰτιἰιιγοιιιὶ, Ιιωιειιι ει' 
ΙιΘιιιιϋνεεεΚεκ επτα Ποπ, Μ” ΙΒειι 8γστωπ απ: ισιωιω 
Ιω ιιιιιιι!ώτ ΙπόειΙωοηεΙ:, ει' νενϋτ ΡειΙὶΒ· πω, Ιιο,<;γ επι€Ιο 
ιιιιιιιΜΚΙαιΙ ιιιεἔεΙὲἔε4ῇ6Κ. 

Ε: πω» ωιιιγὶτ ω", ιιιὶιιτΙιε. ἀειιιοοτὰτὶὰΙιΙ›αιι α' ιιιεε 
“ΜΜΕ Κύρα 1ιειιι νοΙιιει, επϋ1κε68' εεεωΙ›ειι ωιιι1Μαιτ 61 
πω εΙ6. ΤειμεειιτειΙΙιειτιιὶ επ Ιο,ςοττ, ιιιΠιοΙγτ πιιιιιεο.Ιτ νενόΙτ, 
Με εαπ Θε ίότειάεάΒοτ Κόι:ιεΙτ ιιιεΒΒιετπΞ. Α: €58::νεο που 
8ειΙοιιι' ποπ Κϋικ1686πεΙ:, ε' ειϋτιιγὶὶ ο86τΙϋΙεωεΙτ'ε ε' επιπ 
2ειΙσπι ΙιὶεότΙετεΙκιιεΙτ Ι:ϋιερεπε, ΒόρειόόπεΚ @Με Μιιιιἰὶνε 
αεκ, ΜΚ ιπεοτει·εό86ΜεΙτ νύ·,ε,··εϋ Ιιεικιἱι·ΔἰΒ ΙιεπιιειΕ; Μ α:: 
ὶΙΙγοιιοΚιιεΙε ΜΜΜ και αΙΙαιΙιιιοΚ, Ικὶιιπιιτετιιἱ ει' Ελ” Φιιι1ιιο.Ιε; 
οτεῇϋΚετ Βοιιάσεωι Μιιι6ΙΙὶΙτ, ιιιεενοιιμ11: ιιιει€οΙαιτ πέιιιὶ @σε 
ΙιϋιόρειετϋεόΒΙ›ειι, ιιιεΙΙγ ιιιο.8ει Ι›ὶι·ἐιῇα ιιιαΒάπιειΙτ, 'ει πιιεΙΙγ 
Μέρεε Ιονέπ ΕεΙ€ετι€ οι6Ιῇιὶπ τιιΠιειΙειτΙιιὶ, εαπ ει εΙόττ οι6Ιτα 
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ιι€γει. ΑτΙ8τοοι·ΜιέιΙιιιαιι ε1ΙειιΙιειι, ει' Ιπόιιιιϋνο8οΙ: ΙΙιἱΙΙιΪἱ€ 
ιιιιιιΜιιτ ιιιο8τε8ιιιι-:Ιι, ΜΗ: ΒΒΕΠΙ τοΙιετιιεΙα 68 ΜΜΜ ιιιει;ειΙΙει 
ροιιιιιιΙε, @πως ιεΙο, Ιιιη;γ νό·έει επ τιιιὶοιιιιιιιγιιΙι. 

ΜιΙιοτ όιι νειΙειιιιεΙΙγ οι·8ιά;;Ιιιιιι όιΙιεινόιι, :ί ιιιε8ιει· 
86ΒιέεΙε ιιόΙιειιιγ 1ιάΜιιΙειιιά0 ιιιιινοιτ Υθ8Ζ81Π 6821°0, οι ιιεΙιειιι 
8εΜΜι τιιιιιΐι8ιι€ιιΙ ΜΜ 8ιοΙΒό.Ι οι οι·8ιιι€' τιιτ8ει8 ιιΙΙειροτιότει 
Έ ροΙΜοειι αΙΙιοτιιι6.ιιγάι·ει Μινε. Με ΙΜ ΜΜΜ , ΙιοΒγ ΜΜΜ 
ει' ΜἱιτετιΜΙιεΙι' ειωιΙάΙΜιι τϋΚόΙετΙοιιεΙ:, ιιειἔγ 8ιιιιιιιιειΚ 68 οΙ 
ο80Ιέ,- ιΜοιιγο8 νειιςγοΙι ίεΙϋΙε, Μ” 8.' 1ιέιΜ6Ι, ΜεΙΙγιι6Ι 
ει, τΙοΙοἐ= “Η ν:ιιι , ει” ΚινάΙ18ιι€οΚ 8γϋιι€.;ιιΙιιοΚ, αι ο8ιωΙγοΚ 
6882ενειςγιιΙιιι ΜιιΙοιιοΚ ,Β Μει!ιοΙΜιιι εΙξΙε8γειιιιεΙι. 

Δ, ι1ειιιοοι·ειω 8ιύ.ιειιΙοιιΜιιι επι Ιαιιιιιιινο8εΚ ιιεΜο8ιιΚ 
που ν:ιιιιιιιΙι, Ιιο€γ ΙΙΒ821108 Ι(882ιτΜέιιγοΜετ ΜιιιιΙειι ΜΙ 
€ιιι·ι·ει Μινε ιιιιι€8πετειιιετϋΚΧώ τεεγώΙι, Ιιειιιειιι απο. ι8 Μ 
ι·εΙε8ΜιιεΙι; Ιιο8γ ΜιιιΜιι Κ88:.ιιΜέιιγοιΙσιεΙε τει8γο,80 τιιΙει_ῆ 
ιιοιι8όεοΚατ εά_πιιιιιΙκ , ιιιεΙΙγε!;ΜΙ νειΙύΙιειιι Μιιι ΙιιτιιειΙτ. 

688Ζθ Ιενιιιι Ιιενει·ικινε ΜιιιΜιι ο8:ιάΙγοΚ, ΗΜ το· 
ιιιιιιιγΙ ειιιιιιιΙι ΙΜ8ιΙιειιιιι, ει' ΙΙΙἱ ιιοΜ,"8 Ιιο.ι;)ιγ Με ε16ι·Ιιε88ο, 
118€γ ετϋΙΙ:ϋ488εΙιτε 8038. ιιιιιΒιιτ. Α' Μιιιοοτυ.ιιιι ΜΜ 8ιιιΙι ει' 
ΙιιιιΙ:ιιιιοτ, Μπιτ ει, ιΜΙΙγ ι€ειι ι8 €ειιιιό8ιετέ!ιοπι ν:ιιι επ οιιι 
Μπι 8ιιινιιε!ε; Ιιειιιειιι Μαι( ειΙΙαιΙιιΜιι:ι σε ειιγειἔι τιιι·ἔγειΚτε.; 
ει: ετὲιιγ' 8ιιιιΙ68ε ιιιιιιΜιι Κοι·ιιειΚ τιιΙειῇὰοιιει, ει' Μιιγιιι68 
8ιιιιΙι€8ε 8ειιιιι_ιει ΙϋΚόμ ει' ιΙειιιοοι·πιτει 82ειιιιιΙοιτιιιιΙτ. 

Ηοἔγ ει' Μ88τει·88€εΚ απ οΜΙιετι Ιιιιι8έι€' ει πι] "ΜΜ 
Βοιτ ΜεΙ68ι€Ιιε888Κ, Μιιο8 οΙΙγ ο8ε.Ιι”ει8ιι€, ιιιεΙΙγετ 816 Μ 
νειιιι€ιιεΙ:; ει” 520Ι“Β'310ΙΙ1 ε' τ68ιΙιειι €γαΙιτειιι ειιιιιγιτει νεται: 
ιιιιιΙ , Ιιοεγ 6Μιιιι€ειιιιι1ι άτιαΙΜέτει Π72ΙΙΙ. Α' €γέΜάιιτιιαΙι ΜΜ 
2ύ8Β Μάι· οΙΙγ τϋΜΙγτε νεοι νΙνο, Ιιο8γ 2.228] Ιεϋιιιιγιι ΙΙΙθΒ'· 
ι28:ι.Ι6ι1ιιι. ΜιΙιεΙγτ :ποπ ΙΙΙθ8ίθΙ'8θ8 ΜΙ 16:82 τ:ιΙει.Ιν:ι, ΜΜΜ 
8Μιιιιτ`ιι' ΪΙΒΙΙΙΪΒ €γόιιιιιιιτοτ οΙΙγ ΜΜοιι Μια Μ8ιιτειιι, 
Ιιο8γ ει: τϋΙ›Μ ει: ι€ωιοι ΙΙΙθΒ° ΜΜ ιιιιισΜισιωιιιωσ, πολύ· 
82.ιιιιιΙε8· Μιιιι1 ε€γιΙε, ΜΒΜ ει' ιιιιι8ιΙ: Η ως Μειιιιι ει' «Μω 
ΜΙ '8 ΜΜΜ έττό!τιινό νειΙειιιιΙ. 

Β: ΜΙτειιι :ιΙΙι:ιΙιιιιιΙ 820182” 8πι1ειιιοιιι που ιιιιιν68Μ· 
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ίεΚι·ϋ!, ιιιοΙΙγεΧετ πιιιωιιιι ότιεΙειιιΙιειι υποβοιιιέυάπε2ελισεΒ 
ΙιΙνιι:ιπ. 

Βιι ΗΘΗ! Ιιπιπειιι, ιιιιιιτιιιι ει' πειιιοοι·ειιιι τιιι·εειει ιιΙΙπροτ 
:Με 'ε ιιιτόποιεΙαιιεΙτ επϋΙεπόμε ΧϋνετΙαππιόιιγε νο1ιιιι ει, 
Ιιο,ι;γ ει' ειι€ιιιιιιινόπιαεΙιετ 2γει1ιοτΙ6 ειιιΙιετοΙό πωπω: Ιο 
ἔγειεειάΙ:; Ιιο.ποιιι οι οποια Ιιο.τΙιειτοε ΙιείοΙγειεεπΙ νειιιιιιιΙ: 
ποπ ἔγειΚοτΙιιειὶιιιιΚ ιιιοποιήάτει. Να” ι·θειε ιιιοΙτιιιιΙ:, ΜΚ ει' 
επέριπιινόειειεπετ πιω· ιπε8ΙιειΙνεΙ06Ιτ νοΙτ, εΙειο,ςόπγιιΙνόιι, 
ιιιάείοΙϋΙ 8οΙιειπ :ποπ ΜΜΜ, ΜΚ πω; 1ιοιιι 8ειιιιιι€οπ, ει' επέρ 
ιιιιινόεπετεπ 1τιιιιτ, πιπιιιιιεΙι0Ι Μάνα Κεμπάπ, ει' νονϋΙ:' 
ιπε1ιπγιεόΒε ΜεΙΝιαπ ιιϋνεπειιΚ, ει ι€ειι €ειιιιει,ι; ,οι ι8·επ 
ιιιιινεΙτ νενϋΙ: Νώε ι·ιτΜΙιΜΚ ΙεειιιεΙτ. ΙΙΙγειιΙιοι· ει' επέρ 
ιπιινόειετοΙε Μπι νειΙππιι ιιιιιιοπΙ6 “ΜΜΜ πω, πιιτ πιω· 
ειιιΙιωττειιι, ιιιΙΙιοι· ει' Ιιιιιιιιιοε ιπεπτει·86€επι·ϋΙ ει6Ιτειιιι. Μιιιι 
Μ.ιΙι επιποτοπιιιι1η πιο Ιιοοιιε σεϋΙιΙτειι ιιιιιιι1εωιΙιπεΙτ. 

Α: ειιιιιει·οΚ Μπι ΜΜΜ τϋΙιΙιέι ΙαέιιεειεΙτ πιι€γειει·ιι πιό· 
ιετοΙ:ι·ε, π' αέρα 68 ω.ιππω Ιπει·εειπ; 'ε ΠΕΠΗ ειιιιιγιι·ει α' 
νειΙιιειι€ι·σ., ιιιιιιτ1πτεπι€6ειι.8ι·ιι τϋτο!τεειιιεΙτ. 

Α: 8.τιετοοι·ιιτιάΜπιιι ιι€Ιιιιιιγ ως), Μι·ι'ιιοΙειτοΙωτ, πε 
ιιιοοι·ειω οι·ειπάεοπιιππ ρει1ηι· εοΙκ @κι ταιιοΙαιοΙαιτ Ικε'εειιιι€ετ 
παπι. Μπι έιτε: οειΙοιιοΙ‹Μ οιιιοΙ:ιιοΙ:, π: Ηπα οειΙοιιοικειτ 
όιιτειιεΙτ. 

Μιικοι· ο1εϋΙιειι Πι-Υοι·Ι:Ιιει ότι:επειπ, ει: ΜΜΜ τειι€ετ 
ποπ τόπο ίεΙ6Ι, ιιιεΙΙγετ πιω ίοΙγύιιιιΙ: ΙιιιτπαΙ:, ιιιε€Ιο 
μεινει νεττειιι θ8ΖΙ'8 ει' ΙοΙγειιιι' ιπειιι6Ιιειι, ιιι€ιιιι 16νοΙειιι€ι·ει 
ει' νάτοετι3Ι Μιοιιγοε ειιιιιιι'ι @κι ιιειΙοτιιιιιιτ «πιω ιιι6ι·νιιιιγ 
ΜΙ , πιοΙΙγεΙ‹ 1κόπϋ1 τϋΙιιιϋιι ι·681 ειι·οΙιΠεοτιιτιι Ιι!ιτειιια; ιπέιε 
παρ ι·ε%ιεΙ Ι:ϋιοΜιιιι·6Ι πανω πιιι€ ω, π' ιιιι ΒΒγοΙιιιοιιιετ 
Π” Μι1ϋιι6πεπ ιιιιι€ιιτει. πωπω., ιι” ιειΙιιΙαιπι, πο” οι έρπ 
ΜΜΕ' 1'ιιΙειι ιιιεειεΙτ €68·Ιππιι6Ι , ο8ιΙοιιιιιΚ ρεάι8 τωιωιι ΗΕ· 
ΜΗ πΙΙοταιΙ:. Βρειι ΙΒγ _ιιιι·τει.ιιι ιτοΙτ νειΙειιπεππγι ειιιΙόΙιεΕποΙ, 
ιιιεΙΙγεΙαπ ΜΜΜ-ε πιω απαιτει ιιιιη;οεπιιάΙαιιιι. 

Α' ιΙειιιοοι·ειω τιιτεειε ειΙΙαιιοτ ιέε ιιιτέπετοΙτ τονιιιιιιιι, πιιιι 
ιΙεπ ιιωπι6 ιιιοετοι·868πεΙι πιιιιιιι ΜιΙϋιιϋε ιι·ιιπγοπετ πάπια, 

? 
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πιεΙΙγεΕετ Εἱπιιι€ετπἱ Εϋππγϋ. ΒΙνσπ_ΜΕ 8γειΕτειπ ειεΕετ π' 
ΙεΙεΕ' €εετεεετϋΙ, πο” ε;γειΙϋΙ ει' τεεε' £εετεεετε ειοτἱτεὰΕ: 
οι ετιειιιεπγεΕ' εε εειιπεΕ' τει3ιοΙάεπ ΙιεΙγεττ ει, ιππι€ειΙππειΕ' 
εε ει·ιεΕεΕ' τεῇιοΜειὶνΔΙ Ιο;ΙειΙΕοιππΕ; ω” ει ΜειΕΙ' πε 
ΙγεΙ›ε ει' νειΙ6επΒοετ τεειἱΕ. 

ΐ5π ΕετΙειπ, Επι” ΒεμπειεΙ οΙΙγ πιεΙγεπ ΕπειπιιΙαι νοΙπει 
πι ειπΙ›ετ3 καπ' Ιε8ΕἱεεΙ›Ι› ὶιιππὶτ, πω: ει' ΕοτιιπΕΙ›εΙὶ £εεπϋΕ. 
6 πειπ πιωαοπιιοα ε) ροπτΜιπ οΙΙγ πι” Ισπτσεεεεοτ ει' ω 
εοι·ιι ειειΙ›ει£οεειὶἔπεΕ, πιἱπτ ειεΕ, πιει·τ 6 ει, τετιπεειετετ ἱε 
ΙάΙΙ ειΕειττει ΙιειΙαιΙπἱ. 6 πι ειπ!›ετΙ›ϋΙ νεΙειπἰ Μ” Ιεπγτ ΑΜΠ: 
εεἱπιΞΙπὶ, ιπεΙΙγ πι ειπΜετπεΙ ΙϋΙεΙ›Ι›νπ16 Ιε;γεπ, ό ειεΙ›Ι›ε 
πΕειι·ω τεππὶ ιπ:ιεύ.τ ει' "ερεεω. 

ΒΙΙεπΒεπ ΜΜΜ εε πενεπὰεΕεἱ ειἱπτοΙΙγ _ῇ6 ΜπειοΙ6Ε 
νοΙΕειΕ, νεΙπιιιἱπτ ίεεωΕ. ω( ει' ειειπϋΕ εΙϋττ Ιενϋ ιπἱπτὰΕπτ 
εειιαπΙειτοεειπ νἱεειει ΜΜΜ: ειιΙπὶ, πε ειεπτιὶΙ τἱτΕύ.π @πάω 
τειΕ Η νεΙειπὶτ; Με ειστοεειπ ει' τετιπεειετε€ ΕϋνεπεΕ, πιω 
ΒειρΙιπέΙ εππεΙ ΕϋΙϋπΙ› ΕΝό.πτ ΙεππΙ. ω: επι ειπΕετπεΕ ροπ 
τοπ ι·ει3ιάτ Ιιει;γτπΕ τεεπΕ, ι1ε πω” πιιιπΕΜΜπ πι Μεπειε 
εετ ΙΜΕιι€_ξε νεΙἱὶπΕ. 

Ι.επετ ει' τάι·εγ' νάΙπειτππόκει κι εΙΕεΙπιειπἱ απ, ω: 
ΒΙΙ.ΜΙΙΙ ΕειεΙεεἱ ιπύιΙ_ΜτύΙ πιοπιΙεΕ. 

Αι ιιϋπειπΙετεε' ΕοτειΙ›εΙ5 ίεετ6Ε τεπι1ειειππψιπε8οΕοπ 
ΕΜΗ, νε8γ Εοι·ιιΕτύΙ τενοΙ ΕετεετεΕ ιπει€οΕππΕ πει€γειετϋ 
τετεγειΕε.τ, πιεΙΙγεΕ ΕεριεΙϋπεεϋΕπεΕ τομμυ.πτ ρε1γάτ πγἱε 
επιππΕ. Α, ιπἱ ἰεετϋ1πΕτεΙεπτοιι1ειἰΕετ ;;γειΕιειπ επτα Ιοτ«11τ_ΜΕ, 
πο” ειστοεππ εΙϋειΙΙιεεεπΕ ει' πιεἔπποε εΙετ' :ποπ τεειΙετεὶτ, 
ιπεΙΙγεΕ ειϋπτεΙεπ ειεπιεἰΕ εΙϋπ ναππιιΕ, εε εεειΕ οΙ1γ πρι·0 
τπι·ΒγεΕπτ ιππεο1εειτπεΙ: ιπἱπιΙεπ οΜεΙι·ύΙ, επεΙΙγεΕπεΕ ετε 
ὰετῇε ει' τει·ιπεειετΙιεπ ὶεὅεπ Β :Με τεΙἐΙτετἱΕ. 

τι. 



ν ΧΙΙ. ΡΒ.ΙΖΕΤ. 

ΖΕόόι·ϋ εηωΙπεΙο αει αποευὶΙοαὶαϊο ασσιπε_μμ 
πΙόΙιεπ επι" ΙΜ: άτυπα παρ;; εοπΙέΙσεΜπ. 

Μοετ ιιιοιιιιιιιιι, ΙιοΒγ ιΙειιιοοτειω ειιιιιιάιιΚΜιιι ει, ιιιϋνέ· 
παοκ' ειιιΙο.Ηπει οιιιιιισειΜιιι Μ ΚενεεΙιΙισἑ ιιει;γειει·ιιοΙε Κει 
ΜιιοΙκ Ιοιιιιι. ΜΜΜ: ιιιιι€ιιιιι Μιιιιιτειτιιι ει' ιιιωωικ ε' εισι 
ΜΙγτύΙ. 

ΙΜ-:ιιιοοτειι:ει ιιέρεΙιιι€1 πι σ€;γοι1εΙε ι€ι-ιιι 8γειι8όΙι; ιιιιιιειιι 
ει, Ματσε, ιΜΙΙγ -ιιιιιιιιιιγά_ιοΙαιτ ΜιινιΜΙι 'ε ιιιιιιάιιγά_ιο!πιτ 
ΙιεπόΙιειι τιιι·τιει, ι€οιι οι·ϋει. ΒεΙιοΙ ει' ιιοΙΒιιι·οΙ: ΜΜΙιΙιεΕιιεΙτ 
Μιιι τετεπειιεΙ:, ιιιιιιι Μ” σ1οιιιοοι·ειαι ιιειιιιοιιιόΙ. Βε!ιο1 ιιιιι€ει. 
ει' Μιιιιοτ ιιιι€γοιιιιιιιιΙε Μιιι1Μειι!ι, 'ο ΜΒ. ει' ΜΜΕ ιιιιι8ιι 
ιιιιΙκ Ι:ϋιιιιγειιΙιειι ι·οιηιειιιτ Χώροι Μιιι Ιοι·ιιιι'ιΙ, ιιιιιιτ Μ. Βε 
ιιιοοι·σ.τει τιιι·ειιείιδοΙ:Μιι οι ειιιΙιει·εΙι' ΜριοΙϋι16εο 68828820· 
ω, ιιιιιΙϋιι ιιιιι€οΚι·0Ι ΒοιιιιοΙΙιοιιιειΕ; Μ ν68·τεΙοιιιιΙ Ι:ιτει:ιοιΙ, 
ιιιιτΙϋιι ει' εαιτιιετ6Ι 8οιιιιοΙΙιοιιιιιΙ:. ΒΙιΙιϋΙ :ιι ΙώνειΙιειι1ε, 
ΜΗ ιιιηιιιιιιιοιι ειιιΙ›ει·εΙ:, Με "Με ιιιιιΙόΙιοΙ:Μιι Ιιιοεπετιι· 
Με ΜΜΕ, ΒγιιΙιτειιι ΜΜΜ ιι€ιετε·ΙιΙιοΙ Ιιιι·ιιειΙι, ιιιιΙιεΙγτ Με· 
ειιιΙ6ΜΙιτϋ1 νειιι ει' 1ιόι·Μο. Υ 

Αι ειιιιετικιιιιιΙ: που ΙιοΙγειιι , ΜΙ €6ιτιιι·ιιειιΙωι ιιιιιτιιι 
ιιιιιιιάόΙεοιωιΙι, ει” ι·οιιιιιιιιτ νιιι·οει' ειιι.ιιιιι.ι·ει. οειιιιιιΜι!ι Εστι 
τω, ιΜΙΙγ πιό; ιιιιιι€ ΒθΙΙΙ ι€ειι ΜιιεεεΙιΙι ΡοιιτοιεειιάΙ, πιο 
ιιιεΙ1γιιεΙε 6 Μ.ετιιιτϋΙτ, ε8γΙαιτ ε8·γ ιιιιΙΙιο Μεσα ΜΗ ιιιιι€ιι 
Ιιειιι ι“ο8ΙειΙιιιιι; πιά: ει' ίύ.Ιαιτ ΚϋτϋεΙ:ϋτϋΙ 10 ιιι6τ€ίϋΙάτο Μιτ 
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ωιωκ, ΜΙνόιι, πε!ιοι;γ πω( ε' ΚὲριεΙειΙ›εΙἱ Πινάι·οε' 5ϋνϋ 
ιιο!,<;άτιιιαΙτ ιι1ΚειΙιιι:ιτΙαιιειι€άτα ΙεἔγειιεΚ. Ι(ϋιερέιι ει' Μτσε 
ΜΗ( ε8γ [ΒΙ18ό8θ8 ρειΙοτό.τ ειιιεΙιεΕ, ει' Ποιι€τεεειιε' ιιΙΘεοιιΙ 
'ε ειιιιιειΚ ει' Οαρί:υ!ίσιπι' ιιοιιιράε ΠθΥθί ειτΙτεὶΚ. 

ΜειςοΙτ ει: @κει ει;ΜιιεοΙε ιιαιιοιιΚέιιτ ε;οιιτιοΙπαΙι Η 'Β 
ΙιειιτειιιαΕ νόμο οΠγ ειϋτιιγϋ νάΙΙειΙατοΙαιτ, ιιιεΙΙγεκειι Επ 
τορεί παει· ιιειιιιετοιιιεΙε Ιάιι€εειο Μ εΙΜιιιιιΙιι:ι. 

Βε η” ει' ιΙειιιοατόιπι ιιοιιι @Με ειπα ω” :ιι ειιιΙιετο 
Κα, Ιιο€γ ι€ειι ΜΙ: @κι ιιιιιιιΙαιτ ΚόειΙιεειιοΚ, Ιιειιιειιι επτα 
π, Πο;" Ικενόε πάπια ι€ειι 1ιευέγ ειιιΙέΙ.ιεΙιετ ύ.ΙΙΜειιιαΚ. 
Ηειιιοιιι ε' ΜΜΕ τιιΙε68 Μπιτ θ.ΖίδΙΙ εειιιιιιι Μπάρ ιιιιιοεοιι. 
Νειἔγ όρἱιΙοτεΙε ιιέΙιιιιιγ” εΙειιιι·τ τϋτε66Κοι ΜΜΜ ειοιιιιιιιτ ιιοιιι 
ιιιοιιτΙωιειΙτ τιιι·8ειε 6.ΙΙειροιια 'οι ιωεωωι ίεΙϋΙ ποπ ιιόιιιιοΚ, 
ιιιεΙΙιτ ειιοΙαιτ αΙΚοτω «πι. 

Ηοπάειτιοικι, Μι· ε: τάι·ιςγειιιιΙι6Ι διιΚέιιγτ ίοΙγ ιο, Ιιοἔγ 
πιώ( ιιΔἔγεἐἔάτ, τιιάοιιιίιιιγοεειι€άτ εἑε νειΙϋειι€οε νὶτὰἔιιὶειιτ 
εειιι ϋΒιιιΘττετΙΚ ιο!ιΙιειιι ιιιε8. 

νειΙαιιιιΙιοι· ναΙιιιιιεΙΙγ ΙιατιιΙοιιι Μρεε εἔόει πόροι ει” 
Ιιιιοιιγοε νό.ΙΙειι€1ιοι (ιιιι·ιιΙ6ει·ει Μι·ιιι, @Με τιιιιοιιιιιιιγ' 'ε Μει 
επειε Μό' εε8ιτιι€86νεΙ και ιιιεΙιετ, Ιιο;;γ ΠΙγ παει: ετϋΙΙιϋ· 
ΜΜΕ, ΜιτειιιιιιιΜ.ΙάεΜ6Ι "Μπι ι·οιηκιιιτ (ΜΒΜ ιιΙΙΙτεοιι 
«Μ, ει' ιι6ΙΜΙΙ, ΙιοΒ·γ ΙιεΙϋΙε ειιιΙιειέ€; Ιεἔγειι @Η Ι:ϋνετΙ:οι 
«πω, ΜΜΜ α' ΜΡ ι€ειι ΙιοΙιΙο;;, ιΒειι ίεΙνιΙιι€οειιΙτ, να” 
σεειΙε ι;;ειι 1ιειωι1ιιιιιε νοΙιιει Μ. Α' εραιιγοΙοΙ‹ Μεκιού, νειι·οειάτ 
ροιιιράει τειιιιιΙοιιιοΜιειΙ 'ε τοριιιιιιτ ιιειΙοτέ.ΙεΙαιιΙ τϋιιινε ωιειαει; 
ει' ιιιι Ποι·τέετ ιιι€8 εειιι :ιΙιειάει!γοιταιτει ιιιο€, ΙιοΒγ ει, ιιιεκιούι 
ΙιιτοάειΙιιιΜ 600 ΒγαΙοἔΙιετοιιἀναΙ 'ε 16 ΙύνειΙ ιιιεἔ Ιιι3Μτ8:ι. 

Πει ει' ι·ϋιιιειιειΙε _ιοΙιΜιιι ϋειιιεττΘΚ ιτοΙιια ει' ΙιγάτειιιΙιοεί 
ιδι·νόιιγοιτ, ιιειιι οριιεκ "Πει ιιιὶιιτΙαΖοιι εο!ε ο8:ιτοτιιάΚατ, 
ιιιεΙΙγεΙ: νάι·οεαιΙ:' τοιιι_ισ.ιτ ΚϋτιιγειιΙ:, Ι18ΙΙΕΣΙΠ @Μι Ιιο.ειοιιτε. 
£οι·ι11τοπάΙκ νοΙιιο. Ιιειω1ιιιοΙαιτ 68 8σ.ιι1αμ!ιΒιιΙκατ. Πα ει' 862· 
πιοι€οιιγτ €εΙωΙ:ΗΜε "ΙΜ, ωιωι ιιειιι ιιγιιιαΠι "Ια κι Μ 
τοιΙειΙπιιιΒΜιιι α, 1εΒιιι6186 Ιιειτιιι·οΙιι€ πω' 1Ι188ί81°ΒέΒΒ81Ι082 
επι Μτι:2.εΙιετ, ιιιεΙΙγεΙιετ τέιιιιαι ιιωιωω‹ ιιονοιιιιιΙε. Ε 
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Ε' άοΙ€οΙ: ΜΒΥΒ201°ϋ τειπιιΙ›ὶιοιιγειὶἔαἰ τιιιΙ:ΜΙυ.ιιει3ΒιιΚ 
:Με 68 πειΒγεέι€ιιΙωειΙκ π ε8γειοτειιιΜι1. - 

Α2 οΙΙγ πρ, ιιιεΙΙγ Μ ῇἀττιΜιαΙ‹ εΒγΘΙ› πγοιιιΜ$ 118111 
ΙιειΒγιιέι £ειιιι, πάω Μ:Μπιγ ιΙειταΙι 6Ιωιιοεϋτ π' ΙϋΙτΙΙ›επ 'ε πό 
Μπιγ νειει·ιππιτ ΜΜΕ ίεΙΜαπόιι , :ιειΒγοΙ›Ιι και 1'ο8οτΙ: ΙεΙιετιπ 
ει' τετιιιόειεκπεΚ ιιιἱ1π8οιιι ει' τύιιιαπιΕ. 

....ζ.__..._.. 



Χοπ. ΡΕ.ΙΖΕΤ. ο 

Ιο·οιΙα!υπί άΙ"·άσα0]οΙο α' εΙωποουατα :αΏα 
άοΙσπαϊο. 

ΜΜΜ οι ΕἔγοεἱὶΙτ-8τα£ιιοοΙιΙ›ειπ ο” Ιεοπγνοι·οο' ΜΜ 
_Μοει ΙοοὶὶπΙ:, 'ο Ηιο;Μ_πι1τ ποπ πιποτὶΚοὶ ΚοπγνοΙκοτ, ιποΙγ 
ΙγεΙι οττ ει' ΜΙτοΙαιτ Ι›οτϋΙϋΙ:, ει' ιπιιπΚύ.Κ' οιοιπει ὶ€επ πειΒγ· 
πω: “ΜΜΜ ΜΒ οΙΙοπΙ›οπ οι ϋειιιοτετεε κοπο ἱ€επ Ποιο” 
ποΙε ΙάτειΕΙτ. 

ΤαΙά1ιιπΚ οΙοοιοτ π, πο” "Μπι οΙειπὶ οττοΚοποεοΚοτ , 
ιπεΙΙγεΙ: απο οιΑπνοΙτ, ΙιοΒγ ει: οιπΙ›οτὶ ϋειποτετοΙιτϋΙ οΙϋΙο 
με €οΒοιΙιππτ πγιιῇτοειπειΙτ. Νοδγ τοπιο ε' ιπιπιΚοΕπειΚ Βιοτο 
ριΜπιπ ΜοιπΙτ. Αι ειιποτἱΙωἱειΚ @τα πγοπι_ῇΜ ΜΜΜ, οπο: 
ΜεποπνοτοΙ6Κτο πΙΙταΙιπειιτατνει. ΜΜΜ _ύϋπποΙκ, ιπειῇοποιπ 
:πο;;ειππι1οΙΙιοτΙοπ πιοππγἰοοἔΙ›οπ, ει' νοΙΙπποε Μ3πγνοΙκ , Ιπ 
ΜΜΜ, ρτοοἱΙώτιἰοΚ, Ι:ο€γοε ειποοοοτύ.Κ, νἱτοιαιοΙτ 'ο πο· 
ιποιοοεοΙ: ει' ῇοτοΙεοπγ ἱπτοιετοΙκ ΙοΙοΙ. νομο οΙϋτϋπἱΙ: ει' πο· 
πωσ τϋρἱτειτοΙ‹' Ιπῇεττοιπει; ΑιπούΚο!πιπ ει' ού.ττοΙ: πεπι π 
πειΚ θ8ΥΙΙΙό.87 ΙοΙτἰὶιᾶὲεοτο ΚϋπγνοΙτοτ, Μποιπ τϋΙ›ἱτα£οΙαιτ, 
πιοΙΙγεΙκ ΙιἱΙιοτοτΙοπ €γοτεειοε388ειΙ ΚοτοπἔποΚ, η" που Θ· 
ποπ 6ο ΙιΙΙιπΙπαΚ. 

Αι ειπΙ›οτἱ οΙππο' 1πἱπιὶ ποπ ΙιοιπάΙγοε ειἱὶΙοιπὲπγοἱ 
Μπα, εαπ πονοιετοοπ πιππΙ«Η ππωιοπ ειπα, Κονοε οπο· 

πιά ἱτοΙιππΙτ, Με Βιιτορά!πιπ 6οιποττοοποΚ, πω, οοιπέττοτπἱ 
ιποΙιοΕ. 

ΑιπΙ›ιὶτ οπο» ΑπιοπΙαι ΚοτππΜπιπ ποπ ιπἱνοΙτ οτειω.;, 
πο! 8.2 ἰτοιωοιπιπει! ΙοΒΚονοεΙ›Ι›ο ίο;ΙοιΙΚοιπακ, Μπι πιοἔἰε 
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Βιιιιιιοπ εμε«Μι αιΙΜΒοιπειΚ σα, ΜΚ ει' οιοΙΙοιιιι Μπακ 
ιι·έιιιτ ι·όπινόττεΙ ναιιιιαΙ‹, Θε πει :ΜΜΜ εμ” 6ΙετϋΙι' επιπ 
ιππιιγάνιι πεπι π, Ιε;ειΙι5.Ιιπ πιω οι-πιε Βγϋπιτϋτιιε686νό ω 
ειΠε. Ηειιιοπι ε·ιεΚ' πιάιιι:Στει ΑπἔοΙοτειεἱ; ειπΙἔὰΙωτῇα πιι€γ 
:θεια ποπ ΒϋιιγνοΙιποιε , ιιιεΙΙγεΙιετ ΙιἱνὰιιππΙι. Μπιτ! ιππι 
πειι πει;γοΒΙι ειιι€οΙ ιπιιπΙώΙε @τα πγοιπειτπει!ι επ Β8γειιιιΙ€· 
8τειτιιοοΙ:Μιι. Βε 18γ ΝειΒγ Βτἱαειπιιἱει' ιι·οο;Μπιι Ιππ8εΙιιι€_ιε 
ιιι68 πι πῇ πω, ει·ιΙοιπεΙι ιπόΙγεΞΙιο Με εΙΙϋνεΙΙἱ ειιἔἀτειιτ. 
ΑΠΕ πω ο" πιιιω, Μπιτ ΚιιπγΙισιάΙπιπ 8παΙιεερειιι·εΜ51 
εΒγικότ ριιτειιΙαπ Κϋτετετ πιο ΙεΙιετπο αιΙειΙπι. ΒιιιΙ6Κειοιπ, 
πο” ΚΝΕ Ηεπι·ικ πωπω ΙιιιΙιότοπ ιιι·ίιπιό.τ εΙϋειιϋτ ε” 86 
νύπγΙιΜΜιπ οΙνειεττιιπ. 

Νεππωσ.Ιι Ιιο,<;γ ει: ιιιιιει·ιΙαιιιιΙα πειροπΙιόπτ ιπετΙη;ε$ποΙι 
:ιι απΒοΙ ιι·οιΙειΙοιιι' ΙτιποειειΙι6Ι, Ιιειιιοιπ ἱἔΜάπ απ ΙοΙικ·π :ποπ 
πω, πο” Μι Αιι€οΙοτεπιι€' ιι·οσιιΙπιάτ αιΙάΙ_ιάΙκ ΠΠ “μια ΠΠ· 
ι1ιιιιϋπ πι. Αιοιι πονάει ειπιπιι οιιιΙιει·εΙι Μπιτ, ΜΚ ει: Εμε 
ειιΙ$-8τειτπεοΜιππ ὶτοτὶεΙιπἱ ιπϋνεΙι' ΙώΜΜπάνε1 ΙοΒΙιιΙΙιοι 
ΜΚ, ει' πιι€γο!ι!ι Με: ΜΒΜ, τιιι·ιέγιιι·π έει ΙϋΙαΞρ' Ιοι·ιπά_ιιΜι 
πω”. @γ αεκ ωνπιπιι ει' ιιοιποστπιο.' ΙιεΙιοΜπο ειιοιι πω 
εποιώεοΜ0, πιεΙΙγο!ι, ει' ιιιιι€οΚιιαΕ ιπιιι€2ι11 «κι ειτιΜοοι·ειω 
πειπιετιι€Ι ΜνειτοπιιαΕ. ΚϋΙοεϋπϋιϋα ει1πεΙΩκεΙ ιάεΒεπ ει· 
πσωπικω Ιοει:ο€ετποΚ; 'ο ΠΕΙ!! τπῇιοΙνιὶπ επιισι πιιιἔιι ΜΜ 
ειἱἔιιΙιιιιι ει” ωττοπιύ.πγτ, ιπεΙΙγΙιε1ι οιιιΙεαοΚ, σ.πιιιιΙΙο;νιι ο" 
ΜΜΜ Η ιιόρειετιιοΙ:. 

Αι Β8γεειιιΙ:-8ωτιιεσΚ' ιιοΙ€6.ι·ιιι ιπει€πΙκ εισ.ιιιιγιι·ιι πιο; 
νειππειι: 8γ6ιΜνε πω! , ιιιιΙαέρ ει' Ιώιη·νεΚ ΗΒΗ! :ιι 6 επει 
ιποΙιτιι ιιτΙ:ιτπιιΚ Μ, πο” ιπιεΙϋττ νεΙαιιιεΙΙγ ιπποιε 6ι·πειιιότ 
οΙΙιειώι·οιππΚ, τοπσΙοπεπ πενιθ.ιήιιΙτ, ιιιι€ Απι;ΙΜΙπιπ ιπε8Ιιεε1 
νεΙτετι!κ. Εποπ , πω: ει' ι·ειιιοΙειτοΙππάΙ , 6ι·ϋιπεεΦ ει: ιιωωι° 
πιει·ι6_ΜπεΚ εισΕ3ιιΙ: ει' @επι π' ιπει.ειοΙεπ' πιο;Μ!Ι€86τε. 

Αι Ε”εειιΙ$·8ταϋποοΙτ' ΜΒΜ ΜΒΜ, τιιΙσ._ιιιοπΚόμ 8261· 
νιιιι, ιπε!ι; εΜιοτὶἔ ιι·οπαΙοιπιιιειΙ παπι πιι·ιιιιΚ. Α: ε8γετΙεπ 
ποπ, Μπα ειιιιετι!αιιαΙιιιειΕ όπιιι€τεΙα, ει' ιιιι·ΙειιιΜειά0Κ. ΒιοΚ 
πειπ παω· πω: ιιΒγειιι, σε ει: οι·πιό.8' πγεΙνέ:π επι1πει!ε 'ιι 
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ιιια8οΚατ νοΙο ιιιο€οιτοτιΚ. Α' τϋΙιΙιιοΚιιοιι οι σωμα Μο8οιιο 
Κοτ ΙατοΚ. ΕιοΚ αι αιιιοι·ιΚαταΚι·α ιιοινο οΙΙγαιιοΚ, ιιιιιιτ ω. 
ταΚ ι·αιιΚ ιιοινο α' ;;ϋ1°ϋεϋΚ, 'ο τ0ιιιαιαΚ' ιιταιιι6ι, α' τιιτΙοιιια 
ιιγοΚ' ιιιιαωιιθτεαο° Κιιι·αΙιαιι - Κιναιιοειεα8' «ιο ιιοιιι ατα 
Ιαιιοα ιιοΚοιιαιοιιν' ται·ογαι. ΜιιΙαττατῇαΚ αι οοιτ, (το αι οι· 
ΚϋΙοεϋΚι·ο ιιοιιι ΙιατιιαΚ Βοιιιιιιιτ. - 

Μαι· ιιιοιιτΙοτταιιι, Ιιοἔγ α' άοΙο;οΚ' οιοιι ιδ.ΙΙαιιιιτ]α Κο 
τιιιιτοοιιι ο8γοάττΙ α' αοιιιοοι·ατιαΙιαιι €γϋΚοτοιιΚ, οι Μ” 
οΚαιτ τϋΜι ατττιΙ ίϋοΒοτΙοιι ΚιιΙϋιι6ο ΚϋτϋΙιιιοιιγοΚΙιοιι ΚοΙΙ 
Κοτοοιιι. . Δ 

ΠαΙιοΒγ αι αιιιοι·ιΚαιαΚ, ιιιο8ται·τιταιι ται·ιαι αΙΙαροτῇο 
Κατ 'οι τϋι·νοιιγοιΚοτ, ιιιό.ο ιιαι·ιιιαιαεεαΙ ΙιἱτιιαιιαΚ 'ο αν” ται· 
τοιπαιιγΙια ταΙαΙταΚ νοΙιια ατνιτοτιιι, οιι ιιοιιι ΚοτΙοιιι, Και" 
το8οττ "Μια Ιοιιιιὶ ιι·οι1αΙιιιιιΚ. @γι α' ιιιιιιτ ναιιιιαΚ ἱε, Μια· 
ιιγοειιαΚ ται·τοιιι, Ιιο€γ νομο αιοττ τοοιιιοΚ επτα; Ιιαιιοιιι 
αιιιιαΚ ΚἱὶΙϋιιΙ›ϋιϋ ιοΙΙοιιιο Ιοοιιτὶ, ιιιιιιτ α' ιιιοΠγ α' ΚοτιιιιΚΙιοΙι 
αιιιοι·ιΚαι ιταεοΚ!ιαιι ιιιιιτατΚοιιΚ - οι” οἔοειοιι οαιατ _ιοΙ 
Ιοιιιο. Ε' ῇοΙΙοιιιοτ ποια ΙοΙιοτοτΙοιι οΙϋι·ο Κιιιιιιτατιιι. 

ΕοΙνοοιοΚ ιιιαοαιιιιιαΚ οί” ατιετοοι·ατα ιιοιιοτ, ιιιοΙΙιτιιοΙ 
α' τιιστοιιιαιιγ ιιιιιτοΙτοτἱΚ; ιττ ναΙαιιιὶιιτ α' Κοι·ιιιαιιγ' ιι€γοιτ, 
α” αι οΙιιιο' ιιιιινοιτ ια οΒγ ίοΙοϋΙιΙι οοιταΙιτ ειαΙιαΙγοιια. 
Δι ιτοτταΙιιιι οΙοτ ειιιιτιι€γ, ιιιιιιτ α' ροΙιτιοαι απ, ιιιαῇιΙ ο8ο 
αιοιι οιοιι οειταΙγΙιαιι , να” αι οΙιοι ΚϋιοΙ οοϋΚΙιοιι, Κϋι 
ιιοιιτοοιιΙ. Βι ιιοΚοιιι οΙοἔ, Κι1Ιοε 8γαιιαιιτ α' τϋΙιΙιιι·ο ιιοινο. 

ΜὶΚοι· Κονοε ειαιιιι'ι, ίοΙγναετ ιιΒγαιιαιοιι οιιιΙ›οι·οΚ, 
ΙοΒΙαΙΚοιιιαΚ οΒγειοτι·ο ιι€γαιιαιοιι ταηἔγαΚΚαΙ, οογιιιαετ 
Κϋιιιιγοιι ιιιοΒοι·τιΚ, Έ ΚϋιαΚατατταΙ Ιιιιοιιγοε τϋαιαΙιαΙγοΚατ 
αΙΙαιιιτιιαΚ ιιιο8·, ιιιοΙ1γοΚ Κιτ Κιτ ΚϋιιιΙϋΚ νοιοοεοιιοΚ. Πα α' 
τύ.ι·ογ, ιιιοΙΙγ οι οιιιΙιοτοΚ) ΒΒγοΙιιιοτ ιιιαἔαι·α νοιιῇα, αι ω» 
ιιαΙοιιι, αι οΙιιιο' ιιιιινοι αΙταΙοΚ οειαΚ Ιιαιιιαι· ιιοιιιοΙΙγ ειαΙια 
“κι τϋι·νοιιγοΚ αΙα τοοιιαΚ νοττοτιιι , ιιιο11γοΚτϋΙ αιτειιι απο 
νοιιιι ειαΙιαι1 ιιοιιι 1ο". - 

Πα οιοιι οιιιΙιοτοΚ αι οτειαοςΙιαιι ϋτϋΚεοἔειοτἰιιτἱ αΙΙαοτ 
Ιο€ΙαΙιιαΚ οΙ, τοι·ιιιοαιοττοΙ Ιια_ιΙαιιάύ ΙοοιιιοΚ, ιιοιιιοεαΚ ιιια 
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@Καπ πω! ΠΠ Ι›ἰ:οπγοε ε:Θππϊ πιΘ8ΘΙΙαρΙτοττ ε:ειΒΘΙγοπεΕ, 
ΙιειπΘπι Ικϋνετπὶ ποπ:: ὶε, ιπΘΙΙγΘΙ:Θτ (πω: ε:ω›ωπ ιπε.Βοπ 
ΜΚ, τϋτνΘπγπο:ΘεπΚ ε:ἱἔοι·ιὶ 'ε Θἔγε:Θτειπἱπ‹1 πιιπγ0ιπΘ 
πγοε ἱε ΙΘΘπιΙ. · 

Μἰπτποἔγ ε:ἱὶΙτεΘἔΙεΘρ ειπγειἔἱ άοΙ€οπΙωΙ ΘΙίοε;ΙειΙνει 
πἱποεΘπΘΙ‹, Μπα ΙΙθΙΙΙ ὶε νοΙτει!ε, ναΙπὶπὶπτ ε:ὶπτΘ ειτγ:ΗΙτ ΜΒΜ, 
ει: ΘΙιπΘ-ιππνΘΙε π·Θπτ, ω» πειπ:ΘάΘπΘποπ Μ, τΘε:νΘττΘΙ 
νἱεΘΙτΘτΙιΘτ£ΘΙ€. Α:ΘὶτοεΙειΙιπἱ πιοετοι·εΘπΘτ ιπΘΒ·τειππΙτύπ, 'ε 
νΘ;;ι·Θ ε:Θι·Θτπὶ ΙοἔῇΘΙ‹ Με 6πιπει€πΘπ Θε :ποπ τπι1οιπππγοε 
ἔγϋπγϋτἱὶεΘἔΘττ, ιπΘΙΙγΘτ @πως αιρειε:ωΙτ ιΙΜιω :ειπα 
ΘτΘ:πΘΙῖ. Θ 

ν ΜΘΒ· Θ::ΘΙ πὶπΘε πιοεπιοπάνει ιπἰπιΙΘπ: ει: ΘιπΙ›Θι·ΘΙς, 
Ιππιτ61 ε:6ΙοΙπ, ειισιωτ νειΙωπἱπτ ῇΘΙΘτΙ›Θπ Θε Βα:ιπιδε:38Ιιεπ 
ΒΘ:τΙΘττΘΚ, @Ύ ΜΜΜ ἱε Τό8θΖθΠΜΚ; Θε με): τΘι·ιπΘε:εττΘΙ 
πΘιΙνΘτ Ιι.ειρτε.Κ ει' νΘΙοεατοΘ$ ΘΙιΙΘΙΘτΘΚ πω: ,ε ε:Θτι-Μπ ει' 
Βποπι Θε ἔγΘπἔΘ‹Ι ϋτϋ1πϋπετ. ` ε 

Μἱ πω, Ι›ἱ:οπγοε ι›πὶιειεΘΒ·ε ει' ΙΘΙΘΙππΘΙ( Θε ε:ἰνπΘΙε, 
πιΘΙΙγΘτ πω: 8γκιπτειπ εππγὶ.ῇπνπππαπ Ιιοεε:ειε Θε εεΘπ 
Με Ιιεε:πάΙειτα Μπι! ΪθΙΨθΒΖΙΙθΙἰ, Μια ΜΤΒ. ΚΘε:τὶ, πο” πιΘἔ 
ϋτϋπιΘἰΙαϋΙ ἱε απ, πιὶ, ει:οΜπιπ ἱἔΘπνΘτειιΙειπιὶΙ ,ε ὶἔ‹-:π 
ΘΙΘπΙ:Θπ τππΙιετποπ Θ16, ΘΙΕΘνο:ταεεΘΙε. Μ ω» ε:ετετπΘπ 
ιιιιιΙΘιττειτπὶ, πιἰπτ ΘΙΘπΚΘπ ιπΘΒὶπτΙἰττπτπἰ; ω ιιπειι·_ῆΘΙ‹, Ιιο€γ 
ΘτιΙΘΙ;ΘΗΘ Θε πε ΘΙτει€ειάνει Ιε;.;γΘπΘ!ε. 

θοπὰοΙῇειτοΚ- πποετ ιπύ.ι· πιειεςει€οππεΙαπεμ ε:Θπιπ πο 
ἀειΙιπἰ ιπππΙ;Θπειτ, ιπεΙΙγΘΚ π' τ6ΙΘιπ 1Θι·τη:οΙτ ΘιιιΒΘι·Θπ ΘΙταΙ, 
νεζεγ Θ:ΘΙί ε:άιιιέ.τα ΙεΘε:ἱττΘττΘΚ, 'ε Ιιϋππγἱἰ ΙΘε: ΕΘρ:ΘΙπε· 
“επ Μη· Ιτο6ειΙππιτ, πιΘΙΙγΙ›Θπ ΙΙΙἱΙΙίΪθΙΙ ε::Μπ5Ιγο:οετ Θε ΘΙϋι·Θ 
ΘΙτΘπιΙΘ:Θττ ΙΘΘπά. Α' ΙΘἔΘεΘΚΘΙγι-:Ι›Ι› ιππππάτει ΒοπτΙ ΙΘε: Μ: 
ΙοττΙΙτνει ΙΘΒΙιἱεΘΙ›Ι› τΘε:ΙΘ€ΘὶΙ›Θπ ; Μ πιΘε£ΘτεΘἔ ,ε ιπιιππει ΜΒ 
ιππτειτπο:πἰ πιὶπιἰεπ ΘοΙΒο:ει€οπ; ιπἱπιὶΘπ ΙΙθΙΙΙΙΙθΚ εει_ῆΜ επι 
ΒΘΙγειἱ ΙΘε:ποπ, ιπΘΙΙγΘΙετϋΙ ΘΙτΘνο:πἰ ΙΙθΙΠ Ι:ϋππγϋ ΙΘΘπιΙ 'ε 
ιπΘΙΙγΘΙα ει:τ ιπὶπΩΘπ τϋΜ›ἱτϋΙ ΘΙπΘΙπε:ταπ(ϋάπ. 

·Α' πγΘΙν ιπαῇτὶπΘιπ οΠγ Γοπτοεπειπ ως ωτε:Θπὶ, πππι 
ει: Θε:ιιιΘ, ει' Γοιππι ιπἱπτ ει' τάτεγ; Ιιειπἔῇε. εἱιιιει, πιΘτεΘΚΘΝ; 

ΙΙΙ. ΚΜ. ο 

Ι 
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68 626ιιοΜ Ι66261ι. Μ; ει' Ι6Ι6Ι‹ι, ]άΙ“ά88. ιιιΜΜΒ ΙΙΒΙΙΙθ8 , 6Ι6ιιΙε 
ΜΒΜ 166116 , 68 ΒΖ ΠΜ: ἱιιΙκάΙιΙ› πω: 1662ιι6Κ, Μ” Έϋιζό· 
Ι6$66Ιτε6ιι6Κ, ιιιἱιιτεειιι ΜΒ· ιιῇειτ τ6ι·εωτ66ιι6Β. 

Ν6Ιιει ΙΙΙΒΒ` ίοἔ τϋι·τ6τπιὶ, Ιιο€γ α) τιι6οιιι6ηγοε ο6266.Ιγ' 
Μἔῇἐιἱ , ιιιὶηιὶῇς @Με ιιιει€οΚ Μπα 6Ιν6ιι 'ε 088Κ ιιιεη;οΚ, 826 
ιιι6τα Ιτν6.ιι, θ8θ8ΖθΙΙ 6Ι ίο836Κ ν6ε2ι61ιἰ 626ιιιᾶ5Ι‹ 6ΙϋΙ ει' πή 
'Ι6ε' ίϋιΙἱ1ἱ1'θ8Ζθἰ2, Μ ω Μπα ει' ιιι6ετει·Κ6Ιτιι6Κ 66 ΙιαιιιὶεπειΙ‹ 
ϋεν6πιγ6τ6 ν6Π; ειρι·6 ὶτοιΙειΙιιιἰ 62εΙ›6ΙγοΙ‹ειτ ίο;πειΚ ωειΒοΙ: 
:ΜΚ αΙΒοτιιἱ, θ8]θίωι εφε: Ιια62ιι6Ι:Μιικτει, ιιι6ΙΙγ6Ιε Μπεστ 
662ι·6ν6:16ιι€1Ι ει' @πω 662161 ί6Ιτ6 νὶιιιιἰ, 'ε ΤύΒΊ'θ α' €6τιιι6 
ε26$611 ΜνΜ ν626€ιιὶ ΙοἔῇεἰΚ. 

Μ66Κ6πιτ αΙκαι·ν6τι Ι›6ε26Ιιιὶ, ιιιἰιπ86ιιι ει' Ιεϋ2ιι6ρ, 62 
·6ΙαιΙ ν6€ι·6 Ι›ὶ2οιιγοε ειτἱεωοτειταἱ Κοτο6 ΙΙΥθΙΨθί Κειρι1ειΚ ί6Ι, 
τιι6ΙΙγ ει, ε26ρ Ι›6ε26ιὶτϋΙ ε2ἱΜιιἔγ τ6νοΙ πω, ναΙαιιιὶΔΕ ει' 
Πιέρ' ε26]6ι·66ΜύΙ. 
Ε ` Ιω 626Ι: τ6τιιι6ε26τὶ Κϋε2ἰι·τῇ6ὶ 62 ἱτοιΜΙοιιιιιεικ :Μετο 
ιττειτὶεἱΚΙ›ειιι. 

ΜΜι161ι αι·ὶετοοι·ατἱει , ιιι6ΙΙγ ιιιεης6τ ει' ιι6ρτϋΙ 68682611 
) °6ΙΙιὶὶΙϋιι2ὶ, τ6Ιιετ6Π6πιι6 νεΞΙἱΙ‹. Β2 ΪἔΒ.Ζ α τιι6οιιι6ιιγοΚΜιη 

ε2ϋπι18γ, νειΙαιΜπτ ει, ροΙἱτὶοεὶΜπ. ') 
Ι<`οτιΗωιιΙ‹ ιπι6<ές ιιιοετ π' Ιε6ιι6τ 66 ιι622Με ει' 156186 01 

ιΜΙ6τ. 
Μ6ιιῇὶὶιιΙ‹ 6τ ο” ‹Ι6ιιιοοι·ατὶε.' Ι‹6Ι›6Ι6Ι›6, ιιι61Ιγετ ϋεὶ Μ· 

ἔγ6ιιι6ιιγ:›.ἱ 'ε 3616ιι ί6Ινὶ16ἔοειιΙτ66ἔα ίο86Κοιιιιγ6 τ682:16Ιε 

') Μἰιι‹Ι 02 ΕόΙώμ ω” Μ” ᾶΙ'ἰ5ΐ00Γᾶἱ8. 0Γ8ΖέΒ'θΒΒΕΠ, ιι16ΙΙγ6Κ ι·6; 
Μό Με. Β6Κόν6Ι Ιιύι!οΙ€6Κ 6·,;γ Κἱτ6Ιγ› ΜαιΙιιι61ιο.Κ. 

· ΜΠΚ0Γ ειτὶε€οοτΜἰέιΒειπ ει' ε26Β6686;; ιιτ6ΙΙςοἀἱΚ, ει' Ι6Μ› 087.· 
€6ΙγοΚ ΜΜΜ; Κ6ιιγ€6Ι6ιι6Κ Ι1ειε2ιτ6Ιιιἰ 8.2 Μ666ΜΜι€; ,ε Μειω 
πιθ.Ινέιπ ει2οΚει€, Κϋ26Ι6‹Ιπι6Κ Ιπο22ΜοΙο Β2 έ:γο.Κτευ ιι6πιἰ Μωσ 
ΟΓΒὶΒ ε26Ι16ιι166 Μ” 6166! Κ666Ι6ΚΒε. Β” Βοι·ιιι6η26 ΜνόΙ€66 
ε” €66€ϋΙ6Ιιι61, €ον6Μπ3., Μ2οηγοε Ι6ΙΚοεϋΙ6ε, ν6ΙΙόΙΚο26 Μι· 
ΠΙέ82Βί3, ΙΒ02€'έ8, 66 16τιππ' Κ66νοΙ686 ε2οΚοττ Κἰί6]Ι6ιιἱ7 ιπ61Ιγ6Κ 
ε2ὶὶΚε6ἔΚ6ρ6π ΒοίοΙγ6.εεαΙ νο.πιιειΚ ΜΜΜ €ι·οσΜΙππϊ ιπἱἱν6Ιττ6. 
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ει' ΙόΙο1ι' 6ΙιιεΙει:ειιι·άιιι Ια ει' ι·ειιι€οΙ: εΙνεεγιι1νο 'ε κενο 
τει1ιτε νιιιιιιιιΙι, :ιι ϋειιιύ:ετοΙι νειΙειιιιιιι€ ει, ΙιειταΙοιιι νόμτ1ε 
ιιιι11ε1οειτνΜε 'ο Μι “ΜΜΟ @γ ειι'ιΙ:ιιιιοιιι, ιιιι.ιιιΙειιίε16 ΒΙ 
ειιιι·νιιΙι. 

Με κι ει” παι;γιτα εοΙωιειιΒιιιιΙε ΜΑΜ ειιιΙιεόΒειτ ΜΗ 
ΜειώΒιι;ιιι. ΕΜΗ ει' και ε;γϋιιγϋτϋΙε, ιι_ι ΚειΙνοΙϋι ιιειιι ιιιιιιά 
ε” ιιενε16ετΙαιιιτειΚ; ιιειιι ιιιιιιιιιιγωιιιι ο8γειιΙϋ τιιιιιιΙτειι8 
8ειΙ Ιιιι·ιιαΙι; ιιιιιιιΙιΙιοι ιιειιι ΙιειεοιιΙιτιιειΙι, ω: ιιιιιιι1ειι ιιιΙΙιιιιιιτ 
Μι1ι ΙάιΙϋιιιιϋιιιοΙε 6ιιιιιιι€οΙιτ61 ιει; ιιιιιιιιιο;γ ΙιεΙγτετϋΚοτ, έτ 
πειιι€ιιγειΚετ 68 82ΒΙ'81108θ]ϋΒΘΈ ειιιιιετ ιι61!ειιΙ νάΙτοπτει€_ιιιΙα. 
Βιιιι€1ιο€να ειςγιΚιιεκ ΙοΙΙ‹ο ειιιοε εοιιιιιιι ϋεεεεΙεϋττετιἐεΙιειι 
ει, τϋΙι1ιιεΙιενε1 ΜΜΜ ΕΙιιιἔγοιιιὰιιγο1‹ έ8 σιοΒιιεοΙε ειΙτιιΙ; Θε 
εοΙιει απ» τοΙιετ868ϋΙε, εειιι ειιιιιιιιιιοΙι, ειοιιι ιιιθ_ισκ ιιειιι νοΙτ 
ει;γετθι·τειιι. 7 ι 

ι>ωιδ οι 68528 1ιοιιιιιιι·τύ Έ ιι€ειτοτι; εοΙειιει5.ΒιιαΙι ΙκεΙιε 
18Ιιειι ειιιΙετιιεΙ‹ ει: ΗΜ ἶει αι ο8π_ιιι ειοΙτιιοΙε ει' Ιιειειιιοτ «Ά 
ι1ιοεϋ86Β~ετ. η 

Κϋιιιιγιι ιΜΙΜιιοιιι, ιιιιΚύρειι· ει' τΙοΙ8οΙ‹ι' Μ; Μινι58ε 
ιιιεΙΙοττ, επιιιιοτ ΙιειΙΙ τά τιιτωιιιοιιι, ΙιοΒγ εἔγ ιΙΙγ ιι€ιιιιοΚ 
ιι·οιιαΙιιιάΙιειιι οειιΙι Ιιενειιοτ ΕοΒο1: ίεΙτειΙιιΙιιι ειιιιο., ειι8οι·ιι ασπι 
νοιιιιοΙι 1:ϋιιιι1, ιιιεΙΙγεΙ‹ ειτιεποοτιιτει ειέι2ατΙοΕΜιιι οΙνειεύιι' ε3ι 
ιτ0Κ' τόει6ι·ϋΙ εΙϋειιι€ι·νε πιιιιιιιΚ. Π8Ι108'Υ τϋι·τ6ιιει:ιι6Ι "Ια 
ιιιεΙΙγ 1ιοι·ειαΙθ ειιιΙιει·ει εἔγετ τιιΙειΙιιιιιιιικ ιε όπωιι ιιόιιιο1γ 
ΙγοΚ Μαι, οι ει' Κϋνο£Ιιει6 Ιιοι·επιιιτει Μινι-ε εειιιιιιιτ ιιειιιι 
Ι›ιιοιιγΙιιιιι, ιιιει·τ ι1ειιιοοι·ειτα 1ιειιιιοτειιιι€Ι ιιιιιιιιειι ιιῇ ινειάόΙε 
κι Πέμ. Ε' 1ιοιιιΖετοΙειι€Ι τοΙιάτ 1ιεΙιώι Ιειιιιε ει., τιιιιοιιιιιιιγοΒιιΕ 
“οι” επιΜΙγοΚ Με! πω, :ιι Ιιειιι€ ιειιιιτε ΙοΙιετετΙειι, 
ΙιοΒγ νειΙ.ιιΙιιι έιΙΙ:ιιιιι0 επιιΙιάΙγοΚ :Μιὰ νεΦτεεεειιεΙι. 

ΒειιιοστατιάΚΙιαιι Κοι·ειιιτεειιι ΙιειιιιειΙε ιιιἰιιιΙ που ειιιΙιε 
ΜΚ, ΜΙ: ιι·οιιιι1οιιιιιιειΙ ίο8ΙειΙΙιοιιιιιΙι, ε8γειιΙϋ τιι€Ιοιιιιιιιγοε ΙΙθ· 
νεΙέ:Μ, Θε ει' Μια ιιέιιιιι ειιηι-ιιιιινιέεπειι θοιιειεεειΙ Ι›ἱι·ιιαΙπ, 
πώ: @ΜΜΜ ιιο1ιτιοειι ιιιιιγάτ ΚϋνετιιοΚ, νειΒγ νειΙειιιιι πιω 
τει·εόἔετ ιιιιιεΙι, ιιιι-:Ι1γτϋ1 σεειΙκ ριΙΙειιιιιτοΚι8 νιιΙΙιιιτιιο.Ιτ ιιιο€, 
Μ" ει' ε2εΙΙοιιιι 6ι·ϋιιι6ιτει ιιΙεΙΙιοαΜΚ. ΙΜ ϋι·ϋιιιϋ1πε·ιτοιιιιτ 

8·!> 
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ΜΒΜ Ι'ϋ €γϋιιγϋτιιεόΒενέ ιιειιι τοειιΙι;- Ιιειιιειιι απ @γ ω 
ΙιἱιιτἱΙτ, Μπι απο ιιιιιΙειτεὲἔοτ, ιιιοΙΙγτε κι θα' ΚοιιιοΙγ ιιιιιιι 
και Μπιτ ειιιΙειιι58· και; ει” ειιιΙιει·εΙ: εοΙισ.εειιι £ο€ιιιιΙε πιει 
ἔοΙιιιειΙκ σ.: ιι·οι1ειΙιιιι ιιιεετετεύιέτϋ1 Μ”, ιιιέιΙγ ϋειιι€ι·ετετ 828· 
Μπι, ΙιοΒγ ειιιιιαΙι Κε3ιιγεεΒόΒειτ όι·ει!ιοεεέΚ; :Η πωσ άι· 
ιιγεΙιΙειτοΙε εΙι”ιιιιιαΙτ επειιιεικ ε16ιτ. Ι€ειι ι·ϋνΜ πιο: ι”οικιιιΙιειτ 
νέ.ιι ει' τιιάοιιιιιιιγοΚι·ει, ει” εεέετ.ειι Ιιειειιιιι1ιιι ει!τ:ιτιιιΕ. 6Ιε 
:ιι οΠγ κϋιιγνεΙιετ ε2ετετιΚ, ιιιοΙΙγεΙ: Κ6ιιιιγειι ΙΙΙθ88ΖθΙ'θ2· 
ΜΜΕ , Μιιιιιιι· οΙναεΙιειι6Κ 'ο ιιιεΙΙγεΙιΙιει εειιιιιιι :πάω εΙιιι61 
ΙτειιεΞεοΙε ιιειιι ειιικοόεεεεΚ, Μ” ιιιι-ηιι€ττεεεειιεκ. ΝεΙιιΙ: 
Ιιϋιιιιγιι ειιιιι868εΙε ΙιεΙΙειιεΙι, ιιιεΙΙγοΙι Βιιιιιιι€οΙιτ01 ΜιιιιΙΙιοι 
ΜΚ, 'ε ιιιεΙΙΥεΙτεττϋἔΕϋιι 6Ινειιιι ΙεΙιετ;. ΚιιΙϊ3ιι68οιι Καινο 
Με ει' νάι·ειιΙαιιτ Θε Ματ. ΜοΒ·ειοΙσιιιι ει' εγειΒοι·1:ιτι, Κότ 
1ιοιΙϋ, εἔγΙιαιιἔι'ι Ιι-5τειι€ειτ, «ΜΠΕ 68 "στο ιιΒιιτάεο1:τιι, τϋἔ 
τσιπ ν·ιΙιι€οειειι€οκι·ει, ι·ει€γοΒό ιμιεει€οΙιτει νειι.ςγ τι-!νεΙγ86 
8εΙιτο ν” ειιιΚ8686Κ, ιιιεΙΙγεΙ‹ ιιΙιειΙ ιιια8·ο10ι01 τϋἔτϋιι Ιά 
Ιαιιιιιεειαιιιι1ι , 'ε οἔγειεττε ιιιιιιτο8γ ει·6ειει!κΙαιΙ ει' ω.Ι'Β'Υ) πιό· 
ΙγώΙιο νἱτεεεειιεΙ€. · 

ΚεΙΙ-ε ιιιι€8 τϋΙιΙιοι ιιιοιιάειιιοιιιθ νο.ΙΙιοιι Η ιιειιι τιιά_ια, 
ει' ιι6ΙΙπϋΙ, Μ” επε'ι.ΗειΙε, ιιιι ιοΒ Ιπϋνοι!τειιιιθ 

Α' ιΙειιιοοιιιτει ΜΜεικιοΚ' ιι·οι1ειΙιιια, εΒγειοιιιιΙε8 Νέο , 
ιιειιι ωμά ιιιιιτειιιιιιτιιι , ιιιιιιτ αι·ιετοστατιτ ιάϋΙιΙιειι τϋττόιιιΕ, ει' 
ι·ειιιι', επαΤιάΙγοεειι€', τιιτΙσιιιάιιγ' ύει .ιιιεετετεὲἔ' Ιιθιιότ; Ιιειιιιο 
ει' ίοτιιιιι τοιιαειετιιιτ εΙΙιειιιγιι€οΙνει 'ει ιι6Ιιει ιιιεΒ π "Με 
Ιεει. ΝγεΙνε 8·γαΙιτειιι ΚϋΙϋιιΚϋ06ιιεΚ, ιιε2τιιτΙ:ιιιιιιιΚ , @Βά 
1γοειιαΙι 68 ειιΙειΙιτοειιιιΙε 'ε ιιιιιιιΙ ιιιιιιἀἰἔ ιιιεικέειιιεΙκ Θε Μονω 
ιιεΚ Ιοἔ ιιιιιτειιΚοι.ιιι. ΠΜ ΜΜΜ ει, ΜνιτεΙ' 8]0Ι'88ΒέΒύΙ'8, 
ιιιιιιτ ει' τ682ΙετοΙδ ίδιζόΙΥθ8ΒόΒό1°0 ιιό2ιιεΙτ. κι επιιιιοειιΙιΙι Ιε 
ειιιΙ :ιι ιιιιι·ι'ι πω, ιιιιιιτεειιι α' ιιιι€γ Μιιγν; :ιι 682, ιιιιιιτεειιι 
ει' τιιἀοιιιὰιιγοἐεἀἔ; ει, ΚέριοΙετ, ιιιιιιιΕεειιι ει' ιιι65Ιγ ἔοιιὰοΙΙαο· 
Με; Μ ει' 8οιιιιοΙΜΜιιι 1ιεΞιιιι ιιιἱνεΙετΙειι 'ε ιιια_ιτΙιιειιι νειιΙετϋ, 
ειιιΙειιιε'ειιγει!ιειι μπώ; 8·γιιΚτωι ι€ειι ιιιι€γ ΙειΠϋιιΙιίθΙεεε3€ 'ε 
ΜΜΜ £ετιιι€ΙζειιγεθΒ ΜΒ· ιικιΙΙιοτιιιι. Α2 Πω: ιιιΙιέιΜι ΜιιιιιΙ 
καιω, ιιιιιιτ €ετειειιι ιιιιιικοιιιιιιΙε Έ ειιοιι ΙεειιιοΙ-ι, ΙιοΒγ·ιιι 
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ΜΑΜ ει” ειΘιινΘιιΘΙγΘΙιΘτ ἔωωικ ΙΘΙ, ιιιὶιιτεΘιιι ειι ιιΙΘει Μ· 
_ιοΙ_ιάΙτ ΘΙ. ·ι' 

ΗΘΙγΙγΘΙ·Ι4ϋιιΘΙ Εο8ικιΙε τιιΙΘΙΙ:οιπι ΚΘιΘΘΒΚἰνϋΙ οΙΙγ 
ὶτύΙιι, Με “π” ϋενΘπγΘ1ι ΒιικάιιιιαΙε _ιωω , Θε Ιιει ικι€γοιιΙι Θι 
ιΙΘιιιϋΚ κι» , ιιΘΙιιι τει ἱ8 ιιιΘΙιΘιιιοΚ, Ιιο€γ ιιιιι€οΙκειτ ιιιιιιιΙΘ1ι 
ίοἔγειιΚοιΘεειὶΙ‹ Θε εισ3ΘιεΘΒιι€Ιτ ιιιΘ1ΙΘα ιε οΙνειετιιι_ϋ.Κ; Μι 
ιιΘιιι Θ' ΜνΘιΘΙΘΙ‹ ιιιιωι‹ ΙΘειιιΘΙε , 'ε ιιιιι€ο1: ιιιοΙ:, ΜΚ Θει 
ικ-:ε ιιιιιιιΙεεϋΙψωι ει, Ιιϋι6ιιεΘἔΘε ειοΙώεωΙ 1,” ΘΙιΘττΘΕ, ιιιἰιι 
τΙἱἔ νιεειιιι ίο8ιιιιΙτ Με ιερω ειΘιιιΘΙΙγ τΘειιΙΘτΘΗιΘ:ι. 

πω: τιι1εΘΒοε ΘΙΙιιροτοτ τιι_ιιοΙΘΙε; τΙΘ ει' 1ιειιιιΘτΘΙτ ιιΘιιι 
ΙΙΙΒΙΙΙΙΒΙΙ ΘΒγειΘΗΘ :ιι ΘΙεϋΙιόΙ ει' ιιιΘεοιΙιΙ:Μ; (ΣΒΒΕ ίοΙτοιιΙ;Θιιι; 
'ε νΘΒτεΙΘπι Θι·ιιγΘΙ‹ΙαιοΙ‹οπ Μ _ιιιιιιειΙτ ΘΙ Με. Αιοιι ϋενΘιιγΘιι, 
ιιιΘΙΙγ Θ8·γ τιιτΙοιιιΘ.1ιγοει 11ΘΡΘτ ΘἔγἰΚΙ›ϋΙ ει' ιιιΘΜΜιει πιει, 
ιιιειῇιι ιιιιιικιι€ @η 88] ριΙΙιιιιιιι, ιιιΘΙΙγΙ›Θιι ει' ιΙΘιιιοοτειιιι πεπι 
ΗΒΗ( τιιιιοιιιάιιγοε ΒΘιιιιιεει. ει ειτἱειοοτειτἱειΚι-ΞνιιΙ ϋεειΘπιΙΘΙ 
Κοινά», ιιιἱιι‹1 καιω ΘἔγΘτΘτινΘ ΙιιτειιιιιαΙ: ιιτειΙΙεοεΙιιι ειι επι 
Ι›ΘτΙ ΘΙιιιΘη. 

Ό ΒιεΙ‹ ιιιιιΙΘΚοιιγ, τΙΘ ΪθΙθΪΐΞθ ι·ιι€γσ€6 ιιΙϋειιιΚο1ε; ΘΙ‹Ιιοτ 
ιετιιιΘΙιειιγειΘΒ πι, έιτειιιοιιιει Θε ιιιοιΒΘε 28Υ8Ι' ιιΘΙΙιιιΙ. |ΙΙγ 
@οι νοΙτ ει' ίτσι1ιοιιει ὶτοιΙΘΙοιιι ει, ΧΥΙΙΙ-Πε ειΘ.ιειιΙΙια1ι. 

ΜΘεειΘΙιΙι ιιιΘιιιιΘΙε ειι_ιιιι 8οιιτΙοπιιοιπιιΘΙ, Ιιει ω ιιιοπι1ει 
ιι6.ιιι, Ιιο8γ ΒΒΥ ιιΘιιιιΘτ' ιτοι1ιι1ιιιιι ιιιιιιιΙΙ8 τΘ.ι·ειιιιι€ι Μερσι 
;Ιά1ιειΙ: 'ε ρ_οΙιτιωιι ειΙΙ‹οιιιιὰιιγιιιιιικ νιιιι ω τΘιιιΙΘ1νΘ. 161 ω 
τΙοιιι, Ιιο8γ ει οΙωΙιοιι ΙόνιιΙ, ικιιιιιειΙκ :Με τϋΜ›ΘΚ κ, ΙΙΙθ1Υ· 
ΙγΘ!: :ιι ιτοιΙειΙπιι ιιιιιιΘΙετΘ Ιιιιοιιγοε ΙιΘΙγΘΒΘΚΘι: ι·ιιΙιιιιιιειΚ; 
Μ.ιιΘιιι ειΘΙ: ΘΙ6ιιΘιιι ει' ΙΘ8ΙϋΙιΙιΘΚιιΘΚ τοιειΘιιΘΙτ. 

Αιοιι νἱειοιιγοΙ:, ιιιεΙΙγΘΙ: νειΙειιιιΘΙΙγ 1169, τιιτειιε Θει μι· 
ΜΜΜ ΘΙΙιιιιοψι 'ε ιι·6ιιιειΚ 8θΙΙἱΙΙΒ8 Μια ΙΘτΘιιιΘΙ:, ΜΜΜ 
ΙΘΙΘττΘ ειΘιιιοει!ε, κι ειι Θ8γιΙιετ ϋειιιΘι·ι, αι εισαι ει' ωωκ 
ειοΜι παπι ΙΘει θ8θ8ΖθΙΙ ϋειιιΘτΘιΙΘιι. 

ι 

κ 
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Κιν. ΡΕΙΖΕΤ; 

@ο ιο·οοΙοιΙσπι έραο·ι·όΙ. . 

Δ' τιοιιιοοτατια ιιοιιιοεαΚ Κοιινοτ ϋιιτ α' τιιιιοιιιαιιγοΚ ιταιιτ 
αι ιιιαι·ιιιϋ οειταιγοΚιια, Ιιαιιοιιι Ιιονιιιι αι ιιιαι·-αιο11οιιιοτ αι 
ιι·οιιαΙοιιι' ΚοΙιοΙοΙιο. 

Διιοτοοι·ατιαΚΙιαιι αι ο1ναο0Κ ΚοιιγοεοΚ οι ιιοιιι @οι 
ειαιιιοεαΚ; ΠοιιιοοτατιαΚΙιαιι ΚϋιιιιγοΙΠι ΚοτινϋΚοτ ιιιοΒιιγοτιιι, 
οι ειαιιιιιΚ ιαιοιιγιι ιια8γ. ΒΙ›ΙιϋΙ αι ΚιινοτΚοιιΚ, ΜΗ· ατι 
ατοστατα ιιοροΚιιοΙ οεαΚ ειιιι·ιιγιι οι:ϋΙΚϋιιοαοΚ ιιταιι τοιιιοιιγΙ 
Ιιοτιιι ΙιοΙιιοοιιΙαετ, οι οι οι;ϋΙΚϋ‹ΙοεοΚ, Μι· ιιιοοϋεοοοτ οΙο 
ἔοτ ατΙΙιατιιαΚ ιο, ιιοιιιτ εοΚατ εο!ια Κο ιιοιιι Ιια_ιταιιαΚ; ιιιι€ 
οΙΙοιιΙιοιι τΙοιιιοοτατα ιιοιιιιοτοΚιιοΙ αι ω ιιιαΒατ αιιαΙ Κο 
οεο€τοτΙιοτι, ΙιοΒγ οΙοο0 ατοιι ιιιοἔΙοΙιοτϋα Ιιιι·ι·ο οε παο;; 
οιοτοιιοαοτο ίοἔ ειοι·τ τοΙιοτιιι. Ε' νοοτο ιιοιιι οιιιΚαο8, Ιιοογ 
Μ ωιιααι_ιακ, οΙοο; 1ια ΚοιινοΙιΚ. - 

Αι οΙναει5Κ' οι;γτο ιιονοΚοιιϋ εοΚαοαοα 'ο αιοιι ιοΙγ 
καιω ειιιΚαοές, ιιιοΙΙγοτ αι ιιιια8 Μπιτ οι·οιιιοΚ, ΙιιιτοαιτιαΚ 
οΠγ Κϋιιγν' Κοιοτοτ Μ, ιιιοΠγοτ ιιι·ιιι εοΚι·ει ιιοοειιιιιοΚ. 

Βοιιιοοι·ατα ιιιϋΚΙιοιι α, Κιιιιιιιεοἔ οοΚειοτ ιιἔγ τοει αι 
ιι·6ΚΚα1 , ιιιιιιτ α' ΚιταΙγοΚ τοοιιιοΚ ι·οιιτιοιοιιιιτ ιιιΝατιιοΚαιΚ 
Και; ιοΙοαιιια8ιτια οι ιιιο€νοτι ϋΚτ·τ. Μι ΚοΙΙ οἔγοΙ› αιοιι οι 
Μέι ΙοΙΚοΚιιοΚ, ΚιΚ αι ιιάνατοΚιιαιι ειιιΙοτιιοΚ , ποδι· ΚιΚ οττ 
οΙιιι ιιιοΙτ0Κ? 

Α, ιΙοιιιοοιατα ιι·ο‹ιαΙιιιαΚ ιιιιιιιιι€ 1ιοιοοοιιοΚ οΠγ 87.ΒΙ'· 
ιϋΚτϋΙ , ΚιΚ α' τιιιιοιιιαιιγοΚιιαιι οειαΚ ο” ιραι·ει€ατ ΙατιιαΚ 'ο 
απο; κι ιια,<;γ ιι·στ οἔγοτ Κοτττιτ ταιαΙιιιιΚ, οιοι·οιιΚοιιτ επικι 
ΙειΙΙιατιιιΚ αι οοιιιιο-αι·ιιΙσΚατ. 



ι 

. πι: 

- Με: ΡΕ1ΖΕΤι 
.ι_...-.. 

Α· αϋπϋ_ς έ: 2αϋπ €π·οιΙαΙοπι° ΜισιωΙάσα απ· 
έυ·2 ΜάΙϋτοϋ.ι·επ Ιια.ι·ωσσα σΙοπιοω·α$α Φώκια 

σάροΙοϋαπ. 

ΜΗ ει, Ιιει_Μει.πΙιοπ Ιεἔιὶεπιῶι·ειωιἱ!›!› Κϋ2£ἀἘεειεὰἔειὶΙ›ειπ 
»ΦΜΑ πενοιτεΙ‹, 1ιοι·άπτεειιι ΙπιεοπΙΙιοτι απ”, ει' Μ: πιὶ πώμ 
πεΙε 'πενεπιιπΙτ. ΑτΙιεπειεΙ›οπ ιπιπάεπ ροΙΒιιι· Μπιτ νεα ει' 
Βϋ2ἱὶἔγεΚΙ›επ; πι: 350 πω· ΙειΙ«'› πω ΙΙΒΙΙΙ ωωιωιοιτ τϋΜι 
20· επι-π· ροΙ€ειτπό.Ι; ει' τϋΙ›ΙιἰεΚ πιιπιι ι·ειΙιειοΙ€ό.Ιτ ωιωις, 'ε 
πιω: ιπέ8ειτόΚ πειΒγ Μπα ποπ ΙοἔΙπΙπτοεειὶἔοΚπιιΙε, ιιιεΙγ 
Νώε ΙιοτππΙ(Μιπ ει, πέρα, εϋτ ει' ΙιϋπόιιοεπτιἐιΙγοΙαιτ Μ ὶΙΙειὶΙτ.. 

Δι;Ιιεπειε ωιιω, ει, ιιιει€ει παιΙάποε ετ.εινειαιώνειΙ , νόμο 
ὶε πειπ εἔγιἐΙι "Μ, Μπι ε;:ιγ πιτιετοι:τειω Ιώπιπτεειειι€, 
πιοΙΙγΙιεπ- ιιππ‹Ιεπ πωπω ε€γεπ1ϋ ῇοΒΒ;ιΙ Ιιπ·τ ει' 1ιοπιπιπγ 
Ζἱἱ8Ϊ10Ζ. 

» Α' παιι·ιοιιιεοπ' 'ε ιι1εΙιειιιποΙι' Ιιοι·οιπτ Βοιπά1ιειπ πιω- 
εαπ ε2ειπροπιΙι0Ι πω! τοΙειπτοπι 'ε 1›εππο ιιειιι εΒικ-:!ιοι 
πό2.Μ, ιπἱπτ ΜΒΜ επωιιω ειιοποἔγ σε:ιι1ειιΙππιπ Μει!ιΙι 658 
ιιΙϋεΙιεπι1ϋΜ Μπα. νο1αιΙιε3ιι' ιπιπιιπγει]ειπ :ιι ειτιειοοι·αιιπ 
ποπ τειιττοιαιΙε 'ε ειππει.Ιε επεΙΙειπόπεΙ ι›πιω‹. › 

'Ι'ονό.ΙιΙιά, πω* ΜΗ 368γειπι, ΙιοΒγ ει: εμέ” 6εΙ€οτΙ›ειιι 
ει, ΙεδπγνοΙε τιιΙππΙιέε τΙτει8ειΙκ νοΙιειΙ:, Θε πο” πιιἔγ Ι›ειῇ_ῆειΙ 
ΙεΙιοτειτ ειιοΙαιτ ιη ρ61πάπγοΚΙιειπ εΙϋειΙΙΙισπι 'ο τει;ιεπιτεππ 
Ε, πϋιπΙιπσέπγεΚ από”, επέιιπι1 ειπΙιετεΙππόΙ πϋηιοπτοεπινάπ 
ει' τπι1οιπππγοΚ' επετει:ετ6τ Έ ΙιειειπιιΙατιιτ, οι Μιει1 πιέιιπ Με 
π·οτιειΙιπι ειι·Μποτειιιάτ Μποτ.ιεΙε ε;; πω” ροΙἱιἰου.ἰ ειτἱειοοι·ει· 

ο 
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Μ." ειΙπΘΜΙ. Αιι'εττ εεπιπιἱ Μπι Ια ιππτα€ «και, πο” α' @ΝΙ 
8ϋΙπ· 'ε τύιπαΙαΚπαΙ α' τιιιΙοιιιαπγοΚ ναΙαπα Ιπαι·αἔ €γαπεΙπτ 
ΙτοιεΙτεαεΙτ νοΙπα. ` 

Ε' πέρα( ΜΜΜ, ιιιεΙΙγεΙ‹ πειιιοεαΙ; αταποοτατΙακατ Ιώ 
πειτοΙε, Ιιαπεπι Ι8επ ραΙΙότοιοα Έ Ιἔεπ 8ιαΙιατΙ πειιιιοα:Ιζ Ια 
νοΙταΙ‹, ὶτοὰαΙιπἱ ιπϋνοΙΙπτε οιϋΚεὲἔΙιὲρεπ αιοπ ΜΙΙϋπϋε Μ 
Ι›ἀΙ‹αί 'ε Ι‹ἰὶΙϋπϋε τιιΙαῇὰοπειΙ8οΒατ τιιΙιαιταΙ‹, ιπεΙΙγεΙ4 αι Πο 
‹ΙαΙιιιατ ατἰε€οοι·ατα ειαιαὰοΙζΙ›απ ῇεΙΙοιπιι-επἱ ειοΚταΙ€. 

ΨαΙ0Ι›απ εΙύἔ @Με σπα νοιπΙΙπΙτ ειοιπεὶπΙιετ αι Ιτα 
εοΙτι·α , ιπεΙΙγοΙτετ ι·απΙε α' ι·6€Ι Κω· Ιια8γοττ , ΙιοΒγ ΜΙαεειιΚ, 
ιπΙΙαέρ σα αι Ιτι3Ιτ, πω πώΙια παΙοΙτ α' κατ”, ΚΙΙΙΙΙπΙ›ΙΘΙεεΘἔε 
απ €αιααμαΒα Ια α' ἔππιΙοΙατ, ιπετεἐειεώἔε, ιποι€αεα 'ε ατα 
Ιαποείταπα ΙιΙαπγιΙΙτ α, ιπΙΜΙΒ ΙιαπιιιΙαπεΙύ ιποετοτεέΒετ θα 
ΒοπεΙού: πιιι€ατπαΙτ α, τόειΙοτοΙζΙΙεπ; αι 6 ππιιπΚπὶΚΙ›αιι εειπιπΙ 
παπι ΙααιΙΙ: αΙεΙνωνα8;γ ναΙααΙ›α ΙώειΙτεττπεΙ‹ Ιεππἰ; σα: 
πιΙπιΙεπ ται·8γΙιοι επσκ° ειαιπατα ναπ Ιι·να 658 οι Ι(ΙοαΙΙα 
ειΘρειός' Κοτε86εε αΙπὶΙ‹ εΙϋ πιἱπιὶιιπταΙαπ. Νἱπο8 οΠγ ασπα 
Ιοπτ, ιπεΙΙγ α' ι·ι-38ΙπώΙ Ια!ιιεΙ ϊοἔΙιατ6Ι›Ι›απ Ιαιπιαατπα αιοπ 
€ιιΙαῇιΙοπεαἔοΚατ, ιπεΙΙγεΙε α, τΙοπποσταααΙ ΙτύΙεπι-ΙΙ τειππόειεΙ:: 
τεΙ ΙιΙαπγιαπαΙ:. Ι?Σε Ι8γ πΙπι:ε οΙΙγ Ιτο0αΙοιπ, ιπεΙΙγετ εππόΙ 
ΜΜΜ ΙιεΙΙῇεπ ταπιιΙπΙ α' αειιιοοκατα ειαιαι1οΜαπ. ΕπποΙτ τα· 
πιιΙαεα ΙεἔαΙΙεαΙιπατο8Ι›, ναΙαιιιεππγΙ Μια, αι ο) ειαιατΙοΙτ 
Ι‹αΙ εΒγϋαΙαι·ύ ἱτοιΙαΙιπἱ ΙιἱαπγοΙε' Ιεαγόιθεύτε; ιπὶ ΙΙΙοα τοι· 
ιπαειετΙ τιιΙα]τΙοπαἰΙ‹ατ, αιοΚ παπά ιπα.8οΙαύΙ ίο;παΙτ _ΙϋππΙ , α' 
πόΙΙαϊΙ, Ιιο€γ ιιιοΒοιοτιαεϋΙποτ Ι:απι1ΙπΙ ΙςεΙΙΙοπ. 

Ια πιεἔ Ια:ΙΙ εαγπιαειτ όττοπΙΙπΙτ. 
ναΙαιποΙΙγ ταπιιΙιπαπγ, Ιιαειποει απο:: ε” πέεπ' ΙτοιὶαΙ 

ιιιατα παπι: , 'ει ππ5Β εεπι αΙΙεαΙιπαιΙιατ6 αππαΙι τατεαε ω ρο 
ΙΙτΙοαὶ αιΙΙΙτειέ€εΙΙιει. - Δ 

ΗοΒγπα παπι απατπαπΙ‹ εΒγεΙκα ταπαπἰ πιόπ-τιιιΙοπια 
πγοΚπαΙ, οΙΙγ τατεαεα€παπ, ΙιοΙ Ι6Ια τετιπαειετ€πέ:Ι ίο,ςνα 
ΙιαῇΙαπιΙ6 παω· ει·ϋΙΙ‹ϋιΙΘεεΙ‹ετ νΙππΙ νόΒΙιει ειετεποεύῇε' Πα 
ταπΙταεα νααγ ιπωεςΙαι·ταεα νεΞαεττ, Ιἔοπ παΙΙατοιοττ ,ε 
αφτι νεειοαεΙιιιεε Ι›οΙ€ἀτοΙ‹ι·α τοππ6πΙκ ειει·τ; ιιιει·Ι α' πω” 



89 

σἑε ροΙΜοιιι ιιΙΙ:ιροτ ιιιιροιικιιιτ οΙΙγ επϋΙκε458οΙιοτ Μινιιιι ται. 
ΜΚ, ιιιεΙΙγεΙιιιεΚ Ι:ΜόΒΙτέΒέτο Μακ ει' ιιενε168 8οΙια ιιιε8 
ιιειιι τωιπωιω, ίεΙ £ο€ιιιιΙτ ει' εαιιιιετ :Μ ;;διϋ,ιςϋΙε' 'ο τώιιιειιειΚ' 
τονιιειιτα ίοτἔατιιὶ, ει' ΙιεΙγοα, ΙιοΒγ ειοι·ΒαΙιιιιιΕ ειιω εγε 
τ:ι.ιιιτιιάΙ:. · 

ΝγιΙνέιιι νειΙ0, ιιιἱΙτιἐρ τΙειιιοοτειτα τότεαεάΒοΚΙιειιι, ει, επε 
ιιιι€ΙγεΙι' ότιιοΙω ειιιιτιι€γ , ιιιιιι€ ει, εωτιιέ Μτοτειι€ει ιιιοΒΙιι 
νωιμικ, Ιιοἔγ ει' ιιαἔγοΒΙ› επιιιι' 1ιενεΠοτόει-: τικΙοιιιιιιιγοε, 
ΙεετεεΙιειὶϋἰ ό8 ἰΙιειτΙ›ε1ἱ Ισ€γειι ιιιΙ:ειΜι, ιιιιιιτεειιι ἱτοὰαΙιιιὶ. 

Α' €;ϋτϋρ;ϋι 'ε 1ειιιιιτ ιιοιιι ειιιΙιεθε ωιιιωι ιιιιιιι1οιι Μιο 
ΙίιΚΙιειιι; «Με π. ιιιεἔΚἱνειιιτατιΙε, Ιιο8γ Μ.οΙι, ΜΒΜ τετιιι€ειοϋ 
ϋειτϋιιἱιΙ‹, πω, επετειιο$ό_ιϋΙκ ει, τιι0οιιιάιιγοΚ' ιιιὶνεΙὸειἐτε 
επιιιωΙι, ωιειιωιωι οΙΙγ ιεΙιοΙάΙαιτ, Μ! ιιιειιςοΙκατ ει' ι·6Βι πο· 
ι1ειΙοιιιιιιιΙε τϋΙ«Πετεεειι ιιτεινό. τοΙιεεεε-5Β, 'ο ΒιεΙΙειιιόΙ›ε ο86 
»παπι ΙιεΙιει€Ιιειεεε.ιιαΚ. ΝεΙιειιιγ @Ιω εἔγετειιι ιϋΙιΙιεψ ότιιε ε' 
(ΕΝΠ, εΙΘτέεότε ιιέινε,' ιιιιιιτ ΜΙ: Ιιιτνάιιγ οοΙΙοἔἰιιιιι, ΜΙ τοι 
ειιιΙ τωιιιΙτ ΙϋΙϋε1εεεε τιιάοιιιειιιγοΚ ποιο ειι€ειΙΙΙ: ῇ‹'›Ι ΙΙΙθεί8· 
1ιιιΙ1ιἱ ει' ειιι1:εύμεεΚετ. 

Μιιι‹Ι ειιοΙσιεΙ: Με άειιιοοι·ειωι ιι€ιιοΙτιιέΙ, ει ἱτοᾶα1οιιι 
Μπι Μιιιιιιιι νειΒ·γιιαΙι, εγεικτειιι· ΜΗ ει' Ιιαιι1ειιιΙποτ' ιιιϋνεἰνοΙ 
τιιρΙιι1ιιιοΙ: ιιιει€οΙοιτ. ΕΜ ιι€γ ϋανϋεε68εε όχιτειιι· 

Νειιι ιιιιιιτΙιει ει, τσόδιεΙε' ιτο(Μιιιι επιιΙειιιέιιγειτ ίεάάΙιετ 
ΙειιεΙιιιοΚ Ιειιιιι νέ·Ιιιέιιι. Οειιρειιι απ τειι·τοιιι ίεΙϋ1ϋΚ, Ιω” 
πω: ο11γ ΜιΙϋιιϋε εεήιιωά8οΚΚιιΙ ΙιιτιιαΙι,·ιιιοΙΙγεΙι οειιάειΙα 
τοεΙαέρ εΙΙειιειιΙγιιΙ ειοΙἔὰΙΙιειτιιαΙζ ει' ιιιἱ ΚιιΙϋιιϋε ΜειιιγειιιιΙ: 
ΜΚ. Διώ: ΙοιιαιττειιιειΙε ΙιειιιιιιιιΙα-:$ ποπ οΜυ.Ιοιι, ιιιεΙ1γ ίε16 
ΙιωιγειτΙιιιιΚ. - · ι 



ο 

Χνι. ΡΕΙΖΒΤ. 

Πόσο!! ΜόιΙοσί2οΗα @ο αοπεο·ϋΙοαό άωποουαΠα 
ασ οικω” σημεΙυεϋ. 

Πε απ, πιἰτ ῖϋΙεΜι πε ἰτοἀειΙοιητ0Ι άτει.Ι3ύ.Μιπ ιιιοΜοΕ· 
ω!" , ε” οΙπωιεύ 301 ιιιο86ι·τοττε, ΕΜΠ” Με: ΜΙΜιικι, ιιιὶιιϋ 
Ι›εϊοΙγεὶεεει1 ΙεΙιετιιεκ ει' ιΙειιιοοτετειἱ τέιτεειε άΙΙειροτ ,ε 3ιια-πε 
ΜΚ ιιι:ι€ετα ει' ηγεΙντε, πι1πτ ει' ἔοιιτὶοΙειψ' εΙεϋ εειΚϋΖέτο. 

Α: ειιιιετἱΙωἱ ἱι·ὑΙ‹, ἰἔειιιὶπ ε26Ινείιι, ΜΒΜ” ΑιιΒΙἰὰΙ›ω1, 
ειιὶιπεειιι εειῇΜ ΙιοπιιΜπιπ ΘΙΙιεΕ, ιιιἱιιτ:$.η “Μα ΜΙΝΙ :ιι απ· 
8ο1 ποι‹ω τειυιιΙῇάΙι 'ε νοε2.Πι ιιαροτιΙζἱιιτ ιιιΗιτειι'ιΙ. ΜαἔιἰνειΙ ει' 
ιιώμρεΙ , ΠθΙΙΙ Ιω? πιο ει' ι1οΙο;ε;: επ Κϋινο|τΙε1ιεΙ›Ι›ὶὶΙ :Με πω 
νετνε εποε ΙώΙϋηϋε οΙεοΙοιαΙ<π, ιιιεΙΙγεΙε οι ΒἔγεείὶΙ£·8τειτιι 
επτα ΙιειώεεειΙ ΙεΙιετ1ιοΙτ. εκει “Μάτ ΙΙθΙΙΙ ει: ὶτιὶεΙ›εΙὶ, Μ· 
ιιειιι.ὸΙϋει0Ι›οΙἱ ΙΙΥθΙΥϊθ ε:Μεσέ€ ΙὶἔγεΙ1ιιεειιἰὶπΙ:, Μι θεπτε 
νεπιιἱ εικετῇιιΙε ειπα' ιιι6ιΙοε1τάεο1αιτ, ιιιεΙΙγεΙ‹ Με. μιιιωι ο” 
ειΠεΕοοι·ειτα ΜΡ' 1ηεΙνε, ιι1Μϋιι τὶοιιιοοτατὶειὶ πγεΙννό νἀΙὶΙ‹. 

Α2 ειπἔοΙοΙε, ΜΙ; ε' νεΚοιιγ &τηγόΚΙειτοΕΜΚ ἱΙΙετϋΙ›Ι› Μ 
ι·εϋ, ιιιἰιπεειιι επ ΙεΙιετιιώΚ, 8γαΙιτειιι άΙΙΙτοΙ:α1Ιε οΙϋαειιι απ, 
Ιιο8γ :ιι οἔγεεἱὶΙτ-ετειτιιεοΚΙ›εΙὶ τωιιιΙταΙ›Ι› οεετάΙγοΚ ειπε-εεε· 
!:εεωι ΚὶὶΙϋιψϋετιεΚ ιιγοΙνϋΙει·ε Μενα-ε, ει, πειἔγΙ›τἰττειπ1ιὶειὶ ω 
ιιιιΙτΑΙ›Ι› οεετάΙγοΚ10Ι. 

(Η :που ΠθΙΠ ὶε μιωιεικοάτειΚ, ΙιοΒγ :ιι ειιιιει·ὶΙπιἱειΚ 
ειπε Μ επινε.Ιζειτ Ιιοπει!ι τἰὶνειθ›ει; επ ει' τειι·τοιιιεπγ' ΜΙΜ 
Ι›ϋιϋ "Μι 'ε τενοΙεε€ινι Ιαἑρεε νο11κι ιιιεἔιιιἔιἔγει·εὶιιιὶ; Μ. 
ιιοιιι απ πιοΙιειτοΙωΙτ, Ιιο2<;γ εε ιι_ῇ ειεινειΙε ΜΙϋηϋεωπ Ψ88Υ 
ει” μάι·τοΙ‹' τοιιιΙο1ι Ι›εειὲιΙ6Ι›όΙ, νει€γ κι ω·ϋιιιϋ1ειιιὶ ιιιοείοι· 
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εοΒοΚ€ϋΙ, να” οι ἱἰἔγνἱοοΙϋΙ ιιγοΙντϋΙ κϋ3ΙοεϋπϋινοΚ. Ή 
Ιιο2πο:ΜΉτ , Ιιο€γ ει' τοἔὶ ωιεοΙ ε2:ινοΚ επ ειιιιοι·ὶΙ‹οὶοιΚτ0Ι ιη 
οι·τοΙοιιι!ιο11 νοτοτπιοΙ‹τ. νομο επ ιιιοΜΜπ, Ιιο€γ οι ΒΒγοεἱὶΙΕ 
οωωεοκ° ΙοΙώἰ ΚὶὶΙϋηϋε ιι10ιΙοπ οΙΙτονοτἱΚ ει' Ι›οειοτὶοτ 'ο 

Με” οποιοι· Μ;; ειονοΙαιτ τοειιιοΙ‹ οἔγᾶὶνο, ιιιο1ΙγοΙ‹ :π 
ωιγοιΙιο1ι' πγοΙνοΙ›οπ Η εποΙαάΚ οαέγιιιάετ ΒοτᾶὶΙηὶ. - 

Βι οοιτονοτοΙοΙ‹, ιιιοΙΙγοΙι οΙοττοιιτ τϋΙ›!ι ΙΖΙ›οιι τοτοτιοΙ‹ 
οΙ1γ οιιιΙιοτοΙε Μπα! , ΜΜΕ: Μτο1το ιιιο1τοκιωκ ωι·τοττο.ιιι ,ο :πιο 
ΜΜΜ, ΙιοΒγ ο, τὰτἔγτὐΙ ιιιοΒοιιιι ὶε οΙιιιο1!‹οιὶῇοιιι 'ο οΙιιιοΙΙιο 
ιὶοεοἱιιι ει., τΙιοοτὶοι' ιΜάιι ιι€γοποιο11 ροπττοι νοΖοττοΙτ οιιἔοιιι, 
ιιιοΙΙγτο Με ει' ἔγοΒοτΙειτ Μο ]ιιτοττοΙτ. 

ΑτΙετοοτοτὶἐιΚΙ›ειιι ει' ιιγοΙνιιοΚ τοτιιιοοιοττο1 τοεπ Ι‹οΙΙ 
νο1ιιιὶο ποπ ιιγιιἔαΙοιηΙ›α1ι, ιιιοΙΙγΙ›ο1ι ιιιὶιιιΙοιι τΙοΙἔοΚ πω· 
ΜΕ. ΙΝΕ 8.2 οιιιΙιοτοΚ Ικονοε ιι_ῆ 820€ οοἱπὰΙπαΙτ, ιιιοτ£ Κονοε 
ιη ι1οΙ€οτ νἱεπιοΙ‹: νοοΙιοι, οε Με νἱιιποιιοΙ‹ ἱε ΨθΒι1θΖ π] ΜΙ 
€οΙαιτ, που ΙοιιιιοιιοΙ‹, Ιιο€γ :ιιοΙαιτ πιο: ϋειιιοτοτοε επι 
νοΙκΒοΙ ειά_ΜΚ οΙϋ , ιιιοΙΙγοΚιιοΙ‹ οι·τοΙιποτ ει' Ιιοι;γοιιιοηγ Μάι· 
ιιιοἔΑΙΙειΙ›ΙτοΕτο. ' 

' Πα :ιιοιΞοειἱΙτ , Μ” οι οιπΙ›οι·ἱ ε” Ν: ὶε νο8·το ωωἔειοι 
ιιιοΒᾶΜιιΙ, νεο” ΚΜὶΙτϋΙ ι·οΙιειω νὶΙοΒοεΒοΒτὐΙ $ϋ1οΙιτοε2το 
Με, οι ιιῇοιιειιι οιΙΙποτοττ ΙΜοῇοιοεοΒιιοΚ Παω :Παω οΙνοπτ, 
οε ρΙιὶΙοεορΙιὶοἱ ῇοΙΙοιιιο Μ”, »Η ὶο οικω πικαπ, Ιιο8·γ πω: 
ε2ἰὶΙο€οεϋΚοΙ: ποιο ᾶοιιιοοτειιὶοιιειΚ Ιεϋε26ΜΙκ. ΜΜΜ Κοπετοπ 

τΜάροΙγ, μιοι€ιιΙοοει ει' τιιι1οιιιοιιγοΚοιτ 'ο ἰτοτΙοΙιιιοτ ηγιι€οτ 
ίοΙο ίοΙγει€το νἱεοιει, ει' ίι·ωιοΠο ιιγοΙν πιο3«Μοιιι οΒγειοττο 
οΙ1ηοΙοτοπ ει, τϋιιιοτιὶοΚ Μ 626 ΜΜΜ, ιιιοΙΙγοΙ‹ι ιιιἱΜ οι' εϋ 
τϋοΒου οε ΙατἱΜειτι ο;γϋΚοτο2τοΚ. ΔΙ:Κοτ Γτειυο2ἱοιοτεΖἐἔΒειπ 
οΠγ τιιάύε ποοΙοΒὶοπιιιετ Ι:ειροετ.τοΙτιιυΒ, ιιιοΠγ οεοΙτ ει' ΜΜΜ 
οοιτάΙγοΚ$6Ι ΙιειειπάΙαιτοττ, 'ο ιιιοΙΙγιιοΚ Ιιειτοεπι ιιιαΒάτ α, 
ποροπ εοΙτα οοιιι, νειΒγ οεειΙ: 58οιι Ιζοοϋπ οι·οποτ€ο. 

Ειιι·ορεί ιΜΜου ποιπποΙοϋ οογιιιοε Μου ιιιιιΙ:ΜΜι ο' _ἰετ 
1οιιοτοτ. Αι ο” ΜἱΙτοιι πιο.8ει οι: οιιηςοΙ ιιγοΙνΙ›ο ΜΜΜ ιιιὶΜ 
800 8Ζθί Μπιτ Με, ιιιοΙΙγοΚ Μπιτ! Ιειϋπ!›0Ι ,ο ΒΘ5ι·ϋΒΙ›ϋΙ νει;;γ 
ιεἱιὶὑΜΠ .νειπικιΙτ νονο. 

κ 
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ΒΙΙοιιΙ›οιι α' τιοιιιοοι·ατια' ΚοΙιοΙοΙ›οιι αταΙΚοιΙο όι·ϋΚϋα 

ιιιοι€αΙοιιι αιοιι ιταιι, ΙιοΒγ α' ιιγοΙν' αισταιατιατ ια, ναιαιιιιιιτ 
αι ιι€γοΚοτ αιιιιιτοΙοιι ναΙτοιτααεα. Βι ατα1αιιοα ιιΒιιαιιαΚ 'α 
ιιιιιιιιοιι αει' ιιααιοοοϋαιιΙτοιιοΚ Κϋιοροττο ιιααγ ειιιιιιτι αι αοι 
ιιιοΚ Κοιιι6ιιιιοΚ, α' τοι;ιοΚ ΚινοαιιιοΚ, πω· ιιιοΒιιιιιΙιιαΚ; 
νεται ιιοιιια νοιέοτΙοιι αυτώ αι·ιιγοΚΙατοΚτα οιιιΙαιιαΚ ίοΙ. 

Βα @η αγαΚι·αιι ταΙαΙΚοιιιαΚ οΙΙιτ αιαναΚ, ιιιοΙΙιοΚιιοΚ 
α' ‹1ινατΙ›σΙ Κι Κο!! ιιιοιιιιιοΚ, 'α ιιιααοΚ , ιιιοΙΙιιοΚιιοΚ αΙιΙια Κο 
ΚοΙΙ νιτοτιιιοΚ. 

Βαγοιιιταιιτ αοιιιοοτατα ιιοιιιιοτοΚ α' ιιιοιιαατ ω: ιιια 
€αΙιαιι ειοι·οτιΚ. Ειτ α' ιιγοΙνΙιοιι οιιιιτιιαγ ιατΙιατιιι, πια. 
ιιιιιιτ α' ροΙιτιοα!ιαιι. Μο8 ιιιιΚοι ειιιΚαο€οτ ιιοιιι οιιιΚ ια α' 
αιαιταΚ' ναΙτοιταταααιιαΚ, αΚΚοτ ια οι·ιοιιοΚ ειπα αοΙια Κοιινοτ. 

Α' ιιοιιιοοτατα ιιοιιοΚ) οοιοοαοΒο, ιιοιιι οαιιμαιι αιοιι πια” 
αιαιιιιι πι ειαναΚΙ›ατι ιιιιιτατΚοιιΚ, ιιιοΙΙγοΚοτ ιιινατΙια ιιοιιιαΚ, 
ιιαιιοιιι αι οι αι αιαναΚ αΙταΙ ΚιΕοιοιοττ οαιιιιοΚ' τοι·ιιιοαιοτο 
Μα ια. 

Ε? ιιοιιοΚιιοΙ α' τϋΙιΙιαο8 Ιιοι τϋινοιιγτ α' ιιιοΙν' ιιιι€ια 
ααα, ναΙαιιιιιιτ ιιιιιιιιοιι οειτοΙιοΚΙιοιι; αιοΙΙοιιιο ια ια ΚιτιιιιιΚ , 
ιιιιιιτ ιιιααιιττ. Ιιιιιιιαι· α' τϋΜιαοΒ ιιιΚαΜι ιι€γοΚΚο1, ιιιιιιταοιιι 
ταιιαΙιιιαιιιοΚΚα1, ιιιΚαιιιι ιιοΙιτιοαι αει ΚοιοαΚοιιοαΙιοΙι οικειο 
ΚοΚΚοι, ιιιιιιταοιιι ιιΙιιΙοοιιΙιιαι αιοιιιΙο160οαοΚΚο1, παει πορ 
τιιιιοιιιαιιγοΚΚαΙ ίοἔΙαΙατοαΚοιιιΚ. Ναοιτ τοαιο αι αΙταΙα αΙΚο 
τοττ ναι” Ιιονοττ αιαναΚιιαΚ ο' αιοΚααοΚ, Ιιο1ιοἔοτ νιω 
Ιοιιιιι; αιοΚ ΙοΒιιιΚαΙιΙι αι ιιιαι·' ειιιΚαο8οιιιοΚ, ιιαι·τοΚ' αιοιι 
νοτιοΙγοιιιοΚ, Τ788Ύ α” Κιιιιααιιιαιαέ τοαιΙοτοιιιοΚ Κιι”οιοιο 
εαπ: ιοΒιιαΚ αιοΙΒαΙαι. Ει οΙααΙτώΙ α' ιιγοΙν αιιιιιτοΙοιι αγα 
ι·αιιατιιιι το; , ιιιι8· ιιιαα ι·οαιι61 α' ιιιοταιιιιγειοα' οτι τΙιοο1οαια' 
ιιιοιοιοτ ΙααεαιιΚιιιτ οΙΙιαΒιιαιιιιια. 

Μι ειμαι α' τοτταετ, ιιιοΙΙιιι6Ι α' πιοιιιοοτατα ιιοιιιιοτοΚ 
αι αιαναιΚατ ιιιοι·ιτιΚ, αει α, ιιι6ιιοτ, ιιιοΙΙι οιοι·ιιιτ αιοΚατ 
αγαι·τιαΚ , ιιιιιιτιοατγιΚοτ Κιιιιιιγιι Κιιιιατατιιι. 

Α' αοιιιοοι·αια αιαιατιοΚΙιαιι οΙϋ οιιιιιοτοΚ ιιοιιι ιαοιι οι· 
τιΚ α' ιιγοινοτ, ιιιοΠγοιι Βοιιια οι ΑτΙιοιιαο οι0ΙοτταΚ, 'ο 

ι 
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ιιειιι μι εειϋΜ›ε 88θ82 :ιι 68Β0Π€ Π-:Ιιιιειιιιι, πο” σα Κε 
τεεεέικ ει' Μίειειέει, ιιιεΙΙγι·ο επϋΙω68ϋΙκ πω. Ηιιιιο€γ οΙΙγ 
Κω· τω” 8ι0ιιγοιιιοιόεοΚΜι εΙεἔγεἀιιεΙ‹, ι·ειιι18:ετιιιτ ει' Ιιιιι 
εει8 και-ιι ε) ιιγοιιιοιιΞεοΙαιτ νεΙεΙκ ει' ΙιοΙτ ιιγεΙνεΙ:' Ιιοιιιέι 
ΙγάΙιειιι, ιιοιιι μειΠ8 ει) τιιιιοιιιάιιγοεεύΒι, ιιιεΙΙγ Μ.οΜιτ τετιιι6 
8ιετι ι'ιτοιι ιιιιιτειτῇιι Μ εΙιιιεϋϋΚιιεΙτ. Μι €γει!κτιιιι ιιιε8εειΚ, 
Μ” @επ ει' τιι!ιατΙαιιιιΙιΜικ ΙιειειιιειΙῇεὶΚ επ τϋΙιΙιε1ϋτ. Αιιιιι' 
Μοτό άειιιοοτεπει. νιι€γ, ιιιεΙΙγιι6Ι Ϊ0ΒΎ2. εει_ιέιτ Ιπϋι·ι1ΜιόΙ Μ 
Ιειριιι ΙσινιιιιιιιιΙ:, πιει πω 6Ι‹ει, Ιιο;;γ νειΙειιιιι ιιιιτν:ι πιω 
τετ86€ετ σ€γ 88$ι·ϋ8, νιι€γ Ιειϋιι ιών ΜΒΜ ἰἔγοΚε:ιιεΚ ΙϋΙε 
ιιιεΙιιι. Μιιι€Ι ειΙαοεοιιγειΙιΙι ,ει τιιάοιιιάιιγιιόΙΙ(ϋΙιΙιΙι νειΙειιιιεΙΙγ 
ιιιεετει·ΒόΒ·, ειιιιιιιΙ ροιιιιιίιεαΙιΙι Έ τιιιι08:Μι!ι ποναει ειιΙιιειΙε και. 
Ισ ει' ιιιι ΚϋτύΙτιιιιοΖοεειιιιΚ ιιιει€οΚειτ αυτούα2άΜά 'Β _/απαπ 
ύΜωοΜά νάΙτοπειι:τέΚ ειωι. 

ΗοΙτ ιιγεΙνοΙ:' ιιειιι 16τόΙιειι , μ' άειιιοοιιιιιι ιιέρεΙε επε 
τετιιεΙι ΙεϋΙοεϋιιϋιιιἱ επινειΙεειτ επι ιιγε1νεΕΙι61:ιιιιιιτάιι εΏι 
ιιιιιεε:ιιΙ ειιιιιτοΙειι ΧϋιΙεΙιειιιιεΙε 'ε εεγιιιειετ ϋτϋιιιεετ ιιτάιιοι 
ΜΚ, ιιιιιιι.Ιιοι;γ ε8γιιιι58Ιιοι ιιιιιιοιιΜιιτ ΙιειεοιιΙύΙιῖ›ειΚ ΙοειιιεΚ. 

ΙΙ.ιιιιειιι 1°ϋΙ‹ε5ρ εει3άτ ιιγεΙνϋΚΙ›ειι ΙαιτοεἱΙ: ει' αΙειιιοοτειω 
ιιέρεΙα ει: ιι;ιιω›κ° εειιιϋιοι€. Γεϊ-ίεΙΙαιιιιιαΙτ ε26τιιτιιΙεΙι0Ι 
ιιιιιιιοΙΙγ τε1ειι€Ιιειιγειέ;Ιιε Μπιτ Κιι"ε_ιει€ειεΙτετ 'ο Κϋιιέι ω 
ειιΙ‹ Μπακ; να” μια: ΜνοειιιοΚ ει., ροΙειιι·οΚ, ναΙιιιιιεΙΙγ 
ΜΒΜ οεπτεΞΙγάτι3Ι εΒγ ιιιίιετ.6τ, ιιιεΙΙγ ειιιιιαΙτ ωιιιμ 'ει Βο 
νιειιιΚ Χώρα ότιεΙειιιΙιειι ει' ΙιϋιιιγεΙνΙιε; π" επέιιητιιΙειιι οΙΙγ 
Ι:ιε]ιθεεΙε, ιιιοΙΙγοΙ: ε16Μι οοει!ι εμ· ίεΙεΚειετιιέΚ νιι€γ Κέι 
ιιιϋιτεε οειιιιΙγιιαΚ ΜΜΜ ιιγε1νόΙιει τιιτιοιτει.Ιτ, ιιταΙιιιιοε Κε 
ΙειΙιε ῇϋιιιιεΙτ. Η ' 

Ι.ε8Κϋ2ϋι186€εεΙι ιιι6τΙιοΚ 0οιιιοοτειαι ιιέρεΙσιεΙ: ει” ιιγεΙν 
ιι_ιιτόε Μάι! ΜιΙιειιι ΜΙ, Ιιοἔγ οἔγ ιιιό.τ εισΚέιεΙιειιι Ιεν6 Πίε 
]θΖθ8ΙΙθιζ ειιοΙαιτΙιιιι €ττεΙιιιοτ Μπακ. Β' ιιι00επει· ι€ειι εισ 
"επι, Ιιόιιιιγάι έει Βόιιγε1ιιιε.ε. ΗειεπιιάΙΙιατάεά!ιοΖ εειιιιιιἱ Μι 
τΙοιιιιιιιγ ιιοιιι Μνιιιιω.τι1ε, Μι ει' τιιι1:ιτΙειιιειι€ ιιιόΒ· ΙεϋιιιιγΙτι 
ΜΜΕ!!! ιιΙΙωΙιιιιιιιιεΜ. Ηειιιειιι ει' ιιγεΙνιιεΙι ιιιιΒγ ιιι·ωΙιιιάτα 
ειοΙιοα Ιειιιιι. ΜΜΜ ει' άοιιιοοι·ο.αι ιι€ιιεκ ναΙειιιιεΙΙγ επ? ει· 
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το!πιι% πιι18γ ιποΒ!ιεττι!ιτιπ!!ι, ει: Μπι! Βο!ιε2οι· !ιι€ιει58οεει€ 
ιιεεπ.!!ε Μπακ Μπι! ιπι-:Β!ιαΠοιτ, Μπι! ιιῇοππαπ Με!!! _!θ!θ!!· 
τόπι€τ. 

Β” Πι! ι:!!ει:ιι! νιι!ιιπιιε!!γ !ι!!ε_!ειι5ετ ε8γ !!!88θ @Ηπε 
ν!ππ! ι-:τει!ετ! όττιε!πιιέιϋ! 'ει ιπ!ιιτόπ πιτ Ι,ι;γ ιππι!ιΜι:οι:ια, ει' 
Μπ!: απ” !ε!ιοι, ω.Γ8Υ!!.!!02 !!!ιεεπ8ι:Η. Μ!!! ισ8ιγ ΜΜΜ, Κ! 
!·1!!!!!!.!ί _!ε!επιι€ειέτ ιπάείε!ιέ νὶε2ἰ Μ; ει" !ιειι·ιππι!!!: !επιι-Ξτ_ιιῇ 
ϋενιἐπγτε πω!! ω; 68 Μιιτι!π ει-:ιιιιπ! !!ϋι!ι!τύ, πωπω! ι!! 
!ειπι!ι3 !τιέ!ϋειι!!ι, ιπε!!γ ει, πι! ιδι·τε!πιι-5ι; Μιώι·οιοτιειπ ιπι:Βά! 
!ειρΙτπι!, ιπ!πι:ειεπ, επ πιἑΜ νάπι!οι·1ι3 !ιε!γιει:!ιεπ !!!έ!!'θ.(!. Μ! 
!ε πι! 0!(0Ζ22., !ιοΒγ 212 !τι3!ι ιππ_!ι! εο!ιει εΒγετΙεπεΒγ Βιιιπι!ι! 
!ει!!ιοι τειΒιιει!ιοιΙνσ. !ιεππ! πω! 1ι!τωτπιι!ι, παπιειιι πι” τιπει!!ε, 
Μπι;!ια ιπ!πι!!8 ε” 8θ!'θ8 εεπιπιέτ νεππιἐπεΚ οιιέ!!!ει, πιιι€πτει 
Μ. ο!νειει3τει !ι!ινι!π ιιιιη;!τι!!ι€86ι, Μ·Ι1γ!!ι νιιιπ ι€ι!πτνε. 

ΕΜ α' ι!ιειποοτειιΜπει!ε πω, !ιε!!ειπιπ!ι-:π οτει!ιπι€πγο. Βιέ 
επιππτϋ! !πι!ιι!!ι!ι επει·ιππι5ιπ, !ιοιέγ ει' πγιε!νετ ι:!ππιι!, αιτέιτ, 
νει,ι,ιγ !ιι!τοπ επινει!ι!ιει! Εοι·ι!τει!!ι ε! , Μπτει-:ιπ !ιοἔγ ει' Επιπ 
ιΜει. επανει!ί ε3ττι:Ιιιιι€τ !!!ιοπγωΙπππά το8γι!!ι. Α'!ιιιτιιιοπ!π €!8 
εἔγΕοι·ιιιπεάἔ οειι!»: πιι!εοι!τεπι1ι! οιι€ιιει5,ςι-:! ει' πγε!νπε!ι. ΒΕ 
Ιε3!ιε ι!ιαΙ€ο!ι!ιαπ εο!ι ί!!;,·,·,·,~ ει' ι;ιπειιΞπε!ιτϋ! Έ ποπ πιέ!!ι!!!, πιο 
ι·πεπιπ ιιιένι-: ε!!ε!ιετ!!π!:. Ηιιιπιειπ _!ι! πγε!ν ν!!ὰἔοπ !!![θ]θΖύ8θ!ί 
ΜΙΚ!!! ποπ! !ότει!!ι. 

Α: εΒγιεπΙϋει!8 ει!!!ιει-58!ιιέρ ΜΒΜ ιπε!ε νι-!!τοΜεο!ιιιτ !ε 
πο: ει' πγε!ν!›ι:. · 

Αι·5ετοιττειτα 82!!Ζ!!(!0!Κ!!8.ΙΙ, ιιι!!ιοτ ιπ!πι!ι:π πωπω! ιπει,ι;έιτ 
ει, τϋ!ι!ιὶτι!! ε!ει!Βιετιε!νο ΜΜΜ! !8γε!ιει!!ε, πι! ΜΒ! !!!!!.'έΖ2.!.· 
κι! !›!ι·πὶ ειιετοτ, 8γα!αταπ ιπεἔῶϋττὸπὶ!ι, !ιοι=,ιγ £ϋ!›!ι.πιἐι›ε!τ, 
Μι· ΜΜΜ ε-τει!ετϋ!ι ΥΕ!!! Μ, ε8γιπάε Μπι ίιε!ιπτιε !ι!ιε8ιεπε!ι!κό 
νι!!πιι!ε, ι!ειγ, !ιο8δι!ιει 82!!!!28 πωπω Μπι! ιιιο€ότι!ιετ!!ι !ε, 
ΜΒΜ: πω! Μπι! ειιοπι-ιΒγ πιι!ι!οπ !ιοεπό!πε!ι. ° 

ΙΙ!γ ειι!ιαι!ο!ι!κιπ !!!!!!!!θ!Ι πειππιιετ ίπ! ιπιπ οειο!ιτει Ιππο 
πγοε 8ΖΕ!!!!ύ οεετά!γο!ιτιι, ιπε!!γο!ι ι-:€γιπι!πτ !ιενεπι-:τ ΜΜΜ: 
Θε ϋεε2.ε πω! ιε!ι-:Βγοι!πε!ι; οι οπτ.ι:ε!!γο!ι' ιππιι!ε€γ!!ιε Πε! 
νιεε2 Θε ίιεπτειι·τ ΜΙτοπιτΙππι!! πιέιιιιε!!γ ιἐει!ιε!ἱ επο!ιι!πο!ιπτ, 



95 

ιιιΘΙΙγειε ΘεειΙε ιιιειΒΘιιιιΙτ επιιιιηιιι, ΙειιΙϋιι6εΘιι ι1ιν:ιτΙι:ι Με Μ 
Ζ0ΠΥ08 ε2εινειΙκαι; Θε Ιιιιοιιγοε ΙεἱίΘῇΘιΘεΘΚΘτ-, ΙΙΙΒΠΥθΚ ΜΜΜ Δ 
ιιΘιιιιΘάΘΕτό1 ιιΘιιι2.ΘιιΘΚτΘ ειιιΙΙιιειΚ, ιιιιιιτ ε” 6ι·ϋΣ(εΘ8ΘΙτ. ΙΙγ· Θ 
ΙγΘιι1εοι· 8.20Πθ8Υ ιιγΘΙνΙιΘιι ω.Ιε'ιΙαιτι!ι: ειΘΒΘιιγΘΚ” Θε €ειιιιιι 
μΧ' ιιγΘΙνΘ , ιιΘιιιτΘΙΘιιΘΚ' Θε ΙιθΙΙΙθ8θΙΙ, ιιγΘΙνΘ, ιιι6ΙΘεο!π' Θε 
Ιεϋ21ιΘρ, ιιγΘΙνΘ. ΜιιιΘΙ ιιιι€γο!ιΜι1ι ει' ιιιΘ8οε2ΙΘεοΙ€ Έ επιιιι€ 
ΙιειΕΙιιιιιιιιΙιεικ ει' ΙποτΙΘτοΚ, ειιιιιέιΙ ιιιΙαιΜι ΙΒγ ΜΗ ΘιιιιΘΚ ΙΘιι 
πιο. Ι(Σιι ίοΒειΘιιἱ ιιιΘι·ιιΘΙε, ΙιοΒγ :ιι ιιιιιιιιι οειεποΙ: και: ει' 
ιιγΘΙν επϋτιιγΘιι ΜΙϋιιΜπϋ Θε Ιιοέςγ Θ” ιιΘ.ιιΘιιιιΚ ,ε Ιιι·ειοΙι 
ιιιιιιιεικ ιιιειῇιΙ ο11γ κα” ει' ΙιὶιΙϋιιΙ›εΘΒ· 1ιγΘΙνε, ιιιιιιτ ΚϋιιτϋεΘ 
ΜΜΜ. _ - 

ε Μιιι6ιι ΘΙΙΘιιιιΘιι οι ειιιΒΘτΘΙ: ιιΘιιι 1ΘνΘιι Ν5ΙιΙιΘ ΙιΘΙγϋΙ‹ 
Με ΜΒΜ , ΘΒγιιιιιετ ιιιι;ειι‹, 'ε ΘεγιιιΘεεειΙεπιιιιτΘΙΘιι ΜΗΘ 
1ιΘάιιΘΚ, ιιιιι1ϋιι ει, αιειτοΙ‹ ΘΙτϋιϋΙνΘΚ ,ε ιιῇ οεπτΘ1γοικ ω 
ιιιιιιιιιειΕ Θε θΙνθΒΥϋωθΚΣ :ιΙ:1ιοι· ει' ιιγΘΙν,ιιιιιι0Θιι “ειναι Θει 
ειΘΚοπει:ειιιιΘΙι. ΑιιοΚ, ιιιΘΙΙγΘΙε α' ιιιιἔγοΙ›Ιι ειΘιιιτ61 ιιΘιιι ε 
Ιιιιε21ιέιΙΙιατ0Κ , ΚινεειιιΘΙι; ει, τϋΙΠιι θ8] Ιεϋιϋε τϋιιιΘ.Β·8Θ νά 
Η11, ιιιΘΙΙγΙ›ϋΙ Μισή , ιι€γ ειοΙνό.ιι ν:ιΙιτΘ.Ιιειιι ειΘιἰΘἔΘτ. Μει;ιά 
ιιιιιιι1, που Μι1ϋιιιιϋπι τεἱῇειιιναΙι, ιιιΘΙΙγΘΙε Βιιτοιιει' ιιγΘΙνειτ 
ιιιΘεοειτοτί:ΘΙ:, ΚΘιιΙΘιιΘΙε ΙΘτ!ιατύΙαε; ΘΙΘιιγΘειιιι; :ιι οι νι 
ΙΘΒιιιιιι μια ιιγΘΙν ιιι:ιτ ιιιιιΘε Θε :ιι ιιειροιιΙ:1ιιτ ιιιιιωθιικ ε” 
Θ νιΙει8Μιιι ιε. ° ε · ν ε 

Ε: ει' Ροι€ωι τΘτειιεΘἔΙ›αιι νΘ8Ιιε2 ιιιΘιιτ νΘΙτο2Θε ΙιΘίο 
ΙγΘεεειΙ νειιι ει, ετγΙτιει·ει ειιιιιιι€γ , ιιιιιιτ ει' ιιγΘΙνι·Θ πΘινΘ. 

ΝΘιιιοειιΙα ιιιιιιιιειι·ΘιιιΙιει· Π8'ΥΕΙΙΙ8Ζ011 ειιινειΙιΙαιΙ ΘΙ, Μι 
ιιΘιιι ιιιο€ιε ε2οΙψι ΙεὶὶΙϋιιῖιεΘἔ ιιΘΙΙιιιΙ ιιαειιιειΙιιἱ ιιιιιιι1Θ8γιΚΘτ. 
Δ' ετγΙτιε Πω ειΙΚοτοττ ειειιιιιΙγοΙε ΙΙΙέ1]αΙΙθΙΙΙ ιιιιιιιΙ :ΜΜΜ 
νΘΙε. ΑΙι€ τιι1Θ1ιιι οΙΙγ ΚιῖΘῇΘιΘεΘΚΘτ, ιιιΘ11γΘΙε τΘι·ιιιΘειΘΕϋΙ: 
ιιΘ1 ίσ,<;νει αΙι:ι.εοΚιιιικ €ΘιειΘιιΘιιΘις να” οΙΙγ:ιΙαιτ, ιιιΘΙΙγΘΙε 
νΘΙομιιοττει.ΚιιιιΚ ιιιοιιιιιιτΙιει.τιιιιιιαΚ. Α' ΙάιΙϋιιΜπι ι·ειιι€οΙσιΙιΘ1 
ΜΜΜ ειΘιιιΘΙγΘΙ‹, ιιιιιΒοΚΙαιΙ νινΘιι ιιιιιιιΙΘιιιιιτΘ, Ιιονιι Θεώ( 
ΙΙΙθΙΙίθκ, ει: ΘΙτειΙοΚ ΙΙ188820Κ0"Ξ ΙιιΕΘ_ιΘ2ΘεοΚΘτ Θε ιιιοιιιΙΘεο 
ΜΙΣ, ει' ειεινειΙδ θι'θαθίθ, νειΙαιιιιιιι :ιι ΘιιιΙιΘτΘΙζΘ ΘΙνΘειΘ1τ, 
Θε νΘ;;γιιΙΘτ ΗΜ ει' ιιγΘΙνΙιε-ε ειἱιιτιιἔγ, ιιιιιιτ ει' τΘι·ειιειι€Ιιιι. 
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θ , 'Ι'ιιιιοιπ, πο” π. πιανει: πεπτάΙγοιππωιππ απΙιιΙΙιοεπιιπ 
Μ” πιπΙιπΙγοΚ, ιιιεΙΙγεΙ: ει' τπτεσ.8ει€ εΒ·γιΙτ ίοτιππῇπτι3Ι Μιπ 
ΙῖιἔἔΜΙ: ιπ!ώΙιΙι πιιπΙ: α' ιπάειΙππΙ , ΙιειΜιπ ιππΒΜιύΙ ει' ποΙο8' 
απ·ιΜπιετέΜΙ ιοΙγιιειΙτ. ΐειππ:ι.Ιε ΙιιίειεπόεεΙε 68 820]άΓέ80Κ, 
ιΜΙΙγεΙε π0τιπΚ, πιὶπτΙιοἔγ :ποπ πτΜΜπ, ιιιοΙΙγεΚιιεπ Ιά 
ιιγοπιάεπι·:ι πιιιππωτ, αΙποποπγπΚ; νειπιιειΙε Μπα ιππποΙι, 
ιποΙ1γιι·Ιτ ΙϋΙοιπεΙΜπεττοΙ:, ιπιπτιιοΕ;γ π: ΜΜΜ ι·πιιοΙτ τπτ 
ΒγιιΙ: ιοι·ιΜειεττεΙ ιππἔειεαΚ. _ Ε 

Α' τπιι€οΙε, πει εΙΚοπετεππεΙε πι, ο' Ιπι1ϋπιιεθΒεπετ ποΙιπ 
ι-ιΙ Μιπ επγόπιωτΠτ. Η:ιΜιπ πι εΒγεπΙ6πό8 ιπιπάεπ ιιιιοπγ 
πγαΙ Ιετοιιςιπ απ, ει' πιι ρπειτππ τετειι6Μιετιπτι @Β 6πιι€πγοε 
ει' ΒοπποΙΙποιό.ε' Ιοι·πιπιΜ.ιι. Μ: Μιπ πιάσω, νπΙΙῇοπ πιω' 
ειιι1αιόΒεει οπιτπΙγοιππ, ιπεΙΙγετ Γ61οΜι εππιοι‹, Μπι Μπι-ο 
ΜΜΕ;; πενεεεΙ›Ι› Ιια:επΙοΠιειι ε” πεπιοοι·πω ΜιιΜΙ , πιιπτ 
ιπιιπιια; ιπιπι:ΙιοΒγ ε” πω ΜιιΜΙ Μιπ τπΙάΙΙιοιπππ ι-:ΜΙο 
οιπΙιει·επ, Μπιτ πονοΙόπϋΙι, ωιππΙτειι€πΚ ,ε πγιι€πΙιπειε 61ο 
ππ‹ ΙιειιΙππι10Μεύ. το8γεποΙ: πω, πο” π' πγεΙνπεΙτ τειιΜ 
παπι $ϋτνέιιιγειτ πΙΙαπι16ειπ νιι88άΙεπεοπΚ 'ε ΜΚ ΜΜΜ πιο. 
ΒοΙ‹ ιι€γεΙοιπΙιεπ ωττιπιπ, ιππειο!ιΙππ1 π ιπει;Ιιεοπιι1τεεεύκ. . 

Νεππ :ιΙπιι·οΙε ιΜρτέιΙπι ο' ιιιτ8·γτύΙ, ει' ΜΜΜ , πο” επ 
ιΙειιιοοπιτπ πγεΙνεπ' τα_ιπάΙιοπ-ιπέ8 εΒγ νοππει; ειπιπΙε , ιΜΙΙγ 
πιοΙιειτ €ειΙππ _ιοΙιΙιππ Ιοἔῇπ _ιεΙΙειππειιι, Μπι; ει' ππ›ιπ παπι 
ιπι-ιππγι. | 

Μεἔιπιιτπιπιπ £ϋπτοΙ›Ι›, πο” ει' πειποοτειτπ πέρα ει: 
πτει1πποε επιιΜπ παπι επει·εωττεΙ, εϋτ ἔγπιιτππ πιεἶινεπὲΙγ 
ΙγεΙ νιεεΙτετπεΙε; ΘΙΙΙΙΙ·ΕΚ Με πι 6 εει_ιπτ τπιπιποπεπ8πιπιπιιι 
'ει ΙιἰΙιπὶΚΙπιπ ωιπππ. Απ. πτει.Ιπποε εεπιπο5Ιι, ποπ ΙιειΙνεΙ6Μ 

Κιιιιπιπήει ιππ8Μ Μιποοι·πτπ πγεΙνεΜιοιι, πι πωΙπποε κωπ 
Μπεπ' 'ε εΙνοπτ ππινπΙε' :πωπω ΙιπιππάΙππα Θε ποπ Μπι 
άΙ€ειΙ, ιποΙΙγεΙ ΜΜΜ πΙΙεπΙιπππιπΙι. Επι ΗΜ οι «ποπ πγε1 
νεΙ:πεΙτ ε8γικ πει” πτπεπιδΙτ Μ ΜΙΒ'Υ £ο€γειτποπιππΚ. 

Βειποοι·πτπ ·ΜιιοΙτ πΜπνεπσΞΙγεεεπ πωθιιπω πωπ 
ποει πιίε3επόπεΙιετ Θε εΙνοπτ επεινειΙαιτ, ππόι·τ, πιοι·τ πι πι), 
ΙειΕοιοιόεεπ πεπ;γιτ_ιπΙε ει' εοπποΙειτοκ 'ε πονάει τΘι·Ι›‹-: ποπ Μιτ 
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Ματ ειιμάνόιι Μεποπττατί1Ι, ω :ΗΜ εο€ΜΙε επ ω, ΠΙἱἱ· 
Ιεϋι16εότ. 

ΠΠ ι1εωοοτειτα ἱτύ Βτϋιιιοεπ 168, 1ιε'5ιΜ εΙνοπτ ιιιοι1οι· 
Μη σειραοϋά:Μαΐ ιιιοπάειιιἰ ειιιΙ›εἙεΙε Ι·ιεΙγεττ , ε' υτ-ΞΙΚὶὶΙ, 
ΙιοΒ·γ :που ὰοὶἔοΙε' τὲεΖΙετὲ!›ο ετοειΚεά]6Κ, ι1ιεΙΙγι-:Μο ε1ϊεΠε 
ωμιοϊτάε ΠΠΚ. 6 αο!εια!:”£ιἱωἐο·ό! ΜΒ Ιιεει6Ιπἱ, Ιιει_ει' _ῆεΙοι·ι 
ρὶΙΙειιιατΜιπ ε2ειιιΜΚ εΙϋα Υἐ€ΪΙθΙΙΙΘΙΙϋ Φο'ΙΒοΚειτ θἔΥ8ΖθΙ'Γθ 
Με ειΙκειιήει Ι6ετε1ιἱ; 'ε ε' 826 Μό. ευεσαπωἰε”£ά€ο& ΙοΒΙαΙαιιιὶῇα 
Μπι! απ: , Με! νὶΙε-ὶἔοπι :παω 1°οενα, ιιιϊιϊόπ Ι›εει‹ἑΙ , τϋτωπ 
ΜΜΕ. 

Α' άειιιοοι·ειω ΠΟΕ ίοΙγνέεΙΐ οεῖπἑΙῇἈΙτ 22 εΠέ:Ιο εΙνοπτ 
ΜειναΚατ, να” ΜΒΜ ὶπΙώΙ›Ι›-ὶιιΙ€άΙ›Ι› εΙνσπϋ ὲτϊεΙειάιΙ›ειι νε· 
ΜΗ: 8.' ιιγοΙνΙ›ειι 1ιιέιι· ιπε;3>1ενϋΚετ. _ · 

8ϋτ ει, Μ τϋΙ›Ι›, @Με 1ιο€γ ει, Ι›εε2έ·τῖετ επειροι·ΜΜ το· 
Μπέκ , 8.2 ΠΙγ εΙνοιιτ 828ΥΒ.]Κ) τε5τ8γιΜ ειειιιὸΙγειΜτὶΚ, 'ε ή” 
Ιιει8·γ]άΙε ιΠἱὶΚϋΦιἰ, πιω: ε” νε10ΜΒοε ειειιι€Ιγτ. Μ ἰΒγ 
€ο;τιειΙκ 8ι0Ιειιιἱ: α' ιίο!8·οΙι' Μι2αΜα απ αλειψη ἄοἑηχ ει' σα 
ραο€2άσσά Ιαοο·πιάησκεαπειλ. Κ 

Νοιιι 1'οΒο!; ῇοΙ›Μπ τωιωεω, ΔΗΜ Με 8οιιτΙο1ατοιωιτ εα]άτ 
ρύΙάάπιπωιΙ ΙΙΙ8.8]8Ι'έ20ΙΙΙ ΙΙΙΒΒ`Σ ώ Υ 

ΙΞιι ε' 8ΖωΣ %φεπ!όεεέ ,ν Βγει!παιι ΙιεειπάΙίε1π”άταΙάποε 
όι·τεΙειιιΒειι; εαπ :π οΒγοπ16εόΒοτ ειοιπόΙγωΙτεάεω κ ΜΒΜ 
ΙιεΙγειι, 'ε ὶἔγ ιιιοιπ1οτταπι, Μο” απ· εἔρεπΙ#σΒίΞ ω: 'ο ω: 
σεεΙελεάΙε 'ε 'και υπ·Ιε!τεύω. ΒἱισιιγοειιεἰτιΠΙΝ:ΙιειψπΙς 1ιο8γ 
ει' ΜΥ. ΜῇσεειἰιιαϋαΙ›ε1ὶ ειιιΙ›ετεΙ‹ πισω £ο«έτα1κνοΙππ ἰἔγ Με· 
επό1πἰ; ΙεϋιϋΙϋΙτ εοΙιει εἔγιιοΚ εοεπι μεσα νοΙιπι εε26Ι›ε Μια; 
ΜΜΜ σε' σπα εέηχεαι!όϋσΒ·, ει' ΜΜΜ , Μο” επ ΙΜουγοε 0ο 
Ιοιςτει ει1ΙαιΙιιιαεω θ8 ϋ1‹ ὶιιΙώΙ›Ι› ΙεπιοπάάιωΙ: Μπι ΜΗΚΗ( Μια 
πάΙεπάτ01, ιιιὶιιτεειπ ει: εἔγειιΙϋεὲἔῖ›ϋΙ ὸΙϋ επειιιόΙγτ αεΒιάΙ 
ῇωιεΙα 

Β: εΙνοιιτ ειεινεΙ‹, ωεΙΙγεΜκεΙ ει, αειποοτειαι πγεΙνεΙ‹ 
τοΙο νειιιιιοιΙε, ,ε ιιιο11γεΚετ ιιιἰιιὰιιπωΙωι ΜειιιάΙπαΙε, ει' ΜΙ· 
ΜΗ , Ιιο;;γ ειιοΙσπ νειΙειιτιἱ Ι:Μϋ:1ϋε 1‹ϋιϋ1ιιι6ιιγΙιει Ι:ϋεεόΙτ, 
ει, 8011Π0Ι:Μ:0ί: πει€γΜάΙτ Θε ΒεΙεηιΙε2ὶΚ; ει' Κἰίεῇειὲετ μου 

ΙΙΙ. ΚΜ ` 7 
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ααιιιια, αι οαιιιιοτ ΙιοιιιαΙιοααιιιια τοαιιΚ. Παιιοιιι α, αοιιιο· 
οιατα ιιοιιοΚ, ιιγεΙν, α0ΙααΙιαιι, ιοΜι αιοιοτιΚ α, Ιιοιιια1γοα· 
αααοτ ιιιιιιτ α, ιιιαιιΚατ. 

Βαγοιιιι·αιιτ ιιοιιι τααοιιι,να1Ιιοιι α, Ιιαται·οιατΙαιιααα ιιοιιι 
Ιιιι·-ο ιιοιιιι τιιΚοα Ιιαιια1 αιοΚια ιιοινο, ΚιΚ ο, ιιοιιοΚιιοΙ Βο 
αιοΙιιοΚ οα ιι·ιιαΚ. 

Δι ιττ αει οιιιΙιοι·οΚ αγαΚι·αιι ααιατ οαιϋΚ' αιοιιιο1γαα 
οτοιοι·ο Ιιααγατιτα ιονοα, ιιιαια ιιιιιιαια αγϋτι·οτιιοΚ α, Κοταοα 
τω. ΤοναΒιια, ιιιιιιτΙιοαγ ιιοΙαιοτϋΚ αιιιιιτοΙοιι ναΙτοιιΚ, 6Κ 
αοιια οαγ νοΙοιιιοιιγϋΚιιϋι ια οιττιαοιι 1οΚιιτνο ιιιιιοαοιιοΚ, ιιιοα 
αοι·ααΚ, ιιιοιααΙατΙαιιαααα αΙταΙ α. ο 

Α, αοιιιοοι·ατα οιαιααοΚΙιαιιιαΚύ οιιιιιοτοΚιιοΚ τοΙιατ αγαΚ 
ι·αιι ιιιαααοι‹ι αοιιαοΙαταιΚ ναιιιιαΚ; ,α ω” “μια Κιι”οιοιοαοΚι·ο 
ααα αιιιΚαοαϋΚ , ιιιοΙΙιοΚΙιο αιοΚατ Ιιοι°οα1α1ιιααααΚ. Μιαταιι 
αοΙια ιιοιιι τααιαΚ, να1Ιιοιι αι οαιιιιο,· ιιιοΙΙιοτ ιιια ΚιτοιοιιιοΚ, 
ίσα-ο ιΙΙοιιι αιοιι αι ΙιοΙαιοτιιοι, ιιιοΙΙγιιο ΙιοΙιιαιι ιατιιι ισα 
ιιαΚ, τοι·ιιιοαιοττο1 Κοιινοτ ΚαιιιιαΚ αι ο1νοιιτ αιι'ιΙαατοι·ιιιαΚ 
Και. Βαγ οΙνοιιτ αιι5, οΙΙγαιι, ιιιιιιτ οαγ Κοττιια ιοαοΚιι Κα 
ταΙγα; Μια οαιιιιοΚοτ ιαΚΙιατ ΙιοΙο αι οιαΙιοι·, α, ιιιιιι6Κοτ αΚαι·, 
,α ΚινοΙιοτι ΙιοΙϋΙϋΚ, α, ιιο1Κιι1 Μαι ναΙαΚι οαιι·ο νοαγο. 

Αι αταΙαιιοα οα οινοατ Κιι“οιοιοαοΚ , ιιιιιιαοιι ιιοιιιιοΙ α, 
αμαν, αΙαιιιατ ΚοιιοιιΚ; ιιοιιι αΙΙιτοιιι το!ιατ, Μαι ιΙΙα αια 
ιταΚ οααιιαιι αοιιιοοι:ατα ιιιοΙνοΚιιοιι ταΙαΙτατιιαΚ, ιιαιιοια οααΚ 
αιτ ιιιοιιιιοιιι, Μαι αι οιιιιιοτοΚ, αι οαγοιιΙϋαοα, Και·αΙιαιι 
ΚιναΙτΚοιιοιι ΙιαιΙαιιααΚ αι οιιοΙο αιαναΚ, αιαιιιατ αιαιιοτιιιιι, 
αιοΚατ ιιιιιιαια1οαοινοιιταιιΙι ιο1οιιτοαϋΚΙιοιι Κιι1ϋιι ιιααιιιιιΙιιι 
,α νο1οΚ ιιιιιιαοιι α1ΚαΙοιιιιιια1 οΙιιι, ιιιοα αΚΚοι ια, ιιιιΚοι α, 
Ιιοαιοα, αιιιΚαοαο αιτ ιιιοα ιιοιιι Κιναιιια. 



Χνιι. Ε' Β .Ι Ζ Β Τ. 

Δ° ΙοϋΙτέσσε0° πέωε"μ |ω·ι·άσαϋι·όΙ. 
ιΙειιιοουα$α πέρεΙσπέΙ. 

Ε, ει6ιιιιΙε: ἐὅἰ£ιίαε! , ΜΜΜ ΚὶὶΙϋιιΙ›ϋιϋ ῇεΙεπτόεεΙτετ Μ· 
Με. ΟΜΕ Μπιειω:16ηι 0Ι78.8ωΙΒΜ, κι νε1ε1: %·γεειι ω νὶιέ 
€6.11ιάω, ιιιεΙΙγὶΙεετ ΠΠΚ ῇοΙ›Ι›ιι11 ο' ΙώΙΒΜϋιθ ΘτΙ:εΙιιιοΕ ΜΜΜ 
νύ.Ιπειτα11Ι; ὶιιΙαὶΙ›Ἑ› ι1ιο€11ιοΜοπι ιιιὶ1ιιΙῇἀττ, ιιιεΙΙγὶΙαπ νέΙειει· 
τοττειιι1 Μ. 

Α' ΧϋΙτόειοτ 1ιόιετοιιι ειιετἱιιτ, αι ίάεάίπαλ Μτεσά·ε οι 
/εεΜπε. 

Μ, ε1νοιινωι ε” ι·ι€ειτ ΜΜΙ, ει, ω Ι6τειἰΙ‹, Μπιά 
ΜΝέ.Π. 1ιόΙιάιιγ ΚόριεΙετἱ νοιιάετ ει ἑΙ›τἀιοΙατΙ1οι εἔγει£ετνό11 
ιιόπιεΙ1γ νει16ει58οε ΙεϋτϋΙιιισ5ιιγοΚετ, Με ιιιεΙΙγεΙειιεΙε ϋεειε· 
ῇϋνετεΙε Ιε1 :και τει1:51Ιιειι6, ΚἱεἔεΞει1τἰ, :ιειἔγἱτῇει ει” τει·ιπώ 
Βιετετ , ει ει' ΙαϊΙΙό. 1518 ἰἔγ ει, Ι:ϋΙτέειετπεΙ: :ιι-επι αι £σ€ Ιειιιιὶ 
οιέ:Πα, Ιιο€γ αι ἱἔαιειτ Μῇει οΙδ , Μι1ιοπι, Μ" απ: ειεἐρἱτεε 
'ε ει' 161εΙσιεΙ: πιέιτιἰ ΞειιεϋΙ›Ι› Κύρα 1πιιιαιεεοιι Μ!. 

Α' νοιήεεΙτ 1ιοΚειιι @τι τι-:τειο11εΙ:, Μπιτ ει' ιιγεΙν' εισέρ 
ἱιΙεὰΙῇει, έ8 οι ύττεΙειιιΙ›επ πω: 3εΙεεε1ι ΚϋΙτόειἱεΙ‹; Μπειιι 
ιικιΒο!(Μιπι ΙΙΒΙΙΙ ί08ΙΙΞΠί αΙΚοτιιἱ ΚόΙτόειετεϊ. 

ΡτσΙ›ἐι1οιιι ΙΙΙθἔΥΪΖ88ἱΠΙΙἱ, νει113οιι ει' άειιιοοτο.τα 1ιόμοΚ' 
οεεΙεΚεὰετεἱ, εἔτιειπὲηγεἱ 'ε εειιικΗ Μια πειιι αιΙάΙΚοιικιΚ-ε 
οΙΙγει1ιοΚ, ιιιοΙΙγεΙε ἱΩεἐιΙ' Ια-ϋρι€εέτε οιΙΚειΙωειτοεαΙτ, 'ε ιιιεΙΙγεε 
Κα επιι€1 @ινα ει' Ι2ϋ1868ιοτ' τετιιιόειετὶ Ιοττάεειὶ €γειιιόπϋ 
@Η τοΚὶπτειπ 

?θ 
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ΒΙ6ειϋι· ἰε πιει; ΜΙ! ιταΙΙαιι!, ΜΒ· α: ΙάοαΙ' ΚεάνθΙΘεο 
'ε ι·αῇ2α1ιαΙε Ιάταεαιι όι·ιεττ €γϋιιγϋτιιειόε, εοΙια παπι οΙΙγ 
σΞΙιΞιιΙτ 68 ε1τοι;ιειΙ: ε” 6ειιιοστατα ιιι-έριι6Ι , ιιιιιιτ α: ατἱειοοτα 
Πα, Ιπε!ιοΙε!!ιοιι. · 

Αι·ιεωοι·ατα ιιειιιιετεΚιιαΙ ιιια8τϋττώιιιΚ ιιέΙια , Μ" α' 
τεετ ιιιιιιτειέγ ιιια8αι6Ι ιιιιιιωιιικ, Με α' ιειω‹ ο” Μ «Λαγο 
ιιι6 1ιγιι€αΙ0ιιι!ια ναιι ιιιετιι1νε. Β, ιιωιιιετεΙοιόΙ ιιια8α α' ΙΙθΙΙ 
€γαΙεταιι ΚϋΙτϋἱ ιαΙΘεοΙαπ ατιιΙ εΙ ,ε ΙοΙΙιο ιι6Ιιαιι€Ιια ω1- Θε 
ΙϋΙἰὶΙειιιεΙΒειΙἱΚ αΖοιι α, ιιιἱ Μ Βϋτιιγειι. 

Ηαιιειιι άειιιοοι·αιιαΕΙιαιι, α2 αιιγαει όΙιιεΙοιεΙι' Μάνε 
Ιόειο, α' ῇοΙ›Ι›ιιαΚ εειιιι€ιε, α' οεϋιΙιι1ει, α' 8ιΙπει·'ΙεϋιεΙ Ιιαια, 
ιιιιιιιΙ ιιιεΒαιιιιγι ϋειτϋιιϋΚ, ιιιεΙΙγεΙε ιιιιιιιΙειι ειιιΙιει·' ΙόριοΗι 
Βγοι·ΒΜαΚ ΕΠ. αΙταΙα ναΙαεπτοτΩ ιιαΙγιι1ι ,ε παπι ειι€ειΙιΚ, Ιιο8γ 
αι·ι·ι3Ι οεαΙε εἔγ ιιιΙΙαιιατι€ ια 08%: τέει:ιειι. Α, ΙΘΙεΙι' τα ΗΒ 
ι·ε1ινόεο 82 οΙιΙαΙι·α ναιιιταιιγοινα. Α' ΙώιιιεΙϋτΙΘε παπι α1ιιιιτ 
ιιἔγαιι Μ, Με ιιιαΒατ ιιιαιιΙπιειιι Κἰιατ0Ια€ α' Ιιαει1ιοειιαΙ: Εἰ 
€οιιάοΙαεατα ,ε ναΙΟιιαΚ θΙϋίθΓ]θ8Πέ8έϊθ εταιιια. 

Αι θ8ΥθΙ1168θ8 1ιειιιοεαΚ εΙτόςΙ€ιαι οιιιΙιετεΚετ α: ΜεαΙ' 
τα_ιιοΙαεατύΙ , Ιιαιιειιι ίοΒγαειι_ια ω. α' τα_ιιοΙαιιάύ ιατ8γαΙί 
εταιιιατ. 

Α: αι·ιετ0οι·αιια α' ται·εαειι€οτ ιιιοΖι1ιι1ατΙαιιαα;Ιιαιιτατι 
ναιι, εΙϋεε€1τι α' ιιοειιιν ναΙΙαε6Ι‹' ειὶΙατ‹Ιεαἔατ εδε αΙΙαιιτΙύ· 
εάέαι, ιταΙαιιιιιιτ α' 1ιοΙιτιοαι ιιιτέιειεΙ:' καιιοεια,ω. 

ΝειιιοεαΚ ιιιε8ται·ι_ια αι ειιιΙιοτἱ ΙεΙΙιει: α' ΙιιτΙιειι, Ιια1ιειιι 
ΙιαῇΙαιιτὶσΙ›Μ κι τεειἰ ε8γΠε Με' εΙΙο8αι1αεατα, ιιιἱιιτεειιι α' 
ιιιααιΙκέτα. Βεγ ατιετοοτατα Πέμ ιιιιιιτιι€ Μ” ΚϋιΙ›ειι_ιέιτὐ Ιια· 
ιαΙιιιαΙται Ιιε1γΙιειτοιιιι α: Μαη Θε ειιιμει· ηπα. 

Με ΙεΙι‹-:τ ιιιοιιᾶαιιἰ,- Μ” ο' τόαιΙιειιαα ατἱΜοοτατἱα α' 
Ι:ϋΙτόειοττο Μπα ι€ειι ΚετΙνεΖϋιιεΙ‹ ιιιιιιαιΒοαιΙς. ΜΜΜ α° 
νι1α8 τετιιιὲειετ£ϋ1ϋτιἱ ΙέιιγοΚΙιεΙ ιταιι ιιέ:Ιιεειτνο , ιιιεΙ1γεΙ: α2 
έιτπεΞΙιεΕ αΙα ποια εειιοΚ , ‹Ιε ιιιεΙΙγεΙκατ α' ΜΜΕ ίεΙΙειΙει; α' 
ΙώριοΙϋιΙΘειιοΚ Ιεϋιιιιγωι ναιι ιΙοΙἔα , θα αἱ ΙώΙΕϋΚ' 8281' Κέι 
ΙϋιιΙιίόΙε ίεεπειιι ναΙ‹3 ται·8γατ ΙεΙνέπι , ειέιιιιτα1αιι ιι62ϋΙαπ 
ΚαιιιιαΙι, Μ: τΘαινόττεΙ ναιιιιαΙ‹ ι·αιιοΙαιαιΙκ ιταιιτ. 



101 

ΒΘιιιοοι·ειτα ειέιιαιΙοΧΙιειιι ΘΙΙΘιιΙιειι ιιιΘ8τϋι·τΘιιι1π ιιΘιιιι, 
Μ” ει, ιιιω1‹ ειιιιτοΙΙγ ιιι€αιΙοιτι1: ιιιιιιτ ει, τϋι·νΘιιγΘ1:. ΒΙιΙιοτ 
ει, ΚΘτΚΘιΙΘε ει, ΜΜΜ, ΚΘιιιΘΙϋἀΘεΘτ τι, τϋ1ι1τΘ Μπα νΙεειειτ 
,ε ει, 1ΘτΙιειτΘ Θε νειΙΘειι€οε νιΙιη;, Ι:ϋι·ΘΙιΘ ειοτ1τ_ιει. 

ΜΘει ιιιι!ιοι· :ιι ΘεγειιΙ6εΘε ΜΟΒ' Μπι ι·Θιιιιιτι τε ει, τω· 
ΙΘ.εοΙαιτ, ΘΒγειετϋειτι ειιοΒιιτ, θΙΤ0Π]θ. ει, ιιΒγΘΙιιιΘτ ει, πιει 
εοι1ι·ειιι1ϋ ιι€γντεΘ1ϋΙιτϋ1, Μ" πιτ Μι1ϋιιϋεειι ει ιιιειΙΚοτΙΘ 
ΙΘ1εΘετε τιι%ΘεειΘ. . 

Αι ειιιετοοι·ειτιιι ει ΘιιιΙιει·ι ΘΙιιιΘτ τετιιιΘειΘττΘΙ τι, ιιιιιΙτ 
»Με ειΘιιιΙΘΙΘεΘι:Θ νΘιΘτἱ ,ε ειιοιι ΘΙΙειιι1τ_ιτι ΜΕΘ ΒΙΙΘιιιιΘιι ει' 
ειΘιιιοοτιιτια ιιΘιιιι ϋειτϋιιειΘτιι ιΘΘἔΘιιεΘἔΘτ ϋιιτ :ιι ΘιιιΙιει·ΘΙεΙιΘ 
οι ιτειιιτ, ει, πιτ τΘἔι. Ε, ι·ΘειΙιΘιι πι ειι·ιετοοι·ειτιτι ΜΒΜ! κω 
νΘιτι!ιΙι ει, Ιεϋ1τΘειΘτιιΘΙ:; ιιιεττ ει, σ1οΙ€οΙε;ι·ΘιιτΙΘεειι ει, ειΘιιιιτ 
ιιϋιιΘΚ Θε ΙιοιιιΘΙγοειιΙΜΚ τι, ιιιιιιτ τϋΙτιιιΕ τΘνοΙειΙιΙι ΘειιΘΙε; 'ε 
Θ, Ι:Θτ τΘΙιιιιτετΙιΘιι εοΙ‹ι ειιιγειΒοτ ιιγιιῇτιιιιειΙ€ ει, ΙΘετΘειΘτιιΘΚ Θε 
ιι1ΘάΙιιιι.Ιτ. τ 

Μιιιτιιιι :ιι Θ;γειι16εΘε ΘΙνεττΘ νοΙιιιι ει,.ΙιϋΙτΘειΘττϋΙ ει, 
ιιιιι1τειτ ,ε ΘΙνεειι τϋΙΘ θ8'Υ ιΘειΘτ ει, _ιΘΙΘιιιιΘΙε τε. 

Αιιετοοιιιτει ιιΘιιΘΙειιΘΙ ιιιιοιιγοε ειιιιιιιι ΚΜΠτειι€οε Θ;,··γΘ 
:Με τ:ιΙΘΙτατιιειΚ, ΜΜΜ( ΙΘτΘ, ι'ιε;γ ειΘΙνΘιι, εκει Θε ιιιιιιι 
ΥΖΠ1 αι ΘιιιΙ›Θι·ὶ ΘΙΙειροτειι; ΒιετιιΙοιιι, €ιιιτιιι€εΘΒι,· ίΪΪΩΒϋΒΘἔ“, 
Θει, 1ιιιοιιιεύ.ε Θε ΜτιιιιτεΘὲ· ιιιιιιτΙΘιι ΘοΙΒ·οΚΜιι, 1οιιιΘι·0ΙειΒ· 
ΘιΘΙτ, ειιιιιτςιιιιιιιιΙ: ιωιω ΙτιτειτιιιαΙτ. Με: ισ εοιωεεε εοΙιει 
ι€Θιι ΒϋιΘ1τϋ1 ιιειιι ΙΘ.τ_ια, νει€γ ει, τΘειΙΘτΘεεΘἔΘΚΙ›Θιι Πειτε 
ΙΘιιιιιιΘ1 ιιΘιιι εεε-ι; 1τΘνΘε ΜΗ Ιιοιιτι, Ιι08ιγ Μ;; ΘιιιιιΘι·ΘΙι, 
τεετΘεε κειισιω τΘτΘεεΘΙ‹. Θ 

ΜΘε1“Θ1ϋΙ @με ε, .ιιΘιιΘΙιιιΘΙ τιιτΙειτιιιιι, ιιΙΘνιιΙΘ ,ε ΘΙ 
ιιγοιιιοττ οειτΘΙγοκ νιιιιιιιΙι, ,ε ΘιεΙε ΘρΘιι άτιι·νεε68ιιΙι' Θε 
ειΘ8ΘιηιεΘΒϋΙι, ειΘττΘΙΘιιεΘἔΘ, νιι1ιιιιιιιιτ ιιιιιιιιοΙτ Βιιιιιιιειι€ιιΙε 
ΘΙτιι1 ΜιτεΙΙαοιιιαΙι ει, 1ιϋ1τΘειΘτιιΘκ. ΤονιιιιιιΘ ιιιοιι ΙιττΙϋιιιι 

ΙΘΙΘ οειτιι1γο1τ, ιιιεΙ1γΘΙ:Μ31 θ8Υ τιιιετοοι·ειτει ιιΘιι ΜΙ, θέΥ· 
ιιιιιετΘΙ ι€.ςΘιιι ΘινέιΙειειτνα ΙΘνΘιι ,ε ΘεγιιιΘετ ιιΘιιι @Η ϋειιιετ 
νΘιι, ει, Ι&ΘιιιΘ16ΘΘε, ιιιιιιιιιι ιιιοΙαιτ ιιήιοΙια, ιιιιιιιιι€ ειιιιιιιτ 
ντιΙιιιιιιτ ει, νειΙΘΙιοι, να” νΘΙιΘτ Θ! ί61θ. 
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π ΠΘιποοι·ειω τΙιι·8ειπΘεοΚΙπιπ, πω ει: θΙΙΙΒθΙ'θκ Ϊθιθίίθ Μ 
ΘεἱπγΘΙ‹ Θε εε_ε;γιππεποπ πειεοπΙύΙτ, ΜΜ ιππΙϋπ ιπαἔπτ πΘιἱ; 
ει, ΜΜΜ ἱπιπἰπτΙ θἔΥ8ΖθΐΙ'θ ΙιΜει. Α' ΘΘιποοτπω. ΜΘπειποΙ:Μιπ 
ΘΙϋ ΙιϋΙτϋΙς ΜΜΜ πωπω ΒἱὶΙϋπ απ”, ΘπιΙ›ΘτΙ: ταῇππΙπτῇοΙπ Φάτ 
Βγειι1Ι πΘιπ νΘΙιΘτπΘπΘΚ; ιπὶπτπο€γ Ιεϋ2ΘρειΘτϋ πειε;γ8Θ,<;ι1 
πετ”, 'ε π1ΘΙ1γΘτ πιἰπιΙΘπ οΙΘειΙι·ύΙ ΜΜΜ ΪθΙΪ0ΒΙΙᾶίΙ1ἱ, εκπιπ 
π1ΘπΙτα ππγει€ι31 πεπι πιοΙππ1. 

Επ π” ιπἱτΙΘπ ει: ΘἔγΘπΙϋπΘἔ ιπει,ςΘ.τ ει' ίϋΙΘϋπ πιΘἔεΙπ 
πω! , Κπιρειππωι πει” τΘεπΘτ ει' ΙεϋΙτΘειετ' ι·Θἔὶ ἰοττπεειἰππΙτ. 

ΡτΘΙ1ΘΙ3ιιΙε ΜΘἔιπιιωιτπὶ, νειΙΙ3οπ πΘιπ Μάτ-Θ πῇαΙωτ. 
ΜΜΜ ει' Ι;ΘτΙ(ΘάΘε απ θ8θί 1ιιΘἔπΘ1›£ΘΙΘπΙτΘττΘ, Θε επ 

θἔΥθΙΙ1ϋ8θἔθΙϋΪΙᾶΙᾶᾶὅΒᾶ ιιππι1Θπ ΘιπΙ›‹-π·τ ϋειπΘττεΙ›Ι› Θε ΙπεΘΙ›Ι› 
πτάπγο!οπ ωπποπ , ει' ΜΜΜ ιπΘ;ξ; πΘπι τιιιΙνάπ,· ιπἱτ (θ8'Υθ· 
πΘΙ‹ Μπι' πει” τΘτεἔγπΙ‹' ΙιΘΙγΘΙ›Θ , ιπε11γεΙε ει: πτὶετοΘτπτὶΘ 
νειΙ πωπω ΘΙτΙἰπτΘΙ<τ, τΘΚἱπτΘτΘὶΚΘτ ει' ΙΘΙΙ(ΘτΙΘπ τΘτιπΘειΘτ 
Ι“ΘΙΘ Ιο;3ΘΙε Ιοτι:ΙΙταπ5. ΒΙνΘεπΘειτνΘπ πωπω: Θ161ιι' Ιι6εΘΚΘτ 
'ε ἱΜΘπΘΙα-π ,Θ ΜΜΜ π' ίοΙγΘΒ:ιτ Θε ΙιΘ8γΘΒΘτ τπῇποΙἔπτπἱ. 

ΕΜ ΜΜΜ: απ ιιτΘΜπ επέιΖω1Μπ ποπ Ιεϋ1τΘεπΘτΘτ, ιπΘΙγ 
Νικ, ίΘπεϋΒΙι ΘττΘΙΘιπποπ /εσ£ὅἰπεἐ πΘνΘπτΘΙε ΘΙ. 

ΝΘιπΘ11γΘΙτ πιτ ΒοπποΙΜ'ιΙτ , Θ' ειΘΡΙ$Θα $ΘετΘειΘ ει' ΙΒΙ 
αει Γεω απγπ8ἱ Θ8 ΙΘΙΙ;ΘτΙΘπ άοΙ8οΚπει!τ , ει' (ΙΘιποι:τπαι πιό. 
εεωοΙε' εει_Μτ Ι:ϋ1τΘεπΘτΘ; πε Θπ επ τΘνΘΙγΒΘεπεΙε ΙΘππὶ νΘ 
ιθ111. Επ απ; πωπω, ΙιοΒγ απ :ΜΒ 698? ΘτιπΘπΘα Κοκκι 
Ισοτ ιππτει€. 

ΜΘεέ νειΒγο1ι €γϋ2ϋπνο ει, ίΘΙΘΙ , πο” ἱΘ6νΘΙ ει' αΙΘιπο· 
οταϋπ ΘΙ £ο8]ει νοππἱ ΒΘριΘΙ60ΘπΘτ τπἱπεΙΘπι·ϋΙ, ιπἰ :πι επιπε 
Ι'θΙΙ ΕΜΗ πω, Ιιοε·γ πιτ Θειιπππ αι ΘιπΙιΘιτΘ ΪἱἱἔἔθΒΒΖθ. 

Α' άθΙΙ100Ι'8:1ί2. πΘρεΙι ιππ1πτΙιπώΘΚ ιιΒγειπ ππι€οΙζειτ Θ” 
ρἱΙΙειππτἱἔ π., τΘτιπΘεπΘτ' ειΘιπΙΘΙΘεΘνΘΙ; πο ἱἔπιππ @Με ϋπ 
ππι€οΙε' ειΘ1πΙΘ1ΘειΘπΘΙ ΙΘΙΚΘεἱὶΙπΘΙ‹. Β8γΘι1ϋΙ ει οΙιΙειΙοπ ω 
ΙΘ1Ιιπτπὶ Μ θ, πΘπΘΙππΘ1 ει, Ι:ϋ1$ΘεπΘτ' τετπιΘεπετὶ Ιοττεὶεπὶτ, 
Ά ΙΘΙιΘτ 1ιπππ, πο” Μπα ποπ ΜΜΜ, Με πειπ ὶππΘπ :Μπιτ 
παΙ: ιπεκὶτπὶ, Θ1νΘειτΘππὶΙτ ιπὶπΘΘπ ιπιπωωπα ποπ' ΙΘ1Ι«Θτο, 
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1κὶ1‹οτ ιιιε81»ά_1ο11ι1 1Πε1εο2ιιε1η «Θε Μ” νε5Βι·ε 11ι1εταπΘεο11ε 
ΜΙ: ο8:1ι1: 1ι1ι1εΒ· ιι€261το Ιοἔιια1ε ΜΜΜ. 

Μεφ1ιιΜΜειιιι, ιιι11εόρ ει' 1ιει12ιάάε1ια1: Έ ειιι1ιετἱ ιιειιι2ετ' 
νόμτ1ειι τϋΒΘ1γεε111686ιιε1: θ8ΖΙΙΙό]θ , εει_1:5.τ_1ε. ει' ι1εωοο:Μα 
Βοτε2α1εο1ζιιει1ζ. 

Α' ι1ειιιοοτατει πιόρε1: 118111 18εη :ϋτϋι11ιε1ι 812281, ει' ιιιἱ 
"Μ, 1181119111 ειι·ι·«31 ΒΖθΙ'θί1181€ Μιιππ1ο21ι1, σ., ιιιἱ Μ", Θε 111 
1κόρ2ε16ι1%ϋ1ωε1ε εειιιιιι1 1ιατι1ι·ει€ 1ι1.ιιεεειιο1τ, Μ 8.2 ιιι6ττ61κ 
11611611 τετῇοε21‹εαἱ1ι ω. 1ι:ιΒγο1»11οι111:. 

1332 ει' 1εϋ11ϋ1ε ε16τΙ: τορρειιιτ μ11γάτ ιιγ1τ Έ ιιιεἔεπἔει1ὶ 
1ιο1:11:, Βοξ” ταῇ2ο1ατῇο1τεπ ει, ε2ειιπ111 τι1νο1 έ.11Ι€εέΚ 1151. Α' 
ι1ειιιοετοιωι, ιιιο11γ ει' 1:ϋ11;Θε2ετ απ: ε12ι1ι;1α ει' ιιιι11ωιτ, ιιιο€; 
ιιγἱτ_ῇα πωσ ει, ῇϋν6τ. 

Μ1ιια1επι μο18ι1το1:, ΜΜΜ εἔγ άειιιοοι·:ιωι τάτεειεε1Β δ”, 
οεει1ωε·πι οἔγε1ι1ϋ1ε 1ενό1ι , ει” 16ϋ1τέ:ε2ετ εΒγ11:1ις2 18 1αϋ2111ϋ1: 
πω» τει€ει521€οά1ιατυ61:; 1ιαπωιι 8.2 θἔθ8Ζ πωπω: Βἱπὰ11‹ο2ἰ1: 
εοεοϊόπε1:. Α2 685288 ε8γεάε1ι' 1ιειεοπ10ε68ει, ιπε11γ 1115211 
1ϋ1ε 1τ111ϋ1ι ΜΜΜ α11ω1ιπειτ1α:11ιά 1Ξθ8Ζ ει”, 1ιοΒγ ε' 1εϋ1τέε2ετ 
ΜΚ τάι·8γι!ινι1 1εΙιεε8επ, 111θ8θ118θα161, 1‹ϋ1τϋ1‹:ιε1τ, ω1:10ηγίι 
@Κατ ει2οιιε8γ Βόμ1ιε Β20ΙΣ"8.111 'ε νόμο ιπιει;;ε1τ α'1ιέρετ νωπι1 
ε2ειιι161εωι16.. Α' τ1ειποοτειωι πειιι2ετε1ι ιιι1ιπ1ωι εἔγε1›ε1‹ιι61 
ν1188οεει111οαπ 1611111; 221111; ει1ει1ήο1αιτ θε ε' πειἔγε2ετ1ὶ α1α1‹ 
οεοι161ειτοεωι ει11αι1ιπειτοε 8.2 1ι1εε11, Ιεετέ:εύι·ε. 

ΒΔ 1κϋιιιιγειι ιιιεΒειι€ει1ειιι, 1ιοΒγ 82 ωιιετ11ω18.1:1ια1: πω· 
ωοιπ-:1ε 18316611;; 1ιειιιοιιι ω ιιιεΒ πω» οιιΒοο11ιοτπύιιι, 1ιοΒγ 
1ιό1τϋ1 εε2ιιι611: :πε 1οεγειιο1τ. 

Βιιτορά1›αιι εο1τει: ίο81α11ιο2π:11: Αιιιοτ11αι” ριιε216.1νει1; «Με 
8.2 πιιιετ11καΜι ιιιαδο1: παπι η;οιι 8οιιτ1ο11ιο.1: α2ο1‹1:α1. 6ι‹ ει' 
1ε11ιο11ο1ι τετιιι622ετ' οεο11:11 12111115 έτ26κετΙειιοΒιιε1: ιιιιιτατῇι1Κ 
1118801181: 658 112 Φωτ 126τ1ητο26 118.ιιιιι1ατοε ει·ι161κετ, ή” 82151· 
Μπι σε” ει1ι1ιοκ νεε211: απο , ιιιΜϋιι 81011 1ιι111αιι1Κο2ι1ειιοΚ 
γε18άεα11ι 21211. Α2 6 ε2ειιιϋ1ι »Με 1ε1τνε111γω1 πω ε1τεΙνε. 
Α2 ειυιοτ11αι1 ΜΡ απ 111112, 1ΙΙ1Ι1ί 1ιει1αι1 ό ε, ρι1821ά1κοιι Κο 
τεε2τϋ1 , ε21121τιιε2τνα ει' ιιιοοεάτο1-ωτ, 18828ΜΥ8. ει' Ιο1γ61αιτ, 

ο 



και 

ιιοιιοαιταο α' ιιιαααιιατ ,α ιισαιταα α, τοτιιιοαιοτοτ. Β, ιιααα 
αιοι·ιι Κοιι ϋιιιιιααοΚι·61 ιιοιιιοααΚ ΚοτοιιΚοιιτ τιιιιιΚ ιοι αι αιιιο 
ι·ιΚαιαΚ,Κοι›ιοιοτοιιοιι; ιιαιιοιιι ιιιοιιιιιιατιιι, ιιοαα αι κα κα Κα 
ιιιιϋΚ ιοαΚιαοιιιι οαοιοΚοαοτοιιιοιι ααα Ματια, ιιιιατ α, ιοαιτιιι 
ιιοΚιιοιι, οα ιιοαα αι ιιιιιιιιια Κι ααα Γαααοαιταο αΙιιιοιο οιιιττ. 

8οιιιιιιιτ 1ιοιιι ιοιιοτ οιια Κιοαιιιατ , οιια ιοιιατοιοιιτ, οιια 
ιιαοιιιοι·ιι οι·αοΚοΚΚοι τοινοτ, αιιιααι Μια Καιτέιαιοτ ιιοιΚιιιιτ 
Κοιιιοιιιι , ιιιιιιτ α, ιιιιιιϋ ααα οιαιιοτ, οιοτο αι Βααοαιιιτ·8τατα 
αοΚιιαιι; ιιο αι σε αοιοι·ιϋ αοιιααιαιοΚ Κϋιττ ιιιιιιαια ταιαιαι 
οααοτ, ιιιοΠα τοιο ααα Κϋιτϋιαοααοι οα οι ααα αιιιιααιι αιιια, 
τιτΚοα ιααύ, ιιιοιΙα α, τϋιιιιιιιοΚ ο1οιιΚαοαατ αιι. 

Αιιατοοι·ατα αιαιαιιοΚιιαιι ιιιιιιαοιι ααα , ιιιιιιτ ιιιιιιαοιι 
οααοα, ιιαιιαιιαιι ιιιααατ ιααιιιαιατιαιιιιι,α α, αιωιιωι οΙΚιιιιι 
ιιτιιαο τατταιιι. 

Βοιιιοοι·ατα αιαιαιιοΚιιαιι αι οιιιιιοι·οΚ, οι: ται·ιιοτιοιι αα 
αααιΚ, αιοι·τοιοιι ιιιοιαααα αιιιιιτοιοιι αα1τοιτατιααο1ϋΚ ιιοια 
ιοτϋΚοτ ,α αιτ οΚοιια, ιιοαα α, ιαααιιιιαισ ται·τοιιιαιιααΚ, Ια 
και ϋααιοΚοαοτοἀαοιι, οααιιιαατ ιατιαΚ, ιιαιιιαΚ οα ιιααι 
ιιαιιαΚ. Βια ιαα ιιοιιιοααΚ αιαιι ααα ιιοιιιιοτ, τααιαι ααιιιαΚ Κα 
αοιιιαΚΚαι ιιαιιοιιι ιιιααοΚ α, ιιοιιιιοτοΚ ια ιιααιοαααιαιόαααΚ 
,α α, ιιοιϋ, αιοιιια οιιιττ ιιιι.ιιαιιααιαιι οααιιττ ααα οιια τορ 
ιιαιιτ αοιιιοοι·ατιατ ΚοιιοιιιοΚ , ιιιοιιαα‹:Κ ιιιιιιαοιι ιιοΙααι·α οαα· 
ααα ιιοιιιι6ι αιι. Βι ιιιιιωιι ο1ϋ ιοαοιαιιιιοα αι οιιιιιοτι αοιιιιοτ, 
αιαΚιατ. 

Μιιιαοιι, ιιιι αι οαθαιιιοιι αοττ αιαιιοι·ι ιιοιιιιοταοΚ ιοτο 
αει, αιαιοιιτααααααιααι, ιϋνοιιατιιοαοι αιαιοιιαΙιαιι αιι, ιαοιι 
τοι·ιιιοΚοιια οιοαο αα1ιΚ α, Κϋ1τοαιοτιιοΚ. · 

Αι αιιαιοοι·ατα ιαϋΚιιοιι οιτ κατα ιιααιιιιαιιαα ι·αιιοΚατ 
ΚααιιτοττοΚ , ιαιιι€ια οαα ιιοιι,, να” ααα οιιιιιοι:, οΙοιοιιοΚ 
ιιιιοιιαοα οαοιιιοιιαοιτ ααιααιτοιταΚ ταιαααι; απο αοιια οαα ια 
ιιϋιιι1ϋΚ αι οιιιιιοιι ιιοιιιιοτ, τοιιααιτοτειαοιτ ταιιοιατα1ια Ισα 
ιαΙιιι ιιοαι ιιιοι·το, ιιιια α' αοαιοοι·ατα Κοτιιαιι ασ ΚιιιττιΚ αιτ 
ιιιιααατ ιιιοατοιιοτιΚ. 

ΠαααααΚΚοι·, ιιιιιιαιι ΚιΚι, αιοιιιοιτ ιιοααιι ααα οιιιαΙ 
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νόπ,'ΙτειτΙὶ νόμο ιιιαΒ·ι-5τ αι ειιιΙ›ει·ἱαόἔοτ ἐειτεναωιὶ, αι ἱ8ίθΙΙ 
παπα ἱαΚαΙ›Ι›·ἰπΙ:αΙ›Ι› ε1ϋτἱὶπιἱΙε αι ειπΙ›οι·ἰ ΗΜ: «Μα ιιια8α 
τεΙ_ήεα «Σε» αἔόει $ο1εύαόΒεα, 

ΗαΙιοΒ·γ «1αιιιοετατα ειαιαὰοΙεΙ›απ , α' ροαἱτὶν ·σαΙΙααοΙτ 
ΜΜΜ ΙΜ 8γαΙ:ταπ ἱπἔαἀοι0 έα α' Μι· :αἱ πιανω 1ιενειεπαϋ 
ΚϋιΙ›ειιῇατι'› ΙιαταΙιπιαΙ‹ παω ΙΜ, Ι›εΙιοιπαΙγοεοι1ὶ1‹;·ιιιαατεΞει 
161 αι επιΙ›ει·ε1: ΙιαῇΙαιιὰι'›Κ ΜΜΜ τορραιιταΙ›Ι› εειιιιατ αΙΙκοπή 
ιααα;ατύΙ αι ἱετεπεό€τϋΙ , ,ει ῖ›αϊοΙγααα αι ειιιΜ-:Π ὶἰἔγεΙιΙ›α 
ϋειταΙ›Ι› έα 1ιαἔγοΙ›Ι› νὶΙαΒΙ›απ παπι ίεΙ ε16αϋΙτ. 

.Δι ειιιΙ›ειᾶ 1ιειιι«-:τ, ω” αἔγ εΒόειετ ι38γ Ιατνα11,Ίεϋπι 
πγωι αιτ ΒοηαοΙ_ϋ.Ιζ, Μ” :που ε” ω" ιιταΙΙιοιΙὶΙτ εοτειιΚ 
ΙεΙαττ; 'α ιιιἱιιὰοιι εΒγεα αιειιιαΙγ” οαεΙοΚοὰετεἰΙ›οα Ιια_ήΙαιι06Κ 
αιπαι αταΙαποε Θε ιπισΒα11αρ1τοτττετναοΚ »Μπα ϋαπιετιιὶ εΙ , 
παώ;; ειει·ὶ1ιτ Μαι α, 1ιειιιοτ ὶἔαιἔατῇα. 

Ειτ Ια α" τι-:ΙιἰιιτΙιετιιὶ, Μια α, Ι:ϋ1τέειετιιεΚ, εἔγἱΚ, 
αι ὶ1Ιγ ειαιαάοΜαπ 1ιγὶΙιιἱ “ποιο ὶἔοπ Μ ίοι·ταεατ. 

Α' αειιιοοτατα ΜΜΜ ιπιἱιιιΗΒ Ισααϋιγε1:1ιεΚ 'α Μαϊο8εΙι 
:Με ίο81ιαΙε τεταιειιἱ , ναΙαπιὶΚοι· ἱατειιεΒτε, 6τιΙϋεϋΚτε, ναἔγ 
α1ι€γαΙοΕτα τεεϋ αΙα!κοτ ι·ιι1ιαιΜαΒατιιαΕ, 'α ναΙαιπἱΙεοτ σπα 
@ΜΙ αΙαἱιΙὲι1ιἱ ἱ8γεΚοιιιεΙ:, ΙιοΒαγ α' ίϋ10ίεΙεττ; οιὶνὐἀῇαιιαΚ. 

Βε Μα αι αΙ£αΙοΙε ταῇιοΙΦ 1188] τϋττέπετοΙτετ, ἱετοιιιιαΚ 
νἰΙεἱἔίοΙϋ1ἱ αταΙαι1οα οιύΙῇαὶναΙ ΙιοιιαΙε ΚαροεοΙαϋ›α ,α 'ε α' 
πάω! Μ;" α' 1`ϋ ναΙ01ιαΚ Μια α1ιι€α$παΚ , ἔοπἀοΙατῇαΙ›α 
Ι›ο1ιατ1ιὶ !ιαμτηαΙι, ωωσιαιωι 'α ιιιοΒ€ττοταὶ Ιοαιιακ, ΙΙΙθΙ'Έ 
ΙιοττακααὶΙκ' Ιπαρια16άθεε ϋαιιιαἔατ61 @μπει όενόαγτ Ιεϋνοϋ. 

Π” αιω161ι εΙϋτε ΙατΙιατιιὶ , ΙιοΒγ 6οιιιοοτατα ΚοτΙ›εΙἰ 
Μ31τ6Ι: ωκω›ι› ειο1ινοααΙγεΚετ έα οαιιιι6Ιιετ, αι1πιταεικι επώα 
ι·οΙαπ 68 τεττεΙπετ @μακ ίαετοιιἱ. 

ΒειιιοοτατἰαΒΒαιι αι εαιΙ›ετεΙ:' ιπἱιιεὶαιιιιαρἰ αγώνα, εισ 
Ικαεαἰ 'α οαεΙεΒεἀετεἱ ποια επιἔεὰἱΙε αι ἱὰεαΙιὐΙὶ ΜριεΙϋάε-'5αϊ. 
Ε? ΜΙΒα1ι πια: ιπιαἔοΚἙ›α1ι Λεια καιισωπ 'ε ιιιαα· ΜΜΜ :ιιο€· 
8ιἱὶ1ι11ἐ11οΙτ αιοΙε ΜΒΜ, αωια1 Ιοανα, :ποπ ἰἔΘ11 ϋειιιἐτετεαεΙτ 
Μπα αιοΙε ααα, ΜΙοιεΙε ΜΜΕ Ι›εειΘΙΙιετιιύπΙ:. Βι α' Ι:ϋΙ€6> 
Με ααα Μαγειοι·1ι5, Μ” αιωι ΒἱὶΙαιἰαο1ι, ωο11γω αι Ν· 
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ιΘΙ:ΘΙκ Θ16ττϋΙτ ίΘΗΘτΙΘιιιΘΚ, ιιιιιικΗ8 απ» Ιιαεεα.ιιαΙι, ιιιαιι;ΘιιαΕ 
α' ΙΘΙΘΚιιΘΙτ Ιατιιαιαεα νΘἔΘττ. Ιιιιιιιαι· εΘιιιιιιἱ ιιΘιιι ειοΙεςΘΙται 
αιιιιγι ιιιΜοτ ιαωιι-ωεκεει·ε , ιιιιιιτ αι ΘιιιΒΘι· , η” α' ιιιαΒα 
ειΘΙΙΘιιιι ιΘτιιιΘειΘτΘιιΘΙ: ιιιΘΙγεΘΒΘιΙιΘιι νιιεΒΘΙνα. ~ 

Νειιι ειιιΙιεΘἔ @οι €ϋΙι1Θτ Ι›Θι”ιιτιιοιιι, ΙιοΒγ1ΘΙιΘΙα ο1Ιγ 
ΘεοτΙέιΙατοε τΘτἔγα£ ιικ-:ΙΙγ Υέ58θι'.ιθΙΙ ΘΙΙΘιιιιιοιιάΘεοΚΧαΙ, παω· 
εαΒο1ιΙιαΙ Θε αρι·6εΘεοΜταΙ, ιιιΘΙγ εϋτΘτεΘΒΘΕΒΘΙ ,ε ΙιιιΙϋιιϋε 
νιΙΘέοεεάΒοΚΧαΙ τΘΙνΘ , θἔΥ8ΖθϊΓθ ειΘιιαΙιιιιΘετ , ΙιΘιιιιιΙατοΕ, 
ΙΙΙθΒΥθω8ί, ι“ΘΙΘΙιιιΘτ οΙιοιιιι ΚΘιιΘε ΙθΒΥΘΙΙ. ΝΘιιι ΗΘΗ ιιιαετ 
τΘιιιιΘιιι, ΘεαΙι ιιιαΘαιιιτα τΘΙζιιιτΘιιΘιιι: αι ΘιιιΙιετ ΜΙΘιι α' 8θΙΙΙ· 
ιιιὶεΘ€Ιιϋ1, ειωηα αι πω: 'ε Θ1τϋιιιΙε ϋι·ϋΙ‹τΘ αι ιετΘιιεΘις' Ιτα 
ΙιΘΙΘΙ›Θ. Πειιιιαιι 88Υ ιιιΙΙαιιατι; Ιαι_ιιιΙε Μ: ωΥθΙΥ8θ1Π αιοιι 
Μι ιιιΘΙγεΘέ Ιιαιαιπιιι , α' 1ιοΙΘΙειιγΘειΒι. 

Πα αι «-ιιιιΙιΘι· ιιιαἔαι: Έθι]θ88θ88θΙ ΗΘΗ! ϋειιιΘτιιΘ, ιιΘιιι 
ΙΘιιιιΘ οΙΙγ ΜΒΜ; ΙΙιθΙ'ϊ α” ιιιιι·ϋ1 ΘειιιιΘ ιιιιιοε, απ ι”ΘειΘιιι, 
ιιΘιιι ΙΘΙιΘτ. Πα ιιια8πι€ τιειταιι ΙΘτιια, ΚΘιιιΘΙϋτὶΘεΘ ιιιιιιιΙώτΙαιι 
ιιιαι·ααιια 'ε ιιΘιιι ι;ιιι1ιια εΘιιιιιιὶτ αιΙιιι α' ι·αιιοΙαιΙιοι. ΠαιιΘιιι 
αι ΘιιιΙιΘτ Μ! ναιι αιιιιγιι·α ΕΘι1Θινε, Ιιοἔγ ΙατΙιαεεοιι ιιιαΒαΙιΘΙ 
να1αιιιιτ ,ε Θ! ναιι αιιιιγιι·α ταΙκαινα, Ιιο2<;γ τϋΙιΜ ιΘειΘ ΘτΙιατ 
Ιιατ1αιι 88ωίΒέΒΉθΙ1 1θΒ'ΥθΙΙ, Μ! Με» ειιιιιτΘΙΘιι ΙιιαΙιαιι ΙιιιΙ‹· 
ιΙαι:εοΙ , Μαι, νΘ,<;τΘ ιιια8Θτ Θι,ιςΘειΘιι ίΘΙίο€Ιιαεεα. 

.ω ΙιΘ.τ ιιΘιιι Με!! ναι·ιιι , ΙιοΒγ ι1Θιιιοοιαια ιιΘΡΘΚιιΘΙ α' 
ΙεϋΙΕΘειΘτ ΙΘΒΘιιάΘΕΜΙ ΘΙ_ιΘιι , Ιιο8γ ιιιαΒατ Ιια8γ0ιιιαιιγοΚΙι0Ι 
'ε πιει ΘιιιΙΘΚΘΜι6Ι τιιιιΙΘΙ8αεεα, ΙιοΒγ α' νὶΙΘἔοτ ο11γ ω» 
ιιιΘειΘτΕϋΙϋιτι ΙΘιιγΘΙ:ΒΘΙ Μια ιιΘΡΘεΙτεΘ, ΙΙΙθΠΥθκΒί 8θΙΙΙ ΘΙ 
ναει'ιΙα, εΘιιι Ι:ϋ1τϋΙε ιιιααοΙε εΘιιι ΙιιειιιΘΙε τϋΙιΙ›Θ, εΘιιι Μ” 
ιιι6ΘΒΘιι ειΘιιιΘΙγΘειτεΘιι Θι·ΘιιγΘΚΘτ Θε νΘτΚΘΙιΘτ, ιιιΘΙΙγΘΙ:Θτ 
αι ΘιιιΙιΘι·ΘΙε εα_ιατ αΙα.ΚιοΜιαιι αΙιατιιαΙε 1ατιιι. ΜιιιτΙ ΘιΘιι εΘ 
ΒΘαίοιιΘεοΙιΙιαΙ ιιΘιιι Με παω; ΙιαιιΘιιι ιιιΘ8ιιιαταιι ειιιιιιι'ιτα αι 
Θιιι1ιΘι: Θε ει ιιΘΙ‹ὶ ΘΙΘ8. Αι ΘιιιΙ›Θι·ι εοι·εοΙε, αι ειιιΙιΘι·, Μ· 
1ϋιινΘνΘ 1ιοι·αι01 ό8110Πδίω,ΈίθΙ'ΠΙθΒΖθί·· Θε ιετΘιιιιΘ1 ειΘιιιιιΘ 
ειιιωα, ειΘιινετΙΘ1γΘινΘΙ , Ι:ΘτεΘ8ΘινΘΙ , ΙιαΙΙατΙαιι ειΘι·Θιι 
ΘεΘινΘΙ ,ε ιιιΘ8ιοι;ΙιαιΙαιι ἱ118ἐἔθἱΥθ1, τΘΘιιιΙΙΙ: θ, ιιΘΡΘ1:ιιΘΙ ισ 
Θε ΙΙΙΒ]ίΪΙΙθΙΙΙ θ8ΥΘΗΘΙΙ τΘι·εγάτ α' Μι1τΘειΘτιιΘΚ; Θε οι: ιιιΘ.ι· 
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Ια Ιιἱιοιιγοεπσ.Χ ΦατψΙιατιιὶ, Μι τοΜιΜΙΠι σ., Με πι” ει' Ιεις· 
πειἔγοΙ›Ι› Ι:ϋΙ€6Ιε, ΜΙ: ειι0τει τϋ1ιτεΙι ΜΙ, ιΜΜει ει' ττΠι5·έ Με· 
Πεμ ώ ιΙι-:ιιιοοτατὶει @Με ίοι·ι1ιιΙτ. 

Α2.οιι ΗΜ, Με 1τοτιιιικΜιιι ο11γ οεοιΙά1ειτοεωι νἱεειωι1 
ΜΚ 0Μ16-Ηειτο16', ΒεπέΓ Θε 1οοε1γ:ι' νοηάειειΙτ, ΙΙθΙΙΙ οιΙαιττύ.Ιτ 
ε” ωιιΙ›ιετ, τοττοΗ: Ι›εειύ1ιιὶ Μ; Ιισ.ιιοπι πάιι«Μιιικ ει: νο1τ, 
Με” ει: οιιιΙ›ετὶ ειΙνιιοΚ ιιισ58 Μιιιε1Ιγ ΙιοιιιάΙγοε τεῇτεΚεἰτ 
ίεΙνὶΜἔοεὶτεεἱΚ 'ει ιιειἔγοΙ›Ι›ειΙιΙ:ιὶ τεἔγόΙε. 

ΙΙΙγειιοΙε ει' άεπιοοτειωί ΙεϋΙτειιιὲιιγεὶ. 
Σε @γ αι εΒγειιΙϋΒέΒ 118111 τοιιτῇει 1ο ει, Ι:ϋΙωε2ετ' 

ιιιἱΜειι τε1τ€γωτ; Ιιωιωιι ΜΜΜ οι5ειΙτ ΚενεεΛ›Ιτἱ Θε ωιΠειε 
τ€ἱΙ›Ι›εΙ‹Ιώ τεειὶ. 

ζ 



Χνπι. ΡΒ .Ι ΖΕ Τ. 

Δ: αποεο·Ποαό' Μάϊο έα σαιδπσΠοΙο πϋέα·2 
σΜω·.σσα· άα_ράΙποσοϊο. 

ΟγαΙπτειπ τετωπι ποπ όπιτενότοΙτ, ποπ πι ππιετἱΚπἱπΙ‹, 
ΜΚ πι @μποτ ό.ωιΙ]61πιπ νἰΙὰΒοε, πιάτα: 'ε οΙΙγ πππι1επ 
6Κεεεό8τϋΙ ππο,Β·Ιοειτοττ πγεΙνεπ νἰειὶΙ€, ιπε1ΙγπεΙτ τπΙεέιἔοε 
εἔγειετἱὶεὲεἔε εοΚετ.οτ ειΠειε, Ιπϋππγοπ ἀειἔιὶΙγοεεὰἔὶ›ει εεπεΚ, 
πιὶΙιεΙγτ ει, ΜΜΜ πγεΙνΙιει ΚϋιεΙΙτπὶ αΙπιτπειΚ. (π ὶΙΙγεπΙτοτ 
ίοΙγνάεπ ΙεπΙιὲῇΙιιοΚπαΚ πιιιωήάΙ: ιππΒο!επτ ει' Ι›εειὲ0' εΒγὶΙ‹ 
νόΒΘτϋ1π'ιππ8Μ8, 'π απ Μππό π.: οιπποτ, ΜΜΜ, πο” 
ἱΒγ νεειτεἔετὶΙ: εἔγι·ο ει' ΜποΙαπ , ΜΜΜ εοΙιει εειπιπὶτ ε8γ 
ιπετποπ πειπ ιποπιΙοτωΙι νοΙπα. 

Α: επ€οΙοΙ: τἱτΚΜΜπ εεπεΙε επ'όΙο ΙιἰΙ›άΙ›ει. 
ΕππεΙσ πω; πεπι οΙΙγ πεΙιε5ι ιπεἔιπιι£ειτπὶ. 
Βι-τιποοι·ειαι τότεειεπΒοΒΙπιπ πιἱπΟεπ ροΙ€άτ Ιιοπιι€ πωωι 

εΒ·γ ὶἔεπ Με Μι·8γ' επειιι1ΘΙϋπόπει , ό8 ε: ει, τἐι·ἔγ ιπειἔει. 
Πε. επειπεὶ£ τϋττόπτ-:0πόΙ ίϋΙεΜ› τειΙιἰΙῇο. ειπεΙπἱ , ειΚΚοτ ΙΙΒΙΙΙ 
ΙΜ εΒγοΙ›ετ , ιπἱπτ ει' τεὶτεπεὰἔ' ἱειοπγιϊ ΙώρεΣτ, "Με ει: ειπ 
Βοτὶ πειιιπτπεΙτ ΙΙΙ(:Ξ€ εππό1 ὶε πειἔγοΙ›Ι› πΙειΜέιτ. ΝεΙά νειἔγ 
ὶἔεπ τ6ει1εωε Θε π;επ νΙΙά,·έοε επιππϋ , να” ὶΒ‹-:π πωι1ε9.ποε 
€δΒ η;επ Ιιατάτο2πτΙειπ ϊοἔπΙιπαὶ νειππα!ε; ει' ΚϋιΙ›επ εεϋ απ 
οΙόττο πτεε. 

ΜΜϋπ «πιω Μ ιπειΒὰΙ›‹5Ι ΜοιπεΙτό1ε, ιπἱπἀἰἔ απ νότ58-, 
ΜΒ: νπΙειπὶ ε2.ϋι·πγπ τάτεγειτ ΜΜΕ εΙΘΙ›ε επππΙΘΙπἱ Θε (388.Κ 
ει ό.τοπ επ.=;οπϋ ιπο.€έιτ Ιεἱτπ8πὰτειτπἰ ε€γ ρἱΙΙαπωιϋἔ ποπ από 
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επϋνενώπγοε εοπι1οΙ: ΜΜΜ, ιιιοΙΙγεΙ: 6Ιτότ ιι€ειτιιΠι Θε Μ» 
πγϋι·Ι(ϋπτετιπ. 

ΕΜ εΙϋττεπι ε1ά88ό ιιιε8ιπππγπτά2πι ΙπτειιΙτ απ, πο” 
ει, Μιποοτειτιο.' ειπΙιετει , ΜΜΜ: ιιωιΙιά!πιπ οΙΙγ πιιτύπι3;;οπ 
ἱὶἔγοἰΙπ νε.ιιπππ, ΜΜΜ ΜνάππειΚ ΙεϋΙΕϋι!πϋΙ οΙΙγ τοιιρειπτ Κέρ 
πωπω ,ε οΙΙγ επει·τε1επ ΙεετόεεΚετ. 

Απ ποπ, τ6επϋΙει·ϋΙ, ε1 Μπι ιππΙαπιτιέιΙ: ειι€εππι οι Με· 
τϋιι6ΙοιοΙτ, πιοΙΙγεΙεΙιειι ιιιιι€οπ ιε οειιτοιππΕ: “πιο πι. Μπιε 
1ϋπόπϋΚοπεπϋπτεΙεπ ίεΙἀιιπιπειτῇπΙκ 'ε ιπέττόΚεπ ΜΙ τετιεπτ.τ 
"Μ, οΙόι·εϋΙε νε1ε πω” οπωι, πιοΙΙγόττ ει: εοπ.ειιοτ ε! 
Ιιει€ιήει ει' πειΒγετ.ετιιτ. 

Ε' ιποποτ πιω π, εοΙαιεπέ ΙὶἔγεΙιιι‹% πι€ιππ πιπποΙετα 
νοπΙιπτπι 'ει ιππιιιεπιππ 1εϋππιτειι ΙεΙ(ϋτ1ιοτπιτειπόπγΙιπ, ει' πιο 
έιγπΙει·ειιι ε1 ἱ8 έπιιεΙ:; ιπιπιΕΙιο€γ ει' εοΙπιπά8ππΙτ, ιΜΙΙγ π,·Ιπϋ1 
τόειετΙιοπ @Με ιΒεπ ι·οριιειπτ τάτπγιιΙεπτ ](01°88, πἱποε ιάο3ε 
ειοτοεειπ ιιιόττιέπτε νειιιιι ειτίιπγειιτ πι ε16Ιιο άΙΙιτπα; ιπ 
ΒγιιΚιιειΙτ, Μπι εΙόε ΜΜΜ ωριπωωι, Ι:ϋπιιγοπ Θειι:ενεΙιετιιι, 
πιΠιοιι πιππγτπ1πποπ ποπ. Ιω Μ Ιεϋ2ϋπεθε εεγειεττο πιε€ 
τοπιστπεικ επιπππ Μαι!. . 

ΜΜΜ ιππειιττ, Ιιο,=Π ποπιοοι·παιπέρεΙεπέ1 ει' 1εϋΙτέειοτ' 
ίοι·ι·ι3επι ΜΜΜ, απ: Μιπ 88ΖΙ18.80Κ. ΟπειΒΙιπιππι: νθ8Ιεόρ Ιπ 
ιιιιιωιπω‹ ποπ. ΒΜποτ ει'Ι‹ϋΙτϋΙτ, Μπι τπΙἀΙνππ τϋΙ›Μ ιαωπι 
πιιγει€οτ ει' νει16Μιπ ὸε ἰεπιΙιππ, ιππι-% ΒΒέΒΖθΙΙ. ΜΙόρπεΚ Έ 
ετ.ϋι·πγεΙαετ τετειιιτεπεΙτ. 

Επι παω Μπι $6ΙεΙε, πο” α' Μπιοοι·ειω πέρεΙι' ΜΙΜ 
ΜΒΜ ιππ8:Π ίόΙΘπ!επεΙε ιπιιτειεεει, νει€γ Ιιο8ιτ ει' ίϋΙὰΙιϋπ πω 
1:ϋπε1ιππτειάιοπ. Ιπ1α1Μι παπι ΜΜΕ, πι-:ΙιοΒγ πι1πάιιιιωιΙαπ 
Ιε11εεεΝιο τόνοά_ιεπ εΙ 'ε πεΙιοἔγ Μπιτ ιΜτϋ Μιιιε1ετΙιεΙι 
πωπω τιιιιοΙΒιιεεοπ. ΑΜΠ τοπικ, ΙΙ8ΪΙ0Β'Υ ει' ι1επιποτπω ΜΙ 
τϋΙ: ιπ1νει €γαππιπ επϋι·πγιι ,ε ϋ85Ζθ Μπι Μπι Μιιεπετ, ΜΙ 
ιποιοκτ ίεεωεεΚετ, ΜΜΜ δεειετ6τε1εΚετ πιπιιωπιπ πιοΙ€ύ.Ι 
παπι , 'ε πεΙιο€γ Μ. εΙιιι6_ιϋΒΙι61 Μι·ϋΙτ ΜΜπι1 ΙόπγεΙ: ιππ 
Ιιπππεεόπ Μπα νεΙππ1: πι ι€πιι πια”. 



ΧΙΧ. ααιιιιι·. 

ΝέαιοΙΙα όσαο·οοοϋοΙοιο α' άσ:οααοι·ιπα πὲρεΙσ° 
αάωΙου.Μπόι·δΙ. 

Μαιο» α, ι'οι·ιαααιοιιι, ιιιοιΙα οαα αιιατοοι·ατα ιιοιι, τατ 
αααααι ,α ιιοιιτιοαι αΙιαιιοτιατ ιιιοαααιτοιταττα, Κοια ιιιαααιιαΚ 
Ματ ιιαιτιιι αι ιι·οααιοιιιιια, αταΙιαιιαιι α, ιατοΚαιιιιοιι οι·οιτοτι 
ιιιααατ ιοαοιαιιιιοιι ,α ιττ ιατιιατύ αΙιαιιαι'ιαιι. 

Βαα αιιιιιιιιι, ιιοιτιιο , ιιιιιιτοαα αοιοτιοαιιι ταααατατιΚ 
ιαοα α, τα ιιιτοιοττ ιιοιιαοιιιαα αιται. Αααα, ιιοαα οιιιιοΚοιοτοτ 
ιιιοαΚοταοιιο, αααα αι ιιααοαοΚτϋι ταιιαοαοτ Κοτιοιι, Μαιο 
ιιιιιοα; αι·ιαιι, ιιοαα α, ιιοιιιιο ιιαιιατΚοιιιι ΚοιτΙϋ αι ιιοααιιιιι 
ιιαιιαιιιοΚατ ιοααϋιιο, ιιοια ια αοαασιΚοαιΚ, οιιαοιι αιοΚιιαΚ, 
ιιιιοιόττ 6Κοτ Βαιιιοιιιο. 

ο Δ, αιοι·ιτιΚ ιιοια ΚοαιιοΚ οαιτοαοιιιιι, ιιιοΙια Με ιιαιιιΚ 
ιαα τιτΚοιι α, Κιιιιιααοα, ιιιοαο. ΜαιιΚαιΚατ ο, αιοι·ιιιτ αιΚαι 
αιαιιαΚ, ,α αοαι°ο α, ιατοΚαιιιιι ιιαι·αιιοΚ, ιιιιαταιι α, Κοαιιιι6 
ιι·οιιαιιιιι ίοτια:ΙαιιιιαΚατ οαιτοαοτοττοΚ , οααΚιιαιιιατ τϋΚοΙοτοα 
αοαι·ο αιαιιΚ απ. Πα οαα αοιιιοοι·ατιιιιιαΚ ιιιααιτ Νέα, ιι·οααι 
ιιιατ οιιιτο ιιιοαιτοιιιι αΚαι·ιατοΚ, αιιαααιιατοΚ ιατοΚαιιιιοτ. 

Βααοιιιι·αατ α, αιιιιααταιι0Κ , ιιιααοΚιιαι αι αι·ιατοοιατα 
ιιοιιιιοτοΚιιοι ια αι ιι·οιιαιοιιι, ιαααοιιιοοι·αταιιιιι τοαιοτ τοαιιΚ. 
Νιιιοα α, αοΚαααα, ιοαιιατιιααααιιοι ιιιΚαιιιι ιιι6 ιι·οαα1ιιιι αι 
αοιοτ , αιιατ αιοΚ, ιιιοιιαοΚοτ α,· αιιιιι ιοιοιιοα, Ιαταααιιαι τα 
ιιααιταιιιι. ΒιοΚ, οι·ιοαοιιοι αοιιι οιϋΚοαιιιιοτ, αοιιι ταιιιιιαα 
ιιοια Και!. ΒιοΚ αι αιιιιιοι·τ, οιιοααιιααααιιιαΚ ,α τιιαατιαιιαα 
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ΒιιιιειΕ Βϋιεχιεπε πι ιιιειςτεεειΙιεΕ. ΜὶΙιεΙγι ει' ΜεΙΙειιιι ω· 
ιιγϋτϋΚ) ιιιε,<; ΜΗ; Ιιετάο1ετ1ιιιι Βιετετετε Ι:επΙ ει' ιιο18ειοΙι' 
ει” οειτιι1γεΙιε ΜΙιετιιι, ει ειιοιιιιεΙ ει' ;ωεωιωιε ΜΜει 
6Κει. Α: ειιήειοοιιιτε ιιειιιιετεΙ:' ῇιιτεκειὶιιει ιιιιιιιιιι; Μη πε 
αϋΙιΙιεΙ νο1τιιΙα ι;ε1ε , Με ιιειιι τιιποιωΙε ει ετιετοετετιεΙιοι. 
ΒΒγετΙιιΙ ει' ῇετεΙτειἱιιΙιειι Ι:ενει·εάτεΙε εΙ ει' ίεΙεϋΙιΙι οεπτε1γοΚ 
ει' ΙώιερεϋΒΙιε1 εε αΙ86ΙιΙιειΙ, εε εεειΙτ Μ νοΙτει.Ι: ΙιεῇΙειιιΙὐΚ, 
ιιιιιιειιι ιε ε1ιοι;ειαΙιιι τιιιιεεεοτ ε: ιιωΙιΙιιαΙπωΙ, Ιεεε1Μι1ι εΙ 
Βιιτιιἱ Ιιο€γ επ ειιιΜιεεωιεΙ:. Δ, ῇιὶτεΙζειὶιι ει, ΙιοΙ ει' τιιιΠιιιοΙτ 
εε ω( ιιιιιιι1ι€ ΙεριεΙιεπεΙιΙιειι ΙιὶττειΙ: ιιΙεεϋΙιιιεΙε ει' ιιειιε :ει 
πιω εΙεϋΙιΙιεεεω ειει·επιιι, 'ε Μαη, Με” ε: Πισω εκει 
ιιιιι€οκ κι ε1 ιιε ι·ειςειο1τεεεειιαΕ ιιιεἔιιιειιεΙκεὰιιὶ. Μ; ε, ΙϋΙι1ειιιι 
€γαΙ‹ι·ιιιι Ιιοιοτι τϋι·νειιγτ ει' ρεΙιοΙγοΜιεΙτ. 

Πε ιιιιι.ι· ει ετιετοετει:ιε Με ιιεΙιειειι Ιιἱτῇει α' ειιιιΜπιτ ει' 
πρ' ΙιειαΙιιιετιιΙ ιιιε86νιιι, Ιιϋιιιιγὶι εΙἔοτιτΙοΙιιἰ, Με), οτι ε, 
ιιειιιιεΙτ ειιιΙεεε€1τερ ιιτεΙΙιοάιιι ΙιεΙΙ εΙ41ιοι, ιιιιτ16ιι ει' ι1ειιιο· 
ετειιιει εΙνεΚ τϋι·νειιγε1τΙιε ,ε ετΙ:ϋΙοεϋΚΙιε ιιεΙιειτνιιιι, ε., :επι 
€οΙε ϋεειενε8γιιΙιιεΚ, 78 ει: ειιεΙιιιεεεεἔεΚ, ιιιιιιτ ει' ειειειι 
ω* εΒγιιιι-ιεΙιοι ΧϋιεΙειιιιεια, εε ιιιιι1ϋιι ει' Ϊθ]86ΪΙΪι οειιιιιΙγ 
ϋτϋΚεε€ει.ετιιιτι ἔᾶΖὰᾶΒΒάἔᾶΪΨΒΙ ε8γιΜ; Ιιετιι.Ιιιιό.τ, Ιιιι€γοπιά 
ιιγειἱτ εε ιιγιιἔο‹ΙεΙιιιάτ εΙνεειιεττε. 

Δ, ι1ειιιοεπιτει ιιειιεΙτ' τετιιιεειετι ὶιΙεεεἰ εε ΙιειῇΙαιιιειΙ ω 
Ιιετ ἱτοιὶιιΙοιιι' τιιι·ΒγάΙιειιι, ε18ϋΙιειι ει' ῇὰτεΚειἱιιειι ιοΒιιιιΙε Μή 
ΙειιΙτοτ.ιιι 'ε εΙϋι:ε Ιε.τΙιειτέι, Ιιο;γ Με. ει·ϋνεΙ Με ΙιεΕιιήεΚ πιει 
εοΙπειτ. ΜιιιιΙ4ειιΜιειιι ει: εΠετοοινιιια' ιτοσεΙιιιι ιϋι·νειιγει Ιεεεειιι 
Ιεεεειιι, ιιειιιὶ Ιερε86ιιΙιειιτι, 'ει. ιι€γ ιιι61νιιιι ιότνειιγεε πω” 
ιοειιεΙε ιιιοιΙοειιτετιιι. Α, _ιετε!τειιιιειι ΙάιΖειιιιΙιιιεΚ' ΜΒΜ ίσε 
ΜΚ ειιοΙτ ίεΙΕοτιἔειττετιιὶ. 

Α, 3ει:εΙωιιιι κα” τεειει ειιοιιιιι1εωοιιείι€οκιιε.Κ'ε ιιιιι_Μ 
ιιιἱιι‹1 που ΙιιιιιιΙαιτ, ιιιεΙΙγεΚ ει' εΙειιιοεπιτει ἱτοὰεΙοιιιιιιιιΙ εεγιιτι 
]ἱΪΙ“ΙΙᾶΙἴ, ΜειιιεΙι. 

Πειιιοειειαι ιιειιεκ ει' τιιιιοιιιιιιιγοεειιἔοι ι€ειι Ιπενεει·ε Ιιε 
ΙιεὶιΙΞΙ‹ 'ε πιω, “ιι ΒοιιιάΙιειιι Έ ΑιιιεπεεΙιειι ιεπειιι, ιιειιι 



112 

παει: 8οπιιοΙππ1:; ϋΙ‹ πιτ ιιΙπιτιπΙι, πο” πεΙεὶΙι Βιι ιιιιι€οκι·61 
Ι›εειὸΙῇεπεΙι ,ει Με ει' ῇο1οπποΙτ τιιῇιοΙατιιτ ΚἱνΑπῇὰΙτ. 

Διότι; ἱε, ιππΙϋπ ει' ειιιπρειάτει ει' Ιιειππιπποι" Ιιόπειτ 6ο 
ει·ΙεϋΙοεειτ €γαΙιι·ειπ ι”εΙΙιοιο.τπι ΙπτῇιιΙι, ότι ιπιπϋπ κιππιπεικ π, 
πάει Ιιπἔγοιιιππγοπ πω: πι" Ιι€ιεσἐἔ πϋνετε1τετὶπ; ει ε16;; 
Ιιιιοιιγπό.€ πω, Ιιοἔγ σ., _ιό.τόΚειιπεπ πιό8 ει' πειιιοοτειτα οπι 
τιΠγοΚ πεπι ιιτπ1ΚοιὶπειΙε. 

Βειο3πε πΙπιειτοεειπ ιπεπτεἔετι ιιιιι€έιτ Βπἰ£αππἐοπειιοι 
Μ: ε16ειο.νΜπιπ , Ιιο8γ .Ιππιειτ ει' νεπιτει-ειιιιοΚ πιάιπάΙιει 
ΜΜΜ. , ιΣπιΜι· --ιι€γπιοπι1 - Αιι1πε ΟεΙΙιιιε πωπω ,μια 
ΜΜΜ πι ιένοπ Μπι :ι101, πεπι ΙϋΙϋ1 εοπΙιιτ Με πεπι νοττεΙι.“ 
πππιιω;ιιιι, πο” πιειΒιιι; εΙΤόΙε Ι»ϋπεΞι·τ εαπ πειπ νΜοΙά, εαπ 
ποιπ πωπω πω, πο. ΙιοτιπιΜπιπ @μια νοΙππιτπι. 

Ε” πω εεοτ ίεΙνιΙά,ιοπιτύει: πγιιῇτ πε!ιοπι πειιιοεειΙε 
πι ἰτοπειΙοπιπειΙε, Ιι:ιπειπ ιππΒέπεικ ει! ιιο1ιτιοαι·τάτπιππΒπιΚ ιι 
ο.Ιπποκι άΙΙ:ιροήπιι6Ι, ιπι!ιοι· πι πιειΒιιτ εΙϋπάτει. Βεγ ιιειποοτειταἰ 
;ειει‹ωπ πειπ ΙιιιοπγΜα απ, Ιιο€γ α' @μια πεπποοι·ειτιά 
Μπι ντιπ, ιπει·τ π., πιιπι:1ΜτιιΙ:, πτιετοοτειτιππΙιππ ιι ιπε€ιϋι· 
τόπιιοτι1: , 1ιο8γ ει' ποπιοοι·ειτει ιιΙ6εεΙ: ΒείοΙγιιεεπ1 ν:ιππει!: 
ει, ειιπρωτι; Μιπειιι ιπἱΚοι· πι ειιιετοοτιτιπ' 8ιεΙΙοιπε ιπιι€ε. 
πτ:ιΙΙιοάιΙε ει' ῇἑτέπειἱπεπ , οι ιπει;οιπίοΙΙιειΕΙειπ Ιιιιοπγειι€ει. 
Μπακ, πιο” ειςθει τιιτει:ιειι€ ειιιειτοπτειιΜιαπ πω, ,οι εΙ›Ι›ϋ1 
πωπω πϋνειΙιειτοτΙιετπι, Ιιο€γ ιιἔγαπειεπ €πτΙοιπππγοε 68 
ωππιι: οπιτό.Ιγ, πιο11γ πι ποιιω ιΒιιι€:ιι_πι , ποτπιάπγοιιει 
επγειετπιπιππ ει, μο1Βιι·οΙαιέ 'ει νοιετι :ιι ιιΒγε1ιετ Μ. 

Ι8ι-ιιι Μπα πω”, πο” πι πιπωωιιιι, ιπιπ6π π'_ἱιὶ 
ωκωπεπ ιιι·ειΙΙιοάιΙ€, Ιτόπγεε ιιΙόεει 'ε 1“επΙιέ_ιειι6 ΙιπῇΙαπιειἱ 
πιο. πο νιΒγέεΙε, πο” :ιι ειπΙιετι τοτιπόΒιετΙιεπ, π” 8ι01ιπ5.π, 
πιάπτε8γ νι3Ιοποιεποπ. Βιιοπγοε τάτεπειι€ι άΙΙ:ιι1ιοτοΙ: Μν:5.Ιι 
Μρεπ 6ι·πεΙ:ΙιΙ: Μ, 'ει “σπιτι :ιιιοΙιππΙ: Μιι·ιιιοΙι5επτ ει' ειιπ 
Ιπιποπ Ιο1τει1ει1πι; Ι›ιιοπγοε ετύπγεΚετ πω Ι›ιιοπγοε ν6τΙιεΙιετ 
Μ Μι1ϋπόεεΙιπεπ ιπόΙωΙιππ1ε και θα οΙϋπιπιτπι; ειεΙςπεΙ: Επι· 
τύπόΙιεπ €γ6πγϋι·πϋπιπ, ΜΒ· ειειποπ πιιπι1επ ειςγώΙιι61 επιστ 
«πω. Α' ῇὰτ€Κειιπεπ Με , νειΙωπιπτ πιπειια , οπιιράπ πι” 
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ιιι·ειΒ1ιειΙ πω· τιιΙΘΙΙιο2ιιι, 'σε Θειιιιιιιιι Μι·ΘΙγοΚ Μιιιι 16η ΙΘΙΙιΘ· 
ειιΙΘεΙιε. @η νειιι ει' αΙιιΙοει ει' ιιγΘΙνιιΘΙιε. Α2 ειι·ιειτοοιιιτιει 828· 
το: ει' ειιιιιιιιιιι·6ΙοιειΕ Ιιιιοιιγοε ειΘΙΘείοτιιιιιΚιιτ επειιιιιι Θ1ΘΙ›ΘΙ: 
'ε ειιτρι1αιήιι, ω” ιιιιιιιιΘιι ΘπΘΙ:ΙιΘι ΗΜ Ιιειιι€οιι ιι;ιοιιάκιει8ΘΙτ. 

Α'ιιι.€ΘΙαιιιι ΒΧ ι11τιιΙ ΒγιιΙιτειιι οτΙει ω, Μο” ει: επι· 
1ιοι·ιιοΙ: Θεώ: θΒ`Υ οΙΘει1ιιιταιιο1Βαιιιι, πι” ιιΘΙια Θρειι ση· 
Ιγιιιιτ ω! Θ16, ει' ιιιἱ ει: ΘιιιιιΘτι τΘτιιιΘιιιΘΕΙιειι ίΘΙ εΘιιι ωιιιιω 
Με ; ΠΜ! ΘιιιΘΙΚΘάιΙτ θΖθΙΙ Θε ι‹ιιεμ ΙιΘΙϋΙΘ. 

ΒΘιιιοοτειτα τιιτειιΒΘΒοΜιο.ιι οι' ιιΘ26Ια ἱΙΙγ Ι:Θάιι·ΘιιΘι Μι· 
€γιιΙιΙιειΙ ιιΘιιι ΙιιτιιαΙ‹, 'ο ΘΙΙΘΙΘ ΘΙΙΘιιειΘιινΘΚΘτ ΜΜΜ ιιιιιαιτ 
πω;; ΘΙ‹ ει' ε2ιιιιιειιιοιι σ.: ΘΙΙιιιιοποιό, θΓΖθΙΙΙθΠΥΘΗ Θε Θ$ιιιιΘΙι' 
:που :αυτι νΘ,<;γιιΙΘτΘτ ιιΙεειιήιέιΚ ΙΘΙαιΙΜιιι, ιιιΘΙΙγΘι: ειΘιιιειΙτ 
Θ16ττΙΜιιαΙ:; οι ΜΜΜ ε( ]Θ.τΘΙ:82ιιι ιιιΘ€ΙΘρϋΙ›ΙιΘ, ιιΘρειετϋιιΙιΘ 
'ε ηςειιιιΙιΙιά νΘΙιΙτ. ` 

ΑιοιιΙιειιι ιιΘΙιει ει' ιΜΘΙ:ειιιι' ειΘιιιότει κοκ τΙΘιιιοοι·ειιιιΕΚ 
Ιι.ιιιι ΕΕ ΜΙΘριιΘΙτ ει ΘιιιΙιειι ΙΘι·ιιιΘειΘτ' Ιεϋι·ΘιιϋΙ, οειειΕΙιοιέ·γ 
πιο οΙιιιιΙι·ΘΙ, ιιιιιιτεΘιιι ΘΙϋι1Θι!κ. Α' ῇΘΙΘιι ιιιΙΙ:ι.ιιιιτ' @το Μι 
Ιδ11ϋ88θ88π, 'ε _Μ20Ι1Υ08 ΘιιιΙιει·ΘΚ' ε:ιιιΘτΙειΒοε ΘΙιτιιωτιάτ 
ι€Θιι ι·ΘειΙΘτεεΘ1ι ι€γΘΙζει.νΘιι εισειιιωω , ΘΙΕΘΙΘ_ιτι1: ι·ει_ιιοΙιιι 
ει' Μ, ΘτειΙΘιιοε νοιιέιειιιτ. - 

Μι1κοι· ει, ιιέιιΘΚειιιιΘιι ει' 6Θιιιοοι·Μει οεπιι1γοΚ ιιτ:ιΙΙιοα 
ΜΚ, ΒΖθιζ ει, τιιι€γιιαΙι ΚΘιΘΙΘεΘΙιΘ Θιιιιτειιιιιγι ΒιιιΙιειάεά;;οι; 
νἱειιιΘΙ: Με , νει.Ιειιιιιιιι; ιιιΘΘνΘΙειειτάεύ!ια. 

Α' μιιωιω Ι:ΘτΙιΘΙΘεο ΙΘνΘιι ιιιιιι0Θιι τιιεΙοιιιιιιιγοε ΜΘ· 
αεκ Ιεϋιττ_ΙΘ·έτει·ιιιΘετ.ΘτΘε!ι ει' ι1Θιιιοοι·Θαι ιιΘιιΘΙσιΘ1,ι ΠΑΜΕ 
ει' ειιιιιιιιϋιι·6Ιι' 'ε ΜΜΕ' πάπια, νειΙειιιιιιιτ ει' ΘιἱιιιιιἰιιΘΙκΘὸ 
ίοΙγνΘετ επηιοτοι1ιΙτ. ΕΠ πι? εοΙωιεε'ι8, ιιιΘΙΙγ 811Ι1Υἱ ΜΙΜ 
Μιι6 ΘΙειιιΘΙιιι6Ι 6ειειει·ειΙππι 'ε ειιιιιγι Μι18ιιΜΘΙΘ ΙιεΙγΘΚΘιι 
ΘΙειι'ιτνει πω, ιιειιι δειιιΘι·ΙιετιιΘ ΘΙ ιη;γαιιιιιοιι επιΠιιιΙγο!αιτ 
'ε ιιΘιιι νΘιΙιΘτιιΘ ιιιιιΒιιι: ιι€γειιιιιιοιι τϋι:νΘιιγΘΙτιιΘΙ: ω. Αι 
ΘΗΘτΘττΘε ιιΘιιι ΙΘΙιΘωΘἔΘε ἱΒΘΙΙ επιασε Ιιιι·ΘΚ ΜΜΜ, Με 
Θ;γιιιΘετ Ιιο1 $Θ1τει1ιι1ιιι ιιειιι τιιιΙνάιιέ Θ8γειιΚιιιτ κι ιιιει;;οι: 
Ιιειιι ΙιοιιιιιΙε ιιΘΙΘτΘτ. ΙΜ ει' άΘιιιοοιιιτΕΘ.ιιιιΚ ΜειΠιιιωι Μινω 
Ι;ΘιιιιΘιιγΘ ΚΘτΘεΘΙιΙ‹Θ τειιιιι ει: ιι·οιΙΜιιιι ειιιΙιιιΙγοΚιιτ Θε ωκ 

ΙΠ. ΚΜ. 8 

'Σ 
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ειεεεΚετ, ειεΙτετ ει' ῇὐτεΙεειἰιιειι εεεειεπι εΙ£ϋι·Η, ΜΗ Με· 
ΙγεΙιε εἔγοε Πε' 'ε εε·γεε Κόιϋιιειε,ε' ειεειεΙγετ εΙΙΙτεει. 

Ηειεοπ16Κερ ει' ῇΜεΚειἱΙιε:ι αιρειειωΙΙιειτηΙ ιΙειποετετει 
εωιιιωκωω Ιε8·ΞιιΙ4ΜΙι απ, ΜΗ πιάειιττ ει' ιιγεΙν' εε ιιιεετετ 
668' τεΚὶπτετεΙ›επ, ιιειιιἱ ύ.τε.Ιά1ιοεεάθειιΙ ιποιιιΙοττειιιι. Μἰἀϋπ 
οΙνειεειιΙτ “οι Ι›ὶτἐιΙειτοΙω.τ, ιιιεΙΙγεΙτετ ει' ΧΙν-ΜΙ: Μῇοε ευ! 
ιειὰεΙ›εΙὶ ειὶπιιιἰὶνεΙ: ε1ϋἱὰειτεΙε, ιιιε;Ιερετνε Ι:ΜιιΙτ, Μ πι” 
εΙίο8ιιΙτει58οτ ιιιιιτειτοτΙ: ει' ΒϋιϋιιεεΒ ει' τιιΙ6ειΜϋεε8 ἰτὰιιτ, 
'ε επ ιπιΒγ ἰοιιτοεεά€ο$ ΙιεΙγΙιειτετεττ ΜΒΜ, Μ" ει ειιιΙ›ετ 
πιει€ενειΙ ΙιϋνετΙκειετεεεεἔῖ›ειι ιιιατειάνειι , εειπιωὶ οΙΙγειετ πε 
τε8·γειι, "Μ Ι:ϋιιιιγειι πιεεὅπιειἔγειτὰιπἱ εε ἰεΙϊοἔιιὶ πε ΙεΙιει: 
8011. Νειιι ΒὶὶΙϋπΙ›ε1ι ιπιεἔΙερϋ ιπεε· αι ἰε, ιιιὶ πει,ςγτει ιπεΙωττάΙκ 
ιιΜποι· ει' ηγε1ν' ίοτιιιεἱὶτ 'ε ιιιειιπγὶ αυτώ ΙιΜοι·ιϊΙαιτ ΜΜΜ· 
Με 1εΒγειι Μπακ ιιιἰεια ει' ειἱηιιιϋἱτὸΚ εΙΙειι.. 

Π,<;γ τετειἰΙ‹, ει' ΣΕΠ-Πι Ι.ειῇοε ειὰιειτὶεϊ›εΙἱ ειιιΙιετεΙι ὶἔειι 
ιιιΙεἀἔοε Ι›εεεετ τιιΙειΝοεΙτοτωικ ει ειι›ι·‹3εἀἔοκιιε1ε, ιιιεΙΙγεΚ 
ειοΙ›άΙ›ει1ι ε8ιτενεΙιεί;ϋΙτ ασεπ, ιΙε ει' ειὶιη›ειὰοπι εΙτϋιιπεΙτ. 
Με:: @με ω εἔγ ῇἀτεκειἱιιὶ ι1ετει!»πει!ε Μ ειεΙῇει ει , Με” 
εΙϋειάειεεεΚ, 'ε Μ εττΙειιιε Με” ΙΙ21880Π. Η:ιιιειιι επ ει 
ο!τοιι:.ι, ιιιἱνεΙ αι ειΙεΚοτὶ πιειϋΙ‹ι ε€γειετειιιὶπ0 οΙνει80Ικ ὶε νοΙ 
ωι‹. Κὶῇϋνειι ει εΙϋε.τΙ8.8ΜΙ, ιπει€οΜιοι νάττει ει ΗΜ, Ιιοἔγ 
“Μι @με πειειεκ !ιοιιωιεΙτ. .Μ Β 

ΒειιιοετειτἱἀΚΙ›ωι Ιιει1Ι€ειψ5Ιε ει' ειἰιιὰατεΙ›οΙ‹εὶτ, ε;» @οι 
οΙνειεεάΙο Να” τόπο ειιοκιιειΙ:, ΜΙ: ει' ειὶιιρειΙὶ ΜτεΙιοΕΜΙ 
]εΙειι νειππειΚ, ιιειιι Ιπετεεἱ σα; ει, ΙεΙεΙτ' ϋτϋιιιεἱτ, Μηιειιι ει' 
ειΙν' εΙειιΙι ιιιεἔἱιιὰιὶΙἐεειὶτ. θα σα ΗΘΗ! ἱτοἀεΙιιιἱ ιιιἱὶνε$ Μπειτ 
1ιειΙε τειΙάΙπιἱ, Μιπιεπι εμεοτειειιΙιιιποτ 'ε εεειΙτ ει' ειει·ιό πι οι· 
ειι3;;, ιιγε1νεπ οΙΙγ ΙιἱΙ›άτ1ειιιι1 ειὐΙῇοιι, Μ” ιιιεἔεπεεεεΒ , 
εε σε” ειειιιεΙγεἰ ίεΙἱ11€ετεΙῇεΙ; ει' Κἱνἀιιεεἱ8ὲ<ὅοτ 'ε ΜΙΜ 
ι·εεειεΙι ει' το1κοιιειεπνετ, ιιιε8 νειιιιιεΙ: νεΙε εΙεεειΙνε; ει' 
:ιεΙΙ:ϋΙ, Μ” ει' ΙεϋΙτειιιεπιπϋΙ ειιιιεΙ τϋΙ›Ι›ετ ΙιὶνάιιῇειιιεΙι, Ιε 
@ιι Ι›εΙεριιεΙι αι ἰΒειιἱ νἱΙἐἔΙ›:ι. Αιετ: Μ ει, ετγΙτε πιειι1 Μ” 
ΜΙΒ] ει€1Κεεε νεοι; ιιιεττ ειειΙ›εΙγεἱηειΚ ιιιεεωι·τεεει ει' επιπ 
ρειιΙοπ ῇωιΜπ εΙΚετἰὶΙἱ ει” Πε;γεΙιιιεκ 
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Μ! α' ιιαΙ0ει!ιιιιι658εΚετ ΙΙΙειι, οιεΙιΙιι-ιι ιιἰνοιι ιιιαιαάνα, 
ΙεΙιεωτΙειι 8οΙιειοτ ιι_ιιιαΙι , ναι·αιΙαιιιιαΙε 'ε τϋΒτϋιιι6ιιοΙ: ιιιιι· 
τατιτοιιιι. Αιόττ ια ειοΙι1ιεΙ ιιειιι ΒοιιτΙο1ιιαΙι , Έ απ: α' Νιόπ 
εθε ιιιο8!ιοι:ειΜα. ΒιιοιιγοειιαΙτ ται·τιιατιιι, ΙιοΒγ 6 ποια ω8 
ιϋι·ϋι1ιιι αιιαΙ, ιιιιιι6 ϋενὸπγεΒεπ νιττεΞτεΙε 1εοι·οειιτϋΙ , Ιια 
νόμο οΙΙγ ται·8γΙιοι νειεττότοΙεμ ιιιεΙΙγ τα !ιατύωαΙ και. 
ΒοΙια ειοιιιοιεΙιτε πιω :και ίο8ια, πο” ΜΗ α, οιαΙιαΙγοΒ' 
0ασιαι·α ο1ιοιτατοΙι ιιιοΒιιιι1ιι1αετ. 

Αι αιιιετι!ιαιαΙε ε' ΙιιιΙϋιιιιί$ιϋ Ιια3Ιαιιιο1:ατ, ιιιεΙΙγεΙπετ 1ο· 
ιτό!ι, νἱΙαΒ0ειαιι ι‹ιιιιιιωιιι‹, ιιιιτΙϋιι α” ΒιιιιΙιαιΙια ιιιειιιιεΙτ. Πα· 
παπι απ ιιιο8 ΜΗ ναΙΙαιιΪ, ΙιοΒγ Μα ιιιε38 οεαΙτ ι€ε1ι Ιαπόιι 
ειιιιιιιιιαΙ ιαι·ιιαΙτ. Διιιιιαι· α, ιι6ι6Ιι ω. ιι6ι6ιατό!ιοΙε ιιε8γνι-:ιι 
αν Μα ειιϋι·ιιγειι ιιιεΒιιαμοι·οςΙΙ:αΙι ια αι ΒΠοειιΙΕ·8τατιιιοΚ 
Ιιαιι: αιόττ α' ιι6ιιεύε ιιι€·Βιε ι8ει1-ται·τύιΙιοανα ασια ιιιαΒατ αι 
εΙΥΘΙε ιιιιιΙατεα€οΙιτα. ` 

Βιι1ιοΙι ΙαιΙϋιιϋει ο!και ναιιιιαΙι, ιιιοΙΙγεΙιετ αι ο!ναού ιιιιιι· 
6οιπετ, 'ο ιιιεΙΙγεΙιτε «Με Μ @γ μα: ιι0ναΙ οιιι16Κοιιειιιοιιι: 

Δ, ιιιιι·ιταιιιιεο1τ, ΜΚ αι αιιιοτὶΙιαὶ Ιώιται·εα8αι.ιοΙκαι αΙα 
ιιιτοιταΙ:, ιιοιιιοεαΙ: εΙΙοιιού8οι Μπακ α' ιιιιιΙατειιδοκιιαΕ; Μ· 
και παπι Ειναι! εεώειιοιι ΚιιΙϋιιϋιι Μύιαετ ια ιιιιιτατταΚ α' Μ· 
α5Ιιειιιι ιι·αιιι. _ϋ1‹ απ, ιιιιιιι08γ Ιται·Ιιοιατοει ιιΙϋτϋΙτέει, ω” 
ιιέιωΙε, όδι ιιιιέαι 6 ειο1Ιειιι6Ι: ιιι·ειΙΚοιιοτι ΙειιαιόΙαε, Μιας 
α' ιιιιιι ε16αιΙααοΙ: ιιιἰΙοΙε τε1_ιεε86%εΙ ϋειιιὸτοτΙειιεΙ: νοΙιαΙι. 
Α' ιό·γατιιιαι;' εΙ80 αιγῇαὶιιαΙι ε' νώΙειιιόιιγοι ιιιθΙγ ιιγοιιιοΚαι 
ιιαἔγταΚ ιιιαι·αιΜΙιαιΙι' ΙεΙΜΙιειι. ' 

ΤοναΙιΙια αιιια' ιιιΙεαιοει ειαΙιαΙγειετιιιιέΒε α' ειοΙταειιαΙ: 
'Β αιιια' κα” ειι€οι·ι3εα€α αι ετΙεϋΙοοϋΚιιοΙα, ιιιεΙ1γεΙτ αι 
ΒΒγειιιΙι-$τατιιεοΙΟιαπ 1ατΙιατύΚ,-ιιιώΒ ειὶιΙἱι; ποια ι€ειι νοΙιαΙι 
ΚειΙνει6Ιε α' ιιιτόΙκειιιιΙ ιιιιινΘειετ' Ιιι€ε_ι1686ιιεκ. 

Βιιιιιιιιιι·ε αΙΚαΙιιιαει ται·8γαΙι πω" @οι ναιιιιαΙι οΙΙγ οι· 
ειαεΙιαιι, ιιιεΙΙγ παει· ροΙΜοαι ναΠοια8οΙΩιαΙτ ταιιιιια ιισειιι 
"Μ, 68 ΜΙ α' αιει·εΙειιι ιιιιιιιιι€ εμε-εποε Θε Κϋιιιιγιι παπι 
πιει α, Ιιαιαεια8τα. 011γ οιιιΙιει·εΙι, Μι α' και ιιιιιιιιειι παρ 

Βιβ 
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μπι επετειιοεο-Εετεεύοεο1 €ο ει' ναειιιιιιιμοτ Ιετειιιιιιιιι1:1εεειΙ 
ΜΜΕ εΙ, ΜΒΜ ΒοΕ ειιιγειΒοτ ΒιοΙΒέιΙωιιιαΕ ει' οοιιιιοα Μπ 
ιειιιειΕ. Π 

Ε ΒΒγει1οιιοΒγ Εϋι·ιιΙιιιέιιγ ε168 ειιιιιειΕ ιιιο8ιιιιιτειώΒάι·ει, 
Μ” ει' ῇεὶτὸΕειὶ1ι Εενέ:ε ιιθρεπειέιεει€8;εΙ Μι· :ιι Β;γεειι1τ 
8τατι1εοΕΜιι. 

Αι αιιιειἰΕαἰαΕ, ΕιΕιιεΕ τϋι·νε'ειιγει ει' 8Ζωέ8. ειιιΙιειιιιιέι 
μι ΜΗ ιιι€€ Εοι·1ιιτΙαιιεει€ό.τ ιε ιιιιιιιιι-ιιι τΙοιοΒΜιιι ιιιο€ειι€ο 
ΜΕ, ει, ειιιιιιιιιιιτ6Εειτ ιιιιιιτι ε' ιιιε1Ιεττ ιιεΒιιιι οειιειιι·ει :Μιὰ νε 
τε1τέΕ. ΜτέΕπιιιι εΙϋειάειεοΕ ο8:ιΕ ειιΕΕοι· τϋττειιιΙιε·τιιοΕ, Μι 
επ ει' Εϋ2εύΒ' ε16Ι_ιε-ϊτύι ιιισ8ειι€εάιΕ. ΒΕ εΙε5€€ό ιιιιιτ:ιτ3ει , 
ΙιοΒγ ει, ΜΜΕ οΙΙγαιιοΕ, ιιιιιιτ 212 εσετΙοΕ. κι ε2ειινοτιέΙγε 
ιΕιιοΕ ιιιιιιιϊωι πιι·τύΖΕοΜει ιι61ΕϋΙ Ιι60οΙιιιιΕ, έε :κατώι :εμπι 
ιΙοειιιι νιΒγιιιιιαΕ, ιιοΙιοΒ·γ ιιιιι€οΕσ.ι; οΙΙγ ι2.ΙόεεΕτϋΙ, ιικ-:Ιγ 
ΙγοΕΕεΙ1ιειιιΙιιτιιειΕ, ι€ε·ιι Κι εΙ Ιιει€γιειΕ τει;;ειάτατιιι. 

Νιιισε 8.2 ιι·οάειΙοιιιιιειΕ οΙ1γ τόειο, ιιιε11γ ει, τἐτεειεὐἔ' 
@Μι άΙΙειιιοΜΙιοι ειοι·οεσ.ΙιΙι όε επιιιιοειιΙι!ι ΕϋτοΙοΕ :ΗΜ 
νοΙιια. ΕιιιιοεοΙνει, ιιιιιιτεειιι ει' ειιιιόεεετ. 

' ΒΒγιΕ Εοι·ιιειΕ 8Ζωιιειω εοΙιει εαπ ΜΒ· ΙΙΙοιιι ει'Εθνει· 
Μπι Εοι:Ιιοι , Ιιειιιο€γ α' Εοττ6 Μια ν:ιιΙειιιιι ιιενειετεε Εστια 
ιΜΙοιιιειΕϋΙοεϋΕετ 'ε τϋτνέιιγοΕι-:τ ιιιεἔνεὶΙτοιτειτοττ. 

Α: ειιιΙιειοΕ ιιιέιε τειιιιιΙιιι ιοἔῇέιΕ ε” ιιιιιε ειιιιατΙ”ιιιι€γ 
πω. Ηο.ιιοπι ε” ιιιιιε ιίϋΖϋΙΙΒόΒ, ειιιιιιιιι·ει πι: τΙ:ιιιιιΙιοΕΙιιιιι 
8ειιΕι εειιι ίο8 τόΜιό ιιιε€ῇε1ειιιιι. Α' ιιιιιΙτ Εοι·' ειιιιιιιιιιι·ι3ι ιιιέιι· 
οειιΕ ει' ΕϋιιγνοΕΙιειι ΜΜΕ. · 

Νοέιιιε11γ ειιιΙιετοΕ' ΙιειΒγοιιιιιιιγοε ιι.Ιι-ιεε , ει' Ιιὶιιεειἔ, αιι 
νιιτ νειἔγ νειΙαιιιοΙΙγ ειιιι6ει' Ιὰιιἔεειε, €ειιωτιΙιειτῇιιΕ, πω· 
ΜειιιεΙΙιειιΕ οΒγ Μοι€ ει: ιιτιΜοοτειτα 3ύ.τόΕειιιιι; ι1ειιιοοι·:ιτιει' 
ΕεΙιοΙΘιειι: Με οειιΕ Ιιειιιιαι· ιιιιιΒιιτύΙ ιιιε.ις ίοἔ αι ΜΕΝ. Νοιιι 
ι·οιιι_ΜΕ 1ο, Ιιειιιι-ιιιι Με Ιια.Β·γ;ιάΕ. 



ΧΧ. ΡΒ.ΙΖΒΤ. 

Δ° 28"Ξέπωέο·όΡ πέπωΙΙ" ΙΜΠϋπά5σ· Ιοα]Ιαοιια 
θο·όΙ σΙωποσπαϋα σο·άσαιΙυΙσΒαπ. 

Α: αιτἱετοοτατα ΒιἀιωΙοΙΦοΙἱ τόττόπεϋι·61: Ρ·ω16ειει·ωτ 
ΜΜειι εεεωεΞιιγε1κετ Βποιητοε επιιΙ›ετεΚ' οΒγοε ειΙιατειτῇὰΙ›6Ι 
68 ΜεεπόΙγ6ΒϋΙ ωάτιιιαιτει€παΚ 'ε εεετεϋΙι α' ΙειςπενειετοεΙ› 
ίοι·ι·ειάει.Ιωε.Ιτατ ΙεἔοεεΙειἑΙγεΙ›Ι› τϋττόπωεΚΙιεΙ ΜΜΜ ΙαιροεοΙε.τ 
Μ; ΒΙιιιόεεπι ΙτἰειιιεΙὶΙτ ει' ΙεἔΚὶεεΙ›Ι› ο!κοΚα1: 'ε ΜΜΜ Μια 
Υθ82Πί έκπτο ει' Ιεἔπει€γοΙ›Ι›αΒατ. 

Α' σ1οιιιοι:τω:ει ειάιειάο1(Μ.1ι 616 τϋτ€σἐιιετἱτ6Ιι εΒόειεπ οΙ 
ΙειιΚειϋ Ιιειῇ1αιιιοΙπειτ ιιιιιτει€1ηιΙ:. Να” τεΞειε οιεΙσπεΙε ιιιιι_Μ 
ειειιιιιιὶ Ι›είοΙγιἔιετ ιιειιι τιιΙ:ηιΙοιι1τ ε8γεει επειικ5ΙγιιεΚ η ειπ 
Ι›ει·ὶ πω? τε1ιάεΙ:ετΘεώτε, εαπ ι›οΙἔὰι·οΙ‹ιιμΚ ει, ΜΡ' ερτει€τα. 
Πο.πειιι ε' ΙιεΙγεττ Μ" :Μ;ειΙά1ιοε οΙζοΚατ τι11ησΙοιιΙαιΜΒ ιιιὶιι 
Μ» αρι·‹'› Ι:ϋ1ϋπ εεετεΙ:1ιοΚ. Β: εΙΙο1ιΙ€ειϋ ΙιειῇΙαιιιοΙε ιιιεε·ιιιιι 
€γατὰιΙιειτὐΙ‹. » 

ΜΜΜ ει: ειΠετοοτειτα 5ιὰιαᾶΒε1ἰ $ϋττόποτὶτ0Κ ε2ειιιο1 
Καπ ειἴνΙ1ἀἔῇἐιτὲΒε2ἰιιὲτο νεϋΙκ, «κι ιιιἱιιιὶῇὰττ ε8γ @οι Με 
πωπω ίϋ επετερν1νϋΚετ νοει1ιεΙι όειτο, ΗΕ ει: εεε!ει Μπι 
Ι›οτ νειετὶΙε. Ε' κα” ε2ειιι€1γιοτοΙ:, Με ει' 821πρεμΓ εΙϋτει·όπ 
ι51Ιειωι1ε, ιιιεΒέι11Μά1: Θε ΙοΚϋτἰΚ ειε1ιιεὶΚε£: Θ: Με ει: απο 
Ιτεψ τεπΙ›ειι 68 Ιιεε2ὸἀΙ›οιι πειετ6 ΜΒΜ ΜάΙ€6οΒο1: 1°εΙΕι-:τΙο 
ι€εόΙ›επ Ιεϊτειι1οιιιαΙ:, Σε., τϋΙ›Μτ ε1€οΙὲῇτὶΙ‹.. Δ 

Διοιι άο18ο!έ Μπακ "Κα, ιιιεΙΙγοΙιετ ιισ5ιιιοΙΙγ ειιιΙ›ε 
τεΙαϋΙ νό8Βενὶτε£1ιὶ αιμαειαιΙππΚ, ΠΠ8ά808 ΚΦμοΙϋτωοτ “Η 
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Ι›επποΚ ειπε' ΙιεΕοΙγεΞει·οΙ, ιιιεΙΙγει @χοπ επιΙιει· €γιιΚοτοΙ 
Με, 'ε Μπα τετιπ6επεττε1 ειππειΚ πΜπώκε ΗΜ, πο” ει' εο 
Κειεπ58' ιιιοιΒαΙππ:ΜπαΚ ιποΒ·ιπιι€γατάιπειτάεα νέΒοτϊ, ΙΙΙἱΙΙΦΪἱΒ' 
ναΙειιιιἱ εΒγοε ε2ειπόΙγ' οεεΙεΚνέεοπ.ς ΚοΙΙ ίεΙιπεππἰ. 

ΜΜΜ εΙΙεπποπ ιπΙπι!επ ροΙ€άτοΚ εΒγιπάετ0Ι Ηφ;;ετΙο 
πεΚ 'ε ΚΜ ιπαι86Μπ οι·ϋωΙεπ, πεπι ωπεππ ΚϋπτϋΚ οΙΙγειπ1ι, 
Κὶ ει, Μπομπ ναΙαιπὶ ἱ8επ πειἔγ Θε ΚΙνάΠ; κατω Ιιειτ:ιΙππεικ 
ΒριΚοτοΙΚατπα. Αι εΒγετΙεΚ εΙεϋ-τοΚΙπτεττεΙ ιπὶπτΙΜιττ Με· 
ΜΜιπ τεΙιετετΙεπεΚπεΚ τετεπεποΚ τω! πωπω , 'ο ιπει]ά πιτ Μ· 
Κουκ-ε ιποπΜπΙ, πο” ει' τάι·εειειι58 ο;;Θεπεπ ιπειΒιΜ6Ι ΜιΙειτΙ, 
ιπἱπιΙοπ ΙιεππεΙενϋ ειππει·εΚ' ειειΙ›ετΙ θε 6πΚὸπγτοει Βεπιιοπιιιπ 
ΜΜΜ ι5ΙαιΙ. - 

ΕΜ πι ειπΙ›ει·Ι 682€ ωι·ιπόε2εττεΙ πω” Μ:ειΙπποε οΚ' Κο 

τεεΘεοΞτοΔνειετὶ, ιπεΙΙγ ειππγὶ εΙππόΚετ Ι" επεπει·τε ΙΙΙΒ8· 
παω! 'ο ϋεειοεοπ αιοπεἔγ Με νἰππὶ Κόροε 1εΙιετεττ. 

Επι επτ0Ι ὶ8επ ΠΙθέ' νειΒ·γοΚ ἔγϋπϋιἰνε , Ιιο8;γ Ιοποπγοε 
εΒγεάεΚ' ΙππΒεεπε, ν6τΚεὶ, να” ετώπγοἰ πεπιοοτειτα πεπι 
ιετεΚπ‹ἐ1 Ιε ΙιεττάΙωτ]πΚ νο.8γ εΙεαετἱΚ ει' πόρ” εοτεεΕπειΚ τοι· 
ιπιέπετεει €οΙγπεΜ; Ιιαπεπι ε' τόττόποτεε ό8 ιπέιεοὰι·επ‹ὶἱὶ 
οΚοΚ νὲἔετΙοπἰὶΙ νἐιΙτοιπτοεΙ›αΚ, ι·ο]τεττεΙ›Ι›εΚ, !›οπγοΙιιΙτειΙ› 
ΜΚ, τεΙιετετΙεπεΙ›Ἑ›εΚ, ,ε ΚϋνετΚεπϋΙεἔ ποΙιειεΙ›Ι›οπ ὶε Κἱ 
ίε]:Ιιετ6Κ 'ε ΚἱεὲτΙιετ6Κ απ θΒ'ΥΘΙΙΙόΒόΒ', ΚοτΜπιπ, ιπὶπτεειπ 
ω·ϊετοοτετα επω.ποΚωιπ, ΜΙ πι πωιΙπποε τε3πγεΚπεΚ Μπε 
μπω σε* εἔγ οιπΙπππεΚ, να” πώΙιππγαΚπαΚ ΚϋΙϋπ 08θΙθ· 
κοσωπ επἱὶΚεὲ; ίεῇτεἔετπὶ. 

Α' τϋτωπει!τύ ΜΜΜ επιιπΚέιΙπι Μπιτ Ι›εΙείέιτα‹ὶ; εΙιπό3ο 
εΙωνοεΙ ε' τϋιπΚεΙι-:ἔΙ›επ; 'ε ΙΙθΙΠ Ι›ἰτνεἱπ ΜΜΜ ΙεΙΕοἔπἱ, 
να” εΙεἔοπιΙϋ νΙΙἀἔοεεόἔΙ›ειπ οΙϋὰΙΙΙτειπἱ ει' επειπέΙγοε πο 
ΓόΙγάεοΚειτ, Μπαμ ειιοΚειτ. ΙπΚ8Μι επετετ εΙϋττϋπΚ Ι›εε›ΖΘΙπΙ 
ει, Ι:ΜοΚ' €εππέειετ6τϋΙ, ει: οτει:58' ππγ8ὶοεπ Ιιε1γιετε-5τϋΙ 'ε 
ροΙἔεἱτὶεπΙτειἰέ επεΙΙωπότόΙ. ΒΖ.ιπιιπΚὐῇΜ ΠΙθΒΙ'ϋΥΜΙΠ 'ε Κε· 
νε8εΙ›Ι› ίύτειάει5%ειΙ ῇοΙΜιπ ΚἱεΙὲΒΜ επι οΙνεεύτ. 

Μιίειγειτο πι-ιποπ:Ι3ει νειΙ:ΜιοΙ ειιιΜΚἱτατὶΙ›απ, Μ” α: 
ΜΜάποε οΚοΚ, τιιΙππέζης Με τοπ0πετε οεοτΙάΙ:Μοε νΞ8ειεπτει 



ΠΩ 

Ιαεοπατ ειοι·ιετι α' πϋιόπαισιπ οι·εια8οε ειπ!ιαι·επποπ. Η 
ρθω Ιιοιιααποιιι, πο” οεοπαΙαιοεοΙκατ “στα α' Ιεϋιεπιειει·π 
τϋι·τόιιετιι·6ΙειιαΙι πι. Αι οιεΙιιιεΙι ιιιιιιιιι€ απ Ιιοιϋπι·ε παπι 
πα8γ οΙιοΙται;, ιπεΙΙγεΙι Μπιτ Μαρια Ιτιαο81τιΙι α' ΙιαῇΜΙ, Μπιγ 
νϋΙι) 1εαπεΙιειοΙιΙι ΙιεΙγαιι 'ε ΙιειΙνειιιε·Ιι εΙιπι5_ιϋΙέ 8ΥΘΙΙΒΘ8θ· 
@ποπ να8γ ι·οετεύιςεπεΙι πω· ἱ8,_ πιω αιιιιαΙι πιόΙγε686ι 
πιτπεϋΚ. 

