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Δ πΔιΔιπϋικτ·ι·ι.:1·ώειι6ι. 

Κ0Β20Βύ20'Η' ι>Δι.ΥΑΜυΝκΑ. 

τ. 
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82ΒΗΠΒΕ ΒΒΒ'.!'ΑΒΑΙ.ΐ. 

ιπ:οοΑιιω 168 Ηονν.Δ1ιυ. 
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,,Νο ΜΡ' 
Ι$ΤΕΝ, ν-ιΙΠε ρω·ιιτιοεει. 

,,έἱιι παπι α!ωτοπι ΜΒ· :ι νέτΙωε ιηεΒΒειΙ]ου, ΜΜΜ 
ΜΗ €έι·]επ κκε έε έΙ]ειι." 

11ἶΖΠ8. 
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Εμ6εΖσ 

Απ ειωιἀειπἰάπειΚ, 1.839-Βειι τιιι·τοττ Χ-τ1. ιπιΒγ 85111 
Ιόεο Μπι! ΜΙΠτάοτοττ, Ιεϋνοτ1τεεό τϋτνόηγτιιάοΜέ 
ι1γἱ 3ιιωΙο1τιΒότς1όεέτο: 1 

,,Ηετέτο21ειεεό1ςιηο€ ει' ·Βίἰιι1:οςέε' έτωΙπιο ό8 οιό11ε; 
Μειεεωπι1: 016 ωιωι1: Βἱι10ε εΙνε1, "ε οιοΕΒει αΙΙαι1ιηε2Βειτό 
τιοπιοἱ; ίο]1εεεόΙ: ιπο8, ωιέιω·ω 1162161( ΙιεΙγο1 ει' ΜΠΗ 
Μπι1ετόε, είε ιπο11γ εεε1ο1:Βοι1, πιἰΚόροτι, έε πιἱΠγ εἰΚετηεΙ 
Βγε1:οτο11ει1ο11 οι ει' τόἔὶ αέε ιἱ_ῇεΒΒ πέρε1:πό1, Κί11όπϋ8επ Μι 
πόπι1:Βοη?" ' 

1841, ωωπ. 21-ἱΒ ιτι1πτ11ειΙ:έτπαΡ18, 2πωάό2, τσοπά 
Βωι Ιόνό, ΡάΙγειιπιιιιΚει ότ1αΜεττ; ιιιοΙΙγοΚ Κϋ2ι'ίΙ 
οι ο' νόμο Ι(_1ηενο2ο1τΉάτοω οεκτάΙγΒοΙἱ Μι·άΙό, 
ΒΦΒΦΦΝΒιι θΥϋιιοΥ, 82Α1.ωτ ΕΑε21.6 όε δ2υεΜι:Νιοε 
ΡΑ1.1·οπάεε 818011, ο!ό”ειάάείέτει ει” ?ΠΙ-ὰ τικΒγ εγἰ1· 
Με εεΡτ. 141. 1841. α 11. 68 θ. επίπτοΙε αΙαττ1ειΚειτ 
ωΙά!νάπ Κ1ειάάετα, ειιη:Μτ οΒγε2οτειΜιιά ]ιιταΙοτητει 
ιπόΙτόΙ:ΜΚ; π ΒἰτἀΙόΚ” ΙιἰνατειΙο8 τιιἀόεἱτάεειἰΚΒό! 
ποπ 1ιοΙγοΚ, Κἰνοπειτει ΒοοεἀτπτἰΚ Μ; ΜΜΜ, ι1ιοΙγ‹ 
ΙγεΙε ει' ΜιΒγ 8γϋΙόετ ΜιτόΜ2απι1Βαπ νεαοττόΚ. 



Π' ΤΙΤΟΚΝΟΚΙ 

ΒΙόεεϋι· Μ 8·π:1·1·Νε:τι θεεϋποτε π. ει' Μ. Μέ. 
πιιι όπεΙεο2ό8τόΙ, ιπἰιιτεἰιιΔειππε-ιΚ τεπαιΙωάτ Ιάκω 
ΜιτΒατι οΙὅ$οι·_ῇοε2τεττο, ὶτόΙετότ ει' Ι(ϋνοΗ:ο2όΚ 
Μπι ΓοΒτει Μπι-ι: ,ΑΒ 1τιιΐνοτ, ιι. πιοικὶ, οΒγ νεωτ 
εΙν Ιωιτ]ει Μ:: :Μ ἱΒειΖεέΒιιειΙ: ωι2οιηΒοτἱεέἔΒοΙ, πιοικΙ 
Μιτιιάιτι: πε όε2ιιοΙε ει' ε2ίννο! ΜΒόΙΠτόεο; Ά απ 
οΗγ άΜάιιΙιωιαιτι πιο Πιάνα, Ι1οΒγ επ ὶτοἀειΙιῖιτιτιΚ” 
ιτιοεο]έπ ιτιόΙτάι1 ει” ΙοἔεποΒΒ Γό8ΙειΙάεοΚ Κ62ό Μά 
1τιί$Μιτι1ί. ΑΖόττ ἱε σε' ΡάΙγειἱτειτοτ ΜΗ ΒοοεόιιόΙ 
ΐοδνει ιιΒγειι1 α” 8ΖάΖ ειι·πηγ ]ιιταΙοιπτα, 1(0Ι'8ΖθΙ'ϋΒό. 
Βυ'ωΙότιταόΒόΙ Ρι-:ΜΒ ιπιὶηόΙ οΙέΒΒΙ Βἱπγοτητειτάετε 
ἱε ει]άι1Ιοιη." - 8ΖΑΒΑΥ ['Α521.ό π. ΜιεουΙόΙζόΡοπ 
μ, 11-έ!. ε2άτπύτ νωΙΙνάτι οΙεό” τειιι€ύι1ειΙ€, Γό' ἐκεῖθ 
πιότ αΒΒειιι ΙιεΙγ!ιο2τοϋ, ΙιοΒγ ,,εεοΜό τιι6]ει Μο! 
άΙΙειικιΙε πω :ΜΜΜ τάι·ΒγαΙτ ΚότάόεεΙ: ει' Ιοει1]ειΒΒ 
ἱἀὅΒειπ, ὶτοᾶπΙοιηΒειιι όε ει' ετατιιεόΙοτΒοπ; 'ε !ιοΒγ 
ϋπέΙΙόΙει€, εΙνοΚΒόΙ, ιτιοΙΙγεΙ: ιιΒγειι1:ΜιοΕ ιπαταἀπειΚ 
οΙό]ότό! νόἔἰΒ·, ΜΜΜ α” σει-έ! ΓυΙό. Α2 οΙόατΈέιε ποπ: 
οεαΚ τιιάοιπέηγοε, θε 1τιἱ1νέε2ἱ Ισέ2' τιγοπιώτ ὶε Ιππι 
Ιειτ:]ει; 'ε ι·όΙοιπόηγατϊόωιΚ οεειΙ: ει” εεέιαιοε Ροοτειἱ 
ΜμΕ όε Βα8οπΗιτο83ά8οΙτ ΜΜΜ Μπι Κἰϊο8άευ., ιπιεΙ_γ 
ΙγοΚοτ ιιωυ Με ϋτϋιτιοετ ἀἰτὶειοτἱοειἱ οΙόΜάεΒ:ιπ, ‹ϊο 
ωεΙ!γεΙ€, Ιω ιιΒγαιι 5ειηο1:ἱ ει” Ι(ϋ2ϋπεόΐες ΜΙόεόΕ, των 
κά! πειἔγοΒΒ ΚοΙσπετ ὶἔέτποΚ ο' ιιιιιιιΚάπιαΚ, Μι, 
ιτήιιτ οΙια]ταηά, τιςιποεσΚ ιτιοἐῇιιταΙιτιΜτειτἰΙμ ΜΜΜ: 
ρεα]ϊό ο.Ιά ἰε εισὶειτἰἱζ."° τ 

ΒποΜιοε ]άτιιΙΙ:δΖτ11τΜΒΝ1οεΡΑιττ.ἱε ει”1πω1πηά 
Μπι απ, άσε ΜΜΜ ιιιέεοόταιτειίτ, πγοππωωί8τα πιό!_Ι:α 
τά, ει' θά. επόιπιίτ εοτοπνάπο!εό Βο!γτο. ,,Μοττ Μι· 

Δ 

.-..---- - 



ΒΒ6826. ν 

Βάι, ι18γιιισιιά,0” ιιιιιιιΙτάιιαΙ: 52οιπό]ο Μπι ΐ8]ὺἱΙΙ1ο8 
1:ϋΜΙοτεεω, ιιιιι: ΙιοΙΙ]οιι ει' τ6ι·νέιιγΙιο2όιιειΚ Μπακ 
τό ιιγι!ειιΚο2ωτιιι; ΙιειΙιέι· ει” Βϋ·ιιτοτόε' οΙνοιιιοΚ 
όε α' ΙιαΙάΙΒϋιιτοτόε' τάι·ΒγιιΙωτάεέτα Με” ο ιιιιιιι 
Ι4άτ·οοιτι Ιε!ιοτ ΕιοΙόιςίτόιιοΚ ιιιο1ιάειιιι ,ε ει' νἱε2οιι 
Ζόε' οΝόιιοΙτ ιιόΙιοΙ οι ἰε ΜΜΜ; ειιιιιγἰ ό8 οΠ_γ τοτε· 
πιει) ό82ι·ονότοΙεΚ ιιιιιιάειΖάΙαιΙ ο” ιιιιιιιΙώτ ιιοιιι τεκ 

ΙιοΙἰΚ ιιιιιιτ τϋΒΜ τάι·εειιτ; η· ιιιρι·τ τσνάΒΒέ ε2ειι 
ιιιιιιιιώιιειΕ ειιοι·2ό']ο ει' ]ιιτειιΙοιιιΚότάόειιοΚ 1.` 2. 3.4. 
Ρωιμιι ιιιιιιόειιοΕ Κέιπ Ιε8]οΒΙιειιι, Ιε:ΒΜιιιει·ΗόΒ 
Μπι 'ε αΙΙαιΙιιιιιιέει·ει Ιε8ΙιειεαιιάΙΙιειτόΒΒο.ιι τάη;γαΙ]ει; 
- 'ε ωστε' νσηέτο ιιιἱιιἀειιτ νιΙάεοεειιι, ΚοΙΙό' ι·6νΜ 
εό%οΙ, ιιιο8Ιιατάτο2οΦωιι, ἰΠό' ιιιο%οιιάοΙάεεει!, Μέι· 
ΒόιζιΒιιω, όετιιΙἐάε Ιωιιαιι ω ω. - ΕΜΠ οΙόΈιτιά8 
ΜΙ θ8Υθ26ΊθΒ σετ νειΙΙά 82Δ1.ΑΥ Β.άωπ.6 π. ο” ιιιιιιι 
Κάι·όΙ, ΙιοΒγ :Μ εοΙτ ετιιάιιιιιιι·ει Μπαμ ]όπιιι πέπ 
τοΙωτ τιιιιιιείτ; ει” τιιι·8/ ΐεΙοεετάεει ΙιοΙγι-ιε ό8 ει Γε! 
ΐοΒόετ Ιεϋιιιιγἰτό, ιιγοΙνο Παω, 828.Β8ϊ08 άι: αιτιο 
ιιιάτιγε2οι·ιί: ιιιιιιόΙΓοδνα ιιιέεοό]ιιτιιΙοπιτει 'ει ιιγοπι 
ωάεω ιιιόΙωήει. νέδι·ο δ·τεΦ1·ΝΒιι θγόπιοικ π. τπτ 
ιι€γειιι ιιιΕάΙιΒ ΡιιειΖω οεοΡοττοεπιιιιΚ ιιιἱιιτ οτἔειιιἰ 
Με εΒόεειιοΙε ιτέΙνόιι, 'οι Μ1Ιϋιιϋεοιι 6ιιέΙΙόε' ΙιιέιιγάΙ: 
ίειΙάΙνέιι Βειιιιι-:; εοιιι 3ιιτει!οιιιι·ει εοπι ιιγοιιιαιτέετει 
ιιοπι ει]άιιΙοττέι, άο ϋεεεενοΕνέιι ει” τϋΒΒιοΕΚο!, Με 
σε άΙταΙα ε!εό” ΙσιιτΒοΙἱιιι-:Κ ΗΗΕ 11-ό. ε2έιιιιιιι ΚινιΐΙ 

ναΙειιιιοιιιιγἰιιέΙ τϋΜι Πι;γεΙοιιιι·ο ιτιόΙτόιιαΚ νειΙΙοττει. 

ΕΙ(Βόρειι Μπι αει: ιιγἱΙνέιιοε τϋΒΒεόἔ, Μ: Μ 
νέΙτ ει” τιιιιαιΙοιιι-εΙόειάόεοΕΒευ εεόττ ιιιοτινιιιιιοΚ' 

ιιιιΒγοΒΙι ειἰΙγει Μάη ιε, Ι(εΙοτΚο2οττ ει' €άτωεάε ποπ 

ι 



αΞει-ε-+-τῖ · - ν 1  
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1 

νι ·ι·ποκιωκι ε:ι.6ε26. 

Ιιειτέτοεπτει, ιποΙΙγ ε2ει·1ιιτ ει' 1 1-τ1. επάιπιι ράΙγει1ι·ειτ 
]ιι1:ειΙοιητει όε Κἱιιγοπτιτατάετει, ει' θ. Μάιτιιι τἰε2τοΙοτ 
Μ] ττιεΙ1οττἱιιγοιτιτατάετει ότάοιποείτοτοττ. 

Μ: νοε21ει” 1εϋ2ϋτιεόδ εί1ιοεεοτύΖοττ ΡάΙγειωιιιι 
Κά1:, πιοΙΙγ ει' τότεαεά8·' 1:ϋΙτεόδο11ι ιιιο8]οΙοιιτ Κόεἰ 
ι·ειτοΙσπι11 1111111711 Κϋτοτο; ιιτάτωι πεπι 1ιο1κέτει 
ΚϋνοΙ:ΚοώΙε ει” πτέεοτ1 ι·ειιημι ἰε. 

ΚΜ: Ροετοιι, α ω. τ. τ. Με 8γϋΙόεόΒόΙ, Μο. 27. 
1841. 

1). 8οιιΕυει. Π:1υε:Νοε, 
τἱ1ο1σιο1‹. 
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ΒΕνΕΖΕΤ£ε 

ΗΑΤΑΒΟΖΤΑ88ΕΚ Με Δ ΒΠΝΤΕΤΕε° ΒιιΤειΜ1: Ε8 
οΖέτ.1Λε ΔυΑε5ΑΝΑκ Μό ΑΝΝΑκ Βι2τοε ει.νι:1, 1έε επεκ 
ιπυ: Δικ.Μ.ΜΑΖωτό ΝΒΜι:ι; π:ττειεεέκ »πιο , τω. Αι. 
ΗΑ·ι· Ε: κϋ2Τόκ ΗΒι.Υε:·τ Α ΗΑτ.Αι.ΒϋΝΤΒτέε, 
έ:ε Μ1:ι.ττ ΒεεΤΒκΒΒΝ; ε Μιιώι>εικ , Μ Μαΐ εϋπι4:11ιι1ε1. 
οτωκοκοπιυποτΤ Μ Λ Μέσι ιθ.ε ύ:ΑΒΒ κέ:Ρε.κΝέι., ιώ 

ι.ϋΝ6εεΝ ΗΑΖΑΝκΒΑΝ© 

| 

Ιπιε οι ε: |εέι·άόε. Γοιποε πιἰιιἀοηΙιοΙ, ιπί!ιιηΙ: Ικεἀἰἔ πκέἔ ή 
ἱε, τεΒείτ τοείοΙ: Μινι: Ιωττὅε ότάεΜεο! Ντ. 8 ει ΤΒ:Τ888έέ'9 
ξιεΠε :Μπι μπειτε ειοι·οηοεόε τειρἱτιτιποτ τιιΝ1]όοπίτοΚ, έειΙοή 
ὶιιεἔΓε3τέεἄΙ επ εΞΡ πιοεωρ τϋινόιι Η , ιιιΜόη :ΜΜΕ ξςγαΕοι· 
ΜΗ ηιεΒρ1άόεα οτειέἔοε νέΗιειτππέιιγτει ΒΜειτοττ, Βωιοπι ΜΗ? 
οεοειέ8·ετ, πιἰ ειετἱπι3: ίεΙξοΒαέπ πιτόΙγςπ .ατιιάσπιέηΥ' νἱειοῇ 
ηχώ: ω» όΙοθτω, ε ΚόΙοεδπι ΒΜέεειἱΒειτ ε8γωέετει, Ια-:ωἱἱ θ. 
8τέίτιιε' όΙέψότάόεοπ _ειπι1εΕ Βίτό-ειέΚε ο]έΒα νοτιπὶ, ε οΜεό 
μπι ει τιίάοξίιέηγτ Μαξ από, πιἰηοΕ ΜΜΜ @οι επ όΙετ' νε 
:αοτὅ3όνό έ Μειι€ετό3ένέ. Μοι·τ οι έΙετ ιἰἔγ ΠέγθΗοπ ει Μιάο 
τιιέι1γ' οΙνοὶτορ ἰΒΑΖεέΒειἰτει, πιἱιπ τοη8ετοΙς' Ιπι]όεει ιἰςἱεΒγΪ 
ώ 0εἱΙΙαΒ8ἱτει επ ό;:ςποΙε; πόΙΜΠϋΕ νεἔγ "επι 3ιιτιπι!:, ΜΗ 
ποιπ ἱειἡὲτιιεΕ επ όΒει]τοτΙ: ρω·το!;τιι. 

ώ Α τπάοπιάηγ ε·Ι61το _ῇέήοτι ει όΙετπεΕ, ιΜΜετι1ει τἄιοει 
ΜΙ» εΙὅτω Ρία ει νέπάοτπέρποΕ, πιοΙγ :5ι ΡιιεπτέΒειιι πιέΠ:ϋ!ς 
εεεΚ τόνα!εισΜ ΦοΙτιεὲ ΒοΗωΙ οΙδΒΒ, εοπιπιἰιπ νεΙαππο”!γ 
@απο τότνόιιγΒε ίοΒιοΙτεα€ιιέΕ, ΙοΒι-πέ ἰοἔγειι ει: Μίι·Βγε ω· 

τόπνέΝΥΦυο. ΡΑΙΑτΑΜυκκ. π. 1 

/ ο 
 . - ` ___ Δ __ : Δ Δ.. Δ 

τ--·ι --·~· -`-” `_ -Α>ζ'-" 



2 ιιονοιο·ι·ιΞε. 

ιοεοριιοιιτ' νιτειιέεοιιιιιιο Ε: ιιιιιιιιοπ οεωειοι·ιι ι·οιοι·ιιιιιιιιι ο8γο 
ιιίιι ιιοιγοε πιο; πιοι·τ ει ιιιιιιιιιιιτοιτ πιω ιοιἰἔ ιιιέι· οι ιο νιιιι 
ιδι·όινο, ιιιοι·ι οι «πωπω ιδιιπειίΒ ιειιἔ Μέι· τόι·νοιιγ ιο". Α· 
κοιιιιιιιι κι ιό ιιιιιιοιγιτ ιιιο€ιοιοιι, ιιιιιιιιιιίτι ιιοιιι ιιι·ιιιιιοάιιι, ο 
ει» οπιιιοι· οἔγ έιιοροιιιιιι ιιιέε έιιιιιιοιιιο, ει: οι·ιοιποιιγοι:' ο 
οοιιιιέιε' ειιεόιιιι ι·οιιιιοι·όι ειποιιιιιιι: ιιιιιΒοειιιιιι ι·οιιιιόι·ο ιιοπι 
ιιιοΒγ ιι€γ πιω, ω" ο ιοι·έιοιτ ι·οιιιιοιοτποιε ιιιιιιιιι€ ιιόιιιἱ 
τοιιιειἱι ιο ιιιιιΒένοιι ειιιικι Μπι ιιοπι νἱιιιιό. 8 οι οεγἱιε οικω 
:ποπ οιοιιιιιοε26ιιό οιιοπτοιοιποιι, ιιιοιγοι οεοιειιοπι ιιιιικιοιι 
ιιιι'ίνοιτ ιιόροικιιοι ειοιποι·ιίοιιι ιείτιιιιις οποιοι ι-ικοιιιιοιιε οι·ιώι 
οειοόΒιο ο ιιιιιιιοιό ιδι·νοιιγοι ιζόιι6ιι. ι)ο που”. έε ιιέρ, Κόο 
ιιοιιιέι·ό ιιοιιείιι ιιοιιι ιο ιιιιέιικοιιιιιιιιι οΒγιιιείειοι. Αιιιιιι ο” 
ιίιιίι]ει οι ἱἔοιεέΒιιἱι, ιιιιιιοιιτ ειιοιιιιπ πιο έἔιι6ι πγοι·ι, ιιιοέι 
πόρου. ι)ο ο νόΒτοιοιιιιοι‹ πωεω ιό ιοΒιιεί ιιιιαιιιιιειιιιἱ τι ιδ 
ναι όιοιι·οι Ειιιοιιιοιιιιοιιιι ο ο ίδιο οιγ ιιιοΒιειει·ει, πω, οι 
«Έ ειιιγοοιιιοτ ο οιγ ιιιοιγοιι, ποθ· οΒγιιιέεεει οι·ιιιιιιοποια, 
ο ιιοπι ιπιικιοιι ο οι πιιι τοιιιοιιγιοιιἱἱιιι‹ πωπω , ιιοἔγ ει πιο 
ιιιοιιιιοι τϋιιιι οιιι ιοΒγοἔό ροιιτοιει:ειι ιιιι··ιοιι, πιιιιιιόι ιέτιιοε· 
επι: οι: όἔ' κάμει ιοιιιιιιιι6ιιιοπιι ι(ϋιιιοιιιιίιό €γειιιέιιτ Μ ο 
ιόι·νοιιγιιοιόποιε ιιοιιι6ιιοιιιιι, κι ιειεειι ειο ιοιγιοιιοε πει-Μιο 
επι Μπα ιεϋποιοιιιι οἔγιιιιίειιοπ ο ιιιοι·οοοιι ρέιοπιι' Με νέΒιέτ, ο 
ιιδιοοοι είε πόροι, οι οινοιιοτ ιιιιιιοι οι ιιιι-ω, οι οιοιοι :πιο οι οι. 

Πιιιιιιιοιιι, ω” ο Βάι ροιιι, πιοιγ ροιιἱ8 οι ιδιοι πιο· 
ιιιοιιιιγἱιιοι οιὅιιιι ότιιιιιιοιιιοιιιοι:, ιιέιιιιιιι ιιιόἔ πιοετ ιο κι ιο 
ιιοιὅ ιο8ιιιιι€γοιιιι τένοιειίΒιιιιιι ἰοιζειἱι: ο8Υπιέεεειι. Βίιιιτοτίιιιικ 
ο ιιοιιι ιιιιιιιιι: ιιιέι·τόικόι, εοιιι ωειμι οι ιιοτιίιοἰτ ιιοπι ιέτιιιιτ, 
ο ο ιοδιοτιοιιοιοειι ίοεγνοι·ι·οι, ιιιἰτ οιιιιιοι·το Ιπωτι ο @Μινι 
εοιόε, ιιιίιιιιιιι: ο Ποιοι, ιιοιιιγ ιιιιιέεέτ εοι·ο_ιότ ιειιιοι·ιιόι:. Νο 
ιαίιιιι: οι οἔέεποιι ό] τιιιιοιιιέιιγ. Βοιόιο πιέ8ιιιιιιιιοιι οοιιιιο, πιἱιι 
ιιοιι οινοἔγ οΒγ επόνοτιιοι:ιειιιτ νἰιείἔιοιιιιἱιε ιόι ο ποιπιοι,ιιο· 
έγοιιιι τόπο πω; ‹ιο ιιοπι ιι οιόττοιοιε 1›έιγοι›ἰι·ιίι‹ έε ιιιιιόεοι: 
ο8γειιοι·ειιιιιιιι. 8 ο Κοιτώ ιοι<ιἰιιιοτ _ιοΒγοι Η άιιέεμοιιτοπιιιτ. Ε· 
τοιιιιιοιιγοι:οι: ιο πιώ, ‹ιο ισοοεείιποιιιἱ ἴο]ιοἔοτόεοι‹ιιο π, ιιοιιι 
ιιοι·ίιιιιι επιέι: ρι·όιιέιέτοιοιιοτ Βάι· ιιίι·ιοιι ιιόπιι ιιοτοιι8οίεεειι, (ιο 
ιιοιιι ειιοΒγοιιιοπι ο νέιοΒιιτύει εοπι ιιιοΒοιι ιιἰιιο5οιιιιὅι, ο ιι 
]ειτ ιι τοιω·οοιότ, Βάι· ἰιγοιι ι·οιιιόιιγιιιοτι ο Με, οεειι: άι” ιιιοιι· 
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άσιιιἱ Μ, 11ο ιιιἱσ1ιει πισω εισπνσά ει νἰ1έἔοεεεἱἔ, "ή ει: σει 
ιτιόΙ‹ι' σεσιοτιιέ_ῇσ σ τϋπισΒΒσ. 

Ε νέσσόιισΕ Μπέκ Εσ1Ισιάποπτι; συεσι1]στσ!: ὅσιἱπ1σιι .πιό 
Ισποιη. Μιιι11:έω ίσ1σττ Βάι· ή 1τό1τσ1:, ο Βίι·έ!ε, σ σ ίόΙσ16πι 
ΙσΒιτισΒεισΒ Με: 1σ€γστι ]1ινσ1Ιστιι ει ΒόΙοεσΚιισΒ, σ ;ωω"ωτ 
ι1εγ σ πιἰητ Με ση στ1σικι, σ Εϋιϋιισό81ὅΙ νέτοικι. 18ο: ὸἱσεὅ= 
εσ8 ιι 1‹οειοι·ιὶΒόΙ έτωΙ, σ σετ Η σι1]άτο1:, ιΙσ σ. “Η” όι·ϋπιστ σ 
1ό1σΜεττιστστ ω1]σ, ε σκι πωσ. ίσιιγπσΒ: έτπιγόΚέΒστι 18 6ι·όπι 
πιισ1ηγιι€σιοπ1, Ιω στὅσεόἔσἰπι Βασσά τότνσηγσσόΕϋπιΕ' ΜΒ 
σε), Βἰτέ·ῇέπσΙ: 1σ11εόΒσιι 1σ 1κότσ178 τέτιιασποτω1: Βει1έ1ίτσΙσ 
ω: πιοιιιἰειιιἱ, ωστε σ€γ σώστε πισἔπισιιτσ1: σε σιιιΒστσισι·σ 
πστιισΙ‹, Μέσι σε σΙστιισ1: , ε σε τϋΒΒ δι·6π1 Μπιτ σι ιτισπιτιγἰ σ 
σίτ18 σεγ όΙστι·σ εϋΙεσέ€σε. 
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:ΝΒ πι τόπεπ-ιεόΒ' σπα-Μπι? Ηοπιιιότ Μι· οι πι Βϋπιτεπόε' ιοΒένιιΙ, 
ε ιπιἱ πι Βϋπιπεπέε' ]οι€επΙπιιιιπι'9 Μέι ΙπεΞπ·πιόε ἱπιἱπιτ ΜΗ! οπόειότ ἰε 
πωπω _ιόπιίιπι!π, ιπιπιπτ ππιοΒο!άέεπι ει πιίππιτετπ-ίε' όπτεΙππιέπε όε 
ωάΙάπιπ·πι ω( νππέ8οτ πι; ει ιπιέεοιἰΠ: ππιἰπιτ ίοι·π·έε πιπΠιέΠ πω, 
ει οΙεό πππἱππτ οιέΙ ω” εἱοτ ει Βϋπιπετόε. 

δ εἔγἰΙ: εεπιι οἱ;; πιιοι!πιό Βέπππόε, πιιΠπέπιτ πι τἰειππἰπι με· 
οτπουεοΕ πιππππιἱ ειοπ·ετΠπ. Μοπτιιπιίιπιπεπὅιοἔ'Ρπιπποεοπιπιπέ]έπιπιΚ 
πιοπιι πιπιπιγἱπει ί6|πιπιπιπι ΒεΒἰ2οπιΪίιειππἱ,ΙιοΒΥ ει τόπεπιειίΒ ο 3οε 
Βιπι1 Ντ, ππιππιτ τι ΒϋπιπετόεπιεΙπ οΙγ 3πι€ νπιΒγ όετιιΙειΡοι: 
ιιιιιπιτπιἱ Μ, ππιοΙγΒόι πι τόπνόπιγπιο2ό οΙνοΕοι: ιιγεπ·]επι, ππιἱΚ· 
πια-ιι: εεἔοἀοΙππιόνοΙ, εΙὅειϋπ·: νοπιειΙτ πιάιι!ιπ-ιεεοπι θ. Βίππιτοτόετο 
πππέ1τό ιέε Βϋπι€επόετο πιοπιι πιιόΠό οεο!εΚεάοτοΕ 1εδιϋπτ; πιιέεοά 
που πιιο€πιειτέι·οΖΙιεεεει πι Μπι πέε !ιίππιππιτόε ΜΜΜ ΒοΙεί5 νι 
εΖοπιγτ, απ” ει πιιππιτοτόε' ιπιέπτέΙπότ επ εἔγεε πιίιπι6Ηιόκ Ικό 
ροετ; Μιπππιππάειοπ: Ιπἰ_ῇεἔγοιΙιοεεε ει ΙπϋΙ6πιΒεόἔετ ει ]οἔεΖετἄ 
έε πιοππι ]ο8πε2επι'ί ΒϋππωτόεπιοπιποΚ Μ!" ;. ππποπτ οπιπιέπ, ΙιοΒγ πι 
ι:π-ίπεπιειίέ ΒίππιτετΙιετ, πιοππι ΙοΙιει ΙπόνετΙπω.τοτπιι, πιοΒγ 'πι1ἰπιἀοπι 
ΗΜ οεοΙοππωεπετ ππποπιτΠιειτ Βϋπιτετόει·ο πιιόΙτόπωι!:, εεπιι απ, 
ΙιοΒγ ει ππιιέττόΙε ίϋ8Η ΕιέπιγότόΙ, ε πιίππι έε Βϋπιτεπόε πιοπιι πιστά 
ιππιιΒέΒειπι πιόιππἰ Βιι1εέι, ε8γπιπέεπιιι!π ΕϋΙοεϋππόεεπι ππιιι€ΐο1οΙό 
ιιιέι·πόΒετ, πιπἱπιτ ω πω, ω” ππιἱπππἱοπι το”, πππἱτ Βϋπιποτέ5πιο 
πω! νέπειεπ, εἔγειοπειιιἱπιά $088ιοτίζ ιιιἱ ιπιπίιι ει: πιιἱ έρπΠ1, 

ν 
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ιέΒιιιιιι ποιπ ιοιιοτ ει: πιοιρπέι ιπἱι·ο πω: π). Τοιιιίτι σει-ιι: Μ, 
ι:ἱ ιειιιοι·ι οι·ι:ϋιοει ίοι·ι·ιίεάτ, ιιιιτέτο:ιιιιήιι ιποἔ ο ιιίιιιιοτήιοΒ 
πει: ιΒιι: ιωοιπωει π, ό: πω: οπιιοι: ιιιιτέι·πιπ ιιοιίιιιι: ε· 
Μπι· νόειοιοιι ε:ϋνοιιοι:οιιιοπ ιο οεοιι: ει: ιΒιι:οιιιιιιιιι: οι. 

δ πο. οι: οι·τοιιποι: ι:ϋιόιιιιό:ποι: π. π τέι·οοιιι€ :παπι ίο 
Μι, :σκοπο οιέΒο:έεπιι:ιιόι ιιοπι ίοιγιιιιι: ο δεο:ο ιπἰιιτιπγέ· 
ιιιιι ειιιικι, πιἱ ε:οι·ιπτ ιιπ::έ πρωι 5:ϋι:εο€οε Μπι: κι ιππι 
ιοτοε, ε: οιιιι6ιποιπ ιιι:οιιγοεπιι ι:δνοτι:ο:ιι: ο οπιιγι, ιιοΒγ 
ο ι:οιτὅποι:, ο τείτοποέΒιιπι: ο ιιίιιιτοτόοποι: ::ειμι πω, οεγ 
πω· ι:6:οι ι·οι:οιι οΒγιπέεπιιι 8 τοι·ιπόε:οιοο, ποθ· ιι: ιι 
ιιίιπποέ8' οε:ιιιο_ιο πω ιπιιέτο:ιπιιι: ιποΒ ει ιιϋπτοιοεο, :πιω 
ιι:τ πιοΒιιτ ι:οιι ιποΒιιοτότο:πι. Β ιιοιεό δεε:οιιι€Βοετο πιπ 
πιτ οι _ιοΒ' τόι·ιοποιοιε, ιποι·ι: νιιιιιιποιιπγιο:οτ νοἔγ ιιοι:οε ιο] 
ιό:ιόε Με): οι·6ε:οι:οε :οιιιιιιιοτ' ίοιγιέιιιιιι 8γοι:οι·ιιιιιιιι8 ιιιοἱιι 
ιδπ ο πο:οτ ο τέι·πιιεεί8ιόι, π. πό:οτ ιπἱπ‹ι ο.ππγιο:οι· νέιτο:‹ιτι 
ο ιιίιπιοτοει·όι ι: 2), ο: ιπἱπιι π:οπ νέιτο:έεοι:, ιιιιι: ιιιτιοιπέ 
ιιγοε νι:88άιόιιέεοι: .πω ιδι·ιόπτοι: ο. τείι·εποέΒ' οι:ιπό]ο ιώ 
κα, οιιπέιοιιιο8·, πω:: ι:ϋνοτι:ο:οεοι:οροπ, ιιοεοπιόπιιιπο8· 
_ιοιοιιιοι: ο Βιιπιοτοε' οιο:ιποιο πει-αι ιο. 'πω. ιιίι·.επει-ίε ό: 
ιιιιιιτοτοε πω: πω: €γειι:οι·ιιιιι πιω: οιιιιοιοιι νιο:οπγιιιι:οι: 
τοι:ἰιιινο, £οι·ιπόε:οιόι:ιιοιι ε:ϋνοιεόΒι·ο ἱειιιοιϋπι:; επι:: ο 
που, ο: όιπγοικο, ιιιοιγ ειππειι: ιππειιειιέΒέτόι ειποιπεόΒόιόι πο· 
τύ.ι·ο:τοιιι: πιο8. . κ Δ 

Α:οπιιιιπ ιπι οι6ττ ιι:οπ νόιοιιιοιιγοι:' οιόει:ιείειίτο ιποιι 
πόπι: ιιιιιιι ιποιγ ει ιπἰοπι: π, νι:εΒόιπτ πιεί νοε:ε:ίιι·: ποιποιγ 
τιιοοι·ιοίι:” π:οπ πιπΡοινοἱι, ιπιι:ιιόι πωπω ο ιπιπιοιόε' @ἐπο 
ιι'ίεοΒο ε:είτπιπ:ιπιιι:, :ιο οε:-ιι: ι·όνι:ιοπ, πιο:: ο:οπ ι:ιιοοι·ιέι: 
Και ιπόΒ ιπιέιι:ο:ππι: απ, ιιοι ο ιιίιπτοτοε'ο:οι]άτόι ιοειιπι: οι· 
τοι:ο:πι. κι Μ:: τ6ιιιι ήτοι: πιτίιπιιιι, ει: ι:όππγοιιιιοπ Μισο:: 
ποπ: ι:ι πιω:: ιι ιός ω πι" νοιοιιιοιιπγιπ, Με; ιοΒιι· 
-ιιιιιιι ιι6ιιέιιγοπ πι” Ριιιιιπιοτι. 

') Μ. Γ. ο. 'Πι. διο”. που:: πιο θοιοοιιιιἔΙ:οἱιιι- απο Νιι€:ιιιιἔε 
Τιιοοι·ιοπ :Με Αιιιιιιιιι:ιο:. .. Ηοικιοιιι. Ι834.. 5. 8.9. - Γι. ν. 
Ρι·οποοιιοπ. Πιο θοτοοιιιἰἔποἰιιιιιιοοιἱο, θιοεεοπ, 1830. ι. Σ. 
Η. - Βοιπιι πω:: :ιο πω: πάω!. 1835.1. 77. 

ή π:: ιιοιποο ιιοπιιοιιτ ει π ιιιιιιιι·ο :πι 8οιινοτιιοπιοιιι. ΜΜΜ 
ιιιιιοπ. Βεροι·ιτ :Με ω., νι. Η. 
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Μἱτιιἱωι ΗιεοτἱάΙ‹ ιιτιοΒοΗειιιοΕ ειΒΒιιιι , !ιοΒγ ιι Μπικ 
ιέετιοΙ‹ι νου οἔγ |υέ,·- νει87 ώ:ει!αρ]α ε), όε Ψ), ει Βύπωτόε, 
έΙιειΙέτιοεεέ8Βεπι €οκιάο]τειτνέιι, Μπι 6ιι!εόιιγπεΚ όε ει·δειειΕ 
1ιε!ςεΖέπιπιιέΜι. Π: ΙώνειΕοετοιόεειΜιειι εικοσι! ἱιιΒέΒΒ εΙ 
τέτπιε!ε ειΠιιιέετόΙ, :παπι ιι >Βϋπτειώοέ ιιιεἔειΙειΡἱτέεέτπ-ι εΒ·ό· 
παπι οΙΪειιΒειὅ ιιιιιΕειτ νέΙειειιιιιιιιΕ, ε ει Βϋπιοιόε' ]σ€ειΙειΡ]έ 
Με 1τϋΙϋιιΒεέΒόΒόΙ ε2ϋΕεό8·εεεπ ΚϋΙϋιιΒειέἔ ΙώνοΗζεύ!: κι 
Βϋπτειάιο8' ε!υά·ε Με” ἱε. 8 πτώμα ει Βιωωιω ]ο8ειει·ι'ί 
εέΒέι: Βεὶιὶιοιιγἱτιιἰ ὶΡιιτΒοἀτιιΚ, Ιωττὅ ει: Μ, Βἱτνέιι πιἱιιἀε· 
:Με θ: εο!έ ιιι6ΙΙόΕ έ,ςειιιιτοΕΚει]; τ.ἱ, ιιόπιοΙγοΕ, σ. Βιωωιω 
ιτετέιιιε"οιό]]είτε εἔγ νειέγ πιέε οΜιιΠ ε2ίιΙςεέΒιοεπε!ε ΜΜ 
θέιι, ἑΒΒόἱ, ΒοΒγ ει Βιιιιιετέε εΖίἰΚεέἔεε, επ ΒϋνοιΕοΖτειἰΒ, 
ΒοΒγιοΒέι 3οεειοτίί ὶε, ε οι ιιενειτετἰΚ Μία!ώα νιι,ιἔΥ Μι 
επωιΜεω·ι”άπαέ; ιιιέεοΙε εΙΙοηΒεπι εΙΙειιΒεΖιιἰ Ιέτνέιι τιιέΙτόεεί· 
Βάνα] 82 οιιιΒετιιοΕ, Ιιο87 :ιι πιἱιι€ ὸοΙο,<ἔ εεΖΕότ.Ή Βιιειιιέ1 
τιιεέόΙτ, ει Βιιιιιοτόε'·1ο8ει!ειρ]έιιαΕ πιι·ι]είΙε ει: οΙΙζόνετεττ Βιιιιτ ε 
ει: ΉτέΠε ιΒιιιειί€οι, "ή ειετἰιιτ ειιιΕε6€Βόρετι ΙιιΕοἱιιἱιι Με!! 
€ιιιιιιιΕ Μ ΒιιιιΙιδά6ιτ, ε οι πιονι-ιιιοιι!ε αὐι·οίω να” έέ·απεάέ· 
ΜεάΜάπαέ. Τειιείτ ο2ειε οτ!‹ὅΙοεἰ ε1νΒίίΙ, πώ; ιιτιγε18ί όι·άεΙ:·· 
ΜΗ ἰιιἀιιΙΙιειΚ Μ; πώ: ει Ιειίιϊόι οι ἱΒιιιει-ίΒΒειιι, πώ: ει Μι· 
ε2οιιΒειιι ΙὲοτοεἰΙ‹, ε Μι επεΙζει ερἰτἰτιιπιΙἱετιίΚτιειΚ ιιιοιιἀ_ῇιιΙ‹τ, ει· 
2οΙ:Μιτι ιι πιιιτοτἱιιΙἱετέΚ' ιιιιιιἰτνεἰπιγἱτιι ἱειιιοτἰὶιιΚ. ΕΒιγ πιο 
πιοΙγ ει Ιωιι6 Μπιτ ιιόιιιὶΙοὲ· Ι:ϋιόρει και, ει 2ά:·ε·ιισά8ί πα· 
·.8όιίέσ' τΗοοτἱέ_Ϊε-ι; οτιτιο!‹ι εο8εάεΙπιό!ιοι πιἰιιά ει τοΙιιιὶν, πιἱιι‹ὶ 
ει: ιιΒεο]ιι€ Ηιοοτἱει' νέάοι ΜΒΜ! ίοΙγωιιοάιιαΕ πιόιιιοΙγοΚ; 
επιιιιοΕ ιιιἰνεΙ τιιέ]γοΒΒ ε έπειει·ίίΒΒ ') 3οΒιι!ιιΡοι ΜιιιιιΙε Βοη 
Ιιο, εειιιιιιἱιιτ ο τέτοΠιοιι: Πτι οιόΙειετι'ί ει: οἔγειετεπιἰτιά @ἔ 
ε2ετίί ἱε; @Με πιἱνοΙ ει” ΜΜΜ: ει Βιιιιιιο!: ε ι8ΜειέΒιιειΕ ἰε' 
ιειιἰΙιηἔ τέΒι ΒἰτοιὶειΙιτιει :ΜΒΜ ειστοειιΒΒειιι ιιιεἔΙιειτεἰτοιιειιἱ!0 
απ”, ιιιιιιιιιοΕ: οι ειιιιΡοτ €γϋτιΒόιιοΚ έτεινόιι, ει” νοΙο Θτὅ8 
Νώε, Μάι ΡοιΠ€ ειιιιιιει!: ΒιιτέτοιετΙωιεέΒέι ἱειιιότνόιι, ΜΜΜ 
επ ιιιιι€γειτέπεται ειιΙΞέ!ε. 

 

ι) ΒΒιέι: πό εἔγ εειπιέι ίειεπ Μ, πιοι·ι ει;Βϋπτετέει' ιιΙιηήει ίοι·ι·έεπι 
Μάη @Η πια έει) έε2ειΙειριιιι!ι, ιάτἔγει ιιι:ιιιτι (πιὶ ει ]οι;) _ῆοἔιι!ειι› 
ιιιιΙ‹ εἔγειιΙὅειι _ιό! ιιενειτετιΙ‹. 

ή Νιιιιιτει ]ι1τἰ5 Μι !ισιιιιιιϊει τερετειι6ο ιιιιιιιι·ει. (Πι·οι·ο. 



π ι·.τιιεωΑο ιτε ιιϋιστπιτόιου. 7 ς 

δ νιι_ῇοιι Μιειειοπι ΙοΙιετό ο @ἔπειτα Ιιπάττοιο, ΜνάΙτ Μι 
Ιι"έι·τοτόἱ ειοπιπιτ έιννοΙ ε 8·γόιιγϋπτοΙ οΒγέττοΙιιιιΐπιοΕ νότετιτά 
(Π: Μπι ειιτ ππιοπιά_ιέΕ, ΙιοΒγ: πΜ ἰΒπιιιεέΒοε ιΜιιάι€ Ιιεπειπιοει 
ιε, πΜ ιιπιιιγΠιιιπι Έκι, τποΒγ πι επΙτ6Ιοεὶ _ῇό πιειπι Μια πιει, 
τιιιπιοιπι οπππιοΙ<π όροι εΙΙοπιΚειὅ_ῇέτ είΙΙἰτ_ῇέΙ‹π, ιΜΒόιι ει Ιιιιιιπιο8 
ιΜπιΜΒ ιΒιιιειί8·τιε ιει, ε νιι1ιοιι ειτ Μι Ιοτιοτπιο ό Βἱιοπιγἰτει· 
Μ? ΎΜιοπι ει. @πιω ν:-ιΒιγ οδ·άελ' ι·οπιόειοπο ιιτόπι πΜ οΒγέτι 
οι οιΜκιπ· ο83τιιιέεπιΜι ιπτιίτιιιιι, πΜπιτ νειΒγ εειι!ιδι πω? Βέ.τ, 
ιιιι-ιὶγοτ,οιὲΙ_ῇιιἱ ειοπ·ιπιτ ιπιἱιιιὶ ΙιειιειιιεὶΙπιἱ ιιιἱπιά οΙιπιιιιἀίτπιπιἱ Με· 
Μιά? Εε. πιο τι τπ:ιειοπιτιιίΙ οιειΕιιΒγει.πι ει·εάτιοτιοΒ·, ει.ΙειριάπιειΕ 
ιιιο1)πι|ε νότειιιέΕ, οι οΒγοάο!ί όι·άεΚεει νει,τι·γ τι Ιώι.ιιιιειοιι? 

ΙιείεειιΕ ο Ιωιι6ι Ι:ίΠέιπι ΜΜΜ. Β ε16!ιτι ει Μιά. 

Μἰ ΜιιιειοτιτΙιοοτἱέπιΜε ο8·γι|ε τό τοπιο? ,,Α Πέπη, ιό ωστε 
ειιιιπι 8γϋπιγόπϋΜπόιτοενπι, ιΜΙΠιο!όΙο ίοΙδππιειΕ; τι ΜΜΕ πιο” 
σαιτ: :που ΒΜοττπιέΙ ίο8νει πω: ιιτέιιιι ΕὁνοτΚειπιεΕ. Αι επι 
Εδιοεἱ _ῆό οιιιι: ΒιέΓ!:]ό, ιΜνεΙ ίΒοπιτιωστό, τιοἔγ ΒοΙὅΙο Μιγ 
εἰοΜ @τι ειέπιιιειιπιιιΕ; οι επ·τώ!οΜ πιει οιιιΕ :-ιιόπτ παει, ιπιἰ 
νετ ι8ιιιι πιιτιοτό, τιοΒ·γ ΜΜΜ ΙιτιγειοΜ ΜΜΜ: ΙωΙεττα-ιιιιοΚ; 
«ιο πιιἱἀὅπι ειιτ πιοιιτΙοπιι, Ιιτιγεἱοειἰ, όπι ιιΒγ :-ιΙειττει όττειιι Μι 
]Μτ ε ἔγϋπιγὅτεἱτ ιιΙόΙοττπιΜι, :Μπιτ 876πιγότεπτ ε τιιι]Μτ ειι 
ότιόειιιι!: . . . . Πει ο!γιειπι οιεΙοτποάετ ιιιοπιάειτΠτ τόπιγκπο& , πΜ 
ΙιόΙ τόΜι Μ] ιππίπιτ 8γδιιγόι· ΕὁνοτΚειἰΚ, ΜΒιίεπιπι ιπιοπιἀιτὶΙ‹, 
πιιιιπτ ει ιιεπτι τόπιγ Ιιειιιιιιιι νέτετε , όε ιιιοΒίοπ·ιιίτνει δ) Νἱιιοε 
εειπι| Πέπη ειιππι νέτετε.... Α. ειιίιπιειάέειιιιΕ ]κότ Μπιτ πιγὶτοππι 
ιιιο8; ιι Μαιου ΜΒΜ _ιοΒγιοΙκ ιΜπιιτοπι Β;γ6πιγόπτ, νοειτοεό8 
πιώ: νέειεΙε ιΜπιττοπι !ιειτ. . . Β ἰἔγ πιότειιι όεειο πιἱιιὸοπι το· 
Ιοιπ'όπάοΕοιτ.. . Πει οΒγ ειοικιό!γει εόπτέετό! ΚΜ! ἱτόΙιιεπιι, 
ιιιἰπιὰεπι Βγόιιγόττ, νιιἔγ ιπιέε ειπινιι.ΗκεΙ, πΜπια!επι τιιιειπιοτ :Μ 
Μι!ιιίτ ειιιτιὅ_ῇόπο ΙιέπειιιιΙΠε, όεειιιτιειεοπιτίτοΚ ιΜπιά ει” 
ι·οειειιιΙ νιι87 1ΜπιιΙ ειιιιιι νοειτεεόΒΒεΙ, ιΜτ πΜειττει ειοκινοι! 
ει εόι·τοττ ίόΙ . . ." ΤοτιέτΕι τιίιπιόπιόΙ τιιιειπ:ιοτ νόιι ε ΙόΙε!όειιιό 
απο εοπι ίιιι·ιΙΜ]ει, οι πιιιιππ οεειΙ: ο!ποεειπι , Με ιό! ιι τοττο !ιοΒγ 
ιιϋπιιι6ιιέιττ; τοΙιείτ σεΜ-ι ει [Μπι ιΜτ ει. τέιπ·νόπιγ πιπιπιειΙα ιπιοιιιι, ε 
οι ιι οιιΜ: ΜΜΒ , ιΜ8 τιιιιόΙο τό!ιΒ τω] στοά ει ειοιινοἀὅ, 

 

τ) Βιιιιιτιιιιι. Τι·ειιτόωι τισ Ιο;Μιιτιοιι @πιο οτ ιιέιιιιΙο. Π. στι”. Ε. 
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8 τ.4πωεάο πε πϋπτιπό1οο 

ιπἰπι πεειοπ ιι οεο1οΙενό' τόεπέι·ο, π, οΙΙοπΚο26πέρ εϋΙγωΙ ει 
ιπέι·Ιο,ς, π πωπω πέη· ΗΜ; τεπείτ ππππΙ‹, Η Με πΕπι·Ξε ιπἱ· 
ΜΗ π:.ιεπποε, τπἰπἀἱἔ ἱΒΜεέΒε πω; πω, Με πιἰπιἱοπ επι 
Βοι·ποΚ @επ ν”, Η ΙΙιεεΠοΗ ε-ι €6τνόπΕπ πω, σ. 26ι·νόπγποιό, 
Η πι: τοε:οί ΦότνόπγΒο τπἱ πο!:ὶ τοτειἱ!‹, !κοτΙ:Μεπ ]οεΒειΙ 
Μι· ιι πο!εύι·οΕ: Μακ, ε πει πἰποεοπεΙ‹ πιέε έε 1ππεπεπ οτε 
πω Ε6τεΙοεεόεοΙ: ποπ Μνύ'Ι, πιοΙγειτ ιι τϋτνόπγΒεπ ωΙέΠετ· 
πιιΕ, π ΚοτπιέπγοΚπεΙ: ιιΒγεπΙοποτποΙα !‹ὅτοΙοεεόΒοἰΚ πΙετΕνει· 
πω, ἱτέπτ, τπἱ!‹ πε εΠποτιπέπγΒε ειο!ετε!κ ίὁῆεἔγειτοτπἱ, αΙο 
ο τότνέπγποιόπεΕ, ει ί6ιεό8πεΕ, :Μόνοι ει !έπγποΕ: Η τότ 
νόπγΩ Βέπγ ειοτἰπτ ΜΒΜ όε Βοπτ, εοιππιἰ Εό€εΙοεεέδο πὶποε 
ει σεγα ροΙΞέι·ο!: εΙΙεπόποπ 6); τεπέτ πππι!επτ ]ο88εΙ σω 
ΙεΚοἀπετπἱ ιπἱτ ο τότνιέπγ πωπ ΠΠ, εέ31 τπέε θα ἱε πει παει 
ποεπειι: ΕπΙέΜιτἰΚ, τποι·τ Ιιεεποπ π ΙοΒἴόΒΒ ών, ε ει τόι·νόπγ 
πισεει ἱε εαπ: είΙτιιΙει Μι· ΙεϋτοΙεπό ει·όνειΙ, ε ιπο8επιἱπὶΚ Κότε 
Ιοιπἱ , 1πἱ|ιοΙγτ πεειποε Ιεππἰ ππο8ειϋπτ|; "πω, 1πἱπὰοπ Ικό 
τοΙεεεό8οτ τοΙ]οείτε πι, Η ύ8γ "Με πεεπποτ επετειπἰ, πο” 
εαπ τδι·νόπγτ πεπ1 εποΒο1:τ, εαπ :πείεΙαέΡοπ Μπι νοπϋ ιππ8έ 
τα Βει]τ; τεπείτ παπι εποτἱπ€ ει: ειππει·, 1πἱιιτιίπ πέΙει τπἱπἀοπ 
μπειτε επέκπο!ει€, εαπ( ΜΒΜ Ιξόνωποτ οΙ,-.ὐσῖπ:·ό? έε τε?ηρ·σἔ! 
ειό εοπι πω, πω: ροώΒ· ει: @Με νἱειοπγοε ίο8ειΙωπ, ε ιπἱ 
πέτποΙγοΒπο!ι Βϋπ, ιπἱνοἱ ΒιεΙόΙο ι·εί]οΕ Βάι· ΒὁνοΕΚειἱΒ, πεγιιπ 
ει: επέεοΕπε!; τόπγ, ΠΙΝΩ] πάω; πιιειποτ Μ. Η 

Βο επεΕπόΙππόΒ ειότπγοΒΒ ΚόνετΚειππόπχεΕ ἱε ίοΙγπε!τ 
ειιοπ τοπάεπει·ππΙ, ππε!γποΙ: τεπὶτόεε ειετὶπτ ει ππεποπ οι·οάο 
Η ών, ει” πΙΥππ, ιπἰ ιιτόεό οΕπ. τπἱπἀεπ ]ο8πει!ε, τπἰ επ]έτ 
ιπει€ει έ!τεΙ ἰἔπποΙιπτἱΙε, πποΙΥποιε τππἰτέεπ επετὶπΙ: ότε!ο!ε έε 
Μ5€οΙοεεόε Μ" πἱποε ΕἱὶΙὁπΒεόἔ, πιοι·τ πι, οΙνέ!νπ π πο· 
ειοπτιἰΙ, παπι ἱεπτόι· οἱ εοπ1 ΚὁΙοΙεεεόἔο€, εωπ ἰἔειεείἔοτ, Ικό 
νοτΕοπὅΙοἔ εποτἱπτο πππάοπ πειεποπ @μπώ ὶε Ιόνόπ, πεππ 
νοεπἱ εοΒοάοΙπιι'ίΙ, ιπἰπΙ: πύ, εοπ1π άσε' εοφ π !κότοΙοεεό8·' εε: 
τπό]ότ, πο" έ!τεΙα π ππεππο0, τπἱ ῇοΒεπω·ι'ἰ, ππο8ΙώΙδπΒόι 
τεεεο ΜτόΙ, πιἱ πεπήσεεπει·ι'ί. 

8 οΜαέροπ ότοππόποὶ: επ οτπΒε·τοΚ? (ἶεοΙοΗοὸο£οἰἱ‹οτ ο 
 

') Μπακ Ρι·ειπρεππο 1828, Νο. 5. Ι. Μ. 
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ΙιἱΗιοι ιπέι·πόΚ? Νεπι; - Β8Ϊ πειΒγ οΠοπιιιοπιιέε απο πωπω 
ει νἰἰέἑς, ε :ιι θεό” σιπΒειὶεόΒ· ο87 πιιι€ειεΙι ἰΒιιιειί8τόΙ ε εΙν 
ι·ιΉ ιειιιύΒἱιοπγεέἔοτ Μ. νιιΙΙείετ το” οΒγ 6ι·61: ἰἔιιιειίΒτόΙ, 
ιπόΙΥπο!ε ἱτόΙοιοἱ παπι ΠιέΒοπε!: οιειοΒοάοιοιπΙε' επικοτότό!; 
οΠειποι· ο,<ἔγ νέΙιοιιιιΙαπ ΕδτοΙοεεόΒει, πιει? ιιιἱπσἱἱ,=ἔ ε πιἱιι 
ιΙοπιιοΙ ιι8·γειιι πι ιιιιιι·ειά; ἱτιόιέει ότοιει ΒϋπιόΙ, πιέ€ πιἰ 
ω” πἰποε ἱε σπα πιώ! ίόΙπίο, ε πει εοπιι πιεπι Μπακ Πειτε 
Μια ειι Μπι, Εἰ πιἱπἀοπΒοπ ο8·γοάι'ίΙ Μάι όι·άεΙαέτ πιοιιΠιό 
ιιΙό, Βάι· πιέεοΙε πείτε πάψω, πιἱπόἰἔ ιιιό!γοπ ιιόποι ειιιιιιιι€, 
Η Μπι ίοΗΙάοιπι όππειειπέι, Βάι· ιίΙτειιιι ειέπιιέΜι ειοτὶπτ, 
πιέεπιιΙ( πικάπ ιοιιι 1ιινίιιιιιιοττ. δ πει οεοΙοποάοιειπΙα πεπιε 
πἔγ:ιπ ει Βιιειοπ' εΙνε ιίΠειΙ ιΒιιιοΜιτπέιιιιΕ, ποιιότ ν:ιπ, ΙιοΒγ 
.οι έΙοιΒοπ ιιιἱπἀοπ ειό87οπΙι ιποἔνειΠιιπΗ δ ιπἱ οι (ω, 
ιιοΒγ τοι·πιόειετόποιε εΒ·γόΒ τὁτνόπγοὶτ οι ειπΒοι· πει ὶειιιοτἰ, 
οι Μπι τιι€ειι!3ει, Μι ὰἰοεεποἀνο Μι·6«Μ, Ιιοἔγ ειιιικ-ιά, !ιοΒγ 
έειειοΙ ω, Με), ιέΙοιήειπόι·οτε πω? να" “πέη ιπό8 πιω, 
πι οΙ6ἱτόΙετ πιοΙΥ :μπει εΙνοτ Εδώ! Βοι·οπ8]εα? Βο πει νειΙέπει!: 
ἰ8 πω, ιιιἱΗιοπ νοειόΙγει νοΙι ειό!πι ειιιιιΒειάιιέ€τόι, "Μπιε 
πἱ έειι , ε. ΙιἱνειιΒοιπἱ ει.ΙόΙε!Ηειπέτοττο, νο!ιιιΚ 9 οΙγιιποιτ, 
ιιιἱΗιεπ κι ειιιΒοι· οιε!αι·ιΉ ειόἔγοπ πιιιιττ ιιιιΙΙΒιιιοττ? Ιππικ 
Ιοπ Π? τοιιιιιιπτ εΠοιιιιιοπ(Μετ πόριο!πι πι ειπΒοι·πόΒΒοπ; πει 
οεοΙεΒοἀοτεὶ' νειότ-οινόιιοπ οι έι·ποποι, Ιιιιειποτ Μπιιό, :Με 
νειΠειιιέ απ; ιιιὶπτΙιοἔγ τιι€πό]ει, επιπέΙ Βἰιοπγοειιπιιιειἔι-ιεΒ εΙνετ 
ἰειποι· επι Ιιδνοτ. Ε8γοάΒεπ ειό είε “κι οΙΙεπΙωιιιειἱΚ οΒγ 
πιέεεειΙ, :πιέζει ειι οιπ!ιοι·ιεόΒ παπι πω” πόριπιι€ειιό. 

Μ”, ιπἱπἀοπ Ιιἰνέπῇει ιι πειειιιοι, ιπιπάεπ τΒτοΙιωὶἱΙ: 
]όΙΙόττο, ε ειιιπειι: ὲιἱπω ιποἔνιιπ Μπιτ ]οΒειει·ι”ίεόΒο, πεπι 
ΒιιΙ6ιιΒοπ ἱΒιιι, Με? ειι ετπΒετοΙ: ΙεΒειέιποεπΒΒ οεοΙεΙωάο 
τοἰπεΙ: αι ι·ιι€ό]ει όΜε!ε; «Με ΙιἱΒιίιιιιιΚ, ε πι ΗΠιέιιιιΙε ο 
ι·επάειστικέιιώ ἱε, ΜΙ: ει. ΚΜ 4010Βω1 νοππιιΙε Κόνοι!τειέει 
πι οτΕὅΙοεἱ Μ5ιεΙοειέ€το, ε οι ἰιιὸἱτόοΙι' ετε]έι·ύΙ ει ]ο8τιι. 8 
Μαι ει, πιἱνοΙ πι οπιΒοι·ἱ τει·ιπέειετετ ἱΒοιιο8·γ οΙἀιιΙιι!ιιἔ ίο 
Βιί!ι ω, ε εΒγ τειικιειωιιιιτι ειάε-ιτοι, 087 τιἰΒότ, πιἱ ιιιειΒέΒιιπ 
εεπι ιό, εοπι πιει, ει Ξο8 ε ι€ειιεεί8' Ιε8ιπειΒιιεΒ εΙνόνό ΕΜΙ 
ιοτι:ι!ε κι. Μι εἔόειοπ νοειειίΠε :ιι οιιιΒοι·ι, (Η: Μπι, Με" 
ωκ61ωι Ιειιοιεέἔεἱτἰίι εοπιιπἱτ Μπι πισιι·πιιΙτ ΜΜΜ; πιἰ εΙἰιι 
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ιο τιιιιιωιιο τι ιιυιστιι·τόιοοι 

ι 

ιηθητι ει ειοιπέιγοε έτιΙοπ' τιιιΒγ πιιτειιιπέι :ιι οιιιποτι οποιε 
ιατιωτιωι, Μπιτ ποΒγ πιτ ε. _ιοπΜπ ιιιἱιι‹ὶ πιιιίο]έύΙ Μπιτ! 
ιιιέτιόπεἄΙ Μπι ιθιω;ιιιι, ει οιιοπποπ οιοποι: ἱἔειιειίἔ, Με 
68 πόιοΙεεεό8, Μπι Μι ιι πιιιιοπ, ειιιιιέιε ΜΙπιΠ, Μινω 
ποιόπι€ Με άι πόιοΙοεεέ8 ΜΕΝ: πιἱπιιιἔ ει πειειοπιιιιι μι 
ιΒγιιιι , είίτ ειππιιπ·ποπ ντιπ, ε πιιιιτείιι ει πειειοπ ειιίτιιοιιιι' 
ιιοΙΒιι, ιετπιόειειοεοπ τι Με είε πότοιεεεό8 Μπι νιιπιτπἱ ότόπ, 
πιιΜπι τι πότίιπί!!έεοπ ειοτιιιι νέΙιοιόι 

δ ει πϋπιοτδιοέπιιπ οι νοιιιιι ειιιιήε? ει πιιιιοπ, πιώ? 
Μπι οΒγόπ ιιιιιιι οΒγ ντιπ τιι€ό οι επιπετ' έιοτόποπ, πω? Μπι 
Μπιτ πιιιόιιπόιό οι ο87ει!επ ειοτιιιι, Μ ιιιοπ οΒγ ειοιιιόΙ)ιτο 
πόινο ιι ει ριΙΙππειτοππιιΙ οἔγίἰιτ νέ!ιοιιπ'ι δ πι οι οι έπι 
ειιτι1ι πιἱ διότι, ε πει πω, όι·ϋπ ε νέΙιοιπιιτΜπ πόΗτιιι κήποι 
ΜΜΜ οεο]εποάοιοιππποπ, πιἱποι ιιιότ1ϋπ ιιιοπειτ ιιιιι€έιιιιπ 
:τι _ιο8- ιιΙειιιιιιιπ ο ειιιππιπιτπιπ νιίΙιοιέιέπειιι? Β πιποτ ο ειό 
πιιπιοιόειτόΙ στι, πώ Μπιτ Μπι ιειπέτποπ, πο! ει!ε88οποειιιππ 
τεττ Μπιτ ειιίιιιοπιτποΙι πιπιίπιιΙτ ωιωιωιιιω δ πο. πω, πο8γ 
πειειιιοιιιιιτ ιό! πιιιέιποΙέιιι, :ιι πότειποιι|τ ποΒ·γ 30€οιιι Η 
ποπ πιτ οεεπιποάιιι: πιει ειέπιοΙειιοιππιιι πιἱ Μέι) Ιτ65νοιπο_ 
ιὶπ ιιιιπέΙ, ΙιοΒγ Μπι νοΙι ποιιέ _ιοΒοπι, άι οι ιιτοπ ιπἰπόπι 
τέιιιιιάπιιι οεοπεποποιοιιιπϋΙ _ιοΒιι οΒγ πιιτπιιιάιπΜπ οιιἔοιιι 
ειιότι πιπιτειιιι, πιοτι εει_ιάτ πιίτοιιιττι τοειιιΙ ειιίιιιοιόπ? 

δ πει οι ότιΙοΙτ ιιιἰιιιὶοιιποπ ε ιιιιιιΜπποτ 6πιιιιι8ειι “ιππι 
ιἰ, ιιιἱπιποἐ·γ Μιιιιε Ιοποι ιιιέεπόροιι, Μπι οἔγοιιΙ‹ι _ισΒΒιιΙ ιπ 
τιιιιπειιτειι_ιει ο ιι πιιιι6ει άι ειιιτπιιιιτι πι τίτιιιιΙτιπι, Ιιιιειιιε-ι ύ.€3τ 
Μνέτινέιι? 8ιω1τιωι πένέπ ιποπιπιπάό πιτ ποπ νιιι€όΙππι, 
ν8_ϋ0ΙΙ ότιππιιπ ο ει πιιιιιειόει, Η πιτ ειοτινοάιιι ίοΒιιι? Νεπι, 
πιιΜπι Ριιειτύπ πιτ, νει1ιοπ έττΙεπόπιπι ίοΙτειιπ ο ντιπιπιτ Μπι 
ιοτιιἰ? ΜιΝοιιιιι, ιιιἱπόρειι οἔγεἀἄΙ πιτ πιιιιιοιιΙτ, τι πάπι 
πϋάδιτ? ΜοΒΙεπει, Μ νιιΒγ Διότι ιΜτι ε” ιοιειἱπ, και” 
Μάτι πιοτι ι” ποιιιι ιιιιι€είνειι οι έτιπιπ, ε ιιιιιιιιπ ιιπιιιι πι 
ιάόνει, οι τι πότϋπίΙΙόεοππιιι νέιτοιἱπ. Πο πει ο πετώ άτω 
πιιιι πινέπτει πιποΙτιιιιιι, πιὶ ιΒοτι ιι ιιιιιιτΙοιιπειρι νέ8γιι πι 
οιιιπετἱ ιοτπιόειοιποπ, πω( ο ιιτ νιιπιπιὶ ]οὲ°, ιιιἰ πιιιιιττόι 
ιιιιπειιιιεί τι ειι1ιό Κατι? Τοπείι οι ΐοιίοτ8ειι]ιι τι πίιιιιειὅ1οέ 
πι€οΙεό ειιιιιιεινόι, πιι ειστιιιτ: τι Μπιτ Ιτόνοτειι ει, οειιπ πιτ 
Παππά πίιπιοτπι. - 
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δ δειειε Μι· ό οι·οπιιειοποι π πϋπτοώιο€' πιππ ιιιιἰεοιιἱι: 
επιππινο, ιπὶ ειοι·ιπτ ει, κι Μέι, οι·ιαδιοειιεθ όε 3ο8ιιειε ιό 
ιϋτιο έιι ιιππιιπ Μι πω δοιπιπἰπόροπ παπι, οι ώιεπιποπιιέετ 
ιο,εςιιιιπει ιπιι€έπειπ. Με" πει κι ειοιπώνεε ότιιώι ο,ινειοι·ε 
ιπιπιι ιοι·ι·έει ε ιπέι·ιόιω ει ιοΒπιιιι, ιπώνιιιπέι νειπ κι πιό 
εώιπ μμ Μ” ο πετώ, ιόνόπ οΒ·νοπιέι, οἔνιπιίει ιποεεεπι 
ιπίτἱ,νι-ιἔν πιό οι·όεώιπ, πιτ πϋπιώπι πιιιιι·πιιπ. θεοι: Μπι πιιπιιι8 
έι·ιιοπέπεπ ιίιι :ιι ειπποι·ποπ ιπεἔειειππιιιιιπἱ ιι πίιπτώέε πιώ, 
ιπιπτ πιέετ πιιπτώπι, ε ειιοπ έτειώε, έε Έν ει _ιοι· πι, ιι εισ 
»πιω πϋνοποσιιπ, ει ιπιπτ ωι·ποεπ ει πίιπιέώέε ε π. ι<τιπώς ΡΗ 
πιπειιιι πόιειειιιιι, ε ιοιόΡοπιιέι έιτε ει, ιππιδπ ιι πίιπόε' ίσιο 
πιω ει πόπέι·' ιιιιιιοεπ νιιιιίπιιιιε. ιέε πει ιιππνἰ ιι _ιο8, ιποπν 
πνἰ πι παπι, ε πει πι ότιιώαικώ εἔνίιτι π _ιοε ἱε νέιτοιιιτ, π!" 
όΡοπ εοπιιεέἔει Μπιτ παπι ιεπώ ιπο8πϋιόπιι6ιιετπι ει ιοΒ·οτ 
ι-ι8·νιπέει:όι, ιπιπτ π οε6ρροτ ει τοπΒοι·πεπ, ιἰΒν ποιπ ιώιώ πιπε 
ίιέιπίιππ, οειιι€ πιππίιπιε πω, πο8·ν πι πι ιιι·όεώιπ ιπών ει 
τόππἱπ ιιιιιτιειιιππι: νϋπ, ιπἱπι ει ει πει:ιιιπιπειππ πιιιιέιπ,ιπών 
ει ιδιωι ιπιι€έπει τοπιώτο. 

γ' ι)ο πει πι (ει-Ζωή ιπΒοτει:πεπ ιπιπιιοπ ειπποι·οπ οένοπ 
ιι'ιοπιιιιι νοινόις, έε πο, Μπιτ π.τεπιιειει· πιπίήιι, ιιινιι16ι όε ίο 
πιω πιποε επιπιπι οιιώιοει ών, πιἱ Μότσια πιιοπνοε ιπ8ε 
τώ:.πώ: ώιοπέιιππι, Βάι· ειιοι;πιιι επι: €νδιινδι· οτειιπο π, κι 
έειπι ιοΒπιίι ίο,ιένει τιιιιιιιιππίιπειτπέ ιπέεπιιιε πίιπιιι, πο8ν ει 
ιοππιπ επεειιώτι Νοιπ'ειι]ιίι τειιπόειώόπώ‹ι οπιιώιοτι οι, ε ιο 
πώ ο ιιππιιιι ώπίιιιιπἱ? δ :πι _ιόόι·ι; ὶε ιιιιιιι6ιιπέι€ εοι·εέπειι: 
τοι·πόνώ, πιών νοπιιι ιπειΒιι ιιτείπ? Πει πιω ειοι·ιπτ οεώώι 
ειπε, 3οεειοι·ιΐεπ οεώειακιεττ; πει €ένοιιτ, πι ιεινέππιι€ ειιιιποι 
ιόιο ιι Η 3084” ιέε πότειοεεόΒει ποιπ ιειπει·, κι;" πιτ οετιιι: 
ή" €ώπιπτι, πιιπτ πιι όι·ιιώκόποπ πιεί νιιπ ι·οπιιώνει Ανειεν 
ιιιοπ ιοΒοιαιτ πώιοπο τιειτώπιο όε ικότειοεεόεοποτ, ιπιιιώ ο 
πιο ει ιδι·νόπν ειιιποτι:? ι)ο πι-ι πιοι:πιιι: ιπει€νέιτοιι:ιιτέεύ· 
πειπ ε πιιοιοιόεέπεπ ίό ών :ιι παπι ντιπ, ε ο. τόππειέε ει ιππ 
€ιίέπειπ ιιι·πιποιιέετ ιι πἱεώιπ πιει' ι·οπιιιιπ ειοι·ιώι, οι ών 
τόι·νόπν Μπι στὅπειιιιιοιπ' πάνε ο, επ ιεἱεώιπεόε πιἱπιιοπ 
αιΒέπειι: πειπ ιέρ πιοπ ώνπόι ιοΒινει ειεπιιιι ο πιι πιο8ειοΒπι, 
πιοινπόι ιο8νει πιτ π πιηινοππ ε ει·όεώιπ ι·όειπώσ Μπι ντιπ 
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πΠποιπἰ”ἔ νπΙόΒππ, Βπ οι ίπ” νππ, π), νππ ρεάιέ ο Μπά 
πιοι· ειετἱπι, ύΒγ ἰἔπιοι<τ νππ πιοπ ίεΙοτιο ΜινεεεΕποΒ, ΜΒ 
ΜΙ: νόΙοιπόπγο πιοι·ιπτ, οι·όειπΙ: πιἱπιὶειπ ιδινόπι, ε π Νιπ 
ωι6_ιοπ Μπι Μπι :Μπι ό1εϋ[ιοΒ. 1 . κ. . 

Α ειοπιόΙγοεέτάεπ' ι·οποιειοι·όποΕ πιππιπιππεπ8π πω 
πω οεπιεπεπι ΒόιιοΙ ίο8Βπτό Ιόνόπ, ΜΜΜ οι οπιιπόι ιππ 
€πεΒ ε:Ιννέ ΒοπιιοΙπίπ οιιιοΙπἰ, ἱἔγ ιφειεινόπ Μ: κι παιι·ιοιι, α 
ἰεἔιιιιὅ-ΜΒΒ Μάικ' !εὅ£ὸ”ὐὐ Μπα. Π 

8 ΜΜΜ: Μέι· πιτ, πιιιιγ πωπω πιοπ τΒοοι·ΜππΚ ιπέιιο 
πι ότιοιπιο. 

Μι πιπίπ εΙἱεπιόι·τ ἱΒπιεπἔ,πιἱΙ‹όροπ π ιπι·επεπ8ππ!ι Μπι: 
ππιιγὶΒππ Μι έΙπιο ]οἔένπ], π ιΜππγὶΒοπ πι€ π Βὁιὅπεόἔεε 
ΒπειοπιιιοΒΚινέπιπ, ΒοΙὅΙο Β6ππγοπ πιτ ιοΒοτειώνειΒοι 
παπι, Βοἔγ ιοΒείτ π Ε6ιΒπειοπ πιοπ οτειιοιι ών, ιπἱΒ6Ι ειπ 
πιπιἱΕ ιπἰπάοπ _ἱο,<ἔ. Βο πιιπιγιέϋπιπ π Με ειιιπιοι, πιο”, πι 
Μέι ή] Βιίο1οιόεΒεπιεΙοπ ιπε8,εΒΒεπ: αἰεὅΙεϊὸὐ πι, άι οΒΒοπ: 
α ἰεὅιιαἔρυὐὐ ειάσπέ. ι 

διό!νι-ίπ π βη” , πιιι όι·τοποιε πιπττπ? Ετπ6ἱοεἱ Μι? 
Ειτ Μιπ Μπι έι·τοποιε, ιΜι·ι νἰΙάἔοεππ τπι;πάιέπ πι ο8όει ει· 
ΚΒΙοεἱ νἱΙέἔπι, επιπ Μπι όι·τΒετποΚ, Μπιτ ιἱἔγ ο ΚἱΪο-ῇοιέεππἱ:: 
π Ιο,ιπππγοΒΒ πιέιπ'Ισπιτ6ΒΒ 1πνπ,όροπ Μιιιιπἱ έι·ιπΙιπο πιποε, 
πιἱιιτέπ πι ι€πιππΒ· ιππιιέόι·ι ε ιππ,<ιιπ πΙιπΙ Ιόνιέιι ιό, ΜιποειιΙ‹ι 
πι” τόπικ ΒπΜιπ πι επιέπιι·ο πόινο 'ιό. νει;.ι·γ ρΒγειοπι μια 
ΑΜπάειει·' νέ‹Ι‹ιἱ πιπποιε πιτ νιιιμιζ. Μ ἰε π έγόπγόι· πιπ 
ι·ειΙΙ:οπό ών είε ]ο8πιπιι, πιὶπι πι οΙὅΒΒἱ ι·επάειει·Βεπ, ΕίιΙδπΒ 
πόἔ ο Κοιτιὅ ΜΜΜ πι εΙνπεΙ‹ Μπι ΙόπγοΒόΒεπ Μπι( ιΜππγι 
πόΒόΒειπ ίεΒειἱ!‹τ, ε Βπ οτι ιπιπΜπ ειοπιέ!Με όπιοΒΒοπ ο,Β·γ 
Βιιιίο]ο πγἰΙτ πιο8·ππΚ, πι πι έι·ΜΒοπποπ εἔγ-' δΜΜΒο Ει 
νέπιπιΠζ πττπ, Βοἔγ οΜΒΒ π ΒόιΒπειοπ' πενέτ πιπέ·πγοι·]ο, 
ε πιτείππιἰπτ ιΠγοπ π Μις' Βάι;ίε]όποιε τπι·ιππει-ΞΙτ. Το!ιείτ νι 
Ιπποε, ιπΠιόπι πιἱπά π Κιόι ι·οπάειει· πιοπ οΒγ πὶπιιοπ πγιιΒο 
πιἱΙ‹, Βόνει!ιοιόιο8 ιπἱ οΙΙππνοιόε πιιιειιτ ιποἔίοειτεί πΙπριάιόΙ, 
πιτ ιι π πιέΠεί1Ι Βπι.ιπ_ιπ. . 

