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ΜΜΒΒΕΚ γ 
Α' κ13ΦϋΜ·ϋΖι3ε ιέ:Β11εκι2ΒΒΝ. 

ΙΕΤΑ 

κοιιιιΜισε ΜΜΜ . 
Μέκπόκ . Β.ωεΜεονε ·ινέιιωιιιιι.άι·Α, Α' κϋ2ΒΡυοΜ·1 έε ΒΑΜ 

Μιανει ωευ. εσνια.5ϋιετεκ ιι. Παω. 

εϋσγοΒιέ:κύι 

ει' Μειἔγ. Ποιά. ΒἔγεεϋΙετ άΙτειΙ οι 1844-ίΜ οι· 
ειά%γϋΙ6ε εΙίΙκ-› Βεήεειτε8τ ι·6£ϋιιτϋιὐεὶ τϋι·ν6ιημι 

νειεΙειτ τει·νε. 

π 

π: π: ι: Δ Ν, - 
Α' ΜΑΟΥΑΒ Κ1ΚΑΙ.Υ1 ΕΟΥΕΤΕΜ ΒΒΦΠινω.. 
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ΒενεΙεΙκ στ τόΜΜΒιι-Ξε ετι1εκεΙιεπι 

,,ΚοροἔεεειιεΙ: ίοΙγωιιοεειμ εεγειει· 
ιιιε36 οεεΙ‹ Βεει·εειτεηεΙ:." 

Ι. 

Α' ειεΙΙειιι, π όι·τεΙειιι ιιι·ειΙιιιει νό8τεΙειι , ΜωιΙιιπιε; 
ει' Δει” Νώ8 'ε ει' ρειι·άιιγι ειιψει· ιΙοΙμιιιειΚ ει άιΙ Μϊιιγτ. 
Πονά ειιιιεΚ άΙιΙάεοε ειι8ειι·ειι εΙΙιειτιι:γιΚ, οιιοωι τάνοιιιι ΚεΙΙ 
ΜΜειιιιεΚ, ιιιι Μιιι όπεΙειιι; τάνοι1ιιιιιιιπΙειιιιεΚ, ιιιι π 
όειιιεΚ νιΙά8ίτό ιΙει·ϋιόιιόΙ ει' Ιιιι·άΙειτοτ ιιιε8 ιιειιι Ιιιι·.ῇει. Α' 
ειεΙΙειιιιιεΚ ιιιιει ει·ειό!ιειι, ιιιεΙΙγετ π ϋιιιιιεγι8άΙιόΙ Ιει$ Η 
ίοΙγτοιιοεειιι, ΜΜΜ: Μει ΜΜΜ ιϋνειιιΙδ ΜΜΚ 'ε ειιιΙιει·ι 
ιΙοΙ8οΚ εΠιιειετόιιεΚ. 8ιεΙΙειιιϋιιΚ ΜεεΜι ιιεη;γοΙιΙι ιιιινεΙτ 
εό8ότδΙ Γύ88ιιεΚ Κϋι·ϋΙιιιόιιγειιιΚ, 1°ϋ88 .5εΙΙειιιϋιιΚ, ΜΙΜ 
τϋιιΚ, ειόν:γιΙ ΜιιιΙειιϋιιΚ; 'ε νειΙει1ιιιιιτ ιΙει·ϋιε όι·τεΙιιιϋιιΚ 
ΜΚ, Κϋι·ιιΙτϋιιΚ 'ε νιειοιιγειιιιΙ:οιι ίοΙγτοιιοεωι μπτ, Μό- 
Ιετεείτ, ιι8γ ΜΜΚ Ιιοι·ιή:γι ιιιε8 ιιειιι ειϋιιδΙεΒ' άι·ιιγπ , ι·οιιτ: 
'ε όπεΙιιιετΙειιιτ. Ει ΜΜΜ νειο π, Μ8; ει'Ιε8ϋιΙνϋεεΙιΙι 
ιΙοΙ8οΚιιειΚ ιε Μιι εΙΙειιε εΙό<.έ , οΙΙγειιι τ. ι. Η όι·τεΙιιιε Μ 
1ιιάΙγάΜιι ει, ιότ ιιιε8ιτόΙιιι ιιειπ τιιιΙνάιι, ΜιιιιιΙειτοε ιιιε8 
ι·ϋ8ι6ττεό88εΙ νετι 1ιιει8άτ ιιψϊΙωι ωιιιιΙειι 5όιωι ιιῇτάε 
νει” ιεινιτάειιειΚ; ιιιεΙΙγ ΜΜΜ ιιιε8ι·ϋ8ιϋιτεό8 οΙαγι ΜιιειΚ, 
Μ” ΜΜΜ 3εινιω1εοΚ οΙΙγ εοΙ: εΙΙεω:ειϋι·ε τειΙάΙιιειΚ, 'οι 
ΜΗ οΙΙγ 0ει8ᾶ-ΙΒεεΙΙεά88:λΙ ιιιεΙιετιιεΚ άι :Η όΙετΙιε. - Μ 
εἔγόΙιιι·άιιτ ιιε ι·εττειιτεειι νιεειει εειιΜτ , ΜΜΜ νειΙειιιιεΙΙγ 
Μιειιιοε ιεινιτάετ Μτ νιειοιιγειιι·ει ιιόινε ; ΜΗ ιιιΙ:άΜ τειΙεγϊΙ 
.ϊσιι ε, ε8ιιισε νειΙόΙιειιι Καιπω, ΚΜιι·τάετ ΜΜΜ, ιιιειιιιγι 
νεΙ Π8γόιιεΚ !:ειΙνεΙδΚετ ειει·ει!ιετ; 'ε σε” νεειτεττ Ι3ε8ί8 , 
εοΙιει εε Ιε”ειι Μει ει' ωάεοώΚ όε ΠΕΜ'1ΒΜΠΙ:1·ίΠ ιιειιι Μειϋ 
ΙόειιεΚ; ιιιει·τ ει' ιτιΙά;ίε3Ιδεόε ειιτ :γιΙαιι·πι, Μσ” ειι εωΙιει·ι 

Ι 
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Μ8 εοι·εει, ΙιειΙιάι· Ιειεεειιι ιε, ιΙε ίοΙγτοιιοεειιι ιεινιιΙιοιι, ε 
Ιδ!ιΙιι·ε ιιιειιιειι. Α, Κι τεΙιάτ Μιοιιγοε ιΙοΙο8ι·ει ιιόινε :ΗΜΙ 
ιιιιιιιΚετ ΚΙΙ8ειιΜει, ίεΙνιΙ:ι8οεΜει, ειι νειΙόιΙΙ 'ε Ιε8ιιειιιεεΙι 
ιόΙτενδιιΚ; ειι ε' εεεΙεΚνόιιγ άΙτειΙ ΙιεΙόιιΚ οΙΙγ ειΙειροτ Ιιε 
Ιγει, ιιιεΙΙγι-:ιι εεειΚΙιειιιιειι· ίέεΙνιι·ιιΙ ει' απ”, ΜΙΒ ιιι‹ἐ8 Ιω 
νόεεεΙ ΜΜΜ, ”ειΙ:ι·ειιι ει' Ιε8ιιει"οΙιΙι Κϋιϋιιρϋεεό88εΙ τε 
ΚιιιτόιιΚ, πω: τάιι όρειι ϋΙεϋιόιιΚ κ. - 

Πει εΙΚει:ϋΙ ΚιειιιεΙιιϋιιΚ ίοιιτοεεέι8άτ ει' ειει·εριιι-:Κ, 
ιιιεΙΙγετ ει' τειΚειι·ιιιάιιγ ει, ωειδ8ειιιΙειεά8Ι εΙδάΙΙίτάειιάΙ νι 
ειωι; Ιιει ειει·ειιεεόεεΚ ΙεειϋιιΚ ΚΜιιιΙετιιΙ ειιοιι Ιιειτά.ετ, 
ωεΙΙγετ ειι οΙεεό ΙειΚειι·ιιιάιιγ-εΙδάΙΙιτάε ϋεειεε 8ειιιΙάΙΚοιΙά 
ειιιιΚ 8όρειι-πόι·ε όε τει·ιιιόιιγειόεϋιιΚ νόαοιόΙιάι·ει, ει, ΙεΙιετϋ 
Ιε8ιιειργοΙιΙι τιειτει ιϋνειΙεΙειιιιιεΚ εΙδάΙΙιτάεάι·ει 8γειΙ:οι·οΙ: 
ιιω: ειΙειροεειιι άροΙΙιειτιιιιΚ ι·ειιιόιιγτ ειι Μπιτ, Ιιο" ϋ8γϋιιΚ 
ιιεΙ: ιιειιι Κενόε ράι·τοΙόΚειτ ειει·ειτϋιιΚ; - ιιιει·τ Ιιπιιειι 
ωειΚ ειιΙιΙι8 ΙεΙιετϋιιΚ νειΙειιιιεΙΙγ Ιιειειιιοε ιΙοΙορς ιι·άιιτ Ι;ειιώιι 
ΚϋιϋιιΙιϋεεΚ, νει" όρεΙι ΙιΙιΙε8εΚ , ιιιΙα ειιιιιειΚ ιιιειΙειειτιειιτ, 
άΙεάεειιτ Μ ιιειιι ίοΒῇιιΚ , εΙ ιιειιι ΙιιειειϋΚ; «Με ιιιιΙιεΙγτ ε' 
ετειιΙΙιιιιιοιι Κει·εειτϋΙ ι-Μια, ποιιιιειΙ !ιειι·άτειΙνά νάΙιιιιΚ ειι 
εΙδΙιΙι ΚϋιϋιιΙιϋεεό88εΙ τεΚΙιιτι-:ττ, ΙόΙνάΙΙι·όΙ ιιόιεττ @γ 
νει” ιΙοΙο8ιιειΚ. 

Νειιι Μόρ άτειΙάΙιειιι ειιτ ιιιοιιιΙειιιι: τειΚειι·ιιιάιιγ ΚόρειΙ 
ει' ωειέι8ειιιΙειεά8 ειΙειριάτ, ΙΙι:ΙΚότ; ιιιει·τ Ιω; Μει άΙΙιτνει ε' 
τότεΙ, εεειΚ ειιοΚ άΙτειΙ ιειιιεπετΙΚ :ΙΙ νειΙόιιειΚ, ΜΚ ιιιάι· ει' 
ιιιειδαειιιΙειεεπ:Ι εΙδάΙΙιτάει·όΙ ΜΜΜ 'ε ειΙειροε Ιο8ειΙωειΙ:Ι:ειΙ 
Ιιιι·ιιειΚ; ρειι·ειιΙοι:οιιιιειΙ: τεΚιιιτετΙιετιΚ ρειΙΙ8 ιιιιιιιΙειιοΚτόΙ, ΚΙΙ: 
ει, ιΙοΙ8οΚι·όΙ ιιερι Ι8ειι ειοΚτειΚ 8οιιιΙοΙΚοιΙιιι; ΜΚ ιτόΙιιεΚ, 
οοιιιΙιιιιάΙιιειΚ, 1ιιιιιτ όρειι ειεειόΙγϋΚ, Ι:ι-πΙνϋΙ: ιίειι·τιει, πΜπτ 
όρειι ει' ΙιειΙΙοιιιάε, ει' αινειτ” 8οιιιΙοΙΚοιάε δΚετ εΙίο8ΙειΙιει. 
ΡειΙΙ8 ει ιιτόΙιΙιιειΚ ειάιιιει τεειι ει, ιιει8γ ειάιιιοτ; Μπα 
ειάιΙιόΙ ΙιΙιοιιγ:ίιι·ει ΚΙΙειιοινειιετ. Ε:,:Ιε!ιΙιι τότεΙϋιιΚ ι8ειιεά 
8·άτ τεΙιάτ, Ιιει ειροετοΙΚοιΙάειιιιΚιιειΚ ιιόιιιΙ εεεεΚόΙγ Ιιειειιιάτ 
ειΚειι·ιιιΚ τιιιΙιιι, εΙειιιι-:ιιιϋιιΚ Κι-:ΙΙ, όε ρειΙι8 οΙΙγίοι·ιιιάιι, 
Ιιο8γ ειιιιιειΚ νειΙόεά8άτ Η εε νοιιΙιειεεει ΚόϋΙ:ειΙόεΙιε. - Πε 
ει Ιόειειι ιεΙειι ΙενεΙϋιιπΙιειι ΙεΙει_ιΙειτιιιιΚ. ΒΙειιιεπϋΚ ι:οΙιάτ 
ο8γ Κιεεό ειεΓερότ ει' τειΚειι·ιιιάιιγιιειΚ. 



3 

Μι ει' €.;γίιι·ΙεΙδάΙΙίιάε-, 8ειιΙιιιιο-, ν6ιειιτιιάΙ ει, Κδειόιι, 
ει, τϋιεΙδ οιει·, ιι8γειιιιιι ιιιειδ8ιιιοειεά8ι εΙδάΙΙίτάε11ειΙ ει, 
ωιΙωιι·ιιι ά1η; ε8γΠ: Ιε 1ΜΜΕ ιε ποιι Μειρ, οιεΙΙγΙιδΙ ειι 
ε8όειει όΙετΙιειι τοι·το , ιιιοι8ειτο ει·δ ΚιΚει·ϋΙιιι ειοΙωττ. Ή 
νειΙειιιιιιιτ ε”ειιΙδ όπεΙωι ειδ ιιιεΙΙεττ ει, 8γ:ιι·Ιρειι· νιΙά8!ιΜιιι 
ποιι ιιειιιιετ ιάτειειιιιΙμι ει, 1°δειει·ερετ, ιιιεΙΙγιιεΚ ιι,Ιε8ιο!ιο, 
Ιε8ιοΙιΙι ,ε ί8γΙε8οΙοεόΜΙι ΜΜΜ ειει·ε Ι8ιι811, ιιο” ει, ιιιε 
ιδ8ειιιΙειώ8ι εΙδάΙΙίτάε τόι·όιι Μ, π ει·εοιιιόιιγειειιιΙ Μ8Μ 
Κει·εεεΙιΙιειι, ΙεμΙεεο!ιΜιιι,.,ε @γ Ιε8ιϋΙιΙι Ιιειε1οιιιιιιΙ, Η 
οι·άιιγΙει8 ιι,1ε8οΙεεοΙιΙι όε Ιε8ιοΙιΙι ιειΙωιι·ιιιάιιγι Ιιιι·ιιιιοιει. Ει 
ποιι Ιε8ΙιιιτοειιΜι , Ιε8νιΙά8οειιΙιΙι νειόηςοιιιΙοΙειτ, ιιιι-:ΙΙγετ 
Κ6νεινε, ,ε ιιιεΙΙγειι οΚοεΚοιΙάειιιιΜ:ιιΙ ειΙειριιΙνει, εΙειιιιό 
εϋ11Κεί ειΚει·εεειι , εΙνότΙιετΙεοϋΙ τεειιιΠϋΚ ιιιε8, ΕΜ Ιιο8γ ει, 
ιΙοΙο8 εΚΚόρ νειο, Μτ Με ίοΒιιιΚ Ιάτοι, ιιιιΙιεΙγι ιιιει8ιιιιΚ 
ΜΚ ι·όειΙετεεΙι ειάιιιοτ ιιιΙιιιιΚ ει, τιιΙαιι·ιιιάιιγοειΚ Μνειιάεάι·οΙ 
ιιιειο8ιιιιΙειεά8ι εΙδάΙΙΜιειιέιΙ. 

Α, Πειτει Ιιειειοιι ιιιι8γεά8ιι ιιιιιισΗ8 ειπο ΚϋΙϋιιοεό8τϋΙ 
τότεΙειτετιΚ Μ, ιιιω; :οι εΙδάΙΙίτάει·ει ίοι·ιΙιτοττ 6εειεε Μ 
ιιοιιεοΚ, ,ε ειι ειεΚΙιδΙ ίεΙιιιει·ϋΙτ ϋεειεε ΙιενότεΙεΚ ΜΜΜ: 
νειο. ΤεΙιάτ ιιιειιιιόΙ ιιιΚάΜ› ΙεΙϋΙιιιιιΙιει ειι ϋεειεε ΜειιΙάεοΚ 
ειάιιιάτ ειι ϋεειεε ΙιενότεΙεΚό, ει, τοπτο Μιειοιι ιε ειιιι:ιάΙ 
ιιιι”οΙιΙι; όε Μι ΙεΙιετδ νοΙοει ιιιιιιιΙειι ΜιιιΙάε ιιόΙΚϋΙ εΙδάΙ 
Μειιο , ιιΒγ :οι εΙδάΙΙίτοιτ ω? ε8όειειι »Μτ Μιτει Ιιιιειοιι 
ιεΙε1πιιε ιιιε8. ΙΜ ιιιοιιΜιιι ιιειο ΙεΙιι,:τϋ , ,ε ει' Ιε8ΚειΙνειδΙιΙι 
εεετΙιειι Μ, ΜΙ τ. ι. ειι ειιιΙιει εειιιιιιι ε”εΙιετ Μιιι τεειωι, 
Μιιτ ει, Κόειετ ϋεειε8γϋιτι, νειο ιιόω ΜειιΙάε; ,ε ΙεΙνεττ 
ρόΙιΙάΙιειιι ει, ΚπιιΙάεοΚ 6εειε8όί; ειι ϋεειε”ϋιτόε Εάι·ειιΙεά8ει, 
ΙιϋΙτεό8ε Κόρωι. ΕΜ ΜΟΝΗ ιιιιιοε $ονωΙεΙεω ΜΜΜ 1ιοΚοΙ; 
πιο εΙΙειιΙιειι τόι·, ι·ορμιιτ τόι· ειι όι·τεΙιιιεειιεΚ τι-:Ιιετεό8ε ε 
Κιιτ, ιιιεΙΙγειι ει ΙιεΙάτάεει ειει·ιιιτ ΜεεΙιΙι ιιει8γοΙιΙι Ιιειιιοιι 
ΜΙ ιιιίίΚϋιΙΙιετιΚ. ΜωιιιόΙ ιιει8γοΙιο τεΙιάτ ει, ΙιενότεΙεΚ ειά1Μ 
ει, ΚΜιιΙάεοΚ ειάι:ιιιι ίεΙεττ, ει, τιειτει Ιιειειοιι κι ειιιιιέ.Ι ιιο- 
8γο!ιΙι; ,ε ει, οποτ ε, Μι ειάιιι ε8γοιείι.εΙιοι ΚϋιεΙειΙιΚ, ιιω, 
ειάΙΙ ιι° Ιιειειοιι ίοΙγτοιιοεωι ειΙάΜι , ι-ιε ποιι ροιιτοιι νόΒΚόρ 
εΙεογόειιΚ, ΙιοΙ ιι° Κάτ ειάιιιιιειΚ ιιει8γεά8ει ε8γειιΙετι·ο Μο, 

ι Ό 
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όε ε' ροικοιι ω ΙοΙγτοιιοε νεειτεεό8-ιιϋνεΚνόε άΙΙ Με , Ιιει 
“πιει·α ει' ΜειιΙάεοΚ ϋεειε8ε ιιϋνεΚνόεΜειι ιιιειι·ειιΙ. 

Αιοιι τότεΙϋιιΚετ, ιιιεΙΙγ ειει·ιιιτ ει, τειΙαιι·ιιιάιιγτ ει° ιιιε 
ιδ8ειιιΙειεαΒ~ειΙειαεΙεωόνό ΜΙ6ΜΠ: Μ, !ΜΙιιιοιιγιτειιιιιιιΚ ΜΠΚ 
εό8 Ιενόιι, Π8γεΙιιιειτετιιιΚ ει' ειινεε όΙνειεότ 1Ι1ε·8ειιιΙόΚΒι11ι 
ειι·ι·όΙ, Ιιο8γ τειΚειι·ιιιάιιγ0όΙ Ιιει·ϋΙιιεΚ Η ΙεΒῇεΙειιτόΚειιγεΙιΙι 
οιιΜτει ΙιειιάιιΚ ιιιειδΒειιιΙειεά8ι εΙδάΙΙίτάεάιιειΚ, ιι. ιιι. ει, 
8γειΜιι, πιώ απδ, μ!ιιιει, ι·εροιε, Μ, ω, ειόνειΙ 
1ΜΜειι, ω ΜΙειιτ6Κειιγε!ιΙι ι6νειΙεΙωότ ειΙειρΜει ωειδ8ειι 
ιΙειεά8ι εΙδάΙΙίιάειιιιΙιιιειΚ. Ει οΜιόΙ ειιιιιάΙ ιιειιἐγοΙιΙι Ιεειωι ειι 
ειειι ά;.εειΚ ιιτάιι νεειιιΙδ ίιεεΐει Ιιειειοιι, ι·ιιειικόΙ οΙεεόΜειΙ:, 
ΚενεεεΙιΙιε ΙΜι·ϋΙδΚ νειΙάιιειΚ ειι εΙδάΙΙίιάειιΚΙιοι ΙιειειιιάΙτ 

ειιιγα8οΚ, ει·δπ. Ή ΜΜΜ ειιιΙίτεττ ιΣάι·”ειΚ, Μιιτ μιτΙει 
εά8ι τει·ιιιόιιγιόεϋπ ίδοιιΜΜτ ΚόρειδΚ, ιιαιιιΙ οΙΙγειιιοΚ, 
ιιιεΙΙγεΚ ε8γειιεεειι νει” Κϋινετνε ει' τειπειι·ωάιηψόΙ ΙΜι·ϋΙ 
ΜΚ Μ ίδ ι·όειΙΜ11 , ιιιει8άΙιόΙ ΚιίειΙιΚ ειι άΙτειΙιιιιΙ: ΙεΙΙιοιοττ 
τόαΙιΜΚ Μα.ιεαΒει: Ιιο8γ ει, τειΚειι·ιιιάιιγ ει' ιιιειδΒειιιΙειεό8 
ΜΕΘ, όΙετεΙνότ Ι:όρειι. Βι οΜ›Μ ιιιειιιιόΙ οΜεόΜ ει' τει 
Κειι·ιιιάιιγιιειΚ :ποιι ιιιειιιηήεό8ε, ωεΙΙγ ειι εΙδάΙΙίιοττοιιΚ 
ΜΚ Ιότι·εΙιοιάεάΙιοι ιιιε8Κινάιιτειτοττ, Μιιά! Μεε!ιΙι Ιεειειι 
ει' Ιιι·ιιττο ΜνειΙεΙειιι!ιϋΙ -- ει' τϋΙιΜ ΜΜΜ ε8γειιΙδεό8ε 
ιιιεΙΙεττ - ΜνοιιειΜό ϋειΙετ, 'ε εΚΚόρ ειιιιιάΙ ιιει”ο!ιΙι ει' 
ιιιε8ωειι·ειιΙό τιειιει ιϋνειΙεΙειιι, νει,<;γ Μειοιι. ΒιεΚ ειει·ιιιτ 
ιιιιιιιΜιι 8ειιιΙάιιειΚ, Η ίίιΙετόΙιδΙ ΜΜΜ! Ιε8ιιει”οΙιΙι ιιειτει 
ιϋνειΙεΙειιιωεΙ ειΚειι·ιει ίάι·ειιΙεά8άτ ιιιε;ιιιτειΙιιιειιιιι, 8Ιε6 «δε 
Μ8Ι6Μ 1εειιιΙϋΜ, ιιιιιιιΙωι Κϋι·ιιΙιιιόιιγει-ειι8ειΙτε ΙεΙιετϋεό 
@Η:α εΙΚϋνετιιι, ειιιιιειΚ ὁι·ιΙειιιόΙιειι, Ιιο” 8ειιτΙειεά8άιιειΚ 
ειΙειρ όΙΜτϋ ει·ώε, τειΚειι·ιιιάιιγει, ιιιειιιιόΙ Κενεεε!ιΙιε Ιαπω 
ιϋιι. ΒιιιιόΙ ΙοΒνει ειι ΙεειιιΙ - ει' τϋΙιΜ Κϋι·ιιΙιιιόιιγεΚ εΏειι 
Ιδεόμ ιιιεΙΙεττ - Ιε8εΙδΙιΙι ει5 ΙεΒνει8γοιιοεειΙιΙι 8ειιιΙει, Μ 
ε' ΜΙειιΙειτοτ Ιε8εΙδ!ιΙι ωε8ΙεπειιιΙι , 'ε Ιε8τειι·τόεει!ι1ιειιι Μει 
αάΙειιιΔιει. ΕΜ ειιοιι 8ειιιΙει, Η ρόΙιΙάιιΙ, Μ” ιΙι·αΜει τειΚειι· 
ιιιά1ιγτΙοπϋτειιιει; ειάιιιίτάε ιπιιΙειειτάε ΜΜτ, εΙδάΙΙίτοτι 
οιιΜοἐι·ε, ιιιεΙΙγ ειι ε8όει οιΠ:Κ όι·τό!ώτ ΙεΙειιιόειΜιιό, αϋιι 
ιΜιι ιρειι·Ι:οιΙάεει , ιιόΙΚϋΙϋιόεε ιιιεΙΙεττ εεω ιιιτΙιειτιιει εειιιιιιι 
ι·ε, 'εε ειι ιΙΙγειιιιεΚ οεειΙΩιει1ιιειι· τϋιιΚι·‹-: ΚεΙΙειιε ιιιειιιιι; ιιιΙ 
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ρειΙι8 ειιιιμάΙ ΚϋιιιιγεΜειι ιιιε8τϋι·τόιιΙιετιΚ, ιπειιιιόΙ Κενόι5Ιιό 
ΙιειιΙειιιιΙτ›Κ 8ειιιΙΜιιΙ: ειάιιιιτειιιι. - 

.ΡόΙιΙάΚ νιΙέι8οειτιέιΚ ει' ιΙοη;οτ. νειιι Κότ 8ειιι·Με8γόιι; 
π εΒγΗ: 8οιιιΙειτΙειιι ει' τειΚειι·ιιιάιιγ-τει·ιιιεειτόεΙιειι, Ιιειιιγει8, 
εοΙιειεειιι ειάιιιίτ; ι·ότιειτ εΙΙιειιιγει8οΙ]ει, εΙτϋεΚόείτι, "Μ:ειιι 
ιΙοΚοΙοπιΚ Μι;Υπι ιιιειι·τειΙόΚαΙ, όε ΜεεάΙΙ όνειιΜιιτ ι·ότιιεΚ 
ιιενειεττ τόι·όι·δΙ άτειΙάΙπιιι ΝΤ ιιιάιεει τειΙαιι·ιιιάιιγτ. Β· ιιιειιγ 
χιγπό;, Μιιτ Κόεδ!ιΙι ι·όειΙετεεειι Η ίο8ῇιιΚ ειάιιιίτωιι, Κει·ϋΙ 
ΜΗ Τ Η 52% ΜΜι; εεΠ: τεΙιάτ ε8γ ιιιάιεάι·ει 47 όε Χ_,Κι·. 
'Ι'ε8γϋΙ: ω, Ιιο,ςγ ε' τειΚειι·ιιιάιιιιγειΙ Μι·Κάτ τεΙεΙτετεττ, 'ε 
ιΙπι·ειΙιοιιΜιιτ ΜΙιειειιιάΙτ 4 ιιιά.ιε:Μ; ειΙοττ τεΙιάτ ειι ί8γ τω· 
τοττ !ιιι·Κἐ.ιέιιιειΚ εξ.;όει “Πει1 άτ 3 Η θ)τ2 Ι0% τειΚειι·ωάι·ιγ- 
Μιι. Βιι·Κάμἰι·όΙ ει' τεινειεεωΙ Ιειιγιι·τ Κέιτ Μιιτ 8γειριιιτ, 
ιιιεΙΙγιιεΙτ ίοιιτϋ.τεΙΜτει ρόΙιΙάιιΙ 2ίτ 30 Μωι; Μιροττ τεΜ.τ 
ϋεεεεεειι 8γει;ιιάόι·τ 5 ίοι·ιιιτοτ, ιΜΜΗ Ιενοιινει ει' οι” ειό 
ΜΙ›ειιι ειιΙοττ ι·άίοι·ιΙιτάετ, ει, 3 Ιι ΕΜ Κι·ειΜτάι·τ, ιιπιι·ειιΙ ει. 
τϋΙιΜ ΙώΙτεό8εΚ ΪειΙειόεό1·ε 'ε ει' τιειτει Ιιιιειοιιι·ει , Μι Ιεει , 
1 Η ΜΙΣ; Μ. Α, ρόΙιΙάτ ει οΙιΜΙι·όΙ τονάΜι ίεπε8ετιιι ιιειιι 
ίεΚϋνόιι τει·νϋιιΙψειι , ιιόιιϋΚ ει' ιιιάεΙΚ 8ειιιΙ:Μ, Μ ι·ότιειι·ε 
Μ" τέοιιιΙοτ ίοι·ιΙιτ, εδτ ει' ΙιεΙγεττ, Μ8), ειιοΙαιτ εΙΙιειιιγει 
ΒοΙιιά, ϋιιτϋιι ιε; όε ειοιιιειόιΙ 1ιοιιι:Μ τέι.ι·εειΙιιειΚ εοιιιιιιιτ 
ιι-:Ιειιτϋ ΙιεειόιΙειτ, ιιιοΙΙγεΚετ ποΚ ΙώΙτεό8εε ι·ότϋιιτϋιόεό 
ι·ε, ΜΙ εεειΚ ΙεΙιετ, ιι8γετΙειιι3Ι Ιιάι· , ιΙε ειιιιιάΙ ιειιοεειΜΙιειιι 
τει·ιεειτ8ετιιεΚ, ΠΠ εειιι νεειι, ιιιιιιτάιι ιιεΜ εΙό8 τιιιΙΜ, 
Μ" Μτϋι6ττ “Με ΙιοΙιΙειιιΜιιτ, Ιιάι·οιιιειοι·οε ΙωειάΙΙάε 
ωεΙΙεττ, 60 ωάιεει τειΚειι·ιιιάιηπτ τει·ιιιόιιγει, όε ε' ιιιι,:ιιιηΗ 
Μ* Ι:ει·ϋΙ ιιεΜ, 1ιιιιιτ ΙειεΙιΙι ειιιιτε ι·όειΙετεεε11 Η ίο8ιιιΚ 
ειάιιιίτειιιι, 21 ίτ 42 Κι·ωι; 'ε ε' ειει·ιιιτ 1 ΜΜΜ 207 
Κι·Μι. ΤειΙαιι·ιιιάιιγάΙιόΙ ει ιεἰ›ιι·Ι:άττεΙε]τ€τ8ττ, 'ε @Μειει 
ιιάΙτ ιΙει·ει!ιοιιΚιιιτ4ιιιἐιεάτ; εωοττ τεΙιάτ 1 Ιιιι·ΙιάιάιιειΚ εμέ” 
τόΙειι άτ 1 ίτ ?ΒΧ Ιστ τειΙωι·ιιιάιιγ!ιειιι. Μι·Κάβ.ι·όΙ τι, Μινωι 
ειειΙ Ιειιχιι·τ Κότ ίοιιτ 8γειρμιτ, ιιιεΙΙγόι·τ Μιροττ 5 Ποτ; εΏ 
ΒδΙ Ιενοιινει ει, εεειΙ: ειόιιά!ιόΙ τεττ ι·άΙοι·ιΙιτάετ, εα Ι Π; 
πα ΚΜ, ιιιειι·ειιΙ ΜΗ ει, τϋΙιΙιι ΒϋΙτεό;εΙ: ίεαεεόεόι·ε 'ε Π- 
ΙετδΙε8 ει' Μιτει Ιιειειοιιι·ει 3 Η 33% Μ. Α' ΚϋΙϋιι!ιεό8 τε 
Μϊτ ΙεΙΙιοιοττ εεετϋιιΙ:Ιιωι 1 Ετ 42% Μ. Απι ωΜϋιι εΙεδιιεΚ 
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ιιιιιιιΙειι ε;γεε ιιιΙιιΙιιι·ειΙι ιιτάιι εεειΚ Ι Π; 50% Μ· ιιιιιι·εω ει' 
“ΗΜ ΚϋΙτεό8επιε, ιιιάεοιΙιΚιιιιΙ: οειιράιι ειι οΙεεόΙιΙιιιιι τει· 
ιιιεειτεττ τιιΚειιιιιάιιγ ιιιιιιττ ιιιειι·ειιΙ Β Η 33% Μ. Εκ ει ιι8γ 
Μειειιι ιιιό8ιε ω” οΙΙγειε νειΙειιιιι, ιιιι τεΚιιιτετΙιε νότι-:Ιτ 
όι·ιΙειιιεΙ. Πε ιιιειιιϋιιΚ ιιιό8 τονάΙιΙι. Α, ιιιεΙΙετι, Ιιο8γ πιει 
ειειΜι 8ιιιιΙάιιΚ ει” ΙιοΙιΙ ι·ότιόιι εοΚΙαιΙ ιΙι·ά8ἐΙιΙι ειόιιάτ τει 
Κιιι·ι!:, ιιιΙιοτ ΜΙ: 22 ΜικιιΙιοτ τεΙεΙτετΙιετ ι-:8γ ΙιοΙιΙ ιιτάιι 
ειΚΚοι·, ιιιιιΙδιι ειοΓ83Ι1Ι13ε όε ειάιιιίτό 8ιιιιΙάιιΚ 1ιει8γο!ιΙι 
ιιγει·ι,:εό8ε ιιιεΙΙεττ 15 ιΙειι·ιιΙιοτ Κόρεε ειι ε” ΙιοΙιΙ ι·ότ3όιι 
τει·ιιιεττ` ειόιιάιάνειΙ ΚιίεΙεΙτετιιι. Μ ει ιιιό8 ιιειιι ιιιιιιιΙειι. 
Π8γειιιιειιιιιΙδιι ι·ο”. 8ειιιΙάιιΚ ε;” ΙιοΙιΙ ι·ότιε ιιτάιι 20ιιιάιεει 
τι·ά8γάιιάΙ τϋΙι!ιετ εειιιάΙιιι ιιειιι τω; ειοι·ΒειΙιιιειε 8ιιιιΙάιιΚ 
ΜεΜ: 120 ιιιάιεάτ; 'ε ει, ιιιιιΙδιι εΙεδιιεΙ:, ειάιιτόΙϋΙιΙει 
τετειιιεε ι·όειότ τειΙαιι·ιιιάιιγτει·ιιιεειτόει·ε ΜΙΙ ίοι·ιΙιτειιιι, Κο” 
ειόιιιι-ειιιΚεό8ότ ΙειΙειΙιεεεε; ειιιειιιιεΚ ιιιιιιιΙειιοιι τόι·εΚετ, 
ιιιεΙΙγεΚ ι·ότϋιιτϋιόεε Ιότεειτόεόι8 τειΙ:ειι·ιιιάιιγτ τειιιιόιιι-:Κ, ειιοιι 
ειι·άιιγΜιιι, ιιιεΙΙγΤιειι ιρειι·νάΙΙειΙειτάνειΙ Ιιιι·τοΙώτ τει·ιιιδΙιΙιό 
νειι·άιεοΙω, νιεειειιιιΙΜτμι τει·ιιιόεόι·ε ειι εΒγειιεεειι 
εΙειιΙΙιιιτό ιι€5νόιιγεΚιιεΚ 'Μι. 

Έ εΚΚόρ , νειΙειιιιιιιτ ει εΒ·γεε ά8Ιιειιι ίοιιτοεεά8άτ , Βόι 
ιεΙ ίο8Ιιειτό Ιιειειιιοεεά8άτ, Ιόιιγε8εεεό8ότ ειι οΙεεό αιΚειι· 
ιιιάιιγ-εΙδάΙΙίιάειιιιΚ ΜειιιεΙτϋΚ, ειιιιτιι8γ ιιειιι "Μει ιιεΙιόι 
ιη;γειιιειτ τειιιιιιιιΚ , Μι ειϋΚεό8ότ ΙάτιιόΚ, ει' ΜΜΜ 8ιιιιΙει 
εά8ι άμιΚιιάΙ Μ. Βιτ ειιοιιΜιιι εΙΙιει8γιιιΚ ιεΙειιΙε8, ,ε ε' 
ΙιεΙγεττ ιιιε8γϋιιΚ Κ6ιεΙι-:Ιι!ι οιόΙιιιιΚ ίεΙό, ιιιεΙΙγ ιιειιι ε8γόΙι, 
ιιιιιιτ Π8γεΙιιιετ όΙιι·εειτειιι ει' ιιειιι ιιιόΙωτοττ, ιιειιι ιειιιει·τ, 
Έ Μειιιοειά8άι·ει ιιόινε @ειι ίεΙ ιιεω ίο8οττ ι·ότϋιιτϋιόε 
Μιιτ, 'ε ιιιε%γδιιιι |οΙνειεόιιιΚειτ ιιι·ι·όΙ, Ιιο8γ Μωιι 
τϋιόε ει'Ιε8οΙοεόΙιΙι ωιΙωιι·ιιιάιιγτ άΙΙίηει εΙ8; 
Μ” εννεΙ εειιιιιιιιιειιιιι τειΙαιι·ιιιάιιγ-εΙδάΙΙίτάε ει' νει·εειιγτ 
Κιιιειιι άΙΙΙιειτιιι. - Εε ιιιι @Μ: ειτ ιιΙαιι·)ιιΚ Μτιιιιτετιιι; 
ιιιι-:ι·τ τιιιΙιιιΚ, ιο” πω! 8οιιιΙοΙΚοιό 8ειιιΙει εΙδττ,. ιι'ιότϋιι 
τϋιόετ ει' Ιε8ΙιειτάΙγοειιΙιΙιειιι ειιάιιΙοττιιΚ; ιιιεπ τιιιΙιιιΚ, Ιιο8γ 
ε' ΚιειιιεΙόειιεΚ ειΙειριάιι, ιο88ειΙ όε ιιιόΙτάιι ΜΜιτό 1'εΙ ιι 
”εΙιιιε ειι οι·ειά8ιιειΚ, 8οιιιΙοεΚοιΙιιι ιιιόιΙοΚι·όΙ, Ιιο8γ :ιι 
έι·τεΙιιιεε 8ειιιΙέιΚ ε' ιιειιιΜπιι ώεειιιΙδΚι·ε ιιόινε ΜΜΜ τόι·τ 



οι 

! 

ιιγει·ιειιεΚ ει' οεεΙεΙτνόει·ε. Με8”διδιΙἐρϋιιΚιιεΚ ει όπε 
ΙειιιΙιειιι άτειΙειΚιτἐεάΙιοι ΜΜΜωι οεειΚ ε ι ά ιιιί τ ά ε άΙωΙΙε 
Ιιετνόιι μπω, ΚϋνειΚειδ ΙενεΙϋιιΚἙιι-ιιι ιιιε8 ΙοΒιιιΚ Κιεόι·τε1ιι ει' 
ιΙοΙ8οΙοιειΚ πάιιιίτάε ειει·ιιιτι ϋεειεάΙΙίτάεάτ; ειΜι8 π» ειινεε 
οΙνειεό ιετειι νεΙειΙ; Έ ΚόειϋΙι Μιι·άτιάνά, ειροετοΙάνά Μει 
ΚιιΙιπ ει' ι·ότόιιτϋιόειιεΙ:. - 

Π. 

ΒΙδΙιΜ ΙενεΙϋιιΚΙιειι τεττ ειΙιΒεΙι 1ιγιΙετΚοωτιιιιΚειτ, ιιιεΙ!γ 
ειει·ιιιτ ει' ι·ότϋιιτϋιόε ιιγοιιπιιι άΙΙΝοττιιΚ ει' Ιε8οΙοε ό Ιι Ιι 
τειΚειι·ωάιιγ-τει·ωεειτόετ ειΙειριιΙόιιειΚ, ειάιιιίτάε άΙτειΙ ΜΠαπ 
νόιι οεεπ ε8γειΙϋΙ εΙιΙϋιιτΙιετΙειιιιό τειιιιι, Μει ιι8γ τετειιΚ 
ειινεε οΙνειεό, ίο8ιιιιιΚ Π‹πιά, όε ειοΙηιιιιΚ ΙειεεειιιΜιιτ ειι 
άι·τειτΙειιι - ειάιιιίτ8ειτάεΙιοι , ΜΜΜ, 1Μ ιιόΙΙΦΙ Ιιιιτοε εΙδ 
ιιιειιετεΙτ 8πιΙει εε11ΜεΙιετ. ΝόιιϋΙ: εΙδε2ϋι· ιι ε ω ϋ ιι· 
Ν” 6 τ τ ι· ό: Μ: ε ιι ει' ειό1ωιτει·ωεειτόε ΚϋΙτεό8ειτ; - 

π 

1) Τό:: Μάποα υπέπια2"Μώ· πιεἰἰε£!, εόφ Ι200 Ε] Μεπ 
ΜΜΜ 

α) Εξω» . . . . . . . . 5 α.- Κ». 
ό) Ε8γειειά ΜειάΙάεΙΙοι Π·2 Κειειάε ιιειρ 

40Κι·ι·ειΙ . . . . . . . . 1,)-,, 
σ) Βιάιάιάε, ”ιϋτόε, ειεΙ:όι·ι·ε όε ΚειιειΙΜι 

ι·ειΚάεΙιοι 3 ”ειΙοἔιιειρ 25 Κι·ωΙ . . 1 ,, 15 ,, 
ό) ΒεΙιοι·ιΙάεΙιοι θ) %σ ειεΙ:ει·εε ιιειρ 2 Π. 

30Ιαι·ειΙ. . . . . . . .-,,18%,, 
ε) ΕεΙϋ8γεΙετόι·τ . . . . . . -- ,, 20 ,, 

θεειεε Ι:ϋΙτεό8 7 ,, 53%, 
Κει·ϋΙ ΜΜΜ ε8γ ΜΜΜ ειόιιει: 47,3 Κι·Ικι. 

*) Βε!ιοι·ι!άειιά! ίεΙνεπϋΙ: ωειριι!, ΜΗ ιιειροιικΙω ει' ειε 
Ιώι· ιιό8χετ ΜΜΜ, 'ε Μι;" ιιπιιιΙειι1εοι· 20 ΜΜΜ τοι·!ιει 
τ” Μ; 'ε Νη· ειεκει·εε ιιειρ όι·ώκότ 2 Η 30 κι·ι·ει 
ΜΜΜ. 
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2) Τ42επαϊ πιιέπαα Μάια!εΜ;πώ Μεἰ!εΙ£. 
α)παΙιΙΙππ. . . . . . . . . τα. 
6) Β8γειει·Ι Ι:ειειάΙάε!ιοι 1% Κειειάειιειρ 
40Ιαι·ειΙ........Ι,, 

ο) αΙάπω , 8γϋΙτόε, ειε-:Κόι·ι·ε όε ΚειιειΙΙιει 
ι·ειΚάεΙιοι 2 ”ειΙο8ιιειρ 25 ΚηάναΙ ι Π ,, 

ό) ΒεΙιοι·ιΙάεΙιοι Χ8 ειεΙ:. ιιειρ 2 Ε 30 π. - ,, 
ε) ΡεΙιι”εΙετόι·τ . . . .. . . . - ,, 

30 π· 

45,, 

28%, 
20 , 

θεειεε ΚϋΙτεό8 10 , 
Κει·ϋΙ τεαάτ ε” ωάιεει ειόιιει: 42,2 ΜΜι. 

3) Ηπα πιάπειι επώια2αΜιώ πια!!ε2:. 
α) Ρϋ!ιΙΙιόι· . . . . . . . . . |0 ,, 
ό) Κότειει·ι ΚειειάΙάεΙιοι, 3 Κειειάε ιιειρ 

40 ΚηάνειΙ . . . . . . . . 2 ,, 
σ) 8ιάι·ιτάε, Πϋπόε, ειεΚόι·ι·ε όε ΚειιειΙΙιει 

ι·ειΚάεΙιοι 4 ”ειΙο8ιιειρ, 25 Κι·νειΙ . 1 , 
σ!) ΒεΙιοι·ιΙάεΙιοι 26 ειεΙ‹τ. ιιειρ 2 Ι. 30 Κ. - ,, 
ε) ΓεΙιι8γεΙετόι·τ τ. . . . . . . - ,, 

2222; 

θεειεε ΚϋΙτεό8 14 ,, 
Κει·ϋΙ τεΙιάτ ε;" ιιιάιεει ειόιιει: 43,8 ΜΜι. 

4) Ηωιοπύϊ Μάα:.<πι πάιαΙατσπά Με!!εΙΙ. 
α) πϋΙιΙ!ιαι· . . . . . , . . . 12 ,, 
π) Κότειει·ι ΚειειάΙάεΙιπι , 3 Κειειάειιειρ 

40 ΚηάνειΙ . . . . . . . . 2 ,, 
σ) 8ιάι·ιτάε , 8γϋιτόε, ειεΚόι·ι·ε όε ΚειιειΠιει 

ι·ειΚάεΙιοι 5 ”ειΙο8ιιειρ 25 !ει·νειΙ . . 2 ,, 
ά) ΒεΙιοι·ιΙάεποι 9ί6 ειεΙ‹τ. ιιειρ 2 ί. 3!) Κ. - ,, 
ε) ΓεΙϋ8γεΙετόι·τ . . . . . . . 2 ,, 

θεειεε Ι:ϋΙτειἑ8 17 ,, 
Κει·ϋΙ τεΙιάτ ε” ιιιάιεει ειόιιει 42, 5 Κι·Ιιει. 

Ε? ειάιιιΠάεοΜιόΙ ΚιτϋιιιΚ, Ιιο” ει' Κότειει· ΚειειάΙ 
Μιώ ι·ότεΙ: ιιειιι εοΚΚειΙ , Έ ιιαΜι εειιιιιιινεΙ εειιι ειιΙιιειΚ οΙ 
εεόΙιΙι ειόιιάτ, 1Μιιι ειι ε8γειει· ΚειειάΙΙιειτόΚ. -·- Ει ειιοιι 

33%, 

40 ,, 
3792,, 
20 ,, 

37%, 

30,, 

6 . 
46%, 

Ώ 

42,, 
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Ιιειιι ιιια8 ιιειιι ειΜΙ εΙΙειιϋΚ; ιιιει·α π8γειιιειιοιι άι· ιιιεΙΙεττ, 
ει, ειαιιάιιειΚ ιιιειιιιγιεα8ε Ιώτειει·εε Ιεναιι, Μι ειιιιεΙ; 1°αΙ 
ΜιειιιάΙάεάτ ιιιτειΙιιιααειιι, ειιειι ΙιειειοιιιιειΙ τεεειϋΚ, ε' Κπ 
ι·ϋΙιιιαιιγ άΙτειΙ ει° Ιιειειοιιι·ει ειει·α τειιιιι, τϋΜιειϋι· ειοΙ8άΙτει 
τιΚ ειΙΙιειΙοιιι. 11ε νειιι ιιια8 ε” ιιιάε, Ιαιιγεεεε τεΚιιιτατ, 
ιιιεΙΙγ ειι ιΙΙγειι ι·ατεΚετ ειει·ίεΙεττ ειιάιιΙειτοεεά τεειί; τ. ι. τε 
Κιιιτετε ποιι ΜΗ ΙιειειιιάιιειΚ, ιιιεΙΙγ ει' Κατεκι· ΚειειάΙΙιειτό 
ι·ατεΚ ιιιεΙΙετα, - ιιιιιιΠιο” ειεΚ ιοΙιΙιάι·ει Ι:ατειει· ειιιιιγἱ 
τειΚειι·ιιιάιιγτ ειιΙιιειΚ, Μιιτ ειι ε”ειει· Ι:ειειάΙΙιειτόΚ - 8ει 
Ιιοιιει-τει·ιιιεειταε, όε ε8γαΙι ε8γειιεεειι εΙειιΙΙιειτό ιιαναιιγεΚ 
τει·ιιιεειταεαι·ε Ιειιιιιειι·ειιΙ. Ε' ται·ιιεΚ τιειτει Ιιειειιιάτ, ιιιιιι 
ιΙειι ιΙΙγεε Κατειει· ΚειειαιΙΙιειτό ι·ότιιεΚ ΙιοΙιΙιει ιιιεΙΙεττ, Ιιει 
οεειΚ Η) ίοι·ιιιΙι·ει τεεειϋΚ, ειάιιιιτάειιιιΚ εΚΚαρ ιιιόιΙοειιΙειιιιΙ. 
Α' Μιει ιιιάιεει ειαιιατ ειιΙα ι·α ΚϋΙτεα8ει, ειειι 8ειΙιοιιει 
τει·ιιιεειταει·ε ίειιιιιειι·ειιΙτ ΜΝ ΙϋΙιΙιιεΚ Π) ἰοι·ιιιτιιγι Ιιειειιιει 
άΙτειΙ, 5 Η 40 Ισιει ειάΙΙίωιτνάιι Ιε, Κει·ϋΙειιιΙ ε” ιιιάιεει 
ιΙΙγιιειιιϋ ι·ατειι τει·ιιιεττ ειαιιει νειΙόΙει8 οεειΚ 17 Ια!ιει; όε 
α), τοιιάΙι!ι. ΝαιιϋΚ ιιιοετ, Ιιο”ειιι άπ ει, 5οΙο8 ειι ϋιιτϋιϋττ 
ι·ατεπιιαι 

5) όαιωτι ο·εΐα2Ε 4!) »σάπια απε2ια2αΜπώαα! 2 ἐαααιἱἰάετα. 
α) ΕϋΗ!ιαι· ή . . . . . . . . 5ίτ.-Κι·. 
α) θιιτϋιαει ΚααιϋΙετεΚι·ε £εΙΙιειειιιάΙτ τϋ 

ΚαιιεΚ Κειιιιειιιει; ΙιοΜειιιΜιιτ 50 ΜΜΜ, 
5 % ε2άιπιτνει; ιιιειιιιγι, τει·ιιιαειετεε 
οεει·8εταεΜαΙ, ιιαιιτ εειιάτ τειρειειτειΙάε5όΙ 
τιιιΙοιιι - ιιιιτι8 εα . . . . . 2 , 30 , 

ι α) Τϋι·ΙεειταεΚαρειι 20 εειτειιιΙ5 ειΙαττ ι 2 ,, 30 ,, 
_.2ω?. 

άαιτεΙ 10 ,, - , 

α) Αα 5ιιαϋι5$τ ι·ατε!ιιια!, ιιιι110αιι Μοκ τϋΙιΙιιιΥΙι·ε ει' !εεε1 
ΙαιιγειΙιΙι τει·ιιιαεϋ, Μαριε αι·ιακά ι·α$ε1ι561 ε2οΙαειΙ: Ιτα 
ειιτειιιι ι·ειιιΙειει·ιιιι, ιιιιιαε οκ α' ίϋιιΙΙιαι·α ωει,ςςειεΙιιιει1: 
ειαιιιιιαιιι, ιιαιιι ει' κϋεϋιιεααεε 10 ιιιαιεα ειαιιατ τει·ιιι5 
ι·αιεκιια1; -- ειιιιια1 ιε ιιικα5!ι, πιιιιιαιι ειι ϋιιιϋεαεΙ Ικα 
ειϋ!ειΙιε 1·εΙαετεπ τ6καιιεκ 1ιειπιιειι1αι, 'ε αν !επειειιια!αεΙ, 
Ιε Εειιτειι·ιαει 6ε:!ετε1ιετ ε' ι·αιε1ιιιεκ ααγεπειιι!ιειι π· 
ααιιιι αθε 1ει·όιιι ΜΗ. - - 
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άτνότεΙ 10 π. - Μ. 

. ιἰ)1ἶνε11!ῖι111ι]8.νι188τ8ε, ΗειτΜΞεοΜει . 1 ,, -- ,, 
ε) θιιτϋιόεΚωεΙόεόι·ε. . . . , . . -- ,, 30 ,, 
./) Κότειει·Ι ΜειάΙάεΙιοι 3 Μιειάε 40 Κνω 2 ,, - ,, 
ι;) 8ιάι·ιτάε, 8γιϋτόε, ειεΚόι·ι·ε όε ΙαιιειΙΜι 

ι·ειΙαιεΙιοι 8 ”ειΙοΒ ιπιρειέιω 25 Κι·νειΙ ?ο ,) 20 ,, 
ό) ΒεΙιοι·ιΙάεΙιοι "Ζω ειεΙ:. 1ιειρ 2 Ι.3ΟΚι·νειΙ 1 , 15 ,, 
ό) ΡεΙϋ8γεΙετόι·τ . . . . . . . - ,, 20 ,, 

θεειεε ΚϋΙτεό8 18 , 25 ,° 
Κςει·ϋΙ τεΙιάτ ε” 11π5ιε5 ει61122 27, ο Ι:ι·Ιιει. 

Εχει, ιιιεΙΙεττ, Ιιο8γ ει' ειόιιάιιειΙ: ιιιέωεέηιι ιΙΙγ οΙοεόιι 
άΙΜειϋΚ εΙδ, ίειιωειι·ειιΙ ιιιό8 ΜΜΜ εΙειιιιόεϋιιΚ όι·τεΙιιιό 
Μπι, 8Μιιειτει·ωεειτόει·ε Β ΜΗ ίϋΙιΙ; ιιιεΙΙγεΚ Ιιειειιιει 10 
Ιι·ήάνειΙ = 50 Η. Πε εΙιΜ5Ι Ιενοιινάιι ει' ειόιιειεΙδάΙΙιτάΜ 
ϋεειεε ΚϋΙτεόμΚετ, ίειιιιιειι·ειιΙ ει' ειόιιάιιειΚ ε8ό” όι·τόΙτόιι 
ίεΙϋΙ 1ι1ό8· 10 Η. 20 Μ. 

π 

6) Φι:ιϊκό22 Φάε|: 45 ?πιάσα σπε?ια26·υ·πιώεεί 2 Μπά!άπα. 
α) ΡϋΙι1Ιιόι· . . . . . . . . . 5 Π. - Μ. 
ό) θιιτϋιόει ΚόειϋΙετεΚι·ε ίεΙΙιειειιιάΠ: τ5Ιώ 

ΜΚ ΚειιιιειςΙει . . . . . . . 2 ,, θ0 » 
σ) Τϋι·ΙεειτόεΚόρειι 20 εειτωιιΙει ίεΙοει 

τάεεειΙ . . . . . . . . . 2 ,, 30 , 
‹ἰ) ΕνωιΚειιιι ι8πιτάεοΚι·ει . . Ι. . 1 ,, - ,. 
ε) θιιτϋιόε !α:ιεΙόεόι·ε . . . . . - ,, 30 , 
./') Κότειει·ιΚειειάΙάε!ιοι, 3Κεει.40 Κι·νειΙ 2 ,, ···· ,, 
έ;) ΒιάΗώε , 8γ1ϋτόε, ειεΚόι·ι·ε όε ΙοιιειΙΜ 

ι·ειΙώεΙιοι θ ΒγειΙο8ιιΔρ 25 Ι;ηάνειΙ - 3 ο 45 , 
Ιι) ΒεΙιοι·ιΙάεΙιοι 128 ειεΚ. ιιειρ 2 ί. 30 Β. 1 , 24 1. 
ό) ΕεΙϋ8γεΙετόι·τ . . . . . . . - ,, 20 ,, 

__.η.-.ω__ω22 

θεειεε1(ϋΠεό8 18 ,, 59 ,, 
Κ4,:ι·ϋΙ ΜΜΜ ε” ΜΜΜ ει51121 25,3. Ιτι·Ικι. 