Ι16ειειιιτϋΙ αιτ ται·τοιιι, πο” ιιιιιοε Μ;; ιπϋειαΙι, ιπεΙΙγ 
ποπ α' πιω τϋι·τύπετειιιεΙ: ε€γ πα” ι·θειιότ @επ αταΙιιποει 
πϋτιΙΙιπέιιγο1ιπεΙ: , ιπύ.ε πικαπ αιειιι61γεε ΙιεΕοΙγάιοΙιπαπ πε 
ΙιεΙΙιειι τιιΙαῇιιοιιιταιιἰ. Ε' πεκτειο οΙιοΙτ ιπιιιπι€ ταΙαΙΙιοιιιαπ 
εεγιιιααεαΙ; ε8γετΙπΙ νιειοπγιι1ι ΙπιΙϋιιΙιϋιϋ. Αι αταΙίιποει Ιώ 
ι·ιιΙπιι-ιιιγε1: Μπι ι1οΙΒοι: ιποΒιιια8γαιιιιιιαΙι πειποστατα, ιππα 
ιιοπι ατιετοοι·ατα ειαιαάοΙιΙιαιι; α' αιειπόΙγει Ι›είοΙγαεοΙι πα 
ιιι€ ΚενοεοΙιπετ. Αι αι·Μοι:τατια' ΙποιαΙιαιι εΙΙειιΙιειϋ επι-ω 
πι: α' εισιιι€Ιγεε ΙιείοΙγαεοΙτ ει·ϋεοπ1ιαΙι, αι αταΙι'ιιιοε οΙιοΙι 
μαπα €γειι€6ΙιΙιεΙι, ΙιαοεαΙι έιταΙαιιοε οΙειι1ιιοιιι ωιιπιπιπι ιπα 
Βάι αι αΙΙαροτο1ί σ€γΙοτιπατΙαπεα€απαι παω, ιιιε11για 
πέ:Ιιαιιγ οΒγεάεπιποπ ιπεεειι€επι, πο” ει, τϋΙιΙιιοπ' Ιια_ιΙαπιαι 
πω: εΙΙειιαιοαπΙ$επεΙ:. α 

' Αι οΙΙγ ισιιοπωιιοπω τοπια, ΜΚ α' πειιιοοι·ατα αιτια 
παιιοΙιΙιαπ να81ιοιιιιοιι6 ὰοΙἔοΙιατ τα_ιιο1ιιι αΙιαι_πιπ, ιΒαιΒα 
μια πω, πα αι πωπω οΙιοΙιπα1ι τη Μπι: ειι€επιιαΙι 'α ιπα 
μια; 1“ϋΙώιι αιοΙοιαΙι ίεΙΕειΙειαει5ιε ιιαιι;ιαΙι; πο ιιιιιι:ε ημι 
ειι€πΙτ, πα αι ε;ΠεπεΙ·ί αιειιιέΙγεε Ιιατα86.τ ε86ειεπ ταμπ 
@Με πω, ιιιαι·τ αιτ ίεΙταΙαΙιιἰ Θε καιω πεΙιιἐι. 

Α' ι1επιοοι·ατα ειαιαποΙεΙιαιι 616 τϋττόπετιι·6π πειποααΙι 

αιετετιιοΙε ιιιιππωι εεοιπόιιγπεΙε ει" ιια8γ πω τιιΙαῇιΙοιιΙταπἱ, 
!ιαιιοιιι Ιια_ιΙαπι10Ι: αι εεεπι€πγε1:ετ εΒγπιιι.58αΙ ότιαιο πωιιιι 
'οι εΙιΙ›6Ι ε” ιεπάειειτ πισω. 

Αι·ιετοοτατα ειαιαάο1ιΙιαπ, α, τϋι·τι-ϋποιιτύΙδ 1ιΒγαΙιιιε 
ιπιιιι1επ ιιιΙΙαιιατΙιαπ εΒγεε ειειπα1γεΙιτε πιανει, αι εεειοΙ:' 
ΙάποιοΙατια ιεΙνσΞει εΙϋΙϋ1η να” π ιππιιΙιΙι αι @Με Ιαιιοιο 
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Μακ πω" ι: 1ιιε:ιΙτ. Δ' τόι·τέιιιεΕ ε:ϋνοιιόΙώι ιιιἱιιᾶειι Μιιτειι 
ιιιεΒε:ειΙζιιε:τνα Μη:: εἔγ ειιιΙιετ' ΒιιιιιιΠ:ει Μαι!. 

ΒΙΙοιιΙιειι Πειιιοοι·ειαι 8:ιι:ιιιιοΙΟιιιιι, ει' τϋτωιιετιι6 ει' σεω 
ΙεΙινϋΙιετ εοΙ:ΚειΙ ΙιενεεΙι!ιό , ει' εεε1ι·ΙιεάετοΙζει: Μάι; εοΚΙαιΙ 
ιοΙιιιιιιι 1ειτνεΞιιι, ε:ε!ι ΜΜΜ Ι:ϋιιιιγιι ΜΗ ιι6ιιιι 1εε:ιιι·ιιιιι:τει· 
Μι 78 ιιιέιάε:οτεε ι·οιιι1ετ ιιιε8ειΙΙιιριιιιι. " 

Δ' ΜΒ: ιι·οι1ει1οιιι , ιιιο11γ ΜΜΕ οΙΙγ ει:όιι τϋττέιιιετιι·έιεο 
Βιιτ·Ιιιι€γοττ, εαπ ο” πει" τόι·ωιιετιι·ιιειι ι·ειιιΙε:ει·τ εειιι πια- 
τω”, ΜΒΜ οΕύΙ6ΙιτϋΙ ει: ιιῇιιΙιΙι ιι·οάειΙιιιιιΚ' Ιεμ:ε86ιιγοϊι 
Μαι ιο ιιο:ιιε8. ή” 1:ιτε:ιΙι, ει' :ἀεὶ τϋι·τόιιειιτ6Κιιειιι ι€ειι 
ιιιιιι:ιιιιΙτάΙ: που ιιιιιΙιι.ιιοε τΙιεοι·ιά!αιτ, ιιιοΙΙγεΙι!ιοΙ ει' ιιιιιιεικ 
ιιιειῇιι ιιιιιιιιι€ νιεε:ιι€ΙιιεΙτ. 

Δ' ι:Ιοιιισοτιιτιι ε:ιι:ειιιοΚΙιεΙι ω: ε” πιά: ιιιέ€ πεπε 
ι1εΙιιιοε!ι Ιιιι_ιΙιιιιτΙοιιιι%ιιΙ Ι›ἱι·ιιαΙ‹. 

Μιτ16ιι ει: ε8γεάεΙι' ιιοιιι:ετεΙτι·ε ΙιιιτιιειίιιιιιΙτ ιιγοιιιιι «Δ 
νύε:, ;;γιιΙζι·ιιιι Ιιιι_ιιιΙι α' νιΙει€οτ ιιιο:ο€ιιι, ει' ιιέΙΙιιιΙ, Με;; 
π' ιιιο:ἔατι'ι Ιιιτε:ειιιέΙι. Μιιιιι-ιτι ει:οιι οΙιοΙαιτ , ιιιο11γο1ι ιιιιιι 
ιΙειι ιεΒγοε ιιοΙειιτ, ιιΚιιι·ειψιτει πω ΜΒΜ Μιά: ιιΙτιιΙ, νόμο 
εΒόε: ΜΡ' ιιιο:ἔι'ιειὶι οε:Ιιδ:1ιΙε, ὸε:ι·ενειιιιι 'β Μίαπειιι πε 
Ιιε3:: 1:186ι·ιι-ιτΙιιι_ιϋνιιιιΙ: απ: Ιιιιιιιι, Μ” ε' ιιιο:ἔειΙοιιι πιει: 
ϋιιΚεΞιιγτεε ό: Μ" ει' τἐιτεεεὰἔοΙε, τιιιιτοΙ‹ ΜΙΝΙ νιιΙειιιιι και· 
ω: ιιταΙΚοιι6 ίεΙ86Τι!ι ΙιιιωΙοιιιιιιιΙι ειι€εάο1ιιιεεΚειιιιοΚ. ν 

18468 Μι ειιιιιι: ιιιιιΙιιιιοε Κόι·ιιΙιιιέιιγι, ιιιο11γ ει' Ι'ϋΙιιϋιι 
ιιιιιι0ιιιι εΒγει1εΚ' ε:ειιιι€Ιγοε ικιτωμιι ιιιω:ι, ίεΙΙειΙο:ειτιιεΙε 
Ιιιεε:ιιΜε, ε: :ΠΩΛ ει: ειιιΙιοι·ι ΜΜΜ Ματια ιιιεε ιιιιιοΒιιιοιιι 
νε. Βἔγ οΙΙγ ι·οριιιιιιτ ως ιιιι-ιΙΙγ εἔγε:οι·ι:ε ιιιιΙΙιο ειιιΙιετεΙει·6 
:ιΙΙαιΙιιιιι:Ιιατύ , 'ε ιιιιιιιἰιιγἐιῇοΙωιτ ει:οιιοΒγ ο:όΙίεΙό νιιιιιι εΙε38 
θΙ'68 Ιο;γειι, Κϋιιιιγειι εΙΙειιάΙΙΙιιιΙΙιιιιιιιιΚ ΜΒ; τετε:οιιι; Έ 
Μικτά», Μ” ΜΜΕ ει: ειιιΙιει·εΚ ειι€οιΙΙ:εΙι, ΙιειῇΙειιιιΙ6Ι‹ να· 
“πως Ιιιιιιιι, Μ” Μαιο εειιι ιιιιιιιιωιι νοΙιιιι. 

Α' εΙειιιοοι·ιιιιι ιά6Μιειι θΙϋ ιδιωτιετιι·όΙ: τοΙιέιτ ιιοιιιοιιιιΚ 
υἔγεε ιιοΙΒιιι6ΚτύΙ τιιἔειτῖῇάΙι ιιιο8 ει' Πιέρ' ι·ειιιιοΙιετΘεότε Μει 
Ιιοι·οΙΙιιιω !ιοίοΙγιιετ, Ιιειιιειιι ιιιιι€οΙι!ιαιι ει' ιιέιρεΜιι-ιιι εειιι ϋ8· 
ιιιοι:1ι ε1 που το1ιοιιι€ι.ιοι, Μ” :Μάτ εοι·ειιιτιιτ ιιι66οειτιιιιιι- 
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εαπ 'ιι οιιω νααγ πόιιιι ΙιαιιιιατΙαπ ιατεπι ΒοπιΜεοΙααπεΚ, 
να” Μιοιιγοε ναι: τϋτωπαιπεΙε νοτια αΙα. 8ιοι·ιπτϋΙι ιιιιιιιΙειι 
πειιιιετ, α, ιπαιςα ΙιεΙγιατε-:, ετεύετα, ιι:ιιιΙ€3α 'ε τετιιιααιι·τε 
αΙταΙ νέι€Ικαιι Με ναιι και" ε” Ιιιιοπγοε εοι·αΙιοι , ιιιεΙΙγετ 
πιιιιιιαπ ετϋΙΙτϋπΘαεἰνεΙ ασια Ιιἱτπα ιπο8ναΙιοιτατπι. (Πε α' ποικι 
ιοάα!ιοΙται; ίεΙεΙϋαεΙ:Κό τοειἱΙε ειέςγιπαεόττ 68 ιιιιιΙϋπ Ι.ἔγ Μι· 
ι·ιιΙ Ιποι·τα, ειιιΙται-58εει οιιοιπαπγεΙιτό1 ειιιΙιεόπ;εε εεειιιαπγεΙιτε 
ιιιεππεΙ‹ι ΠΠ εἔΘει «ως Ιιειι1εωι€, ει αΙταΙ ε” 8ιϋι·ιιγιι 
1απαιΙιατι!ιατ οΜπαΙπαΙι, πιοΙΙγ αι ααα” ειιιΙιει·ι παιπιετοτ 
ΚϋτιιΙίο;;ια 'ο εαγΙιεΙεϋτι. 

ΝαΙιιΙε ποια εΙαα, ιπεπιιιιιιατπιοΙτ, ιπιπτ ταιιιααταΙτ α' αιι 
τιέπετοΙ:; ειειετιΙε 1αττατπι αιτ π, Ιιο,ι;γ αιοΙ: ιιιααΙ:6ιι πι-ιιιι ια 
ιϋι·ταπΙιεττε1ι. ΙιατπαΙι απ), παιιιιειατ ε1ῇιιτνα $ϋττόποτύποπ Μ 
ιοπγοει ροπήατα ,δ απ αιιιιιαιι, ΙιόπγτοΙαπ νοΙτ Ιιϋνετιιι αι 
δενόπγι:, ιποΙΙγ Μ; σπα εΙνειεττο. Βι Ι:ϋππγαΙι!ι, πιιπτ Μαια 
«Μι ιπιτ ίο8οιτ νοΙπα τε!ιοιπι , πο” @Μι €3αναπγτ ναΙαειτ 
Ιιαεαοπ. 

Πα αι ατιετοοι·ατα ΙποτΙιε1ι, Ι:ινα1ι; Ιιαιι1απι τϋι·τόπι-ιιιι6 
Και οΙιιααειιΚ, π" τοτειιΙε εΙϋπιιπΙ:, ιιιιπι1ια αι·τα, πο” αι 
οιιιΙιετ εαιατ αοι·εαπαΚ πια ΙεΙιεεαοπ ,α α' 1ιοιιαΙιαεοιιΙ6Κατ 
Ιποι·πιαπγοιΙια88α, ποιπ ΚεΙΙοιιε ε,αγαΙι, πιιπτ ιιιαααπ πιαΙΙιοτ1πι 
τιιι1ιιια. Πα α' κοιιιιπΜιαπ 1:ΘειιιΙτι6ι€6πατιταιοΙωτΙοι·,ΒατιιιΙα, 
πιαῇεΙ αιτ ιιιοπτΙαπι'ιΙ:, πω” αι ειπιιοτποΙτ αειιι ιπαααπ, αειπ 
πιαἔα ΜΜΜ αειιιιιιιι 1ιαταΙπια πιποα. Α' Ιιαιααπ1ιοι·' ισι·ιαιωιι·οι 
ραταπαιοΙπι ταπιτοτταΙι, α, ιιιαιαΙε παπι ι€απ ταιιιτπαΙε εἔγαΙιτο 
παπι επ8ειιοΙιιιοεΚεάπι. ΒιεΙί ιταεαϋιαπ α' "από '8γαΙιταπ 
παππα1πτεταιιΙ:, ασ αι ειπΙιετιεια8 ιιιιπάι€ Ιιιοειπγ. 

ΙΙα ε' πω: ιιιιιαιωσιι πω, ιιιοΙΙγ α, αεπισοι·ατα ειαιαιΙ 
μπι τϋτωπετΙτοΙεια παπα αππγι Ιια_ιαΙιΙ:αΙ Μι, αι ιτ0Ιιτ6Ι οΙ 
ναει6ὶΙ‹τα ατειαΙναπ, α' ιιοΙΒατοΙιι' εδώ” τϋιπαπόΙιι-ι ΙιοΙιατπα 
έα α' Ιι6ιειαΠειπετ Ιιατα1ιιιαΙια ε_ιτι-ιπι-5: «πότε Ιατιιατύ, πο” 
αι ιιῇ ται·ιαεια8οΙι' ιιιοιεαΙιιιατ οειαΙε Ιιαιιιαιτ εΙαΙιααιταπὶ θα α, 
Κατεαιηιαποκει τϋτϋΙεϋΜια ναΙτοιτατιιι ιοΒιια. 

Απ ιιιοπάοιπ τονιιιιιια, πο” ο" ιΙΙγ ιαπ ΜναΙ:Ιώρεπ 

κ 

ο 
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6ι·ταΙ:Με ει' πι” κοι·ιιιιΙιτε πέινε; κοι·ωι·εωπ ή” ω. Μ” 
ΙιεηΙειιι6ύΙτ ΜτΚει1η1 ει, ειαΙ›ειιΙ πατα: £οΙϋΙ, πιὶιικΙιο=ςγ Μα 
Ι:ϋιίΠϋΙα ιπιιιἔ:$.£ ετϋΠειιεόΒε :Πω ΙΙ1ϋΙάθΙΙ ίεΙϋ1 Χοι·Ι8.ιοΙνει 
ωω, Ιιωιοιιι ει, τάτωιε τεετἰὶΙετΙ›ο οΒγεεϋΙτ οιιιΙ›ει·εΙ‹πεΙ‹ ιιιεΞις 
ΒόειεΙε ετϋτ Θε ίὶὶἔἔοιΙειιεΘἔοτ τιιΙει_ῇ‹1οτιΙτειιιἱ. 0νειΙ‹οιΙ]ιιπιΙτ, 
Μ” οι εειιιιότ Με Με ΙιοπιάΙγοε1τειιΚ, ιιιεττ ει, ΙεΙΚεκιιοΙ‹ 
ίοΙειιιοΙΘ86τϋΙ ΗΘΗ! ι›οιΙἱἔ ΜΒΜ εΙιητοιπὰεὰτ6Ι νεοι ει' Ι:Θι·068. 

ν 

Η 

¦ 

ο 

μ. ¦ 

:=€ 



· ΧΧ1. ΡΒ.1ΖΒΤ. 

146 Ρ9“88©216'υπα6”80ΒΙΙΒΙΐ Ρ"ΡιαΜ2Μ'σ 61668 
Π2όιάΕΡόι 

Α1161661616-666611661 61161166 6161161 1·66666661116 θ8'Υ· 
16661166 66 6166661166 1166 66γ1666161; ν61616666γ166 611611 
1161111 1611611611 66161611 1616616, 1661111666 6661166661161 611 
611 1111111621., 1181γό1'Ι, 66 66666 1661616161: 116616 66666611666666 
1166 16661611661 161161. 17616161 1166661111 161166616161 61161116 
6666 661166' 1161111661 6γ1116661666 66116161166 16. Α, 661166 
111 1;611666661161 111666γ66 16611666 61666166 16666661 '6 
66661166 66666611666666666 11111111 6661661161, 1116161 6661166 
6666 61661616 66616611 666666616666 6166166666. 61116616 ει, 
616 16166666116 8., 1Ι88Υ01111Ι18Χ 6166166611. 

Ι1616661616 6166666611611 6Υ161Π'8.11 61666616 , 1166γ 1166γ 
66611111 1161661611 6661666666 1166111616 1166666666 1611161661; 
1166616 111 6161 16666161 16666; ν66γ 1666161111 661 111661, 6661 
1611666111 166611. Μ666666166 1666666611 6611111116 6666161666 
1166161161 6166 16166111, 118111 66γ 1ίϋ1'111ΥΘΙΙ 61116 16 1666611, 
1166γ 6161111111 16666166 61 828.116.1]1. Α' 1116661166666' 6666 
1616661 166 116666616661 1116661161 11661 6' 66166611 166116666 
66666116. 116 6666 16111; 6166661166 66611666661 66611666 6661' 
6161·1161666611, 6116γ11166 1666161111 1116 6661 16666666 166 
161161, 1166γ 6' 6666166116 66161; 1666611611” 1161666111. 

61661 1166', ?1106Υ 6616661616 1611611166γ661166 6' 1161166 
6116 6666666 1166611116 16666661: 166666116161, 66 1166γ 6666 
1161166666666 6666 66661· 1611161666666, 1111661· ει' 66666111 
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Υ ΪΒΘΙΙ Δε”. ΜΘ·έ ε' ΜιιϋΕϋΙε :που τΘΜιιτΘΙγΘ κ, ιιιΘΙΙγ Πιτ 
ΙγΘιικοι· οεΘΙΘΚνΘειΘ Θε ειι0ιεειε Ι›ἱτΙιετ, ιιιε_ω εοΙιε ειιιιγιτε 
ιιΘιιι τΘτῇΘιΙ, Μ” ΙιεΙΙΒ·ετεει·ε Με Ι›ΙτΙιεεεοιι. 

Αιιετοοτειε ιιΘρΘΙειιΘΙ ε' ροΙΜΘεΙ €γϋΙΘΒΘΙ:' ιεΒῇεὶ, θ8Υ; 
ειΘτειιιἱιια ει. ετἱετοοι·ετἱε, @με ω. και ΚϋειιΙϋΙ: πιει· ιιιεἔε 
Με ιιΘιιιι ΕΘ1ΘιιιΘΙτ Θε εΙΙειι‹ΙΘ τειι%εΙ Μι· , 'ε ε' ΗΘΗ, ιιιΘΙγ 
Ιγετ ε' 8;γιιΙΘεΙιΘιι ΘΙιο€ΙεΙ, €γεΙει·ειι ιιΘιιι Μ; Ιοιιτοε 8ΖθΪΙΙΘἱ 
ΘΙϋττ, ιιιἱιιτ ει, ιιιΘΙΙγετ ει οτειό.8Ιιειι ΜΜΜ. Μ Μια νι 
€εεετε1εειι11 82018ω, Ιιε ειιιοττ ει «φωσ ΘΙΙιεψετοιεεεΙιειι 
ειΘι·ΘΡΘτ ιιΘιιι 3ετεεΙιειικ π, ,σε ΙιεῇΙειιτΙ6νε τΘεπι ειτε, Μ” 
Ι:ϋ2ΘρειΘι·ιι ΒΖθΙ'θρ ιιτειι ιιΘ ἱ€θΙ1 εειτοι2ΘΙι. 

ΑιιιΘι·ιΙιεΙιειι ε' ΙεϋκιΘτ τοιιτΙειΘι·ιιιτ 088!! ε' €γιιΙΘεΙιΘιιι 
ΙιΘΙγιΘτΘ ειωι “ΕΒΖ νεΙειιιὶνΘ. ΑιΘι·τ ειιιιιτΘ1Θιι @σε ε' 
ειίιΚειΘ8, Μ" οτι νε1ειιιι ιοιιτοΘεό.8τε (88ΥΘ11 “θα Θε ιιΘιιιὶ 
ΒΖθΙΙΙί181θΙΙ νε8ιχει Θτοι ιιιε8εΙιειι ειτε, ΜΗ οτι ΘεειιιΘιτ 
ιιιἱιιάΘ1ι ριΙΙειιετΒειι ΠτομετΙιεεεε. Θ 

Β' ιΘε2ΙιΘιι ιιΘιιι Θειιρειι ε' ιιιεεε, ΙιειιΘιιι νεΙεεπύιιιεΙι 
ΙιιιιεεΒε Θε ε' ιιΘ161: τετειΙιετΘε' ίοΙγτοιιοε ειιιΙεεΘ8Θ ε!τε1ιει 
ϋεπϋιιϋπετιΚ. 

Ατιετοοι·ειε ιιΘιιΘ1ιιιΘΙε'τϋτνΘιιγΙιοιεε' τε83ε ιιικωι νειι 
ειοι·οε ιι1%ΘεΙιΘιι νε1εειτύιι6Ι; ειοΙσιεΙ: ἔγεκιειι ιιιιιιτΘΒγ 
εΖὶὶΕεΘἔΘε ΚΘρνἰεΘΙϋῇϋΙ:; ιιΘΙιε ό ιιιεΒε τεττῇε ειοΙιετ ιιΘιιιἰ 
ετοι·6ει ΙἰὶΒΒΘεΙ›Θιι,Θ Θε Ιιε νΘἔπ-ι ιιιΘΒτεΙεΙ_ιεΙ: τϋΙΘ τεἔειιιιι εεε 
νεπετιι]κετ, Ι:ϋιιιιγΘ1ι ΙιιιιΘνΘιτΘτι ιιιεΒεψ ιιιεεΕΘ1Θ , ιτε” ΙΘ 
ιιιοιιι1νειι ε, ιιγι1νειιοει ρεΙγει·ΘΙ, ιιγιι€εΙοιιιΙιε ττοιιιι1, ιιιΘΙΙγ 
πως ειιιιτΘ ιιιΘεύειι ε' ιιιεἔε. €ΘιιγΘ. 

“01Ιγ τΙΘιιιοοτετε .οι·ειιε8Ιιειι, ιιιιιιτ ει Ε8γΘεϋ1τ-8τετιιεοΒ, 
ε' 1ίϋΥθί3 ιιιεῇεΙ 8οΙιε τει·τύε ΙιετεεεεΙ ιιΘιιι Μι· νΘΙεειτ0ιιιεΙε 
ΙΘΙΙ:Θ ίΘΙΘττ. ΒετιιιΘΙΙγ ΜΘειιιγ ιθΒ'ΥθΙ1 ιε νεΙειιιΘΙΙγ νεΙεεπό 
ιΘετιι1Θτ, πω: ε) 0Θιιιοοτει:ει ε1ΙΙιειετΙειιεεε ειιιιιτΘΙΘιι νεΙ 
τοιτετ_ῇε ειιιιεΙ‹ ειιι·εωιω. Η ια” ειιιιεΚ ιιιιιιιΙΘιιιιερ εεϋΙκεΘΒ· 
Ι:Θσ1νΘτ ΚΘτεειιι. ι ' 

Α› Ιεϋκτετ εοΙιεεΘιιι Ιιιιοιιγοε νεΙεεεωι ΙΘΙϋΙ; Θε Ιιε €6 
ΙϋΙτ ΘΙΙιεἔγετὶΚ, ειοιιιιεΙ τάιιιεει ιιΘΙΙιϋΙ ιιιει·ετΙ; ιιιιιιιΙιο€γ 
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τει·ιιιεαιεττε1 αππγπα ειπεΙΚειΙειτ ΙιεΙγιετε πιπεα, Ιιοππει 
Κϋππγεπ επιι·ενεΙιεεεεΚ αιοΚ, Με 1πιιια ΚϋιεΙ πιπεειεπεΚ; 
επ αιπα, τεΙῇεα ΕιιααετΙεπεεαΙιεπ, ιπε11γΙιεπ α, ιιοΙιςαι·οΚ εΙ 
πεΚ, πειπ τειιιεπγΙΙιετι, πο” ιπαῇι1 ικιι·ια.π, και” α' Κοι 
ιπαπγ Κϋππγεπ τατοΙῇαΚ επγ οΙΙγ ναΙααιτὐ ιεπειιειιε, πιεΙΙγ 
οι πειπ παιπει·ι. ΒππεΙΕοανααιει:επεεε_ιεπεΚ πιιππεπ ιπααναι 
αι αΙταΙα ΚερνιαεΙπ ιπεπγεΙιεπ ναιιπαΚ εΙΙιἱπτνε; 'α α'1°ϋΜ' 
ειεπ αιεαΙετε!ιθΙ ΚεΙΙ πεΚΙ εΙϋΙερπιε, πο” ΕεΙειπε1Κει1νεπ, 
α' πειιπεΚ παι·απεαο1ιοπ επ α' πω, αοιτπαια ΙιεΕοΙγαααα1 Ιε 
αγεπ. π 

Εε π” τει·ιπεπιετεαεπ πεπποετατα οτειααοΚΙιαπ α' ροπ 
τἱεαι αγιιΙεπεΚ, ταἔῇαι ἰπΚαΙι!ι ΒοπποΙπαΚ `ναΙαπιτύιΚΚα1 Μπι 
αεπι ραιτῇοΚΚαΙ, ΙιοΙοτι αιπατοετατιαΚΙιαπ νιαιοπ1:τϋΙιΙιετ παγώ 
πεΚ παι·τιπΚτα, πιιπταεπι ιταΙααιι6Πιτα. 

Ιιπιπαι· πι: α' ναΙααιι6ΚιιαΚ τεταιιιετεπειτ ιποππαπι ΚεΙΙ, 
πειπ ιπιππιπ εαγει αιιαΙι ιπιτ εειεΙεΚεππι ΚεΙΙεπε α' περα, 
Ιιο,εγ αι αΙταΙιιΚ ναΙΙ0ττ 1ιοΙΜεαι νεΙειπεπγπεΚ Μ αιοΙΒαΙατ 
τετεαπεΚ. ° έ ί ° · 

ΥαΙαιπε1Ιγ παι·τπαΚ αταΙαποα ει·ιΙεΚε αγαΚι·απ απ: ΚΙ 
ναπ3α, παει, α' Κϋνετ, Κι αππαΚ ι:α8ια, παπα πε ΙιεαιεΙ_ιεπ 
αΙΤεΙε ιι€γεΚι·ϋΙ, ιπεΙΙγεΚΙιει τοπιπΙ ω; Με” Κενεεετ Βε 
8ιεΙ_ιεπ οΙΙγ αιιι·‹5 ΜΙΒοΚτύΙ, πιεΙΙγεΚ αΙιαΙ α' παα·γοΚ ιπεπε 
ιεΙεΚΙ›επ 8ατοΙταιπαπαΚ, 'ε νεατε ιαεπ αοΚειοι·, απ, πο” 
επεπιεπ ΙιαΙΙπαπποπ. Α' Ιια1Ιααταπ' ιπε;ιςϋι·ιεπε 1εαΙιααιποαΙι 
αιοΙααΙαι, ιπιτ ε” Κϋιειιαιειπ Ιιεαιεπεα ειπΙιει· α' Κϋιπαγ 
πεΚ τεΙιετ. . 

Ι·Ιαπεπι α' ναΙααιωΚ πειπ @Η ἔοπποΙΚοππαΚ ίεΙϋΙε. 
πω ιπεἔγε' πειιαε8ε ιπεαΜι ναΙαιπεΙΙγ 1ιο18αι·τ α, ατα 

πω' ΚοτιπαπγαΙιαπι τεαινετεΙτε, ιπει·ι: ει·πεπιε ίεΙϋ1ιπεπ τοπ 
ιιαπτ Κεριετετ Βιετιεττ ιπα8απαΚ. ΜιπΕαπ αι επι!ιει·εΚ αππαΙ 
ιιααγοπιιαΚπαΚ τετειεπεΚ, πιἰπε1 ΚιεεΙιΙι ταταγαΚτεΙ ναππαΚ 
Κπι·ιι1νενε, ΙιπιεπϋΙεπ α' ιιιεΒιιιιοττ ίεΙϋΙι νεΙεπιεπγ αππα1 
ιπαπαεαΙι!ι ΙεεπτΙ, ιπιπεΙ ιπΚα!ιΙιαΚ α' ταΙεπιιιιποΚ αιοΚπαΙ α' 
ΚιΚει ΚερνιεεΙ. ΕππεΙιοανα αγαΚιαιι ιπετ.έ πι;; πεπεπιπ, πο” 
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ει) νιΠειεπτ0Κ ΜΒΜ) @Με ι·ειιωπη·ΙεπεΚ Ιώνετ16ΜϋΙ, ιιιΙιιεΞΙ 
ΧενεεεΙ›Ι›οτ ΙποΙΙοπο “Με νὰτιιἱοΙ:; 'ο ΙιίιτωεΙΙγ τεΙιεΕεψΙοπ 
Ιεἔγωι Μ, ιιιἱιιτὶεπ οειεττε οΙΙγ κπεωσ ωτοΚνθεεΚετ ίο8πειΙ: 
τϋΙο Ιιἱνάιιιιὶ, ιιιε11γεΙ‹ αι έιΙταΙοΙτ ιιοΜ ωοιι ι·αιι€ηειΙ: ιιιο€ς 
ίεΙεΙῇεποΙ:. - 

Α, νέιΙειειτύΒ, Ι‹6ρνὶεεΙ6_ῆϋ!τΙ›οιι, ει' ετεπιπε' τϋτνέ:ιιγΙιο· 
ιύ_Μ!11 ΜνϋΙ, ιιιοἔγὲῇϋΙτηοΙ: ει' τϋτνθυγΙιοιάεπύΙ Ιενϋ τετιιιέ· 
παω ιιό.ττ1"οΒ03ό.τ 58 ΜΜΕ; Μ: ιιπιῇτΙ ι'ιΒγ ὐεΙεἱιιτὶΙκ Μ, "πω 
ιιιἱιιιἱεἔγὶΙκ νιἰΙαειτοῇὰπαΙε ιιιο8ΙιειταΙιιιαιοΜάτ 'ει υιει€οΙκαψ ει: 
πι1 ΚεοεεἔτετἱΒ, Μ” ειἱπτειιιιιγὶ Ιιιιι€ειΙιιισ.τ ΜΒ· ιηιιτειωΙ ω· 
3Μ ΦωοΙ:ΜΙεπεκ Μπιτ ει' ετατιιε6ὶπαΙτ Μν1Μεει κϋτϋΙ. 

Β'Βιετϋπιτ ει' νάΙειειτ0Κ ε1ϋι·ε Ι›ὶιοιιγοει1ειΙ‹ ωττῇὰΙτ, Μ” 
ει' Ιώνετ, Με νι5Ιαειω.Μ €ομαΙε, ΜΜΜ ΙεωιιΙ; Μ” ἐγώ: 
τ:Μι 8η; ε20Ιωιἱ, Μι εαπ επετό1Ε ωιωκε, Θε Ιιοἔγ :ποπ εαπ 
Μη, Με πιαἔΜ ΙιατάτοΙε Ιιϋιθ ειοτΙτιιὶσ. ΙωΙΙειιο, ὶΒγεΒι-ιιειιά 
ΙοἔαΙὰἙ›Ι› ΜΒΜ Ι›εειόᾶεἱΙ›ο Ι›είοἔΙ:;Ι1ιἱ ει' ΜειτιιΒ'ι1ιἱπιΙο1ι πειΒγ 
ὶΙΒγεἱιιεΙε νἱιεἔὰΙπτὰτ, ιιιἱιιιΙ :που @τό ΜῇοΚηαΙε εΙϋτει·]εει 
ωεώνε1 θ,€,+γιιιτ, ιιιεΙΙγεΙ: ιπἱαττ ιιια8·οΙσιειΕ πω ρωιειειιι1π; 
οΙΙγωι·ωωι, ΙιοΒγ·Μ ΙΙΒΙΙΙ τὶὶιιτετΙιετνἐιι €γειΒτειπ ιιι:αιΒάι, ΙΜ 
τειιεεει ιιιΜεΙειι εΙΚειΙοιππιειΙ, πιώ Μι· νε'ε;Ιιει νἱιιιιὶ, εΞε Ιιοιςγ ει' 
ειὶὶιιτεΙειιὶ Βὶτετῇοε2ΚεεΙὲε ΙιεΙγεττ ιιιαΒΜ ιιιέΙιει θΒέΒΖθΙΙ εεγ 
Με οεοιπ6Μι ειοι·1τνάιι, π” ιιοέιιιιἱ τει€γο86 68 τοΙῇεε @ποικι 
ω: ιτιιιτειεεει ιιιἱΜ ιιιε8Ι›ὶιὐἰ1ιειΙ:, Μπα ϋτιιιιαἔιὶιιαΙε. ΕΖωι πι 
Μου ἰἔότἱΚ πιο8 Ιε8Κϋ2εΙοΙ›Ι›ὶ ειαναιετειἱΕειτ. 

ΙΜ Ικὁτεύἔὶ›εοεὲεψ νἱειἱ ει' επετότη Κϋιε-ΞΙωιοτἱὶεΘἔε 
Κω , ΜΚ Η ϋειιιοτνόπ ωει€;οΚατ, δ11Κύπτ ίεΙ.ΙὁΙ›1ιὶ`ιιειιι $οξςτει!κ 
νοΙΜ. Αι 18γ ίεΙἱπι8ετΙε£Ι: Ιώνετ, £ϋΙειιιεΙὶ 8ΖέΠΠΠ, Μ.τάεϋπειΚ 
ΙΙΒ.8'Υ ΙιοειιιωΒΜα, 'ε ιιιαἔιἰτ ο!αειΙαιιίι1 ει' ΙεΒΙιΙτεεΙ› εισιιο 
ΙτοΙτ ΜΜΕ νεϋνόη, πιναιήει ει' νΜιτΙτοει€ετ 'ει ΒἱΙἐι·πεΖτῇα ει, 
ἔγἱὶΙΘετ. τ 

ΜἱΜπΖοιι τϋι·νό1πγεΙκ ΜΜΜ, ιιιοΙΙγεΙ: ει' νέιΙαειτοαατ ει' 
νάΙαπτύιιιΙ ΜΜΜ 1°ϋ88ΜΜ τωιτιἱ ὶΒγεΚειπιεΙ‹, ει' τϋι·ν6ιιγΙιο 
ιύΙσιειΚ πειιιοεειΙ: ιιιειΒοΙ: «πωςκω ιπϋάσεΜεΞΙτ, ιιιἱιπ επι πώ· 
ειπα ιιιε;ῆε;γιε€ιειιι, Ιιαπειιι ιιγοΙνΙ›εΙἱ οΙ6ειΜειιΚΜ ΐε. Βο 



Π? 

ίοΙγιΣεοπΙ νειπππΙκ παπι ιπιππ πε πΒγοπτε, Μπι! π' τ6Ιππ Με· 
ειΘΙ6ε' πιοτΙοτει·π π. 

Μπῇ‹Ι πω; πιω ει, 0οπ;τεεεπεπιιΙτ Μ;; τεπιπ, Μ Μπι 
ιτοΙππ. νιπειπτώι·πι παιΙε-8ΙππΙιε. ει' πέ:ΙΙιπ1, πο” εΙ6Μι ΙοἔπΙὰΙ›Ι› 
ο” Ώθ82θάθΒ τ:ιττεοπ, πειπ ο11γ:ιπ, Η ιιιπἔΜ ΜΙΙιεεωιΙππει 
ωππ Ιιει€γ_ιπ, πωπω επινπ1πιπ' Χϋτό!ιο Ιιείο8ΙπΙΙιιιτπά πιιπι1 
πι, πιιτ π: ΒἔγεειιΙεψετ Μπι6 Ιιποιοππό€ςγ ετατιιεπειπ, Μι 
ΙϋπϋΒοπ ρεάι€ ει: ΜΜΜ. Μπνιπο1τ ιπο8γόπεΙ: ῇπνὰτει ε16Ιιοιπι 
ΙεΙιο;. Διότι ΙιπΙΙἔπτ6ιππΙτ ΙεΙΙ:ο απ:: ι·επι1ι·ο ποτά :Η ο1Ιγ 
Μα1πποε πω” ιππιεπ8οπειτ, πιεΙΙιτε!ιοι; εοπεποτ ΠΙθ.€'8. εεπι 
«Μ, 'ει πιοΙΙγεΙιετ παπι ποιπάΙγοεππ ῇο1εΙ κι, 'ε ο11γ @κι 
18επ Πποιπ τύεπΙετεπέμπετ, πιοΙΙγοπετ παπά Ιο11'εάοιπιε 'ε 
ε1ϋπι1ππι πιι€γοπ 1:ϋππγιι. Ε' πωπω 8γει!ετππ ιπεἔτϋττὸπἱΙτ, 
ιιο(ςγ ε' πιιιςγ τοπιιΙοτ'πεΙιεΙόΙιεπ ει' νιτπεποπε Ειοεπροπ86νπ 
'π ΙιοπγοΙπΙιΕπ νι5.ΙιΙτ, 68 ΜΗ ει' Μειωσα πιω ΗΜ ιππεππι 
ΜΜΜ: ιππάΙσπ, ιπιπτπεπι ιπεππΙ. π 

ίΙ8γ νόΙειπ, ιιώιπὶ Ιιειειοπ10τ ι“ο8·ιιπΙτ ιπιπ:Π8 αιμιεεωΙπι 
ει' ποιποοι·ειιιΜ:' πγιΙνιιποπ 8γιιΙόεειΙιεπ. 

8πετεποεόε Ι:ϋτϋΙιπ6πγοΚ ,π 36 τϋτνύπγεΙτ ΜπεπεΙ: Ιε 
Ιιετππποπ πω· ποιποοι·πιτπ Μπ'- τϋι·νώπγΙιοπιππΜπι ειοΙιΙππΙ @Ια-ι 
εεΙ›Ι› οιππει·επετ ποπιπ, πιιπτ ποπ, Με πι πιιιετιπππιπωΙ ει' 
0οπ;;τεεεπετα Ι:ϋΙπετποΙ:; πιο Μπα πιτ πιεΒἔΜοΙπι ποιπ Ιε 
πω, πο” οι οκ ωιιιιωιο Χϋπόποιετίι οιπΙ›οτεΙ€, πιπ.€οΙαπ 
ιπιπποπ οΜπ1τώΙ ειινεποπ Η πε ιππαιεπό.Ιτ. 

Α' πω: πειιι Ιό.τοιπ εε€6εποπ οτιτοεοΙππτύππΙ:, Μπι: ΠΜ!! 
πειιιπππ ει' ;;γϋΙΘέ ο1τοπάεπι-586Ιιεπ, Ιιειπειιι πππιιπ, 456€ ιππ 
Βό.πει!ε ει: οτειάεππΙε ιιΙΙιοτιπππγάΙιειπ €γϋπει·οιιΙζ. 

ΙΊἔγ ωππιπ, ει: ΒειγοειιΙΙ;-8πιτπποΙ:' ππωι ιιιιι€οπ ιε ο' 
επειπποπτΙΜΙ ωπιπιικ π' «ΜΜΜ, 'ε ει' πιιτΙπιπεπΕπτιε έΙετΙιεπι 
Ιιοπεπιε Βγε.Ιππι·ΙατιιΙππι ποιποεπιπ επι πιω Ιιιιοπγιτιππ , Μ” 
τσιπ Ιιεε160επτϋ1 τπτωι!τοιΙππΚ, Ιιπποπι “ΜΙ Μ, Ιιο8γ πι 
οΙΙγειποππεΙζ ΙιειΙΙΒει€Μάτ εΙπιππτεπ,%πΙ πιππ. 8πεπνειΙιΙι ε' 
Ιπι]τ, ιπιπι; Μη· τοπικα, ιποΙΙγει τ:ηπιπιτπΙ:ΜιοΙ οΙΙιει·ιιΙΙιετ 
Ιεπποπ ϋειιιει·πεΙι. Α γ - 
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Μι€ιππωτύπ _Ι‹ΙεεΙ›Ι›ἱΚ οΙιὶπΙΜ π' ροΙ1τΙω.1 νΙωιπτοππιπ 
ιὶοιπο6ι~ειτὶὰπΜπ; Ιάεειιπ ιιιοετ ει' ππἔγοΙ›Ι›ειτ ὶε. | 

Δ1ιππΒ, ιπἰ ειέ.ιϋτνεπ εν Με. πι :Μιμή παι·Ιαιποπ£Ι›οπ 
€ϋττόπτ, Μπι Μνϋ1 πι” ν·ΠειΙπιπ8μι 118!!! νο1τ€ ει' ει0ποΙτοΙε 
ι11τ.ει1 πΙίε3ειετε εειιπε':Ιε 'ε ότιειπε'επγα-:Ι: ιπὶπτὶἱἔ Κον‹-Ξε τοπω 
εισ-›πντε τιιΙάΙ€ειΙε πιόΒ ποπ πι€ρε_Ι:πόΙ ὶε , ιπεΙΙγεΙε ει' Ι›τἰ£ωπ· 
πω ειπΙπιπει3.8·' πι” ῇἀτΘΚειἰπΘπει Ιοἔπϋιο1εΙ›Ι› εετεπ. ΒΙ 
ΙεπΙ›επ ει' ΙεΒεΙεϋ ΗωιειτοΙ: ε ιπεΙΙγε1: ΑιπετἰΙαι' εεεΚΘΙγ 
Βιγειτιπειτὶ ΒγἱὶΙΘεεἱΙ›οπ ε' Ιοι·ι·ατΙαΙοπι' ἰιΙϋειαππΙ›ειπ τϋττόπτεπ, 
ε€Θει Βιιτορετ πισεΒΙιειτοαππ. 

Βιτ πισω ι:ειτρππ πόιπι-:ΙΙγ ΙιὶὶΙϋπϋε εε νεΙετΙεπ πϋτπΙιπώ 
πγε1κποΙ:,_ Μπεπι έιαιΙπποε θε @Με οΙιοΙππαπ 1εΙιετοττ τιιΙειῇ 
εὶοπΙταπὶ. · 

ω πωπ Ιι-$.τοΙε επιπιπἱ ΙιάιππΙάετα ιπόΙ€6ΙΜιτ, εοιππιπ πει 
ωΙιπειεΙππ, πιἰπτ ο” πι” ειϋποΙ:, Η πι" @γεΙει·ϋΙ «πω 
ΚοιἱΙ‹ νειΙειιποΙΙγ ποιποοτειαι €γἰὶΙεΚοιετ, ΚοΙ›εΙὐΙ1επ. Μἱπτάπ 
Μ εοπα ο1Ιγ οειτπΙγ , ιποΙΙγποπ α' ιπο.8·ει επΙεπιπ' τπιποΒιιΦ6. 
εάι·ει ΙώρνἱεεΙϋἱ νοΙπέιπε.Ι:, πεπι απειωιππ, Μ πιἰπΟἱἔ 68όει 
πειπιετΙιει ,ε ε:,;Θει πωπω' πενόΙ›επ πεειεΙ ει' ειπποΙτ. Βι 
ει' εοπάοΙπποτ πει€γειετέινε ,ε :ιι εΙϋειπάεπ ίεπε68εεεό τεειἱ. 

Μὶπτε-ὶπ Μ; ει' ιπιὶΙτιιΚπιιΚ Ιτενόε 1ιειταΙππει ναπ; πππωπ 
Μ τϋΙ›Ι›εΞ εεπι !›ὶιοπγοε _πινο.ΚΙιοι πω:: ΙιἰνἀΙτεὲἔοπ, εοιπ 
Μιοπγοε ειοιπόΙγεΙεΙιει ι·ειΒιιάτ 3οΒιοΙι πἱποεεπεπ, πι ε” 
ΙώπγτοΙεπ αι ειπΙ›ει·ὶ τετπιύειετΙ›ϋΙ πιετΙτεττ πωΙπποε Έπει 
8οΙππ; Ιο1ιπεππὶ, Ιιο8γ κι Μ εΙίο81ει10 τόει1ετεε πωπω ε! 
ιπόΙΙιειΙΙιεεεέΚ. Μπέκ: ει' 1πιέ€ ο11γ Ιιἱοεἱπγ άειποοτειώ. περπεΙτ 
ροΙΜοεπ νὶτάιαωἱΙ›απ έ', αι ι3τιιΙπποεεπεπε.Κ Μιοπγοε @Ι 
Ιεπιε ΜΜΕ 616 , ιπο11γ ειοΙκειοτ ειιοΙωτ ετι1εΚεεεππέ: τοειὶ 
οἔΘει ειιιΙ›οι·ἰ πεπιιεττο πω”. Μἱπἀεπ ειπΙ›οτ τσΞειτ νεει 
Ι›εππεΙτ, ιπεττ ειπΙ›ει·τϋ1 "πι ει, ειύ , Μ πἔγειππι ιπἱπτὶεπίεΙύ. 

ΒΙ1επΙ›επ ΙοἔπειἔγοΙ›Ι› πτἰετοοτειτα πεπεκπεΙ, ει' Ιε8ιιτει 
Ιπποεπ πετσ16εοπ ιππῇτΙ ιππιΜΒ Ι›ἱιοπγοε Ιεοι·ειαΙσιο.Ιτ "σπάει 
ΜΗ, νπἔγΙ›ἱιοιιγοε οειτάΙγπαΙτ ῇοἔειὶΙ›ι3Ι νεα ιπΞειΙοτεε οποΙι 
άΗειΙ τπιπομαεπππΚ; πιἱ πε ΠΟΠΙ ὲι·‹ΙεΙ‹εΙ ιπάεΙ:, Μπιτ :ποπ 

κ 
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σειΕιΠγτ, ιπεΙΙγτϋΙ επύ πω, καιω· Ιοἔ€ϋΙοΙ›Ι› αιωι Δώρα, 
ιιιεΙΙγιιεΙς ΚεΙ›εΙὸΙ›ειι επειι οεπάΙγ ω1ε1εωκ. 

Ε: ΜΜΕ ειΜΦιι€γ πιἱιιτ ει' :ΜΜΜ πωιιιετ° ιιαμοιη;έι 
112ΚΈ ει, τάΙιαΙ1€ατ6 ιιόροΙι' 1:οι1νει6 ΙιαῇΙαΔἀὐεᾶΒαἱιιεΙε Με!! 
τιιΙειῇεὶσπΙτιιιιπΚ πω' κα” ΜΜ.ετ, ιιιεΙΙγετ ει' Μ ρο1ὶιἱοειἱ Π· 
ΜωτειἱιιΚ οΙΙγΙ:οι· ει' ΗΙάἔΜι1ι 8γειΚοτοΙιιαΙι. 

Α' ιιιἰ ειύιιοΙαιΜΚ ;;γαΙπωι Μπάεπ ειπΒετεΙεΙιει Μωα 
ιιαΙι αΙαοι· ω, ΜΜΜ εΖαναὶΙαιΦ α:ειιρΜ ροΙἔέιττετεαἱΙιΙιοι Μ 
ΜΜΕ. 

» 

Θ: 
` 

ΙΙΙ. Κα. ο 



ΜΑ80ΒΙΚ Μ”. 

` ΒΕΕ0Ι.ΥΑΒΑ Α' ΒΒΜ00Β.ΑΤΙΑΝΑΚ 

ΑΖ ΑΜΒΒΙΚΑΙΑΚ' ΙΐΒΖΕΜΕΝΥΕΙΗΕ. 

Ι. ΡΕΙΖΕΤ. 

ΖΗΜΜΕ πιοι0ατοιαΙο α° ιΖωποσναύα πέρεΐο Θά 
αε.τΙο έα· Ιαο·ϋό.αΙι σαοτ·εω1°οϋ ασ ε_ημεοιΙάι·ό_ς, 

ποϋπύσεω α° .ι·σαΙιασΙσάρ ίο·άπτ. 

Νεπι 8Ζω(86Β ιιιοιιι1αποιη, Ιιο8γ-ειιοιι ειο:ινοάόΙγεΚ Μ· 
ΗΜ, ιπιεΙΙγεΙζετ ει: έ.ΙΙειροτοΚ' επειι1ϋ865€;ε 8ΖϋΙΙΙἱ ε2οΚ0ττ, 
εΙεϋ 'ε ΙεἔΘΙΘιιΚεΙ›Ι›: ιωι€άωικ οιεπι 88ΥθΙ116ΒόΒΙΙθΚ 8ΖθΙ'θ· 
απο. 8ε:1Μ εειιι Ιο€ τοΙιάτ @τα οεοτὶάΙΚοΖιιὶ, Μι εττϋΙ 826· 
Μ( ΜΜε1ιεΙε απο. 

ΗΜ ΘειτονοΙιεψτε, Μ” Ικοι·ιιιιΙ:Μιιι 'ε Κὶ1Ιϋιιϋεειι Πεπι 
οικιοτειέι€Μιπ, οι 88°ΥΘ11168θέ που 8ΖθΙ1Υθ(ΜΙΤθ ιιαροιιΜητ 
πιιἔγοΙ›Β ΙιεΙγετ ίοΒΙειΙ εΙ 812 εωΙιεΗ ε2ἱνΙ›ει1. ΜΜΒιοτ "Η 
ιιιοιιτΙνει, Ιιο8γ Ιιοττὲιτ8αὶιιΚ εοΚΙαιΙ ΜΜΜ Θε ται·τὐεΙ› επετε 
καιει νὶεοΙτετπεΙε αι θἔγθΙΙ1ϋ8ὲἔ, ιιιὶιιτεοιιι ει' επειΙ›ειιΙειὶἔ 
ΜΜΜ Μ: »απο Ιέιτωπ, Μ” ιικ38 ετΙιΙἰἔ εΙοιιἔετΙ6Ιο€ ΚἰΙιιιΙι:ι 
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ωιωι‹ νοΙιιιιε' Κϋι·ιιΙιιι€·ιιγἶ Μακ. Βιι πιο; ειΒιιτοιιι επ Κι 
ειόττειιι. _ ν 

Ι.ειιοι Ι‹6ριε1ιιι εμ 01η νεΞειι6 ροιιτοτ, Ιιο1 ει' επει 
Ιιειιιεει€ Θε ο:Πειι1686€ ε8γιιιέιεεειΙ όι·ιιιτΙ:ειιιεκ Έ όεε2ι-:εΙε 
€γοειιιοΙ€. ν . ι ,.· 

Βο1τοειειιι, Ιισ,<;;γ ιιιιιιιιοιι ροΙ€;ειτ Ιιοιπ13ιιτιι1 ει' Κοτ 
ιιιιιιιγ2έιεΙιοιι-Ξε ΜΜΕ ΜΜΕ οἔγειι1ϋιῇοἔει πω ει' Ιιοι:ειιιιι·ιι 
Ιι1ει·:ιι. ι _ ι· · ' 

ι ι ΒΙ:Ιποι· ειειιΙ‹ι ει., Ιιοπό. Ιωιεοιι10Ιιτ01 Μπι Ιειι1ϋιιΙιι3ινόιι, 
8ειιΜ 2.εατιιοΜ ΙιειταΙιιιιιι: ΙΙθ1ΙΙ ;γαΚοτοΙΙιαι;; :ιι ειιιΙιετεΚ ω 
Ιαι1ετεεειι επιιιιιιτΙοι: 1εεΖιιεΙ:, ΜΜΜ” ε·εόειοιι ε€γειι16Ι: 
ίο8ιι:ιιΙε Ιοιιιιι; 'ε τϋΚόΙοτεεειιεΒγειιΙϋ1: 1εειιιοΙα, ιιιιιιτιιοΒγ 
εἔόειειι επιιιεισ1οΚ 1°ο€ιιε.Ιε Ιειιιιι. Βιειι ιιιωι ΗΜ τϋτεΙεοει 
πεΚ ει' ιιι-ιιιιοοτειτει πάρεις. - ι 

ίιιι οι πω' 1εΒιι€ϋΚόΙοτεεΙι ίοτιιιει, ιιιεΙΙγει ει: εΒ·γειι16· 
ΜΒ ε' ίϋ1ιΙϋιι ιιιιι€ιιτει ϋΙιΙιοτ; ω νειιι πω· ιιιάειίέΙο π, ιιιο11γ 
ει' ιι€ΙΙ:ιι1, Ιιο€γ ι1Ιγτϋ1κόΙοτεε νοΙιια, πιέ€ιε ιιιιιιι1 ειιιιτοΙΙγ 
Ιιει1νεε ει1'61ο ιι€1ιοΙιιιεΙε. - - 

ΑΖ 1·38ΥθΙ1168θ8 ιιιε8ειΙειριτΙιειψι ιιιιι€έιι: ει' ι:ιοΙ;;ιιτι τιιι·ειι 
ειιιςΙιειιι, ει' πιόΙΙειι1, Ιιο€γ ει' μιιιωιι νιΙό8!ιατι ιιι·ειΙΙ:οτΙΙιειε 
86%. @ΒΙΝΑ επ ειιιΙιετεΙΩιεΚ ]οΒιιΙα ΙΙΒΥ8ΙΙΞΙΖ011 ϋτϋιιιϋΙΩιειι κέι 
8ιεειΠιιι , ιι€γειιιιι2ο1ι σιωωσαοιω νέιΙο.8ιτειιιι, ιι€γειιιειιοιι Με· 
ΙγεΙζωι _ιϋιιιιί 68528; επινειΙ ιι€γειιιαιο1ι ιιιΜοιι 61η! 'ε ει' ἐπ 
ι1ει.ιςεέιΒοΚειτ $18ΥΒΙ182011 ιιι(ιιιοΚοιι Ιππεειιι, ει' ιι6ΙΙ:ιιΙ, Ιιο€;γ 
ιιιιιιτΙιιγόιειιι ε;;γειιΙϋ Με” νεἔγειιεΙι ει' ΚοτιιιειιιγΙιαιι.ι 

Βϋτ 1ιόιιιἱεἔγε1ιΙϋεΘἔ ΙαιιιΙιατ1ιι.Ιιτα ει, ροΗι:ιοειι νιΙι38Ιιαιι 
ω , ει' ιι€ΠειιΙ, ΙιοΒγ Ιιειιιιο ει' Ροιιιιωι ε2ει!ιατΙεάΒ· ίεΙιειΙ:1Ιταε· 
ΜΕ. Αι ειιιΙιει·εΙ‹ι ε8γειι1ϋΙε ΙΙΙΪΙΙίΪθΠ ροΙ€ιιτι:άτεειιΕΙωΙ, ειξςγειι 
ΙεἱνιιΙ, ει' κι ι‹ιιιιιΠιιωἔ ΜΙΝΙ ιιτει ιιιἱιιΜγὰῇοΚιιαΙτ, 'ε ει' Μ 
ο8γΙοιιιιιέ.1ι ι νάΙειειψι ΙιειιιαΙιιιιιιιιιΙτ ιι€ων6ιι ναΙειιιιειιιιγἰ 
Μπι!. π · 

. Κϋιιιιγιι νο1ιιιι 8οιιιιο1ιιι απ» ιιιιΞε ωικειωθιωι Μ, ιιιεΙγ 
Ιγε!‹ ιιιο11ετι ι€επι πει" θΒΥΒΙΙ1ΐ.ΐΒόΒ ιιιεις€6ι·Ιιετιιο ιϋιιιι6 Ικο 

θ! 
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νεαΙι!κέ ειαΙ›αιΙ ωτώιετε!ειεΙ, να” τοΙ3εεεό8;8εΙ πω" ειαΙ›α‹Ι 
ΒιιΦιέ·ιετεΙε!πεΙ ω. 

ΑιτιΙ›αι· ΜΜΜ αι ειιιΙ›ετεΙ‹ έιταΙΜαπ· ο;.;γειιΙϋΚ πω” Ιε 
ΙιεωεΚ, α' ΜΙΝΙ, Μ” επέΘειοπι 8ιαΜαι1οΙε Ιειςγε1ιοΚ; 'ο αικ 
Ι›ίιι· ε, ειετἱιιτ αι ο8γο11Ιϋεέ8 α' ιιιαΒα νσέ€εϋ ίοΙποιαταπ α' 
ΒιαΙ›α‹ΙεαΒΒαΙ ϋεειενεἔγἱ€1: ειπα ιιπέΒΜ 8Ζωί8θΒ' εἔγῖΙκετ α' 
ιπαεἱΙττ‹'›Ι ιιιεἔΚἱὶΙϋπῖ›ϋιτοτιιἱ. 

'Β ναΙὐΙ›αι; αιοιι ειετοτετ, πιοΙΙγετ αι ειιιΙ›ει·εΚ α' επα 
Ι›αιΙειὶ€ ἱτιὶιιτ ιιιιιτατιιαΙ:, 'ο ει, ωεΙΙγετ αι οΒγειιΙϋε6€ πω 
6ι·ιοιιεΚ, ΚΜ ΚἱὶΙϋιιΙ›ϋιϋ άο1ο8, 'ε !ιατι·αιι Ιιοιια ιιιοτειιι Μαϊ, 
Ιιο€γ ιΙειιιοστατα ιισέρεΙιπέι ΜΙ: ποια οἔγεπιΙϋ δ010Β'. 

Πα ῇ‹'›1 ΙὶἔγοΙιυειἱὶιιΚ, ι'ιΒγ ίοἔῇιιΚ ταΙαΙιιἱ, Μ8γ Μπι 
ω” ειαιαΜατι, ναι ε” Ι:ϋΙΒιιϋε ό8 ιιταΙΒοι10 Μι·ϋΙιιι6ιιγ, 
ιιιοΙΙγΙιει α' τϋΙ›Ι›ἰεΙε οεατΙαΚοιιιαΚ; ε' ΙιϋτὶὶΙιιιΘ1ιγ ιιιαῇιΙ πάπι 
ΠἰΒ εισΙτοττ ΜΜΜ οΒγ απγαἔοατΙοΙατοτ, ›να8,·γ ε8γ ί6 ΒΙΒΗ· 
·νεάθΙγτ , ιιιοΙΙγ αιτα1ι νύ8τότε Μιάου ότιειιιέιιγοΚετ 'ε Μπι· 
@οι ειιπιό1ιοτ ιιιαΒαΙιοι "πιει Θε ιπιαἔαναΙ ταΒα:Ι. ΗαεοιιΙ6 
ει ε" πια” ίοΙγαιιιΙιοι, ιιιεΙΙγ Με! ΙατειαιιαΙκ ιιιἱιπΙεπ Ιώ 
καιω Ιενό ραταΙτοΙε εεωπ.. · 

Α' ειαΒαιΙεα€ ΧῖιΙϋαΙ›ϋιϋ ὶὰ6Ι‹Ι›ω1 'ει ΙιἰὶΙϋιιΙ›ϋι‹3 αΙαΙεοΙ‹ 
Μπι 3εΙοπιτ πιο8 αι ειιιὶ›οι·οΚπεΚ; :ΜΒΜ Μιαι·ύ!α8 Ιοὶιοιιγοε 
ται·εαε άΙΙαροτΙιοι :και ιαπεπω 'ε ϊοΙταΙάΙΙιατ0 ›ωεωει ω, 
ιιοιιιοεαΙ: τΙοιποστατΜ.ΕΙιαπ. - Αι ΜΜΜ α' ἀεπιοοτατα ει.αια. 
0οΙπ' ιιιεἔΚϋΙϋιιὶ›ϋι£ετϋ Ι›όΙγοἔοίὶΙ παπι εισΙ8αΙΙιατ. 

Δι ἱΙΙγ οιαιαάοΚα$ Ι(ϋοΙεΙϋ ΕϋΙϋ1ιδ8 68 ιιταΙΙκοό0 ΜΗΠ 
πιό11γ: αι ά||αρΜυϊ εέςμ·Μόία·σΒ·ε; α' Μ "ωινω16ητ, ιηε11γ 
αι ειιιΙιετο|κετ ε' ειαιαι1οΕυαπι ὶιΒατῇα: 82011 θ8ΥθΙ1ωΒόέ εισ 
ι·ετετε τε8ιἰ. 

Απ: πιο ΙεύττΙοιιε3τεΙτ , Μ Ι:ϋΙΒιιϋε ΙΜ: ωιει›ω‹ αι επι 
Μ·:τεΙι τΙειιιοοτα$α ειαιαιὶοΜ›αι1, αι οαγωι16 ΘΙετΙ›‹ειι, και: 
απ, ιιιἱ Μ11ϋιι€5ε οΙεοΙοιαΙ ίο8να ταΒαειιΕοι1ΙιαιιιαΙ: ο1Ιγ ιιιαΙτα 
οειὶΙ ὶιιΙταΙ›Ι› αι ι€γαπΙϋΒόΒιοι, ιιιἱιιτεειιι εΒ·γεΞΙι ῇαναΜιοι, 
ιιιεΙΙγεΙ:Κε1 ΜΗ: α' τατεαιό.8 ΚἱπιΠΙιοιἱΚ: α' 1ιοι·ιιαΙε, ιιιοΙΙγ 
Μπι €ΙιιεΙ‹ , ιιιεἔΚὶὶΙϋιιΙ›ἰ5ιτετϋ Ι›όΙγεἔι% αι οἔγοιιΙϋειἐἔ τεειὶ, 
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ει πιαΒα ε16%6 ιιιι-:Βιιιααγαταιια, απο" ωοιπκ πι: εΙὸΙ›ε 
ιιιὶπσεπ ε8γαΙιεΕποπ. 

Με, ιπεΙΙϋινε οι πω, ναππαΚ πιθΒ ΜΙΒ” Μπα ο!τοΙ€ 
18 , ιιιοΙΙγεΙ: αι ειπποι·επετ ιπἰππεπ πισω» απ·πιπειεττεΙ αι·ι·α 
ΙπήαΙ:, πο” πι. οωοπΙϋαόΒετ πιω: τεεγόΚ ει, αιαΙ›α‹Ι 
παμπ. | 

Ηα ναΙαιποΙΙγ Μπι ι·πιπεΙιετπο ναΙαΙια, πο” ιιια8α Ιο 
τοπτεα, να” σε* πιοααιο1·Ιππα π Κε1›εΙ6Ι›επ αι οικπια1π·ο‹το 
οΒγεπΙϋΒόΒετ, πιτ ι:ειιραπ Ιιοαειαε θα Ιπται1αΙπιαε οι·ϋΙΒ6α16 
απ( Μπα! ΘτΙιεππεΞ εΙ. 8ιὶὶΙπι€ἔ νοΙπα πι6ὰο8Ιτπὶα ται·εαε α! 
Ιαροτῇατ, εΙ$ϋτϋΙπὶο τϋτναπγεπ, πιοΒιι31τπϊα εαιιιιόπ, Μωα 
ι·ὸΙπὶο αιοΙιαεαἱτ 'α ιπεἔναΙτοιτα€πὶα ετΚϋΙοεππτ. ΙΙαπωιι α' 
ροΙΜπα5 πιαπαι1εαέ εΙνεπιτόαέετε πως, παπι όιπιπὶ απ, Έ 
αιοππαΙ οΙἱΙΙαπ. - 

Βια Ισ αι ειπΙοετοΙε ποπ οαπραπ αιέεττ ι·α8αειικοπιιακ αι 
οΒγεπ1ϋαέεπει, πια:: αι ωωππ‹ Κεεϊνεε; παποιπ αιέ:ττ π, 
ιπαι·τ απ ΜΜΜ 6ι·ϋΙ:Μ ΙκεΙΙ πεΙ‹ὶ τατταπἱα. · 

Πα” α' πο1ὶϋοαἱ ειαΙ›αὰααΒ, τιι1εα;;Έ νὶνε, ε8γοεσΚ 
Ι›ὸΙ‹εεπ€ἔ6τ, 6τϋΙππό86τ, επειτα νεειΘΙγειτετΙιετὶ, πἱπι:ε οΙΙγ 
ΙιοτΙατοΙτ παπι 'α πϋππγεΙιππ επψει·, α' Η Μ πο Ποια.. ΒΙ 
Ιεππεπ οεαΙ‹ Ιὶἔγε1πποτεε 'α 6188 Ι›ε·Ιατααιὶ ειπΙ›ετοΙε "ειπε 
Φωτο αιοπ νοειφ'εΙγοποπ, ιπεΙΙγε1ιΙιεΙ Ι›εππππΙ:ετ αι ση;γοπ 
16868 ΕεπγεΒετ, 'ε «ποπ ὶα τεπὰειετὶπτ οναΙιαΙπαΙ: α.ιοΙκατ 
Μιπππατπ1. Τιιι13αΙι , Ιιο;;γ α' πγοιποτπαπεοπ, ιπεΙΙγεΙπϋ1 ται· 
ταπαΙ:, πποεαιε ναππαΙ: 'α αιιαΙ ΙιεοαεΒτοιὶΙε ιπαΒοΙεατ, πο” 
αιοΙι ιιωΙὸτπἱ οααΙε α' ῇϋτϋ ιναι16ΙποΚατ ίο8ή:Ηι, ιπεΙΙγεΙ:ΙιεΙ 
α' ῇεΙεπ πεππιει16Ιε παπι αοΙκατ £ϋτϋσ1ἱΙ‹. Α' αιαπαι1επε πιω 
παΙια οΙ:οιοττ Μπακ ΙτϋινετΙεπεΙ:; ΜΜΕ Μπακ ππιπποπ 'α 
«ἐπὶ πιω ΜαεΙ›Ι› πα8γοΜο πιθτώΜπεπ ιπὶπὰοπ ιπππετ. Αιοπ 
νοειαΙγε!κ, ιποΙ1γεΙ:ετ α' τιιΙααοπ εΒγεπΙϋπόε ειπΙΙιετ, :πως 
ΙααεαπΜπτ ιιιιιιαι_ΜΚ Μ ωαΒοΙκατ; α' τατεααα€ὶ τεετἱὶΙετΙ›ο Ιια1 
Ι‹αΙ ΙορϋπιπαΙ‹ ω; @απ πέΙια-πόΙια Ιατπα€6Κ θα ιιιὶιὶϋπ Ιφ 
ετϋειαΚοαΙ›αΚΜ "πω, πιω· α' ιπε8ειοΜε πιὶαττ παπι ὶα 
ιέτοιτοτπεΙτ. 

Ώ 
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Α, ειαΙ›ατΙεια8 αΙταΙ ειει·ιοττ ῇὐωτειιιὸιιγει οεακ εοΚαι·α 
ωτιιιεΙ; Μ ,ε ιιιὶΜἱἔ Βϋπι1ιγϋ ίὲΙτεϋειιιεταὶ αι πω, ιπεΙΙγ 
αιοΙτατ ΜΜΜ. , α 

Αι ε8γειι16868, ΙιαΜπαἱ ιιγοιιιΙ›αιι ΜΜτεϋΙτ ιιια8οΒατ 'οι 
παρωιΜιιτ μπω, Ματ ειἱνατοἔπαΙτ ίοι·ι·αειιΙ‹Ι›ϋΙ. _ 

Δ' ΡοΙΗἱοαὶ ειαΙ›αεΙεαἑ>; ΚοτοιιΙζἰιιτ 1ηιϊ3τ Ι›ἱιοιιγοε Μύ.ιιιιί 
ροΙΒαι·σΙοιαΙ: πιέιιιἱ Εεπι€8οε ϋι·ϋιιιϋΚετ. 

Αι 88ΎθΙΙ16ΒόΒ παροαΜιιτ ΜΙ: αυτό 6ΙνειετοΚΒαΙ ΜΜ 
μι ιιιὶΜειι ειιιΜταεΙε. Αι εΠεπΙϋεό8, Ιπἔιῇαἱ ιΜΜεπι ρἰΙΙα 
:ια£Ι›α1ι εϊτοιΙιετϋΚ ,ε ΜΗ αΙταΙ οΙότΙιετ6Κ; πωιωκ α, Μιαο 
ιιιοεΙι ΜἰνοΚ ΜΒΜ αι·ιαΙ«ΜωιεΙε αι α, ΙεἔΚϋιϋιιεΘἔοεΙ› ΙεΙΙα-:Ιε· 
1ιεΙ: Μ αγϋ1ιγϋτϋεα€ϋΚτα ειοΙ8αΙιιαΙτ. Δι ε8ΥεπΙϋειώΒ αιω 
1ιε1πιιεττ ειεανεάόΙγπεΙε το!ιατ αΙε:ΙΚεεπεΙζόε αταΙαιιοαπαΙ: ὶε 
ΜΗ Ιεωιὶ εἔγΜει·ειιιὶιι‹Ι. . 

Δι οιιιΙ›οτοΙτ ποια όΙνΜΙιετιιέΚ α, ροΙἱϋοαὶ ειαΙ›αᾶ8αἔοτ 
α, ΜΙΝΙ, ΙιοΒγαιτ πιθιιιὶ αΙάοιατοΙ:Κα1 καιω" ιιια8ειοτει 
1ιὶεΚ ,ε επτα ιιιἱιιιὶὶΒ· Μακ ηα8γ ετϋΙΙ:ϋι16αεΚ αιωι ταΙιετιιεΙτ 
Μει·τ. Μ: αι ααγαπΙ686€Ι»61 ει·ει16 `ϋτϋι1ιεΙε ϋιιΚαιιτ ΜΒΜ 
ΚοιηαΙε., ΒιεΙ: α, ιιια8αποε ειω° ιιιἱΜειι αρτύ οεαπιέπγοϋτεΙ 
εἔγἰἰττῇατιιἱ ΙΜτατιιαΚ, ,ε ΙώΜοΙΙιατααιΙΙ:τα παπι ΚεΙΙ ιιια8, 
Μπιτ θΙΙΙΪ. Μ ̀  , 

α Βαιιισοτατα παραΚ αι εαγε1ι16ει-38ετ ιπαπΠα ΒιετοτἱΚ, Με 
νααπαΙε Ι›ἱιοιιγοε ἰὰϋΜαΚοΙς ιιιὶΙωτ ὶταπία εκατ ΜοανατΜ· 
ΙγϋΚετ 0€έΒΖ αι ϋηῇϋπἔΘεἱἔ νὶΜὶΚ. Βι :Μεσα ΜοΒοττ ΗΜ· 
τὸιιιιἰ, ΜΒΜ· α, εοΙταἰ€ Ισπάεαοτεττ τεμ ΕατεαΒαΒὶ ταιι€οιατ 
ε,<;γ ΜΜΜ _ἱ›εΙΙιαΙ›οτιὶ Μαη *θειου Ιει·ο1ιτατἰΚ Μ. α, μιμ 
τοΙτατ εΙναΙαΜτοττ Κοτ1ατοΚ ναατε ίεΙίοτἔαττατιιαΚ. ΙΒΜτοι· αι 
ειιιΙ›ετεκ αι εαγουΙόεαατε :Ματ ναΙαιιιἱ ιεέ.Κιιιαυγι·α Ιιαπιγα$ 
ΙιοιιιΙοΙε τοΙιαιιααΙε, ,α Ιιοιια Μπιτ ναΙαιιιὶ τϋ1ϋΚ εΙταἔατΙοιαἱ 
Μαιιι16ΙιΙοττ αωἔα ΙσποεΙιει, σ” ὐαἔαΒιΚοιΙιιαΙ‹. Αι ε8γειι 
16ΒόΒ, ειωινο:ΙΘΙγο Ι›είιιιῇα ιπια€αΙ: ιιιἰιιἀοπίοΙϋΙ αι ειιιΙ›ετἱ 
ΜΙνΙ›ο, 1ιὶτετῇεαικοτὶὶΙε σα ότε Μ:τϋ1ϋ- απ ε8Θαιεπ. - Νε 
1ιιοιι03ατοΙε αι ειπιΙ›ετα1‹:ιεΙε , ΜΗ ιιιααοΚατ Π1γ ναΒ011 αται1 
νατι η;; Μιάτ0 8ιεπνειΙΘΙγπεΚ, οι ἐιΙταΙ ΙεἔἀταΒαΙ›Ι› «Πάο 
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κακα νεειΘΙγοιτοτὶΚ, Με ιιιοετ·εἰὶκοτοΙι. Νο ιιιιιταοαατοκ πιο 
ΜεΙε, ααα ειϋΙεὶΙε ια α, εια!ιαιΙαα8, ΚειοὶΚ ΜΜΜ, ιιι18ιιιαα· 
Μό τοΜατειιεΙ:; Με »Με ναΚοΙ‹, να;" Ια ὶιιΙιαΙ›Ι› εισαι ΙΜ 
1ιαΙ€ αι ι-:Βέει ΙΙ1ἱ11ἀθ11ΒθἔΪΙΘΙ1 εἔγαύ1.€ϋΙ›Ι› _Μ8, αιοΙΙγει5 Μ 
ναιι1ιὶ ιιι61ω Ιοαγωι. 

Α' τω ιιιοιιι1οπαΙι ιαὶΜειι ιΙοιαοστατα 1ιοιαιετε!ετε αΙ 

ΒαΙιιιαιΙιαιόΚ. Α' πιὶ ΙεϋνετΙτοιὶΙ‹, ι:εαΙ: ιιιααιιιι!κατ πιω. 
Α' ιααἱ αειιιιετοΙ:' πω” τεΞειαιι€1 'ε Μ1Ιϋαϋαειι αι αιι 

τοραὶ ειαιαι, ιιιἰαιΙε11 αύρωιι€Ι, α' ειαΙ›αιΙεαΒ' αιετετετε 'ε 
εειιαέ_ῆε οεαΙε που ρὶΙΙαιιατΙ›αα Ιιειαεττ ειὶὶΙεταὶ 'ε Ιτἰ£εῇΙε1ιὶ, 
ΜΜΜ αι αΙΙαροτοΙ: εΒγεα161ιΙκα νάΙαὶ ΒειιΙε€τεΙ: έα “παω” 
ΧϋνετΚειιιιααγε ιαα€α1ιαΙι ειωι εἔγοαΙϋεΘἔποΚ. Α'1ιοτΙα!: 
Ιαιι ΗταΙγοΙε αιοΙι, ΜΚ ΙοΒΕϋΙ›Ι›εΙ: ΠοΙΒοι€αΚ α' ι·αιι€οΙ:' ε 
€ΥΒΙΙΖθ8θΙΙ, αΙααναΙὐἰ1ι Μια. Βϊ1ιθμεΙζπαΙ αι εΒ·γεαΙϋαθΒ 
ιαεΒε1ϋιτα α' αιαΜιάααεοΦ; 638 ΙΒγ αι θ8Υ811168θ8 ΜΗ ι·1-38€ 
ΒϋτϋΙιιιθαγ νοΙτ, ιιιἱΙκοι· α, αιαΙ›αιΙιεαΒ ιιι€58 ια 110108' νοΙτ; αι 
εεγΠε ω: εαῇατ νόΙειιι€αγαΙιεΕ, αιοΙζααοΚατ 'α τϋτνόιιγε!‹οτ 
Ιιοιοττ νοΙτ Ιόττε αΙ4Ιιοτ, ιιιΗ:οτ α, ιααεἱΙ‹ι ιιιαἔαΙ›αα Ιέρεα Η 
Ιε€οΙϋαιϋτ α' ιιαρνἱΙαει·α. Ε' ειοτὶατ α' ιαααοτἱἰΙε ιιι68 οεαΚ αι 
εειιιιόΙΩ›ειι 'α ΙιαῇΙαιιιοΚΙ›αα ΙΘτειοα, ιιιἱΙιοτ αι ε1εϋ Μα α' 
ΒιοΚααοΚΙ›α Ι›εΙιατοα, αι οι·ΙιϋΙοεϋΙ‹ετ ΙιαταΙιιιαΙ›α «φαω 'ε 
Μ1Ιϋαϋε ειαΙ›αετ Ματ αι ι-5Ιετ' ΙεἔοεεΙιὸΙγεΙ›Ι› οεοΙεΚεάοτΠιιεΙε 
ἱ8. ΙΙοεγ ΙεΙιετ και οεοιὶαΙιιιιαΚ, 1ια α' ΚοτιιιιΜ›εΙἰ ειιιΙ›ει·εΙτ 
αι ΜΒΜ α, ιιιααοὰἱΙιααΙι εΙΘΙ›ε τοειἰΙ:3 

Επι ή" ΜΜΜ, α, τ1οιιιοοτατα αέρεΙσιεΙα τοτιιιααιοτἱ Μα] 
Ιααάόεα8ιιΙε ναιι α' αιαΙιατΙεαμα; απααοΙετα Ιια·,έγατνα, Κοπε 
αὶΙε όα αιοτετΙΙ: απ, ασ οεαΙι ίαΜα1οιιιιιιαΙ ΜΜΕ, ιιιὶιΙϋιι τϋΙε 
εΙιανοΙἱττα£ιιαΙτ. Ηα11εια αι ει€γειιΙ6868 Μα τἱὶιεει, και» 
τετΙοα, επαακεωτιο, 1ε8γϋιΙιετοτΙαα αιεανει161γΙγε1 νἱεεΙ 
τε$1ιεΙ:; αΚατῇαΙζ αι εΒγειιΙϋα€8ετ ειαΙ›αιΙεα€Ι›α1ι, θα Ιια απο 
τα ποια ιιιοΙιε€1ιεΙι, αΚαιήαΙ; απ; ιιιέ8 ειοΙΒα8αἔΙ›αα Με. ΒΙΜ 
ι·Πε α' ειεεα1ιγειέΒετ, αιοΙ€αεα€οτ, ναάεα,ξ.:οτ, «Με αι αι·ὶα€ο· 
οτατἱατ εόΪια τϋι·πὶ ποια ίοἔῇα!‹. 
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Ι8ειι οι ιιιΜι1επ Ιὰ6!›οιι, Με ΚΙνε5ΙιΧώρεπ ει' “ωο»κ»ω 
ΜὶπιΙοπ ειπΙ›ετεΙ‹, ΜΜΜ ΙιειωΙιπαεωμΒ, ΜΙ: οι εΙΙεπάΙΙ 
ΙιειτΙαπ οι·ϋ εΙΙοιι ΚἱἰιιΙωιἱ Μπιι·πειΚ, 1°εΙΙοτ;ειτωιπΙ ‹::ε Ιστοπ 
καιω ίοΒιιαΙ: ΜωΙει. Χοι·τιιικΜη ει' επιΜιάεέιΒ ιιιε8 ΙΙθΙΙΙ Μει 
μειωμ ΙΠΒ€ω; :ΜΜΕ εοΒ:ΙτειέΒε ΜΙΜΙ, °ει Π18821 ει, (Μεμο 
“ΠΙΝΩ πιοιπ €φη;ιιει ιιωΙΙκοαΙιμτπἱ Μπι η61ΚϋΙ, 

Ι 

.ζ...____ζ 



-4 Π. Ε'Β.ΤΖΕΤ. 

Λα εαμαΒαέρα·οΉ σΙεπωω·αψα σο·αιώμοΒΙιαπ. 

Μεἔπιιιτατταιιι, ιπὶΚὸρωι αι ε;;γε1ιΙϋεόα·' αιαιαιΙαἱΙ›αα 
αι επιΙ›ετ Βιιιιια8αΒααι Κοτοεἱ ΜτΜΒ ιιιο%γ6ι6ι1όεώΦ; ΠΙΟ" 
πιο; αΙται·οιη ιιιιιτατιιὶ, πιἱΚύρεπ ΙΙΒ'Υ8ΙΙ ο' ειαιαάοΜα1ι Μπι· 
Μπι ότιοαιόιιγοπ ιιτα8α ΜΗ: ίοι·άΜα. 

Δι 8έψειίίαεζ η Κὶ£αῇοι6α, ιιιοΙΙγ1ιοΙε οἔγ ιι_ῆ εειιιιε 
ωωα 16$εΙί:. ΑραἱιιΙ: οεαΙε αι ὅσιπώ£ ϋειιιατταΙ: νοΙτ. 

Αι ϋιιιεἐε αιο1ινω16Ιγαε Θα τιιΙαα€οε ειαι·ετετα ιααΒιιιιΙ: 
ΜΚ, ιιιε11γ αι ειιιΙ›εττ ατι·α ΒΜα, Μ” ιιιΞιιιΙοιιτ ιιια8·ύ.τα νἰ 
€γειι νἰεαια 'α ιπιαἔατ αιωάεωιεΙκ οΜΒο τε8γα. 

Αι οΒγοϋΒόΒ· ιααΒίωιτοΙτ, οαεπάοε έ1°ΖθΙΙΙόΙΙΥ, πιοΙΙγ 
πιἰιιᾶειι ο8γεει ρο18αττ αι·ι·α πιο: , Μο” ιιιαἔαι3 α' Ιιοιια Ιια 
εοιι16Ιί τδωε86€6Ι αΙαιἱἔετεΙῇο 'ε οεα1αιΒέινα1 ω Ι›αταϋναΙ 
ϊΘΙτενοιιιιΙῇοιι: α” Μ", ιιιἱιιταιι οΙ:Κύρ α' ιιια,<;α Ιιααιιια 
Ιατατα ε” Με Φαι·εαοααοτ αΙΙιοτοττ , όι·ϋιιιοετ ιιιαΒατα 1ια8·γ;Ια 
α' πια” ψατεαεαΒοτ. 

' Αι Μπα πω: ΒειιτϋπιΜΙ 8ιϋΙεαΙΙε; αι 8ἔΥΘ€ΪἰΒἐΒ' Μιο 
11]08 τὸ;οΙγἔ6 Μ5ΙετΒ61 ειατιιιαιἱΙτ ΜΜΜ , ιιι1πταειιι ιιιε8 
τοιιιΙοττ ε5ι·ιειιι6ιηΙ»61. Βι α' ιααΒα ωωοτει απατα” α' ΜΜΕ' 
ΜΜΗ›‹5Ι, Μπιτ α' αιΙκαιοΙτ νΘτΚοἰΙ›6Ι νεειἰ. 

Αι Βιιιέε Κἰειαταειτῇα Μπάσα οτόιητ' οΜτα]ατ, αι @για 
«ΗειΞ8 εΙεὶατε οεαΙι α' ηγἰΙναιιοε εταιιγαΙι' ΕοτταΒΜ αραειτῇα 
Μ, !ια1ιειιι ιι£ὐΙ›Ι› πιο8$αιπαιΙ]α έα Ιοτοιιτῇα α' ωι›ι›π Μ Θε ΜΒ 
τε!τε ϋιιι6εΙ›ε ιιιοτϋΙ «Δ. · 
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Απ ϋπιιἐε' νέ8:Ιπε οΙΙγ τόἔἱ, ναΙαιπἱπτ α' νΙΙαεξς. Νεπι εα 
;ειμ ε” τιὶτεαεὰ€ὶ ίοι·ιπαπαΙ: Η ὶπΙιαΙ›Ι›, πιὶπωοιπ α' :πα 
8ὶΙ€παΙτ. Ι 

Αι ε€γετ1ἱεόἔ ποπιοαταταἱ οτειΙετἱὶ Έ α) ιπεΙΙγ ιπὲττόΚΙ›επ 
αι αΙΙαροτοΚ οΒγεπΙϋΙ:Μ νύ.ΙπαΚ, ποπ :πότ€ὲΙ‹Ι›επἱ ΜίεῇΙϋ 
πόεεεΙ· ίεπγεἔετ. 

Δτἱετοοτατα πόρο!επέ:Ι, α, οεαΙαιΙοΚ 8Ζά28.α0ΜΒ ατ.οπε8γ 
αΙΙαπο£Ι›απ Έ €γαΙτταπ ατ.οπερ;γ Ιιε1γΙ›επ ὶε 1πατατὶπαΚ. Εμ 
ιὶ€γ 8ΖωΥύ.ΙΙ, πιὶπ0οπ·πειπΖειὶόΚεΚετ Κοι·τατεαΙεΙ‹α τεεπεπ. 
Αι ειπΙ›ετ πιαῇ‹Ι ιπὶπιὶὶΒ ϋεπιοτὶ ϋεεὶτ θα τἱεπεΗ ϋΚετ; σ” 
ΜΒΑ, πιατ 1εΜα ιπαεοεΙ πποΙσπτ έ8 πετώ αποκατ. θι·ϋιιιοετ 
ειαΙ› ιπαει-Σιπα1ι Ιεϋτε1εεεέ:€εΚετ :Μπα πως πππι1 οιπειεΚὶταπτ 
Έ €γαΙιταπ ιπεἔτϋτ£ὲπὶΚ τητα, Ιιο8γ επειπα1γοε ΘἰὰεΙετοἰτ 
ίε1αΙιΙοιια ε'16πγεΙ;ποΙτ, Με ΜΜΜ πὶποεεπεΙε να” πω; ποιπ 
ΙεπεαπεΙτ. ~ · 

Ατὶεωοτατα Μτε-ΒιετοΙεπεκ τοναΙ›Ι›α ΙεϋνεΠεεπιπέπγϋΙι απ, 
Ιιοι<;γ Με ΙΜ 820Ι08811 ϋεειοΙιϋτποΙε τϋΙ›Ι›ε;ΙιΙ:οΙ ροΙ€αι·τατεα5 
ΜΜΜ. 

Δ: οειτα1γοΙε, ατὶε;οοτα1α παππέ:1 πςεπ εΙΙιἱὶΙϋπϋιϋαεΚ 
Έ ιποΜιιΙατΙαποΙ: 1ι-ινόπ, ιπὶπιὶεἔγὶΙα-ι πωπϋκ, ειπα πω", 
Μ Μπα ται·τοΛΚ, πεπιπ Με Ιιαιανα ναΙὶΙε, ιποΙΙγ ΙαΕΙιαωΙ›Ι› 
θε Κεὰνο8εΙυΙ› ιιιἱπταειπ α' πα8γ. 

Μὶιι£απ ατὶετοοτατα τατ8α5αἔοΚΙ›απ ιπὶπάεπ ποΙἔακοΙι Μ· 
ειαΙ›οττ πω” ναππαΙι Ιιε1γεινε, εἔγἱπ α, ιπαεἰΙε ΗΜ, οπ 
ΜΙ απ Μ ΚϋνετΚει1Κ, ποἔγ ΗΜ ΚϋιπΙϋΙ‹ πππτϋ8 ΙΜ ιπαΒα 
ΞδΙϋα ε8γ ειπΙιεττ, ΜΜΕ ραττίο8αεατα ειπΙεε68ε ναπ, πια 
8απ αΙύΙ παώ;; ε·έςγ ιπαεὶΚατ , ΜπεΚ εεΒΙτεὲἔὸτ ἱἔὲπγεΙΙιετἰ. 

Α2 ατΙεωετατα εΖαιαᾶοΚΙ›απ 616 επιΙ›ει·οΙ‹ πω: πιαΜ 
πππεπΒ 820Ι'088.11 Μοτο ναππα1‹ ναΙαππ πωπεπισκ 1επϋ ιΙο1ο8 
πο: Θε €γαΙεταπ Ιια_ΠαπαϋΙζ ιποΒίεΙεάΙιειπ1 ϋπιιιαἔοΙπτὐΙ. καπ, 
ΙιοΒγ π8γαπο' ειαιαιὶοπ]›απ α: ε8με·πΖά'σιεα αταΙαποε ΙοἔαΙιπα 
1ιοιπα1γοε, 68 πο” οτε αι επ1Ι›ετεΙι παπι πςεπ αΙιΙο2.παΙε αι 
οιπΙ›ετἰιεΘ€, ἱὶἔγὲπεΚ, παπειπ τθππαοωπ‹ 8γαΙααπ ιιια8οπαπ 
Ιπιοπγοε ~ειιιΙ›ει·εΙ‹ποΙ‹. - 

ο 
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Β1ΙοπΙ›επ τΙ:-:πιοοιπωι 82πωιϊοΙ:Μπ, πο! ιπὶπιὶοπ επειπώ1γ 
πω: πωπω πω: 1:ϋτοΙε88θ8ώ εοΙ:1:::ι1 νἰ1πἔοεἙ›εΙ:, πι ε;;γ 
ειππετ' τόπιότε νο.10 πιει€ει ῖεΙεἰΙἀοιάε πικετ›ι›ε νέιΙΙΙ:: ει: επι 
Μετἰ Ιππ_ήΙαπεΙ0εά8οΙ:, 1:ϋτεΙΘΙ:ο 1πο8τά8ιιΙ 68 ΙεΙοΙιΙ0ιΙιὶΙ:. 

Βεπποοτειαι πόΙυεΙ:πόΙ, ιπἰπᾶιιπτειΙππ ιι_ῇ οεειΙΜοΙ: ῇϋππεΙ: 
εΙϋ ει' εοιπιπἱεὸἔΙ›6Ι, ιπάεοΙ: ἱειπεΞτ ιπὶπὰιιπω1απ νἰεε2ειεΒπεΙ: 
πάει, 'ε αποΙ:, ιπεΙΙγεΙ: ιπε8πισ.τειάπ:Μ:, πππά νάΙτοιαπ_ΜΙ: Μ 
τύπιτ3οΙ:ειτ, ει: ΜϋΙ:' ΙοπειΙπ ιπὶπτὶεπ ρὶΙΙειππτΙ›ειπ ιπε8ειαΙ:αιΙ, 
θε ει' πεπιιοτ16Ι:εΙ: πγοιππ οΙεπγέειἰΙ:. Δι ειπΙππ ει: εΙϋττε 
61τοΙ:ετΙ:ϋππγεπ εΙΙεΙεῇτΙ, ει: πωπω ῇϋνϋΚτϋΙ ποιὶἱ8 εοιππιἱ 
εειιπ6ῇο ππιοε. - ΠεειΙ:ει, 1ο8Κϋιε1εΙ›Ι› εεϋΙ: €τι1εΙ:οΙΙΙ:. 

Μὶπἀοπ οειτάΙγ Ι:ϋιεΙεάνέπ ε8γπιέεΙιοι Θε ϋεεποεΙε 
€γούνόπ, τειἔῇειἱ :€εινότ1επεΙ: Έ ιΜπτ08γ ἱᾶεἔοπεΙ: ΙεπιπεΙ: 
οΒγπιπε πεπτ. 4 

Α: αι·5ετοατω;πι νπΙειιποππγὶ ροΙ€άιΉύΙ οἔγ Ιιοεπιιι Ιππ 
οπο: αΙΙ:οτοπ, ιπεΙΙγ ει' πειιπειττ01 ει' Ι:ὶι·ἑιΙγὶἔ ίεΙέεττ: π., πε 
ιποοπιιὶει εΙτὲρὶ εἰ Μποιοτ 'ε ιιππι1επ επειπέετ Ι:ὶὶ1ϋπτπΙ:ῇπ. 

ΜἱπΘΙ εἔγεπΙϋΙ›Ι›εΙ: ΙεπιπεΙ: απ άΙΙειροτοΙ:, ειππά1 τϋΙ›Ι› 
εΒγετΙε1: ίο;πειΙ: αι1ε1ΙΙ:ο2ιι€, Μ: πειπ 1ενέπ ωω›ε εειπ «Με 
8ειισ1ει€οΙ:, παπι ο1όἐ; Ιιειτα1ιπαεπΙ:, πο” ίοΙεὶΙ:, εοι·επτα πει·έγ 
Ισε$ο1γάεεε11οΙιεεεεπεΙ:, ειππγἱτει "Ισ τπ:1οπιέιπγτ 68 ναιςγοπτ 
ιποΒ ὶε επετεπτεΙ:, !78.8γ ιποκέτειττοτταΙ: ππι€οΙ:παΙ:, ΙιοΒγ ιιι6ετει 
-πειπ Ι:εΙ1 ειοι·ιιΙπ:οΙ:. ΒιεΙ: εεπΜπεΙ: εειππιἱνεΙ πεπ:ι τακτοπ 

πειΙ:, εεπΙ:Μ5Ι, π” ε2.01νάπ, Βθ11ΙΙΙ1ἱΐΣ ποιπ νάτπωι1:; ιπο8 
8πσ!:ῇεἱΙ: ιππΒο1::ιτ πππιὶἰἔ Ι:ϋΙϋπν:51νει °τεΙ:ὶπ$επὶ Ί: απ επε 
ι·επΙ: 1:εΞριο1πὶ, πο” 8οτειιΙ: ε;;όειοπ επῇΜ Ι:οιεὶΙ: πω: 
€οΙ:ειὶ1:. 

Β, παω: ει' τὶειποοι·ειτὶει πι επιΙ›ει·τεΙ πεπιοεαΙ: 6εεπ ίο 
Ιεῇτετἱ Μ, Ιιπποπι εΙι·ε_ῆτἰ εΙϋΙο πιειτειάόΙ:ει5τ Ή Ι:ϋΙϋπνάΙαπωε. 
Μ Ι:οττπ:επἱτι31 ὶε; π: Μ εππιτεΙεπ ιπει€πΙιοι νειετἱ νἰεεπι, 
'ε ειιιιιΙ ίοπγοἔοτὶ, πο” νόμο ο;Θεπεπ εειῇὰτνειιὶνόπεΙ: ιππ 
€ὰπγάΙ›ει 2.πιππώα ε!. _ 



Π!. ΡΒ.ΙΖΕΤ. 

.ΣΕΠ'έΝΙ πα_ημοΒΙ: απ 29"ΒάίΒό9 ε_ςμ σΙαπωου·α 
Μ: |ουσασ!αΙσπώόΒ ΙοϋΙέρέ.Πωσ·. Μέσω πιά: 

δάόσσαΒΒαπ. 

Αι ειιιΙ»ετεΕπεΕ οι εἔγιιιἀετὸΙὶ εΙειἱἔετοΙτεέἔο 'ο 82 
ϋιιιὲε, ιιιε11γειυπεικ Μ3νετΙεοΖιυ6ιιγο, 1εἔΚϋππγεΙ›Ι›επ ε2οιιιΙ›ο 
(ΠΠΚ αΙ:1ποτ, ιιιἰιΙϋιι νει1ειιιιεΙΙγ σ1οιιιοοτειτει τε!ι·εειείι8 ιιιει86.τ σε 
ειΠετοι:τωπί τοτιήαἱιι @με ιιιο,ςειΙερΙτοτω. 

Αι 11Ιγ £ιΣι·εειει€,<;οΙτ πειιιοεειΙι πω” “Μιά £ΙὶἔΒετΙειι ροΙ 
ΒιΣτοΙαιτ £ο€Ιει11ιαΙι ωει€οΙ:Ι»ειιι, Ιιωιωιι ωιροι1Μιιτ οΙΙγ ειιψε 
τοΙιΙιε1 Βιειροτο0ιισ.Κ, Με εαπ τεἔωιρ @σπάει «Η ει' €ϋ8·ΒετΙωι 
ΒΘ,<;ι·ε, τΘεπε8ϋΙνε νειπωειΙε ιιῇ ΙιειαιΙιιιιιΙαύΙ; πω: πιοι·ι-Ξει Μ· 
ιειΕοΜεω.Ι ωωω‹ εΙ οτε3ϋΚ ίε161 "ε :και ω. ἐ.ΙιιιοιΙνύ.ιι , Μ” 
ακουω! επϋΙωά88Ιε Ιο1ιετ Ιο1οΙΙ:' εε81τεΘεότ ΙιιεΒΚΜΜιιιὶ, παπι 
ΙτότοΙ1ζει!ποΙκ Μιιιιιτετιιὶ, Ιιο;;γ επεα1ϋΙ Βιιιιια8οΙ:τ01 Β·οιιι1οΙ 
ΚοιΙιιαΙ‹. 

Δι ατΙετοοι·Με πιει888 τωισ1ετεΠπΙ: εαπ Μπα” ωποκι 
ΙιϋιιΙΘε Μάη αιψι ιιιο€, ιιιεΙ1γ Ι:ΜΜο' ΙοΙγτὐΙ›ειπ ει' ΜΙΜ 
Βϋπό οειτέι1γοΚ και: ειι€εειτοΙΙιετΙου ΒγϋΙϋΙεύεο!ε “πωσ 
ιὰιιιειὰιιἱ. Β' επωινει161γεΙ: ίειιιιιαι·ειώιαΙι α' €γϋιει1εΙοιιι Μάη 
Με 68 1τΞειέτιιΙ1εΙιετ πγω:ιιιΙπο.ϋ ει' τάΚϋνετ1ιοπϋ ιΙειποοτειτα πι 
νει.τιιαΙκ Μ$ιερεττε, 

.Λεω ροΙ€άτοΕ, Με ει' Ιετοιιτοττ καιιΒοιατΙιαπ «ΜΜΕ νω 
τει.Ιτ, 1ιειτι Ιιειιιιειι· τιιι1]ό.Ιτ ίεΙοῇτωιἱ Ιιαῇὰαπἱ πειΒγεάΒιιΚει€; ικα 
@και ΒοΙπΗΒ ὶιὶεἔειιεκιιεκ ΜΜΕ ει: ιιῇ τάι·εαεά;Μιπ; ιιιὶιιιΙ 
που Μεση ίοΙοἱ!Ο›επ, ΚΙΚεΙ: ΜΜΜ οι ιιῇ τέιτωιεω; ωστε, Μ· 
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ιιγοιιιιΠαιτ ΙΜπει!κ, ΜΜΜ: 80Ι'88 !›ειιπεΙ: τοΚοιιειωινετ Μπι 
ἔετῇεειτΙιοτ, ϊὲΒἰ Ιιειεοπϊε1εἱΙιετ ε1νεωτεττέΙε ειοιιιεὶΙ‹ εΙϋΙ , 
'ε ιιιαέ.;οΙιει€ ειιοΙτ' εοτει11ιοι τϋΙ›Μ ΜΜΜ όττΙεΙε άΙτα1 ΙεΙκϋ€νε 
ΙΙθΙΙΙ ὲτειἱΙκ; 8.ΖθΠ ΜΗ ΚἰὶΙϋιινὑΙνἑι1ι, επ Ιιἱειἱ, ΙΙθΙΙΙ ΜΜΜ 
ιιιε3εεειΙ , Μπιτ 6ιιιιιει€άνειΙ £ο8ΙειΙΚοπιιὶει. ΒΙ1ε1ιΙ›επ πώ: , Με 
Ιιειῇτὶαπ ει' £ὐι·εαεάἔἰ ΙόροεϋΖετπεΙτ αΙῇάτει νοΙταΙτ ΙιεΙγετ.νε, 'ο 
καθε ε” ι·ϋΒτϋιιὶ Ιοτται1ειΙοιπ Με εἔγειτὰιιγοεεἀἔΙ›ει ΜΜΜ , 
@Με πόιιιἱ ΜΜΜ ΠΥ11€(818118δ.8881 όΙνειἰΙ: σε ιι3οιπιπ επετ 
ποα ίϋ88θί1θ118θ8θί; 1ιαΙιοεγ ΙΙΙ880]ί πιεΙ1ιπτ τΘΒὶΙ›Ι› εΙϋΙεοΙϋἱΒ 
ΜΜΜ ιι€Ιιάιιγειτ ΘειτονοειπεΙτ, τὰῇοΙι 8γϋιειΙο1ιιιεε Θε ίε':Ι6πΙε 
τοΜπτετε!ιοτ νετιιεΙε 'ε τάνοιπειΚ εΙϋ1ϋΙ‹. 

Πε Ι” ει' ροΙ86.τοΙτ τοπι1επει·1ιιτ ει' αειιιοοτειτα τέιτεειεε2 
επ' ΙιεΙειΚειτοΕοτ ιιιιιωτῇι$.Κ ιπο.8οΙαιτ ΙοΒΙιειῇΙαιιἀύΒΙ›εΙωειΚ ει' 
ΙιἱὶΙϋιινὰΙὰετε.. · · 

Α, ιΙοιιιοοταιἰα ει: οιιιΙ›ει·εΙκετ ειπα Υἱ8Ζἱ, Μ” πε Μπε 
ΙΙ£εειιεΙε ίοΙεὶΙιΒει; Μπειιι ει” ιΙοιποοι·απΐίοττο.άωωαΕ Μακ 
ο8·γιιιι€ειιαΙι Ι:ετί1ΙΘ86το ϋειτϋιιιὶΙι Θε ει: εςγωιΙϋεύε' Κε!ιε16 
Μπι επι οΒγειιΙϋκΙοηεόΒ ΗΜ "ΠΠ ἔγἱὶΙϋΙεέἔεΒοτ πιο,ςϋτό 
ΜΜΕ. 

Α: :ιιιιει·ἱΙ‹αὶαΙιιιειΚ ΠΒΒ`Υ πγει·εεό;;ϋΚ απ, ΜΒ, ει' 41ο 
ιιιοοιτιτἰάτα 4ειιιοοτειαι ίοι·τωα1ιικιΒ' ΒὶὰΙΙἀευ. Μ:11:ϋΙ ῇιι€οττειΚ 
οΙ 'ε εἔγειιΙϋΙιιιεΚ οιύΙαπωΙ:, ει' ΙιεΙγεττ, ΙιοΒγ @γ ΜΜΜ: 
νοΜει ΜΜΜ. 

ο· 

ο 



ιν. Ε'Β.ΙΖΕΤ. 

Μεοπ ωώσΠε Ζε πιο απιετ·εΙοαόαΙσ πιο ε_ς!μπΙόσέ 
πω: σααΙιαά όπϋέσεύεΙο άΙΦαΙ. 

Α, τΙεεροτΙειππε, ιπεΙΙγ $ετιπεε2ετεπεΙ ίεενα ίεΙεπΙτ, αι 
επιΙ›ει·εΙ‹' εΙεπΙ€ετεΙτεεἔεπεπ 1εΒΙΙΙιτοεΙΙ απΙο,ςατ παει εαΙΙΙΙ: 
ΕεπιπαπαιΙπεαπαΙ4, 'ε τεπι1επει·Ιπτ ιπΙπι1επ Βοπι1Ιατ απόΙτπαΙ: εΙ 
επὶ8ετε1εεετε ΙοικΙΜα. › 

Νἱπεε απ ειπΙ›ειπ ετ.ΙνπεΙτ οΙΙγ νετΙ:ε, ΙπεΙΙγετ απιιγΙτα 
ΙτετΙνεΙπε, πιἱπτ α: ϋππεετ; εΒγ πεεροΙα Ι:ϋππγεπ ΙΙΙθΒ'ΙΙ0· 
εεΜ_Ια α1ανα16ΙπαΙ:, πα σε πεπι επει·ετΙΙε, οεαΙιΙιοεγ ε8·γιππετ 
ιπαεοΙα ΜΜΜ πε επετεεεεΙτ. Νειπ 1:Ιναπ3α τϋ1ϋΙ‹, πο” α' 
ετατιιέ Ι8απ8αταεαΙΙαπ εε€1τεεΙε; εΙε€ πεΙτΙ, πα απ ιπα;;οΙε 
Ι8απεατπΙ πειπ αΙκαι·3αΙτ. δ 1:έιιοπ86 'ε πγιι€ταΙαπ ε1ιπεΙ:πεΙε 
πενειΙ αποΙιατ , ΜΚ Ι8γεΙιειετεΙΙεεΙ: α) ΙεϋιΙΙεΙπο8πα8' εε2.Ιεϋι 
Ιεεε πω:: εεγεε1ιπΙ ΙζΙναπΙέιΙτ, 'ε εΙεεετε1νεπ α' επαναπ' 
τει·πιεεπεϋ επε1ιπετ, Μ ποΙἔατοΙεπαΙ‹ ΙιΙν_Ια αποΙ:ατ, Με επο 
τοεαπ ιπαἔοΙεΙ›α νοππ1παΙε. 

Β' επετὶπτ α' ιπεΙΙγ νετΙ:εΙιεΙ: α' άεεροϋειππε ειπ1πΙ επο 
πω, απ ε8γεπ16εεΒ· επεπ αποΙπαΙ: εε€1τΙ εΙ6. Ε, Με @Με 
εποπιοι·π ιπἐπΙοπ ιΙ6τοΙ_Ιαεεε εεεΙϋ εεγιπαετ ΙπϋΙεεϋπϋεεπ. 

Απ ε8γεπΙϋεε€ εἔγιπιὶε ιπεΠε Ιιε1γεπΙ α: ειπΙ›ετεΙτετ, 
πιΙπιΙεπ Ι:ϋ26ε ππωιεπ ΜΙΝΙ, ιπεΙΙγ Μακ 68ειεταττΙιατπα. 
Α' εΙεεροϋειππε ΚοτΙατοΚα£ ειπε! πωΙσπ 'ε εΙΒϋΙϋππΙ ϋΙιετ. 
Α1παι ΙιαῇΙαπτΙὐΚΙ‹α τεεπΙ 6Ιεετ πειπ αἔἔὐιΙπΙ ίεΙεΙΙιΙπεΙ, ειπε2 
ρθω πειπΙ πγΙΙναποε ετεπγπεΙε πεπετΙ νεΙεΙτ α' ι·εμνετΙεπ 
εφε!. 
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Α' ΩεΒΙ›ο$ἱΒιπιιεΩ0Ι τοΙιέιτ, ιπο11γ ιπἰπὰἱ8· νοεαοάεΙπιεε, Μ 
νι3ΙψΙπόρεπ ΜΗ ίΘΙπὶ τΙοιποστατα εΖαΖατΙοΚΙ›απ. 

ΜΜΜ να1ι3 , πο” @μπε-έ ειαιατΙο1τΙ:απ αι ειπΙ›ετεΙ‹πεΚ 
ΜΠδπϋποπ ειαἱὶΚεόἔϋΙ: ναπ α, ειαΙ›αι1εα€τα. π 

τ Μἱἀϋπ α' ρο1ἔατοΙτ ΙεϋαϋΒ·γεΙ:Κε1 ίοἔ1α1Κοιπὶ ΙώπγταΙε 
ποπ, απΙ:ΒέΒ ΜΙιἐρπἱεΙ‹ επειπό1γοε 6τι1εΚεὶΒ' Ι:ϋι·6ΜΙ ,ε ε! 
ίοτᾶΙτπἰ ο1ΙγΙποτ ωιππωεσπ«π ϋπιπα<ἐο1‹τ0Ι. 

· ΜἱπεΙγΦ α, ΙιϋιὶὶἔγοΙε Ι:ϋαϋποπ ὶπταιτετπε1ε, ΜΗ αιω 
ΙΜ]α, πο” πεπι οΙΙγ ίψςΒετΙεπ α' Μπα Ιιαεοπ101ττϋΙ, ιπὶπτ 
οΙεἰπτ‹-› ΜπιεΙτε, Θε ΙιοΒγ εε8ΙταιέΒϋΙε' ιπε8πγετΙιεταεα να 
μια, πο1π Μ, €γα!εταπ εε€1το6%εΙ @Η Ιεππἱ π·απτοΙ:. 

ΜὶΚοτ α' Ι;ϋαϋπεαΒ 1τοι·ιπαπγοι, πἰποε οΙΙγ οιιιΙ›ετ, Η 
α' Με ῇὐαΚατατ' Ι›εοει% ποιότποπα ιἐε Μ ατι·α ειστε τοππὶ πε 
Ιραι·Ι:οαπ6Κ, αποΙ:παΙε, Μ: Μια ΘΙπὶε Κε11, τἰε2τοΙοΙιόπεΚ 'ε 
παῇΙαπεὶϋεαἔαπαΙτ ιπο8πγετέπε αΙταΙ. ' 

ΙΙΙγεπΚοι· πως ο11γ πιοπνο061γε!επεΚ, ιπο11γε1ι α' ειὶνε 
Καπ εΙία8Μαπ Θε επε8ΙιαεσπΙ1ήαΙ€, α' 161εΙί ιπεΞΙγύΙ›ε νοπιι1 
πἰοΙ: ό8 σα' οΙτεῇτεππἱοπ 8Ζωί$ό€. Α, @ἐς ιπα€ατ Ι›εΙερΙ‹-:ιἱ; 
α' πα;;έ:0 παρώπγτε ῇϋππὶ πειπ ιποι·. Απ ϋπιόε ϋπιπαΒατ6Ι 
τα-πτε8. 

Μ 8ΖαΙ›αι3 Ιποτπιαπγ αΙαττ α' ΙώιΜνατα1οΙ:' παμπ Μαιο να· 
Ιαεπαα πα ται·τοαναπ, απ ο11γ επιῖιετεΙτ, ΜΒΜ; 1εΙΙιοὶ1ι' παπ 
τανα8γαεα ναΒγ να€γαἱΙι' πγιιμαΙαπεα€α α' ιπαἔαποε ὲΙε$Ι›απ 
Μοτοπἔατ, παροπΙεὶπτ €τειὶΙμ 1ιο8γ α) Κϋι·ϋΙϋττϋΚ Ιανό πόρ 
ε68 πΘΙΚἰὶΙ Η παπι ΙεπετποΙτ. -- . 

ΙΙΙγοπκοτ ιπε8τϋττύπ5Ι:, ΜΒ, α: ειιιΜετ Βοπι1ο1ΙποΜΙ: 
ίοΙεἱτϋΙ παἔγι·αναἔγαεΙ›ὐΙ 6α1ιοα;γ €γαΙ:ταπ πΘπιὶΙε;; Θι·Δε1εύ 
Βεπ ΙονϋπεΙ: ταΙαΙῇα εΙΕεΙεῇτπὶ ϋπϋππιαἔατ. 'Ι'πάοιπ, πιἱΙεεΞρ Μ: 
εΙΙοποιπ νετΙιετπἱ ιπἱπὰααοπ οεοΙεπϋνέπγοΚετ, ιπεΙΙγεΙιετ α' 
ναΙαειταε ΜΜΜ ειοΒοττ; απ” ἔγαΙαιατοε εειΙ:ϋ2ϋΙκετ, ιπεΙγ 
πωπω €γαΙεταπ α, πιατα ΙιαεαπαΙπαΙα ,ει αιπα' ταἔα1ιπαΒατ, 
ιπεΙΙγοΚατ εΙΙεπεὲἑοὶΙε τεήε8πεπεΙ:. ΕΜΗ: αΙΙιαΙιπατο88αΒοΚ 
α' ἔγ€1Ιϋ1εε5ἔι·ο Β αππα1 £ϋΙ›1›ειϋτ οΙϋα6ϋαΙε πιαεοΙ4α$, Μπα! 
ἔγαΚοτὶαΙ›Ι›αΙ‹ ΙεεειπεΚ α' ναΙαεπταεοΙτ. 
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ΒιεΙι Ιιότο68Ι:ΝΙΙΙ πω;" ΙκιΙοΙ:, Με ιιιιιΙ6ΙποιιγαΙι, ιιιἱιΙϋιι 
εΙΙειιΙιειι ει' ΙιεΙϋΙϋΙκ επάτιιιαιό ΙιιιειιιοΙκ ιιιατειάειιιτΙύΙε.Ι 

Α' ιιιε8νάΙειειτατάετα ΜΒΜ ιι6ιιιο1Ιγ ειιιΙιοι·οΙποι ε” 
ρΙΙΙαιιτειιΙ€ ΙιτΙΙιοτιιΙια ΙιονετΙιετ ο;γιιιο5.εεειΙ; «Με φραπε' νέιΒγ 
ιιτύΙΙΙι ιιιιιι€Ιειι ειιιΙιει·τ ΙώΙοεϋιιϋ8 εε8ιΞΙγτε Μι; Θε Ιω ΙΙΙθΒ°Θ 
ΜΚ, ΙιοΒγ πι1ειιιιε11γ νει1ειειτ68 ειιιΙωιΙΙΙιετ @Μ οι«ιω ΜΙ 
Ιι:ιι·Μ Μπιτ, ει' νάΙ:-ιεεω ι·οιιάειει· ιι€ειιιι εΙΙΙειιιιιι3 Ι:ϋιεΙ86ΒΙιο 
Ιιοι εοΙε ιιο18άτοΙτε.τ, Με ΚιιΙϋιιΙιειι ιιιΙιιιΙΙΒ ΙιΙεεωιεΙε ωἔωικ 
νο1ιιε. Ιειιιιι εΒ·γιιιιΙει ΜΜΜ. Α' ε2ειΙιειαεέι€ ε8·γεε ιέγίι1ϋΙ86;;ο 
κει πω; 41ο ει' άι-ιειιοτιειιιιιε ιιωι1ε-ιιιοε ι·όεινότ1οιι86€ετ @οι 

Αι αιιιετΙΙαιΙει.Ιτ :ιι εΒγειι1ϋεύΒτϋΙ οΙιοιοττ ε.€,·γειιιιι6,<.; εΙ 
Ιω ει' επ.ειΙιειιιεύε Μαι! ΙιειτοιοΙαιΙκ επι ιιιο%·γϋπτόΙ: απ. 

Αι ειιιιοτΙΙο.Ι τϋτνώιιγΙιοιύΙ: ιιοιιι νοΙταΙ: ποπ ΙιΙεεΙι-:Ιοιιι 
Ιιειι, Μ” ει' ΙΣΙΙΓΒΙΙΒἀΒΪ δ.Ι18.Ρ0Έ, ε' ιι;γ6.ειοε εε άειιισοτειαι 
Ισ1ϋΙεΙιειι τετιιιέπετεε ιιγανα1γάΙ:Ι.ιιο.Ιτ ιιιο8οινοεΙΙΙ86.ι·ει εΙ68 
πω! ιιειιιιετιιοΙτ Ι461ινΙεεΙ6ετ ειι€εάιιΙεΙε; Με απ αιττοτωΙα, 
Ιιο€,·γ επετιΙεΙνίιΙ ροΙΜωιΙ ειθωι ΠΜ εισιιιιοΙε ει' τιιττοιιιιιιιγ' ιιιΙπ 
αΙιι€γΙΙ: ι·6ειι€ιιτ-:Ικ, Μ” Ι” ει, ιιοΙ€ειτοΙιι·ιι πανε αι εεγΙΙττ 
ιιιιιιιΙιέιΙιΙε' αΙΙαιΙιιιειὶτ νύ8ετΙοιιΙΙΙ επιροι·ΙωάΙτ 'ει νεΙεΙκ ει” 
ιιιιιεπέιΙΙ ΙΙΙΒ;μέεϋΙιετ ιιιιιιι1οιιιιαιϊ ότο2ΙοεεὲΙ‹. - 

ΙΜ Μπα ε” ιιιτόπι€εάέε νειΙε. .. 
- Αι οι·ειέιιέ' σιωιΙειιιοει @μι οει:ιιΙε ει' ΠΙΙιΙι ιιοΙ€άτοΙωτ €08 

Ι:ιΙΙΙΙΙι εΙ. ΒιοΙτ οεειΙε ιι6Ιιε 8γιΙΙιιεΙ: Βεειε.εξ;γ ΙιεΙγειι; Θε 
ιιιιΙτεΙ €γειΚιωι ιτιο8εεΙΙ:, Μ" πικάπ εΙνεεπΙΙε ειςγιιιέιει 
8ΖθΙΙ1 εΙϋΙ, Ι:ϋιττϋΙτ ται·τύε ϋεειεΚϋττετεΞε ιιειιι ειΙειιιιιΙΙιοιτ. Με 
ιιιιι16ιι ν:ιΙαιιιεΙΙγ νιιΙΘΙτιιεΙ: Βιιήιικ ΙιΒγειι·ϋΙ ει, Ιιειιιιε ΙειΙε0 επι 
Ιπ-ιτοΙτ ι·ειιάεΙΙ:ειιιεΙι , ιι€γαιιαιόιι ειειιι61γεΙε ιιιΙιιτΙΙΒ ε5ι·ΙιιτΙιε 
ΜεΙιειι ν:ιιιιιιιΙ: σ€γιιιιΙιεεειΙ 'ε ιιιΙιιτεἔγ ΙαἐιιγτεΙειιεΙτ ϋειιιει·ιιΙ 
Θε επει·ειιιΙ εΒ·γιιι6ετ. 

Α: ειιιΙιοι·τ ιιεΙιεΞι ϋιιΙεϋτώΙιϋΙ ΙιΙνοιιιιι 'οι εἔ6ει ετπτιιε° 
εστω πω τύει:νενϋνό τοιιιιι, ιιιοττ ιιειιι ἱ€ε1ι £οἔῇει ι`‹-ιΙ που 
ιιαοιγεω, ιιιε11γει εοτειιι·ει ει' απ”, εστω «έγεικοτοΙΙιατ. 
ΙΜ Ιιει ο" ω” ΙαιΙΙ Ιιιι2ιιΙ ΙιΙι·ιοΙαι Ιιειτέιτειιι , εΙεϋ ρΙΙΙειιισιττει 
ωιεεμ, κορη ε' εεεΙώΙγ ΒϋιΙΙΒγ νΙειοιιγΙιειιι ΜΙ, ει: 6 Με· 

ι 

Ι 
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επι€γο!Η» ιιια88ποει ΒΒγεὶνεΙ, 'ε ει' πιθΙΙεϋΙ, Μ” ιιιιιτειεεωκ, 
όειτονεειἱ πιο, ειοι·οο Ι:ϋτεΙεσέ, ιιιεΙ1γ Μ ει' ιιιει€άποε Φτάσ 
Κοι σε εΙαιΙΜοε έτιΙοΕΙιει οεειτοΙ_5ει. 

ΙἔΣε @Η ει” ροΙΒΜ·ο!αιτ ὶιιΙτιΗ›Ι› ει: ειρτὐΙ›Ι› ὶὶἔγεΙτ' Μειώθ 
ΒΘνεΙἰ ιιιοἔΙ›ἱιἀε, ιπἱιιτεειιι ει' πειέ;γοΚ' Κ0ι·ωάηγιέιωτο. ποιά 
τιὶε άΙτοιΙ, ΙεΙιετ ει' ΜΜΜ ωεω τσΞεινότε!ι·ο Μηιὶ 'ε νεΙϋΙε 
απ, Ιιο€γ ωιπειΙ: εειΙ:ϋιΙέεεε νέ:€εττ θΒΥΙΙΙδΒΙ'3. ειἰὶιιτι-:Ιωι 
ειἱΙΙεεώἔϋΙι πω, ω1ιπωω. 

Ι.εΙιετ νειΙειιιἱ το.8γοισχύ και άΙαι1 εις·γειεττο ιιιο8ηγετω 
α' ΜΡ' τετειι€εότ, Με ΜΒ, ει' κιπωωιεκ Ιον6 εοΙ:ειεε38πεΙ: 
Βιετετεωτε ,οι Ι›ο‹:ειὶὶΙ‹-5ειὸι·ο πεττ.τεΙιεεεετεΚ, απο: εοκ ειρτύ 
ειοΙ8:5.1ειτοΙζικιΙι 'ε Βιετέιιγ ειἱνεοεώἔεκιιεκ 1ιοεειιι1 απο, :€1 
ΜιιιιΙωιιι εγπι!ποτΙοπ 30ειΚαι·ειτ, 'ε τὁειτεΙιειῇΙει€Ιαπεὰἔ£οΚ ΙεΙϋΙ 
ιιιε88γϋΙζετειεΕ _ῆὐ Ιι1τπέν Μνάιιτ:ΜΙπ. 

Σε. 18), ει' ΙιεΙγΙ›εΙἱ ε2ειΜι0εά8οΙτ, ιιιεΙΙγεΙ‹ ει' ροΙΒιὶτοΙι' 
πω” ι·6ειώνε18ιοιιιειά6ΜΙ:”ε τοΚοιιειἱΙ‹' ΙιεηΙειιιι1686€άτ Μεσα· 
Μπι ΜΜΜ, κι ειιιΙ›ετεΙ‹ετ, οι Φωτ εΙνάΙει8ιτύ ϋειτϋιιΙὶΙι 
ιΙαοιάτα κ. , Μ.ϋ1ιτεΙεπ ο;γιιιάεΙιοι νοηεειάΙε 'ε οΒγιιιό.ε' εε 
€1τύωέτε ΚάιιγειετΜΙ:. · 

Αι· Βἔγεεἱ8Ι£-8ωτι1εοΙ‹Ι›ειπ ει' ΙθἔἔᾶΖίΪ8€ᾶΉ” ροΙ8άτοΙε 
ὶΒεσι οναΚοϋπαΚ ιιιειἔοΙωιτ ει” ηθικό!. εΙειἰἔεκεΙπἱ; Με ἱιιΙώΙ›Ι› 
ΜΜΜ ειἱὶιπεΙεπ ΙεϋιεΙΙτποΙτ, πώ ϋτϋιιιεετ ΙιειΙΙεέειΕπειΚ 'ε νεΙε 
1ιπροιιΜιιτ Ι»εειιόΙιιεΙ:. Τιιι1]ι5Χ, Ιιοεγ ἀειιιοοτατἱὐΚΜιι ει' 8ο.: 
ιΙειΒοΒικιΙε ιιιἱιιιΙἰ;; ειὶὶΚεὲΒᾶ5Κ νεοι ει' ειε€ὸπγεΒτε 6ο Ιιοεξςγ 
ιΙειιιοοι·ειτει ὶἀϋΚΙ›ειι ει' επε86ιητ ὶιιΙώΙ›Ι› ΜΜειιι00οΚ, ΜΜΕ 
30τότειιι6ηγεκ ΜΜΜ ΙοΙιο£ ιιιεἔΙιΜΙτιιἱ. Μειἔει ει' 30τότειιιέπγεΙι' 
ιιειΒγ νοΠει, ιιιεΙΙγ οι: έΙΙειροτοΙδ Μ1185ιιΙΜέΒΘτ Ι«ΜυιωιΙ , πιόιιιὶ 
σα”. ἱιιἔετἱὶΙτεὸἔετ πο: ει: ειιοΚωιιι τἐειεεὶ1ΙϋΙσιὸΙ; απ: οι 
εεΞγειετ€1 Ι›άιιἑειιι0ι11πιΚ ιπα_Μπιειιι εΙΙοιιέιΙΙΙιατΙωι ΜΜΜ πω· 
ΜΚ; :ιγὰῇειεεὐἔει ΜάΙτ Θε ιιι68 άιιι·νειει58α Μπι Μπιτ ΜπιΠε. 

ΡΜ ὶΒαιειᾶἔ ΙΙθΙΙΙ Ικα εΒγειεττε ει, €ειιάσεοΙι' ΙεΙΙαέ!ιο. 
ΒΙΙοπο νωιππι!ι τοπιάειιετωτ εάἀἱ€, ως ει' 0οιποοτειτα ΕοττωΙει 
Μπι πω, 86: :ΜΒ ε' ΕοττειαειΙοιιι' Βενε5μϋάΘΒε Μάη εειιι 
ιιιὶιι‹ῇε1ι·τ Ιο;αι1]όκ απ: Μ. ΚθειεΙκ 56$ @ω ει' πόρροΙ; 41ο απ 

ΙΙΙ. Κα”. 10 
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Ιππδ>οΙειοΙ τονΙΙΙΙΙΙ ΙΙ: ἔοπιΙοεππ ΙονοΙ οΙκαιῇοΙτ τιιι·ταπΙ.-Αιι Ιπ 
ΜΜ , ΙιοΒογ οι από;; Με οεειΙοτΙκοιποΙτ. Ε: ιΙΙοπ τοπΙ;το Μιτ 
ωιτπι5Ια ΙΙΙΙΙΒΙΟΙΙΒί, ει' ΜΙΝΙ, πο” ει' κοπεποπ πω οοΙαι.ει58' 
οιΙνοτ Μιιιε1οΒΙτεοΙτ. Μ νοΙοΙ‹ ποΜ ροππϋΙποτ Ι:ΜΞπ_πι ΜΙΒ 
ιΙο2Ι:ετπΙ, Ιιπποιπ ΙιενοΙγΒοΒΙΙΙπο$. 

Απ ΜοποΙιπΙπἱ, πο” ει: Ι3€γοοϋΙ€-8ωτοεοΙεΙΜπ Μποο 
ε” οΙππο , ΜεΙΙγ π' ἔαπἀπ8εοἔ, οεπΙεϋποἱποΙπ ΙπΙὐΙἔπτάεπΙ›οπ 
'ο ει' Ιπϋποπε68' επϋΙτεο;;οΙποΙε ΙκἱεΙοἔΙτοοὲΙ›οπ πο ΙοταιΙοιποΙ:. 
Α' υπο8·γόΙτ' ΙεΒταπιιΙΙοΙ›ΙΙ ΙειΙαοειοΙ τποοΜοπγαΙΙ:Μ οιϋπτεΙοπ 
οΙΙγ ιιῇ τΙΙΙ:οΙ:, ίοΙΙ"εοοποοοτο ΙιειειποΙΙάΙτ, ΜοΙΙγοΙ‹ π' κόπω 
ωμά;" 8γοι·πιιΙτι5επτο ειοΙ€ὰΙῇπππΙ‹; «Σο ΜΙΙιοΙγτ ΜϊοΙ6Κοι 
τοΙπΙω.Ιτ, πιοππει1 εΙοτποΙτ πιοΙαιτ ει' Ιιοποπεο€ποΙτ οΙτοΙοιΙπΙ. 

Δ Πα ΙοΙ Ιπε8νΙιο€οΙΙιιΙι ποπ νόΙΙποΙποτ 'ο Ποι·Ιοεο€οΙππ.€, 
ιποΙΙγεΙποτ οοΙΜποτ Αιποι·ΙΙώΙΜπ ει, ΙτοτΜάπγοπ ΙονοΙτ ΜπαιΙΜΙ 
εποΙττπΙ:, ΜιππΙιιπΙτ ει, ίιορποΙτ πονοΙεοεΙο οοΙοο;;ει18οπ; μο 
ιΙΙο; πἱποο ἱἔππιιπΙτ. Απ πιπει·ΙΙ‹πΙ άεΜοοτειτπι ΙΙθΙΙΙ ει' νε-1Ιειειτοττ 
ΙΙο2ΜεοΙοεο€τοΙ Ι›οΙιΙοἔὶτωτὶΙ‹, Ιιπποιπ «πω ΙΙο1ιΙο;, Μετα 
πο' τὶειινΙεοΙϋεε'›ἔ νοΙ:ΜπαιτΜ. 

Ι8:ιιωιΙππεο8 νοΙππ πιτ ΙιΙππΙ, Ιιο8·γ οι σ.ΜετΙΙππΜΙεπεικ 
ποπ ΙιππιΕ8686Μιπ 'ο Ι›ιιιἔπΙΜὰΙ›απ, ιπο11γετ κωποκ ΜΜ 
ΜΜΜ 1ιοΙ88ι·τοτεαΙππΙε ΜΜΜ Ιτέιπτ πωπω, πωπω νοΙοεο.8 
πἱποεοπ. ΔιιιΙ›εΙτ ει: ΒΒγεεΙΙΙΙ-ΒΜΙοεοΒΙ›απ Μ, Μπιτ ιππειιτΙ;, 
ει' Ιππ8οποπ ΜΜΕ νο2οι·ΙΙ απ οΜΙ›οτἱ οεοΙεΙτοοετοΙδ πο” το· 
“οι , τΙο ΜΙπτΙπγέςΙέιτ ΠθΙΙΙ ει: ΙπτοιΙ. 

Με; ΜΙ! νειΙΙ.ειποιιι, Ιιο8γ οπ εοΙιειοι· ΙΜαιιπ οι Μπο 
ι·ὶΙεπὶπΙ‹τοΙ ΙΙ8.8Υ 6ο @ΜΙ ε'ιΙοοιειτοΚειΙ: ΙιοπιτπΙ ει, ΙεϋιὶὶἔγποΙε 
'ο οποιειοι· ωρειειωιΙΜΜ, πο” οιΙΙΙιεο;' οεοτ‹-5π ιιιειῇι1 ειοΙιει εΙ 
πεπι ιπιιΙπειτοττάΚ Μ εο€1τ86,<;Βο1 ΙοππΙ ο8γπυΞε Ιι·ιΙιπτ. 

Α' 828'ΗΜ1 ΙπτοποτεΙ:, ΜεΙΙγεΙ:ΙτοΙ οι ΒΒγοεΙΙΙΙ-8ωτποοΙί 
ω«π Ι›Ιι·ππΙ‹, 'ο ει' ροΙΙΙΙοοΙ ῇοεοΙε, ΜεΙΙγεΙαπ €γειΚοτοΙιωικ, 
ΙπΙπιΙιιπωΙππ 'ο επετΕοΙο ιποοοπ οοποΙ›ε Ιιιττει:_ΙΙΙΙ: ΜΙποεπ ροΙ 
επτπ.=ικ πω, πο” τέιτειοεο€Ιπιπ ο!. ΑΜΚ' Μπα ιΜΜΙεπ ΜΙ 
ΙππειτΙ›ππ πιοπ ΒοποοΙεπτει νειειΙΙ:, Ιιοο;γ οι ειπΙ›οι·εΙιπεΙι νει 

5ΙαιπΙπτ ΚοτοΙοεεοοϋΒΙιοπ πω, οτιΙοΙιϋΚΙ›οπ Μ «ΙΙΙ Ιιο.ειποΙπΙ Ι`ε· 
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ΜΕιιεΕ; Θε ιιιΙιικό.ιι ἔγἱὶΙϋΙΘεϋΕτο εειωπΙ ΕΕΙΒΜε πο: 118111 
Ιύ.τ, ΜΜΜ ιιεΕἱΕ εοΙιει εειιι ειοΙἔἀῇοΕ, εειιι ιιτοΕ, "Νο 
Εϋιιιιγε:ι ΙιειῇΙἱΕ ει' ῇὐειΕειταττε.. Δι ειιιΙ›ει· ει' ΕϋωτάεΕΕε1 Με· 
Μα: εΕΜΜΒ·Β61, :Μακάυ ειαΙ›ειι! ειΕατατΙ›ὐΙ ΙοἔΙαΙΕοιὶΕ; ει' 
Μ ΜΜΕ 1ιάΙει επάιιιοΙάε νοΙτ, ϋεπϋιιΜ ΜΠΕ 'ε ίοΙγνύετ 
ιὶοΙἔοινω ροΙ€άττεΣτοαΜιΕ ΜΜΕ, Μετε ιιιο€ειοΕ3ει σέε Εε‹1· 
νοΙἰ ει' ΜΜΕ ειοΙ8ιάΙδετ. Μ 

ΜΜΕ Ιῖτειιιοιἱαοτειε18Ι›απ ει: άΙΙειροτοΕ' εσεηΙ6ει686Ε 
ε1ε6, ει' ροΙὶτἱοσ.ἱ ΕιιτΙκιι186Βοτ ιιιὰεοἀὶΕ τοειιιο.1ι ΜΜΕ; Δ:: 
εΙεϋπεΕ ΙιωΙο1Μ Ε€ιιγτεΙειιεΕ Ιενόιι, ἱματΕοἔΙιιειΕ Ιοεα16Μ 
ιι1εΒιιιο1ιοΕοιΙπ1 ει'Ειιι:-ὶεοἀὶΕτ6Ι. ΕΠ ρεώΒ απ πιοπιτΙοιπ, Ιιο€γ 
πο» τοεωΕπειΕ, ιιιε11γεΕετ πι ε€ῇοιι1ϋεσἐ€ "Μια, ΜΒΝΕ 
Ζθ8θ1°Θ »Μια τϋΙ›Ι› ο” 1ιει:Ιισ.ωε οι:νοεΒιετμό1: Θε οι ει' μᾶ 
είσαέ παϋαιΙσό8·, ώ 
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ν. ΡΒ.ΙΖΕΤ. 

ΠΙΩ” ΙιάτασσσάϋώΒ των ασισεΜΒαίαΒ α' "Μπισσ 
πισω, ω ροΙράο·έ έΙο2Ιππ. 

Νειιι που ιιοΙΜοειι τιιτειιΙειτοΙει·ύΙ πατώ ε26Ιειιιι, ιιιεΙγ 
Ιγε1ι εεἔΙωὸἔεἐνεΙ ᾶΖ ειιιΙιετοΙ: ιιιιι€οΙαιτ νιιΙ:ιιιιεΙΙγ τϋΙιΙιει-58 
πω: ΒιιΜιιγεε ιιιιιιάειιιιύά_ιει, πω” ει' Κιι·άΙγι ΙιιιτιιΙοιιι' επό 
ειιικοειΚοιιιι.ειειι εΙΙειι ι€γεΙιειιιεΚ νΜειιι. Ε' ιιιι-έωι ιιιιιι· 
όι·τεΙπειτοιιι ιιιι€ειιιττ. ΝγιΙνάπνειΙ6, Μ;; Με ιιιιιιιΙοιι ιιοΙΒιιι· 
αΙιο2Μρεετ, ει' ιιιιιιι; επειιι6Ιγ ιιιοτἰιιι; 1'ϋ88ετΙοιιοΙιΙιό 'ε κωπ 
1ιει6Ιοε επιιιειιο:58ιιιιαΚ ΜΜΜ Ι118€6ΥΖθ8θΙ'0 τεΙιετοιΙειιειιΜ 
"ΜΚ, ιιιοΒ· ιιειιι τειιιιιΙιιιἱ, ιιιιιιτ Με!! 8ΙΙΙΙΒΙΕ 6τιιΙιιιιιιιιεει νέ 
μι: ΙεΙοινοΙ ει;γεεϋΙιιι, ει' ιιωτιιοΙιει!;; ειιϋΙιειώΒΚόροιι πενε 
Ιιε·αιι€1κ :ιι επειιΙ68Φ%οΙ. κι εαπ οΙ1γ τιιι·ειι1ειτοΙιτ6Ι νειιι 
82ύ, ιιιεΙΙγειε ει, ροΙΒιιτι 6ΙοτΙιειι Ιαέρι6ι1ιιοΙ:, 'ε ιιιοΙΙγοΙιιιι-ιΙτ 
τύ.τ8γιιΙιιιάΙ ίο8νει ροΙι€ιοέ.νειΙ Βοιιιιιιι καιω. 

Αι Β8γεειι1τ-8ωτιισοΕΜιι 1'ειιιιιιΙΙ6 ιιοΙΝιοιιι τιιιιιιιιΙιιτοΙι 
ωειΙε ε” Με τέειι1εωτ τοπικ :ποπ ι·ορρειιιτ ΒιιιιιιοΙι, ιιιε1γ 
@οι σα ει' τιιτειιΙατοΙδ ε8γοτειιιο πικαπ. 

Αιιιει·ιΙτάΙιιιιι ιιιιιιάειιίέΙο Ιιοι·ιὶ, άΙΙιιμοτιι, επε·ΙΙοιιιιι επι 
Ιιει·εΙ: ε8·γωιι1ιιοΙτ ιιιιιιτ1ιιιιωΙιιιι. ΝειιιοειιΙι ΙιετεεΙιεάέιε- 'ε ω” 
ΜΗ τιιτειι1:ιωιΙΙ: ιτειιιιιαΕ, ιιιοΙΙγεΙιΙιειι ιιιιιιι16ιιιιι :έπί ιτεο2; 
Ιια1ιειιι νιιιιιιιιΙκ πω· ιιιιιιιίέΙΘΙι Ν: νειΙΙιιεΙιοΙιεΕ, ετΚϋΙοεἱεΚ, 
ΙιοιιιοΙιτει!:, ΜάΙιειιινιιΙ0Χ, ΪΒ°8ΙΙ ότιιΙέιιιοεειΙ: 'ε @επι τόειΙετε 
ιιεΚ, τορρωιτ ιιε8γοΙ: θα επϋτιιγιι ΜοεἱιιγεΙι; ει: ιιιιιει·ι!ιιιιιιΚ 
Μι·ειιΜΜ ιιΙΙιιει!ι, ϋιιιιιηιεΙι' ΜΜΜ, ιιενειιτΙά!ιΙιε1ιειΕ επιρί 
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ώ.ειει, ίο8ει06Ι:' οέμψόεο, τοιιη›ΙοιιιοΙι' ίεΙἐὶΙ1τάοα, Βϋπγνωι` 
τετῇεειτΘεο, ιεπισιωω‹ αι εΙΙεπ1ΜοεοΜιοι ΜΗΜεο ν6€ετε; 
οι πω» ΙιοιικιΙ: 16τι·ε Ε6τΙιέιειΙαιτ, Ι›ϋι·τϋιιϋΙ‹ετ, ὶεΚοΙὰΙωτ. 
Πει νόμο πι1ειιιιο11γ ἰΒειΖεΑἔ' ιιειρΕΘυγτε Ιιοιάεό.τό1, να” να 
ΙειιπεΙΙγ όι·ιειιιό1ησιεΙτ εἔγ 1ιει;γ ρΘΙτΙ:ι ωωπ Κἱίεῇ€ὲεύτϋΙ 
να» 1τόι·06ο, Ιια8οιιΙ0Ιεώρ ο8γεε€1Ι:ιεΚ. Μἰιιὰωιϋττ, ΜΙ νειΙαιιιὶ 
ιη νάΙΜειτού: Ρτει:ιοικιοι·ει:28Ιια1ι ει' Ιιοι·ιιιάιιγ, Α1180101'8Ζδ8· 
Μπι εε; π:η;γ ω ά1$ειΙ ΜΜΜ: νειε€τεψιιὶ, Ι›ὶιοιιγοεωι σε 
ΕἔγεεϋΙ:-8τετιιεο!κΙ›ειπ τότειι1ειτοτ Γο8τοΙε 6ειτονοιιιιὶ. 

Βιι ωΙόΙταιιι ΑιιιετὶΚὰΜπ οΙΙγ ιιωιιϋ τάτειι1ειτοΙφτ, ιιιἱ 
ιι6Ιαι·ϋ1 ιιιε:ένειΙΙοιιι, Ι:ΘριεΙετειιι 8θΙΙΙ ΜΗ, 'ε 8γει!κτωι ΜιιιιιΙ 
Μπι ειπα' νέωιετετΙεπ ιιιοετετ86€ετ, πιοΙΙγ ΜΜΜ :ιι Β8γεεϋΙψ 
8απιιεσΙί ΙειΚὐἱΜιΙ‹ εἱΙκετἱϋΙΙ:, παω· “Μιά ειιιΙ›οτοΙ‹:ιοΚ εεγ 
ΜΜΜ οιιΞΙτ ΜΜΜ Μ ,ε Μα ει, ΗΜ ειω›ειιὶοιι ΙιειΙωτΙὰετειΙ›ὶι·ιιἱ. 

Από$ει ιπο8]άτωπι ΑΠἔ0Ϊ0Γ8Ζἐ80ῖ, ΜΒΜ: κι ειιιιει·ἱΙ‹ει$αΚ 
ιιόιιιεΙΙγ $έ$τνώπηκώΙαπ θε πάω” ΒιοΙιάεεΜ!αι€ ΧϋΙοεϋιιϋιτόΚ, 
'ε ι38γ τετ8πεττ εΙϋτΙ:ειιι, ΙιοΒγ Μ: ει, τέτειιΙΜωιΚ Μ” άΙΙωιάό 
'ε οΙΙγ ϋἔγεε ΜΙεειΙωειπϊσει Κοτέ.ιι€εεω ωΙάΙωι:5Ιε Μ. 

- Μο8τϋπόπι€1: 8γαΚι·ση, Ιιο.€γ ει: ωιΒοΙοΙ: ιπει€οΙ:τ.6Ι ὶἔωι 
ιια€γ άοΙ€οΙαπ νὶειπιεΙε νε28Ιιοι, άεπιεητΙ :πως "πι ο11γ απ· 
ΙτώΙγ νάΙΙειΙ:Μ, ιιιε1Ιγ κώμα ει: :ιιιιετΠοιΜιΚ πιο εεγοείϋΙπόηεΚ. 
Βἱιοιιγοε, Μ” πωπω; ει' ιάι·ειιΙειτοτ ει' οεο1οΙενόε' ΜαιΙωεω 
εειΙιϋιείὶΙ €εΚἱπτἰΙκ; Με ειιπειεΙε ίιΒγ τετειἱΚ, ειΜυαιι εΒγειΙΠΙΙὶ 
οοεΙοΕνό εειΙ:ϋπ.ϋ1κετ ΜΜΕ. 

ΕΜ Ιω· ει' ΠΜ Ιε8ὰειιιοοτατειἱϋΙ› σκιά;; επ , ιιΔΜοπ οι· 
οιό.Βο!ι Μπιτ , ΜΙ αι ειιιΙ›οτεΙ‹ Ι:οτιιπ1Φωι πω ιικΜοτ86€ετ, 

|ιιιϋπ Κε1Βοη ΜΜΜ νύεγΜΙε' τάι·8γω!τ; Ι:ϋιδεοιι ὰοΙἔοιιιὶ, 
ΙεριειΒγο!ψ τϋΙπό1γι·ε νἱτωΙκ, Θε Μ! ε: π] ψιι6οιπιβιητ 1ο8·ιιιι 
ΒγοΙ›Ι› “Μιά άοΙ€οκτει αΙΙ:ο.1ιπαιτει:Ι:Μ, 

Υει1Ι_ήοιι `τϋττ€ιι6τΙ›ϋΙ πιει-ε οι Ιεγ, ναεγ ναΙΜιιιιι ΙΘ0Ξε 
Με νιιΙαιιιἱ ειὶὶΙτεὲἔεε ΥἱΒΖ0ΙΙΥ ει' τσ5ι·ειιΙειτοΙ: Θε εηε1ιΙϋ868 
Μπϋαθ 

ΑΠετοοτειτα τάτειιεάε;οΚ' ΚεΙ›οΙὲΙ›ωι ιιιϊιισϋεέ φ.ΙάΙΚο:ΜΕ, 
ει, ιιιειΒοΒτι3Ι εειπιιιὶτ πισω €εΙιετϋ ε8γεάοΚ' εοκειωϊΒόιιαΕ ΜΙ 
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πρωτο , εΒγ Με “Μια @κι ΙιειωΙιιιιιει Θε “μπι €ειπάει€ ιππ 
μια; ειοΒιιεκ ιιιιιιιΙειιγιΚε πιει” νωΙειΙειιοΜιτ νὸἔΙιο1 νιΙιει 
Βιιιιιει€;ιι€ύΙ. 

Ατιεποστιιτει τιιι·οειιι88οΙ:Μιι :ιι οιιιΙιει·οΙπιιεΙκ ιιοιιι επικ 
ε68 εἔγεειιιΙιι1εΚ ει' οεοΙεΚνόει·ε, ιιιιιιτΙιο€γ ετϋεειι δ88Ζθ 
νειιιιιιιΙτ ίο8ΙειΙνει. . 

Μ ιιιιιιιΙειι μιιΙει€ έ5 ΙιιιτειΙιιιπ8 ιιοΙ€έιι· ιιιἰιιτεἔγ Μα 
Ιπέρειἱ ιιόιιιὶ άΙΙειιιΜ 'ο ετϋΙωτεϊτ Μι·ειιΙαιιιαΙιζ ιιιοΙΙγ ιι!! 
ιιιἱιι‹Ι ειιοΜι01, ΜΚειΕ ιιιαέιι€0Ι ΙἱὶἔἔΘεΙ›ειι τω 'ει ΜΒΜ επι-ΞΙ 
ιιιιιιιιΙε 1ιΜτε161ιοιι εε€ιτε68;ιι1 ιιιιιιιιιιιΙ. 

Βοιιι0οτειτει. ιι6ιιοΙτιι€Ι ε·ΙΙωιΙιειι, ιιιιιιιϊωι ροΙΒιιι·οΧ Πἱ€ἔοι= 
ΜΜΕ θε €γειι€όΚ; Με ιιιε.€οΜισ.ιι ιιιειῇτΙ εειιιιιιιτ Μπι ι:εΙιετιιοΚ 
Θε εειιΜ Ιεϋπι1ϋΙε επτα εωωι ιιι-:ιιι Ι:ϋτε1ειΙιετι, ΜΗ :Μπι 
εειέιτεσέ€ότε ΙοἔγειιεΙτ. Ιΐει Ιω ιιιιιιιιιιγά_ιιιιι τοΙιετοι1ειι868;Ιιε 
εειιοΚ, Μι εει.ιγιιιάεοιι επιΜιάοιι εεἔΙτιιἱ ιιιεΒι ΙΙΒΙΙΙ τωιιιΙιιιιΚ. 

Ηει!ιο;;γ άειιιοοτειω οιΜι5€οΚιιιιιι επι ειιιΙιετε!ειιεΙτ εειιι 
ισως εοιιι ΜΜΜ ιιειιι νοΙιιιι ροΙιτιοειι ο26ΙοΧΙιύΙ εΒ·γεειιΙιιι, 
Πι€8ετΙοιιεέ:88Κ τω” νοειι€ΙγεΙπποΚ Ιειιιιε Ιιιτώνει ιΙε_ ἔπ 
ιΜ8ειι€ιιΚειΦ 'ε ιιιινοΙΙ:86€δΚει: εοΜι€ ιιιεμαι·τΙιατιιιιΙ:; ΒΠθΙ1= 
Μπι 3ιιτε"Μ3ιδιιε68·εε έΙσπΙιειιι ιάτειιΙιιτΜι Μπι ιιιεἔ ιιειιι 
εποΙτιιι'ιΙι, ιιιιι€α α' ροΙ€ιιι·ΙειιΜΜε νεειει1εΙειιι!ιοιι ι"ο8ιιιι Η» 
ταιρι. Αι Μή Μ” ιιιι-:ΙΙγιι€Ι εἔγεω ειιιΙιετεΚ Πέ18Υ σοΙἔοΚ 
ιιαΙτ ιιιιι€ο!άόΙΙ νέεΙιο:Μτε!ότε ει' ΙιειαιΙιιιατ εΙνο82τειιέΚ, ει” 
ιιόΙΚϋΙ, Μη”, Μϊε':Ι6ΚιιοΕ ΜΖϋεωι εειΙιΙ3ιΙΘεότε τε!ιοτειώ;οι 
ιιγετιι6ιι6Κ, ωο.Ιε Ιιιιιιιιιι· νειάειι€Ιιει 1"σ€ιι;ι νιεεπιεε1ιι. ΐ 
ι Βιοι·ειιεεΘτΙειι86€ι·ς ιι€γειιιιιιοιι “Με” άΙΙαροτιμιιιεΙΙγ 
Μ. οΒγοειιΙοτεΚετ ιΙειιισοτιιτιι ιι€1ιε1ιιιε·ικ ω”, ειιὶΙτεὲἔοεοΙτΚ‹5 
ωω_ ε8γειει·ειιιιιιτΙ ιιεΙιεωΙιΙιεΚΜ ιε ωω ειιοΙαπ ιιεΜεκ, 
ιιιιιιτ Μιτιιιἱ ιιι:58 ιιέιιιιοΙτ. ι· -ω·: > . 

ΜιιΙϋιι νιικιιιιε1Ιγ ιιι·ιετοοιειιιιί ια8_ιειΙ :ιΙαιτιιειΙι Μι·ειιΙει1Μι 
Μιιιιι, Με εΙιΙιειι Κϋπτιγειι Ιιτι16ιοΒιιΙιιαΙτ. ΜιιιαΙιο€γ Μιά Μι 
Ζωα κα” ει·ϋτ Μι ει” τέτειιΙσ.ΕΙιει ιιια8άνειΙ, ει' τέεινόιιγο 
;ειεΙτ' ΜΜΜ @επ οεο!ιι€1γ ΙεΙιει:, ιό:: ιιιιΙωι· ει' ι·όεινόιιγοεοκ 
.η .·..' - ·· Υ -- η! Ά Ι'ὶ_._.1 
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οΒοΕ61γ ε2.Μιιι1:Μ ναιωειΙ:, εΒγιιιάει ϋειιιει·ιιὶϋΚ, ιιιοἔὸττειιὶοΚ 
Ϊε άΙΙευιι10 ειαΙ›άΙγοΙ‹ειτ εΙαι›ΙτιιὶοΚ Μιιιιγϋ. | 

Βιο;ι Κϋιιμγε!ψεέ8· ω! »στη τα1ό.1ψεψΙκ τΙουιοοπιτει ποιη 
ιεωΙωθΙ, 1ιο1 έ." τ6εινό1ιγεεεΙπποΙ: ιιιὶιιιὶἰἔ ειωιιοεοΙτιπικ Με!! 
ΙειιιιἱεΙ:, Ιιο,<;γ ει' τάιριιΙε1: ναΙειιιιὶ Ιι:πάεεει1 ΒἱτΙιειεεφπ Ι 

801 τιιι1οιιι,-1ιο;;γ εοΙσια1ι νωιιιριΚ 1:οι·ώτεειωι 1:ϋ:ϋΙ , ΜΚ 
φαω μια* Μπι ἱὶτΙεϋιιιεΙκ. ϋΙ‹ ειπο.1 ε1ΙΙιιαΙι ε16, Με? 8ζιιιεΙΙγ 
ιιιΘττεΞΙΩ›επ ει'μο18άτοΙ:_ ετϋτΙοιιεΙ›Ι›εΙ‹Μ ,ε ΜιετεψΙεπεΙιΙιεΒΜ 

, νάΙ:ιειΚ, :ποπ πιόττόΙζΒεπ ΜΗ ει Κοτιιιάιιγτ τοΙιεωεΜ»Θ ,ε 
ιιιιιυΙαὶε_αΙ›Ι›!ι τειπιί, ΙιοΒγ 18γ ει' κάτωεεϊ8 νἱΙιεεεε ΜΒΜ απ, 
ιιιἰτε τϋΙ›Μ πι οΒγει1εΚ ματι ΒόρεεεΚ, 'ε ι18γ Με2Πε, θΙ.ί 
ιιιοιι0νάπ, ιιι1:1:Ιεπτο ιιιο€ίεΙεΙτεΚ. Με 6η απ ωι·τοιι1, οεειΙειτ 
Ιτοιπει!:. . . τ › > 

Ε” Βοι·ιιιέιιιγ ιιιοε τιιι1πει ϊεΙοΙπὶ ΜΙιάιιγύι·τ ει' ΙοεπειΒγο!»Ιι 
ιιιιιετὶΙ:Μ ΦάτειιΙατοΙο ΜΜΜ, 66 ει: Β8ΥΒ8Μθί, ΚεΙ›εΙΘΙ›επ ω 
“Μ” ΜΒΜ εκπιιεοΙριπάτ ΙΙΙθ8 ἱε Μει-3ι·τοτπΘΙτ. Με ιιτεΙΙγἱΙε ρο 
Ιἰτὶοειἱ ΙιειταΙοιιι Ιε1ιιιο Ιώροε ν;ιιΜΜ ιιιοΒίεΙεΙΜ πιο., πωπω. 
ω εοΙπειειθ.ει€ @ω νάΙΜετοΚιιαΕ, ιιιεΙΙγεΙαπ ει: ωηετἰΙω 
ροΙἔὰιτοΙ‹ παροιιΙ:Μτ νόεΙ›ενἰειιιε1ε ει' τέτειιΙατ' εε8ει1ε1ωύνε!θ 

Κϋηιηή εΙϋτε1άτιιἱ, Μαη" Ι:ϋιοΙ€ετ :που Μό , ιιιεΙ1γΙ›ιεη 
αι ειιιΙ›ετ ιιπιπΙ ἰιιΙώΙ›Ι›-ἱ1ιΙιὰΙ›Ι› τοΙιετετΙοιιι16 νάΙὶΙ: επ (8Β[[Β 
Ιο,·.ςσεΜεπφεΙι Θε Ιε€κϋιϋιιει€€οεΙ› ι1ο18ο1ιιιακ Μειο1ἱ ε16 
άΙΙΙτε-16άτε.τΑ' Φάι:εωέ Ιιειαι1οιιι' ιιιιιιιΚΜει τωιεε εἔγτο ιι6πι1 
Με, δε ειτ.8_ζροιτΚοάάε:Μ κ ωιροωιὶω ωρραπταΙ›Ι›ἑι ωει5κ. 
ΜἱπεΞΙ ὶιιΙαὰΙ›Ι› ιιιπι€ει ΙοΒ_ῆα οΙΕο€1ειΙιιἱ ει' α3.τειιΙατοΗ Ιιε1γέτ, 
ει: οΒγεεεΒιιοΙε, ΜΒ εξ τεὶτειιΙατΙ›ει-ιὶ11άε' εειιιι636τ εΙνοεικἱΙ‹, 
πωπω τϋΙ›Ι›;ε;ὶὶΙ‹ε€<ἐϋΚ Ιοε1ι0 εοἔ1ιεὸἔ€ι·ε: ωωι‹ 0ΠΥ οΙωΙτ 
658 ει:εάιπόιιγεκ, ωοΠγε1: εΒςγιιιέιετ ιιιἱιιαιιιιτα1απ ΙεϋΙοεϋηϋεωι 
Ισε_$:9.Ιτ 1ιειιιιοΜ. ΥαΙϋου ν68τε· μ' Ιιϋιἱἔαπἔειτεὅ.ε ιιις8ει @με 
ωτοω ιιι3ιιι1οιι ἱρπτΕ, πιε11γπεΙ: οΒγεε ροΙΒότ ιιιε€ :απο Ιε 
ιθ11μπ2 Εε Μ νόμο ιεΙσ.31°Κε1άΙ: πρι! Μϋρο11τ, ιιιἱὰϋη ει' ΙϋΙε! 
Μι·τοΚ επειέώεμ Ξε1οε2τάεάωικ 1τϋνετΙεε2686Βωι, ει' ΗΜ Μ), 
νὲΒειΙειι€ὶΙ ε10έ;;ι1ροΙνα Ιοε2εη, ΙιοΒγ πω· οεο.Κ ωεηωπωσ 
τύ.τειιΙατοΙτ Μαι! ἐιιἰνεΙτετΙιετὶ!μ ναΙΙ_ῇοπ ει: Ιέε.2.8ατάε' Μέ· 

> 
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ποπ Με Μπι-ε ιιιι€γιιι ει' ετετιιε' Ιιοι·πιεπγει 'ε ιπεείο;;πι ει: 
οπο' ε::ιι·νειθ 

Βἔγ άειποοι·εω Με' ει·ΚϋΙοεε 'ε εττεΙιιιἱεόἔε πεπι εεε 
ΚόΙγεΙιΙι Επι: ε:επνειΒιε, ιπιπτ ιρει·ε 'ε ΙποτεεΙ(ειΙΘεο, πα πιιΙει 
ιπιπάεπΙιεπ ει' Ιιοι·ιπππγ ΙοΒΙπΙιιε εΙ Ιιειγότ ει' τιιτειιΙπιοΚπεπ. 

Α: ετ:ειιιεπγεΙτ θε εε:ιιιεΙι ιιῇε πεπι ε:ιιΙοτπεΙι, ει' επι: 
ΜΙ πεπι οιιιεΙΙιειιιΚ, 'ε ει: οιπΙιει·ι εΙιιιε Η πεπι ίεῇΙιΙι ιιιιιεΙειπ1, 
ιπιπτ ε: ειιιΙιει·εΙιπεΙκ εεγιπέιει·ει πιό ΚϋΙοεϋπϋε Ιιετεεε Μια!. 

Μεειππαιιωιιι, Ιιο8γ ΜΥ Μπακ ιιοπιοοτειει οι·ε:εεοΜπιιι 
ιιιιι_Μ 6ροπ εοιππιι ειποε. Απ Με κι ιιιεετετεεεεεΙ ΜΗ εΙϋ 
ιει·ειπτεπι. Εε Με εΒγειιιιΙ ει' τει·επΙετοιε εε:ιισ:σιιιωικ. 

ΜὶΙιοι· ει: ετιειοοι·ει€ιε, τεεήειι νειΙειιπι πι εε:ιιιετ εΙΓοειιιι 
ΜΚ, πω; νεΙειπι πι ει·:επιεπγι ίεΙίο8πεΙι, ε:οΙιετ πωπω; 
ϋπε:ειιιεΙγϋΙ: ιιιεΙΙε Ιιε1γε:ιΙι, ποπ πειΒγ ε:ιπιπιάτει, ιιιεΙΙγειι 
ιιιαι.ςοΙτ ΜΜΕ, εε ι" ΚιΙϋΒ€εε:ινεπ :ι:οΙιετ ει, εο1τεεεε'ε:ε 
πιει εΙεΙιε, πϋππγεπ Μπιτ Ιιεε:ιτπεΙτ πεπιεΙα ιπιπτι ποπ' εε:ε 
Ιιε: Θε ε:ινεπε:, ει, κι: ιι6πιππιππ νειπππΙπ.: 

Βειιιοοτετε οτε:εΞεοπΙιεπ @Με ε' τπι·εεεε€ι ΙιειαιΙοιιι Βιμ 
τι-ιτιπόε:ετεπεΙ Μενα, ιπιιΒγ εεεΙεΙιειιπι , ει: Ιιϋιιπγιι ετΙΜπι, 
ιιοΒγ ε: ϋ οεοΙεΙ:νεεε ιιιιπιιι€ ε168τοΙεπ 'ε ε:γεΕπιπ νοε:ε: 
ποΙιποε. 

Α' Ιτοι·ιιιππγ ε:ιπτιιε;| πειπ νοΙπε πάρω ίι-ιπΕαιτεπι 'ει 
1πεΒιιῇΙτπἱ ιιιεεεωΙ ει: ει·:ειπόπγεΙιετ εε εε:ιπεΙιετ εεγ ΜΙΒ] 
περπεΙ, ιπὶπτ πειπ Ιιερεε πάΙε ιπτό:πι πιιπιιοπ ε:οι·ἔειιιιἱ ω» 
ΙειΙειτοΚατ. ΜἱΙιεΙγτ ροΙΜαιι ΙιϋτεΙιϋΙ ΜΙ6-Ξρπι ρι·οΙιεΙππ, Με): 
ιιιει€ετ ε: η ϋενεπγτε νεεεε, ε:οππεΙ επετετῇε, εΙΙεπετε ιε, 
εΙνΕεεΙΙιειΙοπ :επτποΙιεε€οτ Ιοεπει €γεΙιοι·οΙπι; ιπει·τ η” Επι· 
πιππγ οεειΚ ε:ιΒοι·π ε:αΙιεΙγοΚειτ Με τΙΐοτέ.Ιπι; 6 ει: ΜΜΜ 
ΙιειινοΙτ ει·:οιπεπγεΙιετ εε εε:ιιιεΙιετ ιπιτεποεοΙ_ιιι, 'ε πειπ εω 
τοπ εοΙιε ωπεεεειτ ι·επσ.ιεΙιπώπγειτ6Ι ιιιεἔΙιἱὶΙϋπι›ϋ:τετιιι. 

Μεε τοε:αΙιΙιι'ιΙ Ιεππε ει' «πω, πε νε16Ιιεπ όι·εοΙιεΙιεπ 
ΝΝϋΒΘΚ ΜΒΜ, Μ” εθιπιπι πι: ιπο:ι1ιιΙῇοπ. Ποιοι· ιπο:ιιιτ 
πιτιιιπιιΙ ιιιειι·:ιεπε 'ε ιιιεεάτ ΒπΙιε1ηΠεε άΙοιιιωΙ εΙπιτοιιι:ιιπι 
Μεγπϋ. 
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ΒιιιιόΙΓο;;νει επιιΙωε!8 , Μ" ιιιει€ιιι01 πε ιιιιιιιΚΑΙΙ:οαΜΚ. 
Βειιιοοι·ιιτει ιι€ροΙιιιέΙ ει' τάι·ειιΙειτοΙκιιαΚ ΜΗ εΙιο8Μιιι 

:ποπ Ιι:ιτει1ιιιειε ιιι:ι€ειιιοεσΚ' ΙιεΙγότ, ΜΒΜ α: ιιΙΙειροιοΙι' αποπ 
Ιϋ8€€ε εΙοιιγε-38ιτοτει€. - 

Δ' ιιιιιιτ :ιι ΒΒγεειιΙι-8τιιτιιεοΚ' ΙιιΜί ΜΜΜ ιι6Ιιάιιγιιιι 
ΙεΙϊοἔιειΙι νιιΙειιιιι θιτειιιόιιγ8 νεη,;γ εειιιιότ, ιιιεΙΙγετ ει” νὶΙὐἔΜ 
ΜΙιοιιιι ιιΙαιτιιαΚ, εΒ·γιιιι3.ετ ιιιιιιιψιιττ ιεΙΚει·εειΙτ Θε ιιιιι1ϋιι τα 
ΙάΙΙιοπαιΙ:, ε;ΠεείιΙιιοΚ. πιω ίο8·νει τϋΒΜ ιιειιι εΙειι€οιεΙτ 
ειιιΙιετοικ Με , Ιιιιιιειιι ΜΙ;; Ιιει€ειΙιιιατ ΒόρειιιεΙτ , ιιιοΙΙγ ιιιεεειε 
ιιιε8ΙάτειιΙι, 'ε ιιιι-:ΙΙγιιεΙε οεεΙεΙτει1ετει ιι6Ιάιιι'ιΙ ειοΙΒιιΙιιαΕ;. 
ιιιεΙΙγ 8261 Θε ιιιεΙΙγτε ΙιειΙ18ειτιισιΚ. 

ΜΠιοι· αι ΒΒ·γοειι1τ·ΒιιιιιιεοΧΙιειιι ΜΜΜ: ΙιιιΙΙοταιιιι, ΜΗ 
πάπια:: ειιι!ιοι· ιιγἰΙνιὶιι ιοΒιιάόει; «κι, ιιειιι ὸΙιιἱ 8288288 
ἱςειΙοΙεΙωΙ, ει' τὶοΙοἔ εΙϋττειιι-ιιιιώΙιΙι ιωεωωι ιιιιιιτ νειΙύειιΒιιαΚ 
ΜΜΜ, 'ε εΙειιιτο ιιειιι ότιεττοιιι ]0Ι, πω: οι οΙΙγ ιιικ-ΜόΚ· 
Μπακ ροΙ€ιιι·οΙε ιιιεὲ· 1ιειιι οΙ€€ειιτεΙκ πιώ, Ιιο€γ νἱιετ πω‹ 
ωιωτι0κ Ι:ϋτόΙιειι. _ 

νιέ8ι·ε άΙτιιΙΙ:Μειιι, ΜΒ), οι ει' ε2Μειοτ ειιιετἱΙαιἱ, πιο; 
ιῇετὶνὸιι ει' Ι'θ82888ό8ΊΙθΚ Ι:ϋιιιΙ$ϋΙ: τιιρειεπιιΙτ εΙΙιειι·αρώιάεάιι, 
ει” 50ιειιιειι€οτ ιιΙι:ιτω 1ιάττίο8:ιεει ω νοιιιιι. Εροιι ι'ι€ιγ τω” 
Μ: , ιιιιιιτ ει: ε' ιιει€γιιι· τειιιιε, ει' Η εμ” ε8γειοι·ίιειι ΝΗΠ 
κϋ‹ωει‹, οειειΚ πως Ιιο8γ ει' Ι:ϋεϋιιεσέ<έοε ιιοΙεύτοΕΙια ει' Μηχ 
ιιιέει' ιιιεΒνετσ3Μιτ οΙ€8:ι. ΗιΙιετ6ιιοΙι τπτ£Ιιιι£ιιἱ, Μ” Μι οι ει' 
επάποιοι· ειιιΙιετ Ει·αιιο·ιιιιστε26.€!ιαιι ΜΜΜ νοΙιιει, ιιιιιιιιο8·γιΙτ 
κωιισκ 8ιειιιι€Ιγ Βιετιιιτ Ιο1γιιιιιοιι6Κ πω. ει' Κοι·ιιιἐιιιγΙιοι, 
Ιιοἔγ νιΒγάιιοιι ει' οεειρεπόΙιεΙιτο αι εΒσέει 0ιΜάΘ·Μιιι. 

Μπα εειιιιιιι. νΘΙοιιιόιιγειιι εισειιιιτ, ιιιἱ ΠΒγε1ιιιιιιιΚοι: 
ιιιΜΙιΙι ιιιε86ι·ι1οιιιεΙιι6 , ιιιιιιτ Αιιιει·ιΙ:ειιιιιΙτ όι·τεΙιιιι ,ε ει·ΙεϋΙοει 
τιιι·ειιΙειτειι. Ροιιτιωιι 'ε ειοι·86.Ιιιιι ο8·γοειι1ετειΚετ οι Μισή 
ΙτειιαΙιιιιιΙτ Μιιιιιγιι ΘειτονειιιιϋιιΕ; «Με ει' τϋΙ.ιΜ εΙΚει·ϋΙι εισ 
ιιιειιιΚετ; Θε Μι ι·ΜοΙτ ωΙΜιιιιΙκ, ιιειιι ΕοΒήιιΙτ Μ! Επι! πιοΙσπ , 
ιιιιιιι!ιο;γ ιιιὶ νειΙαιιιι Ιιαεριι16$ εοΙιει ιιοιιι ΙΜτιιιι1ε. ι>ωιι€ ιιιεε 
ΜΗ νειΙΙαιιι, Μ” επεΙκ ε” ειιιιει·ιΙισ.ΜειιιιΚ ωωοιη επικ 
εθιέεεοΚ 'ε @πιο ιιι€€ επιιΚ86ΒοεοΙιΙιεΕ, ιιιιιιτ ειιιιιιιοΙτ. 
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Ποιιιοοι·ειτα οι·ειιΞεοΚΙιαιι ει' τε-ιι·ειιΙατ' τιιτΙοιιιτ'ιιιγει :ιι 8ΠΥ8 
τιιιΙοιιιιιιιγ; ιιιιιιιτειι ε8γΘΙ› τιιιτοιιιάιιγ' εΙϋιιιειιετοΙε, ειιιιοΚ 
ε1ϋιιιειιετε16τϋΙ τιι8ι;. 

Α: ειιι!ιοτι τάτεσειι€οκειτ ιιΞςιιι€ειτο τϋτνώιιγε1ι Μπα ντιπ 
οΒγ, ιιιεΙΙγ επιτιειτοεΤιιιαΚ 655 νιΜ8οεΙιιιαΙι ΙάτειιΙτ ναΙειιιιειιγ 
ιιγιιιεΞΙι Ηοἔγ τι: οιιιΙιετεΚ ροΙ86.ι·ιειιΙωΙτ ιιιιιι·ειιΙιειιιιιΚ, ν:ιιΒγ 
ειιοΚΙαι ΙεΙιεεεειιοΚ, ειιιΚεε58, Ιιο;;γ ιιεἰΙοΙε :ιι ε8γεειιΙΘέ 
ιιιοετοτ868ε παπι ιιιθττεΞΜιοιι ίειΙϋτΙιεΞΙε 'ε τϋΚΘΙοτεεειψ5Κ, ει' 
ιιιιιιτ άι ιιΙΙειροτοΙι' ε;γειιΙϋεόΒε ιιενοΚειΙιΙτ. 
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Δ' Φάο·."ιΙσποΐο Μ· Ιπο·ΙαροΙο ΜΜΗΜ Μοσωομο·όΙ. 

ΜΗ16ιι ει: ειιιΙ›ει·οΙ: οἔγιιιιὶεεειΙ τϋΒΜ πειιπὶ ειὶΙἐιι·‹Ι Θε 
πειττι'›ε δεειοΙεϋττετεεΙΝ:1ι ΜποεεπεΙτ, ιιοϊιόπ Υ0ΪΙΜ Ι:ϋ2ϋΙϋΙτ 
εοΙαιτ ι·ἑνειιιιὶ, !ιο8γ Ι:Μϋεεπ άοΙ=,;οι:ειυειΚ, Ιω οεειΙε πιω 
ιἱεἔγἱΙαε αιοΙ(ΜΚ, ΜΜΜ( εοἔ6Ιγύτο “Μαθε πω, ειττύΙ ιιιι-:Β 
πιοιιι ;;γϋ2ετΙΚ, Ιιο€γ ιιια8ιΒιιοε 6τάεΒε Κὶνὰιι_ῆα ει·εῇεΞιιεΚ ει' 
τϋΙ›Ι›ἰεΙ‹' ετο]όνεΙ εΒ·γοεΙτόεότ. · ε 

- ΕΜ ι·ειιφ1ειει·ἱιι$ 'εῇ‹3 ιιι6ι1τΜ οειιΙτ Ιιἰι·Ιερ ε-Πτο.Ι επώ 
πϋΙΙιετιιἱ, οεπΙ‹ ει, ΙιἱτΙερ τεΙισϋ επι· ΙιἐΙεΜ›ε Με ε€γε2εττο 
ειιοιιε8γ €οπτΙο1ειτοτ. · 

Α' ΙιἰτΙαρ Μ;; τειιι6οεαΜ, ΒἰιιεΙ‹ πω" εεϋΙιεθΒ ΜΜΜ 
ρεεε, Ιιωιειὶι ει' Η ιιιαἔἐτ6Ι1τιωἔῇεΙεπἰΚ ,ε Μπάεπωιμ ΜΜΜ 
νεΙετε!ε τϋνΜοπ ει' Ιε6ιϋἔγτϋΙ, ει' ΜΗΚΗ, Μ” ιτιο.8όπιοε 
ὶὶἔγεὶτεΚΙ›ϋΙ Ιόπινατιιο. Μπι1ιστο!τοΦ. | 

Εε ε” α' ΙιΜειροΚ ΜΜΜ ειϋΚε6ἔεεεΙ›Ι›οΚ ΙοειιιεΙτ, ιππ 
ΜΙ εΒγοηΙϋΙιΙιεΚ αι επι!ιει·εΙτ 'ε ιιιωπι6Ι ἱπΙσἱΜ ίύΙΙιοτιιὶ οι 
εἔγειΙἰεύΒτϋΙ. Ι.εΙιιιιιιο11ιΙ: Εοπτοεεά;;ιιΙ:Ι»ύΙ, Μ. απ: Μιιιι6Κ, 
Ή08ΥΕΙ20Κ εεειΙι ει' ειαΙ›ει‹1εάἔ'ιιιεἔϋτ2ὲεότο ειοΙ;;άΙπεΚ, :ποπ 
τεεωικοἱ ει” ιιιὶὶὶπεΙτεεΞἔπεΙ: ὶε. 

Μπιτ τε8εισ1οιιι, ιπΠτεΘΡ ιΙειιποστατει οτειὰιςοΙεΙ›επ ει' ΒΗΜ 
ρο!κ €γειΚτει:ι ειπα νἱειἰΙε ει' ροΙἔᾶτοΚειτ, ΜΒ; ΙτϋιετϋνοΙ ΪΒΘΙΙ 
ιιιε8$ο:ιτοΙ:Με.ιι νΜΙυ.Ι.ποΜπ τε€γειιοΙ:; Μ Με σα ΙιὶτΙαροΙε 
Λεω νοΙ1ιέιπειΚ, ιιια3α εειιιιιπ κϋιϋε εεε1οΙσεΞε εειιι ί08118. 16 
το:Μ. Πε @γ ει' Ιω, ιποΙΙγετ ε2ϋΙποΙτ, εοΜαιΙ οεεΚἐΙγεΙ›Ἑ› 
ΜΜΜ , ιιιεΙΙγετ ιιιοΒοι·νοεοΙ1ιειΙκ. 
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· Ε" Ιιὶι·ΙαρΜΚ Μπι οειιΜπ Μ. ΜΜΜ, ΙιοΒ·γ "Δωσε 
ειιιΙ›ει·εΙ‹ΙεεΙ ειιοπεεγ οΜΙτ ΙοἔειιΙΙατῇει Μ; 82 ΜΜΕ εειΙ-ιϋιᾶ5 
Ικα ειοΙ€άΙωτ ΚϋιετϋνεΙὶ ΙκὶνἰτεΙεἐτε οΙΙγ οι6ΙοΧΜΚ Μ, πω” 
ΙγεΙζετ πετειΜΜέπ :ΜμΕ ΒοηεΙ0ΙαιΙτ Μ. 

Αι ειιΜτοατΜει οτειάἔΙ›ε.π Ιει!ώ ίϋΜ› ροΙΒύ.τοΙτ ΝινοΙτόιΙ 
ὸειτονεειὶΚ ε8γιιιό.ετ; Μ Μι ετε]ϋΙτετ εἔγεωπιἱ :ιΜιιῇιἰΚ, ε! 
ιιιοπιιεΙ: ε8γιιιάεΙιοι, πιει€γ εοΜιειὶἔοτ κτΙνση ιικι€οΜιειΙ. 

ΒΙΙειιΒεπ άειποοι·ειτα οτειάεοΚΜπ €γει!εταιι ιιιεΒκ-:εἱΙ:, 
ΙιοΒγ Μ;" “Μιά ειιιΙ›ει·εΙ‹, ΜΜιεΙε €άτειιΙΜΜ-άΙΙάεπι νά 
€γύτ16.ειιΙε 'ο ειὶὶΚεὸἔϋΙι πω, ειπα τά Μιιι ιιιοΙιειιιοΙτ, ΜΜΕ· 
Μο;" ἱ€ειι ΜοεἰιιγεΙε ΜΜΜ 'ει σ., 8οΚιιεὰἔΙ›ειιι εΙειιγόεινόπ, 
ο8γιιιάεπ ΙΙθΙΙΙ ΙιΜ_ΜΚ Θε ίοΙωΙιὶΙπιἱ Π8ΙΙΙ τιιιψ3Κ. ·Μοετ _ήϋπ 
ε8γ ΜΜΜ, ιΜΙΙγ ει' ιπαέάτ εΙϋειιΙοΕτ Θτιωιιόιητ, ν:ι<ἔγ εε,. 
ιΜτ οΒγειεττε πωπω εΙ6Ι›ε άΙ1Μει ΜΜΕ ΜΜΕ, Μ3Ιϋιιϋεειι. 
ΒΜποτ νειΙειωειιπγΕειι ποπ νἱΙά€οεεάΒ ΙΒΝ ωι·τειιιαΚ Μ ο, €6 
νοΙγε·ϋ ΙεΙΙκεΙε, ιιιε11γεΙε εέςγωάετ ει, εϋτὲτΙ›ειι ι·680τει Μπεα 
τό!ε, νόμο Ιο.ΙάΙΙποΖωιΙ: Μ εἔγεεἱὶΙιιεΙ:. 

Α' ΙιὶτΙαρ δ8820Ι10Ζω Μακ 'ε €ονάΙ›Ι›εὶ ἱε ειὶὶΜόΒοε Μ" 
εἔγἰὶτωιττιὶεοΚτει. 

Πο” ει' τάι·ειι1ειτΜικ Μιιιοοτειτα πόριιόΙ νειΙειιιἰ ΜΜΜ 
Ιο;;γε:ι, “Μπακ €ειἔοΙιΙ›ό›Ι ΜΗ άΙΙ:Μιπι. Βε ΜΥ ειιοΙ:, ΜΚ 
πιτ ΙιόΙιεπὶΚ, 1188? ιΙαι·αΙ› απο» Υ2.ΙΙΙΙ3]Ε εΙοιότνα, 'ε ΜΜ Μ· 
ΜΜΕ ΙειΜὶοΙΜΙιει να» ΜΜΜ Κϋιιἐρειετ€ὶ τοΙιέτειέ€ο 'ε ει πι· 
πι! οδγϋ1:$ ῇὰι:0 ΜΚ αρι·6 8οιιιΙοΙι Μπα. 8ιϋΜό8 ωοσω 
αιΙιΠΜοΙκ , Ιιοἔγ ε” ιιιόεεειΙ Ι:ΜιτΙειιιιιΙ ὶε ΜροπΜπτ Ι›εειΘΙ 
Ιιεεει-:πεΙτ 'ε ϋεειεεγὶὶΙὸε Μ1ΜὶΙ Η ομσ€ότ1νο ΙιειΙειι1Ιιειειοει 
ΜΚ. ΕπιιόΙΐοεπ ΜΙιοΜιι νεοι οΙΙγ ιΙωιιοοι·:Μ;ι ψάτειιΙ:Μ, 
ιΜΙΙγ ΙιἱτΙειρ ΜΙΜΠ εΙΙεΙιετπε·. ` < 

Αι6ι·τ ἱει ει' τύ.τειιΙατο!ι 'ε ΙιἰτΙαμοΙτ Μπα ειὶὶΚεσΞἩεε πή 
ειιοιιγ ΙΘΕειἰΚ, ει' ΜτΙειροΚ ειετιἱΚ ει, ωτειιΙατοΜιτ, 'ε ει' αἰτ 
ειιΙατοΙε ειει·ιἱΙ‹ ει' ΙιὶτΙαι›οΙιει£; Θε ει' ιΜΙΙγ ιΜΙτι-1πι ιιιοΜοτ 
ωι‹, ΜΗ ει' τάτειιΙ:ΜύκιιαΕ :ποπ ιιι6τ€6Μιωι ΜΗ επιμοτο0 
ΜοΙ:, ει' ιιιἱιπ πι άΙΙειροτο1: εΒγοπΙϋΙ›Ι›οΙκ Ιοε2ποΚ: επιπ Μ” 
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) 7 ' Μεση” 32. Μ, Πιο” ει' Ιιιι·ΙεηιοΚ ειιιιικι ει επετιιι€ ιι6 κι Μ” 
ει' ιιιι·ειι1ειτοΚ ειιηιοι·οσιιειΕ. 

Α' Ιιοιιιι6τ Αιιιοι·ικει ει' νιΙ6.8οιι ποπ οι·ειιιις, Μ! Ιε8:1Μι 
ωι·ειιΙειτοτ 'ε ο8γειει·ιιιιιιιισ Ιε886Μι Μι·Ιειροτ ωιιιωιι. 

Π' Ποιο” ει' Ιιιι·ΙειροΙ:' «Θε τειι·ειιΙετοΙ:' ειιιιιιιι και», ε” 
ιιιιιιιιΙτιιειΕ ιοΙίεάεπόεότε νοιετ Ιιειιιιἱὶιιιιετ, ιιιεΙΙγ "Μι τ. Ι. ει: 
ιιΙ6ΒικιΙτι εεή€6' ·ιιΙΙιιιιοψι 'ε αι οι·ιιιιι€' ιΒιιι€ειτάεάιιιιΚ Ιστ 
ιιιἰιῇιι Μπα 'ε ιιιοΙΙγΙιϋΙ επι ωιιιιΙῇιιΙτ, ΜΗ ει' Ιιιι·Ιειρο!ι' επά 
ιιιειιιιιΙι ο!ειιιοι:ιατει ιιόριι6Ι ει' επει·ιιιτ ΜΙ! Μπι πι” ιοΒγιιιιι, 
ει' ιιιιιιτ :ιι ιΒιιη:ιτιιεΙιεΙι 1:ϋιροιιτοεΜιε ΙιιεεΙιΙι να” ιιιι€γοϊι1ι. 
Μει·τ 6ειιιοστατει ιι6ρειιιι6Ι ιιειιι πωωιιι ει' ΙιοΙγΙιεΙι ΜΜΜ 
ἔοΙι' €γιιΙιοι·Ιατιιτ ε16ΙιεΙ6Μ ροΙΒιιτοΙ:ια, ιιιιιιτ ειι·ϊειοοι·ιιιιιικ 
Μαι. Ύιι€γ εΙ ΙιεΙΙ «πιω ε' Ιιιιτι'ιει58ο!πιτ, να" ἱ8ειι πι” 
ειιιιιιιι ειιιΙιετεΙι:τε επϋΙιε68 Μιιιἱ ειιοΙι' 8·γει!ιοτΙ:ιτι!ιο ΕΜΗ ε” 
0Πγ νιι1686Βοε ωι·ειιΙειτοι ΒόρειιιεΙ:, ιιιοΙΙγετ ει' τϋι·νέιιγ ει' 
Ιιιι·οικι1οιιι' ε" ι·ό8ισέιιοΙτ 58ειι8:ιτάεει νό8εττ ιιιιιι€οεγ Μεικ 
ι16ειιι ιιιο;;ειΙαρΙΙ:οιτ, 'ιι οιιιΚεύΒϋΙι και τω! , Μο” νειΙειιιιἱ Μι· 
Ιιιιι Μακ @κι £ο€ΙειΙαιοεεάμιικιιιικ Ι:ϋιερεττο ιιιιιισιιΜιιτ ι“εΙ 
Κοτεεεε ιέε ει' Ιιϋιὶὶἔγ' ιιιιιι6 Ιαιι·Ιιιιιι 16αέι·ϋΙ 6ι·ιοιιιτεο. ΜΜΜ 
ειάιιιοεαΙιΙιειΙε ει' ΙιεΙγὶιεΙἱ Ιιειι08:ι€οΙ4, ιιιιιιεΞΙ ιιιι€γοϊι!ι α' ιδι 
νέιιγ ιιΙτιιΙ ειιοΙ‹' €γει!ιοιΙι'ιεύ.ιπ ΜνοτιειΙ:'ειέιιια, Μινι! ιιιΜΜι 
επιμοιοιΙιιει!ι ει' Ιιιι·ΙειροΙι, ιιιιι€έι: ε' εαἰὶΒει-ἔΒ ιιιἱιιτὶειι ιιιΙΙιιιιαΕ 
Μπι ε-3ι·ειτοΕνέιι. 

Αι ι€ειι€ειω Ιιιι€68ιι€' τωιιιιωειιι ε16:ιι·ιι!ιοιάεει πω; ιιι 
ΙώΜι Με. Διιιει·ιΚιιΜιιι ει' Ιιιι·ΙειροΙε' ε' ΙιϋΙὅιιϋε επιροι·οΜεά 
Μι, ιιιιιι88ειιι ει' ιιιι€γ ροΙΜαιι επιΜάειι€ 'ε ει' εει_ιτ6' ΜΜΜ 
Ι:ιιι ΙϋἔἔοτΙειι8ύἔε. Πει ει: ΒΒγεειιΙετ' ιιιιιιτΙοιι ΜΒΜ νάΙ:ιει 
Φωτ νοΙιιιιιιιιΙ:, οΙΙγ Π3ΙΝΙ828Γ) ιιι·ειΙΙιοι!άειι ιιιοΙΙοττ, ιιιεΙΙγ νει 
ΙειειΙ:Μ ῇοΒιιΙιειτ ει' επιτιιε' τϋι·νόιιγΙιοιώιιιειΙι νάΙαεπτάεπιτει επο 
πωπω ιιΜιοι· σεει1ιΒενέε “Μπι Μι1ειιιο1ιι·ει Ιειιιιο "Μικέ 
ΒϋΙϊ , ιιιοι·τ ι:εει!ι ιι6ιιιεΙΙγ ιιιι€γ Ιοιιιο8ειιΒιι (Με @επ ι·Μαι Μ· 
ΙτειΙιιιιιΙιιιιιΙ "Με ιιιὐὰῇιιΙι εεγϋπ ιιιιιιιΕάΙΙιοάιιι; «Με ει, ιϋτνύιιγ, 
ει' ιιιι€γ ιιιιιιιια-Μ τιιτέιιΙει€ιιιι!ι ΙιεΙιοΙει!ιειι , ιιιιιιτΙοιι £ειτισιιιάιιγ 
Μ", ιιιιιΜειι νιιι·οεΙιειιι, ω: ή” 8ι0Ινιιιι, ιιιἱιιιὶοιι ΤειΙιι!ιαιι 

ο 



158 

@το τιΣτειιΙειτοΕπιτ ωηιιοιι, ιπε11γεΙπποΚ ωτἔγει ει' Ιιε1γ1›εΙ$ 
|Βειι€υ.τάε. Μ. άΙαιΙ ει, τἱ5τνὲυγΙιοι0 ιιιὶΜω; ειπιοτἱΚειὶιιειΙ: Μ· 
Φο1σετα-5€6νέ καιω, ΙιοΒγ.πώΙιιωγ Ι›οΙἔὰττἀτεὲν:ιΙ, πειροιιΜΜ 
ι1οΙεοπόΙτ ε8·γ ΜΜΜ ιιιιιιιΚύ.πι “ε 1ιιἰιιι1ε8γἰΒιιεΚ ειὶὶΚεὲ8ε παπι 
πι1ειιιιε11γ ΙιὶτΙεη›ι·ιι, ιιιεΙΙγΙ›ϋΙ ιπεετιιΠΜεεει, πιὶτ οεὶιιὰΙιιαΒ 
σ." τϋΙ›Ι›ὶεΙτ. 

Ε» απ: ωττοιιι, ω” οι;; κΙοιποοτειω Μ» '), ιιιο11γ ποιο· 
ιοϋ Κόρνὶεε1εττεΙ ποιο Μτιπι, σε εοΙ‹ παρω Ιιε1γΙ›ο1ὶ Ιιιιωε8.< 
Βειὶ νοΙιιάιιεικ , νόμο τϋΙ›Ι› ΙιὶτΙειρτει [08Ι18. ποπ τειιιιὶ, Μια· 
εειιι ο11γ Πέμ, πισ.-ιΙΙγι161 Ιεϋιροιιτοε1το€τ ὶἔειιἔετε$.ε Ιθτοιιι€Ι:, 
νά1αεατοττ τϋτν6πηΙιοπε ιιιεΙΙεττ. ΒΙϋττειιι. 87. ωειΒγατάπιει 
ΙΙΙΒ8108ΠΙίωΙΒ ειιιια, ΜιιιιιΙαπι1ϋ ίε;Π6Μετ, πιοΙΙγω απ Βἔγι-ι 
ε!Πτ-$ωτιιεοΕΜπ ει' ιιειρἱ εεήτό ιμιιφτ, πο” επ ειιιιοτἰΒειὶειΙι· 
πω ει' ΙΘΒιιειἔγ0Ι›Β πειιιιι-:τΙ επει!ιπάεέι€οτ ιιιἱιιὰοπιιειιιἱὶ Ιιε1γ 
Ι›εΙἱειαΙ›ειἀεέιἔο1:ΚεΙε8γεε1τνε1εππιὶΙὰτοιπ. > __ · - 

ιαωκω- π ΔΔΒοΙοτειἐιΒΙ›αιι απ: ΜειΠε 1πϋ2ϋπι56€εεω1, 
“οἱ” ει' ΜτΙ:ιμοΚ' ν68τεΙεπιτε ειειροι·1$Ιιετέιεει νέ.$εττ, 6168 ει, 
ει' ω;ιοι υγοιιι0 ει06ιάερΙαιτ εΙτϋτϋ1πἰ. Μ οι ε1ϊεΞΙε ΜΜΜ' 
εἱΚετΘιμ-:Κ 8281°(8ιθ11 ιιειἔγΙτὰεεἰ. Α, ΙιἱτΙειροΙ; Μπι @πινω 01 
σε6ει1ΒιιΙε ε11τει1 επιρητοάιιαΕ; Μπειιι που τϋΙ›Ι›ιΞ ΒενεεΙ:Β6 
εΙϋίοτάι€16 8Ζωζ8θ811θΙ ΐ08Π·1 Μ; ιιιο11γ πω” 82ύ1δύ ειιιΙ›ει·ο 
Ικα οΒγιιιέιεεειΙ Ιεϋι1εΙτοι1εΞει·ο 'ε Χϋ2ϋεοπ ιιιιιιιΜΙάετα Ι‹6ιιγ 
επει·Ιτ. » ' 

Π" “κκε” ει' Ιιἱκ1ειροΙ‹' πιονο1τει16 ΜιτέιειΜ ω] Μωά 
1ιοεΙ$ ο1εοΙσιακ ειι1α3ιΙοηΙ€αιώιη, ΔΗΜ ει' πιὶιιϋ!‹ εαπ, ιιιεΙΙγε 
Με ειιι1ια.Ιέ ιιιοέίεΜΘεωε ›έγαΙετειι Ιιειειιιίι1ιιΙ ειοΙαειΙτ. 

Ε” ΙιπΙειρ εεειΚ ο11γ ίεΙαἐτε1 @κι ειιιω πω, Με να· 
1σ.ιιιοΙΙ;τ ω.ιπ, νο.8γ ΙεϋιεΞτπειιιόηγτ ιια;γ ε2ίιιιιι'ι ειιιΒετεΕποΙα 

') 1)εωςω·ωα πέιύει πποπτΙόΙτ. Αι·ΙεΕοοτει2α πόριι6Ι ΙἐΙιε$ ε: ΪἔὲΖΒ8; 
ὶἐιε_ἱἔοπ ὰεοειι€τειΙὶεπΞιΙ:, α' πιόΙΙπϋΙ, Ιιο,·;γ Θ., ΙιἰτΙαροΙ‹' ειϋΚεόἔο 
ΙΙΙΒἔΜΖ έτει€ε!:ιι€, ιπιἱπΗιοἔγ Μέ ἱΙΙγειιΚοτ ε., ΙιεΙγΒοΙἰ Ι1ει€όεέι·,έο!ι 
σεεΚύΙγ ειι€ωίβειιιΒοτοΚ' ΪιοΖεἰ Μπα νατιτιο.Β, ΜΒ ΒϋΙϋηνέΙνε 
ιππιι!ώΙΧο4παΙι, πω· ΜΚ εἔγιιιἐιει ϋειιιετΙΚ, ιη;γωύ.Ξ$ Βϋπιιγειι 
ιωκωμιι Η: Ιιε.ΙΙΙ1ΜΜΕ. ` 
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Ιιιι·ι1ε$Βετ. Α· Ιιιι·Ιειρ το!ιΜ ιιιιιιιιιέ πέιιιιι τιιι·επΙο.τ, ιιιεΙΙγιιο!ι 
@οι ει' τοπι1εει ο1νειεοΚ. 

@σποτ ο' τύ.ι·οιιΙειτ ΜοοιιΙι πιι€γοιιιι πιόττοΙ0ιοπ ιιιο€Ιιειω 
τοποσ; , ειοι·οοειιιΙι νιι€γ πι€ειΙιΙι , τοΊιΜ να” Ιιονοεπι1ιο πιο. 
πιω; πιο αι ν:ιιι Ιε8:ιΙπιιΙι ωιππι ει' Ιο1ικοπιιοιι, πιο: @Με οι 
:ΣΚΑΙ π., :ποπ ει' Ιιιι·Ιειρ ιιιοΒ ιιοπι ΜΙ. 

Μ ΙιοιιιιιιιιΙιετ οι" πιοιω οειτονοτοΙτο πιει , ιποΙΙγοΙ 
ο' τοπικα ιωεωοιπ. - -. 

Μιιιο1 ε8γοιι1οΙι1ιοπ ΙοοπιιεΙ: οι άΙΙιηιοτοΙε , ειιιιιι€1 οποτ 
ΙοιιοΙιΙιεΕ οι επιιιοι·οΙι οΒγοιιΙτιιιτ, ειιιιιιιΙ Μιπιιγειι!ιοιι Πισω· 
ῇἰιιι ιπιι€οπιιτ ει' εο!πιεπε' οποιοι πωωι, 'οιιιι3_ιειΙ Ι›ὶι·_ιππ πιο· 
@Και οΙΙγ νοΙοιιιοιιγΙιοιι, ιιιοΙΙγοτ ει: Ηπα”, ι'οπωι·ωιιι. 

Α' ιιιι·Ιειιι Κορνιοε16_ιο ει, τέιτοιι1ατιιαΙι; ιιιοιιιιιιιιιιιι, πο” 
ιπιποοΒγιΚ' οΙνειοόῇἰιΙιοι ει' τοΜιιποΚ ιιονοΙιοιι πιο! 'ο οι‹ω 
οιιιιιιιΙ Ι:ϋιιιιγο!ιΙιοιι ιιιο€ιιγοτι ιιιο.ΒιιιιαΙι, ιπιιισΞΙ οτοτΙοιιοΙιοεπ 
ιπιιοπ-ππιοπ. - 0 

Α' ΙιιτΙειροπ' ΙιειωΙιπάιιαΕ ΜΜΜ ιιιοιι πιοι·τύποοπ πο!! 
Μπι , ει' ιιιιιιτ οι οιιι!ιοτοΙτ εΒγοπΙοΙιΙιοΚΙιο νιΣΙιιειΙτ. 



τ και, ιιιι.ιιιιι._ 
ι1 . ι 

Α· ροΙ!μιο·ϋ τάο·σωΙαιοΙο Μ· μοΒιιθοατ τάσεωΙα· 
| ἱ0Ϊθ ΙοϋκτΗ οϋυ2υπμ. 

Ι58γ ιιειιιιετ νιιιι οειιιΙτ ει' ΜΜΜ, ιιιεΙ1γιιι€1 :ιι ειιιΙιει·εΙτ 
ιιιιιιτιι-ιιιιιιιρ Ιιιιτειι·τιιΙιιιι ειωιιιιΙειι%·ιι1 ἔγιιΚοτοΙῇάΙε ει' αιτια 
Ιτιτιιιι-Ιόχιέιετ ροΙιτιοιιι οιόΙιιΙιιι0Ι. Π8γιιιιε' ιιειιιιετ ΙΙΜΒΒ οειιΙ: 
πι ει' νἱΙὰἔοιι, Μ! ει, ιιοΙΒΜοΙειιιιΚ ει' τέτειιΙιιτΜ-Ιέρθέ ῇο 
μια ιιοΙΒιιτι όΙοτΙιειι ω. ειιέΙτέιτε· ἔγιιΙεοτοΙιιἰ ειιϋΙιΙιε μεσα, 
68 οι ιιτοιι ιιιιι€οΙιιιιιΚ ιιιιιιτΙ :που 30Κιιτ, ιιιεΙΙγο!ιοτ ει' ιιιἱνοΙτ· 
ΒόΒ ιιγιιιτΙιιιτ, ιιιοΒΒιετοιιιιεΙι ειΚετιιΙτ. τ 

Μιιιιιειι ιι6ιιε1ιιι6Ι, ΙιοΙ ει' ιιο1ιτιοιιι ε8·γεεϋ16ε ττ1τνιι πω, 
ι·ιτ!αι. ει' ιιοΙ€ιιι·ι τιιτειιΙατ. 

ΑΙι8 ΙιιΙιετϋ , Ιιο€γ οι νιιΙειιιιι νέΙετΙοιι ΒϋτϋΙιιιι-3ιιγιιεΙε 
νοΙιιιι. εισάιιιόιιγε; ΜΗ ιιιΙώ.Μι ιιιτ ΙιεΙΙ Ι›οΙϋΙε ΙώνετΙκοιτετιιι, 
Ιιοἔγ νιιΙιιιιιι τετιιιόειετεε, τι τιιΙιιιι ειιιΙαι6€Ιαέρι νιιιιοιιγ 16 
τοιιΙ: ε, Ιαιττέ:Ιο τύ.ι·ειιΙιιτ Κϋιϋττ. 

Δι οιιιΙιετοΙιιι6Ι Ιιόι€ι·ιΙοιτ ιιιιιιι εΙϋ ιιιιι€ιιτ τϋι·τι€ιιετΙιϋΙ 
οι”, Μιοιιγοε ϋἔγΙιοιι. 8ι0 ιτειιι "Μπι Βοι·ειΙιειιθει νιιΙΙιιΙειτ' 
νειετύεο, νιιΙιιιιιο11γ ιρειι·ΙιεΙι τοΒΙειΙΚοιιιέ νι-ι;τειιιιιτει8ει το 
ΙϋΙ; τ3εειιετιιΙιιΙΙιοιιιιιΚ· θε ει;γεειιΙιιοΚ; ει ιιτοιι ιιιο;;Ιιιιι·έ.τ 
ΚοιιιιιΙ: 1:ιεειιιιΒιιιτ τι' τέιτειιΙιιττιιΙ. 

Μιιιι-':Ι ιιιΙαιΙιΙι ειπροι·οΜΚ ει ιιρι·ὐ Ι:ϋιιι€γεΙί ειιιιιισ., 
ειιιιιέ1 ιιιΙιιιιιιι ΙώρεεεΙεΙιό τοειιΙε οι ειιιΙιετεΚ ιιιιι€οΚιιτ τιιιιτοΙ: 
ιιέΙΙιιιΙ π. ει, ιιιι€γοιιιιιιΙσ Ιιϋιϋεειι νιτεΙότο. 

Α' ιιοΙΒιιι·ι τέτειιΙιιτοΙ: τοιιιιτ Ικϋιιιιγιτικ ει' ιιοιιιιω τω 
ειιΙατοΙαιτ; Με ιιιιιείεΙϋΙ ει' ιιοΙἱτἰοιιἱ τιιι·ειιΙιιτ ΚιιΙϋιιϋεειι εΙ68ε· 
8ιτι ΒιιτοιΙϋιιέεότ 'ε τϋΙιόΙγειιιιΙΘεότ ει' ιιοΙ8·ιθ.ιι τιιτειιΙιιτιιιιΙ‹. 
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° ΡσΙ·.έιιτΙ όΙο0ιοιι, ειοτοεωι νένο , ιιιιιιάωι οιιιΙιει· Μμ 
ιεΙΙιετι απ, ΙιοΒ·γ Βόρειο: ιιιιι€ιι€ι·τ εΙεἔεψ τειιιιι. Ρο1ιτιοΜιαιι 
εο!ια ω: ιιειιι ΒόιιιοΙΙιοϋ. ΜἱΙτσι· “Μάτ νειΙειιιιο11γ ιιι€ριιεΙ: 
ιιγὶΙνιιιιορ 61οτε πω, ει' κωωιω εειιιι6_ιε 'ε ε€γεειιιεΞέ νει. 
Πει ιιηιοιιΙα!ιιτ πιο8_ιοΙοιιιΙτ ιιιιιι(Ιειι ιιοΙ€έιι·' ΙεΙΙιε ο16α ; Μι· 
ιιιεΙΙγ τετιιιόπεύ ιι1εΒεπ8686Ιτ Ιεἔγειι ἰε αι ειιιΙιετεΙιιιεΙτ ει' 
ΜΜΜ οεοΙε1ινειιΙιει, ιιι6Βιε ιιιιιιι1ι€ ΜΜΜ: ΙεειιιεΙ‹ και τειιιιι, 
νειΙαιιιο11γ ράττιιαΙι 6ι·ι1οΙπό!ιοιι. - ι 

Μ ..ΣΗ ει, ροΙΜσει ἐιταΙὐιιοεἱτῇα οι θΒΥθΒϋ10ΠΙθ2 "Μ 
Μάνα α: ειοΙαιετι ιιιο€κινιιιιιαφ. ει.: οΒγοειιΙΘετ 'ο ιιιοΕ 
τιιιιιιΙιστ_ιει ΜΜΕ ιιιοειέει·εύ86τ ειι5.ιιιοε ειιιΙιετεΙιΙιεΙ, Με Μι 
ΙδιιΙιειι ιιιἱιιιϋ€ ιιιιι€οΙ:Μιι ΜΒΜ: νοΙιια Μπι. 

Δ' ιΜΜι:ει ιιειιιι:ειιΙ: απ: τάι·ειι!ειτοΚατ ΜΗ, Ιιειιιειιι ιιέειι 
ι·ορρειιιτοΙαιτ ιε Ιιοι Ιάψτε. 

Ρο!Β·άτι 6ΙετΙιειι ι·Μαι ιΙοΙοἔ, Με” ειισιιε;;γ 6ι·ιΙεΙτ ιιιι€γ 
8ΖἔΙΙΙΙΙΪ ειιιΙιετοΙζετ τετιιι6ΒιεττοΙ ιτει!ειιιιι Μπέκ οεοΙεΚνόει·ε 

ΪΙἱΓ]0ΙΙ. Α1Τέ:Ιύτ εΙ6τετοιιιτειιι @Με ΙΙΞΙἔΥ ιιιοετετεθ8€εΙ ΙεΙιετ. 
Ρο!ιτιοΜπιιι απ: ιιιιιιτΙειι ριΙΙατιιιτΙιειιι 81ι1ώπιτ ΚιιιάΙΙιο 

:Πι ει: :ιΙΙαιΙοιιι. Ιιιιιιιιιι· ει' τιιτειιΙειτ' ιιτειΙάιιοε Ιιεοεε εεειΙτ 

ιισι€γ τέτοιιΙειτοΙτωιιι ιιιιιαιτῇει Βιιιιει€άτ. ΑΖ ε8γειιΙζιιιτ επίπ 
Ιειι ροΙ€άτοΙ: ιιειιι τιιιιιιειΙτ ιιιαἔοΙωειΙε ε1ϋτο Μπα ίο8ειΙιιιειτ 
ε2ετειιιι που ει·6ι·ϋΙ, ιιιεΙ1γτε· εΒγεειι16ε ιιιωι Μια ιωα 
1ιεΙ‹; ιιιε8 ΜΗ απ ΜΜΕ ιιιιιτειιιιι, ΙιοΒγ ίεΙίο8Ιιειεει.ιΚ. ΒΙ›Ι›ϋΙ 
ε” ΒϋνοτΙιοιὶΚ, Μαη" Β·γειΚκαιι κϋιιιιγο!ιΙι ν:ιΙειιιιι ΚϋποιόΙτει 
ει€6ει εοΙωεἀἔοτ , ιιιιιιτ ιιεΙιιιιιγ ειιιΙ›οι·τ ϋεειεἔγϋῇτειιι, «πει 
ροΙΒιιτ ειτ ιιοιιι Ι:Μιι ει: οεγεεἱιΙ6εΙιϋ1 ειάτιιιειιι'ι Ιιειειιιοτ; τιπ 
πω· Θειτονοοιι. Ρο1ιτιοάΙιαιι ει: ειιιΙιοι·εΙκ Μ” νιιΙΙειΙειτοκι·α 
ε;γεειιι1ιιοΕ, Θε ει, ιιγετεεό8, ιιιεΙ1γετ ει, ωτειιΙο.τ1ιόΙ, Μπακ: 
ιιΒγε1αΙιειι Ιιιιιιισ.Κ,ι €γιιΙ:οτΙειτι Μου ιιιεΒτειιι1τιει (Παει, ιιιεΙΙγ 
ΜΒιιιοε τιι_ιοΙιτ πω” 8ε81τιιι εΒγιιιιιετ ει, ΜεεΙιΙιεΕΙιωι. 

Η” ροΙι€ιοιιὶ τιιτειιΙειτ εΒγειεττε ΜΙΚ ειιεικιόΙγτ Ιότει€ειά 
Ι:ϋτόΙ16Ι; Μι·ιιιιιιτ εΙ 1οΒγειιοΙτ ιε τει·ιιιέιπεττε1 νιιΙειειτνει 
ο8γιιιέιετ6Ι, ω, όει Ψ'2ι€'Υ επει·ειιοεο εΠωΙ, ει Μια Μειο 

ΙΙΙ. Κα. 11 ι 
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Μπα γε όι·ΕιιΙ:ΚσωεΙιε τεεεΙ εΒ·γιπάεεειΙ. ΤαΙΜΒοι-πεικ εε·γειω· 
'ε ιιιεἔ£αιιιιΙῇΜ ιιιϋιιΕ8 £εΙὶε!1ιἰ ο8γιιιέι8$. 

Να” ι·όε26Ιιειι ει' -ροΙΒἑτἱ τέιτειιΙ:ιτοΚωιΙ: 118111 ιΞΙΙΙιειτπΙ 
ει, ιιι€ΙΜ11, 1ιο8γ ει: ειιιΙ›ετ νειΒγοπέι1ιειΙτ ο8γ τωει Κοπ 
Μιαιεεει; ὶἔγ "οι ει' ἀοΙο›ἔ ιΜΜεπι ἰρεπ 68 ΙτετεΒΙτεἀΘεΙ›εΙἱ 
οΒγεεπ1Ιετε!επέ1, ΜἱΙτοι· ει: ειιιΙιστεΚ ιιιέ8 Ιπενεεεώ ῇ£τταεοΚ 
37. ε8γεώΙΘέ ΙΙ188ίθΙ'8θΒέΒΕΠ 'ει επιπιΚ ΠΙΝ: ειαΙΜΙγαἱτ 11810 
6ειιιετϋΙ:, εΙεϋ ἱΙΙγίὲΙο εἔγοεϊὶΙὸεϋΙκπώΙ ΜΙ1ιοΙτ, ιωεΙιοΒγ σω 
Βάτι ΠεεεεώΙτ ΜΒΒ' τειραειαιΙάειιΜιτ. Από” Μ ΚύειεΙ›Ι›εΚ πως 
ίοειωιιιἰ ιιιιι€οΚειτ ει' Ι›οΙ‹ΙοΒιιΙἐιε' ε” ΙιειταΙιιιο.ε εειΚ€$ιότϋΙ, 
πιὶπτεειιι ειειιιΜ8ιέιΙΙ1ιἱ α: απ ΜΜΜ νοειέΙγοΚΧεΙ. Ηειπειιι 
ει, ροΙΜο:Μ τάτειιΙειτοΙ(Μιτι τόειτ νεπιιὶ ΙτενεΒἙ›Ι›Θ νο1ιειΚοάπει!τ, 
ειιοΙε ε16ττϋΙτ πωπω: πόΙΜΠ ΙενϋΙωεΙτ τοτειωιεΚ, ιιιΜτΙιοΒγ 
σα Ιιτόπι€5Ιποτ πιειιι Κοο2ΚὐιϊειτῇὰΙ4. Ιπιιτιάι· ε' τΑτειι1ειτοΧΙιοι 
Λεω εοΙιεΗΒ 3άτιιΙΙπιτπάπειΚ ει' πόΙΙεϋΙ, Μ" ΙτἱτειηιιΙῇιὶΙ‹, ιιιϋπ 
ΩιττΙιειτιιἰ ίου ε.) τοπιιΙετ ιιεἔγ επάιιιι1 ειιιΙ›ετοΙε Μπα, 'ε :Μ 
ΜπάειιιΜ Μαι! ΙεΙιετ Μακ εΒ·γοεϋΙτωι 'ε ιιι6ιϊΒιετεεεπ 820!! 
ωέγ απ! ΜΗ! ιιιεπέεκε Ι›ὶτιὐ. Ια ειΙωτειτῇοΚειτ ει' τϋΙ›!›ὶεΚ' Με· 
το.ήέπειΚ ειΙἀνετπἱ, Έ ιπει€άποιε ὶἔγεΙκειετεἱΚοτ ει' ΜΜΜ σα» 
ΙεΚνὸεπεΚ ειΙάτεπὰεΙπἱ ιιιεἔτειιιιιΙῇάΙτ, ιιτεΙΙγ άοΙ€οΚατ επἱπτ 
οΠγ επϋΚεε88 ΜΜΜ ροΙἔάτἱ τύτειιΙατοΕΜπ, ιιιἱιιτ ΡοΙἱτἰοειὶ Μτ 
ΒιιΙσ.τοΙιΜιιι. 

Α, ροΙΒάτἰ τάτεωΙΜοΚΜ ΜΜΜ ιϊ8γ €οΙιὶιι£Ιτε£πἱ, Μια 
1ιει€γ Μ8·γε1ι ΜτοΙάΙπειτ, Ιιονε3 ιπιἱΜε1ι ροΙ€άτοΙ: ει' τάτειιΙειτοΚ' 
ι'ιαιΙΜοε τΙιι-:οτἱὰῇἰιτ τειπιιΙ.Μ ῇὰτιιαΙκ. 

Μέ8 Μι ει' μοΙἰτὶοειὶ απωω ιιειιι εἔγοιιεεεπ εοἔὶτιιό ἱε 
εΙϋ ει'Ι›οΙΒἐτἰ Μι·ειιΙειωτ, πΜποτ Η άτω.Ιιιιάι·ει $οἔιιει θΙΙΙΙθ|Ε 
ΜΜΜ ωιπιπιπιΚ Ιετοιιτάεει. 

ΜΜΜ ει' ροΙἔὰτοΙε ο8ειΚ Μεση” εεετεΙ:Μη οἔγεεὐ11 
ΙιετιιεΙ‹, ει, τέιι·ειιΙειτοτ ιιιἱιιΣ νειΙειιιιἱ ι·Μαι 658 Ι:ϋΙ6ιιϋε ΜΜΜ 
@γ ωκωπκ 'ε Μπι φαι ῇιιτ εει6ΚΙ›ε ΗΜ 8ουάοΙΒΜΜ. 

ΜΗποτ ιιιε8 Ή·λΙΙ επη;εάνε ιιεΙόεΙτ επιΜιιΙοπ εΠεεϋΙΜ 
Μπάση τΙοΙοΒτο. Μεινε , ει' τάτειιΙΜΙιει:ι ε" οΗγ :ΞωΙωιοε 'ε 
ύἔγ ε26Ινάπ οἔγεὰϋΙἰ εειΙ(ϋπ Ιύ.τ1ιειΙτ , πιοΙΙγειι ΜνϋΙ ιιιύ.επ 
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ιιοιιι ΙιειειιιάΙΙιατιιι ει' ιιιειι,>,οιιιιιιΙε ΜΜΜ Μι1ϋιιΜ$26 οιΘΙο!π' ε! 
6ιΙιετ686τε. Μιιιι1οιι ιιῇ επϋΙιειι;; :ιιιοιιιιιι1 ωιισιιι ιιιιιιιιΙε ειπ 
ιιιόῇιἐτ. ΕΙιΙποτ ει' τιιτειιΙετ, ιιιιιιι ίϋΙεΜι ιιιοιιτιοττωτι, πιιγατιιιιο· 
ιιιέιιιιιγό. νάΙΙΙε; ιιιιιιάειιεΙι $ειιιιιΒιιΙτ "ε ιιΙΙιεΙιιιιιιιάΙ4, 

ΜιΙιοτ ιιώιιιοΙΙγ τιιτειι1ειτοΙι τἰ1τνει, ιιιιισιοΙτ ιιιεΒειιἔοιΙνο 
ΥΒΙΙΒΜΕ, ΜΜΜ αιιιιι2οΚατ ειο!αϋΙ εΙϋτε ιιιεΒΚιι1ϋιιΙιθιτετιιι. 
Α' ΚέτΚεάθε Ι:ϋ2Ιιέιι νειΙιιιτιο1ιιιγΠϋΙ τειι·τύπΒοτΙιιαΚ ει: ειιιΙιετοΙι, 
'ε ιι€ιιιι1εϋινέΙειιιώιιγ Και» ΜΙιτει, ιιιο11γ Ιιάτιιιι _τέιτειιΙειτοι: Μ, 
ιιιιιιτ νειΙειιιιι νειΙειιιει:ϋ Θε ιιΙειΙιιιαε νά1Ιιι1ειτοτ α” ωιιιιιια *). 

_ Μιτιιιιιιοπάε ωιιιιι ω: Ιιιιιιιι, ιιιιιιτΙιει ει' τιιι·ειιΙιιτι ειπε! 
Ιι-ιιιι, Μι ει” ιιοιιτοιι ιιιο8Βιοτιτνα να» Μ, πότε ιι' τϋΙιΜιι 
εἔγοιι1ϋ €16ιιΙε86%εΙ ίο8ιι:ι κιτειι6αιιι Θε ιιιιιιτΙια ε168 νοΙιιε 
Ιιιιοιιγοενά11:ιΙατοκ, και”. κινιωιει ει: ειιιΙιετεΙαιεΙ‹ απεμπ 
€επΙιιι, Ιιο€γ απ; αποιιιιιιΙ ιιιεἔΙειεὲττιιι ειοεεειιοΙε. ΜιΙτοι: ει' 

η Ρ6Μρ ω" επ Νάτοι, πιΜδιι ει' νέ;τεΙιιι]τ6 Ιι:ιωΙοιιιι·ει νιιιι Επι”, 
Ιιο,·.=;γ ει' Μι·ειιΙσποιωϊ ΜΜΜ Μ:ετ.6εο επει·ιιιι ιιιε8·επεοτΙΙιεεεο η" 
εΙΗΙΙΙιο.εεει. 

ΜΗιοι· πι' €ϋι·ν6ιιγ οειιΙ‹ Μιοιιγοε Μι·ειιΙαιοΒιι€ ΜΜΜ”, 'ε α 
πισω ειι€οάοΙιιιοπε46Κ' ιιιεΒΒϋιιιο06ε6ιιεΚ ;οιιιι_Μι ει' €ϋι·ν6ιιγειέ 
κα” Ιιση;γμι, ει' Μή ιιοΜιειΙ ΜΜΜ, ιΙΙγειι!ιοι· ιιιιιι4οιι ροΙ86ιι· 
_ῇόἰοι·ιιιἑιι εΙϋτο 1ικΙ]ε, ω" Ιειι·ΗιΜ επέιιιο€; ιιια,ς·εΞι ἰιἔγ επό!ν6ιι, 
εΙϋΙιΙι ιιιοἔΗύΙἱ, ιιιἱιι€εειιτι ει' Ντόι, 'ει πιι·ΕύιΙιοάνάιι ει' Μ” Μπεα 
ΙειιοΜ6Ι, οεαΙι ει' ιιιο;οιι€εάειιοΒΒο ενΜΙιοιιΚ. Α' ιέιι·ειιΙσπι @€ 
ιιιιΒι Νη ιιιΜοιιι ιιιε;ειοι·Μεάτ ιιιἱΜἰἔ ΙεΙιο€6ιιεΚ Ιει·τοΜΗι ιιιιιι 
σ” ειιιιιιικ1 ιι6ρεΙ‹. Πο Μ. ει' 86ι·ν6ιιγΙιοιό ω” ειιιΙιει·ι·ε Μιιιέι επι 
ιιιιΚ οΙ6το νειΙ6 ιιιο,ςΙιειώι·οιάεέιτ , ιιιε·Ι!γεικ Ιο;,·γειιοΚ €ιι·ωΙιιιιικ, 
ιιιεΙΙγει: Ιιειειιιοει Μιι·ειι!ειιοικ 'ε ειιιΒιιιιιι6€6ι·ιι ιιιιέγιι6, Μ" ω 
τιι_ιοΚΒιιιι ε1ϋΙΙιεεεειι, πω· κι" μπι οιι€ε4Ιιειιιιειι ιιιιΜοιι Φτω 
Μι2οιιιι€: εΗιοι· εειιΗ εΙ6ι·ε ιιοιιι ιιιΜιιιινάει, ιιιεΙΙγ εεε$!ιοιι ΜΜΜ; 
ε;γοείιΙιιι 'κι ιιιεΙΙγΙιειι πω, :ιι εἔγοεϋΙ6ε' εισΙΙεπιε ο86ειοιι Με· 
ΙιεΕειΙοιιε68το _ξιιι€:ΜΜιιέΚ. Α2 εΙει6 €ϋι·νόιιγ οειιΚ Ιιἰιοιιγοε ομο 
είιΙοιο!ιεΕ ιιωιω ιιιε;;, α' ιιιέιεοιιι!ι ΠΠ:1€8. εΠοιι οι' Μι·εεεύ8 ε!!επι 
ΜΜΜ θε επί: αέι·Η. Μεμιιμήετιι, Μ” εμ, ετ.ει!ισΞΙγοε Ιιοτιιι6ιιιγ 
ΙιπειιιιιΙΙιειψι ει: εΙε62, «ιο α' ιιιάεο«ΠΚΜ.Ι 6!έε']σ€·άι εειιιιιιϋ'6Ισ 
Ιιοι·ιιιέιιγιιαΕι εΙ Μπι ϋιιιιιοτετιι. 

Π" 
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ιιοΙ€6ι·οΕΜΕ επιΙιπιΙεἐιΒιιΕΙιειπ 'ε ειιοΕΜιιΙ:Μπ ιπιιι ιιιιιιιΙ6ιι€6Ι6 
ιὶοΙοἔια ΘἔΥθ8ίὶΙΙ1ἱ, επιπτοΠγ ϋτϋπι6ετ θ8Υθ8ίΠΙΙθΚ ει, Ειοειπγ, 
Μπιτ ει' Ι188Υ 6οΙΒοΕινι. Β6 πει 088.!! Με ποΙΒοΕΜπ 16Μτ 88?'(·5· 
ειιΙπιοΕ, πιω Μπι νι$..πηύιΙ6ειιΕ, 80111 Ε6ιι6666ΒϋΕ Μπι Ιθ82. 
ΗιάΙπιπ ίο;τοΕ ΜΕἱΕ €6Ι_ι6ε 82αΜιπε68οτ ειι€6ιιπι πιω, πο” 
ἱἱ8ΥΘἱΪἱιἰθΙ Εϋιιϋ66ιι ιοΒΙειΙΕοιΙιπεπειπειΕ: ει: θ118Βαθί6]080κέπ 
66ειΕ ιιπιπ6Ι-6ιπιππ1 ΙιππιπάΙππά_ΜΕ; 68 πιιιιτ6.π ΜΜΜ 6ιόΙΕϋ 
ιι666ιι6ΕΙιεπ, Μ” 6Ε6τ ει) Μεσα τιιι·ΒιιΙειτοΕι6Ι 6Ιωιι·τ6πωε 
ΜΜΕ, Ειι6ιτιιΜιτοΕ, ιΜ8Ι6ρ6τν6 ΜηιειειταΙππά_ιάτοΕ, ιπιΕ6ρ 
Μπιτ ει' επιιΙιειιι ι6ι·επΙειτοΕ' αΙΕοιΜάτα κι ΙΙθΙΙΙ Ιιιι·Ιιιι66τοΕ. Δ 

ΝθΙΙὶ πιοπτΙοιπ , Ιιο,6;γ Μπι Ι6ΙιετποΕ ροΙ86ι·ι τ6ι·ειιιΙπιοΕ 
Μ;; οτει6€Μιπ , ΜΙ ει' μοιιιπω εἔγεεἱιΙ6ε τὶΙοε; :ποπ πι 
6ιπΙι6τ6Εεοπει Μιπ ιιι61π6παΕ τ6ι·εια668Ιιε.π 6Ιπι, π' π6ΙΕπΙ, 
ΙιοΒγ νειΙειιιιι ΜΜΜ ν6ΙΙ:ιΙπιι6ι ΜΜΕ ιπει€οΕα€. Η:ιΜιπ απ Μ 
11τοιπ, πο” ο" ὶΙΙγ οτειιι€Ιπιπ π' ροΙ€6.τι τ6ι·ειιΙειτοΕ πιιππι€ 
Ι6Ιοττ6 666Ε6Ιγ ει6.ιπι'ιειΕ, Βγειτ16 πΙΕοτ6ειιιιΕ Έ ιιΒγετΙ6πιιΙ 
ιπι626α6Ε 16ει2πεΕ 68 Μ” νει€γ Μπα ΠΕ).8ΥΒΖΒΙ'ϋ τ6τν6Ε6€ 
Ι'6Ι Μιπ ίοιέπειΕ, πι€γ Με 61ϊ6Ι6Ειι6Ε Εινι€6Ι6!ιο ΕπρπειΕ, ΜΕ 
πιοΕ Ε611. 

Βι θΙ18θΙΙΙ €6τπι6616$666ιι παπι 8οπποΙπιτει νικ, Ιιοιςγ 
ει' 1ιοιιιιοιικειΠπ 68γ6ειι166' ειπ1ιειιι66ειι @επ Μπι οΙΙγ 
Με2666Ιιπεε ει' Ι(ϋΖ08811άθ8868Γθ π6πιτ6, ιπιπτ Ε6ρ26ΙιΕ, 68 
ποπ), ιπιπτειπ ει) πωπω ε" ΜθιΒ ιπει4ιτ6ιΕ6άωττα, ΠΙθΒ' Η 
6τϋει€Ιι6τἱ 628. 

Ι16ιποεπιτει οτειπποΕΜιπ ει' ροΙΜοπι τότειιΙειτοΕειτ Μπα @γ 
Μι'ιΙν6π οεειΕ :ποπ ΜιαιΙιπειε 6€γ666Ε αΙΕπή6Ε, ΕιΕ ει' ΜΜΜ' 
επει!ι6.ΙγοΕΜ6τει νά;γπειΕ. Αι6ι·τ ει' ΕοτιιΕΙι6Ιι Εοι·ιπ6πγοΕ επ 
6ιΙ616 τ6ι·επ1ειιοΕιιτ 6ιι6π οΙ1γ επειπιπ6Ι ιε π6ιιΕ, πιω π6π6Ε 
ει' Εϋ26ιιΕοιΙι6Ιι Ειι6ΙγοΕ ει' Εοιοπιι' Μἔγ ναΖειΙΙιιΒιιιτ; π6πιἱ 
Μπ.τ6ιι6ιοι·π ΙιοτιειΙοιπιππ1 νι861τ6τιι6Ε ιτάπτοΕ 'ε ΙιετοιοΙΜΕ 
6Ι16πϋΕ ιπιιιι16ιι εΙΕειΙοπιπιπΙζ 

ΕΙ16ιιΙι6π ιι6ιπι τ6τιπ6ει6τι ῇἐιεπἱνϋε6€Μ ιπιιαιτπιιΕ ει, 
ροΙΒέιτι τε·'ιτειιΙειτοΕ ιτάιιτ, ιπΙιτ61 Εϋππγίι 6πιτ6ν6ιιιιι6Ε, ιιιιΕ6 

τ 
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8 ποπ οιο1‹, ο' ιιοΙιται, Ιιοογ ει' ΙιοΙΒιιιιοΙε ιιογοιιιια ει' ιαπ 
ἱὶΒγοΙιιῇο νιιιιιοΙε, ειιοΜοΙ ιπΙαιΙιΙι οΙνοιι_ιοΙκ 'ο Μια ιιιιιι‹Ι πι 
ΙώΙι!ι-ιιιΙώΙιΙι, ΙιοιΙιοΙιο ποικιιι Η ιιοπι νΠιοτϋ τοι·νοΚτο οιο 
τιινιιιι, οι' 1°οι·τοιοιιΙιιιοΚιοΙ οΙωνο2ιαΜΕ. 13ο :ια πιο8 ποιο 
8οιιτιοΙ_ιιιΙτ, Ιιο8γ π' ιιοΙΜοοιι τότειιΙο.τοΚ οεοπάΙαοοειιι επιμο 
ι·ΜέιΚ ,ο Ι:ϋπιιγΜΚ ει, ιιοΙΒιιι·ι το.τειιΙοιτοΙτα οε Ιιοογ ιιιιιιοιι 
οι” νοοιοοοΙιιιοο άο18οτ οΙΙ‹οι·ιιΙιιοΙι, οι” οιΙιοι·οο οινοοειοι· 
“Η Γοεα_ιάΚ ιπο8 ιιιει€οΙια. Μιιιοιι ΙιἔιτῇιιΙι, ιιιιιιτ οΒγοειιΙιιοΙε 
ειιιΜοοιι ει: οιιποι·ι1ιειιο.Ια ιιιιιιοοιιιιιιιι' οΙΙγ ωοιι›οι, Ιιο8γ νει. 
Ιειιιιι ιιοΙιτιοαι νοΙοπιοιιγιιοΙι πω: ιιγιοοειιιο.Ιε, νκι1ειιιιι εταιιο 
τοι;πιπι Ιιοι·ιιιιιιιγτο. οιιιοΙ_ιοιιοΚ, νιι€γ ο” ιπωιιιοι ει' ιππα 
ιιιει£ οΙιτοΒγο1:, ιιιοιῇιΙ οπο; ιοΒΙιειι_ιπΚ πιοει, ιιιιιιτ ποιπ οοιιοΙε 
ἱΙΙγ τιι%οιιοπ οιιιΙιοτοΚ ιιιιιιιιοιι ιιγοιποιι ΖειΙιοΙοτΙαιιού.8Μι. 
..-. Πει τοΙιιιιϋιιΙε ιιιιι.ιι ι·οοιι·61, νοΒαΙοιι πάπια :και ιματ 
Ιιο1ι νο1ΙειΙειτοΕποπ, ιιιο11γο1: οι Εογοοιι1τ-ΒιοιποοΙ:Μιιι πο» 
οιονοΙ Ιο1γιοττειιιιαΙι, 'ο ποια ιπιιιιιοπίοΙο ιιιιιιτ ιΙο1οοιιιαΙι 
οι ιιιιιοι·3.ιωικιΙ: ειιιιιια ιιοΙΙιπ1 ποιοι πο” Ιοιιτοοεπι€ιι 'ο :ιο 
1ιοι τοι·νιιοΙε , ιιιοΙ1γα 1ο81αιοοΙιΙι Εοιι·ειι1ει1οιπ πινει!» ποι 
Ιιαιιο, νοέτο!ιατιιοοιι, 1ιϋιιιιγιι πιο: ιποΒοι·τοιιιιιιΙα, πιιοι·τ 
ιιοιιι _ιοιιοΙ: πω ι801ι οΙιοΒΙοιΙΙ:_οιιιΙιοτοΙε ΜεοττοτΙιο, πο;" ει' 
παπα ιιιοοιιάΙιοι·ίιοιικ , πι” οι' Κοιιιγιιοοι1ιποτ, ιιιο11γιιο1: 
1ισιοπιιιιτ παπι, ιο1ιοτεειοοέιΙι. 

Ψοι1Ι_ιοιι ποιο ο1ας-ο ο' ι1οΙοοΙκα οογοιι1τοιιτ οοιι·ονοιι 
ΜΜΕ, πω” ει: σπα οοειοΙ:ϋτο :Μια Ιαιροοοτ Ιο1Εοοοπ.Ιιοο· 
ΜΕΘ Μιιιιιοιι εταπε!ιοΙι, πιιιιι1οιιίοΙο οοιπ'ο καπ οιιιιοι·πιοιιαΙι, 
ει' ιιοΙΜοοιι πιι·οιιΙαοΙι' ΙιοΙιο1ο!ιοιι ΙπιιιιιιιΙε ιιοιιοιιικοιιτ πωπ 
ιιοει Κανα οι; οογοιιΙοεο81ιοι ,ο ειοΙι_ιπΙε ιιιοις οιιιιιοΙε επισπ 
ιιιαιιιοιιτ. ια οΒγπιέια ιιιι€γ οιο.ιππιοι1 Ιαιιιιι, οι·τοοΙιιΙ‹, ιποε 
οττιιε 'ο Ιποποοοιι Ι›ιιιὰιτ€οιῇιιπ ιιιιιπ1οιιιιοιιιπ νοΙΙιιΙο.τοΙιι·ει. Α: 
π;; ειιοι·ιατ ιοπιοι·οτο1ια ιιιιι_ιοοιιι οι' ιιοΙοιιι·ι.· ο1οιιιο ιιινιοιικ 
'ο αει· ιποΒ οιοι·ίοΙο Ιιειοιοιιι·οι ωι·‹ιιοοι‹. ο 

Βο ιἔγ επ ιιιποι·ιΜιιπ1ι ο” νοο2οιΙοΙιποο ειοΙιειιιοι5%ο1 
θα «πω ιιιο8$81ιπΙιάΙτ ΜοοιιΜιιιι ει' οπιιιοοοιι;;' νοειοΙγοιτ. 



Ιθθ 

Πα νιιΙιιιιιοΙΙγ ιιειιιιετ' έ:Ιετό!ιοιι Ιιιιοιιγοε ιιιόμοιιιοι ιτε 
ειιιιιΚ ΠΠ, Ι:ϋιιιιγϋ ιιιεΒιιιιιιιιιιιιιιιΙι , ΙιοΒγ ει' Ροιιιιω ιιιτειι 
καπ ει' ετιιιιιετ ΜιιινιιιήόΚ 'ει επ ιιιιιι·ι ωϋΜιειιιιιι; Μ Μι 
ο;;γ ΜρΜΚ εἔΘει ιέΙεωτ ιειιιιιιῇιιΙτ , ω.Πιιι Μπι ΜΜΜ 1882 
ΙιειιιποιηιιιιιιιιιιΚ , Ιιο8γ ει, τάι·ειιΙ.ιιτι 826ι!ιιιιΙειι€ Ρωιιιω 
τιιι·ἔγΙ›αιι, Ιιειινετ.6 ει, ροΙΒέιτοΙ:' ισιειωθ ΜΗ; ΒιθΚεεεεϊΜιο 
Μινι: ω. 

Ε' ιιιιιιιΒιι) θ186 τόειΘΙιειι *) Σ” ιιιοιιιΙοττειιιι ΜΠΕ; ,,Δ, 
ΙιοτΙ:Μειιι τιιτειιΙ:ιτι ΜΒΜ, ροΙΜαιι ιάι·8·γιιιιιι Μπι ΙεΙιοι: φό 
οιειι η." ΙιιιτΙιει τειιιιι οι ιι·ω.ιιωι επιιΙιειάει388ειΙ. Α: εἔγιΚ 
ΙιενειιιιΜ ειιιΙιεσ38εε Θε ΜΒΜ! ιιιαιΙιιιιιεΙι ιιιιιιι ει' ιιιιιειιΙ:. 
Αιιιιιιιιιεικ εμ: Μιιιιετ Βοι·ΙάτοΙιιιτ οιιιΙιιιιιτ , ει' ΜΙΙ:ιιΙ , Μ” 
ιιιιιειι€ιιι·0Ι Ιοιιιοιιαιιιιιιι ΙιεΙΙεεειΞΚ , ΜΗ; ιι€!ια @επ ΜΜΕ 
ιοιιτιιι·τιιιιιιιειι ν6€οκι επ.ιιΙιεθιέ :ια σ8εΙεΚει1ιιιε.“ '1'ονιιιιΙι 
ιιειιι€ απ ειιιιιιιιι ιιι68 Ιιοπιι. ,,Νειιι ΙοΙιετ οΙτιτΙιοΙιιι, Μ” 
σ., ιιοΙΜαιι τιιτειιΙειτ' ΜιιιιιιιιΙειιι επιιιιιιτΙειιΒιι Ιε8γειι ιιιιιιΜιι 
ε2ειΙιειιΙειι8 και: :ιι ιιιοΙ86, ιιιοΙΙγετ νιιΙειιιιο1Ιγ ΜΡ @ΜΜΕ 
Μι. Πει. ει' Μρε·τ αιιατοΜάΙιει Μιιι ιιιιη·ωιιι Η, Μ επ ιτοΙο 
ιιιιιιΜιι ριΙΙειιιιιιΙιιι.ιι ιιιε86τιιιτειι.°' 

Βιιιι€1ι°ο€νιι Μιιι ιιιε2ειιι, Μ” νειΙειιιιεΙΙγ ιιοιιιιετιιι-Ιε 
ιιιιιιιιι€ ΙιειαιΙιιιιι!ιο.ιι ιιΙΙΙιαεεοιι, Ιιοι·ΙιιτΙειιι ιιιιειιΙ:ιτι @μι επ 
ΒειΙιιι ροΙιτιι:ειι ίύΓ8ΉΗ111 α' ροΙ€άιο!ιιιειΙι, ω: ΙιύιΙειιι, ΜΗ· 
Μι· ιΜΙΙγ οι·αιό.ΒΙιιιιι ,ε Μι· ιΜΙΙγ ι06.επιιΜιιιι Μ οιιοεειι€ 
νοΙιιιι Ιιοι·ΙΜοΙο.ι Μπι 8Ζ8ΙΪΗ1ἱ Η ει' τιιτειιΙειιι ειιιΙπι(ΙΜΒιιιιΙτ. 

. ω: ιιιοιιιι_Μ.Κ , ιιε8ιιιεΙ1γ ΜΡ Μιιι νοΙιιει καψω ΙιοιιΙ€1ιοιι 
ει' ΒόΒότ ι”ειιωι·τειιιι, α' τϋινέιιγιεΙτ ιτιιιιιἱ ιιιιιωεωι τοιι_ιεει 
ιειιι, 88ΙΙΙ. ιιιι·ωει Ιιοτιιιιιιιγτ ιιΙαριαιιιι, Μι ει' τιιι·ειιι1ειιι ΜΒΜ 
ποιοι: ΙιετιιτοΙε ΗΜ Μιιι ίο8ΙειΙιιίι. Ε' Μπιτ Ιιέτοό€ΚινιιΙ 
Ι›εοεεεεΙι, 'ει εΙΙιιειειιι, Μ” ιιιεμπειειΙιει6εϋΙι ιτιιΒγ ω 
ιΜοΙι ν6€ετι Ιιόει νιιΙειιιιεΙΙγ πωπω: ριΙΙιιιιιιιοιιΙτό1ιι ιιιι€γ 

'Ο ΗΜ! Π. Μ”. δ!) έα 33 Μιμοιι. 
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ιιιοἔειοτὶτἐιεοΒα€ οΙειὶνεΙιιὶ; Ιιωιοιιι _ῆ6 Μ νὶΙἀΒοεειιι ω«Μει , 
ιιιοπιιγΜε ΚετΙὶΙΙιεΙ‹ ΜΗ ε' ΜΜΕ. 

Πο” επ ειιιΙ›ετ1ιεΙ‹, ό1ετε' ιιιο€ιιιειιτώεεέττ ιισΞΙιει ε” 
Μήάτ εΙνό.8_ΜΙτ, €ιιι1οιιι; Μ εΙϋττοιιι εωιΙιὶ Με άΙΙΙτεει, ΜΒ: 
αι ἱΙΙγ οιιιΙιετ $ονὰΙ›Ι› Η οΙΙγ @πεΚ ΙΜειΠτ, ιιιἰιιτΙιει Μπα 
εαπ νοΙππι. 
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τω, 

Μόπι Ιιαο·οαοΙπαΙσ απο αοπωθΙοαΙαϊο α» ορμο 
ιΒσέθ «Μετα π° _ΪὐΙ έο·ωπ ὲυιΙεΙο° τσιεΙουυάσιμα 

άΠαΙ. Δ 

ΜΗωι· ει' νὶΙέη; σ8ειΙκ ιι6Μπιγ Μιαι1ιιιωι Θε ειιιιΙο.8 εΒγετ1 
ΑΙΜ ἰἔειιἔιιττειτοττ; ειοΙε ειετεπεΙε ιιιιι€οΙ:1ιειΙτ £επεθΒεε επι 
ιικ-56 ϊοτιιιὰΙιιἱ αι ειιιΙ›ει·'1‹ϋτε1εεεὲΒεὶ ίεΙϋΙ; ειω·ε$τ6Ιτ Μι· 
ι1ετΜιιιεΙ1γ κΠο86 :ιι οιιιὶ›ετπεΙτ ιιιεἔίεΙεῇτΚειπὶ Βιιιιιιι€άτύΙ , 
'ε ιιιο11γ ἱΙΙειισϋ ει' β: ΙιαειοπΚετεεύο πΘΙΚὶὶΙ τεΙῇεεὶτιιΙ, ιιιἰιιτ 
πιτ ιιιιι€ει αι Μου Ιε οιε1οΙκειᾶ. Ει “Χοπ Μνο.ωΙοει ω νοΙΙ: 
αι οι·Ι:ϋΙοειιιιΙοιιιΜγ' τάι·Π6Μιιι. 

Επι Μι1ειπ, Μο” αι ειιπΒετεΙ‹ ετεὲπγοεεΙ›Ι›εΚ ΜΜΜ: ΜΙ 
Μ. αι ατΙετοοτ:ιτει ειίιιαάοΒΒα1ι , ιιιἱιιτεειιι οἔγόΙ›Ιτοι·; Ιιε.1ιεκπ 
ει Ι›ὶιο1ιγοε, Μ" υπ ειἱὶπτοΙο1ι οι ετώπιγ' ειέρεύέεἱι·ϋΙ Βε 
ειΘ1τοΙε; ω, Ιιο8γ ιηεππγἱ!›επ ΙεΙιετ1ιο Ιιειειπο.8 Μ, ωω‹ 
ΜΜΜ νὶιεΒἐΙΒαΙΙάΚ; Μιιιοιπ ει' ιιιϋπ ει' ΚύριοΙΜόε 8ΙΜΒ 
ει6ι·ιιγιι1, 'ε Με ϋπιιτειΒεΜωι Μ5ιροπτοει1Ι, αι ετΒϋΙοεπωιἱ 
Ι:0Ιε 8Ζ0Ι111ᾶΙ!ΙΙΒἔΓθ“θ11ΙΙθΚ ει ϋπϊεΙὰΙτὶοιέιε' ειωι εειιιιι65έτϋΙ, 
,ε οι: ΜΜΜ αι ειιιΙ›ει·ὶ ΙθΙε:ΙσιεΙζ ειῇἀηΙἔατ1ιὶ 1ΙθΙΙΙ ιιιετὶΙ:; Μ· 
6ι·τ π ΜΜΕ νἱιεἔὰΙἀεὰτει ειοτἰιΙιοιπιιιΙε , ναΙΙῇοτι οι' ιδοΙΒι1 
ΜΚ' ειο1116Ιγοε Μιει1ιο. ΙΠ·ΞΙΙΙ ΜΜΜ-ε :ιιιιΒὰναΙ, ιιιὶπὰιιγὰῇοΙε” 
ῇανέιιι 0οΙἔοι1ιἱ ει ιιιΜ6ιι ωιιιωκ απ” οΙΙγ ρωωπ, Μ! α' 
ιιιειεέιιιοε ΜΜΕ ει' ΧϋιότάεΚΚε1 ταΙΑΙΚοιὶΙκ 'ε 6εειεοΙνο.Δ, Μετ 
;πεΙτ πιτ ΚἱτἰὶπΙοτπϊ; αι ΠΙγ ψιμιειΕΔΙειτοΙτ ΙειεεωιΙτε3υτ ΙΙΙθΒ'· 

σ 
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απαιιστοι!παΙε. Α' πι! αααΙτ ιιιαααΙιαπ ΑΙΜ αεπταναιαΙ νοΙα, ατα 
Ιαποα 1αππα γεια, 'α ναατα, πιιπιΙαπΙπ αΙϋαα νι1αποειπαιτ 
Ιαππὶ Ιααατ.ΙΙτ , πο” απ αιπΙιατ , ιπιπϋπ ία1αΙπαΙτ αποΙΒαΙ , ιπα 
ΒαπαΙ‹ αιαοΙΒαΙ αει Μπιτ απαιπα1γαα ατιιαααΙιαπ απ πια απα1α 
Μάτια. 

τω» ΙιαΙγαα α' ιιιιιπΙταΙιαπ τπα8ιπιιαααααπι ιιιιατ, ιιιιπα απά 
Μια απ Βἔγααίπα-8αααιιαοπ' παπι αιμα πιιααιιιωα πιαῇιι ιπἱπἀἱΒ 
θααπαααγαπαααπι ποΙἔαταατααὶπαναΙ. Ιαα απα1: ποπ αααΙαποα 
απαοτιατύ1 αΙτατο1τ αιιι1α1‹αιπὶ, ωαΙΙγπαΙι-αα8ιααα€ανα1 απ: ααα 
αειππϋαϋΙπι ειιοπααΙ:. 

Α: ΒαγααπΙα-8αααπαοΙώαπ ιπαῇιΙ αιοΙιαααιιι ιποπαιαιτ, πο” 
α: αταπγ πασέρ. Β6Ια ααα αΙ1ἱαῇαΙτ, Ιισαγ 1ιααιτιοα 'α ααα ιππι 
κΙαπιιαιι πιααΙιιιοπγααβΙτ. Απ αιιιατιπαἰ ατΙεϋΙααααπια6Ιτ παπι ια 
ναπ_ιαΙτ, πο” α: αιπΙ›ατ απατα Μάσκα ΙαΙ ιπαἔαα ίαΙαἱατα, 
:πατα απ ααπιιὶ πααγΙα!!πιειαε; Ιιαπαιπ Μιιιοπιπαιτ 1ιααταπ, πο” 
απ ιΙΙγ αΙάοιααααααΙα!ι: επιπαοΙΙγ απϋΙααα€απαΚ αππαΙτ, Μ απο 
Καα ιιια€ατα ναααι, ναΙαιιιῖπα αππαιε Η ΙιαΙϋΙϋ1τ Ιιααιποα πω. 

ΤαρααιααΙααΙτ, ιιιιπαρ οτεια8·πΙ:Ιιαπ απ ΙώτιιΜιαπ α: απι 
Ιιατ αΙΙαπαΙΙΙιααΙαπ αι·ϋναΙ τοπααΠε πια8α ίαΙα ,α παπι ταιπαπγΙ 
ναπ, πο” ααΙααταΙιααεαΙ:, απααάϋΙ ναιααααατ61 α;οπποεΙτοπ 
παΙ‹τ. Απ Ιιαα παπι Μταπια1τ, πο” και πια: ατι1αΙιαα πα παι 
ναιιαα, 1ιαπαιπ αππαΙτ ιπαπιππααααααΙιαπΙατααπαΚ παπι" Μπι-ια 
Μπακ αττΙαπαιιαπ αΙΙ ΙιαααιϋΙααααπαΙι Ιαπιιι. 

Ιαα 0ιαιιιε £αιααΒαααααΙια Ιιοααααποαπι παπι απαιτώ, πιατα 
α: ίαΙτανιππα ααταγαπιαύΙ; αΙαα; ιααγαπ πιοπάαποπι , παπα! α' 
ι·αααΙιαπ ιιια88·γόπϋπααα ααπΙ:ϋτ.ϋΙααΙτ ποΙΒαταατααιΙαπαΙ. 

Μαπααι€πα τααι ιπαπιιιππι1οααα πιω· : ,,ΙΙα α: ααγαπαα ϋα 
"πι", ααγαπααεαΒα ναεααα παπι πϋνααπαιιι ια, Ιώνααπι αοπ 
παιιι απατα, πιατα ααιιααπααΙαα πω» π” ααΙαΙααιπ, πω” πιἱπ· 
παπα $α1νανα, απ ΙταπϋπααΒαααπ α' ΙαααπαταπαααααΙιΙι απ Ιαπ 
παιιιιιιοααΙιΙι." · 

Π' αιατἰπα α' ΜΙ αταααα αττὶαΙ‹' ααπα παπι αραπ πι ααπ, 
1ιαπαπι α' Ιαιτιιπ10ιαΙι αιιιαι·ϋ‹αιαΙ‹πα1 1τϋαϋπααεαααπ πα παπι 
πανια; Μ παΙοπ παραιαι·ιινα Ιααα: ααΙααΙαΙΙιααι3 πιαιιιΙαπ ααα 
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ΙεΚειΙοτ·ε1:' 1›ε1εεῇ61ιε1ι; 'ε 108111 ιιι1Μεπ 11οει€κ1ε1κΜ1. Μπει 
1ι11ιιιι1ς ει' 8ΖθΒό11Υ7 επ3ι1Μιιι ει111τι18γνει1ειιιι1πτ ει' €22.1188θ1ΗΠ1. 

Βιιτοιπ111ωι αι έ:τι1ο1τ ίε1ϋ11 ω» ειο1‹1ω1 τ1ιιτνΜ11, Μαϊ: 
Αιιιει·11‹ε11›ωι , Μιπειιι εἔγειετειιι1ιιι1 Μπα: 18 @γ ο1τε·ι·1εάνε, 
1ε1νά1τ μει11ἔ ιι1ιπ:ε Μ” Μτ11πτετνε, Θε »ΜΜΕ ιιιιέεἐ πιο. 18 
ει1πι1επεΚ ΙΙΞΙἔΥ ά1ι1οιειτο1‹Μ , ιιιο11γε1ε τ131ώ6·ιιοιιι16τει1ιο1τ. 

·Β11ωι11επ ει: ειιιιει·11αιπι1ι ειετο111ε ει' 101 €ε1ίοι·έοττ €τι1ε1κ 
111181 ωσ.€γατάιΜ 11188' ό1ετϋ1:' ιιι1.ιιτ1οιι οοο1ε1εει1ετο1τ; εΒ·ώεε 
ει1νεεε6%ε1 ιιιιιτο8αήε1.1ι ιιιο8, Μπιτ 111τ_1ει 61:ετε.' $ο1ν116Βο 
ω: ϋιιεπτετετ ειϋιιτε1οιι ε8γιιιάε' εε€1τέιι€ι·ε 'ε ιιι1:ιτ.τεει1 
1ιει_11ειιιτ101ι1ώ πω, 1ιοεγ ει' ετατιιο' 3ανέώττ, Με161:' Θε Βαπ 
11αμόΒιι1ε' ε” τέιεπότ ϋτϋπιεετ Ξε1ι11ι1οιιι11κ. Επι ύ" π11ειιι , 
Μ" ε' τοΚἱιιτετ1›ειι ιιοπι ιιι1ικ118 18ειωι1ε 1112801(11'11.Πίζ 11.1θΙ'ί 
1ΜΙιατιι1 ο11γ1εοι· σ.: Βἔγεε111τ-81ειτιιεοΚ1›απ , ει1ιιτι1€γ Μπι 
ιικ1ειιττ, 1ιο8γ ει' μο1Βι1το1ε ο11γ 1ιαεποπνά;;γιιι€11ε1111 'ε 16 ιιειιι 
ειάιιι1τοττ ϋειτόπϋ1:1ιεΚ ειι€εάπε1τ, ιιιε11γο1ι οι ωπ1ιετπε1ε τοπ 
ιπόεεετώ11επ νωιωι1ε; τω ει: ιιιιιοτ11τειπι1: 118111 @επ νει11]έι1: 
ιιιο€, 1ιοΒγ Με @Με 1πτ1116οΒο1ττα 1ιει;11ιιιι:11ε; 1π1::5.1111 ειοτοτ 
1ιο1ε 11εοο111ετετ επει·οιπ1 ρ1ιὶ1ο8οι›1ι1ὰ_ῆο1‹ιιε.1‹ , πι1ιιτεεπι διαπισ 
881(11111ί. 

να 11188 1ε1ιοτιιε ά11αμοι11ιοιιι, ει, ιιι€11κ111, Μ” α' Μι 
ιτιοετ101τό1κ, ατι·61 Μ1επετ ΜΜΜ ιιιω;1ι1εύττεοιπ. Α, τ:1τ€γ' 
ι·ειιτΙΒΜΙΙ1 :ιε1ιόια-$€ο ιιιεητ868ειπιτε ειο1Βά11ιεωα. Με πισω 
ει1αιι·οιιι θ2121188Ζ1101Ι11°θ. £οι·ι116ιι1, 'ε _1οΜ επει·οτειιι, Μ” ο1 
ν4ι861ω,. ν11ὰἔοεαπ 1Μν:1:ι οιι€1οπιειτ, πιο 11ϋνεεεεπε1:, Μικ 
εειιι Μ” ΜΜΕ 1πότ1κετ1ΘΜειι 1ιει€γμιιιι. 1 

Με! 161 εκει: 6ττ1ε1: .11θΙΙΙ 18811 ίεπεόμε ω, 4ο ν11:18οε 
6ο 1ι1Μοο=. Να" τάι·8γει1επτ ε16ιπι1 ιιειιι εϋτε1επ11ε:, 1ιειιιειιι 
801! Ιὰται1εεὶἔ ΜΙ1κ111 ε1ότ1 ΜΜΟ ειιο1αιτ, ιιιε11γε1κοτ οω1Μ. 
και.. Μ1ητ1ιο€γ πι1Μειι ό” 1ιοπε1 Ιε!ι·1ιοτ, 1616 1εϋπιπγειι ΙΜ 
1"ο8_1ο. Θεα ιιιεματτ3ει απ. θεο61ύ1ατοεαπ ει11αι1ιιιειιτειτνάπ ιικιειδ.2 
ετ ειιι1›ετε1‹' Βγειι·16ει18α11ιο2, 1εϋιιπγειι πιειΒγ 1ιο.τει1οιιιι·α ω” 
ποπ 'ε ει” ιιιε;;ϋι·1ιπ1ο Μπι :ιε1ι€ι, πι1πτ1ιο8γ ει' ε2ειιι61γοε 

·- 1 Μα' Α 1. 

κ 
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Θι·ιΙοΙ‹ετ 6ιιιιιαεἐα εΙΙοει ίοτάΜα ω α' εαει:νεΜΙγώΙ€ παθω· 
εότε α: αιοΙκατ !ια·α66 εατΙιαΜγιιΚατ ΙιαεπιιαΙ3α. 

Δ' Μ! οικω Θι·ιΙεΙέ παπα ποιο ΜΝ 1ιαο<>·γ ϋπίεΙα.10οια 
80]Κ8.ί; Με εειΙ:ϋαϋΙ παρουΚέιιτ αμπ0 αΙιΙοιατοΚατ; ιιιαΒαΒα:ι 
εἔγ ετώπγεε ειιιΙ›ει·τ και :παπα Ιτέρειιιὶ , Ιιαπειιι ΜΜΜ εο!ι 
ι·ωιάεε, πιέττόΚΙι-:Εοε, 8ιεΗ:Ι, ε16:εΙατύ, ιιια8οΚοιι ιιι·αΙΙ:οάύ 
ροΙ8ατοΙιατ;.Θε Ιια αα επωιγτε οΒγειιοειειι αι αΙκατατ αΙταΙ 
:και πιω; ὶε, εΙῇιιτ1ατ Μπα ΘειτονατΙωπ11 α' εισ1ιαεοΙκ αΙταΙ. 

Πα α2 ετΙεδΙοεὶ ΜΙιΞ8Ιιαιι α, _ή0Ι «παθει έτιΙεΙέ ταιια ίοδιια 
ιπαΙΚοτΙιιὶ. α' τειιὰΙεὶνϋΙὶ ει·έπγεΚ ωἱιιιὶοιι ΜιωπιγαΙ »πιω 
Ι›αΙ: 1οιιιιόπεΙ:. Ηαιιειιι ι3εγ Μειωιι, Μο" αΙ«κΙποτ α)ι1ιικνα 
ΕεεΙοττ868εΚ εοπι Ιειιπώ:ιεΙε οΙΙγ Β6αϋιι86ΒοαεΙο Α' 301 εκατ 
€τάεΙί ταιια τα145.ιι εαπ»! 1ιόΙιαιιγ ειιιΒεττ αι ωιιΙιετἱεύἔ τοπι 
ι1εε ο8γαταπγιιαα€απ ἱἔειι Π51ϋ1 ειιιεΙΚοαιιἱ;#ιΙο απ: επο 
ΙιεΙ:., ΜΚ αιο1ιαΙιι1 οετοΙ:, ίο1ταΙι-11_Με απ 'ε τητα ιιιοΒιιια 
ι·αιΙιιαΙ‹. Πα ιιόΙιό.ιιγ εαγεάετ »ΜΜΜ αιοΙκατ ΙεαΙΜια. Ναι 
ΜΗ: α' πεπιετ, απ; ΙεΙειιιεΙὶ. ω - ΙΜΟ] 

Ειτ:ιειιι ΙΘΙεΙε Κὶπιιοπὰαυἱ, Ιιο,<;γ α' @Ι επτα: σ5ι·ιΜι' 
Μπα. εΙϋπειιι ιιιὶΜεΙι ρΙιἱΙοεορΙιἱαἱ τΙιεοτΜΙτ πω, Ιε8ῇοΙ›Ι›αιι 
αΙΒα!πιαιΙια$01ιαΙι ωεωκ α) ΒοτιιπΚΙ›εΙἱ ειι1ΙυετοΙι' οΜΙκούεού 
Με 638 Ιιο€γ 6η αΙ›Ι›α1ι ΜΜΜ α) ΙεἔΙιαταΙ:ιια8!› Ι›ἰιτο8ὶτΘΚοτ, 
πιο1Ιγ ιπέθειαιιιοΚτα ΙΙΙΒΒ0Κ εΙΙοπι £ωιιπαταάοττ. Ε8 Μ α' 
ΚοτιιπΜ›εΙἱ ετΒϋΙοεταπὶτὐΚπαΚ οπο: Με!! ί6Ιαέρ ΙοπΙΙτιιὶοΕ 13 
ΒγεΙιιιϋΚι-π. 18468; Ιια απ τϋΙε6ΙοτΙοιωεκ ὶτΘΙικἐΙτ Μ, «Η ΙτεΙΙι-ειιο 
Μπιτ αιΜεύεεετ ίοἔαᾶιιἱοΙτ. ° 

ΑταΙΜΒαιι :και Ιιἱειειιι, Ιιο<έγ ΚϋιττὶὶπΙι τϋ!»Πϋπιέιε νοΙ 
πα, ιιιὶιιτεοιιι αι αιιιετΙΚαἱαΚιιαΙ; α, ΙώΙδπιΜέ8 οεαΙ‹ αΙιπαιι 611, 
ΜΒ· α: «κι ΙεΙνἱΙὲΒοΒιιΙτ, ΜΜΜ; ρεεψ; Μπι. Μἱιιιὶἐιι απια 
τἱΙκαἱ ειιιΙ›ετ ίεΙ τιιιὶ_ῆα αΜοαΜ ειοΙΜΙγεε έτὰεΚεἱ' εΒγ ηέεισέτ, 
ΙιοΒγ α, “ΜΜΜ ωεη;ιιιοπτΙιεεεε. Μἱ ναΙαπιειιπγὶτ ιιιο8 αΧατῇιιΚ 
τατταιιὶ 'ε αγαΙει·αιι ναΙαιιιετιιιγπ εΙεπα1αεω3ιι1:. 