8 πιἱτ ω" ει: π ἰεἔιιαἔιιοὐύ οικω? Ηππγπά ι·όειέι: 
όι·τεϋπ πιπιτπ πι ι-ι€όειποΒΐ ε ο πιει·ιπτ Βπ Μπι πιει· ιππΒοι·· 
Βι'ίΙ Βπινππ οιοι·ΜΒ ότὸοΙ‹ε Μπι οἔγειἱΙζ πιοΒ π ι6ΒΒιένει, π 

α 
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ιιο8γνειι θεοι· 108'828Εϋ0Π Με ιΜιωιωσ Β ει άΙΜΙεΙιιιιι8 ηη" 
νοιι που Ι8ΜέΙ απ: ο8οΙοΙ‹ειΙΙιοτὶ ει Μαθε Ιιιἱ8ιοιοτόνοΙ, ό8 ω; 
τονέΒΙι ΜΙΞΙοιι η” Μειι·επΙ'Ι νειΒγ ο Ι:δνετΙ:ειτοτέ8 ἱ8 ΜΙ, 
νει” επ ών 8οΜ έΙΙ.Ι ΑΜΒ ι·οιιιΙ8ιοτ Μάτι οι όΙοτ εΒ·γ εφτά 
Με 6ι·ϋΙ:δ8 088Ιἶ3 Η0ΙΙΙ388 Μαιος ΙιοΙΙιιΜ οΜιιἰιιΜ οοιιτι·ει ο 
Μιιο8, ΜὶΙιοιι 8ΖθΙΙΙόΙ7 88οΜέΙγΙγοΙ, όι·άοΙ: όι·ιΙοΕΙ;οΙ κάν; 8 ε· 
Μαι ιιτείιι 8οΜ 88ι'ίιι Μοἔ κι Μιά, 08ΗΙί ιιειΒγΙιιιιι τϋΜεἔ8οΙ τὸ 
ΜοΒ εΙΙειιι ἴοΙγιιιττειιὶΙε. ΑνειΒγ ο ΚΜ Ι188Ζ0Π Μιι€είΙΜιι ίο8ΙειΙ 
Μἱιιὸειι εΒ·γοιΙΙ έι·άεΙιοτΙ ΒοΙιετοτΙοιι; ΜΗ: Ιοι·Μέ8ιοΙϋΙειιέΙ 
Ιοθινιι θΙΙΒΠΙ(θ2ΠθΙΣ ε8·γΜέ88ειΙ, ειιοΙ€ ΙΙθΙ186ΙΒΒ παπι θἔ7θ8ίὶΙ· 
ΙιεπιιοΙτ. ΑιοιιΙπιιι τοἔγϋΙ‹ ΜΙ. Ι)ο Με ει ΙΞδΙΙΙ)ΒέΒ, Μοι·τ οι ο· 
8'ό8ΖΙ'6Ι Με ιιοΜ ΙοΙιετ πό, εΙαίι·ΜΙ ΟΙΣΙΠΙΙ οἱ? ότι!οΙ:Μέ νέΙει8π, 
πιώ? ο ΙΙΙ8θΙ.)Ι1. τό8ιόνοΙ Ι10ΙΠΙ0Ι188'78Π08Ι; 688ιοϋτΙ:διΙΙ:, 
νιι1Ιοιι Η 68 Μἰ ]οΒ·ΒιιΙ ίσες]ει :Με ΜΗ το8ωΙΙειιιἱ? ΗΙ820Π 
Μ ών ει τ6ΒΒ8όΒ" μνο, 8 ΙΜ ει ίδΙΙΙ18ό8' ο νέΙε8ιτοπετ 8ΒΞέΙΖ 
έι·τΙιεΙεόπιοΙτ νειΙΙΙει, Μ: ΙιἰἔγἰὶιιΙ: ΜΗ Ι. Πο Μἱόι·τ Πω" ό8 ΜΜΕ 
ΙιἱἔγϋιιΙ:? Α. Ι‹ἱ8οΙ›Ι› τό8ιτιοΙ‹, ΜΙάόιι Μάι· εΙὅτο ιιΜιιιιιιειΙ: 
ΙτέΙοπέΙιειι ιιγιιἔνέιιΙε ΜεΒ·Ι ΕιιοΙ ΙΙόΡίθΙΘΠΒέΒ'Βί ΙιιιΙΜιιι 
ΜΜΕ ΙΞέΡΙΒΙΘΙΙΒόἔΓΘ. νεἔγ θΒ'7 ΒΙ'Ι(6Ι08Ι τόι·νόιιγιιεΙ:, Μἱ ΙΜ· 
ΙϊΙΙΒΙΙΒ.Ιί ΙιΙι·«Ιοτ Μἱιιἀ‹-Μ όι·ιΙειΙιεΙ, Μι-:Ιγ ιιοΜ ΜΙιιιΙοιιέ'Ι Ε Μ· 
“Ματ ΙΙΙ 8οιιΙει ιιοιιι ἐπὶ. ΑΙιΙιιίΙ, Μ” 8οΙ:ίόΙο οι όι·ιΙεΙα, 
ΜιιΙόΙζοιιγ 68 πιι·τό8, ΙΙΙΒΙἔΙΘιιΙ 68 6τόΙε68, ει: Ι:δνοι:ΙεοιΙΙ:, 
ΙιοΒ·γ ει νέΙει8Μέ8 ΜΜΜ πιο ΙιεΙγο ει ωιιιίο8ιιιιΙ: Μέ8οΙε' τέ 
8ιότὅΙ, Με :ιι ιιοΜ, ΙιοΒγ ΙιεΙγο νιιιι κι Ι‹6ΙοΙοιό8ιιεΙε ἱ8 8ὅΙ3 κι 
νέΙ88ΖΙΙ'ΙΗΠίδ ό8 Ιιέη78ιοτίΙοτΙιοιό8' Ιοἔει οἔγἰΜ παπι Ι`ιέτ ΜοΒ°5 
ιιιοι·Ι: ο Ιαπτό 82ϋΙίΒόΒΙΞόΡΘΠ εΙτοιιήει θἔ7ΙΠέ8ΙΞ. Ι)ο ΙΜ ει: άι· 
αΙιεΙ: ει $ο8' Ιοττέ8ει 68 Μέι·τόΙω, 8 ΙΜ ει, ειΙΩίι· ο8γεΙΙΙιοιι ει· 
Βάι· Ι36Ι)Ι1ΒέΒ'Ι18ΙΙ ιιγΙΙειΙΙ:οιιέΙε, ε8·γ88ει·8Μιιιά ΙιΙι·έ]πι Μειἔέ 
ιιειΙ:, ΜΙιιτΙιο8·γ ιιοΜ ἱ8 @Με Μέ8Ι‹έροιι, ιιιἰΙιεΙγτ ΙεἔΐὅΙιΙι ων· 
Μι θΙΙΕΠ18Ι'Εθίθα, 68 ΙΜ ΐεΙαπω ιιἰιιο8 8ΤΙζὅΙ08Ι Ι(ὅϊ8Ιθ8$έΒ° Ια 
Μἰ έΙΙ:ιΙ ἱ8 ΙώΙεΙοιτοΙΙιετιιέΙτ νειΙειΙζἱ, Ι8·γ έ8 Μπι ΜιιιιΒγ νέ 
Ιει8ι€ιιιιἱ'ξ ΝεΜ 8ΖθΠνθΙΙ ΙζόΈ8έ8θΙ2, ΜΙΙςόρ ο 8ΖθΓΙ.ΠΙ: Ιιέι·οΜ 
οΜΒοι· ΙΙ68ιΙΙ εέςγεΕ 820Ι8'έ]άνό τοΙιετ Ιωττ6; ει” Ι‹628έἔ' 
ιιιιἔγοΙιΙι 1°ό82θ ει ΙζΙ88ΙΙΙ1 Ι'έΞΖΙ', οἔγ ιιοΜιετ, ιιει€γοΒΙσ 8ιιίΜιι 
ΗΙ(Ι88Ι3Ι: 82έΠΙ0Ι: ΙεΙείΙιΙοιΙιετ]ε διι]όΙΙότόιιεΙ:, 8 Μ οιιιΒοι·ἰ 
8ιέΒ' ίοΙο 288ΓΠ0ΙΠ1 ΙοΙιετ ει τειΒ8ιοΙἔένέ ειΙεἰιοτι ΠΜεΙ8ΙΙί ἰόΙιιοΙ‹, 

σ 



Μ ΦΑκωεΑο έ;ε ΒϋΝΤΕΤό1οφ 

Μπιτ ει ίόΙάποΕ εἔγἰΕ οΙάειΙ8 ωἱιιἀἰΒ ό]εωιΕεί1ει ει ΜΜΕ ο! 
ιὶειΙ' Πιέρ νἱΙέΒέιιειΕ. ΤοΒέτ ΕἱειΞΙ, ωἱΕόροιι ιι ἰεἔιιιιἔγοΒΕ 
πάω, οι ιίτοιι, ἰἔιω ΕἱοεἱπΪηγέ οΙνωΙ Η: ει ει ΕΜ Εειειοπι ει 
€38ΙειΙέε' νέἔέπι οειειΕηωπ ωἰιπ εφεωέΙγοε έτάοΕ _ῇεΙιω ωο8. 
κϋΙϋπιβεέΒοτ ιι Εότ τοπιάεπετ Εδω ωεω ει: εΙν Εεωεω π: 
:πάω τεει; απ οεειΕ τϋΒΒ οΒγεάοΕ' οΒγεεϋΠ έτάοΕόιιοΕ τιιΕι_ῇ 
άοπιίτ ]οἔ-ότνόιιγτ, ειωιω εΙΙιπιΒοιι ωἱιπὶοπ «Έχω έτάεΕετ 
]οΒπωΕ ωοκιό, ε Μι σε @ΜΜΕ έΠεοηάο1τωιΕ ε νοεπόΙγτειο 
ποΒΒιιοΕ ΙέτειἱΕ, ειωειι ΒΜοηγοε:ιπ Ε6νοτΕεπετεεΒ. 

ΧϋΙδιι6ε, Εοἑεγ νειΙεΕἱΒεπ ΜΜΕ $ο8, ιιιἰνοἱο8γοἀϋΙ "ω, 
ε ωέεοΕΒωι ριιεπέιι ειιόττ πω, ωει·τ τϋΒΒεπι ο8γοεϋΠοΕ. ΗΕ 
επόι·ιΐΙ ει Ιπιτ8.ΙοωτιίΙ νοΙοει πό, έκτοπόω, Με ἱἔγ ιιοω. ΑνειΒγ 
ει: ών' οι·ο3ο οεαΕιιΒγειιι π ειέπηΒειπ Β·γόΕοτειπόΕ ε εΒΒί5Ι 
νωπό επίτωειιέεέτ ει ῇὸἔ? ΡΒγεἰο:ιἱ ΜειωΙό ωετεΕ Μπα· 
οεοροττοιείεει εοω τέωειειτ οΒγιπιείεΒειιι ό] τιιΙει]όοιι€, ωἰΕόπτ 
τ6τ€όηΕοΕπόΕ τε!ιείτ πει :Η ετΕ61οώ νἱΙέΞΒειπι, ΕοΪ ο. τω· Με· 
»Επι οΙνέΙέεοΕ' ἱιἰεῇε ειΙεπτ εεω επιΕειάτ ωοε ειε εΒγεέε είε 
ο8·γίστωοεέΒΌ δ ΕυΒ·γ €είωειιΠ: ε-ειὅνε€εόἔῖ›οη @Βια Μπάο 
ηἱΕηοΕ, Με ειωπιΕ οΙόττο 3ο,%·ειΙ ε8γἰΕ εεω ΕΜΗ νο]]οπι Επι 
ει ε2ϋΙοτοττ νειΕοΕ' όε εἰὶΕεωΕ' οιοτοἱΒὅΙο€γ τέτεε-ιεέ8· Ιω; 
τοτὶΕ, ίο8ι1ειΕ ε: “Με Ιείωἱ όε ΜΙΙωιἱ? δ οι ωέ8 ἱηΕέΒΒ ὶἔειι 
ει ΙιέΙοΕ' οτΕὁΙοεἱ οΙετιιέτο ιιόινο. Μεττ οωΒετοΕΒοπ και οι· 
Ε6Ιοεὶ 1έι17 ο8·γ Μ), ἱἀοπτἱοοἱ ιιιιἱταε, ωοΙγοτ, πιΕειεεόΕ Βάι· 
οΕάι·ωωιιηή, ε ει επίπιοΕ' ειειΒείΙγειἱ ειοτἰπτ ειΕέτωἱΕόΡ σεγ 
ωέεΙποι, οέγωείε εΙιέΒο ε οΒγωείειιτείο, εεω πιειἔγοΒΒίωιιιΞ πιοω 
ΙοΕοτ εοΕειοτοιέε νεἔγ δεε2οο.άέε , εοω ΐοέζγειειταιιἰ πισω 
ΙεΙιετ Εἱνοιιέε νειΒγ οΙοεατέε έΠειΙ, ωοττ 6ι·όΕΕό εἔ_α ωἱω: οι 
Μ:ευεέ8, ε ΜιεοκιΙό ει: όἔἱ ίέιιγΙ10ι, ωεΙ)ωοΕ εἔγ ειἰἔείωι ιι 
ΠΕΠ :ποπ τοτωόποττοΙ ε τότνέηγη7οΙ Βἱι·, ωἱνοΙ ωἱΠἱό ειι€ά 
ΜΜΜ: οἔγοείἰΙο£ε. Βο Μι ει ]ο8 ειέωΒιἱΙ επίτιπειΕπιέΕ, ε ει· 
πι! οἔγίΜ επϋΕεό,';εεΕόροπ πόνεΕΘάιιέΕ ἱε, ω” έΠΗΠΒ. πω” 
εΙωόε είε €οποει έειτονότεΙ, ΕοΒγ ο ΜΠΕΙ", ποπ Βϋπαπόε 
ωἱ ἰἔοιι ὶἔειεεέἔοε ΟΙιἱκιέΒειιι , @Με ΈέΒ8 σε Αιι8ὶἱέΒειπ ε 
σεως πισω ἱἔειιεέἔΐειΙειπ δετιᾶε-ΜειτἱιιέΒια.π **). 
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Τιιωδιε ιι εοπτετ6ιοο. 15 

ΝόιπεΙγεΙς τεΙέπ εοπετ τιιΙ:οτιπειε ίο8·πε.Ε πιοπιιειιἱ πο· 
νετΕε:€ετεεεἰπἰ‹ΒὅΙ. Βε πιἱπό ε:ε1: Μπι εΒΣτεπεε ε: ε:ϋπεέ 
εεε ΒἱἴοΙγέεεἱ ε ιι νἰ:εΒέΙει€ Με νεα εΙνιιεΙ:? δ ει ΕἱνετεΗ ε: 
Βοι·Ιέτοιειτοτ Μ :ενοι·]ιιΕ δεε:ε ει πόνει:Εε:ιπέπγιιΜΙ. Μἱπ 
Με εΙν ε:επνεπι ΕἰνετεΗ ε: Ι:οι·Ιείτοιέετ; Μ :Μή εεψίε Μεγε 
Με πόνετΚε:ιπειιγειτ Μπι Ιιἱι·_ῇο πιεΒ,-ει: ΒΒΜἱ8σ Α: πρι: 
εΙν ιπεδε:ίιππει: ίοΙγεάεπειΒεπ Ιπιε:ποε Ιειιιιι , Μ Μπι Με!» 
πετ ιιιε8 ι€ει: Ιεππἱ. · .¦ 

δ ε τεπάε:ει· ει! Ιεει·επεπειεεο ιε8·γνει·τ ε :εει·ποΙδπε 
:εΙιε.. Α Εοι·πιέιιγοπ πιἱπτ ει τ6ΒΒεε8' ΚεΡνὶεεΙὅἰ 3εΙεπνεπ 
πιε,ε; ε 146: πειε:οπ' (εειΙιιε ΡιιΒΠεε) πενεοεπ ὶε:οπγιἰ ιιο!Βο 
Ιαιι πόνοτιεπ εἰ ε ΚόνειΙιετπεπ ει. 8 πιἱ ιἰτοπ νοποιαιεεεπεΚ 

ε:έιπποέετιι? Πει επ ιιιοπό]είπ πο: Βιιε:οπιπιπ :πι Μπι Μ, 
πιΠιόπτ €γό::ϋπ :ΜΒ ει: εΙΙεππε:ὅι·ὅΙ? Β επ ιπε8ἱτεΙπἱ ι8επ 
:Με εεετε!ώεπ Μπι Εἱ:εἰι·όΙεΒ ει: ὅ ]οε;ιιιε ε, ε πο! κάπο 
πγοε ίοἔεΙοιπψέ!τεΙ νε:ετεΠεή!ε ε: επιβει·, ιιἱιιεε ε “Έ Ιιε-ε 
Ιγε ο τενεόεεπεΙε, ε πιἱιπ: νέΙειε:ε:ιιπ πιεΒ ε: επετεΠεπ ΜΜΜ 
ε. το:: ε:είπάεπιιιΜ Η: και” ει τενεάεετ καιει): ιι τει·πε:ει·ι'ί 
ειπγοπιιίετ πως πό:πειε:οπιιειΕ πενε:ἱπ ο επικεπτ @επετει 
μι, ε ει περ πιέε τεε:ι·ὅΙ τε8ειά]ε, πιἱπτ ίοΒενἱτε νεἔ:ὅἀπἱ? 
ΜΒΜ: πετ εΙΙεπεεε·εε ΜΒ, εε Ντόι Μπι. νει8·γ τι ω: πειε:οπ' 
εε:πιό]ε ίϋ88]όπ ε: ιέει:εέΒτόΙ, ο εεεΙεπεάειειΕΒεπ τι πει· 
ιπέπγοΕ πιει·τε ιεπιπιεεπεπΈ Βε ιιὶε:επ ε: πεπι τείειειτ πει 
τεΙεεεε86Ηιε. 8 Μπι ἱἀεΒεπ Βεε:εά νοΙΜ εε: ει Ιε8πεἔγοΒΒ 
ε:έπι Μάι, πιεΙγ οεπιπίπ ει Ιε8τόΒο 'βιο. ίϋἔἔεε:τἰ ε:ειπότ? 
Ε: Μπι “πιει ει? Ειόνετε!εετ, πιει·ι ετπϋΙεεἱ ῇοΒοΕ ο Ι;ότειεε· 
εόἔετ Μπι ἰειπέι· ε! ε Με Μπι ίεΙεΙπειπεπει: ιΜΒ ΜΗ 
Μπι πεπι ε87εΒει€, πιἰπτ ε. ΦὁΒΒεεἔ' 1τιεἔΒἱ:οττειἱ, ειππεις ἰσ 
€ειοπι ε επετειπδιέΒεπ. Νεπι τοΒικιάοιπ, ιπἱΕόπΦ ει νἰ5ε:εέΙεε” 
πεἔγεέἐζει ε:ει·ὶπτεπι Μπι ει·ιτει·ιιιιπε ών” ε: ι·επόε:ει·' Έ:: 
νοιτείπιιΕ; αΙε πι: @επ νιιέ€οε, πο” ε: ΜιπειιεΙ: ιίι·ίιΒγετ 
:οι ει: όπι€επχτε, πιὶτ έ‹Ι ο ιει›ω ἱε, οι: ε: ]οΒε:ετιιίτι ἱε εἔγ· 
ε:ει·ειπιπά. 

Α1τεΙείΒιιιι Με αιττο:πεΙς, ειπέτιιιἱ πεννεΙ πενε:τεεεεπεΙ:, 
πιὶπἀεπ τΙιεοι·ιέΕ, πιεΙγεΙ‹ ει 3ε€οΙεροτ Μπι εἔγ ει·ιώΙεει 
ειναι νἱε:ἰΙι ΚΕΙ, πω· ιιιεΙγειε ε:ει·ἱπτ ο οϋπτετεε ει.;γεε Με· 

- ο κ _Μ.·ἔ- -ε ΑΜ ε. 



Μ τΑκωεΑο .ἐε ιιϋΝΤιπ03οο. 

Χ 

ΜΙ: είΙΙ:1Ι ΙΒΜοΙΜΙΙΙε , ΙιὁνεΙΙ€6ιὅΙεΒ τιιΙππΙεπ τοΙππΙν Πιεσ 
ι·ἱείΙκ. Α ΡτειονοηΙἱν' ΙΙ1οοι·Ιό]α 7), πιοΙγ =ιΙ)ϋπτετέε' οπόΙ]άιπιΚ 
οι οΙΙώνετεπάό ΒϋιπόΙ:'1πε8εΙώέεότ Μοπιά]ει, ε οι: 3ο8οΙειριίΙ 
Με νικώ; ΜουΙπιπ οΙσΒίίΙ 82011 ΚόΡτεΙεηεεΞἔ ἰε ΙώνετΚοιπόΙ:, 
ΙιοΒγ νειΙειΙ:Ιτ "επι ΙεΙ1ιππε ειιοτι ]σ€εότοΙοιπέι·τ Βίἰηωτηἰ, :ΜΙ 
οΙΙ:ϋνοΙεττ, Ιππιεπι ἱἔοπ ειιέι·τ, πιὶηεΙ‹ι εΙΙ:ϋνετέεότε Ιιι1]ΙειηιΙό 
ΜΙΚ πιιιτειΙΙεοιἱΙε 8), πιο” Ιω οηιιοΙ: εΙΙειιέΒου νἱεποικ Μ :ΙΙ 
ΙίωιΙΙΙε, π1ΙΙζόΡ οεειΙ: οττ ΜΒΜ Βίὶπτοτηἰ ΙιοΙ ΙωϊΠωπ πω, εΙ 
ἱειποττο€οττ, Ιιοἔγ ειτιυειΙ€ Μάι επ οΙΙ:όνοτοΙΙ: έε παπι ε; πιοΒο 
ΜΜΜ Βϋη. Αι ε!:·ε££επ£έε' τΙιοοτἱέ_ῇει ο) , πιοΙγ εποτἰιπ αΙ1ϋπι· 
τετέε κακή ἱἔειοΙιετἱΙ:, Ιπο8·γ εεγτωΙ: ε2εηνετΙόεε έΙΙειΙ :ΜΜ 
ιι6Ισέ$Ι πιέεοΙ: Ιε εΙτεττοπτεΙυεΙε; ειιοπΙπιπ ο 3οέειΙειρ πωπ 
οεειΙε πιοἔειιἔο‹Ιὶ ει: έι·τωΙειιι' ΙπἰτποτέεέΙ, εὅτ πιτ ΚἱνέιιΙιιιςῇει 
Β, Ιω ρέΙεΙεί]ει ωιιωπ ε ΡόΙσἱέτε ειἰὶΙκεέἔ νε" ε ΜΜΜ κι ΜΒ· 
ΒοτιοειτόΙ1Β ε Ιε8οΜΒοΗοΙοηεΒΒ ΒϋπωτέεοΙε Ιε _ἱοἔειετϋοΙ: 
ΙοειιιοΙ:, Ιω οπέΙεποτϋοΙ‹τιοΙ‹ ίο,Ι:τιειΙ: ἱτέΙτοττιἱ. Α /ε7ιμεςε2ώ' 
τΙιοοτἱέ]α1°), τπιοΙγποΙ: οΙτοεΙ(οτΙέεει Με παθω, Μ: ει επιἰἱΚεόἔ 
ΒόΙ ΜΙ? οι οΙΗΜουΙόέ 3οΒ·α, ΙεΙπίτ ωτπιέε2εωεεπ Ι:ϋνοΙΙζε· 
ΜΙ: ει Ι1ϋιιτοτόεεεΙ ΙοιιγοἔοτΙιοτόεέ; ιτιοι·τ Ι1ἱεπειι εφάπεεΐέτ 
νειΙαιτιουτηήησΙε εωΒειάεόέείνηΙ, Μπι Ι'ο8ΙειΙνέπ ΜέιΒέΒειιι εοτπιπιἰ 
Ισόιήειοττ, ύ8·γιΙο ει Ριιειω ίοηγεἔετόειιοΙ: ΜΜΜ νόἔτο :ΜΒ 
εεϋπιιο, _ῇο8ειετίί Ιοει τι Βϋτιτοτόε, πιἰνοΙ 3ο8επετι'ί νειΙει ει Ιε 
τιγοΒιπόε; ειιοηΙπιτι Με ει ΒϋπτεΙέει-ι ειίΙΙ(εέ8 άΙωΙ ΙιιἱικΙἱΒ 
ΨειοΙΙειτπόΙςή8γ 108 έε ε2ίΙΙ:εέΒ ε" νοΙιπι, :Μ πιιοΒΙε8·γει 

)θτοΙππω (¦τιιιιτΙ8Μπο άοι· θτζπιίπε!ννΊεεοπεοΙιΜ'Ι. 
8) δειιεοει Ιε Πο Πει Ι.1θ. θα τιιιιίτά: ιιεπιπο Ρι·ιιτΙοιπε ριιιιἰτ, @Με 

ρεοοεπιιω εεΙ, πό πιο ρεοοεΕιιτ;! τονοοειτἱ οπἰτιι ρι·ειετοι·ΙΙα ποπ 
Ροεειιπτ, ΜΜΜ ρτοΙιἱΒοπ€ιιτ. Ε:: Π. 31. πετ: υπομειπι ει! Επεισ 
ὑοτἱτυπτ, εαπ! Μ ίιι€ιιι·ιιιπ ροεπα τοΓετεΙιιτ. 

°) Μὶ εεε-ψ ΙεδινετΙειιϋΙ, ει ΒϋιπεΙόε' νέετοΙπι]ωΙεει :ΠΩΛ , Ιεἱνάπ 
ΜΜΜ, κι” ει. τέἔἰεΙι ειοτἰιιτ, ΜΚιιεΙ‹ εΙνέΙ διιετΞπίσπιιειπΙΙ, 
των. 30. απ». 10. Ιω, Ιο.ΙάΙ_ΙιιΙε Μπιοπάνει: Πει «παω Ριιιιἱτο, 
με ρειιιοοι·ιιιιι Ιιοιιιἰιιιιπι ειιρρΙἱοἱο οπιποε τεΙΙφ1οε οοιπἱιιιιο 
οειεΙἰἔεΙ. 

'ΙΙΙ Γειιοι·ΙκιοΙι, ΚενΙώοπ κ!" (ΗιιιιόεδΙ:Μ υπό θτιιιιιΙΒοΒτἰΠο «Με 
ροὶιι!. ΒεοΜε 1808. -Β:Ιικτ. Με Ψειτπιιτιἔε€Ιιεοτἱε. ΘϋΜπ 
μ" Ι83θ. 
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·τΑπεπεΑο πε πϋκτπτ61οο. Η 

ΜΠΕ ἔγπΚτππ, πο κι επΚὁΙοεἰ νΠείΒοπ ]όνι'ί| ο” ευΗπ Μπιτ 
πω, π' ροτἰἱἔ_ῇ‹›ἔπἰπΙ›μ τι ίοπγοεπ.;οτόεΒεπ πιπππωιζ, π Με· 
Βοι·Ιέα!πππΒΒ ΖεπτποΙεεέἔ' Ιο:έιιπποΙππΒΒ “καπ ἱε τπεἔεποπτοῖ 
τοτπιππόπε|: ο. @έ ετε1όνο|, έπ ΙονέΒΒεί Σε εποτὶπΙ: :πἰιπὶοπ 
οεο!ο!πεάοτ Βύπω16ετο ππέΙτό, πιἱ :πιώ ίοπγσἔο€το€ἱ!‹, πόνου 
ποιό!ε8·- ε,<ὲ·γ €γι·επ ῇοἔεποτιἰεπιποἔτἰΙτπι-ιιπέ Ιεωπ'ἱπιέὰέεπτ, 
ε ο ειοτἱπτππιἰπἀεπ Μ1πωπέιέ ἱἔππεέΒοε, ππἱποΙγτ νοΙο ΜΜΜ:: 
ίρππο8εττοτόιι]π1'); ἰΒ·γ Μπι ο @Β ποπ τϋι·νόπγτ, πππωπ π 
86ι·νέπγ ε-ιΙΙ:σηοποι. δώ ι6Μ›‹π ππΙΙΒεπίεεπΙ πιοΙΙόινόπ, Με 
ωττοπἰΙξ π ]αυί2ά.ε' τποοτἱέ_ῇπ π, π τπεππγἱΒοπ π Βϋπτετέετ ε· 
ΒγοπίΠ π2οπ Ιιπεποπ έἰτειΙ,πιπἰ τέΠε "ΜΜΕ, νέΠ ἱἔπποΙπειτ 
πἱ; παΞεοπ επειπΒοεπ6Εὅ, ΙιοΒγρππ Βίἱπτε€ό:' ΚόνετΙ:οιπιό 
πγέτ νεειἱ ει Βϋπτοτόε' οΙ:πίπε-ιΕ, ιπἱ Επ16πβϋπό Με ποΙοδ, 
πο” οι ών τπεΙΙοΗ _ῇπνἰτόἱπ€έιπ€Βο Εόπγειετί€επἱ, μπι Βϋπ· 
τοτπἱ. σετ ἱε· ]οπετπε, πώ πἱποε Βιἰπτιπτ, πιο” πω ΗΜ, κ 
ἰεγ οειΚϋπϋἰτοτἱιε€ἱΚ ῇεινἱτάε, πο όΡ οΒΒόι Μ! Η, :Μπάρ ο 
τἱωοτἱπ οιοπ ωΕἱπτοτΒοπ ΜΙόΡ ει @έ Εϋ;όΒιΪΙ, ε πι οπιΒει·ἱ 
τότνέπγποιότ π; οτΕὁΙοεἱ ΒεεΙπό νἱΙέἔΒει ἰιεΙγποπἱ έ!τ, πο! 
Ιεποπ ει Βίτό. Β ειἰπω Με τπττοΖἰΕ πέάο·Δ'εθ·ί2εΉ2|ιεοήά]α π), 
Με”, π ρΒἱὶπτοτέε' ῇοἔπΙπρῇέππΙς ειιοπ Ει68εΙοεεόΒετ πιοπά_πι, 
πιἱ “Μπιτ π Βιἴπϋε τεττοπἰ!: οι ππγειἔἱ ικέτοιι ίεΙϋΙ π: ἱπωΙ 
ΙεοτππΙἱε Μπι ἱε πιοΒεπίἰπτεΕπἰ ; πποττ π τποππγἱΒοπ ο ειδ” 
γεῖπγπε ό8 άΙοπιεπετι'ί τπεοτἱέΒ;ιπ οΪγ οπόΙοΕ ἱε ίοτάι1ΙππΙ: 
πω, πως π :σωππιπ6ι ο8γεπΕἱπΙ: νέ|πεπτεεωΕ, κΒΠΠΥἱΒΒ" 
πιοΙι!ωιΙ πω, εΙΙππνεαέε Μπιτ εισπνοι!,πε Μ1]6π.Βοπ π: σ.ΒίΙπΐ 
ωτέε” _ επιπιέ_πέπ όεεισπαναπ]π π Εέτρόπέεόνει 5 _ππἱ οΒγιπέπε 
“Η εεέειοπ ΚϋΙϋπΒὁιὶΕ, έε π: ἱπτεΙΙοοτππὶἱε Μάτ' πονο Με" 
ει Ιόιο!ε είε πΙεπτειτ' οΙγ πως” πιο2πιιΙπιππ πικειτ1ππποεπειτέ 
κοπή (π εόττὅβππ, εόττοττΒεπ, Μάτ 7~'~°ΠΠ~ἱν~0]~~~),- Με· 
ΙγοΚιπ εωπ Ιεἱτπιιτπτπἱ, εαπ τποΒΒοοεΙεπἱ παπι πω” ό ιεϋνετ+ 
Ι‹οΖὅΙε:Β οι ἱπ£οΙΙεο€ππἰἱε ΚΜ, Ιόνόπ ΒἱποπγτειΙππ Μ" Μπά 

- ") .Μπι άπο ετπΙτὶεεἱπιιιπι ΗΙιι6, εκἱε€ἰπιπτο υ;έπτ'α .:'ω:π πωπω; 
ι1πειε πω. επιπτ ἱπ ρορπΙοτππι ἰπετἰ4€π€ἰει :πιτ ΙεἔἰΒππ'.ΒΟἱιτει·ο 
ᾶεΙεἔ.Ι.Ιὅ. Δ , γ. `. _Με 

·") πωπω πω ΜΜΜ» θι·ϋπιΤο Μπι· ιιωπ,° πιω Μιά 88ι·πΓεπ. 
(Ήεεωπ ΜΙΒ. Δ Σ · ·- Τ -π · - 

·ι·ϋπνέΝΥΦυπ. ιυπΥΑπιππκ. ι. ° 2 

ι 
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ι·ο:ιιιιιιειπ ιο, ει ιιϋπτετε:πεΚ _ιο€ειιειρ_ιείιιι πεπι ε:οιΒείιιιιιι. 
Δι1ειωπει Κό:δπιπέΒεεεπ, πο” πιἱπιιεπ ιιιεοι·ιει Με: ει ιο:: 
πιπρ' τπειΒγπτεί:ειιείιιειπ, ιΜιγ Μπι ει ιιϋπιειεε' ε8·3εεε @Με 
πιιι€ει_ξει Κι, ιπει·τ πει ]ϋνεπ‹ιὅι·ε ιι·ειπγ:οιτ εεητεε ε:έι νοιτ οΚει 
ει οϋπτετεεπεΚ, ε ει ε:ει ει Μπι ιέι·ειεέΚ, ε" πιἱΚεπτ ε:ει ε. 
ε:ει·ἰπε οΚ πειΚϋι πε €6ι·τόπι: ειιιϋπτειεε, μπω; ε:: τπέεΚέΡεπ 
ε” ω1ειιν ιιιεοι·ιει Μπι Με: Κόρε: εΒε:οππ. ΟΚοεΚοιιιίεει 
νειιεκπεππγιπεΚ ειιιιεπ ι·ό8:ὅ‹ιἱΚ: ει ιιἰἱπιειεει ]ο8ε:ει·ἄ, ιπινει 
ιιεε:ποει εε ε:ιιΚεεεεε; ιπιπιιιιι ε: εε:πιόΚ εεγιπείεεε.ι Μπι 
ειιεπΚε:ιιετπεπεΚ. 

Α ιιειε:οπ νειΒγ ι·ειειτιν ιιιεοτἱε' ε ιιιτείιειτείιιόι ιειιείτ Κἱ 
νιιει€ιιΚ, πω” ει ιιειε:οπ, πιειΒέιιειπ νέτεινεπ, εεπππιε πεπι 
εεε: ιοΒε:ετιινέ, ερ Με", ιπει·τ ιιι:οπγοε Κόι·ϋιπιεπγειώεπ 
πιἱπιιεπι: ]οξεε:ει·ιινε ιειιειπε; ιιοἔγ ειιιιιόι Μπι ε:είι·πιει:ιΚ ει 
ΜΒ, πια-πε ιετπιέε:ετεπει ιοΒνει πιε.<#ει· ειι·οει:ε:ειιιε, ΚονεεΚε 
:6ιε8 εἔγε:ει·ι·ε ΚιιτΓειε ιεππε ιπἱιπι ει: ιεει:εεί8πειΚ ιπἱπιι ει: 
ιΒει:εείΒιειειπεείέπειΚ, πιιι Κεριειεπεε8 ΜιΚϋι Μιπ ειιιίιιιιιτιιπΚ. 
Α ιιειε:οπ ειτείι·εεεείΒι ιιειτειιοπι' €γειΚοτιειτείιπιπ, ιπἰιιιεἰπ ει·εειε 
τει: ε: εΒιτ ιπειἔειειι ίοι·τείειιιιι Με: πιἱπτ ιπει·τεΚ ει» ΜΒ? 
ίοπιοεεεί88ειι, ε ιπΜπ ότιιιετπἰ πο” ει:οΚ, ΚἱΚ ε εε εινὅι βεί: 
ιιιιιείεεπ νείιειε:τοτι: ιιειε:οπ' εε:ιιιέ]ετ ι€επ Κἱιε_ῇι;όΚ, ει `ιπιπτε 
τό]οε·' 87ειΚοτιειιι ι·έε:ειιεπ οι): εοΚ _ιειεεετ επιτειΚ, - πιε8 
]εΒγε:νεπ ει:οπ ::ετεπεεεε ΚόνετΚε:ειιεπεε8ει, ω" Με ιπἱπτ 
ειπιιετεΚ ει:οπ ετΚΒιεεἱ ειπε' Βείοιγείεει ειιειττ ι: ιιοι€ο:τειπειΚ, 
:πιτ τιιεοι·ιείιοΚιιειπ, πιἱπτ ΡιιιιοεοριιοΚ, €ει€ειιιι;ειΚ. ιιιιιιι:πειι: 
ιπιπει ει:οΚ, ΚὶΚ ει ιιειε:ποτ ιπέ8· ει. Μέ ιιειε:πείιεπείπειΚ :πεπό 
Κείἰι :επι ίοξεειιιιείΚ ει, πιει·ι: ιπε8ιοε:ήείΚ ιπειἔοΚειτ ει:οπ εε: 
1εωει, πιιπει ίοἔνει ει: 6ι·όΚ ἰΒει:εεἰΒ' ρειι·ειπεεειιτ ει: ετπιιετι 
τόΚέιει:ιεπ τϋι·ιεεπγιιο:είεΒει είι£ιιο:ιιειιπἱ; ιπἱπτι ει:οΚ, ΚἱΚ Με 
ιιἰε:ἱΚ, ιιοΒγ ειιοΒε ει ιιειε:οππειι εἔγ ιενεε, είιτειιει ιπἰπιιεπ 
ιΒει:οιιειιιΚ, ιπει·τ ειιιιεπ ιιεπΜ νειπ ει: ει·Κ6ιεειεεεζ €ει€ειιιείεει, 
ιπὶ είιιειι εππιιει·ιεεε ε νιιείἔ ιιγροιποειιιιοπείτοι ίο5:τειιὶΚ πιεἔ. 
Πει ει ΜΒ οιγ νέιτο:έΚοπγ νοιππ ιπιπι ε. ιιειο:οπ, ε” τότε: 
εεί8 εειπ είιιιιειιπει ιπε8·, εε ιιὶεἰΒειπ ετόείιέει:πέ πιει€είτ ειΚείι· 
ιιο:οιτ ιότνεπγπγει, ειΚέι· ιέιεειεέἔι ε:ετ:όειεεεει. Μει·ι: ε 
ι·επιιε:ετ παπι ε ιιειε:οπ πιἱπιιεπ, ό: ἱεγ ιι ιδι·νέπγ π 

ι 
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@Με ειἀᾶἱἔ Ε6ιοΙοε πιἱε ιιιιιιιιοε. Β Ιιει ιιΗιοι· ἰε ΚόιοΙοπιιο 
ιιιι!ιοι· ιιιείι· ιιιοδειιιιιτ Ιιειειιιοε Ιοιιιιἱ, ιιοιιιιἱο οΒγ ιιιείε εΙνιιόι 
Ϊοἔν8 Ι:6τοΙοιιιο, ε !ιοΙ Κει·οειιόΕ εΗιοι· ει _ιοιες' ίοι·ι·ειεύε? 

κ! 2'άι·.ια.τάες·ό επακό'άσεύσσα? δ. ο Ιιόι·ιϊόε είΙανοιοτ Βοη 
ιιιιιιΚει; Κόπα-έρεε τιιι·τό ο τ!ιοοι·ιει' νἱειΒείΙειτέιει, ει ιιιειιιιγιΒοιι 
σε ει ΒιιιιτοτόιοΒ' ει1ειΡ]είιιι νέτιετἱΙ‹ι. 

Α ΒιιιιτοτόιοΒ ει ειειιιιεΒιιιι, ιι626ιιεόΒοεοιι ει ετιιτιιε' νέΒ 
ωει;ειει ειείτιιιειπειττειτνείιι, ιιιιιιιέιι ει ετειιιιε' οι·εάοτέ!: εοΙιειιι 
επει·ιόιΙόεΒειι Κει·εειΙι, ωι·ιιιόποτεε, ΙιοΒγ ειιοΕ ει Βίιιιτοτό]ο 
με ιε επει·ιιΐάόεΒόΙ επέι·ιιιειιτειι1εί!ι, ΜΐΙσόι ειιιιιγι επει·ι:Ηόει: 
ει ιιιειιιιγι @με ειιΉπό86Κ νειιι (ρειοτιιιιι ιιιιἰοιιἰε, οοιιετιιιι 
ιἰοιιἱε, ειιΒ1οοιιοιιιε, Ριοριἱοτιιτἱε, ἀεἰειιεἰοιιἱε _, ωιριιιτιοιιιο) 
13). ΜΙίτ:]εί!ε, ιιιΠιόρ Μπάση οΒγειιι·έ$Ι, ιιιἰιιτέιι ει ετειτιιεειειιὅ· 
ιΙόε!ιοιι ιιιοΒοΒγειοτι, ί6Ι Και!! ωιιιιι, Μ” εἔγειειειιιἱιιά ιιιο8 
εΒγειοττ ιιιἱιιἀιιιι οει!ιδιΒειι ιιιἱ ο. Μειιιιε' ίοιιτειι·τείεείι·ιι ΜΗ: 
ΒόΒεειιοΕι ιι61ιωι1ε. ΤοΙιείτ ιιειει Βίιιιτοτόειι επιιιιιιέ8 ε(Ιιει| ιιοιιι 
ι8·ιιιοΠει8:ιιόΚ, 1οδειοι·ίί Μ” ει ειοι·ιωό!έ ιιιοΒοξει·γειόεο είΙτειΙ. 

Βο ο ι·οιιάεεει· που ιιιΒείε ειιρΡοεἱτἰόιι όΡι'ίΙ,-ιιιιιιΠιε ει 
τιίι·ειιΒέΒ' Μπι νειέ·γ ιιοιιι-Ιέτο επ ειιιΒοι·' ει!ιειι·ειτείιόΙ ΐίι8·Βιοιιο, 
ΙιοΙοΗ: σε τοιιιιέεπετ έε έει.επιιιεό8, Με ίοι·ιιιεϋει ιιι% ευ. 
όι·τεΙοιιι€61. ΚόνοτικοιιΕ εΒΒόΙ, Ιιο8·γ Ιιει ει ιέι·ειιεέε ιιειιι ει 
ειοτιὅἀόειοιι, ιιειιιοιιι ειιιιέΙ ιιιέΙ7οΒΒειι, ει: όειΒειι ιιΙιιρειἱΕ, 
εΒΒιιιι ειιε.ρειιιι: ει Βιιιιτοιέε Μ, οι οι οιιιιγἱΒειι “Με όειειιι!ι 
ειέ8 (ιιιοιιιοιιτιιιιι ιιοοοεεἰτιιτἱε νεΙ μπω ιιιιτιιι·ειο), ιΙο ιιιοιιιιγι 
ειέ8ο ε ιιιόι·ιό!ιο ιιιειι ίοι·ιιιιί]ει, ιιιἱιιτ ει τείτεειεέἔέ, £ιι€8 οι 
ειιιΒοι·ιόΙ, ε οιιιιγἱΒοιι ΙιοΙγο νειιι ει ειοι·ιεόάόειιεΕ (ιιιοιιιοιιτιιιιι 
ΙἱΒοιτειτἱε να! ριπή). ΚιιΙδιιΒοιι ο ι·ειιόειοι·' νό‹ΙὅὶιιεΕ Με ἱε Βοι 
Ιοιιο ιίΙΙιτιιιιιο!ι, ιιιἱΙιόρ επ οιιιΒοι· εο!ιει ιιοιιι εεει·ιόά!ιοιι!ι @€ 
οΙΙοιιοεοιι ε τϋινόιιγιεΙειιιἰΙ, ιιιι ιιιέε επόΙιΙαιΙ Με τειιιιό: Μ" 
επ ειιιΒοι· οεοΙοικοάοιοιιιοΒ σεειΕ ρΙιγειοειιΙειΒ· νιιιιιιειΙε Ιιιιιιίι·ειι, 
οιΙ:όΙοειιοΒ ιιἱιιοεοιιοΕ. Μέι· ιιιειιι·είΒειιι οεοι!εί!ειτοε ι8γεΚειοτ 
ει ῇοΒιιιιΚ ει!ειρ]είάΙ οΙδι ιὅιτέιιετἱ εεεωτ ιιιιιιιιτιιἱ Μ, ιιιε]γιιιιΕ: 

 

") Γιο!ιω, θι·ιιιιόΙειμ ό" Νειιιιι·ι·οοιιι:ε. .Ιειιει, 179θ. - Ι. Β'ι·ιι-· 
πω, νει·ιιιισι·ι Μπιτ 88ι·ειΐοιι. (Ξ'ιδιτιιι€ειι Ι799.` Ι. 24-27. - 
Μοι·ειιιι, Βοιττει€ε Μπιτ ρειιι!ιο!ιιιιι Κει:Ιιτο. Βειριι€· 1797. 

¦, Ώ 
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εειιιιιιι ιιγοιιιιι Μπακ ιι ιδιτέιιοι|ιειι. Ι)ε Μι τι ειιιι·ιδιιόιιι «Πό 
ιιιιιιιιι:ιιέ!ε ἰε , ιιιιιιιΠ8 ΐοιιιιιιιιιιιιιιει ιιιιιιι Κοζι·ιιόε: πιἰ 1οΒΒιιι 
ιιέπίιτοιοτι: ιια ιι πιω: Μαι" πιο" ει επειιόιιόε ιιιἱιιὰοιιΒο 
πιο _ΐο,ιζοι το" Μ ιι ίεΠοΗιοιι. Απ" , ει ειοι·πόόόε εοιπι "επι 
ι€Μο1ωιωικ ιδιιιιιιι€ει ιΠιιιΙ, ιιιει·τ ΚοΜετόΒειι ωιωιωωιειι, 
“έ” Μ, όε ιιιιιιι ]οἔ. θεοι: Μι ο8γ οι·οόοτι @μι τέειιϋιιιι 
Πει, τόιειὶΙ: ΙεΙιετ8όεεεεέ ει ειοι·ιόιιέε, κια-ι όρ ει: ιίΙΙ:ειι, ιιιἱιιι: 
3οΒιιιίΠό, ίοιεειοΒοεεό κ. 

Αιιιιι πιιι8γειιέιιιιιιιΙ, ιιιἰ ειοι·ιιιτ ει τιιιεειει-ίειιοιιι·εισιι 
ιοΒ·οι Πιιιιοι·οιμ ιιιἔι-ιὶι ίϋιὁιι,ιιιιἱ @μι σ€γιΒιιοικ ιι ιιιέ8Πι 
ί6Ι6ιτ Ιοιιετ, ιιιιιιειιι ιιιἰ διιιιιιι€ει Μαι ΜΜΕ ΜΜΕ νιιιι, 
ειιιιιιιιι εἱιιι:ε ιοΒΒιιιι ΒιιιιιιΒγιιιέινι-ι, εὅι απ! ει ι·οιιιι:ιοι·Βο 
ε8γ ή] ΚέριεΙειιεό8 Ιιοιιιτοττ. Μπι Μι ει τέι·ειιεέιζ οειιΕ Μου 
3οέ8ειΙ Μι, :πιτ ποιά ει: ιιΒγοιι οιιΒιιάειτ ιίΠ, είε Βίιιιωι, ιι€γ 
οι οιιιΒοι·ιιεΙε @θα νιιιι διιιιιιιΒέτ Βιιιιτειιιι. 8 Η ἐπὶ επ? Α. 
νόι!ωε ειοιινοιιιιιπ Βοιεό ιιιιιι·άοεέετ ειιιεωτινιιιιιιιτ, ιι Βοιιοει 
τόνό Βιιιοιιιιιι]ι-ι ιιιιιΒέι, ιιο ιιιιιι€έι: εοιιΙ<ιἰ παπι ΒιἱιιτετΙιειἱ. Μι 
τοπικ ιι εέι·τετι Μ! ιιιέι·, ει: Βοε2ιι, ιιιι ι·οειιιτ ιι ειέι·ιό 6ιιιιιιι 
Θέτει Μι», ει: Βοιεό Βάσει, ‹Ιο ιιιιιιάειιιΜόι ΜιιδιιΒδιιιΕ σ. 
Βιιιιτειόε, Ι‹ὅνοτι:οιὅΙοΒ ει: σει-ιι: οΒγ ιιιιιιιιιιιιιικιόΙ ]6!ιοτ. ι 

Βο ιι2οΒιιιιι ειιιιι νειἔγιιιιΕ οΒγ έι·τοιοιιιΒοιι, Ι:ιιιιιοΙ: Πισο 
ι·ιέ]οι: ιιιοιιιιτ ιι Βἰὶιιιετὅ-ῇοἔει υιέάε!επ]οιώιέ| (με εκιετειιιιι), 
επίτιιιιι2ιΚ "), Βάι· “θα ιιιιίι· ετΕϋΙοεἱ σιντι: οιιιοΙιαιιιιοΚ ΠΠ, 
ιιιιιιιιιοΒγ ο. νέιιοΙοιιι τοι·ιιιόειοήοΒ. Μπι ιιιοΠὅπόιι Με, 
Ιω” ιιιἱιιιέιι πιιιιιΙετι Μι· νἑὰειοιιιῇοἔἔειι , ο Μπι ειοι·ιιιτ ιιεπι 
Μι; ει ειιιτιιε, Μπακ ιιιἱιιἀοιι επιΒει· Βἱιιιιι ΒιιιιιετιιιοΒΒιιι ἱε: 
ιεοιι νιιέΒοε, ιιιΠιέΡ ιιΒΒιιι, Μ” νιιιειΕιιιει: Βἱιοιιγοε οιιέΠιοι 
μμ πιο, Μπι ΕθνοτικοιιΕ ιιοΒγ _ιο€ει νιιιι πιἱιιιἱοιι επϋισιό8οε 
εει!ιδιιι6ι ἱε, ιιιοτι ιΒγ Πει νοιιιιι και ιοΒιοείινιι ιιιέ8οικοιι 
ι€ειιιιέΒιιιιιιτιεέΒοτ ιζόνοτιιἱ οι, Με”, εΒ)ΉειιοΙι ιοΒιι Ιόνόιι 

") $οιιιιειιΓεΙε, θι·ιιιιι!εδΜε ιιοι· Ρο!ιπει, Ηειιιιιιιιιιἔ από Είιιιιιιιοιι 
Ι. 'Πι. 5. Β7Β--388. - θ. Β. Βο!ιιι!ιο, Μ-ιιιΙΓειι!ειι πιει· Ειπ 
πνιοιιιιιιιιιἔ Μι· ριιιιοεοριιιιιοιιειι Ρι·ιιιιιρίειι Με Νιι·Βοι·Ι. ιιιι‹Ι 
ρθω. Βοοιιιιι. Θεια. ΜΙΒ. ΜΒΜ”, Ι.ιιιιι·Βιιοιι Με θι·ιιιιιιιειΙ 
τω” και· Βοιιιιιιςιιοιι, 8εποει 6ο! ιιι·Μο ρειιιι.Ιο. 
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εΠοπέΙΙειπι, ιιιέεἰιεπειΕ @μ Ιόνιέπ πιἱπά ο πιοΙιεττ ἱε παπο 
Κ6ἀπἰ, @μεικτά Ιεππο ει 3οεεότ1όε. Ρεᾶἰἔ πιποε οπόΙ ο νΠεί 
Βοπ, πιει), νπΪειΚἱτ ἰἔππεέἔτειΙππειίἔτπ ιιππιιιπεπΙπιτππ ἴὅΙ. Α 
νιιἔΥ-ιιιἱν·οΙ Ξο8οιπ Μπι όιοΙεπι' ΐοπιπι·ιππι, νειπ 3οΒιοιπ Ιορπἱ 
ἰρ Ωέριέιειτοιπετ? δ πει εεετ 1ϋππο Μό, ιιιοιγΒεπ ει ετειτιιε :Π 
πι όπιποΒτπττέεύιπ επϋ!:εόΒοεπειε ιτέΠετπέ!; εεε), όι·τπτΙππ'ίεΙ 
έιόοπέεει, επειΒιιτΙ Ιοππο ιιιεἔὁιπἱο ει: έι·2ειτιππ$? Μἱ 3088όΓϊέ8 
ει νέ8επιιΙ:ειέ€' (Νοτιιεωτιά) ιιτό!εό. ΜπέΒιιπ ιζόνοττετι!ε ει· 
ειιΒΙοο€ἱνο τειΙείΙἱιπτιποπτεόἔεΦ, ΡώΙάιίιίΙ: κι Ιορείε, πιιιέ!ό!ιεόε, 
πει: ὶόο'ῇόΒοπ, φΙο 6τό!επό ιοΒεέττέε ιππιτειά πι», πια-ιτε πεπιεἰ 
Μπι ίοώει $όπωιοπ έΙΙιΉιειτπἰ, Με), π εέττοττ6Γιέειιεέ8 τότ 
τιέπτ, ΚόνετΙ:επείεΒόρεπ ιιοΒγ ει ιποΒιομιτοττ 3οΒεπει·ιΐοπ ἰοεπ 
@κέικ ιπο8· ν:ιΒγοπέ$όπ Βο πει 4:87 1·όεπόι ει Ραεπιπ. ΜΒ 
επϋΕεόέΒόΙο ΒιιπτοΕόέ ῇοἔειοτἱἱεόἔο πειπ Εδι·οΗεεΜΕ,'ιιιέ8 
τέέπι·ό! ποπ νόἔειἱὶΙ‹ε‹έΒ· π επιτπεΒεπ' τπεΒΒιιοπγίΕνει εππόε: 
ε' ιπὶπᾶεπ εεεττο, είπω ιιιἰν6ἱ 11εέ' πεπι εοΒιιΠε πωπιι, ιιοΙοα 
π Βϋπτοτό]08 εοΙιει πειπ επἰἰπΪιοΕ 'Μέ. η · ' ° 
5 Β ιπιέἔ νἰΙέἔοεπΙιΒ Με ει ΕϋΙὁπΒεόἔ ο ?πετώ ΜΜΕ: 

Βίιπιειπἱ όε νέἀοπἱ, πο. ΕδιόπϋΕ Ρειι·ειΙΙεΙέτ ιιιιιιιπι€, οἰόΒΒ 
πέιόπτνο εεω οΙνδΙ:Βι-ιπ, επιπιΕπιέπε οεοΙεΙενέεδΒΒεπ. 
2 Α νόἀεΙεπιΒεπ τ6ΒΒ τόπο νιιπ ο επϋπειέ8πειε, ει Βϋπτε 

τέειι6π επ ειΒὸΙοεἱεόἔπεΕ. Α νέάοΙοπι σεειΙ: ι-ιόάιΒ 1οἔειει·ιἰ, 
πιἱἔ οἰἱωτἰἱ|πετετΙοπ, ι·6ἔτ6π6ε, έε π τείιππόάε]οΙοπνειΙό; π 
Βἱι·ό ιπιιι€τόΙ πω, 1οΙοπ όε16νεπάίί πι! εει!: πω”. Α νωπ 
Ιεπι' ]οἔέπειΙ: οι ωι πιιἱΙπἱ ΙιοΒγ ει Βιιπτετόεό Κεπ‹ΙὅᾶΙιοεεέΙ:. 
ΙτέΙοιόΒεπ απ ἱΒππεέἔ π νέιΠοττππΚ εοπι Μπειιιπει εειπ τό;; 
ιδιτεέΒο έΠειΙ· Μπι Κοΐ|ξίἶ0Ι€81ἱἱ£, π ΒοιειΠγ' (8οιιιιΜ) ]:δι·έπ 
ιιοΙϋΙ Μ" ειὶἔοτιἰΒΒ, πω: επιποάέΒιιπποΒΒ; Μ: ει νόάο!ωπ 
308· 'ιι ιιιο€τέιιιπάό' πΕπι·Μέτιιι Μιτέι·σιωτιιι πιοὲς 9 ιπἰἱιοΙγτ 
ιπο8ειίιπ"°) π τέπιιιπέε, εΙπιά!Η: ε: νόέίειοπι. Βο·έρ Μ «Με 
Βεπάετότ ει. Βϋπτοτόπ. Α επειπέιχεε νόαιόιεΙιήσε π επιτιιε Μπι! 
παπι πΜποι· ἔγπΕοτοΙτπτἱΕ, ιπἱἀὅπ Ιππιως, Ιιππειπ πιΜόπ πεί 
Βοτιἱτ ίοΙγιειτ. 8 ιπΠποι· ο 3οεοι: πω· πωπω· Βγει:οι·Ι]ει πιω· 

Ιἔ 

_ 'Ό Βενι1ε Ει·ειπςπιπε. ΝΝ δ. Ριιτὶε. Ι828. |. ει". Βι·υ8Πε Ηοι· 
υποΒ·ιό!. Ι. 20. 21-26. Δ ' ι 

π· 



Κ° Ε») πιιωιεΔο εε ΒϋΝΤΒΦϋΙοο. 

.ζμ 

ειετιιε, ιιειιι Μ: ειοιι ει·ΙιόΙοει ίιιΙ86ΒΒεέΒ·Βο!, "Με ειιιιεἱ: 
!ιοΠ Βίιιιἱε Η Βίιιιιοι:; ιιόιι Μέι ειιιΒει·ι, Με νεειοδιοειιιεΙι, 
ιιόιι Ιαέτ Μειιιετ ιιιειγ ειΠιιιείε εΠειι Ιιει·οιοΙ. κι Με ιιιειΒείτ 
ει ΠΠ, ε Μ ιιιιιιάειιΠι ιιιειΒέι: νέι!ι. Κέι: ετειιιε ειειιιΙιϋιτ 
οΒγιιιέεεειΙ (ιιιιιι€Πιότ ειιιΒοι·) νόιΙειιιιοιΙιετι ιιιεΒείι, ιιιεεϋΠιε 
τι ε ιιιείεΠεειτ, άι: επ ιιιοές ιιειιι ΒιιιιιεΗιοτι; ἱ€όΙοιε νε8·γ Ριιει 
τει Ισίι·ρόι!έε νεἔγ ιιοιιιτοΙειι ειόειειΒ. Πε ε νέ‹ΙεΙοιιι]οΒ ε 
ιιιιιΗΒόι ιε νεΒοτἱ οι·ειιέι, ιιιιιιτ ε Βιιιιτειόε, ει" Βοειιιει, Ιιει 
1ιετΠ8 ε 56νειιάό' Μειωειιε ιι ιιιεΒειά ὶιεΠεειιιἱε, ω” νέε 
ιεΙοιι ει, ε ειω1ε _ιο8ειοι·ϋΕΙιό νεί!ιιειΙ: ε ΙεΒἱειοιιγιιΒΒ Βε 
εγετιειιιιέ€εΕ. Ιιιιιότ Ιείτιιἰ νεΙό, ΙιοΒγ ε νόάοΙειιιιοΒ ε πιο8 
τέιιιεόεεεει ο” ΡἱΠειιετΒειι Ιιειόόι!Πι, 'ε ειιγόειιιι οἱ. 

δ ο Μέι _ιοΒ Μια ιιειιι ΙιἰεεΒΒ ει ΒιιιόιιΒεόΒ, οεοΙοιινό· 
εεἱΗιειι Ιιε το!ιιιιιοτιιεΕ. Α νέάοΙειιι]ο8 Βάι· εΙνόΒειι ]ο8ειοι·ίι', 
ΙιετείεείΒειι πιει· ιει·ιιιόειειέιιόΙ ΐοΒνει ιιιἱιιἀἱε νεο Ιιοι·Ιι.ίΠειιι· 
εείΒ ε Βιιοιιγοε εΠετι ἱιείιιγ. Μεέτειιιεάιετνειι, νέιΙοιιι Με· 
Βειιι ε” ε ιιιιιιτ ωΙιετειιι, ιιειιι νιιεεεΙνε ε ιιιοετείιιιειιιό ιιιἱ· 
ότι ε "ή διιιιιάειιτει1 σεεΙεΚειιΚ, ω|ιετ, ει!ιείι: νειι εΙιείι· ιιιιιοε 
!ιοΙδιο ε Βετιιάέειιει!ι; ε ει” "επ ιιιεεείτ ε τείιεεεεἔ ε, ιιιιιι6ιι 
ΙιείΒοι·ιιτ νιεε!. ΕΠειιΒειι ε Βιιιιτειόι€ειιεείΒιιεΚ ΙιότοΙεεεέ8ο 
εΙόΒΒ ιιιεἔἱειιιειιιἱ ει νεΙόι, ε πει: ειτείιι νεο _ιο8ε ἱτόΙιιἱ; 
οι Με, τει·ιιιέειετεεειι, ει όι·ι1Ποτ ιιειιι ίο8]ε ειι]τειιι. Ει 
ίοιιτοΙ ιιιἱεΙὅττ οεοιοΒοάιιόΕ, ει ι·δΒτόιι οεε¦εἙιειἱΙ:; :εεττ επι· 
ιιεΙε νεα ιάειο, ε ΙιεΠ ιι!ειέιιο!ι Ιειιιιι ε ΐοιιιοΙείετε, επεσε 
οεε!ιιιοιιι εοΙιε ιιἱιιοιι. Ιω ίεΕιειἰΙ: ειιιιεΙι (ω, ΙιοΒγ Με ει ιτιέ 
ΙὅἱιετεΙοιιι είι·ιετΙειιτ Βιιιιτοτ, Βοι·ιειάέετ ε Βοειιιτ Βιετ3εειιοιι, 
ε ε. Μπι' ΙιεΒΙόΒειι ε!ι6ιδιιιέ8' ετΙιε ιιιιιΠό εε_ιετ ΙεΙΙιἰειιιόιε·· 
ιόιιοΕ ΐιιιιάειέιε ιι ]είι·ιι!; εε εΙΙειιΒειι ει νόιιο!ειιι “Η ιιιοιιτ ει 
@έ Ιιδιόιι, ει ιιιιιιάιΒ ίο8 ιιιειι€ετιιι, ε ιιιιιιίΒΒ |ιιΒείιιε!ι ιιιιιιτ 
Βιιιιιιοικ ιεΚἰιιτετἰΙι. Κόνιπ1ιοιόεΕέΡοιι Με ε. νέόειειιι ΕιΠεό 
5εΙειιοτοΗιο! ι€ειο1τειοτι, Βάι· ε νόιΙο1ιιιι ιειιιιε|‹ι Βοιεό 308 
ιιιοι·ϋεόΒειι·είιιτ Ιο-ΞΒγειι ἱε Ιιέτεόἔ, Βειοε ει: νιίιΠειιἱ; ιΙε Με 
Βίιιιτοτέε ιιιοιιιΙετοιτ Μ, ιιιιιι6ιι νοΠειΙε ιιότειέΒειι, ΙεΙιετοτΙοιι 
επ ιιιειιιοιιι. Αιει, Κέιιέ8Βειι ειεΙ:ιεά νόἀεΙιειιιἱ, εε ιιειιι 
ειειΒε‹Ι Βϋιιτειιιἱ. Α νόιΙεΙειιι Ιιετείετ πιει ΐόι, ιιιοι·τ ει ιιοιιι 
ειιιιιιιιει _ἱ-οΒ ει έει-, ιιιιιιτ ριιιιτει ι·όετόιιι νιεειεΙιειιιίεεΝιγ· 
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Μαι' ιδι·νόιιγο ειιοι·ιιιι; Μέι: οιειιιιιιιιιιιιι ε όεειοιιιιι626 από, 
ιιιοιγιιύι ιιιιιιιιιε ιι Βγδιι8όιιιι νοει ει, - ο,τι·γ ΜΜΜ, πιω 
ιιιιικιιι ιιοιιι ικά _ιο8 «ιο Με ιιιιι:ιιιοπι ικίιειιικόιιιιι, ιιιιιιειι ειιιιο8 
τέιιιιιιιοτι: ιιιιιιιγιιιιε ιιιειιιεόἔοι ιιιιιίιιιιιι, ι·ιέιιιίιιιόΒειι Βάι· ιιιιι: 
τῶι, ει ιιόιι‹ιιι ιιοἔΥ οεοιοιιοιιοτο _ιο8ειει·ϋιιοι: ιιιοιιιιιιιιιιιιιιόιε. 
Αποιιιιιιιι ιιιιιιι:ειιι ιι νέάοιεπι ε ιιιιιιιοικέε ΜΜΜ ιιιιι6ιιικόΒει 
ιιιιτειι·.ιιιι: ιιιιιιιιιιιιιιι, ε ιιιιιιιέιι π” οιιιιιοι·ι·όι ιιιιιιι οειοε έε ει· 
ιωιωι ιότιγιόι ιιιόἔ οι έιιιιτι νιειοιιγιιιιιι ε ιειειιιιιιιοιι ἱε ιδιι 
ιιοι επιιιιιιι ε @Η ιεινέιιιιιιιιι:, ιιιιιιι: ικά! νιιιιιόι πιο”, όεειιι 
οειιρ, έιιιιιιιιιιιι ιιιιιιέρει νέιιοιιιιιι Μι ιιέτοιιι ισιωιιωι ειστε 
ιοΒειει·ι'ί: ιιοΒγ οιι:ετίιιιιοιοιιοιιιιι ειιιιεεόΒοε ιοἔγοιι; - Μ. 
ε: ει ΒιιιιτοιόετὅιιειιιοΒ·ιτινέιιτειιιιόιε, ει ι·ιιιιοι:' ιιιιἔγοιιι:ι τό 
ειιέιέ επιιιιιιιοτι ι‹ειιοιιο οιεεπτειιι, ω" ει ιι-ιιιοιό ιοΒιιιιιιόιε· 
“Μι ιοἔγειι, όε Ψ), οι ει ιιιεΒιέιιιιιιιέειιοι ιιιέιιγοπειεεόιε ;- 
ει ιιιιιιιοιόειιοιι ιιικιι€ ι,ιι:ειιμέΒ ει νοιόι·ιειν, ιέε ι€γ ιιιέι·τόιιότ ιι 
ιιοιεό ειιιγ,ιοικοιιιιτείιιιι νεειι, ιιοΒγ ιιιο€ειιιιιιδιι ιιιιιιειγι ιιιοΒ 
“Με ει ιιιεΒιέπιιιιιέε; ιιίττιιιι, ιιο8·γει ιιιιιιτοτόε' Κόκε ειιοιιιιοιι 
όρ Θωθ» ιιγιιιι: ιιιεΒ. Ανέιιοιειιιιιοι: ω” νι-ιιι ιιιιιιιι οιιιιιοι·, 
ιιιἱιιιι ειιιιιτ, εὅι: ιιιέΒ ιι-εωιιωιω πιει' οιιοιιέικιιι ιε; ιιο νιι1ιοιι 
Χοι·κοεειι, κι ει ωιι€ει·τ ι·ειιιιιιιιοιι·ει ειικιιτεί "παπι, 68 εΒγ 
ιδιόιε Ριιιιιεοιιέιι ι:ινίίι, κι ιι2τ ιιιοἔοετιΙιιιιέ, νοιτ ο ιόιιιι ιιοιοιιιι 
επι ιιινό, ιιο€γ ιι: επιιιοι·οιι ιεινιιι οεγοιιοι: Β ιιιοΒιιιιιιιοι 
ιιιιιιιιι 

Νειιι ιε ιιονοιι ιι νἱιιίΒ ιΒιιπέ8' ειιινέιιιιιι ε ιιίἰιιιοιιέέξ 
Μι ιιιοιι ιιόιοιοικοι, ιιιιις ει νιωθιωι ι·οιιιιιιι' μ1ιωιια νιειειιιέ 
ιιιιιΒιιικοιι. Νγιεειιιι αει ει, νιιέ8ιδι·ιέιιοι, ωΡ3ιιιι ε ιιιιιιιιιικότ, 
ιι τοικιιιτειιιιιιι είιτειι ιιιιιιι·ιιιιιι-ιόιο οοιιιιιιιεειόιώιι. Ρο νιεειει 
εειιιι ω” ιιιιιιιιιτειιιιιιιι: ιι ιιιιιιιι:ιιι. Μ" ιιιιιέιιικιιιιιι ιιιόΒ ιι€ιτ 
ιδι·νόιιγειέικ, ιιιειγ ιιδιόιιιιιιιε ιι6Ρωιωιαι δι·διιδε υοΒι·πιέιιι·ο” 
8·ε! (Νοιιιειιιιιιι) ε ,ιιιιιι·ιιι'-οτ του απ, ε ιιιοιγιιοι: ιιόιοιόιιιιιι 
νειιόεέἔΒιιι ιδιιιι πιο ει νέιιοιοιιι' ειόειειιιτέιιόι ε ιιιι·ιειειιικο 
ιιέεέιιιιι, ιιιιιιι οι ιΒιιιει-ι8·' οι·ιώιοει ιιγιιειιιιιιάιιόι ε Με” 
ιιιοιιοι:οιόιιόι.· .ά δΜΙαι·ίπω! ' ν 

Ειειιιοει: ικόνειικειιιι έιτιιιειιιιιιιιιι :Η ιΒαΖιάἔΙ&εο›·ίάτα. 
Πο όι·ιειιιιιιιιιτ πισω εεγειιι: οι αὐωΙΜ να” ιιιω ιδα:.ιάέ 

· 
3-ι_----ξι.-?-2 Η ξ 7 . Α.__ ω.. 
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2|ιευτέιζυαί εαπ, ιΐέγ ιι πιιπτ πι; Κιιπτ ω) όε ιπέεοπ τόπικ 
πείπι Ε ιπποιἱπ εμ πϋπιππέετ ρἔγ οπτέἔοτἱοιιε Ξιπροι·ππινπεοπ 
πΙππωπ, ιπί ε2οιἱπτ 'κι Βοποειπππ επϋπεό8πόΡεπ ΙπποΙππι 
(πϋπιπττοιππι) ποπ Μάτι, πιοι1 Βοποεπ επιὶνοΙ πι Ιειοπἰ ὶἔπιι 
Μέ @γ πππτ1ει. Αποππππ πει σε] τέεπτίί| οι πέπιπτ πωπω 
π, πιπιόπ π πππτετέε ιοΒπΙπωέπππ πιππ οπγεε ε:πέιτ, πιππ :ι 
επϋπεόἔπι, πππιππ πι; οΙπόνοτοπ πω άΙΙίι1π ;_ πιέε ι·όεπτίίΙ 
ππἱπτπ·1όνεςπ ι€έπγεΙνόπ π πωπω· οιπποτποπ Ιπτοπἱ 1οποτ ε 
ιρπαπό8ετ π ύιΕΜαϊάόΜ επιπει· εΠεπ, ιπὶ πωπω πι πωπω· πέ 
πα επ? ΡιΙπιππτπειπ (πει πω) σεππ ἀοΙο8·, πιέεπππ (πει Μέι) 
πιέι·]πτοπ νοΙπει, έπ πωπ νιένέπ επιπιπι τοπἱπτετπο π τέτεπεέ 
Βπνιεποπγοπε-ιτ 2 ή”, ποπ? επει·ιπτε, Μι κι τείι·επεεί8 πωπω 
ππτειιιπΙ ΐεΙοεπιππόπ π, πτϋιπ1ϋοπποπ Ιόνὅ πτόεό €γιΙππέπππ 
]ιόπότμιάοπ ποΙΙοποιπε8ππΙπἰπ, ποἔγ πιὶπὰοπποΙ ει; τόι·τόπιόΙ:2 
μι; ρεοΙεποἀετοὶ ότιιιππΙοποπ, ε π "πωπω πιο επέΙΙ_ῇοπ. π 
_πόΡιπ, ιποΙγ παπι ειποπο επεινόι πϋπτετέπειέτι, πιιπτποΒγ επ 
ππ ι€πιπέΒ' ο πγἱΙνείποε πιοἔεέττέεέπεπ ι·όπιιἐπνὅπππ @πω-ι 
ιοπὶπτετποιπἱ. ν: » ' ι - 

η Ε πωπω ιπἱπῷοπ οι·πβΙπρωποπρποΙοποά_οτοπ πύπωϊεπάόπ 
8πέ1°]088έΓϊόπ πω 11%;) - παπι” Μέ; πιόε πι οιπποι·ἰ 
ἱ€ππεέ8πππ π, πιπππχινοΙ πωπι εμ .Βιιιπειτὶ -6ιιπόπγποπ; ο 
“πιώ π ππιιτοπέε' Μέι-τω πιπιιπΒ π· ο5πιοπνέί, οι·πόΙοετο 
@Μέθα είπιιΙ παπ-ίι·οπτετιπ πιοἔ, ποιοτι πι οιπποπ ποιά· πιει 
Β:-ίότπι ἱε πότπέ8ποπ νππ,.ιπππππιπεπ οΒγειπεπ, ιποππγἱποπ 
πεπι πι οι·ΕΒΙοπ' ίδι·νέπγπϋπι, Μπι ππι<π ιπέεπππ ιππιιω 
εἐΙτἱεπιέτποτπό[ @Ρέα πιέωέι=ξΒ·έπππ [επ πεἔ _πεποπέππ, πει 
πέβιπ παπι ΙπποτρίΙοπ) ιιιπἔπεεἑίἔέπὅΙ δ; ιπόΙππόέππόι πόΙπι, 
ππ-πητιἰτεπέέἔἱ Ηειοπ)πιπ πω; πιἰπτ ιπότώπ1πππο2_ παιπι 
_ἶηἐεπῷοτπόιιπιπιἱτ .Μ ππππιπιθ νοππιππιπ επιπππ; ο 
ππιπὶπτ ηπέπππτό;έεπ6π πιἱπὶἱπιι ιζόιπιέπέδοιππΠ πΙππΙιπππιπι 
πιει ππΙΙόπο; ω; 3β,.πέι· τοππ ιζωικιπιπ ποΙὅΙο 3 πποππππ 
ῖἑΪ ΜΜΜ:: ι€πιπππ Ϊπ]είππςπόπ, πο” πιιπππο. 3ιιετἱ£ἰπ επιπ 
πιπ'ἱπ_ῇπέτἰίἱπ, π π: ἱΒππεέὲ' πποπ1εΒιππέαεπιδινέπγόπεπι 
ιππέππ ιπεποποαπόις ιππε Μέι πϋπόπ ιπιπτ πεπέπινπά1οπ ο2<έπ 

 

. (ν › _. · › Δ 

π) Μεπιππγειετπε Αιιΐπιιἔεἔιίἱπᾶε που· Βοοπιπ|επτο. 
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έι·τιιΠιιπ, 87ιιΕι·ειιι οΙΙεππο26]ο ΐοἔιιει τὅττἐιιιιὶ, ιιιοπ· ΜνιιΙ 
ΒοΒγ οι όι·τοΙοιπΒι-ιιι ε Βϋπτετέεποπ οΒιιΒ Ιετι-ιπ έΠε!, δ οι: οι· 
ΒϋΙοεἰ νὶΙέἔΒειπ νειιι ΒοΙγε, ΙιοΙ επ όι·6|ε ιΒοπειί€πιιΒ ιιιιιοε 
ιπέιι·ιοιόΙ_ῇειὸ·ιιιἱιιτ ει-ι_ῇέτ ΒοτοΙΞεεεάέεο, Ιόνέπ διιιπειέέότη έε 
ο ειοτἱπτ τονιέΒΒέ ει Βιιιι€ετέε, τι Βοειιι' τοι·ιιιέεπετότ έ5Μ πιω 
Βέτο. -- πιἱ ίσιωσε ο!!επινοιόε, Βάι· .Βοττοο!ι ποιά πιτ ίοΙεΙἱ 
"), ΒοΒγ αΒοειιιί οι·πόΙοε εΠοπὶ ΙοΒε€, Μ: Μπι-ι 3οεοΙΙοιιι,Βιι 
οι ἱΒΗΖΒέΒΟἱ πιόττόΚοπ πι! ιιοπι Βέἔ; ε ο “πιω νό8·ι·ο ιι 
τέτειιιιέΒΒιιπ πιἰιιἀοπιροἰ8έτπιιΚ @πει νιιιι ει Βιιιιόετ ιιιοΒ·Βιιιι 
ίετπἰ, ιιιἰπεΕ ειιοπΒιιιι :ποπ εποπιοιιἰ Βάι· ιιιο81οιι6 ετο.άιιιέ 
ιιχο·|επιιο, Βοἔγ όΡοππιὶ έΙτειΙ επει·οιτει:ετη πιιιδο. οι Έπι 
ειίΒ· έΙτιιΙ ]ιιττιιτιιάΕ νέετοιπΙέετα κι τέτειιεόΒ.. . 

Βο Βάι· :ιι ἱἔιιιεέἔτΒεοτἱει Π), πιιι€ειε όιι έρ ειπέι·τ ΜΜΜ 
ιιιιιιΒιιτΙειπ έτωΙοιιιΒειι νέωεεόΙ:, επετιιιτο πιέΒ· ει, ιιιἱιιτόιι π 
Βϋπτει:έε' ]σ€ειΙειΡ_ιέπειΒ ω. εΙιώνοωι€ Μπιτ πιοπιξιιι, :κι ιίι·ιι.ιι 
Ιιιιι, ΙιιὁινετΙειιίἱΙ, εοΒει εοπι ΒἰὶπωτΒοτἱΒ; πιἱΒ οι!επΒοπ ει το 
Βιτὶν (ΒιιειοιιτΒεοι·ιεί!;) επειὶιιτ επ έι·τειιΙιιιι οειιΕ ιί8·γ - Μπι Βι 
ΙποΙ, Μι ιι τιίτεπεέἔπιιΒ, ειστοποεέι·ο, ιιιποεοπ ειἰὶΕεόἔο εισπ 
νεάόειοιι·ο. - ΜέεἱΕ Ιόπγε8·οε Μ1ΙδπΒεόΒετοΜπιικΒοπ. Βοἔγ 
ειπε ειοτὶπτ ιι Βϋπόετ πιἱιιιἰἰΒ· όι·ἱ Βίἰ-πτοιέει ο “Μπιτ Ρ0ᾶἱΒ° 
αει: ι-ιΙ:Εοι·, πιιόόιι Βύπωτέεο οπόΙεπετύ'. Ιππόψ ΗτοτεπιΕ, 
ΒοΒγ επι” επ έι·τιιτΙειπιιειΕ, οι ει Βιιιι6επε!ε Μεάνο26ΒΒ. 