Ε' ιιιεΙΙεττ Ξε1ιιιιειι·ειιΙ 8ειΙιοιιει-τει·ιιιεειτόει·ε Β. 5 Ιι. 
ειάιιτόΗ$ΙιΙ, 1ιιι 10 ίτιάνειΙ τεεΖειι 55 Ποτ; 11ιεΙ!γ1›5Ι ει, 45 
:Δάκει ειόιιάπειΚ τει·ωεειτόει Κ5Ιτεό8ειτ Ιενοιινάιι, Ιειι 
ιιιπιι·ωΙ ει' ειόικι ι-:,<μΞει όι·τόΚόιι ίεΙιιΙ ΙΒέΒ· 14 ί. 55 Μ. 
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ό) θιιτϋιόει ΚόειϋΙετεΕι·ε ι"ε1ΜιειιιάΙτ “Π:ό 
ιιεΚ Κειιιιειτιει . . ., . . . . 2 

σ) Τ6ιΙεειτόε ϋεειε,<;ε 20 όνι ίεΙοειτάεεειΙ 2 
σ!) ΒνειιΚιιιτιι88.ιιτάεοΚι·ει . . . . 1 
ε) θιιτΜόε ΚΜεΙόεόι·ε . . . . . - 
.)°) ΙίότΜει·ι ΙωιειάΙάεΙιοι 3 ΜΜΜ 40 Μ. 2 
8) 8ιάι·ιώε, 8γιιμόε, ΜεΙώι·ι·ε ό.: Κ21ιειΙ!Μ 

ι·ιιΜΜιοι Η) ”εΙο8ιιειρ, 25 Κι·ιάνειΙ . 4 
1) Βε!ιοι·ΜεΙιοι 19,6 ειεΚει·εειιειρ 2 ι'. 30 

Κι·ιάνειΙ . . . . . . . . . 1 
έ) ΕεΙιι8γεΙετόι·τ . . . . . . . - 

θεΜεε ΚϋΙτεό8 19 
Κει·ϋΙ τεΙιάτ ε" ΜΜΜ Μόιιιι: 23, ,6 ΜΙιει. 

Π' ιιιεΙΙεττ ίειιιιιιιειι·ειιΙ ει' 8:ΜιΙάιιειΚ 8.ειΙιοιι:.ιτει·ιιιεει 
τόει·ε 4 ΜΝ ειάιιτόΙϋΙιΙε; ιιιι 10 ΜάνειΙ τόΜειι 40 Ποτ; 
ιιιεΙΙγ!ιδΙ ειι 50 ιιιάιι1ει ΜόιιάιιειΙ: τει·ιιιεειτόει Μ$Ιτεό8ειτ Ιε 
νοιινάιι , Ιειιιιιιιειι·ειιΙ έ Μόιιει ε;όΜ όι·τόΚόιι ίεΙιιΙ ιιιό,<; 19 τ. 
1 5 Μ. 

δ) 12π262ύ.22 ΡΘ||Βἐ θ0 ΜΜΜ: σπε?ιαΙευπώσεί 3 Ιιασπιέ!άπα. 
ω) ΡϋΙιΙ!ιόι· . . . . . . . . . 5 
6) 131156ι2ει ΚόειϋΙετεΚι·ε ίεΙΜιειιιάΙτ τδΚό 

πΜ: Κειιιιιιψι . . . . . . . 2 
σ) ΤϋιΙεΜτόε ϋεΜε8ε 20 «ΜΜοειτάεεειΙ 2 
ό) ΒνειιΜιιτι ι8ειιιτάεοΚι·ιι . . . . 1 
ε) θιιτΜόε ΚΜεΙόεόι·ε . . . . . - 
ῇ Πάι·οιιιειοι·ι ΜιειάΙάεΙιοι 4ζ Μιειάε 

40 Κι·ιάνειΙ . . . . . . . . 3 
έ;) Βιάι·ιτάε, 8γϋιτόε, ΜεΙιόι·ιε 11ε ΚειιειΙΙιει 

ι·ειΜιεΙιάι 12 Β·γειΙο8ιιειρ 35 ΜΜΜ! . 5 
5) ΒεΙιοι·ιΙάεΙιο$ 191., ειεΚει·εειιειρ 2 Π. 

θ!) ΚήάνειΙ . . . . . . . . 1 
5) ΕεΙϋΒγεΙετόι·τ . . . . . . - 

θεειεε ΚϋΙτεό8 21 
Κει·ιιΙ τεΙιάτ ε" ΜΜΜ ειόιιιι: 21, 7 Κιπει. 

Π 

2) 

Ρ 

Σ) 

Ώ 

11 

2) 

Σ) 

θ! 

1) 

Ώ 

Σ) 

Σ) 

Σ) 

81) 

30 

θ0 

11) 

58 

20 

33 

81) 

θ0 

30 

52 
20 

42 

'η (2π!ό2όΝ ι·ε?ε·λ 51) ΜΜΜ επέπα2εαΜέωεΙ 2 ¦πα.ι·:πά!άΜα. 
α)Έ6ΙόΙιόι·. . . . . . . . . 5α.-Ια. 

Σ? 

Σ? 

Ώ 

Ώ 

Σ! 

Σ' 

Ο 

2) 

Σ) 

Σ? 

Ο 

Π) 

Σ) 

19 
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Ε' ιπεΙΙεττ ίει111ιειι·ειιΙ 8ειΙιοιιει-τει·ωεειτόει·ε 5 ΜΗ 
ειάιιτόί6ΙιΙ, ιιιεΙΙγιιεΚ Ιι8ιιιιι8Ι 10 κωω τόπωι 50 Κω; 
1ΜΙιδΙ ει' (Η) ΜΜΜ ειόιιέιιειΚ τει·ιιιεειτόω ΚϋΙτεό8ειτ Ιενοιι 
"Μ, ίειιιιιειι·ειιΙ ει' Νόιιει εεό” όι·τόΙα!ιι ΜΗΝ ιιιό8 25 Στ. 
50 Μ., Μιιτ Πειτει ιιγει·εεό8. 

ΑΙΜΙιιιπιιιΚ ει' ι·ότεΙσιεΚ ΚϋΙϋιιΜ5ιδ τει·ιιιόεειτ ει' Μ 
ιάιιΚΜιιι ειΙιΠ8 Ιε8Κϋι6ιιεό8εεεΙιΙι Ιιάι·οιιι ιιγοιιιάειι 8ειιιΙάΙ 
ΚοιΙάει·ει, 'ε ιιόιιϋΚ ιιιε8, ιιιειιιιγινεΙ ΚϋΙϋω›ϋιιιεΚ ει, ΜΗ- 
ιιιινεΙόει ΚϋΙτεό,<;εΚ ει, ι·ότεΙιιιεΚ Μι8γοΜ νει” ΜεεΜι τει· 
ιιιόεε άΙωιΙ. 8ιάιιιιτάειιιιΚ όι·τΙιετδΙιΙιεό8ε ΜΜΜ ειΙειριιΙ ίι-:Ι 
νεεειϋΙ1, ΜΗ ΜιιιΙειι ΗΛ νειετεττ 8ειιιΙειεά8Ιιειιι Ιε8ειΙάΙιΙι 
ιε ειιιιιγι ίοιιτ ώ ειόιιάιιειΚ, νει” ιιιάε τειΙαιι·ιιιάιιγιιειΚ ειϋΚ- 
εό8 ΜΜΜ, ει' ιιιειιιιγι ΜιιειΚ 6εειεε ειειΙωωει·ιιιόεε; ιιιει·τ 
πωι ειι·άιιγοιι ειΙιιΙ ιό όε ιϋνειΙεΙιιιειδ ιιιειι·Ιιειτωιγόειτόε 
ιιειιι ΙεΙιετ. 

Α' Ιιάι·ιιιειε ιιγοιιιάειι 8ειιιΙειεά8ιιειΚ ς8γ Μιι·ιιιειιΙει :ΜΙ 
Π8ΗΈΙιόΙ; ε" Ιιειι·ιινωει τει·ε:π δειι 8ει!ιοιιάτ; ε” Ιιειι·ωειιΙει 
ωνειεω 8ειΙιοιπάτ. - Αι 5ειι επιΙιιιει τε8γειι 35 , ει' τει 
νειειι 25 ιιιάιεάτ; 1ιιιιιιΙΚεττδ ε”ιιττ 50 ιιιάιεάτ - 

Α' 50 ιι15Ιιε2Ε εωΙιιιάΙιοι ΜΙΙ 50 ιιιάιεει κόιιει; ιιιεΙΙγ 
ΜΚ εΙδάΙΙιτάεάΙιοι ΜνάιιτειΗΚ τει·ιιιόειετεε ι·ότ 1Ο πιάιεει 
ειόικιτει·ιιιόεεεΙ: θ ΜΗ; 15 ΜΜΜ ειόιιειτει·ιιιόεεεΙ: 4 
ΜΝ; 20 ιιιάιεει ειόιι21ίει·ΜόεεεΙ: 3 ΜΗΝ '25 ΜΜΜ ειό 
Μιτει·ιιιόεεεΙ: 2 , 4 ΜΗ. -- θιιτόιϋττ ι·ότ ρειΙιἔ; 40 ωά 
πεει τει·ιιιόεεεΙ, ΜΙΙ 1Χ; 45 ιιιάιεπι τει·ιιιόεεεΙ Πέ; 50 
ΠΙάιεει τει·ιιιόεεεΙ Πέ: 55 ΜΜΜ τει·ιιιόεεεΙ Μ; νό8τόι·ε 
(Η) ιιιάιεει ειόιιειτει·ιιιόεεεΙ Ι ΙιοΙιΙ. 

ΝόιιϋΚ ι·ειιιΙΙιειι ε' ΚϋΙϋιιΙιϋιδ_εεετεΙ:ιιόΙ ει, ΙϋΙιΙιιιινε 
Με Ι:ϋΙτεὲἔειτ. 

1) Π) πάπια σπαθιά! εωω3 ΜΜΜ 
α) Ε” ΙωΙιΙ ιιΒειι·ιιειΚ ιιιινεΙόει ΚϋΙΐ3εό8ε 12 α. - ω. 
ό) ΕϋΙιΙΜέι· ειι ιι8ειι·ιιάΙ . . . . . 8 ,, - , 
σ) Β8γ ΜΗ δειι 8ειΙιοιιει ιιιινεΙόει ΜΗτεό 

8ε , ιιι·σιτάεοιι όε εεόρΙόεειι ΜνϋΙ. . 80 ,, - , 
5-5] 

ΜνΠεΙ 50 , -- ,, 



18 

117.161 50 π. 

ι!) ΓϋΙιΙΙιόι· ειι 6ειιΊ'είόε1ιόΙ . . . . Β 
ο) Β8γ !ιοΙιΙ ωνειειι 8ει!ιοιιει ωινεΙόει ΜΠτ· 

εόΒΘ, ειι·ειτάεοιι όε ωόρΙόεειι ΚΜΠ . . 25 
.|) ΙΐϋΙιΙΜέι· ει, ωινειειι νετόειιόΙ . . . Β 
ὅ) θ ΜΗ, 10 ιιιάιεει ειόιιάτ “πιώ ι·ότιιεΚ 

ιιιινεΙόει Ι:ϋΙτεό8ε, 2 Η 5822 Κι·νειΙ . Γ? 
|ι) ΒϋΙιΙΜέι· θ ΜΝ ι·ότιιόΙ 5 ΜάνειΙ . . 80 

2.2 

θεειεεειι 1 3 8 

Κει·ϋΙ τεΙιάτ ει' 3 ΙιοΙιΙ ειάιιτό, ,ε θ ΜΗ ι·ότίϋΙαιιεΚ 
- ιιιεΙΙγ ιιιειιιιγιεό8 Μπιτ εεετϋιιΗιειι, 8ειιιΙειεά8-ειιΙγ 
ε”ειιτειιιιΙει8 τεΙϋιιτνε ε” ε8όειετ Μέρα, - ϋεειεε ιιιι 
νεΙὸει ΚϋΙ1εό8ε 1838 Ι1. 22% ΜΙ». π 

2) 1δ πωπω .σπάιά2 Εεκπιό π:Ήεί. 

α) Α, ειάιιτό16ΙιΙεΚ ιιιινεΙόΜ ΚϋΙτεό8ει 15ει 
ειεεειι 1Μιιτ ΙϋΙεΙιΙι . . . . . . 91 

ό) 4 ΜΗ, 15 ιιιάιεει ειόιιάτ τει·ιιιδ ι·ότιιεΚ 
ιιιινε.:ΙόΜ ΚϋΙτεό8ε 3 Η Β Κι·νειΙ. . . 12 

ο) ΕϋΙ«Μόι· ει, 4 ΜΙιΙ ωωι6Ι 7 ει. 30 ω. 30 
θεειεεειι 133 

Μωι ιιιάεοιΙιΚ εεετΙιειι τεΙιάτ, ειι εΙεδΙΙει 
ιιγει·εεόΒ 5 α. 10% Μ. 

δ) 20 Μά::.εα σπεθιά! ΜΜΜ ,·εΉεί. 
α) Α' ειάιιτόΠ5ΙιΙεΚ ιιι1νεΙόει ΜΙτεό8ει 6ει- 

ει8ε811 ιιιιιιτ ΙεΙεΙιΙι . . . . . . 91 
ό) 3 ΜΗ, 20 111άιεει ειόιιάτ τει·ιιιόιιγειδ 

ι·ότιιεΚ ιιιινεΙόει ΚϋΙτεό8ε 4 α. 37% Κ. 13 
η ΜΜΜι· 3 ΜΗ ι·ωιιω ιο ΜάνειΙ . . 80 

θεειεεειι 1 34 

Βιειι Ιιειι·ιωιιΙιΚ εεετΙιειι, ειι εΙεδΙιει Κόρεετ 
ιιγει·εεόΒ 3 α. 30 ΙΜ. 

Ρ 

Π? 

Σ› 

Σ, 

Σ) 

Σ) 

Σ) 

Κόρεετ ει 

ΣΥ 

Σ) 

τόειειι ο 

Ό 

22%,, 

22%, 

12,, 

12,, 

52%, 
1» 

52%, 

Μ· 
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4) 25 'ΜΜΜ Δ·πώιά8 ανω? “τω 
α) Α' ειάιιτόι”ϋΙιΙεΚ ιιιινεΙόει ΚϋΙωόω 6ει 

ει8εε11111ιπ11ΙεΙπΜ› . . . . . . 91 11.- Μ. 

ό) 211 ΜΗ, 25 ιιιάιεει ειόιιάτ τει·ιιιόιιγιϋ 
ι·ότιιεΚ ιιιινεΙόειΚϋΙωό8ε 5Η12 Κι·νειΙ 12 ,, 25 ,, 

σ) Επωωπ 2,4ΙιοΙιΙ ΜόΙ 12 Ιι 30 ΚΝει! 30 ,, - ,, 
311. 

θεειεεειι 133 ,, 28 ,, 

Β' ιιε8γειΙιΚ εεετΙιειι, π 9ΙεδΙι8ι Κόρεετ τόειειι ει' 
ιιγει·εεό8: 4 Η 54% Κα. - ΝόιιϋΚ ιιιοετ ει' ιΙοΙ8οτ ια 
ϋιιτϋιϋττ ι·ότεΙιιιόΙ. 

δ) 40 Μά2.πι σΣεϋιαΙετπιώεε!. 
α) Α' ωπποεσκωΚ ιιιινεΙόει ΚϋΙ158ό8ει σε» 
ειεεωι..,...Δ...91,,--,, 

5) 1, δ ΙιοΙιΙ 40 ωάιεει ειόιιάτ τει·ιιιόιιγειδ 
ι·ότιιεΚ ιιιινεΙόει ΚϋΙτεό8ε 13 Ιτί25πι·. 20 ,, 716,, 

ο) ΡϋΙιΙΙιόι· 1, 5 ΙιοΙιΙ ι·όυιόΙ 5 ίηάνειΙ . 7 ,, 39 ,, 
θεειεεωι 118 ,, 3712,, 

Πι ΜΜΜ εεετΙιειι, αι εΙεδΙιει Κόρεετ τόειεη ει' ιιγε 
ι·εεό8 ΣεΙιάτ: 19 Η 45 Κα. 

δ) 45 ατάκα: επε?ια!ετπιώεε!. 
α) Α' ειάιιτόίϋΜιιεΚ 1Ι1ινεΙ9ει ΚϋΙτεό8ι-:ι 65ι 

ειεεειι . . . . . . . ; .91,,-,, 
6) 1, 255 ΙιοΙιΙ 45 Μίκει ειόιιάττει·ιιιόιιγειϋ 

ιόωι-:Κ 111ινεΙόει ΚϋΙτεό8ει 13 1. 59 Μ. 18 ,, 35 ,, 
σ) ι=ϋωω 1, Β ΙιωιΙ “ΜόΙ 6 ίήάνειΙ . 6 ,, 39 ,, 

θεειεεειι 116 ,, 14 ,, 
Η' ΙιειτοιΙιΚ εεετΙιωι, π εΙεδΙιει Κόρεετ 19ιι011 ει' 

Ι8ΙάιιιινεΙόει ιιγει·εεό8: 22 Η. 8% Μτ. 

'7) 50 Μάπεα ι·:εε?ιά2 ΜΝΙιάφε%ό π:?2ε!. 
α) Α' ειάΙ1τ(11ϋΙιΙ81Ι ιιιινεΙόει ΙΙ6ΙτεόΒει`ϋει 

ειεεε11ιι1ιιι1Ξ ΙεΙεΙιΙι . . . , . . . 91 ,, - ,, 

ΜτιτεΙ 91 ,, - ,, 
π 
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άαπω 91 16.- Μ. 

21) 1, π !ιοΙιΙ 50 ιιιά·ιεει ΜΜΜ; τει·ιιιδ ι·ότ- ' 
ιιώ1 ιιιινεΙόειΚϋΙτεόΒε, 14 Π. ΒΒ Μ. Γ? ,, 24 ,, 

ε) ΡϋΙιΙΙιόι· π 1, 2 ΙιοΙιΙ ι·ό11ιόΙ δ ίτιάνειΙ 1θ ,, - ,, 
222.. 

θεειεεειι 114 ,, 24 ,, 

Ε? ΙιειειΙιΙ: εεετ!ιειι, ειι εΙεδΙιει Ι:όρεετ, τέειειι ει' 
ίϋΙιΙιιιινεΙόει ιιγει·εεό8 23 Η 68%, ΚΜ. 

8) 65 πιάπειι ::πεθιά! Ζωπιώιρπό τεΐΙε!. 
α) Α' ειάιιτε3ίϋΙιΙεΚ 111ιν8Ιόει!ἰϋΙιεό8ει ϋει 

ειε4ειι, ιιιι1πίεΙεΙψ . . . . . 91 ,, - , 
25) 1, 1 ΙιοΙιΙ 5δ ιιήιεει ειέιιάτ τει·ιιιδ ι·ότ 

1ιεΚ ιιιινεΙόει ΚϋΙτεό8ε 15 Η ΣΤΗ; Μ. Π' ,, 3 
σ)ΕϋΙιΙΙ1όι· ω! 1, 1 Ι1οΙ6. 1ότω515 Με 11Ι 5 ,, 80 Σ) 

π 

ν 

11εει8ε811 118 ,, 33 , 

Β' ιιγ0Ιο2ειιΙιΚ εεετΙ›εια, ειι εΙεδΙιει Κόμα, τέειειι 
δ' 16ΙιΙιπινεΙόει ιιγει·εεόΒ·: 24 Ε. 49% 1τι·1. 

θ) (Π) Μάπεα επάιά! ΙεΜΙιώη/πὅ τέ!!εί. 
π) Α' ειά,ιιτόΙϋΙιΙεΚ ιιιινεΙόει ΚϋΙ-τεόΒει 6ει 

ειεεειι ιιιιιιτ ίεΙεΙΝι . . . . . . θ1 ,, 
ό) 1 ΜπιΙ θ0 ιιιάιεει ειόιιάτ τει·ιιιόιιγώ ι·ότ 

ιιεΙ: 1ιιινεΙόει 1:ϋΙτεόΒε 18 Ι. 42 Μνεα 16 ,, 
ο) ΡϋΙιΙ!ιόι·-ειι 1 ΜΗ ι·ότιιόΙ 5 ΜάνειΙ . ὅ ,, 

42 

1' 

Ώ 

θεειεεειι 112 -,, 42 
Ο 

Ρ 

Β' ΜΙειιοιειΙΙΙ:, 'ε ειάιιιΜιεν1τεΙϋπ ιιτοΙεό εεε1ἔΒειι, 
ειι εΙεδΙιει Κόρεετ τέειειι ει' ΈϋΙ‹ω1ιιιινεΙόει ιιγει·εεό8 25 π. 
40ἄ2 ΚΡτ. 

Ι?1ε ειωι ΜιεοιιΙιτό ειάιιτΜωιιιΜπειΙ, ιιξςγ ΜεειϋΙ:, εΙό8· 
ν1Ιά8οεειιι ωε8ιιιιιτιωιιΚ ωτ , Μο 8 γ ει' Ι1,11 ε! ιιι Η ε Ι ό ε 
ιιεΚ ΙεΒιΙτά8άΙιΙι Κ1ιιοεότ, ειι·ειιιγΙιά11γέή$άτ 81 

ι·ότϋιιτϋιόεειι Μειριι1ό 1ειΚαι·ωάιιγτ Μπι-:ει 
τ έ: ε Κ ό ρ ε Η. - ΒοΙιΙσ8οΙ‹ε ειιιιόΙΙο;;νει εποιι ἔειιιΙάΚ , 
ΜΚιιεΚ Μ5ι·ϋΙωόιιγει ι·ότϋιιτϋιόωΚ Ιότεειτό-εόι·ε ειΙΙαιΙωει 
80!ἰζ ΙιοΙιΙο8 ειιιιόΙίο8 νει ειι οι·ειά8 , ιιιεΙΙγ ει ιρειι·ά8ιιειΚ 



111` 

- 88 11ε888ε 888«Ι8ε88ι 8Ι118ΙΙι18ε1 818γιΙ8Ιό -- 111ι88ι !›8 
18Ι1118τ Ι8ΙΙο8ι8, 'ε Ι1611ιΙ18811γ8ι1 8118811 Ι›8Ιο881Ι8ε81·8 8Ι- 
88Ι881οεε8 Ι:8Ι188ι. - 111111 ΙενεΙ1ι11!(!1811, 8' Ι118881118, 
Ιό!181· ,εΙ›ιιΙ:!ίϋ11γ 8Ιδ8ΙΙ88ει Ι:ϋΙ1ε881818ε8ιτ 1118ι8!: 811111 
ει' 88ιν8ε οΙ18εό88Ι:; Ιιο811 8Ι:Ι:811 111!:όΙ818ε88 111888γ11811«Ι 
ι8Ι: 81111Ι, 111ιΙ:8ρ ιότ11811188εε8Ι οΙ8εόε88- 'ε Ι›ι81οεε881·8 
1111818, ε811118ι8818ιι 18Ι:811888γ-8Ιδ8Ι1118ε 8, 1181ε88111 !:ι 
11818 1ιΙΙ!ι81ι8. 

Π!, 

118Ι811ΙενεΙ1111!1Ι1ε11, ι881·81118!:Ι188 !:8118ε1, 181188ε8 
18ει Ι:ϋΙ1ε88-ε8818ι18ε81 11›8ι8!: 8«Ι8ι 8' Ι88881118, ΙόΙ181· 'ε 
Ι›11Ι1Ι:11888811; 111ι111; «1Ι1888 8ϋν88γ8!:ό1, 188ΙΙ118!: 18Ι181· 
1888γ ε88111Ι1ο8118Ι›όΙ 18!:ι81118, 11εε88ε 888ιΙ8Ι!:ο1Ι8ειι8!: 
Ι11118!›88, 8' Ι88Ιό8γ888ε8!›Ι›8!: Ι:1188 ε8818118188Ι:; - Ιο8 
111Ι1 118«Ι18· 8«Ι8ι 8' 811188118Κ 1811118ε818ει 86Ι1ε888ι1 Ι11Ι88 
88811, 8ο881 8Ι!18Ι8181 ε8οΙ88Ι18εε88Ι1 3ι οΙ1Η11εό1111Κ 61ι οΙ 
«Ι8Ι111Ι ιε 181-188γ118ϋιΙ8ε1 1881ι1811ι, 8' 181681688ε Ι1ι11ι1111 
Ι18ε88οεε8.881όΙ. -8 Νόιιι1Ιί 8Ι6ε8111· ιε 8' Ι118881811. 
881: ίε1·1118ειίό5ι 86Ι1ε888ι1, 88ο8 8ε81Ι›88, Ι181εΒ')' 1200 
Ε] 11Ι8ε Ι18Ι«Ι11όΙ 60 11188ε8 18111118ε1 11εΙ1ε11111!ίΣ 

11)1111Ι1Ι!ι111. . . . . . . . . 811.--Ι:1·. 
ό) 11111ε881ι ε88818ε811 18ι1111118 ει' Ι118881- · 

1181-1888 8.188 !:1188 νε11ε1ι!:, 8' 18Ι!1ι 
8«Ι8ε .........3,46, 

σ) νείό8!ιει 11 8118Ιο888ρ 311 Ι1118Ι . . - ,, 12 ζ 
ά) Α' 188888!1 !›8!1ο1ο88Ι8ε8!ιο8 11 ι811ε 88Ι1 

2Ι130Ι:ι·1·8Ι . . . . . . . --,,50·1, 
ε) Α, 818888Ι: Ι›8!188881888ε8Ι188 116 ι81ιε 

88Ι121130Ι1118Ι. . . . . . -, 25,, 
./) 24 Ι«181 1118888Κ 818 50 Ι:118Ι 18ε888 

20 Ι1ο1; 111ι818111 88ο8!›88 8, Ι11888188 
88!1 5 όνι18111'1εεά8ο1 ει1:1111ι11111ΙΚ, 18Ι11ι1 
8ειΙ:88γόν1·8 . . . . . . . 4,,-, 

22.88 

· 8111ι18Ι 11 ,, 12 ,, 
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άΝότεΙ ἱ'Ϊ Π. 12 Μ. 

ἔ;) ΤεινειειοιιΚόιιιι Μ ίο85εοΙάει·ει % ι8άε ιιειρ 
2Γτ30Κι·ι·ειΙ . . . . . . . Ι,)ΐ5,, 

Α) Νό”ειει·ι ΙαιειάΙάε!ιοι θ Κειε25εωιρ 
4(ΙΚι·ι·ειΙ . . . .. . . . . 4,,-,, 

Μάι·ιτάε, 8γιιπόε, ε2εΚόι·ι·ε ,ε Κει:ΜΜι 
ι·ειΚάεΙιοι 12 ”ειΙο8ιιειρ 25 Κι·ι·ειΙ. . 5 ,, - ,) 

Α) 50 ιιιάιεει Ιιιοιει·ιιει-ειόιιάιιειΚ ΙιεΙιοι·ιΙά 
ε!ιΙιοι 1%6 ειεΙ:ει·εειιειρ 2 Η 30 Μ. . Ι ,, 52 ,, 

2) ΕεΙϋ8γεΙετόι·τ . . . . . . . - ,, 20 ,, 
Τι·ά8γει τει·Ιιόι·ε ιιειιι ιι·ειϋΒ. 

θεειεεειι 29 Π. 39 Μ. 

Κει·ϋΙ ιτεΙιάτ ι-η;γ ιιιάιεει Ιιιοιω·ιιει-ειόιιει ε1 εεετ!ιειι: 
29. σε Ει·Μι. 

Μ) ιιιάιεει 1:ϋιόρτει·ιιιόε ιιιεΙΙεττ, ιΜΜειι ε”όΙι ΜΠτ 
εό8εΙ: 11ιε81ικιι·ειιΙ1ιειΚ, οειιράιι ει' ειάι·ιτάει, 8γϋιτόει, ειε 
Κόι·ι·ε όε 55ι5Ι!ι5, ι·ειΚάεεειΙ ΚενεεΙιειΙιιεΚ 4 ›έγειΙο8ιιειρρειΙ 
25 Κι·ι·ειΙ, ΠΠ 1 Η 40 ΚΝ: τεειωι; 'ε ΙιεΙιοι·ιΙάε ιιτάιι %6 
ειεΚει·εειιειρ 2 Η 80 Κι·ι·ειΙ, ΠΠ 37% Μτ τεειειι. Ιίει·ϋΙ τε 
Βιάτ 40 Μάι” Ιιιοιει·ιιει-ειόιιει Τ? Η 21% ΜΜ.; νει”ιε 
ε8γ ιπάιεει: 40, 9 Ι;ι·Μ.. _ 20 πιάιεει Ιε8ειΙάιιγειΙιΙι τει· 
ιιιόε 11ιεΙΙεττ, ΜΜΜ ΜΜΜ ε”όΙι ΚϋΙτεό8εΚ ιιιεξ.)Υωειι·ειιΙ 
ΜΚ, εειιράιι ειάι·ιτάε, ,=Πϋπόε, ΜεΚόι·ι·ε όε ΙωιιειΙ!ιει ι·ει 
Κάε1ιάΙ·ΙιειιΙιΚ Ιε 8 8γειΙο8· ιιειρειάιιι , .ιιιεΙΙγεΚ 25 Κι·]άνειΙ 
ειάιιιιτειτνάιι , τεειιιεΙ:: 3 α 20 ΙΜ; ει' Ιιε1ιοι·ιΙάει ΚϋΙτεό 
8εΚιιόΙ ρει·Η8 ΙεΙιειιΙιΚ %8 ειεΚει·εειιειρ, 2 Η 30 ΚηάνειΙ, 
τόειειι 1 Η 15 Κα; ϋεειεεειι ΙεΙισηΙΜ 4 Η 35 Μ. Κει·ϋΙ 
τεΙιάτ 20 ιιιάιεει Ιιιοιει·ιιει-Μόιιει 25 Η 4 ΜΙιει; Έ ε!ιΜΗ 
ε" ΜΜΜ.: 1 Π; 15 ΜΙ». *) 

"Ί Πει εν 1ιιοιει·ιιει-ιιιει8οι 55585 ει' ,=;ειιι!εξτει·ιιιεειω :πει 
ει, £εινεπιιέ:1 Μόνω κι ειΙέιΜ› Ιος; ειώΙΙ:ιιι!. 

2 
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2) 1/επ::ΙΜετ-.:·πιώτα 2ετΜε.τΜοΉ Μ!!.:ήετεί 4-0 :πάπια Μτ 
σττώ·:ιε?. Δ 

α) ΡϋΙ(Ι!ιόι·. . . . . . . . . 8Ι1. -Κι·. 
ό) Κέτειει·ι ειάιιτάειιάΙ, - ωΙιιτάιι ει, Ιό- · 

Ιιει·ιι:ει8 έι·1ιει Πιό "Μετὰ, ει' ΙόΙ Μ 
ωάτ..........α,,45,, 

σ) ΥετόεΙιει τεΙΙ Χ 8γειΙο8ιιειρ 35 Κι·ι·ειΙ - ,, 12 ,, 
σ!) Α, :::ει8ιιειΚ !ιπΙ:οι·οιιάΙάεάΙιοι όε !ι:: 

Ιιειι8ει·ειόεόΙιει 2έ Ι8ά::ιιειρ 2Ιτ 30 Κι·η 
::ιάι·ι·ειΙ.........1,, ,, 

σε) 20 Ιοιιτ Ιό!ι:-:ι·ωει8 30 Ι:ι·ι·ειΙ =.- 10 Π; 
ωΙιι::άιι ειιοιι!ιειιι ει, νει·εεΙόΙιει·ότ 105!ι 
ιιγιι·ε Κότ ότη; ΙτειειιιάΙι::Κ, όε ειι εκδ 
όν τει·ωόεε Ι:-:8·ειΙά!ι!ι :ε Ι:ότειει· πω:ι , 
111ιιιτ: ει' 1115εοιΙιΚό, πόπ ει, 10 @Μιιτ 
ιιειΙ: Ζ ι·όειότ π εΙε«5; ἔ3-ιΙά1 ρειΙΙ8 ει' . 
ωάεοιΙιΚ όνι·ε ι·όν:ιιΙ:; :ΜΚ “πιω ει:: 
εΙεϋότι·ε . . . . . . . . 5,40, 

./) Κότειε1·ι ::ωά:άπ:οι 3 Κειειάειιειρ 40 
Κι·1·ειΙ.........2,-,, 

έ) 8ιάι·:τέτε, 8γΙΙΙτόε, ειεΚό1·ι·ε όε ΚειιειΙ!ιει 
ι·ειΚάεΙιοι 5 ;;γειΙ::8ιιειρ 25 Κι·ι·ειΙ . . 2 ,, 30 ,, 

ό) 40 ωάιεει νει·εεΙόΙιει·-ειόιιάιιειΚ ΜΙιοι· 
ιΙάεάΙιοι 516 ::ιεΚει·εειιειρ 2 Ιοι·ιιιτ 30 

- σ: 

Ι:ι·ΙάνειΙ . . . . . . . . . 1 ,, 15 ,, 
έ) ΓεΙϋ”εΙετόι·τ . . . . . . . - ,, 20 , 

1Ιι·ά”ει τει·Ιιόι·ε ιιειιι Ιι·ειτΙΚ. 

θεειεεειι 25 , 57 ,, 

Κει·ϋΙ τεΙ:Μ ε” ωάπει νει·ωΙόΙιει·-ειόιιει 40 ωάιεει 
τει·:ιιόειιόΙ: 38, τ:: Ι:ι·!ιει. 

25 ωάπει Κ6ιόπτει·ωόειιέΙ , ωΙιιεΙειι ε”ό!ι Ι:ϋΙτεό8εΚ 
ωε8ππ:ει:·ειιΙιιειΚ; ΙεΙ:ει:ΙιΚ εει:ράιι ειάι·Ιτάε, 8τϋπόε, ειε 
Ιττ'ει·ι·ε όε ΚπειΙΙ›ει ι·ειΚάε ιιτάιι 2 8γειΙο8ιιει:: 25 Κι·ιάνειΙ: 
ιι:ι 50 Ι:ι·τ τεειειι; 'ε !ιεΙιοι·ιΙάε ικά1: %σ ειεΚει·εειιειρ 2 Η 
30 Μ., ιι:: 28 )2 Ιιι·τ τε". - Κει·ιιΙ τεΙιάτ 25 ωά 



19 

Μει: 24 Η 3812 ΜΜι. - ΜΗιϋΙ ε" ιιιάιεάι·ει εΜΚ: 
59, 12 Ι11'. 

15 ιιιάιε.ει Ιε8ειΙάιιγειΙιΙι τει·Μόε ΜεΙΙεττ ΜΜΜ ιιιΜιΙειι 
ε”όΙι ΚϋΙτεό8εΚ Με8ιιιειι·ειιΙιιειΚ; ΙεΙιειιΙιΚ εειιράιι Μιάι·ιτάε ,_ 
;ηϋιτόε, ειεΜΞι·ι·ε 'ε ΜιιειΙ!ιει ι·ειΜϊε ιιτάιι 3 ”ειΙο8 ιιειρ 
25 Κι·ιάνειΙ, ΜΙ 1 Η 15 Μ. τεειειι; 'ε ΙιεΙιοι·ιΙάε ιιτέιι %8 
8ιεΚει·εειιεηι 2 Π: 30 Ει11άνειΙ, Μι 46, 8 ΜΙ; ι38ει. - Κε 
ι·ϋΙ ΜΜΜ 15 11112ιεει: 23 Η 55, 2 Μ·ΙΜ. - ΜΗΚΗ η” 
Μέιιεάι·ιι εειΙ:: 1 Π. 35, α, Μ. "') 
δ) Βί21έό2ιρ·πεθια !ε:·ΜεσπΖώί έόΐΙεεέ5,ε·ό , 31) 'ΜΜΜ !ετ· 

πιιείασε!. 

α) ΓϋΙιΙΙιόι· . .Δ . . . . . . . . 8 Π. - Μ. 
ό) Β8γειει·ι ειάιιτάειιάΙ 1% ι8άειιειρ 2 Η 

30 Κι·ι·ειΙ . . . . . . . . 3 ,, 45 ,, 
ο) 2 ρ. ιιιόι·11 !ιϋΚΚϋιιγιιΜ8 3 ίΙ·ήάνειΙ . . Β ,, - ,, 
ώ)ν81όε!ι8ι Ρ6 8γειΙοἔιιειρ 38 Κι·ι·ειΙ . . - ,, 6 
ε) Βείο8ειεοΙάε όε ΒεΙιειι8ει·ειόεΙιει % ι8άε 

ιιειρ2ί130Κι·ωΙ. . . . . . 2,, 5 
./) ΚειειάΙάεΙιο2 116 ιιειρ 40 Ιο·ιάνειΙ . . 1 υ - 
έ;) 8ιάι·ιτάε , ”ϋπόε, ΜεΚόι·ι·ε 'ε ΜιωΙΜι 

ι·ειΚάεΙιοι 4 ”ειΙο8ιιειρ 2δ Μι·ει! . . 1 ,, 40 
ό) 30 Μάιεει ΙιϋΜ:ϋ3ιιγειόιιει ΙιεΙιοι·ιΙάεά 

Ιιοι 916 ειεΚει·εεΜειρ 2 π 80 Μ·ι·ειΙ . - ,, 5θ24, 
ό) ΡεΙϋ8γεΙετόι·τ . . . . . . . - 20 ,, δ? 

Τι·ά8γάτ @ΜΚ Μ,:Μ ΜάιΜτιιιΜ τει·Ιιόι·εω 
Μ 

θεειοεειι 28 α. 52% Μ 
ΒειΙΙ τΜπάτ ε,ςγ ΜΜΜ !ιϋΚΚϋιιγ-ειόιιάι·ει: 47, π Μ. 

Π 

Σ) 

1' 

7' 

20 11181ιε8 Μι·ιιιόειιόΙ ιιιιΜΙειι εΒγόΙι Μ5ΙτεόέςεΙ: ΜΜ 
Μειι·ΜΙιιειΚ; ΙεΙιει]ΙιΚ οειιράιι ει, ειάι·ιτάει, 8γϋιτόει, ειε 
Μέι·ι·ε 'ε ΚειιειΙΙιει ΜΜΜ ΚϋΙτεόΒεΙ:Ι›δΙ 1 ”ειΙο8ιιειρ 25 
Μ·ι·ειΙ; ει, Ιιοι·ιΙάεΜάΙ ΧΟ ειεΙ:ει·εειιειρ 2 Η 30 Μ·ι·ειΙ, Μι τό 
ειειι 18 % Μτ. - Κει·ϋΙ “Μάτ 20 "ΜΜΜ Μ1ΚΜΠη 

) :κι ει' !ό!ιει·Μει;;οτ εν ;;ιηιΙει ιιιειἔει ιει·ΜεεΖιΙ, Μει Μ1Β 
Μἐ! Μ ΜΜΜ ΠΜ ειά1Μιιι, ΜΜσεεΜ Μτ ίεΙνότετεπ. 

Ώ 

2. 



20 

ΜΜΜ: 23 ίτ 81, Μ·Ιιει. -- ΜιΜΙ ε” ΜΜΜΜει εειΚ: 
1 Θ, Δ Ι:1'σ 

15 ΜΜΜ Μάη τει·Μόε ΜεΙΙεττ, ΜιιιιΙειι ε”όΙι ΜΗ 
εό8εΙτιιιε8Μειι·ειιΙιιειΙ:; ΙιΜΜΜ ειάι·ιτάει·ει, 8·γτήτόει·ε, ειε 
Μἔι·ι·ε 'ε ΜιιειΙΙΜ ι·ειΜτειιάΙ ΙεΜιιΙιΚ Κέιτ 8γειΙο<ἔιιειρ 25 ΜΗ. 
νειΙ, Μι τόειειι 50 Μτ: 'ε !ιεΙιοι·ι·ΙάειιάΙ %6 ειι-:Ισει·εειιειρ 
2 Ιτ 30 Κι·τάνειΙ, Μι τόειειι 28 2 Μτ. - Κει·ϋΙ τεΙιάτ 15 
ιιιΜεει !ιιιΚΚϋιιγ-ειόΜι 22 ίτ 34% ΜΙΜ. - ΜΜΜ τη" 
1115ιε3121. εειΚ: 1 Π: 30, 96 Μτ. - σ 

1 τ Β τάι·;γειΙτ ΙιΜοΜ τει!αιι·ιιιΜγ-ιιϋνόιιγειι ΜνϋΙ, ει 
Ιιιιι·8οιιγει Μ ΜΜοι·ιοπι Μό8, Μοιι Κότ ιιϋνόι·ιγ, ΜεΙΙγεΚ 
τειΚειι·Μέτιιγ-τει·ιιιεειτόει·ε ιιΜνε ΜΜΜ ΙιειειιιοεειΚ. ΒΜΜ 
ι·ιεΚ εΙδάΙΙίτΜι ι·όειΙετεε ΚϋΙτεό8νετόεειτ ΜοΜΜιι Με8τειιιιι 
εειιττειΙ ιιι-:τιι ίο8ιιιΚ, ιιιιιιτάιι τει·νϋιιΜ·ε ιιΜνε Μ εΙ5:Μοττει 
Κειτ εΙόμό8εειιεΚ τειι·τιιιΚ, 'ε ΜιιιτΜ ΜιιιιΚάΙΚοιΙΜιιιιΚ ίο 
ΜιΙάιι , Μ εΙΙιει8γοττ εεάιιιΙτάετ ΜΜΜΜΜ ΜΒΜ ιιιε;;τεΙιετι, 
Μτ ΙΜεοιιΙό ειάΜιτΜοΚ όι·ιΙεκεΙιιεΚ, ,ε ει' Μ 8οιιι1οΙΚοΜιι 
Μει·ετ; Με ΚιΙιει8γῇιιΚ ι8Ι811 6εειεΙΜεοιιΙΙτάει επ1ΜιτάειιιιΚ 
ΜΙ εΜΙίτεττ ΜΗ 11ϋνόιιγτ Μόι·τ ιε , Μι11τΙιο;γ τΜεΙιιιεΚ ΙΜγ 
τοιιοε ειΜ-ιι·εε εΙ5άΙΙίτάεει ιιιει8ει ιε τι·ά8γει-ίο8γειειτάετ τό 
τεΙΜ ΜΙ. ΑΜιγΗ ΜοιιΙΜιι Μιιι ΙιειΙΙ8ειτ!ιειτιιιιΚ εΙ ιιιετέςιιιοιι 
ιΙειιιι ει' ειΝεε οΙνΜόιιειΚ, Μ” ΚιιΚοι·ιΜει Μοιι ετ;γετ 
ΗΜ 1ιϋνόιιγ, ΜΜΜ οΙεεόεΜι·ει ιιΜνε Ιε8ιιιΜτΙΜ Μτη.;Κϋ 
ιεΙττι Μ ϋιιτϋιόε ιιγοιιιετιι ει·ειΙΜόιιγειεττ τειΙ:ειι·Μάιιγτ; 
Μειιιιγιεό8ι·ε π1όπε ρειΙι8 ΜΜιΙειι ιιϋνόιη·εΚετ Με8ΙιειΙειιΙνει , 
στι' Ιε8;τϋΙ›Ιι τάρειιιγει8οτ ειοΙ8άΙτειτ1ει. Μειι Κινάιιειτοε νοΙΜι, 
Μι 8ΜΜιιΜ Βιιη;ει·ιιεΚ ε' ΙΜειιιοε ιιϋνόι·ιγι·δΙ Μ ιεΙι-:ε 
ΜιιιιΚΜΜ, ει2οι·ΒειΙΜειεειιι ίοι·8ειτιιάΚ, ιει·Μτε Μτ ϋιιτειρειει 
τειΙΜιιΜΜ ΜόΙτειτνει ιιΙε8ιειι1εΓΠόΙ1, 'ε 8ετιιΙειεά8ειιΚ5ειιι Με 
Μ, ιΙΙ5 -- Έ ει·ε.ϋΙΙΜϋι ειΙΙ:ειΙιιιΜοττ τόι·τ ιιΜιιΙιιάιΜΚ Μ 
Μιιτειτιιι. 

ΝόιιϋΚ Μοετ Μάι· ει' ίϋΙιΙΜΜεΙόε Μ5Ιτεό8ειτ 
ει' Ιιιοιει·ιιει-, ΜΜΜ- 'ε !ιϋΚΚϋι·ιγ-τει·Μεειτόε ΜεΙΙεττ, ποιι 
όι·τεΙεΜ!π:ιι, ΜΜΜ 2-Π: ΙενεΙιιιι!:Ιιειι, ει' ΚϋΙϋ1ιΙιϋιϋ τοι· 
1115ειι ι·ότι-:ΚΜεΙ τενόιΜ. 
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η (Η) σπασα !σιοπεο·σιιι-ωε'καά2 £ω·υπό /6?άόε!. *) 
α) 88), ΙιοΙιΙ ιι8ειΗ121Κ ιιιινεΙόει ΚϋΙτεό8ε 12 Η 
ὁ) ΕϋΙιΙΙιόι· :Η ιι8ειι·ιιάΙ . . . . . 8 ,, 
ο) Β” ΜΝ δειι 8ειΙιοιιὶει ιιιινεΙόει ΚϋΙτεό 

μ, ειι·ειτάεοιι όε: εεόρΙόεειι ΜνϋΙ . . 39 ,, 
ό) Ι<`ϋΙιΙΙιόι· ειι δειι νετόειιόΙ . . . . 8 ,, 
ε) 1 ΙιοΙιΙ τεινειειι 8ειΙιοιιει ι·πιινεΙ‹ἐΜ ΚϋΙτεό 

μ:, ω·ειτάεοιι 980ΒόΙ›Ι9εε11 ΜνϋΙ . . 25 
/) ΕϋΙιΜόι· ει' ωνειειι νετόειιόΙ . . . 8 
ὅ) 1 ΜΗ, (Π) ΜΜΜ Ιιιοιει·Μι-ιιόιιάτ 

τει·ιιιδ Π3ΜιιεΙ: 111Ή78Ι9ε2ΗΠίΒό8ε 2! Η 
289Ιαι·ειΙ........21 

Ιι) ΕϋΙιΙΜι· ειι 1 ΙιοΙιΙ θ0 ΜΜΜ Ιιιοιι-:ι·-“ 
ιιειὲειόιιέιτ τει·ιιιδ ίϋΙιΙιιόΙ . . . . 8 

δ) 

Ώ 

2' 

Ώ 

39 

Μ. 

Η 

Σ' 

Σ) 

,θ 

Σ? 

23-2 

· θεειεεειι 120 ,, 39 δ) 

Βιειι εεετΙιειι τεΙιάτ , ει' 2-Π: ΙενεΙϋιιΙψειι ίεΙνεττ. εΙεδ 
εεετΙιει Ι:όρειετ, τεειειι ει, ίϋΙαι1ιινεΙόει ιιγει·εεό8: (138 Η 
22%-120 Η 99 Κι): Γ? Ιτ 52% Μ. 

2) 40 σιιεέ:ωα !ποπεσνια·επώιά2 2ετΜάιμό /6ΐάι!εί. 
α) Α' ειάιιτ6ίϋΙιΙεΙ: ιιιινεΙόει ΚϋΙτεό8ει ϋει 

ειεεειι, ιιιωτ ΕϋΙεΙιΙι . . . . . 91 ,, - ν 
ό) 1, 5 ΙιοΙιΙ 49 ΜΜΜ Ιιιοιει·ιιει-ειόιιάτ 

τει·ιιιόιιγιδ· τόι·ιιεΙ: ιιιινεΙι-ἔει Κ6Ιτεό8ε 19 
ίτ21%Κι·ι·ειΙ . . . . . . . 29 ,, 2 ,, 

σ) ΕϋΙιΙΜι·, 1, 6 ΙιοΙιΙ ιΙΙγειι τόι·ιιόΙ Β ίΙ;νειΙ 12 ,, - ,, 
22-2 

θεειεεε.:ιι 192 ,, - 2 ,, 

Βκειι εεετ!ιωι τόειωι ει` ΞϋΙιΙωινεΙόει ιιγει·εεό8 ει' Μ 
πω: εΙεδ εεετΙιει Κόρεετ: (138 Η 2222 Μ. - ΙΒ2 Η 
3 Μ.) = θ Η 29% Μ. 

··) Α: ωι·ιιιόεε1: τει·ιιιέεεεωεειι Ιιο!ιΙειιιΙσιπ 6ι·ωπιε1τ: 'ε με· 
(Με 4200 Η ϋΙ1εΙ. ' - 



22 

8) 20 Μά2.9α ίαοπωνια·.επώιάΙ 2εππιεθη).τό |ι)?άσίε|. 
α) Α' ειάΙ1ίόἶ6Ιζ8Κ1Πιν8Ιό8ιΚϋΙτΒό88ι 6ιι 

ειεεειι, ιιιϋπ ΙϋΙεΙιΙι . . . . . Θ! π. - Μ· 
6) Β 5οΙιΙ, 20 ιιπιιεει Ιιιοιει·ιιει-ειόιιάτ τει· 

ιιιό1ιγιδ “ΜΜΚ ιιιινεΙόει ΚϋΙτεό;ζε 17 Η 
4Κι·ι·ειΙ. . . . . . . . .51,Ι2,, 

ο) Β'ϋΙιΙ!πδι·, 3 ΜΙιΙ πω.. τω! 8 ΜπιΙ 24 ,, - ,, 
θεειεεωι 155 Π. 12 Μ. 

Με" εεετΙιειι τεκει] ει' ίϋΙιΙ1ιιινεΙόει νεειτεεό8 ει' 
ΙεΙνεττ εΙεδ εεετΙιει Κόρεετ: (18$ Π; 22% Μ. - 166 ίτ 
12 Μ.) = 27 Η 49% Μ. 

4) 40 πιάπσα υεπεε!ό&"-επώικέ: 2εΜπάιμό /ό?είάε!. 
α) Α' ειάιιτόίϋΗεΚ ιιιινεΙόει ΚσΙιωμε ω 

ειεεειι, Μιιτ ίϋΙεΙιΙι . . . . . 91 π. - Μ. 
Ισ) 1, 6 ΜΗ, 40 ΜΜΜ ν. ΙόΙιει·-ειόιιάτ 

τει·ιιιόιιγι5 τόι·ιιεΚ ιιιινεΙόΜ Μ$Ιτεό8ε 
27 Π; ό? ΚιπιΙ. . . . . . . 26 ,, 55%,, 

ο) ΡϋΙιΙΙιόι·, Π, ε, ΜΗ ιΙΙγι-:ιι τόι·ιιόΙ 8ίτνειΙ 12 ,, -- ,, 
θεειεεωι 1 29 Π. 5 5%Μω 

Βιειι εεετΙιε1ι τόειειι ει' ίϋΙιΙιιιινεΙόει ιιγει·εεό8 ει' 
ίεΙνεττ εΙεδ εεε-πΙιει Κόρεετ: (Ι38 Η 22% - 129 π. 
55%):8 Η 27 Μ. 

5) 25 πιάπ.πι ο, Ιύ&ετ-επώιά2 2εο·ωεϋιμό /όΐιίάε!. 
α) Α' ειάιιτό!ϋΙιΙεΚ ιιιινεΙόει Μ3Ιτεό8Μ ϋει 

ειεεειι, Μιιτ ΙϋΙεΜι . . . . . θ! π. - Μ. 
ό) 2, 4 ΜΗ, 25 ιιΙάιε8 ν. ΙόΙιει·-ειόιιάτ 

τει·ιιιόιιγιϋ τόι·ιιεΚ ιιιινεΙόεί ΒϋΙτεό8ε 
16 π 38). Μ·ι·ειΙ . . . . . . 89 ,, 56 υ 

ο) ι=ϋωω.. 2, 4 Μπι ιΙΙγει1 τόι·ιιόΙ 8 ανω 19 .. Η .. 
π 

σ θεειεεειι 150 π. 8 Μ. 

Μωι εεειΙιειι πωπω ει' ΙϋΙιΙιιιινεΙόεΙ ιιγει·εεό8 ει' Μ 
πα εΙεδ Μωω Μέρεετ: (188 ίτ 22% - 150 Π; 8 Μ.) 
:.ω Η Η 45% Μ. - 
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θ) 15 Μά:επι υ. ίό&ει·-ε:εώιά2 £εο·πιε1ιμό .|ὶϊἰιἰιἰεἰ. 
ει) Α' ειάιιτόΙ6ΙιΙεΚ ιιιινεΙόει ΚϋΙτεό<έςει ϋει 

- ειεεειιιιιιΜ ΜΜΜ1 . . . . . . 9111. - Μ. 

ό) 4 Ι141ΙιΙ, 15 ιιιάιεει ν. ΙόΙιει·-ειόιιάτ τευ 
ιιιόιιγειδ τόι·ιιεΚ ιιιινεΙόει ΚϋΙτεό8ε 15 Η 
65Κι·ι·ειΙ . . . . . . . .63,,40,, 

σ)Β6Ι«ΙΙ1ό1°, 4 ΙιοΙ«ΙιΙΙγειι τόι·ιιόΙ 8 ΗνειΙ 32 , - υ 
θεειεεειι 186 π. 40 Μ. 

Βιειι εεε1!ιειι τόειωι ει' ΙϋΗιιιινεΙε'εει νεε21εεό8 ει' 
ΙεΙνι,:ττ εΙοδ εεε1Μ-:ι Κόρεε1: (188 Η 22% Μ. - 18θ Η 
40 ω.) = 48 ίτ Μ!» ω. 

Τ) 30 σκόπα όί2Ηε6“ω/-αώιά: 2αΜιάφεπό /ό?άάεΙ. 
α) Α' ειάιιτόΙϋΜεΚ ιιιινεΙόει ΚϋΙ1εό8ει Μιιτ > 

ίϋΙεΜι . . . . . . . . . 91Ιτ.-Κι·. 

6) 2 ΜΗ 30 ιι1Μεει Ι311ΚΚϋιιγ-ε2όιιάτ τει· 
ιιιόιιγειδ τόι·ιιεΙ: ιιιινεΙόει ΚϋΙτεό8ε 16 π 
52%Ιαι·ειΙ . . . . . . . . 31 ,, 4491,, 

ο) ΡϋΙιΙ!ιόι·, 2 ΙιοΜ ιΙΙγειι τόι·ιιόΙ 8 ίτνειΙ 111 1 - ,, 
224 

θεειεεωι 138 Π. 44%Κι·. 
Βιειι εεει!ιειι τόειειι ει, Ι6ΙιΙιιιινεΙόει νεειτεεό8 ει' 

Μπα «Λώ εεετΙιει Κόμεετ: . (1Β8 Η 22% Μ. - 138 ί: 
44% Κι·.)=·22 ω. 