ΕΠ ΙεϋιϋΜειιι Μπα! οεαΙ‹ οΙΙγ ειιιΙ›ετεΙιετ ΙάτοΙε, ΜΙ: 
Β1°Μ Ιατ82απαΙτ παροπΙαέητ Κοι·ται·8αἰΚατ ταιι1ταπιἱ, ω›ω θ8 
ΜΙιΙάνα!, Ιιοα;γ α' Ιιαειιιιοο 8οΙιαεοπι τὶειτοεεὸἔτεΙεπ. νωι;οη 



σ 
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πεπι £ο·._ε,·οπ-ε Με νεπτε τειΙπ1πὶ οΙΙγειποΙαιτ Μ ΜΒ πιτ πωπ 
κκ ωπιππ , πιω; 1επετ ει, τὶειτεεεἔεπ :Ιο1ο8 1ιπειποεθ 

Νἱπεε ει' ΙϋΙπϋπ οΙΙγ ΙιειωΙοιπ, ιπε1Ιγ ω €πωΙππεεπ, 
πο” πι πΙΙειροτοπ' πενε1τεπϋ επεπ16ειεπε πι ειππει·ἰ Ιε1πετ 
π' πειειιποεπιιΙκ Κει·εεεεετε πε νειεεεε'ε πππι1επ μο1επττ ει, 
ππι€άΙπι ιπι·ποιπετα πα_ϋππάενά πε τε8γεπ. 

Επι π” Ι›ὶιοπγοεππΙτ Ι‹εΙΙ τει·ωπππΙκ, πο” ει' ειεπιεΙγεε 
ει·ιΙεΙ:, ἰπΙώππ πππτ νειΙειΙιει Νά ·- πει πειπ εἔγετΙεπεἔγ-ἱπ 
01$ύοπει Μπι πι ειπΙ›ετὶ επεΙεπεπετεππεΚ; παιπειπ πτε8 ω: 
"πιπ.ο€ τπι1ππππ ιπὶπτ @πμ εττεπἱ πππάεπ ειππει· ει' ιπει€π 
ειειπεΙγεε4 ει·πεπετ. 

ΙΜ ει' ροΙεπτοπ, εἔγεπΙϋπΙτε ΜΜΜ, τπ«πιτΙειποΙκ ,ε Μι· 
άοΙ:ιτΙπποπ ιππταππόπειπ, πεπει νοΙππ εΙότε Ντιπ, ιπἱ οΜοΙ›π. 
τπΙεάἔἱἑς νἰπετπε ιππιἔΜ πό.Ιοπ :πι ϋπιεε, Έ πιε€ πειπ ΙεΙιετ 
πε εΙϋτε πιοπάειπὶ , ιπεΙΙγ εγωιΙπιπποε πγοιποτιιεπἔοπΙπι ίσε 
»επ πιιππιτπὶ πιπεοΙιειτ, πΙ›Ι›ε1ἰ Ιε1τϋΙώεπ, πεποέςγ ει' πιπ,<;οπ' 
;οιεωι›σι ροΙπάττπτωπί ;οιειεπω‹ νειΙαιπὶτ ΙεΙπΙἀοιπἰ ΜΙΜ 
_πιπαπ. › 

Απ πειπ Μειειπ, ΙιοΒγ πι ειπΙεΙέ Μπα, π” ιπἱπτ απ: 
ΑιπετὶπέιΜπ Ιιἱι·ὰετἱΚ Πειτε. ΙεΒγεπ πππάεπ τεπιπεπ3 πε 
ίο81π1 ππι€έιΙπιπ απ; ο1Ιγ ιπιω 5€αιεὰἔοΧειτ, ιπεΙΙγε1κπεΙε Μ· 
ππωεω νε8εττ εΙεἔ πι ειπΙ›ει·εΙ‹ετ ίεΙνἱΙὐἔοεΙ€πἱ. ΉΙπ8ο 
ΜτεΜοΙε ΜΜΕ ίεΙ 6Ιτετ ιπὶπὰεπ άτοπ; ιπεττ ει' πω: ϋπίεΙπΙὰο 
ιιΞεοπ 'ε ϋειτϋπειει·π ει·επγεΙ:' ειπιωπι πιει· ιπεεειε πασα 
ΦΗΜΗ. Ίο Ι:Μοιπ ΚϋιεΙἔετπἱ ποπ ΜΝ, ιπεΙΙγΙ›επ π, ειιπΙιππ 
επε, πϋιΙ›εΙ‹ε, 'ε παμπ π' τπι·επεπ85 τεπα π, νἰΙάεοεεάἔ 
πεΙππΙ εΙ πειπ Ιεπετπε1:. 

@τι 



ΙΧ. ΡΒ.ΙΖΙΣΤ; 

Μέσω αΙΒαΙσπασσάΙο ασ ατιωΜΒαόαΙσ Μ ῇιΠ 
έιτε" έι·άεϊά πικαπ, ι:αΙΖάσό πθηςμΙιαπ. 

Σ Πα α' ΜΙ «παπι ὸτιΜι τα1ια οεαΙι ει: α' νὶΙαἔοτ νωπό 
οιύΙΒα, Ιποτα1ιτιοπι Ϊ08ΙΙ8 ΙτἱοΙΘἔΙΙ;ϋ ΜΜΜ; ιιιεττ ειαιιιοε οΙΙγ 
αΙιΙοιατο1: ναιιιιαΙι, ιιιεΙΙγοΙτ εαπ α, Μαι νΠαΒοπι ταΙἐιΙΙιατῇαΙ: 
ω! ῇιιταΙιιπιιΙιατ; 'ει Μ: Ματ ετϋΙΙ:ϋτήόκ ω αι Θεα ιιιεΒιιιιιτατιιὶ 
αι εταιιγ' Ιιαιιιιοι νο1τιτ, πιὶιπὶὶέ :ιεΙιαι Μαι αι οΙΙγ ειιιΙ›ει:τ 
50 @πιο Μτιιἱ, Μ πιοΒΙια1ιι€ ποια αΙιατ. 

ΤιιιΜ ΜΗ τεΙιατ, να11ῇοιι α'_ῆ6Ι οικω ότι1εΙδ Ματ Μαγ 
1ιγϋ-ε ϋιειεεἔγειτετπιἱ α' ναΙΙαεΙ›εΙἰ Μτο1ιΙιεΙ. “ 

Α' ρΜΙοεορΙιιιιοΚ, Με ε' Μπιτ ΙιὶτἀετἱΙ:, αιτ ιποιιιΒαΙι 
αι ειιιΙ›ετοΙ‹ιιεΙτ , ΙιοΒγ Η οι όΙετΒεπι ΒοΙτΙο;; αΙιατ1ειιΜ, απ· 
πω: ΒιεΔνειΙΘΙγεὶτε νἰΒγαιΜα αι αιοΙι' Φύ.ΙιαΒΜ πιθτιαΙιαΙ· 
Με ιιϋΙιεόΒ ; Βοξ” αΙΙα:ια6 Ι›οΙιΙοΒια8ι·α οεαΙι α” ΙοΙιε$ 
“επ τειιιιϋ1ιΙ:, Ιια πιαδιιιιΙιτ61 πω· ιιιι11απι10 ΠϋαγϋτϋιόΒε 
Κατ αιε8ταΒαάιιιιΙε, ω» ΙιοΒγ νόμο ιιϋ1ιτοΙοπ πιο;; Κα!! @Φι 
ιιϋαΙι ιιιαΒιιιΙπειτ, Μ" ιιιαΒιιιιΙ:1ιαΙτ α1ι1ιέιΙ ῇοΙ›Ι›απ ιιοΙ€αΙ 
Ιιαειιιιιι1:. 

Μα_Μ Μιάου ναΙΙὐεοΙι' αΙαρἰτ(›ἱ ΙεϋτϋΙΙ›εΙϋΙ ἰΙΙγ ιιγεΙνειι 
ιι0ΙοτταΙι. Α' αεΒΙΚϋΙ, ασεπ αι εωΙ›ει·εΙκιιεΙκ ιιιαε 6ενόαγτ ῇε 
ΙεΗ:εΙ: νοΙ1ια Μ, οιαΙε α' οιόΙτ «καιει ωεωα›ω α' ΙιοΙγεττ, 
ω” αι αΙι1οιατοι' μπα1ωαι: ε) νὶΙαἔΙ›α ΙιοΙγΙιει€οιτόΚ·νοΙιια, 
α' ιιιαι ΜΜΜ καιει απ Μια!. 

1 



174 

ΜΜΜ ε' ιιιεΙΙετι όιι Μπι σ.Μιι·οιιι Ιιιιιιιι, Ιιο€γ »Μιά πως 
ΜΚ 8.2 ετιιιιγτ να11:ιειοε ειοΙ1ειιιιιϋ1 €γιικοι·οΙΜΕ, οειιιιιιιι μι· 
αιΙοιιι' ι·ειιιόιιγύ!ιοιι τοιιιιεΞΕ απ. 

Τ:ιΙ:ιΙτειιιι οΙΙγ Ιιιιιἔϋ Κοτεε28γέιιοΚει, ΜΚ ωιωιεκ πω· 
@Και ΜΜΜ, @Με ιιο8γ ει' τϋΙιΙιἱεΙε' Ιιο1ι1οΒιιιι€έιι ειιιιιιιΙ πει· 
8γοΜι ΙιέννεΙ ἀοΙἔοιΙιαεεαιιεΙι, Έ· ΙιειΙΙοτιειιιι ϋΙκοἱ ΜΜΜ, 
Μ” θΠ3 ει, ιιιιιε ΜΜΜ @Η ιιιο€6ι·άειιι168εύττ οεοΙεΙπειιΚ; 
6ο ΚόιιγτεΙειι νιι€γοΚ απ 8οιιιιοΙιιι, Ιιοι;γ ε' τέε2Ιιειι ιιιο8 
οεει1τεικ ιιιιι€οΙ::ι.τ. 'Ι'ϋΙιΙιτι-ι Ιιοοειι1ϋιιι ειπε, ιιιιιιτεειιι κι ιιοΜΙ: 
ΜΙιεεεεΙτ. 

Μ” , 1ιο€γ ει' Κει·οοπτγέειι ιπι1Ιειε απ Μ.: ε16ιιΜιε 
ΜΗ τοιιιιιιιιΙ: ιιιιιοοΜιι, Μ” ει' ιιιοιιιιγοι·ειάΒοτ ιιιο€ιιγειτ 
ΙιεεΜιΚ; «Με ει' Μετεειτγόιι νειΙΙειε επι ω. ιιιοιιι1]ξι, Ιιο;;γ ΜΙ 
ΜΗ τειιιιιιιιΙκ ίτ-:Ιειι:ιτΜιιιΕΜι1 και” ιτιιιιτι επει:ετετΙιθΙ. Ε: ε8γ 
ί818θ808 ιιιιιηθω ; :ιι ειιιΙιει·, ε1ιιιώμένο1 ει: ΜΜΜ 8οιιι1ο 
ΜΒΜ Ικα; 1εδ.Ι:_ιει ΙιοΒγ ὶετειιιιεΙι οιόΙ_ιει ει' τοιιι1; @Πωσ 
αι.ο.Ιιο.6οιι ε' ιιιι€γ @Μινι ,ε €ε1:3.1ιΙοινειιι Βιειιι€Ιγεε.6ικΙοικειτ 
οιειι ιιιιιιὰειι εΙοΙΒιοΙ‹' οεοὰὰωτοε τοιιι16ιιο!ε. ιιοιιι ω όι·ττε 
ιιιιΞε 3ιιτει1ιιιειτ, τω: που €γϋιιγϋτιιεόεετ, Μ" πιει επιπ 
16ΙΙιεεεε. ι ι. 

Μ, ε" ιιειιι Μπειιι, ω” ει' ν:ιΙΙιιεοε ειιιΙιετοΙιιιεΙ: 
εΒγειιιιΙι ωιειιιιικ αι Πάω: νοΙιισ.; Ιιειιιοιιι απ τσ.ττοιιι, Ιιοεγ 
82 έι·τΙεΙτ Μια' αι εε2.Μ5ι, ιιιοΙΙγετ ιιιιι€οΙκ π' νει1ΙιΞεοΙειε Μια. 
ιισι1ιι.ιιΙ: :ιι οιιιΒει·οΜ νεεεωεόιιε Έ ιιειιι ΚέιτοΙΚικΙθιιι ει, ΒΑΘ, 
ΙιοΒγ :ιιοΙ‹ ει' εοΜιεέιἔοτ ει. οΜο.Ιτι31 ΙιειτιιιΙι ιιιεἔ, 'ε οι ό.1αιΙ 
ΙοεαιιεΙ( ιι€ρειει·ιιοΕΒΘ. 

Διότι ιε Με 1ιειιι 1ό.τοιιι , ιιιι6ιτ ιάεΒειιιτιι€ «Η ει” ῇέιΙ ότ 
και έτιιοΙ:' πωσ. :ιι ειιι!ιοτοΚοτ ει' νειΙΙό.ΜιεΙι Ιιιι:εΜϋΙ, 861: α” 
νΘΙειιι, ΙιιιιιαιςγατιιιΙιατοιιι, ιιιιιιτ νοιιεπειει 6Μπ πω; ιεΙι-5. 

Εε1τεεπειιι, Μο” ο” ειιιΙιοι·, ο' γιιιι€ι ΙιοΙάο8ειι€' Μ· 
6ι·Ιιεωεε ν68εττ, ιιιιιιιιι€ εΙ1ε·ιιτέι11 ει' τετιιι68ιετι ϋειτϋιιιιεΙ: 
'ε ΜσεΒειι ιιιεἔιοιιιοΙῇει όΙοτειιιεΙε ιιιιιιιιειι οιιεΙεΙ:οι1ετειι; Μ” 
ιιειιι ειι.Βοάνε νειΜιιι ε1ε6 νι38γαΐ ΙιενέιιεΙ:, ει.ιοΙ:' ιειΙιοΙΜ6 
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επίτ ιπεΒταππΙ1α 'ε α, μΠ1απατ' ΒγΒπγΒτἱὶεεΒετ @Με εΙετε' 
αΙΙαπ06 ῇαναπαπ πϋππγεπ ίεΙαΙἀοιπὶ ππεδειοΙαα ΙεΒγεπ. 

Πα ε” ἰΙΙγ επιΙ›ετ Ιιἱειὶ α'ναΙΙαετ, πιεΙΙγετ πϋνετ, πεπι 
εοΙππα ίο8 ΜΗ ΙτετϋΙπἱ ΜπΙοΙπὶα· ατοπ ιπεἔειοτΙταεοΙεπαπ, 
ιπεΙΙγεΙκεΙ: α: τϋΙε !πναπ. Μαἔα αι οποεαπΒ ταπαεεοΠα πεΙτἱ 
απ τεππὶ, α' εποΚαε ρειΗΒ πια: εΙϋτε εΙπεαπὶτεττε αππαΙ‹ εΙ 
νἱεεΙεεεΙιεπ. _ 

Πα ι·ειπεπγεἱ.τιεπ τατΒγα ἱταπτ πεπεΒ«π ταιπαάταΙε, πειπ 
Ι,·ξτεπ ΙιαΒγ_ῆα ιπαεπτ αποΙσπαπ ιπεἔτατΙα€πὶ, "ο απ ίοἔῇα αοπ 
ποΙπἱ, οΚοεαΙ›Ι› τὶοΙο;,ς ποειΚαιτατπὶα πειπεΙΙγεπετ ε' τΠα8ϋ 
ῇαναπ παπι, Με), πιεεταττΙιαεεα @εαπ αιπα' τοπραπτ ϋτϋΙε· 
αεΒΙιεπ , ιπεΙΙγ πεΙ‹π α' ιπαΜΙ:Βαπ ὶἔεττετἱΙτ. 

,,Ηα α' πετεειτγτ-$π ναΙΙαετ-ιὶἔγ πισω! ΡαεεαΙ-ὶἔαι 
παΙε πὶνεπ, εεαΙαΠεοιππΚ, νεΙε πεπι παεγοτ νεειτἰὶπΚ; πε 
ιπεΙΙγ Ι›οΙὰοἔταΙαπεαἔ, πα απ ΙιαπιἱεπαΙε Ιιὶνεπ, εεα1ατΙ(ο 
ιππΙιΙ“ Δ 

Α: αιπετἱπαἰαΙε πειπ Ιἱτο€τατπαΙ‹ ναΙαιπἰ ιΙπτνα τεπανετ 
Ιεπεεἔετ α' ιπαε ε1ετ παω; πεπι ιπιιτατπαπ ἔγετιπεπὶεε πε 
νεΙγεε€ετ ο1Ιγ νεαπεΙγεΚ' ιπεανετεεενεΙ, ιιιεΙΙγεΙετϋΙ πια 
Βοπαπ πιεΒονΙιατπἱ τεπιεπγΙἱΙκ. 

(π Με απππππ«π επε8·γεπ επ Ιιἱιιειαε πειιππ Βγα 
ΚοτοΙῇαΙ: , παπειπ τεπὰ8ιετὶπτ ιπε,<; ΙειὅπαἔγοΒΙ› Ιοιιπἔὑπα· 
ἔιιΙΩ›απ Μ, οΙΙγ πεπ1 $πάοτπ-ιππεΙε πγπΒαΙιπαε,· ιπύπαιετεε 
εε ΙιἰεπαιιιΙτοττ ναΙαιπἱτ ΙατιιπΙκ , ποεπ ω” €ε€αιὶΙ:, πππτΙια 
ΜΜΜ απ επι, ιπἱπωειπ α' εαὶν νειετπε 61:εέ α; πικαπ απα 
ιποΙγαποπ . Α α . 

Α: αιιιετἱπαἰαΙι πειπεεαΙ: ετπε10»61Κϋνεϋπ ναΙΙαειιΒατ, 
παπεπι αοΙταποτ ε' νὶΙαἔπα ΙιεΙγπεπτετὶΙτ αποπ ετι1επετ, ιπεΙ1γ 
αππαΙε πϋνετεεεΙ›ϋΙ επατπιαιπαπΙτ. Α, Βϋπερ Ιαοτπαπ α' παμπ 
πω: α, ιπαε νΠα8ι·0Ι ΙιεαιεΙτεΚ ; αππαΙι :πεεπππτατό.εανα! 
πεπι εοπατ Βοπι1οΙταπ, πο” ε" πεαγεε Κει·επιτγεπ Μ α' 
Ιϋ1ι1ϋπ ἱε ποΙαο8 ΙεΙιεΕ. ` 

Πε αι αιιιετἱπαὶ Ιιπαπ6ποποπ απϋπτεΙεπ α' ΙϋΙπτε τει·πεΙ: 

νΙεεια, 'ει αττσΙεεαπ παπγ πα]]αΙ νοππαιῇαπ ε! τεΙππτετεΕ 
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Ικα. Πο” ΙιαΙΙΒΜ6ΗεσηοΒΜπ ιιιομΙΙεεεύΙτ, ιιι|ιιάειιπαρ ΙΜ· 
τειψ2Ιε νοΙοΙ£, Μπιτ Κεάνει ει' νειΙΙὰεΙ›οΙἱ ΙΜ ει' 8ιειΙιειάει:58:ιαΙκ 
68 ιηήΙνά1ιοε ι·ειιι11ιοΚ 6 ' , ε ΟΜΕ ΙιειΙΙΒΜνάπ, 8γαΙσει11 1ιοΜ2 
τιιαιιιιιιΙ:, νει1Ιῇοπ ει' νειΙΙάειπικ Σ” ' ο οιο1_ῇα ει' πι” νἱΙά€ἱ 6κϋΙ‹ 
ΉΟΜΟΒΒὅἔ·Β, να;;γ ε' ίϋΙιΙἰ ;οιει. 
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Χ.ΡΕ1ΖΒΤ. 

ε?? 

Δω ασιμωφ ῇὐΙ‹!Ρ σαοι·οτετέο·όΙ Αποεπι 
Ισάϋαπ. Ι 

Αιιιοιικέιιιιιιι 8.2 ιιιιγιι€ι μια πειινει16Ιγε Μι" ΜΜΜ 
Βιιι-ιτύΙρι€ομ (Με άΦειΙάιιοε; Μι Μιιι ιιιιιιτΙειι οιιιΜτ ο;ιγίοι·ιιιειιι 
ΗΜ κ απ, Μ ΦΠ ιιιιιιΜιιΙ:ι. ια ει' τοπ' ΙεἔΚιέοΙιΙι ΜΗ· 
86ιςει' ΒιεΙε58ιτό86ιιεΙκ 'ε ει: 616€ ιιιιτ0 Μιιγε1ιιιει' ιΜΒειει· 
ιόεθιιεΙε ;;οιιιψι, Ι:ϋ:ϋιι8Θέεεειι εΙιοΒΙειΙιει ει: εΙιιιέΙωτ. 

ΉιΙ:ιιιιι ΙιιιεοιιΙύ ιιιιιτειΕΕο2ιΙ: ιιιιιιιὶ ιιιΙώ.ΙιΙι-ιιιιώΙιΙι Βιιι·ο· 

ιιιιιιιιιι. Ψ Μ ρ Β Μ ν 
Αιοιι οιιοΙε Μπιτ, ιιιεΙΙγοΙ: :ιι ε8γειιΙ6 οΙιο2ιιτοΙιειτ ει' 

κει νἱΙάἔτὲειΙ›ειι ΜΜΜ, "οι 0€γιι€Ιιάιιγ, ιΜΙΙγ Ι:ϋΜΙ Μι· 
τάιΉγειιιιιιοι 'ε ιιιεΙΙγεΙιετ Μιιιιιιιιιιιοιιι ειιιΙιεόΒ. ν 

ΜιιΙϋιι ει, ι;ειιααμιι€οΙε ϋιϋΙιοιΞε επει·ιιιτ ιιιε8 νιιιιιιειΙε 
ιΞΙΙ:ηιιτνα ιι€γιιιιειιιιιι ο8:ιΙάτιοΚιιό.Ι , και” επιιιιιιι ειιιΙιειεΙζετ 
ταΙιιιιιιιΙι, ΜΚ ειιιγιι€ι 36Ιόι!ιοιι ι68ιεειΙΙιιοΚ, ει' ΜΙΙιιιΙ, Ιιο8γ 
ει' ῇὐΙΘτ ιι·ι-$.ιιτ Κιιάι·ύΙει;;οει ε2ετει:ετετ όιειιι6ιιεΚ. 

Μι :ιι ειπΙιετι “Με Ιε86ΙόιιΚε!ιΙιειι ο! πτήσει 168· 
πω, :ιι Μπι νιιΙειιιιι ΙιεοΜε τιιι€γιιειΙε ιιέΚεεε68εε Ιιιι·:58α, 
Ιιειιιοιιι ει: απ; Ιιιιιιιιτέιέ νιι€γειιιιιΙι τϋΙώΙοτΙοιι ΚΙο16;;Μεε 'ε 
ΜΜΕ εΙνοειτόει%ϋ1ι ειιιιιτεΙειι ι·εττσ€6ει. 

Ατιετοοιιιωι τιιιεειεὰἔοΒΙιιιιι, ει' €ειπάει€οΙτ, εοΙιει 86!!! 
δ8ΙΙΙθΙ'ΥθΙΙ ιιιιδε έιΙΙιιροτοτ ει' ιιιαἔοΙτΘιιὰΙ, ειιιιιειΙτ ιιι08νάΙτοΖά 
ΜΜΜ 1181!! ί6ΙιιοΙι; ιιιιιει2 ιιιιι€οΙιιιιιΙι ΜιιιεΙιιι π Μη; τιιαιιιιΙτ. 
ΒιιῇοΚ Μινε τοιιιι€ ει: ειιιγειἔι @Ια Μιιι όΙεω26Ι, καποια 

ΠΙ. ΚΜ Η 

ω 
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€1οτιιι60. (ΪΙἐ Με ιι6ιιιΙΙε8 π” τεΜιΜκ, :Με ει' 16τεΙύ, 'ε €1 
νε:ἱΙκ, ει) ιπἑΙΙεὶὶΙ, ΙιοΒεγ τω: €οιιάοΙπι€παΙτ. 

ί” που τετιιιύε:ετὶ ,ε ϋε:τϋιιε:οι·ϋ ε:οι·οτετ, ιιιο11γετ 
ει: ειιιΙ›ετεΚ ει' @Με πω: ότ:ει1εΙ‹, Εεἱταἀεεὶ<ὅ !.ἔΒ ίέΙεΙειιι ΜΙ 
κει ωθιθ8“Υθ ιενω, ιωκεκ ΙΙΙδ8ΐθιέ.9 8Ζω10118 Θε ωι.έεε 01η· 
νειΙειιιιὶ υοΙιε:εΙ›Β (Β υειἔγε:ετἱὶΙ›Ι› νέιΙΙειΙειτι·ει ειιΙῇει, ιιιεΙΙγτϋΙ 
ΙεΙΚεεΜοτὶΚ 'ε εΙι·ε.ἔειιὶτειτἱΙ‹. 

Ιππέτ να: , ΙιοΒγ ε.: ειι·ἱ8τοοτειτἰει' εει€ῇειἱ πνέ8· ει:.αιιγειἔἱ 
έΙνε:ετοΙεπεΚ Κϋ:ορεττο ἱε, €γει!τιωι ιιόιι1ἰ ΜΜΜ ιιιεἔνε 
τύεταιιιιτπωα1: ιιΒγειιιο:ο:ι 61νο:οτο1τ 5ιεάιισ'81:ϋΙϋιιϋε ΙεΙΜ 
ετϋτ ΙεῇτεηεΚ Μ, ΜΜΜ νόμο “Π” ιιιοΒ Ια-:ΙΙ νάΙΜοΚ. ΜΜ 
ι1επ Ιοι·ι·ειιΙειΙιιιειΚ, ιιιο11γεΙε έιΙΕειΙ ει: ειτὶΜοοτειτἰάΚ ιιιε8ΙιεΠιο 
ΠττειαειΚ πω: εΙ$ϋτϋΙτοπεΚ, ιιις:ΒιιιιιτΜτέιΚ, ιΜΙΙγ Ι:ϋιιιιγοπι 
61 ΜΜΜ; Ιοιπιἱ ει! ίεΙε8Ιε8Ιιε: Μπα ειιιΙ:ετοΚ, ει' ε:ἰὶΙεεσἐ 
με ιιΘ1ΚἱὶΙ ἰε, ΜΒ εΙ1ε11Μιι ο11γ ειιιΙιετοΙκ, ΜΚ ει' νειε;γο 
ποεεειΒι·ει ΙάτειεΙεά%ειΙ ῇιι€οτ€ειΙ‹ ε·Ι, @ή ὶε εΙΈτιιάιιει1:, ω 
ιιοκιιτάιιε. ει:τ εΙνεε:τοττέΚ | _ ` 

« Ηει ει, £ϋΙ›Ι› τειαι;ιια1α61 ει: ΜΜΜ οε:τάΙγοκτει ιιιεἔγεΙι 
είΙ1ειΙ, Ιιει:οιι10 οΚο:ειτοΙκειτ τειρειε:εειΙοΙε ΚἰὶΙϋιιΙ›ϋ:ϋ οΚοΕΜ31 
ετοὰιιὶ. Π 

Μη· πειιι:εωκιι€1 , 1ιοΙ ει' τειι·ειειεά8οπ :ιτΜοοτε.ϋει ιιτει1 
ΙωιΙΠε, Θε Με ιυο:‹ὶιιΙει€Ιει1ιεεὶἔΙ›ειιι €ειττ_5ει', ει” ΙΙόΙΙ νόέτε πιο8 
ε:οΚ_ῆει ει' ε:εεςώπγεεεςετ, νειΙειιιιὶ1ιτ ει' Βει:άειέςφΚ..ει' 1›6γϋ1κϋ 
‹1ἐετ. Β:εΚ πω: Ϊθ€1ΗΠἰ0ΖΙΙἔ1Κ ει: ειαιγει:;ἱ ;οιειωι , ιιιἰιιτΙιοΒ·χ 
Με ίει·ειάεά8 116Ι!ώΙ Ι›ἱι·ῇάΙε; ειιιιε.: πω: ΗΜ πω, ίεῇιἐτ, 1110" 
ΙΙθΙΙΙ τειιιὲιιγΙἰ, ΙιοΒγ ιπο8ε:ετε:Ιιεεεε, 'ε ηιω·ψ πω" 68Πιθι-ε 
εΙε3%ύ, Ιιο8γ ΚἰνεἱιιΙιειεεει. ε > 

Α: ε1%Ιο τεἰι·εειεὰΒοΚΙ›ειπ ει' ε:οΒεΞιιγ' Μέρ:ε16άθρο ει' 
:Με νὶΙιἱἔτει να: ἰϋἔ8εε:τνο; ει' νειΙ‹'›Μ θα' Μεύεο1 820. 
τοιιἔειτῇεκ Μ; (Με Με:ϋΙ61: ειΙὸΙοΙ: 'ει ΕΜΠ Ιιε1·οΜ Μνε 
:ετεὶτ. - 4 ^ 
ε; Βι1ω")θΒ υιἱΙςος·ει' κειιιἔοΙ:_ϋεε:ονεἔγὐὶΙτεΚ 'ε ει' ΚΜ9.Ιε 
3$80Β·ε1τϋτϋ1τοιτε1ι, 11ιἰΙ€οτ·ει: 6τϋΚεόεεΚ_ίεΙοε:Ιειπακ 'ε ει' 
ωεΙσιιιέη_όε ε:ειΙιειάε8€ εΙ€ειῇο‹ὶπεΚ: ει' ΜΜΜ' ιπο8ε:οτ:Θεό 
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πω: ΜεΙπππε ει` €σπιιι1πι€*.ΙεΙΙ:όΙποπι εΙϋποτεπιπ. 8ιάιπποε Ι:Μόπο· 
82Βϊϋ. 8ι_ει·επποεύΙσ Κο1ετΚοιπιοΙ‹. ΚΗ: επιοΙαπωΙ Ιππι·πιπικ, Μειο 
επίπΙππεΙε :πιππηἱ αππγενέπ όΙνειοθπου, ΙποΒγ οι όΙνειεποΚετ 11188· 
ΙιΙεΙπεΞΙε, Μ πισω επιπ1ητπΙπειπι, ΙιοΒγ "ΜΚ ππποἔεΙὲἔειὶῇοπποΙπ. 
ΑιοΙωιτ·πππππιιΙἱἔ 118€] πεπ:ϋΙΙ:ϋάθεεεΙ ειστιπΙπ 'ε «ΗΘΗ @Με το· 
ππποενε όΙππεΙε. ` 

.Μπέκ ειἰὶππτεΙεπι που νειπππωιΚ, ΙιοΒγ οι οΙΙγ Ιποοεεε, 
Μ” Ιππάπιγοε 68 οΠγ ππιι€16Κοπιγ 6-ΞΙνειετοΙποτ πιια.8οΙπππει!π πιιεἔ 
ειοι·ειΙιεεεόΙε "Η πππομειτπΙιεεωΙπ. - 

Πα εἔγ οΠγ 8ιεππνο0όΙγτ ειΙαιτοΚ Ιεει·οεπιπ, πιιεΙΙγ τω·πιι‹ἑ 
ειεπϋΜιεππ Ιε€γεππ :πιω επππΙ›επ·οΙ‹ππεΙ‹, ΜΒΜ πιοιππάΙγοέ :πιάτ 
πιπιιιάειιΙτ, πω· Ιεϋιόππειει·ίπ 6ττόΙεϋΙ: @με θε Ι‹οι·ΙάτοΙ , πποπιι 
τειΙάΙοΙ‹ αΙΙαιΙππιαεειΙπΙππιτ ει' ῇύΙὲτ' ειεπετεπέππέΙ. Δι ειππγειΒὶ π» 
Ιώτ,ειεππνο06Ιγο, ΙεΞππγεἔοε εισππνετΙόΙγε ει” Ιπϋιέρ οειτάΙγππεπΚ; 
οι οεπιτάΙγΙγαΙ πιό 'ε ωτ_κα επι , οιιεΙ Ιεπειεπι τιπΙππγοιπι6νά. 
Ιπιππ-Ξτ .ειιάΙΙπει επι πιπο8 ει' πάτειιεά8' ίϋΜπ οειτάΙγειπτ 'ε Ματ Η: 
πι' ΜΡ' ΙπεΤποΙόΙπε. · 

Νεπιπ ω.ΙΑΙπειπιπ ΑιιπετἰΙπάΙπειππ οΙΙγ·ειοΒόππγ ροΙ8επι·τ, Η ει' 
ἔειιιὶεπΒοΙ:' ἔγϋππγϋτἱπεὸἔεἱτο πειιιόπιγτοΙῇοε επι Μ8γ τεΜπππο· 
πει πιο νετοΙ:τ νοΙ1πει, 658 ΜπποΙτ ΙτόππιεΙϋάόΒε εΙϋπο ιππο8 Πθ 
ι·πι€πιτΙέι νει1ει :ποπ πανα1κατ, ππιεΙΙγοΚετ τϋΙε ει, εστι ππιειΙφ.οειιΙ 
ιπιεἔωἔατῖοττ. 

Μάι τε!ειιτϋΙ εοΙιει επι εἔγεεἱπΙτ-επειτιπεοΚΙπο¦Ιἱ ἔειιιὶειἔοΙπ 
ΜΜΜ επι ειππγα€ἱ ῇὐΙΘὐ πιω ειιοπί ΙπενθΙγ πππε8νοτθετ Λεω τα 
ρεπειταΜιππι, ππιππΙΙγ ππέ:Ιπει πππόΒ ει' Ιε88ειι6πι€ειΙπΙπ 'ε 1οΒΓεεΙετ; 
“ω επ·πετοοιιιτπιπΙθ ΙτεΙπεΙόΙποπι ω πππιιτπιτΙποιὶΙτ. π 

Ε' ἔαιτὶειἔοΙτ τϋ!πΙππιγπτε ειοΒ·όππγεΙε νοΙΙ:ειΒ; Θι·ειτέΙπ ει' 
ειἱὶΚε68' ειοτοπ1€ειτάωπϊ; ει' ππποετοΙππι ιι€π·επποεο εΙΙεπι επο 
πω ΙιατοιοΙταΙτ, 'ο Μπιπ16εΙποτπ ειεπιναπόΙγοπ1: πισω, ππιἱιΙϋπι 
α' €γϋιε0εΙιππετ πππεἔπιγεπτύΙε Μ, ΙΙΙθξ.ζΙΠ8ΓΗάίΒΚ; πππἱπιτεἔγ πό 
ειεἔπ1Ιτεππ πὶΙΙεππειΙτ οι @πώ ΘΙνειετοΙεππεΙε !πϋιερεττε, ππιοΙγ 
ΙγεΙε ιιτεππι ππεΒ·γνεπι @η τωιαωκ. 

ΤειΙάΙΚοιππακ επι Β8γεεππ1τ-8τατιιεοΚΙπαιπ ω, νεπΙαππιππιτ 
ιππάειιττ, επιππιπποε 8πιτΙει€οΚ, ΜΚ _πόειέΒεπΙππιτ ϋτϋΙπεό8·, ιιι_πέιππ 

12' · 
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πγοι·νόιι, ἶύΓ8ΙΪ81ἱΒ ΜΙΝΙ ι›ἱωκ ο1Ιγ 8ειιιΙει€ει5%αΙ, ιιιοΙγ 
Ιγετ 11θΙΙΙ ιιιπ,<;οΙ: ιπετειτοΙτ. 136 πω: Με ειιἰΜοΙΙγ ι·ει€ειεικο 
άσκωιΙτ ιιιιι€ειτῇΔΙι ιιιαεο!κειτ επ αιιγειΒἰ θα' 61νειετε51ιοι. Α, 
@ΙΜ ειοι·ετετε πειιιιοϋ ,οι ιιι·ειΙΙ:οτΙύ ειωινει16ΙγΙγ6 ΜΗ; Η!. 
θΙΠΪΙθΙ'ἱ επωινο061γοΚ' πιο." ἀι·_ῆα ε' 8:16 ΜΜΜ, οι ι·ει€εισήα 
ιιια86.νειΙ ναΙαιιιειιιιγἱτ. 

Ώ 

ι 



Χ!. ΡΕΙΖΕΤ. 

.«1αωι ΙεϋΙϋοοϋυ Β8σε$Μωπιέπμε!πόΙ, ΜεΙΙμε 
Ισε8 ασ απμασΙ έωε.εαεΒΡ ΙσωΙυε!έσε ..ΜΗ :Ιε 

σιωω·αύα σσάσαιωΙοϋαπ. 

Α, Ηπα ιιιοιιιΙοτωΙ: Μάη, :πιτ ΜΙια-πιιό :ιι ειιιΙ›οι·, Μ" 
αι ειιιγει8ἱ όΙνοιετεΙ‹' ειει·ετοτε αι αιιιοτΙΒΜαΚατ ειιἱἰκεὸἔ 
Ιαέρ ΜιιΜ8 αι ει·ΚϋΙοεϋΙί τωιάετΙεπεέ86το νἰειἰ, ει, οεαΙΜο· 
Κατ ιιιεἔΙιιἱΙ›οτ1τῇει 'ο νόμε ιιιιι€άπιειΕ ει' τάιτειειθ.81ιαΚ εοτειάτ 
ἱε ΚοοιΙκάιτιιψι. 

Μ: ει, ι1οΙοέ· @επ Μπα; Ιἔγ; ει αιιγειἔὶ ΘΙνειετε!ε' 
5ιειινεάε1γο, τΙειιιοοτατὶἀΚ' ΚεΙ›εΙ6Ι›οιι ΙΙΙά8 1:ϋνοτιοιιπόπγε 
Ικα “Μπι ειϋΙιιὶ, ιιιΜτεειιι αι:ἱετοοτατα 1ιόμοΚπόΙ. 

Μο8:ϋττόηΙΚ ΑΦΜ, Ιιο€γ πι ὶὶἔγεΙ:' Ιειεει1εάδα, ειιιάει8· 
ΜεοΙτ' Βιετ€εΙουεόΒε, ει, ΙιπνειΙΙάεοΚ' τοιιιΜΜ , 'ε οτειιι€' Μι 
1ητιιτΙύ.εει οΒγοιΙΗΙ οι ειιιγεἔἱ ΘΙνειετεΙ: ίεΙέ: τετεΙὶ!ε .κι ειπ 
ετοοτειτπι ειἱνὸτ. ΜάεΙτοτ ει' ΙοῇειὶεΙειιι' ΙιειωιΙιιιιι, τιμ· Πέμ, 
Βγειι€εεόΒε, ει' ιιό18ϋΙ , Ιιο;γ ει, ιπειιιοεο1ετϋΙ 828ϊθΙΙΒ8θ]ϋκθί 
εΙτιι€Μοιπό.Κ, Κὲιπγειοτ1τἰκ Με: ε1νοιιιιΙΜ ει' ΙιειταΙοιιι εΙϋΙ 
'ε ε1ιάι·νωι πι Μι: εισιισκ ω” νιΙΙΙΔΙει:οΙιτει, Φωτ νεἔγωι‹° 
ΠΥΙ18Ε818Ι18ύ8άΙ18.Κ Ιιει€γ_ήά!: πωιι·ωΙ6Κιι!; εΙτΙιοι· εἔύει ι:ι'ιΙγιιΙε 
ΚΑΙ ϋιιιιιαεοΙιτει εειιεΚ νὶεειει 'ε ει' Φωτ' όΙιΙεΙοτεϊ και: Έγε 
ΚειιιεΙα ίεΙειΙπἱ ε1τϋπιτ ιιει€γεε$.ΒιιΙτει€. 

ΜΜϋπ νειΙειιιιε1Ιγ ειικτοοι·Δω τοεπϋΙετ' Φει8]:Μ ΜΜΜ Μ 
ιάι·61ει€ αι αιιγειΒἱ ΘΙι1εΙετοΙε' Κεσ1νο!ύεότε ειιψ1Ιε ιιιιι€οκειτ, 
τειιῇΒιετᾶιιτ ει ε” ΒϋτΙ›ειι 8γϋΜΙ: ϋεειε ιιιΜι1επι ετεῇϋΚοτ, 
ιιιοΙΙγοτ :ΜΟΗ ά ΜΜΙοιιι' Ιισεειιει8 ιπο;ειοΚάει πάσα. 
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ΙΙΙγ ειιιΙ›ει·εΙ‹ποΚ ει' ῇ6Ι6τ' Ιιε·τοειΘεο ιιοπι ε168; ΜΒΜ 
ΒϋΙτεε38οε ίεε1εττε68 θ8 ΜτιιιεΞε ι·οιπΙοττ8881εοΙΙ. Αι πηγαμε 
ροιιη›ιἰε ικαιωθιιε1 ὶΙΙετὶΙε ,ε ιιιἰιιτε,<;γ νοτάΙΙζεάνε ει1αιι·ικιΚ 
ΜΗΜΜ αι εΙ!›αι·οιιιὶαεοι1ιἱε' ιιιεετετεόἔύΙ›ε1ι. 

Μἰιιε5Ι ιΙὶοεϋΜι 'ε ειαΙ›εὰειΙΠ› νοΙτ νειΙαιιιε11γ ειι·Μοοτειωι, 
ΜΒΜ ι·οιιιΙοττειΙ›Ι›:ιαΚ ίο8 ἰΙΙγεπΚοτ ιτιιιτατΙεοιπιἰ, 'ε ΜτιιιεΙΙγ 
ΙύηγεεεΙε νοΙΙ:ιΙε Ιε8γοπ Μ ετώπγοἰ , ΜΙ: ΙΙΙθΙ'θΙΙΙ ῇϋνε-:ΙιὰϋΙιιὶ , 
!ιο8γ ειιοΙαιτ νὲτΚεὶπεΚ οεὶΙΙοἔἀεει ιιιὶηιΙὶΒ ΙϋΗΠ ίοἔῇει ΜΜΜ. 

Δι ει1ιγεΒ=ὶ ΘΙι1εΙείεΙδ ετ.ετετετε άει·ιισωτειτα ιιέρεΙσοτ 81η 
ΜοεειροιηάεαΕτα πω» πει€εια.- Δ' @ΙΜ 1:ετΙνε16εε ωεΙαιωΙ 
1ιιἐιιιἱ ωι·ιω., 16ισϊτ6ΙαΣοι, όωΙάιιοε ,= :Με ιϊιΘτεΘΚεΙ£ επαινε 
ΜΙγ. Νε31οΚ πἱπιοε 826 τορρωιτ ρειΙοτό.Ιδ ιἑΙ›ΙτὲεύτϋΙ, πω· ειτ 
τ«31, Μπιτ ΜΙ! 1ΙΙΘΒ°Β°ΤϋΖ11ἰ, ναΒο·γ ιιιο:έοεειΙΜ ει' τετιιιόε2ετετ 
Ά ισιπιωἱ ει' -ιιιὶπιὶοιιεὲεετ ε” °οιπΙ›ε1·' ειοπνοάΘΙγοϋπεΚ Βε 
$ϋΙτόεε νέΒεττ; Μ ει' Ιώτι16ε ει' ΙκϋτὶϊΙ €οτοἔ, Ιιο€γ ΙεΙιεεεεπ 
νειΙειΙζἰιιεΚ, τε1ΜΙ: 1ιέ:Ιιά.ιιγ ϋΙ&εΙ ιιιεἔτοΙιΙωιὶ, οέ.ςγ 8γΙΙιιιϋΙ 
ι:εϋε ΜΜΜ ϋΙτετιιὶΔ, ο" Ιιει]ΙΘΚοτ ιιιοἔιιειἔγοΙ1Ι›Ιτιιὶ, τα Με 
:θα ιιιἱπιΙειι μΠΙαε1ΜΜπ -ΙπϋππγεΙ:Βό 'ε·”Ι:ὲιιγεΙιιιεοΙ›Β€4τειιιιὶ , 
ει' ετοι·ιιΙωάμειΙι ο1ε3ι€τ νοιιιτΞ 'ε 'ΚὶεΙὸ85£ιιἱ ει, 1ε€ὶιὶεοΒΒ-_ειπὶὶΚ 
ειἐἔεκετ, Μι·ειάοιη; Θε εεειΚηειιι Ι;ϋΙτε68 ιπΞΙΜΠ. Επι* ωο 
ΙαϊΙγ. τεὶτἔγὲιΙ€, «Με ει' ΙΘΙεΚ τειἔειοπΙιοὐἱΚ Ιισιιὰῇ6Κ; Ωεϋιο1τϋΙ 
1Μει ειιοΙαι€ ιΜπάεππειρ 'ε νόμο παοκ οΙϋΙε ει' Η188' τϋΙΜ 
ι·ε3επεΞτ εΙΙοιΙὶΙ: 'ε @απο π π. ἱ8ἱθΙΙ Ι46ιϋττ~ίοεπεΙ: πιθΙια-Ιιε 
Μα. ] 

Πε: -απτ ιιιοιιιϊμι πο.Ι:ιΜ -·· 628 ωειΚ οΙΙγ ροΙ8ϋτωετα 
Μια .ειΙΙιειΙιπαιιι3 , ΜΜΜ; επει·επαεεήε Ι‹ϋιύρειοτἱᾶ, Θε Μ” 
ει' 8ετάει€οΚ όρου οΙΙγΊιειῇΙειιιιοΚειΙϊῖοἔιιειΚ ιπιιωτιτἱ, πιιΜϋΚετ 
ιιιιιωττει1ε αι ατ1ετοοτειτἱα” ει:32.αι1ΜΜπ. Επι επ ωειιι1οιιι. 

Μγειἔὶ έΙπωΙετοΙι' τὰτἔγἐιΙ›αιι, ει, ιΙοιποεπιτπι' Ιεε€άια1ει 
ΒειΙΠι ροΙΒΜΜ 8θΙΙΙ πιιιαιτπεικ ει' ηόμ316Ι ΚὶἱΙδπΙ›ϋ2.ϋ ί·ΖΙόεε 
Ικα; Μάτ :ιιέεττ, ιιιοττ ιιιει€ο!ε. Μ ει” ΜΡ' ·Ι‹εΙ›εΙόΙ›ϋΙ ΙπετύΙνέπ 
Μ, ΜΜΜ νει10Ιισ.ιι ε5τεΜΚ , πω· Μέ”, ΒΙΒΗ απ ΜΜΜ, ιιΙά 
1:01! Μ.οΙοτειΚ νετιιὶεΒ ιιιει€οΙτατ. Βειιιοοτειτει τάτεειε:18οΙεΙ:ειπ, 
ει' κϋ:ϋπεεΘέ ΘτιΘΒὶοΘἑεε ΙΜοηγοε ιπι€τε6ΙτεΙτ Θε εεωιιΙοε ῇιὶ 
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Με: νεα τω , ιιιε1ΙχΙιοι ιιιιιιι1ειι 161εΙι ιιιττοι5Ιτ ιιιιι€Μ Μαι! 
ιιιιιιτειιιιι. Δι ειιιΙιετιιεικ ειιιιτοΙΙγ ιιεΙιό2 νέτΚει, ιιιιιιτ ετέιιγεἱ 
Μπι! ει' ιίϋΖϋΠΒόΒθ8 “ΜΜΜ πιω ΙόΙιιινιιι. 

Α' ιιειιιοοπιτει ιιειιιιετοΙ‹' ΙιεΙιεΙ6!ιωι 616 ΒιιιιιΙει€οΙ: ωΙιάτ 
ιιιιιιιιιιι ΙΘἔοει-:ΚΘΙγεΙι!› ειιι!κειέ€οιΧ' Κὶε!εΞἔΙτὸειἑΩ, ιιιιιιτεειιι ει' 
ι·ειιι1ΚινιιΙι ύΙ«ΙεΙοι:εΙαπ νεειιΙ: οιόΙΜ.; ΙιετϋΙτιΚετ.άιιιοε @τό 
νά8γειιΙζειτ Θε εειιιιιιι ιι:ιιΒγ Βιοεειιιοιιιςύ επειινωιέ1γιιεΙτ ει ιιοιιι 
ειι1_ιι1Ιι ιιιιι€οκειτ. Ε' ιιιοτιιιι ιιιΜιΙιΙι εΙριιΙιιιΙιει38Ιια, ιιιιιιτεειιι 
ίεεΙει€εέ:8Ιιε εειιεΙ‹τ. 

Β' ΒιιΙϋιιϋε Ιωάν, ιιιεΙΙγοτ ει: οιιιιιι-ιι·εΙπ ι1ειιιοοι·ειτα επι 
πιιΙυΒιιιιιι ει: ειιιγει€ι ώΙιΜοτεκ ΜΜΜ; Βιιιιιιο.Κ, ιιιιιοε τει·ιιι6 
“θα εΙΙειι£ότΙιειι ει' ιτιιιιιιεΙ; απ εοΚειοτ ει' :οπότε ε2ιιΚεύ;ε 
πω, Μ” ιιιειΒΜ ΙιιεΙ6€1τΙιεεεε. ΙΈρειι Μ” ιιειιι εΙΙειιεύιςο 
σε ει·Μ3Ιοει3Κ' εωΙιὰΙγειει·ἱιεΘἔὸιιεΚ ω; ιιιὶιιιὶιοἔγ ει' ῇ0 ετ 
ΜΙοεϋΙε ιιιιιειιιοε:ικ ει' ι:ϋισεειιιιεεεΘέτο Μινι: ,ο ε16εοΒιιιΙτ 
ει: ιιιειι·τ. 84% ἔγειιιιτιιι ιιιόιέ ιιόιιιι νειΙΙ:Ξεοε ετΚιιΙοειιεθ88εΙ ἱ8 
ιιιο;ισέιΙιετ; ει: ειιι1ιει· ΙεΙιετϋ ΙοΒῇοΒΙ›ειιι πω· ο' νιΙιι€οιι ειιιι, 
ει' ΜΙΝΙ , Μ” ει' ιιιειειιιιιιιΚ _ιεινειιτ6Ι Ιειιιοιιόειιι:ι. 

ΑΖ ειιιιγειΒι @πΧ Μπι, νειιι ο11γιιιι, ιιιεΙ1γιιεΚ Ιιιιιιεει 
νεϊιΙα-:ε άοΙτι€; εαϋ1 ει: ειιιΙιει·οΙι <έοιιιιοεειιι "ΜΜΕ ονιιΚοιιιιι. 
Υειιιιιιικ ιεπιειτ οΙΙγωιοΚ, ει, ιιιοΙΙγοΒΙιεΙ ε516ετ ει' νειΙΙειε 6,58 
ει·ΒϋΙοεκιιι ιιιεΒειι€εαιΚ; επεΙιιιεΙ-ι ωιισιιιωεω ιι6ΙΙιιιΙ εισαι 
Βιετ1ιΙτ ειινϋΙα-π, επϋΒιετ, €Ιοτϋ!ιετ; 68 ιιιΜϋιι πω: πω» εεειι 
€ειιεΙ:, εΙνεειϋΙτ πειιιδΙτ εΙ6Ι ειιιιιιΊιεοεεεε!ιΙι ῇανειΜιτ, ιιιεΙγ 
ΙγοΙ‹ :ιι οιιιιιι-ει·ι 1ιειιιιετ' αιοεϋε686τ Θε ιιειἔγειὶἔιιτ Μπι. 

ΒΔ σε οΒγειιΙ6868ετ ποιο πιω νεΞιιιοΙοιιι , Ιιο=έγ επ ειιι 
ΙιετεΙιει€ ιιιωιι 6Ινειετε!τ' ΙιιιῇΙι-ὰειὐεὰπι νιειιι; Ιιειιιειιι 81281, 
Μ” ειπα ε86επειι ει' επιιιειάσε 61νειειεΙ‹' Κει·ε86ειέΙιε πιε 
ι·ιιι ει. ° 

Μ. Μωτι ει' νιΙι58Ιιειιι Ι:ϋιιιιγειι οΙΙγ ιιειτοεεόΒεει Μιτο 
τιει1ιειιιιιε Ιαιιιιιατιια Μπιτ, ιιιοΙΙγ ει, ΙεΙΙιεΙζει: τιιοΒι ΙΙΒΙΙΙ τοπ 
τειιιιι ιι8γειιι, ‹Ιε οΙριιΜτιιιι 'ε νόμο ΙιειΙΙιειΙ ιιιιιιιιειι τιι80ιΙιειι: 
ιιιοεΙαιιΙκειεπτο.ιιά. τ ι 

Π!. Κ 

` 



ΧΙΙ. ΕΒ.ΙΖΕΤ. 

ΜΜο·8 Μαι8αϋπαΙο οσα-Μιά!" απιετ·ΜταίαΒ ΙΜΙ 
σά_ροσ .ι·αεΙΙσπιό.τέρετ. 

διιιΙιάτ-ο' νῖΙἐ€ὶ ῇανειΙ‹' 1Ι1088201°Ζθ8θΙΙθΚ νι18γο., ιιι·ειΙ 
Βο;Ι6 ειωινει16Ιγε ὶε επ ειιιτοτἱΙαιἱεΙοιαΚ, πωπω: οΠγ επω 
ρἱΙΙαιιειτοΚ, ιιιΜϋιι ΙεΙΚϋΚ επ ειπγειεἰ Ι:ϋτεΙΘΒοΚετ, ιιιοΙΙγεΙτ 
Μαι! ΕοΒνει ωι·ιωκ, οΒγειεττε ωωριιὶ Έ ο86ει ΜντεΙ :ιι 
658 απο ειἀ8ιιΙιΙειιιὶ ΙὰτειὶΙτ. 

'ΕειΙάΙπἱ :Μια ει: ΒἔγοεἱὶΙετ' ιιήιισειι ετατιιεειἰΙ›ειπ, «ω ΠΣ 
Χάρ ει'1εεΙαὶ ί6Β€ ηΘρεεἱὶΙτ τπϋπικοιι, σΙΙγ νε1Μοι· Μτειι3ιιο· 
πω”, ΜΚ απ ἱεποιι' ἱεΘῇ65£ ΙιάιτιιΙ Έιάιτει ότιιΙ8«ΜάΙτ. ° 

1986επι οεειΙΜοΙτ, ϋι°εἔοΙτ, πεε:.οιιγοΚ 68 €γοι·ωεΙιεΙε, 
ει' Ιο€ιι·εΙιο2εΙ›Ι› Ιιε1γε1ιοτ Κει·εεΖτᾶ1ΙΙ›πςαιιἔοΙῇιἱΚ 'ε τωι€ετοΒ 
ει·ι16Κϋπ άιτϋταιεΙ‹, ΜΗ Μια ιιιεεειἱκϋΙ @να ΙιειΙΙΒιιτΜεεύ.1ε; 
εε ιιιΜϋιι Πηοκ ωιαιωκ, σι‹ω ΙιειΙΙνάπ, ανω Ι18ι10Κ·,8 @επι 
Ι-ιάΙαοπ_Μ εΙΕεΙε_ῇιΣΚ ὰοΙΒειὶΒαΦ, 868 Ισ88ὶὶτΒοεϋΙ›!› ΜΒΜ ΜΕΝ-ι 
ΒΘἔεἱΚε£ Η). . 

ΤαΙὰΙιιὶ Μ. ωιιει·ἱΙ‹αὶ τε'ιτε:ιεάέ Ια-:ΜΙόΙκεπ Μ σα, 1ιιἑιιιἱ 
ΜΒΜ” 'ε ιιιει_Μπειιι νειιΙεμἰτὶ£ι1αΙἰειιιιιεεειΙοΙ$εΙιΙεΙΙιεΚετ, πή 
πϋΙο·ε Βιιι·οράΜιιι ΙΙΒΙΙΙ. Ήμπ ειΚωΙΙτατπἰ. ΤέιιιωΙΜικ σα Μπα 
οεοιΙΜαιοει ίεΙεΚειετεΚ, ιιιε1ΙγεΙε τειιτὶΙκἱνάΗἰ ιι1ειΚειψ ὶἔγεἈει· 
ΜΚ πιγΗΜ απ θι·ϋΚ ΙωΙτΙοἔΒε-ὶΒ ίε!ιΞ. σα ει' νιιΙΙε1εοε ΜΙ8ει 
ωε86€οκ €€επι Κϋεϋπε6ΒοεοΙα. ° 

ΕΠΣΠ οεοιΙάΙΚοιπιιιιΚ ΗΘΗ! ΜΗ. 

Α: ωιιΜ-ιτ και» ιιιαἔει Μαι ιιιιι€ό11ειΙι ει' νόἔειΙοτι' Καὶ 
νεΙΘεω 'ει ΙιειΙΙιατατΙειπεά8' Μει·ε$εώ8. Ε? ίεπεέ:Βεε ὶι1ιΙιι1ειωΙ€ 
Μπι αΚαταψ3πειΚ ναΙειιιιὶ ειοειὸΙγΘ!›ϋΙ ετοι1πεΙ:; ΜοΙιιιαΙτ 
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ιιιοιπιιΙπτΙαπ αΙιιιι_ιει ει' τοι·ιιιόειετΙιεπ πω; 16ιοιιιεΙ: πιω: απει 
τιιι_ιπ' ε11οπόι·ο πι. Ι.εΙιετ 61τοτ Βοι·ΙάτοΙππι, ό.τίοι·πιέιΙππι, πε 
πειιι Ιει·οπω.πιπ. Μ 

Α' Ι6ΙεΚπεΙκ ειἱιΒιιεΞ8εἱ νπππειΙ‹, ιπεΙΙγεΙποτ Μ ΙιεΙΙ οΜ·· 
Βιτειιι; ,ο Ιιιιιιιιι Βιιππι1ειΙ ι€γεΙιειιππΙτ ιι 68 ιιιιι€άτύΙ εΙ 
νοππι, απ πωπω· ιιππτΙ:οιιΙ:, πγιι€ιπΙππΚοτΙὶΙι 'ε 1ιππγΙιοΙύ· 
Με πι όι·ι61ιι 6ΙνοιετεΙπποΙε Ιιϋιειιεττε. 

- Πει πι ι-ιπιΜτι πεπιιετ' παω· τϋΙιΙιεέ:8σ-ΞποΙε ΙεΙΙ‹ο ιιιιι€ιιτ 
ΜΙειΙιει ε8γειιιιΙ πι ππγπἔι ΜΜΕ' ΒοτεεΘεέι·ε ειοι·Ιωιπ:'ι, Μ· 
ιοπγοεπιιΚ τπτιΙιειτπ6Ιε, πο” οι πω οεοσπΙπτοε νιεειπΙιει 
πιει Ιοἔπει οΙτοιπι ιι€ιιιεΙΙγ ειιιΙιει:οΙί ΙεΙΚύ!ιοπ, ΒιεΙτ Μι11ΧΜ 
ΙιοιπΙοΙ‹ ι·οπιιιιπππειΚ ει, ειεΙ1ειπι νι1ιι€Ιιει, ίΘΙνόπ, πειιοΒγ 
πιοιι ποιοι Ιιει!:0ΚΙιειιι, ιιιο11γεΙαπ ι·ιι_ιοΙι ει, τω: νεΕπι ΜΜΜ, 
ίοενπ ιπετιιὰῇπππΚ. 

Διότι 118111 Ια:ΙΙειιι-ι οποτΙάΙΚοιππιιΙτ, ω ε” πειιιιιιιι ΠΠ· 
πιοΙιτ61 .<έοπποΙΙιοπό $άτω8πε' 1ιοΙιεΙΘΙιεπ, πέ:Ιιππγ ειειιι€Ιγι 
αιΙειΙππιιΚ, ΜΚ εεγειιιιΙ πι σέ8τε πΙππιτππΚ ωκιπιπι. Βιιιιι πεδι 
νε πι @επι Ιεππι ιιιοεΙειι6, πει νιι1πιποΙΙγ, ΜιπτύΙει;; σ." ιιιιι€ει. 
$0ΙΘτόνρΙ £ο€Ιπ11ιοιέι πέρπόΙ π' πιμ2έσι'.ι·ιιιω 1ιπιππι· 1πιιι·ει. πεπι 
Ιαιιιιιιι. ι ° · 

Αιτ ιποπιιιπΙ:, η ιιπιιοι·πωτοΙι' ιι1ι1ϋιόεει ,ε οιιτιιεΙιε1ι 
ΙΧΝΗ” ΙιιιπτετέεεεΚ πόρειιτοττ61ι ιιιεἔ ΤΙιεΜε πιιειιιιιι; έειι 
μπι; :κι ιπτωιιι, ιπΕπΙιΙι Βοιππ' ιιιι_ιάΙΙ:οπέ.8ειι 'ιι 0ϋτϋΒοι· 
ειιιΒ' ειιἱοιιτι ιιΙιι1οεορΙιιπιει. 

ΙΜ ει' τιιτεπεπΒι ιι11προτ, Ι:ϋι·ϋ1ιπόπγε1ι άι τϋι·νε3πγεΙ:, 
πι ιιιπει·ιΙσιι ιωι‹ω π) @ΜΕ Κοτε56εύΙιει ο11γ ειστοιππ Ιο 
Ι(ϋινο ΠΕΠ!! αιτωπ:'ιΙι, ΙιιΙιει6 "Απε, πο” ιιιιάϋπ πιοΙΙοιιιι 
ωτΉπΚΙαιΙ Ιιειποπο ίο81:ιΙΚοιπι, απ» τιιττύιΙιοάπετ 'ε τϋΙιΙι 
ισ.ρπειιπ16.ει ιιιιιτειτπι, 68 Ιιο<έγ ιππ8;ιθ.τ Ιεϋπιιγοπ ιιιαΙππ ιιι6ι: 
ιι6Ιιε1πι Με ιποει ιιιιιΒιιτ Μ;; 1ιπιιιτοΙε Μπι εΙιάτειινι 6ι·ειι, 
1ιοππότ πι” τετιιιιΙ: 16 πειπ πΙαιιτῇπΙι ετοειτοπι. Μι1ιοΙγτ ε' 
ΙιπιάιοΙεοπ Μ! ΜΡ, Ι1θΙ11 πω ΙιοΙ ιποΒιιΙΙειροάπι, 'ε €γειΚιω1, 
π, πόΙΙεϋΙ, πο” πιοεάΙΙππ, ΜΙ “Μπιτ ει' ι0ιειπ θα' ΒιιιΙΜπιπ. 

πι? 



ι 

ΧΕΠ. ΓΕ.ΙΖΕΤ, 

27Π'έτ·2 πωπαϋΒοσπαϊο «ια αοσιευθΙσωΙωΙσ πιω 
πμοιβα!αποΙσπαΜ, σέ ]όΙόσιωΙο Ιοϋαεροπο. 

'Ι'πΙπΙπὶ Μπα ει' τύἔὶ νἰΙιΞέ πόιπεΙΙγ ίόΙτε εεϋ νἰϋἐΙωἱπ, 
οΙΙγ Με πόρεε'ειέεΚετ, ιποΙΙγεΙε ει' Ιεδιϋπεύ€εε Εοττοπ·έπεπειΚ 
Ικϋιεμεττο ιπἱπτεΒ·γ εΙΕεΙεῇτεΜεΚ, 'ε πιοΙΙγεΙτ ιποιεΙπΙ:Μαπι'ιΙ 
ιππτειάτει!τ, πιπ1ϋπ πεππππωπ ιπἱπάεπ ιποιἔοττ. Ε' πόρέεΙτ ΜΜ 
πγἱτε @επ τιιαπιτΙειποΙε Θε πγοιποι·ιιΙαιΙ:; ιπειεςοπειτ ει' Κοιππόπγ 
ὶὶΒγεΠ›ε πειπ εινπτῇεὶΙε ,ε 8γππτειπ ει, ΚοτιπππγοΚ πιω ι-:Ιπγο 
ιπειτπα1«τ. Μὸἔἰε τεπτὶειετὶπτ Μπι: Μπα ιπιιαιτπειΚ 'ε ἔδωκ 
τειπ νΜέ.ιπ ΜΜΜ ΜΜΜ πάΙοΙ‹. 

ΑιπετἰΕἐΜιπ ει' ΙΒΒΒΖᾶΪΙΕΙίΪΒΪΙΪΙ 'ε ΙεΒΙοΙνἱΙπἔοειιΙωΙ›Ι› επι 
Ι›οτοΙ:ετ Ιάττωπ, επ ΙεἔΙ›οΙτΙπἔειΙ›Ι› πΙΙειροτΙ›:ιπ, πιἰπϋ εεεειΙτ πι' 
νἱΙπἔοπ Μιετ; :ΜΒΜ π” τοιΙ6.Ιω.ιπ, πο” πτοινοπτἔιεπὶΚειτ 
Μ32ϋπεε5€εεεπ πόιπἰ ίεΙΙ68 Ι›οτΙτῇπ, Με ε1ϋττωπ 1εοιποΙγπΚ 
:Με 'ει ιππῇὰπειπ ΒιοιποτιὶπΚπειΚ τετοιεττοΚ, ιπόΒ επιιΙπωάΒα 
ἱΙτῖ›ειπ Η. ` - 

ΒππεΙτ ίϋ «Πω πι, ΜΗ· πωπω: Μπι €οπποΙΙςοπππΚ :ποπ 
τοειαΙκι·ι3Ι , ιπεΙΙγοΚεψ πεπνετΙποΙε , πω: πεπἱΒ ειἱὶπτεΙεπ 
ποπ μπποι Βοπάο1ποάπεικ, ιποΙΙγεΙ:ΜΙ Μπι Μι·πει!ε. 

ΚϋΙϋπϋε ιΙο1ο.Β·1πτπΙ, ιπἱπεἐιιιπ Ιύ23.8 ΙιόννεΙ ΙιπῇΙιάεειά!: 
Μ 8πι€ΠΜΜ4 π'5616τετ 'ε πππτ ἔγϋ£τἱ πω: πέιπὶ Ι›ὶιοπγτει 
Ιπιπ ει%οικι1οιπ π"πιὶπτϋ, πο” τειΙάπ παπι π' Ιοἔι·ϋνὶπεΙ›Ι› πω 
ιπππιππ νι1Μιειιω.πϋπππεικ οΙε5ι·Ιιετσ5εότε. 
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Αι ΒἔγοαΕΠ€-ΒΦαΦιιειοΕ ιακο;α π” ταἔαεικοαὶ·κ ε' "Με 
ΜΙζΙιοι, ιπἰπτΙια αττ6Ι ΜιτοαΜτα ·νοΙπα , ΙιοΒγ πιοα ποια παΙ , 
'ε οΙΙγ ΙιαπγαψΙιοπιΙοΚ το!ιαπ αιοΙ:' ιπο.<;ίαΒατΙαεαι·α, ιποΙΙγο 
πω θιεωποι, Πισω· αι ειπΙ›ετ ιπαῇιΙ απ ·:ποπι!απα, ιπὶπἀοπ ΙΜ 
ΦαπατΙιαπ αττϋΙ 031, πεπο8·γ εΙϋΙ›Ι› ιπεἔαιὐπήαΙι- ΘΙπἱ, ιπΕπταειπ 
αισΙκατ ΜατοΙπατπα. ΜοἔταΒαΩ_ῆα ναΙαιπεππγᾶτ, α' πειιαπ° 
πο” @Ι ιπατΒΜια αιοι·1ϊπα, "ε αιοππαΙ ΒὶειαΙαειτ_5α Κει4.8ΜΙ, 
πο” η αΙεΙεΙαταπ πταπ·1"πεεοπ. τ 

Αι εἔγεαΕὶΙτ-εωτπαοΚΙ›εΙἰ οιππει· πα” ἔοπιΙεΙαΙ @Η πια 
ΒαπαΙκ Ιιαῇ1αποτ , Ιιοεγ αΙ›Ι›απ ·τ6ΙτΙιαοεα ϋτεἔ παπῇαἰτ, Ζε εΙ 
ασπα ΜΒ· ιπεΞΒ τωα1ει 1ε6ειΙτ5Ι‹; πιω ε" παπα, 'α Μειω 
Ι›ότΙ›ε Ι›οοαα€ῇα, Μπακ έπεπ πια: €γϋιπόΙοεεπτ ΙώατοΙΙια$πα; 
1“ε1τϋπ εΒ·γ ιποιότ'α 1πααοΚπαΙε επἔειΙἱ α' τεππιόα'Ι›οταΙκαι·ὶτα 
Μπακ μπακ. ΒεΙε Επι! ναΙαιπἱ ιποετοτ86€Ιιε «α. αΜ›απ 
Ιια8γ]α απ. ΜεἔτεΙεραιἰΙε ναΙαπιἱ πα1γεπ 'ο παπι εισΙται·α ε1 
ΚϋΙτϋιΞΚ οππότ, πο” ιπαείεΙα Μέγα πϊκοιόΒοπγ Επταπ 
εαιἐαὶτ. Πα ιπαἔαποα ΩοΙΒαἱ ε” Με ΙϋτωεόΒε·τ οπἔεἀποΚ 
παΜ, αιοππαΙ α' μο1Μοα' 6ι·ναπγ6Ίιε νοϋ παω. Σε. ιππΙϋπ 
οἔγ ιιιιιππαναΙ απωα εαιτεπι16πεΙε "αμε απο, ππέ8 ναΙαπιὶ 
πιω ἱὰε_ῆε ιιιαταπ. πγιι€ταΙαπ Κἱνὐποεἱαάἔατ·αι Β8γοεύιΙΕ-$τα· 
τιιαο1ι' τοπραπτ ΙιαταταϊΜπϋιτ αιεττοειατ 3ατΙ:ατ3α. @γ πο· 
Πόπη παρ αΙαα διαιε'ιι ιιιὲττίϋΙιὶετ Με Ι›ειι€αιὶΚ, Ιιο€γ ιπαἔΜ 
αιετεποεα]ανε1 αππε-11 ]οΒΒαπ ιιιιιΙατΙιαεεα. = :· ·' 

Ϊ Χώρα α' ΙιαΙαΙ εΙετΙτειὶΙκ 78 ιπο8·αΙΙΜα Μ, ιπἱε16$τ Μ 
ία.ι·ατΙτ νοΙπα παειταΙαπ Κετεεθεια!ιαπ αιοπ τϋΙώΙοτοε Ι›οΙτΙο8 
αααπαΙ:, πιεΙΙγ εΙ6αρ ιπὶπεϋἔ αιαΙαεΙ. ` 

Δι ειπΙ›οι· οΙεἱπω οΙΙ›αιπιιΙ, πιω-απ α' ΚϋΙϋπϋε πγπἔΦα 
ΙαπεαΒοτ, ιιιεΙΙγετ αππγίι ΙιοΜο8 ειπΙ›αι· ιπιιτατ, ΙΙΙ6.?Β' α'=Ι›ϋ 
“μα Μ5ιεραπε πι. Β' πανε” αιοπΙ›απ οΙΙγαπ τὸ.<;ὶ , πππΦ 
α' νὶΙαἔ; ιη ΜΜΜ οαα1: αι, Ιιο8γ απ α” οἔὸει πε!π πιπ 
ιατῇα ε1ϋαππΙε. 

. Αι απγαἔἱ ιέΙι1εΙατεΙε' Βιετετατότ ΙποΙΙ οΙεϋ ΕοτταεαιϊΙ ω 
ΜπτοπππΙ: ε' ΗτΙαοα πγπ€ταΙαπεάεπαΙτ, πιοΙΙγ αι αιπετὶΚαἰαΚ” 

» 
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ΒΒθιθΙΙθάθωΙΙΙΒΒ ιιιιιωιτΙιοιΙΙι, Θε που ΘΙΙΙιατακΙαιιιωΒιιειΙα, 
ιιιΘΙΙγιιΘΙτ ιιειροιιΙιιιιτ ρΘΙάι.Ι3έιτ ΜΜΕ. - 

Απ, Μ 8ΖΙΥθί2-θ8'Υ0ΕΙΙΙΙ ει' ι-ιιιι€ι μπα' Ι(ΒΙ'θ868θΙ'θ επο 
ι·ποιω, ιιιιιιτΙΙ8 ιιιιοτ8;ο8ΙιοιΙΙΙι, ιιιεττ ωθ]θ Μ ν·ειιι ιιιΘτνΘ πώ: 
ΙΘΙτιιΙΘΙΜάτα, ιιιΘ8ιιγΘτΘεΘτΘ 'ε ΘΙνΘιΙιΘ$ΘεΘιΘ. Α2 ΘΙΘτ' τϋ 
ΎΜΒόΒόΙ'θ θΙΙΙΙόΙ(θΖέΒ ειϋιπΘΙΘιι ΩιατΙιειιι€γιιΖω Μ. ΝΘιιι ω 
πω" ει' ῇανειΙεειτ, 1ΙΙθΙ1]θ]ίθΙ: Μι, ΙιΘριΘΙΘτ ΙΙΙΙΙΙΙΙθΙΙ ΙΙΙΙΙαιιιιτ 
Παπ πω· ιιιι$.είΘΙΘΙπωι ιάττειι_ια, ιι1ΘΙΙγΘΙειιΘΙ: ιιιΘΒΚύετοΙΘεό.Ιιωι 
ει, ΙιειΙάΙ 8άτοΙειιιιΙΙ:ιι, Ιια ιιΘιιι Ματ. Ε” 8οιιαΙιιΙεπ, α88οιΙΑΙιιιαΙ: 
ΜΙ, ίΘΙΘΙιιιΘΙιΙιΘΙ 'ε ριιιιιιειοΙιΙαιΙ ω1ιι ΘΙ Μ Θε ΙΘΙΙιΘτ ΜΜΜ 
ΙΘιιιι1 ιιΘιιιι ι·Θττο;;ΘεΙιΘ1ι καιω, ιιιΘΙΙγ νΘΙΘ ιιιΙιιι1Θιι μΙΙΙιιιιατ 
ΜΔ ιετνΘΙσπ Θε ΙιΘΙγετ ΘειΘτΘΙωτΒΘτ. 

Πει ει: ειιιγειι€ι ΙΘΙΘτ ειΘι·ΘΕΘΙΘΙιΘι οΙΙγ $άτωεάΒι άΙΙει 
μι; _ιάτι11, ιιιΘΙΙγΙ›Θιι τϋΙΙΙιΘ ΒθΙΙΙ τϋι·νΘιιγ, 8θΙΙΙ “πάει ειΘιιΙιΙΙ: 
ΙιΘΙγΘΙιΘι ΙΘ ιιΘιιι ΚΜ, ΟΖ ιε ει”, ΙΙΒ8]' Ιιι€Θι· Με: ει' ΙΘΙΘΙ:' 
82811 ιιγιι€ωΙειιιειΙΒΘτει: ΘΙεΙιοτ επ ΘιιιΙ›Θι·ΘΙ‹ι ΙΙΙΙΙΙάθΒ'ΥΙ'θ ΜΙ 
Ι;οιαιτιιΙ ίο8_ιιΙΙ: ϋενΘιιγϋΙιετ, ιιΙιΙιΘΙι £ΘΙτϋΙιΙ›Θιι, ιιΘΙιοΒγ ποπ 
ΙΘετϋπιιΙΘΙιΙι ιιωι, ιιιΘΙΙγιιΘΙε ΘΙιΘτ ει' 8ΖθΙ'θΙΙΒ8θΙ'θ 8ιΙΙΙτεΘ8ΙπΘρ 
ΘΙ ΙπΘΙΙ νοιΘτιιιΘ, ΘΙΙιΙΙιιΣπάΙκ ΙΘΒγΘ1ι. 

Β;.;γΘΙιΙι·Θιιτ Ιιϋιιιιγιι ΜΙΜιιΙ, Ιιο8γ 22 οΙΙγ ΘιιιΙιετΘΙτιιΘΙε, 
ΜΙ: ει: ει1ιγειει ΘΙνειΘΙΘΚΘτ ΙεστεειΙι, Ιω ΘΙΘιιΙ: νέ8%·γει1 Μι· 
ιιιιΙα Ιιειιιιειι· ΜΟΒ Ι‹ΘΙΙ $ΘΙΘιιιΙΘιιιΘΙε; νΘΘε:2ΘΙΙο1: ει: ΘΙιτΘ:Θει ΙΘ 
νΘιι, ειιιΙιΘΘΒ·ι, Μ” αι ει:: ΘΙΘτΙιΘΙΘε' θ8ΖΙ(ϋΖθ επιροτει Θε: 
Ι:ϋιιιιγιι ΙΘ8γΘιι, ιιιΙ 11ΘΙΙιιιΙ ει' ΙπΘκΘι-ιΘει' ίιιτειιιΙεύΒα ει: ΘΙνΘ2Θ 
ια ίϋΙΙΙΙιιιιι1ιιέι. Ια ΙΘΙιειΙ; οι' ΙΘΙΙιΘΙ: τϋΙΙΙιιιγιτο ΙΙθΥ88'ΒΙΙ Θε 
ιιιιΙιεΙΙε ω., ΒΙ'ϋΙΖθ1]θ8θΙΙ Θε ΘΙΗΘιι€ιιΙΙΘΙ: ιο 88Υ828ϊΒΙΙΙΙΙΙΙΙ. κι 
ει' ΙιιιιΙΘΙ 87διΠ'ΕΠΙ και οΙΙγ ίΘΙΘΙιιιΘε, ιιιι;ιιτ ει' ι”οΙγτοιιοε ΙΙΙ 
Ι'θΙ(ΤέΒ 8$0ΙΙθΒΥ οιΘΙ ίΘΙΘ. Ψ 

Αι 88ΥθΙΙΙόΒόΒ' ιιιΘε Θ8γΘπΘΒΘ1ιΙι ιιτοιι Ιε ειοΙαιι :ιι Θιιι 
Ι›Θι·ΘΙ‹Θτ νΘ:Θ1:ιιι, ιιΘιιιΘΙΙγΘΙει·Θ που Ι:ϋνο$ΒΘιιιιΘιιγΘΙε ΙεϋιιιΙ, 
ιιιΘ1ΙγΘΙ;Θτ ιιιοετ θΙ11Ι“θ"1θΙ11. 

ΜΙΙιοτ ει' ειιιΙΘτΘε- 'ε νιι€γο1ιΙΙΘΙΙ ΙζινέιΙτει38οΙε ιιιιιιτΙ ΘΙ 
$ϋτϋΙνΘΙε, ιιιΙΙιοτ ιιιιιιιΙΘιι ΘΙΘτιιιι'ιιΙ ΙειιιΘΙε ΙιΙιιΘΙτ ιιγιΜι :ΙΙΙ 'ο 
ΚΜ ϋιιιιιαἔΘτΘΙ ιιιιιισΘ;γιΙιιιακ ΙΘτϋιιοιιτΙΘι·ει πιω: ΥύΒθίιθΙΙ 

» 
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7 Θε Βϋπιπγϋ ραΙγα ιεωιει‹ :ιγὶΙΜ αι οπιΙ›οι·οΚ πα8·γταπ7έεγάεα 
”ε16Μ, 'ε ϋι·ϋιιιεετ απ ΙαἐριεΙἱΙε, Μ” παω, τοπι1εΙτετόαοΚ' 
Ι›οτϋΙτἐ86ι·ο ναιιιιαΙ: εΙΙιΙνα. Βε ε, ΜΜΜ Μιετοι3 α' €αραειτα 
Με ιπὶιιτὶεπιιαρ ιιιε8ὶἔαιἔατ_ῇα. Π;;γαπαισπ εἔγοιιΙϋΒόΒ·, πιοΠγ 
ιιιἱιιιὶεπ οΒγεει ροΙ€αττ ΙΙΒΒ'Υ τειιι6πηεΚΚ6Ι αΙιηοτΙοι1ιἱ Ιια8γ, 
ναΙαιιιοιιηγἰ ι›οΙἔατϋ; εἔγεηΚἱπτ ετϋτΙεωιό Μαιου. Π8γαιιαΙ: 
Κω· ιιιὶαϋπ ΜτειῇεειΚειΜὶ ειιΒεεΙὶ , ΒοΗατοιια ἱε ιιιΜάοΜε16Ι 
τοΙιετ8όἔεἱΚετ. 

Νοικιοεακ Με” ιιιαἔοΙεΙ›αα τεΙιατετΙο1ιεΙτ, πο ιΜΜεπ 
Ισηιτειι ειϋτιιγὶϊ αΚαάα1γοΚταΒοτΙαυαΚ, ιιισΙΙγεΙε‹-:ϋ ε16το όειιτε 
παπι νεαοΙτ. 

Ι.ετοιιτοττακ Ιε1εὶΚ ΜΜΜ αόΙια:1γαΙ: αγοιιιααιτό ειαΙ›α< 
ὰΘΙταὶτ; 'ε ιιιἰιιιΙΙιγαῇαΙε' οεϋιὶἱὶ1ὸε‹-% ΜΜΜ: ιιια8οΙ: ΜΜΕ. Α' 
κοψω ἰιιΒαΙ›Ι› οεα1ι αΙαΙῇα$ ναΙτοιταττα, ΜΗ εωιι ΙιεΙγό8. 
ΜἱτΙ6ιι αι ειπιΙ›οι·οΙτ ωαῇΜωπ εΒ·γωιΙϋΙ: 'ε ιι€γαιιαιοπ 6α< 
νόιητ Ι:ϋνοϋΚ, ἱεωι 1ιεΙιόι ΚϋιϋΙϋΙ: αΚατΙ6ιιεΙκ κ ειαμοι·απ 
ιιιοιιιιἱο Έ αι Μ εΙϋΙιιτύΙ ΙιϋτἱὶΙνονϋ εοΙταεα€ο1ι ΙεετεειτἱὶΙ 
€ϋτιιἱε. -· Ι 

Βι αΙΙαιιιΙ6 εΙΙο11τότ , πιω” αι εἔγειιΙϋεόἔΙ›6Ι 8Ζἱἰ· 
Ιετιιὶ ειοΙ:οττ Ιια_βαιηοΙ: 'ο αιοΙι, Ι:1ε1€81τέεύτε αΙΦαΙα αιοΙ8ι$.Ρ 
ωστε εειΙεϋιϋΙε Μια ιιι·αΙΙ:οϋ1:, Βγϋτι·ὶ 'ε ἰὰταειτ_ῆα α' ΙεΙ 
ΚεΚοτ. 

Ι.εΙιε1: ΙώριεΙιιὶ Μ;; ειιιΙ›ετεΙ:ετ, Με α' ειαΙ›αᾶεαΒ·' Μ· 
ιοιιγοε ΙοΚατα ῇιιτοτταΙτ, ιιμεΙΙγεΙ €€έ8ΖΒΙ1 αιεεε168οειιιεΚ. Βι 
εεετΒειι αι ΞΙ1γω1εΙ: αγιι€ταΙαιιαα€ Θε ΙιενεεειώΒ ΜΙΝΙ Μνε 
ιἰΙ‹ $έψιςετΙουε686Κετ. Ι·Ιαιιοπι ειοΙια αι ειιιΙ›ετεΙ: οΙΙγ αμεα 
Ι6εαΒετ, ιιιοΙΙγι-:Ι Ι›εὲτῇὸΙ:, παπι ·ίο8ιιαΙε α1αρΙταιιὶ. 

Βατιιπἱ1ιτ ει·ϋΙΙ‹ϋὰῇε!Κ ὶε ναΙαιιιε1Ιγ ΜΡ, απ ΒοΙια εΙ ασια 
ω, Μ” Παω αι αΙΙαροτοΚ τϋΜΞΙ«-πεεειι οΒγειιΙ6Ιτ Μεσα· 
αεκ; α. Ιια ειετεποιότ1επε6Βατε, οι αΦαΙα:ιοε 68 τεΙ_ῇω 
ε8γαταπγιιαα€τα εΒιιτΙ1ατπα Η , £επιιιιατακΙαα ιιιύ8Μ αι όειΙ›εΙἱ 
εἔγειιΙϋτΙεηεὲΒ·, πιοΙΙγ ε;γε1ιεεε1ι αι ἱετειιτϋΙ $ϋνέιι, ιιιἱ1ι· 
«Βε Μ ί08ΙΙα Βιινπἰ α' τϋτνώπγεΙτ α101. 

ΒατιιιεΙΙγ 6οιποοι·αΠαΙ Ιοἔγειι Μ ΜΕ τάτειαι α1Ιαρο!Ε_5α 
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'ει ρο11τιω1 αΙΙιοτιιιιιιιγει νοι!ειιιιο11γ ιιόριιεΙ:, Ιιιιοιιγοειιακ απο 
Ιιειι:ιιιΙ:, Ιιο8γ ιιιιιιάειι ροΙΒιιτ ιιιιιι0ιις ίο€ ιιιιι€ο. κω·ιιι έ:επε-· 
νειιιιι τϋΙι!ι ο11γ Ιεϋτιι1ιιι6ιηεΚοτ, ιιιο11γεΙ: @Βια ιιτα1ΚοιιιιαΙι, 
'ει-Πότε ΜτΙιατιιι, Ιιοιςγ επειιιειτ ιιιαΙαιοοιιΙ οεειΙ: πω: @Η 
ιοΒιιι τοιαπωω. ΜιιΙϋιι επ οεγειι1ϋτΙοιιε68, Βϋ2ϋιιεό;;οε τϋι· 
νέιιιγε ναΙαιιιε1Ιγ τάτεειειι€ιι:ιικ, ιι'1οΒιιιι€γο!ιΙι εἔγειιΙϋιΙειι 
ιι68ε1ι κι» ειιιτιιιικ ειειιιοτ; ιιιιΙαιτ οφει1οιειιι ΜΜΜ οΒγιιι·ιι 
ιιγιι, ει' ΙεἔοεεΚ€ΙγεΙιΙιεΙε ιε ΜΜΜ ω. Ιιιιιε!τ ν”, Ιιο€γ α: 
ο8γειι1686ετε ΜΜΜ @ΜΙ ωΙΙιοι:ετΙοιιεΙιΙι Ιθ82, ιιιιιιΒΙ :ια 
;γοΜι ει: ιι€γοιι16ειΞε. ι 

Βειιισοτατιι ιι€μεΙειιό1 ει: οιιιΙιετοΙτ ιιϋιιιιγειι επτα τρει 
ιιοΙ: Ιιιιοιιγοει θ8ΥΒΙΙ168θ8Γθ: πιο απ ε1 ιιοιιι ιιι·ιιειιι6Ιτ, ει' 
ιιιεΙΙγ πω” ν88γιιαΙι. Ε: εΙϋττϋΚ ιιιιιιάειιιιειρ καιω, ει' :ιώ 
ιοιι,_ Ιιο;;γ νο.ΙειΙιει επειιιειΙι οΙϋ1 ε1νεεειειι 'ε Ιιάτι·ό,Ιάεει Μπ 
Ιιοιι 1.ΙΙΒ88 Μ" ι:εειΙ_ιει. 61αιτ. 82ϋιιωΙειι απ ΜΜΜ, πιω: 
ιιιιιιώι5.ι·τ ιιιο8κειμτΙΙιειι_ιάΕ; εΞε ω. ειιιιιτο1οιι εΙιΙΙιιιι ΙοιμάειιΙε 
«ΜΙ. 19.168 ΜΜΜ 1ιιτιό.1ι πι, Μ” ϋειιιετΙιοεειικ ι›εμιι, Μ: 
ιιειιι _ιιιιιιαΙι οΙΙγ ΜΜΜ Ιιοπει, ΙιοΒγ έ:ΙνειΙιε88όΚ, ,ε ιιιε8 
ΙιειΙιιιιΙ:, ΜεΙΝτ τϋΚι-ί·1ετεεειι ιιΙεΙΙιεττόΙ: νοΙιιιι. ΧεΙΙοιιιο8 
εὲἔεἱτ. . Ν 

ΕΜ ιιΙποΙοιαΙι 11611 κωεωιιιιωι πω' ΜιΙϋιιϋει ΜεΙιοιιιοι· 
εἑιἔοΦ, ιιιεΙΙγει: ει' άειιιοοτειτει νιάόΙιοΙδ ΙειΙώι 8γαΙιτειιι ιιιιιαιτ 
πω( ΙιόΒόΒϋΚιιε!ις Ιςϋιερεπε; Θε πι” ΘΙετιιιιτ8άΒοτ, ιιιεΙ1γ 
6Ι:ετ ιι€Ιιει πιο; ειὡεω ειύ.ΙΙειιιι ει' Ι‹ι-3ιιγε1ιιιεε Θε ι:ειωιι1εε Α1 
Ιει.ιιοθ -ϋΙΘΙιειι. . ι 

Ρειιιιι82Ιιοι1ιιαΚ Ει:ι.ιιριιαοτειάΒΜιι, Ιιο8γ κι ϋιι€γιΙΙιοε 
ΜΒ επειροτοάιΙ:; ΑιιιεκιΙώΙιαιιιιι όιι€γι1Κοεε68 ι·ιτΙαι, Μπι-ιι» 
ω ά111τιιι1ι, Με;; ει.: 6τϋ1ι€ει Ι:ΜϋιιεόεεεεΙι1ι , ιιιιιιτ ιιΙαιτ1ιοΙ 
ιιιιιειιττ. ι › ι ι τ 
Ρ . ΒιεΙ‹ αιοιιεΒγ ιιγανμΙγάιιιιΚ Μι1ϋιιΜ$ιϋ 1ιὑι·ῇξΙεὶ. Μ 

Α: ειιιιετιΙαιἰειΙε ιιιεε ιιειιι ϋΙἰΙε ιιιει€οΙτειι5, Ιιει ιιιέ8· οΙΙιτ 
ΙιιιΙιοτο6οιωΚ ιε, ιιιοι·ι; απ ΜΜΕ α, νειΙ1ιΞιε ιι1εμι, 'ο ιιιινο1 
ιι61οΙ: ει' ιιιιιτει·ιαΙιοιιιιιε, ιι" επϋΙνάιι, ιιοιιι ιειωιι‹ , Μι· ε: 
ειιηρ81 @Ια επειινοτιθΙγε ιιαιΙιιιιοε κ. ¦ ι 
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ΑΒαι·α@οΚ εΙΙωιτ ΜΙ, :Με οΙ:οεεω;ιιΙε €γει!κτειιι ιιιο€Ιια$οΙ, 
Βειιιοοτειω. ἱἀϋΙΩ›επ αι έ:ΙνοΖετοΙ: ὲΙόυΚεΙ›Ι›εΙ:, ΜΜ 

εειιι Μ. ειι·ἱετο‹:τειτἱει' ειιὶιαἀἀὶΙ›ειιι, Θε ΜΜΜ; ει: αιο!κειτ Καϊ 
νεΙϋΚ' επάιιια νσἑΒετΙεΔίὶΙ_ ιιαἔγοΙ›Ι›;- Ιιει1ιειιι 1ιιιἱε£εΙϋΙ πω* 
ΚεΙΙ νειΙΙειιιὶ, Ιιοἔγ σα ε' τειιιΘιιγεΙ: 68 νά;γει1: €ϋΙ›Ι›ε2.ϋτ ΙΙΙ88°· 
σεειΙειτνάΙι, ει' ΜΜΕ ὶιΒειτοϋΜΒαΙ: 'ο ιιγαἔωΙαπαΙ›Ι›ειΚ 'ο ει, 
€οιι«Με όμτϋΙ»ΙιεΕ. 

ι ' 

Χ ν _ ` 
π ' ' 

ί 

« 

ο 

ο 

α ._:_ή 1 ( α 

Ι 

[ά. 



| 

.. 
.ρ 

ο 

κιν. ΡΒ.ΙΖΕΤ. 

Μόπτ ε_ωρ.π'έΙ α» αποοΝ'ΙοαέαΙσπάΙ α» ακομη” 
έΙιΙεΙετε!ο' ΒαΙυεΙέσε α° σααΙοαιΙσἀ_9° σ.εω·ε2ε 

Φάσα Κα· α° ΜΜάρμεΙστόΙΙ ρυπάοσΙοοάάσσα!. 

ΜΜ6ιι νειΙειωε11γ άοιποσταάει ετεπιιε Ι:οι·ΙΜΙωι ιιιοπειτοΙιὶ 
Μα Μέι· ε$1τιιΙ, ειτ.φί ιιιιιιιΚάεεά8, ιιιοΙΙγ εΙϋΙ:Ι: α' Ιαϋ2ϋἔγοΙττε 
Θε ιπει€άποε άοΙΒνοΙετα αΙΒειΙιιιαιτειτοττ, ο8γειεττε οι ιιτοΙεσ 
Βου Μ52ροιιτοειιΙνάπ, εΙΝοϋ1 ε” ὶτὶεὶἔ κα" ειιιγειξςὶ μπει Ιώ 
νετΚειὶΚ; :Με ει' ιιιοι€Μ σεειΚΙιειιιιειτ ιιιεἔΙαεει1Ι 68 ει' τειιγόειι 
“Η ΙιὶΕοῇΙὲΒε ιιιεἔιὶΙΙπροὰὶΙκ. 

Νειιι σώσω, Ιιοι!ιατιυιΚ-ε ΙΜ απ ε” Ιτὸιιιιἰὶνεε 68 
Ιτετεο!ιοτΙ6 πέρα κ ει' τγτιιεοΙασΙ Εο8νει ει' ΠοτειιήιιοΜ8 'ει 
αιι€οΙοΒὶἔ, ιιιο11γ ειαΙ›ει‹1 ΜΡ :ιο και νοΙπει. Β8 @γ ε' Με Μ· 
Ισ;; ΜΜΕ:: παὐαιἰσάὅ· 'ει όρια· ειοι·οε 68ειοΙ:ϋττετέε Θε "Με 
ε68εε νὶειοιιγ 16τειἱΙε. ή 5; 

ΜειΙιἱΜι1ι ὶ,<;ω ε: ιιιὶιιὰειι ποιπικοτο!κτ6Ι, :Με ΜΙϋιιϋεωι 
α' ιΙοιποοτειαι πειιιιετεΙετϋΙ. 

ΜΒΒιιιιιτειττειιιι ΜΜΜ» , . ιΜΙεύρ 82 εἔγοιιΙϋεὲ;;' επάιειιΙ:Μ 
Μ:: 616 οιιιΙ›ετοΙ:ιιεΚ άΙΙειιι00 ειἱὶΚεὲἔϋΙι ?ΜΙ ει' ωτειιΙειττει, 
ωηα ιιιὶιιιΙ ποπ ῇειναΙι' Π1888ΖθΙ'Ζέ8ωΙθ2, πιεΙ1γεΙέ Μάη ΜΗ· 
πω;; 'ο ιιιο€ιιιιι€ατΙ:ειιιι ιπάείεΙϋΙ απ Μ, Μπιτ τϋΙ:€-':Ιγοο1τοαε 
'ε άτει1ε-1ποε1τοττα ιιι3Ιο1ε ει" πω” ροΙἰτἰοειὶ ε2ειΜιι1ε68· αι οΒγε 
εϋ16ε' ιπεετετεθ86τ. Ε' ε2Μπι1οΚΜιιι ΜΜΜ ει”ειειἙ›ει€ὶειἱἔ ΜΠΙΕ 
πϋεωι εΙϋεεἔΙτὶ ει, 8ειιτΙει€εύΒο!ί εισπιθεύτ. ΒΙΙειιΙ›ειι @γ τει 
ΡαειταΠιι1τ, Μ” οιιιιοΙε ΕΙ,Ι188ι30ϋ8ΙΙΙΙΙΒ Μ116ιι6εωι οΙΙεπεόεε. 



Ι ο:: 

Α' ΙωτΙ:ΜΙαπ ΜαιΙοιιι' τετιιιόειοτο, τΙειποοπιτει “Μει 
ΜΗΜπ, πε1ιι|νειιΙ, ΜΒΜ Ισε8γ«-:1Ι6·π, Με 8.ΖϋΙ'8Ζ€ἱΠΙἱ13ἔΞΙίὑ Ή 
Ι:ΜεΙιειΙϋ έωΙσοτκ Ιειιιιϊ._ Α: Μ;; τῖεεροτἱε·ιιιιιε, Μι ΜΒΜ! :πω 
πειροτήει ἰ8 ει: ειιιΙ›ετἱει‹-3ἔετ , ση;Υεπεεευ ε-ΙΙεπε ναιτ ε' Βετεε 
ΚοιΙΘεὶ ειοΙΙειιιπεΙε 'ε ὶμειυΙ›οΗ Μ]ΙαιιιοΕυειΙτ. 

Β' επει·ωτ ει, ιΙειιιοοτειτα Βοι·ΙιεΙϊ ειΜκετοΙ:πεΚ ΒΖἱΠῖἔἔἔ 
8ιαΙ›ειτῖοΙοιειΚ ΙειιιιὶεΙτ', Ιιοἔγ ιιιει€οΚυειΚ Κᾶ3πιιγεΙ›Ι›επ ιιιεἔστε 
τοιΙιεεεΘΙ‹ σ.ιιιαι -ειπγειἔἱ ΘΙνειστοΙκετ, ιι·ιεΙΙχοκ ιιτόπι “Μιτε 
Μπι εοΙιειῇτο2πειΚ. 

ΜΘΒτϋτΕὸπΙΚΔπΘΙια_ Ιιο<,;,·γ ποπ τιιΙΜΒοε εισι·ετετ, ιιιοΙγ 
Ιγετ ιιιςγειιιει έεΙνοιετεΙε ΜΣπιτ ότιειιοΚ, Μα ιιιὶπι1ῇέιι·τ πι 
εΙϋειϋτ ίεΙ!θμό «τοπ ΙιοιταΙιιιιΞΙ›ει νοϋ. ΕΚΙιοι· ει' ΜΜΕ επη 
νειΙώΙγε 8$πιπει€ει οΙΙεπι ίοι·άιιΙ, 'ε ει' 116ΙΙεϋΙ, ΙιοΒγ έεπτενοππέ, 
τὰνοΙοῇιὶ ιιιεἔΑτι3Ι νὰΒγὐ6ᾶεειἱὴειΚ τέιηςγε'εμ . 

ΧΜΛ νο.ΙύΜ.1ι ε” @εἴη νοε2εάο1ιμ68·εωΙαιει ει' (Μπιο 
στατει πέρεΙί ύΙετέΜεπ. › · ` · · 

ΜὶιΙϋπ ει: απγε:Β·Ι όΙνε2ετε!τ' Ι(εάνοϊόεε η” ΠΝ ικ-$ριπέΙ 
ΜττεΙειιεΙ›Ι›‹-:ιι ΚΞΕεῇΙἱΙ‹, ιΜιιτεοιιι· ει' τιιι1οιηε3ιιγοΚ ιἐε επιΜιιΙ 
ει58' ὶειιιΘτοτε, _ήϋπι οΠγ Μ6ροαπ, ιιιεΙΙγΙοεπι ει: ειιιΒετοΚ εΙ 
ι·ει€ειιϊωιτνει ,ε Μπαμ, ιιιοΒοΚοιι ΚἱΑνὶὶΙ πιήπειΚ, ΜΜΜ οι η 
;οκω, ιιιεΙΙγε1κετ ιιιεἔωἔατϊιιἰ ΒόειοΙκ- Βἔςγετϊ€ὶ1 ει' εεετεποεο 
επει·ιΘέ €οητή:1τ0Ι Ιεν6ιι εΙϊοἔΙαΙνα, πειιι νεειὶΙτ τϋΙ›Ι›ύ έεπτε 
Μια' “απ” κσω1εκετ, ιιιοΙΙγ ΙώιίΠ6Κ ΜΜΕ: Μιιε1: Μετω 
οεΘῇὲτ ιιιἱπτὶιιγάῇοΗ ΜΜΒένο1 ϋεπεΙεϋτὶ. Ι1Ιγ ροΙΒ·άτοΙκτ0Ι ΙΙθΙΙΙ 
81ΜπεθΒ ϊιΒγ ταἔατὶοιιιἱ 61 οι ά!ταΙο1: Μι·τ ῇοἔοΚατ; ΚώεπεΙε 
ΜΜΜ ΙΙΙ2180Κ ΒἱετεειτεπἱΚεΖεἱΚΜΙ. Ρ0ΙΜοαϊ ΙιϋτεΙεεεόἔεὶΙι' 
ἔγειΚοι·Ιατει σΙΙγ εΙΚειΙιιιατΙεπεἀἔπιειΚ ωτωκ εΙϋτ£ϋΙτ, ιιιεΙΙγ 
εΙνοπῇει ϋΚετ ἱρατΙιεΙἰ ιϊοΙΒΜΚωΙ. Πει ΙτὲρνἰεεΤϋῖΚ' νάΙαεπτά 
ει1ι·ι3Ι, ει' Μι€6εά;παΚ ιιγιήτεπ00 ει·ϋε εε860ΚέιτϋΙ, ει' Ιάπ 
ὶὶἔγιιεΙε ΜΜΜ ῖιιτὸιϋεὲτϋΙ πω ει' ΙτόττΙΘε, Μικτε τά ἱιὶεῇἱ5Κ; 
ΗΙγ Με2ουαιΙαπ ιιιιυιΜΜει ει, ιΜ'ι€ει πω: νε8ττεΒεττιἱ ΙΙθΙΙΙ 
ΕιιάιώΙτ. ΕιεΙ‹ ΜΜΙι ΙιειιγόΙ6ΙεπεΚ ΜΙΟ ὶεὶϋιϋΙιό8εΙτ, ιιιεΙΙγεΙ: 
αι «ΜΗ ίωποε ὲτἀοΙεεὶνεΙ ίοἔΙειΙΙποιὐ ΒοπιοΙγ ειιιΙ›ετεΙιΙιε2 
ΠΕΠΗ 3ΙΙωιοΚ. Α: ὶΙΙγ ειιιΙ›ει·οΙε ΙιὶειἱΙτ, Μαη” ει: 6τι1εΙι' ΜΜΜ 

ΙΙΙ. ΚΜ χ Η; 



“Η 

ΙεϋνειΙΙτ, αεπικ πο” ει-ττι'›1 νειετιι€ Μμε1606εϋκ ν”, @Β Πισω· 
πω, Με ιΙοΙἔειἰΒπειΙι πενειπεΙ:, ῇοΙ›Ι›ω1 @Μα νἱεοΙΙιεεεε 
πω: εΙιὶιιιΙειειτῇι1Ε ει' ΙεἔΞϋΜ›οτ, »ή ἰε ειΙιΙ›‹31 Μ, Ιιο8γιιιει;οΙ:' 
ιιτειὶ ωειτειά3απαΙι. 

Α, ροΙἔΜοΙε, ΜΚ ιὶοΙἔοιυειΙ:, ει' ΙιϋιὶὶΒγἔγεΙ νοει6ιὶπὶ 
πισω αΜιτνΜ, οΙΙγ οεπε1Ιγ ρειὶἱ€, ιιιεΙ1γ ει' €ωιιΙοτ ὶιΙϋτϋΙκεε 
ΜΙ ιιιει€ότα νοΙιετιι6, ψϋΒΜΞ πω» ΙΘωινόπ, ε.'Κοτιιιάιη* επόΙ:0 
ιιιἱιπεἔγ ὶὶτεεειι Μ, ` 

ΙΜ ε” ο8ἰΚΙαπιιΙ0ε ρΕΙΙαπω!ιωι, νιιΙειιιιἱ ἰὶΒγεε πειΒγτεινά 
"ύ @ιι ε16 ει” ΙιειταΙιιιειψ εΙ€ο8ΙαΙιιἱ, ιιγἱτνει ταΙιΞΙῇει σε Με: 
ιιιἱιιὰειιΕιἐΙο Ι›ἱτοτΙἀει·ε. Χ 

ΟεειΙ: επτα Ιεἔγειι ἔοιιι1ἱει εἔγ ιὶειταΙ›ὶ8, Ιιο8γ ιιιἱιιιἰοιι 
ιιιιγιι<εςὶ ότιὶεκεΙι νΙς·ι5μύ Ιαιι·Ι›ωι τατωεεωιο.Κ; ει' £ϋΙ›Ι›ἱι·ο ιππ 
νε Ιπϋπιπγωι ιιιεἔ £ο€πιει!ε νοΙο εἔγειιιἱ. ΟΜΕ ει' _]ὑ ι·ε-:ΜεΙ: 
Ι›ὶ2τοεΙΕεει ιιιδ10επεΙ: ΜΒΜ. Αι οΠγ ειιιΙ›οι·οΙ:, ΜΚ απ ειιιγαἔἱ 
€Ινε2ετοΙε ἰτόπιτ εισπνε06ΙγΙγεΙ νϊεοΙτετποΚ, τεπτὶειετὶιιτ 
εΙϋΙ›Ι› ἐιτΙἐιῇὰΙτ, Ιιο8γ ει' ειειΙ›ει‹Ιεἀ;;' Ιά2οπ8ΜΜ ει” @Μακ 
ιιιεμεινειι·]άΚ, ιιιἱιιτεοιιι Θειι·ενεππόΙτ, ιιιεππγἱι·ε ειΙΙαιΙιιιειε ει) 
ειειΙ»αιΙΜΒ πιτ ιπει€άπει!ε ΙΙὶθ€5ΖθΙ'θΖΠἱ. 'Β ει' ιηΉνάποε εκπι 
νειΙ6ΙγεΙε' Ιεἔο8εΚὡΙγεΙ›Ι› ιει_Μι·ει, ιιιοΙΙγ ειρι·ι3 ΘΙνοιετεἰΚιιεΚ 
Κϋιερεττο Ιιοιιά_ήοκ εΙΙιειτ, ΙϋΙτσαεπιιοΚ 68 ηγιι€ωΙωιΒοαπαΚ; 
:ιι αιιειι·οΙιἰὰωΙἱ ΙΘΙεΙειιι 6Κοτ ΜΙ: ἱᾶεἱ€ ει€80ι!ιθ.εΒειιι 'ε ΜΤΒ 
ιιιΒιιΙΡέ Κό8ΖθΙ1 τειι·τῇει, Ιιο€γ απ εΙε6 ι·επάετΙεπιεθ;πόΙ, ιιιειἔο› 
Κατ ει' ειειΙιαιὶεἀἔΙ›0Ι αιοπιιιειΙ ΒἰνοτΚε2£οεεΘΙτ. Μ 

Κόπιιγοπ ιιιοέου8ε«Ιειπ, Ιιοἔγ ει' ΚϋΖΙ›ΘΙ‹ε παω· ΜΜΜ: 
ιιι€ιιγ; ιΙε ΜοιιΙ›ειπ ε! πισω ει!αιι·οιιι ΓεΙεῇτεπὶ , Ιιο;;γ ει' πειτ 
ΙΙ0Κ8ἱἰἔΙ'8. ιιιἱυιΙειι πιέηιεΚ ει' _Μ τωιιΙ' ϋενὸιιγὸπώῇιιτοτωκ. Β!» 
Ι›ϋΙ εωιιωἱ εεεττε απ» ΙεϋνετΙεειἱΙε, Ιιοεέγ Με ει' 1ιέρεΙο1εΙτ 
πιο; @Η νετηἱϋΙ‹ ει' ΜΜιώΙ(εΞε; Μπειιι ΙΙθΙΙΙ ΜΗ 827.63] ΙιοΘι· 
ιιἱϋΙ·τ. Α2 οΙΙγ πιοιιιΖετ, ιιιεΙΙγ Κοι·ιι1άιημἱτ0Ι ει' τω1ά' ίειιωτ 
τάεε111άΙ εἔγε!›ετ πω" Μνάιι, ΜΒ: 82ϋτό!ιοιι ΙαΞει ι·ειΙ›ειοΙἔει; 
ι·ειΙ›ειοΙΒὰῇα εει_ῇΜ ΜΙι-%ύπεΚ; 'ε @ΜΕ ευιΜ-:ι·, ει' Μ ΙάποιοΒικ 
ῖοἔ_ἱα Ιϋιπιἱ. 



ω» 
 

Με ει' ράττο1τ”Κύπγυταε88άτ0Ι > ΒΖΪΙΙ(ΙΪΒΥ ΜΙΙιειιιϊ , νωπ 
ιιι!πιτ ε8γε8 ειιιΙ›ετώ£ϋΙ. Π 

ΜΜΜ ει' ρο18άτοΚ' τϋπιοΒε σειιράπ ιπει;έήοε άοΙ€οΜαιΙ 
πω· 1°ο€ΙειΙΚο2πϊ,ιιΜποτ ει' 1εἔΒἱεεΙ›Ι› ράττο1: Ιε τοπ1ι-51ιγΙΙιε 
Με, Ιιο€γ ει' 1κϋ2ὶὶἔγεΙτηεΙ‹ ιιτειἰνά 1εΙιετηοΙ‹. 

0 ΙΙΙγι-:ηΙποτ Μπι τΜαι άοΙο;;, ει' ΗΙε1€'πα8γ επἱιιραάὲπ, 
ναΙειιιιὶιιτ ῇΑτὲΒεΖἰιιεᾶπΒΙ›ευ, παω εοΙωιεἀἔοε ΚέρνὶεεΙνε ΜΜΜ 
ιιόΙιάπητ ειηΙ›ετ άΙαιΙ. Β2οΚ ωει€οΙτ Ιιεεπ5ΙποΚ ει' τάνοΙΙενϋ; 
νει€γ ΜΒΜ Ιὶ€γεΙιιιειϋ οεομοτϋ πενόΙωιι; ιιιπἔοΙε πιιιιιΙώΙΙποτΙ 
πω: ει: ΜεΙε11ιοε ιιιοΖάιιΙακΙαπε68πειΚ 1;ϋιερεττε; Με ἱιιτόιΚεΦ 
πω: ειοειέ1γϋΙ: ει·ει·ὶιιτ ιιιἱΜε:ι ΠοΙοἔι·6Ι; νό.1τοΖωήάΙκ ει' 
€ϋι·ντ-ΞπγεΙτετ 'ε ΙεεἀνϋΒτε Μτα!ιπιειΚοάηειΙ: επ ετΚϋΙοεϋΚϋ1ι; 
68 ει: ειιιΙ›ετ οΙὰΙιικἐ1ΒοιΙἱΚ, ΜΜΜ ιιπ-:ΙΙγ @Με 8γάνε. 'ο 
ιιιόΙ£ειτΙαπ Μέι ΗΜ εεΙιετἰΚ εΒγ 112ἔΥ ηέ:ρ. 

Μέ;; ετΜ$8 ε” ωπιετἱΙωἰειΙι εππουο86ε-επ ΜΙιε1ϋΙτόΙτ πωπω 
ποπ' ειιὶτωΙοετ, πιο11γεΙαπ πιοετ ειιιΙΙαέΙε 'ει ε' ι·ὸειὶ›οπ «Μύ 
'ΜΙΣ ιηεΒόττΙοιηΙ5Ιτ οεοΜΙΚο28ευηΒατ. 

ΤειΙε11ι ΙΙΪΙΙΩΒ οΙΙγ πιι·τωΜ1ιγ ει' Ι'ϋΙεΙϋ11 , ΜΙ ΒονεεεΙ›Ι› 
Ιιω1γ6ΙϋτΙεΙιετπε ωΙ:'ιΙΜ ιιιἱιιΜΜιιετἰΙώΜιη Θε ΜΙ ιιιὶΜ :ιιοΙτ, 
ΜΚ άο18οΖωιΒ, Ι›ιιΖἔ0Ι›Ἑ›ιιΚ νοΙιιέπει!ε ει' ῇύΙΘΣ' Κοτο8Θεό!ιου. 
Βε Μι ει: αιηει·ἱΙτειἱ:ιΙ‹' ε2επνεσ.ΙέΙγο 82 ειιιγειξςἱ όΙνεπετοΙε παω 
τϋιοε ὶε , Ιε8ειΙΜΙυ Μπι πΧ, 'ε 8Ζ οΙζοεεε-18, ιιπΞτεΘΚεΙιιἱ 1:6 
μεεπειιι Ιενόπ, ΪἔΒΖΒΩἙ]Β απ. 

Α2 ειιιιετἰΚειἱ ειιιΙ›ετ Πω, ίοἔΙειΙΚοιὶΚ 8Ζωηό!γω ὸι·άεΙ‹εὶ 
νοΙ, "Νικ Ιω εαπ ιιιει8ει νοΙππι ει' νἰΙὲ8οπι, 'ε ο8γ μΙΙΙαπωτ 
ιιιι1Ινει ύ” ποΜ ίεὶἱειἱΙτ α' ΒϋιἰὶἔγηεΙ‹ , ιιιὶιιτΙιει ειπιειιο1τεχτ 
θΒέΒΖθ11 ε1ίε1ο_Νεττε Υ01118. ό: ιιιειῇι1 ει, Ιο€ϋιιΖϋΙ›Ι› Μπου 
νιἱἔγ, ιιιειῇά ει” ΙεΒὲΙεΞιιΚεΒΙΔ Ιιει2ειΠιιεε$.Β ΙεΙΚεεἱϋ· Α: επιΙ›ει·ἱ 
ΒΖἱΥ ιιιει]ά αΙἱ.ἔς Βόρεε ιικι€άτ ἰιιιἰἔγ ΕοΙοεπειιιϊ. Α2 ΒΒγεείϊΙ€ 
8τατιιεοΙ:' ΙαΚ0ἰ ο1Ιγ εἔγιιιὰε£ ΙεΙνά1τύ ει·ϋε α: οἔγωι16 που· 
νε66Ιγτ ιπιιιτα;1ιαΚ @ΜΜΕ 68 ε2ειΜιάεάΒιιΙε ὶτάπιτ, Ιιο:ἔγ απ 
Ι:εΙΙ Ιιἱωιϋιικ, ε' ειειινεάέΙγοΚ φ8·γειειΗ1νε ,ε ϋεεΖεο1νειτΙνει 
Υ8ΙΙΙ181ί]θΙΚϋΕ νειΙειιιιεΙΙγ κε]τεΒόΒε11. ΥειΙ65ε3%ειΙ 82 ειωετἱ 
ΜΜΜ: , 8ΖᾶΪ!Β.ᾶ8ὅἔΙ11ἰΪΙᾶ.Π 3ύΙό$ϋΙδ ΙοΒῇοΙ›Ι› θ8Ζ1(ϋΖέί3 'ε Ιοιςπει· 
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€γοΜ› Ι›ἱιτοεἰτὸΙ‹Μ ΙωάΙο 8ιετοτὶΙ‹ ο' Ιαέ·τ ι16ΙΒο8, οΒγΙΙιοϋ 
ει' ωεωκεα~ Μ ὶἔγ ΙΙθΠΙΠ1.Ι'ί]ύ.Κ ω, Μ” ει'1εϋ2ϋωΠ»έ ανατ 
Ιςοιάε Μπι σε 6 άοΙ;;ιιΕ; εϋτ ἱιιΚάΙ›Ι› απ ΙιἱειἰΙ‹, ΙεἔίὸΙ›Ι› 
σ1οΙΒιιΙτ 112, Μ” πιει€οΙε Ι:Μ;οε1$εωιειΚ πια8οΙππα!ε Μ;; Κοτ 
ιιιάιητ, ιιιο11γ _ιιοΙιὶΙι :ιι εὶΙτειΙοΙ€ οΙιειῇτοα ῇεινειΜιτ ιπείςεεε· 
τοιιπ ειι€εση«-ι 'ε ιιιεΙΙγ ει, ιιιο€ειετιρ1τεΜο1 Ι›ΘΙ‹ὸΙ›ε1ι 6ΙΙιε· 
0280; πιο 01αΙιπισ.ιια. 

Γ 

¦ 
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.Ο υαΙΙἀσΒοΙὶ ΜωΙο "Μπι |ω·άέ8]άΙσ Κοινοπ 
Ισόπϋ ασ αποευὶΙοαὶαΙο' ΙεΙΙσέϋ α' σαεΙΙεοιιὶ έ! 

υεαετοΙο |'εΞέ. 

Αι ΒΒγεειι1τ-8τετιιεοΜ›ιιιι, ιιιι!τοι· ει' Μι' ιιτοΙει6 Δημ 
ε16ι·Ιαιιι1:, ει' ιιοπιιετ' ΙζετεεΚεάϋ 'ε ἱρειιΙιοΙἱ ὸΙετε ωφ 
ιι1τιιάιιι ΙιιτειιΙ: , ιιιιιιιΙειι Ιειι·ιιιιι ΙοοεειιιιεειιΙ. ΜεΞΙγ ιιγιιἔιι1οιιι, 
πω· ιιιΙσιΙιΙι :Μπι ιιιιιιορόΙγεε ιιιιι€61ιειΒιιιΙΙιιε Ι‹ϋνετἱ απ; 
ει' ΙΘΙο1ι νόμο ϋιι ΙιιττοΙειίΜι ΜΡ 'ει ιιιιι€ςέιτ0Ι εΙιιιὸΙΚεἀὶΙι. 

Π' Π8.Ρ011 ει, ΙποτεεΚεάέεπεΚ Βιειιιο1τ Ιιε1γεΙε ριιειω.Ιε; 
ιιιἱιιιὶἔιι 1ιο18ιιι·, Ιώι·ιιΙνέΜ-ι 8γετιιιοΕ6τϋΙ, τοιιιρΙοιιιΜι ιιιε8·γ; 
οτι εΙϋπε ΙειιΙϋιιϋε 6ι·τεΙιοιΦεεΙαιτ ιιιττιιιιιιΙτ , ιιιε·11γοΚ Μπι 
ι€ειι ΙΜειειιιιιΚ ίιιΙειΙιοι ιιΙΙιειΙ11ιαινε ΜΜΜ. ΒιιιΙεἔετἱΙε ΙΙθ]ἰἱ π' 
ΚενόΙγε68· 658 τοΙΙιετοιΙειιεόΒ :ΜΒΜ οΧοιοτι ειέιιιιιιιΙειιι Μ; 
8ιειΙαιτ. ΒΘειέΙ1ιεΙε ωσιω ει' Μιτά1ιώΒοΚ' ιειΙι0ΙιιιιιΜτ6Ι, 
που πωπω έΙιτριετε1ιι·6Ι, ιιιε1ΙγεΙκ ωειΙι ιιι οι:6ιημιιτοΙ πω· 
ιιιι1ε ϋε8ιεΚϋτνο 'ε ειιιιιιι Έξω ΙιοΙᾶοἔεόἔτ6Ι, ιιιοΙΙγ επ Ιά 
Βιέι·ιιι ειοΙαα. Ά ι ν 

ΙΙ:ιιιι ιιιειινόιι Ιιει_ι16ΚΜει, ιιειιι ΙΜιιιΙκ (Η: ΒοτοεΙκεαύει 
_ιε8γιέΚότ νε1ιιιι ε16. ΚιιιγΜει ει, εισιιιιι·ιιε' Ιεϋιιγνκ-5τ; ιιιεΠγ 
Μπι ΪΘΙΙΒθΒΘΒ πω· 1-5τιύΙτειιγ ιιιῇιοΙειτσΚειτ ΜΜΜ , ει' τοτειιιι6, 
ιιιιἔγεέιἔιὶτ6Ι 68 ῇὺεἀἔάτὐΙ , :ιι ιετοιι' ιιιιιιιΙκεϋιι8.Κ ν6€ΙιειοΕ 
Ιειι ιιιοεϋω86τϋ1,ιιι οιιι!ιοτοΙτ' ειιιιιι€ιτα ΜειειΙιοτι ιιιιι€ειε των 
άιιΙ:ΜιιτϋΙ, ει 6 Κ6ιοΙεεεό8εικτϋΙ 'ε ΙιειΙΙιιιτειιΙειιιεειΒοτ ιιιωεσ 
1σειι:11ιτ61, - 
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ΙΜ πι πιπετἱΚπἱ ειπποτ π65Ιιπ-πέππ ιπεἔνπΙἱΙτ, π” πιώ 
νι5π ιππἔπωΙ, 'ε ΚἱΙεῇτϋινσἐπ απ” ρἱΙΙπππτἱἔ πι πιω: ὶιἔπω 
πωσ ειοπνεπόΙγοΚ 'π πιτ εΙίο8ΙπΙϋ ιπι1ΙΘΙωπγ έτπεΙτεΚ Ιώ 
ω, επγειεττο πω· ΚύριεΙι-ιτὶ νἱΙεὶἔΙ›π ΜΡ πω, ΙιοΙ ιππι 
:Μπι ππίςγ, Ηπιτπ ,ε ϋτϋΚΚΘνπΙ0. 

Β' πιππΙώππΙε π” πιππ Ιιε1γόπ , ιπεἔνἱιεἔὰΙτπιπ πιοπ 
οΚοΒπ£, πιοΙΙγεΙ:πεΙε ΜΗ τιιΙπῇποπἱτπἱ πι ππιειᾶΙκπἰπΙί ΜΙΜ 
οπἱ ὶπτθιεϊεἱπεΙα ίεπιππτππππάτ, 'π πιοΙ‹ Μια π' κτπΙΙπε ΜΜ 
τειπ εἔγἱΚποΙ‹ τετπιεττ π' £ϋΙιΙ›ε1‹ ΜΜΜ. Μοετ ιππ1ϋπ ηγε 
σ1εΙεΙτεΙνππ ποΙἔοιιι, ὶεππύτ Ξε1τπΙπΙοπι πιτ, 'ε α” τπρπειτπ 
Μπι, ΜΗ· πι πιὶπτοΙ1γ Ιιπειποε πι εἔγεε 1ιο18πιππΙ:, νωπ 
πιὶπτ π' ετπτπεππΚ. ° 

Δι πιποτὶππἱπΚ ωιωεπ1«π ΜιοπγΜπΙε, πο” εμέ” ιπέ:ι·· 
ωΙ:Μπ 65τει5Ιε, πιεππγἱτε ειἱ1Κεπἔεπ π' άπιποστπϋπτ νπΙΙό.ε 
πιω ει·Ι:ϋ1οπϋεπό τεππὶ. ΜΗ: ο' τεΚὶπτετΙ›οπ ιππἔοπτπ πω” 
Επι·τπππΙ‹, οΙΙγ Ιἔπιεπ==ἔ, ιπε11γτϋΙ πππι1επ πειποστπτπ πωπ 
ιοτπε1: ιπεἔ ΙιεΙΙ €γ6ιϋπνε Ιοππἱε. 

Μ τικ-επ ωωπ, 1ιο€γ νπ1ππιο11γ πέρα τπτεπεὰἔἰ 'π 
ροΙΜοπὶ πΙΙποππππγπ ιππωαωπ τεει Ι›ὶιοπγοε ΙιΙτεΙ·ιτε 'π 
πὶιοπγοε ὶιΙὸεεπτε, ιπε1Ιγκ-:ΒΙιο1 πιιιτππ Ι:ϋππγϋ Ι›ϋνϋΙΙιϋὰπὶε; 
Μ; π8γππει ωωι‹ πιο8ον]ό.Ια (ΗΣ Μιοπγπε νΘΙειπόπγεπτϋΙ 'ε 
Μιοπγοπ ΙιπῇΙππιοΙετὐΙ, π) ΜΑΝΗ, πο” ιππ8π πιοπ ι1οΙ;;οι 
ΜΚ , .νπ8γ ω;;; πιπΙνππ πιτ πεπΙε εε3τοπό π. 
τ Α' τϋινώπγποιύ' εε€6ει ιπεπτετεεΞιςε πΙ›Ι›ππ Μ, 1ιο€γ πι 
επιΙ›ει·ὶ τπι·επε88οΙόειοπ τετιπώπιοτἱ ΙιπῇΙππᾶϋεπἔπὶτ εΙϋτο @Ι 
επε8Ι:ϋΙϋππϋιτεεεε, 1ιο,π>;δρ τπεΙΙιπεεπ, ΙιοΙ ΚεΙΙ π' ροΙ€πτοΙ:' 
ἱ€γεΚοιετὲ£ εΙϋεεἔΙτοπἱ , νπἔγ ΜΙ νοΙππ ἰπΙεπΜ πιπΙππόΒ 
:πὸτε6Κε1πὶ πιτ. ΜΜΜ π' πϋτεΙοε868επ ΙεϋΙϋπΙ›ϋιπεΙ‹ πι στόπ 
πϋι Επρεπε. ΟεπΙε π' πιώ, ιππ11γ :Μό πι επιπετἰ πειπποΙτ 
ΙοΙγνπετ τϋι·επεὰπὶε πω, ιππ8π πΙΙππι10; πι εειΙεϋιό1: πιο1γ 
Ιγι-:Ι‹ πιω παει εΙνειεττετΙιετὶΙτ, ειϋπτε1κ-επ νπΙτοιππΙπ. 

Ηπ επι πιπετοοι·πτπ ειπιππΙ›ππ πιπ1εττειπ νοΙππ,ε8γο11γ 
πειπιετπεΚ Ιιϋιεμοττο, ΜΙ πέιιιεΙΙγε!επεΙε δτϋΙ€εύε πιετἱπτἱ 
επιππ8επεπ, ιππποΚππΚ οτνοεοΙππτΙππ πιππόπγπόΒο πι επι· 
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ΜοτοΙποο ει' ῇ0Ι›Ι›ιιειΙ: οειιιιοῇοι·ϋΙ οογειτοπιτ οΙνοιιιι:Η: 'ο οι' ΙοΙ 
ΜΒΜ: οογ "Με νἰΙιὶἔ' ο2οιι1ΙοΙοεοΙ›οπ ιιιἰιιτοἔγ οΙάιιιιιΙνα 
τειι·τοιιιάΚ, επ οΙιειῇ£οπιεἰιιι,`Ιιοἔγ Η” 1ιοριιοΙ οι' εΖἰὶΚΒοΒοΙτ' 
οτ2οκοτ ϊοΙὶιἔιιτιιοιιι 1οΙιοοοοπ, - :ποπ ἱἔγοΚοιιιοιιι, Παω' 
επιμοτει 'ο Ι:ϋωιγϋ ιιι6τΙ0Ιω.τ ΙοτΙοιιοΙτ ΠΠ ΚἱοΙοἔΙτοοοτο ΜΜΜ 
ιιῇ νοογοιΙαυαΚ, ιιιοΙΙγοΚοτ ίοΙ ίοοτειιιι νοΙπει ΚϋΙτοιιἱ, 635 ει: 
οιιιΙ›οι·ὶ απ, ΙοἔιιιιἔγοΙ›Ι› τϋι·οΙινοεοπ ει' Ιοτιιιοοιοιὶ τιιι1οιιιέι 
ιιγοΙιι·ει κωεωοο_ Μ.ιι·ΙιοιΙππϊιπ απ εοτΚοιιτοπΞ ει' @Ιοί Κοτο 
εοεοτο. _ 

Πει ποιιιοΙΙγ οιιΜοτοΙε οΙαειΙειπιιιΙ ιιοΚἱ τοιΙ:5ΙιιοπαΙε Βό 
οιϋΙπὶ ει, ΒοιιιΙοξ.ςοο;' ΚοτοοοοοποΙ‹, 'ε €ι1Ιοι38οο οιοι·οτοτοτ 
ιιιιιωτι1Μεικ :ιο ειπγαοΙ οΙνοιοτοΙ: ΜΜΕ, :ποπ ιιιοο· ποιο ὶῇοιΙ 
ΜΚ; Μ ο·,:ςγοε νοιιεΞεο!ε οεει.Κ Ιιειιιιειτ οΙ ΙοοιιάπιαΚ οιιγοειιιἱ 
ει' ΜΜΜ Μι·ιπειιοπ. 

Α' ι1οιιιοοιωΙάΚ' τϋτνοιιγΙιοι6ἱΜΚ ιιιέιοΕοΙο 8οιιιΙ_ΜΚ 
νο.πωιΙτ. ` ' 

ν Α' άοιιιοουειτα ιιοροΙοιοΙε ειιΙμιτοΙε ίοΙκήΙο·έ;οεοιΜεΕ θε επι 
ΙιειεΙούοοτ ο οι' ιστ›ι›π ι›πωω›ι‹ ΙΙΙ2180](Πλ. ϋι‹ ω; Ποιιωι Π3δ. 
ίοἔπειΙι ιιιοπΜ στοα, Ιιοοςγ- ΜνοειιιοΙτ ο) νΙΙύΒΜΙ ιιιἱΜοπι 31%, 
Με οοιιΙ‹ οι ΜΜΜ ἰοοτΙιοτ; τϋκοΙοτοεΙτοπΜΚ ει' Ιιοιοικιοε 
ιποετοι·οοοοΚ” ιιιἱιιιΙοἔγΙκοτ ο ει: οΙοτοτ Μροιικοιιτ Κοιιγο1 
ιιιοεΜιο, ΙεϋιιιιγοΙ›Ι›ο, οιὶοο-οΙ›Ι›ο £οοπιΙἰΚ; τοι·οειε ΜΙειιιοήοΙζ 
ιοτιιιοοιοττοΙ 6οιτϋπι1 οπο πω Νοιη ΜΜΜ, Ιιο€γ ιιιο;;οΙ 
Ιειροα]απεικ. ο 

ΙΙο Μο οι: οιιιΙ›οι· ει' μια ο' Εὶειτοοοοἔοο εδο $ϋΙ·νοηγοε 
Μοτο οοο!›οπ €γϋπιγϋτΚϋαϊκ, ΜΙΒ, 1ιοΙιο€γ νοἔτο'ΙοἔίοΙεϋΙ›Β 
τοΙιοτοοΒοἱιιοΙ‹ ΙιοοιπάΙοοέιΙιοΙ ΜοοεοΙτ 'ο ιιο!ιο8γ`ιιιἱ0ϋιι ιι1ει8:1 
ΜΙΝΙ ιιιὶπιὶοιιτ ῇονΙαιπὶ πω, Βιιιιιει€άτ νομο ΙοοΙσ.οεοιιγ1το:ι. 
Ια ει” νοε2οιΙοΙοπι οε 11οιιι ιιιοοιιττ. 7 

Αποττ Η εεϋΙτεο€,1ιο;γ ιΙοιιιοοτειτΜΚΙιειπ ει' ωω-ο»γω 
ωΙ: 'ο ιιιἱιιιΙοιι Ι›οοεἰὶΙοτοε Θε τειιιι1Ιτ οιιιΜοτοΙτ επϋπτοΙοπι ποπ 

5ογοΚοπο:ιοΚ, Ιιο;γ «κι ει' Ιο1ΙωΙ·ιοτ ίοΙιιιοΒιιειταΙ38Ι: "ο οἔ 
τοιο οιιιοΙΙ:οιΙνο τειι·τοΑΚ. ΜΜΜ ει2οΙοιαΙε, ΜΚοτ ο., ι1οιιιοοτειτο 
ιοτεειωοοΚ' ῇϋνοιιιΙϋῇο οι·(ΙοκοΙ, οἔγοεἰΠιιἱοΙε 'ο οογοιοτινο 

ΙΙΙ. Η. 

σ 



ποπ 

απο πω ίοΙγνό.ετ τϋτεπεππὶεΙ‹, πο" ε' α5ι·επεπ5€οΙ:' πω» 
Μπεπ, ει' νέπε:Ιεπποπ ΚειΙνεΙι-Ξεύτ, πειΒγ ἱιππιἱ νοπιιαΙιπατ 
'ε ειεΙΙεπιἰ ἔγϋπγϋτϋΙε' ειετοτετότ εΙιετ]εεειάΚ. 

Πα νειΙσ.ιποΙΙγ ιΙοιιιοοιιιτει πω' νε5Ιππι6πγεὶ Μια «πι» 
ωπι‹ πιέιποΙΙγ ειπα' 8οποει τΙιοοτΙάΙτ ΜΜΜ, ιιιεΙΙγοΚ πιτ απεικ 
@Η ω_ιπωωπ, Ιιο€γ ει' ωιιωι εἑ-,ιγἰἰττ ιπἱπ‹Ι‹:π εΙνεει, αι 
ΙΙΙγοποι πωσ ειπΙ›ετεΙ:ετ @γ πόιι€τεΙ:, πιὶπτ ε' πιέπ' €ετιπσέ:· 
8Ζ8Εἱ εΙΙοώπεὐἔεἰτ. 

ΜΙ: "πι, πιἱ επέμππ ει' ιπιι€ετΜΙπιτάΚπό.Ι ποΕι·άπποιαιτ. 
'Ι'ειπειἱΙκ εΙϋττοιπ νεει(-5ΙγοεεΚπεΚ τοτειεπεΙκ , €68]ϋΙ:ϋπ ρειΗΒ 
Ι›οειιιπΙ‹οιὶοιπ. ΙΪιι τεπιΙειετϋΚ ΙιαειπάΙΜιτπει νειΙαιππ πι επι 
Ιππ·πεΙ4 , πιτ οεειΙ£ πι ΜΜΜ τεΙιετπέ: , Μι ΜΗ πιει·έει @ΜΙ πει· 
τεεεεΞ8εε Ιοέπππιιτ πγιι3τειπα. Ιω (Η: επ Μπι ιππτει:ϋ.Κ; Θε 
πιπΙϋπ πιτ ΜΜΜ, εΙι-2886Ξ Ι›εΙ›ἱιοπγΙτοαάΙ:, Ιιο€γ πε-ππ ομο 
πεΙ: ΜτιποΙαπάΙ, πω; Κονσ.€Ιγοπ νἱεεΙὶΚ ιπει€οπειτ, ΜΜΜ. 
ΜππἱἰπΙαπ 8Π“ω €γϋι€εΙκ νοΙπει ιιιεΒ·, πω!" Μ; ὶετεπεΚ. 

Α' ππιτει·πι1$ειππε ιπιπι1επ πεπιιετεΙαπόΙ πττειΙιπιιε Ιιετε8 
@με πι ειπΙ›ει·ὶ ΙΘΙεΙεπεΙ‹; πε ΚἱνεἱΙΕΙεΘΙ›επ ΜΗ 1618 ίέΙπἱ :Με 
ιιιοοι·ειω πι€μπι-ΞΙ , πιὶνοΙ ει' ειΙν :ποπ νωκάνε1, ιπεΙΙγ ε' πώμ 
πι€1 Ιιοποε , οεοΜπιτοαιπ ϋεειοεεγοιὶΙτ. 

Α' «Ιειποετο.τπι ε1ϋ8ε€Ιτὶ αι ειπγαΒι έ:1νειετοΙε' Βιετετετέτ. 
Β” Μπακ, πει πιιΙεπέ:οεε!ι "Μπα, επι επιΙ›ετεΙ‹ετ «πως Ιιειιπειτ 
ειππειΙι Ιιἱνὲε6το νειοτἱ, Ιιοεγ ιπὶπὰεπ πεπι οἔγΘΙ› , πππτ 
ιιπγει8; π' πιειτετἰειΙἱειπιιε :πικάπ πΘιπἱ ΜειπΙτ Ιιέννε1 ε86· 
πιω οι 6ΙνειετεΙε €εΙΘ τιιἔαὰῇιι (Παπ. Βι ειπα' Ιώτποιειτοε 
τυπετνώπγ, ιιιεΙΙγΙ›ε ει' άειποοιιιτει πειπιστεΚ Ιϋπνε νειππειΙτ. 
.ιο πιωποκ ω νοειι€Ιγιί'ε ονειΚοιΙπἱοΚ πω. 

Δ' νειΙΙε1εοΚ τϋΙ›Ι›πγἱτο οεειΙ‹ άτιιΙπποε, εΒγειετπ 'ε εγε 
Κοι·Ι:Μ εειπϋιϋπ πω, ποπ;; ει επιΙ›ετεΙ‹ετ ει” ΙθΙο1τ' ΙιειΙΙιειιιιΕ 
Ιαπεπεπτει 1πεδτειπ1ωπικ. Βι ει' Ιεἔππ€γοΙ›Ι› πγετεε68, Με 
ε8γ ιΙεπιιοοι·ο.τα πω» ει' νειΙΙπποΙώιιΙ νεΙιετ θε πιἱ ειιοΙειιΙ: ἱΙΙγ 
περπώΙ ειἱὶΚεΘΒεεεΙ›Ι›ε-ΚΚΘ τεειἱ, 1πὶπτεειπ ο8γεπεΙαπόΙ. 

ΜἱιΙϋπ “πιω Ιιπι·ιιιεΙΙγ νειΙΜε ιιι€Ιγ €γϋΙζετετ νετ£ των 
Ιεππἱ Δεπιοοι·ιαπι' ΚεΙ›εΙὁ!›επ, ονικοα_ΜοΚ απ; ιπεἔἱπἔατπὶ; 
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11111111 118? 1111γ ΒΖθ11θ1111 '8 11811181811811 13111151, 111811γ 
1118181811€€Υθ8111ΥΒ 118118: 8111188881, 111Ιγ 87.111ἰ8ὲἔθ5 11: 
81111181' 11ι8111188881ιοι, 1ι118γ Θ, 1111821111 8181111181ιγ81181 88111 
111118' 81111111· 18, 1111111111 11818 Η: 11188111181ι118188' 88 1111818188' 
1182111818 688Ζθ1081111178. 1111188, 88 1111111111 Ε, 1111 88811 8111ιγ11·8 
1811811, 1111811 81 81111181·118 1811 1818111 8811118 118181 111811 1818111111 
1111γ 1118818, 118811 θέ] 11188 181·8111111ι811γ1 18111881181111. ' 

1111811 112 811818 1111118ι11118181118 8' 1118181 181·11188181111111' 
111881111181ι1111 'ε 8118881111 1882811811,1181111; ,Β 111θΒ'1Γθ111( 811 
11188 81111111· 18, 1111111111 1181111γ118811811 811εθ1111θ111 11811111 112 8111 
1181', 8881181111 188118 118111 1811888886 1181.18181181 '8 11111118 
88811811111188881 ν81ι11811 81181118 81111111· 18 , 1111111111 118118 111888 
1181 118181111811811 8181181111 ν1111811ο1111811. Ε: 8188 81118818, 110Β'ύ' 
8811.111811111811 ,Β 111888111.11811 1181111 Π1181118111811811 11“1111Υ1 81111111 
,Β 1111818118 111ι·18, 110€γ 1188ι111111818888 11811181 '8 1111111138] 
1111111111801(ίω , 118218 8118881118 Έ 1111.ΒΥΒΖθΙ'11 801111018.101(1'2. 
111118118118811811. 1 1 · '1 

ΗΘΗ 1112811188, 110Β`Υ 8118181118 881811111818 1111 111θε11.111Ρ 
11111111 1818111811γ8111181 11111811 18811811 8' 181111, 11111181: 11811 8.2 
8181181181 1811811111 8' 111118 8181111111; 118 8ι1111 8ΒΙθ1.1θ1188Υ 1111, 
111811Υ11811·11188“Ψ011811 8168111118, 110€] -1. 1..2(1ύ1011!θ1ί ει' 

β 

κ 
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ταετταΙ ααπιπιι Μια ιιιιιαα 68 πο” αι απ τι'ι1αΙΙ, αΙαα;αιιι16 
"Η αι·ι·α, πο” Μαιο' ιιΙιἱΙοεορΙιὶαῇαπαΙ: απια' ιπαιέαα επιτ 
ιιγαΙιθ.επ Μια, ιπαΙΙγ απ πια8ΚιιΙϋιιΊιϋιτατι. 

ΜΜΜ ΡΙατότ οΙναεαπΙι, απ ναειαιϋπ αειι·α, πο” αι Μ 
ιπαΒαΙϋιϋ ιι1ϋΙ:Ιιαιι 'α ποταΙιαιι α. εαπ ποπ ωιιακ, ΜΙ: α' πια 
ται·ιαΙιαιιιιιατ ιιιαααειταΙιαΙι. Ει και παπι ῇιιτοιταιι, να” αααΙ: 
ι€αιι πιαπγοεαπ _ιιιτοααΙι αΙ ΙιοιιαπΙτ. Ιΐραπ α” νοΙτ α' ιιοΙο;; 
ιιιαῇα ιπιπιιαπ αιαιαάοΜιαπ: αι ιι·οτιαΙοιπ' ιιαἔγ πιω αιιι!ιαται 
αϋΙιΙιιιγιι·α α'αρι'σ·:'£τια|ιἱαιι:παιιαΙΙα αια8ϋαταΙι. Β' ιαπτ αι αιπ 
Μπι παπιιατ' ϋειτϋπα ,α ιιΙααα αΙιοΙῇα: αιαΙι απ αγαΙιταπ αι 
αιιιΙιαι·αΙι' αΙΙαπαι·α ια ιιιαἔταιττῇαΙι 'α ιαπιιαΜακ ιιαναιτ Κόνα 
ώιιιαΙτ. ί1α ι€γ παπι ΙιαΙΙ Ιιιππι, ΙιοΒγ Ιιατιιιι!ιοι· αει Ιιαι·ιπα1Ιγ 
1ιο1Μααι αΙΙαροϋιαιι , αι αιιγαΒι αΙναιαταπ' αιαιιναιιαΙγα 'α 
αιιαΙ ααγιιιι @τα ναΙαπιαπγαπ α” παρω πιαΙααΙιΙιααααιιαπ. 
Δι αιιι!ιατ' αιἱνα τα8αειαΙιΙι, πιἰπτααιπ αοιιτιοΙπύΚ; Βαπιια α, 
ΙΒΜ _ιαναΕ ΙεαιΙναΙααα 'α αι ααιαΙ:' αιαι·ατατα αἔγιιιι αΙϊαι·; 
παπα πιααατ να!ιοιι αι ααγιΙοιαΙι αιι€αι1ι Μ, (Ια αοΙια αοΙιαι8 
α' ιιιααιΙιτ6Ι πιαε παπι ια1α_ΜεαιιΙ:. 

Πα Ιεϋιιπγπ ατΙατπιιιιπ, πο” ΜιΙϋπϋααιι ααιποατατα ποτ 
Ιιαιι αιπΙιααα· α' αιαΙΙαιιιί να1αιιιαιιγαΙιατ ιιι·αΙΙιοΜετα παρατπι: 
παπι 1εϋιιιιγιιπιααπποπτ1αιπι, ιπιπτ νιΙιατι1ε ναἔι·α α' ιιαπιοαι·ατα 
παραΚατ Ιιοτπιαιιγιύπ απ, Ιιοαγ αιοΙε ιιαΙοΙε πταΙΙιοιΙΙιααααπαΙτ. 

ΕΜ α' ΙιἱναταΙοα ΡΙιιΙοαοριιια1σιαΙι ααπι νιτααοιΙιατααατ , 
παω αΙΙαιιααειααύ.τ παπι Ιιιαιαιιι, Θα ιιιἱ α' ατατιια-ναΙΙααο!ιατ 
ὶΙΙαιἰ, ιπιιιιιι€ αιτ ιαττοτταιιι , πο” Ιια αιοΙ: οΙΙγΙιοι· ταΙιαττα1: 
ἱα ριΙΙαπτατοΗΒ ιο αιο1αι9.1αιοτ α" ροΙιιιααι ΙιαταΙοιπ, αι·παΙιαι 
πως ναατα α1ϋΙιΙι-ιιτ6Μι Ιώ.τ1ιοιατοεαΜια ναΙταΙι αι αΒγιιαι 
ι·α παπα. 

ΑιοΙι' αιέιιπα!ι01 ααπι ναΒγοΙ‹, Με απ: καιει, πο” Ιια 
α' ναΙΙαατ α' ιιαραΙι' αιαιιιαΙιαιι ι'αΙαιιιαΙπι ω αι αΙταΙα ναΙΙοα 
αριι·ιτπα1ιαπιιιατ ΙιαααϋΙαθια 1ιοιιιι αΙιατῇιιΙι , _ἱὐ ιιιαΒατΙππιιΚ 
αιοΙααιιιαΙι ιιιαΙΙααΙαἔ αιοπ ιιοΙΜααι ΙιαίοΙγαιτ, ιιιαΙΙγατ Μ· 
ΙϋΙι α, τϋτναπγ ιιια8ια·,ιαά. 

Βιι αιιπγιι·α ιιια8 νααγαΙι αγϋι6ανα αιοιι πιαιαιιαπι Μ 
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Ι:ετί1ΙΙιεΠεπ νοεπόΙγεΙι 1'οΙϋΙ , ιιιεΙΙγοΙι ει' πΙΙάεο!ιατ ίου" 
8θϋΚ ειΙιΙεοι· , Μι ΙιὶτιὶοτϋἰΙτ ει' ΚϋιἱὶἔγεΚΙ›ε ανατΙποιιιαΙτ , 'ο εΙ 
ωιιιγἰτει Ιιἱειειιι, Μ” ει' Ι:ετεε2ηιέπ νειΙΙι5ετ ει: ιι_ῇ εΙειιιοοτει 
ΦἱὰΚ'_ΙιοΙ›εΙΘΙ›επ ιιιἰιιὰωι :που πιε8τειττιιιιὶ ΜΗ, Μο” ΞιιΜΜ› 
πει·ετιι6ιιι ει' ρειι›οΙ:ειτ αι οΙτάι·Ιιοι Ιο1:9.ιιοιο1νει ΜΜΜ, »ιω 
εεπι οιιιιότ Εἰετεειτειιὶ. 

Μἱ εειΙτϋιϋΙε ιιιατειάπιειΕ ΜΗ Μπι α' _Ιιει€ειΙοιιι' ιεπιθ.ιιιιωι, 
πιεΙΙγε1: ΜταΙ οι ειιιΙ›ετοΙ‹ετ π' ειεΙΙειιιἱ νέΙοπιιόπγε·Ιι ΙεΙεἔ 
ν1εωικήΙιεεεε, να” ει' ναΙΙιΞεΙ›ειπ, ιιιε11γ “Μ” Ι›εοεορε€ 
ωω, Μακ ιιιο€τατιωιεεαθ 

ΑπειΙ , ιιιἱτ ιιιοετ ιιιο1ιιΙωιεΙϋ νει€γοΚ, άτέειιιἱ Ι08οΙ: 11121· 
82.ΙΙΙΙ18.ΙΙ ει' ροΙὶτἰοιιεοΙκιιἀΙ. ΕΠ ω” Μ8ιειιι, ει: ε8γετΙειι εἰ 
Κει·οε εειΙ:ϋι, ιιιεΙ1γετ ει' ΙαοτιπάιιγοΒ ΙιαειιιάΙΙιεικωικ ει, νά;; 
τε, Ιιοεγ ει, 16Ιε1ό ΙιαΙΙιατατ1ιιιιεεης6υπ ιιπκεμπιιει Ι›εοεὶὶ 
ΙετΙιε Ιιοιι6.Ιι, @ΜΒ ω, Ιιο€γ ιπωιΙωιπαρ ιὶἔγ οεεΙεΚεὰῇο 
ΜΚ, ΜΔ: Μι επ ιικι€οΙε ὶε ΜΜΜ:: 'ε απ τεττοιιι, @ω Με 
πιει€ο1τ Ι18€Υ άο18οΙ;Μιιι ειἱἔοτιιωι ει' νειΙΙιΞεοε ιιιοτάΙΙιοι τει 
8ειει1εοά11ειΙε, ΞοἔςῇἀΙ‹ τωιιΘιιγΙΙιετιιἱ ω, Μ” πιω: ϋειιιετιἐ 
Βέτο, 82θΙ'θω8θϊθ 'ο σ.ρι·6 αοι€οΕΜ.ιι κι τϊεπτε16ωτο ει' Μ· 
ρω ιιιε8αιιι1ιΙιαΜ.Κ. 

ι 



Χνι. ΡΒ1ΖΕΤ. 

? 

7 @Ποπ άο·Ηιαϋ α ]όΞέϋ 2°πϊσάραΩ σαοπ·οϋεω 
` α° ]αξΙέϋπεΙο. 

Α' 16ΙεΙτ' τϋΙιὲΙοτεεἱτόεε 'ε τεεϋ Μέ ΒγατειΙ›ἱτἐε:ι και: 
ΜΜΜ 1ιειΒγοΙ›Ι› ει: ΒεειοΙ:Μτετόο, ιιιὶιιτεειιι €οπάοΙπύΙε; α: 
ειὴιΙ›ετ -ΚἰὶΙϋιιΙιειἔγΙιοτῇα ε' ω: ὰοΙἔοτ 'ο ίεΙνάΙτνο. νπε8έ.Ι· 
1ι8.τ]ει, ει' 1ιό11κϋΙ, Ιιο;γ νόμο ιΜΜ εἔγἰΙπετ, Μπι! ει' ιιιέιεἱ 
Κατ “ει” ε16Ι εΙνεειοεειο· 

- Κ Ι»ατιιιοΙοιιιΙε άιΒγαιιέποιι ώτιόΙα-ιἱΙπ νωιιιαΙπ, ιτιοΙΙγεΙτ 
ποΙεϋιιΚ, 'ε ΙάΥω18ύ88ΠΙ ἱε-ιιισῇᾶποιιι ιι€γωιαιοΙ:, 1ιὶιιοε οΙΙγ 
αιιγαἔἱ ὶιιἀιιΙειτιιπΚ, ιποΙΙγ "Πεκ ΜΜΜ 110 νοΙιια Έ ΙΙΙθΠΥ· 
πω( ιιιει€νει ε" ΚιιΕγέυ.Μιιι ε;ἱ1ιΕιΤιΒγ ΙοΙ πιο ταΙίιΜπιιι€Κ, ΙΙΙἱΙΙΐΞ 
Ι›ε1ι1ιὶὶηΙτ. » β 

Ηοιιιιότ ν” ωιωω, ΙιοΒγ ει: ΜΜΜ; οειιιρι3ιι οΙεϋ 'ο 
Ιε8ὰι1τνεἰΙ›Ι› εΖὶὶΙεεέἔεἰΚτϋΙ τιιιΙππιΚ ἔοΜοεΙτοἀιιἱ, ιιιὶἔ ιιιὶ Ηπ 
2ετεἱ1ιΚεὶ: νὲἔτοΙειιἱὶΙ νόΙτοιαιήιιΙι '8 ΜϋιιτεΙειιἱὶΙ ειαροτΙ£ῇιιΚἔ 

Μἰ Ι›εΞιιιὶὶπΙαπ ο' τὲειΙ›ειι ει' ΜιτιιιοΚιιαΕ ίϋΙέψε ειιιοΙ 
απ, Ιιο8γ Μ ΙεΙΜ111Κετ Μειιιι$.ΒιιΙ: :ποπ ειιιγειἔἱ ΜΚ' Μετεω 
απο, ιιιεΙΙγεΙα @Η ϋΚετ ει: θεπϋπ νεπεϋ. Αι ειιιΙιετιι€1 αιι 
8γειΙ €ω1Μει κι 6.ΙΙειτοτ ει' ιικιΒα ΚὶεΙόἔἰτὸεὲιιεΙι ιπεετει·ειέ€ότε. 
Ιπιπέτ πω, ΙιοΒγ ει: ειιιΙ›ει· Ιώρε8 ίϋΙὶὶΙειιτεΙΙζεὰιιἱ ει' ΜΒΜ @ι 
νειΙσοπ 'ε ιιιεἔνετ1ιἰ ιιι‹ἐ·ἔ 82 όΙετετ ω, ιιιὶι·ϋΙ ει, ΜιτιιιοΚωιΙ: 
Ιο;ειΙωοΚ εἱιιοε , ό8 Μ" ιιέ;γειιιο, ῇανεΙπιτ ειπιιιγἱπι τιιὰῇει 
82ηοτ1€ειΜ, ΜΒ, απ ειιιειοΙε ΙΙΒΙΙΙ ἱε ΜριεΙΙιετΕΚ. 

ΜΜΟ ει: , Μ ει, ΙεΙΙζετ £οΙειιιεΙἱ , ετϋεΜ 'ε Κἰτετῇοειτἱ, 
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ΚοροεοΜο ίθΒΖἱ Μ :Μο Μ;; νοΙΙοιΙειτοΙί Ι:ΜΙιοτοεοτο κ., 
ιτιο1ΙγοΙοιοΙ ποιο ΗΜ «πιο οπο. - 

ΕΙΙουΙ›οιι νοιΙοιιιιἱ οι' 1οΠεοτ εγο11ΒΜ, να” Ιοο.Ιοοεοιιγ1τ 
μ, οτότ1οιι1ιο τοο2ἰ (Η ιιιἰΜο1ι τΙο1οοΙαι·ο , πιοΒγοΚτει ιὶἔγ ΙΙΙἱΙΙΐΞ 
ΜοεὶπιγοΚτο, 'ο ιιιοΜποιιι οογουΙό τοΙιοτοτ1οιιοοοεο1 $ο1ιγοἔοτἰ 
Μ, ιιιὶΜ οἔγἱΚιτο, Μπι! ιιιἐοὶΙιτει πιοινο. ΕΜ ὶἔγ οιἱὶΚεοἔ, 
Μ” οι' ΙοΙοΙ‹ πιο” 'ο οτϋο ΙΙ18.Ι'ΜΒ011, Μι οἔγοΙ›οι·τ 1ιοιιι, 
οεαΙ: ποπ ὶε, Μ" :Μια οτοῇοτοο 1ΗΒΥ8ύ8θ.ί3 οί $οετ' εΖο1 
ΒΜειώι·ει ΙοτᾶἰτΙιοεεοι. ώ 

Πο. Μ. οιιψοτοΙτ νοιΙοΙια πω. ῇιι€ιιοιιοΙκ, Μ”, 1ιπι€οΙ;!τοΙ 
οι Μῖ88ἱ]ύΗἰᾶ1ΪΙθὲϊΙΙὲ1ἰ, ΙιὶΙιοτϋ1οἔ1οοοοπΚο1ιτ οΙΙο1ο_ΜιοΙ: 
ειιοΚ' ιιιο8οιοτ2οοοποΚ ιιιοετοτοοδοτ ,ο νομο νοΙοΙι ιιποΒνύ. 
Ιοιειτύ.ο εε τϋΚοΙοτοοϋοε 1ιοΙΜ11 οΙ1ιο11οΚ νοιΙειιιιἱιιτ ει' Μιι·ιιιοΚ. 

ο 

Ν 

ε 



Χνιι. ΡΒ! ΖΕΙ Τ. 

__._ῶ1_@ 

Είέο·2 Ιω!! απ: ε9μεοιΙδπέμ' έα ΜέΠσω!έ:° $ιΙδ 
σ.εαΚάΙιαπι $άυο!αΙ:Ιο ΙιεΙυΙιεαψε"π ασ ευυιΙιεο·ὶ 

σσεΙεΙωάεωΙε' εαό2]άΦ. 
π 

Α' Ιιἱνόε' ειἀιαὰειὶΙ›απ ει: Θα' νὁ8οιὸΙῇεΞτ επ 6Ιοτειι 
“Η “Με” ΙιεΙγΙιοιτοτπἱ. 

Α: ἱΙΙγ ΜϋΜιειι έΙϋ ειιιΙιετοΙτ τεΙιΜ τετιπέειεττε1, 68 
@γ ειύΙνάιι, ειΙαιτετῇοΚ πὲΙΙτἱὶΙ ΙΙΙΒΒ'820ΙΠ18Κ Ιιοεεωιε ὲνεΙιἱἔ 
116ιιή εΒγ ιιιοπάιιΙει€Ιει1ι τέτ8γειτ , πιοΙΙγ ίεΙέε ειἱὶιιτεΙειι ιιιειι 
ι1ε86Ι:ιεΙτ 'ιι ιΔεἔτειιιιιΙιιεκ, ΘειτονοΙιετΙεπ ε16ιπειιετεΙΙεΙ, ε1 
Ιοῇτπιιἰ πω· αρτύ ιιιιιΙύΙποιη ΧΜ1ιι86€οΙωτ, Μη ε: 6Ιιετ 
€γϋττϋ ω” 'ε ι1ΙΙ:ΜιιΙ6 ΚἱνιΜιεἀῳιαΚ @ΜΙ ῇοΙ›Ι› οϋκοττεΙ 
ιιιο€ίεΙεΙΙιε88επεΚ. Μἱἀϋπ ιι€γει1ιει οιιιΙ›οτεΙ: ΠΣΙεΠ 6οΙΒοΗΒαΙ 
ίοἔ1ειΙΚοιιιἰ ειΙκατιιαΙε, ει!ιΙαοτ ὶε ιπο8νει:ιηειΙ: θΖθΙΙ ειοΚάει:ΜΙτ. 
8ιει·ετιιοΙ‹ Με Μπιτ ἱε εεγ άτει16ποε ό8 Μποιηοε κ:ιόΙψ τἱὶιιιἱ 
Μ ωεΙεΚει1ετεΠωεκ, ΜΗΝ 113€ ὶτωιγοιιὰ1‹ ιΜιισ1οιι Η3τεΙ: 
Ψἐ88ἱΚ0ί:. Νοπιι ΜΜΜ: 6Ιωτ ιιιἱιιιὶειιπειρ ιιῇ μτοΜιτότοΙοΚτε νε· 
τειιιἱὶΙΜ; Ιιαπωιι ιιιο8άΙΙαρ1τοττ τετνεὶΙπ Υ8ΙΙΙ13.Κ, ωεΙΙγε!τιιοΚ 
επΙ:ϋιΙΘεόΙιε Ι›εΙο Μπι ἰάτειιὶιπιΚ. ¦ 

ΒΜ›ϋΙ ιιιεἔιιιειεγατὰιΙιατιιἱ, ΜΜΜ ΜΜΜ νόΒΙιει Β·γαΙ: 
και α' ναΙΙάεοε ικΒρεκ οΙ1γ ωττϋε εϊοΙ€οΙωτ. Α' ταμιειτα1ό.ε 
απ ιιιιιωιτωι , Μ” ει' :Με νὶ1ἀἔἔειΙ ΙοἔΙαΙΒοιεὶειιΙε Ι:ϋι1»οιι, 
ιιιε8ταΙ61τάκ ει, ῇεΙειιΙ›ειιὶ Ι›οΙεΙοἔιι1Ιιετεὶε' ΙΙ88Υ καιω. 

Α' ν:ιΙΙικοΙ: ΜαΙἐιιιοε ειοΙ:ε-1εόνό. τεειΠε οι ειπιΙ›ει·ιιοΙ:, 
Με;; ιιιαἔεινἱεεΙε€6£ ει' ῇϋνειι0ϋ ι€1ετ' εεεωροιιτ]άΜ31 Μ:6ιιο. 
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Ε' τοΙ:1πτει!ιοπ ειιοΙ: ει1ιποΙΙγ ΜιειιιοεειΙ: ει' 1εΙεπ Μα' πο· 
τειιοεόῇὲι·ε , ιιιἰιιτ ει' ῇϋνϋποΙτ Ι›οΙὰοἔεἀ€ὰτα Μεινε. Μ ΜΜΕ 
ει' ΙεἔῖοπτοεαΙ›Ι› ροΙΜο:Μ οΙάει!οΙ€. 

Με ει' Μπιτ ει' ΙΜ' νἰΙιὶἔει Ι›εΙιοιιιὰΙγοειὶΙ, ει: ειιιΙ›ει·εΙι' 
ιιόιϋι›ωιτῇει ὶε ϋεεισἑΙ›Ι› εποτιιΙ , 'ε απ ιιιοιιι1ειιι6Κ, ΜΗ Μι· 
ιιΜοΙκ ει: επιΙ›ετὶ οεοΙεΚεάετοΙι' οιΘΙ_ῆα παροιιΜπτ Κϋιο1εΙ›Ι› 
Ιοιιιιἱ ΙΜΒΜΙτ. 

ΜΜΜ πιά: οΒγειετ ιιιεεειοΜΜ4, πω: ΒοιιἀοΙ1ιἱ πιώ, 
ιιιἱ τϋττὸιιὶΙε "Με οι όΙοτ ΙΙίΙἱΙ1, Χϋπιιγειι νὶεειαΙιειιιγειτΙωιΙ 
ΜΜΜ Μα ειπα' τεΙῇεει εΞε Μιτοιιπ τύεινότ1επ868Βε ει, ῇϋνειι< 
66 Μπιτ, ιιιεΙΙγ αι ειιιΙ›ει·ἰ πω' Ι›ἱιο:ιγοε ϋειτϋιιεἱνεΙ Έσω 
ἱε πιεἔεἔγειἱΒ. ΜΜΜ" πω· ειοΙ:ΜοΙ:Β61_, ΜΚ “απο 
ΙϋΙ›Ι›τειι1ὁιιγ‹-:ἱΙα-π ιιτοεειὶτε ΙιεΙγΙιειτοττόΚ, ΒἰνετΚϋιτεΙκ, πω· 
ΜΙ ωτιπέειεττεΙ ΜῇΙωιὰσΙκ ΙιειΙαι16Ικ ΜΜΜ νειΙ0εἱτηὶ ΜΒΜ 
εοΜ› νιὶΒγαὶΚειτ ω, 'ε τη” τε£ε2ὶΚ, Ιιιη;γ ποπ ρἰΙΙειιιααὐΙ 
ΙοΕνσ., ιπεΙΙ)·Βεπ :ιι ϋτϋΙ: θα' τοιιι61ηότό1 ΙοιιιοπάοτταΙι, ει' 
ειετὶιιτ ΚὶνάιιιιαΚ σ8ε1εΒειΣΜ, ιπιὶιπ Μι οεαΙ‹τ ε” παρ Κε1Ιοπισ 
ΘΙΜεΙε. τ 

Δ' νε11εϊεωΙαπεάέ ε26ιειαΜΜιιι τεΙιάτ ιιιΜΜΒ ΙΘΙΙιεΦιιἱ, 
ιιεΙιοἔγ ει: επιΙ›ει·εΙε πιιει€οΙκατ επϋιιτεΙεπι νάΒγκΜΙ:' ιιιϊιικ1οιιιιαμ 
_ΜτόΜΜ.Κ τοΒγόΙε Μ, ,ο πιοΙιο<έγ Ιοιιιοιιι1νάπ ε8όειωι 811118!! 
ιιιο€ηγετόεόι:ϋΙ , ΜΙ: αεαΙι Ιιοεε:.ειε !8γοΚοπετοΙτ :ΗΜ Ιο1ιοτ 
πιιεἔειετειιιἱ, ιιιὶιιὰειι 1ιει€γ, Ι›ὲΙ‹οεεὸΒεε όε Ιαιωε άοΙσΒ 
ΜΚ ΙΘτεΜτόεότε ει1ΙωΙωατΙαποΒΚά νεΗμιιιειΙο 

Πει. ε” Η” Ιια_βαιι66εά8ι1 πόριισΞΙ ει' τεὶτεαειὶΒἰ ε11Ιειρο0 
κΙειιιοοτειταΞνέι αιΙάΙ Ιειιιιὶ, 6.1το.Ια ει' τϋΙειιι ΒϋεΙο10; νεειΘΙγ 
πα€γοΒΙ›οὰὶΙ‹. ' ' 

ΜΜΜ Ιιε1γότ ΜΗ ειϋιιτε1ειι νύ.ΙτοιτειωΙ ἱΒγεΚΜἱΚ, 
ΜΜΜ ὶειοπγύ οεϋάΠεΙ: ΜΙ ιηήτνει ιιιἱΜωι «Μα, ιιιὶιΙϋ1ι ει' 
ἔᾶιααΒεὰΒοΙ:, ει' ιἱειιιοοτειτἱεί €οΙοιι€άεάΙκιιι, Ιπενέε ρ111ειιιτει· 
Με @και ϋεειεΙιειΙιιιοιτατιιαΙ€ 68 ειΘτε26τειτιιαΕ :Η ει, ΙιἱττεΙεπ 
Με Ιεϋπιιγίὶ ε2ετειιοεόπεΚ,Κϋππγοπ καιει: θ8 νοεπεττ πει€γ 
ῇεινειΚιιειΙ: οΒιιιιε2]ο ,Β ει, νε.1:τϋττε!1ιετ1ιεΙ: ιππωΙεπίθΙε ειΙαΙ‹Μ 
61τϋ:ϋπ Κόρε , τϋπι:ιεΙε Μ σε ειιιΒετἱ Ιό1εΙ‹ εισα. Α, Μπεα 
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ΜΒ! άΙΙειροτ' νοΙτοιωιοΙοεέι€α οΙοοεοϊτΙ 'ο' νι18γειΚ' Επιπέ 
ποπ νο1τοιοιπωωέάτ. Α' οπο' οι οι·ϋΙ:ϋε ΒιιΙΙοιιιιοεπιιοΚ 
Βϋιοροττο, ει' ῇοΙειι πιοἔιιειἔγοΙἱΙ›οἀἰΙ‹; Ι›οΙο‹Π ει' ῇϋὺοιιιΙϋΩ, 
ιιιο11γ οΙοηγοει5Ιτ 'ο π οιιιΙ›οτοΙ: οοιιρά1ι ει' ΙιοΙοειρι·ο1 ωφ 
1ιαΙ: ἔοιιΟοΙΒοιΙιιὶ. π 

¦ Αι ὶΙΙγ οι·οιπζοΕΜιπ, Ιιο1 πετεποεοτΙοπι ϋεειεῇϋνοτοΙ 
Μαι! , ει' νειΙΙοετοΙοπεοΒ 'ο ι1οιηοοτειτπι ο;;γωε-1εεειΙ τοΙιάΙΙ:ο2 
ΜΚ, ει' ρΜΙοεορΙιιιεοΚ Θε ΙτοτπιοιηιοΚ πϋιιτοΙοπι ποπ 1ο 
ΒΥθΙΙθΚ, ΙιοΒγ π ειιιΙ›οτοΙε' ποιιιοἱ εΙϋΙ π οιιιΙ›οτἱ οοεΙεΚε 
«ΙοτοΙ:' (ΜΜΜ ιοεοεπε ΙιοΙγΙιοΖτεεεόΙμ οι π 6`ΙοΒΙ6Ι›Ι› 1ο! 
«ααα. ν 

η Α: οτΙιϋΙοετπἱτο ποπ ὶἔγοΙκπιύΙε, Μ” ειι€ιοι1ει' 'ο 
Ιιιιιὰῇει' πο!Ιοιού1ιοΙι ΒϋτὸΙ›οιι ιιιατειι1νάπ , ιιιοΒοτ ειττοΙ πιω; 
ο#1ιἱ τειιιιΙῇει. ΠοΒγ ι1ι!1ιοοιιπαρὶροτΙκοὰῇοΙέΚοπὰτεειἱιιειΙκ ιιιο€ 
Ιιιιιωτπιὶ, ιιιἱΒορειι π (Παπ ΧϋτϋΙνενο οι·ϋΙ: ιιιοι€ειΙοιιιιιοιΙτ 
Ι162.ερεττο Μ ΚϋπιπγοΙ›Ι›, ιιιΙοτεοιπ νοΙἱΙ: , Ιτἱ8οπὰοΙηἰ όε Ιά 
νέπιο οποιοι: νο11οΙποΙαιτ. Βοξ” ΜΜΕ οΙω11:3τωοοει πτ, 
ιπιἱΚἐ:ρ π οιιιὶ›οτἱούέ άΙ›τἔιαϋ;ῇιὶ1ιειΙε ιιιοενάΙτο2.άωι ιιιοΙΙοτΙ: Ν), 
ποπ ιιιοάπετοΚ, πιοΙΙγεΙ::ιοΙε εο8ἱτεύἔὲνοΙ π οιιιΙ›ετεΚ ο' 
νὶΙἐΒἱ ΜΜΜ πιειἔοΒιιαΙ: ιιιοεοιοτπΙιετΠε, ει' ι·οἔἱοΙι ιοατο.ι1 
ΜΚ , οε Μ” «1οιιιοοτε.τει 15ομο!ιποΙ, νειΙοιιιἱιιτ ο€γεΙ›ἱὶττ, απ· 
ροη π πετ @το ιιιἰιιιὶοπιιαρὶ ειοπιιο1γοε ειο:ινει161γοΚ'Ιο 
;;γϋιεΞεο Μαι1 , ΙοΙιοτ οι' ΜΙοτιιοΙε οτει1εΞποο "οπο ποονειΙο 
ΙγόΙΕ ΚἱοΙὲ€ἱτοηἱ. 

Α' ΙποτιιιιΜηιοΚ' ιιιιιπΙώῇα πΜτι'ιΒγ Η πιο ῇοΙοΙνο. 
ΜΜοοπ ἱὰϋΙ›οιι Μ ᾶοΙοἔ π,1ιοέγ ει' 161: ὶἔεπἔειτιιαΙτ, 

ιπαἔοΒνἰεοΙοτοτ ού 3ϋνεπάο' ποπιμοπτ3άΙ:οΙ ωεωεκ. Ηειιιοιπι 
πιέΒ ειὶὶΙτεοἔοεΙ›'ιΙοιποοτατα 'ο νο.ΙΙοετοΙου ειὰιοιὶοΚΙ›ειιι, Μοτ 
εοπι οἔγοΙ›Ι:οι·. ΙΜ; οοεΙοΕοονο:ι, ει' ἀοιιιοοτιιτἰἀΙι' $οι1ϋΚο1 
ποιτιοεειΙ: οι' 1ιοπϋ8γοΚοτ ωτε8οΖω;οκ, οποιο οΒγοιετειοἱιιο 
ρὲΙεΗιῇοΙ‹ ο1τειΙ, π ο€γοο ροΙ€1$.τοΙαιτ ὶε ιιιει8·άιιοο ὶὶἔγοΞΙ:' 
νοιοτοεοιιοΙτ ωοετοτεο€οι·ο ιιιο€τειο1τμ1Ι:. 

ΠοΙώρ πϋΙκοο8 ποπ ἱ€γοΚουιἱο!:, Μ” ο' απ: πο· 
- | > . 
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ι·επεεετ πιειιιιγιι·ε εεειι ΙεΙιετ, ει' ιιοΙιτιεει νιΙειεΙ:6ΜιιτεΚεει 
ειεΙτ. · ' . 

Ε” ιιιΙνει·ι ειπΙιεπ εε!ιεε εε -ει·ιιειπετΙεπ ΙεΙΙιε.ιιπεει 
εεειΙε ιππΙεΙιοπγ πετάει ειιιΙ ετιετοετετε οτειεεΙδειπ, ιπιιιιΙιπεγ 
Μ πι ιπτειετε!ί εε ΙιιτεΙτ' ϋεινεΒ·ε ειοΚάε ειει·ιπτ ειτε Ιιειιγ 
ειει·ιτι ειιιειπΙιετεΙτετι ΙιοΒγ Ιιπ.ΙΙαιΙ ιπειιῇεπεΙι :ποπ θενειικ 
Πει-επ, ιπεΙΙγεΙιΙιεΙ ΜΙερπιεΙι πειπ ΙεΙιετ. ε 

Πε πιπεε εεπιιπι νεειειΙεΙιπεεε!ιΙι, ιπιπτ πο. πω μεΙππΙκ 
πειποετετε περπεΙ παμπ εΙϋ ιπειεπΙιετ. ΒιεΙε “Με Ιιεπγιιτ 
ΙιοιπΙοΙε ι·πι€ετιιάΚ πιω Ιια_ιΙειι00επετε, ιπεΙΙγτε ΚἱιΙϋπΙ›ειι ιε 
ιπιππειι νοιιεειει. Μπι π, £ϋΚειι ει' ΙτετΙ:επεε' 'ε. εεγεπΙϋεεε 
Ιιοι·πΙιειι ΙιεΙΙ 8οπιιοεειι τενοιτει!:πι ω, Ιιο8γ ει, περι, νει,ιι·γ 
ίε_ιεπε1ειιι” Κεάνειεεε, ιπε1Ιγει: νεπειετεπεεε ειοΙιοΙ:Ι: Μπι 
'ε εΙνεπιιι, ει' Επποιπά1ιγ, εε ει·πεπιεπ' πεηει ε! πε ΙοεΙειΙ_ιει. 
ΟΙιπ_Μιιιι10, Ιιοεγ Μ ιπιιιτΙεπ εΙ6ιιιεπετεΙ ιτε.Ιππιι ιρετ1τοπίιε' 
ἔγἱὶπιἱιΙεεεπεΚ τεΚἱπτεεεεΙ‹, πω, ΙιοΒγ Βϋπιιγειι εΙει:Ιιετϋ 
πιι€γεεεοΚ πε ΙεΒγεπεΙ: ,ε ε., πει;γι·ενεεγάε ΙιεπγιεΙεπΜεε 
Μπι εοΙαιι€ ει' ειεΙτιι ειι%εωπι ειεπιειτ, ιπιεΙϋτ; ειιτ·εΙει·· 
Ιιετιιε. ι ε 

Α' ΚοτιπάιιγοππιιΙτ ι€γεΙιειπιεΙε ΙιεΙΙ νιεειεΙιοιπι :ιι επι 
πειεΙεΙιε ει' ῇϋνεππϋ' ειει·ετετετ, ιπε11γετ τϋΙιΙιε ει' νιιΙ1πε οι 
Φει·εε.επει πιιπροι Ιιε1εῇεΙ‹ πειπ εεειιεετετ; “ε ειιιΙεεε;; πα 
ρεπΙιιιιτ, ει' ΜΙΝΙ, ΙιοΒγ ιποπεειιιιι.Κ, ΒγειΚοτ1ιιιιΙαε ιπεεαι 
:Μπι ει' ιιοΙεπι·οΙιετ πω, Ιιοεγ ει' επιπε;;επε, Ιι1ι·πεν, Ιιετιι 
Ιοιπ, ιπωππω ε., ιπππ1ιεπεΙε; πω” ει” πει” έιετεπεεεΙι ε' 
Ιιοεειιι οΙιε3επεοΙι' νεεειε Ιιε1γεινε!ε εε πο” τπτωε εεειΙε πι 
ειοΙακτ Ιεππι, πιιτ επι επιπει· Ιει·ειπεεεεεΙ_ειει·ει. 

Μπεστ :ιι επιπει·εΚ πιεεειοΚτπΚ, ιπεεειε εΙϋτεΙΜπι, 
ιπιπει: ΙκεΙΙ νε1εκ τϋι·τειιπι Με Μπι, ,ε ιιιεεοΙαιτ τειπεπγεΙ: 
ΧεΙαιιι1εΙιςειτπι: πεΙιειεπ τιιὰῇεὶΙι εΙιπε3ϋΙζετ πιιππι€ ει εΙει;' 
Ιτιειει!ιοττ ΚοτΙπτεἱπ Ιιε16Ι ωι·ιοικ.ιππι ε ειετε$ἰΚ επιιεΙτ πετά 

επι ΜΙερπι 'ε ειεπιειΙτετ ει' ιππε νιΙπει·ει νετπι. 
Επ ΙιιιοπγοεπεΙι ωι·τοιπ , ω” πε ει' ππ1Βει·οΙαιτ ε' ίϋΙ-· 

τΙϋπ ει' ιενειιπϋτϋΙι 8οιιεοΙΙιοπιιετπ ειππωμι, ει ό.ΙαιΙ εκει 
ΙΙΙ. Ιαν. ιι 
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Ιο.εοαπΜπτ, ει' ΜΙΝΙ ΙιοΒγ ΜΒΜ; Θεπονο11ΜΕ-, ει' ναΠέιι:οε 
ΜΒΜ: Ι‹ϋιεΙεΙ›Ι› νε2ετ3ϋΙκ. 

Βε χμμ ιιτοΙ_Μτει, αιΙ:Μι @επι :ποπ εειΙεϋι, ιιιοΙΙγ 212. 
ειπΙ›ετεΙ:1ιεΙ: ει) νειΙΙΜΙ: Μ20ΠΥ08 μπώ; εΙιιιεΙΙϋιιιἱ ιιιεἔειι 
ΒεπΗ, πιατα! απ ίεΙ επόπιιιιιΕπι, οἔγεὰϋΙὶ εειΙιϋιϋ1 πω, 
Μ" ει ειιιΙ›οτὶ πειιιιοτοτ ΜΜΜ τοΙτετνέιιγοε Μου ει' Μπιτ 
κήεεωνειετΙιεεεωτ. Έ 

τ 
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ι 
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πω. ΡΕ! Ζ Ε. Τ. 
--8-.... 

ΜΜο·2 ΦαποιαΙο α» αΜεΜΙοιιἱαΙσπιΠ ποϋπάεπ 
Η.ωσεισέρευ φωπων·όμοΓο ΜεσοϋΙεϋεπ. 

Βοιιιοστατιι ιιόΙιεΙιιιόΙ, ΜΙ ΒτϋΚ86€ειοτιιιτι ΒιιιιτΙει€ει5 
@Η ιιιιιο8ε1ιεΙι, ιιιιιιι1ειι ειιιΙιει· τΙοΙἔοιὶ!μ ΜΗ· 6ΙΙιεεεειι, 
να” ι1οΙΒοιοτι:, πι" οΠγ ειιιΙ›ει·ε·ΜϋΙ ειιιΙετεττ, ει' ΜΚ ΜΙ 
€οιταΙι. ιτε ω), ει' ιιιιιιιΙαί ειιιιιιέ:_ιε, αι ειιιΙ›ει·ὶ8ὲἔιιεΙι ΜΠΕ 
εύ;;ει3, τει·ιιι€ειετω Θε τιιιτεεε68·εε ίε1τότειε Παπάκι ΜΜΜ 
Μ! ιιιἱιιιὶειι σΙτιειΙτι3Ι ει έειιιΙιετι ΙύΙεΙι ΜΜΕ. Ε > 

Α' ιιιιιιιΙιει 1ιειιιοειιΚ 11θΙΙΙ Ι›εοετεΙειι ε) ιιέρεΙαπόΙ, Ιιωιειιι 
ΜΜΜ Ι1εοεΒειι τιιττειιιΙ:; :ιι ε16ιτεΞΙετ ιιειιι εΙΙοιιε , Ιιιιιιειιι 
ιιιοΙΙοττε πω. Δι Β8γεειιΙι-8τατιιιοΚΙιειιι, θ8'Υ Βιιι0ιι€ ειιιΙιετ 
ει!! Μειι, ει' Ι:ϋινέΙειιιέιιγιιεΚ τεττοιι1ι ιιιιο.1,_Ιιο€ςγ Παει Μο 
_ιότ νειΙειιιιι Εμιτ- νιιΒγ Κει·εεΙ‹εἀὲεΙ›εΙἱ ίο8Ιαι:ιτοεεει€τει πω· 
ΙιδιΚϋτεΙεεεύεοΙιτε εΠάοιιιιι (δ ιιιει8ιιτ ι·οιιι ΜΝιειι άΙΙ6ιιαΙι 
παιτει.ιιιι, Μι Θεια-Στ σεως ιιττει. ΙιειειιιάΙιιιι, Μ” ὲΙῇοιι. Α' 001 
8οιιι.ε' που ΙεϋτεΙεεεώΒε ει10Ιι ΜΙιύΙιειώε' Κεάνεέττ _ιϋιιιιεΙτ 
ειιιιιγι Βιιι€Ιει€ ιιιιιετιΚειιαΙι ΒιιτοιιΜπι: Μ :ιι ειιιετοοιιιτει Μιτ 
ειιεκ18οΙ:' ιι€ιιιοΙΙγ τϋι·ετιέεΙιειι·ε το.ΙειΙιιιιΕ, ιιιοΙΙγοΚιι61 ει' Μ· 
ιιγεεεόΒ ιιι68 τιιιτεΙει;Ιιειι ωιωικ. Ι ' 

Αι ε8γειιΙϋιέη; 1ιειιισειιΙι νἱεειαὰΙιἰτῇιι ει, ιιιτιιιΙιει' εειιιι6# 
ῇΒ£, Ιιειιι€ιιι ίεΙ ὶει ειιιεΙὶ ιιιτι,4ιιγετεεὲἔ-8ιετιόε ΜΜΜ. 

Αι·ιειτοοιιιτιάΕΙιαιι ιιειιι όμωι ει' ιιιιιιιΙιέιτ νοτἰΙι ιιιο8·, Ιω 
ιιειιι ει' ιιγοτέει!ιο06ι' ειοιιιροιιτῇὰΙιι3Ι Πιό:: ιιιιιιιΜΙΙιοιΙ6.ετ. Α' 
ιιιιιιιΙτα ᾶἱο8ϋ8όἔΙιεΚ απαιτει, ιιιιιι6ιι ει, ιιι€γτανιιΒγέιε, να” 

14" 
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ει: οι·εΞπγ :παπα νεπιὶ απ ιπ:η;άτα. ΑποπΙπιπ ειᾶετσοτπ£ἱάΙ›ππ 
πιό;;Μ ιιιἱππἱ8`ιπεἔ€ϋτ€όπἱΙ‹, Ιιο8γ ει' Μ Ι›εοεἱὶΙετὲττ ὰοΙ€οιἱΙ:, 
ΗΘΗ! ότπόΚετΙεπ ει' πγετεεε'επ' ἱπ8ετε πάπτ. Ι·Ιαπωπ ο' πο: 
Μ” απ ΙεΙΚέιπέΙ: πω” τοῇτεΙώΙ›οπ ωππωεπ ΕΜ. @γο 
Ιτετ.€Κ εοπποεαπ εΙταπειτπἱ ιπὶπποπ επεπι εΙϋΙ ει” ΙιεΙγοτ, ΙιοΙ 
ποπ εἔγεείὶΙπεΙ<μ επετετὶ πιτ πωπω ϋπιππι<;π ε16ττ πι. Απ 
ε€οοτειω οτειίι€οΜπιπ πἱποεεπεπ οΙΙγ ΙεϋιΙιὶνατπΙοππΙτ, ΜΙ: 
Με πε πιιιωπ ιππεοπτ0Ι , ΙιοΒγ ει' πτειτπεπειΚ Ιιπεποπποτεεθε 
ΜΙΝΙ πιοΙ8ύ.ΙππΙ4. Πιετέ:εϋΙε ωπιππ‹ σεεΚέ:Ιγεύε, ιιιεΙΙγεΙ 
οΙ1γποι· πενεπετ €οπποΙπαΙ: ,ει ιπο11γεΙ πεπι €οπι1οΙάεπΙκατ 
πππππέ πωπω( ειὶπΙεπὶ. - 

Εε 1” ει' πγετεεόέ εεπιπὲ_ῆε εΙ "πι ΜΙόπϋπο ει' ιπππ· 
Κα' επιιπό36τϋ1. Βάι: τεττΙε8 6πειεΙεϋτν61: Μ επγππΞεεειΙ, ει' 
80Ι1απ12.ίθΙΥά188Ζ(]8 πω. π 

ΕΙΙεπποπ πειποοι·πτει τὰτεπεπ8οΙιΙ›ππ ο' ι‹ω εεπιπε πππ 
ιπ8 πειιπποπι€ ε8γεεπΙνε πω. ΜὶπτΙιοΒγ α' ῇὐΙὲτ' νε3,€ςγει πω· 
16.πο8, ει' ειστοποειέπ πϋιθμπιει·Ι1επ €ἔΒ ιιιπΙππάόΙ€, 'ε ΜΜΕ 
ΜΜΕ 8Ζωϊ8θ8θ8 ἔγπτπρΙτπὶει ποἔέπίοτι°πεπἱτ,· νειΒγ @και 
πτ-Ξει1τπἱο εγετπιεπεὶ' επάιπάτει: ιπἱππεπ οπιΙ›ετοΙ‹ νᾶΙἀεοεαπ 
Ιπτ_ΜΙ:, Ιιο8γ Μι πεπι εἔόε2επ Μ» , ΙεἔειΙπΙ›Ιι ε;" τὲειΙ›επ ει' 
πγετεεθΒ π, ιπεΙΙγ Μπα ει' ιπππΚάτπ Μήπ. Μέ;; ποπ Μ, 
ΜΚ ΙϋΙώπ π' πἱοεϋεέις' ῖεΙιὶπτετὲπϋΙ· ωεΖπεΙε γειΙπιπὶτ, πεπο 
ποπ ΜιτΜποιππΙε πιο8 :ποπ 8οπάοΙσ.ΦωιΙ, ΙιοΒγ Με εΒγεππΙ 
ε' ειοιιη›οπτΙ›‹3Ι επεΙεΚεειπεΙε 'ε πιτ ιπιιτπτῇπΚ, Μτπιἱπτ Ιε 
Βγεπ ἱε ει' ιΙοΙοἔ, Ιιοπγ ππΙοΙε ει: 61%, νάιςγει σπα νεἔγπΙ «Πο 
τϋπ' Ξέπγεεεε-Ξ τεπεΙΘπεΙε πάμε Ιπϋπέ. 

ΜὶΙιεΙγτ, εΒγίεΙϋΙ, ει, ιπππΙιέιτ ιπἰππεπ πωπω· ει: επα 
Ι›ει·ἱ ΜΙπποτ' τἱει£εεεΘεεε 8ΖωΙΒέΒέΒθΚ ΜΔ, ιππείεΙϋΙ ει' 
πιππΙαι , επόπιεπ , πω, τΘειΙ›επ ιπππΠΒ ΙάιΙπι10Ιει8 π' Βιετέπ' 
ωπππωει›οι ΜΜΕ: ειπε' τοπρειπτ τω, πιθΙ1γ πι·ὶετοοτπω 
τάτεπεπ8οπΙπιπ ει' ΙπὶΙϋπΙ›ϋιϋ όΙοτιπύιΙοΕατ εέγιπάε86Ι Μπά 
ππωοιω, π.ιοππα1 ο1οπγὲειὶΙε. ΙΜ εαπ: Μπι ιπὶπτΙ επγεπΙϋΙ4 
Μ, Με ΙεἔπΙἑιΙ›Ι› εεγππ$.εΙιοι 1πιεοπ16 νοππ8επΚ πιππωτ. 

Μπα οΠγ έ:ΙσπιπύιΙ, πιο1ΙγΙιοπ ρόπιόττ πο αοΙΒοιπόπε!ε. 

σε 

| 
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Α' ΜΜΜ, ιιιεΙΙγ νειΙαιιιοωιγϊνοΙ ΜΜΜ, ιιιἱηὰιιγΑῇοΙκτα ιιι€ιΜ 
οεειΙΜὶ Μτόπιτοτ ΜΜΜ. 

ΒΙ›Ι›ϋΙ ιπιεἔιιιαἔγιιτὰιΙιειτ0Κ που νε'εΙεικιΘπγεΙ:, ιπε·ΙΙγεΙε 
ΜΙ κι ειιιιετἱΙαιἱαΚ νειιιιιειΙ: 1αϋΙϋιιΜ326 ΘΙετιιιΜοΙε 11:16!. 

Αι ειιιετἱΙαιἱ ο8εΙΜεΙε πεπι τειτ€ῇάΙε ιπιει8οΚε.τ ΙεειΙαοεο 
πγΙτοτταΜΜι ει: ΑΜΙ, Ιιο8γ άο18οιηειΚ; :κια-ιττ ΜιιτΙωι (Μεσ 
σ.Ηκ ΒϋτὶὶΙϋαϋΙτ. Νειιι ΙιἱειἰΙε ιιια8οΙαιτ ΙεειΙάινα Ιειιιιἱ :ποπ 
ἔοΙιεΙοΙειτωΙ , Ιιοξςγ Μετόετ ΜιριιαΙι; πω" πιόΒ κι ΒἔγεεἱϋΙτ 
ΒαιτιιεοΙε' εΙπϋΚε Μ. Πιοτώεύττ άοΙ€οΖΗε. Βιτ ΙὶιετὶΚ ειιόττ, 
Ιιο8;γ ραι·αποεοΙ3οπ , νειΙειιιιἱπ$ Μακ ειι6ττ, Ιιο8γ ειοΙἔέιΙῇαιιειΙτ. 

Α: ΕἔγεεὐὶΙτ-8τειτιιεοΚΙ›πιι επ ΘΙεω106οΚ τϋΙ»Μ, ΒενεεΙ› 
Μ ϊἀτατὶεἀἔοεωτ, ΚἰεεΙ›Ι› ιιειΒγοΙ›Ι› ιιιὲττὸΙιῖ›εη υγει·εεόΒεεεΙτ, 
Με ι:οΙιει εειιι :και ίεΙωει€ειειαιΙτιιΚ, εαπ 1ιοιπ 1εειΙάιοττειΚ. 
ΜἱιπΙειι τἱειτοεεεἐμε €Ιεω1Μ Ι›εοΒὶΙΙοΗ›ειι ωτωιεκ. 

 

π 



ΧΙΧ. ΡΕ! ΖΕΤ. 

ι 

128 @σε ΙΜα_βριπάουά οπα_ῇἀ "Μάσκα αποσο 
Βαϋ0 απο οραο·Ιπ:Π οΙοϋποὐιΙοΙουα. 

' Ναι τιιιΙοπι, Μι πιἱποοπ Ιιπιποο ιποετοι·οοΒοΚ πω, 
ποπι οι' 1“ϋΙοιπϊνοΙοο-ο π, πιοΙ!γ ΙοοΙοιοοαΜπιπ ιοκομμωπ πο· 
πιοοτειτο. ποπιιοτοΚποΙ. επι ΒγοΚτσιπ ιπο_Μ τοοροτΙοποΚ πιοπιΙ 
Ιιο.τποΚ, ιπ1πι1ιο€γ οι' ιοι›ιπι›ο1 επιποεπιπ ίιιτπὶ Ιάτοιο.πειΚ. 

ΒΙΙοπΙ›οπ πιει_Μ ιπἰπο ποπ Ιι:ηΙο.ιποΚ οο οιοΚάοοΚ, ιποΙγ 
ΙγοΚ π οΒγοπΙϋεοἔΙ›οΙ οιι3τιιιοιιποΚ, τοι·ιποποττοΙ π ἱροτ οει 
ΚοτοοΚοτΙοο απο νοιοϋΚ π οιπΙ›οτοΚοτ. 

ΚοριοΙοΚ ιποι;ειιπποΚ οΒγ ιπιιπΚοο, £οιπιιΙτ, οιοιΙπιο1, Μ· 
πιοιΙιι, νοΒγαΚΚοιΙ τοΙο Ιονο οιιιΙ›οττ. 8ιοἔοπγοΙ›Ι›, ιπὶπτοοιπ 
οοΙοΒΕΔΙοιποάΒΙ›ειπ οΙΙιοτπο ; οΙο[.ς Βοιοοιο·, Ιιο€γ ιιιοοι'ατ οι' πϋΚ 
πο' ΚοινοοΙοπ ίοΙοΙιποπ ίϋΙϋΙ οιποΙΚοάνο οτοπο - 'ο ποπ 
"πι, πο” 80Ι'8δί ]οΙ›Ι›Ιτεοι. Μ π οιπΙ›οτ ιποοοιοτοττο π 
ππγοἔἰ οΙνποτοΚοτ; οποτ ιιιποοΚ ο' ποτοτοτποΚ οιιΙ]ύ.Κ οι 
ιποιοοΚπ ποιπο οΙοττ, ιποιοοι ὶο οιπποΚ Κοιιὶτο ιποοπτ ἀτοιτὶπὶ, 
'ο 68 α' νὰἔγτοΙ , οιοιροτΙτΙιππἱ π οο2ΚοοϋΚοτ, ιποΙΙγοΚ Μ 
απ πιω: ῇοΙ›Ι›οιπ οΙοἔοτ τοΙιοεεοπ. Α2.οπΜπ π οΙοτ “Πάο 
μι, π πιο οἰοτοοτ Ι›οιι·οιποοοΙ. Μἱτονϋ Ιοἔγοπ? 

Α, ίοΙπποΚ ιπὶνοΙοεο οεαΚποιπ Μιοπγοε , πο ΜΒΜ εἱΚοττ 
πω· ὶἔγοΚοιο€οἱποΚ. ΜΜΜ οεοιΚ ΙποοιπΚἱπτ ω, Ιάτοποά%οιΙ 
ΙοΙιοτ ιποἔεοιἀαἔοτὶπἱ. Δ” ΓϋΙιΙιιιὶνοΙοο οοοιΚ Βοιι1οιΒοΚποΚ να· 
Μ, ΚἱΚ πιω· πο!" ίϋΙϋεΙϋ88οΙ Ι›ἰι·ποιΚ, νοιο·γ ποοοπγοΚποΚ, 
ΜΚ οοιιροπ οΙπὶ οΚειι·ποΚ. νι51οιοιτοοπ Κοπ: οΙοτϋοι τοΙΚοτ, 
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Με Ιιοἔγῇπ ω;ιοπω 'ο :πε;;γ πο” πιειΒ·Μ νιο.Ιειπι! νειΙππιστο 
πο πγετοοο8οο ιπεετοτούἔτο ποῇει. 

Ιπιιπο.τ ει' πεπιοοι·παι τοι·επιπο8οΙ: ΜνϋΙΙ:ϋπποΙ: ο8“ΘΙο επι 
Ι»οιτο1ι1το1; 'ο ει, ιπὶπτ οι π11ειροτοΙ:' εἔγοπΙϋοοἔο πειἔγοΙ›Ι› 
Μπι, ειέιππιπ πω” Κοπεπτ πονεΚειϋΚ. 

Βο @η ει' ιΙοπιοοτπϋπ ποιποοει1ε ει' πο1ἔοιοΙ‹' οιο.ιποτ πιο· 
μπαμ, 1ιο.πειπ πι επιΜτεΙαπ ππῇΙοπιὶοΙ›αΙεΙεπ ἱε τοειὶ η." πο 
Ιοἔτει ιπἰπτεοιπ ει, ιπάεπετο.; οι ΜΙΒ' Ια:ονϋΙαπ ει' ίϋΙοιπἰνεΙοε 
“Η οΙνοειἱ, σπα ει' ΚοτοοΚεάθε 'ο πω· απο £οτοΙἱ '). 

Β' οιοΙΙοπι Φοιτονοποπο πποε ει' -ΙοεἔπιὰπἔπΙ›ὶι μπιμ 
τοΙπποΙ π. 

Βοιποοτειαι οτειο8οΙ:Ιπιπ αι «πωπω, 1ιοι·πιο11γ €πιππ8 
πιο; τειττοεοόΚ πι , Μπα πωπω ιποἔοΙο8ὶὶΙο£Ιοπ οιοι·οποοο3ο 
νο1 , ιπεττ ιππεπο ποιο ΜΜΜ οΙΙγ €πιοαπποΚ ιπἱπτ απο νοκ , 
,ο ΜΙ, πεποεγ ε! πιο ππΙππο1 ιποε ΙιονοεΙ›Μ 8ιιοπεοΙε Ιο 
εγεποΙ€. Λιάκο άοιποοιτο.ΗάΙ:Μπ ει' €πιι1ο.εοΙτ τϋΙ›Ι›πγὶι·ο ιππι 

') θγπΙκι·οπ £προ.ειτο.Ιτο.€οΜΕ, πο." οι ἱοοτ!: 6ο ΒετεεΜπόι€ πιω 
ιπέι·ΜΜεΙεπ οιοτοτοΜεΙ νοππο.Ιτ εΠοΙνο οι οπγειμ €ΙνοιοΕοΙε πω, 
'ο ει6ι·ΙΕ οι @οι 6ε ιαπωκοπεπ ΚέιτΙιοι€ο.ινο Νότη όπ πιτ πἰειειπ, 
ο' τοπιο” ίεΙοεετάΙΜΙι πι οΙτοιπί:οΕ οι οΚΙππ.Ι. 

Νοπι οι ἰροτ ω ΙποτεεΙιεπόε οΜέι!ι οι οιπποτο!ώο οι οπγοἔἰ 
6Ινειο€εΙι' ειοι·ικοΜΕ, πωπω πικαπ» ο' :πωπω πω οι σκοπο 
ΜΜΜ; οι ἱποτ- 458 ΚετεεΚεἀόεπεΙἰ ρ6ΙγέιΙιτπ, πω ΚΕνὐποἐΕπἰΚπ£ 
Μ:Ι_Μεοοποπ 'ε 8γοι·πο.Βοοπ πωιοΒιιπποπ τωπ6πγΙὶΙι. 

Πω” οι ἱρπ.τ θε ΚοτοεΚεούε πονοΙάΙπ ει' )ύΙθΕ, νέ8γάι οππόΙ: 
"πι, πιστΙ: ιπἱπσὶοπ ειοπνεο61γ ειππι€1 ἰπΙώΜτ οι·οοϋΙ, ιπΞπόΙ ιππ 
ΒοΙ: Ιο;ΙπΙΚοιππΚ "ω, 'ο εγοτοροἀὶΙι ιπἱπι!επ ἱεγοΚοιο£εΙι ΜΜΜ, 
πιοΙΙγοΙι ΙιἰεΙ6ἔἱ£6εε πέρα $61:ο€ποπ. 
ΜΜΜ «ποπ οΙιο!ι , ιπεΙΙγοΙι οι ειπποτἱ ειένποπ ο' νοεμ.;οιν πιο 
τε8οΜα ιιτοΙΙιοπονο τοειὶΙ‹, οΙόεε€ίαΞΙπ οι ὶρπι·£ 6ο ΚετοοΚεὸόε€. 
Αι εεγοπ!ϋεόἔ ο;;; οι ο!κο!ι ΜΜΜ. Βι π' Ιιει·οεΙκοπόεΙ; οΙϋπιοι 
«Πψι Μπι ΚοινοΠοπϋΙ οι ΜΜΜ, ΜΜΜ. πι αποετοΙκπο π' Ιιοτοε 
Ιιοπόε Μπιτ πωπω ϋπ€οπο, πο.ποιπ Κοινο&νε οι ΜΜΜ; πο" ΜΙ 
πωπω" ει' ]ύΙ6€' ειετοΙοά«Η ιπε€οτϋιΕΙὶ 'ε έι$οΙέιποεΗμ. 
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@ς ει, €ιιιι1ει€εά8-ειοι·ιώε' εε:Κϋποππ·ϋΙ Β·οιπιποΙπιοιππιεπι , 'ει πε 
ιππεπΙποτ τοι·πιπέειετπε1 επι πρ.ειτ «πε ΚετεεΙιεάθε απο ίοι·ιΙΜΜι, 
πιππιπτ ει' ιιιε·ΙΙιτεπι πο8ει:ι.ιποιεππιππ πε ΙεἔπιιιτΙπει£0εΙι εειππϋ2ϋπιππεΚ 
τοποιεπποπε εΙϋπϋπι ειιοππ' ιππο8ειει2Θεότε. Ε' ι·ιπειπποππ «πεποι 
ιπειΙι ει' ειιο€επιιγ πιιι_πΙειππιπ0εά·,ιειπππαιπ, ει' ΜΙΝΙ, πισω ειιιιιιιπι 
επιππΙιεόΒεπτ ι€ιιειπεΙι, ΜΗ πι: πικαπ» π28ειτπατπιεικ ει' "πιω 
€επτ' Ιε8ΙππιπιιΙπιπαεπιπΙιε. πωπω, πιιπ ιιΜπϋΙ 811, πιοἔγ αΙιππιππ πιο 
ωιιιιμωιπ επιπΙΙιιιππ. π 

Αιπετοοι·ειππάΒΜιππ ει' €ειιι!α€οπε εἔγειει·ειπππππιπ ει' πιοι·ιιπιπιιγ 
20Ιι πε. Αιοπι ππἔγεΙοιππ, ιπποΙΙγε1 ειππιππ;εΙεππ ει” πω” Ιπϋιπ'ιΒγεπι 
ΜΜΕ νπεεπτετιπεΚ, εΙνοιππει ϋΙιετ πω: αυτώ ΒοιιιποΙπωΙ, ιιιεΙγ 
ΙγοΙιετ 8.2 πρι” Θε Κει:εεΙπειπεπε πωπω. Πα ιπιπιπιπ ε' πωπω πε, 
πωπω ιπόιπιεΙΙγπΙιπποπτ ειππεπιειππει. ει' Κετεεπποεπιπει πωπω οιθΙΙιει 
νοιιιππ, :ιι ε8ιέ:ει πεετππΙεθ ιιΙπαιιιτπα :ιιιοιπιπιι1 εΙι.επιι;πει. εΙϋπο ει: 
Ματ; πιιει·τ Μπι ποππόπιπωπποιπ πε νει1ιι.πιπ ει' εοπτπιει!;;' ιιι·αΙΚοιπεπειι 
Μπι-επι, ειιιιι:πικ πεππ·πιπει ει10Ι εοΙια οἔέιειοπι Μ πιοιπι ΙπιιπΙππιτ; απο 
ιιι€€ επι ει.ι:πεποοιιιτει πεετππ1επεΙι' ΙιεΙιεΙΘΙιειι πε , ΜΙ ει' πιεπιππειπ 
ιπιππωες πσΒαπτ ε1ϋεπιποι·ιιπ Ιε8πιιαΙιειοειιΙπππιπΙ νοπιιιΙιοιπιιαΙι, Επιπρ 
πϋιπππι ο" Ιππι1ϋιιϋε πϋππΙια98, ει' ιππεΙ1γ πιοιπππάιιγοιι θ. ° 

') νιιππιππιππ ο.ιοιπΙ:ιο.πι ω·εωοω·ωπικ, ιιιεΙΙ)·οπι σ.'πποποεΙπεάθεπ πιιιι€6 
ειιι ΜΗΝ( θε επι πρωι εππτει·ι·οΙ ποιγωεωικ. Α) νπΙίι€, πϋι·πόιπεπε 

. απ» ίσ'πιπγειι ρ6Ιππόπωπ ιπιιιπειτ πιο. Ηισ.ιιειιπ ΜΜίιπιιιιι επ πιοΙΙ ιιποιι 
σπιππιπ, πιοΒγ επι επιπεποοτειππει πιοιιπ Καπνειέπ απ. προ.ι·' θε πιοι·εεΚειπέιπ' 
πιπΕοπΙ6εόι·ο πω”. Οιιιιιι€ιιι ει' ρ6ιιιπποΙπ ωιωοωωπικ ποειιιοΙπ πιπ 
και: ο' ειιιΜΙγ ει161. Δ 

Βιεπιιι6Ι ιπειιι π,<ι·οιπ "κι νά", ιιπεΙΙγπιοπι ει' ππιειἔει. ιπωιοΒιιωθ 
· ΜμΕ!! ἔεισπειἔεέιετιι. πιο νοΙιπε. 5Ζϋι(86ἔ`θι Α) €ιιιιππιμέι€' ειπε· 

πω», πι ω” ε26Ινό.ιι, ισ ππενδιπγόνό ω” πι: πωπω επιπνεππό 
πγεπιιιοπι. Μππιπποιπ ειι·γόπι 6ενόιιγοπι επιππε επιπυιππιπαπ1, να" «ποπ 

ι νέι€·πιο.Κ Ιιει·οειπίιΙ. 
Α, Ρόπιι' πιοαπνοΙΘεο ., £επιπιπποπ.' θε ΙπειπειΙοπιι' ειοιιππιιπιοιάειι.) οι 

εεοπππειπ, απιιιγπι·ιι. ππειιιεοΙνιιτπιπαπι ιι8γειιπειιοιπ ΙοπΙιεπιππειι, πιο" πιο· 
Μ: Με: ιιιε;ΚππΙππιπΜπιπεπιππ, ναπΙ_ποιι οι ειπιπιοπ·οπι ππαιςγιανά;γά8· 
ΜΙ Ιιπνάπιοεπιππι-ο , να" Μνέιππωπιι6;πι6Ι Πω;Υιεινε.«Ποι. π” Η!!! 
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Βοιιιοοι·ειιιι οι·οιιιιςοΚ!ιοπ, ΙιοΙ ει' Μπι ει' Μπι Ιπι·οτ Μπι 
ΜΜΜ ΙιιιιιιΙοπιιιι, ΙιιιΜιιι :ποπ 8γοκι·ιιιι εΙιοιῇιι, ει' οπο» 
μια Μπι ιιι‹ι_ιιικ ιιιιτε ίοι·ιΙιτιιι ιιτοει ὶτΙοῇᾶ$Κετ. ΥοΒγο.ιΚ' ιιγιι€ 
τιιΙειιιειι€ει επι πιι€γειι€ει, εο;Μιοι·ι·οοπιιέ τοιι_ιοιιι-:Ιπιο, ει' τοπο 
ΙιἱνϋΙἱΜΙι επει·οτετε, ιιιοΙΙγετ ιπιι_ιιι ιιιιππἱΒ όι·Μπι “ΜΜΕ 
οποια, Με ει' εοΙαιιοπ8οιι Ιιιιι·ιιιι ιποοοιι ιο Π51ιιΙοιιιοΙΙιοοποπ, 
οοε1οΙινόει·ο Ιώπγειοι·ιτικ πω. ιι€μπιιιι ει' Κει·οοΙ:οπι-Ξε' Μ· 
νοιιγο ΜΙ πω” οιοιππι. ΒοπιοοιιιτιοΚΙπιιι Μπιιιιι ειιιοε πει 
€γοΙ›Ιι, ειοιιι ι·ειΒγοΒιοΙιΙι, πιιιιι; ει' Κει·οοικοποο; οι νοιι_πι πιο. 
Βιιτει ει' Ι(ϋ2ϋποοις' ωκιιιωιει 'ο οι ῖοἔΙιιΙῇο. ο! ει' ειοΙπειει58' 
ΙιοριεΙϋποποτ; ο' 8:16 ιι·ιιπγοινοΚ πιιπιιοιι ΜΒΜ ειοπνοπο 
Ιγε·Ι:. 8οπιιιιι ει' Βιιιοπι€οΚειτ ΜΜΜ, Ιιοἔγ ιιιειεοΙιο.ι; οπο επιπ 
πι, πιο· Μπι €άτοΙΙιειιιιιι, - Μπι ποιοι οΙοιιοΙοτοιιι, Μπι 
Μι· πιο ιο. Α, άοιποοτειτπι!ιοΙι. Βιιι.ιΙοεοΙε Μπι ΜποιιιοΕ Μπα 
ο11γ τοετιιΙοιετ, ιΜ11γποΙί Μπιτ οιιιϋΙοεοἱ 'ο ιι-ιιιιΙοινεοΒιο ΜΙ· 
ιιιιιιιιΙι; οοιι6.ΙγιιΙό Ιτιι1ϋποιι επιιιεΞι Μπι Ιιι5.ιι·6.ΙτιιήοΙα, οι· 
ειοΒιιΙτ πτει1οιιοε ειιιπιοι ιιοιιι€ 6οποπιιιΙι πω. Αποπ πο” 
επετεποεύΚ τονειΙιΙιιι, ιιιο1Ιγοποι ο” ιιοιιιοοτειτει ποπ' κο!ιοΙο 
ποπ Ιο.ιιιιιιι, ποιο ιιιπιτΗΒ Ιιει·οοποποοΜΙ πινω οι·οοετοΙαιτ, 
απο πι-ιιιιιοποιεοΙσιοΙτ ΙιεΙΙ εεγιιιπει: ίεΙνοΙωιιιοΚ, ιπιοΙοτι 
ποιό πιτιοΙιοειιι ει' Κοτοο1τοποει πιοΕΜειιΙιοΙ οΜε2ειι κινει 
Κοπιιέποιι. ο 

ι Α' ιΙοιιιοοι·πιιιιΙι' .εςειιιιοιζιοι τοΙιειτ :ποπ οπο: πιω", 
ιιιο11γει ει' ιιοΙΜοο. “πωπω επι-ιο, Ιποι·Ιο.ιοΙνο Ιονοιι, ιππι 
ΒοΙιιιτ οι-ποΒοοεπ ει' ΚοτοεΙιεπόει·ο ΜΜΜ; Μ Κοιιγοιττο Επι-ιι· 
ιεειιΙιειιπιοΙε 'ο ιοτιποοιιοτι ο1εοΙιΙπιοΒοιΙιετ ΙιειειιιέιΙιιιοΙι ΙεΙιοι; 
'ο οποιι ιπειι·ΙιεΙι ωιιππωικ πιοι:οεπεοΒο!ιοΙ 'ο ιιιι8γειιι€άΙιοΙ 

π' πω” ΑιιμΙοι·ειιι€πιιιι, ΙιοΙ οι ειιιΙιοι·οικ ;;ο.ποιι8·οπ ιιιτειι·ιιιι!ι 
πω, Ιιο8γ πωωιοπω ῇιιιιιιιεειιιιιιἰε, θε πο! πωπω ει' πω 
ειπα” ιιιιιιτ ει' ἔοιἀοἔεἐἔ'_ῇοΙοιιε6ἔοι£. ΙΙΙγοιι!ιοι· ο.: επιπει·ι Ιό 
ΙεΚ ιπιπιιοιι οΙάο.ΙτοΙ οΙ νο.ιι ι·οπιιάι:ειινει, 'ο νοιιιοιιό.ειΕ έτει Βιο 
τοεΙιοΜει·ο 65 ιρο.ι·ι·ο.3 ιιιιιιτ ει' πιοΙΙγοπ ει' ;ςοπιιο;ειίι€ι·ο. Ιεειονι 
ΜΜι ιιιοπ οινοιειιιοΙι. ` 
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σ 

ιθιιω ιι6ιιιι1οε ιιιι-ι€ιτ61ιιϋιικ, ιιιε11γ Ιιενέειε @και νοΙιιει 
ΙιεοεἱὶΙιιἱ :ιι ιιιιιττ, Ιιισ.ΙιοΒγ ατιετοστατιει' ΙαιΙιεΙΘΙιειι ωιιθιε 
πω( πω. ι 

Πεγαιιαιοιι έειτονέωΙ αΙΙιειΙιιιιιι!ιατύ τονωιΙιι€ ιιιιιιι1ειι 
άειιιοοιιιιιαι οιιιΙιετοΙιτε, ωιω· 8ιεΒε3ιιγοκ Ιε8γειιε1:, πω· 
ΒιιιιιιιἔοΙ‹. 

Α' ιΙειιιοατατἰειὶ άΙΙΙιειτατΙιιιιειι€ιιιιΚ Ι;ϋιερεττε έιΙ6Κ, ειἱὶιι 
τε1οιι ΜΜΜ: ειοιιιϋΙι ε1ϋττ ει) νειΙιειετοιιοειε, Ιαἑιιὸτ;° 'ε νέι8ι·ε 
ιιιεἔειετε€ιιεΚ ιιιἱιιἀειι νάΙΙειΙειτοτ,. ιιιοΙ1γΙιειι ει' τιιΚειιετοιιοεε 
Βιετερετ ῇΜειὶΚ. 

ϋΙ‹ α-ιιιάτ ιιιιιιτΙ ΙιηΙειιι06Ιε ει, Ι:ετεεΚεάε-'ιετε , ιιοιιιοεσ.Κ ει' 
ιιγετεεε38έττ, ιιιεΙΙγετ αι ιιοΜΚ ι€6ι:, Ιιιιιιειιι πιο» ΚεάτεΙι 
ιι€:ιτωιτιιειοΕ νόμιττ ιε , ιιιοΙΙγοΚΙιε1 τεάῇοΙτ Ιι:ιτιιι ειοΙτοττ. 

Δι Βἔγεειι1τ-8τιιτιιεοκ οειιΙ: ε” ΜΙ "Μια Μα ῇϋττεΙ: 
κι ειιοιι Βγιιιιιιιιτι ιΈι€€έεΙι6Ι, ιιιεΙ1γΙιειι σιωι: Αιι8οΙοι·ειιι€ 
ω.ιιοιω; ει, ιιιι€γ ἔιιιιιαἔειιἔοΙι' έιειιιιιι οι: ιιιέ·ε οεεΙα31γ 'ε ει' 
ΦϋΚειι6ιιιεΚ ιιι€8 ι·ιτΙιάΙ€. Μὲἔ ειιιιοε οΙΙγ ιιεΞιι ιιΎϋΙεΙϋιι, ιιιεΙΙγ 
:ιι ιιισ.τΙιειιι 'ε ΚειτοοΙιει1ΘεΙιειι Μ;; €γοι·8 εΙϋιιιειιετεΙεΚετ ται 
"Με , Μια ει ειιιιειιΙιειιαΕ. (Άι ιιι6.ι· πιει ιιι6.εοΜΚ Ιιει·εεΙιει16 
ιιοιιιιοτότ τεειι!ι ει' νιΙἐἔιιαΙι , Έ ό.ιιιΙιά.τ Ι:6ιιιιϋνειΙτιιεκ ιιιιιιι1 
ιιοιιι ιιιο88γ6ιΙιει:1ειι τει·ιιι6ειειι ιιΙαιιΙέι1γοΚΙαιΙ ΙαιΙΙ Μι Μι 
τΙειιιοΙα, αιοΙ: ιιει.ροιιΜιιτ π] Ιεὶ£εῇΙϋτὶύεοΚετ τοιιιιἱ ιιιεἔ ιιειιι 
ειιιιιιιε1ο 

Δι Ε8γοειι1ι;8τατιιεοΚΜιι ει' Ιε8ιιιι€γο1ιΙι ιρει·Ι›εΙἱ ΜΙ 
ΙειΙειτοΙ: ιιιτ:ιι1ειιΒ ιι6ΙΙιιιΙ.ιιιητιιιιιαΙι νόι8τε, ιιιἰιιτΙιοἔγ ορια 
Πύρ ιρ:ιι·ι·ιιΙ ι”08ΙειΙΚοιιικ 'τι νειΙειιιιιιιτ κι 1ι-:88ιο€6ιιγο1ι1ι ι°ι€γ ει' 
ΙσΒιιι1ΜΙιΙι.ιι01€6ικι1: Κασπώ: ε' τύοιΙκιιι ε8·γοεΙτιιι εϋτο1τνάεο 
πω. ΑιεΞιτ ιι ιιειροιιΜιιι ι·ορριιιιτ ιιιιιιιΙώΙειιτ ωωιικ νΘΒΙιενι 
“Με ίάτειι1εά8 ΜΙΝΙ, ι-ι€γ οΙΙγ ιιειιιιετ ιιιωι, ιιιεΙΙγ, @Η 
ειιοΙνειιι , ΒιιιιΙσ.€οΚΚιιΙ ΙΙΘΙΙΙ ιε Μι. Αι ειιιιοι·ιΙσιΜιΚ ιιιθ8 οιέειΙκ 
το8ιιιιιι έι·ΚοιιεΙι ει, ίϋΙτὶτε, ιιιεΙΙγειι ΙειΚιιειΕ , 'ε «κι ιιιιιτ ἱε ει' 
τετιιι€ειεί ει;Θει τειι‹1‹ἐτ ειι_ιάτ Ιιειειιιιικι·ει ίοι·8ειττε1Κ Με Α' 
ΗιιάεοιιτριΠεειτοττέΚ ει' ινιωωιωποι 'ο αι ιιτΙειιιτι τοιι€ει·τ 
ΙώιϋειιΙΘεΙιε ΜΜΜ: α' ιιισκιοοι ϋΙιϋΙΙεΙ, τϋΜι πιιιιτ ϋιειιιι 
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.ωεωεϋιωμ 82ίΕζ!ΌΒ ι«›ωωιειι, Μπι; ε κει ιθ5ιέει-ι καιω 
νι11αειτοαει. Δ' Ι«Έ!ιοεσπευυ `ναει'ιαιΙς, ΜΜΜ: ·Κοτιιέικωιπ 
ΚΘειὶττεττεΙ:, ΑιιιετὶΙώΜιπ Μηπως. Δ 
ι. Πε πή Μπι Μινε επ Β8γεεϋ1τ-8τατι1εοΚωιπ ΙεἔιπιεεὅΙε 
ρϋΝ›, κ” ιιειιι ιι6ιιιεΙΙγ ὶρειτΒο1ἰ νάΙΙειΙειτοΚ' τειιἀΚἱνϋ1ὶ πηγ 
828Γϋ8θ80, ΜΜΜ ει' 801Κ αυτό νόΙΙει1ατοΚ' πιο88ιάιπΙά1ΙιατΙαπ 
80ΪΒ8δἔ8. ε· . Μ. Η· . έ . 7 

ΜΒΜ ιιιἱιιι1ειι Ιϋ1ιὶιιιἱνεΙϋὶ σ.: Β8γεε€€1τ-8τατιιεοΚιιαΚ Κό 
«εαπ δ88Ζθ ιιέιιιἱ 1κετοεΚεάόετ ει' ίϋΙἀιιιὶνφΙόεεεΙ, ιιει,<;γ πιέ 
ετ.61: ρεάϊ8 1:ετεεκεαΜετ ο8Μά1τ ει' ΙϋΙΩιιιὶνεΙΘεΙ›ϋΙ. 

ΜτΙαιει€8, Ιιο,<;γ ναΙαιιιεΙΙγ ειιιιετἰΒαὶ ειάιιτώνετϋ ΜΙΜ 
α16ειιι πιοΒτεΙερεά_ΜΚ ει, ίϋΙάόΙι,απεΙΙγετ εΙίο8ΙειΙ. ΙΩνέιΙτ ει' 
πγιὶἔοτὶ ιιῇ αιττοιπάιιγοΚΒεπ, σ8ειΙε :Πεκ τϋι·ὶΙ‹ Σε! ει' ιιιειότ, 
Μ” @κι εΙειτΙῇὰΙ‹, πω» ΙιοΒγ ταῇτει ειταεεωιειΙ4, Ιιει_5ΙΘΙζοτ :ποπ 
ε1ϋτεΙάτάεεειΙ όρΙ£ε1ιεΙτ, Ιιο8γ Μ. ιιιαΙιοΙπειρ ει' αιττοιιιά1ιγ, Μ· 
Ισιμοψι, 1αΚὐἱι1ειΚιιιεἔειαροτοἀε-Ξεα ε-ϊΙαιΙ νόΙτο2.Μ ΜΒ, ΗΜ: 
30 άττ ΙαιρΙιειεεαιιειΕ. 

Ενωκωι θἔὲ8Ζ ω; “επι ει ε;8ωκ° ΙειΚϋἰΙ›ι3Ι «οι ΗΜ 
'ε.ιιιεἔτεΙερϋ1 ποπ νὶὰΘΚοΚειι Ιιο1 α' μειιιιιιτ Θε οιιικοτωΜ τε 
τειιι. ΙΜ ειιιΙ›ετεΚ οΙΙγ οιόΙΜΙ 1ι1ἱνεΙὶΚ ει' ίϋΙάετ, Ιιοἔγ τετ 
πώεε-ΞΙ:ϋΙ Βενέε έν @και ιιιεἔἔειΖἀειἔιιΙῇειιιειΙε 'ε εΙϋτεΙΜῇάΚ 
ει' ρἱΙΙαυατοτ, ιπεΙΙγΙ›ειι καιω ΙιοιιιιΙ(Μ. νίεεΖατεΞτΙιετ:ιεΚ , ει: 
εΙζΙώρ επ.ετιεττ ειιει‹ω ΘΙνειειι06Ι:. Α: αιιιετὶΙαιἱαΙε τεΙιάτ Με· 
Πε2.Π€ ει, ῖϋΙτΙιπιὶὶνεΙὲεΙ›ε ει., ΙτετεεΙ:εύόέ ε2εΙΙειιιότ Έ ὶΙ›ατΙ›εΙἱ 
Βιοιι€ειΙάΙγεΠε Μ Η Μἱιπιιἔγ Ιιἱιιιιι£α€ῇό.Κ ιιια8οΚατ, Μπιτ 
εἔγ6Ι›ϋττ-. - 

Αι αιιιετἱΙκειὶαΙε ειϋτιιγἱὶο1ϋιιιεπεψε1εΙεετ τεειιιεΙ‹ επι Μιτ 
Μη, ΜΜΜ” επ ἱρειττειΙ ναΙειιιιειιιιγὶειι εΒγειτά1ιτ $οΒΙ:ΜΙτοι 
πως; εε ιιΒγωιει ο1κΜ1 ΪἔθΙΙ νεΙετΙειι ω: ί6ΙεΙιιιεε ὶρειτἙ›εΙἰ 
νεεπ31γο!οιεΙε νειιιιιειΙε ἱ8 ΙεΙτέ:νο. 

Μἱνε1 ιιπὶιιαιιγὰῇαιι Κει·ε81ιε66ετ ΜιιοΙε , ει' Ι:ετεεΚεάΘε 
:ΜΜΕ οΙΙγ 8ιάιιιοε Θε οΙΙγ επϋνενεέπγεε Ἑ›είοΙγάεοΚ Μό. νωι 
νετνο, Ιιοξςγ ΙεΙιετοτΙειι εΙϋτεΙι-ἰτιιἰ ει' τάιωιά!ιατύ ιεινειτοΙτειι€. 
ΜὶνεΙ ΜΜ ΚϋιὐΙϋΙτ τϋΙ›Μ ΚονεεΙ›Ι›θ ΒεΙε πω Βενει·οτΙνε ει: 
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Ιρο.ι·Μ, ει' Ιε€οεεΙι6ΙγεΙ›Ι› Ι6Κϋ«Μετο, ιιιεΙΙγ Μ αι ϋἔγεΒοτ 
όι·Ιιοϋ ιιιω«Ιεπι ιιιειἔεὶιιοε νειΒγοπι ιιιεΒτειι«ΜΙ 'ο ει' Ματσε Μι 
εειιὶοιὶΙε. 

Επι α" Μεια.ειιι, Μ" κι ὶμιτΙ›οΙἱ σιτΜεοΙ:' εΙ6ίστε!ιιΙ:Μι 
1ιοιιοει πγανα1γα Ιαοι·ωιΙεωιπ ει' ι1εωοοτειω ιια5μοΒ1ιώΙ. ΚενεεΙ›Ιιό 
άτωιπαεω τεΙιετιιὶ ω, «Ισ ιιιεΒ8γ6€γΙτιιἱ ιιοπι Μια, ιιιει·8 
ποια τϋττόποαϋΙ Εϋ886, Ιιαπεπι πιειΒίιΙπιπ ε' ΜρεΙε' ΜΜΜ 
€άΜιιι ΒγϋΚετειὶΧ. 

ι 

Ο 

κ 



ΧΧ. Ε'Ε).ΙΖΕ Τ. 

Πίτι0 $άσπασΠιαϋπα αι·έ'.Μοει·αΗα οσα έμαο·ΒόΙ. 

Μεἔιιιιιαιττειιιι, Μια Κώνοι ει' ιΙειιισοτειτἱπ :ιι ιιιιιι·' Μ 
ΙειΙόει-3ιιειι 'ε ιιιιιιτ ειιιιιοτιιῇα πι;; ιιι€ΙΜι1 :ιι ιμιπιι6κ° επά 
ιιιιιτ; ιιιοειτ ΙάεειιΙ:, ιιιιιιιεΙΜΒοο ιιτοιι ωμά νι8ι0ιιτ σε μια» 
νιεειεινιΙιετιιι ει: οιιιΙιει·εΙιετ :ιι ειι·ιεποεπιτια ίεΙό. 

Ε! ναιι ιειιιοι·νε, Ιιο€;γ Μ. ει' ΒΘειιιιινεε ναΙαιιιεΙΙγ ιιιιιιι 
ΙώιιειΙε ιιιιιιτὶειιιιειμ ΙΙΒ'Υ21ΙΜ20Πθ8Υ ι·έιιιι6ιι ιιοΙ€οιιΙι, Ι:ϋιιιιγεϊι 
Μπι , €γοι·εωιΙιιιιι 'ει 8ιιια:ιειι€οεαΙιΙιειιι εειΙεϋεϋΙΙιετιιι ει' ιιιιιιι 
Επι) ΜιιΙει.ιιο8 ΙαιάΙΙΙτάεΜ:. 

Π€γειἱιι£6ιι ‹-ιΙ ν:ιιι ιειιιετνε ει: ἱε , Μ” ει: ιιι.ιιι· ιιιιιι€Ι 
ιιι1ώΙιΙι ιιεἔγΙιιιιι, ω” τϋΙώΙ;Κε1 'ε 118.8Υ ΙιιτοΙΙεΙ ΙωιιΙετι1ι, 
ειιιιιι'ι1 οΙοεύΙιΙιειΚ ΙιόειΙτιιισέιιγει. 

ΙΜ ι€ειΖετιεοΙε τ65€6τει ύειι·ενόΒεττεΚ, 68 Με οεειΙτ Κο 
τιιιι!Οιιιιι Ιιιιοιιγιττ».τωΙτ. Μάι· πιει ειιοΚειτ Ι:ϋΙιΙι φαι Μπακ 
ιρειι·ό€ι·ει ιιΙΙιαΙιιιιιιΖάΙτ, 'ε ΙειεεειιιΒιιιτ ει' Ιε8οεεΚὸΙγεΙιΙιεΙ: ιε 
ιιιιι€οΙτόνιι τοειιΜΙτ. 

Επι ιιοιιι ΙειτοΙτ ει' ιιοΙἱτὶοειἱ νιΙό8Ιι:ιιι εε·ιιιιιιιτ, ιιιἰ ει' Πιτ 
νέιιγ1ιοτύ' ιι€γεΙιιιότ ιιιΜΙΠι ιιιε8ότι1οιιιειιι€, Μπιτ ει: ιρειι·ιιι 
ιιοιιιιιιιγιιΔΚ ο' Μπι ιι_ι ειιιιοιιιΜει. 

Μι!ιοι· ει' Ια-Ξιιιιϋνοε ειιιιιτεΙοιι @Με ει2οιιε8γ τε'ιι·Βγιι:ιΙι 
Μεπιτόεε3νε1 Ιο2ςΙειΙΙιοιιΚ, ιιτοΙ3ειτα ε' ιιιιιιιΙιέιτ ΜιΙϋιιϋε @πει 
ειέ%εΙ ΜΒΜ ν68ι·ειιιητιιιιι. Η:ιιιειιι ε8γειοτειιιιιιιΙ ιιιο;;ίοει· 
πιω: :που ιιωι1ιιιιοε Βόρεεε6Β$6Ι , ιιιιιι6Ι ωρα σπα ει' 
ιιιιιιι!ω' Κοιιιιιιιιγιάειιι·α αΙΙιειΙιιιαιΙιειτιιά. Νειροιι1ειιιτ ιιεγεεε!ιΙι€ι 

Π!. Κ 
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ι1ε 1ιενεεΙιΙιε ιιιιιι·ΙιοιΙύνε νιιΙΠι 'ο επ ιιιοιιιΙΙιετιιι, Μ” Ιιειιιιε 
:ιι ειιιΙιει που ιιιεττεΚΙιειι 8Ζύ.Π Με , ιιιεΙΙγΙιειι ει, Ιιειιιιιινεε 
τϋΙιεΙετεειίιΙ. 

ΜΗ νόιΜτιιιιΙι οΙΙιι ειιιΒεττϋΙ , Η εΙετε!ιόΙ Με” εεπτειι 
Με 8οιιι1ιοετιι-ΕϋΙι' Ιιεεπιτεεειε ίοιιΙΙιοττ? 'ε ιιιἱιε ιοΒιιι ειιιιεΙ 
αΙΙιειΙιιιιιιιιιιτιιι ιιιεἔΜ ειειιτιι1 :ποπ ΙιατειΙιιιειε ειιιΙιειι ε”, 
ιιιεΙΙγ €γαΙιια1ι ει'νιΙε18οτ ιιιεειιι€αται, Μ. εεει!ι :πιει ιιειιι, Ιιο€γ 
ει' 8οιιιΙιοετίι-ΙϋΚ' Ιιεειιτεεε1ιεΙε Ιε€ῇοΙ›Ι› ιιι€κΙ_ιΜ Κειεεεεεεε! 

ΜΙΙιοτ εΒιιτ ι1οΙΒο20 ειιιΒει, εΙετειιεΚ ιιενειετεε ιεειετ 
εΙ:Ιιερ ιιιιι6ιιε εΙ, εειε ϋτϋΙειε ιιιε; Ψ'ΕΙΙΙ άΙΙειροιΙνει ιιιιιιι1ώ 
@και ιιιιιιαειιιιιιιιἰ τόιεγει ιιιεΙΙετΙ:; “Με Ι›Ιιοιιγοε ιιΙΙιιιιιΙ«3 
ειοΙιεοοΙαιτ νεα ΜΙ, ιιιεΙΙγεΙιι61 τόΜιε ιιιε8 ΜΒΜ ΙεΙιετ ΜΙ 
ω. ΜΜΜ 6 Ν$Μιε ιιειιι ιιιιιΒιι ειιιΙιει·ε, Ιιωιειιι "σε ιιιεε 
τειεεεε, α' ιιιεΙ1γετ νι5Ιαειτοττ. ΗΙ:Μιιιιι ι€γεΙπεπεΙι ει, ισω 
ιιγεΙι εε ειΙιϋ1εεϋΙι Ιειοιιτιιιιι ιΠγ ειιιΙιει ιισιιιι ιιιιιιιΙειι ΙιοιΙ6. 
τοΙπειτ, 'ει εεε: 1ιιιΙϋιιΜ26 6ενειιγι: ιιγιι:ιιι ιιεΙιι ιιιιιιι1ειιϋιιιιειι 
ει' επειειιεεε πω; ει” ει: ει·ΚϋΙε8ϋΚ· εε ιδινειιγ«ΚιιεΙ ΜΜΜ 
ΙΙΙΗΒᾶΪΙ” ιιιω·ΙιεΙι τΙιεοιἱει οΠγ ιιιεε€ειειεεΙιει, Άι €γειΙιιειιι οΙΙγ 
ΙιεΙγιιετ. Μ ΜΜΜε Μ , ιιιεΙΙγεΚετ εΙ ΙΙθΙΙΙ Ιια8γΙιει€. 82άιιιιιτε. 
ει' Μιεπεάι;Μιι εΒ·γ Μποιιγοε έιΙΙΑεροιιτοτ ιιιιιιειτοττ Μ, 1ιοιι 
Με ταινοιιιιιι πω» Μια. Δι ίιωΙιιιιοε ιιιε28ειΙοιιιιιεικ Μπε 
ρεπε, πιοιάιιΙΙιετΙαιιιιε “Με Μ. Δ 

ΜιιιεΙ τεΙ3εε1ι εΙΙιεΙιιιειιτειτεετ ω; ει' ιιιιιιιΙιει' ΙεΙοειώεε 
ΕΜΗ εΙνε 1ιγειιιι, ει' Κειιιιϋνεε ιιιιιιιΞΙ ιεΙιει:ειΙειιεΙιΙιε, Κοι 
πωιωιιω ”ιι ιιι%σιιιιο Ιεειι‹Ι. Δ' ιιιεετειεε; εΙϋιε-, ει' ιιιεε 
τετειιιΙιει Ιιότι·αιιιε8γ. ΜεΞείεΙϋΙ είιιιιιιτ νιΙάεεεειΙιΙιειι Η ιο; 
τεπειειιι ει, Μ” :ιι ιρει·ΙιεΙι ΙιεειιτιιιειιγεΙι ειιιιιιιΙ τϋΙιεΙετε 
ειεΙιΙιεΙτ 'ει οΙεε0Ι›Ι›ιιΙι, ιιιιιιεΙ τει·ῇετὶεΙιιιεε!ι ει” ἔγιἱιτὐει εε Δεν 
€γοΙιΙ› ει” τϋΙιε, ¦λΖ0ΠΙΙ21Ι ι8ειι ;;ειπάει€ εε ίί:ΠΠΙΠ ειιιΙιειεΙι ω 
ιιει!ι εΙϋιὶΙΙειιἱ εποε ιιιαι:ΞειιιΙ:' ίοΙγτειώεάτα, ιιιεΙΙγε!ι ειιιιι€ 
τιιιΙειΠιιιι, πω; νιι€γοιιαιΙειιι ιιιεεπει·ειιιΙιει·εΒιε Ιιει€γνει νοΙω.Κ. 
Α' ιιιεἔΙιΙνὰιπετι'ι ι€γεΙιεπει:εΚ' παω· "Με ,ε ει' ιιγει!ιετϋ 
ειειΙιιιειιγεΙι' ι·ειιιιαιιτειι€ιι εἔγ!ιεεεϋιὶΙ1ι (Παει. 

Μ, Ιω ει: ιρει-τιιι1οιιιιιιιγ ιιιιιι6ιι ει' ιιιιιιιΜεοΙι' οεπαι!ι 
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ινιιτ ιοιννααι απο» ειιινεαιιι, π8·ναιιαιιιιοι· α' Βιιιιιιιικει του 
επιειι. ο 

ΜΙΒ α' ιιιιιιιιιιιε α' ιιιαεα εαιει, πιιιιιι ιπιιαιιιι-ιπιιαιιιι 
Μαι( εαν τεειιεθ ιιιταιιιιιαεαι·α ΕοτιιΙτῇα·, αι απο α' €αιιια, 
ειειιιειτ παιιοπιιιπτ τοπραπιαιιιι ειέεαιεπ ῇατιατ_ῆα 'αεαιε αιοπ 
ιιιεττειιιιεπ ιειῇεειιιειιιιι, ιιιειΙνιιοπ αιιιαιε ϋεειειιιι ειοι·ιιι 
Μαιιοιπαρ αιιιαπιιαιε εειιιιαπ ιιιιγειοαἱ ει·ϋ ιιειι, ιπιιιτιειι επει 
ιιιεεεεε πειιιιιι; επιειιιιειε τιιτιοιιιαιινι·α ια ιπαῇιιιιειιι ιαιι€εαιτε 
ναπ αιιιιεεεεε, πο” ιιοιιιοειιιιιαεεοιι. Αι εΒνιιι ιιιιιι‹ι ιιιιώ.ιιιι 
ιιααοιιιιτ εεν πα” ιιιτοιιαιοιιι' ,ι€αι€ατοιαιιοι, ΜΜΕ πετιι€ α' 
ιιατοιιιιιοι. ° 

κι ιιιιτ α' Βαιιια 'ε ιιιιιιιιιαα πιο αειιιιιιι ιιααοιιιαιοε 
εαει ιιιιιοει, οι: εενιιιαατοι παροιιιιιπι ;ιοιιιιαπ ιιιιιιιιιιιοιπειτ. 
ιπιιαοκ Μαι; οιιν ιπειειαιιιειοα ναιι, ιιιιιιτ ε” ιιοεαιιι 
ιιιιιοιιιαιτ πει νόμο αιεπιει ιαποιι. :πιο α' -ειιιιιιιιι·α ιαπω 
τεττ ιιεινεπ Μι , ιιοιιιιετ 16 Μπι ιεπιιετ. Αι ειένιιι αιιαιιιιο, 
αιοι·οο-εε ειιιιεεε;εα ιιι€Βεειιεπ νεοι α, ιιιαειιιιτοι 'α π” ιατ 
ειπε αι·ι·α ειιι1ετεττ, ιιο;ν επεειιειιπεαιτειιιειι, ναιαπιιιιτ αιιιαι, 
πο” παι·αιιοεοιιοπ. 

Μι εανειι ει, πα Μπι αι·ιατοοιατιαθ - Ι 
Μιτιοιι αι αΙιειιοτοιε πιιιιτι ιιικωπ›-ιιιι‹ειιι› επειιισικε 

ναιιιαι: α, πειιιιετ' τεειτειιειι, α, ιιειιπιιοιιιιιιεινειπ' αιιιιεεε€ε 
ιιιαιαποεια ιεειι εε ειαιιοι·οιιιιι; "ο αι @πιο Μ, πιειιν ε' ειπε 
ιτεινειιετ α' ιιϋιεχιειει·ιι επτειιιιειιι:ε ιιεινε ιπε8ειετειιιετοιιιιε 
τεειι , εενιιε ιιαανοιιιι ειειιιενε ναιιιι α' ειικειιπειτ. 

παπι ια παροιιιιιιιτ ιαιαιιιοιπαι: 8αιιια8αιιιι εε ιαιιιιΙταιιιι 
ειιιιιει·ει:, Με παιιιαεεαεπιιατ ει: τιιιιοιπαπνιιιιατ αι ιραι·ι·α 
ειαπῇαιι 'α Με;; πιιιιιεινειι' 1ινιταεα 'ε α' ιιιιιιιιταιιαιε αιοτοε 
Ιειοειιιιιαα ποπ , α, ιιιιιιτιεπιειοι πιιιι:ατιιοιο π_ι νειεναικατ Με 
ιι-$81ιειιι ιἔνειιειπειτ. . 

Βιιιιει ·ίο8να α' ιιιιιιτ α, ιιειιιιει€' ι;ϋιιιεΒε ει' τιεπιοοι·αιια 
Με ειει, αι ιιιαι·ται το8ιαιιοιο ι‹ιιιϋιι οειταιν ατιει;οεταταιιιιια 
νιιιιι:. Διειιιιιετει: ιιιιιιιι ιιιιιαπιι ιιααοιιιοικπαιι πιπιαιιαιε πια 
ι,ιοιται ε€νιιεπ, πιιιιιπο-πιιαια ιιιιιοπιισιοιπειι ιιιααιιαιι, ει: 
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πι εΒγιοι·ιππτΙππεπε πιω πω” “ειπε ιι6 π' Με ιπι·πειπίιἔ 
Ιπιπ , ιπεΙΙγ ειει·ιιιτ πι” ει' ιιιιΒγΙπιπ. π 

Βε Ιω: Μ. ει' ιΙοΙοΒ' ει·επετει·ε νιεπιπιπε8γιιππ, π” τει 
ειΠι, ιιιὶπτΙιπ πι πτἱετοετπτἱΜ ιπιπτε8γ τετιπεειετεπ παπι Ιπτ 
πύΙτ εΙ6_ι6ιιι, Με; ει, πεπιοει·ο.ϋπ' ΚεΙ›εΙεΙιϋΙ κ. ` 

Ηαιιειπ ει πι αι·ιετοετωπι επειι πεπι ΙιειεοπΙΙτ πι Μ; πω; 
εΙδιόττεΙιΙιει. 

ΒΙεϋΙ›επ ιε πιτ νεεειϋΚ ειπε τῶι', πω" ιπιι€πτ ειπ 
ιπιπ πι @πιει 'π ιιειιιεΙΙγ ἰΙιπι·Ι›εΙἱ εΙετιπΜοπιπ πΙΙππΙιππινπιι, 
ιιεπι ε8γεΙι πιιπτ πωπω 'ο πειιιι εποτιπάΙΙειτ ει' τπι·επε πΙΙπποτ' 
ϋπινεἔεΙ›ειι. 

Αιοιι :πιώ αι·ιετοει·πτει τπτεπιππποπ, ιπεΙΙγειιεί πεπει 
ιιεΙι Βιιιοιιγοπ ιιιπτόεο.Κ ει, ΙιοτπππΙιεΙι ι·ορρειπτ ιΙειποοιπιπι' 
ΙιεΙιεΙεΙιεπ, πιιπιπ8γ, νειΙπιιιιιιτ π' ι·εἔἱ πω· πι” πτιετοετπω 
πιτειιεύ.€ει.ι, πεπιιιιγ ι€επ πικάπ εε ποπ ἰἔεπ ειεπειιγ ειπ 
Ιιει·ι ι“οε·ΙπΙπππ ιπιι€οΙιπππ. Β' ειεεεπγεΙιπεΙε Ιιενεε ιιι0ιΙιοπ 
παπι άΙΙειροήοΕΙιύΙ ΜΙεριιι 'ει ιπε88πιπει€οι1πι, Ιιπιιεπι ει' μι· 
πω( εἔγτε εΙειε;;επγίιΙιιεΙΩ νιιιέγ @ΗΜ Ιιει€γιπΙε π' ιιγε 
ι·επιπετΙεπτ, ιιιιιιιππ ύ.ΙιειΙα οιεΙιοπιι€ εκει. Ε' ειιετιπτ π' ΒΖθ·· 
ΒειιγεΙι' οειτέιΙγότ πωσ εΙειπεπ ιιιπιιιιιειιι ιπειςπΙΙειροποτΕπΚ: 
πε π' επιπει€οπ, οπιτάΙγάι: πωσ εΙειπεΙτ πεπι ειιοΚ. Ι€πιππ 
ιιιε8ιποιιιΙνιιιι, πιπΙ›πι· Μ €πιπει;;οπ νειπιιειΙ: Μ, ἔαιᾶπἔοπ' σει 
τύ.Ιγει ιιειπ ιεωιικ; πιεττ ει' ξεειιιΙπποπππΚ εεπι πιεΙΙειπϋΚ, 
πεπι οιεΙ_ιοΙτ, πειπΙιαεγοιιιππγιιΚ, πεπι τειπειιγεὶπ ΙιϋιϋεεΙ: 
πιπεπειιεΙ:. Επι 1837 νειιιππΙτ τειἔοΙ‹, πε τεετιιΙετ πιπε.8. 

ΝειπεεειΙ: ει, επιπει.ιςοΚ επγπιπε Μια πιιΙ6.τάι1Ι εε” 
επΙνε πιπεεεπεπ, Ιιειπειπ πιτ ιιιοπάιιιι€πι, Μπιτ ει, ειει;επιτ 
εε μιά" πω: πεπι Ιετειιπ πειπιπι ι€πιι ϋεειεπϋττετεε. 

(Π: ε8γιππεΙιοι δι·ϋπτε Ιε1εϋτνε ιιὶπεεειιεΙι; π,π:ιειοπ 
ιπὶπτὶειηιἰΙΙειππτΙπιπ ϋπειεΙιοιιπ 'π ὶειπετ εΙνειΙειιιήει πω. Α” 
ιπππΙαιε πωι;πωπ ει' επιπαεοΕΕ0Ι 1°π%, πε πειπ επγ Μιοπγοε 
ι.;πιππτ0Ι. Ε' πει ειπΙιει· εεπιπ ει' €γετΙιππ ωπιιιωπκ επγιιιπε 
ω, πιάεπιτ πεπι όπιπετιΙε επγππιετ, εε Με επι' ιιοπτοιι πιω 
πειιιεΙι, π'1ϋΙιΙιιπ πέειι πινοΙ ιιιειιΜπαπ επγιιιέιπωΙ. Δ' "έιτ 
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τιιΙειωοποε ει' ιπιιππέιετ0Ι πειπ Μνι5π οΒγε:Ιιετ, ιιιἰπτ ιπιιππε1 
@τ , 'εε ει' ιιιιιππέιε εεπι πω· ιπάετ :πιπιττ6Ι , ιπἰπτ Μοτέετ. Βεπ1 
ει: εἔγἱΚ Ι›ἐι·τἰοἔᾶετει, εεπι ει' ιιιεἰεὶΙε εο€.,|ϊτεέ8τε ιπει€Μ Η: 
πειιι ΚϋτεΙειὶ, 'ε εΒγιπάεεαΪ τειι·τύεαπ ϋεειεΙαιΙ›οεοΙνπ π5ποεπ-ι 
πω: εεππ ΜΜΜ, εειπ πϋπε1εεεε€8 61%, Δι ο11γ πτὶετοοτατὶα, 
πιοΙ1γετ π' Ι:ετοεΚεάέε αΙειρ1τ, πιειΒάτ ιππῇι1 πωπω πΙΙ:ιπι16ειπ 
πιο8 πειπΤέειΒ6% πι ἱρειτἰὶ2ϋ πὑι›ειἔιἔ πωπω, ει, ιπεΙΙγε15 Ματ 
μι; πωσ πειπ πι, Ιιο,ςγ επ ἱἔπιἔαεεει, Ιιειποιπ Ιιοἔγ παει 
πό.Βιι. 

Απ ἱΙΙγ ειΙΙποτἐιειῖ ειτἱετοοι·ατἱει 118111 παω ππωιΙιπειτ Μπα 
ἐςγπΚοτοΙπἱ πποποπ, ει' Μπα ΙιειειπέιΙ: €'98 Μ. Μπα εΒγ ΜΙΜ 
πιιϋΒ Μπε τπΙάΊῇει ἱε Ιτετ1τπὶ, παπι πειιπειτ Μπα ε1επι1ειεπτ3ει. 
Απειτπἰ πιππ πιά 'ε οεεΙι-:Ιεοάτιἱ ποιπ Μι: 

π Α' ιπι€1τ επιππι1οΙε' ΙϋΙάεειΜ ατἱετοοτπτἰἀῇει τδτνάπγ 61 
181 ΒϋτεΙειτοτεττ, Υ2Β'Υ πιπ,ςπτ απ ετΚϋΪοεϋπ ά1το.Ι Ι:ϋπεΙει 
τεινε Ιεππὶ Μττο, εποΙἔὰἱπειΚ πω,;όΙόεύτο να” ἰπεὸἔεἱΙι' 
επγΙιΙτόεότε. Βε ει' πιἱ Ι:οτιιπ10οο11 Ιεόιππἱὶνοε ειτἱετοοτατἰπ, ππ 
ιιτέιπ ει: οπιΙ›οι·εΙ‹οτ, ΜΜΜ: ειοΙΒ·πΙατε'ινειΙ Θ, εΙ8ιο€όπγΙ 
“Με 'ε Ιπιτοπιπω1τοπτει νοΙπει, σπα ὶπεό8' ΜΜΜ ει' Μπ 
πΙειιπἱιεπἐΙΙιοἀἑεπειπ ειἀῇει Μ, ΜιπΜΙέιε νιέ€ε$τ. 122 ει' Π3πτ ε1ϋ 
πἀοττπΚΙ›61 τετιπέεπτεεεπ ΒϋνετΚειὶΙ:. Α' ιπιιπΙώε έ8 εειιτὶπ 
Μια εοπίεΞΙε νἰεποπγ Τ78ΙΙ, «Με ὶἔαιἱ 6εεπεΙ:ϋττετέε πἱποεοπ. 

ΕΠ ειι'πτει1 επι απ τειττοπι, πο” :ποπ Ιώιπιὶὶνεε κήπω 
οτειτπι, ιπεΙΙγετ πιει€ιιπΙτ πω: 1`οΙειιιε1Κεἀπἱ ΙπτιιπΙ:,|ε8γΙΚε 
ει' ΙοἔΒεἔγετΙεπεΙ›Ἑ›εΙ‹πεΙ:, ιπε11γε1ε νειΙειΙιει ει' ΜΜΜ -ιπεωο 
ΙεπτεΙε, παπεπι ΙιοΒγ οἔγειετεπιἰπά π' Ιτοτ1ύ£οΙτειΙ›Ι›ειΙ‹ ,ε 1η; 
ΚενοεΙ›Μ νοεπεπε1ιπεεεΚ ΚϋιϋΙ να16 Μ. τ 

1ψπιπει' ιπεΙΙεττ ππό€ π, επ ο1«Ισ.Ιτα ΙποΙΙ π' ιΙειποοι·εππι' 
Ι›πι·6.τἱππ1‹ επἱ1πτεΙεπ ίοτκ11τπἱ ει€Βοι16 τεΙεἰπὺοτοὶΚοτ, πιει·τ πει 
νειΙειΙιει 217. π11προτοΙε' ὲΙΙππάι3 εε€γεπΙϋτΙεπε68ο Θε ει: ειι·Μο 
«πιω ιπε58 εΒγειει· ει' νἰΙπἔΙπι πω: πι1άΙπει!ε, εΙϋτο πιο8· 
ιποπτΙΙιειτπἰ , πο” πω( πάει επεπ ει' Κειμιιπ ίο8παπ Ιιεῇιιτπἱ. 

πι. των. 15 
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·1·οοφ:::νιι.π.:: ειπε, 
ι>.Πιιιει κιιιΑπ.Υπ Τ6ΚΧΈΝ'Υ8ΖέΚΙ ί3ογν15τυ·τόι.. 

·<ΟΦΦΦ 

Α' ΜιΑΝο2ω ιπιευετιΒ6ι. Ρ0ΒΠΪΤ0Τ'Ι'Α 

:ενΚιιιΔια ωίποιι 
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ΗΑΒΒΙΑΙΙΙΙ( Βί38Ζ. 

ΒΒΕΟΕΥΑΒΑ Α' ΒΒΜ00ΒΑΤΙΑΝΑΚ 

Α' τοιωυοκκΕυ· Με· κιἔνεΖεττ 

Βιικ0ιο80_κΒΒ. 
μ” 

Ι.. ΡΕΙΖΒΤ. 

Ο” 

Μσ'οπ οαεΒάαΐΙπεΙο α: ω·ΙοϋΙο.οϋΙο φτασω ΠΙΟέ!' 

2έΙΗΜπ. πωΙΙμΙωπ ασ ώΙΙαροτοΙο ε_ςμωοΙϋΒ 
Μ ΙιεΕΙοέ επΗπαΙσ. 

Ψεεε2ϋΙ: Θεπτε ΠΙΝ» ΜΜΜ (πι, Μ" ει: ιΠΜηιοιο!π 
ο;γειι16ΒΒέ ΙεειπεΙ‹, 'ε ωρειειωΙῇιικ σ€γειει·ειιιΙπι1, Μ” :ιι 
ει·ΚϋΙοεϋΚ Η: 8ιεΙ10ϋΙπεΙτ. ΨειΙΙῇοπ ο' ΜΗ τΙοΙοἔ ο8ιηιι&ιι ε88· 
Ικοτά-ο, πω, ΜωΖΠζ Εϋ2.ττϋΙε νειΙειιιιὶ τἱτΚοε ΙώτοΙ«-53τ, ιιιἰπΘΙ 
Ιοδνει. εΒγ··ἱΚ :ια-επι ιιιεΙιετ εΙϋτε ει' ΜΙΝΙ , Πισω: ει' ιιιά8ἱΙιε.τ ἰε 
υ16τε πιοιιπὶ Μ8ιηπε2ετΙωο. 

ἩιιιπειΚτϋΙ›Ι›ΙὲΙε οΙτοΙτ, ιιιεΙΙγοΚ ναΙειιιιεΙΙγ ΙΙθΙΙ, ετΙπϋΙ 
οεοἱτ εἱιιιάΙιΜΜώ ωΙιετί1:; «Με ιιοΙκειιι πιἰΜ σε πω: Μια ει: 
ω......ω ΒἔΥΘΙΙΙϋΒΘΒ'Β ιαιωκ 1.8ωιπωω.»ω"εκ. Νεπετειιι 
Β20ΓΠ1ί ωΙι:Η ει: 6ΠειροωΙ:' ε"επΙϋ868ε 'ο ετΙιδΙε8ϋΚ' εαπ: 

Ι Κ Κ6ϊ. 1 

/ 
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α 

ΙΙιὶεὲἔε πισω ι:ειιιιιιιι ο€γΙιοτι'ι εεειιιέιιγειι, ιιιιιιειιι εΒ·γιιιιιααιΙ 
νιιιοιιγΙιειιι :ΗΜ ΙοιαιοΙ80Κ Μ. 

ΜἱΙαιι· ει' ιιιι-ιεεειει·ιό1ι 6ι·ιιοΙιοωθ :ιΙ:ειι·ΜΚ 1ι·!ιιιΙι ιιι-5ινο 
τοιιιιι αι ΜΜΜ' οεοΙεΙιοιιετειτ , οιεΙσει·ε ειιιΙιει·ι εειιιι6Ιιετ 'οι 
ιιιιιιιΙειτοΙαιτ τιιΙιιιιιιαΙτ-. ί8γ τεειιιεΙ: ει, ΜΜΜ ἱε, ιιιἱΚοι· ιιειιι 
ωι‹ι·ιιι ,ι ειιιΒγιι1οΙιτ6Ι ΙιεειιεΞΙιιεΙι. ΝιιιοεειιεΙιτ «πω ιιιι8γ ηγο 
ιιιοι·ι'ιειι€οΙι, ιοικι οΠγ Μπα ΙιοΙαομιά8οΙτ, ιιιεΙΙιτεΙι ΙοΙΙιιιιι 
ΚείεΙι”οΒΙειΙιιι 'ει ;ιἱνιιιιΙ‹οτ ιιιεἔΙιιιτιιἱ ΧώρεεεΚ Ιιι€γειιεΙι, Μ. 
ΙιειιιιιιιιΙιει ιιιάει ιτοιιάεο!ι Μια ιιειιι ιιιιιιατιιειΚ ΠΕΙ εΙϋιιιιιιΚ. 

Βι @κι κι ιιιιι‹ που τάι·Βγιιι, ιιιοΙΙγει ῇεΙειιΙεἔ 4ο! 
ΒιιιιΙι ναιι. ι Δ ι 

Μιιι6ιι ιιιιιιιΙειι ειιιΙιστοΙτ, ιπι.ΙτοιΙιειι:Ιειαι ιιιΜοιι νειιιιιιιΚ 
ε1ι·ειιτιεινε ὲΙετιιιὑσῇοΙ‹, ι-Ξι·τεΞΚϋΚ θε ειιι1ετιπϋ1: ιιει·ιιιτ νει 
ΙειιιιεΙΙγ ιιι·ιειοετιιιιι ιιὶτοαεὐἔ' Ιτε!ιοΙόΒειι: ιιΙΠιοι· ιιιιιιιΙειι ι‹ιι 
Ιϋιι οειιιιΙγ, τιι€3ειι εΒγιιιάεπ ειιοιιο8ητ οιειειΙέιιι' Βγει·ιιιοΚε-Ι 
Βγειιιάιιτ τοΙιιιιιι1ι, εΒ·γιιιέε ιτειιιτ ιιΙΙιιιιιι0 'ει ιιιιιιιΜειοΙιοιι 
ειιιιινετ όι·ιειιοΙτ, ιιιιτ ιι εοΙιιι που ιιιέιτόΚΙιειι εἔχ ι1ειιιοοι·ει 
Πει, ροΙΒιιιιιι καιει: ίεΙ 1ιειιι τ:ιΙάΙΙιειτιιι. 

Βε ιιειιι 1” ιτειιι ει' τΙοΙο€ ει' ΙιιιΙϋιιΙιδιϋ 0ειτάΙγοΜαιΙ, 
ε.8γιιιέιε οΙΙ@ΘΙ›ειι. 