› 8 ὶττ οϋτιτέιιΕ :ποπ Ροιιτι·ιι, Βοιιπό£ εμέ), Ιόρόε ποπ ότιΕοΙ 
πιίιπΕι8. θεοι; ΙοτεειεπίὶΚ ειποπ ἱετοπἱ Βιιτει1πιω, πιιτ πι ΒΒ 
ιιοΙιιτ ἱ8ειιεέἔιΒεοτἱιι' νόιωι τιιΙει]ιΙσπίτιιειΕ ιπειΒοΕπιιΕ, ε ό 
τεινο ε οΙιειπέι·νο Βιγαι·ΙόεείΒιιπΒιι€, πιἱ ἱτέἰεωἰπΚΒοπ επερ 
εἱετο ε οι Βιιιιιειιιἱτείετιι πιτ, ιιι.εἔεΙόἔειιἰπΕιιππγἰ Βιι.τιιιοπι 
πιει ιιιειιιιγι πιω οιιιΒοι·' ΒοΗτάεέτ ἰΠοτἱ, εότωΙιιιιιπΙ:Μ πενεπ 
πιω επεϋει·ί ἱὅαἐάἔΙὐεοτἰάπαΙε. π 
. 8 «πιτ 1οιοιι εΙ|ιιι.Ιοπιιιιώ, ποτε ε-ιιιιητιι·ιιι Ιιἱἰι›._ῇτοιιἰ ε' πωπ 
ιι]ειρίτιιιιι, πιιιιΦ Ρι1εκτέιι οιόειάιιἰ Ρι·όΒιί[ιιιΕ ιι Βόνοι!κοπόΙ:Βειι. 

. Μἱιιᾶοιι 6ιιάυιπέιιγΒιιιι νειιι σε), Μοιττοϋοε ποιάετ, να;" 
οΙἱιιιἱιιΙέεὶ 1ιοιιτ,·τιιιέιι Μάτι, ΙιοΒγ ιιιἱπἀοιιίΜ τα 6ι·δωεόνειΙό 
ιιίΒ ε οι οιιοάστἱ ΒόΙοεοεό8' ιιιγετοι·ιιιιιιέι·ιι όιιιΙόπωτεεεϋππ. 
π . 

Ή) Εε!ιι·Βιιι:|ι «Με νοτπιιιιϊττω!ιτοει Βιιιαειιι·μ 1840. Π. Β. Π. 259. 
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Α τΙ:εοΙοε:έΒεπ Πγεπ ε:: Ιετω:; ε: ρεγεποΙοἔἰέΒεπ ε επτΙ::ορε:ο 
Β::ίΒεπ Ηγεπ :ι ΙεΙεΙ:; π ρπγεἱεέΒππ ἰΙγεπ ε: ε:ό; ε: :πο::-:Ι 
Βεπ Πγεπ ε !ε?επίεωω·ε2. ]έ.ε εο!εππ ε ΜΜΜ: :::ΒεάέεπεΕ 
:εεπἰΙ<ι ::Ιερ]ένεί, π:: εεε:Ι: πγι:ΒτεΙεπεΒΒ εΙ:πεΙΙ:επεε:ε εισι 
€έΠ:ετ δεπόππ|. 

Με:: εεε:: Ιεππἱ πω:: εεἰἰπ:ε:: Με:: από:: ::οΒγ όπω 
:ΜΜΕ πω εΙνεει:ε:έ πι έ8·' :πεεεεεέΒέΒεπ. 861: @επ :πε 
επεεέ::ι:Κ :ποπ νεπετό , ::ιεΙγεπ ΙεείεΙΙεπ8:Ή:Β εει:πόἱπ!:' 
:0:τω::02 εΙ]π:::πΙς. Μ: ΡόΙ:Μιί!, οι ε:ΕϋΙοεν::έΒ' :επ:ε:ε 
τό:ε ε: ΜΙεΙ::ε:::έ:ετ :ίΠεΙ νεεε:εΙ:ε:ί:πΕ. 

Ι)ε π:: ει? ε ό::Ιωπε: ε πω, π:: πω:: :πἰπὰεπΒεπ :Έχ 
Ι:έΡεπ Με:: Ε:: Κάτω:: Με, Η:: ε. ΙόΙεΕἱεωω·ετε: :::8:::Ι 
3έ!ε. Β6νΜεπ νέιεειοΙππΙ:. να:: ΒεππίἱπΙ::, τπ€πά::ε:Ι::πιι:, ω” 
ΒεΙεὅ Ι:ϋινε:Ιεπ ε:Ι:ϋΙοεἱ ό:πεε; π:: εεόνετπε!εόνε: οι εεε :ε 
Ι:οιπέ Ξέ:ι:Ι, πωπω: Βο:·ο::Βό ει:Βε:Ι:ππ::: :ίἰτνἱιεἔεί!_ῇ::, :::ε8νΠέ 
Β:ή::, ε Εἱ:ἱεΖΙ:ίτ_ῇε, τό:::εά π 1έ!εΜε:πε:ετ. Τ'εΙ::ί:: ει, εεε:: ο:: Π:: 
Ιό:Π:ε:Πε Η τεΙ]εεεπ, πο! πω:: Κέ: τεΙ:ωεόΒ ε8·γ:::έετ έΙ:::ΙΙ:ετν:: 
εΒγεεϋΙτ. Ιππω: ε:·Η:ετπ:, ποθ): εΒγ::έει:ί:Ι ΙόΙεΙ::ε:πε:ε:: :πἱπιΙεπ 
ε:::Βε:::επ "ω, ε ποθ: :π:ίε :έει:ί:Ι πι 1εΖωπΕάΙ:Β ε Ιεξεν::έ 
ΒοεεΒΒ::π ε !εε::::τά:οιο:τεΒΒ Έ:ϋε!επτεεεεΙ ε: :πἰνεΙτ επ:Βω· 
Βεπ πγ:Ι:::Κοι:Ι:, ΚϋνετΒειὅΙεΒ ΜΜΕ: Εί:16πίεΙε πγΠετΙ:ο 
πέεείΒόΙ ό:: ::Β:7 ::ωπ Ιε::ετ ει: πιιππἱ Μ, ω” πωπ εε): ε:: 
1όΙεΙ::επ:ε:ετ, ::::πτ ε: :πἱνεΙ:εόΒ·” Β::16::ΒίεΙε ίοΕοπεπ-ίΒιί! πω:: 
Ιε::ετ ει:: ΚϋνειΚεΖ:ετπἰ, Ι:οΒγ πε::: ε8·γ σε ω. Μ:: εε:τέε 
πω: εω:: π:οπάει:::ε:::Ι:, Με:: :ὅ :έειε να:: Βω:πε ει:: όεεπεΙ:, 
π:: οΕο!ε επε:ὶπ:: ν:ιε8:Π εε πω. 

Κε:εόΒΙ::ν:Π νππ εΒγ ε:Ι:ϋΙεενἱΙέἔ, :πἱπτ ν::π ως:: επγε::; 
νἱΙέἔ, επ:ἱπἀΙ‹ετ:ὅ Μάι:: :·εππάεΙε:ϋ:νεπγπγεΙ Β::. Πε :Μνε 
::γε:Ι:ετ ε:: ειπγει8: Ιεπγε:: πω:: :οπτπ::ήεί!: :πε8, Με:: ::έ!οΙ: 
ι: ει::!εεόε :ι:::Πιο:ΠΕ, εε :€γ :έ_ῇοΕ πέινε ό:πω::πεΙ: ε ε: 
πε:πτεΙεπεεεπεΕ, ἱἔειεέ8πεΙ: ε ἱἔεεεείἔτεἱεπεέἔππἱ: εεπ:π:: 
·Ι:ε!γε :::πεε; επ ε:ΙεὁΙεεἰ ΙόπγεΙ: εΙΙεπΒεπ νό::::ε:πε!: τ6:νέ 
πγεἱΙ: εΙΙεπ, πιο:: πάω:: επε.Βπάεέ8 "ω, π:: ίεΙεΙόεέ8πεΚ 
Ει::ϊεΞε. Πο! :6:νε:η νεπ, :πἱτ, π:: ἰε:::ε::ετΙΙ:, πω:: :::ε8τε:::επ: 
ε ::ιε8 πω:: ::::::-::::; εε εεε:Βε:ά :::ζει:::τ νππ,:::εΙγ ει:: Ιτόνετπετἱ ἱε 
εε Με:: ἱε εεεεΙ:ετ:: ο:: ΜΗ Ιεππ: :::::ιεέεπεΙ: πι, :οεπέ:: :οεπ, 
Ι:: Μι:: Ι:δνετεττεΙ, Ιε!εοΙ_:οπ; με:: ]ό, Κ: _:ότ σεεΙεπεπε:τ, :ιν 
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τιιιιιιέτ νοΒγο, νειΒγ π? ΒέρτοΙοιιεοΒοτ Ι‹οΙΙ είΙΙιΉιιιιιιιΕ: "πι 
26ι·νέιιγ, ιΙο :ποτε _ῇό οε του Μπιτ ιιιιιοε ΕϋΙϋιιΒεόΒ; νοιιι επει 
Βιιι:Ι ιιιαιτειτ, «Με ιιἱιιοε ίοΙο1όεοΒ. Μιά? ιΒιιιεύε επ οι·Ι:6Ιοιή 
ι·οιιά' όι·ϋΙ: τότνοιιγοιιιοι πιο: οεοΙοΕοιιοτοτ οε ειείιιιΙοιιοι, ο 
Βίιιιτοτοει: όε 3ιιτοΙιιιιιτ τόΚέιοτοε τιιοι·τοΗιοΙ οεΜ:: οι·ΙώΙοει 
ἱΒειΖεέΒ· επική: πονο, ε. ο8γοάίΠ ΙετοιιιιοΕ νειιι !ιοι€τι!ιιιέΒιιιι. 

δ ο ΈόΙκιόιι οιΚϋΙοεἰ ι·οιιά Μέ οεειΙ: οι οιιιΒοι· €οι·τοιιι€, 
πιο” έειειοΙ ε 82ειΒειά$έΒΒ8Ι σεως ει: οιιιΒοι· Μι. Τοιιιίτ ίοΙο 
Με ἱε οι οιΙώΙοει τ6ι·νοιιγ ο οι: ΨειπειίΒ οΙόιτ, πιοι·τ ΜΜΜ 
ιιιο€τόι·Ιιοτι κι Ποιοι ιιοΒγ επι τοιιιιἱ ΚοιιγτοΙοιι νοΙτιει, ιιιοι·τ 
οιιιοτιὅΙ πιἱιιτ ο]γειιι ΒιιΠωιωιι1ι, ΜιιοΙ: ιιοιιι οεο.Κ νέΙοειιιέειι 
νοΙτ οι _ιό έε ω” Ιπόιότι, Ιιειιιοιιι οειο ιο νοΙτ Ε62όΝϋΙ: Ιω 
Ι6ιιΒεο€οι: £οιιιιἱ. . ψ 

ΑποιιΒιιιι ιιιιι€έι·ει ιιο€γειτνοι ει: οιιιΒοι· ιοιιοτΙοιιοΒΒ Ιοιιιιο 
οι έΙΙ:ιιιιέΙ, ε οἔγ νοἔγ ιιιιίε τοΜιιτοτΒοιι, ιιιοἔοΙὅιτοτιιέΚ 
νειΙειιιιοιιιιγι έΠιιιΙ; απο ίο]Ιοτιοιιι'ί! ιιιιιι·οάνέτι ΑΠΕ νοτἔὅἀ 
Ιιοτιιο!: ΙΜ οι οτΙε6Ιοεἱ τόι·νόιιγ' ἰειιιοτοτότο; ειιιΒιιιιοέμ, 
Ιιἰιγεἰοοι ε ιιιιίεϊοΙο ειίιΙ:εόΒοΕ έιωι, ·.ιιιιιιγιτο οΙιιγοπιειιιιοΚ, 
Ευ” ειισιτιιτι-ι οειι!ς ιιιἱιιι: δειτοιιι, ει: έΙιειιοΕοιιέι ΜΜΜ ιδιαί 
|οΠοιιοΒΒ, 1”οι€ιιοι ιιγἱΙοιΚοιΙιο£ιιἱ, ο ε" οειι!ειιοιιι ιιιοΒειίιιιιιο 
Ιοιιιιι οι·Ι:61οώΙοιιγ Μ, πιοι·τ οειειοΙ ο 82οΒειι]εύΒΉπι πιοιιι Μι· 
νέιι, οει-ι!ειιοιιι πιοΒειιιιιιιιο Ιοιιιιι ίο!οΙόε. ΕΒγοάι'ίΙ πίι·εοεά,3· 
Βιιιι 1ο” οι οιιιΒοι· ιιιιταΙιιιο8εέ, Μ: ίοῇΙἱΙ: Η οπο, Μ ότἱΚ 
ιιιοΒ επειΒιιόεόΒει, ο τέιιιιιά οτΚϋΙοεἱ ίοΙοΙὅεόἔο, :ΜΒΜ νΠείΒο 
εειιι Κόνοι!κοιιΙ:: Μ” οι οιιιΒοι· όρ ιί€γ 2οι·ιιιοεποτέιιέΤίοε· 
να ιέι·εειε Βέης ιιιἱιιτ ωιωειΖωοΠει ίο8νοι οειοε οε ειιιΒιιά 
Ιόιιγ. > 

Α τέτεοεέΒ ο ειοτἱιιτ οποί!όπέο!|ω ΈὅΙτέιΕοΙο οι οιιιΒοι·' 
ΕἱΐοῇἱὅὸόεέιιοΒ; ΚόνοτιιοιόεΕορ' ο τέι·εειε Μι οι: οιιιΒοτι·ο Πέι 
νο, τιοιιιοεειΚ ῇοἔ, εΙο οιΙὡΙοεἰ ΒόιοΙοοεοΒ; ε ε” οιιιΒοι·ἱ τοι· 
ιιιόειοτ οἔγ οτΕιδΙοει τότνέιιγο οΠοιι νοτ οι, Η οι τέτειιε :Π 
Ιειροτ' τό!ιοΙγίτοεοι·ο ιιοιιι ἀοΙΒο2ἱΕ. ΜἱΒὅΙ ΚὶιοτειἱΕ οδγοποιε 
ιιιιιιά, Μη” ιι Ι:Μο·ει.κάέ; Μα ιἐἔι| ]υέι.ποπ2, Μ. ιιιιιιάοιιΜι·ο 
ιιόιν·ο οει!εϋπο ο ΕἱίοῇΙὅἀόειιοΕ. Νοιιι οΙόἔ τοΙιείτ «πιο εοΕοεέΒιι 
οι οιιιΒοι·οΕιιοΙα, των! ΗνέιιπιιιΕ Εδώ, ιιιἱτ οι οε2 έΠίι:εοιι, ει 
ο ιιιοΙΙό οΒγ "Μό ΙιειαιΙοιιι, ιιιὶ ει: όειο Ιοεγοιι. 
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!)ο πιἰΒιιπ έ!! ο ιέι·ιπιιί8ι! πω!! 8ιϋ!:ιόἔ οι οιιιπόι 
_ιοΒΒιιπ ιπο8Βιιιέτοιπιιπ!ι, !ειι!δπΒοπ έ!ιιι!ει πιιπι!επ ΜΒ· Έι 
ι‹›!ιπι!ιπιπἱ. Τιιι!ιιι!: πο” ει ιιι!ιιι ΙπιΒ!ιοει, πόρ,3ιινιι, ω 
α||ιο2υάιιμ.. . ιιιινιι!ε !ιο!γέι ει ιιιιι·πο!ιο!ιι' ειιι!τιίΒιιπ !οε!:6ιε.· 
!εΒΒ ει ιέιιειιέεἱ πω! νιέ!ιό ω, πιιπι!πι οι νιι!ππιι ιπιι€είπ 
ά!!ό νο!πιι, πιι πεπι αι οιπΒοι·ο!ιόι·ι πω, ιπιπι!πι ει νιι·ιι!!ιιιι 
πει πιι€· !ιδι·ιι!ιο ιι Ρο!Βιίι°0!Ω πγοιποιο8πει!ε, ιπἱπι!ιπ Βοπιπι ιιΒγ 
ιιότπγίί Βέ!νέπγἱιιοπ ό!πο !ε6ιόιιιιπ!ι, Η πι ο8γειο!ε Βο!-· 
ι!οΒιιίΒένπ! ιέρ!ιιί!!ιοιἱ!ε. Βιοι·ιπιό!; οἔιτ ιπἱπὸοπιιιι μι” 
!ό οιέ!ιέΒ!ει οι, ι Μπι !ώνειιοι!!: ο! Βιιπ, πιο!!7 πω πιο8 
Μπι ιόι·ιοιπέ!ε πι" | 

ΔιοπΒιιπ σ. ιείτιιιέΒά τσιπ! πιώ: Μάιο: νει!όΒιιπ πι. ιπἱ 
ι!όπ Βε!ὅ!ι ιιιιΒιιι!ιέ8 άι Βάια Μα κι, Βἱιοπγοιιιπ ποιπ πι. 
Μι ιιειΒιιι!ιέΒΒει! άι Βόιπένει! ο!!οπ!ιοιἱ!ι. Μπι π πω! ιι πο! 
Βο!:Βιιπ παπι οΒγιέΒ ιπιπι οι έιι, ι ιι ιιιιΒιιι!ιέ,ι; ι Βιέ!ω ποπι 
Μέι πιιπι :ιι έιι' ιϋινόιιγο; πει το!ιέι ει πιω! ε!!οπ!ωιόιΒο 
_ιόπο ει ιιειΒιιι!ιέΒΒιι! ι Βσέ!ιόνιι!, πι έιι ιιι_ιείι ιδι·νόπγόνει! ο! 
!επ!ιοιπό!ε, πιἱ !ε!ιιιιοι!επ, πω· πω!ι8, πει πιο Μέι οι!‹6!οιἱ 
οιιπιένο! οιιι!ειιΒγειπ διιιο ποιπ ίόι·ιιοιπε, παπι νο!πει πι πι 
όιι' ι·επε!ε, άι ει οιειΒεπ ει ιιίι·ιιιιιίΒ ἱι ιποΒιιιιππο _ιοΒιιοιιΐ 
!ι:ιππι, πιο" ποιπ νο!ππ πιιπάσπ!ιιι·ο πόινο ιιιι!ιδιιι ο. !ιἰἶο_ῇ!ὅ· 
ἀόιπε!€. Ειο!ι πιέπ ιιιπιο ίο!ει!εεει ει !ιόι·ι!όι, άι: πι ιιι πιει· 
ΒιιΒιιπ έ!! ε!έιπ!εΒο: :πι π ιέι·ιιιιέΒ' οιέ!_ιιι? 

Α οιέ!πιι!ε ο!γειππιι!: Και!! !οιππἰ, ιπἱ νιι!όιέΒΒει! ε!ότΒιιι6, 
Βιι!ϋπ!›οπ !ώππγοπ νέ,3°7878! ιεινειιιιιιι!ι 6ιιιιο, :πι ιο!αιό!ε 
άι ιιοΒΒπιέ! ιιοΒΒ πω, άι ο!γειππι!ε ω! πιἱπποπι _εἔγοπ!ὅοπ 
!!!ει, πϋ!ϋπΒεπ ιο!ειιοι· ιειιέι ότι!ε!ώ!ιοι ίοι:_ιεί!ε π Βιιιει!ιιιιι 
εώς ειππει!: !ειεί!ιιιπ!. Νσπι !ο!ιοι ιοΒιίι οιό! ιεππ ιι Επι Ξό!!έι› 
ιιιπι οι οι!ιό!οιι απ! ι%!ει!!ιιέιει. Αι ο!ιὅ πιω ιπΒιιιπέ ίο 
ἔει!οιιι; !ι!ιιεπ ει Ι‹6ι_ῇ6ΙΙ6ι ποιιι οἔγόΒ πιἱπι 8Υπτιιμοπέιει ει 
ιέιήιιιιέΒι οιέ!ιιπ!ι, !εϋνοι!ιοιό!εδ οι "Πο πιπο.ι _ιοΒΒιιιπ πιοἔ 
Βιιιέιοινιι› @Με πιέι!ιέΡοπ !ιιίο]οινο.. Α!πιιιι Μπι !ο!ιοι :Μ 
οΒγειο!ι' Βο!ι!οΒιιίΒάι όι·ιοπι, πιοι·ι πιι πιιπι!ιΒ οιει!: πιειΒιι πι 

Ή πω, ΠεΒει· ποπ Ζινεσ!‹ ω δικιο. 183!. Ι. ΙΒ. ἐ Επεσε, 
ωνοπ Μπι 8ιι·ιιι'ιγιιειπε οπο. ιιΙππ·ιειιι νοπ 8σιπι!ιιιΒει·. 1830. 

Ι. 90. 91. - 
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κ Ι τ 

ωπ:σε: :ε:πε::, ε ε εεε:ἰπτ επ εΒγει::::δπ:πεΞε πω π:εΒεεε 
:ει::ετό; π:: Ρω::8· Μετα: ::::π::επε::έτ ό:τ_ῇ:::‹:, πιτ, π:: εσε 
εε::πε: :ε::ετετ:επ, :::::::::πεενέπ :π:π::επε:1:ε , ::έρτε:επεό8:ε 
επ:ε::ί:::. Α π::ίεο::::: :Βεπ :πε8::ε :οἔπ:ο::: :::νι:: εε::: ε: τέτ 
εεεέ8" ::6:όπ, π:ε:)= νεε;ετ ε: :οεεε.: εΒ:γί:ττ ω. Π:: :πέ: :ε 
τεπ' ::::οι:ε::π:: ::εε‹:ὅ‹:ἰ::. Α τό:επεέ8ππ:: πω:: εε:::::::: ε:: ω 
8·γε::ε::' :ε:::ε:6:ε::ε ::::όι:: :έρπἰ, π:ε:τ ε τόπ:εΒπε::, :πε:γ 
ρ:::επεεο:, ἱιτεπ: ε:‹:ε::εε ό:ετε 6πέ::ό εε τε:]εεεπ :ϋἔΒετ:επ 
ει: εε,:γεεετ6:, :εἰ επἔεὁε::::εε::ε‹:ἰ:£,- ε πο: ε: :όπγε::: εεγ:πέε· 
:ε πω:: ::::τπ::::, στ: εε;γ:::έε::: πόενε :οΒοτ εεπι επε:ει::ετ 
πε::; π:: :6:::: ::::τε:ο:π :::έ::::π :ε ἱἔγε::εεπε:: ε: :ό:ε::ἱεπ:ε 
:ετ' ο:επέ8·:ί::ππ ::επγι::π:: Α: ε:::6:εε: :·επι:' ίε:έ::ίτέε:: ε: :ό 
:ε::”:πε:εό ι:ο:Β::: ε εεε::πτ π: ωπ::ε:' εε πω:: ε: ετ:::ιιεΐ ειέ:_:::; 
:::έε τε::έτ ε: ε:::τ::ε' εεό::::, :::έε πε ω:::σε:·ό, ε ε τε:::πτετ::επ 
ε: ωπ::ε:, :ά επέ::έτ δπ::ιεεέ::::π νἰεε:ἱ, :οπτοε:: π ετπτι:επέ:, 
:::ε:γπε:: Με:: ε.: ω::::ε:::επ νεπ. 

Α τέ:ε::εέἔ' ειέ:3ε:: .::::α:αι::έετ εε ὐεΈε. :::::εί:τ έ:·τε::. 
::γετ ε: τεί:ε::εά,ε;, π: ::ε::, ε:όεεε:::::ε: :ε εει::διό:::ετ, εε ε: 
:::ετ ::::::::επ:::τ, :πὶνε: επί:::εόΒεε Γε:τετε:ε ε:: ε:π:σε:πωπ' :ή 
:ε_ῇ:ὅ::όεέπε::, π:: εἔγ :έει:::: ε:::6:οε:εόες:ε ωπε:, :πείε ω.» 
τι:: :ό::έτ:ε εεείτ. 8πει::ε:::ε:-ίδ είε ::ό::ε εΒ)::::έετ ::πτεί:οεεε 
π:εΒ; ε: εεε::::::εε:8οτ :ε::ετὅ :εΒτονέ:::: ε:·εεετεπἱ, ι:ε πω:: 
τονέ:::: :ΜΜΕ :ι ::ε:(ενω π:εε:ό:, ε ε: ::έ:ιότ π::π::επ::έΙ: :δώ 
τε:τ::πἱ, ω: πε:π π επε::::::εέΒ' ε:πγο:πάεένε:: Με:: παπα:: 
εέΒ ε: ::ό::έπε: δεεεε πω:: :έ:·, ε: ::ο::έτ:ε:πεεί8; :::ε:γ εεε:: 
ε: εεε::::ι:εύΒ' :ο:ππ:π όρ:::, ει:: :::::::: . :(ϋπνετ:επϋ: ::ο:ι:οΒ·Βά 
τεπ::: ε: τέ:επεέ8 εεπ:::τ πω:: :::::::::ετ, :πε:τ ε: Βο:‹:οΒεέἔ ν: 
εεοπγοε Γοἔε:οπ:, π:: εΒγε::ε::::έπτ νέ:τοιἰ::, ω: ::::πι:επτ επ 
Βε::1-επ ::ο:::ο8 :ε::ε:π:; π:: επ τεττε, επό::έ::οε ό:τ. Δ τεί:εε· 
ΜΒΜ:: :εἔπίνε:::: ::όΡε εε? Ρέ:γ::::ε:Υ, :::ε:γ νω:νε νεπ πε: 
εὅ :επάετ:επεόΒε::, ε ::ϋ:εό :::εἔτ:ίπ:πι:όεο:‹ ε::επ. Κἱπε:: :ι 
τέ:::::: εε:ππ:ἱ εε:π Μ:: εε :οεει:: :ι:τ, :πε:Βάπ:::νί:: εεπ:::τ 
πωπ νέ::ο:::ετ 19). . . - - , 

:η Μ:: ει: τέ:·εεεάε: :επι:,ό::επ: επε::::::ε::Βε ΜΚ:: νέεί::- εεγ:·ε 
-:πεεγ, επ ιιτό::::::: ::::'ε:ειέετ εο:::α:: ε:έΙ:ε τεειεπ: :-::::::ππε::, 
:·όει:πτ π:ω·τ επ :πἱ::: ε: ::::επε::Βί :·ω:::πε:: :ε ω·ω:π:όπγε ε:: 
:εγ εεε::::ω:::π π::::τ ε: :ύ:εεε::::;' ::το:εύ επέ:::: :ε:επ :πεἔ, 



30 ·ι·Απε.ιεΔο πε ιιϋπ·ι·π·ι·όιοτ›. 

Β ο Με Βιιι·πιιιιέπ Μπι! εοπιιπἱ οΒγέΒ ποιπ ΗνέπιπτΜ 
:ιι·τοι, ιιοεςγ πε οιπΙιοιἰεόΒ· ιπιπί! οτΙιΒΙοεἱΙοΒ·, ιιιἰπά ππΥπΒἱΙπΒ 
Βιίο]Ιέ$6]ο!ι. Βο ο Μικτό οΕνοιοτΙοπ επϋΕεοΒοε. ΜοΒ ΜΗ το· 
Με οιτ εποποιπἰ οε ω ΚοΠ τπτΕππἱ; πποπΒππ ποιιι ριιεπέπ 
“ότι πιἱνοΙ επϋΚεοεοε, ιιπποπι ιιιἰνοι 30Βε2οι·ιΐ ἱε, πιοι·τ ποΙ· 
Ι:ίιΙο πἰποε !κιίο]Ιόάοε, ο πο!!επΙ νἱεποπτ ει: οιΜΗοεἱ τοπά'τόι· 
νέπγοΠιοπ ποιιι πΙΕπΙιππιΕοἀΙιπωπΕ, τοιιιίτ Η π. ειπΒοάεέ8 
ε πο!ιο οΠοπ οεοΙοΕεπιπ, Μπι Ιώνοτ οἱ οπιΒοττέτεπἱ οΠοπ, όε 
ιιιἱνοΙ πιοεεποποεοτο ε ι-οΙτπι·ιέεέι·π οεα!εδι ἱε νοιπ ]οΒειοι·ι'ί. 
Ι)ο ιιιἱΚοΡοπ? 02ε1μειω ]πτέει·π ο επιτιιεπιιΙ: Με οεαΙιόπο και, 
οΒΥἰΙ: ο ]όειίΒό (νοΙοπτοιπ Δωι), οι οι ιιΙαπτείε οε πονοιόε; 
ιιιέειΙα ει Βόπγειοι·ό (ποΙοπτοιπ ιι·πιιιι) , οι ο Βιιπτοιοε. Μοετ 
τέτ8·γιιπΙ: εαπ: οι ιιτόΒΒὶΙ‹. 

Μἱπιἰοπ οιιιΒοι· ΕϋιιόΙιΡοπτ_ἱπ οΒγ ριιγειοειἱ ε οτΚὸΙοεἱ 
πιιιπΚόεεέέπειΕ, ειι_ῇιἱτ ιππΒέπειΕτ απο? Με νιΙόμ;. Ειοπ ΒοΗΠ Ιπ 
Ι:ἱ ιιΒγειπ πιοπ ]οΒοΗ:οιΙ οε ΕδτοΙοεεοεοΕΕοΙ Με, πω” ιπὶπἀοπ 
οπιΒοτ οΒγοπι6, ε ιιπτέτπἱ πω: πιἰπΦ οΒγίο!ι'ίΙ τοΙ1οε @έα 
νειπ ιιιιιπι:είεεέΒέτ Ιεὶἴοῇτοπἰ , ιπέείοΙίίΙ ειοι·οε ΒόιοΙοεεοΒο 
ποπ είΠ τό!ιοΙοτοεοάπι. 8 οι π ειπππὰεέἔ. 8 8.2 οιιιΒοι· ίοΙοἰόε 
πιιπγιοι·τ, ιποππγια ο Ι:ϋι·ϋπ ΒοΗΠ νόει·ο ¦ιπάτπειτ. ΙππόΙ: πα 
ιπέειόΙ εοΒιέΙγτ Μνέππἰ πἱποε ιε πιιπσΠε @Βιμ ιπἱπιὶἰε νειπ 
]οΒι-ι Ι:ϋνοτοΙπι, ΙιοΒγ εει_ῇείτ Εδι·όΒοπ ιιιοΒ πο πι€πάέιγοπτιιε 
εοΙ:. Κόνοι!ιοιΠ: οιο!ώίί!, ΙιοΒγ Η επ3είτ Ε6τοπόΙ Κἱτοπτ, 
ε ιπέεοΒπ "Έ, πε Με επϋΙιεο8Βοροπ ΜοΒοπ ]ο8·οΙ:ι·π ε Ε6τοΙοε 
εόεοΕι·ο , ειπε: ιοτπιέεποτοε οΙΙοπέΙΙείει·ο. «πιει. Κιτ οΙ:Εοι· οι· 
εποπνοι!όε, ποιπ ΡπππειιΚοὰΙιπΕὶΚ @επ εόττοεέι·όΙ , :ποπ ιιἰ 
ειι.οπ ΕΜΗ ΜΙ ει-ι-ῇιίτ ]ο8Ι:6ι·έιι; Με 3οΒτοιΠιππΙ τιιιέΙ]ει δι: πιεί 
εοΙδ ]ο,οπ. θεοι: οἔγ ΒοτΙοίτοτ ποτά οι οιιιΒοι· 6τ6Μιο πιιι€έ 
ω, ιπὶπ οιπποι·τέι·επ εοΙιει οε εο!ιοΙ πι ποιπ ιπο!ιοτ, ε οι ο 
ειοιιιοΙῇοΒ. 

τόειἱπ€ πιο” ιι επιπππειί8 οι: Ιιό!ιο' πονέιιοπ πιο; ἱε πο!ιοιοϋπ 
ειππειεΙειΞε ο ΒόΙ‹ο οΠοπ οεοΙοΙιοᾶπὶ, :Μια π Ιιοιπέιγοεπ όπω 
ιιιϋ Μι·επειίει τοπιά' "πιο πω οΙιιγοπιόπ εγπποι·ιειπι, ι·όειιιιε 
:ποτε οι ΕΜΗ ποπ ό: Βοι·ιιιέπγ νἱΙέΒοεπΒΒιιπ οιπιο!κοποτνο 
απ! πω” πιω: ιπιτ νάιήοπ ει !ιοι·πιέπγωΙ, οιιιοι πιει: ιπινοΙ 
ωκοιικ ο ιιέριιο!‹, ε :Μπι ΜΜΜ €ότειιεύεΙιο!ι Μϋ!εϋε ποιοι" 
εέςύτο. - 
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Ρ 

Πο επεικοπ Μαι πιἰιιιιοιι _ιο8Βιιι, ιοΒ·γειι :ιι Μπιτ Μιθ 
τι πικαπ “σωστη τετιιιόειοτόπόι ίοΒ·νιι οΒγίι": _ιιέι· ι‹έιιγειοι· 
π, :ποπ εεειι·ο, ιιιι _ιοΒιιπι:' ιιιιειπέιΜέιιππ ιιιέεοι: πω Βέ 
ιοιτι-ιτιιέπια Μ). Μειἔέιιιιιι νάνοι ει ικόπγειοι· οιιοππιοπιιέειπιπ 
"πι επιιιιιισιεέΒένει ο. ιπέιιγειοι·Ποέτποικ ε' ωιωιιωιιιι ιιοιιιιοικ 
ε8γοποει ο. ιοΒΒιιιι πιοιγ ιιιιιισιοπιιι' ιιιιιιτειιέπειι: 1ιἔωιμωιι 
επιιιιισιεέΒόΒεπ έιι.Αποπιιειπ πιἱνοι πιέε οιάειιτιίι ει _ιοΒ ει: αιω 
τιιτ' οδγειιι6 ι:ἱιιιιτέεέιι ἱε ειιειρειιια, ει”, ποθ, Μιά: ιτότόιι τιιι 
πι: ωιμωιω1_ιεκ, όΡειι κι ιζέιιγειοι· πιω :ΜΒ ει 3οΒπιιι‹, πιἱπι: 
οιιιιιιτότειο ει πιέι· οιιι6νοτοττ ιοΒ·οιιειιιεόΒποιε, πιιιιιιιοΒγ ιι 
ιιόιιεϋι πι πικειτειτοτ Μπι ιιιιιο:Μ ιώι·όιιο νἰεεπιιιγοπιπἱ, ε ι” 
ει επιιιιειιιεέΒοι Μπι ιιειγι·ο ιππωιιι. Κέιιγιειειι ιι€γιιιι Μπι 
νιιΒγοι: ιπέιιγειει·ιιοπ ίσιγεπιοιιιιι, πει Μπι οποιοι” Μ πιἰιι 
‹ιἱΒ ιοιιετ ιι πιιι:οι· ιιικειτοι:. Μπι ο ειιιιιιιάεέΒιέπι Μιπ 812 οι 
ιεπι€ειιιτ, ιιιι ει ιζόπγεωι·Επι δπιπέιιγι: τιιι·τόπι€οιιοπι, ιιιιΜιπ 
ει, Μ. ειιιιιιιι: ιι εόι·ιέι οιιοπ ιιιιειπέιιιτέτύι πιέε έιτειι τιιτειτοπι 
ει. Αποπ πω, πιοιγ ιι _ιοΒ·' ίειαιτιέεέτα επιιΕ8όεεε ικόπγειοτι 
_ιοΒιιιι€ ιιιοε Μιτι επἔεὰιιετὅιιειε "Μι, όπιιιιι€έπειι: πιοπ‹ι ει 
Μπιτ, πιοι·τ ει ιιιοΒιέιπειιιοιτι·π ιαι·ιοπέετ ιιέι·ίτνείπ ιο8εότειιπέτ 
τιιι·ιιι, ιιἔγειιι Μπι κι πιοΒιέτπωιόπειε _ιο8οτ τιιιιιιιιοπίτ ειπιειιι· 
πει( 1οἔειἱ ειιεπ σεισιοι;ετιιιι, ε ω? πιίΒ ει _ιοἔοτ «ι€7ιθ1αι 
ίὅιέρίιἰ, πιέειοιύι ιετοιιιιιι. Α ]οεπιπιιι€ει τοι3εεεέΒόΒεπ Μπι 
οἔγέι› πιἱιιι ειιιιπιιιιιέ8, ε ο ικό: ιιέννοι κι έειποιε 08,· τίπ 
νέπγε ΐοιοπτειιιε Μ; κι ικέιιγειει· ιεπιότ Μπι «Έχει πιἱιιτ ει: 
ότι επειιιειάεέ8οπι πιέε ι:οι·ιέτιειπεέΒιι οιιιιιι, Μπι οἔγέιι πιιιιι: 
δ8επειιγοπιοπ _ιοἔ κάποια ι:ιτοι·1οεπικοιιόεόιιεπ εει_ιείτ ιιιιτείταιἱ 
Μπι, - νει8·γ επιιιιιιιιεύε πιειγ πι] πιοπνέιι πω", νἱειι 
ειιιιΒιιιίτι:ειτιι:, εἔγ ειιΒέι· πιει), ἰιιοἔειι τεετιιο ιιτικόινέιι, 
ιτιοΒιέ5ι·ιιι, ε ιπέιιγτοιοιιιιι νιεεπιι πω. 

'Μπι ιιιιικόιιτ ει ειαιΒιιιιεέ8· ε Βάια: οι Με' τοιι‹ιο , ιι€γ 
ει ικέιιγειοι· Η, ιιειἄι ει ΜΒ' ιιιιτέτειιπ, :Η Με' οεπιτόπο, πικάπ 
πιὶιιτ νόιιοιοιιι ]οιειιιοπ πιο8 ει νοειέιγ' ΙιἰΙιιιιιπιέιιειιι ει: ειδικε 
εοιππόι, Μπιτ πιιιιτ ιιίιιιτοιόε ει τείι·εειεεί8' ι:οιόιιοπ. 

Σάκοι: ιιοἔγ νεπι οι·ιώιοει ι·οπιι ε ιιοΒγ ει: οιιιιιοι· που 

") Βει·;;ιι, πι Βει:οιιτιιιιι ΠειιοιΜΜιιιιἔ. Π. 'Ι.`ιι.1798. ι. Μ!. 

ι 
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, . 

πώ πιπΕπιπππιιιιΕοιππιπ Ε6ποποαιοιπΕ; πέιιιιΕ πω” πι: πωπω· εισο 
τοπιἱ ποιπόιπόε πιόππιπιπ παπι Μπα, επιοΒγ νπεποπιι επ.οειιΕπιίι· 
ειιεέΒπιπιπι ιθιιιιωιιιιω· πέτπιιΕ πιοΒγ ειππίπεπιεπί8 τεπιιπ, ει” 
επεπιειππειί8 ε πιόΕο πιέππιίιπ οπόπι πιοπιιόι·, "πι πε πιιππ_πιιΕ, πιο” 
οι Εόπγειοι· πιέπΕἱιπ πι παπι έππ; πέιτιιΕ ιιιοπιπιιιπι πιο87 π" ει 
Εόπιγεωι· 3οΒειοπιπ πιιἱνεπ ιι: ιέεισέ: "Με ππιπίπ· επ πι Εόι·ιπέε, 
οπτ πιπΕπιππιιιιππιπ ΜΜΕ νειπι _ιοΒιιπ 

Απ όπϋΕ πει-ιπειίΒ ο παιδι οιιιιΕ π·έπιππιιτ πι7ἱπιιιΕοιἰΕ, 
πιιιιι.€ιιιιΕπιπιπι πιιἱπιτ πόπεΕἱεπιιοποπ, πιοπγ ,πγόπϋπ όε πιιι, πιιίεοΕ 
πιπιπι ππιππιτ ιιιιοΕπιειΕ 8)·πιπ6πεόΒο ε 8γιιπέπείειι, πιιοπγ ι·ιι,ιιιιπιΕ 
πεπ·πιοεοπι ποΕεπιΕ. 8 επιπιοΕ πιόποεεεόπ;ιι, Ε6ινοππειιίίπ, εοπιπι 
πισω πιιιεππιείπ πιιέεπόπο Εόπιγειοι·οΕοπ 

Α εόπιεπιπιο/Ε π-ιΒγ Εέπιγειοι·πιεπ νπιπι _ιο€πι, πι νόιποποππιπιοι, 
.ιπο Βι,ιθιωπ Εοππέτοπι π, πιοπ·τ ι-:ἔγιἰπτ ΕπιιπέΕπιΕ ε ο87ιιιι 
νέ8ιιόπππΕ ει πιο8πέππιπιιπιίεεπιπ, οπό8πεποπι π, ιιιιιι·π πιοπποπο οι 
πιώ πι πιο8, πι ἔγϋπι,π,ςο ιίππποεπιιιιπ εεἰΕ, ει20πι Εἱνιιπ πιο,<,πγ 
Εόιιπιγοπι πωπω ῇοἔΕιοπἰίεόΒέπ, ι:ιππεέΒοεεέ πιω , Μπιτ 
οπποιιπίππάεεειπ πι ππιοΒιέππιιιιπό ιιπιπιγἱπιι ποπππιεει·επτοτπιοιπΕ, πισω· 
"πει οι” πεει,ππιππο Εοιπποτπιοπι πιιιιΒα πε 6εειοΒοπωάτ νοππιιι, 
γιιΒχιπε8ποπιπίπνε, πι πιο,·πι·οπιπιπτ, νοεπειποππιο' νέΒροπιπΞέπι νιω 
ρπιιπΠει·νέπ ε πιτ πιγοι·νέπι νἱεειπι οι·οπέτ, Μπι ίοἔἰεππιοτπιἱ πιει 
πιίπτ πιοεπιππέπιπιπι, ιι νεἱπἰΕ πιιοΒιέππιιιιπόνέ, πι”, πο" ιιιἱπιιπ Ειπ 
ιό πιίππιδε πιο”, οΒγὶΕ Ειιιππω ει πω, ιπιέεἱΕ ποπ)ππιιττπι ω. 

ι νιιΒγ π: εόπτὅπι έε εόπωτωπι πινω πιΕιίι·Επ πιπιππιιιιπιΕ Επι· 
οι πιπΕιιππιιιιιέέ _ιο€ένπιππ Μ”, παει πιίππιδε πει-ιπεείΒοειιπι Με 
πι, πιίππιποτέει-ι πιοπεόπι-ι8· ]οΒεπιιι·ι'ί, Βάι· πιοιιπιιέπ ιι_Βιίι· Μπι 
]όπϋπι Μ; πιιει·τ πιπιίππι6ε, πιει επΕόποεἱπεἔ Μπι πιιοπιπππιππ]ιι, 
ποθ, όπιποππιτοπιιιιι'ίπ πιέπιπιιτπΕ, πιόπιιίπι εποπινοιππ πω, πιιιι·πιι 
Ξέπτειτ πιπιππι οει-ιπειΕ8ιπΕΕειιΕι ποιπει εππεπι, πιει επόΒιέιεπι πια Έπιπ 
εείΒ' πιόι·πόΕόνοπ ίοἔιιιπ Η, ιιΕέπΕὶπὅπ πσ€πιά_πει Επι; Η. Αποπ 
πιπιπι πιο εἔγ πιειπππιειιπὶΕπιιιΕ πιέπιπι νπιιι πε @μι πιοι-ινιιι:Εοππιι 
(3ιιεππιτεινεπιπποπιε) πιἱ πι Μωιιι€ επιέΕο' πεπιππιτπέεπίππί πι 
@Νέα νέπποπεππιπιέπ ιππιπόπιπιπι είιΕοποεπι έ8 πιιι8·γοπιπι Μπι εεε 

εοπιειΕπιππιπ:έ]οΒιιπιίιπιποιππ, πιοι·τ πιἱπιοε _ιοΒιι ριιπ·πιπιοεοππιπ, 
πιιοι·ι: πιεί: οι οιιιγοε πιπππιπιπ πια έ”, ειιοπι πιοπεὅ πιιιιιιππιιιίνπ-ιπ, 
πιώ; πόνέπι ππιππιτει,πγ οι 6πόΕ π8·πιφεέ8' πιόιιιἱ νι;εκπιπιι8πίππέειι 
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ιι Π5ΒΙδιι, πι πάεποπ' όεειοείΙΙίιέειι πιέπ τϋπόιεπει πόΙει:ετ Βοι 
Βπι, πι: Βοππει ειειΒέιγιΒιε (ε ΙιἰνόιοΙοπ ιιΒγειοιιιί _ῇοΒ·ο£ παπι Ισι 
Βοι: έΡίτειιι) ιοΒο. παπι οΒγεεϋΙΒοτποπ πιἱπά πιοιι ΒίΗεὅ ΐ6Ι-Β 
τότοΙοι:, πω: πι ειπΒοτι ιΒιιιεέ,ι' Β·Υπι:0τιπιέτει οΙοπποάΒοιΙο 
ποπ, τ. ἰ. ει ιδΒΒοπ πιω :ήπιε Β82ΙΙδιο ει νιιΙόι ΒἱτπππΙπἱ 
πιἱ οΙόττ ιτέιπο, άι ιιιἰιιιέπ ΜΠΕ: πἱπ‹:ε Βπιπ|ιππ πιτ οΠοπέΙ 
ΒιιτΙειππΙ νό8τεΒει3ιππἰ. ΕΙ:Κέιιοπ π τέτειιιέ€ ιιϋπε68οεοπ Μι 
οΒγοποτΙοπεέ8', νιΙΙοπειίε εΒιιι·οι' τοι·όνό νέΙπόΙτ, ε ιιιἰἀὅιι να· 
ιπιπεΙγιοέ 8γιιΕοιΒιιιι πι οτΙ‹6Ιοεἱ τοπιιιιοΙε ειπΒιιάεέ8Βιιι έπ 
ΒόΒόνοΙ ειίιππό€εεοπ οΙΙοπποιό εεετεπετ Βοι ειδ, πιτ Μπι π επ 
Κα, πο νπΙΙόεέἔἔιιΙ .ιι 3οΒ· ΒιέπγιιΕ. 

Αι όει' Μπα Βιιτειιιιιει @θα π. ιέτειιιέέ οἔγοτοιπἱ Μι 
τιιιιιιέΒιιιι πγἱΙπτΕοιἱΕ, πια-επ: παπι οειιΙ€ δεειοπέΒοιπιπάεπ έπι 
πεΙ‹ι ε έι·τοΙειπποΚ, ιιιἰ τπἔιιἰΒιι.π ΜΜΜ ωιέιωιιις, :-- ε οι πι 
έπί Βο1εό νὶΙέΒιι; Βππειιι ειπΒείΙγἰΙει8 (ε 1‹ινέωι πεπι πιω: 
_ιοΒοι) Μι Βοππο οΒγοείιΙΒοτποπ πιἰπά πιοπ ιθιωωπιζ, 
πιι!ε πι οπιΒοι·ἱ ἱΒπι:έ,<,ς' πΥπποι·Ιππίτπ οιοπ8οάΒοιΙοποπ, τ. ἱ. 
πιιπάεπ ιι!πιτειι είε οι·ό, πιἱ τιι€πιΒιιπ ΕιΠ6ιιε ΒγϋπἔόΒΒ‹ιπ «Η, 
-ε θι οι όει'Ι‹ϋιεὅ οτε-ιο. Αι έπί εΒε!εδ ειιΒῇοοιἱν έε πωπ 
οιινΒπωΙπιείπππ οΒγοεπιοτοέ π Βύπτετέε' ιοΒ·π. Μπτειψι πι, 
ΒοΒγ πιἱἀϋπ εἔγοε ειπΒιιτ Βιιιέτοι Βίἱπτετέετ, Βάι· πι ιειπει·οτ' 
Βιιτπιπιέτ Βἱι·_ῇει, ιπιιι6ιθΒ οΙΙοπάΙΙιιπΙ‹, ε ιπόΙτέπ ε οι ἱὲ·γ Ιοπ 
πο δι·6Ηιό ; ιπιιιιιήιι πι, ΒοΒγ ιιιἰἀὅπ ει. τέι·επειίε' πιπιπέμπ 
Μπι πέΙοτετ Βοι, Βάι· ΙέΒγοιι πείΙπ από ιι νέπτεΒιι1τέει·π, Μ· 
ιοΒΒοπ ι.ειΒέΒοτοάππΕ , 8]ο8Βιιι ειἱπιο; οτι ΒίὶΙεὅ ωΜπωι 
παπι νο1τ, Μ ΒεΙεὅ 3οεειετι'ίΒόΒ· Βιέπγιοιτ. Ρ)8·γιπείε ΜΗΚΗ 
ο Βικιό, ππιπι απ), πιοεοπ οΙιεπεό πι” Βειπις, επιοι εἔγ νει 
!‹οπ ιπιιπΙαίΙΙιοπό οιὅειπΚ. Ιππότ Ιέτπἱ, ΒοΒγ ΒπωΙιπένπΙ όΙ 
νέπ οι τέτειιιέΒ , παπι πιἱπἀἱΒ πι όει' ΒιιτπΙτιιέτ πγιιΕσι·οϋει, 
εοΒιι Μπι τ. ι. “πω” Βοιεὅ 3ο8ειοι·ι'ίεό88οι Μπι Βίι·, ει”, 
ιποδειππι!ε όιιι Ισππἰ ε νέΙἱΚ μαπα οι·όνό. Αιοιι Βιιπι!οιπ 
ιποΠ7 Βἱἱπτιππἰ Μπιτ, ει. πιοππγιι·ι-ι ιοΒοι, Βπεοππόρο Ιοἔγωι 
πι Ιετεππό€ποΕ, πιοιγ ιι νιιΙότ πειιιοεπιε πιοἔἱειιιοτπἱ τιιάΞει, 
Βιιιιοπι, πιἱτ ειππει!: ιειποι·τ, νέἔτεΒπ_ῇτειπὶ ἱε Βιι·1ει, ε πι Μπι 
πω; πιέε πιἱπι πι έει' ΒιιτπΒιιιι, ω οι νἱειιιιιτ Πχ ιεπειιιιο€ 
@Με ει τέι·επειίέ ο8γοτοπιέΒοπ πγιιπΗιοιΒπιιΕ. 

ιϋπνἐΝιιυπ.υΑιιΛππππ.ι 3 
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ΚὅΜτιωιἱιπ πιόπιιπιιπιτ, πιἱ π ιιϋπιπιέεποιε ιοΒ·πιπιιιπ, 
π οι πιω ι‹ἱιιιιιιπτπἱ π ικίιιδπισειέεπι, πΒγ τόειώι πι ειπὐει·ἱ 
πιέπ ι·όπιι·ι'ιι πι ίε2ειά ἰἔαισάὅ·#ιεπ›·ἰα, πόιπἱιπἔ π83·πιπι·επιιπαι 
π ιαπισπΜεω·ία ΕΜΗ. 

Αι ωιειιω ι·οπιιιιοι: ιππΒίπιπι πιιιετπιιἱ ι€πιπέ8, π 
τέτεπεέχιιἱ τοπιιπει: ιπεπιπιπι πι οπιιιπτι ι€πιπέπ , ε ιπὶιαέπτ π 
τπι·εππέΒι τοπάππιι ίοι·ι·πεπ πι πτι:ϋιοεἱ τοιιιι, ιιΒγ πι πωπω 
ἱἔπιεέἔππιε π ΐοι·ι·έεπ πι ἱιπππἰ ἱΒπιεέἔ. Ρπιέπγἱ π8·γππ πιἱτ 
πι οπιιιπι· πω, Μ πιπριπ π ππἔγ πω; τόιιέιπιιππ ιιΒγππ πι 
πωπω ιππιππ8·, Μ ο” πιι8·είτ πι πιικόιοεἱ νι1ι:Βιόι. Ε πιο 
πω Μπι Με" ιπϋπιπτ π τέι·επιπ,·ι·, πο” πι πτιπόιοεἰ τππάπι: 
ιππιπτιεπ, :ποπ πιοπ ιπνπ1 πο” ιπί ππΜι‹ Μπι “πιει ιεπιπ 
ι·πτόνοι Μπι τοπ ιιπιπι πόΒ πειιιδιιπι Μπι ιιίι·ππιτ, πω, ιπἱπι: 
π οπιιιπεπιε' ίοι·Βέπιίτ π ιππἔπειιππ οποιει:πιιπιπιι:ικοι πι επι 
ιιπι·πιτ πιοΒ Μπι ιιέιιοι·ίιιιπι]πιτ; ιιπΜιιι πιόι·τ ιιϋπιπτ π 
τέι·εππέΒ·, ποπ), π ειπιιπιιπέΒοτ ε ιιέικότ ιΜπόι·ιιιπ, πιπι·1: πι 
πωπω· πιτ ίπιιοι·8·πιιιπήπ, ε πόιιιἰἰιπ πιΜε ιέι·εππέ8. Μἱ το 
ιιπίτ ιοΒπιππιπ ιιϋπιπτέεποικι Ε Επι πιόι ιτόιτι πιπ8έιιππ Μπιτ 
ιΜἔ π ιιδιόριίι, ε τπι€π πιόΒ ιι ιοΒιιπνοεπιιιιππ επιπ1ωιι π. 
Αι ιπιππἱ ι€πιπέΒιιιποι·ιπ ιιιἱπιιππϋιτ ιιίιιιτπτ, ιιοι πάλαι' πω, 
πιἱ Μπι: 1187 τόι·ιέππέι: ιππιπέποεππ, ιιπ π. ιιίτό Μπι πιἱπτπ 
πωπω· ιιπΜπι τἱειιέπ πτιζόιοπι Μ”, νοιππ; π ιιππιοπτιιποι·ιπ 
πιἰπιιππίἱιτ επιτ, ιιοιπ πιπιιπιιπέἐ π ιιέιεπ'όι·ιιπιιέιιππ ι·ιί2ιεειδ·ε! 
ω, ιπι ιοΒιιοι·ι'ί νἱειοπτ Μπι: π8γ νοιππ,ιιπ πι πωπω· πιιαδι 
ω με” ιπππειίιιιιιπιππ ιπιιπἱ. Απιπι πιιιπ87]π π ππω π τπειετ, 
ιππεπιίιπ ιπππι πιπιιει· ε ιιοτοι·ιιι πι ει·ιώιοειτοπιι' ίππιπι·τόιπ 
Μι: ιιιειἱ ιππειίτ; επιπι πι ειπα ιπ8πά_ιπ πιπ8, ωπι1οπ ιο 
8·πιιιόι ι;ινοτιι6ιτπινέπ πι οπιιιοι·ι, π απ), ιπιόπινέπ πιτ πιἱπι: 
π ιδια· πιπέι·πιπιγ ιιπι·ιιιέι, ιποιγπτ, ιιπ "π “πικάπ νππ ιπόι 
ΜΕ, ιιπ πιππε, επεπτιππι: ιονείιιιι όιπἰ. 

Ε8γέτπιπιιππ Μπι ιπιιπι πιό π ίδιιι6π πιοπ ἱπιππὶ Έπι 
επει·όι, πιἱ ειπι·ιπτ π ιιίιπ ποιιπ Μπι ιππτπάιιπτ ιιϋπιπτιπππι, 
ιΜι·τ πι πτιιδιοει Μπι οι πιει τϋι·νέπγέπειε ιιοτπι]πιπιιόπότποπι 
πωπω· ιιπΜπι π Βοπτινιππιόπ πειιώιιι; ιιπΜπι Μπι: πιοπ 
ιπτεππέΒι ιΒ·πιπέει·όι, πιἱ πωπω; τοι-Με πιέΒιέΕπιι πγπτ_ιππ πι 
οΒγεε, ιιπ ,ῇοεπὶιιππ ιππέζιέι·ιπιπιι, ε πι πέιέει, ι1π π πιπιιπιι 
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Μέ ε Βάια: πιισΒιιιίΒσπίτιιιτσα, σε σε σΙόΒιέισιτ ΚονσιοΙιισΚ 
οΒγειοπειιιιιιά; ιιιοπτ Ιιι-ι πω, ει: σεγα ιιισΒιισσειίτ νειΒγ οι 
σΒόει (ιισπιι @Με ιιιιιιτ ιδι·νόιιγΙιοιό, πισιισιιι ιιιἱἀὅιι οι ἰιόΙσι: 
σρ ιι_τιίι·εειεέἔἱ ισιιάιισΙι, ιιιιτ οι ἰΒιιΖεέ,σ· ιιισἔὅπἱπιιἱ Μακ, οι 
ίοι·ειιτέειίτ νσιιιιιί ιιιιιἔιι ιιτέιι, πιιιιιτ Βιι·ό ιε) ιιοιιι Ιιίτιιι ειίι!ε 
εόἔσειισΕ Βιιιιι:στοιοΒιίνοΙ σα, οπο] εοιιΕἱιι πισιιι τοι·τέιιιι: 
ιΒοοεέΒιιιΙιιιιεέ,·ις ε ιΒγ ει τείι·ειιεέΒι ὶἔσπει-ίἔ εοιιι εόι·ιοιιιι πιισ8. 
Μισο, ο πιιοΠοτι ἱε ο Μέι: Ψιιιεό8 σΒιι ισι·πιίεΒόΙ οποσ, πιιοι·ι: 
πιιιπιιισιιιΒιισΙ: ποστ σε σΙσιι€σσιιστΙσπι Ιέινείιιιιιιιι: ιιοἔγ σεδι 
άι·πιιιιιιπι εσ ΒιιπιτσιτσεεέΚ; Άσε), ΕσιιιόπιγσΒΒοιι οΒγ Βιιιιδε εε 
Βιιιιισιιοεεό!ι ιιιιιιτ Βιιιιιισσότι: (Ριιιιἱειιιιιοιιτ ιιιιιισιω Βογοπιά 
Πιο ιιισιιτ οί οίίσιισο, ιε εσ ιιιιιοιι ριιιιιειιιιιοπιτ οί ιιιιισσσιισε, 
Γι·ιιιιΙιΙἱιι "); οσε σο' οιι σε ιιιιεεσ ιΙ'ιιιι ιιτσιιιο Ισ πιει πιιοπιτό, 
πι] σ. ιιιιιε μειωθ, Βσεει 22) ; ω” ιιιιιιΙσπιι ει ι·σειέιι: ιισ 
ιισιιεεό!ε,(εοπιι ιιιο€ίσπάίτνσ, σε Ιισἔγ ΜΜΕ 1ιιιΙιοΙιίειι ιΒιιιειί 
Βσειιιι ΙξινιίιιτειιιΕ, οι: ιιιοπιιά]σπι ΒιιιιιστΙσιιίίΙ. Α. ιισιγσι!: το· 
Με, σο” σε ιετοιιι ἱιιιιιιειἰἔτΙιοοι·ἱιι οι: ιιισιιιι1ει: ιι ειιιτιιε 
σοι: πιιιιισσιιιιιτ- Μ!! (εσΠ) Βιιιιτειιιι, ω Βιιιι πιο, πιιἰνσΙ 
Με» υαιι, ιιιἱ, 8.2 σιιιΒσι·ἱ Ξειιιειι€τιισοπιο, πι; πιισπισιιιΙ:: ιι 
ετιιτιιε ιιιἱιιἀσιιιιττ Βιιιιιστπιστ (σπιτι) ιιο1 Βίιπι "πι, πιιἱνσΙ :και 
Μπ, -ιιισιιΒιιιι σ€γΠε εισι:ιιιτ εσπιι “ότι ιπιινοΙ σ. Βιιιιτοτόεισ 
ειίΠεεόε νου. 8 νιιιόπιιιιι ιδι·ι:έιισΙ:ιισΒ ω” 23), ιιο€γ σε Έστ 
ειίἔ' σΙνσ, Μι Βάι· ιιιιι6ιιοεσπι κι ιισιιι ιίΙΙίιιιιιι|ι Ν, ιιι!ωίΒο 
νιιΒγ ΒονόεΒΒέ ιιιιιιτ νοιέισειπιισ τοΕιπιιστιιι νιιιιιιιισιιιιγἱ οδι 
νόιιγπισειίεΒιιιι; ΙιοΒγ ιἔ σΙνστ οι ΒιιΙϋπιΒίσιο νιειοιιγσΕ εισ 
ιιιιι Κίί16ιιΒιέΙο ιιιιιι€Βιιπι Εσι·σειιιΉ νίνο τιι|ιίιιιιις ιπιιιιάσιιίιιτ; 
ιισΒγ σε πιιιίι· ιιισιι ΙσεσΙεο σΙσπιισΕΒσιι (Βσειιι, νέπει!!ιιι), ιπιἱΙ: 
Βου ιι Βίιπιιστέε ΙισπισιόΒοιι ιιιοιπ _ισΙσιιτ, σου νει.πι σε ιπιιιιιΙιέει 
έε πιιἱιιά σε οΒγειοι·επιιιιισ ει ΙόΙσΚιεπιισπστισ Βιιιοιιγειἰἔ, σοι” 
στοιιιιιι ιοΒνει νοΙτ σε ο” Μεσοι οι·οΗοΒ; σε ιιιΒ·εισιιιιτιιτιιισ 
οι ιε, ἱισἔγ οι Βίιπιιστόε' ιιιέι·ιέ!ιόπο ιιέινσ πιιιι8σ1: ει ι·σιιιτινιι 

Ν; Ψσπ·Κε. ΒιιιιιΒιιι·Βιι, πεσει. πω. 2. ι. Μ. ' 
Μ) Τι·σιτόσο ιιι·σιι: ρι-ΞπιιιΙ, Ι. 172· 
'Ό Μιο%, Πιο νοι·εσιιιοιΙσπισπι Βιιιιι”ι·οοΜ:ετιισσι·ιοιι ιιι Πιι·ειιι νει· 

ΜΙτιιιεεσ :ιι οιιιιιιισσι· υπό :ιι όσοι ροειτἱνοιι Βοσιιισ από άσε 
εσπι θεεειιιοΜε. Νοιιειιιότ ο σ. Ο. 1835 
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ιιιποι·ιπιι π, Βάι· ιιπιιππινπ, Βάι· νιιέποεππ, πι ι8πιπάε' άινάτ 
ι‹άπγτειάποι‹ ειιοππόπι Επι, Ράισιπ ιιιιιππέποει, Η οι πινει 
παπι ΠΠ: π ΒιιπτάιάεΜια Μιπ πιπΒπει ιεπιιι Μπι πει ικάιπάπγ· 
ποπ, Βοεγ π όί2πώ, Μπι πει επγιιάποιε, ΒοΒγπΒόιΒάιοτπά8· 
:ποπ Μ εάπεεεάιε Μ). 

ι)ο :Με οιιιπιτιίι, πι ιπιππἱ ιΒ·πιεπΒιιισοτιπ οιιεπ Μπω 
νπ (Βπειοπ) ιΒοοιιάιι' ι·άειάι·όι ειἰπιά πι, πο” πιιιι6π πι Μπι: 
πιά" Βϋπτει, Μπι· πιι8πιπάΒ ωάιμππι;όι, π Βϋπωτ πω» π 
ιπιτιόπ πι Μπι πι οΒγάεπάιτ Μπι πι π8άειπει: Μιππιἱ 3πνάι·π Μπι 
"πω, π Βίιπτάιάε ππιπ πιιπτ νπιππιἱ οιάιιπιππ άι π” ειπε· 
ιοπ πω πιο” πιεἔ, π ιιιππάππικ πι δι·6ιε ι8πιππε' ιιινπιάεπι: 
ιάτειιιι ιππμιοπιιιπ, πιοιγ πω π Βίιπ' Βϋπιειάεά οι: άι οιάι, 
π ιιπιπιι ιιοΒγ πι ιτάιπιΒάπ πΒάιιιιιγ' πω” ιεπιπι·άιάνει, π. 
νά8ι·άΒπιτάεΒππ ιδιιάιάιππ πειιι6ιόιιικάι Βιι·ππ, ιΜι·τ πι Μπόι 
οει Βπιππιγι νάΒτά π Μπι; νιιάΒι ι·οειπιπι ΒϋπιπιΒοτι. Αιοπ· 
Βππ νιειοπι πιπΒοι: ΒἱΒάιππιι, ιπιιιάπ π Μπιτ εάπιπιἱ ωιππ 
τετΒά Μπι νάνάπ, πΒϋπτάιάπ' ά8·γαιάιι _ιοππιπιπείππιι και” π 
Βίιππιάιάει:, κι" πι άιτειτοπιάει, νπΒ7°, ιιιι€ ιάειππ8πεΒιιπ 
ειππιιιικιιάι€, π ιοΒπιιπροτ' ίππιπττάεπι: ιποπ‹ι_ιάιτ, Μάτι ἰἔγ 
ππππιε ιοΒειοτίίεάπάτ π ιιππιοπιιππ νπ8γ ειίιιιπά,πΒειι Βοιχε 
πι, πιἱ πιτπι πι πιπΒοι· ριιπιτπ άειιώιιά πιποεοπγίτιπτιι:. Αι 
πιω ι8πιπάε- ε ιιππιοπιιιάοι·ιπ π Βάι οιιππροιιιε, π πωπω 
π ιιϋιϋπΒεάἔπτ ε ιένοιεπ8οτ ο τὁνἱ‹ι οιιοπικοιιέπ ίειάιἱ π: 
ππιπ πιοι·ιπτ σιάιπιει·ίί πιἱπτιάπ πιἱνει ιοΒειει·ι'ί, επιπ πιοι·ιπι: 
_ιοΒπιπιπ'ί πιιπιιππ πιἱνάι οιάιειάτίι'. Με πιἱπιι Μάικ' άιιππάι·ά 
πι: πιιίι_ιπι:, πω, π. τάτππεπΒἰ ι€πιπέΒ· πἔγπἀίἰι πιοπ ιππι 
ιάεπά8άιιιιι' πιάἔπάττάεάτά, πιιιιικάι ιππποιεππι: τπτιοιιιπιπ, άι 
Μπιε πππγιΒππ ωπαιππ ιό, π ιππππγἱΒάπ άιτπιπ π πιπΒπάεπ8 
π Βάι:ά ιιιπἔιιάΒοτιΉπτἱιι, άε ει ειιάπ π Βίιπιπτάπτ Μπι: πιιιιοι· 
ιιππιπάιιιπτ, πιισιόπ πΒΒόι π πιπΒπι·ιπά8·ε Βάικά' ]πνάτπ ιιππιοιι 
νάι·Βπιό.Αι επσι‹ ι€πιπάΒ οτι νάέιάιιιι:, πω πι οτιζόιοενιιά8; πι 
άπιΒάι·ι ἰἔπιεάε ειιιι€εάπιπάρεπ στι, ιιοι πτάι·επεπΒ' άτσιπιπο. Αι 
ππιΒάι·ι Βιιπτετάεπει: πιππιπ πι ιἔπιεεί8, ιιπιπτπ π ειίιιεεάἐ (πιπι , 
πωιἔ Μπι ιιιάιιάι; ΜΜΜ, πι: εοιιπ επι ιπ_ιτπ) άε επιικόιιιιάπγ; 

'Ό θεπεπι Μι ‹ιιι·ἰιισ ρειιπιπ. 5. 648. 
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!ε @Μισο εοοιεΙοε 'ει·ι·ιΞτο Μ, σε Η γ ε ειιεεπισο «ιο ¦ιοεοιιι οι 
πιο ππιογειιε: πιοιιι Βιιιιιοι πιοΙπιιπισε ει.ίι|πεόΒ, ε πιεπιι Βίιπιτοτ πιώ 
ιιιιί!ιειι Βιιιιιοι. Μι τοΙ_ιοε 3οιπιιεΙ οΙιπιοιιά!ιετιιιιπ, ιιιιτ Βεπι 
τιιεππι οειι!π εε οπιώΙοε' ίοἔειιιιεπιειε εΠοι·Βετεεε ιιιιίιι ιιιοπιτΙοιτ 
οι: ε ιδι·νόιιγιιοΖεεπιεΕ ε ει·ΙπόΙοετεπιπιεΙε εὅ·_μ |ιόεεβροιι2]α 
"πι, Μ Μάι ἐὸ·,.ἰἱ!8ἰ€· νόδιοΙεπι από, εππιειό Ιποι·ΙετοΙτ. Α 
πιοΙγειτ ωΙιείτ ω” ε ι·ο]επινε τιιοοι·ιιίιπ επ ιιιοπιιιῇέΚ: ε επε 
ιιιεπιει<π πιιιιιιιιΒ ΕΜ! ΒίιπιτεΕπιι, ππιιι:οτε ]οιζέιιιιροτ' ι_επιτει·ιέειί·· 
ιτε ε Βϋ.πιωιιέε ειιιΕ8όεεε; ω, εε επιιιιοι·ι ιΒεεεεί8·τιιιιοτιε, 
επι ππιοπιιιιιιΕ: ιπιιιιιέπι Μπι νεπι ι:,ε Μετα Με Μπεστ Βίιπι 
τετιιετ, ιιιι!ποι· ε εεεΒεᾶεέἔ ε Βάι-πώ ίεπιτει·ιιίεέπε ειίιι:εόδεε, 
ει: ΒϋπιτοιέεέΒοπι ε εείι!πειέ8ετ ιιοιπι επεΒεκι Βόνειπιι, πιε ε: 
ιΒιεεειίΒ' Ιιετιίι·ειπι τά! ππιεπιπιο. · 

ΒιοπιιιτϋπιΚ τοπιάτ ε Βιιπιτειόε, _ιοεειειι_ιε: ει εΠ:6ι·οιοτι 
Μια (ε οι ότόΚ, ιιιοπιιοιιτιιιπι πιεοοεεἰιετἱε), ό8 ε εεεΒειΙειίΒ ε 
ΒόΒιι' ι”επι€ει·ιεεε, εέςμί282 (ε οι νέιτοπ.ό,ππιοπιιοπιιιιππι ΙἱΒοπτετἰε). 
Αιιιιιε έΠει ὶἔειεέ8 νεπι ε Βιιιιιέ8Βιιιι, εεειιιιι ό”, άι: οι 
ιιτόΒΒιι:Βεπι Μπι ίοἔἰεΙτειπιε!ε ππιιιιιιοπι ποιειινε τπια-ιοπιά!ι, :πισι 
ΙγειειιοΕ επιπιγΗιειι ιΒειοΕ νεο, !ιοΒγε Βιιιιτοιόετ πιεππι πιιεέζε 
Βειι ιοΒιιιΠΕ, πιεπιεπιι νἱειοπιγιίΙιιιπι :Με ίει ε τετε:-ιειίΒΉει 
ό τιίι·εεεεε' οπόΙ]ένει: άι: ιιιπιιέτ ιτέι·ιιιοιπιι οΒγειει·ειιιιπι6, Μη” 
οποιειιιιΕ όπιέΠόειίΒοι: πιιιιοε , πιιἱπιτ επι Ι;όνοιεΙιΙ:, -ιιιιιι·τ ει 
πΒεεει.ίε' Μπείτε εε 6νό!ι ε, ε _ιοπιέειοεεε επιπιοικ “πιει Μι· 
Με, Με ειιοπιιιει εΙνοειτοιιειε, ιιιιιιοΙγι πόιε ΙοπέρπιοΕ. Με 
πιιέΠειΠ Ιειεπιτ εεπιι Με ΜΗΚΗ ειιιΒιιπτ ιιοιιιιΙΙοτ Βιιιιιοιόε. 
ΚὁνετΒεεἰε1οἔεΙεμιιπιΚΒό!, ω" ¦ιε ιιἱπιοιι ω", ιιοιπι επεΙιειι 
Βιιιιτιιτπιι Βάι· νεπι εειιιπειέ8; ιιοεγ Με εείι|πεέΒ· πιἰπιοε, ιιιιιιι εεε 
Βειι Βϋπιτειιπιὶ Μάι· νεπι Με; ό8 πιοΒγ πιει ιόνόπι ιιίιπι , Βάι· πιἱ 
ιιε8ιγ ΙεέΒγεπι ε ειιι!εεόΒ, ΚοπιιόπιγοΒΒεπι Μάτι: @Μπιτ πιοπιι 
-επειιει! Βιιιιιοιπιἱ ιιιἰιιτ όπἀοιιιιἱ. 

Βο πω, Ιι-ίτεεἱιπ, ιι οι ε €οπιάνιεεΙιέέ πιειΒγ ΒόΙοεοειέΒό 
πιει: ιειέιι ΙοειιεΞγο!ιιι ΒιιοπιγεέΒε, ππιι!πόπιτ ε _ιόεεπιιιΙ νεα 
ἱἔεεεέἔεΙιπ @επι πιεσε οΙιεπιτόιοι!ιοπι ε ]όεεπιιιι νεα ιιεεεοιι 
εΙννιιι, πιιιιι·ιΕ πιιἱε οἔγ εεε εε ι8·εεεέΒ εεε-πιει, ω" ε Μω 
τετόε ε εεεΒεάεεε' επιό!πο' πεπιτει·ιεεετε ιιιιιπι!ειί!ιοπι, ιιιιίε ίεΙιι! 
ε τερεεπτεΙει ιίΙιιέι_ιε, ιπιι!πόμ Μι οΙγειι ΒιιιιιοιόεπόΙ νάπιιετ· 

ι 



38 τΑιιεεεΑσ σε σϋιστεισιοσ. 

πι εϋΙισι·ι, ιιισΙνιΒιι:εσΒοειιιιΕ ιεπιισι·ισιιΕ, ιιιιιιτιιοΒγ Βιιιιισισεσ 
Εοι,πιισινοι: ο Κο: ΙσΙσΕἱεπιισπστ ε:σπιιιτ ιι πισιι' ιιιι€νεσ8ένειΙ ιιιιι 
σεσιισιι Με: ιιισιινΒιιπι, ει Ισπνσιινιιο:ό εσιιιι ιισππινιπιστ 1ισι·σε: 
ι·ίίΙ, εστ ε:Πσι·ι1 σ1Ισπισιισειιι ιιιιιίΙ ιιέινιι ιισιισιι ιιιιιιτ ιι ΒιιέΒ 
Βιιπι,-ΡσΜέΚ ει _ιιιπν1:' ιτσΙσισι Ρπιιιισ:ισοπε:έΒΜιπι 1832. σ 
Μ", ε Απι€ΙισΒιιιι ιιισιι· ιιιιι ιε. Α ιέπειιεσ8Βιιιι σΙνσπι ε πιιιιιι· 
ΙισιΚοσνσπι ιι:ιΒιι:εσςσ, νσσι ιι: ει: ιιιινιι€ι σι·ιισΕσΕστ ἰε, πισιιι 
ιιιινοΙ ε ιιιιΙ:οι· ιιιιε:ιιέιι σπάσ1ισΙι, ιιιιπισιιι ιιιινσΙ ε ιιιιιιοι· ισ 
ω( ιε. δ ιιιι|ισιιι: ει Βιιιισιιι·σ ιισ:νσ σΙΙίιπισιπιι, πιοΒγ Μπισ 
ε:σι·ἱπιιιιιἱ οι·ιισισετσΙσπι σ: σπισιισιιγ ἱε, σε πιιι έπεισε, ει: 
σι·Ι:ϋΙοεισΙσιι ε , ό" σΒνΕισι· Η Με ίσιισιιἱ , ω” σι Μητσ 
ισεσΗισιι ἱε 6εε:σσειΕ ιι ε:ίι!ιεσ8σε ει: ιΞει:εσ8σεειιΙ, ε σοι” 
:οι νιιΙόΒιιιι ε:ϋΙ<ιεσΒσε, ε: σι·ιισΙσει ιε, ωστε ΙιιιΙσιιΒσιι ο εοι·ε 
ιι ισπειιεσέ ίσπισΙΙέεσί σΙνιιιι ίσΙιστσΙσΗισ: Ι:6ισιω νοΙιιιι, 
:Με ιιιιιΒιοΕ ι·σιιτισ|: σ! ιπιιτ ιιιι-ιΒσΒ σΡίτσπισιι, ε Με· ει σ:σΠ σο 
Απο! τσιιέ!ι οι ιιιἱνσΙ σΙσππιι ιιΕστιιιίΕ , ΒιιεσιιιόΙιι8· ιιιισ: , Η 
ει Ιιάσπο:ισιιντ σρ ιι::ιιι ωινοιιιμ σ! ιιιιι€ιίτόι πιο" 1ισ:σισ 
Με Με. _ 

δ ιιιιιιιὶ σ:σιι ιιτέιι πιέι·πιιιι€ ιιιιιιιιιιι; ωσιιιιι: ιιιἱ ιι ισπ 
ειιεσ8' 0261339 Ιισιιιισιι Μ: ει: ιι Βιιιιτσισε' ῇσἔένιιἱ? επιιι ιι 
Βιιιιισι:σε' ]σΒιιισΡιε? δ Η Βοπιίι]ει, πισιιιιστ σε σο", ει: σε 
ιισΙνστ πιιιιι-ιστ ει. Ε: σΙνσιε πιιοΠσιτ Βιιισε Με: σΙτσνσσιιιιιιΒ, 
ε σ:σιτ πσ_ισΙε ιιιιίΠιιιιιιιιι ε:ιιΕεσΒιιιιιι νιιιιι. Μι εκει ἱεπιισ· 
πσίΙσπι ισιι€ει·ι·σ ΒσσεσΗισ:ιιέιιιι, 1τοιίιΙ ΒσΠστι ι·σιιιιιιιιΕ νἱιέἔ 
ισπιιγσΕΙιιιι Ριιπήειιτ; πιιισΙσιτ νσ€τσισιι εινιιιιιιιι·ιι ΙσιιιισιιΕ, 
ιιισἔ ΙισΙΙσιτ ιειιισι·ΙισσιιίιιιΕ ιιτιιιιιιιιτό ιητισιιιιειιινιιι. 
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Βι·τεΙππέτ ο επόππΙ‹: Μπ2ε£ὅσ, ππἱπἀοπ τιι6]π Η πέι·επεείΒΡ 
Εππ όΙ; πποπΒειπ πιπΒΥπτέιπτο. πιόΒ παπι ίϋΙόεϊο8οε. Με" 
ἱεπι πι πιἰτΡπποἀτιιεείΒππ πωσ πιππά: ,,πιἰὸὅπ νπΙπΙ:ἱ ε Με· 
νπιεπτ @Η Μ, ν” νπἔγ πιπετ, πιἰπἀοποΚ εΒχετ ΒοπόοΙππΚ, 
οἰΙοπΒοπ ἱΙΥΚἱΪο·ῇοιέεοΙ‹πόΙ: ίεπιπέεσε έ8]ό, οΒγ Με πιείε Με 
ΒοπποΙ.“ ΗοΒγ επποΙε Μπι παπι πππγἰι·π πι όει' εγόπεεεέ 
8έπεπ, 1πἱπτ ει: πΕκπτειτ' 8Υπι·ΙόεέΒέΒππ ίοΕΜἱΕ, εΒόειοπ Ιπ 

πω” ‹ἰο πι είΙΙἰιέε'ἱ8ππ νοΙτέπ επ εοιππιἱπ εωπ νέ!τοιτπτ. επϋΙαέ8· ἱΒγ ἱΞ› ιποενππ ιππεγπτείιεπτπἱ π ιποἔππτέτοιπἱ : πο! 
Βο!κειτ ἰε, "πω ιπἰπᾶεπ όι·τ. · 

νπΗιΜ ιπο8τέιππάτπ:ψ; νό‹Β παπΒεί6:, ε νέ(ΙΙιεπόπ Βόι 
Βοπ π τπο8τέιππάόπ εότεΙιπο€ «ψ. 