8) 20 πιάσα όίέλέό7ηχ-.πώιά! Ιευ·ω1ώιμ·πιΐ /ό?άσίε|. 
α) Α' ειάιιτό16ΙιΙεΙ: ιιιινεΙόΜ Κεπωό8ω Μιιτ 

ΙϋΙεΙι!ι . . . . . . . . . 91 Ιτ.-· Μ. 

ό) Β ΜΝ, 20 ιιιάιεει Ιιιι!:!:ϋιιγ-ειόιιεΜ τει· 
ιιιόιιγειδ α':ι·ιιε!; ιιιινεΙόΜ ΚϋΙτεό8ε 15 Πτ 
8%Κι·ι·ειΙ . . . . . . . .45,,,26%,' 

σ) Ι1ϋΙ6Ιιόι·, 3 Ι›οΙιΙ ιΙΙγι-:ιι τόι·ιιόΙ 8 ΜπιΙ 24 ,, - ,, 
..τ-τ 

θεειεεειι 160 Π. 25%Κι·. 
Μαι εεε1Ιιειιτεπειι ει' 1·ϋΙιΙιιιινεΙόει ν ε ει.τ από;; ει' 

ίεΙνεΝ; ΜΜΕ εεετΙιει Ι:όρεετ: (138 Η 22% Μ.- - 16011 
25% Μ.) = 22 Η Β Μ. 
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θ) 15 σπάπι:: Ιιππ!ιέπ)”πφ-επάιά2 2πεπ·πιέπιρεπό /6?άάεπί. 
α) Α' ειάιι1ό1ϋΙιΙεΚ ιιιινεΙόει Κ6Ιιεό8ει ιιιιιιτ 

Ιτ1Ι€·ΙΠι ιω . . . . . .91Ι1.-Βι·. 

ό) 4 ΜΝ, 15 11ιά2ε69.Ι›ϋΚΚ6ιιγ-ε2όιιω τει·- ι 
ιιιόιιγειδ τόι·ιιεΚ ιιιινεΙόει ΙιϋΙτεό.εξε 14Ιτ 
34% Κι·ι·ειΙ . . . . . . . . 58 ,,1θ1.ι» 

σ) 11ϋΙιΙΙιόι·, 4ΙιοΙιΙιΙΙγειιτόι·ιιόΙ 8ΙτιάνειΙ . 32 -,, - ,, 

θεειεεειι 1 8 1 πι. 1 6%Κι·. 

Βιι-:ιι εεετΙιειι τόειειι ει' Ι6ΙιΙιιιινεΙόει ιαιει τε ε ό8 ει' 
ΓεΙνεττ εΙεδ εεετΙιει Κόρεετ: (138 ίτ 22% - 181 ίτ 1θ% 
Μ.) =42 Η 54 Μ. 

Ιιιι ειινεε οΙνειεό, ειιιγει8, όικΙεΙωε ειιιγει8 εΙδττειΙ εΙό8, 
ΒοιιιΙοΙΚοιάει·ει ιιιόΙτό, 8οιιιΙοΙΚοιέιει·ει ίεΙΙιινό; ,ε ειΙιΙιεΙι τό 
Μ:Ιϋιι!:ετ, ΙιοΒιιτ τ. ι. ει, ι·ότϋιιτϋιόε άΙτειΙ έΙΙίτειτιΚ εΙδ 8,Ι88 
οΙοπιόΙιΙι τειΙ:ειι·1ιιάιιγ, ει, Ιε8111ειΙ11ει1ο5ειΙι!ι 8ειιιΙειεά8ι νιειοιιγ, 
νιΙά8οεειιι 'ε Κόι5εό8!›8νο11ΙΙ21Ι8ιι8Ι Ιιιιοιιγίτό. 11ι άΜειΙιιιιΚ 
ΙιειειιιάΙτ ιιιιιιΙοι·- έιε ιιγοιιιοιι ιιειιι Ιενόιι ιιεΙιόι ε8γι':Ιι τειΚειπ· 
ιιιάιιγ-ιιϋνόιιγεΚ εΙδάΙΙίτάει ΚϋΙτεό8νετόεόι3 ιε ι1ιε8τειιιιι; 
Μ.1ηϋ!π π οΙνειεότ ιιε εει)ιιάΙιοιι 1πεΙιάιιγ ρει·οιεΙαπ ει όι·ι16 
Με όε Ι12ει11οε οεεΙεΚνό1ιγίδΙ, ιπειπιτ Ιιιιοιιγοεεά τεΙιετ)ϋΚ 
δτ, Μ” Ιειι·ειιΙεά8ει Μ ιιιτειΙ1πάτ τειΙάΙειιιιΙιει. Αι ειιΙειτοΚι·ει 
ιιόπε ιιιε8)ε8γετιϋΚ, Μο” ειιοΚειι ιιιι1ιιΙειι 8ειιιΙειεά8ιιειΙ: 
εει)άτ νιειοιιγειι- 'ε Κϋι·ιιΙιιιόιιγει!ιδΙ ΚεΙΙ ϋεειε”ιϋιειιι. - 
.Ιϋνδ ΙενεΙϋιιΜιωι, ά1τεΚιιιτόε όε ίεΙίο8άε ΚϋιιιιγιτόεειιΙ, 
ιιιε8Κιεόι·τειιτηιιΙ: επ 81ΙσΙι8 τάι·8γειΙτειΙ:ειτ ϋεηιοιιτοείτνει 
τεϊΙιΙά5 εΙδειιΙάε!ιειιι ΜΜειιιι. - ' 

111. 

ΠεειΚ οΙΙγ ιιιιειΙιιιειε, @Μ: Μ” ειάι·ειι ιιε νοΙιιει 
ειι ει, ειάιιιίτάε; 8οιιιΙοΙ)ει τάιι οΙνειεόιιι ε' ριΙΙειιιειτΙιειιι, ιιπ 
41111 ιεΙειι 4-ιΙπ ΙενεΙιιιιΚετ 118γεΙιιιόι·ε ιιιόΙτειι€)ει! - Πει ί,”, 
- ειΚΚοι· ιιιι Μτ ιιιοιιιΙιιιΚ: ιιε Ιιι8γ3ειι ιιιει8ά1πειΙς, !ιιιιιειιι 
ιτεειΚ Ιιετιιιιε ΙιτετεειτϋΙ ιιιό8 ε'ΙενεΙει ιε, ι=Ξε ιιιε8 Ιο8ιει 
Ιάτιιι, !ιο;ι·γ ει` ειέιιιιίτάε ειιΚΚειΙ ιιει;γοΙι!ι όι·ιΙεΙιιι, εοΚΙαιΙ 
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ΜΙαι!ιΙι Ιιειειιιοε, όΙνειετεε, ιιιΙιιτεειιι εΙεϋ ρΙΙΙειιιΜι·ει ΙΜ 
ειιιιιόΚ; ειϋΚεόΒεε ρειΙιε ιιιιιιγιι·ει, Ιιοι3Ιγ ιιόΙΚιιΙε Ιιοοεάτ 
Κοπή νάΙΙειΙειτοΚΜι, ε;γετ τεειειι τειι8ει·ι·ε ϋΙιιι ιι·άιιγτΙΙ 
ΜΙΝΙ. - Ι8ειι Μ, ιιειιιιετεΚ ιέιιιιΙει8εά8ι, ιόΙΙότε τειι·τό 
ειιιι, Μιτοειιιι, οεειΙ: ειάιιιίτάε άΙωιΙ Μιιιιιτειτοττ ϋεινε,εε 
Κειι ιιΙειρίτΙιειτό ιιιεε·; ει ποιι ε;ΠειΙϋΙι ΚειΙειιιιει ει' "ΖΙΜ 
Κοιό εΒ·γόιι- όε ιιειιιιετεΚιιεΚ, ΚΙΙιειι Μινει, Κϋι·ιιΙιιιόιιγει 
Κετ ει' ΙεΙιετι'Ι ΙεειοΙιωιιι ΙιειειιιάΙειιιιΙμιΚ Μ; ει ειιοιι ε”ετ 
Ιειι Ιιϋινετίτϋ , ιιιεΙΙγειι ει' ι·οΚοιιειειιν «ιΙ:ειει·ϋεό8ετ ιιγει·, 
π εΙΙειιειειιν -'ε ειι ειιιΙιει·ι ιιιιΙιιΙειτοΚ ρειΙι8 ϋι·ϋΚι·ε νιει 
ειιιιιωείωτιιειΚ ιιιειΙι·εΙΚΙιε, 'ε ιιιεείοειτειτιιειΚ ι·οιιιΙιοΙό Μ- 
τιιΙιιιιιΚτόΙ. - Βιάιιιίτάε :ΙιΙαιΙ ειΙειρίτοττ ιιιε8ἩγδιϋιΙόε ΙΜΙ 
Κϋε, ΚΙΙι·τΙιειιιιτΙειιι, :ιι ιιειιι νάΙτοιΙΚ ΚειΙόΙγϋιιΚ άΙΙειροιιά 
νειΙ; ιιειιι ει' ΙοΙγτοιιοεειιι ΙιιιΙΙάιιιιό ιΙινειτειϋΙτε $οειιΙιιιιιΚ 
ιιγοιιιόιι; 1ιόΙΚϋΙε Κϋι·ϋΙτϋιιΚ Ιιει”τιιΙειιιιιΙ ΙιειΙιιιοινάΚ ίεΙ 
όι·τόΚειιιΚ, ΙιειειτειΙειιιιιΙ ειιΙειτνάΚ ΚΙΙεπόει·ε Ιε8ΚόρεεΙι Ιώ 
ι·ϋΙιπόιιγειιιΚιε; ιιόΙΚϋΙε ειεΙ:ετ εΙΙιειιιγιι8οΙειιιιΙιιιΚ, 'ε 8γώ 
ι·ειιι ΙιόννεΙ οεειτΙειΚοιιιιιΚ ιΙοΙΒοΚ-, τάη.ςγειΚΙιοι, ιιιεΙγ 
@Μ: ε8γειιεεειι νεειτϋιιΚετ ΚόειίιΙΚ εΙδ, ,ε ιιιεΙΙγεΚ Ιε8 
ΙιειτειΙιιιειεΙι ίοι·ι·άεειΙ ειε8όιιγεό8ϋιιΙι-, 'ε ιιειιι ΙιοΙιΙο8ιιΙΙιει 
τάειιιιΚιιιιΚ. - ΙΒειι ιε, ειάιιιΞτάε π, ιιιι ιοΙιΙιΙότι·ε ε· 
ιιιεΙ, ειε8όιιγεό8ι·ε Κάι·Ιιοιι:ειτ. - Αιοιι ιιιε88γΙΙιδιΙόει, 
ιιιεΙΙγετ ΙιεΙγεε ειΙειροΚοιι ιιγιιἔνό ειάιιιίτάε ιιγά.ιτ, ΚεΙιΙε 
ιιιΚΙιδΙ Κιιι·τειιιι , εισέγνεΙδιιΚΙιΙΙΙ ΚΙρει·εΙ1ιι ΙιειειιιιΙειιι τϋι·εΙ:νόε 
Ιενειι , ει οΙΠιόΙ πιι, Μ” ει' ΚινιτεΙ, ε8γειΙϋΙ εΙιΙιειι τει 
ΙάΙιει ειιιιει ειειίεΙεττ ΜΜΜ τόιιγειδιότ ει' εΙΚει·ιιεΚ, ει, ιιειιι 
"Μδ ει·όΙγεεεό8ετ, ει, ιιιιιιιΙειι ειΚ.ιιιΙάΙγοΚειτ Ιε”διδ ΙεΙΚΙ 
ει·δτ, ιι" ειιιιιγιι·ει, Μσ" ιιόΙιει :ιι ιΙη· ιιιε8ΈγδιδιΙόειι ε 
8γόιιεΚ ιιειιι ει·ιιγειΙδ τϋι·εΚνόεειτ , Γάι·ειιΙειΙιιιειΙτ ειιιιτε 8γει 
1ιιιε ειειιιιιιεΙ ιιόιιϋΚ, 'ε ιιειιι ι·ΙτΚάιι ίωιέϋοιιετ ΙάτιιιιΚ Μιι 
ιιϋΙ: ειΚΙ:οι·οιι, ιιιιιΙϋιι οεεΙεΚνδεό8ϋΚ 8·πιΙει8 Ιοι·ι·άεει,ιΙειω, 
ΙιεΙγεε ειάιιιίτάεοιι ειΙειριιΙό ιιιε<,;ωδι60όειιόΙ ιιειιι ε8γόΙι. - 
ΗεΙγεε ειάιιιίτάε νοΙτ π, ιιιι ΟοΙιιιιιΙιοτ π ή] νιΙά8ι·όει 
ΙεΙΚει·εεόεόΙιει ειιιΚεό8εε εΙειάιιιιε-, 'ε Ιιειτάι·οιοττεά88ειΙ 
ίεΙΚόειίτό; ει π, ιιιΙ Μ Εάι·ειιΙε.Ιοιιι 'ε νιειοιιτει8εά8τεΙ]εε 
ιιτιάΙωιιι οειι88ειΙιιι, οιόΙτ ΙετειιιιΙ ιιειιι ειι8ειΙό; ΙιεΙγεε 



26 

ειάιιιίτάε νοΙτ π, 1ω τωτωι - ιΙειοιάι·ει ει' 8ιιιιγοΙόιΙό εο 
Κειεά8ιιειΚ ει' ΚϋιΙεΚειΙόε τόι·όιι Κοι·ειειΚοτ ειΙΚοτό ;;διΙιειιό 
Ι:ΙάΙΙίτάεάΙιειιι ε·γδιεΙιεεεειι ιιιε8άΙΙιιι εειΚϋιΙόΙ 'ε ΙιεΙγεε 
ειάιιιίτάε νοΙτ π, ω Οι·ειγ Τειιιιάετ, ει' νειειιτ ΙιειΙΙιειτειτΙειιι 
ίεΙΙειΙάΙόιάτ ειιιιιγΙ ιιεΙιόιεό8εΚΚεΙ ιιιε8νινιιι, ,ε ειιιιιγι ίοιιάΚ 
ιιιε8ΙτόΙτετόετ ιιγιιε·οττ ΙόΙεΚΚεΙ εΙτϋι·ιιΙ εε8ίτό , 'ε Π›. 

ΙΙΙγ Ιοιιτοε, ΙΙΙγ ιεΙειιτέΚειιγ εειΚϋι Ιενόιι ει' ειάιιιί 
τάε, ΙιάΙάτΙειιιεά8 Ιιϋιιε ιιόΙΚϋΙ 1ιι.:ιιι ΙεΙιετ πτ ιιιιειΙιιιειειιειΚ 
τεΙάΙιιΙ, ιιιό8 ειιιιτεΚ εειιι, Μ ιιιειμ εοΙιει εε ειάιιιίΙνάιι, 
νειιειι 8γειΚι·ειιι ειΙ8οι·ιι ειάιιιειιΙεει·ει νοιιειτΙΚ Ι:ϋι·ιιΙιιιόιιγώ 
τω. - Έ ειεΚ Μάιι, Ιιει ιιω· τετειιΚ, ειινεε οΙνεεό ί08- 
πω: Ιιοιιά ειΙιΙι8 ειεαιιίτάεειΙιιΙοιειΚ 6εειεάΙΙίιάεει- 'ε ει·ειΙ 
ιιιόιιγειτετόεόΙιει, 'ε ε' τεΚΙιιτετ!ιωι οΙνειεόΙιιΚειτ ειι Με 
ωεΙΙόΙωΙτ Α.) ·τάΙιΙάε εΙδειιΙάει·ει ιιτειΙιιιΚ. 

Π” ΜεειιιΚ, @Μιι Ιά!ιΙάε εΙδειιΙάετ ει,8οιιιΙοΙΚοιό 
οΙνειεό όι·ιΙεΚΚεΙ ίο8]ει ΙΙ8γεΙιιιόι·ε ιιμόΙτειτιιΙ; ι·ειιιόιιγΙιϋΙ:, 
Ιιο8γ ποιι Ιενο11άεοΚ, ιιιιΙ:ετ ΙΙ8γεΙωεε εωόιόεε ει·ει1ιιιό 
ιιγε-, 'ε ιιιτειΙιιιάιιΙ νεειιιΙ, ιιε11ι ΙεειιιεΚ εΙδττε Κϋιϋιι!ιϋ 
εεΙ:. - Ι.ε8γϋ»Κ ΜΙ ε' ειάωοΚιιειΚ 1ιόιιιιΙεε τοΙιιιάεεειΙ. 

Τά1ΙΙάιιΙΩ1ειΚ εΙεδ ι·ονειτει ειιτ 1ιιιιτειήει, Ιιο8·γ ιιιειιιιγΙ 
Μ: Ιωι·ϋΙ ε” ωάιεει ιειΚειι·ιεάιιγ ει' ίεΙνεττ είε ΙιειεωιΙί 
τοττ τιιειιιιγοΙοι εεετΙιωι. - Πει ιιόιιϋΚ ε' ι·ονειτοτ Μιε 
Ιε!ιΙιι·δΙ, Με ίο8ΙιιΚ, Ιιο8γ ει, Ιε8οΙοεό!ι!ι τειΚειι·ιιιάιιγτ 
π ϋιιτϋιϋττ ι·ότεΚ άΙΙΜάΚ εΙδ; 'ε πω€ ΜΜΜ Ιε8οΙ 
οεό!ιΙιειτ ει' ΙιοΙΙΙει1ΙΚΙιιτ (Η) ιιιειεει ειόιιάτ τι-πιιιόιιγιδ Μέι, 
ιιιεΙΙγιιόΙ ιιιάιεάιει 21, 7 Κι·Ιιει Ιωι·ιιΙ. - ΒττϋΙ ΚειιΙνε , ει' 
Μιιτ ΙιοΙεειιιΙ6ιιτ ω” ει' τει·ιιιόε 1πιειιιιγιεό8ε, ιιϋνεΚειΙΚ 
ειι εΙδάΙΙίτάεΙ ΚϋΙτεόες; «π: ιιιό8 ιιιΙιιιΙι8 ει' ΙεωιιτειΙιιιειεει!ιΙι 
τει·ιιιόιιγιόεεεΙ , ιιιΙιιτάιι ιιιό8 ειΚΚοι· ιε οεειΚ 27, 6 Κι·!ιει Κε 
ι·εΙακΙΙΚ ιιιάιεάΙει ει' ειόιιάιιειΚ, Ιιει ΙιοΙεειιιΚΙιιτ 40 ιιιειεάιιεΙ 
τϋ!ιΙι 1ιειιι “πωιω-: ιε. - 0Ιοεόεά8ι·ει ιιόινε τε 
Με ϋετϋιϋττ ι·ότεΚό ειι εΙεδεό8. - ΜάεοιΙΙΚ 
ΙιεΙγειι άΙΙ ιιέ·γειιι ε' ειειιιροιιτΙιόΙ τεΚΙιιτνε ει' Ιιιοιει·ιιει 
όε νει·εε ΙόΙιει·; εΙδ!ι!ιΙ 60 ιιιάιεάτόΙ 40-Ι8, ιιώ!ι!ιΙ 40 ιιιά 
ιεάώΙ 30%;; Ιιειι·ωειιΙιΚ ΙιεΙγειι άΙΙειιιειΚ εΙδάΙΙίτάεΙ ΚϋΙΙεό8 
τεΚΙιιτετό!›ειι ει' ειάι·π "κα, ιΙιεΙΙγεΚ 42, 5 Κι·ει]οιάι·τόΙ 
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47, , Κι·ειΙοιάι·η; ειιιεΙΙιειΙιιεΚ; ει' ειάι·π 1·ότ1ιεΚ ΙωέιΙι·ά 
8άΙι!ι εΙδάΙΙίτάεάνειΙ άΙΙ ειιΙγετ.;γωι!ιειι ει' ΙιϋΙ:ΚϋιιγιιεΚ Μ8 
μιτάιιγοεει!ι!ι τει·ιιιόιιγιόεε; Μ8Μ ιιεθ·γειΙΙΚ ΙιεΙγειι άΙΙει 
ΜΚ οΙεεόεά8 τεΚιιιτετόΙιειι ει' Ιιιοιει·ιιει, νει·εε ΙόΙιει·, ”ε 
!ιιιΚΚϋιιγ ειΙάιιγειΜι τει·ιιιόεειΚΚεΙ; ιιιεΙΙγεΚ ΙΜιίΙΙ Ιε8ιΙι·ά 
8ά!ι!ι τειΙ:ειι·ιπάιιγτ ει' νει·εε ΙόΙιει· ειτΙιει ποιι εεετι·ε, Ιιει 
Μ" ΙιοΙιΙειιιΙ:ιιιτ 15 ΜάιεάιιάΙ τϋΙιΙιετ ιιεω τει·ιιιό:ιγει, 1Μ 
Κοι· Ιε εεττ Μάιεει ε' τειΚειι·Μάιιγ!ιόΙ 1 Η 35,6 Κι·Ιιει Μ- 
Μ! ,ετΙ1. . 

ΜάεοιΙιΚ ι·ονειτ ιιιιιτειτιει ποιι τόι·εΙ: νάΙτοιό ιιειμ 
εάε;άτ, ΜεΙΙγεΙαε·ιι ειάιιτόΙϋΙόϋιιΚ τει·Μόεε ειιΙγε8γειιιόεό 
Μι, 'ε ει' οιόΙειει·ϋ ιιιειι·Ιιειτειιγόειτόε νιτεΙόΙιει ειϋΚεό 
με τειΚειι·Μάιιγ εΙδάΙΙίτειτΙΚ, ει' ΙιειεοΜίτοττ 18 εεετ!ιειι. - 
ΠοΜΜιιειτΙό1ιΚ ειΙειριάιιΙ ίεΙνεττιιΚ, Μ” ιΜιιιΙειι 8πιΙειεά8 
Με, ΜεΙΙγ οιόΙειει·ϋ Μειι·Ιιειτειιγόειτόετ, όε ιιιτειΙ1Ιιειε ΠΙΙιΙ 
ιιιΙνεΙόετ ειΚειι· ίιιΜ, Ιε8ειΙά!ι!ι Ιε ειΜιγΙ ειόιιά1ει Ιετςγι-:ιι, 
1Μιιτ ει' ιιιειιιιγΙ ειειΙΜάΙει Μιι; ίεΙνεττϋΙ: "Μετά, Μ” ει' 
ΙιπειιΙτΙιειιι ΜΜΜ Ιε8ιιιΚάΙιΙι ειοΚάεοε Ιιει·ιιιειε ιιγοιιιάειι 
8πιΙειεά8 ΙιοΙιΙωιΙΠιιτ 35 5ειΙ, ε 25 Μάιεει τεινειειί ειειΙ 
Μάτ, 'ε ε' ειει·ΙΙιτ ϋεειεεειι 50 Μάιεάτ άΙΙΙτ ΜτΙ. - ΕΜ 
ιιόΙ Μ8” ιΙΙγ_ 8πιΙειεά8ιιειΚ ΜΙιιιΙειι Ιιάι·οιιι ΙιοΙιΙιει ιιτάιι -- 
ιιιιιιτάιι π ιι8ειι·τ τι·ά8γειΙιιάιιγ ιΜειττ ει:ΙΜ8 πΜ8 ισ!ι!ιιιω 
πκαι ΙιειειιιάΙΙιιΚ - ειτ1Κεό8εε 50 Μάιεει ειόιιει όι·τόΚϋ τει 
Κειι·ιιιάιιγ. Ι- ΕιιιιεΚ εΙδάΙΙίτάεάΙιοι, ει' 1Μιιτ τειΙ:ειι·Μάιιγ 
τει·ωεειτόεϋεΙ:ετ ΚειεΙ.ΙιιΚ - ειΠΚεό8εε Με] ει' ΜΜΜ› 
ιιει8γοΙιΙι τόι·, ει' ειει·ΙΜ τ. Ι. ει' 1Μιιτ ΙιοΙιΙειιιΚιιιτ τϋΙιΙι νει” 
Κενεεε!ι!ι τειΚειι·Μάιιγτ Μι·ιιιιΚ εΙδάΙΙίτειιΙ. - ΜέτεοιΙιΚ ι·ο 
νειτιιιιΚ "Με ε' τεΙάιιτετ οοΜ!ιΙιιειτΙόιάι·ει ειοΙ8άΙ. ΒεΙδΙε 
κατω, Μ” Μ; ιε π ϋιιτϋιϋττ ι·ω( ποΚ, ΜεΙΙγεΚ 
ει' Ιε8Μεε!ιΙι τόι·ειι ει' Ι‹-:8τϋ!ιΙ› τειΚειι·ιιιάιιγτ άΙΙωάΚ Μδ; Ιε8 
τϋΙιΙι τόι·τ ΚΙνάιιιιειΚ ρεΜ8 ει' ειάι·π ι·ότι·-:Κ, ειεΚ ιιτάιι ει' 
Ιεοιει·ιιει, νει·εεΙόΙιει· εεε !ιιιΚΚθιιγ ειΙάιιγει!ι!ι τει·ιιιόεεΙΚ 
εεετόι·ε. - Α' ΙιοΙιΙειιιΚιιιτ (Η) Μάιεει ειόιιάτ τει·ιιιδ 6Μϋ 
ιϋττ ι·όττεΙ, εεειΚ π ε8γετΙειι Ιιιοιει·ιιει - 60 ιιιάιεάιιγι 
τει·ιιιόεε άΙΙ ειιΙγε8γωιΙιειι; ει' ΜΜΜ εεετεΚ, Ι:ινόνόιι π 
ϋιιτϋιϋττ ι·ότεΙ:ότ - ΜΜΜ Μεεειε ιιιϋ8ϋττε εΙΙειιιειΚ, ε” 
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ειιωγιι·ει, ω” ει' ΜΜΜ εΙιΙιδΙ ει' 3 ΜΗ! ιιαιιτόίϋΙιΙ τει·ιιιό 
Μ: ειιΙγε8γειιειόεόΠει εεειΚ ε” ΙιοΙιΙ ειιιΚεό8εε, ει' ειά 
ι·ειι ι·ότει Ιε8ΚενεεεΙιΙιετ τει·ιιιδιόΜίΙ, ει, ΙιοΙιΙειιιΜιιτ Π) ιιιά 
κάι εΙϋάΙΙίτόΜΙ, θ ΜΙιΙ ΚινάιιιειτιΚ ιιιε8! απο. 

Πειι·ιιιειΜΚ ι·ονειτΙιόΙ ΙάτΙιειτιιι ει, ΙιειεοιιΙίτάειιιιΚ ειΙειρ 
ιάιιΙ ίεΙνεττ 8 ΙιοΙιΙ ειάιιτόίϋΙιΙ ιδε ειμιιειΚ τει·ιιιόεε ειιΙγε8γε 
ιιειόεόΙιει ειϋΚεό8εε τειΚειι·ιιιάιιγτ τ‹πιιιδ τόι·ιιεΚ ϋεειεε 
ιιμινεΙέει ΚϋΙτεὸ8ειτ. - κι ιε Ιε;εΙδΙ ειι ϋιιτϋιϋττ ι·ό 
τεΚ άΙΙειιιειΚ; ειεΙ: οΚοιιάΚ ει, Ιε,ςΚενεεΙι ιιιινεΙόει ΜΗ 
εό8εΙιετ, ιιιιιιτάιι Μ-›ΙδΙϋΚ ειι·άιιγΙει8 ει' Ιε8ΚιεεΙι!ι τόι· Μ 
νάιιτειτιΚ Μιοιιγοε ιιιειιιιγιεό8ϋ τειΚειι·ιιιάιιγ εΙδάΙΙίτάεάΙιοι. 
- Α' ΙιοΙιΙαιιΜιιτ 60 ωάιεει ειόιιάτ τει·ιιιδ ι·όττεΙ εΙΙάτοττ 
μιιΙειεα8ιιειΚ νειιι ει' Ιε81:ενεεε!ιΙι εΙδάΙΙίτάει ΚϋΙτεόιε; 
Ιε8τϋΙιΙι ει, ΙιοΙιΙειιιΜιιτ 15 ιιιάιιάτ τει·ιιιόιιγιδ νει·εεΙόΙιει·όιι 
ειΙειριιΙι'ι 8ειι«1ειεά8ιιειΚ - Μ!ι. 

Νε8γειΙιΚ ι·ονειτ ιιιιιτειιιει ει' 18 ειετιιεΚ εΙδάΙΙίτάει 
ϋεειεε ΚϋΙτεό8ει ΚϋΙϋιι!ιεόΒότ ειι εωδ εεετΙιει ΙιειεοιιΙίτνει. 
- Α' Ιωι·εειττεΙ μπω ειάιιιοΚ ιιγει·εεό8ετ, ει' νοιιαΙΙειΙιε 
ΙεΙτεΙανεειτεεό8ετ ιεΙειιτειιεΚ. - Α, Ιε8ιιει”οΜι ιιμει·ε 
εόΒετ Μ; Η ειι ϋιιτϋιϋττ ι·ότεΚ ειιΙιάΚ - ΜΙι. 

(ΜΜΜ: ι·ονειτ ιιιιιτειςῇει ει, τι·ά8γειιιιειιιιγιεό8ετ, ΜΗΝ 
ει' ΙιειιοιιΙίτοττ εεετεΚἙ›ειι ΙιοΙιΙειιιΜΜ ει, τειΚειι·ωάιιγτει·ιιιεει 
τόε ιιγοιιιάιι Ιιεειει·ειτετιΚ; ΜΙ ειιιιτε ειι ϋιιτϋιϋπ ι·ότεΕ 
ειιοΚ, ιιιε1ΙγεΚ ει, Ιε8τϋω› τι·ά”ειιιιειιιιγιεό8ετ ειοΙ8άΙτειτ 
ΜΚ; Ιε8Κι-:νεεε!ιἙυεαρειΙι,ς ει' ειάι·ειι ι·ότεΚ. - Τι·ά8γει 
εΙϋαΙΙίτάει·ει Μιιατ οιειΚ ειι ειέ;γετΙειι Ιιιοιεωει άΙΙ ει' θ!! 
ιιιάιεει ειόιιάττει·ιιιδ ϋιιτϋιϋττ ΜΜΜ ειιΙγε8γειιΙιειι - ΜΙι. 

Α' ΙιειτοιΙιΚ ι·ονειτ ειεια εΙα άΙΙΜει ει, τόι·εΚ ιιει8γιά8άι 
Ε] ϋΙεΙὡωι, ιιιε!ΙγεΙ: ει, ΙιειεοιιΙίτοττ εεετεΚΙιωι, ιιιΙικΙειι 
€ΙΙγ ε8γει ΜΗ “τάπ ιιιε8τι·άαγάιΙιειτόΚ. - Πε ειι 6ιιτϋι6α 
ι·ότεΚ ειιοΚ, ιιιεΙΙγεΚ ε, τεΙΦιτετΙιειι ιε, ιιιιιιιΙωιιιγι ίεΙεττ 
@1ιω ΙιειτειΙιιιειεειιι ΙεΙϋΙ άΙΙειιιειΚ, ει' 1Μιιτ ειτ ει' εια.11ιοΚ 
ειι·α,ιιγοείτάεει ιιιιιτειτιει - Μ». 

Α' ΙιετεώΚ αι ιιγοΙοιειιΙΙΙ: ι·ονειτοΚ ειεωΙόΙτετΠ: ειιωι 
μΙ» όε ειειι·νειειιιειι·Ιιει-άΙΙειιΙειΙωειτ, ιιιεΙΙγ ει' ίεΙνεττ εεετε 
ι~],~ιι, ιιιιιιιΙειι ΗΙγ ΚϋΙϋΜϋιδ τειΚαι·ιιιάιιγτ εΙδάΙΙίτό ε 



29 

έγω ΙιοΙιΙιιγι τόι·εό8 ιιιεΙΙεττ, ιι ει η ο ιι Μ ιι τ τάρειιιγειι.;ΒειΙ 
εΙΙάτΙιειτό. 

Α' ΚιΙωιοιειΙιΚ ι·ονειτ ωιιτειτιει ειιοιι ΚϋΙτεόαεΚετ, ιιη 
Και ίειιτειι·τάεει ει' ωειι·ΙιειάΙΙειιΙειΙοωιιειΚ 500 ιιιΙι νει” 50 
ειειι·νειειιιειιΙιει έιάιιιι·ει ρόΙιΙάινει , α, ίεΙνεττ ΚϋΙϋιιΙιίόΙε τει 
Κειι·ιιιάιιγίεΙεΚ εΙδάΙΙίτάιει ιιιεΙΙεττ , τει·ωόιιγιόει άι·οιι Μ» 
ιιιίτνα, ιι ει;› οιιΙ: ι ιιτ οΚοι. 

Α' τιιειΙιΚ ι·ονειτ ρειΙΙ8 ιι8γειιιει όι·τεΙεω!ιωι ειιοιι 
ιιγει·εεό8ετ ειεωΙόΙτετι, ωεΙΙγετ ει' ΙιοΗωιΜιιτ (Η) ωάιεει 
τειΚειι·ιιιάιιγτ τει·ωόιιγιδ ϋιιτϋιϋττ ι·όττεΙ εΙΙάτοττ 8ειιιΙει 
νειέγ 8ειιιΙειεά8, εΙΙωιόΙιωι ει' τϋΙιΜ ταΚειι·ωάιιγ-εΙδάΙΙίτάεοΚ 
ιιειΚ ιιειροιιΚιιιτ τεειωι. 

Α' 1 , 12 'ε 1$-Π: ι·ονειτοΚ ατειΙάιιοε Κιίειειόεει , 
ειι·άιιγοείτάεειι ειι Ι, Σ, 3, 'Ϊ όε 8-ιΙ‹ι ι·ονειτοΚιιειΚ, ει“ 14-Π: 
ι·ονατ ρειΙι8 , ειιιιτε άτειΙάιιοε Κιίειειό5έ , ειι·άιιγοείτάεει 
ει' νιειοιιγιιειΚ , ωέΙΙγΙιειι ει, ΙιοΜοιιΚιιιτ θ0 ωάιεει ειόιιάτ 
τετωόιιγιδ ϋιιτϋιϋττ ι·ότ , ει' τϋΙιΜ ΙιειεοιιΙίτοττ εεετεΙΩ:εΙ 
ειεωΚϋιτ, τι·ά 8γ ειιη ε ιι ιι γ ι ε ό 8 , τι·ά8γειιάει, 'ε τη 
Ιειττεηγόειτόει Κόρεεεό8ι·ε ιιόινε άΙΙ. Βιει·ιιιτϋΚ ρόΙιΙάιιΙ , 
Ιιει Ιιιιοιιγοε 8ειιιΙειεά8ιιειΚ ϋιιτϋιέε Μ$νετΚειτόΙιωιι ι·όει 
Ιετεε άτειΙειΚιιΙάέάτειΚειι·ιιόΚ Κιειάιιιίτωιι , ω” Μδ- όε ειά 
ωίτάε-ιιγειεεό;8εΙ .όι·Ιιετιι»Κ έιόΙτ; ωιιιτάιι ειι ε8·όει ειάιιιί 
τάει ωειδ εέγειει·ϋ ειι·άιιγοΚ ίεΙάΙΙίτάεει 'ε ΚιίειτόεόνεΙ νό 
ΒειτετΙιετιΚ. - Βιιιιγιτ ιι·άιιγειιΙάειιΙ εΙό8·εό8εειιεΚ τειι·τιιιιΚ 
ει, τάΙιΙει ιιιε8όι·τόεόι·ε ιιόινε. - 

ΝόιιιιΚ ωοετ Μάι· , Μ” ειι ϋιιτϋιϋττ ι·έτεΙιι·ε νοιιειτ 
Κοιό ειάιιιοΚ , ωιΠγ όι·τεΙωετ ι·ειτιιεΚ ωει;.ιιιΚΙιειιι: θ ιι 
τϋι όττ ι·ότεΚ ΜΗ Μ: ει, Ιέ8οΗ:εόΙιΙι τει!ιειι· 
ιιιάιιγτ; ΚινάιιιάΚ ειιιιιειΚ εΙϋάΙΙίτάεάΙιοι 
ει' Ιε8ΙΠιεΙι!ι τόι·τ; - οΚοιιιειΚ Ιε8οΙ 
έεόΙιΙι ΙϋΙιΙωινεΙόετ; τει·ιιιιΚ ει' Ιε8τϋΙιΙι 
τειΚειι·ιιιάιιγτ; τειιγόει ΠΚ ει' ΙειέττΗιΙι έε Μ8 
οΙοεόΜι ωειι·Ιιάτ: ειιμα ει' Ιε8τϋΜι όε Μ8 
οΙο εόΙιΙι τι·ά8γάτ; τιά8γάιιαΚ ει' Ιε8ιιει 
ΒγοΜι τόι·τ; ειεΚιιεΚ Κ6νετΚειτόΙιειι ειιΙιάΚ 
οι·ιιέιέ- όε 8ειιιΙάιιειΚ ει' :ε8τϋΙι !ι όα Ιε,ιοΙ 
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οεόΜι τει·ιιιόιιγεΚετ, όε ειεΚ ΜΜΜ ει' Με 
ιιει8γοΙιΙι Πειτει Ιιειεωιοτ; - 

Π”, εοΚοΙιΙειΙιι ΜτόΚοιιγ, ιεΙειιτόΚειιγ ΙιεΙοΙγάεεειΙ 
ΜΜΜ: 6ιιτϋιϋπ ι·ότεΚ ει, ιιιειει 8ειιιΙειεά8- ,ε ει, ιιειιιιεϋ 
δωΙόΐΙ“εΣ ιιε ω"ΦΜΠι ΜΙΚ!!! ΐο8νει εειιΜ Ι.οιιιΜΞι·ιΜϊιιειΚ 
ιάι·ά8ιό επιΙειεά8·ι άΙΙειροψίτ, ιιε 1ιιεεόε ιιόρεεεό8ότ: 
πω: τει·ιιιόειετεε, ειιιΚεό8Κόρειιι ΚϋνετΚειιιιόιιγει π :Μ 
ιΙάετεΙιεε ϋιιτϋιόειιεΙ:. Ι.άτΙιειτιιι ειεΚ!ιδΙ, ιιιιΙΙγ Μπακ; 
Μι· ει' ιιειιιιετ νιιειΙιειι, ιιιεΙΙγ Μ8 όι·τεΙ111ι ει·δ- ,ε :Παι 
ι·ειττειΙ Μι· ειιοΚειτ 1ιιειΙι·ειΚ!ιειι ίεΚειι τειι·τειιιι, 'ε ϋιιτϋιόε 
άΙτειΙ ΚιΙιειειιιάΙιιι. - Μ οΚΜΙ νιιειιιΚ ειειΙιάΙγοιάεει, ιιιο 
οεάι·ειιιΚ ειάι·ίτάεει, όε ειι 6Μ;ϋιόε, ΙιειιάιιΙ: Ιε8εϋι·8δεΙι 
'ε Ιε8ΙιειειιιοεειΙιΙι τεειιιΙί$_ϋ. - 

Πε ιιιιιιιάι·, @Η ΜεειϋΚ, εΙόι·τϋιιΚ ει'ρειι·τιει, ιιιεΙΙγειι 
δο88ειΙ, νιεειειιιτειείτΙιειτΙειιιιιΙ ιιιοιιιΙΙιειτμιΚ: Ιιο” ει,ιιιειδ 
8πιΙειεά8ι τει·ιιιόιιγιόειιεΚ όΙετίεΙτότεΙότ ει' ι·ότϋιιτϋιόεειι 
ειΙειριιΙό τειΙαιι·ωά1ιγτει·ιιιεειτόε Κόρειι! - Βιει·ειει· ειε 
ι·ειιοεόεεΚ Μ, Μει ειεινιιιιΚ ει' ειεΙΙδΚΚεΙ ΙιειτάετειΙειιιιιΙ ιιειιι 
Ιιειιι8οιιΚ ειέτ ΙιοιιιιιιΚ τόι·επι; ειει·εεει· ΙιοΙιΙο8οΚ Μ, Μει 
ε' ιιει8γειει·ϋ, ει άΙιΙάεοε ιρει·ά8ιιειΚ όΙετΙιεΙόρτετόεόι·εΜι· 
ιΜΙΙγ οεεΚόΙγ ειΚει·ι·εΙ ιάι·ιιΙΙιειτιιιιΚ. - Σε Με” ιάι·ιιΙΙιει- 
ΜιιΚ, - ΙιοιιοειιιΚιιειΚ ω) ιτόΙετε - πειιιόιιγτ άροΙ1ιι ΙεΙ 
ιο8οείτ. 

86% ΙενεΙϋιιΚ!ιειι ειι ΒιιτϋιόεεΚ Ι:ϋΙϋιιίόΙε ιιιόιΙι:Μι·όΙ, 
'ε ειιοΙ:ιιειΚ εΙδιιγειι·δΙ ίοωιιΚ ει' εοι·ειιιιΚειτ Π”εΙειιιιιιεΙ 
Μεόι·δ οΙνειεότ ει·τεειτειιι, 'ε Κιιιιιιτειτιιι τϋι·εΙ:ειΙειιιΙϋιιΚ; 
Μ” ΙιπάιιΚι·ει Με” π ϋιιτϋιόεεΚ ιιιεΙΙγΠ: ιιειιιε ει' Ιε;,ς 
ΙιειειιιοεειΙιΙι όε Ιε8εΙδιιγϋεεΜι. - 

ν. 

ΟοιιιΙοΙοιιι 8οΜΙΙει· ιιιοιιιΙά: ,,Πι α" Τι'εβ ωοΙω: άόε 
Ψαἄτἄεἱ2." ΒιιιιεΚ ι8πεά8·άτ τῶι εοΙιει εε ει·ειτϋΚ ιοΙιΙιειιι, 
ιιιιιιτ ιεΙειι τάι·”ιιιιΚ εΙειιιειόεε ειΙειττ. Με8νειΙΙ;ιιΚ, ιιιι ει' 
ι·ότϋιιτϋιόειιεΚ ιιιΠιιΠ8 Ιιινει "Μ1ιΚ, εε @κι Ιιειτάι·οιοττ, 
τιειτεἱι·ει Ιεπεττ ιιιε8εγ«ΐιδιΙόετ, ΜΜΜ, ιιιοιιιΙΜήιιΚ 1"εΙϋΙ 
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ιιιιιΙΙιειτΙειιι Ιιειειιιοεεά8άι·όΙ_, εεειΚ ειιότει Ιιοι·ιΙιιιΚ Κιιι·τΙιειτΙει 
1ω! ΚεΙιΙϋιιΚΙιειι, ιιιι·'ιτει τάι8γιιιιΚιιειΚ ιιιιιιιΙειι οΙιΙειΙι·όΙι Ιιε 
Ιιειτάεάτ ει' ιιιειδ8ειιιΙειεά8ι·ει ειάιιιίτάε άΙτειΙ τεττϋΙ: ιιιει8ιιιιΚ 
ιιω: ειειιιΙόΙΙιετϋνό. Πει ειιεΙϋττ ιιει” ι·ειιιόιιγεΚΚεΙ ιιόιτιιιιΚ 
ει ιρειι·ά8 Ιότι·εΙιοιειτειΙει ι”εΙό; -- ιιιοετ @μιιι ιιι-:Ιιόι τϋι·εΙ 
ιιιεεειι ιιόιιιϋιιΚ ειι ειΚειιΙάΙγοΙαιτ, ιιιεΙΙγεΚ ΙιοιιιιιιΚΙιειιι ε' 
Ιιειειιιοε νάΙΙειΙειτιιειΚ ιιω άΙΙιά!ι; ι8ειι ιιεΙιόι ει' 8οιιιΙοΙειτοιι 
ιιιε8άΙΙειροιΙιιιιιιΚ, Ιιο8γ ει ιρειι·ά8ιιειΚ ιιιιιιιΙειι ιεΙειιτόΚειιγ 
Ιιειειιιοεεά8ει ιιιεΙΙεττιε, τάιι ιιιι-α;εειιι ει' Ιε8ΚϋιεΙεΙιΙι Μα 
ΙεειιιΙ άροΙ(ιιει! - ΑιοιιΙιειιι ιιιι ΙιιιιιιιιΚ, 'ε τε”ϋιιΚιιιειιγ 
ιιγι τϋΙιιιιΚ ΜΜΚ; ει' τϋΙιΙιιτ Ιιει8·γιιιΚ ει' ιιιιιιιΙειιεΚετ :ιιφόι· 
ΙεΙδ, ΚΠειτϋ Μδι·ε; - πι·ει, ιιιεΙΙγιιεΚ ιΙειιΚάΙό Κειι;ιειιιι 
εειιιιόΚ τόιιγεΙ:!:ό ειΙειΚιιΙιιειΚ α. Β' ΙιειτειΙιιιειε ει!ειΚιώΙιειιι 
ΜιιιιιιΚ τεΙιάτ ω, ιιιεΙΙγιιεΚ Μ” Κϋιιιιγίτνε Ιε”ειι ιιιίιΚϋ 
Μει: ει' ιϋνϋΙιειι, ειιιΚεό8εε ει' ιεΙειιΙιειι -νετε8ετιιι ει' τόιιγεΚ 
ιιιει8νειιτ - ειι εειιιιόΚετ. . 

ΜΜτ ΙενεΙϋιιΚΙιειι ει' Ι:ϋΙϋιιϊόΙε ϋιιτϋιόει ι·ειιιΙειει·εΚ 

τει·ιιιόειετι,ι. 'ε εΙδιιγειι·δΙ ι8όι·νόιι όι·τι-:είτόετ, - ειεινιιιιΚειτ 
ειειιιιι-:Ι Μ: @μιπ νάΙτειιιι. Αι ϋιιτϋιόει ιιιΜοΚ τϋΙιΜεΞΙόΚ. 
ΒΙεδ Ιε8ιιενειετεεΙι '8 Ιεμει·ιιιόΚειιγε!ι!ι ειι ιι”ιιενειεί;τ 
οεει·8ετόε (Βειἰ9:εἰιιιΔἔ); ιιιεΙΙγιιεΚ ιειιιότ τϋΙιΙι «κιτά 
Ιγει ιαι, ιιενειτετνε ειιοιι ιιιοιΙοι·τόΙ, ιιιεΙΙγ ειει·ιιιτ ει, νίι 
εΙτειίτόεε , ειότοειτάεει τϋι·τόιιιιι ειοΙ:οττ. Μι νειιι ιιιεε 
τει·εό8εε οει-:ι·8ετόε (ΚϋιιετΙιοΙιε Βει·ιεεεΙιιιι8), ναιι τει· 
ιιιόειετεε οεει·8ετόε (ιιειτιιι·ΙιοΙιε Βει·ιεεεΙιιιι8); ιιιεΙΙγοΚ 
Καιω ειι εΙεϋ ιειιιότ τϋΜι ίειιοΚι·ει οειΙιΚ Μ, ιιιιιιδ ΜΜάιιΙ 
ει' Ιιοιιιοι-, ει' Ιειτ-, ει' ΚεεΚειιγ-, ει“ ειόΙεεά8γι οει-:ι· 
Βετόε. Μ ϋιιτϋιόει Ιε8τϋΚόΙετεεΙι 'ε ε8γειει·ειιιιιιιΙ Ιε8 
ιΙι·ά8άΙιΙι ιιιόιΙιιειΚ εΙΚόειίτόεε ει, Ιε8·όι·ιΙεΚεεΙι, ιιιιιιτάιι ειι 
ιιόΙ ειι ε8όει 6ιιτ6ιειιιΙδ τόι· όρίτετιΚ; ει' τει·ιιιόειετεε 
οεει·8ετόειιόΙ εΙΙειιΙιειι 1°δίεΙειιΙειτ ει, τόι·ιιεΚ εειιάτεά8ει ειε 
ι·ιιιτ εειΚϋιϋΙιιι ει' νιιεΙοειτάετ. Α' οεειΒετόεεΚ ιιτάιι νειι» 
ιιειΚ ειι ιι”ιιενειεττ άι·ειειτάει Ή άιτειτάει ιιιόιΙοΚ, ιιιεΙΙγεΚ 
ΜΗ όε Ι(ϋι·ϋΙιιιόιιγεΚ ειει·ιιιτ, ειιιιτε ι8ειι ίοιιτοε Πινε 
ιΙεΙιιιειδ τόιιγειδι ει' 8ειιιΙειεά8ι εΙδάΙΙίτάειιειΚ. Β' ΜΙΜ 
ίόΙε 6ιιτϋιόει ιιιΜοΚ ΙιδνεΜι ιιιε8ιειιιει·τετόεότ ιιγιιιτιει ειι 



θ? 

οΙνειιόιιειΚ κι 184Β-Η: ἐνι Μιι”ειι· ΜΜΜ 28- «δε 29-Π: 
ειά1ιΜΜιιι άΙτειΙιιιιΚ Ι:ϋιΙϋττ ι·ϋνιιΙ όι·τεΙ:ειόε; ιιιεΙΙγἰιδΙ - 
Μι οΙνειε‹'ιιιΚειτ ει, τάι·8γ όι·ιΙεΚΙι - ιιε εειιιιάΙιει ε' ΜΙΜ 
Ιιϋιδ ϋιιτϋιόει ΜΜΜ ειιιάτιά8:Μτ ΙιδνεἙιΙιειι τΜο111άειιΙ 
νεΜι; Μ” ΜΜΜ Μιτάι·οιοττειιι Κϋι·ϋΙιι·τ Μιιει·ετε Ιι.:8γειι 
ει' τϋΙιΜόΙ‹-› ϋιιτϋιόΜ ιιιόιΙοΚι·όΙ, ,ε Μ" τιιτϋει .ποιι Μι 
Ηιτιά8οΙαιτ, ιιιεΙΙγεΚιιόΙ -ίο8νει ποΙι ε”ιιιάετ.'ιΙ ΜΜΜ 
ΒϋιιιεΚ. Βι ΜιιάΙ ιε ιιιΙαιΙιΙι ειωίεό8εε, Μιιτάιι πΜιι 
ΜιιιΙΜΠ: ιιειιιε ειι ϋιιτϋιόεπιεΚ "Μό ΜΜΜ Κϋι·ϋΙιιιό1ηεΚ 
Μιό, ,ε ιιαι ιιιιιιιΙωιιΚ ε8γειιΙδωι Ιιειειιιοε. Πο8γ τεΙιάτ 
ει' Κϋι·ϋΙιι1ό1ιγει1ιΚ Κϋιό Ιε8ειΙΚειΙιιιειειιΙιΙι , Ιε8τει·ιιιόιιγε 
εεΜι, 'ε Ιε8ΚϋιιιιγεΜ›ειι ΚινιΙιετϋ ιιιόιΙοτ ιιι%·νάΙειιιτΙιειε 
ΜΚ, ειιιΪῖ5ό8εε ειι ϋιιτϋιόει ιιι‹3ιΙοΚ1Μ: ι·όει!ετει Μιιι-1 
ι·ετε. Β”όἙ›ιι·άΜ Μιτάι·οιό τεΙ:ωτετεΚ ειι ϋιιτϋιόει 111όιΙ 
ΚϋτάΙειειτάεάιιάΙ ΜΜιΒ ο, ΚϋνετΚειδΚ ιιιιιι·ειιΙιιειΚ, ιι. ω.: 
ρόιιι, Μι, τόι·ιπιιιδεό.ἔ ,ε Ιιιιιιοιι. Ι.εμϋ!ι!ιρόιιιτ 
άι νιιετ Κινάιι εἰ ιιιεετει·εό8ετε οεει·8ετόε1ιεΚ Μ 
νιτεΙε; ε' Μ:ΙΙεττ Ιε8ΚενόεΙιό νάΙο8ιιτό τόπε Μινε, Μ 
ιιτάιι ειι1ιόΙ οι ε8όει ϋΜϋιειιιΙδ τόι· ιιΙειΙιΙιόΙ ΚόειίτεΗΚ. 
Βι ϋιιτϋιόει·ι-:ι εΙΚόειίτόεε ε8γ 1200 Ε] Μαι ΙιοΙιΙιιειΚ Κε 
ι·ϋΙ 200-400 ΜΒΜ, Μτ ιιόιιιεΙΙγ Κϋι·ϋΙιιιόιιγεΚΙιειι, Η 
Ιϋιιϋεωι ΚειιΙετΙπ:ιι, ΜΜΜ-: Ιε. Τει·ιιιόιιγει 80-, 100-, 120 
ιιιάιεει ειό1ιάτ ΙιοΙ:ΜιιιΜιιτ. - Βιιιτάιι ΚϋνετΚειιΚ ει' τει· 

ιιιόειετεε οιει·8ετόε, ιιιεΙΙγ Μιιι Μνάιι εοΚ Μιιιτ, 
τόι·Ιιειι - Μει όι·τεΙιιιεε ΜΜΜ Ιότεείτϋ]ε, Μιιι ι8ωι νά 
Ιο8ειτό, ιιιιιιτάιι ειΗ8 τειΙάΙΚοιιΚ οΙΙγ - οι” ίόΗ8 Μ-:ΦΠ8· 
ειειΙιάΙγοε Ιιοιιιοι·ιειτιι ,ε ΙιιιΙΙάιποε ίεΙϋΙετϋ τόι·ειετ, ΜεΙγ 
Ιγετ ι·ειιιΙειει·Ιιε ίο8ΙειΙιιι ιιε ΙεΙιετιιε ει' Ιιοιιάόι·τϋιιεΙτ; ε' 
ΜΜΜ: νιιετ Μ Μπεετ Μνάιι. Πι 6ιιτϋιόε τει·ιιιόιιγει 
40-θ0 ιιιάιεει ειόιιάτ; ει' Μιιτ τ. ι. ΜΜΜ ιΜάΙιΙι νει” 
ΚενόεΙιό ιιΙΚειΙωειε Ιίίιιϋνόε- όε νιιίο”ειειτάει·ει; ΜΗ” 
τεΚιιιτετεΚΙιειι ει, ΜΜΜ” τόι·εΚό ειι εΙεδεό8. ΚϋνετΚε 
Μ: π άι·ειειτάε (ΠεΙιει·εοΙιννΜιιπιιιι8), ιιιεΙΙγετ τόΙι ΜΜ 
ιόε1ιεΚ ιε ειοΚΜ: ιιενειιιι, ιιιιιιτάιι ει τόΙειι ειοΙποττ οε” 
ειΙΙαιΙωειιτειτιιι , ει' ΜΜΜ κ ει' ι·ότεΚετ νιιι€ειΚειι·όνειΙ Ιιενοιι 
"Μ, ειιοΙαιτ ιιιε8νόιΙι ει, ίε8γοΚτόΙ, Ά σ' ι6νδ ειόιιειτει· 



. ΒΒ 

ιιιόειε ·ι:ΙΙάηει εΙ08ε08ε0 ιιε0νεεεόΒ8εΙ. Νειιι ΜΕΝ 0οΚ 
ρόιιιΙιε, τόιζΙιειι ιιειιι νάΙο8ειτό, ιιιιιιιΙι8 ειιΙ ε8γ ι8ειι ω, 
ιιόΙιει Μέι ΚειειάΙάει, 'ε ιιγιήτ 80-40 ιιιάι0ει ειόιιάτ. ΠεΙγε 
οττ νει», ΙιοΙ 0ιειΚ δεειεΙ 'ε τόΙ ΚειιΙετόιι γεια ΙιδεόΒΙιειι 
νιι, ιιγάι·Ιιειιι εΙΙειιΙιειι ειι Ιιιό.ιιγιιΙΙ. Αιάιτειτάε(Αιιετειιιιιιι8) 
νόμε 0εειΚ οΙΙγ ΙιεΙγεΚι·0 νειΙ·'ι, ΙιοΙει'ιόι·εΚ τϋιε8εεεΚ; 
νίι ιιειιι 00ε0 εοΚ νεω; -- Ιιειτάεει ει' ωιΙειιιιειΚ εΠν80είε1·5 
ιιιόειετόιιόΙ Μ8νει ειάι·ιιιειιιΚ. - Ι.άτΙιατιιι εΙιΙι6Ι, Ιιο:έ;γ ειν. 
ΚειΙιιιειιάεει ιιει”οιι 1ιιινότεΙεε; ιιιιιιιΙ ει' ιιιεΙΙεττ 0οΚ ε0ετεΚ 
ΙεΙιετιιεΚ, ιιιεΙΙγεΜιειι ειει·ιιιτε ιιει8γ 0ιΚει·ι·εΙ ΙεΙιετ ει' 
νάΙΙειΙΚοι0 ΜΗ 8ειιιΙάιιειΚ ιΙοΙ8οιιιι όε ει·ειΙιιιέιιγειιιι ΜΙι. 