Ατιετοοιιιιιι ιιέριιέ:Ι ιιιιιιτιοιι ίεΙεΙιειετιιοΚαιιιιτ ιτόΙοιιι6 
ιιγοι, ότιειιι€ιιγοι, ῇοἔειὶ, ει·Ι‹ϋΙι:εει 'ε πω» Ιεϋτοιόεε και· 
ιιιι.Ιτ. 1315 Ιω, :ιι πι; ΜΜΜ: ειιιΙιετεΙε αέρα-επ ιιειιι Ιι:ιεοιι16Ιι ει' 
ι;ϋΙιΙιιεΙιΙιει; εε·ιιι ΒοιιἀοΙΙιοιὰειιΚ', 8θΠ1 έι·ιέ8ϋΚ' ιιι6:Βιι 1ιειιι 
ε”, 'ε πω; ΙιἱειἰΙι, Ιιο8ιτ ειιοιιοΒγ ειιιΙιετἰεὲἔὶιει τιιι·τοιιιειΙε. 

ΚϋνετΚειϋΙε8 ειοΙε απ, ω: ιιιιιιοΙτ έτιειιοΚ, ιιιο8 
ΜΒΜ, Ύ88'Υ 6Ιιετ ϋιιιιιιι€ο!ι ιιτέιι ιιιεἔἰτὲΙιιἰ ΙτέρειεΙ: ιιοιιι 
νο1ιιάιιειΙτ. 

ΜιιιιΙ ο' ιιιεΙΙεττ 8γειΚιιιιι ΜΜΜ σπα Ιιιιι€6ιιιι εειεςιιιιι 
ΙἰϋΪΩΒΪΪΙΙΪΪΒΘΙΙ ε8γιιιιιετ; :Ισ ει ιιειιι εΙΙειιΙπειιΙε ει, :ω ιιιοιι 
ιιοιίαΙιΙιαΙ. 

Π8·γειιιοιειι- ειτιετοοπιτει ιιιτέιετεΚ, ιιιεΙΙγεΙι ε.ιοιιο8·γ 
ιιειιιΙιεΙι Ιι-3ιιγο!ιετ ιιιιιιγιιιι Μι1ϋιιΙιόι6Μα! ωιωι‹ ε;:ςγιιιάετ0Ι, 
Μια ιιιΘιςιε εἔγεεΙτεττΘΙι πω” μιιιιιωι ΜΜΙ Μαι!. 
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Πα ιπὶπιΙῇπτι: ει' 3οΜπι€γ ποιπ νεει π. Μπιτ τοι·ιπέειο1 
“Η ει' πειπεεεπ' εοι·επΙιππ, πιόττ επὶπτοΙΙγ πϋτεΙοεπεκ ἐπὶ 
ιπει€πτ ίεΙπΙἀοιπἱ ΜειπόΙγότ πϋιιιΙϋΙε-αιόττ, ει' π; πεΙ:ἱ ιιι·ει; 
'ει πιπΙιπι· ει' πειπεε πιπἔάι; :πάει τετιπόειι-ιιιπιεΙ: Ιιὶειἱ πι, Μπι 
εεπι π' 3οΙιΙιά8γο1αι$, ειπα ιπΘἔὶε ειπε τειιι·ήει, πϋτεΙοεεύΒο ,Β 
ΙιεπειιΙετε Μπα ιππΒάνειΙ νέὰοΙιπειπἰ επ3πτ Μετά πωιιιω 
ιπιππάνειΙ ιε πιοΙωτ, π' Με ιιι·πεύ.8ει :Μπα έ:ΙπεΙ:. 

πιω νειΙ6 , Ιιο€γ ε' ΙιϋΙοεϋπϋε Κϋ€εΙεεεΘἔεΚ πειπ ει' 
£ετιπὲειετὶ, Μιπειπ π' ροΙΜαπ _ιοπΙι(›Ι επιδ.τπιπιππΚ; έκ ΜΒ· 
Μ ει' τεϋ.ι·επειι€ τϋΙι1ιοτ πω: νε38Ιιενιππι, πιιπτπειιι ιπιτο παπα 
οι επιΜτἰεὸ8 Ιαπιεε ππιθωιι νοΙππ. Λι επιπετεπ πειπ ει: 
ειππει· πω: ιιπωπ ιππ8οπειτ εε€1τει-5%εΙ τειι·τοιπι, Ιπιπειιι π' 
νειππΙΙ , Υᾶ8Υ πι· ὶτππ€. Α' ΙιπΙιάτι ιπωπετεπ ι8επ ότιεΞΙιεππγ6 
ωιιεκ πι επιΙιετι: !Μοπγοε επειπύΙγοΚ' επειινοιιώεει ιι·άπτ, 
πιο πεπι πι ειπΙ›ετἱ ποιπποτ' πγοιποτιῖεπἔιιὶ πάω. Απ ει·ΙτϋΙ 
οεϋποτ ππἔγΙεΙΙεϋοΙιΙεό ΒόρειωΙε ιιιΙώΜι, ΙιοΒγεεπι ΜεΙιιΙεΙε 
Κέ 68 Μι πειι€γ ϋπίεΙπΙποιό.εοΕπτ επιπϋ2ϋΙιεΕ Μ, @κι το 
Κοπεπε1ινεπετ Μπι ωιιωπ; :πινω ΜΜΜ ι·οΙωπειεπνεπ σεει!τ 
Μεοπ16 ειπΙιετεΙ4 Μπι: Ιότειπε!ε; ειΠετορι·ειω επιπαάοΜιππ 
πειιι€ Ιιε.εοπ10 ειπΙιετεΙτιπ ι:εειΙε ειιοπε,·;γ ίεΙοποιεί ΕπππιιΜπ 
Ιιἱτἱπιιπἱ. 

Μἱὰϋπ ει' ΚἰᾶιὲπΚοτΙιεΙὶ Κτ0πἱΙώΙί πω, ΜΙ; επιιΙετΘεϋΚ 
νειΒγ πιοΙεπεπιπππΙ Μ", Μπα πι πτἰετοοτπτἱπΙιοι ωιιοΖωπ, 
νο.ΙπιπεΙΙγ πειπεεπεΚ ιι·ει€ιοπι νέἔεοτπΜ "πως 616 , εοπέιπΙεο 
ὰιἱεπἱΚ νό8πε3ΙΙ:ιιΙιεπ; :ΜΒ εΙΙεπΙιεπ ει' Ι(ϋΖΙΙόύθΙΙ ν_όἔΙιενὶττ 
ιπόειπ.τ1πετ πε ΜπιπεοΙπιτ ιπιπποπ 16ΙεΙ:ιετν6τεΙ Ή ιπε8Ιιιι 
πγοι·οι!πε πειπιπ Ιιεεπι€ΙΙΙ: ε1. 

Ε: Μπι οππεπ: "πι, ιπὶπτΙιπ πω. ποπ ιπο8τϋμϋΝ: πιω 
ΙϋΙ86%οΙ, ναι” τεππεπετεπ πιεἔνοτὸεεοΙ νιεεΙτεττοΚ νοΙππ 
ει' Μπι ὶτὰπτ. Α' Μπακ' ΙπὶΙϋπΙιϋπϋ οεπάΙγειι Μπεστ ιπέ8 Μπι 
ιπεπτεΙα νοΙτ Ιιειιιπτ επγιπάεπειπ. 6Ιε ε' ι·όειΙιεπ ἱπΒΜπ ΙιΗ.ο 
πγοει 652.ιϋπποπ, ιιιἱπτεειπ νειΙπιπο11γ επεπνεπώ1γποπ ειι€επ 
τεΙε; ιπἱιιτι'ιπ ιιπι€οππππ π' ειο86πγ” εποπνοπέπειτ6Ι εοιπιπι 



Ο 

Μπα ίο8ε.Ιππειτ ΜΒΜ επει·ειτεΙ:, 8γειιἔε τεεινεττεΙ νοΙτειΚ 
εστω ἰι·ι5πτ. Δ· · 

Βρειι ε” νοΙϋ ει' ὐοΙοΒ ει' Ι(ϋιπερ, ειιΜετεἱπεΙ ω, πῆ 
ΙιεΙγτ ει' ΙιάΙΙ›ει·ἱ ΜΙιεεοΙατ εΙε2.Μαιάτ. Πἔγεπειιοπ ετ.ΜειιΙοΧ, 
ιιιεΙΙγεΙ‹ ΒΙΠΙΥΪ Μ3ποΜ εΙ82ύ.ιιεεοΚε.τ αιμο.ειταΙιειΙε ει' πιω! 
ΙοΙ€' τεεεει·ϋΙ ΜΜΕ ΜΜπ, ΙιεΙΜιτΙαπ ΙιεἔγετΙε-επιεεἔεΙιιιεκ νοΙ 
ΜΚ ιειιιι'ιὶ, ιιιεΙΙγεΙτετ ΚοτοιιΙσιιτ ει αΙεὐΙ›!› οεπτάΙγοΚ ει' ίεΙ 
εϋΙ›Ι›εΙ‹επ εΙΙεϋνεττεΚ. 

Νυιιι Ι«>ΙΙ Ιιἰιιιιἱ, ιιιἰΜΙιει ει, ΙπϋΙοεϋιιϋε ει·ιεΙτετΙεπεεε 
εἔγειὶἱ1Ι ει” ι·ειι€Ι, εε ίεΙνΜ38οειιΙτεάε' ΜιὶιιγάΙ›εΙ ετει!ετι νο! 
ιὶει; ιιιεττ ΙεΙ€ειΙὰΙιιἰ επιπικ ιιγοιιιΜ ει' ΚεεϋΙ›Ι›ἱ επει:ιιΙοΕΜπ 
ἱε, ιιιεΙΙγεΙε ει' ιιιεΙΙεττ, Ιιο;γ τεπ«ΙειεαεΙε 'ε ίεΙνἰΙιὶἔοειιΗεικ 
ΙεπεΙτ, ιιιεε ειτὶετοει·ειτειὶεικ ιπειι·ειάτα!α. 

1675-Ιιεπ Βτετειε;πε' ει! πεΙιοε2τεΙγειἰ ίεΙΙάπιιΙωΙτ νειΙειιιιἱ 
ιι] Μό "πωτ. Ε' ΙὰιειΙὰεἱ ιιιοιιεςειΙιιιειΙτ ρεΙ«ΙΜΜπ ΚεἔγετΙεπ 
εεεεεΙ1ιγοιιια$$ειΙ: ε!. Ιω' Βενὶἔπε αεε2.οιημ Μ ε' επϋι·ιιγϋ 
εεἔεΙειιεΙκ ίΕΙΙΙύ]3. «ω, Ιω ειά_5ει ε1ϋ ει2οκειτ ιιιει;ει Ιεειιγι21ιειΙτ. 

ΒοοΙιετε, οο£οΒετ 3 1675. 

,,Αι Μετιει·τ, Ιεευγοιιι, Με ίιιι·εεει ει' ΙενεΙε0. Ι.εἔειΙΜυΙ› 
οΙν:-ιειΙ @τα θ8Υ8ΖθΙ' ει' ιιιἰτ ἰττέιΙ, ιιιἱεΙϋττ εΙΚϋΙιΙεπεσ1. Μ! 
Ιιειἔγοαὶ ιιιειΒειά“ εεεάετπἱ ε” 6 Ιτε«1νϋΚεττ 'ε ει όι·ϋιιι ει, νἰ 
εαειταΙεεοά, .ποπ Εάτειάεεεει·τ, ιιιε1ΙγΙ›ε Ι:ετϋ1 ι·ι3Ιε ειιιπιγἱτ 
πιω. θεεεεεε6Ι:οΙάεΙ Με ει εεε” Ρτονειιεε-οτθ Βι·ετει€ 
1Ιθί ϋεεπεεε0ΚοΙιιὶ πει" ἰἔειι παω, ἔγϋιιγϋτἱὶεεἔ Ιεπιιε, Μι 
εεειΙκ νειΙεΚἱπεΚ ε' Β0Γ8$8.€ πιεπι Ιιεάνεε. ΑΜιτει ΜΜΜ Μα! 
;.ςοΚει€ Βεπιπεε-τϋΙ? Μάι τεΙΙει·πγἱ ωο "πι Κἱνετνε 'ε Με ε, 
εοιιιιιιει Ιιιιειοππεεγ Με πιει: εΙϋ 1ιεπι Ιεει τετεππινε, Με 
επετειτετιιἱ Με 'ε Ιαιτοπ:1Ιτ Μπι! ΙιεΜῇωτιιὶ. ΕΙΙκει·ἔεττεΙα, 
ΜϋπεΚ ε8γ εεε” πει;γ ιιτειάτ 'ε ει' Μεοεο!ι' Νεεπιίο8ει08 
Μ” εΙετνεεπεε' ιπυιιεκεεε :Λεια ιπεεϋΙτοαΜι; σ”, Μ" ει' 
νάτοωισΙ ισκωισω εοΙ‹ ηγουποτιιΙωτ, €γετωεΚίμεγαε πεπο 
πγοΚειτ, νειιεΚε: εε εεεεεειιιϋΚετ Μπα ΜΜΜ( ΒοΙγ8ειιἱ, ΜΠΕΙ 
1ιιιὶνίιπ ιιιει·τε ιιιετιῇειιεΚ, πειι1 Μπέκ εεπι Μ" επιιἰεΙτ, εφη 
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ιιιἱιι 1°ε1:ϋιιιιιεΙι. Τεειιιιρ εΙϋτι Κετ6ΙιΙιειι ΜΜΜ: αι: ει' Μεμ 
πω, Ιιι_ιι' ιιιιιοιοτ 'ε ΙιόΙγε8ραμιτοε-ταϊιΙάετ Μπάστια £εΙ 
ιι6ἔγο1ι6Ιι Μ 'ε. ιεετόιιεΙ‹ Μ” άπτειΜάι π' νι1τοε'ιι€€γ ειεἔ 
Ιει€6ι·ε ιιι€€εειιεττόΚ Μ. Ηιιτνειιι ροΙΒιιτι εΙίο8;τιιΚ 'ε ιιοΙιιιιμ 
ΜΜΜ Μακ ιιΜιειιιιιιι. Ε' αιττοιιιιιιιγ ειι5ρ μ-ΞΙι1ει 8γιιιιιιιιτ 
ειοΙ8ιι1 ει' τϋΙιΙιιιιι-:1ι, ίϋΚέρ ειιΙ›Ι›ιιιι, ιιιιιιτ ΜΗ ιιιιι€Ιιει:ειιΙιιι ει' 
Βοτιιιι9.ιιγι6Ικαι θε Κοιιιιιάιιγι6πόΙκαι 'ει πιοιιι 1ιιιιιΒιιΙιιι Ιιόνε1κετ 
π' Κει·ήϋΚΙιε 1). 

Φιιι·ειιτε-ιι6 ει8ειοιιγειι€ τοΒιιιιρ Μ αι 6:06» νοκ, ΒΒ 
ιιγϋτι1 ειιέρ ΜϋΙιο1ι. 8ιοΜι·01 και” 0ιιοιιιιι·61 ειιι5 ειπα. Α” 
ιιιἱιιτ Ιιε3ϋιι ει., Βοι·οιιιμωι @επ α” πιο” νιεειιι ...“ 

ΒΕγ ιιιιἰεἱΙ: ΙενοΙε!Ιιεπ επ ιιὰῇει Ιιοιιίι: 
,,Ι8·ειι ίιιτοεια Μ” ω ιιεΙιειιι ει' ιιιι ιιγοιιιοτιιειάΒιιιιικτύΙ 

Βε8ιόΙ8οιει; Μάι· Μπι $ϋτιιεΙ: Μ”, ΙιετιέΙΦωι ΙιωιιιιιιιΙιετ; 
οειιΙε οἔγοι Ιιετοιι1ιιιιτ, :ιι ιειιιιάΒιιοη;ΑΙτιιιάε' Ιειιαιττάειι 
ιέρεια ΥειΙ6Μιιι ιιιοειτ ιιοΙα-:ιιι απ αΙιαειτάει ΙεΙνιι1ιτιΣεοιιιι·ιι 
ειοΙ€ειΙ. ΒΒέειειι ιιιιιε ιοΒαΙιιιιιιιι νειιι :ιι ιΒιιιει1ΒειοΙ€έιΙω 
ΜΜΜ, ιιιιι5τει. ε' τπιοιπιάιιγΙιωι νει€γο!:. Α' ιι ἔἐιΙγειιιιιιῇιιὶιο 
Και οΙΙγ Ιιεοειι1ετεε ειιιΙιετε!ε' τό.τειιειι€ιιιιεικ ιι€ιειιι, Με ει· 
ιιιιι€ιοι ειπα νοιιιιΙτειΙ‹ ΜΙι·ε, Μ" ιιιιιιΙιοι· Μοτο: 6Ι_ιοιιο1ι.“ 

Ι88.Ζΐω8Ι18δ8 νοΙιιιι ει” ΜΒΜ, ιιιιιιιιιει 8ειιι€ιιό αεειοιιγ, 
Η ε' εοτοΙιιιι: πω, νειΙιιιιιὶ Βιιιϋ 'ο πια τοτειιιι6ιι Με νοΙιιιι; 
6 ΜννεΙ ειστοττε €γει·ιιιεΙιοιι 'ε ι;;ειι 6ι·ι€ΙιειιγιιεΙι ιιιιιιιιττιι 
ιιιιι€ό.ι; Μι·Μ_ΜιιαΚ ειωινειΙόεει ιτιιιιι; Μι Μ. Μ οΙνειειειιΙι , 
ιι” ι:ειρειειταΙιιιΙι, Ιιο,ς;γ ιιι68 νιιιιιΙ1_ιειινο.Ι Θε. ειοΙΒΜικιΙ ὶε ει! 
νε·εωι 'ε ειι€εάιέΚοιιγειι Μπι. Ηειιιειιι 8ενι8·ιι6 888'60ΠΥ ιιειιι 
Μαι Μι τιειιιιιι, Με τεειοιι ειοιινει1ιιι ειιιιιιιΙε, Μ Μπι πο· 
πιω ειιιΙιετ. 

Μάι· ιιιιι.ο.' Ιε8·άιιτνέΙιΙι ειιιΙ›ει·, ιιισέις Μι Ιεἔ6τιὲΚοιΙειιεΙ›Ι› 
ιιιιιΙιετΙιει Μια π, ιιειιι ιιιει·ιιε ιιιιιο;; ν6ιτεΙ οΙΙγ ΙιοΒγει:Ισπ 

 

') Πο” δει ιιιο!εύ ειιγεης6ε!ιοιι ει' οι6|ιέιει ιιιο€6ι·ιΙιεεεϋΙι, ιιιαιιιιιιΚ 
- ΜΙ!. Ιιοςγ (3ι·ι;;ιιιιιι “πο” (οι ων Ιού.ιιγιι) νοκ ει' ρι·ονοτιοε-ι 

Ιωι·ιιιιιιιγιόιι6. 
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ειιγαΙ€αει·ε ναιειιι€11ιιι, Παω α' ιιιιιιΜ Μ ι"οΙΙιοιταιιι, «έα πω; 
Ιια ιΙΙγοειιιιι τοπικ εα_ιατ ετΚϋΙοαει ιιιεΒειιἔεὰιιΘΚ α, α' ιιειιι 
ιατ' αταΙαιιοα ει·ΚϋΙοειει ιιιε8 ίο8ιιαΙε απ ιιεΙ‹ἱ ιιιωιιι. 

ΨαΙΙῇοιι Ιιοιιιιατ ναι ειἔ ΤϋΙιΙι αι·ιθΚειιγεια8€εΙ ΙιιτιιιιΙι 
ε: Μ, ιιιιιιτεειιι αραιιιΙιθ Νειιι τιιι1οιιι; αει αι Ιιιιοιιγοε, Μ" 
α) ιιιι ότιαΙταιιγια8ϋιιΕ “Μι ται·εγα!ετα καψω. 

πω» ναΙαιιιεΙΙγ ιιεΞΙιιιαΙ α' ταιι€οΙε οειαΙιιιειιι ε€γειιΙϋΚ, 
ιιιαῇιΙ ιιιιιιτΙοιι ειιιΙιει· ιι€γαιιαιοιι ιιιΜοιι 8οιιτιοΙΙιοιΙναιι 'ει απει 
ναιι, και Ι:ϋιαΙϋΙτ ιι€γ μἱΙΙαιπαι: Μακ ιταΙετετ Ιιοι!ιατ α' απι 
ΙιιοΙε' αιιααότϋΙ: οααΙι ε8γ :ικα τεΙιιιι€ετατ να: ιιια8αι·α 'ε οι 
ιιεΙιι ε1α8. Πει ι€γ ιιιιιο8 οΙΙγ ιιγοιιιοτιιαα€, ιιιιτ Ι:ϋιιιιγειι ΓεΙ 
Τοαιιι πι: τιιιιιια, 'α ιιιεΙΙγιιεΙε εἔσἐει τοτῇοτΙεΙιιιΘτ νεΙα ιιαιιιι 
ΜΜΜ ϋει€ϋιι :Η ιια ΙΜτατιια. Ι.ε,ιςγειι Μ.: επι ιτΙει€ειιτϋΙ, 
νααγ εΙΙειιεαἔτϋΙ: ΙπόριαΙϋαθια 60 τϋετιιιτ αιοΙδ ΙιεΙγιαταΙια 
τοοιι αιωι. Ε) ΙιαμιεΙϋτ16α ιιαιιιἱ ειειιι€Ιγεεεια8ετ να8γιτ επι 
ιιαΙιοιαεα Μια 'ε ίαΜα1ιιιαεαιι ατειτατι νοΙο π, ΜΜΜ οιιι 
ΙιεττατεαιιαΚ ωειε ιιιαιτιοιι€οΙτατικ. 

Βειιιοοτα£α ειαιααοΜιαιι αι ειιιΙιετοΙε ι·ιτΙκαιι αΙτΙοιιαΙ: 

Μ ιιια;;οΙτατ σ€γιιιαααι·τ; Ιιαιιειιι ιι6ιιιι αταΙαιιοε ΚϋιιγϋτιιΙα 
τεεεκέμτ ιιιιιταιιιαΚ αι οιιιΙιετι ιιοιιιιοτ` ιιιιιιιιειι ια8_ιαι ιι·αιιτ. 
ΜΜΜ; ιιιαιοΙιατ ειὶὶΚεΘἔ£εΙειι ειαιινειΙααοΙ:Κα1 ιΙΙεκτετιιι ιιειιι 
ΙατιιιιΙτ αει ιιιΜϋιι ιιιαε ειιιΙιει·' ία_ιι1αΙιιιαιτ, α' ιιαΙΙεϋ1, Μ” 
"Με ιιιαἔοΙιιια!ι εοΚατ απαιιαιιαΙι, ειιγΙιΙτΙιετὶΚ , ϋτϋιιιιιιεΙ τε 
αιιΙ€ απ; ιιοια ιιιαιιττοκ ιιἔγαιι α' 1ιαειοιιΚειοεαεωΙ, Μ: αιι 
νεεε1:. 

Διιι!ιατ αι αιιιοιιΚαιαΙι αι ΜΜΜ , ιὶἔγ ειι3Ιναιι , αιτια 
αἰι€ὶ 'ε χιιιιΙοεομΙιιαι τΙιεοκιανα “Μακ π., αιαι·τ ιιια8οΙκατ ιιοια 
ΚενεαΙιΙια ίοἔΘΚοιιγαΙιιιαΙ: ιιιιιΕαήαΙι α) ειαιιαΙιοιαεια. 

κα” οΠγ οτειαι;, ΜΙ α' Μιιιτετϋ ιεαιεαΒειοΙ€α1$α· 
Με απ» 8Ζθ]ω8θ8Βθ1 αγαΙιοτοΙτατιιακ, ιιιιιιτ αι ΒΒγεειιιΙτ 
8τατιιασΒΙιαιι. Μια αι αιιΒοΙοΙ‹, ίειιγιώ τϋτναιιγΙιοιαειιΚΙιαιι, 
α' ΚϋιαρΚοι' ναι·αιι€ιθ ιιγοιιιαιτ ικα-η ἔοιιιιιΙαΙ ίειιΙ:αττοεακιιι 
ΙαπατιιαΙ:, αι Μια αι αιιιαι·ιΙαιιαΙε ιιια;Μιιαιιι αΒαοιειι Μαια 
καιει τᾶ5τναιιγΚϋιιγνἱὶΚΒϋΙ α' ΙιαΙαΙοε ιιιιιιωεω. ι 

κ 
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ύ” ται·τοιιτ, ύῇειειΙ‹ὶ ΑιιιοτἱΙιπε' ΜΜΜ αι εΒ·γετΙοπ ω· 
τοιιιι€ιιγ, Ιιο1 ϋτνοιι ι-3ν στα, απ ε;γ 1ιοΙ€άττ Με εΞΙοτιέ€6Ι ιιιε8 
ΗΘΗ! ΙοειτοττειΚ, ροΙὶτἱοειἰ νύωε!;εΙ: ωεωτ. 

Μὶ ειιτ τεΙῇειε1ι Ι›εΙ›ἰιο1ιγΙτῇα , Ιιο,8γ :ιι ειιπει·5ΙαιπιΚηειΚ 
ε' ΙώΙϋιιϋε ειο11τΙεσέ€ε €6Κύρ οι ό τὲτεαεὰἔἰ ἀΙΙειροτῇοΙσ›6Ι 
ειάτιιιαιἱΙε, αι ποπ ιιιι30, ιιιεΙΙγι-:Ι ΜιιιιιειΚ τειΙ›8ιοΙἔάὶΙτΙτειΙ. 

ΑΙΚαΙιιιαεἱιιτ, ιιιἰπιΙοπτ 1“εΙνόνε, 11ἱΙ108 ει η νἱΙιἱἔΙ›ειιι 
οΙΙγ ιιτομιἱ ἔγειτιπιιτ, ΜΙ ει' ΒιετεοεεπεΙί ΡΙιγεἰοειὶ εἰΙΙειροτῇει ΙπενεΣΜψ επιπγειτι1 "ΙΜ, ιιιἱΜ αι ΒἔγοεἱὶΙΕ-Β€ειτιιΒοΙ‹Ι›ειπι. 
ΡεαΠ8 τειΙ›ειοΙἔιἱΚ ΙΙΙό8 Μ Ϊ8 Βοτιειειω ἱιιεθἔεΚετ Βιειινετὶ 
ΜΚ, ,ε :ξοΙγνύετ ὶἔειι ΚεἔγετΙειι Ι›ϋιιτε£ύεεΚ Μό νετνεΞΙ:. 

Κόιιηγά1 ὰΙτει11ἰιτιιὶ, Μ" ε' ΒιοτειιοεαΜεπεΚ' εοι·εει Ιω 
νε!8 ειέι1ιειΙφιάετϋ1ιτ ΒπιιΙάἰΚΜ; Θε ΪΙ0Β`Υ πω: ει' τΔΙ›ειοΙΒει 
εά;Μ.ιι ιιειιψεειΙε ε” ιπῇοκ Μινι: ιιγει·εεό8εε 1πϋκϋΙιιι6ητ 
ΙάτωιΙ:, Ιιειιιιέζἔ εἔγειετειιιἰιιά οΙΙγ τοπικ, ιποΙΙγ 61τοτ ιιοιιι 
ὶἔεπι Ιιειτῇει ιιιοέ;Χ Ε' ειεκἱιιϋ ιι€γωισιιοιι ειιιΙιει·, Η ωκ- πω 
οιιιΙ›ει·ἱεόἔἔεΙ ίε:ΡΗ 5τύ.πιτ, ιιιΜ61ι ειεΙε νεΙο ε€γειετειιιἱπ6Ι 
εἔγειιΙϋΙἐ , ότιέΚοτ1εηιι€ νε-ΠὶΙι ειωινει16εώΙ: πιω, ιιι1ΙιεΙγτ 
κι ε8γειιΙϋ8Θε ιιιο€ειϋιι$Ιε. Ε8 Ιἔγ ἱιιΚάΙ›Ι› οι εἔγειιΙϋεόἔιιεΚ 
ΜΙ! αι 6 8ιεΙίιΙ868έτ τιιΙειῇὰοιιΗιιἱ , ιιιὶιι€εειιι ιιιἰνε1τεὸ€ὸιιεΚ 
'ε ίε1κήΙέι€οειιΙτεάΒάπαΙτ. 

ΜΗ: ιιιοετ ει' ειειιιώΙγεΚτϋΙ ιιιοιι66Ι:, ΠΙΝ; Μιοιιγοε μοι 
ϋΒ ει' ιιέρι-:Κτε Με. . ή 

ΜΜΜ νειΙειιιιοΙΙγ 1ιειιιιετιιεΙε 88]ωΞ νόΙειιιόυγώ, ιιιο;; 
€γϋιϋιΙόεεἱ Έ ειοΙσὶεαὶ νο.ιιι1ειΚ, ιιιειΒΜ ύΒγ ω1σω, ιπϋιτΙιει 
ό Μριε:ιό πι εἔόει ειιι!ιοΠ86Βοτ θ8 οιιιράπι εαῇΜ “επινε 
τϊόεεὶ ΜΜΜ ότιἱ ιιιειΒε'ιτ ιιιεἔἰΙΙιπὸᾶνε Ιειιιιἰ. Πει κει ΠΠ Φτ 
ιόεύ ΜΡ Μια ΜΙ:οι·ιϊ τιιΙέιΙ ΜΜΜ, αι Ι›ὶιοιιγοεαιι Κεἔγετ 
ΙειιΙιοιΙεΞεειεΙ ως το1γωιωιω. 

Α' τύιιιΜα!ε, Ιε8πει€γοΒΙι ίεΙνΗάΒοειι!τεάειιΙέ Ι:οι·έ.Μπ, 
ιπεἔίοῇτοἔαττεἱΚ αι εΙΙοιιιέ€' Ιιαὰνειὑτεὶτ, ΜΜΜ Φωτ επε 
Ιιότ, Εειι·ΙιάΙιοι Μακ: άπιάαΙιιιοπετειι ιιιοεΙιιιτοιοΙωΙ: νοΙπει, ,ε 
ίεπενε.0αΙι εΙΘΙ›ο ΜπιγτάΙ: ει' Ιοε1γ0Ιαιτ ει' ΜΡ' ιιιιιΙειταιτάεάι·ο.. 
Οἰοοτο, Μ οΙΙγ ω” εοράπκοΜεοΙππ ω", ει” Κοτοεικι·ο 
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τοωιθιε ροΙει€ι·ι·61 οιιιΙ6ΕΚειόεε ΚϋιΙ›ειι, εειιιιιιἱτ ιιιε8εωΙΙιειι 
ΜΜΜ: Μπι ΜΒΜ ει, €γ6ιεύε1εω' ο, νεα Υἰ88Ζ2θΙὑ8θἱ ίεΙϋΙ. 
ΜΜΜ νειΙ‹'›, Με), αι 6 ειοιιιεΞΙ›ειι εεγ ἱιΙεἔειι 118111 ποπ επι 
Ι›οι·ἱ ιιειιιιο€ΜΙ νειΙ0 , ιιιεΙΙγΙ›ϋΙ ει' ωωω. 

ΒΙΙωιΙιειι ει, ΜΜΕ ει, 11ε-ΞρεΙε ΜεοπΙΟΜΜώ ΙεειιιοΚ «Ἐγ 
ιιιέιεΙιοι, ιιια8οΙαιτ εεγιιιέιε' ιιγοιιιοτιιει18επ ὶτιἱιιτ Ι(ϋΙοεϋιιϋεωι 
ι·€ειινενϋ!›!›εΙ‹ιιοΚ ιιιιι€ατ_ϋ.Ιε Έ ει' 1ιειιιιετοΙδ @μι ιιιοἔειε· 
ΙΙιΜΙ. 

κ 

π 



ΙΙ. ΡΕ.ΙΖΒΤ. 

.-- 

πω: “Με α° σΙοοκοω·αΜα «ια αωω·ΜαόαΡ 
οιι·ερ.ωσΙσοπ ·υίσασπμαϋ σωμαοπ'ΕΙ:ΜΜΒό Μ 

Βϋποομο!ΗΜΙΠοέ. 

Δ, Δωιιοοι·σωπι :ιεω ΗΜ αι εωΙκι·εΙιετ ετϋεεπ οεγιιιι€ε· 
Μι; :Με β20Β0": νἱειοιιγαὶΙωτ ιιιεἔΚᾶ$ιιιιγΙτἱ.· Μ 

και ειπεοΙ, τπΙὰΙΙκοιὶΙι τϋτωποτεεευ ει: εΙΙοιιΙάΙΜι!ωάΙ; 
ΒϋτϋΙ νειπιιειΙτ νόνε ἱιΙεἔειιεΙΩϋΙ, ΚἱΙοιοΙτ πγεΙνότ 'ε ετΙ:ϋΙ 
οεεὶτ ιιισηι1 :ιΙἱΒ· ϋειιιετὶΙ‹. 

Ε' Ικα ειιιΙ›οτ ε16επϋι· Με» Ιεἱνεὶποεὶειπ 'ε ιιΘιιιἱ ΜΜΜ 
1ητιι€ωΙυ.πεά8ΒαΙ ΜΜΜ ε8γιπάει·ει; Με πικάπ 1“ΘΙτε ίοτιὶι'ιΙ 
ιιιὶπιΙειιὶΙε, τω” Μι ΙιΜεΙΜιοΙτ οΒγιιιέεΙιοι, Μου ναιιιιαΙι, 
Ιιοἔγ εἔγιιιὰεΙιο`ι οεαΙ: ετϋΙτετεττ ,ο 8εύτειΚο2αΜ ΙπόρροΙ πω· 
πιιιαΙα, "ε ο8ειΙτ εεεΙώΙγ £οπτοεειάΒά άοΙ€οΙιτ6Ι Ι›οει6Ιῇε:ιεΙτ. 

Ρει1ϋ8 ΜιττϋΙκ εκ-επιιιιἱ εΙΙειιειέ€εεΚει16ε π5ιιοε; εΒ·γωάετ 
ειοΙια πειιι ΜΜΜ: 'ε εἔγιιιεὶετ 1εϋΙοεϋιιϋεωι ἱἔοιι Ι›εοεϋΙοτεε 
ειιιΙ›οτεΙ‹ιιοΙ‹ ωωεκ. Μἱοἐπ ηπιτΙ:οι1ιιαΙ: Με: επιηπο Βε 
ιϊΠιιἰ οΒγιιιέι5τθ_ 

ΜΒΝΕ!» Ικα-ΠΙ ΠεεταιιιωιιιϋιιΚ, Βοξ”, επ ιιιο€όττΙιεεωΙτ. 
ΜΜΜ, ιιειιτ νόνε τεΚὶιιτετΙ›ε ει' €:αιισει;εά;οτ, εεγοΩᾶὶΙ 

ει' ειἰἰΙοτΘε οεπάΙγο2ω πι ειιιΙιετεΚετ, ΜΗ _ΜΙ ϋειιιετὶ ει' 
μοιποτ, υιεΙΙγε-:τ ει'τιἰτεεεἀ8ἱ Ιώ£στῇόπ εΙΓο;;ΙειΙ; ίϋΙοΙ›Ι› ειπώ 
ΙακΙιιΕ ΗΒΗ! νεἰΒγὶΚ, εΙὰΙ›Ι› επάΙΙειΜ πισω ΜΙ. Β,<;γ ε!κΙτόρ επι· 
1αειφτειτ τέτεαεὰἔΙ›απ α' ΚὶὶΙϋιιΙ›ϋιϋ ίεΙεΙιε2οτΙ›εΙὶ α-›ιιιΙιετεΚ 
κονοοετ Κϋι1εΙ:αΙποΙτ ε;γιιι68επΙ; σε Με ει' ιὶ$ι·£€ιιετ Μακ 
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οι·ΙαιΙιοιοαΙιο Ιιοιια, ειινοεοα ΙεϋιοΙιτοαοΙε οἔγιααεΙιοι, αι 
ϋεΒιοοΙοΒγοιΙοε' ιαιαιΙοιι ι·οιαοιιγο, ναΒγ ίοΙοΙιαο ιιοΙΙαιΙ. ΙΙΙ 
ειοαγαιΙε ιιοαι αι οογοιιΙϋεοΒιο ναιιιιαΙ: οριινο; (ιο αοαι οι·ϋΙ 
ιοτοττοΙι. 

ΜΙΙιοι· α' ειιιΙοτοει ατιατοοιαιια' ΙιοΙγοΙιο ροαιΙιοΙΙ ατι 
ατοοι·αιΙα Ι:ϋνοταοιΙΙ:, αοια Ιω· ναα $ϋΙιΙιο α' ἀοΙο,<;. · 

ΝοΙιααγαΙι' ΙιΙναΙιεαΒαι @Και ια ιαοΒ ι€οα ααἔγοΙ‹, αα 
αοια αιοΙι' αιοΒαιοτιοαοαοΙι ΙοΙιοΙϋαοΒο ιαιαιΙοα οιαΙ›οτ οΙϋιτ 
αγανα ΜΙ; Ιιοαιιοτ αι Ι(ϋνοΕΙιοιΙΙα, ΙιοΒγ ΜΚ ωιιαοιιιαα Μι· 
ααΙι, ιοΙγναετ αιωΙ ι·οττοοιιοΙιε, αοΙιο,<ἔγ αιοΙκατ οΙνοοιοῇτεοΙε, 
ναογ ΙιοααοΙε ιαααοΙκατ Ια οειτοιαι ΙαεεαααΙ‹; Και ιιοιΙΙΒ απ* 
νοΙοΙε αοια ΙιΙιααΙ‹, αιοΙτατ ιαιαιΙοιι αι·οα ιαο8ειοιιοιαι, ναἔγ 
Ιια οι·το τα αοια αιοΙιοιαοΙε, ειιαΙοαι αΙ‹αιῇαΙι; ιαἱ Ια ποια Ιο 
ΙιοιοτΙοα. ΜιαιΙιο€γ αι οιαΙιοι·οΙε' ται·ειαεαοι Ιιοοεο, α, νοι·εοἐ· 
ιιιωι καιω αιοαιΙιοτααϋ 'ο ιαττοε ιαύιΙοιι ιαοαΙιαται·οινα ιιιιιο8, 
θα α' €αιααΒεα€Ιιοι Ιαοροατ νοι;τοΙοαιιΙ ναΙτοιΙΙτ , α' ι·ααουΙ: 
ίοΙγναετ ίοιιααΙΙαααΙι, οεαΙιΙιοΒγ αοια ΙοΙιοτ ιιαιιαα 'ο οΙοϋ 
τοΙαατοττο ιιιιαιΙΙαι·τ Ιαται αιοΙιατ, καιω οΙΙοἔΙαΙνα νααααΙε. 

ΕΙιΙιοτ ιιοιιιι αΙαττοιιιοε ΙιαΙιοι·ιι Μ ια αιιατΙοα 1ιοΙ;;αι·οΙε 
Μια;; αοιαοΙΙγοΙ: οιοι·ίοΙο ιαοετοιαο88οΙ ΙΙιατΙαοιΙααΙε, Βα 
ιαιι, να” οααΙε αιΙαι·ο ιο Ιιοῇιιιιιι αιοΙε Ιιϋιο, ΜΚ €6ΙϋιιιιΙε 
ναιιααΙ:, ιαι'ιαοΙε ειιιαιοΙοιι ΙιατοιοΙααΙι, Ιιο8γ _ιοΒαΙΙι' οιοα 
ιαωιιοιι νἱοοιανοτΙιοαεοα, ναἔγ α. ΜΜΜ ιιἔγαιιαιοιι οιαΙιοτ 
ιαιαιΙ α, ΙτοτΙ:ϋτ οαοΙοΙεοιἱ έα ιαΙἔ ιααΒιιι: οΒγίοΙϋΙ α' ίοΙοϋΙιΙι 
Ι:ϋι·Ιιο Ιιοιιιι·αι ιἔγοΚαιΙΙ‹, ιιιαα ιοΙ6Ι οιιιιιοτ αοΙΙαιΙ Μια αι 
αΙοΙτι'ιΙ _Ι6νό τϋτοΙινοεοΙ: οΙΙοα. . 

ΙΙΙιιοα ιαατ ιαα ΑααοΙοιαιαέ αΙΙαιιοιῇα Έ έα α” νοΙοια 
οιοα αΙΙαιιοτααΙι ΙποΙΙ Ι'ϋΙτοιι αιι; ταΙαιτιοαπαιιι_ α' ιαιτ ΙϋΙοΙιΙι 
ιαοαιιοΙτ. 

Αι αιιΜοοι·ατα 868 αι ααΒοΙοΚααΙ ιαο€ ααα” Ιονοα, αι 
αι·ιατοοιαιια' Ιιαταται Μάιος ααα· ΙιοτοεοΙ·ιΙτο ναΙναα , και αι· 
ωι ΜΙ ιαιιιτιοα ρΙΙΙαααιΙιαιι, αοΙιοαγ αγαιααοααα ΕοΙϋτΙϋ Ιο 
αγοα. Μοα αοια ιτοΙΙιοινοα αι οιαΙιοι οΙιεϋ τοΙααιοτιο, ιαΙιιΙΙ 
Ιοαγοα ιαι·ι-ιαοααι ΙιοΙγιοιο αιοΙτιιαΙι, Ι:ΙΙιΙτοΙ ιαΙιΙΙΙιοιΙΙτ, μα· 
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Με” οναΙιοαιΙι, Μ” νε1εΙτ 6ι·ιιιτ!τοιωΙιε πιο ῇΒῇΒιι. ΜΙ. 
ιιεΙιοἔγ @τό ειοΙἔιΗατοΚ' €6τεΙε ιιιωι αΙται·ειήει εΙ1ειιότο, 
τσακ! πιο Ιιειι·ιιτειι€Μι Ιιειπετούιιἱ τει1άΙῇοιι; ιιιιιωκοαικ ει' 
ειινεεειέ€εΙ:τϋ1 'ε ει: 6ειιιετοτΙοιιιιεΙτ 8ΖθΙ'θ11ΥίθΙθΙΙ Ιιε1ΙάιΙ:ιτο8· 
Μ;Μ-, νειΙαιιιιιιτΕγΠΙϋΙ8όεότ 08·γειτίιιιτ ΙποτιιΙιιι ιραι·ΚοαΗΕ. 

ΥειιιιιιιΙε εοΙω.ιι, Με ιιιει·ϋ ρΙιγειο:Μ οΙ«τοΙ:Ιι0Ι ιιια8γειι·άι 
ΜΙ: ο, ΙώΙϋΜιε ΜτέτεεηωΙειιιεόΒάτ Έ ο' ωικοποσο θ8 ΜΗ 
@ο ΚεεΙΘΙγότ αι ειιιιἔοΙοΙιιιειΙτ. Μεμιι€εάειιι έιι Ν, Ιιο€γ Υ8.ΙΙ 
νειΙώεε5%αΙ Π: ει' νότιιοΙε ιιόιιιἱ ΙιείοΙγάεει; Μ: ω” Ιιἰειιειιι 
εοΙιΙαι1 πω να» ει, τάτε:ιεει€ι άΙΙειροτιιαΕ. Α2 ειιιιετικιιιαΙι' ΜΙ· 
ὰὰῇει Ιιὶιοιιγιιῇα ω. 

ΑιιιετΕΜΜιιι, ΙιοΙ ει' ειἱιΙετὲΜιεΙὶ οΙεϋΙιΙιε6€ε1ι ειοΙιει ιιοιιι 
16τειτοΙτ, επι ΜΙ ει' €ειιι1ιι8εάΒ· εειιιιιιι ΚϋΙϋιιϋε ῇοἔοτ Μιτο 
Ιιοεύει:ιιΙε ιιειιι Μ; .κι ϋειιιετετΙεπιεΚ ϋι·ϋιιιεειτ δ88Ζθ]όΙΙΒΚ 
“οπο” ΙιεΙγοιι, 'ε :ιειιι 1επιιειΙ: εειιι ΙιειειΖιιοτ, εειιι ΜΝ μπι 
«Ιο1ιιτειιΙι' ΜΜΜ ΧϋιΙΘεόΙιειι. Πα τϋι·τσΞ·ιιετεεεπι αιΙι5ΙΙιοπιιιιΙ:, 
ε8γιιιάει εειιι ιιειιι ΙιετεειΙ:, 8ειιι 1ΙθΙΙΙ Ιεει·ίιΙιΙε; πει: .ἱ8 ε8·γ 
ιιιέετ τετιιιόειοτεε ιιιΜοιι, 6ειιιιιτέιι έα ιιγι1τειιι 1"σ€ειά_ιάΚ; 
ΜΜΜ, Ιιο<έγ εεγιιιιιετύΙ εειιιιιιιτ εισαι νιιι·ιι:ι.Ιε 'ε ιιιαῇα οειιιιιιιτ 
1ιειιι 1"εΞΙιιεΙτ 68 Μ” ει' ΙιεΙγιοτοτ, ιιιεΙΙγΙιειι νειιιιι:ιιΙ:, ειοιιι Β 
τοιςειΙπἱ, εειιι τἱτΙιοΙἔειτιιὶ ιιοιιι ι€γοΚειιιεΙτ. Η:ιι πιτ602Κο06.ειιΚ 
€γαΙιτειιι ΙιἱιἙεἔ έει Ι‹οιιιοΙγ ιε, εοΙιει εειιι ΪθΙΙΪΙθ]άΖὐ, εειιι ιιειιι 
ω6ιωωιι:; αέε ΜΒΜ “Με ει·εειΚεάιιι ιιοιιι οιΙαιτιιειΚ, 2ΙΙΙΙΙ8ΙΕ 
ῇεΙε, ΙιοΒγ ΙΙἱΙΙ08 ΚεάιτϋΙκ Ιιεε26Ιιιι, ιιειιι ιιοι1ιΒ Β.ΙΙΙΙΖΙΙ(, ΜΜΜ. 
ότάεΚϋΚΙιοπι :ΠΙύιιειΚ $ειται:ιάΙ: ΙιειΙΙἔει€ιιἰ. 

ΙιΙεἔειι οτειάΒοΕΜιι, κει αιιιετὶΙαιἱ ειιιΙιει·, τιιετἱιιτ Μι 
πιω Μ” ε;;γιιιέειισ.Κ, ο8·γετΙίι1 ειιόττ, ιιιοττ ιιιιιιι1 κατω 
ειιιιει·ικαιειΙτ. 8οιιιιιιὶ ε16ΙωΙοτ νἰεεια ιιειιι ωτοιωμ, ει' Μ· 
Με Ιιοιι 1ιετΙι€ εΒγιιιιιεΙιοι νο1ιειεπει Μια. ΜΜΕ ειιι80ΙιιειΚ :ιι 
ο" νσέτιι6Ι ει·εάέιε πισω ι:168: επιιΙ:868, Ιιο€γ που ε8γ τειιι8· 
Μπα Μια 68828. · 

Αι ειιιετι1ι:ιικιΙτ ειιιιτι18γ όειτενεειἱΚ Μι: Μ, ει: αιι 
€οΙο1ιιιειΙε ει οι;γιιιεΞε ΜΜΜ Ιιειι·Μεε18τεΙαιι ιωσειω 'οι ποπ 
ιιιΞΙιιιιΙσιάΙ ιιε·ιιι Κονο8ΙιΙιό οεοάόΙΙιοπιιαΙτ. ΡοσΙι€ ει: αιιιοτἰΙω 

` 
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' 

Με Αη8οΙοτειά8μΙ ϋεειεΚϋττετὲεΙ›επ «Μπακ ει·οι1ετϋΙ‹, να! 
ΙάειιΕ, ηγεΙνϋΚ 'ε ιι€ιππ ι·‹5ε2Ι›ειι ετΚϋΙοεεΠε :ΗΜ κι; ,ο €6 
ΙϋΙα εΒγειΜΙ τάτεαειἰὶ<;ὶ εὶΙ1ειροτῇιιΚιιιὶΙ ίο;-;νει ΚϋΙϋπΙ›ϋιιιεΙπ. 
Απ ΙεΙιετ Μιά: ιιιοικΙωιιι1ιΙ:, Μ" αι ειιιἔοΙοΙκ' ιιιει€οΚΜι νο· 
ιιιιΙωά8ει ΜΜΜ κ” οτειάρκιΙα, ιιιὶιιτ6επι α' ροΙει3τοΜεικ ω 
ΚοτὰειιΙιΙ›01 ΣοΙγὶΙτ. 

Ε 

Β 
> ή 

ε 

` . 

τ 



Η!. ΡΒ.ΙΖΕΤ. 

- ι Μωσ·τ απ!" Ιοέυε"έ έπρεπόπωιιμοΒ ασ αποφε 
ΦΠ·αι'αΙο ο2Ηωπ, Μ· υπὶόο·ϋ Μηϋα$$άΙο οιπαρο 

Κατ οΙΙμ όυι_ικο·ΞέΙοεπμεΙσπεΙο !ράΙππΙο. 

Αι ειιιιει·ιΜικιιιιιαΙι ΙιοειιιιιΙΙό τοι·ιιι€ειετ6Κ ν”, ΜΜ 
ιιιιιιτ ιιιιιιεΙοιι ΚοιιιοΙγ Θ» ΒοιιιΠοΙΙιοΜ ιιέρεΙτιιεΙτ. δικ ει' ιιιεἔ· 
Μιιαιετ ιιιιιιιΙ εοιια ε! ιιοιιι ιεΙεῇτἱιι; «ε ιιοιιι Μιιιιγιι Μακ 
ιιιο€ιιιιιιτιιιιι 'ε. Ιι:ιτιι€ιοΚατ ειιιιτοΙΙγ ΜΜΜ Ιε!ιοτ ιθιισιιιωιιι, 
ιιιἱιιτ ειοΙτειιιι. › 

Αι·ιετοοι·ειτα τιιτο:ιειι€οΚΙιαιι, ιιοΙ Ματέο ειιιιιιιι θΗθιιθκ 
ι€ιιι€ειιιιιιΙ: ιιιιιιι1ειι τΙοΙΒοτ, ει: ειιιΙιετοΙ‹ ε;;γιιιιιε ΜΜΜ ΙιιιΙειϋ 
ν1ειοιιγειιΙε ιιιιιιάιιοιιι άΙΙ:ιιιιι0 , ΚιειΙΙτιιι1ι ιιιιιΙιιιιγοΚ ιιΙιι πω· 
ΜΙ: νι-ιτνο. Βιιιι€Ιιο€νιι ΗΜ Με Μπι, ε86εωειαΙιστοεεά%ειΙ 
τιι03ει, ιιιιιι6 _ιεΙ ιιιωι ΠΠΚ Ιιιιιιιιι:ιιιιιιι υιωθιωπ, να” Μ· 
Ιιὶιοιιγιτιιἱ ῇ0αΙτετετῇὑτ; ΕἔΒ :ιι ιιεΙνιιι·ιώ.8· ο11γ τιιιιοιιι6.ιιγ, 
ιιιεΙΙγιιεΙ‹ ιιειιι τιιιΙάειιτ εειιΜτϋΙ πι! εειιι τοπικ. 

Α' τω» οειτάΙγιιει!ι επι 820ΙΙδ8Μ ΜΜΜ ιιιιιιιιιιιιΙ 8201· 
Βιι1ιιιιΙτ ει, τϋΙιΙιἱεΚιιεΙτ, δικ επεΙ:ιιεΙε ιε ιιιιιιάοΒγιΚε ΙτϋΙϋιι ιδι 
ν6ιιγΚ8$ιιγνετ ι:ειιιιιΙ ιιιιι€ιιιιειΙι, ιιιοΙΙγΙιοπ ιιιιιιι1ειι αι8_ιειΝειτ 
τοιικι!ε ιιιιι.ΒοΚατ αΙΜΙιιιιιιιιἱ. 

Β' ειετἱιιτ ει: ιιὰνετἱεύ8' ειιιΜΙγει ε" επϋνενόιιγοε 
κϋτν6ιιγ-€γιιιτειιιόιιγι ΒόρειιιεΚ, ιιιεΙΙγετ ο8·όειοιι Ιιιτιιι πο· 
Με, 'ο ιιιεΙΙγι·ϋΙ ιιι€€ ιε νοεπε5Ιγ ΔΗΜ! εΙαινοπιιι 11θΙΙΙ ΙεΙιετ; 
ιὶ,<;γ Ιιο€γ :ιι ειιιΙ›ει·οΙε ιιιἱιιτὶειιιιειιιι ίοΙγνιιετ κιεεωινειι επι 
ιιαΙι, ιιοΒγ'εικειτα$_ιοΚ εΙΙοιι, ω” ιιιο;!ιάιιιι1εο!ιαι οκοπει 
ΜΚ νη” ειωινειΙ_ιοιιεκ. 

κ 
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Βε ει' ιιιιπι 8.' ι·απ8οΙε ιπε8ειϋπποΙι,' Θε ει' πενε16εϋΚι·ε 
'ο επιιΙσπόε85Ιιτε πόινο εΒ·γιιιιιετ6Ι ΙπιΙϋπΙιϋιϋ ειπΙ›οι·εΙτ επιτε 
€γιιΙπεΙε ,ει ιι€γαπιιιοπ ΙιεΙγεΙιεπ ϋεπεΙιενετεὰποΚ, ιιιιιιάιιοπι 
ΙεΙιετι-:ιΙοπ Μ” :ιι πάνιιιιειά8' ε2:ι.ΙιάΙιτειι Μπα εΒγετι-Ξτιεπι. 
Α, τϋτιπέπγ ΜιοπγωΙο.π Ιενέπ , αππειΙτ πεπι ειιἔειὶεΙπιεεΙτεὰπἱ 
ποιιι @Με ιιι6€ ποπ' επειπε'εΙιεπ Η , κι απ ϋριιιετὶΙι; πω: 
πι ειιιΙιετ ει' εεεΙεΙιεπειεΙαποΚ ιπΙώ.ΙιΙι νε!ε_ιόΙιε2, πιιπιεεπι 
:ιΙειΙππιιοι τιι€ει8ιποαιΙ: 68 ΚενεεΜιέ ιιτινιιιιιιΒ 'ε 1ιονοεΙιΙιό εο 
ι·οιπ1ιιι ιε οΒγειει·ειιιιπά. Π 

ν Υειπ απ: οΙΙγ ειιιι·ι3 ωιιιπωι, ιιιοΙΙγε1ττο ε" ειιιοι·ιΙ:Μ 
οιιιΙιετ εοιπιπιι; παπι Μ; απ ΪΙἰ8Ζἱ, ιιοιπ αιττοιιΙ: ιτεΙεΙε Μπι 
πειιΙει να” πιτ Ιώιιιο1ι, πειιι ιιιτΙ_ιεικ, πο” ειιοΙ: Μ: ιπεἔὶΙΙε 
Με. Βεπτε ειιιιι νεεπι τοΙιει.τ, πει ΜΜΜ ειιοπιιτ εΙιιιιι1ειε:ήει, 
καιω· ιι ιπΙιιιιιιι_ιπο8Ιιοοειιτ ι-Ξτοττε; οι πιω Ιιεπειειιι00ιιιι Κε 
νεεΙι!ιεΞ ιιιΙνιιιιιιεειΙι, ετΙ:ϋΙοει-ιι ρειιη; οΒγειοτιιΙιΙιεΚ 'ει Μήπ 
ΔεειΙιΙιειΙα ΙοειιιοΙτ. 

Β' ΙιϋΙοεϋπϋε ειι€ειιόΙιεπγειέΒ, πιεΙΙγετ :ιι ειπι-έι·ιΙαιΞειΙ: 
ιιιιιτιιτπιιΚ, ,ε ε' ΙειιῇΒιιε ιιιποιιιι1οιπ, πιοΙΙγει: ΒΜιιιτετιιεΙι, ιιιόἔ 
ε” παιΙιιποειιιιΙι 'ε πιόΙγειιιιοπ ΜΒΜ ιιΙιΜΙ πι και αποπε 
ωι. Ετιιιτόιιι "πει πιώ· απ :ιι εΙϋΙι!ιι ίε_ποτΙιεπ π. 

Απ ΒἔγεεἱιΙ€-8ιειτιιεοΙιΙιειπ, ει' ι·σ.πἔοΚ οι;γιιιιιετ6Ι ει' ρεπ 
@τι τειι·ειιπάεΙιειπ «ιι-ποπ ιἔεπ Ιζονεεετ, ατομα ιιο1ιιιοιιι ιτι 
Ιιι€ικιιι 1ιει1ι€ @επ πειιιι:ιιιι: ποιπ πιιΙϋιιΙιθιπεΙε; ε” ιιιιιειιΙιειἱ 
οιιιΙιετ τοΙιάτ ΙΙΒΙΙΙ Ιιἱειἱ, Ιιο8ιτ ίεΙοι ΙιϋιιιΙ ΙιιιτΜπεΙτ ιε ΙιιιΙϋ 
πϋε π8ιγο1πιεΙιΙιεΙ αιττοιιι€1: 'ει πιιι€ει' τόεπέτε εαπ μια σεπόΙιε 
επόΙόΙιειΕ Ιώνετε!πι. Μινι-ι! Μπι Ιεὶτῇει ότιιεΙπόΙιεπ άΙΙύπιιΙ:, 
ι€επ εεοπἔειιι πόΙιιιιιγ ρο18ιιτιπτειιιπειΚ Ιιιιι·πτειι€ιι πω», πο 
Ιιεποπ ΙεύριεΙι ιιιει;;!ιιιιιΚ, Ιιοἔ.Ύ "παπι απ πω: ιιιεἔνετπε!; 
ικ-›πι ιι6ινέεπ Με εοπ1τιτ :ιΙΙ:ιιιιοςιιι νΘἔετΕ, πεπι ΒοπτιοΙιει, ΙιοΒγ 
νιιΙιιΜ ιι€γιιπποπ οΙ0ιύΙ Μ Ιοπέπε, 'ε ιιιιιιιι Μαη, ιιιι€· ει' 
πιιι€Ιιππωετ νιΙιι€σειιπ πεπι Ιάτῇει, πεπι πιω, ΙιοΒγ εύττεπἱ 
πωωι. 

Α' ι:ιιι·ειιιιιιΒι Μπρικ τοι·ιιιι-ΞεπειτεΙ Ιιει3Ιειιιι16Ιι1ιό. τοειἱ 
ει: ειιιιει·ιΙαιιιικειτ πω, ιιο8γ εεγιιιιι.ει ειμαι ιΙο18οΚιιιιιι εμ· 



1? 

Μ5ππγοπ ιποἔ Μ ΜπαππΙα. ΜΜΜ61 μονέ- π' ποιποπτειππ 
ειπΙπιπππ8, ιπεΙΙγεΙ εΙππ1ι, εεωιοπ πωπω ο' πιπΙἱᾶπὲΒοτ 
πεπιιοϋ οι·ΙεϋΙαπωεπο. 

Αι ι:Ηωπικ · 8τπτιιποΙι' ππΙὶτὶοπἱ ὶπψὲιεωἱ επὶὶπτεΙεπ 
εΜπτΚοιό8Μ ΙιοιππΙ: ιππιΜπ πεπτέΙγΙΜΙ ροΙ€;πτοΚειτ Έ 6Κε!; 
πει" νάΙΜπιπΙτ' ΙεϋιετϋνεΙ ΙπΙγωτάεπτπ ΙώπγειετὶτΙΚ. Αι 
εΙσπέρ οΙΕοΒΙπΙτ επιΙ›ει·εΙ‹πεΙκ Μπι ὶ€επ ν” ΙτΙεῇϋΙ: ει: πάνω 
Νώε' ειπτύεπ8επτο. ϋ8γοΙπἰ, 'ε επεπΙπνϋΙ επΙ:ΜΙ ὶπΙπὶΜ› ω· 
ι1εΣεϋΚΒεπ ΜΙ οΒγεΒπιἐΒΙ›επ όΙπἰεΚ , ιπἰπτπειπ οΕώΙε-3Μπ ίσιω 
π1επ0_πιππΚ. (Πι «Με 16ϋππγοπ πιπΒιιιοΙι_ΜΚ πιοΙιππΙ, ΜΒΜ! 
τπ1άΙΙιοιππΙ‹, ὶπΙὡΙ›Ι› ει: ότιεππόπγεΙαπ επ εππποΙπιο!επτ νωπ 
πὶ τεΙιὶπ£ετΙ›ε, πιἱπτεεπι π' πω: Μπάειπσπ0Ιαιτ ,ε 1ιΜΜιπνει 
ΙϋπάεπΙτ πιω ΙΙΙθΒ° Μπι ΙιπἔγῇπΙε ιπο.8·οΙαπτ πιαεππωπ. 

ΜΚ Μ›επ ωπειππωωππ, ιπἱΜπ πι Β€γππἱ1Ιτ · Βω 
τιιεοΙ:Ιιππ Μπι Ιεϋππγπ ιπεμπι1πτπιιπΙ: νπ1πΜνεΙ, πο” ῇεΙεπΙΘ· 
Με αΙΙππΙιππιτΙπππά8ππΚτπ πω. ΒπΜΙτ ε16ι·ποτέ86τε ει, τεΙαπ· 
νέ:πγεε παιΙππωπ ιπἱπιὶἰ<τς εΙΘ886€επεΚ. 

ΒΙ1οπτιποπιὶοΚ πι ειιπεπἰΒπἱππΚ πιἰπᾶεπ πΙΙεπΙοιπιππΙ,Ιιο% 
«πε ότεπτεεεωπ, ιΜΙΙγ Ιπι·πειτ6Ιε Μπι πανε Ι›εει€πεη 'π 
ιπΜπιιπωΙππ ιιῇ ει·σ1κϋιΙεεω‹ετ πω* άΙωΙπ οΙΙιϋνεττετπἱ, πεπΙτ 
πο” νπΙππιπϋ1 ιιιοἔἔγϋιΙιεεεεπ; πιοετ ιππΙπποεύΙ ΙιπΙΙἔπτοΙτ 
Θε 6 πιτ ΒόριεΗ, ει' “Με εΙ6ιπΙ›ε ι·ειΙπο8:τ πςπιπ:88 ΜΜΜ ε! 
ιπΘΙΚεάθ8Με ιΜτάϋτειπ εΙ; Μ νεΞΒτότε ε8γοπεττε εΙΙ'πωΙτ πι 
ιΙϋπε!πε· 6161, σ.: ΒοπποΙ_]ει, νπΙππιΙ εϋτ8;οτϋπ ΟπΙοΒΙ›ειπ Μ!! 
ιπάείο1ιέ ιπεπΜπι. Μ π.: οιπΙ›ετ Μ Μιπ παω, πο” τοτΙιεπι· 
το «απ, ω οεπ!τ απ; ΜΗ ιΜ€ Μπι πιοπσ1οιπ, 'ε τϋΙε ιΜΜ 
Κεάπωπ Μιπ Ιοπεπ, Μ ασεπ ΙιπΙάΙοε εΙΙεπε686νώ Ιπππὶ Μπι 
πΙππι·οΙι. 

Α' ιπὶ πωπω ΜΙππϋπποΙτ ωιωι‹, πι, πο” ιι€γαπεποπ 
«Μπεστ, ω Βιιι·οπΜπ νετ6πἱΚ, Μ οΒγειοττο ΜΜΕ Θ: ΙΙθ'162 

 

-1:πτεπΙΙιοΜνι$. ωπκ, εΙπππγἱτει, Ιιο8γ ειο1τειοι· πιἱπτπππγἰ ΠΣ 
ταππάΒοιπΙοπ ΙκοτἱὶΙ 11188 πειπ-Ι›ὰπΕππἱ,ιπἰπτ¦π' ιπεππγἱΙιε ΜΜΜ 
ΙιετϋΙ£ ΒοιΙνέετ εΙνοεπεπειπ. Ε, Με οΙΙγ58επ ΜΙΒΜϋι6 ετει1· 
ιπέ:πγο1τ σ.ιοΜεγ οΕΜΙ 8ιάτπιπιπιιΚ. ' 

Ι Γ. ΚΜ. π 
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Α' σειιιοοπιτπ ιπιωιει‹ ει: ειιιΙιετεπετ ιιωπωω πι» 
τορικιπτ πέιιιοΙϋπόπποΙ τϋΙτιπ εΙ ΙπιιΜοΙτ θ8 ϋπιιιει8οπ ίεΙϋΙ. 
Δ: ειιιιοι·ιΙαιι ειιιΙ›ει· ι.;ϋ81ϋΙ ίεΙΕπνειΙποποιτ επἱννεΙ ω!» Η στ· 
ειιιδιιιι61. ΕΜ Βιιτορι1Ιπι δε απ και Φωτο πιιιι«Μι·τ, πο” 
πι ει: ειιιΙιετεπ κιπωπ ειποπεποπ π” εΙΙοπιιΙνει, πιιιιτ 6 πέρ 
πιω, αι ΒΒγοειιΙτ · ΒιιιτπεοΙε θα ιιιοπιι8 πιο πιει” πωπω 
1ι·ιιπτ. Μ Μ Βιοειιωπαιπι Ιιειιιι. ι 

ΗειΙΙοιαι ιιιοπάειιπι, Μι" ει: άΙΙιιμοτοπ ει'ιιιι Μ! τεπόπποπ 
ΗΘΗ! εἔγεπΙϋΚ. Έ νειΙωι:ιπ Ει,ιςγ τιι1ιιΙ_ιιι, πο” ει: οιιτύρειἰ πεπι 
πετεππόΙ ει, τειπΒΙ›εΙὶ κιιιϋπι›ωἔεπ° πγοιπει πι€·Β Μπι επγι-Ξειοιι: 
ε! επόπιεπ; πω;;; Μ ει' 8ιιιιιιι€εό.8 68 ειιιΙει€ε ΙπιΙπιἱ Μεση· 
ιιιΙειπ πινάΙτειιΒοπει: τειι·τιιπιι!τ Ιω , ιιιοΙΙγεπετ ιιεπἱ έεπτε 
1181!! νεπιιι .8ιιπτοΙΙγ 1ιεΙιέ:ι, Μπι: πιοΒΙιειτιιτοιπι. Ε, Ιάτνιιπγ 
ιιιεΒΙερι ιἐε πγιι€ωιπιπιιά πιω Μ, ιπιπ1Ιιοιιγ κι Μινι: επέ 
ΒΖθΙ1 πι; εωιιιιιιΜι!ιΙιόΙ, πιιι οΜιοπ1Μ0τι:, ΙΙθΗΙ εεἔΜ Μ; επ· 
πω: πιοΒέτι686Ιιεπ. ΒιιιιόΙ Ιοπιτει επγειταΙ_ιιιΙιιιπ πεπι ιιιαμ. 
ιποΙΙγ ΙιεΙγει ΠΠΚ εΙίο,ιςΙειΙπιιι ε' ΙΜ;; Ιει·οιιιοπ ι·αιι€ίοποιειι· 
Μπι επι ει οεπιπΙγοπ καιω, ιιιεΙΙγειε απ* κιιιππωω, Ιπι€γ 
εἔγιιιιιετ €μιισπεκ θ8 ιιιεΒνεεεεΞΚ, 'ε εΙιέἔ καιω εεπιππ «Έγ 
πιιΜιοι, 1ιοι;γ_ϋπειιιιπιιΙσπ16ιιτοπϋπειεπε.νιιτπωω. ΡΗ, πο· 
Πισω· ιιιειΒιιτ ι€επ ιιιιιΒιιιιτιι ΙιεΙγΙιεπτεεεε, Θε πω!» , πο" 
η;οπ :Μι πι: εοτοπ.ει; ε' καιω. πωπω ΜΜΜ: ιιΙΙιιππύ εισ 
ι·οιι€ΜΜπ πικαπ .'ε ειιιιπτεΙεπ ιιιιΙιοιππιπι Μπα πιππι επιπε 
πωπω, πιἰπιΙ Ιιεει€ιΙειτ. 

Α' Ιπι€γοιιιιιπγιι0Ι ιιιεἔιιιπιιΙω, ΙιοΒγ Βιιτοιιωιιιιι ει' οιο 
τοιιιοππιπ νέπετΙοιιιιΙ 1ιιιΙϋπιιϋπποπ π: ιιΙΙιηιοτοπΙιοι Βόρεια; 
ε' πιιιε πισιιωι ειπΙύπ εΒέιειεπ ϋεεπειεινιιτῇει Μ 'ο επιπιιΙ πι· 
πω» ΜΙ , πεποΒγ πιω αι Μοτό ΒΒγο!ιπεπει ιιιο€1ιι8π01ιἱ Μ· 
ιιιμικ, ιπιιτεΙ Μπι τιιιΙ_ι:ι ροπτοειιπ, πιιιιϋΙ ιιΙΙιιειΙι ποπ. Αιέτι: 
πιιππης τι” πι: , πιπιτ ε8γ ΙτεΙεροιόππεΙ Ι:ϋτιιΙνοιτ οιπΒιετ; 
Μπι ει” κάτωιΙ8ειε πεπι πιιιΙειτειι€, Ιιιι.πειιι ΚοιποΙγ ιιιιιππιι. ΙΐοιιτοΙ 
@Με ΙοποπεπόΙγεΙιιι Ιέριειτοπετ, Ιτώτιιοιπειἱ ωκιπωωιωκω, 
8οπ«Ιοεειιι τωιθμιι επινπιιοΙαιτ, ίόΙνόπ, πεΙιοΒγ πω: νειΙο.ιπι Μ 
80ι·16 ΜΙτοε ειΘΙιεΞεοππι ΙοπΙειΙ_ιιιπιιπ ιιιιι€οπΙιειπ. Βιι πεπι ιιιιΙοιιι 
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ωΙάΙΙιστοττ-ο ναΙειΙιιι οΙΙγ 1'ει.Ιιιει ιιι-ιιιιεεειιιΙιοι·, κι ιιΜύ.ιιέιΙ ει: πια! 
νιιτιειι€' τιιι€γάΙπιιι ΒιϋτεΖάΙΙιιιεοἔιιΕΟΙ›Ι› Μια νοΙιιει;ϋ :ιι ιΙΙειιιιϋ 
ΜΒ' ΙεΒΙιὶεεΙ›Ι› 4;ϋτνθιιγ ειιιε!ι Η Μι1οΙιιι ιΒγι:ΙιειιΙε'ε εεΙ ιιοιιι σκι, 
1ιο€γ ειιοΙδ να1ειιιιεΙΙγιΚότ τὰ πω" εΙιιιο1ΙϋιιώΙ:; :Με να 
ΚέτΚεάέεεεΙ Θε Κὶ$νοτεΙὲεεεΙ εΒγιιιιιιτ; εωι·ετιιι-ι εΙιι€οτ τοιιιιι, 
Οι: Μ, ιιεΙιοΒγ εοΙαιτ τοΒγειι, 6ο ιιιιιτεΙ εειιι ε8·γι!ιιιεΚ, εοιιι 
ιιιιιεικιιαΙι ιιωεωι ιιειιι ϋειιιοι·ὶ, ιιόιιιι ιεπτο;Μ.8 θα 86868 
νιεει.σταττ62ΚοάιιεΒιιιι ιιιατεύ.ι . .ι χω' πω! Α π›ιιι›4ε›ω-“ 

Α, ιὶοΙοΒ ιιι6.εέ ΙΙθΙΙΙ ειὶιΙὶΒ πω, 'ο Μι Μ πι· ΜΜΜ: Μ· 
ι:εειροιι€άεει ὶε οι «ΜΜΜ σιινιιοΙτ. ` 

Αι ιιιιιετιΙιειὶ ειιιΙ›ει·, ιιιιιιαειιιιαρ :ιι ΗΠεειιΙι-$ωτιιεοΚ 
Μιιι ιιι·ειΙΙιοπΙύ εεο:ΗΜΙτα ΜΜΜ €€γειιΙϋ8ΦετϋΙ ΜΜΜ; Έ ο 
ιόι·Ι: Πιιιειι !ιενέΙγΧΜΠπιιιιιιι_ιάνα!; Οι: 8.ΙιιττοιιιΜιιι Βοεπιιι!ιο· 
Με, "ε ει, ιιιειιιιγἱτο :Μαι ΜΙ, ιιιοΒιιιιιτιιτιιι ΜΒΜ, Ιιο8γ 6 
αι άΙτιι1ει ιιια8ειειταΙτ άτιιΙιιιιοε ι·οιιι1τϋΙ ϋιιιιιιι8ιἰι·α »ειναι Κι 
νΘτεΙτ οεἱιιάΙ. 

Νιιιιι ι;;ειι ωιιωι οΙΙγ ειιιιει·ιΙιαι ειιιΙιεττ, Η ειιιΙοτύ86· 
ιι6Ι Ιο;νεξει' €γιιι·ιιιειτοΙι' αΙειριτύινιιΙ ει”, Με ϋεειεκϋττετΘε 
Μπι ΜΜΜ ΠΟ !κινάιιιια, ιιιι ρειιι€ :ιι ειιι€οΙοτειιι€ι πει” σεπ 
ΙΜο1ι' εαι·ῇειιὶὲΙιιιὶτ ἱΙΙετἱ, οιεΙιΙιε1 Αιιιει·ικαιιεΙιειιι εσ€6επειι 
1ϋιιινο Ιειιιιι ΙάτειοΕΕ. . 

ΜΠιοι· νο.ΙαιιιοΙΙγ €ιιιιΙει8 ωιιειιΙιιιἱ Βιιτορό.Ιια έι·Ιιειι!ι, 
«Μέι 8οιιιψι: ΕϋτιιΜικιιι ιιιιι€ίιτ ει, ιέιιιγίιιθέ ιιιϋιιάειι Βιιιιιιι€ 
εὐἔειἰνιιΙ; 'ε ε!ιιιιιιγιι·ιι ΒΧ ικα”, ιιεΙιο8·γ Μ ει' 4ειιισοτιιτπι', 
νειΙαιυε1Ιγ εἔγειετἱι 1ιο18έι.τιιιιιιΙι ωιιηικ ιι6ιιιι, Μ” ιιιιι€ιιτ 
ειιιι.ΕόΙεΚέρ ιιι·8ετι ίοι·Βιιψι, ωιειΚ ΙιοΒγ ωεκιιιιικ μιιιιαμά 
€ειιιειΙι, ιιιιιιτΙειιιιειρ ιιῇ ιιιεἔ ιι_ῆ Βέρα ιιιιιαιΕΙιεεεει. 8ιάΙΙό.ετ 
τοιιιΙειει·ιιιτ ει' νειι·οε' ΙεἔΚὶτϋιιϋΙ›Ι› ι·όεπέ:Μιι €ο,ς:ιά; ειιοΙΒιιι 
ειιιιιιοεει!ι, ΜΙ: ειιιιιω1οιι Κϋι·ιιΙΙερικ. 

ΗιιΙΙοτωιιιι ε” τιιιιοι·ιΙωιτ που μιιιειειΙιοτΙιιι, ΙιοΒγ Ρα 
ι·ιε' ΙεΒεΙεϋ τοτειιιοιΙιειι ο8:ιΙτ εΙει€γΙιεΙ08γ τιιτειιεειΒοτ τιιΙάΙ· 
ωιωι. Αι σα ιιτιι1Ιιο‹16 ιιΙ63ε ΜΗ ιιειιι ι€ειιΠειτειιιιικ Μειωσα 
'ε ιι€γε8ειι όττόεειιιι·ε Μπι, πο” σα, νόΙοιιιόιιγε εισιιιιτ, 
ει' Ιιιιιιύ.ειιι00οΒΜιι ΚϋΙϋιιΜ6€ετ «Με εΙιιιιιΙαειτοιωι. 6 ει' 

 

ι 2 . 
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ΜΜΜ ΙΙΙῇ πόρειοΜ Ιοι·ιΜΙ: Μέι τε5τεπε ΜΜΜ ιιιο€ ΜΠΕΙ 
ωκω. 

Δι ασια» εΙΙωιΚε2ετοΙτε1ι Μπι ΜΗ οΒοιΙάΙΙιοι1ιιιιιΕ. 
Πει ει' τιἑεὶ ατὶε€οοτσωὶ ιιιεἔΒϋΙϋιιΙ›ϋιτετ6εεΙ:'1η·οιιια ποιο 

νοΙππι οΙΙγ τεΒεεωι ε1τϋτϋΙνε ει: Β€γεεϊιΙτ-8ωτιιεοΚΙ›ωι, αι 
ε.ιιιεΗΜΜΒ 6ιι!ιοιιιιΜπιπ ΙιενεεΜ›ε5 εΒγειετ€ΠωοΙ: 'ε Ετε 
νειΜ»Μ ΜτοΙιπεεεΧπεΚ, ει' ιιιὶειιΜ›επ «ΜΜΜ ΙτενεεΙ›Μ Ιώ 
νεωΙϋΜεΙ: 'ε ΒενεεΙ›Μ ιιιει_3ιιιο10ΕπιιΚ ίο8ΜΙκ ιιιιιωωὶ ικα 
,-;οιω. 

σ 

Ρ 

-[. . 

› 

» 

έ 

σ' 



ιν. Ε'Β.ΤΖΒ'Γ. 

--τ| 

ΕδυεΠοεα$οϋέσεΒ Μ Ιιά:·οπρ οΙόΙ:ΙΜ |οΙαοΗιδΙ. 

ΜἰΧοτ ει: ειιιΙ›ετεΙτ τοτω6ειετ€ τόεινώτε!τ ότιεπε!‹ εμ 
πιάε' Μῇειὶ ΜΞιπ, ιιιΜϋπ Φωτ πειροπΜπτ ετϋΙΙ:εωε ιι6ΙΙ:ϋΙϋ Έ 
ΠαΒοι·ὶ νἱειοιιγοΚ ΙιοπάΙε ώῆιιτΙπειόεΙ›ε 68 εειιιιιιἱ ἱπ8ετΙ6 
Κειιγσώ8 ΙεϋπτϋΙτ εωΚειεΙάετ ΠΟΠ! οεϋιάΙ , Ιπϋπιπγϋ ΜΙΜΜΕ 
ω” ε2ϋΙιειέΒ ὶτΙεῇ6η Ι:ϋΙοεϋιιϋεεπι εε8πειιιΠΙκ οἔγιιιἰιετ. Μἱ 
Μι· νειΙωιιοΙΙγ ειιιιετ5Ιωἱ ειιιΙ›ετ Ιο1εἰτϋΙ δγε1ιποΙΜ1ετ Μνάπ, 
απ: αεκ “Με ὶἔεπι ΜΜΜ ωἔειὰῇε1Κ ιιιε8· 'ε €γαΙεταιι τειρειει 
ωΙωπι, Βοξ” Μ; ειΒΙ›απ €31ιΙώιιτ ὶε 1188? Βιιι€υ.Ιοπιιωι1 τε 
ΜεΙτοϋΙτ. . 

ΒΙϋαὰῇει. ιιιειΒάτ νειΙωιιὶ εΙ6τε 1ΙθΙΙΙ ΜΜΜ Ι›ειῇ ει: οτειι€€ 
ι'ιΙ.οπ, ειιοιιιιειΙ ΒιειΙειάιιαΙε ιιιἱιιιὶειιίεΙϋΙ Β88ἱωἱ απ, Η ΜΜΕ 
6ΙιΙοιειψι; ναΙειιιἱ πω” εἰετειιο8ὲτΙειιεΘ8· ό: ν6ΙετΙο1ιἱΙΙ ε” 
;:88.ΙΜοτ , πετ ϋειιιιοτετΙωι ειιιΙ›ετ ιιγΜει ιιιοε ιεεωω ει·ιεισέ 
1ιγιέι; πιι-!τ86ΙτεΙτ, «Με πάω” :ηι11ιά6ΚοΕ (-5ι·ΙιειποΙ: Ιε8·οτΙ: ιιγο 
ιιιοτιιει€ΒΜακ ωηΜτε'ε86το. 

Α' ν5Ιὰ.<;' ΙοΒιιιΙνοΙτεΙ›Β ηειιιιο£εἱιι6Ι εισΙτοιοι· ωομϋι·τε! 
ΜΚ, πο” ε" πετεπέ:86τΙοπ οΙΙγ ρΙειΞεε-:$εΙνσ Μμμμ μωιειΜ 
ει' εοΙαιοά81ιειΒ 1τϋπορετω, Μια μ' η!! μ; οτρ16Ιιειι; με πω!! 
εοΙιε.|πειιι τειρειειωιιἱ ει: ιεἔγωμαιι -εμιτρορΙιμιιμ Αι αιμ 
τὶΙταὶειΙε, ΜΚ Βάπάειιι6α_ϊαΜωυμπώε 11μ!εεεμ @ο Ηε.1η·Θ 
«1ιιτνΜι, ιιιει€οΙαιτ εοΜ. ότιόΙτοτΙεμεΚρεμ ιιφ Βιιιςμ$ρβε @Ρ 
Μι ιιειιι ΜετπιεΙε ὶε ειοΙ8άΙο.€εΜΗ Ιςῇμῷ!ῳῷέ:ῇμ Μ9μ;!198ΐ 
“πιω ΜΗ!! νοπεΙ:οαΜΙι. - - 

Ω 
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ΜιιιτΙ οι ιιιιιοε εΙΙειιΙιειώεΙιειι πω! , Με ίϋιιιοΜι :ιι ε 
Βγειιι868ι·ε ιιέινε ιιιοιιιΙοιιιιιιι. Με α” Ιιιιοιιι, ΙιοΒγ ε, ΜΙ· 
8οΙτ ιιιεΒιι€γειιιεΙε ιιιΙιύ.ΙΙΙι, Ιιο€γεειιι εΒγιιιιιεειιΙ εΙΙειιΙωιι6 
ιιοΙτ. 

Λι ιΙΙΙαροτοΙ:' εΒγειιΙϋεό;;ε, ιι€γειιιιιΙιΙιοι ιιιἱιΙϋιι ει: επι 
Ιιει·εΙιΙιεΙ Πι€8ειΙειιού8ϋΙιετ όι·οιτειι, ιιιιιιιιήει εΙϋαϋΙι εισι 
ΙειιεθιέϋΙιετ Μ; ειειΜιιΙοΙι Μι ιιΒγειιι, Με Η νειιιιιιιΙκ ιθτε·ειει· 
8ΖθΙ°θΙΙ08θἱΙΘΙΙ8ὑἔΙΙ€ΙΕ, Θε ει' ταιρειειιαΙιιε σειιΙιΙιειιιιιιι· ιιιερει 
»Μα 6Ιιετ σιτε, Ιιοι;γ Βάι· τοιιιΙοεειι ιιι88' ειι€Ιιεθ;ιότε ΜΙΒ: 
ει58ϋΙτ ιιιιιοοειι Μ, ιιιιι_Μ ιιιιιιιΙΙΒ·ι 36 οΙΙγ ιιΙΙΙειιιιιι , ιιιοΙΙγΙιειι 
ει' ιιι€ΙΙιιιΙ εΙ ιιειιι ΙεΙιετιι6ιιεΙ-ι. 

Βιιι·οιιιιΜιιι ιιεηιοιιΙιιιιτ ΙιιήιιΙι, Ιιο8γ ει: ε” οεπέιΙγΙιύΙ 
νειΙύ ειιιΙιει·εΙι ϋτϋιιιεικ αεΒιιειιεΙι εΒγιιιιι·εοιι ; ιιιιιιιιιιγιψιιι 
ιι€γειιιιιιοιι ΜιΙοΙιιιιιΙε ναιιιιιιΚ Ιιιιένο; Θε ε: εΙεΞΒ πω, ΙιοΒγ 
ειιοΙι80Ι εΕγιιιιιεπ ΜΙΙι:εϋιιϋεωι ιιιο;;ονιιι ιρειι·ΙιοιΙ5ιιιιιιΙι, »ω 
ιιιεΙΙγ Ιιοιιι€ιιγ ειινιιεΙι, να" ϋιιιϋΙι Ιε8γειιοΙι ιο οἔγΘΒΙτιΙιιτ. 
ΜΜΜ «πιει νιιΙειΙιΙ ΙιϋιιιΙϋΙι νεειθΙγΙ1οιι @τη , 'ε Μ ει' “ΙΙΙ 
ΜεΙι εεγ Με ιιιιιΙ6:Ιιοιιγ ιιΙιΙοιαιτ6τεΙ, νεΒιγ ι·ϋι;τϋιιι ιιιΞεινότ 
ΙΙΙΙειΙ ιιιο€ιιιειιιΙιοιΙΙι, ιιειιι ιιιιιΙειειι_ιιΙΙι εΙ επ ιιιεεΙιιεύτιειιι. 
Νειιι ιιιιιιιΙιιι εοι·ΜΜιιι ιιιέ:Ιγειι 1°θ8ΠΥθΙΙΙιθ118ΙΙ; ιιιοι·τ Ιια Μι· 
τόιιε·ιΙιόΙ ειο8ιτ86€6ι·ε Μάικ ἱἔγεΙιειετεἱΙι εΙΙιει·ειΙειιοΙι, Μ 
ιιιοιιιιειΙ εΙίεΙεῇτιΙι 68 νιεειιιΙιιιιύιΙ.ιιαΙι; Ιιειιιειιι ΕϋιττΙΙΙι ιι6ιιιι 
ιιΙιιττοιιιοε όειιιιψ:Ιιιοιιι αΙιιιτιιτΙιιιι εέγειότιόε Μα Κέικ, ιιιι-:ΙΙγ· 
ΜΙ ι“ιιέστει και Ι:αι·τοιΙΙι ει' τϋΙιΙιιιιεΙι ριΙΙιιιιιιιιιιγι ειι€ιιιι€88οΙ , 
Έ ω νιε2.οιιτ ιιιιι€ει ι·ΘειιΙι·ε Ιε ΒϋνοιεΙΙιετΙ. 

Τει_ιεεειώιεΙτ εΒόει πάρτε Ιιι-:ιπ, ιιιιτ οεειΙι εἔγ οειιιτιιΙγ 
»οι ιιιοιιιιοΙι ,ε ιιιεἔ ιοεοήάτοΙι ειωιε ΒοιιιΙιιΙειτιιιιιιι€. 

ΉιΙ6Ιιειιι, ει' ιΙοιιιόοτειιιό.ιιειΙι ιιιιιιτΙοιι ιιοΙ€άι·ειι Μπα, νειιι 
νειΙειιιιι οΙΙγιιιι εΒ·γειέττώε, ιιιιιιτ ει' ιιιιιιϋι·ϋΙ ειϋΙοΙ‹, ιιιιιιιιιιγά 
ῇειιι ιιΒγειιιΜοιι οιιϋιΙειιεόΒιιεΙι 'ε ιι€γειιιιιιοιι νεειΘΙγεΙιιιεΙ; 
νιιιιιιιιΙ: Μι ως" 'ε ιιιιιι(Ι έτι1εΒϋΙι , ιιιιιιιΙ τοΙτοιιεπειινϋΙι τϋι· 
νύιιγϋΙιΙιώ τεειι, Μ” ειιΙΙιει-5Β' Με56ιι ε€γιιιἀειιιιΙι ΙιϋΙοεϋ 
Με εεεΙιεύι;ότε ΙοιςγειιοΙτ. ν - Ι Ι 
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ΜΜΜ ε8γοπ16Ι»ΙιεΙτ Ιοειιιεκ ε” ΜΙειροτοΙκ, ΜΜΜ Πι 
ΙαὶΜ› ΙτἰιιιιιτειτῇεὶΙι αι ειιιΙ›ετεΚ 02 εἔγιιιεὶετ ΙεΙ:ϋτεΙειϋ ΜΜΜ 
ιιϋε ΙιωΙειπ«Ισεά8οτ. - 

ΠειιιοοτειτἱἀΚΙ›απι, Μ! ιιιι€γ ]616τωιιύυγοκετ πω" ὶἔοπ 
ο8ικο8:ιτπεικ , ειρι·ι3 ειὶνοεεὲἔεκετ εΖἱὶιιωΙεπ εγει!ιοτο!πειΚ. 
ΙΠτ!ωε:58, Ιιοξ.;γ Μ νειΙειΙιΙ ιιιιη;ό€ ίοΜΙιΙοιΜ Μνὐπῇει, Δε αιώ 
81δΙΔΕτα ναΙΔιποιηιγὶεπ ΜειοΙτ. Υ 
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ΜΒΜ απόιΙ08ΠΙα α' εΙσποιοσναΗα α' ΟΟ'2ιέΙΙ έα 
9αεάα Ιοϋ.28Η τ:Ι.ι·ποσημι|σα8. 

@η αιιιει·ἰΙ‹ειἱ, Μ ΒιιτοχιάΙπιπ εοΒὲἱἐε; πωιωι, επ ωσπ 
Μ ιιΘΚειιι εἔγΙεοττ 

,,Αι ωιἔοΙοΙτ οΙΙγΙ›ἱιοιιγοε ἔ6ἔϋ.8 Εδ8 ρατειιιοεο10 πώ 
ιΙωι ΒΜΜΕ οεεΙΘιΙεἰΚΚοΙ , πιοΙΙγειι ιιιἱ οεοΜΙΚοιιιιικ; Με ει, 
ϊτωιοιἱὰΙε ν1εΖωπ , νεΙοΙ‹ πωπω οΙΙγ ΙοετεωΙιεσόετ Θι·ει$ει 
:Με 'ε ΙτιΣιποΙ: οΙΙγ ιιάνατΜ-188αΙ νἰεοΙτετιιεΚ, ιιιεΙΙγε!; ιιιἱ 
ιιιε8ίο8πΙ ιιοπι τιιιΙιιπΙτ. Μ21]άΙΙθΙΠ πιτ ιιιοπαΜιτ110Κ, ΠέΙποΙτ πιο 
ΚἱΙ: ΡατειιιοεοΙυϊ. Α' ΙεΙεὅΒΙ›εΘ;;Ι Έ αΙιιττνειΙ6ἱ ΙιεΙγιετ Ι'087.ΙΙΙ 
πω ίεΙαιττνει.“ ν 

122 ΘεπτενάτεΙ ΙιεΙγεε, 68 επ ιικι€αιιι ὶε μειΙπτειιι ταμει 
ωΙαιιη. 

ΕΜ Λ1ι€οΙοτειά8οτ ιιιἰΜὶἔ ει' νὶΙἐ€, οΙΙγ ωτωιπάυγάπειΚ 
1ισέπειιι, ΜΙ ΚοτιιπΜπιπ, ει, οειεΙεΞιΙὶ εΧΙΙσ.ροτ Ιεἔειοτοπἔειτο$ 
ΙαΙ›Ι›, ΡΙ'ΒΙΙΩΖΪΒΟΓ8Ζὰἔ0Ἑ ρετὶὶ,<; ει, ΜΝ' :που νἰιΙΘΙτόιιεΙτ, ΙιοΙ 
ιι€γαπειι Ιεἔτεὶ€ιιΙταΙ›Ι›. ΒεΙιοΙ εΙϋτ£εω ει' Βαι«Μ. ιιιαἔαεαΙιΙ›1ιειΚ 
'ο αΙαοεοιιγαΙ›Ι›ιιιιΙε ΗΒΗ τετε2εττ, Μπιτ ε' Ια!τ οτειάΒΜιιι. 

Δι ωιιοϋΙ:ειωτ ε' 1169; ωιωι€ Μπα :5ΙΙ:ΜιιιΙ:. _ 
Ιιιι€ ει ει' ΙεΙἱὶΙεΒεε 6ο ΙΜεω Μ5τϋΙωό1ιγ. Πο" ο1κειΠ 

ΚὶταΙὰΙΙιιιεειιΚ, ΙϋΙεΙ›Ι› 8ΖωίΒέΒ ιτιεπιιἰὶπΙ‹. 
0ΙΙγ τάτεει868οΒιιτ ιιι68 ΠΕΠΗ Ιό.ττιι11Ι:, ΜΙ πι άΙΙαροΙ:οϊ 

ωιιιγὶτα ε;;γειιΙϋΚ νοΙ€εΙ‹, Μ" εειιι 8:ΐιιαΙει€οΚ, εεπι 8Ζθ8θ· 
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ιηΘΙτ παπι τα!ίιΙτειτπει!ώ Ν$νοακΘ26ΙΘΒ επι πω: @κι ειώΒΜ: 
πω" ΙΘτοπΘΙτ νοΙππι. ` 

Α, ιΙΘιιιοτ:τεΜει ΗΘΗ! ;;Θτοψι Θ' Ι«ΘΗΘΙΘ ΘιιιΙιετΘΚ' ΙΘτειΘ 
Μ” ΙπιπΘιτι ιιιεἔνἐιΙτοιτατῇει ειΘΙΙΘπιϋΚΘτ 'ε ιιιΘάοεΜει νἰειο· 

αιγ:ΜΚιι€. Θ 
Ατἰετοοτετα πιΘρεΙοιΘΙ α' οειΘϊΘι1ΘΙε Θ” ΙεϋΙϋιιϋε οειιτάΙγι 

Ι:ΘμΘιπΘΙτ , ιιιΘΙΙγ ειἱιιτιϊΘ,Ύ Μπι νΘΙτοιὶΚ, ναΙαιιιὶπτ ει, μι· 
ιΙΘΚΘ. ΙΜ @Με Μιιιπιτ ΘΙΜΜΘ Μπιτ! Μαρ ΙΘΙιτει; ΘιιιιιΙ›Μιι Μ! 
νειΙωιιἰιπ ΘιτιΘΙιΪ›Θ11 118111 εο!ώτει ΙΜοιηοε τωι€ίοΙζο:Μοτ, 8Ζά.· 
πιοε οεπάΙγο2ΜοΙωτ, Ι-:ϋΘΙΘΙτ τειιι€οΙαιτ ΙΜιιιιΙ: ΘΙϋτϋιιιιἰ 'ει 
ΝωΙΘΙιοΙκ νάΙήΘΙε Μ! ΘΒ·γιιιι5.ετ, ει' ΗΘΙΚΗ ΙιοΒγ ει' ΙιΘΙγ2Θ£ΘΙκ 
νΘΙτοειιάπειΚ. Β2 Ικα Θ·έ;γιιιΘ8' ΙϋΙΘΒΘ ΙιΘΙγΙιΘιεττ τότεειειάΒ, 
ιιιεΙΙγ ιιιἱιιαἰἔ ΘΙΜ1ΙϋιιϋινΘ, «Με ΜιεοπΙΘ Θ1νΘΙκ ειΘι·1ιιτ @ιι 
μι” πω. - ' 

ΒιΘιι ειτὶετοοκειτειἱ ειΘτΙ:ΘπΘτ ειἱιποΙΙγ Ι›ΘίοΙγἀεεειΙ πιι 
ε'Θ8Θ1Θ:ΙΘΚ' ΘειιιιΘἱτΘ Έ ΘτΙιϋΙΘεΘὶτΘ , ναΙαιιιὶιιτ ει' ΒΔιΩΘΚΘἰ 
τα 'ε ΘιιιΜτ α: οΙιοπι€ο1: ΒϋΙϋιιΙ›ϋιϋΙτ Μ, Ιεϋπιιγϋ ΚὶϋειιιΘτιιὶ 
α: «Μ ειιοπεάΒΜ. 

Μωα ειΘΙ:, Μπι! ειιπο.ιοΙτ , ειρκΘ 118ΙΙΙ2θωΙίθί Ι:ΘρειιιΘΙτ 
ει' ιιει€γιιαΙι Ι:ΘΒΘΙΘΒΘιι; Θε κέφια· Χϋι6αϋΙ: Μποιηοε άΙΙειιιιΙΘ 
ίο8αΙιιιειΙ: τάιμ:ΜΙιιακ ει: ἱμιωὶἔ' Θ8 ἱἔπιτειΙαιιοάἔ' πάι·8γΘωιιι. 
ΜΜΜ: ει: ΘιὶιΙ›Θι·Ι Θ1κ-:ϋ .ΚϋΙϋιιΙ›ϋιϋ ιὶοΙεειἱ εαῇΜ ειΘιιιροπιτΒΘΙ 
τΘΙιΞειτοτιιΘΙ:, ιιιΘΙΙγ :πιω νΘΠοιἱΚ. Α' ο8ΘΙΘάΘΙπ' μ5ι·εειει!Βά· 
Μπι, νειΙειιιὶιιτ ει' €υ.ιάι'ιΙ:ΘΜιιι, ει: ΘιιιΙ›Θι·ΘΙι πω” ΒΘίοΙγιΕπ 
ΒγειΚοτοΙπειΚ θ8ΥΙΙΙό.80Π. ΜεἔύΙΙαρἱτοϋ ιπ:ΜπάΙγοΚα8 ΘεικιΘτ 
ΜΚ, Θε τϋτνΘιιγ' ΠΟΠ ΙΘτΘΒΘ:ι, ΘΙΘττϋΙκ ει' Ι:ϋινΘΙειιιΘιιγ, 
ιιιΘ11γ 6Ι‹Θτ πωπω” ΜΜΜ εισΜΙγοιοττ ειοΙ:ΘεοΙτ 'ο το1ιι1 
ΘτεΘ8 ιιταΙΙ:οαΙιιαΙε. 4 

ΒιΘ1ι ΘιιιΙιετΘΙ:, ΜΙαιιΘΚ τΘωΙΘΙ$ΘτΘεϋΚ αι Θιι€ΘΘΘΙιιιΘ8 
Ι:Θι1Θε, ΒΘωΘΒΚΜΠ ειΘιιι ο11γ ΘττΘΙΘιιιΙ›Θιι Υ8ΙΙΙΙ3ΙΕ ει' ίϋ086868, 
Θι·Θπη, τὶεπΘεεΘ8 Θε ΒΘοεὶὶΙΘτ ΙΘΙϋΙ ιιιὶιιτ Βιιι06.Πτ. ΗΔιιΘιιι 
Μ( Θεωε11ωΙε ιπη;οΙτιιαΙι ιΙὶωΒΘΘΒΘτ , Θι·Θπγο1τοτ Θε τὶειτΘεεΘ 
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ἔτι οοεΜι1ι-ιΙιιιε!ι πισω, έει πει ειιιιιιιιι ω" Μιο_ιειιιι ιππα 
ιιιιιι, Ιιἱιοιιγοει οιο!έμι ΙιεοιιἔἰεωΙ 8οιιτιοΠειΚ πι. **) 

Διότι πιοιτ νειΙειιιιεΙΙγ οειώΙγ ιιΙειοεοιιγ, ιιειιι Μπι Μπ 
ιιι, ΙιοΒγ ιιιιιιιΙεπ ΙιοιιιιαιτιοιύΙδ πινει ειΙειοεοιιγ. Βι ιιιιΒγ 
Ι;όνοιγι;θε νοΙιιιι. Βπι ιπι€8 οΙΙγ ιιΙειιιτ :ΗΜ Ιεἔγοπ Μ, πι, κι 
Ιιειιιιο ει' Ιειςο1εϋ 'ει Ιιο1ϋΙε Ι‹ιΙἐιιιιι ιιοπι νέιΒγιιι, ιιιιιΒιιτ πύ 
ιιιἱ ειιιειοοιιιιπι ΙιοΙγιειΙιειι ιειΙπΙ3:ι, ιιιοΙΙγ !ιοιιπο ίϋΙειποΙΙαι· 
πω όι·ιετε!ιοτ,)ιπειΚε ιιιι€γιειΙιιΕπει 'ει ιιόιιιἱ ϋιιιιιπιἐει ιι·ειιι 
Η ιιοικεΙετετ Βιιι;ιεειτ , ιιιιΙτ ιι (Η πι!" οι·ιιιιγειιι·ε 'ε πειιι 
πιιιιιΙειιιιιιιιι οιιοΙεΚοπετι·Βι·ο τοπικ Κόιιεειιό. Μ” '~¦ 

Αι·ιιποοι·ιιιιι πσΒρειιιι€Ι Μπι ΜΗ ι·ιιπειιιιι€ ει' ιιιιΒγοΙι πιώ 
ΒιιΙειαιΙιειιι οΙΙγ ιιοπιεει Θε Μπιτ ΙεΙΙιεΙιετ ιειΙέιΙιιι, ΜΚ ει' επή 
Βιιιιιιιιοτ ιτιεοΙΕΘΙι , ει' ιιώΙΙιιιΙ, Μέι· πιτ €·τοιωΙι, 'ε πειιιιιι_ιοΙι 
αΙιιιιιιιιέιππ!ι Ιιι3ιιοΙτιιΙι, ει' ΜΙΝΙ , Πισω· Ιιειι·ιι€_ιιιιοΙ ίΘΙιεΙε 
νοΙπιι. | 

Ηειιιοπι ει' πω” ιιιιιιιΙ εο!ιει πειιι νοΙτ @Η ει' πεοΙ6ιιι οπι 
ιέιΙγ' ιιΙεύΙιΙι τιιιι€ιειι!ιππ. ΙιιιιιιινειΙύ, Ιιο8·γ πι, Μ ει' ειοΙ8ιΉι' 
ι·πιιἔίοΙιοιπιἀιιιιΚ Ιε8νέ·έ;εϋ Ιθιιο86_ιέτ Γο8ΙειΙ_ιει ω , ι€ειι ιε 
ιιΙει.ιιι; ΜΙ. | 

Α' ίι·ειποιιιιΙ: ε” εΒόειοιι ειιιιιτ ιιενετ ΜΜΕ πι. πιω 
ι:ι·ειιιιι' οι' Ιε8·πιοΙιεύ οιιοΙΜΘπειτ. (Πι επ !υΙιιψιιι& ιιενι-:ιωΙι απ. 

Α) Ζώα] πω, Ιιι€ιιιοΙεσ ειιιενειπειιιΙ πιοΙΒιιΙτ, Μπεστ 
πιω· ει' τϋΙιΙιι ιιιιιιιΙ εΙ:-58ιοΙειι ΜΗ πι. οιιιιιοτι :ιΙειοειοιιγειι€' 16 
ιιήειέεύτε; π' ι·ό€ι ιποπειι·οιιΜΜιιι , ιιιιπϋπ νιιΙιιιιιι ΙιιτνιιιιγΙο 
ει!ειοεοιιγιιοπ ΙΘιιγτ ιι8γ ριΙΙειιιιιιιιιιΙ Ιει·ειιιοΙπι :ιΙαιι·Ιππ, πιτ 

κ 

.ω 

ή Πο. ιιϋιεΙι·ϋΙ 'ει τόειΙειοεοιι ιιιε;;ίιΙ_ιιιιι ιιιοιι ΕϋΜι νόΙειιι6ιιγοΜπ 
ιιιοΙΙγειι πι οιιιΙιει·οΙιετ ι€ειι,ι;ιιι_ιίιΚ, π' ΙιιιεοιιΙΜ;οιεέιΒ πιιδ8 ιιι0Β°· 
ΙορδιιιιιιεΚ'ίο;; ιοιειειιἱ ,ε οκοιιιΞιΙΙιοινιι ίο8]ιιΚ ιιηιπειιιιΙιιι, ιιιιΚόμ 
πω” π, πρωι ιιιιιιι νιιΙιιιιιι Ιιίιιι6ι·ι Ιιιοι·πι·οΙιιιι' Ιοιςιιιιι€ιιιιιι.Ιιπ 
ιιης_ιιιι πιω, πωπω· ΪοΙιιιΙΜιιι€ἱΚ π' ειιιΙοιόειιοΙι ;ϋ,ς, πι ίιιιι-ι!ι 
ύε ιιιιιι·ιιιιι!!ιο!ι ιι·6.ιιιι ιιιιιωιω, πι ιιΙθ.ιιιινιι.Ιύιιιιιι>·πισμοιόεο, πι 
όι·ιιιι:ΚοιθεώΙι Γι':Ιοιιιιιι., πι ιιιινιιι·ι:ώε, !ιιιΒγιιιιιιιιιγοΚ 68 τύ8·ιεύε' 
!ιοιΙιτοΙ6ιιο. 
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πιοιιΜΜπ Με, Ιιι58γ Ιοέιψο |ε||ω· υιυι. ΒιιοΙ !Πθ€ νοκ πισω! 
νει ΜΜΜ. ΕπεΙιιιε “Μ” νοΙτ έα πτοβίοε!ιατ0. 

Α: ὰΙΙερο$οΚ' άΙΜΜ6 ε8γειιΙϋ1Ιεπεό8ε ει., ειοΙει'ιΙετα 
πεωοεειΙκ :ιειιπὶ εειῇὰτεἑ€οε ετύπγεΙιετ,'ε ΜΜΜ 8ειϋΙ:Μ8οε νότ 
ΜΙτιπ τιιΙιΜ; Μπε·ιιι 6Κοτ ΒειιαΙΜΙ:' εΙΙεπόΙιοτι Μ:ιιιΕΜΠϋιιϋε 
ιΙΙΙι&εΜ ὶε τεειἰ. 

Ατὶετοοι·ειω πεη3εΚπόΙ ει' ΒιεἔΘιιγ, ΗετιτιεΚΒἐἔὲ£ϋΙ Ισ; 
νει πιο8· ν” Μιι·ε$.€Κο2νει ποπ εειιιι€νι-:Ι , Μ" :ΗΜ μιση 
ωοΙιω.Κ. Βάι· ιιιετι·ε νεϋ 8ιειιιεἱτ, Ιε8οα Μπάεπίπτ ει' Ιιὶετειτ· 
«Μέ έιΙιτΜειήάτ 'ε επι€ειΙεΙππεεεσ-5€' Μηιότ Ι4Με. 

ΟΠ), οι·ειιη;οΕΜιιι ΜΜΜ, ΜΙ ει: ΜΙεηιοτοΚ' ΜΜΜ ο;3η·επ 
ΙϋΠωιεόμ ιιτειΙΚοιΙἰΙτ, ει' Βει::Ιάπεικ Ι:ϋιπιγϋ οεοΙΜοὶτ Μ”, 
€6Ι:ΘΙοτεει , τἱειτεΙεττε1ῇεε «έα Βιι1ώιιγτοε επἔεἀεΙιιιεεειἐἔτε 
Μι·Μ, ιιιετΦ πω: Ι›ειιπε πειιιωειΙτ αι πιω, Μι1ιειιι Μ. ιιι·ειΙτ' 
οειωΙγέιτ Η τ1επε15κ εἔγει6τειιιἰιι‹1. 6 :Μισιι·ει€_3οΒιιακ οι στὶ 
Μοοι·ΜΜ' εΒόει ειιΙγάνειΙ ίϋΙϋπο Μ. Ι 

, Χοι·ιιιάυγοιπι οεοΙεΙπωετιπΙκει 'ε ὶΒαιἔιιτῇει Ι›ἱιοιιγοε 
ρωπἰ8 ιιι6€ €οπι1οΙειωΙαιτ π. Δτὶετοοτε1ἱιὶΒΜπ ει' μια” 
€γειΜ·ιιιι ΜΜΜ ΜνίΠ Με , οεο0άΙππτει ιιι6Ιτι'1 Ιιειω.Ιιιπιτ €γειΚο· 
ι·0Ι ει' ιι6Μ επι€ε0οΙππο8ΚεάϋΚ' νΘΙἐιιιόιιγεἱ, ειοΙκὰεἐιὶ ,ο "ΜΙ 
εεεἰ ΜΜΜ 'ε Ι›εΙοΙγὰεει ιιισ5€ εοΙιΙιειΙ ιιιοεειεΙιΙι τεπήε0, ωκ 
εειιι £εΜπτεΗγο. 

Ατὶετοοτειτα €ὰι·εειειἱἔοΙιΙ›απ, ιιεικιοειικ επἱιιωΙΙγ ϋτϋΙτε68 
Βιετὶιιϋ ἰιιαε-οεεΙἀσοκ νωιπειΚ, πω: 6ι·ϋΚεύέ,·· 8ΖθΙ°ἱΙΙί:ἱ ιΜ οικι 
ΙΜο!ι; Μιιιοπι ιιΒγαπειτοπ ὶπειε·οεειΙἀιΙοΚ ΗΜ» πειιιιε66ΚοΧωι 
ΚετεειτόΠ , ιιἔγειιιειιοιι ιὶι·ἱ οεειΙάΠοΙτ πιεΙΙετΙ: ιπειτοιΙπωιΙκ: @ροη 
ΔΗΜ ναΙειπιἰ ρι1ι·Ιιιιωιποει νοπειΙοΚ,- ιιιεΙΙγεΙτ ειειιι ϋεε2.ο Μπι ότ 
πιοΙτ, εοιιι ε,·έγιιιάετ61 ε! 118111 τόι·πεΒ) ιιιἱ ὶε κωισΜνϋΙ ιιιΜοεΜει ει! 
ΚΒΙοεϋιιϋε νὶειοιιγοΜιτ ε' 1«Μ6Ιο τειι‹Μ ειοωθΙγεΙε Μια. 

ΙΙ5ε Π”, εΞιιιΙπ1τ ει: ακἱετυοτα1ἱει ωωι, φωσ όε ειοΙ€υ. 
και: 8ειιιιπἱ τειωΘωετἱ ΙιειεοιιΙαιοεΒόΒ πΕποεειι; εϋτ ἰιιΙώΙ›Ι› 
ει' ετ.έτοιισεε, ιιενεΙόε, νΘΙειιι€1η·οκ, Θε ῇοἔοΙε Μπα ει' επε 
ιπόΙγεΙ:' Ιειῇτοτῇἀ_ῇΜ 1εποιηι1 τάκτοΙεέιΕπι Ιιο1γΙιοιὶΙ: εεγιιιιλε· 
ωι, αι Μό :Πω ιιι6Β ἱε ιι€οϋάτει ϋεειεΚὶ$£τετΘεΙ›ε 36πεΙκ. Α' 
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Ι'ύ8ΐκδ268 οπτΙΘΙτεΙιιι6Ι ίση;νει τει€ειειΙιοιΙιιαΙι εΒ;γιιιΜΙιοι, 68 
Μ: ιπειιιηήτε ΙΙΙΙΙϋΙΙΙ›ΒΖιεΙΙεΙ‹ Ιε, ϋεεΖεΒγεΙιΙΙ6ΙΙΜιΙι; Με Βι 
Ιειψειι τΙοπιοστατΙΜΜπ, ΜΙ ε8γιιιιΙεΙιοι ωι·ιιι€ειοττεΙ ιιισ._ΙιΙ 
παπι ΙιΔεοπΙϋΙ:, ίοΙγνι1εΙ: ΙάοΒο1ιεΙ: ιιισιτειάιιαΙκ εδγιιι6.ε Μια. 

Αι·ΙεΙσοτπαι ιι€ροΙπιι6Ι τοΙιΜ, ει' μιαν. νόμων πμ Ιο 
ΙεΙππΙ ειοΙε;ιΙΙΙ, Μπιτ οΒγ αΙεύΙΙΙΙ 'ε ΜΜΜ τειιΙΙΙΙ κόκα Μι· 
ιιιει€έι11:ιΙ:; 'ε €γαΙιτωι ότι1εΙιεΙτετΙΙι εοτειιΙκτύΙ , απ. ϋιιι€81ιεΙα 
ιιὲιιιἰ ΜΒΜ :περι πιοΒοτϋ1τοτόεε ΑΙΜ. 

Α, ειοΙΒαΙΙι Ια νὶειοιιτ ιιια8οΙαικ ιιιηκΙΙιοιιι ιι€γαπειιοπι 
ειειιτρόπω0Ι ίθΙίΙΙΙΙΙΙΙ, 'ε οΙΙγκοι· ει' μπώ' επειιι6Ιγόνε1 σ€γ8γώ 
τεειΙΙι, εΙαπιηήι·:Ιι, ΙιοΒγ ωυπικ ΉδΒΙ'0 ιιιοΙΙόΙατι-ΞειοΙνώ ω» 
ΜΚ, Μιά εκι_Ιάτ ΜιετϋΙκ, πιἰιιιΙ κι Μέ ποτΙιιτ. πω 

Δι·ΜοοτατΙάΙ;Μιπ ει' ισιοΙΒει, σ.Ιέι·επάεΙτ ΙιεΙγιετοτ Ιοἔ 
ΙειΙ ω, ωεΙΙγΙΙϋΙ ΙιΙΙόριιΙο ιιοπι Μπιτ; ιιιοΙΙοττε ε” ω” επι 
Ιππ άΙΙ,·Ι:Ι ίεΙεϋΙΙΙΙ ταΙιεἔειΙ ω, ιιιεΙΙγε1: «Η πω" νοειιΙιεΕ 
ΒΒ·γίεΙϋΙ επ 6ι·ϋΙπϋε ΙιοιιιιΙΙγ, ειεἔεϋπιγε€ἔ, επεειΙεΙωεεε68; 
πιάείοΙ6Ι ει ϋτϋΙεϋε ιΙΙοε6868, 8αι«Ιει€ει58, ροτειιιοεοΙΙΙε. Ε: 
ΙΙΙΙιιμοτοΙ: ίοΙγνάετ Μ1ΙϋιιΙΙ6ιϋΙτ ό8 ίοΙγνίωτ ειοιιιειιι=ΜοΙκ ,ο οι 
Μπα 6εεεείο8ΙειΙ6 ΕΜΗ ειὶιιτοΙΙγ ΙΙΙΙαιισΙ6, ιιιΙιιτ ιιια8οΙ:. 

Β' ειόΙ86868ΙΙωι ει, ειοΙ8ε. ν68ι·ε Μπι 8·οΜοΙ πιει€άνειΙ; 
ιιιο€νάΙΙΙ: εποικιόΙγέτϋΙ Έ εΙμάτ1οΙ ΙΙΘΙπΙΙεἔ ΙΙιιιιιει86τϋΙ, να” 
ΜΙΠΙΙΙΙΙ εἔὸειωι ό.τϋΙτεΙ:Ι ιιια86$ 8αιεΙΙΙΙιΙΙΙο.; Μ τετειιιτ ό πω· 
@ΜΚ ε" ΜριοΙτ ειεπιόΙγε6€ετ. Κα1νωΙνσ 6ΙιεεΙυέετΙ πιει 
86.1: ΑΜΚ' €8.ΖΙΙΙΙΒΒέΒάΥ81, ει' ΕΙΚ 1ιεΒΙρατεποεοΙωιΙε; ιΙΙοεεΙ1 
ΜΙΚ σΙΙΙ:Μ$ε68ϋΙ:ΚεεΙ, ΙεονέεΙγΙπωΙΙΙτ 1ιοιιιεε86€ϋΚΙτεΙ 'ο ΜΒΜ 
Μ.ϋπτεΙωι ΙιδΙοοϋπόπϋπ ιικιεγεό;;ΒαΙ τὰρΙἐΙῇει, ιιιοΙΙγιιεΙτ ἐςγειΙι 
Μπι πειΒγο!ΙΙΙ Ι›ει:εοτ τιι1αῇιΙοιιἱτ, ωὶιιτ6οιπ ειιοΙτ, ΜΙ: ΜΜΕ 
τοΙ;Ιοε εΞε ναΙ6τΙΙ ΙΙΙιτοΙκάΜπ ναιιιιειΙε. 

ΉιΙωιιΙ ιιιεἔΙιειτό› 'ε εΒγειετεωΙυτΙ πενετεκέμε "η ο, ΜΙ 
ΙΙΙΙειροτ' ΙΙΙγ ΙπϋΙϋιιϋει ϋεειενε€γΙΙΙτὲΙ›οιι. Έ 

ΙΜ ι1ι·Ι ειειινειΙ6ΙγεΙι, ό.τϋΙτετνε ει: ΙΙιειεοΙ:' Ιο1ΙπεΙΙΙο, σα 
πι ιΙΙταΙοΙτεΙίοἔΙιιΙτ ΙιοΙγιιοΙκ τετιιιι-Ξειοϋ ιιι€τώΙκοΙτ νοιειιΙΙτ 
ΜΙ; 6εειεειοτιι1ηειΙι Θε εΙτϋφϋΙπεΙο ΜΙ ει: εΒ·γΙΙππεΙΙ Μπι 
ΙΙοειέ€ νοΙτ , οι: εγετιπεΙτοε Ιι1ιιειι3%ά 'ε 6ΙΙιετετΙοπ Ιιόνοτο16ει 

 

 

ο 



29 

86 ΜΙΒ: α, ιιιααιΙτιιαΙ. ΙΣΠ πα" αι' αιο18αι ιιιαΒοιπατ ιειι‹Ι 
Βιοι·ιιιτ ιδεα ειι€οι·ιιαΙιιιαΙι ιιιιιταιῇαΙι α' ιαιΜιο1ιατι1Ιοτ6 ιι 
ιςγαΙιιιε!ι καιω, ,ε ιο!ι!ιαιι ·ταΒααιικοιιιιαΕ ΙοεοεεΚόΙγο1ιΙι Μ 
νιιΙιειΕ8·αι1ιοι ιιιιιιΔεειιι ϋιιιιιαεα. 

18168 ιια1ιιιιΙι ταΙαΙΙιατιιι ιιόΙια αι αι·ιετοοι·αϋα' ε' ι·ιη;ιαιοΙ 
Βάι καιει ε8γεΕ; αι ιΙΙ;το1ι ιι'ιΙθΙτο ΜΜΕ 'ε ιιιαΙιοΙιιαρ ο! ΜΒ 
ειιγόειιιι νεΙο εαγϋτι. 

Αι ΒΒγεεϋΙι-8ι:ατιιαοΒΙιαιι εειιιιιιι 1ιοιιιι ιιαειιιιΙύτ ιιι-ιιιι 
ΙΜΙ:αιιι.·ι Νειιιοεα1τ ΜΒ' αι αιιιει·ιΙιαιαΙι αι ειιιΙιει·τ, Μια! επι 
ναι, ιιειιι ϋειιιειἰ!ι, «Με Ιιαιοεαιι ΙεΙιε€ @Με μιά;; αιιιιαΙι 1668· 
πιω ια ίεΙίο8ατιιι. κ" ΜΜΕ ιιιεείοειιιοΚ ιιια_ιι1 οΙΙγ ιιεΙισέι 
ιιιιιιτ ΜΜΜ; ΜριοΙιιιιιιΕ, ιιιιιι6 νοΙτ ε” ιαΜιοΙΒα α' ιι3ιιιαι 
αΙιιιαΙ, ναἔγ ο;γ ῇοΙιΙιαΒιγ α' ΙώιόιιΙιοι·Ιιαιι. ΒιεΙ: αι ειιιΙιειεΙι 
ι€αιιιιαις αιοι·ιιιτ, Μαι· ΚἱὶΙϋιιΙιϋιϋ ιιι6ι·ταΙιΙιοιι πι, ιιιιιιιι “Με” 
οΙιιια1ι ωιισιωι νοΙιαΙτ. ΎαΙαιιιι-ιιιιιγἱοιι ιιιειιαιο ΙιαιταΙιιαΙι απ· 
ιιιειιιΙτ εΙ6Ι 'οι ΕιιιιιαΙι ιιαιιοιιΙτιιιτ α' ιιιιιΙτ ἱὰϋΙ‹' ΙιοιιιαΙγα1ια, αι 
ϋΚετ Βέττα Ιιοιοττ £ατεαεαἔἱ αΙΙαιιοτταΙ ε8γετειιι!ιοιι. 

Μ ΜΙαιιοτοΙτ' εἔγοιιΙ6α6ἔι-ι α' αιοΙΒΜι01 €.!98 ΒαιιιαΜΙ ιι] 
Ισ.€·ιιγοΚει_ζοειιιαΙ 'α Ι:ϋιαϋΙτ ιη νιειοιιγοΙιατ αΙαριτ ιιιεε. 

ΜΜΜ αι αΙΙαιιοτοΙ: οααΙιιιειιι αιςγειι161ι , αι ειιιΙιοι·ε1ι 
οιϋιιτεΙειι ΙιεΙγετ νιιΙτοιτατιιαΙη ναι Μ ια οειιτα1γα ιιιιιιιι α' 
ειιο1ΒαΙειιαΙι, ιιιιιιιι α' Βαι0αΙιιιαΙι; Ιιαιιοιιι ειεΙτ ιιειιι ιιιιιισιιε 
ιιΒγαιιαιοιι εΒγει1εΚΙι61 6ο ΙιἱναΙτ ιιι-ιιιι ιι€γαιιαιοιι οεαΙΜοΙι 
ΜΗ αΙΙαιιαΙι 'α ναΙαιιιιιιτ α' ιιαι·αιιοεοΙαα, η” αι ειι;;εάε1ιιιεε· 
ΙιωΘεἙειειιι ϋτϋΙιϋε. » 

Α, Βιο1ΒαΙι ιιοιιι Βόρεινκ-3ιι ΜΜΜ αύρα, εαιατεαιιοει 
εισΙκαιιοΕΚα1, οΙϋικόΙεωΙικοΙ να” ει·Ι:ϋΙοαϋΕΙιο1 ιιειιι Ιιιιιιια!;; 
ΜΜΕ αι 6ειιιιε1ι Μισιιγοε ειαΙιααΜ, "σε αι 6ι·ιιιαιιοΙι απο· 
ιιγοε ιιιοάοται; ΙΙθΙΙΙ Ἡ ιαιιααιιαΙιιι , Με ι·αιι€Ιιε1ι νιΜτεΙιεο, να" 
ει·αιιγοΚει: ιιοιιι ϋειιιετιιεΚ, Ιιαιιειιι οειτοιιιαΙι ΚοτταιεαὶΙζ τα· 
πιοιιιαιιγΜιαιι, εΒιιιι6ιΙιειι, ε-$τιειιι6ιιγει!ιοιι, ει·6ιιγοιΙιειι ει 
νι-Μποι!ιοιι; ,ιι ναΒγ ΙιεοαϋΙοτεε να” Βαι ειιι!ιοτοΚ Με ια., 
ιιιιιιτ €αιι1αιΙτ. 

Αι αΙΙαροτοΙα ειιιιιτοΙΙγ ε8γοιιΙϋΚ α, ειο1εα!ειιαΙ, ναΙα 
ιιιιιιτ α' 8αι0αΙιιιαΙ. 



δ!) . 

ΜιππιοΒγ π' οιοΙΒΜι' οοιτΜγπ!ιο.π ΙεϋοΙοπ τππεοποτ, 
πι” ιπππιπο τοπείο!κοιιιτοτ Μπι ΜΜΜ, κι ιιιοπ πΙειοοοπγοι'ι 
Με 65ο ποογοιι€οτ Μπι ωπιππκ ι“οΙ , ιποΙΙγοποτ οι ὶποοοΙ:' ιι 
τιετοοτειτιπ_ιοΜπ ειιπτιιΒγ, ιπιπτ 1ιιιποοπ πιιοτοοτο:ΜΚΙιειπ το. 
ρποιτπΙΙιπτπἱ. · ` 

Βοιιιιπι παπα οι Βι;γοείιΙτ ·8αιτποοΜιοπ Μπι Ιίιττειιιι 
πιἱ οοιοιιιΙ›ο ποιοι κτοΙπει 8201! ΙπνάΙοοιιοττ οιοΙεειμ πιοΙΙγ 
ποπ οιπΙοποιοιο πιιΙππΙα ΒπτορπΙπιπ Ιοπιπο.ι·ποτ; πο ΜοοπΙο· 
που ποπι τοΙπΙιοπι ίοΙ π' Ιοιαήποπ ιπιππηιιι Ν. οτι πιἱπτΙ οεγἱΚ· 
ΜΚ , πιιπο π' πιποἱΙιππΙε πγοιπει οΙοπγοειο!;τ. 

ΒοιποοπιτιπΜιοπ ει' οιοΙΒό.Ιε ποιποεπιπ ο8·γπιπο πω» ο· 
8γοπ1ϋπ, ποποιπ πιοπτΙΙιοτπι, Ιιοἔγ οεγοπ1ϋΚ ποιπὶποποπ μι· 
οπιπΕπΙ πι. 

Ειτ οιιιποοἔ; ιπει€γοι·πιποιπ, ΙιοΒγ πι ιποΒοττοοποπ. 
Α' οιοΙΒιι πιιπι1οπ πἰΙΙοποτΙπιπ 8ειιοπνο νοΙππϋΙ: 'ο πι 

ιιι Ιοππι ΜΗΝ: πι; οι π), ει' οιοΙΒο. Μιπ ιπποιοΙο οιπ!ιοτ 
Μπι; π' ;;:ι.ιοει. 

Μιω πω Μι οΒγιπποΙτ ιοέιο. πιτπποεοΙπι , 'ο ππ ποιη 
οιοτἱτἰ ει., πεπω οποοοοΙιποοεοπτο Θ ΙοοπςΙοπι 'ο πιοΙιειιι ο· 
€γοιοι·τοπο ποικο;οιε πππτοτῇπποπ. Τοι·πιοοιοττοΙ ποιπ πΙπΙ›Ι› 
νειΙο οεγΠε ει, ιπειοιππο.1, 'ο πΙοι€Ιοπ οοοπ Μπι, πϋποτποιοεο· 
ποπ ΜΜΕ πιο. Βιοπ Μπι' Ιιειτοτειἱ ποιο, οι οἔγΠ‹ οιοΙ8·ει, 
π' Μπα Βιιιιιο; οιοποπ πινω Με ποΙΒιιι·, πιο οπιποι· ει, 
κοπο. 

Κοτοιπ οι οΙνειιοτ, κι ιποἔῇοἔγοιιο ιππΒιιππΙτ , πο” ο' 
Ιοπο.Ιπιπτ ποιπιοεο.Ι: ει' ειοΙοοΙτ 1ιοριι!ι ιποοοΙπποΙε πΙΙπποτῇο!ι 
ίοΙϋΙ. Α' ΒιιιοιιΙε ει, οοοΙοιΙοο8οτ πογοποιοπ οιοιπποπτΜΙ το· 
Ιππϋπ 'ο π' ιιπιπποεοΙοέ οο οποοοοΙιποοεοέ πιοιποτε πωπω 
οιιπτοΙΙγ ΜΜΜ Η νοππειΙ: _ιο1οΙνο ο8γιΙδ , ποπ ει' ΜΜΕ' 
οΙπιο_ὶοΙ›οπ. - 

1νπποπ π' ιιοΙΒιιι·οΙι' πο” τοπιο ιπο.ι· ιο€οιπ οιοΙ:Μπι Μ· 
οοπΙο πΙΙειροτΙπιπ τοοιοοιιΙ , οι οι οἔγοπ1οοοΒ τοεἱ 'ο οΙΕοΒο 
Μα το”, ει' ΚοινοΙοιποπγ, πιο11γι·ο εοιπιπι πἱνοτοΙοΙ: ποιο· 
ΙγιιοεαΙ πὶποοοποΙτ, ποιιπ πΙτοΙπποειεπομι1 , ΙπιοΙο1 οι οιπποι· 



ι δ! 

Μ·308θΙΙΒΚ Μποιηποε Ιιατιιι·οΙαιτ, ιιιο11γοΚειι ΜΗ! να” Μέι! πιο· 
Ιιεπειι ΙεΙιετ νειΙειΙιιιιεΚ 80!! Με:ι€ ιιιειι·ειάιιιιι. 

Ηιιιιιιιιι οΙιοι ει' Βιιιιιιι€ειι€ θε ειοει-Βιιγει€8, ριιτειιιοεοΙιιε 
Θε ειιἔεὰεΙιιιοεεὸΒ τϋι·τέιιετιιϋΙ παω, ιύνοΙειι€οΜτ κει ειιιΙιει· 
καιω; ει? ΕϋινώΙειιι6ιιγ, ιιιεΙ1γ ει, τιοΙΒο1ι "ποια ι·ειι66ιι Με· 
»οι , εἔγειτὰιιγοεειι€Ιιει Μπα Μια Έ Ποια ΒύριοΙτ εΒγειιΙ6· 
@μι απο: ΜιπϋΙι, άΙΙιιιιοψιιΙι' νειΙύεάΒοε εΒγε16τΙειιΜΕ· 
€6ιι·οΙι ε1Ιειι6ι·ε _ιε. ' 

Β' ιιιιιιιιειιιιιι€6 ΜΙειιι€ιιγ Μέσο ὰτπιεἔγ ειιοΚ'ΙεΙΜΒιε ἰει 
ΜΒΜ @ει σέιάεΚϋΚ εΙΙειιο ΙϋΙιιιτΙιτΙιειιιιει; ιιιεἔιιιϋτὶοειιῇα Μέ 
ΙιετϋΙιετ Μ ιι€γωιιιΕΚιιι·, ιιιΜϋιι :ιΙτειι·ει€_ιοΒιιι ΙιειταΙιιιιιΙιιι Ιιει·ιτι. 

Αι πι· όει ειιοΙ€ειζ, ΙεΙΙ:ϋΙι ΙιεΙεο_ιό!ιοιι εειιιιιιι ιιαιἔγ κει 
Ιϋιιιι86€;ει εΒγιιιιιει καπ ΜΒΜ! ιιειιι 8ιήτειιοΙι, 'ε ειιιιιιιΚ ει” 
Βοι°ἰ ιιιιιιι.οπιιΙΙιατάειι πω” ισοιιι τειιιιΞιιγι ειειιι ι“ι-ΞΙεΙιιιοτ ιιοιιι 
έτειιιεΙτ. Βιιιισ-5Ιιο€νει, ιιιο€νοιέιετϋΙ θε Ιιειι·ειιςτ01 ιιιειιιτεΚ 'ε 
ιιιιι€οΙαιτ, Μ. ιιιει;τεΚιιιιιΚ, εκιιιι :ιΙάπιιοεοΒιιιιΚ, εειιι Κενό· 
ΙγεΙιιιεΙτ ιιιειιι ωιιιιμικ. ιι Τιν 

Α' μπω απ ωιιμ, 1ιο€γ ΜιαιΙιιιέ.ιπι!ι «Ήθιιιιιι ίοι·ι·ιιοει 
ει' επει·ιϋιι€ε; ι!ιε ει' “οι” ιο ειιΙ›ειι Μι ΙεΙ ειιἔεὰεΙιιιεεεό 
@Δεκ εΒγειιιιΙι «Με. ίδια σ.: ΜΜΜ εΙ1°οΒΙειΙτ νιειοιιγοε ΙιεΙγ 
παπι ιιειιι νοι·εειιγ8ειιεΙ:; Ιιειιιοιιι ιιιιιιι1οιιικ _ιέιΙ καιει ει' πιει· 
@Με 78 ειιιιι:Η ιιιιιι·ο.ι1. τ › 

πωωπμωκΠει ιι' Ι:ϋπιτέιι ιιιιηιιιιοιιι ιι€γιιιιιιιοιι σα· 
ιιιΙγοΚιι6Ι Ιιει·ιιΙ, ιιιεΙΙγεΙψϋΙ ει' Πεποιε 'ο ιι€γειιιειιοιι :ιω 
εθιέεΙει·ε π. ῇιιτ!ιατ; ει., τιιιι€οι ΙιΝόνε , ιιιιι€Μ κϋΜΘΙειεεειι ε· 
οΒγειιΙϋιιοΙκ ταττῇιι £ϋιι61ιοινοΙ θ8 ν:ιΙ6Ικιιι ει: Μ; ιιιιιιειιι ει' 
ΜΜΜ ειΙειιτ ιιειιιιιιιτ ιιιιιιι νιιιιιιΙιοιιιι: ειιΒειΙεΙιιιεοκοιιιιΙ 'ε ΟΧΙ· 
€ει!εΙιιιεεειέ<έο σ.ιει·τιιιιοτι 6ιιΜιιγιοε ι-Ξε ιιιε8ιιιιώι·οιοτι: :ια-Μι 
1ιονο8Μιέι ιι6οι, ροιιωε ω Μιιιιγιι. ι - ' 

Βι ιιιοΒιο;;άετ ιιγι'ι_ιτ ειι·ι·έιΙ , ιιιι ιΙειιιοοι·ειιιι ιιιι·ειιειιι€οΙ: 
Μπα' ιιιιιΙἔιι 'ει μπαι καιω ιϋι·ωωι‹. 

ΒιιΙεατιι8ειι€ινοΙιιιι απ Μιιιιι, ιιιιιιτΙιει ε' Ιώτι"6Ιο ειιιΙιει· 
ιαιω οιιιΙειΙιετικΞΙκ νειΙειιιιι οΙΙγ ιιιι2Β·ύ 'ε ιιιέΙγ ΙιὲιῇΙειιιἀ6εάἔ·, 
ιιιιιι6 :Μια ει: ωωοοιωωι οεεΙΘάαό€”)ιεΙιοΙόΙιειι ιιιιιιιιιι, νειἔγ 

 



θ? 

ΙιοἔγΙττ κι ΒιιίοΙά1«Ισπεππ οΙΙγ €6ιιγοε ρθΙιΙέι!τε ΙεΙιεεεω1 
τεΙεἰΙηἱ. . 

ΑτΙε£οοτατὶὰΚΙκιπ ει, εποΙ€ει ,ο @πιω εαπ ιπ5Ιιει πωσ 
ΙάώάΙε εἔγιτιάετ ὸε εγει!κτειιι σ8ε.Κ ΒϋιΙ›ευῇιἱτι3Κ ό.ΙΙ:ειΙ !›εειὲΙιιοΙε 
ε,μιιιάεεειΙ. Διοιιωιιι τειικΙειετωτ ιπόἔ ὶε ειστοεειιι τειἔαειΚοι1 
ΜΚ οΒγιιιέιεΙιοι. 

Βειποοτειω πΘρεΙεπόΙ ει' ΒιοΙ.ι;ει 'ε μπω η;οιι Μπι-Ω 
ναπιιαΙε ε;;γιιιάεΙιοι; εωωεκ ειὶὶπτεΙου εΜπτΚω.ποΚ, ΙεΙΙιεὶΙε 
ϋεοιο πειιι εΙε;γει1ιιοΚ; ΙοἔΙαΙατοεεἀἔαἱΚ Μ5:ϋεεΚ, ότ4εΚεὶΙι 
πωσ εο!ια πω» ΙεϋτϋεοΙτ. 

Ε' ιι65ρεΙιιι6Ι ει' ειοΙΒει ιιπι€άτ ιιιἱιιΩἱΒ νάπάοτΜιιτ τεΙιὶιιϋ;ἱ 
ΒειιιΙὰὶιιιιΚ Ιιση1ύ1ςύ.Βει1ι. ϋεεὶΚετ 11θΙΙΙ ϋ8ιιιοπε, ιιτστΙ:ΜΙαιτ παπι 
-Ιεἱωιιτὶ_ῆα , :ΜΜΕ εεπιπιἱ ωκιωπ πιτ-επι τειπόιιγΙΙιετ. ΜἱΘτ£ 01 
νειειωιιι€ι 16τώτ ϋεειο ειιοΙιόπι1 ,ε Διὶ νὶΙιετιιΘ Μ ε' Ιώ1ϋιι6ε 

€5πίεΙάΙάοιάεπιθ Α' Ι4ϋΙοεϋιιϋε Ιιε1γιοΙ: ωεΒνάΙτοιο6τ: ιιιε€ 
ΙιοΙΙ νιἰΙτοιιιὶ ει' νἱεΖοιιγοΚπειΙι Μ. 

Βιετετιι6Ι: ΜιιιΙοιπ, ιιιὶτ ΜΜΜ ειιιΙἱτΘΚ, 8.2 ειωετὶΚειὶΙι' 
ιι€Ι«Μάνο.1 Ι›ὶιοιιγὶτιιὶ Με; 0ο απ, ει' ειιοιιι61γεΙι' ό8 Ιιε1γο1ι' 
@παω ιιιεἔΒὶΠϋπΙ›ϋτ.τετὸεο ΜΙΝΙ :και τεΙιεΦειιι. 

Αι ΒἔγεεϋΙοτ' «ΜΗ ΜΜΜ ΕειιπάΙΙ ει' τειΒειοΙἔαεάΒ. ΜἱιιιΙ 
αι ωΙ1Μ, ει' :υπ ιιιοιιιΜΙε, Με Μια αΙΙαιΙιιωιΙιατύ. 

ΒῇεωΙεοπ ει' 8Ζ018ύ.ΚΙ18.8Υ :άπο ἰεΙειαὶιαιὶἱτοτωΙεῖιὐΙ, 
νειΒγ ίεΙειειΜιἀὶτοττοΙι' ΙὶειὶΙ›6Ι «Μ. ΕΜΗ( ει: ειιιΙιετεΒ ει' ΚΜ 
1›εοεϋΙοτΙ›ε1ι Ι›ἱιο1ιγτειΙειη ΜΜΜ άΙΙειιιαΙι; ει' τϋι·ν6ιιγ :ΗΜ ε" 
ΑΚΜΥΜ ιεωωωι 8ειιαΜοΚΙαιΙ , αι ετΙεϋΙοεϋΙ: ιιιαΙσισειι1 νἱει 
8$81ϋΚΠΙ 6Κοτ οπιιιό!;. ϋπιιιει€οΚ και τιιἀῇύ.Κ ΙιεΙγιο$ϋΒετ 
ϋειωπι ἰεΙΕοἔιιὶ 'ε ιιι:ι_Μ ιιι1ιιι1ὶ€ νειΒγ εεεωτε1επεΙ:1ιεΙ: , νειΒγ 
οει1επϋπιόειοΕπαΚ ιπιιαιτΚοιωιΙ:. > 

Με ΘῇεαειΚ' ιη;γαιι ε' τειττοπιάιιγΜΜιι, Ι4ϋΙϋιιϋεο1ι Π_ῆ 
Α118ΙΜΜιιι , θ]όΒ' επάιιιοε ίεΙιόι·οΙε ωΙ:5.1ωτιιαΕ, ΜΚ ιπιαΒοΙαιτ, 
πωιωετι, Ια!ειεΙι ὶᾶεἰἔΙεπ αΙιὶνετ1ιἰ ΕεΙεἱΙ:, ειΚατατ3:ΜηαΚ. Απ 
Μι1Ιοτωιιι, Μ" ε' ειοΙΒΜε τειιιἱειετἱιιτ ροπψοεειιι 'ε Ημε 
εε1ι τεΙῇεειὶτὶΙ‹ ΙΦΦεΙεεεΘΒεὶΙιετ, 'ει ει., ιι6ΙΙ:ϋ1,.Ιιο€γ ιιισΒο!κει!; 

ο 
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ιιπιιέιΙ , Μ πω: ιιπι·επεεοΙ, τετιπέειεττεΙ πΙεΙιΙινειΙ6ΚπεΙτ πω 
πεπωιεπω ειικεπτ επεεττεΙιπεεεεε·Βε1 ντεεΙτετπε1τ. ` 

ή” τετειεττ εΙϋττειιι, ΜΒ, ειεΙτ ετι·άττεΙτ ε' επιπρ 
ειΕ<ι;Ιιει πειπεΙΙγεΙτετ :ποπ κοψω ειοΙώεοΜεΙ, ιιιεΙΙγεΙτετ π' 
τϋἔἔετΙεπεεἔ εε θΒΎθΙΙ1ϋ8όἔ ειιιΙπι ειο1τοττ. Μιιιτεπ Μιμικ 
πιιιΙτ εεγ τει·Ιιεε ιι1Ιπροτοτ νάΙειειτοττπΙτ, πι αΙι3Ι ιπεΠεεΙεεΜ 
Μπιτ πεπι ιππτΙ:οάπε.Κ, εε ΜΜΜ τϋΜιτε πεεεττ1Πε ιιιπεπιειτ, 
ιιιὶπτεειπ επιπι!ιιοΙττ6Ι ποπ ειι€εττεΙπιεεεεεετ, πιεΙΙγετ πειτι 
ειιιΙιπποπ τοἔεαωι‹, ιπε.ε;τει€πετιιπΙτ. ε 

Α' επιι1Με ιττειοπτ πειπ ΗνιιππεΙτ ειοΙΒΜΙιτύΙ εΒγεΙιετ, 
πιὶπτ π' ειιει·ι6ι1εε' πιτ 'ε ιιοπτοε ιει3επτειει; εΙεἔ ΜΜΕ, Μ 
Φωτ ροπτοεοΙεπε.Ιτ εε ΙιεεεϋΙετεεεΙκπεΙτ ϋεπιεΗΙτ. ' Η - ° 

ΕΣεΠε·γ πεπι Ιετιετπε ιιέπιππ ιιιοπάειπι, Ιιο€γ πεπισετετιά 
πω, ε' ειοΙΒιι 'ο @Με κωτι νιειοπγο!ι τεπιτειετΙεπεΙε; 
ι·επιτεινε ικιππιιΚ ειστε, ιτε πιιΞε πιΜοπ; ε? ειιι.ΙιάΙγ ΜΙΜ 
Ιιϋιϋ, ιτε ΙετειΠε ειιιΜΙγ. “τι '· 

Νεπι :παταω πι; νιιεἔἐΙπἱ, νεΙΙῇοπ ει πῇ ΜΙειιιοτ, ιιιεΙγ 
Ιγετ ιποειτ ΙεἱτεΙτ, ε1ΜΙπε.16·ε :ιππάΙ,- πιεΙΙγ πιτ ιιιεεεΙ6ιτε, 
πιει: εεεΙτ 1τϋΙϋπιιϋι6. ΒΙεε Μπι ειππγιτ ιιιοπάεποπι, πο” 
ειιιΜΙγοε εε ΜΜΜ; πιει·τ ει' σε ττοΙο,ε; πειιι ππΙιεπ ίεΙτειιΙτ, 
πο” :ιι ειπΙιετεΙ: Ι:ϋιττ ε” Ιιιιοπγοε τεπάετ, Ιιειπεπι ΜΒ· 
νιι.Ιπιιιτ ι·επτ1ετ τεΙΜιιιπΙ:. 

ΙΙε ιιιιτ ιποπτ1ι:ιΙε ποπ οιοιποι·τι ,ει ΙιεΙιοι·86 τά6ειεττοΙ: 
πι! , ιιιεΙΙγει: ιιΙειττ πι ε€γεπΙϋεεἔ πιιι€ιιτ ει' τοι·ι·ΜεΙειιί πιει· 
πιιΙτ Ιώιεπεττε ιιιεἔπΙειιττπὶ ΙτειιΠ , πιΜϋπ ει' ι1επιπειπτιιι, πιει 
Ιει.Ιιτιι Ισιιιντιπ ε., τό.τετιειΕ8τ άΙΙεροτΙιειπ, πιει· τιιι·πάειι€οεαπ 
πιο πι εΙόττεΙετε!ε εε ετΙ:ϋΙεεϋπ εΙΙεπθ 

Δ' τϋι·ιτεπγ 'ε ε8γτει:4ιτιεπ π' Μ5ινε1ειπεπγ τε πιει· Μ 
ιιιοπάτιΠε, πο” τετιιιεειετι ,ει άΙΙιιπι10 πΙειΙιΙινε.ΙύΜε ει' ιτιοΙ8ει 
'ε πι· Μπιτ πἱπεεεπ. Βε ει πι πιτ πειπ Ιιειτοττ ιπε8·1εΙΙτε' ιπε 
ΙγεΙιε ει ιιττιππΙππιτ, να” ιπΙ:Μι1ι ε1τοτει1Ι ειινε πιω. Αι 
πι, ΙεΙΙιε' ιιεΙειειεΙιεπ ιπο.ετ ὶε πιτ τεττιιι ιπεΒ·, τιο;γ 6 “ε” 
πϋΙϋπτ$ε εε τϋπτεΙιπι πεπιπϋΙ πω; ιΙε ιποπιτειπἱ πειπ ιπετι 'ε 
Ιιοι·ιωινε Ιιιιεγι:ι. ιπει.τάτ πι ιι.ι·ι!ιπγ_οεεπε τεΙειοπιιτπι. 1)πτειπ· 

ΙΡ. πω. 3 
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ΘεοΙΙιεει ΙΘΙΘπΙκ κ, Μινι ιι ω” Θἔγειοτειιιἰιιιι; ειοΙ8Θι πιω 
τϋΜιΘ ιιΘιπ Θιτιιιπει;ΘΙιιιπ :ποπ ιιιιι·τι"σ€σ Θε 8ΖἰΥθ8 ιιιιιιιΙ:ιτο 
Κατ , ιιιΘΙΙγΘΒΘτ ει, ΒΘτεΘ8ΙιΘ ιιΘιιι ν0ιιτ Ιιοειιιιε ΜτιιΙοπι ιππι 
_ιΙιιἐ; ΜΜΜ ΒιοΙιοττ, Θε ΘεοιΙΘΙῇει, Ιιο8γ ιπει.8ει ιιιο€νιιΙΕοινιιπ, 
ωιι€επ ιι ιιιΘ8νΘΙτοιι!ι; πιτ ειιιιιι·ιιιι, Ιιο€γ ιιιιιιϋιι ΘιπΘι ει' 
ειοΙΒιιιΘΒοιι, π” ειΘΙνιιιι, σεως ΘΙιιιΙιιιειςγ, ΙιειιιιΘ ιιιΘ8 πι 
“πιει” Θε ιιΙΙιιιιι16 ειοΙ:ΜοΙκειτ 6Ιτεϋπ ίΘΙ; ΜΒ, ιπιι€Μ 
ΘΙΘἔιιΙτιιΘΚ 'ε ΙιιιειΕΘιιΘΙτ ιπιιωιεειει ο11γ ειοΙΒαι ΙιΘΙγισ-ετΙιΘιι, 
ιιιΘΙΙγΙ›ϋΙ ΘΙϋΜι ιιτύΜι κι ΜΗ ΙΘιιιιιΘ; Ιισ€γ ιππΒάτ ΙΘΙΘΜοιια 
88] Μ” ΘιπΒιετΘι·τ, Μ ϋτ 8θΙΙΙ ιιΘπι νΘάΘΙιιιΘιιιΘτι, εΘπι ΠΙθἔ 
ιιε·ιιι ι·οιιΕΙιιιι_ιο. Θε Ιιο€γ ΥθἔΙ'θ ϋι·ϋΙιϋε ΚϋτΘΙΘΚ ΘΜιΙ οεπτΙειΙιοι 
ιΘΙε οΙ1γ ΙΘιιγΘΗιοι, ΜΜιοιιιι ιιιιεοιιΙ6Ι: ,κι ιιάΙΘιιιι1 ιιΘιιι ΘΙ 
Ιειιιτ10ΙιΜΚ. ' ν Δ 

Δι·ιετοοιιιια ιιΘΡΘΙιιιΘΙ 8γιιΙιι·ιιιι ιιιΘἔτϋιτΘιιιΚ, πο” ει' 
ειΘΙΘαι Μπρικ ιιΘιιι ιιΙ_ιιι8Μει ΙΘ ιιιοΙι' ΙΘ1Ι‹Θτ, Με ειιιιιιιΙε πια 
€οΙιιιτ ιιΙΘνΘτιΙε; ιπιπτΙιοἔγ ιιιιπάΙ- ΘΒγΘΙι ΘΙΙιηιοτοτ ιιΘιπ Θε 
ιπΘι·ιιΘΙε Θε ιιΘιιι ιι ΚΘιιιΘΙιιΘΙ: Θε ιιιινοΙ ιιπιει' ειϋιιιγιι 887θΙΙ· 
ΙϋιΙΘιιεΘἔ, πιεΙΙγ παταει Θε 8ειιι1ΜοΙε Μια ιπιιωτικοιιΙτ, 
ΘΙϋιτϋΙ: πι. ιετΘπι Βοπι1νι8ΘΙΘε' νιιΙειπιι ΜΙιοε τϋτνΘιιγΘιιΘΙε 
ειιι!ιεΘΘΘε Θε Μπει:ιιΙΙιετΙΘπ οΙιοιιιτει €γειιιιιιιτ πιιιικ απ· 

Ι)·Θπιοι:τατιιι πω, ει' ι:εΘΙΘτΙι ιιΙΙιηιοΕΜιιι εΘιιιιιιἱ ΙΘειΙΘιύ 
ιιιιιοε, ιπει·ιΕ πι ειειΙιιιι1οιι νΘΙειωτικ, ιιΙΘι€ΙΘιι νΘτετικ ΠΠ, ει” 
ΧϋινΘΙΘιιιΘιιγ πιω ΙΙΙΒΒ' ιιΘιπ Ϊ1θΙΥ8Β°θΖἙθἰἱΚ, Θε ιπἱνΘΙ :ιι 8θΙΙΙ· 
πιι ΘΙΙ:ιπάέι ΒΒΥθΙΙ16"θΙΙΒέ8θί ειοΙἔ:ι 'ο π: ΜΜΜ ιιΘπι πω. 

ΗειιιΘιιι ΘΒγ τιιτειιειιἔι ΘΙΙειροτΙιΘΙ'ιπιΜΙ:Μ ΘτΙΘρΘεΙιοι:, 
ιιιιιῇιΙ ιιιιιιιιιε :Μα ΘΙϋ πιιι€έιι: ο11γ ιιι1Ιιιιιιιτ, ιιιΘΙΙγΙ›Θιι :ιι ΟΒΙ· 
]!θΙ'θΗ ΙΘΙΙιο τΘτονιιι πι ιιιιιΙΙιοτιέιε' ιιι·ιετοοτειιιιι Κοι.;ιι1ιιιιι 'ε πι 
Θιι€ΘάΘΙιιιΘεΙ:ΘπΘέ 6ιΘιποστατι-ι.ι ΘειιιιΘῇΘ Μια. Θ 

ΕΙιΙιοι: :ιι Θιι;ΘάΘΙιιιΘεΙιΘιιΘε ΘΙνΘειιι ετΙεϋΙοει8Θι;Θι ειπ 
ιιιιΙε 82θΙΙΙθ «πω, ει' 16 8118θαΕ:ΙΙΙΙθ8](θάΠΩ Θι πι; τϋΙιΙιΘ_ιει 
ωπισι ι·ΘιιιιοΙτ ΜπεΙΘεεΘι; €γειιιιιπτ ιιΘιπιιΘιι, 'π 1ιιιιιτιιιι επι 
πω ειΘπιροιιτιι0Ι 8βΙΙΙ £ΘΙιιιιτι; εισιω εΘιιιιιΘιιι ειΘπτ, εΘπι 
ιιΘιιι ΪΒΕΙΖΒΙΪΒΟ8 :ιι , 'ε ιιιιιιςΘ.τ 21ΙΠ18Κ πω: νιι1ιιιπι ΙΘει1Θι0, πιο 
Ιιιιιιιιοε ιΙοΙοΒιιπΚ, πω· "κι ΜΕ. ° 



δέ 

Ει Ιὰ6ροιιτΙ›αιι αι ε8γε1ιΙϋ86€' ιαναι·ψ Θε τϋΙ;ΘΙετΙειι Κόρε 
ΙοΠιιη; α' ειοΙΒαΙι'ΙεΙΚο εΙϋττ; οΙεἰιιτι-: ιιιεἔΙτἱἱΙϋπΒϋιτετιιἱ ποια 
τιιώαΙε, ναΙΙῇοιι ιιιαΒαΙ›αιι α' ΒιοΙ8αὶ αΙΙαροτΙ›αιι, να” αιωι 
Μνϋ1 ναιι-ε αιοιι 08ΥΒΙΙΙ68θ8 ιιιεΙΙγΙιει ῇοαοτ τατταιιαΙ‹ ,α Ιππ 
ιαιΙπιακ ειὶνϋΚΙ›ειι αιοπ αΙαι·επι‹ὶεΙτεὲἔτϋΙ, ιιιοΙΙγπεΚ ϋιιιπαἔοΙι 
αιΙταΙε αΙα ιιιαἔοΙζατ ,ε ιπιεΙΙγι1εΚ Ιιαει1ιατ νεειὶΚ. ΚάειοΙτ ειοΙ 
@ΙΜ 'ε ειὲἔγειιΙειιεκ ειιἔεὰεΙιιιεεΚειὶιιὶ; ειετοτὶΙ‹ α' ειοΙ8α 
ΜΒ” Ιιαειπιαἱτ, Με ποια αι Ματ, ναἔγ ΙιεΙγεεοΙ›Ι›ειι ιιιοπάνα, 
πω" ωα_ωκ Ι›ὶιοιιγοεατι, ναΙΙῇοη πω" ταῇτοΙε νοΙιια-ι-: α' απ· 
ιιταΙοιαΚ ΙεπΜ 'ε ΙιαῇΙαπτΙὐΚ αι: , Μ ιιοΜΚ ραταποεοΙ, ῇοἔαἰΙι' 
ἱἔαιεαξςταΙαπ Ι›ὶτοι·ΙὑῇαιΞΙ Πωπ. " “Δ” ”'δ . 

ΙΙΙγωιΚοι· ιιιΜάεπ 130Ιξ.2,'δΙ', ΙιαιΜαιι νειΙαιιιἱ ΙιαεοπΙΜ να· 
Ιιεωἱ απτο :που ειοιιιοι·ιϊ ΙατναιιγΙιοι, ΜΗ α' ροΙὶτἱοαὶ κω 
εαεα€ ιιιιιτατ. Εἔγ αΙααοιποε Ι›εΙΙιαΙ›οτιὶ ίοΙγ ω: αι εαγιιιαετα 
ΙοΙγναετ ἔγαπαΚνό› `ε ε;;γιπαεεαΙ νετεοπγειϋ ΙιαταΙιπαΚ ΜΜΕ; 
αι ω· ιιια8ατ τοειαΚατϋπαΙε 658 ειεΙΙιὶιιεΙε, α' ειοΙαα τοειαΙκα 
Μπακ ω ίεῇεειιεΚιπιιτατῇα; αι οἐςγὶΚ ιιια8ατ ειιιΙ›ει·τοΙεπ ΙΙΙθ8· 
ειοι·Ιταεοκ αΙΙαΙ α' Ι›αι·τίοἑςαε' Θε ῇιιταΙιιιαιαε', ιιιαεἱΙε αι επι 
ἔοεὶεΙιιιεεεὸἔ' ΚϋτεΙεεεὸἔο αΙ‹3Ι ἱἔγεΙεειἰΙε Βἰνοππἱ. ΚϋιττϋΙε 
α' Ιιαιἰ ἱἔαιἔαταε' ἔγορΙϋὶ Με 'ε “και ΙιαπιγατιιαΚ 'ε ιιιὶ1ι0ωιὶΙι 
ἱ8γεΚειὶΙι αιοΙκα€ ιιιεἔι·αἔαιΙιιὶ. Διοπι νοηαΙοΙε, ιιιοΙΙγοΚ α, Με· 
Μιιτα1γτ α, ιεατποΚεάα101; α' ειαΙ›αιΙεαἑ;ο£ α' ΙΘΙαοΙεπεα8$ϋΙ, 
α, ῇοἔοτ αι εεοττϋΙ εΙναΙαειτῇαΚ, εΙϋττϋΚ ϋεειοΙ›οιιγοΙιῖΙταΙε· 
»Με 'ε _αλκρπατρριατ:ςΕμρΚ Ιατειαιιακ, θα εωιΙ‹1 παπι τιιι13α 
εαπ αι€ ιιιἱοεοὰα, Μπι αιτ , ιιιὶτ τοΙιετ, ναι”, ιιιἱνεΙ ται·τοι5Κ. 

Αι 5ΙΙγ αΙΙαροτ, παω ιΙειιιοοταιαἱ,,Ιιαιιειιι ίοι·ι·αιΙαΙιιιὶ Μ· 
Ιαιιοτ. α, · 
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ΜΒΜ ...ασΠΜάΙο α° αΙσπιοουα2α ίυπέσεύεΙο Μ· επ· 

ΙοϋΙσοϋΙο |'ε!επω!πό Μ ΙαπωεσπΜέα·ώσε8 °σ πιο" 
ο·ϋυ$ιΙόϋπό αποΙΘ ἱἀ8]ἐΐ. 

. Μἱτ ει, ειοΙἔά!:- Θε €ειιτ1άΚτ0Ι τποπάοΜιιπ, αΙΒαΙιπειι!ιατύ 
Μποιηοε μπω; ει' τιιΙ:ηο:ΙοποεσΚτει 'ε ΙιαειοπΙ›6ι·Ι6Ι‹ι·ε π. Α 
ιοπωιιι ει' “Η” ιιιεἔότὰοιιιΙἱ, Ιιο8γ ΜΒΜ νύ$εεεε5Ιτ νποεά 
ΙΜ Με!. 

Αιιιοι·ἱΙιΜ›ειι Μιειοιιῖ›ὲι·ΙϋΙε, ά" εισ1νάπ, :ιἱιιοεειιεΙ‹, 
Μ; ΙΙΙΪΙΙΙΪΒΙΙ ειπιΙιετ τιιΙεψ1οιιοεπι π' τοΙεΙππε!κ, ιιιοΙΙγετ ιιιἱνεΙ. 

Με8 ΜΗ ναΙΪειπἰ , Ιιοἔγ ει' άειιιοστατα €ϋτνέπγεΙτ Μωϋ 
ιιιαεειιι ιἱενεΙἱΙε ει' τιιΙαῇι1οιιοεοΙι' "ΜΒΜ 'ε Ιοεἔγεειτῇι5Κ ει' Μ· 
ειοιιΙ›‹-5ι·ΙϋΙιὑτ. Μἰιι‹1 ο' ιιιεΙΙεττ, Μ ο' τωιΙ›ωι οι Β.=.>;γεεϋΙι 
ΒΙειτιιεοΙ:Μπ ισ"ωκ, Ιποτύ.πωειιι ωιιιγὶτει απο οτειι58' ἰιιτεἑιε 
τεί:ιεΙ:, ΜΒΜ; ιπαιςάπαΙτ οι οτειά;;πειΚ τιιΙαῇιΙοιιΙτειιάὐ. ΑΜΜ 
ΜΜιιι ει, ΚΜ «Παω ,Δ ,ε ΜΗ Ιπϋπιιγωι ΙιἰττοΙωεείι Μια. Α' 
ΗΜ Κενεεετ Μι ω.. 'ε ῇϋνεὰοΙιπεὶτ Μπι ΙεΙιετ1ιο Μ ιιιΜΜΙ 
τιιΙεψΙοιιοε έ8 ΙιεειοπΙ›ὸτΙϋ ΜΜΜ: ἰἔΙοειτωιἱ. 

ΑιιιοτἱΙκα τοΜτ ο' τεΙεωτοτΒειι, ιιιὶιιτ ΜτΙ: εἔγε-ΞΙ› ιὶοΙἔοΙε 
Μιπ , εΒγετΙωιεεγ ωττοιιιίιιιγ; 'ε απ νειιιιἱ ω ιι€1άσ.ι11 , τό 
ΥΒ1ΪθΒ Ιοιιπε. 

Ε» απ πωσ!... τΙειιιοοτειαι οτει158οΙ:Μπ Μ , νειΙαιιιἱιπ 
ειτἰετοοτατἱἀΙκ!›ωι, ίοΒιιαΙι Ιειιιιἰ τιιΙει_Μο1ιοεπ 68 ΙιειειοιιΙ›ότ 
ΜΚ; Μιιιειιι, Ιιο.<;γ ει' τιιΜάοποεαΙκ Θε Μειο11Βόι·Ι6Κ πεπ1 σωτ 
ίοι·ιιιοι 6%ιεΚόΚ€ε$6εΙιειι ΙοειιιοΙτ ΜΒΜ ει” κει ΜΙγειι. 



δ? 

Αι·ΙειοαπαιιάΙ:Μπι πι' ΙιπιππιοπιππόπεΚει, πιεπιι οιιιηιέππ ρύπα 
ιεΙ ΙιαΜΜπ Η, Ιππιιιειιι τιεπτεΙΙιοΜεσε1, Ιπο.$18.πιπ10εά%ειΙ 'ε 
ειοπεάΙΜοΙ:Μι.Ι πο. Βεπιιοοτειιιι οτειιι€οΚΙιαπι ΜΜΜ ι:εειΙτ Ρέππ 
ιεΙ ΒιοϋΙπ. Μιπ16πι ει' ι6ειιι€οΙε ποΙοεππαιι;πιππΙκ ,ο ΜΜΜ Μπιτ 
ῇὰππιπιΙπ, πιο ιιιΜ6ιι πι' ι:ειιΙΜοΙε Θε ΜΗ παπα πεωΖω 8.ΙΙειππι1ύ 
νιειοπιγ πιιε8ειϋπιπΙπ, πιιοπιτιπ1 ω” ει' νεπΙπτϋττόπιοτ Μπα ει' ω 
Ιειῇιιοπιοετ 'ε ΙππιειοππΙιέπι·16τ ει;γιππόΒεπι1 ότππιτ!πεπέαΙιε. ίδιωιο_ιϋ 
ππεΙε ε” ρΙΙΙαπια:πε ει' ειοι·26ι16ε' ίοΙ€6τεΙππιπ·6Ι νππαιΚοιιπἰ.'πι 
πιο! εΙππινοιπιειΙκ εἔγππιπιέ "ειπε ε·ΙϋΙ. 01Ιγ ικά πι1εΒεπιεΙπ Μ, 
πω: οι ειπα Μπι δικιο, επι ΜΚ ειι€οι·ιιπιπι όπτεΙποιπιοΙκ ομ 
πιιάεωιΙ ο11γ πι” ίεΙϋΙ, πιιεΙΙγππεΚ ιι€ωιπιππ τιιι·εγα: Ρώπα. 

Α' ιιιιππτ πι' 3επ.νει!π εΙοει18.πιππ.Ιτ 'ε ει* ἔπιιὰεΒεπἰἔ επεπιεει€8· 
ειοι·Μπιπ πι: εμέ" οι·ειπιΕοππ, ει' Μπιτ”. πιπποπιπιπι1 απο Βια 
οΙΙγ ειππΙ›επεΙπΙ‹εΙ, ΜΜΜ: Ιιει_ιιιιιπιπ νιι€γοιποο888πι ΜπιγπιτΙππ 
Μπι παπι, 68 ο1Ιγει.πι πι] ιππε88ειΖάπι€ιπΙΜΒΒιιΙ, ΜΜΜ: ΜΜΜ 
μπι; Βγοπεπιιι!ιαπι επιπποποάιιαΙπ, ιιιππιτεοιππ εεἔΘιΙἰοττὰειιιΚ. Β 
ιοΙιτε ιιιππιτΙππγά_ιο!πτει πιέινο, ει' ΙεἔοεεΒπἑΙγεὶ›Ιι πιγετεεό8 πε 
πωπω, 'επ ε" απ» ἐπὶ ΙπϋιιιΙϋΙε πιιππ8ιιτ Ιιει_ιΙειπιπ16πιεικ πω, 
πιο” Ιπππι·ιπιιι€Ιο Ιιπιειπιοι πε ε1εωΙπιεειοπι, πι” _πϋπεπιε1ιιιΦππεΙτ 
Μι·πιιπ π·πΞεπιπέι61 πε εΙοεεε1:. 

ΜΜΜ πι' 1°8.1180Κ ΒεεπενεμιιΙπποΙπ, 'ε νειΙιιιιιὶπιτ ει: πεεπι 
πιο”, πι” :ιι ι€επι Με ν:ιι€γοπιο1π πε π·ι1ιάΙπΙππιππ 1εεπιπποΙπ, πιει 
πιοιιΙπππιτ ΙείειοΙπΙπ πι' ι:πινοΙππάΒ πι, τιπΙειππΙοπιοε' πάτεπειειι€5 πι1Ισ.ιπσ$_ιππ 
'ο α' Μειοπιιι6π·Ι66 ΜΣεϋπι; ε8γιΙ: εειπι Μι· τοπππιόειοαεΙ νιπ 
Ιειππιπ ΙαιτεοΞετοΙεπι ιεΙεϋΜπειέ88εΙ πι' ΜΜΕ πωπω. Ιππικό.: ΜΗ; 
εεγεππ16 πιο εεϋΙπϋΙΙ:ϋσ16 ειιιΙπει· πω, ιιιι ειοΙεύ.1Ιιππ.τ πι' Μάτ· 
ΜΗ Μετ16Μέ ΕπιπεπτειιιΙ εΒγόΙ›, ππιππιτ ει' μάπα? 

Ε” Μη· ειιιΙπει·, κι ε” ε86ει ι·ιιιειωπ Μι, ,ο πω* 
πω: ιιιπιῇοτῇει "πι, ειωιιιιιμ, πιο” :κι «Μαη ειι,ιιιππιτ »που 
Ιιεεεε πιο; επεπεπτε πω» επι οιιιπποπ' ΜΜΕΕ; @γ “Μιὰ 
ε16τω, ΙιοΒγ όπιπειιιεε «ποπ πιππιτΚοιππιπει.. Επι” Μι: ε' ιιεΒγ 
πό” εΙι-5πΙιοπποε, Και τοπιπιπ άΙπποπιιοΙππιι: 

κι επιπιπτ κά: ΜΜΜ Ντ, επι @Με 8οπιιΙοτ ππιπι.επιι·πι πιοιιι 
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να”, ,α πειπ18·επ ναπ τα 8πἱὶΚειὸ€ο, Ιισ€γ παΜοπΒόΒϊ56ποΚ 
ΜὶΙϋπϋε ΙιαῇΙαπι16εαἔα πιω εεεπ1ιεπ36Κ. Δ · . 

Απ ατὶε£οοτατἰαπειπ ΙιαΙ ποπ ει” παρ, πω: απ ειπΙ›ετ. 
ΒΙνο ΙαεπαπΜπτ εποΙκοττ ΙετοιπΙαπἰ απ ιππΙππ·πΙ:' ΙεΙΚεἱΙ›επ, 
ιπἰεΙϋτΙ: α' τϋτναπγεΚ πω ιποαςταιπαάτπατπόΙπ Βέ Ι8γ εοΜπαΙ 
εΙϋΙ›Ι›, ιπἱπτεειπ εΙ1απε α' πατα Μὶὶτπε, απαι· Ιαταπϋπ Ιαπεαπ 
Μπτ τεϊἔπΙπἰ α' ΜΜΜ , ιπεΙΙγ εἀὰἰΒεΙὸ α' ιπαἔαεΙ› οαπαΙποΙταπ· 
ο;χεε1τοττε απ α1εὐΙ›Ι›αΙτΙ‹αΙ. ΒΙέιι·ι1Ι3αΙι πιαιασπα!,Δ οἔγῖεΙϋΙ α' 
ι·σ5εινατΙοππιέ€ 68 ιπεπνετόε, ιπαπΕε161 α' ΕέΙτέΚοπγααέ 68 
;;γί11ϋ1πό;; α' επεἔὲπγ ω, ἔαιιὶαἔ ΜΜΜ νἱεποπΥοΙ: πιιππ› 
ΜΙ: 'ε Ι›αι·ατεα<ἔταΙαπαΙ›Ι›αΚ ΙεπιπεΙε; α' Ιιαεποππότ' οποια: ία! 
επιεΙΚεὰἱΙτ. Βπ ιπΘἔ ποιπ οι·επιιιόπγε α' παιποοι·αία ίοι·ταάα 
ΙοιππαΙτ, παπειιι·οααΕ Ι›ὶποπγοε ο16ῇεΙο αππαΙτ. μα" α' ιπεΙ1γ 
ατἱΜοοτατὶα ΜΜΜ! ·οπγαπει· α' παρ' εαΜ5τ νὲἔΜΙ› ΜειαΙαεπ 
Μπα, 6ροπ οΙΙγαπ, πιἱπτ ε8γ €γϋΚετοετἱὶΙ Βἱ!ιαΙτ1'α,·πιοΙΙἐετ 
α' ΜΜΜ: απππΙ Ι:ϋππγαΜιεπ ΙοπϋπτεποΙτ, ιπἱπςἐΙ ιπαἔαεαἱ›Ι›. 

θτνεπ Θ: (πα α' παεΖ0πΙ›εἐτ* 6τωΙτε επϋι·πγετ ΜΜΕ παπι· 
οεαΚ ΡταποιἱαοτεππἔΙ›απ , Ιιαπωπ Βιπ·ορα παΒγοΙ›Ι› τὸεπόΙ›επ. 
Αποπ ΚἱὶΙϋπϋε εΙϋιιιεπεωΙεΚ, ιπεΙΙγι-:Ιιετ α., Ι'ϋΙάιπΠε168 θα 
ἰρατ πεγαπαιοπ Μό αΙαττ τεττε1:, ε'ώπποπιώπγ' ιποαπ“ε3τόεότε, 
νΘΙιππόπγειπ επετὶπτ πεππ εΙε-:€επάθΚ. ΎαΙαππ εππόΙ πατα! 
ιπαεΒ θα τ6ῇ€ε£τεΙ›Ι› οΜιοπ ππΜπε!Β ίο1γαιποάπιιπΙτ. Επ α: ται· 
τοπι , πο” οι σποτ απια' ιϊωποι:τατα ἱπτΘΖετεΙιΙ›επ ΚεΙΙ Καταπ 
πππΙε, επεΙΙγαΙτεί; πω( επτομαἱ παμπ τοπ·πικειμ όπ ποπ πο 
ιπποτατα επεπνοιΙΘΙγεἙἑΙ›οπ, πκ-511γε1ιτ6Ι α' £6ΙιϋἱεΙτΙιἱεεΙ›Β πα 
εῇοἱ›Ι› 1πέττέΙ:Ιυεπ ἰπἔα€τατπαΙ‹.Δ · ν ' 

αγαΙεταπ πα1Ισπ:αιπ παεγ απἔοΙ Ι›ἱι·τοΙ‹οεοΙτατ ὰἱοεοποππὶ| 
Μπαμ πο” Με πια ππΚΧαΙ τϋὶ›πρὶἑππτ νεεΖπεΙἔΦὸ`πταώΙπια 
ὶΚΙ›6Ι·, ιπὶπτεοπι αραὶΙε ὶτε$τεΙε. Δ =""' ' ' : 

Μ681επετ, ναπ οΙ€πΙτ ϋτίὶΙπἰ, πε απ Μιππγοε, πο” παω 
ωα3αιεπεπεπισκπιπαπ; 61: πι: ΜΜΜ, ιππα πγει·εεαα; α' Μι· 
ΒαμπαΙ‹, παπα @ως απατα απ.` ΒείοΙγαευπατ αἀῇαΙτ σπα. Μπα 
μ-Ξπωι·τ; 6ο α' Με ρθππΙ›οπ πγοι·ποπ, οεαΕπαιπαι· σ1νεεπϋΙ: 
ΙιαταΙοιπΙ›απ. ` = 
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τω· πιό8 ιιιαε μι Μ, ιιιἰιιι€Ι Μενα Ιώιιαγα ιιιο8ϋειιπετιιΙ, 
Μ" πα” «Ιοιποοι·ατα ΕοτταάαΙοιιι Μπιτ; νιἐἔΙ›ε, ναὲςγ Μειω 
νό€Ι›ειιιο:ιιιἱ. 

Α' Ι:ϋισ-!ρΒοτααιι, ιιιαῇιΙ ιιιὶΜωι Π5ΙεΙεΙε ϋτϋΙσε, να” 
ΙεΒαΙαΙ›Ι› ὶΒοιι Ιιοεαιιϊ Μπα νοΙταΙι ΙιαειοιιΙ›Θι·Ι›ε αι1να. ΜΜΜ 
αι οι ὶτὶϋΙ›εΙἱ Ιιαιἱ Βαιά6.ΙΙωάαει νἱιεἔαΙῇιιΚ , ιὶἔγ ταΙαΙῇιιΙ:, 
Μο” αΙικοι· α' 99 ανω ΙιαειοιιΙ›ΘτΙὲεεΙε ἔγαΙιοτἱαΙιΙ›αΙ: νοΙταΙτ, 
Μιπαειπι πια α` 12 ε-ΕνεεεΙε. α 

ΑΙ:Ιωτ α' οεαΙαιἰοΚαΕ ΙιαΙΙιατατΙαποΚααΚ 1ιΜέΚ; αι αΙΙα 
ροτοΙε 6ι·ϋΙαιτ ιαεΒϋΙΙοχιι-:ατεΜιεκ Μτειοττακ Θε αι ε86ει ται· 
ααεα8 οΙΙγ ιιιοιιΙἀΙατΙαιιιιαΚ τοτειεττ, ΙιοΒ·γ αΙ›Ι›απ ναΙαΜ ανέγ 
1τοτ τϋτταπΙιετϋ ιιιοι,ααετ ποια Β ΚόμιοΙΙιοττεΚ. 

Δι εΒγειι16ε68' ειαιαάαΜαιι αι εΜιετἱ ΜΙεΙ: απ” Ιω· 
ΜΙαψοτ νεα. Κϋπιιγο1ι απ: Ια-ΞριεΙὶ ιιιαΒα:ιαΙι, ΜΒ: αειιιΜ 
ποια ιιιαταάαπάύ. Βαῇτα αι άΙΙΙιατατ1απεα€'ωιι1Με ιιταΙΙιοἀἱΙτ. 

ΙΙΙγ αο11ι1οΙΙ:οιαε ιιιο1Ιοτ, Μαι! α' £ιιΙαῇιΙοιιοα, Μπα α' 
Μι·Ιϋ ιι6Μ ΒιιτϋποιοτέΜττ6ιαατ έστειιΜέ α' Ιιοεαιαε Ιι1ε_Μ 
Β6€εΙοιόεαΜ:ϋ1; ΙΘΙιιοΙμ ιιεΙιο,<;γ εΒγΙποτ ΙποτΙατοΙνα ΜΜΜ 
11ιαεσΚατ αιο11αΙΚι1 ΜΜΜ, ιιιεΙΙγΙ›ϋΙ πια 1ιγετεεόΒετ Ιιι1ι:ιαΙτ. 
Α11αροήοΚιιαΙε ναΙαιιιἱ τϋἔτϋιιὶ 'ε ε1ϋτε :και ΜΜΜ: ΙΙ188ΥΜ· 
τοιΙιατάεαι·α ΠοωαΙγοεαιι ειαιιιοΙ11αΙε. Μα€οΙ: ιιια8οΙτωΙ αιτια 
1ιαΙι; Π31ιιεΙε, Ι18Π0ΒΥ ΙιΙΘεϋΙ‹ ιιιεἔναΙτοιιιὶ €αΙίιΙναιι, Ι›α_ῆοε Ιο 
Βγειι εΙΙιαΒγιιὶοΙε απ, Μ ναἔγαἰΜιαΙ‹ ταηΞγιι1 αιο18αΙτ ναΙα, 
Έ αύ:€6Ι ίΘΙιιὶ ναιι ω οΙ:ιιΙ;; ιιιεττ Μ τΙειιιοι:τα$α ειαιαάοΜιαιι, 
ΜΜΜ τΙοΙΒοΙε” ιι1οιΒαΙιιιαααΚ Ιεϋιερεττε ΙεΒὶιιΒαταΙ›Ι›, αι: κι 
επιὐεο·' πόσο. 



νιι. ΡΕ.ΙΖΕΤ. 

Βεβ:Ιμάσα ιι° ιΙεωοοΝ:ΗάπαΙο α' οπωωΙσα 
ΙιέσεΙου·ε. 

Νειιςγ :Θωθ 820ΙΙ Θεπενότε!εΕπεκ , ιιιοΙΙγε!κετ ΙϋιιτεΙ›Ι› 
τεπειιι, ιιιΜϋπ ει' ειοΙ8άΙκτ6Ι Θε 8:ΜΜΕκτύΙ ειι61οπωιι, ει' ἔπ 
ιΜΙιτα 'ε ιιιιι1ικάεοΙται ὶε αΙΙεειΙωσιιΙιει€0. 

Α' ωωι ει' τό.τεαΒάμ τειιι€Ιοκοπιτ' επιΜΙγω ΒονεεΙ›Μ 
αιι·πιτωιΙ: ιιιεἔ, εΞε ει' πειἔγοΙτ ει1άειάΙΙπειΚ, ει' ΚἰοεἱπγεΚ Ιω 
ειι1εΙΙ:ετΙποΙε 'ε :Μιά €20€θ11]868, Μπα 88.Ζά2188ύ8 ϋτϋΙωὸις 
επειᾶιιτἱ “ΒΙΒΗ ιιιο882ϋΜΙ;, πειροιιΜπτ ΙοΒγιιἱ ΙΜΒιἱΙ‹ ει' απε 
Ιειςεει ω» Κὸριο1οτΒε1ὶ Ιιἰὶ1ϋιιΙ›εό€,_ ιιιοΙΙγ ει' ιιιιιιιΙ:Μπ: ει, Βεα 
ιΜω1 Βϋ161ινάΙαειτοκια. 

Α, ιιιιιιιΚε-18 ιιια8ειεΙ› Ιο€αΙιιιειτ Με: ῇοἔαἱ, $ϋνοιιι165ε 'ο 
Βιιιιιιι€ει ΜΜΜ; ιιῇ πεπτεινιΨγάεωΙ, ιι_ῇ Κἱνἐιιιοὰ€οΙιΙω1 τεΙϋπ 
ο1 'ε η επακ86€ωσι ο8ττοιιιοΙαιϋκ. ΜΙιιάιυιωΙαιι Μ” εεε· 
ιιιε1κετ να καιω: ιιγετεεΘἔεἱτο, Η νεΙο άο18οιωιτ; Ιιο8γ αποκ 
Ιππι οειτοιΙια.εεεΞΙε, ωιιιιΙ:Μι5.ιιειΙι ΙΙΙ888ΒΒ ι€ττ ειειΙ›ιιὶ 38γεΚ 
ΜΗ: 'ο απ νόμο τειιὰειετἱιιτ ε1 ἱε “Μετα Θτιιὶ. 

Βεπιοστατει οτειά8οΒΜπ, ναΙειιιιὶ1ιτ ιιιέιειιττ, ει ἱρειτἀἔειΙι' 
118.8Υ τόειο ΚενεΞε ΒϋΙτει-3%ε1 1'οΙγωττειτὶΙτ, 01η ειιιΙυετοΙι :ΞΙ 
τειΙ , ΜΙιετ ει' €ειιτΙει€ει$.8 εέε ΜΙΙΙ11ί8ύΒ ΗΘΗ! ειιιεΙ1ιεΙε ίϋΙϋΙ π. 
ειιοΙιΙειιΙἰ Ι:ϋτ.ε8γατέιιγι1εάΒοπ, ΜΜΜ: ιιιιιπΙαὶῇἀναΙ Μπα-εκ 
Δι ὶ1Ιγ ὶρειτΙ›ε1ὶ νόΙ1ει1Ιαοι6Ιι ΙοΙοττε επιιιοεαΙτ ; ΘτΩεΚεὶΚ Ιώ 
ΙϋπΙ›ϋιϋΙ‹; ειιιι61Ιο,Ε;νει εἔγετ6ττειιὶεΚ'ε ὶἔγοΚειετεἱΙεοτ «Έγε 
εΙΜὶεΙ‹ ΗΘΗ! Χϋπιη·ϋ ι1ο1ο8. 
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ΜπεταιιιϋΙ, α' ιιιιιπΙ:αεπτ: "πιο Μπιτ Μι·παΙ: Μ; πω: 
εο€ωτο:ταπο1:Ι:αΙ, ιπεΙΙγε!: πιεΙΙεττ ω: Μια ειοΙΒαΙαιπ 
Και ταἔαἀιιἱοΙ: π1ΙγαπΙ:οι·, ιιιΜϋπ πιτ* πειπ αΙ:α:_ιατ: παΜΙ: Μπι 
απ, πιἱτ Μ: πιππΙ:ΜοΙ:' ιΙΙοπιι6 _ππωι: τοΜπτεπεΙ:. 

Διοπ τοΙγτοποει παι·οιΙιαπ καιει, ιποΙΙγετ ε' Ι::5τ πωπω 
α' ιπαπ!ιαΜτεΙ: νόΒεττ οι;γιπαε ι-ιΙΙοπ τοΙγτατ, αιοι·ϋΙ: ιππα 
οειΙαπαΙ: "α α' Π6ιοιτο1ιποΙ: τοΙντιΙτνα Μπακ Μ. 

86τ Ιιιππι πω, Ιιο€γ ΜΜΜ α' ιπιιπΙ:αεοΙ:' έτιΙεΙ:ι-5πεΙ: 
Με!! εὅγὁιπἱ; πιειτ α' ίεΙοιποΙτ ιπππΙ:α!ιατεΙ:, ιπι1:ετ ιιια: Μ 
ε8ιΚϋιϋΙτεΙ:, πω: παροπΜπτ Ι:ενεαΙιΙιό ιιι.%σι:ι:ε τοπιτΙ: :παι 
παιΙ:τύΙ Ή ιπιπέΙ ίϋἔ€ετΙεπεΙ›Ι›εΙ: ΙεειπεΙ:, ι›ειωιε τϋΙειιιεΙΘ 
απο αππαΙ Ι:ϋππγεΙ›Ι›επ ταιπετιετπε1:. 
τι ΙΜΙνεειιοιπ πόΙπαι'ιΙ αιοπ τρα:α8·ατ, πιω; Ι:οι·ιιιιΜιαπ πιτ 
ΙππΙ: πι, ιπιπτ α' »πως ιπα_ῇπ ιπιπποπ πειπιετπιπε21 1εΒιπ1:ιιΜ 
ίτιοττΙ:: α'ΒΙάωίω!επτ. 

Ρι·αποιτα.ο:εια8Ιιαπ αιο!: , ΜΙ: α' :πιω παρειαιπτιαπ πιπ 
ιταΙιΙ:, τϋΙιππγιι·ο ιπαεοΙ: τα Μι·παΙ: αρι·ύ τοΙΙ::-τοεΙ:6Ι:1:οΙ, ιποΙγ 
ΙγεΙ: ιπεΙΙεττ, 1ια πρωι ΜΗ, ιποα·ύΙΙιετποΙ: α' πόΙΙ:ϋΙ , πο” 
ιπαιιπαΙ: ποΙΒοιιαπαΙ:. Μιάϋπ οιεΙ: Κέιτ πιιιπΙ:εϋοΙ:Ι:αΙ ιταΙαιπτ 
πα" τϋ1ιΙοειιτατ, να;;γ πωπω παειοπτιαι·Ι6τ ιποΒΙ:ιιια1 
παΙ:, πο: ΜΜΕ Βιιοπγοε ιπππΙ:από: ιποΒ παω απαττΙ:, Με Μι· 
τοΙ:ιιΙ:Ιια ντεειανοπιιΙπαΙ: 'ο ναιπα1: πιτ8 :Με αΙΙ:αΙοπι απαττΙ:. 

ΙΊΒγ νεΞΙειιι, ιπιπποπτ οΒγΙιενανε , αιτ ιποπτΙΙιατπι, Ιιο€γ 
α' ιπππΙ:αΜι·οΙ:' ΙααεαπΜπτι 'τι πενεΙ:ει16 τοΙοιποΙΙ:επεΞεο εΒγἱ 
Με α, πεπιπ:::ατα τπ:ΒαεπεοΙ:οπ ιιι·α.ΙΙ:οτ10 αταΙπποε τϋι·νώπγε1: 
πεΙ:. Δ' πιιιιτ αι αΙ1αμιτοΙ: οα;γεπ16ΜεΙ:1επιπεΙ:, α' ιπιιιιτ:α 
Ιιέι·εΙ: τεΙοπιοΙΙ:πάπε!:, 'ε α, πιιπτ α' πιππΙ:απέιεΙ: πια8απαΙ›Ι›αΙ:, 
αι 61ΙαροτοΙ: ε8·γοπ16ΙιποΙ:Ι:έ ναΙπαΙ:. 

Μ» 1:οι·ιιπΜιαπ ο” πα” Θ:: νοειοπαΙιποε Ι:ἱν6τεΙι·ε τα 
ΙάΙιιπΙ:. . 

Β” τϋπτοΝιι τι-ι_ιιετΙιοπ πιοπιιιιιτατταπι, ιιιτΙ:τέρεπ α' ρο 
Ιὶτἱοαι τατεαεαΒΙ›61 :Μπιτ α:ιετοσταττα ιπαππ'ιτ αι ιμαΜΙιι€' 
πιτιπε11γ τόπιετΒε πικαπ Μ, σα; πταειιππτ ιη αΙαι:τιαπ αΙαρτ 
τοττα 1εειτοπ πιεε. - 
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·α π 

Ει α' ιιιιιππαϊιαταπ' αι·ααιταεαι·α πα" παίοΙγαατ αγα 
ποιο!. 

Μιιιιαπ αι αιιιΙιατπαΙι πιω· @κι ααιιιααπαΙι Κα!! Ιαπιιια, 
Ιιοαγ αιοπ πααγ ιρατέι€απΙια, πιαΙΙγαΙιτό1 αιαΙταιιι, ῖιαΙαῇαΙε 
νααΙιαααοπ, αι απαιαππα ΜΜΜ πααγοπ αααΙέαΙγ αιαιιιπια1 
ναππαΙε. Καναααπ 1αναπ, 6ααιααιϋνατΚαιπιαπ 'α α' πιιιιιΙιαιιαΙτ 
ιαταιααϋΙε αιατιπτι πω: αιαΙ›ιιιοΙι πϋπιιγιι. π 

ΒΙΙαπΙιαπ ιπιιππαααιΙε @απ παμπ αιαιπιιια1 ναππαΙ: 'α 
ααγι·α αιαροτοαπαΙι; ιιιαι·τ απατπαΙι οΙΙγΚοι· α16 οΙΙγ Μακι 
«πι αιαταπαααα Ιεϋτιι1ιιιαπγα1ε, ιιιαΙΙγαΙε πιιι; ται·ταιιακ, α' πιιιπ 
ΙιαΙιαι·αΙι αιαττα1απι1Ι ίϋΙΙιααπαΙι 'α αι ααααι 1:ϋι:ίιΙΙιαΙϋΙΙανα 
παραα€ατ_ α' ιπιιαγαταπΙια αεαΙιαΙι. Μι!ιαΙγι ιπιπιαι· αι απιπα 
τα1: α) πα1γατα 1αιιταΙε, π” ταιιααιια13ιιΙς πω” αΙιΜΙ Ιππικο 
παπαι1πι τϋΙ›Ι›α παπι ιααιι ιιιτΙπαΙτ, πιὶπτΙιοΒγ οι: ιιιααοπτα αααΙ: 
ιιαπιαι· οΙΙγ ταατι 'α παπι αιοΙκαειοΙεατ .ϋ1ταπαπ, ιπαΙΙγαΙι πω: 
ιπιπιιαπ ααγαΙι ιιιιιπ1ιαι·α αΙΚα1ιπαι1αποΜια τααιιΙε. Αι πι? απι 
ΙιαταΙι ειιαΙ_ιαΙιαπ Ιιαναα ταπιιΙιεπαααΙ, αιοι·ΒαΙοπιιπα1 αα απεκ 
Κα1 ΜτπαΙι, ,α ι” ιπαιιΙιιαπι αααειαπ παιιιαιοΙά 6πΙκαπγαπαΙ: 
ναππαΙι Μτανα. ΜΜΜ ναΙαπιι ααϋπιιΙατ να” ιιιαα ναΙατΙαπ 
αεατ ααϋΙιπαπιπι ΦαΙαΙῇα αι ιιτύΙιΜπαΙ: πγαταααααιτ, ιπιιππα 
παι·αι1ιατρεαππαιπ ταταιαεα αιατιπτ αΙαϊιΙιαια11Μιατια ,α ΙΜ 
καμπ απ, ιπιτ Μπα α' αιαταπααα «πω, Ιιϋππγαπ ΜνααατοΙ 
Ματια. ν 

Πα Χϋιααγατατταααα1 ιπααιαααιΙιαπ α' ιπιιπΙκατ; α” παιεΙα, 
ιπιπι: ταΙιατϋα απιΙιαι·, α' παΙΙπιι1, πο” ιιιααατ πιαατοπταα, 
Βϋππγαπ α1νατΙιατια, Με πω; α' αιιιΙεααα; Ιιοιια. νιααιανα 
πω; «Ια ΜΜΕ ι1οΙΒοιπιοΙε ΜΗ ιπιπάαππαιι, Ιιοαγ αΙ πα και· 
αιαιιαπ; πιιπτΙιοἔγ Με Και 1‹αι·ῇοποπ παει ααγαΙι τιιΙαπΙοππαΙ 
παπι ιααπ Ιιιι·παΙι. Αι αΙπγοιπατα.α ταἔ αιαααπγαΙιΙια παω 
πω, ,α α1πγοιπατπὶοπ αππιιΙ ΙιϋππγαΙιΙ›, πιἱπαΙ εια8απγαΜια!τ 
Ιααιπα1ε. Ε1ι αιοπ απαιιΙιια νιτιοαι1α, ιπαΙΙγΙι6Ι ααΙιοαγ Η παπι 
ιπαιιαΜιατπαπ. 

Διακ παπι Ι:α1Ι ααοάαΙπι , πο; Μ α, πιιιππα1ιαιαΙι, ιππι 
τιιπ παπα αεγαιαιια ίαΙαπια1Ιιαι1ταΙε νοΙπα, 6.1Ιαπι16απ πεπει 
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Μπακ, Μ;; εΙΙειιΙιειι ιιιιιε ιιιοετοι·86ΒοΒιιόΙ, ει' ιιιιιιιΜι' Μια, 
ιιιεΙΙγ Ιιϋιϋιιεὲἔεεειι οεειΙ: ΙειεεειιιΙειιιτ “ποτε ειιιεΙΙαιιιιιι, 
@ΜΜΜ ιιενε·ΙιειιιΙε. 

Ε, @μι θ8 ειο86ιιγ ιιΙΙιιιιοτ, ιιιεΙΙγΙιειι ιιιιιτ πιει :ιι ιματ 
πωσ ιι€1ιεσέ€, ε” Μπι: πω, ΜνΘτεΙεει ,ε ιιιιιιάειιιιεΙ, ιιιἱ Ιώ 
τϋ1ττο ωιειωιμ, εΙΙι-ιιιΙζειι-Μιοιι :ΗΜ εεειιιέιιιγ; αει @επ πω: 
ιιιιιοε ιιιιΙει ΙοιιτοεαΙιΙι, να” α' τϋινόιιγΙιο20” ΙιιιΙϋιιϋει ΒΗΜ 
ιιιότ ιιιιώ.ΙιΙι ιιιο86ι·ιΙειιιΙϋ 40108; ιιιἰνεΙ ιιοΙιό2 ε.Μεοτ, ιιιιι16ιι 
θ8ἐ82ΈὅΤ888δἔ ιιιοπο8, ει” οικω: ιιιοιιιιιιΙειι1ειιιιιΙΖωτωΜ 
4έε ιιιιιιϋιι ει' 1ιειΒγο!ιΙι Μάικ ΒιιιιιτεΙοιι κι ιιιε8 Μ δενέιιγα:Κοι 
Με ιιιιι€ειιιιιΚ ει' Μετοιιι:εύ!ιοι, ιιΜποτ ει' α018'θί οιι1ει νιιιιιι, 
Μ" ιιιιιιιι.ιιγειιι Μιιι-ινο1 “Μάικ ειιι1ε86ΒοΗτοτ 'ο νά·,;γειιΒιιτ. 
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ΥΙΙΙ. ΡΕΙΖΕΤ. 

Βε,%Ιμάσα ω αΙεοιοοουαΗώπωΙο α° οι·αΙάάυα. 

Μεενιι88ά!τειιιι, ιιιιιιιΕ ιιιΜο8Μει ιιειιιοοτειιιι ιι6ΙιεΕιι€Ι όε 
ΒιιΙδιιϋεειι ει: :ιιιιοτἱΚειἱαΙιιιάΙ, ει: ιιΙΙειροθιεΙι εἔῖειιΙϋεΘΒ· ει' 
ιιοΙ8ι$.ι·οΙι' ο8γιιι6.ε ΜΜΜ νιιιιοιιγειιτ. 

Μπι ιιι68· τοιπι!ιΙι ειιΙαιτοΙε ιιιι-ιιιιιι 'ε ιιιιιΒιιιιιιΚ ει' ι:ειιΙιθ.ιΙ 
πω: ΙιεΙιεΙΘΙιε Ιιειιιιι. Νειιι ο2.61οιιι Μ, ιιι ι€ειιιιιι€οΙαιτ Ιιει·εειιι, 
ΜΙΙθΙΙΙ ιιιοΒιιιιιαιτιιι, ιιιιιι6 6ωπείιι€8%Ιιειι "πως τιιιΒγειιιι 
ιιιιιΙ ει' ιιι6.ι· ϋοιιιει·τ Ε6ι·ιιΙιιιόιιγοΚ. 

Β8όει νἱΙιΞε έειι·ενειτο ω, ΙιοΒγ Ι:οτιιιιΚΙκιιι ει' ωσ 
ΙΜιιιιΙι ΙκιὶΙϋιιΙιϋιϋ τιι8_ιειι Ηπα κι νἱειοιιγοιε οιΙειιιιιΙυιΚ; Ιιο8γ 
:που τιἱνοΙεάἔ, ιιιεΙΙγ Ιια_ιι1:ιιιιιι :Μπιτ ΜΜΜ εΙνάΙειειτιι, ιιιο8 
τϋνιιιιιΙτ 68 πο” ει: ειμαι ωιιιιιιεη Μι ο86ειειι Ιε ιιειιι τοπ 
ιιιωιι κι ιιο ΙοεειΙιιΙι!ι ιιαι;γοι οεϋΙιΙκειιτ. 

ΨειΙειιιιι Ιιει.οοιι10, Με ιιιόἔ ίεΙϋτΙϋ!ιΙι ιιοΙΒ·οι τειρει.ειιιιΙιιι 
αι ΒΒγεειιΙι:-8τειιιι80ΚΙιιιιι. 

Αιιιοτι1ώΙιιιιι ω·ιιίάά, - ε' ειιιτ ι·6ιιιιιι 68 ιιι·Μοοι·ιιτιιιι 
ει·τι-:ΙειιιΙιειι νόνε - ιιειιι 1ιέτειιΙε. ΑιιιιιιΙ‹ ιιιέιιιι ιιγοιιιιιτ ι:εειΙε 
ει” ΚιειιιετΙεΙ:' ειιιΙεωικέτ Ιιϋνετό ε166 6νοΙ0ιειι το.Ιύ.Ι3ιιι€. ΒΙιΙ:οι· 
ει: αρα, ειιιιιιιιι1γ ιι€ΙΜι1 8γει!ιοι·οΙιει ει' ΜΔ ιΙιοαιτιιι·άτ, ιιιιιιτ 
ει' ιιιεΙΙγοτ €γετιιιεΙιειιιι;Κ €γειιεεει38ε ειιιΙ4868εεεε! τεει 68 
ιιιιιιτΙ επεΙτ' ότιιι-:Κε, ιιιιιιιι διι ίεΙεὸΙ›Ιιεὲἔο ιΒιιιοΙιιιιΙτ. 

ΙΙ:ιιιιοιιι ει' ιιιιιιτ ει: ιιιιιειτι!αιι Μα ειιι!ιοτειιιιι Μιά, ει' 
Μι ειι€ειΙεΙιιιεεεό;' Ι:ϋτεΙόΙπει ιιαροιιιιιιιτ τιιΒιιΙιιιιΙ:. Πιο. Ιε 
νιέιι €οιι6οΙειιιιιιειΕ, στο Ιοει οεαΙιιιιιιιιιιτ ιιιιιΒιιιτιεοΙει€ιιεΒιβ. 
Αιιιοι·ιΙκέιΙιειιι, ιειι.ιι5.ιι ει6Ιιτό.ιι, ΒιιιιιΙΙ:οι· ιιιιιοε ιε. Αι ειιιΙιει· 
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εΙππ ανειΙ56Ι κιιεμενω ωιππωπ ιπε86ι·ικτιιο!ι ιππωτ!ιπιιιι 'ε 
πια8α Και! ιπαααπαΙι ϋενΦπγι: επαππι. 

ΗΙΜιπαπΙε, πα απ ΙιὶππϋΙι, πο” οι ναΙαπιἱ ΜΙΙιαι·οι' 
ΙιδνετπειταΙιειι ππωπιιι, ιποΙΙγΙιεπ ταΙαπ α' Μ π6πιἱ ει·πϋΙοει 
οι·ϋειαΙι' «πω τω: 828" απ ηπα πιω τϋΙε πιομα8αποτι ετα 
Ιιαπειι€ι·α. Παγαπαιππ πιοΙ:Μιο!τ, παγαπαιοπ Μπιτ; πιοΙΙγεΚ 
εεγι!ιοτ α' ειαΙιαιιεπἔ' ιπεαπει·ιε!ωι·ε 6επϋπαι1τ , πιιιει!ιαι 
ΙιαιΙαιιτι(›να τεειιΙι αππαιι ΙιαειιιέιΙατατ Κότι1Θε :Μέι πειπ να· 
Ιιετϋ ισα ;;;γαιιαπτ τοΙιιιιτιιι. 

ΕππόΙίοπνα αιπαπιιαΙ ιιοπι νειιιιἱ @πε @γι-ετ π. αποπ 
εΙΙεπειέπειι «έα ίαΙιτεΙεπ ιπιιιιΙατοπ ΜΜΜ, ιιιοΙΙγοπ αι ειπΙ›ε 
τοπια, ααπτύπ Μ, ιπΗιοι· πιω· ιπααοΙιατ α' ιπε€αΙαρΙτοττ πατα 
Ιοιπ αΙι31 ΜνοιιιαΙι, ιιι6-5π εοΚαι8· ιπωιαι. Ειπεπ πειιι «Μπι ιππ 
8αΙιαπ αιοπ Ιιεεει·ιιαό€8εΙ 'ε Ιιοεαπειι€παΙ τεΙιεε ΙιππαιοΙιατ, 
ιπι-:ΙΙγεΚ ι·εππεπει·ιιιτ α' ιιιι-ι€Ιιιι!ιοττ ΙιαταΙπιατ τιιΙε3Ιπι "πωπω 
απ. αρα ιιιεπειιτϋΙ Θεπτενεττε α” ΙιαιατοΙιατ, ΜΙ ωΙτιπτόΙγΘποπ 
ιπεπειιιππι πω; Θε ιιιιπϋπ (Η α: Μό ε' Ιιαται·οΜιοπ οππικαιια, 
Ιιϋππγεπ ΙειιιοιιτΙ. Δ' ιιι'ι εΙϋι·ε Ιαττα ατοπ ΜειαΙιοτι ιπϋεια 
πω, ιπεΙΙγΙιεπ Μπιτ αΙιατατῇα ναΙαιι‹Ι ειαΙιαΙγανα; 'ε ιιιωες 
"επι α'αιαπαιΙιππζοτ ΙιιτιοΙεπΙιεπ6π 'ε ει·ϋΙΚϋπόο ΜΙΝΙ, Μπι; 
τω: @μ ιιιοΙΙγ σι πιω 'ε ιιιοΙΙγι:6Ι παπά ιιιοπίοειαταπἱ ποιπ 
Φϋι·ιεΙωιιΙτ ή. 

 

') Μιπ‹ι ο' Μιππι α: αιπει·ιΜ.ιαΙιπαπ ιπιἐἔ Μπι μπαι επιθιο, ιιιἰιιι. 
πιι “ΜΜΕ Ρι·πιιοιιαοτειάεπαπ, οΙνοππι οι απ6!ι€6Ι α' Ιιιι€αΙοιπ' 
πωπω εΙειιιεΗ:, ιπωςΕπειινΑπ πι” α, μωπιι ΠΛΗ ΜΜΜ* Μάτι 
τοπάοΙΙιεαπειθέ πια!ιαπειδ8ΜύΙ- Αι Β;γοεί8ΙΩ-$ιαι:πεπΙιπαπ α' νόΕ 
επωωωεων _ιοπα πιποποπ Ιιοι·ΙΜοΙνα. · 

ΙΒΜειι, ναΙαπιιιι€ κα” ιπιπιιοπ ε8γ6Μιοπ, Ιιϋππγἶι 6ειτονοππι, 
ω" πα ει: π.ιπετΠ.πιπΕ., ροΙΜοειι ιδι·νέπγποιαοα επιι!ιαΙ «Μιαο 
ιιι·αια1Μι π., ιιιιοπΙππέΙ ., πεΚϋπΙι νιιιιοιι€ ροΙ;ύ.ι·Ξ $ϋι·νύπγ!ιοιάεππΚ 
.ν6ιςι:οΙοπιι1 πωιωαπωιπ» αι όν6Ιιπο!Ι. Ε” ιιιεΒΙεῇ€επἱ Ι:ϋππγίι. 

Α' ιιιἱ μο!;ι5.ι·ι τϋι·νόπγΙιοιπαπιιΚ' ιιιει·ιθ_]ε ο" οΠγ επιπει· "Μ, 
|ιἱ όι·πε!ιέπεπ ίεΙινί$ιιαΚ πω, ΚιεΙό,ςι€ιιΕ Βοι·τέιι·παιιιαπ ποιποοι·πιπ. 
πιοπνεπόΙγειι ιιιιπποπ αΜΜιεπ, πιι οιιαΙι |ιαιαΙιιι€ναΙ εαγειιεεεπ 
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'Ι'ειΙάιι ιιΘιιι ΙΘει ΜιειοιιωΙσ.ιι άο1ο8, ιιιΘ8ιιιιιτειιιιι, Ιιοἔγ 
ει' ΘειΙΘτΙἱ ΙιϋτΙ›Θιι αιιιιιειΕιιΙΜ1ύ Θιοιι νέιΙωιΘεοΚ ιιιἱ εισιοε 
ΒεειΘιιι%ΘεΙιΘιι νιιιιιι:ιΙι ει' ειΘιιιΘιιικ ΘΙϋττ θΒ'θ8ΖθΠ νΘἔΙ›Θ 
ιιιΘιιϋ τΘι·εειΒΘΒι 'ε ροΙιτιωιι €οιι·ιι«ΜοιιιιιιαΙ. 

ΥιιιιιιειΙι ιιΘιιιΘΙΙγ ΙΙΒΒΥ τΘιειεΘἔἱ Θ!νΘΚ, ιιιΘΙΙγΘΙιΘτ 88Υ 
Μ;» ιιιιιιιΙΘιιι€νΘ ΙιΘνιει, νει€γ ΘΘΙιοΙ ΙΙΙθΒ' ιιΘιιι ειΘιινΘιὶ. 

Αι ιιιιιτοοιιιτειι- 'ει ιιιΘι·ιιι·οιιιειιΙει€ ειΘι·ΙιειιετΘιτ οι·ειΘ. 
€οΜπιιι, ει' ΙιειταΙοιιι 80ι18. εΘιιι _ιάτιιΙ ΘΒγειιΘεοιι ει' Ιιοιιικιιιγ 
ιοιτειΙι' ΘἔγΘτΘιιιΘΙιΘι. Μιιιτ!ιο8γ ει ΘιιιΙ›ΘτΘΚ Θ8γιιιειετύΙ ΜΒ· 
8ϋΙι , θιθ8 ιμιιιΞειιιιι οι ΘΙεϋΙιΘτ. Α' €ϋΙ›Ιιὶ ιιιιιιιοΚ ιιιΘΒ·γ. ΔΙ 
ΙιιιΙιιιιιιΜτιιἱ :ια σ., ΘεαΙιιιΙτει Μ, ιιιιιιτ ιιιιιιιΙΘιι οΙΙγ €ΘετιιΙΘ 
ιΘΙει·Θ, ιιιΘΙΙγΘΙειιΘΚ $6ιιϋΜιΚ πω. .Αι·ἰ8τοοτειτα ιιΘιιΘΙτιιΘΙ, ει'. 
Μιτειιεκι8, ιΒιιιιιιι εισ1νειιι , (288]ί ειτγύ.τ ϋΒΙΙΙθΙ'. Α' ΜΒΜ 088.'ί 
ειρ_ιοΙδ ΚειΘιιΘΙ Ιοι,ινιι κατω ΙιειωΙιιιΘΙ›ιιιι; Θ Ιιοιιιιιιιιγοιιιι :ιι 
ειράτ, Θε οι Ιιοι·ιιιάιιγοιιιι ει' ΜΒΜ. ια ΜΗ :ιι πρι. ιιΘιιι οειι 
ρω τοι·ιιιΘειΘτι 3ο%ειΙ Μι ΑΦΜ: ΜΗ ιιοΙΜοειι _ιο8οτ ιι ει' 
μιι·ειιιοεο!άεια. 6 ιιΙΙιοτ0_ιει 'ε. €γέιιιιοΙιι ΘΘ:ιΙΘάΘιιιιΚ Θε Ι›ὶι·Θ_ῇιι 
ιι ειιιιιιιΙι. 

ΒΘιιιοοι·ιιτιιιΜκιιι, ΜΙ ει' Ιιοι·ιιιιιιγ' Ιιειιῇ:ι. ιιιἱιισΙΘιι ΘιιιΙ›Θττ 
ΘἔγΘιιΙιἰιι£ Ιιει·Θε ΠΠ ει' εοΙιιιεΘἔΜιιι, Μ” 68 ΜΙΒ» ει' Μι 
τϋι·νΘιιγΘΙτ Μό. Ιιει]τεει, ιιιιιοε 8Ζω(ΒόΒ' ΘΙΙΘΙΘ ΙιϋιΙ›ΘιιῇΘι·Θιο.; 
Μ; :ιι πρι, ει' τϋτνΘιητ' 8ΖθΙΙ1θ ΘΙϋττ, Θεει!ι θ8'Υ, ΒιιιιιΘΙ ΜΘΘΙ› 
Θε €ειιιΙει€ειΙιΙι ιιοΙ€ειτ. Π 

Θε ΚόινοΙΙειι' ιιοιιι ΘΙΙΘιιΚΘιοΜ. ΚΘει νοΙι ιιιΘιειι€οιΙιιι, Ιιο;;γ ιιΘ 
ιιιοΠγ ιιΘρειει·ϋ Μπιτ ιιι·ειΙΙιοιψιιι:ιΙ€ ει' ῇὸειΘἔοΙιοιι 'ε Κοιιιιό. 
ιιγοιΜ.εεέΚ ει' ΘειιΙύιΙοΧει, οειιΚΙιο8γ ειιοΙιειΙ: ει' εισ.ιιιε' @αμμ 
Μιιέι!πι ΒΘνιιιιιι ιιΘ Κἱνἐιι_ῇΘ.Κ. Απ ι·ειιιΘιιγΗΘ, Ιιο;;γ πι;; ει' ιΙΘιιιο 
οι·σ.ιιιι' ΐιιήο. ει' ροΙΒιιι·ι $ϋι·νΘιιγΘΚοιι "Η σειιριιιι, Ι:ϋιιιιγϋ ΙΘει πιει 
θα ει' ροΙΜοσιι ιδι·νΘιιγΘΙι' Θ.ι·ιιγΘΜ.Βιιιι ιιιοΒονιιιιι. Ε' Μια @μια 
Θε ϋιιι6 ιι νο" ΘΠειΘι·ειιιιιικΙ, ΙιιιιιΘιιι αι πι), Μια £ατώε ιιοιιι 
ΙοΙιειοιτ. Μει·ι νΘ;ι·Θ οι' ροΙΜοειι ιάι·ειιιάιςιιο.Ιι ει' ροΙ€ύ.ι·ι ι6.ι·εει 
868' ΜιιγοικιΘεέιώ Θε ΜρΘνΘ ΜΗ νΘΙιιι, Θε οι Θι·ιΘΙΘιιιΒΘιι ω 
μια ιιιοιιΜιιι, πο” Θειιιιιιι Μπι ροΜἱωἰΜι 88] ιιΘριιΘΙ., ιιιὶιιι 
ει, ροΙ;.;έιι·ό €6ι·νΘιιγ1ιοιύε. _ 
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ΜΜ6ιι α: αΙΙαιιοΕοΕ' Επι: ι·Θε:Θ ι€Θιι ΘεγΘιιΙϋτΙΘιι, Θε 
α: αΙΙαμοιΙιε1ι 88]θΙΙ16(ΙθΠ86Β αΙΙαιιιΙ6, α' ΙΘΙεϋΙι!ιεΘ;;' Θε: 
ιιιΘ_ὶΘ ιιαἔγι·α ιιϋ α: ΘιιιΙιετεΕ' ΕΘρ:ΘΙϋιΙΘεΘΙιΘιι; Ιια ιιιιιιά_ιατΦ 
αιιιιαΕ α., τϋινΘιιγ Θ16_ιο€οΕατ ιιΘιιι αιιιια ω, ει' ε:οΕαε Θε ]ίϋΖ·· 
νΘΙΘιιιΘιιγ ιιιΘΒασιιαΕ ιιΘΕι α:οΕατ. ΒΙΙΘιιΙ›Θιι ιιιιΕοι· α: ΘιιιΙ›Θ 
ι·ΘΕ ΕΘνΘεΘτ Ειι1ϋιι!ιδ:ιιΘΕ Θ;γιιιαετΘΙ , ,ε ιιΘιιι ιιιαι·αι1ιιαΕ ιιιιιι 
ιιιἔ θ8]θΙΙ16ΗθΙΙΒΚ, α'· ΙΘΙεϋΙιΙιεΘ€' αταΙαιιοε ι”ο8αΙιιια ωκεα 
ΒΘΙιΙ›Θ 'ε Ιιοιιια1γοεαΙιΙια ναΙὶΕ; ΜΘΙιαιιι€γΘΕε:ιΕ α' τϋι·νΘιιγ 
Πισω' αΕαι·αι]α @μια αΙΘΙιΘΙγΘ:ιιι α: Θιι€ΘάΘΙιιιΘεΕΘιιϋι: α' μα· 
ι·αιιοεοΙΘιιαΕ, α: ΘιΕϋΙοεϋΕ Εϋ:Θ1 ιτιε:ιΕ Θ' ΕΘτ ΘιιιΙιεττ θ8Υ· 
ιιιαεΙιο: 'ε 6ΕΘΙ: ιιαιιοιιΕιιιτ ιι€γαιια:0ιι εΒγαι·αιιγ0εεα8 ΙΘΙΘ 
νοιιιαΕ. Μ 

Ηα τεΙιατ ιιΘιιι ΜΜΕ κ. ναΙαιιιο1Ιγ αι·ιειοοι·ατα ιιΘιι, ΗΕ· 
νΘιιγΙιο:αεαΙιαιι α' ΘεαΙΜ ίε_ιΘιιΘΕ Θιι€ειΙΘττ ΕϋΙϋιιϋε ΕιναΠειδ. 
€οΕαι, α:Θι·τ ε:ἱιιτιὶἔγ ΙΙΙΒ€ ναιςγοΕ €γϋ:ϋιΙιτΘ α' Ι'ΘΙϋΙ, ΙιοΒγ 
σα αιιιιαΕ !ιατα1ιιια πα” τἱε:ιΘΙΘιΙ›Θιι ωιιιιιιι 'ε ΕιιΘήΘάιΘΒΙι, 
ιιιιιι€εΘιιι σει: Θειιιοοιαιια' ΕΘΙ›ΘΙΘΙ›Θιι; ιιιΘι:τ πιάσει, Μ” Βατ 
ιιιιιιϋΕ ]θ8]θΙΙθΚ ιε α' τϋι·νΘιιγΘΕ, α' ΙϋΙ_ιΘΙιΙινα10, ιιιιιιαιΒ πια 
ΒαεαΙιΙι Θε α: α1αΙιΙινα1Θιιιιιι11ιε αΙαοεοιιγαΙιΙι αΙΙαεΙιαιι ιταιι 
αι·ιετοοι:αιιαΕΙιαιι, ιιιιιιτεοιιι ιΙΘιιιοοτατα ιιΘΙιεΕιιΘΙ.7 

Μαιο: α: ΘιιιΙ›ΘτΘΕ ΜΜΜ α' ιιιιιΙτιιαΕ ΘιιιΙΘΕΘ:ΘιΘΙιΘιι, 
ιιιὶιιτεΘιιι α' ]θιθΙΙ ιι·Θ.ιιτι ΘΙίο8ιιΙτεαΕΙιαιι ΘΙιιι-:Ε, 'ε ιιιιιιϋιι Ει 
ΕαΙ›Ιι α:οιι ιδι:6ιΙιιΘΕ, ιιιιΕΘρ €οιιιΙο1ΕοιΙιαΕ 1θἔ]θΙΙ αριιιΕ, 
ιἱιἰιιτεΘιιι ιιιααοΕ Βοιιι1ο1ΕοάιιιιιιαιΕοάιιαιιαΙι, αΕΕοι· α: αρα τετ 
ιιιΘε:ΘτΘε Θε ε:ΕΕεΘ;Θε Εαιιοοε α' ιιιιιΙι Θε-_ιΘΙΘιι ΕΜΗ;; ΒΒ'Υ 
οΙ1γ Εαι·ιΙτα, ιιιΘΙ1γιιΘΙ Θ' ΕΘτ Μπι:: νΘ;:ΘάιΕ Θε ϋεε:ΘΕϋιϋ 
«ΗΕ. Αι·ιειοαοι·αιιαΕΙιαιι καιει α: αρα ιιΘιιιοεαΕ ιιοΙιτιοαΜ“ϋιιϋΕΘ 
α) Θεα1αιΙιιαΕ, ΙΙδ11θΙΙΙ Θεγε:ΘτειιιιιιτΙ τοΙιιιαοεα α, Ιια8γοιιιαιιγ 
ιιαΕ, ιιια8γαι·α:Θ_ια α' ε:οΕΘειιαΕ 'ε 1ιἰτΘΙ6ῇα α: Θι·ΕϋΙοεϋΕιιΘΕ. 
Μια ε:ινεεειι ΙιαΙ18αιιιαΕ; 1ιο::α ιιε:τΘ1ειτο1 Εϋ:ΘΙΙιιιΘΕ, Θε 
α: ιταιιτα ιιιιιιατοιτ ε:ΘτΘτετ ιιιιιιι1ι8 ΙΘΙεΙΘιιι Μια! ιταιι ιιιΘι·εΘ( 
ΕΘΙνΘ. ε 

ΜιΕοι α' ται·εαεό.8ι αΙΙαιιοτ €ΙΘιιιοι:ταΙαινό. ΜΗ; Θε α: Θιιι· 
Ι›Θι·ΘΕ αταΙαιιοε ΘΙνιι1 νΘιτΘΕ ΙΘΙ απ, Μ" ιο 'ε ίϋΕΎόΙηΘ8 
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ιιιΙΜ6π ᾶοΙἔοι ΜΜΕ ΜΜΕ ιιιει€6πειΚ ΜΒΜ ιιι68, σ' τ6ὲςἱ Μ· 
ίθ'ίΒί απ οΙπωιτ6ει'ιΙα ΙΙθΙΙΙ ρο:Π8 626Ι›6Ιγι'ιΙ €6ΙΗιιτν6ιι; :ιι 
α!:γ61ιειΕ ει' ΠειΚοιι εγει!κοτΙοττ ν6Ι.6ιιι6ιιγ!›6Ιἱ ΙιειταΙιπια, ναΜιιιἱιιτ 
τϋι·ν6ιιγ6ε Μιω1ιιια ἱε, 6ε6Κ6Ιγ6Ι›Ι› 1882. 

Α: Βι·ϋΙτε686Κ' Ι6Ιοε;168α, ΠΜ ει' 66ιιιοστατπι ΙΙΙ88°δΉλι 
Μι, Μάη Μιι06ιι 6ἔγ6Ι›π6Ι, πειΒγοΙ›Ι› Ι›6€οΙγ6εεειΙ ν” κι 
π" 'ε €γ6τιιι6Κ6Κ ΜΜΜ νὶειοιιγ' ΙΙΙθ8ΥΜί02ΐ.8.ίδ8ύΓ8. 

ΜΠωτ ει' 058Μ.68ίΥάΠακ Ι‹6ν6ει πι€γοιπι πω, ιιιει€ει 'ε 
Πει ιιιὶιιΩἱ,<; η;; Ιι6Ιγ6π 6Ιιι6Ιε, (68 Κόιέ$66π ίοΙγϊειψϊΚ ασεπ 
ειιοιι άοΙΒο1κειτ. Α' “πι” 68 ειὶὶΚε6€ δ88$θΙΙδίΠί 6Κ6τ 'κι Μπιγ 
ει6τΜΚ ηιΜτ16ιι ρὶΙΙωιειτΙ›ειιι ει: θἔγ!ΠΪ188ἔΞ.1 Μπ161ε666ετ6; 
ιιιἱπ6ΙΙο€να @ΔΗΜ ιιιιιΙΙιατΙαπι1Ι Ι›ὶιοιιγοε Ι›6Ιεϋ Ι›ὶιο6αΙιιι:ιε· 
66€παΙκ ΜΗ τ6ιτιαὰ1ιἰ, ιπιἰ ἱε ει' €6Μιιτ6Ιγτ Κ6ν6εΙ›Ι›6 ΙεοτΙΜ 
Ιειιιιι6 ίθ8Ζἱ, 68 ει' Πειτ616τιι6Κ Ι:ϋΙ66 1`οτιιι6ὶναΙ πω” ΪἔθΙΙ 
ΒΒΥθΖ."<Ι 68828. 

Ιιιιιιιάτ ι16ιποοτειτα ιι6ρ61κιι61, 6ρ61ι οι ἱΙΙγ 666Ιτ6Ιγ 6ι· 
τ6ΚΙ:6Ι Μτ6 0επι1Ιγ ει: , ιιι6ΙΙγ ει: 6Βιιιι6Ιτιι6Ικ ΜωΙππιτ 'ο απ 
6τΚϋΙοεϋΙ:ιι6Κ εειῇάτ ειαΙ›6ετ Μιά εποΙτοττ. Μ ει' ιιιειεει ν6Ι6 
ιιι6ιιγ6ἰτ ακειτατῇαὶνα1 68γίΜ, ιιιἰιιὰ6ιιϊ6Ι6 ιιταεάΒτει 6ιιι6Ιὶ, 66 
ιιι66; πω: Μ, ΜΚ ραταποεοΙατὶιιαΚ θ1ΙθΙΙ8Ζθἔἱἱ1ΙΙἱ1θἔΙΙ8]18ΙΙ· 
66ΙΜιΚ, 6ΙΙιειΒγῇ6Β @με ιιτει€οΙιειΕι μ6Ιι1εϋ 6Ιτε.Ι τα€αὰτπτιιἱ. 
ΕΠ 16τωιπι α' 66ιιιοοτει:ΗΜΚ σϋΙιϋε θ1ΙθΙ18ὁ€θἱί, Με Ι1121801(Βί 
τ6€6ττ6ττ6Ιι ἔῇ6τιιι6Κ6ἰΙ‹ 6ΙαιΙ. 

ΈΣε ΙΜ· ιιΒγωιειΕΚοτ, ιιιΜϋιι σ” ειτἱετο6τατἰα ει' ΜταΙιιώτ 
616ιειΙειειψι, θΙίίἱΙΙΙΙἱ ΜΜΜ απ Μ, ιιιὶ 11616 ει: ΜΒΜ Μειω 
Ισιωκω ει18οτά, ιιιἱνατὶειε 68 τϋτν6ιιγ6ε νοΙτ, 'ε ιι6ιιιἰ 6€γ6ει 
1666;; Καμ 16ρτει ει, ΜΔ τύπο” Κϋτ6Ι›6ιι. 

ΜἱιιιΙ6ιιτ €6Ιν6ν6, πω” ωα1οιιι, να11ῇομ ει' τ6τωπι6€ νεωτ 
Β νειΙαιιιἱτ 6' ν61τοιάεωΙ; 66 απ Ιιει_Πο.ιιι16 να€γοΙ: ΜΜΜ, 
Μ” :ιι θ8“ΥΒΒ 6ιιιΙ›6τ πιγ6τ 6ΙαιΙει. Μι απ; ν616ιιι, ιιιἱιι61 06 
ιιιοοτειταἱΙ›Ι›αΙ‹Ικ6. ν6ΙιιειΚ πι 6ι·Ι:ϋΙ68ϋΙε 66 τϋτν6ιιγ6Κ, 82 εφε 
66 Μ ΜΜΜ νὶειοιιγοΙ‹ απιι6Ι ΒὶιοὰειΙιπαεΙ›Ι›ειΚ 'ε ει6ΙΙὰ6Ι›Ι›6Ιτ 
166ιιι6Ι:: ει' ειαΙ›6Ιγ 68 τ6Μπιτ61γ ΜΙ:ΜΜι1ι ΓοτάιιΙωικ 616: 
ει, Ι›ὶιοὰιιΙοιιι 66 8ΠΥθ88θ8 €γειΚτειιι ιιειἔγο!›Β 'ε ει' €6τιπ6ε26€.ἰ 
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ιιϋτεΙΗ: Βιοι·οαΙιτα ΙιιιιΜιιι α' ιιο!;;ιιι·ι Μ$ιαΜτ ιιωιἔ "ιαμα 
Βιιιιιι Ιαι;ειιΙι. η ··= 
α Βειιιοαι·ατα ι:ιαΙαιΙΙιαιι αι αρα ιιοιιι ι€ειι€γαΙιοτο1 ιιιαα 

ΙιαιαΙιιιατ, ιιιιιιτ α' ιιιεΙΙγετ ειινοε86Βιι6ϊ ε” ϋτοΒ ,αγαπαω 
αει€6ιιεΙ:'αι ταιιααιίαΙαεαιιαΙ: αειιιἱ αιοΙαιιιιΙτ. Μο8ΙοΙιετ, ΜΒ· 
τοιιτΙεΙιιι6ιιγει εΙιιιεΙΙόιτι-:τιιοΕ, αι ταιιαοεαὶ Κϋιϋιιεόἔοεειι Πια 
ιαα-τεΒεαοΙτ. Πα. Ι(ϋιεΙοεια6αΙιεΙι τιειιτεΙἔὲεεΜϋΙ Ι‹ϋι·ιιΙ ιιοιιι 
πιωτικ Η, ω ΙεἔαΙιὶΙιΙι Ι›ἱιοι1αΙοιιιιιιαΙ Ι:ϋιεΙιΜοΙε Ιιοιια. 
Νιιιοι ιιιιιιιιγοε Μπα ιοτιιια, ιιιαΙΙγΙιειι Ιιοιια ει€ι1ιιι 1α:ΙΙ; 
Πε ΙιεΒιι€ΙιιεΚ νεΙι-ι ιιιι1ιαΙιε 'ο ϋι·ϋιιιε·ετ ΙαιτιιοΚ ΜΗ: ιιιιιιιΙειι· 
παρ ταιιαοεοτ. Δι ω· Θα ΗειτνιεεΙϋ Ιιειιιιε οΙτιιιιτ: αι αρα 
ιιιεἔιιιαι·αὰτ. α - ιι 

ΒΙεια· α' κει τὰι·εαεαἔἱ αΙΙαιιοτ ΚϋιττΙονό ιπἱὶΙϋιιϊιαθεξ ιιιο8· 
ΠεΞΙΘεότα, Ιιει:οΜιιωιιιιΙκ αιοιι 1ιαιι ΙενοΙειααε1ιΙιε,ιιια1γοΚ 
1·οαιιΚ αι ατιετοοταιιαΕΦιόΙ ιιιαι·αᾶταιτ. ΑιοΜιαιι α' ιιγεΙν ιιιιιιιιιΒ· 
ιταιιισε, ιιιιιιοιια!γεαΜποιιιοΙγ «ια οΒγ 1ιιιΙο,αι, 1ιο8γ α' “ω” 
ιετιιιόαιετἰ ιιιοΙ6€εΨαΒε ότιιΙ: α' 8ιαναΕοιι. . 

ΒΙΙειι!ιοιι ιιιιιιιΙ αιοιι ειαναισιαιι,ιιιιεΙΙγειει: Δειιιοοι·αια 
ιιόιιοΒιιό1 α' ΙΜ ατγῇαιιόι ιιιται, ναιαιιιι αιαΙιαι1,ιιιγαιαε 68 
8γειι€6τΙ Ιιαιι€ ιιιαΙΙιο0ἰΚ, ιιιοΙΙγεΙα εΙεϋ ωκιιιωιωι ύειι·ειι6 
ωιιιι, Ιιο€γ α) ωαΙατΙ ΚοϊιεΙ6!ιαιι πι νιειοιιγοΚ αΙαιιιιΠαΚ. 
- Βἔγ ειι€Ιε ναΙτοιιΞε ιαα€ιιισάοαΜα α' έγετιιιαΙιεΕ ΜΜΜ 
ΊιαΙοεϋιιϋε νιαιοιιγοΚα$ Μ. ι . 

Αι·ιειτοοι·ατα οεαΙΜΙιαιι, ναΙαιιιὶιιτ αι ατικοοι·ατα αιτια 
ειι€!ιαιι, ιιιἱιιἀειι ΙιεΙγιοψ Μ ναι ιοΙεΙνε. σει ιιειιιοεακ αι 
:αμα Ι:ϋΙϋιι ι·αιι€στ ΙοΒΙαΙ Η, 'ο ειοι·τοΙειι Βινα1τεα€οκιιαιι τα· 
αιεεϋΙ, Ιιαιιειιι ιιια,<;‹ιΚ α' 8γει·ιιιοΚε!ι σειιικιΒγειιΙϋιτ εαγιιιαα 
Μπα; α' Μι· Θα ιιειιι να1τοιΙιατΙαιιι1Ι κιειιαΙιιακ ι·αιι;,;ιατ Μπακ 
ΜΜΕ 'ε Μιοιιγοε ι-:Ιέι_ιοαοΚι·61 ΙιιιτοειιιιαΙε ιιιιιιιΙειιΜτ. Δ' οιο 
ιιιοοτατἰα ιιαι,ιγ ι·όαιότ ε, Ιποι·ΙατοΙτιιαΚ ίεΙΙοτΒαήα, ναι;; αΙα!ι!ι 
εια11ιτια. ι: ι α 

ο Αι·ιατοσταια οααΙΜ!ιαιι , α' ΙεδιάϋαΙι Μ α' ι0αιό.8' ιια8γ 
ι·θειέτ 'ει ιιιαῇιΙ ιιιιιιιιειι ῇοἔοΙιατ ιιιαἔα ϋτϋΙεϋϊνόιι,1οειτναι·οι 

[κ Καλ Ι 4 



δ!! 

»Με ΙΘῇΘνΘ 'ε Ι›ἱιοιιγοε ροιιϋ€ ιιτΘνό. ΙΘοι. (δνΘ ει' παἔγεάἔ; 
Θε ΜτειΙωιι; ΘιΘΒΘ ει, ΚϋιΘρειΘτίὶεΘΒ Θε ίἰὶἔἔΘε. ΜΠιιΙ Θ' 
πιεΙΙεττ ἰἔειιτειΙΔπεεἱ8 ν0Ιππι ειι£Ιιἱιιιιἰ , ιιιἰιιτΜι ειτὶεκοοτειτα Μ· 
ρΘΙο1ΘΙ ει ΜΘΘΙ› Ιὶιΐ ΚἰνΘΙτεΘἔειἱ Θεώ( ιιιει€ΘΜΚ νοΙ:1Θπα1ι Μει 
»Με Θε Ιπϋι·ϋΙττΘ Θαι.Κ ΪΙ'ΪἔΥΒΘΒΘΕ 'ε ἔγ€1ΙϋΙεΘ€Θτ 8θήθ8ΖΠΙό·· 
ΜΚ. 

Αι ὶεΙϋεΙ› ΐ.θ8ίΞΥθΙ' ΓθΙΙ€Ϊ8ΖθΓἱΠἙ ποπ πω, ΜΒ, τΘετνΘτΘ 
ΜΘΙε ΒΒΖΜΒΒΙΪἔΟἱ Θ8 ΙιειΙ:ΜιιιιιΙ: ΒΖθΙ'θΖΖθΒ , ιιιΘττ ει' Θε:ΜΘά' ά 
αιΙΘιιοε ΙΘιιγΘ ει ειιτ ΚΘρνΜΘΙϋι·Θ Μι·ιιΙ νὶεειει; 'ε ει ΗῇειΜ› 
τΘΘτνΘτΘΙ‹ ἰἔγθΚθΖΠθκ ει' ΙΘΒϋ«ΙϋεΙΜηΘΚ ιιιἱΜΘ1ι νιΕ11Μειωτ 
Μπιηήτω , πω:: ει' οΘειΙΘιΙ' ΙΘῇΘπΘΙ‹ 118€] Θε 1ΘΙιΘ:ϋε νοΙαι Μ 
ιΜιιιΙ ΜΚΘΙ›Ι› Ι:ΘΡΘεεΘ τΘειἰ πιω, Μ” ιιιὶιιιΙΘ:ι ωιιήειάΘ!ιοΚειτ 
ΙΘΙΘωΘΙΙιΘεεοπ. 

Αι ω·ϊετοοτειτα ΘεειΙΜἘἰὶΙ€5ιιΜ3ιϋ Ι.ει85ειϊ ΜΜΜ ΪἔθΙΙ εισ 
ι·σεωι ΘεειΘΙπϋτνΘΙι θἔΥΙΙΠἱ8Β21ζ Θι·ιΙΘΚΘΙΙ: ϋωιΘΙϋἔἔϋΚ, Βιω 
ΙΘιιιΘἰΙ: Θ8γΙ›ΘΙιειιιειὐΚ, .Με ειἱνΘἰΚ ΜΒΜ ΘτϋΙε θ8'Υ!ΙΙύΒί. 

Α' άΘιιιοοι·ειωι ω. ϋεειΘΙϋιἰ ει' $ΘεΙ:νΘτΘΒΘτ ΘιἔγιιιΘεωΙ; 
Με θι"ΙθΙΙ πιάε ιποιΙοι·τ ΜΜΜ. 

ΒΒΙΙΙ00Γ8.ΐ8. τϋτνΘιιγΘΙε Μπα, ει' €γΘτωΘΚΘΙε αϋΚΘΙΘτεεεπ 
Θ;;γειιΙϋΙ:; κϋΥθωίθωΙθΒ Θ;"ωΘετι3Ι ΠθΙΙΙ $ϋ,%ϋΙε; ΘΘιιιιιιὶ 6 
ΚΘτ “σιτε” ϋ8ΒΖθ πω" 1:60, «Με εΙ 88111 ειιιΚεειψι; Θε πή 
ιιτύιι ειΘτιιιειιΘεοΚ ΜΜΜ, ιιιἰιι€Θ1ι 220ΠθΒ'γ ΙΘιΙΘΙ Μια Μό· 
ΜΚ ΜΙ , ιιΒγειιωιοπ €οιιιΙοΕπειΚ $Θτἔγαἰ, Θε εειιιιιιἰ πο· 
ιπΘΙγΘ8 ΜνιἱΙωὐἔ Μαι! εαπ ΙΙΙθ8ΒϋΙϋΠ'ΙϋΖΐ.θ(Υθ, εαπ ΘΙνά 
πωπω ιιὶιιΘΘΘιιΘΙ:: ω” ΙιἱαῇιιΚ, Μ5ηιιγΘπ Ιθί.1°θ _ῆϋ ΚϋιττϋΙ: 
αι 0186 Καπ' ΙΙΥὐ]ἰ:ΙΒ Θε ἰίῇίιἱ Ι›ὶιοιΙαΙιιιειεεΘἔει. Αττειιβ ΙιοΒγ οι 
ΘΙετ' Ι:ΘιάΘτΘ1ι Ι1Θρι6Θϋττ Η”, ειϋνΘτΚΘιΘο ίΘΙΙ›οιιιοΙ_ῆοιι, 1ιΘιιι 
ΪΒΒΙΙ ΜειΠΙκ :ΜΜΙοιιι; πιω: κι ειτγειΒΘέε ϋΚθίΙΙΙἰ11€ἱ8ΙΙ1Ι8Ρ Θ· 
ι·ἱιιΕΙτΘιΘΘΙ›Θ Ιιοιιει, ει' πΘΙΚϋΙ, ΙιοΒγ ει €ΘτΙιϋΚι·Θ νοΙ1ιει. 

Εε ἱΒγ ει' ιΙΘιιιοοτ:Μα :πω ει Θτι1ΘΗΘΙε , ΙιαπΘιιι ει' ΜΜΜ 
ΘιιιΙΘΗΘΚ 'ε ει' νΘΙΘιιιΘιιγΘΙε' Θε ἱιΙΘεΘΚ' ειιιΜά τοΚοπεάΒο. ΘΙ 
τειΙ ΗΜ ει' ιΘετνΘτΘΚΘτ ΘΒγιιιΘεΙιοι. ΒΙοειι_ήει ϋτϋΙιεΘἔἱὶΚΘτ, 
Δε: ΙΙΙθ8θΙΙ8θω Μ” ΙΘΙΚΘἰΚ ϋεΘιΘοΙναιΙῇΘιιειΚ, 
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Β' €Ιειποει·ειτει ετΙ:ϋΙοεϋΙθ ΚεΙΙειπετεεεεἔε Μ; πει€γ,ΙιοΒγ 
ειπε πιεις πιει€οΙε ει: ειτιειοει·ειιιπ' πειι·εοΙσι ἱε πεεΙνεΙιΙτ , επ πει 
ει” Με38 ΜειοΙιειΚ, πεπι ι€επ Με εεπϋΙΩιεε.ι ειι·ιειοετειιει 
ΜΜΜ' ιἱεπιεΙἔϋ εε Ιιιπεἔ ίπτιππιι·π νιεειειιει·πι. (Π: ει' ι1ειιιο 
σπιτια, πιω ειοΙώεειιτ ϋτϋπιεει ιιιε8τε.ι·ιππάΙμ εεειΜιοΒγ επι· 
εειε ό.ΙΙειιιοήύ.π 'ε τϋι·νεπγειπ ειιΙΙιειιπππειΙε τονπΙ›Ιι. Βε ε' πει 
Ει010Β πεπιειιι€ες 'π πεπι ειιιεωι ε;;γι!ιΙιεΙ ίι€γ, Ιιο8γ ει' πιό. 
ειπειτ π ει πε Ιιε1Ι_ιεπ ειιιτεΙπι. 

ΜΗ: ει' Μι Βιετετειι·ϋΙ 'ε τε.ειτνει·ι Βγεππεάπεδι·6Ι πωπ 
πει, επεπι Κε11πιιππ ειιοπ επεπνει1εΙγεπτε ιε, πιεΙΙγεΙ‹ πιει 
ΒΜπ3Ι ει, τετιπεπιει!ιόΙ , Μπε ιοττειεπΙΩιύΙ «παω ει·ει1πεΚ. 

ΜὶΙιοι· νειΙειιπι Ιιιιοπγοε €οπιιοΙΚοπειε - νειΒγ ετιεει - πιΜ 
πι ειπΙιετιεεέ εε·γ ΙιϋΙϋπϋε πΙΙειροήππειΚ 82πΙειπεπγε, ΙιεΙϋ· 
Ιε στ. ιιΙΙειροτ' ιιιεδνπΙιοπάνειΙ, ΒθΙΙΙΙΠΪ πεπι ιπειι·ειά 1πει;. Ισ 
ρεΙιΙειπΙ ει' ιϋτιτεπγ εποιοεειπ Βεε2επϋιΙιετ Με ποΙΒΜτ εΒγ 
ιππεεειΙ; πε πει ει, ιϋινεπγ ειιιπ·ιιιιειικ, επεΙΙγεΙνό.Ιπει!ι ειιοΙ:.· 
8επιππ Μπι ποπ; εποτοεειΙ›Ι› , Μπι ειιοπ εεοιπ6, ιπεΙΙγ ει' νει 
ιειΙΙτ ιιι·ιινειΙ επγεείτετιε ει, πιιιιεπ ΚοτΙιειπ. Μπι· πιει ε' Με ειπ 
πει· πεπι ϋειπει·ὶ εἔγπιεὶει ιιπ›ι›ε. Α' ιεΙε1ειπ, Μπι εε επει·ειετ, 
ιιιεΙΙγεΙε ΜΜΕ πει3πειπ επεεεπεισιιεπ, εΙεπγεειιεΙτ. Νγοιπειι 
Επι: εειπ ιεπιπππ. 

Βε πεπι ὶἔγ νειπ ει” ι1οΙπ8· :ιι εΜιετἱ πεπιπετ' τετιπεεεε 
π ει·πεπιεπγεινε1. ΒιιΙπειεπε;, Ιππέγ ει, τϋινεπγ επι-παει, πει τη 
ωι‹ πεπιι εεεινειτε.ει ιεππἱ ιἔγεΙεεΖὶΙ‹, εΙ πε Βγεπι;ιιεε; Με), 
ΙιοιιειῇοΙι νε.1ειιιιιι Μπι ειπειτνειπ, ΙιεΙϋΙϋΚ νει1ειιπιτ εΙ πε νε 
;;γεπ , επ Ιιο8γ αεκ ιπει€οΙιτει ΙιειΒγειτνει πιιπσΗΒ ετϋεεΙιΙ›εΚ 
πε ΙεἔγεπεΚ. Β 

Α' άεπιοει·ειιιει, πιεΙΙγ ιππ3εΙ ιπιπιιεπ »εμ τέιι·εειε εσπ 
νεπιιοπειτ Ιετοπτ , νει;;γ ΙιοιπέιΙγ!ια ιΙϋπτ επ ειι ειπΙ›ει·εΙ‹ετ 
ιι_ιει!ε ιπεΙΙε ΜΜΜ πεπι Κϋππγεπ επΒετΙὶ, πει” “πιει ε' εσπ 
νεπτἱοΜ›ὑΙ επιιειε ετιειπεπγεΙιπεΚ επεεπεπ ειιιιπιεπ. Πε. 
πεπι ει, ιπιιιιιεπει εειιράπ ιπι3τΙοειήει ε ιεπειε οΙΙγ ετϋε εε 
επεΙιάεε8ετ ΜΜΜ, ιπεΙΙγεΚΚεΙ εΙϋ!πι πεπι ι›πωι‹ ΜΜΕ. ` 

4Πε 



δ2 

θ” νόΙειιι, πω» ΙοΙιετε€Ιειι παπι ΜιοτποΚ, Θε ΜΒΜ» 
' ό" όττοΙιπέτ ε8γετΙειιεἔγ ιιιοιιἀατΙ›ει ω; 

ά 
οΙϋΙ›Ι›ἰεΙ‹πεΚ κι 88' 

' ' ' Τα α' Ιάτοασά8·ί άδΜίεέε! , ε: ΙαΙιιἱ. Α' ι!εωω·»·α2ια 2ειὅι _ρ 
' ' ” Ι(62ο! Μπα α, το ὅππέὺὐι:οπυα α' £επ0πάπε£ο ΜΙε!Με2, 

Μισολα2 'ε ::ε?υάΙ‹ιπσα α' ροἰἔιἱτυἐα!. 



ι 

πΧ. Ι·'Β.ΤΖΒ'Ι'. 
-- ι 

ό· Ιϊατα! ΞεάωμΒά!ο' οιουεΙἐσἐυὐΊ σου Παμε 
σι'ΗΦ - ΒΙαπωοϊώαπ. 

8ιει!ιαιΙ οτειιιι€οΙτ ει·ΙσόΙοεϋΙ: ιιόΙΙώΙ εσΙιει εειιι ΜΜΜ: ό 
«δε, ιιιιιιτ ε' ιιιιιιιΜιιιιιΙ: «ΑΜ ι·6επόΙιειι Μάι· ιιιοιιαοταιιιι, ει: 
α·Μΐο:Με2 ει: οικω; Μπισπ!ί. Μι @η ν:ιΙειιιιι ι:εει.Ιτ :ιι πιει 
ΜοιιγοΚιιειΚ ιὶΙΙειροτῇἀτιι, υποΚύ.ειιιΙιτει 'ε νόΙειιιέιιγει!ετε Με 
ίοΙγύ.εαιΙ νειιι, ιιιιιιά ει: ηη” ιιοΙΜι:ειι ότάοΜπεΙ Μ: :ιι θ! 
πειιιοιιι ε16α. ι ·›·τ 

Α' ιιενειιάέΚ-ΙεάιιγοΚ ιιιειῇ‹Ι ιιιἰιιιἱειι ιιι·οιοεαιιιε ιιειιιιε 
τοΙειιέΙ ν6€ΙιετετΙειιιιΙ ιοΙιΙπιιι ιιτειὶ οεεΙεΚεάετοικιιεΚ, ιιιιιιτεειιι 
ει' αιτιιοΙιοιιο ιιέηιοΙσιόΙ. · ι 

Β' Πη;8οιΙοιιεύε ιιι68 ιι:ι€γο!ιΙι οΙΙγ ρι·οτεε€ειιιε σκεπά 
8οΜπιιι, ιιιοΙΙγι-ιΙε, ιιιιιιτ Αιι8οΙοτειιι€, ιιιιι€οκιιαΙι ει. ϋιιικοι: 
ιιιιιιιγιιιιέ _ιοΒιιτ ιιιεΒιο.ι·τοττάκ, ν:ι€γ ιιιο8·οιετοιωΙτ. ΙΙΙγειι 
Κω· ει' 8Ζ8Ϊιἔ1€Ϊ8ᾶΪ.8 Μπι” ει' ο8ειΙΜΜι ει' ιιοΙιτιωι ειιοΚό.εοΚ 
68 νειΙΙόεϊιεΙι ΙιἱΕι-:Κ ιιΙΙειΙ. 

Αι Ε8γεειιΙΙ:-8ωτιιεοΧΙιειι , ει' ιιτοτεεωιιτιεπιιιι8' «Μι 
ε;" Έσω επιιιωΙ :ιΙΚοιιιιιιιιγιιγ:ιΙ 'ο ι€ειι ι1οιιιωινιωι ιάι·ε:ιει 
6.ΙΙιηιοτωΙ νειιιιιεικ 688ΖθΒϋΐΠ78; Θε εεΙιοΙ ;ι' ιιογειιά6Κ-Ιειιιιγτ 
οΙΙγ-Κϋιιιιγειι θε τεΙῇεεειι θιιιιιιιΒιιτει ΠΟΠ! Ιιιι8ῇΜτ, ιιιιιιτ Μ. 

Αι ειιιιωιΙ:ειι ΙειιιιγΦ εοΙκΙαιΙ ε16Μι, ιιιιιιηιειιι ι"6ιή!ιοι πιπε 
ιι6 νοΙιιιι, εΙΚειαιΙε ΜεωιιιΙτόιιι: τω"ωωιωι σε ειιιγειι Πάω· 
ΜΒ· ει1ι'ιΙ: ει' ἔγετιιιεΒΚοτΙι‹'›Ι ιιι68 Μ; ΜΜΜ Μ ε868ιειι, υπ 
Ιποι· Μάϊ ιιισι€ιιτύΙ 8οιιιΙοΙΙκοσΙὶΙκ, “Μπάση ΜεπόΙ 'ει ϋιικόιιτ 



δὲ 

οεεΙοΙτειἱΚ; εΙϋπο ει' πο” Νοέ Κύρο ιιιἱποἰἔ Μτόνο Μ; 
ποιο πω” οπο! ειειποὶτ εΙνοππἱ ἱἔγοποιπὸποΙ: , εοτ ΜΜΜ» 
πιο νοΙο πεηιοπΙτόπτ ιοι›τ›ω ΜΜιώάΚ; 'ε ιποπτειπϊτ3εΚ, ιπἰπ$ 
$εΙππτεο πιτ ΜΜΜ θε πγιι€οοτ επειποΜεοΙ. Ε' ειοτὶπτ ποπ 
νοτποΙι εε νεειΘΙγεΙ‹, ιποΙΙγοποτ ει' τπτεοεο8 ιπιποτ, πω: 
Ιιειιπειτ ίεΙΙοοεινόπ ΜΜΜ; πιοΙαι$ νὶΙπ€οεοπ Μήει, οεοΙοοπε 
πόΙΙιπΙ ιπεἑςὶ€εΞΙἱ 'ε νεΙεΙτ ίοΙεΙοιπ πειιππ ειειπΙ›εειπΙΙ; Μοτο 
εΙ νοπ τοΙνο Ι›ἰιοτὶπΙοιπιποΙ Με: ετε_ῆε ἱι·ἀπτ 'ε Ι›ἰιο‹ΙπΙιιιέι 
ποπ οειτοιπἱ ΙοτειπποΙι ιππιπεπ κοπποιω ΙονοΙτ. 

πιω ἰε πι πιπετἱΜπ πονοπούΙέ-ΙοππγπόΙ εοΙιει εειπ ΜΗ 
Χετεεπἱ ει' εππωσ νὰἔγοΚππΙτ ΧϋιοΙιεττοπιπεί ποπ πγϋΙ€εά· 
Βοτ, εαπ :ποπ ιιιοετετΙαΠετΙοπ 'ε ϋειὶπτε Κεοεοπετ, ιποΙΙγοΚ 
τοππειετἱπτ οἔγ επτοοπὶ ΙιοΙεγποΙ ει' ἔγοτιιιοΒποι·Ι›‹3Ι εοτππΙτ 
Καπο πτΙὲΙ›όε€ Ιζἱεὸτπἱ ειο!απΙτ. Απ πιποι·Μπ Ιοππγ, Μιτιπἱ 
πο ποτά @Ποπ ὶε, ΜΜΜ ιππτειτ νπΙπιπἱ €γετιιιοΜ ΜΙΜΗ 
εε!8ετ εε τιιτΙοτΙππεπ8οτ. ΨπΙπιπἰπτ οι οπτομοἱ εππ, @γ ο ἱε 
τετεποπἱ Μνι3π; πο τιιο3:ι ειπΙ›πτοεοπ, Ιιοἔγ ππ ιδτοπ. Πο 
τοεπτο πειπ νε€ειιιπΙ ἱε, ΙεἔειΙἀΙ›Ι› δειιιετἱ πιο 'ε ἱπΜΜ Πειτε 
ετΙποΙοεοεοΙ, ιπἱπτεειπ ειπε €οποοΙειττπΙ Μι·. 

Ιΐ.π €γοΚτππ ιπεε€ΜΜ5ιτειπ 'ε οεοΙππειιι ιιιοἔὶῇο‹ὶ£οιιι πιοπ 
Ιπποποε ὶΞΒγεεεοΒποΚ θε επετεποεθε ιιιοτοεπεοΒποπ πποεεπ 
:πεΙΙγεΙ σ.: πιπετὶΙππ επίπε!κ ἔοπιἱοΙπωἰΚπτΣ 'ε ειπνιιἱπειτ Μπέι 
πἱ πιπωκ ΙιοΙππ οπγεΙεϋεπτεοΙ€πε' “πιω ΜΜΜ; ε” Ιππ 
ΙοεορΙιιιε επιπειοι· ιπο€ το,,·οτι νοΙποΙ›οτΙοπὶ ποπ ειοι·οε οενο 
πγεπ, ιπεΙΙγοπ πω: ιπὶποι-ιπ ω; Θε ίπτο.ιΙεύ.€ ΜΙΝΙ Μπο 
1οπωκ. 

ΥπΙοΙπιπ Ι:ϋππγπ ὸεπενοππἱ, πω” ει: :ιιιιοι·ἱΚειἰ κά” , 
:ποπ ΙἰὶἔἔετΙοπεΘἔὲποΚ Κοπεπεττε ὶε , ιιιοΙΙγοΙ οΙεϋ 5ήπεάΒο 
ω1ωμο Ντ, εοπει ιποἔπππΚ οἔὸειοπ πιο Ιεππὶ ιπεἔ ποιπ 
ε2ππϊΙε; «Η ιπϊποεπ ιπεἔεπἔοτὶεπτ ἔγοπγοτὐὶεὸἔοΚΧεΙ , ει' πέπ 
ΜΙ, ποΒγ νπΙπιποΙΙγὶΙτποΚ ιποΒΜ ΜΗ ποπο,'ε οποεεε€ο πεπι 
Μἔπ ει' Ιοποπ , Μπι· Με Μεικτοπ ιποἔοτοειτεπἱ ωωπκ πι. 

ΡτοποιἱποτειὰΒΦειπ , ΙιοΙ ιπἰ νΘΙοιποπγοὶπΚΙ›ε )ε ἰιΙοεο 
ΜΒΜ ιππιιΙοπ ὶὰοΚ,.ιππι·πιὶνἀπγπἱΙ›ὐΙ, οεοιπ3Ιπτοεππ οπο εποπ 
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τιιιιΙ: ιιιὲἔ Ιωνει·ιιἱ νειΙειιιιιτ, €γιικι·ειιι ιιιε8τϋι·τέιιιιΙ: τιιῇτιιιιιτ, Μο" 
ει' ιι6Ιτιιο!ι ΜΜΕ, ει·ιάι·Κοιοιτ 'ε ο8ειΙιτιοιιι ΚοΙοετιιι·ἰ ιιενεΙόετ 
ΜΜΕ, ιιιιιιτ αι αι·ιετοοι·ιιτιο.' ὶιΙεῇΘΙιοιι ειοΙαιΞΙ:, €ει ΜΜΜ 
ε;;γειει·ι·ε ΜΜΜ θε τιιιιιιιει ιιόΙΙιιιΙ Ιιει;.ςγιιικ 6Ιιετ, ει' ιΙοιιιο· 
οι·ειιιει $ι'ιτωιιιιι€τι3Ι εΙνάΙμιτΙσ.ιι ι·ειιιΙειΙειιεόμΚιιεκ κιιωμαιο. 

Αι τιιιιοι·ιιιιιιιιΚ ΧϋθοΙΚοιοτεεειιΙιεΚ ιιιιιἔοΜτιιΙ. Δ 
6ι‹ ΜΝΗΜΗ , Πισω· 6ειιισοτιιτιει' ΚεΙιεΙόΙιειι ιιιιιιι!ειι Μ 

7οιιγιιγαΙ ει' ετειιι6Ιγι:ει ίὶιἔἔοιΙειιειἐἔ ι€·ειι ιιιιΒγ, ιιι ιι3ιι6ύς 
Χοι·ειιιι€ι·6 , ει: Μιέε πιιιοΙΜΗιιι, ει, παιδι: νάΙω16, ει' Με· 
νόΙειιιιιιιγ €γιιιιι·ιιιι ΙιιιοιιγαιΙιιιι, νιιιέ;γ ετϋΠειι, 'αι ειτγ;Μ ω 
ΜιιιιέΙγ €γοιιἔο 68 ει' Μή' Ιιιιτειιιιιει Ιαέιεει ΙοειιιΙ. 

Α' ιιοΙ€οιι, ιΠγ 6.ΙΙειιιοτιάΙιειιι , ιι€ιγ ιτε!ΙτόΚ, Πικάπ Μικε 
τιιΙειι0,εΙΙιι_ιι:Μιτιιι ει' ΜΜΜ αι οιιιΙιει·ι ειἱν' Ιομεαι·ιιοΜΙιιι 
ε2ειινεάθΙγειτ, θε Μ” ΙιιποεαΜι 68 ιιιεΒιιιιιιτιιι πιω ιιιοει 
τετει-':Βιε, ιιιιιιτ €γϋπο Ν: ιιιοΒιιτ ϋΠΙΠᾶἔᾶ. ΜινοΙ απ, Πιο” 
οι·6ιιγε ἔγειιτι·ειιιι νοεπ:ΙγΙιε πιο ιιι_ι_ιιιιι ιιιε8· Μπι ιι;ιΞτοΙΜιττάΚ, 
ΜωττέιΙτ , Μι" ιιιεἔ τιιιΙ_ιει απ νέιιειιἱ 'ε @Με ΜΜΜ: ειΚιιι·ειτ 
@ΜΚ “Μαι τϋι·ειινωέΙιειι, ιιιιιιτεειιι ΙιοΙιιιι ιιιο8ι·ειιιΙιτοττ 
νιι€γ Ιει·οιιτοττ Ιιοι·ΙΜοΜιιιιι. Α, ΙιεΙγεττ ΜΜΜ, Μ" 6τ'ιιιιι 
;;Μι·ιιιιτ ΒιιιοιιαΙιιιιιιΙειιιεάΒιιιιιι €ειι·τιιιιάΙτ, επιιιιτεΙειι ι€γοΚοιιιοΚ 
ιιενεΙιιι ϋιιει·ε_ῆΘΙιειιὶ ΙιιιοιΙειΙιιιότ. Βειιι ποιο ιιιι·νιιιι, @κι ιιειιι Μ· 
νόιιιτειιι ει” Μαι! Ιούιιγι€5ι·ϋΙεϋει θε τεΙ_ιι-ιε τιι0ιιτΙειιιειι€Ιιειιι τειττιιιιἱ, 
Μετα-Κ Μ ιιιιιιιΙοιι ιΙοΙοΒιιαΙ: ιιοι·έιιιι ϋειιιιἐι·ετόΙιε @ΜΜΜ Νοιιι 
Ιιο=έγ ΜΜΜ: ει' ιτιΙιὶις' ι·οιιιΙοττειι€αιτ εΙτιιιτοΙΙ:άΚ νοΙιια, ΜΗ 
Μιώ.ΙιΙι ιιΙιειι·τέιΚ, Ιιοιὅγ ΜΜΜ εΙειιιτο ιιιιιι0_Μττ Μπα 'ε πιει 
8ιϊτ ιιιοΙιιιιιΙ: εΙΙιει·ιιι€εόΙιειι ἔγεἑιιιοτοΙῇει; 68 ῇοΙιΙι επει·ει€6Ιι Με 
ωιιΙοτότ Μποειτιιι ιιιιώΒιιι, ιιιιιιτεειιι ιιι·ιιιτΙ:ιιιιιιάΒ;άτ ιΒειι Μ 
ΒΙἐΙΙΙΪ. 