Σππωπ ππε8τέπ1πὸτπτἱΕ; νό‹Ιἱ Ιππ8:-ίτ, ε πιώ· ππιιγπιΙιί 
Μπεστ ότΙωιἱΕ 087· ππτιππόΠε, ε” π πποεπίιππάόπ οι εμ εσέ 
ι·εΙπωτ. _. 

νπΙπΙεἱ ππο8πίιππάτπτσ€τ; ι·ό8€ϋπ "πω, ἱ‹Ιὅ πιιΠνπ Επι· 
ροτΙέεπι Ιιόπγεποτἰτἱ π ππο8τέπιππότ. 

νπἰπἱ‹ἱ ιποΒιέΙππάτειτοττ ; π πιο81:έιπππέε' επϋΜένε.·Ι 
νπ8γ ἱ‹ἱὅ ππἰΙνπ ίπωω Μπι, ε μαπα Βοήεπε!επιπόΙπ 
1πο8τέιπππόππΕ ίέ]ππΙπππτ ο!ιοπ. 
Χ νπἱπἰιἱ πιέ8; πεπι τέιππάτπτέ!ε πιο8, ππποπι πω! Ικό 

επϋΙοτε!ωτ Ιέτ; πΜίι·νέπ ππεΒοΙὅππἱ ει νοεπεπεΙππετ, ποεγ π 
τπεἔιέιππἀότ όι·τπΙππωΙπππέ τε8·γο, πιεΒεεΒπἱ. 

νόΒι·ε π 8γοτιπει: ΜΒέ£ Μπα οἱ ειϋΙόἰ εΙΙεπ; εαπ( 
νἱεποπτ ιέ_ῇπ εποπνοπόεϊ ππότπε!‹. 

ι 
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40 εϋκτιιιι:ε' ι'ιιι·ι·ι:ι.ιιιε Μ. ειπα:: 

Μάιγιι: ποιοι: ι:ϋιι'ίι ιιίιπιιάιάε? ΕΒγιι: ιιάιιι. Μάτι ει 
ιιιιιιιάιάε υιιτ τω: , πιά!_Μι|εί ει 2άπα.ιάμόί ιόι·υώιι|ιεΙό Μπ' 
είέ:ΐυειά]ε .ι·ιψα2Μ. 

δ ε ἰτιἔειοπιι' ά ιιιάΒιιειέι·οειίεε ιιιειι ιιει.ιειι ειι, ιιιἱι:άΡάπι ε 
ιιιιιιιάιάε ι:ιιι6ιιιιϋιιι:: 

Μιπιιι ε ι:εΉε!επιά! (ιιιι ε:: άιεὅ άάάι), _ιιιάτι άπιιιάι: οιι 
νεπι ω” , ιιοι ε νάειιάιγ ιιιάις]άιάπι Με, ε ιιιιιιιάιάε άιιάπι 
ιιάιι οεει: ιιιιιιιει εφ. 

Μιιιιι ει αυαι|ιωά.ιιόί (πιἱ ε ιιιιίεοιιιι: άεάι), - ιιιιιιι 
οεει: Μάτι; ιιιάι·ι άιιιιάι: ι:ϋι·ά άΒγ ε νάιιάιάπιιάνάι, ιιειιάππι 
ιιιάι°ι ιιίιιιιάιάε ι:εει: ε ιέι·εεεεΒιόι μια. 

Μιιιτι ε ΜηισιίαΜάι (πιἱ ε ιιει·πιιειιιι: άεάι), - πιιάι·ι οι 
μιιεειε ιιιάειάι·ίιάεά ειιπιει:, ιιιιι6ι ε ι:ει·εεάπινάιιό 3ο,ιμειεπιιιι 
ι'οειιειοιι ιπιάἔ, ε άιιιιάιι ε ιιιιιιιι6ιιάειά ιιάινά ιιιάΒ εάιπιιιιι 
πιει πιάππι ιοΒιειιειπιάι:. 

Μιιι‹ι ε ιιυπάιόί (πιἱ ε ιιγάΒγάιιιι: άεάι), - ιπιάι·ι ιιάιιι 
άι·άιι ε ιει·εεεεΒιόι, ιι:: ι:ίιιδπιιιδιιιάι: ει:ι:οπ· ε., ιιε ε ιει·εε 
εείδιόι άι·άιιιιά, ιιιάι·ι («ιο άι ιει·ιοειάιι ε _ιο€τε πιιιτάι πιει· 
ειόιιιιιιι:, έ: ε οιάιι·ε ιιιι ι:ϋνάιι:άεἱι:, πιιάΒιιειέι·οπέειιπιι:ιιειι 
ιιάπιι ιιιιθμιω οεει: ιιάιι άι·ινά νεπι) ε ι·οεπιιει:, πιιἱ ε ιιιιιιιά 
ιάει, ε ιάι·εεεείΒ' ι:άΖάιιάιι οιάιιιιι ι:ι-ιιι ιιίι·ιιιε, ιιοΒγ εε άει' 
ι:άπιγειάι·ά επι ιιιιιιιάιάε ιάεγάιι, ε ιιοειιιιιειι Ρωι8 ιιἰιιοε 
εάιιιιιιι Με, ιιιἱνάι πιιιιοε ιιάιιιιά άει, ιιεπιάιιι άἔάειάπι ιτι 
ιιιιιει. 

Με: εε ι·ιόυά!είεω26'ί π) (πιἱ ει όιότιιι: άεάι), - πιιάι·ι 
ε ιιίιπιιάιάε οεει: άιι:δνειάιι Με εεε-ιι; ε ικό επι ιει·ιοιιι: 
ιιιιιιάι·ιιι πιιι ιδι·ιάιιι, πιἱ ιοΒι ιδι·ιάιιιιι ει ιιάππι ιιοιἔε. 

Μἱιιιι ε |εέμόί (οεειἱἔειἱο, ιπιἱ ε ιιειοιιιι: άεάι), - 
Μάτι ιι ιιιιιι·ι πιάπιι ε ιέι·εεεε8 ι·άπιιιάιι, ειάι·ι ι: ιιιάι·ι ιιάπιι 
ιδι·νάπιγιιάιι Μπέκ εεάιινάιιιάιιι:; ιιά οι ε ειιιιιάι:ιόι ιιάιιι ἱε 
εποε οι:ιιιιι ειι:ειιιιεειειιι:, ιιοεγ το:: σεάιάι:άιιάιάάτι ε Βιετ 
ιιιάι: ιιιάειει:οιιοπι (άπο ιιιιιοε μια), ιιειιάιιι ά87άάιιι ιιοΒγ 

") .Με ρι·εονάιιιισιιιε. "Πι οοοιιράιι.ιι· ι”ειιιιιι.ιε, ι. ε. ρι·εάνάιιιειιιι· 
ε μεεειιι·ο.“ Η. (ιι·οιιιιε. .Με Βειιι οι ρεοιε, Ε. Π. (Σερ. 
Ι. 5. Μ. 5. 
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ιιιεωεινιιΙ_ιοπ(επ !εϋτεΙοεεόΒϋΙ:), οΙΙοπΒοπ ιι ιέι·επεέΒ πειιιιιΒιι 
πόε' ]ιινέόι·τ, Ιπιποιπ ειι]ιίτ ιιιιεεπέόττ Βίιπωι, πιο: ΜΜΜ: πάνε! 
@επ εόρεπ επϋπεέΒο νιιιι τού, πιἱπτ ιι Βίιπϋεποπ πιιιοεοπ ]ο 
83, οεειΙε οπότε πιο" βϋπιιόάϋιτ, ΙεπΙ6ιιΒεπ ιι ΒίιπΒόι _ιο8 επέτ 
ιιιπ2πό!ε, πιτ Ιεἱνέπιιὶ ποθ? _ῇεινἱιέεει ιιιοΒΜεόι·Ιεεεεπ. 

Εποπ εεετε!: πιἱπά πιοἔοἔγοενόπ ει Βϋπτοιόεεει Μέι 
ΡοπτΒιιιι, ιιΒΒιιπ !ιοΒγ Μπ ε οπποιε ιιιοΒιεΙεΙόιο8 Με: νπιπ, 
Βιιιιιιιιιτπιιππ, ιπἱΒόιιεπ Μιὰ, νόνε εΒόεεΒοπ, ει Βύπωτέεπ'Η 
πιόΒ ἱε ΕίιΙδπΒδιποΕ, εΖίἱΕεόἔοε νοΗ, πιἱπτἱιοἔγ πιώ( ειιοΙ 
οεπΕπειιι νιιιπιποππ1ά Ηιοοι·ιέΒΒιιιι δεεεειπνιιττειτπειΕ. Μ), ει 
Εέιτέιι'τέετ!ιοοτἱπ ειειἱπτ ιι Βίιπτοτέε ιιιοποε ει πάτμιτΙόεεειΙ, 
ιιιοἔ_ῇοἔγοινόπ, ω" οΒΒοιι πεπι ιιιιιτοτπιιιε, Ιιππειιι Με ιπ 
ιοΙΙεστιιειΙἰε Ι:είι·ι·όΙ νιιιι Βοεεόά; ει ρτιιονοπτιοτπεοτἱέΒεπ ιιὶποε 
Ι:ϋΙδιιΒεό8 ει Βίἰπτειόε όε Βιιιοείιό οΙὅνόὰοΙειπ !ιδιόιτ; ει Ρ· 
νιτόιΙιεοι·ιπ' τππέιιοι ΒόΙιοετ πιω, όε Βίιπτοιόε οΒγιιιέειόΙ ιιοιιι 
ΒιιΙϋπιι6ΔΙε; πωπω Ηιοοι·ιέ]ει ιιιείπ ΡειΙιΒ, ιιιιειει·ιπτ Βικιπ 
ιοτόε ιιοπι πιέε ιιιἱιιτ ε: τέι·επειί8·' ΙαπόΒε ειοΙΜΠόε νέΒειτ ει 
ιιοττ Με”, ε πω ἱε€επἱ ιεπεεεί8Ηιοοι·ιπ παπι, οτι οΙνΒεπ, ω 
οι·εάπιόπγΒοπ ει !ιοειιιι όεεωοεΠα ιι Βϋπτοιόεεει. 

δ ιιἱιιοε πωπω ειναι ΜΗ: θεοι, πιο!γ ει. ΒιιπωτόεεεΙ 
οΙγ τοΙεοπ νοιπει, ποθ' οι;γιπείεεειΙ Βάι· Η είΙτει! ίδιοεοι·όΙτοτ 
ΙιετπόΕ. Μοι·τ πο. οι: πόΠεϋΙ Βόπωτοπι, οι Μοτό είίε|σεΜεάώ·, 
πει πότε πιοττ ἰειοιιγ όι·ειτοιΠι ιτε-ίπωιπ, ιι πάψω |ιοΒγ άι· 
τοττειιιι νοιιιει, σε εΖἰεπσ:εεωυ; πει νιιΙππιἱπο!‹ οεοΙοΕνόεόι·ο πω, 
ιιιοπάόεείι·π τοειππιτ ΜιειπέΙείειι έΠειΙ οι·6τωωιιι, οι επΐι·παλ, 
πιἰ πει τοετἱ όε Βιιοπγοε πιω εΙόττ, Παπά; πι: ιπἱιιιι επιπε 
Μπι ει Βίἱπιοτόε' οειιιιό]όΒόΙ οεπιτ οἔγε€Ιοπ σε), 3ιι€γ από» 
ΜΜΕ, ει: Μα, Βίιπ Μπι έε οΒγόΒ εοφ, ε ιιοΙ ω!" ιιοιιι 
Με: οιτ Βίἰπτοτόει εοπι 8οιιι!οΙ κι ειπϊιετΜΙεΙα, ιπειγΒοπ οι 
οεπιπό!ε: έι·τει€Ιεπεεί8, Βιιπωτόε, ]ιιτ:ιΙοπι, Μπι, Βιίτιιιι τοπια! 
Βοιι τίιπ_ιοποιε ί6Ι, ι:ει·ιπόειοτό!επόΙ ίο,τ,ςνει ε διιΕιόπγτ πε είτ 
ιετΙειπεέ8 πιἱπἀἱ8 ιι ]ιιιιιιοιιιιιιειΙ, ει Βιιπ πιἰπἀὶε ει ΒύπωτόεεεΙ 
Με ιιίι·επιπι. 

Β οι έεπι·ονότοΙ έΙινοιοτ πι ε.τρία:ϊόπι, πιοιγποπ σει 
πιέ_ῇο πγιΙιιτποει!ε οι οιπΒει·ει:Βεπ πω” ἱε: ιπἱᾶόπ ἱειπετοτ· 
Ιοπ Κέιτ6Ι εεγ €οποεπόνό ιπεδόΙοινόπ, ὶΒ·γ επό!ειπιιΕ: οι 

ο 
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"πιο πϋπτετέεόι. Βο ο πω: Βάι· ΙέιιιόΒοπ πως πιέι]έπειπ 
εἔέε ιεπ πιεί8, πιοπ ι:ἱνι'ίΙ ΜΒ), π. Βίιπππόπ οπο): π τέι·επειί8· 
πι! ε αει: τϋτνόπγΒοΙἱ Ιιίιπ ιιιἰπττ ]όΙιετ, ο1Ιεπποπ πι εκπιπ 
Πο π1αίι·Ιάτι':Π ε ιιιἱπἀοπἱΜ ΙιεΙγε ν:ιπ !ιοι νότοιε πω. δ ο Μέι: 
ίο8·πιοιπππΕ 6882028Ή·1Πΐ88 οΕοιεί πιοπ ΚοΒγετΙεππόΒοΕστ, 
ιιιιΗπει π ιόΒἱ τόι·νόπγποιόεοΕ τοΙνέ!: , πιιιι·ι: ει Βϋπτοτέετ ε 
€γοπεπΙγΙιπ πΙεπτέ!ι ποιπἱι ΒοΙεπΙγΙγιΙ, ΙιοΙοτι ποιπ ιεπισι·όΙ: 
εοπι οππο!ι ππόΙγεόΒότ, επι πωπω: πιέι·τόΙ:έτ. 

Αι οκρἰπτἱο Βιιπτοτόπο πι οτΚὅΙοεὶ ἱἔπιεέΒππΚ, τπἱ πιο 
ι·ιπτ ει Βι1πωτέει: του, πιοΙγ π νέτο!ι' οΙΙ:όνετ6]όι·ο π νότοΙ:' 
ειι·έπγά!ιππ ποδιόιΒοάΠε. Μἰ, ίόιεΒΒ, π. τάτεπεέ€ὶ Μιιιωιω 
ΜΜέτοιτιιι: Μπι Δια πιω, οι πω, Βιμ πω” ιπιπάοπτ Μάι, 
Η κ-ιι·Ι:ϋΙοεπ ιδι·νόιιγ οΠεπ πώς οι πω: οιγπποιαιτ, ΕΠ: Μέι· 
επεέ€ἰ τόι·νόπγοΚετ ειοΒἱΙι ιποἔ; πι ειιιΙ:πόΒΒέροπ ἱΒπιειί 
€οε, οι Μπα ἱἔπιεέμπΙππ, Μπιτ πτέτεπεέἔ πεπΙόπιιπΗΕ, 
ΜΒ? ει Βίἱπτοιέε” ιπέι·τόΒόΒεπ, ιπἱπιἱ π ΒοΙεπΙγοπ, πιἱπ‹Ι π 
ειπ!επόμπ “Η ιιιοπνόπ, πιω, Μπι ει Βίιπϋετ Βίἰπτοτνόπ, νει” 
ῇοἔειοτιἰιΙοπ εε.ιΙ:ϋιτ Ιιειειπέινέπ, πιιπει: ειἰπω ]π8ειει·ιΐε68 
μ! Επι! Μι·ππι, ΡόιπέιιΙ οθ·γ πὅτ πιιι€ιι πιοΒΒοοετοΙεπιτόε 
το Ιειίτιιπιτπτπἱ πεπι πιπΒιιά, Βάι· πιἰ ίοἔπππτοεπιιΕ τπιέΙππτέΚ 
πι π. ΙιεΙΙοπο&πόΙ 26). 

ΙΙιίιτει πω ιπόΒ· ΒοΒιιοπγίιπππΙι, ποἔγ ιιΒϋπτετόε' Μπι; 
Ιιπτέι·πιέειίϋππ ο πιό: 2'άισασά8·Ιό! (ειι_ἱ€πτἱἰ‹), ΙόπγοΒοε άι οἱ 
ιππιπιΠιππππ. Μπιτ π ΙοἔπενοιετεειΒ 308Ριιι080Ριοιιιι έΠίτ 
ΜΜΕ, τπἱΕόΡεπ -Βϋπτετὅ_ῇοἔἔπΙ πιἱιιἀοπ πωπω· ω, ιιιἱνοΙ πι. 
ιει·πιέειει]ο8, ιώνετΙ:οιό168 Βιιπτειέε νππ τέτειιε είΙΙειιισιοπι 
ΕΝΠ π. 

Λιτ ιποπιιιέΚ, ω. Βϋπτειό]οε Μέι· π τέι·επεεί8οπ ΗΜ! 
ποπι νοΙππ, ο!γειτ Μπι Ιπποτπε π τείι·επειίΒΒιιπ παπι τοι·επι€επι 
νπεγ οΙἱειιιετπἱ; πιτ πιοπά]είΕ, π τέιεπεέΒΚἱνϋΙἱ πιπἔέποε 
Βϋπι:ετίι]πέππΚ πιοπ Ι-ιιΜ'όΒπΙ ΚειΙΙ ετοάπι ,: πιὶΒὅΙ ει. επιτιιε' 
Βϋπι:οιό]οεπ στοά, πΜπιπειιιιτπΙοπι ΡοιΗΒ τπἔπἱπιιΕ οΙΙεπέ· 
Βεπ ι:ιειτπ τοτπιέειοτ_ῇοΒὶ νἱειοιιγΒειπ πι, πιπι οΙγιιππππ, 
πιἰ Μπι νπιπιπἱ Ιάτιιπτό ίοΙεὅεέΒ ιιπποπι πι έει' τδι·νόιιγο έ! 

=·ι θ8ι"πα, ποπ. Απ. πω. ω. «πρ. ιο.ςιο. ω. 
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ω Ι‹6ιωι6Ι‹; Μι ωΙιεία ΪἔΙἔθ.ἱ ίεΙεττ αεωιιιιεοΒγοτειιι όι·νόιιγεε 
ῇοΒοΚειιτ €?ειι(οτοΙ, ετο36Κω 8281( ει Πειτε τει·ιιιόειοτ νιιΒγ 
όει]οΒΒιιΙ ιιιοτίτὶΕ, ο Ιειιτἰό μπΠ8 οι ειιιΒοτιιοΕ ιἰἔγ εἔγοιι 
Μπιτ πιἰιιΙ: 6εειοεέΒόΒοιι ιιγιτνει πω; επ ιιιοτιιΙΞέΚ, Βοξ” π 
Βἱτόἱ ἱτόΙοτ, πιἱ ο” ΒϋΙδιιΒεόΒ εμτέτεειεέἔἱ ε :που ΜΜΜ 
Βϋιιωτόε Ι:ϋιττ, ει νέάΙοι:1:' Βϋιι€οτέετο ιιιέΗ:ό νοΙτέιιειΕ πιοιιι 
οΙαι, οεειΙ: Εἱιιιιιτιιτέεει, ε τονέΒΒέ ΙιοΒγ ιι εα-έι·τοπ' Ρειιιιιειέτει 
Κέιιγτοιοιι ει ετσι” Βϋιιτοτιιἱ, ιιιἰιιτὶιοΒ·γ νειΙόΒειιι Εόιιγι:οΙοιι) 
οι ιιγΞΙνέιιοε οΙἱειιιοτόεο ει εόττοπ' Βϋπιτεττ3]οΒέιιειΕ, Βάι· ει: ει 
εαπ” έΙτειΙ ἔγεΕοτοΙτετἰΒ; νόέι·ε, ΜΒ): τϋνἱὰε!: ΙοἔγϋιιΕ, 
Με ὶε πιοιιά]είΚ, ιιιἱτιὰοιι €ειι·ιοενέιι ειιἔοἀοΙιιιοεΕοἀπιἱ ει τοι· 
ιιιόειεςξοΒ' τϋτνόιιγοἰιιοΕ, ΕϋτοΙοεεόΒΒι”ἱΙ ότε ε2ε1:κιο!ε ιιιἱιι 
Φαιά) ΙείιΙϋτιΒειι πιστη νοΙπιει. οΙιέ8 ΜΗεό επιιοιιό]οΕ, ε ο πό! 
ΜΙ πιἰιιἀοιι τδι·νόιιγ ΙιοΙτειιι επϋ|ετεττ. 

ΑποιιΒειιι ιιιἱ11€έπι πιἱ ει. Βί1ιι€οιόιοΒοτ ΜοΒΗΙΒΜΗ11Ε ο 
ἔγοε€ὅΙ ει τέτεειεέἔΒειιι_ἰε, Με ιιιοΒ ιιειιι ειά!ιο.€3ιιΕ οΒγεε 
πώ: κι τέτειιεέΒοιι ΗνίιΙ. » 

Νο τωθαμικ οἱ, ΜΒ), Μιὰ, ει: ύ8γ ιιενειεττ €οι·ιιιέειε 
Εἰ έΙΙειροτοι; ΙοιιοτόιιοΕ ε οΙΙγειιιιιειΕ τεΚἰιιτἰΚ, πιἱ οΒγειιό ει: 
οιιιΒοι·' τοι·ιιιόεεωένο1; !ιοΙοττ ει τέτεειε' έΙΙειιιοτ ει: οιιιΒοι·ιιοΚ 
οτΒϋΙοεἱ όε ἰἔγ δι·ϋΚ ειίΠεεόΒε (ιιιοικιοιιιιιιιι ιιοοοεεἱτκ-ιτὶε), ε 
ει επιΕοι· όΡ ιίΒγ τέι·εειε Μη', ιιιἱιιτ επιιΒιιά, :Μπιτ εειοε, 
ιιιιιιτ άπό, - Μ οι ιιιἱιι‹Ι τιιΙα]άοιιώΒόΙ, ιιιἰιιά ΙιἱέιιγεὶΒόὶ 
ἱε ειἰιΚεέἔεεοιι ΕὸνοτΙιοιἱΒ. δ οι οΙεὅ ΙιὶΒέε ειιρροεἱτἱό-Ιιόἱ 
ή ΙιἰΒα ειέτιιιιι2οϋ, όΙΙίωιτνέιι, ιιιΠτέρ ει τέτειιιιέΒιιειΕ Ξοἔειἱ4 
Μπι εἔγόΒ,.ιιιἱιιτ ὁεεεεἔο αι οΒγοάο!ε' ΙιίΠϋιι ῇοἔειἱ' ο8ιγ τέ 
επέιιώε, 1ιιἱΒι'ί_Ι διιΙ:έιιγτ ΜΙΒ ΜΒ), ιιιἱιιἀοιι οιιιΒετιιοι: Μπι 
3088 Βίἰιιτειιιἱ , ιιιει·ι: Ιιἱειοιι ο τέι·επεέ8' ιιιἰιιἀοιι ]ο8ειὶιιειΙ: επι 
Βοτ τι Ειἰτίε]ο. Όι: Μ! ει: οΙν Ϊιειιιιἱε, ο” ει ΙσΒιοει ιιιιιιι ειιΒἰτ, 
Βάι· ΚὁνετὅΕοτενόἀοΕετ ειστοπιια. Κὶ οι ειιιΒοι·τ τέτεειεεε-ίΒε 
ιιόΙΙ:ϋΙ τοΙειιιτι, ει ΙιοΙγοττ !ιοἔγ ιη”, νὶιεἔέΙιιέ ει ιιιἰιιτ νεα 
ιἱἔγ νἰιεἔέιἱιο. ε. ιιιἱιιτ ιιἰιιοε, Μέι Με πιἱ ιιιιιο:.. ΜἱιιἀοιιἱΚ 
Ιότιγοἔοε τιιΙει]άοιιένειΙ σε ο8όειι οιιιΒοι· ιιιέε ιιιἱιιι; νοιιιει Μιά! 
ΜΗ. Πει :ιι ειιιΒοι· ότιιόΜεοΙ παπι Βἱτιιει, ιιιἱΙγοιι νοΙιιιι? κι 
τιισΙΞει. Πει επ οιιιΒοι· ιιειιι "Ηπα ΜΜΜ, ιιιἱΙγοιι νοΙιιιι? Κι 
ιιιι!_βι. Α. πιειτοι·ιεΙιειέΙ: ει ΙέΙε!ήεπιόι·οπόΙ Μπέκ ιιιοΒ κι 
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ετιι!ιει·ι, ιι ω "πι σωσει· ο πό!!ώ!! Β $οε ιιΒἱ!οεοιι!ιο!ι τέτ 
επεεέΒέιό! , ε !ιο! ό!ιιο!: θπι!ιετε!: τέτειιεείΒ πό!!ει!!! 

Μἱιιὸωι Βιιπωιεε επίι!ιεόΒ!ιέ1ιοιι ΜΜΜ παιδι: Μία! 
όε ίε!εὅ!ι!ιεέΒοτ. ό!; εαπ ιιιΒιιό]εί!: εΒΥ!!ωι εεπι, επει·ιιιιϋ!: π: 
ει !ιι!π ο!εό ιοΒιι!ειρΞει ει !ιππτετέεπε!ε, επει·ιπιό!: !8 ίο!εό!;ι!ι 
εόΒιιο!ε πω !επιι! ει!ι!;ιειιι Η !ιίπιτει, ει Μπιτ Μ! !ιίπιτοτ, οειι!: 
!ιοεγ ό!!ίιμί!ε ο87επετειπ!πό, ιιιἱπόρειι οι ιοτιιιό:πετἱ έ!!ιιι›οτ 
Μπι ίο!εό!α!ιεόΒΒε! ει !ιίπιδε ίο!ειτ πιἱιιὸοιι!‹ἱ Μι, πιει! !ιι'ίπε 
έ!τει! ε!νεεπτέ οπιΒοττέτει-ιἰνει!! _ῇοἔεἔ7οιι!όεέἔότ, ε ο!!επό!:· 
Μπι οτπὁ!οεἰ ει!ιιτΕνει!όεέ8·τει είι!γει!τ, - ο ειοτἱπτ πι ἔγἱ!!‹οε 
δι·δ!ε!κέ 3ο8ιει!ι-ιπ, ε ει!ζέι!ς! πω ιιιοΒ6!ει!ιο!!!ε. Βε έι› οι ιι 
!ειιτνει!όεέ8 ιιιιιοε πιο8πιιιιειτνει. Α ]ο!:ι!ι οιιι!ιοι· οι ετ!κό!οε' 
τοιιάό!ιοπ ει” Βο!εό!κό1ι ει!! ιπει€ειεει!ι!πιπ, 6ο πεπι επιίι!εεό8 
!;όροιι ο ν!!έις!ιειιι ει” ιιειιι !εί1!εό!ε8· (ε επ πιέἔ Ξιι!ιέ!ι!ι εαπ 
ει τέι·επεέ8Βιιπ, !εινί1!6τω όΙιειι πια-επι), ω ἴο!εὅ!ι!›εέἔο κι έεαπε!: 
νου, ιπε!διοΒγό!ι!τόπτ ει: ετ!16!οεοεο! εο!ιει παπι ο!!οπ!:οι!ιοτἱ!;. 
Β οἔγ ο!τ!ει!ι·ό! θ: ιιιειἔο!ε ἱε νει!!]έ!‹, !ιοΒγ ιέτειιειίΒ Μεικιιι 
ιιἱποε !;!ίει!όι!έε, ε ο ιιέ!!ζίι! ω νεπι ει: @Η πιιίε ο!σ!ει!ι·ύι 
ν!εποιιτ παπι Μια!! !ιιιιιι!ιπειτ ε ίο!πό!ι!ιεέ8οτ πέιιω!ιιο!‹, πιἱ 
πεπι πω οειι!ε ει! όεπέ. !ίδιόττϋιι!ε ει: ει. !:ἰἱ!ὅιι!›εόΒ: πιἱ ει! 
ιποιιι!3ιι!ε, ιιι!πιέπ οειι!<τ ει: !›ίὶιιτοτόε πι! ει: έπί !κόπγειοι·ο, 
!ο!ιοτοτ!οπ τέτειιειί€οπ !‹ἰνίι! ει. Βϋπιοτόε, πιει! !ε!ιοτοτ!επ πιω 
Επι!!! ει: εδω, !€ἱΪε]!έ:ε. ό!<τ ει! πιοιιι!3έ!ε, !ο!ιοτει!οιι Μέτω 
ειίΒοτι !‹ἰνίι! ει: όει”Μΐοι!όπο, πιοιι!ιειπ νειιι !ιίιιιωιόε, πιοι·τ 
ει: όει οεει!ειιΒγειπ πιο8νειπ, Βάι· εποπε!οτοέι, ε πω!! ντιπ πω. 
[ΑΜΠ "πι, ιιιἱπόροιι ο ειει·ιιιτ ει πιό8 !ιιιι·ο!ι!ππι !όνό Βιό 
ιιιέπιτό! !ειί!!ίι!πιτπ!, Μέι' ια πιά: τιι€γοΒ· όε ν!!ιίΒο!; !έτιιἱ 
νιι!ό, ιπ!!ζόροιι πιτ ιοειἱ!ε ίε!, !ιο8ιγ πο! Μπι νειιι, οιτ επϋ!εειέιι€ 
Κόμη !κόνετποιη! πο!! Βϋπτετόειιο!ε ἰε, !ιο!οτι οι οεει!: ειπε οι· 
!ι6!σεν!!ιίεΒιιιι έ!!; Μπι! νει!ό, ιπ!Ιζόμπι ό!ε ει !ιιΕπιετέετ δει 
επειιινιιτ1εί!: ιι νόι!ε!οπιιιιο!, !κέι·ιιοι!είεει-ι!, ε !εἔ!ιἰ!ιοτὅ!ι!ιοπ 
ει !ιοεπανει!-ιιιοττ !ιἱειοπ ειοτιιιτό!ε κι !ι082ι1 ιιεπι ε!!ειι!ιο 
ΜΙ: ει: όεπέιιι!, ι:ειι!ι ει: ετ!ιδ!οεοεο!,εαοτ!πτϋιι!κ ειποιι!πιπ ιιι-ιιιι 
έειιεικοι·ι! Μ πι! οΒγωιοτειιι!ιιι! πεπι οΕ)τοιι!ε τα ετ!εό!οεοεο!. 
Ηει !ο!ιετὅ νο!ιιει ιιιἱτ Με ἰε !ο!ιοτοτ!οπιιο!‹ ιιιοπε!ιιπει!ι, άπο! 

ιιι6!ζι·ο ιιιοππόιι!: Μπι! , πιει! πιἱ ἱε (ιι !ιο!εέί 01°!Ε6!0$!ότ2όί 
χ ι 
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_ιπνπιιέεπ ιποιιπιτ) πι όειπππ ποτοεειιπ ιοπειπι·ιιεππέτ ιπιιιιιππ 
ποπ. ι)ο πιοοΒγοιιϋπ, ιπιπόρ π τέι·επεπππππ ποπι πω» 
τπιπιιιοπιτιιιπ ο _ι0Βοτ, Μπιτ εοπ πἔγο‹ι' δεειππο, πωπω, 
ειοιιπιπνιιέπιπππ π _ιοε ποπι οι·οει ειπιππόι, ιιπποπι πιοι·τ πι 
πει' τιειτπ ππτπιιππ πεππ πιιπππ πιιπτπἔγ πιοιππι·πόιπειιιτ ο· 
8γοτοπιέπππ πγιιπτποιππτιπ. 

Α _ιο€ πεππ πιω τπι·ιοιι, πιπτιιιι8· πειειοι·ιι ιππι·πιιππτ. 
Β ειπι·ιπτ πιιπιιοπ ππτπιοιππππ ειιιπεοποε ί6ιτέτοιοι νπππππ. 
ιιγοποπ πι οπιποι·ι ιἔπιειιΒ' Βγπποι·ιπτπι·π Ιιπινο: ιπιεόππ 
ποπ, οειπέιιδπ πε ειιιπειέ8. ι)ο π τέτεπεέἔ πόιίιιι οπιππι·ποπ 
ιιοππότ νππ πιιππιππω Νπιπ ιεκποι·ιιιπ πιτ. Μπιγ οειπ6 
ιϋπποι πιτ? Μπιιι ω”, ππ π νπειπ‹ιοιοιπ _ιπιοπ νππ, πιω 
ιιιπεπτ; ππ οιπιιιιτ, νπ8·γ πιίηιοτιέετ Μπι, ποειιιτ νοει οιιοποπ, 
ο πω" οἔγ ππι·πιπιιιπ οεπτοτ πόριπιπι επιπ τιπιιιππ. Μπιτ 
ποι νππ π τέι·επεπΒ πινπιι ιἔπιεπἔπππ ππτέι·π, :πιτ π τπι·επ 
εππιπππ οππππ ειιιπει-ιπο πιπι, π ειπππάεέπ ε πιέππ' ίππτπι· 
τιιεπ ειππι Οττ ιιοι π πω, π ποιειιιγό; «ιο πιι οιιιιι€ :ποθ 
πι ποπι πιιπτοτέε πι οπιποι·ι πει ειπι·ιπτ, ιιπποπι πι πΧΡιπισ 
οι·τοιιππποπ, ε οι ποπι ιιιπτ οιπππι·τ. γ 

δέιτ πιι πω, πο. π τπι·ιπόειοτιπιιπροτπππ πιιπιιοπ πιπ 
ποι· ὅι·π ε πιι·πιπ π τοι·ιπέειπτ' τόι·νόπγπιποπ, ε ιιπ οιππποπ πι 
οΒόει οιπόιοενιιππ ιε ποπίο8ιπιτπτιπ, ιπιπτιιο,πγ πιππε πιιιδπ 
ποπ, τπι·επεπιπππ πιιέεπποι· πι οιπποτ οπποπ νπ,πγ πΒόειοπ 
ειιτπιιπ ιοπέτ, νπ8γ ιπππιπττεί οι” “πω” π” πο πππόι πι 
πδνπτποιποπ, ιιο€γ πι πω οεοτποπ π τέι·επεεί8 ιιιιπι ιοπππ 
π. νότποπποπ ιε, :πιτ πεππ πι _ιπνπιιππτ, κι π ιιιποοι·πτιππι 
ιπππιειτιόππτ ιε όππιτ_ιπ νιεειπ, π ιππεοτιιπ οεοτποπ ΡπτιιΒ; πι 
οειτοε τονέππ πιοιιοτππ ιπιπτ π ετπτπε , ε πι ποπι πιιιιτοτποτπέ 
πιοε πι οε·γοετ, πι ιιιέετ επιτοττ, ιιπ πι ποπιιοπγιτπππ, πο” 
πιτ ειιιτπ, οι7 οι·πόιοετπιππεοεοτ πέινοτοττ οι, πιιόι·τ πι πεπι 
πγοεοπ ποπι ιπποιππτοττ. 

Βο πιειοπ πιτ εοπι ιππΒγπτέιτέπ :ποπ , ιπιτ όι·τοποπ π· 
ιοπ ιιγροτιιοτιπιιε τοι·ιπέειοτι ιιιιπροτ πιπττ. ιιι€γ οπιποτποπ 
πιιπιοτπει·ο πιππε ειιιπεπεο; π,πγ Ρόι· ιιπ όεειπιιτπόιιπ νέιοτ 
ιοπιιι τπιειιποινέπ, ιπτοπ πότ πιπππι·τ, οΒγιπ _ιοππ ιππειπ πιει 
πππ , πο πιιιόππππ ο8·γππιόπ. Ποι οππόι πω) νππ, πι νπΒιι 
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απαι·, ο!! ιιιείι· νεα α!ααι, τί5ΒΒ ναΗν ΚαναεαΒΒ, πι! εί!τει! ε 
ιαἱΒαιι Κιία]τεα !ιειτει!ιαείτ επ ω, νεια ἱα!εὅΒΒεό8, νεια ααα 
Κόα, νεια απ!! ε !ιαιτείιι, Ματ! τέι·εειεείας ἱε νεα, ιαἱΚ ἰὅ!τότα!αἰ ει 
Ιοδ' όειιειιαι·ι! ἔναΚοτ!ατείαειΚ. - 

Μ! τα!ιαι: απ! εί!!!ήιιΚ, τείι·εειεείΒ·0α Κἰνἄ! ἰε αιαεναα ει 
Βί!αταταειιαΚ α!εὅ Ξοἔει!ειΡ_ῇει, εε α!Κόναταιτ Μια, ε!α αἱαοε ιααΒ' 
ει ιαείεοι!!Κ, ει τέτεειεέ·ἔἱ εειειΒειεὶεείἔ ε ΒέΚα' ίααται·τείεει, ειπα, 
ει.: αειεπαι·ίίεόε, είε Έν ειΒιιατατέε αεειΚ ει τείι·εαεεόεεα! _ιό!ιατ. 

δ κι αατα ααανιι·ει ΞεναΚαατααΚ 1ιοαιΕοαΚ!ατ ααάϊο!Βατ 
αἱ, αιἱαι: α!νατ εί!!!τεια! α!νααΚ α!!αααΒα, πι! ει νιτεί!ναειΚ τει 
!εία ιοΒΒ ιαότ!]ει, ιαατι: αέιαα!ν α!ν αια!!αττ ία!!ιοαοττ αι·δεεα 
ἔαΚατιααἔααεἰ!”ο!Βατα!, ει αα!Κιι! !ιοεν ιαειέει αια8ε!δα!αταόΚ, 
ιαἱΒ αιεἰε Κέιτ!!! αααεί! ιααε!αι·εα,α·αεΒαΚ εί!!ίτνείΚ, αιαααα! €νόα 
8είΒΒ ιαει€ει, ααα! ει Βεί!νείαν Κατα! αρ ααα:: αιαα!ιατααΚ α 
τὅε ναει·είοεοΚ, παει! Κ6ια!ια! ιααΒἱειααταό ει νι!εί8, !ιοΒγ Βεί! 
νεων αι είε ααια !ειαα. 

8 ν!!είΒοε ειΒΒιι! ὶε ει ια!ατ αει ιι!:ό!εό Κέι·ε!όετ ιααἔΓα]τὅΚ, 
ιαιειΒιια!αταεΒαα ίό ι!ο!οΒ ει ααα!. Κ! α!τει!εί!!ει αεειΚ απ. Βατό 
τοαΒειι_ια ιααέε ειΒϋατα!όε' αι:ια!ιααι;, ε Κ! α Και!! Κέιπ Νεπά 
Βεια νεα, αιειεείτ ει τααι!ειαιττ, νειΗν ἔναΚοτ!ατἰ!ειἔ κιαν αει 
!ατἱ!α,<ἔ, ει τόΚα!ν' ροαι_!ει Με αεειΚ !”οΒ]ει α!όΒΒ αε α!αΒΒ ν! 
Βαται. δι!α ΡΒ!!οεοΡΒ α' αει: επι Βια, ἱ! αα απ!! σα α αετ; εὶ !' 
ειάαι!αιεττειταιιτ αα νοἱτ !α Βια, ε! αα εειἱι: οι! ἱ! να. διαγαε. 

ΑαοαΒαα ει ααα! ιαα!!ατι: έα απ ει αεινειι· αι·ει!Κοε!!!ε, ααα 
]ο8ει!ειΡ Κότιι!. Β αιαα Κιν!!! όεειααανειι·τέΚ α !ιατιιιει!:: οΚ, 
ααα!, !]θ!έ.8 (ννιιαΚαα€), αιἰΚ α8νιαείε!ιοι Κδια! εί!!ειαειΚ, 
ε!α Μάτι αἔνιαείειό! αιόΒ· !ε Κα!6αΒόιιααΚ. Εδν ει Βιιατα!αε, 
ε!α ε!!! α !ιέτοιιιΒα!, Κόαι!!όΚ ειΚείταια!ν!Κ !ιιτ-ίανοπαΚ, 1ι!ααε 
Βίια!ατόε, ιααι·τ Βιια αό!Κίι! αααι εεειΒειι! Βί!ατατα!, -- ιαατ!; 
Βάι· ναια Μια ααιιι εααΒαε! Βίιαταται !ια ιιααι ειαΚεε-$8αε τι επι 
ΒειαεείΒ ε ΒαΚα' ίαιι!ειι·τείεείι·ει (α Κακό ταεα! ει 1οαα!ειροι), - 
ε Βάι· ναια Μια ε ειεπειΒαι!εεί8· ε ΒαΚα ΒέΒοι·ίπειταΚ, ααια Κα!! 
Βαατα!αι Βει ει ΒϋαταταεΒὅ! ει. ε28.Βαιε!εέε ε ΒαΚα' ,Βενέτα εαια 
ια!!ιειτε-ίε ααια ία]!αααΚ Κ!. 

!!!ε α: ιἰ_ἱο!ειἔ €ει!εί!ΚοαααΚ ει εοΚίό!α τα!ειιἰνει ι!ιαοτ!είΚ 
Κα!. Μιαε!αα!Κ ιαείε αιείε ακό!!ει! Κιαεί!ΚοαιΚ. θσαε!ν!εα!έει 
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Βδ!οπεπόποι πει ε ιδι·νόπγ!ιοπάεο!(πε!: τιι!ε_ῇ‹!οπ ίτεπππ!<ι, !ιοΒγ 
!οΒει!νάιι ο! νε!ειπιτ πιἱπὸοπἱπτὅ!, ο εο!: ιόνπτε!ειιιο!!οιτ τάπ 
ι:οι·.πέ!!απ! !ιε!επτε!ι ο!. Μὶ εποποεπ Μπι ιπο!!ὅε!ιοῇἱὶ!ε Μ, 
ε Γενιά.» ά!τω!ιιιιτππ!ε πέπιο!γο!ιοπ. 

Α Κάττάτἰτόετποοτἱε πετώ: ") ε !ιίἱπτοιόε' οιέ!_ιε πιπε 
επϋπιοτπἱ ε 3οἔά!!εροι!ιεπ οποιοι! Κάτι, Μιπ επ επγε8ἱτ, 
1Μι·τ ε: τει·τοει!ε ε ιπεεάπΧιοετε, !ιεΜπι επ ιπιο!!οοτπε!!ει. 
Ε. Βάι· πιοενεπ ι·όει!πι πιεπάτιά! ε !ιππόεπέ! 3 τάεπἱπτ ε τόπο! 
Ρο!ἔάι·ο!:πά!, ι·άεπιπτ ε ιποεεόι·ιοτιπό!. Μάι· π. Ξε !άτ]ιι!ς, πιἱ 
!ιοιπά!γοε άε ἱπἔετεΒ· Ιοεε!οιπ οι ἱπτε!!οοτιιε!ἱε !:άι·, ε πιἱπι: 
Μπι ίοεά!ιοπιι· ο!γ ιπο8πετάι·οπάει·ε, πιι!γοπ ε επππεόἔοε ε ισπ 
τειι!ιεπ _, ε. έιι ἱἔγ ιποΒίοεπειει!επ επ Πικάπ !κάι·πε!ε πιἰπόπτι 
ϋεεποπεεοπ!ὶιάεε νε!ειπο!γ !ιππτοιέε!ιοΒ ι·οεπεπε!, πι! εποπ 
!«ιάι·πε!ε τέτπά!αι εγεπάπι τοΗπτεεεό!:. 

Πάιίό!ο ἰπτο!!οοτπε!ἱε Κάτι: ά!!ίι; ο Ηιοοτἰε, όπ Έ? ε 
!ιππιοιόππο!ε π !ιότ οπο!! τπ!ε_ῇι!οπἱι. 9 Ι 

Σ!. Ετπὁ!οεἱ, 
2. Ρο!Βάι·ἱ ιιιο8]ενιι!άεάτ ε !ιίιπδπΜ!:. 
3. Ρο!Βάτ τάι·εει' Βιιοι:!ε!ιιιάπε!: ε το!άπτοιέΜ!ε νἰεεεε 

82οι·πόπέι: επάιπάι·ε. 

Απ ο!εὅ είε ιιιάεοὰἰπτε ιπο8]ο8·γοεεϋΚ, ποπ”, ε. !ιπποε' 
...εδω όε1›ο!Βάι·ἰ ι·οιπ!οπεάπε, ιπἱτ ιποδενίτεπ! ..θες οιά!, 
ποπι ε !ιππ ά!ιε! οποιοι! !κάι·, εὅι: επ @επ !επτ!ο]ο ε !ιίιππο!ε, 
!εδνει!ποιό!οΒ π: !εάι·ειππωτόει·ι!! πιο Μπι ι..ι.... Μἰ ε πει· 
ιπεά!!κετ ἱ!!οτἱ, τεἔεᾶπειει!επ ι!ο!οπ·, πιἱπέρ ε !εϋπνά!οιπέπγ 
ποπ πιἱπἀἰε ιπε.εεεε!ι!ιεπ ά!! ε. !ιίιπό8, ιππ!όπ ε τοιπ!όοε!ιο νἱ 
Με, ιπιπι πιπ!όπ επι: ο!!ιεΒχΙε, εποπ Κιν!!! !ιοἔγ νεππε!ε 
Βίιπτοτόεο!ε, πιἱ!: οΒγοποεοπ Βοοεί!!οι:- ε !ιιτο!νοεπτέετέ Μ! 
8οεπε!:. !)ο !ιπ!όπποπ π ε !ιἱποτ!ε!οιπ' ε το!ιἰπιοι, ο!νοεπτέεο 
ο!γεπ !κάι·, πι!! ΒιιΜ νοπτ πιά, το!ιάτ ιπεΒε ο!‹οποττ ιπεἔάπε!ε, 
είε !8γ επ ιποπτόι·ιτέε ΜΙΚ!!! π ιπει·ει!!ιετ, Μάτι ἱε ιΜι·τ 'πιπ 
Βε! ω., επέι·τ ε. πιοι·τ πιε8·ε ιπεΒάπε!: !πάροι!άεεε! εοπ!εἱ 
Μπι τεττοεἱ!ε ε ΜΒ' όι·το!ιπό!ιοπ. 

") Α!ειι!ιό!: ΚΙοιπ, θι·πποπετιο Με ροπή. Βοο!ιιε. -δο!ιπιπάει·' 
Νοο!ι ε!πιμι ινοι·το πι." ι!ε.ε Ρι·ιποιρ Με Βιι·είι·οο!ι!ε.Βοιμ. 
Ι8θϋ, 68 `νο!ο!ιοι·, Νέα!. ε Π. _ιο8ι. 
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4. Ποιγι·ε έΙ!ίτείεέτ ει @ΜΜΜ ιιΕπι·ιιτπειιι ιι τόΜπ ποι 
Βέτο!απόΙ ; ιΜι·τ ο τΙιεοι·πι ἰϋΙιεεπἰ, Ιιο8·πει Βι”ίπ ιίΠειΙ ει τ6ΒΜ 
ροΙΞέτοΕΒειπ, ειιΞέι ΗΠιέ]οι: πόΙΙ:ίιΙ; :ιι ω«Με 3088201°ϋΒόΒ0 
ε έιιαΜΒιιιι κι ]οΒιίΙιπροτ' ωιππωω ιποΒιιιίΒοι·ιΊτιιτόπ. 

ΑποιιΒιιιι ο. Ροιειίι·ο!ε'· ]ο8ειοι·ι'ί ει!πιι·ιιτέι·π Μπι πι Βἄπ Με 
Κάτσε”, Με” οι ἰπΙεέΒΒ ιιτέΙειτοτ 8οτ]εειτ,ιιπποπιπ8οποειτο 
νέ$' ΒϋπιοτΙοπεόΒ·ε, ε εεΜτἱιιτ Μ: Μπι ειππγἰτιι ει πέι·']όνέιέτοιο 
πιἰπτ ει Βάι” ιποΒιονέεπ Γοι·ο8 ίεπ.Βο ο οιέΠειΙ ιἰτ πγἱιωιπ6Ι‹ οι ιο;; 
ΚοιςγειιοπεΒΒ Βϋπιειέεο!εποπ, πιοι·ι τιιιιέε ΜΜΜ ΒοιιὰοΙἱιιιτιιἱ, 
ποπ), εοΙσπΠΗό!ώπ εοι€ νειιι, ΜΒΜ Βίίπτο ετὅε πι ἱπἔει·, ε ἰΒγ 
οι Π), τοι·]εάεΙειπΒοπ Μπι: πο” τοπ' εΙΙοπιιπτέεει έΙπι1επϋπιοι· 
ΜΗΒιιιο€. ΕιΠέΒιτέπτ ο Ιιειτείε ιπέεοπ' ει!ιιιι·ειιέτει πο! ε πιἰ Μ· 
ΜπεόΒΒοπ πιιιπιΠεοπιπ, επιἱΒὅἱ ἱειιιοτειἱπ ιΜΒΐ Μεειιιιιέ 
ι·οιιιιιτό όε πιο8ΒοοεεΙποιό ο πι, ἰε τπΠιέπι πιω όεειοιπέτπἱ 
π. ΒϋπιοιόεεεΝ Β πιἰπά επεποπ ΗΜ! ο Μιέε £ειΒΒ ιιιιίεο!:' 
ειιΒ1εοιἱνὶιέεέιόΙ, .ε πιέεόττει Βϋπό: Μπι Ηι!ιοΠιιιτ. 

5. Ηε1γιοέΙΙίπίεότ ει τπι-επεόι·ιοιτ' ΒΜείιιοιόποΕ ε απόπ 
ιιιιέπεις. 

Ε εΜτἰπτ Η ιιιοἔεέτιοιἱΚ οἔγεπετεπιὶπά ΒοοείΠοιότ ιε 
πὶνοεπιἱ, ιππόΙ ΡωιΒ οὸιἰἱἔ πιτ Μπι, πιπες), Με Μιὰ ει: επι 
Βοι· πιεἔιι νοεπτιιιιιἱ ει, πιείε οἱ Μπι νοΙιοτἱ, όε πως Μάσι· 
Μισή ΜΜΜ, ιιιἱᾶὅπ π ΜΜΜ πιώ· Ιι-ιΕο1, Ιιοιιπότ ειιοπιπιπ 
τει·πιέεπετεεοπ ίοΙΥπιι, Με), ΜΜΕ πόι·τό]ο Μπι ΒϋπτοτΙιούΙ: 
πιοἔ, πι όι·ϋΙιτε εινεεπτό ΒοοείιΙοιότ ιέε το|όπωτέι. Βιι πωσ! 
μπι πιει” ΜΒΜ πιἰπά οΜ 

θ. Πάγιο έΙΙίιέεέτ ιι ]οΒ·εΖετιἱ 8.1Ξ2-ιΙ':-ιΠ18ΙΕ ει ιιιε8εόι· 
ΜΜΒειι. 

Ιειπέτο!]ϋΙ:, ιπἱΙαέπτ Μπι ιι Βἄπ, Ιπιποιτι ει ΒϋπωτΙοπ 
ειέ8· οποινέπ ο Επι", Μ; Μπι ει ω· ]όνέτόιοΙέι·ὅΙ , Ιπιιιοιπ ει. 
Βάι' ιπειἔόνέεέιόΙ ΙεΙιοι: Μό. Απ Μπι εποπνεά Βέτεέ8οι, 
Ιιοἔγ Με ει Βϋπόε πιοε Μπι ΒίἱπτοττοτπόΕ, π τιιο€εόι·τοιωιιππΙ 
πεπιεπό οι ει ]σ€έιΙπροι:' ιπεἔὶιέΒοτἱτέεέι, Ιιο8ιγ Βιι·έ]ει ΙεπΜ 
ιππ8έπειΕ. 

π 7. ΜεΒιίεπιἱιέεέτ ει ιότεπειίεςπιιΕ Μ), τποπτοιπΙοιτ ω 
ΒιίιόΙ. ` 

Νοπι πω Κἱιπιιιπιπἰ ε ιπέἔ ΚονόεΒΒό πιοἔΒεοεΙοπἱ ει Μ· 

` 

` 

' ` . ι 
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έ 

πιει όε ιιιιοιιοοιιιιιιιε ω” Μπι, πιἱι ο ιποοι·ιιι επει·ιιιι επιποι· 
επιποι·ιε €γειιιοι·οι, ιιιπιο π: ιιιέ8· πιω , ἱειειιἱ οι·όι ιι6νο 
τοι ιιιιιεόπιιιτ ε: πωπω" ειινόπο Ρι11ωιωω, ε ι‹ἱιιιοπ‹ιπιιιιιἱ 
ιι ειι6τιιγίί ιιόιοιοτ: 3ιινιιιπειτι-ιιιιιιι, ιιιἱπτιιει κι οΕΜΜι· νιι€γ 
τϋππειδι· πίιπϋε νοιτ, οι ίο2πιιιι ιοππι ιιιιιιιιοιιιςοι·οπ. 

Α ρπιευεπ2ίο Μευτἰα οιιιιπποπ ω) ει πιιπτειόί σπέιιέπειι: 
ο. πίιπϋι:' πιοΒοι6πέεότ πιοπιιιιι, ε Με άμα οεπιιι:. έ! Επιδ 
πδε ιιιεἔοιὅπόε νιωθω οΒγοε πίιπδει·ο, Η ιι νἱεειειοεέτὅι πέ 
ι·οιππέρ ονιιιιι: ιΜ8; παιδι ρπγειοειιιιιΒ πιι-ιιςΒέτοιιιιτιι: 
πϋππόπιιι, ιιιιίεοιΙειοι· ει νέ8·γιόι ιοεπιιιιι: πιοΒ Μπιτ ιπόνοτιιι 
οι, πειτπιειιιεποι· πέτοτεέὅείτ νεειἱιπ οι. Απ «Με εεετιιοπ Μπι 
ιι6νοιποι: οι πιω πω, πι: Ρπγεἰοιιἱ ισιιοτειιοπεέ8 πω; ει 
ιπέεοτιἰιεπειπ Μπι απ” ισιιιω οιικόνιιτπι, Μ ετιζδιοεἱ ιππι 
ιείε πω; πειι·ιΜ.ιιιιιπιιπ τεπετἱ ε πιιέιι ειι:ειι·πι, 'Μ ιιιΜε Μποτ 
ειι€ει, πι; πιο8%ιοιοιπιέε ει Μι. Α ιιιέειιι Μ. πω) έἔ ει: έι 
πω” ιιιοΒοιδιόε, πιἱ π: Μπι! όι·στιι: οι, ω." επιπιειε 
πϋπτοτόΜ πιιιιιιοπΜι: ρέιειείιιι εεοιπέινείπ, έιπιιιι πιἰιιιι Μπι: 
οιιππιεπτειποιε, Μι: πει]ιειιιιιόιε νοιπέπειι: πίιππόιιιιι, ε οι δει 
ΜΜΜ: οι οιι·ειτοιιτόέ τποστιέ]είναι. Μι ιποἔτϋττόιιι, ἱἔγ επόιιι 
ποπ, πι οιιιιιι πιιεπτειιιιιι ιι πϋπιοιό8, οιιΜι: τοπείτ οπόι]ει 
πιοΒοιόππι Μοικειτ πιιι: τότι:όπποιόιε, Μπι, ω: Μπι ιιίιιι€ειιιὶ 
ποι οι: νειπ ιόιπἱ π πιΐιιτὅι, πιοι·ι; ικόεὅ πι” πει ειι(5νοττοτειι. 

Μι ιιιοτι πω έπέτ, Μπι πι€ειιιππιπι, πιιικόιιι ιιίίΜ έιτε 
κι ἔοιιοειτόνὅ ιπέιτείπ ἔοιῇοεπτο ιι€8οιιιιιιιπιιι, πο” πιει ιεπιέτει 
ιιἱ Μπι ; Μ Μ νἱειοιιτ ι:ιι€εισιπειτιειπ, ποι;γ:πιπις οι ιι€εοιιιιιοιπ 
ιοΒιειιοπιι οΜιοποειοιπο :Πι Μπι τποζ;γ, πάιιι€ οεπιε όι·ιε6ιιιιι 
Μπα ίειοτιο, πιο ιιέπγ8Μι·ι πειεπιιόιπι οιιεΜ Μπι επιππτι. 
Πο πει οι πι, πο8γ στι: ι:ειι πιιιιωτπι, ποι οι: νιιιι ιόιιιἰ ει 
πιιιιτόι, πω, κι ιιιοἔοιὅπέει Μπι Μπι: ει €οποεπτόνόιιτο, «ιο 
ιιιιιιΜπι·ο πι ποιι ιοι·ιοεπτοπι, ποι πίιιιτο πιι_ιιιιιιι ιπιιιιιτικοπιιι, 
ε όροιι Μπι πιει Μπι οποοιε-ίιικοεπιιπιε , πε τι ροιιιιιι' Επιπέ 
πγο απ ιΒιιιεέΒιοτ εει_ιείτ οι·επείειίπιιι εΒόεΜπ ιιιειοιι'τιει. Με 
ιπέεοάιιε έἔείτ ιιιοτι, οι Μπι πιοπιιόιε όεεΜοειι:. 

Απ παπι) όι·τοιοπιικιπ "κι επε!!επΖά' (νιιΒ°Υ _/εω9υ8ε 

Μι) νόσου Βοπιιιιιιιι, Ιιινιπποιοιι, θι·οιιιιιιιι, ιιέπιιιει: που” π. 
τ6ιινέπιπτυο. ι>ΔιΑπιπυκπ. ι. 4 

· ω ω . 
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50 πϋπι·πιπε' έ:οιπποπ ο ποιοι..πι. 

Μο νοΒγ ρεπσἡο!οἔι”ιιἰ πιέπνεοοι') _ιιωθιοϋπο α). ()!ωεπο 
ποιο Με ιΜΒγ οι: σεε!οποποιοιποπ πο εποποι ο π! είε 1°οεο, 
ο ιηϋπνοι όε πο· δεποποιόιόπο παπι οπο: πόοι!! πιιπιπΒοο 
πιὅππ πιο ποιέτοοΙοινέπ επ ιπἱπο!νιι πιο) ο τοεο ιπἱ ο πίίπ 
το πδνπιποοιπ, ιοἱοι ο ποεοοπ πιἱ πε!ὅ!ο εοέιπιιιοὶπ, Βιοπ 
πνοποπ ποιο ω; πποπόι!πι, -- ποοο ο!ι·οιτοοιετἱπ, έε ω: ο 
ποπ ιποΒο!όοιετιπ. - 
Π Διιιιοιι ιοἱ ο, πιἱπόρ ο πίιππιτόε' οπο ποιέεπἱοοπ 

οἔνἱπο, ποἔν ο!ειότ νοεοἰ ποποο!ό οεο!εποποιοπποπ, επε 
ιπει·]ίιπ ο τόινόογποοόΜπ ιοΒιίι «πιο ππνο!οιππιο! !οποι πο 
πζοοοπέ ποτοιοἱ πόοιι: ο πο ο πιιοτοτόε' ο τοι·ιοόοοετοε πο· 
πιω οποιο: οι ιέπ οογοποε ποιέ!ιππ! ιποπι!πιἱ!:, οπο” ο ποπ 
οπο· οι·οιότ Μπι ιπιίοποο ιπἱοτ πο ε!ότοποό οοό!ποο πο!! π! 
πο!πιποτοιοἱ; ποοοποπ πο” πιοιπ!οποτ, ο οοό!τ οποιο, πο· 

·πειο πἱοοογοεοο ο!πο8ντοπ πιο ἰἔοοειἰΒοπ !)ο ποιο, ιοἱπἀοπ 
ποπ ιπροεοιπ!ιοπ, ποΒγ ο πίἰοτοτόεποπ οπο! ών οοιέ! πιο 
τσιπ: Μ, πιο Μπι-ι ο!Μπι ιέι·ποτ. δ ο τοποεοι-ιι· πιἱ οἔνο!τ!ο!ι·ιὶ! 
ποιο !ἔ8ο0!πἱ ο πποτππέεοπ' τι!!οιίεοπ, Μάο οπιπ!ι·ιί! ιπεἔ 
ίπποι ιπἱπὰοπ οποποι 'ο!ἱεπιει·πἱ ο ιπ!οείοοποπ ιΜιι πο. ιιοιιι 
ίοι·ι!ιι! ιδππ ποεοο!ό οεο!επεάοτ από, πϋνετπεοτοιἱ, πο8·ν ο 
ποοπιτόπ ιό! νοο νέ!οεοινο, πο ἱΒοο, επ πόνοι:ποοτειι, πιο”, 
ε!όἔιο!οπ ο ο πικάπ ιπέἔ ο ενόπο·ο. 

Ια ιπέΒ· οεοπ ποπ Ξεένοοοιιπ ιποοι, πο8·ν πιπ!όο ε τοπο 
ποιει· πιο οιππειτ ο που νοοοπ!ιιιιιἱ ο ο ποοι.:οτόπ' πέ!ι-ι!ιποι πό 
οό πο!νεονέο, ποτ πἰεοἱ, εοϋπειέπόροο οπο ΐοἔ πο_ῇ!οοἱ, πο! 
πιο ο Μήν, ειιπροοέ! ο!!γοποι ιπἰπ όποιο ποιο εί!!οποπ. Ε 
!6εοδι, πο), ιπιπάοοπἱ οιἱοοεο τϋινόπνι ιεπιπι·, ιπἰπεο νεο 
!οι·οπνο ο πιιοτειέε' πονο, πο τϋινόπνοε ριποοππιπο, Μ πι! 
ιοεοό8Βο! ποιο ἱἔοο ; πιέεοοεοοι· , πο” ποοεπιο ποπ ποπιο!γ 
ποτέτοοΒοτέεποπ, ο ππ!ε8· εοέιπο!οπιππ ει·οι!ιπέπνε , ιο! πει 
ποο!ι!πι πιοΒοοέ!ο!ιπππ πππόπ έ!το!, ποπ Ρἰ!!οοπι” 8οϋ!ϋποι; 
ποιπιποεοοι·, ποιο- ”ο Βοποεοτόνὅ ε!πόνοιέπέιε ο ποοΜπ ποσο 

Μ!) Νονοοει:επ ποξοοπι-ιὶ: Ε'επει·ποσπ. - Βοοιιιεποει ο _ἱοἔο!πριο 
Μονο, ποιο: πιο Ι. οοιππο!νπεο οπο” ποιο οποι ιοι!π! κι, 
Μ π. Μάο οποιο ο ιποοι·πιππο! φον ει·οποιόογιε οι. θε 
Μει Μ! πιι·ιιιο ποιοιΙο ξ. 383. , · , 465· ,η 1369. _ _ _ 
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πιπιεποπι ΜΜΜ ΒἱππιπἱΙπ, ιπἱτ ΒοιόΙο νέι·, ιιιοππιπιπ ο επει·ιπιτ ει 
ΒιιπιόΙπ' εοπείΒόΙ οιτίιππο πιπιει πιο” οεπι:είΙγ, πιἱ νπεγιιιιιιΙπιπ 
8πι€ΒόΙ ε εΙππιιππεπέεπιιίι έΠ ε1ί5. 

Αι Μ2'πέι' Μεοπἰιῇα Μ) ειπ ο!ὅΒΒἱΩ6Ι οειιΙ<π πιΒΒειπι ΙπίιΙδπι 
ΒδιΠπ, ΙιοΒ·γ ιιπιπιπ οι οιι·οπποπτέειιοι Ριιεπέπι πι: έππόποιει·ο 
ιιιπιιι·νέπι πω, πια οππιΒιιπτ ἱΒοπι αει: όπιόΕι ΙέπιγπεΚ "και, 
πιὶΒ· πιο ειπεΙἱἀεΒΒ ἰπ£άπ· επόνιιι ππιοέι€οπάοιέετει ἱε εππιιόποι 
πιω οι επιιΒεπ·ο!πει, ε π” σε Ιπιτει·]εά οΙ)π οποιο!ποποιοΙππο π, 
πιὶΙπποπ Μπι ιιοπι έπιπόΙπἰ ]όΒιιπι , ιιιιποππ νι8γάπιιιΙπιπεύπΒπιπ 
έε εΙπππιπιειπέ$Βπιπι νιι€γοπ. 

Α ]αυέ2ύ2ύεστία ιιτέπ ω). ΟιέΗπι πι Βίιπποτέεποπ πποδει 
νἰιπιπιἱ πι Βιιπιδει, νει8·γ 1ιοΙΒέι·ιΙπι€, ιπἰ εποπἱπιτ ο!ποεεπίΒΒόι όπι 
πιιο8εποπιίεΒιιΙ Ιπεπ·ίιΠ πι πωπω, νιιΒγ οπΙπϋΙοεἱΙε8, πιἰ ειεπἱπιτ 
ππιοἔἔγὅιὅἀόεΒ6ἱ Ιπδνετἱ πι 364€. 

Β νιιΙόπιπιπ, πι Βιιπωτπέε' εεπιπέιέΒοπι οι οΜιι!, πιοΙγει 
πιω ιι]ειΒΒ Ιποπικιπ εοΕππί 68 εο!πει!πιιίΙ ππο8νοτοττ σπιπιοπι-ῇοἔ' τοπι 
πΙοιεπεΠιοπ Ηίτιιπιπ ΙοἔοΙὅΒΒ ίοΙοεἱΙΙπίππιΙιιπἱ , ει Ι88πιι8γοεόΒΒ, 
Ι8Β'ΙΠ8838Β, Ιε8νοππόΒΒ, ε ειι ιιιόεό επίπιιάΜιπι πι πωπω 
ι·επάεπειπ, πιἰπιιι όειΙοτέΒοπ πιιιιπι 87πι!ποπιειπέΒιιπ, επική: δει 
ιδπιόιό επε]ο ιίΠιιι εππιοΙΙωάοτι: ΠΠ πι Βοεπιιέ!!έεο!π , ι·ειτο8το 
πέεοιπ ε οιό26 Μπιπέεο!π' ΙπόπόΒι'ίΙ, οπο. πώ .ῇεΙεπΙεἔ πι. ΜεΙγ 
ρει·οιΒοπ ει €6ι·νόπιγπιοιό έΠπιιι ει Βιιπιτειόε ο επεππΡοπΗιιίΙ το 
Ιπιπποποιτ, ειΒΒπιπ ειίιπιπ :Με πίΙΙει.ι: Ιεππι ει: οπιΒεπ, ε Μπι επι 
Βοπ·ι·ό. 8 πιο νέι·]οπ Μπα: ωωιω6 πϋπνόπγειτι'ίΙ ιι ετσι”, 
ω ἰοΒΙιείιπιἰ ιίΒπγ πεπιιὶοινόΙ:, πιο8γ Βοπιπιε πι Βιιπιόε' πισώπ 
νιιιάειι Ιοιιετπέ8ε8; έε πιο νείΙπιειειοπι @πει οἰγ Βιιπιτετέετ 
πιιεπ·π πιτ τοππιἱο 86πι οπΕϋΙοεἱΙοε, Μπι όποπιπόΙ]πίπ τεΙπἰπιινο πιοπι 
8ιπιΒιιπ, πιὶ πι 1ιινιιΙόεεπιι ωππιιόειοτόπόΙ ίο8νιι δειιιο παπι ίόι·. 
Αποπιιιππι πιἱπιά ο πιοΠοιτ ἰε ιι πιοΒιεινιιΜίε ει Βιιπιπετέεποπ πισω 
Μπι οΙγ σπέ11πι, ιιιἱ ιοΒιιΙπιριένειΙ εΒόειοπι πιεις εαπ πιοπι ε 

") Βειιιοπ·, Ι. 106ι!π @θα 
") ΚειοΙιππιπιπιπ,_ Βειππιοπιιιιπιμπ ίΠιεπ· «πιο διππιίπεοπιτ πιω διιιιιιιι, 

ΨιοιιΒιιάεπι Ι83θ. - ΜϋΜ. ΠεΒοι· :Μπι 2ινεο!π ο" δι·ιιίο, Ποι 
πΙεΙΙιεπΒ ιιπιιι Ι,ειρει,ιπ 183ΐ.- Νόιπἱ!π-ιἔ Μπιτ” κ. ΙΜ ηππιιιΕπιιε 
ιιέιιιι! οι πιιπ ε)·ειἰ·ιιιο πειιι·οεπιί. Μο. Ρπιι·ιε ί82'7. 

4' ε: 
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52 Βϋισ·ωτέ:8' έ:πιτε:ω·ατ·. έ:ε οιι2ωΑ. 

ΒγοἀἰἰΙἱ οιέψ-ι, πάω επ ο τΒεοτὶει' νόόοἱ ΦειπίήέΕ; Έπιποιη 
Βοτέεπιἱ ΜΜΜ -εἔγἱΕ έε ρωΗΒ, ΒἰτϋιιΕ Βιοτἱιιτ ἰε, ει Ιο,ςί6Ιεό 
μέ: ιέε ΙοἔΕἱνέπιι€οεΒ, τοΙ1έτ τοέ €6τοΒοάπϋιιΕ ΙεἔἰηΒε-ἰΒΒ 
ΜΗ!. _ 

Μό8 έΙ€ειἱέιιοεαπ πιοικ!ιιιιΙ: οἱ πό!ιείπη όειτονέΙ:ε1εΚετ 
ει τοΙειτἱνκ τΙποοτὶείΒτιίΙ. - Δ 

1. Μὶιι€έπ εεο!:Βοη ει Βἰἱιι€ο€όε' 3ο,Β·ει1εΡ]α 68 οπό1]ειοΒγ, 
π1ἱ ε1Ισπνετόε ΜΜΜ «Μ, οειιΕηωπ ιπἱτιόἰε ειι]ήει εκατ Μ, ε 
οι οΕΒιιΙ ίττοιι ιπο!ετει ἱε !ύνετΙιοιιιπΙα, πωπω: 3ο8ειΙερ]ειΠ; 
Πάω ίό!εΒΒ :ποωοϋ,οιόηΚ. 

2. ΕΕΒι-ιοτἱάΙι' ηόπιιώγΠεο ΜΜΜ ωεἔειῦτιἱΕ πιὶιιόοπ Ιώ 
ΙδιιΒεόε που οεο1οΚεάοι:οΙ: Κόπα, πιἰΙωέΙ ει ΒετιιάέεκπιΕ 
ΒοΙγε νου, είε ειιοΕ Βόε.ττ, πιίΙσπΗ επι1οΕτ ΜΙγο τιἱποε. ΡόΙάεί· 
Μ, ει τέΒἰΒΒ έττοΙοτηΒοη νοττ εΙι·οποπτόε' ΙΙιεοτἰεί,ῇε-ι Μάη κι 
Βϋπτικέέ οιόΙ]α Ιόνόη: ιιιέεοΕειτ ει νόἔτοΒειΞτέε' ΚόκνοεΙοπ 
ειοπιΙόἰο€ε-, ει” ει·τειΒικιΕ τεετἱ Εἱιψιἱ Μπι! εΙτεΜοπιτειιἱ, 
τοππόποτεε, :ηἱἰ‹·έι1τ ο οιόΙτ ΒεωάέεΙζόΡτεΙεπ εποπ1όΙγεΙ:' ευ 
:ιγειτἔε-ιτέεειἱνειΙ ἱε εΙότΒοπιἱ. δ ο Ηιοοι·ΜικιΚ οἔγ νόάο, ει 
ἰτωιοιἱε-ι .Ϊοιιεεε, Μι Πέμη ἱε (1771.), τΙο ΒόεὅΒΒ Βεοοειτἰε ε 
ΒοιιεεοπιιιιέΙ, ε οΒγ Βοι·Βειιι ΡειετοτοττοΙ όε ΗοννετάάειΙ ειιοπι 
οΙνοτ έΠίπί ΠΠ, ΒοΒγ, επι ἰἔεπι €οι·Βοε Βϋιι6Ε” οεοτώΒοη, πιέ 
εο!ε' εΙι·εποπτέεότε ει: ότύϊτοΚετ ἰε, εότ πιέΒ ει Βἰἰτιὅε' έπειτ 
Βιιι ἔγοτικιεἱιεἱτ ἱε πιο8· Μέ! Βϋιιτετηἱ. ΑΜ εως οι οιΙοπινο 
ΜέεηοΙ: ει νἑἀοΙοπιτΒοοτἰει ἰε, πιὶ ειετἱιιτ οαόΙΞει ει Βίὶιιτοιόε 
πιώ: ο νοεισάο1τιιετ οΙΒέτίτειπἱ; ΜΒΜ: ει νέάοΙοτπ3οΒ @οδών 
ΜΟΒ Ριιεπέιι ΒοτιιάΜιτό οεοΙο1:οάοτοΚτο ειοτίτνο. , Ι:ιο€γ ό 
Ρεπι οΙΙουΕοιὅΙο€ Βἱτετ_ῇο‹Ι οι πω* εε όΙο€£εΙεπι τοι·ιπόειοτΙ:οε· 
το!ετο Πε. 

3. Βιοι·ἰιιτϋΕ ε” οιιιΒοτ Ριιειτα οει!εδι ἱἀοἔοπι οιέΙοΙ:' 
οΙόι·έεέτο, ε ει Βίίιι πω; Με, οεειΕ ειΠεει1οπι Βϋιιωτηἱ. Νοκ" 
ειιόττ ειειινοά οι πω, οι εοΙαι€, :ποπ ότἀεπιΙἱ, Ιπιτιοιπ 
ΙποΒγ Βύπωτέεο πιιεεειὶτο όε εοΚεί Ιωπι€οινέπ, πιέεοΙ: ίόΙ_ῇο 
πώ: όε τοττε8$οποΚ. 

4. νειΙεπιοπιηύΒου ε” Μπέκι εήοέ:-ι1ειρ έεει οιόΙ, ειετὶιι· 
ΜΗ: ππὶπἀοπΙιοτ 3οέπει]ειιτηά νόΙἱἰεε-ι Βϋιπε1όε, πιἱ|ωτ ει πό! Βο 
παω _;ο]]εεεάΠε; τπιοι·τ Μπιεποπ :πατειάνέπ ώ, όρ ει: 1πειι·εάι 

` 
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οι, ιπἱ Μι οι ιπἰπτ οεπιζόο ὶἔπποιτπτπἱ ΐοἔοττ νοΙππ. πιο 
€οε. ιπΠα-έπτ ο πω ποιπ επ_ῇτ_ῇπ τΙιοοτἱείπΙαιτ, ιποι·£ ο πποτἰπτ π 
Βϋπτοτοέ πωπω ειπππιτ εοπι ποπι πιέΙ]π εοπι ποπι 3ιι€ειΙππιπ, 
ο ιΒγ Μι πωπω οἔγὶΕ πι” ΙΠέ8Πί πιο8 ποπι1οΙοπιε, ει Ιππι 
Μαιο' 30,Βω..Ρμ “ότι ιποΒνειπ. 