νάΙειειτειιιι ε' ι0ΙιΜέΙε 0ιιτϋιόει ι·ειιιΙειει·εΚ Κϋιιι1 

τεΙιέιτ ιιιιιιιΙι8 ει' ειει·ιιιτ ΚεΙΙ, ει' ιιιιιιτ ει' ΙιεΙγειίιι ,ε Μι 
ι·ϋΙιιιόιιγεΚ ει' νάΙειειταετ ΙιειιιοιιιΙιάΚ; 'ε ιιει” ΙιΠιει νοΙιιει 
ρόΙιΙάιιΙ άι·ειειτάετ Ιότεείτειιι οττ, ΙιοΙ τ0ι·ιιιόειετεε @εει·-ι 
8ετόε ιε ΙεΙιετεό8εε; Μ8;; Μιει ειιόι·τ, ιιιινεΙ τει·ιιιόειε 
τεε 0ε0ι·8ετόε ιό ιιΙδιάιάειεειΙ, ι:ειΙνει0 τειΙειι0ιι, ιιιιιιάι8 
τει·ειιι Ιιάι·οιιιειοιι ΚειειάΙάε ιιι6ΙΙεττ 60 ιιιάιιει ειόιιάτ; 
1ι0Ιοττ ειιιιγιτ ειι άι:ειειτάε εΙδάΙΙίτειιιι εοΙιειεειιι Ιο8, ιιιιιιιΙ 
ει' ιιιεΙΙειτ, Ιιο8γ εΙδάΙΙίτάει ΚϋΙτεό8ι·ε ιιόινε ειΙΚειΙιιιειειιιτ 
ειιΙγε8γειιτ τει” ει' τει·ιιιόειετει 0εει·8ειό0.0εΙ. 

- Ι.ενεΙειιιΙ:Ιιειι ειι 0εειεΙιειεοιιΙίι0 0ιάιιιίιάεοΜιει νοιιτ 

0ιιι0ι0ττιότεΚ ειΙειιτ τπι·ιιιόειετει 0εει·8ετόετ όι·ακ 
ιιιιιΙ:, ιιιεπ ειάιιιίτάε άΙωιΙ ειΙειρίτοιτ ιιιε%γ0ιδιΙόειιιιΚ ειε 
ι·ιιιι, ει 0ιιτ0ιόει ιιιω Κ0ι·ϋΙιιιόιιγειιιΙ:ι·ε ιιόινε ει' 1ε;;Ιιειει 
ιιοεειΙιΙι, Ιε8άτειΙάιιοεειΜιειιι 'ε Ιε8Κ0ιιιιγεΙιΙιειι ΜνιΙιετϋ. 
- Βιιέ Με ΜΗ ΜιοιιγίτιιιιιιΚ. - 

Κ0ι·ϋΙιιιόιιγειιι!:ει 0εειΚ ίιιτόΙει8 Μένε ιε ειειιιΙε Μά, 
Μτ ιΙοΙο8 ιιιει·ιιΙ Μ εΙδττιιιιΚ ΜιΙϋιι00ειι, ιιιεΙΙγεΚ Π8γεΙ 
ιιιιιιιΙιιετ ιι8γειόΙνάιι ιιιοιιοροΙιιάΙιάΚ: 'ε ε' Μτ ιΙοΙο8 ιιειιι 
ε8γόΙι,ιιιιιιτ άτειΙάιιο0 ρόιιιιεΙειιεό8, 'ε ι·0ρρειιιτ Μπα· 
ιε‹:Ιόείι ιιιινεΙετΙ0ιι, νει8γ ει' Ιε8ιοΜι εεειΙιειι εειιι εΙ0880 
ιιιιικειτ ίϋΙιΙΜι·τοΚ. - Πει Κϋι·ϋΙιιιόιιγειιιΚιιεΚ Ιει ΜΙ 
Ιειιινοιιάεειι ειεΚ, - ,ε 0ο.8;; ειιοΚ, ειπ: α” Ιιιιιειιι εειιΚι 
ιόιειιιιιΙ τειμι1ιιι ιιι-:ιιι Ιοαιει, - ιι;ιιγ Η νειιι ιιιιιτειι:νει Μάμ 
εειιι ειι 0ινόιιγ, ιιιεΙΙγειι ιιιιιι0ειι εΒ'γεε ιιιει08ειιιΙειεά;ι 
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ιρειι·νάΙΙειΙειτ ειΙΚειΙιιιειιάεάνειΙ, όΙετΙ›εΙόρτετόεόν6Ι·ΙιειΙειιΜΙ 
ΜΙΙ; Η νειιι ιιιιιτειτνει, Με”, ΙιειιάιιΚι·εμ ιιόινε :ποιι Μώ 
ιόει ι·ειπΙειει· νειιι ΜειίΙε8 Ιε8ὶιιΒάΙιΙι ΙιεΙγόιι, ιιειω- ι·ειιιΙειι, 
ιιιεΙΙγΙε;ειόΙεεεΙιἙι ειΙΚειΙιιιειιΙιειτάεει ιιιεΙΙι-:ττ ει' Ιε8εεεΚόΙγεΙιΙι 
ρόιιιτϋΚόΙαπ νεειι ι8όιιγΙιε. 

Βε8τει·ιειΙεΙιιιεεεΙιΙ› ειΙΚειΙιιιειιΙιειτάειι ϋιιτϋιόει ι·ειιιΙ 
ειει· ει, ιιιεετει·εό8εε οεει·8ετόε; ιιιινεΙ Μιιοεειι ιπ”ειόΙ 
νάιι τόι·, ιιιεΙΙγετ - Κει·ϋΙ ιιιιΙιε Κει·ιιΙ, 6ιιτϋιόει·ε Ι:ό 
ρεείτειιι ιιε ΙεΙιετιιε; Μ: ε' ωεΙΙεττ ει 6ιιτϋιόε ει, Μ8 
ιΙι·ά8άΜι, 'τα ΙιοΙ:ΙειιιΜιιτ 200 ίι·ώΙ 40048 Ιιο8γ Κει·ιιΙ, 
ΚϋΙ- έε ΙιεΙΓ6ΙιΙι τειρειειτειΙάεοΚ ειει·ιιιτ τιιιΝα νεω. Β' επ: 
ω” ε, ι·ειιε!ειει· ε”ιΚ εαιάτεά8ανειΙ Κϋι·ϋΙιιιόιιγειιιΚ ειε 
ι·ιΜ:ιεε, ει, ιπειιιιγι!ιειι τ. ι. ειΙΚειΙιιιειιΙιειτάεει ιι”ει·'ιΙνάιι 
άτειΙαιιοε; ιιιαειΚανειΙ εΙΙειιΙιειι εεειΚ ΚινότπεΙεε εεετεΜιειι 
ΙεΙιετ Κινάιιειτοε. Ει ΜΙιΜ ΜιιιΙ ει' ιιιεΙΙεττ, Μ" ι8ειι 
ιϋνειΙεΙιιιεε όε Ιιειειιιοε ε, ι·ειιιΙειει·, ιιιό8ιε εεειΚ Κενόει·ε 
ιιιειιειιιΙ ιιΙδιιΙΦειι ει' ΙιοΙιΙειΚ ειάιιιει ΙιειιάιιΚΙιειιι, ιιιεΙΙγεΙτ 
ΙιειεοιιΙό 6ιιτϋιόετ ιιγει·ωιιΙιιεΚ,- νάΙΙειΙΚοιἐει "ΜΜΜ 'ε 
ρόιιι ιιεΕιιΙότε ιιιιειττ. - ΜΜΕ τιιιΙνει, ωε8ειΙΚιιειοιιι ει° Ιώ 
ι·ἑιΙιιιόιιγεΚΙ4‹-:Ι, 'ε ει' νάΙΙειΙΚοιάετ ει' τει·ιιιόειετεε 0εε1·8Β 
τόει·ε ιι·άιιγοιοιιι, Μιιτ οΙΙγειιι ι·ειιιΙειει·ι·ε, ωεΙΙγ οεεΚόΙγ 
ρόιιιτίίΚέΚ ιιιι-:ΙΙεττ ει' Ιε8οΙεεό!ιΙι τειΙιειι·ιιιάιιγι ειο!8άΙτειηει, 
'ε ει' Ιε8ιιει8γοΙιΙι τόι·εΚ0τ τει·ιιιἐΚειιγίτι; - νέε ιιιεετει·εό8εε 
ϋιιτϋιόει·ε -- ει' ιΙοΙ8οΙοιειΚ ιιιοετειιιι άΙΙάεάΙιειιι- 0εειΚ οΙΙγ 
Κᾶ5ι·ιιΙιιιόιιγεΚ ΜΜΜ 8ι8.ν3.ι0Κ, Μ! ει' τειΙειι εειιάτεά8ει τω 
ιιιόειετει εεει·8ετόετ ΙεΜτΙειιίτ, νει” Μ! ει' τιιΙειιιΙοιιοε 
εΙό%ό ρόιιιεε °ε νάΙΙειΙΚοιό ειεΙΙειιιϋ ειι·ι·ει ιιόινε, Ιιο” 
ωιιιιῖειι ϋιιτϋιΜτϋ τόι·ειτ ιιιεετει·εό8εε οεει·Βετόει·ε Μειί 
τετΙιετι. 

ΝόιιαΚ ει' Μτ ι·ειιιΙειεπ, ΙιοΒγ άΙΙωιειΚ ρόιιι ΜΙ 
8έωειιι ειγιιιάεεειΙ ειι·άιηΙιειιι όε ειειιιΚϋιτ. - Πει Ι8ειι αι , 
ΙιοΒγ ειι άΙΙαιΙειΙαιιιΙιειιι ιιιιιιιΙι-:ιι ε8γεε ψειι·ά8ιιειΚ, ιιιό8 ει' 
Ιε8ΙιειειιιοεειΙιΙιιιειΚ ιε - εεειΙ: Κοι·Ιάτοιοττ - 'ε ιιειιι Βει 
ώι·ιιἐΙΙ:ιιΙι τϋΚόῇ νειιιιιειΚ; Ιιει φειι ειι, Ιιο” ει ειι ειπε-:ε 
νάΙΙει!ΚοιάεοΙπει ιιιόΒ· ιιιΚάΜι ΜΙ: ιι8γ ι8ειι ειι α, Μ" 
α' ΙιαΜϊ-τοιοττ Ν$ΚόΒετ α πωπω ΜΗ αΗιειΙιιιειιιιι, Μ 
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Κεδρ ειιοΚ ει' Ιε8ιιει”οΙιΙι Ιιειιάει εειΙιϋιϋΙιόΚ, Β @φιό 
ΙεεεΝι Μτει·ιειΙόεεεΙ τει·ιιιόΚειιχίτεειιεΚ. 0ι·ειά;;οΚ!ιειιι, 
ΙιοΙ Ιιδεό8εεειι νειιι ρόιιι; Μ! ειΙειεεοιιγ Ι:ειιιιειτοΚ ιιιι-:ΙΗΜ, 
Κϋιιιιγειι ιιιτΙιειτιιι ρόιιιτϋΚέΜιει: οιτ ει' Ιε81ιει8γο!ιΙι .6ει 
ειε8εΚετ ι8όιιγΙϋ τει·ιιιόιιγεε νάΙΙειΙατοΚ κι ι8ειι Κϋιιιιιιειι 
ΙότεείτΙιετϋΚ, ΜΗ Κϋι·ϋΙτϋΚ ειι οι·ειά8ιιειΚ ρόιιιει 88] ιιΙδι·ε 
ιιιιιιτειιγ τά!ιοι·τ ιιτιιεΚ; ιΙΙγεΚ!ιειι ιιιιιοεειιιιεΙιόιεό8 ιιε 
νι-:ιετι-:ε τϋΚό!:ετ ι8όιιγΙδ ιεινίτάιιοΚ ΙότεείτόεόιιόΙ; Μ: 1ιά 
ΙιιιιΙ:, ΙιοΙ ει' ρόιιι οΙΙγ ι·ιτΙ:ει, Μ! ει' ρόιιι ει' ιιιιιιΠειιιιειρι 
ειιιΚεόμΚ άΙωιΙ οΙΙγ ιιιοΙιόιι ιιγεΙετιΚ ,ε νοιιειτιΚ εΙ ει' νά! 
ΙειΙειιοΚτόΙ; ιιάΙ.ιιιιΚ, ΙιοΙ ει' ρι-ιιιι οΙΙγ ιΙι·ό8ει 'ε οΙΙγ ιω 
Ιιέιειι ΚειρΙιειτό, ιιενειετεεΙι τει·ιεΠεΙειιι!ιειι, ιιει8γ ρόιιι 
ιδΙώΙαπ ι8όιιγΙδ νάΙΙειΙειτοΚ Μιοιιγάι·ει ιιιιιεεειιεΚ ιιειριι·ειι 
ω», Ιιειιιειιι Ιε8ίϋΙεΙι!ι οΙΙγειιιοΚ, ιιιεΙΙγεΚ ιιιόι·εόΚεΙτ τϋ 
ΜΚ ιιιεΙΙεττ ιιενειετεε τει·ιειΙεΙιιιιι ίϋΙιΙΙιιι·τοΚιιειΚ ΙιειειιιοεειΙι 
Μι τότεΙότ εειΚϋιΙιΚ. - 

Τε”ιιΚ ίεΙ ρ. ο. Ιειιιιε ΙιειιάιιΚιιειΚ ε' ριΙΙειιιειτΙιειιι 
Η) ιιιιΙΙιό ίι·τιει, ιιιεΙΙγι-π ιότϋιιτϋιόει-:Κ Ιότι·εΙιοιιιτειΙά!ιει Κι 
νάιιιιει ίεΙαετιιι; ει 6εειε8ειι ιιιεετειεό8εε εεει8ετόεϋ 6ιι 
τϋιόει·ε, - ιιιιιιτάιι εΜιδΙ ε” ΙιοΙιΙιιειΚ εΙΙιέειίτόεε Μ 
ιοιιγοεειιι ΙιεΙε Κει·ϋΙειιιΙ άτειΙάΙιειιι 300 ι”ι·τΙιει - Μειίτ 
Μαιε 3Β333% ΙιοΙιΙειτ; εΙΙειιΙιειι τει·ιιιόειετεε οεςι·8ε 
«Θειε, ιιιιιιτάιι ειιιιόΙ ε8), ΙιοΙιΙιιειΚ εΙΚόειίτόεε 50 @τοιι 
εειΚϋιϋΙΙιετδ, 200000 ΙιοΙιΙειτ, "μιε !ιειτειοι· ειιιιιγιιῖ. 
ΒΙεδ εεειΙιειι τει·ιιιόιιγειιιε - ΙιοΜειιιΚιιιτ ΠΠ) ιιιάιεει 
ειόιιατειιιιόεεεΙ ειάιιιίτνει 3333833%; ιιιάεοιΙιΚ εεετΙιειι 
ιι”ειιιειιοιι ρόιιιειι - ΙιοΙιΙειιιΚιιιτ 50 Νάιεει τει·ιιιόετ Μό, 
ιιιίτνει απ, 10 ιιιιΙΙιό ιιιάιεάτ, ε' ειει·ιιιτ Ιιάι·οιιιειοι· 
ειιιιιγιτ. Π8γειιιειιοιι ρόιιιτϋΙιε τεΙιάτ τει·ιιιόειετεε οεσμ 
τέιειι ϋιιτϋιόειιόΙ ειΙΙιαΙιιιειινει Ιιειτειοι· ειιιιιγι τόπ Κόρειε τει· 
ιιιόΚειιγίτειιι, ιιιιιιτ ει' ιιιεετει·εό8εε οεαι·ςετόειι ϋιιτϋιόε 
ιιόΙ, ,ια ειιοιι Κότειει· ειιιιιγι ειειΙιιιόιιγτ εΙδάΙΙίτειιιι. Βι α? 
Ιενόιι, ιιειιι ιιεΙιόι ει' νάΙειειτάε ε' Κότ ϋιιτϋιόει ι·ι-:ιιιΙειει· 
ΜΜΜ, Κενόε ρόιιιϋ, οΙεε6 τει·ιιιόιιγϋ, ιΙε αοι:, Μι 
ιιιινεΙετΙειι ΙϋΜϋ οιειά8ιιιιΚιιειΚ. 
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Μ εν ιιιεΙΙεττ, Μ” π οΙοεό τει·ιιιόειετεε εεει·;ε 
Νέε Βϋι·ιιΙωόιιγειιιΚι·ε ιιόινε οΙΙγ ΚϋπάΙόΙει8 8ΙΙΠΠΙιιΒ(οε; 
ιιιό8 ε8γ ιότόΚοιιγ οΙΙγειτόιι εΙδιιιιγεΙ ιε Μι·, ιιιεΙΙγιιόΙ 
ίο8νει Κϋι·ᾶιΙιιιόιιγειιιΚ ΜΜΜ ι8ειι Ιιοεειειε Μδι·ε ίοΒιει :Η 
εΙεϋεό8ετ ιιιεμειι·τειιιι ει, ιιιεετει·εό8εε οεει·8ετόε ίϋΙϋττ. 
Μ ϋιιτϋιόε τ. ι. ει' ειόιιάτ οΙεεόΙιΙιειιι άΙΙΗμι εΙδ ιιιάιεάιι 
Μια, Μιιτ ει' ιιιεετει·εό8εε 6Μϋιόε! Βε ει, ι8ειι ιΒωι Ιό 
ιητε8εε ιΙοΙο,<,ς. ΠειιάιιΚΙιειιι, Μιιτ τιιιΙιιιΚ, ει' ιιιειδ8ειι 
ιἱειεά,<;ὶ τει·ιιιόιιγεΚ άι·ω.Ι:Μιεά8ει, οΙΙγ άτειΙάιιοεειιι όι·ιεττ 
ιρειι·τ “πό Κϋι·ϋΙιιιόιιγ, Ιιο8γ :Μ8 νειιιιπιΚ νιιΙόΚειιιΚ, 
ιιιεΙΙγεΚ ε' - εειιάτεό8οε ΙιεΙγειετϋιιΙιειϋΙτε - Μή Μπι 
ιιε ειειινειΙιιό1ιεΚ; ειΗ8 τάιειιιιΚ, ιιιεΙΙγεΚΙιειι ει' ;;ειιιΙει 
ίοΙγτοιιοε ιιιτειΙιιιειε άι·:›.Κ ίεΙό 11όιΙιετιιε ΙιιιειΙοιιιιιιειΙ; - 
ει ο101όΙ ει' τει·ιιιόειετεε εεει·8ετόε, ιιιεΙΙγ 1ΜΜΕ ΙάττιιΚ, 
ει' Ιε8οΙεεόΙιΙι τειΚειι·ιιιάιιγτ ΜΜΜ εΙδ, ιιιόΙτάιι ιειιιότ ΙϋΙΜε 
ΙιεΙγειτετιΙ‹τ ει' ιιιεετει·εό8εε εεει·8ετόειιεΚ ιιιιιιιΙειιοιι τά 
κιΚοιι, ΙιοΙ ΙιοΙιΙωιΜιιτ θ0 ιωπω ειΜει 21, 7 Κπικιάι·οιι 
τϋ!ιΙι ιιειωι Ιιειειιιοτ Ιιειιτ, -ιιιιιιτ 100 ιιιάτεει 34 Ι:ι·ει3οιά 
ι·οιι, - νει" Μι ΙιοΙικιιιΜιιτ εεειΚ 80 ιιιάιεει τει·ειπ 40, 
8 Κι·εηοιάι·οιι. - ΜιιιεΚ ΚιριιΙιειτοΙάεει ΜιπΗ8 ει, ειάιιιίτάε 
ιΙοΙ<έει. Μι ΚιειάιιιίτοττιιΚ ει, ιιιεετει·εό8εε οεει·8ετόεειι ειΙειριιΙό 
τειΙαιι·ιιιάιιγτει·ωεειτόε 1ώΙτεό8επ; τεΚιιιτετΙιε νεττϋΚ ΜΒΜ· 
πού εΙδιιγειτ ιε, ωεΙΙγεΚΙ:εΙ ιιιε8 ει ει' τει·ιιιόειεπεε 
οεει·8ετόετ ιιιιιΙιει ΙϋΙϋΙ; ιΙε ιιιιιιιΙειιοΚειτ οΙΙγειιιοΚιιιιΚ τει 
ΙάΙτιιΚ, ιιιεΙΙγεΙ:ιιεΚ @Ιειι Κϋι·ϋΙωόιιγειιιΚΙιειι, ει' τει·ιιιό 
Μαεε 0εεΓ8είόε1ιεΙί εΙδιιγειτ εεΙιο8γ εειιι ι·ειιεΙεΙΙιεώϋΚ Μά. 
Μι εΙιειιιεηιιΚ, Μ” ειι Μδ εΙ1“οέ ιϋιπή, ΜΜΜ ει' ιιιω 
τει·εό8εε οεει·8ετόε άωΙάιιοείιάεει 118ριι·ειι£ἰειι Ιει.:ιιιΙ; ιιιιΙωι· 
τ. ι. ει' ωειδ8ειιιΙειεὲ8ι τει·ιιισ.έιηπ-:Κ ιιει" άι·ειΚι·ει, ιιιει;ξειε όι· 
τόΙΩ·ι-: τεωιι1ιπ:Κ ειεπ ΜιάιιΙ:Μιι Μ; ειιΙιΙι8 ειιο11Μιιι τε 
Μιιτνε ιΜΜειιτ ιιιπιιΙειιΙιωι_, ει' τει·ιιιόειετεε οεει·8ε!:όειτ ει 
ιάιιΙιιιΚ ΙιοιιοΜΜιιειΚ. 

Με ιτόΙιειι π οΙνειεό ιιιει8ει, ιΜ Μ Ι:ϋιϋΠϋΚ ει' ωεε 
τ ε ι· ε ό 8 ε ε ο ε ε ι· 8 ε τ ό ε ιιγοιιιάιι τϋπόιιδ ΜΜι·ιιιάιιγ 
τει·ιιιόιιγιόε εΙδάΙΙιτάει ,ε ίϋΙιΙιιιινεΙόει ΚϋΙτεό8ειτ. 
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1) ΠοΜαπ1·Μ2 100 πιάωα επεθια2ε:·Με7ιφ:εθεε!. 
α) ι=σΙιΙ!ιόι· . . . . . . . . . 5 α. 
ό) θιιτϋιόει·ει εΙΚόειίτόει·ε ίεΙΙιειειιώΙτ 500 _ ε 

ίι·τιιγι τδΙώιιεΚ Κειιιιειτιει . . . . . 15 
ο) Τϋι·Ιεειτόε 6εειεμ 20 ἐπι ίεΙοειτάεεειΙ 15 
ό) ΕνειιΜιιτι Μ18ειιιΠ1.ε1·ει . . . . . θ 
ε) θιιτ6ιόε ΚειεΙόεόι·ε . . . . . - 
.|) Νό8γειει·ι Μ.5ιειΙάεΙιοι θ Κο.ειάε 40 

ΚηάνειΙ . . . . . . . . . 4 
ὅ) Μάι·ιτάε-, 8γιιιτόε-, ειεΚόι·ι·ε 'ε ΙαιιειΙΜι 

ι·ειΚάεΙιοι 20 ”ειΙο8 ιιειρ 25 ΚήάνειΙ . 8 
λ) Βε:Ιιοι·θίιεΙιοι 2%θ ειεΚει·εε ιω!› 2 Π. 

80 Κι·.ῆάνειΙ . . . . . . . . 8 
ΕεΙϋ8γεΙετόι·τ . . . . . - 

δ) 

Σ) 

Σ) 

Σ) 

Π, 

Σ) 

24 

Μ. 

δ) 

θ0 Ώ 

Ρ 

20 Σ) 

Μ 
2ο 

Π? 

Π? 

θεειεεειι 51 π. 1'7%!α. 

Κει·ϋΙ τεΙιάτ ε” ιιιάιωι ειόιιει 84, 67 Κι·Μι. 

2) ΠοΜαπΜπ2 80 Μάπεα επε?ια£εππιέπρπε1ε:εἰ. 
α) ΜπιΙκ». . . . . . . . . 5 α 
ό) θιιτ6ιόει·ει εΙΚόειίτόει·ε ΙεΙΜιειιιάΙτ 3110 

ίι·τιιγιτδΙώιιεΚ Ιοιιιιειτ)ει . . . . 15 
σ) ·ι·επΙεωω πεειειδε, 20 όνιίεΙοειτάεεειΙ 15 
σ!) ΙίῖνειιΚιιιτι ΚιΙ8ειιιτἐει·ει . . . . . Δ θ 
ε) θιιτϋιόε ΚειεΙόεόι·ε . . . . . _ 
./) Νε18γειει·ι ΚειειάΙάεΙιοι 5 Κειει:ιε 40 

Κι·)έινειΙ . . . . . . . . . Β 
έ;) 8ιάι·ιτάε-, 8γϋιτόε-, ειεΚόι·ι·ε 'ει ΙαιωΙΜι 

ι·ειΚάεΙιοι 1θ ”ειΙοέ ιιειρ, 25 Κι·ιάνειΙ . θ 
1)ΒεΙιοι·ιΙάεΙιοι 1 ειε!:ει·εε ιιειρ 2 ίτ. 30 

ΚηάνειΙ . . . . . . . . . 2 
ΕεΙϋ”εΙετόι·τ . . . . . . . - 

Ώ 

Σ) 

Σ) 

Π) 

Σ) 

δ) 

17 

Σ) 

..2.2ω-?-; 

θεειεεειι 54 Η 

Κει·ϋΙ τεΙιάτ ε” ιιιάιεει ειόικι: 40, π· Κι·Μι. 

--Κι· 

1) 

Π 

30 
1) 

1) 

20 Ώ 

40 Σ) 

50 
20 

13 

Σ! 

20 Μ· 

. 
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ΕϋΙιΙιιιινεΙθε ΜΜΜ” 

1) 101) ,ΜΜΜ αεώιάί 2εΜιέ|ιμό 582181. 
α) Α' ειά1ιτόίϋΙιΙεΚ ιιιινεΙόει ΚϋΙτεό8ει, 6ει- - 

- ειεεειι, ΜΜτ ΜΜΜ ΙενεΙειιιΚΙιειι . 91 Π. --- Μ. 
ό) 720 Ο Μ, ΙιοΜωιΜιιτ 100ιικ1ιεει εώ 

1ιάτ τει·ιιιόιιγι5 ι·ότιιεΚ ιιιινεΙόει ΚϋΙτεό8ε 
" 62 α. 17% ΚιήάνειΙ. . . . . . 81 ), 22%, 
σ)11ϋΙ«ΙΙ›όι· 720 Ε] 6Ι ιιω] 5 ίι·θάνειΙ . 3 ,, - ,, 

.τί 

θεειεεειι 125 Π. 22%Μ. 
Ει εεετΙιειι τόειειι ει' ΙϋΙιΙιιιινεΙόει ιιγει·εεό8 ει' ίεΙνεττ 

εΙεδ εει-:τΙιει !:όρεετ: (1?›Β Μ. 22% Μ. -· 125 Μ. 2211 
Μ.) : 13 πω. 

2) 80 σπασα επώιά2 !Μ·Μώι;γ%ό ΜΉεἰ. 
α) Α' ειάιιτόίϋΙιΙεΚ ιιιινεΙόει ΚΒΙτΒό8ει 0ει 

ειεε8ιι . . . . 1 . . . . 91α.-Μ. 
ό) 900 Ε! 6Ι, ΠοΗΜιι1ΠΜ 80 ιιωπω ειό 

1ιάτ τει·ιιιόιιγιϋ ι·ότιιεΚ ωινεΙόει ΜὶΙτεό8ει, 
49Ι1. 201ζηάνειΙ . . . . . . θ? ,, -- ,, 

σ) ΕϋΙιΙΙιόι· 900 Ο ϋΙ ιιτάιι 5 1τ)άνειΙ . Β ,, 45 ,) 
θεειεεωι 131 Η. 45 Μ. 

15ι611 εεετΙιειι τεειειι ει' ΙϋΙιΙιιιινε·Ιόει 1ιγει·εεό8 ει, ΜΙ 
Ψει3ι18Ιεδ εεετΙιει Κόρεετ: (138 Π. 22% Μ. - 131 Π. 
45 Μ) = θ ΙΜ. 37% Μ. ` 

Τε8γϋΚ ιιιθετ ράι·νοιιειΙΜι ει' ΙιοΙιΙει11Μιιτ θί) 1115ιε51 
ει5116ιτ τει·μιό1η)ι5 τει·ιιιόειετεε 0εεΓ8εΠ15ι1, ει' ΙιοΙιΙειιιΜιιτ 
100 1115ιεε1. “Μάτ τει·ιιιόιιγιδ· ιιιεετει·εό8εε ο5ει·8ετόεϋ 
ι·όττεΙ; 'ε ιιόπϋΚ ιιιιιιᾶε”ιΚόιιεΚ εΙ5ιιγειτ ι·όειΙετεεωι: 

ει) Α' ΙιοΙτπιιιΜιιτ θ0 ΜΜΜ ειόιιάτ τει·ιιιόιιγι5 τει· 
ιιιόειετεε ο5ει·8ετόε εωμ ει, ειόιιάιιειΚ ιιιάιεειι:1τ 21, 7 
Μιηθ εΙ5άΙΙίτάει άι·οιι; ΜΜΜ ειιΙιει 34, 87 Μοιι; Ιι) ει' 
τει·ιιιόειετεε οεει·8ετόε ΜΜΜ ε° ιιιειιιιγθεό8ετ 1200, ει' 
ιιιεετει·εό8εε οεεη;ετόε ρειΙΙ8 720 Ε] ϋΙθιι; ο) ει' απωό 
ειετεε εεει·8ετόε ίεΙνεττ εεετε Μ ΙϋΗιιιινεΙόει ιιγει·εεό 



Π θ!) 

811Ι ΜιπΙειι 3 ΜΝ ειάιιτΜϋΙιΙ ε π εΙιΙιει επ1Κεό8εε τει 
Ιωιι·ιιιάιιγ τόι· Μάιι, Δειι·άργΙει8 :Μ ίεΙνεττ εΙεδ εεετΙιει - 
ει' ΙιοΙιΙειιιΜιιώ Ι0 ωάιω ειόιιάτ τει·ιιι0 ειέ.ι·ειι ι·ότΙιει Ιώ 
ρεετ 25 Μ. 40%Κι·τ.; ειιιει εΙΙειιΙιειι 13 ίι·τ.; ιΙ) εν ΜΙ 
ΜιιιΜιιτ 00 ΜΜΜ ειόιιάτ τει·ιιιόιιγιδ τει·ιιιόειετεε οεει· 
8ετόε Μ 120 ιιιέ.ιεει τὶ·ά”άι, ειιιει ΜιΙη; 200; ε) ει, 
τει·ιιιόειετεε οεεη;ετόε ωε8τι·ά”άι ιιιιιιιΙειι ΙιοΙιΙ]ει Μάιι 
720 , ει' ιιιεετει·εό8εε οεει·8ετόε ρειΙΙ8 Ι200 [Σ] Νετ; Ο ει' 
τει·ιιιόειετεε οεει·8ετόε νόΒι·ε τάρειιιγει88ειΙ εΙΙάτ ιιειρειι 
Μιιτ 3000 ΜΒΜ, νει” 300 ιΙειι·ειΙιε2ειι·νειειιιειι·Ιιάι; ει' ιιιεε 
τει·εε8εε οεεη;ειόε ρειΙης 5000 ιιιΙιομ Μ8; 500 εειι·ει!› 
ειειι·νειειικιι·Ιιάτ. ' 

ΙΜ ϋεειεΙιειεοιιΙίτάεΙιόΙ ΚιτίίιιιΚ, Μ" ει' τει·ιιιόειε 
τεε οεει·8ετόε οΙοεόΜ τειΙαιι·ιιιάιιγτ, μιτάιιγοεει!ιΙι ΒΗΜ 
νεΙόετ ιιγὶιπ; ει' ιιιεετει·εό8εε οεει·8ετόε εΙΙειιΙιειι Βενε 
εεΜ ΜΜΜ ιΙι·άΒάΙιΙι ιιέγειιι, εε τϋΜι ιι6νόιιγτ ε ΜΜΜ 
τάρειιιγειεοτ ειοΙι8έΠΜΐ. - ΒΙεδ τεΙιάτ θιτ ΙιοιιοειιιΙώΙιΙι, 
ΜΙ Κενόε ει, ρόιιι, ΜΚ ει' ιιιινεΙετΙειι ίϋΙιΙ, Κενόε ει' 
8ειιιΙειεά8ι τει·ιιιόιιγεΚ Μει; ιιιάεοιΙιΚ εΙΙειιΙιειι οιτ, ΜΙ 
ΜΚ ει' ρό11ι, Κενόε π όι·τόΚεε ΠΜΣ, 'ε τετειιιεε ει' 82ι 
τὶειεά8ι τει·ιιιόιιγεΚ έι·ει. ΕιεΙ1!ιδΙ η;; ΙιιεειϋΙ: ϋιιΚόιιγτ Ιώ 
νετΙ:εΜΚ, Μ" ΙιειιάιιΚι·ει ιιόινε Ιε8εΙδιιγϋεεΙιΙι 0ιιτϋιόΜ 
ι·ειιιΙειει· ει' τει·ιιιεειετεε οεεη;εςόε. 

ΜΗ! ΙενεΙϋιιΚΙιειι ειόΙειιιι ίο8ιιιιΚ ιιει8γάΙιόΙ ΜιάιιΚ 
ιιω: 6ιιτ83ιόει·ε Κόρα: Μάιιιοε νιιει- όε τόι·ειι·δΙ. Δ 

νι- Μ 
Ι·ΙειιάιιΚ Κε8γειιοιε ει, τει·ιιιόειετιιεΚ, ιιγει·ε ειιιχει 

8οΚΙαιΙ @Μιι ιιιε8 νειιι εΜιΙνα Ε” ΜΙιάιιΚ οεειΚ Μ 
ΙιετΙειιϋΙ όι·τόΚεείτΙιετϋ ίεΙϋΙεώι·δΙ ε' ΙιοιιιιειΚ; ε”, ιιιιτ 
Μιιι ειιΙ ει' τει·ιιιόειετ, Μιιιειι1 Μ ε8γειΙϋΙ ΗϋιιιϋΙοεε ει, 
ειοι·8ειΙοιιι-, ει' αιιιιιΙάε-, εν οπέΙειει·ϋ ιιενεΙόειιεΚ; Μ 
ΜΜ: ιιειιιιετεΚετ ΙιοΙιΙσ8ίτό ίάΚΙγάμ ει' ι·εειΙιε ιτιινεΙτεό8 
ΜΚ, ΙιιΜὶιιΚ ει' τει·ιιιόειετετ άτΙιειτιιι, ίεΙΙοΒιιι 'ε ΜΜΜ 
ιιάΙιιι “Μό όι·τεΙε1ιι. - ΕιιιιεΙ: ΙιιάιιγάΜιιι; ι·ιηηπιιιτ ΙοΚά 
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νειΙ κι ϋιιΜττεό8ιιεΚ ΙόριΙεΙι Κει·εειτϋΙ ράΙγάιεἱτ ε' ΙιοιιιιειΚ 
ιιειιι ω” Μ., “ε ιιί”Ιόει·ε ιιιόΙτό εΙ!ιιιειΙ:οιΙάεεειΙ όΙνειι 
νειΙόΜιιι τεττειεΒόιιγ ρει·οιειτ; 6ι·ϋΙνε, Μι τάιι ιιόιιωΙΙγ 
οιόΙΙιεινεττ ιόιειιι ιεινίτάειιειΚ ΙεΙΚετΙωι ειιιγει8Κόιιτ 8ιιι·υιΙΜιτ 
ιιιειιετόΙιε!! -- Βε ει ιιειιπ ιε Μει 1ιάΙιιιιΙι ιιιάεΙ:όρ ΜΜ 
ειιΙΜ8, ιιιί8 ει' ειϋΙετόε ιιιιιιιΙειιτ ιιιε8ειιΙ ε” ι·όειι·δΙ; 
ιιιάε ι·όειι·δΙ ρειΙι8 ΜΙ8 Ιε8γϋιΙιεΕϋ Κοι·ΙάτοΚΙαιΙ εειι·ει8Ιγάι. 
ΟΙι ε' Κε8γεΙόε, ει, ιιιιΙΙγ Ι8ειιεά8τειΙειιι, ειιιιτοΙΙγ,Κάι·οε 
ει' ιιειιιιετ ΙιοΙιΙο8ιιΙΙιειτάεάι·ει; ε' Κε”εΙόε π, ιιιεΙΙγ ιιή 
ειττ ω” ι·όειε ει' ιιεωιετιιεΚ, 6ιιιιιει8άι·ει ιιόινε ειϋΚεό8 
τεΙειιιιεΚ τειι·τιει π όι·τεΙωιι ΙεΙιετϋ ΚιιιιινεΙόεότ; 1ιώ.ΜΚ 
ι·όειε ρειΙιἐ· ΙεΒΙϋΙεΙιΙι οιΙεϋ8 ιιιε”, ΜΙ ει'1ιιιιιιΙε11ιιειρι 
ειϋΚεό8εΙ: ειΗ ΚιεΙα8ίτόεόι·ε ιιιόιΙ ιιγιι]τ:ΜΚ, 'ε ει, ρω 
@Π Ιόρεεδιετ ιιετονά!ιΙι.ῆει εοι·οιιιρόΚόιιτ ιιτΜι ε;ε8ϋΙ 'ΜΙι. 

Α' τει·ιιιόειεΜδΙ ιΙιιεειιι ιιιε8άΙιΙοττ ΜιιάιιΙοιειΚ ΜΜΜ, 
νιιεΚ 'ε ϋιιτϋιΙιετδ τόι·εΚ ιΙοΙ8άΜιιι εεω μασιτ ιιιοετοΙιει 
ι·όει; ΚιΚειρτει ει Μ ι5 ει' ιιιει8άότ, όε αεΚ τδΙε ίιι8·8 π 
όι·τόΚεε Ιιει8γοιιιάιιγτ ΜιεαιιάΙΜειτόνά τειπιι. Ρει·ειε Ιιο8γ 
ιιέςγνοΙιιει ι·ειιιΙιΙιωι, Μι ε' ΙιεΙγεπ ΜΒΜ ποιι ειάωωΙειιι 
ΗΗΚ όε τόι·εΚ ,ιιόνειει·ιιιτ όε 1ιιειι1ιγιεό8ιΙεΒ· εΙεοι·οΙωτ 
ιιάιιειΚ, ιιιεΙΙγεΚ ϋιιτϋιόει Κόρεεεό88εΙ ι·ιιΙιάινάΚ ΠΠ ει' 
τει·ιιιόειεττδΙ; άιιιιΙε ειτ Ιιοεεωε νιιε8άΙόιΙάε όε ιιιόι·όεεΚ 
ΜΜΜ Μ ιιιοιιιΙΙιειτιιά ιιιε8 ιιεΙώιιΙΝ Μ αειΚ ειάωιιΙι·όειε'ετ 
Η ειιιιιειΚ, πΜ ΙιΜοιιγἐι·ει ΙότειιΙ:, 'ε τει·ιιιόΙ:εῶΙειιιιΙ ειευ 
τΙει·8ι ΜΙ ιιαο ιεωει·τ Κόρεεεό8ε ΜΜΜ. Αιιιι·άιι ει όι· 
ΠειιιΙιωι Πάιιγ ιΙΙγ ΙενόΙΚόιιεΚ Κει·ιιΙιιε 16 ωι·τειΙοιιι! Μι 
οεειΚ ιιει”ά!ιόΙ ιι·ειττειτιιάηειΚ ιε Ιε ΜΜΜ ποιι τόι·εΚ όε νι 
ΜΚ, ιιιεΙΙγεΚ Έόι·εε ΚεΜεΙόιι ΙιοιιιιιιΚιιειΚ ε' οιόΙι·ει :ΜΚΜ 
1ιιειεειΚ; ίόΙεΙ‹ι, Ιιο8γ ει' Μ. ΜιιιΙάΙιόΙ ε” ΡΜ όνι·ε ιιάιι 
ιΙειι ε8γό!ι τάι·8γ Μειοι·ιιΙικι. ΕιιιιεΚ ΚιριιΙιειτοΙέιεει όΙετετ, 
Ιειι·άεείΚϋιιγνεΚετ ι8όιιγεΙ. Β‹: ΚοωοΙγειιι νόνε, Μο" 
ΙιοιιιιιιΧικιΚ ϋιιτϋιόει·ε ΚόΙιεε ειάιιιοε νιιει- ,ε τόι·ειι·δΙ 
ι·όειΙετεε τιιιΙοιιιάετ ειει·ειιιι όι·ιΙειιιεε νοΙ1ιει, Μτ οε” 
οΙΙγειιι τει8ειιΙΙιειτιει, Μ εΗ 6ιιτϋιόεΕ ιΡᾶΓά81ιῆΚ 1ιιόιΙΜεΜ 
ίοιιτοεεά8άτ ωό8 ιιιοετ επι όι·εΠ; νει87 ρειΙι8 οΙΙγω1, 
Μέ τάὲ8γΙιειιι τεττ 8ιάιιιίτάεεΜιιΚιιειΚ ΜτεΙτ Μιιι Μ. Μάε 
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ε, τιιιΙοιιιάε-ειει·ιόαιιεΙ; εΙΙειιεό8ε Μω ΙεΙιετ. -- Πο" ει 
όι·ιΙεΙ:εε, ε' ΙιειειΜε ΜΚιιτειτάετ ειι οι·ειάοι·ει ιιόινε εο;τ 
ειειΚόι·τδ όε ειειΚειει·ετδ ιιιόι·ιιϋΙοιεΚ ΚεΙ1ειιυτοιι 
ιιι, ειι ιιιει8άΙ:όΙ όπετιΚ. ΒόειειππϋΙ ειι οι·ειάο·ιιειΚ ε” ιΙΙγ 
Ιιειιτειιάεάτ Π”εΙειιιΙιε π8ρπ Ιιάτοι· ειιάιιΙειιιι; όι·ιΙοωεειιεΕ 
εΒ·γ :Πετ τει·ιιιόιιγεε ίεΙΙιειειιιάΙάεει ειιιγει8άιιΙ, ωεκ ιΜ8 
νει8γοΙ: ογδιδιΙνε, Μ” ειιΜΚ ει·ετἰιιιόιιγει, ει, ΙιοιιιιειΚ 
νάΙΙειΙΙ:οιάει ειεΙΙειπότ ε' πΜΜΜ ώετειΜε ιιιόι·τόΚΙιωι εε 

8ίτειιόΚ ιιιε8ειΙειρἱταιιι. 'Β όιι ει' οεεΙεΚνόιιγτ εει;Ξατ ε8γόιιι 
ωε88γδιδιΙόεειιι ο ειει·ιιιτ, ειιιιιγιι·ει οι·ειά8οε ΙιειειιιιιιιειΙ: 
τειι·τοιιι , Μο” Κόρεε νοΙιιό!: :ΜιιειΚ νό8ι·εΙιειιτάεάι·ει ιιειρ 
ιειιι1ιειτ £εΙειειιτεΙιιι, ΙιειΙιο8γ ει' 8οιιιΜεεΙόεώΙ ειιιιιγι νει 
8γοιιιιειΙ ΜεοάΙιΙειτοιιι, ιιιειιιιγι ε” όΙετΜΚ Μιτοείτάεάι·ει 
ιιιε8ΚινάιιτειτιΚ. - Αι ιΙΙγ !ιειιτειιάειιειΚ ιιιε;γόιιΚίιιτ ΜΙ 
ΙεΜ τϋι·τόιιιιι; ιιιιιιιΙειιιΚόΙιειι ειιΙιΙι8 Μενε, Μ8 ειιιιιειΙτ 
ϋεειεε νιιει, ει' Ιε8ρειι·άιιγιΜι ρειτει!:οΙπόΙ ΚειιΙνε, ωεε 
Μω ειειιιΙόΙτεττεΙ:; ειιοΙοιαΚ Κϋιόρ νιιιιιειιιιγιεό8ε ΙιεΙγ 
ΜΗ ειιΙειτοΚ ιιγοιιιάιι Η Μιιι ριιΙιειτοΙτατοττ; ,ε Μ8 νόμε 
ει, ιιιΜιΙειι ε8γεε ΠΙγ ρειτειΚ, ω νειο·γ ίοΙγό άΙτειΙ 6ιιτϋι 
ΜΗ! ω» ωειιιηήεό8ε ιΜ8· Μιιι Κει·εετετεττ. Με8 ΚεΙΙεΜ 
ειιιΙίτειιι 'ε όι·ιιιτειιι ΜΒΜ ειιοιι ιιεΙιόιεό8εΙ:ετ, ιΜΙΙγεΚ 
Ιιιιοιιγοε νίι, ίοΙγό νει” ρειωΙοιειΚ 6ιιτϋιόει·ε ίοι·ιΙίτΙιει 
ακάτ ειΚειιΙάΙγοιιάΚ; ιιιε8 ει' ΙιειειιιοΚειτ, ωεΙΙγεΚετ ει' νίι 
ιεΙειιΙε8 Ιιειιτ νίιΙόΚόιιεΚ; ιιιε8 ειιοΚειτ, ιΜΚετ ϋιιτϋιόει·ει 
Ιοι·ιΙίτάεει ιιγοιιιάιι ΙιειιτειιιιΙειιιει; ειόνειΙ, Μ ΚεΙΙεΜ Κε 
ι·εειιι ει' ιΜ8Ιενδ τάι·8γι·ει νοιιειτΚοιό Ιιϋι·ϋΙωόιιγεπετ, ει' 
ΙεοΚιεε!ιΙι ι·όειΙετεΜ8, ,ε εΙδειιΙΜ ειιοΚειτ ροιποεειιι, Μ 
ιΜι·Μ$Ιε8. -- ΠτειιάεοΙσει ειοΙ8άΙιιει ειι Μ! ΜΚεΙειτδΙ “Η 
ΙιεάΙΙτάι8; ει' τειρειειτειΙαεοΚ, ειι ει·ειΙιιιόιιγεΙ: 6εειεάΙΙίτά 
εάι·ει ρειΠ8· ει' “Η ΙιειειιιάΙτειτιιό1:, Αι ιιτειιάε ει·ειΙιιιόιιγει 
Π1ιετειιΙ6ιιτ ΚϋιΙειιιΙδΚ νοΙιιαιιειΚ ει' ΙιειιάνειΙ οΙΙγ ίοι·ιιιάιι; 
ΜΗ· απι·ε ειι Ι»ενόδειτετιιόΚ, ε8γειειεωΙιιιΙ Ιε ιε "ΙΜ 
Π”. ΕΜ ε" ιΙΙγ ΙιειιτειιάειιειΚ, ιΜΙΙγ ΙιοιιιιιιΚ ϋιιτϋιόε 
τεΚιιιϊετόΙιειιι Κόρεεεό8ότ, Μιτοε· ειιΙειτοΚοιι ίεΙάΙΙίτενει 
ιιιειιιη·5εό8ΙΙε8 ιιωτειτιιά Μο ει' ΚϋιΙ'εΙΙιάωι·ίτάε 45ε ιι·άιιγ 
ειιΙάε ιιιεΙΙεττ, Μέ8 ειιοιι ιετεωεε ΜΜΜ ιε νοΙιιει, Μ” 
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ει' Ιιοιι ε' τεΙπιιτετΙιειι ϋιιιειιιειετ-, ειάιιιτειιιι ϋιιιειιιειετι·ε 
ιιιτΙιειτνάιι, άτΙάιιιά όι·ιάει ιιει8γεό8άτ ει' Ι:ιιιεειιεΚ, ιιιεΙγ 
Ιγετ ει' Κε8γεε τει·ιιιόειετ νιιεΠιε 'ε 6ιιτϋιόει·ε Κόρεε τό 
ι·ειΙιε ΙιεΙγειεττ; ποποτ Ιιιιτοεειιι ΜειΙ:ιιάιιιι ιιιιΙιιΙιιει, 'ε 
νεΙϋΚ ΜΙγ88ι 3όΙΙότότ ε8γεΙδι·ε ιιειιι π. εεπΙιετϋ ειι·άιιγΙιειιι 
ειιιεΙειιιΙειιό. 

ΜιιιιΙειεΚ ιιόΙΚϋΙ ειιοιιΙπιιι, οεεπ; φειι ι8ειι ιιει8γάΙιόΙ 
ειόΙΙιειτιιιιΚ ει' ιΙοΙο8ι·όΙ; εειιΚ ειιιιιγΠιόΙ, ιιιειιιιγΙιε Ιι,ιιιάιι 
Κειτ ι-π τεΚιιιτετΙιειι ιειιιει·ιϋΚ, 'ε νόΙετΙειιϋΙ Ιιειιτπιιι ειε 
ι·ειιοεόιιΚ νοκ; - ιιιιτ ε8γειΙϋΙ τει·ιιιόειετεεειι, ιιειιι ‹πό 
8·εΙΙιετνε, ε” Με “πιπόρι οΚοεΚοιΙάετ πε ίο8ιιιιΚ ιιιιι8ιιιιΚ 
ιιειΚ ιιιε8ειι8εαιιι. Έ εΙδειϋι· Μ εικω ιιΙ:ιιριιΙνει ειόΙιιιιΙ: ει` 
ιΙοΙο8Ιιοι. 

Κειι·ειοειιειΚ τόι·Ι:όρε ειει·ιιιτ, ιιιεΙΙγΙιειι ει' ΚιεεΜι 
ιιιιωιΚοΚ ΚϋιιϋΙ ι8ειι ειάιιιοε ιιιιιεεειι ίεΙ_ιε8γεινε, πτ τει 
ΙάΙτιιΙ:: Ιιο” ιιιιιιιΙειι ε”εε Ε! ιιιόιπϋΙιΙιιγι τόι·όι·ε Ιιει 
ιάιιΙιιιειΚ, Κϋι·ϋΙΙιεΙϋΙ ε8γ Ιιο” ιιι. ίϋΙιΙιιγι ΙοΙγόνιι εειΚ. 
-- Β' οιόΙι·ει Μι ίεΙεϋ, Ιιάι·οιιι Μιόρ, 'ε ε” ιιει” ειπό 
νάι·ιιιε8γε τόι·Κόρόιι τειιΙάΙτειτοττ ίοΙγόνιιειτ επιιιιίτοττιιΚ 
Μπα - Πει ειειι πάη ειι ε8όει «Μιάμει εΙίο8ιιιΙωιτιπ, 
π” 1πιΙει·ϋΙ, Ιιο,·έ;γ ειιιιιειΚ 4180 Μει ιιι. ί6ΙιΙιιγι ίοΙγό 
νιιε ΙεΙιετ; νει8γιε ειιιιιγι, ει' Μ” Π ιιι. ίϋΙιΙ ειιιιιειΚ 
Ξ6ΙιΙτει·ϋΙετε. Μιιιτάιι ειιοιιΙιειιι, ε' ιιιειιιιγιεό,ι;Ιιε π οι· 
ειά8ιιειΚ ιιιιιιιΙειι, τόι·Κόρειι τιιΙάΙΙιειτό ΙοΙγόνιιει, ει' Ιιιε 
ρειτειΙ:οΚτ6Ι ΜιιΙνιο ει' Βιιιιάι8, ίεΙνότετνόΚ, - ιιοΙιει ιιιιιιτ 
τιιιΙιιιΚ, Μιιι ιιιιιιιΙειι ίοΙγό νίι ειΙΚειΙιιιειιΙπιτό ϋιι£ϋιόει·ε, ει 
οΚΙι(ιΙ ειιοΚιιιιΚ ίεΙόι: τεΚιιιτειιΚ οΙΙγειιιοΚιιΙ, ιιιεΙΙγεΚ οιό 
ΙιιιιΚι·ο. ιιειιι ειιΙΙπιΙιιιειιΙιειτόπ, εΙΙιει8γνει ποιι ιπωΙωι π, 
ιιιι ει, ίεΙειόειιόΙ ιιιειι·ειιΙιιει; 'ε ί” Μει Κει·εΙωιάιιιΜιιι 
2000 Μει ιιι. πΙο 6ιιτϋιΙιετδ ΙοΙγόνιιε ΙιοιιιιιιΚιιει!:. - 
νε8γϋΚ τονάΜιά ΜΙ, Ιιο” ε· 2000 Μει ιιι. ΠΠιΙιιγι νι 
ιεΚ απ 100 πΙ ειόΙεεεό8Ιιειι τειιιι6ΚειιγίτεειιεΚ - ιιιι 
Ιιιιοιιγάι·ει ει' ΙεΙιετϋ Ιε8ΚενεεεΙιΙι - 'ε ιιόιιϋΚ ί8γ: 
Μ” ΙιοΙιΙ ΙεΙιετ π, ιιιιτ ΙιοιιιιιιΚ νειΙ.'ι ε ιιιιϋΙει>.; ιπΙ:ό 
ειίτετΙιετιιε 6ιιτϋιόει·ε. Α' ειάιιιίτάε·ι8ειι ε8γειει·ϋ , 'ε ΜΙ 
επΚόρ: “Μο =· ὅ0 Ε] ιιι. ι“ϋΙιΙ2 “ΜΜΜ 50 Ε] ιιι. ΗΜ 
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Χ 13833 Πιοω = Β666θθ5. - νει8γιε Κει·εΚεώιιιΙιειιι 
Ιιειτειάιειει· ΙιοΙιΙ. - Βιιιιγιω Μειςγειι·οι·ειά8 Ιιιιοιιγοεειιι 
Ια!επτΙιετιιε ϋιιτϋιόει·ε; ιικιΙΙγΙιει ειιιΚεό8ι-:ε νοΙιω- 3!) 
ΜΜΜ ίοι·ιΜ, 'ε 1ιιιιιτε8γ 1ιε8γνειι (37000) ειω· Ι:ϋΙιΙεί!ι 
νίι ιιιάεοιΙρει·οιειιΚιιιτ; 'ε α! τόι·ειι τει·ιιιόιιγε2.ιιε όνειιΜιιτ 
Ιε8ειΙεἱΙιΙι ιε 30 ιιιιΙΙιό ιιιάιεει ειόιιάτΙ . . ιιιεΙΙγιιεΚ όι·τόΙα-έτ 
Μει απ 1 Η. 30 ΚηάνειΙ επίωΜιιΚ, κ” 45 ιιιιΙΙιό Μιιγι 
όι·τόΚ άΙΙιτειτιΚ ΜΒ; ιιιεΙΙγ!ιδΙ ει' νάΙΙειΙΚοιόΜει Μιτει Μι 
ειοιιιιΙ 34 ιιιΠΙιό Ιιάι·ειιιιΙιΚ. -- Μ άτειΙάιιοε, όε ιι” Μει 
ε2ϋΚ ωε8άΙΙΙιειτό οοιιιΙΜιειτιο ιιωϊιι ωειηϋιιΙ: τονάἙ›Ιι. 