Βάι” αιιιει·ιΙαιιαΚ ι€ετι νιιΙΙάεοειιΚ Μ, Μάτι ιιειιι ω· 
ιιιιιεικοσωι: ε8γετιιιΙ ει' νειΙΙέιει·ει οι ιιεειοιιγ' οτόιηθιιεΙκ ιιιιη; 
ϋτιΘειΘΙιειι; οΙιοειειΕ;Μ ιιςγεΚεπτεΙ: τοΙΙιι€γνοι·Κεπτετιιι. ια πι, 
ιιιιιιι ΜΙ: εΒιγόΙι ΚϋτιιΙιπέιιγεΕΙιειι, ειιοιιοΒγ Βενόιιγτ κωπ 
τύ!ι Μ. ΒΙειιιτε ΙιιΙιειΙειι τϋι·οΙινόεε!τετ Ι:ϋιτειτοΙτ οι ει' νόμο, 
Μ” ει, ειιειιιόΙγοε Πι€8ετΙοιιεόε ιιιιιἔει ειιιιΜΙγιιιιιι ιιιαΒιιτ, 
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Θε εεειΙτιπΐάϋπ επι οιιι!›ει·ὶ ετϋπεΙ: ιιιοΙεύ !ιατεϊτώπι ωοιωκ , 
ΜΜΜ: νὸἔτε ει' νειΙΙιΣεπ 8εἔἰωΘἔϋΙ. · 
. Μ! τιιι1οιιι, Ιιοΐ;γ ει: ἱΙΙγ πενε1Θε :Μισο Μπάση νεειι31γ 
1ιέΙΙ:ϋΙ ; πιάσω πιτ ἰε , Μ” επ αι ὶ£ὲΙϋ·ΙεΙιε1εσἐἔ‹-:: ει' Βέρα: 
ΙΜΘέ ΚάτάνειΙ ίεῇτὶ Μ, 'ε ΧὶΔΚεἔιΙ›Ι› Πεπεεεέ;εε Θε ΙιἱιΙεἔ εισα 
Βιοιιγο!αιτ , ιιι1Μοοιιι 8γειι€6ι1 Ιιπνε.εεΚετ 'ε ίεΞη' Βιετετετέι·ε 
ΜΒΜ ΜΒΜ Κε·ρει. ΙΜ. ΜΜΜ ει' Μι·εειεε58 οεεπτΙοε ιέε επι 
ΜΙγοειεΙ›Ι› Μ”, ει' ιιιει€άποει σκι νἰειοιιτ ωεωω ἔγαΙζταιι Ιω 
νεεεΙ›Ι› Ι›ὐ_ῆ_ῆειΙ Ι›ἱι·αιιι1. Ηειωηιιε2εΚ ω” ιιιόεοι1τωιαά1ΜήοΚ, 
υιεΙΙγεΙΠιεΙ η” ιιειΒγοΙ›Ι› ότι!εΚ' ωκωιωει›σ1 ετ.ειιψε ΜΗ 
ει:3ΙΙ:ιΜ. Αιοπι μοιποιι, Μονά ιιι6ηιιτοττιωΙ:, ΠθΙΙ118Ήθί απ» 
Μ νάΙειεπτειαιιιηΙε; ἀειιιοοτεπει πιονοΙθετε πω Βικιωμιικ, Μ” 
επ αεεαοιηπ που νοειέ:ΙχεΚ€6Ι, ιπεΙΙγεΙ‹ ει' ιΙειιιοοτειτὶε.' στ· 
ΒϋΙοεοΞνεΙ 'ε ἱπιΕΘΖετεὶνεΙ ε€γἰὶ£ΕῇἀτΜιΚ, ιιιε86νΙια58ιιΕ. 

ι 



Χ. ΒΒ.ΙΖΕΤ. 

ΜὶπὅπεΙε υπαϋα8]α παρά: α' βαιαΙ ?Μπαμ ε 
ειπε” Ιιάσαοϋώσσ. 

Αιπει·ιι‹ιιπειπ ει, πεε:επιεΙν' ιιι€8ειΙεπεεεεπεικ «πιει-ε νε· 
8ε νειπ ει' Ιιιι:ειεεΙει' ιώιειεπει Μπιτ. Ηει οιι ει' Ιιει_ιειτιοπ Ιε 
επν ι:ενεειιΙιε ιωι-πιωιι, πιιπι ιπιι·ΙιοΙ ιπεειιιι , ει' ιεΙεεεἔ νι 
ε:οπι εοΜιειΙ ε:οτοεειΙ›ΙιΜιιεΙεεεενειεπει: νειπ Με νεινε. Αιπει: 
ει: ειινειι Ιπι:ειι ε:ειΙ›ειτΙεε8' εε ννϋπνιιιιιεεπ' ΙιεΙνενε ιεε:ι, 
ειπε: ιι8ν ει ιεπε ιιειιΙειπιπειπ, Μπι ει” ιτοΙοειοτιιειπ.. .ι 

1'ειΙειπ ε' πει 0ΙΙν ι€επ ιιιιΙϋπιπι:ϋ εΙΙειροι πειπ εΙΙεπικε· 
:Πι ειππνιι·ει ε€νιπεεεειΙ , Μπι ε;οπτΙοιπεπ , 'ειειΙεπ ει: ειπιει·ι 
πειιειικπειιι ιει·ιπεε:ειεεεπ «ιι ιτειι εεπιεικ ει: εενιιιεπ , ἶΙιοΒν ει' 
ιιιεειΙιτει _ιιιιιιειεεειπειικ. 

Δ' νειΙιεεοε πεπειτ ?ε ιρειιιι:ϋ πεπι:ειεΙ4 ει' Ιιέι:ειεεεπτει 
ι€επ ιαπποΙν ιο8ειΙοπιιπειΙ ιιιτπει.Κ. ΝεπιεΙΙνεΙτ ει: ειεε:οπν' τω· 
εεε εΙειει ει·ιιϋιεεει' ιιε:ιειεεινεπειιι 1ε8_ιοΙιπ ιιι:ιοειιει‹ει 'ε 
Ιεειιι:οπνοειι ιεΙειένειπειπι ιεπιπιικ. ΜΜΜ ειπΙιειπ ει' πω 
ιεπεπεΙι εε ιιοΙειονεύ.€παι: Ι›ι:οπνοε :εΙοειιι ιεπειε. 

Α: ειιιιετικειιειΙ: πιιιιιειππε πεπι:ειει 'ει εενε:ετειιιιπιι ιτε 
τεει:ειι6 περα Ιτερε:πειι; εε ιεν 61ιει πιιΜ ιιιινειΙΙεεειιιτ,ιπιπιι 
ιρειι·ΙιεΙι ε:οικειεειιι: ιιειιΙειπιιοΕΜ ιεε:ιιτ πω, πο” ει' πϋιιιΙ 
πιενειπιεειει€ε.ιιεεει 'ο ιιι·ϋπιειπει: ιιο18ειιει·ι νειΙε ιοΙννεειιι 
ι'ε1εΙιιο:εεει ιιϋνειεΙιειε , Μι ιϋΙε Βιιτορειιειπ τιιιιεπ πι· 
νε.ππειιι. Η ε:ετιπι ει: Β8νεειιΙι- 8ιειιιιεοΙιΙιειπ ενν οΙΙν 
πειιιιιειιειιΙειπ Ι:ϋ:νειεπιεπν πτειιιιοιιιιι, πιε1Ινει: ειεπ4:οπνι εσπ 
ιιοεειπ πει:ι επιεπειεεπ 'ε ιιϋιε1εεεενειπει: Με ιιϋι·ει›ε :ιιι·ιει 
'ε πειιι ει: ΜΜΜ Ι:ι1επεει ιιιι_ιει. 

Ο 
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Α: :ιιιιει·ικαι ΜΜΜ ιιϋ , ιιιΙέι€Ιιει ΙόιιιοΙιοι·, ε' ιο<έειΙιιιαΙιειτ 
ει·ϋεειι ιιιο€αΙειιιιτοττειΚιιαΙι ιειΙάΙιει; Ιύ.τ_ιει. ει' ΙιεΙϋΙϋΙε ίοΙγι3 επι 
ΙιάΙγοΚιιτ; 'ε σειιΜιειιιιιιτ ιιιε8Βγϋι6ΜΚ ει' ίεΙϋΙ , ΙιοΒγ ιιιιι€Μ 
ΙιοττάτειιιιιιιΚ ΒιοΙαιειιι ΑΜΙ εἔγ ιιιιιωιωιι€ κι κι ΗΒΗ! ΙιιιιΙιει:· 
κά, ει' ιιέΙΙιιιΙ, ΜΒ, Ιε;οα ιι€Ιιεεεθ8έτ, ι›ωιιιιωει Έ ιιιέΒ 
ιιιι·ει:ιείιΒι ΜΜτ πι. νεει.ΘΙγιιοΚ ω;γε κι, Θε οΚοεεει€ιιιιεικ 
ιιΙΙΙιειωιο88άΒάιιαιι 'ε :ποπ ιετ_ιΠειε τιιΙιιι6οιιο!ι!πιιι, ιιιεΙΙγι·Κοι 
ιιενεΙΘει ΑΙΜ Μιιιοπ, ωιιειι ε' ΜΗ ει·ϋτ ποιό εΙνιεει6εότε. 

Απ ΙεΙιοτ ιιιοιιιιιιιιι, ΙιοΒγ 6 ει' ίιιιέ€ετΙοπ868' ΙιειειιιιΠει 
ωιιοι ιιιοι·πεπε ιιιιι€ιιιιιιΚ :ποπ εΙειιάιιτειι€οτ, ιιιιιι6Ι!ιι€νει 
ε” ἰιιἔἔετΙειιεΘἔε£ νοιιειΚοκιάει 68 πήΒιοΙ60ιιιε ΜΙΝΙ ΜΙ ωιιμ 
ιιιιΙοιιιι ειιιιιιιιτ ιιιο_ισΞΙιειι. 

Τονιιιιιιει ει: ιιιιιει·Μιι ιιϋ εοιιιιεειιι ιι” Ιιει·ιιΙ ει' Μπιε 
εὰἔ' ΧϋτεΙέΚοιιιο, ιιιιιιτ ιτιιΙειιιιι ε;Πιι€γιιε68ιέιιοΚ 'ε τιιιιιιτΙειιι 
ει:58ιιιιιιΚ ΜΙιάιιγτ ιϋι·Ιιε. ΒΙϋι·ε ιιιεἔτειιιἱτοττἐΚ ειι·ι·ιι, ιιιιτ “Με 
νειι·ιιι ΙοἔιιειΙτ; Θε 6 ΜΜΜ θε ειιιιι:ιιι1οιι ΜΝΚ ειι€ιιΜι. 
ΙΙι άΙΙ:ιιροώιι€ εΙειειιιτειιι νιεεΙι, ιιιοι·τ ει:: ιιιιι€ει νιΠιιειτοττει. 

ΜιιιτΙιο€γ Αιιιει·ιΚάικιιι ει: σφι ίειιι·ιι€Ιε ι€ειι ω, ει' 
ιιιἱιιιεεὐἔι ΜΜΜ ιιοιιι€ ι€ειι “στ”, οι ιιτ0Ιιιιιιιιι ει' ΙιειιιιιΙοιι 
Ιειιιιγ σε:ιΙι οπικοιινειΈ ΙΘΙνε ειιΙιει ιιιιι€ιθ.τ. κι κοι·ιιιινιιΙ0 Μι 
ΜειωΙιόεεΚετ »επι ι;ειι ΙΜΙιειιιιι. Α: ειιιιοι·ιιιιιι ΙιϋΙ8γεΚ ιιειιι 
ιιιειιιιεΙτ εΝΗιΙι ϊύιῇιιοι, ιιιιιιτ “ω” Μάι· ωωι‹ ;;γειιιοτΙοι€ θε 
ειω; ΜΜΜ ωω.ωι ει' ΜΙ: ι·ειιιΙειοι·ιιιτ ασια ει' Ιιιι.εαεεά8Ιιιιιι 
ΜΜΜ ειιιϋΙαπ €γειΚοτοΙιιι 'κι ιιιεἔέι·ΙεΙιιἱ. ¦ 

ΕΒγόιιιτιιιιτ ΚοτιιιιΕεειιι ιιιε2ειιι ει: , ιιιιιιιιιιι ειιοιι παω 
νιιΙτοιιιετ , ιιιοΙΙγ ει: Ε8γοειιΙΙ:-8αιτιιεοΒιιιιιι, ει: ειειετ.οιιγοΚ' 
ιιιιιιτΙοιι εποικιιειιιιι ει'ίεΞι·ιΙιειι ιιιειιέεΙιοι·Ιε8οιτ τϋι·αέιιικ, εΒ·γι-ι· 
«κι ει' ιι€5ινώΙειιι€ιιγ' ει·ο_ιόιιεΙε 1ιεΙΙειιε τιιΙαιιΙοιιιαιιιι. 8οκειοι· 
ιιιιι€οΚ ιτιειΠτ απ νέι;!ιο ιιιεΒοΙιοιι οειιιιιιιι 6ιιιιΙται·ιιι_ιοΒιιάΙ 
Ιιι€νει. 

ινιι‹ιω ει' Η':ι·ι-νΜειειτι18' Νώε ωστε, ειιοιι ιιιιΙε; ι-Ξε 
ιιι€οι·ιι οιιοεεὰἔ, ιιιεΙΙγετ ει, νιΙι18·ιιιιικ ειιειΙ›ιιιι ειιοιιιΜ16εο 
ίεΙνι!ιι€οοικοττ 638 ιιιο8ετϋειτοττ, τιιιιιιιι·ει Μια ει: ειιιιοι·Παιι 
ιιϋΙ8·γιιοΚ , Μ" ει' ΙιϋιιιιγεΙιιιιι 'ε Πιι.ιεειΙειι Ιε5Ιοιτ ει' Ιιάπιε 



59 

ειίμ.>;Ε επϋνο$86ε;!ιεπ 8ι·ϋΙιδε ΙιὰΙ›οι·ἀεέιἔπαΚὲε Μπι ἔγϋπγϋπἰ 
@μα πετώ Με; Ιιο€γ ει, ΙεύιιγΚοι·ὶ ϋτϋιτιϋΚ ε” ίοΙοεύ;; 
πω( ιιιιιΙειτεέιἔειἰ Μπι ΙεΙιετπεΚ , Θε Ιιο;γ ει: 8.8820ΠΥΙ'Η πω" 
ει' ΙιοΙάο8868' ίοτι·ιἱειιἰ ει' Ιιὰιαεεἀ€ἰ ΙιαῇΙΘΙτΙ›ειιι νειππειΙτ. ΕΙϋ 
τε κΜπά1ι ΜΜΜ πιοπεἔγ ϋενόπγτ, ιιιε1Ιγ ά Μιἱ 36Ιθττε 
νειετΙιετ ,› εΙ682ϋι· ιιιἰτιτὶῇεὶπ οι 8$ενέιιγτε Πεμ 'ει ΚϋνοΠ επ 
νΘΒἱἔ , ει' ΜΙΚἰὶΙ ΜΒ;; ιιιεἔίοΜιὶΙπὶ ἰΒγεΚοιιὲΙτ. 

ΕἔγεΞΙ›ἱι·ὑιιΩ ιὶἔγαιιειειι Ιε!!τεε ει!ωτειτ, ιιιεΙΙγετ αι επιπε 
τἱΜιἱ ΜΒΜ ΝΙΚ ιιιιιαιτπαΙε ιιιΜϋπ ιπει€οΙαιτ ιιῇ άΙΙειροψικ' εύ 
Βοι·ι1 Ιπϋ1εΙεεεὸἔεἰιιεΙε εΒ·γειεττε Μπάση ιιὶἔοΙ0ιἱΜ πόΙΙ:ϋΙ 
ειΙιἰνε€ἰΙτ, ΚειμειωΙΜϊό ὲΙετϋΚιιεΚ ιιιὶΜειι πειΒγ Κἱεὸι·ωτεἱ 
διϋιδα ἱε. 

Μπα; ει” νΠὐἔοπ` ωη οτειι3€, Μ! ει' ιιιει€6ιιοεοΚ' 828· 
ι·ειιοειἐῇε νεἰΙΙοιωιιὶὐΙ›Ιι νοΙπει, ιπϋπεοιπ .τα ΒἔγοεἱὶΙτ·8τει€ιι 
εοΕΜ1ι. Νειιι τἰτΙιειειὶΒ· , Μ" ιιΒγαπωιοπε8γ ειιιΙ›ετ ύΙετε, 
ίοΙγτάΜπι ΜΙ Θε Μιὰ νὸἔἱ8ῇὰτῇει ιιιἱΜ :ποπ Ιέρω6Κετ, ιιιεΙγ 
@Με ει' €8.Ζα888ά8ΜΗ 8Ζθ8θΠΥ8θ8Γθ νἱειποΚ. 

Α: ωιιετὶΜιὶ ειεε20ιιγο!ε ε'νάΙτοπεοΜιτ εεεΜεε 68 Ιιαῇτ 
ΙιειωτΙωι ΙεΙΙώΙοττεΙ νἱεεΙὶΙ‹. Μει]τΙ ειπ1εΙιετπε ιιιοιιιὶωιὶ, ΜΒ· 
νὰ8γειἱΚ ειοτεποεύῇϋΚΚεΙ οΒγϋΙτ ειἱπτοΙΙγ Βϋπηγε1ι δ882όΝΙ· 
ειοι·Μικικ, ιιιὶιιτ ΚὶΕετῇεεΖΚεΜεΙ‹. 

ΝειΣ;γ τεΞειε που ΜΙειιιιΙοτοΙ:ΜΚ, ΚΗ: όνεπΙτἰΜ ΚεΙε!5' 
ριιει€ὰἱιιειΚ Ιιοπὲρεεἱτὸεύτε ωεπιιιεΚ-ιιιὶιπ ΜΗ ε!ϋΙιΙ›ἱ πω· 
ΜιιιΜιπι ιτιοπιΙοΜιιιι ΜΗ - @Μαϊ τεἑ;.;ἱ ειπἔοΙ - ω"ω·ει‹ω 
ΙειῇάΙιο2 πιι·τοπικιΙτ. Αι οιιιΙ›οτεΚ ΜΚ οΠγ ιποι·ύειεέ8μΙ Πιτ· 
:ιεικ ει' ἔειιὰαἔειὶ€ ιπάιι, τϋΙ›Ι›ιιγὶτειιιΑτ ειιέρ νει€γοπικιΙ Μι· 
ωι‹ ΙιοιιιιΙ:Μιιι. ΜειἔοΙεΙαιΙ νἱειὶΙε ΙιἱτνεετὰτεεἱΚατ, 'ε Μειώ 
ωω‹ Μακ :ποπ ειιΜπαιΙειπ νωπόΙγοΒΙιεπ εΞει ιιγοιποτιιει58οΚ 
Μπι, ιπιεΙΙγεΙτ ΕΠ. ΠΙγ νόΙΙα!ατοΙε' Κειάετ9τ ιιιἱιιὰη; Μειωωιω 
ειοΙαι3Κ. ΘγειΚτειπ αιΙΜΒοιωιιι πιό; ει' 8ἱνει€α8' επόΙοϋι Η 
οΙΙγ Βατο.1 ΜΜΜ , Με ΙΙ_ῇ - Απι€Ιπι πω” νότο8:ΜηαΚ 
ιιιἱπὰεπίό!ο ΒὲυγεΙιιιοἱ κακα ιιενεΙτεὰνω Με! , ειρῇοΚ' 88Ζα8€ 
Ιισ._Π6ΙιάΙιύΙ ιπει_ῆΩ ιιιὶιιτὶειι Ιιέρσεϋποτ πέΙΚϋΙ οΒγειεττε ε;; Μτ 
"Μη ΚετἱΕύείὶ ΚιιιηΙιύΜι κ6ιισΖωι‹ 82 εττΙϋ' κσωρεω Α, 
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Μ: , ιιιει€ι€ιιγ, ιιιιαΙοπιι πιο; πισω ωσ»ωκ ΙεΙΜ ετοῇϋκ' τιι€6ἰτ. 
ΑιτιειΠι εΙνάΙωιστωτ 68 ΙιετνειάωΙ:, ιΙο κωιικειωκ Ι›ὰτι·αΙ: 
νοΙαιΙτ. 8ιοικοτΜΜΜε πι, εΙΙιατάτοιοτταΜιειΕ ΪΒ ΙάΙ:ειοκαιΙ: 
ο€γειει·ειιιὶιιιΙ. Α) 

ΒΔ πω" Κι%εΙΒΜειιι ει' ίςΙ6Ι, ΙιοΒγ ε' ΒειωΙ ειιιοτἰΙκειἱ 
ΜΚ ε186 ΙιονεΙὸεϋΜ›επ €γἰὶῇτϋ£ωΙ: 1οΒγωι ιιιει€οΙτιιαΙε ειπα' 
Ι›οιιεϋ ει·ϋτ, ιιιεΙΙγετ εΙι!ιοτ ΙιειαιΜΙωΙτ. 

Βε ε” ει: ΒἔγεεὶὶΙ£-8τετιι8οΙιΙ›επ ει' πϋνεπάόΙι-Ιεάηγε 
ει' Μεε68' νοιιίιειιὶ αΙ:Μ π ΙοΙτειΙιἰ1ῇιιΙ‹; 8ιετερο ιιιο8νά1τοΖοττ, 
8ιοΙεάεειἰ Μ11ϋιιιιϋ26Κ, Με ειοΙΙοιπο α' τόΒἱ. 

κ 
--.ζ---. 



ΧΙ. Ε'ΒΙΖΕΤ. _ 

Μάσα υο_απϋ α; άΙΙαροϋοΙά ερμαιΙό'οέμο 
|ωπαα·2από .1πιονΠοάΒαπ α? .ῇό εο·ΙοϋΙοοϋΜπ. 

νωιιιειΙ‹ ρΙιἰΙο8ορΙιιιεοΒ Θε τϋκτύπεϋτ6Κ, ΜΙ: 8Ζί. ωσπ 
ιΙοαΜι, πω, απ αιΙτάΙε όττΘεϋιιΙιτε, Ιιοι·;γ ει: αεειοπγοΙι' ετ 
ΒϋΙοεὶ εεϋ8οτιιώΒιι ει1ιοιΙ:6μεετ πασα παἔγοΙ›Ι›, νει€γ ΜεεΙψ 
Ιοιιιιὶ, ει' ιιιὶ1ιτ »ιι εἔγεπΙἱτϋΙιϋι τύ.νοΙειΜι νει€γ ΚϋΖεΙεΙ›Ι› Μικ 
:ιειΙκ. Β: ειπιιγὶ, ιιιὶιιτ ει' .κει·αεωσι;ο ιΜκΙΜΙ πιεἔιιιοπεΚειΙιιὶ, 
'ει ἱΙΙγεπϊοτιιιὰι1 ε16€ νοΙιιει ι-:Η.Ιϋ14:εΒε 6ο.οοωμαιπ., @σεχ 
ΜΜΜ πι επιΒετὶεὸἔ ι€1ωιΙ ιιγιι_ήκοττ -ΙεειιοΙιειεΙ›Β ΙεΙειιΙατοΙε' 
εἔγὶΚε€τ ε” μϊΙΙειωιτ πω: ιιιο8ϊε_ϊτΙιεεεε. Ν 
~ ΒόειειιικϋΙ πιοιπ ΜΜΜ, ΙΜ" ε' ιιμα€οτἱειΙἱεω ω» τόπγε 
Κω: αΙειριιΙιισ.. › ν 

Π;;γει:ιειιοπ υεωιετεΙτ, τϋπόιιετϋΙπ' ΒϋΙϋηΙ›ϋιϋ ὶᾶϋεπιΙτα· 
Μου ιιι:ι€ο!ιει€ πισω ετΒϋΙοεϋεϋΚπεΙ:, ιιιεύιΙ Ξεο!ε_$τεΙαπεΙτ πω· 
ωιωκ. ΒτΙκϋΙοεεὶΗ τοπι1οιι πι” ι·ειιιΙοιΙοπι νοΜι ΜΜΜ, ΙιοΙρ 
"ή νύ.Ιωιύ οΒοΙα0Ι τπη.ς86ια, ιιειιι μπϋε ο8γεᾶἰϋ~α'_ απ;;; 
ιιιάειγ' τετιιι68ιοτόΕϋΙ, ιιιἱιιτ ει' ιιιεΙΙγ ΙΙΒΙΙΙ Ή!Η;οαΜ;!:.ν 

Νι-1ιιι τει€ειιΙοιη, ΙιοΒγ Ι›ἱιοιιγοε ε8ιωιωοκ Μια: , ει' :ιο 
ιιιοΙ:' ΚϋΙοεϋιιϋε νοιιιαΙιιιιώσ1 ωὶωισ επεπνειΙ61γεΙε Κϋ1ϋιιϋ 
ΜΗ! ΙιενεεεΙτ, Ιιειπειιι @γ νόΙειιι, ε, £οιπό82εϋ Μενα 61οιιι 
πω νει€γ ιπθτεέΚε!ιιΙ ΙεΙυετ ιιιΜιΙἱ€ ει” ΜΜΜ Μι2η30ί «έα-Βο 
ΙΜαΜ €ιπέιετοΙε Μπι!. · 
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Αιιι!ιαι· αιοιι ιιιαι0Κ, ΚιΚ 63ειαΚι ΑιιιετιΚΜ ιιιο8Ιαιοεατ 
ιαΚ, καιω ιιοιιτοΚΙιαιι ΚϋΙϋιιΙιϋιιιεΚ ια ωέγιιιαετ0Ι, οι ε,ιςγ σέπια-ι 
νόιεΙΙιειι ιιιἱιιτϊιιγαῇαιι ιιιεἔεἔγειιιεΚ, Ιιο8γ έ” α: ει·Μΐοσε5Ά 
ι·ε;;|ιε!!ειιιΐί εισέοΜόόα|ε , κοίτα Μύλο( πιάσω!. 

Βιιοιιγοε, Ιιιι€γ ε' τεΚιιιτετΙιειι αι αιιιειάΚαιαΚ ι€ειι ΒΗΜ 
ιιιιιΙ_ιαΚ αραιΚατ αι αιιἔοΙοΚατ. Βἔγ απο τεΚιιιτετ α' Μι ποικι 
ιεττο ε!έις€έ ιιιο€8γϋι εττϋΙ ΙιειιιιϋιιΚετ. 
Αιι€οΙοι·ειαέ!ιαιι, ιιιιιιτ Βιιι·ορα' ιιιἱιιιΙοιι ιιιαε νι06Κειιι, α' ΚΒ 
ιϋιιεε88' πιει αγωνα , ειιιιιτοΙοιι ΒγαΚοτοΙια ιιιαι.ιατ αι αει 
ιιιοιιγοΚ' €γαι·Ι0εα8αιιι. ΩγαΚι·αιι ΙιαΙΙιΚ ιιιιιΙοεομΙιιιεοΚ- Θε 
ικατιιε- ΙάιήιιαΚτύΙ αιοιι μια”, Ιιο;;γ αι ετΚϋΙοεϋΚ ιιοια εΙό8· 
μέ τειιιιοεοΚ, Με αιιι·ιι0αΙοιιι ιιαροιιΚεΣιιτ αιτ ΙιιτειιοΙ °νεΙιιιιΚ. 

ΑιιιετἱΚα!ιαιι ιιιιιιάειι ΚϋιιγνεΚ, ιιιέ€ α* τε86ιιγοΚ ια , αι 
αωιοιιγοΚτύΙ αττατΙαιιειι€6τ τοειιιιεΚ ΙοΙ έ8 Μ: εειιΚι ποτώ 
πιοε ΚαΙαιιτὶοΚτ6Ι ιιοια ΙιεοιὸΙἔετ. 

Αι αιιιει·ιΚαι ετΚϋΙοεϋΚ, ε' πια” τειιι1εεω-28ε ΚότΒέ:ΒΚι 
ιτίιΙ εἔγ τέ:ειΙιοιι αι οτειιιι€τώΙ, ©3051 έα ιταΙΙαετϋΙ «πω. Πε 
ιιιιιιτΙ οι οΚοΚ , ιιιεΙΙγοΚ ιιιαείε16 ει. £εΙιαΙύ.ΙΙιατύΚ, ιιιύἔ αιιιιαΚ 
ιιισειιιαιςγατιιιέιεαι·α ιιοια εΙε8ειιάϋΚ. Β' νόΒειτ ειιιΚ868 ιταΙα 
ιιιεΙΙιτ ΚιιΙΒιιϋε οΚΙιοι ίοΙγαιιιοιιιιιιιιΚ. 

Νόιοτειιι ειει·ιιιτ οι οΚ: αι ι-:ΒγειιΙ686€ έ8 αι εΙιΙιϋΙ 
$οΙγι3 ιιιτόιετεΚ. Β.) ° 

Δι αΙΙαμοιοΚ' οΒγειιΙϋεόΒε ιιια8αι:01 ιιοια Ιιοιια ε16 αι 
ετΚϋΙοειϋΚ' εια!ιαΙγοεεαΒαι; «Με Κὁτωἐἔετ ιιειπ επανω, Ιιο€γ 
απ Κϋιιιιγιτι 'ε ε16ιιιοιι1Μα. 

Ατιετοοι·ακα ιιιέρεΙιιι€Ι α' ειιι1ετέιε ‹ἐε αιετειιοεε ιιοΚειοτ 
α' ίότ3ΠιιΙι61 θα ΜΗΚΗ οΙΙγ ΚὶὶΙϋιιΙιϋιϋ Ιέ:ιιγοΚετ οειιιιιΙιιαΚ , 
ΜΗ αιοΚ ειοΙια αι ει;γοειιΙ6ετε και :πιω ιιιεΙιετιι6ιιεΚ. Αι 
ιιιτ1ιιΙαιοΚ νοιιεειαΚ ϋΚ‹-:τ ε8γιιιααΙιοι, τΙε α' ται·ιαε αΙΙαροτύε 
οι αιωι ειιιΙτ εειιιιέΚ ΒατοΙ_ιαΚ 6Κοτ αι αΙΙαιιιι0 'ε ΚΜιιι6 
ιι6νεωεμιιι. Ε.Ιιιι61 ειιιΚ86€Κόροιι ειιιιιιοε ιιιιι16Κοιιγ Θε αΙατ· 
τοιιιοι ο8γΙιεΚϋτωώεεΚ ειατιιιαιιιαΚ. ια α' ωι·ιιι6ιιιοτ κασκ 
Ιιαιι Κατιιιοιιτειιτι ιιιαι;ιατ αιωι Κόιιγειετιι€ειιττ, ιιιεΙΙγετ και· 
τα α' τϋιν6ιιγοΚ εΙΚϋνοτιιεΚ. 
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Ειι ιιειιι ωιραειταΙιιιαΚΙιοι, ιιιιιιϋιι :ιι ιΙΙΙιιιιοτοΙι' εμει 
Ιϋεόἔε ΙειοιιτοιωιιιιιιιΙ :που ΙώριεΙτ νειΒγ νειΙό8ιὶἔοε !ιοτΙύ.· 
ωιωι , ιιιεΙΙγοΙι οι ειιιΙ›ει·τ :ιι ει8ειοιιγτύΙ ε1νάΙσ.ειιοτιάΚ. ΙΙ;; 
ΙγειιΙιοι· ιιιιιοε οΙΙγ Ιιειῇιιιἰοιι Ιειἱιιγ, Μ πι: Ιιιιιιι€, Ιιο8γ 1ιο_ιθ· 
πιό ΙεΙιετ ειιοιι ι“ΘιήιιιιιιειΙι, Μ Μ ει, τϋΙι!ιιιιι-:Ιε εΙει!ιε τοειἱ; ιιιἱ 
Η :ιι ει·ΚϋΙοεϋΙε' τειιάετΙοιιεό;ώτ Ιιιιι:ιεειι€ ι-:ΗΜ ι€ειι @ιωα 
Ιγοιτειψι. Μει·τ Ιιό.ιιιιοΙΙγ ΜιιιιγειιΙιινϋΚ Ιε8γειιεΙι Μ ει, 
ειωινούθΙγεΚ, 1ιειιι ι€ειι ΙιὸριεΙΙιετϋ, ιιιι1ώρ νειΙειιιιεΙΙγ ιώ 
ειιειιισέ1γ οΙΙιιτοεεε ιιιιι€άνειΙ απ, ΙιοΒγ νιιΙαΙιἱ "παπι Μ Μι 
Ιιοι·, ιιιιι!ϋιι τοΙ3εε ειειΙιειιιεύ.Βιι Ιενέιι Μ ίεΙε8όΒιιΙ ΥΒΙΙΙΙἱ, απ 
ιιι6€ εειιι εεεΙεΙιειι. ι 

Πι;γειιιει οι: τΙο18οιΠε, ιιοΙιει ιιοιιι οΙΙιτ ΜινειΙειιιιΙ, ει' 
'Ιά2888δΒΜΠ1 Ν. 

8ειιιιιιι ιιειιι τϋινόιιγεειτι ω” ει' ιϋινόιιγιεΙειι οιει·σΙιιιετ 
αι :Με ΜΜΕ' να” ειιτ Ιε110 εοΙαιεε58' Βιειιιι€Ιιειι, ιιιιιιι πι 
ω61ωωικ να” νειΙιτιΠ›ιιιι και 6ειιε!ιοΙόεοΙι. *λ 

') Ει ιΒ·ιιιιό.8ι·ύΙ Ιι6ιιιιγίι ιιιη;έγύι6ιιιιϋιιΚ , Μι νιιε;;ιΣΙ]ιιιι Μπομπ' 
ΚὶὶΙϋιιΙιϋιϋ ιι·οιΙειΙιιιειιι. 

Μι!ιοι· νιιΙιιιιιεΙΙγ ειιι·ομαι ειιιΙιοι· τιιῇιοΙιιἱ ιιΙιετ_ξε. Μ5ΙΙειιι6 
ιιγοιΙιειι νειΙαιιιεΙΙγιΙι6τ πιει' ιιιη;·γ ειει·οιιο86$ΙοιιεόμΕιιοΚ, ιιιεΙγ 
ΙγεΙιεΕ ιι6.ΙιιιιΙι ει' Ιιάισ.εθει' Κε!ιοΙέ!ιοιι οΠγ €γαΙιι·ειιι Ι:ΜΙιαιιιι, 
εΙόειϋι· ιε οι οΙνειεόΒιιιι κι ειωι ι€γεΙιειι!ι ειόπιει!ιοιάετ ;;ει_ξεει 
Βειιἰ, Ιιοεγ Βεειε ιιοιιι ΗΜ, Με), Μιιγειοι·ιινο όεειοΜοΠΕ Ι6ιιγο· 
Με ιιιιιιειΕ Μ οΙδι:ιε. .διιιιιό.ι· π' Ιιοεειιιε €ϋτε!ιιιοεε6ἔ τό;; ΠΙθΒ'ω.·· 
ιέ8ΠοΗα ιι ετΚϋΙοεοιιιΚοι, ιιεΙιειειι Εοέι·ιιιι ΙιειιιιϋιιΚοι ι·όειιινο 
ν6ΚΜ £εΙιειιιι ο' ειοιιιόΙγεΚ' ειει·ειιοεόιΙειιεόμι πω, Με ΙιιιιιϋοΚ 
ιιιοιιιέεύνοΙ Μπι Κοιιιιιιι6 ει' ιιο1·έοι. Ε' Ιο;εΞε ιιειιι ι€ειι ιιιιιι·ειά ει 
Ετσι· ωειιιιιι. Α' ιιιιιιι!ειιιιιιρι 1έιινόιιγ., ιιιοΙΙγιιεΙι ωιιιιι νιιΒγιιιιΙι, ε1 
Μπι!! _ῇό οΙότε :ιι ειι€ειι6Κειιγεθ;ι·ο ΙιειιιιϋιιΜπ. 

Αι αιιιοι·ιΙαι,1 ιτ6Κ εΠ6Ιο ιιιειιιεό,μ!ιιιεΙι ιιειιι Μι·ιιιιιιο.Κ Μνε 
ιι6Ηι ΜΜΕ ΜΜΜ ειετοιιιἱ; οΜιειι ειοΙιέιειιἰΙι7 ιϋι·νόιιγειΚ ΜΜΜ· 
έιΙΙιιιιίιιιΜι 'ε ιιειιι τοπιέιιγΙνόιι] Ιιο·,;γ ε' ίεε!ετιεόμι: Βιετοιειτο 
ιιιιΜόνίι ιεΙιεεεόΙιι, ιιοιιι π: ι·ιι_ιιοΙ36Κ Μι. Πι ΜΜΕ: ΜΗ ει” Με» 
Μπι ωιιι;«οωωι οεοΙιόΙγ ειέιιιιέιΕ ει ΒΒγωίιΙ6-8ωιιιεοΚϋωι ΕΜΗ! 
ιιι “πο” ι·ε;6ιιγσΙπποΙι. 
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Μή· οτειἀἔΙ›απ , ΜΙ ει' ιιϋειειιιόΙγ υιΜιψ.; οιειΙ›ειιΙοιι ω 
Ιιετἰ νάΙειειώεάτ , έ8 Μ! ει' πενι-:ΙΘε οΙΙγ Ιαιι·Ι›ει ΙιεΙγΙιεπεττε 
(Η , Πισω: 361 νάΙει8ιτ!ιατ, ει' ΒϋινέεΙωιι€υγ ΜτΙ«-:ΙΙιετΙειι πο· 
Χοπ ΙοιιΜ ΜΒΜ πωπ. 

Αι ειιιιοτἱΙωἱει!τ' ειὶἔοι·ιιει'ι8ει ε8γ τὲειΙ›ε1ιἱυιιοιι ειάτωει 
Με (Πε ει' ΙιέιιαεεάΒοτ οΠγ Βιετ26άθε:ιεΙτ τοΜπϋΚ, ιιπ-:ΙΙγ 
€γαΙεπιπ τετΙιεΒ Ι18Υ&Ι.ΙΙ, τΙε ιπιεΙΙγ1ιεΚ πιόΒἱε ιιιἰηὰεπι πάτειιΙ6· 
Με 820Ι'08 ΙεϋτεΙεεε68 τεΙῇεεὶτειιὶ, ιιιὶιιτΙιοἔγ επεΙα-ετ οΙϋτε 
δειπετιιὶ ΙεΙιετοττ 'ε εδώειεπι εια!›ειἀεάἔὰΙ›ειη άΠοττ ει: οιιιΜτ· 
ΜΚ ΙΙΒΙΙΙ ΙιϋτεΙειπὶ ιιια8ίιτ εειιιιΜτε Μ. 

Μἰ ει' Ιιὶὶ8ὸ8ετ ΚϋτεΙο2ϋΙ›Μ τεε2ἱ , ιιιεἔ Μ Ι:ϋπιιγΜ ω. 
Ατἱε£οοι·ειτει οτεωἔοκωιιι, ει' Ιιὰ2εεεὐἔπαΙ: ΜΜΜ!» οπώ 

ῇει _ϋινο.Ιαιτ, ιιιἱπτεειιι 8ιειιιό!γοΚετ ο8γεεὶωἱ; ει' Ιιοιπιότ ω; 
ιιιεἔεεὶΙε ΜΒΜ, Ιιο€γ ει' ΙΘι·_ῇ 8.2. ἰεΚοΙάΙ›ειπ μι' Μ ει' πενεΙϋ 
ἱιιτ6ιετΙ›ωι νέιΙιιειτἔιτὶΙτ. Εμ» :ιειιι ΙοΙιετ οεοιΙέιΙιιἰ, Ιιο·έγ ει' 
Ιιὰιαειεά8ὶ ΜΜΜ, ιιιοΙΙγ ε' ω: Ιιἱτνεετιὶτε' ῇανειὶτ εἔγοεΜνε 
κωμι, ειἱνεἰΚοτ νειΜέιΙ›ειιι ΜΙαιιὰοιιιἱ Ιιειἔγῇει. Μ τει·ωόειοτ 
“Η ίοΙγ ει' ειει·ι6ιΙΘε' ειεΙΙειιι6Ι›ϋΙ. 

ΜἰιΙϋιι εΙΙειιΙ›ειι, ΗΒΗ ιιιει€ει νάΙαεπϋει- ω1°Βάί3, ει' ΔΟΜΗ 
Μ” Ιτἱ1ΙεϋΙεἑ; νιιΙωιιὶ άΙαιΙ ΙιὸιιγεΖετὶττεεεόΚ , να” οειιΙ‹ ἱ 
88Ζ88.Π858θΚ Μ, ἰΙΙγεπΚοι· τοΜεεεπι ει: ἱιΙὸ8εΙἐ θε επιπε3Ιι' 
ΙιαεοπΙειτοεεάφ. Μπα ϋ88Ζθ ει' Ιὲι·ῇετ Θει »Μ 'ε ιι€γωιε' Ιια 
8οηΙειτοεεάΒ Μπα ε;γ11τττειττ3ει 'ε εΒγιιιεΞε ιιιε1ΙὐΙεΙεϋτϋιἱ. 

ΑμάὶπΙε ΙεϋΙϋιιϋε ίοΒιιΙιιιειτ 5ΖθΙ'θΖίθΙΙ ιωι€οκιιαΙι ει, Μ· 
2888δέ τὰτἔγὰΜιιι. 
ή Μὶιιτάιι ή” ταμε.ειαιΙτάΚ, Μ” ποπ σεεΙιόΙγ ΜΜΜ 

ΙιαῇΙεηἀὐεεᾶἔΙ›εΙὶ Ιι·άπιεεάΒοΚωιΚ , ιιιοΙΙγεΙτ ει: 6 ὶιὶοῇϋΚΙ›ειι 
Ιαπωιωκ, ιιιεηι1 ΙΙΙΒΜΗΒ ειοιιιοτιϊ ΜιιιωιετεΙϋΙτ ΜΗ: , εΙ›Ι›ϋΙ 81 
ΙιειτιΣτοιοττωι απ ΕϋνετΚοπεττεΕΚ, Μ” εί1“έ:Ιο τι5τΗΦωι ὶΒεπι 
νεειετΙε1ιιιοε επ ειιιΙ›ει·ι1εΚ ε:-ηάτ ειἱνπἐτϋΙ Ιαἐτιιἰ τωιάοεοτ. Β 
ΙϋαϋΙ‹ ει' πικειετωιοεε ειωιιε8εΙ›Ι›ιιεΙ‹ ΜτειοτΕΙειιιιὶ, πωπ 
εειιι ει' νι€Ιαειτε5.ε. 

ΑιουΙ›ειπ :ιειιι »Μια νο1τ ὰΙ.ΜΙΙὰωἱ, Μ" ει' ειοιιιεὶΚ 
εισα ΜΝ ΡΘΙιΙάΙ‹ 8ειιιιιιὶτ ιιειιι Ι›ἱιοιιγὶτωπιΙτ. 
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1316822” Ια απ Ιεαγιειπ ιπεἔ, Ιιο8γ πα α' ιΙειποει·αΙα πε 
ρεΚ Ιοἔοτ αι1παΚ α' πϋΚπεΚ ε2απαιΙοπ ναΙαε2ΙΙιατπὶ :εππω, 
ἔοπεΙΙοΚ π: ναπ εΙϋτε ίεΙτιιΙιααπΙ ΙεΙΚϋΚετ οΙΙγ ατΙΜαεεαΙ 'ε 
αΚαταήοΚατ οΙΙγ ετϋνεΙ , ιπἱπϋΚ απ ΙΙΙγ νάΙαεπταεΙιπι ιπεἔΚἱ 
ναπταΙΙιατπαΚ: ΙιοΙοττ ειιοπ Ιια_Ιαποπ -1εαπγοΚ, ΜΚ αι·Ιετοει·ατα 
πεπεΚπεΙ, απ ατγαΙ ΙΙαταΙοιπ αΙ6Ι Ιιη›να ΚΙΙΙιΙΙπαΚ , ΙιοΒ·γ πω· 
8οΚατ ϋπΚεπτ οΙΙγ ωπιπτ ΚατΙαΙΙΙα νεαπεΚ, ΚἰπεΚ ΚΙϋειπει· 
ΙιεΙεεετε πεΚὶ ΜΗ 'ε ιπεἔἱτεΙεεει;ε τεΙιετεεεετ πεπι -ατΙΙαΚ, 
Μπα επεπ Ι›ὶπτοεΙτεΚοΚ πεΙΚΙΙΙ επΙΚϋΙΚϋιΙπεΚ. Με;; εειπ Ιε 
Ιιετ ταῇτ, ΙΙΙΚϋαπΙ1πΚ, Ιια ΙιοΒγ απαΙ›αιΙ αΚαι·αήοΚατ εΙϋεπϋτ Η 
Μπομπ, ιιιἱιΙϋπ νεΙε εΙπεΚ, οΙΙγ τοειιἰΙ Ιιαε2παΙῇαΚ; Έ οΙΙγ 
ειοιποι·ιϊ €ενετΙεεεΚΙιε εεπεΚ; ιπἱιΙϋπ Ι“ετ_ΙΙιειπιεπτϋΚ' αΙΚαΙ-· 
πιαναΙ, α' πεΙΚΙΙΙ, Μαη: ιΙειποει·αταΙ πενεΙεετ ΚαπταΚ νοΙπα 
α' ιΙεπποετατἰα' ειοΚαεαΙτ αΚατΙαΚ ΚϋνετπΙ. : 

Βε Με;; $ϋΙΙΙΙεΕ π: ιποπτΙΙιατοΚ. ' 
ΜΜόπ ε” τωππ 'ε εΒγ αεεποπγ, απ ατΙετοεΙ·αΙαἰ Ιατ 

εαε αΙΙαποτ' εἔγεπΙΙΙΙΙεπ8όΒεΙπ Κει·εεπτΙΙΙ αΚαι· ΚϋπεΙΙτπἱ εεα·γ 
ιπαεΙιοι, επϋι·ππΙΙ αΚαπα1γοΚατ ΚεΙΙ ΙεεγϋαπΙεΚ. ΜΙιτταπ α' 
€γετιπεΚΙ επἔειἱεΙιπεεεεἔ' ΚϋτεΙεΚεὶτ εΙτερτεΚ να" Ι'ε161:Ιοϋ 
ταΚ νοΙπα, εαΙΙΚεε8 ε8γ @με ει·61ΚϋτΙεα αΙια1 α' εποΚαα' 
ΙιαταΙπια ,ε ΚϋινεΙειπεπγ' πεατποΚεα;;α αΙι3Ι Ια ΚΙΙ›ι°ιΙπΙοΚ; εε 
ιπἱιΙϋπ να” ε' εαπγατιϊ νιὶΙΙαΙατταΙ Κεεπεπ ναππαΚ, ππαἔο 
Κατ, πππτ ΙιΙεέ;επεΚετ πω· ΙάΙ_Ι:3Κ, τετιπύεπετἱ ΙΙατάταΙΚπαΚ 'ε 
τοΚοπαὶΚπαΚ Κϋιερεττε; απ εΙϋπεΙετ, 1πεΙΙγε€ αΙ€αΙΙια8ταΚ, 
εΙναΙαεαηα 6Κετ αποΚωΙ. Π' ΙιεΙγπετ εεαΚ Ιιαιπατ 1ενει:1 πα 
τοτεα€ιιΚατ 'ε εΙΚεεετΙΙΙ επ.ΙνεΙΚεε α 

ΙΙδ τεΙιατ Κει:, Ι1Ιγ πι6ι1οπ ϋεεπεΚϋτϋττ Ιιαιαετατε εΙϋ 
πώ· επετεπεεετΙεπ, :πικαπ νετΚεε· εΙετεΙ: €αΙαΙ (πω, απ; 
πεπιαππαΚ ΚεΙΙ τπΙαῇὰοπΙταπΙ,> πο” εἔγιπαετ ειαΙ›αιΙοπ να. 
ΙαειτοτταΚ, Ιιαπειπ ΜΜΜ _αππαΚ,ε Ιιοἔγ οΙΙΤ ται·εαπαΒΙιαπ 
εΙπεΚ, πιεΙΙγ απ ΠΙγ ναΙαειτιὶεοΚαΙ: πω;; πεπι επεεαΙΙ.ν· 

ΙΙΙ πεπι ΚεΙΙ ιοναι›ι›α ΕεΙειΙπΙ, ιπΙΚερ ιι€γαπα2οπ τϋτεΚ 
νεε , πιεΙΙγ απ ειιιΙιετΙ: ναΙαιιιἱ Κόπϋπαεπεε τενεΙγἔεεΙ›ϋΙ ει·ϋ 
ειαΚοι:απ ΚΙ1επτεΙΙ, ό: πια]τ1 ιπἱπτΙΙ8 ει: οΚοεεας;' ΙιαταταΙπ απ 
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τιι€ειιΒει; ιιιἱΜρ πω, Ιιοεγ οι ειιιΙ›ει· επ2αΜηαΙτ θε Ιιοπιά 
πω( εειιικϋ εΙΙωι ΙιειιΙειτ, Μι ΜΗ τϋτνέιιγειω·Μ ὶε , ὶιοπῇεπ , 
ΙεΙΙιὸ!›επ :ιι-Ξιιιἱ ετϋειειΙιοε Θε νειΕπιετϋ ΙιαῇΙειιιιιιαΙι ΜΙ! Ιειιπϋ , 
Έ Ιιο;γ ει: εΙΝ:Ιε ῇοΙΙοιιιίὶ ειιιΙιοι·εΙ:, Μι·ιιι5ΙΙγ ὶτἑιιγτ νοΒγε· 
ΜΕ π , πι οι·ώιητο Ά Ι›οΙιΙοἔεὰἔι·ει ΜΜΜ ῇιιωειΙε ε!. 

Πει τεΙιαΜ; ἱΙΓἱ8ἱ00Ι°Ιλω ειΜειιὶΜιπ νειΙειιιμεΙ1γ ειιιΙ›ει·ιιεΙ‹ 
ε8ιόΙ›ε ῇιιτ, 118111 ΠθΖΙΙἱ ει' Ιιᾶπι8εὐΒὶ ϋεειεΚεΙεΞε ΜΜΜ θ8ΥἐΪΙ 
ειειΙ›ὰΙγοΙετει, πω: εεηε3τ νό1ειιι€ηγόι·ε ,ε ὶιΙεΞεὲτε; 68 Μι πι· 
Μπι ει' τεπάειΙεπε68 'ε 1ηοιιιοι€ ασκ Ιιαιιιατ Ι›εΙ‹ϋει€$ιιτιιε1: 
ΙιΜάιιάΙ, που όρου πειιτΙιεΙΙ οεοΜΙΚδιιιὶ. Ηεωειιι υιΜϋπ 
ιι€χειιιοποπ εεεΙεΙσέειιιι0ά ει' άοΙ€οΙδ τετιιιὸειεΗ 'ε ειο!ιοΜ; 
τωιιΙΘΙοοπ £εΙςειἱΙ‹; ιιιἰιΙϋιι ει' ειπε” άΙΙεηιοτ ΒϋπιιγΜ; ει ειτγειἱ 
ΙιειαιΙοιιι εΙϋεεἔ1ιἰ, 658 ει' ΒϋινόΙειιιέιη τΙἱοεΘι·ὶ απ: ΙκθεεόΒετ 
ΠθΙΙΙ πωπω, Ιιο8·γ ίιΙαιΙσ.- ει' ο8ειΙΜοΙί Ι›εΙεϋ Ι›ΘΙ‹Θ_ῆε (ΣΒΒΕ 
1ιειἔγοΙ›Ι› Θε ει' Ιιἀιειεεἑἔἱ ΙιἱὶειἐΒ σεει!4 Ι›ἰιτοεΙτο£ταΙ›Ι› Ιεεπειι. 

Α' ιΙειιιοοτειτἱἀΚΙ›ειιι ιιιει_Μ ΜΜΜ ειπιΙ›ετ ιιιεΒϊιιτ νειΙιιπιἱ 
ροΙἰϋοειἰ ράΙγάΙ:, πω· Π: νειΙειιιιεΙΙγ ιιιοετοτΒόΒετ, επ απ· 
8ποιητ Πεποπτ ει' Ιεϋιὸρειετἱἰ έττώΙτ πειροπΜητ Ιιε3Ιε3Ιω' ΜΙ 
εεῇιἐΙ›ο ΒιοτΙ$Κοιάετα ΙιιἐιιγειετΙτἱ, Ιιο€γ ει' Μιιὶ ἔαΖιΙε-ΙΙΚοιΙὰΒ' 
τόειΙοτοϋ; ϋωιιειΒει 'ε ΙεἔΒϋιεΙεΙ›Ι›τϋΙ ἱπιτθιὶιεεεο. ν 

Ε' ΙτὶὶΙϋΜϋιϋ 'ε Κό1ιγωΙειι ί081ΜΜ088δ80Κ Μπι! ΙΙΙΒἔ 
ωπηῇ τοτωόειετὶ ΙποτΙ8$οΚ, ωε1ΙγεΙε ει, κει πειιιετ εΙνεϊ1ειειΕ· 
"Μ, οἔγὶΙιιι€1 :Μ ΜεέττέεοΒοκ τὶτΙώΙ›Ι›ιιΚΙ‹ὐ. Ά ΙιενὲεΙ›Ι›;2 Μάη· 
ΜΒΜ, ΠωωιΠωι 82 εΙ1οπωΙ1άειτ ΚϋιιιιγεΙ›Μ ωωκ. 

Δι ι5.ΙΙαροτοΙε' 88]θΙ1ΙϋΒέ88 ιι€γωι εοΙιει ε” ειιιΙ›οττ ω! 
6ΙετἱὶνΘ 1ιειιι τεεω; ιΙο ετΙ(ϋΙοοεΓ τειιάετΙεπεόΒότε ΚενοεΙ›Μ 
άττεΙυιαε5ο11οιιιετ τιιΙιάι. ΜἱπτΙιοἔγ εΒΚοτ εεηΚὶιιεΙτ εεπι Μο 
_πε, και αΙΙαιΙιιι8. πινει Μια, Ιιοέςγ οετι·οιιιοΙ_32. οι ο11γ ει·όε 
1ητε!κετ, ιιιεΙΙγεΙε ιιιενέο!αιτ ιιιεἔνεΞι1ιιὶ ΜεάήάΚ, Μπα ειεψειο.1 
επειιιέΙγε1ε, ιιιἰιιιΙ Ι›εοεἰὶΙε£εε ά1882011Υ0ΚΙ188γ επιπιικι1 ΜΙΜ 
τατιιειΙ‹. · · 

Α' ι1οΙ€οΙέ 5ΙΙγ ά11ειροψι εεγοε αιγουιοιπϊεά;;οΒα$ εἱι·ει1 
ωει8ειΚειτ πω, σε ει' τἐιτεαεε5Βὶ @κια 36 Ιπω1νϋωι θε οι·6ε 
1›ειι ιεεωι πειιι μτοΙ3ει; ει' ο8ΔΙιὶιΙἰ ΙαιροεσΚαι ω :πιω τ011$_δει, 
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'ιι ει' Μιιι:οιι ετΙ:ϋΙοεϋΙαπ «Η Μπι ιιιιΙιιήει. Α' ιέ'ιι·επεπέπτ Μιιι 
ΜΙιιιπγειΚ' ίεεΙεττεά8ε, Ιιει.πειιι ει: 086387. ΙιοΙ€ἀι·ειὶἔ'Ι‹ᾶΒιιγ 
πγεΙιιιιιιι6ι;ε νεε:6Ιγε:ιετι. Α' τϋτνώπγιιο:0' Μ:οτε ε:ετιπτ, 
ει' ία_ιωΙππειι€ Μπι οΙΙγ ίθΙεΙπιεει, πιιπτ ει” Με:ιέι·Κοπιιε. 

Δ:οπ :ειπε ω» ι:μιτοττ θα, ιιιοΙΙγετ ει: ειιιΙιετοΙ: ει: 
88°γθΙΙΙ68θ8 ιΜΙΙειτ ε!ΙΜΕ, Μια ει' ε:εκεΙοιιιτϋΙ Μιιιοεει!ι ει: 
Μαι! πωσ. Μ, πο” Μακ πι: Με Μιπ ωμά, ΙπιΜπι 
από! ε8γ ι.ιιΚοεπιιιΙι ω Ιιι:τοειιΙιΙι πω: Μ εΙτό.νοΙΜει. 

ΜιιπΙ :ποπ ειιιΙιετε!τ, ΜΚ Μπιοα:ι·επει πισω” €ΙιιιιΙτ, ΜΙ 
νε·ε:ιΙι ΜΜΜ πιι€γοΜι ιιιόττόΙιΙιεπ ει: ιριιι·- 'ιι ΜτειικειιόεΙιεΙΙ 
οε:τάΙγοιό ε:εΙΙειιιι ε:οπιιεειιι; εΙιιιιέιϋΙτ Ιωιιιυ!γ, ε:ιιιιιο16 'ε 
ωιωωο:οιι ΙιθΙγι-:€ετ επι ίεΙ; :ειπε ει: ιαωιιοι ιιινο:ιιι 'ε 
πω: οΙΙγ ΙΜΜπι Θε Ιιϋ:οΙεε6 «ποπ νωπιι ιι·ιιιιγΙιει, ιΜΙΙγ ει' 
νιι€γειΕπιικ ιιιιιιτε8γ τετιιι68:ετεε θ8 ε:ιι!ιεόμε ιιιι·;γπΜπτ 
ωιιωπο:ικ. Β::ε·Ι ει: εΒγειιΙΒΜ8 Ιω Μπι τοπήει ει' Μιι:εΙϋ 
πω, Ιιειπειπ 1ιοι·Ιιιτιι::ει 'ει ΜΜΜ ΕϋΙιΙε:ιπτ ι·ιηιιιΙπι οιι€ειιι. 

ΝιπωεπεΙτ ΙιενεεΙιΙιΘ Μιι·ιιιι€Ιο:0 ειιιΙιει·εΙι; πιΕπι ει' Μ 
ιποοι·ατιιι' ιιοΙΒιιτειι; 'ε :ιΙιἔ τιιΙάΙΙιο:πωι Ι:ϋ:αϋΙε οΙΙγειπο!ι, ΜΙ: 
ιιιιι€οπιιτ Μια' Ιιεπγε έε πιιι€πποε ε:ειιιΙΘΙϋιιώεεΙαι·ο εισιιιΜε, 
ιιιεΙΙγι-:Κ τεπάε:οτιπτ ει' 8:Ιν` πει” πιο:ἔειΙιιιειὶτ ιιιε8εΙϋ:ιιι 'ε 
εΙ6Ιιο:ιιι "ΜΜΜ 

Με”, Ιιοσ ἱΒιιπ Ιιοι:Με ιιιιιο€πειΚ τιιιιιό.Ιτ ΙΙΙθ88ΖθΙ'θΖ· 
ιπ-ωπ ει: ιππιιΙει€πειΚ πωσ., ιπΘΙγ, 8:ιιιιιιΙγοε 68 οει-ιπΜε ποιπέτ, 
ιΜΙΙιτ ει: ΜΜΜ; Βι·ϋιπέτ 'ε Ιιι:τοεΙΝΞΚιιτ τεε:ι, Μ ει: Μη: 
ετϋε:ειΚοε ό: ε:εε:61γεε ίεΙΙιενιιΙ6Μπ πω, ιιιεΙΙγε1ι 8.2( 
ιΜἔΙιειΙ›οι·Ιτπι Έ τϋνιιιιτπι ε:οΜάΙ:, Μπι ὶ8ι+π Ιαιιι!συιΙπειΚ. 

ΤιιιΙοιιι, Ιιοἔγ ει: «πιω ιποιιιιιιιιακ, ιιιιωωιωεπ @Με 
Απισιιιιιιι·π ιΙΙεΜΚ, ό8 Ιιο€γ ιιι€ις πιοει 88%: Βιιι·οιιιιι·ει έτει 
Ιπποειιπ 16 Μπι τοιῇεεπιιετϋπ. 

Α:οπ πει ε:ει:ειιιι01 ιοΒ·νει, ιπΝιιιι ει' τϋι·νόπιω!ι θε 820· 
1ιιιεοΚ ιιιιι·ειΔΙειπ Βιιι:,ις:ιΙοιιιιιιιι1 Ιιοιἔετπεκ τϋΜι ειιιιοικιι ΜΜ 
Βιετ ει' ιιοπιοοινι:ιο. 816, Μπι ωΙιπωωιμικ, πο” κι Μιπ:ε 
ιι-:ΗΜΙ ει' Μή «Θε ίεΙειι€8 ΜΜΜ νιε:οπγοκ ε:ειΙιπιγοεωιΙιεΕΕά 
'ε ιιε:τωιΜιΜιά πιω: νοΙπει. 861: πιέιιιοΙΙγ ΙιοΙγεΙιεπ 6Μπ 
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ωιωιιωισι Μια ιέ·επι-πειιιιι. Βἱωιιγω οειιι€1γοιι ι·οΙιΙιειιι 
ι:οιιιΙοινιΠι·; 112 ΜιιΙιιιιοε ετ!:ϋΙωιει6Β ει1ιιιιΙιειά11ιιιαΙι 1οιιιιι 
ΙΜειιΙτ. Νειιι Με* θα ιιιε8]οι;γειιιι., ιιιοτι Βοι·τιιτιιιιιιιι πω 
και ΙιἱιοΙἔϋ εαπ ι·ιι€ειΙιιιιιι0 Ιειιιιι Ιιει_Πειιι06 παπι νιι€γοκ 

- · Β, ΙΜνειιιγ ιιιιιιιιοιι εεειτο ΜοιιιοτΙώ, ιΙε Πιθ8]ΕΙ36 ποιο. 
Αισιι ·82θΙ'θΜΒΒόΒ ΙιεΕοΙγι'ιε, ιιιεΙΙγεΙ ει' άειιιοοτειιιιιι τέτειι€ι 
ιιΙΙιηιοτ ει' ειιοΙιό.εοΙτ' επΠιό.Ιγειετιι868έτε Μινι: Ιιιι·Ιιιιτ, ο” 
κιιιιιι' τόιιγι:Ικ ΜΜΜ, ιιιοΙΙγεΙιετ αει: 80Βιιι·ιι ΙεΙιοι ΙοΙΙϋιΙϋιιιῖ. 
Πα ει: ·ιϊΙΙωρστοΚ' ο8γειιΙϋεόΒε Ιιειιιτειϋ ει' βιοτΙεϋΙοεϋΒιιεΚ, 
ιιιοιι τιιι·επειιι€ι ιιιιιιι6ι16.8 , ιιιεΙΙγ ει: ιϊΙΙιηιοωΜιτ ι=:Βγειι16Ι:Μ 
«Μι, ιιέγειιιιιιοΙιι·ει πω” ω” ἔγΐιειοε. 
› ° Α2ωι ϋινειι ἐν Με., Μο” Ει·ειιιοιιαοι·ειά8 ΜιιΜκιιΙάε· 
Μπι πι, ΜΜΜ "Η ι·όειϋιιΙ: ει:ιΙιαιιειι€Ιιαιι, Ιιειιιειιι ιιιιιιαι8 
τειιιΙειΙεπειἐἔΙ1οιι. Αι εειιιιι€Κ' ε' Ιεϋ:ϋιιεόμε ιεινειι·άιιιιΚ 'ε 
ει' νι9Ιειιι€ιιγοΚ', οι ΜεΙάιιοε ιιιε8τωιιιιι1%6ιιεκ Χϋιερεττε, ει' 
1ιεΙγοειιοικ 'ε ΙιοΙγιεΙειιιιοΙι, :ιι ιΒιιιιπικ 68 Ιισ.ιιιιειιε;ιΙι, ει' @ἔ 
.ιιιιΙτ Έ ιε3ιιγιιεκ οι ϋεειε 1ιειιι ιιι88σ ιιι·,;γνει16ΙιάΙιιιιι ει' Μπ 
στόιιγ ΙιιιοιιγιειΙωιιιέι 'οι ει, ιιιιιΒιιιιοε ετΙ:ϋΙοειιι68 ιιιιιιι8οι0νά 
16ιιεΙτ. 

Ηειιιειιι ιιιιιιτΙειι ΕοττειιιαΙιιιαΚ, ΙιάτιιιΜόιιιιι αιι€γΒγει1 'ε 
ιιΒγνιεεΙϋΜιεΙ Ντιπ Μ, ΙπειιΙετΙιε1ι ΙιαεοιιΙύ οΚοιειιοΙκειτ ΜΜ 
απ. Με* σ.ιοΚ ω, ιιιι-:11γεΙκ ΜΜΜ ει: ετΙπϋ1οει ΚΜεΙΘΙωΙιετ 
820ϊ088ΜΙΙ'8. ΜΜΜ, ιιιομέιειτοιτάΙωιιοΚατ εΙοιιιΦε. 

Αιοιι ι·ειιάεΔΙειι8ΘεόΒετ τε·Ιιότ, πιοΙΙγεΙοιοΚ ΒγαΙιτο.ιι ω 
Με πι€γιιιιΙ:, Θιι οικω Μ5ι·ιι1ιιι€ιιγιιεΙε 1ΙθΙΙΙ τεΜαιτειιι. Νέ 
ιιιο1Ιγ ΒιιΙϋιιϋε _ιεΙειιεόΘεΚ ιιιιιι: ιε ιιιιιωιήειΙε επ. 

Μπα: Μ” ειέιιιιιιιι16 ι·οιιιΙοττεάΒα εειιιιιιιιιοΙτ, ιιιιιιτ ποπ 
ατιετοοιωιάιιαΚ, ιιιεΙΙγ εΙνεειτνάι1 ΙιειτοιΙιι:ιάτ, ιιιε8αιι·τοιω 
8ιιιιΙειμέι€άτ, Θε ιιιοΙΙγ :Μπι ι-21νειειεΙιτε ειιοι·ιιΙνει, ιιι€8 εοΙ<τ 
ιιτεε ιιΙϋιτε1 Μι. Βιιιι6Ι Μια: ετϋτεΙῇειι επειινε06ΙγοΚ 'ε ιιειἔγ 
-ειετιι ΒοιιτιοΙειτο!ι, ιιιεΙΙγεΙ4: Μαη Ιια_ιιϊωι ιθιιωιιιιικοιι, Μι 
ιιιέιι· ε1οιιγό8ιτοΙι, 'ε »Μα εΒγεΙ›ει; ιιοια ΜΜΜ, ιιιιιιτ πωπω 
ειμαι ι·οιιειι16 ν6τΙιεΙιετ, ιιιεΙΙγεΙ: ι·ει_ιαι, ιιιιιιτ ΙότεοΚ ει' €16 
Βϋιι ω" σειιιι€ειιεΙι. 
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ΒειιΜ ειπα ίο8;;ει ΙΜεόἔΙ›ο ΜΜΜ, Ιιο€γ ει' Επιποικι ΜΡ 
Μοοι·ειτπι κι ιιτὑΙ›Ι›ὶ επιπειεΙ·Μιπ ἱἔωι ίεεΙοττ πω: Ιο,ΒΡγειι·; 
ιιπἔ ε1Ιωι!ιοπ ει' ι·όΒἱ ειοΚάεοΙτ ?ε 1πηττωιτ ΙιἱωΙε α: ετΙ:ϋΙ 
εεϋ1ι Ξτι1πϋ τἱειτεΙετεΙ; ει' €ϋ!›Ι›ϊ σεπάΙγοΚΙωπ ιιι68 ίειιω.τ~ 
τοΕΕάΙτ. 

ΗεωοιιΙύΙεόρ ιιπἰητΙειιΙιἱ ιιιεἔ ίοἔ_ῆα ειιἔεὰιιἱ απ Μ, Ιιο<έγ 
Ι:οτιιιτΜπιιι ιι€γειποιεπ ειι·ἱετοοι·ωτἱει' τϋτειὶΘΙτεἱιιΘΙ Ιιὶιοιιγοεκ 
εΙνΙιεΙἱ ειἰ€οτιὶειὶΒ ιπιιτειτΚοιἱΚ, ΜΜΜ νἱειοιιτ α' τεϊι·ειιεε58' 
Χϋιόρ 'ε ει.ΙεύϊιΒ οεετὐΙγειἱ!›αιι ετΙεϋΙοεἰ Ιοε1εττοό8 Μτε:Πε α» 
ῇειΙειιιἱ. “η !ιοΒγ, ιτἔγειιειιοπ οσειΙ:Μ“σΚ, πιοΙΙγεΙι 81νεπ 
Η απ: ει' ΤοἔΚἱοειιροιι€ὑΙ›ΜιΚ νοΙτειΙ:, ΠΠ. ει' Ιε8ρώΙιΙ68:ιΙ:· 
ΜΙτιπι1τ ιιι1ιπιτ_ϋΙ: πιει€οΙκεϋ, 'ε επ ιιιοπάΙΙ:ιωϊ, ΙιοΒγ α' ιϊωπο 
6:πιΠει οεαράπ σε πἱετοοτατα οειτε'ιΙγοΚ' ετΙώΙοεο5τ Βινίτσ€αι.7 

Α' ίοταιΜΙοιπ ει' πειιιεεεΙ:' ῇειναἱΕ εΙ08πνάπ, Μετα ΜΠ 
νέετ ιιια8οΙ:' όε οεαΙΜει!!ε' ὶὶἔγοἱνεΙἰοιςΙειΙΙτοιπἰ Βόιη·οιει·1τ· 
ω» 'ε €γετιιιεΙΜΒΙιεΙ πισιιοΒγ ΙοιΤόΙ' ΜΙ: Μι·νάπ, ναί-με 
€οπᾶοΙατεὶΒιιειΚ οΙἐοεεΙ›Ι› όε ΚοιποΙγαΙ›Ι› 8ιαΙιιΞετ ειιΜ3υ, ΜΜ 
_ϊεΙπ, ει' Μ:ΙΚϋΙ, Μ" πιι:ιεοΙ: €ειτονεττέΙ: νοΙ'1ιει, ει' ΙιἱτνειΙΙΙι- 
801: ΜΜΜ ΠειτοΙετοτ , ει' τωιι1ιιεΙσ, οειειιι1εε ἔγϋιιγϋτἱὶειόἔεΚ 
ΜΚ, ΜΔ δι·διπϋΤοιεΙτ Θε ;οιεωω‹ Μετεωτέτ Ι›εωεροΒτεττεμ 
ως α' ποιιιιοτ' τϋΙ»Μ ι·όειο, ωε11γ £ει·ιιιόειοττεΙ ιιΒγωιε' Ιιεψ 
ΙειιιιοΜτειΙ τω, ει' 1'εεΙεπε6Β :Μό ι·ει€ειιΙαι€οττ, ιικ58 ποπ ω 
τεΙεν6ε ειωτ Μ, ιιιοΙΙγετ ει' ρσΙὶτὶοειἱ τϋτνόηεΚ' 'ε ειοΜϊειοΚ' 
ίεΙίοτ8ειτι9.εάτει οΙΙαϋνετιιἰ ΙιεΙΤεττ. ” 

Α., ι·‹€@ Ιτειιιοικι ατἱετοοτεϋπ ει' $οι·ι·ιωιΙοιιι' ει·ο6ιιιι€πγε- 
Π›οπ τ6ειοεϋΙτ, Με α' τοτωᾶαΙιιιἱ ειωινει16ΙγοΚετ ΠΟΠ! Φτ 
απτο, εειιι :ποπ 8γο.!εταιι ειιιατοΙιἱειἰ εΙταΒαὰτειτάεΛ›:ιιι, ιιιεΙ1γ 
ω ε16Ιιοι1ει ,. Μπι οεποιοττ; Βϋιιιιγϋ ΜΜΜ άτΙἀωἱ, ιιιἱὲι·τ 
ε' Ιοι·τειι1ειΙοιπ ΜΜΜ ΒείοΙγάεάτ ΙιειιιιατᾶΙ›Ιι αιρειειωΙ_πι «ΜΜ 
ο5επι, ιιιἱπτεειιι ειιοΚ ΜΚ ει' ίοι·ι·αάαΙιιισ.τ εΙϋΙιοπύ.Κ. 

Μ. 1η, Μι· π' ιὶοΙοἔ εΙεϋ ωκωωιωι ιπε8Ιερ6ποΚ τοτ 
ειΠι Μ , απ ιιιοπάΙιει€_Με, 1ιοΒγ πω” πια ει' πειιιιετιιεΙε Ιερω 
€ϋιΙειιι0οτΜΜΙ»Ι» οει€ύΙγαἱπ ΙὐτΙιει€ιιἰ πιο; ΙεΒῇοΙ›Μπ ει: ει·Ι‹ϋΙ 
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οεΙ«κΞέ πισω ποιιιότ, ιιιεΙΙγετ ει' ο1οιιιοεπιΠΜ6Ι τοΙ:ειστάΙο·έ 
"ΠΜ ΙεΙιε:. 

Ε" ιιιοἔ 1101!! ωι·ισιωεωο”ι ωει€αιιιατ πωπω: Ιιὶνὸεὡ161, 
ΜΗ· Μι εἔγκοι· ε' άωποοι·ειω Ιοι·ταΜΙοιπ' ιιιϊησεπ ΙώνετΚει 
ιιιώιιγοϋ·εΙ Ι›ἰι·ιιἰ ίοΒιιιικ, ιιιὶιιιε1π ει: εΠωΙιι οΚοιο1τιαναι·!›ὐΙ 
ΜΙΘρτὶ5πΚ, απ, Μ Μάι· »κι οεειΙ‹ ιι€Ιιάιηπεικτ0Ι Ϊ8ΕΙΖ, @κι Γο8 
Ιειιιιὶ ΙειεεωιΜικ ΜΜεπεκι:ϋ1. 

Μ ¦Σἔἴ 

ω», -Α=ιμ›ή .-›Ι-·›ν 

..ε>υ"ω Λ-η·Εισα: . Χουάμω·ι .Άιι›ωω. 
·:Ξμ8.ω-›«Ξ;-;Ξ :ι επι .2ιΜω· 3ο:Μΐ·μ>-# 

ι 



ΧΠ. ΡΒ.ΙΖΕΤΌ 

Μίπσΐ |ομαΙπιπΙο πιο: α: απιεο·8ΙοαΜΜιιαΕ α' 
|”ἐο·|ὶ Φ υπό Ιοϋα"Ι ερμωο16σέ_φ·όΙ. 

ΔΙε8ιιιιιτειττειιιι, ιιιἱΜ: ι·οπωττει Με, νει;γ ιιι0ιΙοείτοιω ει' 
ιΙοιποοι·ειΠει .ποπ ΜΙϋΜΜΙο ε8γοηΙϋςΙεπειέΒεΕε6, ιιιοΙΙγοΚε!: 
ει, τόι·εειεάε ΜΜΜ ΒιοΚοΕ8; ιΙσναΙΙ]οπ εΙ›Ι›ϋΙ ιὶΙΙ-ε εμέ” 
ιιιιιιικιῇει, 'ε νειΙΙῇοπ @ὅτε ιιειιι ίο8-ε ΙιειτάεεειΙ Ιειπιἱ ει' ΗΜ 'ε 
πιό ΜΜΜ που πω” εΒγειιΙ6τΙοπ86€τε κ., ιιιεΙΙγι·ϋΙ ε1κΚο 
ι·ἰ8 απ: !ιΜϋΙ:, Ιιο€γ ειππο.Ι: ϋτϋΙ‹ ειΙειιιῇειἱ ιιιαἔὰωιη ει' τοι·ιιιό· 
ειετΙ›επ ναυ1ιει!εθ 

Β: @γ νΘΙοιιι, ποπ τὰτεαεόἔἱ ιιιοιἔαΙοιιι, ιιιο11γ ει' 
Μα 'ε ειτγι€τ, σ' ΜΜΜ 'ε "τω, Θε εωι3εωω πι ει!ό.Μ- 'ει 
ίϋΙεΙιΙινειΙ08-ειιοπεεγ ατό.πγωι Μπα, ίεΙειιιεΙἱ επ αεεαοηγτ 
Θε Μ ειὶὶΚεἐἔΚόρ ΜΒΜ ἱιιΚὰΙ›Ι› ε8γειιΙ6νό ωω ει' ίότ]ϋιϊναΙ. 

Παιιωιι Μι νειΙ:ΜιοΙ, Μ ιι€γειιι ειἰὶΙτεόἔεειιεΚ Ιάτοιιι, 
Μ” ΜΙ ιιιεεόττεεεειιι; ιιιεττ πω” ο11γ τάι·Βγ, ιιιεΙΙγ 1εϋιτϋΙ 
ε·ωϊιαι1ιιηΙε' νειεαι8 εἐε τωιάαΙωι ΙτόιιιοΙϋιΙόεε ειαὶπιιὶωιΙ› 68· 
"πμ επέ·ετΙετΙ: νοΙιια ιιιαΒά1ιαΙ:. 

ΨειπιικΚ ΕιιτορΜειπι Μ”, ειιιΙιετοΙτ, Με ει' ιιοιιιεΙε ΜΜΜ 
Ι›ϋιϋ εειῇιἱτεὰἔειὶτ ϋεεεεΚενει·νόπ, ει' ίότΒΜΙ ,ε πϋΜ$Ι πωιιωειΚ 
εἔγωιΙ6, Ιιαπειπ ΜεσιιΙειτοε ΙΘπγε!ποτ π; εικειι·πεικ οεϋιιΗΜ. 
Βἔγιιε!τ, πιἰιιτ ει' ιιιἰιεὶΚιιαΚ ιι€γειιιειιοπ ΙοἔΙειΙειτοεειἱἔοΚει$ Μ 
ῇΜμ εΙΘΙ›οΚ Π8γαπαιοπ ΚϋτεΙοεεό,·-;εΚετ εωωι3Κ 'ε ι·ά_Με 
ιι€γωιειιοπ ῇοἔοΜτ τιιΙιΜΜΙε; Μπα ιιιἰπτὶοπΠἑΙε ιΙοΙἔοΚΙκιπι , 
ιιιιιπΙώΜπιπ, Βγϋπγ€5£άΙεΘἔοΚΙ›οπ Θε ἱὶ;γεΚΙ›επ Μετον0€γίϋΚ. 
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π Κόππγάι ΜΙόιπΙ, Ιιοι;γ ΜΙι 18), ειΙκειι·ῇόΙι ε€γΙΙι πειιιει ει πιει 
εΙΙ:ΙαιΙ εἔγεπΙόιτό ιεππΙ , ΙπΙπιΙεπΙΙιετ ΙεειΙειοεοπγΜάΚ; Θε 
πο” π, ιει·ιιιόειετ' ιιιιινεΙπεΙε ο' απαιτει οΙΙιενετόεόΙ›όΙ παπι 
ΙιΙινι3πγ $όι·ΙΙειΙ: 'ε ΙιεεεωΙεπ πόΙαϊοεπόπιιΙι πιόι·ιπειτ.ιιι. 

Αι ειιιιοι·ΙΙιειΙειΙκ πεπι @γ ΓοἔΙόΙι ίεΙ ει' όι-πιιοοτειιπι εΒγεπ 
Ιόεό8' ποπ ποιπότ, ιπεΙΙγ :ιι ειεειοπγ 'ε ίόιχΙΙΙ Μπιτ :ιιΙειριιΙ 
πω. (ΙΙ: π” 8οπι1οΙΙιοιΙτιικ, πο” πιιιιιιιπ ει, τότπιόειετ οΙΙγ 
πο” ΙειιΙόπΙ›ΙΘΙεεόἔει @και ίε:Ι ει' ίόι5ΙΙ' Θε πό' ιιΙιγΜαιι 'ε 
ετΙιόΙοεἰ ειΙΙ‹οιάεει Ι-ιό2όιΕ, νΙΙιι€οειιπ Ι:Ι_ιεΙεΙτ οιόΙῇει "Π, Ικό 
ΙόπΙΙόιό ιεΙιεωό8εΙΙ:πεΙτ, ΜιΙόπΙ›όιό ΙιειπιπάΙειτοι "Μπι Μ; 
'π επι ΙτόΙιόΙε, αι ε1όΙιειΙΙιόειε πεπι ειΙιΙιο.π ΜΙ, πο” ΜΙΙόπΙΙόιό 
ΙόπγεΙιετ ιπ:ι_ιιΙποιπ ιι€γειπειιοπ όοΙ€οΜαιΙ Ιο;ΙειΙΙιοόαιεωιππΙε, 
Ιιειποιπ ειππιιΙ: εΙότόεόΙ›επ, πο” ιιιἱπόεἔγἱΙε Ικόπι11όΙι ΙεΙιετό 
Ιοπς_ιοΙιΙιππ @μπε ει' πιει€ει ιπιιπΙιἐῇὰι. Α: ειιπει·ΙΙιιιΙ;ιΙι ει' ΙΩΝ: 
πωπω ει' 1ιοΙΜαιι ἔειιόειεόἑπειΙτ ειιιπι'_ πω” έΙνότ εΙΙαιΙιπειι 
ω, ιιιοΙΙγ ΜπιιπΜιαπ ει: πω' ΗιιΈγόΙπιπ ιικιΙΙιοιΙΙΙ:. (Μπόο 
εαπ ΙόΙοε2ιοικόΙε ει' ίόιήΙΙ ,ε πό ίο8ΙειΙειτοεε:58πιτ, Ιιοἔ·γ ει' τπτ 
πειεόἔΙ πειἔγ ιιιιιπΙιει ειππόΙ _ιοΙιΙιειπ ιπεπ_ιεπ νόμοι. 

Απιει·ΙΙαι ει' νἱΙύἔοπ απ ει: οι·πιόις,- ΙιοΙ Ιε8άΙΙ:ιπάόΙΙΙι μπι! 
"πι πω, ΙιοΒγ ει' Ικα πεπι' ε2ε'ιιπάτσι ποπτοε:ιπ εΙνεΙΙ:Ιιε21οιι: 
σεεΙεΙινόεΙ νοπειΙοΙε 3εΙεΙιεεεε:ιεΙι Μ; 68 ΙιοΙ πιτ :ιΜιττάΙε, 
πο” ιιιἰπιΙεπὶΙ‹ι ε8γεπΙό ΙόιιόεεεΙΙιειΙει03οπ, (Με ιπιπόΙ8 Μι 
Ιόπ όενόπγεΙιεπ. Απιτ-:ι·ΙΜΙΙιέιπ πεπι ΜΜΜ: ΜΜΕ, ΜΙ: ει' επει 
Ιό.τΙ' ΜΗ ἰὶἔγοἰτ ΙἔειιἔειτπέιΙ‹, ΙποτεεΙιειΙόει ίοΙγιειιπειπειΙι, ιτιι€γ 
νόμο: ει' ιιοΙἱιὶοειἱ ΙιότΙ›ο ΙεΙιείόι·ΙιόιπόπεΚ; ιΙο πεπι ἰοἔτοΙε 
ότι τιιΙειΙπΙ οΙΙγειιιοΙαιτ Μ, ΜΚ ιπει€οΙζειτ ει' ίόΙιΙιιιἱιτεΙόέ όιιτιτει 
ιιιιιπΙώιι·ει, ν:η.ςγ Ι›όι·ιιιΙ, τεειΙ θΙ'ϋ, ΜΙεπόεότ ιιιο€ΙεΙνάπό ίο8 
ΙειΙειιο58όἔοΙιτει Μπι Ιιόιιγιι-:ΙεπεΙ: νοΙπόπιιΙ€. Νἰπτ:5 οΙΙγ 8263· 
πέη· οεειΙΜ, πιοΙΙγ ε) ε2πΙ›εὶΙγ :ιΙόΙ ΜνότεΙτ ε2επνειΙπο. Πει 
σε ειιιιει·ΙΙαιΙ πό :ι ΙιόιΙ ΙοἔΙιιΙπτοεεόἔόΙ‹' εεεπτΙεεΙιόι·όΙΙόΙ Μ 
πεπι Ι›ιΙΙΙιειτΙΙε, ιιΙ›ΙΙόΙ ΜΙόρπΙ εόΙιει εοπι ω ΙιόπγιεΙοπ. 

Ιππότ ν:ιπ, Ιιοι;γ ει: ειιποτΙΜιΙ πόΙ‹, ΜΚ 8γειΜππ π.;επ 
1°όι;ΙΙΙειε όε.ιτ 'ει απόεπιι Ιόι·ΙΙΙιιε ΙοΙΜιΙοιετ ιιιπιπιππΙι,'Σπποπι 
ΙιιιΙεο_ΙόΙωι ιΙΙιπΙ_ιέιΙπιπ ιιιοπιειι·ι_ιέΙι 'ε ιιιόιΙοι·_ΙειἰΙ<ιΙ›ειπ πιΙπιΙΙἔ πόΙι 
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ιιιπι·πιΙππΙ‹, ΜΜΜ· πόΙιπ Θεια» 'ο ειἱντο πόινο τωππειππππΙτ 
ΗιτειπππΙτ ίπ. 

Αι πεπι τοττΙπΙτ ιπο8 πι ππιετἱΚπἰπΙι' επιτΕΙκεπ εοΙιπ, πο” 
π' ιΙειποοι·πτπ. εΙνοΙεπεΙ: Ι:ϋνετΙ:οιιπώπγε νοΙππ Ιπ1τ°οτἔπτπἰ π' 
ί6ιῇ' ΙιπτπΙιππτ 'ε ϋεειειπνπτπἱ π' τεΚἱπτὸΙγεΚοτ πἶ αεπΙπ.τΙ' Με· 
Ι›πΙ‹ἐΙ›ππ.Δ (Πε πιτ τπττοττπΙ:, ιπἰπτἰεπ τπι·ειιΙπτππΙα, πο” Μπετ 
το1 Ι›ὶτ_ῇοπ, 1ε_πΞποΙτ πο!! Ιοππὶ, πει ΜΗ· πἶ Ιιπιπεεπ8ὶ τύπω· 
Ιπτ' τετιππειεττ Με π' ίέπή. ΒττϋΙ 1ιπτιπε; ποιπ τπ€πι13π1ι.πισπ 
ῇοΒοτ, Ιιο€,·γ τπι·επτ ά;;πιππτππεεπ; 'ε πιτ ππωπ, π' Μή, 'ο 
τεΙεπι€8' Με τπτππππἔπΙ›ππ Μ, νπΙπιπἱπτ π., πει” ροΙὶτὶοπἱ τότ 
επεπἔΙ›ππ, π' ιΙειιιοοτπτἰπ' Μ οι6Ι_ῇπ π' ειττΙ:πόεεει ΙιπτπΙιππΙθ 
ειπΙ›πΙγοιπεπΙ›ππ 'ε τϋι·νόπγοε1τόΒόΒεπ, Μπι μικτη; ιπτπάεπ 
ΙιπτπΙοιπ' ΙοτοπτπεάΙ›ππ ΜΙ. Δ 

Β' ν6Ιοιπππγ 110111 οΙΙγππ, ιποΙΙγ παπι ηχώ: πειππεΙ: 
νοΙππ επῇπτ_ῆπ , π' πωκιοι πεὰἰΒ· ΚότιΜεπε νοππτπόΙτ. 

Βπ πεπι τπμπειτπΙτππι, Ιιο8·γ πι πιποτὶΙτπἱ :Με , π, Ιότ_ἴ 
τ«ΜπτόΙγότ, ῇοἔπὶΙε' 8ΖθΙ'θΙΙΒΒέΒ ΜτοτΙπππ €γππππτ πέιτύΙ:, 
πι", Ιιο€γ πι ππππΙ: 1ι06οΙπετ ϋπιπεἔπΙποεοπγττπειιΙσιπΚ 
Ιπππἱ Ιιἰττ€Ιι νοΙππ. 8615 ΜΜΜ ππτγτοτειεττ εΙϋττοιπ, πω” 
πόπιἰ ὰἱοεϋεΘἔϋΙΩιπΙ: ιπποτιππ πΙεπτπτ3οΙε' ϋ1ιΙεὸπτοε' απω 
τΙοιπεπτ ω, πππτΙιπ π' Ι›εοεὶὶΙετετ π' ῇπτοιπππΙε ϋπΙιὲπτεπ ΜΙ· 
νὸτεΙΘΙ›επ, πειπ πι π161π ΜΙ›ιινπεΙ›ππ ΙιετεπτόΙτ νοΙππ. Βι ότ 
ιειπιέπγτ ίεῇειἱΚ Μ 1ε8πΙπΙ›Ι› πιμετέπγεεεἱ›ὶ›εΚ; π." τϋΙ›Ι›ἱεΚ 
ππΙΙ8πτππΙ: 'ε πι ΕἔγεεἱὶΙτ-8τπτιιεοΒΜπ πεπι ΙιπΒιιΙτ πϋπιιπτύ.ιιιπ 
1ιἱτνοετϋ1 Ιπτιππεππ Κϋνπτε1τοτπτ νὶεειπ πι πεειοπγ' πω: π' 
1εἔειεπτοΙ›Ι› Ιεϋτεεεεπόμ1:' 1πΙ;Ι›πΙ τπποεπεπ Ι:ϋιπεπ. 

θγπΙσππ νεεπιπΙτ Θπιτπ, πο” ΒιιτορπΙιππ πόιπὶ πιτ-Έ 
νετπε πτιιΙ_ῇπ εΙ ιιιπ8πτ ιπὲἔ πιοπ ΙιὶιεΙἔόπεΚπεΙτ Ι:ϋιερεττε ἰπ, 
ιιιεΙΙγεΜτεΙ π' επηππκ πι πεειοπγοΚπτ εΙΙιπΙιποιπὶ πιοΙττπΙι; 
_Μ11εΙιετ πι οιιτέη›πἰ ειπΙ›ετ ιιιπΒ;πτ εο14ειοτ πι πεπιοπγππΙτ ιππ 
πιοΙἔπῇπνπ τεειὶ 1ε, πωπω, πο” πιτ ποΙιπ ὶἔπιππ ιπππάνπΙ 
εεγοπΙϋπεΙτ πειπ Με”. Μ _ 

Δι Βἔγεπ€ὶΙτ-8τπτπεοΜ›ππ πι πεειοπγοΙεπτ ΙΙθΙΙΙ ὰὶοπὲτ 
€εττΙ:; 1ιπποπ1 ιιιτπάεπππρ Μιπιι€πτ_ΜΚ, Ιιοι<;γ Ι›οοπὶὶΙὶΚ Φωτ. 
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Ω' 

Απ :ιιπει·ὶΙ‹ειἱ Τσ5ι:ϊεέΚ ιΜΜΈ τεΙῇεει Ι›ἱιο‹ΜοιιιιιιαΙ Ιοπτιἱ 
ΙιΜ:ι€πεικ ΙιἱτνοετιἰτεαὶΚ' ο!τοΜόμι ἰιπ3ιιτ 'ε ιιι6Ιγ Πεπτε!ετΙιεπ 
τεΜῇΜ ειαΙ›ειᾶεύ8πΚειτ. Με Με ΜΜἱΙτ, Μ" ει' Μ' θ8Ζθ 
ΜὶπτοΙΙγ Κόμεε, »Με π, 1“ΘήΠό, τε1£οσωπ ά ήιΜτοΙε11 Έπιπ 
8δ80ί, 87.”'θ ρειϊῖἔ ε!έ8· «Μπι απ Μνετπϋ; 'ε πειιι Μ ἱἔγεΚοι 
ΜΚ εο!ιει ἱπΚὰ!›Ι› Μᾶπἱ εἔγἰΚ' οι·ώπγι-5€, ιιιἱπωοιπ ει' ιιιέιεϊΙαέτ 
ει: 1οΙΜτόΙοτοΙττ6! , τ‹ι‹ΙειτΙωιεὐ8τὐΙ να” %ΙεΙοεπτϋΙ. 

ύ” €ετΜΗι, Ιὶιιτομὶ!›ειπ, Μ! 82 ειπΙ›ετ ιιιακέ:Στ οΙΙγ 
κϋπιιγειι ΜΜΜ Μ ΜΜοηγοΚ' :Μι·ιισΜ ιιταΙΒοιΙΜέιΜΚ, ω 
ΙϋΙ: ιπἱτκΙ ει' ιιιοΙΙεπ ὶε Μ ειιι!›ετἱ πειιι' ΜΒΜ Μ εειῇὰιεἐιἔει! 
ιιιομ:ι€αιΙ€ατπαΚ; ό: Μἔγ 6Ιτ ινἐιιιἱ σεεϋιίΕ6 'ε τϋΒΜΙοΕΙοπ Μ· 
πγο!επεΚ £εΚἱπ€ε€πεΚ, Έ οΙ›Ι›ϋΙ, (Μη εΙΘἔἔΘ οεοτὶεὶΙΚοιιιἱ ιιειιι 
ΙεΙιετ) ει: Ι‹ϋνετΙ‹ΜὶΙ‹, Μ” νόμο ει:: 88820ΠΥ0Κ ιιιει€οκ π. 
ε' ΜειιιΙιοπτΙ16Ι ιιΜΗ‹ ιιιει€:οΙοειτ ύε Μἔγ :παω ΜὶΜε ΙιιιῇΙωι 
ΜΚ ιιιὶιιτεἔγ Μν!ιΙτού;; €γειιιε'ιπτ τεΚἱιιτειιἰ 820ΙΙ τεΙιοτεὸἔετ, 
ΜΒΜ! Ιοἔνει ΒοιτιιιιὶτεΚεΙΙϋΙτιιεΚ, Βγειι·16ΙειιαΙτ Μ €γάν:Ηεπει!κ 
ιιιιιωϊΚοιπϋοΚ ιιιεΒωιἔεὰτετἰἙτ. Αι αιιιοτἰΚιιἱ ΜΚ εΠ6Ιε @Βο 
ΙΩΝ: παπι Κ8νετε!πε!τ. 

ΜάεΜ61ιιιεψΙ Με ΙοΙιετιω πωπσωιἰ, !ιο·έγ οι·Ι‹ϋΙοεἰ Ιο 
ΜιιτετΙ›ει=ι π' €6ήΙ5πει!κ ΜὶΙϋπϋε ωειιτοε66·έετ ειιἔετὶτἱὶπΙε; οΙΙγ 
Γοπιιόπ, ΙιοΒ·γ "κι ει·6ηγ 1ιοΜ νειΜ, κ” ἱειιιἐπ; "Πω, Ιιἱτνε· 
εε3ιιεκ πω; Θε ΜΗ Κ6ινόΙειιι€υγ Μετἰιιτ, ιιἔγαιἱειΖοπ εεε 
Ι6Κεάετ, ίεΙνά!τνα ιιισεκ Μπι , ιιιαῇιΙ Μπέτ Μακ Μπι ΙεΙιετ. 

Α! ωιιετἱΙωιὶαΙε ει' ῇοΒοΗ θ8 Ι:Β€εΙεεεόμΚ' Μ ἱἔᾶΖ8ἐἔ· 
απο» ίοΙοειτόεάτ πισω ϋειιιετὶΚ. ΜΜΜ ει' οΜΜτύ ΜΠποΙΙγ 
ΒεοετοΙοπ, νειΙειιιιἱΜ ιΠαΙο2ειψι. 

ΙΒο.ι, ΙιοΒγ Μ αιιιει·ΙΜ.ϊ ίσέ·τ5ΒαΙ: ΜΜΜ ιιιιιωήά!ε Μ 
αεειοιιγοΚΜΙ :που Μι·88Ιϋαϋ Μ-:οΙνΚετεεϋεεΚετ, πιεΙΙγεΚΚε1 
πω: ΒιιτομάΜιπ ΙεϋτίὶΙνειιτιἰ εΖετετἰΚ: «Με ΚἱτἱὶπτετἱΚ ιιιει;οΚ 
νὶεεΙετε άΙαιΙ ιιιϋπι1Ξις, Μ” Μπα ετΜγεεεΕπεΕ Θε Πεπι 
εε!06τιετ€€εκποΚ τεπῇωε; 'ει οι·Ι:ϋΙοεΙ εω!»ειά86€ιιΚ Πάτα Μ; 
ΜΗ τὶΜτεΙοττε1 νἰεε1τετιιεΙ:, Ιιο<έγ $εΙοπ16τϋΚΙιεπ ΚΜ εσπ 
0οΜπ νὶἔγιΜ ειειναἰι·ει, :ιεΙιοἔγ οΙ!γ ΒοΜότΙετ Ιε8·γοπεΙε 
Ι:6:η·τοΙωιοΚ Ιια11ειιιἱ, ιιιο11γ Μακ ειι€ι·:ωιε. Λιιιοι·ἱΙ‹ιΗ›αιι ε" 
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ιιενειιιΙόΚΐΙοάιιγ, ιιιαΒιιΙιειιι, €6ΙεΙεΙειιι ΜΗΚΗ ιιιοΒιιιΠιιΙ ιωα 
8ιιι Μπι ω. 

Αι ΕἔγοιιιΙτ-8ιατιιεοΚ' τϋι·νέιιγΙιοι€ιξ ΚἰΚ ειΊ`ειιγϊτϋ ιδι 
νεἔιιγΚϋιιγν` ιιιώιΙ ιιιϊιισιοιι τοιιιΜοτοΗ ιιιι-ειςειεΙιιΙιτατέΚ, ιιι 
οι·ϋειειΚωιεΙτ ΙιιιΙιιΙΙειΙ Μιιιι·ειιΚ; 'ε ιιιιιοε διιιιι,ιιιοΙΙγει ει' ΜΙΖ 
νέΙοιιιέιιγ Κόι·ΙεΙΙιετΙειιοΚΒ Ιιιιι·ει8ΒιιΙ ιιΙιΙδιπε, ιιιιιιτ επ. :οι 
ιιιιιἔὑτ6Ι ότιε1ἱΚ; ιιιιιιιιιιι οι πιιιετιΚιιιαΚ 8ειιιιιιΠ :ιι :ιεειοιιγ$ 
ΙιεοειιΙετι-ιιι6Ι αι·ά8ιιΙιΙιιιαΚ, εειιιιιιιι: Μ;;ειΙεπεό;;6ιι6Ι Πειτε 
πω» ιιι6ΙτύΙιΙιιιιιΚ πισω τιιιιιιιιαΚ; @ιι ν6ΙΕΚ, ιιιιιοε εΙει%ό 
Κοιιιειιγ Ιιιιιιτειόε ειιοΚιιι πω", ΜΚ 16% ειεΚετ αΚιιι·ιιήει 
εΙΙεπι εΙνεειιΚ. Κ 

Ετειιιοιιιιοτειά8Ιιαιι, ΙιοΙ ιιἔγιιιιο' νέιτεΚ εινειΙσιοδιΤι Νιπ 
τετέεεΚΚιΙ ειιΙγιαιιΚ, ε;γιιΚι·ειιι 1ιεΙιέι εειΚιιτωιόΚετ αιΙιιΙιιι, 
ιιιε1Ιγ Κάι·ΙιοιτπιτύιτόΙοτετ Ιιοιιοιι. Υει!Ι_ιοιι οι ει, εισιιιότειιι 
ιιοΚ ιιιο€νειΘεο-ε , να” ει :ιεειοιιγόθ Μεε· ιιειιι ωι·ισιωιιω 
τσιπ ιιιιιἔιιιιιιιτ ειιιιιιιΚ ΙιΜέειιτϋΙ, Ιιο8γ ιιιεΒνειΘ8ε ιιιἱιιά ε8γιΚ 
1ιοΚ, ιιιιιιιὶ ει' ιιιέιειΚιιιιΚ. 

Κε ι” ει ιιιιιοι·ιΚιιιιιΚ ιιειιι ΙιιειιΚ ω, Μ” ει' Ιέ:τ_ι1ιιιιι!ι 
'ε εεειοιιγιιιιΚ Κϋτε1εεεώἔε, ναἔγ @μ νο1ιια ιι€γειιιιιιοιι 
τΙοΙἔοΚειτ τοιιιιι; Ιιειιιειιι ιιἔγιιιιειιοιι Ιιοοειιι1ετΙιειι τ:ιττ_ιάΚ ιιιἰιι# 
ιιο€γιΚιιοΚ 8ιε·ι·ειιώτ 'ε 6Κοι α” τοΚιιιιιΚ, Μπι οΠγ ΙθΙΙΥ0· 
Κα, ΚιΚιιεΚ εΞι·τέΚϋΚ ε8γειιΙ6, ωωιω· ι·ι-πιιΙεΙτε!;Θ8ϋΚ ΚιιΙϋιι 
ΜιιιΚ ιε. Νειιι ιι ειιΙ3ειΚ ει' Μ? Ιιιιτοι·εόἔιὶιιιιΚ ειιοιι ειΙειΚοι 'ει 
ειιοιι ιιΙΚιιΙιιιιιιτειώετ, ιιιιιιτ_ιι' ‹ει·_;ιιειω‹; Μ ιιειιι ΚόιεΙΚειΙιι€Κ 
ειοΙιει Ιιάιοι·ειιΒει. ι"εΙϋΙ; Θε ιιιιιΙϋιι πιτ ωηικ, ΙιοΒγ ει' ΗΜ 
ιιεΚ σέει Ιιιτνεετάι·ειιιιαΚ ιιειιι ΚοΙΙ ιιιιιιιΠ8 εειϋΚε!; ειιοιιο;;γ 
ιιι0τΙοιι Ιιειειιιιι1ιιι, ΙειαΙάΙιΙι 01η· ν61οιιι6ιιγΙιειι "ΑΜΚ, Μ” 
ει;γιΚιιεΚ οΚοεεει€ει, νειΙιιιιιιιιι: ει' ιιιιιειΚύ , ειιιιτοΙΙγ ΜΜΜ θα 
έττεΙιιιοεεάΒε ειιιιτοΙΙγ νιΙει808. 

Αι ειιιιοι·ιΚιιιιιΚ τοΙιάτ, ΜΚ ει' τιιτειιειι€Ιιαιι :ιι ειειιιοιιγ 
ΜΚ ιιΙάι·οιιάθΙτε68έτ ίειιιιιιιιιιιιιιι ΙιειΒγτύ.Κ, (Η ει, ειεΙΙειιιι 'ο 
ετΚϋ1οει νιΙει€Ιιειιι ει' ιιιοιιιιγιιο οεειΚ ΙιειταΙιιιοΚΜιιι 811€, ει' ιση 
Ιινιι1 εἔγειι·ἐιιιγΙ›ιι οιιιο1τόΚ; Θε ιιεΚοιιι ιι€γ ωωιικ, πο” ε) 

ι 

Ώ 
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τειιιιιτοτΙιειι οεοιΙάΙειτοεαιι κειτο8ιιικ ιι' άοιιιοοι·:ιω ΙιειΙει«Μιι' 
φαι όττεΙιιιόι. ι 

Μι @μια ιΙΙει, ιιιιιιιΙοιι τιιι·ι6ι1εοΜε ΜΜΜ πωπω 
ι1οιιι: 1ιο8γιιίιι· αι ΒἔγοειιΙ£-8τειτιιεοΙ‹Ιιειιι ει, πιό ει' ΙιέπίΚϋτ-· 
ΜΙ Η ιιειιι ω» ΜΡ ιε, Ώ Μι· σα, Μποιιγοε τεΙιιιιτετεΙ:· 
Μπι, ιιειΒγ αι,%ειωιι και π, εΙϋιτειιι ΙιεΙγιοτο εεΙιοΙ @πιω 
ΒεειιιιιεΙ: ιιειιι τοτειετ; 68 Μ, ιιιοετ, ιιιιιιϋιι 1:ϋιεΙιτοΙε νό86Ιιει 
ει, ιιιιιιιΙιιιιιιιΚ, ιιιεΙΙγΙιειι πι ειιιιοι·ιΙταιειΕι6Ι ΙόττεΙιο2οτι ειιιιιγἱ· 
ιιενειειοε άοΙΒιοΙαιι: ιιιιιτειιωιιιι, ω ΙσΒιιΠ τϋΙοιιι "Μπι, ιιιι 
ιιεΙε 1ιεΙΙ τιι1εψΙοιιιτιιι νέΙειιιόιιγειιι εεετιιιτ ε' Ιώβ Μι1ϋιιϋε 
νιι·ι'ιΒιιιωάτ ,ε ιιϋττϋιι ιιϋνϋ οτοῇὸτ, Με ίοΙεΙειιι: απ αοασηοΙι' 
|εΙσόύϋωΉΜέ, . 



- ΧΙΙΙ. ΡΕΙΖΒΤ. 

@ο ε_ημασΙδοέρ ΜΜΟ οι·οϋα πο·πιέυαε"πωσ 
Ισ! ασ αοπεΜΙοαίαΒατ "Πο ιερού ΙοϋΙϋπ "Μετα 

σά_ςοΜ·α. 

ΜεήιΙ ΜῇΙειπᾶὐΙτ νοΙιιάιιΙε αι ΜΒΜ, Μ” ει' ιΙειιιοοτειω 
Ιπτύ:ετε!επεΙ: ΜΒΜ οτετΙιιιόπγϋΚ «Θε ειἰὶΚεὸἔεε οΙ:οπιτιιΙκ: ει' 
ροΙΒάι·οΙωιτ νειΙαιιιἱιιτ ει' ιιιει€άποε ὲΙετΙ›ειι, ή;" ει' πγἱΙνάιι0ε 
σΞΙετΙ›ωι ἱε ϋεειενεἔγ1τιιἰ 'ε ιιιὶιιΦιγιΞῇοΙαιτ ε" ΜΜΜ άΙΙειρο0 
νἱεεΙΘεότε Μπιγειετ1τω. 

13ο ΙΝ ει' ι1οιιιοοτειωι ε1ΙαιΙ ο1τοιοττ οΒγειιΙϋεόεετ Έσω 
Μπα άπο ιεατιιοΙεὶ αΙειΚΙιωι Κύριο1ιιϋΙ: ιιιο.8ιυιΜο.Κ. 
· Νἱιιοε οΙΙγ ίάΙ'88.8 ΜΙειροτ, εειιι οΙΙγ τϋτνέπγεΙτ ΠΟΠΗ Ιό 
τοιιιοΙ:, ιιιεΙΙγεΙ: ει: ειιιΙ›ει·ε!απ αιιιιγἰτα ε8·γειιΙϋΚΧά τοΙιεΙΕ 
:ιι€1:, Μ" ΜΜΜ: ει' ιιενε16ε, Βιετειιεεω 'ε ἱιΙὲεεΚ εειιιιιιὶ 
'ΚϋΙϋπΙ›ε€ἔετ :ιο οΙποιηιΞπειΚ, 68 Μι οΒγιιιι&ετύΙ ΙώΙϋΜϋ:ϋ επι 
Ι›ει·εΙ: ΜΜι ΘττΙεΙιϋΙιΙ›ειι ίεΙ"ϋπεΚ ΙειΙὰΙΙιετῇΜκ Η, Ι:ϋ:ϋ8ειι 
νέ8ειιιϊ ιιΒγειωιιοιι ι1οΙ€οΜι€, εΙ Με!! ΜιιιιΜΙτ, ΙιοΒγ Ιππι1ισ 
Βτϋιιιϋ1ωτ εοΙιει πιειιι ίσωε1Κ τιιΙἀΙπἱ. Βει π” Μι·ιιιΗ: τε;;γϋ1ιΙτ, 
ιιιϋιτΗΒ Η Ιοδηυ.Κ 61: ἰΙ1ειιιιιἱ ει' €ϋπόιηΙιοιύ' Εεεε ΜΜΜ; 'ο 
Με2ϋΚνέπ νειΙαιιιεΙΙγ ροιποιι ει' Ι:ϋι·ΜΙ, Μονά σκι Βειάτιιἱ 
εΒαήιιΚ, ει' πω;;; Ι›ο1Ξτἱο:Μ κάτωιει€8 ιιιοΙΙεττ, ειρτύ.ιιιει€άποε 
τότεαεά8οΚατ ίο8πει!: πΙειρΙτιιἱ, ιιιεΙΙγε1κετ ει: άΙΙειροΦοΚ' πο· 
ΜΜΕ 'ε ει·ΙεϋΙοεϋΙ:' Ιια8οιιΙ08ά€α ΙπϋτειιιΙ θεειο. 

Αι ΒἔγεεἱὶΙτ·8ωι£ιιεοΙ‹!›αιι, ει' Ι›οΙἔι-ὶτοΙ: ο;;γιιιάει ίοΙοα 
εειιιιιιἱ Μιϋιι6 εΙεϋΙ›Ι›εὸἔἔοΙ ποιο Ι›ἱι·ιιειΙ‹; οΒγιιιάειιαΙ: ΜΜΜ 
ιιϋε ειιἔεὰεΙιιιοεεΘΒἔεΙ , να” Ιι66οΙάεω :και €αττοιπιαΙ‹; 



σε! 

ε;γἱΞΙτ ειοΙἔὰΙτειτ_ῆάΚ Η 8.2 ἱἔειιεὰἔοτ, ΙωιιιιΜγοπιάΚ ει' επι 
τιιετ, 'ε άτεΙΜΜπ ει' ΙιϋιέιΙΙειμοτι·ει Ι»είοΙγ0 ὶὶἔγεΙε' ἰιιτειεεε 
νεεςεττ ιιιἱπκὶπγἐῇειιι Ιπειετ ΓοΒιιαΙε; εΙε εοΙιει εειιι ΙιειΙΙοττωιι 
6Κετ Ε!.Ι'Ι'8 Ι›ἱι·ιιἱ εΙκατιιἱ , ΙιοΒ·γ ιιιἰπιὶ εἔγΙτερ ιιιιιΙεεεειιιεΚ, νειἔγ 
Μ” εΙνεἔγ€ὶΙνε ι188επεποπ Ιιε1γεΚειι ντὶἔειὶο2ιειι1εΚ. 

8ϋτ ΜΜΜ ει ειἑιετὶΙέειἱαΙτ, ΜΙ: ει' ροΙΜε:Μ <ΗΕΕΙεεεΙδ 'ε 
τϋι·νεπγειεΙ«εΙδ Κϋι·εΙ›επ ΜΙΣ Ι;ϋιμηε1ι ϋεειεεΙεἔγειὶπιεΙτ, παω 
ΒοιιΜεΙ ἱ;γεΚειπε!ε ιιι:ει€οΚειτ ὶἔειι ιιιεἔΙκἱὶΙϋιιΙ›ϋιτε€εα εμε 
ψάι·ειιΙΜοΙκτο. οεπωιἱ ΜΙ, Ϊ10ἔ°Υ ει, ιιιειΒάιιοε εΙετ' ϋτϋιιιεἱτ Π· 
ΙϋπνάΙνει εΙνειΙιεεεεΙ;.ε ΠΜ Πει ι›οἱξςάττἀτεειἰτ ιΜι€πέιΙιοι Μι 
εοιιΙ‹31‹πειΙε ϋειιιει·ιιὶ , Ιιειπειιι Χϋ2ϋ1ϋΙε εεειΙτ Βενεεετ ἰο€ειΙ Με 
Ι›:ιι·εἰ1ῇειἱ' ΧΗ:18] νειιιΙεἔεἱ” εοι·εἰΙ›ει. ' 

Ε: εΙϋαειιι Εεεε τειπιιεειεκεειιεΗ τεεειὶΙε Βὶιοιιγοεπιεικ 
αιτιΕΜΜ, Ιιο8γ ει? ωϊιπ ει' ιιγἱΙνειιοε ιάι·εέίεάΒ' Ιι€5_ι·ε τεμ! , 
:ιζ ιιιαὲἰιΔοε.ϋεειεΙ‹ϋττετεεεΚ' Είπε ειὶοιι ετειιγΙιειιι ειϋΚε!›Ι›τε 
820ι·έι1·; τεεπειιιτϋ1 ιιΒγαπ Ιωι·ειιιεειιι ΙαεριεΙειιπ, Ιιο·έγ οι: ιι] 
τύέωεόΒοΚ” ι›οΙἔἐι·ειἰ @με ιιιὶιιιΙ Χϋ2ϋ8επ·ίοεπεΚ εΙιιὶ, ΜΗ: 
.ΜΜΜ εκει ίεΙεΙ4, Μ” ιι80ΙΜεεωε ἰἔειι αμε τάι·εειει1ἔἱ Μ· 
τϋΙει·ε ί08Πωί οε2Ιωιὶ. 

Δι·ἱεεωοεα1ε περεΙσιεΙ ει' Μ11ϋιιΜώ οει1εΙ-γοκ οΙΙγαιιοΙε, 
μψπνειΙαιιή ζι·ο;ιΜΜ ΚετἱΕεεεΚ, ιιιεΙΙγεΙτειι εειιι 16.- εειιι Με 
ῇὰτπι1 πω» Ιε!ιετ. Δι οειΕάΙγοΚ πω» ΙεϋιΙεΙ«ειΙοεΙκ εεγιιιέιεεεΙ, 
Μπειιι ιμιἱιιιὶειιἱΙειιεΙ: Ι›εΙεε_ῇεΙ›επ οι ειιιΙ›ετεΙ: Πέψ0ΠΜΠί ΙίδΠΥ· 
ωΙειιεΙ: εέςγιιιάεεαΙ τἐτεειΙΙζοιΙιιὶ. ΜεΒ Μι τετωεειεαεΙ ΙΙΒΜ 
ΙειΙάΙΙτο2πάκ:ικ ἰε ε8γιιιάεεεΙ, ει” ΜεοιΠώ άΙΙειροτπ:ιΚ Μα1άποε 
θ88θΖέ8θ ϋεεεε!ιο2.ιει 68%. 

Βε ωὶιΙϋπ εεω τ83ι·νεσηΙ, εειιι ειοΙεεε »επι ‹ΙοΙἔο:ωιειΙι 
82011,4-Ι10€Υ· Ι›ὶ2.οπγοεεωΙ›ει·εΚ και: €γεΙιοτ1 'ε ιιιεἔειοΙεο£τ 
νὶειοιιγι1Κ εΙερΜειεεωιειΚ , ἰΙΙγειιὶεοτ ει' νεΙειιιειιγεΙ‹ϊ εε Μή 
ΙειιμοΙε' :€5ιττεπεκεε Ιιεεω!ειισεεε€ει εποΚοιτ ε' τεεπΙ›επι Μειώ 
τοιπἱ. Μὶ Με' ΜΒΜ τότειιΙειτοΚατ νεεετΙεπΜ ε2ειι›οι·Ι£ῇει. 

ΒεωοετατΕάΚΜιι, ΜΙ ει, μο18ύ.τοΚ εσΙιε. εΒ)·ιιιεϊεωΙ πει 
;γοπι- πειιι Μ1ΙϋιιΜ52.πεΚ, 'ε ιιιει€οκειτ τετιιιεειεττεΙ οΙΙγ Μ52ε1 
Ιει_ΜΙε εέγιιιόε!ιο2., ΜΗ ιιιἱΜεη ι›ὶ1Ιειι1ειΟ›ειπ νεΙαιιιε1ιπγϊεπ 
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εΒγ Μ5ιιϋιιιε8Μ οΙνω!Ιπιτπεικ ϋεπιε, πω: ιιιοεκοημέεοε «Θε ϋπ· 
ΙαἔπΥΜει·ἱπιἱ οππΕπΙγοιόεοΚ 1πιιισ.0πει!μ ιιιεΙΙγποΙτ ΙώνοΗτι-: 
ιόπόΙ›επ ιιιὶπιὶεπΜ ίὸΙτενπιιίιΙπἱ η;γεΙκεπϋΙτ, ΙΘΙνόπ, πεΙιοἔγ 
αΙται·ειΙ:Μ εΙΙοπ π, ποπππά8 Μιὰ νοππεεπέΙ:. 

Α' ιΙοΙοἔπειπ πιὶπιὶἱ8 ειἰὶΚπ6ἔΚ6Ι› Ι” ΙιεΙΙ Ιεππἰ; :πι-επ 
ει: ειιιΙ›ετὶ ἱπτὲιετεΚε£ ιιιοπςνπΙΙσιτπκπατπϋ, :Με πεπι πι ειιιΙππτ; 
Ι›εἱι·ιιιεΙΙγ πωΙπποπ τϋι·εΙ4νέπειέΙ ἱἔγεΚειιὸΚὶε νιιΜιποΙΙγ ω» 
ΒᾶΒΘΪἔ ε8γεπΙϋππό 'ε Ιιπποπ10Πώ. Ι:επιπ ει' ροΙ€άτοΙαιτ, πι 
ο8γοιΙε!ι' επειιιέΙγεε ΚενθΙγεο58ε ιιιὶπιϋἔ ποπ Ιοοπι1, Ιιο€γ 
ει: εἔγπι·ππγοεεύ¦8!›0Ι ΒὶΙ›ιιῇ6Ι‹ Θε νπΙππο1 Μ; εἔγεπΙϋιΙεπ 
ΜΒΜ Κέπεπιεπ , ιπεΙ1γ ΜΗ παπππι5.τει νπΙὶΙτ. 

ΑιᾶετοοτπτἱπΙκΙ›ππ πι ειιιΙ›ετεΙ‹ ιππι€πε, ιπο2άιιΙ8.Ι:Μπ ποτ 
ΙΜο!ς ΗΜ ν:ιπππ.Κ εΙνάΙειειΕπι 08χπιπετύΙ; ιΙειιιοοτπιπ1ΚΙπιπ 
ποπ νόποπγ ιιιπ_Μπειιι ΙΜΙιπαι1Ιαπ ΙοπιιΙειΙ‹ ωωι οειτπτπ:Με «Π, 
πιοΙΙγι-:Ικ ιιιἱπ‹Ιοπ Ι›ὶΙΙαπΜΙπιπ ε1επιπειειιειιιιππ π ειϋπωΙεπ 
ιπάε,- πιοΒ ιππεΙιονι11ιε1ΣπειτοτπεΚ. 

Μ» Ιω· πι επγεπΙσε6€ Ι›πι·ιπεΙ1γ α:10Ιιε.1Μπποπεπ τομεα 
ω, άοιποστατα πόπεΙεπεΙ ιπὶπάὶ,<; πω: ειπτ0_ιππ8άποπτπτειιΜ 
Με ΙοἔπειΙ‹τ Μριϋιὶπἱ ει' πειΒγ ποΙἱϋοειἱ Εύ.τόπεπ;;' Ι(επεΙόΜπ. 
ΙΜ ο” ΜΒΜ ί08 Ι1ϋ2.π1ϋΙε ΙπιεοπΙΙΕπὶ πιοποτ]απει πόινοπ.ιοπ 
ΜπόΒΙο πεπ.τά1γΙιοι, ΜΑΗ πι ατᾶεῇοοιωὶπππτηειιεατῇα, ,πω 
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:αν ΡΕΙΖΕΤ. 

ΠέωεΖω έσουευέωΙεΙο απο ακιω·Μ:αϋ υποψι 
ι·Μοο·«Π. 

Νιιιοε εοιιιιιιι, :αι εΙε6 ωιαιωεω ΙιενεειιΜ ΙοιιιοειιαΙ: 
ΙατταεεόΙε, Ματ αι ειιιΙιετι οεοΙε1ιοιΙει:εΚ' πω» Εοτιιιαῇα 'ε 
ιιιόα ἱε πιασει ΜΜΜ, ΜΜΕ αι ειιιιιατοΙε ιιααγοιιΙι Ιιεοεετ ω 
Ιαι_ιτΙοιιιιιιέιιιαΚ; Ιιοιια ειοΚιιαΙ‹ ιιιιιιιιοιιΙιει, εαπ οΙΙγ ιατεα 
ειδ.8!ιοι ιιοια, ιιιεΙΙιτιιεΙε εεήύ.τ ιιιοιΙοιήαι ιιιιιοεοιιεΙτ. Διοιι Με· 
ίοΙγιιε καιω, ιιιεΙΙγε1 ναιι α' τω” Θε ιιο1ιτιοαι άΙΙαιιοιέ α' 
ιιιοιιοτοΙιτα, ιιιε86ττΙοια1ι α, ΚοιτιοΙγ νιι88άΙατοι. 

Δ' ιιιοιΙοτοΙτ ιἔιΙταΙῇαΒαιι ιιια8οΙτιιαΙτ αι ετΙ:ϋΙοεϋΙσιεΙτ νεΙο· 
ῇὲἙιϋΙ ειαι·ιιιαιιια!μ 'ε ειειιΜνιιΙ οτει1ετϋΚετ νε-:ειιΙ: 1ιόΙια Μ 
ιοιιγοε οιιιΙιετι-:1: 1:ϋιαΙότει6 ϋιιΚεΞιιγειοτἱιιιἱ εΒγειόττόεΒϋΙ 
ια. Τοτιιι€ειειιε1: θ8 ιιιαατει·εέα;ιοΙ ειστιεττεΚ ια ο.ιε;γειει· 
ΜΜΜ. 

ΜΜ6ιι αι ειιιιιετοΙτ όιιιι·ενοαιιΚ, Ιιο;;γ Με ιιιιιιιιωι Μιτ 
ιιέε Θε 1ιεΙιόιε6€ Μπι αι ΜΜΕ; ιιιιτΙϋιι ιιιιιισ1οιιιιαρ ααα;; 
τιιι·ΒγαΙε ιταιιιια1: ειειαειΙε «ασια ιιιεΙΙγεΚΚεΙ ίο81αΙΚοιιιαΚ, 
ιιιααοΙιτα Ιια·έγιτα αι αΙιτ6ιααο1ιατ; ό8 ι:ιιιιιϋιι ο11γ ἔαιααἔια8 
:Με Χϋιερεττε όΙιιεΙ:, ιιιοΙΙγετ :και ιιιαεοΙ: ειετοιωΙ: ,ε 
ιιιι-ιΙΙγιιοΙ: εΙνοαιτέεότόΙ ιιοια €61ιιοΙε: “Μια ναΙὐ, Ιιο;;γ ιιέιιιἱ 
Ιιενό1γ ιιιεενεαΞεεεΙ πωιθιωι αι Ματ' αρι·6 6ι·εΙεΙ‹εὶ 'ε 
ιιιιγα€ι 8οιιι1ιαι πω, αει Μ;; 8οιιι1οΙΙ:οιαειιΕΙιαιι ιιειιιιι τω· 
ιιι6αιεωε ιιααγειει·ιιεύι ιιταΙΜΜΕ, ιιιοΙΙγετ 8ιαναικ 68 πιο· 
ιΙοτῇαἱΙ‹ κιιιιαιεωοκ. 
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Βοιιιοοτειτα οτειάἔοΜωι ει' ιιιοάοι·οΙ: τωιιὶειετϋπ ΚενὸΒ` 
ιιαἔγειετἱ1εὲἔεεΙΙ›ἱτιιαΙ-:, ιιιἱιιτΙιο,<Ξγ Μ ει' ιιιει€ι3.ιιοε Με: Μπι 
Ιιἱοεἱιιγεε. 868 ἔγαΙει·ειιι Ρ(ΙΠΒ.8 ἱε, ιιιἱνεΙ Μ ει' €ο1ιά0ΙειτπαΙτ 
ΚεΣ:Θε αΙΙιαΙιιιει πι» Ιτὶειιιε1Ιιεἀ1ιἱ ει' ΜΗ ὲτιΙοΚοΚτϋΙἱ ε:ΙΕο8 
ΙειΙωτἐ8Ι›ὐΙ. 

Α' ιποάοτοΙ:' ἰἔ8Ζἱ ιιιό1τ6ει5μι αΜιωι ΜΙ, Μι νειΙο.Μ πω· 
86% ιιιωιΠ8 @μια ΙιεΙγέιι, 88Π1 £ϋιιτεΙ›Ι›, εειιι ειΙειιιταΙ›Ι› ΗΘΗ! 
ιιιιιτειτῇει; επ α' ρατειειτ ύ” ιποἔτεΙιετὶ, ΤΒΙΒΙΙΙΪΙΙΈ ε” Πιετ 
ι:ιε8·. Βειιιοοτατἱὰκωιιι ιιιἱιιιἱειι` Ιιε1γ ΙαΣτεεΞ8εεπεΙτ Ιε1ιιιἰ ΙΜ 
ειΠε; ΜΒΜ .κι Ι‹ϋνετΙτειἰΙε, Μο” ει, ιιιεΙΙγ ιιιοιΙστοΚ-οα Κε 
ν61γεΙα, :ΜΜΜ ιιιέΙτέι1ιγοεαΕ. 868; πιἱ τϋΙ›Ι›, ισοΙιει επιιιι πιοιιι 
ΒΜΜΙγοιοττειΚ, εειιι ΙΙθΙΙΙ όΙποιοτϋοΙτ. 

Α' ἀειιιοιττατὶὰΚΜη 6316 ειιιΙιετε!τ ΜΒΜ! ιιιοιἔΘΚοιιγειΙ›· 
ΜΕ, Ιιο€γεειιι Ιεϋπά11ϋΙι ε8γπε3ιιιεΙΙγεΙε ει' Ιιεο$€€1εΦτιιτώεπακ 
νειΙε-ιιιιἱ ιϋι·ν6ιη·Κϋιη·νότ σ.11:οτιιϋ, 'ε :ΜΜΕ ιιιοματιάω-'ιι·61 @ιι 
ὰοεΙτοτὶτιἱ Ι›ἱι·ιιὰιιαΙε. Δι€ι·$ ἰε Μ ιπειῇιΙ ιΜΜο11Μ εειῇάτ ιιι6ὰῇ:ι 
ειετἰιιτ οεεΙι-:Ιτ8ιἱΚ ό8 Μ ει' ιτιοιΙστοΕΜπ ιιιἱΜἱΒ Ι›ἱιο1ιγοε δει 
ειεπειιιίἰὶ€ἔε-Ξε ιιταΙΒοιΙὶΙ‹, ιιιΙπτΙιο€γ πιώ( ιιιει€οΙαπ ΜΜΕ Μ· 
πω: εεειιιόΙγόε ὁτ2εΙιιιεἱΙιοι ,ε ίοἔειΙιιιειὶΙιοι :-ιΙΙαιΙηια2ιάΕ ἱιι 
ΗΜ», ιιιΞπιτειειιι ε” ιπΙπισ1ωιεΙε' επιιι6τει ιιωιιιάειιΙ εΙότε Μ 
Ι:ΜϋΜ; ἱιὶεειΙἰε ιιιΜτάΙιο2. 

ΙΜ 820ΙΠ$8.ΙΙ εοΜαιΙ ὸειτονοΙιετϋΙ›Ι›, που ρὶΙΙειπει£Ι›απ, 
ιιιὶΚοι· αι ειτἱε€οοταιὶει όρειι υπεἔΙ›ιιΙ‹οττ, ιιιὶιιτεοιπ ιιι€κσι· από: 
τόΒ Ιοτοιιτνα πιω. 

ΙΙΙγωι!ποτ κι Μ ροΙΜοΜ ὶπτὸ2ετεΚ ,8Ι1] ει·1:ϋΙοεϋ1: κωμω 
ειιοιι ΙιεΙγεΙπειι ΒγἱϋῇιιιεΙ‹ ϋεειε 'ε €γειΚτιιιι εΠπιάεωΙ ΘΙΜ 
Με ΙπόπηειστΙτιιεΙε Μ;; οιιιΙιετοΙιετ, ΜΙ: πω: πενεΙέσει·ο όε 
ειοΙώεοΗτε. Μινε ιιι68 ε2ει·τεΙεπεΙ: ει' ΚἰὶΙϋιιΒεΘΒεΙτ; υπ ὶε 
Μπάση ρἰΙΙαυατΙπι1ι ιιειΒγ ΦοιτΙταεά;οΙαιτ Ιιο2 εΙϋ. Α: ειιιΙ›ετεΙ: 
ιιιένέ ειιι16Κετ.1ιεΚ κά, Ιιο€γ Ιότειετ£ νοΙτ ει: ιιεἱνειτἰεἑἔιιειΙτ εΒγ 
επεΜιτοε $ϋι·ν6ιιγΙώιιγνο; Δε τϋΜΜ εειιι απ 11θΙΙΙ τιιι1_ϋ.Ιε, 
ΜΙ: ΙοἔΙειΙ ιιιπἔΜειι, απο ΙιοΒγ £εΙ ΜΙ €ειΙύ.ΙΜιτ0. ΕΙνσειτοτ 
ΜΚ ει' ιιιοα1οι·οΙι' Ι(626Β8θ8θΒ τϋτν6ιιγώτ ‹ἐε ιιιὐἔ· Μπι Μιτάι·οι 
τάΙα «Η ιιιει€οΙτειώ, Ιιοἔγ επτ61 ΙοιποιιάμιιηιΚ; Ιιαπωιι ΜΗ 8.120!! 

Ι 7. Ι(62,- 8 
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πω, Ιιο<έ,·γ ει' @ι ειοΙώιοΙε' τϋι·εάέιΙιειιι6Ι Μισιιγοε όιιΙιε5ιιγ 
Βιοι·ιιιιι 'ε νό.Ιιοι0 ειειΙ›ιιΙγτ :ιΙΙιοεεοιι; ιι8·γ, Μ” ειιτιιιι ει' 
ιιιοτΙοι·οΙτ ιιειιι Ιιιι·ιιιιΙι εειιι που ειιι1ιάΙγοεειι€μ.Ι ,ε ιιιι€γειο 
ι·ιιι688οΙ , ιιιοΙΙγετ @τοκ εοΙ:ειοι· ιιιιετοοικιω ιιέρεΙιιι€1 16 
ιιιιιΙε, εοιιι ιιιοιι ε8γειει·ιι «ιι "Μιά ιιιιιιειιιιι86%εΙ, ιιιοΙΙγοι 
»Μια ιιιιιωτιιιιΙε άειιιοοτειτιάΚΜιι, ωσ1ιεωιωκ 'ο ει·ϋΙαπωιι6Ι· 
κιιιιιιι‹ ιει ε,;γειοι·ειιιιιιι1. 

Ει ιιειιι ει' “ω” άΙΙ:ιιιοι. 
ΜιΙωτ ει 88ΥΒΠΙϋΒέΒ τεΙιεε έ8 "ω, ιιιιιιι1οιι ειιιΙιοι·εΙκ 

ιιιιι_ιι!ιιειιι ιι€γειιιιιιοιι οειιιιέΚ1α:Ι Ιιιι·νέιιι, ιιια_ιιιιιειιι ιι8γει.ιι 
ειιοιι άοΙΒο1:ΙαιΙίο8ΙειΙΚοινόιι, ειιιΚιέ8τεΙειιιιεΙτ ΜΜΜ( οι;γοτ· 
ότιειιι, νιιΒγ εεγιιιιιετ ιιτειιιιιιιιι, Ιιο8γ εΒγιοι·ιιιιιιι οιεΙεΚεά 
_ιειιεΙα 'ε Ιιειι€Ι_ιοιιεΙι; ιιιοάοτιιιιΚΜιιι ειιιιιιι-:Ιοιι Ιιιιιιι ΜΚ 
ειμαι οΙτόι·6ιεΙιει, Με ιιιι€γ ΒιιΙϋιιΙιε68εΙιετ Θεια: ιιοιιι νο 
Ιιειιιι. ΒεγιιιειεΙιοι εοιιιι τϋΚόΙετεεειι ιιειιι ΙιαιοιιΙιιιιιιΙι, ιιιιιιι 
ΙιοΒ·γ ιιιιιιιιιιοΙκ ιιοιιι ιι€γαιιειι; εἔγιιιιιειτ6Ι εοΙιο. ιιειἔγοιι ιιειιι 
ΚιιΙϋιιιιϋιιιεΚ, ιιιιιιιΙιοΒγ ύ.ΙΙιιιιοτιιιΙε ιιΒγιιιιειι. Πιό ωιωιωι 
“Η ιιιιιῇτΙ Με ιιιοιι0ειιι6Κ, ιιιιιιιΙειι ειιιιειιΚιιιιιΙι' ιιιοάοι·ιειι μικτ 
Ιιιιιι οΒγειιΙϋΚ. @Με Ιια @επ ΚϋιεΙι·ϋ1 ιιόιιϋΙτ ειιοΙαιτ, πει 
ειὶὶΙι θειι·ε ει, ειι_ιάιεύ.€οΒιιτ, ιιιεΙΙγεΙΩιόΙ ίο8νιι ιι€γιιιέιιωΙ 
ιιιιιιι1 ΚιιΙϋιιιιϋιιιεΙτ. 

Αι ειιι€ο1οΙι πει” ιιετω ΜΜΕ :ιι ειιιιοι·ιΙαιι ιιιοάοι·οΙ: 
ΜΙ; Έ οΜιειι :ιι ει' 1611ϋιιϋε, ΙιοΒγ Μ” ιι€ειε ει.ιοΙειιιιΙτ, ΜΚ 
ο' ιιιοάοι·οΙιτ0Ι εΙϋττϋιιΚ οΠγ ίιιτοειι ι·ει_ιιοΙειτοι ωιωκ, @επ 
Αιι€οΙοτειιιέ που Ιπϋι€ρ ο8ιιιιΙγειιιιοι ωποιοιι, ιιιεΙΙγοΙιτο 
ε' ι·:ιιιιοΙιιτ ι€ειι ιιΙΙιαΙιιιιιιΙιειω ί78γ, Μ” τριιιιειετιιιτ οι ιι· 
ΒιιΙιιιιιτΙιιιι Ιιεοειιιότ16Ι:, ιιιιι€οΙε ιιιιιτειιιιιιΙ: ιι€1άύ.ταΙιΜιιι, ιιιιτ 
:ιι ΒΒ·γειιι1ι-8τιτιιιοΙτιι61 6οεάτοΙιιαΙι; ιιιιιιι νοειιιι όειιι·ε, ιιιι 
Μηι ϋιιιιιειἔοΙιαι οιιιίοΙ_ιό.Ι: Η , ει' Ιιειιιι_ιοΕΙιοΙι ατιετοοτιιιι6.ιιιιΚ 
Ιε8ιιιι€γο!ιιι ϋτϋιιιὸτε. 
. Βειιιιιιι εειιι ω” ει, ι1οιιιοοι·ιιιιιιιιιιΚ απ» Κάτι, ιιιιιιτ ει· 

ΜΙοεειιιεΙκ 161186 αΙ:ιΙι_ι:ι. 8οΙκ ειιιΙιει· Η ιιιιι€ι3.ι νέτΚειΙιει 
Μ” "Με αΙΙιιιΙιιιαιωτιιι, ιιιοιΙοτ3ειιτ ε! ποιο ειιιτεΙΙιειι. 
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Απ: ιιι€€ιπ ιιιεΒ ιιειπ ειι€απ!ιοτειιι, πο” α' πειιιοοτατα 
περωτ ιποποτ_ιαιΙιαιι πεπιιπι πιοαότεττε τπτ-Πιό πιπποειι. 

Ατιικοστατα πειιιπετοΙππέΙ Μπα ποπ, ΜΚ α: επτά! σει· 
ιαΙγΙγαΓ εποπιεπέσεαπΙιαπ ναιιιιαΙ4, εΙιεπ τεππεπει·ιπτ Ιιαειιιι 
ΜΙ( Ιειιιιι ιΒγεΕπιπεΙι, πιτ π: τεΙεΕι;ιι 1ιονοτειι€επ 'ε πωπω οι 
τοιπ!ια ιπα_ιιιιοΙααοΙ:ατ παω. Πα α' ιιοιποτ:τατα ιιΘρεΒιιεΙτ ιιιιιοπ 
οτιΙιοπ ιιιιιιια_ιο!ι ιια8γειπετίι ιποιιοτοΙιτα, ΙεαταΙαϊιΙι ιποΒιιιειιε· 
ΙτιιΙπειτ αποπ ΙτόπγιεΙειιπέμόΙ, Ιιοι;γ αποΙιιιαΙτ ιιιιιιιΙοιιιιαρ πο! 
ιιιἰ τσιπ ιιιααοΙαιαιτ ΙιεΙΙιειι ΙΜπιοΙτ. π: 

ΒειποστατιαΜιαπ α' ιιιοποτοΚ 8οΙιαπειιι ιιΠγ Βιιοιπαπ, Μπι; 
ατἰεωοτατα πόιιεΙππι-3Ι;- πο εοΙιαεειπ τι: οΙΙγ ἔοτσιιιΙιαΙ:. υπ 
αειπ α' πϋιπέιρ' τταγἔ`ατ Ιιοαπόι1οιι, παπι α' ιια8γιιταΙι' πωπω: 
Θε ναΙοἔατοττ Ιειίειεπόπειτ παπι ΙιαΙΙαιιι. ΑΙιαεαα8 ναιι α: 
ετπϋΙοεϋΙιΙιειι 8γαΙιταιι, πι: πιιτναοάΒ 'ε αΙαοποπγαα8 παπα 
πιιιοεοπ. 0 · 

Μοπιιοιταιιι, Ιιο,Βγ άεπιοοταιιαπΙιαπ ειιιιιαεοπι ΙεΙιετπο α' 
ιια:πϋΙοτιιιιΙαετι31 ειιαΙιατοιι τϋτν6ιιγπϋιιγνετ Μεπιτεπι. ΒιιιιεΙι 
πιεεναιι α' παπα Κατα Θε Ιιαειπα πι. Αι·ιετοοι·αι:ιαΙιΙιαπ, απ Η· 
ΙειΙεΙοιιι'αιαΙια!γαι ιιιιιισΙεπτε ιι€γαιιαιοπ κιιιωπι τιιιιιιιιαΙ:; 
αιοπεαφοαπαΙγπαΒ ιπιππωι ια8]απ ε8γοιιΙϋΕΚύ τοεπι1τ, εαῇαι 
ΙιαιΙαιιιαιΙι' εΙΙοιιότε Μ; απ ιπἱ τει·ιπέαπετειι, όΙτεπιτίΙι·"π ιπ 
τοπικ. Βεπιστ:τατα πύρεΙππέΙ α' ιποποτοΙε παπι πεπι οΙΙγ Μπα· 
πιιιωι‹, πειιι ΠΕΠΗ οΙΙῇτ ετ.αΙιαΙγοειαΚ, πο 8γαΙιταιι 6επιπιέΙιΙιεΙτ. 
.Μπιτ Μ; ιιόιιιι νέΙιοπγ Θε πιει ειιϋνεπόΙιιι- ι“ΜγιιΙτ ΙώρεπιιοΚ, 
ιιιε1Ιγοπ Ιιετεειιιιι1 ιιιιιιιιεπ ειιιΙιετπεΙτ να10πι ε5τιεπιόιιγει 'ε 
επειιι6Ιγειοαππι€ιπϋιιπγειι ιπεἔ1ατειαιια1τ. Επι τ” Μ; απ επι 
Ιιετι οαεΙεπεπετοΙτ'ιοτιπαια 'ε αΙαιι_ια €γαΙιταπ Ιιειιεϋ νιεποπγ 
πα π: οΒγιιιααπα1 έα πα απ οπιιιετιεεΞέ ιιαἔγ ταμα ΙιενεαΙιΙιό 
αΙιεε Μ, πε 1ιινοΙιπ Επιιε'εΙΙοπνα, Ιιἱποιιγοε όττοΙειιιΙιεπιιιοπιι 
Ιιαιιιι, ιπι1τόρειι α' ποιποοταιιαιιαΙτ εαγειιι-:ε πϋνετΙκεπιπέιπγο 
παπι απ, ΙιοΒγ απ ειπ!ιοτειιιιο1τ Ιιιιοιιγοε πιοποτοΙτατ απ, Ιτα 
πειιι α: , Ιιο€γ Μαι πιω ιποποτοΙδ ίοΙτάιοΙ6!ιοπ ΒατοΙ_ια. 

ΠΠ πιω παπα ποιποστατιαΙιαπ ιαΙαΙιιἰ απ ατιετοσταιια 
πω; Θι·2.ειιιθιιγειτ, εποπνεπόΙγειτ, ετώπγειτ ότι νέιΚοιτ: απ: 

σι 
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ιιοιιι ιιιοιΙοι·ιειιτ. Β:εΙ: εΙνοει:πεΙκ 'ο ειιγόε:ποΙτ ΙΙι·ΒΙιι·ο, ιιιι 
πω" ει' αΙειιιοοιειτει ι“οι·ι·ωΙειΙσιιι ιτό8ει «Μ. 

ύ” τετε:ΙΙκ ποιπιπι πειιι τειι·τωιειΙιΙι, ιιιιπι; νειΙειιιιοΙΙγ επι 
Μοοι·επει οει:ιιΙΙγ' ιιιοποτ_ιειι; πω: ει: παπα ιιιεμειι·τιει πιό; 
ε” Μοι€, πιιΙιοι· ιιιιιιι· ῇεινειἱτ Θ: ΙιειωΙιιιιΙτ εΙνεει:ιοττε πι; 
εαπ εειιιιπι ΙΙθΙΙΙ οΙΙγ ιιιιιΙειπτΙύ , ιπει·τ ε:εΙ: ειΙΙἔ πο” εΙτιιπ 
απ, πιά: τϋΙιΙιει πγοιιιιιΙτ εοιπ Ιύ.τει:ιΙτ, 'ε ει:οππειΙ πεΙιύ: ιπε8 
ιιιοπιιει.πι ιπΙΙιϋΙ πω: Ιεἔγειι, ιιιιΙιεΙγι τϋΙιΙιέ: ΙΙΒΙΙΙ Ιε3τε:ποΙτ. 
@Η νίιΙιο:ιΙ8 ει' ιιιτπειεειΒι ιΙΙΙειροιΙιειπ νόΒΙιενΙει:ι ε' οεοιΙάτ, 
ιι6Ιιππγ πειιι:ειΙ6Ι: εΙόμόΒεε τω. 

Δ: σ.ι·ιπτοοι·ειεΙει' Ιϋνοπάεειι ει' τϋι·ωιιοτιι·πεΙιειπ Ιιενέενε 
ιιιειι·ειεΙπει!ι, ει: ει·Ιειοοι·ειϋει.' εΙΝιι·Ισέπε ιιιιιπ πι; Με ει·ΙώΙοειει 
ΜΙ: ΙΙπιιπι 'ο €γειι€όιΙ ει.ΙειΙςιειι εΙτιιππεΙτ ει: ειιιΙιετεΙι' ειιιΙιέΚο 
:εωΙι6Ι, πιε-ι€Ιιιικιιεει ιιιιιπ ιπιπάιίιι·ι. Α:οΙτειι: ιιιει€οΙ:πεικ Κύρ 
:εΙπι ιιεπι τιιιΙ_ιιΙΙκ , ιιιΙΙιεΙγτ ΜΜΜ 8:ειιιοΙΙκ ειστε πΙποεοπεΙτ. 
ΕΙΙΙΙεπειΙτ πω: εΙϋΙϋΙτ, ει' πόΙΙ:ιιΙ , πο” ΜΜΜ, εινειι;γ ιιιο8 
6τε:ιι€Ιε. Μει·ε ει: οΙΙγ ΙΙποιπ 8γ6πγϋτιιπέ8ποκ 6Ινε:Ιιοτόπέτε, 
ιιιιιιϋτ ει' ιιιοιΙοτοΙε' ΙειιΙΒιιΙι86Βε 'ο ιιιο8νάΙειει:τάεει ει:ει·ο:πΙ 
ε:οΙποτε, 8:ιιιωδ ει' ει:ΙνπεΙ: ε:οΙτιὶε ό: πενεΙεΞει ιιΙτειΙ Μαέ 
ε:ιενε Ιεππι 'κι εππιιι‹ Ικεπνο16εύτ ει: ειπΙιει·, Ιιει ε;;γε:ει· Με: 
πύ.ΙειιιΙΙι6Ι ιιιωιωι, Ιεϋππγεπ εΙνεε:επ:ϋ. 

π:: Ισ ει' ιΙοπιοοτειω πέηιεΙτ πειποειαΙι πεπι Ιιιι·ΙιιιτιιειΚ ει: 
ειι·ιετοοιπτιει' ιποποιήειινειΙ, Ιιειποιπ ει:οΙ‹ειι; πειιι ιε ει·ιιι‹, Θ: 
πειιι Ι: ΙιἱνιιπῇὰΙτ; τσΙοΙκ Ιώιι:εΙετϋΙτ ειποειεπ, 'ε ει:οΙε ι·ιι_ιοΙτ 
ιιέ::νο οΙΙγειποΙε, ιιιιιιιΙιει εοΙιει πειιι Ιότε:ιεΙ: νοΙιιει. 

Ε, ιτεε:τειιι68ετ πειΒγιει νοππι πειιι επι; «Με εειῇπὰΙιιἰ 
ΜΜΕ. 

ΤιπΙοιπ, Μπάρ Μπι εἔγει:ετ τϋτωπι πω, πο” παππ 
ει:οιι ειιιΙιει·εΙ: ι€ειι _ιεΙοει ετΙ:ϋΙοεϋΙεΙιεΙ 'ε ι€επ ειΙῇειει όπε 
ιιιόπγεΙ:ΙιεΙ Ιιιι·ΙειΙτ ο8γε:οτειπιπά; ει: ιιιΙνειτοΙτ' ΙιοΙποιε οΙθ8· 
πω· ιπε8·ιιιιιιειαει , Ιιοε;γ ει' ιωιιιισι πει” οιιιΙιει·εΙε €γειΚι·ειιι 
ΙΒοπ ειΙπνειΙ‹ι ε:ινοτ ι·ειΙΙιειτοΙι πιειΒοΙιΙιειπ. Με πει ει: :Πεισ 
οι·ειϋει' ιιιοτΙοι·ιειι ει·ιιπγι πειιι ωιιωι‹ Ι: , επωικοιιεκ πεΞΙιει ει: 
“ω” π. Νοιιι νειΙειιιιι Ιεϋ:ϋπε68οε _ιεΙσπα νοκ πιό;; πι, 
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ΜΜΜ ο" πιπιποπ θα ΙιειαιΙπιειε οειωΙγτ, ιποΙΙγΙ›οπ :ιι Μα, 
πιπιιιιοππγἱ ΜΜΕ ΜΒΜ, ιπἱπᾶεπ πγοιποπ πι ότιειπύπγεΙ:' ἶει 
Βοπποπιτοπ' £επεύ86$, οι ὶι1ὸεεΙ‹' 1πιοιπ Θε ειιιΙιπ1γοπ ΜΜΜ 
'ο αι ετΚΒΙοεϋπ' πάνπτἰεὰἔὰτ 1ι'ιτειιιιωιΙε 1πιππωππ. 

Δι αιᾶε1οπτειτἱπ' ιποεΙοι;Μ ἔγϋπγϋτέὶ ὰΙ›ι·εὶπ‹Ι ΚέρεΙτετ 
πιοΙ8Μαιττεικ πι ειππετ! τι-:τιπόειοψ ΙεΙϋΙ; 'ει ωπ :Μια ει' Μ;» 
Ιπιιιιε νοκ Μ, αι πωπω· παπποε εγϋπγϋττ «πιω ειππωε 
ειοπιΙ€Ιετ€π. 
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Χν. ΡΕΙΖΒ'Ι'. 

Με απωσ·ΠοαίαΒ' Βοοπο!μπάμάνόΙ, έ: Ιιο_ημ 
"Μέσι που” "ἀωῇα αν _ςμαΙιο·απ :'Ησει σκαφ 

|'οπϋυΙαιΙαπ ΙέρόσεΙσ' $έ$εΙέΙπεπ. 

Βέιιιοοι·ατα οι·ειαεςοΚΙιαιι έΙϋ έιιιΠιέι·έΚ ιιοια ΙιέσειιΙι!ι αι 
αΙϊέΙέ ιατι0ιΙιοιΙειε ιιέΙΙιιιΙι, ιαιοε έα @και ιιιιιΙαιιέ8οΙκαι, 
ιιιιιι6Μιέ α' Πέμ ατιειοοταιιέΚΙιαιι έΙιιιέι·ιι1ιιι ειοΙιοιι; Με έιε 
Μι 8γέι·ιιιέΒέΒέΒιιέΚ 'έ ιιέιΙέιιέΒιιέ!ι ιαΙάΙ_ιαΙι. Νέιιι ι€θΙΙ ιππι 
ιιιιιιαΙι ιιαιςγοϊιΙι Ιιέιὶνέι αι ατΙειοέτειια οειιιιιΙγοΚ' ειέΙΙέιιιι 'α 
ιιιέ8ιέι·ιιέΙι ιιιέιϋΙιέΒέιιιέι Μ; Με ναΙαιιιἱ ΠΥθΙ'θ8θ8'θΒί 'ε Ιέ 
ιιγέἔέει 1κέτέειιέΙι ιιιαΙαιια8αιΙιΙιαιι, έει έΙνέιέιέΙιέι αΙκαι·ιια!ι 
νέέγιιιιἱ ϋτϋιιιέἰΙ‹ Ιιϋιέ. 

Αι·ιειοέταια ιέτιαεέα·οΚΙιαιι α, ιιέρ ϋτιιιιιέει έ.ιέιι€έάι 
ιιια8αι ΙιοΙΜ ια_ιοε έα Ιειιιιιέ.ε «μια ιι€αιιιααιιιαΙι, Μ Μ 
θἔΥ8ΖθΓΙ'θ έΙνοιιῇα ιιιιέ€έιιιέΙι ειέιιιιέΙέαέιϋΙ; α, έέιιιοοιαιιέ.Κ, 
ΙειΙιέι ιιοια ειέι·έιιΚ ιιια8οΙειιι ιιιαΒιοΚιιέΙ Πιτ έτϋειαΙιοεαιι Κιτσ. 
Βαέιαινα έι·ιέιιι 'ε ιέΜιιιέιϋΚέι διιειέιιιέΙγϋΙιτϋΙ ΙΙΙΪΙΙΙΪΪἔ αιι 
ιιαΙΙιοιιια ωικιιιιακ έΙ. Ε' Μια!ιαιινα16 νι€αΙιιιαΙιιιαΙ ιϋΙιΙιτέ 
Ιιέι:ειιιΙι!ι Ν: Μια' ΙιοιιιοΙγ έει ΙιαΙΙΒιαιέ ιιιιιΙαι8έἔοΙιαι, πιέΙγ 
@Με ιοΒΙαιαιοεεέαοΚΙιοι ΙιαειοιιΙΙιιιαΙι 'ει αιοΙται έΒέΒιέιι έ! 
ιιοια ιέΙέῇιέιἱΙι. 

ναι οΠγ αιιιέτικαι έιιιιιέι, Μ α' ΙιέΙγέιι, Μ" ἱἱΓθΒ 
6ι·ιιιιιαιι ΙεϋιιιέΙγι·έ ιιιέιιιιέ νι€αιι ιέ.ιιέιοΙιιι, Μπι απ: νέΙε 
ει;;; Παω έΜ›έι·έ1‹ Βιιι·ορα' πα” τέιιιέΙιέιι ίοΙγνέει ιέιιιιι 
"ΜΜΕ, ΙιαιΙέ!ια ΙιέΙιέιέΙιέ νοιιιιΙ, Μ" οτι ιέι1οααΙιοιι. Βι 
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ειπΒιετ εΒγειεττε ΜΙ; 6ι·ϋιΜοπ τόειοοϋΙ: ἔοιιτὶοΙΙκοιΜ ΜΙΒ 
ίεΙ6Ι 'ε τἱειτεεύἔεεωι ιιιοΙςτ6ειεΒειἰΚ «ΜΜΜ. 

Απ »πιω ΜΗ, ει: ειιι€οΙ ει' ΙεἔΒοιιιοΙγει!›Ι› ΜΙ: ει' ΗΠΑ' 
ειὶιι6ιι; «Με Ιύ.τνάιι ει: αιιιετὶΙκαἱειΙιειψ, ιπο8νάΙτοιωεωιιι «Μο 
ιιιόιιγοιποτ. 

Νειιι ιιΙαιτοιιι ΜΜΜ, Μ” ει' νέτει!!κειτ Μ” Ιιο$οΙγ:1ε 
τω! ιιἱιιοε ει ΒΠεείΠτ·8ω.τιιεοΚ' ΙεΙτ6ὶιιειΙ‹ ῇεΙΙειιιὲτε. Πε ιιι6Β· 
ἰε απ τεπτοικι, π' ροΙὶτἱωἱ ὶιιτόιετεΚ ιιιέΒ πεἔγοΙιΙ›ειΙ ναιιπ:Μπ. 

Επι ή" Μειειιι, ει ειιιιετὶΙαιἱαΚ' ΚοιιιοΙγεάΒιι, ε" τόπ 
Βειι Κενέ!γεύεϋΚΒϋΙ ετεεΙ. Βειιιοοκειαι οτειι€€οΕΜπ ΙΙΙόΒ' οι' 
ετ.εΒέιιγιιεΚ ἰει €επΙιεϋΜϋ ΙιΘΙ›ΖεΙϋ‹Ιεἐεε "Η ειοπιι€1γεε Με· 
ο86τϋΙ. Μ0€εΙΘεε06εεεΙ ωκωι ιιια8άτει 'ε εεετεϋ ΜΜΜ, Μ” 
ιπάεο!ι 68 ΜΜΕ. Ε” ΙιεΙγιετΙ›επ Βο:Μοεωι νἰἔγι5ι ειεινειἱτα ,ε 
ωεωεω 6ο Η ΜΒΜ ετεειΙαπΙἱΚ, πωσ” εΙύ.τιιΠο. ιιιἱ Μάη 
ιὶΙκ πάω Απ ΙεσΞριοΙἱ, Μ” Μι 6ι·ι1ειιιοωιεΙ: πω· Ιὰωιωιὶ, 
ιιιἰιιιΙἱΒ ΚοιιιοΙγπειΕ ΜΗ ιπειτοιΙιι!ει. 

Με νεειεΙτ Θεια: εεγ ιιιό.ε ιιιεΞΙγεΙ›Ι› 'ε ΙιειωΙιπειεΙι Μπακ 
ω, ιπεΙΙγ επ αιιιοτὶΒειἱαΚιιἀΙ δ8Ζίϋ11828Ι'ω1Β€ ειοΙται εειΙιϋιϋ1ιιἱ 
ε: ε1ϋττωπ οεοιΙάΙειτοε Ι‹οιιιοΙγεὰἔοτ. 

Βεεροτὶειιιιιε ωωι, ει, πσ-5με1: »Με πάω ΒϋυπϋΙτ νΙμάε' 
ιειῇαἰΙ›αιιιει·ἱΠιιεΚ ε1; ω 6.ΜιΒάΜαπ Μιιιοπικ 'ε δεειοΒι1ν0Κ 
“ΜΜΕ 1ειιιιἱ, ιιιὶπτΙιοΒγ Ξέ:Ι:ιοΙτ. 

Ιίοι·ΙΜΙο.ιι ωοιωτι:Μό.ΒΒωι, ιιιεΙΙγεΙιοτ ει' “Με” 68 ει· 
ΙώΙοεϋΙτ ωόι·εόΙπεΙποΙ:, Βγο.Ι:το.ιι Μιοιιγοε εἔγίοτπιε. 'ε ΜΜΜ; 
Κεάνετ ιιιιιτσιππι!τ, ΜΟΗ: ιιέιιιὶ εισΙιει186%εΙ 'ε ἰΒοιι :ια,ιἔγ Μ 
$οτεε€88ειΙ Μι·νιΣιι, ιιια8οΜ01 επι Φωτ' ΙεΒιιαΒγοΙ›Ι› ἔοιι6μιἰτ Μ· 
ωνοπωτωΙ:; Μπειιι ει' ΜΜΜ! ιι6ρεΙκ ιιιἱΜ ΙκοωοΙγειΙ‹, ιππικ 
ΙιοΒγ ΙεΙΙ:ϋΙ: ΜΜΜ ειιετἱΜ νειΙωιιἱ νοει61γεε να” ιιοΙιε'ει 
τοι·νιιοΙε επειιιΜΜεέΜου πω οΙιιιει·Μνο. 

ΚϋΙϋιιϋεειι Ιω: "ιι ει' αΙο1ο8, οΙ1γ ΜΜΜ ιισέρεΙοισΞΙ, 
πιοΙΙγεΙτ άειιιοοκωιΞνά πιιιιιαΙκ ειΙεΙτΙΜι. ια ιιιἱιιὰειι οεπι€1γ· 
Μπι εισ1ιιιαιΙαπ ειπΙοετοΙτ ωΙάΙΙαο21ιειΕ, Μπα ειἰὶιιτε1επ α' Κοτ 
ιιώιιγιέιε' ΙωπιοΙγ ϋεγεἱ ΕσΒΙειΙιιαΕ Μ; ει” μοιΙΙΒ, ΜΙ: ει' 
ΙτϋιῇὑΙὲτ' Ιιπιπώσ6νοΙ ιιοπι νεει6ι1ιιοΚ, 0εθ8ΖθΙΙ ειιῇΜ ῇὑΙΘΦϋΚ' 
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ἔγπι·:ιι›ΙιπεΘιιειΚ Θοιιι!ιαιΙιει ναπππΙκ ΒΙΙΙιθΙ'ΐΠΥθ. Ε” πω Μισ 
πΘΙ ει' ΙιοιιιοΙγεει; πΘιπ Ι›ιιοπγοε ΘιπΙιετΘΙι' εεψιτ_ιιι ιϋΙ›Ι›Θ, ΙΜ 
πΘιπ ΙΙθΙΙΙΖθϋ ειο!ώεεά νΘΙτοποιτ. 

ΒΙΙΙ188'ΕΠΙθΚ ει' ΙιιιῇιΙειπΙτοτΙ›ὐΙ «πη- :ηιι·6 ΘΘιποει·:ιτΗιΚΜ, 
ιπΘΙΙγΘΙιπΘΙτ ροΙΘάτιιι ι·Θιεει-ΒοειοτιιππεΙ _ιΘΙΘπτΘΙε πω; ει' ιαπ 
πιειοποπ Θε Επι ιπειιτΙ ιπιΜΘπ Μ8]ϋΙΙΒί κάποιοι: Θε πεωμιω 
ΜΚ Μπακ: τϋΙΗΜΘΙτ Θ!. ΙΈπ ΘΗΘΙΘ Ι:ϋιτάτεεεΘεοπ' ΙΘτΘ2.ΘειΘ 
παοκ πεπι παοκ ΠΙΝ» πιωπ, Μπτ ΡΙειωΘπαΙι; ιτιιΒγ Ιια ει' πω· 
@Η οεειΚιι€γιιπ ιιΜκΘρ Μι·τΘπωπ, Μπι ΘΙϋπιιιι1ε πεειΘΙΙΙι, 
πΘπι ίΘΙΘΙε απ ΜΜΜ, ΜΗ· Θ' ΚϋνΘ€ΘΗ ΘΘπιοι:τατιάΙε, ει' Μ 
ΘιπΙαϋΙ ΪἔΒΙΙ ιε ΚιιΙϋπΙ›ϋιϋ ΘΙΘιιιΘΙιΙ›ΘΙ πΙΙιοττατωμ Θε ΜΗ· 
ποπ ΘιπΘπΘΙζΚΘΙ εΘπιΜ ιπάεΒιιιι πΘιπ ΘΒ·γει1ΘΙτ, Μπτ ει' πΘνΙ›Θπ_ 

Ει;γΘΙιιτάπτ πΘιπ Μι πιω, ιπιπε!ιε. ει, ΘΘπιοι:ιωϊΘΕΜπ 
ΘΙϋ ΘπιΙιΘτΘΙε, ιιιἰπιΙΘπ ιπππΚΘι!επειΚ Μ1ΘΡΘττΘ Μ, ιπει;οΚ:ιτ 
ειΘπαΙιο2Θετα ιπΘΙ$ΘΙσπιιΙταιτωπάΚ; εϋτ ΘΡΘπ ΘΙ1ΘπΙ:Θ26τ ω 
μιειωιΙπειτπι. ΝιποεεπΘΚ οΙΙγ ΘπιΙ›Θι·ΘΙε, ΜΙ: ὰΙΙιιι›οτ_ιοΙ‹Ιιοι 
εππγἰτα τεμ.ειΙποππάιιπΚ, Μπτ απ. (Πε ει: «παει ΜΘτΙΘππΘΚ 
ίοΒπιΠε τειΙὰΙπἱ, Μ. νειΙειΗ πω: €γϋττϋ €οπάι:ιιιΙιτ0Ι πιομισ. 
Μιπιτειπά, Θε Με ειΘι·ΘΙιιιι-:εΘΙιπΘπ ἔοπὰῇειἰπΙ›α, Μιι€εΘιιι σε αϋ 
ετοατιιω πΘπΘΙτ ϋτϋιιιΘὶΚΙ›Θ. 

Μπετ απ ΒΘτιΙΘιιι πιΘἔειιπτΘΙ, Ιιο€γ ιι€·γιιπΘ' 0Θιποοτειια 
πΘΡΘΙκ , ιπΘΙΙγεΙι π11γ ΚοιιιοΙγαΙι, πιἱΘι·τ ν!εΘΙιΙ: πΘΙιει ιιι:.ι€οΙαιτ 
οΙΙγ ιπΘ8€οπάοΙαιΙππ ιπϋιιοπ? 

Αι ειιιιΘπι1αιιαΙι, Με ιιιαῇιι πιιπιπΒ πγπΘε.1ιιιπε Θε πιω; 
πΙιτΘπιτοτ πιππι€πειΚ, ΜΜ Θ' ιπΘΙΙΘα έγιιΙιι·ειπ ι€Θπ απ πηγ 
3ΘΙ: ιιιιι€οπειτ ΓἐΙἔΞωΐλἱΙΙἱ :Η οΙιοεειι€' Ιιιιτέτει.ιπ ιιΘΜ ΙιΜΘΙΘπ 
ιπτΙιιΙειτ, να” ίοπτοΙσ.τΙειπ νΘΙΘιπΘπγ ἐιΙτειΙ 'ε ιπΘΒτϋττΘπιπ πει 
Μι, πο” θΒόΒΖ ΙππιποΙγει5%ειΙ ΙιὶὶΙϋπϋε οΙ:ΜΙο.πειι€ππειτ Μ· 
ΥΘτπΘΙε Θ1. -ε 

Βι Θ1ΙΘπτΘτΘπ πιοἔ 118111 Ιια-ΠΙ ιιιππιπιιπι‹. 
Ήιπ ει' €πτΙΘιτΙαπεά8παΚ Ιιποπγοε πΘιπΘ, ιπΘΙΙγ ει' τιιΙεει 

Με πγὶ1νι1ποεει1ἔΙ›0Ι επιππΘΜΙ:. ΒΘεροαι επιτπεοΙϋπιπ ει: 
ΘπιΙ›ΘτΘπ Μπι ιιιι136Ιε, ΜΚΘρ εεΘΙΘΚΘπ_ιΘπΘΚ, ΒΙΒΗ) εΘιιιιιιιτ 
φαει Μπι πιοπικιπειπ πωπω αθΙΙ1001'ΕΠΕΙ ποιππΘτΘΙππΘΙ εοΙιειστ 
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ντιπτόΙιτιπ οπόΙόΙιόόιπόΙτ, ιιιόι·τ ιιιὶπιϊόπτ ιπόπ τι!κτιτττιΙτ ΜΜΕ 
πιοπττειιιι. ΑιιιτιιοΙτ πόπι τιιτΒόΙτ ει' ιπι ιωιι, όιπόιόΙτ όΙτόΙό_ΜΙτ. 
Μτιιττόπ θἔΥθ8 Ιτόιι' το νοιιόόπι όΙόπγόόιπόΙκ ι·ό_τοΙτ πόινό τι' 
ι·όειΙότόΚ' εοΙπιπό8τι Ιτϋπϋττ. 
Ο ΒΙοποπόΙΙιοιιιπΙε ποπ ποπ ντεγόπιιτΙτιπ Ιιόόιόττόπ, ιπόΙγ 
Ιγότ πόΙιτι ό” τιτντιταΙΙιόΙτ όιιιΙιόι· επιιΙπιτΙ ότιιτιιποΙππιπ 'ε Ιππ 
Ιϋπϋεόπ ιτόιποοι·ειτα ότιιτιιόοΜπιπ το”, ει' πόΙΙιττΙ , πο” πιει 
;;ότ ιιιόἔόιό€γόπττόπό ;_ ιιιιάϋπ όΙΙόπΙιόπ , πωπω» ιιιοιιπτοΙιὶ 
όΙΩιτιπ, ό8γ-Ιτότ ντιΙιτόΙιτιπ ΗπιπΙπειτοττ “τι όΙό8· Ι'θά, ποπ;; 
πι πω· όιιιΙιόι·τ ϋι·ϋΙιι·ό όΙόι·ιιΙ_τει "ε νόΒΙτόιι ιπό;;ΙιιιΙιτιιεεει. 

Εκ ιπόΒιπει€γειι·όιππτπτ ει!ιτιόΙ, πιτ τϋΙόΙιΙι ιιιοπι1τιτοττ. Μἱ 
ποπ "Μπι θΒ'Υ ΙΙ38Υ ΒΒΙ'θΒ' πόιιιιόΙτ Μπόιιόττό ΙιόόιόΙ, πω; 
πιανει πόιιι ΙιιιΙΙΙΙι ΙΙΙθέ', να” Ιό;;οττ ΚιιπόΒγ όπιΙόΙτόιότόΙιϋΙ 
τιιοΙιπει!τ, τι' Με ΙιειΙΙοττόΙα; πό θΒ'Υ πόπιιι 'ό πιοπιιιιΙιιτΙτιπ επιπε 
επι€' ΙιειΙΙ8:ιτόπόΙιαπ Ιό8ΙιτειόΙιτι ειιποδόε τει πιόἔτιπτ_ῆπ ει' ίϋΙότ. 

Βόιποσταττό.ΚΙιτιπ 82 όιπΙιόι·όΙ: εο!ιππόιπ όΙΙ:ιππόΙ:; επι-ιι· 
τω: όεότ επϋπτόΙόπ οπόι·όΙτόττ νόΙόΙκ π' ΙιόΙγότ, όπ Μπιτ πιω 
τη, πόιιι τιιι1οιιι ιππ”όΙό όΙότό πόιπ Μοτο 'ε τϋετϋπϋπ νιιΙτιιιιτ 
ιιπι11ιοάΒτ όΙότϋΙιϋπ. Απόι°τ ειοΙτειοι· Ιτόπγτό1όιιόΙτ πω: από 
ΙόΙτόιΙπτ, ιπὶτ 301 ΠΙθ8' πόπι τττπιιΙτιιΕ, οΙΙγειτ ιποπτ1τιπι, ιιιἱτ πόιπ 
τΒόπ όι·τόπόΙ:, 'ε ο11γ ι1οΙΒο10ιπ τιντιτΙ:οιπτ, ιπόΙΙγό!πιόπ ποπ: 
ειπε €γιιΙιοτ1τιτ πω ό1 πόιιι πόειϋΙτοΙτ. 

ΑττετοστατιόΙ:Μιπ ιπιπττόπ όπι1ιότ πω: όετιΙτ θ8] από! 
ντιπ, ιπόΙΙγ ιιτόπ τϋτόΙτόπι1ε επτιπτόΙόπ; ότι τΙόιιιοοι·πιτπι πόιιόΙι 
ιιόΙ ει: όιπΙιότ' Ιότό όπϋνόνόπγόόόΙιΙι; τἱτΚπεό.8 Μπιτ ὶττ ιιιητιπ 
ποπ ΙόΙόΚ ό€γειότι·ό τϋΙι1ι τόι·Βγειτ 'τι όγει1ει·τιπ ό8όεπόπ ό1 
ΙόπΙτόιϋ τό.ι·8γπΙαιτ πό ΙοΒῇοπ τω. ΜἰνόΙ νειΙτιιπόππγιτ πι πόιιι 
ϋειπόιτιότι, Κτιππγόπιπό8όΙόΒόιιΙτ τϋΙτόΙότΙόπ Βειπόι·ότόΙ:ΙτόΙ Μ. 

Επι π' ιιόιποότατιόΙε' ιιικοπιι πΐ ειϋΙτεόἔό1ι πόπι 8πι€ετικ, 
όπι€όττΙ: 1ό;π1όΙιΙι νι9.€γειτ ; ιιιόι·τ ει' 1:ϋτττΙτό Ιόν6 @πως πω: 
θ8)'θτ εόιιι 1ότ οΙΙγειτ, ιιιόΙΙγΙιόπ ό.ΙωΙ_ιόΙιππ Μπιτ πό ΙόΙιότπό 
ίότΙιόιιιἱό. Απόττ ιιιτιιιτόπ ιΙοΙΒοτ όὶότνό τόει; ει' |ε?:78·-πισά 
σἰἰἔἔε! ιπιπι1η; ΙΙΙθέ'θω887.Πί όε εοΙιο. (38Υ ιιτΙΙτιπτειτπόΙ τονόΙιΙι 
πιόε πόιιι ΜΙ τόττότ όττόΜπτόόό νό8όττ. ° 
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Κἱνὐποεἱεάμ τεΙΙιεω:Ιωι ὶε , ΜΒιιιηεπ ΒἱεΙὲἔΙτεττ ίε 
εἔγειετειιιἱπι!; :ΜΝ ει' Μ ὰοΙοἔ: εοΙαιτ τιιιΙπἰ Μιιιαι·, πω" 
μειΠε Μ! ΜΜΜ. Ψ 

Ιάε3ε ΜΒΜ ἰ8επ "η 'ε Ι:ειΙνσ5τ Μιιιαι· οΙνοειτἱ ει' ιικϋΙγ 
νἱιεειἱΙαπὐΙ. . 

Βε Ι" α' αΙειιιοοτειτα ΜρεΙε κοιιιοΙγει!ε, ιπιει·τ τὰτεειεὰἔἱ 
,ε Ι›οΙἱτἱτ:ειἰ ὰΙΙειροτῇοΙκ ειὶὶιπεΙεπ ΚωιιοΙγ ὰοΙΒοΒΙτεΙἰ ίοΒΙειΙΙπο 
που. ΜΒΜ ακα; 68 ιιιοείουτοΙωΙωιι11 οεοΙεΚεειιιεκ, "Με 
ΜΜΜ-επι ὰοΙοἔτα Ιιενε3ε ΜΝ; 'ει 58γεΙωετ ίοτάΙωικιΚ. 

Α' 68γεΙπιετΙοηεΘέ ιιιεμιοΕΜΜ ει' ιΙοιποοπιαι ειοΙΙειιι' 
ΙοεπειΒγοΜ νωπούΙ ΙιεΙΙ ωκωωε. 

τ?? 

ι 

1 

1 



ΙΝΤ. ΡΒ.ΙΖΒ'Ι'. * 
Στ 

Δα ασπα·Ποαό'αΕ9 πωιωο” ΙιΙσισάρα ποθέα·8 
οημοσ0αΙαπαΜ5 Μ Ιιάσ.ιάο·8οσαΙΜ πιόοο8σωπι 

ασ ακροΙοΠό. 

ΜΜι1επι επιΜι! πιέρεΙ: ΚιἐτΙτειΙιιἰ ειο!α:Μπ ιιιει€οΙικαΙ, 0ο 
ει' :ιοιιιιειἱ ΚενώΙγε6€ ΗΘΗ! εποποεγχιιύιΙοπ ιιγἰΙατΙιοιὶΚ πιἱιιιΙ 
πγιήοΙειιάΙ. 

Α: αωετἱΙκπἱειΚ , ει: ἰὰοἔοιιοΒΙκεΙΙ νἱειοπγαἱΚΜιι, Ιει€16· 
εεΙ›Ι› ιιιε8τονι€ε ἱτιΜπ ἱει ωτΙιετΙοιιοΙπποΚ 'ει ει' ιιιει€ειειαιΙάεοΚ 
ΪΙ8ΙΙ τεΙΙιετεΠεπεΙππεΙε Ιειιιιἱ ΙάτεπιπειΚ. Α' ΙεἔΙτἰεοϋΙ› Μαύ 
ι·ετ ΜΜΜ: ΜΜΕ έα ει' Ιο81ιεΒγοΙ›Ι›ειΙ ω ι·Μώ.ιι ΜΚ Με; πιω 
αεκ ρἱΠειιιτατΙπιιι κέιιοΙπ σειιοΙ: , οεαΕΙιο8·γ ΦϋΙετοΙκ ε" Με «Π 
ο86τετετ ΙαιρμιιιαΙι; επι Με ιιπεποΙάο:Μοπι1: εΙΙοιιτύΙΙατοΚ, πιο. 
εοΙκ ὰἱοεὸι·ὶΚ ιιιει€οΙκατ. ΜΑΝ επ Ιε·ΙιουΕπε ιιιοιιὰωιἱ, ΙιοΒ··γ Μ· 
ίοΙΙεων6ιι εει_βτ €τάοωϋΙετϋΙ , ιιιἰιιὰιιιιωειιι επειιιϋΙ: απ: Μπειτ 
ῇεΞΙ: Μπακ Κόρότ Ιιἰ€ιιἱ. ΗἱιιεὰειιΚ πιοιιιοεαΚ €εΙΙιοτετ!ειι, 6ο 
1ιγιι€αιΙειιι Έ Ξι·η;γΙποτΙ6 π. ΜΜΜ ΗΒΗ! Μ, Ιιειαιεπι επωτεΙοπ 
πω. Κιιιιγοιτά16 'ε Μιώττοε Η εἔγειετειιιἱιι6. 

Β" ωιιοτΙΒΜπαΙκ απ: ιιιοωΙΑιιι, Μ” αι οτειἀἔ, ιιιε11γ 
Μπι ΜΜΕ, επόμ; 6 εινα. Ι8γ επ5Ια: ,,ΙΒειι, Μ” ειιιιειΙ: Μπα 
ρι€ηα ει' νἱΙὰἔοιι!“ ,0εοΜ.Ιοιιι ει' ειαΙ›ει‹1εἰιἔοτ, ιιιεΙΙγΙ›επ Ια 
Ιαοεειἱ τόειοεϋΙιιοΚ' ,ε 6 επ ίεΙεΠ: ,,Βε‹:εεε α_Μ.ιιιΙόκ ει” επι 
Μιάεύ.8, Με Ιιενόε ΜΡ πιο, ιιιεΙΙγ ειπα όι·(Ιειιιεε νοΙιπι.“ 
ΕιιιΙ1τόιιι ε16τω αι Βἔγεε€ὶΙτ-8ωιτιιεοΙ‹Ι›ω ιιι·ειΙΙ:οι16 ιωΖω ει· 
ΒϋΙοεϋΚοτ, 'ει 6 απ ιιιοπιάμι: ,,ΒΙΜε2ειιι, Ιιο;;γ ε" Με;επ, 
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Η ει' ιπιπάεπ πω, πειπιετοΙιπόΙ τειρειειωΙψ τοιπΙοτειιΒοπ ιπε·.έ 
πτΙ:διϋα, Ι›έιπιιΙ_ῆα ει' τι1ποιιιόπγτ.“ νόμο εΙΙιιι€γοιπ Μ, πωιιι 
οΙιπΘΙΙιειῇΘΚ 6πιπιι€Ιιι·6Ι; πε 6 Ιιοιιιιπι νιεει:ηϋ ,ε πω; ποιπ 
γεια Μπα-Μ, ιπι€ οειιΙκ νεΙεπι πειπ ἰεπιότοΙ£οϋ, ει' Με ιπιιι· 
πωσ ιποπτΙοττιιιπ. Βππέ·Ι ιιΙΙιαΙιπατ1ειπαϊιΙι Θε ιοοεο86$ιΙι Μωϋ 
εει€οτ ΜριοΙπι εειπ Ιε!ιοτπε ιιιιιι·. ΚιΕάι·ειιιήσ. ιπε3€ ειιοΙαιτ π., 
ει' ΜΚ Ιιεοεπι1ιΚ. Χ 

Δι απ8ο1οΙ:πάΙ ποιπ Ιω· πω ει' ΩοΙοἔ. Αι ιιπἔοΙ εεειιι1ε 
εοπ ΘΙνειι ειιοπ νειΙ0ιΙι, νιιΒγ ΜιιιεΙτ εΙεϋΙ›Ι›εὸἔεΙιετ, ιιιεΙγ 
Ιγε!αΙιεΙ πιοιιι6Ιιεπ, επι 6 Μπα Μι. Πει ιπύ.ε πειπιετοΚπόΙ 
εοπιπιιτ εΙ ιιειπ ϋειιιιει·, πειπ ιι ΙιϋνετεΙ ιοπιιιιιτ ει' ιπιι€ιι6' ειπ 
ιπιιιιι.. 6 οι ιιιε8επεΙε' ύοπέιιΙά.6άπ ιπεἑ· πειπ ιπεΙιιΙ, ιΙιοειέιε 
τϋΙ4ϋιι μειιι8 ποιπ ι€επ Μπι. (δ ι-ι€ι-3ει νιΙ:388:ιιΙ ειοπιΙιϋια Μ 
ιοιιγοε νιεειειωτωιΚοαΜΙιαπ Η, ιπεΙΙγ τεΙε ν” ιιιε8νοτύε 
ω! 'ει ϋειπετοτΙειιεὸὶςἔεΙ. ΚονόΙγε68ι€πεΙεπιποε ειιιιιιέΒε ωρ 
ΙάΙ6Ιιτει, ϋιιιπαἔιὶΙι0Ι 61 πι. 

Ηο;γ Μι ο11γ ΜΡ, ιπε1Ιγ ειιοπερ;γ τϋιιεϋΜιϋΙ ποιπ 
ι·6€6αι ειισιτιιιιιιοττ, ε8ιτιπιιεεειΙ 6ι·ιι€ε' α: Ιιεειέι1' ιιι6ιψ1Ιπιπ 
Μπι” εΙ1επιτειπι ΙΜειιΙ:, πι ο” ιιενειετοε 0οΙοἔ. 

Ατιετοοιιιτει οι·ει6.ΒοΜπιπ ει' πιι€γο1επιικ εισιτεΙοπ πωπω 
ιιιιΒιιιΙκ νιιιιιιιιΙ:, 1ΙΙθΙ1Υθ1ἰ1£θΙἔϋἔ]ϋΚ Πιθ€8Ιθἔ8ΖἰΚ, ει' ιιιιιπει, 
Ιιο8γ ιιιιι€ιιτ ει' νε1οΙτ εἔγϋτΩῇάι·ὐ ειιιιι3 πγει·οεε38οΙιΙιεΙ Μι 
ΙειΙπι ιΒγε1ιοιπΘΚ. Ε' ΚινέΙτιάΒο1: )ϋι·ϋΙ:ει-ΞΒ' ιιήιιπ ειιιΙνάιι τει 
_ιο!ι, ωιω ιπιπτ ϋπιπιι€οΙεπιικ ε€γ τέιειέιτ, πι” Ιε8:ι1ιιΙιΙι 
ιιιιπτ ο” οιοιπόΙγϋΙιΙιδι τιιΒιιάτ ιοτιπόοιετι _ιο8οι, ιιΘιπἱΙοὲ· 
π” ωκιιιιιι‹. Επι ι” ίοΙεϋΙ›ΙιεὸἔϋΚε£ οεεπι1εεεπ Θι·οιιΙι; πειπ 
πιτ εειϋΙιΙ›ε ΙώιΙωάπι οΙΙγ οΙ6_ιοΒοΜειιΙ, ιπε11γεΙαπ ιπιπάεπ 
6ειτονεει 'ε ιπεΙΙγοΚετ εεπΙιι ΜΗΝ: ιποἔ παπι αιμα Νοιπ 
ΜιπιιΙΒατῇιιΚ ειππγιι·ει Μπιτ, ΜΗ ΜΜΕ ιιι6·8 ΙιειιόΙ_ιεπεΙτ 
πι. Μει·έιιποι πειΒγειι€ιιΙππιιΙτ Ιώιειιοττο ιιιοιάιιΙειιΙειπι'ιΙ ιπιιι·πά· 
πιιΙ‹, τιιάνιιιι, πο” «κι πω: εφέ" πιω Ι:Μιι , πα ιπει€οΙαιτ 
ΠτοΒιιτπι ποιπ ιιΙιειιή:11ι κ, Θε πο” οιιιιότ εοπΙ‹ι :Πω Μειο 
ιΜΜπι ιιεπι ι°οἔιιπΙ‹. Δ 

Μικοι· :ιι ειι·ιετοστατιιι ιιιι6ιι ει' πϋιιιιγοποτ, πειιιιετι 
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Βϋ;ῇ‹ε τεπ·ιπόποπεΙ ε' τπι·τύιΙτοιΙύ, Β;γεΙππετΙοπ Θε ΙοπΙιό· 
Μισ5 π.Μποτ 610 Μπάκα , 'ε ει' πειππετ ιιιἱπὰοπ εἔγεΞΙ› οειτ:5· 
Ιγπϋτι31 πώποιωϋπ. 

ΜὶΚοι· εΙΙσπποπ αι ΜΙειροτοΙπ Μια Ιτενόει ΚἱὶΙϋπΙ›εΘἔ 
"πι , ει' ΙεἔοεεΚὲΙγεΙ›Ιι εΙεϋΙ›Ι›εό€εΚ κι ππἔγοτ πγοιππειΚ. Απ 
επιΙππ ιπὶΙΙἰΦΚΜ; Ιύ.τνίιπ πιει8ει κεπεπ, Μ: επι όνόνε! επόειεπ 
οΒγεπΙϋ , νει€γ ΜεοπΙύ ύ.ΙΜροτωΙ Ι›ἱι·πεΙτ, ει' ἔϋ;; Ιώνετε!ϋΙι!υ 
'ει ῖ€1τΘΚεπγε!›Ι›Ιεειεπ; τει;ειειΙ‹οεΙὶΚ ππ68 Ιιἰτνεἰπγεάἔοκποι 
π 68 ιπειπποειι'ιΙ νΜεΙιπειἱ ΜΜΜ. 

Βωποοι·ΜΜΦαπ τα ΜΙειροποπ ἰΒοπ νι5Ιτοιι5Ιτ Ιονέεπ, ει: 
ειππετεΙ: ιππῇά ιπἰπιἱὶἔ ωπΙι πιει επετιετ1; εΙεϋΒΙ›ε6ἔοΙ‹Ι:εΙ Μι· 
πειΙ:: πιἱ ἱε επ οΙτοιω., !ιο8·γ νὸἔετΙεπ δτϋιπϋτ ταΙάΙππΙε πεπ 
:πε, ιπωιεππ ΜΜΜ ει' νΠέ8 εΙόπ, πιοε εΙαιι·νάπ πιἱιπΙ πιά 
ειοΚππΙ: ιπιιτπτπἱ, πιππΙ πιει€οΕπειΚ Ι›ἱιοπγΙ€ππἰ , Ιιο€,ητ ποΙ:Μπ 
τόπιωέϋΙποΙ:: 68 ιπἰνεΙ :ιι εΙε6Ι›Ι›ε6ἔετ ιππιι1επ ρὶΙΙειπτπτΜπ 
εΙεπιΙπειιΙιειτῇἐιΙτ, ειἰὶπτεΙεπ πιω πΒἔὐτΙὰεΙ›ειπ πιππειΚ, ,ε στό 
νεΙ πΙτειιή:Πε πιιπειτπἱ , πο” ειιοΕΜ.Ι πιέΒ ΜτππΚ. Δ, 0οιποστει· 
τἰάΙΟΜιπ 65% οιπΙιετοΙτ θΡθΠ οΙΙγ Ιοτιπάπ ειετετἱΚ παιιήοΚΜ, 
ιπἱπτ ϋπιππ8ιιΙαιτ , 'ο ὰτνἱειὶΚ ιπει€εΕποε ΙιὶιιππἔιιΙκ' ειοΙ:Μεπτ 
ει, πεπιπετἱ ΜιιώΒΜ Ν. 

Α' ποιποοι·ειτα π6Ι›εΙἐ πγιιμειΙσπ 68 τοΙΙιετεψΙοπ Ιιἱιωάμι 
οΙΙγ παω· ϋ88ΖθΪἱἰἔἔθΒΒθ11 ν” π: ΜΙειροτοΚ' εεπεπΙϋε686νοΙ 
'ε νάΙτοπιππύεπ8άνειΙ, Ιιοἔγ ιπιέΒ ει' ΙοἔΙ›ἰὶΒιΙ‹Θ›Ι› πεπιεε868 
ΜΚ τπἔῇειἱ Η ε8γι'ιΙτεΙ3Μπιπ ιιΒγειπσιοπ ὶπιὶιιΙπτοτ ώιιτεϋΙ: Η 
ΜΙπροτῇοπ ποπ ππτὑἙ›Ι› τύειΙετεἱ ΚϋτὶὶΙ, ιποΙΙγεΙιΙ›επ νειΙππιἱ 
εϊΙΙΙιπαιιΙππεπ; 'ε Ι›ὶιοπγωΙππεάἔ τπΙἐιΙωτἱΙτ. 

Αι πτἱεῶοοτειω οεπάΙγ, ει' πεπιποί ωιππ οεπάΙγειπύΙ 
πιὶπτὶἱἔ_ππἔγοπ ΙεἱἰΙϋπΒϋιἱΚ , οΙϋῇοἔειἰπο.Β $οιήεπεΙιπε 'ο 8ι·ϋΚ· 
Ιεὸωττϋεὰἔπ άΙαιΙ; «ω ιπεἔτϋττύπἱΙι πώΙιει, Ιιο8γ απ» ὐπΒῇειἱ 
ΙΙθΙΙΙ ΚϋΙϋπΙ›ϋιπεΙ: εε;γπιάε86Ι εἔγὲΙ›Ι›επ, ΜΔΕ ΙιοΙππ ΜΜΜ 
οεοΜΙγ ιπιιΙαπάύ εΙε6Ι›Ι›ε‹-Ξ€εΙ‹Ἑ›επ, ιπεΙΙγεΙζετ ΜπτΙεππαρ ε! 
νεεπποτπεΙ: 'ε ιπεμπετειπετποπ. 

Ι.ΜτιιιιΙκ Ιιο.€ειΙππειε πτἰιποοτπτἱπ' ταἔῇἔιἱτ ε” ΕϋνπτοεΙ›ππ 
να;" ιιιΜικΜπ ε8γυο€γάϋΙνο, αΙϋΙι68επ νοτεεπγεεπἱ οΙΙγ Ιπτ 



94 

ι 

πω· οΙεϋΙ›Ι›εΘἔο|ι ωιω, πιοΙΙγεΙτ α' Μπιτ' οιοοιύΙγι€τϋΙ, 
νειεγ ει: Μ' :ιΚεταΦῇΜ6Ι ίὶὶἔἔηεΚ. ΙΙΙγειιΙωι· Μ( ἱε εἔγιιιιἱε 
ΜΣιπ όρου που €γετιιιοΚεε €6ΙτεΞΙκεπγεώεεΙποτ ιιιιιαιττέιΙα, 
ιιιεΙΙγοΙτ π' ὰειιιοοτειτὶει' ειιιΙιει·εΙτ ὶιἔακιιἱ ειοΙετάΙε; ειὶπωιοπ 
ΙιόννεΙ ΙαιρΚοαΜΙ: ει' ίεΙεἱΙε Μαι! Ιιὸτ06εΙ›ε νεα ΙεΒΙτὶΒεΙ›Ι› ε1 
86ΒΙιεόμ1ι καπ 'ει ειΠιτοΙΙγ οι€ΗκΒέΒεειιοΚ ωιΙι5ΙτιΠε ιπἰιπὶοπ 
ειιιΙ›ετ εΙϋπ Μοἔατιιἱ ειιοΙ:ειτ, πιοΙΙγεΙτιιε1: Ι›ὶι·:οΜΙ›ωι νοΙαιΙτ. 

Πει ει: ιι6ΜιτοποιοΙοιπΚ ΜΜΜ εειϋΜ›ο @Με πειιιιετἰ 
Ι›ϋειΙ‹εοόἔετ ΜΜΜ ΜΙ, @επ ποιο Ι«Μειιι, ΙιοΕΥγ ϋΙ‹ ει, ω 
πιοοπιαι πο5ρο!κόΙιοι εΒέειωι Μιεοπ16τ Εομιέιπιικ ιιιιιιειωὶ. 



Χνιι. Ι9'Ε-ΙΖΕΤ. 

Δ° 8άο·.ι·ασάρ' 0οΙοϋπΟεπε α” Βαμει·π'έΙϋ-Π2α$ω 
σ·οΙοϋαπ οπϋέα·ϋ Μ!μπυ" 'ο ερμΙιαπ_ρά ί.: ερμ 

σΖω·"πϋπά. 

ύ" τετειἱΙ: εειιιιιιὶ εειιι Μροεϋ ΙεΙεἐΙ›ι·εειτπἱ 68 ψάρ 
ΙάΙΜ ει' Ιτἰνἀποεἱεὰἔοτ, ΜΝ επ Β;γεείϋΠ·8%ιτι1εοΚ' τοΙύπτετε. 
Μ ει' επετεποεέΚ, επιιι€Ικ, τϋτνώπγεΙκ επϋιιτοΙειι νιΠιοιπεικ. 
Μα_ῆ6 :ια ιιιοπιάιιιιίιιιι, ωει€ει ει, ιιιοιάιιΙ:Μεω τοι·ιιι€ειετ πι πιο 
ως, σΙΙγ Π2.8Υ άωΙο.ΒιιΙΜοΜιτ καυτα! πειροιιΜιιτ ει: ειπΙ›ει· 
πεΚ Επι: ΜΜΕ. 

ΑιοιιΙ›ωι εοΙτιΣτα οι εωιγἰτε ἱιἔατοττ τάτεειεά8' ΜΜΜ. 
ιιγα εΠΙιειπΒύΜΚ τετο2ἱΚ, 'ει ει” πό2ϋ ΜΜΜ!» οι οΠγ ἱἔειι 
πιοι€6 Βιέρετ εἔγ ΜοἱΒ ειωιιΙόΙ$ε , ι·ει_Μι ιπο8ιιι1ατΚοιἱΙτ. 

Ατἱετοοτατει Μ:ρεΙιπόΙ ιπὶηὰειι οιιιΙιει· πκήαΜειιι Η: ν” 
Μακ» ΙκϋτύΙιει; Μποιη επ ειιιΙιετεΚ οεοάίιΙΜοωιι ΚϋΙΒΜϋι· 

πω: εεγιπάετ6Ι; ὶιιὰιιΙεωιἱΚ, εειιιιόὶΙκ, εποΚιΜΜΕ Θε ἱΖΙΘεεἱΚ 
Ι03πγε;;εεεπ ΚὶὶΙϋιιΙ›ϋιϋ!:. κι 8θΙΙΙ!ΙΙἱ :και ιποιοΒ·, Μπάση ΒΕ· 
ΙϋιιΙ›ϋιὶΚ. 

ΒΙΙειιΙ›ειι ιΙεπιοοταΦὶάΚΙ›ειιι ιιιἱΜι-:π ειιιΙιετοΙ: εΒγειι16Ιτ 
'ει ωει_Μιιοιιι ε8γειιΙ6 άο!8οΙεΙαιΙ ἰε 1°ο€1αΙΙκοΖωικ. ω”, Ιιο€,·γ 
πο” έ8 1°οΙγωιιοε ήειιοπτει€εά8οΙππεικ ναπωιΙε εΙέινετνε; Με 
ιιιὶνεΙ ιιιἰιιὰιιητιιΙωι ιιΒ·γαπειιοπι Μει·ε11τ:εό!ι 'ε ιιΒγειικιιοπ ΜΙ· 
εεε$εΙτ €οΜιιΙιιειΕ ε16, απ ει' ειετερνἱνϋΙτ' ιιενε ΚϋΙϋιιΙ›ϋιὶΙκ, 
ει' τΙιιτειΙ› ιΜιι038 ιιΒ·γειιιαι. Λι αιπετἱΚσ.ἱ τάτωεά8' ὰΙ›ι·ἀιειτῇα 
ὶιἔει£οτ£, ιιιΜΗιο8γ :ιι επιΙ›ει·οΚ Θε άοΙ€οΙκ εεγκε νάΙτοιιιο.Ιε; 
"ε εΒγΙιαιιεύ , ιιιετψ ει' νάΙτοιάεοΙκ ιιιὶΜ οΒγειιΙϋΚ. 

« 
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Α' πειποοι·πιπ ιι16ΙΩιειπ επι ειπΙιετεπποπ επι: ειππνειιέ 
πω; νπιιππΙ:; πε πει” ι·όειο ειεπνεπεΙγειπποπ π' ιππικ 
ειι;;' ειετοιοτει·ο Με” Μ, και” ει·οποτότ πΙιΜιΙ ιτεειι. Βι πι-:ιιι 
οππό: νππ , πιιπιππ Με ΜεεΙιΙι 16ΙεΙιΙιεΙ Μι·ιιιιιιπ!ι, Ιιππεπι οπ 
ιιώτ, παπι ΜΜΕ π' ιιόπι' Ι'οπωεεπΒπ νπΙ0επ%πΙ ππΒγοΙ›Ι›. 

Μπεστ π' ιιοΙεπτοΙι ιπιππ ιιι€Βο1ΙοιιεΚ 'ε τΘεινόιΙοποΚ 
εΒγπιέιε Μια, ιπἱπποἔγιΚτἰ5Ι οεπιτ πιετύεόττ Μπι:: πγει·ιιι εε· 
μι” ιπι ἰε π' ἔπιιὶπἔεἀἔ'ΙιπειππΙπτπτ νέπετ1επιιΙ ειπροι·Ι1_ιπ 
'ε Ιιεοεότ πι-ινοΙι. π 

Α' οεπΙι, ιιιεΙΙγ π' »πμ αοΙποΙιππΙ ιι€γιια3ιιττ, εΙεπγ6ει 
νέπ, π' ειιιΙετεε, πΙΙπποτ, ιποετοι·ε6€ τϋΜπ5 πι οιπΙιει·εΙιετ 
πια* ποιπ ιιιιιππιισιωιι, νπέςγ ι:επΙτ πω ΚϋΙϋπΙ›ϋιτετι ιπεἔ; π' 
ιιέιπιπε5Ι π8γώΙι ιιοιπ ιππι·πι1 £ειι, ιπι ΙεϋιαϋΙι ι€επ ΙπτΙιπτσ Μι 
ΙϋπΙ›εὸΒεΙιεΦ ι'ιΙΙιτΙιπτππ ΠΠ, Θε ιπι ΙιϋιιιΙϋΙι πόΙιππγπι μπαι! 
Ιππππ $επειιιο. Α, ΒπιππΒεπι€ΙιύΙ «πωσ ιπεἔΙιΕὶΙϋπ!ιϋιΙειΘε πο· 
νοΙιειΙικ π' πιιιι›ιω‹ εΙειιγόειόεο πω' ιππΒιοι.ςγπτΚοιπεπ πιω. 

Αι·ιετοοι·πιπ ιιὁιιεΙιπόΙ π' Μπι π' νιι€γπΙι' ι·οιηιππτ πότε· 
πεΙι οεπΚ πειπεΙΙγ 1ιοπήπιτπ "κι Μ; ποιποοι·παιπΚΙιππ πιιπ 
ιιοιιιΜ5 εΙνειετπι ΙπτειἱΙι. 

Α' Βπιππ8επες, ειι-ιτει:ετότ τεΙιύ.ι; ι·οιιπειει·ιπτ @Η Μπιτ επ· 
ΙπΙπι πι πιπει·ι1επιπ1:' οεοΙεΚειΙοτειποΚ Ιιε1εοιπΙιεπ, πι” πι, 
πω; ιπε116Ιιεε ιιοΙοπ 8Υπιιππτ; ιιιἱ ιε ιπιιιιιι-ιιι ειεπνεπάΙγειΚ 
πω: ιιόιπι πιγπϋπε ωκιπωωι πι! θε πιοΙιππΙι Ιιεπό!; οεπΙς Ιιπ 
ιιιπτ πππΙπιπεεπ ιεειι. 

Ει ϋιϋπϋε ε16ίοι·ιιιι1πεπ ιιΒγπππιοιι ειεπνεπέΙγποπ, «Έγ 
Ιιππ8ι'ιεπ%π Ιε·ει; 'ε π' ι·6ειΙοτεε Ιιπππεπι6ιιοΙ‹ , ιποΙΙγε!ιοτ π' 
ειοπνεπεΙγ ιππ8π ΜοΙι€επόεο @εεττ ππειιιπΙ, 1ιπεοπ16Ιιέπ 
πιώ. νιΙππΙτ. 

Β€γ οΙ1γ ιπε8πΙππιτοττ 'ε πιω πειποοι·πτιπΙιππ, ιιιιιιϋ πι 
Β[ΠεεπΙι·8ιπτιιεοπό, ΜΙ εειπ ΙιπΙιοτιι, εοπι πϋιιιὶνπτπΙοΚ, επιπ 
ιιοΙΜοπι ιύειπποΙΙιοΙιιπεοΚ πιω ιιιοδι€πιππποππι ιιειπ Ιεπει;, 
π, 8πιππεε6.8' εισιτετεω πι ειππετοΙιοτ ιπιπερ πι @Η ΒΑΘ νι· 
ειι. Με πι πι”, ιπεΙΙγ εοΙιειοι· οΙΙγ Π8.8'Υ ιπνπτοΙιπτ 'ε ειε 
ι·εποεό$1επεόμΚοτ Ιιοι εΙϋ, ποιπ νιώ.€οιππϋπ πιπεπιπτ, Μπι 
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ὶἔωι ι·ειι‹Ιεε ειοΜιεοΚ 'ε Ι8επ εἔγϊοι·ιιια αμτύ α:εεΙεΚειΙειοΙδ 
Ιιοεειά ειπε. ΜταΙ. Α., ΒιοΙώειοΙε πιώ! τειιιΙεεεΙ›Ι›εΚ, ει' αεκ: 
ΜΚεάε$εκ ΕΠΠΠΠ εἔγίοτιιιὰΙ›!›:ιΙε, ΜΜΜ ὲΙΘπΙωΙ›Ι› ει) Μειινω 
ιΜγ. Α2τ ιιιωιτὶΙιειτηἱ, ΜΗ; επ ειιιιετὶΚειἱεΙαιτ κιιαμ νύ.€γ:ΜΙε' 
ει·ϋεωΙσοε κτοΙρι τεε21 οΠγ ιιι0ιΙε;ει·ς156Μζό. 

Βἔςγὲἱ›ὶι·άπτ ωε. ΔιιιώΠώτδΙ ιιιϋἐιιὶοΙς ιιιει]ιΙ ιιιΠιι!επ Μ· 
ι·ιιιιΚΙιεΙἱ ειιιΙ›ετεΚτε αΙΙαιΙιιιαιΙιειτο. Δ' ΚὶὶΙϋπΙ›ΕΘΙεεόἔ έἰὶιιειΙε 
ΜΚ επ ειιιΙ›ει·ἱ 11θΙΙΙ2θί, ΒεΒεΙΘΒ6Ι; α' ωεΙεΙστάεπεΚ, ἔσω 
‹ΙοΙ!‹οιιἱε1ιαΙε Θε έτ2€8ποΚ ιι;γειιιειιο:ι ιηοὰοτῇαὶτα τα1εϊΙιιιιΙε ει' 
ν1Ι.Δεΐι μιὶπιὶωἔγϋπ οηε81ετόΒειι. Μ πειιι @φάει ι;ιμιέΙ; «πω», 
:ποτε ιιιὶΜειι »όμως Μαι· πιο ιιειἔγοΙψ 21ςϋιΙεΙςοΜΜιρη Ή·Ι.ΙΙΒΜΕ 
Έ εμπιιάεΙ: ΙιἱνεΙ›Ι›ειι ιιτι1ποιιό.Κ, Ιιειιιειιι οιιιιέτ Μ, Μετὰ ει: 
ειιιΙ›ει·‹-›Κ ιιιὶπιΙυιι οι·εΖιἰΒΙ›ωι ηιἱπμΙ ὶηΚεϊ!›Ι› ωνοινήπ ει' Μιο 
πΥοε ίοΙεΚειοτοτ, άιιοετοτειέ8ετ, σ8ει1Μοτ ἱΙΙετ6 ι·ΘειΙοτεε. 
υειιιιώΒτϋ1, ιιιϊηάιιγ:ϋωι εΙὲτὶΙ; ω, ιιιἱ 8.2 ειιιΙ›ετιιεΙ: Μπάο 
ιιΜτ ε8γουΙϋ ιιΙΚοτάεάν.ειΙ ΚϋιοΙεΜ›ὶῖϋ8ειεἱἱὶἔ8ύεΙ›επ ΜΙ. Ι;χ” 
ε8γιπάε!ιοι ΜιεοηΙ0ΚΙώ ΙεειιιοΙέ, α' 1ιέΙΙ(ϋΙ, Ιιο,Βγ ε8γιιιάεξί 
ιιώποιώΚ νοΙικι. 0ΙΙγωιοΙε Με, Μπιτ εἔγ πα;;γ ετὰϋΙ›ειι εΙ- : 
ε26ΙοιΙΙ: ι'ιτειεέ;Ις, Ι6ΙσιεΙε ΜΜΜ δενόιιγεἱΧ ειιοπε8γ ροπτπιάΙ ' 
ΥὲἔΖϋαΙΙθΪί. Πει ει' Κϋιόρροιιτοτ Μπι! ΙέιήεϊΚΈ ΙιἐρτεἱΚοτιιιἱπ‹ὶ ' 
ει' ίεΠ: ἱιιτΘπιὶΙτ, ὸειτενὲτΙοιιἱὶΙ ΚϋιεΙἱτιιεΚ οΒγιιιάεΙιο2, ει, 1ιύΙ- Β 
ΚΜ, Ιιο€γ οΒγιούετ ΒετεεπόΙ4, Θειι·ενειιιι€Κ !788Υ δειιιοι·ιι6!: 
'ε νΘἔτο ιπε8Ιο1ιετνε ιιἔγαιιποιι @γ ΙιεΙγωι ΜΜΜ: ιηειέο!τειτ ι 
ϋεειοωΙόΙΚοιπιὶ. ΜΒΜ απο» 1ιέρεΙτ , ιπιεΙΙγε1: νὶιεἔὰΜταἰΚ, 'τὸ 
ιιτάιι2.άειιΕ' τὰι·ἔγειιῖΙ ΙΙθΙΠ ει, πω· Μπιτ ειιιΜ:τς, Ιιει;ιεηι 
πιοι€Μ κι οιπΙ›οπ τεειἱΙε , νόμο ιιΒγειιιειιομ ετΒϋΙοεϋΒΙ›εΠ ία 
ΜΙ3Με ΜΙ ε8γωε-1ετ, ιιιἰιιτ ει: ι1ωεοΙε ει' Ι:ϋιροιι€1ια.π. 
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ι1° ΙοεοσόΙΖωο·οΠ α: 19_αμε."Π2-80αϋποοΗιαπ 
'ο αΙεπωω·ατα Οάτ·ο·ασάασΙ:Μιπ ἡ 

Πω· ΙΜΒΖἱΙι, ει: ειιιΙιστεΙι Μέι ι€ειι ΒιιΙδιιΜΜι ιιιΜ81εττ. 
Ι:ϋνειιιεκ :ποπ ιιγἰΙνιιιιοε ιιέΙσπιι€Ι , ιιιεΙΙγετ ΜΜΕ οεεΙοΙιε· 
«πω ΙεΙϋΙ Ιιο2ιιἱ ειοΜειΙι:: ιιιει_ιιι ει' ιιι€Ιωιιγοεε:ιέ 'κι ιιι6Ιιειιιγ· 
ιει!ειιιείι8' εΒόει νι1ιι€οιι εΙτει·ῇετΙτ εΒγειει·ιι Εοι;ει!ιιιιιί επειιιιι: 
με!ΙΠε ιιιοΒ ΜΜΜ, ιιιειμΙ Μη ι·68ιΙοτεε ίο8ειΙιιιει!ι' εε€;ιτ868ό 
πιο! Μιτειι·οιιΜι εΙ ΙιεοεϋΚετ, ιιιοΙΙγεΙε 088ιΕ ει” οτειάΒιιειΙ:, 
νειΒγ ε8γ ιιΙϋειειΚιιιιΚ ωεωι. ΟγειΙιι·:ιιι ιιιομειΙς Βοξ" ε'Ιώι: 
ΙΘΙο επιιιάΙγοΚ ΚϋΙϋιιΙιϋ2ιιεΚ; ιισέΙιει ΜΜΜ πι ιιιοιιιιιιιιειΕ «Έγ 
ιιιι€ειιιιΙε; :ιο εοΙιει εΒόειειι Μπι: ιιοιιι οΙνιιιιιιιιΙι, ειπα αιω 
ω." Με ιιοιιι τοιιι_ΜΙα. Π 

 

') Β' ιιιό 6εω22!ει Μπι ΜΜΕ; “οπο” έτΙοΙειιιΒειι- "ΜΜΕ ει' 
Ιι·ειιιοιΒι 1ητοΙνδιοιιι · 

1-ϋι· 8εΙοιιιι ειιοιι ιιειιιοΙεια, απο$ωωι, ιιιεΙΙ)·οτ ω. επι 
Βει· α' Ιιοιιίι ΙιειεοιιΙὐΜ6Ι Και:: οι ιέ·ι·ιεΙειιιΒεπι ιιιοιιιῇιιΙι ναΙειιἰτϋΙ, 
Ιω” δει:οϋ!ευσ Με: πο”. 

2-οι· ΠεΙειι€ιει'ΒεοειιΜ: που ειιιΙιέιΙγοΚ'ϋεινομέι ἱε,ιιιεΙγ 
Νώε' εεἔἰιε6ἔἐνοΙ Μ. οιιιιιει· επ ει' £ἱιιιΙοΙε€ο€, αιωκωει, ω 
Μιιωποι ιιιο<έειει·ιτ ΙΙΙγειι ίοι·ιιι6ιι ειοΙαιιΙι ιιιοιιιιιιιιι, !ιο;γ παύσ 
Ιιέ πιαδά2 ›πωάΞέ .πιποεαπ α* &εωΙΗω' οϋι·«›έπά·είλει “Μαη Μη” 
υΠ/ωιοπ α” &ω:.:22|ει ε)|επ. πωπω €9.']810ιι @ιιοια Μαι», ει' δε· 
ωΙΖω 874”. ιιιἰιιιιὶἔ οι ΜΜΜ 6ι·ιο1οιιιΙιοιι "πιω". 



992 · 
.Γ 

' Α' Μι:εύ!ετ ΙεἔπαἔγοΙ›Ι› Μι€αΙιιιέπειΚ Βοι·ε1Μιιι, ΜΜΜ!» 
σ.ι ωωωιο", ιιιἱιπεειιι ει, Ιιἱτοιι ιιι·αΙΙ‹οιΙἱΙ:, Έ 8.2 ειιιΙ›ετεΚιινἐἔ 
ειΚΚοτ ἰε, ΜΜΜ ιιιει8οΙ:ειτ Ι›ειι·αιιοεαἰιιω‹ νουεικοιὶω Θε ιι1€6Ι«3 
ιΙι38 ΜΜΜ αΙό.νετϋΚ, Θι·πὶΒ πι€ιιιΙ ΙιοιιιὰΙγοε Με !υιαιΙιιιειε 682· 
ω" ίιΙαιΙ, ΙιοΒγ ΙότειἰΚ θ8Υ ἑτειΙὐποεΙ›, ι·ΘΒἱΙ›Ι› ιἐε ειοιι£εΙ›!› 
ιϋτνΘυγ, ιποΙΙγετ 1ιώΙιαΐιΙ.1αΙΙιάμειΚ, ει'116ΙΜΙ, ΙιοΒγ ϋειιιετ 
:ή ΙΙΙ8ἔ8ΖἱἱΙΙΙΙἑΙΙθΚ. ΨειιιιιαΙε εεεΙεΙπεάοα:Κ, ιιιοΙ1γεΙε Ι›ει:εϋΙο 
τεεοΒιιοΙε ,ε Ι›ε‹:ετεΙεπεΙιιιεΙε ὶε ἱτὲΙτοαεΕ ε8γειετειιιὶιιιΙ. Α' 
Ι›αῇνἰνάέ ωεΒαι€αιΙάεΜάΙ €γ:Μετιιιι ε16ίοι·0ίιΙΜπειι πω. 

ΠΕΠ Ιιὶειειπ, ε) ῇεΙειιετεΙεε£ πιάεΙαέιιτ ὶε ιιιε8Ιεῇ€Βεωιἱ , 
πειιιοεεικ Ι›Ιιοιιγοε οΒγε0εΙ: ,σε Ι›ὶιοιιγοε ιιι-έρε1ι, εισει€1γΘ· 
ΜΙ,- ιΜητ ει: οιΙιΠ€ τϋττόπι€. ν 

ΑΖ ειιιΙ›ει·Ι πειιιιετιιοΙε άΙΙεω6ύ ,ε εΠαΙάιιοε ειἱὶΙιεὸἔοὶ 
νωπιειΚ, εΞε πω: ο1Ιγ ει·ΙιϋΙι:εἰ τϋτνέπγεΙαπ ειίΠτεΚ, πιοΙΙγεΙπ 
ΙΙΙθ.ἔ πω" 1:-ιι·τε1εάνειΙ ιιιἱιιᾶεπ ειιιΙ›ετνεΙ‹τ , ιιιἱηιὶωι ΙιεΙγειι ί·Ϊ8 ἐ 
ιΙϋΙ›ειι μι' ΜτΙιοΖωώέ ω, ειΘ8γε1ί εειιιιΘ_ῆ‹Ξτ $ετιιιέε2ετεεω 
δεεπεΜ3τϋϊτόΚ. Λι ειΙΟΙοΚ ΚἱΙ›ιῖνὰετ ,να συείε|ισάει'αιε|ε, ει'. 
1ιεΙΠΙτ ΙισιϊοΙάετ]ό σεείε|εετίε!πεέ ηενο2Π-ΕΚ. 

ΑΙειριὶΙτειΙε τονὲιΙ›Μ ά πει€γ ειπΙ›ετὶ τάτεειΒέΒ' ΙιεΙ›οΙὲΙ›‹επ 
ειὶϋτοΜ› 1έιτ8ιϊΙειτοΙ:, ιιιεΙΙγε1ε -:ι€1›ε1‹ιιεΙ‹ ΜινωιιειΙε, θ8 οι ιι 
τ6Ι›Ι›ὶαΙ‹ιιαΚ Μιερεπε ιιιΘεέ »Με ΙιἰεεΙ›Ι›εΚ ὶε, ιιιεΙ1γεΒετ 03% 
τίιΙγοΚπαΙι νειΒγ ίεΙεΚε2ετε!ειιοΚ ιιενε2ὶὶπιΙε. . Ή · 

Ε, τε-1τειιΙειτοΚ' ιηὶιιὰεἔγἱΚο ιπΕπιτε8γ ΜΜΜ Πω κάμω 
οι οιιιΙ›ετὶ πειιιιαΙιειι; 'ε ΜΜΜ ΙΘυγε,·;εεε1ι π. ειτιΙ›οι·«Ιί ω 
ΠΙθέζθί61 πω» ΚἱὶΙϋιιΒϋιὶΙ: Ν, ωωι ιιιεΞἱ;Μ η” Ιιενθεεό Μ· 
Ιϋιιπό1ὶΙε, 68 011; εΖ€ὶΒε6ἔεΚετ 6ίει, υιοΙΙγεΙ; εαπ ωει;.)>Δ 
πω: εειῇιΜεἱ. Ε, ΙώΙϋιι€5ε ε2ὶὶΙ€εΘἔεκ ιιι0αΙοεΜάΙε Ξιιιιιιε1τ :ιώ 
ιιὶὶΙεἔ>; ΙΜοπγοε τειι·τοιιιά.τιγοΙιΙ›επ ει: υιιιΙ›ετὶ οεεΙεΒειὶοτεΙ‹` Ιω 
ίο8ΜΜ Θε ει” Ι›εοεετ, ιιιοΙΙχετ ΜΜΕ τιιΙαῇιὶοπὶιπιἱ ΙωΙΙ.] · 

Α2 θΙ1Π1θΙἱ·1Ιθ1Ββθϋ Μα!άπιοε €δ8 ΜΙ!1ιιασ ΘτιΙεΙαἑΙ›ειι ΙεΙ‹ 
ειὶΙτ , Ιιο8γ αι~ειιιΙιετηΚ ιιιοΒ πιο ϋΙῇόΙε ε;;γιιιάΜ; 6ο ιιιεμϋτ 
τέ:ιΙιετΙΙι, πο” νει1ειιης:11γ·πέρπος, πω; οειΕιΠγιιειΙ: ΜΙ 
Ιϋιιϋε π9ε ρϋ11μιηοψη;@ι·έ19κρ)υΒ$!οηιχρε _εεετ1›ειι Μωεπι1,_ 
Βαΐω$8έ!ξΉ Ι·ί4·ΗΠΡ8ΕωΉ(εωτι ω' μ; ν ξ. ψ.: 

ν· Δ 
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' Α' ιιοαΜΙει Μπι οιςγύ!ι," Μπι! νειΙειιιιεΙ!γ ΙτιιΙϋιιϋει ΜΜ 
Ιιοιοιι ΜΕΧΡΙ!" ειιοιι ΜὶΙὶϊιιϋιι ε2αΜΙγ, ιιιεΙΙγ ειι.ει·ιιιι οειΙ_ια 
νειΙειιιιεΙΙγ υπέρ ει' Ιαιιι·ΙιοπιιώΒι να” αιωεωωι. 

Μ” οΙΙγ ιιιειιιι6 σοΙο€ 82 ειιιΙιετι Η:Μκτε πανε, Μια 
σει· εΙνοιιι εειιιιε. Διότι: ιο ωεωκ ιόιιγο!τει Μπι «Μ. Ε” 
ιι6Ισπι Μ Γοἔῇ:ι νψιἔοειιιιι €οιιιιοΙειιοΜιι. 

ΙἰἰνιιΙειειτοιιι ει”ΙιεοοιιΙει' ΙεΗτει·ιά!κινιι!ιΙιΙι 1ιειιιότ, Μ 
1283ΙΙ ει' νιΙ:58οιι νει!ει!ιει ιεωωιι 'ε ιιιεΙΙγοι Ιει€_ιο!ιΙιειιι ϋειιιο 
ι·ϋιιΚ, 2. ι. ι.ϋ1ιιιΙιότεετάτε:ιεέι8' ΙιεΙιοΜιωι ειιιΙεωτι «πω 
α·α8αί όσωπϊΙε2Μ. Μη; Πι€οιιι ω ιιιιι€γειι·ιιιιιι ει' ιιιοΜοται!κ 
ΜΙ , 'ο ιιιοε Μεσοι Ι›εΙϋΙε ιιιειιέγειι·ιιιιιι ει' ιιιοιιιιστωΙωι-. 

Νειιι τΙοΙΒοιιι Μ νιιεΒά1ιιι, ιιιιΙαπ έ·ει Μπι ωιιθωιι ει' 
ΜπόιιΙιοι·ι ιιι·ιειοει·ιιιιιι, ιιιιι€ι·ι επικειειτοττει ιιιειἔ:ιτ ω” @μου 
ε! ει, ιιοιιιιεθ τϋΙΜ ι·έεπότϋΙ 'ε Μ ΑΜΠ αΙαριιοιωι επ στέκι 
ιοΜε Μ* ΙιειιαΙιιιΜ. ΡειιιιάΙΙνα ΜΜΜ πι: 'Β ω ειΚ:ιι·οιιι 
τιιιιιιὶ , Μιέτι Μια: ΙεΒγειι οι ιιιιΒγ τόειθι ει: ειιι!ιοι·ι οεεΙο 
ΚειΙειοΙιιιοΙτ οΠγ ΜΝιιιϋε εισιιιιιοιιιιι61. 

ΒΙϋειϋι· ιο πι ΜΙΒ: Μ ωσιωιιι, πο” ει' ΙιιιΒιέι·οε νΠιι€ 
Μπι , ~ει' αιοΙεΚειΙειοΚ ιιειιι ΜΑΜ; ΜΙ ιιοι:ΜΒΒ Βιετιιιτ τΙἰοεόι· 
€ειτοΙκ, και” κωιωιωωι; Μιι‹·ιιι ιιι€Ιιει ιιιεΒ;ι€5τι€ιιι, ΜΗ· 
ΜΜΜ εΒγειιιιΙ ει.τ.οιι ειιιΙιοι· ἱι·ιιιιεἱ ωκωωιιισι Μι€ειειιειΙτά1κ, 
ει, κι επει·ι65ϋΙκ να” τειτἔγιιΚ ΜΗ; Μ ει. :ιι θιιιιιωι 1ιειιι2ετ 
Ιιδιϋιιεειμε ΙεΙΙιὶϋειιιὸιειΘνεΙ εΙΙειιΒειιΙ‹. Μ ἱἔγ Μισιιγοε 
εεεΙεΙπεάοιεΙκ Ι:ϋ2ϋιιιιϋεο!ι νοΙιειΙ‹ ε” ιιοΙΒιιι·ι·ει ιι€ινε,ιιιεΙΙγοΚ 
ε" ιιειιιοετ ιιιεεΙιοοετοΙοιιΙιετωε; Μ'ιε σεεΙεΙιετ1ετεκ ιειιιότ ει' 
ιιιοι·ιιιτ ωιωΖωωκ τετιιι6ειειϋΙιετ, ει' Μπι πι, Μ ιιιιωωι‹ επιπ 
νεαοτι, ει: ειτὶειοοτιιτἱιιΙιοι τειι·Ιοιοτι πι" ΜΜΜ Μιάι·νει νοκ. 

ΜΜόιι ε' κιικιωισιο νΘΙειιιόιιγοΚ Ιεπτε ῇϋΙ€εΙ‹, ει' πο· 
ιιιεεεό8· ΜΒΜ τεεωΙοτετ Μμπειτ ει' ιιοιιιιετΙιειι , 'ει ΜΗ ΜΙΝΙ. 
ΙιοιιΜιιι·ΙιειΙειι ιιιιι€ειεεό.8ΜΙ, ΠιονιινοιιιιΙπι "Π, ιιιιιΙΒοάοιι. 
Πο;" ε) ΜΜΜ ΙιεΙγιειότ, ιιιεΙΙιχΙιειι ετε_ῇε ωωιιιι, ιιιε;;!ειτι. 
Ιιειεεει, ιιειιισεειΙε ιιοΙΜοειι Κιιτά!ιεό;;οΙιτει ΜΗ ε:ϋΙκοόΒε,Ιιωιοπι 
Μαι ι"Μπωιωω πω ει·όιιγειι 68 ν611κεΙειε ΙωΙΙετε!ι ιιι-:Μ. 

Πο” οι” , πι" Μ” ετώιη, κι" νόιοΒιιιΒιιΜι είπε 

` ` 
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ιιιωιιώεετ ιιιιπωειιι π' ;ιοΙεΔι·οιιδοτ ΙΙιεειιε; Ιιιι€ῇ ένα” ιιιιιει` 
οιιοΙεΙιεσΙα ΜΜΒιιιΙ»ϋε Ιεἔγειι, ιιιι!ιοι· Βιιηι;γει ε8γ ριιι·ειειιτ , 
να" ΙειΕτΠιοισιωσ ΙεΒγειι, ιιιιι16ιι ε" ιιωιιοετϋΙ ν” επι - 
πει Β·γειιιι·ειι ϋιιΙιιϋιιγ€6Ι Γιι€εϋττεΧ; Ιιιιιιοιιι, πο” νιιΙιιιιιοΙΙγ 
υιιιΙιει·' ωι·Ιε!ιωειοινοΙ , ιΠΙειροϋά!ιοι [Βόρειιιτ , ΒιοοιιιΙετοι: 
πω' ιι6ι;γειιτ ΚϋειιοιιοΙτ Μπα, ει ιιιεηςΜ6Ι ει ιιτΜοοι·Μει 
αιτειιι68' ιιΙΙιο“ΜΜΙ Μ" κι. ΕΔ νειΙσπιιιι πιιιαειωΙιιι ΙεΙιετοιτ 
ιιιιιιι!ειι οι·ειιι€Μιιι, ιιιεΙΙγιιεΙι_ ιιι·ιειοοι·ειιιιήιι Υ0". Μι;; οεαΙι αιι 
ιιιιιι ΜΜΜ ιιισιιιιι ιιιιιι·ιιιιι ΙοΙ Ιε!ιο; ΜΜΜ ε'ΕτϋΙιιιιιιεε€8οκει: εΙ 
οιΝιιτιιι εεγ Ιο1ιοτε Ιειιιιγι ιιιιι_Μ ευιιιιιιιτ ιιειιι ότι οι ειιιιει·ιΙιιιι επι 
Μι·' Ιιιι·όιιοΙι, «Με Με ίεΙοιι6ΒιιΙ νεειιιιι€, ιιιεἔΙιεοετεΙειιἱ1ἰ ιιιιι€Μ. 

ΒΙιοιιγοε εεει:εΙιΜιι, ιι' ΙιιιΜι!ιοι·ι ΙιεοειιιΙετ ιιιο8Ιάνωι 
ω ει' ΙιωιιιΙΗΜετ 'ε €γιιΙάιιιτοι ιιιοιιιΙοιτ ει' ιιιεἔΙιἀιι£ιἱεοΚ' εΙ· 
ειι€οι1686ι·ε; ιιιι€ειιιοτ !ιιιτιιΙιιιιιιιιι ειινϋΙει·ε ΜΜΜο πι ειιιΙιε° 
τοιιιιο1: ει 6ιιιιιο%γόιόε: 'ο μειι·ιιιιοεοΙαι ει' ιιιιιδοΚι·0Ι ιιιιι€ίο· 
ΙοιΙΙιειιΜ. Νειιι “Με τϋινέιιιιιγέ :ιι ειιιΙιετιι6Βοτ, και αἱ 828· 
ΙΝεόεετ; «Με ιιιειιςειειτ:ιΙω 6.' ιιιιΒγΙεΙΙιιιεε5€ετ; ει' ΙοϋΚειιιι6€ε8 
:ϋΜιι·ε !ιοοοιιΙΦε ει' ῇσιὸιτοιιγειιἔιιιιΙ; ιιιεἔειι€εἀτε σ." μπες· 
Μμιοτιόπ ῇάώΙ:, νηγ ΜΜΜ, πιο ιιοιιι ιιιιιιιΙαι 6101: α' 
Μ” ΜιιϋΕικ εΙ6!ιο “Με αι "και ιιγει·εεύεο!ιιιωτ. Α' Ι:ινιιιι· 
οοιιιιε ιιοιιι ΜειιοιιΕοΜ. Μ: ιι", ιιιἱιιι: α' ίδινόιιγιόΒ , αι ε 
ι·ΜιιιΜιιιιι €γιικι·ιιιι Βγϋιιγϋι·Κϋι1ϋιτ , Με εΠειιΙιειι πι' ταπει 
οιιΒ Θ: 6.ι·ιιΙειε ιιιιιιτΙι€ ιιτάΙειτοειιΚιιεικ £ειειεαι-:Ικ εΙϋΜε. 

Ε' Επιασε €οεαΙιιιο.Κ ιιοιιι ε1=;γειιιιΙ ει σ.ιοΙαιτ Ιιι€οιιιιοΙύΒ' 
ιιισειύΙγι€Μι1 ειέιτιιιιιιω:. 

Δι οΠγ οιιιώΙγ, ιιιοΙΙγιιοΙι ιιιιι€άτ π' τϋΙιΙιιιιοΚ ε16Ιιο 'κ 
ΙϋΙόΙιε !ιοΙγΙιοιτειιιι ειι!ιοι·ϋΙτ , 68 ιιιοΙΙγ ειιιιιιωΙοιι ποπ ν” , 
!ιοΒγ ε' ίεΙειϋ ι·ιιιι€οιι ιιιεΒιιιιιι·ιιι1Ιιεεεοιι, ΙπόιιχτεΙοιι ΙπϋΙϋιιϋ 
8811 αι οΙΙγ οι·όιηεΙιετ ΙιεσεϋΙιιι, ιιιοΙΙγεΙα ιιειΒγει588ιιΙ Θε Μυγ 
ιιγεΙ Ιιιι·ιιιι!ι, 'ε ιιιε1ΙγεΙτ ει' ΙιιιειΚεε6%εΙ εθε ΙιιιτειΙσιιι' ειστε 
αετι-ινοΙ Κϋιιιιγειι 68ειειι€τιιοΙι. Αι ει' ΙεΙΙιι6ειιι€ι·ετ τετιιι6ειο 
κι ι·οιιιιότ ΙοΙίοτειιτιιἰ Μπι Π!! , Μο” οι οι·όιιγειιετ ιιιιιιιιο1ι ε· 
ε;γεΙιεΕιιεΙε εΙει!ιοΙτ τοπιο. 861: εΙ ΙεΙιει ΜΒΜ, ΙιοΒγ και 
ΜΜΜ; πΚιιιετ0 6ο σεΠΙο·,ι·6 ν6ιΙιεΙτετ πι' σειιιιαοε έα πιο 



` 
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ι·έ·πγ οι·όπγεΧοπ €ϋΙΜεπποΙπΙ. Βι·ι·ο ι›ὶὶπ1ο‹ὲγΚύπγεπει·ἱ€νο "η 
άΙΙηοψ3πάΙ ίοΒ·νιι."- Ή1°···. -" - Μ" ' 

Δ' πϋιάρκοι·ΙιεΙΙ ποιπεεεϊτ πιἰπϋοπποτεπγποπ εΙ6πο,# απο 
π” μειΠ€ ΙιεΙγΘΙ›ε πωπω ει' Μποπιιὶ νἱίθΖ8θἔθί. 

ΙΜ ἰαο;.”· @ή ΙιὶὶΙ6πϋε=νόΙειπόπγ «πι, ιποΙΙγ ει, ώι·ει:ιε 
ΜΙειροΓ ΙεἱΒΙἱΗιΒεεΘἔΘΙ:ᾶΕΙ ειἱὶππέἔπὸχ›οπ επάι·ιιιαιοττ. 

Α' ΙιπΙ›6ι·ο8-ειι·ὶειοοτπτὶει πω›οππ›οι 6εΙιὰΙ›οι·ι1ι·π ειπΙε 

απο; ΙιειωΙιιιπτ Ιοέ··γνει·τεΙ επεπε1τε 'ε ίε€γνοι·τοΙ ωωιω 
Μπι ; ε' ε2ει·ὶπτ τά πόινε εειιιιιιΙ ΙΙΒΙΙΙ ν0Ιτ ειὶὶΚε8Βε8οΙ›Ι› ει” 
Κιι£οπαὶ νἰ£ὸιεώἔπθΙ ; 'ε ωτιπώΒιετεε , ΙιοΒγ πιτ ιπει€ειεπαιΙΙα 
ιιιὶπΔοπεΙτ ΜΒΜ. Μἱπ‹Ι επι «πω, πιἰ πιτ ΜνπΙι·ϋΙ κιιππωιω , 
πα ιπἱπ‹Ιῇ:ὶττ πι οΚοπεπ8' 'ο οιπΙ›ει·ἱ8ε5<ὲ·' τονι1επτει ιτπιεπι ὶε 
πωωιωιω, ω: ·-€γεικι·ιιπ 1ιπτοποεοΙωτοττ πε ΜΜΜ. Δι οπι 
Ι›οι·εΙτ Μπιε166Θεο εαπ ει' τΘεπΙε£εεε6ἔεπ πιιιΙειτοπ. ' 

ΙΜ" "πιο επϋτπγπ ιιιομέιωεποπ πεπιε, πει ιππετύΙ 
στοιιϋππ η;;; πιω ιωμ‹›‹ι, ,ιο Μ3τεΙι·ε Ιο;γεπ μπι·νπιιΜΙΙιππ 
ιπεὲϋ!πἰ πιτ , Μ Μ ΠΙγ ἐςγεπ,·μθπ ιιιοΒΙοθΜπτε1το, οι εισιΈκιιΙ 
Ικο3πγ161 ΤἱὶἔΒϋΗ; Ιππιειπ Ιιο€γ ο8γ·ποιιι€εΙ›6πΘνοΙ Μ: αππω 
ποπ εειππι1 ιπο8Μπτε3Μ, 6ε=ΙισέΎ1ιοοετε1επ ·Ιε89γ6ιν, ›Μ_ιιιει 
επτ ρέιτνπιτΙειΙοπ πιω ιιιέ€Μπϊ Ιιει€”ει; °ωπωεοπωσι ει” Ικα 
$οπειἱ ειτἱετοοτειΙἱο.' εΙνεὶΒϋΙ. εΞε ·ειὶὶΙ4ε6ἔι:ἱ8›ϋΙ ΜΙ" Μ. 

' ΙΙΣει ὶἔγ πωπ ωιππωεωπ, ί882ύπ 8.ΖΕ ωιωωικ πιοΜειπϋ, 
πο” ει' ΙιεωΕϊΙοτποπ ειοεπόΙγοε ειοπέιεπι1 νοΙταΙε; Ιιειπειιι ει' 
Ι›εοεϋΙετ' επεεω3Ιγωϊ ιιππ«Ι38 Ιπποπγοε εεὶὶπεόἔοε Ιπιτά1·οΙε Μ· 
Η ειοτὶτω$τειΙτ. Αιοπ ΙεπΙϋπϋε ε2αΜΙγ, ιπἱἰ :ΜΜΜ ἙιεοεἱὶΙοτ 
πεΙτΙιἱν€πΚ, υΙόττειιι εΙπππγὶω Μπι Ιά1ειὶΙτϋπΚὸπγε2ετἰπιἰ 
τϋι·νώπγποπ Ιοππὶ , πο·έγ 6η ει' Ιι€Η›‹-5ι·ω τπτειιεό;πειΚ ο” πο: 
άΙΙιιπτώ Έ νε3Πο2επΙππ ει€ὶΚεΘἔεἰνεΙ Ιεϋππγοπ ΚειποεοΙει1Ι›:ι 
τιιτΙππιπ Ιιοιπἱ ειιιπειΙ‹ !‹·8·Ι‹ϋνοτ!‹ειετΙεπεῖ›Ι› 'ει ΙοἔἰιιτεεὰΡ›Ι› ι·επ‹Ι 
ειειΙιέε:Μτ. 

π Πει :ί ΙιπΙ›‹ΞτΙ‹οι·ἱ Ι›εοεἱΙΙ‹ποτ ει, ροΙΜου.” ιιιεπεῇ6π πεπιε 
πέπι Μ! , ειἱπωΙΙγ πενθε Γὰι·ειιὶε4π€οιιιΙίπ Κει·πΙπε Μ ω πως 
1ιια€γαι·εὶιπἱ Ιόρθ88Η. « π ' ·· 

Α, Ιιϋιόι›1ἑοι·' ιέιτεεω π1Ιπποψ. 'εποΙϋποει5 Δὶπτ6ιο€οἰ «Βγ 
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ΙγιιιιοΙ: νοΙω.Ι: , Μ” πιω: ιιιεΙΙοα ει' πειιιιετἰ ΜαιΙωπι εο!ια 
8θΙΙΙ Χοι·πιάιηοπει ε8γεπεεεπ ει' ιιοΙ€άι·οΙαιτ. 86: ε' Ιιιι€αΙοιιι, 
ω” ειι3Ινάπ, Μπι ἰε Ιε5τειο1τ ει: 6 πειετϋΚ Βιετἰιιτ; ΜΜ αεκ 
ο8γ ειοιπιθΙγτ ϋειπει·τ, ΜΜΕ επἔε‹ΙεΙιιιοεΚειΙιιὶ αιττο2ο1τ. Ετ. 
ε=.6ςγ 81ειικ5Ιγ ιΠωΙ Μ ειιιΙ›ει·, ει' ιι€ΙΚϋΙ , ΜΒ” ωσω νοΙπιι› 
ίϋ%ϋα ε! 1ϋΙ›Ι›ἱ1ϋΙἰε. Α, Ιιἀ1Ι›όι·εε κάτεειεά8ο!ε!»απ “Παπ :ιι ε 
ΒέΒΖ πιγἰ1νὰιιοε πω! ιιι68 σε ιιπι!!κο00' επειιι6Ιγε παπα ΜΙ 
868' όι·ιωικ5ιιγιέπ Μ ωτΙαι1Ιοττ. Βι Ιεποπτειτνάιι, απειι·οΙιω ΜΙ 
νετΚειετ Με ΚΨΜ. > 

Α' ροΙΜοΜ ΙϋιιϋΚ ΜΜΜ ΙιίΜΒΒ τονὰΙιΙ›εΙ οΠγ όι·ιειιιόιιγ 
"Π, ιιιεΙΙγπεΙε Ιιεοεκπ :ιι ειι·ἱε€οοι·ειτὶειἶ ιιιἰηιΙεπ @ω πεη»οιι 
ΕΜΣ ότεια2Ιτ, ιιιει·τ ΗΜ ΧϋπάΙϋΙε οἔγειετειιιὶιι‹Ι ϊἱ5ΙιΙεειὶι·, πω· 
πιω π. "Η, 'ε ειἱιιτιὶἔγ ρειι·αποεοΙΜικοττ, "ΠΜ ειι€οαΙε1 
1πεε!πει!εα. 

ΜοΒ6ΠΖπἱ ει: ειιιΙ›ετιιι-:Κ ιιωεω ΠΠ!. Ξι·άιπ, ίοΙιἱΙιΙοιιιἱ 
ιιιειΒάτ ύπω ειἰὶΙιεὸε εεοτόπ , οεποπτιἰ ω 'ε τω: επετοήσε6 
_ϋ:Ιοεπ , εεἔπιιἱ Μ ΜτιιιἱἰΘΙε νάΙΙειΜΜΙ»ωι: Μι αεκ νοΙαιΙκ ει' 
ΙιάΗ›ὲτΙ‹οι·ἱ ΒεοεἱὶΙετ' εΙεϋ ειαΜΙγειἱ ΡοΙἱ€ἱωιἱ ώιΉγΙιειπ. Α' 
νειιειΙΓ ΙιΜιε8όεύτ ει' Ι6ϋινΘΙειιι€ηγ τωιτὶΚἱνϋΙὶ 87]80Ι'Ι'2.ι ΜΕ· 
ω ιιιεἔ. Βιιιιεκ ο" ΚϋΙϋιιϋε Ι›εοετ61επιὶ£6 ΠΕΠΗ ωκορωκ 'ε 
άο·α!άπια!ε Κει·οειτοΙτεέΚ. - 

ΒΙ1ωιΙ›οιι, Ι‹ονόε ιιγοιιιαἱτει αιΙάΙιιΙ π' ΒϋιόρΙιοτΙπιιι θεγ 
1ιιαΙι1Ι:Μ.1ιαΚ, ιιιεΙΙγ ει' ΙιπῇὰππΚοτὶ τάι·εαεἑἔοΙι' ΙεΙΙιότ «πω. Βι· 
ω" σ' &αδΠπά|άέ'θ!. Α' ΙΙ2.22ΒύΒόΒΙ18.Κ Ι1θΥθ Μπι πόἔἱ Αγώ 
νἰὶπΜιειι. ') Π ' 

Α' ΙιϋΙ›‹Μ ἰιι£ἐιετεΙ: εΙτο$τοττόΙε ει' ΙιαιΜ εποιη ε_ΙϋΙ; 820· 
ι·ετωπ ΚενεεΙ›Ι›€ ειὶὶΙεεὲἔεεεύ ωιτεκ. ΒΙΙεΙοιΙτωιε5Κ ει' πεπτι 
"πω, Ιιο8γ εΒγ ειιιΙ›ετ ἱτιἱΜ €ετ3εεειυποΚ ΙιειῇΙειπτΙ0εάἔο£. 
.ΜΜΕ :πιω Η Ι:ΜιιΕ, Ιιο8γ ει' Ιιίϋ›ὸι·ὶ Ι›οοεἰὶΙετ νΜαΙιει ειοτοε 
$ϋτνόιιγιιγό “Με νοΙππι ο., ΙιοηΙιοιὶ Μάη ηπιται!ύετ. 

Νειιι, ιΜικΜ ει' Μπι' 8ιει·οτε€ο παπι ΙΘΙοποπ "Ικα ε» 

ι) Μωέω ο' "ω Μπα οε61Κ ει' ΙΟ-ΛΗ‹ ειέιιιιιΗόΙ ώμο ωΙΔηιικ 
Μ ει' ίι·ωιοπει 1τ6ΚιπΞΙ, ° 
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ιγοιιιιι' ε:Μ89ιοιι; Μιιισιιι οι ΜΜΕ οσιειΚεγοιιέσοέ Μπιο 
Ιγοει οεπϋιιΙιοΙ ΜΜΜ , ιιιοΙΙγ απο ιιι6τωΜιοιι "Πι 1ιε21ΜιΒιο 
'ο οι·οοε1ι1ιο, α' ιιιιιιτ ει: οειαιΙγοιε εΠοι·οΙνο 'ο ει; ΜιωΙοιο 
ΚϋηιοιιτοειιΙνει ΙοιιοΙτ. ο 

ΒΙ6%ο ιιιοοωι‹ οι ειιοιι εΙΙειιΚειο ιισιωθιωι , ιιιεΙγ 
ΙγοΚετ Βιιι·ορει' πόροι ιιιι·ιοοοωιιε ΒιιΙϋιιΙιίοΙο ΚοτιιΙιιι€3ιιγοιι·οΙ 
ποιοι εισΜεικ, ει' ι·οΙοΙ‹ ποιο Ποιο2ωειωκ ΜΜΜ. Α' Βουτ 
ΙιοιιοΙι' Ιποιοιιιι-ΜΗιοι·ιιοΜΗ;, 1ιοτιίιι·εειιιι:ι1ι επειιι€Ιιειι :ιιιΙιι-ιοε 
ωΙειιΠεττε ιιιοΒ ΙοΒἱιιΜΙιΙ›, ΪΙ0ἔΥ ΜτεΗγει εΙΙειι ειιιοΙτ Γεω 
νοι·τ; ει' ιιιἱ ειοιιιειιιΙ0ιοιι μετΙι€ οι ΙιεοΜεΙειιὶτὶ ιιιο€ οι, Ιιοἑςγ 
Μινι εΠοιι ιιιιΜοττ ΙιεΠι.οτΜ. Μι ιο αέγαΙοιατωΙ Ιιι-ΞΙιπι€ειΖιιΚ 
Μ, ιτει!ειιιιιιιτ ϋεοιιι1ι, οεειΙιΙιο€γ ιιιιι.ει ω«›κιωι. ι 

θοιιιΙοΙειτοιιι, ίεΙνιΙειΒοοιτάεότει €ιΊιιιΙιοι·ι ΙιεοειιΙοτει νάΙειει 
τοΜειιιι Μ, ιιιεττ ει' ΙιιιΙιθι·ι ΙιεοειιΙοτ ΜτιιιιοΙι!ι 658 85ειιιει·ιεΙιΒι νοιιέι· 
εοΚ1::ιΙ Ιιιι·,|ιιιιιιτ ει' τϋΙιΙ›ἱ; νεΙιεττοιιι νοΙιιει ει' 1ιοΙάειτ ιιιιιεΙιοιιιιειιι 
ω, 'ο ιι€γειιιειιοιι οπ3Ιτ οττειιι "Με ε1οΒγιιιέιεικ οενοιιγειι. . 

ΔιιιΜτ ει, ι·οιιιοικιΙιειτ ΜΜΜ Κενοε!ι!ιο ϋειιιιοήιιΙε, ·ιτιιιιι 
:ιειιι οεοἱιιΚε€, πιει ΙΙΙθἔἱ8 ι:ιιιϋιιΙι, Ιιο,=Π ΜΜΕ :ί οιοεο86€' 
Θε ΙιεοετοΙειιεο€' τοΜιιτετοΙιοιι 1ιιιΙϋιιοε νΘΙειιιοιιγεΙ‹ ιιι·ειΙΙιοιΙ 
Μ, ιιιο11γεΙε πω» ιοΒγος1ιιΙ ει' ΜΜΕ Θε ι·οεπιιιιιΙτ Μ:ιΙιιιιοει ίο 
μιιιωιιοι ίοΙγωΙτ. ΝιιΙοΙ‹π εοΙτ ειιιΙιετι οεοΙοΙιετΙοτε1κ !:ϋΙοιιΙιο 
:ο επειιιροιιΠιο1 ωκιιιτωιοκ, ει' ειιετιιιι; ει' ιιοια ε” ιιοΙ8οι· 
πω, να” ιοοΒοιιι6Ι, ο" ειιιΙιειο οιιιΙιοκι·οΙ, πέη το.ΙιειοΙΒιι 
μι! νοΙι ει' πο; ΜΜΕ οιοεύτεττε1 ΙΙΙαπωΙτ Ιιἰιοιιγοε νόιΙιεΕοι 
'ο ο16Ιιε καιω Ιιιιοιιγοε ετοιιγεΙιοτ ιιιιιιοεπι οπο!» επέ 
ιιγοιιιιοΚ. 

,,Βι πισω» - ε” ειοΙ ΡΙιιαιι·οΙι 0οι·ιοΙειιι' οΙοτέ!ιειι 
ί ΜήιιοΙ:-τεττ Ιιεοειι1τοτοττ 'ο ιιιει€ειειτοΙτατοττ ΒοιιιοΙιει.ιι πιο 
ιΙοιι οΒγά!ι ετοιιγοΚ ίεΙοττ. ΜΗ: ο Ιιιιοιιγιτει2.Ιιοο;γειατ σκάφ 
πε!ε ιιενεπέκ ω, ιιιιι€ειτοΙ οι επύιιο1‹ πωωιοι, ει' ιιειιιιιοΙτ 
ΜΜΜ” πιανω τιιΙιεΞ2νειιι ω” ΙειιΙϋιιϋε ίιιιτει, ο", Ιιο8ιγ- Μ· 
ΠιιύΙ ετ6'ειιγιιγθΙ ειιιιιγι νοΙτ ιιιοικινει , ιιιιιιτ ετό'ει·εἔ,>_°° κι Μ;" 
Νώε. οΜιοΙ εἔγοιιεε ε2ιικεύ;;έτ ιιιιιει7 ΙαιιΙϋιιϋε τειι·ειιΙει€ιισιΚ, 
ιιιοΙΙγ π' Νοέ ιιιθΒιιοιιιιωι νο8ειτ ειΙΚοττειιοιτ. 

ι 

κ 



. ! θ:ΐ 

Μὶη‹Ιεπ τιωιιιοτ ποΙεέιΙωτ εΠιέΙο 6ιω·ωτ6τυΙεΚεε: πιω: 
ει” :Μπι ίϋΙεΙ›Ι› ωοΜόΜηιι, νειΙαιιιὶΚοτ ει: εωΙιετε!ε ΜΜΜ τέτ 
εειεόἔΙ›ει άΙΙ:ιπεικ, ΙεΒοττ κειωκωκ ιωπισεκ νπΙειιιιἱ ΜοεΑΕΙστ 
νει8·γ ἰο οΙΙγ νέΙι-:ιιι€πγ -ϋεινη;, ιιιεΙ!γ ΜΜΕ εισΜΙγιικ ει; 
ι·ει Με”, ΜΗ @Μακ _ιΙὶι:εὸι·ιιἱ, νειΒγ ΙώτΙιοιΙεππἰ; Θε ε” Ιώ 
Ιϋιι ειΔΜΙγοΚ ιιιὶιιιϋἔ ει' τιΣι·ειιΙατ' ΚἰἱΙϋπϋε ειοΚάεἱΙ›6Ι ,οι ΚΒ 
Ιϋιιϋει έι·ι1εΙώΙι6Ι νεει5Ικ €οκι·ι$ειιΙωτ. 

Ι.εΙιεΕ; επ Ι›ἱιο1ιγοε ιικΜ6Κ!ιοιι ειΙΙωΙιιιειιιιἱ ει' ιΙειιιοοτει· 
ω τάτεειει58οΙιτα ειἱιιωἔγ, ναΙωιιἰτιτ ει' ιϋΙ›Ι›ὶεΙ:ι·ο. Ι.ε18ειικ Απ· 
:Με ρ610Μάτ οι ειιιιετΗαιΜΙαπάΙ. ') 

ΤαΙΜΠἰ ιιισ38 ει: απιοι·Μικικ' ν61ειιι€ηγώ κωι εΙεισ.6κνει 
πόπιεΙΙγ ιϋι=εαΙΘΚεε ίοΒαΙιιιαΚατ ΒιιτορύηειΚ Ιιειῇιἰειπἱ ειτἰετοοτει 
ω ΙιεοοϋΙετε ΜΝ!. Β' ΜΒγουιΜγοε νόΙεπιθιηοΚ ωοΙα!!γ 
πάιιιιιιιΚ; ΙπενσΞε "ϋΒοτϋΜΞε Ιαπόε ΜιωΙωιιΙκ πω. ω” ση 
Ιγωι Ιοι·ιιιΜι, .Με α: ει' νειΙΜε, ιιιοΙΙγιιοΙκ πό;; ο” “Με 
ιιιο8Με;ψΕΚ τοιιιρΙοιικιπ, «Με πιοΙΙγεα ΜΜΜ αειιΜ ΜΒΜ Μειι. 

. Βι Μεεειι ΒεοεἱὶΙε£ ίέ:ΙΈ- ωιεπιεπι ΓοΒαΙιπειἱπειΚ Ηπε 
Μαιο , εΙ6$ΜπεΙκ ιι6ιιιεΙΙγ Μ νόΙειιιεπγεΚ, ιιιοΙΙγεΙ‹ εΙΚοηάκ 
Μάτ πιει ω, ΜΗ ασπα·ίΙκαί όσαΙΜΜεΙ: πενειΙιεωόπκ. 

ΜεἔιιιιιτΜτειιιι, ιιιὶιιτ τοΙατιωκ :ιι ειιιιοτΙΙςειὶειΙτ εεϋπτοΙοπ 
:ιΜρατ 68 ΜτεεΚεάεΞε ίεΙό. Βτεάοϋ5Κ, €άὶ°εειεἀἔὶ ά!!ειροήοΚ, 
1ιοΙΜοα$ ὶιιτὐιετεὶΚ·, 'ο 1πειέεςα εἴ ΙιεΙγ ἱε, ΜΙ ΙειΚινιΚ, εΙΙεπ 
`ιὶΙΙΙιετΙαιιιὶΙ ειεΙ:ίοΙέ νοιιεε:.Με Μακ. Μ( τοΙιάτ, ΙεΒεΙιΙΙ›Ι› ῇε 
Ισ1Πε8, ιιιπῇὰιιειιι Μπι·ώΙ:ι€ ΪΙΙΒΓ!ΪΖὐ 'ο Κει·οε!τεάϋ κάτωεά 
ΒοΙ: ίοτιπΜπειΚ, Κε·ΙκεΙΘΒοιι η" ιι] Θε τομμωπ οι·ειά;;παΙε, 
ιιιεΙΙγετ ΙΜϋτΚὸειπἰ ΙοἔίϋΙ›Ιι τύ.ι·ΒγιιΙ:. Ε: πω' ]εΙΙοπιιι6 νο 
πάε , ιιιε11γ ΚοτιιιικΜ1ι ΙεἔεΔῇὰτοὰἔφεαΒΙω ιπο8ΙεϋΙϋιιΜποΠ 
ει: ωιι«ΜΜ τώρα ιιιΜι1οιι ΜΝ 11ύρεΙ:τϋΙ. 

Μ ἱἔγ Μπι! απο ΜΜε στόιιγο!:1ιοΕ, ιιιεΙΙ;τεΙα ει' Μι: 
εειει5© ιεεωΙεωεΙε επ.ειΒά1γοο ιιιοπε£εΙτ αὐτή Θε ει' ΚοτοεΚε 

') ΙΜ :ποπ ειιιιετἰΙωἰπΚΜ έτωτιι, ΜΚ οΙ!γ ωι·ΩοπιέηγοΚΒιιπ ΜΜιει!ι 
ΜΙ τειβειοΙεειεί8 Μπιο:εοω θειιρόπ οιο!κ ωιιω016ιΚ ΙϋΕΦΙο€οκ Μ· 
ρω ει' ι!εππουτΜει Μτειιώ;ΜΒ. 
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ιΙΘετ θΙ680€πΙΙΙ ΚΘΙ›ΘεΘΙτ, Ι‹ΙΙΙϋιιϋε ΙΙΘωΙιοπ ΙωΙΙ ΘΙΙωιἰοΙ‹ Θ 
πΘμπΘΙ; 'ε ειιοΙαιτ ΘΙΙιειπγαἔοΙιιἱ 1ΙθΙΙΙ ΙθΙΙθίΙΙθ 1ιγΙΙνό.1ιοε ΙΙΙΒἔ· 
Υθ(Ιθω8 πιΘΙΜΙΙ. 

ΕΙΙΘπΙ›Θπ ιιιἱπιΙ :που ιειῇοε ΘτΘιιγΘΙ‹, ιιιΘΙΙγεΙ: ΘγειΚι·:ιπ 
Ι'ΘιιγΕ Θι·ειειΕυειΙε, ‹ΙΘ ιιιΘΘ; ἔγειΙο·ειΙ›Ι›ωτ ιεινειι·Ι Ιιο:Μ.Ιτ ει' αἰτ 
ΒΕ18ύ81°8, Θ' ΜΡ νΘΙΘιιιΘιιγΘΙ›Θπ ειΙεΘΙ›Ι› ι·ειπἔοιι ιΙΙΙειιιειΙτ. Με 
Ι:ΘΦ ΘΙιιιιιΙειειΙΙιεΕπΙ, ει' 1ιΘΙΙ(ΙΙΙ, ΙιοΘ,Ιγ ναΙειΙ‹ἱ ρ0ΙἔιὶττΘτεαἰιιιιΙ‹ 
ΙιΘοεΙΙΙΘ8Θτ θΙΥθ8Ζθ]ί8θ ,Ι 86( Μάη α” Υθ828]ίΙΙθωΙθ ΘΙ, Ιια 
ειιοΙαιτ ιιιει€ΘπαΙε ιιΙΘ8ειΘι·ΘιιιΘ. 

Δι ειιιιΘτΙΙωιΙαΙ‹ 1ιειιι Ι‹ΘνΘεΙ›Ι›Θ ϋπιΚΘηγειιΘι·ἱιιτἰ οειωΙγο· 
πετ ιθ8ΖΙΙΒΙ( ει' νΘΙΚΘΙτ ΜΜΜ ω. 

ΎειππειΙ‹ ει' Ι‹ὶ5ιϋιιεΘἔεε οΙποεεά;; Θ8 82 ΙΙΙΙΙΙΙΒΙ'Ι ΙΙθΙΙΙΖθί, 
ΘΙειΙΘποε ΙΘΙΘΙ(ϋειιιΘι·ΘΙΘ ΘΙαιΙ Κέιι·Ιιο2ωτοττ Ι›ὶιοιιγοε Ιιει,ΙΙ:ιπ 
€Ιύεά;οΙτ, ιιιΘΙΙγΘΙκ 812 ειιιιΘι·ΙΙαιΙ τάι·εειειΙΒ, ΙώΙϋιι€58 Θ8 ΜοΙ€ 
ΙΘπΙ οιΙΙΙτεΘΒΘΙνεΙ ΙΙεειιΘπ“Θι·ιιΘΙ:; ειιοΙαιτ Θ: Θεώ: 8“ΥθΙΙΒ(ΉΙ 
ι·οειειΙΙ:ι, απ :Μια ιΙΙΘ8Θι·Ι π; ΡΘΙΙΙειιΙΙ Ιιο:.οιιι ΙΘΙ ]θιθ8θΙΙ ει' 
€ειιτΙει€ε:'ιέ ειΘι·ΘτΘΙΘτ 'ε πιω ΘἔγἱΜ @ΜΙ ιιιΘΙΙΘΗΘε Ιιει_ΙΙσ. 
ιιιοΙ(Μ. Αι ειιιιΘΗΙπαΙιιαΕ, Ιιο€γ πω, ι·σηηιωιτ, ΙΑΙαιΙΙαπ ίϋΙιΙΘ£, 
ιιιΘΙΙγΘτ Ντ, ΙΘΙειΘπτΙπιεεει, τΘι·ιιιΘΗΘπ:ηΘ ΙΞθΙΙΒ88θ Έ Μωα 
ΙπΙΙΙιιιεεει, Θεγ ΙιεΕειΙιπειε ειΘιινΘτΙΘΙγ, ιιιΙππΙΘπωεηΙΙ 8θἔΙί8θἔθΓθ 
"ιι ειΙΙΙεεΘἔΘ; Θ' εΖΘιινΘτΙΘΙγ ΙΙΒΙΙΙ ΙΘΙιΘτ Μια, Μπιτ; ει' 
8ειΖεΙειεεΘΘ ειΘι·ΘτΘτΘ; ει' ἔειιιὶιιἔεὲ.ἔ Ιτά:ιτΙ ειΘ1ινΘάΘΙγ τΘΙιΜ 
ΑιιιΘι·ΙΙιάΙπιη Μπι €γαΙέιΖειτοε , Θε Θεώ: ει' 1ηΙΙνάποε τοπια Μ· 
ΜΙ "Μπότα ΚΙ3Θ1ΘΙτ Ιιει::&ι·οΙ‹ειτ :Η πε ΙΘρ3Θ, ιιιΘ,<; ΙΙΘΘεΙΙΙτετΙΙε 
Μ. Αι ειιιιΘτΙΒαΙ ΙΙΒΙΙΙθΒ Θε τΙε2τεΙΘττε ιιιΘΙω πιειΘγι·ανάΘγι'ιε 
ΜΙ: ΙιΙήει ω, ΜΙ @ΜΠΕ ει” Ιεϋ2ΘρΙ‹οτΙ›ειπ εΖοΙἔεΙιὶ Ι:ΙγΘ11ΘεΙ 
εάμειΙ: 11ΘνΘιτΘΙε: @γ ειἰΜΘιι 6 ω‹ Θε ειὶΙειῇ ιΙΙΙΙι11ΘΙτ :Μπά 
ῇα που πωπω Βιιι€ειΙπιπτ 'ε ΙιαιΙειΙαοισ ε2ΘειΘΙγτ, ιπΘΙΙγΘΙ: 
θ2 ιιτϋΙ›Ι›ὶὲιΙτατ 1ιιΙιιιΙΘιιιιαρ ιι_Ι Ιιειτο2.οΙιΙΙΙι ΙαενΘτΙΘΙε νοΙτ. 