ΒοποιοτΙοπ Μ ιιιοΒ· ποπι οτἱπτοπίἰπΙ:, ο-$ποοι·ιά!ε' νἑἀοἱ 
πο! θοΠἰπο πιιοππγὶνο! ΕϋνοτποποιοεΒ (Παρ. Μ. ΠΜ. Π.) 
Εἰ πΒὶὶπτοπέε' ωοιππι Ιιείι·πιπτ πιοπὸ: ππππόπ'ιπο8]πνπιέεέι; 
οι εοτ€οττ'τοπἱπ€οτόποΕ ίοπτπι·τέεέι:;Έ· οιτοττοπτὅ ροΙππ' ΜΗΠ 
Ιί4:οίειίτ ιπέεοΙζι·π Μονο. Μοι·τ πιι8· οποιο οι Βϋπτοτόοποπ Μπο 
ι·ιγοε οιο!τ(1ομΙπριένπΙ δεοποοπότ) ΞοΙοΙνέπ κι, ειπποΙ: πω. 
ιπππέεότ, ποπι Ι:δνο€ποιοτοεοπ, ιιιοΒοπἔοάἱΙε οΜ:οτ ἱε, ιπἱὰὅπ 
£πε!ιέΙ:, Ιιο€γ Μπι έι·πι ποπι ΐοΕπει!:; ίἔοΙΙἱιιο ο8ποποεοπιπο8 
νο]]]π: ,,ιιοΒγ π.. πω, ππ.ογ τοιποπγ πω, πιἱΙαέπτ ει Βίιπϋπ 
Βϋπτοτόπ' ΜΗΚΗ διιΙ:οπγι Η. ιποΒιπνιιΙ; ποπ): όροπ πἱποπ 
τοιπέιιγ ποἔγπιοἔίο8· ]πνίἙἱπἘΙιπ£πἱ; νη" ποιπ1οιιοτ οιπππΙ‹ 
ιοΜιποιοτ τοιωω, Εἱ'ο1Ιοπ ο Βι'ἰπ οΙΙ:όνοιτοτοττ; πιω”, ποιπ 
οιγοπ κι Βίίπ, πιἰποΙ: νωπό Ρο1.ωμ οΠοπ τοποπτοεεοί ιιι-ιτπἰ 
επιππόΒιοε νοΙππ: πιἰπἀοπ Πγοπ οποτοΗιοπ, ποπι Μπι. Βί 
τπάεέετο πιόΙτόποΕ οΙππιιπε-ιππἰ ο Βίίπτοϊόετ.“ ' 

5.. ΜἱπἀοιιἱΕ οΙτοπτ_ῇο οι πτέπγτ, πιἱ ο πι.. έε'Βίὶπ.το 
ιοί ΜΜΜ: ...ιωΒιζόΡ.... πω, 52) ο ο!ε!ειπτ τέι·τ ΙΗΙΡΙΠ πγἰτ 
ιπἱπὰοπίόἰο ι€ποπέετοΙοπεύεοΕππΚ. [πιο ο @πιο ε. ρι·πον.οπ 
τιοΗιοοι·ιει ειοιἱπτ ο !ο8ποΒγολιΒ Βίιπϋππό1 8ππΕτοπ π Ιοἔιεἱ 
εοΒιι Ιιίἰ-π€οτόεε πο!! πΙΕπΙιππππἱ, ω. ε. ἱ. νιι€γ ποπι οιίο]πΙΙ: 

") ΑΦΜ: πομπο ιιοοοιι€ιει, @πιο ρποπιιε ιι·ι·οΒοτ ποοπειε, πο ποπ 
Ποπ οψη... Ιιοι·ι·ιΜΙι Ποο€οι·ο ΠειΒο·ΙΙο. ΙΙοι·πιίω·. - πωωπ 
ποπ ππο ιιι·προι·τιοπ οπι:ι·ο Ιοε «πιο οι: Με ροιποε. Μοπτοε 
ππιοπ οτ Βοοοειι·ιο. - Β @Μιά πειτπι·οΙΙο ποια, πιιὶ Η γ απ: 
ππο ρτοποτΗοπ οποτε Ιο οι·ιπιο οτ ιο οππϋπιοπ2. πι-ι.ιιιω., π 
ππἔγ. - Η γ ο π·π πομπο" ιπτιπιι·ο πο πποπτιτο οιι€ι·ο Ιο πιοΙ 
επι Φωτ οι: Πι πιιιΙ πο ι.. ιιοιπο. Κοειιι. -- Η_γ πωωεω· ΜΜΜ: 
Παω: ΚειὐπΠπ πι, οι στο" ι:δι·νέπ)ιποιόι νάΙοοπτπιάιιγποπ. 
ΤΙιο ριιπἱεππιοπτ Βιιωισ πο Ιιι·οροι·τίοιιοά ω οΙΤοποοε. ΙΉπειιπί 
επ [.οπιοιόπο. πιοπ τϋι·νέπγοποιε (ΐοιιτπει.ι·. Π). !8?.θ) πιἱποΚ τι 
ἰοΙΪ€άΒειπ Βίιπτοτόπϋιιγν' ΚοεπιτόπονοΙ Ιιἱνἰπἔποπ ΜπειτοΗ 
πιοπι. 
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ιι ΜΒ, “Η πια-Μι Μια τόΙο τειιτιιιιἱ; οΙΙειιΒοιι Με ιιο!ιοικοτι 
.ῇιινιιἰ, πω, άδνοιιάότε Μινι» ίὲΠιετιιἰ ιδιο, οεε!κό!γ Μπότα 
άναψε" Εοι·οει1ϋΙ ίοδ Βϋι·16ιιΒοτι δι·έπιπώ. Ιεγιι ίοιιγοΒοτέί 
ΙΙιεοι·ιέ]ιει ειοι·ιιιτ κ” όἰιοεὅτ Η ΜΡ, ΚοιιιέιιγοΒΒοτι ΙιοΠ ΜΜ 
ωωι, :Μπιτ κι ειιιιιιι€οτ Η εποε; ιιιοι·τ ιιιιΒγοΒιι ει ἔγὅιιγὅι· 
ιιιἱτ στη” ο. ΙοΡέεΒιἰΙ τοιιιέιιγΙ, ιι Κόνοι!ιοιόιοΒ ει. Βίἰιιτοτόε' 
εΙΙειιειιιγόιιαΕ Η. ιιιιΒγοΒΒιιειΕ ΜΗ! Ιοιιιιι. Μ), ει Εείιτέιἱτέε 
Ηιοοι·Πι ειοτἰιιτ ιιιο!‹ Ιένέπι τι ΙοἔνοειόΙ7εεοΒΒ ΒϋιιόΙ:, ω( 
πιιίεοΕιΒιιιι ει Εόνοτόετο ΙοΒτὁΒΒ ιιι€οι·τ Κό1τοιιοΕ; ιι τιιΙ:ή 
«Μπι ΜΒ), ει·Ι:ϋΙρε εΠοιιἰ Βίιιιτ ειἱἔοτιἱΒΒι-ιτι ΙασΠ ειι]τιιιιι πιἱιιτ 
κι 8γιΙΙιοεεέΒοτ, "Με οειίΒ ιιιιιιιΒΒιιιι ΕότεόΒ· 1‹ινιι1 τόΜι πω. 

Βε !ιοΒγ ειιιΜόΒΕόροιι πιοΒ ΜΗ! ωιωι ωεωωι Πιεσ 
ι·ιέιιιιΙς, πιώ”, οἔγ !ιίΠόκιδε !ιδινοτιοπι οιόΙτ :ΗΜ ίδΙ, κι ίοἔ 
τοιειοιιἱ ιιιιέἔ ιι Κ5νοψεώΕΒι'ί| ω. 

Α Βίιιιτοιόε' ει”, ΒϋιοΙοΒΒἱ οπόΙ]έτιιιΚ ἰειιιοιοιόι·ο οειιΚ 
ιι ΙειρειειωΙέε έιωι ΞιιτΙιιιτιιἱ, τιιει·ι: οειιι: οι ιιτοιι Ιοὶιοτ πιω; 
ιιιὰιιἱ, ει Βϋιιτοτέεο!: !οΒιιϋποιοΒΒε ΙεϋμνειΙοιιιιΙ ιτιἱΕόιιτ Μιτ 
ιιιιΕ. ΑποιιΙ.ιιιιι ἰτωιι ιιιἱιιἀοιι ι!οΙΒο!ς, ωιιζωζ ς:πόΙΞέτ ιιι οπι 
Βει· Κιιειιιοτιιἱ ιιι:ιιήιι, οι), εοΙ: οΗιιιι·ιίΙ ιιιιιτιιτΙ:οΖιιιιι: , Ιιο8·γ 
ιιιιιιιΙοιι τέτεγιιά! Ι:ϋΙ6ιιΒίόΙο οιόιοΕ' ειοιιιΙόΙοιότο νοιέτο!ιο 
Με , πικαπ εο!εϊέΙο ιιιιτέετ ιιιμιειΕ81νέτι, οιέΠ ἱ8 εοιόόιέτ νου 
Η ΜΜΜ. Μ), τϋι·τόιιτ, Βιι€γο.π όΙειΒοιι ει. ΒιιιιιοτέειιοΕ ει 
ιιιοιιιιγι ΙεἔΚὁιοΙοΙιΒ ε Ι:ϋινοι!ειι Ιιιιτάεει τίἱιι€ οιό, ιιιιιιγι ιω 
Ι6ιι6ε οιόΙμι έΙΙίωιτοττ. 8 τιιιι]ιιΕ, ιιιἱΒέιι€ ει ΒιιιωιόεΠωζ Μιέειι 
παπι ωεωιΒ ιι€γιιιι ει, ειπα ειιιοιι οι" ειιιΒοι·ιιόΙιιιιιιάοτι ιάόΒοιι, 
εαπ ΒίιΙϋιιΒϋιὅ οιιιΒει·εΚιιέΙ ΕίιΙδιιΒϋιδιάόΙώοιι; «Η έρ ἱιιπιειι 
όιΉιοιπιἱ εἔγειοτειτιἱιιὸ, Ι1ο8γ ωθη οιόΙ ε8γιιαΙι ι€ει2οΗΜοΕτ ει 
τιιιιιιεεωΙύε εί!τει1, πιέ.ε ΜΡ ιιἔγειιι σε έΜιΙ 0ιάϊοΠειτοτι ιιιε;;, - ε 
οι ει: 0ιω επική: Β, ιιιιότι νιντάι: ο €ἰιεοτἰέΚ 08γιιιέετ Μπει 
ωιωι, ιιιιέι·τ νοΙτ ἱἔιιιεόἔαιιιἱιιὸοιιἰΚιιοἱ:, Μι εει_ῇέτ 828ΙΙΙΡ0ΠΕ·· 
ΞείΒόΙ τοΙιἱιιτοΜπΦ, ει ΜΜΜ: ιιἰτιοε ο8γι!ιτιοΚ επι, 'Πει-πρ οΒγ 
ιιιει€ιιεΒ ώνΒέ5ΙιιόΙτοΗΕ πιεἔ. Μει·ιΙειιο€ετΙοπι ιι άο1ο8' Βατό 
ειίΒόΙ ΜΜΕ Ιέιιγέτο Ιιιίιιιἰ ΚόνετΚιιιέετ, πιὶτἱιοἔγ οι :ιι όει” 
οι·ειέΒέΒε τιιι·τοιι!ε, ε ιιιἱιιὰοιιτ, πιἰ Με τειι·τοιΠε, οειιΙ: εΙνοι: 
ΒὅΙΙοἱιοτ επόπιιι-ιιι€ειιι. Το!ιείτ ειεΕΒὅΙ ὶε νι!έ8οε, Ιιο€γ ει: επι 
Μαι αθώα Ε6ιιΐι οΒγἱΚετ εειιιιο!ιοι ιιΒϋιιΦεΙέεΊιὶΖεἰτόε ιω 
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!όπϋε οπό!ιένιί οπιε!πἱ, πω: ο!γειιιπέ, ιπΠιό! τι νεπότε!νο!: 
νέιοεπεπε!ε ιι Βιιπτιιτόε' ιπἱπι! ιπέττό!πέιιε!ε ιιιἱπι! ιιοιπειπιι!2 
ιιιεἔπιιΜίτοπιίεέτιι, Μπιτ πω: οειι!έ ει !ιίιπιεϊόε' ]08 νιιέγ έε2 
ιι!πριιί!ιό! ε!νοπ!ιπτό!ι. δωσε ει τιιρειειαι!έεππ!ε ειιι!ιέ!γιι, 
ιιιο!γ !‹ἱνέτε!€ πι-ιιπ επεκινοι!ιιο, παπι το!ιιτἱνιιιποι εο!ιιι πειπ Μ» 
πετ ει!ιεο!ιιιιιπιτει ειπε!πὶ, όε ιιοὸὶἔ όιι «πιο ιρειι!ιοι!πει!: τι το 
!ετἱνπ ι!ιοοι·ιέ!ε, π όρ πιό:: εεω!ι !ιόριο!επεόΒο!απο π, ιπει·ι: 
ιι ιπΡειεπει!ιίέ !ό!ι!όπ έειι!ε8 !:ἱνέπΕπ!: !ειιπἱ !:δνοι!ιοποιεεε!(, 
ε οειι!: ποθ· :Ποπ ιππτειά!ιπεεπππ!ι , ιπο8επϋπτε!: ι8·ιιιιι!ε 
!εππἱ, πιοι·τ πιέγιει!ίι! πιώ: νει” «κι ιπιιιιιι!τει!τ ιΒιιιιι!4, πιο!γ· 
απ: άι: π πο! !εόνει!ιοποτεεεόΒοι!:ετ ίό!ιί!όοπέ!:. 

διόνει!, ει !ιίιπτετόεπε!ι πωσ !ιδιο!ιι!ι!ιι ε !πόινοι!επ σει-ί!! 
τιι!ιιιάοπίππι, ειιιιιγἱ ιπἱπτ ε!τιίνπιπἰ ει: ἱἔπιεέἔτό!; "ΜΗ 8 
ίσέ!ο!οιπ, Ρό!ι!ειειι!έε Ρεγοπο!οἔὶειἱ Βέπγειοι·, πιιι!όπ οΒγΘί!00 
ε νόἔοπό!ιι! τοΒἱιιτοτπε!‹, τετιιιόειοτό!ιπιέ! ίο8νει όιιοπ Μπι σι! 
!επιι!ι ιειι2εέετιι!ειπ πω, !ιοΒγει!επ Βϋπτοτόεε!ί ιι!!ειι!ιιιιι 
ι:ιίεέΦ. Δ ' · 

Μι ειπα τποοι·ιείτ ι!!οτι, ιιιο!γ ειιιιι·ιιιτ τι !ιίιπτοιό8 πω! 
εΒγό!ι ιπιπτ παπά, ε ει !ιππτετιέε' οπό!ιιι. πειιι πιώ ιπιπι ιι 
ιπο,πεόι·τοιτε!ί !ι0ειιι]έτ!οοεἱ!!πιιίειιπἱ; όε τονέΒΒέ πιἰ ει: Μ» 
π! ἱἔιιιεέἔτποοτἰέι ι!!ετι, ιπο!γ επει·ιπτ ιι !ιίιπτοιόειιο!ι-εοιιιιπἰ 
οιιέ!_ιπ ιιἱιιοε ιιιοπ Μπι πυρ” ει. !ιίιπ68 !ει!ιο!ιοπ: οι" μπω 
τείεειι! !έι!ιιιτπἰ , ιπι!κέπτ ειπ!ιοι·ποι ἱΒεπ ιι!ειοεοπγ !16τ!ιοιι ιι 
πιεεεπε !£οΙ'!18.Ι1!'0Ι°0ἔ πω”, ιπο!Ϊ ιι τοιπιιἰ ωία!ίππυ·α ε ό πιό· 
πιει _¦ὶ·εάσπιιι·α οιπ!ό!ωποι, επιιιιι ιι!!οπ!ιοπ η” ιιιιι€πει·ιι ο 
ιπο!!ιοι!εττ, ιπἰὸὅπ εοιπιπἱ ΗΜ! παπι; ποιπ τιι!ει_ξι!οπίτ ιι Ιππι 
τιπόιεπε!ι, !ιιιιιοπι ειιιπει!: :Η ιιι!εό!οΜ ι8:ιπειί8' νόΒι·οπει]τέειίέ 
ιποιιι!ιει, πιι !ιιι!ειπι!ό ειιπ!ιοι·' οι·οιόιι Μπι νιιιι. 

Μ! “πιάτα !ιίιπωτιέε' σκόπει? Η 
Μ! ο!ὅττ !ε!ε!πόιι!ε, ωἔμι1‹ πι! ει!αέι·ι!όετ ]ό!; τιιά_ιιι!ε , ιι 

ιό! πιω !ιότι!έε ίιἑ!ἱἔ ο!ι!νιι Η πω. 
Μιιπ!ειί!πτέ!ιππ ει. τέτεπειίἔι ι8ιιπειιί€ δεειιιτιπτ, ε ιιέ8γ 

!ιίι!6πΙιδπέί ο!ιιπι!:ιὅ! έ!!. Ε!εὅιιι·οπὰε!οτ, πω), Ρειτειιιοεο!νπἔγ 
τπτ, ιπέεοάι!: Β ειιποιιο, ε ιιωιιιΜ; ο Καπί! πιω :ι ιδι·νέπγι; 
!ιιιι·πιπόι!: ει: ἰτό!ετ, ιιοΒγει!ι!: ιι νέΒιι·ο!ιιι]τέε, ε ο87ιιττ ο Ιαπ 
ιό πιει! ει: ιι!!αι!πιιιιιέει. Ε πόΒιι ε!οπι Μεἔόειίτὅ ε!οιιιε ποπ 
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ε8,· σεοΙοποποτποβ, πι ἱἔπιεέἔπεΕ, πιἱπι πι ό!! πω( Μπιζέ 
"Με εΙοιπε οι οιιιΒει·ποπ. Α νόδτοπιι]τέε ἱΒπιεέἔοε πει πι ἰ 
“ΗΜ ἱἔιιιεέἔοε , πι ιωω Βο1εόΙοε Μπι Μ" ἱἔειιεέΒοε, ω 
ει ειιποτἰο Μπι οι; ε ει εειποτἰο ιπόΙΙ:ιιτΙειπιέ8, πει ει. τοπάοΙο0: 
Μπι οΒγειό οι ἱἔειιεέἔΒιιΙ. Βι-ι Μ ει τοπσιεΙοι ιΒιιιεέΒοπ έ 
ΡἱιΙτ, ιππέτ Μάτι Μπι Βόνοι!ιοιιΕ, Μη” ιπἰπἀεπ εειιιοιἰο Έπι 
ειί8οε, :πιτ ει ετιιτιιε Μπιοπά, νο.Βγ πιτ πο!! είΙΙίτπιιἱ Μ? Βίίπ 
ε Μιπτειόε πω: πιΜε εοιππιὶ ὅτϋΙ«ῖἱε ειι·έιιγ, πιἰτ πποετοπιιι 
πι Μπι ειιιΒιιό, ε ΙιοΒγ ιιΙε8ΜεοΒΒ ω] ιποἔότἀειπΙὶ ει Ιεἔπιι· 
8γοΒΒ ι·οειιιτ; ό8 οι ιίΠ πι ἱἔπιεέΒ' ι6Ι›Μ οὶοιποἰτο Μινι: ἱε : ιι 
τοπιιειετΒοπ πεπι ιἰὶτἱιειτ]ει πιο8 Με πι ἱΒειιεέἔ ιιιοΞειι€επ ; πι ἱ 
τόιοιβωιποιπ ιιιοπάΙιειτ Μπιπτ ΒϋπόεΒποΙ:, πιιπτ ιπἱΙγειι νιιΙόεέΒ· 
ἐπὶ, ε Μιιι Ιιε]τ!ιο.τ νέἔτο οΠοπο πιέε Βϋπωτόει ιιιἱπτπιἰτο ΜΗ 
1ιπειτ. ΑιοιιΒι-ιπ όρ οι τόι·τόπιΕ πιἰιιἀἰ€, πιἰΚοι· ιι 11687 εΙεπι ικό· 
πι! επέτπιοΙγιΕ, ΡέΙἀεἰιιΙ ει τοΙειτινιι τΙιοοτιέΕΒειπ ει Βϋπιειόε 
(ειιποιἱο) έΙειειΙ:ίτιπινέπ ειτόΒΒι πέτοιιιιιίΙ, εειιώιιό ίοι·σ.Ιίττιι 
ΗΕ ε8γ ΜΜΜ οιόΙτει. 8 πἱποε βέιειιιέΒ, πιἱΙιεΙγτ ο” οΙοιΜ 
ιτιοΙΙόΚ δενέπγι·ε Η "κι ιιιοιάίτνει πι ἱΒειιεέΒ”ιιτέΒόΙ. Β ειει·ιπτ 
ει ΒϋπτειόεπεΕ νιι1ιππι ειι_ιείτ ε ίϋ8€εξιοπ οιι-έΙ]ει ιιΒγ πἱιιοε, 
:Μπι κι τόΜιι Ιιείτοπι εΙοιπποΙε πὶΜε, πιἱπτ πι, επιΒοι· δι έι·ιέ 
ΚεἱΜΚ ΕίιΙϋπ ΕίιΙϋπ πιιιοε; οιόΙ_ιει οι πιἱ ιτιἰπἀοπ τέειι-ί 
πιἰιιἀεπίιτι ε πιἱπἀοιιΒοπ, Μη” πι. ε8·άτ:ι4 (ειπιπι :ιι 5Βιιιεέ8, 
ω πι εππΒοτ) ιπεείειοΒοπ ΙιἱνπιιίεέιιειΒ. Λ Ια-ιτάόε τοπέτ Μπι 
πι: πιἱ ειΒίὶπτειέε' οιέιιει, πιἰΚόιιτ οι ο8όει επιΒοι·' οιόΙ_ιιι Βό 
ι·ίΠ ίοι·οενέπ ει Πω, Μπι Μπιτ Κέι·άόε: πιἱ ει Μιέε, πιἱ Μπι! 
Ιείε' οιό13ιι? ΙιιιΜπι οι: πιό α 2άι·.πισά8·ί ἰὅαιεάἔ' αιεΉα© 

Β απο ίεΙοΙῇίἱΚ: ο;Πεπεε είε νὲἔοιόΙ_ῇιι ιθωθ άΙΙίω.πι 
ει ειιιΒιιάεέεοτ ε ΒόΒόι:, πιιάδιι οι οιειπειιιοΕ νιι!ωπο!γι 
ΒόΒοπ 08? Μπι έΙτειΙ ιιιε8εέι·τοιοτι έε πιοΒΒέΒοτίιτειτοττ. 

Εεε οι εειΙ:ϋιδΙτοιΠι ιιιοπ ΒιιτέεοΕ είΙτειι, ΜΗ: ει Βίιπτο· 
ιόιόι·νόπγι-:Ε” ιιΙΙιεΙππειιέεέΒόΙ ιιιεθ]ιθηθι. 

Μπιτ πιἱιιἀοπ οεοΙοποάοιποπ Μ1ΙδπΒίόΙο Μιτέειιι ντιππει!ι, 
ΜΙόΙο πόιιιο1γοπ ιδι·ιόΜτεεεπ, πιέεο!ε τοι·πιόειοιεεεπ Κόνα 
Κοιπε!ε. Α Βιιπωιό ἱἔπιεέἔπειΕ Η τοιιιιέειοτοε πετάει-ιι: ει 
2'απί8'άσ (ιπτόε), π>$2εω!ά, _|αυπἰάσ, ιιιοΙγοπ οιοτιοιπόπγοιΙ: 
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Μ" τι Βἰἱιιτ ειδιιΙ: ιιιοΒ·, ε Μι :ιι ε!εὅ ΜΗ οΙειιιιιοΕ ιιιΙσίΒΒ 
ειι]έτ3ει τιιτιίτιιιιἰ, ἱιιτοιιἱ, ΕκενόεΒΒέ τεττειιτειιἰ,ε:ι ιιιέεοάΠε Ιτέτ 
εΙοιιιό ἰτιΚέΒΒ τεττοιιτειιἱ ε ]:ινίτ:ιιιἱ, ιιιἱιιά που ιιιιτέεοΕ Εἰ 
εεΒΒ ε ιιιι87οΒΒ ιιιόι·τόΙ:Βειι ΕἱειιειἰτωιιειΒ πιἰιιἀει ΜΒ; εΙοιιι 
ΝΠ, ιιἔγ τι τότνέιιγΒόΙ ιιιοΙ7Βοιι τι τοιιιὶοΙοτ ε]τι τοιιι·«Έ·οτέε, 
ιιιἱιιτὶ τα αΙΒΜιτιειωίεΒόΙ ιιιοΙγΒοιι οι ἱτόΙετ ε νόὅτοΙιει$τέε ίο8 
ΙειΙτατι]τι. 

8 Μι Βἄιι ντιπ, ε Επι έΙτειΙει τι εισΒιιάεέΒ ε Βέτα: τι τέτ 
εειεέἔΒειιι ιιιοἔΙιέΒοτίττετοττ, τι Βϋιιτοτό ἱἔειιεέΒιιτι!ε πιιιιιΠιζ 
και οεοΙεἱιοὰιιἰ, ιιιἱὰὅιι οεεΙεΚεάετόιιοΚ ο τετιιιέε2οτεε Μπεί 
ειιἰ τι ε2ειΒιιάεέε ε Βαθιά ]ιινέτει το]τόάτιοτιιοΕ Μ. Βο Μι πιστη 
ειι]τ Ριιειτέιι ιιιιέττ, τι τοΙιιτἱνιι ττιοοι·ιέ]: “πως ΙιοΒγ επι: 
ΜΜΜ εἔγἱΚ πω, :ΜΜΕ Βο!ώνετΙ:οι26Κ; ει2οιιΒειιι ιιιέε 
ι·όειι·έ'ιΙ νἰει01ιτ ιιεπι ειι_ιτ, Μ, πιιιι·τιάνείιι τι: ιΒΜΞέἔ° ιιιόι·τό 
Με ιιιοΠεττ ε Βιιτέτειἱ Μπι, ο ΒιιτείεοΗωΙ ιιἱιιοε ι·οιιιέιιγο 
ΠιιιτιΚέΙτιιιτιιἱ ιι επιιΒιιάεό8 ε ΒόΒε' τοιιτειττάεέτει. 

ΕΜΗ: ειειἰιιτ τι ΜΜΜ ιΒιιπέΒ αυτ: οττ οεεΙεΒειἱ!‹, 
τιοι Βότι-ιτεεεέἔ έόι·τοτεττ πιο8, τα” τω! οι·Ι:ϋΙοει Βι'ίιι ντιπ 
ιιιο137 οΒγέιοτειιιιιιά ΙιοΙἔέι·ἱ Η. τ 

ΟΜΕ τι ειι-ιΒιιὸετἰἔ ε Βέτο! ]εινόόι·τ οεοΙοΚειἰ!:. 
ΓΕ οεειΙ‹ι τοι·ιιιόειοτεε τιιιτι-ίειιἱ έ|τειΙ οεεΙεΒειιὶΒ, ε ο Μετά 

εοτειιειΚ ]οἔειοι·ἰί ιιιέι·τόΒόΒειι, απ”, ιι ιιιἱιιτ ειστε Εἱἴο-ῇτὅιτ 
τιετιιοΕ Ψ88Υ Βἱἴομεε2τοττιοτιιώ: τι Βιιιιτετόε' ι€επέΒοε Μέι· 
τέΙτόιιοικ ιιιοΒι·οιιτέειι ΜΜΜ. Μοττ ιιιἱιιτέιι ο ιπιτείεοΚ' οἔγἰ 
Και και” ιιιέειται, ἰιιΚέἱιΒ νειΒγ ΚονόεΒΒό, 82ϋ1εεόΒΒόρειι ειδ 
τω, παπι σαιτ; εαιΒιιι1 ο τιιιτέεοΜιάΙ Ιιτιειιιοτ νοτπιἱ ει, τιιιιιοιιι 
«κι, τι τόι·νόιιγ' ἰειιγοἔοτὅιόεοΙεοι· νειΒγ τι Βϋιιτοτόε' ΜΒΜ 
ιιιτιιέετιΚοι· ειιιΒιιά ο ιιιιτέεο!ι' οΙὅέΙΙίτιίεάτιι άοΙΒοιιιι Β, τι 
τιιειιιιγἱΒειι ΜΜΜ ιι'Βϋιιτοτόε ιιιτιετι Μπι ιιιϋιιΠε ιιιεἔ Ιοιιιιἱ 
ιειιιεέ8·οε έε ῇοἔεπεΜ. ,,νιιΙειιιιοιιιιγἱ ιιιίινόΒιετΒειι ε τακτο 
πιέιιγΒειιι,πιοιιάΑι·ιετοτοΙοε (ΡοΙὶτἱοει νικ Π.), τιιιιιιιΙ: Μπιτ 
Βγε1τοτοϋει, πιιιιιΙ Εοττὅι·ο ΗΜ ιιόιιιἱ, τι νόΒοιόΙτει όε ταση 
ιιιίνοΙοτοΕτο πως τι νἐἔοιόΙΙιοι οϋιιττεττέΙ:." 

8 Μι τι Βϋιιτοτὅ ἰΒειΖεέΒ· ο ΐδΙτότοΙοι: εαοι·ἱιιτ 8ΥειΚοτο1τει 
Με, τεΙΞεεειι εΙόι·ἰ τι οιόΙτ πιἰτ πιἰ ιιο|εὶ τιιΙειάάοιιίτέιιΕ. Μει·τ 
τι επιβειάεέΒ ο ΜΕΘ ιιτέτειιειίΒΒιιιι ΐειιτειττειτἰΙ:; τι ΜΜΕ ΡΗ 

»τ 

'ω 

ο ι 
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ω 

πιπειτοπιπ ε ι·όειιοπιιιπτ ιπο8πέποτίτποψίπ, Μ Μάτι ιππασ 
ιο :ιι ο8όεεπεπ Μπι 8έτοιτειιιιε ιΜἔ. Ειιοπποπ Μπι οπόιοπ 
ιίιτειι, πιω πω” ιι κοιιιτινιι τποοι·πίπ ιιιιιπεις, απο νοια 
ιοτιιειΜιι πι ιΒιιιεει8' ιιιέι›όι, ιι πέιιιπι πι” νειιιιπι-ι πω 
πει πάει πονιι μιιιιιπτ. θεειειπνιιττειτοτι Μ ε8όεαπειε οι.έιιιι 
ΜΜΕ πιιτέειιινιιι, πιιιππόι πιιπτ εειιώιδιεπέι ιοΒνει «Μια 
ἔστι, ιιππιπ τ. ι. ει επειιιιιΜέΒ ε Μπα ει τέτειιεει€πιιπ. 

8 οιιἰιΜ ιιιιιπ Μ ο ειιιιιΜπ ιθωιθωιωιόι. Αποπ 

ιπιπ πιπιπιπ ει πϋπτετόε' οπόιπιι ειιιιιτ ιώιόπεό8εεεπ οποια ότ 
ιοτποι:, ιπιιαιτ πιι πειιέεειἱπιιπ πονο2ϋπικ , ε ιπιιιιέπ %Βιιθι 
ιεπιει·οτο ιπειιὅπποιετιοπ κι πϋπιοιόεπωποπ' ιπο8νέιειεπτέειί 
πειπ , ειϋπεέἔοε είε όροπ πι επιιι:εόΒοε ι·όιοι: όι·τοποιπίιππ. 

Α πίιπωτέε' πετάει-ιι ιω16ιιωειι. 
Ι. Μίπ2 πισέ !ιπ·υάσμιει, ιό πιιτείεει πο” Μπιτ 

ι·οι€επτ. 

ι. Α τιιπίπίε, πιἱι π ιδι·νέπγποιό ιπιέι ει πόρποπ, ιζόιπέρεπ 
ιπιιπικέι; :Μπι οι·πόιοει οιιπιτέε, Μ πιιπτ ιπτόε.Αιπιιι €γειιιι·ειπ 
ιειοειοΒοε, :ποπ ποἔγ ιοιιπἱ ε 6ιπἱ Μπι ειειπιι‹ι, ιιιιτ ιιιιι_πι 
ιπἱπἀοιιπἱι Μ ιπόἔ Μπι πιἱιπιἱἔ 82, πιοι·τ νειιιπειιι Μπιθ 
Μιοι:, ιπἱιωτ ετιιόιοετοιοποιεποιε εοι:ειπ Μπι τειι·ιιιπειιι, ιπἱΒ 
πωπω ει τϋι·νόπγ οι)πιποιεπειιι πι Μπι 1ειοπιι. Ειιιοι Μπα 
Μπι ίειεειοΒοε, πιἱ επετιπτ ἱπιοτἱιε πιιπειεπισι ποἔγ οι νειΒγ 
ιιππιπ ει·πόιοετοιεπ οΜιοπεποτ τϋι·νέπγ πω ιε τιιτνιι πω, 
ιδιωιωπι πιτόι τιιτιόπικοάπι ωι, ιπι Μιπ Μάτι; πιἱνοι οι· 
ιώιοετοιεπ, οπότε πι-ινοι τ6ινόπγιειοπ. ιιιΜτ ιιίτπι, ποέςγ οι 
οιειιιιέε ιπιπάοπτ πω, ειποιιπτ ιε ιιιι:Μιε οιόΒ· νιιιιιιππ: οι· 
ι:ϋιοετοιεπΜπ ιπττοπἱοπ, ποἔγ Με πο: οιωθιωιμω πι ιπτόε 
ιιιοπιπιπ Μάι· ιιποιεποι νιιιι ιπτόπνο, Επι: πει Μπι οιόΒι Μπιά 
ἱεπιοιοτοεοι; ἱε πιιπάιε οι·ιώιοειδεοπ πιο Με ιθσειιωθιοι 
πιἱπὸἰἔ τόι·νέπγειοεοιι οεειοιεσιιιπἱ. ιδιοι: ιόινιιέΒοείιτιιτπ:-ιιι, 
πει; πεπειιιιεπτετποπ, ε Έ? πιεεότιιτειποιε ει ππππόιιόειόι, 
πω, ει πίιπϋιε ιιιοΒοιόπιοτποπ. 

2. Α ιόιοιοιπ να” ι·ειτοπιόε ιιιοικι·ιι ω, Μι πιέι· Μπι 
πι οιό;έΒό ποοεπιοτεεει:, πιοιιπιιπ ειόε πιιιο€νότίιοικ ε οιιοειιιι 
Μπιτ πω, ππππόάπι, πει ει ιό, πιιτ π ιιιιι6ι νάτπιιιτ, ιδππ ει 
ι·οειιπέι πιιτόι ιόιποτποπ. Εποποι ειοι·οποεοπίιόποεππποπ πει 

Οι Η 
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εοπιίτπιιτπι πι; ιποἔπόιἰι: πιτ ιπἰτ οινοπιτποτποπ οι πιτ ιπἱτ 
ιιιοπιιγοιποτποπ, όπειοιπότιι€ ει ικοττότ, ε' οιποι εοι;ικιιι πιιιιισι 
νιίπ πιτ, ιποιποπ. 
. Α τόι·νέπγ ι€οτίοιο τοειειπιι·οττοπτ: οΒγοποοιοι, πιἱ ποι 
νοτιοπ π πϋ-ππόκιέιτ επιτιιι, οι ιποιιοιιοεεοι , πιἱ ο. ιώι·οποπ ο· 
Μισο πιιιι, ο οιοικιόι τού ιειποτ ιιιεειει ρωταω Μοι·τ ο ιππ 
τοτόπ Μπι Ριιιιτείπ ο. Βοποειτοντ'ιτ ότι, πειιιιοπι πετάει ιπιιιιιιε 
πιτοτΞοιι πωπω π, Μι νοιο ιιιιπτ πό, ιπιπτ ἔγοτιιιοιι, πιιπτ 
"πω, πιιπτ τόποι: ι πἰτοιοιὅπ διειοπόττοτοοποπ νοπιι:-ιι:. 
ι(ιοποικιιιιέιιιι οι ει πιιπτοτόεποπ, πιοιγ ειι_ιείτ ιποτιι·οπ τιιιιιιιΒιιιι 
ο οιποιίτ έι·τιιτιειποποτ π. ι)ο οι ονπειτοτιοιπ; πιἱπιιοπτ τόπ ει 
τόι·νόπγποιό κι ο τιιι6ιπιοετ ιι ιοΒιιιιοπιι πόι·ι·ο πιοι·ίτι-ί. Α· 
ιοπιιτιπ πει οι ιιιτππτέετει ιιοιΒ·οιπιτι οειτ έιτειιόποπ Μπι πιπ 
πιιιι; πιιπτ τι πϋπτοτοέ οΒγιιε τοι·ιποοιοτοε πόνοτιεοιιποπγοτ 
ειέιποιιιτόπο ειιιππιι ιδινοππιο. . 

Ει·οτιιπόπγοποπ ο ίόιοιοιιι ειἱπτο οιόιό πιιπτ ει τιιιιίτιίο, ε 
πο οπποι ποιπτοιοποππ π ιιο ισπτοετιππ, πιοι·τ οττ πιτ ποι π 
ποεγοππ ποιό”, οττ πω ποι πδιοιοιιπ πιιιιπ. 8 πιἱπτ πωοιο 
ι·οειειοι ι·οττοπτ, πι” ιιοτποροπ π οιὅι. ιιιόοιόι· πιοπ πιει έιτιιι, 
πιἱνοι οι ωωισιι6ι ι(δινοτιοπιιι ΐοπγοποτι. ι)ο ποιιι ποιτ ιιιἱπτιοπ 
πιει ιπἱπιιοπι·ο οΒγοπιόοπ, οιόι6ιο€; οιπιοικοιιιιπικ πιοπ οιπιιιι 
ικοιιοττ επωο ιιι›ιπέπππ, πι πιἱπιιοπ πιοιιοττο οιπιοπότ πιοιιιι 
0ιιιιιοττ ο ιπιπιιοπιπΜιτ πιοππιιι πγιιιτέ οι Μπιτ, ιπἰ ο οοοιο 
ι:οιιοττο ο τιιοπικοτ τιιπιέπ ποπ πίιπτοτοεπι πιπποτοττ; οιπιο 
ποιιϋπιι ποιέπππππ πιοπ ιονοιοικι·ο, ιποιγοιπποπ ει ποοετοιο 
πἰτόειοι ο8·γίιττ οιπποπ ιιἱ_ῇπ ο 100 Η ιο πι€ιπιτπτιι: , ο πιοπ 
ιιοπιοεοικι·ο, Μι: πι οπιονοιοι ποιπτοιοιιτ ποτ πιεί πιιι·οιοιτειτ 
"Μ, τι τοιιιοιόποπ ιιοιοιπονιι πωιιέιζ πιτ τι 20 ίοι·ιπτοτ; οπι 
ιοικοιιιιπιτ ιιιοπτει Αποιιιίποπ, πι οΒγοιιοεοπ πιοι·τ πόνοτποπ 
οι πω, ποΒγ ιΜεειο ιιι€οτοιιπο νιτοιιοποιε οι. Αιοππο.π 
πο τοιωπικ οι, πιιιποροπ πιοπ τοιιοπ πω, πιἱ π πιιπδοτ ο 
Βγοποεοπ επιτιπ, οι πϋπτοτοοεοι ο8·γόπ ι·οοιιιιι ιι οινιιιιιιιτ 
ιιιιτπιπιιι _ιέι·ποιε; ιπιπ πἰεοπιι ο ποιπγοππ οι·όνοι οι ειέιππιιπ 
ο πιιππότιοε οιόττ ιι οεοιοπνὅ' ιι€γτίπειπ ιιιἱπιι_π_ς ι:οι·οειτπι επι 

,!) νιιωπισ, ιι'ιιοτει ι·οιπτιππ το τπο ρπιιπιππιοπτ οι ι)οιιτιι ιπ 
Πιο Μετι·οροιιο, 26. οιιιτιοπ. ποπιιοιι, ι83'.Ξ. Ι. '78. 
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τέιΙειιο!ι, όε ιιειιι ιιιἰιιιὶἱ8· ΈοΒιιιιιιτΙιιιιιι!; ως· ιι ιιϋτοιειι ΜΜΜ: 
ΜωΙότ "ΜΗ ειιοιιοπιι Βεριιμ1ινειταΙτ) ιιΪιιἔιιέιιΒιι ]ιιιοττ Μαι 
ιιιιίι·ιιιιΕ ὰοΙἔιι εΙιειά ιιιε8, ιι τἱειινἱεοΙόιιεΕ Ρέ1γέιέιι ιιοιιιΙοΙιετ 
ιιιοιιιιι οΙὅτο, ει ἔγὅιιἔο ΜΜιτιιιια!: οἔόε2εό¦<ἔο ΜΜΜ: ώ, ε 
ΚόΖὅιιεόἔεεοιι ιιοιιι @Με εΙνοεΖτἱΙε ιπέεοΕ' ΒὶιειΙιιιιίτ ε Μωϋ 
]όεέτ, ιὶε ἔγειΚιειιι έΙοτι1ειινειειιό ΚΜ ιιιε8·νοιέε όε δι·ό!εδει 
ιιοιιιέ!γ Μι ΐοι6Κιο. - 

Μέεοάειοι· οΙὅ2ὅ1εΒ· ω" 'ει ίόιοΙοπι ποπ το” άΙΙ:ιιΙ, ιιιἱ 
ποιο ιι Βίιιιϋει: ιιι-ιιιοιιι ιιιο!πειτ ότιιό ΜΒΜ επειει·ετ. Αι οιίιι 
3ιιΗ Πα Μέι· ει νέτει:' επό!όιι ΜΙ, ‹ὶο ό” ειιι]ει επέΒε ιιιτ όιι 
νἱεεπιιΙόΡ; ιι οειειΙείάϊότ Πτι-πω ειδνοτεέΒιοΕΒόΙ ιιέπιιιέΡέιιοΚ 
οιιιιέΚοιοτο νοιιιιι νἱεειει; Οοι·ιο!είτι Μάτι ποιο Βέιιτ3ε Βο 
Μάι, Ι·ισέγ ειιιχιέιιιιΕ ι”έιάειιΙιιιιιι: Μ· οΕοιποιι. 

Π. .Μίπ2 Μάι· α!!ια!Μαπάσπαλ Ϊὅ Μιέειι, 
Α. Μέεο!ιι·ιι ιιόινο - 
1ε:6ιπ Ιειιιι-έτ ιι ωιιίτέε, 6ο ιιιοΙγ ρέ!άέΒΒιιιι Μέι· Μάικ 

Με: όε 

2οτ. Ιειιιέτ ει. ΐέΙεΙοιιι) ιὶο ιιιιι1γ ἰΙγοιιΚοι· ιιιιι€έι·ει ιιιὶιιτ 
ε" τοπικ δΠνε _ιοΙοιι ιιιο8· ιιιιιιάειιοικ «Μα, Ιέι:νιίιι ιιιιτ έει 
ιιιὶιιτ ίοΒιπέιιιιΙε επειινοάιιι, Μι Βίιιιι·ο νοιειιιοάιιέιιοΕ. δο!ι ιδι 
νέα), ΒοπιιἱΚ έε εΠόι·ϋΠοΗΕ ειιιόΙΙ(ίΠ, ιιοΒγ ιιιἱιιἀΒιιοΜὅΙ ἱε 
ιιιοιτετιιόΕ, Βάι· ἱΠοτ ιιιἰιιἀοιιτ; οΙΙειιΒετι οι” οΙιιιιιι·πειιτό Πό 
Ιετ ιιιοεεω έε !ιοεεπιιι εΠιειΙΙἱΒ, Βάι· Ιιενέε ειιιΒοι·ι; όι·άο!ιοΙ. 
ΟΙιει, ιιιοι·τ ει τ6ι·νόιιγ έΙτιιιέιιοεεέΒ·, οι Η:όΙει: ε νέΒιοιιιιιτειε 
Ρωιι€ επιιιόΙγεΙε 1:6ι·ιΐΙ ίοι·οΒ; ει τόι·νόιιγ εΒιτ Ριιετ.τιι Με· 
ΜΗ” εινέ8ιειιιιιτέε οι” τόι·τέιιετ; ιι'ιδι:νόιιγ ι-:8γ ών, οἔγ 
ΒοιιιιοΙειτ, ω ἱτόΙοτ εεγ ιιΙΙειιΙιιιειάε, ιη” όΙοτ, ε ει εο!αιεείΒ 
ΜΚ ἱὶἔγοΙιιιότ ιιιΒιίΒΒ ιιιιι8έι·ιι νοιιιιι ιι ΙεἔΙιιτνέιιγιιΒΒ ειπ 
Βει·' εστω, »Με ει νἱ!έἔ” Ιοετ6ΚέιγοεΒ τόι·νόιιγΒόιιγνο. Α 
Πιέρ 212 όΙοτΒόΙ τιιιιιιΙνείιι, ΙεωοΒΒειι Μπι Εεγώ.ιιιοι. 8 Μ· 
νέΙτ οι ο!;ΒύΙ νειΠοιιι «έα ΒόΙοειιο!ε ει Ιοιιὶεὶιιιιιιἰ τόι·νόιιγιιο· 
Με' ειιοιι ιοιιάο!τιέι, ιιιἱ ειετἱιιτ ιιιιιιάειι ιιονοιειοεοΒΒ Βιω 
θεωθιε ε ίοιιγιτόΡοτει: ει ΒόιόιιεόΒ8οΙ ΗνωειΙοεειιι ΙώιδΙ 
τετιιειε 8 οπτική: ιιοιιιοειιΕ ει: ει ιιιιε2ιιει "απ, Ιω” ει μέ! 

“) Μνιιι€εταπ, Ρι·ο_ιεοτ οι' ει που μπει! ι:ο.όε ίου· Πιο :καιω οί 
ι.οωιιωω. Ιιοιιιιοιι, 1824, ι. Π.. 
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:ΜΚ ΜΗ ιιγοιιιιιΕοάιιιιΕ ει Πιέρ' ειπιόιόΒε; ιιι-ιιιειιι οι Μ, ιιιι 
ΜΒΜ πιόε ίοιιτοειιΒΒ, ΙιοΒγ ιι Μια τόΒΒιιγιι·ο Βιιιιτεινε Βίτ 
νέιι¦ ]ιιεειιιιΙ‹ἱιιτ Ιιιττέ ιιὅ ΙοΠπόΒοιι οΙΙιετϋΙΙιετΙοιιεόΒε ει 
ΒιιιιτετέειιοΕ, Ροιιι€ ει Ιοειιιέι·εέωιΜοΒΒ Βιιιιι:ετόε ΒιιοιιΥο8· 
ειίΒιι, ιιιιιιτ Μέι· Βοοοιιτἱιι (5 20) ιιιεἔῇοἔγιέ, ει·όεεΒΒ Φωτει 
κι ει Ιοα<ι·ΒοΒγετΙοιιοΒΒ Βιιιιτοτόέ ΐόΙοιιιιόιιόΙ, Μι ει: ιι ιιιιιις· 
ιιιοτιοΒοά!ιοτόε' τοιιιόιιγόιόΙ Μεόι·ιεΗΕ. 

3οι·. Α ΙΙ18Βιιγιι€νέ8. Μιάόιι Βάιι ΒόνοτιοιἱΙ: ει, ε ιι 
8οιιοειτονι'5 ιεπιει·ιετιι: , ι6Μω ιιιιόΡ, ε πιειγ!ιδι ΜιιέΒοιίι 
τιιιόΙι ει Βιέ!ιο' Μάικ-ι αει: ιιΗιοι· ιιΙεροάι!ι νιεεω, ιιιιιιόιι ιι 
Βιιιι6ειε ει: ἱἔιιιει-ἰἔ τέτοια: Κασπώ , πιει, ιιιι8·γοΒΒ εεετεΙ:Βειι 
πιιιιέιιι ιιιέι· ι·εέ ει: ΜΙΒ: Μιιιοιιάειτοττ. Βὶιοιιγἰτιει πι τόι·ιόιιετ, 
Ιιο8γ !ιοΙ :ιι οτειέἔ' Βιι·ιίι, ΜΒΜ ιιιἱνοΙ ιιειΒγ ι·ιιιι€ιι πιο ιι 
Βίιιιόε, Μπι ωωιωΙζιιέ1ιιι, ει Πιέρ “πιο ιιιεΒιίτ Βίι·όνιί. Ε: 
σε ιιιιτ :ι Ιιείττότίτέ:Ηιοοι·ιει ειιιέτ ιιγοινόιι $8ιγ ίειει Μ: Μιγ 
ι·ιι ιίΠίιείειι ει @μισώ ιιΒιιι·ι-ιτιιο.Κ ει τόΒΒι ιιοΙΒιέι·οΒιιέ!. Τιε 
Με παει, ιιιεἔιιιττό ω!‹6Ιοεἱ στό ει ιέι·ειιεέ8;Βιιιι @πως τιιιιιί 
ειι: ιι Βίιιι6ε ιιιο€ιιιιιοΙτ. Βιι όρ Μάτι νιΒγάιιιι και, Ιω” ιι 
Βιιιιωτόε πιο Ιε8·γοιι εαπ ται Βιιιιιόιιγ, :ποπ οΙ:Εοι· έιάοιειιοι 
Με 68 εει_ιιιάΙ!ιο·ιιιι ίο8 ο. ΜΡ, εαπ τιιΙ ειιγ!ιο ιιιοι·ι: «Πάπα ει 
Ντόι ι·έιιιτεΒεβόιιο.Κ νιέΙἱ όε !ιοεπιιε ιιιιιι·ιιιΙ. Β ει Πιέρ 01%” 
ιιιιιιτ ιι 1όιοΗειιιότοτ, ιιιώγ Μπι ιιιοιιιιιιι ιιιο8 πιιιιιιι€ νι 
ΙέΒοειιιι :πιτ ι=Ξε ιιιοτιιιγἰτ, πιο ιιιοΒόι·ιι ιι εο!ιειτ όε ικονοειπ, ε 
πιο8ιειιιοτι ει Βιιιιτοτόε' ιιιιτείτειιέΙοιτ. 

Β. Α Βιιιι6ειο ιιέινε, ει ειιοιινοάόεοιι ΕΝΠ, ιιιἱ τι [πιει 
τιι ΐοιιγίτόειιέΙ είιι:ει·οεΒΒοιι Πιτ είε ι·οτι:οιιι, Μ Ρωτάω 

1. Αι·τιιτιιιιιιιεί τέτοιο πιοετ τόνιάοΒιι ιιιιιιιι Εσει 
ειιιΒΒ ὶἀοἰιιιι, νιιΒγ ειιοΕι·ει πιέινο ΜΒΜ ιιιο8εότι:ιιιτ, Μι Ρέι 
τΙ:ίιιΙ ιιινειτο.ιέιόΙ ε Εγέτιιιέ8ι-ίιόΙ ΐοειιιιιιἱΙι ιιιοΒι, Με ιιιοειειο 
ί6Ιάτο οΙΦιτειΠε; να” ιιιιιιιιοιιοΕι·ιι Πέπσι, Με ιιέΙιιέιιι ίο8 
ΙιέιΒιιιι δι·ιπι:ΗΕ. 8 τιιάιιιΕ, ιιιιΕόΡοιι Βοτιιιι!:Βιιιι, ειπα το· 
πιει ΞοΒοΙννεΙ οἔόειοιι εΙΙοιιΕο2ὅΙοἔ ,,οιιι·οοι· ω οοιιτιιιοιιάοε 
ιιοιιιιιιεε, που ει! ιιιιιιιοιιόοε ΙιιιΒει·ἱ άοΒο:", ιιιιιιιιοιι :Με οΙ)ι 
οεοΕόΙγ Μπι ἰε εΙιέι·έεεει ι›ιιιιιωωιιι‹. 

Σ. Μεωεινιιιέειι; Μπέκ ποπ έι·ωΙοιιιΒοιι νέιεεεέικ, |ιοεγ 
ι·ειιά!ιοι ε ιιιιιιι!ι.ιί!ιοι ειιο!ινέιι, ο!ιοειιέΒΒιιΙ πω" Χόκει ο! 
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16Μι Μπιτ, ει!εείι· εικοιι ιιιειἔειεΒἱΗιειπι, ω” ΙόΙοιώο επεί!!νείππ 
οι·Ε6ιωιιεόΒΒόΙ τειττόπι€οόιΚ πει ΒοπιοεπιΠ ε πιει ει ιιιοΜεινιιΙείε 
πιει: ο Κοιτώ όι·τεΙπιιιιτ πιιΙει]πιοπιίψ1Β, πιε-ιππι Ιει!ιοτ Με ΜΙΜ 
πιιιπιΙ:, πιἱ πιόπιιεΙγτόΙ εί!ΙίπτειΗΕ, Ιιο8·γ ει. τειιιι€είε έε ΐόιοΙοπι ει 
Βϋπιπετέεπποιε οπιπιόΙ Βι2οπιγοεειΒΒ όε εεπϋΕεόΒεεΒΒεπι ΒοΕόνετιεο 
πιό Ιιειτείεει, Ιιειιιοπιι οεει!‹π απ, ω” έΙτει1είπιοεπι πιειιείεει, ππιπιπ 
ιιιιιπι!εείΠεοάΠε επ εΒόειι πόιπιεεΒοπι, ε ιιιιιιιΕείΙΒοάιΚ ππιέ8· "πιει 
ΙὅΜ: Βι'ίπι νοιπιει, ειΙΙεπιΒοπι ει. ιιιεωεινιιΙέε' εεετο οεει!ε ει. Βίιιιπένο! 
οἔγἱΜ επι ιιΙό ε πιειπείεει οεεειΙ: ει πζοπιοειτονὅι·ο τει·ιετΙ Μ. - 

Νο Β:ΙοεΙ]ίι!ε ειιοπιΒειιι, ππιὶΕόροιι Εονέε ΒΙΠΒΘΡΠ8ΙΙ πιει; 
1εινιιΙείεει ειείπιι€ειΙειπιο!ε' ίιέιειΙππιένοι ι”ϋιότ, πιοιιιοεειΙ<τ οπότε, ιππι 
νοΙ ει ίόιοΙοπιιιιοΒ Κέρο πιειροπιΚἰπι€ πιειινείπιγειΒΒοάιΚ ε οιπ-ιιιγόει 
ν68το, πιιἱε ει πανιιΙείεπιει!ε τεππιπόειοπο τειι·τόεεεί8, Ιιειπιοπιι απο" 
ίοπιιοε ετοπιππιόιιγοΚ ιιιἰειττ, "Με βε!πΉει οι @σέπια Μείι·ειάπιειΕ: 
ιιιέεοΙσιειΕ Είπα τειπ·ιό2Κοάείει·ει @καὶ ει ΒΥἐἱπιἔέτ, οι πιει€ειτι 
νιιιιι, πιιείεοΕπιειΕ ]θΥΠιέΒΒ ΒΜειιοππιπ·ει ιιιει€ει ἱτεἰιιτ, ε οι·δπ·ο εεε 
Βίτἱ, οι Ροειἱτἰνιιιιι; ε Π] πιέΙάεί!ε' ειόππι!όΙοτο ιι€είπι ει Πέιι 
ιιΙὅτι ει 16ι·νόππγ ε ι€ειιιεείΒπ' ππιπτ ΚοἔΧοτΙεπιεέἔοἱ πιπειιτ ¦ιει_βεέΚ 
οτὅειειΕπιειΙ: τοΙ:ιπιτεπιι, πιἰπιὰἱπιΕείΒΒ οτΚ6Ιοεἱ νιιέΒοείτείεΒειπι 
@Μπι ιιιο;;; ιοΒιι·ειπι τἱειποΙἱ, ππιοι·π οεοάείΙ-πει π'ο8ειπιειτείι; ιτοπι· 
ιειΙπιιειτ έτει Ιιοιεί,ιιιοι·τ πιοιπι έτει Βοπιπιε βοεπιιτ, ε Ιείτνείπι Βικι 
πιείτ Ιιε8γοιΙοπιεόΒ· ΜΗΚΗ, διψάει” ειδνοι!εοΜΚ ει Κοτπιιείπιγ 
πιγειΙ ει Βιιιι686Ε” ίϋΙΚοτοεόεόΒεπι. 88Ζί: επι ίοΙοε!3ϋΕ ώ, ΙιοΒγ 
Ιιει ει ίο8Ιιείι ιιΒγ νειπι εΙτοπιάοινο ιιιἱπιτ ΕεΠ, ει ππιειΒείπιγπιοπιά 
“οι” εΖἱΒοτύΒΒ ειναι επιτἱπιτ, ει: ει νέἔἱιοτΙοπι Ιό!οΗ:ίπι, πιἱ 
ΪειΙειὶ' οεοπιάόπι ΒοΗΠ ει του πιοΒιιεπτιιπείεείπιειΕ Ιείπιπώει, πάνω 
ι·ει]τει ειότπιγώ;ιΒ ε ΜεόπτοιόΒΒ ίόΙοΙππιοτ ιοτιοειτ εἰ ιπιἱπιτ ιιιἰπι· 
:Μπι Επι» έε πιόΙιόηιειά, όε πιἑἔ ο ίόΙϋπ εο!:ΙςειΙ πειπτόεΒειτ Μ, 
ιιιοι·τ πιοπιι Ιείτνείπι οΙόττίιπιπε εππιΒεπτ εοπι νέι·ιοπιί εοππι εκπι 

νεόπιἱ, ΙιειτείεείΒειπι οι εοιιιιιιἱ ἱεπποπιγ, ε πιοι·ιοιπείε έε επείπιει!πο 
«Με είΙπειΙ πιιι-ιΒ πιοπιι ἔγὁπιἔίττεπἱΕ; ππιἱΒὅΙ ΚἰτοτειἰΚ, !ιοΒγ ει 
Ι:δι·νόιιγπιοιό άοι€οιιιειτι!ε ει ΜΜΜ” ιιιοωεινίιόεείτει , ει ιιέΠείΠ 
πισω, ει. ιιιείεΠε ιιειτείε, ει ΐόιεΙειιι, νειΒγ ει·οιόιιύΠ Μνοτικοιτοτ 
Με νειἔγ επιιαιΒΒ Ιώι·Ιιε ει.πιπ·ίττειππιέ!ε. ΗειπεπΙππιειε εΙι·οΗ:επιτό 
οποιο νειπι ει ιιιει€είιιγπιειΕ; (Έ!ειεέποννΒειπι ει ΙπειτοπιείΚ πιόΙιείπιγ 
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Με ειπιέπέεέι·τ 500- 1000 ιιοτιιιίοε' οΒγε2ει·ι ειειοπινωιόεέι·ο 
ιιιέπιιέιπ ππιπιἔοιππιτ, ε πι. ΡιιιιωιοιΡιιιιιι ()ιιοι·π·Υ-ιιιιιιιόι πωπω 
ιιιιιιΕ τπιιιοι: οεπιιτ Μάτι: ιπόιτόιιπδπιπιει: Νονν·γοπιπιιει, πιιοπτ Π: 
πι ιιπιιιἔπιπότεπιπιειποπ ιιτειιιποιιιιπ, ε επ ιπόιιιι7οιιιι Μ” πίιι·πιιδιπ 
ιιιι εοτειιι: ιέε ιπω61‹ ιεπιιότ ι·πιιιεέΒ·ιιπι οιτοπιό. 

πιο” ιι ιο8ιι6ιοεοιιιιοπι ειοπιποιοιτ ί0Βιιέιιιιιπι @επι _ιππνιιι 
πιιιι€ ππιὶπιιιοπι, οι ι€πιι, όπι πω, ι€πιι2 πιιιπιτ σε ιιοἔιτ ιιέιοιιιιιι 
εοπιι ι·οιιοπιτ οι ππιιπιπιοπιπ, πιιἱπιτ πια ιιο8πγ πι πιονειόε εειπι Βόρει 
ιόνέ πιιπιπιοπιτ; ιιιοπιιιειπι πι πιονοιέε ειιοπι «Με πιιέ8 Μια πιοπιι 
ιιοιεί ΠΠ οιιοπινοιέεϋι. ΡωιΒ οι όνόπιονοιόει έπτειιΕιπ-ιπιτ έε @πετ 
ππιοιποι πιονοιπιι, @Με ιπϋπιπιγϋ πι ιπινοτιποποιό ε έιτιπόΡιό πιο 
νειόειιοι ιπόροειτ, τι-ιιιοτ είε @πω-π οποιοι; ππιει·ιπ πιοπιι οιγ 
ιΒιοπι πιοιιόι ππιοἔἔέιιπιπιἱ ιιοπισ πι. ι·οειπιειι: ππιπιένιι ει ιέιοιππιιοπι 
Η πιο ιο]τοιπειιέικ, πιο όι·ιπίει ε οεπιιππιοιπι τοποππιιὅι πιιιιπιιπει κι 
ποειπιπιι: 81ωι;ωπ €γόιπέι·επέιειιτ ει ειίν' πω· τοπιόιιιεπι ΙΒΙ 
ιοιπιὶ ε ιπἱτέρπιἱ; απο” οΒγ Μ), Με", ππιοιγ πιιιπιπιοπι Μίρα: 
ιιιπιεπίιιπι Μια, οι οἔγ άιιι·πιιιιιι, ππιπ-ιιγ πι: Μό' ι`οιγειππιπίιιπιπι 
ιπέινό νέιτ, ε νἱεοιι πι μια ιπιἰ οεοπιιοποικοπέιιιιπι τόπιιοτειοτέιπ. 
[Με Μπρικ που πωππιππόι, ιιιἱιπετ πι ιιοειοιιι, ιοπιπιοπιἱ, μπω, 
ιιειΒιπιι, ιιεινοτιιιι τόπιιι6οιοΒγοείιιοποιε ἰπιόπιιπἱπιτ ι:ιειπιοΒιιτ 
Μι, Μ” πι πιιο8]πινπιιέε σε), πιπ.ιΒγ ειέπιιτπι πιόινο ιπιἱπιιιἱις 
ιιἱιοπιγοε, όε οι Βιέ8- πια ιπιππιοπιπιιιιιτιιι: ιιοΒγ πιιἱιιτείπι πι. πιιο8 
Ξπινιιιέε πιοιιι μπειτε ιιιιιοτόεόΒι, ππιἱπιοι: Μι: ιπιει8 τπιτππ-ιιοτπ, 
ποιόπιποποεεόιπ οι πι. ιποτππιέπιγοιππόι ι6ι·οιπνόεοιιππιοι: ιοἔππιειἔπιει›. 
Ιιοπιπιέιιι, πιοιγιιοπι πι: οπιπόιοει ε Ρωἔω ιό δεειοοινιιιι; έε 
πιω: ιπιπιιοπιπιιιπιτπιι, ιιοΒ·γ ππιἱπιπι επιπόιοεπειεπι, πιιιπιπι πέειτοιεπι ε 
πιιιπιπι οιέιεπε·π·ύιιοπι πωιοπωω οιγ ιιϋτιωτιέετ νπίιπιειππιπιι, 
ππιειγπιοιπ ιιιιτέεπιιι τι ιιιοώπινιιιέιπτ ιιε·πιιοεπιιπ ιζωίπμικ πιο παπι 
οιιοπιιπειπιει:. 

κι Μπέκ πιοπιι Μπιτ πωπω ιιιοι·τ πιιιπιπιοπι πιιοΒ· πιοπιι ιε 
νιιι, πιπιπιπιι-π ιιπωωωι εοπιι ισιιιοπιο, πιιοττ επ ιιίιπι πιοππι Έσω, ει, 
ΡεπιἱΒ ιιιιππιοειππιιιιτιι€, Με επιιιιει· πω, ιέπειτ ει: “κι πι 
ρΠϋττ ιππιρ όε ειι·ιιπι πιο θἔΥπιππ ΜΗ. Επιιοιιποπιιέιπ Βάι· Μουγ 
πιγιι·επ πι ιιιἰνοιπεόἔ, οι ἱετεπιι πει·ιιιέεωτ ιι ιόιοιπιιοπι τομεα 
μι Η Μι· ιιιι ιόπιγπιχει, πωπω ιιιἱπιι: πι ιιοιπιιιιιιπ είε πιπιπιπιπιι-π 
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ιπιπ«ΠΒι |εεπποιε πι όΙει:Βειι, ε ιιά!τοπιιιιιπππ εοΗπόΡεπ, άι» 
ιο[ιοεοπ ιιοπιι οι ποιπ επγέειπποιο Μιπάεπ π πιιι τοιιοπιππ 
ιιονοιέε έδ ]όΠότ' τει·ιοεπτέεο Μπι, ει: Ιιοἔγ ποιόιπΙ Κονο 
εοΒΒ πω Ιοεπ ιπἱπτ νοιτ; ιπιπάεπ ει ιπἱτ τε!ιοιίιππ οικοειιιι νέ 
Ιπειιοιτ ε πΙΙπ-ιΙιππποτι Βιιπτειόιι πω πι , πω εοΗπι! πω» 
ιπο8_ιεινιιι πιιπι παω. · 

τπτ 

·- ν Χι 
πω .μ 7 
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ΒΟΝετι:Τιεο· ΤιτωιποοΝΑι ο Νι:ιιι:π. 

Πει οι Ιεοπ·άόε είΙτειι πιοιιι Ιποι·ιείτοΠειεπιείπι!ε, ο πιο οπόπιιι οι» ο” 
8ΥδιιΒο πιοππι νοιπιει, ειι:ειι·ειειππιιε ει πιιΠγοπι πιει89·, όιιει_βειπιείπιι: 
ΒοιεΙοθιοπι ΜΙομοτι _ῇοἔειΙειΡιιπιΙε”- οινοἱ ειοι·ιπιτ: νοιιειΠ πιιιιπιπ 
ει Βίιπι€οιόετο πιέΠό ε Βϋιιποιόεπ·ο πιοιιι :κοιτά οεοΙο1εοάοιοιε 

ΜΜΜ, οι”, όττοἱεοιπιἱ ει ΒίιειδΙσόΙ; οπιει]εειπιέπιι: ιιιο€πιειτεί 
τοπιιἱ ει Βίίπι είε ΒίἱιιΙοιοε ΜΜΜ Βο]εό νἱεποπιγι, οι", ότΦοιτοι 
πιἱ ει Βίιπιιοτοε' ιιιέππόΙσέι·όΙ; ο οΜεοι· Ιέδνοι!εοιπιεέΚ ΙειιοΒγοιπιπ 
οι ΒίιΙ6πιΒεοεοτει _Ϊ‹ιἔειοι·Π έε ιιοπιι ]οέπειοι·ιϊ Βάπιιοτοεπιοπιιο!ε 
ΜΜΜ, οι”, πέι·το!πτοοπιι ει ιιϋπιιοτόε” ιιιἱειῇἀοπιειἱτό! ο πιοιιιοἰπιΉ. 
ΑιοιιΒοπι ο Ιιείτοπι ω” πιιειθ·είΒειπι ίο8·ιο[πει πιο οἔόει Βιιιιιοτό 
]οΒιιιεΙοππιέπιγι, ο οκ ει Βόι·πιόε ιιοπιι Ιεινείπιπει. δ· πιἱ Η δι·ϋπιι 
πιιοι πιιειι·ειπιιιπιι: ει ΡείΙιεει' ΙςιιοΒ·γποπε: Ιιει€είι·ειἱ Βόιδι!. - 

κι ει 'παο' ΡΙιἱΙοεορἰιἱεεϋείτόἱ ει” |πεόνοτοΠ , Ιιοεγ. ἱιἱἰιιτο 
τοεπιοπιιοΒοτ ιπιειΒέΒειιι, ει μισή εΠΙΠεοπι οΙ6, ει: τόΙο, ει: εέειπ 
“Η οΙγειτ Ιεἱνεἱπι, ΜΗ: πιοιιι ποιπωειιοε; :ποπ ειιιοΈείι·ί Μιο 
ιϊοιόεοΙε όρου πω ππιἱπιτ ε.ι ΙιοΙἔείτἰ ]ιι€ειιιιιειΕ Ρπιεεετείει οι οπτι 
Βοι·ϊ ότιιςόιιγΒόι, ει τειρειειτοιείέ ειτἱειεειἱἱιόι οι·οπιπιοΙ:, οιέι·τ Μι· 
νείΠοιόΙ:, - πιἱ ει: εέειΒόι οιείι·ππιειιιΕ ει: 6ι·ϋΙς, ο 6ι·6Μαέ νει 
ΙόΕτ οεει]: οι οΙνοι:ε Α $οΒΙιΙιἱΙοεοΡἱιἱει, νειΒεγ ει ΡΪιἱΙοεοπιἱιεἰἱό 
έει, Μ: πιοπιι τοπ·οππιτ Ιιειπιοπιι νἱιεἔεἰΙ όε πω, Βἰτόειόἱεο' οΙο 
Βο νοππ]ει ει Βίιπιτοποεπιοιππο!ιοτ, ιιιἱΕοτ "ισ εποιεείεΒειπι νειΒγ 
ιδι·νοιιγΒοπι νει€γ ῇεινειεΙειιΒειιι εειΙείΙ, ο ει εποτἱπιτ ει ιιιἱιιτ είΠει 
Ιείπιοε οΙνοἱπιοΕ πιοι·το!εοε ιιιοΒΒἱιῇεἰΙΙ, νει,ιπγ οΙνοτι οι” Μίσ 
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Βιιιιιει. Αι πειιιίτ ει πωπω, πιιειγειε που οινοιπ ιιιὶιπιποι πι 
πι ιιίὶπιτοτόεοιππιοιπ πιιοΒ ιποιι εΒγειπιι6ις, νειΒγ ππιοιγειε :που 
ιιιιιιιπιοπιοι: ιιιιιπιποι ιιιι·πιιοιπ πω, ιιοΒγιοΒειοπιιιππιει: ε σκάι 
ιππίιιγοεπιι:πιπιιπ ιεπιιοπποεεοπιοι: ? ιι"ϋιιιιοιπ πίιτπιι ιπϋιόπιιιιόιο ειναι: 
ετιιιιι_ιπιοιιοι: έιιίιππιτππιιπ ΠΠ. ιέειωνΒιιω;πιπ οεπιι: ιιπιπιιειι·, ιιοΒγ 
πι Βγειιποι·ιπιι:' πιιεεε_ιέπο _ιιιιέπιιπ; πιέιπιστ ιι·όιπιππιι πιοπιι ίοἔιιπιιπ 
ιειιέιι:οιππιι. _ € ' 

ΕιεόΒιιεπι ιε Μοπιποειιιιἰοιι πωπω Μι Π), ιέπιγεἔοε τιιιιιι 
πιοιιοιπειι. Βιοπ·ιπιπε ει ιιϋπιποιόειιοπι πιέΒγ ωιωμω ιπινέπιτπιπιι: 
ιιιο;έ: π ` 

1. πιο” πι ιιι'ίπι' τοπιιιόεπειέιιόι νέπεεεόιπ. 
2. Πο” ππιόι·εόιπιοιτ ιεΒγεπι; πιο οι “η ιιιπιΒιιιιιιπι ιΒο.πι 

ιιπιιέι·οιππιπιειπι ιπιπιήθωι, ιιιοιιγ εοπι ει παπι επιπιι ει: ιπιπιοπιι 
πιεππι _ιο€γή κι. ι 

δ. ΗοΒγ ειπέπιγΒειπι ιεεγοπι πι ιιίίπιπιοι. 
4. ΠοΒγιιιοπιειππιοι νει” επιπόιοε6τ πιο εόττεοπι (ριιπιιπμιο). 
ιιτόπιπιπι Βοοοιιι·ι8. Μαι ίδι, Η ει ιιίιπι€ειέεισοπι “Μια 

Μ” ιιιιπι_ι‹ιοιιι ιιιοπιπιει ειίιι:εσ.ίΒοεπιοι: Κ 
1. Πο” πι ιιίιπιπιοι πιπιπ-ιιοἔ ιοἔγοπι; πιιοπιιιπιπι ππιἱι: ότι ιι 

ιπιπιππ, πιοπιι ππιιι€γειπείκιπι Μ. π . _ 
2. πιο” πιγιινέπιοε ιοΒ·γεπι; Με ο εκόπ,_ ωεωι€ισναι 

,ρέιιιόεεειι' "Μι ο” όπωιππιίίπιοιπ. Ϊ 
3. Ηο87 πωπω ιοΒγεπι; ειιπιω ιιΜέι·οπιιιιαπιιιι ιιιι€),ιιι, 

ιιιιπιιΕ Μοπιιοεπιιιιοιι. 
4. πιο” πιι·ιίπιγ‹ιε ιοΒγοπι. π 
δώ οποιε π6ιω Βοοοιιι·ιιι ιιιόΒ Με ιι: ιςἱνπίπι]ει, ω” πι 

ιιπιπιιοιόε ιιιιοπιγοε, 8·γοι·ε ό8 οιι:οπ·ίιιιιοτειιειι ιοεγοπι; εισπ 
ιιιιπι ιείππιινπιιόι ιπιιιπέρεπι πει; πιοπιι ιιιιιιιπιοπιιιἱ πι ιιίιπιτοιόεπισι€, 
ιιπιπιεππι ιπιι·ιοιπιειιπ πιω πιιιππιιιιιΜέ8τιι ε τόπ;νόιιγιποιόει·ο. · 

· -ιιοιπιειΒιιοει οιοιαὅι _ιοιιιιπιπι οιτόπ. Ο Μέι· πιέιιιιιοε Μέ.: 
ιιιιιιιιιοπιοιπιιτ ιπόνοποι πι Βίιιιιοπόιδι·νόπι)πτιιι. Κινπίπιιπι πω), 

1. ιεειαεπι€οε ιο,ςγειι τόι·8·)πείτπι πιέινε, ει”, Μι νοικι 
επι€Βιιι ιιπιπιποιόει·ο πιιόιτό οεοιειωπιοποτ ειιιτεοπι ιιϋπιωιόε. 

2. 8ιίἰιπεὲΒοει, πωπω, πι ιιϋπιιετόε* ωειμ πιο έπετιιοπειτ 
ιοΒ)πε·πι οι εισιιιιοιιιι ιαέιιγειοπ είιππιι. 
Δ 3. Απόπιγ-ιοξ;·γοπι πι ω” ό:: ιιίιιιισιόε ιππόπϋιτ, ιιιοπι πι 
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Μι·ιιπτέεποιε ποιπ εκπιιπιι ιοπιιι εοιπ ιιιι ιεοιπόπγποι‹ πρεμπιιι 
πϋε:--··,εοιιι ιιιι οπγιιόποιε ιιοΒ·γ πιώειιιίτοι·εέπ πιο8 πο εἔι·ιοεεόι‹. 

4. (ιιπισ.ιπειιδοε ιοιιιγοπ, πιτ-ιι π ιιιιπιοιόε ππ8γοιιιι ιο 
επιιτ πο οιπιπποπ, ιπιπι πιι πιιπιπ οιιιάτίτιιιιοιτ. ι 

5. Βιιοπγοε ιοἔγοπ πιιεπιιππιπεπ. - 
Πο πιιιιιι οι ἱπιιιιιιιι ιπροι;πιόπέει·π ιιιιιιπι, εοιπιπιπι Με· 

ωε πιέι·ιοικοι πω, πιοι·ι: ιιιιιιιιπ ιιέι·οιπ ΜΜΜ): ι·έεπιπι ιιιιίπγοε, 
ιιοιόιο π ιοΒιέιιγοεοειι ιιιιπιιιοποιε πιπι·πάνιέπιιι, ι·οεπιιιτ πο· 
ιιιπιγοε, ιιιι ιιοπιιο ιό νπιι εοπι ιονοπ ιιεπιππ ιιιιππω ε 
νἱιέΒοεπιι πιο8ιιπτέι·οπνπ, ει·οειιιπτ 6εειοεεόν6ιι έε ππνειι·ι ο 
ηπποιιιωι, ιπἱιι, ρέιιιιίιιι Μπιτ π ιιίιπτοιόε πιέιιΥπε, Μπι 
ι€ππειιΒοε, επίιιιεόΒοε ιοΒ·γοπ, νπε;ιι π: πιιαπιιππιπει·π πι” 
π ιιιιιιιοτοε' πιοιιιιπί.ι·εινει·ο ε ιπέττέιιότο , πιω, π πω· ιποε 
ιιπιπι·οπέειίι·π ιπι·ιοεπιιιι, ιιόνοιιιοπόιο8 π ιιιιπτοιόε, πιι?πειι 
.ι·ιιέ·οιε νπ87 ιιιιπιτιοππιιπ έιιοπ εοπιιπι νιιέδοι; ποιπ νοιποιε. 

Βοπιιιιιιπ, πι πιιπει:οιιέεπιππιι ιι6ποιιοιτο ιπι ειοι·οιίιπΚ 
π επιιπ ειοπιι'ί Αι·Βοειιοπ ιιπεοπιίιππι, νιπεἔπιπτ πιό νο" Μι· 
;ιγπιππιι ιπιπιι π επίπ οιιιπιιίπ ο8γε2οι·ι·ο νόΒιι€ ριιιππινέιι, ε 
ιο]ιοΒοιόε ιώπιιοπ πποιεπι ίοιγιπποεππ . ῇΒΎοιοπιιιοπ ιπι·ινείπ, 
Βοπιιιπιπ, οππεγ- ιοπριιιιοεοριι, ιιπιπιιιπιοε οιιπο-οιιοι πιιίτοι 
ω ΠΠ ε @τοπιο κι είε ιοπιοεεέἔιιιι ειοι·ιπτ εοι·οπιπ όεεπο πποπ 
Επιπιιιοποιεπι, ιιιἱιιιιοι π ιιίιπιοτέεοι:ποι: ιιιι·πιοιτ πω. Ποεει 
ὅτ ιώνοιιο, Βάι· ιδιο ιιοιποιγιιοπ οπο». Κἰἱιϋπιιεἐἔ Μπα 
οεπι: οππότ ν”, πο” ιπείε ι·οπτιεποι·ιιοπ ιπι·ιοιππιε; ιιιιιόπιι6ι 
ποπ ιιο ιιοπι οιιοπιιοιποι:. Διππι ιιιοπικοι οπιοΒοι·ιπ πιιιΩιιι 
ιο ιι επίιιεεοΒιοε τιιιπ_ῇ‹ιοπ‹ιιιπι, οι ιιιιοποπ πιεί; πππέι @Μποτ 
ιπιιπΒιιππ ιιιιιθμόιι, οιιιιόι ιιιιπιιἱιιοειιειἰἔιιππ ιπτινέι‹; π 
ιπππ ιπιείπ πω ιεψοι_ιοε νπδειγ ιιέ;οπ ιοεπιοτοε , πόιποιγ «πω 
ι·π‹ιιιπι ι:ιοιόιο πω, πιτπιιίποειιιιπι ιοιοεοι·έιιιοτό, οπιιιέι ιπιιίιι 
ίιι·ι·ο ιε ιπιιιιιιπιι, ιπιτ ιιο Επι! ε ιιο ιοιιοι τόιιοπι. 8 ο Επτά 
Ρι·όιιέιιιιι-ι ιπἱ δεεποιώιιιι ει ιιὅνοιτιεοπὅιιοπ. 