Οιιτϋιόει·ε ει' Ιε8ΚόρεεΙι όε ΙιιιτοεειΙιΙι νΜετ ιιιιΜι8 ει' 
1ιεη;γ τω” ειοΙ8άΙτειτ)άΚ ειι οι·ειά8ιιειΚ; ιιιεΙΙγεΚ :ποιι 
εεο.)άτεάμιΚιι:Μ ίο.€;νει, Ιιο” ει' ἙιεΙόιϋΚ ι·οΙιειιιό Νιορ” ίο 
ΙγόΚ νιιεπ ιιιε8τιειτίτιάΚ, 'ε ωϋιτεΒγ ΙιειεαιιάΙειτιιΙ-εΙΚό 
ΜΜΙ:, 6ιιτϋιόε τεΚιιιτετόΙιωι :Η εΙεδ ΙιεΙγετ νιντάΚ Ι6 
ιιπι8ιιΚι1ειΚ. Β, ωεΙΙεττ ει' των” ι8ειι Κϋιπιγίί όε Ιιιιτοε νιι 
ΚειεΙό8τ ιε ειοΙ8άΙτειτιι:Μ:; ΙιεΙδΙϋΚ ει' ·άίι ιιιιιιτε8γ ειΙόιιγ 
ΜΗ Ιενόιι ει·εειτΙιετϋ. ΒιεΚιιτάιι ιδιιεΚ ει, ίοΙγει1ποΚ, 
ιιιεΙΙγεΙ: Μ" ι·ιτΚάιι, ει' ΙοΙγόΚ, ιιιεΙΙγεΚ ”ειΚι·ειιι, 'ε 
ει, ρειτειΚοΚ, ιι1εΙΙγεΚ Ιε8τϋΜιιγιι·ε ειΙΚειΙιι1ειιτειτΜιτιιειΚ ω 
τϋιόει·ε. ΕοΙγειιιιοΚιιειΚ ιιενειεω ειιοΚ:Μί, ιιιεΙΙγεΚ ε8γε 
1ιεεειι ει' τειι8ει·Ιιε, ίοΙγόΚιιειΙ: ποΚειτ, ιιιεΙΙγεΚ Κιεε!ιΙιεΚ, 
'ε ίοΙγόΚΜι νει8γ ίοΙγειιιιοΜιει ΙοΙγικιΚ. - ΕοΙγειιιιοΚ τει· 
ιιιόειετ ειει·ιιιτ ει' Ιε8ειΙειιιτειΙιΙι ΙεΜόιι (ιιινειιε) ίοΙγνάιι 
ε” οι·ειάΒοΚιιειΚ, εεειΚ ι·ιτΚάιι Ιιιι·ιιειΚ ειιιιιγι εε‹πτεΙ, Ιιο” 
ειιοΜόΙ τει·ιιιόειετεε νιινειετόεεεΙ - 8ε'ερεΚ ιιόΙΚϋΙ - 
εἰ ΐϋΜειί111·ε νΜετ ειιιεΙιιι ΙεΙιετιιε; πιώ! 8γειΚι·ει!ιΙιειιι ει' 
ίοΙγόΚ, ιιιεΙΙγεΚ ΜΜΜ ειΙι8|νειιι_οΙΙγειιι, ωεΙΙγετ ϋιιτϋ 
ιόει·ε ΙιειειιιάΙιιι ιιε ΙεΙιεωε; ειτ όι·τνόιι ιιιό8 :ἱιιΚά!ιΙι ει' ρει 
ωΚοΙω ιε. . 

Π:ΜάιιΙ:ιιειΚ νειιι»ειΚ ίεινσΠ, πιι ίοΙγειωει, ίοΙγόι 'ε 
ειάωτειΙειιι ρειτει1η:ι. - Νενειετεεε!ιΙι τεινΒι ειεΚ: ει) Βει 
Ιειτοιι; Ιι) Εει·τδ; ο) νεΙειιοιε; ιΙ)ΠόιΙ; 'ενειιιιιειΚ 
ειάιιιτει!ωι ιιιοοάι·ειι, ιιιεΙΙγεΙ:ετ εΙδΙιΙι ειάι·ίτειιιι, 'ε ειιτάιι, 
ΜΙ Ιε8;εό8·εε ϋιιτϋιιιι Ι:εΙΙειιε; .ιΙΙγειιεΚ ειι ε οεειΠ, ρ ει 
Ιιοει, ιιιοειτοιι8ειι, Μιιιεά8ι, ειΙΗΙιιιιιειι·ι 'Μι. 
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ιιιοεεάι·οΙ:. - νειιι ίοΙγειιιιει, «Με εεειΚ ε8γ; 4ε ει ει' Μ 
εό88ε Βιιιιει, ιιιεΙΙγ ειιιιοετ Ραιτ ειΙειιτ ειι όρίτόειετιιεΚ 
οΙΙγ 8γϋιιγϋι·ιι ΙιόιΙίτάειει ειοΙ8άΙτειτοττ ειΙΚειΙιιιειτ. νειιιιιειΚ 
ίοΙγόι ειάιιιοεειιι, ιιιεΙΙγεΚ ΚωιΙ ιιενειετεεεΙιΙι ει' 'Ηπει, 
8ιάνει, Βιάνει, Μ8; ΚιεεΜιεΚ: ει, Μοι·νει, Θειι·ειιι, ΙροΙγ, 
Μιιι·ει, Μειι·οε, Μειιιιοε, ΒάΙιει, ΒάΙιοιει, Ι.ειιτει, Πει·ιιάιΙ, 
0ιιιΙονει, Τειιιεε, Θγϋιι8γϋε, ΒοιΙι·ο8, Μό, Ζαμνει, 
Ι(ϋι·ϋε, Αι·ειιιΚει, Βει·εττγό, ΖειΙει_'ετΙι. - νειιι νόμε ρει 
τειΚιει, ιι”ειιι Η τιιιΙιιά ιιιε8ιιιοιιιΙειιιι ιιιειιιιγιθ 

Α' τεινειΙ:ΙιόΙ ιειιιει·ειιι: ΒειΙειτοιιτ, Ρει·Ι;δτ, 'ε νεΙειι 
οιότ. - θιιτϋιόει·ε ειεΚ Μπιττ Ιε8ΚόρεεεΙιΙι ει'-ΒειΙει 
τοιι; ιιιεΙΙγετ ε”ειει·ειιιιιιιΙ νιιτειι·τόιάιιΙ ιεΙεΙειιι Μ, ει' 
ΙιειιάιιΙ:ιιειΚ ε8γΚοι·οιι ϋιιτϋιόει τεΚιιιτετΙιειι τάιιΙε8οΙειεει 
οιιεειΙιΙι νιιΙόΚόιιεΚ, ει' επι, Κειροενϋη8γ νόιέε όε 8άι·ιότ 
ποιι ι·όειόιιεΚ, ιιιεΙΙγ 8ιιιιοιιτοι·ιιγάιιάΙ ΚωΙδιΙιΚ , 'ε Βά 
τάιιάΙ ει' ΒιιιιάιιάΙ νόμδ‹.ΙιΚ. Ε' νοιιειΙ Ιιοεειει ιιιιιιτε8γ 14 
ιιι. £ϋΙιΙ; - επΞΙεεεόμ νάΙτοιό, ΚεεΚειιγ ει' 8ι(ι νϋΙ”όιι, 
“Θεε ει' Βάι·ι·ότειι; ιι” Ιιιειειιι, ιιειιι εοΚειτ ίο8οΚ Μ 
Ιιάιιιι, Ιιει άτειΙάιιοε ϋιιτϋιΙιετϋ ειόΙεεεό8ϋΙ 400 Μετ Ιο 
8·ει6οΚ Μ; ιιιεΙΙγ εεετΙιειι τειιιιε ειι ιττειιι 6ιιτϋιΙιετϋ τόι· 
ΚϋιεΙ 20 ειπ ΜΜΜ. Α, επι νϋΙ”όιι «πΙω Κει·εειτΙιε 
νοιιτ τϋΙτόεεΚ άΙτειΙ ωιι·τόιτειτιΚ ιιιειΙιιιοΚι·ει ει' ΒειΙειτοιιΙιι',Ι 

τει·ιιιόειετεεειι άτϋιιιΙδ Πι: ιιιεΙΙγιιεΚ ιιιειΙιιιοΚι·ειι ΚιίοΙγά 
Μτ, ΜιΙϋιιϋεειι Μι ιιγειι·ειΚοιι, 8γειΚοι·τει ειϋΚεό8 άεάεοΚ 
άΙτειΙ εΙδεε8ίτειιι. Α, ίειιιιάΙΙό ιιια.ΙιιιοΚ Κϋιϋττ Ιει.ςιεΙι-:ιιτό 
ΚειιγεΙιΙι ει, ΜΙειιοι Κει·εΚϋ οιοι·ειι, ιιιεΙΙγ ι". ιιι. Εειτει· 
ω” Ιιει·οιε8 τιιΙειιιΙοιιει. ΙΦει·τδτ όε νιιΙόΚότ ΙιενόεΙιό ιε 
ιιιει·ειιι, Μ: ειιιιιγιτ τιιιΙοΙ‹τ, Μ” ει, Πειιιεά8-ιιιοοεάι·οΕ 
1ιειΚ ΙεεεειροΙάεάνειΙ, ιιειιι οεεΙαέΙγ τόι·εΚ ιιγιΙιιάιιειΚ ειι ϋιι 
τΜόειιεΙ:. Ιειιιει·ειιι τονάΙιΙιά νεΙειιοιότ. ΒεΙϋΙε ϋιιτϋιιιι 

ΙεΙιετιιε ει' εάι·ι·ότι νϋΙ”ιιεΚ 8άι·Κει·εειτιιι·τόΙ Βιιιιοιιγτοι· 
ιιγάι8 τει·ιειΙδ, ιιιιιιτε8γ Ιιάι·οιιιειει· ΙιοΗιιγι τόι·ότ. Τει 
νειΚειτ ϋιιτϋιόει·ε εεειΚ τάι·εειεά8οΚΙιει ε8γεεϋΙτ Έ τϋι·νόιιγεΚ 
6τειΙιιιει ειΙά ΙιεΙγειεττ ει·δ.ΚόρεείτΙιετ; ει - ει' ιΙοΙο8 
ιιει”ειειϋεό8ε ιιιιειιτ , ε”εεεΚ ΜειιΙειτει ιιειιι ΙεΙιει. 
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Α, Βιιιιάτ, ιιιιιιτ ΙιοιιιιιιΚ ία νιι-Ιενειετϋ άι·Ι:άτ, ϋιι 
ΝιιαεεΚι·ε , τει·ιιιαειετεε νιινειετόε ιιγοιιιάιι ΙιειειιιάΙιιι ιιειιι 
ΙεΙιετ. ΒεΙδΙε νιιετ·οεειΚ 8αρεΚ άΙτειΙ ΜΙιετιιε ε, οιόΙι·ει ιιιε 
ι·ίτειιι, ιιιι Ιιο” ε”Κοι·οιι εοΚ ΙιεΙγειιι ιιιε8τϋι·ταιιειιιΙιΚ , 
αρε-πι ιιειιι τειι·τοιιι νειΙότΙειιιιιειΚ, ιιιιιιτάιι ε, νάΙΙαιΙΚοιάε ει 
ιοιιιιειΙ ιιειριιειιιΙειι Μει, ιιιιΙιεΙγτ ει, ιιιειδ8ειιιΙειεά8ι τει· 
ιιιαιιγεΚ αι·τόΚϋΙαεε ειιτ ιιγει·εεα8εεεα τεειι, ιιιιιιιΙειι ΜΗτ 
εό8εεεαΒε ιιιεΙΙειτ Μ. Α, ΒιιιιάιιειΚ ΠΗιειειιιει ΜΜΜ ει, ειω 
Ιίτάε Μει. 

ΠειιάιιΚ ΙοΙγόιΙιόΙ ιειιιει·ειιι ει, φαω, θειι·ειιιτ, ΙροΙγτ, 
Ι.ειιτάτ, Ηει·ιιάιΙοτ, 8αιότ. Α, Τιειει ΙιειιάιιΚιιειΚ ιιιάεοιΙιΚ 
ι·ειιιΙιι ίοΙγόνιιε; ειΠ:ιιειει ει, ΒιιιιάιιειΚ, ιιιεΙΙγΙιε τει·Ιια 
εειι όε ειειΙιάΙγωΙειιιιιΙ κι ειάιιιοε ΙιεΙαιε ϋιιιΙδ ιιιεΙΙαΚ νιιει 
νεΙ; εΙάι·ειειτνει 'α ιιει” ιιιεα8Ιιε ΙιεΙγεινε ιιιεΙΙόΚαι2, Μπει 
ΒγειΙιι·ειιι Μ6ιιτ. -- Α, ιει·ιιιαειει3 ε, ιαιετ ειάΙΙίτάει·ει, ροω 
ράε οεειτοι·ιιάνά ειΙΚοτά, ιΙε ειι ειιιΙιει·, - ΜιιεΚ οι·ειά8ει 
ΚεΙιεΙαιι νάιιειοι·οια ε, ίοΙγό Ιε, αεειΚ ίεΙεειιο8ιιι ,ε ρει 
ιιειειΚοιΙιιι “κΙ Μεττε ε' ίοΙγό άτΚειιιιειΚ, ει, ΙιεΙγεττ, Ιιο” 
ειάι ιιιε8 ειάι Κειιιγειι·ειιτ, ιιιεΙΙγεΚ ειι ειιιιιι8γ ιε οεεΚόΙγ 
εεετότ ίεΙειιιαειτιΚ, ιιιε8ειιιιιτετιιι ιιιιΙιιΙιιει; ει, ΙιεΙγεττ, 
Μ” ε' Μ" αι·ταΚι·ε ειιιεΙΙιετδ Μγότ τϋΙταεεΚ άΙιειΙ ει, 
ιιε τονάΙιΙι-ι·ει ιιιε,ατειιιίτειιιά; ει, ΙιεΙγεττ, Μ" ε” Κιε 
οι·ειά8ιιειΚ ΙιεΙγτ ειιΙΙιειτό ιιιοοεάι·ειιτ ε' ΙοιιιΙιει ΙοΙγάειι νιι 
ιιεΚ νειΙειΙιάι·α. Ιιιειάι·ίτειιιά.- 49) Α, 'Ειειει τε!ιάτ ιιιεια;ει αιιτό 
ιαει·ε ιιειιι νειΙό, «Ιε ιμιιιε ειιιιιάΙ ιιιΙώ!ιΙι ειΙΙ:ειΙιιιειεοΚ ε' 
οιόΙι·ει ειιοιι ειάιιιοε ιιιάεοιπειιιΙιι ίοΙγόΚ, ιιιεΙΙγεΚ ΜΜΜ 
α., ιιιεΙΙόΚι·δΙ τϋ!ιΙιιιγιιε τετειιιεε εεετ ,ε νιιιιιειιιιγιεα%εΙ 
εΙΙάτνει ίοΙγιιειΚ; ιιιεΙΙγεΚ Κπιω εα·γόΙιιι·άιιτ οειηιάιι οεει!: 
ει, 8ειιότ ιειιιει·ειιι Κενόεεα, ει, Ηει·ιιαιΙοτ, Βάι·εοιιγοε$, 
Ηειδτ ιιια8 ΚενόεΙια. Α, ιιιειιιιγιι·ε ειιοιιΙιειιι ε, νιιεΚι·ε, 
ιιιεΙΙγεΚετ ιιιιιιτε8γ 12 ανεΚ εΙδττ Ιάττειιιι, νιεειειειιιΙαΚε 

"°) Ποια, Ιιο;;γ ιε!ειι!ει; !!!γεε νειιειιιιι ει1ιειι· αια!Ιιει νατα 
ω; ιιιΙ ειιοιιΙιειιι ιιιιιιιΙειι!ιΙΙἔ, Μ; ιιιιιιιΙια1ιιι ιιειιι ΜΜΜ, 
εοκειτ ιιειιι Μι1ιειιιιιικ , ιιιει·α !ιιειειι εοκ, εοκ Μνϋε ειπειι 
τατοιΙ: ιιιό.ι· ΙιειιαιιΚΙιειιι, ιιιεΙ1),ιιεΚ αεεικ Ιεααεεκα!γεΒα 
ι·αειε ΙαιιΙιαιειο αΙειΙιε. 
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πω, άΙΙΜιειτοιιι: Μ8γ πω; ιιιιιιιΙειιιιιγιειιι τετειιιεε Μ· 
ΙιειειιιάΙάετ ειι8εειιόιιεΚ ειοι·8ειΙοιιι- όε όι·τεΙειιιιιεΚ. - 
Ιειιιει·ειιι τονάΙιΙιεἱ ει' θειι·ειιιτ, ιιιεΙΙγιιεΚ ιι8γειόΙνάιι εειι·τ 
ιάιι ΙειΚωιι, 'ε ιιιεΙΙγειι νειΙειΙιάιιγειοι· ιιιεεειΚειιΙιιειΚ ειε 
ιιιειιιι, ιιιιιιιΙειιιιιγιειοι· εειειιιΙιε μα Κόρε ει' τεΙιετεό8εε, 
ι·οιιιΙιοΙό, ΚϋιιιιγεΙιιιϋ, ιιιει8άι·ει Ιιει8γσττ Πειτει! ειιι!ιει·ιιεΙ:. 
Μι νάΙΜιτιιόΚ ει εεετ- 'ε νιιΙιδεό8ϋ θειι·ωινϋΙ8γό!ιδΙθ . . 
Ιιιιοιιγάι·ει ΙιειιίιιιΚιιειΚ ε” Με Ι.οππ!ιειι·ειάιει. Ογϋιιγϋι·ίί 
ει ει' θειι·ωινϋΙ8γ, °ε ει' τει·ιιιόειετ ειιτ ε8γειιεεειι Μώ 
ιόει·ε εΙΚοτά. θειι·ειιι, Βειι·ειιιε8γόιιεΚ, ιιιεΙΙγετ Ιιοεειά 
Μιι ίοΙγ Κει·εειτϋΙ, Ιὅνιιε; ιιιιιιιΙΈ εΙ Μιι ΜΜΜ ειιιιιγι 
νιιιεΙ, Μ" ει, Ιε8ιεΙειιτόΚειιγεΙιΙι ϋιιτϋιόει νάΙΙειΙειτοΚετ 
ιε ιιιίίΚϋιΙόεΙιειι τειι·τΙιειτιιά; ιιιοετ ειιοιιΜιιι ε' ΙιεΙγεττ, ει' 
ιιιιτ ιιγιητ, ιιΙδΜιΒε τειΙρ-ιιειτειτάεΙιειιι, Έ ι·άειιΙάειιΙ Μωϋ 
τάεΙιόΙ άΙΙ; ιι8γ ειιιιιγιι·ει ριιειτίιάεΙιωι ”ειΚοι·οΙ]ει ε' Με 
ίοΙγό ει·ειότ, Ιιο8γ ιιιΚά!ιΙυ άτοΚ, ιιιιιιτ άΙεάειιΙ ι·οΙιειιι Ιε 
ει' Με] Θειι·ειιινϋΙ8γόιι. Ποεειει ε' ίοΙγόικιΚ Βειι·εΙιειιι 
ιιιιιιτε<=ςγ 12 ω. απιΙ, εεΙιεεεό8ε ιιειΒγ, Ματάιι ει' ΗΒΗ 
ειίιι, ιιιεΙΙγειι ίω, @όνει Ιώι·ϋΙ τεττ Ιειτ1ιιόι·όεειω ειε 
ι·Πέτ, ΠΠ) ϋΙειιΚιιιτ Κϋι·ιιΙ!ιεΙιιΙ ε8γ ΙάΙπιτ ΙιειιιγειτΙιΚ, ιίιεΗγ 
ιω” εεετ Μει εγειΚοι·ι ιιιειΙει·νάΙτοιτειτάεει- ,ε ρει·τ-ι·οιι 
8άῇάεειιιιειΙ:; Μτ ε8·γό!ιιι·άιιτ 1ω” ιιιόπόΚ!ιειι εε8ίτειιεΚ 
εΙδ ειι Μ ειοΚειεοε, ρειι·τΙιοι Ι:ϋτϋττ, νιιετ Ιο8ό, νει” ιιι 
ΚάΙψ εε!ιεείτϋ 8άτοΚΚειΙ εΙΙάτοττ ιιικΙωοΚ, ιιιεΙΙγεΚ «ΜόΙω 
ΙειιιιιΙ όρίτεττ εειι·ΙαιιιτγιιΚΚόιιτ Μειτιι” ει' νιιιιεΚ ίοΙγάεά 
ι·ει, 1ιιειΙι·όι·ε. Α' θειι·ωινϋΙ8γε νιιιιιἰίτειιιι τεΙώπεώειι Μι 
ιάιιΙ:ιιειΙ: ε8γΠ: Ιε8ιιενειετεεεΙιΙι τόι·ε ΙεΙιευιε. _ Ογάι· 
"Μοιι, ιιιειΙοιιι ιιιειΙοιιι ιιιεΙΙεττ, ϋιιτϋιόε ϋιιτϋιόε ιιιεΙ 
Ιεττ εΜΜΜ Μ; πεει·τ ιιιε8 νειιι ειι Ιιδεό8Ιιεπ ιιιιιιιΙ, Μ 
ειεΚΙιει ΚινειιιτειτιΙ:: νει» νίι, Μιι εεετ εΙόΒ. - (πωί 
νέιΙΙειΙΙιοιάεΙ ειεΙΙειιι, ρόιιι!ιεΙι 'ε όι·τεΙιιιι τεΙιετεό8 Μά 
ιιγει, ειόνειΙ Κϋι·ιιΙιιιόιιγειιιΚ εεψϊτεά8ει ειΙαιιΙάΙγοιιει πιά 
νάΙΙιετάεάτ, ιιιινό Ιειιιιι, Ιετειι ύε τει·ιιιόειεττϋΙ Μπιτ 
νει πω. - 

Β' νεΙ8γ!ιωι ΙεΙιετιιε ΙιπάιιΚιιειΚ εΒ·γΗ: ιιειθ·γειει·ϋ, 
φω: Κιτει·ιειΙτ ϋιιτϋιόεε; ε' νϋΙ8γΙιειι νιιει·ϋ ΜΜΜ ίοη 
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"τετ ιιιϋΚϋπε!ιειι τιιι·τοττ ιιιειΙοιιιεει·ε8ε. Α, θειι·ειιιιιιιΚ 
ιι”ειιιιε, ιιιεΙΙγ Μιιτ ΙϋιιτεΙιΙι όι·ιιιτόιιι, σειάιϋΙειιειιιτ ΠΜ 
ι·ιιΙΙιεΙϋΙ ε8), ΙάΙιιιτ ΙιειιιγειτΙιΚ, νειιι επΙιάΙγειει·εεειι Κότ, 
Ιιει·οιιι ειει· Κϋ!ιΙειΙι ιιιάεοιΙρει·οιειιΚιιιτ ΙείοΙγό νιιε, ιιιεΙΙγ 
ιιω: Μει οεειΚ πι· ιιε8γειΙε, - ιτει8γιε 6τειάι Κ6ΙιΙέιΙι - 
νότετιιόΚ ιε 6ιιτϋιόει·ε, ιιιάι· ιιγοΙοιειει· ΜΗ νοΙιιει ϋιι 
τϋιόε άΙτιιΙ τει·ιιιό!:ειιγίτνε. Βιιιιγι νιιιιεΚ εΙνειετόεε ρε 
ΜΒ ιιιε8τϋι·τόιιΙιετιιόΚ Κϋιιιιγειι πτ 5-θ ϋΙιιγι επΙεε, 
5-6 Μ!ι ιιιόΙγοεειτοι·ιιιι πω, ιιιιιιδΚΜ$Ι ε8γιιι. ίϋΙιΙιιγι 
Ιιοεειιιεά8ιιτ εΙ ΙεΙιετιιε Κόειίτειιι 40-45 ειει· νάΙτό ίο 
ι·ιιιτοιι 'ω. ίειιιει·ειιι ιιόιιιιΙε8 ει, ΙιιιΙΙάιιιοε ίϋΙιΙειιιιιι 
ΗοιιτΙιειιι ΙιεΙιεΙειεττ, ιεΙειιΙε8 επΙιάΙγοιάε :Μειιτ Ιενδ Μ 
ι·εε τεΚεινόιιγεεεό8ιι ΙροΙγ νιπτ Με; ιιιεΙΙγιιεΚ Ιιοεεπ 
ΗοιιτΙιειιι ιιιιιιτε8γ Ι0-12 ιιι. ίϋΜετ τεειειι ιεΙειιΙε8, 
ειειΜΙγοπε άΙτιιΙ ρειΙι8 τωΙι ιιι. ίϋΙιΙεΚΚεΙ ι·ϋνιιΙίτΙιετϋ. 
Β, ίοΙγό ειειΙιάΙγοιάει τει·νειτ ΒεειόιΙεε ιιιόι·ιιϋΚ ω· Κό 
ειίτό. - 0ιόΙιιι ει' ειειΜΙγοιάειιειΚ ει, νιιΙόΚιιεΚ άπιιεΚ 
τσε ιιιε8ιιιειιτόεε, ιιιεΙΙγ ειι ειΙιΙι8 ίειιιιάΙΙτ 8άτειε ιιιιιΙιιιοΚ 
άΙτειΙ ιιιιιιιΙειι οεεΙ:ό!γ εεδπεεεΙ εΙϋιιτετεττ ει, ιιιειΙει·ΙιδΙ 
ΚιιΙιιμιΙτ ίοΙγό ΙιιιΙΙάιιιιτόΪ -- Ε' επι!ιάΙγοπιειιειΚ, ιιιιιιτ όι· 
τεεϋΙόΚ, Κιε8όειίτϋ ι·όεπ ε” ιιιιιΙοιιι- όε ϋιιτϋπει οεει 
τοι·ιιάιειτ: ιιιιιιεΚ ιϋνειιιΙϋιε ιιιοιιΙιειιι, ει' Κϋιόι·τεΙιιιετ 
Ιειιεό8 ιιιιιιττ, ιιιιιιιΙειΙι1ι8 ίόμΙειΙοιιι ιιειιι Μετοείτοττ. ΙΞε 
ιΙΙγειιΚοι· εειΚ οειιΚ ίέιιιΙειΙιιιιιεειιι τειρειειτειΙιιι ειπιι Ιενειδ 
τότΙειιεό8ετ, ιιιεΙΙγετ ε8), ι·όειι·δΙ ρόιιιτεΙειιεόεϋιιΚ, εε 
ιιιάε ι·όειι·δΙ, 'ε ρειΙι;; ιιιι”οΙιΙι ιιιόι·τόΜιειι, ει, νάΙΙειΙΚο 
πει ειεΙΙειιι Ιιιάιιγει, ει, ειάιιιίτειιιι ιιειιι-τιιιΙάεοΚοι. - 
Μει·τ ιιΜιόΙ, Ιιο8γ ρόιιιτεΙειιεΙ: νειΒγιιιιΚ, όρειι ιιειιι Ιώ 
νετΙιειιΚ, Μ” ιιιιιιιΙ ειιτ, ιιιι Κενόε Μιι, τιειτιι.ϋτάεοΚι·ει 
ΚϋΙτεϋΚ, 'ε Μ” ιιιιιιιΙειπιι ίοι·ι·άεοΜιτ, ιιιεΙΙγεΙ: ε' Μι 
ιιιιιΚοιι εε8ίτειιόιιεΚ, Ιιεειι8ιιιΚ, εΙΙιειιιγειΒιοΙιιιΚ. ε” 
ρει·ειε, Με” ρόιιιτεΙειιεε8 ειι ειιιΙιει·τ ίόΙόιιΚΚό τεειι, 
,ε ρειΠ8 ειιιιιάΙ ιιει8γο!ι!ι ιιιόιτόΚΙιειι, ιιιειιιιόΙ ιιιΚάΜι Κω· 
Ιάτοπττ τεΙιετεό8ιι! . . ,ε ι8ειι τει·ιιιόειετεε, πσ” νάΙΙειΙ 
Ιιοιάει ειεΙΙειιι, ει, νειι;γοιι όε όι·τεΙιιιι τεΙιετεόε Κεενεε 
”ει·ιιιεΚε επεειΚ! 
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Β8γόΙιιι·άιιτ ει' ειϋΒεό8 ιε ιιει" ιιιεετει· άιιι! - Ει 
Ιο8ιει ειι ιροΙγι ιικιΙοιιι- όι ϋιιτϋιδ οεειτοι·ιιάτ Η ιιιε8ειϋΙΜ; 
ιιιει·τ Μι ε”ειει· ει, 8άτειε ιιιαΙιιιοΚ νό8Κόρ Με ΙεφιιιεΚ 
ι·οιιι!ιοΙνει, ιι” ΚόιιγτεΙειι Ιοει ει' νιιΙόΚ Ιότι·εΙιοιιιι ει' 
ιιιειΙοιιιεεειτοι·ιιάτ, ΜεεειΚ τάνοΙ Ιιινειι·οιάεοΚΙωΙ ιιέΙιάιιγ 
όν :Μειττ Μιιι ειΚειιήει ειιοιι πω: Κότειει· Η εΙρειιειι·οΙιιι, 
ιιιειιιιγινεΙ ει' οιειτοι·ιιάι ΜάεΙιειται νοΙιιει. '8 Μιιτάιι ε, οεά 
τοι·ιιάιιειΚ Ιόι·ι·εΙιοιειτιιΙάνειΙ ιιιιιιιΙειιΜ ιιγει·, ίϋΙιΙεειιι· ιι" 
ΜΜΕ ιοΒΙιά”, ι8ειιεά8οειιειΚ Ιάωάιιι, Ιιο” ε' νάΙΙειΙειτ 
ΙιινιτεΙότ, ει' ίϋΙιΙεειιι·ειΚ οΙΙγίοι·ιιιάιι εειΚϋιΙειιι εε8ίττετ 
ιιόιιεΚ, Μ” ει' ιιιέη;γε ιιιιιιιΙαιεοΙαιτ Μτάι·οιοττ ιιιόΙαϊ 
η” άιόπ άΙΙίτειιιει Η ποιι νιιΙόΚεΙ:ΙιδΙ, ιιιεΙΙγεΚιιεΚ 
ΜΜιιϋΙει Ιιειειιιάι·ει νάΙωιιΙιΚ ειι όρίτειιιΙδ ωειΙοιιί-οεειτοι· 
ιιει. -- Β8γόΙιιι·άιιτ ειι ΙροΙγ νϋΙ”ε ιε 8·γϋιιγϋι·ϋ “ΜΗ 
ειοΙ;άΙπιι ειι 6ιιτϋιόειιεΙτ; ιιιεΙΙγ τει·ιιιόΚειιγ νοΙτει ιιιε! 
Ιεττ ιιι·άιιγΙει8· οΙεεόΙιΜι ιε Ι:ει·ϋΙιιε εοΚ ε8γόΙι ΜιεοιιΙό νά! 
ΙειΙειτοΚιιάΙ, ωιιιτάιι ε' ΗΒΗ π ΙροΙγιιειΚ ειάιειιΙ, ειι·ω 
όνεε Κιι·οΙιειιιάεειι :ΜΜΜ ϋιιτϋιόει οιόΙοΚι·ει οΙΙγ τεΙ.εωεεειι 
νειιι ιιιάι· ειΙΚειΙιιιειείτνει. . ` 

Νειιι ΜΙ6Μειι ειΙΚειΙιιιειε νϋΪἔγιιεΚ ,ε νιιιιεΚ ΜΜΜ 
ϋιιτϋιόει·ε ει' Νγιιι·άτ, ιιιεΙΙγετ ε”ό!ιιι·άιιτ ωω: Κει·εειτϋΙ 
ιιωιιάεεειΙ ιειιιει·νόιι, ι·όειΙετεεΙιειι ι·ῶι. Μιιι ιιόΙΙιειτοΚ; 
- ιι8γ ειιιιτε ει' Ι.:ητιάτ Η - Μιιτ ειΙεϋ8 ε”ετΙειι νι 
ιϋιιΙ:ετ, ιιιεΙΙγ ιιειΒγειει·ϋ δ11τ6ιό8ΠΞ ειΙΚειΙιιιειιωιτιΚ π ό 
"ω ιιι·οιΙειΙοιιι ΚεΙιεΙόΙιειι, ει, ”ϋιιγϋι·ϋ ιικιι·ιειΙι8ετι Ήττ 
ιιιειιι-ειϋΙτε ϋιιτϋιόει νάΙΙειΙειτοιι - 8οιιιΙοΙιιάιιι τετειιιειΙι 
ιιιόι·τόΜιειι κ, ΙιειειιιάΙΙιειτόιιω;; Μι ειι ιΙΙετϋΚ ειι 6ιιτϋιόε 
Ιιειειιιοεεά8άτ ΙεΙΚομάΚ, 'ε ίοιιάΚιιΙ ιιειιι 8οιιιΙοΙ11έσ,Κ, 
Μο” εεειΚ Ιιει·οιε8ι ει·δΙ: νεΙιετιΚ ει' ΜΜΚ Μιειιιάτ. Τάι· 
εειεά8, τάι·ειιοά8 «Μ, ΜΙ ε8γεειιεΚ ει·ε·ιε εεεΚόΙγ, 'ε ειι 
ειΚωΙάΙγοΚ ιΙπιιΙειΙιιιοεειιι Ιε”δινε, όι·τεΙωεε ειΙαιι·ειτιιιιΚ 
ι-Μα ειότ $ο8ινιΚ ροι·Ιειιιι! ι 

@Ιειι ΙενεΙιιιιΚΙιδΙ, ιιιι,:ΙΙγετ τονάΙιΙιι·ει ιηιιπειιιι Μιιι 
τειι·τιιιιΚ ”ϋΚιό8εειιεΚ, ιιω· ΜειιϋΚ, ιιιε88γδιδιΙΙιετιΚ 
π οΙνειεό, Μ8γ ΜιιάιιΚ ϋιιτϋιόεί τεΚιιιτετΙιειι ι8ειιιε ιιει” 
ιπόι·τόΚΙιειι Μ* "ιι άΙ:Μι ειάιιιτειΙειιι Ι:όρεε τόι·εΚ- όε νι 
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ιεΒΚεΙ, Ά ει' Μ ΙιιΙιάιιΚ, ειι εΒόειειι ιιιάε νειΙειιιιι; π 
ιιειιι εμόΙι, Μιιτ Μάιιγει ει' Κϋι·ιιΙΜόιιγειιιΙ:ετ άτΙιειτιιι, 
ΙεΙίο8ιιι, 'ε ΚιΙιιιειιιάΙιιι τιιιΙό όι·ιι-›ΙειιιιιεΚ! - Με8ῇε”ει 
ΜΗ: νό8ϋΙ, Μ” νιιειιιΚ 'ε τόι·ειιιΚ οι·ειέι8οε τει·ιειΙεΙειπ 
ΙιεΜ 61ιτϋιόει Βόρειεό8ε, ίοΙγόῖιιΚ ιιειΜϊΙγοιάεάτ 
'ε ιιιοεεάι·:ΜιιΚ Μειάι·ίτάεάτ τότεΙειι ΜΙ: ιιοΙιει "Αι ι·όω 
ι·δΙ ιιιε8 νει”ιιιιΚ ”διδιΙνε, Ιιο8γ ειάιιιτειΙειιι ΜεεΙιΙι 
νάΙΙ:ΜειτοΚ, ΜιιιΙωι ίοΙγό ειειΜϊΙγοιε'ιε όε ιιιοεεάι·οΚ Μ 
ειάι·ίτάιάι·Μ νόι·ειΚοιάε ιιόΙΚΕιΙ - τετειιιι-ιε ιιγει·εεό%εΙ 
ΙότεείτΜετϋΚ, ει' άπάΙΙειΙΚοιό ε8γόιι- 'οι οι·ειά8ι·ει ιιόινε 
ε8γιιι·άιιτ! . . . Υ 

16% ΙενεΙϋιιΚΙιειι ειόΙειιιιΙιιιιΚ ει' ι·ότϋιιτϋιόε Μιι·ε 
ιϋνετεΙόιιεΚ ιιτιάΙιιιιι άΙΙό ιιε!ιόιεόδεΚι·δΙ. 

τω. 

Β ο ιιιΜιεΙε, ει' ιιειω· ωι-πώ 8ειιιΙει, ΜιιεΚ ιιενότ Μ 
ιιοειιι ειιιΙόΚΚεΙ μ-:ΙεΙόΚ ιιιε8 π ιιτόΚοι·ικιΚ, ειτ ιιιοιιιψι ει' 
ι·ότϋιιτϋιόει·δΙ: ,,ΜιιιιΙειι μινί:άεοΚ ΜΜΜ, ιιιεΙΙγεΙ: άΙωΙ ει' 
ΙϋΙιΙιιεΙ: τει·ιιιόιιγιδ ει·επ: άΙΙι,ιιι:ΙόΙει8· ιιιειΒειείτΙιειτ·'. , Μπι ω” 
εΒγ ιε ΙοιιτοεειΜ ειι 6ιιτϋιόειιόΙ; ιιιόΒΜ @ειι ε, ιιενειετε8 
ιεινίτάε π , ιιιεΙΙγ Ιε8ΚενόεΙι‹ἑ`ιιιόΙτάιιγοΙτειιιΙ:. ΡειΙιἔ; οεειΚ·· 
ιπ:111 ιιιιιιιΙειι Ιόρτειι ωιΙάΙτειτιιειΚ οΙΙγειτόιι ι·έστεΒ, 11ιεΙΙγεΚ 
νει” ρειτειΚοΚ ιιιειιτόΙιειι, νει8γ Μιιι τάνοΙ ίεΚϋειιιεΚ οΙΙγ 
ΙοΙγόΚτόΙ, ΜΜΜ; ΙιειειιιάΙειτει άΙωΙ, ει' Ιε8ιοΜωιΙ: “Μπιό 
Κειιγεό8ε Μ ιιιιιιιΙειι ιεΙειιτόΚι,:ιιγ Ι:πιιΙάε ιιόΙΚϋΙ ιιιεὅΚότειε 
ι·ειΙιετϋ νοΙιιει; - ιιω, ΙάτειιΚ ειιοιιΜιιι, Μ” .κι ΗΙετϋΚ 
π εΙδιιγτ, ωεΙΙγετ ΙιειεοιιΙό Κϋι·ϋΙιιιόιιγεΜιδΙ αιι·τόειιιι νε 

Ίιετιιι , ιιέιιι κ. ΜΜΚ. ΒιιιιόΙ τήιιοι τῶι ΙεΙϋτΙδΜ› ειπει νοιιειτ 
Κοιό ρόΙιΙει, Μ” ιιιιΙΙγ εει8ειΙειεειιεά88ειΙ τεηειΙιιεΚ ει' κειι· 
Ιάτοιιιάετ Ιε8ΙιειειιιοεειΙιΙι ιιιειδ88ιιΙειεάΒἱ νάΙΙειΙειτοΙε ιε.“ _ 
Ειτ Ι1οιιι Μ ειεΙε Β°ι·ειιιοιιειοι·ειά8ι·ει νοιιειτΚοιόΙει8 ι1ιοιιιΙιιι; 
ΠΙιΚ ειιοιιψειιι ειόι·όΙ ειόι·ει, πιό8 ιιει”οΙιΙι ιιιόι·τόΙΦειι Μει- 
”ειι·οι·ειάμει ιε. - 

ΜΚ Ει·ιιιιοιιιιοι·ειά8Μιιι ιιΚειιΙάΙγειι νειΙάικιΚ ειι 6ιιτϋ 
ιόεπιεΚ, ιι8γειιιιιιοΚ ιιάΙιωΚ κ, όι ιιιΜιΙειιϋττ. Ει·ωιοιιει 
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οι·ειά8Ιιιιιι :ιι ιιΚειιΙάΙγοΚ Ιε8ΙδΙιΙιΙΚε: ει' νάΙΙειΙιιτ ΜΜ 
ιι6 Ιιειειιιοεεά8άιιειΚ Με ιιειιι Ιάτάωι, επισπ 
Ιιειι “Ματ ειι·Ικι , ιιιιιΙδιι ι·ότόιιτϋιόει τϋι·νόιιγεΚετ Μ:οτά 
ιιιιΚ ει' Ιαιιιιειι·άΚ; ιιιιιΙϋιι ειι οι·ειά8 @γω ιιιτόιϋ ΙδΙιειτειΙοιιι 
τεττΙε8 ΙιεΙιιιοιιγίτά , Ιιο8γ ει' ίοιιτοε νάΙΙειΙειτ Ιιειειιιοεεά8άτ 
ιιιε8όι·τεττε. -- Ι8ειι, ει' ΜΜΜ ίεΙίο8:ιε Μάιι” ειιοιι 
Ιε8ίδ!ιΙι ειΚΜάΙγ τάι·8γιιιιΚ τει·ιειΙόεόι·ε ιιόινε, ιιιεΙΙγ ιιιιειττ 
ε” ι·όειι·δΙ ει' Ιότεείτο':εόΙιει ίεΙτότΙειιϋΙ ειϋΚεόμε ΜΜ 
ιιιόιιγεΚ ιιιε8 ιιειιι ειιΙιιτιιιιΚ; ιιιάε ι·όεπι·δΙ ραΙι8 ιιειιι ΗΠ 
τιιτιΚ ει' ιΙοΙο8 ιιτάιι Κωδ ει·όΙγεεεό88εΙ, Ιιειιιειιι τιιΙεά8οε 
εΙΙιειιιγει8οΙάεεειΙ ειιιιιειΚ ίειΙεειτόΒε οειιράιι κι ΜϋτϋΙ νάω 
τιΚ. ΒιιιιεΙ: Μάιιγ!ιΙιόΙ, ιιιιιιτ ΙιιιτίδΜ$Ι, ωει·8ειΙειιιεΚ ειι 
τάιι ειάιιιοε ε8γό!ι ειΙιειιΙάΙγιιι νάΙΙειΙειτιιιιΚΜΚ; ειάιιιωΙειιι 
εΙδιτόΙοτεΚ, ιιιεΙΙγεΚ ει' Ιε8ΙιειτειΙιιιειειιΙιΙι ιιεΙιέιεό8εΙ:ΚεΙ 
ιε_ ίεΙόι·ιιεΚ; Ιιειιιγει;ζεά8, τότΙειιεό8, εϋτ ιιιειΒ·ει ειι ΜιιΙο 
ΙειιτΜι ιό Ιιειιιιε τειΙάΙιει Ιε8τει·ιιιόΚειιγεΙιΙι άροΙόιάτ; ειό 
νιιΙ, ιιιιιιιΙειι ΗΜεΙεΙιΙιι 'ε τάνοΙειΙιΙιι 8άιώ οΙιοΚ ε8γετε 
ΜΜΜ ει' Κωδ ΙεΙίο8άε ΙιιάιιγάΙιόΙ νεειιΚ ιιιΚάΙιΙι νει” Ιω 
νόε!ιό ει·ειΙετϋΚετ! ι 

νει” ιι8γειιι ω τειι·τόιτειτ3ει ε” οι·ειά8ιιειΙ: τϋι·νό1ιγ 
Ιιοιάεάτ, Π8γεΙιιιότ ει' νιι.ιιεΚ ΙιειειιιάΙειτάι·ει ι·ότϋιιτϋιόε όι· 
ιΜιόΙιειι Εοι·ιΙΗ;ειιιι; ιιιι 8άτοΙιει δτ σωτ τϋι·ιιι :Η όι·τεΙιιιεε 
ΜΚ εΙδττ, ιιιεΙΙγ πω; νει8γοιιοειιΙάεάι·ει πιετ οΚνετΙε 
ιιϋΙ-? εειιιιιιι ε8γόΙι, ιιιιιιτ Μάιιγει ει' ιΙοΙο8ι·όΙι ΙιεΙγεε 
ίεΙίο8άειιειΚ, 'ε ε' ιιιιιιττ ΚιεειιιγΙόεε, ιιειιι ιιιόΙωιτάεει :ιι 
ε8όει 6ιιτϋιόει όι·ιΙεΚιιεΚ. 

ΡειΙι8 οιόΙειει·ϋ τϋι·νόιιγεΚ ιιόΙΚϋΙ ε, ιιιειϋιι εειιιιιιι 
ιιιι8γοΙιἙιειει·ϋ ιιειιι τϋι·τόιιΙιετιΚ, ιιιινεΙ ει' ιΙοΙο8 άΙτειΙ, 
τει·ιιιόειετόιιόΙ Σοφει, τϋΙιΜιέΙε όι·ιΙεΙ:εΚ όι·ιιιτετιιεΚ, ιιιιΚ 
τϋι·νόιιγ ΜάιιγάΙιειιι ιιιιιιιΙειιιιητιειιι 8άτΙό Κϋι·ιιΙιιιόιιγεΙ:Κόιιτ 
ΜΜΜ; ιιτ:ιάΜι νάΙΙειΙειτιιιιΚιιειΚ; - όε :ιι όι·τεΙιιιεε, ειι 
ιρειι·ΚοιΙό , ιιιοιιΙιιΙειτΙειιιιιΙ ΚόιιγτεΙειι νεειτε8εΙιιι ποιι 
ΙιεΙγιετόΙιειι ει, ιΙοΙδοΚιιειΚ, ιιιι-:ΙΙγετ - Μι τεπιε ειειΜιιΙ 
Μι ιιγιττειτιιόΚ οιόΙειει·ιι τϋι·νόιιιιεΚ ΜΜΜ - ιιΙι8 ΙιιΙιετδ 
ειι·άιιγΙιειιι ιιιει8ειεΙιιτΙιειτιιει ί201·ιιΙό11γιόεΙι91ι. Β” Μτ εεετετ 
ρόΙιΙει- `ε £εΜΙά8οικίιάειιΙ. - Βιιοιιγοε ίοΙγό , νει” ρει 
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ΩειΜιιειΚ ΚϋιεΙεό8όΙιειι νειιι οΙΙγειιι Ιιᾶι·τοΚ, ιιιεΙΙγ ΜΜΜ 
Ιιετδ, !ιιποΙ:οεει κι οΙΙγαιι, Μ ει' νάΙΙειΙατ Ιιειειιιοιεα8ά!όΙ 
άΠιειτνει Ιενόιι, όιΙεε ϋι·ϋ1πωεΙ τωιιιό Κειειτ ει, ΚΜτεπε, 
άιΜε ει' ίοΙγό, ιιιεΙΙγΙιδΙ ει, νιιετ νειιΜε ΚεΙΙειιε, Μιιι 
ίεΚϋειΠ: Μι·τοΙιάιι , εδτ Κϋιτε ε. τόι·ε ΜΜΜ ιιιό8 ιιιάε Μι· 
τοΚ ιε νεω, ιιιεΙΙγειι νιινειετδ Ιδάι·Κάτ άειιιει ΚεΙΙειιε, Μ. 
Μ" ϋιιτ6ιιιι οιόΙιοττ τόι·όΙιει νιιετ νειετιιι πω: όι 
νόε;τόι·ε ειΙόΙι·όΙ ιε ιιΙεΒειι Ιιιι·ίοΚοεοΚ Κϋι·ιιγειιΚ, ΜΜιεΚ 
Μι·τοΙ:ιι!:οιι απ* Ιενειετόεότ ΚεΙΙειιε τειιιιΙε ει' Ι:ΜειειιιάΙτ 
όε ιιιε8ιιιειι·ειιΙοττ νιιιιιειιιιγιεό8ιιεΚ. -- - ΙΙΙγ 1ιεΙιόιεό 
8εΙ:ΚεΙ ει' ιΙοΙ8οΒιιειΚ ιεΙειι - τϋι·νόιιγιιόΙΚϋΙι άΙΙειροϋά 
Μιι - τει·ιαόειετεεειι ω» εειιι ΙεΙιετ ειι·ι·όΙ, ΜΗ ει' να! 
ΙειΙΚοι(ι ειιιΠει· Ιιο!ιΙο8ιιΙΙιειεεοιι; Ματ εΙδειϋι· ιε Μπει! 
ιιιειε εΙΙειιιόει·ε τειΙάΙ ει' ίοΙγό νειΒγ ΜΜΚ Ιιιι·τοΚοεειιιιάΙ, 
ΜΙ: :Μιει εειιιωι Ιιειειιιάτ εειιι νεειΠ: νιιιιΚιιεΚ, ιιιό8ιε, 
»Με οεειΚ ειιόι·τ Ν., Ιιο8γ ωάε εε νε8γε, ειιιιιειΚ Ιιειειιιά 
ΜΜΜ ιιιειΚειοειιΙ εΙΙειιιιΚ. Ι1ε τε8γιιΚ ίεΙ - ει' νειΙόειιιιίίτ 
Μιιτ - 'ε 111οιιιΙιιιΚ, Μ" νειΙειιιιιΚόΙἰ ιιιό8ιε οεειΙτ ειΚει·ϋΙτ 
νάΙΙειΙΚοιόιιΙ:ιιειΚ ειει·τ τειυιι ει' νΙιι·ε; ιιιό8Μ δ εννε1 ωό8 

`ιιιιιοεωι εΙδΙιΙιι·ε, ωει·τ Με ιιιοετ πΜες ει' νίι- Έ Ι:ϋιϋαε 
1'εΚνδ τόι·ιιεΚ Ιιιι·τοΙ:οεειι ΚεΙιιεΚ ίεΙ ιάεΚειεει·ε8Κόιιτ εΙΙε 
ιιε ,. ,ε ιιιιιιιΙ ει' ιιιεΙΙεττ , Μ" νά!Ιει!Κοιό αι άΙτειΙειι8όιιγ!ιε 
νεειιιΙδ οεειτοι·ιιειτόι·τ ειινεεωι ειΙ:ειι·ιιά ει° ίϋΙιΙΙιεοειιεΚ Κότ 

ειει·ει ειι·άιιγἑΙιειιι ιε πιε;;Πιετιιι - δ ιιειιι εοΙιΙο8ιιΙΙιειτ, 
ππκαπ ειι ΗΙετδ Ιιιι·τοΚοεοΚ ιεΙειιΙε8 εειιάτ Ι›ιι·τοΙ:ιιΚοιι - 
Με !:πά!ω: - Ιενόιι, νειιιιιι Μ! εεΠ: ΜΙΝΚ 8γειΙιοι·Ιάεα 
εο ιινε ι·ειιιι -ιοΒειιΚιιειΚ, ιιιεΙΙγεΙαδΙ εΙάΙΜι ϋιιΙιειειιιιιΜ:ειΙ 
88ΠΙ Ιο8ιιειΙ:, εεειΚΙιο8γ Η - όιΙεε ΚειΙνεε Ιο8ΙειΙΚοιάειι 
Κειτ , ειι εΙΙειιιόετ - ειι ειΚειιΙάΙγοιάετ ουιι ειιιιοι·ε 8γει 
Κοι·οΙΙιειεεάΚ. Ιἰε Ι8), νό8ε ειι 6ιιτ6ιόειιεΚ ει εεετ!ιειι. 
Ι.άεειιιιΚ ιιιάε ρόΙιΙάτ. Βιιοιιγοε 6ιπ.ϋιόει·ε ειΙΚειΙιιιειε ρειτειΚ 
όι νϋΙ8γ Ιιιι·τοΚοεειι ΜΜΜ τϋΙιΙιωι άτΙεἱτιάΚ Ιιειειιιοεεά;άτ 
ειι ϋιιτϋιόειιεΙ:, ειιτ Ιότεειτειιι ειΚειι·ιά!:; ειει·ειιοεότΙειιεό 
@Με ειιοιιΙιειιι ΜΜΜ οΙΙγειιιοΚ Ξε Μι·ιιειΙ: Κϋι!ιεειιιι·νει, 
ΜΚ -- ιι·τόινει ίοι·ιΙιιΙιιειΚ εΙ ιΜΜειι ιιβτάεΒόΙ, ΜΚΜ! ειό 
Μάιι ΙεΙιετ νειΙαιιιιτ ΙνόΚόε όκ ε."ειΚεεόει Μσ" ΚινιΙιετπι 
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- όε ιιιοιιιιει! Με8 νειιι !ιιι!πιιινει ιειιιότ ειι. ϋιιΝιιόε, ιιιό;; 
ειΙτΚοι· πι, Ιιει τάιι ειι Βιιτϋιιιι ειΚειι·όΚ !ιιι·τοΙαι, ει, ιιειιι ει 
!ιαι·ό1ώτ τιιειει·εεειι ΙιειΙειιΙιιά ιε ιιιε8! - ΒΙιΙιδ! Κινι!ά8!ιΚ, 
Ιιω;;; 'ει' ιεΙειιΙε8ι Ι:ϋι·ιι!ιιιόιιγεΚ ΜΜΜ αειΚ οΙΙγειτόιι τό 
ι·εΙ:ειι !ότεείιΙ!ιετιιεΚ ϋιιτϋιόεεΙ:, ιιιεΙ!γεΙ: !:ιτει·ιειΙόεϋΚ 
ιιό! ίο8νει, ιιιιιι«! νιιετ, ιπιιιι·! εεε-πετ Ιιδεό8εεειι ιιγιιιωιιιειΙ: 
ϋιιιιιει8ιι!:Μιι, ει' ιιό!!:ϋΙ, !ιοἑ·γ Μι· πινει! ιε όι·ιιιτ!πειόε!ιε 
ΠιϋΒειιεΚ ποΙ:ιιιιΙ: τιιΙει3ιΙπιιοειιΙ. ΔωιΙε ειεπ ει' Ιεμιτ!:ά!ι 
ΜΚ, 'ε ει' ΙιιΙιετΙειιιᾶ! τιι!ιιγοιιιό ι·όει ιιιΙιιιΙ οΙ!γειιι, ιιιεΙγ 
!γειι ϋιιτϋιόετ !ό!εείτειιι απ τϋι·νόιιιπιε ει,ι·8όΙγ ιιιε!!εττ 
!εΙιετϋ. - 

ί8γ ά!!νάιι ει' ι!οΙιμιΙ:, Μνι!ά8!ιΚ, Ιιο” ιιιιιιιΙειιΙιΙι8, 
Με; ει όι·ιΙεΙ:!ιειι ιόιειιι, νι!ά8οειιΙτ τϋι·νόιιγεΙ: ιιειιι Ιιο 
ιιιτιιιιΙ: - ειι όι·τεΙιιιεε, ει' τειιιιι :Λεπι·ό ,ε τειιιιι Κόμε, 
ι·ειΙιιιι Ιεειειι ει' τειιιιι ιιαιιι ιιΙ:ιιι·ό-, ει' τειιιιι ΚόρτεΙειιιιεΙι: 
ι·ειΙι!ει !εειειι π όι·ιεΙειιι, ει' τιιιΙειτ!ωιεά8-, ειι/ιιιιΙοΙειιτιάιιειΙ:. 
Χινι!ά8!ιΚ, Ιιο” ε' ιιιειδιι ει-:ιιι όι·ιεΙειιι, επιιι ειι εωθι 
!:όιιτ ειΙΚειΙιιιειε Κϋιιι!ιιιόιιγεΙ: Ει ιιειιι Ιιειειιιά!ΙιειτόΚ, Ιιειιιειιι 
ε, !ιεΙγεττ ει ιε, ειιιιειιοΚ ιε τει·ιιιόιιγτεΙειιϋ! νεειτε8εΙιιεΚ, 
,ε ειειι ΙιεΙγιετπΙι!ιειι τειιιόιιγτεΙειι ιιιειιιιγιεό8π όπόΚϋει 
ειε8εΜϋ! ίοειτειτιΚ ιιιε8 π ε8γετειιιεε Μπι. Η ιιιε8 
εεοιιτοειιΙτ άΙ!ιηιοτ !εΙιετΙειι, Ιιο8γ ιιιειι·ιιιΙΙιειεεοιι εοΙαιι8 
όι·τεΙιιιεε ιιειιιιετ ΙιοιιάΙιειιι; ΙεΙιετ!ειι, Μ” ι!!γειιΙιεπ το 
νύ!ιΙιι·ει ιε εΙιιόιιε ει' τϋι·νόιιγΙιοιάε, ιιιιΚόρ ειεέςετιΚ επιι· 
πρ, ιιιιΚόρ ιιγίί8ϋιτετΙΚ ρόι·άιι·ει ι·ϋρτε π ιρειι·ιιειΙτ, Ιιει 
επιιΙό τϋι·νόιιγιιό!!:ιι!ιεόὅ·εΚ ά!τειΙ; ,ε παω; ειιιιιύ.! !ε ιιιΚά!ι!ι 
!εΙιετ!ειι, Ιιο” ειτ ειι-:ιιτά! ιε !ιόΚόεειι ειειιι!ό!!ε, ιιιΙ 
ιιτάιι :ιι ε8όει ιΙοΙο8ιιιιΙτ ε!ι·ειιιΙειόεο, ΚιιιεΙ: εειιι εόι·τι 
όι·ιΙεΙτειτ, ΜΜΚ εειιι οΙ:οι !ώι·οΙαιτ, Ιιειιιειιι ιιιιιιιΙειιΙάιιε1: 
Ιιειειιιοτ ιἔε !ιοΙιΙο8ιιΙάετ. 