Δι ΒἔγΘεΙ1Ιτ- 8το.τιιεοΙ:Μπ α' ειΘι·ΘιιοΒΘΙτ ΒϋιιιιγΘπι @Ιά 
ειέιΙΙ:ιειΙε Θε €ϋΙΘιιιΘΙΙ‹ΘτΙΙιΘΙ‹. Αι οι·ειΘε ΙιειΙΘι·ταΙειπ 'ε τΘΙΘ 
ΜιιιετΙΙΙιΘ1Ιω ΒΘ,ςΘ0ΕοτΙ·ΘεοΙιΙιαΙ. Α' ιιΘρ 88? Ι1ϋΥθ8ΙΙθΙΙ ΙΘνό 
ΙΘιηιιΘΙτ ιπΙιιιΙΘιι ε2ΙΙΙ:εΘΘΘΙνεΙ Θε νΘΒγε.ΙνειΙ ΙΙΙι·, ,ε πΙΙ:πΙΙΒ 
απ» _ΙανειΙ«ΙαιΙ νωι Ι‹ϋκΙΙΙνΘνΘ , ΙΙΙΙΙΙ(8θΙΙΙ ει' ιιιΘππγΙτ ΙΙΙθἔ8Ζθ· 



·1θ? 

τοπ”. Βἔγ ΠΙγ ιιώριι6Ι ιιειιι πω” ο;;γειιιιεκ σε” ιιιιιιιειι· 
1ιεΙγι·ε!ιοιιιιιιιιΙιιιιιιιειιι6Ι Με!! Μπι , Ιιειιιοιιι ειι?ει·ύειιιεΚ 
ιιιιιιιΚάιΙαιιεε58άτύΙ 'ε οΙιιιιιιιιΜεάτι3Ι. 8εϊιεε εΙΙΙΙιαΙαιΜεάτωι , 
ει·εῇσἐιιοΚ 'ε ιιιι€γει-ιΒιιιιιικ Ιοι;ΠιιιΙι Με ειι ιιιιιι·ΙιεΙι νι1ΙΙειΙειτοΚ 
Κϋι·ιι1 Μιιιιιτειι0ιτ νειΚιιιοι·ϋεώις!ιοιι ΜιειιΙι. Ο κι ιιι5ινο :ιι ι 
ιπιι· οΙΙγειιι, ιιιιιιτοΒγ ιιειἔγ εοι·εῇιιτό!‹, ιιιοΙΙγΙιειι εἔγιΙιεἐτ επι· 
Μι· ιιιιιιιΙειιιιειρ ιτεειτ, Με ει' ετειιιιε ειιιιιτοΙειι ιιγ‹·ι·; οι" πω 
ιιθμιιοΙτ ιεΙιειΕ ῇύ ειειιιιιιοΙ ΜΗ Μπι, εϋτ ΒοοειιΙιιὶ ειι ιικιι·Ιιο· 
Η ιιιει·εἐειε‹ἐἔετ. Ιιιιιυιιι· ιιιιιιτΙειι ιιιει·εΞει νειΙΙειΙειτ ΒοοιΙώιτειι· 
_ιει ειει·ειιοεὸῇσἐτ ειιιιιειΙ‹, Μ ιιιει€Μ ιιὶειἐιιῇει 'ε ιιιιιιιΙ ΜΜΜ 
ιε , ΜΚ Ιιειιιιε Ιιιιο6ειΙιιιοΙτειτ ΙιεΙγΙιειιετι!ι. Αι ειιιιοι·ιΜιιωι, 
ΜΚ ει Κει·οε!αΠέεΙιεΙϊ νειΚιιιετϋεύ8ιιϋΙ ιιΘιιιὶει·ὲιιγΕ υειιιίιΙιιειΕ, 

Π εειιιιιιἱ εετ-:ΙΙιειι εειιι ὶΙΙεΕΙιετιιΘΙε ειθ.ΒγειιιιεΙ ει' νειΚιιιετϋΚετ. 
Ιιιιιι€τ ν” αι, Ιιο€γ .ιι Β8γεειιΙτ -8τατιιεοΜιειιι οΠγ ι‹ιι 

Ιϋιιϋε ειιἔοὰΘΚοιιγεὲἔἔοΙ νιευ1τειιιοΚ ει, ιιιεεΝιιιΚοιτ Ιιει·εεΚε 
06 ΜΜΕ: ειιιΙΙγειιιιθΙτ ΜοειιΙστο ειιιιιιιιιτ ιισειιι ειειινοιι επιέΙο 
θεοι άΙιειΙ. ΙΞ”ι·όειΙιειι ει ειιιιετἱΙιειἱειΚ ΚιιΙϋιιΜΒιιιοΚ ιιειιιοεειΚ 
:ιι ειιι·οιι:ιἱ ιιέιιοΜϋΙ, Ιιειιιοιιι ιιιιιιιΙοιι Ιιοι·ιιιιΚΙ›οΙἱ Ιιει·εεΙωιι6 
ιιοιιιιετεΜϋΙ ἱε; νειΙέιιιιιιιτ ΙιεΙγιετϋΚ- Θε ειιιΚεόεεικιιέΙ ίσε 
να ειιιιι ΙιειεοιιΙἱιιιειΙτ ε8γιΙιΙιει ω. Μ" 
· Αιιιει·ιΙώΜιιι, ει' νιΙ:Ξις' εἔγεἐΙ› τέ·ειθΜιι ἱ5ειιιετετΙειι ειἰ 
;οτιιειι€ι;ειΙ ίειιγιιιιοΙτ ιιιιιιιΙειι οΠγ νΘΕΜΙιετ, ιιιοΙΙγοΚ ει, 
ιἱει€ιι ει·ΙώΙοει5Κετ ιιιεἔνεειτοἔετιιι 'ε ει' Ιιέιι:ιεειι€ι ΜΜΜ: 
ιιι08ι·οιι€ειιιι ειοΜεΞΙτ. Βι, ιεΙεϋ τοΙΠιιτυιι·ε, Μι1ι3ιιϋεοιι εΠοιι· 
Μπι ΜιειιΙτ πιο» τιιι·οΙιιιεεεώ%·ο1 , ιιιο”Ι1γετ οι: εἔγέΙ› ιππι 
ισΜιειιι ιιιιιτειιιιειΙτ. Αι ειιιΙιει· ιιιο8ιιιΕϋιιΙι, ιιιιι16ιι ιιέγειιιειιοιι εΒγ 
ιιιέριι€Ι οΠγ τέι€ Θε ε8γειει·ειιιιιιιιοΙΙγ ειἱΒιοτιι ετΚϋΙοετειιιιτ:ιΙάΙ. 
Ήι!”-ΤΒ- ιιοΙ€οΚ ΙΙθΙΙΙ Άρα Μή ιιιιι€εε;γειτοτΙιετΙοιιεΚ, ιιιιιιι: 

Έοποιο!ιι6Ι:. Δ' ΒϋινόΙοιιιώιιγ αι ΒἔγεεὶιΙτ- 8ωτιιεοΜιιιιι, @Με 
Βγειι€6ιι κοι·1ιιτοιισ.- ~,η Βιιιιιιι€ειι€' ειοι·ετοιετ, ιιι€ΙΙγ ει, πωπ 
*ιετ' ιιιειι·ΜΙΙ ιιειι;γειειάιτι 'ε νιι·ιι€ιύεέιτει εισΙέςάΙ:ΚιιΙιιιι€3ευιι Μιτ 

Νιοιιιιήει έ πιει ει·Μ3ΙοεϋΚοι, ΜΜΕ ει' ιιιεΙΙγοΚ :ιι ειιιΙιει·ι ΙεΙΙιετ ει. , 

 

ι·_ῆσΙότ` Κετεεύε6τϋΙ σεΙίο;;3ιιΙτ, 'ε ει, εεειΙάιΙ” ΙιεΙεϋ ι·ωιιΙΘτ,°ιιιι ειιιι 
Πει, ει!ιοτότι: Μ; ειιιΙιεόμε, ιιιέ8ιανιιή ως Αιιιιιιοι·ιΙτειιιι.Κ 1ο 
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ΜΗ Μ;" 1°εΙοϋκτϋΙ ΜοοϋΙτεεεοποΚ, Ιεὸιιγ:εΙοιιεΙε ειιΜΙγοε πο· 
ΜΜΜ( πω. νεωἱ ιιιι€οΙαι:. Πι σέπιεΙειιιΙιεπ 82ἱΩΙ10Ι11ιἱΙ8ἱΠἱ,¦Ι0€Υ 
Μ( ει' ΙυεοϋΙΜετ ει, τἰειω όΙο0ιε !ιοΙγ!ιοιτεϋΙ:. 

Αι ωιιετἱΙαιὶ Ιιεοεἱϋετ η” μοιπ!πωι ιιιεεεἔγοιἱΚ πι επιτο 
ρειἱ τύἔἱ Ιιεε:εϋΙε1τοΙ. Αι ει' Ι»άτοτει58ιπ έΕΖ ει·ιόπηεΙε Μια ΜΜΕ 
ΜεΙγτε τεειἰ ΆΙιε·Ι6Ιε ει ωιιΙιεκτε πω” ΙεΒιιαΒγοΙ›Ι› οι·ΒϋΙα:Μ 
ειἰὶΚωἔιπ ίω·ιιιάΙ; Μπωιι ει' Ι›ύτοτειάἔο€ πω» ιιΒγειιιαιοπ σιωπ 
ροιπΙιοΙ κοκωιε. 

Αι Εἔγο8ἀ11τ-81α1ιιεοΒΙ›ω ει' ΙιειιΙ5 Ι»ι5τοι·ει€ Ιεενὸει·ε Με 
οεϋΙτετὶΙτ; ΠΜ σα ΙεΒἱιΚιἰΙ›Ι› ϋειιιετπεΙ‹ 'ε ΙοΒτϋΙ›Ι›το ΙκεσεΜ 
ΜΚ , κι “οι Μτοτειὶἔ , ιιιοΙΙγ ει σακιά ΜΗιϋιιΒΘΒεἱνεΙ 
8ιειιιΕκεειάΙΙ , οεαΜιοΒγ ΙιειιιιατάΙ›Ι› ι·ώνΒε όι·Ιιεεεεπι , πιοΙΙγ ει' 
ΜΜΜ ὶπεὲἔεπ 'ε ει' ιιιἰπιΙωι ἰιιειὸἔςιιύΙ ΚεἔγειΙειιω›Ιι ιιιειΒά 
ποεεέιεοτ _ρωιειει ΜΙΝΙ εΙνἱεεΙἰ; :ποπ Ι»Μοτεύ.8, ιιιεΙΙγ α” 
Κοιει·νεεεπ ἔγἰϋτϋΜ: Βιετωιοεσ5ιεΙ: :ϋ€τϋπὶ ίεΙίοι·ιΙιιΙάει πω 
εεειΙαπωιι 6ι·ιιέ·ΚετΙεπ, 'ε ιιιεΙΙγ ΙεΒοα ιι_ῆ ετϋτ Μ, "μακ επετ 
ιόειέι·ο. Αι ΜΥ Ι»άτοι·εύ.€ειϋΒεόεεε €6!κιέρειι πι ωιιοι·ϋΙαιΕ ωκεα 
ε:58 Ιοτιται·αιωτι,'ε οι ἰΙΙγοπ Ι»οοεϋ1τεϋΙε θε οωωκωιεκ $ϋΙώροπ 
ΜωΙα. Απ: ιιιιιΙειωἱ οι ειιιΒει·πεΚ, ΜΒ· ειιεΙ1ιειιι Με, απ· 
:ηη νοΙιιει, Μπιτ ιιιι€άτ ιιιεἔΙ›εοετοΙειιἱτιιἰ. 

ΤΜάΙαιιιι ιιιιέ€ η” νοιπό.ετει: ει ο86ειειι ΜΜΜ ΜΒ· 
Ιιατύν:1 ωεπώ οι ο' ίεῇιετΙ›ε1ἰ εειιιιότ. 

Βεγ Μ” τΙεωοοτιιαι τεἱτεειειὶεΙ›αιι, ιιιὶιιϋ κι Β8γεειῖΙ€· 
8αιτιιεοΜ, Μ! ει' ειοτειιο86Ιε οιεΙεό!γεΚ 'ει τοειι1Ι ΜιτοεΗ: 
"Μ, ιιιὶπιὶοιι ειιιΙ›ει· ιιιιιιιΙώΙΚοιΙὶΚ 'ει πιιιιιΙαι άΙαιΙ «πωπω Η 
ιιιὶιιἀωιτ. Βι ει' Ι›εοεὶὶΙοτ' ροπ:_Μιι ε” ῖοτὰἰτὰετ και 6ο α' Μ· 
αγικό; εΙΙειι ὶιιτὸιτο απ. 

'Ι'ιιΙάΙωπι ΜΜΜ Α1ιιετἱΚὰΙ›ειιι μιά” , ΜαιΙ ειιιΙ›οι·εΚτο , 
ΜΚ τετιιιΘειετἱὶΜιΘΙ ΕοΕνει ιιιἱιιάωι Ε6τειάεεΞεοε η;γοΒειετιιεκ 
εΙΙεΙιεΘΒεἱ νοΙταΙε 'ε ΜΙ: ΙΙΙόΒ' ἰει ΚὐπγτεΙειιἰ££εττεΚ νειΙειιιιὶ έ 
·Ιετιιι60οτ νιΠιειτιιιἱ. Τετιινέειετϋ!ε, Βιει·ειιωΘῇϋΙ‹ πιοΒειι€ικ1 
Με, ΙιοΒ·γ Ιιοιηέ:ΙϋΚ Ιο;γειιεΙ(; π' ΙώινόΙεωόιη ΙιειαιΙιιιεεωι 
σιωιω :πιτ πιοΙιΙΙ:'ε ειιιιοΙε ειιεεὰοΙιιιοεΙτεὡιἱοΚ ΙτεΙΙεττ. ΒΙΙεπ· 
Ι›ειι μπαι ΜΜΜ οιιτύιιιιἱ ποιπιετοΙκιι6Ι, ΜΙ Μέι οι ω 
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ε1οσωπει καιω π. Μ οΙτει€ειι10 Μ οΠεπ , Ι:Μειπι πιοπιΙοπι πω· 
Ιππ;εΙκετ, πω ΜΜεθΒΜΚ 68 νὰΒγαιἱΚ ειππτεΙεπ ϋει£ϋΒὲΙιοΚ 
Μπι! ε' ιπεΙΙ‹Μ ΙιἱνειΙΚπιὶΜΜππ ιπειτοιΙπΠ, παπι πο;γ ωιωκπει 
Ι»εοΜΠετϋΙαπ ε! πε νεατε_πεέΚ 'ε ΙΙΙ880Χ8( ὶπΒὰΙ›!› ει: πιιπΙοιπ 
πω: 'ε ειστιιΙτει5€ππΙτ ΜΜΜ, πππωωπ ει' ιιιιιπ1κάπει!κ. 

Κὶ πειπ το". ε' ΜΗ: εΙ|οπΚοπϋ ΒϋτεΙει£οιὸεΙ›επ Με ΜΙ 

ΙϋπΙ›ϋιϋ επιΜΙγτ έεπε, ιιιεΙΙγεΚπεΙτ ΙΙΙόΒ ὶε πιἱπι! ε8γἰΙιε, 
πιἱπιἰ πιιΜΜι , α' Ι›εοεὶὶΙετΙ›ϋΙ νοειὶ εκει!εωτθ .. ! 

Απ, ιππ πράὶπΙε ίϋπτεΜ ιπτεΙεπιΙιεπ Μο8ϋΙοτπεΙκ πε 
νοιτεΙτ , Ι;;πιππ ::26Ινάπ, ποπι ΜΝ: ε8γόπ, πππτ Μπακ ο;;γΞΙω 
επειΚ_5ει. Νειπἱ πενΜ ειιὶωΙτ ΜΜΕ , ει' πιἱ σα” ΙΜ νοΙΕ. Α” Μ: 
ι·ιπϋυτ “ΑΜΠ ίεΙΜΙάΙΗΜΕ 0επιοοι·ειω ειππιιΙοΕΜιπ ἱε,νπΙπιιιἰπτ 
ειι·Μοεπιπι ΜϋΙιΙιεπ. Με πειπ πεΙιόι πιε8πιιιτειΙπὶ, ΙιοΒγ απαι 
ιοΒΙπιπ πι” έιΙ»ι·άπιωτ ιππωι 616. 

οτι τοπὰοιπὶ›ὰεπὶ ποιπι:ΒαΙτ Ι:ϋΙδπΜΜΕ, απ: ιπεἔ ίσωππ 
ΜΜΜ , Ιιοἔγ Κενεε!ι!»6 επάιπ0%ιΚ ὶε, ό8 Μ” τϋτνθπγοὶ Μ· 
8γιιΙιΙπιπ τσιτωι€παΙκ πιεεἔ. Μ! 
_ Ε8γ ΜεΙπειετ ιπϋπάϋ,<;; εει_$ΜεάΒοεω»Ιι ΙιοΙγιειΙ›επ πω, 
πππωεπι οἔγ Μι», Νὶποε ΙτἱνὸτεΙεεοΒΙ› άοΙο; ει' νἱΙὰἔοπ οΒχ 
οΙΙγ Με τύ.τεαεπεπάΙ, ιικ:ΙΙγ ιππι(Π8 πεγειπειιοπ οωΙπιὶοΜ›0Ι 
νειπ επει·Κεειτνε, πππτ πὸΙιὶιιπΙ , ει' ΚϋιΘι›!‹οτΙ›εΙἱ ειι·Ιειοοτειππι 
'ω ιπεΙΙγποΚ ::26Ι_πι: ΙπιπτύΙει€ 'ε ϋτϋΙιϋεεπ ιπει€ει ΙωΙΜέ:0ιεπ 
ωΙΜιιΓε ωτταπὶ ΙΙΙΒΒ ει' τπ0οιπππγτ, <έειιιΙει8ΜΒοτ 68 ΜαιΙιππ1. 

ΙιππιὰτιπἱπΘΙ Μν6τεΙοεε!»!» ΙιεΙγιεΚε νειΙπιπεΙΙγ ω1°888άΒ· 
ΜΚ, »πω ειό.πιοεαΒΜΚ ΜΒΜ ειἰὶΚειἑἔεἱ,ειππάΙ ὶπΚιΣΜ επιμο 
ι·οιΙπειΙκ ε' ειπΙππόΒ·εΕπεκ ιιιο€ίεΙο16 €οἔειΙιπειὶ Ι›εοεϋΙετε ΗΜ!. 

Βε ὶἔγ π., ΜοεώΙού ειειΙ›ὰΙγειἱ πιἰπτΙἱ€ ΚονοεοΙ»ΙιεΕ Μει 
ποΙ: «ΜΥ π6ππ6Ι, ιποΗγ ΙεΙοποιειοΙιτε οειο1να πὶποε, πεπι 
Μπι π' ιππιπ!επάΙ. Πει οι” ποιπιστεΚ ωιΙι5ΙππΚ τάιπει(Ιπϋ, πιεΙγ 
ΙγεΙππόΙ πιιέ€ σεπτό.Ιγο!ωτ !ε ΜΜΜ ΙεΙπὶ, επεΙππόΙ ει' ΒοοειὶΙ·· 
Τει σεο!κόΙγ επιπι1 επΙιάΙγοπτε. Μ" ειοτἰ£νει 'ε ε' οιαΙ›ιὶ!γοπ 
ιπὶπιΙἱ€ ΚενεΩ›Μ ίο8παΙτ εΗάνοιπἱ πι ειπΙιοΠ868 Μία! ΜΜΜ 
8ἔἔθΒθΙΙ Μπα οτΙιϋΙοεὶ τϋτνέπγεΙ4$6Ι. 

Β' “Μπι ει' πεοιππει ειει!ΜμιΕ πω: ΙΘειποΙε ω”, κει 



110 
τι 

! 

ΙϋπιϋεοΙ: ,επ οΗγ ειιιιιιοεεικ ιΙεππιοοι·ειαι πιεπιπιοιπι€Ι, ιιπιπιι :Μειο 
ει·ειιπππΙιειπι.· Δ π- · 

Με ΙποιπιΑΙγοειιΙππιπικ κ. ΙεειπιεΙ:; ιιππ ειππΙσε«-':;;Ιπόπι Μινω 
ΚειιΙπ ει, Μπιτ ιπποπιά0ταιΜπϋΙ. 

Α, ΙπεσεππΙετ' ῇεΙΙοιπιιϋ νοπιπὶειιι ΙπενεεεΙπΙι επ.πιιιιι'πιπΙ: 'ε Με· 
νεεΝπιέ Κιπ1ϋππϋεπεΚΙενόπι, €γιιΙππ·πιπι πωπω ειιοΙαπτ ιιιι-:€ΙπππΙϋπι 
Ιπϋποτπιπ. π 

Υπιπιπι:πικ πππε58 ιπιέιε οΙιοΚ πε. 
Α'(ηπϋπέμπποι·ΙπεΙπ εππ·πετοοιιιτεπ πιέρεΙππι€1 ει' ππεππιπεάέΙποΙε 

ΙπιπέιΙππιππ νεπΙτοπτπιππ ΜΙ εππγιππέιετ; ππάΙο1ι ππιιππάεπι οεπι1ιιιΙ οΙγ-· 
ΗΜ νοΙτ ππιππιτ εἔγ ΙπιιΙΙιαπιτΙσπι θ8 δτϋΙιΙαι πιιοΜπι1επτΙπππι επιπ 
Ιπει·; πιιΠοΚ ει: εειπππόΙε πιοπιι ι€επι επειινοΜεΙε πιππἔγοΙπΙ› νέΙτο· 
ιπδετ, Μπιτ επίειΙΙ:προτοΚ. 

ΟΠ τοΙιάτ πιιππιπΙεπι ειπιΙποι·πιεΙ‹π ππιὶπιἀὶἔ πι€γαπιειιοπι ωι-€γικ. 
νοΗειΚ επειππε ειστε 'ε ειιοΙπο.τ ιι€γειπιιιιοπι ειοπιηιοπιτΙππ3Ι ππότ.το; 
ειοιιπε ΙιεΙπειτοττ Ιει88απι1εέ:πιτ ει' ΙεπέΙππεεΙπΙππέειΙετεΕ!ιο, ,ει π"σ€επΙ 
πιππιπιαΙπ νὲἔτΘτε νιΙει€οεπιιιΙε θε τιειππιπιειΙε ΙιοΙΙο€τ Ιοπιπππ. Επιιι6Ι 
Πι€νει :ί ΙιιιΙπότΙ:οτι επιπΙπεπεΚπιοΚ πιοππποεσΚ πἔοπι ι·επιιΙΚπνιπΙποΙτ 
ΜΜΜ νέΙοιιι€πιγεπΙε ει' Ιποοειπι1εττϋΙ, Ιππιπιοπιπ ε' νόΙειππόπιγοΚ' 
πππιπιιιο€γιΙαπ πωπω 'ε 78ιειΙ›ειτοε ειΙεπΚΜιπι ιε άΙΙοττ ΙεΙΚϋΚ 
εΙόττ. 

Α' ιΙοΙοἔ εοΙιειεεππι Ιεπιειπιε π” ο11γ οι·εππιἔΙπππιιι, ππιπιιτ 
Λπιπει·ιΙσπ, Μ! ιιιππιιὶοπι πιο1ι;ειτοΙπ ππποιο;πι:πΚ; ΜΙ ει' τιιι·επιειά; 
πππειἔιὶτ πιιιιπάεπιπιειρ ιιι0τΙοεπενάπι, νε-31τοπτειψι νΘΙοππι€πιγοπτ ωκ 
εΘἔεπνεΙ εΠιιιι. Βιπγ πι”, οι·ειει€!ιαπι α'·ΙιεοεππΙοί ε2ειΙιειΙγειτ 
οεπειΚ ίεΙιιΙεἔεεεπι ΙειςπάΙε; επ επιπ!ποτπιοΙτ τιτΙώ.πι Μπι πιΙεῇε απ 
ιαπωεειπι ε2επιπππ€γ Μπι νεπιπιπ. 

Β. Μι5ιες Με ει' ιὐι·εεπεεπἔ πιποιιΙιιΙιικΙπιππ πω». πο, ειΙπΙποπ πε πιο· 
Ιπω.Ιοπιππε Μ πι' Ιπω:εππΙστ 820πιιιΚ επιΙειπιιΙϋ θττεΙπππετιιιειςάΙΙει 
μπω. - . .. ι 

'Α' Κϋ2εΞΙιΚοι·Ιπιιπι ππιππιιΙοπι οπτάΙγπια!ε εειῇΜ !πεοεπι1ετε Ιο 
νύπι , ειιππιιε€γ νόΙεππιθπιγ εοπιεπ 8θΙΙΙ νοΙτ εεἔγειεττο.ππαἔγ επει 
πιιιι ειιιΙιει·εΜϋΙ εΙίο8ειιΙνει; πιππ πε ΙοΙιετϋνΘ “Με , Ιιο8γ ειπιπιειΙε 
ε” πιιοΒιιΙΙιηιιωπι ω ειειΙ›ιιιοε Μπιτ ειιΙαεεΘΙ;; πωπω ιππΜΜι, 
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ιιιἰνε·Ι ΜΜ ειιοΙκ , Με απ οΙίο;Μ$εΙα, εϋΙ:6Ιοκεεεπ εποποε 'ε 
ἰἔωι ΚΙνετε!εε ΙιεΙγιοΜεΙ Ιιἱτνεὶπ , τει·ιΜειοττοΙ ΜιῇΙειιιὰι3Κ 
ΜΜΜ( οἔγε€ὑτιευἱ ε;γ οΠγ τϋτνθιιγ' ειιπΙ›ἔιΙγ:ιὶ ίεΙεττ, ιιιεΙΙγ 
οἔγειΙΙΙΙ :ιι 6 εεωιιιιΙει·α Ιιοιειτοττ. 

Ε' ειετἱπτ ει, ΒοοεϋΙετ η” 1ϋΚιέΙεωε Θε τεειΙοτεε ΕΜ· 
νειιγΚϋυγννό Με, ιιιοΙΙγΙ›επ ιιιἰιιιΙεπ εΙϋτο Μειάιιιὶτνει, εΙϋτε 
εΙτεπάεΙνε "Π, Θε :ϊ ιιωΙΙγ ει: ειιψει·ἱ εεεΙεΚεεετεκποΙε ο8γ 
ιιιε8Ιια:άτ2οττ ,ε ΜηιΙϋέ ΙιΜιειω ετ.:ΜιάΙγΙγαΙ "οιΒειι, 0ΙΙγ 
ιΙειιιοοτειω πειιιιετιιέ:Ι, Μιιτ :ιι ειιιετἱΙαιὶ ω), Μ! ει, ταπἔοΙ: 
Ξ$εεεεοΙνεπΙαιΚ , εε ΜΙ φάει τάτεειεε38 ε:εειΙε οἔγειΙεπ ΗΜΜ 
Β'θί) Χώρα, ιιιεΙΙγιιεΙα ιιιὶπιὶεπ εΙειιιεἱ ι·οΙεοποΙ‹, ει' ΜΙΝΙ, 
Ιιοἔγ τεΙῇοεοιι εἔγειιΙϋΙ: νοΙιιι11Με, εοΙιει εΙϋι·‹-: ειοτοεειιι ε· 
ΒγετιἐτΩ‹Μ :και ΙεΙιετιιε ει' Ιο1οττ , Μ: σωμα, να” ΜΗ ιιιοἱ; 
ει” Ι›εοεἰὶΙετ. ε 

Ήιπ1Με @μπι ε' Ιώβ, ΙκεΙ›ΘΙΘΙ›οιι Ι›ἱιοιιγοε πειιιιοϋ 
ειἱὶΙτειἔἔοΙτ , ιιιεΙΙγεΙε ει' Ιππ:εϋΙετ τἀι·ἔγεὶΙ›ειπ Νώε νόΙειιιε· 
πγεΙιεΕ ε2.ΠΙΙιεΚ; Δε επ ΜΒΜ νύΙειιιόιιγρΕ εεω “ΜΜΕ εποπ 
εε;γ ἱιΙϋΙ›οιι, ειιο1ιο€γ ιιιύιΙοιι ,ε εεγειιΙϋ ει·ϋπεΙ ΜΜΜ ΜΙ 
ιιιἱπιὶειι ροΙ8ει·οΚ)1εΙΚο ΜΜΕ; ει, Ι›ε‹:εϋΙοἴ €ϋι·νόιιγε ΙΙΙΒ8· 
να» άσε =έγεικι·απ ιιὶιιοεειιεΙε ιιιπἔγειτιὶιὑἰ. Δ · 

Α, πινει· ιιιό8 πειἔγοΙ›Ι› Μη ιΙειιιοατεψι οτεεεεΙιωι, ΜΜ; 
ει' ιιιὶειιΙε, ΜΙ που ΙώΙϋΜϋεϋ οειτ:1ΙγοΚ, ιιιεΙΙγεΙε ει' Με 
ιεἱτεειεἑιἔοτ ειΠιοττεΙα, ε;γιιιεεεειΙ, ει' ιιεΙΙε€πΙ, Ιιο=έγ θεειο0Ι 
νειιΜιΕ νοΙικι, εΙΙ4ενει·ωνειι, Ι›εοεϋΙε€ϋΙ‹ι·ϋΙὶ ΜἱΙϋηΙ›ὶ5ιϋ 'ε 
ΒγεΕτα εΙΙειιΚειϋ ίοἔειΙιιιαὶΙεειΙ; πεΙ›οπΙ‹ΘιιτΔάτνὶειὶΚ εέγιιιεε' 
ΙτεΙ›εΙόΙ›ε; ΜΙ ιιιὶΜωι ειιιΙ›ει·,' επεειι-5Ιγε ειοτὶπτ, ειηήεϊ νό 
Ιεωθιιγώι1εΙτ ω” Ι'θΒΖθί εΙΙιεἔγῇει, ιιιὐεἱΚτὶτιιιεΒται·ῇει; @γ 
Ιιοε;γ ειιιιγἱ ϋιιΙιι-ϋιιγειει·ἱιπὶ εεειΙιέιΙγοΚ ΜΒΜ, εοΙιει ναΙειιιιἱ Ιώ 
ΖϋΙΙΒόΒ'θ8 ευιΜΙγ ΜΟΒ πωσ ειΙαι›ίιΙΙιετ. ΙΙΙγε11Ιιοι· ιιιαΜπειιι 
ΙεΙιεαπΙεπι ε16τε ιιιεἔιιιοιιτὶειιιἱ, ιπΠέ:Ιε εεεΙεΚεάοτεΕ Πεπεεεό· 
;εεεΚ , πω' Ι›εοετεΙειιεΙτ. ΕΜΗ( ειοιιιοι·ι1 ἱιΙϋΚ, (Με πω” εο 
ΜΗ‹ αιττα1ιαΙ€. - Δ 

Βειιιοοτετα 1ιειΜοτεκπόΙ, ει' Ι›οοεϋΙοτ , ι·οειι1Ι Ιονέπ 
ιιιε;;!ιατάι·οινα, ε2ὶὶΚεΘεἔΚΘμεπ Βονεε!›Ι›6 Ιιει€αΙΜιε; ιιιοτι πε 
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Με ιιιιυιιγοε88%ειΙ )ιι!ιιιιο58έι.88ειΙ ει1ΙαιΙιιιιιιιιι οΗγ 16ι·νειιγι, 
ιιιο!!γ τϋΙιθΙοιΙειιιιΙ νεοι ϋΒιιιετνο. Α” ΒϋινέΙειιι€ιιγ, ιιιεΙΙγ τει: 
ιιιΘεωεια:8 'ε ΓειειΙεΙιιιι ιιιιι€γειι·άιύ_ια ει' Βιι-:οειιΙετ' τϋτνιέιιγύιιοΙτ 
ιιειιι Ιειι;νιιιι ΜΜΜ, ιιιεΙΙγ ο1ικι.1ι·ιι Ιιε1Ι_ιειι ει' το ειαιΜετ, νει,ιέγ 
_ιεινειΙΙ:ιετ Ιιε!γειιιι, ιιειαει οεειΙι ΙιιιΙιοΖνει ιιιοιιιι_ιει Μ. ΘΗΚ 
Π!!! ιιιεἔεειιιι·ιιῇιει, Ιιοι;γ ιιισ.ΒάιιαΙι εΙΙειιτ ιιιοιιιι; ἔγιιΙιτειιι Διοι 
ιιιιΙο.ΕΙειιι ιιιιιτιιιΙ 'τι ετ.ειΙιωΙοιι Ιιειέςγ ιιιιιιιιειιτ. 

Α' Ιιει:ειιΙοτ' ατιιιιγΙιι€οε €γειι€εεόΒε άειιιοοτειιιάΚΙιειιι , 
“Μ” ιιιειε οΚοΙα0Ι ιε ετ.ιιτιιιιιιιΙα. . 

- Δι·ιειοαι·ιιιιι οτειιι€οιιωιιι, ειιοιιο8γΕ61οιιοοοϋΙοτ ιιιιιιιιι€ 
ι:8ειΙε Καθε ειάιιιιι ειιιιιει·εΚτϋΙ 'ναι Ι›ενόιτο, ΜΜΜ Βγειιι 
ι·ει.ιι ιιιοεειοι·ἱτιατὶΚ ,ε ι”ε1ειιι' «Μι Ι'όΒΖθ ε·ΙϋΙ ιδ.ΙΙιιιιιϊωιιι ο! 
ιιιτιιτικ. ΒιεΙ‹' ΙεΙΙ:όΙιειι τεΙιάτ ει' ΙιοοοϋΙει Ιώιιιιγειι ϋεειεοΙ 
ΜΗ ιιιιιιιι @πως οιιιιιιι-ι_ιύνοΙ, ιιιὶ Μια ιιιο€ΚιιΙϋιι!οϋιτοτι. Αι 
εΙϋαϋΙε ίιἔγ “ΠΠΚ ι”εΙ , ιιιιιιτ ειιτιιιΚιιειΕ θέζΥ ιιιεἔΚιὶΙἰἱιιΙιϋι1ω 
ω νοιιιιεκι; ιωισωπεω επιΜΙγειιι ει' ε2ειιι€Ιγεε ΜΜΕ εἔΘετ. 
Ιιενι€νεΙ ει.ΙΙιειιιιιιιιιιιΚ, Θε Ιια “Μπα α” ειι3Ιειιιοιιι, ιιεΙιι 
ιιιιιιτει.ςγ επειινετΙΘΙγοεωι οιι€ειΙεΙιιιοε!ιωιιεΚ. 

Τιετ.ιιιιι ΚινιΙέι€ΙΜ ειιιιοΙτ ι8·:-ιιειι€ει, Ιια α'ΗΜόιιΒοτ” οι· 
εα.ιι€οε τϋι·νώιιγΚϋιιγνσΕΙιειι :ιι ιώΙϋει€Μ ιιάτνιειιΜοΙιτοΙ 820· 
Η @Ζωα οΙνειεειιΙτ. Ιιότιιι!ι εΙι!ιειι, ΙιοΒγ ει' ιιοιιιεεε!ι νο 
ειυκριι68ειΒιι6Ι 1έιιιιΙιειιτ Θε Ιαιιι·σιοτ ωι·τοπιιΙκ ·ΙιειειιιέιΙιιι , ιιιιἔ 
ει' ιπιτει8ιτοΙε ο8γιιιό.ε Μπι ιιωωι νιι€επόΙτ ει' ΜΜΜ ,,ιιιἱνεΙ 
- επι; «Με ΜΜΜ ει' τϋ:ν6ιιγΜιιιγν - α” ρωα.ιπω!ωαΙι Μ 
ωεωωνι πί:σσιω.“ κι ιιειιι πι; πειτε, ιιιιιιτ πιει ιι€ιιιοΙΙγειε 
Βόιιιε!ιΙα, Παω, επειι ειιιΙιοτεΙι: ιιεοετεΙσιιεΚ νοΙι:ει!ι; Ιιειιιοιιι 
08θ]ί πιτ _ιοΙοιιι;οτιο, Ιιο;;γ οεεΙοΚειΙεωἱΚ ι:ιειιι ιι8γειιιειιοιι 
ειιι!ιει!γοΚ Βιοτιιιι ιιειωιωι‹ ιιιεἔ , ιιιιιιτ οι ωιΒιοω·ωιεει. 

Α, ιιιι οΙεϋ τε!ιιιιιοι;τε ιιι€8ιιηι, πι, Ιιο;γ ιιιιιι0ιι ει' Με 
ι:εϋΙει Η” τοΙ_ιεε ΜιειΙοιιιιιιειΙ ιιι·ειΙΚοιιιιε , τειισ1οιιπωι ιιωωΜ 
ι;ειι ΜιΙΒιιϋεεΚ; πι" ΙιοΒγ :ιι ειιψετεΙι ειιιιιιιΙ. ΜΜΜ Μτ 
ειιιιιεικ πωσ ειι€ειιεΙιιιεεκειιιιι; ιιιιιιεΞΙ ιιι!αι!ι!ι εΜινοπίΧ σε 
0Μ8Μεω!; ΜΜΜ ΑΦΜ πο” Μινωιειι.εωε ιιιιωωι, ΙιοΒγ 
ἱΐ ΏθΦωα 60% κια:οαροιι€«ΜιιιιιΙ Μακ Μ: Ηοωι. ~ 
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Ε? Με ι!οΙοε νιιΙ6Ι›ωι ο” ΒΙ'ΒαθίίΉ σε 68βΙΚ ει, ιιπωΙε· 
ΜΙ ΙΙΒΜ ίοΙγ. ν ν · ν 

- Α' Ιιεεεϋ16τ ωιιι6Ι ΙτὶὶΙϋπΚϋιΙ6ΒΙι,ἱιπὶιι6Ι εειῇ6τ86ἔ0εΙ› 'ε 
ΜΜΜ Ι:6ν6ε6Ι›Ι› 6ι6Ικ:τ6Κ$ϋΙ6τιεττ ΒΖἱἱΙΙ8θἔθΙἔθῖ ἰ6ῇ62 Μ; 68 
ιιιὶν6Ι 61Τ6Ι6 ε2ἱὶΒε686Β6τ Γἐεῇιέι Μ, 62.6:: ΙιειταΙιπειώ; Εε Ι€γ° 
:Η Β666€1Ι6τ πιει» ειι6ι·τ ΙιειταΙιιιειε, άιι6Η ΕΜϋάι1ώι1ϋ, Ιιαὶι6ιιΔ 
ΞΙΖ0Πθ8γ οΚΙούΙ ΜὶΙϋπὶτϋἐΙζ$ Έ ΙιειἱαΙ1Μ8 Ϊ8¦ ΜΒΜ ' φ Η 6°ΗΠ 

Μ68 683' πι” 66ιι·6ν6τ6Ι6ω πω; " ·π».»ι-¦ 

 

Αι·ωιοφωω ιι6ρεΙοι6Ι ιιιἰιπἰ6π πιο; ΜΙΒΜϋΜΚ Με ιιιἰιι· 
ιὶειι ι·ειιι€ 61Ιωιι16ζΜΜ ει, ιιιιιΒα Βόι·6ΒεποΙΙγ Ιι6Ιγ6$ ΜΒ· 
ΜΙ 61, ιιι6ΙΙγΒϋΙ ΚΙ`1ι6ιπ 16μΙι6τ 66 ΜτΙ «ΠΜ 611ιΙΙ6τ6Κ Ι1ϋ2ϋΕ(2 
61, Με Ι‹ϋ1·€ΙΙΙ6 ιιΒγειιειιοπ ιιι6ι1οιι Ι6 νειΙ1ΜΙ: Ι1ϋΕϋΝ6. Β' 
ΙΙθΙΙΙΖθίθΙΙΙΙθι ΜΙ: 8θΙΙΙἱΪ Βθ!.ΙΙ τ6ιιι6ιιῇΙΙ16τὶ, 'νειΒγ ωαιωπ 1:ϋΙι% 
Ιιοξ.;γ ιιιωέ ιι6ιιι Ι6τῇ6Ιε; Μιπ:Β οΙΙγ ΦΗΜΗ; Ι16ΙγΙ162€6Ε6ττ 6ιιιΙ›6ι·, 
Μιικ-:Κ ει' ιιιει;,;ει ειἱπρωΙε Ι.ΙΙ88 110 νοΙππ, 68 Δ, ΜΜΕ; κοιι361γοε 
6686. ιιιὶεια Μ Κ6Ι16116 ει, 146τΙιοΖωτό.ετ π7ει€γ ιΙἱ6ε6Ε6τ6τ Ιε6τϋΙιιἱ6. 

ΒΙΙ6πΙ›6π ι16ιιΙοετοιτει ετατιιεοΕΜπ: ΜΙ ΜΜΒ6πι ιι6ΙΒ··6· 
ΜΕ ειιοπε8γ 68οιιοττΜιιι νε.11116Κ 6Ιν66·)ΦΙνο 66 οΙτ 82ϋΙΠΒ· 
Ι61ι Μο 'ε τοπ ιιιο2ο€παΙτ, ει'ΑΚϋι6616ιιι63ηηι6Κ 66ιηιιι€ Ιιει€ειΙ· 
πιο. Μπα; τάτεγει ιιιὶ1ιιὶ61ι ρὶΙΙππειτΜπ 61τΗΜΙ: 'ε θΗΠΒΙΙ 15616. 
Ια ΜΗ ει' Ι166οϋΙ68 ΜΜΜ; Κ6ν66ΙΠ16 ΙΗ:ΙΙ'8.ΙΝ:80ιθ 'ε κΘΐθ$ωΙθ 
“Φωτο 16ει; @ΗθΙ'Έ·Βλ' Ι›6‹:εὶὶΙ6τ @Με ει' ΪζἰἰΖϋΙΙ8θἔ, επι-ειπε 
6ΙϋΠ ιιιϋΚϋιἱἰΚ ,Δ Ιεϋ1ϋ1ι!3ϋιν6ιι θ,·Ι'ό82”θΙΙ ει: 6ἔγει61·€ἱ ετ6ιιγ· 
απ, ιιι611γ δι1ιιι6.86.Β6Ι 61 'ε ωΙΗΜΙΠΒέ8δ.ΥΜ ιιι6Βο168ει!κ. 

Πει ει: οΙνει66 _36Ι ί6Ιίοετιι Μπα απ, Με ιιιοιιιΙσττωιι, Μ 
Ι46ΙΙ6α Ι6τιιἰει, Μο" ει 611ειροτοΙι' 68γίστιιι6τΙαπε6Βα 'ο :Πώ 
πω, πιἱτ Μ Ι›6οεϋΙ6τ:ι6Ιτ ιι6ν6ιτϋιιΙ:,6ισιο8 68 8Ζωί8θ8“θ8 
νἱεΖοιιγ Ι6τειἰΙτ, Μ, Μι ΙΙθΙΙΙ 68ειΙετΙίσιοικι, ιιι6ἔ θ€Μἱἔ ΗΜ· 
με” 16 ΣΠΠΕ Με ιιιιιωιενα. Ι€6ΙΙ Με ιιι68 ΒΒ'Υ ΐθ88ϋ ρτ6Μτ 
τ6ιιιι6ιιι, ΙιοΒγ απ @Ι τὶειτεἱι·ει Μιιιιιιι. 

Εμ; ιι6ρ ΜΒΜ Ιι6Ιγ26€6τ κ” ιιια86πεΕΚ επ 6ιιιΙ›6ι·ἱ ιι6ιιι· 
ι6τΙ›6ιι. Νεω 66Μπιτν6π Ι›ἱισιιγοε 6αιΙέιιισε 8Ζω(ΒέΒ'θΚθΐ, ιιι6Ιγ· 
Ιγ6Κ ει: 6ιιιΙ›6ι·ἱ ιι6ιιιιιι6Ι ΚδΖϋ8θΙΙ, νει11πιειΙε ΜΗ ΜΜΜ 6αΙ6Κ6Ι 
Ή ΜΒΜ ΒιὶὶΒε6ἔ6ὶ. Κ6Ι›Ι6Ι›61ι 62011661 ει' 3ανα1Ι6ε' 66 ι·σεω· 
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Με' τπι·εγ πι” Ιιι:.ιιπγοε νόΙειιι6ιιγοπ πιιιιειάιιειΙτ, ιιιεΙΙγειι ιιοΜ 
ιιι;ιιι_ω, 'ιι ιιιοΙΙγεΙιετ Ιιο18πι·τιιι·επιι όπωί2ίεΜελ ιιονειιιεΙτ. 

Ε' ιιοιιιιετ' ΙιεΙιεΙΘΙιειι τιιιιιιιιΙ απ” Ιο1επειει, πιεΙΙγ ιππ 
Βιιτ ειιιιιωιι ιιιἱιιιΙειι πιιιε οιιιτιιΙγοπτιιΙ εΙνειΙειιιιτνάπ, πιω 
ειπιτε68ειιοι τω: πι, ,ιι παπι πειιιοπΙ0ιιΙ ιιππωπ νόΙειιι€ 
πγεΙιετ ειιιΙιιοΙι. Ε' ΙεΙοποιοτ' !ιεωιιΙοτο, ιιιεΙΙγ ει' ιιοιιιιετ' 
ΙιιιΙϋπϋε ίο8:ιΙιιιιιιιιιιΚ Θε ει, ΙεΙεπειει:' ιιιιϋἔ ΚιιΙϋιιϋειι ΙοπιαΙιιιιι 
ιιιιιΙκ οεοιΙάΙειτοπ ϋ88Ζ8ίθίθΙθ, ειιιιιγιι·ιι οι Μέ πινιιιιιι, ιιιειιιιγιι:ο 
πιω: πόριεΙΙιετϋ , ει: επιΙιετεπ ιι€γειει·ιι 'ιι παιΙιιιιοπ ντό!ειιι6 
ιιγειιι6Ι. π: νιιΒγιιιιΙι ει' ν68ιιοπτιιιιΙ; πισω πωηιωκ νιειιι:ι. 

Α' ι·ειιιςιι!ι εΙΚενει·επιιεπ,. ει' ΚινιιΙ€επιςοπ ωισι·σιωκ. 
Αι ειιιΙιει·οπ, ΜΜΜ ει' ιιειιιιετ ΜΙ, ιιιιειοιιΙ0Ιιιώ γε ε8γειι 
ΜΒΜ νιιΙνιιιι , @ΜΜΜ Θε ιιι.ιι1ιιιέπεικ ΒιιειοοΙνιιππεικ 'π ει 
οιιγΘειιιι ΜΜΜ ε;;γιιιιιε ιιτιιιι ιιιιιιιι παπι πω» Εο8ειΙιιιπΚΜ, 
πιοΙΙγειιοτ ιιιἱιιὰεΒγἰΙ: ίεΙοποιετ ΙιεοπϋΙετιιεΙι παοκ" ΜΗ; 
ει' ΙιεοπιιΙετ ιιιίιι· πιοε£ οειιΚ ιιιιι€πιιιιΚ ει' πειιιιοιποπ εειῇιιι επικ 
ε68οἱΙι6Ι πιω πι; πι. “κι εΒγει1ιπόΒόι ΜιινιιιοΙι ει' ιιιηιεΙ: 
ΜΜΕ· 

Πει ώμο ειιιιιιιιι νιιΙπει. ι'εΙτοιιιιι, ω” πιιιιπειι πρι: 
6ειιιεοΜιππιιπ, 'ε ειἶ πω, ιιιιιιτΙιιιι ιιερει ποπ ιιοιιτι·ει. ιπτιιιιιτ, 
Ποεγ ιιιςγειιιαιοιι 6ι·ιιοποιεπεΙ, ιιΒγιιιιπιοιι οιιιιιεκέμΕΙιεΙ Ιιιι·ιιιικ' 
658 τϋΜιέι εΒγιιιππωΙ πειππιι ῇοΙ1ι-ιιπιέι "Με ιιιωι πειιι ΙειιΙϋιι 
Ιι6ιιιοΙ:; παω εειιιιι ει: επιιιει·ι ωι-ιΙεπεπετειιιιεκ πΙιιιιιιιο 
Γεω Ιιεοεοι τϋΜιέι παπι τπΙ:ηποιιιτπει, πωπω Μπι ιιιοιιο;γ 
82.ειιιιιοιιτΙι0ι ιι€ιιι6; :ιι ειιιΙιετιει€8 πιειΙπιιοπ ειιιΙιε68ει, πιειγ 
ΙγεΙιετ ει' ΙεΙΚἱϋεπιιόπ-ιτ πιιπι1ειιΜπεΙε επιτωω, ίοἔιιιιιιειΚ ει' 
Ιιϋιϋπεὲἔεει "πιω πω. ΔΜποι· ε' νιΙιι€οιι ιιεπι πι1ειΙιιιιιιιτ 
πω ιιιἱιιι: ει, _π'ιιιιιπ 68 τοιιιιιιιΙα εΒγειετιι Έ ιιτιιιιιιιοε ίπποι 
ιιιαιτ, ιπεΙΙγεΙιΙιει οεειΠαΚοιιιύ.ιιειΕ ΜΜΜ τετιπέειετοε 68 “Ειπ 
Βὁἔθ8 πϋτεΙΘΚ πω ει' ιιιοπότετ' 'ε Ιαιι·ιιοπιιτπε' επιιιι€ι. 

Ι-Ιοἔγ πω πιόΙ_ιέιι·εισ€γεΩΙειιοΒγ ει.ΙειΙιΙιει Βιοτπειιιιι πρι” 
€οιιιιοΙειτοιιιπτ, ει” ιιιοπιιοιιι: α'Ιιεωί2!ε!ε! ει: οΜεπελ'|εί2!όΜι 
|εΪεσεἔεί 'σ %·Μωπιέ2ίασισάδαί Μι·επε!εΙΙι:Ά; ει' πεκίνο! ἔμπ 
ἔιἔί απ, α' σπίτι! ε' &ί2!6ϋιύ_βΐεεεΒεπ Μιωεέ 'ε υεἰεέ εὁ·#ἰ2:·ι ε! 
ειιμέι:ίλ. ________ 



ο 
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Χα. ιιιιιιιιιι. ' 

ΜΜο·0 2αΙώΙοοϋ σε Βρμοσι'έΙΩ-82αϋποοΙοϋαοι 
οιΙΙμ "πι παρμυιιυἀρμὸϋαϋ Μ· ΜΙ;; Βοοπέσ 

πα_σμεεεΦά ϋοοσὁᾶΙεϋυἀρμαΜιπ 

ΒΙ86 ιιιι :ιι οιιιΙιει·ι ει: ΒΒγοειι1τ-8τωιιεοΙιΒιιιι ιιιο;;Ιορι: 
επάιιιαιΙαιι ειιΚειειι€ει ειιοΙιιιαΙι , ΜΙ: ετοιΙοϋ άΙΙειροήοΒΜΙ ισ 
ΙΘριιι ιιιιιι·ΚοιιιιιιΙι; ιιιιιιιοιιιΙι-: οοεΙκιέΙγ "Μια που ιιιιιι;γειει·ιι 
ΙιεοεϋΙοινιι€γειΚιιιιΚ, ιιιεΙΙγεΙιοτ ει' ιιιι€γτεινιιΒγιιιι' εφιιιαΜ 
πιω ιιιοι€ειΙιιιιιιιειΕ Ιεϋιερεττε ωρειεπε.Ιιιι. Νἱ1ιοε οΙΙγ ιιιιιετι 
Με ειιιΙιει·, Ιιιιι πια-εε 118 τειεπειι6Ε, Βοξ” ει' ίεΙοιιιεΙΙιοιι6έ 
νιι8·γιιτύΙ ωεωωιιιμ Ιιειιιειιι οΙΙγειτ ιιιιι_ιι1 οι;γετ επι ω 
Ιύ.Ιιιι, κι ΙιεΙιΙό!ιοιι ιιιιιΒγ τοιιι€ιητε!κετ ώρΙ:Πιιι πω· ι8ειι 
ιιιειἔιιετιι τϋτεΙιεαιιι Ιάτωιτιι6Κ. Μιιιιι ποπ νιιιιιιιιΙε ειιιιιτοΙειι , 
Μι” ιιιεἔοΙιιιειΙι ιεινειΚιιτ, ιοΚιιι€6ΙγΩ ΙιειαιΙιιιιιι, ε2επεπιειιοΚ; 
«Με Ιιενεεειι Μπι: ε' ιὰτἔγειιιιιτ ιιιι€γοιιΙι επειιιιιοιιιιιύΙ. Βε οι 
εΙιι6 τοΙτιιιτει:το ιιιοΒΙειιϋ; ιιιιιιτΔιι Αιιιοι·ιΜιιακ εειιι ΗΜΙ 
οεοιΙιειι, εειιι τϋινόιιγοιΙιειιεειιιιιιι ει€6Ιότ @πιο ιιειιι νοΙιετιιι, 
ιιιΐ «κι ει, νειΒγιιΙαιτ ΙιστΙΜοΙιιιι, να” ιιιιιιιιειι ωιιιιι επ.ιιι·ιιγτει 
ΙιεΙΙιετΘεϋΙιετ €ειτοΙιιιι. 

Α' αο18οΙι' ε' 1ιιιΙϋιιϋε Ιιε1γιοι‹% σε άΙΙει.ροτοΙ: οΒγειι16 
οι586ιιοΙε ιιειιι ιΒιοιι ΙοΙιετ τιιΙειιιιΙοιιιτειιιι; Μπι ει' ιιιιιι6ιι ιι€γιιιι 
επειι θ8]θΙΙ16ΒέΒ' ιιιι ιιιι1ιι:ιιΙ: ΙιιΙιτει Ιωιιιοα, Μ ιιιοιιιιιιΙ Μια 
ιιοιιι ιιατάι·ωΙειιι ιιιι€γι·εινιι€γιδεοΚιιτ Απο:: εΙϋ. Απ Ιιἱιιιειιι 
ιιιιιιιισ.ιάΙιειΙ , Ιιο€γ ει' ίειιτ ιιιοιιιιοΜι!ι' Μάτ, €6Ιιόιι :ιι ειιιιι-ιι·ι- 
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Ιωιηι1ι' τὰι·εαεἀἔὶ ὰΙΙαι›οτῇὰΙ›ειπ 'ει άσπποει·αΜ ει·Ι‹ϋΙοεεἱΜ›ευ 
Ι‹εΙΙ ΚοτοεΜ. 

ΜΜεΙωι ίοτται!ειΙοιπι 1ιενεΙὶ ει: ειιιΙ›ετεΙ‹' πιι€γι·ανΑ€γά 
ει3τ. ΙΜ ΜνάΙ€Ιώρ Έσω οΙΙγ ΙαπωΙειΙοιπτύΙ, πιεΙΙγ νιιΙειιιιἱ :Μ 

-ετοοτπτὶὰ€ απ” ίεΙ. Μ τ 
Α, Ιιεῇὰαιιἰ Ιτοι·ΙάτοΙε, ιιιοΙΙγεΙ: ει' εοΙτειεέι8;οτ εἴ Ιιἱι·ηἐντϋΙ 

,ε ΙιειωΙοιιιι61 ε1ιει·:ίιΙκ, `ε,ςγειει·ι·ε 1εΠιι11νάη, ιι6ιιή @Με 
638 Μα1ε'ι:ιο8 ειιποΙΙεωΙϋ ιιιοιἔΜ ΜΜΜ! ε' ι·ε5€ ωιοπ πειΒγεά 
@Η ίεΙ6-5, πιιοΙΙγοΒιιοΙτ ΘΙνειιΞεο ν6€τε Με; νειιι επι€ει1νε. 
Δ' ἔγϋιε1ειιι' οι εΙ86 ΓοΙΙωιἔΘεὲΙ›ειι 8ειιΜ εΙϋα 8ειτιιπἰ Μω 
τωΙωπεΚ Μπι ΙεὶτειἱΙτ. ΝεπισεκιΙ: ει' νι38γαΙεπιειΙ: πϋποεοπεϊτ 
Ι‹οι·Ιἀωἱ, «Με :παω πἱηωεπιεκ επ ειιοΙαιτ ΚΙεΙΘἔΙτϋ τεΙιεΕ86€ 
Πω( ω. Α' εποΜεοΙι' Θε τϋτνώπγεΙε' ε: άτει16ιιοει όε κσ€ιωπ 
ιιῇἑεΖἱὶΙετὲεΘΙ›επ , ιιιἱΜωι ειπΙ›ετοΙ£' ,ε ΜΜΜ 8ιαΙιάΙγοΚ' ε, 
ειϋΙ·ιιγΙὶ 65ε2ειεινατοτΙάεάΜ1ι, ει' ροΙἔάτοΙπ ΙιαΙΙατΙειπ €γοι·εει 
εά;ς€αΙ ειάΙΙ:ιαΚ 1“εΓέ:ε Μέ 'ε 8.3 ΜταΙοιπ οΙΙγ εεΙ›οεειι ῇἐιι· 
Ια!ΖτϋΙ Κόπτε, ΊιοΒγ ΜΜΕ ιικι€α' εστε·ϊιι πι08ι·ει€αιΙΙιατάεάτ 
ΜΙΟ τειιιόπγΙΙιεϋ. Υ 

~Αιτ εεπι ΜΗ £ονάΙ›Ι›ιἰ οΙίοΙεῇτειιἱ, ΙιοΒγ εαπ, Με νει 
Ι5ιιι1εΙΙγ ατἱ8τσοτατἱάτ ΙετοιιτοττειΚ, ΜΜΕ τϋτνόηγεἱ Μακ Η· 
ΜΚ; ΜΜΜ( τειἔγοἔἐεειἰτ 'ε Με ΙιειΒγΕάΙίωισ€οΕΜι ίΘτΙεειιιἱ 
ωσωκωι Μνίψ 8.2 Μτει1ειΙόττε ΙιοιοΙ:τ €τιειιι€ηγοΚετ 'ε σει 
ιιιέΙαετ. ΑΜποτ ΜΜΜ ιιιὶιὶϋπ νειΙαιιιι-:ΙΙγ ατἰετοοι·ειτἱει ίεΙΙ›οιιιΙἱΚ, 
8ΖθΠθΙΙΙθ ιπέ8 ΙεΒι-:ε ει, τϋιιιε8· ίεΙεττ Έ ϋεπϋιιεἱτ, “πικάπ Μάι· 
Ιοεγ62οτειτ νοΙιια ω , ιιι68 ΜΧΔ ωεφικι;ειι ει: ειιιὶ›ει·εΙε. 

Έ Α' απι€γτεινάηάεοΚ ΜΜΜ ιιιἰιιιΙΙς ΙοιιΙιόμ120Ε1ιπ ιππ 
ωτκουιΜτ, ιιιΙ€ ει' ιΙοιιισοτοιτα ΕοττειιΜι1οω Φωτ; 'ε Ι" ιιισ.τειεΙ 
ει, 06108 Διέ€ Ε” ὶἀεἱ;; , ιιιὶιιτε1π πιά: Με νεοι π: νόμενο. 

Α: ειιιΙ›ετεΙε' εΙιιιὲῇ6!›ϋΙ :ποπ τειιτΙΜνΙὶΙἱ εεειιιώπγ6Κ' 
επι16Κεεετε, ωοΙΙγοΚιιοΙι €αιιι°ιἱ νοΙτειΙ:, πω" τϋι·ΙϋιΠΙε Η εἔγ 
»η Μακ. Α' ίοι·τα0αΙοω €1ταΙ€ετ3εειτοττ επεπνει!ι-5ΙγεΚ, παπι 
επιγόειιιοΒ ε! «Με εἔγὶὶα. Α: άΙΙΙιετατΙειικη, ε'ετέετε ιιιεΒ·ϋ 
τ6Μ1Τει' ι·σιιαιιεκ κσιευθτω Α' Μπα' κϋιιιιγϋειέ86πεΙτ πι· 
ιιιιήο Ηι16Ιϋ πι Με εΙ6!ιοιοα !κϋΙϋιιϋει νἱειιοπωἔεἀἔοΒε£. Α' 

α 
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νιιΒγεικ ι€ειι ιιιιΒγοΚ ιιιιιι·ιιιιιιιικ ιιΜιοι· ω, ιιιιιΙ6ιι ει' ΜοΙ68ι 
ωεϋΙκι·ε ειοΙ8ιιΙ0 εειΙιϋιϋΚ ιιιιιιοιιΜιιι ιοΒγιιιιΙ:. Δ' ιιιι€γ εεε 
ι·οιιοεέΚ' ΙιετΙνοΙΘεο ΪθΙΙΥᾶΠ, Μι· ει' ΜΙΒ] ε2ετειιοεέΚ αιω 
τιιΙι ω, εε ιιιιΜειιίε16Ι σ.τιιιιγωιΙειιι 'ε εισιοιιοεεΜειι παει· 
τανἑἔγιιεοιτειτ Ιι'ιτιιιιΙε ίοΙΙοΙιΙκιιιιιὶ, ιιιεΙΙγεΙιει' ειινοψ, Μονά 
1ιείει·ΚοιτεΚ, τι:1ιοιι 'ε Ιιειειοιιπι1ειιιιιΙ εξ,=ωικ. 

Διοιιωιιι ει' Ματσε' νε8εϋ ιιγοιιιιιι 1ειεεωιΜιι€ οΙειιγ6ει 
πως σε ειι·ιετοοπιτιο.' ιιιατειιΙνιιιιγειι νύεΚόιι εΙιιιιιιιεΙι. Α, 1ιειΒγ 
εεειιι€ιηεΚ, ιιιεΙΙγεΙε ΙιιιΙώ.εΜ ΜεαΞι·ιεΙι, εΙίε1ε_ιτειιιοΚ; ει' 
Ιιει!ιοτιιτ ιιγιι€ειΙοιιι ωιιμ ίεΙ, ει' τειιτι' ιιτέι.ΙΙιοιΙάειι ΙιοΙγτε ειι 
:ιι κι νιΙιι€Ιιειιι; ει' νιιΒγιιΙκ σε οειΚϋιϋΒΙιϋι ιιιέιτεο2ΙιΙιΙε ιιισ.8ο 
Με; ει' ειιιΙιεόμε!ι, εειιιιεΙε 'ε ότιειιι€ιιγεΕ ΜποιοΙΜΜ Μ 
ΜΕ, ει: ειιιΙιετε!ι ιειω1εωε εΒγειτειιιγιιειι€τει _ιιιιιιιιΙκ ; 'ε ΜΒΜ 
ει) τΙειιιοοι·ειωι αιτειιεέι; ιιιο8 "ιη ιιΙΙερειιιτε. κ 
ε ε Μι ο” τΙοιιιοοι·ειαι πόροι, ιιιοΙΙγ ε' @εεε ε3εεωιιιέιΙγοε 
ιιΙΙ:ιροιτει πιει· ειμαι, ιιιεέτοιιιιιι:ϋιιΙι, αι ε1ϋιιιιιι!ι ε8έιειειι 
ιιι6.ε τιιιιειιιέιιγι ΜΜΜ, Μπι ει' Μτ ιιιοετ ΙειτιιιιΙι, 'ε Ιιὶινάετ 
ω: ΙεΙιετ Μιέ·ΙιιιιιιΚ , ΙιοΒγ Με ει' ιιιιἔγιεινάἔχιἱε ιιενεΚειικ, 
ιιι€8 ει: ι5.ΙΙεροιοΕ εΒγειιΙϋΚΚε-Ξ νέ.ΙΙιειΚ, εΙνοεπι ο' ιεΙΙειιιότ, 
ΜιΙϋιι Μι: θ8'ΥΩΠωΙΙ. . η 

ω. ΜιιιτΙιοΒγ πιω: ει' 1188? Ιιιι:τοΙιοΚ εΙοεεοΙνάΚ 'ε ει' ωο 
ει” ωιοι·μισειι, εειικιά_.ιιισοιιιάπγιόΙ εε ΜτωΜ61 εεεειοιι 
ιιιοΒιοειινιι·ιιιιιοε; ει. οειτει1γοΗΒινά1τεάΒειι 'ε τεΙιετοιΙειιεώ 
μι ιιιεεε1ιιιιιώπ _'ε·6ι2 ειιιΜιζο!ι ει: «Παει ιιιοικ1ιιΙΜΙειιιώΒΙιειιι 
ωωιι Ι:ϋιεΙεΙιει; ϋτϋΙιτε εΙιερνόιι· ει' ΙιειΙειδάε, εειιιιιἰήε Μιι 
ι1εέγιΚιιεΚ ΙεΙΙιόΒειι ΕεΙϋ:1ι1ε; ει ίεΙειιιεΙΙιετ16ε' νει€γει ΜΜΜ 
ειινε1ιΙιειι θἔΥ8ΖΒΠθ Ι81ιτε.Κειιι; ΜΜΜ οΜιει· Μ :Μπιτ Μιιιιὶ 
ιιωμειισι. Α, ιπι€γιεινάεγάε εωιωοεειμειι=ινωικ.'ΜΗΜ 
“ή” Με· Ιιειωιι άΙΙιηι0τοΚ' εΒγειι16ε6Βο·πιιιισειι ροΙ€άι·ιΜε 
ιιγι1π :μπει εεεωιοτιΔιεοΜτ, εειιΙιιιιε1ςι€ειι κιιρηε_αι Μεσ 
Ιοκιι1εοΙιιιτ ποια ειι€ω; Μ π: ε' νάεγιιΙςειτ ειιωωιερω 
εΙ68 ειοτοε κωιωοκ Ι:ϋιθ ιειιῇει. Ε' ειετιιιτ ι1ειιιοοι·ιιω. :ιε 
μεΙοιεΙ ει' ιιει€γιεινάμειε Ιιονοε @με ιέει;ειττύε, Με ι:ετιιιό· 

εε28$θΠιθΙ ιοΒικι58ειι Μιεειει·ε ιιειιιτϋτεΙιφάΙιειικ; 'ε ΜΜΕ ει 
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θα τοππεπει·ιπτ οΙΙγ σ.πι·ύ υΣι·,;γωι ιιτιιπἱ τιιιεει επεπ86εΙιεπ 
ΕΜΗ: «π, ιπεΙΙγοΚΙιει ΠΜ ΙιοιιἐιῇοΙτ Ε6τΙιετ. 

Μἰ ει' ὰοτποοτπ£ἱιιΙ›εΙἱ ειπΙιετεπετ Ε6Ιτέηι πιι·τύπωτ_πι ει, 
πιόττόπωΙοπ πει,"τανάμπετύΙ, πι πεπι ειετεποεεῇϋπ' Μ 
οεἱπγεὸἔε, Ιιαπειπ πι ΜΜΜ 3εινι€πεπτει παροπΜπτ τοι-πιω: 
ετϋπιπποε τϋι·επεπόε. (Π: πωπω: πιἱπιὶεπ οτειι€ποΙε ιπεἔίε 
ειίωεθι·ο Μπγειει·ΙΠΚ, ΙιοΒγ Κόιόπωειπ πωπω νιΙιεεεε· 
ποπ ικΣΒΒε; :πι ἱε ΜΜΕ πόιοτότ @Με πωπω· ΙΗ8€820Ι'".]8 'ει 
πωπω: ΒοτΙΜοϋπ. Θ: εοΚΙαιΙ επεΒόπγο!ι!ιοπ ΙεΙιεΕπόπεΚ 
θε πο!ιππΙ πειΒ·γο!ιΙιππ ιππτειππάπαΙτ. 

Α' αΙειποοι·πτιπ' ΙπεποΙέ!ιεπ τι:ΗΜιτύ Βιιιι!ει€ ροΙΒιιι·οπ' 
απε!ώΙγ ΜΜΜ πειπ ω” Μνε5τεΙτ ε' ειιιΜΙγ ΜΗ. Αι οΠγ 
ειππει·, Η ει' ,ςαιὰπἔεπΒι·π 'ε Ιιο.ταΙσιπτει 16ρσεϋππιπτ οιιιοΙΚε 
απ τω , ε' πωπω ιΜΜπιπ ἰοΙνεειἱ ει: ε16τεΙύ.τπε' Θε ωικωι 
ΜΜΜ' ειοΧώεεπτ, πιοΙΙγεΙιει πιπτιιιι εΙ 118111 Επ.ιΒγΙππ. Αι 
ειπΙιετπεΙτ πειπ 1εΙιετ πωπειειοπΜπτ Μν1τ€ιππϊο ΝΙΕΘ, ιπιπτ 
ιιιιιιεκπτ. 

Η:ιιεοπΙ0 6ειτονιέ€οΙ πΙΙιπΙιππι1ιπω ιιἔΥππειεπ οιπΙιετποπ 
Μιιτπ π. Μπι, πο” επεΙκ πιπἔπει Ιιε1γιετΒεπ ειϋΙοτ€εΙε; απ: 
ιι:ΗΜΙι πΙπωοπγαΙι νοΙωΙ:; οΙΙγ ότιειπώπγεΙτ 'ε επιιπώΙκ Με:: 
πϋττεΙε Μι απ, ιπεΙΙγε!κώΙ Μοϋ!ιΙι ΙΙΒΪΙ€ἔΖ ιπο8νιΠπιππ, Θε 
Ιιὶππι πω, πο” ππῇοππειπ ιειναινιιΙ πω:: Ιιει_Πειιππιτ ιο 
ιππκιπ. 

ΒΙΙεππεπ πιοἔιϋπέππετὶπ, πο” νειΙαπιεΙΙγ 1ιπωιΙιππε :ιτι 
Μοοτ:Μππππ ΙεπειεπόπγεΙι!ι εππιπι16πει ιε επϋι·πγπ παμπ 
νιι€γύ88 Μπακ Μ , ιπἱπΗιοἔγ ωωιωι Ιιει€γοιπππγοε νιέΙοιπέ 
πγει 'οι ΚειειωιππΙκ πωπω επεΙΙεπιε 68 πιιἐἔ ει” ιι1ει€ πιο· 
τεποεύῇεΞπ ΠΕΠΗ Ιενϋ ΙιεΙγιειΙιεπ ωιπωι. 

θπτοΙῇπ ιπέ:8· ει' πειποοι·πτει Ιωι·ΙιεΙι ειπΙιει·εΙαπ π' πω” ΜΙ 
€οΙει·π "Μ νιι€γωΙπιπ :τι Μ, ιπει·τ πω: ιιιιιιιι‹, ΜΒ, ιιΙειϋΙ: 
Ιιπιπειι·Μι!ι Μάτ, ιιιϋπωειπ ιιΜ161:Ιιε Ισπριιι πόρεπεΚΙοποτπ6ποπ. 
,.Νπἔγ πγετεεΦ8· - π8γιιιοπά ΡπεοπΙ - ποπ τιιΙιι_ιποπεπε, 
ιπεΙΙγ ωπικιι 18 6νεε ποτάΙιππ οΙΙγ ΜΜΜ» ω”, ιιιιπϋΙιε 
ιιιιιε οιιΔΙτ πινω ενεει κοι·Μπι.π πιω; Μι·ιπιποι εεπτεπιππ 



Π!) 

Μ3πιη·επ Βιετιεπ ηγετικό;; ει" Βι ει' Ιιειι·ιπ3ιιοι εειωπι16 
ΙιἱιὶιιγιὶΚ τειι08ιει·ϋπτ σ., ιὶειιιοοτιῶὶει!›εΙὶ πιἔγτεινἀἔγ6ΚιιΜ. 
Αι οΒγειιΙϋε68, ΜΒΜ ΜΜΕ ΜΜΜ; ιιιἱιιάεπίἐΛε άο1σ€ Μέι· 
Ιιοτειώτο τεΙιετ868ετ Μ, ιιειιι ειιἔοιΙἰ, ΙιοΒγ ει ειιιΙ›ει· σοι· 
ειιιι ίεΙπϋῇϋπ. 

Βεωοωιω ωι·ειειΕ8ωιιι ω, πω: ιιιι€ειια, απ Ιων48ε 
“Μια πι” ΒΖθΙ'θΙ105θ ΜΙ αι ειιψει· ΜΜΜ 'ε αι Με. νωπό 
δενόιιγαΙ€ , ΙπἱὶΙϋιιΜ68· πιθΙΙ:ϋΙ , ·Μπάεπ ροΙΒ·άτωικ ΜΜΜ Ιε 
νύει, ειϋΙκεσἑε ιιιὶΔιΙιιγὰῇοΙι' ΙιαΙ:ΜΙάεύ.ιιιιΚ ιιιεἔΙειειωΙιιὶ. Μὶιυ 
ω ει' 3εΙο1τοΙε ωειΙαπωιι Μιὰ οΒγειι16ΙπποΙι τεωιωιεΙτ 'ε ω 
ιιώιι πε!ιοΞι Ι:ϋιαϋΙσ νάΙιιιικάετ παω, ει' ιι6ΙΙεϋΙ, Μ” οι 
εΒγειιΙϋεόε' Μ”, ιιιεΙΙγ ει' τ1οιιισοτι.τα τάτειιιάμΕ Μ “Μπέ 
ιιγε, ιιιε8εὲτ£ε8εὸΚ, ει 8186 εειιιιο, ΜΗΝ ιιιιι€ό.τ εΙϋω!_Ηι ει, 
Μ” ιιιϊιιιΙπιγπϋοΒΒιιΙ εΒγειιΙ6 ΙΘΡ€ε ωτωειι€Κ, 'ει ιιιἱιιὡιγιἱ 
ῇειιι ιι€γειιιιιιοπ ρτὐΙ›ιἄ.Κ :πει νεττε88ειιοΙτ. . 

ΜἰιιιἐΙ εἔγειιΙ6Ι›Ι›εΙ‹Κ6 νό.ΙιιειΙτ ΜΜΜ επι ωιιΙ›ει·εΙκ 68 Μ· 
Μ! οεεΜεειεΒΙ›ε1ι 'ε ιπΘΙγεΙ›Ι›ωι ω.: αι θΒ'ΥθΙΙ168θέ εΙνε αι 
5ιιωιετε!Φε 'ε ετΙ:ϋΙοεϋΙ0ιο, αι ε!ϋιπεπετεΓ 873]!ωΥ8] πωπω 
ΙιειῇτΙιιι€ειτΙιιιιιιΙ›Μκ Ιοει1ιεΙε; αι εΙϋιπειιετεΙ ιιιεΒΙιιεει1ΔἰΚ 68 
ει' ιια.€γεάέ Μιοπγω ίοΜτει Ιπωωτ οΙ_3ιιτ!ιατάε' :ιεΙιι€ιε68ο 
ιιενεΙιοὰὶΙ:. 

Δ' ΜνάΙωάέ €γϋΙϋΙσπο 'οι νιἰΙιιειτἑεΙ›οΙἱ ποΜιεό8 ΜΒ 
τε Με ΜΒΜ; ει' ΜΜΜ, Μ” ΜΜειι οιιιΒει·, Μτιιιἱ εισ.Μιειι 
Ιε8γοιι Μ, Μιη·τεΙειι @γειωση Μαιο 1°ο80ιι ΙιετεειτϋΙ 
ιιιωιιιἰ, 'ει νι1:ιιιιειιιηΠωι, ιιιἱιιιΙεπ ΚίϋΙϋιιΙ›εύΒ· ΜΙΙ:ϋΙ, Μ* αυτό: 
εΙϋΙεΒοε €γ:ικοτΙειτοκ Με! νοτιοτποΙ:; Μ. Ι:ϋιΜιι ὶϊῇιιειὶἔπικ 
Μάι· 'ε Κι-5ριεΙ606εϋΚ ΙεἱιΙοιἱΙι; ύ" Μ" εΙνειιϋΙε τοιιι€ιιγ 
εε€σκθι ει' ΙοΙϋΙ,- ΙιοΒγ νειΙει!ια 82011 _ΜΙ:επ, ιιιο11γεΙ:ΜεΙ Μι 
αιενει νειιιιιιιΙτ , τεΙῇεε πιότκόΚΙ:επ 61νειΙιεεεόΙ:; θ8 Μ ώμο 
Μη ΚειτΙ›ιι μια, Μ" τειιΩΚὶνϋΙὶ τΙοΙ8οΙτο.τ π ΚοιιΙΙιο€πό 
πεΚ , Μάι· ΗΜ: εΙιοι ΙιεεΝϋΙ:ικ εΙνεει£εττὸΙκ. 

0ΜΜΜιπ, ΜΙ οι &ΙΙιιμοτοΙ:' ο8γειιΙϋκόΒο ι;;ειι πι” 
68 ἱεωι τΘΒἱ, ει ειιιΙοετ ε" ιιγὶΙνὰιιοε ΙοἔΙαΙειτοεΒὰἔΙ›σΙ ει' 
πιιΜΙσπι εαπ ή” ιιιοΙιετ ΗΜ, κι ιιιει€ιτ οΙϋ!›Ι› σεϋιΙϋΙετ 

~ 
ι 
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ΔΝ νοϋ. Ε? μτι3Μιωτ ιιάΙγε1ΜπαΙι ΜΜΜ ΜΜΜ εΙΜοι·«ΜΙ ,ει 
ΜΜΕ θ8ΖΙΙΙθ]θ Μπγἰτα Μπιεπιτ επι ετΕϋΙοεϋΙΠιο, ΙιοΒγ 6η 
εωΙ6Κειειιι εΒγ ΜαιΙειιι1 οΙνειεοπ οΙιἱιιειὶ τεἔὲιιγι·ε , ιιιεΙΙγ:ιεΙτ 
Μεο, ωκ νὶειοπτιιἔεάἔοΚ ιιτέιπ, @με ειιιειΙ νοττε ιιιοἔ και 
νεε€ποΙκ ετ.ΝΘτ, ΙιοΒγ εἔγ ῇύ εκειιιιεπιτ ωστε. Μειἔειε 1ιειΒ·γ 
τεινι18γε3εοΚ ο” πω· Ιε-ΞΒΚϋι·Ιοειι πω» ἰἔωι ειωιετΙου Μεκ 
$θΙΙθιί. ° 

ΜΗ π' ροΙΜοέ.τ6Ι ιιιοπάοΙ:, ιαωηω ΜΜΜ ΩοΙοἔτα; 
ει: θἔΥθΙΙΙϋ8θΒ° ιιιὶιιιΙεπϋα ιιἔγειιιειιοπ οκοπιτοΙαιτ ε2ϋΠ; σα 
ΜΙ ει' τϋι·νόιιγ πω" Κἰνὰτιῇα ε2αΙ›ὰΙγοιηὶ 'ει ιωιωιωιιπ :ιι επι 
ΒετεΙε ιικιφάεάτ, νόεὅΙ›ενὶειἰ απ ει” οε6ιΙἱὶΙοτ. 

ΒΒγ ῇι3Ι ιπο8ϋΙΙοχιοάσΦ$ άε-:ιποοτειω τεἰτεαεἐἔΙ›ιιιι τοΜτ ει' 
Μ” €ε Ποτε $ε1εωοΙΙ:εάόεεΙτ ι·ἱτΙ‹ὰΙε; :ασκ οεειΙ€ ΗνόκεΙεΙτ 
ει' Βϋπ.ϋπαθεεε ειιιΜΙγ ΜΗ. ΚὶὶΙϋιιϋε νοΙτιιΙ: ίε1εῇτετὶ εΙ σα· 
ΙαΞΙγ ΜάιιιιιΙκατ. . ' 

Α"ι1οπιοαπϋπ' ειιιΜει·εΙ Μιά ειοΚετ νεη,;ι·ε ιΠωΙΜτῇὐΙε; 
έειι·ενεειΙΙκ ιιωΜ›, Μ” ει' τϋι·νέηγΙιοι0 οΙ61:τϋΙτ Μιώι·ωΙωι 
πιοιότ η1ωιι, ιιιεΙΙγοη ταΙωιιωιηΙου ΙεΙ5πιπγετι τεΙιετπεΚ 
ιι6Ιιάτιγ Ιύρέ:Μ, Φ: ιιιεΙΙγετ ε” ω κϋ2ϋΙϋΙέ €γοι·εειιι Με παπι 
$ιιτΙιειτ. ϋΙ‹ ΙΙ1880ΙΙ θα νιἱΒγεὶΚ” τορρο.ιιτ 'ει νό8εϋ τάτωξε 
Μια, ειέιιιοε ΚϋιΙ›οπιεε6 @κο ΒοτΙάτοΙαπ ΙΜπαΙε, ιιιοΠγο 
Βωι Ιειεειιη ΜΗ ΜΙὸρᾶεΙιιΙεΙτ; ε, ΙΜνάπγ 11:ι€γωνε1€γιΞειιΚειτ 
ε16ι·ε ΚὶΜτεειτῇα ·'ε εΙϋεειι€ϊ. Αιότ1: ἱ8 ε' ιιιεεεεεεεϋ 'ε 1:6 
ί88 ι·ειιιὐιιγεΚτϋΙ ΙειιιοπάειτιαΚ, ΙιοΒγ ιιιειἔοΙεΙιο2 Ιζϋ2εΙοΙιΙ› Κα» 
νεεΒΙ›6 ιιιεμΒαε 'ε Ι:ϋ.ιωγε:Ι: ΘΙνετετεΕετ Ιιει·εεεεποΚ. Α' τότ 
νεέιιγ ΠΟΠ ΚοτΙάτοΙῇιι ΙὰτΚϋτἰὶΙτε€, Μ1ιωιι ιιιει€οκ ειοι·1τμ2Ιε επ 
ϋεει6Μ›. 

» Απ ιποΜόμτ, ΜΒ), ει, ιιισι€ειο πειἔγτεινεἱἔγὰεοΚ ι·ΗΜΙ» 
ΜΙ: άθΙΙΙ00ΜΜ 8ΖἑΖ81Ϊ0ΚΉΞΙΠ, "Με ειτἰεποοι·ειτα ἱιΙ6ΚΒειι; Μι 
2.ό. ιεπειιι, Ιιο€γ Μ ειτ.οΙς ε, τετιιπέεπετὶ ει!αι.(ΜγοΚ' ΜοιόΜ 
ΙΘττε ῇϋιιὶ ωιΙΜιιειΙτ Μ, πιὰε έιΙστάπιττει1 Ι›ὶωειΙε. . 

Λτἰ8τοοτειτἱὰΚΒαιι· ει, πειΒγταν:Σ€γάε' ρό.Ιγι53ει 8·γαΙττειιι 
τεήει1εΙπποε; Μ· “Μακ” ιιιε;.ς6ΙΙειρΙαοτωΚ. Βωιιοοι·ειω σκεπ 
8οΜιειιι ι·ωιι‹Ιε2οι·ἰιιτ “Με πωπω ιιιο2€οΙὐὰὶΚ 8.2; Με Μ ΜΜΜ 
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ΜΜΜ! ΕΜΗ, ιιιιιιιι ει” ιιιοπιιπποΙι , πειιιπιι ιιιιιπτι ΜΜΜ παπι 
οοιιιετ. ΜιπιΙιο8γ κι ειπ ειπ!ιοι·οικ ετοιΙοποιε, οΙοιι€οιοΙιεΕ 
Έ ιπο:8ο!ε; ιιιἰ1ιιΙιοἔγ Μ α' ιιιιιΙιπΙ: Κενόο Ιιπιιι.ΙοπιιπιιΙ , ώ 
τϋτνιἐπγοΙε !ιοικέε πΙΙοιπιιι'ιοιι€8:ιΙ Ιιιι·πιι1:: ειππι1Ι ΙοΒνει κι ει: 
ιιιοιι€οΙι οΙΙοπ οιοΒιιΙοο €γοπ;;ο 'ο ει' τιιι·οιιοιι€ι ωιιιιιιοι εο1ιει 
ει, πιιι€ει ΙιοΙγιέπ οι·ϋοεπ, ο8·γεποεοπ 6ο οιι1πτιιππ ιιΠιιπι ποιο 
Ιπτεπὶ!τ. Πι", Μι” Μι ε8γειοι· ει, πειΒγτεινόΠοΚ ει' ΙιειιιιΙιιιιιτ 
@πιο ποιιωιιοπ, πιτ ΜΜΜ, ιιιιπι!επτ ιιιει·ΙιειιιοΚ; 65ο πο. πιτ 
ο1οιιιΙειοπιιπ1ι, ΙοΒοιι ει' οιιιτιιειτ $οΙΙοη;ειιπι πιω-μι( παπι 
νιοοπποιετιόεοότο. ΕΜ ει' πως” ιιοΙιιιοπι πιι€γι·ονιι€γπει·οι πέ 
ιιιι οι·ϋειαΚοο Θε Ιππειπεύ _ιοΙΙοιιιοι ιιιι!ιππ, πιοζΙγοι πιοπ ιιι€τ· 
ΜΜΜ ι·ιιιιιιπ αιρειειωΙπι ειι·ιετοοι·ιιτει τιιι·οπεο;οΕΜπ. ιιωιιω 

ι Α 8ιόπιοε @το ι€επ εποε πειι€γαινπΉπεοΚ, πιοΙΙγεΙτ ποια 
κι οιι πόιπι-:ΙΙγ επιιιοΙγιπΙειπ πειἔγοΙιΙι νιιΒγιιΙι ιο ΙεΙιιιιι1ιεΙι, 
ιιΙΙιοτιι€Ιι τοπιιοεοπ ποπ Μπα, πιιτ ει' €Ιοιποοτιιιυ. πειιιποιοΚ 
ιιιιιτειιπει!ι. ΜΜΜ: νειΙειιπι πιτιιπγειετεε, ιπέτ8όΙιεΙΦ Θε Μπού 
Βοο πιι,ι>,γι·εινειΒγοε ποιπ ι€επ ιαΙέιΙΒΜΚ · ι· »ή ι·ιωπ 
κι υιΜο,ςιιιιιιιιιιιιιπ ποιο πο1γοπ, ιπἱπό απο”, ω: ίιΙαιΙ “πιο 
π: εΒγοιιΙϋ86€ ιιι·ειΙΙιοτΙονιι οιμοπιισοτιοπινιιοπ ιιππιιγοΒι·όΙ· 
νοιιοιοΙ‹ εποπνει161γοι 'ο ει' _ιο1οπ'1πιιιτο οποιοτειότ; ε'. Μι 
Ιϋπιιοπο οοποπϋΙι ει', ιιπἔγτπνὰἔγιιε' οι·ποιόιιοπ νο;γιιΙιιοικ ?ο 
πι, πω, εποΙνιιιι, Μπι οπιιιειΕκεΙ Ιε·ειικ ιιιο.€.ι·. πιο» ,ο 
οι! @πι ο,πτ1ιιτιοιπ, 1ιοΒγ ει' ιΙοιποοτιιιιιιΙιεΙι ιιππγι·ο.νύ88ύΚ 
ιιιιπι1οπ οΒγο!ιοΙιποΙ ΚονοεΙι!ιο νειππειΙι ιοΙΙοἔιιΙνιι εξ _ιονεπάο, 
ιιτ1ε!ιοι 'ο πειοωι πω, πιο @Με ει' ῇοΙεπ ριΙΙσιποτ ΙοεΙ:ιιΙιει. 
'ο ιιγο1ι ο1. ΙπΙαιΜι Βγοτοιιιιι νέι€οιπεΙι οιππιοο νπΙΙειΙπιο!ιαι, 
ιιιιιιιοοιιι νειΙπιπ1 ΜΜΜ οιιι1οιιοΙιετ οπιοΙποπεΚ; εοΙς1ιιιΙ μια 
οποιοιιΙι οι) επει·οποποτ, Μπι ποπ :ο ιιιοοοιι6Βιι·τι ινιιι ιιι,ιποο; 
ΜΚ ίϋ1ϋιιτοΙιπιτπππι€,ππ ιιιπιιτιιιΕοιιιιο. ΕτΚϋΙοοει1: ιππ_ιιΙ ιππι 
ιιι€ οιΙππιπο!ι-ιι11οτι:ειΕ ιιΙΙπροτιοΙπππ1: ει' ιιοπποτ ιμιι οο!πειιοι· 
ει' οιοτοποοο!ισΙο1οιιοαιΙΜ ιιΙοιιοΚοινιοιποπ οι, ·ΐο 
π” ψεωιιιι, ΜΜΜ ει' Ιο1οιύει ΙιιιιειΙοπιτει @Με “ότι οιιιιοΙ· 
ΚειΙιοΚ νοΙπα ίεΙ, Ιιοἔγ ιπ:ι€οΙιπιιΙε ΙιοΙιιιι @το 'ο πιανει δώ 
ιιιοΚοι Μινι! Κϋπιιγειιιιοπ ιιιοεοπετεπΙιο8οοποπ. ς 
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(ΤΒγ Μεπειιι, ΚοτιιιιΙ:Μη ΞΒεπ ειἰὶΚεὲΒεε ιιιοΒϋπι1ιπϋ, 
ειειΜΙγοιιιἱ 'ε :ιτιἰιιγειετεεΙτπιἱ ει' ικιΒγτενέιΒγάέ έτιετότ, Με 
Μ” ὶΒειι νεοιειΙεΙιιιεε Ιειπιε απ εΙ8ιεΒὸιιγΙ1ιιἱ 'ε ιιι€τα6Μπι 
Μ! ιιιεΒειιιτΙτπιὶ. Κἱ ΙιεΙΙ ΜΗ «Πότε ῇεΙεΙιιἰ ει' ΜΒΜ Μπάτσ 
Κειτ, ιπιεΙΙγοΚετ ΜΙΝΙ πιο ΙοΒγειι ειειΜιοΙ ΜΙόριιϊο; Με νἰΒγὑι 
:ή ΙπεΙΙ, ποΙιοΒγ ώρα: ει' ιιιεΒεπΒειὶεα ΜωτοΙκσιι ΜΑΝ πει 
Βγοπ ΒΜοΙωεωΙ€. 

ΜεΒναΙΙοιιι, ΙιοΒγ όπ ΙτενοεΙ›Ι›ιΞ ΕάΙτειιι ει' άειιιοοτειω 
τἰιτωειὶΒοΙτιιτ ει' "ΜπιπετόεύΒτϋΙ, ιιιἰπτεειιι ει' νιΗΒγει!τ' Μπέρ 
ειετϋ86ΒέετϋΙ; ΜΜΜ, Μ:ιετεω ειοτἱιιτ, ωωι ταιτΜτπἱ ΜΒ 
ἱιιΚιἱΙ›Ι›, ιιεΙιοΒγ ει, πιειΒά1ιοε Θα' ειἰὶπετπΘΙΚϋΙὶ ειρτϋ ΜΒΜ 
ΙειτοεεάΒΜ Μια ει' :ιειΒγτεινἀΒγΜ ει' ιιισ.Βει τιιΒαΙιπαεει5Βάκ 'ει 
πειΒγεάΒάτ ΒΙΥΒ8$8](8θ; :ιεΙιοΒγ ει ειιιΒετἱ ειοπνο0όΙγεΚ Ιο 
σε3ΙΙειροιΙνι€ιι εΒγειετειιιἱιιι1 1ο ἱ8 :Μειοεοπιμι1_$ο.ηειΚ Θε ει' Μι· 
εειεκὶΒὶ τεετπεΙτ ωεπετοΙο πειροιιΜπιτ οεειιιΙεεεΙ›Ι›Θ 'ε ΜΝΗ 
ειάΙΙαά ΙεΒγοιι. 

Αιι€ττ ὶε ιὶΒγ νε8Ιειπ, οι Π] ΜτωεόΒοΚ' Μεἱ τοεπιι'ιΙ 
τοπιι€πεΚ, Μι Ι›ε:ιιιεΙε ει' Ι›οΙΒὰι·οΚειτ ιι6ιιιὶ ιιαιΒγοπ ΙιΕποε εε 
οοεπάοε ῇὐΙὸτΙ›ωι ειωωιω εΙαιι·ιι6Κ, €ἔ8 Μ” ω, Μι ιιεΜΙτ 
οπωι-οπωι :ιοΜι 'ε νεειει1ε1ιιιεε Ιο1οιιΙάεοΙππ ΜΜιΚ, ΜΒ; 
ει: ι5Ιαν.Ι ει' πειΒγτεινέιΒγάετ ωπε!_Μπ 'ει επιπάτα ῇιἰτειὸειἰΜ 
1ηΠεεεωκιΚ. 

Αι ετΙ:ϋΙοετωιΙτύΙε ιιιἱΜὶΒ απο» μ.ιιαεικοάιιαΚ, ΙιοΒγ Ικο 
τιιιιΙτιπιΚ Κοσ1νεΙτ ν6τΚε ει, ΚενόΙγεόΒ. 

Πι Ιυὶιοιιγοε ιἐττεΙειιιΙ›επ €Βαι; ειΙἱΒ νεοι νειΙ6Επιιι οΙΙγ 
ειιιΙ›ει·, Μ ιιιειΒΜ ειοιιιειΘΜάπάΙ ΙιϋΙϋιιΙ›ιιεΙκ Π!! αιτωιιι€ 'ε 
εΙϋΙῇἀτ6ῇιΜιαΙι ϋτϋπιεετ επΒει1εΙπιοεΚεάιι6Κ; τΙο »Με έττεΙεπι 
Μπι νἱειοιιτ ἱΒοιι ΪΙᾶΙΙΙΪΒ; πια-ιττ ι1Βγωιει οιιιΙ›οτ, Η εοιπ ΓιὶΒ 
μα, ει-πιι εΒγειι16ΒόΒετ Μπι όειιιοι·, ΜΒΜ ιιισ5Βἱε ωιιιγὶτιι 
ΙοιαΙιπιει, ΙιοΒγ επειιι6Ιγότ (388ΙΚ πΙῇειε ϋτϋιιιϋΙ:' όΙνειέεεότε Μω 
ωιωω‹ Ιειιιιἱ ΜΜΜ. Κόει τιιεΒὰΙΙηοὰιιἱ Χϋ26ρειετϋ νάΒγα!κ 
Μ” , ει' ΜΙΝΙ, ΙιοΒγ ιπαΒειε νέΙΙειΙσ.τοΚΙιοι ΙκϋιεΙΙτιιἱ ιιιοτῇεπ3 
ειοΚετ Κόρ2εΙ1ιὶ ὶε αΙἰΒ τιιεὶῇει. 



123 τ 

Νειιι!ιοεγ τεΙιΜ Με Μπιπόιπ, ιιιἰιιτΙιει Ικοι·τιὶτεεὶιιΙ‹ιιειΙι οι 
αΙι9.2.εποεεά8οτ ΙωΙΙειιο αῇιὶιιΙἔειιιιἱ, ΜΗ ἱιιΚάΙ›Ι›`ειτ αΙωιτπάιιι, 
ΙΜ” Ι›εΙΘ_ῆεΚ ιιιει€οΙκ 68 ιιοιιι6Ιε ίεΙϋΙ ιιια8εεαΒΙ› εεπιιιότ 6η 
πω τϋι·εΙπο41ϋιιΚ; ΜΜΕ :ιι ει!ι8.ιειτοειει58 ιιοιιπ ϋὰνϋεεὸεεε, 
Μ ΜΒΜ: νόΙεπια-Βιιγεω επει·Ιππ Ιο8ἱ1ιΙώΙιΙ› ΜάιηΉΙτ, σε ει' Με· 
νόη·εύε. Ε" ϋτϋιιιεεψ Με ειι€ειΙπόΙτ ειρτ6 ει·ε3πγεϋηΙκ ΜΜΜ 
εο!αιτ ε' νό$εΚέτΕ. 
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Γ Δ Ιοϋυα2αΜα-Φαμμά"·όΙ πέασεΗμ άεπωω·ιιι0α 
πεπωεπεΙοοιέΙ. 

Απ Ε8γεειιΙι-ΜπτιιεοΚΙιππ, ιιιἱΙιεΙγτ νιιΙαιπεΙΙγ ροΙ€ιιτ 
ιιέιπι ιιιππΙιει5%πΙ θ8 πόιπἱ εε86ιιίοττέιεοΚΙςπΙ ι›π, π2.οππιιΙ 
@πιτ 'ε ΙσπεεΚειι€ει ιιΙτιιΙ ιιξςγεΙεειιΙι ιπσ€8πιπιι€οππι, νιι;;γ πε 
ι1ι; ει”, οι·ιΙϋ1αϋΙ εΙΙοιιετι Ίϋ1ιιιιιτιοΙποτ ποιοι, Θε Βιιτώνιι 
Μπι. ΜὶπιΙ πι, ιπιτ ει” ετιιτιιετιιΙ Ιεινό.π, ω›ιωι ΜΙ, πω" πιο 
πά!ιοι·8ειεππ ίϋΙππιιιτεΙΘεώΙιεπ 'ε ΙιιιιοεΙωιι. επιθ.ιπάτει ιιππιιΙε Πει 
ιπϋΙοεειτ. _ 

Νιι€γ τὲειὐιιιἐΙ πι ειιτοιιιιι πιέπεπιιεΙκ , ιιιιιιϋπ νειΙειιπεΙΙγ 
οιιιΙιοτ ειεῇότ Θι·ειιιι 'ε νό.εγειιτ Ιει€ετ_ιεειτοπι 1ιειαΙι, ι-ιΙϋεπϋι· 
ιε ποπ εεπιπε ιιιιιππτι ίε_ιθιεπ, Ιιοἔγ νιιΙιιιπι Κϋ2.ΙιιιτιιτιιΙτ Μπετ 
Ιιεεεειι. Ε: ειιοπιη;γ οΙ:ΜΙ ετειΙϋ ΙιιὶΙϋπΙ›ϋιϋ ο!ιο2πτοΙι ιπε8 
Θι·πειπ1ιΙι, Με” κι νὶιεἔἐιΙιιιιιιι νιέ8ειτ ιπο8ιιΙΙιιιιοιιιιιπΚ 

Μπεστ ει” Ι:ϋιιιινειταΙοκ ι:πεΙςόΙγ ειιιιπιιιιΚ, ι·οεπιιΙ Βιε 
ωιωκ, πειπ ιι.ΙΙιιπι10Κ,ιπάετέειτ6Ι πειιι€ :ιι ιριιι·ΙιεΙι μπεις 
ειέιιιιοειιΚ 'ειϋνει1ε1πιει6Κ, ιιΙ:Κοτ πιιπι1επίεΙ6Ι επ πω· θε πειπ 
ΕΠ. ιι.;ειτ.8ειτάε ίεΙό νιετ.Πτ ιτόπγιιΚιιτ Μπι! :ποπ πι 'ει επιιιθωι 
Ιεπ νιι.€γιιΙ:, ιποΙ1γεΙιετ ει: ιι€γεπΙϋ868 πειροπΜπι: ειιιΙπι 
παπι. · 

13ο πει ιι€γιιιιπΙ:Ιτοι·, ιιιιι1ϋπ ει' τιιπ,<;οΙτ ιι€γεπΙϋπό "Π 
πειιι, ει: 6επιει·ετι-:Κ ιιιιιπγοειιΙ: ιπειι·ειάπιιΚ, να” π' Ιε1Ια-:Ικ Πιλ 
νιιΙι, νιιΒγ Ιια πι πω· 'ε ΚετεεΙπειιόε, τειιτϋΙα!ιοπ ἔπιοιωι‹ Ιε 
νέ:π, ει” επετεποει·ιοειιιι31πετα πεπΙε πεΙιιἐι έε Ιειειειι ιπϋιιοΙαιτ 
ΠΥύ.ΜΗΜΜ π' ποΙἔιὶι·οΚ πειπ τεπιθπγΙνόπ,_ ιπει€οΙιιι6Ι παπι 
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Ιιατιιι ιιοι·απΙκαι, ι:οοιιιιι·ιΕοπαιι ωιιιιΙιια1ι α' εταιιιε' ΜεΙιειι 'α, 
“Με ΜιτπεΙκ ιιοπόΙγτ. ΜαἔοΚατ α) Μ5ιΜποειτατ' Μ3Ιτε686ιι εε: 
ἔΙτεπἱ ΠΠ, ΜΜΕ πα παπι ια οΒγωΙεπ, πι:: Ιε8·αΙα!ιΙι Ιεις!τϋπιι 
ιιγαΙιιι 'α ιιιιπποπ απο Ιοα<.ιςπγιΙτα.ΙιΙι ΜπαΙ: ΙεππΙ ΙατειιΙκ επτα, 
πο” ε” σΙΙγ αΙΙαιιο€ΜΙ, ιιιεΙΙγεΙ ΜΜΜ Με παπι ΦΕΚ, Μ 
ΙΘρΙιεεπεπεΙ‹: α' ΙιἱναταΙΙιει·οαόε Ιο8ι1ἱνατοεΙι Ιωπειι πιἱπιΙεπ 
ιραι·απαΚ ΜΜΜ. - ` 

ΒιιιιεΙι ει” ΜΗ πω, ΜνέιΙτ πα” ΜιιιιοπτοεΙτοττ πιο· 
πατοΙιιαΜιαιι, ΜΙ α' Μετόεεε ΙιἰναταΙοΙ:, πάπια ιπποπγα 'ε 
α› ΙιιναιαΙΙιεΙιεΕ αΙΙαιιοτια ε1ι'ειέ€εϋ Μποαποττ; πω, πο” Μ 
ιιιἱπιὶεππεΚ ΙεΙιετ τειιιι-Ξπγειἐἔε ναΙαιιιὶ ΙιἱναταΙτ πγει·Ιιετπι 'α 
Ιιε1ϋΙο ιιιιπτ ναΙαιιιι 6ι·ϋΙωάαΙι6Ι εεεπάεπεπ όΙΙιετιιι. 

Νεπι ΜΜΜ αι·ι·6Ι, ΙιοΒγ α' Μ3αΙιιναιαΙοπιιαΙ: απ αιαΙα 
ποει επι επει·τεΙαπ παπα παα;γ παι·παεα8ι νεαπόΙγ; πο” απ 
πιιππεπ ιιοΙ€αι·παΙ α' ίιιμ.;ειΙεπειέ€' επεΙΙειιια 1οτοπτῇα 'ε α' 
πωπω' ααα” τεεωΙιεπ πιέπιι αι·ιζιΙια Ιιοοεατοα 'ιι εποπςαἱ 
ΚειΙέ:Ιγτ €οιήο82τ εΙ; ΜΒ), πωπω ιιιιπποπ ίόι·ῇπαε ετύπγι; εΙϋΙ; 
απ αειιι επιΙΙ€ειιι, πο” απ εΙῖ6Ι‹-› πω· οεαΙε πιοΜ6 ιιιιιιιΜιε 
ειι€οψ ειπ1 'ε ιι€ατ_ια αι οτεια8οι, α' πόΙΜΠ, πο” @επιπό 
Βεπγιτοπό: Μπι! οι Μπιπγαπ ΜΙατιιατι'ι. 

Παπαιιι οεακ απ: αΙκατοπι ιιιεἔῇεΒγιοπἱ, Μπι” απ Μ;; 
Κοτιπαπγ, ιιιοΙΙγ αι οιΤέιΙο πα_ιΙαιιιοτ εΙϋεεε8Ιτι, πιω πγιι€αΙ 
πιαι Κοοικιιιτατια, 868 πιει πι νεαιαΙγει€οτι. 

Τπιὶοιιι, Ιιο€γ οΙΙγ ΜϋΙιοπ, πιιπτ α' ιιιι65πΙ4, ιιιΜϋπ Ιαπ 
εαπΙιόιιτ Μα1πιιπι παπα αιοπ αποτε-:τετε:'ε·τιεπειετοτ, πωπ 
Ιγειι Ιια_ιιΙαπ α' ΙιαταΙιιιατ Μπόι·ιθΚ, ειιιΙππόΒεαπεΚ ΙατειιιαϋΚ 
α' Μιι·ιιιαπγ20Κ εΙϋιτ, πιοι·οεαΒιιιαπ 1οΜ3επιεα_ιατ Θι·ιΙεΙιε Μια! 
ιιιὶπιΙεπΜτ, 68 Ιιο8γ ΜΙ εειΙτ ΜΜΕ , πα αι ειπ!ιοι·εΜιοΚ πια; 
ειοπνειὶὲΙγοἰτ Μ !ιαπιπάΙΙιαι_ιαΚ Θε οι Μια! (Παπ τεπιὶΙ›επ 'ε 
ΙιαΙΙΒαταεΙ›αιι τατΗιαι_ια!ι: πο οι ειοΙεαι€ πειιι ται·Ηιατ Ι8·γ, 68 
α' απ και”, Μειε απ ει·ϋπεΙε ίοπταεα €γαπαιιτ τπιιΙιετὶΚ ΜΙ, 
Ιιιιοπγοεαπ ΜΜΜ ΙιαΙιοτίιεια8ιιαΚ 'ε έγεπ8εεό8πεΚ πι πι» 
Βγανα Η:οιιιΙ. 

Βειιιοοι·αΙα πόιιεΙιπόΙ π, παΙαιπιπτ α, £ϋΙιΙιιαΙ:πόΙ, α' Μια· 
Πἄ Κ. · 
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Μνατα!οΙι' αιαπιαιιαΙτ νόμο Ιιατατα! ΙεαιαεΙ‹; «Με ιι€γαιιο' κα· 
μεΙσιέεΙ α'1ιαἔΥι·αναΒγὐΚ' α2αιιιαααΚ παπι Ματ. απατα; Ιιαπεια 
οΒγι·ε 168 αι Παω ΙοΚοιιΙώιιιὶ 'α οΙΙειιαΙΙΙιακΙαπ πιοι€αε ειωι 
ιιϋιιἰ, α' απει·3ιιτ πω: α: αΙΙαροτοΙτ εἔγεπΙϋΙ›Ι›εΙ:Μ ναΙααΚ, `ει 
ΙκοτΙΜο!: ααα αΙ:Κοτ ἱαιιιετ, ιιιἰΚοτ Μαι· επιΙ›ετ ΜΜΜ αϋιοαεα. 

ΜόΒ αΙ:Κοτ ἱε καιει, ιαΜόιι α' πα8γταναξ.;γαε οαιιματι 
α: ἱἔαΖΒαταα ΜΗ ταΙαΙ ιπαέςαπαΚ Ματ, αιἰὶΙκαὲ8ΙαΞρ ίο8 τα 
ιιια:ΙΜ νόμο α' Ι:οτιιιααγ ε11ωι ε" αΙΙαιι00 ορροαΜο, ιιι€ιιταιι 
ίεΙαιΙατα αΙ›Ι›αα ΜΙ , ΙιοΒγ Βοι·ΙΜοΠ εαιΙ:ϋαϋΙ:Κο1 ΒοτΙαι1αιιαΙ 
αιαμοι·ο40 ναἔγαΙιατ εΙ68Ιιεειι Μ. Με8 ΙεΙιεΩΙὶιιΚ ἔγϋιϋ0ἐε 
α' ίεΙϋΙ, ΜΗ: α' ααα; ιιιἱαιΜι :ιέρεἰ Μια ΙΘ€αεΙιοιεΙιΙ› 
Μπειι ταττααἱ'α ὶἔαι8αταϊεἔγ, ΙιὶναιαΙοΙ‹ι πω” εονατ80 αέρα. 
Βι£ ίϋπϋΚεἱ, Μ.τιιιϋατ ει·ϋ11εϋκϋεπεΙτ ω, ασΙια ΜεΙΘές1τα1 »επι 
ίο8ῇἐΙ:, 'α ιΜικΗ8 ακι3Ι ΙὸΙΙιετιιἰ, ΠθΙΙ08Υ ιπὐΜ› α: ΗΙγ Πιέρ 
αα οτεια8' αΙΙ:οτιιιααγαέ ίεΙΓοτἔατιιἱ Ά α” ατα€ιια' ει›ι·ωαι;αι 
ιιιεἔναΙτοιτατπἱ ωιαιω, οεαΚΙιο€γ α) ΙιἱναταΙοΚΙ›απ ὶὶτεααε! 
@και οαἱιιαΙΙιαααοιι. 

Επιπι€Ιίο8να α' ΙεοτιιιιΚΙ›εΙΙ Ια]οι1εΙιαεΚ, ΚΗ: α: ε;;γεαΙ6 
Με αιω Βειήοαατοτε πιὶιιιΙειι ιιῇ ναἔγαΒατ ιιιαἔοΙ‹ @Η νωιιιὶ 
'ε ΜεΙε881ωΞ τϋι·εΚεάιιεκ, ιιτύΜ› , Ιια ποια οααΙαιΚοιοπι , ιαεΒ 
Ιοωα1: απ ΜΒΜ, Ιιο€γ ιιια8οΚαρ ΗΙγ ναΙΙαΙαιΙ›α ανατια!;; 
ιιια_Μ ε€γΒοι· Μ; @μια ΜΜΜ, Μ” κωιιαπωωεκ ΙιαταΙιιιιι 
ΚΜ, ΜΜΜ απ; ΗΜ εαἰὶΚεὸΒεεα€ ωαεκ, έα ΙιοΒγ ειαΜ› ω, 
ταιιαοαοεΙο Μ ΜΗ; ΥθΙΙ18 ιιιε81ααὶτιιἱ ωκω›ι› ιιιὶιιτὶειι αΙααναΙὑἱ 
Κατ ποπ ιιιοατει·86ετε, Ματ εΙ681ιαιέΚ ια 6ιιιαα8οΙ: ιιιαἔοΙκατ. 
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ΜΜΜ: ΙωαποΙε ΜΗσάΙ:ΙιαΙο α° παρε; |'ω·ο·ω.. 
άαΙΜαϊο. ° 
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0ΙΙγ ΜΡ, ιιιοΙΙγ· ε:ωαω‹ιἔ Ιαιε:ωΙι' εε οε:τιιΙγοΚ” 
ιιι·ιιΙΙιοιιιιεει :Μια Μ; οειιΙτ ιϋιιΜ, ΙκοπεειιΙιε Ιιειιοε ειιιιΙειΙκιιΜ 
εοΙ:' Ιιοεε:ι'ι εοι·ίιιι Ιαιτεε:ΗιΙ, ετϋε:ειΚοε τϋι·εΚνθεεΚ ΗΜ, Θε 
ε:ιιιιιοε νιε:οιιαι8εύΒοΚ ιιιιιιι, ιιιοΙΙιτεΙ: Μπιτ ει' νὸΙειιισ-ΞιιγεΚ 
,ε ΙιιιιειΙοιιι €γοτειιιι νάΙιο:αιι€αι_ιάΚ ΙιεΙγι:Ητετ, με εΙ Μπιο 
οτειωιι “Με” ιιΙΙιιμοιτιι. 

Με: ιιιιΙ:οι· ε' Μ" €οι·τιιιιιιΙοιπ ΜΒΜ; ότι ἱε, ιιιι€8 επι 
:ω Ιειιιιιιιι·ιιιιιιι Ηιτ_ιιιΚ:ι: ιιΙαιΙιι ε:ιιΜΙοττειιιιιΙιιιι ε:οΙαιεο 
ει”, 'ε και. ιιι€1γ ι:ΒιιιιιιωεοΙκ ε:οΙπωΙι Μ3νετΙ:ε:ιιι. 

Μιιιιιι.ιι @κι ε: εμε: ει: ιιΙΙειροτοΚ' εἔγειιΙϋνό γειω 
Ιιοι· ιικιωιιιι, ιιιιιέτ απ κιιωικωειικ ιιέιιιοΙΙγεΙι, ΜΒ): ει: 
ε8γειιΙϋεθιές Θε ίοττειιΙειΙιιιΜι :Με ΙΙΦΪΙΙΙΪ ιΜιοε νἰε:οιιγ 'ε ϋε: 
ε:οΜ$ιτειεθε Μτε:ικ, ιι" Μ” εφε ει, ΜΜΕ ιιι61ΚϋΙ16ιτο 
εειιι κια. ' 

Β' ροιιιΙιειιι ει: ο!ιοεΙτοιΙιιε εΒγε:ιιἱ ΙΜε:ιΙ: ει' ιειραε:ιιι 
ΙιιεεειΙ. · 

0ΙΙγ ιιι-3ιιιι6Ι, ΜΙ ει' ταιι€οΙε ιιιιιιι1ιιειιι οεγειιΙϋΙι, εειιιιιιι 
ΙΜε:(ι Ιεϋτε16Ιε ει: ειιιΙικ-:τεΚετ πω: «Ήθειιι ,ε ΙιεΙγϋΙώιι :Π 
Ιιιιιάωιιι ιιιι-:8 πω: τειτιῇιι. 8οιιΜ1ιεΙε Ιιϋ:ιιΙϋΚ ΜΙειτιΠ0 ιο;;ιι 
ιιιι€γ Ιιιιαι1ιιιιι ει: ιιτιιΙΙ:σΜετιι 1ιἱ1ιοε, θε εειιΜιιεΙκ ιιΙΙειροτ 
ιιινιιΙ ει: ειι€εάεΙιιιεεΚεάόε ει.>;γιιτι Μπι ῇάι·; Ιιειιιοιιι ΜΗ :ιέ 
ιιιι ιειιιιιΙιει5%ιιΙ ,ε ιι€ιιιι εεεειιίοι·τε-ιεοΙ:ΜΙ Ιιιι·νιιιι, ιιιιι€,·ει 
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ΜΙειεπεΙιειΕ ιπει€πππΙ: ϋενὸπγτ ω πιω ίοΙειι6Ι κειιππωιω 
_Ηιι·ΙιειΕ. 

ΠΒγειπειιοπ οΙιο!τ, ιπεΙΙγεΙτ ει' ρυ181ιι·οΙαιτ εΒγιπιιετ0Ι ΙΙΙ; 
ιιοτΙεπεΚΚύ τεειἱΙτ, 6Ιιετ πειροπΜπτ Μ· ιπε8· πι πγιι€αιΙππ νύ 
ιςγει1ι Μό τιι€ιιτΙ3ιικ 'ο σε.πϋκειικ ειιιπωΙοπιιΙ. 

ΑιεΞι·τ τετιικΞεπετεεπεΚ ΙΜ62Πε ω: Ιιἰππἱ, Ιιο8γ ιΙειπο· 
τ:ι·ειτο. ιειτεπεὰἔΙιππ απ εεπιπόΙεπε!τ, ΠοΙ€οΕπιιΙτ θε ειπΙιετε!επεΚ 
ΜϋΜεό νειΙτοιωτπιοκ ΚεΙΙ ωιικμιιω 'ε ΙιεΙγεἱΙτετ, Θε ΜΗ 
ει' ιΙειποοτειτει ειιιιπιΙοΚ ειεΙιεει έ:ει επϋπτεΙεπ πιω πωι!πΙειιΙά 
ΜΚ' ΚοτειειΙαιΙ. '·· 1 ϊ ` Η 

νειΙΙιοπ νειΙ0Ίιειπ “η καπ-ε ει? ναΙΙῇοπ :ιι άΙΙπποιοΚ' 
ει;γεπΙϋε68ε ει: οιπΙιει·εΚετ πέιπὶ επο!ώεοε Θε άΙΙειπ06 ιπύιΙοπ 
νεπειι·ε π”ίοι·τπιὶπΙιππΚι·ειἔ νειΙΠοπ ποιπ τεῇτ·ο ειι_ιπιι€ύΙιειπ 
Μποπγοει ίεΙΕστ8ειΕύ εΙνεί, ιιιοΙΙγ ει' τότεειειιἔοτ ιπο8ιι1ΙερειΙπι 
ποιπ ΙιειΕ.;γιει 'ο π' ιιοΙἔὰτοΙωιτ ιϋπνόπγειΒ', ΜΜΜ' επι οικω 
οεοὶΙ‹' ωιπωιοπεπινιιιιοπωεωωι Ια-Ξειτιθ Βιι πεπι πιειεπιι. 
Α' τω” Εσπτοε; 1κέ:τειιι ει: οΙνσιπω, “Η ΙὶἔγεΙπιει2επ ι·επιπ. 

Μει_Μ πιἱπτΙ :ποπ ΙοττειιΙειΙιπειΚ, ιπεΙΙγεΙε ει) πόρο!·ι, Νικι 
πω: ιπε8νά1τοιωιιτέικ, ει: ο”επ1ϋεύε' ιιιε;ειεπτοΙςΞεο πω· 
Ιοι·ππω.εει ιπ-9€εττ αεωιω1π _Με1Ιϋιπι-5τεΙ: ειπα' ιιιιιεοεΙ “παει 
ο!ιο!αιι, πιεΙΙγεΙ: .τα ειπΙ›ει·εΙ‹ϊ πω”, ἱπἔειεειἱτ εΙϋΙιοπάΙε, ιιιιι_ιιΙ 
πππάι€ ει: ρ8γίοτιιιπΕΙππειι€τει ίιι;τοΙ: ΙιιιΜπιπι. ΉιΒγ ει, επε 
8·ι2πγεΙτ ειΚειιΜΚ εΙτειιἔπιΙοιπἱ π' 88Ζί188°0ΙΚ, νιι8γοπαἱτ, νει8γ 
π' 8πιιιιι8·οΙτ ρι·6ΜΙτπΚ Μπακ :πω ει, επε;;όπγε1ιετ. Πα το 
Ιιίιτε;;γ οΙΙγ $άτωιεει€ι πΙΙιιιιοιοτ ΜΜΜ ιιΙΙιοτπι, ιιιεΙΙγΙιεπ 
ΜΜΕ ΜΜΕ νπΙειιπἰ πόάεπἱ 'ε Κενέε εΙνοππὶ νει.Ι03ει 10€γοπ, 
ει' ΜΜΕ-ς' ΙιθΚΘ_ωτε Με" ιιιὶιιιΙεπτ ιπι-:€τε!;τετοΚ. 

ΤιιτΙοπι, Μπάρ οΒγ παω, άειποοτειιπ πέρπεΞΙ ιιιἱπ‹ῖἱΒ· τει 
ΙπΙπι!ξ.ςεπ επειςειπγ Έ ὶ<ὅεπ 8ειπι1ειΒ ρπΙΒάτοΙκειτ πι; Ιιιιπειιι Μ: 
π' ειο8ε3πγε1:, ει' 1ιοΙγετε Ιιο€γ ει' πωπω' πιι€γο!ι!ι ΜΜΜ: 
ΧώρειπέΚ, ιπιπτ ε: οΜ8τοεπιτει τπτειιεει€οΚΙπιπ ιπιπ«ΗΒ απ 
ωππι εποΙσπτ, ι:εεΙα!Ιγ επιιπιππΙ ν:ιππει!ε, πι: π' ιδι·νώπγ σπα 
οινοεοΙΜτΙειπ 'ε ϋτϋΙωΘΒεΖειᾶπτἱ πγοιποτιιεπέ πσωιω Μαι! 
πεπι ΜιιιοεοΜι ο8γιπύ.εΙιοι. 
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Α` μιπάει,·,οΙι νιειοπι τικΜπ "Μπι οΙειι6ι·νει 'ε Μιο 
1ειΙεπι-:Κ; ΚινάΙτεπιμιιΕ, ιπεΙΙγοΚ ει, ε2ειιιειιιια8οΙιτα νοπιιΜι, 
ιιιποπεπεΙι; €ειπάει€εάΒιιΚ ἰε πεπι Ιενέπ πιω ει' ΙϋΙιΙΠεΙ ϋει 
ΜετοετοειιΙνο 'ε ιι1τιιΙα Ι:0ιινιεε1νε , ΙιοπιάΙ6ι·ΙιετετΙεπ Θε 
ιιιιιιτεεγ ΙΜΙιειωιτΙειπ. Επ νειΙειιπιπΕΙιο8γ ε:εἔ€πγεΙἔῖ2ιῇει πιιιοε, 
π” ιιιποε τϋΙ›Ικ€ Βιιι6ειέ,ιοΚ' Ισια Μ; ποπ ει' εοΙαιεει;;' ΙιεΙιεΙό 
ΜΙ πειροπΙιώπτ ΜΙόρπεΚ 'ει ιιΙο·ιειπάτ νι88ιετέι·ποΙτ. 0ΙΙγ ισι 
Ιϋπ οειτίιΙγτ ΜΜΜ ποιπ ΒόρειπεΚ, ιποΙΙγετ Κϋππγεπ ιποΒΙια 
τιιι·οιπι 'ε ιιιε8Ειιειταπι ΙεΙιεΕπε; Θε ει;γόΙιΙειπτ ιε πω· ΜΜΜ 
ίοπιιΙ πΙιειΙ ΙιοΙἔπττειτεειιΙι' τϋιιιο8,·ύνοΙ 6επεεπϋνε Ιονέεπ , ει' 
πόρ πεπι ειιῇτΙιειτπιὶ Μακ ει' ΜΙΝΙ, Ιιο;,>γ ϋπιπειἔΜ ιε 6ι·3ε. 
Α, άεπιοοτειω 1ιιι·εειεπΒοΗ ε' ΜΗ; επύΙεϋεώἔοἰ ι€ϋΖδα, πιο8 
ειππι!ειΙΙιιιτΙειπ εοπ:ιειι€ιι ιπιιιιΙπειπ ο8γεπΙϋ οιπποι·εΙι ωιιιιωτ. 
ΜΚ, ΜΚ Βιοτοεπιπ κια-ένο εειπ €ειπάει€πΚ, ειοπι °επε8ιέπγεΚ ποιπ 
Ιενώπ , Ιιιι·πιιΙτ ειιιπγιι·ει ναΙι3 νιι€γειππει!, Ιιο8γ ει' Μπα οΙιει_ι1:· 
ΜΒ, 'ε πεπι ΙιιτπιιΙ-π ειιιπγἱναΙ, Ιιο€γ ιιι€,·γεέι€ε$ 8ειήεει€πόπεΙ:; 

ΕιεΙ‹ 1ει·ιιι€έιεττοΙ ε11οιιεώ8ει πι €ι·68πικοε ιποιἔαΙπιεΙι 
πως; ιιιοΜπ1ει€ΙππεπΒιιΙε πγιιἔαΙοιπΪ›απ απ: ιπιπποπτ, ιπι ίϋΙϋτ# 
Με θα ιιΙειττοΚ Υ88]θΙΙ, 'ει ΙιιιτοεΜπ Ιιε·1γέπ ει' τπιεπεά·έι κω 
τιιΙειει. . 

Νεπι ιιιιιιιΙιιι ιιιει:,-,ιοΙπ εεεΙε ιε _ιοΙοπ επετεπ6πέι€3ΙιΙιεΙ ΙΙΙθ8· 
οΙό;,ιειΙνε νοΙπππειΚ, νιι€γ τει·ιπέε2ετι !ιοι·ιιιΙπιειτ Θι°ο:πὲποΚ 
οΙΙγ ίοι·ι·ειιιπΙοιιι ιι·ιιπτ, ιπεΙΙγποΙ€πεπΙ4ιπππγει!ιππ οειτο2Ιιπτ 
πόιιιι!τ, ει, πώΙΙιπ1 1ιοΒγ Ι›ειῇπιΙιαπ ι·έειεειιΙ_ιοπεΙι; Μάτ ιιικάΜι 
ιιιιι·ειιΙαιι Ιιώννε1 ιιιε,%αιιΙει86τιπι νύἔγππΙτ; οεο.Ιτ ει: ει' ΜΗ: 
Ιωπϋ , Ιιοἔγ πι-:ιπ τιιά_ΜΙξ, ΗΜ Ιιειιιιαπιιπ ΙιοΙό. ΠΒγειπ 
ει2οπ τιιι·εειεπΒι πΙΙ:ηιοτ, πιεΙ1γ (πιο: ε2ιιπιεΙοπ νιιΒγαΙιΙιαΙ ΗΠ 
ιι «π, ε' νειΒγειΚειτ ειιι1486εεε Ιιιιι€ιι·οπ 14326 Μ 520Πϋ3. Δι 
ειιιΙιει·εΙιπεΙα ε2αΙιιιιιπά8οι Η5Νιετ, ότιΜωτ Ιτοι·εεεΙιΙιοτ επι ει· 
νιιΙτοπ:ιτπει·π πω”. 

ΝειιιοεειΙε Ιιοεέγ ει' ιΙοιιιοοι·ειΠει!ιεΙι οιιιΙιοι°εΚ πεπι Ιεἱνιὶπ` 
ῇἐι·Ι‹ ιοι·ιιιώεπΜεΙ π'ίοτττι!ειΙιππΙιειτ, πω ιιιΜΜι ΜΜΕ ειπο!κτύΙ. 

Μποε οι” ι“οι·ι·ειππιοιπ, ιιιεΙΙγ ει' επει·πειτ τιιΙειιιιοπι Μ· 
εεΝι νειέ,ιγ ιιιι€γο!ιΙι πιόττι·Η«Μπ πι: ι'ι·ιιγσἔετπὺ. Ναι” τόπο 
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πιοΒπεικ , ΜΚ πειιιοπιπω οτειὰἔοΚΙπιπ Ιπππεικ, ιιιΙπ3ιΙοπππΙ Μ 
Τὸ; Μ” πειιιπεειΙε τπΙει_ξο10ππιιΙ ΙιἱτππΙ‹ 01:,Ιιππιππ οΙΙγ άΙΙ:ιμπ0ιππ 
π «παπι, ιποΙΙΧΙ›επ πι επιὶ›οτεΙκ ά ΕιιΙει:μΙοιιπειΚ ΙοΒππΒγοΙ›Ι› πο 
ειπε Μπακ. 

ΙΜ πι επιιΙιει· 1ὶ€γεΙοπιιπεΙ ιιιεἔτεΜπιἱ ιπὶπἀοΒγΞΙ«% :ποπ 
οει€π1γοΚππΙι, ιπεΙΙγεΜ›ϋ1 ει' τπτεπεέι8 πΙΙκοινο. παπι, Ιεϋππγπ 
ΘΒιτενεππἱ, πο” πὶποει ποπ Μια ε” π , πιεΙΙγπϋΙ ει' ω 
Ιει_Μοπ Μαι! ΜΜΕ ειππνεπέΙγεΙε ΘΙεεεΙ›πεΚ 'ο πιπΚποεπΙ›Ι›πΚ 
νοΙππππΚ ΙΙΙἱΙΙί8θΙΙΙ π' Ιεϋιθμοειτό.ΙγοΚπέι1. · 

θγπΙσπ·ειπ ει' ειοει€πγεΙε Μπι @μπι Βοπι1οΙππΚ πιιπ1, ει' 
Με Ι›ἱτππΙ‹, ιπἱπτΙιοΒγ ποΕΙππΙ €ϋΙ›Ι›ετ ειππνειΙποΙε ει' "πω πώ 
:Με ΙιὶεὶνειΙ νειππιιΙα, ιπἰπτ π' πιεππγὶτ ΘΙνοιπεΙ: πιοπ Ιωνιέεύ 
πω, π” ιιιὶῇεΙι ν”, Δ' ΒπιππΒοΕππΚ εοΚ ιππε ΚὶεΙΘ8ἱτπἱ πω 
ειοπνοιὶΘΙγεὶΚ 18 νιιπππΙι, π, 8πιπει€εεψοπ πω; π' ιιιεΙΒΜ: 
Μπι». π' ω” πιοι·εποιθπεΙκ Ιιοεπιπε πε “Μια ΙιπειπΜπτει 
ώμο ιπἰπτεΒγ 6τιώΙωτΙεππέ ασεπ Μα ειπππΙε Ια:ΙΙειπεϊ Μπιτ. 

Με πι ΜΙ; ειπΙ›ετ‹-:Κ, Με π' επιΠπ€εεὶἔ€0Ι πε ειεἔππγ 
ΒόΒίω εἔγἰτππτ τύ.νοΙπεϋ _$0ιπύτ18πιπ 61ποΙτ , ειει·ωΙεπ Μπεστ 
1ιιὶπῇποπὶιππΙκ νιι€γοπιιππιιΙτ. ΜϊπτΙιοΒγ ει, πιοΒόπγεέ8ποΚ 
ΜΒ ΞΒεπ πιοιπειωεπΞΒΜαπ ναπππΙε , ΕϋιοΙτϋΙ ΙΜΜΙ: εειπγει 
ι·ιϊεπεεπκ πε €61πε1ι πιοΙιτύΙ; Ιώιττε 'ε πϋιαϋΙς πἱππε οἔγω› 
πιἱπτ ε” τ:πεΙώΙγ Με 6:ϋΙωέ:€, ιιιο11γ ύ.ΙΙππι16 τιὶι·ἔγει ιππο 
ιΙ:ΜιππϊΕππΚ 'πτειιι€πγ ιπΕπε1: ἱε ποἔγειει·επιἱπιὶ. Μὶπἀεπ Μπι 
ππΩπιπ ππεΞγοΙιΙ› Μεινόττε1 νιιππει!ι πι Μπιτ , πι ιΠωΙπ σκο 
ισα ΜΙειππϋ €οπτΙο1ιπέιΙ Ιο8νει, "π τιι;.ςπειΕοιΙππΚ Ιιοιιπ ει, Βγα 
τπι›ἰτπειὶι°π. ίοτ(Μοττ ιπἱππεπππρἱ -πητοΚει6€εΚ πιὶπιτ. Αιοπ 
ΒοπτΙοΙειτ , ΙιοΒγ ΜΙϋΙε ΙεΒΙκὶεεεΙ›Ἑ› Μπιτ ἱε ιιιι€εππΚ επἔειὶῇε· 
πω; , εΙ611ϋΙτ ΙππΙΙΙιπ1ει€Ιππ, τϋΙεθΙππ·ε εΙνεπιτέεύΙ; υπάψει.ε· 
τοπεε€1Ιοπ86ΒϋΙ:' ΙεἔπαἔγοΙ›Ι›ὶΙ‹ππεἰΚ ωιπππκ. Ιπιπιπτ @ποπ 
οι πρτο, Ιιενεε πε πγιι€αιΙππ τπΙαῇιΙοποεοΚ' ειπιππτ πωπω πι 
έιΙΙπποκοπ' εεγεπ1686€ε ειὶὶπτ-ι-:Ιεπ ειπποτἱτπὶ. > 

Ε' ειοτὶπτ τΙοιποστπιπ 1πτεπεόΒοΚΜπ ει' ιιοΙ€πι·πΙί ππἔγ 
τ€ειε ΙΙΒΙΙΙ Ιἑιτ_ῇπ Πικάπ ππι πγετΙιετιιο εΒγ ίοττειιΙπΙοιιιΙ:0Ι , 
πε !πϋπάεπ πγιπποπ 'κι πιοτίέ:Ιο ιπϋποπ 6τειὶ, ππι νεπι1Ιιαπω 
ώ πΙΕπΙπ. 

ι 
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ΜοΜο:1αιιι, ο' ιιιιιιιΙ‹α'πιαε πωσ», Μια “Μα αι Μα 
ροτοΙτ' θΒΎ€ΙΙΙϋΒύ€θ τετιιι€οιετ ΜΜΜ αι ειπιΙ›ει·οΙτε; αι ὶρατ' 
Θε ΚετεεΙεε068' ραΙγαἱτα 'ε ιιιϋπ 1ιενεΙὶ θα ειαμοι·Μα α' ΗΜ 
ΜττοΙκΙ›ε1ἱ τιιΙαῇιΙοιιτ; Μιιιιιτακιαπι νὸἔτε, Ματ 018 αι ΜιιιΙωι 
ειιιΜτΙοο @ό 'ο αΙΙαπιτΙύ νι€€γαι _ῇ‹3ΙΘτε' ἔγαιταρἱταεατα Μεινε. 
8ειιιιιιἱ εειιι· εΙΙειιΙιειἰΙε α' £οτταιΙαΙιιιὶ εισπνοάόΙγαΚΧεΙ ϋιΚα!›Ι› 
Ματ Μπα που άοΙ8·οΙ:. Δ 

ΜεαΙεΙιετ, Μ" ναΙαιιιεΙΙγ Ιοτι·αι1αΙοιιι, νόμϋ ει·οάιιι6· 
μια αΙταΙ αι Ιραι·πακ ,ε Ιπει·εαΜάααποΚ Ιιαειιιι€τα ναΙἱΙ:; 6ο 
ι-:Ιεϋ οκοιατα ιιιαῇιΙιιεπι παιι:ΗΒ αι ὶρατίὶιϋΚ” 'ει Ι:ετεαΜ00Ι:' 
ιπε8ι·οιιταεα ειοΕοττ Ιωιιιἰ, ιιαιιτΙιοΒγ ιιιὶιιιΙεπ εεε0›ειι, ώθ 
ειϋτ Μ α' ίο8γαειταεί αταΙαπω α1Ιαροήα!; ναΙτοιτατῇα ιιιο:έ, 
'ε εἔγειει·τι-: ίεΙίοι·ἔατῇα αιο1ι αι·α.ιιγο, ιιιοΙΙγ α' τοτωοειταε Θα 
ειὶὶΙεεόἔεΚ Μια 16τειεττ. 

ΤονεὶΙ›Ι›α πειιιτι1ι1οΚαοπιιπι εΙΙοιιΚειϋΙ›Βετ α' $οτταιὶαΙω1 
ετΚϋΙοεϋΜιοΙ, ΠΙΝ α, ΚετοεΙτετἰϋἱ ει·ΒϋΙοοϋΙτ. Α' ΒοτεεΚω1αε 
ωι·ιιι6ειεττεΙ εΙΙουει€8ε ιι·ι5ιιιΙωι ετϋειιαΙποιο αιωινει16Ιγε1ιιια1α. 
Αι ειετετἱ α' Βϋιέριι€αΙεατ, ΙιεἀνεΙἱ αι εΒγειΚειΙώεεΚετ, 'ε 
ιια8γ ΒοιιὰιὶαΙ Κοι·ϋΙἱ αι ὶπὰιὶΙατοαΙιοὰαε£. Αι ΜΞΙ1εωτό, Μή 
ΙσέΚοιιγ , Κεάν!(ε1°08ϋ, 'ε τιιΙααΒοε εεικϋιϋΜιϋι οεα!ε παοκ 
ιηιΠ, ΜΜΜ αι·ι·α α' ΙεΒιιιαΙΙιακΙαιιαΙ›Ι› 8Ζωί8θΒ' Μιιγειετἰτἱ. 
Α' ΙποτεεΚεάΘε αι οιιιΙ›ετεΙιε£ Γύ88ετΙωιαΜκό τοειἰ ε8·γιιιαα€6Ι; 
Ι›εΙὲῇεΙ: ιιια;αε εειιιιέπ ω: ειειιι6Ιγεε Ι›εοεϋΙ: ίεΙϋΙ; ϋΙτετ εα 
με ί1€γώ!εκεΙΕ £οἔΙαΙΙ‹οιαετα Ιώ8ιτϋ, Έ αι αΙ›Ι›αιι ΙιοΙ6οΒιιΙΙια 
Μετα ιιιε8ταπΜα; Θε ι18·γ «πω α' ειαΙ›αὰεαΒτα ΙιαῇΙαιιτΙὐΒΚεδ. 
Μι, :Με α' Ιοι·ταιΙαΙιι1αΜὐΙ ταττ6ιτα£ῇα. 

Ιΐοιι·αααΙοιιι, αΙΚα1ιιιι€ναΙ αι ὶιιΒ·‹3 ῇαναΙ:' Ι›ὶι·€οΙιοεαἱιιαΚ 
ὶιιΚαΙ›Ι› ΙεΙιετ ΙΘΙιιἱοΙ‹, Ματ α' £ϋΙ›Ι›ἰοΙ:ιιεΙκ; ΒΙΒΗ €ιιΙαμΙουιιΙτ 
εΒγ τύειτόΙ €γαΚι·απ Ι(ϋ1111ΥθΙΙ ε1ταΒαάοι!ιατύ, ΜΒ τόειι·ϋΙ 
ιιιἱιιὰοιι ρὶ11αιιατΙ›αιι εἔόειειι εΙειιγόειΙιετϋ; ΜΕΝ α' ΙϋΙιΙΜι· 
τοΙτ' τιιΙαῇεὶοιιοεαἰ ΙωνεεΙ›Ι›ι5 €6ΙΙιεψιιοΚ, ΜΙ: Μι ΙϋΙιΙοὶΙ£' Μνε 
τΙεΙιιιέΕ εΙνεειτἰΙτ Μ, τειιιὸιιγΙἱΚ ΙεἔαΙα!›!›, Ιιο8γ ιιια8Μ α' 
ΜΜΟ α, νὶειοιι€α€εαἔοΚ ιαειιι ἱει ιιιοΒϋτὶιΙιοιἰΚ; ι18γἱεια 
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ωιαιωιω ή 1ιοεγ σιιιμιωκ - ειοΜφ>Ι ,ιιι!μ1Μι .ιιις8ι·θιιιιιΙιιεΙι - ιιιὶιιι 
@κι ειιιε2εΚ ει” ίοι·ι·2ιοΜΙιιιι ιιιοιρειΙιιιαΙδ ΙειώεάιιάΙ. ( 

.. Ε' εισι·ιιιτει, :ΜΜΕ ειιιιιιιΙ Βενι;ε]ιΙιε-β Ιια3ΙειιιιΙσκ ίοι·ιζει: 
ΜΙιιιιιΙτιπ, ιιιιιιιΞΙ ιιιιώΙΠι ιιϋιιεΚ Έ οιειροι·οιΙιιαΙτ ιιειΙοΙε :ιι Πι 
86 νει€γοιιοικ ,ε ιιιιιιι€Ι ιιαἔγοΙιΙ› ειιιιιια μι ει2οΜπιΙ ΙιιισΙιιια!τ. 

Ε8γόΙιιτάιιτ Ιιιιτιιιι ιιιεετειπεόΒετ ίιιιειιεΙ‹ 'ε Ἑιιἱτιιιἱιιέιιιἱἱ 
ῇιινειιἑΙιιιΙ Ι›ἱιῇειιι:ιΚ ω, ει: ειιιΙιοτεΙ:, θ8ῖ νοιιέιειιΙε ΜΜΜ ιιιιιιτΙ-· 
ιιϋ]6ΜιιιΙ.“ ' Α· _ ι · · 
ε ̀  . 8ειιΜ ῇεΙειι_ειετειιοεόῇώνεΙ τοΙ_ιεεοιι ιιιεεεΙόεεάνε Δωσε. 

Έ ΜΙιΜιιοιι τϋι·εΙιειιΙ: ιιιιιιάειιιιιηι' ειρι ιιιειΙιοιι - ιιιι'ιτιοΙωτι 
Μ” Με €γειιτηιιτωι. Νόιι€τεΚ ρεαΙι -ιιιιιιι1ε8γΗιςτ 6ΙετάιιοΚ 
Μι·ιιιοΙΙγ ε2ειΙταειά!ιιιιι, 'ε μπω ι“68ήύ.τοΙε, Μ” Μπα ε! ΣΠΠΕ 
ιοΒιιιΙνει..ιιέ!ιάιιγ η] €ειγ·σεΙ, ιιιεΙΙγε1κιιοΙε οιΘΙῇσ. νιι€γοιιοε 
ωμιι 8γειι·εηιιωιιιι; εΙ6ιω οι οιιιΙιςι·ι πειιιιι-π' Θι·άεΙιει 'ε _ιο 
ἐπὶ 8461 πιο. Ιιεε26Ι_ιετεΚ; τικ-Μ ῇε1ειιΙεἔ ε' Με Μπι νάΙΙει1ειτ 
ΠιΒΙειΙμι οΙ ιιιίιιάειι €οιιάοΙειαιτ 'ε νεΙο ει' ιιγι1νάιιοε ιιιοι€ειΙ· 
ιιιιιΙιειΙ: πιιιε Μια: ΙιειΙειει€ειιιιι οΙιιι_Μει. 
μ Ε: επ ειιιΙιει·εΚετ ιιειιιοεαΙε ει' ίοιι·:ιάαΙιιιαΕ εειΚϋιΙέει-ι 

Μπι Βιιωιμι Με πι ειιωιΙαιτέετύΙιε τθιωτιοΖωι;ι. Α2 ετϋεπιΕοε 
ρωιιιιω επειινειι€Ιγε!τιιεΙ: Κενόε ΙιειταΙιιιει νειιι οΙΙγ ριιιΙιει·ο 
ΜΗ, ΜΚ @θα ΙεΙΙ:ϋΒοτ ιιιιιΒγ ει' @ΜΕ Χοι·εεόειέι·ο ει1ιΙοπέ.Ιτ. 
Α' ιιιιι€ει1οιιι, ιιιεΙΙγετ @ω ιι8γε1ετε ειιιιιιιαΕι, 1εοεὶιἔεειτῇει 
οικω ει) ιιοἔγοΙιιὡΙ. · > 
· ττωιιωωω‹ ιἔιιι-, Ιιοι·οιιΙ‹ειιτ ει' ιΙειιιοοι·:ιια ιιιτεειειι€οκ 

.Μπι οΙΙιτνάΠο.Ι!ιο26 'οι ιιει€γι·εινιι€γώ ροΙΒιιι·οΙ:, ΜΜΜ: επετ 
ιεΙειι νει€γειι!ι ιιὶιιοεειιεΙι ΙειεΙΘ;.ήτνε ει' Ιώεϋιιεό8·ι:ε ϋενὲιιγ' 
Πϋνόιόειο εΞτΙίειΙ. Έ.ιεΙς ειι-ιτειιΙε α' Ιοι·ι·;ιάειΙιιια1αιι 68 νειΒγιιιιΚ 
ὶε ΜΜΜ; Μ: ιιειΒγ ίιιτειάειιΒιιΕΜι ΚΨΜ ε16ιιΙσπιιι ει2οΙσει!; 
Μ σεειΙε οΜιειι ι·ωιιΙΙιίνιιΙι εεειιιώιηπεΙ: ΜΗΝ Μπι ΒοΒιιτειιιεΚ.3 
τ 8ιιιιιιιιιιιιΙι' 'ε οτειιιΒιιιιΚ' ειεΙΙειιιο ε1Ιοιι ΙιειειοιιιιειΙ κειμ 
ι1οιιιιιικ "οι" .1ε!ιοιί; ει” ειιι!ιοτ , Μι ιιιθ8 011;; ΙιειωΙιιιειειιιιΙς 
ἰυἑςγΕΞΙ‹ ιε Μ , ιιωιωειι ϊοΒῇει 1ιοι·ιάι·ειιιτ οΙΙγ Θτ2ειιιιιιιμ:Β' 
€·νι-οειιιι€Κ τι-ΞειειευιηςΞηι‹·ιιιιἰ,,·ιιιι-ιΙΙχομτ ει; 6 ωἔωιε Β 
ωιθωιι6 65ε2νοιςσε11ειειιι ιικιι:ειι0Ι. ΑΜ Μ: ιιοιιι ΜΗ Μπι”, 



'Ιβ 

ΜΗ πει εεγε:ει ει: άΙΙ:ιιιοιοΙβε;γοπ16εεεε, ι·ε8ι εε επιε 
ιιιει·ι τεππγε νέΙιο:νεπ, _ιεΙΙειιιει: ει: ει·πϋΙεεϋπι·ε ι·ιιΙιιι:1ει,ει: 
ειπΙιει·επ-ιπειΒοπειτ πϋπιιγεπ τω. ωιιιιιι, ΙιοΒγ εεγ οπω.Ιιιιι εε 
νεπιπει·6 νε:ετϋπει: ιιγοππιπ ει' νεε:ειιε1ιιιεπτε πωιγειιΙιοιιιΙοπ 
ιοπιιπῇεπιιΙιε ' · . ' ' 

ε · Νειιι ιπιιιιΙιει πεπι πγιΙωιπ, :εποε ε:ιιπιιιειεΙιεΙ, να” εεειΙε 
εΙϋτε πιεοπιιο1τ ω” ε:ειιιιιιε άΙΙε.πι€πειπ -εΙΙεπτ. ΙιεΙΙιεεεπ 
ιπεε πεπι τιἔιιπεᾶῇειπ, εϋτ πεπειιπεε ιιιεἔ ιε ιιιιιεοΙ_ιεπ,πε πεπι 
πϋνειιιι ει. ΗενεεεεεεπεΙε ΙοιιιΙιειεειειιΙαιτ ; ιειιειππΙιιιὶ ϋε:ιϋ· 
ιιεΕπεΙέ, εοπεειιτειιιν ει·ιΙεΚειΙζει; ΙαιΙεπιΙοε ε:επνεπεΙγειπεπ, 
οαιωιιιισ ι:Ιεεειπει; Ιὲπ8εΙιπεῇε' Κιεεειιιοπιμιεειπειπ @και 
εε:ϋπετ ε πϋΙιεε:ετεπε1: μο:εωωι ε:εε:ιπ ιπποπ εΙΙεπεΙιε. 
Β:ει ει·ϋΙπϋιΙεε ιιιι5.ιι ίεΙειιιεΙι εκει εε;; ιιιΙΙεπειιι€,- πε Μεσα 
εΙιΙΙπππειπ εΙϋΙε ?ειιιιιιτεεγ Μπα ει'ιΙ_γοΚιεΙ νοπειιιπι, ιειπει 
ει1εεεπεπ. πιειι·ω ε' ι·εε:νειΙεπ 'ε ε:σι·ειΙζο:οιτεοπειεπέ πω' 
πιιΒιιτειειιΙ›επ εε νερο τεΙιειειΙεπεεετε μι" Ιειιπι Μπα πιιιεειι; 
πειπ ιιιἱνεΙ ιπε88γϋ:ετειτ , Ιιε1ιειπ πιἱνεΙ ιιιιι€ει ιπει·ι·ειάτ._ ° ε 

Νεπι ιιΙΙιιοιιι, Ιιο,ε,>·γ ει' πεπιεειιιι:ι ιπτειιεεεοΜπιπ εδώ 
ειπΙιει·επ τειιπεε:εττε1 ιπο:ιιπΙειιΙπποΙι;εϋι ιππειιιι ε:: νεΙειπ, 
ε” Μ; τετεειεεε' ΙιεΙ›εΙεΙιεπ Νώε ιπο:;;ει1οιιι ιιιπΙΙ:04ιΙι,.εε 
!ιοεγ πι ει” πγιι€ειΙιπειι εεπΙιι πειπ ϋειπετἰ; πε ει:ι Ιιιε:ειιι,_-ὶιτ 
ει: επιιιει·εΙ: Ιιι·:οπγοε ·ΙιπιπιοΙε ειπα ιπο:οεπειπ, ιπεΙΙγεΙιει: 
πεπι με:: ε:ιιΙιτεΙι ΜΙιιι€πι. Μιππεππαιι νεΙιο:ιειι_ιέιπ, εεει·ε 
[Μη ιιιιιιιιιιε ιεεεω ιειιιιιι ιισΙι;επιιτ·, πε ει' ιό!ιΙιεπΙιε: πγιιΙ 
πι ίεΙειΦε ενιιΙιοεπειπ.*8:ει·ειιπ ει' νάΙιο:πετ', .πε ει' Γοι·ι·ειιιιιι 
Μιιοι·τειπει. Α ·' η - : ° 

° ΜΜΜ ει: ειιπει5Ιαιιιιπ ε:ιιπιεΙεπ ιπὐιὶοεἱϊεειιῇιι!ε νέιεγ ε! 
ἱε ιεισι8ειικ πειπεΙΙιτ ιει·νεπγειπει, ει:ειι; @επ ιενοΙνειιι 
ΜΚ :ΗΜ ,ι ΜΒ: ίοι·ι·πιιιιΙπιί ε:επνεπεΙγειιετ ιπιιιειεε:ιπειτ. 
1(ϋπιιγιι εε:ιενεππι ει:οπ Ιιεε:εεἔΤιϋΙ, ιπε11γ ε:ει·ιπΕιπιππ 
μια ιπεεέιΙΙειροππι 'ε ·ΙεεειΙΙιιιιοιΙπι ε:·οπωπ > ιιπΙιεΙγι ει' πγιΙ 
νεποε ι:εεΞε Εεπγεεειϋ Ιεπιιι πε:τΙ, ιιιεεπιπιποι· ει, ε:ειινετ16 
Ιγειε επεπ Ιεειπ8ει·ιιΙιειιΙι ε5ιΙΙειρει!ιππ νειππεΙι ιε, Με): ει' 
Γοιιτιιιι1οπιι0Ι πιιπτ ει' Ιε.επει€γοιιιι νεε:ειιεΙειιιιιιΙ , πι”, Με 
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:Με ω Μ" 1616 Ιιᾶ3ιϋ1ϋΙ‹ Μει Ι›ειιεϋΙ‹ἐρ ειιιιωΙ‹ εΙτάνοιωτι1 
αι πτώμα πω” άΙιΙοιωοΙτατ τοιιπἱ. Νὶιιοε ο1Ιγ οι·ει:58 ει' πό 
ΜΒοιι, ΙιοΙ ει' τιιΙ:ΜοπιιαΙ: ε5τιεπε ιιιιι8·άτ πιιιιιΜεΙ»πιειΙ:'ε ιηιιἔ· 
ταΙαιιειΙιΙ›πειΚ ιιιιιω.Μιά, Μπιτ αι ΒΒγεεὶὶΙτ-Βϊει€ιιεοΒΜπι, Θε 
ΜΙ ει' τϊ3Ι:Ιιεό·έ; ΚενεεεΙ›Ι› Ιιειβωτι10ει€οτ Ι›ἱιοπγἱτ:ιιιει που Μι 
1ιοΙτ ἱτ:3Μ , ιιιεΙΙγοΙ: ει' μινιιΚ' ΙιοΙγΙιοι€ετέ86τ Μιτιιιἱ 111600!! Η 
ιιιο€νάΙκοιτειτίιεεειΙ ίεπγεΒετἰΙο 

θγειΚτωι ιιιο83ε€γειτοιη, ιιιὶΙαἔη› που τΙιεο:ΜΒ, ιποΙΙγεΙτ 
τοι·ιιι€8ιεττοΙ Ιοκι·ει0έιΙππειεειΚ, ωι1ητϋΜιιι, ΜΗ: οειιριδιι ει' Πι 
Ιι_ΜοιιικιΙκ ,ε ειοιιι€ΙγεΚυεΚ άΙΙ:ηιοψ8Μπ νιἑ€ΙιεινΠειιοΙϋ ΜΗ 
_ϋεε ότε :Μπι :σμϋΠι νά1τοιωτάε :Πω 16τεεάϋΙΙιετϋΚ, νόΒτεΙε 
ΜΗ ΚενεεΙ›Ι›εἑ ΚειὶνειϋΚ πι ΕἔγεεἱὶΙτ·8τατιιεοΙ:τα, ιιιὶπιτεοιπ 
Βιιτορει' Π88] ιιιοπειΓοΙιἱεὶἰτα ιι6ινε. τω πόΙιιΒιιγ εωΙ›ει· ιπο.86. 
σέϋπό “εαπ ἱε Μπακ, ει' τΒιιι‹-:Β :ιθιιιἰ ϋειτϋπειετϋ ΒοτιειΙοιιι 
πω! ΜΜΜ ε! €6ΙίΕΚ. 

Νοιιι ΗΒΗ: Ικἱιιιοιιτὶεπἱ, Μ" παιδι τὲειε πι” ιικιΜιιιάΚ· 
ΜΕ, ιιιεΙΙγεΙα-ετ Ρι·αποιπιστειάμωι ‹Ιειιιοοι·ειωιὶαΙ‹ιιαΚ ειοΚάι·ι 
πενειιιἱ, ειὐιπἱὶιετιιόΙ: αι εἔγεεἱὶΙτ-ετετιιεοΚΙ›εΙἱ σ.ΙοικιοοτειτΜ 
άΗειΙ._Βιτ ιιιεἔίοἔηἰ Ι:ϋπιιγϋ. Αιιιει·ἱΙώΙ›απ πι οειιιιέΚ θε 8ΖθΙΙ· 
νς06ΙγεΙε ι1εωοετειαιΜΚ: ιιιἱ Βιικορωπιιι ιικ6€ ΙοττατΙαΙιιιἱεειεπ 
νοάόΙγεΜα:Ι ό8 εειιιιέΙ:ΙωΙ !ιὶι·ιιιιΙτ. 

Πει οΒγΙτοι· ΛιιιοτὶΙω πι;" ίοττειι1ειΙωσΚειτ τιπι›ειειωΙωιτΙ, 
ειιοΧ ει” Η-:Κε·τόΚποΙτ ει ΒΒγεειΕὶΙΙ-Β€ειτιιεοΙτ' 1“ϋΙΜπι Μεύεει Μ 
πι! ίοέμιειΙε εΙϋΙιοιΔΙπἰ; να8γἱειιι0Κιιτ αι ι3ΙΙεροτοΚυαΚ πειιι 
οκςγσπΙ8$εθ;;ο, Μπειιι ΜΙώΝι εἑςγειιΙϋτΙειιεὲἔε ίοἔῇει ΜΜΜ. 

Μὶιὶϋπ ειι άΙΙειριποΚ εΒγεπΙ6Κ, ΜΗ ϋτϋιιπ-:ετ ιιιαἔΜα 
"ΜΙ 'ει ίεΙε:]ϋ μ) Ιεϋι€3:ιεόΒετ. Μι ει' άειιιοοτειαι πΘρεΙ‹' τϋι· 
νὲπγΙι‹3ιι'›ἱ ε' ειοιιιοκι°ι Ιιει]Ιειιιιοτ ΠΕΠ! ἰἔγεΙιςιιιὲπεΚ ῇπνἰτιιὶ, 
Μάτ εΙϋεεη.ςϊτπέΚ, που ΙΠεόεΙωιιΙιειι, Ιιο€γ :ιι ει' ροΙ€άτοΙωτ 
ει' ροΙἱιἱοειὶ ειοπνειΙΘγειτ6Ι ιιι680κήειΈ ἱΒγ ει' ΙοττωΜιιιιιΙκτ6Ι 
ωιισιωιμ, ιιιεμϋι·τόηΙιεΕπόΙτ, ΙιοΒγ νΘ8τε ιη:ι;;οΙτ Μόι1ιόΙτ 
εΙϋ ει' πω, ιιιεΙΙγο: εΙΚετὶὶΙ1ιἱ εΙκαι·ιιαΙι, Έ Πισω, @Με οΙΙγ 
Μϋροπτ, πιΜϋπ ιι€Ιιάιιγ ειπΙ›ετ' ΜΙαα-:Ιου ειωινεαΜγε5, Μει 
ΜΙνεϊπ ει' ππἐςγοΙ›Ι› πιω' εειτοΙεπ ιωΖωπ )ε ΙιἱεΙεΙΙτὶὶεὸἔ6τ= 

Η 



ιεπ 

ιιωΜι ει' τιΣι·ε:ιειέΒι ωιιιιιι-ιω ι·ειιιΙΙιινιιΙΙ νιεπιΠγοΚιια Ιιοι·ει· 
ΙιετιιόΙτ. 

Βειιιοοι·ιιω. τάτωειι€οΚιιιιιι ω” ωεΚόΙγ Βιιιο!ιιι ειιιιιι 
Μ, ιιιεΙΙγ ει, ίοι·ι·ειιΜιιιιιΜιτ οΙιειιτιιι: πι: ιιι-:Ιιει ει, Μεο!ιιι ιιιιιιιι 
Πει νὸἔΙιενἱΙιετἱ αιοΙπειτ. 

Νειιι ιιιοιιιιοιιι “Μάτ , !ιο€γ ει' ιΙειιιοόι·ειω ιιειιιπειιιΙ: θεώ 
επι-ιι Ιιιιιοειτνα νοΙιιέιιαΙι ει' ίοι·τιιιιιιΙιιιαΚ οΙΙειι; ιιιιιιοιιι απ 
ω: ιιιοιιιιοιιι , ΙιοΒγ ε, ιιειιι2ετεΙε' $άτωεάΒι ὐΙΙειροτῇιι Μακ ιι 
ιο!κιπιιειιι «πω, 861; ιιιιώΙιΙι “ΜΚ εΙτάνοιτειώιι. Α'ιΙειιιοοι·ει· 
ω ιι6ιιεΙ: ιιιιι€οκι·ει ιιιιΒγειτνιι, ιιοιιι Ιπϋιιιιγειι ιινιικΚοιι.ιιιι!ι- πω” 
Ιιεικιιιι1οΕΜι; Με ει' Ιοι·ι·ιιικιΙιιιαΙτ Μό οιιιι.Ιι τιι@τοΙ‹οιι ΜνιιΙ νο 
ιιατιιεικ: κόψει ΙιεΙ6_ιοΙε ιο ΒενετειιιιεΙτ , (Με ιιιειΒοΙ: ποια ΚοιιΙΗ‹ 
εοιιει. Ή ΜΜΜ. ᾶᾶθ|Π, Ιιοἔγ Με ΜΜΕ τιιιΙοιιιάιιγτ Θε “ιμπ 
ωιωκ επετειιιι ιιιο€ειι€οιΙτειιΚ, ιιιεἔεειιἱ εειιιιιιιέιώάΚ 820'ΗΠ. 

Μ! τιιιιοιιι, ιιιιΙαέρ ο, κάι·8ιγΙιειιι ιιιει€οικ οι' ιιοιιτιοιιἱ Μαθι 
νόιιγοΚ ἱε 80](8.ί1 τεΙιετιιεΙιτ; επε!τ εΙϋεο€πι!τ , νιι€γ Ιτόιιγειο 
ΜΗ: που ϋεπτϋιιϋΚε€, ιιιοΙΙγεΙ: ει' €ιἰι·8ειείηἔἱ άΙΙειροΗιύ! επι 
ΙετιιεΙτ. Αιι5ι·ι; ια ικό; ει;γειοτ ιιιοιιιΙοιιι, @επι :ιειιι ΜΙιωιιι 
ω, ιιιιιιτΙιιιι νειΙειιιιι-:11γ ιισ3ιι Μα νοΙιιιι ει' Ιοι·ι·ιιι1ι.ιΙιιιειΙπ01 ιιιιιι· 
πω; αι ιΠαι!, ιιιεττ ΙιεΙιεΙΘΙιειι ει: ΜΙειροτοΙκ οΒγειιΙϋ!ι, Πιπ 
1ιειιι απ Μπειιι, Ιιο€γ αι ιΠγ Πιέρ Μι·ιιιιιιϋ ιιιώιειοΕΜΙ Μι· 
_ιοιι Με , :Με ει' ιιιι€γ Ιοι·ι·ειι1ειΙιιιιιΙτ , ιιιιιιιΙό8 ν6ΒΙιειΙειιιιΙ κε 
νειιιιιΙιε οι·6εω!ιοειιΚ , θε εοΙι!ιαΙ ι·Μαι!ι!ιειΕ ΙοειιιιεΙι, ιιιιιιωειιι 
επι ειιΙαιιι Βοιιι!οΙιά!ε; 68 Μ Κϋιιιιγειι τιιιΙοΙι Ιπόριο!ιιι οΠγ μι· 
ΜΜΜ άΙΙιιιιιιτοι, ικα-ΜΥ ει: εἔγειιΙϋεΘ88εΙ πω: 1"ομιι ιι”τιιι· 
επιιιιι€οτ ιε8ιιοιι6!ι!ιθ ίοΒιιά ι:ειιιιι,- ιιιιιιτ ιιιιιιϋ ΜΗ νειΙειΙιει ει' 
ιιιι ιιγιιι.ιοτιιιικοιι. 

Μιτ Μ ει' €6ιιγο!κι·ϋΙ ιιιοΜΘΚ, ιιΙΙιαΙιιιιιι!ιατ0 εθιγ ι·ιέιιιι 
Μπι σε εειιιι€Μ·ε ω. - 

Κι5ι ιὶοΙοΒ ιιιιι€Ιειι6 πι ΒΠεειιΙ:-8ταΕπεοΕΜπ: επι ειιιΒιο 
τι οεοΙειιοιΙετοΚ' ιιιιι.ςγ ι·όεπέιιοΙ: ειδτιιγιι νύΙψο2ιιιιιΙ0εά8ει 'ε 
Βιιιοιιγοε ι:ΙνεΒιιεΙκ ΚιιΙϋιιϋε άΙΙιιιιιΙύεάι;ει. Α: ειιιΙ›ει·εΚ επιπ 
ιεΙοιι ιιιιιιο€ιιει!ι, :ιι ειιι!ιοιιι 16ΙεΙ: ιιιει_ιιιιιειιι ιιιοιιΙιι!ωΙειιιιιιικ 
Ιειιιιι ΙΜειι!ι. ι 
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> Ι . ΙΜ οΒγειοτ _ναΙωιιεΙΙγ π-ΞΙειιι€ιιγ σε ειιιιε·ι·ΙΙωΙ Ι'ϋΙιΙΙΙΙΙ ε! 
τστ_Ιο(ΙΙ; ό8 ;;γϋΚετετ νοι·τ, ιιια_ΙΙΙ απ ΙΙΙουιΙωιύΙτ, 8θΙΙΙΙΙΙΙ Μω 
Μπι ει' νΙΙεΙἔοιι ΙΙΒΙΙ.Ι Ιώρεε επ ΜΜΜ ΙΙΙΙΙ·τωιΙ. Α2 ΒΒΥΘεΙΙΙΙ 
8€ειτιιεοΙιΙ›ειιι, ει: εΙΙΙειΙάποε τωιοΙ:, νιιΙΙέιε - ρΙΙΙΙοεορΙΙΙ:ι 
ω·ΜΙΙοει-εϋτ υοΙΙΙΙωιΙιοΙΙ ΙΙΙι€γαΙεΙΙαπ Μ, 8οΙιει ΙΙθΙΙΙ νεΙ1$οι 
ΜΚ, πω, Ισι;ειΙΙΙΙΙΙΙ @Με ΙΙΙΙαοε ότε €γαΙιι·ωι ε3επενεΙιετΙοπ 
Μου ιιι0ιΙοεΙΦωτικιΙε; ω: πω;; Αι' ΙεἔιΙιιΙ·νάΙ›ΙΙ εΙ6ΙτάΙετοΙ: Ιε 
εεειΙε 1ίεΙΙιιΙ ιιιαη;ΙσΒΙιειΙΙαπ_Ιειεει1εά%ειΙ 1ϋι·ΙΙΙΙΙΙιεΙτ εΙ ει' ιΙ0Ι80Ι:' 
«Θε ευιΙΙετοΙζ θΖθΓ8ΖθΓ Ιειιι€ωΙτ ριιτΙΜΜιιΙ ΜΜΜ. 

ΙΙΙΙΙΙοπι ιιιοωΙιιΙΙΙΙ, Ιιοἔγ ει” ιΙοιιιοοιωΙΙΙΒΜΙι τετιπιόειετ6· 
ΙΙσπ Έ 820ΙΙΙΙΒΖΕΙΙΙΙ.ΠΙ ίεΙεειΙΚ: νεΙΙτοιωωΙ_ ΙΙΙΙΙΙΙΙΒΙΙ ΙΙΙΙΙΙιπιειΙΙΙ:Ιιπ 
έτ2εωθυγε:Ιπετ 638 ΒουςΙο1ειτοΙπιτ. ΕΖ Ιἔειι ΙθΙΙΒίζ αυτό ιΙωιιοοτα· 
ω πωιιιεΙωΙει·ΙΙΙ, ΜΜΕ ει, ι·ό;Ι Ιεοι·Ι›εΙΙεΙ‹ νοΙταΙ:, ιιιεΙΙγο 
Κα: ε" ιιγΙΙΜποε ΙΙΙ:ιοιοπ ε86ειοπ ϋεεπεἔγΙΙῇτειιΙ Έ Μακάυ 
ε;γ ει6ιιο1‹παΙι τετειόεε ε2ει·ΙιιΙ Ιι€ειΙΙΙΙ 1ειωιω. Ε” 8θΙΙΙΙΙΙΙ 
εΙΤΙΙΙότ πω» Ιαι›ειε2.ωΙταιιι ειπα' παω' έιιιιοι·ΙΙαιΙ ιιόρι1εΙτ ΙπεΙΙε· 
ΙόΙΙεπ, ιιιεΙΙγ ει: οοεέιππιειΙε και μειι·τΙειΙτ εΙΙῖοἔΙειΙῇει. ΚΙΙΙϋπϋεεπ 
ίεΙΙΙΙΙΙΙΙΙ: εΙϋττειιι επ ΒΒγεεΙΙΙΙ·8τατιιεοΙ;ΙΙΙιιι ει, ΙΜ 1ιεΙιεΞι 
ΙΙΙ ει' ἱϋΙΙΙΙΒὐἔθῖ οΙΙγ οειιιιιΙΙΙΙΙ , ιιιεΙΙγυΙ ε;;γ8Ζοτ ΙΒΙΘΙ›ε νεΙΙ, 
ίόΙτενΙππΙ, 'ε οΙΙγ ειιιΙΙετΙΙΙΙ, ΙΜ ιιιιι€6εΞπιιΙς ΙοἔειιΙοΙτ, 631823· 
ΙΩειτωΙΙΙ .ΒΙ›Ι›ειι εειιτ ΙΙ·άεοΙε , εειιι Ι›οειἐ:ιΙοΙ‹ι ΙΙΙΙειΙ πω” Ιἔεπι 
ΙεΙιεΙΙιε ΙΙο10οΒιιΙΙΙΙ; ε8γοιΙΙΙΙ ει' αιμαειωΙεΙε ΙΙιεΙιει κά; 'ε 
:Μια ιιιέ€ 6ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Ιε ΜΜΜ; ιιια8άτ ΙειιΙΘΙΙοηΙ. 

Ε.: «ΑΜΙ τεΙ:ΙΙιτεαοΙ ΙΙιο€Ιομϋ; ‹Ιο ΙΙΗεΙΙιιεΙοεΙΙ νΙιε8:1 
ΙΜ πω» ΙεΙπιειΒγειτάιΙιατό. . 

Επι ΙΙθΙΙΙ Ιιὶειειιι, Ιιοἔγ οΙΙγ ΜΜΜ νοΙ11ει, »τω Βόριο 
Με, ΙΙΙΒγοιπ1ιΙΙιιΙ ε.8γ τΙοπ10οι·ειτει Πέμ' εΙϋΙΙΘΙεΙΙ-1ΙΙ; ιιιο,Βνέ.Ι· 
Ιο2ΙειΙ11Ι ΜΜΕ; π] νειΙΙΙΙ.εΙ , ρΙΙΙΙοε0ρΙιΙειΙ, οι·ΙεϋΙοεΙ Ή ΜΙΜ 
κ:ειΙ εΙνεΙποτ ίθΙΙΙΙΙ πώ' ΙιεΙγεΙΙΙο, ιιιοΙΙγεΙ‹ ΜΙ». :ΜΗ ιιιε.%γϋ 
Ιιει·ειιεΙ-κ, ΜΜΜ πω” 68 €γεικοτΙ ίοι·τειιΙειΙΙιωιΙαιΙ; ΙιοιιιΙ εΙΙΙ 
8οιι6οΙΒοιεεεΙΜπ. Νεπι ιιιΙΙΙΙΙια 1ιε5Ια :Ιια ειιιΙιετΙ ό” ιιιιιιιΙώτ 
Ιει1ι ΜΙΝΙ; ΜΙ ιιτοιο8 212 πι1ιιιΙΙΒ; ΙιεΙιποιιι ΙΙΙΒΒόΙΙ ΙΙΙΙ:ΙΙΙΙΙΙ Μ· 
Μπι 8γαΙποι·οΙΙει,1ιοΒγ :ιι ϋειιιετετεε εΙνεΙσιεΙ: ΒϋνετΙπειιπΘ· 
:ιγοΙτ επειροι·Ιωει "Έ ιι€ΙΙ‹ΙΙΙ Ή Ι›‹-:ΙϋΙϋΙ‹ @και ΙειΙοποπ ΜΙ, 
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ιιιιιιτεΘιιι επιπιιι,ΙιοΒγ ΘΙνΘΚΘΗκει·Θεεοιι πρωι. ΙιιΜΙιιι @ψε 
Μ!!! ιπειεει ίΘΙΘ ΜΜΜ , πιιιιι:εειιι @ειπε Θε θΒ'ΥθΙΙθΒ τϋι·ΘΙενΘε· 
εΘ1 ΘΙϋτε 8ΖϋΙίθΙ]θΠ; πϋι·Θτ ειμαι ίοΙγτοποε Θε ιιιει·Θει ιιιιιι€ει 
επι: :Πω τΘι·ιΘει;;Θτι; επ Β8ΥΒΖθ!'Ι'θ Πιθ8 πειπ νΘΝοιτειιιιι. 

Α: οΙΙγ ΘιπιιΘτΘΙειιΘΙη ΜΚ ΘἔγΘπΙϋ ιο<έοεπεΙ, ιιΘιτΘΙΘε· 
εεΙ , επει·ΘπεεΘνΘΙ νει;γ Ιιοἔγ Θ.ιςγ επώνειΙιιιιπι1Θπ ιιιΘε ΙΘεγΘπ 
ιιιοιι(Μι, ΘεγΘιιΙϋ ΘΙΙειιιοττειΙ Ιιιι·ιιειΙ‹, ειἱιΚεΘἔΘιΙ‹, εποΙώειιιΙε 
'ε ἱιΙΘεΘι|‹ ΚΘνΘεΘτ εεοπτειπ ΙσιΙϋιιιιϋιιιι θ8ΥΙ!Ιέ8ί.ύι. ΜιιιτΘπ ει' 
τΘι·ΒγειΙ‹ειτ 8Ζ0ΠθἔΥ ειΘιιιιιοπ0ι01 ΜΝΚ, ΙεΙΙιϋΙ‹ τει·ιιιΘε2ΘττΘΙ 
Ιιει_ιΙειπιι6_ ει' τοποιι ΘεπιπΘπι·Θ 'ε Με Μπι ππωπικ ποι·τιιι·εειιτ0Ι 
ΘΙτιινο2ΙιειΠΙι ε ιικη;Θπειε πιιΙϋιι Ιιι€ΘΙιοτ ίοι·ιιιι-ιΙΙιπτ π; πιΘἔιε 
ιιι0Μι, ει' ιιΘΙΒιιΙ, Ιιοξ.εγ τιι‹ΙπΘΚ, νειεγ :ιπειι·ιιΘΚ, νειΙειιιιΘιιγ 
ιιγιειι Ιιιιοπγοε ειΘιιιιι ΜΜΜ νΘΙΘιιιΘιιγΘΚ!›Θπ ιέειΙΘΙΚοπιιι ίοἔ· 
ιιειΙε εεγιιιΘεεεΙ. . 

ΜιπΘΙ ιι:ιι€γοιι!ι ΕεγΘΙΘιπιπΘΙ νιιειέιΠοιπ ει: 88]'θΠ16ΒόΒ'· 
πεΚ σε Θι·τΘΙΘιιιτΘ και Ιι:ιτΘειιιτ, Άπω! ιιιΜΙιΙι ΙΙΙθ88']626ίωΙΙΙ 
ει' 1“ΘΙ6Ι, ΜΒ, σε ΘτιΕΘΙΘιιιΙιΘΙἰ ειιιειι·ΘΙιιει, ιπΘΙΙππΘΙκ πιω να· 
€γιιιιΙτ , ΘρΘπ πΘιιι £Θι·ιπΘειΘει ιιΙΙαιιοτ_ιπ ι1Θιποστατιι ιιΘιιΘΙαιιΘΚ, 
πιιιιτ απ πΘιπΘΙΙγΘΙε ί61τοειιΙτ. Επι πω; ΙιιειΘπι, πο” πιτ πι· 
ΙιιιΙιΙι ΙιειωΙειιΒιιπ' ΒιιΙϋπϋε ΘεΘπιΘπγΘ €γειπειιτ ΜΗ ωιππιπι 
Θε πο" :ιι Θειιράιι ει: ΘτπιΘπΘτΘΙἱ ΙποτεεεΙΟκιπ ιπιι€ει€ΚοιιΙτ, 
ιιιιικοι· σε ΘιιιΙιετΘΙε ει: Φωτ ΘεγιπΘεΙιοι πιασει ι·Θει ΚδίθΙθιΕθί 
πιω· ΘΙεπι€ΒεττΘΙτ, Θε ιιιΘ8 ΘΒγιιιΘ.εωΙ Θι·ΘΘΘπΘ , ιιΘνΘΙΘετΘ 'ε 
ΘτΚϋΙοεϋπτε πιθανο επϋτιιγΘιι ΚιιΙϋιιΙιϋιπΘΙε; ι'ιΒγ, πο”, πιει· 
@Μακ ΪἔΒΙΙ Μι1ϋιιΜπϋ ΘειιιιΘΙπΘτ , δειιϋιιϋΙτετ Θε ὶιΙΘεΘΙαπ 
ωπικάιι ΜΟΒ', εΘιιιιιιι θεοι 16ΙιΙιΘ πιεσε' ΙΘτι·ΘΙιοιεεΘΜπ ιιΘπι 
ΒΘτιιΙ_πι. Απ ΘιιιΙ›Θι·ΘΙι Μπι νΘΙΘιιιΘπγει ποπ :ιιι·ιιιιγΙπιπ πω· 
ω ΙιειεοπΙειτοεοΜκά, πιεΙΙγΙιειι ει: ιιΙΙ:ιμοτοΙε Θ8·γΘπΙϋΙιΒΘ Μει 
ιιΘΙτ. ΙΙΙγΘιι ιιΘπΘ1Θπι ειΘι·ιιιτ απ ιιαιΙΘποε Θε ΘΙΙειιι«Μ τΘιιγ; 
ει' “ΗΜ τϋι·τΘιιΘτΘε Θε ιιιιιΙΘΙιοιιγ. 

Απ ΙιιειΘ:ιι, ΜΜΜ ίο8 88] τΙΘπιοοτειτα τιιτεειειι€' πεπε 
ΙΘΙ›Θιι ιιιΘΘτϋι·:Θιιιιι απ, πο” ιταΙει.Ιει εεγειει·τΘ οΙΙγ θ8ΖΙΙΙθ· 
ι:Θιι0επετε εοπιιοΙΜεεοπ Μ, ιιιΘΙΙγ ει' Ιιοι·τει·εειι πιω ΘΙΙοε;ει 
εστω! ΪἔθΙΙ πιοεειε ΘεεΘΙι; Θε Μι ιΙΙγ πιω ΘΙ61ιιΙΙειιιιι, Μπ 

 



138 

ιεΙειιι , Μη” εΙεὶιπο πει€γ ΜιῇειΙ τοπιπε ποπ ΙιειΙΙἔιι€0Κτ:ι 'ε 
πω; πιι€γοΒΜΙ οΙΙγαΕπι , ΜΚ Πωσ ΙιὶτεΙτ εάμιιιειΙτ. 

ΜΗ:0ι· επ 6.ΙΙο.ροτοΙ: πτα30πειτι εΒγειιΙϋΙς εἔγ ειιιΙιει· ιιειιι 
Κϋπιιγειι Ιιαἔγμ πιιιι€Μ εΙΙιὶωτιιὶ ει” μπὶεὶΙτ Μαι!. ΜἰιπΙιοΒγ 
οΒγιπάετ ἱ€επ Ι:ϋιεΙτόΙ ΜΜΜ;; π1ΒιτΙιοΒγ ιιιἱιιᾶπιγἀῇειιι ιιΒγειιι 
:ποπ άοΙ€οΙτατ τωιι1Ιτι5Ισι 'ε ιι€γειικιιου 618€' ιιι6οϋάτ ίοΙγωτ:_ΜΚ, 
τετιιι6ειεττε1 ΠΕΠΗ ΙικηΙωιάσκ εΒγετ πισ.8οΙε ΜΜΜ νοιετϋιιεΙτ 
νΜαειψιιἱ 'ε επ ?ΜΙΝΙ Ικϋνετπἱ: ει: ειιιΙ›ει· ει' Μπι! Ιιειεοιι16 

ΜΚ , πι€γ νοΙε σ€γειιΙϋπεΙκ ειεινάι·α ΗΒΗ! εοΙοιΙ Μ. 
ΝειιιοεειΙτ ει' Ι›ὶιοιιγοε ε8γεάοΙέ £ιιτΙοιιιὰιιγΔΙ›ει ΙιεΙγΙιειεττ 

ΙιὶιοὰειΙοιιι ιι1εἔ “Μεσα ;γεηἔἱὶΙιιἰ Ωειιιοετεω πεικιπετε!απόΙ; Μ 
ΜΜ Μπιτ Μάι· ιιιάειιττ ιπσΜοααιιι, ποπ άαιΙύ.1ιοε εειπιε ἱε , 
ΜΒ· ιπει€ι1τιειΙτ ΜτωεΙΙγ ειιψετ ει' τϋΙ›Μ ωιωι ύττοΙειιιΙ›εΙἰΙΘΙ· 
εϋΙ›Ι›εΘἱ.ςετ Μει·οιΙιεεεεπ, οεαΙιΙιειιιατ ΙιοιπάΙγοεεά ΙιειιΙ Ιοιιιιἱ. 

Α, ιιιἱ11τ Μ οιπΙιει·εΙτ εἔγιιιὰεΙιοι ΙιαεοπΙ0Ι›Ι›ειΙ‹Κὰ νίιΙπει!ε 
ει: Θτ$εΙειι1Ι›εΙὶ εἔγειιΙϋεΘ€' ΙιΜα1ιει ΙειεεειπΙ161ιτ ιιιο€€γϋ26άό 
εϋΚΙ›ε πιο” :Πω 'ε ειπα-Π ιιεΙιοιεΜ› Ιω: Μι· ω ιιῇἰτ6ιιαΙιὶε 
Μ” ΙιιιωιΙιιιατ επετειιιὶ 'ο ἔγειΚοτοΙιιὶ ε” πιέριωΙε ΙεΙΙιε ΙΒ 
ΗΜ. Α: ὶΙΙγ τάτωιεέιΒοΒΙιαιι τοΙιάτ ει, ι·ϋετϋιιϋε ὲττεΙειιιΙιεΙἱ 
$οττειιΜΙιιιωκ ΜΜΕ; ιπει·τ Μ. ειειιιεὶιιΚετ ει' νὶΙἀ8' τϋπέπιπέτε 
νεήϋΚ, @γ ΙέιτῇιιΙε, ΙιοΒγ πιο ειιιπγἱι·ει νειΙαιιιεΙΙγ οΚοιεΙ:οιΜέ 
ει·εῇε, πιὶιιτ ἱιιΙιιἱΜι νειΙ€ιιτιοΙΙγ Λιόν' τοΜπτέΙγο Μπα εΙϋ π.: 
ειιιΙ›ει°ἰ νόΙειιιόπγεΙδ Ι18€ΣΥ θε @στα νιδ.Ποιύ8:Μ. · 

Μεη; ΜΗ τονι3!»Μ ῇεἔγειηὶ, Μ” ιιιἱιιτιὶπ ει' σ1οιιιοστα 
ω τὰτεαεὰἔοκΜπ 616 ειιιΙ›οι·εΙε εειπιιιἱ ΙεϋτεΙέεΙι άΙαιΙ ο8γιιιιΜιοι 
Πανε ιι€ιιοεοιιοΙε, ιιά10Ιτ Με ΙΜ ιιιο€ ΜΗ ἔγ6ιι1ἱ. Μἰ εΙΙειιΙ›ειι ει 
κωτοοτειτει τέιτειειεἀΒ0ΒΙ›ειπ Μό; πόΙιάιιγειΚ' Ιο1Ιειέι·ε πωω τιιιΙΜ; α, 
ΦϋΜή Μπα! ιιώιιοΚ ιιιο€γ ε2εΙσιεΙα. ΙΜ Ι.ιιτΙιετ 88ΥθΙΙ168θέ επά 
ιΜΜωι «Μ νοΙιπι 'ει ΙιεΙΙἔατ6ὶ ΜΜΜ ΙΙΒΙΒΥ πιω( Ἐ8 ΜετΙο1 
ΜΗ: πω» ωαω‹ "Μια, :ιΙἱἑςΙια ιιπἔγοΙ›Ι› Γέι·ειάεάΒέιΜ Λεω Ικο 
ι·ϋ1 "Με ιιιεἔνιὶΙΕο2ωτιιἱ Βιιτσιιεί ἀΙ›ι·εΞτ.ατ_ῇι1τ. 

Νειιι ιιιΒΜια ει, ιΙοι1ιοοι·σ.£ὶαΙ›εΙἰ ειιιΒετε!ε νὸΙειιιὸιιγεἱΚ Μ 
ιοηγοε νοΙώτύΙ ιοτιιι€επεπεΙ ἱἔωι πιεἔἔγϋιϋιΙνε 'ε Ιιὶ1εὶΙεΙ›επ 
Ξερω ΜΙπιπι1Με νοΙπά11Με; ω: ειοΙ€ειοι· οΙΙγ ΚΘ€ΒΘ;εὶΚ Μηπως 
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ιιιοΙΙγοΚοι κι έ! ιιέιειιΉι επει·ιιιι, ειειιΜ 80ιιι Μι ιιιο€ι“ει1οιιι. 
Π” ιιΙΙιειΙιιιιιΜιειΙ ιιιοιμϋι·ιώιιι!ι ΜΒΑ, ΜΕΘ? οι ειιιΙιενι ΜΜι 
όι·ϋιιιεετ νέ.Ιτοιιιιτιιιι ΙιεΙγιοτύι; «Με ιιιἱνοΙ εειιιιιιι ι31ιιιΙ Μαι! 
ιιιειαειιι πω» τειειΜεικιΙι, εειιι ιιοιιι ι€ειι€αιωιι1ι, ωειΙι ιιιιι€ει 
ι“εΙειτ ΙἱΙκ-:Β 6ο τονιιΙιΙι ιιειιι ΜΜΜ!. ') 

Επι νειΙειΙιι σΙειιιοοι·ειω ΜΡ' ΜιοιιιιΒιιΜ ιιιέιι· ιιιοΒιιγειω 
ιε, ιιι6ειιιι€γ ιιιοειει·εώιέώΙιε κωιιι ιιιε€ιιγοτιιἱ ιι€γε!ιιιότ Μ. 
ΙΒιειι ιιεΙιόπ ιΙειιιοοπιτΜΗΜιιι επι επιΙιετεΙαϋΙ ιιια8ιιιιΙτατ·ιιιο;· 
Ιιει.1Ι€ειαΜιιιιιιΙι, Ιιει ΜΜΜ ιιειιι ΜΜΜ: ιιιιι€οΜ·01 Μιι6ΙιιιιΙτ. 
Νειιι ΜΙΙΒεπιιΜι και, ει' Μ: ΜΜΕ ιιιοιιιιιιιιΚ , ιιιιιιιΙιο€γΐΦι 
ιΙιιΙι;ειιΙιΙιειΙ ιιιιιι«Β€ ιιιι€γοιι εΙ ναιιιιιιΙι ίσ8ΙιιΙνει. ' 

Έ νειΙ6Μιιι ι1οιιιοοι·ειω ιιωιιιειεΙιιι€Ι Κενόει ι3ιιΙιη;;ιαΙιιαι 
οιιιΙ›ει·τ ωιειιωωι. Α1 ω: κι ιιιοπ8·ιι8 Θε πι Ε6ιϋττ·τεΙΙΙι φΙ 
'ο ει οιιιΙιετε1ι Ια οΙιιιιιιγιι·ιι ι:οεΙεΙ:·πιοΒιο =νειιιιαΕ ιιιετϋΙνο , 

') Πει νι2.ιι€έιΙοιιι, ΜΒ· ει' Μι·ειιεύ.€' ιιιιιι6ύ.ΙΙιηιοψι Ιο€Βοἀνοιἱ$Νι 
ε.: 6ι·ιοΙωιιιιοΙι πιει;;; ίοι·ι·ιικιιιΙιιιιιΚιιαΕ , ω” ΜηιιιειωΙοιιι, ει: π' 
ροη;6ι·οΙι' τοΙ_ῇ‹ιε ε;;γειιΙόε68·ο 'ε αι οιιιιιιΙγοΚ' £οΙ_ἱ‹ιε εΙνάΙίιειι 
ΚϋιϋΗ ωιειωιιι‹ ΕΜ νειΙιιΙιοΙ. ι 

Α' ΚιιειιοΚ' ιιταΙΚοιιάειι ιιΙιιΜ ιι' ιιειιιιειΙθΙιεΕ εΒιγιιιάει ΜΗ: 
ΒΚ ΜΙ, ει., ιιόΙΙιίιΙ, ΙιοΒγ πι οιιιΙιει·οΙι 1ιοΙγιΜϋΙιοι νάΙωιωΕιιΜι; 
ει” Με: εοιιιπιἱ£ ΗΠιιιο€ Μπι νέι·, πιύε Μαι εειιιιιιἱι @Μπα ποια 
ι·ειιι6ιιγΙ. Α' ΙώριοΙοΙ: ει έιΙιιιΙ6.ιιοε ιιιιι€ωεωικ 'ε ιιιοιιωΙιΜειι 
ε68·ιωΙι Ιώιερεπε οΙιιΙειιΙι 'ε ε' ιιιοι;;ιιιιιιιι!ι ιιι6Β· οιιιπόῇο επι ω 
ιιΠι Η5Νιό Μ! αι ειιιΙιοι·ἱ ΜΜΕ ΜΜΕ. 

ΜΜόιι ει οιιιιέΙγο!ι εΠϋι·ϋΠοΜεΕ ἐε ει: ύ.ΙΙιηιοΕο!ι οιιΜιιιοιιι 
σέγειιΙΒΜιέ ΙεΜεΙ‹ 7 “πω” οιιιΙιοι· ειίιιιιο!ειι ιιιυιος , Με ΗΜ ει 
"ιμωιι, ίϋ,ς€οιΙοιι έ5 ἔγειιἔο. Ει ιιιοΙιι6 όΙΙιιμοι ειϋτιιγειι Μι 
ΙϋιιιιϋιΙΙ: ιιι εΙιι6€6Ι; Με πιό; Μι νοΙο πι· ροιιΕΙιειιι ι·ο!ιοιι. Βειιιιο 
κι: οιιι!ιοτι οιιιιε' πιο" Εοι·ι·ιι6ιιΙιιιιιι ι·έειι ΜΜΕ. 

0ο ει' ιιέρεΙι' Νιι·τόιιο16ιιεΙι ε' Κύι:ειο':Ιε686μ ΜΜΜ, πι" 
εεγ ΜιιΜειώ !ιοι·ιιωΙι, !ιοι·ειιιδια πι' ι!ιοιι6ιιο;ιιοΙι 68 πνιιι·ιικΚ, 
ιιιεΙ!γΙιειι ΜΜΜ ο.: ΜΙο.ροιοΙκ ΜΠΕ οΙΙγ ΙοΕΜΜιοΚ, Μη” ιι: 6ι·ιοΙσιε 
εΙειιιιιγαοϋοιιι 58!!! Μη· ε8γίοι·ιιιάιΙαιιοΚ, Μος), ει: ειιιΙιστεΚ ε8γιιιιιε 
όι·ιοΙιιιο ίεΙ:Μ ί,ι;ειι ιιει;γ ΜιιιΙιιιιπ 8γαΚοτο!!ιαεεεπε!μ έ:: !ιο;γ ΜΜ 
ιιγειιι ει' €ϋ!ι!ιιοΚ'ΙιΗ.όι ιιι6ΛοεΗΜεεέΚ. ΙΙΙγειιΚοι· Μιτιω!ιιιιΚ ιι' Μία! 
ιιιιιε ι·οίοι·ιιιΜοι·οΚ 'ιι νέι!ιοιιιιήι3ΜεΙιι] οειιιιύ!ι α' νιΙόΒ·':5Βι·ιιιο.€_ιάι. 
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πο” ΒοιιαιοΙΚοι:Ξετι Ιιενεε Με3ϋπ πι. ΚϋΙϋιι8εοπ πιο8 πο!! 
_ιο€γοιπεπι, ιιιἱΚόιι Μ ιιειιιι:ετικ εΙ νειιιιιΜ ίο.εςΙειΙνει, Ιιειιιειιι 
ιοΒΙειΙατοεειι€πιπιιιιιι ειοιιιοιι6ΙγεεεΙε ιε.(Μ όι·ϋΙι1ώ ιιιιιιιιώεειι€ 
Ιιειιι ΜΜΕ, 'ε σεεΙεΚοπετειΚ' ιιιιιιάε8γιΙιε ε86ει ΙεΙΙ(ϋΙζετ Ιε 
ίοι;ΙιιΙ_ιει; ει, Μι, ιιιεΙΙγοΙ @γι-ειπα ιοΙγτειιιάΚ, πειιι ειι€επι 
θΙιετ ίοΙΙιενιι1ιιι πι εειιιιΜ ιτειπι. 

Απ τιιι·τοιιι, ιιοπιιιιιοε Ιο1ιεεεε«ΜεΙιε 1ιοιιιι Με· ιιειιιοοιιι 
Επι πόροι Μιι·ιπι Μ;; εειπιε Μπι, ιιιεΙΙγ Μετά ιπιιιπειιιιειιιι Μπι 
ΙποτΙ:ιτάνειΙ, Ι:Μιιιιι3, ειγειιι-ιε Θε ΙεϋινετΙοιι νιειοιιγΙιειιι ιιοπι 
ΜΙ. Αι πω πω :Μάι πειιι ε” Ι:ϋιιιιγοπ @Με ιιιοε ι·ε58ι πιτσι 
Επι. Μει·τ ει' ΙεΙΙιεεεπόε :ιι , ιιιεΙ1γ :ιι ι-ιιιιιιοτι έειτ ει' πω: ιι 
τιιΚιιιι πιω τα8πὰῇιι 'ε ιιιοΙΙγ ει' πει”, ΘττεΙεπιΙ›εΙἱ ίοι·τειάειΙιπΜπι, 
ν:ιΙειιιιιιιτ ει, ιιιι€γ ιι0ΙΜωιι ίοι·τιι(Μιιιιιιαιτ ιε Μοιιιι ειΜτει. 

Β' ειοι·ιιιτ π'ιΙοιποοιωει ιιιέρεΙιιιΜ εοιιι ιαθιιικ εειιι πεπνΜ 
ιιιιιοε πι νέΙεπιέιιγΜ, Ιιετεεόεε ιιτιιιι ιιιιιιιΙιιι. Μεἔ Μι ΚειΚεάιιι-:Κ 
ιε ειιΜι·0Ι, ει' ιιιεΙΙγΜπεΙ Ιιιι·ιιιιΚ, ΜΙιοι· ιειποΒιιιπι·πάιιεικ πιοΙ 
ΙεττϋΚ, ιπεττ ιιιε8νάΙι:οιτειτόειιΚιιι εΜ ιιΙϋ ,ε νιιεπει.Ιειτ Κινιιιι 
ΒιιιιιΜ; ιιιεε;ϋιιικ ιιιΜπι€, ΜΒΜ ιπιιιτ ΙιιιοιιγοεΜπι, Ιιειιιοιιι 
πιω: ιιισ,<;ει1Ιαιιιτοτωιπατ. Π 

νεζιιιιιιΙε ιιιέ;; πιω εε ΙιειταΙιιιιιεΙι ΜΜ ιε, ιπεΙΙγειε Μπι 
επεειιιΙ: , πο” νιι1ειιιιι ι1ειιιοοτειαι ιι€ιι' ωιιιιιιιιιιι Κϋιιιιγειι 
ιιιι€γ νιιΙιοιιΞε τϋι·τόπιιεεεΜ. Ε' Μην' εΙειιέπ πιει: πιο€ειιιΙι 
τόιπ "Μι ΜΜΜ. Μ 

Πει εἔγ πω ιισέιι' Ια:ΙιεΙΘΙιειι :ιι ε·έςγοιΙι ΙιείοΙγάεοΚ εγωι 
ΒΜ 'ε πιει” π” ειοΙνέιπ εοιιιιιιιΙι, ει' τϋιιιο€; ΜΜΜ πι θΒ')Γθ8 
εισιιιώΙγΜ' ΙεΙΙιέιι €γειΙιοι·οΙΕ Ιιειι:ιΙοιιι νιειοπι ίεΙοττε ιιειἔγ. 
ΒιιιιΜ ιιιέιτ οΙιειιτ ειπαιιιι ιιισ.ιειιττ. Βι Μαι! οεΜ ιιιιιιγιτ ΜΜΜ 
ιποιιιιιιιιι, ΙιοΒγ ΙιεΙπτεΙειιεε€ νοΙιιο. πι: ιιιιιιιι, ιιιιιιιιιπ οι ε 
“πιει ει, Ισοτιιιιι.ιιγ' Ιοι·ιιιιιιΜ01 εταιιιε 'ε ιπιιιτιιιι ει: ει' ΝΗΜ 
ειι€ιιΜ εΙ ΙιοΙ1οιιε 6ι·τε1πιι οι·ο_ιετ ιε νεειτειιιο πει μιιιωιι 
ιιιιιιι.Ιιιιιιι: εΙνεειτοιιι-ι. ° 

ΑτιετοοιιιτιάΚιιπιι πι ειιιιιοι·Μ €γειιιτειιι @πω ιιει€γεάι>;· 
ΒιιΙ Θε αιώνιο! Ι›ιι·ιιΜ.ΜιιΙϋπ ιιιο.€οΙαιτ ίεΙοιπ' ιιιι€γο!ιιι επιπό 
ναι ε1Ιοιιιποιιεύειιππ Ιειιιιι ιιιιιιιιι, ΙεΙι·ενειιπ1ιιΜ, ϋεειετιι· 
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ωικιΙε, "ει σ” νὶ;αειΙειΙ_ῆϋΙ: ε8γιιι€ιε1. Πειιιοοτειω ιι€ροΒιιεΙ 
πω” μ” νιιιι ει' ιΙοΙο€. ΝάΙο1ςεβΒϋιΚειΙνειέε οΙΙγ ΜΜΜ· 
€οεπε1ι 16.τε2.ΙΙε Μπι ει' Ι›εειὶνοτρ 168· , 'ε εΙΙοιιΙιειεεΙ›ειι ΙΜ· 
Μ ει' τϋιιιε88εΙ, ιιιιι_ῇα π” ει61νάπ ειιιιιγἱ, Μιιτ Μπι κι ΗΜ. 
Α' τϋιιιοἔιιεΙι ιιὶ1ιο8 8ιΜεόΒε £ϋτνόηγοΚΙιει ΙοΙγειιιιοτΙΙιἱ ειιοΙτ 
ιιιεετϋτόεεόττ, ΜΚ νεΙο ε8·γίστωάπ ποια 8οΜοΙΙ:ο(ΙΜΒ. ΒΙόΒ 
ΜΗ ει: οΙΙγειιιοΙαιτ Ι(άυ:Ιιοιωτιικι. ΒΙειὶἔιἑτεΙι8ὲἔϋΚ' 'ει ωκε 
ωτΙειιεέ8ϋΙι' όι·ποιε ειπα Ιε8οτι Ιενει·ὶ 'ει 1αΜάμε οΜ. 

ναΙειιιιὶΙιοτ επ άΙΙειΙΙοτοΚ οἔγειιΙϋΙκ, ει” ΧϋινέεΙευιθυγιιιί1ι· 
«Β€ ειϋτιιγϋ εϊιΙγΙγει1 ιιεΙιει€11 ιιι€Μειι οΒγεε ειειιι€Ιγ' ΜΜ 
ι·ε; ΙυεΜΙο2ιει, νειετΙ 'ε εΙογοιιι_ῆα απ; επ εοΒΒει1 ἱπΒιἰΙ›Ι› 
Η188ύίω ει' τύι·ωιεεη.;' ειΙΚο€ιιιὰιιΥΜὐΙ, Μιιτεοιιι ροΙΜο:Μ ω» 
νΘιιγεἰτϋΙ ετε‹1. Α: ειιιΙ›ει·εΚ ϋεινεεεπ,-ιιιὶιιὲ1 Ιιει8οηΙ0Ι›Ι›ειΚ 
Ιε82ιιεΚ εἔγιιιἐεΙιοι, σε ο;γοε ειοιικ-Ξ1γ Μι€άτ ΜΗΚΗ. ΒΥθΙΙ· 
€ΘΙ›Ι›ιιεΙι ΦΜΑ αι εεσ56ΜεΙ: εΙΙειι6Ι›ε:ι. ΝειιιΙάτνάιι εειιιΜτ 
ιιιει€ει Κϋπ·ϋ1 , Μ Μ ει' τϋΙ›Ι›ἱεΙ‹επ ἱεωι ίϋ1Ε11ειιιο1ιπ-Ξ, να” τϋΙϋΙε 
ιιιεἔΚὶ1ΙϋιιΙ›ὸι£ετιι6, εΙνσεΜ Ι›1ιοὰο.Ιιιιάτιιια<ὲα πωπ, ιιιὶΙιεΙγτ 
ειιοΚτύΙ ιιιο€£ιἰιιιειἀτειτἶΙ‹; 1ιοιιιοεεμΚ ετεῇΘτϋΙ ΚάτοΙΜΜΕ, (Με 
1αΞτΙ:οιΜ Και! ῇφειιἱτϋΙ ω, 'ει καιω επιπε Με” εΙϋειιιει·Μ, Ι·ο8γ 
Μποε ὶἔαια, Μι απ ει., ιιειΒγοΙ›Ι› Μάικ άΙΙΜει. Α, τϋΙ›Ι›εό8πεΙ‹ 
Δωσε 8Ζωί8θεθ Μ Μπγε2ετὶτιιὶ; _Ιιωιοιιι ΙιεΙεϋΙαέρ ἔγϋιὶ ιιιο;έ. 

Α26ι·τ ΜΜΜ Μ3ι1οιι 1οΒγει1εκ ὶε ειω·Κεειτνο 'ε ατά” 
ειι1ΥΜΈιοινει ει' ιϊωιιοοι·ειτα ιὰτεειεεἱἔΙ›ε1ὶ ιωωιωω‹ , ΜοΜΜι 
Μ1ΜΒ ἰἔεπι :ιεΙιόι Ισ-:επτΙ οΙΙγε.τ Ιιὶωιἱ, Με α' τϋιιιε8 ί6Ιι·ο 
νετ 'ει οΙ1γειτ ναΙΙειιιἱ, Μ€ επ Μιι·Ιιοιτειτ. _ Μ' 
Μ ·Ει ει' ΜΜΜ, άΙΙαπι16εάΒάτ ο80εΙά1ειτοεΕΘροπ οΙϋεοΒὶΩΞ. μ” 

ΜΜΜ ε;;γειεττε νειΙωιιεΠγ πόΙοιιι6ιιγ 0ειιιοι:τιπει πόρ 
ΜΙ ΙεΠιι·ει Ιαιροττ; Θε ει' 1ιαἔγοΙ›Ι› επιιι'Ιε1Μ!ιοτι ΒγϋΙαπω "τι, 
πικάπ 11188ό.ίθΙ Ξειιιιιαταψ'ε ιιιἱΜειι ει·ϋΙΙ:ϋτΙΘε ιι6ΙΙ:€Πιιιο€ 
ϋτϋΒΙἰΒ,ιιι1ιιιΙιοἔγ εειιΜ άΙωι1 Η18€ πω» ΦάιιιαιΚειιἱΚ. ΑιοΚ,Ιώ: 
πιτ εΙϋΜι Μπιτ Ιιαωὶεειτ εΙνεωτωΙε, νόμο Ι›ενεειἱΙε Μ1ιτ Μ 
ωΙύποεοΒΜ, ει' Με μειιΕ8 εΙΙεπε ίοΙγνάεΕ ΙώιιΙειιοΚ ειίνϋΙδ 
!›οΙεε]θΙ›ι;υ , πω" ιιιπωήάΙκ απ Μ; 'ε ονειΕοι!ιΜι νοεις!Ιε!ιιιοε 
08 ΙιιιειοπωΙαπ ΙΜ·ο2Μι _ΚεντπεάιιΙ. ὅ -›ὐ9¦Φβ`~δὶὶ£ ω . 
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ΙΒιιι, πιιι;γ Με εἔγ πειποοιειαι πιηι' τϋΙιΙιεόΒε νέιΙε·πιε 
μια ιπερτεΙτοπτειψι , πϋ16πϋε Θε τϋΒτϋπἰ ΕοττειπιιΙππιππι νι 
πετ ιπέ8πε·ι Και" επεπιπι ει: έττε1πιινιΙε8Ιιειπ; Ιιειπειιι νεω 
πιόπγεπεΙτ πεΙιιπ ιπε8νάΠοεπι 'ε ιππῇι1 Μπι οΙ1γ πεΙιεΞπ ΙιεΙιι 
ποπγιιπι π, πο” πιεἔνπΙιοιοιτ. 

Με€εεὶΙτ Μπα, πο" ει: ιι16Ιε, τιπιειωωπ, νειΒγ ει: εεπιπιέπ' 
ε8·γεε ιέε ιιιιι;;πποε τϋτεΚιτόεο , πιεἔι·επιὶἱτπεπ νόμο, νει€γ 
Ιε-ιτοπτπειΙε Ιειεεειππόπτ ναΙιιιιιε1Ιγ ιιιωι, ει' πειιπιι, πο” ει: 
ΒιιΙεϋπόρ επειπΙιε τιιππιέΙτ. ΒΙΙεπε πγὶΪτ Ιιειτοποα πειιι τιμω 
πει!π. Μεέιτειππιππεπιει πειιι εεγεειιΙπεΙτ. ΚϋνετϋΙ οΒγειιπιπε 
'ε ιπιπποπ Ιειι·ιπει πόΙΒιιΙ μπι·τοΙπει!ι ε! ισΙε; ιΙσπειροπΚεπι ω» 
Ιιιι€γιιιιΙτ πι€Μπγτύϊ, π” πο” νόμο Ιιεππι-ι απ ει' Πει-Μι 
“επι οειτοιΠτ. ' 

Μι;-98 στοπ· εϊΙΙειιιοήιΒιππ ἱε ιιτιιΙΙποᾶἰπ. 
ΜὶπτΙιοΒγ εΙΙοπεε98ει Μῇνάει ΙιειΙΙεπτπιιΙ:, να” οε:ιπ Ισπ 

νιι ΜΜΜ €οπποπιτειιΙαιτ, ΜΜΜ; |Π2801( εειιι ΜΜΜ εΠιὶπιιὶ , 
πο” ει” πει” 1°οττειιιαΙοιιι Μπιτ νι-58Ιιε , ,ε πεικαιωειε ΜΜ 
πεπ ιποεπιιΙαιΙειπιιΙ ιπειιτιι!πει!:. νιΒγάεπεπ εε ΙιαΙΙΒιιΕπιιΙιτ. Α' 
€6ΙιΙιεόΐ.3· Μάι· ποιπ Μ”, πο πιόε ι'ιἔγ ιππτειιια, πιιπι€Ιιει Ιιἱππε 
θε ει' ΚΒενεΙοιιι€πγ' ε' πια άΙιτιέιπππόμε εΙύεειέ8εε ειπε, Μι" 
ει: ιιπωιω σετπιειΙεεΞἔΙιε Μπα ,ε 6ΚετΙιεΙΙ8ειτε.εΜιπ εε πιε8 
ΙιιιιιγπειΚοπεεΙιιιπ τ:ιιι·τεει. 

Μἱ Μ;; ΜϋεπιΜιειπ «πιω, ιποΙΙιτ ει' Ιει€8γοτειιιιΙι "Πιο 
πάεοπειτ Ιάττει:ιιι ειπΙιεποΚ' ΙεΙΚΘΙ›επ νέΒ·Ιιειπεππι, 'ε ιπόἔἱε ιππι 
ΙιοΙπιιιι πιοἔ Με ιϋττὲπΙιειπἱ, Ιιο8γ ει? Ιε8ΠΠιπ ειπΙιετι νΘΙε· 
ιπ6πγεΙ: ωιωιαοπωπ ΙοεεπεΙ:, ιιιιπτεεπι ιιιιιεπωιπικ° εΙϋΜπ 
επιΜιιΜιιιιπ νοΙαιΙ:; οι πω ιιι‹-5ἔ ποιπ 6ι·1εοιεττ ω, πο ει1η;Ιιει 
Ι:ϋιεΙ πιποεοπι ν 

ΜΜΜ ΚϋιεΙεΙιΙιτϋΙ νὶιεἔάΙοιπ ει' πειποοτειαι πεποπ' απ· 
ιπι€επειι επωεΒειι 'ε ϋειὶϋπεἱτ, ειππιιΙ ιπΙαιΙιΙι ιπεπ%γϋπόιι6ιιι 
ειι·ι·ι31, Ιιοἔγ πει εἔγΒοι· ει' νιΙιι€οπ ει: εΒγοπ16εόις πωπω 
εε ιππι·πιτπιπιιιι ιιιΜοπ πιο8ειΙειριιΙ, ει' παμπ εΙιιιεΙιεΙι 'ε μπα 
οειι $οττειιΙειΙιιιιιπ εοπΙαι1 ποΙιειεΙ›Ιιοπ Θε τΜιάΙιΙιιιΙ‹ Ιε:ειποπ, 
ιιιὶπτεεπι πϋ:ϋπεόΒεεεπ ΙιΞεπϋπ 



| 143 

ΜιιιιΙιοΒγ ο” ιΙοιιιοοτοτὶοΗ οιιιΙιοι·οι ιιιιιιιιι€ ιιιοΖἔοΚιιο!‹, 
Κοι.ΒοοϋΚιιοΙτ, Με 'ο το”. ΜιιιΚοοοΚιιο.Ιι, οΙιειι·ειτοτ 'ο ΙιεΙγοτ 
νάΙτοετοΙ:ιιι ΙώειοΚιιοΚ Ι:Με2οιιοΙτ, οι; ιωιιΖω;ιικ ιιιο.ΒιιιιΙιιιοΙτ, 
ιιιιιιώΙιει τοιινόιιγοι!ιοι: ο8γειοι·ι·ο οΜιτϋΙιιι, ιιῇ ΙιιτοΚοτ ίοΙ 
νοιιιιἱ 'ο οι ετΚϋΙοοϋΚετ οικω οΖοιιιιοΧοιιιοιιοΚ. ΜοΒι ιιοιιι 
ΒοιιιιοΙ_ιιιΙ:, Ιιο;,ιγ Με οι ο8γοιιΙοεοΒ ει: οιιιΙιετο1τοι νοΙτοπο. 
ω8Ι'Β. “ΜΗ ο; Μια οΙΙγ οι·οοΙιεΕτο 'ο ιιΙοεο!ιτο Ιαιρειι_ιο, 
ιιιοΙΙ·γοΚιιοΚ οιΙοιιιΙοοιι€το πιο οιιιΙιοο8ϋΚ, Ιιο<έγ ιιιοΒοΚοι Μ 
οΙο;ιιιιοοεοΚ; ει: 61ςοτ τειειιτῇο Μ, οικιοΖωιμ κι, ωεοκειι 
'ο ιῖϋΙοιιϋι ιο οιοι;οιι οἔγοιετοιιιἱιιο; £οΙτιιιοΙι νοἔγοιΙαιτ 'ο 
ΙιοτΙοτοΒο τοΙιοτεο€οι!ιοτ. - 

ΕΜ οΙοιιιτο ιϋΙϊοοοειιὶ ποιο ΙοΙιοτ; ειιοιι ειοιινοούΙγεΚ, 
ιιιοΙΙγο!ι ει' ιιοΙἔὰτοιωτ ιΙοιιιοοτειτιοΙιοιι οἔγιιιιὶετοΙ οΙνάΙοειιτ 
ῇιἱΙ:, ιιιει.8οΜοΙ οΙοτιιιιιιο1τ. Η:ιιιιοιιι οι ΜΜΜ ιιιοτοθΙζΙο 'ο 
€3εειοιιιττο "οι ο!εο ριΙΙειιιτειιωΙ @πιο ιιοιιι νοΙιετιιι. 

ΜοιῇοΙε-ο νειιιιιιιιτ ιιιοιιιΙειιιι ει' ΜιτιιΜοιιι “και ΙιοιιιΙο.εοΙε 
πιο( Χϋιοιιο€ιοθ Βιι ει, και ιιοιιιΖαιοΒοΚοι ιιοιιι ο' ίοι·ι·οιιιιΙ 
ιιι:ιιΜύΙ ίοΙτοιιι. 

ΠοΙιοΒγ ει' ιιοΙ;;οι·οΙτ ιιιιιιο ιιιΙώΙιΙι-ιιιΜΙιΙι επ οριο ΜΗ 
οι·οο!τοΙο Χϋτο!ιο ειοτιτῇιιΙ‹ ιιιο8ο!αιτ, ,ο ειιιιιτοΙοιι @Μπι ιιιο 
ιοειιοΙε, οποι τειιιωω, Ιιοιογ νομο ίοἔΘιεοιιγτειΙοιιοΚ Ιοει2ιιοΙ: 
απο πο” Θε ΙιειτοΙιιιοε ιιιοΖΒιιΙιιιιιΙ‹ ιι·ειιιτ, ιιιοΙΙγοΚ ει' πορε 
Κοτ ιιιο€ΙιοΙιοτίτιάΚ, ιΙο Μπιτ Μ ιο ΜΜΕ 6ο ιιιο€ιι_ιΜάΚ. Μι 
σο» Ιειτοιιι, ω” ει, τιιΙει3ι1οιι ο11γ ιιι€ειτο;ς€6, 'ο ει' τιιΙει3ιιοιι' 
εΖοτοιετο οΠγ ιιγιιΒτοΙοιιιιιι Θε οοϋνο ω”, ΙοΙιοτοτΙοιι παω 
ποιο τειταιιιοιιι, ιιιἱΙιοιι νόμο οι οιιιΙιει·οκ απο 1ιοιιτι·ει ῇιιτ· 
ιιιιΙτ, ΙιοΒγ ιιιιιιοοιι Π] Πιοοι·ιοτ ιιιιιιτ νοοΖειΙεΙιιιοτ, ιιιιιιοοιι 
ομοια “πιο ΚοΙΙειιιοτΙοιι ιιιοξ.;Ιιο!ιοι·ιτοετ, ιιιιιιιιοιι €ειι·οοεο€ι 
οΙϋΙιοΙοιιοετ ιιιιιιτ οι” ίοι·ι·οοιιΙοιιιτο νοιοτο οΙεϋ Ιοιιοετ @η 
ιοΒιιιιοιιοΙι, 45ο Ιιο€γ ιιιοιιιιιΙιιι ειτοΙειΜιιι ιιοιιι οΙτειι·ιιοΙι, οι 
οΙτομιοτοτοετοΙι ίοΙοΙοιιι ιιιιιιιτ. Βεττε,οςεΚ ιιιο€νειΙΙοιιι, πο 
Ιιοἔγ νομο ει' ῇοΙοιι οΙνοποιεΙδ οιΙοοεοιιγ ε2ετοιοι:εΞΙιο ι;οιι 
οΙιιιοι·ιϊΙνο ιιιιιιιι ιιιει€οΙδ, ιιιιιιιΙ ιιιοτοιι6ΚαιΙήὶινοιιιὶϋῇὸιιοΙι οτιΙο 
κει επειιιοιΙτ εΙϋΙ θΙΥ88Ζθ58θΚ, 'ο ιιιΙαι!ιΙι ειοτοεεοΚ @πάπι 

:π Κ 
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Μπι! Ιώνεττιὶ 8οτειιΙκειτ, ιιιὶιιωειπ ιπει:έοΜιτ, ειὶὶΙτεΘΒ' εεεωη, 
Μπακ ίεΙωιιεΙέρε νεΞ·Βεττ, τϋἔιϋιιἱ 'ε 1εΙΚεε ΈγεΙπειεττε 
ειάιιΙιειαε!ιΙτ. 

Απ ΙιὶεειὶὶΙ:, ει: η τάτωιει€€οΙ: ιιιἱιιιὶεππειρ νίιΙτοιωτώ 
ΙοἔῇιΞΚ ωτιιιΙαα, έ» ΙππΗἔ ωωι ίόΙεΙτ, Ιιο8·γ νόμο ὶἔειι Η 
νιΠτοπι€Ιαπι'ιΙ πηειέτ8€ιεπεΙε που ε;ΠΕΘΙο ἱπτόιετεΚΙ›ε1ι, εΙό· 
ἱωΙετεὶκΙ›επι Θε ει·Μ$ΙοεϋΜιευ, επιηήτει, Ιιο8·γ ει: ειιιΒετἰ 
ιιειιιΖετ θΒΥ82θΙ' ιιιο€άΙΙ , 'ο τονἀΙ›Ι› ιιιεπηιἰ ποιο Βἱνάπ; πιω 
ῖύΙοΙε, Ιιο8γ ει' ΗΜ: ϋτϋΜώ Βιιιιια8ι'ινειΙ ίοἔ ΜΙΜϋάπἱ, ει' 
ΜΙΝΙ, ΙιοΒγ ιι_ή εε:ιπόΒετ Ιιοποπ εΙό; Μ8γ ια ειιιΙιετ πιει 
μι ωει€έποε θε τετιιι€ΚετΙου ΙιιοΖἔαΙιιιαΒΙ›απ ίὰτειειιῇα 16 , ότε 
Μ” ιιιὶιιτὶωι ειἰὶπτο1οπ ιιιοιο8νίιπ, ει: ειιιΈκ:Π86€ πω» ΙιειΙωΙ 
ΙϋΙ›Ι›σΞ. . 

ϊ 

Ό 



, 
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ΧΧΠ.ΡΒΙΖΒΤ. 

ΜΜο·8 Μοάοι,'άΙο αΙοοιοοω·ατα πέρεΙο Μπικά 
ασε"εΙ α° ΜΗσέΦ °.ι· σΙσποοω·ατα ΙιαιΙ.ιω·ερεΙσ 

$ευυπέσσε"εΙ α° ΙιάΙωσ·ώ2. 

Π·έγειπειιοπι 6τιΙεΙιεΕ, ιιΒγειιιειιοπι ΜεΙιιιεΙτ 'ε ιιΒγειππιιοπ 
ω.ευνεα161γοΚ, ιιιεΙΙγεΙσι ει, άειιιοοι·ατα ιι6ρεΙαπ ει' 1°οττωαΙ 
ιιιειΙασΙ ωιαπωηεκ, ωκισιωι;ει‹ Με: ω ΜΙ›οι·ι'ι€6Ι ω; ει' 
Κασπώ ειοΙΙεπι 6ο ΙοπαάειΙωἱ ΒιεΙΙι-:ιιι σ€γειει·ι·ε 'ο ο8γί6Ιο 
οΙιοΙοιάΙ ΜΒΜ ίιη;γετΚοπικιΙ: ιιιο€. 

Α' Ι›6Ι‹εειοι·ετϋ τιιΙει_ΜοιιοεοΚ' ΜΜΜ; 1ιενε1τε06 ειι€πιει, 
ει' ΙιιὶΙ›οι·ιὶ ι3ΙαιΙ οΙΙγ Β·γοι·εσ.ιι ιιιεἔειιι€ειτετιιἱ ειοΙτοϋτ ὶιιἔ6 
8αιαα8εάἔ' ΒὶΙι-ῇΙ6εο, ει:: ετΙ:6ΙοεϋΙι' :ποπ ΒιεΙ1τΙ86€ε, ει' ειΙν' 
απο» Βγειι€6α186Βε, ει' ειιΜκιΕοιι€ε' ειιοπι Ιιει_Πειππει, πιοΙΙγε· 
Με ει θΒΥθΙΙΙ68θ8 ΜΗ, ειιῖὸει' :που Ιιὶὰε8εὲἔε, ιιιεΙΙγ ει' 
ίεἔγνετοΙε Μπα .3ειήεάεπό ΜΜΜ 'ε Ιιενεε ΙεΙΙ:οεειΙάεοΚ 
ὶι·ἑπτ πω” ὶἔειι θΙ'ΖωίΒΠΥ - Μπι! πιο8 ειιιιιγἱ οΙτοΙ: ει' Ιαιτοπ:Μ 
ειοΙΙειιι' ΜοΙτι1ει'ιτει 

α” Μετεω, Μο.Μποε 68 έιΙΙαπι16 ειειΙ›άΙγιῖΙνεΙιετιιἱΙϋΙ, 
Ιιοἑή ροΙ8ιΜεύΙτ 1ιόΙΜκιι€Ι ει' Μτο2ο8 82επνεο!όΙγεΚ :ποπ 
ατεἰιιγΙ›απ τἱτΙειιΙιιαΙι "ε νοεπἱΙ-κ όΙόιιΙκεέ86Ιιετ, ιιιεΙΙγΙιειι ει 
άΙΙαροτοΚ εΒγειιΙ6ΒΜ νάΙιιειΙτ. 

ΑιοιιΜιι ει' ΜΙιοτή, οΙΙγ ισπεπω, ιιιεΙΙγιιοΙκ ΜΜΜ: 
1ιέΙιεΕ Μό. ναιιιιαΚ να", άειποοπιτει πέρεΙα @ης ναΙεπτἱπτ ει' 
τϋΙ›Ι›ἱε1ι. ΒάτωΜτ ΒοτΙνεΙ_Μκ Με ε' πειιποιοΙτ ει' 'ΙθΙΙθί , ειϋΙ‹ 
868 ιπειΒοΚατ ει' ΙιάΙ›οι·ιΞ Πεειεινει·όεέι·ε Ιώειοπι τατωιιὶοΙτ, 
πω' Μ ιιιΖω!ε61π ιιιοιι6Μν.: Ιιει:Ιαοτο%εΙ ΙιἱτιιὶοΙτ. · › 

Π/ἶ ΚΜ 10 
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Α, επετεποπο, ιπεΙΙγ ει: ΒΒγεΒΙὶΙτ-Β€ετιιΒοΙ‹' ΙειΚύϊπεικ 
Κεάνοθτ$ οΙΙγ ΚϋΙϋπϋε άοΙΒοΚειτ απο, πω: ω” οΙΙγ μιιεπτει' 
Ιπϋιερότε ΙιεΙγΙιεπτεττε , ΜΙ πω; εωΙνάπ , πιοιπε26ιωΙε εἰπ 
οεεπεΙ‹. ϋΙ‹ πιέΜπγ πω· ΚειτοπάνειΙ Ι›εΘτἱΙι; Ιιειπωπ οι πιπε 
ύΙαπ Θε πεπι πειποοι·ΜΜ ΙεϋτϋΙιπώπγ. - π 

Δι άΙΙειροτοΙι' εΒγοπίϋπέ:8ε 'ε π: ετΚϋΙοεϋΚ , νειΙειιπἱπτ 
ειἰπτὸπ :Με ειοΙ:ΜΙ ίοΙγύ ὶπωπετεΙ‹ π , πεπι πωπω: Μ απ” 
ποιποοτειτα πέρα ει' ΙιαιΙεοι·εμπττάε' πϋτεΙοπεπ58ε :ΗΜ , 'ε Ιππα 
εετε8εὶ Μπαμ; ίεΙεπε πει” Ι›εϊο1γἀεοο.Ι ναπππΙτ εστπάτει. 
ΚϋΙϋπϋεεπ 1`οπ€οε ΜΜΜ νἱιεἔἀΙπὶ: ιπἰπϋΙι πποΙιπειΙτ Μετω 
ετ.εϋ ϋειτϋπεὶΙε, Μ: ει' ΙιεισΙεετεεεπετ κορωπ. 

Δτὶετοοτπἱει πόρο!κπόΙ, Μνι5Ιτ οΙΙγειποΙππάΙ ι ΜΙ 6€γει1ϋΙ 
ει€ϊ1εωε ετ.πιΜΙγοιππ ει' ι·πιπ8οτ, απ ε8γεπΙϋτΙεπ868 1'οΙαιΙάΙ 
ΜΜΕ α)ΜΙμειπεετε8!!επ ἰε , νειΙπιπἱπτ ει' ποπιιετΒΘπ; ει, “Ε” ει' 
πωπω, ει' Ι:ϋιΙαιτοπε ει, ειοΙἔει. ΒἔγἱΚ €οτιιι€ειοαεΙ παππ 
εποΙπετει, ιπἀεὶΙτ επἔεἀεΙι1ιεεΚοὰΘετε "κι Ιιἰνπτνει. Ατὶετοοτειω 
|ιειιἱ8ει°εἔεΚΙ›επ τοΙιε-1ωι'πϋιΙωτοππ' πει€γτανέ8γάεα ἱἔεπ ειπΙκ 
Ιζοι·ΙΜοΜπι νειπ πιοι·1τνει. 

Α' €ΜπεΙαέ ΙιεεοπΙύ!ώμ πεπι ΙποτΙ6τΙειπ. 
Ε” ειιπετοστατει τεετϋΙετ ποιποεειΙτ ι·σ5ειπέτ «εαπ νειΙαιποΙΙγ 

ΙιὶετπτοΙιὶὰππΙ‹, πωπω ιπει€όΜπ κι πιὶπιΙὶΒ πἱοτατοπἱΜ ΜΒ· 
ΜΙ; τειἔῇειὶ οΒγιππε 1“ϋΙό νειππειΙ‹ ΙιεΙγεινε, ΙΜοπγοε νάΙτο 
ιι€ετ πειπ ειεπνο‹Ιϋ ιποποπ. Α: εἔγὶΙ: 8ιὶὶΙετ6ε6πεἐΙ €ομπ οΒγ 
ετ.ει·ειΙπεΚ, ει” ιππεΠι ε" εππωιΙπαΙ: Κοτιπάπγοιέι86.π "οι 
Ιιὶνειτνει; Θε ιπὶιιτππ ι·ειιι€πγεἱΚ ε' ΜΒΜ Ιιειτπτ:Μ$ εΙι-2ττέΚ, 
ιππΒοΜ01 ιπεἔπΠαμο‹ὶπειΙκ ό8 8οι·ειιΒΙαιΙ εΙ68πΙτεΙππεΙε ιπιιω.τ 
ΙεοιπειΙτ. 

Υπ οιοπΧΜΠ ιπέ:€ ο” παω; Με, πιεΙΙγ πιτΜσοτι:ΗάΚ 
Μπι ει' ΗεππεΞΙ ιιιὲτε€ΚΙἱ αι εΙϋΙ6Ι›Θε' νέι8γάτ. 

.Ατπιτοπτατει πέρεΙεπε51, τι' τἱει£;πΙ‹ειτοπαὶ ι·πιπωι5.π ΜνπΙ 
Μ, πιαμιε τειπἔοτ ίοεΙειΙ εΙ ει, $ιἱτπαεάἔΙ›ππ; 81Ι182 5ΖθΙΙΙθΪ οΙ(Μ 
πιπ.3ιΙ πππαΗΒ εαπ πιἱπτεἔγ ρΜΙέΙαπ επιιεπποΙε; ει' πωπω, πι! 
ιΙϋπ ιπειΒΜ ίε€γνει·οε Ι›πΙγπι·ει εικιἔιπῇει, πειπ ειππγὶτει πειΒγτει 
νι5Βγπεάπει!4 , ιιππτ πι€ππ ωειθιεωι›πι επάι·πιπι20 ΚϋτεΙεεεό; 



1!έ| 

πω; ειι€ιπ1- Α' Ιιπι188ι·ε;Ιιε ειπα Μπι Με, Μ" οι: ι13ιι8ιι€ε' 
Ιιειιγε επιι ίἱ8ΖίΘ88θ€θΒθΠ τϋΜιο888.οΙ, 68 πο;" οππότ ει' 
Μτοπα-818$ποΙ: πόιπεΙΙγ τ!82.το8 οιιιΙ6Ιιειιτ ποιαν ιπει€45νει1. 
νι88ιει πιει Ιεϋιέι; πιο πι 886Ιῇει πειιι :ιι , Ιιο€γ ω: ιιιιι€ίιιιιιΙα 
308πέιε·οτ, ι:επιιιτόΙγτ ,Β ΙιειτειΙπιπτ 8ιετοιιιεπ; ΜΒ” ε' $εινειΙά:ιιΙ 
ΙςϋΙϋπιιοπ 38 πι, 6861 ιπέιι·, ει' πωπω , πιπ«Π πω" ππω1ι·πι 
τεϊνοιπισ. ΚοΙΙῇεπ. | 

Βειιιοοι·ειω. ΙιειιΙ8ι-:τε88ΙιπέΙ ιιιιιιτπ-ιιι Ι:ϋιΙ::ι.τοιιιι πωω Ιε 
Ιιε£, πιὶ ὶ8 :ιι εΙϋ16ιι68' Κινιιππ8:ιτ πωΙππο8ιτ_πι '8 ει' 1ιστοπιιι 
Ι188°ΥΠ1ΥόΒ'7δέ Ιιατάι·αιωπειιππειιι νὸἔτεΙεπιι1 πιιιπ;Μιι. 

Α, πω. νι8ποπτ 8ειιιιιιιτ παπι ΙΜ ιιιιι€π ε-:Ιϋα, πιἱ Μ τει· 
ιιι€8πεκτεΙ 88 οι·ϋνοΙ ιπΙιιιΙιΙι θ8], ιιιιιιτ ιππ8 ι·ειπ880ιωι·ωιππ 
ΙοΙιϋινε, Έ πιιπάεπ ι·πιι€1όμ:86πεπ 88ϋι·ιιγ_ιι 88886 πι: 820· 
ιπά!ιοιμ ιιιιιιΠιοεπι πιπ8_πι.·:Ιΐ Έύ.Ι'888άει82.ΙΙ, Μπι ιιππι1ιΒ ει' 
Μι!8ει;εΒιι61 Μιά) ι·πιι€_ιπωΙΙϊι8€. π 

_ . Βειιιιιοκειτα »πωπω εγειΙκτο.π ιπε8ισιωεπιπ, πο” ει 
τὶ8πποπ 1ΠΙ10808Χω πιω, ιιππτ π.8ο10_πι θ8 Ιιο€γ ιπιπποπ 
$8ΙπιπτόΙγόι: 88ιηιόπ 1αποπσ.ι Π88€8888ι παιπ νάι·ιιΜ_πι.. νωπ 
ιιιιΙιοτ τεΙιάΦ !ιιν8$8Ι08 ί08Ι;1]8ί088ύ.€α νιἱΠοΖἰΚ, πιιωπιι ει” 
8ιει·8πιιιια 82θ1°Β1108θ]8 ἰ8, 88 ·ΒΒΙϋΙ8·πόιπ5188 88882811 ιιιι18 
8ιπ1ιει· νι11ιΙ:. @Η ει' ιιιι δ·ΙΠΒ“ΙΒΜίΒ Ιιπἀ8ετεἔεΚιι8Ι ει: .ιιΙΙειιιοτι 
ποπ 0881( ιιιπ181ιιι «Μ, ω.ιιι πιο α: 0οΙοἔἔιι,. ει: ΒΒΕ5882ύ Έ 

δ 

πωπω πι ιιιωμιιιιι πιιωωεωιωι- .η ι Σ · 
· Α' τιπςι_ίταιιοπιπ ιπρπιιιιοπιιμωπα π'ιι88$επΠ8Ιε ΒθΜθ8ἱ 

φιιιιιϋππόΙ θ88'θΒθξ πειιι 88:88 νοκ. Μπι ιιιειι:8ειΙε Κασπώ 
ωιιιιιϋΙ; ειιιιιϋΙκ ιιι08. Βι ειἶ Μίιήειύ8, ίοι·ιιιιϋΜπ ισιωπι 888 
πω; νιΠτοιό.8 816888 ιιιιιτειιψι, ΙιοΒγιιιιιιά ει' τςιι·888πε' Μπι! 
π' Ιιο.ι188ι·88' αΙΙ:οώ8ι5Ιιαπ κι” £οιπειιΜοπι Μπι. Ιεἔγειιι 
νόΒΙιει. - _ι πι» - . - 

+ ΒΘπι00Μει 1ιαιι8επεεεΚ' Κο!ιε16Ιιεπ απ ε1616ρό8' νιιΒγει 
ιπειιΜιιοπι ιιταΙιιιιο8; Ιιενο8, ιιιειΙιειο8, πΙΙειιιιι€ι ;_οτϋ8Ιιϋι1ἱΒ πιω 
ποπ πιιὶ8 νιι€γαΙι ιιΜι1,ιό8 ο88ΙοπιπώΙεττο1 οΒιιιια ΜΜΕ πι. 
Ιιιιιιιιιτ Ιπ:πΙ_νιι16, πο” π, νΠιι€' ιιιιιπΙοπ Ιιπιὶ8ετεΒ8ἱ πω, 
ει' πειιιοοι·ειω ΪΙᾶ1Ϊ8θΓθἔθΚ ποπ, ΙιοΙ σε εΙϋΙέιιέ8πεπ_, Ιιέπε' 

“ . Ή”. 

ι 

ο 
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Μο]όπ, Ιο€ΙπεειὶΙιΙ›πειΙκ πο!! Ιοππὶ. Α) ταππ;Ι6πο86Κ' ειέιιπει 
τει·ιπέΒιεττε1 ιπιι€ππωτοπει, ει' νι38γτπτεο.Κ, ΜΜΜ πιειῇππειπ 
νε':8ετΙεπ Ιενόπ, ω, ει: εξ.ηεπΙϋεπέ ΙιειῇτὶιπτειτΙππ τϋτνώπγε 
πιἱπιΙεπυΙτετ πγοιπνάπ, πεπΜ πεπεπ οΙϋιπεπετοΙεπετ πεπι ω 
πω, εοΙαιπ ρεπἱ;; πεΙγϋΚΙ›ϋΙ πεπι ιποικ1ι'ιΙΜιτπειΚ. Βε Ιω· Μ 
ει: εΙόΙόπιέέ ειἱὶπεεϊμ πειἔγοΙιΙ›, Ιεϋππγϋειἑἔε πεπἰ8 ΚἱεεΙ›Ι›, 
πππωοιπ πιπειιττ. 

Από” τεπάτ πππτΙεπ ποιποοτειτα πειὰΒετεἔἩ›εΙἰ πειΒγτεινιδ. 
μπώ ει€πνεύε!πτεπεπ οπωωκ π., ΙιάΙιοτπτ, ιπἱπΕποΒγ ει' πά 
ποι·π ιπεἔΙὶτΙτὶ ει' ΙιεΙγεΙτετ, 'ο @με πΙ€επἔεπὶ πὰἔπἱ πι Μόεπ 
Ντ' στοπ ῇο8ύτ, ιπεΙΙγ οἔγειὶἰὶΙὶ τετιπέεπεὶ:ἰ ΜνιΣΙτπά; ει' πε· 
ιποοτπτὶὰΙπιπ. 

ΕππόΙίο8πι ποπ ΜὶΙϋπϋε Ι:Βνετπειπτώπγτε ῇπτππΙ:, πο” 
πιὶπὰεπ παπποι·εμΚ Μια, ει, 416ιποοτει€π Ιιειππετειςεπ ποπ, 
πιι-:ΙΙγεΙι ει” πω›ωω ΙεἔτὶὶιεεΙ›πεπ οΙιπῇτῇάΙτ, όπ ΜΒ), ει' πό 
ρεΙε Μια, ει, πειποοι·ειτα πόρεΙτ ειιοΙ:, πιοΙΙγεΙκ ει' ΜεΙτότ 188· 
ἱπΙώΜ› ειετετἱΙ:; Θε ππ π' ιϊοΙΒοτ τεπτὶΒἱνπΙἱνό “εαπ πι, πο” 
οι εΙΙεπΚειϋ οποιειτοπ:ιτ κι εεέγεπΙ6πέ8 πωπω Μπα εΙϋ. 

Α' ροΗ;άτοΙ:, εἔγεπΙϋΙ: Μένω, πιἱππεππαρ ΗΜ: ππι€οΙ; 
Μπι ει” νέ;γατ Θε ΙιΜΜπ ει' ΙοποτϋειέΒετ ὰΙΙπΙ›οτ_ἱπΙι' νάΙΙ:οιτα 
πωπω 'ε ῇ6ΙὸτϋΙι' εγειταμ1τάεπτει; ει σπα ιωπππιοκκε τεειἱ 
πω, πο” πιοι·εεεύκ ει' ΜΒΜ, πιπΙΙΥπι Ξπειττ νἱτάἔοιωτῇει 
'ε ιπεἔεπ€εἀἰ ΜΜΕ ΜΜΕ ωεπάεσεπ τοΙοἔειτπἱ ει' οιο3Ι ίεΜ 
:πιώ νειππωωι; ιππείεΙϋΙ μπω π8γειππποπ εἔγεπΙϋεὲἔ πε 
νεΙνιἐπ Μοεε'ετ ει' Ιωτοπειἰ τἱεἐτεὸ8εΚπεΙ‹ ποπ, επειπε εΙϋττ, 
ΜΙ: ει, $οΒγνοτοε μιΠγάτ ΕϋνεϋΙ:, ,ισ ο16ι·ποΩ6Ιππό πινω ει, 
τὶειωεΞἔεΚετ ιπἱπΦιγᾶῇοΙτιπ πανε, πατοπιπεπ6πτ6Ι @πισώπ 
ταϋπ ει' ΙεϋιΙππτοπίιΙ:Μ. Δ' εαν' πγιιμαΙπππάμι Μπι! ει' ΜΙ; 
π.€1πόΙ εἔγεπ1ϋ, π: «3ΙνειεπεΙ:' Κεάνο16πε ε8γειτππτ τοΙπετετ 
πω, ει' πειΒγτανπ8γύ.ε εἔγΙοτππι; τ:επράπ ει' πἱεΙΘἔΙτΘΒ' επι 
Ι:Με ΚἰὶΙϋπΙ›ϋιϋ. 

Β: εΒγιππεεπΙ εΙΙεπτέτΙ›επ :ΗΜ ΙιαῇΙππιειὶ ει' πειπιε1πωτ 
ω πππειετε;πεπ παμπ νεει:-51γεΕποΙ ΙεπγεἔεϋΚ ει' πεπιοοπιωι 
τπι·επεέι€οΙπιτ. 
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Μιοοιι νοΙοιιιοΙΙγ ιιοιιοι ει' Ιαιτοιιο-οιιοΙΙοιιι οιιιιιΒγ, ο' 
Ιαιτοιιοι ιιοΙγιι' Ιιοοοο Ιοοοττ οΙοοιιοΙΙ εδο ει' »Με οιιιιιοι·οΙτ ει' 
ΚοιιιινοωΙΙιοΙιοΚ' Ιοοιιτοεο τοιι€_ιοΜι οοιιοΙ:. Κονοοι·ο ΙιοοοϋΙ 
τοιιιοΙτ 'ο ιιοιιι ιιιοΙτοιιγοΜιτιιοΚ τοΙιΙιο. ΙΙΙγοιιΚοι· οΙΙοιιικοπο 
τοι·τοιιιΚ οιιοΙ,_ ιιιιι οι·ιοτοοτειτο ΒιοιοοοΙ:Μ.ιι τοιιοειτοΙοιι!τ. 
Μοοτ ιιοιιι ο' το ιιοΙοέιτοΙτ ΙοιιιιοΙ: ει' Ιιοιιιοοι·οο!ιο, Ιια.ιιιοιιι ει' 
οεοΙτοΙγοΙιΙιοΙτ. Α: οιιι!ιοτ ει' Ικειτοιιοι ιιοογτανάογοετο ιιιειΒιιτ 
πώ: εαΜιοι· οιτΙ_ιοι, ιιιιΙιοι· οοιιιιιιι οεγοιι οΙοπο ιιγιτνο ιιιιιοο. 
ΒΜιοΙ ο” οιτοιιΙιιο νΜοοιιο Ιοοι, ιιιοΙΙγΙιοΙ Ιιιιιοιο1ιιι ιοοιι 
ιιοΙιοι. Α' ιιοιιιιοι:7 οποιο “πιο ει' Ι:ειτοιιειι ρίιΙγιιτ, ιιιοιτ ο' 
ιιιι.Ιγει ιιοιο ΙιοοοϋΙτοιιΙ:; ποιο ΙιοοοϋΙτοιιΙε ιιοιιι€, ιιιοι·ι; ει' ιιοιιι· 
πο' οποιο ιιοιιι οο_ὶο το τϋΜιο ιιιειοειτ. 

Αιοιι οπο: ιιοιιι 1ιοΙΙ οοοιιοΙΙιοιιιι, Μι ει' οοιιιοοι·ειαι Μιο 
ειοι·οοοΙκ ιιιοοοΙιοτ €γει!ειβειιι ιιγιιἔωιΙοιιοΙτιιοΙκ, ιιι€οΙοοοΙκιιοΚ 
οο οοι·οιιΙεΙαιΙ οΙοΒιιΙτΙοιιοΒιιο1κ ιιιιιαιτ3ει!ι, ιιιιιΙιοι· ιιοΙοΙ‹ ο' 
οΙιγειοειι οΙΙειροτ τοιιιΙοιοι·ιιιτ οοΙ:ΙαιΙ ΙτοΙ1οιιιοτοιιΙι ω ει, ιο· 
ιιγΠοΚ οοΕΙΩιΙ ειοΙΙοοΜι ιο, ιιιιιιιοοιιι ιιιιιιοοιι ποιο Μοοοι·ο 
8·οΙιιιοΙ. Δ' Ιιοπικειτοιιο ιιιοοιιτ οιΙ:Μι!ινοΙο ΙιοΙγιοτΙιοιι 1οιιιιι 
οι·οιι 'ο ιιιοο·οοι·ιοττ Ιτονο1γοοΒο νομο Μονο: οιιτ ΙιοΙο α' 
ΙιοΙιοτιιιτοιιτ, ιιιο1Ιγ σε οιιικοοΒοοοο ιοοιὶ, πιο;; οιοτοτοτοτ ει' 
ιοι·ι·οοοΙιιιοΚ ιτε-Μι, ιιιοΙΙγοΚ :Μακ Ιοογνοιτοει ΙκοιιοΙ ι:οιιιοιιγΙι 
ιιιοοοιοτοιΙιοτιιι ιιιο8οιιοΙ‹ ειιοιι ιιοΙιτιοειι ΙιοΕοΙγιιο$ «ο οιοιιιο 
Ιγοε τοΜιιτο1γι, ιιιο11γ “Πο ιιιοΒιιι€ειάτατιΚ. 

Ε: ιιιοΜιι νωωιμοι ει' οοιιιοοι·ιιαι ΙιοοοοτοεοΙι' “οικο 
ιοΕοιιοΙ ΙοΒνει ι8οιι ιοΙΙιοτιιι. 

Βοιιιοοτειτο τοι·οοοιι€Ιιοιι, ιιιει_ιιιιιιιιιοοιι ιιοΙοοι·ιιο.Κ "οι 
ιιιομοτιο.ιιι «οι τιιΙιι_ιοοιιο; «ιο ει' οοιιιοοτειω ΜοεοτοΒοΙ‹, Μ 
ωι;ει›ωι, ιιτοΙοαιτιιιεοΙιτοΙ νοιοι·οΙτοιιιοΚ. Νο” ι:οοιο ποιε 
ιιοΙα Ικονοοοτ νοοιτΙιοτ ει' ιιοΙού.ι·ι ΙιοΙιοι·ιΐιΙο ιιιω. ια ο' ιιοιιι 
ιοτ' τοιιιοἔο ιοτιιιοοιοττοΙ εοΙεΙαι1 ιιιΙαιΙιο :οι ει' Ιοι·ιτιοει1ιιιειΕ 
ωι, ιιιιιιτοοιιι οι οτιοτοοι·ι-ιω οιιιιοι1οΜιοιι; Ιιειιιοιιι οι” ΙιοιΙοο 
πιο' £οιιϋΙ‹οι ΙκονοοΙιιιο ιο1ιιοΙι ειιοΙιτοΙ. · 

ΜινοΙ ιονοΙιΙιο οοιιιοοτειτο ιιοιιοΙιιιοΙ, ιιιιιιτ πιο: $ο1οΜι 
ιιιοιιοοπο.ιιι, οι' Ιοο8οιοοΒοιιΙι, Ιο,·ζωιιιιΙαιΙι!ι 'ο Ιοοιι€γοεοΙιΙι 
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ιιοΙεειτοΙτ Μπι ι8οιι Ιερποιε 1τειιοπειι πεινάω: οιιιι6Ι επ Ιεει , 
πο” νόμο Ιιειιιεειεἔ, εενετειιιιιοπ Μένει, ει” Με πισω 
ιιοιιιιειετ ΜΜι, αποΙΙνιι6Ι επ 6ι·ιε1ιιιοεεεε ΜνοειιΜ πιω 
και, ει' ειοΙτιιεοΙτ μπιι€ 6ιιτνειιιιιειΙε, ιιιιιιτεειιι ει' ιιειενιιειΙ. 
Ιιιιιιιειι· σε” Με ιιιἱνεΙετΙειι ιιοπιιετ'Κειι€Πιιιειι νειιι ει' ιοΒγνοιτ 
Θε @και ε: πω νεΙο πω. - _ · 

Αιιοιι νοεΜΙντ, ιιιοΙΙνο1 ει' ιιιιι1εοι·ι-:8'ΐΙιά1ιιιι·8ύ Ι:Μοιισ.ι 
εΜΙΙοιιιο ει' Μιποοι·ειτει ΜΜΙαιτ £ειινοεοιπι εεοιπει, νοΙτειιώιι 
πενε1ι ει' ιιοΙἔειι·οιε' ΜΒΜ Ιτειιι€Ινο; εοιιιιιιι Μιιι ο11γ νεωτε 
ΜΙιΜε, ιιιιιιτ ει) Ιιειὰεειεἔ, ση ο1Ιν ιι·ειιιιει' ΙιεΙιε16Ιιειι, ιΜΙΙν 
Μιιι ιιειιιε2ειει6; κι ει' ιιοΙ8·ειι·οΙε' τιιΙειι€οε ΜΚοεπετειτοιο; 
ιιιιιιτΙοιιιιειιι ει' ΙιειτοιιέιΙι' ΒόιινόιιοΚ τεειιι Η ειι ειΙιιοιιιιειιιντ. 

ΙἙε Μ”, ειωιιιιιιωι ε1 ΙεΙιετ ιποιιι!ειιιι, Με" Με' «Μπο 
οι·ειιει ΜΜΕ ει·ιΙεΙιειΙε' 'ε 6επϋπόιΕΜι Με” τειήπιεειεττε1 π, 
ιι6Κεπει ε21$ειιιιιΙε, @ντιπ Με ΙιειάεετεεειΙε ίιΙιειΙ ειιιιιωΙοπ α' 
ΜΜΜ 'ε ιοτιειιιειΙπιειπ ίεΙι5 νοιιειιπειΚ. - · 

° Δ' ικειτοπειι ιοι·ι·ειπει.ΙιπειΚ , ·πιι-:ΙΙνοιετ0Ί ειι·ιετοοιει€ιάπιιειιιι 
ιιιειῇει εοιιει Μπι ιεπεω, ιπιιιιιι€ΤόΙΙιέτϋπ Μιποοπιτει Μπιπε 
ιεΙτιιό1. Β'νοει6':1νεΙκ επ 6 _ιδνεπτΙ6_ιϋΙ:Ιιεπ ι·ειτει6 ιιιιπΜπ νο 
ειι€ΙνεΙιε Μπι Ιε8%Ιε1ιιιεεΙιεΙσιεΙτ τειι·τειιιΜΙε; ειἱὶιεεὲἔ, Με” 
ει, ετειιιιε-ΙότιΜέ Βενειιιιο απ' οινοεοΙΙιειτειεειι·ει ΙοΒνεπ επιπ 
ιεΙειι Η1%ιιεείνι-ι. - 

Μιιιϋπ νει1ειιιιεΙΙν Μιιιιει ιιιει€ιιι ιιιι€Πεοι·εε;επι€Ιε ιινιι;!εί 
Ιιιιι Μενι·εινιι€νέεειε Μια! ΊιεΙϋΙι·6Ι ιειιιΙειιτειιπι «Μπι, εΙει3 
θ82ΙΙΙΒ ιιιεΙΙν ιιιειειέιτ πωπω ει, Ιι·ο€ν επιειιιωιπωιεπ περπ 
πνει;γεεωειιειιοπι ·ιειωιιιοιε κι ωιΒγιιι. - 

ινεπ·ειωεω·ιεΒ·ειιιωπι ειἶ ιιιιιισιπι; ει' ιιιΝιοι·ι'ι ει' πω' 
ιιωιεισαοεοι ιιιαιεΙ ιιιιιιιιι€ πει-ειπε ειπα 1'ῦ'1ειιιεΙιιἱ πω». 
Ήιππειιι οεοτειε;> ιιιιιι·6ιι οι;νειιιιι πειι€ωεπιπειιιιι ιιιεἔ ΜΙΜ 
εοε Ιει€ειΙϋάΘεότιιι2οπγοε Ιιει5ΙπιπιιΙειιειΙε, πιοΙΙγεπε€ :ιι εενειι 
Ι6εε5Βι τει·ιιι6εΜιτεΙ ειιι1; εε ιιιιιιϋπ πιει @Η 1κεΙΙ·τεΙτιιιωπί, 
ιιιἱπι ειιιΙεεεεεει ιιιι.οιινοε ΙΙιθΒΙ'882.6": πνεινειΙνιιιιι·ει πω”, 
ιιιεΙΙνεπιιεΙ‹ ει' Μιιιοοι·ειτει τὰιεειειιἔιιΙ‹ ειιάνετνιέΙε. ν 

Α' ιιιιιιοτιιπειιε πειεν Ιιειετ.ιιειι νειππει!ε, πι: απο! Μ Μπει 
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ΚοπῇΕὶπΚ ιπποιιπΙππειΚ, ΜΗ· οι ιΞΙτοιΙοιιιι οιπΙΙτοττ νοοιοΙγτ Εκ 
εοΙ›Ι›ο τοεπὶ. ΡοΙίΕὶἔ;οοιτὶ οεπΙ‹ απ, πιοΙΙγ ΜΜΜ πιοἑς τοϋ 
τοπτοΜ› οιΙοιΙε!πιιι απ· κάποιο; πιοττ οι' Ιιοιοεοτο8 εοΙ:ΙαιΙ τπι·Ιιοτ 
ΙοποΙ›Ι›πΙ νὶεοΙὶ ει” Ιιο!ποτ, ιπἰιιτεΞπ οι' πω›‹›ππ ιποο!ιοετοΙαι. 
Α' ΙιΜοτπ @Με οΠγ πορι·ο ποινο Εοοποι Ιοππὶ οτνοεοιοτ, 
ιποΙΙγ ιιιὶπιΙἰ€ ει” Φοεοεοοοτ οιοιιπιιΙιοιπο. 

Ποιο ΙΜοιπ, Ιιοἔγ πιΕπι1 ποπ Ιιπ‹Ιἱ ίοπϋ)ώΙ4, ΜΚ πο.ογ 
ιΙοιιιοοι·ειτοι ποιπιοτοΧποΙ τἀιποιΙπἰ ίο8πειΚ, ΚϋππγοΙ›Ι›ποΚ τοπο 
Ιειποϋ.Κ @πιο οοι·οἔοἱΙ‹ΙιοΙ, ιπὶπτεοιπ Ι›οΙ‹οΙ›οπ τοττππὶ πιο 
Ιππ; ει' ;γοιοΙοιπ_ιιτοπ. κει ιὶοΙοἔ νο.π, ιποΙΙγι·ο ο€γ τΙοιπο 
οι·πτει που ιπἱπιΙὶ€ ποΙιοΖοπ Μέ τω πιοπιπ: ε|έοΜο7ιί ,ο οστά 
έζοπσιό ει” πάύωνέ!_ 

ΕεγοΙ›ἰτεὶπτ, Μι νοιππειΚ ἱε ει, πΜοτπππΚ ΜΙοπϋε ποιοι 
πειἰ οοιιιοοτοικι ποροΙττο ποινο; οι Μια ιιιεἱείοΙοΙ οΙΙγ Μειο 
ΙγοΚποΚ τοειὶ Μ, ιιιοΙΙγοΙποΙ ποιπ ΙοΙιοτ ειτὶετοοι·πτἰὰ!εππΙε 
ποπ ιποττοΒΙ›οπ ίοΙπϋοΙ:. 0οο!ε ΜΜΜ :ιΙαιτοΙκ ΙεϋιπΙϋΙκ πιο8· 
οιπΙππϊ. ι ο 

Επι οι' ΜΙιοτπ Ιεοονοτοπιπ ει' Ιωιποοτοο;ποΚ, πγοιπῇοι 'ο 
8γοιΙιτοπ Κοτοο8Ι›ο @Η ει' ποΙἔἀτοΙ‹ἶ πω' νοεοτΙοπ επιπάτ, 
πιοΙ1γποΙ οι :πιο εποπνοοοΙγο1εποπ ιπἱποοπππρ οιοκοοΒοκ 
"πι οι' οο1ιοπο, ιπειεοΙτ' ΙεὶοΙοεΙτποτοἐο νοοοττ. Βε $8γ πωπω 
ποπ νοοποΙγ Εοπγοεοτ, ΜΒ), ει' τοπὰοτΙοπσοἔ, ιποΠγοτ ιποο 
Ι:οΙΙοπο οΙοιπἰο, οΒγ πιοο πΙοιΙιΙ›οιπ ίσιο; πιοΒῇοΙοππἱ. 

Νικο οΙΙγ Ιιοοοιοιο πει›‹π·ο, ιποΙΙγ ποιποοτειω 0ϊ82δ8· 
Ιπιπ,Ιει' οιοΙοειποοΒοτ 1°οΙοττο πο Βοοι1ώπωτπο. Νοιπ ιπἱπιποι 
οροπ οττοΠαοΙΙοπο £οΙπ3, πο” ιπει3τΙ ει' €γϋποο 1πιονοιοτοΙε 
ιπὶπποπ 8γοιοποΙοπι πτο.π,οοτονοΙ εποποοπιπο.Κ ιποιοοΙεποι ο] 
Μ ΙπιταΙιπειτ ο” @Με ό8 0οιοοπτ €γοιπάπτ. ΜποίοΙο !ΕΕοποι' 
νοοιοΙγ. Α' ΙιιὶΙ›οτι1 ποπι πππιπ8 ;πιωιμ ει' ιΙοιποοκοιτει πόρο 
Ικα Ιωτοπιιὶ Ιιοι·πιππγ πιο; Ιπιποπι ιπἱπποπ οοο£Ι›οπ οιοι·τοΙο 
ΜΗ πονοΙἱ ο' πορο1αποΙ οι' ροὶἔέιτὶ κοι·ιποπγ' οποιοεοπω 
ιππ_Μπιοπι οτονοΙ οπποΙε ΚοιοΞ!›οπ ΒϋιποπΕοοΙτῇο. ιπἱπποπ οπι 
Ι›οι·οΙ‹' ἰΒπιΒειτἐεάκ “ο πι€ποοιι οοΙἔοΙτ' ΙιποιποΙειιπτ._ Πε ποιπ 
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νΙοπὶ π: οΒγοποτι·ο οτονοΙ τὶοοροτὶειπιιπτπ, οΙνοιοτ οπο πιο· 
εππιππι π' οιοΜεοΙκ π1τπΙ. 