Α τιιι·επεπει ιέππειίει ιιέτοιπ £ειιωεω1° ιιπτέτπι Μπιτ .πιε 
εποι·ἄ 

ι. Πα ιιιοΒγοἔγοπἰι‹ πε πωπω ι8ππειιἔ' οινοἱνοι ΕΖ :ι 

") πωιμω ιιοι·ι·ιο8, Μπακ: Ε'ι·πποπιεο, 1828, Νι·ο δ. ι. 49. .., 
ιν. Ι. 63. η, ν. --Ποεει , Τι·πιιέ Με. ιε35. τ. Μι, Μο. 
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Μπέκι ]οἔγπἱ Η τπο!γοπ ιιιιτποπτιἰ Μπι επειΒ:ιιι. ιΝεπιΒἰἱπ·° 
ωωι αει: τι Βίίπτ, Μπι Βϋπτεπιἰ οεπΙ: π πω· ττιότι:έΚο πο 
τἱιιτ; πο! έι·πιτΜπ ειι3τιιιἰΒ, νιιΒγ ΙιοΙ ει Βϋπόε ΕοιπέιιγοΒ 
Μπι ειι]τειΠε :Μπιτ ΒϋπιιδάδΙτ, ω Μπι έΙάοιπιτ π Ε6ιάόότι 
πιο πἰποε Βϋπτετόε. . _ 

2. Πει τιιοΒΐοιοι ει ιιἰυεεεέἔἰ ειιειΕπόεέ8 ε Βάζο' Ιεἱνέπει 
ιιιἰπιιΙ‹. Πι κι επϋπειέ€ετ ιιιιιπιήει Μ. ΜεΙγ τόι·νόπγποπό οι: 
Βϋπωτ, ΙιοΙ επι ει τέτειιιιέ€' όπΙεΙω πισω Μνέιιῇιι, @μπάτ 
ΙεπἄΙ οεοΙοΒειὶΚ; Απ 6 Ε6τεΙοεεόΒο @Με ει τέτειιεέΒἱ ι·επσΙ' 
ίοπωτιέεει , Ιε€επ' άοι€ε οι οτΕὅΙοεἱ τοπικ!. 

3. Πει ΜΜΜ: ίο]γιοποειΈγεΙοτ νειπ €γειτιόειίΒιιππτε, 
πιἱ “ειπα Ι:ϋππγοπ οεαΪειΗτο2πειτππΕ πιἱπά 'οι ἱεπιετοτἱιεπ 
πιἰπιι ει οεο!εΙαόεΒοπ. Εφ όνειΙωάόνεί ω”, ε οι τζὅα:ι·άἔο£ 
επιδει·ίυε'2ε.πϊ; οιιο1°ίε2]ι18$πιπ εεεε ει ππιπειιιιπι. Νοπι @Η 
ε ιδτνέπγπο2όπεπ ο]γειτ οεεΙοΕοἀπἰ, πιἱτ, τένετιόπο ΜΠΗ 
Βοεοπνέπ, πόπιἱΙοἔ ικα” παπι ιιοπιπι€, ε πεπι .πωπω οΪγειτ 
οεεΙοΒοὸπἰ πιἱποΙ‹ τετιπόεπιπέτ παπι ἶεπιετἰ ε νέΒόι: ιθιωθι 
Μπι ΒΜέπιπι - 

Β Βέι·οιπ ίδΙτότε!πεπ ιιΙΕιιΙιπιιπωτΒπτπἱοΕ Ι:οΠ οι ἱἔειπ 
πέΒι' πιἰιιἀοπ τόειοἱτο. ΙπίεειιΙ: €ειιέτ πιἱ οΙνε1: ε τιιιπ]άοποι: 
ίοΙγιιιιΕ ΒοΙὅΙὁΕ ει Βϋπιοιόε' ποπιεἱι·ο πέινε. 

Απ ἱἔπιεεἱἔ' οΙνοἰνοΙ Άπω, όεεπεπωι€οιιέΚ ιι Βϋπ€οτέε, 
ειίΠεεό8· ΙιοΒγ Ιοέιγοπ. 

Ι. 5. 8ποπιέΙγοε, 
Σ. Ει·ΙώιοΜ, 
δ. Οειτόποπγ, . 

Α τέτειιεέιζἱ κοπή' ΒἱνέππιπἱιιιιΚ ΙιοΒγ ιτιεἔΪοΪεΗεπ α 
Βἰἰιπετέε, επϋΙεεέΒ· πο” ΒοΙὅΙο ει ίε1]εΒΒ οΙόεπέπιπίΙτ Ιππέ 
ιιγοπ ίο]ΙΜΒοεεεπεΚ Μ, απ”, Ιοεγοπ 

Π. 4. ΒΖοΠεπιἱ όε ῇεινἱτό, 
5. Βἱιοπγοε 68 ο8·γοπιό, 
θ. ΒόΙιιέε, 
Τ. Τιιπίτό, 
8. (ἔέτΙό έττππἱ, 
θ. ΝόΡεποτἄ. 

Αι ειιιΒει·ἱ ἔγειτΙόεέ8τει Μις), ειέιπἱιέε τει!εί!ωεεέΚ π 
Ι›ϋπτοτόεΒοπ, επίιΙ;εό;; Ιιοἔγ ΙοΒγοπ 

| 
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δ 

ΙΙΙ. Η). Μοἔιιεοεοιιιοτό, 
Π. Ηειγι·οιιοιιιπιτό. 

1. 1. δ'ιοιπε?ια. Αι στα ιἔπιιεπἰἔ'Ιιπιι·πιπιοεπι, ιιοΒγ πιιιπι 
πιοπιι:ι επι-Μι: νότιπόπιοικ πεπ·ιιότ ιιοι·ιιοιιπι, πιιιιιιιοπιιπι Μι πιιπιπι 
Βπι ιιϋπιππόι·π ιπιιποιιοπι. πιο επιιιίωπιἱ ιειοειοἔοεπιειε ιέπειιιπ, 
ιιἱει πιι οιιπιπιιπειὅπο ίοιι.πίιπιπι πι τοπιιιόειοι, - ιιιιιιόπι πι. ιιιο8 
νπίιτό ππιπίεόττ ειεπινοσιοιπ, ππιοΒιιπιεπιπιτ πι πιω ε πιι όἔ οιεδπέ 
πω. Αιοπιιιπιπι πιπίιιιπιιπ ιε νοιτ @Η ι:ότνόπιγ, πιι 1715. 9ἱιπ 
οιἰιπιπ. ιιιἱ ειοι·ιιιτ πιι πιπιπίπιπιι: ιιίιπιεπέι·ι πι €γει·ιιιειπ ἱε ειιιππιτοττ, 
ει 1514: @Τ οι.. ιπιἱ ειοι·ιιιτπι ιεπιπιίιιὅ ε πιοππιεε πιότ ειπηιιέι 
ειπό Ρπιππιειτοιππιπιιπ ιιεπιι οεπιι: πιιχιοιππ·πι, ιεεινόι·οιιππο, ιιιπιΒπιπιτπιπ 
ιικι·πι, ιιπιιιοιπι ιεοπιιιό ιπιπιΒιπιτπιιιππ·ιι ιι ιπιτει·ιοειτοιεττ πι ιιϋπιιεπόε 
Μοάεπιπέιιπιπι όε Απι€ιιέιιπιπι πισω! ιι πίιι ει, ιπιἱ εισιι·ιπιπ πιι 6η 
8γιιικοε πωπω πίιππιι πιιππιειτόιπέι·πι ιππίπιιοιππιιιιπ ε ιιἱιοπιγοε οιο 
πειπιιοιπ ]πινπιι ἱε οιιποιιοιτπιτπιπιιπ. 8πιιἱτιὅπι ιιι πιπιπι' ιιοιτ “πωπω 
πιιε88γπιιέιτπιιιι: ε ιιιττοιππι οινόιοτἱιπ, ιιοοείιιοτιιοπι όε νιιΒγπιπι 
πω νπι1ιοπι πιοπιι πι ίειοεόε ε εγει·ιπιοικοι: ιιιιπιτειιετπιοιπ ό πι 
ιο8ιπε8γοπιεπιειιιιίίιι ιιγοεπιιὶ, ειιπιπο ΑπιΒιιπίιιπιπι, π-ιι ιι8πΥ πιο· 
νοιπιπτ πίευπία:πά, ιιιἱ ειοπιπιι: ιπιιπιτι επι ππιι ειπιιιοππιειε ιιππιπ1ι 
οιποι, ιοΒγοπι πιι οι” ιιπι_ἱό πι. Τοπιιιόιιοπι ω1πππιπ° ιπἱπιοεόνοι, 
ιιιι·ιόιι·ε ιιιοιπιιιιιένπιι όιετοι σιτε, ιοΒγοπι ωέγ ίοιπι6ιτ ιπίι·ειο 
ιπέτ, ιιιιπιιπιοπιοεπιτόι πι ιππιππη-° τόειέτο οιἴοἔιπιιτπιτὶιε ω). δ Ηγ 
επι ιιἔγπιπιυεπιιπ Μ πιι ιιιὶ νόι·ποπιιιπίεπιπιι: πιιοπιπιπιπ.ιι:, ιιιοιγιιοι 
ιπέιιοεπ πι/ε!υπίε' ι:ιιιοπιγοε εεειοιιιεπι, πιι έι·ιπιτιπιπι ιιπιοιππι πιοπιι 
επι-αδικα πέι·ππιπιπιπι πιπ187πιιι]πι ιιππίιι, τιποτε μπω οινπέιτοιππιι: 
ει οινοειπει‹ πιπποη-πι πωπω πι ιιίιπιδε εφε' νέι·έπι ιπει·οειιιιι. 
Με τπιττοιιια πι Εππιπιοιιπι π:οσιοκιιόι πι Ροι€πίπι ιιπιιιίι, πι ιπιεπιγ 
πιγιικιιι πιιτπιιπι πιι οιπιιπιι·πιειι:οτιιιπιι: ιιπίιπιεεπί8·πι ωοιππωιππ, πιιππίι· 
νιιπι πωπω πι ππιπείειι: ιιἱιππίπειιπιιε πιιππίι· πιιιιοε. Β Με ειπίπιι 

·ιπέιπιπίππι πι νἱεειπιποτιππἱεοιππιτ πω· τοΙιτοεεπιι.ιέιππιτ Μ, ιππιιππιόι 
ίο8·νπι ππίνοιιόν6ιι' ιιιιπιοἱόι·τ _μιωιπν6ιπ ιππιποιπιπιιι, Επι πιιοι: 
ποπιπιειει·ιπιι ιιοππι ιιπίιιοπιιιπιιπιπι τόι·τόπιπιόπιοιπ,-πιο ει ιιπίιιοτιι' Και· 
@πιο οιππιι1ιέεπι πιι ιΒπιιεπι€' ιιππι.ιιποιιπέΒέπιπιιπ, πι πι πόροι: ιι€γπιπι 
ειπιπιγι νπιπιιιιπ ιπίπιοιοιπ ιιε11πιπι. _ 

"ι Οπιιιιιπι πιο” πιανει” πιό ιιιοι·ωπιι, ιιιιιπ Πιο πιπιιιπιπι. Βιιιυιπιιιο· 
πο, μι». ι. Ωω). νικ. 

κ 



70 · ιι€7Ντειέ:ε' ·ι·υι.ΜοοΝΑι ε κιιιιιιι.ι. 

νΠείΒοε ιιιἱιιά εποΜιέ$Ι, Ιιο€):, εκ ἰἔε2εέΒιιειὶε οι ειναι 
Μέι· :οι επειιιΒεει6Κό, ειιιΙόΚοποτιιἱ τωίιι ιδι·νόιιγ!ιοπιι: Μπι 
ίεΙοειοΒοε, τιιινοΙ €)·ιιΙαι·ωι οΙίεΙοάιοιεττ. δ ιι άιοεόε68ι επ οἱ· 
εὅΒΙιοιι ωιιωιθιωΠω ιδΜ' "Μάη, ιιιιιιι οἱ), ιοΒεεοπ πιω ει 
πιόεοει τότνέτιγιιοπίετ ιιιιιιτ Βοεεἱ έΙΙίτιει; ιιιοι·τ ακοη Μάρ 
βοὴ ιιιιτ ὅ ίο!Μέι: ,,Μοἔ πιο όΙοττεεεωιοΕ ει: ΜΜΕ ει ΒιιΙ:έττ, 
ει: ιι ΕΜ: :ιι ει€γέΜτι: !ιιιιιοιιι ΗΜ οι ὅ Βίιιιεότι !ιειΙιοτι ιιιο8“ 
(Μοε. ν. Κ. ΧΧιν. τ. 16. εἔγ :Με Μη .€ΙωΙ ιιιἰ ..ιι ιε 
τοιιἱ ι8ι.ιεεείΒ' ε2εινιιΙεἰιιτ ιιιυιιιιιιτΠε ει, νιιιιιιι ιιιο€876ηΒι'ιεθιψ : 
”Μεττ όιι νει8γοΚ ει το. .ΪεΙιονει Ιετοιιεκι, ετόε ΒοειιιέΙΙό , Η 
ιιιεωιίιιι€ειοιιι οι ειιγά!επιειΕ νότΒ6Κοτ ει ΠιιΜι.ιτι, !ιιιι·ιιιειά Θε 
ιιοἔγοά Πι€Ιοπι (Μοε. Π. ΧΧ. Κ. τ. δ. κα). . 

Αι !ιοΒγ .ια είιτιιτΙειιι ειιίκιόόΚοευτι πιο ειιιτειεεέΚ, ΜΜΜ 
'ιδιιι€ ιιττόΙ, ιιιιιιίίΙ ί6!εΒΒ ειόΙύιιι4, "ή επει·ιιιτ ιι Βίιιιτοτό: 
εΙΚοι;ίιιιιετΙοιιι'ίΙ Κιιιιιιιιιιιιά εισιιτει, κι!... ΒίἱιιΒε' ΚότόΒειι εε 
ιιοΙ:.° Εἔχιιεὶι ΒοοετοΙοιιεόΒο ιιοικιεί!γτ Μπιτ :ιι εεόει οεει!είάή 
πι; ΜΒ), ιιόιιιΒιι·ειέΒ οΒιέει ιιέιιιέρετ·ειίιΚεόΒΙιε @ιη σε? 
Με· επίιιιΜνΜόε.ο νειειγ Γο8εείέει οΒγ τέτειιεόΒιιειΕ οΙ:0%ιιει€ 
]ει ΒιιΒέΒέτ, ιιιοιγιιοΕ ιοΠειι νοΠ. Β Μιιιιτείετ Κέιπ Ι:οι·ΙΞίτοΙπιἱ, 
ι.. εἔόειειι ιιιοἔἔιἱιιιιιιἱ ιιοπι; ειιιΒει·οΕ ιι ΦιίτεειειίἔΒειιι 68828 
ίοΒοκιφνει όιιιοΙε ε ιιιἰιιτει νἱ!Ιι.ιιιγ' οι·ο_ιο, οΒγιιοΚ όι·διιιο ε Βίδ 
ΔΗΜ. εἰ ο8έει Ιείιιοιοιιι€οιι νἐἔἱἔ Πιτ. Μιάδιι σ. Μια Μόνικ 
πω. οι, ει εέι·ιστωιι ΕΜΗ πια ιιιιΞεο!ειιειΙς ιε έττ; ιιιἱὰὅιι να· 
ΜΗ ω.ιωωωι1., νοΙο οέε ιιιἰειττει ιιιέεο!ι Η επιινούιιοΚ, ιιιοι·ι: 
ιιιιιιεΙειι ειιιὶιοτ Ε6ιιέιιιιοιιψι ε8γ Βόι·ιιοΚ, ιτιοΙΥΒοπι εεειιιΙο 
έε πει-Βάια ιιιΒΒόι·οι1οιιΚ. Πο ει €ϋτι·όιιγ!ιοιό «Πχ Μιιιτοτόεο 
Κα: ιυ...ι.0.ιμι. νιέ|ειαιιιιιι, ιιιιΜιο!ςιοτιιο ει ιιιοιιιιγἱι·ε ΙεΙιεπ 
σεει!ε ει. !ιίίιιδει·ο πιο!ιοΜεοάιόΕ; ιιιἱι Ιςεάνοεοιποιιι·οάτιοΙ:, 
ιι.ιιιπ Με ὅ ἰε ειιεκινοάι, .ει ἱἔγ τού ιιέινε Βϋιιωτόιι, ε νειιιιιιι!ι ΜΙ: 
!οἔἰιιἱεέ!ιΒ οι είΙΙ:ιι πιι·τόπωτιιμΚ νιεεπι εδώ! 8ιέπιάόΕΜΜιιιιι, 
ιικοιιΒιιιι ιιιιιιά ο ιιιοΠε1τ ἱε πειιοπ:ιι ΐ-οΒιιει ει ΙιεειιιιοειιειΕ ΜΗΠ 
ιιιιιιἱ, ε ἰἔειιεέΒιιιΙειιι ιιιιιι·ειά ότό!ε!εό: ιιιοττ ΜΗ ει ιιι:.ι8ει Μι 
@ότι ΙειΕο[ιοιι. 

2. Ει·|πόΐο.νί. ΕιιιΒοι·ιιοΕ πιοιιι ειιιιΒιιά τοπικ τεπιιιἱπιιόε 
ιιΜεοι· εειιι Μι Βο!ὅΙο ιό Βόνοι!αιιιιέΚ. Ε ειετιι;ιτ έδι·νότη!ιο 
ιό πιοιιι μιι·ιιιια:ο!!ιειτ ι·οει οεοΙεΙιεάεποι ει ει νοιιειΕοάιΜ από! 

π 
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ι πππ·ιπ·τιέ:ε' ιυιιιπποπιιι ε πππιπ Η 
Βίιππό πεπι ποιεειιπΙπετι, ε ΒοπΗιπιιι, πιἱ ιππιιπόνέπ επ_ῇπ€ 
ππει‹›πεΙνόπει, νπΙόιιππ ἱΒοπ πΙππνοιοττ πι ιεπιπέ8τόΙ, ιπἱ 
πω πιἱ: ]πνπε1έ, ω” π νέάιοτΕπΕ ἰἰἔγνέτἱοἱ ιιππωιέ5° τοι·Ιιο 
Μπα πότειοιιεεεοποπ π Βἱτιίππππ πιιπάοπι Εἰιποπάππἱ, ιπἱι: 
νέεΙοποιώιιι6Ι πι· Ροοιόιο πΙπτι τιιό.τπΙ: πιο8·, ε !ιοΒγ πι πριίΚ 
άι ππγόΙ: ιπι·ιοιιπππΙ: ἔγετιπώεοἱποτ άι πιει; νἱειοπι “πωπω 
έ'61πάπι π οΒγιππε οἔΙοπ/Βἱιοπγίιππἱ π. τϋι·νέππ οΙόττ; ο πιο 
ήπτ π τόι·νόιιγποιό παπι νέΙππιτππτ Βϋπωτέετ εοπι οιγππτ 
ιπἱποπ οΒγι-ιποει είε νἱΙέΒοε ἰπίπγπ οι·πόΙοειοΙεπ,_νπέγ ιεπτπιι!: 
πι πιπιτ ΠοεεΙει·, Μ πι πρέϋ Ι:όπγειέι:Ετι 87πτιποΙιόποΕ Μάιο 
Βοοεπιππἰ πγἰΙπ£. ΚίιΙϋπιιεόΒ·ε: 1:οειίιπ!ι πιοπ Βιιπτετόπε!ε Μπιτ 
ιποΙγειώι'ίΙ ιπἱπιο<ὅγ ωι·ιπέειπωεοπ έπ ειίιι€πόΒΚόλι ἰε_ῇἱϋιὶἰΚ 
Η οτΙώΙοετοΙππ πιω”, άι πιοπ !ιππιοτάιο!ε Μπι, ιπεΙγοπ ιππ 
8σδώππ όι·τπτιπποιε ιι πτΕϋΙοεἰ :σει ωι6ιππ οεπιε οι·πόΙοιιτε 
ΙΙ-επε!απόΙ ειείιππιἱπ; ωστε νππππΙ: ιπεἔτοπιΙοιτ οΙιπέις, ιππ 
!μπιτο, ειἰπτο ι:εοπέ!πιοεππ, .π ΙπωοΜι Μπειγ ἰε π Ιοεπιίι·ι 
ποιπτοεππ!ιππ Μι. Αιποτἰ!‹π' ΜΜΜ? ί0ἔπέιπἱΒππ ε π ἔοπίἱ· 
ποπ π]όνἱεοΙοτι'ἱ ε ιότεάοΙιπεπ τπΒο!ε' ίο8εύ,ξ;π Ιαπωτοιοιπ ιι 
"ίπ πιο8· πιοι:οιτ τϋνἱἀίποιπἱ; πιπἔείΒπιι πι _ῇό , πιοπιιππ πό 
νοι!ιειπιππγο πι, πσιΒγ π ἔοποειοπ ΧόμπιιτπιόΕ ἱε ΙεπιπεΙ:. 
Α ΡἐπιΒἱτειίΒ ειἱπιε πεπι οι·ιώΙοειεΙοιι; πιοππππ ἔγπΚοι·ἰ 
πόΙππ, ποπ? ἱπἔοι·ιΉ πιο!Βεί1 Βάι τΙοι·ΒόιοΙπει·π ι νοειτοἔο 
τόει·ο. · 

· διετἱπτϋπιτ νιιΒγ ἰτππγέἱιππ νπΕγ ΙιπΦέπΥπἱΒππ ετΚόΙοετο 
Επι ΒϋπιειόιοΕ και τπι·τοιππΚ πιο!‹ι, ιιιο]χο!ι πιω! π €6ι·νέπγ 
ποιό οΒγοποιοπ το.ιιπτ ρπι·πποεοΙ, ἱ¦γοππ πόιππει·επ' πιατα 
Ιω νω·οιόεο , πιἱ ΒἱοΙιΞπ π ειοππόπππ' ιιτόεό ειιΙει·π1πι; παπι, 
ιποΙγε!τ ειέιπιπΙπποΜ;ιππ οΙανοτοτΙεπίίΙ ει·πόΙοετοΙεπ έι·ιόεο 
πω, ΚοΒγετΙοπιέπετ, !ιοπιά6ι·ϋιποτ, Βιι·τοπιιοιπιπτ πώ. ποπ. 
]εειτοποιε; π πιοπ, ιιιε!γει: Μιοπ)τοεππ ι·οιπιστωί8ππι: νει! 
ππ|ε Κιἰτῖε]οἱνό. Πγεπ πι οι!ιοΒιείε ε π ρόιιιιιιι·ιέΒ ίπ π πι, 
πιω' ι·όειότε. Ειοειτπετἱ π ίεΙπποιεποπ' νπεγοπειοιπάιίτ, ει οι 
ιιτοπ ιιιο86ι·όπίτι π Βο!πό νι!ΙσπΒέιοΕπι. Βιιοπγεείε π πιπε 
πετ. ΒίΠοιοπ ωιω π ίτπποιἱπ ποπιιοτ, !ιοΒ·γ 1830Ιά θππι·ιπ 
_ῇέἱ›π Μπι ίοΙππό επειιιΉ: νἰΙέἔοεππ ί6ϋπωπ.οιπι: ,πι πεπειιτπ 
εοππ νἱεειπ ό: ΐό! πεπι πιιιιππωι ΠΠ; οιι|ςΙς)"; 65; ,,π]ό 

ί 
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72 ππϋΝιππέιε' ·πυι..ωι:οιωπ εκπ:ιπει. 

ιιέΒιποιιιπίε' ιιἰἰπιτεπόεο ωπεπειππιπιπ, όε εσιιε ιδιιιιπέ νἱιεειε 
ιιοπιι έιιίπτειιιεπιιπ (57 οιιιπιπ)." 

Ιω" ε ιιιπό ειπε ιιόιγοἔ, ιιιειγ ε ιιίιπιδει όΡ πι Με ιπόι·ό 
ιιίιι ιπέι·ιπι Μ, ιιονπί ιιονοιιπιἱ ιπειιπεπιε; ει οιειπίιιιπέε, ππιειγ 
πιοιιι ε8·γόιι ιιιἰπιτ επιιπίτ ιειπόιγίιπιιπετ ι€ιεΒοπι πωπω ι·ειππιι; ε 
οεοπιιπιιπίε, Με? ότιόει νεπιιτ ε ιπίΡιπιιόιπε ε. ιιοειιιπιπιιπ; πινε 
ι·όε, πιιε·ιγ ει ειιιιιει·π πίιιπιτππί πεειι; Με ιιγοπι ε ίο8επέ8 ιε ιδιε 
ιδοιοιπιιπ' ]ειεπι πιιιερ0ιπίιιεπι, Μπιτ ιόπιιιδοιοιπιιππιοιπ ιεπ·πιιε 087 
πιπιΒγ επιιιιει·- ε ιιιιπιιιενει·όιπ, ε νειόεπίΒοε ιει:οιε,- ειπέι·ι ιπιιιπιε 
κι Με, ιιϊιἔγππιἱ τοειεπ ιιιέ8 πιοιπι ιιιπιπιε, ο" ει: ιε ιπιεΒιπι 
ιιιιιιιεεεε. πωπω) ιεει ιιιι:ειιιιιιιιιπιπιιπιπι οιειωτ τόειιοποιειιιι 

νιιεεειετ ειπί νοιιοιπιι. 
3. Οπι£π7ιωπ_μ. Λιπιι ιειιεεωπι πιεἔγοιιιι , ιοιιοεοπι Μ 

πειιιι, νπιΒγ ειι€οι·πιιιεπι νεέγ ιεττόεεπἰἔπἱιιπιπι. Μιιιιπίπι ε Μει 
ιετπΞε αει: πιει, ι€ειεπίΒοε ιιε ει·πιπιγι.ιπιιι πει ε πεεω, ειιιιἑ 
εόΒεε ιιοε;γ πι ιιιιπιτ πι Με ιιιοει: πωπω ιιιε_ῇ‹ι πιπιΒγοιιιι, ε 
ιιιιπιποιόει ε ειεπιπιπ ιειιοεεεπι πεσει ιπενεειιίπειιι ιιιε_ῇ‹ι πιπιΒγοιι 
ιιίτεπιι, ιιιιι6ιιιιεπι νε87 ιἔεπι ιπωπιόπιγ ιοει ε ι€ιπ ιεειεπίΒιε 
ιεπι, νε8γ ιΒεπι επιχιιοπ ιι” οιόιιππίπιγτειεπι. Απιοιπι οειπόικοπιγ 
ιιιιπιπετόε οεπιιι ειπιποι· _ιοἔειει·ἄ, ιιε πειειιετιιι Με ιε ιιιοι)π 

· πιει: ροπιιιιεπιειι8γ ιειει ιιιεἔ. Επι ειέπ·τ πιιιΒειιΒ ιοιιετ ει πι), 
ιιιιπιποιόετ πιιιπειππιπιιπιι, ε πιοιπι ιπειι ιιε πι1ιωπιπιππ6. 

Α Μιά. ιιέιχεΘ. ιιειπιιιιίιπιποιόέ ο8γιιπ ειπε οειιέιποπιγ, 
πιιἰπ ροπιι€ ιιεπιπιιειε ε ιιιιιιιειέιι'π οιεό πιιιε_ι‹ιοπιπίπιειε ππιοιι‹ι; 
οειπέιζοπιγ ιιιιπιπι ειιΒποι·πε, ιπιἰπιπι πεππόεεπι€πίπε "έιναι ε ειπίιιιιι 
ιόε, ιοπιεπΐ8 , πιιιιπιιω ε εεγειιοιπ. ε “και Με πειπππωι "Έπιπ 
πω" ιιιιπιτ πει·ιόεεεεπίιιιιπι ει. 

ιι. 4. 8ιε||επιπέ πιο ]αυί!ύ. Α νοειπέιγ είε ιιιιπι ιιεπιι επιγ 
ιιγιπ·πι ε οποιειπειιετιιοπι ιοιππειιιπ, ιπιἰπιπ πιι ειππιτειιιεπι ιπιειγε 
οεοιειπωιεπετ ειι'ίιιε; ιπιιιιπιπιε ει, ιιο8γ ιιοι ειειιεπι πιιπει·ετ 
πιοπιι νοιτ οτι ιπετιιιιπίε ειπιοε, 8 ιιοι ισοτιιπιπίε πιιιιοε επι ιιἄπι 
εἱπιοε. πιει ωππιιόειεπεεεπι πω, ιιο.<ιγ πιιιιππέπιπ ειιίἱπιιιεπι πιέ 
ιιιπ ει ει-πεπετοπιε, ε ππιἰιπόπιπ πιιιίιπιπιοιπ ίοι·ππίεεε εΒγιιπ (ειιιιιπ.ι· 
οτιν) ιιιόι·πόιπε ει ειπεπει:Βεπι νειι, ε" ε ιιϋπιποιόειιοπι ιε “Πάπι 
τοπιι ιποιι ει ειπει·επι·ε, ε πινει πιε,πγοιιιι πεπεεπεε1, ε πεπει 
πόιι, πε ειιιγεπιπιιπ ιε ει ειπετειι·πι ιπειι ντ·ιοπποπιιι, Με ιιοπιιέ 

» 
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οποια ειοιιοπιι οι·ὅ πειτ πο. Α έγιιικοοπέι ποιπ οειιι: π_τόι·, πιιτ 
οπιποι·τέι·εέππικ ειἱνοπο Μάτι, οειιώι, ‹ιο ο Επι· ιο ιποιγιγοι 
απο", ε ο πόιοε τϋι·νόπγποιό -ιιοιπειτε'ίι·τε ποπι ο Μπιτ ὶἔγοι‹ 
τα πιιιιτοτπι , ποποιπ οι ιιιιιιιιι-ιτοτ, ιποιγ οπτ νοποττο, ε πιο 
ιιι‹οι·πτοτ ιποιγ οποιι ειιο«ιοιιποιτ νοποτοττ νοιπο οε ποιπ νϋπ. 
Α ιοιοι: πίιππόιι6ττ, τοπιίτ εποπνοτιιοπο ιοιοιι, πιοιοι‹ τοιιιιοττ 
πιο8, τοιιέτ πηιινίττοεεοπ ιποΗ; ο ιοιοιπποπ ιοεπικοι ει εοπ082, 
τοπείτ Με ο8ιηήοπ πο ε πιτ ιιιιι_ιοπ ο πίἰπτοτοε' νιιιέιππ. Πο οι 
ιοιικοτ ιποΒι ιοποτπο πίιπτοτπι ο πόιιιιιι ω" ο. τοετ Μπι” 
πιο, οιτ εοιτοπἱ οιιτπιι-ιπεέε ιοπιιο. Κι πιιπι·_ιπ ιποΒι›ϋπτοτπἱ ο 
ποιτ τοετοτ ιποιγ ιείποιπέι ιο1οιποιω ποντοι? Μω,ιιι πιεσε οι 
ιοπεο8 ι·οιιιποι_ἱο 68828 επ ϋι‹ι6ι‹ιό Βόροτ, πει ιτιοπ8πτόιτ πει 
τοιιπέπιι ι‹οι·ίτποτἰ ο ι·ιποιε πίιπτοτοετ εποπππτ? π τοετι απο· 
ιοιπ πο ιο,ε;γοπ τω, ιπιπτ νοιτ Μάιο, ποποιπ οεπιιϋπ :πιτ 
οεπι‹ οιιιιιι€ εποποαι ποοιπέιπι, πιοάτιι€ ι·οιποπγ νοιο νιιπ οι ο· 
ιτειι·πιι·π ιπππικέιππτπι. 6ι·νοπιιοτοε ιοιοποτ ποπιπιπιπποπ οπο 
Ροι;ποι, ποθ' πιιπιι ιπικείππ ιιι·πιποτιόνιί "πει ο ιπιι€8γόιό 
«Με, :πι εοοι·ιπτ ο πϋπτοτόοοιπποπ τω) επέιπιτποποι ποπ ιοππὶ 
οι οιπποι·' πωπω τοι·πιόειοτοι·ο ο ι‹ονέεπποι ο @ινα ρπγει 
οπἰ πιιτπιοιπτει, ιποιγ ει: οπιποι·τ ριιεπτέπ οι·ιοικι τοι·ιπόειοτό· 
ποι ΓπΒνει ντιπ ιτοι·πιέπγοπποτπι. Απ ιειωιέι:ποιι ροιάοίτ ιπτ 
πετ τι Μπακ; επ ιι_μικ πιαιόπτ ε2οιιιιίιιτοι: ο πιιπτ τι τοπγιτοι: 
ειοιικιίιιτ. ι:ιεΒ ποιπέιέ πιιτο οι τω, ιπιιιτιοπποπ πο”, οεπιπ 
π: πιιτ, π: οι·ὅ πιἱ ιπποειν, αει: οι ι:ίπ ε: πίἱπτοτέε ιπι π 
εικοπνοιιόπιιι νόι·τ οπτ οε οι·ιιιτέετ οοιιαιι· ω, ο τιιπππιποιιγ 
ΜΒ· ο τόι·τοποτ, πιἱ πιο” νοιτ οιιοπ ειιιιοπειτοιπποια, πιοιγοι: ο 
ιιοπαιειιοτ πιοιιοττ ο ι‹ίπ οε πόπόι·ρωιοπ οιοι·οιιοι:' ποεει.άπειπ 
εοι·ο8οπικιπτ πιιιτιιιε οι. 

Α πω, ιιοι·πιίοε έε ιέποι ικονοεπ οιπποι·ποπ τοττοιοι: πιιπτ π 
ΒΥπιέιπτ 6ο εποΒγοπ ιπἱ π οπιιπποι οΒγίιττ1είι·, -- οει οι ειοιιοπιἱ 
από; [ιο ποιοιιοιπἱ πίιπτοτοεποι: ιοΒπο;;γοππ ρόι«ιέι ηΜπόιω 
ποια. Απ οιπποι· πωπω( ο87 οι·ικόιοειοιοπιπο, ο ιππΒιέπγπει, 
ειττπ πι'ίπ 6ο ιοιοικιειιιοι·οτ πιἰπτο8·γ ιπ.ιι€έπειιι ιιοιΒοπιι:. Β 
οι·οιοτ ιπέε πο8·γοππι·ει ιοποτ εοιιῇοειτοπἱ οιιτοτιίο, νιΒοειτο 
πιο, τοπποε έιτειι; πιιΒγοππ νιιέΒοεεύΒιιοπ ει πιιπδε _ιοπποπ 
ιπο,ιζιειποι·ι ιππΒιιτ, ο ιιιοιο8ποπ π ΜΗ, ιπιπτ ιι Μιά, ΜΟΒ· 



Η ιιϋπιπτιέε' ισι.Α.τοοιωι ε πινω. 

πγἰΙἱ!: 8.νιτείΒοΕπι: Με, πιἰΒ Ιπο8γετΙοπ Βιέπείε πω ε Μάιο;; 
Βοπ οεπι: Ετέι·έο πό ε ποτάοπ ιιιπιπιἰ. 82οΠεπιἱ ἱτείπΥοΙ: νππ 
:ποπ ΒιιπτοιόεοΕπειε ἱε, ιποΙγειε πΒι'ίπ' ιοι·ιιιόειοτιπέ'ιΙ νονό!‹, 
πω: πιοΙγοΚ πποπ ἐιοπνοτὶόιγι·ο ε ι·ιι<ἐόι·π ππτππἱτ, ιιιε!γ 
6επτόπ πιο. ιιΙΚὁνειπἱ π πω. Β ὶ‹οι·έπ- εφέ π: οιπΒοΗό!ε!ε 
οι ιιτόΒΒἰΚ ιι·έπγτ; ΒεπτΙιπιπ, ΒιιεεοΙΙ, Βπτἱιειο0νἰ, ΡιπΙει· ") 
ε πιέι:οιε οΜΜ: Μιποπάεί πιτ ιπέι· Μοπτεεπιιἱοιι "σ, ε. ιπέε ο 
Ιό!ιΙι οἱοοτο φ) ε ΦειΙέπ Ιοει·όΒειιΒεπ Αι·ιειοωΙοε ω). 

ΜἰΒέπτ π Μποπγοε Βίιπωτέε εἔγεποιειπἰπά οΒγοπιό ἰε, 
πω, π επεΠπιπἱ οἔγεποι·ειιιὶπιὶ μπω ἱε. Β ΗΕ: π τιιιιοπιιίπγ” 
Βιεπέι·ιτέεέπι-ιπ άἱοεὅειόΒεΩ Βοι·οεπε!: ε πιτ π ππίνποιε ε επι 
Βοτὶεέ8πε¦: πιόΒ ΙεΙιεΙΙοιότι'ιΙ ιε όιπεί!:, οεπικ Μι έ|ΙίτππτΞέΙτ, 
πο" π ετπ€ιιεπιι!‹ πιἱπἀεἔγ πΚάι· _ιπνιιΙ ιπε8· π Βϋπόε πιεί: 
ποιπ. Βότ ἱπΕέ!ιΒ Βγει!ζι·ππ ει εεΒπο!: ιπιπάοΒγ ΒοΒ·γόεπιιΙ ο 
πι” ποιπ, άο εοιιιι πεπι ειτοειποΕ πιοΙγοπ νιιπ π. ποπ. Κότ 
σΙάπιπ νειπ π ιπο8]πνπιέεπιιΕ; ἱἔπι εἔγἱΕ πιπΒέτ πι οιπποι·τ 
ότἀοΗἱ πιιπτ ιι€όειοτ ϋππιπΒέπειπ, πε όιι πω· ότὸοΗἱ π πιέ 
εΠι π επιτιιετ ιπἱπι: ιπειγπε!ι οι εἔγ τεμ, ε π ιειιτποΙ:, πιἱ οι 
ετπτιιε, Βἱιοπγ πειπ ιιππάο87, νιιπ ο πω” ο πΥπνιιΙΥπ οεγἱΚ 
νιιΒγ πιείεΠε τπἔέΒπιι. “ ι 

Με" ΙόττιιΕ ,ιιιιΚέιιοπ π Βίιπωιέε Βόι!ξέροπ ]πνίιππΦ.νει8·γ 
ΒοοείιΙεωεεό ω" εποΚέεπιπΜπιπ ε ιποΒιιιι·τιιι!ι εικόι·νόιιγτ πιἱ 
νοΙ 26ι·νόπγ; πω, οτΙ:6Ιοεϋπιωτ νέιτοπιπήει πιο8, ε ιιοιπ οεοΙοις 
επίιππ τοπικ ιιιοι·τ επωιιιιζ π ιότ. Απ εΙεό ἱε οΙιέ€; π πιεί 
Μια Κινέππι:οε.Β; ιποἰγἱΕ νπΙόεπιπι'ίωι πι ιπόΒ· Ιαιτέπ ειποε 
ειάόπινοπ ΜΡπΞΗ8Με πω. Μπι), Ιιππωτέε ποιπ πιιιπΕάΙ ει 
Βϋπόε' πιοϋπνιιΙόεέι·π, Μ. ΙεΙιει: οι πο πΠαιιιπππωεεέΚ; πιοιγ 
πππει!: οΙΐπ]πΙείεάι·π ιπιιππέι, πιτ ποπ1 εππΒιιά πΠΩιΙπιπππἱ. Α 
Βίιπτετέε' οεπιιι6]ε έΒεπ επίιΒεόΒΙιέ1ιοπ ε ωι·ιπόΒιετέπόΙ ί”οΒνπ 
ποπ ν” π ]πνιτείε' όι·ω|ιπο, Βέτα ετιι€ιιαεπ]έτ @Μάτι Νιπ 
1:ετ, ιποΙΥ Βϋπιετέει ποιποεπικ Κιπέι·]ει πο: ιιιιι·πιγειί[ιπ π ιππι 

'") νοπι πιοπεοΜ. ΥΥι|Ιοπ, ιν. τα. Ι. ΠΠ. 
") αμα. άοει μια. 12. 4. 
Η) Πο ΙιοΒιι:ιιιιι πι. πο, - 
ω) ΒΗιιΚ. [Απ. Χ. Πιιρ. 10. 
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Μπι, επι Μπι πω έεπ' ιιόπγεωι·ε, Μετα ι·οεπέι·τ πιἱπτ ιιπο· 
πω, Μ Μιπ πίιπτειόε. . 

Νοιποειιπ Μιπ _ιεινιΈ Μ τοπιέ νιιιιιιιιιιππγἱ πεοετοπιιιίιδ 
πϋπιοιόε: πω είε πιιιοπιι, πα-Πγο8, ω όε πωπω , πω” 
ιέε πίποπ, πἱνιίΙτ πει επειιιόΙγνιἱΙοἔιιιέε πωπω ε πόπιιγοππ 
νέιεέἔοπότι: Η πιππιιππιπ-ιτιπ, ΝοΙποιΙἱΒιιἱπιτἰ μετιιι€πο ιιιιι·- 
πιτ. (8οΜοπ Μ ΟΙειπι.) ΙΜ π τοιπ1οπεεί8πειπ ε οι·πόΙοειοπιπ 
πό8ποπ Ιοεάιιεπππ ι(πωμι ει ιδπιι6οιόπ Μι), πιἱπι πω* Μ· 
πιππι€ οιιοπάοινόπ πιω· ιππιίππ ει Μπι ι·πιιιιεινόπ, Βιιι·οιιιι' 
Ιοει:ϋππ ποτιπέπγἱπππ €γειιιίιιιτέτει. Η‹›ννιιι·ιΙ πει ίϋπέιιιπά 
πει, @πι ιΠάοπιιιιιι πεποτπόπ. 

5. Β5πωωσε π εέςπειι!αΪ. Α πίἱπτοτόεποπ ιόΠ78€θ8 ω 
Μίκι", πππγ π πι'ίπϋει·ε Μινι: τοπικ ίοΒιιιΙ1οπιπιι€έπιιπ. 
Ε πό σπιτι πἱιοπχοε, Μ Μιπ Μ ιιιππΙπιιιπέε' πιιοπγιιεειίΒέτ 
όι·ι3ιι!π ιιιοι·τ πι Πι€π ιι πγοιιιοπέειάΙ Β ι:δι·νόπγποιόειπι πει 
ιιοιιι απ, ποΒ·γ εειιιπἱ Μ νἱεοὶπεεεο ιι πίιπιειέετ ιι πέΙππι 
ποεγ ΜΜΜ επι-:πνοάμπ. Β ιΜππόΙ πιιιοπγοεπ ιι πίἰπτοιέε 
ι-ιππέΙ ο,ςγοπιόππ Η, πω: ιιππέ! πιποιόππ πω” πιἱπΜΜπ 
ο8γειπΙ6 ιπέι·ιόπποπ πω( ιΜε ειιΙγιίι.-ΤόπόΙοτοε οΒγεπιόεόπ 
πἱνἱποιοιιοπ ποιο8; ιιΒγιιπ ιιποπ πιένπεΙι πππωτέε Μπι πιιπ 
ιπ8 ιι€γιιπ ιιιοπ νιιΙόειίἔοπ πίιπωτέε; Μ τι πόΙοε ιδι·νόπγ 
ποιό οι Με ε ποιό οι πεΙΙ πει·ιι|πιο πιιπάεπ -πγἱΙνιίποε όε πο 
ι:ι·ιιιιποπειτό οΒγεποθειιεόΒει. Νοπι πϋπιοιόπ πιἱποπ τύπω πὶποει 
ε Μπι πω” είε Μπι πόΡειοι·ι'ί πίιπιοιόε πιἱ πέπιοιμ ιΒοπ 
ποιπέπποπ, πέιπειγι; όΜπ παπι επιτ- πωπω" Μπι Ιοπετ 
ιπέεπέροπ εεΒίιοπι, ιπιπιπιιιι πιι·όπιιπ πέπιἱ επιπι-ιάειί8 Μεσά 
πω( ιι πϋπωτέε' πἰιπότἑεέποπ. Α ιδι·νόπγποιό ιπιπΜπι Μιπ 
τοπικ, Μπι πιόι·ο Μ Μπι επέιιιοιπιιΕ; Μ νἱειοπι π. πι|ι·όπιιπ 
Με ιιιπιεειέπ πιιιιιιοιπ τοιεπόπο επει·ιπι ειοιἰτππιπἱ ιέ8ίιππιπι ει 
ιδι·νέπγ' πϋιοΙόΙωιιι. ΜεΙγ πϋπιοιόε Μέι· τοι·ιπεεωι:όπό! Γο8 
νει πω, ι€επ πἰποπγιιιπιπ νιιιπ ἰἔοπ οΒγεπετιεπ, π” πο;Π 
πιτ πιποεοπ Μιπ Ιοιιειπο πΙππιιιιιιιπι, πει οειιπ“ιι πιι·έππιιπ, 
ιποπεΙππιιιι, ποτπίιπιπ πιιιιιΙοιπ Μπι πάιιτπόπ; οι νοεπι-ιάοΙ 
ιΜεπ Μπι πο8γ πιιειπέιιιπι πωπω! Μ”. 

Ρέιάέπειτ επειτοπ ποι·εεπἱ πἰἰπτειό -τὅτνόπγπϋππνἰἰππ 
ποπ, - απ: πίιπιειϋ ιδι·νέπγπόπγνει Μπι Μεπ!! ΝείΙιιππ 
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πὶποεοπο!ς Βϋπτετότότνέπγοπ όπ Βϋπτετποπ, πιἰπτ ΙωνέεεεΙ οι 
οΙόττ ΖἰὶτἱοΙι θππτοπΒειπ εαπ νεπίπε!ι, πιο ππόι·ι οτε ἱε πω( 
όε πποεπτοττε!ε. Ε επετἱπτ ΒἱτέἰπΙι ε ΜΜΕ, ιιιἱπὸπγήῇειπ 
ΒΥπτΙό οιπΒοι·οπ, π: οτΚὁΙοεἱ πζππεύεοτ 8γιιΕοι·οψέπ Ι:οι·Ιέτ 
έε ειπΒέΙγ ΜΗΚΗ πππΗπι ἱετοποπ νο¦πέπιι!π 

Κόπγ€ο!οπε!ι νειΒγιιππ ΜοΒοπ 16ι·νόπγποιόεοΕπτ τόπ 
ἔέ|8πΙπἱ. ΑπἔΙἱέΒιιπ 16ΒΒ Βππϋπ ριιεπτέπ πι ἱπ8ό Ξενππ' ε! 
ΚοΒιέεένπΙ Βϋπτο€τοιπεἰα, πιἰΒ6Ι Ε6νε€ΒοιἱΙ:: πο” Μπε!ε 
πιίπάοπ νπ8γοπει ἰπΒό, π: ΙαοΙάπε!ιοττει μα , Μό οΙΙοπΒεπ 
πιἱπιὶ ἱπΒπΗππ, πιτ Μπι ἐπὶ Βϋπωτόε. Μἱε οι οτειέΒ Απισ 
τἱΕέΒπ επέΙΙι'ι€πτέ ι·πωεπτ, απ; Η άΙινιί€γοττε πεπ1 απο Κόμ 
$ό€ε, πιόττ Κόνετεττ οἱ Βϋπτ ποἔγ ἱπἔγεπ έΜιιώπεεοπ. ΑΙ· 
ωΙάβειπ ροἀἰἔ ΒἰιοπγτιιΙπιι είε εΒγοποτΙοπ πιἰπἀεπ πιο” πτε8 
ειπΒοπ ρόπι ΒὶτΒεἱΒ; Η 1000 ΪοτἱπτῇέΒιιΙ έσΓ]100πτ ἰἔοπ Μισε 
ΙπποΙ, Η 50,000όΒ6Ι Μπιτ ο! ΜΜΜ, πιππποι Βόρεετ είπω 
κήποι: Βίὶπωτνε. 

θ. ΉιπἰΜ. Α Βππωτέε τππἰτό, π1ἱἀὅπ ει Βι'ίπποΙ ππο.Ι08 
ε πτ.ἱἀόπ οἔγεποτιΐ Ιόνόπ πιἱπὸοπ οΙιπέΒοπ Ιιδππγοπ Βοπγο 
ιππ!‹οἀἰ!:. 

Α: πππιοεἱο. ΕέτἰόΙο; Βεἰεό νειΒγ οτΕὅΙοεἰ, έε ΙςίΠεό 
νειΒγ επγπἔἱ. 

Βεί.οό'α:: απαίο8·ία πιἱἀὅπ ιι Βϋπτοτόε _όροπ ποπ Ιππ 
Ιπππ οΠεπ ἰππέιτοτἱΕ, πιώ? ετΕΒΙοεἱ Με ε όει€6π νειΙπ π Μπι· 
το. Μἰπτ ει πιέρ ιποπά]ει: ΜΜΕ ΙεΠω ιπὶ Μπι! νόπωπκτ πι 
εΠωΙ Ιπποηοπ τπε8· Α εοπειεείἔ πι Ηγ ΒππωτέεοΕΒεπ Μπιτ 
πω, πι Ιετοπ' Μάτ επωπΙὲΙἱ. ΝειροΙοοπτ, Η ΕιιτορόΒειπ ποιπ 
Μα πποἔ, @ΜΜΕ Ιιἰτπἱει ΚοτἱέτοΙνπ οΒγ Μακ επἱπΙιέτει. Β ει: 
ό” όε ετΕὅΙοεἱ έτ2όε ιπἰπἀεπ ΒϋΜοτόεΒεπ “Μπα ΕϋνοΙοΙἰ 

π. Βο!εὅ ΙπποΙείετ. Πο! θα ΙΜ, «Μ ει: οτΚϋΙοεἰἱΒπΖεέΒοτ ΜΙ: 
_ῇπιιιιιπΙιἑΙΙ‹οὸπἰ. Β νεππειι: επέιπωπιπ Βππόπ, ιιιοΙγοπποΚ 
ἰπὰΠόοΜιἱ νἱΪέΒοεειΕ Ιόνόπ, οΙΙεπόπ ππιιπΚέΙΚοὰπἱ είΠωττοι 
ιθΙ]θτο 

Α ί'08εε-ί8, 
πιιιπΚε, 
ΡέππΒἱτεύΒ, 
ιιιοΒεπόΒγεπΝέε, 
πἱνπΦπΪΚέι›0εΪεπεόξς, 

| 
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ι ,ι 

πιιιιτ ιιιιπωιιέε ιποΒιοιοι Μπι-Πι Η π ε:πιιπσιεέ88πι νιεε:π ει», 
Κιτ ιιοπγοεέἔ νιιτ ιορέει·ει, 
ειιιΖωπικ0ιοιι έ: οεειιτ, 
Η ιιέικέιιοιιεόΒοτ πιω: €68]ό 

νει 

κι ιἱε:ιότ Μπι ωηθωι, νειΒγ 
ιιιιιπέπι:ιόι ιιινιιτειιτ ιιιτοι·οι. 

-Α ιιέιγοε, πω, οεοπικιτέε, νει·έε ό: ιπιιέι-ιιϋπιοιόε ο 
ιιειεό ππι-ιιοἔἱπ ::ει·ιπτ εοπιιπι ιιίὶπποι‹ Μπι Μισή ιποΒ·. ι 

Α:οπιπιπ ει: παπι έιτειιέποε ε:πιιέιγ, ιπιπι π ιδιιιιι ιιοιπ, 
ι·όε:ιπτ πιο” ιι,·,γειπ π:οπ ιπιπϋιωτ, ιπέε ε:οιπόιγιιόι πιει: ιπ 
τιίιόοι‹ιιι‹ ιοιιεινόπ, 8γιιιςι·ππ πιέεισέρειιι ι:οιιοπο Βίιπιι-ιιπι, πιἱ 
είιωι ει ιιϋπιικόι€π:πέΒ ι-ωιιικιναι 6εε:οιιοπγοιίΜιτπόι:; τό 
ε:ιπτ πιοι·ι νιιππι-ιι: ιιίιπϋιε τπιι: π ιοΒ·πιιιποειι ιοπιπιωι επικι 
ποι:, Ρέιιιείπι ιπειγει: Βεοειιιοι, ιιιι:π έε ε:πιιειιιπέΒε:οι·οιοτ 
ιιίίι ικόνειιειπει: οι. νειΒγ πιδι·νόπγιιο:ό ιιιιίιπιετέειιοπ ο:επ 
ιπιιίιόπι:οι:πιιι: ι όροπ οιιοιιΚο:6]ότ ειιισιιπιπ::π ε ιπιιπι:ειι· 
πιειιιιι π 

Δ κί2!.πι α:: απειἰυἔἰπ, πω" Βιιπιοιόεόιιοπ ιι ι:ϋι·νέπγιιο· 
:ό π ιιίιπιι6ιιέεποικ·ικέρέι ω: πω: π: εε:ιι6:ι·ο πό:νο; Ε. 
28. 12. ι)ε ροκ-επι:: ,,ιποοπιιιιιι·ιι . . . νινι οκιιτππιιιι·." κι 
"Με ιποἔόἔοιιοτιιε, κι πωπω οειπέι νι:ιιο ιπιπε:ιπτιιε, Η 
:ιι-πι πγοινο ε:πικίιΕπιιιι Η, πιιπτ οέ·γιζοι· Νέιπει:ιδιάδπ, Η 
ιιέ:πεειίἔοτ :δι ει οιὅε:πι‹οτ πόθοι οι οπειτέιιιιτἱιε, ιπἱπι; πιέΒ 
ιππ ιε (π: ιοι·τιιι·) Μιεεοιιιιιιππ, π. Αιπέι·ιικάιπιπ. 

Α ιιοιεό ππειιοΒ·ιπ π: οτικόιοειι άπό: ε όε:ιιο: ε:όι, π 
:πιω π ιζόΡ:οιοτιιο:; ειιππ: πιινοιτ ειπιιοι·οικι·ο ιιιιι, ι‹ἰι‹πόι ει: 
ι,ιζει::έΒι πι, επ κι Κοτείπ ιππἔπε:τπι_ῇιι, ει:οπ πέπει(ποικ ιππ 
ιχεΕπιέι π ιιοε:ιι ωιιιζικιιιι. Α 

Επποιε τειὅροπιιπ π 2°ει!ίο, πιἱ ε:οι·ιπτ π. Βίιπὅετ πωπω 
π:οπ τω: όι·Ξε, ιπὶι: ό πιέεππικ οι‹ο:οιτ; ο Μπι”, ε:οι·ιπ8: 
ιοΒιιι ιο8έι·ι, ε:οιπει ε:επιέι·τ. Κι ιπέετ πιιηι·οεοπΗιοτι σοπ 
ιείιιιιεεόι: ιιιοΒ; ι‹ἰ πιέεπειι: ἔγοτιποΚότ ιποἔϋιτε, 6ιεεεόι: 
πιοΒ π: 6νό ἰει-ιιι ιπέεπειιι μνέω1ιωιιέ, ι·πιιοιτπεεέικ οι π: ὅ 
@Η ἱε. Πο ει “πιο πιω, οΒγε:οτϋπόδο ιπιπτι Βάι· ιπιπι ιι:: 
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ευη οι ώιπέτο, Μπιοπάνει οι ἰτόΙοΙ. ΗιιΞΗιωΙππ Μπέκι Μπι 
ειτέπγοιἱιΜπἱ α ΒίίκιΒόι, ε ἰΒΥ οΙτοπΦ πιἱπιὶεπι τπιέΗέΒετ , κή 
ιι6ΙΙ‹ϋ! ιιὶποε ὶ8ειεέ8. Α τεΙἱο ι·Μπι-ίπ οΒγ6Β πιἰιπ ει Ιε;:ςιοΙ 
ΞοεοΜ› Βοειπ.ώ 

ΚίΠεό ειτιεΙοΒἱε ν” οι Ηγοπ ΒίἱπποΦέεοΚΒοιι: ο ψητά! 
Πτό, Η πιέετ πγἰΙνέπ ςειιΠ”εί ω", π ΒΝότιέΙ πη·Ηνέπ Βγα 
ΜπειεεέΚ πιο8; Η Ι(διΡοο8έΝ% Με), ΒειπΕ]ε8γετ ππο8Βει 
ιιιὶείτοττ, ειἱπτο ΒόΙγε8επτεεεέΚ π1οΒ·; “Μο νεο ει ΒΜεί!Βόπ 
τετέεΒεπ , Η ΕΜ σιωεκ πιοΒ. Α ΕίΠ86 επεΙοΒἱέΩ ἱΒεπι νό 
‹Ιἰ Βοττεο!κ, εΙἱειιωτἱ Μ: , Μ” ει! επει·ίε!εττ :Μαι οποτΒοπ 
ειΙΙωΪιπειιΒΜπιἱ "). 

ΤονέΒΒεί επιπείΙ τοπἰτόΒΒ ει Βϋικοτόε ιιιεπιπόΙ οΒγειοι·ϋΒΒ, 
πιω: ει Πιέρ :ΜΜΜ ΕτόπιιγοΒΒει1 ιιιοἔωι·ήιι οπίΙό|ποιοΦόΒοη. 'δ 
οι οΒγετΙοπ ωΙει]άοιπι Τοπ ο τεΙἰοιιαΚ; :Με επ ιιο87οΪ›Β πιάτ 
ι6ΒΒεπ Βὶήε ππἱιιτ πιἰτιᾶειι πιέε ΒϋιποΦέε. Πει ει: εΒόει τότ 
νόπγΕ6πγν οΒΒίίΙ :ΜΜΜ ,,ττιἱπιἰειιΗ ειι€_,ίοεῇει εωιινοἀιιἰ, 
Με ιπέεεε| ειοπινα!τοιοττ" "Μιά ΜΒΜ ιιιἰιιὸεμ :κή νέι· κά, 
ε 87ειΙιτυπι Βι'ἱπ πιέΙ!ώΙ πιιιΙπόΚ εἰ ει Μεάτωτ ' μἱΙΜιηειτιιμποκ£ 
δι·6!ει€ό ]οΙοπι νοΙππ ιι ΒίἱιιΒοπι ιπικΒέΒεπ Η ἰ›ίἐπιξοτόε' ειπΙόΙα: 
απο. Αι ὅεειοΜΜ Βἰἱπ€ε€έεεΕηοΕ Μ ΜΒ:ϋ«›Κ !ιοΒ·γ πιοΒειωι 
ππιτΜΜΕ :ΜΒ σ. Πιέρ' οΙπιέ]όΒειι; ιιέιποΙγἱΒοτ Βο!ι'3Ιο πω" 
ω ἱεπιετἰ, πιόιιτοΙγἱΚοτ οΙΓο!εὁἱ. 

Ν6ιπἱ!ο8 οι πέΙιιπΙ: ἰε έ!! κι ιιεηἔγοΒΙ› ΒεωΙιιωεΒοάέε, 
κι Ιέτνει ε νότέτιιὶιίεἱ ΒϋπτοτέεοΕι·ο. ΙΜ ΙεἰνιίΗ ΒοπιιέΙγοε ει: 
απ8οιοΕπέΙ οι ιιΒγ πονοιοτ8 |είοιιίε; ει ]08τιιάόεοΕ ιππιΒοΗ 
:ΜΒ €ιι€Ι]ό!ε πιει), οεστΒεπι ΜΗ έι·τεοπο& ειιει€τει, πιἱΕόρετι πιά 
πέ ει πόρ. ΒοπΗιωτι εΙιπέεοιι ΜεοπΙΜει ει τ6ι·νόιη' Η? τιι!έε 
ιιγειἱτ ει 8ρΙιἰιικόἱΒοι: Μέττ ΜΚο!ωΙ: σε οικιΒετε!ε ιιιἱνεΙ Μπι 
ωΙεί!ιέΚ Μ. 

Τ. Ρε?σἰά8. Α ΒίἰπΕοτόεποΚ.ο€γἱΚ ¦ο€ίοπτοεαΒΒ Μπιίηγει 
»ιι ο1τοτωικόε, ε |εωοΒΒειπ ο1το8:Φωι0. ε: ΡόΜπ. Βοεεἱ εωετἱιιτ 
ΡόΙο:!έε νεΙωπιοΙΥ Βϋπτοτέε πιἱὸὅπι κι οΒτ ΜΜΜ ο!κοι υιΜβΙ 
:ιιἱπὰοιι!‹ὶ Μι; Βειιι!π-ιιιι “ΗΜ :ΜΜΜ ει εποπνεάόεποΚ 

") Ι.ε!ιι·Βιιο!ι Με νω·ιιυπί1τοσΒΙε:. δωΝειιι·ιΙ 1840. Π!. Η. 5. 
20, Π. 231. 
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ΜΙυπαΙα ΞΒοτι ιιιιώΒιι εεειινοάεξε' ι·α!ό.Μ6νΜοπ Ιτόμιετ. Α νει 
ΙόεέΒοε επετινοόόε ιι ιιϋτιωτόΜιετι :τι ιιιἱτ ει!!τιιιιιιιιιιίεειΕοτ- ιι 
Βίιιι6ε έτει; ει Ιέτειιιιοε ει: ιιιιτ τιιέεοΚ Ματια !τόμο1ιιεΙτ, - 
ιιτιιιιιτ μυωπία ει Βιιτιόε ἱετιιετἰ, ει ΚδιϋιιεέΒ' νἱεοΙοτέτο Βι.ε~ 
τομή" οκτώ: οι ,ς7ιιιτοτοΙ. Ε. ειοτἱιιι ει: τι ¦ο€ρόΙΜειιΒΒ Μω 
ιετέε πιει), ι·ιιιόειι€€Μ πω" ετοιινεάωτ @Μισο ιιιἰτιτ Κα”, 

ΊτϋΙε6Ιιητ εικοιιΒιιιι ει ΙεΙιοτό Ιεἔο]τεττετιιὅΒΒ ειιιι!τΒειτι @Μπι 
ιιιεις. ΕιιιιεΙτ ο!!ειιΕόρο νοιτ τι τοι·ιιιτιι. Α ΗΠ-τοε Βίιτιιετέε 
ίόΙειιιιοτ δτιτΙιει τι Βϋιι6εΒο νειΒγ τιιεἔἰιινἰιΒιιςῇιι, ‹Ιε ιιιέεο!ττει 
πιέσει οΙνεει, ΕΠΕ ιιιιέιι όρου ΙιειΞΗιτιάόΙτ Βίίτιτο νετετιιοάτιι. 
8 Με εε τοΙωηειτ οι, ιιοΒγ τι ιιόιι ει €δτνέτιγτ ἰτιΙτέΙιΒ μέι 
όιίΙ:Βοι ε εεεωΕΒι'ι| :Μπιτ ΕδιιτνΒύ'Ι αιιιιι[ια ιιιεἔ. Β Με ἱε< 
πιό: ΜνΗιί€Π!τ, ιιιἱ ί”οιιτοε Μη” τι Βιιιιτετέε εΒ·γειοι·ι'ί ιοΒ·γοτι 
πιοττ Από! Ρέιά:ίεΒ, ιι τιιοτιτιγἰΒοτι ειιιιιείΙ τἱειιτέΒιιιι οτιιΙό!τοι 
Ιιειτιἱ τό , ε ΒγιιΕτιιιι οιιιιιιτιιιιιιιι ιι Βἄτι Μι τι ΒϋιιτιόάδιιοΕ ε 
ειόΒετι νοΙιιει τι Βϋιιιετέε "), . ν 

ΔιοιιΒιιτι ια σ” ιιιιΒγ πιοτιόιεέ8 ΜΜΜ ειόιιΕΒο. Ιέρετι 
τι Ιει€ρόΜέειιΒΒ Βίιιιτοιόεειτ ιοΒιιι!τιίΒΒ @Με τι ]εινιιιέετιειΕ. 
Α Μαι, ΒόΙγο8,νοτόε, οεοιιΙτἰιιίε., ΜΜΙΒϋιιιετέε ιιιἱιιά Ξεοιι .τι 
τέειιτιτ ειδι·ιιγοιι ἱε ρέ!όέε, ‹ὶε ιιιἱ έτοτι! Α ΙιειΙέΙ|›ἰἱιι€ειόε 
ιτιοΒειιιτιτ Ιειιιιι ιιγιΕνέιιοε Νετν-γοι·ΚΒετι ε ΜτιεεειοΒιιεεττΒειι 
(ιοΒιιΜΒΒ οιιτιοΙτ 1831Ιτἰ €6τνόιιγιιοιόι νέιειειττιιέτιμι τι" _ιιι 
νιιειά Ή; άι: Ιω οΒγοΠιιιι τιιιιι]άοιιέτόι (ωστε τι τιιοΠειτ απ, 
!ιοΒγ Βιίι!ό, ιιΙἰΒ ιιιόΙτό οττιΙίωιιἰ) τιιοΕίσειιιιιοΊε, νιιΙό!ιιιιι 
Ιτότόιιοττιἰ ιιιἱ νέετε τιιτωτοίτ ιιιο8 τιιιιΒιι? Μἰ οΖἱιιιιιιοΙ οι 
ιιιοΒιιιτωτοττ, απο! @το ί6Ι|οΙιετιιο ιἰΠίιιιιιὶ τι ΙτίτιρωΙοιωτ ἱε. 

Μο8]οΒγοιείιΙτ, ΜΜΜ εποτιιιτϋτι!: Μπι μυωπία :κι Ρέι 
Με Βϋιιιεϊόε ιιιἱ Με” ει Βϋιιδετ ειστινοι!τιι Ιιίήιιιτ, ει: ιι τό 
ΒιοΙτ' ότιο!ιιιιι "Μ, Μιτιοιιι οι ιε ιιιἱ Με" επετινεάτιἱ τιιιΙΙ5ιι!τ 
ε Με ΙτίτιοετιειΕ τιιειιιιι!τ. [ἔτι ποια :τι νοιιιιι ρέΙάιίε ιιιἰτ επε 
ιιιιιιιιΗτοΙ ΙέτιιιιΙτ, ιιΒ·γ ιι Βιιιι6ειιοΙτ τιιἱιιὸἱ8 ιιιέεο!τ «Πότε Ικα! 
1οιιοΙειΚοιιιιιι, ε τι ἴοΒΒέΜιΕΒει ιιιιτιι έΙΙιιτ!τετιΒο ΜτοΒιιτόΜ-ι€ 
τι 

ω) Βειιιιιιιιιι. 'Ηιέστιο Με μι”. Μ. |.(Πι.!ν. Πέρετιεε Με μειιιεει. 
") Μιιιιιι·τιιιιγει·, ΑττΙιιι·· «Με Οτιιιιιιιιι!τοοΜω, ιιοιιιι Γο!μ:, 

ΗΜ. Ι 8ιιωκ. 
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ποιιοπο οι·οε:τ,οοτπι, ‹ιο πω» ιο ι:οιιοπο ιποιιιιιιπι ο μνωωωι, 
π πω; 6εε:ο ποιπ ιοι·ποτι ι)ο ει πόιοειδι·νόπγπο:όποιε ποπ 
οε:πό:ο ο πιο νιιπ ι·οττοπιοπι, ε ΐοιοιιποι ιαδιιοπι π Βοπο 
ε:οι€ποπ. 

8. θά£!ό άι·ι'απί. 1ιιτπιέπειπ ιπιπιιοπ πίιπτοιόε πει πιο: 
ειέΒοο ό: ο ιιιιππό: ειι·έπγιιππ ειιι, ιιιοΕπγιιΕπιιιό, πο Μωϋ 
εοπ ο: πιοιγ ι·όνιτιοπιι και!" ποεε:ειππ εποε, οΒγε:οι·επιιπά 
Βέτοι ιιι·ιοπι. Ε: οἔγιι: Με? οιιι6ποπο ο ιοΒιέΒιιιιπ. 8 πι πι 
νπτειιένειι πιἱπι ιώ:τιε:ιι·ιεοιό νειΒγ πιέιι' πι:ο‹ιπιιπένπι πιιπτ 
€γέπι, ϋἔγνέ‹ι, ιἔπ:ἔπτό νιεε:πόιι, ε:ἱπτο ιπο8 ντιπ Βέτοινιιι 
πιιιιοιγι: ποιγοι·όι οιιπο:τιίτιπτιι;. 

θέτιό οι οσιοπικιτείε π, πει μέιάιιιιι ει. ππιπιειι:όπιιι: όιιιο 
νέπειιιιε οι, ‹ιο ο: πιά ποε:ιι ει: ποπι πϋπτοτόε; ο πινω Βόι 
ιό ο ποιειιι Πο πιἱ ιίι·σπ! 

θ. Νοπο:οι·ί2. Μοιγ ιιίιπτοτοεποιπ οιιοπ π ι‹6:νοιοπιέπγ 
πγιιπτιιο:ιιο, ει: πο πιισιιιππ:πιοεοιη ιπιι€έιιιιπ ιοποι ιό, «ιο 
ιοΒειππτιππ πιοι·ιιιι. Η: ο τόι·νόπγπο:ό π ποπι:οι' όι·:οιπιο 
οιιοπ οεοιοιτε:ἱι<τ, ιι:τ όε:ι·ονότιοπιιι ιπιι€ει οιιοπ ιοττιίτιπ. 8 οι· 
νοε:τι π:οπ πειεγ εοεοάοιπιοι, ιπινοι π: οΒγοεοι:πτϋτνόπγοι:' 
νο8ι·οποιτέειάπο: $έι·πιππιτ, ιπιιιίέπ πωπω ποιγοειιις; ο ποπ 
ποπι ιιιοιιοτιο, «ιο οιιοπο πω. Ε: ιιοπο:ι‹οιιὶιι ο πϋπό:ι ιοι 
πιιπι, ο: ιώππγίτπι ιρειι·ι:0ιιιι: ε:πιιιιιιιιιι-ίεέι, ει ιππιιις πιπε 
ιωιιΠω‹ πι:οπγειίΒιοτ τοππι, ο ο ιδι·νέπγποιε ποπι πιοΒιοι·ιείεει 
πιο ιποΒ ποιπ τοι·πίει-ι νέιιι: ιιε:τοιοιοεεό. Ει·ι·ο π ιοἔνἱιιίΒο 
επιιιι Ιιόιιιιιι: πγιι_ιτ_ιει Απ,οιιπ, ποι ο τόι·νέπγ ἱἔοπ επι: οπου 
ποπ πιοπιι ποιέιπίιπιοτοει, ιπὶιεποπ ο: (ιοπέτ ο: ιπόΒ· οεπικ 
νιε:οπγοε πόιιε:οι·ιιιοιιοπεέ8) ει πόιιιόι οΒ·γειιιιιιέπππ το 
ε:ειιιιιιιι€. Β πιιο ι(ϋνοιιιο:ιπέπγοι Α αίτιο” ποπο:οπ Μπι 
ιοι ει πίιπόετ, ο όροπ ποιπ πει νοιο ιποΒοΒγο:ποιιιι; πο. οποια 
π,3·γειπ Λεωφ, ο "Μάικ οιι·ο]ιο:ποι: 'καιω ικέει:οιε πιιπιιοππ 
οικιιιιπι, ποππ ιιοΒγοε ε::-ίπιιόιεπόι, ιιοπο ποθ· ρόπ:οπ ιιιο8 
νέειιι·οινπ οιπποι·ππι·έιοι: πω; πο π:οπιιππ νειιιπππιτ, του 
ιποπτι ει νέιιιιιι·γ, ο πει ο: ιο νειιιιιπέ ο "Μπι, ο νοε:οσιο 
ιοπι' ε:όιόπ ιπο8πιοιιιι π: ιιοιό]ιιι·γ. Μ), τιιιιοειτέ ο ριιι·ιει 
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πιοπιοι Μιά! νέ!πειιιιιέπγιι "). Ε87ό!ι!τέτι!: οι ΑπΒ!ἱιἰ!›ιιπ 
Μέι· τοΒἰ πο] ; άι· .!ο!ιπποπ ιιιιίτ 1751!ιοπ οιιι!οΒοτἱ ε οι Με 
πάπια Πο πο νιι!πιπο!χ Βί5πιοιόεποπι ο!!οπ ίϋ!ιέιιιιιτ! ιι Βόι 
οτιο!οιπ, οι: ποπι πει τοειἱ: ποιπ !εο!! Βιιπτοιπι, !ιειποιπ πω: 
ιπιίε ωιπωιω Μ!! νέ!ιιεπτοιπι. 8 πο! !ωι·ιπέπγ ο πορ δε:κο· 
ι!ο!ἔοπἰ!ι, οεει!: οτι τοιιιέπγ!!ιοτὅ, !ιο8γ ι·ιτ!αίπ ΐοἔπιι!ε Νιπ 
!ιδι!πι, πιοι·ι: !€ονοεοιι ίο8ποι!ε ιπο8ιποποποε!!ιοτπ!. · 

Ε!πορειοι·ιιτ!οπίί!ι, ο!!ιιιΒγειιοτι: !ιιιπτοιοε Μια, !ιοι·Βιίοι:, 
!ιο!ι!γό οδο” Ε!_ῇειο!:πιποι·ἱ!:ιί!:ιιπ, Ρι·ιιποοιιι·, ι!ο ποιπ ο8όειοιι 
Απἔο!οι·επέἔ!ιππ ε ιι Μέι ο!εὅ!ι!ι ο οεει!σιοιτι οΒόει Νοιποι 
ί6!ε!όπ; ει !ιο!γοε ε ο!!το!πάε Γτιιποιἱιιοτειιἰ8Βιιπ 1830 ότε; 
ει ΕΜ Ρι·ειποοιιιοι·εοέΒΒιιπ ε λπιζ!ιέ!ιοπ ιιτόεό νοποε!έειιιι€ είε 
Π. Ποιο !ώινο!οπιιέπγ ιπἱπ‹! ιι Μέι πιίνο!τ νἱ!ιί8ι·οι!ιοπ !ο8· 
_ιο!:ι!3ιιπ ίϋ!τέιπιιι!τ ο !ιει!έ!!ιίιπτοτοε ο!!οιι; !ιονοε !ιο!γοπ €6ι·ό! 
«και οΒόειοπ ο!, ι!ο !3ιιι·οι!ο!πιει πειρσπ!·τόπτ ωιιιιιιοιικ; Ρέ 
τιιι!ιιιπ ο Βιιἱ!οιἰπο ει ει·ονοτό!(νέι·οο!ιέιιοττό!) οι νέι·οε' Μείω 
ι·ο ιπιπιοΒγ επίιπ!ιι!νοι:οιοιι, ε ποιπ πομπο! ιπιπτοι!ι!!Β, ι!ο ειπα] 
Μι· ιοιόπωοιππ ιί!!ίιιοτἱ!; απ; έ]ειει!τειιιιοι!!τέ!ιοιπ Μπι, μει 
κ!ιίιι! Νονν-Υοτ!:Βιιπ, Μεεεειο!ιιιαοττε!ιοπ ΝοινΥοτεογΒοπ ι!ιο!: 
ποπ τϋτιοπἱ!επ !άνοΕπόε ο ἱ!γοπ 3ιινιιε!ιιτ Μέι· οι οιιτορειἱ ιδι 
ι·οπγ!ιοπέεο!:Βοπ ἱε (ρό!ι!ιίιι! ει ειιέειοι·επέε!!ιοπ, 1834!ιοπ) 
τοιοτοιι. Πο ιπο!γ Βιῖπτοιοε ποπι Βἱιῇο. πιοε ο πγι!νέπγι, πι: 
ο! Κο!! ιὁτ!οπἰ. Π 

Π!. 10, Μο8·δοοεοΜοϊό. Μ! ο οπίπιοι Βοεεἱπέ! ειποι·οε!ι οι· 
το!οπι!›οπ νοειειίἰ!ε. ό ο οιἱιπ Μέ νοπῇει πω: ἱε, ιπιτ πιἰ οι 
ΜΜΕ: Βἱιοπγοε ιέε οἔγοπ!ό (Π. 5.) ιποπε!είπΕ ο!. Τιι!είπ ιιΒγ ιί!· 
το!έποε!ι, πο), ιει!έπ !ιατότοποιτπ!ι!ι ε 8γιι!κοτ!ι-ιτ!ΒΒ. 

Μο8· ποπι Βοοεο!!ιοιι'ί!: οι ο!Ϊιιπ !ιίιπιοιόεο!:, ιπο!γο 
Κο! ι·οπ‹!ο!νόπ ο ιόι·νόπγ!ιοιό πο ποιπ !έι!ιιιψι πιο!:ποι!: πιἱιι 
ι!οπ !:δνοι:!ιοιπποπικάτ, ιπο!γο!: ιποεεπο!ι!ιο !ιιιτπιι!: ιπἱπτ ιι 
!αιι·πι-ί, πιο!7ο!: ]ο!ι!ιιιπ ειι_ιτιειπει!: ιπἰπι: ιπο!τ επίπι!ό!αί!ιιιπ. 
πιο!γο!ε ειέιπιο!ιιπ νο!οτ!οπιιο!‹ π!ιί νοινό!:, πιο!γο!: ει νο8το 
το. 

“) 8ο οοιιτ! Βοροτ€, ίι·σπι πιο Μιι]οοιγ'ε Οοπιπιιοιιισποι·ο οπ ω. 
πιιιιιι! Μπιτ. 0ι·ι·Ιοι·οι! !ιγ Πιο Ποσα: ο? Οοπιπιοιιο :ο Με μιιιιοι!. 
!.πιπι!οπ. Ι83θ. 