Ηο8γ “Νώτ ΙιειιιάιιΚ π ϋιιτϋιόε ιιγοιιιάιι ίειΚειιΙό ιιιει 
!ειειτο!:ιιι: ιιιειδ8ειιιΙειει8ι τει·ιιιόιιγιόεόιιεΚ ιεινάιιι πτω 
Ιιειεεει, ειιιΚεό8εε ιιιΙιιιΙειιεΙ:-εΙϋιτ, Ιιο" ει' τϋι·νό1ιγΙιο 
Με οιό!ειει·ίι ι!!ι·νόιιγεΙ:ετ ιιΙΚοεεοιι; ειιιΚεέ8εε ΜπιοιΙ 
"οι·, Ιιο” 8ειιι·!άιιιΙ: ιιιοιιιΙιωιιιΚ ιετειιΙιοιιάιΙοτ ει' Μπρο 
ι·οε Κοι· εειιιιόιιιεΙτ, 'ε ιιγιεειιιιει!ιε !ώειεό8εεειι ιιωιτ ιππι 
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ιΙειι ισ ιιιιιιιΙι; ει!ιΙ:εό8εε, Ιιο8γ ειιοιι !ιόΙγε8ιδ τότΙειι 
εό8!ιδ! !:ι!ιοιιτιιΙεοιιωιειΚ, ιιιεΙΙγεΙ ετ!ιΙι8 ει' ιιιοεεάι·ο!:, 
!ιοιιιοΚ!ιιιοιΚάΙ:, ιι·ά8γει!ιει·ίτόεεΙ: ΜΜΜ οεϋοεπ!όιιεΙ: εεε 
!εΙ:νόειεΙειιϋ!; - ειιιΙ:εόπεε, Ιιο” !ε8γειιεΚ ειιιεΙτγά.!! 
ιιιιιιιΙειιιιεΙι, ιιιΙ ει, ΗΒΗ! τει·ιιιόιιγιόεότ ίϋ!εΙιΙι ι·ιι8ωτιιι Κό 
ρεε ,ετ!ι. Μόνει! ει, ισι·νόιιγΙιοιάε, όε 8ιιιιΙάιιιπ νά!ιειιιάΚ 
εεει,!ι !ιειι·άωινά ειι σιιισιόειιεΙ:, ,ε Ιεει σιιισιόε!!ιιΙ: ει, 
ιιιειιιιγ! ΚεΙ!, ,ε ει, ιιιειιιιγ! εεειΚ !εΙιει3; ,ε Ιε Ιεει ι·οιιι 
!ιο!νει ειι ά!τ!άεοε ιρειι·ά8ιιειΚ !ε8ΙδΙιΙι ειΚειιΙάΙγει ειιοιι τσι· 
νόιιγεΙ:ΚεΙ, ιιιιΚΚεΙ ει, τσι·νόιιγΙιοιάε, ,ε ειιοιι Κόειεό8εε 
ίεΙ!:ειι·ο!άεεει!, ιιιε!ΙγεΙ ει, ιιιεισ8π!!άΚ ιιειογο!ιΙι ειάιιιει 
ειιιιιιιΙ: εΙό!ιε ιιιειιειιιΙ. - ΚεΙ! τεΙιάτ τϋι·νόιιγ ε" ι·όει 
ιί!!; ΚεΙ! νι!ά8οε ίεΙίο8άε ιιιάε ι·όειι·δΙ, ,ε ειι ει!ιειιΙά!γο!: 
!ε8Γσ!ιΙιιΚε ιιειιι !ειι·ιοιωιιΙ ΜΙιΜ ειι ΜΚ εοι·ά!ιει. - 

Α, τάι·8γιιειΚ ΚεΙ!δ ίεΙίο8·άεει !ιΙάιιγά!ιό! ει·ειΙδ τσι· 
νόιιγπό!Κιι!ιεόΒιιεΙι Μιά! ιιγοιιιειειτό ει, Μιτάεει; νι8ειειιΣιι!ό 
εΙ!ειι!ιειι ει, !τ!!ι!!!ιιιόιιγ, Ιιο” τϋι·νόιιγΙιοιάειιιι!: ε8γόιιι 
εόμι -- ιιιάε τεΚιιιτετΙιειι ειιιιιγι ίεΙνι!ά8οειιΙτ ιιιΙνεΙ!εό8 
μ! !ιΙι·ιιειΚ, Ιιο” ιιεπι!: οειιΙ: !!πγεΙιιιεε ά!:πόιοει·ε επιπ 
εό8 ιιιό!τειτιιι ει' ιΙοΙ8οτ, ,ε ειιοιιιιει! τΙειτά!ιει ΙιοιιάΙ: ιιιει 
8ιιΙ:ειτ ειιιιιιιΙ: Ιοιιτοεεά8ει ιι·άιιτ. 13ε ιιειιι ί" νει”ιιιιΚ Κι- 
εεΙι!ι ,ε ιιει8γο!ι!ι 8ειιιΙάιιι!: ειιοιι !εοιοιάνει!, ιιιε!!γ ι1ιΙιι 
ιΙειι τιιτ1οιιιάιιγοε ιπινεΙτεό8 !ιιάιιγά!ιειιι π όι·τεΙιιιι οειρειοι 
τειτιο εΙδιτ ΚοιιοΚιιΙ εΙιάι·Κσιι!μ ιιιεΙ!γ ιιιιιιιΙειιτ, ιιιΙ Με 
ιιιΙ!ε8 τιισ!οιιιάιιγοε!ι, οΚειει·ίιΙι!ι , εΙιιιό!ετι!ιΙι, νεα! Κειοιει! 
'ε ρσι·ιειε ιιιε8·νετόεεεΙ @μιιΙ ,ε ιιτειε!ι εΙ ιιιο,ι,ιάτό!; ιιιε!!γ 
ιιεΚ !ϋι·νόιιγε: εει!Ιοτ ίιιιιι οεεΙεΙινόιιγειιιΚ !εΙΚο!ιδ!, π 
εΙιπό!ετ!ισ!; - ιιειιι @Η !788γιιιιΚ ιιοΚ!αιΙ, Μ: ει οει 
ιάΙγ!ιό! ιε ιιιό8 ε8γειει· Κινά!νει, ει, ιιιεο!ενά, ει, τει 
8ειιΙΙιειτ!ειιιιι! ειΚει·ιήεΙ ιιιίιΚϋ‹ι!ϋ νά!Ιει!άιοΚ ιιιά!ειειτοε Ιιει 
τάεειια εειιι ειΚειι·ιάΚ !ιεΙάτιι!, εΙιειιιει·ιιι, Ιιειιιειιι ε, !ιε!γεττ, 
Ιο!γτοιιοε ΚοΙιο!ιπάιιγοΚΚει! ίε”νει·ιεΠειι ιεΙειιΙειτιιΙ ωω- 
ιάΚ ει, νεΙϋΚ Ιιειεοιι!ό ,ε ε8γειι!δ πω!! τάι·εειι!; Κ6ιϋτι3, ει, 
!ε8ήο!ιΙι ,ε !ε8ΙιειειιιοεειΙι!ι ιΙπΙ8οΚειτ ιε 8γειιιιιείτωιι, ι·ά 
Χει!ιιιειιιιι; ΚαιόΙ οι ιιιιΙοΙειιτΙει ει, ΙεΙιειί5 εδίοΚι·ει μάοττ, 
ΜΚΜ1 τετδροιι!;ιά!; όπε. ΒιεΙ:ΚεΙ - ,ε ιιιειιιιγι άι ι!!γεΙ: 
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ΜΚ Πάω ει' ΙιοΙιΙοπέ Ηιιιιιιιέ!ιιιιι! Μιιι ί8γ νιι”ιιιιΚ. - 
Βε όρωι ειόι·τ Μτειει·ι,:ε ΚϋτεΙεεεό8ε ει' νιΙά8οειιΙτ απ- 
νόιιγΙιοιάειιειΚ , οιόΙεΜι·ϋ , ι8ειιεά8οε τϋι·νόιιγεΚ άΙαιΙ 
8γάιιιοΙίωιιιι ειι όι·τεΙιιιεεεΚετ; ΚϋτεΙεεεό8ε ει' ΜΜΜ: όι· 
ιιεΙ:όΙιειι ράΜο8οΙΜ ει' ιιιε8!ενδ οεεΙτόΙγ ιόιειιιιιΜι τειιιιι 
ειΙιιιι·ό ι·όειτ, Μ;” εΜιόρ εΙ Ιε8γειι Μτνι: ιιιιι€ιιι ει' πι 
νειιιΙδ ιοΙιΙι 'ε ΙιοΙιΙοΒιειΙιΙι ιιιιροΚιιιιΚ, ιιιεΙΙγ!ιδΙ ω* ΜΠΙ: 
εό8·Κόρ ίεΙνιι·άμωιιΙιιΜΚ. - 

ΜάεοιΙΙΚ Ιόιιγε8εε ειΙ:ειιΙάΙγει ειι 6ιιτϋιόειιεΚ, νιΜιιιΙ: 
ειειΡιά!γτειΙειιιεά8ιι; ωεΙΙγ άΙΙειροτ ε8γόΜι·άιιτ ΜΜΙιΙι ιιει 
8γοΙιΙι ιιιόπόΜιειι “Μα-ι ει' ιΙοΙ8οΚιιιιΙι ΙιεΙγτεΙειι ίεΙΓυΒάεει 
Μεικ ιίιι·εϋΚ ειιιιιγι τότΙειιεό88εΙ. νιωΙωι ει, ωι·ιιιόεΜτ 
Μιιι ειιΙοττ άτοΚιιΙ, ιιιει·: Μι εΜΜι! Μαι νοΙΜ, ιι” Μιιι 
ΙιεΙγει. ΙιεΙό]ϋΙ: τει·ιιιόιιγιδ ι-πω, Μιιι ιεΙϋΙι Μ ιιιάεοιΙιΙι 
εΙειιιόιιΙ εΗ όΙετιιιιινεε νιΙά8ιιιιΕ; Μιιι ω π ειιιΙιει·ιιεΚ 
ιιιιιιΜιι ιιεΙιόιεόμ!ιετΙε"Μιιι ιιιιΙ.'› ειεΙΙειιιετ. - Τε 
Μα Μιιι ει' νιιεΜιωι, ΙιιιΜιιι ειι ειιιΜι·εΚ τότΙειιεόΒόΙιειι 
ΜΜΜ: ει' ΜΙιιι; εΙιΙιειι ΜΜΚ Μει, ΜΒ· νιιειιιΙι ΜΜ 
ε:Μι8 οε” ριιειτιιάε άΙτειΙ ιειιιει·ετεεεΚ εΙϋιτιιιιΚ. Μ” ει' 
νιΜΚ οεειΚ ικό” άι·ωιΙιιιειεειΚ, ιιιινεΙ πιΙ άΙΙειροιΜιιι νειιι 
ικιΚ, Μπι! ειι ειιιΙιει· δΙωι: ιιιε8ειεΙιιΙίτειιι εΚΚοι·άι,8 εΙ 
ιιιιιΙειειτά, "Μ: ιι·άιιτ ιιιό8ιε οΙΙγειιι ΙώνετεΙόεεεΙ νεω, Διι 
ιιϋνεΙ νοΙιιιι ρόΙιΙάιιΙ ειΚΚοι·, Μι Μιι άΙΙειτειιτόΙ ιιιεΒειεΙι 
ΜΒΜ άΙΙειροτιιιΙ0ιιιιι Μνάιιιιά, Ιιοειγ ΜΙα τει·Ιιετ Ιιοι·ιΠει 
ΜΚ, ειάιιτεειιιιιΚ, ιΙοΙ8οπιιΜΚ, ειι',νειΙ !ιωπω Μπεει 
ΜΚ. -- Έ νειΙειιιιιιιτ ιΜΙτάιι ιιενετεό8 τάι·Βγάνά τειιιιό Μει 
8άτ ειι οΙΙγιιτόιι, Μ ιιιε;ειεΙιιΙίτΙειι, ΙιεωιιιίτιιτΙειιι ΜΜΜ 
ΜιΙ ιιΚιιι·ιιει ιιιιι8ει. ΙιεΙγεπ ιΙοΙ8οιτιιτιιι, ειιιιτιι8γ Μιιι Κε 
νόεΙιό ίοιιάΚ ΚϋνετεΙόε, νιιειιιΚ!ιδΙ ωιι·τόεειιι, Μιτοεειιι 
Ιιειειιιιοτ ιιιειίτειιι ωφωι, ειιοΙ:ΜΚ ωε8ΜεΙιιΙίτόεε, επι 
ΙιάΙγοιάειι ιιόΙΚιιΙ. - Εε ιι;" Ιάτ.ειι1τ ει' τει·ιιιόειετ 
έοιιιΙοε @γιει π ειιιΙιει·ιιεΚ ιιΚΚοι· ι5, ιιιιιΙδιι δτ ει' νιΜΚ 
ι·οιιιΙιοΙάειιινειΙ ιιόΙιει ιιόΙιει ειιΙγοεειιι ιιιε8Ιάτομιτιει; ωεπ ϋτ 
ει άΙωΙ εεεΙεΚνδεό8ι·ε ειόΙΜιι ΙεΙ, ιι”εΙιιιειτετι, ΜΗ 
ειιοιι Μι·ειιΙοιάεειιτ, ΚϋΙτεόι:εια, ΜΚΜ ει, νιιΜΚ ίόΚειόεε 
απ, ιιιιιδάιιιιΚ ιιω; ιε τόι·ίτεεεε, ΜΙΜΗ: ωι·ιιιόιιγιδ Μ- 
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φάω, ειιιιιειΚ ειιΙγάΙιει ΙιεΙγειεπ τει·Ιιετ ειάΙΙίώ 'ε 8όρε!εω. 
ΜιτΙιειώ ισι·ειε άΠειΙ; ωιιιτΙιοΒγ εειτνόιι, Ιιο8·γ Ιιειεοιιι6 
Με1όΙίτάοΚ ιιόΙΚϋΙ ειι εωΙιει· ειΙΙαι|ιιιειειιιτ ε' ΚιΙιειειιιάΙά 
εοΙαπ εε111ι11τἱυΙΜι εειιἀτ ιεινάι·ει ιιιε8ειει·ειιιι. Α' νἱιεΚΙιε 
ιι8γειιιιε :Μωβ τει·ιιιόιιγιδ ει·δ Μιι ΙιεΙγεινε, Πιοω; ωΠωΚ 
όι·τεΙιιιεε ΜΙιειειιιάΙάεει άΙωιΙ·Ιιιιοιιγάι·ει Πιειει·εε, εδτ ιιό 
Ιιει ειάιειοι·οεειιι Η ιιιε8τόι·ίτετιιόιιεΙ: ποιι ΚϋΙτεό8ε!:, 
ιιιΙΚετ ειι ειιιΙιει· ίόκειόεϋΚι·ε $οι·ιΙίωιιιΙήα. @γ ειιωιΜιι, 
ιιιιΚόιιτ ιεΙειιΙε8 νειΒγιιιιΚ, ΜΜΜ ειιοΙαιτ οΚειει·ϋ ΜΜιει 
ιιέιΙάε ΙιεΙγεττ, 1ιιό8 ιιιει;;ιιιιΙ: ιε άι·ωΙωειείτιμΚ τϋΙ:όΙετεε 
εΙΙιειιηει8οΙέιε 'ε τει·ιιιόειετϋΚ εΙΙε;ιι ιιιιΙιωτἐο άΙτειΙ, ε" 
εεερρετ εε εειιιΙάΙιιιΚ, Μει οΙΙγ Μ” ιιιόι·τόΒ!ιειι αιροει 
ΜΙΝΚ ει' ι·όεΜΚι·δΙ ιϋνδ Ι:όι;γεΙωετΙειιεό8εΚετ, Κάι·οΙαιτ, 
,ε οΙΙγ ρειι·άιιγιΜιι ει, ΙιειειιιοΚειτ. ΤὸτΙειιεό8-, 'ε ειειΜΙγ- 
εΙΙειιερ ΙωιεΙόειιοΚ άΜάε.οε 8γϋιιιϋ1εεει μειιι ΙεΙιευιε!:; - 
Υει.8γ ιι8γειιι Παπ ιιωιιιῇιιιιΚ ποιι οΚειει·ίἰτΙειι ΜιιάειιιΜι·όΙ, 
ωεΙΙγετ ίοΙγόιιιΚι·ει νοηειτΙ;οιόΙει8 οι·ειά8ειει·τε εΙτεηειΙνε 
1εωιι 1ΜιιιιΚ; μιοπ ίοιιάΚ ειοΚάει·όΙ, ιιιεΙΙγιιόΙ Σοφα 1ΜΙ 
ιιιειιιιΒειτ εεγειιεεειι ει' ΙοΙγόι·ει όρίηϋΚ, ποιι ιιιειΙει·ι·ε, 
ιιιοΙΙγετ ει, $ει·1Βόειετ ει' νιιεΚιιεΚ ΙεΕοΙγΙιειτάεάι·ει Κόειίτεαθ 

ΠΙΣ; ΙαπεΙόε, ΗΙγ ΜΜιειιιάΙάε , τει·ιιιόειετεεεμ ει' ιιιιΙΙγ 
οΙ;ειει·ίΜειι, ειιιιτοΙΙΥ άι·τειΙιιιειεΙ - 

Α' ιΙοΙ8οΚ Μγ ΙιεΙγιετόΙιειι, ιιιιιΙδιι 1ιιεωενδ Μιι 
εεειιιΚετ ΚιειΒιιάιι·ιι Μιιι όι·τ;ϋΚ, ΜΜΜ εε.πεΙιιιϋιιΚ Η 
:Μ8 νει11 ειι·ι·ό!, Μ” ιιιειιιιγιι·ε όι·τόΚεείτΙιετδ ει' Ι6Ν Δ' 
νιωιωΚ ϋιπϋιι-ἐει·ει Μιω.ιιάΙειτει άΙαιΙ; ιιιΜϋιι ει' μειΙιάΙγοιάε 
Μειιτ αεειΚ ι·όιιιίώ ΚιΜάετ ΙάτιιιιΚ, ιιιυεΙΙγόπ ειι ε”ειΙὶἱΙι 
άι·νιιεΚτδΙι Ιιιειιτεεεό8ετ ω" εΙόΒε1νόιι, Μιιι ιε ε_ειτιϋΚ, 
ΜΗ ει, ειειΙιάΙγοιάε ΚϋΙτεό8ει οΚοε εΙι·ειιιΙοιόεεεΙ ει' ΜΒ; 
τεμιιόιιγεεεΝ!ι ώΙ:όΚΚό ειΙειΚέτωιτόΚ: ει' ιήε.εΚ Κειπό 
ΚοιιγεάΒει Μεττ εοράτιΚοιΙιιι, οεως όι·τεΙιιιετΙει:ιεόΒ- όε τέτ 
Ιειιεόμε »ΜΒΜ ΡΒ πε ιιιοικΠει ΜΜΜ, Μ" ε' 6πόΙο1: 
εΙόι·όεε εΙδάΙ1ἱτΙιειτΙεμι εειΚϋι6Κε:, ϋεειε8εΙαπ ιΒόιιγεΙ; 
118 7110811Ι36 εεπΒι, Ιιο” ε' ΚἱαιΙάεοΙ; Μαἔγαι·οι·ειά8ι·_α 
ιις!ινε φό8 ιιΙδε1ϋιϋε,Ι;; ππεπ Μι ιιειΒγοΙ; ιε ει' Βι,:ΙΙόΙ:εΙ: 
Μ8οιιΙό. νάΙ1ειΙαταΚ ΚΜτεΙό!ιει , ιιιό8 ιπι8γοΜι ε" όι· 
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τεΙωεε ιιειιιιετιιεΚ Νώε, πειι·ειτει, ΚϋΙϋιιϋεωιι ειΚΚοι·, 
Μι άΙιΙοιειτι·όΙ ειό ειιιοε, Ιιειιιειιι ι8ειι ιε ει' Ιεμει·ιιιόιιγε 
εεΜι τδΚεΙιείεΙιτετόει·δΙ. Πε ειι οΙΙγειιι ιιειιιιετ, ιιιεΙΙγ Ιιει 
«Μει νιιειτδΙ ι·ειΙιειοΙ8ειΚόιιτ ΚεΙεροιόιτετιΚ, 'ε ιιιεΙΙγιιεΚ 
ειιοΚ ιιγειΙ:άι·ει ιιδττειιεΚ, ιιειριειιιιΚ!ιειιι ει: Ιε8ΚιάΙτόΙιΙι πόΙ 
αάατ αιΙ.ῆει - ειιιγειαπ όε ει·Ι:ϋΙοει τεΙιετετΙειιεό8όιιεΚ: 
ιιιει·τ ειι ει' νειΙΜιΙει8 ιιειω, ει' νειΙόιΙιΙει8 ει·δε ιιειιιιετ, 
ιιιεΙΙγ ειι εΙειιιεΚετ ιε Μπα τιι‹πει ΙιόιΙίτειιιι, έα @Μτ Ιιειει 
ιιάι·ει Ιοι·ιΙίτειιιι. 

Βοιιτοε ειΚειιΙάΙγει νό8ι·ε νά.ΙΙειΙειτιιιιΚιιειΚ ει' ίδΙε8 τιι 
ιΙειτΙειιιεά8Ιι6Ι τάρΙάΙΚοιι'ι, ιιει8γΙιιι·ϋ ΜιιΙοΙειιΗει, ιιιεΙΙγ 
ειι εΙιιιόΙετ ,ε 8γειΚοι·Ιειτ εΙΙειιόΙιειι ε”ειι·άιιτ ΙωιιοΙ: Βάτο 
ΙάεεειΙ Ιόρ Μ, 'ε ει' ιΙοιο8ιιειΚ τεηειΙόεότ τϋΙε ΙεΙιετδΙε8 
ειΚειιΙάΙγοιτειήει. Β' Μιιι·όΙ, υιιεΙ!γεΙ όρειι ε” ΗΙγ 6ιιτϋιόε 
ΙότεεΜεεόιιόΙ τειΙάΙΚοιτειιιι , ειόΙειιιι Μεεό ιιεω Μει τάιι Ιε 
ΙεεΙι-:8εε; Β' Ιιειι τει·ιιιόειετόιιόΙ φ8νει ι·ει8άΙγοε, εΙτει·_ῆειΙ 
ιιπιιιΙειι όι·τεΙιιιετΙειι ,ε ι·οει ειΚειι·ειτιι Μι·ε; ωίίΚϋΜΚ ιιιιιι 
ιΙειι εΙΙειι ει' ιιιι Μ, οειιράιι ειιόι·τ ιιιινεΙ Μ; εΙΙειιιόεει 
πόΙ ιιιιιιιΙειι ίε8γνει·α ΜιειιιάΙ: ΗΜ, ι·ά!α··ειΙωειι, εΙΙει· 
Μτ; - ,ε Ιιει ε8γΠ: ι·ά8αΙιιιει ωε8εειιιωιείτετιΚ, ειιοιιιιειΙ 
Μει ει' ιιιάεΠ: , 'ε Μι ει Κιίοι·8ειττειτιΚ, Μει ει' Ιιειι·ιιιειιΠΚ, 
- 'ε @Η τονάΙιΙι ει, νό8τεΙειιι8; ειειιιΙιεειάΙΙιιι όι·τεΙειιι 
ιιιεΙ εοΙιει εειιι ειοΚοττ, Μιιιι-Μ άι·ιιγ!ώιιτ Κϋνετι ειτ 
ΙοΙγτοιιοεειιι ι·ά8ειΙωειινει: ειόνειΙ ει ε" ίιιι·οεει, ιΙε ι8ειι 
εΙτει·ιειΙτ !ιω, 'ε ιιιιιιιΙειι ίοιιαιΚεά8ει ιιιεΙΙεττ π: ΙεΒιεΙειιτό 
ΚειιγεΙιΙι 8άτ‹ιΙόιει ειι άΙΙειροτοΚ ιεινιιΙάεάιιειΚ. Θγό8γίτειιιϊ 
ι8ειι ιιεΙιόι, 'ε Ιε8ειΚει·εε!ιειι ειΚΚοι· οι·νοεοΙΙιειτό, ει, ωι 
ιΙϋιι ιιιό8 ιιειιι ιε ΙότειιΚ, τ. ι. ει' 8γει·ιιιεΚΚοι·!ιωι αιόΙ 
ειει·ϋ 'ε Ιι-:ΙνιΙά8οειιΙτ ιιενεΙόεεεΙ; ιιειιὅγοιι ΜΙε]ΙδιΙνε ει 
ιοιιΙιειιι ε”άτειΙάΙιειιι 8γό8γίτΜιτΙειιι, ιιιιΙωι· ιε ειεΙΙ·ειιιϋ 
οεϋΚϋιιϋεεόἐςιιεΚ ιιενειΙιετϋ. Βι Κϋι·ιϋΙιεΙδΙ Ιόιιγε8ε 
ειι ιιιιΙοΙειιτιάιιειΚ, ωεΙΙγ ε8γὸΙιιι·άιιτ τονά!ιἙ› εΙειιιεινε 
ιιιό8, ειι ε8γόιιιεό8επ ειει·ιιιτ νάΙτοιό ειι·άιιγΜιιι απ τιι 
ιΙειτΙειιιεά8-, ι·οειειΚειι·ειτ-, ΙοιιιΙιειεά8- όε ιι·ί8γεό8ΙιδΙ. - 
παπα ωπειειτειΙάε άΙτειΙ Ιε8οιόΙειει·ίίΙι!ιιιεΚ τειΙάΙωιτοττ εΙ 
πω: τεΙϋιιτετΙιε ιιεω νότεΙ ιιιεΙΙεττ, ει' !ααποττ ι6ιειιι πε 
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νόιιγειιι τάιιτοι·ίτΙειιι ΙιειΙειιΙάε όε ται·ειΙιιιεε ίοΙγτοιιοε ίεΙνιΙά 
8πείτάε, ιιιεΙΙγΙιει ιειιιότ Ιε8οιόΙειει·ίι!ι!ι εΙειιιεπϋΙ, αι·α 
τεΙειιιιιιεΙ πάι·πειιΙτΙεΙπι ιιγιια;ειΙοιιι ειιάιιΙΙιειτό. - Ε' Μιι 
ειι, ιιιεΙΙγεΙ ιιιιιιιΙειι ιιιιιειπ ειι όΙετΙιειι τειΙάΙποιιιι πεΙΙ, ει 
ειι, ιιιι ιιιιειττ οΙΙγ ιιεαειειι τει·ιειΙιιεπ ει, Ιε8ιοΙιΙι ιΙπΙ8οπ 
ιε. -· Βε ειινεε πατειω, ειεπ ειιπιι ειαειαάΙγοπ ειει·ιιι 
πω, ιιιεΙΙγεπ ει' ι·ότϋιιι6ιόειιεπ όΙετΙιειϋνετεΙότ, τει·ιε 
ιΙόεότ ιιάΙιιιιπ 8άτοΙιάπ; ειεπ ειιοπ, ιιιεΙΙγεπ νόαςεττ; ε' 
ιιιειδιι νειΙειιιιι ιιει”πΙιΙιειει·ϋτ, οι·ειά8οε όι·ιΙεππτ τειιιιι 
ΙεΙιετΙειι. - 

Μνα ΙενεΙϋιιπ!ιειι ει' τεειιιΙϋπι·δΙ ειιΙειιιιΙιιιπ ειει·όιιγ 
νόΙειιιόιιγιιιιπετ, 'ε νιεειειριΙΙειιιτειιιι1ιιιιπ ειιοπι·ει, ιιιιπ ειι 
ϋιιτϋιόε όι·ιΙεπόΙιειι ιιάΙιιιιπ ιιιάι· 1ϋι·τόιιτεπ. . 

ΥΙΙΙ; 

ΡιΙΙειιιτειιιιπ ειιοαι·ει ΙιιτόΙει8 νιεειει, ιιιιπ ιιάΙιιιιπ ει' ι·ό 
τϋιιτϋιόε όι·ιΙεπό!ιειι τϋι·τόιιτεπ. - 

Πει ιιειπ οεειΙειτππιπιιι, ειάιειιΙιιιιπ εΙεδ νει” ιιιάεπιΙιπ 
ΜειΙε νω; ειιοιι αΙδειειπ, ιιιεΙΙγ ΙιειιάιιπΙιειιι ειι εΙεδ ι·ειιιΙ 
ειει·εε ϋιιτϋιόει νάΙΙειΙειτοτ όΙετΙιε Μιά. Η' νάΙΙειΙειτ ει, ιιειμ 
αιει·ιι, ιιιειι8Ιειιι ιε πάι·ειτΙειιιιιΙ άΙΙό ιιιειι·ιειΙι8ετι ϋιιτϋιόε 
Μπεοιιγνάι·πιε8γό!ιειι. ΑΙποτόιει ει, ιιεω ι·ό8 εΙΙιιιιιγτ ΨΗτ 
ιιιειιιιι ΜΗ; πι ει άΙωιΙ ει, Ιε8ιιιειι·ειιΙειιιιΙόΙι!ι όε Ιε8ιιιόΙτό!ιΙι 
ειιιΙόπετ ειιιεΙό εΙ ιιεω Ιιει·νειιΙειιιιΙό ιιενόιιεπ. - Ε), ιιειω! 
ειει·ϋ, πϋι·ϋΙΙιεΙδΙ 1200 ΙιοΙια·ει ιιιειιδ ϋιιτδιόε ποράι· Ιεμ 
Ιδτόι·!ιδΙ Ἑιειείτειτοττ, ιιιεΙΙγιιεα τδΚεόι·τόΚε ει άΙιειΙ Ιεμ 
ΙαΙι!ι ιε ιιιε8τιιειει·εείτετεττ. '8 ειι ειιιΙιει· πϋΙϋιιϋεειι όι·ιι 
ιιιει,αάτ, ιιιιιΙδιι ει όι·τεΙειιι-ειειιτεείτεττε ΙιεΙγι·ε Ιόρ; - 
ιιιαΙϋιι ιιιει,αει πϋι·ϋΙ ειει·τειιόι , 'ε ει, νάΙΙειΙειτ ίεΠο8άεάιι, ειιι 
ιια,π πιται·ιειΙόεε ιιιιειιτ, ιιεω ε”ειει· ΙειιιιειπειιΙ; ιιιιιΙδιι ει' 
παω, ιΙαε ΠινεππεΙ Ιιάι·επιιγοιοττ, ,ε ”αιιγϋι·π ίειεοι·ππ 
πειΙ ειε8όΙγειεττ ι·όττάΙιΙάποιι όι·τεΙιιιόιιεπ ειι,αάι·ειι πόιτεΙιε 
εειι οιΙει ιιιει·ειι8ιιεπ; ιιιιιΙϋιι ειειι οειιτ πϋι·ιιγειδ τϋΙιΜ τό 
ιεπι·ε τεπιιιτ, 'ε ιιεπι ιιιε8ιιιπιιιΙιάπ: απ" ει' ΙιεΙγ ιε,ιιιεΙγ 
Ιγειι άπ, ιιιεΙΙγειι ειιιιιγι αΙνετ ιιιει·α, οεειπ πΙΙγ ποράι·, 
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οεειπ οΙΙγ τει·ιιιόιιγτεΙειι νοΙτ, ιιιιιιτ ιιπιια ποράι·, ιιαιια ειά 
ι·ειι όε πιετΙειι ει° τϋΙιΙπ ειοιιιειέιΙ τόι·ειετ; ιιιιιΙϋιι εΙδττε 
τιειτάι·ει ιΙει·ϋΙ ι8ειιεάαει ειιιιιειπ; Ιιο” Ιιαειιιοεειτ α' ειόπ 
πεΙ, ιμιι ιε Μ" ιιιόι·τόπΙιαιι εαγεείτειιι ειιΙειτοττ ει' 8οιι 
ιΙοΙποια ειιιΙιει·ιιεπ: ειπποι· ιιιόΙγ ΙιάΙάνειΙ, πεαγεΙετ-τεΙ 
ιεε έι·ιεΙειιιιιιεΙ ΙιειιοΙ ιιιε8 ειιοιι τεετιΙε8 ωάι· ΜιιιινειιΙ(ι, 
ιΙει·όπ £έι·πιι-άΙΙίτοττει όΙδειιιΙόπ εΙαττ , ιιιεΙΙγετ ειι, 
οΙΙγ ποιιιπάεειιι, ει' τει·ιιιόιιγεεεόα ΙιειΙαειτειτΙειιιεά8άνειΙ τ”εΙ 
ι·ιιΙιάινει, εαιάτ οεεΙεαναεό8ε, ιιειιιεε ίιΙόεε, όε ι·εειΙΙε 
ιειιιει·ετει ιάΙο8αιιΙ, ΙοΙγτοιιοεειιι ππνετόει·ε ίεΙΙιίνό πέ1 
ιΙάιιΙ, ει' ιανειιιΙϋεό8ιιαα αγαιιγπιϋ ιιιαιΙειΙιαατι τ$ιιτϋια 
εόΙιειι ίεΙαΙΙίτοττ; ΙιάΙάνειΙ ίοταΙιιΙ ιιιιιιιΙειιοπ Μέ, Και ε, 
1ιειειιιοε, ε' πϋνετόει·ε ίεΙαίνό νάΙΙειΙειτιιπ Ιέτι·α Μνετε 
Ιόιι οεεΙεπνδΙε,α ι·όειτ νεττειιεπ; ΙιάΙάνειΙ νό8ι·ε ει' ΙιεΙάτα 
ίϋΙιΙεειιι· Μό, πι - πόαΙει ιιόΙπϋΙ - ειιιιιγι ΙιΙιοιΙειΙοιιι 
ιιιει! νιεεΙτετεττ ειι όι·τεΙειιι πάιιτ, Ιιο” ει' ιιει" νάΙΙειΙειτ 
Ρ,;έιιγεΙτε αεειε8απετ ιιιε8ειιάιιΙειιιι, ίόΙαιιπ ιιειιι νειΙει. . . . 
ΙΙΙγ ιιει8γειει·ϋ νάΙΙειΙειτιιειπ πϋι·ό!ιαιι ειι ειιιΙιαι· ιιιοιιιΙ 
ΙιατΙειιιιιΙ ιατόποιιγ όι·ιόεεεΙ ιιιει8ειεοιΙιπ Μ, 'ε αιιόι·ιεττεΙ 
ιεεειι τεπιιιτ ιιιει8ει παιαΙι . . 

Πε Ηιιε, - πι Μιιιιόθ ει, Ιιειειιιοε, ει, ειόπ ιιιειι·ιει 
Ιι8ετι ϋιιτϋιόε οττ άΙ1 ειιιιιγι όνεπ ατει, Ιιοιιιιιιπ ιιγιι8οτι αιό 
Ιόιι, Ιάτοαειτνει, οαιιιΙά!νει, ιιιαα;ειειτειΙνει ειάιιιτειΙειιι αο 
πσαιιιπτόΙ, 'ε ιιενειιετεπ αεαπ εα;γετ, πι ει' ειόπ πόα1άτ 
ιιτάιιοιτει νοΙιιει; ιιενειιετεπ ε,α,·γετ, πιτ ε' νά11ειΙειτ, Μι 
εοιιΙαιιειπ Ιότεείτόεόι·ε έΙιι·εειτεττ νοΙιιει. Νειιι ιιενει!ιατ. 
ταπ ε”ετ ιε: ιιιει·τ ειι όι·τεΙειιι άΙιιια, ιιιε1Ιγ Μιιάιιποιι 
τει·ιειι8εττ, ιιιόΙγ, ιααιι ιιιόΙγ - νοΙτ, ΜιτειΙιιιει ταιτ ιιιειι8 
Ιειιι ιε, 'ε Ιιοιιοειιιπιιειπ ιιει8γοΙιΙι ι·όειέτ ε' ρει·οι!ιειι ιε ειι 
τειι·τιει τότΙειιεό8Ιιειι. 

Α' ιιιαι·ιειΙι8ετι νάΙΙει!ειτοιι ιαπιΙ Ιότεείτεττ ΣΗττιιιειιιιι 
Βειι·ειιιγάΙιειιι, ει' ΙιόΙγεΙ ιιι·οιΙειΙοιιιααιι ιε ϋιιτϋιόετ; ειιιιεπ 
τει·ιειΙεΙιιιόι·δΙ ειιοιιΙιαιι ιιειιι ειόΗιειτοπ, ιιιιιιτάιι ι·όΙει τιι 
@Μιιάετ ιιιιιιιΙειΙιΙι8 ιιειιι ιπει·ίταετόπ. Ι.ότεεϋΙόεε .ε8γαΙι 
π·άιιτ ειιιιεπ ιε ει' αοι·άΙιΙιι ιιΙϋαπε εετα, 'ε ει ειΙπα1ιιιπαιπτ 
ε8γιιΙϋε ει' ιιιειι·ιειΙιΒετινεΙ. Υειιιιιαα τονάΜιά ϋπταιέαιεα 
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89 ΙιοΙπ:Μ ιιι·οικιΙοιιι!ιειιι; ιιιιΚι·δΙ ει' θειιιΙ. ΒἔγεεϋΙετ Μαι! 
ΜΜΙιΙ6ττ 8ιιιιΙειεά8οΙαιτ ειειιιΙ·όΙδ όε Ιειι·‹3 νάΙειειτιιιάιιγ εΙδ 
ΙεΒεε ιεΙειιτόεόΙιειι ΗΜ ειιιΙίτόετ. ΒιεΚ ιε @γ ΙάτειιΚ ει, 
Κοι·ά!ι!ιι ΜϋΜιειι ΚόειιιΙτεΙ:. Βι νοΙτ ιιιιιιιΙ ειι ειινεε οΙ 
νειώ! Μτ ει' Ιε8ιιιειΙιΙι ΜδΜΒ ΙιειιάιιΚ - ει' οει” Μει 
έςγειι·οι·ειά8, ει, ίϋΙιΙιιιινεΙόε Ιιινειτοττ Μιιάιει -- δ11τϋιόεεΙε 

.υ Μ! Ιότεείτεπιι τιιιΙο1:τ. ΡόΙ«ΙάιιΙ ρει·ειε ειοΙ8άΙΙιειτειιιιΙόΚ, Μι 
Μτ νοΙιπι εΙό8 όι·τεΙειι1 όε !ιεΙάτάε ει, Ι:ϋνετόει·ε. 

Ι.ε<.εςιιιειΜΙιειπι ιιιό8ιε ϋι·ϋιιιόι·ε ειοΙ8άΙΙιιιτ ΜΜΜ ταιι· 
8γιιιιΚ Ιιειι·άτιάιιειΚ, ιιιιΙώρ ειι ιιωτ ει·δνεΙ ΜΒΜ ίεΙΚει 
ι·οΙτειϋΚ, 'ε τϋΜ› οΙικιΙι·όΙ ιιιόΙτάιιγΙέι.8εειΙ ωιΙάΙΙ:οιιΚ. Νε 
νειετεεειι ει, Μ. 0ειιιΙει δθ-Η: ειά1ιιει ειει·ιιιτ, ω3. Μι 
τει·Ιιάιγ ιόειά8ιιιιι, ΜειιιΙι·ειΙι οΙειει ιιιόι·ιιϋΚ άΙτειΙ, επετσ 
ι·Βιι 8ορι·οιιιι1ε8γόΙιειι, ερ;γ 700 ΙιοΙιΙιιγι, ,ε «πωι ΜνιιΙ 
ιι€γωι ειιιια-Η 'ε ιιενειεττ ιιιόι·ιιϋΚ ιιι· :ΜΜΜ ΖειΙάΙιιιιι δ, 'ΕΜ 
1ιάΜιιι δ, Βιιι·ειιιγάΒειιι 2 ιΙειι·ειΙι·ι·ότ Κόειίτετεττ ϋ21τ6ιόεϊ0ω 
Έ νόμε - ιιιε8ειιιΙίτειιι, ιιιινεΙ ειι ϋιιτϋιόε τεήειΙόεε 
τϋι·ώιιετόΙιει τειι·τοιιΚ - Μ” ί. ιιι. Ιιει·οιι-:8 Βειτει·!ιάιγ 
ιόειά€άιι, ει, Ιόνειι ιιι·οιΙ:Μοιιιωιιι, άΙαιΙειιιι ιε Κόειίτετεττ 
1842-Ιιειι ι-:8γ (Η) ΙιοΙιΙιιγι ι·ότ ϋιιτϋιόει·ε. Έ τιιιΙτοιιιιικιΙ 
ειι* ε8γετειιιΙιειι ειιοΚ, "πιετ ΙιειιάιιΚ° ε' ιιιειδιι ειΙιΗΒ 
ΙεΙιιιιιτειτιιι τω!. *) Κενόε ει ρει·ειε ΜιιιΙ, οι·ειά8οι ειειιι 
ροιιτΙιόΙ τεΚΜτνε; @Με ιιιό8ιε ωιιιγι, Βο8·; άΙωΙιιΚ α' 
ΙιοιιΠ, Μ οειρειοιτάΙΩειτιιι πειι·, εεεΙεΚνόει·ε όΙσι·εειτετΙιε 
Με: Ηει·οιεέ Β”τει·Ιιάιγ ι·ορρειιιτυΙιιι·τοΚάιι, Ιιότιό8έιι Ιώ 
νϋΙ ειά11ιοε οΙΙγ τόι· όε νίι, ειόνειΙ ειΠω.Ιοιιι Ιενόιι ιιιέ8, 
ιιιεΙΙγ ειι ϋιιτϋιόει·ει ΒόρεεϋΙόετ εΙ£ο8αιΙιει: ιιιόΙτάιι ι·ε 
ιιιέιιγΙΙιετιιι ποιι ΙιεΙΜό ίόι·Ι:Μ: ειάιιιίτό.εάτόΙ , ΜΚ π Μ· 
ιΙφ 6ιιτϋιόεεΚιιεΚ ΙόΚεεϋΙΙιετόΜ εειΚϋιΙόιιεπ, !ιο.€,>·γ ει, 

η Με ΜΗ ιιιό; εοι·ο!ιιιιιικ ειι Α10ε11$!ιο11 £61ιει·οιεἔ ΝέιιΙοι· 
6 Εειιειέ8ε, Νγ!τι·άΜιι Βο!ι!οιιι1τ Β.Μει1ιι)ιάιιιιη δεκα., 
θϋιιιόι·!ιειι ιιι. ει·. ΑιιιΙι·άεε;γ Θγϋι·εχ, νεειρι·όω!ιειι ιιι. 
Μ. Ζωη Μπ!ύε αιι., τοικάΜά ναειιιεἔγἐ1ιω ο: ΗΔΗ 
6ε 1ηϋιιωϋε ιπε!!εΜ ν6!8χεκε11, Μιιι ασειιι ειι ιιι·ο 
αει!ιικικ, !ιι-ιιιειιι ει' κόιεό;,·εκ Μαη ιι1·ΙιαΠ ι·εΞτεΙκειι - 
Ιἑιεειτωι ϋιπόιόεεκει. 
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ιιιε8Ιενϋ ειΙΚειΙιιιιιε Κϋι·ϋΙιιιόιιγεΚ ΚιειΚιιάιειτΙειιιιιΙ ιιειιι ιιιει 
ι·ειιΜιιιιΙιιειΕ. . - · 

'Β νεικιιιιιιιτ π ϋιιτϋιόεεΚ :ικιΙά!ιειιιι ιιιε8ιιΙειρίτάεάΙιιιιι 
π εΙεδειδ8 ιΙιεεδεεό8ε ει' ιιιει”ειι·όνάι·ι ιιι·οιΙιιΙοιιιό; @Η 
ειι εΙεδ ιιιεετειωό8εε εεει·8ετόε ιε ιττειι ΙώειιιΝ; ω Μτ 
όνεΙ: εΙδττ, ,ε πΜει ιιιιιιτ ΙιειΙΙιιιΚ ίοΙγτοιιοεειιι τονάΙιΙι 
ιιιε8 τονάΙιΙι τεηεειτι-:τιΚ. Μι ιιοΙιει 5-ιΚ ΙενεΙιιιιΚΙιειι ειι 
:ιαιΙάιιοε εΙεϋεό8ετ ΙιειιάιιΚΙιειιι, ει' τει·ιιιόειετεε οεει·8ε 
τόειιεΚ ειιΙτιιΚ, ιιιό8ιε 6ι·ϋιιιιιιεΙ ιιιΙνϋιϋΙιϋΚ ΙόίεεϋΙόεό!: 
ει' ιιιεεπει·εό8εειιεΚ ιε, ιιιει·τ Ι:ινότεΙε$ Κϋι·ϋΙιιιόιιγεΙ4 Μ 
ιοιιγάι·ει νειιιιι:ιιΚ, ιιιεΙΙγεΙ0ιειι ε' ιΙι·ά8άΙιΙι ι·ειιιΙειει· ΙΜΗ 
ιιίΠε8 ΜΜετΙιετι ιιιιι8άτ ΙιειιάιιΚΜιιι ω. Η ΙεΙτεειειιι ει' 
ιιιει”ιιι·όνάι·ι ιόειά8-ι8π8ειτόεά8ι·όΙ, Μ” ειάιιιίτάε Μαι! 
ειι8οι·ιιάιι άτΙιειτοττει νάΙΙειΙειτάτ, ιιιιεΙδττ πτ όΙετΙιε ικά. 
ΚϋιεΙ Αιιειτι·ιει ειιΞΙόΙιει, ΜΙ ει' 8ιιιιΙειεά8ι τει·ιιιόιιγεΚ 
ιιιιιιιΙι8 όι·τόΚεεεΙιΙιεΚ, ΙιειειιιοειιΙιΙι Μια: ει·ά8ά!ιΙι ω, ι!ε 
τϋΜι τει·ιιιόιιγεΙτετ εΙδάΙΙΒιιιιι ιι”ειιιειιοιι τει·ϋΙετι·ϋΙ. Ε' Ιώ 
ι·ϋΙιιιόιιγιιεΚ ιιιόι·Ιε8ιόει-: εΒγόΙιιι·άιιτ ιιιιιιιΙι8 ει' ειάιιιίιάε 
ιΙοΙ8ιι ιιιειι·ειιΙ; πτ 1“ιι8ιει Κόι·ιΙειιιι ειι πω, Μ" νάΙτοιό 
Κ6ι·ϋΙιιιόιιγεΚ "πιω ωιτ τε8γειι. 
σ ἰ,=;γ άΙΙ ειι 6ιιτϋιόε ιι8γε ΙιειιάιιΚωιιι, ειέ;γεε νάΙΙειΙ 

ΚοιόΙιΙι 8ιιιιΙεϋιιΚ άΙτειΙ ΒγάιιιοΙίτνει, :Η όΙετΙιειι. ΝόπϋΚ 
ιιιιτ τϋιιεΚ όι·εττε εΒγόΙιΙι τόιιγειδΚ: ειι ιι·οιΙιιΙοιιι, όε τε 
νόΚειιγ ΘειιιΙειεά8ι Β8γεεϋΙετϋιιΚθ 

Αι ϋ1ιτϋιόετ8ειι0ειεά8ι ιι·όιιιΚ ιιιιιιιΚάιΙιειιι Ι68ΙϋΙεΙιΙι 
ιιιεΒειιιΙΗνε τιιΙάΙιάΚ; ι·όειΙετεεειι ,· Μιιιει·ίτδΙε8 ι·όΙει 
«-η.;γεειιι όι·τε14ειεττ. Β' εειιιιοε ΙιειΙΙ8ειτάε, τει·ιιιόειετεεειι 
ει' νάΙΙιιΙειτ ιιειιι ιειιιει·όεόΙιδΙ ειειι·ιιιιιιοττ, 'ε ΜΜΚ, Κι ι·ι'ιΙει 
όι·τεεϋΙιιι ειΚειι·τ, ΚιιΙί6ΙιΙι, Ιε8ιιιΚάΙιΙι ιιόιιιετ ίοι·ι·άεοΜιόΙ 
ΚεΙΙεττ ιιιει·ίτειιι. ΠιειΙιΙι ιιΙδΚΙιειι ειιοιιΙιειιι 8ειιιΙειεά8ι 
ίοΙγόιι·ειτειιιιΚ Μάι· εϋι·ίιΙιΙιειι ειόΙειιιειΚ ε' τάιΉγι·όΙ , 'ε 
τιιιΙτοιιιιιιιιΙ όι·ιΙεΚόΙιειι ΚϋνειΚειδ ωιΙι!ωΚ ΚϋιϋΙτεττεΙ:: 
ει) ,,ΤάιειΚ έε ι·ότεΙ: ιιιε8άιωιτάειι ΙιοιιιΙιειι·ιΙιάΙιειιι όε Αιι8Ιιά 
ΗΜ;" .1841-Π: Ιειιιει·τετϋ 34, 85 Έ 3δ-Π: ειάιιιιιιΜιιι; 
Μ) ,,Α' ι·ότϋιιτϋΜε ειΚειιΙάΙγειιι·όΙ" 1842-Κι Μ, ΜΜΜ 94-ιΙ: 
ειάιιιάΜιι; ο) ,,Βόιῖϋιιτϋιόε“ 184346 Μ. ΘειιιΙει 28-29. 
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Μ. ιΙ) ,,Α' Π1ΙιΙ- όε ι·ό1ϋιιτϋιόε @Μει Ψϋι·τειιιΙιει·8άΙιειιι'Ϊ 
184346 Μ. Θειι(Ιει 42-ιΚ ει.; ε) ,,Αι ϋιιτϋιόε άΙΙειροτιιι 
Ι.οιιιΜιπΙιά!ιειιι" 1844. Μ. ΘειιιΙ. 5-8-ιΚ ω; ε) μι" 
Κόι .ειό ειι 6ιιτϋιόει·ϋΙ" 18444Κ Μ. (ΜΜΜ 40-ι1: ειάιιιά 

Μιι. έ- Βιιιιγι1 ειιΙείιιειΚ 8ειι«Ιειεά8ι 1°οΙγόιι·ειτειιιιΚ ει' ι·ό1ϋιι 
τϋιόε όι·ιΙεΚό!ιειι; _ιιεΚιΚ, Μει ε8γεΙιετ ιιειιι, ιΙε ειιιιιγιτ Μ 
:οιιγάι·ει ΚϋειϋιιΙιετϋιιΚ, Ιιο8γάΙτειΙιι!: ειι οΙιπιεε Ιτ11ιϋιιεό8 
11”εΙιιιε ίοΙγτοιιοε ε!ιειεεό81ιειι τειι·τει1;πτ1 ει, τάι·” ιι·άιιτ.. 