Μπιτ! πιοΙσιπΙ‹, ΜΚ π.ΙιιιποΙΙγ «1οπιοοτπω ποπιιοτ' ΙτοΙ›ο 
ΙοΒοπ π' ετ.:Μπιποπποτ Ιοτοπωπἱ πΙππιήάΙ:, ΜΜΜ: ΜΗ, Ιιο€γ 
οπο ΙοἔΙ›ὶιτοοΙ› ,ο ΙοΒι·ϋνἱ‹ΙοΙ›Ι› Μ ει' ΜΙιοτύ. Β: ει' ωιΙοιιι6.πγ 
ποπ ΙοΒοΙεϋ ππὶοιππῇπ. . 

Υππ ο” ΜΜΜ πῇὰπΙΙκοπὐ οτνοποιοι·, πιΜϋπ ει, τὶοιτοΙε' 
'ο Μ32ΙσποπέιΚ' ποογτεινπο,·γύ.επ ίοΙοΙιποοεο νπΙὶΙ:, ιπὶ Με π' 
Ηπεπειππο ϋοιτοοἔοΚ' ειπέιιππππΚ πονοΙοοοΙ›οπ 'ο ει' παππο 
τοπ' πιπΙ›οι·ΙτπεπΙ›ππ ΜΙ. Ε: ει' 3οΙοπ Μιῇτ οπγΙιΜ, πο ππππΙ 
τοειπΙ›Μ τοοιὶ π' @να 

Α, Ιιπποοτο8' επειροτΙπποει παω οι·οιΙιποπγτ ωπιππ ΜΙ· 
ετοοιπαι €6.τοπεποΙιππ, πιὶπτΙιοἔγ ο' τπτεποποο!ιΙπιπ π' Ισποππ! 
ποιογτονπΉπε ω” ο” $πῇι1 οιπΙ›οτοΙ‹ι·ο ποπ οιοι·1τνπ, 'ο 
ιπἱπιἱοπ οιπΙ›οτποΙ , Ι›ὶιοπγοο Μιτπι·οπ ιιιοἔἐιΙΙπποὰἰΚ; π” 
πο” Μπα! οοπ1:ποιπ ιπὶπτΙ πποΙ:πτ, Με πιο οι·οιΠε, Η Ιο1ιοΙ: 
οΙοο1τπ5. 

Ηειποιπ ο” ιΙοιιιοοι·πτο. πορποΙ, π' Ιιπι1εοτοέ οιπροι·Ι 
Μαι εεοιπιπΙτ ποιπ Ιιποιπέ.Ι, πιοττ Μ π' ποιογενο8·γόΙ:' ειπιππ 
πππσΠπ οροπ πι” νΙοιοπγΙ›ππ οιοΚοττ πϋπὶ , Μπιτ ει, Ιιειποο 
τοἔο. ΑΜΒ' πωπω, ΜΙπποΙτ οππῇ€ποοἱ$, ιη ΙιἱνπτπΙοΙτ' :Μπο 
απο πιωπ τοΙ5οο1τοττοτοΙ4, πωπω! οογ ιι_ῆ οπορειτ ΙοἔΙπΙ_ἱπ οΙ, 
πτοΙΙγοτ ΚἱοΙοεὲΙ£πὶ ποιπ Μι·τοΚ; 'ο ιπει,ποΙε οι: οΙοϋΙτ Η οο:Με 
πειιιιπι· @το οΙΚοΜοποπ ΙπιπποιΙτοτΙπἰ; ιπὶνοΙ ει' ΙοΙοΚποΚ 
ιι€γοιππποπ 1η;ποπ, ιποΠγ π' ροΙο;πι·οΙε Μια πτπΙΚοιΙἰΙ‹, ιππ 
τειώει ιππἔάΙ: π' ΙιειιΙοοι·ο8ποΙ Μ; Μ ποπι Ι›ὶιοπγοει οΙϋΙουτο 
τοεΙ›οπ τοοιοοίὶ1πὶ, Μποιιι 1°οΙγνποτ οΙϋΙοππἱ πΙαιι·ππΚ. Πο ει' 
ΚΙνπποποοΚ ποιπ οιοι·τοΙοποΚ 1ο ; πο επϋπτοΙοπ ιποἔ-ιποἔπῇἰιΙ 
ποπ. Α: οΠγ 0οιποοτπω που ΜΜΜ, πιοΙΙγ Ιιπποοι·οΒοτ 823110· 
τΙτῇει, οοπΙε οἔγ ΡἱΙΙππιιτΙἔ οοΙΙΙπΙ›Ιτ_ῆπ 1ο ει' ΙιετΙπϋεοΙϋΙ:' πει” 
τονπ8γποπτ; ιΙο οι οοπΚΙιειιποι· ίοΙοΙιποοοἙ›Ι› πΙειΙιΙπιπ ω ΨΪΒΖ· 
οπο, πιππτΙιοογ Με πι: οτοιΙΙτ, πιοετ πιω· ειεὶιποεπΙ›Ι›πΙ‹. 

ΒοειοιιιτϋΙ πιτ νοΙοιπ, Ιιο·έςγ π' πγιι€αιΙππ οπ ΙιΜοη;ύ 
επτ.οΙΙοιπ πιππέι1πιπ π' ποιποοτειτα πο.ποοι·οεοΚ' οιοι·!:οιο€οΙ›οπ 
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;γϋΚοτειεττ πγαναΙγα; 6ο Μη” ΜΜΕ οττοεοΙΜιτάωτ6Ι 1ο 
ΜΗ ιιιοιιὰωιἱ. .Λεω ει' ιΙοιποοι·ειαι τϋτν6ιιγΙιοι6Κ ωα€οκιιιιΙ-κ 
πε ΜιεΙΙ:ειΒεπεΙτ, Μ” οΙΙγ κω«›ω οιει·Ιπειεωτ ΙοΒιιειΙ: τα 
ιωιωωε, πιεΙΙγ ιιπι€άτ01 Βόρεε 188°Υθ11 ο5ἱΙΙερΙ£ιιἱ 'ε ΜΒειπἱ 
ει' Μιά' οιιιΙ›ει·εἰτ; ΜιειωΙαπ οτϋΙΚϋιΙύεεἰΚΙ›ειι Η ίοΒιιιΜκιΙτ 
ίεὶι·:ιιΙ1ιἱ, ιιιὶεΙϋπ απ εΙΘτΙιετπΘΚ. 

Α, Ιιασεω·εἔ' ΜΙπϋπαΙε οτνοεοιετέτ :και ει' ΙιειιΙεετε;Ι›ωι 
Ιιειιιειπ αι οτειεἐιἔῖ›ειπ ΙεΙιετ ίεΙωΙὰΙιιἱ. 

Α' ιΙειιιοεπιτει πάρεΗ τει·ιιιόειοαοΙ ίύΙ1ιεΙκ ει' πνεττϋΙ 'ο 
Ι:ε3ιιγιιαιώμ0Ι. Α' Ιϋ ιΙοΙο8 ε;;γει1ϋΙειΒ!πιπ Μ, Μ" ει Μι 
€ϋιιϋΜιϋ1 ιιιο€ΙοιιωΙτ, έπτε1ιιιεε 6ο ά1Ιωι40 ΙιαῇΙωιιοΕ ΜΜΜ 
τεεεεπε1τ. ΜΜ6ιι νόμο α' μοΙἔιἱτοΙι ει' ε2αΜάεά8μΙ ΒΒΕΠαθ· 
εεπ Θε Ιιειειιιοεειιι ΘΙΜ ιιιεΒαιιιι1ΙωΙκ 'ο 8.ΙΙΙ18Κ- ῇὐ£ΦΦειιιὸιιγεἱΙ: 
εέτοιΠε; "Παω ει' τειιΜεΙε Ιει51Ιειε οιοτετετα ιιω.Βοκόνά τετ 
τεέΚ 'ε ει' ειαΙ›:ᾶΙγ:πιΙι ΒιιΚέιιτ ιιιεἔΙιαῇο1$ει1:: ιι€γωιειοιι ροΙειδ. 
τω( ει' ίεΒγνετεει μέιΙγάτει Ιόρνόιι, Με Η ιιιει€ο!εΙαιΙ, ωαωκ 
'ε ωωιω;οκ ιι€ΙΜ1Ι εΙνἰ8ιἱΙ£ ε' ειοΙ:ύ.εοΙαπ ,ο εκΚΒΙοεϋΚετ. 
Α' καποια' ό.τει1άποε επεΙΙοιιιο, ει' Μὰεετεἔ' ΜΜΜ ειοΙΙειιιόΙ›ε 
ΜΙιετνάπ, ωἐετεὲΜἱ που νεΙειιικ-5ιιγοΚετ Θε νά8γει!αιτ, πιώ; 
ΙγεΚετ ει, Ιωιτοιιειὶ άΙΙαροτ ΜΜΜ ΜοΙιοττ; να” μετΠ8 Μιο1ι 
ωι·ιμ ΜΜΜ ει' ΙεϋινόΙεωθιιγ, ΜπάωιΜω ετεῇΘνεΙ. Ι.οΒγο 
πω: ω” ΙεΙνὶΙὰΒοειιΙτ, τειιτ1εε, ειἰΙὰττΙ θε ειειΙ›Μ ροΙ€ι!τώ· 
ΜΒ, 1ε8ιιιοΙκ 36 Ιουγ1τό!πειττϋ Έ επεειΙεΙππω ΙαιτοιιΜτοΙι Ν. 

Μὶιιὰεπ οΙΙγο.ε $ϋι·νώπγ ΜΜΜ, πιω” εΙιιγοιιινάπ ει' Μιά 
εει·ε1ς' ΙιιὶΙ›οτἔ6 επεΙΙειιιέπ, ποπ ὶἔγοΒο-ιιιὸΙε, Νοε” ει' πωσ· 
απ' ΚεΙ›εΙΘΙ›ωι ει, ροΙ€ύ.Π επιΜι(ΙΜΒ' ΒιοΙΙοιΜπ ίοἔγεεεπι 'ο 
ει' @μακ Θε 3ο;οΚ:ιεικ εει2ιιι6536τ Βο!ιοιιιΜγοεΙται, εει_ξάΙ; ι:πόψι 
ο1Ιειι ιιιιιιι1ώΙΧοιΙιι6Κ. ΙυΙώΙψ εΙϋ ωμά ΒΒΒίί8Ι1ἱ ει' ΜΜΜ 
πεειτηοΙτει18' ιιιεΒαΙειΙιιιΙωάτ, υιΜτεειιι ΜΜΜ! ύ.ι·τειιια. Μπα· 

Ε” ειι6νειΙ, Ι›ὐ.ι·ωὶτ τε;γ11ιιΙ: Ν, 0οπιοατιιω πιέρ, ΙιεΙιο 
ΙΘΙ›ε:ιι , ει' ΤΠ·Ι€? Μάεετε8 ιιιὶΜἰΒ ιισ.8·γ "ΜΜΜ Ιοο1ιά; 68 σ' 
νοεισΙγ' 111θ1°8θΜθ8θΙΙΒΚ 1εΒΙιει€Ιιειτ0εΙι ιιιὐὰῇει: ει' Ιιειαεετε8·' 
Ιοε;γειειτάω: εεειΙ:Ιιο€γ επ οτνοεεπετ οΙΙγειιι, υιεΙΙγετ Μει 
ιιὐΙΙιει€ιιὶ, πω" Μειτοπ ιιιἱιιὰοιι ιι6ιιιιοΙτ. 
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Βοιποστατα ΙιαιΙεετε;;το πιθυσε Ιε3πγε8ε8%εΒϋπτετ απ, 
Μ” ει' ιι611Ιιει Κι-5μεετ, ιιιεΙΙγΙ›ϋΙ Ιαει·ϋΙ, ἰἔωι ειιιΒιιισε Ιο 
8·γειι·; «Μακ ιιιιηι1 ΜΑΜ» ιιιε8 ΕοΒοιιι ιιιοιιᾶωιἱ. ·^ 

'Με Ήοιοικι!επιοστατι ΜϋκΙιευ 6516 σιιιΙ»ετε!τ Μπι ω” 
τόΜε:ήάΚ πιει€οΙσιειΚ τί Κειτοπειὶ ριΞΙγίιτ. 

Σε) Ιἔ·γ ει' τ1ειιιοστατει τιέρεΙα ι:εειΚΡιαπιειι· οικω ῇιιτπειΙ‹, Ιιάσεγ 
πι ϋπΙώιιτεε ιήσιιοποιόει·61 1ο ΜΑ! ιιιοικὶΜιἰοΚ 'ε ω·6ιωεω: 
ΜτουειάΙΙ1τΜΙιο2 ίοΙγωιιΜΜοΉ. ΑΙΙειρεΜοΙτ' ειὶὶΚεὲ;εΔΙ‹ὺπγ 
επει·Μ 6Κοτ ει ιιτ6Μ›ἱ εειΚϋτϋΙ:ΗΒι τιγιῖΙιιἱ 'ε ΜιὶπὶΜ !ε!ιοτ 
ῇϋνεπἀϋΙΜτηἱ, Ιιο8γ πι: ιιιὶηᾶιηὐῇαπ Ι›ονεωιιὶἱΙ‹. 

Α' Ι€τι€οπειἰ εισΙΒόΙατ ετϋΊτετ€Μ ΜΜΜ, τοτ!ι‹-ΞΙ›επ ΜΗϋπΒ 
Μ; ΜεΙΜΙ 'ει ηγεπΙιἔεπ-ΜΙΙ·οει€οιιιἰ ιιππιι1ωι ρση;άτιιαΚ. 
Μ Μάτ ε' ιιέρι-:ΚποΚ ΗΜροτῇ&Ι›ϋΙ ,ο εειιιι6ΜϋΙ Η ι42ΠΙιε68Κύ·ρ 
ΕοΙγ. ια 'ει' ·Κσι·ιιιότη ιιιαῇιΙ ιιιὶΜεπτ ιπε8τοΙιετ, νειΙαιιιὶτ πω, 
σεαΜιο€γ εΒγειοττε εἔΘει πάρα νοἔγε οιΘΗ›ει; Μπι ει' τοι· 
Ιιε!ώπ, Πισω ει' τοι·ΙιεΕ ε;γω!ϋτΙοποό€εέπ ειιοΙστιπΚ ΜΗ 
τωπὶειετἱιιτ ΘΗΘΠ8288ϋΙΒΐ. Α· Μ . Μ" υ· 

Ιιιιιιιιἱι· ει' Ιαιτοπειἱ εποΙΒΜιτ Ι:ϋεϋε Ιονσέ·ι·ι Μπάεπι ρω 
ΒΙιτι·ειΙ, εΜ›6Ι ιηήΙνάπ ΚόνετΙζετάΚ, Βωξ” ΜΜΒϋΚ ιιιἰπἀεἑςγΙΚ 
ω” Ιωνόε ΒΖΕΪΙΙΙΙΪ ·σΞκή8 ιπειτα4 ει' πάεπΙ6 Μακ -· -=· 

ΕΜ @γ ει, ιΙοΙἔοΚ' €ει·ιιιὲε2ετΘΙ›επ ΜΜΜ( πι, !ιοΒ·γ ει: 
Ιαπωπι ει' ΙιαιΙΒοτειέπόΙ εεειΚ ΓιιώΙει; ίοι·άπ-Ποπ πιο; , ΜΙ;; οΙ 
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3 ΙεπΙ›επ 87. ατὶεκοοτειω ποιιιιετεΙ‹ πο” τΘειέτιώΙ·ά Ιπποπο5 
ιΞΙΙαροτ Ιιϊιοηγοε ιιιοετετ868, ιιιε11γετ ει' Ϊωτοιιει ιιιαἔὰΜΚ ω: 
ΜΒΜ, να” πιοΙΙγ ιιοΙιἱ ε86ει ι-ΞΙοτότε ιιγο.Ιπι€Ιια νωωπκ. 

ΕπιπεΚ πω” ΚϋνετΚειιιιὡπγεἱ νεππωιΚ. Α' άειποοι·αω 
Μάεετε8ετ =ιΙΙζοτύ ΙωτοπιάΚ Μια ιιέιιιεΙΙγεΚ ι·ει€αειΚοάπιειΕ 
ει' Κειτοπε.-έΙοτΙιει, 0ο ει' κϋΙ›Ι›ἱεΚ, ιιιὶιιτΙιοἔγ ει!ωιι·ειτ3οΙε εΠε:1 
Ιιειῇτειτ€ειΚ ει' ΜΜΜ Μό. Ά ΙιαῇΙΘΚειὶΚΙ›α νἱεε2ειτὸτιιἱ ιιιἰπ‹Ιἱἔ Ιώ 
ΜεΙε, ιιιειΒο!κειτ ει” Ιιαιὶἱ μάΙγέιΙιο2. ὶἔειιε1π ΙεΚίΒτϋττεΚιικΚ ποιο 
τεΙιὶιιτἱΙι 'ε ιΜΜΒ σεως ει: ειΜΜΙ ΜΙΘΡΘει·ϋΙ €οιι0οΙΧο(ΙΜικ. 

ΑΖ ὶΙΙγεπεΙε πω" τεειΠε ιιιειἔοΚΘνεἰ που 8ΖϋΚ8έΒ'θΚθί 
Θε @Με ΙΘΙἱΒ οεπο2πιιΚ που ειειινειὶΘΙγεΚΙ›‹-:ιι, ιικ:ΙΙγεΙαπ 
ε' ράΙγει ΜΜΜ 820Κ0ίί. Βιι€εάι1εΙε Κειτοπε.ἱ Μ$£εΙεεε€ἔοἱΚιιοΙ‹, 
Ιιειπειιι ΙεΙΜ3Κ 8.20!! 63ΜεΙιεΕΙιε2 θε νεἰἔγειΚΙιοι Ι'8.ἔΞ1ΒΖιίθὰΥἰ·Ι 
ηπειι·ειά, ιιιεΙΙγωΙε ει: ει' μοΙἔὐι·ὶ ΘΙετΙ›ειι εΙτϋΙτϋττὸΙ‹. Βε η;; 
ει' ΜιιΙεοτεέ ΜεΙ1οιιι€τ ίε1 ποιο νεειὶΙ‹, 86ί ὶιιΙώΙ›Ι› ει) ΙιειιΙεο 
τοἔΙιοΖ 21,ίδΙ'888δέ ΜεΙΙειιιότ νἱειἰΚ :Η 1ηαἔοΚΚΜ ,8"ΙΙΙθ8· 
τιιττ_ΜΚ ω: οτηὶε. ΒωιιοοτΔω 116ροΙσι€1 ει' ΜΜαιτοπιάΚ πιει 
ταάιιειΙε ιινεἔ ΙεἔὶιιΚὰΙ›Ι› Ιιο1<ὅὐτἱ ιιιὶνοΙτιι·ΙιΙ›ειιι ;" 1ιάΙοκ νειπι εἰ 
πειιιιι-:ϋ ειοΙζάεοΚπισ.Κ ΙοἔιιαἔγοΙ›Ι› αεκ 'ε ει' ΧϋινέΙειιιόιιγ 
πεΚ Ιεἔηει€γοΙ›Ι› ΙιειταΙιιιει.ιΚΕ1Ιϋηϋεοπι ει'Ι‹ϋιΙ‹ειτοπε1Ιε άΙταΙ τε· 
ιηθυγΙΙιετϋ ἐιτι›ΙεἱπιτὰΙὰεει ει, Ιιαιὶεει·εἔΙ›ο ποπ επιΜιάεά8-επε 
τετεΕπσΚ 78 _ἱοἔ-τἱε2£εΙετπιεΚ, ιιιοΙΙγετ ιιιαΒά1›ει ει' 11θρΙκε Με· 
οΙτειιιἱ 8ὶΚθτά1ΙωΒΙΙεηΙτε2ϋ τϋπέιΜΚ ειτ3ετοοι·ειτ.ει πειιιιεωΙππω, 
ΜΙ @με ει' ΙεϋιΙαιτοπάΚ εειιπιιὶΙ›‹-:1ι τϋΙ›Ι›εΞ ιιοΙἔὰττάτωιὶκΙωιΙ 
ΗΘΗ! σειτο21ιςιΚ, Θε κωωι‹ Μπιτ ὶιΙεἔωιεΚ, εϋ£ €γει.Κτειιι ιιιὶιπ 
εΙΙευεθι·.;οΚ, ειΚ1α5μ' ΘΙΙιεΕ. Ν ω" ""·ϊ .ΉΜμ. 'ω' 

Ατἱε€οοιτιω ΙιειζΙεΘτεἔεΒπιΘΙ ει, Ιοητειττ0 εΙοιιι ει' ιπω, Μικ 
Ιιοἔγ εεειΚ ει, “επ 1::ιι·τοΙτα Με; “εποε ϋεειεΚϋττετΘεεὶτ ει' 
ροΙἔὰτἱ α1ι·εει88%Μ , 'ε 6 Η: ΠΕΠΗ ιιιοπιιΙ :ποπ ειά1ι‹ὶὸ!‹άτ0Ι, 
ΜΗ σα ΙιεΙγι€1: εΙώιΙι ιι€6Μ Μια νὶεειαϊοἔΙειΙῇα; 6ειιιοοτειω 
ΙιειαεετομΕπόΙ ει' Βϋ2Βατοπει ε: :ιι Μαη, έε ΜΒΜ: :που 
οΙιοΙσιάΙ Ιο.8νε.. 

ΒΙΙειιΙιωι ιιιεΒτϋι·τ6ΜΙκ εγει!ττειιι, Μ” αιΒγωε' -ι1ειιιο 
σπαει Ιπισ1εετε;εκπόΙ , ει” Ηεπ ε86ειοπ ΚἱὶΙϋπΙιΙ$ιἐΜ2ΙύεεΚει 

 

π 



!5δ 

'ο ΒιοΜεοΚοτ "οι ίοΙ, ιιιὶιιτεοιιι ει' ποιιιιοτοἱ.” Μ ιιιοΒιιιιιογει· 
ι·ΜΜτύ. Ξ 

Βοπισοτιπο ιιορο!ωοΙ οι οΙΙγ οιιιΒοι·, Μ Ποιττο κα, 
οΙοιειο·εο.Ε ΜΜΜ καποιοι, ιιιοΠγοΚ Μ ει' ροΙἔιἰτἱ οΙοτΙιοι 
κωοκ Υ0"; 6 οΙ›Ι›ϋΙ ϋτϋΙκτο ΜΙορ οι: οοιιιιιιἱ οτιΙοΚοΙ›οπ ιιοιιι 
:ΠΙ ΒοΙο Μπα νἱοειαιιιοπιιἰ. ΝοΙκἱ ἱἔαιϊ Μπα ει” Ιι:ΜΙοοι·οο·, 
ιιιἰιιτιΙιι οοειΙτ οκ »κι ι·ο.ιιοπιπάΙ Μονο νοΙοιιιἱ; 6 ΜΜΜ: ει' 
Ιιειι1εοτοε' οιοτοποοοῇοτ Ι:6νοΗ, νοΙο οωοΙΙκοΜΚ, να” ΜΑΝ 
ΔΗ ω οοιιρο.ιι ει, ίοΙο ἱτιἱιιγο:ιει οιοιιτι'ιΙ ΜΜΜ τοιιιοιιγοἰτ. 
Α' Ποπ σε οτειάεςο€0Ι ἱἔοπ ΒἱὶΙϋπΙ›ϋ2ϋ ε2ὶὶΙ€οο€οΚΚοΙ Ι›ἱι·νὰ1ι, 
ιιιοοΙοΠιοτ, Ιιο(έγ ει' ΙιιἱΙ›οι·ι'ιτ “πω” Κἱνἀιιῇιι, νει8γ Ιιο,οςγ 
ίοττωΙ:Μιιιοπ ιΙοΙἔοιἱΚ ικα; ειΙκΙιοι· ω, :ΜΜΜ π' ιιοιιιιοτ Ιοἔ 
ὶιιΙώΙ›Ι› οοοπἔ οι άΙΙειπάοεο8 οι: Ι›οΙ‹ο και». 

ΥπηικιΙε ιπἱιιᾶειιἰιΙταΙ Μη· οΙ:οΚ, ιιιοΙΙγοΙπ ΙΙύ.Ι3. ε' Ιιειάο. 
Εστί» ,ο υγιι€τοΙοτι Βοι1οΙγτ ιιιοτειοΙτοΙἱΚ. Πα π' πει€γτεινέ8γάε 
ιΙοιιιοοι·οπι ιιοροΙτιιοΙ άτοΙοποο οο ίοΙγνοεττειττο ὶο, ιωωκ, 
Ιιο€γ ιιοΒγοιοτὶὶ ΗτΚέιιι εποΙιοα ΙοιιΜ. Α: Μη οιιιΙ›οι·, Η ει' 
πωπω, ΙΙΙδ80° ΜΜΜ οειτἐΙγοἰΙ›ι3Ι Ιορνοπι Μ, οι' ΜισΙοοτοε· 
Μ!! ΜΜΜ ι·οιποο!τοπι ΙποτοοπϋΙ τἱειτἱ τειπἔἱἔ μεσω πιω· 
8ιϋτιιγ€ὶ Ιοροετ τοπ. Ι.Μό.τ ο8γ ίοΙεϋΙ›Ι› Ιιϋτ!›ο τοτ€ο Μ, Μπιτ 
1ιιἰιι6τ ει' ροΙἔάτἰ τὰτοοεὲ8Ι›οπ οΙίοξ:ςΙοιΙ€, οε οι: οΙΙγ ῇοἔοΙκειτ 
οιοτ2.οττ πωι€οηειΚ , ιιιοΙΙγο!ποτ ει” 0οιιιοοτειτα 1ιοιιιιοτοΙπ' ιιειεςγ 
τύπο πιἱιιάἰἔ οΙΜοο·ο11ΜιοτΙοιιοΙε πέγειιιι€ιιτ Μ;; τοΗ1ποιιΉ). 

Ε' ιιοἔγ τϋτοΚνοο Μου ϋτϋιιιοετ πιοἔοΙΙαροτΙἰΚ 'ο 8οιιιΙ_μ 
οειειΙ: οι, Μ” ει' ΜΗ οΙιηοι·τ, ειπα οΙΙιοειοοιι. ΑΜιοΙἱ ΕοΙοΙ 
πιο, πιοΙιο8γ ει' ιιιἱνο1 Μι·, επ νοοιοΙγοιτοοεο, :Ποτ Ιαπ 
Ιτοειτ_ῆο οιἱνοΙ›οιι οι' νοογοεοτ απο, ιιιὶνοΙ ποιο Ντ. Μποστ 
νιΣιι οι οΙοϋ 'ο Ιο8ιιοἔγοΙ›Ι› ειΜάύ.1γτ, πιοΙΙγ €ιθ.τοΒει οΙϋπιο 

) νοΙὁΒοπι ει' Ποπ' ΙιοΙγιοΕο εο!ιΙαιΙ ΒἱιωεἱτοΝοΒ άοιιιοοι·Μει "ο 
ροΜιοΙ, ΜΜεοιπ ει' €ϋΒΜοΙωοΙ. ΜΜΜ ΚονοεοΒΒ ο' Με” πιπέ 
Βιιιι, ο.ιιιιίιΙ ιιευ;γοΒΒ ΒεειοΙποεοπΙϋνο Βοοεο ο' τοιημιοΚ 45ο α' 
Ν$ι·νο:ιγΙιοιό οωιάΙ τιιοΙ€έιπγοεΒιιοΚ 'ο επϋΚεορ;οοϋυοΚ Ι.σ.ΜΙ]ο Μι· 
ωεΗΜ επιιιιιΚ ΙιωιιΜΙο1Ιιι. 
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ιιετοΙΘτ, 1κονοεοΜι τίιτιιετοιΙειι86%οΙ νιει-ιΙι ιιιιΙ:ιιιΔεει' Ιεεειι 
ΜΒΜ. Να8γι·εινιι€γίιειιιιο.Κ ει οΙΙιιιιΙιε«Μεει που ιιιέι·ωΙιΙιειι 
Μ, ει' ιιιιιιτ τιιιι€Ιιιιιι ειιιεΙΙιε0ωνεΙ, απ» €ϋΙιΙι νεεπειιι νειΙι'ιτ 
Μ: α, ιιιοτόιιγεικ Μαι!. Πει ιιειιι οεπι160οιιι, ει' ι1ειιιοοι·πιτει ιω 
εει·εΒιιε1τ ΙιενεειιΜ ιιιιι·οιοε 68 Κενοει!ιΙιε5 Ιοι·ι·αι1ειΙοιιι-ΚωινοΙϋ 
ιήόειε ιιιιιιιιιΒ· ει' ίϋιιϋΙκ Μπιτ!. - 

ΜΗ ει' ιιωικιι Θε ιιϋι!ιατοιιιιι·6Ι ιιιοιιάόΙι, ιιειιι :ιΙΙιειΙιιιιιι· 
Ιιειω ποπ ειιιιιιοε ω” σειωΙγτει, ιιιοΙΙγ ει: ειιιιιιιοΙ: Μπα 
εεϋ ΙιεΙγετ ιιιιιιι1ειι ΙιαιιεετεειιέΙ εΙιοἔΜιιἰ πωπω όι·τειιι :ιι 
ωιιιωθιιει. 

Αι ιιΙτιειιεΙι' οι ΜΜΜ", ιιιοΙΙγ ει' ῇεΙειι πάπια ε16ιτ 
ει' Ιιιετοι·ιιιΙιωι ιιι€8 ΠΕΠ!! πιω 816 , @Μπι _ιϋνειιάϋτο , ιὶἔγ νά· 
Μπι Μ” “αφ” _ιό.τειιιεάι·ει πω ΜΜΜ. 

ΉιΙειιιιιιιτ ει, Μπι, α” οι ΜΜΜ κι εΙειει88ειτι:ει Βόριο· 
ΙετΘΙιειι ιιιιιιιι :ποπ ΙιϋτεΙεΙαπ , ιιιοΙΙγεΙκ Μ ει' ροΙ.εμιτι Μιτε 
ειιιιιιοι Ιιιηιο8οΙΜΚ; 6 ιε νειΙειιιιιιιτ ω”, ει' 1-κειτοιιειι Μαρο 
ω ρύ.ΙγειιιΙ νάΙειειιτοττει 'ει ωωι πια* ιιιΙ:Μιιι ειτε ιι·ιιιιγοιαι 
ιιιιιισειι ω-έμιι; σειιΚΙιο;;γ ιιιι€8 Μπι 6ττ‹-ι ε! ιιιιιιτ α' ω" :ποπ 
ίεΙοιιιεΙΒΜειι: Θε ΜΜΜ! ρο1ιτοτ, ΙιοΙ ιιιεΒιιΙΙειρ00ιιΜ 'ο Κεάνε 
ειει·ιιιτ ι€Ιιιιε Ιο1ιεεεωι, νάι·νιιιι ιιιι€ ΙϋΙεΙιΙι-ειιιεΙΚεά!ιαιΚ. 

Δι ΜΜΜ πιά: ιοΒι1ειΙειτοεεόΒιιιιιιιΚ νύ.ΙτοιΙιειιΜιι τοι·ιιι6 
ειιεωιι€Ι Ευρω ια :πιει παπι 1:ιιι·ιιοιτιιι€νει, ω” ποιό ιι45ιιιι 
1ιοιιιάΙγοε, ιιιεεειοι·ιωπ, :ιΙΙ:ιιΙιιιιιτΙειιι «π. ι1η.;ειι% 1ιέτειιπε 
Ιοεγειι. 6 ει' Κειτοιιειἰ όΙετιιοΙτ ιιιιἐἔ σεειΙι νεεπΞΙγειτ Ι:Μει. Διι 
Μιι ιιιόδοεειΙε ει, ιιΘΙΙιιιΙϋιώεεΙαπ Έ ειιΒοάεΙιιιεεεόμΚετ ϋε· 
Με, ιιιεΙΙγοΚιιοΙτ εΙνιεε16ει-: ει' νεειΘΙγεΙιιι€Ι ιο ιιοιιο2οιιΙι. 
6 _ιοΙειι ιιγοιιιοι·ι1ε68ειιτ ειιιιιιέιΙ ιιιΜΜ Μαΐ, ιιιἰνεΙ ιιιιι_ιιι, 
Μ" ει' τιιι·εειεοι;;, Θε ΙιιιτΙοετε8' ειιΙΙ:οτάεσ. ιιοΙκι σε ΜΜΜ! Μ· 
ιιιειιεΙινόει ιιιεἔειιΒοτΙἱ; 'ο νιι16Ιιειιι πιο., να” ΙιοΙιιιιρ τιεπω 
Η Ιειιοι. Βιι1τοι· “Μπι ιι:ιι·ειιιωωειΙ, ΙιοοειιΙεττεΙ, Γιι%οτΙοιι 
8θ88'θΙ, _ιο€οΙ:ΜΙ , ΘΙνοιε·ΜιιιεΙ Μι; ι·ειιι6ιιγειιιεΙτ ε' τω;" 
ιιειιιοεειΙτ επϋι·ιιγϋ ιιειΒγιιιιιτ ιοτειιΚ εΗΜο, Με ιιιιεΙϋΠ; εΙότιι6, 
εοΙιει @κι ἱει Ιιιιοιιγοε οΜι·Ιιετόεε ΗΜ!. Βε.ιις_ιιιΙιειιι εειιιιιιι 
νι3ΙιοιιιιιΙιειι6 ιιιιιοε; ιιιιιιι1ειιιιαιι ίϋιι6Κει' ΜιιγόιιεΙτ ΥΒΙΙ Κι 
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τόνο ε;ς€επειι, ει) ίοιηάτ6Ιι' ειϋΚωἔεὶ ΙιαταΙωειεειιι ωε8Ηνωι 
ΜΒ, ΜΒ;; οι 3.88τΙοεέςγειι. Ε: εεεΙαέΙγ ΜΜ., οἔγ επεειιέΙγ, 
ιιιὶιιὰεππειρ οΙνεειτεψΙιετἰ νεΙο ε,ι;,·γ Ι›ὶΙΙαιιιιτ :ιΙειι€ τω» ένἱ πωπ 
ΙαἱὶιιαΙι 'ε ὶἔγεΚειετοὶιιεΚ ἔγϋιιιϋ1οεεἰτ. ΥειΙωιιἰἔ ωΙιΜ ποπ 
ι·ειιιετο., ιιιεΙΙγ ω» ἐεΙτοΖἱΒ, εΙ 11θΙΙ.Ι311ωπ, ιιιέ:8 εειιιιιιΠ: ΜΒΜ 
και. ΒΒγειΙΗΙ @Με εΙεΙζοι· ΙάτειΠε ά ράΙγάι·ει ίεΙΜρώ. ΟΙΙγ 
ειιιΜτιι€Ι, Μ: ἱΕῇιϊεὰἔα' επϋΙ:ΒόΒε5, ειειινε:16Ιγι-:1,·.Κοτ:ΜωΚ 
ΜοΙΙωπο, εειῇΜ τοιπόηγεὶ 'ε σ.%οάαΙω:Μ επϋπτοΙειι 18;; Με· 
$ϋΜΗΜΙ5, :οΕτοΕοΦΙοπ ιιεΘιιιὶ εΙειέιιιτ ΙΙ38ΥΙ8.ΥδΒΨά.8Πδκ κωι 
ἔοτῇεὰιιἱε. · 

Αιόττ Η οι :ΜΜΜ οΙιειῇτῇα ει' Ιιό.Βοτιπ, ακειτῇα απ πιω 
Φ;; 'ε ιΜΜωι ότου, Θε Μι Με ει' Μποτσ ιιιεμει€οσωι€51ι, Μ 
νάιήο. ει, ΙοττειικιΙιιιαΙιετ, ιιιεΙΙγεΙ‹ ει' ε2αΜΙγοΚ' τοΙ:ΜτύΙγΘτ 
ίοΙίϋ8εοε$£ἱΙι, 'ε ιπιεΙΙγεΙ‹ ΜΜΜ τειιιύτιγΙὶιετὶ, Ιιο€γ ει' πει 
ν:ιτ' 'ε ροΙὶϋοιιἱ ειειινει1€ΙγεΚ' εεἔΙτε6ἔὸνεΙ 68ιήΘτ εΙΗιΙιοτἱ 
θε ΙιεΙγότ εΙἰο8ΙειΙΙιατῇει; '8-1ιοικι ἱε ΙεΙιεΕετΙοπ ει2οΙαιτ οΙϋἰ= 
ιἱΜΙιἱσ, ΜΜΜ ει' ΒϋιΙαιτουε1Ιπτει, Μάτ ωισι‹ ειειινεἀὸΙγοἱπΘ 
'ε νεἱἔγἐιἱπάΙ Ιιφνα·οοΙτατ ΒϋΙϋιιΙ›ϋι5Κ ω, Ιεϋιϋε οτωετσ'ε 
ειοΚιἱεειἱ ι1Ι€ειΙ·ηει;;γ Ι›εϊοΙγἐεεειΙ Ντ. 

ΗεΙγτοΙεπε68 νοΙ1ιο. απ ΜΜΜ, πωπω ει, τἱεπποΙε, Μ· 
τὶειτιιεΙτ Θε ΙώιΙ:ΜοπάιιειΕ ειοιι Ιια5Ιαιι1εΜνειΙαιπεΙΙγὶτϊϋιιεΚ, 
πι" οτειέι8·ωιΙι τετιιιόειοτε-5Βεπι€γ$$ΜποιπωιεΚ. ΤαριιοΖωΙ 
ΜΜΜ ειπα ιιιὶιιιὶειι ὶτΙϋειειΚοΚΙ›ειιι 78 ΜΜοιι ι1επποεπιτει πεπι 
ωα:Κιι6Ι. .- · 

> ΜΜεΙοιι «Ιοιποοι·ειω Ιιειάεετε8πι€Ι πϋπτΠε απ :ΜΜΜ 1ο" 
82, Η σε οι·ειι€8' Ι›ΘΙ:Θε 68” επειΒά1γοε επεΙΙειιι6τ Ιε€ΙιενεεϋΙ›ε5 
ΚΘρνὸεοΙὶ, 'ε ει' Ιπϋ2Ιαι€οπ:-ι ει, Η απ ΙοἔἰιιΙκιᾶΙ›Ι› Κ61ΜεοΗ. Α, 
Ηθι!αιτουε. ά11οιιιιοϋ ετΙ:ϋΙοεϋΙσιεΙ: ω” ετεῇ6τ, πω· ΜΜ 
ΙειιειΘεότ @Πε ιιιειΒάνειΙ ό.: ει' ·Ι‹ειτοπ:ΐιἱ ρό.Ιγέ.τει, Ι›οπιιενιιιἱιι 
Μ; α, ιιοιιιιοτ ΜΙ Ικόρότ1ο;μι 16τωιιιιω ΕΙΑ ει' ιιεπιτ.επ τιιι1ειτ 
Βυι 6ο εγοιι€ε, α' Μιτου:: ιιπιἔιἱτ ΜΜΜ Έ δικαιωμα» ΕΜΠ Με 
Χϋιιιηπει νοισ8εψΙεπο6δοΙστο-Μι"μ :α8Μωψιι5 €6ιιϋκω ε2ΙωΙ. 
ΜΝ πειιι1εψίεΙΝΙΑ8ωάΙψ- 'ε ΜΜΜ; κ' κοιταω ιιιει€ο. ϊοΒ_ῆα 
ι·επεΙΙ›ωι ΜΜΜ! €6:16ΚεΕτ. Δ;!! ωι·πι η π ι Δ 
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Μέ Μ.ι·σό α° ιΙσπιοα·α2α Ιιαάσει·ο_ικΙοοτ “Μο 
σ·σπάσ·' ΙσεωΙο2εΙοοο· μμεπ9μἑΒΒεΙοΙοσ-ἔ, Ιιο.ι·σαα 
απο: 2απ·Φό ΙιάΒου·άΙπιπ ΡεοΗ_ς |'έΙεΙσπε.εΙυεΒΒέ 

ερμέΒ Ιιασ!σενερεΙσπέΙ. °τ 

 

ν Μ1Μεπ 1πιι1εετε;;ε1, 1ιιο11γ 1ιοεεπειι: ΜΒΜ Μό» 821111 ει' 
οεπτει811ιι·ει, 1Ι1θΒ'Β]6Ζθί118, νεεεό1γο Ιοηγσημ1:; ιιι1ιιι1οιι Μιά 
εοι·οΒιιο1τ, ιπε11γ 1ιοεεια1Μι1ε18 €σΙγτειτοττ·1ιι11ιο:Μ, Μ8γ πο· 
τωιεεό1 νειπιπι1ι ει' ιέ;γ6ιει1ε1οιιι1ιε2; οι 18αιοι1ε·1ε1νά1τ1πόφ 
ει1Ιαι1ιιιαι1ιατύ α' ι1ωποστειαι 1ιατ1εω·εμ1ετε.· ν η 

Ατ18τοοπιτ1:11:1ιαπ, ει21πειτοικιέ 611εφο1:, 1τ1νά18ει1€οσμ1· 
1γα1οπ'ετι, 11εοεϋ1ετ1ιωι ωιωσκ, 1›61‹ο 161ο_101τ18. Ναι” ω 
1επτοιιιι1, πω” τιι6οιικ1πγι1 'ει 18ειι :ιειΒγτεινι38γύ ειιι11στε1ι τά 
αι1_161τειι·ι:π ιιι:1Βο1ασ.1: ει' 1ιαι1εετε11.ς ει' πειιιιεττε1, πι1πι1οιι άο 
1ο€τει Ι1(1ΖΥθ εἔγατὰιιγιιειὶ€Ι›απ 15.11; Μ: 8γει1‹ταιι 11188 1ο Μ· 
1αι11α ω. 1 Ή· Ί; ' 5""' 

ΜΜΜ: ε11ειιΒεπ:ι1οιιιοατιι€ει πάρε1:116Ι, Μια 1ιε€γο8·:ι·τ@ 
ε1 1Μεωι1α1ιπ-α' :ιειιιιετ' “Με ει' 1:ιι€οΜ1 ριϊ1γ6.τ, Μο" ει' 
11εεε111ετετ, 1ιειτα111ιΜ 68 1'61€6ριι' 8απάεβ€εο1°ιπάε ιι€1ι1:ο1ι 
1ποτεεεε. Ι1Ιοεεωει 11ωίθ Μάη μεπ118 11επισοτειω14611Βοπ ει' 
ΜΜΕ 1ιοεπι11: ειο1ιω1ι 1επιπϊ-- α' 1ιειι1εοτυε ιΜπι11;; ΗΜ» 
110111 811 πιει;;έιιι61 σε σκαριά!. Β' 1ιε1γιᾶπ1›ε1ι @αφ ω: ει' 
1ιό.1σοτι1; ω 11118 ω” ω;111 ει' 1ιε111οτι1 νά11:σ2121Μ8$4ιο11ττεου, 
νεε261γ €επγεἔοτἱ ΜΒΜ έ: οτεε68οτ, Μπα! 11' 1ιαι1οετοΒετ. 1 

Με;ωιιωττω; ιιι11κερ αοωσωιω 1ιπι1οσι·οΒο10ιι€1 "ο ΜΜΜ 
1ι1ε_16ιι αι 1ι16εΜΘέ _1ο·,:1·ει εισ1ει11·16 'ο ύπ11το2ειτ1ΜΈϋπόιιγ111 
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:ιι ε·ΙϋΙέειι€ε ιππιιι. Βι, πιιπτ ιπει€πιοπιιστωιπ, ποιπ ε8γει1ιιΙ 
Ιιπι1ιει·εμπ' αΙΜιτΜΜύΙ, Ιιππειπ οΒγειετεπιιπά ει' πιηιπο!ε επ 
ΜιτιιιΜ6Ι π οι·οιΙ 'ε ωιωιπιιππο Μπι ιπιπι1επΙποιοπ. 

Μιππιο8γ τονωιΙιιι ε' ΜΙιεΙππόΙ ει' πω: σ:ειιικιπ Μτοππι 
ιιΙΙιιπάπι5Ι Ιοἔνει νπΙπιπἱ οι οτειιι€Ιισ.π, Θε ΙιοοιιιΙοτε 'ε @Με 
εἔιπιιεπ οππότ ει·ει1, 6 π' Ιιπι1εετε;;Ιι6Ι κι πεπι Μπι, να” Μ 
πειπ τεΙιεπιτειιΙτ εωω ιοΒγτάι€. 

Ε' Μι οΙ:ΜΙ πι πιινωκωπ, πο” πιι06ιι νειΙπιπεΙ1γ πο· 
πιοοτιιτιι Μ;» ποια” πγπἔπΙοιπ πικάπ, αιμα ιε8γνει·ι αιμα, 
Ιιπιπιετε8·έπειτ πιιποιεπ ίόπϋπει εΙει8€οπτιιΚ τειΙιιΙππΙι Ιεππι. 
Νειιι έ:ττειπ σειιράπ ει' τπ!ιοι·πιι€γοπειτ, Ιιιιιιειπ ει, ιπύ.ποτΙ ΜΜΜ 
ιιειτοΙιετ Μ, Με πιιΒγ ι·όπιιιιτ ιποιάιιΙαιΙππιι1 ιππι·ωΙωπ, να;" 
σε” ΙεΞποεϋπΜπτ ιπεπει:τοπ οΙϋτι-:. _Ηει 887 ι1ειποα:τατει Μπιε 
ι·ειςει Ιιοεειιιι ΜΙιε πιω πιεμεπιπιππΚ, ιπεΒΙερεινε ΙιιιιιιΙε, 
πο” ει' πϋιπειτοπιιΙτ ιπιπι1 σεειΙππειπ 8γετιποΜιοΝπιπ, ει' Μπι 
ΙεϋΙε πειιι€ ιπιπεΙ ΙιειῇΙοττ 1ιοτπειπ νιιππει!ε; @γ , Ιιο8γ πιπιιιοΕ· 
πιΕΙ ει' ω.ιιαειιαΙι1ε, ειπειεΙεπόΙ :ιι 6Ιοτει·6 πιό.πγιι1ε. 

Βι πειΒγ «πιει ει' ιπεενετοιέπεππεΚ; πιεττ ει' ΙιάΙι0τιι' @Ι 
πειετέεσ5πόΙ εΙοϋ ιιπαεωι πι ιι“_ιιιΙιοτ; πεπι ιπετπόπι επ ιιιοπ 
«πω, Ιια πω: Ιτοι·ιιπΙ:' Ιε8πειΒγο!ιΙι Ιϋνοιότο πεπι πιοπι1οαιι 
νοΙππ. 

Β' πει Με πιιιι:ει ΙιαειοπΙι'› ΙιείοΙγάεεειΙ :ιι ιιτιετοοι·ειτ:ι Μιά 
εεισ8επτε. Έ 

Μιππιο;γ Μιπ1ιάΜι ιιιιιππω ιο8, ιιιιιιτ ιασει›ιε€° @μι 
Μαι! ιιιεΙιετπἱ εΙϋτε, πιιπιιι€ ιπΙάΙΙιοιιιειΕ ιπιπάεπ τππιι;Ιιππ Ιπ 
ιοπγοει ειιιπιιι ιπιω ειπΙιει·εΙι, ΜΚ ει' ΙιάΙιοι·ιιΜι ει, πιει' θε 
ΙΘΙεΙτ, εΙε6 ειπα ε86ειεπ πιπἔοΙιΙιιιΙ νιειιΙτ. 

Μιπιποἔγ “ΜΜΜ ποπ επιΙιετοΙ:, Με ειι·ιεποοτειια πεπι 
πι-5Ι πωπω ιιιιωεμπει ΚοτοεπεΙε, ει' ιιοΙ€ιιτι ιιιι·ειιιιι€Ιιππ 
ιιιιω8ιωιε άΙΙιιεεπι Ιιιι·ιιιιΚ, πικαπ ιτό.ιήιΕΙι πι: εΙ, ΙιοΒγ πι 
ϋτεἔεσἑἔ' εΙΙ:ϋιε1€ετόπο πω: ει, Ιιειάεετε8πόΙ ιιιο;Ιειιιο. Μπι 
τιιπ ιι“_ιπεπεππ' 1εμι·6$ε1_ιεεΙι όνοιτ ει, ιοΒγνει·επ ρε1ΙγιιπιιΚ Μ· 
ποιτάΚ, ϋπΙώιιι νιεει:ιΙερπεΙτ 'ιι πω τιιιΙιεΙγει!ι ΜΜΜ επειτ 
_ιάΚ ΙεόΙπι πι όΙειπεπεπ Επι' Μπα Κενό πάπια. 



ΈθΙ 

Α' ιιοιειιιε ι›ειω ιισιιιοιιιιΙ: ειδ ιιιιωικιωι :πιο ιι ιι' σε 
ιιισειιιιιι. ΙιειαΙιει·εμΙιει, Ιιειιιειιι :ΜΒ ιιιιιιιιειι ΠιιιτεΒιε Μη· 
ωιιιι 1:38 ειο11οιιιι ειοΙώιοΒιιι: ισ ι·ιιιιέιι., ιιιοΙΜεΙε Μακ ει' Μι! 
νιεε16ιιι·ο ιιειιι ιἔειι αΙΙιαΙιιιιιιοΙιΙιέι τοοιιΙι. Αι, Η ει' «Μιιισοι·ιιω 
ει·ΙεϋΙοεϋιι' οοιιιιιὶει Θε Μι” 1681ιότι!!ιο1ι ΜΜΜ” “ΜΒ θα ,Σ 
ιιεΙιειειι Μια ιιιιι€άι: οΙοιιιι:ε Μ! :ποπ Μινι ιο;Ια!ιιοοιιωςιιΙι 
ΜΚ 'ε ειἱ8οτιὶ ΚϋτεΙεεειἑἔεΚιιεΙι, ιιιεΙΙγεΚει ιι° ΙιιΠισι·ά ιιιε;ς!ιι 
Μι. Πει Μάνα ει' ιιιΒγνοινιεε16εΙιει θΒ'68Ζθ11 ο! Μπι νεειιι 
Μ, αι ε5ΙετιιεΙι Ιο8αΙιιΙ›Ιι ο1Ιγ ιιιοιΙοτ]Μι; νικώ ΜΙ, ιιιοΙΙγεΙτ 
Μ εγόιϋιιεΙιιιοοΒοάιιι και οιι€ειιιΙι. 

Ατιιι€οστιιτει ιιύρεΙοιόι ει' ΜΜΜ Θα' ιιιι!ιιιΙτιιιι€ει Επι· 

 

Μπι” ΙιείοΙγειεεειΙ νεοι ει" Ιαιτοιιισ.ι ετΙ:ϋΙοεϋΒιο, ιιιιιιι!ιοΒγ Θ· 
ιιιέρεΙιιι6Ι :ιι ιιιιετοοι·:Μα νοια!τΙι ει' ιιιιικει·ιηιοι. Ιιιιιιιύ.τ ει. 
ιιιιετοοι·ιιτιάιιιιΙι, Ιιάτιιιειιιιγιτε πϋιιγϋιιιι€8εΕΙιε ιιικ-:ι·ιιΙτ Ιε 
“οι π, ιιιἰιιἀὶἔ ΉΙ.Π113.Κ ει' ῇὐΙἐτ' ΙιετΙνοΙΘεόιι ΙιιιιιιΙ “Μ” "Με 
ιιιωινοιι€Ιγει π, 'ιι Μ” ;‹›ωωι ο” ιιιΙΙαιιειτἱ€ ίοΙΒΜοιιιι, 
οιιιΕ1ιοΒγ ε' ειοιινεπιὸ1γεΚετῇοΙιΒαιι κι 1εΙιεεεειι ε16,ςιιιιιε. 

Μοειιιιιωπαιιι, ιιιε11γ εισι·τε·Ιειι ΜΒΜ, Ιι6Ιιε' ιτΙοιόιι, 
αι οΙ616ρόε ι1ειιιοοιιι.τει Ιιιιικιει·εΒοιιιι61- ,Η ιιιιτεΙι ει' ασι€οιο 
ειειι ιιιαροωει εΙειιιιεο ΜιτΙιετΙειιϋ1 νιιιοΙΙΙι; Ιιύ.ιιγΙισΙ60ιιιιΙι, 
ιιγιι€ιαΙιιιιΙαιώιωι 'ιι Κέ:·τιι6,<;!ιο εειιεΙ:; Ιιειιιοιιι ΜΜΕ ιιαἔγ κά· 
8ιϋΙι ιιεΙ‹ἰ ειιιιι_ιιι ιιιιιΒιιτ. ΑΜΒ, ΙαιΙ:.ιι61 ΙομϋΜι πειΒγτε.νάΒγ6ε 
θα 8ε8σ5ιιΕοι·ι·ιιε πι, Η16ιιιιεΙ: ει' Ιιειαεοτο,ςΙι61, ει' 26ΙιΙιιεΙ: 
ιιοάι,<; ιιι6Μι ιιΙωιοικει: 'ιι Ιιινίιιιιιιι€ε.ιΙκαι ειστιιιιιι' Ιι6ιόρειει·ιι 
ειι€6Ιιει ιιιότιι€Κε1νόιι, νύετε ει' Ιαιτσιιιιι ιιι31γειι: ιιοΙ€ι5.ι·ι εισαι· 
ροΜΜΙ Ιιειι1ιΙττοΗιιτειιι. ΜΗ Ιιειιιιο Ιο,ςτϋΙιΙιτε ΜεσοϋΙιιοΕ, 
οι ει' νοΙο επιιιι Μπι ΙιΒιιιιγίι 'οι έιΙΙιιιιιΜ ΦΙοιιιιύά; ε' Με 
ειιετειιοεύιιοΚ Ιιιιοιιγοεεὰἔὰτα @ΜΚ _ιϋνόιϋΙί 880582 Ιι6ριέι: 
'ει ιιοιιι 1ιινωιιιιι1: εεγο1ιοι, ιιιἱιιι; ιο” απ σεειιι1εεειι ΗΜΙ 
ιιοειιι6Ι:. _ ι - 

Η ειιοι·ιιιτ ει' Ιιοιιειο.ε Μια ιιειιιοΒιι1ι νιιιι τιειαεΜιοΙ :σκι 
εΙ ει' άειιιοοιιιτει. 1ιιιι1εει·εεε1ιετ, Ιιειιιοιιι ω» ειιιΙιει·εΙι' “ιωα 
ιιιιιιτ ι·ιιιιιιιιιι ΒγειΙιτιιιι ειιοΙιι·ιι Μ, Με ιιιό;ι; νιι·ιι€ιύ Μπι 
Ιιειτ 6ΙιΙ:. .· 

Ι 7. ἴ(Μ ιι 
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ΠπεοπΙ6ΚΘρ`ιπεἔπιπτπἰτειπι πι: πι, πο” πειποοι·ειαι πωπ 
ιειοΙππόΙ , Ιπϋπεΐ Ι:Μόπ , ει' Κασπώ μι" παθετε ι›ωπιιω 
Με «κι ιιοιπ ι€επ παρω. ' 
. π Η' Ι:ϋιικπιινότ1οπε6€ πει επΙγοε τεπει·πιπτ πγοιπῇει ει' 

Ιπιπεει·εΒ' ειοΙΙεπιθτ. ΔΙειται ει, ΙεΙΙιεΙι πιω” ιπεἔΙιπῇοΙπειΙι; 
Θε πει παπι νεΞΒιο ει' Ιι:Ηιοτιι ΙιεΙ46νετπειιπ, ι·π86ποπγειι€π 
πω 'ε 6ΙιιπΙεεε38ϋΙιετ επγειι-:ιτο νιεεισιειοι·οιπι πεπι ΙιιιήιιΙι. 

Αι ωκιωπ εΙΒγεπ8ιι16επεκ Ιιειεοπ16 οι‹ω π.ιιετοοι·πω 
πεπεετε8ε1ιπέΈπειπ “πιω ΠΠ. κι ει' τἱειτεΙε εοΙιει ιππ8οΙαιτ 
ϋπειειπεἱΙι 'ε πωωπει ΜΜΕ Ιεπιπιοεοπγιτνει πειπ Ι:ΜΜι, Μπι 
ΙιοΒγ Με Ικειτοπιιι πει€γειιΒιιπ:ιτ πειιι τοΙόπινε Μ, ιπέιι· Μομπ 
Ιπιπ πειΒγοΚ. . π 

Επι. ει' Μ:Ιιε' ΙιεΕοΙγιιειο. ιπει;ύ.τ π' ΙτεΜεΞΙο παιΙοει·ε8επ 
ειςγίοι·πιππ ε'ετειιοτπέι π, οιετΙιπ6πγει ιπό8 πω: πι ΜιΙϋιιΙιΒ 
Μπι ἰοἔππππ.Κ Ιεπιπ. 

ΜΜΜ ε” ειιΜοοτσιπι πιι0εετε8' ιιω;ω ει' Ιπιτοιοε 
ειε1Ιοιπετ 'ει ίε€γνει·οΚ πω ίεΙΙιειιιιιε' νιι€γειτ εΙνειιτετωπ 
Μ, Ιοπιπετειά ιπι-3Β· ΙιεπποΙε Μιοπγοε τἱειτοΙει τοπιποΚ παπι 
έ8 :ποπ τιι€ι πιοΙεπε, ιπιπέΙ ίο8νει εΙ86Ιι Ιεπιιι 'ει μεΞΙιΙειιιΙ 
ειο18ειΙπι ει!πιτπιιΙε. Με ιιιιι1ϋπ ε” πειποοι·ειω Ιιεικ1εετε8' πω 
3οιπώ1 ει, πάΙιοι·π' Κεάνο16οε 'ε πωπω πιι€γιεινιι€γπε :πιω 
τω ΠΕΠ!! ταΙύ.10:ειΠΚ, εειπιπὶεπιιειπ ιπειτει.ά. 

Επ «πιω πιτ ΜΜΜ, Ιιοι·;γ πι οΙΙγ πειποοτειτει ιιύιι, 
ιπεΙΙγ ποιειειε ΜΙιε πι» Ιιά!ιοι·πτ πω, εοΜπι1 ΜΒΜ” κι 
νειπ τώνε ει, ιπε;;Βγόιετύε' νο8ιέ:Ιγόποπ, πιιπτ πιω ΙΙΙἔΡ , Μι 
ποπι πιιιΒιιτ ει' νεειτεειι€εΙιτϋ1 πεπι @γ Ι:ϋππγειι ΙιιιΒγῇιι Ιε 
ιτει·οτπι. Μεττ παπεετε86πεΙ: πιστοποιώ ιι6ποΙτ ει' ΜΙιοι·π' 
τειι·ι6εεειμ Μτει1. ' 

Μπ1ϋιι ει' Ιιοεειιιιι ωι·ιο Ιπι!ιοι·ι'ι, νόμο πιιπιπ-ιπ ποΙἔιι 
ι·οιπιτ εεεπι1εε ἰοἔΙειΙα£οε8άἔειἱΙιΙ›0Ι Ιειιεινιιτ© 'ε @κι ν:ιΙΙει1ει 
ωικιω τϋππτο ῇπττειιω, εΒΙιϋ1 πι πιει, ΙιοΒγ ιιἔγειπειιοπ 
ειεπνειι€Ιγοπ , ιπε11γεΙτ νεΙεΙι ει' 1ιό1ιότ Μ;; πιι€γτει πωπω· 
ωιωκ, ει' ίεΒχνει·επ απο ίοι·πιιΙιπιπ. Α, πΜιοτιι, ιπἱπιιιπ ιππι 
ικ·π ηπα εΙτοιιτοπ, ιπειΒιι πάω: ει' πιι€γ 68 @πωπω ιμω·ι·π 
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'ε εΙιΙιοι· ιιιιιιιιειιιειϋΙ εειιιιαιι αι·ι·α ιι·ιιιιγοινιιΚ αιοιι Θ86 'ε 
ιιαἔγταναἔγύ ΚΜιιιαα€οΙτ, ιιιεΙΙγεΚει ατι ει.ςγειι168Θ8 ΜΠΕ 
ναΙα. 1ιιιιΘτ ναιι, Ιιοἔγ ιι€γαιιααοιι σΙειιιοετατα ΙΙΒΜΖθΠ·ΕΚ, 
ιιιεΙΙγε1κετ α' Ιιαι·ειιιιεαϋι:ε εειαΙιιι οΙΙγ ιιεΙιΘι, ο" ιιΘΙια Μ 
ιιιιιΙαιιτΙσ ιισΙΒοιιατ νὶειιιεκ νΘεΙιει, Ιια εεγειει· α' ίε€γνει·ι 
Ι:ειεΙΙιΙιε ιιγοιιιιιι εἱΙιει·ιιΙτ. 
- Α' ιιιιιιι α"Ιια!ιοι·ιι ιιιιιιιι ιιιιιαΙιΙι ιιιΜΜι α' Ιιατιεει·εΒ ίεΙΘ 

Ιοι·Μτ ιιιιιιι1ειι επειιιεΙτετ, 'ε α, ιιιιιιτ τειιιααιιαΙτατικ, Μ” ΘΙ 
ιαΙα ΙεενΘε Μάι Μακ παει, ΙιεεειιΙεττε 'ε επετειιεεΘι·ε τεΙιετιιι 
528", α' ιιειιιΖει' ειιιιε αισιιιιαΙ α” Εεεγνει·εε μαΙγατ να 
Ιαιιιιια ιιιαΒαιιαΙι; ιιιιιιά α1οιιτειιιιΘειεττεΙ νιἱΙΙαΙΚοι£ι, ιιιιειΚε 
'ε Ιιατειαιει·ετϋ ΙεΙΒεΚ, ιιιεΙΙγεΙζετ ιιιιιιιατ ιιειιι εἔγεᾶιιΙ α2 
αι·Μοει·αιια, Ιιαιιειιι α: εεε” οι·εαα€ ειϋΙ, ε' ίεΙΘ νοιιατιιαΙι. 

Α' Ικατοιιαι τιειΕ8ΘεεΙε πω” εεειι€ϋΙι' ειΘ.ιιια επει·ιεΙειι 
ΙενΘιι ,ε α' ΙιαΙιοτιι ΜΙ: Με 8πι€οτιιαιι ιιιαεα ΙιεΙγΘτε ιιιααΙιναιι, 
ε: ΘΙταΙ νΘ8ι·ε ιιιιιιιιι€ ιιιι€γ ΙιατΙνειετΘΙτ τει·ειιιιιεΙι εΙϋ. Α' 
1ιοεειαε ΙιαΙιοι·ι1 ιιΒγαιιαιοιι οΙσοπατοτ ωιιι α' ι1ειιιοει·ατα ιω 
ιεει·εειιΘΙ , α' ιιιιτ ωιι α' ίοιι·α0αΙοιιι ιιια8αιιιι1 α, ιιΘριιΘΙ. Μεἔ· 
ειεει α' ειαΙια!γοΚαι Έ ειιιιι·ε 1ειιτετι ιιιιιιιι α' ι·ειιι1ΙκινιιΙι επι 
Ιιει·εΙιετ. Με» τιεπειι, πιω-ιι ΙεΙΙιε ,ε τεετε α' ιιοοειαε Μ· 
ΙιΘΙιειι ιιιεἔνΘιιιὶΙτ, εΙιιιο20ιτταιιιαΚ , £ΘΙι·ενοιιι'ιΙιιαΙι, ναἐιγ Ι‹Ρ 
ΙιαιιιαΙι. ΗεΙγϋΜιε οΙΙγ Μια! ειιιΙιετεΙε' εαοροι·ήα ιοΙα!ιοάι!ι, 
ΜΙτετ α' ΙιαΙιοτι°ι ιιιαι· ιιιε,ςΧειιιΘιιγΙιεττ Θε ΒιιιιιεΙ: α; νΘἔγαἰτ 
Μτει·3εεπτειιε 'ε Ιιιιι€ι·α €γιιιτοκια. ΒιεΙτ ιιιιιισειι ιιτοιι ειιιεΡ 
καιω 'ε ειιιιιιεΙειι ειιιεΙΙιετΙιιἱ αΙται·ιιαΕ; ιιαιιιιιΙτ _5ϋιιεΙι πια 
εοΙε , ΜΙ:ιιεΚ ΙιαειοιιΙύ ε2ειινετὶΘΙγειΙε , Ιιαεοιι16 ναἔγαἱΚ ναπ 
ιιαΙι; αεκ ω» ιαιιιετ ιιιΘεο!τ, πιει" 6ειιιετνε ει;γε·Ιι Ιιαιαι·ι ει' 
ΙιατΙεετε8ΘιιΘΙ. Αι ε€γειιΙϋεΘἔ ιιιιιιιιιιγα_ιοΚιιαΚ ιιιΘε·ειι€εάι α' 
ιια;γτανιι€γαετ, α'1ιαΙέιΙ Ιιειιι€ €οιιιΙοεΚοὰὶΚ τύΙα, Με), ιιιἱιι 
Θεα ιιαἔγιανιὶἔγὰεοΒιιαΚ επετειιεεΘΙιετ ιιγιιιτεο1ι. Α' ΙιειΙαΙ 
ειιιιιιεΙειι ι·Θ2.ει εειιιαΙ α' ταιι€οΚΙιαιι, απο α' ΙιεΙγεΙ:ετ, ιαιῇα 
Έ ιιγΜα α' ιιαΙγατ. 

να.» τοναΙιΙια α' Κατοιια-ει·ΚϋΙεεϋΚ 'ο ιΙειιιοει·αια ειιιϋ1 
εεϋΙ: ασια ει” ΜΜΜ νιειοιιγ, ιιιεΙΙγει α, ΙιαΙιοι·ιι ειοΙιοιι 
ίεΙίεΠειιιι. 11 ' 
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ώ ν Α'-ικιιιουιΜ!ειΜΙΙ οιιιΉει·εΙτ:ιεΙι ιετ:11Θε2ειιοΙ επεπνω16 
Ιγεει ΚὶνὰιιειὶἔιιΚ ει, Μ" α' ῇειναΒειτ, ιιιοΙΙγεΙιτε ἀεΙωπιΚ, 
!ιειιιιαι· ιιιο8ειει·επιθΚ 'ε Μωη·ωι ΘΙνειΙιεεεεΞΙα. Νο." ι·εΞειϋΙι 
ΙιιιΜ_5ει ει' ναΒτϋι·τιἑποτε€, 'ε πω” τει @γ ει, Ιι:ιΜΙτι3Ι , Μπιτ ει” 
$!ικαι1εώ.€τι3Ι. ΙΙΙγ ειεΙΙειιιΙ›επ ίοΙγτειι_ΜΚ 6Ι‹ ει' ΙποτεεΒει16ετ 'ε 
ὶμειττ; Μ. ιιἔγειπέ ετ.οΙΙειιι, άΙινΞνο εἱΙτειΙοΙε ει' οεαταπιε26τε, 
Με: Μ3Ιει:1ιΙ0ΚΒά τεειἱ ΚοοιΚἐιωΙιιἱ όΙετϋΙτετ, ι:εσΚΙιοΠ ει' 
Β·γϋιοΙειιι' €δώιιιϋΙσεωτ ε;" ω1Ιαπωτ ωωι ιιιειΒοΙι' τάεια8τε 
Ι›ἱιτοε1τΙιειεειᾶΙι. Μπα» οΙΙγ πειΒγει38, ιιιεΙ1γ η” άεωοοτειτα 
ΜΡ' ΚέριεΙϋάό86πεΚ ὶιιΙώΙ›Ι.σ ιιιε€ίοΙεΙιιο, Μπιτ ει, Ιπειτοιιειἱ 
πειΒγει58, ειπα' ι·ει€γο80 ,ο κόχςτϋιιὶ ιιεἔγεάἔ, ιιιε1Ιγετ ιιμιιτιΙαι 
ΜΙΝΙ πειιμέιιι οι εωι° ΙζοοιΙτὰιΙιιτὐεᾶναΙ σΞτΙιε:ιιὶ ε1. 

Ε” επει·Μτ ΜΙΒ' ε8γίεΙϋΙ επι όττΙα-:Ικ 638 ἱιΙὸεοΚ ει' Μπιο 
οταιΜ' ροΙΒάτ:Μτ ει' ΙιέιΙ›οι·ὐωΙ οΙἱῇεειτὶΙ‹, ιιιάείοΙϋΙ ΙεΙΜ 820· 
ΜΒΜ: Μια ΜΙΜΗΣ ῇο5Ι ίο1γωτόού.τει Μ8ιΜΙε; Ι›εΙϋΙϋΙ‹ Μυγ 
ιιγωι _ῇ0 ΙαιτοΔιάΙι νάΙιιειΕ, ιιιἱΙιεΙγε ο8γε2οι·το άοΙ€ώΙαύΙ 'ε 
ῇϋΙΘΙϋΚΕϋΙ εΙνοπατωΙΙιειταιΕ. 

Πα :εκει ει' ΜΕΘ ΙεϋΙϋιιϋειοπ ιάττιιΙπιειε άοιιιοοτειω Μιὰ 

8εκε8εΙοιοΚ, ει' ΜιΒοι·ι1 νἱειοτιτ οΙΙγ πγετεειώεεΒΚε1 Ι›ὶιωτῇει 
Φωτ, Μπϋ16κεΙ ιιι6.ε Ιιαάεετε8εΙε εοΙιει Βἱτιιὶ πειιι ίο81ιαΙε; έα 
ε, πγετεεὸἔεΙ:, Μ: θΙθἱΙΙίθ_ΒθΙΙΙ 58επ όΒιι·ενεΙιετ6Κ ὶε, ΜΜΜ» 
ιιιιιΙΜιτΙεπι'ιΙ ιποἔειοτιἰΚ 1ιεΜΙε ει' 8γϋΖωοΙιιιετ. 7 

Α, ιρεΙΙγ ετἱε£οοτειω ΜΙ», Δωιιωπικι πωπω εΙΙεπι Μιτ 
οιοΙνάπ, επ σε ε18ϋ εεειτΑΚΜιιι :Με ιιοιιι 16τ!ιοϋ, ιιιἱιιτὶἰἔ 
Μετα» Η και» τόνο πιο» νοει6Ιγποκ, Μ” ΜΜΜ πω; ΜΒ 
€γϋιο€ιιἱ. Β.) · · 



:αν ΡΒ.ΙΖΕΤ. 
Ι . 
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Α· οΙοοκοα·απα ΙιαιΕσωεαοΙά Ι'οπωΟέΙοέυόΙ. 

Ι€επ εΙτοτῇεσΙτ νέΙειπέπγ, ΜΜΜ ιιι·ΜοετΜ:π πόρι-:ΙκπόΙ, 
πι, πο” :ποπ πο” εἔγεπΙϋεόἔ, πιο11γ π' ΔεπισοτατΜΙ:' 
ΚεΙκΙὲΙ›επ ιιτπΙπο0ἱΚ, «κι ΜΜΜ π' Ιππωπι€τ πωμποι Πϊ8 
ΒειΙεππό τεεπὶ 'ει οι ΑΙΜ ιπἱππεπ τεπωεπωπ πωωεκοι 
Ιει·οπ8. 

Βι ωνεΙγ;Θε. ΙΒειπιΕπ νέα:: Ιτσέτ πωπω ν” ει' ΓεπγἰΕσἐΙ‹ 
ποπ, ιποΙΙγεΚεψ ϋεεπεπανπτπὶ Μπι πω. 

ΜΜΜ π' ω" ει' πωπω, 6ο π' Ιε6ιΙππτοπει ει' ᾶοΙ›ῖ›ά€γ; 
“πω” ε€γΠ: ει' <έππι!ει€, ιπάεΗτ π' ειεἔΘπγ; εἔγἰΙτ Ιππι'ιΙτ έα 
τεΙιετ68, ιπ!ιπξΙτ Ι:ιιαΙ:ΜΙαπ ,ει επϋΠεπ: πω: Μ:Εππγπ ε' Μέτ 
ΜΝ ειπΙυετοΙτ πω: οι επἔειὶεΙπιεεεύἔ' ΙεΒεποτοεπΙ›Β Μιρ 
εεωΙ:ΜΜ εειΚΜϋΙπἱ. Α' ΙεδιΜιτοπα ΙΜΙΒΜ1 ει' παώ Εεπγἱτ€Ι6 
πεΙτ, π” ειι6Ινάπ, πω; ει' τιὶΙ›οτππΙ6ρΘε Με» :ιΙππάω, νει” 
Ξε ΜΜΜ π' παώ $"επγΐωΙκ πειπ ε;γιέπ, ιπἱπΓτΒΜΙγεεΙτύεο ει' 
τἑτπειεἀἔὶ εποΙ€ειεύεππΙα. ΑτΜοοτπω. Μιάεετε8εΙππόΙ ει' Με» 
Μτοππ Μππγοπ πτι·π ῇιιτ, πο” ιππ3ι!πειπ ωεπωωπ Με” 
ιπΕπι1επ ιΙοΙοἔ ὶτιἱπτ, Ηνενόπ $ϋπϋπεὶ' ρετιιποεπἱτ. 0εεΙεΒειἱΚ 
ἔοπὰοΙποιάε, εγϋπ Μ28ειΙοπι, Μ! επεοΙύιΙάπ πόΙΚὶὶΙ. Βι 61 
ΙπροτῇἐΜπ 6 τϋΙ›Ι›6 πεπι εππΙ›ει· , Ιιειπειπ ε” Ιιωιοι·ι'ιποπ Μπι 
πΙτοπ ΜΙεΙιιιεπ πω. '“ 

Α' ιΙειποοτειτπ πάρω: πε τεπιὸπ·γΙ_ῇώΙι, πο" "Μπι Κα· 
τοπ:Η1κπι1Ι ποπ "πι, ποια”, εΙ8ιάπ£ 68 ΜΜΜ οΒγεπΙϋ 
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ειι€ειΙειιιιοεεό;;ετ εε2Μ3:ϋΙΙιεεεόΚ, ιιιεΙΙγιι‹›Ι‹ Μακ ιιι·ιειω 
οι·ειτ:ι. ιιόρειι Κϋιιιιγειι ιιΙάνετιΙι. Ειτε ει' τιιι·εειει38ι ιιΙΙειιιοτ πια 
οιιιΙιει·ι; εΙϋ 1ιειιι ΜΜΜ, 'ε 1“ι-ΞΙϋ, Ιιο;;γ εΙνε82τΙιειιι€Κ τει· 
ιιιόειοτι εΙεϋιι!ιεθ8ειΚει, Ιια ειιιεπεΚετ ιιιοετοι·ιιέ€€οΙ Μαη· 
ιιιι!ι ιιιοΒειει·επιι. ΒειιιοοιιιΙα ιιέρεΙπιι€Ι ει' Μάι ι“ειιγιτ6Ιε πιο 
ιιι86ι·ωε ει' ΙεΙΙιοΙε' ειιιΙιειά αιμα ιιιε8ειοΒιιι; ΜΜΕ οεεικ 
ι€ειι€ιιτέεάτ νεΙιετι οπ5ΙΙιο.; ει: ειιΒιι0εΙιιιεεε68, ιιιεΙΙγετ Μ: 
εε2ΙιϋιϋΙ, ΒενεειΙιΙιέ 1ιοιιτοε, πιο Ιιενεεειιιι ,ει όι·τεΙιιιεεεΙιΙι. 
Αι ιιιιι€ιιιιιιιι π ειι€ειΙεΙιιιεεΚει16ιιοΚ ειΚιιι:ειψιΜιιι €γϋΙιει·ε 
Με; 'ει ιιοιιι οειιιιιιιι θεπϋιιε ιιιιιιοιιι οιιοεΒιι8ει :ΗΜ Μ ειδώ 
ιιιοΙΜ:ιτιιι; Μιέι·ι; €γειιιι·ειιι θιιιιιιι€άτι3Ι ΜοτοεειΙιΜ. ιε νεϊΙιΙι, 
ει' ε2ει·ιιιτ, ε' ιιιιιιι; επ ει' νοειο0εΙειιι ειιιΚεόΒεειειέ τοειι. Αι 
ιιι·ιειτοοι·ειαι ΙιειιΙεετε;' €οιιγιτόΚο Ιιό.Ιιοι·ιι αΙΙιαΙιιιιινιιΙ Ιεϋιιιιιγειι 
ιιιε·8ιιιΒιι1 ,¦ ιιιιιιΠιο8γ ο' ΙειιγιιεΞΙ‹ ει, ιιιιιιάειιιιιιιιι ειοΙαποκοιι 
ιιΙειιιιιΙ, ει' ΙιάΙιοι·ιι μειΙι€ ε) 8ποιώεοΙαιι ιιιο8ιανιιιήει. ΕΙΙειιιιεπ 
ει” άειιιοι:τατα Ιιει:ιειετε8' ΙειιγιτεΞΙιε ειὶἔοι·_ιιΙ›Μ ΜΠΕ ει: ο1Ιειι 
Μ* θιεια, ιιιιιιτΙιο8γ οΜιοι· ιιιιιιι1οιι Ιιειτοιιιι ι€ειι νιΙύ.Βοεειιι 
ωιιιιιιι, Μ" ει' €γ6ιΙιετ6ε' ιιειινιι6ι:: ιιιιΙι€ιιτιιι 1κεΙ1 'ε ειι€ε 
ιΙοΙιιιι-:εΚεὰιιἱ. > . ν .` 

Απο» ιιι-Βρειι, ιιιεΙΙγι-ιΙ‹ Ιι:Ηιοι·ιιΙιιιιι ει, Ιε8ιιονειετεεΙι 
ιιοΙΒο!ιατ νιαει‹ νόΒιιο2, ιιειιι -ϋειιιει·ιεΙ: εἔγ€Ιι ίειιγιι€Ιιει, 
Μπιτ ει' ιιιεΙΙγι·ϋΙ ειιι1οΙ:.Δ Α' τιι€ιεΚιι€Ι ει' Ιιειι1εέι·οΒΙιει ο8ειΙκ επι 
Μιά ειιιι›ετεΙ‹ι 'ε ο1-Ιγ 1ιοΙ8ιιι·οικ νέιιεττεΙε τω, ΜΙ: εεγιιιιιετύΙ 
Βενεεετ ΒιιΙϋιιιιϋιτε!ι θε 88γιιιάετ εΒγειιΙϋΙτ €γειιιι5ιι€ @Μπ 
τω ιιιεεειιοΜάΙε, ΙΙΙγ όττεΙειιιιιοιι, ε] ΙεΙιει ιιιοιιι1ειιιι, Ιιο8γ 
α, ΙιιιΜιιιιι 1ιαιιοει·εΒε!ι ιιειιιοστατειιαΚ νοΙτειΙι, ειιιι!ιάι· ει: ατι 
ειοαι·υ.ιιιι' ΙιεΙιεΙιιιιϋΙ ΙιετιιΙτοις ιε μι' Ιιοιιιιότ ε' Ιιει:ιεετε8εκ 
πιω ιιέιιιιι σεειΙΜι ιτοΙιοιιει58 ιε ιιι·ειΙΙιοτΙοτρει' Με:: 'έ Ι:ϋ:ιιιιι 
ωιιιιι _Ι‹ϋιϋα. Μεε ιοΒιιιιιι θΙΈδι ΗϋιϋιΙιιι, Ιια ΡΙιιαιιτιι' πω” 
ΙιεισιτειέτειιιεΚ ειωικ οΙνειεειιΚ. ΝιἱΙα α, Ιεϋ2.ΙαιτοιιέΚ ιιιἱιιιιιἱ; 
ιιιι€γοιι επιιιιιιΙοιι πωπω( ίϋνειέτει!ιΙιει; πω: ιιετ1ιιες Βι·ϋ 
ιιιοετ ΙιιιΙΙΒιιτιιΞΙτ !ιατοιιίιιΚ' Ιιεεεε'ει!ειτ 'ε ίεΙοΙιιεΙ: ποιον. ίΪΚ 
ποιοι ιιι!τιιιιιι επιγειις ιέε ρύΙΜΙτ, ιιιιιιΕ8ειιι Ιτόιιγε2ει·ιτέε 'ει 
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Μπτετέ8εΚ Μαι! πςειι€ει€_ξάΙτ. Δ' Ιϋ11ϋΚϋΙτα ιιια_ήιΙ ιιιο€ ἰΙΙΙΙΙγἱ 
μμύ.εοΚιιιικ ιιιοιιιΙΙιωτιιύ. 82 ειιιΙιει·. 

Νειιι τιιαοιιι, Με ει, ;;ϋτϋ8· έ8 τ6ιιιειἱ Ιω.τοπιάΙ: νΜιέΚ-ε 
νοΙειΙιει οΙΙγ τϋΙώΙγτε ει' ΙιεισΗ ίωηϋπέΚ' ειρι·6 ι·έειΙσπεΠ πιὶ1ιτ 
ει στοετ.οΙ;; 6ο υ.16ττ ε: Μπι ἔΜοΙτει Νει€γ 8άιιτΙοττ ΑΜά 
»Με , 6ο ΜΜΜ ει' νἱΙὐ€ιιει!: ιιιεεΙιοτὶΙωεἰιὶ›ειτι. 

,η > 

Σ· 

α 

ο 

υ. 

σ 

ο 



·ΧΧνι ΡΕ .Ϊ Ζ Ε. Τ. 

ΝόοκοΙΙμ 6εω·ευετοΙεΙο ω ιΙεπισουαϋα Φάσσα 
“πωπω ΙιάΙιω·οΗο·όΙ. 

ΜΠτοι· ει: οΒγειιΙϋε68' οΙνε πειιι ωιιράπ ε·,;;γ πειιιιετ 
ΜΙ, Ιιωιοιιι θΒΥΒΖθΙ'Ι'0 “Μι ετ.οιιτειω πόρο!οιόΙ ίεῇΙϋἀἰΙ: Μ, 
ΙΠἱΠί απ ω: πιει ΒιιτομεΧΜιιι ΙεἱΗιειτπιἱ, ει: ε' ΙεϋΙϋπὶ›ϋιϋ οι· 
82ύ80!(Μ Ι:Μώ ειιιΙ›ει·εΚ ει' ιιγεΙνεΙ:- ε2οΙώ.ειοΙ:- Μ, τϋι·νόπγεΚ 
Ι›εΙἱ ΙώΙϋιιΜ65€ Νικ:: ἰε , ε8γειιιί £ο€πιειΙε ει ε,<;γ Ροωιω, 
Ιιο8γ ει' Ιιά!ιοτιπΟΙ οΒγΙοτιιιάη ΜΙυεΙε ,ο ει' ΜΚε ὶτἐιπ ε;;γειιΙϋ 
επετεπεττεΙ νὶεεΙτοτιιοΚ 1). ΗὶιὶΙ›ειιι ΪθἔΥΨθΓΖἱ Ιω ει' :πηγαι 
νά8·γάε, νει;γ Μακη ει' ίε]εάεΙιιιεΚετ, ιιέειιιἱ ΜειιΙωά; ,ει Μει 
Ιάιιοε 50 ειΙαιτειτ Μακ ϋιιΙιεἀνϋΚ εΙΙεπότε ἰε ΙεοΜΙΙη1ήα 'ε ει' 
ίεΒ·γνει·τ ΙαπϋΙώϋ1 κω;ιοικ ει, ΙιάΙ›οι·ιΞΚ ιιιε8τὶτΚιιΙιιειΚ. 

Α' :Ματ οι εἔγεπΙϋ8ὲἔ, εέγειεττο ΜΒΜ οτειάΒοΗΜιπ 
ΒἱίεῇΙϋιΙνὲπ, ει' Ι›επ1ιεΙ‹ΙαΙι‹'› οιιιΙ›οτεΙζετ ϋεετ.εεεπ σε ὶρειι· 'ε 
ΚετεεΚεάέε ίοΙεΞ Ιιειωει, πωποεαΚ ἱιΙὁεεἰΚ' εἔγιιιὲεΙιο2 Μ· 
Βοιι16Μπό. νέιΙΜ , Ιιωιειιι €τ0εΚεὶΚ κ οΙνε8γϋ1ιιἱ 'ο ϋεειοειϋ 

') Αιοπ ίό!οΙοιπ, τιιεΙΙγεΩ αι επιτύρειἱ ιι€ροΚ, α' Ιιά!ιοι·ι3 Ιι·έιιιτ πω 
Ιει€παΙτ, ΠΟΠ! :καμάκι σ.: ο;γεια16ε68ποΚ πιό.ΙοΕ Με” Μ.ΙειΔέεέιΜπ 
€γϋΚοτειἱΚ; ύέγ νόΙε·ιιι ω ει οΙναιεό «πω ωοωε8γειιιοω πω:: 
π οιϋΚε6,ς. Νοπι £εΚἱιιτνο ει: ΜΜΜ οΙιο€, νωιικιΚ $ϋΜυ ΝΗΜ 
:ιε0οπ οΚοΙ‹ πι, τιιοΙΙγοΙι Έσω Ιιε.ΜΙωεωΙτ. ΚϋιίὶΙϋΚ, πιἰιιὰειιεΚ 
οΝΜ σειιΙι που ειόι·πιγϋ ΜΓέιτΜέιω επιιΠιοιιι πιο8, τπεΙΙγεωι' ίστ 
ι·:ΜεΙιπά Θε 0εὰε2ἐτ8ἐ€ἰ ΜΒοτίιΕ Ιιαι·ηπειΚ πιοΒοΗ ιιώπ. 

. 

ο 
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πω»! Ισρωπ, ή", Μ” ε" πωπω πι" «Μια ει' ΜΜΜ 
Μη εεειΙιιποΙαιτ, ιπεΙΙγεΙοϋπιιια8άι·α νΙειεια πιο εεεωιεΙ:, ω 
ει' ΜΜτΜ νόμο ναΙαιιιειιιιγἱεπ ιιιαΜπειιι ειἱΜοΙΙγ Μ” 
πγουποτύοέιμαΒ ΜΜΜ ει' €γϋεϋι·ο, νιιΙωιιὶπτ ει' '<;γϋιειετ€το 
πόινε. 

Μ 1η, οΒγίεΙϋΙ, Έσω ΜΜι τΙοιιιοοι·ααι 82ύΠω0Μ18Π 
π' πόρο!κετ ε;;γιιιάε ΜΜΜ ΜεΙακοπει·υ. Μτπιἱ; Με ιιι:5είοΙϋΙ 
ωει_Μποιιι ΙεΙιετεψΙεπ, Ιιο8·γ Ι:ϋ2ϋΙϋΙ: Μια» Ι;ϋΙϋπνΜνει Μι· 
ειοΙῇοπ επιπάεωΙ. ΜἱιιὰιιγὰῇοΚιιειΚ όι·ι1εΚώ ή” ϋεειε πι» 
»ω επϋνο-ϊοπνει, νΘΙειιιὸιιγεᾶΙτ 68 ειΕύκεε!;;εψ οΙΙγ «Έπει 
ΙϋΙ:, Μ” εἔγ ἱε Ι:διϋΙϋΙκ ιιγιι€τοπ 118111 ιιιειιΜΙιειτιια, ιιι5Ικοι· 
ει' τϋΙ›!›ἰεΚ ΙιάιιγαΜι€πειΚ. Α' ΙιΜοι·ι'ιΚ ΜΜΕ ι·ΗΜΙιΜΚΧά νύΙ 
ΠΕΙΣ; Μ Μι θ8γ5Ζθ1° ΜτϋτηοΚ, τορρεπτειΙ›Ι› Μέι· 1ιγΙΠΙτ εΙϋαϋΙτ. 

Αι εἔγιιιὰεεειΙ ειοιιιοΖω αειιιοοτειτα πύμε1: πειτιοεαΙκ Μ 
ιπεΙΙγ ρουτο!ώωι ΙοεαπεΙε Μεοπ10ΕΚά ω;γιπάεΙιοι, Μπι Πισπ 
Μπι ΉΙΙΒ; Μπαμ νόμο ΜιεοπΙ0Ιικά νάΙυαΚ, ιιιει3ά ιιιὶιιιὶεπ 
ροιιτιπ :ιέπε 1). Δ 
 

') Ε: ΠΕΙ!! εἔγοὰίὶΙ οιιυόΕ πω, πιὶνεΙ ε' ιιέρεΙι ιι;;γαιιιιιοιι Μπει 
εάἔἰ άΙΙειροπιιΙ Μι·πιιΚ, Μ.πιοπι οιιυόΙ: Μ., πιἱνεΙ ΠΙΠΒ'Β οποια Μωα 
εὰ·Εςἰ ἐΙΙιιρο£ οΙΙγιιιι, υποΙΙγ ει ειιιΜτεΙαπ τοι·ιηθειεττοΙ ε8γιιιίιε' 
ιι€όπισίιώι·ιι Η: Βεε2εοΙνεάθετει νἱειἱ. 

ΜΜόπ ΜροΙμιτοΚ Μιει€οΙιτσι 'ε οειΜΙγο!ιτει οειο!νάΚ, πεπι 
οεο.Κ ο;;γωέιεΕ6Ι ΧϋΙϋτώϋιποΚ, Ιπιποππ τιἰιιοκ ὶε “κι ΚεἀνϋΚ, εεπι 
Ηνάπείιέ·Μι ΜεοπΙύΜώ νέιΙΜ; Μ” 1ιιΙώΜ» ΜΗ ΜΜΜ ἱΜώΜι παπι 
"ω, ΈιοΒγ εεψ5ιτ ν6Ιοιπ6πγε1τ ω ειο!ώσειΜ; Βθ.ιπιπΙαπω :ιιοἔ6τἰιιο 
'ε :πη·ύΒοη ιπο.ι·ΜΜεεοπ. Α: ε8γετΠεόΒ" ειοΙΙωιιο 'Π!γοι·ιΚοτ Γο 
Ιο€Ιο 616ιι1ι. 

ΠΠΚο-ι· τεΙαιιιο!Ιγ Πέμ ι!εωοοτει€ειἰ άπο” ΜΙεηοο!$ο.Ι Μ” αι 
ει, :ΜΒΜ ΚεΒοΙ6Βοπ εειιι ΜειωΙ: απο οειώΙγοΙι 1ϋΒΜ πιο 16 
£ειιιοΙι, 'ε πήιικΙοπ ροΙ€έιτ 6ειι·ε 'ε ημισυ" Μινο τικιΜπειιι 
ο;γειιΙ6: εαΜωι· οι επιΒοι·Ξ ΜΜΕ εΙΙεπΚει6 6εν6ιιγ$ Με: Μιμ 
ΜΚ. Α: οιιιΒει·εΙι ΜεοπΙΝτω.Ιτ εΒ·γιιιάεΙιοι, θα πόπιιἱΙιη; εΙΗΜΙι, 
Μ πω: ΜεοπΙΗΜΚ ἱε. Νειιι Μ;" :ιιση;· ΜωτινΣΚ €ετΙειυἰ ω, Μ 
Με· εεω εἔγοπιΙιὶιιι ιιιο€Κϋ!ϋιιΒϋ:ΜΜιαιι6, εϋ€ ΜΙώΜ: εΗϋτϋΙιιἱ 
ΒΜιιήθΚ, Μ" Ιω· ει' Χϋιτϋπιο;ϋοπ, πιοΙΙγ ειοι·ΕπΕϋ!ι ιιιιι€σι Κύρ 
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Ιιιιιιιιιι· ιι ιιιηιε!ςιιε1: ε' ΙιειεοιιΙ68ίι8π,_ει' Μιιιοι·ιιι·αιιι€ινο, 
ίεΙει.το £οιιιιιε ει·ειιιιιι€ιιγειιω πω. ι 

Πει ΙεύτιΙοιιι ιιιιιΒιιιιιι6Ι, Μαι τεειΚοτιοτιο ιιιι-ει; Βιιι·ιηιιι. 
Ιο,ςιιειΒγο!ιΙι έα Ιε8!ιιιαιΙιιιιιεΙι ιιειιιιετοιτ ει' ΧΥ-ι1ιΙε ειιίιιιιιΙιεΙι 
ΙιεΙνοιιιιι ειδνετεθ8, ιιιιι1ϋιι εΙΙι-:ιιΙιειι ΙιιιτιιΙιιιιι, Κοι:ιιιιΜκιιι, 
:ποιοι νἱειοιιγΙ›ειιι ΜΙ ιι€ιιοειι686ιτεΙ: πι" υιΙ6,Ιοιιι, Μάτι, 
Μπι ει' Ιιε1ιτει;Μι ΙιειεοιιΙ6Μπά νιι!ιο.Ιι ιιιιιιτιωι Μι·ιιΙιτϋΚ Ιονϋ 

οιιιιιει·οΗιοι, ειοΙ: μειιι€ ει' 1ιεΙνειάΙσιοι; ιι” Μ" Ι:ϋιιι6Ιε 
εεγριιιιΙ ει' ιιιιιιιι :ενω Μι1ϋιιΜ68ει, ει' 8·γϋιειΜοπιιιοΕ απ. 
εὸἔΙώρ ει' ιιιι·,;γο1ιΙι Ιιειιιεει·οΒοΚ' Γθ8$όΙ'θ ΜΗ ΙιιιῇοΙιιἰ. Αι Βυ 
τομειωιιι ΙώΒιιι16 ιΙειιιοοι·ιιιει Ιιιι·πιιΜ.Ιοιιι' ο8γιΙι ετοι1ιιι€ιιγε 
τοΙιό.τ ει, Με” ΙΙΙἱΙΝΪθΙΙ ο5ειιιιιιιει6ιι ει' ειιιιιι!ιοΙι ω: ιοειι 
εΙΙιιιτάι·οιώνει, 'ει ιιιιιικΙοιι ειρι·ι3 ιιι-ιιιιιειοΒιετ ειπα Ιώιιγειει·ιτ, 
Με; ει' ιιιι€γοιΙαιΙ θεειείοι·τιιάιο.ιιειΕ, να” Ιε8:ιΙι1ΙιΙι οι ΜΜ 
Ιιιιι!ί ροΙΜω.ι 6ενόιιγόι·ο τεΞιήειιοΚ. 

Α, ΒγϋιεάεΙειιι, εΙΙιειτ:'ιι·οι0 @οι ει' Μάικ Ιενόιι, εΙ›!›ϋΙ 
ειι ΙεϋνοικοιιΙι, Μ” ιιιιιισειι 1ιόριιοΙ: ε86ει ετεῇΘνεΙ.ειιοιι 
Μ!! ιιιιιτΙιοάιιιιι, πο” ει” οεειταιιιοιϋτε ιιιιιιγι ειιιΙιετι νιΒγειι, 
ει, ιιιειιιιγιι οιιιιΙι 1εΙιοι. 

ο 

ι·ιεεΙι ει' ]σ€·οτ ,ε σόι, ϋεειοοΙνιιΜιιιιεΚ. Αι ε;γει1ιει68) ειο11οιιιε 
ιιιει_ιτιιιοιιι ε8·όειοπ Η: "κι τοπικ. 

Αι·ιειοοι·ειω. Μ6ΚΙιοπ, ιιι68· “οι ω, ΜΚ τοι·ιιι6ειοΒιεΙ ση;γειι 
ΜΕ, Κόμιο1ι ΕϋΙϋιι!ιεύμΕοι Κινό.ιιιι:ιιΙι ιει·οιιιι.ειιι ιιιιι€οΕ ΜΜΜ. 
Πειιιοοι·Μιι Μ6Μιοπι ιιι€8· ιιιοΙκ ω, ΜΒ ομιιιε9ιεΙιοι ιει·πιόειιΜεΙ 
ιιοιιι ΙιειεοιιΙΙιιιιιαΕ, ε;γειιΙϋΙιι Ιοιπιι οΙιαβιιιιΙι, ,ε ο;ιγιιιάει ιιιιιιιοι 
ΜΕ, ιι€γωιιιγιι·ιι ε! ν” ΜΜΜ επιιΙιει·' ΙοΙΚο :ιι οιιιιιοτιειΞε' Μει 
Ιύ.ιιοε ιιιοιεειΙπιι6.ιόΙ ωωιιι€ τιιἔιιιΙΩειιιτιι. 

νιιΙιιιιιι ΙιιιεοιιΙύι κια ειιιιιίι" 6ειι·ενειιιιι ει' ΜμΕ ιωτιιι 
ω, ΚΜ ιι6μ Μι·Ιιιιιιισ. ιι8·γο.ιιο.ιοπι ιιι·ιειοοτειιιι “Με” 6.ΙΙιιμοιωΙ., 
θε πιέ€ιε ΒιιΙϋιινάΙιόΙι 'ε ὶἔοιι ΚϋΙϋιιΜΣιϋΚ ιιια.τιιάΙιεΕυέιιιαΙι.| Μπι 
ΙιοΒ·γ :ιι ιιι·ιειοοι·ειιΜιιε.Κ ειεΙ!ειιιο ειι ε;γε4εειιέει Ι·Ι:ιιιειιι Μέι 
ειοτιιειθιΙ τιιέρ ΠθΙ°Π Μι·Ιιειιτιει ιι€γειιιιιιοπ ἀεπιοοτειιειὶ ιέιτιο.ε ΜΜ 
ροιιιιΙ) ιι' Μειιωι, Μ” Ιοἔοιτ ο;;γουΙό ν6Ιειιι6ιιγοΚει «θε πιώ! 
οεϋΙιει νομου ΜΙ, ιιιιυιΙιο;γ π' ιΙοπιιοοτειιια' ειοΙΙειιιε :ιι οιιι!ιο 
:Μια ση;γιιιέιεΙιοι ΙκιωιιΙόν6ι ι·ά!ιιειι·ιι ϋει0.ϋιιιι. 
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ΜἱΙιοι· ει' πιειΙ6Ι: ω οΙΙγ οεειιιιιιοΜι Ιειιικοα εοι·οιιιι, 
ιιιεΙΙγοκ ιιι_ιι·ει ιι6ινε ιιιιιιιΙειι εἔγεΙιεΙιιι6Ι ίϋΙεΙιΙινει10Ιτ ΜΙ 
ωι‹ , ιιιιιιτ ει' ΙιεΙνεια €γιιΙοεειι€, νιιἔγ ίι·ιιιιο:ιει Ιονειεεά8 ει' 
ΧΥΙ-ιΙε ειιιιιιιαΙιειιι, ειΙιΙτοτ παπι ωιωιωι‹ ειἱὶΚεκἐἔεειιεΙ‹, Έσω 
ε2ιιιιιοε ιιιιιιέότι-:€εΚει; ΜΜΜ ΜΙ; Οι: τϋΜπέ ιιειιι μ" νειιι ει' 
00108', ιιιιιι6ιι ιιιιιιιι€ιι Ιιειτοιιιι Ιε1σ5ι· οι;γιιιιιεεειΙ. . 

ΠΒγιιιιιιιοιι Με, ιιιεΙ1γ ε: ιι] ειιιΙτειι€ετ Μπι, ειοΙ,ι;ειΙ 
ω: _ιιιιιιιιιΙξ ΚιεΙ6.ε.:ιτό86τέιιιύάοΚατ Μ. πω: ει' ιιιιιιτ ιιιοιιιΙο2· 
ιιιιιι,ιιιιΚοτ ιιιιιιιιοιι ειιιΙιετοΙτ ο8γειιΙ6Ιι, ιιιιιιτΙ ετ6τΙοιιεΙτ. Α, 
τιιτειιεέιτ,;ι 1ιατιιΙοιιι τετιιιόειοττεΙ εοΚΙωιΙ ει·ϋεΙι ιΙειιισοτιιαι ικό 
ιιεΒιι6Ι, ιιιιιιτεοιιι ΙιιιτΙιοΙ ιιιιιειιττ. Β' ιιέρεΙε τεΙιΜ, ιιιΠιοι· :ιι 
εμέ” ίἐτῇιὶ ιιώρεε38οτ ιοΒγνειττο 8ι0ΙΙτιιι ΚἱνὰιιῇάΚ, απ Μι: 
ειεἔγιιῇτειιι ΜΜΜ( Μ; ιιιεΙΙγΙιϋ1 ε” Ιώνει!τειιΙε, ιιο€γ 8.! 
ιι€γειιΙϋ86€' ε2έιπιτΙαιΙιειιι ει' Ιιαιιιιετο8εΙε πιο» ιιτιιιιγΙιιιιι ΗΕ· 
8231121!! Μπι, ιιιεΙΙγΙιειι ει, Ιπειτοιιιιι επ:ΙΙειιι ΙειιιΙιαιι. 

ΠΒγιιιιεπειι επάιειιιοΙ:ιιειιι ει' ΙιιιιΜεοΙ6ε' ιιι6ιι_ιιι ιε ιιιιι€ 
νάΙι:οιιΙι ειιιιτιιιοιι οΚοΙιιιιιΙ Εσένα. ι 

ΜαοΙιιανι-ιΙ ει' Ιειει1εΙειιιτϋΙ Μ ΒϋιιγνόΙιοιι πι; ιιιοιιτΙ_ιει, 
,,εοΙιΙιειΙ ιιοΙιειεΙιΙι ιιιε8Ιι6ι11τιιι οΙΙγ πέρα, ιιιεΙΙγιιεΙτ Πιιιϋ· 
ω ι”οιει1εΙοιιι Θε Ιιιιι·0Ι:, ιιιιιιΕεειιι ο11γ ιιι-ιιιιιεψει, ιιιι-:ΙΙγ Ιε 
_ιοάοΙειιι 'ιι ιπΙιεΖοΙἔιὶΙι έ.Ιτει.Ι νειότεΙτετἱΙτ.“ ΤοΒγιιΙε, ΜΒ: 
Μπιτ ιιιο8 πιο Ιιιιιιιειιιι1ε, ει' ΙπϋιΙιινιικιΙΙιεΙιεΕετ 'α' ι·ειΙιει·οΙ 
@Η Ιιε1γόι·ε, 'ε Μη· ι€ειιεό.88αΙ ιο;;ιιιιΙε Μπι, ιιιε1Ιγ ω». 
@ΜΒΜ αΙΙι:ι1ιιιιιι1ιειι6. Δ _ | | 

Β” πω” ατιετοοτειτο. ιιιέριιι-:Κ ίεΙοαο ιιεΙιε5ιιιιο€ςιι661τιιι. 
εισιιιε260ειιτ 'ε ιιιο8Ιι6άιτει.ιιιια ά1τιιΙο1τ. ΜεΒΙισιΙΙτιιἱ ΜΜΜ 
Μπι $ιιι1ιιιι, ιιιει·τ εοΙια ιιιιιιιιοιι οτεῇότ εἔγοειτιιι θε εοΒιιι€ 
θΒιιιιιι £ειττειιιἱ ιιειιι Ιιιιήει; :ΜΜΜ ιιιο8 ιιειιι ιιοαιιωιιωικ, 
ισα-επ ει: εΙΙειιε6€ ιιιιιιτΙειιιΜ @ΗΜ ει: οΙΙοιιτιιΙΙιιέ ειμαι 8γιιιτύ 
ιιοιιι_ιιιιι·ει., ιιιεΙ1γοΙε (Η ιιΙαιιιιιΙγοιπέιΚ. Βιι ει ιιιιετοοι·επιι οι· 
Βιιι€Ιιειιι ίοΙγωτοττ ΙιεΗι0τι1$, ει, ΙιοΒγι Ιιιι!ιοτιιΙιοι Ιιει80ιι!1τοιιι : 
εἴ ιιι6%γϋ2εττεΙ: ιιιιιιιΙειι ριΙΙειιιαιΜιιι τιιΙιϊιιειΙ‹ αΙΙιειΙιιιιιτ ιι_ι 
άΙΙι'ιεοΚοιι ε.8γεεϋ1ιιι 'ε ειιοΙιοιι οτόεειι ιιιο8ιιιειι·ειιιιιι. 

Βεύειιειι ε1ΙειιΚε-›ιϋτ ωιιιαειΖωΙιιι ι1οιιιοοι·ειτα ιιοιιιιειοκιιεΙ.ι 

Ό 
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Π ΒιοΙοιε!ι Μιιιιιγύι ιιιιιιιιειι !κόειιοιι ΗΜ ετοῇϋΙιοι ι·ϋ8ιΒιι 
:ϊ Μιι·οιώι·τε νιιιιιἱ 'ε Μι σ' ιιειιιιει Βιιιιιιι€ 68 ιι6Ιιεει, Μπιτ 
ιιγειι Ιι0ιΙΜπει νάΙΙιιιιιΙ:; σε Ιια ε8·γειετ ιιιο;εγϋιοτειι: 'ε 
ίϋΙι1όι·ε ειι ο11οιιιι6€ Ιιειιιιοα, Ειπα: εε€6ι1$οι·τάειι πωπω, Μι 
ρθω ιιι68 ίϋιτιιτοειι Η. εΙ τιιΙ:5Ι ϊιι8ΙιιΙτειτιιὶ, ειΙιΙιοι· ε( ιιειιιιοι 
ποια νόμ. Βιτ ιιιεἔιιιειΒγιιιάιιιἱ ι€ειι Ι:ϋιιιιγίι; ιιιιιιιιοιι ροΙειιτ 
εἔγειιΙιὶιιι Μαιο εΙειιι€ειοΙτ θε ετ6τΙοιι Ιειώιι, σειιΙτι, ΜΒΜ 
ιιιιιΒιιτ νωειιι, εειιι ιιιιιεοΙιιιιιΙ: ιιιιιιειειιιοιιιιιΙ ειοΙ€ιιΙιιι ιιειιι 
ΜΜΜ. Βειιιοοι·ιιιιι οι·ειιι€Ιιιιιι ιιιιιι:ε ιιιιιε ει·ϋειέ8, ιιιιιιι α” 
Ματια;; Μι ει' ετιιιιιέ Ιωτοιιαι πωσ: ιιιιι1εοτο86ιιεΙ: τϋιιΙιτο ῇιιι: 
τιιιέιεει Μαι! Ιει·οιιιειιοα, 'ο ιιοΙΒιιιι ΙιειιιιΙιιιιι ει, €6νιιτοκι' Με· 
νόιεΙε Μαι! ιιιιιιΙγιάΙτιιτοττ, ει' ιϋΙιΙ›Θ πιω· @Με ε” ειιιΜΙγ 
'ε ει·ϋ ιι61ΚιιΙι εοΙιιιειἔιἔοι κόψει, πιοΙΙγ :ιι Μ ιιιει;ιειιιιιιι16 
8ιοιΙπειετι ΙιειιιιΙοιιι εΙΙειι Μιι0ειιι ιιι-ιιιι Μι; ιιιιιοιιι , Ιιοἔγ ει' 
νοειι6Ιγι ωεΚΦΙγεΙιιιέ ωιωωι πιω, Ιια αιτιοιιιιιιιγι 87.21· 
Ι›ιιιὶεὰἔοΙ‹, ΚϋνοιΙιειϋΙειζ τειι·τοιιιιιιιγι ΙύτοιόεοΙτ ωκοιωωιικ; 
Πε οι οι·νοεειει· ιιιιιιιιι€ σΙ6€τοΙοιι ΙοειιιΙ. · 

4 ΝειιιοειιΙε Μ” εΙ:Ιιοτ ιι' ιιι!μειέ€ πω" ΙοΒῇει τϋΙ›Ι›ιἐ τω; 
ιιιιιιιιτιιι α' ΜΙιοι·ιιι, ιΙο ίιέΙ6 1ιοΒγ πιει; εειιι ει!;ιιτιιιια_ιιι πιτ 
ΚὶεΘι·τειιἱ. ν Ι › ' _ 

Α' ροΙΒιιτιειιΙτ ιιειιιιετοΙτ Μια! Ιιενετι ιιόιιῇοε ειιει·ϊιιι_ 
π' ΙιιΠιοτιιΙειιιικ ιιειιι οιι€Ι_ιοΚ εΒγεεεΙέ ῇιινειἱι εΙεειῇὰιὶωιιἱ; Μι 
ιιειιι ει' ροΙΜαιι Μ.τιιΙιιιο.ι ιοΒιιιιιιι ω. Α, ιιιειἔὰιιοει ιιιΙιιῇιΙοιι 
οειιριιιι ιιιοΙΙιΞΙιοειιιι θε οι ΜΜΜ οιι€Ι' ε16τΙιειθεε νέ,ιςειτ τω· 
ΜΜΜ Ισ. Δ 

ΜιιΙϋιι νιΙ:ιιιιεΙΙγ ιιι·ιετοοι·ειω ιισιιιιοτ Ιιειάεετε86ιιοΙτ Ιε 
ιτει·ετόειε Μάη ιιιομάιιιιι6τιιιιΚ, ει' ιιοιιισειι:Κ, Μι Με εςγειει· 
ΜΜΜ ει, ΒιιιιΙειιιοΙι π, ῇοΙΠι ΒιετειιΚ οέγειιΙτιιιτ τοηωωι ει' 
ιιιιι€οικ νέάεΙιιιότ, ιιιιιιτεειιι Ιιιι€γ ιιιι-:ΒιιύιΙοψιιιειΕ; ιιιετι Μ. 
ει' "Μό ιιτιι πιιιτειιιιιιι :ιι οτειἰιἔιιειΙτ, αι “ΗΜ εΙτιι€ιιιιιιά ει' 
ιιοΙἱτὶαιι ΙιιιτειΙιιιιιτ, ιιιεΙΙγΙιει ιιιεΞις ιιιΜΜι ιιιἔειειΚοτῖιιειΙι, Μπιτ 
εειιι νει;γοιιιικιιοι; πω: ει' οειιιιι!πειτ εΙὲΒε τεειιΙι ει' πωσ 
ΜΜΜ, ιιιεΙΙγ ει' ΒιετειιοεύιΙεπεόμΚ, Ιε8ιιιι€γο!ιΙιιΒιι ι·ειιοΙτ 
ιι6ινο: θΒ ει' πόροι ΚΒιιιιγειι ιιιιι€οΙικιιΙ τιιΒιι0ῇιιΙ‹, ιιιιιιιΙιοιιγ 
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α' παρ ι·Θ8ιπα ιιι088ιοΙαα Μια; Βϋσεω1 'ε αεΕιΠι οιι€εσωιιιω 
ΚεαΜ, ό8 α' ΙιαΙ›οτι'ιΙ›α1ι πιω Γι" ειύΙνα1ι ιι11ιοε Μι κατ. 
τσακ. 

ΟΙΙγ πειιιιετικ5Ι εΙΙειιΙ›ειι, Μ! αΙΙαροτΙιοΙΙ θ8]θωϋ868 
ιιταΙΙςοιϋΙι, ιιϋπάοπι ι›οΙἔαι·ιιαΙι ωαΚ ε8γ Με :απο ναπ α' ρο 
Ιἰ£ἱοαἱ ΙιαταΙοιιιΙ›αιι, Θε ;;γαΙεταπ @και ΒθΙΙΙΠΙἱ τύαπ ϊιειιι ἱε ω” 
αΙ›Ι›αιι; ιιιααίεΙϋ1 μειΠ8 ιιιἰιιἀπγαῇαπ Ξϋε8ετ!επεΚ 'ε Υ8ΙΙ Με 
εΙνεειτειιἱεΚ; ι18γ 1ιο8γ Μ α' ιιιεἔΙι6εὶἱ£τα£αε£ι3Ι ΙιενεαΙιΙκέ, 
Θε α' ΜΙ›οι·€ιτ6Ι ἱιιΙώΙ›Ι› :εωω‹, Ματ α: ατὶεωοτατα πόρπόΙ, 
Ε” ὰειιιοοτα€α 1πόμεόΒοτ ιιιϋιιΠ€ τωειω ΜΜΜ 1082ίΒ8]ΥΒΙ'τ 
Ιοεααι·α Μτιιὶ α]:Ιποτέ ωισιωτ μαι!! @αςεα1ας9α!ιαια 
Μάτ -δΪΪΪαέί1ΙέΒέΒεί6ηιΒΒέΒτε οΙΙγ ῇοΒοΚαΙ; 'ε ροΙὶϋοαἱ 
επεΙΙειιιοτ τιιΙιαιιιἰ, ιιιεΙΙγι-:Ιε πιὶΜειι ροΙΒατΙ›α ΙιεοΙτεαιιαΙτ Μ· 
Ιιαπγατ α: ατὶετοοτατἱα' ιιοιιιοεεὶτ "Ζωα ειιοΙ:ο1τ ὸτὰεΙεεΙκΙ›ϋΙ. 

Α' ζειποατα$α πειιιιετεΙ‹' ίεῇεἀοΙιιιεὶιιεΙ: 'ει οἔγΘΙ› 1'ϋιιϋ 
ΙπεἱιιεΙε εεπϋΙΦοπ ΜΗ απ τατταπἰοΙι, Ι1οἔγ: οεαΙκ α' ειαΙ›αιΙ 
ααα' εαειινω16Ι;ίε 'ε ιιιεεειοΙ:α8αΙ4ϋιάΙιετ εΜει·τεΙ α' ῇ6ΙΘτ' 
απεπνεα161γε εΙΙειι. Ευ εειιιιιιὶτ, ε2εκεποεατΙεπεό;' εεεταιι, 
α' ιιιε8ΙιοιΙΙταατα 1:6ε2επ -αΙΙύΜιιαΕ 11θΙΙΙ ΜριεΙεΚ, Ματ οΙΙγ 
ιΙειιιοατατα πέρα, ιιιοΙΙγ1ιεΙτ παΒαά ἱιιτ€ιετεἰ ΜποαειιεΙτ. 

ΗαῇτΙαιι α, Ιιαι·οιώττε Ιεονέε Κατοιιανα1 ιιιοιιτεΙε; αρι·6 
οααταιαεοΚατ Ιο1γτατταΙ:”ε ΙιοααιιΤι οετι·οιιιΙααοΚατ κοιτα. Ματ 
πια ιια8γ ἱὶτΙεϋιοτεΙαπ νἱεαιιεΙε νόξ;Ιιε2, 'ε ιιιἱΙιοΙγτ απαΙιαάοπ 
εΙϋτο ιιιεΙιε£ιιἱ, αιοωιαΙ α' ίϋνατοε εΠειι ὶετιιεΚ, ΙιοΒγ α' 
ΜΙιοτιῖιιαΙε ε" οεαρύ.εααΙ νό8ε αιακαειταεεόΙ:. 

Απ πιοιιτΜ.Ισ, οι ιι_ῆ ι·οπάειεττ ΝαροΙοοπ ταΙαΙτα Σε!. 01γ 
Ιγατ τετειιιτοιι€, στη· οιιψει·ιιοΙι Ι›ατιιιὶιιϋιιεΙ: ὶε , :και Με κα· 
ταΙιιιαΙ›αιι. :που ιιιοάοττα, ιιιεΙΙγΙ›οιι ΝαροΙοοπ α) ΙιαΙ›οι·ι1τ 
ίοΙγταττα , Μ α, Ιιοι·αΙ›εΙὶ ιει·ωαεἔι αΙΙαροτ ταιιΙΙ:οτΙα ικιε8, Θε 
εϋΙωτΙὶΙτ ΜΗ, ΗΘΗ) απ ο, €αι·εαεα81_αΙΙαιιοτιιαΙτ οεοτὶαΙατοεαπ 
εα_Μτανα 16η, 'ε ιιιετΙ; απ οΙϋειϋτ 6 νεττο ΒγαΙιοτΙατΙ›α. Να 
ροΙοοιι αι ε1εϋ , Η εΒγ_ Μάεοτε88ε1, "Με νεαότ, ιιιαἔαιιακ 
ιιιἱιι‹Ιωι ΙϋνατοεοΧΙ›α Ματ ΜΜΜ. Παιιοπι πιο16 82 Ματ α' ΙΜ 
Ιπποε τατεαεαΒ' τοιιιΙαεαιηΗτοττα ιιιεἔ. Μπα ΜΜΜ, Μ” Ιω 
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ϊ α ι·αιιιΙπινιιΙΙ αιπ!ιατ, αι αΙϋπ Ιιαι·αιιιαιό.ι ανπαΙ ειιιΙαιαπ πια, 
ιπαάαιαι·αιιαΙ ιι€γαιιαιαπ ιιααιπαιιατ παιπ Μπα, να.ι,·για ιπ 
ΜΜΜ αΙταΙα ιπαα ιιιι'ιέιαιαι· Ιώνατταταιτ ιταΙπα. - 

Μι-38 αεαΙτ α” ειιιτ Μαι: αιαΜιαι, α' ραΙ8άι·ί Μόοι·ά& 
ΜΙ, ιιιαι·τ Μακ, πο” αι αΙνααύ' τπι·αΙιιιατ Η ταΙαΙοιπ Πι 
ταειταιιι. 

Ναα·γ ταεια αιοπ ιιοΙα,·ι·ιιαπ, πιιΙται α' ιιιιιιιιιαι ΙιαΙιοι·ππ 
τω ιποιιποααιπ , πιο* ιιι!ιαΙιΙι ΗΗΕ α' ιιαΙ€αι·ι ΙιαΙιοτιιΙκι·α. Δ, 
παιιιααταια οι·ειααοπΙιαπ αΙϋ αιπΙιαι·αΙιπαπ Ικαιοπαι αιαΙΙαιπϋπ 
ιατιπαειιατταΙ πιπαε; ίαΙνααιιΙ: αιτ ιιαΙια, πιΜόπ απαι·αιιοπ αι 
Ιαπ Ιιαι·αιιπαιαι·α πιιι·αιο1τατιιαπ; Ιιαπαιπ ϋπΙιαπτ α” τϋιιιααι 
παπι ίαΙΙιαΙιιι, αε α' ΙιαΙιοι·ι'α, ταιιαπ ιιοΙΒαι·ι ΙιαΙιοτιιτ Ιιιαατϋ 
πγοιπαι·ι'ιαααοΙ0ιαΙ ισ Ιιαιινιι6Ι αιαιπ!ιααιαΙΙαπι , οΙΙγ ιαΙαιΙατ , 
ιπαΙΙγι·α α' παιιιοαι·αιιαπ, αιιιιιατα ιιιααατ αΙ παπι αιαιι_ια. ΒΙϊαΙα 
ιιιαι·αιιιΙατι·α αειαΙε α' ιααΙιαΙαπιιααΙι ιιοΙ€αι·οΙε ΚααιαΙτνατα 
πιιιΙιιι; α' ιιαιιααα·' ιϋιιιαἔα ιιιοιπιιιατΙαππιαι·απ. ” 

π Μαἔ Ιια αεαΙαπαιιιιιαΚατπα ια, παπι πϋπιιγαπ πια!ιατιια 
ω; ιπἱιιτιιοἔγ Ι:αΙιΙαιιαπ αΙΙγ τα8ι 'ει @Η ιιιαααΙαιιιιΙ: Μία· 
Ιγααοπατ, ιπαΙΙγαππαπ πΐιᾶοΙπἱ Μιταπιαιι, παπι ταΙαΙ; παιιι αΙΙγ 
δαπιαι·τ $όπϋπαΙιατ, ΜΚ αι αΙααίιΙΕΙαπαιξαι ϋααιαἔγιιῇτεαΙε, 
αιαΙιαΙγοιιαπ 'ε ναιαεεαΙ‹ι; .παπι α, παιπιατι ΙιαταΙοιπ αΙα ΙιαΙγ 
ιαττ ιιαΙιιιααι !ιαταΙιιιαΚατ, πιαΙΙγαΙι αι αιιιαιιπαπ αΙΙαπα αια 
,ι;ίιΙαετ ΙιατΙιαταααπ αγαιποΙΙιααΙι. π 

Βαιπαατατα ται·τοιπαπγοΚΙιαπ, α' ιϋιιιιααἔαπ' αιΚϋΙααι πα: 
ταΙιιια παται·ιαΙαιι, αα α'ταιιααΙΙιαιααϋπ αΙαπ αΙΙα απιιααι αι·ϋΙτ 
πιιιαααπαΙι αταπγιιαπ αιαΜπαΙ, πιαΙΙγαΚατ αΙαιπτα αΙΙαπαπ 
αεγαειταπι1απαταα€αε. Αιοπ πατα ταιιαι, ιιιαΙΙγ α' τϋΙιΙιαα8' 
αια!ιαιι Μ, αιιιιαΙτ παιιαΙιαπ “οι ,α ΙιαταΙιιιατ πααιπα1ια, αέγ 
ιιιΙΙαιιατ αΙαττ, ιπιπεΙαπ παΙιαιαα,<; ιιαΙΙιιιΙ ἔγ6ιαἀαΙιιιααπαιΙὶπ 
ιιιιπιιαπ ααγαα αΙΙαπαιαἔιιΙαααΚαπ. Με ιπα€ α' ιιιαααιιιΙαταεια 
ααπι Ιιαιςγ παπΠι και ι Ιιαπαιπ ααγοπ ιιιιια ω.ιιιιισιω. 

ΑιοπιιαΙι ταιιατ, Με α' ιιαραπιιαΙ Ιαι,ιγαττα1,αΚατπα!τ Ιατ 
ι·αιΙα1ιπαι αεπιιαΙπι, πιπαε αεγαιι εα€αάααιΙ:ϋι α16ττϋΙ:, ιπιπτ 
α' Ιιοι·ιιιαιιγ' αΒααιαπ ίαΙΙιααιιιαιτ Βαιια1γατ ιταΙαιΙαιιιιΙ κωπ 



1” Π 

Μι ι·ιιέ>ειιΙιι!, ΜΗ ε” ωεμο!ιαπάεωΙ ἱΜὰΙ›Ι› εΙΘτΙιετιιὶ, "πω 
εειιι ΙιΜοι·ι'ι ΜΜΜ; Ματ ιιιὶΙιεΙγΙ: ι·ειιάεε ΜΜΜ ΜΙ εΙϋ, ει' 
επιτιιετ ΙώρνἰεεΙϋ Μα ιιιειῇιΙ ιιιἱιιἀἱἔ Ιειςοττ Μποιηοε Ιε!ιοτ ει' 
ἔγϋιοΙειιι ίεΙϋΙ. 

Αι οΒγετΙωι φωτ, ιιποΙΙγΙ›επ ι›οΙἔὲτἰ ΙιὲΙ›οι·ι3 τάιιιαιΙ 
ΜΜΜ, αι νοΙπει, Μι ει' ΙιΜΜ:τε8 ιιιεεοειοΙνάπ , φωτ Με: ει, 
Ιέιπιι1εω 2.άειΙ0_ϋ.τ Μπό ίεΙ, ει, ΜΜΕ ΡειΙὶἔ ΙΜ ιπειταάπει. ΕΜ 
Μιι1εετεε€ ιι€ιιιἱ ειιοτο8ειιι ϋεειεΙἰὶιϋα 'ε ἰἔεπ όΙΘπΙκ Με Μι· 
εειεάΒοτ Κάρα , ιιιοΙΙγ οεγ ΗΜ8 Κύρεε πιει€ςίιόττ 1ιιοΒϊοΙεΙιιὶ. 
Α' ΙιιΞΙ›οι·ιὶ νύτωιμϋ ΙεΙιρ$11ε, Μ εοΙιι5.Ι8 πω” @με τατωτιὶ; 
ποστ νη" ει' Ιο11ΜιειΜ .ΙιαιΙεοτοἔ ει' Ιποι·ιιιάιητ ωιηιέιπ οτε 
ῇι-ΞιιεΙτ πγὶΙνεἱιι1τάεα, νει;;γ 8186 €γότει!εΙππε Μπι! ιικιμΙιοι 
ίο8πά ταἔωΙιιἱ, 'ε επεΙ ει' ΙιάΙ›οτιῖ1πι!ι @με Ιοιιπε; πι;;; ει' 
ω” ίοΙγωιωιτνωι, ει' Ιιειάεοτεέ ποπ ι·σΞειε, ιιιεΙΙγ ει' επει 
€ιιέ ειει·Ι‹ειοττ Ιιεωι!ιιιάτα 1ιειιι τε5ιωιειΕοιΙΙιειτιι€Κ, οεακΙιει 
πω: ιικι€ά$61 ε1επεΞΙεάπε, να” εεωιιιὶνό καεωεκ. 

Βε 18;; άωΙάποε ὶἔαιειὶ; €γειιιάιιτ εΙϋειιιετΙιετιιἱ ω, 
Ιιο€γ ει: εΒγειιΙϋειέ8' ειά2.ει«ΜΙιαιι ει' ροΙειὶτὶ Ιιι$.ΙοστιΠε ΜΜΜ 
Ι›ειΙε ,ει τϋνὶιὶεΙ›Ι›εΚ ΙεειιιεΙ: '). »Μου 

_ π) Με;ύ.Βεπι ότώΜΙι, Ιιοε·γώπι ΠΩ ε&γω «Ιετιιοοι·Μ8. πεππ2εί.εΒι·ί$! θε 
πω: ειϋγοἔε6Β·ω ἀειτιοοταὐα ίιεκπιεθοΙττϋΙ ειόΙοΙε. 8ιϋνε$ε68·εΚιι6Ι 
ει' €ίιΙιιγοπιύ Ι1ΜιιΙοπιι, ππιιι!ειι ΠοΗύΙι ΜΗΝ” Η, πιΕικΗΕ ε, Μο.: 
ΜεοΚ' Ιιοιᾶιιἰιιιγιιἱἱπιπ 'ε Μπι 8/ ειϋνο£εόἔὶ Ιιοι·ιιώπηΒο.π Γο8·ΙιιΙνάπ 
ΙιοΙγοΕ, ιι'ροΙἔὁΜ Μ.Ιιοι·ίιΙι ΠΟΠ! ε;γεΙ»εΚ, πιἰΜ: αΙο."οιποε ΚὶἰΙΓ6ΜΙ 
ΙιέιΒοτίιΚ. . 



ΝΕΟΥΒΒΙΙ( Βί18Ζ. 

Απο” ΙωΙ'ο2μά.π·όΙ, πιοΙΙμεΙ υαο"ωσΙο α· «Ιο 
υποσο·α$α εσωπέΙσ Μ· όπωωοιόπμεΙο ιι° ροΗΟΜαέ 

ψάο·σαο·ά_φ·αι. Έ 

ΒοειύΙ ίεΙεΙιιόΙ: ιιιο8· ε' Ιώπγν' οιΘΙῇΑιιιιΙτ, Μ ιιιἱιιτιΙιι 
ει: ε;-;γειιΙϋεύ8 ι$.ΙΙ:Μ εΙϋἱιὶόιετΩ εσπιπόΙτετ 'ε έτπωιιέιηεΒοτ 
Μιιιιιωτω.ω , Η ΙΙθΙΙΙ ιπιιαπιιέπι Ι›εΙε_ῇειὲ8€€Ι,ειιτ Μ, ιιιἰιιϋ 80% 
Ιάιιοε Ι›είοΙγάειιΚ ΙεΙιετ @μπει ώτιοπιώπγεΙ:- 'ε εεπιιέ:ΜεΙε 
πι ειιιΙ›ει·ἱ τάι>εειει58οΙ:' Κοτιιιάυγάτα.-` 

Πο” εΙ›Ι›ωι Ι›ο1τὶοἔιι1ΙιειεεειΙε, ΒγαΙιτειιι ΙοοιεΙτ Μπητο 
Ιειι αι εΙϋΙ›Ι›ὶοΙ‹ι·ε νἰεειειτὸτιιἱ. Με τειπέιιγΙοιιι, ει: οΙνειεύ 
Μπι ειι3πε1Ιαιι6μι Ιεϋνετιιὶ Ι6χιτειιιεψ, ΜΜΜ ει: ε:16$τε πιω· ϋ8· 
ιιιεττ ι1ωιΙτοιι νιιΙειιιιὶ ώ ὶὅαιεἀ8τει 1εΙιετ εΙῇιιτιιὶει. 

----..-. 
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!. Ε'Β.ΙΖΒΤ. 

π 
...ε-ε ν - 

Δα ομμωιΙ6.πξς $ου·ωέι·σεωεΙ ΙοεεΙυε0 Βια! απο 
απΙιεο·εΙ:Ιω α' σσαΒα:Ι όπτάσε8εΙο όο·άπϋ. 

Αι ε8·γειι16ει-5€, ιιιεΙΙγ αι ειιιΙ›ει·εΙ‹ετ οἔγιιιάετ‹3Ι ΙΙὶΒἔεΩ· 
ΙεπεΙ:Μ5 τω”, νεΙϋΙι οΙΙγ ε2οΙώε£ Θε ΜΜΜ; Ντιπ: ΙΜ, ΜΜΜ 
ΪΟΒΥΞΙ ιιια8άπ0ε τεττεἱΙεΙ›επ οευρά1ι ωρα ειΚατειτῇ0Κατ ειπε 
σκ Κϋνε€ιιὶ. Στοπ τεΙῇεε Ιἰὶἔἔε€Ιεπεόε, πιοΙΙγετ ΙεΙεὶΙτ' εΙΙο 
ιιι€Ιιεπι 'ε ει' Ι118.8ά1108 Μα' ίοΙγαι€άεάΜιπ επϋιιωΙοπ €Ινει1ιεΙ:, 
6Κετ ΙιεηΙωιι10Μεά τοειἰ ιπεεε)ΘΒοάετΙειι εισιιιιιιοΙ πιέιπιἰ Μπ 
τΙωι τεΚἰιιτεΙγτ, ,ε ΒεΙΘῇεΚ οεαΚΜιιιατ ει' ιιοΙὶτὶωὶ ειαΙ›ειὰειΙΒ' 
εειτιι6ῇσὲτ εε ειει·ε$ετότ οΙ1_πι. Α: ἱΗγ ΜϋΜειι 86 ειιιΙ›ει·εΙι 
“πιω Μ”, τετιιι6ειεΗ ΙιειῇΙιιιιιο£ ΙώνετποΙτ , ΜΑΜ 6Κέῇ ει' επι 
ΜιιΙ ΜαπετοΙκ 1136 νοιεΗ. ΎεἔγοτεΙτ νεΙαόΒεπ εΙϋ εΒγετ Ιώ 
π1Ιϋ1ε; υγοιιιοπάτοΙε Μ, Ιιο.1οΙιετ, ετετΙετὶ ϋειτϋιιεὶτ: 'ε ΙΜ 
ιιὶ ίο;;Μ.τοΚ, Ιιο;;γ ει, ΚἰὶΙϋπΒίύΙε 1τοι·ιιιιΜιγοΚ Μια, εΙ6ειϋι· 
ἰε ειιοπΙαοτιπωιγ ῇιιτ 6ει€Ι›ε 'ε απ ΒεοεἱὶΙἱ Ιε8τϋΙ›Ι›τε , ΜΗ” 
ΜΚ ίεῇεἔτ 6 ν:Πειειτού;Ια 'ε ιιιοΙΙγιιοΙτ “Με ΙεΙε£τ 6 εΙΙειι6ι· 
ΧϋὰὶΙ‹. 

Μϋιάειι ροΙὶτὶοειἱ ο1τοιειτοΙκ Μια, πιοΙΙγε!κεψ ει: Μερο 
το!ι' εΒγειιΙϋεύΒο ειϋΙ, ει' ίὶὶἔἔετΙειιεὲε, εισαι επετετοτε ει, 
πιώ” ε1ϋειϋτ ε2επιΙ›ε ϋτΙᾶΚ, Θε ιιιοΙΙγτόΙ σ., Ι6Ιόιικ ΜΜΕ 
Ιε8·ΜΧΜΒ ιιιεεήει1ιιεΕ; 'ε @επ ΙΙ€·ΙΙΙ ιιιοιιιΙΜωἱ, Μο" ε' Μει 
Ι›ειι εἔγ6ΙτεΙῇὰΙ›επ ΜΜιωιΙκ, :εεττ αι επειτοΜάπειΒ ὶῇεειτ6Ι›Ι› 
τοπάεειἱ νωιηιιΙι άειιιοετο.αι οτειάεοΙΦωι, ιιιϋπεειιι ιιιι!ειια. 

Ι Ϊ. Ι(62_ 12 
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ΜΙπτΙιοαγ α' ροΙἔατοΙιπαΙι ααγιπέιαια εαπιπιι ΙιατααιιΙτ πἰπαα , 
α' ιπιπτ α' παιιιιατἱ ΙιαταΙ0ιπ, πιαΙΙγ Ματ ΙιαΙγϋΙιϋπ ιατιῇαι Ιιἱ 
.απγιιΙτ, ιι” ταιαιιΙ:, ιπιπιΙια α' ι·αιιιΙαιΙαιιααα·παΙι Ια,ςοιτ Πι 
ίαΙιτα ΙιαΙΙαιια Ιιααπια, έα ιπἰπιΙια α' ποΙἔατοΙ: ααγαπΙτιπι; ίαΙ 
ι·ανοπιιΙναπ, α' ιατεαιιααι ταατ ααγαιαι·ι·α ααιιιιιιἱνα ναΙιιΙ 
αΙιαι·πα. ` 

Ϊἑιι ιπιιιιΙαιαΙιαΙ πια8 νααγαΙι αγόιΜιτα, πω” αι απαι 
αΙιια παιπ α' ΜΝ», παπι-επι α' ΙιιααΙιΙι Ιια_ι , ιπιιϋΙ παιποαι·ατα 
αιαιαιΙαΙιπαΙι ι'αΙιιιαΙι ΙιαΙΙ. 

Αι ααγαπΙϋαα; ιτοΙταΙιαπ .και ιταπιτι Μι αΙ6: α8γΙΙι αι 
αιπΙιαταΙκαι ααγαιιαααιι α' ΓιιααατΙαπααατα ναιαιἱ 'ε ααγειαι·ι·α 
απαι·αΙιιαΙια ΙϋΙιΙιατι; α' πιααιΙι α” ΙιπααιαΜι , ιιιΙιοααΙιΙι, πα 
ΙΙΙιιοααΙιΙι ϋαναιιγαπ 6Ιιαι α' αιοΙΒαεια8 Μα νΙαιι. ι 

Α, παραΙι αι αΙαϋι Ι:ϋπιιγαπ αειτανααιΙΙ: ,α αΙΙαπα αΙΙα 
παΙι; α' ιπααοιΙΙΙιιιΙΙ,' α' παΙΙιιΙΙ, Μαι· ΙιιτπαΙι, ιιιααοΙιατ αΙτα 
ΒαιΙιαιπι Ιια;ιγ_ιαΙι; αιτ ιαΙιαι ΙιἱιΙϋπϋααπ αιΙΙΙιααα Ιιιιπιιιαιιιι. 

ΒααιαιιιιϋΙ, παπι ΙιοΒγ Ιιαι·Ιιοιταιπαιπ αιααγαπΙϋιαααι 
αιοπ ιιπωιαἔαιι, ιιιαΙΙγαι αιιιΙ; 86( ιπΙιαΙιΙι απαπ αιαι·ι :ΙΙ 
αεαταιπ. 0εοΜΙιτα Ιαιοιπ (Η παπι ι:αΙι_ια Ια ιιιιιιιΙαπ αιπΙιαι· ΙαΙ· 
Μπακ αα αιἱναπαΙι ιπαΙγαΙια α, ροΙΙΕΙααι ΠιαααιΙαπααέ Μπιά 
Ιγοε ΙοααΙιπέιτ 'α δαιι:ϋπειαι·ι”ι Ιια_ΙΙαιπαι , πο;;; ΐαγ α' ΙιαΙπαΙι, 
πιαΙΙγαι ιιιαΒα οΙιοι, αΙ6ι·α οι·νοεαιαιι Ιιααιιιααπ. Επ Ιιοιια 
απιιαΙ Μενα ιαΒαειΙιοιΙοιιι. Ε έ 
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ΙΙ. ΡΕΠΖΕΤ, 

.Φ ιΙουιοοι·σπα οιἐροΙο° ω·ασκέέ. Ιεονωάπμαάσϋ 
2ώηρμΒαπ, τει·οιιέ.ι·οοϋ8εΙ ΙοεεΙυεαόΙο Μ ώσπου! 

9 τ 7 ' υπαΙο ΙοϋαροπΙουοϋασαπαΒ. 

Δ, ίεΙεόΒ 65 αΙειτ£νειΙὐΙ: Βϋ26ΊιεΙγΖεττ ιιιάεοιΙ τε-ειιάϋ Μι 
τειΙιιιειΙ‹' εειιιιώο τει·ιιι€ειοπε1 Μιικιι1: ε” απϊετοοτειαι πόι›εΙε' 
ΚεἐριετὸΙ›επ, ιιιει·τ Με ΚεΙ›εΙϋΙ:Ι›οιι οΙΙγ εΒγεάεΙκετ, νειΒγ σ:5ει 
ΙΜοΙαιτ ίοέςΙειΙτειΚ, ιιιοΙΙγεΙοιοΙε ειἱἱΙεπὑεπε, £ιισ1οιιιό.ιιγτει, ρ". 
6ει€εύ8τει ρὰιῇοΙε 118!!! "Π, Έ ιιιοΙΙγεΙτ μειι·αποεοΙέωτει τοπιιΙεΙ 
ωστε Ιειιπἱ ΙάτειοαειΚ. Βιειι ΒΒΖΙΙΙθ τετιιι€ειοττεΙ τιὶνοΙ "κι 

ει: οιιιΙιετεΚ' ΙεΙΙαἐτϋΙ ει: οΒ·γωιΙϋεέ8' ειέιιαιΙ:ΜΜιπ, όμεπι οΙ 
ΙειιΙποιό οΙ:οΙε Μπα; ει” Μ ΜΙιοιπΙ πω: ιιιοετοτει€Β=έεΙ 'ε 
ίωιωτταπιὶ οεειΙε ΜῇῇειΙ ΙεΙιετ: ιιιΙ8 ΒοηΙιεΚ "Με τε88ιτϋΙ , ιῖἔγ 
826Ινάπι ωοωκ πιθΙΙεϋ1 816 ΜΙ θ8ΖΙΙΙέ]θ ε8γ οΙΙγ εΒγειΙὐὶΙἰ 'ει 
Μπρο1ιτοειιΙ8 ΜαιΙοιηιιαΚ, ΜΗΝ ιιιἱΜειι ροΙ88ι·Ω ιιιει€άτι3Ι 
νι-:ιόι·οΙ. ν 

ΡοΙἰϋοἀ!›ο.ιι τονἑΙ›Ι›ιἱ.; ειἰιιτιῖἔγ Μπιτ ρΜΙοεοιι!ι5Μαπ Θε 
νΜΙάεΙ›ειιι, ει' αεπιοοι·ειαι 1ιόΙ»εΚ, εειε ϋτϋιιιιιιεΙ ίοἔααμ και: 
αη;γειει·ίΙ 'ε άταΙΜοε εειιιιέΚετ. Α' επϋνενόιηεε τωιιΙεπτεΙε 
εΙῆοεπἱΙτ Μ Θε απο: ιιιει€άπεικ ο11γ ΙΜ” ιιοιιπετει Ισόρ 
ιοΙΜ, ιιιεΙΙγιιεΙε ιιιἱωΙοιι ροΙ€ιὶι·ειὶ σεει!ε ε8γ ιιιἱπτὰΙιοι Μεση 
ΙΙτατισ.Κ 'ε απ ο;" Ιιιιτει.Ιοιιι ε5ΙαιΙ ἱἔειι8ειττατιιειΚ. 

Α: είςγετΙεπ Έ Βϋηι0π$οεΠοΗ ΙιειωιΙοιιί οειιτι6ῇε Μάτι, 
Ι Κ Κα. | 1 
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Ιο8ϋιιΙιοιιτοΙ›Ι› ΠιιιἱΚ ιο! , οογοιιΙϋεοέ οιιιι:ιιιτιιΒιοιι οι οιιι!ιο 
τοΙ:' ΙοΙΙιο οΙϋιτ ει: οι;γοιιΙϋ τϋινοιιγΙιοΖοο” οοιιιιοιο. Μιιιιιιιι 
ΜΜ καποιοι ιιιιι€ειτ 52οιιιοΖοιΙαιτοΙ ΚονοεοΠιιιΙϋιιΙιΜιιι Ιειι_ιει, 
ιιοιιι Μου Ιοο3ει ίοΙ, Ιιοἔγ ει' οιει!ιοΙγ, ιιιο1Ιγ οεγ οιιιΙιοττο 
ΠΠΚ, "πω ιιο ιΙΙοιιο!ι ο2ἱιιιιιἔγ ιιιιιιιΙοιι οεγοΙιοΙιι·ο ἱε. Α' 
ΙοΒΜεοΙ›Ιι ΙιὶνειΙτοειἔοΙ‹, ωιιω οΙΙοιιΙιοιιιοΚ οΚοεοέιοο.νειΙ. 68 
ει' Ιο.ε;ΜεοΙιΙι οΙιοι·οοοΚ ειιοιιοογ ιιοιι” ροΙΜοειι ιιιτοιοτοιΙιοιι 
οοιιιι‹, 'ο οΙϋττο ει' ιδτνοιιγΙιοΜουοΙι οογ1°οτιιιειοοο οοιγ _ῆ0 
Βοτιιιιιιιγ' οΙοϋ τοιιειωο”ωωοΠΠι Ιοιοοικ. 

Ποιο τοιΙο1οιιι οΙΙοιι!ιοιι, Ιιος,εγ ει, τέτοοιοο8ι τοοτ' ιιιιιιιΙοιι 
ιειἔῇειἱι·ει οογοιιΙϋοιι ιιΙΙαιΙιιιειιοττ οογίοι·ιιι:ι οιειΙιέιΙγιι:ιΚ ιιογειιι 
οποιι ΙοοοιΙιιιει, ιιιιιποογ ἰοιιιοι·οτΙοιι οι οιιιΙιοι·ι ΙοΙοΚ οΙϋπ 
ειι·ίεωοΕΜο. επιπιιϊοΜιειιι. Η πω" ἰοἔειιἱῇει, πιο), ίοΙτονοΗ απ. 

Αι οοιιιοΙε οι οΙΙοιικο261ιοιΙοιιιιοι νομο ιιιἱιιιι ει' Κω 
ι·οοιιιοΙ οΠγ ΜΚ ϋειτϋιιϋΚΙ‹ο 'ο οΠγ Ιοογότ.ΙιοτΙοιι οιοΙώ 
οο!ιΙαι νοΙικιΚ , Ιιοογ οιοΙ‹ .ιιι:οιὶΚ ει οοοΙοΙιοιὶοιοΚοτ ιιιοο οι' 
Μ5ι·ιιΙιιιοιιγοΚ' @οποιοι Μ. Α, ΒϋιορΜιι·Ιιειιι, ει' οοϋι·ιιγιι Μι 
1ϋιιΙ›ϋΖοο ιιιοΠοιτ ιο, ΙοΙιοΕοττ ιιοΙιο 1ειΙέιΙιιι £ϋΙιοΙοτοοοιι 
οογοιιΙϋ οογοάο!ιοτ; ιιιὶ ιο οΠοιιτ ιιοιιι ΜΗ, ΙιοΒγ ει' αιι 
νοιιγΙιοι6 Με" ιιιἱιιιὶοἔγικιιοΙι ΚἰὶΙϋιιΙιϋιϋ ]οοοΙαιτ πιο Μισο. 
Μάι πιο οΙΙοιιΙιοιι νειιιιιειΙε Κοι·ιιι:ιιιγοΙ‹, ίοῇϋΙιοτ πω: ιεπσι‹, 
Μπιτ οιειΙι3ειιιοικ οογοιιΙϋ οιοΙαιοοΙαιτ 'ο οογοιιΙϋ τϋινοιιγο!ιοτ 
οΙΙγ ιιοιιοοοοΚ οΙοΙ›ο, ιιιοΠγοΙ‹ οογιικιο!ιο2 ποιο ιο Ιιοιοοιι 
ΜΜΕ. 

ΜΜΜοογοιιΙϋΙιΙιοΕ·Ιοο2ιιοΚ νειΙειιιιοΙΙγ ιιοριιοΙ οι άΙΙ:ι 
ιιοτο!ε, ει: οογοιΙο1: ειιιιιιιΙ Μοο!ιΙιοΙζιιοΙε 'ο ει' τοι·οοιού.8 ειιιιιειΙ 
ιιιιιςγο!ιΙιιιοικ Ιειιοπιιιιικ, ν:ιο·γιο ιιιΙαιΙΠι ιιιἰιιιὶοιι οογιοο Ρο! 
μι, ΙιειοοιιΙύνει νέιΙνειιι ει' οϋΜιιΙιο2, οιΪ οοΙτοιοο8Μ.ιι οΙνοετ. 
,ο “ΜΜΕ ποιο ιιιωι ιικιετ , Μπιτ ιιιαοάιιοΙτ ει' ιιοριιοΙι τοιηπιιιτ 
6ο ιιιοΙισοέιοοε ωρα. , 

Μ οι' ιΙοιιι0οι·αιω Κοι·!ιοΙΕ οιιιΙιοιοΚΙιο τοι·ιιιοοιοιτοΙ ἰἔοιι 
ιιιιιοειο νο1οιιιοιητ Μ: οι' τοι·ε:ιεειο' κινιιιοιι€ιι ,ο ιΒοιι :ιω 
οοοιιγ Ϊθἔἔλ111Ιὶπ οι οογοιΙ' 3οοειι ίοΙϋΙ. (Πε Μ3ιιιιγοπ ιιιο8οιι€ο 
ΜΚ απ, Ιιο;γ οι οογἱΙιιιοΚ οι·ιΙοΙεο ιιιιιιιΙοιι, πι, ιιιιἱοἱΙιο 1ιοιΙιο 

ι 

Ώ 
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8ΒΙΙΙΙΙΙἱ. ΕΜ; Βι·Βιιιεετ εΙϋειιιετΕΚ απ, Μ” α' τατεαεαΒοτ Κερ 
νἱεεΙϋ ΙιαταΙοιιι 80Μ(8.1 τϋΙ›Ι› τιιά0ιιιαιη1ηαΙ Έ ΒϋΙεεεεεεεεΙ 
Μτ, Ματ Μό.τιιιεΙΙγ αΙιοι ταττοιε ειιιΙ›ει·, εε Ιιο8γ 1ιεΙά ειἰιπ· 
ιϊΒγ ΙεϋτεΙεεεεεε, ναΙαιιιἰιιτ ῇοἔα Μπα ιπιαε·ανα1, ΜΜΜ ε 
8γεε ροΙΒαττ Ιπειει1ε1 Μενα ΥΘΖθ(1Π. ' 

Πα Ιιοι·ται·εαἱιιΙ‹ατ ΚϋιεΙεΒΙ›τά$Ι ῇ‹3Ι ιιιεἔνὶιεἔαΙιιἱ ΜΜΜ 
ῇιιΚ 'ε μοΙὶτἱεαἰ νεΙειιιειιγεἰΙι' ἔγϋΙεετεὶἔ Ιιατιιἱ α!ιατιιιιΙτ , τα 
ίσειιιιΚ ωιαιω ιιεΙια.ιιγτα αι αΙ$αΙαιπ ίεΙΙιοιοττ εειιιιε!ψ6Ι 'ε 
ΐαΙαπ εεοὰέιΙΚοι:ιἰ ίοΒιιιιΙτ, πιὶΙΙγ επ ε8γειεατ ταραειταΙιιιιΕ 
Μ” ειιι!›ετεΚ Με", ΜΙ: 8γαΙεταιι ΙιαΙιοτίιτ ίοΙγτακιιαΚ εε;; 
ιιιαε εΙΙεπ. 

Α: αιιιετἱΚαἱαΚ α:: ΜειΠε, Μ” α' κατεαεαφ ΙιαταΙοαι 
απ, ιιπιιι1ειι ετατιιαΙ›α:ι εεγειιεεεα α' :ιερΜ3Ι ΜΗ αποψε; 
«Με Μ. εε·γειετ ε' ΙιαταΙοια Π1θΒ ναιι αΙαρὶινα , τα ιιεινε ι18γ 
8ΖωΥύ.ΙΙ, εειιιιιιἱ Ιιαται·οΚατ 1ιειιι ΚεριεΙιιεΙε, 'ε Μπακ εΙϋε 
ιιιετιιἱ, ΜΒ· αιιιια!: ῇο€α ναιι ιιι3Μεπιτ ΜΜΜ. 

Μἰ α' νατοεοκ' , εεα1ατΙοΕ' να” εΒγει1εΙ:' τεειετε επι 
Β·εα1ετ8 ΜΜΜ ΙτἰναΙτεαἔοΚατ ΠΙετΙ, ειεΙοιεΚ απ* εαπ εε: 
ιτιεῇε£ ἰε εΙνεαιτεττεΚ. ΙΞειϋ!ι εοΙια απ εΙϋι·ε ιιειιι ΚεριεΙ£ε, 
Μ" ΙεΙιεεεε:ι πειιι εεγΙοτιιιαιι αΙΚα1ιπαιτατώ ιι€γαιιαιοιι 
τϋτνειιγΙ; αιοιιεἔγ Ματιιέ ιιιὶιιιΙειι ι·εεπεπε εε αι απ Ια!ώ 
ιπϋιάειι ειιιΙιετε!ετε. 

Β' νε1ειιιειιγε1: :Μπα ΙιιΙ‹αΙ›Ι› €ετ_Μ1ιιεκ ΒιιτοραΙ›α:ι; Βε 
ΒατιιαΕ ι:ιε8 οΙΙγ :ιεπιπετε!π' ΚεΙ›εΙεΙ›ε Μ, 11ιεΙΙγεΙκ α' περ 
ΙϋΙαεΒ' ΙιἱταἔαΖατατ , 1ε8ΙιαιαἔοεαΒΒαπ ΙεΙκενετὶΙτ. ΒιεΙε α' 
1ιαταΙοπιι1ιαΙ: ιιιαε ει·εαΙετετ ΜΜΕ, ιιιὶατεεω αι απιετὶΒαἰαΚ; 
Ιιαπιειιι α' ΙιαάαΙιιιατ ιιΒγα1ια:.οιι επειιιροωΙ»6Ι ιεισωεκ. Α' ΚΜ. 
Ιιειιεεϋ !ιατα1οιιι' Ϊ0ἔᾶΙΙΙ1ΞΙ ναΙαιιιειιιιγἱιιεΙ !ιοπια1γοει1Ι εε ε 
ιιγεειἱΚ. Α, ΙΜοιιγοε εἔγετὶεΙεΙιει ταΒαι1τ_ήο8' εειιιιεῇε εγω· 
Βα1ι τὶὶιιειὶειὶΒ αι ειιιΙ›ετεΙ‹› εΙιιιεῇεΙ›ϋΙ; ,ια ΙιεΙγετ α' τατεαεαε' 
ιιιΙιισειι!ιατε”ε ι18γ ε261ναιι εΒγετΙεπι @μπακ εειιιιε_ῆε ΙεειιΗ 
ε!ίοἔΙαΙιιἱ. Βι εειιιιεΚ €γϋΙπετετ νετ1ιεΙ:, 'ε :που αταιιγΙ›απ 
ιιϋιιεΙ‹, ιιιεΙ1γΙ›επ α: αΙΙαροωΙ‹ εἔγειιΙϋ!›Ι›εΙ‹Ιτε, 'ε :ια ειιιΙιε 

ι 
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τοΙι ΙιαεοιιΙι3Ι›Ι›αΙ:Βύ. νι'ιΙωιΙ:; επι οΒγειιΙόεό8 ΜΜΕ Με; 'ρ ως 
νὶειοιιτ ωοικοσκ ει: ε€γεπΙϋεώἔ' εΙϋΙιαΙειάιέιεάφ. - ώ _ 

Ρταηο2ἱαατ8ΖὐἔΜ1ι, Μ!. @ζ ίοι·ι·ειΙει10υ1, 1061ΙΥΡω 82ϋ· 
Μ: , οΙϋΙ›Ι›ω φωτ, φάω: Μτωε11γ »Με πόριιι€1 Βιιςρράκωι, 
ε' νΘΙσ-:ιπέιιγε1ι εΒ·κΞειεπ οΙίο8ΜΙΜΚ ΒΖ ΒΙΙΙΙθί. (ΗΜ κωι€ω 
ειιΙκ 1η;γεΙειιιιιιε1 ΜὶΙϋιιΙ›ΙὲΙε μἐτ$1εὶιιΙ:Ϊ Ι›εειἐι16;, ΜΜΜ £ο€ 
μα, Μ” 1ιἱιιο8 _οΒγΙε,9 ιιιεΙΙγ ποΙκιμ 0Ι1ιειιι Εομιάυά.Ν:η;γ 
ιτεΞεπϋΙε επ τειι:τ_5ει, Ιιο;γ αχ' Κοι.·φάιητ τοεπι1Ι ιιχϋΚϋιΙἱ1ς ; @ο 
ιιιἱιιὰιιγά_3Μ 0” πώΙιιεΙ:, ΜΗ α” Ιιοτπιά11γιιω: ειέ1ιψο1ωι :Με 
ΜΜΜ 'ε ιηΙΜειιΙιοι ΜΜΜ ΜΠΕ Μιδέα, Με εΒχτπιάε εΙΙοιι 
ΙοεὅὰιιτνΜ›Ι›αιι Μιτο2.οΙπωε ὶε, οι εΒγ ρουτΒειπι ιιιε86€γετ.ιιοΙ:. 
Δ' τότεα588Ι Ιιο.$ειΙοιιι' εἔγεύ8ε, ιιι1ηι1οιιὶΜ ῇεΙεπιΙθτο , Μη 
Μ:ιΙιετ0 νοΙτει, ειιιΙ›άΙγειΙμωε εωτίστωφό.8ει Εθμ2.11ς “οχι ιμ 
τϋιι6 νοιι6ετ, ιιιεΙ1γ _3εΙΙεπιιω ιιιἰιιὰειινΙςοτιιιιΚΙ›ω Σα8οιηε;μοω; 
ρο1ἱτἱοαὶ τοιμϊεπετε!κεΙ. πωωιωω αωΧΜ; ει' 1φει;φορ1όΙωφεΙχ 
ΠτορΜΙς'. Ι›εΙεεῇὸΙ›ειι, Αι ειιιΙ›εκ1 ΜΜΜ ε' Ι:ΘροΙ:0$ @αμα ιιιέε 
ΜπιάΜιιι ω. _ 

Πει εΙΤόΙε εειιιιιόΙε εέγοειεΙι' ΙεΙΒέΒε:αι ω ΒιιΙειέπί; $ίϊ111ιεΙ: 
ίεΙ, ιιιθΒ ΚϋππγεΙ›Ι›ωα τύιιιαάπιειΙτ ε., ίε]ειΙεΙιιιεΙί ΒὲμιετεΙ›εω 

ΜὶΒ Βιιτορει' τέ8Ι τίιτεειε άΙΙειροτῇει πϊΙτο2Πε 658 ΒοιιιΙ:Μομ 
ει” ίε3ε0οΙιιιεΙκ ιιῇ ιιιωι‹ω Ιεθ8ιὶτἔετ1ιεΚ ιιιεη;οΒιιαΚ τθΙιετεὲἔεὶΚ 
,ει ΙεϋτοΙεεεέ:€εΙΙε ίεΙϋΙ; εΙϋειϋτ Μ απ νΘΙἱΒ, Ιιοἔγ ει'1εϋφ 
ριμιτὶ Ιμμφ,ΙσωπειΚ,_ΜεΙΙχετ Ιτὸρπὶεριμρ1‹, ιιιιὶΒεϊτ01 Μιετ έ8 
Μ”. ΒἔΥξΟΙἙΠΙΦη ΦΠ 82βΙΉπ ἱἔαςεαμμὶ ιιιὶιμὶω1 ΐ.ζ8]θΙΙββ ὁ8 
ιιιὶΜω ειιιΠΦΙΦΒΘ-Ω Β'_ Μωθηκ-, ιιιο11γ, ιιιοι·Βιιι,ωοπωι3. 
εοΜι ε16ΜΜΙε Βιμ·ρυιιζ κμ·ε1γη;ΜΙε εφφΙιει; ιιιε8 πριμ ῇηηιΜΙμ, 
θ, ΐθ.ϊει1ε1μμ:Κ, ι:ΙιιιώΘΔε1ς1εδώη1εε:ΗΜ Μα; ,οι εμιωωω,Μ 
ιιιεςιιιατιν1 Μέ Θΐ_ ΦΒΙψ;Κ' νε-3,λτοφΒ(Ιώ8όεάμειΚ Ις@Ζεμετςο. 

Ιἶἱ8 “Η ει' Βω·ιιιι1‹ΙρεΙἱ εμψετε!; εοΙψη1ΒρνοεΒΒέ ΉΠ1113Κ 
πιο;οεαο1νει_, ιωμωωιι κωιει;μιμ Με εΒχιιιά8ε;Μ_ ειιωκε1ριι 
νοι·εωιγΒοηεΚ α' 2εΙϋΙ,~ ιικ;ΙΙγ ΙεριεΙ:Βο ΙιεΙ1ῇφιι 1ετε;1ιιι5. @ζ 
ίηΙεθΒεί ξ Μ: μ' ίεΙεκἑΒζ 3ικςιι1 Θε Εϋτε1εεε68ε1ίεΙεττ Ι:ϋμυγειι__ 
εΒχετόττεηεΙτ. Α' Κοτιππ'ιππ ναἱᾶΙΒθΒΡΥἱθΙΜ θεά ε,ςγει1οιχ. ι 
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εεγειοι·ϋ, ΒοιιιΙνἱεοΙϋ 'ε τετοιιπϋ ΙιειωΙοιιι' ΙιὸρὲΙ›επ ΧώριοΙ€κ 
ιπειΒο1οιιιΚ. 

ΜΜΜ ιιιάεο‹Ι τωκΙϋ εε2ιικΞΗ , ροΙΜοει' $:άτΠι5Μπ, Πι 
ΒειιΙοιύΙε; ε: ιυε8!ιατάτο20ττ , νάΙτοπιτΙωι 'ει ιπει€ιΠιοι Μι 
εο11Μ ιιιαι·ει«1. επ ει' ριιὶιΙἱοἱετάΚ Θε εωτιιε-ϊέ:ήΠειΚ οΙϊοἔεὐῇὰΚ; 
ει” Πέμ ιιιοΜπι πι€ειιψι ιιτε8; Κοτιπά1η16Κ έει ΙποτιιιάπγιστωιΚ 
ο;;γετέττιιεΚ 8ΙΙΙΙΒι( Μιεοπ10 Ι›ι1ιἔαΙοιιιπιειΙἱ Ιτϋνετύε€Ι›ειι; οι 
Ιεεε1ϋειϋτ τωικιι1 'ει αι οιιιΙ›οι·ι·οΙ εΒχιπι ειϋΙετεαιιεκ ωιωκ. 

ΕΜ ΜΜΜ Μπι :ιι ειιιΒετΙ ΜΜΕ, νει1ειιιἱ ειεει6Ιγό!›ὸΙ ε 
νω , Μπακ τετιπόειετεε ίεΙΙ;ΘτοΙε :ιι ειιιΙ›ετεΚ' ῇοΙοπι ι1ΙΙειροτ· 
_ωΙΜΠΕ.: ° °·°· 

. ._·_ ` - Δ π. - - ο 

δ 

ι ' ' . ' 
-.-..- 

._` 4 

Χ . 

Ό 



~πι ΡΒΙΖΒΤ. 

Δ' αΙωποουα$α πόροϊσοϋ ένσωπέση;ΜΙσ Μ απο. 
ποιέΠο ε_ημεΘέΝοε α' ΙκπαΜΜ.° Ιοϋηωοποοϋά 

πάνω υόι·ΜΙο. 

Πει ει: επειιΙϋεόε' ΒιιὶιαιΙειἱΙ›ειιι οι ειιιΙ›οι·εΙ: Μ3ιιπγωι 
ωει€οΙτόνι3 τοειὶΙι οΒγ Μ” Βϋιροπτὶ ΜωΙοιιι' εειιιι636τ, πεπι 
Ε6τεΙΙπωΙιο€ϋιιΚ εἔγειετειιιὶηιΙ, ΜΗ 6Ιιετ ειοΙτόεει31ε 'ε ότ 
ιειιι€ιιγώΙτ εΙΤι::Ιο ΜαιΙοιιι' εΙϋειιιετέεέι·ο 'ο ράττοΙΜότει εΙϋΙτό 
ΜΜΕ. ΙΒΜ Μπέκι ΜΜΜ πιο; ΙεΙιετ πιιιτατπὶ, ιιιἰιιτἀιι σε ωωκ 
πει€γ τόειε πω: πιό.ειιττ εΙϋειιΙειτοττ. 

Α' ιΙειιιοοτειω οτειὐἔοΚΙ›ειπ ΙειΙτσ ειιιΙ›οτεΙ‹, ΜΜιεΙε εειιι 
ῖϋΙεΜ›- εειιι ειΙάΒΙ›νειΙ‹3ἱΙμ εειιι ιιιεεειοΙιο€τ Θε ειἰὶΙεεόἔι-ιε 
τὲιτείεΙεὶΙ‹ πὶιιοεεπεΙε, Βιετετιιι-:Ιε ιικιεοΜει ίάΠΙᾶ8ΖΙ€0ίἱ11ἱ, 'ε 
ιιιειἔοΙωτ οΙειἱἔετεΙτεΙκπεΙπ τοΙεἰπιτἱΙε. Ύο1τει1ΜΙιιπιιιι ε188 Μ 
νεπ ιιιεειιτιιωτιιὶ επ, ιιιἱᾶϋπ σε εἔγετὶἱεὸ€ι·ϋΙ ει6Ιοταιιιτ. 

Αιὸττ ἱε πω: ιιιἱιιτΙἱἔ σεειΙ: Εε1επε πιοΙιεπειι νιΠιιειΙ: πιο; 
ιιιεη;άιιοε ἱὶἔγεἱΙιτϋ1, ει' ΕϋιὶὶἔγεΙιΚεΙὶ Ιο€ΙαΙΚοιιὶε' Ιιει1νε6ι·1:; 
τετιπέειετἱ ΙιώΙαπασε:1ΒιιΙ:: οι ιιτ6Ι›ΙιἱαΙ:' ;;οιιι13άτ πιιιι€άτε. σε 
δεειεε όι·0εΙ‹εΙ‹' 1ειιωσ 'ε άΙΙειιιιΙ6 ΙτὲρνὶεεΙϋῇύτε Ιιει€γ1ι1 
ιιιοΙΙγ κ. ει” δωσω. 

Νοιιιοεακ τετιιι€ειετιεΙ ιιἰποε 1εει1νϋΙ: ΚΜ άοΙ€οΚΙαιΙ 
ΙοΒΙειΙΚοιπἰ, Πε €γιιΙατειιι ὶιὶεῇϋΚ εειιι @τ ω”. Α' ΙΠΒ8άΙΙ08 
6Ιετ εΙειιιιιγἰι·ει τηιιΜώε, οΙειιιγἱπι ὶιἐςεποΙτ, εΙειιιπιγἰτα εΙΙ›ο 
:και νίι"εΚΜΙ «θε Βοηο1οΜαι.Ι, Μ” τϋΜ›θ ιιιαῇιΙ ειὶιι€ε ιιοπ1 



ΙΜ 
 

π πιπι·πι! ιιι!πτ!επ!‹ἱιιε!ι εαπ !ο!!ιιι!ετε, ι:οιπ πω ει' πο!!!ιοπι 
Ματσε. 

Πο” ε' Ιιιι.!!πιιιο!ι πεπι @επ !οΒγϋι!ιει!επε!ι, πιτ οΞπ 
Μπι ωειιι!οιπ, πιἰιιτιἱπ ε' πϋπγνπε!ι ιι·ι!ιεύ.πία! !ειγϋιόπϋ!ιοι 
1ϋιτειιι κι Η! ι:ιό!πΙ. Οεπιιι!.π πι! ιιιιωπ, πο” “Με !ιοι·ιιπ!: 
Μπι Μπι! Μπακ από Μαι! ιπιπι!ιιι!ιίι!ι!ι πἱΕεῇιετπε!ι πι ειιι!›ο 
τι ει!ν!ιοπ επι πο” επ ο;όειοπ ε!ίοε!ει!_ιι!!ι , πιο ε!ε8 και 
€άΙοί!Μπίολ. ι 

8ι!πτε νοΙτ ι!!ιιιΙιπιιιπ ιποΕπιππιτπ! πιτ ιο, :Μπι τεειι 
π3!ε!ιποιεό π' ῇὐ!ἐτ' πϋνο!πει!ϋ “πακετο 'ε ει' τπ!ει_ιι!οπ' νέι!ιο 
ιιέ!ιοπγ ι:ει·ιπέ:ειειο, πεπισιτι·ιιτπ. πσΞρο!ιι·ε πω", πι ιιιιγιι€ι 
ι·επτ!οτ!οπεύἔει. Θγει!ιτιπ οει!ι ει, !:ϋιοπεπάεπιπΘέ πιοι·ετετε 
ποπ ε” ρο!Μαι! πιοπνει!ό!γ, ιπε!!γετ ο' πσ-3ρε!ι ιπε·έωττει 
πεΚ , 68 οι πι!!ο!ι πιοπ πιέιτσ-3!ι!ιεπ πιει ιπππ!ιπωι!ι!ιι! 'ει πει 
τιι!ιππιπ!ι!ιπ, ιπε!!γ!ιοπ ει' τϋΙ›!›ἱε!ι !ιππγιι!ππιι!ι 65ο !ιι!ιιι!πιι.!ι; 
οι π' ρο!Βάτο!ιατ ιοτιπέειεττο! σιτε ν!ει!, πο" ει' !‹ϋιροπτἱ 
!ιειτα!οιππιι!ι Μπι! ππω!ειπ π! πιεΒ π! ῇοἔοΕπι; εισ!_πιπει!ι, να” 
πιπἔι!!ι‹›ι τιιΒιιι!π! !ιιιΒγ_ιιιππ!ι, ιπιπτ π' πιο!!γπε!ι Βιετιπ!ϋ!ι, 
ιιιιι€ιΕπιι!ι π!! ότι!ε!ώ!ιεπ Θε το!ιετιόεε!!ιεπ Μπιτ πι ειπειτο!ι!πω! 
νόι!επι, νύε!νέπ πι Μπι! Βπιπιι€Μ πι. 

Μιπι!ιο8·γ :ιι θδγθ11!68θέ ειπιιιι!ει!!πιπ εεπ!π εεπι Μπε 
!οει !!!888 ει·ι-:_ισέτ !”ε!α-5πε!ι !‹6!οεϋπϋιπι, επι εεπ!ππε!ι _ιοΒιι π!ποε 
Εε!ύτϋΙ πιιΒγ ιοΒιιεθεετ νέιτπ!; Μπι ι“!18€ετ!επ απ; ει·ϋι!επ ιι 
επιιετειπιπι!. Ε" Μι ι!!!προτ, ιπε!!γε!ιοτ ποπ». !ιπ!ϋπ νεππι , 
"μι ϋιιειειανειτπ!πειπ Με!! , π' ι!οιποοτιπέι!ι' ρο!επιι!!ια ι€οπ 
Κϋ!ϋπ!ιϋιϋ ϋειϋϋπϋπετ «πι. !!!!πε!.!εππόπο ο!!ι!ιπ!ιοΜεειι! επ 
@ιερή απο Μ: ε! Ιο!εἱ ΜΜΜ, οι·ϋτ!εππω;ο ρεα!ι€ έτειτοτἱ 
"Με !ιοι·σπ!ώπι πι ια!εεεπ ιο8ό!γ, ιιϋ!ιπέι;6ι, πιο!!γετ €6 
!!!!ι επγ061 πεπι »πωπω , ιπιππιπ ιπ!πτ!πγπ_πιπ τε!ιοτει!επε!ι όε 
!ι!ι!εεε!ι. Ε' ΜΒΜ! ειοτιι!ωπε!πιπ, πιοπιο!τ τει·ιπόειοαεΙ πω' 
πι” Μ” @Η τοιαιιμ, πιε!!γ πι παι.!άποι ιι!ιιοποπγειι€!ι6! 
ε” πιει επιο!!ιοι!!!ι απ. 8ιϋ!ιι68ει 'ε $6!ώρ νΙιεγπ! ε!ιει 
νιει!!ι Μ νιεειει ειιιπω!επ άι νόμο π” τε!ιιιπ! «πι, Μπι 
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ει' επειιι€Ιγεε ετϋτΙουεύΒ' εἔγετΙωι Θε εαΜεε38οε €γά 
ΜΜΜ. "η > 

ΒΙ›ΜΠ τόΜΙοτεεειι ιιιεἔιιτειἔγειτάιἱιατιιἰ απ, ιιιὶτ; €ΥΡΙΚ· 
τοπ άυιιιοοπι€ει πύρεΒιι€Ι ιιιεἔτϋττὸιιιιἱ ωρο.82ταΙιιιιΙς, Μ!" 
ψ. ἰ. αποφ οιιιΙ›ει·εΙε, ΜΙ: ει, ίϋΙεΙ›Ι›νειΙὑΙαιτ οΙΙγ 1ιεΙιειο1ι ειὶ 
γε1Πε , :ιι Μπιτ ΙσόΙιόνε1 ΜΙΝΙ: 'ε ιιιει€οΙαιτ ΒῆειΚΘΚιιεΕ 'ε εμπ 
8ειἰαΙιπαΚ ἱε ιιιιιτει€_Μπ εἔγειετεωὶιιιΙ. Β) » _. 

ω 

. . 

') Βοπιοοι·πω τύπωειποΚΜπ οἔγοιΙὶἰΙ ει' Κϋιροπτὶ ΜωΙοωινιΙ: ν” 
πιέπιὶ 6.ΙΙσπάύε6€ ΜεΙππέβεπ ό:: πέιιιἰ ιιιατειἀπτιἀὸείιἔ νε9.ΙΙιΙιιαΜ 
Μ.ιι. Α' ροΙΕύκοΚ πω! πιοιο;ιιαΙι 6ο νιΜοπι-.Κ ειϋιι£ε!οιιϋΙ. Ιω 
πιεΞι· πήπια!επι ΚοιππωγπαΚ τετιπέειεώΙππι πι” Ιιο€γ ΙιειώεΙεϋτόι 
ίοΙγνάεΚ €ετῇεει£1ιὶ σ.Κειιήε. Α' ΙιοικιόΕ 1ιε·Ιιοιοπ ΜΙππό, Ιιο€γ 6:6 
!σειι νόμο σιόΙ_ξέιτ πιο όι·]ε, ππὶιι€6.π ει' Κοτιι·ιέιτιγ ππεἔέιΙΙαρὶ£οΜ ἔοιι 
4οΙειΝειΙ 'ε ίοΙγτοποε αΜιτατωΙ και ει: ειπϋετεΚτε, ΜΒΝΕ ΜΙ; 
ιοτϋΙι, εεπιθΙΙτ έε νἐἔγειἱΚ πιἰτιἀοιιιιαρ νέΙ$οιιιαΙι. " 

θγαΜεω ιιιεἔ€ϋτ£ύπἰΙκ, Μο” ει: οΜυοτεΠι αΙαιωήοΙι Με" 
Μ: Μπέτυ ιΙοΙ;οιιι‹ιΚ. 

Α' (Ιωποστιι€ει ειό.:ΜοΒ, ΜεύτΙοωΒ', ιι_βώεοΗ 68 ΜΙωι 
ΜΚ' 5τ16ειαΙωὶ. ΑιοΚΙπιπ ιιιὶιιιϋἐ· ταΙέιΙΚοιιι8.Κ ασκ πω· ωπΒετοΙι7 
ΜΚ ναΙαπιὶ πιοΙιόι 'ε ή ν6.ΙΙιιΙΜΜ. νο,:ιπ8.Κ Κονετεὰνο, ωεΙΙγετ 
ωιι€οΚΜιι ίοΙγΕειωιαΚ, ει, ιι6ΙΚίιΙ.) Ιιο€γ ΐεΙεΙΚΚοΙ €ϋτόάιι6ιιεΚ. Β 
ιοΙτ τποἔοιιἔοἀἱΚ πωπω Μο.Ιέιιισε «Ανω, ΜΗ· ει, ΚόιΙπιτο.ΙοιππεΚ 
ωει8ίιποε ίμς·γεΚΒε ενε.Ι:Κσιπϋι Μπι ΚΑΙ, Μπειιι Κἱν6€εΙΚ6ρ ΜΜ 
οΙιιι_Μει ΜΜΣΙϋΙι, Μ" 8.2 ΜΗ ει Μ ΙώΙϋπιδεοτι οΗ'οΒΙειΙ6 ϋεγ 
Μπι εο8ἱ€ε6ἔίὶΙ ]θώθΙΙ, 'ε ἱΒγεΚειὶΕ ιι'- Ιιοι·ιιιέιιιγ' ιιιι'ΙΙ:ϋι16εό!; πιει 
€ιι ΗΜ νωπά, Με ει." ΜΜΜ οδγεΙιεΕΒεπ πιιοἔειοτἰωἱ Μισιτ_Ηι 
Ιε. διέπιοε οΜΒετεΙιπιεΚ 87.άΙΙΙ08 Κϋ1ϋιιΒΕ6Ιε 8:6τἔγαΙι ΕοΙ6Ι επιπ 
επειι ΙώΙϋιιϋε ιι6ιοΕϋΙι Ιενόπι, οι ΗΜ! ει' Κϋιροιιιὶ Μιω.1οω' Μπα 
6ειι·ενΜεπϋΙ κπωω ιιιἰιιὰειιΕεΙ6, Μι· ει” ΚϋιίἱΙϋΙ‹ ιιιἰιιἀεἔγ1Ιι 
ιιιεἔειοτἰτω Κὶνιὶιιμἱα π. 

Α) άειιιουτσ.Μ Κοτπιίιιιγ ΜΒΜ υενοΙἱ εαῇἑι€εάἔειἱ£ Μάι· οεειΚ 
:ποπ Μ5:ϋΙω6ιιγ ω." Μ, Μη” Ι'οι·ιιι6.ΙΙ. Α: Μό τ6ειότε Μπέο 
π.Πη ΜΜΜ πουπέ” Με:πάτει ΜΠΕ; α' εποικι6Ιγοε ειο1ινε46ΙχεΚ 
ωκΠοΚου Μνϋ1 εισΒΜΙι, 'ε π1οιικΙΜΜιί, Πο" ωιπέιΙ ΧϋπροΜοεύΙ· 
ΜΜπϊ νύ.ΠΚ, Μπι” ΙπΚέιΜτ νέπιίίΙ α' τΠεπποετιιω τιΞι·ειιεό8. 
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Α' ΒγιιΙϋΙεό;;, ιιιοΙΙγεΙ ει: ειιιΙιετοΙτ ει' ΜνιιΙωά; πω 
νἱεεΙτετιιεΙ:, ε( ε:ιει:ιιιι 1ιονοΙ6ε:ιΙι, ει, »Με ει' ΚινάΙιω;;-οΚ 
τιτΙειιΙ1ιειΙε «Θε ει1ε1Μιε:ιι11ειιιει1ε, ε” ΜΒ): Με επ ΙεΙιειιιει 
ιιιοιιιΙειυά , ει' ι1ειιιοοτειτει ε:ειινειι€ΙγοΚ @επι ειΙιΚοι· 8γιιΙιιειΙι 
Ιει;ιιειΒγοΒιι Ιάιι€ι·ει, ιιιι!ιοι ΙεεΚενοεοΙιΙι τόμ1ι516Κοι ΙεΙιιο!ι. 
Β' ειιιιειιιι€ιιγιιεΙς πιά: Μάι: ειι1τειιιι ω: Νιιιοε οΙΙιτ ιιει€γ ο”. 
ϊ0ιωιΜΜπεάε, πιώ? Μιιωιό ει' 82θΙΙΙΘΈ σα, Μ! ιιιιιιι1οιι Με 
ΙειροτοΙ; ε8γίοτιιιΜΙειιιοΙι; Με: ο11ειιΜπι Ι08ΙιΜεΙιιι Μωυ 
Μ* Ιιοττειικο:τεισιιεικ τετε:ι1ι ει: εωεω εμΙστιπαεύ8' Ιω 
ΙιεΙ.ΘΜιι; ειιιιιειΚ Μιά:: ειιιιιε3Ι 820ΕΥΘάΙΙθωθΕθΒιι 1887., ιιιιιι€Ι 
ι€31ι61ετεε1ι ει: οΒγΕοι·ιιια8ιι€. Μάτι ιε ει: ε8γοιιΙ6εεΞέ ποικι 
τετειιεΙ‹ι τετιιι€ε:εττοΙ Μπι ΜΗ ε:ιιιιιο1επιπιει€άπαΙ ει: οπο:: 
Π),3θ88θ1; ει: ειιει, πο” :Μή ε1%τότιΜΚ-. Μάικ ΙειΕοι16ιΙΦεσ 
εεειιιειιι‹ ε16. |_ ί ε 

Π' ΙιειΙΙιει€ειι:Ιειιι 'ε ιιιὶιιἀἰε ιιει€γιιιιιι Ιιθ.ιι88ει1 686 €γιιΙϋ1ετ, 
ιιιεΙ1γ ει, ι1ειιιοαεπει πόρο!πετ Ιο;ειΐδ1ιώΙγειιΙι Ικινι€1τέιάεοΙε ιι! 
Ιεπι ω ίεΙιιι€ει·1ι, ΙιιιΙϋιιϋεειι ειεεεΒιιι ω, ΜΒ' ιιιἱΜι-:ιι μι 
Ιιτιοειι _ιιι€οΙ: 1ειεεειιιΙει3ιιι; ει' επειιιιέ εε;γετΙειι ΒἐιινἱεοΙϋῇσἐιιεΚ 
Κε:εὶΙ1ειι Ιεϋ:ροιιΕοειιΙιει.ιιειΕ. Α:: ιιτε.ΙΙισά(ι ίεΙεθε επιιΒιιι68ιώ· 
ροη 'ε Κέτσ16εειι Ικινιι1 ίϋΙϋπο Ιστό: ιιιιιιιΙειι. ιιο18ειιιοΚιιιιΚ, 
ει;γΙιειι ω Βϋ:ίι1ϋ1ι ιτΞΒγειέ_.ιιτ ιιειιι 88Γ]Β8$$, '8.ΒὶΚἰ Μ! Μ· 
επ, Μειι6ινεε: «Η ιιιιιιιιωι ΙεινειΙτειι€ιιτ , ιιιοΙ1γει; €1ΒΒΒΙΕ 
ωμά, τ 

Α' ιΙειιιοοτετει ε:ει:εισοΚ' ε·ιιιΙιει·ε Ε61ϋαε Ι‹οΙ1οιιιοτΙειιιιΙ 
ειι€οτΙε1ιηηεΚεά1Κ 820ΙΙ18Ζέιζ]ύ.ΜΚ, Μ Ιιο::εἱ Ιιειειοιι16 ;, Ιιειιιιε 
ει, πιπειιι-3ιιό.1 ιιειε;χοιιΙι ω:: ε1ϋειιιετιιι :επι πω; ι€ει:εέιδοει 
νοΙτει1ιει.Κ 11ειιι Ιιἰε:, Έ Ιιει€ειΙιιιεϊτ εεε” 8:ειιιιιιεΙ πω; “Με 
ΠΠ :Σε Ιοιιιέ:ι Μ; ε:οι·ετι νοΙε; Θτε:ιετιιι ιιιιιιάειι μἱΙΙειιπειτΙιειιι 
ειιιιει.' ΜΜΜ τιι%εει, ι1ιεΙΙγΙιειι έ.ΙΙιιειΙ: Μπι! Κεττειι ει:οιιοΒγ 
Μ' ε1ΙειιόΙιειι. ι · 

ΜιιιιΙειι Βϋ:ροιιϋ ΙιειτειΙοιτι , ιιιοΙΙγ α) ιιιει€ει τετιιιΘε:ετι 
Ιιει_ι1ειιιιειιι: 14ϋνοι;ι, ε:ετοτἰ ει: ο8γειιΙ6868οι: 'ε εΙ6εεΒιιι απ; 
Μπι ει: εΒγειιΙ6868 ει: ιΙΙγ ΙιειτειΙοιιι' ΜΜΜ” ΚιιΙϋιιϋεειι Μ· 
ιιγιΗ, τετ3εε:τι ,ε Ι›ἰ:τοεἱϋει, 
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Π;" Πειτε» εΙ ΙεΙιετ πιοΜειιΙ, Με), ει εεγΙοτιιιεεεεοτ 
ιιιἱιιὰειι-Κϋιροιιτἱ Ιωτιιιειιγ ἱιιιειὶῇε; ει εεγίοι·ιιιεεε€ ΙεΙιιιε:Μ 
Μ νεΒτεΙειι ειπε ερτόεε€' νωἔωειειοι, ωεΠγεΙ ΚϋΙϋιιΙ›επ 
ΙτεπιγτεΙειι νοΙιιε Ι›ε_ῇΙὐᾶιιἱ, Μ. ε' ΙιεΙγεττ, ΙιοεγιιιΜάειι επι· 
ΜΜΕ ΜΙΒΜεε8 ΙιεΙΜὶΙ ιι€γειειοιι ειεΙ›εΙγ Με πω” , επι 
Ι›ετεΙ:' ειειιιεκε ΙιεΙΙειιε ειεΙιεΙγτ Ιιειὶτιιἱε. Εε ε" ε, Βιοτ 
ιιιιιιιγ 8281°θϋ ω, Μι ε' μο18·ύ.τοΙε ειει·εωεΙ:, 'ε ἔγϋΙϋΙἰ τει· 
ιιιεειεττε1, ε' ιιιὶτ Μ: ἔγϋ1ϋΙιιεΙτ. Αι ει·ιειιιειιγε1ε' ε' Κϋιϋε 
"Με, πιεΙΙγ 0ειιισει·ετε πειιιιετεΙσιεΙ ίοΙγνεετ ιιΒγειιειοιι 
80Πά0]8.ΠΙ811 εΒγεεΜ Μπι! ει εἔγεε 8ιειιιεΙγεΙιεΕ , Μπα ε' 
ΙεΙοεεετ, Ι:ϋιτΙ:ϋΙι ιιειιιἱ ΜΚ” θε εΙΙειιι16 τοΚοιιειεπνετ εΙε· 
ΙΜ- Α, Κοτιπειιγ1ιεΙκ ιιιε8Ι›οεεετ_ὶεΙε ΙιἱΙ›ὰἱτ,ΙιεῇΙεπ1εἱ” Κεάνεεττ3 
ε' ΧϋιΙ›ὶιο0ε1οιιι 1188] ιιεΙιειειι Ιιεἔγῇε ε! Μ πιό;; Μεεεροπ 
ΒιιεεϋιιεΚ'ετενε1γ;ςεεε5πεΚ!εϋιερεπε π, "ε Ιιοιιε Μεσα Υἰει 
ωπει·, ε' Μπιτ εΙτεΙε !εΙει0ΙἱττεπὶΙ:. Α' ιΙειιιοετετε :ιερεΙτ 
εγε1ττειι ΒγϋΙϋΙΠε ε' Χϋιροπϋ ΙιετεΙοιιι' Ιιὶιοιιιιὶιιγοεεἰτ; εε 
ιιιεΒετ ε' ΙιετεΙιιιετ ιιιἰιιιὶἱἔ ειετεϋΙτ. Ε) 

Η ὶἔγ Μι ΜὶΙϋιιΙιϋιϋ ϋενειιγειι 8201188? ειεΙΙιοι ει·τειιι_ 
Μεεωιιτεττειιι, εεε), ει εΒγειιΙ6εε8· ει ειιιΙιετεΚΙ›ε ει εεςγεε, 
εεγΙοι·ιιιε 'ε ει·6ε Κοτιιιειιγ' ίο8εΙππετ ωιοιω. Μεἔπιιιτεττειπ, 
Ιιο8γ ει ΜΜΕ ΒεΙεῇεΙ‹ Κεάνετ πω; ε, ΚοτιιιιΙτΙ›εΙἱ πειιιιετεΚ 
τεΙιίιτ ε11°εΙε Κοτιιιε1ητε €ϋτεΚειΙΙιεΕ. Αττε Μπα εειϋΙι' εε ω 
νϋΙε τετιιιεειετἰ ΙιεῇΙειιιε. νἱειἱ 'ε εΙε,<; ΜΜΜ ιιιε;;οιετ νἰεειε 
και €επεπιἰ , Μ” ει: εΙετΙιεεεεΚ. 

Επι επ Μειειιι, Μ” ε' ίεΙιιγἰΙιιὶ κειιΙϋ ὰειιιοετε€ε ειε· 
ιειὶοΙτΙ›επ ει εἔγειΙἱ Γεε;ετΙειιεεε εε ΙιεΙγΒεΙἰ ειεΙ›ε‹ΙεεΒοΚ 
ιιιὶιιιὶὶε ε' Μεικτής' ειἰὶΙειιιειιγεἱ ΙεεπτΙειιεΙτ. Α' Κϋιροιιωἔἰ 
:σε Ιεικι ε' ίεΜοάπεύει Ιιοτιιιειιγ. 



ιν. ΓΕ.ΜΕΤ. 

-α_...___ 

Ο 

ΝέΜεΙΙμ ΙοϋΜπϋσ έα· 2ϋι·Φέπειεσ οΙωΙοι·όΙ, 
ιιωΙΙιωΙο ·ι:αΙαπωΙΙ" σΙοιοιοοι·ατα πέρα πιέ_ςΙοέρ 
α° ΙιαιαΙσιιι'Εϋοροπ2οήΕάσάνα Ιπι·παΙο, ·υααμ 

από! εΙ2αι·0όσιατιιαΕ. 
α 

Πα ιιιιιιτΙειι ιΙειιιαοι·ατα ιιέρεΙα 68ιτϋιιαιει·ιΠει; νοιιαιιιαΙε 
Με α' ΙιαταΙιιιαΙι' ιι6ιιιοιιιοειταΒα ΗΜ , αι·ι·α ιιι-ιιιι οΒγειιΙϋ ιιι6 
ιιοιι τϋι·οΙιεάιιοΚ ι-:Ι_ιιιιιιι. Μια ειιιιεΙε αιοιι ΙειιΙϋιιϋε ΙεϋιιιΙιιιθ 
ιιγεΙιΙιειι ίεΙτειιιτ , ιιιοΙ1γεΙτ α' ιατεαεα€ι αΙΙαιιοτἶ ιει·ιιι€ειοτι 
οτειιιιι€ιιγειτ Μία_ιτειιι να,ςχ ιιιεἔειοιἱιιιι ειοΙααΙτ. Ε, ωκεα 
ιιιόιιγειιι€ειι ειαιιιοεαΙι; ε3ιι οεαΙι ιι€ιιαιιγι·6Ι ί0ιςοΚ εισ3Ιαιιι. 

0ΙΙγ οιιιΙιει·εΙτιι€Ι, ΜΚ ΜΒΜ! ε16Μι ΜΗ· αειιι αιγοπ 
ΙϋΙΠώ Ι«ΜεΙ: νοΙιια, ιιιαι· αιαΙιαάοιι ειωκ, α' ειαΙ›αιΙεαἔ αΙια1 
ιιωκοιι 68ιώιι6Ιτ ΙιαιτιοΙιιαΙι Μιοιιγοε ιιιαιτέΙΩιειι αιοιι Μαι 
Ιαιιιιιιι «Με», ιιιο11γεΙιετ αι θ8]θΙΙ16ΒόΒ' “Μαι ειο!ιοτι; «κι 
Μι· αιμα α' Χϋιιιοιιτἱ Ιιατα1οιιι ιιενεΙ_ιε ιε ΙιὶναΙΙΒαΒαὶτ, πω: 
οι: ιιιαἔαιιοαακ ιοΙια ιιι€ΒοτΙειιεε386Κετ εΒααιωι ε! ιιειιι νοειιιιΙο 

Βε ιιιιιΙϋιι αι σ€γειιΙϋειέ8 οΙΙγ 1ιόιιιιέΙ τοιισασιι Η, ιιιεΙΙιτ 
α' ειαιιαι1εέιΒοτ αοΙια, να” εοΚαιἔ ποια ϋειιιατιε, ιιιιιιτ απ 
αι ειιι·οραι αιαι·αιοιι ΜΜΜ; α' ιιειιιιετ' τε!8ι ειοΙταεαι Μιτε 
Ιειι 'α ιιιιιιτοΒγ ται·ιιιααιιπι νοιιαι‹5 ει·6 αΙιαΙ, οΒγειιϋΙααΙιε ιδ 
ναιι α' ται·εαεαΒι αΙΙαιιοτΙι01 ΜιιΙοτειτ ιιῇ ταιιοΙ:ΙιαΙ, ιιιιιιι1ειι 
ΙιαιαΙιιιαΙτ ιιιαΒοΜ0Ι α' Ιώιόρροιιι Μό ΙαιοιαιιαΙι Ματια; «κι 

σ 
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ιιιΘἔΙΘι›6 Βγοι·εεεΘ%ιι1 ΘεειεΙιιι1ιιιοιύάιιεκ Θε ει, ετειωε Θε” 
ειΘτι·Θ ΘΙΘι·ι θΙ'θ]θηθιζ νΘἔεϋ Ιιειτάτειιτ, ιιιΕ8 νὶειοιιτ ει' ιιιιιι€6 
ιιοεειΚ θἔΥ ριΙΙειιι:ιτ :Μπι ει: ΘτϋτΙΘιιεσ58'ΙΘ8αΙεύ!ιΙιίοΙώτε Ιια” 
$έ.Ιε ιιιιιέ·οΚειτ ΙΘειιΙγΘάιιι. 

Αιοιι :ιιιιἔοΙοΙι, Με Μι·οιιι ειιιιειιΙ Μια, ει: ιη νιΙιι€' 
ριιειώιτει ιιιΘιιτΘΙε άθΙΙ1001°Μ2. τΘτεεεεεέοτ ωιιμωι, ιιιιιιι1 Πιθ8· 
ε2οΚτάΙκ ω: ειιιγαΙιοιιιιΚΜιιι α'ΙιϋιἱὶἔγΘΙτ3ιΘιιἱ τΘεινΘ£ΘΙτ; Βε 
ιιιΘι·τΘΙε ει ΘεκιιιιειΘκοω ΜΜΜ ει' ειΘΙΘε- Θε εειῇτΘειειΙιει1 
εΘεοτ, ει, ῇοἔ' ΘειιιιΘ_ιΘτ Θε ΒΙΠΕ* εγειΚοτ1:ιτάτ. 6Ιι ει” επιιΙιειΙ 
ιιιτΘ2ΘτΘΚΘτ Θε ίΘιτιΠειε ΘτΚϋΙΘεϋΒΘτ ιιιει€οΙι!ιαΙ νΜΘΙτ ΑιιιΘι·ι 
ω» 'ε ιιιΘ86ι·ιιτΘΙα ει'επιτιιε' τεεειΙοιΘεαὶ ΘΙ1Θιι. 

Α: ειιιΘι·ιΙειιιαΕιιΘΙ τΘΙιεικ α) ειΘΜιεεΘε ι·Θ8ι; 'ε Ιιοπέ. 
ΙιΘρΘετ σε ΘεγΘιιΙϋεΘε Μ. ΒΙΙΘιικειϋ τϋι·τΘιιιΙι Βιιι·οριιΜιιι, 
ΜΙ ει' ΙποτΙε-11Ιειιι Ιιει!;ειΙοπι ΜΜΜ ”ε ει' Βιτι!ιΙγο!ί 8ΖθΙΙΙθ ΙΘ.ττάτ:-ι 
ΙιεΙιο2.οιτ ΘἔγΘιιΙϋεΘε α'ιιΘΡΘΙί ειοΜεειιΜ ω» τω; Μετ.ινάι· 
μια, ιιιἱΘΙϋπ ιιιΘ8 ει, ετ.ειΙιειι1ειιε ΘεΖιιιΘἱΜ›Θ ίΘτΚΘ:ΙιετΘττ νοΙιι:ι_ 

Θ Μοιιτιοιταιιι, Μη” 0Θιιιοοτειτει ιιΘΡΘΙ(ιιΘΙ ει' Ιωτιιιέιιγ Μετ 
ιιιΘειΘττΘΙ Θεει.Κ θ8νθ8 Θε Ι:ϋιροιιτοειι1$ Ιιιιαι1οιιι' αΙειΙι_ΜΜιι 
ΜΜΕ ίΘΙ αι ΘιιιΙ›Θι·Ι ΘΙιιιΘ θ16"Ζ, Θε Ιιο8γ ιιΘ.1ει ει' Ιεϋ2!ιοιιΘεϋ 
ΙιειωιΙιιιειΚ' ίοἔειΙιιιει ιιΘιιι Μουσε. ΚἰὶΙϋιιϋεΘιι ι8:ιι ει οΙΙγ «ΙΘιιιο· 
Θτατει ιιΘιιιιΘτΘΙιτ6Ι , ιιιΘΙΙγΘΙκ απ ΘἔγΘιιΙϋεΘε' ΘΙνΘτ ΘτϋειιιΚοε 
ίοι·τειάειΙοιιι' ιι€_ιεϊιι ΜΜΜ 8γϋιιιί. Α2 οειτιιΙγοΚ, ΙΙΙθΠΥθΚ ει, 
ΙιΘΙγΙ›ΘΙἰ @γι-κει ἱἔαΖἔιιττἀΙ: «πι, Θ' ΖἱνετιιτΙ›ειιι ΘΒγειΘττΘ 
ΘΙτιιιινΘιι , ει' ιιιΘΒιιιειτο.άτ ΘΙΘἔγ τϋιιιΘἔ ρθω θΖθ.ΙΙ ιι€γΘΙ:' Κοι 
πιάιιγ1Θεό1ιειΕ ΘτνΘΙιΘΕΘεΘτΘ ιιιΘ8 8θΙΙΙ ε2.ΘτΙιΘ2ΘττΘΙ, εΘιιι εισ 
ΙιάεοΙΩκεΙ ιιΘιιι Ιιιτν°6.ιι, ιιιειετ, κι ει' Ιζοτιιιέιιγ'ιιιιιιάΘιι τΘε2ΙΘτΘὶΙ. 
ιιιει€έιτει νΘΙΙαΙΜιτιιέι, ει' εαιτιιεοιι ΙεἱνίὶΙ 1ιΘιιι ΙΘτιιιιτιιι. Α' Μι: 
ΙιοιιτοεἰΙΘε ιιιιιιτΘ8γ ειιιΙ:εΘΒΘεεΘ νειΙιΙτ. 

ΝειροΙΘοιιτ 5θΙΙΙ ιιιεεΘτιιι, εΘιιι ΙσιτΙιοπειτιιι ιιΘιιι ΗΘΗ ει· 
ΖθΓΕ, Ιιο€γ ιιιιι_ια ιιιιιιιΙΘιι ι;;ει2;Βιιιτύ Ιιετὐεεἰἔοτ ει' ιιιει€ει ΙιΘ2.Θι 
Ιιειι Μ3ηιοιιτοειιοττ; ιιιιω ει' ιιΘιιιΘεεΘ·έιιΘΚ Θε ίϋΜι 1ιοΙΒιιι· 
εάέςιι:ιΙε ι·ϋ8τϋιιι ΘιΘπγΘε2ΘεΘ ιιτιιιι,Θ' Ιιειτ0εει€οκ 6ιι1ιΘιιε ειΘΙΙ 
“Με εΠιιιΙ κά; ιιε1ιι ιιι:ιι_Μ ειιιιίοΙΙγ ΠθΪΙθΖ Με νοΙιιει ΘΙνΘτιιἰ 
ειπα: ιιιεἔειι6Ι, νιιΙει.ιιιιιιτ ΘΙωιΙνοιιιιι. ΕΣΕΘΙΘ ειιι1κεΘΒΘτ εο 
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πα ποιπ όι·ειτοΙτ πι απιεπ·ΜΜΙα, ΜΚ Μ, Ιοι·ι·πι!ειΙπιιιΙ; πωπ Ιο 
νύπ, ,ε ιππΒο!επτ εΙοἱ€6Ι ίο8νει ιππἔοπ Κοτιπππγοινάπ, "πει 
εεπι νοΙτει!κ ΚόπγτοΙεπεΙκ ει' επιτιιετ Μιπἱ ιπε8 πω, πο” πε· 
Με ὶὰεηῇεπ ΠάιππρΜ πιο18Μαιοτ τοΒγεπ. 

Μ π” π' Ικβιροπτοεἱτὰε, ποπποεπιτει πόρπι€1 , πεππ πεπ 
ράπ πι θ878ΙΙ168θέ εΙΒΜΙ:Μπεάποι πόροι: “ποπ Μίε:_Πϋ0 
Μ, Μπειπ ποπ ιποάστποι Ιώρεε$ Μ, 1πεΙΙγ πισω: ειεπ ε· 
8'ΥθΙΙΙ686Β' ιπεἔειΙειριιΙ. ' 

‹ ΝιΒγ ι1ειποοτειτα 1°οττπάειΙοιπ πειάετέπ', πιἱΙιοτ ιπέΒ π' 
πά!ιοι·ιι ει' ΙιϋΙϋπΙ›6ιϋ οπιτάΙγοΚ Μια πιω: ιποετ ϋΜΜ Μ , π' 
πέρ πΠε-:Κειψ π, Ιιϋιἱἔπιἔπτἐετ ει' Ιποι·ιπι'ιπγ' Ιποιό!ιοπ Μι 
ροπτοεπππὶ, πο” α) πεΙγπεΙἰ @πεΚ ἱπτὸιωιέτ αι πτἱετοοτει 
ΜΜΜ οΙνεΙιεεεε. ΕΙΙοπΙ›επ πωπω' 1'οπαππΙοιπ νό8ε Με! 
τοππειοτἰπτ π' ιποέδγϋιετεττ πτὶετοοτατἱπ ναπ ποπ, Ιιοεγ 
πιἱπᾶεπ ὶὶΒγεΙ‹' ἱἔαιἔει€ἑειὶτ ει' είο.Ειι8π:ιΙτ πωσ. πω, πιἱπτΙιοΒγ 
π' νεΙο εἔγεπΙϋνΘ, ΜΗ €γαΙεταπ ιιι·έ.νε-1 ΜΙΒ πε!ρπεΙ: απτύοεΕπ. 
Ικόπγιιτεκι88Μ6Ι τεττε;;. . 

Ε? 828ΙΊπΕ ει' ροΙππτοΕπειΚ ΠθΙΙΙ ιπἱπἀἱ€ ιι€γειπειιοπ`οπιτἐ· 
Ιγει πωπω πενεΙπἰ ει' ΙιειταΙοπι' ΙιἰνεὶΙτεὲἔπἱτ; Μπειιι :ΜΒ ει, 
ποιποοτειω ίοι·τειάειΙοιπ τω, ιιππέΙϋ8 ωππιωπκ πι' πειιιιειΙ›επ 
να1αιπεΙΙγ, ειάιιιππάΙ πω, €πιπειΒεπΒάπάΙ ίο;;νει πατπΙιππ8 
οειτύ.Ιγ, πιοΙΙγετ επ_Μ4: ειεπνοπόΙγεΙτ 'ε ΙεπΙϋπόε έττΙοποΚ θειι 
τϋπϋιπεΙ‹ ει' Κϋιὶ8πιΒπτὰε' π6ιροπτοεἰτὰειὶιιι, Μπι τεΙππτνο 
ει' 8ιοιπειιέ:Τ Βοιππππγιάβει ΜΜΜ ΒγίὶΙϋΙεεΞἔετ, ιπἰπ€ ει' ιποΙΙγ 
Μπ1άποπ θ8 άΙΙππ‹ὶ6 πωπω Πειποοτειτει πέρεΙππόΙ. ΎεΙιετῇἰὶΙ: 
Θειι·ε , ιπἱΒΘμ πιω· πιει ΑπἔΙἱΑΙ›ειπ αι αΙεὐπΙ› οπιτιΠγοπ :πως 
ιιιεΙΙγεΙε εἔ6ει ετο3ϋΙππεΙ ποπ ι1οΙἔοιππΚ , ΜΒ· ει' ΙιεΙγΙκεΙἰ 
ίϋ88ετΙεπεό8ετ ΙστοπωάΚ; Θε ει ἰἔειιἔειτἀπτ εἴ Ι:ϋτιοτ' ιπἰπι1επ 
Ι›οπῇπὶτ6Ι π, ΚϋιὲΡροπΗ›α νὶἔγ4ἑΚ απ, Μ; νἰ8ιοπτ α'ίεΙεϋΤ:Ισ 
οειτιὶΙγοΙ: ιι€γαπει ἱἔπιἔπιεΞετ ιπειΒα τό€ἱ Ιιακάταὶ Ιεδιϋιέτ ιπεις 
ται·τειπὶ ιπππωπεπ. Μετειπ ῇϋνοπτὶϋΙπἰ, Βιμ” εΙ]ϋ πι ΗΜ, 
ιιπΙππ· ε86πιεπ εΙΙεπΙποιό τϋποιπ6πγτ Εο[ςππΙε ΜΜΜ. 

Α' €επτιιιοπποτωιπΙ›σΙ εΙόἔἔε5 ιιιεἔΘττΙιετπἱΪ ππ6ι·τ ΜΗ 
ει' τάτεπεθ.φ ΙιατειΙοιιιπειΚ πππτΠ8 ει·ϋεεΙ›Ι›πο1‹ 'ε οι ε8γοάποπ 

π 

π 



“ ιο: 

οι·οιΙοπο!ιιιιιοπ Ιοπιιι οι” οοιποοι·παι ΜιιιιοΙ, πιοΙΙγ Η!. οι;γοπ 
Ιοποει·ο πωπω 6ο πιτποεπιιοπ ιπτεειοιιιἔι τοι·οπνοπ ιιτιιιι _ιιι 
τοιτ οι, πιἱπτεοπι οΙ1γ ποπιοοι·ιιτει τιιι·οποιη;Ιιειπ , πο! ει, ιιο18ιι 
ι·οικ οΙειτοΙ ιοενει ιπιποι; ομοιιΙϋπ ιτοΙαιικ. Μι οι ειπιοι·ιπιιιο.ιί 
»πισω τοΙώΙοτεποπ ιπο8Ιιιτ.οιιγιι_ιπ. 

Απ πωπιιιιι:- 8τιιιιιεοΜπιιι πιο οιιι1ιοι·εΙ: ιιοΙπι ποιπιιιι 
ΙτινιιΙωιι€ πιω οΙΙιιιΙϋποινο Μπι "Ποια Μι Μπα ει: Μεικ 
νειΙο 'ο πι· ΜΜΜ Ι:ϋΙοοϋποο νιειοιιγι: Μιπ οοιποι·τοπ, 6ο πιι 
ιιιιιπ ποιπ οι;γιποπτοΙ Μπι $οΙιιοΚ, Μπι επγιπιιπτ Μιπ 8γιιΙο 
Με, εοιπι ποπ Κ6ιιγιεΪοιιοὸἔΙιο Μπι παοκ, Ιιο€γ ιι€γοιισ 
τοοιΙοτειπεπ ὶἔπιἔπτίιππτει ει' ίοΙεθΒοτ ΜΜΜ νοΙππ ίοΙειοΙιτ 
ιιιοΙε. Αι ειιπετιππιοιπ' εοτεει Μι1ϋποο; Με ει' οιοιιιοΙγοει ΜΜΕ 
ωπιιειει 'ο !ιοΙγΙιεΙι επειιιποεπεοπ' πιθιει οι: ιιιι€οΙ ιιι·ιετοοι·ει 
ΜΜΜ ΜΜΜ: ΜΒΜ; 'ο ιιιιιιι1 οι;γιΙιει; ιιιιιιιι πωπω “ότι τιιιΡ 
απ ιιιοεαιτωιπι , ιιιοττ Μπι Ια-:1Ι ειι·ιοτοοτειτιπνιιΙ ΙιειτοιοΙπιοΙτ. 

Πο ει: οιιιΙιοι·οΙεποπ ει' ίεΙνιΙπποεοποπ , Ιιιἔεοτ1οιιοόἔϋΙι' 
πιοΒοτιι€ποτε ιπιιιιιοπΙ:οι· πιιιΙπποποε, οι 1ιιι1οπϋποπ πρ.: Μ· 
ιποοιιιτπ ειιιιιιοοΜπιπ. Κοπιιγιι, ιπι1ιοι· ει: επιιιετοΙκ πιιπο ε 
€γοπ1οπ, εἔγετΙοπ 6ο ιπιπποπιππο Ισοτιπέιιιγτ ιιΙπιιιιιιι; «πιο 
ιιιειΒοΚ ει: οειτοποιε οΙει;οιιοϋπ. Ηιιιιοπι ποια οι·ιοΙιιιοπεο€, τπ 
ποιπι'ιπγ «Θε ιπεπτετιι68 Μ!! π: οιτι1ιοι·οΙπποπ, πο" ιι€γιιιιο' 
ΙεϋτιιΙιποπγοπ Με", π)πιιιοοιι :οπού ΙιειαιΙπιπΙπιτ οΙι·οπιιειΜε 
ποπ Θε ΙοιιτπττΙιπεεἐΚ; 6ο πο” ει' ιιοΙΒιιι·οπ' οιοιποΙγε·ε πιἔ 
Βοι1εποέ:Μποπ 'ο οιοιΙοπε68οποπ Μποροτιο οΙΙγ επιιιιιπ πιτ· 
επιιιτο!τιιτ ιιΙΙιοτιιιιοειιιιιιΙ: , πιοΙΙγεΙι οι' ΜΙΙιιιΙ, πο” π' τοποο€ 
ίοΙ1°οιΒιιοεπιε , π' ιπιιι·ποιεειι€ ο11οιι ΙιπτοιοΙπἱ ΜρεπεΙκ Ιο 
€γοΜΙτ. 

Β' επι-Μπι ει' Ιιιιπι1πιιιΙε' ΙεϋποοπτοεοΙπιπι οι: ει, πιοπιοΙγοε 
ειοΙειιιιιι€ πειποοπΙ: πι οΗοπΙοπέ8', Ιιειιιοπι ει' τποιιιΙπποππ' 
ιιι·ππγάΙιειπ Η ίοπιιιιΙε Μπι πειποοι·ειιοι ιιοπιιοτοΕΜΙ. 

Ιἔπ2, πο” οι' ικονοεπο ΙοΙνιΙι-ιἔοειιΙτ ιοϋ10ιοπ, 8γει1ετιιιι 
Μπι ει' Ιτοι·ιιιπιιγ ει: οιιΜιιγποπ τοΙπόΙγι·ο νιτοΙοιιοι, Μπι π' 
ιιοΙΒιιι·οΙτ οι πΙοΙιι ΜΙιιιιτοοιιοπ «Με τιιιιοπιιιιιγιιγιιΙ Μιπ Μι·πειιι. 
ΙΜ οι οι·οοιποιιγ Μπι ιιιιιιτΙοπικ πΞΙΜΙ οΒγοιιΙο. 
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ν Βε'ιι·ιιι1 Ι›ὰι·:ΙοΙατΙειπ 1ε;γειι π ναΙαιιιεΙΙγ «1οιιιοοι·ειωι πω, 
ει, τειῇΙ:' ιιταΙΒοιΙ0 Κϋιροπϋ Μπι1οιιι εοΙιει Μικ:ε ο8όειοπι ΠΙθέ'· 
ίο.8ιτνει πιιἱΜωι ωιΙοιικΜηττ6Ι, ιιιοττ ει' Μ Ιτενέε ε!›Ι›ϋΙ επ οτ 
8Ζόέ]ΗΠ1 ωΙάΙ€ειΠΚ, απ Μπα !τόπιιγε1ι ωα€ι-1Ιιοι νοιψι, ειἰἰΙ‹ 
ΒόΒ', 68826511 με‹ὶἰἑ>; ΚἱὶΙ€βΙι1ϋπ Ιποτεεὶ ΜΙ. 0Πγ πειηιωπιέΙ ω 
ω, ιιιεΙΙγ τιιιὶειτΙειὶι ὶε, ι1ειποστατα Η εΒγεΖει·ειιιὶιιιΙ, σεπ 
Μιιιιατ ειϋτιηἱὶ ΒὶὶΙϋπΙωἐηἔιιεΚ Μ!! ΙεΙτϋιιιιὶ ει' ΐθΙ8θ8”8 εἔγεε 
αΙειττνειΙ0Ιε' εΙιιιεΙ›εΙἱ τεΙιεϊε6€ε ΜΜΜ. Βι επιιιτά:ι νὐἔΚ6Ιι 
ΚοιοΙΙ›επ Κϋηιο11το8Ιτ ιΜπάειι ΙισέιταΙωειΙκατ. Α” εταιιιέ @απ 
€ειτύ ΙιειταΙιπετ ΜἱὶΜεΙωι τειῇεειΙζεἀὶΚ, ιιιὶιιτὶιοἔΠ ΜνϋΙϋτω 
εεπΙ‹ἱ πιω: Μικε, Η ει: ἱἔειιἔατὰετα ΘΙιέ€ ιιΙΙαιΙιπ:ποε νοΙππ. 

Αι ειτἱετοετειω πεπι2οτοΚ-, ΜτωεΙΙγ !κονόεεώ ίεΙνἰΙεἱιἔο 
ειιΙ€εικιιαΙ‹ Ι‹6ρ:εΙ_ῇϋΙε σπα, ιπι€8 8οιιι ιιιιιτιιτ3Με ε' τϋπειιι6ιητ, 
ιιιἰΜΙιοΒγ Μ: ει' τιικ1οιιιάιιγοΚ εΙι58· εΒΡγειι16ιι νωιπειΚ εΙοειτνει 
ει, ίεήεάοΙεω 'ε ΜΒΜ 1ιοΙ€άτοΙ: ΜΜΜ. π - 

Α, ῇεΙειιΙεἔ Βἔγὶρτοιιιοπ ιιταΙΙκοτὶι3 138.823. ε: οτέιιέ;;' πέρ 
εε586τ ἱ€επ ιιικ1ετΙππ 'ε εΒγειι16 ειιιΙ›οι·εΙ‹Ι›ϋΙ ΜΙ61ιακ ωωΙω, 
Θε :Μπακ Βοι·ιπωηαΜάΙιοι , ειιτύρειἱ τιιι1οιηΑπγτ ,ε έττεΙιιιεε 
εθἔετ ε2ει·ιετταιια8:ΕπαΚ. ίἔχΐ π'Τε18θέ 8ει3:5$ τωιαΙωάμι ει: 
αΙει€€νο.Ι0Κ' τιιιΙ:ιτΙαπε:588νεΙ Ή ι1ειιιοοτατειὶ ετ6€Ισπ56€6νοΙ Επι· 
ΙάΙΚοινωι, ει, ΙεϋιροπτοεΙτε-Ξε ΙεἔνὲἔεϋΙ›Ι› Ιιειτάι·ει ιιιὶιιιὶειι Ιω 
1ιε-ΞΙΙ‹ϋΙ εΙ 16η Θτνε, Θε ει, ίοῇειΙοΙειιι αι οι·επ58οτ ΜΜΜ ἔγό. 
τάνέι, ει, Ι:Μ4οεοΙαιτ ρειΗΒ παρε21Μποεαϊνύ €εΙιοαο. ώ Ο 

Επι πι: Ιιὶειειιτ, ΙιοΒγ ει' ροΙἱτὶοειἱ ΙιειωΙοιη' €ιιΙειέι€οε Μι 
110ΙΙί08ίίδ821 νέ:€τε ει) 1ἐτεειεἐἔοτ ετεῇΘΙ›ϋΙ ΒἱνετΚειτετἱ 'ο ε: 
ΜΕΛΙ ιιτ0Ι›Ι› ιιιαΒόΙ: ει, Ιξοτιπάυγτ ὶε εΙἔγειιἔΙτἰ. Ηιιι1ειιι πιτ 
ΙΙΒΜ τηειαοιη, Μ” ε" Ι:ϋ2ροιποΜτοττ τὸι·ειειεὐἔἱ ει·ϋ Ιεόμοε 
Ι›ἱιοιιγοε ὶιὶϋΙ›επ ,Β ΙΜοηγοε ροτιτοπ πισω, νεϊΙΙαΙιιτοΚειτ 'νἰπιιἱ 
ν6€Μι. Ι(ϋΙΜϋεοπ ἱἔΒΖ οι ει*Ι›ἑιΙ›οτι'ιι1ἀΙ, ΜΙ ει' εΠωτ ΜΙ: 
ΚΜ ἱπΚύ.Μ ειιοπι Ι:ϋπιηΉεθ8τϋΙ ίἰὶ;ἔ, ιτιεΙΙγεἙιιιἱπιἰοπ 8θ8'θα· 
επΚϋ2ϋΙτετ Ιιἱι·τεΙοιι»εἔγ Ιιἱιοιὶγοε ροτιτΙ›ει ἔγ€ὶῇιΙιετπὶ, ιιιἱπιτ 
εεπι ει' εεε;όάεέιΙπϋ2ϋΚ' Μτετ3εάθεέτϋΙ. Α' ΜΜΜ ει' πάρεΙ: 
ίϋΙσέρ Ιιε3Βοτύ ειΙΙαιΙιιιεὶναΙ Θι·ειιιοΚ Η νε18γειώ έ38 ειὶἰΙτεέἔετ ει' 
Μ3ιροπϋ Ιιο.€ειΙουπ' Βὶνἀ-Ι£εά€ειἰ1ω: εωροτΙωειάτιι ΙΙόΖΥθ. ΜΜ 
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@η “ω ωωιιωιωκ ιμετωπι α'Μ$ιμσηωε1κάετ, »πιο α' ιιιυΠγ 
θω;σκω ιιενεΙἱ 'ε ιιιἱπιτἰεπ Κϋιροιπόο1τό αιΙωιΕοιιιοΙτ 82ει·ετἱΚ 
ει' ΜὶΙ›οι·ιὶτ, ιιιἰπτ ει' ιι1εΙΙγ ει' πετιιιοΕο!τε!; :και Κύπγειει·Ιτὶ, 
ΙιοΒγ ιιιἱηιΙεπ ΙιειωΙιιιατ ει' ΜΜΜ ΙτοιεἰΒε 1ιγοιιψιπειΚ. ΐ·.Ιε ἰεγ 
πιω τΙειιιοοι·ατει ΙιειῇΙειιι, ιιιεΙΙγ ει: ειι1ΙιετοΙαπ επτα νἱειὶ, Ιιο8γ 
ει' ετατιιε' ΙεἱνὰΙτεἀἔαἱτ ίοΙγνύε$ επιροι·ΙτεΜι, Θε ει' ιιιει8:3ιιο 
επ, ῇοΒαὶτ ϋεεπώΙιΙιειστΙΙ:ΜΚ, εο!κΙαιΙ 6Ι6πΚεΙ›Ι› ,Β ωττὐεειΙ›Ι› 
οΠγ άειηορκειτα πύρεΚΜΙ , ιπα-:ΙΙγοΚ ΙιεΙγ2ε$ϋΙππόΙ ίο8νει ΙΜΒ'Υ 
θε ὲγειΚοτἰ ΙιἐιΙ›οι·ι'ιΙ:ιπιΚ ναππωιΙε ΚΜ!" 'ε ιπεΙΙγεΙππεΚ Μαι 
εο!κποτ νεε161γΙιοπι Εοι·οεΙιεπ , ιιιἱιπεεω ε' τ`ϋΙ›Ι›ὶ‹-:ΙτιιιἐΙ: 

ΜουτΙοΕπιιιι, ΜΚύρ Β,?Ι'8ΙΙ110ΕΙ1·ΞΙΙ8θΒῖἘϋΙἱ ΜΙεΙειιι 'ει ῇὐΙθτ' 
ΙτοιΙνεΝεεε , ιιιεΙΙγ ὸεπενεΙιοτΙοιιἱἰΙ τὰνἱ8ιἱ ει, άειιιοοι·ειωι πιθ 
ροΙτετ πω, ΙιοΒγ πενε1_ΜΚ εειῇὐτεὰΒαἱΦ ει' Ι:ϋιροηϋ Κοτιιιόπγ 
1ιαΙτ, ΜΜΕ οΠγ ΜταΙοιππειΚ, ιπεΙΙγ εΙϋττϋΙε οεο.Κ ιιιειθει ΙΜ 
ειἰΙ‹ οΙ6€ οτϋεπεΙτ, Με* άττεΙπποεπεΙ: 'ε ε168 ΜΙαπι16πεικ Μακ 
8.2 απατοΙιἱά£ὐΙ ιιιεε0ταΙιπαΙιιιειιιιἱ. ΑΙἱΒ ειἰὶΙτεόἔ Ιιοπέιει0ποιιι, 
ΙιοΒγ Μπι! :ποπ ΚὶὶΙϋπϋε ΜτΕ1ΙιιιώπγοΚ, ιπεΙΙγεΙτ νει!ειιιιεΙΙγ 
0ειιιοοι·ειτει τέιτεειεαά€' εὶΙΙαμοτῇΜ ιεινειι·Κτά 'ε ἱπ8ειτπἔ€εΞ “Βιο 
σκ, ε: ΜΜΜ” Μι3Ιωποψ πιενεΙὶΙτ «Θε ει: οΒγεεεΙκε1 ιιιἰιιιὶ 
ΜΜΜ!» :και Ι›ἱιῇἀΙ‹, Ιιο;;γ ῇοΒιιὶΙταΙε Ι›ΘΙιοεεΘἔᾶ$Ι‹ιιοΚ ΜΙΜ 
ιΙο2ιάΙτ. - Δ ώ · - 

- 8οΜ.8ειιι οΙΙγ Ισέ82Α €οΜ.1; νειΙαπιεΙΙγ πιω ΒΒΥΒΙΙΙἱ ει'Ιιδι 
ρωπἰ ΙιειωΙοιπ' ε:ηάτεάξς:Μτ, Μια αΙιΙποτ, ιιιΜϋιι η” Μ” 
1ιοειειι€ 'ε ν6τεε Εοι·τειι1ειΙοιμΙη5Ι Πεμ Μ, ιιιο11γ πιὶιιτάπ ει' @ανει 
Ισπ τΘἔἱ ΜττοΙτοεαὶΙε' ΚοπεϊΙι6Ι.εΙπι€ειάοιτα, ιι1ὶ.ιιὰειι απο: υπερ 
Μωοει, ,εει'πιειιιιετε; ΜΜΜ “ωσωωθκιωι, σΙΙειι!τειό ότ 
αΙι-ικοΙεΙιε1 'ε εΙ1ειιεόΒεε ράττοΚΜΙ ωι:επω ω: ΙΙΙγωιΙτοι· ει' 
Ι;ϋιοεεπάεεεύΒ' ΚειΙνεΙόΒε ιιέ:ιιι1 νοκ εποπνετΙ6ΙγΙγό ΜΠΕ 'Β 
ει' ροΙἔεἰτοΚ ‹›‹ω ῇιιτιιαΙς, Μ” ι·εωΙοΠειι ωι·ω«πωι ΙτειάοιιοΙτ 
οΙτεΙιιἱ ει' :ειπα ἱτὰιιτ. ' › 

|ΒιιιΙΙτετΙ;ειιι εσυ» ΙιϋτἱὶΙιιιΘιιγεΚε$, ΠΠΟΠΥΘΕ ει' ΜιτειΕ011ΐ 
Κ85π.μουτοεΙτό.οό.τ Μπα Ιιϋιϋεειι οΙϋΒεΒΙτἱΒ. Α' ίϋ Ι:ϋτίΠιιιώιη· 
ι·ϋΙ ιιιέ€ε πειιι ε20Ιοττοιιιι. ` . 

ΕΙ56 που τϋι·:όποτεε οΚ41!€ κωι, ιιιοΙΙχτοΙτ Μπιοα·ειαι 
ο | · 



195 

ιι6μοΚιι€1 ιιιιιιιιοιι ἱὶἔγοΙι' ι€ει28·οιτάεάτ ει' ιοΙεόΒ' Ιιε2ειΚϋι6 
3εωιωμικ: ιιιιιΒάιιιιΙτ θΖθΙΙ ίεΙεώΒιιοΙτ ει·ετΙετε 'ε ιωιωω. 

Α: 88°,0ΙΙ1ϋ8θέ Ιιοι·άΙιιιιι 616 ειιιΙ›ει·οΙ‹ τοι·ιιι682ι-ιτιο1 οπο· 
τοπικ ει' Ιιϋιροιιτι »πωπω 'ο ϋτϋιιιεετ Ιτἱτετῇεειτἰ1ι ιιιιιιαΙι 
επιιΜοιώΙαι.ιι; 0ο Με ιι€γειιιε' ΙιιιτιιΙοιιι όιάεΙιειΙιοτ Ιιιινειι κω 
νιωΙιιι 'Β Μπϋιιοικει μοιιτοικιιι Κόνετιιι ταΙἀ1ῇιι, ει' Ιιιιιιιιιι 
ΙοιιιιιιιΙτ, βιιιοΙΙγεΙ ΜΜΜ νἱεεΙτετιιεΚ, ιιια_ιτι αΙἱΒ· νειιιιιιιΙ: Μι 
τάτειἱ , 'ει πιτ ΜΒΜ: ιιιειἔοΚιιεΙι :ΜΜΕ ιιιιιιτι Απ, α' ιιιιτ ΜΗ 
ύ.τειιμάιιοΙτ. 

Αι ιἔειιΒειι6 ΙιιιιαΙιιιιιΙιιιιιιτ Ιιδηιοιιτ Μό νοιιιιώεει εοΙιει 
Μπι οΗγ Ι:ϋιιιιγιι 'ε Ποπ ω? Κιι·ιΣΙγοιε ιιιοΙΙεττ, Μ: ιιι68· 
ιι6ιιιἱ τΘειΙιειι ει' ι·68ι ατϊειοοτειτο.ι ι·ειιιιι1εΙ 68επειιι€86εΙιειι 
άΙΙ:ιιιιαΚ, Μπιτ εειιι οΙΙγ Μ· ΙεῇεάεΙιιιεΚ ιιιοΙΙεπ , Με ιιιιινεἱΙε' 
εΖἱὶΙϋττεἱ, 'ε ΜΙα-ιτ ειιιτιιιιιΖάειιΙ:, εισιιωθιωκ, ΙιειῇΙειιιιιιἱΙι, 
εισΙτάεαΠι εΜΗιιιιι1ειιιιιΙ :ιι ε8γειιΙ6ει5€' ιι€.ιγόΙιει ΙΜΒιιιιιιιΙι 
ΙεΙιτϋΠιι. Νειιι Μπειτοιιι ΜΜΜ, Ιω” άειιιοοι·ειαι !ιοι·Ιιειιι 86 
ειι·ιετωπι€αρ2άτιπαπΜπ ίεκτΙεΙιιιεκ ιιειιι Κινειιι3ειΙι ει' Μιμη 
τοεΙΜεΕ. Μι ή” Μπι-τικ, 828!! ποπ επιιιτοΙΙγ 8201°€8ΙΙΙΙ888Π 
ΜΙΒοιιιιιΚ, ναΙειιιιἰιιτ ει' τῦΙιΙιἱεΙτ. Βιι_ιοΙε ιι€ινο 212 εἔγειιΙϋ· 
εὸἔ' Ιι:ιειιιιιι @επ εΙιΙιειι ιοΙ;ϋειιιεΚ; Ιιιιιιειιι ΜΜΕ ει' οω08 
πιοιιι οΠγ 1εϋιιιιγειι ΠΜ”, ιιιιιιώιι ει' ροΙ€ειτοΙτ, ει' ΙιεΙγεττ, 
Ιιο€γ κινιιιιεει;ιικειτ τετιιιιΞ826ττεΙ ιιιε8οΙϋπιι6Κ, Μπακ ἔχω: 
τειιι σε” ιιεΙιε·ιειι ειι€εάιιοΕ. Βειιιοοτειτα τὰιειι8ὰἔοΙιΙιιιιι , ει' 
Βϋιιιοιιτοειώε ιιιιιιιιι8 :ιιιιιιίιΙ ιιειΒγοΙιΙ› ΙεειιτΙ, ιιιιιιι€Ι ΚενεεΙιΙιό 
αι·ιετοοτειω ει” ίε_ιοάεΙειιι: Με οι ει, ειιιΙιιιΙγ. 

ΜιιΙϋιι νειΙειιιιεΙΙγ αι·ι8τοοι·Μάτ ει, ΒιιάΙγοΚ' εΒγ ωΒι 
Βιμ Ιιοι·ιιιιιιιγο2, ει' ΙεΙεΘέ τετιιιόεεετι εΙϋιτεΞΙοτει ει, ιιειιιε 
ω‹° τετιιιι-':ε2ετι εΙϋιωΙοτεινοΙ τϋ!ώΙοτεεειι εἔγεΖνὲιι, ει: :ιτι 
ετοοιιιτει ιιιτεειειι€οΚΙιοι τει€ο.τΙι ΜΜΕ ειιιΜισ1οιι ίοῇΙϋιιιιεΙι «δε 
ει-:ιιιιιιι οι·νοεΙάει ιιειιι τιιΙει.ΙιιειΙτ. ΒΙΙοιιΙιε26 ι6ικωκ αΙιΙιοι·, 
ιιιιι1ϋιι νιιΙειιιιεΙΙγ ιειιι1ειΙιρ τϋι·ιεϋΙι' ειιι·]ειά6Ικα ιιειιιοοι·ιιτει Πιέρ 
ίϋΙϋι% ἰὶΙ. Α' ίε_ιεάεΙειιι ιιενεΙΘεθιιόΙ, εποιώο:ΜιιάΙ 'ο ειιι16 
ΜΜΜ ιοΒνει ιιιιιιιιι€ ποπ ΜῇΙειιιοΚ ίεΙό ΜΗ, ιιιεΙΙγεΙαπ ει: 
άΙΙειροτοΙι' εΒγιοτιιιέιτΙε.ιιΒάμ ειιυέειΙΙ; ει, ιιέιρ ρικΗΒ τιιτειιιιάΒι 

- 13' 
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ι&ΙΙειΙιοΜπά1 £ο€να, ειἱὶιιτεΙειι ει: ο;γοπ16868Ιι6Ι «παώ ει· 
ΒϋΙοεϋΚ ίεΙό ΙιειῇΙἰΙτ. ΙΙΙγε11Κοτ €γαΙιτει1ι ιιιο€τϋττόΜΙε, Ιια” 
ει' ροΙ€άτοΚ ΚοτΙὸτοΙιιὶ ἰἔγεΚοιιιεΙ: ει' Ιιϋιροπϋ ΙιειαιΙππιτ, ΠΟΠ! 
ειπηγ1ι·ει πιω: ιεατιιοΙκὶτ, 1ιειπειιι ιιιἰιιτ ατὶε€σοιῇεταἑτ; ό8 ΙιοΒγ 
ει·68ειι τεμε2ΒοάπαΙτ ΪἱἱἔἔθἱΙθΠ8ὲ€ἱἱΪἰ!ΙϋΖ, ιιειποεαΚ ειιόπ, 
ιιιει·8 ε2ειΙ›ειιΙοΚ Ιειιπἱ ΜνάπιιαΙι, Μιιιοπι ίϋΙαέρ ει2ύττ, πιο” 
εΒγειιΙϋΙε ιιιειι·αιΙιιἱ αΙζειτπειΚ._ _ ' 

01η ΙοτταιἱαΙοιιι, ιιιεΙΙγ ναΙωπἱ τόεά Ιεἰτωγἰ σ8ειΙάεΙοτ Ιε 
ω”, Μ” ο” αωιωωιω Πέμ ΜΗ ιι] οιιιΙιετε!κετ ϋΙ€εεεωι, 
ιιιεἔἔγειιἔΙκΙιειἱ ἱιὶεἱἔΙεπ ει, Ι:ϋιροπϋ Μιτει1ιικιτ; «Με Ι›ὰι·ιιιεΙΙγ 
απειτοΜάΜιιι ΙενϋιιοΚ 16.εεά·Ιτ Μ σε εΙείιιΕο, ε,;έει Ι›ὶιοιιγοει 
ε688ειΙ ιιιεἔῇϋνοπιΙϋΙΙιετιιἱ, ΙιοΒγ νιέ8οϋ 'ε ειἱὶΙτεέ,=;‹:8 ει·ει1ιιιέ· 
Με: ιι€γαπε"ΙιιιιαΙοιιι, ΜτεήεάΘεο 'ε ΙιἱνὐΙτεὰεειὶπειΙι Μιτο 
επάεα Ιεειιιὶ. Ή _ έ 

151186 Έ ιιὸιιιἱΙε;; ε8γεὰίὶΙἱ επϋΙπεύεέεο ίϋ1τότ ει' Ιεϋι!ιατα 
Ι6ιηπσΚ άειιιοστατα ίᾶἱϊ8ᾶ8ἐἑη1ᾶ11ἱ Μ52ροτοεΙτέιεάτα: ε2ετετ1ιἱ 
:ιι ε€γειιΙϋε€8ετ, κι" εΙΜτετιι1 ω. Ε' ΒΖθΓΪΠ[ ει' Ιτόπγκι 
Ι'88άΒ'. τιιάοιιπΜηαι, ΜΑΝ ΜιΝιιιι οΠγ επϋντενόπγοε «πι, 
εἔγειετίὶνό νό.ΙΙΙε: @γ ειι01νάιι, @επ εεγεα1οιι ε1ντε εισ 
τΙτῇει επ ιιιει€61. 

ο 

τ ` 
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ν. Ε'Ε.ΤΖΕΤ. 

Που·οιπΕΙιαπ α» επσ·όραί πεπωαποΒπέΙ κουσ 
Β:ειΙΜ: απο πσ·ιιΙΙοοαΜΜ Ιια2πΙσπα , άπι!ιάα· α: 

πο·αΙΙωάόΙο ΙοευεσΒΙσό άΙΙαοπΙόΙο Μ. 

Πα ει' ίϋπτιιιοη(ΙοτταΚατ ίοπίοΙότα νεεειϋΚ, ιιιεἔΙοι›ετνε 
'ε εΙϋειΙνο τειι›ειειτειΙῇιιΙε, Μπιτ ΙάτειἰΙ: ΒιιτορΜωι ιιιὶπιΙειι ει' 
Ι:ϋηιοιιΗ Ιιειω.Ιοιιι' επιΙπιιὶὸΚειὶιιαΚ νώεετΙειι εωροτ1τάεάιι ΜΙ 
€οιιιἱ, Θε αι εἔγοτΙἰ 16τε26ετ πειροπΜιπ €γωι€ό!ιΒό, Μάκη· 
ἀεΙιεΙ›Ι›Θ 'ε ὶΙιΒειτειἔειΙ›Ι›Ο. ΜΜΜ. 

Βιιτύρει' ιὶειποοτειτα ποπιιετοἱ ΜΜΜ ποπ ΜΜΜ” Θε Μ· 
ΜΜΜ ΙιειῇΙειιιιοΚΙτεΙ Ι»ϋτηειΙε, ιιιοΙΙγεΙ: α: πιιιετἱΚαἱειΜτ ει' ΗΜΜ 
ιιιειΙ‹' Ι:ϋιμοπτοεΙτάεάτει νἱειἱΚ, ΜΗ ειειιΜνϊ5Ι ιιιέ8 ΜΙ: Μ” 
πωπω τωιιΠ1 'ε τϋι·τέυετοε οΙιοΙκιιαΙκ ἱε αΙάνετνόΙτ , ιιιεΙ1γε!κετ 
ει: ωιιει·ἱΙ‹ειἰειΚ @επι 118ΙΙ1 ϋεωειππο!€. Μει_Μ απ ιιιώιτΙΙιειτπϋΙ:, 
ιιιἱπιὶεπ μη”, ιιιεΙΙγοτ επ εἔγειιΙϋεἐ:Β Ωω τε8ιιιεΙ:, Μπε 
ΙεΜ› νὶειἱ Μπα ει' αε8ροήειπιιεΙιοι. . 

ΒΙε2ἔ ειειιιεἱιιΒΒεΙ ΒϋκϋΙ ,ο ιιια,ςπιιΙιτει πιέιιή, Μ” οι·τ6Ι 
ωε%γϋι6ιϋϋυΚ. ή 

Α, _$ε1επτ ιπε8·εΙϋ2ϋττ ειτἰετοοτα€ει επιπαάοΙ: ειΙατΙ: 12ιιι·ομι' 
ΙοῇεὰεΙιιιεἱ, ΙιαταΙωιιΜιοι τει;μιτΙνει νοΙτ τϋΙ›Ι›ίΘΙε ῇοἔεὶΚ!›‹3Ι ΚΙ 
Ιοτ·,μιττειττειΕ, να€γ Κὶειοτἰτωτ€ειΙ€. Μέε Δωσε εαπ οπο, ιιιἰ 
ΚΜ ει: ειιτορειἱ πειιιιετεΙε' ιιειΒγ τόει€ικ3Ι ρΙΙγ ιικήιΙπειιι ε86 
που επ%θιιωι ε8;γεεεΙι, και" τεετἰὶΙἔτεΚ ωιειωιωκ, :Πωγ 
Ι;τοΙ: ἱἔαιεἐἔοτ ειοΙ€άΙτατω!κ, ΜιτοπιάΙ:ει!: άΙΙΙιοττει!ι Ά Μποτ 
€ειΙκ, ΜΜΜ ΜΜΜ, 868 εγο.Ικι·ωι ικό; 86Νόιιγτ ἱε ΙιοιωΙι, 
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πι;" ιιισ.8γειι·άιωΙα. Α' εωιτιιε ιιιὶΙιιΙεΜεΙΘ ΚἱιιὶκιϋΙο.8 νὶσειει 
Ιο;;Ιε;ιΙω ιιιωἔἀηαΙε ει' ίεΙεό8ϊ ΙιειωιΙοπί ε' τετιιιέειοτ ειιεΗιΜ 
εειῇάτεἀἔειὶτ; εειιιιιιἱΙ›ειι, ιιιὶ α' Κοτιιιά1ηιιγει1 νὶειοιιγΙ›αιι ΜΙ, 
εειιιιιιΙ ΕϋιΙ›οπιῇὰτ‹5τ τϋΙ›Ι›Θ-ιιιαμ 'ε ει, Ι›οΙἔὰι°οΚ Μπα εΙ πω» 
Μ: Θε ϋΙιοτ ϋιιιωιΒάτι3Ι Ϊ8ΒΖΒΒΕ]8, Μ. ιΞωιΙέωοε ἱὶἔγιεΚΙ›οιι. Ε.» 
ει” ΙιειωΙιιιαΙ;' ε, ΙτόπροωοείΕΜΜ Κ0Ι'ό11ί8θΙΙΙ ΜΜιοπειτοιιι; 
απ Μ ;ιΙωιτοιιι ιιιιιωτιιὶ. 

Πἔγαιιαιο1ι ἱτΙϋειαΚΙκιπ, ει:5πιοε ΜΜΜ τειι‹Ιϋ ΜιωΙωειΚ 
νοΙ8;ειΙε ΒιιτορΜπιπ , ιιιοΙΙγοΚ ΙιεΙγΒο1ὶ 6ι·ι1εΙιεΙτετ Ιτὸρνἱ8εΙτεΚ, 
'ει ἱ€αιἔειτ€ιὶΚ α, ΙιεΙγΙιο1ὶ ϋεγεΙιετ· Να" “πιο ει' ΙιεΙγΙ›οΙἰ 
τεΚὶιιτ€ΙγεΚιιεΙ‹ εΙειιγ6ειεττ , 'ε ναΙειιιιειιιιγἱ €γοτειιπ Με· 
ιιγὸειιιὶ, νειΒγ ει' ΙεετεΙ_ήεεΒ ΓιΨ8%Βε εἰἰΙγειΙπἰ 1αΞειίΠ. Επ 
τομει' ε8γϋΙε ε26ΙότόΙ ιιιάεὶΙιἰεἔ, ει' ίϋΙάθειιτειΚ' ΙεἰνάΙτεέιἔαὶ, νι! 
ι·οεοΙ‹' ειαΙιειὰεὰἔειὶ, τειτιοιιιέιιιγὶ ὶεαιμώεο!μ ωωσωπικ Ιε 
ι·ο»ωιωκ , να" τοΜΜπαΙι ἰιιὰι°ιΙταΙτ. _ 

Βιιι·ομο. εἔγ 851 ειιϊωιά Με εοΙκ Ιοττεια:ιΙιιπιτ 'ε «Μειών 
τειάαΙιιιειτ ωρειειωΙτ, άιιοΙΙγεΙε Μ ε11εωκοπό οΙιΙειΙα.!ιοπι πιο1επτ· 
τάΙτ ιιιι-:Β. Πε ιιιὶιι‹Ι ειωι ιιιοιΒα1ιιιαΚ ε” Ι10Ι1018811 ιιιοΒοΒγοπ 
ΜΚ: ναΙωιιωιπγὶειι ιιιο€τωιάΙτεττώΙε νη” Ιει·οπτοττάΙτ ει' πιά 
εοιΙ τοπιι1ϋ ΙιερειΙιιιαΚατ. Αιοιι ΙιεΙγΙιεΙἱ ΙιἱνὰΙτεάἔοΙιετ, ιηεΙγ 
ΙγεΙαπ ει' ίτωιοεπι 1ιοιιιιοτ ει: άΙτει!ει ωε;Μάαοα οτειι€εο!ι 
Μη οι Ι1θΙΙΙ τϋτϋΙτ, εειιιιιπἱνό ωιωκ νόμο οι Μ ιπεΕΠ(ΜΜ 
ΜεάεΙιιιοΙι' Ξ€γεΚοιετεἱ, Ε? ίεῇο‹ΙοΙιιιεΙ: ίΘΙτοΙιὰτηϊαΙτ πιω 
Με ιήΙτι5ερΙκατ, πιεΙ1γεΙαπ ΜΜΕ ει' Ιοτταάει1οιιι εειΚϋιϋΗ, 
Ηνενό1ι ει' ΙώιμοπτοεΙτόπ; οι ε” «Μη ει, ιιιο11γετ :Με 
εΙΙο8ειιΙιιὶ ΚόειοΙ: ΜΒΜ. ' 

Με€ @Η ῇεΒγειπεω, ΙιοΒγ Μπι! ποπ ΚϋΙϋιιΜάΙο _ω 
επ, ιιιεΙΙγεΙ‹ ΙιοικιιιΙΦειιι σεπω.1γοΜ0Ι, τοετΕΠετε!αϋΙ, εἔγε 
εεΚτϋΙ φοΒγιπάε ιιωιι εΙΒιετΙοτίεΒ, ΗΘΗ επτα ειοΙΒΜΜΕ, ΜΒ·γ 
ιΙειιιοοτειτειὶ εικιμοπ ιι_ῇ ιιιόεοα1 τειιιΙϋ ΙιειταΙιιιειΙε ειιιο1τεεεε1ιεΙε, 
Μπειιι ιιιἰιιιὶεΜεΙϋΙ ει' ίεΙεύ8, ΒειεἰΙ›οιι ροιιτοειιΙταΙτ ϋεε:.ε. 
Α' 8$81ίΙΙΒ ιιιἱηιΙεπἱΜ ΜΜΟ ἱηΙιὰΙ›Ι› που Και·Ι›ε. ῇιιτ, ΙιοΒγ ει” 
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ΙεΒοεοΙτιἐΙγε!›Ι› ροΙ€ι!τοΙωϊ Με” ίΒα28ει1:1α, 'ο Ιεἔο8εΚὲΙγεΙ›!› 
ἰὶἔγοἱΙιΙ›επ ::ιειΒ:ι ὶτπΘ2ΙιειὶἱΕ '). 7 ·: 

Δ' ι·σ581 ΒιιτομάωιΙε πωσ ιιιΙΜε1ι 50τώΙιοπγ ἰιιτ6ιειεὶ πια 
8ι€ποεοΙΕ πω· τεετϋΙετεΚ' ΚειεὶΙ›ειι νοΙτειΙ‹; Μιιιιάτ τϋΙιΜ:, 
ΒενεεΜιό ιιιὶιι‹Ι ει, ΜεὐἔτϋΙἰΓιὶἔἔἐωε εεωΙτ ιἐε εαπ: οτειι€€οΙε 
Μπι ΜΜΜ ΙποιεΙιο€ιιεκ. Α' απ”. εεειΙκπειιι ΙΜάι·ύΜε ιιι286. 
"Με ιιιααέιΣτει, Ιιο›ξςγ 6 Α:Βοι1 Ικει.ιγετο$ ει: €Ιιε26ΙπποΙτ, εο€6Ιγτ 
Έ ιπειιει1όΒετ ει' Ιιετοεε!φοΚ, ιιιιιιι!ώτ ει' ιὶοΙοΒτειΙωιοΒιιαΚ; 6 
ιιια8Μ ιιιεψΙπιειιι ιιιὶιιιΙειι ἱπεὸἔεΙ‹' ο8γεἀάὶΙἱ οι·νοείινό απτο. 

Α' ιιονεΙΘε, νειΙαιιιὶιιτ αι αΙειιιιὶιειιὐΙΚοΔὰε, ει' ΜΜΜ 
ΜΗ πιέρεΙδ ιιει€γ τόΜέιι€Ι, παππού ἰὶεγεγώ νιὶΙτοΖοΠ. Δ, 
8ίθ.ΐ.ΙΙΒ ει” €γετιιιε!ζετ απγῇα' ΜιιήεΜΙιύΙ ΥθΒΖἱ :Η , νειΒγ τει€ειά]α 
Μ ΒγιιΙππα.π, ΙιοΒγ επ ΙΙΙᾶ8Β ἱὶ8γνἱνϋὶτε Μπα; 6 νὰΙΙΑΙ_ῆα Με· 
@τα απ, ΜΒ, ιιιἱπιΙεπ πιειιιιεᾶὲΙιΙ›ε έτιωιι6ιιγεΕετ οεει›εεὅ 
τοεεειι 'κι εειιιιι€Ι:ετ ο1τοοιι. Βεγίοτωειει18 1ιταΙΙποεΙΙΙα ε· παππ 
ΙάεΙπιπ Μ, νειΙαιιιὶιιτ ΜΜεπι ο8γ€Ι›Ι›ειι; ει' ΚϋΙϋπΙ›εὸ8, Μπιτ 
ει' ετ.ε:.Μιι1ει58, πειροιιΙ:Μ; επγύειἱΙτ. 7 Η ά 

) Αι ο8·γοάιιοΙκ ε'-ΙαεεπιιΚ6ιιΩἰ εΙ;γειι€ϋΙόεο, οί ώι·εεω68, οΙΙειι6Βοπ 
οιοι·Κύρ ΜτϋιιἱΙι. ΡεΙΙ:οιοπι ΕϋΙ:ΜΕ ΜΜΜ ω, Μ ει' νόμοιι6ο 
Ιε€εΙιΙιοΙ 611 6εε:οίϋ%·όεΒεπ. 

Αι·Ιετοοι·σιω οτειΑεοΕΙπιπ τειιὰειοτὶπιτ πιόΙγ τἱειτε1ε£Βεπι ΜΜ 
_βΙα :ιι οιι1ΒετοΙι' ν68εϋ Μιετ8.ήύ.€. 868 οι οΙΙγ!κοτ Μπορει' τ6ἔΕ 
τιἐρεἱιιἐΙ ειἱΜε ει' νε.ΙιΒιιι€6είαϋ; πιεπι€; ει' ὐὰτεεεὰἔἱ ΜιωΙοιπ πεπι 
Μ" ΙιοτΙΜοΙΜ νοΙιιει ει' Μ.ΙάοΜύ, ειοε26ΙγεΙ$, 868 ἱιιΙώ.Μ Μπή 
ΙϋΕι ει' ΙειςοεεΚόΙγοϋΒοψ ἱε Μι!;ειΙππάνειΙ ιό.ιτιο8ειΕτα; Έ πιοΜ ϋτϋΚΚό 
Μιτ!.6 ει·68 ΒἰιτοεΜΕοΜ. 

ΜΗωι· ττιἰπὰειι 6ΙϋΙ‹ οτϋτ!επεΚ, ειΜκοι· ει' ΙιοΙω!ι' ειΚειι·εψι 
πω" ΜΙ Μ”, τὶει€εΙε1Βειι. 8ιέπιπάι·ει Μιοηγοε ειίΠκ Μ” _ΜεΙπιοΚ 
Μ, ω: Με @ΜΙ ισ 28161 Ι6ριιΙ, ε' ίεΙεές πιοεεειπωἱεΗἰ, Με), 
εΙΙσπ6ι·οοε 816 νεειἱ. Α' Κϋι6ρΙιοτΒωμ ει' ύόετειιὰεΙΚοιόεἱ Μπικ 
εθ;;πεΚ, :ιια_ῆ‹Ι @γ ειι.3Ιν6.ιι, εε·ιιιιιι1 Μπότα πει·πνοΙτ. Α'πιειἱ Μπι 
οιὶ€Κπύ.Ι που: ΙεΙιεΕπε νεΙιιΜιιοΙκ ύ” εΙοεπειιἱ νειἔγουά£ ;;γετ 
πιοΚοἱ Μια, Μ" ει' Β'28.ΐ5ΙΙ5 ΜΝ πιο σ.νΜΙιοιι6Κ. Μὶιι€6.π ει: 
086" Παοκ !εσιΚέι8·ραε , σ.Κιιιήα ειιιΜΙγοιπιἱ ΒΙΙΙΙΒΚ Ιοειι€οΙε6 
ΜΜΜ Η. 
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ΝοΜ ΜεΙ: ΙΙΙθε απ: Μ ΜΜΜ, ΜΒ· ΙΙΙ8]Φ| ΜΜ4ωι Μ· 
τιΜΜεΙὶ πειιιιετεΙ:ΜΙ, οειΩιοΙἰοιιωΕιιιἰΙ ειΜτι3;;γ, Μπιτ Μο 
ΕεετσιπεοΙοιάΙ, ει' ΥΕΙ.Πό.8 Η ΜαΙιοΙιΜρ ει' ΙαοτΜάιιγ' ΚειεἱΙ›ε 
Βει·1Η. ΝεΜ ΜΜΕΙιει ει' ίεῇεᾶεΙιιιοΙι ἱἔθΙΙ νύ.€γπ81ΜΙε ΜπἔοΙ: 
αΙειρΙωὶ Με; ει' Ιιἱτὰεαιειτοτ; ΙιειιιοΜ ΜΒΜ ΜΜΜ ΙιετιιΙΜοΙ: 
Μό. νετὶΚ αι πιτ ιιιει€γατάιιΜεικ ω«πωμι; θ15Ζθ!"Κ ει' Μιμ 
ει5.8τι31 ι›εποι‹ωι, επιιι6τε. Μπακ τεπάεΙπεΚ, ιιιειΒοΙ‹' ι·εΞειετο 
ἰοτ‹ΙΙτῇ:ὶΚ 'ο ΙΜε2πί1ΒάΚ ει' ΙιεΕοΙγά%, ιιιεΙΙγεΙ ει' ραρειἰἔ Μτ; 
Μ οἔγἱΚ τὶειτνἱεοΙ6ῇϋΙ‹Μ «Θε ειοΙΜποτ ειοΙ€ΜοΜΜ ΜΜΜ, 'ο 
ΜΜΜ 8γ:Μι·ειιι επ οΒγεε οΜΙ›οι·εΙ:' ΙεΙΙιέ:ιιοΙε ΙεἔΜΘΙγοΙ›Ι›_ἰΘι·ε 
ΜΜΜ: '). 

Με οι ει' ΙώριιοΙ: πω; «Μακ οΒγΠε οΙ61ειΙει. 
Δ' ΙεῇεὰεΙεΜ* Ιιατει1ΜειιιοιυεωΕ Ι›ε€ϋΙ€ϋττο, ΜΜΜ ΜΜΕ, 

ει' τΘΒὶ ΙιειωιΙιιιαΙι' θ8θ8Ζ Ιπϋτέτ; ΜιιεΜ αΙ›ΙΜπ ΜΜΜ ΜΟΒ' εεΜ 
Ν:ι·; τι'ιΙοεεη› 1°8]ί8 Μἱιιὰειι ίεΙ6Ι 'ο ποπ Μι·τοΙ:Μ Μ Μ Μπα! 
£οτῇεε;κε0ιιὶ, ιιιε11γετ .εΙιΚοτὶΒ ει' ειιΜΜΙγοε ΙᾶὶἔἔετΙειιεεΞἔ 
ιπ:η;εί ειάιιιέι·ει Ιειττοττ ίου. 8οΚ ειΓΕΘΙο ι:εε1εΚεάετε!μ ΜΒΜ 
ΙγεΙε ΙΜΜ:Μ ει' 16ι·εειει38' εΙΙεπϋτΚϋάθεε :ΜΚΑ εδώειειι ΕΜΜ 
τειΙ‹τ, Μάτ Μα ΜΜΜ ει!άνετνέΚ 'ε “ΜΜΜ οΒγκο επιροτοεΙϊΙ:. 

Αι·ἰετοοι·ειω. πέμεΜιε3Ι ει' υἰτεειειἱἔἱ ΙΜΜΙοΜ τωιάειετΜτ 
α' ροΙ€άτοΙωτ οεαΙε ειΙ›ΙΜπι 1(0Ι'ΙΙΙδ1ΙΥ0Ζ(Β 'ε νετεττο εΙΙοι1ϋι· 
@μ Μιὰ, Μἱ ει' :ιεΜιετἱ 6ι·τΙο1ι!τε14:€γοπεε Θε ΙΜΙιει€6 Η 
82οιηΙΜπ ΜΜΜ, όΙιετ ιιιἱΜΙειι εἔγύ!›Ι›ωι ϋτϋιιπεετ ε2αΜιά ΜΜ 
τατῇοΙτι·ει Ιιειξςγια. Ε' ιιιέρεΙππόΙ σ., Κοτιιιίι1η ΒγειΚι·ειιι εΙ Ιό.τεΖοττ 
ίεΙεῇκευὶ απ, Ιιο€γ νεοι η” ΜΜΕ, ΜΙ εἔγοεεΙε' Ιιἱ!›ὲ.ἰ 'ε Μ· 
τ 

') Α' ΕΜΠ? ειι·6.ιιγΒιιιι ει' ΙώιμοιΜ ΙΜΜΙοΜ' εεῇ€Εε€ι8ιιὶιιιονεΒοἀιιοΚ, 
ιι€γωιιιΒΒιιιι ειαροι·οι1Η‹ αι ΒΖΐ Κέρν1εεΙϋ Ιιἱνα£ειΙοεαΙι' 82άΙΙ18' 
ΕΜΗ: ιΜΜΙοιι ποΜιοΗπου, ε" ΜΜΜ ποΜιο€ει ΜρειιιεΚ ,ε ΜΜ 
πο" ΜΜΜ: ει' ΙαοτΜάπιγ ει' Ι118.€'8 ὰΙΙειτι‹ὶύεὸἔἐΒαπ ι·65ιεΠοϋ , ΜΜ 
ιΜΜ ΠΕΠΙΖΘίΠω ΜΜιΙ Επι1ώΙΜ νωπειέιΙΗΜίιΚ αι ετἱετοοτιιΗΜ. 

Ειιι·ορΙιΒαιι ει' ίε]οὰοΙοΜ ΙΠ8]ΙΪ ΜἱιπΙοιιὶΜ ΜΜ6ΙεΙιόρ υι·ειΙΙιο 
Μι: αη;γ τόει60. ει' ροΙ·,;έιτοΕπιεΙι που ΙύΙεΙεΜ ΜΜΜ Ι70$θϋ, ΜεΙγ 
ΙγεΙ “Με ϋἔγνὶεοΙϋ1 πω νὶεεΙΩεΜεΙι, Μάεο!ιιιτ :ποπ Ι'0Π16ΙΙΥ 6.! 
ΜΙ , ΜΜΜ ίο;νει ΜΜΜ , Μη; εςγΙιοτ ἰὶςγνἱεοΙϋὶνἐ Ιε!ιοΜεΕ. 

κ 
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ισόεεὶ ει' Χϋη01ότετ νεειὲΙγειτοτΙιοτἰΙτ, 68 Μ” οΙΙγΙκοτ η”, 
ιιιειεεἱιιοε ειιιΙ›ει·' τοιιιΜΜπαΙτ ;ΜΙάεει Ιεϋιἱὶἔγἔγέ νὰΙΜιτὶΙτ. 

ν Δ' ΙτοτιιιιΚΙ›ε1ὶ τΙοιιιοοτατεμπεφιοτοΕ ε11επΙιε16 τιιΙει58ι·ει 
ΙιιιῇΙεπιω1ι. 

Ι.εΜιιΙε, ιιιΕΙώρ ΕεῇεὰεΙωεἱιιΗ Δε” Ι'68Ζθ πειιιοεο.Κ ἱΒαι 
8ετ1ιἱαΙηιτῇει :ιι εμέ” ΙΙθΡθί;; Ιιειιιειιι ιπεῇιΙ απ ιιιοπα1Μιτ1ιύΚ, 
Ιιοἔγ ίεΙεΙϋεϋΙπποΙε ταττῇεὶΚ ωει€οΙαιτ αΙπτὡναΙὐὶΙι' ε2ειιι€Ιγε8 
ωιωεκειτ €8 εοτει:ΜΚε!τι ὶε, Θε ΜΒ, ίεΙειιΙέιει1Ι τϋπεΞΙε Η πω· 
8οΙζωι1ε, ΜΙ: Μ: ΚΜΠΙϋΙτ Θεα! ΙεἱἱΙϋπΙ›ίΘΙε ΙΘΡΘεεὶΙ›επ να· 
ιετιιἱ Θε πωπω 'ε ειἱὶκεύἔ'.εεετὸιι, ει1και·ιιι_πι οΙΙειι ἰε ΜΙ 
€]088°ύ. ῖθΙΠΙἱ. 