τ6ινώπιττπ. ι>Λι.ιωιιυπιι. ι. 6 
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πιιπέεπιιτι ο8·έειειι πιόεειί νέΙιοιπειιιιιιπ ιιιἰτιι "πι νοιιιιπ κι 
ιωιωιω. Αι Πνεποποι Μπι Μι πιιιιιιιίπιιιι. Ι|νοτι·ιι πιε 
ΜΒ ε]πιιιινιι€οπ τδιιιΙόοιόπποτι; θέ”, όντε νοπ ιι πϋιι6ειπέι 
νε, ε τεειιέποτι τι ιιιιτί,πγοε πέ8πι'ί! 6τϋπόε πνιινπινέι ποι Η. 
Πνετι ιι ποοειεππιίι6 πϋπτειόε; πω' νιιΙτιπι ει” όντε πωπ 
ιππιπ ἱιιϊιιιιιἱετιιιπ, ιιιοτιπιιπ ἑςνιιἱέιιιιιι ωιπω πάπια; ιιόπιι 
πιτ κι πἰτό ιιιε8ποοειώεπίτ ιι πόρ ιιιοεέδιέ88οΙ ποειοτπι ιιιεἔ, 
ο" ιι πϋπόε ι.είπιοιιιι, ιττιιιδτνότινποιό ε πιι·ό πει·οιεόεοε πω, 
οΒνἱπ πωπω παπι οι πότπόιιτ ιιιιτιιτότνόπνποιό ιιπιιττ. Πνεπ 
ιι νει·όε είε οεοππίιιίε; ιιιἱπἀοιιἰπ €νόπνίιππ1]πιι πειοἔεόΒοτ 
νοιιπειτ ιιιιιἔιι Μάτι. Πνειι πι οΙειέ!ιίτιίε; ιιιιοΙόπ ει πιιιιόε 
πι ιιέΙοιπειι πἱιεενιειτ πάντα οπιιιπει, νιπιιι·πιιπ έε πει]ό 
ιὅτἐεποτι οινοειπει, ει ειιΐπ πιιιόιόιιιι6οι' άδΒνέειε ε πι όἔιι¦]” 
Μινι ίϋ!ειπιέει€ποιι, είπιοιιιπι Μπακ έππό€ποπ, ι·ιιπ!όπ ε νειά 
οιιιπετεπ όΙπιΙ ίο!ιιιόειείτοπειτπιπιπ, ε πει ιιιιτπι “πω ιιιοτιτι 
ιιιιιτειάπ ιι Ιπιι·ιτιι πεποΒοπποιι ΜΡ εειιιΙιοἔν τει-πα πιἱ πιιπιιιτ 
Ντιπ τισ "μπι ·τωπ ο ιι τόι·νέπιπποιό: ο νεειέινοππόΙ 
πιτ Μπιτ ε ιιιἰπόροτι Με απο Β Πνειι νόμο ιι πιιπι|πιιιι 
«πω. Πο! νιιτι ιιιοπ τόι·νόιινποιό ιι πεταξε", Η ιειπετἱ ιιιἰνιιιι 
ιι είτσιι "ει, ποι·ει ιι πϋπόετ $ωπιιΜ π - 

Η. Πεπρ·εΜΜει!ό. Α ιιιεπιινἱποπ πιἱ επιιιιπ ιιιἱιιιὶοπ 
νἱεειιιποιππιιιτπιιι , ειιιιινἱπειιι πι” Μπι ποιπειτό ο8ν Μπι· 
ωτόε εε:ιιι; Μέι· ΑΒιιτποπ ιιιοπό]ει Ατιετοιοπιεπόι: 

Βια εἱιιο ἱετ ποπ (ΗΜετιι “πι” νετννοπτιι 

Βιιε Νοε μεεΝιοποτι πι, ιιιι8ςεεοποπ ιιι ιιιιιοποπ. 
Αιοτιππιι ιιι08ιότίτποιεΐποπιιιοπάιιιπειιιπ ε. πϋπιοιόε, πιἱ 

ω” πιτ, ιιττπ ιιέινο τι ειοπνετΙό, πέιιιΠ08 @νά πιπετιιι, ι!νοπ 
πινέπ κι ιιέπιπιτειι8. Πιειωειέπ νιεειιι πι δεειοε, είπ πιέ 
ιιιοπ· οιιοτποπ ει πιίι· ιε πιἱ έ|τιιπι οποιτειτοπ, ε ει πϋπτειόε 
ποπ ιτειιπ μπειτε ςιιιιιέπειειο πιιιτιιά πιεΒι. 

ΒΙοπἔοιὶποιὅιιεπ ιιιοπάεπιπ ιι πϋπωτόε, πιπιδιι ιιΙόπι οι 
ειιιιπιτπειιιιιτειτ ΐϋιιιιοπιπεττιἱ ιι πόΙπιιΙ πο” τιι]πι οιινό8ιπε 
ππΙοιι πνοιιιοπιιτ πιιἔντιιι. νἱπίἔοε ιιιἱπέπτ οι τι πϋπωτέιι 
ιοΒο!επ8οάποιόππ, Μη ιιιπεΙπιιιιιίιέπειιι π:Βιιιτιόεπ. Πνειι 
πὶνιίπ ιι ίοἔειιΒ. ΜεΙν ριΙπιιιιιιπιιπ ιι Μπιτ τω έτπιτπιτι 
ειίΒιι, ειιιπιιιΜίπιίτ ιιππιιιι ι·ιωιιιιιάπειιπι. Λ νοτόε ιέε οεοι·ιπέ 

ω 



πϋπι·ιπιιο' ·ιιπ..ωποπ.ιι ο ΜΒιιΕΙ. ο: 
κ 

Μπι ω* πόιπιιοε ιποΒιέι·ίτποιό , ο ιπἱπ‹ιοιιἱι: οιοπ8·οιι 
ποιοιιοπ. ο 

ι)ο ικινιίιτ ο ιπἱπιιοπἱι: τοι:ιπιοτποπ ποιγι·ο πο:πιιιιιιπ 
οικω π:οπ ιιοτ πιιπτοιέε, Μπ- α: οπιποι·ποιε οροπ ιοΒιιι·ιί 

Βιίππ ικά ιόποεοτ νοε:ἱ οι: ποοοιιιοιοι ό8 «Ποιοι. κι πιιόπο: 
"π κα” ο πιιιοι: ιοετοι·ο ποιγοἔ πω, π:οπ, Μι πίιπι:οιοπ 
πέ8ο πἱνἱιιἰἔοεοιιιια π, πόιπι Β·γειιιί:ιιτ ωικιω πιο: Μι· ι.: 
ε:οἔγοπιιιιι·ό ιπέι· πωιωι, Βάι· τοποοι·όι ο 3687 οεπιιιιιιτέροπ 
ιπέι· παπι. 8 ποπι τείιππτι πει ο πιιιοτι οοιιι, που πιιιι ιοΒγοπ 
πιοΒ ο 8γειιέ:ειτο: πόιιόι·ρπτιοπ ιιι·πιτιειπιιι. 

8 ππέι·ιπιιιτιιισοιιο::έι: ιιοιιοι €γόιι8·ίτοπι ο ιπιιήιιοπ' 
ιοπιοεπιί8·είι, ιιιοπιινό.π ποπι· π νοιι:οιιοιοιπ ιίι·ιπτιπποιεπι π 
ιεοιπιπἱ ποπι ιιιἱπἀοπ πιιππόι ο ποπι πιἱπτιοπ οι·ε:έ8ιπιπ ο8·γοπ 
ιό ο @ποπι στι, ιιοι ιώιοιΒιι:οιι ι:ότνέπ)·ιι6πγν, πγἱινέπῇ° ο 
@η νππ, ιποπκινέπ πο” πει ο: οιιιδιιτό ποιππ, ποπι ιοποτπο 
πϋπιοτπι, ιποι·τ Μπα πιιπιοτόπ τοιιοιιοπ ποιχτοιιο:ιιπτό: π: οι· 
πόι·ο ο:ιιι`οιιιιιιι πόνοπ Επι-άι ιιοιιιόπιιι: ιπιπιι επιείιποπιίπιιι 
ιιιιοπεπιίι "π, ιπἱπ‹ι Απ,οιιάπιιι ο Μοι·πιπ8 Ηοι·ειιιιπππ "), πο· 
:Πέ ιδι·νόπγι€όπγν, π)·ιινείπγ, πι” πιἱπιιοπἱπποπ ποπ; π πιώ 
εοάιπι·π Με ιο8γο::ϋπ ιιιοΒ, πσΒ·γ πει νιε:οπγοε ι`οπτοεεέἔά 
π. ιιπικοι·, ιππιόπ νπεγοπιιππι·όι ο όιοτιιιιιε' ΜΡμιτόι ε ένοι 
"ιι νοπ επι, οιπ-πτείι·ο:ό ποιοι ιππιέιπ ιπἱπτιοπ, ιππιόπ ιππ84ι 
οι: επι ιοτοἔ πόι·ιιέεποπ. . 

Μη πίιπτοτόποιε ο τιιιπ_ῇ‹ιοππι: ε:οι·ιπτ ιοΒπιιι: πω: 
παπι, Μπι( ιοΒοποιοειιικ ιο ιοε:ποιε, πει οΒ·γε:οι·ειπιιιιι: σιώπη 
ιπιπ είιιπππι‹ ο πω· ιιτίιιδππιοιο ίοι:ο:πιοινπι, πιἱ ειιιΕπι ιΒιι:-· 
εάεοεππικεί νιιιππι·:; πο. ο πιιπτ ιι6:οι πω, πιοι·ι ππωίπγιιιι 
@γ οι·όεοππ :ι ιοιοιει·ο, ε 8)·δπ€ιιι ππ πωπω ο ο πιιπ ιώ 
:ότι ποθ· τάνοιπέ8 πω; ο: πει οιιισνακοΖωκ πἱ:οπγοε. 8 
ο: ιιτόπιιι ιεπιδπόεοιι πω” τοιιἱπιοι, πιοι·τ οΒγ οπωωι ιποπ 
τ.: 

Ή ν” ποιπ Βιι·ιιι'εγειοπιο οτι: απο”. να Βιι.ιιιιιπποι·, ι):ιι·πιετιισιι·, 
ι830. 414-+41θ. 

"ι 'Πιο Ριιι·ικιιπιοπι: οι' Βοπιπ, π ωιωιιωι οι' :πωπω ω” Πιο 
Μπι·πιπε ιίοι·ιιιιι. πωωωι, 1836. να!. ι. ι. ΠΩ. Μ5. πιο, - 
18Β7. ω. Π. Ι. ιι7. 295. ` 
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πο! πἱ2οπγοιιοππά τέτοιποιιπ ο πἰἱπτοιοε, Μάιο ο!ι!ο!ι·ι!! οπού! 
ιιιο!π!οππ !οποι, ιπἱιιτόπ ο πϋπιοτοοποπ !ο8·πιιοχοππ ποιο 
ποιπ πο8γοι!οπεόΒοποιι πιιιιοιπ πιποιιγοποιέΒέποπ ΐοπεπιπ. Μι 
πίί! πὁνοιποπἱπ, ποεγ πιίι·οε !πιἰπι! οπιιιἱ ει πίιπιοιοετ π!ποπγ 
ιιι!ιιππέ Μαι, ιιιοττ πιἱοιιιιι πω' ίο8οπιιι!οπ ιποι·ιιι! νοἔγ πο 
ιποπγπο8ποπ πο!! οιιιο!ποι!πιο; ο!γειπ Ροε!ιΒ ο ποισο!οιιιιο€. 
()εοι!έ!οιοε εποι·, - ιι€γιιπ :ποπ νοεπο!γτ πι ο!!ιέι·ι”ι_ιο, οιτ 
ο!6ποπο. Α οπἱπἱπποπ πο!! -πιιεοπΠιοποπι; οι πο! πἱιιοε πω, 
«κι ο!όέ!!ίι_ιο, πο! νοιι ο" ιπο8ειϋπτοτί, - οι πο! ποεγοι 
!οποπ ο ιδι·νοπ)ιοπ οι: επο!ἱι!οπποππο τοει!, πο! πιο!π!οπ, 
ο", πἱιοπγιο!ιιποππέ ιονοπ, οποποει ποΒγ ει!εοι·ιιππιιππεί νο! 
1ιιιιιιπ. π ο ο - ο 
π Ετοι!-οιο ιιποπποπ ο _ιο8ποπ ιοτιιιοοποιοει Ήοιπ οειιπ ο 
8γοεοππο!, ποροπιιο! π ιποἔο!ὅιἱ ει: ιπι!ιι!ιιι' πιο οπο' ποιοι; 
οο ο!εό Επϋπιοτότόι·νοογοποι ποιοιο επι ποεπιι πισω. Βιο 
!ίς!ιι!ι2οπ οι οι·πό!οεοπ, ο ποπ ν!εεπιποι·πειι!τ ο νοι·οπεπό τοι· 
νοπγοπτιΐ!; ο!!οπϋπ όιο!οιιι ι·ο!ι ο ποδγο!οιπιο8, ο οι·6ιποο!; 
ίο!πιι·ιοιοτι, ιποι·ι νόι!ο!οιιιι”ί! οιο!ειί!τ. ποποι: ιι8·γιιπ ιιιιιίε οιο 
ι!οι:ο πι. Τοιποποιοτι ο ξεποε!ο!ιιιοπιιοπ ΜΗ! ιί!!οιπιει ιδι·νέπγο:, 
ποπ. Μοι·τ ποιιι οΒγοπ οι; ο πο8γο!οιιι- πιτ ιἱ!ι_ῇιι ο!, πιιι; ο 
ιδι·ιτοπγ ροτειποιοο!, !οιπο!ιοπ Με ι·οιιι!ο!! οι, ποιιι ίο8-!οπο!ιιζ 
ω), νο8οι οιιιιιιι. Αππγι ιιι€ειι!ποτπι!οπ, πο” ιπ!πι·!οπ πο· 
ε)ιο!οιπ πι! ιι ίο]οι!ο!οιπ' Ριιοποι πέπγοπό! ίο!γ, πο8·ιτοτ!οπεέΒ 
8ο! νέι!ο!_ιο ο τόι·νοπ)ιι: ο πιι·ιίποι. Επιποπ, ιΒιιιπέΒποπ, οπι 
ποτἱεόεποπ νοι!οπο! πἰιίπγιοπἰ πο!! : ιποι·τ πιει οι ο" πιοΒιιί 
νιι! ποιιι ]ϋποτ ο!!οπιιιοπι!οίοπο; οι ἰΒοιεοίιἔ ο" ποιόνο! ο! 
ποιιι τοπτποςπι ιιι!ι ο ιπέπει-ι! οι!ποιοιι; οι οιπποτιεο8· οΒγ 
"πιο ποιιι ἰτο!ποτ πίιπτοτοετ οι ιἰιιοτ!οπειί8·” νοοο!ιπόι·ο, ιέε 
ποΒγο!ιποι πιίιοι·ιΊοπέι·ιι ο πίιπποπ. Μιιιι!οπ ποιηιο!οιιι ειιίιπ 
ιει!ιιπ πίιπϋπ' ιιπΧιιίνιιί πι”, οποππέ! πἰπ οπο” πιιππδι!ποπ 
ιιιἱνο! ιιιἱπιο ποΒγο!ιποι ι·οιποιιγ!οποπ. Β οι οιιιποι·οπ οι·πό! 
οεἰ !”οΒιι!ιπει ιπο8ιονοποιοτιπ; πιιῇ!οπι!όπ ο πϋπιοτοοποπ ποιιι 
!έιπἰ ιΒιιιοιίεςοι, ιπἱ ιιιοι·ιπτ οι επϋποο8πόρ ειι]τ]ει ο πίιπι, 
!ιιιιιοιπ οι·οιεποποι ιπἱ ποπο ίι!ι!όπ πόπιι πιιιιετοι οι!. Α ποέγο 
!οιιι ιεὁινοπγπι'!! ιέε πο οι ιιο!οιπό! ειιει!ι·οοποπ πι. Α πιι·ιίπ 

ο· 
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ιιϋΝΤΕ·τίιε τπωι1υοιυιι ε κπιιιιι. Φ Ψ!... 

:ι νέΒ·ι·οιιιι_ιτόπ Μι·ΙεΙπετιεποπ Ιε8γοπε!ε, ιιέιιιοιιι π ιδινέιιγδ 
ποιό ΙσΒγοπ εΜΗό, ειιΒοάόΙΜιιγ είε ειιιἱιοτἱ. · ` -' Α· 

Μφωι;ωζ, πο” πώ ιιτϋι·νόιιγοπιύΙ Κοιπέπγοπ, «Με 
ΗοΒγοΙοιπῇπἔ επϋπεόΒεπ ίπεικίιό ; πο νει!!3ιιΕ ο8γειοι·ειπιππ,ιπϋ 
Ι:ιέπτ οι ιΒιικίιό νἰειοιιι σε), π] το”. Εέγιειιι πι ν” ιΜΙ7 οιΪ 
ιο87οποπ ιι ιδι·νόιιγοπ μι, ε Βἱποιιγοειιπόε οΕΜτειιοιιιΐΙ ΜΡ 
πιεεωιππ νέΒιι·ε. Με:: οιέίοΙΙιππιτπιπ ο άπειιιιπει: πει ει Μπι 
ποιό:: ἱ8ειιειίἔοε 68 επϋπεέποε, Μπι εκπΥπιά οΙοιι€ετΙιιι; πε 
ἱΒιιιεέΒτειΙππ ‹έε ειι'ιΜέΒιοϊειι, Μπι επιιΒπά ιδι·νόπγΒσ ωπιιϊ 
ε Μιπ ειιιΒειπ Μιιιοπιπιπι. Ειέι·τ νιιΙόΒιιπ ΒοΜο8 "Ηπα εποπ 
ιιοπιΜΙ, Μπιτ πιεί: ΒοΜειι·πι πειιπιπω, ιπειγιιέΙ π ποἔγοΙειπ 
Μίι·οεπειικ τοι·πιτπό!ε! οτι πἱποε επίπεεό8 κι , ω επειίπει: 'έ 
οιπΒοιΜπ ει €6ι·νέπγειο δ ει Κοτοπιι ἱε ειἱνεεειι Ιοπιοπτπιπει 
ο!,πιπ ]σει·ιι!, ιπιτ |ιπ5ποιιΜΙ @πε Μιπ Βγππο°το¦πειτπιι,"ιπἱιιτ 
ΤοεοειππΒιιιι Βόιοε Βοοροω όιιπέπγτ Ιοπιοπάει, ιιιιἱπιἐιι "έπει 
οιιι ε Κοινω «Μαι ιόπγρει!ορπόιιτ ]έι·νει, ιι ιιιιΜ|Βιιιιτοτόειι, του 
ιπι·ιίτ Μ οἔγό!› πεἔγετΙοπ ΒϋπιοιόΜπει ιδι·νέιιγόΒιι! πιστ 
Ιϋπο πιο "). Ανπἔγ ο 308, ιπιπτ ει ι·οιππἱιιοπιἱἰΦπε' πιιι€ειέ 
όι·τοΙιπε, Μπι Β·Υποι·ο!τιιτπέπ ο ω(σιο5ι έι·πόεϋπωιεΙ πιοΒο 
εχοιίΠιβοπ 08? «πωπω ωπεειω, ο8Υ ιο8·ιιιιι€πεΒ ἱιέἱὅειιόΚ 
έΙπιΙ'! > Δ ' 

Απ ό_ἱειπ!‹ιιιιιοι·ἱ!ιιιἰ ετπιπεοΙ:' Κοτιπέπγπόἱ ιπἱ επι: ι·Μπιτ 
οποπτει!τ!εφΒιγοιοιιήο8πΚΕπΙ ει 5πιπτόίοΗπέιππΒιιπ ει ι·ιιΒο!ε 
Μπιτ! Απιπωει, ε πεπιειιοΕ Μπι Μπι ό!ιιι. Α: ιιιιΒοϊ |κοιιξ 
ιπιὶπγ ιπἱ οεπτοιιι·οτ ιίΠ Μ, νπΙιιιιέπγειοι· ΜΗ! ἱτἑΙτετἱΜ; 
Μω·ι ει τ6ι·νέππ κι ΜΙ: Βίιπι·ε ιποπά ιιιιΙά!ι, ιπἱτ π Εοι·ιιιι-ίπιτ 
Μπι @ντιπ πιο τοττοιιτόπϋΙ ίοπτπι·ι]π, πο8γοΙοπι]οἔιἱνιιἴ :ιππ 
ι·ίινέιι οι ειιΙγέτ ει |ιίιιιόε' π_μεω·ι. ΑποιιΒιιπ ιιέπει πάπια-ιι Μι 
ιιιιιπιτπἱ. Β πω” όροιι ει 101άψει έτἰ, Η Μπι Ε6νοτιιηιϋπι:, 
πει Μπι Μετα νοΙππ ιιοΒγ εΙόττο 100 Μαι" ΕοἔγοΙιιιοι "'). 
8 Μπι ει ΚοΒγο!ωπ ΜΗ: ιι Μ Φότνέπιπιγό,Δ ε Μιπ ἱόπ ο Κινέ 
τοΗό π ιδι·νόιιγΐ ΠΜ ιΒιιιπέ8τιι!πιπ π" νοΙππ π 100 ΗΜ· 

. . ε 

"ι ΜιοροΜε Τοεοιιπἰεοποε θσεω:ιΙιποπ 5. Π!). Έ ι. 
'ή ΡόΙτιάιιΙ ει ΜιιιιιοιιΒιιιι_όε ΜιπάΙοιιωιποπ Ι827-1830ιΒ ΜΜ.!ι·π 
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Ό 

Βιιιόεε, ποπι ει ο ιι ιοωιιωι 8 ποπι Μάτι ΜΗ τικ-Β ει Μί 
ιι6ε, ιιιοι·τ ότι1οιιιΠ, 1ιιιιιειιι ιιιοι·ι ΡιέΜιι ΒιιΠ, ι: νιιήιι1εόιιτ πιό 
1ιιι επέι·τ 1ὅνετἱΙ‹ Η: ιιΒγ, Μη” μόιιιέι·ει ειιιιιιινιέιι, ει: οἔόε% 
πει·οδςιιτ ώτοιιοιιιεε? ΜἰνοΙ Βιιοιιγιιι1ιιιι κι Βϋιιωιόε, ε ει" 
νόἔοιιειἰΙε Μ, ιιιιΒ Μέι ιιιοἔό1, “που ΙιίιιιΒόι1ιιοΕ, ιιιοπ 
ιιιιιιι!ειιι1ε επ Μπι, ε ιδ1:Β Μαι "κι Ιιιιιιιὶ ιιιιιι€ 11011 Ιιιιιιιι, 
1ιοΒγ ό Με, Μι ιιέηιιτι ιιιόΒ· ἰὁ!ἰεὸοιιοιἰΙ‹, ε;" 1εοιι‹1 ο. Μέι 
1κόιι'ί1: ε πισω ΜΒΜ Κιέι›κο1ιιἰ ιι ιιιεΒιιιόιι|έει, πιο1γΗΕ έ11· 
βετ-ια ιι πόροι, ιιιιι1όιι ει: ι|)ιοιιοΕιΒόΙ σε, μέΙάο.' Κεάνιέέι·ι, 
νοει€61ισ1γειιιιιά! Μ: ποιο ιι 100Βιιιι ΜΕ ιιιιιιγἱ ιιιοδειιιΒιι 
ιΙιι1τ ἔοιιοειιόνὅτ, οι οΒγει ωΙιἱιιιἰ έτωι1ειιιιι1 1-8Μ1ί10· 
ιοττιιιιΙ‹. 

Β ο ίεΙειόΜέεοιι ιι ΙιεΒγε1οιιιιοε εΠοιι ΜιέιιΜιιιιι ιιοιιι 
1ιοΠοιιε ιιιοείιι1ώιιιι. ΤότνέιιγΒόιιγι·ίιιιΕΕειι, ιιιοΙγΒειι ο”, 
εο!‹ ιιιἰιιἀοιι "πι, οιιιιο1: ἰε ιιγοπιιι πιο. Α: 1471: 28; 1492: 
82 όε 107; 1568: 38; 63; 1655: 28 οιι.ΕΕε17οΒΒειι ιι Κο 
8·χο1οιι1]ο8 νΠέΒοε ειιιινιι1αιωΙ ΚοτΙέω1τι1ιἱΚ "'). ΑιοιιΒιιιι 
πω· ἱε :Μπιτ ι-ι1:Εοι· ιίΠοττ, 187 ιε ιι ιιιἱιιτ ιτιοετ ιίΠ Βιιιιωτό 
ὶΒιιιεέΒιιιιΕ, ει 1ιοΒγε1οιιι_ιοε ιιόριιιιΕ ΙΒΝ” ο. 1εΒιιιι€γοΒΒ 
3όιό2οιπέιιγ. 

νἱειιιιιτέτἰἰιιΕ 8 Βίιιιτικόέ τιι1ιιῇἀοιιειἱ1ιοι: Μέι· 1ιονόιι 
ιιιοιιάειιιι νειΙόιιι€ πω. 

ΑΠ8 πιο Βίιιιωιέε ιιιε1γΒειι ποπι ιιι1ιι_ιι1οιιο1ι ιιιιικ! οΒγο· 
ει11ιιιέιιοΕ, ε όρου ιιιιιο ο!γιιιι, πιώ), ειποΚιιτ πιιι8:1Βιιιι οΒγειι 
Η ιιιόι·ιιέΒΒοιι εΒ)·οείτειιό. Βὅτ ιέρειι ιιιἰὰὅιι ιιιέιιιοΙγ ωτέ5τ ιέι·, 

 

") Ι.ε1ιε!ε11επ οΙΒειΙΙ8επιιοιιι οι υιιππιοιιιΜΜοπέει, εΠιοι·ιιϋνόιη· 
1ιοιόιιιΚ ώ ΒειιΠιιιιιι Μίκι; 1ϋι·ιο5ιι) “Μπι ο Ιιε!”ο!ειιι όρο” 
ιι Β)·ιΙΚοειιιιιετιι Μαιο ιιιοι·ί11ιιΗΙι ιιιεἔ ιι ΒσιιΗιιιιιιἱε (θι·ιιιιό 
ιιΞΗιο Μ; (Ηνι!- ιιιιι1 £τἱιιιἱιιιι!-θεεετ28εΒιιιιἔ; ΗΜ”. "κι Ε). 
Βειιώιο. ΒειΙἰιι, 183θ. Π. Βά· 1.190) ΙοειιΜΒΒιι ιέχι!Κοπ ό1ιιι_ι 
“πιἱ Ιιἱνειιιιἱ ιι 1ιεω·ε!ειιι_ιοΒΒίιΙ. Πε ει ι:ιέ!ιιέ1 ε Μοτό! ἰειιιε: 
τιιι·ι!α ει !ιιΉδιιΒϋπό Κοιτα; ΜοΚ πω” ει!αιι·ΜΚ ιι Κεω·ε1ειιι]ο. 

_ Επι!. !ιοΒγ Βιποιηιφειιιι ιιιο81ιιι1]οιι ει “Μ”, Βοιιτ1ιειιιι 1ιοΒγ 
Μποιη·οιιιιιι ιιιοΒΙει!ιοΙ_ξοιι, Μ ιιιοΒ Με ΙιειΙ_ιοιι πιο" οοιι1ι .Μι 
ει!ιιιι·]ιι ιι ΜνιΞωΙι, Μ! ιι ΜΜΒιιιιιοΜε ιιιιιι· ειισιιιιωωια, Μ" 
οι πιό;; Μ! οτι ωσι ΜΜΜ Η. 
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ιιπποι· ποιπο!ν πίιποο8πορ ει!!έειιί!! ; οι !,ςοπ ιο ιιό!ι!ιίιι ποιιι 
!οποτ μπω, ιι καιω ππο!ιιο;!ει τόποι” νίνο το!ιοπιιπ νοε 
ιιοι!νοπ π πϋπτοτοιιτ οι·πό!οειοο8·οτό! πιεκτιιι ιιιο8ι. Α: !Βιιπ 
Με· ι·ο8τοι·ίι! πω: πἱνιίπτ:ιτἰπ ιιιο8 ιιιἱπ‹!οιιπο ε‹ιπνοτοτ!οπι!!: 
πι” ποοιιιο!γοε οπ οι·πό!οο! !οΒγοπ; ο τοππιποπ ίοπτοποιί8ει 
οιινιιιιίοι·ιι ποινο πἱεεο ιιιιίι !ιιιππιπ ιι πιτπϋπ” τοι·ιιιοπιοτο ο ποπ 
τοτοεοπ πιιενεοδοι οποιοι. Μοππο! τοι·ποεοππ ιι ωιπωιει, 
οππιί! ειῦπεοἔοππ τιι!ιι_ιοοπιι πο8ν ιιιοε!ιοοεο!ποτό ο πι”. 
!ιιιπποτο !οονοιι; ιιιοππο! ιιιο!νοππ ι·οιιι!οτεέΒοτιίι·ιι! ο! ο πω, 
ιιππο! τοπτωπ ο πιιιιτοτοεποπ οπινίτο τιι!ιιιι!οπ. Β ιιι!ι!όπ νο 
πιιιιο!ν πϋπτοτοοποιπι·ο! ἰτο!πἱ οπιιτιιιιπ, ιπωισι‹ ιπο8οποπ 
οἔν ποπι !οποτ `ο!ι!όπτο; .επιιπεοοοιι νει!ιιιιιοππνιτ τοπιπτοτπο 
νοππἱ ο οενοπποπτιιιοι·|·ο!πο νοιπ!. Β ποιιιτοἔιισ!_ῇιιπ πιτ εοιιι, 
!ιοιέν οι οι·πο!οει οιιίιιινοτοιι ποοποπ ο τοι·νοιινποιόπιιπ ποπι 
οποπ πωπω! ‹!ο πο!! οιιι!οποιπιο ιιιοπ ιιιίνο!τεοΒι·ο, οπνοΒι 
ο οι·το!ιιιι ίοι!οττεο,οι·ο!ε, ιπἱπ ε!!! ο που ιπο!νιιοπ τόι·νοπντ οι!. 
Ρο! νικ! πομπο! πιτίιπό!ιποπ ιιο!ι!είο οε ιιπει!οΒ !οποτ ο πίιιιτο 
τοε; ιιιοΡοσω ετιιιιιοπιιιι, πο! ιιι·οπκ!” οιπ6!οιιἰ ππτιι!ιιιιι Ένο 
ιιοποτ ποιοι' ποιοπο Βνειπιίπτ ι·ιι€ιιι! ιιιοΒιι Μο, πο! π€5ινο!ο 
ιιιοπν πνιι_ιτπι τοιιιιιειοτ οι οι·πό!οοιιοπ, τοι·νοπνποπ οι! τει” 
ιιο8ποπ, πιο: ιπ!ειίππ επο!!οιιιἱ οπ μπω !οονοπι Πο ονοιιτ 
τοεπιιππ, πι!ποιι πι! Βιιι·όρο, ιιοιιοὶτ, οοιιπ οι οι·οοπτ ο απο 
πει τοπίο πινονο, οι πόιιιιιε οειπτέ!νοπιι πο!νοικίιπ. Κονοιι 
ιπιιιοι·οτ π ποροπ ποιο ποιιι ποπ ο!ν ππἔν πιι!ϋππεοΒ·οτ. Αι 
ιιιἱ οἰνἱιιιιιιι οι οιιιποι·ποιι νιιπ, ο. επιιππι!ειίο· ο ποπο' ίιινιι!» 
!ειτοι·ιι το]!οοιιοπ ἱιιοιι!, νο8το!οπ ο ω» πιο!ν τοπεπιπ ιί!!ιιτ οι 
οιιιποι· πω, απ: οι ιιιο!ν ο τοι!οιιποπ !οΒιι!πό Ιοιιοποιοπ πω, 
ιι ο ΐοι!οοποπ τοτοροπτιοπ ι·οιΒγοΒό οπιποτ πόιιττ πο, νιιιπιἱ 
ιποποπιιτ!ιιπιι! πιοοππ πιἰπτ ο Βιιιι!ιιεοπ οκ τιιι!όεοπ ο!πιτοτοπ 
πιο 8οπποπ _Μ _. ' 

Μοετ πιο: ιι!πιι!ιιιιιοπιιπ ο!νοἱπποτ ποπ πω! πιιπτοτο 
ειο!ξι·ο, ιιιο!νοπ Αιιιοι·ιπο ιι Βιιι·ομοι.” ιιιιινο!τοππ ιιοιιοἰπο! πιο· 
ποιοι! νιιππιιπ. Ρο!επίππο! πόνοπ νι!οδοείτνέπ ιιιιπι!οπ το 
!ιιιι!οπτ, ο!!8 !οποτιιππ το! ι·όν!ι!οπ. 

Δ Α Ρο08λο ποιιιππποπ πϋπτοτοιι μι· οειτοκοοποπ, Μπο 
οι·ιιίπππιι! πϋ!ϋποοοπκποι·ιποπιοποπ Η!. Μοππ!νοιι Με), ιι 
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ιιίι·επειίε' οιόιῇιι ιι επιιΜιάειίΒ π Μινι' ΐεπιπι·ιέεπ, !ιοΒ·γ ΜΒΜ 
Εβα" ει πίι·επεέ8 π επιιππάεείἔ ε Βιέ!ιο' ιππι!ιοπέιέι πότε!" 
ωτΠι ιπσἔὅιίιπἱ. ΙιοΒγ πι κι Βι'ίπ πιἰ ει ειπΒιιπεύεςοι ε ΒέΒότ 
πιοΒΒέΒοι·ι'8]π: ιι ΙεμοτιιιέειειεεΒ. ΙιοΒγ ιι ΒιιπΙιόόό όροπ ιι 
εππΒπάεέΒιιιιίοεπτειιπ πιο8, πιώ! Μπα πω” Μπι ἱε Βἱιποεί 
πια πιο πιπ ό ιπέεο!ι' νιιΒγ πι ο8όει' πότειιπο πόΠιίΠ παπι 
“Μπα εγειιιοι·ο]πι, ειι08γ ΒόΙιτο, τοπάτε ειοι·ίττπή!ι, πιἰτ επ 
3ιίι @Μάτι Βίνείπτ ὅ Η, πι: ιπέεο!ιόόι·ι: Μπι ήειτοΙτ. Μἱπτἱοπ 
Βιι'π οΒγ νἰεεππέ]όε ιι επιιΕπόειί88ει!, ΜΒΜ ιι επιιΒε-πιεύε ο!" 
ι·όεισιόποιε εΙνοεπτέεένοι τετιπόποτεεεπ ΒἰἰπιεττειἰΚ; ιι Κέιπ νό 
τοιΠε ο! κι έγοι·ιπο!ι' ΙιοπόΙ:ιιΉ ιπο!γοι: ποπι Μάσα οικοεπιπ πινει 
πέΙπι; πιιπποπ ΒίιπΒοπ πω' τότοπνόετε ἱειποι·ίἱπ¦ι ΚοιΙείιπἱπ 
ιιιΙ τετάοειτοπι π. ιιιιιΒιιόεέ8οτ , τοιιιίτ τω·ιπόειετσε πιιιπΕιΠιιτ 
οΙΙοπο ει” ίοπγοδοιόε, ποπ? Πγ 16ι·εΙενιέε Δω π20ιι ω· 
Βιιόε:ίΒοτ ιποΙνσειιι, πιΠιοπ ιιίΠ6πιιεπ $οΒιι νοΙππ. 8ιόνιιι· 
ΜεπειΒγοΒΒ πωπω ε. επιιΒπάεέ8· πιιτ ει ]ό!επιι!ι ει ιέι·επειί8 
ΜΒΜ; ωστε ειιιΒιιπειίΒ ιπἱπιὶοπ πινπιπ!.ππιπΙοιπ, ι·ειπ8, οικω· πάν 
Μπιτ; ΠοεπιιΒγοΒΒ πιἱτ π ΒοποποιαόΙ ..Μια ειἱπτο π εισι 
ΒιιιΙΜΒ. Αι!πι 68 νοππἰ ει: ε8όει Ι:ϋΙδπΒειέ€. ΑππιππιιΚ το 
τι'5ροπψι Μπέης τϋτνόπγίϋΙ6ττἰεέ8·, πιο οιπποπ ποιπ ειπΒιι‹Ι 
οπιοΙπἱ; ωποππε!ιΙοπιιΙεό Ιέροεό]ο τιιἱιεπο¦8πετἰἔ. οππγιι·ο 
ειπ!ιοτι ποπι επιιΒιιά ἰοιπειίιππἰ. 

.ΪοἰΜποτ πιέι· ΡΙπωπείΙ πέι·οιπΐέΙο ι..Βιιωι τιιιέΙιιπιήπ 
νειειπιπππ, τποΙγειε Εδω! ιιπιπεοᾶἶΙιΒιιπ ΙοποιοιΙοπ ει ]:ξινιτό 
ιιέ2ιι!ι' ιεεπιπό]έτο Μπι ιεπιει·πϋπι:: Βϋπιοιόε!τέΡοπ ιι ίο8ειίΒ 
Ξειέπ Μέε6 Καποτε ΒιιειπέΙτιιτπι. Α ιιοπιιιι _ιο8· ..πωι. π 
ἔιιΒεποἱἔέΚππΊππμπἔπιεσε, ιι έπιιΒιι66!ιι·π πέινε νἱΊἔΒοεειπ 
@Μιά :_ °;'ζἔοἰ6πῇ°Ρι·ιιεειὶΪεε επ διιίι:ειο φποοπιἱπέπόοε άπιππιιτε, 
ιιιιτ πι. π. νΪποιιΗἑ ωπιιιωιιιι ξ ἑοπ ΜΜΕ. ?έπεται Μπι όπιιι·ώι, 
πιιπι ππάιιεοειποάι Ιιοοιιιιο ιιμωιωιω πω; οιιιι:οι όπἱπι επι 
οοπτιπαπποε ππιπἱιἱεἐπόπ π.ὸ”ριιπἱόπιἱοε Βιιβέτἱ .πω στ. 8· 
5. ε). Βο ροοπιε.)- Με επιπιι π( @Η εετνἱΙἱ οὅπὸἱτἰοπο 
Ρι·οοεάω·ο πικαπ (Όοπεί. θ. τω. πιο ροεπιε). ΒΜέιδι· ιι ει 
οπποπ]οΒ .πω ιιοαπτοττ πο, ·ι.16ιιι·πιω,ρωππωιοπ5-ι·ιπει 
"παπα ιιωισπι ιιιοπ ππροΙιπι ιιέινε, ΗΕ νό!εό8 και” 
Ήιΐινιιππιτ -Ϊόἐέτὶιιιε!ς' ΜΜΜ. πἶἰάόπ :ά @επι ·σιππ16 Βἰὶιἶ 
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Βϋκ1·ιπέε' ·τύω.1υοΚΑ1 ε Μιιιι1:ι. 881 

ιετ6Μιω1πιιιι ιιγοι·τ 1Πτ1Πε Μαιο ιέε νΠΗΠε Βοιιἰίιίοι Δω; 
:Η ειἰιιτο σειιι1π ιι μιιιοΕι·ιι Πέπσι; ιιιἱιιτ Υ81όΒέΒ08 Βιιιιωτόε, 
έ: να” ἱιἱεἱΒΙοιιἱ, ΜΒ? ροᾶἰΒ· δι·61ιδε 01]8Ι1 Βι'ίιιόΒιιέ1 , ιιιι1κ 
νἱΙείΒἱΙιιἔ 1ιιι1έ11ιει1 ΐοέτει1: νο1ιιιι ειιῇτιπιιἱ. 1τιιιότ νονέ έΙτ ιι νἰ 
|ιίἔἰ _ιοΒι ιιιἱιιτ ΒϋιιτοΦόετ, ε 1οΒιιιιιιτει οειιΗιειιιιιιτ ιιιιιιιι€1τοφέΕ 
ιιΒΒιιιι, 1ιο87 ειο1ιόοΒΒο1ι ΜΜΕ ιι ΒίἰιιτετἑεοΕενιι1ιιιι1ειιιιγἱτο 
ι·ΗΒέΒΒ ει Βιι1είΙΒίιιιτοιόε. ΑιοιιΒιιιι πιἱ Κο2άιπόΒοπ ιιιιΒ·γ β 
"Μ, ίο17ιέΒιιιιιι ΙοἔιιιιεγοΒΒ ι·οειεπέ νιίΠοιοτι είε ιιιιιιι·ιιά εά 
Μέι”, ιιιι€Ε]ειιιΒιιπιοι·ιΒόΒιιιι, νόἔόιι ο πιιιΙτ ειέ:ειι1ιιιι1τ, ιι 
ΪοἔΒέιειΕι·ε ιι] ΜόειιιΕ ιιοιιι άετίι1τ. δ πιἱ 11η" ]εινίτό1ιέι 
Βο1ἱ ίοεεέΒο1 όττίἱιι1: ιιιἱιιιὶοιιἱΜ ο. ΚόνοΗι:επι1Ηιοπ. 1 

Ε. Βιιιιιοιόε ε:ιεε·πισ2γω, ιι ιε1ιοι· ιοΒγειιεεειι ιιΒι1ιι6ε' 1ο! 
Βιέι·ο όε ιεειέτο ιιο1ιέι1εοάι1ι; ε ἱτιἰιιγέΙιειιι ω·έό”Ζω·ό, πιει: τι 
ΐο1γτοιιοε άο1οΒ· ι·ειιι1ιε· ε: ιιιιιιι1<τέτει ειο1ιιτιιτ, πιο” ι-ιί.6τόΕδε 
ιιιειΒιίιιγ ε ο!ιιιέ11:ειΙόε έε οΜιιτέε ιιιεΒΒέιιέει·ιι του 1ιιιι1ιιιι 
ι1όνεί; έεν1:ἱτἰἱιι6Ιοἔ; οιιΜεΈυπ_ι| ΗνειίΠ τιιττόεεέ8ι·ιι, :Με “Έω 
τιι κόπο Η., ιιιἱνεΙ ιι ιιιιιιι1:ει, νἰ1ιί8 ε εω1° ιιιοΒιιάέεένειΙ ε 
ιιιοετιιΒιιι:!έαίνιι1 ιι !τέ_ιι-ιΙειιιι61, ἰοΕοιειτοιιΙ:όιιτ, ε8όει οι 6ι·ι1 
Με' ΚίιιέἱΒ Ιο1ιοτ νιἰ1τοιἔιι€ιιἱ. *ι · γ 

Βόεοπιχω Β, ιιιοι·τ ιιἱιιοε ε·πιΒει· ΜΜΕ ποπι Ι'έ]ιιιι ο1νοει· 
“πιἱ ειιιΒειἀεέἔέτ ; ε ιοΚἱιι€νο οι εΒγειιεε ι·οεπιπ, ο1σέΒΒέ .4.Έγσπ 
ὶὅυέἱε τότετἱιετἰΙ‹. Ι)ο εοΗ:ειΙ !ωνόεΒΒό ει ιιιεΙΙό1ιοε τοειι·ιίιιέι 
νο πιἱ Βε16Ιο ει·οιΠιοι; οι Ιιἱνιιτιι1ιίτ ε ι·ιιιι8]είτ ιιιἰτ δι·δΕΚέ 
Βἱτἱιιιτοτι νοΙιιιι νοεπἱ «Π, ιιιέειιει1: ιιιεόΕΒε είι1γοά 1ιέιιιέΡο 
ιιιο1γετ ιιιιΡοιι1:έιιή Κοτοειιιέιιγένει €έριέ1τ, ε νειιιιιιι1ι ίο81ιά11 
1026801; πω: 1ό1ΒεειειΕίττιι€νέιι ει νέ11ει1Βο2ότ Με Ριιεπιι1ιίε 
τα ]ιιιιιιήιί1ε. Ειοιι Μπι εοΒίτΙιιπιιὶ ΠΠέ$1ζόΡβΠ, ιιιἰιιτ:' νειΒὲ 
1ώιίέΙο Βιιιιιιπέετ Ξε1οηειι Η ιι ιδτύέιιβιοπό, ιιιἰ ω” ει Βἱτό 
νέΙοειτ1ιιιεεοιι, νει8γ ρεειΙι€ ΜΜΕ ιιέιιιἰ ειιιΒιιάεέ8 ιιι1εεεέΚ 
ιι Βιιιιτοιόε' ιι11φ1πιειιέειίΒιιιι.- Ρεΐιἰάσ, Με ιιοιιι Μου ΒοιιτΙιιιι 
πιἱ όι·το1οιιιΒοιι, 1ιοΒγ ιι ειοιινσι1όε Ε6ινοπ1οιι ειοιιιΙόΙοτόνο1 
ι·ειωιιτ, 1ιιιιιοικι 11ο” 1:ίτιοειιιιΙ: ἱειιιοττοτνέιι ιιιἱιιὰοιιο!‹ Μάι 
πιει: τ6Ιο. Α]ικήιό1ιάαιιΕ ΜΗ ω 11ίτιιο11 @Η ιι11ετ]ετ1Μ ἐ 
ιιέρ Μπιτ: Μ” Βειιιιο οι δι·όΕδε ιιιιι€έιιγ ε οεειιά όε :σκιά 
ἱεποιη·ιέ Π", όε 1ιοΒγ Βο1ὅ1ὅΕΕἰειὅΜιἰ το1]οε Ιο1ιο€6816ιι.1έγ 
ΐοε ο Βίιιποιόε τοτ€οιιτοιιἱ ιι πιέ11πίΠ 11οΒγ ιι ι·ιιΒο1κ ει ΗΗΕ' 

σ· 
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90 ιιιΝιι:·τι'ιι' ·ιτι..ι.ιιιοκιι ο Χι:ιιπι. 

οιοιιιο ο!όττ πιοπνοι!ποποπ, π" Με !οππ! ει!ιςοι·ι! οι ποιποπν 
ο πο!πιι! πο€ν ιιιοΒιι!οοεοπνίιππει. ΉωίΙο, ιιιποππνἰποπ ποπ 
πο πιιπι!οπ πίἱπιο ποινο οπιι!οεπίτ τιι!ιί!ιιπ!α, πίι!εότ , ιποι·τ 
ιιι!πι!οπ ποπ ειιιππι!ιοεοτ εοι·τ ο ιπιπι!οπ ίοοεοε ειιιποοεο€τό! 
Μπιτ ιιιο8, πο!ιοι, ιποιτ ιιιἰποοπ ποπ ιι ειιιππι!ιο8' ποι·!ιίτ!ππ 
ιπιπποιόι οι·οο ο ιπιπι!οπ τοεεοι; ιιι·ι·ιι πιιιππο! ήπιο; οπο 
ιποππνἰποπ οΒγειοι·ι”ί, ιιιοι·τ ο!οε πἱιιιοποππἱ ο ειότ ,ίο8ποι', 
ε. ο !ο8τιιι!οτπιππππποπ ο!ιιιο!οποπ ιο ειιοππιι! ίο!ιίιπποπ οι πο· 
πιο ιπἱπ ιι ι·οιπιιο8Βιι! οοινιιττ _πίτποπ. Β πἰνο!ό!ιι8ὅιἱ£ἰο άτω 
πι. ΜιΒ νιι!ιιπι τοπ, ιιοπ!οτ ποιοοιιοπ ποπ ποπο!οποπ, εοιι· 
πιτ ιιοπι ι·οπτποτ ιπο8. Α!!νοπ ιι τοπ τοιπ!οοιόπ θοπίποπ ο 
!·πειπποπιοι·ιποπιιιι, ονοιιπιπτ τοι·τοπτοπ πιοιόποεοπ; ιιιἱότιι 
ἱττ ιι οττ π 1ονιιόπέιιιπ ορίττοττοπ, οεο! ο οιόειιιπ πιιιιι!!π 
ποππ πιο8πιιίοιι!. ' 

Τονοππιί ο πϋπτοτοε πιοἔὐοοιοἰοο£ὅ. Βο ορ Μπι ποπ 
ιοΒ ιιιιιΒοπιιπ ο ποπτοτότοι·νοπνποπννποπ πιιτοι·οιπι ιιιοΒ ο 
το,οποιοιπ' πο!ιο πιοι·ποιοτοτ, ιιιοι·τ ο τοι·νοιινποιο οι πιο 
νιι!οπιο!ν πι1πτοτοει·ο! τἱειτιι !:ορρο! οιιιπ !Βιι πιι·πιιτ. Νο Πεδ 
36π οι το!ιοεοπ εοιπ ο πἱιότιἱ! , ιποι·τ ενο.πι·ιιπ οοοιιιοπ πιώ: 
!οει ο πιιπτοτοι ιπἱτ ο. τοι·νοπνποιό ι·οποο!, ιπιπι ιιιιτ ιι πἱι·ό 
ἱτο!, εοιιιο νο,οιοποιτό ποτόεο8τι!!, πιοι·τ οπποπ ποιοποπ ο!νιιπ 
πι! νο!τοιπιιτἰπ, πω! τοινοπνποιό ο πἱι·ο ιιιοΒ οεοπ ποιπ π: 
οί!πιοι!τοπ. Λ ίοιςποιιιπ' ιιιοιποιοτο οιοπποπ ιι πιιπτοτότοι· 
νοπνοπ' πἰοΒοειίτιὅ τοπιο 87οποπτ, τιιι!τιιππι·ει πιο,οι οι!ι!ιδ ο 
Ποι!ι!! ιι!οιιἱεἱοποἱ 0οοοκποπ νοτοτοττ το!. εππωωιαιο πι 
ο πίιπιοτοε, ιιιοι·τ πιιιοπ έττοτπιπποΒο πἰνἱ!ιίεοεοι!ιιττ, ειοποτ! 
ι!ιί τοτοτ!π πει τοεπιίΒιι ιπο,ο,· ο! ποιιι τοπ, πο ιιοοι€ πιοι· ο!το!τ, 
ποπι ιπο,ος !οποττοι·ἰτοιιὶ, πσιιοιιι!νοπιπ!πορ οι ποπι πο!νοορ 
ι! πο), ιποε πιιπτ οιονοπ, ιιο!τ!ιίιι! τοιτἱ ο ποοετο!οιιι'το που 
τοτοο, ιιοιπ “πέφτω ποπι νοτ οϋτοτ ε ιιοιιιι!οδ ιιιο88νιι!οιό 
ιίι·πνοποτ, πιἱπτ νοτποπ εοπ πιοε πιιπτοτοεο!ι. γ 

Βο ο ίοἔεο8ιιοπ !οείο!ιοΒοεπ τιι!ο_ιι!οπο οι, ποεν .οποί 
ἰοιιιἰ ο8]αυιΐο. Μἱπιἰοπ ιπἱ ἱττ Ρπνεἰοοιἱ πο.ειιιέ!τοτιπ, !ιοτει!οιπ 
οι ειοποι! !ο8, νι!ο,ο· οι απο, ιπιιππο οι οτο! οποιοι οιιποι 
!ιειτπι νο!ο ο !ο!οπι·ο οπιιι·ιιτι·ιι, ιιοποιοπιιι. Α !ο!οπ ιπποε 
ποοιπ πι, ο!ειο!!ίτοιιιι οι ποιπ ιι τοετιιοπ ιιιοιιιιο ποπ ποιο 

οι 



πϋκ1°ΒΦίεε ·τοι.Α1ποπω ε Μπι. Μ 

πω· εεψ πωπω ειἰΒετΒε, ΜΜΜ εΙεπέΙΙίτέεπ π !όΙσπποπ π 
ιππΒέπγΕπ ε οΜπάβε, πο! Μιπ οεπΕ ΒίἰΜ Μιπ ΜΒΜ ο! ιπάετπ, π 
Μπ1 πώ: π] ΒππΩ Μιπ τππι1ΙεΙ, @Η επ_ῇείΦπἱΒιἱΙ ἱε ΕἰτἱεωιιΙ, :ποτε 
π ιππ8έπ), ί6τό01επΙόΙεπποπ. ΒιοπνεπόΙγ έε ἱπἀπἱπτ, Ιξοάν όπ 
Με; , ιποΙγΙγοΙ π: έΙοτ οΙτϋΙ:ἱπαι οτπΒοτ£, ιπἱπά οι Με Μπα, 
:ποτὲ έ: τόττόπωΙεπ ἱἰτοεεόἔόπεπ π ΙόΙοΕποΙα πἰποε πππόΙ ίο8 
να ίεπιπττππἱ ιπιπΒέτ ; ιι τπΒππΕ, ποτπιέτνέπ εοπιπιἱτ ΜΒ), ίπΙόπ 
ΜγίΠ 1ΜΙγ οΜΙο π: οΒέεπ Οκκά εΙίδάί, Μπι ΜΙΙνε-ίπ Μπι 
:πἱ Μι·τ π νἱΙέἔΒόΙ π πιό!επ ΙάνίΠ ιΜ17 εΒΙΒΜίπππ τέοεοιπ 
πιἱπ πιόΙέπ ιπεἔ£ϋτἱΙ:, πω( εποΙνείπι πἱποε _|ε!επε; €εττπόεπε 

Με ο ειετἰπτ, πο87 πω, π ῇὅνὅβε ειέ|ΙππΕ ΒοπἀοΙπΕπἱ, πιοπΒεπ<ἑι`Κόι›ποΙοτοπ' οι·ριέΒέΒππ τπτ€όεππ Μπι τπιιΙπτπειτ ε 
ΕἱνέΙτ Μπι ιπἱπἀοπ ειπΒοτ, νειΒγ ιπἱ ἔγπΕοτἱΒΒ,ἑι ιπιιΙτι·π εω 
ἱόΚοπἱΒ ε εποεέπγεέΒέΒοπ τπἱπτο8,· πάτε είΙτόΠ ΙοίοΙ7τ πειρ 
_ῆπἱτ εοΒγεππόπτ ΚεκεειΙἄΙ ιΜΒγ όΙοτόπειε επιποΞπ. 8 όπ ει 
ποπ Ιό!ο!ςέ!!προτ πονει ΜΜΜ! ειοτίττπτπἱπ. Μπα Μπα εππΒοι· 
Η πει ππιπιποεππ ε.ιπόΙγοΒΒεπ οΙππόΙΙωάεττ εεοπιάοΙΒοάοα, 
πποἔ Μ ἱεπιετπό πἱΒέ·ῇέτ εΒιἰπό85, ε ω επ οΙἱειποτόε ν”, 
οτ€ πἱέπγοεΒππ "πω, 1οϋοεΒεπ, «Με ειϋΒεόἔΕόΡΈ6νοτΒεπἱΚ π 
_ήπνπ!έε; - Μ: Μεπ πιἱπἀοπἱπ οΙό8- ειἱἰέτά ΒόεδβΒοπ πι έ 
|οτ οτὅειπΚοεπΒΒ ΕἱεόττοτεἱπεΙ: εΙΙοπέΙΙαπί. 

Μ δ ππἱἀὅπ ο Βίἰπτοτόε ρέγ ι·έεπι·ι'ίΙ _ἱπνἱτό, ιπείετέεπτίἱΙ ειἱ 
Βοτιἰ Ν, όε ειἰΒοτέτ εοΜιόμοπ πω ειιΙΪοεΒίτππἱ. Ε πωπω 
πιἱπά π ΒϋπΜπέε' ·ῇεΙΙεπ1ένοἱ Βίι·, :ποπ τπἱπἀοπτε πόινο ΜΒ 
ΙπΙ ιππ8ήΒππ πωπω έε ίό]ι!πΙπππετ, πιίπά ει ἴοἔγόνοΙ (απή 
επτἱο), :ΜΗ εΒγεπεεεπ ΗΜ π επεπνεὰὅ' πιεἔῇπνπΪέεέι·π. 8 
νπΙόΒππ οι·πποάιτιιππ ΙωΙΙ πιππιτ Μπ1 νοειτοπἰ ε! επειιι ε!όΙ 
ε επιοπΜπ !πιτέτωΙππ τιιΙπγοπτόεόΒο1Ε Μπι επΒεάπἱ, :ποπ 
ετ.ϋΙ:εόε ποΒ)· ΜΕ πιοἐ Μπα ]πνπΙωΙ: πωπω Μινι: νι-ιΙόεεί 
808 Βίἱπωτόε !εΒχοπ, ε ΜεαπΒπάπ1νέπ πτέεο!ι' οΙτεττοπτόεέτο 
£πππΒἱΖοπγεέἔοτ τοἔγεποΚπΙέΙοΕΒίπτόΙ 8 Βἱεεέττοτἱ ιππΒέπγ 
ι·όΙ, ιΜΙγ ιπππΙ‹π πέΙΙ:ϋΙ ί6!επποειτοιιό οι «Παω. ΠΒγ Μι 
ειἱΙε οἔγόΒἰτέπτ, ο πετώ π ]εινίϊό ίο8εάΒΒεπ νέΙπει€ΕπτΙπππΙ 
ὅεεπεοεἱΙα; ππἔγοΒΒ νέΠοιέε Μπι π ΜΒΜ άοΙεο!κΒεπ Μπι 
π ΙόΙοΙκΒεπ Μιπ ιπεΙιοι ΜΒΜ πόπιὶ οτόειπΙ-κ ε ίέΝειΙοιπ ΜΙ 
πω. ΜέεὶΚ πονοΜτοε εΙπόεόΒε ο ΒϋπτωόεποΚ, ΜΧ οπτπιἱπτ 
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:Η πϋπ·τπ·τέ:ο' ·ιυω.:οοΝΑ: ο ππ:ιπ:. 

οι" ἰπὸἱνἱἀιιπ:ἰοέ:πἱ :ο:::2:, πι: ο :ό:αέ:γπο:: νόΒροπήο, :πἱπτ: 
:ι πονο:έε:ιοπ :π:πτ: ο ::ϋπτο:όεΒοπ. Με:: :ποπ πω: Μ, οι 
ιπέι· :οι·π:οπο:όπό: :οΒνο π:·έπγ::π Με:: :ποΒέτ ο ΜΒΜ:: 
:π:π:: :πίἱνο::εόἔόνο: ε ο:ό::::: :ί::::ροτείνο:, :πἰι:::ἰπ ο :πί:νο:: 
ο :‹εί_ῇο:οπι::οπ ετ.ο:ιο:: οιπ::οι·: :::ιοπγοεππ ε :πό::είπ :ο:·:ιοεο:: 
ποπ ειι-:ήπ :π:π: ε: :ππι::π::ειπ: όε επο8έπγ:, πιἱπ‹: οι·:ιο:οε:εό 
Βένο:, πι:ι::έπ :αἱ ο::ο::ιει·: 8 :::οἔ:›είπ]ει ::ί:πό:, οι ::δππγο::· 
ποπ Μ:: π :ποεπίπγ: ο ο:επἱΒο:ο:έ:: Μ:: οἔγ οεοπ::οε οκρἰπ· 
::οππ:ι το:ι:π:, :πἱπ: :ή :ο::ιόπο:: πο:π :πιι:ό ::ποιένο: ο ι:ί::ιό· 
νο: Ρ:::οπει:οπ:ιόπ:π ::::π:αι: π:ιοι·πιί επέ:ρπ::ππ:οπ:; πιο πε5 
:οί :16πέΒό: οι πι:πι:οπ ::πποει·ο :πἱπ:οΒγ ι·έειο:·ί:_:π. Κἱπο:ε 
:ο::‹ιο ο:οεί:88οι::, ν:Βπει::::έοεπ: ο:ονοπί:: πιοΒ; :ι:πό: :ππάοε 
:::έπγι::ι, ο:α::::έεεει: :οεγνοιπ: ΠΠ; :::::οπ ο το" οποιο: 
::ι-ι]::ιπ:π::ππ όο ειο:π:ιοεπέ::ό, ο :ποδέπγ' όε ειδ:ό:” επε::ο::ιἱ 
::π:π:::ι:ίνο: ἐγώ: :ο; Κ:: :ο:οι·: ο :πίππ: όε 8:ιοπνοι:έε, :όπω 
επαίοιίι·π :εί:ο,ςπ:ό:επ: οτοει:εο:, Μόνο: ο οπ:ποι·π ο:κοιιι·έ::ππ 
Βέη:: 6ο :ιο:πέ:γ:, ::ίπ: όο ν:Βοει:π:έε: :::::ι:π: ::οοεύ::ιπ:πἱ, 
ο ιπἱπ: :π:πε:οπ::: ι·ο.:ιππ:: :ο::αί::ο:ο :πο8:::νόπ:π. 

Απ.οπ:::ιπ ε: :πν::ότοπο:ειοι·: Μ: Η: ι·όει:ο:οποπ ποιπ 
ίο::οΒο:]π:τ. ΜέΒ· απ:: ο«:τ::Β: οι·οι::::έπγόι·6: επό:ι:π:ι ο :εε 
ι·ον:ι:ο::::οπ. ` 

Νοεπ::ν Μαιο:: :τέ:οέἔ:›ο νο:ιο:ο::οπ. Δ πι:: έ:: πω:: 
Μπ:ο!ΜΙΠε εἰ. δ οι ι·οοριιπ: ο:εὅεέΒι π. ι·ιέ8: :οε:ιέιπ:: :ο:ο::. 
Με:: :κι :ποΒίοπ:ο:]π::, οπο::::οπ ::έπγ :πΒο:ειε Μ:: τοπικό. ε: 
::έπγ τω: πιω:: :ώμο :::::έπιέε: ο Βοποεπε:ίε' :::ἰπι:οπ πε 
:πο:ι·ο, :πό:::ίπ :ο:ιο::ί::( :κό:·ι:έε:ιο, νπϋοπ πω:: :ο:: νο:πο ο 
ἰ:‹:ν6εο:›:: ιπἱπι: :ποεέ:·π ο ποπι:: :πἰπ‹: ο τέι·εποέει·π πόσο, 
σπΒοι:π: (πω: οι οιήεπέε ::ἰὅ :ιπ:έι·π: ΚΜ:: ειπ::πτ:οπ ::::ά::ιοπ 
πἱ, ο ἱε:πέ:, ε:νεί:π: :::ἱπ: Η: :κόπγειο:·ι”:νο ο :ιοεπιπεπ:::πιπ επἶ 
β: νοεποπο:ιπό:ιι·ο ϋεειοΒγι'ἰ_ῇ:οπἱ? 

Ροε:::ν πωπω:: πω:: πό:πο:γο:: “Μπα :πἔπἀ:ι:ι::ππο::: 
Βο:6:ο ο :::ε26::έε :ο:ιο:ο::οπ :όνόπ, οἔγτόειτι”ἰ: ο:ι·ο::οπ-: 
απ:: ε: ::οί:π:ο:έε 68 :οπο ιόεπἄ: ε: :οΒειίΒ' :τ:ο_:ο π:π:: :οπό 
:ο:οποπ Βιι:::ό έι·:ππ:; οποπ :ιἰνϋ: :ά :ιοπγο νο:: :οπο α:ο:Βιοο, 
:‹ἰ :1ιοπ::οπ νο:: πιο8:οπι::: :ι·π: ο ο:νοεπἱ: :αἱ ποι:ιοι·το:ξ 
:::οε:οι·πό8:ιοι, ω:ιο: :ποε:οτεέΒο: :ο :ιι:ο_:ι:οπένεί, π ::ιπ:αιοε ι 

τ.: 
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πιι!!επτοεπιιπ ο ιιιοΒοπνποπ οπἔοἀο!ιιιοεεο8το, ο 8οποπτπιπ 
ίοπνίτοπ Μπιτ τοπτ!το ειοπιπ. Κἰειοποοιι!τιιποτ ποπι ποοεο!ο 
τοι οιιιποτ νο!οπιοππνἱ, ι!ο ποοεο!οτοεοπ' ειοποιονο! πἱτ ἰεοπ 
τοπ, πο ποιπ ιιιοττ !ι ιιι!νο! οτπο!οεἱ!οΒ ἱἔν μι, ιιιοττ ιπἱ 
νο! @οι ]οινοτο Μ), ιιοπεο€οε. Α ποετοπἰ τοοποιτοτειιεοΒ' 
ονοππιπτἰ τιιοόείτοεπἱπό! ιποτ 1833ποπ πἰνἱ!ο8!ἰπ, ποεν ιιιι€ 
ο τοΒἱ τοποοιοτ πιο!!οττ 100πό! 40 οιοττ ο ποτο!τ ν!εειιι, οι 
ο] ιπο!!οττ 400πιί! στοπ 2 νιιτιοοεο τοπ. Κονοεππο ο!το!οποι 
οι πἰιοπνοε, τιι!ιίπ ιπέι· τοι°ιιιοειοτοπο! Μονο, πιἱνο! πι! !ο8 
οτι ποιπ !οποτ ιπιπι!οππιιιιι, ο 8νοποτοε οτπο!οει ιποοπιι·ιι: 
πο, ι!ο οἔνειοτεπιἱιιτ! πονοιππο πο!πϋ!οιποτοτ!οπ π. Ηιι μπει 
τοπ οιοπ ποιιι ποποοποποπ, π!ποτ τ!ειτοπ οι οτπο!οε τι-ιττόι· 
τοι νιετιιι, ιπἱποοπ ποιιιιοτποπ το!ο τοπ !οππο, το!ο ποτο!το 
ιιοι·πο!οπ, Β8νοπἰτείπτ ο ,ογοποιοι ιποεπινιι!οετό! νο8ἰτο!οτοτ 
ποπιπιοπτ!πιιτπι ΜΜΕ, ιπι,3· νει!ειιπο!γ πιιονοππ_οτειοειιοπ 
νιι!πιποππνι ἴοιἔποιιιἱ ιι 3ιινιτότοποειοι·ποι ποιπ ιι!πο!ιππιτπτ 
ποπ. Οιειπ ιιπποι· το8·ιιππ ο τειποπποπ ο ποτίι!τοπ ιπ!πτ!οπ 
νο!τοιοετ ο ]ον!τότοποοιοι·' οποιοι ιπιιπποπιτοποπ τἰειτιι ποιπ 
ιποιινοποροπ τοπἱπτποτπἱ. Ι!!ν έ!!ειροτποιπ ιιοι!!ε ιποε @ποπ 
ιιιποι·ιπιι ειπα. Αι ο!ιιιιι!τ πιο ο τοροοπτόιοε' ποιο νο!τ. Βο 
οι ι!! τἱιοι! οττ ο!πο!πιοε!πτ ο!τ!οπτἱ τι τέτοιοι. 

8 !!!ν ποπτοτοε !οποτ ο ιιοποιοιι2τ!οιι? Βοπιι ιοπι. Α 
ποινο!οιποπν ποιπ ποιού! ο!!οπο ι!ο εοεοι!ο!ιποτο πο! ο. τοτε 
νοπνποπ πιο!ν οιτ τοποο!ἱ; τι ιοττοττ ποτπο(!οε πο!πιι! τοΒ νο, 
ι!ο!πι; ιι τοπο νοποποιοι πο!πο! Με πἰιοπνεέ8οτ τοππ!; τι 
πιι·οπ, ο ποιτιειτνιεο!οπ οτοιιιτπο! το8]οπ το!ῇοείτοπἱ ποτο!οε; 
οοεο!!τοτ. Νοιπ νἱιο!νοπ ιιιιι€ιίπ ο ποειι!ποπ εοιπιπἱ ιιἱποτ,ι 
πιοε ο ποποιε ιο πἱποπιι! νο!ο, ο πιἱποοπτο! Μο τἰειτο!τοτπἰ ο 
τοτνοπνποιό, πι ποιπ ιιππνιτο. πιἱπτ ειιντο!οπ πἱτό ποπτοτ, :ποιιι 
ιιιοττ !οτειιπ ποπτοτπι ποἔν τοιι!ει!ιποιτ πιοτοιιοτι, πιιιιοιπ πι: 
πιίππ πιἱπτ Βοποοιι προ, π! ιιιιτοπιπ οι ποποι ενοτιποπ' ]ιινοτ 
τοπιπτι,ιποειι πίιπτοτοεοπποπἱε ιπἱππο! πιτ ειι]τοπιποπντο!οπ,' 

Πο ο ειιιπιιοΒοε τιι!ο_ιοοποπ ποιο! ποιπ πἰιγοενοτ!οπ η» 
σο! εοιπ ο τοΒοο8 πιοετιιιιἱ τοιιι!οοιοἱππποπ. δοτ ποιιι πι »πιο 
τοτοε οι, ο ιποππνιποπ ποπι !οποτ ιιππιιπ ιιιοπιπιπι ιπἱ ποιπ οι 
επι' ποιινιιιοι·ο, ποποιιι οεν ειο8·νιιτιιοι ιοτοτ οιιοριίε ιπἱ ποειιιειιπ 
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π νπποπ άττπΠιιπτ 8 πϋπόπι2 νειΒγοεοπ ει πόΩπόέποεπόειΒ οπω 
ιοι; Ιειοπγειτοε πιω πιἰπἀοπ κοπή ε: οτπ6Ιοεἰ ι·ιιτεύεπππζ 
Μἰπι: ιππιόπ πι οι·νοεοπ πω ει τοπτποπ ιπἱπἀοπ ποιοΒιπέΒο .ε 
τοιπΙοττ πω” πω, Ροπτοπ πιἰππιἱπ δειεπο. 

Α τοπ Μ πιτ νοεπτἱ οι, ιπἱι·ε ω" ποιπ "Μ, ε ιπἰι: πι, 
Πάπια ιιε·ιιι επι-ι", Φ. ἱ. ε8όεπεέΒόι, πιἱ πω· επόινέπ ιιιιι€ιι ει: 
πω; ε πιέΒ· πεππο οεππ πόπιίπγ πόπειΡοι: εΙ€6Ιτοπἰ, πο8γ π 
Ιεἔνἱτίιόππ ἰότίἱ π είι·πππ επίτειι Μπι ειἱπό€ 6Πεε πιπΒέι·π, 
ε; πγεινει!γέτ επἱν-ῇοπ τοειέ!ιο πιἰ πω πρτόποππόπτ ιιΒγππ «Η 
επίὶπὲέἔοεεπ ιι ΜΗ! ιπειι·τπΙόπέιιΙ εεεόπ. 8 νπϊόπιιιι ειἰπτο 
οεοὰέἱποιππιπἰ, ποΒγ π. εοι·επιιπ ιπἰπτεἔγ ΐοιιγίεέεο νειΒ·γ επι 
Ιέπει€οτέεοπόροπ :ιι παπι τόι%όπιπ πἱτιίἰπππππ ιιιἱ Λπ8πεί 
πω, π. ΧΪΠ. επέιπά' νόΒόπ, ΟΧΐοι·ιιπππ τϋι·τόπτ, ποΙ π πιποπ' 
ιπὶτἰἔγο οΒγ τ6ι·νέπγεπόποπ οΙι·πιέπάνέπ, πενεεεππ πιἱπτ πιι€γ 
νεπ όι·π Μπα ιπἰπ‹Ι πωπω ιπεἔϋπε, ΜΙ: πποπ πΙόεποπ 1οΙοπ 
νπ!έπειπ, π πἱτόπ είε επει·ίΐϊεοπ πω· πιέ·Ε πέτοιπ επί: πω· 
πω”. Τονέππέ, τι :απ Μ ποιποεππ π ι·επιπε'Η ε ιππππέιτόΙ 
ειοπἱπ Μ, πό π τιιι·τόε ποπγπεόἔποποτο-ῇο ἱε ε!πΙόπ ἰπειἱ ιποἔ 
οτεπιπεάποπ, ε εἰνοεπἱ άΒγοειπέΒέτ. Τει·ιπόπι€ιεε ο εποτἱπ€, 
πιἱπόρεπ Μπιππιιάι1Μεέιιππ οΙεό Ρἱ!Ιπππτέπππ πεπι πιπππότ 
πεταει, πειποιπ :ποπ ἔοπἀοΙποἀἱπ , ιπἱπτ πω ιπππππ πόΙΙ:ϋΙ 
εΙόΙπἱ, ε ποΙ ει Ι'ο]ποπ Π), 8οπποπποπ ίοι·οεπππ, πιτ Ή πι» 
Μέι· εἔγοτ ΙέρεΗ: π πππ' 6ενέπγόπ. Βο οι ἱΙγοπ ίο8εάΒ, πώ 
40-80 πι!» που είε πι'ίπ' ιποΒ·νέπιεπτέεπ πόΠιιιι ναπ δπεπο 
080ιιοττ08ίΕνπ, π πο! πποππιιπ· πο.ρρειΙ 68 όῇε! ΜΒΜ Μάτεσι 
ποεπίε επἔεἀτετἱπ; οτπὁΙοεἱ ωπἱπτιππεπ ει Ιε8πέτποπαι:οεπι 
Μεττ π πι”ἰπ τπ8είΙ)ιοεπππ πιιπτ π ποτο8·πό8; νειπ ω πγπΥπΙγπ . 
πιο!γ έι·ιπιπεπόε πω εαπ τπἔπά οι, ω πἱποε πι'ίπ πω), πιπ 
πωπω τέτεπ]ποπέε ιιτέπ :ι πιω πετοεπτίἰΙ Μπι πειτπεί. π” 
ποΙ!-!πποπετοτἱ πιποάει οι, ποΙ ιπἱπὸεπ ι·ππ τππἱΦό ε ωπίτνέπγ 
οΒγειοι·ειπιπά. Π] ιπόάοτ, σπαει.: ε πωπω ιππιιΙπππ ιπεΒ πε), 
ιπάειόπ ε εποπ Ιιά!γάἰποπ π; ι·οιπόπγοποτε πεείποπιι€ επϋΙποπ. 
πισω ἱειποι·ποἀποπ, πιιιτέιι ετ.6νετποπποπ ε ιπιζωινόπ, πρ 
ι·ό πέποτιιππι: ει πόποε ποΙΒάι·οπ ιιΠοπ ιπἱπτο87 τοπάεπετο 
1·εεοιιϋΜπ. Β ιπἱιιτέπ πἱιιεείἔέτ πι πωπω· οι «πω, πιἱπιἰοπ 
ιιοιποἰτε έΙτνὶεπἱ, ιι ιεεεΙιπέιιοππ ιι ΙοΒεπειιιτοΙοποπἰ› Βια πό· 
πιΞ όιοείόπό8ποπ τἰίπἰπ Ϊοὶ Πι π €ϋππὶοπ «Με. θεοαΜΜπιπ 
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ε ἱτἴἔμΠειἱΕ ει ιιιιαιΙοιιιέι·τ ΜΗ ιι πίτειιεέεοιι Πι-ι!ιοι·ο!. 'Β 
¦ιοΙ το!ιιιιτιπ όε 8]εόεόε πιο, οτι νετόΙΕοᾶόεἱε ν”. Β ἱΒγ τεί 
ιιιιιιΙ Τειι-ιἱ Μπιτ ιι 1εΒνοεεεάειιιιοει:ΒΒ νει·εωιγ: ιιιέεο!αιτ ἰσ 
|ϋΙΜΠιι!ιιι οι ει·ΕϋΙοετοΙοιιεό8Βειι, ε ιιιἱιιιἱ @Μπι πιἱ ιι νιι! 
Μα, ι·όιιγι, οι·ΙιόΙοεδτ σειίίίιεί ιοειἰ, όε ει ΙοεειοιιιοτιιΒΒ Μω 
τνέἔγ: ει Βίἰιιιιο!: ε 8οιιοειειίΒιιιιΚ ΙιὅεοΕέιιτ `τειἔγοἔιιἰ. ΕΖόι·τ 
τὸιιιἴδοιεἰιιΚ' ΒειΡιιἱιιειΚ !ιοιιιιο!κέτει Βέιτειιι Η! Ιοιιοιιιιι ἰτιιἱ: 
Δι 1ιΜΒΒιι ινιιΝτ ιι1ιιΔε Ηοωιτικ ΒΕ, ε Μπιτ οοκοε2τέ:ν6 
1211Βε2°τιτ·τικ 8ΖΑΒΑΒΟΝ. 