1 νό8ι·ε 1843-!ιωι ει θειιιΙ. Β8γεε11Ιετ νενό «πειά 
με !:ειιῇειιι·ει ειι ειΙιΙι8 ε8γεεεΚτϋΙ άροΙτ ϋ”ετ; Σε τειΒ·ιει1 
άΙτειΙ ε8γ ι·ότϋιιτϋιόει τϋι·νόιιγιενειεΙειτοτ Κόειίτετεττ , 
ιιιεΙΙγετ ειι ει!:Κοι· όρειι ιιιί1ΚϋιΙϋ1τ οι·ειά%γιι1όειιεΚ Πιι· 
νόιιγεείτόε, Με): Ιε8ειΙά!ι!ι ει όι·ιΙε!:!ιειιι τϋινόιιγεΚ Ιιο 
ιειτειΙάιιάΙ τε1:ιιιτε1!ιε νότεΙ οΚάόι·τ1?εΙτειήεειτετεττ. Αι οι· 
ειή88γϋΙόε ειιοιι!ιειιι τϋι·νόιιγε!ιετ ιιειιι !ιοιοττ, ΜΜι ει- 
ιΜτ ε8γ Κι·ειιοιάι·!ιει εειιι Ιιει·ϋΙτεΚ νοΙιιει; ιιοΙι:: άΙτειΙιιΚ 
!:ιιιεΚ εειιι εόι·τεττεΚ νοΙιιει όι·ιΙεΚει. Ε? τϋι·νόιιγιεινειεΙειτ 
ειι 1848-ι!;ι Μ. Πειι«Ιει 33-ιΚ ειάιιιάνειΙ ΚϋΙιΙϋιτετει% ειότ 

ειι οι·ειά8!›ει, ,ε ιεΙειι ΙενεΙε!;Ιιει ιε Με οεειτοΙτειτι!: Μ8- 
8εΙό!:ίίΙ. Ή ειιιιγι Μ, πιιι ιιάΙιιιι!: ει' ι·ότϋιιτϋιόε Κϋι·ϋΙ 1111· 
11.1ιιτ, ,ε Μι· ιιιιιιιΙ εειιι εοΚ, ιιιό8ιε εΙό,εμιι·ι·ει ιιόινε, Ιιο” ει' 
τϋι·ι:όιιτ1εΚ ει' ιϋνειιιΙδ ειε!ι!ι ιιιηιοΙ:ιιει14 ιάΙοέάιιΙ τεΚιιιτετΙιεε 
εειιεΚ. Βιε!ειιεΚ 1$εειε8εε εΙδει‹ι1άεει ιιτάιι, ίοι·ιΙιιΙιιιιιΚ ει' 
τεειιιΙδΚ τάιΈγειΙάεά!ιοι. - 

κι 74!: '1ενεΙϋιιΚε1;, ιιιεΙΙγ!ιειι ει' νάΙ1ιιΙειτιιειΚ ιιτιά!ιειιι 
1ιΙΙ6 ιιεΙιόιεό8ε!: ιεΙϋΙτεττεΚ Μ, 11”εΙειιιιιιεΙ οΙνειετει, ειι 
εΒγειει·ειιιιιι«ϊ οΙνειετει ει' τεειιιΙδ!πετ Μ, ιιιεΙΙγεΚ ιιειιι άΙΙ 
1ιιιτιιειΚ ε8γό!ι!ιί1Ι, ιιωτ ει' τάι·8γειΙτ ιιεΙιόιεό8εΚιιεΙ: ιιιε8 
ειίίιιτετόεό!ιδΙ. Αι 8Ιεδ όε 16 ιιεΙιόιεό8 τ.ι. ει, ΜΜΜτ 
Κιπιιιϋ Ιιειειιιοεεά8άιιειΚ !ιε ιιειιι Ιείτάεει, νειΙειιιιιιιτ 8ειι«Ιά 
ιιιΚιιάΙ ειι άτειΙάιιοε όι·τεΙιιιιεειΙόε τει·ιειΙ, ιιιιιιιΙιιιΚά1›!ι τϋ 
ιιειΙειιΙ:, 'ε ιιεΙιϋιιΚ ιι8ι: Ιάτειι!:, Ιιο” ιιειιι όπειι ιιιεει 
ειε νειιι ει, ριΙΙειιιειτ, ιιιιιΙαΐιι οεειΚ νειΙειιιιινεΙ όι·τεΙιιιεεΙι 
ειιιόάτ εειιι ΙεΙιετειιιΙ τειΙάΙιιι Ιιειιάιι!1Μιιι, Κιει'ι·ότϋιιτϋ:όε 
ιιω: !ιειιάφι ιιε νοΙιιει. - 
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Α' εειιτόιιειΙ: ε8γόΙιιι·άιιτ ε' τάι·8γειτ ειειιτιιΙ ιδ άροΙιιι 
ΜΗ ΙοΙγτοιιοεειιι , ει·ιιγειΙειΙειιιιΙ, ειιοιι ΙιειτειΙ1ιιάνειΙ , ιιιεΙΙγ 
ει' ιιειιιιετ όι·τεΙιιιεεεό8ε τά8ιιΙτάνειΙ ειι·άιιγΐιιιιι όι·νόιιγεεε!ιΙι, 
τει·ιεύεΙιιιεεεΙιΙι Με”. 8ιϋΚεό8εε τονάΙιΙιά, Ιιο8γ ει' ι·ότϋιι·· 
τϋιόε όι·ιΙεΚόΙιειι ει' Μάι οι·ειά88γϋΙόε τϋι·νόιιγεΚετ θΠ(0ε 
εοιι; ιιιει·τ ειεΚ ιιόΙΚϋΙ, Μιιι Μιιιιιωτιιι ειΙΙαιΙιιιιιιιΚ ΜΜΕ, 
ε' ιιιειδιι ΊιοΙιΙο8ιιΙιιι ιιειπ ΙεΙιετ. ΙΈε ει η;όιιγιιεΚ ει' τϋι·νόη 
Ιιοιάε ι8ειι Κϋιιιιγειι ιιιε8ίεΙεΙΙιετ, ιιιιιιτάιι ει' ιιιιιιιΙώε (ΜιιΙ. 
Ε8γεεϋΙετ ε' τάι·8γΙιειιι τ6ι·νόιιγιεινειεΙειτοτ Μάι· Κόειίτεττ. Β' 
τϋι·νόιιγμινειεΙειτοτ ειι Β8γεεϋΙετ ει' πινει οι·ειά%γιιΙόει·ε ιε 
ιιιότ τεηεεειε ΠΠ, 'ε τῶι; τεΙΙιετϋΙε8 ειοι·8ειΙιιπιιιει ειιιιιειΚ 
ι6ι·νόιιιιγό ειΙΚοιάεάτ; ιιιεΙΙγ όι·ιΙειιιΙιειι Ι8ειι Κινάιιιιτοε νιπ 
ιιει, Μι ει' ροΙιτιοειι ίιιεά8οΚ τ. οι. ειει·Κεειτδεό8ει ιε @γεΙ 
ιιιιιΚι·ε ιιιόΙαιτιιάΚ , ει' Μιάτ πάω” ιιιιΙΙιόΚΜιΙ 8ειιιΙει8ειΙιἙιά 
τεειιιΙδ ι·ότϋιιτϋιόετ, ,ε δΚ Η μιι·ιιΙιιάιιιι!: ΜιιειΚ ιιόρειει·ϋ 
είτόεόΙιει. ΜεΙΙγ ΒγάιιιοΙίτάε ειιιιιάΙ Μ ιιιΙαιΜι Μνάιιιιτοε 
νοΙιιει, πΜΜΜ οΙνειεό Κϋιϋιιεό8ϋιιΚιιεΚ τιιΙιιγοιιιδ ι·όειόΙιει 
ειΙιΠ8 εεειΚ ει' ροΙιτιοειι οι·8ειιιιιιιιοΚ ιιΙωΙ :ΜΜΜ ίόι·Ιιετιιι. - 
ΒΚΚόρ ιι” Μειειιι ιιαιι Ιειιιιε ιιεΙιόι ΜεωΚϋιϋΙιιι, Πιοω, 
ει' ιϋνδ οι·ειά8”ιιΙόει·ε ει' ιιιε8γόΚ τϋΙιΜιό8ε ει' Ο. Β8γεεϋ 
Ιετ άΙτειΙ ει όι·ιΙεΙ:Ιιειι Κόειίτεττ 'ε Με ιιιεΙΙόΚι-ιΙτ τϋι·νόιιγιει 
νειεΙειτοτ - τϋι·ιτόιιιιγό ειΙΚοτειιιιΙόιιειΕ ιιτειείτάεΜι τε8γε. 

Έ νό8ι·ε Μ» Μνάιιει1οε νοΙικι _ Μι ειι οΓ8ιά8 ϋιιτϋιόει 
Κόρεεεό8ε, ΜΜΜ (ΜΙ: ΙενεΙειιιΙιειι ει, ιΙοΙΒοτ ει οΙιΙειΙι·όΙ 
ιιιε8ρειιιΙίτόιιι , ϋΒγόι·τϋ όε ειιιΚειει·ετδ ε8γόιι ή.ΗΒΙ «πειά 
.ι-;οε ΚϋΙτεό8 ιιγοιιιάιι ΚιριιΜιτοΙαιιιιόΚ. - ' 

Β” Με όΙετι·ενει16εά; ΜΗ οαπ, ειινεε οΙνειεό , νει 
ΙΒΠΠιιτ ιιιιιιιΙειιΙιει, ιι" ε' τάι·”ικιΚ ίεΙΙαιι·οΙάεάΙιοι κι, όε 
ΜιιάιιΚ άΙτειΙει όνειιΙιιιιτ Ιε8ειΙάΙι!ι κι 30-θ0 ιιιιΙΙιό πιω 
όι·τόΚΚεΙ νει”οιιοεειΙιΙι ΙεΙιετ. Σε ειιιιγιόι·ι, ιι;" Μιπιόιιι, 
όπΙειιιεε νοΙιιει ε” ΜεΜ! ιιιοιο8ιιι , οεεΙεΚειΙιιι. 

Πε ιιιοετ Μειι ϋιι6ΚΚεΙ ειινεε οΙνειεόΚ. . . Ι.εηειιεΚ 
- Κόι·ειιι 6ιιϋΚετ - Ιιειι·άτειι, ειροετοΙειι 1Ι18ι688ιιΙ2εά8ΠιιΚ 
Ιε8τει·ιιιόιιγεεεΙιΙι νάΙΙειΙειτάικιΚ - ειι ιι:ΜιΒι ιι” ειόΙνάιι Π 
€γεΙειιιι·ε εειιι ιιιόΠειτοττ ι·ότϋιιτΜόειιεΚ. 
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Μι” 

ει" ι·όήιινΜάι: (Μιώιό. έα ειιΜπάε, όΙοτΙιο Ιέρππέ:ιπέι·ο 
αποΙ8ίεΙό, 'ιο οι·επό88γϋΙόΜΙοές !ιοιπιπΙό ι·οπαΙιιιαΒά!γοΚ 
τα πιόινο., "πω κι ει" Ν!. Παπ!! ΒεγοεϋΙού 1$13-Πι 
α!" πιόι·Ηιιε Μενα Εθ-Βάιι ΜιτΙοΜ ΙιδιΒγϋΙύεόπ ιιιοΒ 

. εΞΙΙ:ηυΗαίο". 
| 

Α, Μ. «ΜιΙ. Β”εειιΙετετ Μάι· “Μ!ι όν Μει ίο8ΙειΙΚοι 
τειτιει οΙΙγ οι·ειά8οε ι·ειιιΙειΜάΙγοΚ τει·νειόες, ιιιεΙΙγεΙ:ω-:Ι: 
Ιιειτάι·οιοττ ΚιῇεΙϋΙόεε ιιτάιι ει' ίοΙγόνΜεΕ, ει' Π5ΙιΙεειιι·Ι 
Μιειοιινότι:ΙεΚ εόι·ωτΙειι ίειιωιι·τάεει, νειΒ·γ Μι ΜΗΚ 
εόδεια, Κάι·ωιΙειιιίτάεει ιιιεΙΙεττ, ει' ΜΜΜ, ΚϋΙϋιιϋεειι 
ρειΗ8 ει' ιιιειει 8ειιιΜιεά8 όι·ιΙεΚόΙιειι ειειιτύΙ οιόΙειε 
ι·ίίΙιΙιειι ΜΙιειειιιάΙτειτΙιειεεειιιειΚ, εδτ ΜΙ ει' ίϋΙιΙεειιι·ειΚ Μαη 
ει., £οΙγόΚοιι €:γειΚοι·οΙτ ιιιει8άιιΙιειειοιινότεΙεΚ , ει' ΜΜΜ ΝΒ 
νιιΙεό.Ε.;όνε.Ι , εοΚΙαιΙ ιιει8γουΙι ίοιιτοεεά8ύ 1Ι1ειδ8πιΙειεἐ8ι 
πινίτάεοΚειτ 8άτοΙιιειΙ:, ΗΙγ Κάι·οε άΙΙ:η›οτιωΚ εΙδειιΙειιιιΙό ε 
ωτεΙι!ιωι ιϋνωιιΙδι·ε εΙειε ψ νότετΙιεεεόΚ. - Νειιι ΙεΙιετ 
Μι·τοΚοε , 'ε Ιιάι·ιιιιΙΙγ ΒοΗάτοιοττ Ι:ϋι·ἰἱ ιιιειδ8ειιιΙει ιε εΏιει 
ιάΙιειιι, Η ει' Ιιει1ΜιιΚετ οΙΙγ 8γειΚι·ειιι Ιάτο8ειτό ειάι·ειιεά8 
ιιω: ει, ιιιειδ8ειιιΙειεά;.ςι·ει άτειΙάΜιι, ΚϋΙϋιιϋεειι ρειΠ8 έιιιπ 
Ιιειτειιγέειτόει·ε Ιιειτύ ι·οει ΙώνετΚειόεειτ Μ 1ιειιι Ιάτ1ιά , ,ε 
ί” όΙιιιιτειιιιει ιιειιι ΚεΙΙειιε, Μ” (νειΙειιιιιιιτ ειιᾶΚεό8εειιεΚ 
ωκά ει' ιιι-Μια ει' Ιιοιιι ΙϋΙιΙιιιινεΙόε ειιιεΙόεε νόεειτ τϋι· 
νόιιγΙιοιόιΙει8.ι·ειιιΙεΙΚειιιι, ιιιιειει·ιιιτ ει' ιιιοεεάι·οΚ, ΙάροΚ, 
όε, ροενάιιγοΚ ΙεεεειροΙάεει, Μειάι·ίτάεει, όε Ιιειειοιινε1ιετδνό 
τότεΙε ιιε 8άτοΙτειτΙιειεεόΚ, - ιι" ΙΙ8εοιιΙω88) ει, ”ειΚοι·ι 
ωι·τόε ειάι·ειιεά8οΚ Μειτα ιιιιιιιΙει·1 όΙτετϋ ιιωντϋΙ ιιιε8ίοει 
τοττ ι·ότεΚ , Ιε8εΙδΚ όε ΜΜΜ: :Η οι·ειά8οτ Κει·εειτιιΙΙιειείτό 
νΜεΙ: 65ε ΙοΙγόΙ: ΙιεΙγεε ειΙΙ€ειΙιιωιιάεει, ΜΗ ει' Κϋι·ϋΙωόιιγεΚ 
Μι 1ώρεετ ειιοΚ!ιόΙ νειετειιιΙδ εεειτοι·ιιάΚ Μ" ωε86ιιτϋι 
τετΙιεεεειιεΙ4. - ΒιΙιΙι8εΙδ ιε τϋι·τόιιτ ιι8γειιι επι ε8γεε ιιει 
;;γοΜ Ιιιι·τοΙ:οεοΙοισιΙ όε Ι:ϋιεό8εΚΙιειι, ιΙε νεηιιιι Ιωνόε Μ: 
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Μπτ, γε τϋΙι!ιιιγιι·ε εΙΙειιιιιοιιιΙάεοΚ 'ε ρει·ΙεΚειΙόεεΚ Κϋιϋττ, 
ιιιει·τ; Μιιι τϋι·νόιιγειιιΚ ιιει” ΙιειΙιιιειιάΜιιι ιιγοιιιει ειιιοε οΙΙγ 
ι·ειιιΙεΙΚειόειιεΚ, ιιιεΙΙγ ει' Ιιιιτάι·ροιιτοτ ΜιεΙϋΙιιό, ΙιοΙ ει, 
ιιιιιΒάιινιιτιιΙειιιΙοιι ιιιε8ειιιιινόιι , ει, ετειτιιε τω τομ ΚωΙδιΙ 
ΜΚ, ΙιοΙοττ ει' ΜπόΙετΙιειι εΙδίοιιΙιιΙό 8γειΚοι·Ιειτ ιιιιιτειτιιι, 
Μ” Κινόνε Μιοιιγοε, νει8γ ει, ειειιιόΙγΙιει, νει” είτ"6ΙιΙ 
Ιιιι·τοΚΙιοι ΜΜΜ ΙιειειοιινότεΙεΚετ, :τι οι·ειά8!ιειιι ει' ίοΙγι'ιΚ 
όε μιτειΚοΚ ειάιιιτειΙειιι οιόΙοΙ:ι·ει ιιγΙΙνάιι, ειειΙιειαοιι, όε Βι 
Βγειι ΙιειειιιάΙτειτΙιειτιιειΚ, ί” ρ. ο. νιιιιιει·ε8ετόει·ε, Πτι· 
ιΙόει·ε, ιτιιτάει·ει, ιιειάει·ει όε ιιειτειτάει·ει, ιιιοεάει·ει, οεειτοι· 
ιιάΚοιι 'ε άι·ΚοΚοιι ΙείοΙγό ιιειΙνεεεό,ςεΚ όε νιιεΚ Ιιεει·εειτό 
εόι·ε, Ιιειιόιόει·ει, εδτ ει, νιιιιεΚ ΙειποΚΙιειιιι εΜτεΙόι·ε ιε: 
ιιιεΙΙγεΚι·ε ει' ΚϋιτιιιειιιάΙειτ ι·ειιιΙειόεε, ιιιόιΙοείτάεει, νει” 
Κοι·Ιάτοιάεει ιιειιι Ιε ιπει8άιιῇο8ι νιειοιιγο!ιοιι όρι1Ιδ Μ 
ΜΜ, Ιιειιιειιι οειιράιι ωωΙδι·ι ιιιτόιΚειΙόε νει” ΙεΙϋ8γε 
Με Μά τιιι·τοιΙΚ. - ΜεΙΙγεΙ:ΙιδΙ τει·ιιιόειετεεειι ΚϋνετΚε 
Μ:, Ιιο” ει' Μι·άΙγι Ιιειειοιινότι·-:ΙεΚ οιίιιιε ιιΙειττ 
τ'ειιιιάΙΙό ΙιειειιιάΙειτει ει' ίοΙγόΚιιιιΙ: όε μιτειΚοΚιιειΚ ει' ετει 
τιιει ο8ι εειιιιότ, ει, ΚϋιΙιειειιιάΙειτ οΙΙγ ιιιόιϋειιτ, ιιιει” 
ΙγεΚ ι1ιι:τι8άιιιο8οτ ππιω εόι·τειιεΚ, ιιεω ιάι·ιει ,ε 
ιιειιι ιάι·Ιιειττει Μ, ειιιιιάΙ ΚενεεΙι!ιό , ΜΜΜ” ει' τάι·εειεά8 
τϋινόιιγειει·ϋ άΙΙάεά!ιειιι, ιιιό; ιιιΚάΙι!ι τεΙιάτ ειΙΚοτιιιιιιιγοε 
οι·ειά8Ιιειιι, ει' ετιιτιιερο!8άι·οΚ ιιιιιιιΙειιιιειιιϋ ιιιει 
μιιιιοι::τι οεειΙ: ει' Μη” ΚιίοΙγάεει ΙεΙιετ; εΙ 
ΙειιΚειδΙε8, Μι τ. ι. ε8γεε ετειτιιεροΙ8άι·οΚ ιιιει8άιιιο8ειιΚ ει' 
ετειτιιε οιόΙιειινειΙ εΙΙειιΚειιιόιιεΙ:, εδτ “Μι ιιιιιιιΙειι Κϋιιο8ι 
Ιιειτάετ ιιιεεἔεειιιιιιιείτιιόιιεΚ, ειΚΚοι· ει' Κϋιόι·ιΙεΚ ιε ει, Μάτσε 
ΚεπιόΙωτόΙ εΙτόι·δ 'ε ροΙ8άι·ι Κϋι!ιοΙιΙο8εά%τιΙ ε8γειΙάι·ιιε 
ΚοιΙό ιιιει8άιιόι·ιΙεΚεΚΙιεΚ άΙιΙοιτειτνάιι ίεΙ, ΜδνεΙ ποιι ει· 
ΙώΙεει ΚϋτεΙόΚ ιε ίεΙΙιοιιιΙειιιόΚ, ιιιεΙΙγ ει' τάι·εειεέιδοτ, ει, 
ετάτιιεροΙ8άι·οΚ τ3εειεεόΒότ “οι·” ε8γεεϋΙόει·ε 'ε Κϋιι·ε 
ιιιιιιιΙώΙάει·ει Μι·ιει. 

ΠεΙγεεειι ίο8·τει Μ ειωι εειιιιότ ιιιάι· ειι 17234Κ όνι 
οι·ειά8μϋΙόε, ιιιεΙΙγ ει' 122-Η: τϋι·νόιιγοιιΚΚΙιειι ΚϋνετΚε 
ιδΙ:όρ ιιγιΙειτΚοιιΚ: ,,Ρι·οιιτ ι·εΙιιιιιει επΙ ρι·οιιιοτΙοιιειιι Μιιι 
Μπι ετ ιιιιροριιΙειτιοιιειιι Μ8Μ οοιιιΙιιοειιτπι , ιτει ι-Μπι ιιτ 
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ΠιινΗ ιμιοςιιε ιιεινιμιΙιιΙεε ρε: ιΙινει·εοε οει1ιειΙεε 
ετ Ι ο ω” :ΜΙ νειι·ιειε ι·εμή ρειι·τεε ρι·ο τωΙπωωο Μπιι-Ρ 
ιιιει·οιο ιΙειΙαοειωιιι·, (¦ο11ειΙιιι111 ι·ε8. Ιοοιιιιιτ. οιιι·ειΙιιτ,Ηνι 
ι·οε ΙιιηιιειιιοιΙι :Μιιει ειΙιι οιιιιιιιι 8ιιειι·οε ειιρει·ΙΜε οοιιειι 
Ιετ ω. ετο. ετ Μ Βιιιετει ι·εροι·τειΙιΙτ." Β' ειεινειΚΜιι 
νΗ:ίι8οεειιι Η νειιι ιιιοιιιΜι ει, ετάτιιεηο8 £εΙεδΙιΙιεό8ε ει"ΙοΙγό 
Κοιι, 'ε ει, ιιόΙΜΙΙ, Μ” ει, ιιιει8άιι-ιο8ι !8ό1η·εΚ «Μιτετ 
ιιόιιεΙ:, ε”ειΙιιΙ ει' ΜΜΜ όι·ιΙεΚόΙιωι ιεΙειιτετιΚ Μει'ιιε1ιι 
ιαπ, ει' ετέιτιιε ειΚειι·;ιτιει εεείτοι·ιιάΙ: Ιότεείτόεε Μ8εττ, ,ε 
Μει ει' ωειέ$8ειιιΙειεά8 ΚιΙεηΙόεε ειάιΙιιιωι όν· Μττ ιε ιιιάι· ει' 
1ιιώ ΜΜΜ :Μοττ νοΙιιει, δεειιιΚ Βιιοιιγοεειιι ιιειιι ιιιιιΙειειτειιι 
ιΙοττάΚ εΙ ει, εεειτοι·ιιάΚ ειωίεέΒόί ει' ι·ότόιιτϋιόε τεΚιιι>τετόΙιδΙ 
ιε ιιιε8ειιιΙίτειιι; :Με όρωι ε' Ιιειτάι·οιειτ ωωωμ, Μ” Μι» 
Μπι ιιειιιιειΙόΚιιεΚ ιιιε8 Μιι ει, ιιιει8ει ιο8ει, Κϋιϋ”ειΙιι-:ιι ειι 
ΗΜ όε νιειοιιγοΚΙιοι Κόρεετ ι·ειιιΙεΙΚειιιι, 8ι εΙδιΙϋΚ ιιιτόι 
ΚειΙόεειιιεΚ Μάιιγώτ ρότοΙιιι , επ εΙεινιιΙτειτ εΙτϋι·ϋΙιιι, "Με ειιι 
ικιΚ ΙιεΙγόΙιε ιοΙιΙιειτ, π όΙϋ ιι«.:ιιιιειΙόΚ όι·ιΙεΙ:όνεΙ όε “Μ: 
εό8εινεΙ ιιιε8ε8γειδτ ΙιεΙγειτετιιι; τωιιιείτπι ειιοιιωιιι ε' Μ 
τάι·οιειτ ιιειιιιετϋιιΙ: εει]ιιοε Ιιειιιγει8εά8άτ ιε, ιιιεΙΙγ ιιιό8 Μια 
Η ΙιειΙειειϋει οΙΙγ ιιιτὸιετεΚ ΜνΜΙότ, πιεΙΙγεΚετ ει' Ιαπω 
Ι:ειΙόε όε ΚϋιΙεΚειΙόε νιι·άμάω ιιιάι· ε8γ ειέϊιειιΙβεΙδττ1ιιε8 
Μνάιιτ. Α' ιεΙειι ιιειιιιειΙ6Κ ιιιιιπΙπάΙτειΙ νειΙειιιιιΜ εΙό8 ω 
νιΙά;οεοιΙοττεά%ειΙ, ιι”, Μι ειΙωιηεμ εΙε8ειιιΙδ ει·δκ! Η 
Μ· ειι εΙιιιιιΙειειτάε ΙιεΙγι·εΙιοιάεάι·ει 'ε εΙειιιΚ ικιέγειει·ϋ 
$ει·νειιιεΚ ΚινιτεΙόι·ε. Έ 111ιιιτάιι ΚιίειΙδιΙόειιιιΚ ιεΙειι ΜΗ. 
ροήεΞΜιιι ει' ιιιειδμιιΙειεά8, ετάτιιεοεοοιιοιιιιάιιΚ ε' ώοει 
Ιορει, ειιιιτε ιη 8γάιιιιιιτόιετεΚετ ΜέιιγεΙ; ιο8ειει·ϋειμΙοΒ 
ει' 1ιειιιιε,:τ δεειιιΚ τει·νειΙιει ΜΜΜ Ι:οι·ειει·ϋ ιιιτόιΚειΙόεεΚετ 
εεειτοΙιιι, ωιιιάΙ ιει ιιιΚάΜΙι, ιιιιιιτΙιο<=ςγ ειάιιιοε ΙιεΙγιετ!ιειι 
ει' οε:Μοι·ιιάΚ άΙτειΙ ΜιιιΙ ει' ΜΗ .πω εειΚϋι6ΙΙιετϋ. 

Β, ιιιε8”διδιΙόετδΙ νειόι·εΙτετνε, 'ε ει' ιιει” ;μιιιΙειΚϋ 
ιϋιιεό,<; ι·οΚοιι 8οιιιΙοΙΧοιάεάΙιειιι Ιιιινει, ει' Μ. Θεια!. @Πε 
εϋΙετ ε”Η: Μιιτοε ίεΙειιΙάεάιιειΚ τεΜιιτό, οΠγ ι·ειιιΙειειΙιά 
@Μ: τει·νότ ιΙοΙ8οιιιι Μ, ιιιεΙΙγεΚ ει' νιιεΚ όε ίοΙγόΚ Μει 
ιιάΙΙιειτάεάτ ι·ότϋιιτϋι όε ι·ε ΙεΙιετεό8εεεό ΕεειΠ:, ει' Μ. 
εΖε1·ϋ τιιΙειιιΙοιιτ ιιιιιιιΙειιάΙωΙ ΙΜτο8ΜάΚ, 'ε οΙ:οιειιιιΙό, νει” 
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οπωωωιιπο ι·ϋνιὰεόἔε1:όι·τ Κάι·ρότΙάει·Α ΚϋτεΙε2ιιεΒ. - Α' 
νιιϋοΒ εἔγόΙ› ά8ειιειτιιιειΚ, Ι:ϋι£οΙγειιιι-όρίτόει, Ιιειιόιάει, 
ειι8ετεΙ:, ιιιειΙιιιοΚ, ι·όιτεΚ, ΜιΙάεωτ όε ει' τϋΙιΙιι Βϋι·ιιΙι ιο 
;;οΚ 'ε ΚϋτεΙεεεό8εΚ ι·ειιιΙειόεπέΙιε 'ε νιτειτάεά!ιει ειιοιιΜιι ειπ 
Β8γεεϋΙετ ιιειιι ΙιοεεάτΚοιοττ , ΜΜΜ” 1ιιιιιιΙε8γιΚιιεΚ ιιι‹-η; 
πω” οΙΙγ Μπωει-ιι οΙιΙειΙιπ, ιιιεΙΙγεπΙιει ιε οεειΚ εΙδΙε 
με ΙιοεειειπΙι Μτε8ετόεεΚ 'ε ιιγοιιιοιέιεοΚ ιιώιι ειόΙΙιειτιιι, 
ε' 8ειιιΙωάμ Β8γεεϋΙετιιεΚ ρειΙπ; ιιιιιιιΙειι επτα: ΜΜΜ 
ΜνϋΙεειιεΚ. - ΕιιιιόΙίο8νει ειι Β8γεεϋΙετ ε8γειΙϋΙ ει' ι·ό 
τόιιϋ3ιόε τάι·Βγάι·ει ειοι·ίτΚοιοττ, 'ε οΙιεητνάιι, Ιιοπ ειιιιει 
τϋιιιόι·ιΙεΙκ Μιια , ιιιεΙΙγετ ει' τει·ιιιόειετ ει, ιιιειδ8·ειιιΙειεά8 πι 
νάι·π ει' πωπω ι·επεττ, ,κι ιιιεΙΙγιιεΙ: οιόΙειει·π !:ειεΙόεε 
Ι:ϋι8ειιιΙειώ8ιιιιΚ όι·τόΚότ νό;τεΙειιϋΙ τϋΙιΙπιιϋι·ϋιιιι πόρα, 
ιιιιιιιΙειι Μι” όι·τεΙειιι 8ιιιιγάι·ει, Έ ΜπιΙ ιιιειΠειι·άιοιτ .ϋο;;οΚ 
ΜΙ:ιτΙειιι όι·ιΙεΚόΙιεπ όΙνειε2ΙειιϋΙ ιιε ίο!γ$οιι Με πϋιϋττϋιιΚ 
-- πειιράιι ειιόι·τ, Ιιο;;γ επι ειιιΙιει·ι ό” όε ειοι·8ειΙωιι πι 
τειΙιιιάύΙ ειάι·α Μιιοεετ ει, τεΙΙιετετΙειι εκεινο ιιγεΙιε «Η πωπ 
ι·ε, - Ιιάτοι·ΚοΜΚ ΚϋνετΚειδ πωπω ΜΜΜ ιεινειεΙειτάτ ει' 
Μιει εΙόΙιε οΙΙγ Μεε ι·ειιιόιιγιιγεΙ τει·ιεειτειιι, Ιιο” ΜιιιΙ 
ποιι ετάτιιεποΙ8άι·οΚ , Μπα ει, πϋι]όΙΙότ ωππωΙ, ιιιειΒοπόνά 
τεειιιΙιΚ ει ιι8γετ, Έ ειιιιι:4.Κ ειΚει·ϋΙόεότ 1ιιιιιιΙ 8γάιιιοΙό, 
πωα ΙεΙνιΙά8οείτό ιιγιΙειιΚοιάεειιππειΙ εΙδιιιοιιΙίτωιι Ιο8$άΙ:, 
ει, τϋι·νόιιγΙιοιάετ ειΙΚοτό Ιιειτόεό8οΙ: ρεω ε' τάη;γΙπιιι ΜΗ 
:Ι6τήεπΚ άΙτειΙ ει' ΚϋιεΙ8Β οι·ειά%ΜΙόει·ε :ποιι ΜείοΙγάεεειΙ 
ΙεειιιΙιιεΚ , ιιιεΙΙγετ π πω· ίοιιτοεεάμ , 'ε ιιιειϋ8ειιιΙειεά8ιιιιΚ 
ιιειροιιΜιιτ ιιγοιιιειειτό ΙιεΙγιετε; ιΙε ε8γειει·επιιιιά ει' ΒειιιιϋΙ: 
«κατ ΚϋιΙιιιοιΙειΙοιιι Ι8όιιγεΙ. 

Ι. 

ΠΠηοεΕ ει1αροΙνο!ι "ο τοπάπιιιΒόΙγοΒ. 

1. ΜϋιιτΙιο8γ ει' Ιιοιιι ίϋΙιΙιιιινεΙσ.ἐε π άΙΙαττειιγόει 
τόε ίεΙνιι·ά8οιωτάεάι·ει ειιιιιγιι·ει ειιιπεό8εε όε Ιιειειιιοε ϋιι 
τϋιόεε ει'·ι·ότεπιιεΚ, 1ι,η;εΙδπιιεΚ όε ίϋΙιΙεΚιιεπ, 'ε ε, οιόΙι·ει 
ει' ίοΙγόπ, 'ε ει' πϋι·ϋΙωόιιγεΚΙιει Ιώρεετ ειιοπ!ιόΙ νειετειιιΙϋ 
οεειτοι·ιιάΚ ειΙΙαιΙωειιάεει, οι·ειάΒειει·τε, 'ε ϋιιΚόιιγτεε επει 



Η 

ιΙάΙγοιτειτπεοπ ιιόΙπϋΙ οεπιΚ ιι" $ο8ειιιειτοεΙΙΙιειτο , Ιιει ει' ΜΙ 
ιΙεειιι·ειτ ει' νΙιεπ, π Ι'οΙγόπ ΜΙΝΙ! ιΙΙετδ τϋι·νόιιγειει·ιι ιο 
8ειΙ, 'ε ει, π6ιπΙΙοιιιπιιγ Ι8όιιιππ πϋιϋττ ίειιΙοι·8ό νιειοιιγοπ 
ςνειΙειιιιΙιιτ ει Κοι·άΙιΙιειιι ει' Ιάροπ, ιιιοεεπιοπ όε ροενπιιγοπ 
ΙεεεειροΙύ.εάι·ιι ,ε ππιιάι·ίτπεάι·ει ιιόιγε τϋι·τόιιτ) οι·ειά88γϋ 
Μπι-:8 νΙΙπ8οεειιι, 'ε ίόΙι·ειιιει8γειι·πιΙιειπιτΙωιπΙ ιιιε8άΙΙειπί 
τειτιιμπ, ειειιιιεΙ ιιγΙΙνάιιίωτιπ, Ιιο” .ι · 
Δ 2. Θ: Αι οΙΙγ ίοΙγόνΙιεπ 1°εΙεεΙο8· τοιπε8ότ, ιιιεΙΙγετ ει' 

Ιπιτάι·ΙιεΙι ΠΙΙιΙεειιι·, πω· ει' πϋι!ιΙι·τοΚοεεπ8 πω» 1ΙΙ8Ι1Ι'Η.ΠΒ 
'ε ε8γόΙι ιπιιιπνι-πι·ε, ειΚάι· ι·ότοιιτοιόει·ε πΙ ιιειιι ΙιειειιιάΙ, 
ποπ, πιπιιεπ πιω ει' Ι'οΙγοι·ει ιΙϋΙιιεΚ, ωοιππ, ειπώ 
ΜΜΜ: ,ε ΙεεεΙϋΙπ οιιτϋιόεόι·ε ειειιΙπιιΙοιι ΙιειειιιπΙΙιιιι.πιπ; εδι 
Ιιει ιιπιιιΙ ει' πότ Ιπιι·τοιι ΙΙΒ'ΥδιιδΖ ει' τιιΙειπΙοιιοε, (Έ Ιιει ει' νίι 
ιιοιιι Ιιειι6πάιΙιειτο), π επει νΙιετ, πι” ωιιιειΚ ει” ι·ό 
πόι3, οειιτοι·ιιάπ εε8επεΙιιιόνεΙ ίσΙπ: »πωπω π Ιιενε 
ιετΙιετΙπ, ποιι πιποτόεεεΙ ιιιΙιιιπιιάΙωΙ, Ιιο" ει' πι Μ8ει 
Ιπ.!ιΙι ποιι ροιιτοιι, ΙιοΙ ει, νάΙΙειΙππόπ :πιΙπι εΙΙιιι”ιει, 
π.οΚοττ ιιιειΙι·όΙιε νΙεειεινειεττεεεόπ. Πε Ιιει ιιιΙιι‹Ι ει' πότ ρειι· 
τοιι ιιιάε ει' ΠΙΝ τιιΙειπΙοιιοεει, 'ει ει, πια ιιιΙιιιΙ ει' Μι οΙιπιΙ 
ι·οΙ ειΚειι·ιππ ΙιειειιιπΙιιΙ, ειποι· ιιιΙιιιΙειι Ιπιι·τΙιεΙΙ ει, ίεΙεεΙε8 
ιτΙιτϋιιιε8Ιιειι π δι ΙΙΙετδ ρειι·Ι;Ιιοεειειεά8 ειι·πιιγάΙιωι ι·όειε 
επΙΙ. πειι πιιιπιω ιο8Ιιωι οειτοιιιειΚ ει' ρειπι·ει-ιΙϋΙδ τόι·ι·οΙ 
ιιιιιιιΙποιι ι·ότεπ, Π5ΙιΙεπ όε Ιε8εΙδπ, ιιιεΙΙγεΚ πιειΙ ε” 
τεετΙιειι , 'ε πι, Ιιειτάι·Ιιωι Ιεππειιιεπ. 

Β. ΒΙΙειιΙιειι πΙιάι·οΙειΒοε ιιπι8πιιτιιΙειπΙοιιιιειπ “Μιι 
τειιιΙδπ ει' Ι:ιιωιπ όε 1·οι·ι·πεοπ; 'ε ποπιιτ π , πιιιεπ :πΙαω 
ΙόΙειιιεΚ, πΙιπι·όπι8 ΙπιειιιάΙΙιειπει, ΙιειοεειΚ ε" "Η απ» 
Ιιειι ει, ποιιιειόιΙοπ ΜΜΜ ειειι πια νει” ίοι·ι·έι.ε ΜΜΜ: όα 
Ι`οΙγτοιιοε ΙιειειιιάΙειτάΙπιιι @γ όνιιόΙ τονά!ιΙι ΙιάΙιοη;ειτΙειιιιιΙ 
ιιισω νοΙωπ, ιιιεΙΙγ εεετΙιειι π ΙΙΙετδπ ιιΙιΙιεΙΙ ιο8ειΙπ ὅμι 
ποι·Ιειτά!ιωι ποιιτιΞΙ π ιιιε8ιιιειι·ειιΙιιειπ; εΚΚοι· ποιιΙπιιι ει' 
ΜΙΝΙ ε Ιπιειιιέι.πιτΙπιιι ι·όειεειιΙδπ ει' πιω νει” Ι”οι·ι·άε Μιει 
ιιάΙ!ιειιπεάι·ει ειππεό8εε πόειϋΙετεπ πϋΙτεό8ειτ ιε ΜΜΜ ειι 
ωι·τοιιιειπ νιει-:Ιιιι. 

. 4. ΗειεοιιΙιπιιι ιιιιι8πιιΙιειειιιάΙειτ ,ε ιιιει8άιιιο8ι πίιιι 
πι ΙειποιιιειΚ ποιι ειπι·οΙιΙι νιιεπ πι, ιιιεΙΙι·εΚ.χ νειΙειιιιεΙΙι· 
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Μι·τοΚ Ιιειτάι·άΙιειιι, νει” Μτ ειο11ιειόιΙ Ιιιι·τοΚΙιει1ειι·ει ΜΜΜ: 
τάιιιειιΙνάιι , ει' ΙιειιιιϋΚ ίο8ΙειΙτειτό νιιωειιιιγιεό8ι·ε·ιιόινε ε 
ΒγόΙιι·ε :Μ8 , »Με Μιτάει·ει εΙε8ειιιΙϋΚ. Αι ιΙΙγ νιιεΚ τεΙιάτ 
ωιιιιΙΔΩιΙιΒ·, ΜΒ· ειπο Μι·τοΚ πω” ειοωειόιΙ Μι·τοΚοΚ Μι 
τάι·ά!Δωι ίοΙγιιειΚ, ει' ΙχοΙ ει·ειΙτεΚ, ει' ΙϋΙιΙεειιι·, ΚϋιΜΜο 
Κοεεά8, νει” Κϋιεό8 6εει8ε τειΒῇειιι·ει ιιόινε ιιιει8άιιιο8ι τιι 
Ι:ηιΙοιιιιειΚ τεΜιιτειιιΙδΚ. . 

δ. ΜιΙιεΙγτ ειιοιιΜιιι ειω ειρι·όΙιΙι νΜεΚ ει' ίοι·ι·άε Θ; 
Κιιτίδ Μιτάι·άτ εΙΙιει8γτάΙ: , όε ιιιειε Μτάι·Μ ϋιιιΙειιεΚ, ιιιε8 
ειιι11ΨόΙ1ιιΙβ8άιιιο8ι τει·ιιιόειετϋΚ, ιι8γειιι ει' 2. @Μιιι όιήιι+ 
τ6%; τει·ιιιόειετϋ νΜεΚ οειτάΙγάΙιει τειικοιικιΚ; ιικι8άΙιόΙ όι· 
τετϋιΙνόιι, Ιιο8γ ΜΙιΜ" ειι ιΙΙγ νιιιιεΚ εεόεε όε τϋιιιεεε 
ποιι ίοΚι·ει Ιιά8οττ, ιιιιειει·ιιιτ νιιιιιϋνετ ιιιοι8άεΙιει ΜΜΜ 
Ι:όρεε, ειι ΠΙετϋ ΙϋΙιΙεειιι· ιε τϋι·νόιιγεε ιο8άΙιειΙόρ, 'ε ει' 
Κόι·ιΙόεεε νιιετ ειΚάι· ι·ότϋιιτϋιόει·ε ίοι·ιΙίτΙιειψι, Μάι· ΜΜΕ 
εεετότ ΙιιποΚάΙιοι τειιαοιό ω«€πωεΙΙγ ΜΜΜ νω1ιίίόρίτόει·ε 
ΙιειειιιάΙΙιειψι, ει' ιιιειιιιγιι·ε ε' νάΙΙειΙειτ π 1840416 Χ-ιΙιΚ 
1. οΜΙ1Κ $.-εδ Θ. όι·τεΙιιιε :Μά 11ε1Ι1 εειιόΚ, νει” ει' ρω·τι·ει 
ιΙϋΙϋ ίϋΙιΙ ιιι·Ιιόι·ι πιεω νοΙιιει, ωεΙΙγετ ει' Κιε6ῇάΙΪῖά5 τϋι·νό· 
ιηεε εεετειιι ΜνϋΙ εΙίο8ΙειΙιιι Μιιι επιΜιιΙ. _ 

θ. Αι ειΙεό Ιιιι·τοΚοε ΒόιηχτεΙειι ει' ΙεΙεδ ειοιιιειόιΙ 
τό! ΙείοΙγό Μια ει' τϋι·νόιιγ όι·τεΙιιιό!ιειι ίϋΙιΙόιι Κει·εειτϋΙ 
ει·εειτειιι. 

7. ΑΜ1ι νίι ίοΙγάεάτ, ιιιεΙΙΥετ νειΙειιιιεΙΙγ ειοιιιειόιΙ 
ριιειτ:Μ, όε ΙιϋιΙιιι·τοΚοεεά8 νει” Κϋιεό8 ειΙιΙι8εΙδ εεηάτ 
ΙώΙϋιιίόΙε ιιϋΚεό,<έεΙι·ε ΙιάΙιοι·8ειτΙειιιίιΙ ΜιειιιάΙτ, ιιώείεΙό εΙ 
νειετιιι, ·'ε ειι άΙτειΙ ειιιειεΚετ ει, ειοΚοττ ΙιειειοιινότεΙτϋΙ 
ιιιε8ίοειτειιιι, ει' τιιΙειιιΙοιιοσικιΚ, νει” τιιΜιΙοιιοεοΚικιΚ ΜΜΕ 
8ΜΗΜιΙ. 

8. Πει 1ιιό8ιε ει, ίϋΙιΙεειιι· ι-πωι ΙιειειοιινότεΙ άΙτειΙι·ϋ 
ΗιΙεό8ετ ειειινειΙιιε, νει” Μει έ ΙοΙγωιιιωΚ ι·ότϋιιτϋιόει·ε 
"Μό ειΙΙαιΙωειιάεωι ει' ΙιεΙγΙιεΙι νιειοιιγοΚΙιοι Βόρεετ ει' Ιώπε 
ιιόινε ΙιειειιιοεΙι , όε ἰοιιτοεειΙιΙι νοΙιιει , »πω ει' ΠΜ ει' νιιιιιἱί 
τιιΙεψ1οιιοεάιιειΚ ιιγιιπειιιι Κόρεε: π ειΙάΜ› εΙδειιΙ:ΜιΙό ιιιω 
ειει·ι1ιτ ΙιοιειεεόΚ ε' τάηζγΦειιι ιτόΙετ, 'ε Μτάι·οιτα8εόΚ Η, 
πω”, Κάι·ρότΙάει ιΙΙεΠιετι ει' ιιιο,Ιοω!Ηι·τοΚοετ. 



. (Η) 

Πει εΙΙιιιιΙιειι νειΙειιιιεΙΙγ ιιιιιΙοιιι, νει” ιιιάε νι» 
ιιιίι, πιει 0ιειΚειοτε ΚϋνετΚειτόΙιειι, ιιειιιεεει!: ΚεΙΙετιιιόΙ 
“Μι νιιετ ρειωιι·οΙιιει εΙ, Ιιειιιειιι τάιι ει' ίεΙεδ ρειι·ιΙιιι·τοΚο 
ΜΜΜ: Κάι·οΙαιτ οΚοπιει: ειι πΙ; όρίτιιιόιιγ ειι 1840-Η: 
Χ-ιΚ ©ξοΚ ι·ειιιΙεΙΚειόεε Με εειΚ. 

10. Πει νειΙ:ιιιιιεΙΙγ Ιιειτάι·ωιιι ΙείοΙγό νιιειι ιιιειΙοιιι , 
πωσ πιιάε νιιιιιίι ιιειιι άΙΙειιιει , ειΙιΚοι· ει, ριπή Ιιωιι!ωΙι ι·ότ 
Ιιιι·τοΚοεοΚ ποιι Μα, ει, ιιιειιιιγιι·ε πιώ ει' ΙϋΙιΙΙιιι·τοΚοε 
ειιιεϊτ ιόηει 6ιιτϋιόεόι·ε , νει" νιιιιιιινεΙ: Ιιειιτάεάι·ει ιιαπι όΙιιε 
νει8γ ιιειιι όΙΙιετιιε, ιιιιιιιΙειι ΜαιιΙάΙγ ιιόΙΙιϋ.Ι ίοι·ιΙίτΙιειεεάΚ 
ϋιιτϋιόει·ε ; ΞειιΙι:.ι”ειτνιιιι :Η ιΙΙετδ ΙϋΙ‹!εειιι·ιιειΚ ιΙΙγ εεετΙιειι 
Βιάι·ιιιι!ιοι· ει' ιιώς ιιετάιι ει' ι·ότϋιιτϋιόει ιιιεΙΙεττ ιε ίειιιιιιιι·ειιΙό 
ίεΙεεΙε8 τέιιιιε8ότ, όε εεετότ εἰ νιιιιεΚ, νειΙειιιιεΙΙγ νιιιιιϋ 
ιιεΚ ιιιε8ιιιιΙίώεάι·ει ΙιειειιιάΙιιι. 

Α' Ωιι1ηαΙοπι ιδιωιΕο06εόι·61, νιιΒγ ΒοτΙάύοιάωΜω·όΙ ει" 
1·όήανΗόε όττΙομέΙππι. 

Μ. Πει ει' ι·έτω( ιεινίτά8ει, νει” ΙιειειοιινεΙιετδνό 
τόιεΙε,π ειΚάι· ϋιιτϋιόε, Μιάι· !:ιοιάι·ίτειεοΚ Μαι! ιιιιι8άιιω 
ΙειιιΙοιι έτειι8ειΙόεότ, νει” ιιιε8νάΙτοιτειιάεόμ Έ άτειΙάΙιιιιι 
ιιιιιΒάιιῇο8οΚ Κοι·Ιει.τοιάεάι νει” ς:εοιιΚιτάεάτ, (ΜΙιΜ οαπ 
Ιιιιοιιγοε ιιιε8Ιιειτάι·οιοττ καιω κ) ί6ΙτότεΙειιιό, Ά ειι·ε ιιόι 
νε ει, ι·όττιιΙειιιΙοιιοε, 'ε ει' ι·ότεΙ:ιιεΚ «πόΙΙιει νατ ιεινίτάεει 
άΙτιιΙ ιιιιι8ειιιοέιειιΚι·ιι ιιότνε όι·ιΙεΚΙεττ ειειιιόΙγεΚ ΜΜΜ Μι. 
ι·άτεει8οε ε8γεεεό8 Ιότι·ε-: ιιειιι ιϋΙιετιιε: ει' ΚϋνετΚειδΜιειι 
ίο;.ςΙειΙτειτό ι·ειιιΙειειΙιάΙγοΚ όι·τεΙιιιόΙιειι, 'ε1ϋΚόΙετεε Μιι·ρότ 
Ιάέ ιιιεΙΙεττ ΚόιιγειειίτόειιεΚ "ιι ΙιεΙγε. 

ι Π!. 

.βαση τὁϋῇιινἱἰόιιί £οι·νοΙιτόΙ, πιοΙΙγοΜπε!ι ίσειΠιιΜο 
ΜΗιιΜιδει οΒγοαΗΠ Ιιἱτόἱ πω" Νιι·ΜΒιι!ιο8Ημ 

12. Πει ει' ι·ότιεινίτάει ίο8ειιιιιτοεί:Ιιιιτάεει νόιζεττ Μ, 
ειι8ειΙειιιΙδ νει” ιιιε8νάΙτοιτειτειιιιΙό ΙϋΙιΙΙιιι·τοΚ ιιειιι :ποιι ι·ό 
τεΚΙιει τειι·τοιιΚ, ιιιεΙΙγεΚιιεΙτ ιεινίτει,εει οιόΙοιτειτιΙ4; Βιει το· 
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"Μιά όρὶιΙετεΚ, νιιιιιϋνεΚ, οεειτοι·ιιόΚ , νει" τεινειΒ ει' ι·ετ 
ιεινίτάε όι·ιΙεΚό!ιειι ε!τϋι·ΙειιιΙδΚ, ιιιε8ειϋΜετειιιΙδΚ, ΜΜ 
τωιιΙόΙ: , νει” Κοι·ΙάτοιειιιιΙόΚ ΙειιιιόιιεΚ, νει” Μει ει' Μι·ιΙό 
εεε ι·ότεΚ ΚεΙιεΙόΙιε ειιοΜιοι ιιειπ τειι·τοι‹'ι Ιιιι·τοΚοιι Κει·εει 
311Ι ΚεΙΙειιε νιινειετόεεΚετ Ιότεείτειπ; Μει ε" ειόνειΙ ι·ότιει 
νίτάε νό8εττ Κότεό8Ιιε ιιειιι νοιιΙιειτό 1ιιειΒάιήο8οΚΚοι·Ι:Μο 
ιειιιιΙόΚ νοΙιιάιιιιΚ: ΚϋνετΚειειιιΙϋ Μι·Μ εΙ]άι·άειιειΚ πιι 
ΙιεΙγε: 

13. Πει ει' ιιιε8εΙδιό ειειΙωειΜιιι εΙδειάιιιΙάΙτ .Κ6 
ι·61ΙωόπηεΚ εεετό!ιειι ει' ί6Μεειιι·, ΒϋιΜι·τοΚοειά8, Κϋιεόε, 
νει” άτειΙάΜιει ε., ι·ό€τιιΙειιὰοιιοεοΚιιπ ει' Μι·τοΚ ειι·άειγάΙιοι 
Βόρεια ιιει8γοΙιΒ ι·όειοι, ι·ότ)ειΚετ Μειάι·ίτάε, νει” Βιιτϋιόε 
άΙτ.ιιΙ ιεινίτιιι ειάιιιΙόΚοιιιειΚ: ΚϋτεΙεεεό8ϋΚ ΜΜειιεΚ εΙἱΜ 
ει' οιόΙΜι νεττ νεΙΙειΙειτιιειΚ τϋΚόΙετεε τει·νειετότ εΙΚόειΗειιι, 
'ε ει' ι·ότιεινίτάεοΚ ιιΒγόιιεΚ εγοι·εειΒΙι , όε ΙιιιτοεΙι ειΚει·εεί 
τόεόι·ε ιιιιιιιΙειι ιιιεΒγό!ιειι ΜιιενειειιιΙδ Ιιιι·όεά8 εΙόΙιε τει· 
ιεειτειιι. 

14. Β, Ιιιι·όεά8οε :ιιιΜειι Ιιειτ6ιιά8 ειι ε”ιΚ Με 
ράιι, νει” ΙαιρΜάιιγ εΙιιϋΚεό8ε :Μεια ει' ειϋΚεό8εε τϋι·νόιιγ 
“Μό Θ: ειειΚόι·τϋ ίόι·ΜΚΜΙ ΜΒΜ ιεΙ 6ιιΚεεεΙό!ιειι. 

Μ. Α' ΙιειιιιιτειωιιιΙό τει·νειετ τϋΚόΙετεεεό8όΙιει Μ 
νάιιτειτιΚ: ει) ΑΙειροε των, ιιιεΙΙγΙιδΙ ΚΠεεεόΚ ΜιιιΙ ει' οιόΙ 
ιοττ νάΙΙειΙει13, ΜιιιΙ ειιιιιειΙ: ΚινιτεΙιιιόιΙιει. Ιι) Αι :ΜΜΜ νά 
ι·ειιιιΙό Μαι·ια όε ΚϋΙτεε8εΚ ΙΠ111ιιί€Μάεει. ο) Α' 7άΙΙειΙειτ!ιειιι 
Μ:άι· οεεΙεΚνδΙεε·, Μάικ· ειειινειΙδΙε8· όι·ιΙεΙ:ΙεττεΚ εΙδεοι·ο 
Ιάειι. ιΙ) Α' νάΙΙειΙΚοιάε Ι:ϋνετΙ:ειτόΙιειι ειιΙωιιΙό όε ειιιΚόι· 
τϋΙ: άΙτιιΙ τεΙ.ὶεείτεω3 ΙιιτεΙεε Ιιεοειιιι ιιΙειριιΙό Κάι·ρότΙάε ι·όει 
Ιετεε Κιιιιιιτειιάεει. ε) Α, ΚιιΙοε, ιιιεΙΙγ ειει·ιΜ ει' νάΙΙειΙΚο 
πω ΚϋΙτεό8εΚ π ε8γεεεΚι·ε ι·ότΜι·τοΚιιΜιοι ΜΜΜ ίεΙ 
οειτειιιιΙόΙ4. 

Ιθ. Βειημητνάιι ει' νάΙΙειΙΚοιόΚ π όι·ιιιτεΝ; !ιιι·όεά8 
πνιΚ ει' τει·νετ, ει ιιιιιιιΙειιεΚ εΙδττ ει' ΙιεΙγ ειιιιόι·ε - Μωωι 
"ε", ει' τάη;γειτ ι·όειΙετεεειι Ιι:ι·άΙ_ῆει ι·ιιε,ε;, ,ε εΙιΙιεΙι ωιιιι 
ΜϊΙόι1ειωτ ει, τάι·εγ ΚεηειΙεΙιιιόΙιει Βόρεετ 80 Μ;› «και 
νόΒειιε. 