Α' ιιια8ι5.ιιοε ειιιΙ›ει·εΙι νἱειοιπ ει' τὰτεαεά8ἱ ΜιαιΙιιιειτ ιιιἱιι‹1 
ΜΜΒ»Ιι ειιοιιοἔγ 8ιειιιροιιτΙ:6Ι Ια-:ιΜΚ πότ.Μ, απ ιιιὶιπὶεπι επΗπ 
εόἔεἰΒΙ›επ εε81τεύεέϋΒτε ΙιΜΜε 'ε Νεά ιιιἰιιιὶεπ ρϊΙΙαπ:ΜΜπ ϊίἔγ 
ίϋἔἔεειτὶΙε ε2ειιιεὶΙιε€ , Μπιτ νεΙαιιιἱ οΜειτ0τα πω: ΚειΙαι'ιιι·ει. 

Μετοιιι ὰΙΙΙτωιἱ, Ιιο€γ Μιιω ΒιιτοράΜιιι οΙΙγ οτεαέ8, 
ΜΙ ει' ΚϋιὶΒαι8ειτὰε πειιιοεει!ι ΚϋιμοπτοειιΜι!ιΜ, 6ο ΚιιτειτύΙ›Ι›ὐ. 
'ε Ι›ἰΙ›εΙϋὰϋΙ›Μ π: ΠΕΒ @Η νοΙιιει; ιπιὶπὰεηὶΜ ιιιὲΙγεΙιΙ›ειι Πο 
Ιιειτ πι, ιιιὶιιτ Ιιειῇἀειιι, ει' ιιιιι€άποε ϋΒγοΚΙ›ε-›; εεή·άτ ιιιο0οήπ 
επε·ιΉιτ ε::ιΙ›ιἔιΙγοι ωω› οεεΙεΚειΙετοΙζετ 'ε ειΙ›ι·ὐΙ›Ι›α!‹ειτ ἰε, ό8 
ιιι:-ι€άτ πειροιιΜιιτ ιτιἰιιὰεπΒὶιιεΙ‹ ιιιἱιιὰἱιιΚὰΙ›Ι› ιιιεΙΙΘ, ΚϋτὲΙ›ε 'ε 
ΜΜΜ: ΙιεΙγοιἱ, Ιιο8γ Μ εε8Ιτεο, ιιτειείεεει 'ε ΚύΙΙ7820Π(88. 

Ηει3ιΙωι ει) ΙεῇεἀοΙειιι ΙϋΙεΙεὶιιεΚ £ετιπιἐ8ύΙ›ϋΙ, νειΒγ αι 
8.άύΙί ῇϋνεὰεΙιιιὸΙ›ϋΙ ΘΙτ. Μάι· πιει ΙΙΒΙΙΙ ίι8γ ναιι ΜΜΜ, ιηἱιιω1ι 
ειἰὶΙπεὲἔεὶ Ιιειτο.Ιωάνει! εξηϋττ πενε1α:άτεΙ:. ΟΙΙγ ΜΜΙιιιό 
πγοΙεΙ›ειι, ιιιεΙΙγεΚΙ›επ Ιιειῇὐειιι ει' ίεῇεάεΙειιι ιι_ῆ 860€ νετε£τ Μ, 
Μάτ πιει ΒϋΙοεϋιιΙιϋι ῖοΙγειιιιοτΙιιαΙ‹. Ε: Μαι! ει' κατ" 1888811· 
Μπιτ ει:10εάνά Με: ει, 882ά880Κ, 1ιει€γοΒΙο τσΞειέιιεΙε ,ε Ι‹ειεἱ 
Βεπι ἔγἱὶ_Μ ϋεειε ει' ΙεἔιιαἔγοΙ›Ι› τόκερύ1ιιεΚετ. 

Α' ΒὶεεΙ›Ι›εΙαπ :Με ιιιΜοπ "Με ιιια8έιΙιοι. 
Α, Μπιτ 32 ειιιΙ›ετεΙε ϋεειενεἔγάὶΙπεΚ 'ε επ ΜΙειροτοΚ 

εΒγειιΙϋΙζΙαέ Ιεε21ιεΙε, ει' 8ΖθΒόΒΥ ΜΜΜ εο€όΠίοτάεεειΙ, ιιιιΙο 
ιπιΜηιημι1 'ε Υ7ό.8Έ'ΒΥ2.1 Μι ΒεαόΒε ῇιιτ εστω!! ῇεινΙωιηἰ 'ει 
ω: τειΙωιτὸΙκοεοὰ8·' ιΜέιπ ὶΒγεΚεΖὶΚ εΙέπιιὶ. ΙΜ ΗΜ ει' πικα 
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τόποεε!ι8 πειροππιπτ ιτόΒτεΙειι εΜιιιιπ, Με ιιικιηιοπωιωι 
"πιτ ϋεειε, Ιειεειι, έπιτ6ιιοιιπιιιτι Πιιιιιεωεειι π' ιιιιιιιιτι1 
ΜΚ; αεκ επϋπτεΙεπ επιμοτοσπειπ. Με !εΒιι·ειέ,ιητσΒΙι τεΞεπϋπ 
ἔγἰὶιπϋΙοετεΙεπ Ιειιπε, πει εΙει0ι·νει ιιιιιτειάπει. Ε.: τη." @Ματι 
ττιηιιιιι ιιιιωιωι Ιιοιοττ Ισέ·ττε, ιιιεΙΙγ, Μι πεπι οεειΙΜοιιι, ιππ 
ΙιοΙπιηι ε8γιπ ΙεἔιιαἔγοΙιΙι ιιοιιωιι ιπωιετιιιιπΙώ ΜΒ πω. 
ποια” ῇὐΙτενϋ ειπΙιετεΙπποΙτ Διοτι 8οιιιιοΙατ ϋτΙϋττ εε2ϋπΙιε, 
πο;" ει' εισ8επγιιοπ ωε8ωιωιιωιι ρεπτετ ϋεεπομιψ:εεπ ,ε 
8γϋιπϋΙοεϋΜεότ Ιιειεποπτει ι”οτιιιτεειΙτ. ΝόιιιοΙΙγ οτει:28οπιιαπ 
ο, Μοτο” τιιτειι1ειτοπ εΒΘεπειι εΙΙτιιΙϋιιϋπνε ιπατιιι1ωπ ει' επι 
τιιετύΙ; «Με ιπειῇά ναιιιπιειιπγιΙιεπ νεΙο ΙΜπατύΙαπ ϋεειεοΙνειιτὶπἰ 
Βόειίι!πεΙ:; σάιτ ωΙάΙΚοιπειπ 011ττιποΙτ ιε, ιιιοΙΙγεΙί επετειι€τ 
ει' ποτιπειιιγ :πωπω ω, 'ε πιιι€ει νωπιιω ιπει€άτει :ποπ επιτ 
τιγπ ιπιιππάτ, ΙιοΒγ τϋΜι πιιΙΙἰύ ιππιιΙΩΞεοπιιππ ιιιιπάεπιιιιιιἱ 
αιΙαιτεΙτιπτ ετη· ΙιεΙγτε 8γιι_ιτεε ϋεειο Θε εειῇιἔι.τ ποιοι ιι.ΙτιιΙ 
Ιαιιπειτοιωιεεει. 

@γ ει' ετειιιιε ει' ΙιϋΙοεϋπ πτ3ιιιι ιιια8:5Ιιοι επειιι ει' €αι:Ιει 
θα μπω; ει' τειππτεκμεπιτάτειπ πιω πειιιΒ··τειειΘεο επι-ι 
τιπτ τοπι1εΙιωιιπ ει' επομ3πγεΙτ' ίιΙΙόιήθτϋΙ. Απ. οτειιι€' 88.2· 
ιιιι€εέιι>;ειι Ιιοτ.2.ό. ,ε πεπει πωσ ίοΙγιιαΙτ ειιιιιτοΙσπ; Θε οι: Μ· 
1ιάΙιππωι!ι ίεΙΙιειΙπιειύιΙπαΙα, ιπιπόΙ πιιΒγοΜι Ιεει·ιιι ΗΜΜ 
Με εΒγεπΙϋεε38ε; πιοττ οΒγ πειποοτειτα πειιιιιετιιθΙ, εεγο 
ιΜΙ ει' ετατιιε δικ σε” ΙιιισιιπΙππιτ ει' πιειΒιι.ποεοπιιιι, ιιιιιιτόπ 
οεπιιιιπ 6 Ιιειιπε ΙάτπεΚ πόιιιι υπό: 'ε άΙΙ:ιιιιτ16ειι€οτ "°). 

Β' επετιιιτ ει, ίεΙεσέ8· ΙΙΒΙΙΙ ω Με πιει, Ιια” ει' ιαπισ1εωι 
ιεπιίςει€_ιπ; ΙιεεινατΙτοιιΙε ει' τπειει!ποεοΙί ιύΙέιτύΙιο ἰε; 6 ίε_ῆε 
Θε έ;γειπτειπ ατα ιιιιιιτΙεπ εἔγεε ιιπΙἔέιτιιειπ, εϋτ ιπει€άτ ειππειπ 
ι“εΙιιΒγε163Θνε 'ε ρεπιτάτποΙαινε πε τεειι. 

') ΕεγίεΙ6Ι π' μπει· Μπινε16εο ετ.ϋιιτοΙσπ- πενεΚειιιτι πιέιείεΙ61 ει· 
Κοτιιιιιιιγ ιι:ιιιιιιιιιΙώΜι πο.ι€αΙιιιό.Ιιε παπι ει' μια, ιιιιιιαοιι Εοττέιεπϋ. 

Α: ει·ιιΙιετοΙτ ΜΜΜ κει πϋΙϋιιπϋπό παπι Ιιε.ΙειιιιιαΚ ει' ειοΙ€ει.ε6.8 
ΜΜ- Α'_ῆ616ι' πετινοΙόεε €εττ6ι€ιιι_ῇε Μια ει' Ιτοι·ιιιε9.ιιγΙιτι :ινστιτο 
ι6.ετύΙ 'ε ει' μια, ε:οτειοτε Μπιτ ιιιιιιόπ; ειοι·οεαπΜπ Γϋἔἔειιοπ 
π, Κοτιιι€πγιόπιόΙ. 
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Α' ΙποιοοΜπ Ιιειτα1οππι ει' ΜΙτΙπιπππ Μιω.ΙπωΙπ' ποσοι ΜΜΜ 
ππεππποεειΙπ ιππει€ει “ΙΜ Μ, Ιππτει:ΙοοιΙπ 'ο κωοε8μ, Ιπο.πποπιι ω» 
ω» πιαἔγοΙπΙπ Ιποπιππγί186%οΙ, ετονο1 'ο Γιπ88ετΙεππο6%οΙ κ 
πιππο8; , πιιΙπποεππι ΜΜΜ πιποιΒοΕΙ:. · 

ΚοπιπππΙπωιππ Βιππορει' πιιΙπποεππ Ιποι·ιπποππγειπ ΙπάιππιπΙπιππεΙο πο 
ΙπόΙγπε γκαπ π Ιἔπἔειτάει' τιιιΙοπιιΙΙ.πιγΜ; τϋΙΙΙπ οοΙΒοτ νομι 
πιοΙπ, Θε πιιΙπποεπι οοΙΒοΙ: πιπγοΙπο τοπ1ΜεΙ, Βγοι·οοοοδεσ.Ι 'ο 
ΙπενοεοΙ›Ι› κοιιω%ει ν68οππιεΙι; πϋπιτεΙοπι Βοπ.οποτΙππΙ Πιτ 
αιτπιαΙτ ει' πιπει€οπποεοΙετοΙ ΙώΙοεοπποιοττ οοιπιέπεπεΙτ άΙαιΙ. Αι 
οιιι·ομιπ ΜεοεΙιπποΙπ ππποΒΙπΙιοττΙο1Ιππτ ππεροππΙπὶπιτ ποποοιΙΙΙΙ 
ΓιπΒΒέΒοοπι ΜΜΜ: 'ο ιι_Ι ππιοτΙεπεποΙα-π ΜΙΙΙΙπιειΙτ ποΙππιειΙτ Ιώ 
ιοΙοΙπΙπποΙπ νπεποεοπο 'ο ΙπενεεοΙΙΙΙ ποποιοει5%ειΙΙ επεππιππιοΙωι· 
τιΣοάπει. Νεπιι Ωω; πιεΙπΙοΙ‹ ππΙΙπποεπι πρ: οπο: επιιΙποποπΙπ ιΙΙαιΙ 
ίοΙγαιτπιπ, Ιιο.πποπιι εππι1ποπεΙΙπ'ππποεοΒ νπωποιοκ πε πιιΙπποεππ «Μμ 
ΙΙ:Μπι ΙπιτπππΙ ππΙποπῇέιΙπ; πο”, Μ”, πι' ΙπϋιΙ€πδο.τάο πιοπιιοοιιΙπ 
Μ” ποππο” ΙπποΙοπιιτοΙ ΙΙΙΒ8, ΙΙ:Ιιπιοιππ ππιππιπΙΙππΙώ.Ιπο ποππο8γ 
ΙιεΙΥπο Με ποππτΙποιπΙπ 'ο ΙπονοεοΙ›ο ΙππεΙπΙπεπι ΙπϋιροππιοειπΙ. Α' 
ΙποπιππεΙπη· ιι;ηπεπιειΙ:Ιποπ ππππΙοπι ππιίΙΙιοιΙοοοτ Ιποιοοπικο8Μα, π.» 
ροπ1τ_Ιππ οδποΖοπεποΙππο ε16_ΙομΙτ πο: ΜΜΜ Μπα π επϋπιοΙτ. ποπ 
ηπτ Πα νπποέύΙ_ΙιπΙπ α' »ποπ ΜαιΙοπιπ' ειΙΙπατιΙτ, ιπιοΙΙγοΙ π 
Μπάσο Βιιι·ορει' πποποιεπεΙπποΙπ πιειἔγοΙΙΙΙ ποειπέπιθΙ πω, κει «Ιο 
Ιοε ΜΙΒ: Ιο1οΙοαππππΙπ: ο' Ιιεπτει1οππί ΕϋἔἔετΙεπιοσΞΒο 6ο Μπει 
οιΙεπιππιπ τοπ_ΙειΙεΙππιεεεθ8ο. - 

Α' οϋπνοππγειοΙποΙπ ππεππποεΔΙ: πι, ππι:πι€ΙΙπποεοΙπ' πιππι;Ιά πππΙππΙοππ 
@τοπ πωΙτόΙε; Ιιειπποπππ Ι188Υ ποιού εοετοΙπΙποπι ι›ππω‹ο‹πωκ 
πιιππποεπι ε8γοει εποπιποΙγ 'ο ει' απ” κοπο πο. ω» ο - ο ν: 

Νοππι παπα κι πωπω ποπ ροΙΙτπωιπ 'έ ηπειι€ειτοεΙπεΙΙ 
επιπότεο.8οΙπποΙ, ππιοΙΙγοΙποτ ει' τοπνόπιγποΙπ πιοιπποΙΙγ οι·πο8οΙ: 
Μπι ι›πωπ‹›ιω‹, Ιιεπποππι απο; ποπ »Με 8αποτει5.€οΙπποΙ, ππιοΙγ 
ΙγεΙπΙπεΙ ππιππποεππϋα ΜπτοΙτ. ΎοΙτο.Ιπ ,ο νεπιπποΙτ ππιέΒ· πιο Ιε Βο 
ι·ορει, πιιΙπποεπι ππορεὶπποΙ τεοΙπ οΙΙγ επεπποΙγεε ΙοΒοΙ‹, πκπἔγ τοπ: 
πι' πιιΙει]τΙοππ' άτοιΙοπποε _πο8ιΙΙιοι αιττοιοΙπ, ιππεΙΙγεΙτ πι' οπο' οΙ 
πειΙπππει :Μο εισπιτωΙπ, 'ο πιιεΙΙγεΙποΙ ει' επειτιπε ΙΙ188' ποιο εοπτΙιε 
ω:: ποπ οπι€ειΙεΙππιο πποΙΙπΙΙΙ. - 

π 
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Βιιιιι ΜΙ ιιο1ιτιοειι ΙιειαιΙοιιι ει, ιιιεΙΙγ Βιιι·ορει' τϋπόιιγ 
ιιι6Ιπειτ €6Ιώρ ιιιο·,;!ιιιΙϋιιπϋπτεττε ιιιιιιτΙειι ιιιιΞε τϋι·νώιιγΜεΙιεΕ 
861; ιιιοι·Ι; ιιιιιιιΙειι ιι€ριι€Ι: ΜΜΜ Μαι, τΙε ιιοιιι ιιιιιιτΙιιγιιιιιιι 
ιι,ςγειιιποιι ΚινέΙτει58οΙ;ειτ ωωι‹ ει' Ιιιτύ.ΙιιιιιΙτ. 

Μι ιιιοετ νιιοΒιιΙ_ιιιΕ, ιιιι τϋι·τύιιιΙ: που οιιτ6ρειι ι1ειιιο 
οι·ειιιι ιιειιιιστεΚιι6Ι, ιιιεΙΙγεΙιετ επιιιιιιιοΚιιιιΙε ΜΜΜ, ιιΒγ 
επικό» ει' τϋΙιΙιιοΙιιι6Ι ιει, απ τιιρειειαιΙιιιΚ, Μο” παπι Μι· 
ιτέιιγειΘΙιεΙε ιιιεΙΙεττ, ιιιιιι:Ιοιιιιττ ειΙΙτοττατιιιιΚ ιιιό.ε Ιιι€€ϋΙιΙιοΚ 
ω, ιιιοΙΙγεΙοιεΙ: Μάι οπ3ΙιοΚ ΜνσἑτεΙΜΙ› ΜΒΜ ει' Ι:ϋιι€ειι 
Βιιπειε Ή ιιοΙΒό.το!ι Μπα εΙϋίοτάιιΙΙιατύ ρϋτϋε ΙκέτιΙΘεοΒΙιειι. 
Α, πθΒι Μι·0ι ΙιειτειΙοιιιιιειΙε ιιιε,ςΙιιι€γμικ ίιι%ετΙειι86€68, 6ο 
ιιιε8ειοι·ιιιιιΚ Ιιιιτύεί18άτ 'ε ιιιιιιτΙ ιιιΙαιΜι που 58γεΙιειιιεΚ, 
Ιιο,ςγ απ οεειΚ ιιιειἔιιιιοε 6ι·άεΙιεΕ' ΙιιτεϊΙωάνει τοἔγΘΙ‹. 

Ε), ΜιΙϋιιϋε τϋτν6ιιγειι6ΙιεΕ' “Μια ειιιιιτεΙειι πό θΒ Μ· 
_ιΜΜΒιιιΙτ επιροτοάιιαΚ. Α' Ιιοτιιιιιιιγ «Μι ιιιιμοιιΜιιτ ιιιΚύ.ΙιΙι 
κιι›ιινικ :που ΒϋτεΙε88ύΒ ει!0Ι, Ιιο·έ,ιγ ιιΙτατιιιῇειἱτ 'ε 30=έωι 88? 
ιιιειε ΜιτιιΙοιιι άΙτιιΙ ει.ειιτεειττεεεε. ΕΞΙ Πθ!ΙΙ18ΠθίΐέΠωΙ'ωί 

ιιώΙΙιιιΙ, ΜΜΜ ΙοέειΙειΙιΙι ιιιιιἔει νάΙ:ιεπειιι ,ε ιιιιιιιιι€ ιιιιιτΚάΙιιιιι 
ωιωω ειΚαι·ιει, νει<,ςγ ιε ϋιιιιιει€ιι 'ε ει' ιιοΙ8ειτοΚ και, αι 
58ειιειὶ;ειοΙἔὰΙιειιιιειιειΚ ΜΜΜ ι:ειιΙκ Κόρ ύτ ΙιεΙγειι, ιιιιιιιεειιι 
ιιιει€ιιτ απ ι€ειιεειμιοΙΒιιΙτατάετ. - 

Πε @γ πω" 616€, Ιιο<.έγιι' ΜΜΜ ιιιιιιτΙειι ιιΒγετ ιιιιι€ά 
Μ: νοιι , Ιιιιιιειιι ΙεεεειιιΚιιιτ νειΙιιιιιειιιιγιι ιιιιι€ει ιε ΗΘΗ, ιιιιιι 
τὶειι εΙΙειι6ι·εέ:€ 'ε ίϋΙεΙιΙινιτεΙ ιισΞΙΙ:ιιΙ '). 

νι-ιιι ει' ιιιιιι οιιτοιιιιι πειιιιετεΙαιι6Ι ει” ιιιι€γ Μ( , ιιιεΙΙγ 
ιιειιι τεΙιιιιτνε ιιιιιιι1ειι ιι.Ι!;ειΙειιιι εΙόΙιΙι ίεΙΙιοιοττει!ιατ, ειιιιιωΙειι 

') Ε' ω" ίεΙοϋ Ρι·ε.ιιοιιαοι·ειά8Μιιι ΚιιΙΒιιϋε ύ.ΙοΧοεΚοΜε ΜΜΜ: 
ΜΚ. ΜΜΜ 87. ιμ.ηιιιιιε θε οΒγ ιιιιι€,·ιιιιοε ειειιιέ·Ιγ Μπα ρϋτ Μι 
ιιιιι‹ἱ, καιω αΙαιι·]ό!ι έΜΙΠΒιί νιιε;;ό.Βιιέι€ ει., ι·οΜοε Ιιἰτότο. Μπι, πιο 
Ιιοι,ιςγ - ιιιοιιιι_ΜΚ - οι ιεπι€ιι.ϊό Μιο.Ιοπι οι, »πω ΙιειαιΙοιιιιιιιιΙ 
6εειοΚενετιεεεέΚ. ΜιιιΝιο. Μιοιιγ ε' Κέιτ ΙιειιιιΙοιιι ϋεειοΕενετνε, 
πιθ;ρετΙψ ει' Ιο;νοειέΙγοεΙι 'ει 1εμεαι·ιιοΚιΒιι ιιι6ι1οιι ΒεειοΙιενει·νε 
ιιειιι νοΙιιιι ιιΜωι·, Ιω ει) Ιιοι·ιιιίιιιγι·αι ωιωΖωιικ Μπι! οι' Ιιιτίι.εΒο 
σΠιιι' ιιιιιι:Ι ιιι- ι,ςιιιμιώε' _ιο€ιι. 
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οσα ιιιιιιιΜΙ, ΙιοΒγ α' ίε_ιεύε1ειιι' Ιιαιαεατ τει·ιεεεια 'ε Μήσ 
@Η ιιαναΙῇε; επ ιιοιιι εΙε5%ια νοττόΙε Μαι; ειοιιιϋ8γτε. Βι 
Μ( αι ιραι=' ιι-:_ιΙϋάόεε, ιιιοΙΙγετ αι εΒγειιΙ6εόΒ' ΙιαΙαιΙαεαι εΙϋ 
εεειιιιεΙε. 

Αι ιραι· ιτειιι1ειει·ιιιι εοΙ: ειιιΙ›ει·τ σεϋι1Ιτ ϋεεια αιοιιεἔγ 
ΙιεΙγειι; ιαωωι‹ κι Θε ΙιοιιγοΙιιΙτ νιειοιιγο!ιατ αΠιοτ. Με: αἔ 
Ιιϋε6€' αε ειιι!ιε68' εΒγιιιαετ Ιιϋνετϋ απ;; 'ε ιιιι·τεΙειι ναΙτοιαεα· 
ιιιαΙι τοειι Μ, ιιιὶΙιϋιΙ›ειι α' Ι:ϋιοεειιι1ετ νεειοιΙεΙειιι Ιειιγε;οιϊ. 
Χώμα ιαωματιωιιωικ, Ιιωέγ ίοἔΙαΙαιοεεα€αὶ ΚοοιΙώιταήαΙτ 
ε8όειεόΒότ 'ε ιιιέ8 έεΙοιότ ιε αιοΙτιιαΙι, ΜΙ: ΙιεΙϋ1ϋΙ: Ιιαειιιοι; 
ΙιιιιιιαΙι, να” ΙιοΙαιοΙι αναιΚοιιιαΙι. Διότι; αι ιραι·ιιιϋ σει 
τέιΙγιιαΙι ΜΜΜ ειιιΙιε68ε πω, ιιιιιιτ α' τϋΙιΙιιιιεΙ: αι·ι·α, Ιιοἔγ 
ειαΙιαΙγοιταεεέΚ, ειειιιιιιοΙ ιατταεεεΙε ,ε ιιι€τεα!ιο1τεεεέΚ, Θε 
τετιιιΘειετεε, Ιιοαγ νεΙε εεγϋπ α' Ιιοτιιιαιιγ' ῇο€αι ιιενε!(εάιιεΙτ. 

Βι ιἔαιεαα αταΙαιιοεαιι αΙΙιαΙιιιαιΙιατύ; (Με .Μι α, Μπι· 
ΙποιειιτΙϋ ΙιιιΙϋιι6εαΜιοιι οεαΙι Βιιι·οιια' ιιοιιιιετειτα ΠΙΠι.- ν ι 

Α' ιιιιώιιΙτετ ιιιεἔεΙϋιϋιτ ειαιαάοΜιαιι, α' ίϋΙτΙατ αι ατι 
ετοοιαιια Μπα, αει νιΜεΙιιιοιιιι ιε τιιι1ια. Δι ιιιἔαιΙαιι να,αγοιι 
ΜΜΕ Ιιιιι:οειω!ιοΙ:ΙιαΙ νοΙιεΙΙαινα ,ε Ιιιτιο!ιοεαι παω· ιιι€Βοτ· 
ΙειιεεαΙιειι αΙιεΙτ. Βι ο1Ιγ τϋτιταιιγοΚει ,ε ειοΙιαεοΙιατ τετοια 
τω, ιιιο11γε1ι ιιιε8ϋι·ϋΙιιι1ιεΙ:, α' ΜΜΜ, ίεΙοειταεαιιαΙι 'ε :ια-ι 
ιιιεεεΚ' ι·οιιιΙαεαιιαΙι ιΙαοιατα ιε: «Θε ιιιιέΒ ιιια Ξε α' Ιϋ10Ιιιιι:οΒο· 
επ 'ε ίϋΙιιιιιινε16Ιι αιοΙ‹, ΜΚ ιιιιιιτΙειι ιιιαε ροΙΒατοΙειιαΙ Μαγ 
ιιγεΙ›Ι›ειι 1ιιΙιιιιιιαΙε α' ται·εαεαι;ι ΙιαταΙοιιι' εΙΙοιι6ι·Ιι6Μεο ΜΝ. 

Παγαιιοιαιι αιιετοτ:ταια ειαιαιιοΜιαιι, ιιιεΙΙγεΚΙιειι ται· 
ιειιωεωιε ιιιιιιι1ειι Εοτταεαι ιαΙειΗ:αιιιαΙι, αι @ο τιιΙαιι1οιιιιαΙι 
Ιιενέε ιο1οιιτϋεεμπ αι1ιαΙι , Θε Μι·ιοΙκαι ιιιο€νετοττεΙτ ,ε απότ 
ΙοιιαΙι νοΙιαΙι; αι ιραι·ιιι6Ι: ε” Κινε!τεΙεε οειταΙγτ ΙιαΙιειτοΙ: 
αι αιιετοοι·ατα «πιω, ΒϋιειιαΙιειι. ΜιιιιΙιοΒγ εειιιιιιι ραι·τίο86· 
@Η ιιειιι νο1τ, ιιειιι νεΜεΙιιιειτοττεΙ: 'ε €γαΙιταιι ιιιααοΙτ πια 
8οΙται νθάεΙιιιειιιι 1ιειιι _ιιιιιαι‹. 

ΒιιιιαΙ ίο;να ειοΙια.εεα νικ αι ιραι·ΙιεΙι τιι1α_Μοιιτ α" 
ιι6ιιιι, ιιιιιιτ σε), Μι1ϋιιϋε τει·ιιιαειετιι ναΒγοιπ , ιιιε11γ α' ισι 
ΜΙιει ΙιαεοιιΙ6 ωκωωωι παπι όπιοιιιεΙ, 'ε ο11γΙιιιι6ειωΙιοΒιια, 
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ιιιἱιιϋΙε ιὶΙιεΙῇΔΜπ ει” τιιΙ:ήι1οιιτ Μετὰ, Μπι ιιι6Μιωπ:Ι0, - 
αι ἱμειτϋιϋΚεΦ μαεΒ @Η τοΜπτεΜ, ΔΗΜ ει' τὁτεαεὰἔἱ τεΜ 
ΜΗ! εεγ Ι:ϋ1ϋηνύΙτ οεπάΙγτ, ιπεΙΙγηεΙε ίὶὶἔ€ετΙεπεύξςε Κονο 
εετ ω, 'ε ιιιεΙΙγετ ει' Μεαο1ιιιεΙι' επιΙ›άΙγοΖἔατ0 επειινω16 
ΙγΘπε!τ ΜΗ Μειιἔεὰιιἱ. Έ ναΙ6Ι›ωι, Μι ει' ΙτόιόμΚοτ' τϋπόιη· 
Ιιϋπιγνεὶτ ίεΙὶὶῇΕὶΚ, εΙΙ›ὰιιιιιΙνα ΙιδήιιΚ, Μ” ει' ειειιιόΙγοε 
ΓιᾶἔἔετΙειιεὸΒ·' ε' ειἐιιειτὶειὶΜπ , ΜΜΕ εωΙ›άΙγοιωιτοΜ ΜΜΜ 
τω” οι @οτ πιόΒ ΙεἔΚἱεεΙ›Ιι ι·ΘειΙεΙ‹-:ὶΙ›‹·ιι ἰε ει) Κἱι·ὰΙγοΚ Μ· 
ω; ε' τε$η:ςγΙιαπ ει' Βϋ2ροπΙοε1τέε οΠγ ιπιιπΙώε 'ε οΠγ τόπ 
Ιετεει, ει' πιἱιιϋ οεακ ΙεΙιετ. 

Αιι3τει πιει" νάΙτοΜε Μουτ νέ;;!ιοι ει' νἱΙὰ8οπ; ει: ψω 
ΜΙἱ τιιΜῇιὶοη, ιιιεΙΙγ @Με οεἰπι "Π, ίε_ΗΜέστε $ιποα, εΙΙορἱ 
οἔΘει Βιιτορέιτ; ει: ΪΡΒΓΪΪΖϋ οε.ιτεΞΙγ Μτοι·3ειΙτ 'ε ει' $ϋΙ›Ι›ΙεΙ:' 
ιιιατειιΙνάπγα$νειΙ .Β·ιιι0α8ιιΙ€; Μα ωεύιιιΙ»απ, ῇεΙειπϋεΘΒΙ›ειι, 
8πιιὶει:.ςεεἱἔΙ›:ι1ι, 8ϋί 1ιενεΙιεεΙΙΙα ίοΙγνήετ; ιιιειῇιΙ ιιιἱΜ επομ 
ΜΚ κοκό. :ιειπ Μποιιιοικ κι, ϋεειυῖἰὶἔἔιιεκ νεΙο ΙεἔαΙἀΜ› πι· 
Ιειιικ:ΙΙγ τΘε2Ι›ει1; ΜΜΜ εΙϋΙ›Ι› ΜνώτοΙοε οεπάΙγ ΗΜ νοΙπει, 
ΜΜΕ ειπειΙ ίειιγεἔετ, Ιιο;;γ :ιι «Πω, ΜΗ @γ ειι3Ινάπ, εΏα 
Ιω: οεπι€Ιγ Ιοεπά; ε) ιιιοΙΙεττ ιιιἱπιιΙαιὰΙταΙ ΜΜΟ που ροΙΜ· 
οεἱ εεπιπόΚ Θε ε2οΙαϊεοΙτ, ιιιοΙΙγεΙα:τ Ιιειῇὰαπ ΜΗΝ πιΙει, απι 
ιΜτωΙαιΚ. Ε: εοπιιι€Ιε 'ε εεοΜεοΙε εοειιιιιιὶτ πω" νέ.ΙτοιαιΙ:, 
ιιιὶνοΙ ιιιεἔνὸιιἱὶΙτεΕ θε 1ιιὶνεΙ ιιιάείοΙ6Ι ει' ΧοτιιηΜιοΙἰ οιιιΙ›ε 
ΜΚ' ιιῇ εειιιιὲἱνεΙ 'ε ΜιιΙά1ιοε ειοΚὰεειἱνειΙ ιδΙτέΙοτεε ϋειΙιειιιἔ 
πει€Μπ νωιιιαΙτ. 

Δι ἱρατΙ›εΙἱ τιιΙαῇ‹ΙοιιιιαΙ: “ΜΜΕ ιιοια πειἔγοΙ›Ι›οτὶιιειΚ ῇο 
μή, Γοπτοε888ει ιπιοΙΙεα. Δ: ὶρατϋ2ϋ πωπω” αιΘτὶ, Μο” 
επειροι·οα€1τ, ΙπενεεΜέ Μ%·ϋ πισω Ιοει ΜΒ ιιιει_Μ απ :ιιοια 
Μιτιι6Κ, ει' ὰεεμωὶειπιιε£ Ιιοι·σΒει ΙπεϋεΙόΒειι 68 ΙιοΒ·γ οι ειπω 
πειΙι ΪΘβἔωθ8θΥΘΪ εἔγειτὰιιγΙ›ειιι τετῇεπΚετΙὶΚ 1). 

ι) ΕπτιοΚ Μιοπγεό.€8.ίιΙ ίεΙΙιοιοΚ πόιποΙΙγ 16ηγοΚοβ Απ ἱριιτΒοΙἱ 
;82<Ηι;ςεά,·.ς' €ετπιόειοΙοε Γοττάεειἰ ει όι·οιΜιητ6.Ηωπ νωιπώτ. Α' 
Μπι ει: ἱρπ-ιι· Βιιι·ορέ.Μιιι ΜΙϋ4ϋΗ:, ει, Μια δ' ΒέιηΑΚ' ]ϋνεάεΙπιε 

ν ί:0αΜΜεΙν έι·Λο!υ“Μέ 'ε Μ 1Μ·σοΙ€ειΒΚ επ ΒΒ'ΥΟΠΗ$86€ ειωι οΒοποΜ 



Σ!" 

Μἱιι6Ι ἱρατἰὶΜΠΜ Με: ναΙειπιεΙΙγ ιιεωιετ, ΜΜΜ ΙιειΒγοΙ›!› 
επϋΙωε586τ ἐπὶ 2.2 ιιωΒιιειΕ, ωκιιοτιιάκιιαΙι, ΜΙ:ΜΗεπεκ 'ε 
πιάε οΙΙγ ίΘΙΠΒ ΒϋΖωιικΚάΙ:ΜιΒ, πιεΙΙγεΙε ει' ἔειιι1ειἔεεὶἔοΙ‹' “σου 
:σπα ΒϋιιιιγΙτὶΙε; Θε ιιιἱπεἐΙ ὰειιιοοταωὶΙ›Ιι, ει' ιιιει;;ι!ποεοΙκ απ· 
118.! πω» :ιεΙιόιεόΒετ, ει' Μπακ μετΠ8 ΜΒΜ ΜΜΜ ΚϋπτιγεΙ:Ι› 
@εμε ωι›αεΖτεΙιιακ Π1γοε ιιιιιιιΜΜ' ν€ἔΙιοινἱιεΙ6Ι›επι. Βὶινἐιετ 
ιιιετειιπ ὰΙΙΙτωιὶ, Ιιο:έγ ΒοτιιιιΙΟκιπ ιιιἱιιὰειι ΜεάοΙιιιεκποΚ ιιγἱΙ 
ΉἱΙΙ81ἱἔοΒ ειι5ιι06ΙτηΙτ ε,·έ,Υγει!άϋΙ ιιι€Δ;οΙεόνα ΜΜΜ απεΠ6Ιο νά! 
ΙειΙειτοΙτ' ΒἰνὶτεΙΘτ; Ή ε: ειωι ει' πόροτ παροιιΜιπ 8ποι·οεει!ι!ι 
ϊϋ€ἔ€εΙ›επ ΜΜΜ( ιιιιι€οΙκτύΙ. ; »η Χ 

ΜΜ τέεπτϋΙ , ιιιὶιιιἐΙ ὶιιΚὰΙ›Ι› πενεΚοὰἱΙτ Μι€ειΙιπει , ,ε Μ· 
ΜΙ ἱπΙΩᾶΜ επιμο1οιΙΜΒ “Μωρά ει' εαιτιιεικιΙτ, ΜΒΜ Μ· 
8γοΜι ιμωιιηήεόΒετ ειι1Θεπ εΙ ιιιοπι ὶμιτ-τετπιιΘΙτεΙτΙ›ϋΙ, ιιιοΙγ 
Ιγε1εοτ τοιιᾶειετὶιιψ εα_1ιΣτ εγάταΜιιι Έ ιιιϋΙιεΙγεἰΙ›‹-:ιι ΙαἐειΙτ. 
@γ Με” ιιιΜΜιι οι·εμ5ΒΜιπ ά ίεΙ868 Με” ε' Ιε€ιιει8γοΙ›Ι› 

_Μνο.Κ' ίεΙοε:Ι6.εέπίιΙ ί'ο·,εςτα 1ιοΙιο2εΒΒέ τω, ει' Γες]ΜεΙππεΚ' πω” 
τω” Μση;ύπωιΙι ΕιιΙιιΜουΗοΜε ά'ῇο·ἐο£ π' ΒέιζιγειέεΙΚοΕ, ΒΙτίικέι 
Μι 'ε ειοΙκ ΙιδτίὶΙἱ πιππΚύ.Κ, ίεΙνὶἔγΜ8ιι£Βοι; πι” ἱει :Με ΜΗ11ΐί 
0ιιΙειΜοποΕιτει ιι6Ζνο περι ωμειωΕπιιΚ; . 

Ε»! ω), ο., Β6πιχάΙι, ω11,χοΕι εισιιι"δωε»ι Με” ὶπειτΙωι νει 
;;γοιιοΙι , ΜεσιιΙ6 Ι:.ϋτεΙοιόεοΚ 8.16 πιω ,ε ΜειιιιΙ6_ Ιιἰι£0ΑὶΒἐΙιοΚ 
Κα! εΙΙό.Ι:οΜ ιηει€άποε €ιιΙειΝοποΚ ΜΒΜ: , ε” στειά.8·' ΒϋτΕ0ΒόΒα 
εετοΙ‹. Μοεπ ιιιοΙωι€ ει' εαπ” πι_ἱνεΙἱ, νει8·γ οιι€οιΙΙ ΜΕ Μιεπο.Κ; 
ωΙαΜοιιοεπΙΚ Ιιε.ειουΒόι·Ι6ΚΚό νόΙωΙι, ῇοἔεἱΧΜ ει' επι€ι1εοΙι ΚΕΙ: 
_ϋΙκ, εϋ€ ει' πω” πισ.Μ πιὶΜειιἱὶτὶ· πια;έιπειΚ ΒιιΙΒΜοΠΜα :ιι 6!τοτ 
ίμ.ιμ.€6:1° ΜωΙπιΜ ω; ε!όϋεΚ ειαΙιέιΙγοΚιι€ ἰι· 7 τἀ_ῇοΚ ιιιιΜειο-· 
:Μακ Μ”, ειιωω $οΙ·γωιισε @Μπα ιιΙ6 ωωεκ, 65 Μι πεΙ‹ὶ Μ· 
Ιειιειο;έ11ιιοΚ, Ιιοι·ιπέιιγΒεΠ €ϋπόητειάΕ νεΗιοιωτὶ Μ Μια οι' 
Μι·τοΕΜ1 'ε ειΑΜιιΙ6Κο.1Ιιειτ α' Ιιϋιἰμιἔαωε ιυμϊεοΜα τνΜιπρ. Μ; 
ίι€γ Βοξ” ε( Κοτιιιέιιιγ πεπηρε;Μ; ο., ΜπγέιΚΜ Βί;ή8" ΜΕΙΟΝ σα, Με. 
ιιγόειοΙωτ ἰε πιἰιι‹Ι πιε.ι·ΜΜιπι ωι·ψι. - 

Α' ιιιἰΜ πιοιιΕπιπ ω: ή” ίε]164Μ, ει' ειρμ·Μπ ἔγατιιρειἱΚ ει' 
τό;ἱ Ιοι9.ιιγΜι' ιιιἰνοΙ€εο ἱε. Π_ῇειΚ Με;; ιι]ειΙτ τιγἰ€τα€ιωΚ. Α' ιώ.Π7ύ8Ζ 
ιι6.μ68 πιό 65 εωροι·ο«ΙΕΚ. Α' ΒήΜοΙπποΙι ιιοιροπΚΙΜ 2ετῇεει£ἱΚ Μ. 
ΜιΙΜ‹ Μα” ΜτιΜΜπτυ!υπ 'ε ειοΙ;ιΜΜω.Ι πύμεε“Ητ επ Μη. 
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Ιιιιιι·ιιι6 'ε Ιειοιιγιι πω” επική ιιιότιιϋΙεϋΙιετ, ι-ΒιιιτύειεΙιετ, 
ιιιεοΙιιιιιιοιιεοΙκατ Ή ΙιόιιιιιινεεεΙτετ πιο», Θε Ιεϋτ Ιε ειο18:ιΙειτ 
ΗΜ. 

ΝειιιοεειΙτ εΙ86 82 ιρειι·ιπϋΙτ Μπιτ , Ιιειιιοιιι ιιιΙιιτΙ ιιιΙαιΙιΙι 
ιιι·ει. Ιειιιιι ι€γι-:Ιιε2ΙΙ: ει' τϋΙιΙιἰοΙιιιεΙ‹τ Μ. ` 

ΜιιιιΙιο8γ ει, ιιοΙ8ιΙι·οΙε, ε8γειιΙϋΙιΙαέ νέιΙνέιιι, ει·ϋτΙοιιεΙι 
ΜΙ: ΙεττοΙ:, εειιιιιιιΙ: :ιι Ιρακ' Ι:ϋι·6Ιιειι, τιιι·ειιΙειτοΙε ΜΙΝΙ ιιειιι 
£εΙιετιιοΙι:; ει' ΙιϋιΙιιιτειΙοιιι ιιοὰΙ€ ε' τιιι·ειιΙεποΙαι€ €ει·ιιι6επετο 
ιιοιι ει' ιιια;;ιι εΙΙειιϋι·ΙεϋιΙόεε Μέ. ΙιεΙγε2ιιἱ οιΙιιιι·Ιει. 

ΜεΒ· ΙιεΙΙ νειΙΙειιιι, ΙιοΒγ που έ$$επεοεοιιοττι'ιΙΙ ΙΘιιγεΙ:, 
ιιιοΙΙγεΙι Ιιἱπαἰα£οἐπιιΙΙ Μν:ιτιιιιΙτ, ετ6εεΙ›Ι›εΙ: -'ε ί6ΙεΙιιιεεεΙι 
ΙιεΙτ,_ιιιιιιτεειιι εΒ·γοε επειιιέΙγ ΙεΙιετιιο ΙΙΒ Ιιο€γ 8ειΙΜ Φωτει 
Ι:4-Ξι·Ι; ιιειιι οΙΙγ ίεΙεΙϋεοΙτ, ιιιἱιιτ οιεΙ:; ΙιοιιιιεΞΕ ΙώνετΙ:ειΙΙι, 
ΙιοΒγ ειιιιαιοΙτιιιιΙ‹ οΙιοεειΙ8 επει·ιιιτ, ΙιενεεεΙιΙι ΙΙι%ετΙειιιιώμτ 
ΜΗ ειι€ει1ιιι ει' ιιΙτεειεει€ι ΙιειιιιΙοιιι' εΙΙειι€Ιιοιι, ιιιἱιιτεειιι εΒγ 
ΙΙ188ΙΙΙΙ08 ειιοιιιι-3ΙγιιοΙτ. 

κα ει' ίειειΙεΙιιιεΙτ ειιιιιάΙ ΙΙόΜεΙιΙΙεΙ: ιιιεἔωιιιιἱ, ιιιιιιτ· 
Ιιο€γ ω”. Μάϊ ΙιειΙΙιιιιιιιιΙιιιιΙΙ ίο8·νει ϋειτϋιιϋιιειιιοΙτ. Βειιιο 
ιιιοοι·ειω ιιιέρι-:Ιειι6Ι οειηιιιιι οΒγεειιΙ6Ξε ιΙΙιειΙ ΙεΙιε8: ει' ροΙ€άτοΙ1 
:Με εἰ Μιμική ΙιειιιιΙοιιι εΙΙι-ιιι εισΒιιΙιιι; ει' Ιιοιιιιέιτ οι ιιΙ:6ΙιΙιι 
εοΙιο.8ειιι ιΒιι€3ιι ῇύ ε2ειιιιιιεΙ αι οΙΙγ εἔγεεἰιΙετεΙεετ, ιιιεΙΙγεΙτ 
ΙποιεΙΙιειι ιιιιιοεειιεΙι; ω, ει' ιιιιτ ιιιεἔῇεἔγειιιι ι€ειι όι·ιΙειιιεε, 
οι -οΙΙγ σΙειιιοοι·ειτα ιιιέρεΙιιι€Ι, €γιιΙιτιιιι ει' ιιοΙ8άτοΙτ ιι€γιιιιοι 
ΠοιέγεειιιΙοιεΙτετ, ιιιεΙΙγεΙιτε Μη· πω” ειιιΙεεε€ϋΙε πω, ιι6ιιιι 
ει%οιΙειΙιιι:ιε Θε ΜΙωΙιειιγ 6ιτ2Θεσεε1 τεΙιιιιΙΙΙ:, ιιιι ει. ειπα ειιοΙα, 
νόιΙεΙιιιειθ86Ιιειι ἔὰτοΙΙει. ΕΜ αρι·0ιιιαΒήιιο8 τέτειιειΙ€οΙ:' Ιια. 
τιιΙιιιιι 'ε τιιιτ6εεἀἔιι κι ειωΙάιιοε ει·ϋιΙειιεώΒιιοΙε 'ε νέιΙτοπιιι 
ι16ειι5.8ιιειΙι Ιπϋιερεττε ιιιο<έϋτΙ:ϋιόεΙιε 'ε ιιγιι€ιαΙαιιειι€;Ιιιι Μπα 
Μια, 'ε ιιι:ιιιτΙ “Μαι Ιι:ιΙΙειιιτ10Ιι Ύθ8ΖθίΙθΙΙΙΙθ8 εισΙιειάέ:Ιέ ἔγιι 
ιιιιιιτ ιι6ιιιι ειιοΚιιάΙ τει·ιιι6ειειι ιεΙιι-ιτε68ειΙι” ειιιΙιιιιι1 μποτ 
Ι:ιιιιΙτ. 

ΜιιιτΙειιοιι τι-ιτειιΙειτοΙε τονιΙΙιΙιει, ιιιεΙΙγεΙε Ιιοι·ιιιιΙιΙιειιι Ια: 
ΙειΙιετ.ιιεΙτ, ιιιιιι‹1 ιιιοε ειιιιιγι ιι_ῆ ε2ειιι61γεΙι, ΙιΙΙιιιεΙι ῇοἔιιΙΙ ει: 
ι‹Ι6 ιιι€ε ιιοιιι πειιτοειτοττο, ό8 ΜΙ: ει' νιΙιΞΕΙια οΙ·Ιγ ΗΙϋΙιειι 



208 
α 

ΙαριιαΙ: Με, ιιιἰΙαπ α, ιιια8αι1οα ῇοεοΙό εειιιι6ῇο ει·ϋτΙειι 'α Μ· 
Κω· α' τατεαεαἔἱ ΙιαταΙοιπ Ιιαται·πόΙΚϋΙΙ; @θα :ιι-υπ οεοάα 
Ματ, Μ. εααὶιαἀεαἔιιΙκατ ιιιατ εαϋΙοτὲεἰὶΙτΚοτ ε! Κα!! νεειτεπἱεΙ:. 

ῖΐαιιπαΙ‹ Βιιτορα, Μπάκα» παρώιπΞΙ ΙΜοηγοε εἔγεεἱΠε 
κα, επεΙΙγαΙκ οεακ α” αΙΙΙιατπακ Μ, Ιια εΙϋΙ›Ι› α' παταει 
αιαΙ›αΙγαὶΙ‹ατ ιιιαἔνἱιεἔαΙτα "ε Ιατοιε-3εϋΙτετ ῇὸναΙιαἔγτα. ΤϋΙ›Ι› 
116ρεΚυόΙ ο' τϋτνόηγ1: ιιιἱπἀεπ εἔγεεἰὶΙετεΙετε Η αΙζατ3αΙε α τ 
ῇεεατοηὶ. Κ61ιπγϋ αΙταΙΙἰιτηἱ, Μπα ίο8ιια ΜΜΜ ΜΙ:ετϋ1τε ειο11 
τϋτεΚνέεπεΙα ` α α 

Πα €€Υ82.8Ι' α' ΙεΙεύ8:ιεΙτ αταΙαποε ῇοἔα νοΙαα, Μιο 
η” ίεΙωτεΙεΙτ ι1ιεΙΙοττ ειιἔεᾶιιὶ οεαΙ‹ ιιιο8 ΜΜωι παπα ται· 
ειιΙατοΙτατ, πω" Μ-'εα1ιόΙ: ιααἔαιιαΙι τιιΙαμΙοηΙωά α' ίεΙἰὶἔγεΙθέ 
'ε ἰἔα2ἔαταε' Μαι α, πιοΙιοΒγ αιοΙι α' “Με εΙόΙ›εΙ‹ Μ ααα 
Ι›α1γτι31 εΙτανοαΙιαεεαπαΚ. Ε, επει·ωτ α' Ματσε, Μπα-Μι ικα 
Βατ61-ίϋ886ΕΚύ “Με νοΙπα παπα αιοΙκατ, Με εἔγεεὶὶΙετΙιε 
Ιόριιὶ ΕΜΜιιαΚ, οΙΙγαποΙ:Μ. “Μπα αιοΙζατ Μ, ΜΚ Ματ οΒγο· 
εϋΙτεΙτ, να8γἱ8 ιιια_5ι1 Μπι! που ειιιΙ›ει·εΙ:ατ, ναΙαΙιὶΙ: οεαΙ: ῇο· 
ΠαΠιθ8 Μπακ χ α 

@αγ α' Μεαε1ωαΙι ιιιἰαὰἰιιΚαΒΙ› ιαα€οκόνα ωειιἱΙ: 'ο 6η 
ΒαεαπιιΜ·α ίοι·ά1τ_ΜΚ Ιεαπα8γο!ιΙ5 τόειαε-5τ που Μ ατόπιοΙ:, 
ιιιε11γετ ΙαοτιιαΜαπ αι ἱραι· α' νὶΙαΒΙ›απ τοι·οιπτ. ΜἱπΙαπ αι 
@πιτ νειαΙ:, 6Ι‹ ραΠ€ α: @ατο νααατἱΙτ. 

. Επι ααοΜιαΙε, ΜΒΜ; Μ: ιιιοπιΜΚ, ρΠγ πα” Γοπτοεεἔιἔοτ 
τιιΙαῇτΙοιιΙτοΙμ Μ" ΒΖΪΙΙίθ ;;;γϋτϋτ α' ίόΙεΙειιι, ναΙΙ_ῇοιι ποια 
αι·τοπαιιι-ε €οπι1οΙαϊοω1ιαΙσ, ΜΜΜ απ ιιιὶιιαΙ _ῇοΙ›Ι›αιι ε16ααΙΜ 
αΚατίαιιι. 

Ι=Ια τεΙιαται οΙνα86 @Ύ ωιωμ, Μ” α) “ΜΜΜ τα· 
ιιιοααταεαι31 £εΙἰιΙὸπεα 1ιέ:ΙααΙτ €ΙΘατεΙεπεΙ:, να.<:ςγ ΜΜΜ να 
ΙαειτοτταΙ‹; Μ. απ νΘΙἱ, Ιιο€γ ναΙαΙιοΙ`α' τατεαεἑἔὶ ΙιαταΙοια' 
αΙϋΙιαΙαεΙαεαΕτ τιι1εαἔἰἔ πα8γΙτοτταια, :ποπ και: εΙΙεπΙ›επ, 
ιιιεΙΙγῖ›ειι α' επειιιέ1γοε ίϋ88ετΙαπεόα ιι168 ιιιοαο8, ίϋΙϋττόΜ 
85ωποεαοτ1τοιταιιι: Καποια ωἔγο 10 α' Ι‹ϋιιγνετ σεγ ω11αωασ€ 
'ε €οιιἀοΙΚοι1_ῇ;ἐΚ ιιιαα.:ατύΙ ἰε α, ιααΠακ-α-ισι , πιοΙΙγα!τετ ΜΗ 

ΙΡ. ΚΜ. 14. 
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ιππειιιιιτπτπἱ ιιΙωτιεπιι. ΧΠ2.88:Μ_ήει 1η;γεΙειιιπιοΙ, π' Μ παραπ 
πω ΙκϋιττϋπΙτ 68 ωνπισιιεππ‹ τϋι·ωπΠς; ΙκόττΙειϋεΙ:Μ_Με ειπω 
Μεσμποι; @με τοΜπτειο πιο8 ϋπιππ8ὰτ; ὶμπ @με επει 
μιτΙτοιπὶ, Με πιἱπιὶεπ ΙαιΙαιιι ΜΙΝΙ 'ε ο86ποπ πιέιε ιικεικοπ 
ω ιιΒγαπειιοπ ποπττει πεπι ίοεπει εΙῇιιτπὶ, πονά επι ε1νειειπὶ 
πΙΩιτταπι Μ. · ν . 

· Βοιι·ε ίσωπ "πιώ, πο” ει' ΙείοΙγτ Μ! ΜΜΜ Μπα , εί 
π'ΧΙτϋιποπτοπὶτι5ε πιἱπἀεπϋπ πω· ΚϋΙϋπΙ›Ι€Ιε ιπΜοΙιοπ πενεΙιε. 
πω. Α' ΙιάΙ›οτι'ιΙτ, ΙοττατΙειΙππειΕ, ΙιΜἰτάποΙε Μπα πεἔἱτεττιἐΙ: 
ΓεῇΙϋὰὲεὸ8;ξππἰπιΙεπ ειπΙιετοΙε άοΙ·,έςο1τπΙτ εγατππἱτάειὶπ. ΠΒγειπ· 
ει ἱαϋειπΙ‹' ίοΙγτἀΙ›ειπ , ιπΗιΙ:Μτ Μ: ε€311πὶςιτ πι π8γεΙί πιο· 
τέειἐΙ›επ πεοι161πξοε 8γοτειαεσπ.ΗειΙ νάΙτσ8ειττάΙ: .ΙοΙ, επιππϋκ, 
έττΙεπώΙτ, επεπνεπεΠγεΜ νΘἔει1οπἱὶΙ νά1το2.ΕπΚ; Μ: Ι:Μποπτο 
πω ιιιἱπΔπγιΞῇππ ω«πωκ Μιοπγοε 111Μο!ιοπ. Α' Ιιϋιπππτοεὶ 
Με' ϋειτϋπο "Η πἐεπιἱΙεΒ ει: οΒγο8ΙεπΔ πιοισ1ιϊΙ:ΜΙππ ποπτ, ΗΡ 
τϋΙ‹' Θε ιὅοπἀοΙπτπὶΙ‹' ΙώΙόπϋε πιοπεπ1ιπππεΙ: 1εϋιοποττο. 

`Εε ιιιΜϋπ πι οΙνειεύ ιπεἔνὶΖεΒὰΙνό.π ἱΒγ Πδ8218ίβ88ΙΙ επ 
επιΙ›ει·ἱ ἱ5ἔγεΙιετ, πιοΙι' τοπρειπτ Μπα ε·εγετεπιπεπ αΙεπτειπιΒει 
ίοΙΙοἔπἱ; εΙ `ίο8 ἐιΙιιιΘΙΕοιΙπἱ. ` ° 

Β;ΠϊεΙϋΙ , ει, 1ο8ετ6επ ὰγππετἰἀΙα · ιπεετεπι1Π;νε νειΒγ 
ΙεΙίοι·ε·πτνα νεππα!ι; ει' πόρι-:Ιε ει, τϋτνθπγεΙι' ιιταΙΙιοπάεει πω! 
ιιιἱπὰεπἱΜ οτ682πΚΜΙ ,ΙιὶΙ›ι'ι_ῆπ:ιΙ‹ ; ιιτειὶΙε”, νει8γ ἰεῇεὰεΙιπεἱΚ' 
ΙοΒὶπὶΘΙγ€τ ΙετοπήάΙτ, νει;;γ Βοι·ΙάτοΙῇἐΚ; πιἱπτὶεπ πειπιετεΙ:, 
ιιιοΙΙγεΙτ πιό8 ίοττειάσ.ΙοιπΙιειπ Μπι νοΙτει1ε, ΙεἔειΙέιΙ›Ι› πγιι€€ε.Ισ. 
ποΙπππΙε Έ ιιἱ€οΙ0ᾶὐΙιππΙ€ Ιεππἱ Ιάτεπε.παΙε; ει, ΙΜειάέ.ε' ο8γοπ 
16 επεΙΙι-ππε ὶιἔπτ_ῆα νειΙππιεππγἱτ. Μό.είοΙϋΙ, Μ. ειπειτοπἰεἰ 
πω: πἔγαπε' 1τοτπΜπ 'ε πεγαπει ειππγὶτε. ιπειΚειοε πέρεΙππέΙ, 
π' κἐτΒειεὲἔἰ ΙιειωΙοπι οΒγτε πενεΙἱ εΙϋῇοἐειἱτ; Ιιϋη›οπ€οειι1©ειἙ› 
Μ, νάΙΙ:ΜΒοπο!ιΜ, Ιεοτ1ἐτΙαπιι!›Ι›ιὶ, Κὶτοτῇεἀετ£εΙ›Ι›‹-Ξ νἰιΙὶΙτ. Α' 
ροΙΒέιτοΙτ ιπἱπσΙεπ πγοιποπ ει' Ιεϋιἱ€ιι2ἔατιἱέ εΙΙεπϋι·πόΒε Μό 
οεπεΙε; ΘειτενεπετΙεπάΙΙ έπ ιπϋπτε8γ ΜΜΜ; πόΙΙεπΙ επτα πω: 
πε!τ, Ιιο€γ ΜΗ εισιπόΙγόε ίᾶὶἔἔε€Ιεπ8θ€ϋΙ£' νειΙππιὶ ιι_ῇ πέεποπ 
πειποπΙτὲπ£ ωιειαπωικ, Θε @μπει ειππετοΙ: , ΜΚ κοι·οπΜπτ 
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παπι Ιοι·δαιιιαΙι :οι 'ε ΙιιιϊιΙνοΙται ταπο:ΙπαΙι ΜΜΜ: αΙιι, ιπιπ· 
ι1οπ οΙΙοπταΙΝ'ιε ποΙΙιιιΙ ιιιιπαιπ!ιαΙιΙι πιοΒΙιαῇ0ΙπαΙ: οαν Μιτοε·° 
παΙι ΙοΒοεοΙεοΙγοἙ›Ι› απατατῇαι ο16ιτ. 

Βε Έν Ιιοι·πιιΜιαιι πιο οΙΙοπΙιοι6 ιι·απνιι ιοι·ιαάαΙοπι Μι: 
επι Ιιοειιι1πι5 οδνΗ: ιο1γναετ ἔνοπΒΜ α' παταΙιπαι, ιπαειΙτ 
ειϋιιτοΙοπ οι·6ειτι; αιιωιιωιιπκ° ο” Μϋεια!ιαΙιαπ εοπι ιιιιωιι 
αι πο; , εοπι ιΠν ΒνοπΒοποΙτ, εοπι ιΠν ωπεποπ. 

Βο πα νομο α' νεα;; αΙΙαεατ ΙώιοΙοαΙιτϋΙ·ιπομοΚιπήίια, 
παν παπι, πο” ο' Και ιοι·ια0αΙοιιι ιιοπε6 δεειοπϋιτοιοεαοπ 
ναπ'οΒ·νιιιαεεαΙ , Μ” ιιιιπεΙοπι1ι ιια·ναπαισπ ΧΜΠΠιοΙ οτα! οε 
ιιαπωπ ιιιαααπαΙι ΙιιιΙϋππϋι6 ταινια νοτι νοΙπα, νομο ιπο8 
Ιε αι οιπποι·οΙιοτ αιοποἔν ΙιοΙνι·ο νιειι. 

Νοιπ ι·οετο1οιιι πιοε ο8·νειοι· πιο13αι·α ιειποιοΙπι απ, ω: 
ο' Ι:ϋπνν!ιοπ ω» “Μι ΙιοΙνοπ ιποπτιοτταιπ; απ νιΒγαιιιιπΙτ, 
πο!ιο8ν ιπαΒατ αι οιένοπ16εο8, τοπνοτ ϋεειοιαναήιιΙ: α' ιστ 
ι·αιιαΙοπιπιαΙ, ιποΙΙν απιαιτ α' ιατεαεα€ι αΙΙαιισ0ια 'ε τϋι·νο· 
πνοΜιο νοε!ιοπ ΙιοΙιοιπι απατα; αιπαΜιαπ ιοΙιειιΙι σπα ιιιαΜ 
παπά αιοπ ιιιποιιιοπνοπποΙ4, ιποΙΙνοΙιοπ οεσιιαΙΙιοιππΙτ. 

Βιιι·οιια' ιιιιιιαοπ ιεΒι ιιοΙιτιοαι Ιια1αΙπιαι, α' Ιοορια8νοπ 
ΜΚ π” , Μπι α' Ιοε·ΙιιεοΒιιιοπ,· ατιειοοι·ατα ειαιαασΙιπαπ αΙα· 
ιιιιταιιαΙι; 'ε ΜεοΜι, παἔνοΙι!› ιιιοι·ιοΜιοπ Κορνιεο!τοΙτ ναα·ν 
νοιιτοικ αι οἔνοπΙϋτΪοπεοις' 'ε ΜναΙτεαα' οΙνοτ. Βια” πω: 
α' Ιιοι·ιπαπνιαεπαπ αισιππ_ι ειιιΙτεο8οΙι· 'ε οταοποπποπ, ιιιοΙν+ 
ΙνοΙιοτ α' πονοΙιο06 ο8νοιιΙ6εο8 σΙποιοα οΙεϋΙιΙ›εοΒ ειοι·οιτοε· 
εώς α' Ιτοι·ππιτΙιοΙι οιπ!ιοτοΙπποΙι, ίοΙῖοτἔαιπἱοπ να” πιοΒεισ 
παπα καιω α' πια !ιαταΙιπα!ιατ. Βι Μια ίοτι·αιΙαΙιιιαΙ‹' οΙϋ 
Ιιοιαεατα νοιοττο, οε Μιπ16Ι: εοΙιαΙιΙια α' ι·οπιΙοτΙοπεοἔ' 'ε 
Γιι€8οτΙοιιεο;;' αιπα ειὶΙαῇ ειοτοτοιοτ παπα, ιποΙΙνο$ ιιιιπαοπ 
ίοι·ι·αιιαΙπιαΙι, ΙιαππιοιοΙ_ιοΙ: Ιοενοπ ιε, ωιαιΒ ειιιΙπι ειοΙιταΙι. 

α Ι:1π ποιπ Ιιἰειοπι, Μαν νοΙπα οΙΙν ιαττοιπαπν Εποχια 
Ιιαπ , ΙιοΙ αι οΒνοπΙϋεοέ Μιο_ιΙοεο, α, Ι›ὶι·ιοΙ‹ι' οε ειοιποΙνοΙι> 
αΙΙαποιιαΙιαπ· καιω: ποιποΠν οι·ϋειαΙιοε ναΙΙοιαεοΙιτ6Ι παι 
οΙϋινο ναΒγ Ιιϋνοινο πο Ιοττ νοΙπα·, 'ε ιιιαῇι1 παπα οιοπ να! 

 

.]4' 

ι 
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ποιάεοΙ:Μι1 ΙΙΒ.8Υ ειιιειτοΙιιει 'ει Ε6Ι:ιεΙειι868 Μι: εἔγἱὶα, Μω 
ΙιοΒγ 8201( ει' ιιειιιιοτ' ιιιινοΙετΙειιοΙιΙι Πδ8Ζθ «πιω εειΙ:ϋ2ϋΙτευ 
ΜΙ: α' ιιιινοΙιεΒΙιεΙ: εΙΙειι. 

Ιιιιι€τ ειιιι.ι·ιιιαιοπ ειπα' Μέι ωΙ1οιιΙ:επό ιι·ιιιιγ, ιιιεΙΙγεΙ:ετ 
$ϋιιτεΙιΙι Ι:ιιιιιιτειταιιιι. ΜιΒ ει' τΙειιιοοι°ειω ίοι·ια:18.Ι0ιιι ει' ιιιει8:ι 
ιιιι€Ιιειι "Μ, ει: οιιιΙιετοΙ:, ΜΙ: κι εΙΙειιε1:1ιειτο2ο16 @ι επι 
ετοοι·ειιτει ΙιειταΙιιιαΙ:'1ετοιιτάειιιι άο18οτ.τ.ιιΙ:, ιιιιι;οΙ:ειτ ΙΙ88°Υ Πιε 
ἔε€Ιειιεὸἔι επεΙΙειιιτϋΙ ΙεΙΙ:ειείι1ιοΙ:ιιοΙ: ιιιιιαιτιάΙ: 'ει ει' ιιιιιιτ :ιι 
ηγειιΙϋε68' €γϋιε0εΙιιιε τϋΙ:ΘΙοτεεΙι 16η, Ι:ειι1$οΙ: ΙαεειιιιΙ:όιιτ 
ΙιΜοΙιιι εποε τει·πιέιε2ετι ϋειτϋιιϋΒιιεΙ:, ιιιεΙΙγεΙ:ετ :που ε.Ε.ςγειι 
Μαθε ΜΜΜ ειοΙ:οϋ 65ο ει' :εἰιεαεἐιςἰ Ιιειι:ειΙιιιειτ ιιιοΒετϋειττετ 
Μ: 'ο Ι:ϋηισιιτοειτοττάΙ:. 8ιει!ιαιιοΙ: ιιΙ:ειιτει1: 1οιιιιι, πο” ΜΒ: 
@Και εΒγειι161:Ι:ε'ι τοΙιεεε6Ι: ,ε ει, ιιιιιι: απ 88Υ811168θΒ' ει' επι 
Ιιιιι1ειιι€' εε8ιτειέΒένο1 _ιοΙιΜιιι ιιιοΒετόεϋιΙϋττ, ει' επει!ιειιΙΜΒοτ 
ι·ιιιοΙ: ιισέινε ιιεΙιειε-›ΙιΙιθ “Με 

ΠΜ: 611ειιιοτ πιει» ιιιιιι:Η8 1:ϋνοτΙ:ειοπ οΒγιιιέει·:ι. ΑτγιΓ 
ΜΙ: ιιιεειιιιιαιαάΙ:, ιιιι1ιτ ΒιετΙ:ει!ιοτ εΒχ ιιώρ επϋτιιγιι και· 
ιιοΙ:ειι€στ Ι:εΙιεΙόΙιειι, @επι ιι1:Ι:οι·, ιιιι:Ι6ιι ει' ιιειιιοεεεΙ:' τεΙ:ιιι 
“Άγιο ιιΙ6Ι 1:ιιιιειιοΙ:ιιΙτ 'ειιιιιιι1οιι Ι:ιι·ύ.Ιγο!:” Ιιει!;ιιΙιιιάνειΙ ιΙει::2.οΙΦ; 
οΒγειει·ιτε ωιιιιτνάιι πιο;; ει, νιΙάιέο: 8.Ι'Ι'8., ω:: Ι:εΙ!_ιει1 ιιι€ 
ἔοτΙειιε€ἔ6τ ιιιο:;ε2ετειιιι 'ο εΙνοεπτειι5. 

Α' Ι:οι·ιιιιΙ:ΙιεΙι ειιιΙιει:ε1: νοειι1: Θεια: , πο” έ @ι Μ· 
ωιΙιιιιιΙ: ιιιιιι:Ιειι€ε16 ιοεΙ:ειάο2ιιιιΙ:; ΜΜΜ, Ιιο€γ ιιιιιι:Ιειι ι·ύ;;ι 
ΙιείοΙγόεοΙ: Ι:ινει:2ιιοΙ: , ιιιἱιιτὶειι ι·έΒι Ι:οτ1ειτοΙ: ΙεΙιιιΙΙειιιαΙ:; οι 
α' Ιε8ιιΒγεεΙιεΙ:, ιωιωει ιε ιιι:-›μεινειι·ιει; ΠθΠΙ ιι€γεΙιιι-ιΙ: ο 
Βγειιιτε ω:: ιιοια., επϋι·ιιγιι Ιοπειὰα1οιιιτα, ιιιο11γ επειιιϋΙ:, ΙΜ· 
:Με ΜΜΜ, 'ε απ: Ιιιειι1: ε8όει ειιιΙιει·ι πωπω: τέ8Ι:Θρ αιι 
ειιτΙιιΜια ειιΙγο:1ιιι ω:: Η:: ε'ίοι·ιωΙειΙοιιι' ναι· ε:ειΙιιι€ιιγει 
ι·ϋΙ Βοιι:Ιο1Ι:οάιι6ικιΙ:, ιιιο;.;ΙεΙιετ ιιιι€8 ίόΙο1ιιιεΙ: ΙομιάΙ: σα: 
ιιιωέ;ειάΙΙαιιι. Δ · ... 

ΒΘειειιιι·ϋΙ , ιιιοενιιΙΙοἐι , Μ” Θιι :ποπ ειαΙιειιΙειάΒ' 
ει.εΙΙειιι€Ιιειι , ιιιεΙΙγ 1:οιτάτεειιιιιειτ ΙεΙΙ:οειτιιι ΙΜειιΙ:, ιιειιι 
Μιοιιι; τειρειει€ειΙοιιι ιι;;γειιι, Μ” ει' πιει 110Ι11ΖθίθΚ ιιγιιμει 

π 
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ΜΜΜ , Με Μ” ειειΙ›ειὰεΙιιιἱὶεΚ νο1ιιι3ιιειΕ, τὶεικι1π πω" Μ 
ΜΜ, Έ €6Μ: ιιεΙιοΒγ ει' ίεήεάοΙιιιοΚ, άτοενόιι ε) τιπΙιοΜ 
οπου, ιιιοΙΙγοΚ ιιιἱπιὶεπ ΜΒΜ ὶιιἔειἀοιτατιιπκ, !ια€αὶιιιειε!ιπΧ 
ΙπΙἐιΙ_ῆαπειΚ ΜΑΜ, ιιιἱΜΒωιι εΙϋΜι νοΙαιΚ. 

ι 
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Α: ΒἔγεεϋΙτ-8τατιι8οΚΙ›ειπ πιιιΙατὰεοιπ πω, ποπ Θει 
τενέτεΙ£ καιει», Ιιο€γ Μή ιἰειιτοοι·ειτειἱ “Με” ύ.ΙΙαροτ , ιιιΜϋ 
8.2 αιιιετΜιπικό, Ι:ϋΙϋιι6ε Μ5ωιγϋ ιιι6ιΙο1‹ατ πγιὶῇτΙιειτ ει' (Ιεεφο 
Ηεωιιο' ιιιεἔειΙερὶτὰεέιτει , ,ε νἱεειαῇϋνόπ ΒιιτορεϊΙ›ει, ΜΜΜ 
ιιιοπιιγἱτε ΙιαΜΜΙτει Ιιιιιιπὶτ' ίώει1εΙπιοΙ11Κ παω; τόειο ΜΜΜ· 
πω' Ιεϋτι€πεΚ τετῇεε2τὲεὲι·ε 8.ΙΠέΙΖ εειιι16Ια-:τ, ότιειιιέπγεΙκετ έκ 
ειἱὶΧε6ἔεκοι, ιπεΙΙγε1ε ιι€γειπεπειι τε3,τεειε έιΙΙαροτΙπ5Ι ειϋΙεττεΙτ. 

Μ θΙΙΒθΙΙΙ @ΕΒΕ ΜνΘεότε νειετεττ, Μ” ΜΜΜ να; 
Μέτε ει” Ιποτεεετγ€ιι ιιειιι2ετεΙε νιιΙειιιιὶ οΙΙγειτ61ι ε11ιγοιιιατάε Μιά. 
ῇιιτυειΙ‹, ιιιωϋ ειΙειττ Ιιει3σου ει' τΘΒἱ Χοπ' και» ηερεὶ πιγϋἔτεΙ‹. 

Α' ΜηςγυαΚ ι·ἐεειΙςτεεΙ› ν1ιε8άΙατο. 'ε Μ: επ ω εΙιιικ-5ΙΚε 
Δε3εεΚ ΙΙθΙΙΙ ΉιΒγειειτοττέικ ιι%οιΙειΙω;Μωειτ, Μ.ποιη ειεΙιιιεκ 
0881( Πδϊ8γάτ νάΙτοιαιττάΙα, > 

Δ' ιιιιιΙτ ειέιΖαιΙοΚΜι1ι ειοΙιει ο11γ κοι·ΙΜΙειιι 'ε οΙ1γ ΙιειτειΙ 
ιη” ίε3ειΙεΙιιιοτ πω" ΙὰττιιιιΙ‹, Μ ιιιό.εοιΙ τωιιΜ Ιιειτ:ο.Ιωει!ι' εε 
μιεεμ 1161ΚϋΙ , εΒγ ιιιει€ει ει!ιαται Τ70ΙΙ18. ὶ€αιἔετ11ἱ Υ8]ΒΙΙΙΘΠΥ 
ΜΙΒ? Ι›ἱτοτὶειΙοιιι, ΜΜΜ τέ:επεϊή; εΒγ ΜΒΜ &ιΙάΙτατο$τ οΙ1γωι, 
Η ιιιπιιΙωι ωωινωοὶι κεπισιιωεἔ ΜΙΙ:ϋΙ αιοπε;γ ε2αΙ›ὐΙγ' 
τόειΙετι-ιεεόεεἱ ;ΐιΙά "πω μ6ΜΙτα , νειεςγ ιπΙΜυπΜιοι ΜΜΜ 
ΙοειάΙΙτ νο1ικι, Μ” Μ ΙοοιΙώπε 'ε νειετ€εεεε. Β” ΠΠ 

Ω 
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νὰΙΙειΙειτ` εειιιιειε ειπε ειε ειιιΙιει·ι ΙεΙεΚΙ›ειι £εΙιιεια ϋιΙϋι€,εε 
Μι νειΙειιιιεΙΙγ ειιιΙιετιιεΚ εειεΙιε μεσα "ΙΜ Η , ει' τιιάοιιιιιε 
ιιγοΚ` εΙεμεΙειιεεεε, ἱἔειιἔειτὰεΙ›εΙὶ ΜΜειιι0άοΚ' τϋΚεΙειΙειι 
"Με , ΚὶὶΙϋιιϋεειι μεὰἱ8 :ποπ τετιιιεειετι ειΚειι1ε.1γοΚ , ιιιεΙΙγε· 
Κει ει: άΙΙειροτοΚ' εΒγειιΙϋτΙειιεεεε εΙ68ϋι·ιΜεττ, 68 Π” του· 
μη: ιετνιιεΚ ΚινιιεΙεΙιειι εεειΙ‹Ιιιιιιιειτ ιιιε;ΒάτοΙώΚ νοΙιιειε 

ΜΜΜ, ιιιιΚειπ ει' ΟειεεειιτοΚ' Ιε81ιει€γο!ιΙι ΙιειαιΙιιιιιιιειΚ 
ΜΜΜ: ω, ει' τύιιιειι Ιιιτοι1ειΙοιιιΜιιι ΙειΚύ ΚιιΙϋιιΙ›ίεΙε ιιερεΚ, ΚΚ 
ΙϋιιΜ5:ϋ ειοΚεεοΚειτ 'ε ει·ΚϋΙεεϋΚετ τειιτοττειΚ Σεπ: ιιο=έγ ω 
Μι· ειιοιιεἔγ ιιτειΙΚοιΙι3 Με. "Με ιτοΙαιΚ, ει, υιτ!;οιιιέιιγοΚ' 
ιιει€γ τεειε ΚιιΙϋιι ι€ει28ειιωτοττ;1ιοΒγ επεΚ ΙιειταΙιιιειε εε ιε 
νεΚε1ιγ ιιιιιιιῖεὶμεΙἱτΜοΚΚειΙ νοΙαιΚ τεΙε; ,ε ΜΜΜ εεεει Κοτ 
ιιιιιιιγ :ιι ε” ἱιιιρετειτοι· Κε2ει Μπιτ Κ6ηιοιιτοειιΙτ, εε ε2ιιΚ 
ω; εεετειι ιιιἰιιιΙειι 6ΚιΙΒοΚ11ειΚ ΙιικιΞι_ιει ιΜτειάτ ὶε: ει' ιειι·εειε 
ε1ετ' εε ειειιιε1γεε ιιΙΙειροτ' τεει1ετει ε11ειι6ι·εεεει ι·ειιι1ειε 
Μπιτ ΚιΚει·ϋΙιεΚ. . 

Ιεειτ. Ιιο8γ ει: ἱιιιιιετειιοτοΚ ει€3ι·ιιγιι, 'ε ιιιἱιιιὶειι εΙΙειιει1Ιγ 
1ιεΙΚιιΙι Ιιει€ειΙοιιιιιιειΙ Ιιιι·τεΚ, ιιιὶ ὶε 11εΜΚ ιιιε8ειι€εάιε, Ιιο8γ 
ιιιει€οΚειιΕ ΚἱεεειιιοιιἔὐιἰιιἀιὶΙειωὶΚιιειΚ ι;ετ8ιεε ειει·ιιιτ ΜειιΙΙιειε 
ΜΚ , 'ε :πεΚ ΚἱεΙεεἰτεεετε εεε" ετειιιιέ ετεῇετ ΙιειειιιειΙΙιιιε 
επιΚ; ιιιε8τόττε1ιτ €γειΚτειιι, ΙιοΒγ ε) ΙιειωιΙοιιιιιιειΙ ιταΙειιιιε11γ 
ρο18ιιι·' 30ειιι€ειιιιειΚ, πι;;; εΙετειιεΚ ϋιιΚειιγεει εΙνετεΙετε 
νιεεωιεΙτεΚ; εεε.τιιοΚεάΒιιΚ ιειοιιγε.ιοεσ.ιι 1ιγοιιιοπ πειιιεΙΙγε 
Κα; Με ιιει€γ ειι$.ιιιτει Κι ιιεπι τειῇεὰειι; επεΙιιΙ εεειΚ :ιειιιεΙΙγ 
Ι'ϋ τιιι·ι;γειΚειτ νεα ιιιιι€ι-ιιιαΚ εε ει' τό!ιΜνεΙ ιιειιι ΒοιιτΙοΙτ; ει·ϋ 
ε2ειΚοε εε Κοτ1ειτοΙτ ιε ω: ε8γειει·ειιιιιι0. 
· ΙΙΒ·γ ΙιιτειιΚ , Με ει' άεεροιιειιιιιε ει” ιιιειι άειιιοει·ειαι πεπι 

ιετεΚιιεΙ ΙάΙιτε. Κειριιι αιΙελΙιιει, ιιιό.ε _ιεΙΙειιιι6 νοιιό.επιι ίο;ιιιι 
ιι:ιΚ Ιειιιιι: ιιιειδιΜ Κι:ει_ιειΙτε!ιΙιιιεΚ 'ε ειεΙἰὰεΙ›ΙιιιεΚ ιιιιιιειωιει 
'ε ΙεεΙειεεοιηιιπε ει ειιιΙιετεΚετ ει' ιιεΙΚιιΙ, Μ” ϋΚετ ΚΕ 
ιιοιιιά. . 

ΒΙΙ ιιειιι ΚετΙειιι, Μ” ει, ΕεΙνιιιι€οειι1τειι€' 'ε εεςγειι16 
εεε' οΙΙγ ειΜΜΜειιι, ιιιιιιϋ ει' ιιιιειιΚ, :ιι ιιτειΙΚοιΙ0Κ Μπιγ 
ιηεΜειι ΚειεὶΚ Κϋιε Κει·ι1:ΙιεωειιεΚ ιιιιιιιιειι Κ83ιΙιειαιΙιιιει Ί: 

ι 
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τοι·ιιιααιοτεαΙιΙιοιι θα ιιι€ΙγεΙιΙιειι Ιιεναἔιιατιιαιιακ α” ιιι:ι€αιιοε 
ότι1εΙα:Κ' ΒϋτόΙιε ,ιιιἱιιτεειιι αιτ Ι(ϋιιιΙϋΙε !ιατιιιε1ΙγιΚτεΙιεττε 
α' ΙιαῇιὶαιιΙιοτΙιαιι. Με ιι€γαιιαιοιι εΒγειι1ϋαθε, ιιιεΙΙγα' Μερο 
Ηιιιιιιιιιτ Μιιιιιγι-:Ιι!ια ωειι, ιιι6:56Μι κι απ; ΙααιιΙτ, Ιιο8·γιιιι 
ΜΙ ΙιααοιιΙι'ιΙιΙιαΙτ ,ο ε;γειιΙϋΙιΙιεΕ αι ειιιΙιετι-:Κ , α' ιιγΞΙναιιοε 
ει·ΙπϋΙοαϋΙτ αιι1ιαΙ ειιιΙιετΜι!ιοΚ 'ε ειοΙιιϊωιΙιεΕ ΙοιιιιιεΚ; ιιιΊτοι· 
ε" ιιο1Βατ και Μι· , ιιιειιι ιιαιέγ ΙιαταΙοιιιιιια1, εειιι πα” 8αι 
ΠαΒοαεΒαΙ, ει' ιβατιι0ΚααΒιιαΙι, ιιέςγ ειόΙναιι, ω" αΙΙιαΙιιια, 
και ιιιειε_ῆε ιιιιιοεειι, Μιιιάειι ΒΖθΙ'ΒΙΙΒ8θ ΚΒιιηιειετιι Κανω , 
α' αιειινειΙε31γε1ι τετιιι€ειει:τοΙ ιιιώι·ούΙιε1τοΙε, α, Μιιιε1ει Κοι 
ΙατοΙτ, αι 6ι·ϋιιιϋπ εε;γειοι·ιιοΙτ. Βι αταΙιιιιοε ιιι€ι·ταΜοτο88Θε 
ιιιέιεεΞΙξΙι πιια8άτ α' ίε_ιεεΙο1ιιιοτ Μ, θα νύ8γαιιιαΕ ιαΙιοΙατΙαιι 
@κει Ιιιιοιιγοει Ιιατι!ιοΙτ Μια ται·τ3α. 

Νειιι “Ματια ει οΙιοΙκαι, ιιιοΙΙγοΚ ιιια8Μιι51 α' και·εαεα 
Βι άΙΙαιιοθ τετιιιθειεταιι61 ιιιοτιινόΙ:, ΜΜΜ: ιιι68 ίεΙΙιοιιιι εοΙ‹ 
οἔγεΙι0Ι€εΙ: Με, Ιια ται·8γαιιι01ι καιει 16ιιιιι α!ιαι·ιι€Ιε; επι θα πια 
εαιιιιιαΙκ Μειιιιιοττ Βοι·1ιιτοΙκ ι‹ω ΜναιιοΚ ιιιαι·αιιιιι. 

Α, ι1οιιιοοι·ατα Ιιοτιιιαιιγο1: ετ0ειακοεσΚΚα, ω: Βηματ 
ΙειιοΕΜ5 ια νιιΙΙιατιιαΙτ α' ααα), ίεΙΙιενιΠΘέ 'ο 1188? νεειθΙγεΙα 
ιιιΙΙαιιαταιΙιαιι; Ιιαιιι-ιιιι αι ι11γ αι·ιειαεΙα ιιικιιι,ωι αιωωι‹ Ιοἔ 
1ιαΙι Ιειιιιι. 

Πα ιιιε%οιιτΙο1οιιι α” Ιτοι·ιιιιΙιΙιεΙ1 ειιιΙιετειι' αΙιτ68ά;οε 
ειειινοτ161γειτ, ει·Ι:ϋ|οεοικ' ιιιιΙιαεαΒατ, ίεΙνι1αι;οειιΙτειιΒιιΕ τει· 
Ιει1εΙιιιατ, ναΙΙαειιΙ<ι' €ιειταΒαέμιτ, ει·!ιϋΙοαιιιιΙοιιιαιιγιιΙ‹` επι 
ῇΙιΙετἑἔ6€, ιιιιιιιΙώε ύει·οιι0αιεττ αιοΙκαεαι!ιατ, Έ αιοιι ιππο 
ιΙαειι!ιατ ιιιοΙΙγετιιια1άιιιιιιιιιιγα_ιαιινότοΚιιαΙ Θε ετώιιιιιι6Ι εΏι 
αι·αιιτ ιιιιιταιιιαΙ‹ι: ιιοιιι αττι3Ι ίαΙοΧ, Ιιο8ιγ ίϋιιϋΚαιΙεΙιειι και· 
1ιοΙιοΙιτα, Ιια1ιειιι Μ" ιιιΙιαΙιΙι 8γαιιιατγαΒι·α ΓοἔιιαΙι ιαΙιιΙιιι.0) 

Διαι·τ ια απ ΙιΙαιωιι, αι αΙιιγοιιιαα' αιοιι ιιοιιια , ιιιοΙΙγ 
α` ιΙειιιοοι·ατα ιιόιιε·Ιιετ ίειιγααετι, εειιιιιιι αι”Μα!ιοι, ιιιι ει' Μει 
Ι›αιι ο«Μι€ α' νἱΙαΒοιι τϋιτόιιτ,ιιειιι Μι: ΙιαεοιιΙἱτιιὶ; α' ζΚοι·ιιιιΙ‹ 
!ιεΙΜι αιιιιαΙι Ιώχιότ ειιιΙε3ΙταιΜιο1ι τω ι·ιειιι ταΙαΙΙιατιιαΙι. Μα 
Βαιιι ια ΙιἱαΙιαιι Ιποτεεε:Ικ οΙΙγ Ιιἱίοῇειόετ, ιιιοΙΙγ ΜΜΜ: Ιαέιιιοπ 
ρειιιι€ιιιοι ιιοιιιοααιι νιεειιαατΙ_ια, 'ε ιιιαἔιὶὶιαιι ίο;:ΙαΠα; τα α' 
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ιΖωροιό.ιπιιιιι' επ :.ια:·αιπλ.ιά,ς' Με “ειναι 6Μπ Μιπ ΙΙΙοποπ. 
Α' άο1οΒ ιι_Μοπειτιή , ιιτοΙιάΙ_ιιιΙε ΜΗ πιο8Ιιατέιτο2πι, ιιιιιιΕππ 
ιιιειέπονοππι Μιιι τιισΙ_ιιιΙζ, 

Πει ΙπέιιιεΙιιι πικειτοιπ ιπ:ιι€απιπει.Κ, ιιιὶπό ιιῇ νοππποΙιΙιειπ 
]εΙππΙιετιι61: ΙΠθἔ` ει' Μειιοτι.8ιπιιε ει' νι1έι€οπ: Ιειτοιπ εοπειειι 
μ; επάιπταΙππ ΙιαεοπΙ‹3 Έ ο€γεπΙϋ οιιιΙιετοΙπποΚ, ΜΚ ιιιιιιιιιιπ 
ιπι1ειπ ϋιιειειιιιἑΙγεἱΚετ "παπι οιι€1ιιΙ, πο” ιπαἔοππεικ ΙιοΙιιιι 
@Μι 'ει ιπιπάεππειρι ϋτϋιιιϋΚε£ επετεπΜπεΚ, ιιιοΙΙγοΚ ειπτιιπ 
Ιε1πϋποτ εἔΘεπεπ ιιωσιακ. ΚΜ ιΙ‹ϋιιιΙϋΙε, ΜΙι·ενοπιιΙνάπ, 
ιπιπι68γ ιτϊεΒεπ ει' τϋΙιΙΜΚ' 8οτεειιι·ειπτ, Βγετιποποι 'ε ιιιει€έι 
Με Μπαμ ΜπιιΙε πι. Μινι: απ ειξςθει επιΜτι ποιππετοτ;ιιιι 
οΒγόΙιιτειιι€ ρο18έιι·ιάτππιπ ιΙΙοτι, 8201(ΙΜΒ· πΖοιπεΖἑπειιἔπΙιειπ 
Θ, Μ ειπα πειπ1:Μει; ΜΙεΙπ 6ι·ιιιτ1ιοπικ , Μ Με Μιιι έι·επι; 
08ιιιιίιπ ϋπιιιειΒεὶΙ›α1ι 'ο ϋπιπειιιά6τ!; 1εωιικ,- 'ε πει ν:ιπ ιειιιέ,ε.: 
οπιιΙππ_πι , ειιιιιγιτ ιποιιιΙΙιατιιι , πο" Ιιι-ιπιιῇει τϋΙιΜ πιποεοπ. 

ΒΜΚ Μαι εΒιπ τοιιιιιιπτ €γειιπποπι ΜαιΙοιπ ειιιοΙΙιειιι!ε 
ΠΠ, ιΜΙΙγ εἔγειιιιΙ ΙΙΙΒ.88. ειιΙαιτ ΙιΙποειτπετ ειάιιἱ όΙνεπετειππεΙτ 
'ε 6Πεϋι1πι εοι·ειιΚ ΙϋΙϋττ. Ε' ΙΙΒ.ίθ.10Π1 ποτΙΜΙπιπ, επϋτειπΙΙια 
εοἔατι5, ει;ι!ιάΙγοε, εΙϋι·εΙΜ6 68 Μπι. ΗπιεσπΙιτπιι πι ειτγειι 
ΙιειωΙοπιιιοι, πα Μπι Μ, ιιιιπτ εππεΙκ, θΖθηἔλ` νο1πει ει: επι 
ΙιετοΙαπ ίεΜιΚοιτει Ιώεπιτεπι; Μ: (Παπ Θιιεπ εΙΙΕπΙιεπϋΙο;;,νάΙ 
τοιπ:ιτΙ:ιππΙ ει' 8γει·ιπεΕποτΙιππ ειΚειτ3ει ιπει,.ςΕπιτειπι; εισαι πει 
ει' ιιοΙ€ειι·οΙ: νι€πτΙπππ, πεειΙκ Ιιοἔγ νι€ειπάεπό.Ι ο8·γόιιτϋ1 Μ 
8οπποΙΚοιπαππΙέ. 8Μτι-:τ 00Ι·.έοεπι ῇϋΙόψἰιΙεϋπ; πο θ.ΙΙΙΙΙΙΙΙ επιο 
0ιι1ιιιΒγνιεεΙϋιε 'ε 1ιιι·Μα απ” Ιεππι; €οπτΙοεποπικ Ιιάτοι·ει:5 
ΒιιΚι·6Ι, ε16το Μπα 'ειιιιτοι·πτ3ει επιιιωμιιωι, πϋππγιιι ›έγό 
πγϋι·ίι86€ειΚετ, ΥθΖθίἱ 1”ϋΙιΙι ιι€γοιΙτετ, πςειι€ειψι ὶιιπι·ῇοΙ‹πτ, 
επιι!ιπΙγοιπα εΙ6ΙιειΙειάΜπι1αι€, ίεΙοειήει 6ι·ϋπε6Βοιποι;πεειπ 
:ιι «επ Μπι ιιεΙιεπεπ, ιπιέιττ Μπι ιΜπτΙιετι πιει: ί‹-ιΙ Μπιτ ε 
ιεςειεπεπ π' ιμιπάοΙΙιοπάει' $ιιτπάειι€ατύΙ 'ει Ποτ' ωιπωσι ιεθ 

ΒΙεΙπέρ ει, εππιιαιΙειΙπιτπτω1 61ειπτ ιιιιιιοπΙαέπτ Ιιειπποπτει1ει 
πο!ιΙιει ,ε τιτΙώΙιΙιά πιω, κι ειιΙαιτειθ πιιιΚϋτΙΘεότ ΚοεΙζεπγ ΜΗ· 
Με ειοτἱι_ιπ 'ε ιιιειςίοεπ ΙαεεπιπΙώπτ ιιιιπΜπ ιιοΙΒιιι·ι ιπθΒι ϋπ 
ιιιιι€ειπεικ Ιιειεπιπ1Ιειώτ0Ι Μ. Απ ο8γεπΙϋε68 πεεπωικο εΙ :ιι 
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ειιιΙιετεπετ Μπι! ετεπι·ε; αι ωιω σπα ΙιιήΙ:μ1ιΙ0ΚΒά ειπα, 
Ιιοξ.;γ επεΙκετ ε1τϋιήΘΚ, εϋ£ ΒγαΙ;ταπ~ ιπόε _ϋ0τόίιππόπγ €γειπππτ 
π τοΜπτεεπτ. 

Μἱπτιὶπ ἱἔγ ει” ΪΘΙΒόΒ° ιπἱπιὶεπ επειπΘΙγτ ι·επι1τε παππ 
"πω ποι·ὶτεττ 'οι ιπει€ει ιπἱπτπῇὰΜι εγιιττ νοΙππ, εΚἱ1ετῇεει€ἱ 
κωμἱι :ιι ε86ει 1:ιΞι·επεό.8τει; Ιιε-›απ·ΙΜιππεικ 8ΖἱΙΙθί εοΙ‹ πρι·0, 
επϋνενόπγεε , επϋτε2άΙπειε;ειτύ 658 0εγίοι·ιπει εΖπΙ›ἐΙγοΚ` πά 
ΙὐῇεἱνειΙ , ιποΙΙγοπ ει' ΜΒ ει·επεϋΙιπ εΙ·ιιιε3Κ 'ε Ιεἔ6Ι€πΒοΙ›Ι› ΜΙ 
Ια:Ιτ εεπι ΙτόπεεεΚ πττϋτπὶ , ποἔγ ει' εοπα868παπ εΙΘΙωτιιΒίπε 
εαπειΚ; πειπ ΗΜ ιπεΒ ει: εΙαιτειτοκειτ, πειπωπ οΙΙιππΜπ, ιπε8 
ππωει-'ε ὶἔπιἔπτ3ει; εεεΙεΚνεϊετε ΜΜΜ Κόπγειετὶτ, πε ει' 
οεοΙεΚνέετ ιπἰπὰιιπυιΙππ €πάο!_πι; πεπ1 τοπτ, Μποπι πιπΙοτπί 
ποιιι επΗε‹Ι εοιιιπιἰτ; πεπι ωατποΚοεΙέοἀὶΙκ , ποπ πγοπι, επο 
κἱΒ, ἔγεπἔἱπ, (Μ, τοιπρὶτ, 'ε επτα ῇπτωτ γύρο πιἱπιὶεπ πεπι 
τ.ετο$, Ιιοἔγ πο Ιοξ,εγοπ £ϋΙ›Ι›εΞ οΒγόπ εεγ ίύΙΘπΚ Θε ειοτἔπΙ 
ιππε πΙΙει1-εετεππόΙ , ιποΙΙγποπ πι€οποπι ει' ποι·ιιιππγ; 

Μἰπἀἱ€4 Με ΙιΜοιπ, Ιιο8γ πι επεΞΙο ειπΜ1Ιγοε-, ΜΜΜ 
θε !›όΙ«ἐε ειοΙ€αεάἔ, νιπἱΙΙγεππεΙε Μ; πόριέΦ τει3ποΙπιπ , ἱπΙΩἱΙ›Ι›, 
πιὶπτεεπι πέριεΙπϋΚ, ϋεειιοί€τπετπε ει' ειπΙ›πι1επε,π€ιπε1Ιγ ιππ 
εϋ ίοτιπΜναΙ, έ:ει πο;" Μπι νοΙππ ΙεπεπετΙεπ ιπει8Μ πεπὶ ΙΠέ8' 
ει' πόρίεΙεθ8) ὰτπγΘΚἀΙ›ειπ ἱε πιεἔίὲειΚεΙπἱε. · 

Α'1‹οι·ιιπΙ‹Ι›ε1ὶεπ ίοΙγνάετ ΜΜΕ εΙΙεπε€εεε επεπνεπεΙγ Μ· 
ω ἰηπττειτππΚ; ςἐςιὶΚ π' Ιζοι·ιπππγοιτατπε' επὶὶΚΒεΞἔότ 'ε ει” 
ε2ειΙπιάρπ ιπειτειπέιέ ττπ€γάτ ἱε. Νεπι ίοωιπΕνέ.π ι-:Ι σεφ εΒχἱ 
πω, εοιπ ιπό.8Μπ: οι ε1ΙεπΙτεπϋ ϋειτϋπϋππεΙτ, οΒγε2ετω Η 
πΙτπτῇπΙε εΙέἔἰτπὶ ιπὶπά ει' πιεσε. Μπι€οΙ;πειΚ επγετΙεπ €γπιπ 
ΜΗ, πιἱπἀεππατύ; :Με ει' μο18πτοΙε άΙ€ειΙ νάΙειεποττ ΙιπτειΙιιιπτ 
ΒοπάοΙππΙε Μ. Α' Ιτϋιροπτοεἱτεὶετ ϋεειοΒϋτ1Ιε ει” πὲμίεΙεέἔἔοΙ. 
Ε: παέππ ιπε8πγιι€ωτάειιΚι·αι εποΙΒΜ. Θγελιπεε1€ Ματιά Μπιμπ 
τιιΙιτα πω” πως νειπππΙε νὶ8ειεπτπΙὐἀπα; €οπποΙνάπ, Ιιοε_;γ 
8γό.ιπποΙ:επΙκατ ϋπιιιαεοπ νάΙπειτοττάΚ. ΜὶπτὶεπΙ‹ὶ εΙτϋτἱ ει, 
ιπεεςπϋτϋιΦετόετ, πιετ0 Ιύ.!;3ει, Ιιο8γ πισω ε8γοε οιπΙ›ετ, εεπι 
πειπ ναΙειιπὶ οεπτΜγ, πειπειιι ΙΙΙό!8"Β ει' π‹-3μ απ, Μ π' Μπα” 
νεπώτ πατώ. π · 
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Ε? ι·ειιιιιιοι ιιιεΙΙειτ ΜΙόριιο!ι α~ροΙιςιιι·οικ ε€γ ιιιΙΙαιιιει 
ιη α” τιι%ειιιοι, Μ” ιιιααοΙτιια.Ιτ ιιι·αι ναΙαεοιαιιαΙ: 'ε αιιαιι 
ιειιιότ νιεειιατατιιεκ οιΙα. 

ΚοτιιιιΙιΙ›αιι ειοΙι οιιιΙιει·εΙ: ναιιιιαΙι, ΜΚ αι ι€αιΒαταει 
ιιοεροιιιιιιιιιε Θε 1ιε!ρίϋΙεόε Μια ΜΜΜ @Με αΙΙ:ιιιι Κϋιιιιγειι 
ιιιοΒιιγιι€οειιιαΙι 'α αι: νειιι‹, εΙ6%Θ Ιιιιιοειτοτται: α) εισ 
ιιι6Ιγοε ειαΙιαάεα8οι, Ιια απ α' ιιοιιιιοτι ΙιαταΙοιιιιιαΙι αιΙταΙ‹ 
Μια!. Ει ιιεΙιειιι ιιοιιι οΙε€ειιᾶϋ. ΒΙϋιτειιι αι ιιι·ιιακ ιιιιιιϋιεΞιςε 
εοΜιαΙ Ιτι-ινεεεΙιΙιετ ιιγοιιι, ιιιιιιτεειιι α' ΙιέιάοΙαει. 

Νειιι ταἔαιὶοιιι αιοιιΙιαιι, ΙιοΒγ οΒγ ἱΙΙγ αΙΙιοιιιιαιιγ νιι€ 
τοΙειιιιΙ εΙϋΙιΙινα10 αιιιια.Ι,ιιιεΙΙγ ιιιιιιταιι. ιιιιιιι1ειι ΙιαιαΙιιιατ Εθι 
ροιιτοαιτοι;τ νοΙιια, αιοΙκαι: οι” ίεΙε16εεα€ αΙαιτ 1ιειιι Ιεν6 οιιι 
Ιιει·ιιεΙ:, ναΒγ τεετίιΙετιιεΙι ΙιειοἱΙιο τειιιιθ Ια Μιιιιἱ αιοιι Η· 
ΙϋιιιιίέεΙε Γοι·ιιιαΙι Μια, ιιιοΙΙγεΙιετ α” άειιιοσιατα ιιεεροτιειιιιιε 
ιιια8;αι·α ϋΙιΙιοτ, ει Ιιὶιοιιγοεαιι α' Ιε8τοΕιιαΙιΙι Ιειιιιο. 

ΜΜΜ α' ΐθ]8θ8 νιΠαειται, να” να1αιιιὶ νοΙιαΙιι€ρ ιτα 
Ιαειτοττ ιἐε ίιι%ετΙωι ιδιατόιιγΙιοιό.8' ΚϋιεΙεΙιΙιἱ ίεΙιι;;γεΙειε 
αΙατι αΙΙ , αι εΙιιγοιιιαε, ιιιοιΙγετ εἔγεεεΙιΙιεΙ έτεια·τ, :Μια 
ιιαιἔγοΙ›Ι›, ιιε ιιιιιιι1ι€ ΒενεαΙιΒό ΙεαΙαοεοιιγιτ6, ιιιοι·τ ιιιιιιτΙοιι 
ιιοΙ€ίιι·, Μι: ιιγοιιιατιΚ 'ε τοΙιετετΙοιι αΙΙαροϋια ωωιιι‹ ιε,ιιιιέ€ 
ΚέιιιεΙΙιεΗ, Ιιοἔγ ιιιιιΙϋιι ειι€εάοΙιιιοεΚοιιιΚ, οεαΙ€ θιιιιιαΒιι.ιιαιτ 
ιωιιοι , έ8 Ιιο8·γ εαῇΜ αΚατα$_ιαι' ε8γιΚιέιιοΙ: αΙιΙ0ιια ΜΙ ιιιιιιτΙ 
α” ιιιιιιιιι. 

` Ηαεοιι10ιώμ ατΙάτοιιι απ; Μ, Ιιο8γ ιιιἱΙιοι· α' 'ίεΙειας· α' 
ιιειιιιοτοτ Κέμνιει-:Ιι Θε τϋΙο τιι%, αι οι;γει ιιοΙΒατοΙ:τύΙ ΘΙ 
«και ΙιαιαΙιιιαΕ θα @μΧ ιιι-:ιιι οειιιιιιιι α7 ετατιιέ ίεῇεΞιιεΙ‹ αιώ 
ἔαΙιιαΙ:, Ιια1ιειιι ΙιαειιιαΙιιαΚ ιιια8αιιαΙε α' εταιιιειιαΙι ἱε, έα 
Μ” α' ιιιαΒαιιοεοΙιτα Ιιι'ιι·ιιΙ ναΙαιιιἰ 11ΥθΓ88θΒ αΙιΙιι31, “οι” 
1°ϋεΒειΙειιεθ8ϋΙιετ α' ι(626118θ811θΚ ίε1αΙιιοιταΙτ. 

Αι ιιιωι ιέεΙιατ, Ιια ναΙαιιιεΙΙγ ι€ειι Ι:ϋιροιιιοειιοπ οι· 
εια,8Ιιαιι ιιειιιιετι ΚὲρνἱεεΙιἑε αΙΙεοιτατἰΚ, α' Ιια._ι , ιιιοΙΙγει; α' 
τιιΙιαΒοε Ιεϋιιιοιιτοειται ειιιΙΙιει, 1ιιιεΙιΙιιινο νεοι ιιἔγαιι, ιΙε 
εΙΙιατιτνα ιιιιιοε; 

ΤιιιΙοιιι,ιιοΒγ ει ιιτοιι τωιωι·ωιιιι α' ειιιιιιέΙγει Ιιείο!γαε 
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ει' ΙοἔίοιιιοεειΙ›Ι› Π;γΘΜιαι; ιΙΘ ωιω “Μαι” ΘΙιιγοιιιιιιιΜιι 
ειρτΘΙιΜιΚΜιι Θε ιιιιι€ιιιιγοεοΒΙιωι. ιιιιο1αι;ιιι‹, Ιιο.ιςγ ίϋΚΘρ ει, 
Πύ8ΖΙθίθ88όΒθΪΙΪΙθΙΙ ΘτωΙιιιειε :ιι ειιιΙιαατΘτ @τσιπ :ιΙΘ «πω. 
ΒΘεπειιιτϋΙ ιιιειῇτΙ ΙιαῇΙαιιιΙι3 νοΙιιΘΙι :ια ιιιιιιιι , Μ” ει' επει!ιιιιΙ 
@Θ ΠΟΠ! οΙΙγ ειὶὶΙιειΘἔεε κα” ΔοΙ€ο10ιιιιι, ιιιιιιτ ΜοειιιγΘΙι 
Μαι , Μ. €οιιιιο1ΙιαιιΘιιι, Μ” Μια εἔγὶΙκετ Ιιιιτοεπιιια'ιιι!ι 
Με' Ι›ὶι·Θειει ιιΘΙΙιιιΙ. 

Α' Πη;ΒΘε ειμαι τε$.ι·ΒγαΙιΙιειιι ιιαΙιοιιΙ:Θιιτ ΙεὶτἰἱιιἱΙ‹ "ε ΙΜ 
ΙϋιιΙιειΘ8 ιιΘΙΙιϋΙ Θτειται Μπρικ ιιιιιιιΙειι ιιο18:ιτοΜαιΙ. ΚΘτεΘἔ 
'Η Μια παπι απ, Θε ΒΘιιγειετιιι ιιιιιιτΙιιιι€ειΙειιι Θε ειπα ιω 
τα_ιει, Μ” ϋιιειΚειτειτῇοΙί ιιιιιιιιιΘΙατειι·6Ι ΙειιιοιιτψιιιιιΚ. Ιω 
θ8Ζϋ1ἰθί1ὶΙ88ἔΙΙΙΙἰἱΙΠ κιωιμ 'ε ΙΘΙΚϋΚΘτε18γοιι€ιτι; ιιιι€ Θ1Ιειι 
Μπι :ιι Μ” ειιἔετὶεΙιιιεεεΘἔ, ιιια1γιιεΙτ ω* ΒΘνΘ8 ειΘιιιιιι€ειι 
Ιοιιτοει, Με ιΒειι ιο τιιΙαιΚϋτιιΙιιιΘιιγΘΚΙιΘιι νειιι ΙιεΙγΘ, ει, ΜΜ 
8ειΒΘΒοτ εαπ ΚοτοιιΙιΘιιτ ιιιιιαι.τιει Θε 088ΙΙ Ιιιιοιιγοει οιιιΙιεταί 
νΘΙ1ειιιο. ιιγοιιιῇει. ΗἰΘΙιειιι ΙιιΠ.ΘτοΙ: Ι18]Η.ΠθΖθ11 ροΙ86.ι:οκι·ει, 
Μια ει, Ιιϋη›οιιτι Ιια:ιΙοιιιτΘΙ οΙΙγ ίιι%ϋΙιΙιΘ τοττααι, θ, Ιια· 
ω.1οιιι' ΒΘΙινιεωΙϋιιιαι ΚοτοιιΒΘιιτινάΙειειτάει'ιτ; ειαΙιεια Μπατα 
ιοΙοιαΙι οι Μη Μπακ, πιο 01η ι·ϋνιά Θε οΙ1γ :Μαι ΙιαειιιΘΙει· 
ω ιιειιι ίο.<ς]ει Μια αΙ›Ιιαιι ΒΘτοΙιιι, Μ” 80ιιτ1οΙΚοιιιε - Θι· 
Με· 'ε ο8ΘΙεΙινΘεΙιε1ι τεΙιετΒΘ8ϋΒΘι ΙειεεειιιΙιΘιιτ Μι ιιιιι€ο1ττΘΙ 
α ιιι-ινεειΘεειΘΙι Θει ε” ΙΘροεϋιιΒιιιτ Μ. ΘιιιΙιει·ιεΘ8, ε8·γειιιΘ 
τΘιι :ιΙΜ ΙΙθ ΘεεαιΘΙτ. Η) 

Ηοιπάεισ1οιιι, πο” ΟΒᾶΙΚ Ιιειιιιιιτ Ι:ΘρτεΙειιεΙι ιο ΙοειιιΘΙε 
€ιμι!ιοι·ο1ιιι, ει' ειΘιιιιιΙιτει ιιιΘἔ ίΘιιιιιειι·αιΙΙ: 1138] Θε ε;;για1οιι 
επιΜ0ΘΙιοτ. Αι ΜΙΣ: σ1οιιιοοτειαι Μέρα: ιιιΘΙΙγαι ει' ειιιΙιειάειέι 
μι ει' ιιοΙΜαιι ΚϋτΙ›Θ ΙιΘνἱιτΘΙπ, 'ει ΘΒιγιι€ωΙ 87. η;ειι€ειιΘει 
Ιεϋτ!ιαι ει' άΘ8ιιοϋειιιιιετ ιι6νεΙΕΘΙ:, ι;;Θιι ίιιι·οεει ΙειιΙϋιιϋεεΘΒΘΚ 
Με θ8Ι1θΚ. ΑΜΠ ΜΗ 1ιοτιιιιιιιγπΘε αι @κι ιι€γαιΙιει , ειιιιιι· 
εΙΘἔ ΙιοΖιἐιῇοΙ‹ ΘΒγειαιι ]ύ28.ΙΙ Θεα Μ, Με απ Μπι, Μ” 
ειιοΕπεικ ει' ροΙΒΘτοΙε πια; ποιο ίαΘΙΙιΘιιιοΙι; Ιια εἑςΘεε αειτιιέ 
Ιιοτιιιιιιιγιιτ61 ναι 82ύ , :ιΙ41ιοι· ει' ροΙΒΘτοΙιιιειΕ ιετ.οιιγύ ειειΙιει 
τΙΘΚο!τειι ειιἔεσιιοΙι; Μια ει' ίθΙ8θΒΙ1θΚ ιιιοα ῇΘ£ΘΚαἱνι$., ιιιιιιιΙ 
πιανει ιΘε2ι!ι; ιιιοα ΜιΘΙγοΙτιιΘΙ ιϋΙ›Ι›‹-:Μ‹Θ, ΙΠΒ.30 οιιιΙιΘτεΚ 
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ΜΙ Βενεεε!ιΙιοΜώ. ΜΜΜ» ει' νι5Ιαεπτάει' ιιιιιιι!ειι Ι:ϋΙϋιιΙιΜε 

ι·ειι05ιει·ειιι ω” ιιιειιτεΙ‹, ει, ΜΙΝΙ, Ιιο€γ ε” ιιιιι€οΙιΙιοι 
ιΙ16τ τει1ι5.ΙΙιιιττει!ι νοΙιιιι, εΙΜιιιιιΙιιιιΙ: 68 ΚετεειΒ :κι τον:$.ΙιΙιιε; 
ιιιιιιαΙιει ιι€γειιι ει' Μή , ιιιεΙΙγετ εο_ιτειιεΙε, ιιειιι ΜΜΜ ιιιΙιάΙιΙι 
8.2 οι·ειάις' αΙΙιοτιιιέιιιγάΜιι , ιιιιιιωειιι ει' νι5Ιαπω- τεετιιΙοτέ 
Ιιειι 8γϋΒετειιι€Ιο 

'Β νειΙ6Ιιειιι ιιεΙιέει κ. ΜηιιοΙιιι, ιιιιιιτ τιιι1ΜιειιάΙι οΠγ επι 
Ιιοι·ο!ι, Με ϋιιιἔιιι8ειιὰειιΙἐ ειοΙαϊιεάι·01 ε86ε2ειι ΙειιιοιιτΙωι1:, 
_ιι3Ι ιιιοΒνιΣΙΑειταιιι ειπα , ΜΙιτϋ1 1ιοι·ιιιιιιιγοιωτιιιοΙκ ΜΗ; ,ει 
ει:: ΜΜΜ εοΙιιι 881116 εΙΙιὶτετιιἱ ιιι-ιιιι ίο€ῇει, Πισω· ναΙειιιιἱ επι 
ΜάεΙιιιιι, Ιι-:1Ιιεε θ8 ΙιϋΙοει Ιιοιιιιέιιιγ _ιϋΙιοεεωι οΙϋ νιι1ιιΙιει ει” 
ειοΙΒει Πέ!! επινιιΜΜΙιύ1. 

Αι οΙΙγ ειΙΙιοτιιιιΣιιγ , ιιιεΙΙγ @ότε Μπι: ι·εεριιΙιΙιοιιι, 
ιιιιιιτΙειι ο;;γέιΙι ιι€ειοιΙιειι ρθω τιιΙεάΒοε-ιιιοιιιιτοΙιιιιι Ιειιιιο,ο16τ 
“επι ιιιιιιιΙιε ο” παρ 616 ιιιϋι·ιιγιι Με τετειεττ.Αιι ει, Κοιιιιάιιγ261ί 
νύιΙιει 'ε Ιιοι·ιιιέιιιγιοιωΙ:' €γάνειειιΒιι οειιΙιΙιειιιιαι· ιϋιιΚι·ε Ισ;; 
ιιιἱΙι ῇιιΕΕεπιιὶ; Έ ει, ΜΡ ιιιεΒιιιινάιι ΙαέρνιεεΙϋιώ Θε ϋιιιιιειΒάτ, 
ΒιιιΙιειασ.ΙιΙι ιιιτόποιοΙιετ ειΙΙ-ιοτιια, πω· ιιιιι€ύ.τ ιιι:ιιι ΒοΒιιτει ο· 
€γετΙοιι ιιι·ιιο.Ι: ΙΜιιιι ε16Ιιε πω. 

τ 

τ 

‹ 



δη!. ΡΒ1 ΖΕΤ. 

αν Ι'οΙ80αϋάσα απο αΙοΙιΙΗ |'ε]σεΙΝοσιεΙα. 

Βιι απ Μεαοιιι , ΚϋιιιιγεΙ›Ι› Ιιοι·ΙαιΙαιι 628 ιιοεροιαι Κοτ 
ιιιαιιγι αΙαιιιτιιι οΙΙγ ιιέριιαΙ, Μ! αι αΙΙαμοιοΙτ α8γειιΙϋΚ,ιιιιιιτ 
εισαι ιιιαείαΙαιιαΙ , 'ε απ ται·τοιιι, Μ” Ιια εΒγειει· εΠ“ΘΙα κατ· 
ιιιιιιιγ ε8γιΠγ ιιέριιαΙ ιιιεΒαΙαριττατιιαΙι, αι Μ α2 ειιιΙιαι·ι-ιΙιει: 
ιιειιισιιαΙι εΙιιγοιιιιια, Ιιαιιαιιι ιιωΜι Μ; Μι κωιισκ »Μια αι ειιι· 
Ιιετιεα8' ίϋΙιΙι τιι1α_Μοιιαιτ0Ι ια ιιιεαίοειταιια. 

8αι-ιιιιιτοιιι ταΙιατ α' 0εειιοιιαιιιιιετ0Ι ΙεαιιιΙαιΙιΙι τειιωωι 
ιΙαιιιοι:ταψα επααατΙοαΙιαιι. 

Απ: νύΙειιι, α) ειαΙιαάεααοτ ιιιιιιτΙειι ΜϋΙιειι Ι'ομαιιι ΜΙ· 
ιια απαιτειται; 6ο πι” αι·ιειιι , Ιιο;.;γ α' ιιιιειιΙιΙιειι ΙιαιΙαιι(Πι να 
;;γοΚ ιιιιαιιιιι Μ. 

ΜαείοΙ61 ιιιε8 ναα·>γοΚ αι·ι·ι31 8γϋ26άνο, Ιιο€γ ιιιἱιιιι αιοΙε, 
ΜΒ αιοιι ιι1610ιοιι, ιιι€ΙΙγεΙιΙιο_ιιιιιιι Ιιεπ1ιιιιΙι, α) ειαὶιαιιεαἔοτ 
α' ΙιὶναΙτεα€τα 'εατιετοοταιιαι·α αΙιατιαΙτ όιιιτιιι, ίεΙεϋΙειιτΙοιιεΙι. 
νωαιιι‹ α, τοΙιιιιτι-ΞΙγτ οεαΙ: εΒγ οεατι'ιΙγ ΙιεΙιεΙόΙιο νοιιιιι Ϊα «κι 
ιιιεἔιαι·ταιιἱ αΙπατ_ιαΙι, ΙιιιΚιιι ιοΒιιαΙι. Νιιιοε πιω· πια οΙΙγ @γω 
Θε ΙιαταΙιιιαα ιιι·αΙΙιοάι3 , Μ α' αεαροτιειιιιιετ αι αΙαττνα16ι Μπιτ 
ίε1αΙΙιταιιτ10 ιαττ6α ΙπϋΙΒιιΙιεέ:€εΙε αΙταΙ ιιιεεὅαΙαρἱτιιὶ »πια ι'ιΒγ 
πιατα πιασει οΙΙγ Ι›ϋΙο8 Έ ετϋτεΙ_ιεα τϋτναιιγΙιοααε , ιιιαΙΙγ α, 
εααΙιαι1ιιιι6ιειαΚατ Ιειιται·ιαιιι Καμια νοΙιια, Μα οααΙι αα εαγειι 
16εόΒετ τα εΙνιι1 68 οιιιιιοι·ιιΙ ποια πω. 8:ϋΙιεθΒι τοΙιαι,Ιιοαγ 
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Μπι! ειιοπ !ιοι·ιέιτεπιπιι, ΜΚ ΜΜΕ ι“ιι%οιΙεπε68ει 'ε ιιι€Ιω 
εἑἔΜ ιιιε8ειΙειριτπι πω; Μποειιπι πΙαιιήάΙΙ, πιιι€οΙαιτ πι ο 
Β·γεπΙϋε6€' Ιιει·ΜιπειΚ ιπιιωιεεέιΚ; :πιει ΙιειιιΒ πο” ιιιει€οΙαιι 
ιιΙΙΥπποΚπειΙτ ιπιιιιιεειιΙ:; οΒγετΙοπ ιιιι'πΙ οΙΙιτπποΙτπιιΙε Ιοππι 
ει; εποπτ νέιΙΙειΙειτιιΚ' εϋΚει·ε εΒσέεποπ οικω ι“ιι€8. 

Απει·τ ιε ποιπ από! "π επι, ΜΒ· νειΙιιιπι πτιετοι:τοιωι 
ιέιι·επεὰἔοτ ωι-:ιερειειιππ, Μιπειιι πιι·ι'ιΙ, Ιιο€γ ει' επει!ιπάειΒ 
μι ιαωπιι‹ εΙϋ, ΙιεΙιεΙύΙιϋΙ :ποπ πειιιοοι·πωι τιιι·επεά8πει!ι, 
ιιιεΙΙγΙιεπ ιειεπ Ιιε·ππιιπΙα-ιτ Μπι τεπιιεΙτ. π 

Ε' κει εΙεϋ ιΒιιπειι€ εΙϋττειπ οΒγειει·ιιπεΙ:, νἱΙὐἔοεπειΚ 
,ε τετιπόΙιεπγποΙι τοτειιΙι 'ε ειιΒιειιι ιει·ιπεειετιεΙ @Με πιπε 
ΒιιΙειιιιτπ "πω, ιπιπώιιιιι επιιΙιιιιΙ Κοιιιιιιπγ ιιΙπρι11Μιτ οΙΙγ πεπι 
πύΙ , ΙιοΙ :ιι άΙΙιιμοτοΙε ο8γεπΙ6Ια. 

Α' πειιιοοι·πιτει ποιπιειεΙππεΙι, ιιιιι€Μι6Ι ιι.ΙΙιοτιπέιπγιιιιιισ1 
,ε επιιΙιεε-38ειΙι1ι6Ι ίοΙγ πι, πο” ΜΜΕ: ει' ΙεΙεεει ιιιιαιΙσπι.ιιιιΚ 
ιι€γιοτιπωιΙιπιιΚ, ΙεϋηιοπτοειιΙΙ:ΜιιιππΚ, ΚιτειήειΙ€6Βιιπε!ι·, πο· 
ιοΙγ0ιιιιπειΚ 'ε ππωιΙιπαεπιιιιππΚ ΙιεΙ11επιιι, πιιπτιιι6επα. πι 
ει' Μτεειειι€ τει·ιπΘεπεττεΙ τενέ:ΙιοπγειιΙι εε ετϋεοΜι, πι ο8γειι 
αΙιιι·επτΙο1τειιΙι εε ει·ϋιΙεπωιιι; πω” τϋΙιΙιετ, οι ΙιενεεεΙιΙιοτ 
πεε1ε1ιειικ; εππεΙ: ἱἔγ ΚεΙΙ Ιοππιε. Δ 

Απ Μι πεπι Ι‹εΙΙ ω” ΙιοΒγ αειποοιπαι τειι·τοιπέιπγοΗιιιπ 
ει: ι-€γεπιΕ]Ιιι€€ετΙεπεεε' Μπι νιιΙειΙιει οΙΙγ Με· 1ιιΒγεπ, ιπιπτ 
ειι·ιετοοιιιτει οι·ε2ειςοΕΜιπ. 13ο οι πειπ ιε Κινιιπειτοε; πιει·τ επι 
ετοοτιιτει πειιιιετεΙιπε1 ει' ιέιτειιειι€ ει: εε;γεε επειπέιΙγπεΙκ 'ε 
ει, πει€γο!ιΙιειέιπι' ΙιοΙάομάειι πόΙιάπγιιΚ' ε πιι€γειι€πιιειΙτ μα· 
τι” ΤειάΙιΙοιαιιιΙτ. ` π 

ΒιιϋΙιεθ;εε ιε , οιιιιῇιειπτὶύ ιε ο8γεπετειιιιιιιΙ, Ιιο,Βγ ει' Οι: 
ιιιοετιιωι πόροι ι€ιιη.χιιτύ 1:ϋηιοπιι ΙιιιτιιΙπιιι, ιιιιιπΙώ.ε εε πει 
τιιΙιιιιιε Ιοεγοπ. Νειιι :πιω ιτιιπ Μι επι3, πο” 3.2 ει:ϋτΙεππό, 
Ψ'28Υ Ιιειπγειιι€ιι ωτεεεέ:Ιι, Ιιειπειπ @Με Πισω· ει” ιιιο28ιΞΙτοπγ 
ειι€πνειΙ 'ε ει·εῇένεΙἱ νιεεπιι€16εΙιεπ ΒιιιοΙωιεεεΚ. 

Αι·ιετοοιιιιει ειΜπιΙοΚΜιπ π: ιι€γεεεΚ” ιιι€8ιπΙεπε886 
πει-ι ιπποειωιεω απ εο8ιωιιε ιοΒιπΜΜι οΙϋ , ΙιοΒγ σα ει' Ιο 

| 
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ιοιΙο1οιιι ιιοιιι ωι:οιοα ε;" ιιιιι€ιι Κοτιιιάιιγο2ιιι 'ει 58οιηιιτιιι ει, 
ιιοΙ8ι-ιτοΙαιι; ε' ἔοιιιὶοτ ΚέιιγτοΙειι «κι εΒγ τΘεΖΙιειι επ επι 
ετοοτειικι' ωἔμιω 1ιειιΒγιιι; α” Μ” ει: εΙεϋ τιὶι·εαεὰἔι Μει 
τειΙοιιι ιιιιιιιιι€ ιιιεΒοε2τνα Ιονόιι, ΜΒ». ΒΒέ.Ι5Ζ ειιΙγάνει1 όει ε8γ 
ίοι·ιιιιιιι ιιειιι ιιεΙιειΙιειΙειτ ιιιιιιιΙοιι ειιιΙιετι·ε. 

ΝειιιοεειΙτ ιιειιι και ει' ΙειεάωΙειιι ιιιιιιιιωιτ ιιιιι€ύ.τύΙ; άι: 
:Με ει, ΙιεΙγεττε ιιιιιιι1ώΙΙιοιΙ6 ιιειτνιεε1ϋΙ:' ιιιιι;γ :απο π, 
ιιιιιιιΙιοιέγ ΙιειταΙιιιάτ εεϋΙοτιέ86τϋΙ 'κι 118111 6 “Με Ιπεραι, ιιοιιι 
νοΙτ ιιιιιιιιι€ κωι πω. Νειιι ΙεΙιετοττ ιιοΜ Μα ιιιιιιι1οιιιιιΙ 
Ιωιει1Μιιι εεεεπό1γε επετιιιτ τεύειιιτειιι, να” 8ειιιιιιινέ τω· 
ιιι 'ει ΙοεοεοΚόΙγεΙιΙι αΙται·ιιτιειιιεικ ιε ιιιιιιιΙιιγά_ιοΙιειτ εΒ·γίστιιιέ.ιι 
ει1έινειιιι. 1312 ιιι Ιιιποειτοιω. ει, ιιισΒάιιοεοΚ' Γιι%ετΙειι86Βότ. 

ΜΙ τιιιΙοιιι, Ιιο;;γ ιιιιιτιιιει όιιι6ιΙΙιοι ίοΙγειιιιοιΙιιἱ :και Ιο 
Ιιοτιιε; σε 1ιποΙ: ει' Ιιε1γεττ ειο1861Ιιειι6 ιιοιιιοοι·ειαι Ιιάιιίιε 
ιιι0τΙοΕειτ. 

Α' ΙιεΙγεττ, Ιιο8γ ει' ι:εωικιεκισι, να” -ιιειιιεεεό8τϋΙ 
εΙεεε:ιεττ ιιιιιιι1ειι ιεειι€ει€6 ΙιειωΙιιιειΙε ιιιιι€ιιιιιιΙτ ει' ί818θΒΙΙθΚ 
ειιΙειεεαιιαΚ Μ, ΙεΙιετ ειιοΙτ' εΒγ τόΜέτ εἔγεΖετιι ιιοΙ€άτο!0ι6Ι 
ισοι€Ιειι :ιΙΙιοτοτι; ιιιιλεοι1 πιιι€ιι τοετιι1ετε!ιι·ε Μπι; ι” ει' ΠΠΣ· 
8ειιιοεο1ί ειιιιιισ.ι1ειιΒιι ΙιιιτοειτοταιΙι!ι Μ”, ει' ιωιιωι, Ιιοεγ 
ε8γειι1686ΒϋΙε ΜεοΙιΙι Ιειιιιε. 

Α2 ειιιιετιιωιιαΙι , ΜΚ 1ιειιι ΜΜΕ οΠγ εοΙαιτ, ιιιιιιι ιιιι ει' 
ιιιεινειΙ:ι·ει, ιιιε8αιττοτωΙι ει' ροζ/ΜΒ· (ι:οπι€6) 11ΘΥθΐΣ ι€ιιι8ειτό.8 
ΜΗ ιιειΒγο!ιΙι κωιιωπκι·θ ιιέινε; Ιιαιιοιιι ει, ετ6Ι" ΜΜΜ 88? 
τύοιΙιειι αιττοιιιάιιγι 8γιι16ε :ΗΜ ιι0τοΙαιΙε Μ. - - ' 

Καφ νει€γοιε ιιιεεειι€ει1ιιι, Μ” :ιι οΒγειι16εΘέ οΠγ 
ιιΙϋεπικάΜιιι , ιιιιιι6 α' ιιιιοιιΙι, ι€α2.τιι1ειιι86.Β 'ε οΙιτ8.Ιειιιειιι€ 
Ιειιιιο ϋτϋΙεειΞἔ επι-ΜΒΜ τιε2τντιεε161:ετ ΜΜΜ; ιιο εειιιιιιι ιιειιι 
ιιΙαιάόΙγοιτιιι_ια, Πισω ΙιεΙγϋΙ0ιο, Ιιἱ2ο1ιγ08 ιιιόττώΙ:Ιιειι, νά 
Ιειειτοττ τιειτνιεε16Ιε ΜποεεειιοΙτ. Α' νειΙειεετάε οΠγ 6ειιιοοι·ει. 
ω εειςΘτΙοει1εϋι, ιιιεΙΙγ ει' Ιϋ88ετΙο1ιεε5€ετ Ιιιιτοειι_ιει ει' Μι 
ιιοιιτι ιιααιΙοιιι' εΙΙειι€Ιιειι ειιιιιγιτει, να” ΙΙΙΚ·ΪΒ _ιοΙ:Μιιι Μ, ιιιιιιτ 
αι·ιετοοπιια ιι6ιιοΙιιιΘΙ :ιι €3τϋΙώ68 ωιωωο. 

Δι ειιι€τοοτειαι οι·ειιι€οΙι ιεΙνὸΙτ Μ” μια" 1:58 ΙιεΕοΙγιι 
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808 ιιπιΒ:ΙποεοΙςΙωιΙ, ΜΙ: πιοΒ τιιιΙππΙε ΙεΙοΙΙΙΙ ιππι€οπόττ 'ει ΙΙΙ 
πω ποπι πω, ΙτϋππγΙΙ πιό8 ΜΒΜ π. εΙπγοιππΙ; Ιἔ8 επεΙε ε( 
ΙκιωΙππιτ ει' ΙπΘτεΘΙκΙεΙ' 'ει τειττύιΙαιιΙπε' Μπ.Ιάποε ειοΙππειειΙ 

ΜΜΜ ιπεὶς.Ι›Ιτ_ῆεΙΙε αιττππΙ. Ι > 
ΜΙ τικΙιππι ΜΗ ει' εΙοιιιοοι·πιπ Ιαι·τοπΙ:ὶπγοΙἐ εΙΙ°€Ιε εἔγε 

ιΙεΙιετ τετιπ6ποΙωΙ ΙΙθΙΙΙ εποΙ;;άΙΙειΙππΙ:; πι: ΙεΙιεΙΣ οι: πιεεωτ 
εέεεεΙ ναΙπιιιΙ ΙιοιππῇοΙ‹ Ιπιεοπ10τ τετειπιπΙ. 

Βι·6εοπ ΙιΙειειπ, πο” α' υιΜ8·οπ Μ8Β' εδρποο· ω·Μο-· 
ωνι£ἰιἱ£ α|αφϋπό Μπι ίεάι>Με; πο απ Ιειττοιπ, 68γειετΙΙ πω· 
€άτπΙτ, £ιϊιέπιιΙειΙΒα εΙΙΙνει ειΙΙζοτΙιειτπειΙζ η;επ ΒαιιΙει€, @επ πο· 
$οΙππποει έε Ι8επ ΙιειαιΙιπειε 163πγεΙ:ει, νει€γΙε ειτἱεΙοοτετα επε 
ιπόΙγεΙιετ. τ π π . Μ 

Β: παπι .πιεΒ ΙεΙιετπε επετοιπΙ ΜΙΝΙ πω" ποΙΙΙΙοειΙ 
ΙΙ88ΖΙ18."Σ πι πτἱεΙο-οτπΙΙάπειΙ‹, ·ΙδειεεάμειΙειπεπεαΙ 'ε πττπΙιππΙ 
πόΙΙζΙΙΙ. ΒΒγ Ιρειι·Μϋ, Ια-ιτεεΙΙειΙ6, νειΒγ ππΞ·8 τμιιΙοιπάπγοο .Η 
ΙτοτΙπΙΙπΙ ε;;γεεϋΙω Ιε, ειππγΙ, πω: ε” ίεΙνΙΙΙΙΒοειιΙτ 68 Ιω 
πΙΙιπειε ΙΙ0ΙἔΙΪΙ', ΙΜ πωπω Ιετεπώε πωπω πιεἔτϋτπΙ, Με;; 
πΙαττοιπΙπιπ οΙπγοιππΙ πεπι1ΙοΙιεπ, ι€5 ει' ΙΙΙ, πιπΙ6π εειΙΙΙΙΙο 
με: π' ΙιειαιΙοιπ' ΙςϋνοΙεΙόεεΙ,εΙΙεπ "Μ, ιπεεπιππΙΙ ε( ΜΠΙ 
νιΙποπ ειπΙ›ει‹ΙεπεοΙΦπτ.- Δ Ϊ 

ΑτΙετοοτειω ΙιΙϋΙ(Ιιεπ, ιπΙπιΙοπ οιππει·, πιΙπιΙΙΒ πέιπΙ επο 
ι·οε 6πειεπϋττιπΘεπεππ νειπ ιΙΙΙ›Ι›ςΙ‹Ι‹ε›Ι ροΙΒά:ΙύπωΙ ΜΜΜ, 
ι1εγ ΙιοΒγχ Μ: ιπε8 ποιπ ΙεΙιε€πε ΜιιπιππΙ ει' ΜΙΝΙ, Ιιοἔγ ει' 
ΕϋΙΙΒΙεΙ‹ εε8Ιπό86τερΙοεπεποΙ:. Α2 ε;γεπΙϋ86€' επάΖωΙειΙΙΙαπ 
ιπΙπιΙεπ ε8γόΙΙ τει·ιπόειο1τεΙ εΙειΙΒετοΙΙ:; εεπιπιἱ ϋτϋπεύεειε 
πω ΙπιτάωΙ,._ ΙεΙΙκποΙε εγάιποΙΙ:ΜΜ- Ι86πγεΙΙιοιπέ, πΙποεο 
ποπ, πεπππΙ πωπω, πιεΙ1γποΙτ τοΚοπειεπνέτε επάιποΙΙιπϋ 
πει, παπι ΜΗ; Μ ΙτΙΙΙϋ1ι νύ.Ιειειτο.πΙ_ 'ε Ι›ἱΙπτετΙοππΙ Ιι-ΙΙΙΙιειΙ 
Ιππο‹ΙπΙ Ι:ϋππγπ. Απόττ Ρε ΙποτιιπΙΙΙΙαπ οι εΙπγοιιιειτοττ ρώ 
86ι·πεΙΙ: απν.Ιε ε” ιπ6ιΙ_πι ν” ϋπνόποΙιπεϋι·ε; ππ κι πΙΙΙπιπ ΜΙ , 
ω” οι θεό” πειππεττε ΙιΙνειΙ:ΙιοιΙΙ( , να,8γ_ πει :ιι πιο; Μπι 
ΙπιΙΙΒειτῇει, ει: ιππΙιετΙ πωπω; Έ ε' νόμο οεπιπάπ εΒγ εεε. 
Ιαϋπο πω; Θε επ πϊεφτό. Ε? επει·Ιπτ ει' εειΙτέι' ειπΙπιπεπ;;π πε 
;ΜΙεππΙ ΙΙοοεεεΙΙ ΙΙειποπτειω πωιιιειεΙ«πόΙ, πιἰπωοπι ππὶειιττ; 

Ι π. Ιί‹ϊ£. 15 ° 
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θέγεάϋ! άι οι·νοεοΒα Μ” τιέ·ειώτ Μοὶι 15ει30ΕπσΚ, ιιιο!!γε 
ΜΕ αι εΒγειιΙϋεό8 επϋΙΙιετ. Α: ΕεγοιιΙ686':€ εΙΚὶὶΙϋιιιὶ 'ει 
έτϋτΙοιιΜ ει: ωιιΒετεΙιοτ; Με ει' ωμο ιἱιἰιιἀεΒγἱΚ ιιιοΙΙΘ ο” 
ΙιειωΙιιιειε ίοΗνεττ ΙιοΙγει, ιποΙΙγετ ει, Ιε88γεπἔὡϋΙ› 'ε Ιοές· 
εΙειΞΒετοΙτεΙοϊι ἱει Ιιε.ιππάτα ίοι·ΜΜι. Αι εΒγειιΙ6εώ8 ιιιὶιιιΙωι 
ε;γεάστ πιειέίοειτ τοΚοπαΐ εγάιιιοΙΙΙέιει3$6Ι ; Με α' εειῇω ιπο8· 
ωιἔεΠἱ, Μο” ιιιωιΙωι ειιιΙ›‹·ι·€ὰι·εΜ εο€1τε6€6τε 82ύΗ“Ι8888. 
Α' πγοιπιτΜ:0ιηί€ΙιεΙγ εἱε£τοΙ€ε~αι εέςγεπ16868' εΙϋΙΘρΘ8εἰτ 'τε 
:ιι »ΜΗ σ€γΙΚ ΙεἔῇοΒ!› ιιώι·8θΚΙδοειΚϋιο ω. , 

- Σ" Με €ω·τοιπ, Ίιο€γ ε1τύωοοιω5ιάκ1οαπ Μό ειιψετε!κ, 
ειοι·σεωι νιἐὶτε, νεειῇτ0ειειΙ›αιὶειέι;; πώΙΜΠ ε! Μ ΙεΙιετπ6πεΙ:, 
Ιιαπειι1 ει' 6οιποοκιπι ωιττοιπάυγοΚΜπ ΜΒΜ επ πω" “Μια 
πιέΙτ. ΕΜ ιι£ὐΙ›Ι›ὶ:ὶἙἴ 8έθΙΙΙωΥ88 £ὶὶἔἔετΙειιεὸἔεΞπεΚ ΜπίοεΙτά 
@κι Μπα: 611 ει, ΜΒ· μοΙἱτἰοειἱ ἔγἱὶΙύεοΜ›επ, ΙπιτΙειιπειιΩἱ 
ΧἱνὰΙ£ΒἰιἔοΚΜΠ ΈΊΗήΠΈ18θέ ΚἱΜτᾶετὸ8ύΙ›επ όμωι ιιοιιι Μ· 
απο. ΜΒΜ οιεΚ ΙΜοηγοε ρωΜ8 οι εἔγο‹ὶἱ οιοΙ8·:ιεε&8·8:Μ 
ιπεἔῖὸτποΙ:: Μιποιη ε-›'-ειοΙΒαεως Μπι ΜΜΜ; τοΗεε, Μι ει' εει]$6 
6ιαΜά. Α' εαῇω, 1“ϋππεΜι ΘττεΙειιιΙ›ειι, 0οιιιοοι·ιιτ:Μ εειΚϋ2ο 
ει' `ειαΙ›αἑΙεὰἔιιειΚ. » 
· νιιΙειιιὶ Μεοπ16τ ιιιοπι1ΜτοΙπ ει' Μι·Μ Μω.ΙοιιιτύΙ ἱε. 

Α, ΜτύΙ ΙιαωΙοιπιπειΚ Ιὸπγε;ὸΙ›οπ ΜΙ ιπει€άποει έει·0εΙα·Κ 
Κε1€οἔΙαΙΚοιιιἱ, ,ε ιιιοενπε86ΙιιΙ Ιεἔοτε ιιιἱιι‹ὶοπ ειειιιο ε16Ιιε 
τὲτῇεοιτεττ ει1ιτύ τάι€γει!τα2; Ι6πγεἔὲΙ›επ ΜΙ ε' ΜαιΙοιιιιιαΕ 
Μό; ει: Ν, παπι ι1ιωιιιΤϋι1Κόπτ ειεἔΙτεύἔΘτε ποΙ:ΜΙτ , ει' ΜΚ 
υγοιυατιωτ, Μπειιι Με2επ :ΗΒΗ ίοΙγνάετ εεοΙἔὰΙατῇὰτει ει' 
Ιε8ειΙΑΙιΙΜι10ιιαΕΙε ΜπϋΙϋΙπ. Μ, Μι· ιιι6,<.; οΙΙγ ει·6τΙειιιιεκ 
€οπάοΒιι1τ Ν, ιιιΜι1ϊε Κέ:πγειετ1τΙιεϋ ει' Μι·ύτ πω, ΙιοΒγ μει 
Μιεπιτ κἰΙιειΙΙἔεεω Με τεε1€εΙεΙῇειι: ιιιὶ Μ ιιωι€Μο6Ι ει' Μτσὶ 
ΙιειωΙοιιι' αΙΚατἐΙ›ὐΗοΙγὶ1τ. - 

Β” ΗΙγ Μιτει1οιιι ΜΜΜ Ι‹ὶὶΙϋι1ϋ8επ ιπε8·ίοΙεΙ ει' ετ.ειΙπιά 
εως' επϋΕεε38οΜεΙ:, ο!Ιγ ΜΜΜ», ιιιὶΚοι· ε” ιιι·ειΙΙιο00ικιΚ επιε 
πιε 'ε Καπο :ιιὶηἀιΙιιωΙάι1 Ι›εΙΘΙ·Ι:ειὶΚ επ ε,ιιιΙ›οτὶ οειεΙεΙτειὶε 
ωι‹ Ιε8αρτ6Μ τόειΙοΕοΕΒε; Θε ιιι1Ιποι· ει' ιιιη;όποεσΚ, ΜΚ 
εεγιιιιδ8 ν64ε·Ιιτιώτε €οΙιετο2ΙσποΚ, οΙειϋ,ςετοΙιοΙ»ΙοοΚ, ΙιοΒγ 
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Μπι ΜΜΜ εοΒιιεύεύτε επιιιιιοΙΙιειτιιιιιιιικ Α, τϋτν6ιιγε2.6!ιοΚ' 
ΙιειωΙιιιει ω: ιιιιιιιΙοιι ΜϋΙιειι ει' Ιειςιιιιι)=γο!ιΙι ΙιιιτοειιωΙε,· ιιιε1γ 
@οι ει, ετ.ειιιόΙγεε ϊἱὶἔ;ετΙειιειἑ8ιιεΚ Μπι Ιε!ιοτει; ΜΜΜ Μ· 
και» 58ειι ε: ι1οιιιοοτειω ειιιιιιιιοΙπω.ιι; κι ει' ιιιιιΒιιιιοιε _ιο8οΙτ 
ω. Θι·ειοΙιεΕ ιιιιιιι1ιιέ νεειιει1εΙειιιΙιειι ίοτο.ΒιιαΙι, Ιω ει'1ιιι·σι Μ. 
τιιΙοιιι :ποπ ειι·ιιιιγΙιειιι ιιοιιι 116 'ε £ετ_ιοά, ιιιοΙΙγΙιειι ει ΜΜ 
ιιοιοΙτ ε8γειιΙϋΙιΙιεΕ ΙοειιιεΙτ. 

Α: ε8γειιΙ6εό8· τϋΜι ι€ειι άτιαΙιιιο.ε Μ_ιΙαιιιοΙκατ Βιιτ ει 
ειιιΙιει·εΚΙιε ει' ετ.αΜάειι€ άτιΣιιτ, ιιιοΙΙγοΙιτο ει' τϋτνέιιγ!ιοιό· 
ΜΚ ιιιἰιιἀὶἔ ΜιιγἰΙτ επειιιιιιεΙ ΚεΙΙ νιΒγάιιιιει. Παπ ει' ΠΗιΙιε· 
Με: ι”οἔοιιι ιιιο€ειιιΙιτειιι. 

Α' τΙειιιοοτειω .ειΜωΙοΕΜιιι ΘΙϋ οιιιΙιει·οΙκ ει' Εοι·ιιιιιΙ:' 
ΜΜΜ: ιιειιι”Βϋιιιιγειι ΙειςιιιΙτ Μι ἱτἐιιιωΙτ ιιόιιιι ΜΜΜ 
ειετἱἱ ιιιο€.ςνετσ58τ ΘτιωιεΙτ. 0Ιαιιτ ιιιιθ.οιι€τ πιω· ιιιοΒ·ιιιοιι(Ιοι· 
παπι. ΝιΠοΚ α' Ιοι·ιιιιικ ιιτιὶΙετοτ 'ε “παω €γιιΙϋΙοτετ ερτ· 
ιεεπεπιεΙτ. Μιιιτ!ιιι 68 τοιιτιωει·ιιιτ εαπ ει? Ιιϋιιιιγιι 'ε @Μπι 
ΘΙνειετεΚετ ὑΙιιιῇτῇἑΙ:, θἔἐ8Ζ άϋΙινε1 τοΙιαιιιιιιΙ: νειΒγιιιΚ' πιω 
ιιο€γιΚύιιοΚ τὰι·ἔγα Μάη: ει' ιεἔΚἱεεΙιΙι ΙιαΙιι06Ι: ]ώίΒέβΙθ· 
επι όΚετ; ε' νέι·ειΙΙαι: , ιιιεΙΙγετ ιιιιι€οΙ:ΜΙ ει' 1ιοΙἱιἱοειἱ όΙοτΙιε 
ΜνιοιιιοΚ, ιιιιι€ειιοΙιΙαέ τεειι Μακ ει' ίοι·ιιιέιΙτ ιτειιιτ, ιιιιιιτ 'ει' 
ιιιεΙΙγεΙι ΗΜ ιιιιιιΔωιιιαρ Μτι·άΙτειιιιαΚ, να” ιιιοΒιιΙαιειαιτ· 
πω: ιι6ιιιεΙΙγ τεινειΙ:Μιι. ΑΜ· 

πω 6ιιωι ειειι αΙΙιιαΙιιιατΙειιιώΒ, ιιιοΙΙγετ ιιειιιοστατιιι· 
ΜΗ ειιι!ιοι·εΚ ει'ίοτιιιΜΜιι 1ειΙ6ΙιιιιΙτ, “Μι ειο!σετ οΙΙγ Με» 
ιιοεοΜώ ει' επιιΜιεΙει'ι€τει πανε; @Μπι έιΙΙνιιιι€6 6ι·σειιιέικ, 
Μ" :ιι ετϋε Θε οτϋτΙοιι, ε' Κοιιιιώιιγ ό8 Ιιοι·ιιιιιιιγιοτι Μπα 
Ιτοι·ΙΜίιΙ ειοΙἔεὶΙιιαΙτ 'ε @ΜΜΕ ιιικωιωιιεκ , ιιιέ8ιΚιιιιΚ ιππ 
;;ει ιιιο€8οιι6οΙάεάτε ΜΗ; ειι€εεΦιεΙ4. Α' Γοι·ιιιιι!ι πωπω ειιιΚ86 
Βι-ιεεΙι1ιοΙτ, ιιιιιι€Ι τενεϊΚοιιγο!ιΒ 'ε 1ι:ιιιιιΙιιιαεειΙιΙι ει' ι”ι·1οώΒ 'ο 
ιιιιιι6Ι Ιιαιιγα8ειΙιΙιεΕΝ'ε τεΙιοτι-ιτΙειιεΙιΙιεΕ ει” ιιιαμιιοεσΚ. Π' 
ειι-ιτιιιτ τΙειιιοοι·ειω 3ιςθρο1τ1ιοΙ; $ετιιιόειεττε1 ιι:ιι€γΐιΙι!ι ΜΜΜ· 
8ϋΙτ "η ει' ι"οι·ιιι6.1στει, ιιιιιιτειοιιι »Με ιι6μεΙειιοΙτ, 'κι ιιι€8ιε κει 
ιιι6ειοιτο1 Μι ι›εωιιΙιΙτ ειιοκειτ 1ο;ΙιενεεεΒικτο. Μ ἱἔθΠ Επι· 
πιο” Βε;γεΙιιιο1 6ι·ιΙοιιιοΙ. Π Ν-Ω.,' 

ω· · 
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Νιποα ειοιιιοιιΠιΙι Μπι;; , ιπἱπι αιοπ ΙιεκιαΙγ ιιιοανοιαε , 
ιποΙΙγετ α' ΙιστιιππΙιεΙιεΙδ παἔγ Μαιο: α' ίοι·πιαπ' Κατι1όαε 
ιι·ωιι ιπιπατ; Με:: α' Ιοι·ιιιαΙι Ιε161ι Ιεαοεαπε31γεΙιΙι παι·ι1αεαΙι 
πιω· ιπα σΙΙγ Ιοπτοεαααι·α ΙιαιιταΙι , ιπιπϋν‹-ιΙ εΙιΙιιοι·ι;.; Μια παπι 
Μπακ. Αι ειπΙιετια6€ποπ πω» πα” αι·αεΙιει παροεοΙαα›απ 
ναππαΙτ αιοΜταΙ.· 

θ” ναΙειιι, πο” πα αι ατἱατοοιαω -αιέιιααοΜιαπ 618: 
απαιπιπαιπαππαπ 1αΙιατεΕτ ια οΙΙγΙιοτ α' ίοιιπαΙια£ Ιιιπιτα$ΙεπιιΙ 
εΙιπεΙΙϋιπιεΚ 'ε ι·αῇωΙι αγαΙιταπ παπι ια επιαιΚειιπιεΙτ , αιοΙι, 
πι πια α' παιιαΙιετ νειετιιι, ιιι.ιωιθιωι ιαττοιπαπ ΜΜΜ α' 
ΙεαοεαΙιαΙγαΙιΙιετ Μ, 'ε εΙ παω ιπιιΙαειταιιι , ΙιαοεαΙι αιτ πα 
ταΙιιιαε ειιιΕ86;; παπι Μιιαπια. ΑτιατοριατιαΚΙιαπ ναπΒιιιι€0 
8ααΒαΙ ιιιιαι11απαΚ α, ΓοιπιιαΙι; παΙιιιπΚ ίαΙνιΙααοειιΙτ πια 36ιαπ 
ΗαιωΙεττε1 ·ΙιεΙΙ ιταπιιι1ε νιααΙωτιιιιιικ. 

ΜΜΜ ι€επ.τετιιιααιοτεε 'ει ναειαιιαΙιπεα δειιϋπεπε 
ιποοι·ατα παρεΙιπεΙι αι, ιιιιπέιΙ @ινα παιΙαιιιι6Ιι αι εαγειιι ιο 
Βο!ιατ ιπαιένειιιἱ 'ε παθετε πεοαϋΙπι. -- π 

Αι ειιι1ιειεΙι ναΙαιιιεΙΙγ πι; πω, ΚϋιϋιιαόΒοεαπ απ 
παΚ ίσπισεεαααΙιοι 'οι Ιιοεαιαα αγαΙςοτΙατα.ποι καιω, εισπ 
ταΙι ιπιιιατπι τααααιΙιππαειτ 'ει τιειτα1Μετ._Α' ιΙοιποοιαια πα 
ρεΙιπέα1 ταΙαΙται:ὐ εαγοιΙι _ιο€οΙιτεπάειαιιπτ _πειπ παα·γ Ευπ 
τιιαααΒιιαΙι, ι€οπ ιιιαΙι Θε ω1αιω ναΙτοι6Ιε; Μπα πω; αγαπ 
ι·αιι -πιιπιιαπποπαΙιοιιαα πα1ΙιπΙ ίεΙα.Ιαοιτατιιαπ, "ειπαιιι ιππι 
«ια πγπιέιιτΙτ ΙΘΙα!παιπαι·αιτεΙ αΕΙιιι€ατπαΙι. _ 

Ιπιπιατ ιπεμϋτταπιπ, πο” ιι€γαιια' Ιιοι·Ιιαπι Θε ιι€γαιια' 
παιπιι-ιτο!ιπα1, ΜΙ αι αιιιΙιεταΙι1ιοπ τετιπαειετι ιιιοπνετααο τα 
ιιιαα αι @και ιοαοΚπαΙι, α' ιατεαεα€,ι ιοααι τετπιιέειει;τεΙ 
πιτει·ιετΙπεΙτ 'ο ατόαΙιιιΙποΚ; ιιααγ ια ΙιοΒγ αι απιΙιειεΙι Κε 
νεα!ι!ια τααααιΙππΗιΙε ΙααιιιαΙι α' ιιια8αποε ιπποΜιοι , απαιι 
αΙιποι· , πιἱιΙϋπ ΙιεΙϋΙϋπ αιοπ πανι-Λα, ιπι πιόα ιιιατατΙ£, ιπη; 
ται·ιαπι 'ει νααοΙιπαιπι 1οααιιιΙιεθιέεαΙι νοΙπα. 

Διότι παω ΚοιππΜιαπ @Η `ΙεΒἰπΒαΙ›Ιι αι ειιιπει·ι Βια 
Ιιαάεαέ θα παιςγεα,ε;' πρι Ιιαι·αιιιιαΙι ταΙΙππι 'α Ιιαειαιι α!! 
πιοΙτ ειιιπιεΙε·π αππαΙι πιει;ι€αιΙαεα νι-!;ιο1τ, πω” α' “Παει 
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@ει ιιιιαιιοιιι, πειπεΠγ ει;γειιεΚ'·ε2ειπε!γεε ιοέπειιτ, πω: 
$ειιτειπεΙτ πωιΙάποε ΜνειεΙεετι Μ$ππγειιεπ Γε! πε Μάσι”. 
Νἱπεει πω· πιει οΙΙγ εεεΚεΙγ ιιοΙ;;ιιι·, ΜΜΕ εΙπγοιπιιςΜΜ 
πιεεεπεε0πιίεΙεκε Κύ.ι·οε πε νοΙιιπ, εεπι οΙΙγ εεεπεΙγ Ισπ 
ιοεπιι€ιι _ιο8, πιεΙΙγειΕ ΜὶπτειΙεπιιΙ πι' ίΕπΚεπγπεΙκ ΙεΙιετπε 
ιιιι€γιιι ιπειι·ωΙεΙαιιΙ· ΕππεΙκ ειπε εεγειει·ιι: ιπιτΙϋιι :ιι εΒγειΙ 
πει: ιιιειιιεΙγεε Νεα οΙ1γ ιι16Ιιεπ εει·τεϋΙ: ιιιε;, ιπι!ιοι· ει: 
ειπΙιει·ι ΙεΙεΙ‹ επ ει1°εΙε _ιοΒο1:' ι"οπωεεεειιτ πιο επεπτεεεετ ιιιε· 
Ιγειι ει·επι , εαπ ει' ιιιεσοειποιτ εΒγειιεπ τϋι·ψεπι1: πιεΙτιιτΙ:ιπ 
Με; πε Ιποι·ιιπΜπιιι εεττεπι πιεε πω πω, αππγι, πιω ει' 
πεπιπειι ει·κϋΙεεϋπετ νεεΙ-ιεχι ιιιεἔτοπιππἱ, 'ε εεε” τιιι·ιιιιειι 
8οι νεεπεΙγιιε ιιϋπτειιι; ιππιτσιπ :ιι ειῖεΙε ιοΒ·οΙεπε.Ιτ ιπέιτ ω 
ΒαΙιπει ιε Πι!γνειει νιιΙτο2πι 'ει τιιπεα1ειπι Μιά ΜΜΜππ!ε. 

Ήιππ:ιΙκ Μποπγοε εποιώεο!ι, Ιιι·ιοπγοε επιιπέιΙτ 'ε Μπο 
πγοε «πιει, ιπεΙΙγε!κ ειι_ιιι€ιειι ειἶ ίοι·τειιιιιΙιπι ιιΙΙιιιιοτπιιπ, 'ε 
ιπε11γεπετ ε" Ιισεειπειε Ιοι·ι·ειιιιιΙσπι ιιιιιιι1ιε εΠιιιοιπι 'ε πωπ 
ποπιτπι πιο1ιοττ , Ιιιιι·πιιπϋ- Ιει;γειι ιε Μι1ϋπιιεπ _ιεΙΙειιιε , αιτ 
έχει εε επιππει.Μ. ν ` 

ω ΜΜΜ Ιιει·ιπεΙΙγ πεπιπει: ι·ϋνιι1 πιο :Με πω ιιΙιεπ 
νό.Ιτοπιιαει ΕόπϋΙ:ει:, νεΙειπειιγειτ 'ει ιϋι·νειιγειτ, επ επιπε 
ι·εΙτ, ΜΒΜ! ΜΙ; νόμο ιιιεΒιιΙεΙίΙτ ει' ιιιοιεεεΦ 'ει ιπιπι1επίεΙε 
ΣΠ0288ΙΙΙ18Β113Κ επι ιιιωιι €'Υ0Ι'8 νε;ΙιειπεπτεΙιει ιιοιπέιειοΒ 
ΜΚ. πιει ΙιεπιιεΙτ τετπιεεεετεε ιιιεενετεε ιιιιιιιιιι ει' ΙοτιιιιιΙ‹ 
ΜΜΕ, πιεΙ1γεΙαπε!ι τεΙιειειΙεπεεεετ ιπιππεπιιιιιι ΜΜΜ: εε 
@Με ΙκεάνετΙεπϋΙ “ΜΚ ιιτιιΙΙιοΜεάτ ει, ει.ειιιιιΙγπει!ε, πιεΙΙγ :ΗΜ 
ιιιέιι· εο!ιειπ ιιιιπγιιιιοι· ιιιιιιιιωι‹ επεπιειΕ ιιιιιωι. 

ινιωιωι ει' ιπεΙτάπγοε86.8' 'ε ει·Ι‹ϋΙεειεε€' ιοΒιιΙιιιιιι πεπι 
εΙει;επάϋΙι τϋΙΠιό ιπεειιιειΒγατειάεότα 'ε ι€ειιοΙάεέιτει. ιιιὶπιΙ 
ποπ πι ποιεσΙεπιιΙτ, ιπι!τετ ει' Ιοι·τιιι1ειΙοιπ πειροπΙιιπυειιιΙ, :ιι 
ειπ!ιει·εΚ ει' ιιιι·πειειι€ι Ιιειειι.οπ' εΙνεΙιει ίοΙγειιιιοιιιιιικ, ει' πο· 
ΜΜΜ επϋΙιεεε' ιιιτιι€ειιΜΜ ιιΙΙιτῇιιΙ‹ ΕεΙ, 'ε Ι:ϋππγεπ ιπποε 
ωε.οΚ_ιιιΙτ ΚειΙπεπεει Μπι ίεΙιιΜοιπι ει” ιιιειΒιιποε ει·ιιεΙιεΙιετ, 
'ει 1ιιιιιιειΙ τειιιοπιιι ει' ειιειπεΙγεε ιοεσΚ:ιιτ, εεειΙιΙιοεγ ει” ιιιιι€οΚ 
ιιιικ ιιιιιιισιι παιΙειποει ασκ ιιππιιΙ Ιιπιιι:ιι·ιιΙιΙι εΙει·ΙιεεεεΚ. - 
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Β' ε2οΙ:ΜοΙτ θε εειιιι6Κ, ιιιεΙΙγε!τει επι /οι·ι·αάα!πιέιι|ι 
πειΙἐ ιιενειεΙτ, ιιιινοΙ ιιιιιιιιωι ΕοττειάειΙοιιι!ιύΙ εΙϋῇϋιιεΙτ, επιπτ 
ι'ιε·γ ωιωιιιιωωω‹ ειτὶετοοτιιιΞιιΙι' ΚεΙιεΙΘΙιειι, νειΙειιιιιιιι: :Ιο 
ιιιοοι·ειωι ιιἐι›εΙιιιθΙ; Ιιωιειιι :ιι ι ςΙιι6ΚιιθΙ 8γιιΕπιιι ιιειιι οΙΙγ 
ΙιιιιιιΙιιιιιεοΚ 68 εοΙιιι ιιειιι ω? τειι·ωειιΙ:, ιιιιιιτΙιο·έγ οι: ο1Ιγ 
ειοΒιιεοΜιειΙ, εειιιι6ΜιεΙ, ΙιιιιιιγσΕΙιειΙ 'ε Ιι6Ι:Κειι6ΒΙιεΙ ΜΙΜ 
ΚοιιιαΚ, ιιιεΙΙγεΙε νοΙε!τ ε!ΙειιΙιειιιοΕ. ΑΜΚ ΜΜΜ ιιιιιΒιοΙ:τ0Ι 
ΚινεοιιιεΙ:, ιιιιΙιοΙγί ει' ίοι·ι·ο.άειΙοιιι νόμοι ότι, 'σε εέιεΙ ει' 
ιιειιιιοτ ιὸἔι ωιιιιωι Κοτό!ινάεΜειιΙιει Μπα νιεεπιτότ. Νειιι 
1,” ν” ιυιιιι1η; ει' ιΙοΙο;; ι1ειιιοι:ι·ιιτιι ωιιτοιιιιιιιγοΚΜιιι, Μ! 
ει.ϋιι€εΙειι ιιιτι'›Ι ΕΘΙΙιετιιι, ιιι-ι!ιοΒγ ει' ίοιι·ει.ιΙειΙιιιι ϋεπὁιιϋΙ: 
ιιιο€ειεΙιτιιιΙνόιι, 'ε ιιιιι8οΙαιτ, ει' ΜΙΝΙ, Ιιο8γ ΚιτεήειΙιιόιιεΚ, 
ειιιΙιιιΙγοινιιιι, ΜιεεειιιΜιιτ Κοτιιιιιιιγπϋι ι-:ι·ΚΒΙοεϋΚΚό 'ε @κι 
€ιιτιιεΙιεΙΙ ειοΙιιιιιοΚΜ νύ.Ιτοιιιιιιιικ ΑΙΜ. 

Βιι τειιιιτ ιιειιι τιιι1οΙτ οΙΙγ οτειιι€οτ, ΜΙ ει' Ιοι·ι·ειάαΙιιιιικ 
ιιι·Ι:ειΙιιιιιεΙιειΙτ ΙεΙιοτιι6ιιεΙι, Μπιτ ει, άειιιοοι·ειιιι οι·ειιι€οΙιΙιιιιι , 
ιιιἱιιιιιοἔγ Μ, Μπι τεΜιι€νο ειιοιι τ6τωιιετεε Θε ιιιιιΙειιι06 Μι 
]οΙαιτ, ιιιεΙΙγεΙζετ οΙιοιιιὶ ειοΙιει εΙ Μπι ιιιιιΙ:ιε2.τ!ιατιιιιΙ:, ιιιιιι 
:Μι :Μπι ι”ειιγεθ·ετιιοΚ, Ιιο€γ άΙΙιιιι60 'ε ι'ι€γ ε26Ινειιι ϋτϋ 
Με Ιιει_ιοΙκειτ τει:ειιιηιοΙ:, α2ι'εττ Ιιο8γ ιιοΜΚ ε' ιθει1ιοιι απ» 
ΜΜΕ ν” ιιιιιιάειι ιιιιιιι ιιέιιο!ειι€5Ι, ΙιαΙιοιιιἱ, ιιιιοΙϋτι ιὶοΙοΒΙιοι 
ίο8ιιιιιιαΙι 6ο Ιιο<.έγ ῇοΙιΙ› τεΜοΙ: Με" ει, ῇεΙοιι έιΙΙιιμοτ' ει* 
ιιΙΚειΙιιιιιτΙαιιειι€ειιτ "ΜΗ, ιιιιιιτσιειιι ΗΜ νεατ.6Ιγοε οι·νοεειοι· 
Με. ιιγιιΙιιι. 

Α' τιιι·8γιιτ ει” άτει!ιιιιοε εεπιιιόνι-:Ι ίοΒοιιι Ιιεϊο_ιοιιιιι, 
ιιιεΙΙγ ιιιει€ωκιιι ΕοΒΙειΙμι ιιοιιιοειιΙτ ιιιιιιτΙ :ποπ οἔγεε εειιιιιέΚοι, 
ιιιεΙΙγοΚ ε” ῇεΙειι ΜιετΙιειι εΙϋειάειττιιΚ, Ιιειιιοιιι παω· Ι'ό8Ζθί 
ειιοΒιιιιΚ πι, ιιιοΙΙγεΙιετ εΙϋειιιιιι ε' ιιιιιιιΙαιικιΙτ οιιἐΙῇει.. 

Α7 ιιιι€ιιΚοτ Μθ8'θΙϋΖϋπ ειι·ιετοοτε.τει έ2ΜειιιοΙτ , ι€ειι Μι 
ιαΙιιιιιε ιιιειἔὰιιοε ε2ειιι6ΙγεΙ:ΙτεΙ 'ε ι€ειι ἔγειιΒε ιἐιτειιειιἔἱ ω 
ιιωωιωι Ιιιι·ιειΙι. Α” τάι·εει868·ικιΚ ιιιιι€ Κύρο Ιε ΙιοιιιιιΙγοε 
«πι, Έ ιιιιιιιιιιιιωιιιι ε1-εΙτιιιιτ πιο” Μπι Μι1ϋιιΜπϋ ΙιειταΙιιισ.Κ 
Μια, ιιιεΙΙγοικ ει' ροΙἔιιι·οΙ‹ Μαι ιιι·ΔΙΚοεΙωτ. Δι οι πισι 
ΙιεΗ ειιιΒιετοΙτ' το τϋτοΙ:ν686ποΚ Μα !τεΙΙειτ Ιι·ιιιιγοιινει Ιειιιιιο, 
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Μ” ει' ιὰτεειει5Βὶ ΜωΙιικιτ »αποψε 'ε οι·6εΙ›Ι1ε‹-:, ι ΚὶνεᾶΙτειἰ 
88“1 ειαιροι·Ιται 'ε Ι›ἱιτοεΙτεει, εΙΙεπιΙ›επ αι εἔγειΙὶ ΕὶὶΒ8ετΙειι 
ΜΒΜ ειὐὶΙωΙ›Ι› Κοι·ΙάτοΚ Μιά 820Ι'ί!.88 638 ει' @κήποι Μάο 
Με αι ιΣωΙάποι Θι·άοΙσιεΙκ αΙὰιτεπὰοΙῇο. 

Α' Βοι·ιιιιΜπ:Π ειιιΙιει·οΙ‹το ΜΝ νοειΘΙγοΚ σε :Με Βοη 
ιΙοΙ‹ νάι·ιιαΙτ. _ 

Α” πω πειιιιεκεΚ ιια8γ τΘειέηεΞΙ,' ει, ίθΙΒέΒ', ΜτιιιοΙΙγ 
ετοιΙείο, αΙΙαιώεει 'ει πενειετο Ιοἔγειι κ., ιηηι1ιιεω ιιιἱΜειι 
Ιιιιισνι5 ΗΜ, α' υιιι€ΑποιοΕ _ρεώΒ Μπα ἱιιΜΜ›Ι› ει ετϋτΙεπε68' 
απ. €ϋ886ε' Ιε8αΙειΜΐοΕάκα εϋΙγεάπε1τ. Ι 

ΜὶιιιΙωι ιιιέιειΙώιιτ @Η ει' τό;ή τἀτεεειιἔοκὶ›απ. οα :ιι 
ο8·γεός ,ε οΒγίοι·ιιιιιι€ εεεΙιο1 ίεΙ 118ΙΙΙ ω1ε1τωεωκ οἔγἰὶττ. 
Νό.!ιιιιΙε ιΜπάωμο1Ιγ πω;;; οΒγειιΙϋνώνάΙΩειαΙ Ιουγε,ςετ_ 
Με;; αι εεμ·ε ειειιι6ΙγεΙ‹' ΜΒΜ ιιΙειΙιμι ιιιαΙιοΙιπιρ εἔὲειεπ 
οΙνόει ει' ΜΜΜ εΏ›ι·ιἱιιιτΙ›ωι. Αρύ.ΙιιΙα ιιιἱιιιϋἔ ΜειιεΙκ νοΙαιΙι 
νἱςΒιειΘΙιιἰ Β7.0Π εΒιιιιέ:νεΙ, Ιιοἔγ ει' ΙΙΙ88άΙΙ08 _ήοεοΙκ σωθ 
ΙετΙ›ε:ι ωττωια16Ιε, υπ ρειΗ8 ωτιιι68ιετω1 ·ΙιπηΙαπι101κ νειἔγιιιιΙι 
ιιιΙειέ;!; νὶιιιιϊ :μπει ιιιὰεἰΙαιτ, Μη”, κι ειδκά' έ:τάοΙπόιιεκ 
ιπΠπΙὶἔ πιο;; ΜΗ ΙιειῇοΙιιἱ ει' τϋΒΜΙδ ότ06ΚοεΙϋτ!;. 

Α' ροΙἱτ5ωιἱ νὶΙάἔ ιιιο€νι11τοιΠε; οιοιιτι1Ι ιιῇ 8γ6·,;γειε 
καστ ΜΙ! Κει·εεπιὶ ει η πγενειΙγάΙαπω;. . 

Κἱτειτῇεἀετ£, απ: ΙΜΜτύ 'ε νάΙτοιατΙειπ ΜψιίτοΙτιιτ ]εΙε·ΙΜ 
Η ει' τιἱτεειεὰἔἰ ΜιαιΙοιιι' ειιιιιιέιτει Μιοιιγοε; _ήο€οΙκειτ ειςΙΜ ει' 
ιιιιι€άποιοκιιιΙς ,ο ΜιωεΙτιιἱ τόειϋΙιτε ο' ῇοεοΙζ 1ιΜοτ1€ατΙωι 
Ηνειὸεότ, ·τωιωκωω αι εΒγει1πεΙτ “οι Κονόε ίϋΒΒοτΙεΙ1· 
ιι6€σέπ, .ετοῇΘτ Θε ετοἀετὶεὲἔὸ£, ιιιοΙΙγεΙ: ειό.ιΜπι ιιιο8πιιιτιά 
ψαΕ;>ΕεΙοιιιεΙιιὶ Μ ει' τάτωΜη; ιιιοΙΙεα: .Έ εγὰφοΙΙτιιἱ ειιιιιαΙπ 
εΙΙειιό!ιοπ: Μ ει, νόΙειιι6ιιγειπ 828Π11!2, 133 ίεΙ:ΜΙιτε. εἴ τότ 
νέ1ιγΙιοιόπιιΙε , ποπ ΚοτΙ›ιι1ι, ιιιεΙΙγΙ›ε Βεὶὸριιἰ ΙτέιιΙϋπι1τ. 
- ΙΝΙαῇιΙ 8ΠΙΙΙ0Ι108Πω(, ιι'Ι‹οτιι11Ι‹Ι›οΙὶ ίεήε-εύεΙπιειιιοΚ 1ιὶιιοε 

Μάι οιὸΙῇοΙ‹, Μπιτ αι ειιιΙιετοΙ:ΙςεΙ 1188γ άοΙ€οΙφτ νἱπιιἱ !7θ8· 
Μι. Βιι ειιτ οΜ_Μιιιιιιμ Μι· ΜΙώΜ› ο8γ Μ88ό ῇοΙ›Ι›ωι ἱἔγε 
Κοιιι€πεΙκ πι18!| 0Μὐθ9°8|£8ἰ ΙωθιιΖειιό; Μι· ει' ιιιιιιιΙ‹Μ Κονσέ 
ΜΜπο 'ει ει” ιπιιπΙώεπ τϋΙ›!›το Ι›εοεὶὶΙιιΘΙ‹ ω: Μι· εειᾶΒΙΟ›ωι αιτ 
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ΜΜΕ: ειππιεΙοπ πο” ε" πωπω εοπιὶὶἔ; οι·ϋε πεπι ιιιιιι·επΡ 
πω, πει Ιιοππο ιπἱπιΙεπ ειιι!›‹-:ι· εἔγεπΙιἰπτ ει·ϋτΙοπ Με πο” 
πιό€ 01η τἐτεεεπΒἱ ίοι·πιππ 'ε οΙΙγ ποΙἱϋοαῖοοιπἙ›ἰππτὶὐΚ τω 
πειπ ωππωιωκ , ιπεΙΙγεΙκ νειΙειιπεΙΙγ €γένει 'ει Ιπι!ιιιΙά· ροΙει5 
τοΗΜΙ ϋοειετειΚοιτ πόροι ετΜεΙῇοεεό πεποεεπεπεΙ:. 

Βπ ει” Βοι·ιιπ!‹Ι›εΙὶεΚπΘΙ Ιτότ εΙΙο11!Ιειϋ, ω εἔγἱτάπτ Ηώ 
ειιοι ειιπιότ ωιμπειωι1οΚ. Δ 

ΝέιποΙΙγοΚ ποιπ ΜΜΜ; ιππετ :ιι εἔγοπΙϋεόἔΙ›επ, πιἱπι 
πιοπ απειτοΙιΜ ΙιπῇΙαιποπειτ, πιεΙΙγε!κετ οΙ4οιπΙ ειιοΙτοα. Βετ 
τε8πεΙκ ει' ειιιΙιειιΙ αΙαιι·εια0Ι; 'ε ϋπιππἔοπωΙ ίΘΙποΙ:. ` 

ΜΜΜ, ΜΚ ειππιιιι ΙεεπεεεΙ›ΙιεΙε, (Με ίεΙνὶΙἑἔοεπΙτειΙ› 
ΑΜΒ, Μπι πιέιετΙ:οΙ ναππειΙ‹. ΒιεΙ‹ ιιπιειι 68%” ιπεΠεττ, 
ιποΙΙγ ε€ῇτεπἱ6οὸ€Ι›6Ι ὶπτὶιιΙν:π Μ, ππειτοΙιἱάτα πιει, απω 
ΜΗΜπ @με ποπ πω, πιοΙΙγ αι ειπΒει·εΙιετ οΙΙσπάΙΙπει€Ια 
πιιΙ ει' οιοΙΒιιοάΒ1“ε16 νἱππὶ ππωπκ. 61: ε' ειἱΙΚΒΘἔεε ειοΙ 
8πειι€ εΙϋπ εΙϋι·ο ιιιεΒΜΜΜι ΔΙεΙΚεἱΚε£, 'ε πεπι ι·ειπ6πγΙνέπ, 
πο” ειιιΜάοΙτ ιπειταιΙΜεειιπειΚ, πιω· 1ιππιΒιιΙ: ειὶνϋπ ιπΘΙγε3 
ποπ πι ιιι·ειτ, ΜΜΕ ιππ1ιοΙποπ ω ΜΙ! ῇϋνοπιΙεπὶ. 

ΑιιιειιοΙα ει' ειπΙ›α‹1εὰἔοτ πω: Ιιει8·χήιιΙ: Μ, ιιιὶνεΙ πτω 
ιπειεπ:ιΚ νΘΙὶΚ; ειπειεΙε ειιέττ, ιπὶνοΙ Η:ΙιεΕΜΙεππεΙ: τιιττ]ά!ι. 

Πει επ οι ιιτΟΙ›!›ἰ ΙιΙι-:ΩεΙειπΙ›επ νοΙωπι "πω, πεπι ἰι·άιιι 
"πι ε, Κϋπγνετ, πιοΙΙγετ οι οΙνει80 Ι:ει€:Ιιεπ ωι·ι; π8.πωιι 
πο” ΜΜΜ εὶτὰπΚοιὰΙπ παπι οιιιΜ:ττάτιεππιπεικ εοτειππ. 

Βπ παρ ΕΘπγτε εικο.ι·:5.ιπ Ιιοιπὶ ει' νειι6ΙγεΙτετ, ιποΙΙγοΚ 
πω κι εΒοπΙ6868 αι εππ!ιει·ἱ Ιϋ8ε;ετΙεπεόΒετ ἰεπγεΒε€ἱ, 
:ποπ ετϋεεπ Ιιἱειειιι, πο" ε) νθειέΙγεΚ ει' Ιο;τοττεππϋΒΙιοΚ 
'ε ε;γειετειπἱπιΙ ει' ΙοΒΚονεοΙ›Ι›ὸ ωμοικει ιπΕπαιιιοΙα Μια, 
ιιιοΙΙγεΙτετ ει' ῇϋνεπιἱϋ ιππ€6_Ι›απ Ι'θ]ί. 13ο Φωτ Ιοεγ6ιπετετΙε 
πο!ιπε!κ πειπ πΙσιεπι. 
Δ Αι ειπΙ›ει·εΙ‹,. Μ: σ.ιοπάειποοπιτπ Ιποι·Ιπιπ ΜΜΕ, ιπεΙΙγ 
Με πποετ Ι›εΙ€ρἰἱπ!τ, ιοτιπιἑειε€τεΙ°ΚεὰνεΙἰΚ ει' ίἱὶΒἔεΙΙεπεὲΒιετ. 
Τετιπὁ8ιεττοΙ πεΙιειοπ ιεπ·π‹ ει) ειπΙ›πΙγτ; Μ* ει' ιπει€οΙτ Μ· 
ΜΙ νιΠειειωπ άΙΜηιοτ' ι'ιΙΙ:ιπι10εάμ ἱε πεπειϋΙἐι·ε εεἱΙκ. Βιο 
Ι'θίἱΚ ει' παϊειΙιιιατ. Με πώΙειπάι3Ιτ ιπειέςνετπἰ Θε ἔγἰὶΙϋΙπὶ ω, 

ι 



ω: 

ει' Μ έγει!ποι·οΙμι ,ει ΚἱοεΙιιεΘἔϋΚ- 'ε ιιιοι€6Κοιιγ888ιιΜπάΙ Μένει 
!εϋιιπγειι Με26ΙιιιεΙα Μπακ Ι‹ε2εὶ ΜΜΜ. 

π ΙιεηΙΑιιιοΙα ωωαεἔ τω €σ<έιιειΙε ωιειωωε, ΗΘΗ; ει·ε‹1ε 
τϋΙα-:1: ει' Ι:άτωειδ.Βά άΙΙειροτ' αΙειρῇἀΙ›6Ι νεειὶΚ, ιιιοΙΙγ νΜιοΖπἰ 
πω» Εο8. ΜΚ ὶιΙεὶἔ ΒὰτοΙωιὰῇεὶΚ Ι›ἐιτιτιοΙΙγ ιΙοεροτΙειιιιιε' ΙΜ 
ι·ειΚειρΜΜ Έ ιιῇ ίε€γνετε!ζετ ειτὶειιιιἰιιειΙ: ιιι!ικΙου ιι_ῆ 1ιωιιιε«Μι' 
Ιει·ιέΙ›ο, ιιιοΙΙγ ΙιειτοΖο1ιιἱ :Μπακ οι ειιιΙιετεΙι' εια!ιαι1868ειέττ. 

Βειιιιϋιι!κετ ΜΙ: ε' ῇϋνϋτο ιι€ινε ποπ ἱἰΠνϋ8 ίθΙεΙοιιι 
ίο,«;ΙειΙ_ϊοιι «Η, ιιιεΙΙγ νὶεὅγὐιπἱ ἶε ΙιειτοιοΙιιἱ Μπαμ ΗΘΗ! Ιιει1η; 
απο» Βάνα θΒ Ιιοιηε το$$οΒόε, ιιιοΙΙγ ει' 8ιὶνεΒετ Ιονοι·ὶ 'ε 
ΩΙοτϋ$ΙοπΙ£ἱ. 
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10αΙάπο.: $εΜΜΦω α' Φάσημονι. 

ινπωσα ιπε€ίιιτοττ πό.ΙγπιπώΙ νιἑἔ ΜοπιιΙ: νι-:ππάΙι, επε 
τε$πόιπ, Μι @γ ιιτοΙεύ τεΚὶπτε€£οΙ ιιιἱπΩεπ πι π_ῆ νΠε5€' Μπά 
ιπήεϊτ Ι»6Ιγεμ6 Ι:ϋΙϋπ νοππετ εἔγἰὶνό ΙοεΙπΙπππι, 'ε "έρεε 
ποπ ιϊωΙπποε Ι›ε1“οΙγιὶετ6Ι ; πιοΙΙγετ πι οΒγεπΙϋπεΞες πι ειπ 
Ιιει·εΙ:' εοι·επτει ε2ὶὶΙιπ6<ὅΚ6π €γει!ιοτοΙ, πεππω ποιποιιι Μπετ 
πο, Με ε" ἱΙΙγ ν:1Ι1π1ειτ' πι-:πόι νοΙω ιπε8πΙοιπιτ; Θε ἱΙΙγ 
ΜΒ;; τε'ιτπγ” εΙΙεπόΙιεπ ειωπειιι' ίόπγότ Ιεὰπτπιπἰ 'ε Θεα-ειπα 
τὰπωτοἔπἱ ότιειπ. - 

Μ ιιῇ τέιι·επ868, πιοΙΙγετ ΙεταῇιοΙπἱ ἱἔγεΚειτειπ, 'ε ιπεΙγ 
Ιγετ ιπεἔὶτώ1πἰ πατώ, «καπ ιποετπππΙ›απ ειὶὶΙεψείτ. ΑΙπΙτ_ῆΜ 
ιπέ:8 απ ὶιΙϋ ιπεδ παπι πΙΙειρ1τέι; ει, παω? Ιοι·το.άπ1οιπ, ιποΙΙγΙ:ϋΙ 
κωεπωιθιι, ιπό8 απο, 'ει ΜΒΜ, πιὶ παπῇειἱπΙΠ›ειπ τϋττὐπὶΙκ, 
ιππιΜπωπ ΙεπετοτΙεπ ΜῇεΙεΙπὶ, ιπὶπεΙε @Η ε1ιππΙπὶ π' Ισπα 
ιΜΙοιππισ.Ι 'ε ιπἰπεπ ιπεπιπειταππὶ πωπω. 

Α, !τεΙετΙιεπϋ νἱΙεἰΒ ιπΘέ ἰΘΙἰΒ· ωιπετνε ν” ει” ι·οο1ιπσ16 
ΜΚ ι·οπ1ῇειὶτ0Ι, 'ε Κ6ιερεττε ειπα” νόμωΙεπ ιεινειι·πειΚ, πιοΙγ 
Ιγε·τ ει: ειπΙ›ετἱ Ηπα-πε ιπιιτειτπειΚ, εεπΙ‹ιὶ ιποἔιιιοπϋππἱ παω 
τιιπππ, ππ Ιοἔ ει: εΙεινπΙΕ ΙπτέιεωΜϋΙ Θε τὲἔὶ ετΙ:ϋΙι:86ΚΙ»ϋΙ 
ίεπιππτπΜἱ 'σε ιπὶ νέΒΙαέρ οΙεπγ6εΖπὶ. 

ΔιπΙιάτ πι οιπΙιοτοΙδ £ὰτεειεάιςὶ π.ΙΙπποψι, τϋτν6πγεὶκ, 
εειιιιεΞΗ‹ 'ε €τιειπὸπγεἰΙ‹ Ιι6τϋΙ ν68Ιοεπιεπϋ ίοι·τοπο.Ιοιπ Ι›επ'ε 
ῇεινε Κοτάπ: πἱποεεπ, ιπσέ€ επιπ ΜΜΜ Μπι· π ιιιπνεἰτ Μ 
εοπΙΙτπἱ πειηιιιἱ απόΙΘΙιει, Με οΙϋΙ›Ιι ει' νὶΙπεὅΙ›ειπ τππειει1ειΙ 
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ιιιιιΕ. ΗΜΜπ ιπεἔγεΕ ειιπειι1ι·σΙ επιιιιΙτα Γε! ει' ΙεεωνοΜ.Μ 
τεεἱεεἔἱις; εειιτιιιἱ ΜεοπΙι'π ειΙιοι, πιἱ εΖειιιεἰιιι εΙϋΜ. τᾶ3ττειιἱΕ, 
πω" ωΙΜεΕ. Α' πιω: Μ! 1ιειιι ι1ετ1τνειι ει' ῇϋνϋ€, εᾶ$τετεεε 
Μπι ΙιοωτΕάΙ ει: εΙιπε. 

ΑιοιιΜπ ε: οΙΙγ τορρωπ, Μ” ιιἱ 'ε οΙΙγ ιεινειττ ΕερΙ›επ, 
“ΜΜΕ Με: επειιιεωΙ:ε πεπιεΙΙγ ίεΙϋΦΙϋ ΜΜΕ τοιι6.εοΕ, Με” 
ΙγεΕετ Μ: ΕϋεΙε1εΕ. 

ΜΜΜ, ιιιΙΕερ ει' _Ι‹3 'ε τοει εΙε8 ε,εγειιΙϋεπ "οι εΙ= 
σπαει ει' νἰΙἀἔο1ι. Α' 118€? Β:ιισ1ει€εύΒοΕ εΙειιγεει1ιεΕ; ει 
εμε Μι·τοΕοΕ' πάπια Μ; ει' νι5€γειΕ 'ε εΙνε2ετεΕ επιροι·οτΙ 
ΜΕ; εειιι τειιτΙΕὶνϋΙἰ ΕοΙάομιΣεοΕ, εεπι οι·νοεοΙΜιτΙαπ Μού 
ΒεΕ τϋΙ›Ιιε ΜπεεεπεΕ. Α' παἔγτανὰἔγιΞε ΜεΙίωοε ει·ιειιιε:ιγ, 
ει' επεττε1ειι ιιαΕγτανάεγάεοΕ ΜΜΕ. ΜΕιι1επι ε8γει1 ε1ειὶεε· 
τεΙτ 'ει ει·ϋτΙειι; ει' τάτωει€ε· ιιιομςόΕοιητ, εΙϋτεΙΜ‹5 'ε ει·6ε; 
ει' ιιιωέέ.ιιοεοΕ εεεΕεΙγ άοΙΒοΕε.τ °νἱειιιεΕ νε8Ι›ε, ει' ΜΜΜ 
ὶειοιιγιπιΕατ. 

Δ' 1εΙΕεΕ πειιι ει·ϋτεηεεεΕ; Δε ει: ει·Εϋτεε6Ε ειεΙΜεΕ 
'ε α' ·τϋτνεπγΙιοιάεοΕ ειιιΙ»ετΙ86εεεετετϋΕ. Πει Εενεε ΙΙ28`] Μ 
4Ιο2ατοΕπωΕενεε Ϊ8θΙΙ ΪθΙΙ8θ€88, ὶἔειι τα€γο€ὐ'ε ἱἔθΙΙ Πειτε. 
ετεπγεΕετ τέιΙΜιιΙ ἱε, α' ειοΕι€εοΕ τειι0ειεπεΕ, 82 ετ6εωΕ 
τἱιΕα, ει' ΕεΠειΙειιεε8 ιιπιῇι1 ειΙιιτε ΕειΙΙειτ1ωι. Αι ειιιΕετεΕ” 
άΙΙεροϋει ωκιωω, τιιΙειῇἀοιιιιΙ‹ ΜποεΕ. Α2 εΙετ πω: ϊεΙετ€ε 
οεὶΙΙοἔ‹5, άε Ι188Υ0ΙΙ Εε11γεΙιιιεε 'ε Ι128]0ΙΙ 1ιγιι€αΙιιιειε. Δ: 
ἰΒεπι Εε:;ιγεε ,ε ὶΒειι εεε" ϋιτϋιιιϋΕ τἰτΕεᾶΕ; ει' Ι›άιιἀειιιὐἀοΕΙ›απ 
Εενεει ιιιΙνΕτὶεωὅ, ει: ετΕϋΙεεϋΕΒε1ι Εενεε οιΙΙει_ΜΣε πω. Νεκ 
@επι τεΙό.ΙΜ εειιι ίεΙεπε ΜΜΜ ειιιΙ›ε1°εΕετ, εειιι ίεΙειτε ω 
ιΜιΕιη περεΕετ. Α' Ι:31ιεεει ι·ΠΕΜΜ, Ε' τωιιΐιΙ:Μ8 Εϋ:ϋ11εε 
8εεεΝοε νιἱΙὶΕ. Αι ειιιΒετἱ εΙιιιε ιιιΜι!επ ειιιΙ›ετεΕ' ε€γεεΙτε£τ 
εμε τϋτεΕνεεεὶ, :και πε!ιι€πγειΕ, ΜωΙωιιε ωει1τεεει Μαι! 
ίε_$ΗΜΕ. Α) ιιιἱνεΕΙοεπ ΕενεεεΜ τϋΕεΙγ, σε ΜΜΕ €ει·ιιιεΕεπη 
εεε ΙΜειὶΕ. Α' ω', οειτό.Ιγ", Μια' ιιιἱπιὶεπ ΕϋτεΙεΕεἰ :εμπ 
Μ.Ε, οι ειιιΙ›ετὶεε€' ΠᾶἔΥ ΕϋτεΙεΕε ΒεειεΙιΙ»ειοι·ιΠ. 

Επι. Μπα! ειειι ΕϋΙϋιιΜπϋ νοΜεοΕ Μπα πι εΙϋττειπι 

ΙεςάωΙάποευα$ 'ε ΙεείεΙϋτΙ6Μιετ Εετεεειιι, @γ ωΙάΙοιπ , 
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ποΒγ πι, Μ ει' ειετεποεΘπΙ›επ επιπππκ, πω· ΚϋΙϋπΙΜΙο 
πΙειΚΙπιπ ιπιιτπτΙτοιἰΒ. ινπηα ΜΜΜ ειΘΙεϋεε€επ ᾶ3εειπΜπϋΙ 
118!! 'ε ιιιο€ΕπιπρπΙπειΚ; ιιΜι! ΜΜΜ ίεΝἱὶπϋ. ποπτοΙτ οπο· 
πγόειπε!ε, ΜΒ· ΙιεΙγετ ατὶῇππεΙτ νεΙπιιιἱ ΙτϋιΘΙιειε5τἱὶεΘΒπεΚ, 
Μ ὶεεειπ ο11γ ιππ·,έπε, εοιπ οΙΙγ εΙαι:εοπγ, εειπ Μη ι·ειΒγο;0, 
εειπ οΙ1γ 1ιοπιάΙγοεμ Μπι ιπἱπϋτ εΙϋΙ›Ι› ει' νἱΙπιὅοπ ΙπτωπΙτ. 

_ Μι·ωτοιπ ειοπιεπιι' οι οδγεπΙϋ Ιεπγκ-Μ»6Ι αΙΙτοτοττ πάπι 
ιππωιπιπ εοΙππεπεοπ, ιπεΙΙγπεπ ΜΜΜ, εοιπ ΠΠ Μπι ΜΜ 
ΜΜΕ, Μπι 1ο Μπι ιιΙαοεοπγπΙ. Βι πωΙπποε θ8“ΥθΙΙ168θέ 1:1 
Μει εΙειοπιοι·1τ, Θε πιεμΙει·ιποειτ 'ε ιπειῇεὶπειπ ΚἰεεττετΙ›ε Μ· 
νϋΙι επῇΜΙΙππἰ πιω τε$.τεειει€Βοτ, ει' ιΜΙΙγ τϋΙ›Ιπ-3 πϊποεεπ. 

ΜὶΙζοτ ει' νὶΙέιἔ ἱἔοπ πο.8γ θε ὶΒεπ Ιἑἰοεἱπγ, ἱἔεπ ;;πιπει€ 
'ε ἰΒεπ ειεΒεπγ, ἱἔεπ τιιι16ε?ε·φοπ ΕπιπιτΙππ ειιιΙ›ει·εΙτΙ‹εΙ 
νοΙτ απο, τε16πτετειπετ :ιι ιιωΙΜειΚτὐΙ εΙϊοτπ1το1τιπι, πο” 
@επ αι εΙεϋΙετε Εὶὶἔ8οεειοιπ, εε οιεΙπετ ἔγϋνπγϋτέ1ε6ἔΒεΙ 
Μιτε·π1; Μ ι-π·ιοιπ, Ιιο€γ ε' ἔγϋπγϋτἀὶειἐἔΒγπτΙὐεάΒοιπΙ›ΦΙ 
ετεπεττ; ΜνοΙ Μιπ 1Μπο.τοπι εεγειει·τε Μπι1 απ; π' Μ Ιώ 
τϋΙτι-:ιππιπ, :πετώ Ιεπετ π” ΙεΙνάΙπεικιποπι 'ε ΜΜΜ τεππειπ, 
ει' ειπα τάη.;γαΙκ ΜΜΜ πιοΙαιτ, ιποΙΙγεΙπποΙ: ειεππΙ6Ιεεε εισι 
τοπι Μάνεε. Α' ι1ο1οΒ Μιπ 1” πω; ειιΜ' ιπἱπιΙεπΙιατ6'ε 6ι·ϋΙτ 
νειΙ6ΜΙ, ΜΜΕ ειοιΜ ειἱὶΚεὲιςΚ6Ι› επ τε$.ι€γιιΙ:' εΒγετοπιότ 
ίοε;Επ τω, ”ε π' Η, Μ: ο;;γειεττο, τ5ειτέιπ ΙΜ Με” «ΜΜΜ 
ποιπιστοπ ,ε ΜΜΜ ε;γεε ειπΙιεττ. 

Τετπιθειετεε ΙιὶππἰὶπΙ£, πο” πι επιΙ›ετ‹-:Η ε' τετοιπτϋῇ6· 
ΜΚ 'ε ιπεἔτειττὐῇἐιππΚ ειεπιεἱτ Μιπ πεπε-1πγιΙε' πω" ΜΙιΙοε 
8ύἔ8., ΙιιιΜπι ιπἰπιὶεπεΙι' ΙεἔπαἔγοΙ›Ι› ΜΜΜ €γϋπγϋτΙτϋὰτοτἱ 
ΙπΚπΙ›Ι›; Μ ωπει ε1ϋττειπ πιπγαα5ε1πειΚ τε$ειΠε, πι 6 επιπό 
Ι›επ ΙιαΙιιΙπε; Μ ι-:π8ειιι εεττ, οι Μ ϋτνεπιΙειτεΕὶ. ΜεἔΙεΙιεΦ 
πι εἔγεπΙϋεεἔ πειπ οΙΙγ Σεπεε€εε; Μπεπι ὶὲςιιεἰιἔοεΙ› εε 
πει€γεέι;,ςάτ 'ε ειὸι›εὸἔὸτ ὶἔπιεὲἔοε νοΙτα τεειἰ. 

Ρτ6ΜΙππι ιπειεειιππτ :ιι ῖετοπ”ε' πσἐι6ποπτῇπΙ›ει ΙιεΙγειπὶ, 
πε οππιπ ωιππωπ 'ε ΜΜΜ πιω;; πι ειπΙιει·ἰ ιῖοΙἔοΙαιτ. 

8επΙπ ΠΙθξ.ξ ο' ΜΜΜ ειω·οε 'ε πωΙπποε ει·τεΙοιιιΙκ:π 
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πεπι ΜΙΗΜι]π , Ιιοπγ π' ιάι·εειπέι8οπ ιι_ῇ Ιιε1γιοιο ιΙοι·ο!(ΜΙι π' 
τ68ὶπεΞη Ιππιειπ Μι ιικΙτ ΚϋππγΙὶ Ιέιτπὶ, Ιιο8γ ΙτἱὶΙϋπΙ›ϋιϋ. 

ΉιππεΚ Μ20Β]08 νέπποπ 'ε Ιιὶποπγοε ετώπγεΙτ, ιπεΙΙγοπ 
ει: ειι·Μοοτιππι πόροπ' ει1ποτιπππγόΙιοι νοΙτειΙε ι·ει€πανει , ?ε 
ιιιεΙΙγεΚ ει: η πέρεΙδ πεπ3ιι8άνειΙ εΙπππγἰπι εΙΙεπΙαππε!ς 
πο" πωπω Ιεϋ2ϋΜπε Ι›ενἰππἱ πεπι ΙεΙιειπε. Ήιππει!α οΙΙγ _ῆὐ 
ΙιεπΙειιιιοΚ 'ει απ” πιο: ϋεπϋπϋΚ, ιιιεΙΙγοπετ ΕΠΙΝΙΖ0ΙΙ Μπι δ8· 
ιιππιεΙε 'ο ιπεΙΙγοπ επιεπεΙπποπ τετιπὸεπετϋπΙ›επ ίεΙωπεπεπ; 
Μ” επιππό!τ, ιπεΙΙγοπ ειπιπποΙι' Μπιετ€Ι›επ ππιωπι Εομιπειει· 
πω: 'ε ιποΙΙγεΚετ ειπειεΙτ' ΙεΙΚο ΙόΙτονο$. Μιι;ιΙ 0ΠΥ ω: Η· 
ΙϋπΙ›ϋιϋ ειπΒοή868εΚ αεκ, ιιιεΙΙγεΚ ΜΜΜ ιπἰπιἰεηἱπποπ 
ιιιοπναππαπ π:ηιΜ; θ]8ϋΪΠΙ8θἔθἱ 'ε ϊοΒγατΚοιιὶεειὶ, εει]Μ παει· 
πειἱ 'ε ἰιττειΙιππἱ. . 

ΜΙ νϋΒγιπιππΙτ πωπω, πο!ιοεγ ει' πισω ωπωσ ωκεα 
εάΒοπτ0Ι οΙΙγ ΙοεειΙιππΒΙαιΙ ἱΕΘΙῇὶὶπΙτ, ιπεΙΙγεΙκοτ ει' πιω· πεπι 
ΜΜΜ τύι·επε!ι8οΙ:Μπ ιπετΙ£ετ£ὶὶπΙτ.. Πι πει” Ήέ8Π818ΙΙ8άΒ' 
πωπω πιὶιιωπ ο, £άτεειει58οπ ειϋτπγὶ1Ικὸρ ΜἰΙϋπΙ›ϋιπ6π ε8γ 
πωπω! , Μπι: παπι Επιεσπ!Ι6Μωπ. 

Νεπι ἱἔεπ Ιεππε ὶεειιεπἔοε!» απ Η , Μι ει' ΚοτιιπΙςΜΙἱ 
ειιψετεπτϋΙ οΙΙγ πιοιπόΙγεε ετώπγεΙτα Ιπνι3ιιπππΚ, πιοΙΙγεΙα 
ΜΜΕ” τέιι·εειεἐἔἰ άΙΙειροήεϊΙιπΙ εξεπτεΙε, ιπἰιιτὐπ- :παμπ ε' ΜΗ· 
επεέιΒἰ πΙΙειροτ ΙοοιπΙοα, θ8 οπιΜεπ' Βϋι!ιεπ ΙΙΙἱΠίΪθΙΙ ῇΜ 'ε 
ΠΙΒΜΕ, ιιιοΙΙγεΙτ νεΙε εἔγἱΜ _πϊι·ωΙτ, ϋπειεπενετιεπ ιππεύ 
να! ι·ει€αιΙοτΙ:. ν 

'Πο ποτιιπΕΜπ ε' ΜΜΜ: ππΞἔ πἰπεεεπεΙτ ω! επεΒόι·Ι.νο. 
ΜΜΜ Κοττι'ιτεαΞιπ ΜΜΜ εοΙαιΜιτ, ΜΚ ει' τέε8ὶ ωτεπειδπ' 

ειι·Ιετοοι·ειτα αΙΚοτπιππγάΙισΙ ει·επεα ἰπτΘιετεΙ‹, νύΙοιπέπγοπ 'ει 
εειιιι6Κ Μπα ν6Ιο8πτπὶ ειΚειι·παΙε; ΜειεΙ: νοΙπππππ Ιοπππι 
αωπ πεπιιεΙΙγοΚτϋΙ, πο επει·ετπ6Κ ιιιεἔωτπιπὶ ει' ΜΜΜ 'ε Μ· 
νἱππἱ ιππ.8οπΧαΙ ει: ιι_ῇ νἱΙεὶΒΙ›ει. . · 

ΕεεΚ, ν6Ιειπώπγεπι ειετἱπτ ὶποῇϋΙππ ,σε ει·εῇϋΚοτ ιππω 
εεπ;εε, Με εἱΚετετΙοπ ιππιι1ώ.ι·ει ίοοεεΞι·ΙἱΙ‹. 

Νοιιι π: ΜΜΜ ει' Ιτιπι168, πιππ κειτιεπΙε πω; ποπ επε 
ιπόΙγοε θ]86'Ι'Ι8θ8θκθπ, ιπεΙΙγοποτ πι πΙΙπροτοΙτ' ο€γίοι·ιπάτ 
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Ιοιιοιι€ιι οποιοι οι οιπιιοι·ο1ιποΙι, Ιπιποιπ ποπ: ΠιιιιοεΙιεπΙι 
ειιιιιιι πι ῇοΙιοτ, ιιιοΙΙγο!ιοτ οι οειιοπΙοεο;ζ ποιοι. Νοιιι ποπ 
!ιοΙΙιιιοι!τοοιιππΙι , ιπιπι τοο;γιιΙι ιποΒιιπΙαιτ ιιτγοιπΚΙιοι Ιιειοοιι 
ιοιιω, Ιιειποπι πιο τοτοΙιοοπιιπΙι, Ιιοἔγ ει' ΙιοπιιιιΚ πιο πει” 
πιο 'ο ΙιοΙοομιΕ8' ποιποι ο1οιιιοοοιιιι. 

Α' πι! οπΒοιπ οπο, Μ”, κι ιιοΙγιιιπ' ο' Νομό Ιιειτοι·οι 
οΙοιονοπ , ιποοοιιι·ϋΙ , τΙο ο8γοεοι·ι·ο Ιιιτοιπ ιιιιπο ποπ ΜΜΜ 
ιοΙο τιιιΒγοποι, ιιιοΙΙγο!ιοτ ιπαιπΙιοιι πινω ιιιοἔοιοιπΙοΙτοιιι, 
ιποἔοιποτ ίοΙοΙπιοΜιο1 Έ τοπιοπγοιι!ιοΙ τοΙνο Ιοιιιιι οποιο ΙΑ 
ιοΙι πο” νοειοΙγοΙιοι, ιποΙΙγοΙ: οΙΙιιιι·ιτιιοτοΚ, πο” :οικει 
Ιιοτ, ιποΙΙγοπ ιποεοΙοιποι:ο!ι, ναιιιγ ιποποιοι·ιτποιοΕ, 'ο πιω 
ιπ!ιοΙιπ ιποι;οιοοϋποιιι ποπ πιοιιοΙοπιποπ, ιπι!ιορ ει' ιιοιποοιιιτο 
ποιιιιοτοΙιποΙι πιο, Ιιο€γ ΙιοοοϋΙοτοεοΙι ,ο ΙιοΙοοποπ ΙοΙιοεεο 
ιιοΙι, ιπο8 οΙοις οεπι1ι αΙιιιτπιο!ι; ο 

'Πιάνο πιο οΙοι;τοπι, ιπι1ιιπτ ιοΜιοπ Ικοιτιιι·οοιιιι ποιοι 
απ 8οπιιοΙ_ιάΙι, πο” οι, ποποΙι, οοιιει οοιιι πιοιΙι πιο Ιοιιι ιπει 
εοΙιπο!ι, «Θε Ιιο8γ !ιοπγιοΙοποπ ποιιι τιιοοιπ πιιίοΙο 8γοι.ποτοτ· 
Ιοιι 'ο οι·οοιπποΙΙιιιΙι οιοποΙ: οιι€οι1πι, ιιιοΙΙγ οι·οι1οιοτ ει' οι 
πιο: , ϊοΙοποΙ‹ ναι" οεΙιοῇΙοτιιοΙτ οΙοΜιἱ ·ωιι«πωωιιιοι ποπ. 

ΒιοΙε Ιιοιιιιιιι 65ο ει1ιινοΙο τοιιοΙ:, ιιιοΙΙγοΙι εοΙιει πιινιιιιγ 
οιπΙιοιοΙιιιοΙ ο €γονει ποιιιιοτοΙιποΙ ο;;ΥοΙιοι ποιο ιιιιιΙΙιοτιιο 
ποπ: ει' οοιιιΙνιοοΙοε ει: οιιιΙιοι·ι ποιιιοτ ποιο ο,;οποπ ιιι€8οι 
ιοπιιο, εοιπ οποιι τοΙιοι.οΙΒιινο ποιιι τοιοιπτοτιο. Ύοπ ιι€γο.π 
ιιιιιιιιοιι οιιιΙ›οτ κοιιιι ο,οιγ νο.ΙτοιοιΙοιπ πω, ιποΙΙγΙιοΙ ΙιιΙορπιο 
ποιο Ιοιιοι; Ιιοιποιπ ΜΜΕ ι·οιηιιιπτ πειιιιιιιι κοιιι ει: οποιοι· 
πειτοΙιπειε θε 8παπειά; ι€γ ν” ει' οοΙοἔ οι' ποροΚΙιοΙ ιο. 
ο ` Α' ΙιοιππΙιποΙι ποιιιιοτοΙτ ιποές ποιιι £οποτποΙ:, Ιιοογ πο. 
ΙοΙ: απ οΙΙοποιοΚ οἔγοπΙοΙι πο ΙοἔγοιιοΙι; Ιιο.ποιπ τοπικ ιιπ.;ιι, 
Ιιοἔγ οΙιοτ οι οι;ΥοπΙοοο8 ειοΙΒοοι5Βι·ιι νει8γ επιιιιιιΙοε-ι€ιο, 
ιοΊνιΙοοοειιΙτεο8ιο πω, νοοεειοι·ιι, ποΙοοἔοἐἔιει νειΒγ ιιγο 
ιποι·ιιειιοοΙιτα νοποεεο. 
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ΜπιπεΕ πππΙὐιπΙ›απ π6"Μτει6 ωκιωιμ ωΙΜοπι, ιιιοΙΙγ 
ε;;Θειεπ ιποἔϋεπιεττετἱ, ππΙΙγ πτ0!ιπΙ:Μιπ νειππειπ 8·γ:ιπι·ππ 
Μένει ποπ ωπετἱπειὶ ειππιοπγο!τ, Μ: ιπειποΙαιτ επτα παμπ, 
πο” τοπεικει ει' πιιπιτΜπι πἱεὲτῇύΙτ. Ε' τπηιοτ εειπππ 88]ωΙ 
πεππ πῇππΙῇει πι οΙνει86ΕπιιΙε, Μπι ποπ? ἱἔπιππἔπ. 4 

. . . . . ΗεΙγΙγεΙ-πϋιιοΙ Π] ίϋΙᾶ€ϋτόεεΒτε.ῇϋ€τἰὶππ. Αι 
ΠΙγ τεΙει›επ ππππ παεοπΙΙ£παπ ωςγιππεποι. Με ίοΒοπι ΗΜ ω, 
ΕποΙΙγπόΙ ει εκανε ιπεπειπΙΙτιππΙτ, ειππο8 £ο€_πι. πειἔγπὶ επι 
ΙΘΙπειετειιι!ιοπ νπΙπιπεππγἰποΚ πάρω. 

Α' ΙωΙοιπρ, ιπε1Ιγετ ει' Μι·τ0Κ πιστπΜπ' πγαΙιπι·ει εκπι 
Ιειπϊ πιοπωιπ, πο” αι ετι16Ι›επ τΜοΙτ Ιε·πεεεεπ ωΙὰΙπἱ; 
ιπό.ι· ιιιεεειἱτϋΙ τιιο1τππΙιτει Μπι πι ιιῇ αιπγει Ιο16πϋιεΙΙτόΜπ 
πω; πεπι Μπι". ιπε8παΙΙσπ πεειότ π., £εῇειε5πεΙτ, ιπεΙΙγ :ιι 
οικω τω: νειππο.Ιπι. Α' πιἰπτ ΚϋιεΙἱτὶὶπΚ, ει” πιιπιτΙωά πμ» 
πιεί ροΙ€ιΜεπκ ·ι-ππποτ' ῇεΙοπΙὲ£ιἐτ παμπ τιιιΙιιιπΙτι·π.. Δι πω 
ΙονειιςππΙτ @απ ΜμΕ Μ, “πιω ίύΙἱἔ ΒΜπετεττ, να” πιο 
πει·πιενεΙ ιπεποποπΕΜΜ ππωπιππι ωπππ‹ ιπέΒ τοπ ΜΙιιιππ 
ε16τπ. ἩοΙγτπτῇιιΙ‹ πτππππἰ, 'ε εΙότππΙε ε” ει·0ϋΙ›ο, ιπεΙΙγποπ 
π” τεωιὶπ πωπω ιπὶπὰεπ ΜΗ; ΙιἱττοΙεπ ΙιαΙπΙ ε3ι·τε "πω, 
Μάτ' πϋιεπόπ ωΙπεΙτ πῖ›ι·ιὶιπιῇΜ ιιιππιππΙτ ποπ; πππϋπ Μπα 
πϋιοΙεΙ›Ι›ι·ϋΙ νἱιεἔΜπὐπ, ὸειι·ενεεειἱὶπ, Ιιοπγ Ιιεῇοποπ ε” 
ιπσΞΙγ Μιι·ἰΙω ν” !κ-πιι€νει, πω” ει' πεπν-πει·Επ86ε!; πιερι 
Μειωππ, πω. ποπ πειιπαι· εΙειπι·ππωι; Έ πισω τππ_ῇιιπ, πό” 

| 
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πτπ· 

νειΙι3Ιπιπ π' Ιπὶιω οπο! πειιπ τοπι1ειετΙπτ ει' ιΙοΙἔοκ. Νεπι Μι· 
νάπ Ιονπἔπἱ εΙεϋ ύνΙ›οπ ιπὶπιΙεπ Με, ιποΙΙγ Ι›ἰι·τπΙα5τ ΜΗ, 
ΚιιΚοτἱπιΜ Μακ @Με Μό, 'ε Μειέιτπνάπ Φωτ, πεπι οπ 
€επἱ, Ιιπεγ νετέεπότε ΜπγόΙποτ τοηεπιπιεπεΙτ. Βιεπ ιπειϋπ 
ω, ιποΙΙγ τϋΧ6ΙοτΙοπ πωπω, 'π εΙεϋ Ιόπε3εε ει, οἱνἱΙἱεπϋ0 
πω: ει' ππειτπΜπ, ὲειι·πνεεειὶὶκ 88]82θΠ'8 ει, £πΙ:ηιΙπποε' 
κιπηπομπ, ο8γ οΙΙγ £εΙεΙτ' Βϋιοπότε ποΙγεινε, πμε1Ιγ π' 
ΜΗΜπόΙ €ππποεπΙιΙ›π.π νειπ ιπἱνεΙνο, πε πω πι ειπΙ›ετ ιπό8· 
οΒγεπετΙεπ Ιισιτι!πιπ ν:ιπ πι εττΙϋνεΙ; Μ ει' ΜΙ: Με νππππΚ 
νπἔιὶπΙνπ, πο Μ πἰποεεπεΙι ἰττνπ., τ$$ι·ιεϋπε11ε ιπι€,ς, εΙΙ‹η›ἱΙ‹ 'π 
ο1τοι·ιΜάΙε π' επιπω, ιπεΙΙγετ Ιιπ]ιΙππ πτπγέΜπιπ ππ·ιπιωπ‹. 
Ε' Μπιπι·1το1τ τοπιοΙτ ιππ·πι 8:4ι!ιοπει, ιπ1ηιωιπποκ, ππππεπ 
Με πϋνεπγεΙτ, ιπὶπποππεπιπ ΕπνοΙ: ΜΜΕ, εΙΙ:ενει·νε εεγπα 
π' ειεΙἰππΙεπ έε ϊΘΙἱ8 πιο! ΜΜΜ. Β' Ι›π3π 'ε τειτΙτει τεπγιέπιπε 
ποπ Ι:ϋιεπεπε επιεΙΚεπἱΙ: π' αππο ΙιπῇΙόΙπι , να” π πιω; πι 
πτειιϋ,;Μπ πενειἰΙι: Μπγι6._ῇπ Κ Ιο,ς-ποπσε 1. Ε' ιπιτπειτπιπ, νει 
Ιειπππτ π' ΙκϋτἱἱΙΕὸ ίεΙστό ιπειϋ π_ῇ ,ε τϋἔῶπιϋα ιπιιπΚάτει πιπ 
απ; Ιιοεπιπ πεπι ὶΒεπ Μπαμ πω;; π' ππτπιὶποι, πππεπεειἱἔει 
π' ιἱιεπϋτ ΜΜΜ; πω, νππιιπὶπτ ειἱπτε ΜΜΜ ίειτει€πτΙππ 
Επ€ϋτιεΙ3κϋΚΙ›ἱὶΙ ΚὸειἱτνΘΙ‹, ιπεΙΙγεΙκ Μιά ιποΙι έπ ΗΜ ν” 
τϋιπνε, Ιιπἔγ 886 'π Μάη Ι›εΙεεῇ6Ι›ε πο, ΙιπεπειππΙ:. 

ΚϋιεΙΒετνεΞπ πι εἐῇ , τππειτπτοπιιΚ ιππ8·ιιππειτ, Ιιοεγ π' 
πωπω' Βαιπππ1Ιιπι “ΜΜΜ Ι‹6τπὶ ιπεπ]ϋππ.Υ 

Ι.οἐ·ρτοἱπΙ:, τοΙ›οἔπεάι·π πι ετπϋ' ϊοτἔὰοεπἱ Μια πεπτ 
ρετἔϋ ἔγετπιεπεΙε τϋρ,·τϋπ ίεΙπ8τάΙππΚ 'ο Ιπτπ;ιΙ: ει' Μι £οΙό, 
ιιιεἔἰῇοπνε ιπϋπτεπγ, Ιι08γ εΙϋττϋΚ ειπΙ›εττ ΙΜπαΙι, πιΙἔ πιπε 
ίεΙ6ΙΙόΙνο.π, Ιιεἔγεε ΕΜΠ 'ο ΜΜΜ ύττι'ι πω” εΙιεΙτεΙϋΙιιή 
νιὶπ ΙεΚποΙγὶ5ΚΙ›ϋΙ, ιποι·πἔνπ ΜΜΜ: νό:ΙΜ. κήεπιπνοπιιΙτιπ ΗΜ 
€πιππΜππΙτ. Μει;π π' :πωσ ΚΜ Ιππ16Ισπ' ΙωιριψΗιπ; κά” 
π€γ πεΙ›εε Θε ΜΜΟ τεΜπτετε: νετ, Ιπιπγωπεικ π' ΙιεΙγϋπι·ε 
νΜπιπιπνοιπετει πω: πιά , 'ε εΙ›Ι›επ ΜΜΕ ιπειεπ πόΙιΙΜ πιπιπτ, 
π' 'παπι, ΙιοΗγ οΙπι·ιιΙππ, ιιιϋπτΙιπ Μππο ΙΜπειιππ νπΙειιιιἱ 
Κἰνπποεἱεεἰἔοτ, νειΒγ πγιιςτπΙοιπεπποτ ;ει·ῇοπιτεπο. 

Βωιιοπγπππ π' ιππγάΙυπ: Μππεπε πεπιπιπ πωπ ΙιπποπΙπ 

ι 
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αι οιιι·ορο.Ι μιτειειΕοΚ' νἱεΙιὑὶΙιοι; Μ ει' ίεΙεεΙε;εεῖ›ϋΙ τϋΜεΙ 
ει' οιιϋΕ86ΒεεΜΙ κενοεεΙ6Ι›ετ ΙΜιιιιΕ.> ι 

·· ΑΙ›ΙαΙ: εαπ ει” πω, ιιιεΙΙγειι ι›αιγοΙειτ Μηυὶτ ΠὶἔΒ; 
εΒ·γ νοττ ΜΜΜ! ΜΝ ρειάΚΜι παω· ιιιΚοττ τῆι ραττο8, ιιιεΙΙῇ 
Ι›ονὶΙὰἔΙτῇα ει' ΙιειῇΙὐΙ‹' εΒιέει !»εΙειιήι%; ε' ραιὶΙζει ίϋΙϋτιοΒγ 
ειΘρ Ύ0ΙΙίΞ οεϋνά1ΚατειΙ›ΘΙγτ, οἔγϋι-Ι›ΙΜ Θε επε-τοΙΙ:Μπατ νο 
ειὶὶιιΚ Θειτε; ῇοΙ›Ι›τει ει' ΙώιιιέιπγτϋΙ ιστωεω Μ! ει' ΓειΙοπι εεγ 
τιΞτΚΘΙ›ο αι `Βἔγε8ἱὶΙτ·8ΙειτιιεοΙτιιειΙ‹, ιιιεΙΙγετ ει' ΜΙ' τὲιεεὶιι 
Ισεῇϋνϋ “Η εωεΙα,:;οτ 'ε ΙεΙ1Ι›εἔετ; ιιιεΙΙοττο α;;; ΠέΗΒ ἔγειΙιιΙτ 
ιΙοειΜΜΙ ΙαέειΠ1τ ἐΗἐ80ΙΙ ΜΜπιγ ιΜιιιιΙι Ιώπγν νωι Ιει·ιι1ενε1; 
οι: αιΙΜσω ει' Ι›ὶΙ›ΗΜ. Μἱ1ποτι' Ματ εΙε6 ὸιιοΙεπ-:ὶτ ιέε ΜΜΕ ΜΜ 
@ΜΜΜ 8ΜΙτεεΙ›εειτ1ιεΚ; α' @Η Ιιο$ειειτ ΒϋτΙΜέιΙε Μηπως 
Ιο€ένε αΙιιώΠοιιι ΙιεΙγώττ; Ιτϋιθρεα έιΙΙ ε-:€γ οττοιι1Μ Γειτα8ι€ειι 
πο”, 882.ί511, ιιιεΙΙγ1ιοΙ4 ἩιΜιὶ, εἔγ ιιισέ€ ιϋΙάεΙϋ 'ε Ιιθ_ϊά16Ι 
ιιιοΒ Μπι Ιιι€ιποττ ΕΜΜ Ικε2ειί€Ινόη, ή” ΙάτειΠε, ιιι€ιπΙιει ιππι 
@κι-οι ιππωκ Ύ0ΙΙΙΒ Η ει' ΙΒΜΙ›ϋΙ, ιιιεΙΙγετ αι αειωΙ εΙΙοἔ 
ΜΙ; ει ειειωΙου ΜΜΜ: ο;;γ τΙιε:3ι6 Μειιϋ1εωτ πμ! ροπ:ιε 
ΜΜΜ, “Η” ΙκαιιειΙακειτ, ιι6Μιιγ ΙιιΙαιοεοε τ6οιετ 'σε Νιπ 
ροΙαι$. 

Ε' ΙιαῇΙ€Ι‹' 8ειι(ΜιδιιιειΙκ ατοινοπιὶεειὶ ειο;;ΙοτειοΚ 'ε ΜΒ· 
ῇειὶ ειἰΙώτοΚ, πω: ἰε Πῇ-ΑπἔΙἱα” ΙειΚὐῇιΜ; ιπιεἔΚἱὶΙϋιιΙ›ϋιΙ:ετὶΙ‹; 
ΜΜΜ ΗΜ, Ιιοἔγ ει ειιιΙ›οι· ΙΙΘΙΙΙ ειιοπ ιιιιι€ά1ηη:απ ειὶὶΙετεττ, 
ΜΙ νεΙο αιΙάΙΙτοιιιπΙ:: Μάι· τοετἱ αΙΚοτάεει εΙσέ€Βέ εΙάτιιΙμι, 
Ιιο€γ εΙ86 Με” νειΙαιιιοΙΙγ ππιἱνεΙτ τέτεει5ύ;ψαπ ωιιστω Μ, 
Θ: Μ” :Μιά ιιγιι€ωιΙειπ, ο1τοεΙτοε16 Έ ΙαιΙαιιάοε οειτάΙγΙιοι 
τω·τοιὶ1‹, πιο11γ Μἀοἔειι «πω νομο ω, πιἱ οεε.Ι: ει, Μεινε 
06Ιγο1ί Ιιονο$Ιι61 ωειΒγιιτάι1ιατύ ΘεαιιέΙΙγ ιιιιι€Μ ε” Μενέ 
πιά όΙεττο ειιεϊπήει , Ιιο;:,,γ ει' ριιειαιεάΒοτ 8111'Ιδ.ι ἰιιΚἐιΙ›Ι› ιιιε8 
€γ6ιιο 'ε ροΙ€ει·οο1τει.° Δ 

Βειι·ενονε'ειι ει, ΜΜύ, Μ” ΙιιῇΙὸΒει, 1αϋειϋΙΜι Ι›οΙ‹ἐ 
ΜΜΕ, ε16πΙΦε @Έ Ια:ιότ πγιιῇτῇα ίεΙόιιΙτ,οιοΙώε ειοτἱιιτ; 
Με ειναι ΙτοπιοΙγ τωιιιιά; 6 Ιωιι15 ει εΙεϋ ιιι6τ, Μτάνόπ: Μ 
τϋι·τιέιιΕΚ- ει' νὶΜἔοπι; Θε ΜΜΜ τιιὰιιἱνι58γὰε4ὶτ ΜεΙ68Ιτοττο, 
εΙΙιε.ΙΙΒειτ ; ιιιῖητΙιιι ει, ΙότιιιΜ ,ε αΙΚειΙιπιστΙειπΙζο66ετ ΜΗ ε1ιυπε 
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νοΙιιιι. Μει_ιιΙ κει·ιΙε26εΚϋ0ιιιιΙε τ6Ιε ιιιΙ κι, 'ε 6 ΜοΙειΙΙ ιιιὶιι 
τΙειιι“εΙε ιιτειειτάειοΙ:ΙιειΙ, ιιιΙΙ:τεΜΙΙΙιεεεϋιιΙκ Μπι; ΜΜΜ 1ιειιι 
ω” Μειροτιιιι, «Με ειοτειιΙιιιαεειιι ιιι:εϊιιει πει, Με;; εΙΙάεοιι 
ΙιειιιιιιιιΙτετ 612281, ει' ιιιΙ Ι‹εΙΙ. ΜιτΙϋιι Μ; ε' Μινεει ;;οιισΙεΙεΙιε 
ΙΜ' εΙιιιετιιΙνε Ιειιιιι ΙΜ3ιιΙα, ιι€γειιι Με:: ετεπιιΙ: :ιιΙιειι·ειιιιιιΙι' 
εΙΙειιετε εΙΙιιιΙιιι Ιτό.ιιτει ΙιάΙειιΙαιτέ Μεττ, ιιιει·τ 6 ιιι:ιι€ε ιιιιτΙϋιι 
νειι6ε8ειετετετετ 8γειΙωτοΙ, άεγ ΙεΗΜΙΙι, εειειΙε εοτειει' εειγΙΙ: 
τει·Ιιεε ΙιειιγτεΙειιεεἔειιεΙτ ΙιΜοΙ: 6 εΙιΙιειι οΙΙγ ΙιϋτεΙεεεεἔετ 
ΙΜ, ιιιεΙΙγετ ι·επι ει' ΙιεΙγιετ 'ε ιιειιι ϋιι _Με2ε.ιιτει τιιΙιιιι. 

Α' τιιιΙιεΙγ) ΜΙΒ νεΒειι εἔγ Μ Μ, Η ει” Με 8·γετιιιε 
κει τιιι€ειτ ι;εταΙειιι; εἔγετ ΜιΙΙαιιτ ίεῇειτεΙ ΙεΙειιΙι, ει' ιιεΙΙ(ΙΙΙ, 
Ιιοε.)·γ σ1οΙ€άτ ίεΙΙιειιειειΙιειειταιιύ.. Μιιιτ ει, Ιειἱτω, ιΙ8γ ει' :ιό κ 
ωσεί; παπι εΙιε' νιι·ιΙΒΜετι, τεΙτιιιτετε ΙιεΙγιετειιεΙ ίϋΙεΙιΙινει 
Ιύ1ιειΙε Ιειιιιὶ Ιε.€ΜΙΙι, ιιιει€ει ϋΙτϋιετε Ιε ει' ιιιιιει·ειιεΙςιιιεε εεε 
Μειι Η :ιειιι ω: Ι:ειΙνεΙεεετε ιιιιιαιτ: Ιιειιιειιι ΙΙιιοιιι τιι€_ΙειΙ 
ιιιε,εςίο8γιι€ταΙιιιειΚ ΙάτειιιιιειΙζ, αι·ΜνοιιέιΜι ΙειιιΙτειάΙειΙα, Μειιιε 
ΜεΙΙΙΙ 'ε ΙποιιιοΙγ; εεεΜ άΙιτε.2:ιήειι ιιειιιΙ νειΙΙιΞεοε εΙε26.ιιτ 
Με, ει' επειιτει1εΙγεΙζ' ιιιεΙγ εεειισε ,ει ιιειιι τιιτΙοιιι ωιιειε 
τετιιιεειετεε ω. ιιγιι€οτΙτ άΙΙΙιειτειτοΜιι€ ΙΙΙ, ιιιεΙΙγ ει: εΙετ'ιιιιιι 
τΙειι Ιιειι:ιιινειΙ επειιιΙιεΜέιΙΙιιΙΙιεΜ, ει' ιιεΙΙ(ΙΙΙ, Ιιοε;γ να” ίεΙιιε 
τϋΙϋΙι, νει€γ 0:ιε2οΙιιει νεΙεΙτ. 

ΚϋτιὶΙΙειιὶΚ €γετιιιεΙζει, ΜΙ( ΙεΙνεΙε εε)ιεεεεεεέεΙ, ΜΙ 
Ιε3εεεεειΙ 'ε εΙενειιεε%εΙ; ειεΙ‹ Έσω ιιιιειιτειι Βγει·ΙεϋειεΙε; 
ιιιιγοΙ€ ιιιεΙει 'ε ϋτϋιιιτεΙῇεε τεΙ:ιιιτετετ νετ τειἱῇοΙε ιιεΙιει; ΙΜ 
νι3ιι ειιιιειποΙ(ιιειΙκ ετόε, εε ειιιειιιιεΚ 8γειιέςε ΜΜΜ, ιιιει_ιιΙ Μέ 
ιιιοπιιΙειιι6Ιε: Ιιο€γ :ιι απ” , ιιιιτΙϋιι ιιεΙ:ΙΙ: εΙετε!; ειιΙοτιΣ, ιιιειι€ό.τ 
εεεεπειι Ι‹Ιι'οἔγεειτοττε, εε Μ” Με, ιιιι1ιε Μια ιωιιιιιεκ, 
ειιειι ιιειιι εει_ΙιιιιΙ_ιει. 

Δ' ΚινειιτΙοτοΙαιΙζ ιΙΙτει1 ΙειΙιοττ Ιιει_ιΙεΙι1ιειΙτ εειιι ΙιεΙεϋ ίεΙ 
οεπιιΜ, ειειιι ιι:ιιιΙΙι3εει ιιὶιιεεειι. Δαση εἔγετΙειι ΜοΙιάΙιειιι, 
ιιιεΙΙγΙιϋΙ ω, αιΙιΙΙ ει ειέεει ο:ΜΙΜ εε£νε ιιιε1ιεαεΙ:ΙιεΙγει. 
Β' ως 1” ιιιει8εΙιειι, ΜΙιιτε ε” Με νιΙέιεοτ Ιιερει; ει' Ιοιιι 
ΙιοΙτ' οοεειιι_ιειιειΙ: ιιιεΙγεΙιε εΙτενετΙΙ οινιΙΙσειιιο' ΙιετΙοϋυ. Μ· 
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πιω ΙαρόεεεΙ ωναΙ›Ι› αι 6ι·ϋΙ: τοπΒοτοΒ ωι·]επιΜ Μ ιαπιπω 
αι·πγαπ 'ε @τα Ιτειτὶ6ἀἱΙ‹ α' ιπαἔαπγ. 

Β.) 

Αι αΙΙαμοτοΙι, 88'ΥβΙ11ϋ8θ88 παπι ωω αι επιπετεΚετ ει· 
Ι:ϋΙοπτεΙεπεΚΙώ 'ε ναΙΙαεταΙαποΚΙια. Ηαπειπ ιπὶΙεοι· αι ειπΙ:α 

κεΚ ε8γεπΙϋπ ΙενεΞπ, ετΙ6ϋΙοετοΙοπεΙε 'ε ναΙΙαεταΙαποΙ: 883" 
Βιετειιιιπά, αι ετΙεϋΙοπτεΙοπε68' 'ε ναΙΙαεταΙαπεαἔ' οΙτοιατα 
Ι4ϋππγοπ £εΙτπππεΚ ΜΝΗΜΗ, :πἰπτΙιο·ἑγ αι ειπΙ›οτεΙ‹πεΚ εεγ 
ιπαετα Κενόε ΙιαταειιΚ πω, 'ε απ”, οειταΙγ, ιπεΙΙγ α' τατεα 
παα;παΙι τεππότπε38οίΙΙ ειοΙΒαΙΙιατπα, πειπ 1έτειΗ:. Αι αΙΙαπο· 
£οΙδ ε-:ΗεπΙϋεόΒε εοΙια παπι “απ αι ετΜ$ΙοεϋΙ‹' τοιπΙοτ8π€αΕ, 
Ιιαπειπ οΙΙγΙωτ ε16 Ιιαἔγ_ῇα πω. 

ν ο ο.) 

Ηα ιπεΙΙόιιϋΙε πππι1 αιοΙκατ, ΜΚ παπι ἔοπὰοΙΚοιΙπα1‹; 
Μπα! αιοΙκατ, Επι α' πιἱτ ΒοπάοΙπαΙι, Ιιἱιποπὰαπἰ παω ιπετὶΙ:: 
ίιΒγ Εο;_ῆπΚ ταΙαΙπὶ, Ιιοεξςγ αι απιετὶΙεαἱαΙε, ἱ8θΙΙ πα8γ ίϋωΙΒέΒΘ 
ιπεἔΙατειὶΙι εΙ6€εανο Ιεππᾶ αιοπ ροΙΜοαϋ ὶπτόιεΙοΚΙκεΙ, πιοΙγ· 
@Με ταῇτα_ ιιταΙΙεοι1παΚ; 'ε όπ απ ναΙϋΙ›:ιπ ε1 Η Ιιἱειειπ. π» 
α' ΙώινόΙειπαπγ' ε' Ιια_Παιπατ, μπω, Μ: παπι Ιιὶιοπγειὶἔαι'ιΙ 
νεαιειιι αι αιπει·ἱΙ‹αὶ τϋτνέπγοΚ' αταΙαποε 30εαΒαπαΚ. Α) πεπι 
ιε·ϋ ΚενόΙγεθε, πέιπεΙΙγ ιιταΙΚοσ10 ΒιεπνεπέΙγεΚπεκ α' απ 
ναπγΙιοιπε αΙταΙἱ ΚἱεΙΘἔἰαοτωε, νόΙετΙοπ επειιιώπγοΚ, Θεια-ι 
πεπι νεα νεΞΩτεΚ Εἔ8 ιπέ8 ἰπΙαὶΜ αι εΙΙεπΙιει6Κ' ΜΜΜ Με· 
£ϋιπϋ τϋΙ›Ι›εἑ,·;' ύι·πεΙιε, εοΙαὶὶἔ οεαΙΟᾶα8Ι›απ ιαττΙιατπαΙε @θα 
πόρετ, ναΙαιπἱπτ εΒγεε ειπΙ›εττ. 

Ναιι€τεΙα ΙΙΙθΒ' ΑπἔοΙοτειαΒοτ αι εἔΘει ΧΥΙΙΙα!Η: πια 
ιαπ αΙαττ. 8οΙια ε8γ παιπιετ πτα.€ςαι·α πω $ϋπήόποιόετ πεππ 
ίεπεότ1εττ; εοΙια ειέγ παρ 1παἔαναΙ τϋΙιιΞΙετοεΙ›Ι›επ πποε παπι 
εΙΘΒαΙεπ. ΑΙ‹Ι‹οτ ΜΗ ῇύ "Η αΙΙκοτιπαπγαΙ›απ ιπἱπἀεπ, εαπ 
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οιιοΙΙιοιοιΙοπ ιπιπιιοπ , πως ΙοἔΗιιιιοιοΙιΙ› Μίιπγει π. Μπι· πιο 
επιιποο πιι€οΙοιιπ.ει!ξ ποπι ΜΜΜ: οΒγο!ι ιιοΙοοιι Ιοππι, ιπιπι 
ππποΙτιιιιιιο;;ειιοεο, Ιιο8γ ιιογειποι :ιΙΙιοιπιππγ οιοι·- ιποἔ πω· 
ιιοπιποιι πιοπγοε. ΚιποΚ νοΙι φαω, νοΙΙιοπ ει' ιππΙι οποιοι! 
ΙιοΙι οπἔοΙππΚ και" ει' ιποι απ8οΙποικθ 

Πἔγιιπο, ιοι·ιοπι Ει·πποιιο.οτειοΒιιοπ ιο. Βιιοπγοο, πο” 
:επι-αεκ Ι.ιιιοε πιο ει' ποιπποι' πο” ι·οοιο ειοπνοοοΙγΙγοΙ 
νιοοΙιοιοιι ει, Ιιοιιιιέιιιγ' ποπ ιοιιππῇιι Μπι, ιιιο1Ιγ πιο 
Ιιοι· οι' ιιιιεειειι€οπ πιοΙΙιοοοιι. Αποιε ιΒοπ οεοΙειιιιοιποιι, ΜΚ 
ω ΜΜΜ, Ιιο;;γ ιι1<ιΙιοι ει' ίιπποιιιι _ιοΙΙοιιι 1ο νοΙι οΙοοεο 
πγιιΙνει. ΙιοιοιΙιοιοιι ο' ει.πιοιΙΜιιι οι' ιιοποι.ιάΙιποΙ, Ιιιιοπγοει 
ιοΒιιιιιοιοΙιΙιοπ ε2οΙἔιιεο;; πο οι' ειοΙΒιιο68' εποΙΙοιπο ποιοι: 
Ι›ιιοπγοεπιι τω ιιοιπ ωπιιωιοιι. Α: πιω ιιοιι ιιοιιιι νοΙο 
ειιο;οε ΙοΙΙιοεὶιΙοοι οιοιιοΙ‹ι, ιπιτΙοιι ει) ΙιιιιιΙγι Ιιο.ιιιΙππιι ιπιποοπ 
οἔγοΙι ΙιπιπΙιιιιιΙιποικ ΙϋΙοπο οιποΙιοΙι οο Μια ποιιι νοΙι-οΙΙγ 
οεοΙιοΙγ ιπιιιιοπι, ει' κι οιιιΙιιιιι νι8Κοπιιπιπ ἔϋἔϋι πο πιο 
νοΙπο πο ει' ι”οιοιιοΙοιπ, οιοοοεοοο!ιοΙ, 'ο οι' Η ΙιοΙάΙει' οιἑῇιὶπ 
οι·ϋιιιιιιο1 πο ιιιιιιιοιω νοΙπιι: 1Μεσι α' |ει“πάζι;! Πεγοιπο' ίοι· 
Μπιτ οΙοιιιιππ €γιιΙέιΙοιοεοΙιΚο νάΙιειΙι. κι οοιιΙπι1ιοιοιιθ "ΙΙ 
ιοπ ει' :αν Επι” ιιΙιιιιι ιι·πποιιιιΙ:-ο, νεπ.ι,ιγ ει' ιπειι ι“ιειποιιιιΙιθ 

Πε @γ νοΙειιιιοΙΙγ που, ιϋι·νοπγοὶποπ ιιιοιςιιοΙὁεοΙ›ο ποιπ 
οειιιιιιπ ειπποιε πο3ΙοιπειιιιοΙ, ιπιπι ει' ιιιοΙΙγοΙι οποιοτΙοπΙιιπι 
νέιΙιοιπιιΙι, Ιιιιποιιι ιιιιι€.ςειο!ι ιπιιιιοοΙεοΙιππΙ 'ο πιοιΙπποεΙι ιπποει 
ιπιπε!ιοΙ ε2.ιιΙιεο€ ΜιποιιΙπι. 

ι Α, ειοι·οιοι, ιιιοΙΙγοι νειΙοιποΙΙγ που, ιἱ$ι·νοπγοἰ ιιιιπι 
ιιιιιιοι, απο οι” οοιιιοι ιιιππειι, ω: Πιο” ποπ' νοΙιοι.ιοιιι 
ειινοΙ ειοιπι ποιιι ΜΗ. 

π.) 

Α' ιομοιΙιοπ, ιποΙΙγΙιοι ο' ιο!ςγιοι ιιιι·ιοπιιι, Κιιιιιιιιιιιιιιιι 
οογ νοοιοΙγι: οποιοΙι ιποἔ οι·Επιοπι οἔγ ιιιιιειΚιιι Μ, ιποΠγ 
ιιΒγειπ ιιιιιιιιιιι, πο πει νοΙιιιιο οΙοιιοι·ιιΙπο, εοΜιοΙ ΙοιοΙιιιοοο!ιΙι 
Ιοπιιο. · 
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· Δ Μι οι ειιιγει;;ι €ΙνεπειεΙι' κωνεΙ6εε 'ε _ι0ΙΘι' επει·ι·ιετο, 
ιιιεΙΙγετ ει θ8ΥΒΙΙΙ68θΒ' ει: ειιιΙιετοΜιε ιει·ιιι€ειεττεΙ Ιιωιωιιι 
ειοΚοιτ , νειΙειιιιεΙΙγ Πω!) ΙεΙΙιεΞτ ιιιεΒειάΙΙνειιι, πιτ ν6ιςτε εφ 
8ΖθΙΙ ΙιειαιΙιιιό.Ιιει ε_ιτειι6: οι άΙιειΙ ει' ιιοιιιιοιι ει·Κ€5ΙοεϋΙτειιιγ 
ιιγιι·ει έΙίο8ιιίιιιιικ ιιΙεἔωιειΙιιι ει' Ιωτοιιει εποΙΙειιιιϋΙ, Νοέ” 
νόμο -ωιΙει.ιι ιιιει€οΙε ει' ΙιειιιεοτομΚ ιε ει' Μ5ΙώΙιε ε2ει·ο1ιιΘιιεΙ‹, 
@επειτα ειιοιι ιιιει€ειιισε ότι1οΚιιεΙ:, ιιιε1Ιγ Μια ει' Ιιει!ιοι·ι'ι' 
οΙιει_ιώεειτα σωσιιιι. Α' ΙκειτοιιιιΙε ε) Ι:ϋπ.ϋιιΜ'εμε οΙιιιιιιιιΙτειιΒ· 
ιιειΕΕ6ιεχιειτο, ιιωΙιΙι Με €οιιιιοΙιιάΚ, Ιιοἔγ ιιι68ιε @Μι ΜΙΚ 
ΙιειΙ , «ω ΙαἑιιγεΙιιιεεοιι 'ε ει·ϋΙΙ:ϋΜε ιι6ΙΙιιιΙ ειιιοΙΙιεειιιι Μ! Μ 
ΒεεεύέΙιειι , ιιιιιιιιιειιι ίε'ιι·.ιι0ιιει€οΚ 'ε ιιγοιιιοτιιειιΒοΙι Μπα 
επετειιιι εΙϋιιιειιετεΙτ ει' ΙιειΙιοι·ι'ιει εΞΙετΙιειι. ΙΙΙγ ειοΙΙοιιι ιιιεΙ 
ΗΜ ει, Ιιπιιεετεἔ ει' ίε€γνει·τ ΙεΙΙιεειΙΙόε ιιέΠιιιΙ ίο81ιει ιιιοἔ Θε 
ιιιιιΒιιΙοιιι ιιέΠιιιΙ ΙιειεπιιιιΙιιά, οι εΙΙειιεεΞἔ ίεΙΘ ιιιΙΩΝιιι @ψ 
νιτειιιώ ιιιειΒειτ, ιιιιιιτεοιιι ΒιιΙαέιιτ ιιιειιιιε. 

Απ Μιιιιι ιιειιι ΒοΙΙ, Ιιο8γ ει, Ιιιι6εετε.Βετ ε' ΙιεΞΚεΞε Μι 
Ιειιιι10εέι8 ται·:02τειιιιιι ει' ίοι·ι·ειικιΙιιιεικτύΙ, ιιιει·τ ει, ίοιι·ειαΙιιΙιιιειΚ, 
ΜΜΜ ει' Ιαιτοιιαι ΙοττειιὶαΙιιιειΚ, ιιιεΙΙγεΙ‹ τοιι0εωτιιιτ ι€ειι 
ι.ητοτεειΚ, @Μιτου και” νοε26ΙγεΜπεΙ, ιὶε ιιειιι Ιιοεει:ι8 Μ 
ι·ει‹ὶιιιΒἔειΙ ιιιτιιιιΚ ει;γιιττ; ει' ΙΜἔΥΓἐΠΗἶἔΥἑΜἰ οΙοε0ιιΙιε-Στι Με· 
ιιι€ιιικ, ιιιιιιτεοιιι ει' ΙιειΙιοι·ιι; θα εεειΚ επ ΘΙετ πω ΚοοιΙώι 
@Ενω ιιιεΙΙγι·ε ει' ι1ειιιοοι·ατιει, ειιιΙιετει ΚενεεεΙιΙιετ Μιιει.Κ, 
ιιιιιι€8ειιι ελιόΙΘτι·ο. 

Βειιιιιιισειιι οΠγ νεειετΙεΙιιιοε εἔγ Πιέρ” ειππιιιιιΙειι€ιιι·ει 'ε 
ιιγιι€ειΙιιιιιτει. ιιέινε, ιιιιιιτ οΠγ Ιιειιιεετε8, ιιιεΙΙγ ΜΙ ει, Μπο 
ι·ιϊωΙ , ιιιὶνεΙ ιιοιιι Ιζετεενώιι τϋΜιεΞ ιιαἔγειιἔειτ €Ϊ8 Μωιωει·ι 
ει' Ιιειτο2ιιιε26ιι, ιιι6είοΙέ: Ματια ωιωιιιωι ω. Α' Ιιοιιιιότ ιιιεΒ 
ιϋττώιιΙιειιι6Β, Ιιο;;γ που ειιιΙιετοΙε , ΜΜΜ νειΙειιιιοΙΙγ Μωσ 
οτειιιι Ιιειάεει·οΒ ΜΙ, εΙνεειτειι6Ιε ει, ιιοΙΒιιι·ι θιιιιοΚο!ια, ει” 
ιι€ΙΜι1 , Ιιοἔγ ει' Ιαιτοιιιιι ετέιιγοΚετ ΙΙΙθἔ8ΖθΓθΖΠθΚ, Θε ιιο,Βγ 
ει' Ιιειιιει-:τε8 ιιιεΒε2ιιιιιι6Κ ΙιαάειΚο20 Ιοιιιιι, ει' ιισέΙΙιιιΙ, Μη” 
ΙιάΙιοτ80 Ιοιιιιι ιιιεΒειιιιιιιιέΚ. ' 

Ιειιι6ιΙοιιι Μ, ει' ιιιιτ ιιιιιι· ι“ϋιιςοΒΙι ιιιοιιιΙοιαιιιι. ΑΖ ιΠγ 
νοειέ:ΙγοΚ"οι·νοεεύ8ε ΜΒΜ ει' ΙιωΙειοιπ>81ιοιι, Ιιειιιοιιι πι οι·ΜεΞς 
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Με Μεειὶι. Δι οΙΙγ άειιιοετΜει πω», ιιιε11γ τεηω ετΙ:ΒΙ 
εεεπ ιιιεἔταττῇει, ιιιἰιπΙΙΒ €εΙ ίο83ιι ειὶὶΚεεἔ' εεετειι ωΙὰΙ1ιἱ Ιαν 
τοπι:ΗΜπ ει' Ιιει‹Ιἱ ετΚϋΙοεϋΙιετ. 

ε.) 

Αι ειιιΙ›ει·εΙ‹ αι ε8γεεέ εειιιιεῇειιεΙε πειΒγειάδιτ :ιι επ 
ΙτϋιϋΜ›ε, ει ὶε£ε11 ει' ειεΙΙ›ει ΙιεΙγειὶΚ; ὶιιιιετ πω, Ιιοε;γ ε' 
:ιειΒγει58' εειιιιεῇε ειετ ειρτ0ειιᾶἔοΚτι πάει Ι:επιπωΙιετ. Κειητ 
ειετΙτ ιιιἰπιιΙει ειιψετε!κετ, Ιιοεγ ε;γειιΙϋ ΙερεεεεΙ ειιοιιε.8γ 
ειεΙ ίεΙε ΙΙΙθΙΙ]θΙ18|(2 Μι ει "πιω ωιπιε. ΨεεετΙεπι ΙεϋΙϋιιΒ· 
Ξε1εεεεει Ιιοι:ιὶ Με α' εεεΙεΙζει!ετε!κΒε, ‹Ιε αιοΙαιτ ή” Ιιοιιιὶ 
ΙτειμεεοΙαϋ›ε., ΜΒ, Μιά ειεπι εεεΙεΒειΙε€εΚ ειει· ΙεϋΙϋιιΙ›ϋιϋ 
τιωικοιι ε" πι" ειεΙ' τεΙῇεεἱὶΙεεετε νειεεεεπεΚ ε1, Με ει 
ἰε!ειιἱ επιπσε_ 

Αι ειΠεεε' ειιιΒει·ὶ εΒιιιιε_ῆε :ΜΗ ιιιἱιιιΙΠΒ τετωε!τε1Ιειι, 
κι ἱετειιε νε8ετΙεπάΙΙ τετιιιεΙιε1η. Δι ειιιΙ›ετεΙ: ιιη;γει58ιιΙαιτ 
νεΙἱΚ Ι›εΙ›ὶιοιιγΙτειπἰ ει.ι ΜΜΜ, Μι αι εειΚϋιΙ: εἔγειετἱὶεΙτὶΙτ; 
Μ:ειιιιεΙ ε., ειεΙ εΒγειετά3, ει εειΚϋιϋΙτ νεεετΙε11ϋΙ ΜΙΜ 
ΜΜΜ. 

Κ) 

@Η ι1ειιιοοτειτα ιιερ ιιειιιεεε.Ι: ΙιαῇΙειιιιιιὶπάΙ ίση". νὶτετὶΙκ 
ει' ΙιειταΙοιιι' Ι;ϋιροπτοε1τάεότε; Μ ιιιε8 νειετ6ΜεΙε ειειινετΙε 
Ιγεὶ ω ειϋιιτεΙειι ϋειτϋιιιἱΙι ετα 

Κϋιιιητϋ εΙ6ι·ε ΜΜΜ, Ιιο€γ ΜΑΝ Μιά :που ιπιΒγτεινά 
εδώ ,ε αΙΜΙιιιειτοε ροΙΒάτοΙτ, ΜΒΜ η” κ1ειιιοετιιτε. οι·ειά;; 
πιιειἔεὶΙ›ειιι Εο8ΙειΙ, ειἰὶιιτεΙεπ :που ίο8ιιειΚ ᾶοΙἔσιιιὶ, ΙΙΙἱΙΙῖ τει· 
ῇεεειεΙκ ει, τὐτεαείιἔἱ ΙιειωΙοιιι' εειῇάτεἐιἔιὶτ, ιιιὶνεΙ :ΜΜΕ ε8γ 
ΜΗ ὶΒιιἔειτΙιπιτεΞΒὰι·ει νειΙειιπειιπιγὶεπ πωπω; τειι·τειιιειΙτ. ΒιεΙε 
εΙϋτ£ απ ιιιιιτο8ατη1 εικειτιιὶ , Ιιο<ξ.;γ ει' ειετΙεΙεττὶ ΙεϋιροπτοεΙ 
Με ει' οτειτιιειωΙε άι·ταΙιπαε, εειιρωι ὶὰϋνεειτε8 Ιειιιιε, ιιιἰιιτιΣπ 
Ντ ϋπιιιιι€.ςοΚ' 1:εκ1νεει·τ €εειἱΙτ ει' ΒϋιροιιτοεΜιπ8. 

ο 
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Α' άειιιοοτει€ΜΚ' ΚϋιΙιἱνεταΙΙ›εΙὶ ειιιΙ›οτεἰ ΜΜΜ!. ΜΒΜ 

ιιιειεἱπτ σε” ει: ἱἔειι ι·6ειτοΙιεηΙωΙαποΚ 'ει ἱἔειι Κϋιώρειει·6Μ: 
ιιΙαιιήέιΙτ ει' ΙιειωιΙιιιατ ὰοοοπτταΙὶεὰΙιιἱ. Αιιιει2οΙτ ΜΜΕ, «πα-Μ 
τεΙιετετΙε1ιεΙτ. 

` Ο.) 

0γ:Μεταπ καιω ιπσ.8ειιτιιιακ ε' Ιωταθεε: ιιιἰ £οφι:-ι τότ 
τύππὶ, Με ει' 4Ιοιποστατα ετΙ:ϋΙοεϋΙι' ραΙιειεεϋ.8α ιιιεΙΙεττ, 'ε α' 
Ιιαάεετει;' 1ηιι€ταΙειιι ε2ε11ειιιέ:πε1: ΚϋνετΙαπτ€Ι›ωι ει' πω Λοιπ 
πετώ: ΚϋιἱΠ. πόιιιοΙΙγεΙ:11όΙ, νεΙειΙιει Ιζειτοιιειἱ Βοτιιιε1ιιγ Μιρκα 
1Μ›ι·α. 

ΒΔ ι18γ Μεπειιι, ΙΙ18€3. ει, Ικοτιιιόπη εειιι Ϊ0ἔΙ18. τόνο2Μ ει' 
Ι:Θρτ61, ιπε·ΙΙγετ ε' @Ιου ῇεἔγιε$, ίεῇιετὲΙ›ι-ιπ τει]ιο1τωπ, Θε 
Μ" :ιευι @ω ιιιιιτατιιὶ ει' Ιιατοιιειὶ οΙημιτοΙιπι' ειἰΙειῇ νο 
1ιάε:Με 

Μεἔ νει8γοΚ ,·;γόιϋάνο, πιΠώρ οι εεετΙ›επ ει' κοι·ιικ1ιη· 
Μιτσε' Θε Ιπειτοικι' ειοΙζάεειϊ Μια πιέιιιὶ 6εε2εο1νΜάε τόπω 

ΗΘΗ. Α: ἱἔᾶΖἔ8ῖῖἰ8 ΙεϋΙοεϋιιϋπο νειΙειιιιἱτ ει' Ιαιτο11:Μ ειοΙΙοιπ 
ΜΗ, α' ΚΕΠ20Ι128έ18 ὶε ιι6ιιιεΙ1γ ειοκάεοΒο.τ ει' ροΙ€εω ἱἔ8Ζἔᾶ· 
ω-ωμ 81111631( ετε0ιιι€ιηε ί08Ι12. Ιειιιιὶ: ω” τω10εε, νὶ1ἀ€οε, 
επιΜ.το8 , ρο1ιτοε Ιζοι·ιιιι€1ηα!ιε; α' ΜΡ οἔγ Ιιαάεετε8ιιεΚ, π' 
€άτωιειά8 ε8γ Ιαιειε-1ι·ιιγάπαΚ Μρε'Μ; ιπιιτειωά. 

Η.) 

Νοιιι ΙεΙιετ ειοτοεωι ε ι1ωιΙε-ϊποεειπ πιοιιτὶειιιὶ, ΙιοΒγ Κο 
ι·ιιιιΙπωιΙε ΙεἔιιειΒγοΙ›Ι› νεε:.εαΜπιε ει' ί6Ι:$εΙοιιεό8, να” τ.εειι· 
Π01(ΒόΒ', επ απειτοΜει, πω· Ι:εΞηγιιτειεά8·. ΜὶιιἀεἔγἱΚτϋΙ οΒγ· 
ΜΜΜ ίθΙΙιετηὶ 'ε ιιιἱπιὶεἔγὶΚ Ι(ϋιιιηεπ τάιιιειάΙιατ ειιουοΒγ Με 
ΒόΙ , ιιἔγπιἱιπ ειπε-ιι ά2α!άπω επε?ιε2!εσωεΒΦά'| , ιιποΙΙγ επ 
ε8γεά5868' ΒΥἱἱΙΙΙϋΙ08θΞ ‹-:Ζ έΓΖέκθί]θΠΒόΒ' τεειἱ ω, Μη” Μι 
Μάι· πιει ει' κα-3€ι·εΙιει310 ΜταΙοιιι Μιιιἰ ετϋτ ϋεπι-ι€γίψ, εποπ 
:ιειΙ εΙ1ιγοιιι6νό Ιι-:ΙιεΕ, 68 Μ. ΙιοΙπειρ νειΙαιιιοΙΙγ ΜΝ: Ιιατιιιὶιιοι 
ειιιΒεττ οειατατειιὰΙ›ε ΜΜΜ απο, ω π» 82ἰιποΙΙγ Κόμικ ε1ιιγο 

δ 
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ιιιιἰετ 8γαΙεοτοΙπἱ. 8οιιι οΒγΕΙκ , απ” ιικΣεϋπ εειιιιιιἱ επεσα” 
πω» αΙαι›1τΙιατνεὶιι, ει' Μ Μπα 1(ϋΙΙΙΙΥθΠ Ι›οΙἀοΒιιΙιιἰ ειιΒοὰὶ, 
ιιΒγιιπειι ει' Μ188Ζ8.8 Ι›οΙι1οἔιι1ὐ.εΙ›σιπ Βάτοϋα. ΠϋΙειπε11τεαπεΚ, 
ιιιεττ εειιιιιιἱ εΙΙεπϋΚ ιιοια ΜΙ; 'ε νἰεειειε8ιιεΙε, πιοι·τ εειιιιιιἰ 
ΜΒΜ ίε1ι 1ιειιι ωττει€1ιειΕ. - 

Μὶ οΙΙειι τεΙιάτ 1“ϋΙσπέρ ΜτοιοΙΜ ΜΗ, ει: Μπι ειιιιιγἱτα 
ει: ειπαι·οΙικι "Θ, Ιαἑπγιιι·ειοὰἔ, ΜΠΕ; ὶιιΚἐιΙ›Ι› που έκιόΙ:ετ 
Ιεπεό8·, ιιιεΙΙγ ιιιειῇιὶιιειιι ΙώΙέ3ιιΙιεό8 ΜΙΝΙ Μπι! 0€8ΠΚΜ, 
ιιιὶιιο1 ει, ιπάε1Ιαιτ εΙϋἱὰΘ21ιἱ Βόρεια 

π 
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