Τ! 

Π. Ηει ει'Υ τει·νειετ εΙΙειι ΙιεΙγαιιιιι νιιε8άιΙειτ 'ε 
Βεε2εη;γειτετόεεΚ ιιτάιι ει' ι·ειιιΙεε Ιιιι·όεάειιειΚ Με α:Ιιιιι Κειι 
τεΙπιιτετΙιειι Μίο8άεειι νοΙιιάιιειΚ: ει' τ8ι·ν8ι8ί: ιιιειΙι!ι ιιιε8Ιιιι·ύ.·· 
Μεει εΒόειειι ι·όειι·εΜιιΙειτΙειιι ιιιίιόι·τϋΚι·ε, νει;;γιε ειειΜ'όι· 
πειΚι·ει Μιειτι!:, ΚιΚΙιει ε8γετ ει' Ιιιι·όεά8, @γετ πειΙι8 ει' 
νάΙΙειΙΚοιόΚ ιιενειιιε1-ι, ,ε ε' Κατει απ”, Μιι·ιιιειιΙι1: ειειΜ“όι· 
ΗΜ Μ ιιιε8 ει' τει·νειετιιεΚ ιιιειΙιΙιι ιιιε8νιιε8άΙάεάι·ει; ιιιεΙΙγ 
Μι εΙιΚοι· ειότϋ!ιΙιεό88εΙ εεειΚιιαγειιι Ιιιάιιγο,ειιιειΚ ιιγι!ειΠ:οι 
τειτιιόΚ , Κιι8ειιίτάε νό8εττ ει' ΙιιάιιγοΚ ΚπεΙϋΙόεε ιιιεΙΙεττ ει' 
νάΙΙειΙΚοιόΚιιειπ νιεειειειιΙειτιπ ειιοιι πιε8ιεπγιόεεεΙ, Ιιο” ει' 
νάΙειειτ ει·ι·ε ει' νά!ΙειΙΚοιόΚ, νει8γ ιιιει8άτ ει' Ιπε8όειίτεττ 
τει·νειετετ, 45 ιιειρ πω·τ !ιειιγιιῇτεάΚ. 

18. Πει ει' ΙιιάιιγοΙ: ρότΙάοει νό8εττ ΜειιΙοττ των Ισ 
ε8όειίτόεε εΙΙειι πω» ειι άΙτειΙει οΚοιειιιιΙό ιιειΒγοΙιΙι ΚϋΙτεό 
8εΚ, Μάι· εεγόΙι τεΙιιιιτετΙιδΙ ει' νάΙΙειΙΚοιόΚ ε" Μπε Ιπ 
Ιο8άετ τεπε: ει' όπω8· ιιι Μιτάι·οιειτ ειΙά ΙιοεεάτειτΠ: , ιιιεΙΙγ 
Ιιειι ει' ειεινειιειττ6ΙιἙιεό8 ιιειιι ει, ίε]ειιιπιιπ, Ιιειιιειιι ει' ΜΜΜ: 
ιΙΙετδ Ιιιι·τοΚι·όει ιιει”εά8άΙιοι ΜΜΜ ιιιάιιιίτειτιΚ. 1-Ιει που 
!ι:τπι ειι όι·ιΙεΙ:Ιεττ ι·όττιιΙειιτΙοιιοεοπ νειΙειιιιεΙΙγιΚε ιιειιι Μη 
Ιιειι ΙειπιιόΚ, νει” ιιιει8ει, νει” ΚόπνιεεΙδιε ει' ιΙπ” ιιιιΙιειι 
Ιότόι·δΙ ειι Μετ!! ιάι·άεΙι. ειοΙ8ειΙιιι·ό άΙτειΙ ιατεπτετιΚ , ειπει 
ι·ειιιει Ι:πεΙειιτόεόι·ε ·30 ιιειπι Μιτάι·ιιΙδ τϋιετνόιι Η, ιιιεΙΙγ 
Μδ ειΙειιτ Μι ιιγιΙειτΙ:οιιιι εΙιιιιιΙειειτειιιά, ΙιειΙΙ8ειτάεει ει' ναΙ 
ΙειΙειτΙιειιιι ιιιε8εΠειόε ιεΙόϋΙ Το8 νότετιιι. ΠειεοιιΙό όι·τεΙειιι 
!ιειι "Μιπ ποιι ι·όττιιΙειιιΙοιιοεοΚ ιιιε8 ιιειιι ιεΙειιόεε π,Ι‹ιΚ 
ΙιεΙγΙιειι ΙειΚνάιι , ιιοΜι ιιιε8ΙιινειττειΚ, ιιιό8ιε εειιι ειι ε' 
απ” ίεπια τειιιάοεΚοιάεΙιειιι ι·ειεα ιιειιι νεειιιεΚ , εειιι ειε 
ιιιόΙγεε Ιιειτάι·οιειτιιΙιειτ ει° νάΙΙειΙΚοιό τάι·εειεά88ειΙ ιιειιι τιι 
«ειαπα. 

Η). Μει;;άΙιόΙ όπετιΚ ιι”ειιι , Ιιο” ειι Π”, νάΙΙειΙ 
ΚοιόΚ , νειΙειιιιιιιι ει' ΚινιωΙω, ιι” ειι εΙδΙ:όειιιΙετεπι·ε επιπ 
εό8ε0 Μ31τεέμπετ ι·όει!ιιι·τοΚιιΚ ειι·άιιγάΙιοι πόρεετ Κϋιϋεειι 
νιεειιιι τειι·τοιιιειΚ: Ιιει ιιιό8ιε ε”ιΚ , νει" πάππ εΙιΙιει εει 
αι ι·έιειόι·δΙ ιάι·ιιΙιιι νοιιειΚοιΙιιόΚ, π 1840. Χ-ιΚ τ. οι. 

?Μ: @ει όι·τεΙιιιόΙιειι ει·ι·ε εοιιιιιιάε ιιτοιι“Κόιιγειει·ίτΙιετδ. 
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20. ΜΙιιτάιι ε° ειει·Ιιιτ ει' νάΙΙιιΙΚοιόΚ άΙτειΙ ει·ωω 

Μ8 Ιιειιγιιιτοττ τει·νειετ νει” ειειΚόι·τϋΙ ιιτιιιιιτειώε ειει·Ιιιτ 
ΚεΙΙδειι Κιε8όειίτείεττ, νει" ει' ΙιΙι·όεά8 άΙτειΙ ιιιόιΙοείτάε 
ειϋΚ$ό8ε ιιόΙΜΙΙ εΙ Ισ. ίο8:ιιιΙτειτοττ, ειι ε” Ιιειτάι·ιιεροτ ιεΙεΙ 
Μ , ιιιεΙΙγειι :ΙΡ νάΙΙειΙΚοιόΚ 6εειε8γϋΙνόιι, ει' ιάι·άεΙι. ειοΙ 
8ειΙιιι·ό ιεΙειιΙότόΙιειι ε8γ 11ιε8ΙιειτειΙιιιειιο1τ ΚόρνιεεΙδι, 'ε ΜΗ 
ΙιεΙγεττεετ ιιι:ιι8οΚ ΜΙΝΙ ει, νόμε νάΙωωιτειιιειΚ, Ιιο8γ ειι ει' 
τάι·ειιειΙΒ· ιιενόΙιειι ει, ειι€·ιινειΙδΙε8 όι·ιΙεΚΙεττ !ιΙι·τοΚοεοΚΚειΙ 
ε8γειΚειΙιόΚ. 

Α, ΜέρνιεεΙδ, όε ΙιεΙγεττεεεΚ ιιιε8ιιάΙειειτάεει ίειε” 
ΜιιτΙ ειιινειιάε ιιτιάιι, ,ε άτειΙάιιοε ειότϋΙιΙιεό88εΙ Νικόιι 
ΙόΚ ""): Μ, Μ. νόΙειιιόιιγεΚ ιιιε8οειΙάοιι »Μιττ εειΜ3ιΙΙΙΙιετϋ 
ιιειιι "Ιω, ει, ειοΙ8ειΙιιι·ό ΙιειαιΙιιιειιαιΙΙΚ ΜΙ ει, ΚόρνιεεΙ8ιιεΚ 
Μιιενειόεόι·ε ειιοΚΙ1ϋιΙΙΙ, ΜΚΙιεΚ ει° νάΙειειτάειιάΙ ει' Μει 
16!ιΙι επιικιιειτ μιτοτι. - ΙΜ “η ιιιε8τϋι·νόιι 

Μ. Α' ΙιΙι·όε:38 ει' νάΙΙειΙΚοιόΚ ΙιεΙγΙιειιΙιει8γοττ τει· 
νειετότ ει' Ιιοπάτειι·τοιό ειΙΙΚέό8εε Ιι·οιιιάιιγοΚΚειΙ ιι:”ϋττ ει, 
ειειινειΙδΙε8 όι·ιΙεΚΙεττ ΙιΙι·τοΚοεοΜ:ειΙ Μ5ιΙι, 'ε ποΚειτ, Μι 
τϋΙιΙιειι νειιιιιιιΚ, ε” ΚόρνιεεΙδ νάΙειειτἔἱεάι·ει £εΙειόΙίη.ει. - 
Α, 20-ΙΚ @Μιι ει' ωινοΙΙενδΚι·ε, πω· ιιιε8 ιιειιι ΙεΙειιδΚι·ε 
1ιόινε Μιοττ ιιτειείτάε Πτ Μ εΙιιόι·ιιιόι·τόΚϋΙ ειοΙ8άΙ. 

22. Ε' νάΙειειτάει ΒγιιΙόε ιιΙΙ:αΙιιιάνειΙ ει'ιεΙειιΙενδ 
ποΙ8ιιΙιιι·ό ιιιε8Κιεόι·τΙ, νειΙΙιοιι Ιιειι·άιοά8οε ε8γε1ΚειΙόε ιιτ- 
Ιάιι ει, νάΙΙειΙΚοιόΚ τωνι-: όε Κάι·ρότΙάει ειιάιιΙάεει εΙΙο8ειιΙτει 
τΙΚ-ε, νει” ιιειιι; ει ΜΜΜ εεετΙιειι ειιοιι ειειινειΙδΙε8 όι· 
ιΜ:Ιεττ ΙιΙι·τοΚοεοΚ, ΜΙ: Μ5νετεΙόεεΙΚΙιειι ε8γετόι·τειιεΚ, ιιπι 
8οΚ ΜΜΜ ε;” Κό;ινιεεΙδτ, 'ε 2 ΙιεΙγεττεετ νάΙειειτειιιιιΚ, 
ιιιεΙΙγ νάΙειειτάε Ιιει Μιιι ειΚει·ϋΙιιε, ει' ειοΙ8ειΙιΙι·ό πω: ΜΙ 
ιιΙΙ, ΜΚ ει' ΙειιΙοιΉό ιάιΒγΙιειιι Ιε8ΙιιΙώ!ιΙι νειιιιιειΚ όι·ιΙεΚεΙνε, 
Μενα Μ 1ιι88ΙιειΜΙιΜιιοΠ Κόρν1εεΙϋτ. Αιοιι ειειινειΙδΙε8 όι· 
ιΙεΚΙεττεΚ, ΜΚ ει' ιιει8γο!ιΙιι·όειτϋΙ ΚϋνετεΙόεεΙΚι·ε ΜΗπ Ιό 
ιιγε8εεειι εΙτόι·ιιεΙ:, κι” ΜΜΜ: νάΙΙιειτΙιειτιιιιΚ ιιιιι8οΚ 

*) ΙΙΙ τει·ιιιόεεετεεειι Μάι· ιιειιιοευιΙ: ει' Μι·ιο1τ όι·ι!εΙςε, Ιω 
ιιειιι ειειιιό!:γεε ιιι1ειΙιΙοιιοκ Ν, ΜιεΙιΙεοιΙει1οιι:ι, εεια 
Μκιόει ιι,·;γεεεα;,·, όι·ιε1ειιι Μ». Ιοι·οἔιιεικ ΙΙόι·ιΙαεΙιειι. 
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ιιειΙ: ΒόρνΙεεΙδτ, νει” ω” ϋ8γΒΚετ ειειιιόΙγεεωι ΚόρνΙ 
εεΙΙιετιΙ:. 

28. Με8τϋι·τόιινόιι ει' Ι-πόρνιεεΙδΚ νάΙειειτάεει, 'ε ει 
ει' Ιιιι·όεά8ιιειΚ Ιιε_$εΙειιτετνόιι, ΜιιιΙ ει' νάΙΙειΙΚοιόΚ, πΜιιΙ ει' 
ειειινειΙδΙει8 όι·ιΙεΙ:ΙεττεΚ Ι:όρνιεεΙδι , εδτ πω: ιε, Μ: ειειι 
νειΙδΙε8 όι·ιΙεΚΙεττ “ΜΜΜ νόΙειιιόιιγότόΙ εΙτόι·δΙε8 Μειιιό 
Ιγεεωι ΙΔνάιιιάΙ: ιι”ειΚετ ιιιτόιιιι, ε8γε11ΗΜ ε8γε,αγ Μει 
ι·εΙιειιΙειτΙειιι ειειΚόι·τϋτ ει' τάι·έ)αγ ιιιε8Ιιιι·άΙάεει νό8εττ ΚῆεΙϋΙιιι 
τειι·τοιιιειΚ, ΜΚΜι ει' Μι·όεά8 ιιιει8ει ι·όειόι·δΙ ειιιιτε α” 
ειειΙ:όι·τϋτ ιιενω. 

24. Μιιιτάιι ει' Ιιιι·όεά8 ει' ειειΚίόι·ΒειΚειτ ει' ΜΙ; επή 
1ιόι·ε Κινἑιεττε, 'ε οττ νεΙϋΚ ει, ιΙοΙο8 ιιιινοΙτάτ ειι ιΙΙετδ 
ΚόρνιεεΙδΚ, 'ε όι·ιΙεΚεΙττεΚ ιεΙειιΙότόΙιι-:ιι Ις6ιΗΜε: ει' ειειΚ 
Ιόι·ΒειΚ Κϋι·ϋΙιιιόιιγεεειι 1Ι188νιιε8άΙνά11 ει' ΜεΚ ΜΜΜ Ιειι 
ίοι·8ό Κ6νετεΙόεεΚετ, οΚοΜ:ειΙ τάιιιο8ειτοττ νόΙεωόιιγϋΚεΙ: 
ιι·άεΙιειιι, όε ρειΙη.; νει” Κϋι6ει,:ιι, νει8γ 1ώΙϋιιΙώΙϋιι, Ι88- 
ΣεΙεΙιΙι 30 ιιειρ ιιιιιΙνει ΚῇεΙϋΙόεϋΚ ιιτάιι ΙιεειιΙιαΚ, 'ε ΚϋΙϋιιϋ 
εειι ΜιεΙειιτεόΚ: νειΙΙιοιι ει' νάΙΙειΙΚοιό άΙτειΙ ειιΙειιιιΙό Κάι·ρότ 
Ηιε ωε8ίεΙεΙ-ε, 'ε ιιιωιιιγιΙιειι ει' ειειινι-:ιΙδΙεε8 όι·ιΙεΙ:ΙεττεΚ 
ι8ᾶἱεά8οοι ΜΜπεΙόειιιεΚθ ποιι εεετΙιειι ρειΙι8, Επι ει' Ιιε 
ιιιιιτειτοττ τει·νετ εΙίο8;ειιΙΙιειτόιιειΚ ιιει1ι τειι·τωιάΚ, νει” ει'νάΙ 
Ιει!ΚοιόΚ άΙτειΙ ει3άιιΙοττ Κάι·ρότΙάετ ιιειιι εΙό8ΙειιόΚ, ειιΙ]ειιιειΚ 
ειι·ι·όΙ ιε νόΙειιιόιιγΕ, νειΙΙιοιι ει' ειάιιιΙόΚΙοττ νάΙΙειΙειτ, ιιιάε 
111όιΙο11, 1Μιιτ ει' τει·νΜιι ίο8ΙειΙτειτιΚ, ιιειιι ΙότεείτΙιετδ-ε, 
νει8γ τάιι εεειΚ ειι·αιιγτειΙειιιιιΙ ιιει8γοΙιΙι ΜΙτεό%εΙ2 νειΙΙιοιι 
τονάΜοά ει' νάΙΙειΙειτΙιόΙ ι·ει1ιόιιγΙειιιΙδ Ιιαειοιι ιιιε8ίεΙεΙ-ε ει' 
[εά ίοι·ι:ΜωιιΙό ΚϋΙτεό8ιιεΚ , νει” ει' ιιιιειττει τάιι ιιιε8ειιιιιτε 
“πιω ε”όΙι Ιιαειο1ινότεΙεΜιεΚθ ι 

25. Μιιιτϊ ει' νάΙΙειΙΚοιόΚ, ΜιιιΙ ει° ειειινειΙὅΙε,<; όι· 
ιΙεΚΙεττεΚ ΚόρνιεεΙδΙιιεΚ, ΜιιιΙ ειι όι·ιΙεΚΙιειι !:ϋΙϋιι νάΙτ Ιε 
ΙεΚιιεΚ ῇο8ιιΚ πω: ει) Α' νό8ήιε8άΙό πειΜόι·ΠειΚιιειΙσ ει, 
1ιιε8εΙδιδ ειειΙταει!ιειιι ΚϋεΙϋΙτ εΙιάι·άεειιΚιιάΙ ιεΙειι Ιειιιπ, ,ε 
ει' τάι·ςγειΙάει·όΙ τϋΙ:όΙετεε τιιιΙοιιιάετ ειει·ειιιι. Μ) Α' ιιιάειΚ 
ΜΗ άΙτειΙ ιιιε8νάΙειειτοττ ειειΚίόι·1Μ ΚόΙ18εεόΒ“ε εΙΙειι οΚοΚΚειΙ 
τάιιιοέςειτοττ Κιίο8άετ τειιιιι. ο)Α, ειειΚίόι·πειΙοιειΚ 1ιιιιιτΙειιοιι 
όειι·ενότεΙεΚετ 'ε ΚϋιΙ6εεΙπετ τειιιι!, ιιιεΙΙγε1: ειι άΙτειΙοΚ 
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ΚόρνιεεΙτ ιι8γετ όιιΙεΚι-:ΙΙιεϋπ. ιΙ) ΒιιιΙι.ιιιΜι8ιιΚΙιειιι πΙ ει' 
νιιω;άΙό ειιιιΚίόι·πειΚ νόΙειιιόιιγε 'ε ειι εΙιάι·άε τϋι·νόιιγειε 
ι·ϋιεό8ε ΜΜΜ ει, Μι·όεά8 εΙόΙιε όειι·ενότεΙεΚετ τειιιιι, ιιιεΙγ 
ΙγεΙ:ιιι.:Ι: ειιοιιΙιειιι ει' επιΚίόι·πειΚ νόΙειιιόιιγ-ιιιΙάεει ιιειριάτόΙ 
Κειόνι-: Ιε8ειΙέ.ΙΝι 14 ιιειρ Μειιτ Με πεΙΙπγιιιτειτιιιοπ, ΜΜΜ 
Ιιειι τϋΙιΙιό τεΙ:ιιιτετΙιε ιιειιι νότετΙιετιιεΚ. 

2θ. Πε. ει, Ι:όρνιεεΙϋπ ιιιε8ινάΙειειτειτάειιΚ ιιαπι 14 
ιιειρ ΙείοΙγάεει ειΙειττ ει' ι·όειϋπι·δΙ νιι08άΙειτ νό8εττ νάΙειει 
τιιιιιΙό ειιιΙ:ιόι·ππι Η ιιειιι ιεΙϋΙιιόπ, ει, Μι·όεά8 ειιτ ΙιεΙάτάωι 
ειει·ιιιτ ιιενειειιιΙι Η. Μ: Ιιει ει' ΚιμΙ6Ιτ «ειπα π;” ιι'ιιιε8 
νάΙιπιιτάετ εΙ ιιειιι ίο8ειιΙιιά, πι” :πιει ιιΙΙιειΙιιιειτΙειιιιιειΚ πι 
ΙάΙτιπιιόΙ:, να” ει' ι·εύ. Ιιιιω ιιοΙοαέΙιειιι ει, τόι·νόιιγεε πε 
Μειιτ εΙ ιιειιι ιάι·Ιιειτιιει: ειι ιΙΙετϋ σόΙ 80 ιιειρ Μπιτ ιιιιἱε ειΙ 
ΚειΙιιιειτοε ειιιΜόι·πιιι Ι:όιιγτεΙειι ΚιιεΙϋΙιιι. . 

27. Ηει ει' ειειινειΙ8Ιε8 όι·ιΙεπΙεττ ΜΙ Μ; ειειΚιόι· 
ΗΜ πΙσω πι, Η ειι εΙιάι·άε ΙιεΙγότϋΙ Ιδ ιιιόι·ιί6ΜιιόΙ το 
νάΙιΙι Ιπ.Κιιόπ: ειι ει Μω! οΚοιειιιιΙό πϋΙιεό8τϋΙιΙιεό8 ιιω8 
τόι·ίτόεόι·ε ω νάΙΙειΙΚοιόΚ ι·όειόι·δΙ ι,ιςόιιγε ιιιιιεε. . 

28. Υιιε8άΙό ειιιΚιέι·πειΚιιειΚ ιιειιι ειΙπειΙιιιιιτοεειΚ: 
ει) ποπ, ΜΚ ει? τϋι·νόιιγεΙτ εΙδιι πιω όι·νόιιγεεεό%εΙ 'ε 
ΙιιτεΙεεεό88εΙ ιιειιι ΜΜΜ, όκ Ιι) ΜΚ, Μ: ει' τάι·8γειΙάε 
ειωτ Μό νάΙΙειπιτΙπιιι πεεΙεΚνδΙε8, πω· ειειινειΙδΙε8, ιαι" 
ι·οΚοιιι νιειοιιγοπ Μω! όιπΙεπεΙνε νειιιιιειΚ. 

29. Μιιιτάιι ει' ειιιΚίόι·ιιειΚ άΙαιΙ ει' Ιιιι·όεά8ιιειΚ Με- 
ιιγιιιτοττ νόΙειιιόιιγ, ιιιιιιιΙ ει' ΚόρνιεεΙδΚΚεΙ, ιιιιιιιΙ ει' τάιι 
ιιειιι πόρνιεεΙτ , 'ε ιιιιειινειΙδΙε8 όι·ιΙεΚεΙτ ε8γεε ίεΙιεΚΚεΙ Μι 
ωΙσωτεττ, ει, 25. @πω α) @Μτ Ιιειιιάι·οιοττ και ρειΠ8 Ιε 
ΕοΙγτ, ει' Ιιιι·όεάΒ· ϋεειεε ιεΚιιιτετΙιι-ι νενόιι ει' νάΙΙειΙ1ωιόΚ 
τει·νόι, ει' νό8νιιε8άΙό επιιΚιόι·πιιΚ νόΙειιιόιιγότ, 'ε ει' Κόπνι 
εεΙϋΚ νει” ε8γεε ίεΙεΚ ιιετειΙάιιιάιιι όειι·ενότεΙειτ, ΜιιιοιιιΙιει 
ιιόΙω5τ, ει' νάΙΙειΙΚοιόπ τει·νότ νό8Κόρειι ΙιεΙγΙιειιΙιιι8γιει, 
νει” νιεειεινετι, "ε ειι εΙϋΜιι εεετΙιειι ει' ειειινειΙδΙε8 όι· 
ιΜ:Ιι-Μ Μπι ιΙΙετδ Ιαιι·ρότΙάε ιιιειιιιγιεό8ότ ει, ειιιΚΙέι·πιιΚ 
νόΙειιιόιιγε ιιγοιιιάιι Μιιιοιπήει. ΙΜ ειιοιιΜιι ει' νιιε8άΙό ειειπ 
ΜπΚ νόΙειιιόιιγε ει' Κάηι(ιτΙάει εοιιιιι18 ιιιε8Ιιειτάι·οιάεάΙιωι 
εΒγιιιέ.ι·ιτέιΙ εΙτόι·ιιε: Μπ:οι· α, ΚέιτρότΙά0ι εοιιιιιιει ει' ΜεΙω 
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ΜΜΕ ειάιιιΚιΙεἰειόεεΚ Κϋνόρειι·άιιγάΙιειιι άΙΙαρίαειϋΙ: ιιιε8. 
Βιειι εΙμωεωαΙ ει, Μι·όεά8 ει: ΠΙετϋ τϋι·νόιιγΙιειτόεά8 ΜΒΜ 
ιεΙεΙιΜ 8γϋΙόεόιι ιεΙειιτόετ τεει , ε”ειει·εωιιιιΙ ρειΙιΒ· α' Ιε 
Μ:ιιεΚ ειι ΜέΙετετ οΙ:οΚΚειΙ τάιιιο8ειτνει Ιν€ειιΠει. 

30. Πα ει' τει·νειετ ΙιεΙνΜειιΙιει8γάεει 'ε εΙίο8α‹Ιάεει 
εεε!;όΙνειι ει, ειε1ινειΙδΙε8 όι·ιΜ:ΙεττεΕ, νει” ει' τειν Μι·(Π 
νό8νΗΜεινετόεε εεετόΒε1ι ει' νάΙΙειΙΒοώΚ ει' Μι·όι Η.όΙεω-:Ι 
ωα; ιιειιι εΙόΒειΙιιόιιεΚ: ε, νό8εττ ΞεΙιεΙιΙινιτεΙ ιιςῇάιι ει' ιιιε· 
εέγει νει" νάι·οει τϋννόιινειόΜιει ΞοΙγειιιιοιΙΙιειτιιειΚ; 0ε α' 
ίοΙγειιιιοιΙάειιειΕ 30 ιιειρ Μεικ ποιι ιιειρώΙ ΒειιΙνε, ιιιεΙΙνειι 
ει' Μι·όι ιτόΙετ ΚϋεΙειιτετεττ, Ιιε Κε!! ιιγιιιΙειτιιιει, 'ε ει' ι·ότϋιι 
τϋιόει Βιι·όεά8ιιειΚ Ιιειιιιιτειττειτιιιει, ΚϋΙϋιιΙιειι Ι:όεδΗΙι ΜΜΜ 
$όΙε εΙΙειιπιοιωάειιειΚ ΜΙ” ιιΕιιαε. Αι ειΙιεράιι ΚϋτεΙεεεό8ε 
ποιι εεετι·ε, Ιιει 14 Πειρ ΙείοΙγάεει ειΙειττ Κϋι- νει” Κιε”ιι 
Με ιιειιι $αι·εειτιιόΚ, ει' ΙοΙγει1πιοιΙάετ εΙιιϋΚΠε8 Ια τάιν;γειΙάε 
ειΙά νειιιιι , 'ε ε” ιιιάε, ε8όειειι νόειι·εΙιειβειτΙειιι, ειαΚόι·τϋ 
Ιόι·Πίιτ Μιιενειιιι, Η ειι εΙδΙιΜ νιιε8άΙό ειειΚ!ιιιτοεεά8Ιιοι, 
'ε ει' ίεΙεΚ άΙτειΙ ιε “πεκέτα ειει·ιιιτ ιιιοΙει8· ΚιιιενειειιιΙδ ο”εε 
ειειΜόι·11Ιιοι οεειτΙει!;οινάιι, ει, τάη;γειτ ει' ΙιεΙγειίιιειι ιιιόΒ 
ε8γειει· ιιιε8νιιεΒάΙιει, 'ε ιεΙειιτόετ τωι ειι·ι·όΙ, νειΙΙιοιι ει' 
νό8νιΖε8άΙειτι·ει ΜΜΗΜα ειειΜόι·ΠειΚ νόΙειιιόιιγε ΙιεΙγεε 
νοκ-ε νει8γ ιιειιιἔ - ΒΙεδ εεετΙιειι α., Μι·όι “θα ιιιε8ιιιει 
πω, ει' ιιιάεοιΙιΙὡειιι ε!ΙειιΙιειι ει' τε" ΜάιηήιιειΚ ι·όειΙετεεειι 
Η ΜΙ! ιιιιιτειττειτιιιοΚ. Έ εΚΚοι· ει' νάΙΙειΙΚοιόΚτόΙ Η1% ιη των 
»ΜΜΜ @ΜΜΜ απ* ει' νάΙΙαΙειτοτ. -- Διοιι εεετι·ε, Ιιει ει, 
ι·ότϋιιτϋιόει των ι·ειιιΙεε Ιιιι·όεά8 ΠόΙετε :ΗΜ ΙιεΙνΙνειιΙιει8γει 
Μ:, ει' ίεΙεΜννιτεΙ εεετόΙιειι ειι ιιιειΙΜ ειειΜέι·ΠειΚ ΜΚϋΙιΙε 
τόεόιιεΚ ΚϋΙτεό8ειτ ει' ΓοΙγειιιιοιΙόΚ ιῖειι·ιονιιειΚ νιεεΙιιι. 

31. ΑιοιιιιειΙ ει' ΙιΙι·όι ΗόΙετ ΚϋεΙειιτόεε νει” ειιπιειΚ 
ίεΙεΙιΙινιτεΙι ΙιεΙγΙιειιΙιειἔγάεει Μάιι α, νάΙΙειΙΚοιόΚ, Ιετενόιι 
α' ειειινωδΙε8 όι·ιΙεΚΙεττ ΜεΚ ΚόΙ›νιεεΙδιό11εΚ ΚειόΙιει ει' 
Κάι·ρότΙάει εοιιιιιιάτ, ει' Ιιιι·όεά8 άκει! ΜΜειιωι ιεινειΚ, Ιιει 
ειοιινότεΙεΚ, νέε τάι·8γειΚ Μι·τοΚάΙιει τότετιιεΙ:, ωεΙΙγεΚ ει, 
ι·ότϋιιτϋνόΜ των ΕΜΜόι·ε ειϋΚΒό8εεεΙ:. Πει ειιοιιΙιειιι ει' 
ειειινειΙδΙε;.ς όι·ι1εΚΙεττεΚ “άν 1ιιιιιτΙιιγάιει, Μάιι· νειΙειιιιεΙγ 
@Με ει, Ι:αι·ρότΙα.εά εοΜιιάτ ΚενεεΙειιό, οι !ι·άιιτι ΜΠειειά 



π 

νειΙ π ιΙΙετ‹'$ Ιιειτόεά8 τϋι·νόιιγειόΚόΙιει Μι·τοΚοιι ΚΜΠ ίο 
ΙγειιιιοιΙΙιειτιΚ οινοεΙάο νόεεττ. - Βι εΙΙειιιιιοιιιΙάε ποιιΙιειιι 
ει-:ιιιιιιιΙιόρ εειιι 8άτοΙΙιειτιει ει' νάΙΙειΙΚοιόΚειτ ει' Ιιιι·όιΙει8 ΙιεΙγ 
ΙιειιΙιει8γοττ των Κινιτε1όΙιει Ιο8ιιι. Β”ειΙϋΙ ΚϋτεΙεεεό8ϋΚ 
ει εοετΙιειι, Ιιει ει' ειειινειΙδΙε8 όι·ιΙεΚΙειτεΚ ει' Κάι·ρότΙάει 
εοιιιιιιάτ εΙΙο8ειιΙιιι νοιιειΚοιΙιιάιιειΚ, ει' ρόιιιϋεειε8ετ ει' ΝΗΛ 
ΚειεΚΙιι-:ι Ιετειιιιι , ιιιεΙΙγ ιιτάιι ει' νάΙΙειΙΙιοιόΚ ει' Ιιιιόεάες άΙ 
τεΙ Ιε8ίεΙε!ιΙι Ιιάι·οιιι ιιειρ ειΙειττ ει' ΚιιειιάτίτειιιιΙό τειΒγει!: 
νειΙόιά8οι Μι·τοΚάΙιει ΙιεΙγειτετιιεΚ, ει, ιιόΙΚϋΙ, Μ8γ ειειι 
ε1_ιάιάε π ιΙΙετϋ τϋι·νόιιγειόΚιιεΚ ει' ειειινειΙδΙε8 όι·ιΙεΚΙεττ 
@Μ: εόι·εΙιιιι ρειιιειειέι.ι·ει ΙιοιειιιιΙό ιτόΙετότ Ιε8ΚενεεΙιΙιό ω 
ιιιόιΙοείτΙιειτιιά. ι · 

82., Αιοιι τϋινόιιγειόΚιιεΚ, ιιιεΙΙγΙιει ει' ειειινε 
ιΙδΙε8 όιιΜτΙεττεΚ Κάι·ρότΙάει ρειιιειειιιΚειΠεΙεΙιΙινιιτόΚ, Ιιει 
τειΙιιιάΙιειιι :ΜΙ ιι”ειι, Ιιει ιιϋΚεόεςεειιεΚ Ιάτιει, ει' Κάι·ρότΙάει 
εοιιιιιιει ειΙειροε!ι Μιιγοιιιοιάεάι·ει ιιι Ιιεεειιτ ι·ειιτΙεΙιιι, 'ε ε' 
οιόΙι·ει ει' ρειιιειειΙόΚ Κ6Μό8όιι ιιιά5 ειειΚόι·τϋΚετ ιε ειΙΚειΙ 
ιιιπιιι; «Με ει' ΚιΙ:ιιεΚ νόΙειιιόιιγόΙιει ιιιει,ι.;άτ ιιειιι ΚόιιγτεΙειι 
Κϋτιιι; 'ε ει' ιιιε,ιΞΙιεεεϋΙόε όι τειΚεάΙάε ειΙειριει ι-:ΚΚοι· κι π 
ιΙΙετδ τάι”ειΚ «ΜιΙι, ιιι-:ιιι ρειΙι;ι Ι:έριεΙτ Μει Μια; ,ε ει 
εεετΙιειι ιι π η ΙιεεεϋεϋΚ νόΙειιιόιιγε οεειΚ ιιω, νότετΙιετιΚ 
ε;” ι·όειΙιειι ει, Ιιειτόεά8 άκειΙ τεΚιιιτετΙιε , Ιιει π εΙδΜι "μΙ 
νάιιίτειτοττ, ιιιιιιτεειιι ει' νάΙΙεΙΚοιόΙ: ει, ΙιιιτοΚιιΜιει «κι Κάι 
8γειΙ: νάΙτοιτειτάεάΙιοι Ιο8ωιΚ. 

33, ΝΠ8 ει,νάΙΙειΙΚοιόΙ: άλω ει' Μι·όιΙει8 ιιιε8ιτόΙτ 
Μιι·ρότΙάει εοιιιιιιει ε8όειειι Η: ιιειιι τότετεττ, ειιΙιΙι8 ει, Μώ 
εά8 ει' ΚιιειιάιίτειιιιΙό ιάι·8γειΚ όε ΙιειειοιινότεΙεΚ ιιιότΙοείτάεάτ 
νει” ΙιειειιιάΙΙιειτάεάτ ιιιε8 ιιειιι ειι8ειΙΙιετι.- Πει ρειΙιΒι ει' Κάι· 
ρότΙάει εοιιιιιιει ΜΠιετόοε εΙΙειι ε" Ιιειι·ιιιειτΙιΚ ειειιιόΙγ τόι· 
νόιιγεε ΚϋνετεΙόεεεΙ Ιόριιε ΙΜ, π ιΙΙετδ ρόιιι Μι·όι Κε 
ιεΚΙιε τότετιΚ. - Π8γειιιι-:ι τϋι·τόιιιΚ, Ιιει ει' ΚιεειιάτίτειιιιΙό 
Μι·τοΚ «τειμ ΙιειειοιινόωΙ ΜΗ ΚειεΚετ ιΙΙετιιε. - Πει οΙΙγ 
ίϋΙ‹Ι Ιοι·ο8ιιει ΚόιιΙόεΙιειι, ιιιι-:ΙΙγειι ΚιΙειιοιειΙ όε ιΙόιιιιει Μι 
ειιΚ: ειΚΚοι· ιιιε8ΙιεεειιΙτετνόιι ει' νάΙΙειΙειτ άΙτειΙ εΙΙο8ΙειΙειιιιΙό 
ΙϋΙιΙ όι ιΙόιιιιει όιτόΚε, ει, Ιιεοιόι·τόΙ: θ-ειΙ νει” π ιιι·Ιιόι·ι 
νιειοιιγΙιοι Κόρεια 10-ειΙ ι·όειε ει' ιΙόιιιιει- νει” θ-ειΙ-τιι 
ΙειιιΙοιιοετ Με ι 
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34. Ηει ει' Μι·όι ιτόΙω: Μ5νετΚειτό!ιειι ει' νάΙΙειΙΙιο 
ιών άΙτειΙ Ιο8ειιιειτΙιει νεττ ιιιιιιιΚάΙειτοΚειτ ειΚάι·Κι ιι π εΙ 
ΙειιίεΙεΚ ΜΜΜ ειΚειιΙάΙγοιτειτιιι ιιιειόειεΙιιό: π ει·ϋειειΚοε 
Ιιοι1ό π 1840. Χ. τ. οι. θ. @ει όιτεΙιιιόΙιειι ει' Κάι·ιιειΚ όι» 
ΚϋΙτεό8εΚιιεΚ π ιΙΙετδ ειοΙ8ειΙιιι·ό ετει! ιϋνιι1 ιιτοιι ιιιεξ.,ινε 
ειιτΙδ Κότειει·εε ιιιε8τόιίτόεόιι Η3ΙϋΙ 100 πιω, πω· ε" 
Ιιόιιειρι8 τεηειΙΙιετδ Ιο8εά88ειΙ Ιιϋιιτε1τεεεόΚ. 

Ιν 
.λιοιι ι·ιδήανΗιίΜ £οι·νο!ιι·ό1, πιοΙΙγοΠιιιοΒ ίο8·επιπο 

ιιΕΠιιΜάιιιι σειιιυόπ ιιιιι$οΙΩόΙ ει' ίεΙοΕαϋΙ ίϋΒἔ. 

35. Πει ει' ι·όττιιΙειιιΙοιιοεοΚ, ίϋΙΠεειιι·ειΚ, Ι:ϋιεό8εΙ:, 
Ψει8γ ε8γεε νε.ΙΙειΙΚοι·'ιΚ π άΙτειΙοΚ οιόΙιοτι: 'ε τει·νειεττιει 
νίτάει ίο,ι;ειιιειτοιίτιιι ΚόρεεεΚ ει' ιιόΙΚϋΙ , Ιιο8γ ειιιιιειΚ ΜΗΝ: 
Ιόι·ε ιιΙε8·ειι νει8γοιι Μεειιάτίτάεει Ιειιιιε ειιιΚεό8εε; νει” Ιιει 
ει' ίεΙεΚ ει ειιΙειιιιΙό Κάι·ρότΙάειει ιιόινε ε,εγιιιάεεειΙ Ιιειι·άτεά 
Βοεειιι ιιιε8ε8γειτεΚ νοΙιιει: ειΜ:οι· ει'νάΙΙειΙΚοιόΚ ποιιιιειΙ 
ει' τει·νΙιε νειτ ι·ότἱεινίτάε (ϋιιτϋιόε νει” ειάι·ίτάε) Μνιτι-:Ιό 
Ιιει ίο8ΙιειτιιειΚ; ΚϋτεΙεεεό8ϋΙ τότετνόιι ιιιιιιιΙπάΙτειΙ ιιεΙιΠι ει 
εεετΙιειι κι, ει' Κόι·ιΙόεεε ίοΙγόνιι ιιιειΙι·όΙιειι ειιιιιγι Μια 
ιιιε8Ιιει8γιιι, ει' ιιιειιιιγι ει' Ιιειτάι·ΙιεΙι ΙειΚοεοΚ ειοΙ:άεΙιειι Ιενδ 
νειΙόιΙι ΚϋιειεΚεό8ειΚ ΙειΙειόεόι·ε ΚινάιιτειτιΚ. 

ν. 
ΔίαΙιδιιοε ι·οπιιΙειαΙΜΠγοΒ. 

36. Α, Ιιιι·ι',εά8 ΚϋτεΙεεεόΒε ει'ιιιε8·ιιιιΙίτοττ νάΙΙειΙειτ 
ιιειΚ ει, ΙΙΙ-ΜΚ ι·έειΙιειι τει8ΙειΙτ τάι·8γειΙειει ΚϋιΙιειι ιιιιιιτΙι,<; 
ποιι Ιειιιιι, Μ” ει' ίεΙεΙ: ιιιε8ε8γειόεε Ιιειι·άτεά8οε ιιτοιι 
εειΚ€5ιϋΙτεεεόΚ. - 

Β7. Αιοιι ι·ότϋιιτϋιόεεΚ, ιιιεΙΙγεΚ ει' ι·ειιιΙιιειΙιεΙγοΚ 
ΚΙΙιιιιΙετόεε Με ε” όννεΙ Μάι· νειΙόεά8οε 8γειΚοι·ΙειτΙιειιι 
νοΙτειΙν, οιεΚ ειιιιιγι!ιειιι ΙεΙιετιιεΙ: ιι] Κόι·ιΙόε τάι·,=;γειι, ει' 
ιιιειιιιγιΙιειι π άΙτειΙοΚ ιιετειΙάιι ιιιάεοΚιιειΚ οΚοιοττ, τιειτάιι 
ΙιεΙιιιοιιγίτΙιειτό 'ε ει' ιεΙωι τε” ΙΙΙ-ΜΚ ιόειόιιεΚ όι·τεΙιιιε 
ειΙά ενώ ιϋνιιΙεό,<ζ Κάι·τειΙειιιίτάεει νόι,;εττ π ιΙΙετδ ΙεΙεΙ: άΙωΙ 
ει' ι·ότϋιιτϋιόε ΜΙιοιετειΙει εΙΚειΙιιιάνειΙ ει, τϋι·νόιιγερ Μιτόνι 
κι" ΚϋνετεΙόε νειΙόεά8οεειιι 1ιιε8ίϋι·τόιιί. 
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38. Η:Μιο.€γ ει' ι·όηεινίτάει ΜΜΜτ ΚΜτεΙόι·ε ειω 
@Πι “Η τϋΜ› τϋι·νόιιγΙιειτόεάμΚ Ιιειτάι·ειιΙιειιι ΙεΚιιιΙιιόΚ: ειι 
εικω !ιειτόεά;)·οΚ ΜΜΜ ει, ΜΜΜ ίεΙεττ ιιετειΙάιι τύ.ιιιωΙΜιτό 
ε8γειιετΙειιεό8 εεετόΙιειι ιι8γειιιειιοιι εΙΝιι·άε άΙΙειρίτειιιΚ ιιιε8, 
ιιιεΙΙγ 1840-ιΜ Χ-ιΚ τ. οι. 8. ζ-ά!πιιι ι·έειΙετεεειι ίο8 
ΜΜΜΚ. 

3!). Αιοιι Κϋιεό8εΚΙιειι , ωεΙΙγεΚ Μιτάι·άΒειιι τϋΙιΙιεΚ 
ΜΜΜ ίεΙοειτοττ ι·ότεό8 Μιι , ει' ι·όττιιΙ:ΜοιιοεοΙ: ΜΜΜ ΚΗ 
Ιϋιι ω.. εΙδΙιάι·όεά8 ειΙειΜτ:ΜΚ, 1ιιεΙΙγ ει' τϋι·νόιιγεε 1ιιειει 
ι·ειιιΙΒι·εό<.;ι Μι·όεόΒ οΙτειΙιιπι ΜΜτ ει' ι·ό1;εΚετ ΠΙετδ ι·ειιιΙδι·ι 
ειωιάΙγοΚ ιιιε8τειι·τάεύ.ι·ει, 'οι ει' ι·ότΒιιτϋιόε οιόΙειει·ϋ ΧΜ 
τεΙόι·ε ϋ8γεΙ, 'ε ει' ιιιειιιιγιι·ε ειϋΜό8εειιεΚ ωΙάΙωω6Κ, ει' 
ι·ότοεδειτ 'ε ι·όττιιΜιΙοιιοεοΚπ όι·ιΙεΕΙδ ::ιόΙειει·ϋ ΙιεΙγΙιεΙι 
επιΜΙγοΕΜ ειΙΚοτΙιειτ. 

40. ΜιιπΙΜοιι ειειΙ›άΙγοΚ, ιιωείτάεοΕ όε ωμά 
νόιηεΚ, ιιιεΙΙγεΚ ε' ιεινειεΙειτΙιωι εΙδειιΜταιΚ, ει' ι·ότεΙποιι Μ 
νἱἱΙ ιιιιιιτΙειιοιι ίϋΙιΙεΚι·ε όε ΙεΒεΙΒΚι·ε ιε όι·τεεεε1ιεΚ, ιιιεΙγ 
ΙγεΙ:ιιεΚ Μειάι·ίτάεει νει” 6Μϋιόεε ΜιειιιοειιειΚ νει” οιό! 
ειει·ϋιιεΚ ιιιιιωιτΚοιιΚ. 

41. Μει8άΙιόΙ όι·τετιΚ ε”ό!ιιι·άιιτ, Μ” ιιιιιιτάιι ει' 
ιιει”ο!ιΙι ίοΙγειιιιοΚ νιιει ει' ετάτιιει·ει Μινα: Μ;; ει' Ιε8Ιιειει 
1ιοεειΜΜΚ, Μι ειιοΚ π οι·ειά8 ΜιιόΙ τϋΜ› ι·όειειΙιε ω., 
Ιποι·εεΚεαέε όε 1ιιειει .<;ειιιΙειεά8 όι·ιΜιόΙιειι εΙνειετνόΚ, ει" 
ΝεεΚ ΗΙγ 1ιει8γοΙψ ίεΙοειιάεει όι·τΙεΚόΒωι (ΜΙ ειιιει! ει' 
ΙιεΙγΙιεΙι τιιΜΜοιιοεοΚ όε ΙιΜοΚοευΚ Μιιι όΙιιόιιεΚ) ειι 
1840-ΗΠ Χ-Η: ,ε ειι Μ ιεινειεΙοιτ τϋι·νόιιγεΚ όι·τεΙιιιόΙιειι 
εεγεε νάΙΙειΙΚοιόΚ όε αϊι·εειεά8οΚ ω. Ιιάι·ιιιεΙΙγ ιιει”οΙιΙι ίο 
ΙγόΙιόΙ ειι οι·ειά8 Μϊι·ιιιεΙΙγ ι·όειόΙιι-: ι·ότϋιιτϋιόει·ε ειοΙ8εθ.Ιό 
οεειτοι·ιιάΚειτ π. ΙιύιΙιειεεωωιΚ, 'ε ειιοΙαειΙ τόΚόΙετεε Κάι· 
ρότΙάε όε Μεεηάτίτάε ιιω.. ιιιιιιτ ωει8άιιτιιΙει]ιΙοιιιιειΙ ό! 
ΙιεεεειιεΚ. - 

ΚϋιΒγϋΙόει νόμόεεΙτ ιιγοιιιάιι ιε8γιεττε. 

Τοπ·ϋΙο ,ϊιὶπω·. 
εεγεεϋΙ. εΙ6Μό. 

τ.. 



ΜΜΜ. 

κσι·ίιι·ιιίοε Εέιει!ό ώ. 'ε ί6πιότιι6Ιε σι·, Η!. ει, Πει 
τεΪΙ; ΒειάειΕ6ι6ιιεόε “έκιιοε τεΙρι·ει.ιεειτ. ῇι-:Ιεε 6ι·τεΒοιόεεί 
στέκι Μέι· Με ίεπιει· όε ΒεοειΉ, ε) ”ΜαΔηματ (;:Μάαα 
πιω!. όνί ΓοΙγεωέιΒειι ε" εοι· Ιενό!Ι›ειι ωεενίτετε ε, ΜΜ 
όΜ;ϋιόε Ιιοκιειει·το εΙΚε!ωωεέιεύσεΕ, ,ε ε, οιό!ι·ε πιο8 
ΒεοεύΙΙιετετΙειι ίο!γό-νΕιοΕοΚ 3όΖειι ΚίΙιεεεηἐἱέιεάιιεΕ ειϋ!‹ 
εόΒότ, εΚεάόΙγεΕτ, ,ε ιιγει·εεόΒεε νοΙτέιτ, ,ε ιιεωοεει!: ει, 
Ι:ϋΙίϋΙά κ1ιεΒΙερό ΜΙ.έιειι ϋιιτϋιόεί νέ1ΙεΙεΩείιι, Ιιειιιοιιπ όιιω 
ρειεπεΙόεοπ ὶε κ-Ερ11Ι6 έΙΙΝ.έιεεΜ ,ε ΜΜΜ ειέι1ιοΕΙ.ιεΙ ιπποε 
οιείοΙΜετΙειιι3Ι, 'ε εΙΙειι6ΙΙΒετετΙωι ΙοΒίοέινεΙ οΙΙγ ειιιιγίι·ε 
ΒεΒίΖοιιγίτίι, Μ” ε”“8. οΙεεείοιιε ΙονόΙ Μεεεάτ ε!οΙνεεεεε 
Μάη .ῇόπω Με ει·ιιΒοι· ε' Γοιι4;οε Ε6ι·ά6εεεΙ πιίιιὰειι ο!όειΙ 
ι·όΙ·τεΙΙεεεη ιΠεείεωει·Κεάνόη, Μα! ει εειπιε έωΙόιιοε 
ϋᾶν6εεἐΒόι·6Ι, Μα! ει, ΚίνίτεΙ εϋι·ε6ε νοΙτόι·όΙ, πιίιιά νόμε 
ε, εΞΙοει· ιιειΒγειει·ύε656ι·6Ι ε!όΒεό ωεΒεγό26άΙπετειτ. 

Α, Μ. θειιά. ΒεγεεϋΙετ τεΜτ ε' Μωει·ίι6 6ι·ωΒοιόετ 
ειιοε! ΙωάνεεΒΒειι Εοθειάό, ΜΜΜ” ει ει, ΙεεΒεοεεεϋ ,ε 
ΙοεειΙεροεΒ ευΜΜΒΜάο· Βγειιέιητ ειοΙΒε3Ι8 ποιι ,,ι·ότϋιι 
τ62όεΞ €6ι·νόιηήενεεΙετ" ΜωοΒετέιεέιι·ει, ωεΙΙγετ 
ιιΒγειιοεει!ε ε, ιιεεγόι·τΙεωϋ όι·α:Εειό ει· ε2ίνεε Βι-ιΓο!γόεει 
ωε!ιωι ε: ΕΒγεε11Ιετ κωίωιι, ,ε ει, πιιιΙτ ονε26%γ11Ι6ε 
ω. Ικοι·ειει·ύ τε.3ι·εγεΙόείιΙ Βεογυ]τοΙ.τ , - άε νέιι·ετΙειι ίοι· 
άιιΙειοΙε :Μια Γέι]άεΙοω! τὸι·νόιιγΙιοιάείΙε8 όΙετΙτιε ηεφ 
ΙόρΙιετετ£. - 

Ηίνετάεειει·ύ Ε60εΙεεεόΒόιιεΕ ίει·ιιοι·νόιι ειι ΒΒγεεϋΙοτ, 
που εεεΚϋ26Κετ Θε ]ενεεΙειτοΕε8, πιεΙΙγεΕηεΙ‹ εΙΜεΙπιειέεο 
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Hinweis: An dieser Stelle befindet sich im Dokument eine 

Ausklappseite. Diese wurde noch nicht digitalisiert.  



,ε νειΙόείωεει ει, ΜιΙιειε ΒσΙάο8ε6Βέιτ ΜεΙέιΜιι, ΙοΒΒϋΖε 
ΜΒΜ ρεόίΒ ει, ωειεί ίρει· ίΠό ΒίΓε]!όἀΙ1ετόεότ Μι€οε εε ω 
ΒειάΙιετετΙεη είΕει·ι·ε! Μοετ-:8τε.:Μ, Β6νεΕΕειετεεεη, ,ε ΜΜ 
εάιΉ8 έιΙΙΙιετωοεοιι εϋι·Βετιιί, Με ει, ]όΒόΒοηγ ε26ιιάόΕι·όΙ 
,ε ει·εόι·ιιόηγι·όΙ πιε%γό26όϋπ παταω, ιΜιιόι-πι "θεοι· 
18ί.Π88 εΙίει·ηει·τ μινίώει·ε ειίνεεειι εε86τΙΚειεΦ ι1γυ]τό Κοι· 
πιέιιγενεΙ εΒγετέι·τνε, ειοΙ‹ειτ ίοΒοηετΒε νειιηί εΙΙ1ετέιι·ο·· 
2έι, - ε, τε3ι·Βδώωι ίε εΙνΙιύεόΒε όπετόΒει·1 ΜνέιιιοτοειιειΙ: 
Ματέι ε, ιιειΒγϋεοεϋ ΙενεΙεΙ‹ Β6ιι·εΒοεεέιτόεέτ ει, νόμε 852- 
Ι‹ϋ:ϋΙιιὶ, Μ” ει, Μη ιιω» εο!‹έιι·ει Ξεπιότ ΒεΙ‹6νετ!‹ε26 οι·- 
ε2έ%γϋΙόετ ιηεεεΙόινε, έΙΙ.οΙοε ει ὶΙΙετ6 τϋι·νόηγΙιειτόεά- 
Β0!Η1έιΙ ε, τω” ίι·ἑι·πι·ιιόΙτύογοε ΒΒγεΙωετ Βεήεειτεηὶ, ,Β 
Ι:οι·ειει·ύ υτεείτάετ εειΕ6ι6Ιιιί Βόρεε Ιεἔγει·1. -ε- Α, τέι·εγ 
ΕΞεεόε2Μεόι·ε ΒεΙγεεηε!‹ Μια ί11%εΙόΕ έγοιιάιιτ 8ι @με - 
εΠΙετ άΙτεΙ ίιιὸἱτνἐιιγΒε ΙιοΖοττ ι·ότϋιιτ6ιόεί 86ι·νόιηήε-ινεεΙει- 
τω; ὶε ει, Ιενε!εΕΙιει οεετοΙιιί, :ποιι Μιτα: ΜεάεΙι-:πιΒεη, 
Ι1οΒγ π, Μ :Η ε!όΒοοεέτοα ΙενεΙεΙαπ έιτοΙνειετε, επ :Φιι 
Ιοτ!; Ιϋενόηγεε ΓεηόειειΒέιΙγο!ι όΙετΒε Ιόρτετόεότ ι1επ1Ζετ 
ΒειᾶεεάΒί !εΒε11ι·μ,6εϋ τεειιὸόίοΙ‹ ειίιιτε εἔγίΚόιιεΙ‹ Γο8]ι-1 
νειΙΙειηὶ, όε επ ετέιτυερο!ΒόΓΙ ΒεΜγόεέινε1 τεΙ1εε ει·ε]όΒόΙ 
£όπιοΒετιιί. - 

Ρεετειι, ΜΒΜ 20-Μιι 1846. 

Τϋπ·ϋΙε 1άπω, 
"ΠΜ ει' Μ. Μιά. Βεγεε11Ιω τ1τοΙειιοΙω. 
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