Η Α ΡέΝΖΒΙΒ8:Π9 Μεεωι νό£εόἔεΕ ε οι), ΒιΐιιὅΙ: οΠειι, 
ιιιοΙγειςιιοΕ Ιειιτίο]ο ιιγοτοεέ8νέΒγ, ειι!ιοι·ι·ει ιιΙΙιειΙιιιιιπιιιι!ε. 
Αιιιιιαο!ετιι Μινι: οΙεόεό8·ο ν” ιιιιιιόειι Βιιιιωιόεο!ι ίοΙοττ; 
ιιιει·τ ει τοειἱ Βίιιι€οιόε Βάι· ιιιἰ ιιιιτέιιγἰ ιιιιικΠε €γειΠίωιΙειΠέι·, 
πιει!! Μι ιι ί-ο8εέΒ ιιόιιέιιγ όι·έΙει·ει β ιπιμοιο·ιι ε ιιιἱιιὸοιι Αμό 
ειίἔότι ΠέΙΜΜΕ, :ΜΒ ίοε 8Ϊὅιιἔι'ιιοτιιἱ ειιωιι ετΚὁΙοεἰ Βειι7ο 
:Με Με ει Βϋιι€οιόειιοΕ :Μια ιιιέι·β ιιιι€7οΒΒιιειΚ ιι ΙοΙΚοΕι·ο 
ἔΥειΚοτοΙιιἰει ΚοΙ]ειιε. Απ οΙονο ιτιοΒιιιιτέι·οιοττ ΡόιιιΒὶτ;έε 
ει κΙεἔοἔγειιοιΙοιιοΒΒ Βϋητοιόε, ε ιιιιέΒ ΑΕΕ” ἱε Μ., Βειιιιιιιιιι' 
]εινειεΙπω ειοιἰιιι, νιιΒγιιιιέΒόΙ νιιἔγ Ξ6νοάειιιιέΒ6Ι ιιιἱιιἀοιιΜ 
ε8·γειιΙό τέει1 και ε!,πιοι·τ Η επέιιιύει οιοι·ΒόΙ τἱπειετοτ Μα, 
πιο8 εοιιι ότιἱ,ιιιἱἔ Μιμή: 1%0έΒιιΙ 100 νόται!ε εΙ,'οΒγ Ιιόιιιιρἱἔ 
ιιΒγ επόΙνέιι ΚοριεΙιιιΕόιηιοΙοιι. Μἱιιιέιι ει: Βάι· ει εΒγειιιόειέ€ 
ΞΒγ ίοΒιιεΔΙοιιιιἰ €6Κέιοτοε,ιοΒοτοιΙοιι ῇιινειΙ!ιιτιἱ Βο!ιοικιιτιιιέτ εεγ 
€γϋΙϋΙοτοε 6εειώι·όειιώι, "ΜΥ ει' ιιεπιιοτεόἔεΙ‹ι' ΜΜΜ Κιε 
ΒΥωιθΠιιι ΜΒΜ Ϊοἰειιιἔἔειιιιἱ, ιιιειἔιιγιιἔ!ιιιτἱ!ι ει τόι·νόιιγιιο 
ιό, 'κι έΠειΙάβειι "στη ι·οιιόειο τετειιιιιε ρέιιιΒἱιιεέἔ_ο€, ε Μι π 
Βιι·είΙειιειΕ ειόΒ ειειΒειὸεέἔοτ Με ειιοΒιιοΚ ιιιε8Βιιτέτο2όεέΒιιιι 
ιιιἰιιὸἱΒ· Η87ειωιιιιιοΙ Ιι-ιιιοτιιἰ ει Ι:ϋι·ϋΙέι!!έεο|ί ΚϋΙϋιιΒΐόΙοεόΒε 
Με. Ηει ποπι ίο!ειτο παω· ιι ΡέιιιΜι·εέΒ ε ποπι οεἱΙ: ει ΜΜ 
Μ' 1°έΜόΡο, ο Βιιιποιόε: ποπι ω·ΜΐωΙεΙε:ι ἱΒοιι σα!εΈυη|, 
Μοΐω>σσε!Λει'ό' ε ἡεξμπεῆοπἡα£‹ῇ εἔμε:εο·ιἔ ιιιἱιιἀἱΞ, απαΖοἔ εο!‹ 
σειπΒειι, ιιιιιΒιιεΒ ι·ιιιι8ιιιιΙ: εΠειι ἰιιιέινο ρεΐιἰάειεέ ἱε νέΙΜιτι!ε. 
ΕΙ›οιι Μπι _ῇεινἱτό, Μι @Μό ιίιιειιιἰ, ε Ιιδιιιιγοιι €γωιύτ τέ 
ιιιιιιιι ει πάρω ιιιι 8γιιΕοτι «Η. Φετειιιοε. Ε Βϋιιωτόε ΙοωοΒ 
Μπι ὸἱνιιιοιὶι: Εῇε2ιιΚιιιιιοτἱΕέΒιιιι ω) ιι8γ ἱει ιιιιιιι διιέΙΙό, άι: 

Ν) [Π. .ΜΜΜ Νοι·άειιιιοιΙΒΜι ωιιισιω Ζιιει€ιιι(Μ. .. 2. Β. Με!» 
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88 Βϋκτε·τἑε' τυωιυοΝΑι ε ΜΜΜ. 
ϊ 

ΜΜΜ "Πω ]έι·ιι!ό|: κα· ΐοε.πέωιοι,' ότ ἰ‹›τἱιπτιἰΙ Μ! υΒόει 
30,000 ἰοτἱιπἱΒ. · 

Τετὅροιιτ_ῇε ει ρόιιιΒἰτεέ8ιιιιΕ οι εμκοΒΜε, ιπἱ ΜοτἱΜ 
ει Βϋπόε νειΒγ πιἱιιἀεπ ΒἱτΕοἰώτόΙ ν:ι8·γ ΒἱττοΙαίιιει!ε ΜΒ), τό 
ειιέ6ιΉ ίοειωιἱΕ πιο8. ΒΒ)Ήκο ειπα Βἰἰπ€ε€όεεΜιο!‹, πηἱἱσιεΕ 
:πιιΠ18.ΜΠπιιιιι Η Κα” £ὅτὁΙ€ετηἱϋΕ ττιίἰνεΙτ πόρο!ι' τότνότη 
Βόιι_γνόΒι'ίΙ. Με" πεπι εΙό8€έ .ι·:εεωε?με:, πήιιΗιοΒγ Βϋπόετ όε 
έτωτΙειητ ιπο8νοΊειειτείε ιιέΠ:ϋΙ επι-β, όε ο8γιιοΕ οεε!οΙ‹ε‹.ὶε 
τἰέι·τ εεόει ο8Μέάοτ οΒγοποε !πιτιίεάνει! @πετ νέετοπ1Ιείετα; 
:ποπ ἱτέηγέΒ:ιη ε:·Μΐο:2ε!επ, ΜΜΕ ΒοΒγ ον!ιπιτΜη Εδνωιωι 
ιηέηγο όΙεειΩΒε€πιἰ ιι ΐεΙεΙ:ειεΙε!ί νσΒγοπειοιπΞέτ, ε ω), πιόε 
]οΒΒπιτι ιΜἔτοπωπἱ ιπἱ πιά: ιιιεΒιίΒειπ Έσω ἱε τοιπό ε ἱΒοιι 
ἰε πιιοἔτοιιιἱοπ. 8 «ποπι ίεΠΠ, ΙεΒἱιιΕέΒΒ ΡοΙΗἱοειἱ ιποΖΒΜπιαΚ 
πάω: ἱητόιτετνόπ, ιιιοἔϋτὁΒί1ἰΚ :που ειιιΙέΚοιο€εΚε€, ε Βο 
ειιιΕειτ 1ιιἱΕετίεΙε_ῇτοηἱε οΙεἰτειΙπἰ ΙποΙΙοπο. Νεπι Ντ, ποπι Ιά 
νίΠ ΒοΒγ ριέΙάέε ε Νοε), Βο!7τεΒο:Μπό, εοττὶπιἱ ]ό τιιΙε_ῇἀοιι 
Μ!. Μει·τ εἔ_γεπεΙἰεσι ἱε, ππιἱιιτείπ πέρι" ειιοπ Βίίηέι·τ ει Μέ· 
μιτέπιγἰΒΒ ε α Ιε8·τορρωιτεΒΒ νειἔγοπ οδγΚέρωι οΙΓοΒΡΙει!τει€ίΕ, 
ειιοΙαιτ ΡοιΠΒ ΜΙ: Βἱτ€οΜειΙαιιοΕ άρση ποπι ειι_Με. Βε οΒγ 
Μετεππἰπιὶ ει Ιε8τε$1επετοειι νἱεε2ιιέΙόεεἰετο ἱε ἰἔοιπ ΒἱΙπεΩ6οπ 
820181" εΠωΙπιιίΙ, πιο" ει Ιποι·κπέιιγ' έτιΙε!κόΒου έΠεικιά καιο 
Ι«τει€ ἱε βύη6εό!επε!( τεΙέ!πιἱ, ΜΙεπεΕ, σε? Ικανόε ΜιιιίὶεέΒοπ 
ΕΝΠ, ιοΒιιει8γοΒΒ ΒἄιτὅΚ ει, Ιω" 8ειάειΒο1σ. Τει!είιι ει: πι· 
τόεό οΜΜ ει: οΜι,-πτοπιά Βἱνἱπἔετοπ ειπΙίωττ ]εινειεΙπωίΒοη, 
:Μάτι ο Βἰὶιπετόε πὶἱπιά 82 ΜεΕ8 Ηειγοτ Έο8Ι:-ιι Ευτόμι Μάη· 
:από τότνόηγΕόπγνιύΒοπ. 

Α2 Βι.·τιπ:Δε Μποπ),οε ρο!Μοαό _|οὅ·οΙἐΙάΙ ε Μυα2αΜΕσάΙ 
νειΙόεόεοε Βϋιποτέε, έε ειωπό!γοε όε ετἱκὁΙο8ἱ. Πο Μ ειίΠ:εέ 
με ΙιοΒγ Κόπα: ειιΒίἰιι' τοι·ππιέειοπο Κόπα: ι·ο!:οπεείΒ Ιοεγειι; 
ἱ8ειιεύ8ωιΙειπ ωΗιοΙγι παμπ ωιε-ιἱοΒ. νεΙειΜτ 82εινειιέετ21 ε Μ 
νΜειιτει Με” πχἱἱνέιιἰτιιπἱ ΜΜ.ΙτιιετΙαπω!ι :ποπ νίνοττ Με] 
ΜεψιςΙοπτ ι·ο.Βο1τ, ο!α8]ωι Βϋπιππόε Ιοιιιιο, ει: εΙπιο ο Ιιετ€ὅ 
Κόπα ποπι Με εοπιπιἱ 6εειείΠ88όετ; ιὶο οτΙ:6Ιοεἰ επιειΙο8ἰένειΙ 
-......-τ 

Με ΜΒ!). Ει·εω 'Ι'ιιίεΙ, πιοΙγ _ει €ϋιοιιο!,ς_γ ικιΒγοϋΒ Βιῖιι' 'ΗΜ 
1ε€ὲεοἱ€πιιιταΩ]σ.ι Κ! ΗοωΙωπιετΠε' ΗπειιΜΙοποι εΙυ.€απόΜπ. 

τ 

σ 
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π!ππ!ιππιτπτἰπ ο!νο.π ο!!τιπ κι νπεν ιποενοειτοΒοτοττ Μπιτ, 
ντι€ν πἱνπτπ!πο!ἱ ππτο!ιπένπ! ν!επιπό!τ. θει!οποιμ, ιποι·τ πι· 
πιτ ἰὸοἱΒ!οπἱ πω· ότοπόι, τόει!πτἰ πω, έ!τιι!είποι ; πιοέ,ιοε 
οσεἰπε2°ὅ, !!είμεποΜα!ό; ἔά£!ό άι·2από ; ρε?άάσ ιποι·τ τοππ 
πνἰι·ο οἔν πόι·ποπ ιππΒοεππίτ επιτ-!π; !τείπνέπειπ Μπι μπώ 
ω ιπἱπτ ποιπ. !)ο ο τόι·νέπνποιό πο ΐο!ο‹!_ῇο Μ, ποἔν οππν! 
το!π]τ!οποπ ιπο!!οττ ἱε ιι!!Β νιιπ πϋπτοτόπ, ιιιο!_νποπ ιππιτιο 
εό!ιοπ ο ιι!πο!ιιιπιέεείποπ πω) το.ττπ!όπ ε ονπποε!έε- πἱνέπττι· 
πι, 1°έει!πτ ιποι·τ τι ρο!ἱτἱοειἱ 3οΒοπ ο πἱνειτει!οπ οι οέμέει' _ῇει 
νιίι·π ο!!ίττπτνέπ, πι ἱ!νοπ πϋπτετόιπό! Βνειπτειπ τω» πιτ-ΗΜ 
ποε το" ίοι·ι!ιι!πειτππ ο πόιόππόΒι·ο, πα!πτ ο8ινοποε ι·οει ιππ 
€έι·ιι τι πππϋετε; τέειἱπτ ιποτ`τ ρο!ἱτἱοπἱ ττ1τιππωτι ε έτιιιιί 
πνοπ έ!τι! πιοιπό!νοε είε οι·πό!οετο!οπ οιό!οπ' πὶνἱτο!όι·ο ποειἔ 
πεί!τιιτπιτπόπ; τὲοιἰπτ ιιιοι·τ πει πἱτόἱ πειτο.!οιιι ποπ οποτποπ 
!τό!ποτπό ο πϋπτοτόετ, έ!τει!π ιι πιιτει!οιπ νοειέ!γοε ν!επιππιιΨ 
Μπιτ ΒΥπποτο!ποτπει π ι!ο!Βοπ' ρο!ἰτἱοπἱ ι·οπτ!έι·ο, ιπο!γποπ, πει 
ο πἱτείπ 6ι·οπ6ποπ ε πει τι ποτιιιέπνπνει! οἔνοτόιτοποπ τι πἱποπ 
πν!!νάιιν, ἱΒοπ ποποιοπ !οποτπο ο!ο_!έτ νοππἱ, πι έ!‹!οιπτοπιιτ 
ιιοἀἱ€ όροπ ποιπ !οποτπο πιοΒιποπτοπἱ. Ε) πϋπτοτόπτ ιπο8·τιιτ 
τι! τόι·νέπγπϋπννόποπ Ιιἱν!πΒετοπ, ο ο!όίοι·ι!ιί! τι !πιι!οιι! 1839. 
τ6τνόπν1πνπε!ειτπιπ ἰε. 

!!)ι ο!τἱ!τέεποπ ο8·ν!π !οἔπόρτο!οποππ !όπονόπο ο Ροπ 
0.πιιΙ ΗΛω!1., πιἱ ειοτἱπτ πτόι·νόιιγποιό πιτ ι·οπτ!ο!!, ποεν πο 
τόττόπτ !οἔνοπ πιοΒ τι πι! πιοππππ νπ!όιέ88π! ιπο8τότττ-έπτ, τ. 
Ε. π πϋπόε ειι!π]6π πιο8· !οππἱ πρι, πο, πω, πτνπ!ὶ, πἱ πι!π‹! 
ο ιιιο!!οττ εοπι ειππποτ πιεσε !οππἱ πρι, πο, τω, ιιτνπ!!. 
Νν!!νέποε ο πϋπτοτόπ' ει!!ό?οτίείο:ισεΐέπε, ιποι·τ Βενεηε$θη άι 
ίόπέρ οι είι·τπτ!πποποτ ιιι_Μπ τοι·πονο!. 8 Μπι ιιππν!ι·π @Βώ 
τι!! !οειτ_ῇει τπο8τι πίίπ6ετ πιἱπτ ἱππέππ πϋτο!οεεόεοἰ πω ιποπ 
τ! ίό!, πιἱπιο, τιιττοινέπ νο!ϋπ, ἰππέ!ιπ πιοι·ίτππ! πο!!οπο, ε 
ο!νιπ ειο!Βά!πτοπτύ! τἱ!τπτἱπ ο!, ιπἱπποπ πείι·ιίτ πωιι Βιοπ 
@τι !!νοπ ο!τἱ!τείε Ρό!τ!ιέιι! πι ἰε, ιπἰπό! ίο,Βιντι "Με ποιπ 
!οποτ τιιπι! οι ἱτό!ὅειόπ ο!6ττ. Πο ο !ιππτοτόπ νει,ι·ν !ειιιοέΒέ 
τιι!ειιι, νπΒ·γ ποιπ ἱε !1ϋπτοτέε, πω, όειο!!οπἱ. !έπιπά,ιτι!ιιπ 
π τποππν!ποπ όι·τιιτ!ππιπ ποπέι!ποι!!π; ἔνππτππ ο8ιν τππι!τό! 
πι% π!ι·τ‹›πιιππ οι ό!οτιιππ, ε ο! πο!! νοειτοπϋπιπ, ιιιοι·τ οπο! 

ο τοπνιέκνιυο. ι>ΛινΑ.1ιιυπκ. ι. 7 
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Η ιιΒγίιο!ιοοο Βιιοογού8οι τοιιοιοο, ο Ντόι: οιοετοΒοι!_ιά!ι ο 
ιιἰιοΙι, οε ΡιπΗΒ οοιιειοι· οι), Βίίο οιιοιι, πιἱ Ιοοιιιοοβο διεπο 
!ιόιιοιοεΒοο εἱοοε οι ιΒιιιιοοοιιόειίΒΒο! ρ. ο. ο Βιοιιοιιο 
σοι! ο ειοιἰοι Η οὅι ΜΒΜ, _ιοοιιιέω πω' ιιιικοο Ιοιιοιιέι 
"πι, ιοιτ ο Εοι·ιοέογ ο ιιιι·ιοιι; .Ϊιιειἱοἱιιο οποιοι Η Βιιοογοε 
ιιοοιἱ Βι'ίο6!ιοοο οιιοοιοειτοιο!ι. Νοοι Βιιοιοιοεο Βι'ίοϋειο οοι 
νο, Μι οποιο οεο!‹ ιοἱιιτ οιιιίι·έο νοιοιἱΙ‹ ο ιιιοιίο!ιοοιιιιιάε· 
ΜΗ; Μι ροὰἱἔ ΒοοειοΙοοίιι'5οοιι πιο Βο!γοεοινο, οΜ‹οι· Μέ 
οεἱι‹ι ιοἱο‹Ι οιοιι οΠοονοιοεοο!ε, πιἱ Ειίι·ιιοιοιοεοοιι ο οειοΠο 
οιοοιι ιιιιιιοι Η οιιοάοο .ΒοοετοΙοοίιοει. Α ιιοιέιίιἱ Μάι οι 
οιοιιοτι όει είπε “Η” ΙοΒογοιοοιοΕοΒΒ ειίΠόιιο. Μι ο ιοοιιειί€ 
το! οιιιιιέει ιΠοΗ, ιιιἱοὸοοΕἱοοΙ‹ ΜιοογεέΒο ΒοοείΠιοοεο!ι ο 
ι6ι›ι›ι οποιοι( ωι‹61ωι οιιειιο οποιοι, ω” οοογιι ιιιοοογιι 
οΙοιο οι. Πο οΒγοοοεοο οϋι·όΒόεοο οιιέΠ εοοιιι οο ιἰΙτιιεεό!: 
οι, ιοόἔ ο οοιιιὶε οοικίινοε” Βίιοο οιἰοιι πιο, πιο" Η ο8ιγειοι· 
οι'ίοόε, οοιο ειοΒοά ι·όΙο ί6Ιιοοι ω” ιοἰοὸἰἔ οι οιοι·οι!; 
ιιιοι·ι νοοοοιι οεοιο!ι ιοιΙι!ιοο ιοΒοεεἐἔ€οΙ :οιοιιιἱ οι·ι!ο!ιο οοιιι 
Ιοοοι Ιιοιιιιιιοο Βἱιοογίιοοἰ; ιιιοι·ι ο” ιιιἱοιοἔγ οιονο Βιιοιο 
ιοειδι ιοοοιιοΗιο ογιινέοίιιιιιοιιΕ ιιιἱοά οιοο ιιιΐοϋΒ, πως 
Πιτ ποιοι; οΠοο νο87 Π? ιοοιιι: οιόιι Ε6νοιιοιοοιε οι, ο οι οι 
εὅΒΒ οεοιΒοο ει ιοοιι!ι ιόινοοιιΜνοιιο!ι Ιοοιοο!ι ιοἱ ετοιιιιιιιιιο 
ποιο Ιοιιοι; ο ιοέεοιιι!ιΒοο ο ΒοοοειιονόΒοο!: νοιιοΙιιιοι·ο ο 
ιότνοογ ιοοΒιι οι! ίοογνοτι, ιιιἱι ο ιόι·νοογιιοοιι οο ι-ιάιοο. 

Α οιΑιιιϋιέε ιι!οΒοοοΕ οΠοιι _ιοοΒοι ε ιιοειοοοοι ΜΜΜ 
ιιιοιιιιιΠι, ιΙο ο Μισιιιιοωθ οιέινο οοιιι οΒγοιιοιοοτό Βεειο 
ειιοο ΒόιοΙοεοοΒΒοι ει ιἱειιο1οιιοΙ οιἱνο] ο οοιιιιοιοι: οΒγιιιιίο 
οο!‹ ιειι·ιοιοοιο Α Βι'ίοόε Μιιίι·οινόιι οἔγ οι·ειέΒΒιίΙ, (ιο οοιο 
ο ί6Μι·ύ!, ΒοογιοΙοο ιοείο!ιοο Ι:οι·οοοι ιιιοοοιιο!ιοι, 6ο ο!ιιίιιιο 
νιί οπο” ΚοΒΙοοοο ιιιοΒένοι νἰειἱ ο ειιίοάο!ιοι ποιο ιοιιοοι 
ιιιοι,>ι ο ιόι·νόογι: ε ο!ι·οο£οοἱ |οΚοεοἱι, ιιοἔγ τέι·οο!ιοτ 87ιιιιιιω 
εοο. Μοιγ Μπα έ!ιοΙ νοειοάο!ιοοε ειι_ιιίι ιιοοάΒιιο, ιιΒγοο 
επι; ιιιἱοιτ έι·ιιιιιοι-ιε οι @Μο ἱο Ιιονο οιέιοΕινοτοιιοο νο 
οιιΙ. Β ο οποιοι ιιιιοιιοοΠι οοιιιιοιοοικ Μαι Ιοοιιο·ροοιιοι!ιοά 
οἱ οιοο ιόι·νοογοι: οΠοο, ιιιοΙγοικ οι ὅ ιειιιωιιωι ο οιοιιι 
ειοάοΙο Βοοοειιονόιοοικ ιοιοιιίΠ ι·οιιι.ιοΠ!ι. Β Βοιοοειάνίί! νοι 
1οιοοοοβοοικ @οι ο πιο ιιιοἔιἰΙιιιοἱο οοιοοοοιο!ι. ΑιοοΒοο 

κ 
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π: νπ!πιιιοππγἰ πιοετ!!!ιπ, πω: :ι !ιί::ιτοιόε πω:: :-ι!!:π!ιιιπ:. 
πω, ν::8)· απο! !ιο!!οπο !”6!οεο:·ό!π: :πἱτ πιοιι!πιπ ]όιππ σέπι 
επο! ιοπιι: πω:: !ο!ιοιπο, :πο!γ ε: ν!επιπτό:·ό!: ο!!ωι :ωιι!ε!!ετ!!:; 
π:: Ροτ!!8 οἔγ επιιι Μή:: «Η, ο _ιοεπιπ!: !κό!οεδπϋεπο!: ω: Και· 
Με, ε Μάιο: πω, ν!!έΒοε ε!!:ιιπεί! ϊοἔνπ, νπΒγ ιπἱνε! π Επι· 
:ιιέπγο!: !!8γε!π! ἴπἔπέππ!ε ο8Υπιέετει, ιπἱπἀεπἱ!: πωπω! υπ): 
ιιγι ἔ‹ιππειιενὅνε! 8:ιπ!ιι€οπνέπ πω, τόπικ!! , ιιιοππγἱνο! 
πιέε ι·έει:·ι!! ε!ειοἔέπγετ!ει!, π: εἔἑει !ιι:!ι!διέεπ !οὲῇο!σ!ι ε 
εει!ιοπ !ιπεππ!ίιπππ :ποπ !:οτοε!:οι!όε!ιοι, ::ιε!γ !”έτπτ!εύε!ιπ 
Και!! π,<.ςγειπ, :Με ποιπ ΜΜΜ: ποπι πω: :ι!ποπ. Ι:·:ίπγιί!πιπ τπ8,ειι! 
!ιπι!ππι:! ω·Μΐσε2είεπ !ιίιππ-ιιέε , π:: Μ): πω: ειπ!ιπ!!!:, 
:ιιο!γω πα ε!:ππ:·πει!οιτ !εί!!Γ6!ι!ϋπ “Μια ι:εγ ε ο!γ !:όπιιγειι 
ε!!‹ὁνει!ιετ :Μπι ποπ, ε οι οποτ!ιοπ ποιπ ἰε €άΠό; ἱἔοπ πι 
ιππγω!π:ι έε ε8ιγοποτ!οπ, πω: πἱποε !ιπιπειει·οιοτ, !:ἱ:ιε!ε 
πὶπι:ε !ι::·ιο!αι, επι:: οεπ!ιί‹!]π, οι Πι! ποπι νοειἱ, Κ! ε!!επ!ιεπ 
!έπἔο! 6πε!' !ιοπάόι·τ, Μ! επιΐ!6ίὸ!‹!6!ιοι πιο: πω.: !εότε!ό!: 
οεπτο!, ει:: ε!ό!! ίπ1ι!ά!::ιπ; οεπε?ευ|ιμ πι: πειι!Κ τιιι·τόπειί8ι·π, 
πι! 82!80Π!!2 :!!ει!, επ ω! οε!!: π τό:νέπγ!ιππιι ε !ιἰ:·ό' !εὁι·έπ, 
!:ἱπο!: Ρέππα νει:ι νειΒγ !ιἰποπγοε ιπεετε:·πόΒοτ ότι, :ιι :ιιο86!, 
πο εο!εππ ιιγοπιι›τοἔπἰ ε έ!ιοιἱ !πΒ·πει!ε, ό: ἱππότ !είτπ!, ιπ!!αέρ 
ο !ιίιπιστέε :Μπι πεετ!ιοπ πυε€όσοι·εΜε2ό; πιο |ιεξγπε!!02άα!ό ; 
!εονέεεέ Ρ0ΪΙἰά8, π επωινοπόε Μέι ιπέττ!ϋ!:!ι·ο τό!ί!π!: ει!!8 !ιειτ 
ι·:ίπ!‹ ]ο!ι!ιππ ιπἱπτ ε: επεπνοι!όε Μέι έννο! ε!ὅ!τϋ:ι!‹; ό: απαι 
!σἑ· ε8)·οι!ϋ! πιοπ !πιπό!::·ο πόινο, :π!!:πε!: !ειίι!”ο]τ-: !ι!ι:εύ8 π: 
:!!οενέΒγ Βάι· πι: έι·οπ :·οΒγοΒπ: πο!Βά:·τέτεπ!!: Μαι. ΡΜ!!! 
σειἱ :ιιο8!ιό!ω!::ο όροππε1π]αυί!ό, ε ιπέεο!:τει :ε :ιι!αί!ι!ι Μπόι 
τι-ι!ό!π8 πιἱπτῇπνἱιό!πἔ !ι:ιι, π :ποιιπγί!ιεπ τπ!έπ ποιπ όι·τ!!: ε: πιω! 
νει επεπι π:!ά!ππ!ε !ιειιιιει:· οι!ιιι!ιοτέ!επτ, ει :πεππγι!ιοπ Ϊό!έπ 
!τε!ι!ιε!: ιπἱνε! ει: ι!! οι·επέε!ιππ εο:π π ιδινόπγτ ποπι π !:6ι·ί:!έ! 
!έεο!ιπτ πω:: ἰεπιο:ἰ!:, ε ε: :πεππγἰπεπ , ::!οπ8οπο!ι !όνιέπ, πι 
ο8όει πόρο! :πιω «πωπω Κάππα: ιε!:ἱι:τἰ!‹ :ιιιιεο!: !:ϋι·ϋ!, πιώ): 
!ιό! ιιι!πε!οπ !π!ιέ!ι!ι ε!!επό!: :Μπι :πε!!ειτό!: Μ”, ε !ιπ_!!ιιπι!ό 
ι:ιἱιι‹!ἱ8 !ιι!κά!ι!ι :·ιιέ]ο!ε εοιιι:ιιἱπ!: !ιο!ί6!ι!!ι·ο εγππει!κοο!πι. Κύ 
!δπ!ιοπ π: πω:: !ο!ιετοι!επ, !ιοἔγ :ιιἱιιτείπ ::ιι:!τ]ιι Η: ποπι π: 
::ιει·ιοι!!: ε :πιιι!έπ ιιι!πιοΒγ :ιιπ8έ!πιπ :ιγ!!!!: ε: Ρώπα !3ιέ!:·ππ 
νἱεειει!όρ!ιοιπὶ ει!ιιι_οπιι!οΦωο!:' επτά!ι:: πω: ε :πιιπ!ιέε ό!ο 
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απ: πω, ιιποπΒειπ οι ὶπ!:έΒΒ ιδι·τόπποιό ιπἱτ οππιτειπι πο”, 
εοιπιπἱπι: πιπιπό ΜΗ νέι·πι πω. ΕεγέΜι·είπτ ΒοΗοε π πω· 
ιπέπγ π» π πιέπιύπό8 “Μια ΒϋπιοιόεποΕ τοΕἰπτετἰΚ -πιἰΜ 
επιποποεόΠοπ ιι πόρ ιπεΙγπιέΙ επι ιιπππωι πει !ιοΙΙοπο εοπι 
Μπα” πειεππέ!πι; ε νειΙόΒιιπ Μισή ετιι€πεΒιιπ όπἰιόπγ όε ε· 
τὅειιιΕ, ιιΙιείε είε ειέιύ€ύ !ιο1·Βέπε ιιι·ει!!ιο«ΗΒ, οππότ Μετεω 
τἐτπὶ ποιπ ΜΙπωτόε πειπειπ νει!όειέΒοε ]όιόιετπόπγ. 

Ε ΒιιπποιόεποΙι οἔγ ποιπο π κοιιι.Α·τοι.Αε, πιἱ εποτἰπτ π 
παπι' πειιύτπἱπ ΒοΗΠ Βιποπγοει πε!γι·ιΐΙ Ιιἱιιιεππἰ πιω· Μπο 
πγοε ποΙ)·ι·ο Βοπιεππἱ Μπι πωπω!. Κδι·ίιΠωΙίιΙ ιι€γιιπ :ποπ 
πἱέπγοἱιΚειΙ ε Ειι|π]ποπσΙ:Μπι Μι·, "πω π 8πέιπππέε. ΡοΙἱΗ 
οιειἱ νέτειέΒιιΕ ε πόπιειγ π”, Βο1τέπγοΚ εΠεπ Ηίτε:Πε ειΠαι!9 
ιπιιτ.!ιιιιόπιιΙ: , πιοΙγώκ ο Βιιπόε5 ο" ιππτειπάεει πω Γώγ 
τοπ ιπε8·ιππΙπείππ!ε. Πει ο!γ Βιιπό!ιόπ ἱτόΙτειἰ!ι, πιοΙγο!ιετ π 
ΙιότιζιΠπ πε!γοπ ἰεπιόι: οΙΚὁνεΗιοΙπἱ, ἱτείπγέπι-ιπ επέδίο:!είσπ, 
ιπιπι ΒόπνετΙοπίί| ποπ ιωτπ1ω° πι(Μι νιιππιιι: πιειςΒίιπτοτ 
νο, ω( Εδώ ει Βοποεπενό :Μπι οἔγ νεα! έΗειι ετόεπειιιοεππ 
νιιπ Βοειοι·πνει ; ει ἱπΒάΒΒ έι·πι!πιπε :Μπι _ιεινπό π Βϋπόει·ο πάπια: 
Ξε πε ιεπτεἰπεΙι επἰπποΙγόι·ο ΐπε ποτιέιοΜιΕπι, ιποι·2 τόειἰπτ_τπἰνοι 
ἱειποτιειὶΕ,ι·έεπὶπτ τόΒἱ πωπω επϋνειεό8ει Ιιόπϋπ ΒιέπγτοΙοπ 
ό!πἱ,ίόἰἱ8· οι·όκοινο ίόΙἰΒ νοπνπ ότπἱ ιπειΒέτ ππιπάπἱ οΙΙιεπάειι 
δενόπγόπ. Νοιπ ίο]τοποτ]ϋπ τονείΒΒ, οειι!ι πι $οΒγοππίιπιπο8, 
ιιιι|ωπ 58οπ εες·μεσιε2|επι ε, όίπππμαία:ι, πέιπε!γετ έρεπ ποπι 
ειπε, οΒγ Γ6Ιπιιιϋνοει Η Γ6ΙάώΒόΙ «Ηπα, Μι· πο ιποπτ!πΙππε 
ποπ Μ, ιπι-ίετ ι€οπ Η Κωπιέιιγοπ, ο” ΙωτοεΕοπότ, ιπἱ πιο8· ίο8 
Βιιωιπιπἱ πει πο!8πιπππ πεπι ιιτειππειτἱΚ; ιι πιω, ποιπ!”οΒ 
ιπεἔτπτιπτπἱ ει ΙποτΙέτ, Μι πἱποε ι·επάόΓπό8, ε ι" πιο8επίίπΠε 
Ιοππἱ Βιιπτειόε ἱε, νειΒγ Ιιο€γ ιπο8ιπι·τιιεεόΙι, απ] τοπῇειΙτ ε. 
Βόιπεπειίί τοπιιότΒέΒικ ΜΗ! ίδιέΙΙίτι-ιπὶ πιΠγοπ ει ἴτπποπἱει, 
:πι ει ποιπιστοΙεπι-ΞΙ εοπι απ οι·ΕϋΙοε εεπι π ειι·ει!:ιειπειίΒ' όι·άε 
ΒέΒοπ πωπ Μνέπετοε, πιἰτ ει Βιιιιιιιιἰ 1ιινπεΙειτ' Ιιόειι'τὅἱ ιε οΙ 
ἰεπιοτποΙ‹, πποπΒειπ τοπιιότι ίοΙϋἔγο]όετ ει ΓοἔπέπΒόΙ Μεπει· 
ΒιιπιιΠιιιιτο. 887 ΜιπΒ πιέΒ ἱ.ε Μνείπ]εί!: ιπιι€ιπτιει€πι. Ε] Κοτ 
Ιειτοιέε πόιποΙγ Ιιότίι|έΙΜεοΚ Ειδα!!! ἱἔεπ ωι·πεε Βίὶπωτόεεέ 
νέΠιιιΗΙ;! Πγοπ ειπ οι·πεπο!ιπέΙ 8ὶΒοτἰει. 

8 Πγοπ ποπ πωπποτώιπό! ιιιο!γπ!ι Φοπ,ςοπιιιι ρηιιι·ιιιιι 
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ω!ιΙαιΙ Βιι·ιιιιΕ, επ ΒιιοΖΑι.ι.ιτΑε, "ιι :ΜΜΜ ο ΒΜιοεπενιΉε 
εει·Βοεοιι νἱτοτιιοΒ νειΙιιιιιεἱχ Σώμα νιιἔΥ-Βμιτιιιιιτ” Ιειιιιοειιὶ 
ΒιόΖό. ΒοιΒοιινιιέΒοε, ω" ο Βίἱιι€οιόε οι·Κ6ΙοετοΙειι ιι·ιίιιγιι, 
ιιιει·τ ει: ειιιγειοι·ειέΒιιιι!ι εορτοάιέΒένο] ε €οιιοειώνει οἔγ είται: 
Ιειιι τοΙορ ΒοτἰιτιιτἱΕ οΙ,οΒγ ειἄΙ: απ, ο8γ 87διι€ο ιιέΡοοειτο, 
ιιιώγιιεΙ: ι·οιιόι·ε, οιἱ:6!οειἱειτεειίἔι·ει ε Βιέ|ιότο όρου ει ΜΒ· 
ιιειἔγο!:›Β ωιιωμ νειιιω δ Μ ιι Βϋιι6εδΗιοΙ οΒγειοιειιιἱΜ 
!ιίιικοινο νειιιιιιιΙ: ει; έι·τιιτΙειιιοΒ Β; πιώ( εΙεἱΒο ι-ιιιιιιιο!ι 
ιιιἱιιωεγ ιιιειι·πι!όΙιιιΙ νοττετιιο!ι. Μι «ΜΜΕ ίιιΒ8οιΙοιιεόΒότ 
ΕΙειιιΕειιιιοτἱΙξει Εἱνι'νιιι νοΙιιιι, Ρι·ειιιΙ‹Ιἱιι ιιιἱιιτ ἰὶεγνἰνό Εσπ 
άοιιΒιιιι Βγει!ετιιιι εϋι·8οιό, ΜιιιόΝοτιιόΕ πιοἐ 1Μεμ ο εγειιέ 
ιιιιτόΙ ε νοειό|γτόΙ. Α ιιιἱιιἱετει· ΗΝειτΕι0ιέΚ ει ε2ϋι€εό2€ι·ο Μ· 
ιἰεπίτειιιἰ ει Βιἱττ ΐόΙάβι; κι 8οιιοειιονόΚτι'ίΙ. ,β ιιιἱτ ιιιοιιι!ειικι 
6η, νήειοιικεί ΡτιιιιΚΙἱιι, Μι ιιιὶ ιιΒγειιι οπο" οΒιιέΙ ίο;ένιιι Με 
Ι:ϋΙιι6ιιιιό!ι οεΒιΒὅΚἰΒγόὶιιΙωιτ?" ΜεΙγ Μιιιιοτέει οι·ΙώΙοετοΙοιι 
ε :ιι έι·πιΠειιτ εΒ·γειιοεοιι ειιΜιι, ω ιιοιιι επιιΒιιιι ιιΙΕιιΙιιιιιΖιιἱ, 
Βάι· Ι'ο]ωΙόΜιεειιικι!ι Βου” οΒγόΒ τιιιιψΙοιιο!ι. ΑιοιιΒιιιι επ οι· 
επέΠίτάε, Μνένο Μι ιιιιιδειεΙι·ιιιιιΒιιειΕοί ότ,.!ιονόεεό ἱε ρα?ιιΏέα, 
ΜΜΜ ε νἰειιοιιτειἔεέἔιιἰι ιι ειοιινετ!ὅ ι:ειι!ι ;ΙΠΒΒΉ ιειιιοι·ι, ω· 
2.οιιγί6]ει απ, Ιιοἔγ νοΙωΕ ΕΠ( ο8·γ €είνο! +νι!όέ ειοιειιοεόἱι·ιΉ 
εί!ιιιοιΙο2νέιι, ο/Βγ ΠᾶἔΥ ιιτΜόειιειΕ ωΙάιιινο απ, 8ιώιιτο νέεγ 
ΜΙ( τού, ε ιιΜιοι· ΠιέικέΚ ιιιιι€, ιιιΜόιι ιιιέι· Κόειό "Πω Νεα 
1ιιω?ό; ι€οιι νἱ!έ€οεειι ·ιιιιιίτ_ῇει ε. €78.τιιικτοΕ” €όττέιιοιε. Ναι: 
ὅάΙ!ό άΜαπί: ει”, οττ !ιοιιιιότ ει ιιιοΒίιόΙψ εΙειέΙΙίιωτόΚωι· 
ιιιόειειοε ΙιοΒγ πισω ίο8 Βίίιιιι6ι!ιιι, >άο·ιιιιιιιέ[ ΒἰιοιιγοεειΒΒιιιι 
ο", Εστω εαέ!ΙΜειτοπ. Β ιιγοι·τ ο νειἱπιιιἱτ ει ιδι·νέιιγ!ιοπό, Μι 
επέιιιιι ει ΒιΐιιϋΚιιοΕ ιιοιιι Κονοεοάοτ8, υφή( ει ΜΗ), νέ!το2οιτ 
ιιοΙ ειιοΙκ νέΒιιοινιτοιιιοΚ? θά2!όπαλ οΒγοι!ϋΙ ιιόιιιιιιγ ροΙἱ 
Ηοιιἱ ε ο!γειιι νέτειέΒε!ιι·ο ιιιοιιἀΙιει€ιιἱ, ιιιΠιοτ εΙΒιῖνοιιιἱ οειιιι 
ει ιιιικόΒειιι Ιε!ιοτο1τ. 08ε2ε?ιωιμπαλ ε ώείμ·ε|ιοΜαέό:ιαέ εικ 
όι·τ Βι-ι]οε έΙΙίιιιιιἱ, ιιιειιτ ΙοΒειΙέΒΒ σ” ιι ιιιἱιιι ιιιοετ Αιι8ἱἰέ 
Μπι Βικι!ιοι·οΙιετΙΙ:, σπεὅ· πω» όεοεο!|ιε4ό, ιι ]16νοι!ιο26!εωμιι 
οΒγοιιοτΙειι Η. ΑΜ πιο νοινο επέιιπειιιιι οΙγ τότΕόιιειοε νο· 
επόΙγιιοΕ, Μια ιϋτνόιιγΙιοιό' επέιιάόΙιέΜιιι ποπι νο!ι ιιιΜότι 
ει Βιιιιτιπέετ ι·ειιτιο!ό, ε ι" ι6ιτόιιὶΕ-ΙιοΒΥ ΜΒΜ ιιόινο ει Βόι 
ιΜοιιιιόΕγ όνοε ο!ειέ!Ιίιέε ιικΗί|Βιιιιιεπόεεό ΑνέΚοιιΙο Ηειτ-° 
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τιγο!οι ἱιόιιορἰε “ικό Μ, νἰΙιοτοε τοτιΒοτοιι, ο ίοττό ττορἱοιι 
εοΙ‹ Με", “Με ΒοπιτόΚΒιιτι, οοιιΙοιοιιι ττιἰτιτ ιιΐοικοτο τιιΒειο! 
€έ!α, οι @οτ 6οειοω-ίτνι.ι τι ΒοτοΒοΕΚοΙ, Ιτἱτόνο οτ 0028έπιπι 
τι ριτέτο!τ' ι!ιΠιοτιοΙτ, τι ροττοΙτοτι ο νοάοιπΒοτο!τ' νοτοιοιιι]έ 
ΠΑΚ, _ ΜΜΜ οι Μι ποπι οδόειοτι Βἱιοτιγοε Μέι όο-Βέ1εο8 
ἱτἰνύ'Ι το"οτιο1οεΒ τι Βιιοτιγοε τιιιΙέΙτιοί!.ΙΒΜειίε ο οι,πιο!γ οπτική: 
ιιιἱτ οεοΙοἰτειἱΙτ νόΒοτ ποπι Ιάτιο Μ? ΙΒοοειίΒ ο” πιο” Μπιτ, 
νιιΒγ νοτΚοε 80τιά0ΙειΙΜΠεέ8 νιιΒγ όροτι ΒιιΙά!νοετοΙγι τἰω!‹ 
Μ" Βιοτιδ ιιΙτιποιτιοεεέ8, πιοΙγ τι τιιο8ίτοΠοτ οΒιι νἰει‹ιτιγἰειρ; 
Με Βιιιιτοτοε Μέ εισιτητιιιιιτι όΙοτνοειο:|οΙιιιοΒοτι Κοτοειτίιτ 

ΜΒΜ? Μἰτιτ¦ιο ποπι πιοτιιο τιιοΒὁΙιιἰ, τιιοτιΜιτι ιιΒιιτῇο, Μέ” 
νοειεποτι ο!. 

Α ικιιοιιοοετεωικττό Βϋτιωτόεο!ι, ιιιἱΙγοιιο!τ Ι‹ἱνιίΙι τι 
Μιά ο ΒοΙγοἔ, τιιοΙγο!ιτιοΙτ ο8·)·οτιοε “εφ ιι Βϋιιόετ ΒοοοϋΙο 
τό16| ττιοεΐοειπιτιἰ, οΙΙοτιπιστιάέ8Βοτι νιιιιηιιΕ ο Βιιτιτοτό1οτ,τ” 
ιιιἱτιὸοπ @πιο οΙνοὶνοΙ. Κἱ Βοο8ιΉοτότ ποτού, ποπι-ψ ει ιιιοἔ 
ΒοοετοΙοτιίτοε ΙτοΒγοτΙοτιοΒΒ Βϋιιτοτόε ει!ιο!έΙτιέΙ; Η τιιοΒειοΙ‹ 
το τι Βγιι!έπειτοτ, οι Η! εοπι νοειἰ, ιιιοτιΒιιτι ιτιἱτιιἰοιιἰΙιτιοΒ ο! 
πέτῇιι οι πω νἱεεπιιτόττιἰ τι τἱειτοεεό8οε όΙοιι'ίοΙ: Εδώ. 8 ο" 
ΪϋΙὁεΙοΒοε, ¦ιοΙ τιιείτ καιει' τι ΒιιιιτιοΙτ νοἔγ ο ΒϋτιτοτόειιοΙτ 
τοτττιόειοτονοΙ οΒγίιτηέτ ιιιέπιἰ επισης ΜΜΕ ίοΒιιητιτΙοτι στι, 
ΜΙ τι Βίἱτιτοιοττ οεοΙοΕοάοτ ο Μ5ινοΙοττιόιιγ έ!αιΙ νοἔγ ποπι 
το|ότιτούΙτ Β7οΙέπιτοεπιιΕ πι” όρο" _ιοΙοεττο!τ ο ὸἱοε6τιοΙε το 
ΜιιτοΗΒ. Α Μπι ΒοοετοΙοτιίτ τιιοΒ ε ποπι ο Μιιιτοιότ, 80]αιτ τι 
όήοείίεοΒ όρου ο]ιόΙιότρειάστι Ι-τοΜοΗ: ΙτὅτίἰΙΒιιΒιίτοΖτιἱ: ΜΗ( 
τιιιΕ νέΙτ ιιΐοάιιΙοετΙορένεί τι Βἱτό πιἱ¦ιοι €γιιΜπιιτ νέΒοττ Ντι 
οποιτοτοττ, _ οιιι!όΒοπϋιιΕ :πιει ειιι8·ο' ίτότει, Η τι Ποιά;;; ο 
τιιἱτιἱετοτοἱ οΠοτι ἱτιτόιοττ ἔγιἰτιγἱτοτέέττ ΜΒόττοτνότι, οι ότι 
εποεοτο8οΙτ πιέρπό] ιὶτιιιοροΪνο ιτιοΒοειτοΙτοτό!: τιιὶιιτ Νέα» ο 
πιστητο τι ετιιΒιιάειέετιο!τ. ΑΠΘ· νοΙτ ω οπιΒοτἰεόΒιιοΕ ο ο,<ἔγ 
ο8ιγ Πόροι* ιιονοιοτοοΒ ]όΙτονδιο, Πι ο ΒειτοΙοπτι ποιπ ρτό 
'ΜΗ οειιίΐέ ΜΑΜ, ιτοιάνο ο τδνΒΚοτοιιέ€όΙ τι ΚοτοεοΗότι, Ιο 
τι νέ¦ΙειΙ‹το οϋτόττ ΒόΙγοΒἱἔ. 8 ΜΗ τιγοτε "Δω ΒοΒ06ΒΒτιο!τ 
ὸἱοεὅεοΒότ οπιο]το, ΜΝΗΜΗ Ιιίττ ο ΐοιποεεέΒοτ ΜΜΜ, ιιιἱνοΙ 
οιο¦ὅττ ποπι Μα. δει ττιοτειάόΚ' έ!ιΙέειι ότοποροτιτοειιΙ τι ,ομι 
Ιέπιτ' |ιο!γόπ, ο Πεποΐοτο τειΒγοΒό οτιι¦όΜιοιι τηή!οτ!ιο·ΛΚ. 
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Α πεπείιΙοτει πινοπιιππἱ Μπα, Μπι πΙνειιπἱ. Πει ειπόινόΙο 
ιπέιιν π ιππω ποιπΐοπιτπ πιοΒ τι':Πο, ππειιπΙππ π ιδι·νέπν· 
ποιό' ἰἔγπποιοιο, πιστοποπότΙοππό τοποιἱ επι πωεπΙπτΙοππό 
ποιπ; ππ ροΜΒι π πύπ =οινππ, πιἱ π οπιιΙππνότ πι οἔέπι ήπιε' 
πιοιπέποπ €νπιέιειτοπεπ πόΙνπἔιἱ, ιΒγοποιοτο ι·όπιιπτ πονα 
πιέΒιιε, πιἱι νοπ ω πιι·όΙ πἱπ Μέι· επιππιἰ πἱπππ? ιόειἱπι ω 
€νο€Ιππ επιπποι·ιοΙοπ, πιιέΒ τονπππ ιιππι·νέπ νἱππἱ ε ΐοπιίτοπι 
πιἱιπέι· πιπΒιίπππ ἱπ πιέι·ιιινέΒροππέι. 

Α ενπΙπιπιοι Ιπτειέπ πιοι·ιπτ Μπι άι νοππἱ πεπι ἙϋΒἔ π 
ιδι·νέπνεπ' πόπνόιπ|. Α πδιδππέΒ' ει·πόΙοεπ πόιιποἱπππ, πι 
ιιΒ·ν πονπιι-Μ: πτπϋΙοεἰ επποιἱπιιππ τοι·ιπέπιπωπ πἱἰο¦γέππ πι. 
Νεπι $πεπιιππιπι πιοππππ, ιπιπέριιπ π. τόι·νόπνποιό π πόινό 
πιιπέπνι·ο ο τππἰπτπιιπ ἱε ππΒν πείο!γπει ενπποιοΙππτ, πἱνιἱπ 
ιιόρπόΙ ιππιν πνιιι·ιπππποτέτ πι, ποπιιπΙ πἱειιππιπ ππππι πιιιΙν 
επέπέζιέ πρωι πι πεπιεπεπ επιπτ ιι·πιένπΙ ἱ€ό|πἱ ιππ8· ε πεπι τοπ 
πἰ νιιπππ πιπἔπόνέ π ππιπΙοιπ' πιιίιιἀόππἱτ π ἔνιῖΙϋ!πόἔεἱτ. Πει 
πιΜόπ π ιδι·νέπνποιό πιτ τωιἱ, οποποπ 68 ιοεπιπι·ιΐοπ οποιοι; 
ειἰπ ε? Μι πιτ πἱειειἱἰπ, ππιπ. 

Α τόι·νόπνποιό π 8νπιπιπτ' ε8·νοποπ πἱοειιπεέππε ιιιεἔ 
ππιπι·οιείππππ πνπιποινιίπ, πιίιππό€πόροπ ιπο8ππποι·ι'ήπ π 
ιιοΙΒοπ' ιιιι·πιέπιπιππ ίοινόπέτ. Νόιππινοπτο πιέινιι ιπει;8νδπ 
επι, ιππποπι·π πιέινε ιιιιημιιινοππίτιππιοπ ι·ιέπιτ π €νπΙπιπιπόΙ, 
ιπἱ πιέΠππι ιοΒοιτ π πι'ίπι·ο, πιι επιπιιιἱ πιω ποιπ ]6ιτ νοΙππ 
ιποενέΙτοιιπτπι πππππ τοι ιπέπιπωπ νιιιοπνπιτ π πόινόΙοιπόπν 
πει, π πνἱΙνπποπ ιόιοπιππιπι·οιποι, ιπιεΙν πι οι·πϋΙοετοιοππό 
Βιιι ιπἱππππ έι·πνέΚΙπιπιπππ πίνω πίεόι·ϊ π πι πεπιεπ πίΠ6π 
ἴό!ππέἔοἱπει πιοι·οεπππππ _π|ππΙιππιποὸππιἱπ πειπιπἱπι πι 
Μπι ἰἔπιειίἔ, πιοιν πόιποΙν έππΙπποε πιπππ!νοπτιἰΙ ποπιι επιπ 
πίνοιππτιπ π! π8ιέπιππ. Μἰιἰ6π ιπππι π ιδι·νέπνποιό Μιο 
πνοπ πιἱπϋπ'ειει·ιὅὶ ίο!πιτ πιι!ϋπόεεπποπ πππι·]π ϋππιοἔνϋ-ῇ 
ιππι π ποοετοΙπππόΒει, πππιοπιπιππ ιὶοὶἔοι: οποιοπιιιπ, ιιιοτι; π 
ιποππνἱπεπ ἰἔπιειἰἔοε, όππόπντ ιππ8· Με πι ιϋιιέππἱ; νπέιν 
ιππἱπτπιόποπ νππιεπειιιιππτ , πιστα οπόπποπιιἱ ΒΕ πι ππ π 
πδιϋπεόε εΙΙοπέι·τοπιπιποπ ιιιπι·πι!; πιει· ππ πεππιιΒγππ 
οιιέππίτ ότι, ει·πόΙππιπιππι, τόπιἱπι: πιοι·ι ιι€νο€ν επιππι·ποπ πι· 
πιω Θεώ: ριιπιιί2]π ει, @Με ιιιοι·ι πέπιοινπππόπτε δει 

_ ___ι-ππ_ ι πμ; 
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ειοροπτοεἰ€νέη ε 8γει!έπιτος θα τοτιπέεεετὶ πιεΒειεεέἔέπ Μ· 
Μ! ετποΙἰ, ιπἱΒὅΙ Ι:όψ ἱἔιιιεέἔταΙαπ οτοτ!ιπέιιγ Εὅνεὡοιἱἱ:: 
εε: ίεΙι'ίΙ ειιοπ οεοΙεΚεάετοΚτόΙ "πιω ΙςϋΙ6ιιδεοπ πποε ποπι 
ΒόΙγοΒοι, Ιενεειἱ σε), τόειέι που 8γεΙέιωπαι: πι1ΜιιοΙαπ 
νε1όεέ88ειΙ ὶΙΙοΗ;_πιιἰε ίοΗΠ π Εἰ_ῇεΙεΙτ οεοιοΒοάετοΕτο πιει 
Β7οΜ1 ἔγειΙέιετοτ ΜΙπποι, πιἰπτ πιὶΙγοπ ειιοΗζει! ωι·υπόειο 
τεεωι ]είτ. Απ”, ο πόριιοΕ ΙόΙοΕΒΜ ε ὁπιΕόιιγ€ ΜειιΒέτσ.ό ίο 
ὲΜπιειἱτ ε. Ξόι·ιίΙ ε ετΕὅΙοεἰτὅΙ Ιπιεπει ρο|ἰτἱοεἱ ε ιιπγεΒἱ ου. 
Βό26Κ έΠειΙ ι-ιΚειτ3ει ἱἔοιἔειΦηἱ ε νο2έτΙειιἱ, πιἱὸὅιι ει €γΜέπει 
ίοι δηΒόηγοεοπ οει€οΒιιήε. δ Με Μέι; ἱε ειι·είτιγτ “πωπω τι 
Ι:ϋΙϋτιΒΐόΙε Βϋπιϋ!‹ ΕΜΗ, ε Επι ει 87Μέωτοτ |όΡσ86ιοτοε πιάτ 
τόΜωΙ ιιΙ|ςει!ιπαιΒειτηέ ΜΜάοη ε8γεε οεετ!ιοι, ιἱο οι ΙοΒοβ 
Μπι; τόεώιπτ ο.2.όττ πιοτΙ: Με ει τὸτνόηγΒοιό” Βειτέεα ειίΠζει.έ8 
Κόρε" έΙιΜέιιοε, οετοιιιΒα, πποΙγ νε18γ ιιΠΒ «Μπιτ, νειΒγ ίππο 
Με, (Με ΜΒέρ πιο1·τ ο Βίὶπτοτέε, :Μπιτ ει ΙωΙέΙΒϋητοτόε Μ πω" 
0ξ·%!ε”!εωςι|, ποπι ΜΒΜ νειΙειΒὶτ ἙέΗἔ πτοἔΒοοε€οἱεηί€επἱ, ΜΒΜ 
:Μη ΜΒΜ ΐόΠΒ πιόΒόΒή, ο Μέταίι|: τετι3€οΕ ιίΒγ ΜόΙνιίιι «ΜΔΕ 
ο τιίΙοπι πω. · 

Δ διόνει!, ει ΒεοετοΙοηΠέέ οιιέϋε ει Ιιδιτοε2α!είειπιΕ έε 
ειέΒγοπιιοΒ τοτπιόειο€οε όεειοΒείΙ)ΐοε οΙοεπτεΒοπέειέΒα Βο 
πνοτἱεοιιιἱ; 6η!κέιηεεωι ΙΙΙΘἔΒέΒ0Ι°ίΜΙ1ἰ πιἱ πιο8·έΒεπ ἱε $ό! 
πιο8$6ττόπιιέΚ; οΒγ ΜικιόΙοτοε όε έτηγέΜετοε ΒΜΙ:οτέεποΕ 
ΜΙ7όΒε, πιἱ οι οτΕὁΙοεἱ εωποΦἱο, τποΙγιι Βόι·ϋΙέΙΙόεοΕΕεΙ οεγϋπ 
Μό είε ΐσ87 έε ΒΪιιιιιΙΜιΕἰΚ, οΒγ οΦτοπιΒυ€Βπιτοιηἱ Βϋπτεπόετ 
έΠίτειιἱ "Η ει: οΙενο ΜοΒΒΜέι·οιοπ $ότνέιηΒαΙί πποΒΒοοεωΙο 
πίτιέε, πιοΙγ ΒΒ]τΒετΗμη 68 6ι·6Βόε. 

Βο ει πιοΒΒοοετοΙοπίεδ Βϋπτε4όεοΚΒόΙ, Μου ΕΜΗ · Βοἔγ 
ει !ιόιππο8·νε$έ8ηοΕ ε ιποέτονέεινιΚ τηοηετοΙότ οΜεΙππυ! ε 
δηΒόυγεεεμ π1ιομεινει·]έΕ, πτυ.ίε οι·ΙώΙοετοΙοπ ΒΜέε ὶε επέτ 
πιτσιιἱΙ:. 

Ι 'Γ. ἱ. Μπιπιέι· όμ·ίπιτόΚ, ει ωοεΒει:ετοΙοπέτετε 11ϋπτ έε ιι 
τέτεεωεέε Βό;Ι:τή];ΒέΒΒετετΙαπ Βέτ0Ω ειπιεΙ. νειΙό, ακοη Β'δ'Β· 
Ιείιο.4: ιαι_ειγ κι ΒίίπποΙ τετττιόειι-ποεοη ε8γϋπ βη ειἱιιω ΒέΙ: ιι 
Βϋιι6ε όε ε: @δ Βόιόττ: «Η πιο ίοΙοιΙΞϋΙ‹ οἱ, ττιἰΙεἑΡοτι ει Πει· 
“ίπ οτΕὁΙοεἰ εππιοτἱορ ει εποτἱτιτ ΜόεΙοειιι ει πιἰτιτ ο Βιἰηϋε' «Ποιο 
νέΒοώ|ε, πιόΒ μτιἱηἀἱΒ· ειι!γοεΒιιΙΒιιτ Μι ιτιοεέωΙΒοάνε €ονέΜι 
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ιιοιοτι πιο ο Βοποοιού8' ιιτοπ, οιιοπποπ ιποΒοπ,<ιοειτοιόπποτιπ 
πο τοττοιιι6ι πι-ιπιιτ ιετιιότειιι: πι, πο όιοτο ιόπ ίοτιποτοτιοπ, 
πο νιοοιοτο @το τοτιιιιιτ, τι ποιοι· πιό τ'οΒιοιτ ποιγοτ οοοΒγ 
πιο πιιπ ο οι οι οιοτ ιι6τ.ττ. Μοπιιποτπι, οι οτιι6ιοοι οοιιοτιο 
ο” πιγοπ τοι·πιόειοτοε ιπόττέιτ, τποιγ οι οιιιιιοτποιε, ιπιπτ ο 
ιόΒιιοιτ ο ποτοιιιοττιιπι, ιιιιιιοιΒ νοιόιιι οι·ιώιοοιόττοποτ οι: του 
ιΧτίτ ΗΠ1ττ1τ_ιο πι, 118), ι087τέιιοπ πιἱπτ πδνοιιοτιτοποπ. Β όττ 
ποτὅ ιπποπ, πο8γ ποι οι ιιιιπέιετ ποιιι πιτ νοΒγ πείπιτοτιότ πιτ, 
τιττ ποπι ιόνόπ ποτειο, πιοΒοοιιπ νιεοποποτπι, ποπι ιονοτι οι‹ 
ιιιοδειππ οτι-ποπι, ο ιΒγ ο ιιιειοπνοτιοττ ρέο πιοο_ιονιιιτ ομό 
τιοπιιοιιτ οικοτιέιγ·ποιιτίιι νιεειοτότποτ ο τιειτοοποιε ποπι, πιο 
ιτέιιιιι πιιπο τιιτοι ιιότιιιποιιιιορ @πιο ιτιοι8 πιο ιιιοπιτίτνο 
πιοἔέτ, πιοτιιιιΒ ιπόιτό ποπι νοιο ιι€ιποιόπ ιι_ιοιο8 ιόινοτοτπι. 
ι)ο τοιιιοιποτ Πιτ τοιιιιοιιγτ οι, πιτ ιποοποοετοιοπίτοπι ο ποτοιοιιι 
ποπ :Μετά!τ ; οι πιτο πόποτιτοι πγοπιο ο ιοποοιό νοεοτ, νο8γ 
οι τι πιτιινέιιοε τέτοπ ιιιτόποι πιοτποποπτ ιώττοτοιε πι, οι ο 
Βέοι πιέ8ι6ι ποοποπτνο ο πιιτότόιππιοι ιπο8εγοιιιιτοτπι ο πι 
οοιιτοιτοτπιι δ πο 87οιέποτο ποιιι πιιιιιι: οι τπιαιόπ ο ποιγοΒ' 
ιέιτιοιιιιο πιοΒοοιιιι, πιιιιόπ ο πιτό πιοιιόι ιοιόρ, τπιιιοτ πιιιιιιτ οι τ 
8 πο ο ιοΒειίΒ” ιιιιπτοτόοο οιτιτοτ εποισοτι πιοἐ πιιιτοτ εποποτιειί 
,τριτο τοπ νιιιοποπγοτι, πο ο ρέπιπιτεοΒο οιιιφτιππιόπ ο ποπι ιο 
πιοττοτιιτ, πιιιτοτ ετ.οιτοιι πιοΒ τι ποοετοιοπιιό8ό? Βοπο. Μοετί 
ιιοοοπ ιοΒ ιιιιοπι τει-σοτέ πιιπτ οἔγ οιγοπ οιπποτ, ιιιι·έ'ιι ο το· 
τιοτιοπ νοεγ ποεπιιιιιιό οποιοι: οιπιτοτόπ ο πόρροι, ποθ: 
ροετιετ ιοποι. ιειποττοοεοπ το ιέιπποι·ποια, οποππι ο πο “πιο 
οό€ τοιιιοιπι ιοΒιι-ιιτ; ‹ιο οΒγειοτειιιιπιι ποτιιιπι ιιιιπτιοποιτ. 
Κιτ είιικοτιιιτιποεποοετοιοπίτπι, οττόι ο ἐγοιοποτοτ ο τέιτνέπιτ 
εοιπ νοποτι ιο, πιιπτ πιτ ειιιτοτιιιτ πιο86ιπι, οπποι‹τ όιοτότ τι 
τέιτνόπγ εοιπ οτιποτιο νιεειιο; ο ιοΒιιιιτοπιι ποπ εοπι πιοποι 
τόετόπ οΒγπιέε στοπ το εΙοιο,ιοτ, νοἔγ οι οιιιότ ποιπ πιο οι 
ο ο τ6τνέπγ οι οεοτποπ ποιιι οπο ωειμι, νεοι”, ο πιόεοτιιιτοτ 
ποπι, ο οτ οεοτποποτϋτνόπγ ποιιι @οι μνο τοποτπι πιιτ τοετιιι 
τοττ. Επι τα ο ιτίιιτιππεό,τι οποπ Βγοιοποτ ιώτττ πιι ο ιιιιππόι 
τοτπιοεροτοοοτι πω, ο ο ιιδιττ ιιιιτ ο τότνοπγ ιποετοτοοιιοεοπ 
ιτόεπιτ, ποεγ τυποι πιότιοοιιιποτ οι ιιοιιι, πω” πιοΒειιιπποτ 
οι εοπο, οι οΒγιποοεοπ πιιτ τιετ.το νιοοιοττοι ιοιποοποτπι ο ο 

Δ ~ἐ 
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ιππιωι πιιι·τππτπι, οι πιτ πιο!ν π τοπτπο ο οιοτπο ιποετοι· 
ειέΒιοποπ ο πππι·νπ ποιπ πππτνπ οΙτπτὶπ. 8 πιππ'ίπΈν πίἱπ 
τοτποπ οι οιιι·ορπι τοι·νοπνποιόπ, οοινοποποπ π ποΙοτἰοποτ πο 
νοτιπ: ιπἱπτ οιοπ, μέι·ίά|ιο! τοι·οιιιτοποπ π τέι·επεπεπππ. 

Μο" ο πϋπτοτόπ και ,βαθύ ποποιπ πινιΠότπΒ οποπτό, π 
ποιπ έ,ιά!!ό πότ ἱπππππ οοι·ποπτό πίι·ιππι. Ηποντιιππ ο τοπιο 
ποπ ποιπ: οΒγ οπὶτπτ π ιιιοωπνιιΙπει·πτ Νοιπ τππο!τιιππ ο οι 
τοτε πιἱπποπ ι·οπιόπιιτ νπιπππ ἴο!νοι·εὅἀποτπἱ π. ιποΙνποΒπὅΙ πο 
νέΙονοττοτοτττ πι ππ ίοινοι·ΒοιΙ6ττ πιἱτ τπιπΙ·ιππ8π ιωπιιι 
Ηοεοπτ οι οποπποποτ. Α ετιιιτιιε ο8ν πω" ειΈοτοπέ (Η, τι 
τόπο ιππ(π οΜπιι·π νιίΙππιτπ π πέρα, πιιπτ πέτ οΙΙοπποΒοτ ιίΠι' 
τει πιοπιπόιτ. Τοι·ιπόειοτοπ ποον ΜΙ: οτ ιιιοΒνοτιπ πιοππτ ο 
ιιπἱϋιἰ, πιτ: ποιπππ π ποεοι·ίτιπ πιοπ οποπ ποειιιτ ίοι·ι·ππ 
Εοτππιίτοττιιπ π. ποτεόἔποεοεἱἔ, ιποΙν ιιτόπό ππριι π τύποι· 
οι·πιπειέππ. Βο πιτππ πο πεοιπί!ποιιιιππ πο πνιΙππτπτΙππιιι 
ιιίι·νπ πίτνιίπ ιιιπιέπ οτόττ π τπτππεπἔοτ, ι·οπιιπτ πιέπντοτοπ, 
ποιπιιιι πιτ ποιπ ίοεπιινέπ πο, π ιιιιιππέποπο ποιπ , ιοπιἱπτ 
ππ]Ιπποό πιοι·πν·ι'ί τπιππΙιπέπππ πιτ ιπἰπτο8νοἰΙοπτπποττ δι·ϋππέ 
νίνπι, π ιΒγοπειιπ Ν1]τπ ποειιιτέΠππι οι ροάψι·οττοποτοπτ. Μἱ 
οιτ Βιοποοποπ ιππΒιένπ!, π ιπἱοι·τ πἱιποποπ πιείετ'τ Μ” ο ο!ότ 
το οι·ϋπι·ο οΙποτιιΙνπιπἱπιΙοπ ]ϋνοππο, π Η πὶιπό!το οτ? πιπ 
ἔοπτἰιιο οπἱιιι νἱνἱτ, οιιἱ πποοπτ ἱπτο8ι°ἱ πιιροι·οετ. Νοιπο ιπ 
,ιέπιτπτἱ ροι·πιτπο Μπιτ. Ιπιπι1πιτπτι Βοπιιε οετ, ιππι Ροοππο 
ποπ ππποι·ο!ιιοιιπι (Βοποοπ). Νοιπ όΙοτοτ πιιοντέπ πιο8, οεππ 
π τοποτεόἔοτ οππἱ οι ἱππἱ. π 

8 οιοπ ποιπ ποιπ ῦἰιωιπω· ποιπ οέ,ψειιίεΐ. ΝόιποΙνοπποπ π 
ιο8ποι·ιππιτόππ πίπ, ιἱἔνποἔν Ρτπποιἰποτειπἔπππ π πιτόππΙ εο 
ππιι πιο88γι!ποπίπ πιπ,ιιοππτ, εοπειπ ιποΒτέποινοπτππ; πιπποπ 
πππ ποιπιπι, οεν πΙππΙοιπ νοειοποππἱ π πὁτίἱΙτοΙοπἔό π ἱπἔοιπο 
πό πομπο!. ΕοοΙππτνάπ ιιοπι πιοι·οποπότΙοποππ οεππ πιοπιτοΙο 
ποππ; ππ ἱπἔοττ π που τό!ποποπ, ιποετ πππππ πιἰπτοἔγ ιπο8·οι·ό 
πίττοτοττ, ππιπ]π τοπ πο] οἀὸἰἔς τππίπ οπππ πιἰπτ τόνοινέδ τπι·τόι 
ποιπέπ. :οι ιιοἔὐοοοοἰἐετὅ; πο! ππτπιπ π πιτπτοτοπποπ,πιήοΒγ 
ιι πι π νοποι, π ποιπτοτοτ ιποινοπ το! ποιπ ππτ τ' Β πιτπίπ τιιο]π ο 
π τόι·νοπνποιό νπ_ϋοπ π πι'ίπϋπ πιο8 τοΒ ο Βνππίιτπτπἱ, ιπὶτό 
πππι·, πω, ιπο,ιιιπιοπόίττοτπι πιἱτ τππίπ π ποπ ο ποινέτοιπέπν 

ο 
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ΐοἔ ιιΒα:::ἱ? Β:Ι:6ἱοεἱΙοΒ πω:: α:ια!ο8· οἔγ :Μ:::ιε! εοιπ. Ναι:: 
ἰιεἰρπεἄυπἄαέό; ε: νἱεεπιϋιι2οπ Μό ιί87 πω:: :ιὰ_ἱα νἱεειειει Βο 
οεϋΙστο:, ε:: €γει:έπει:Ιει::εέΒο:, πιἱ:π :ι ΗἄνεΙγόΒο νὶεει:: επί: 
Μ!! ΡειΙΙοε ει:: ώστε: ποπι. τα." :::Πεό::τ να:: νέτά:Β Μερα 
ἔγε!έιειτ:ἱ:] Ν, ε οεἱπέΙ_ῇιι::Ε ται·::ΐέτ ε: τὅτνόηγΒοΙἱ ::ιοΒΒοοε 
τοΙο:Μόε::ο:: :ΜΜΕ οι επἔοἰ-ειἐειοΚ ω: έΙοτ:ιοΙ:, ΚἱΕπόΙ°ε!ιΠ 
ρει:ειειτ, εξΙετο 200 εΗἰΙΙἱπΒετ, εΒ)= :1ο::ιεεό ιωω::- ει:ι:ιγΠ, 
εἴη: Κἱι·έΙγό Βιει::::ἰ::οιἱ:α:ειο: ε:ι:1γΗ: όι·τ? Ι(ἱ Ρέ::ιιεΙ ΕΜΜ 
ἔίτνε :ἐπὶ ::::ι€έ:, ει:: πω:: Ιο::οτο:τ :πο€ἔγ:>ιἱέι::ἱ. Οει1ρά:: 
ειδ): ιιι!ει_Μο:::ιεΙ Μ: ο Βϋπτοτόε, Μπι! ΒοΒΥ ροΉάσ , Βο:·πειεπ 
ώ:: Μ. Βο ε8:γ τόει:ίί! έ:: :::ἱ έΗ::Ι ΡόΜέε, Ε. ἰ. :ιοεγ δτόΙ::δ 
ω:: ::ιο€ΒοοετοΙο::ί:: ε: Βύ'::6ε:, ό:: οι έ!ωΙ ε:·ΚόΙοετοΙο:: ε :πιει 
::έΙΙ:ει:ΜΠι::; ::ιείε :·έει:·ι'ί! ίό!:έρο:: ::ιοΙ:::: ::έινο ρόιάεί8,ΜΙ:° 
Με:: :::όΒ· να:: Πό:::ἱ ΒοοεϋΙοτό:ιόε, ε Ψ:: Η:: Μία: ε: πίπα 
εέἔπειΙ: εο!πι ::ἰ::ι:ε «Παει Βό:εόεἱ›οε::ἱ. ο _ 

δ ::ιε::::έΙ σιο@σΖε›·:ἔΙΖεποὐὐ ωσεί! Β:ήοεΒ :ηεΒΐοΒι:ἱ πιἱ· 
Ι:ό::: έ!Η:ει:οΙτ ::ιοΒ Ρ:·ει:::::ειο:ειέΒ·Βε:: ε: Βέ:7οέ εΒόεπ :ιι 
1830Ι:: ἴο::·εὸε:Ϊο::ιἱἔ, ε ειΒ:τό :ηἱΚό::Ε ΜΜΜ: Μ:: :Μέ :πει ἱε "), 
ό:: επειΒοοεϋΙοττο ο!γΙ:έ::γοε ἰ:·ε:::οιἱέΙ:::είΙ, είε Β:οἔΙἱο' :ΜΜ 
ετο:εέΒο Μάη, Η :ι Βό|γοΒοτ ε Βἱτότ πιά: Ι828Β:::: ε: "!ε:έ·ύο 
ΙωκἰιιΜ 2α!άΖωάπ:ριαΙ:" Βἱτἀοττο? Α::8Ι:όΒε:: εΠωΙ::ιωύ::τ 
:::έ8 Ιδ:·νέ::γοε Βί:::τιπέε πιἱηὸοπἱΙ:, Βάι· πω: :ΜΜΜ νειΒγ έ 
ρεε:: πω:: ::ΙΒΜ::::ιι€:ιτΜ. Μ:ι8·7:::·ο:ειέ8ο: πιἱ ἰΠετἱ :::οετ Μέι· 
Κενέε :::οΒγο :Με νέ:·οε ω:: "ω, Μι:: :πειΒγει:·ο:·ειέΒἱ ιππό 
επἱΜΒε::: ωρειειωΙέ::ι ω), :::οΙγ νόι·ϋε ΜΒ): ΐοΕοιο ν:-:Β:γ Μαΐ: 

") Ρά:·ὶεΜ:ι ε: Ηπα: ό:: ΡαΙειἰε, ε: Ρ::Ιει:ε ό:: διιεΗοο-οΙ έΜΜεΙΙο::Βο:ι 
Ιε:Ι:νά:: όρο:: ε:ΒΙα!κο:π Με:: άΙΙ:::2:ι€έ!: ΠΠ ε σε::Η:ιο::: ::εω::::έ::τ 
ίδΙάΙΙΗΜπέΚ πω:: ΓΔΜΜιτ, :ιτε!γ::οΚ σει!ορε:Πιοι ΗδΩδπτοτπε!ε 
ε: Βϋπϋεϋ!‹. Β'ε]δΚ ΜΜΜ οΙνειεΙ:ει€ό ε: πάν, :Με ΜΒ” ΝέΠε:, 
Μ5:ϋε!ώ:ίΠο Βά::ι:ιΙό!ε, ε:ι]:ιέΜοπό::, ε: ειὶτΚοπ6ὰ‹$!:, ει:::γο 
ΜΚ' τοΙοπἔό εποε:: Η Ήπιιέω::: Μ:ΗΒΜϋ:ι , Ι. Κ. -1835. 
Π28Ή:έΠε:έΚ ΜΜΜ, ε οικιΚ [ΜΜΜ οπἔοᾶ:ο€νόπ Μ, ΙώπϋΗΗ: 

_ -98θ νεΠόειίΒεε:Ι Κ: :ε ΜΜοΜΜ. Οσ:::ρω εό::έ:::Ι 6ο Μ. ]ιι::Ποο 
ο:·:::::::εΙΙο ο:: Ε'::::η:ο ρο::::ει::0 Ι' ει::::έο Ι835 Ρε::·:ε.-“Η:ε:2:μ 
Α:::::-ιΙου άι:: :ἰ0:ι:ισ::ο:: απ:: ::ιιεΙ5ιιιΙ:εο!ιεπ Ο:Ξ::ιἱ::Μ:εοΜε 

ρΠεεε. Βε:·Ι:::, 1838. δ. Β, 
") Ι84ΙΙ:οπ, _ΜΙ:ιιηόΙ ιιονεπιΒοτἱἔ Μ::ΜΜει::ι νπΙα:::ο:ι:ιγὶ :Με 
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τ...) 

πι! Μ! επόἔγοιιοει!ορεἰτ ο! ιιοιιι ι!6ιιτοπο. !(ιι!οι!ιίι ιτΜιό 
πω, !ιο!γεό8' !ιιἰιειο!ὅττ εο!: ιιιο8·γό!ιοιι Μωι, εο!:!ιιιιι "οι". 

Με τειιτοιὶ!ε ο ισΥιι.νΑΝοε να” ιαπιισΝιω π. Α Βγε 
!ιίιιειτ πι! οπο! Ξέιτ !ιιιεοιι!ίι!ιω!αιιιι! τό!ι!ιοτ »Με οι οιιι!ιοι·οιι 
ιιιιιιι 1ι-ινί!!ιιιτ ιι ι!ο!ο8·, ιιιι!ιοπ ιιιο!ειιιι. Βοοεϋ!ετ πέη, επιπό 
ι·οιιι ιιό!!‹ϋ! Μ” τέιιγ ε οι·!‹ὸ!οε; ιιιο!ιιιτ !‹ἰ!ιοιι ε!ίο]ωιιιι!ι 
επ Μέι· Βϋιιδεεό ωιιιιιι. !!!ποιιγειίΒει οιιιιο!<π κι ιιιιτ !!οιιι!ιιιιιι 
οιιι!ίι Βοιιιιό!, !ιο! ιιέιιιο!γ τει!ιο!ι ιιωπείτ τ!επο8ικνέιι ε ΚΜ· 
!ιο!γο!ει-ιιι ι!ο!,ςο2νέτι, ιιιέεο!ε ροι!!Β !σειιιο8!ει!ιιτοε!ζοι!νέιι ει. 
!”ο8!ιέι!ιειιι ει τιιι›ειειιιι!έε !8·οιι νἱ!έἔοεειιι !ειιιιιιωτέ !ώιόττύ!ε ει· 
!σιι!όιι!ιεό;:.ιει, πιει! Δε: ιιιόΒΒἱει!: Κόφι!! :Μαιο 1ωπι1 νἱεειιι 
εως και ο!εό!ι!ιο!ε ε!!ειι!ιοιι οειι!τ ειιέττ!έτειο!!ιι!α !;!ειιι!πκ!ιι!ιιι, 
!ισ€7 ή] Βιιιιιιε! ή! _ἱο!έι: ιιι!!ιαεεεί!ωιιιιιε!ε, ιιι!!εόρ Μοιιι6ι·ιιιό!ε· 
Με! οι!:6!οεί!!ωτ ἱε ε!νοειιό!ι. 8 Βοττοο!ι νει!ό!πιιι οειι!ιιτ!:οιἱ!‹ 

Με !ιἰνόιι, !ιοἔχ ιιιἱιιτέιι κι ίο!μοιιοεπιιι επειιι.ε!όττ παπι Πήγ 
ιοιιοειιιι ε!ι·ει£οιιτὅ!οΒ° ΗΜ. Πιοπέ!ιι!ιοιι ιιοιιιοεει!<ι ιιιιιιι!ιεί!ιιιιι 
Μπι! ει. το!ιο!πιιι, ι!ο ιι!ένει!ό !χειι·ιιιο!: ε ι!ϋ!ιδε ναι!έ!-!ειτο!;!πόιι€ 
Βό!‹!γό!ιιιιι εέε !είιιοπο!ε!ιιιιι, ιιιο!γο!π' σεϋιΒόεε ιιιοεειο ο!!ιιιιιι€ 
ΜΒ, ε ε!εέτδιι!ι!πόρρο! ε ιιιε8ίο!απ!ειτ νάειοιιό!τόιοι!ιεπ. "η 
ιιε!ιόι ιιιεόΒι·ο ειιι!έ!σειτος- όε ιιιιιιι! ει ιιιο!!οιτ ιι ῇὁνὅ!€ιιιε 
ΜΗ: @Με εειιι νειιιιό!€ ι'5!κετ, !ιιι !αίτοιιι!έειι!!ειι€ άι εκειιιω!ωι 
ιι·όίωί!!ιειι.ιιοιπ !ιει!!ειιιιί!«π. Μ! ιιιιιιι:!οιιιιιιρι, νο!ιιιι Βάι πεπό 
Ι‹ινιι1ι !εϋ!6ιι!ιοιι, ω: ιιιε8ειο!ήει ιι ιιό1ι. Β ποπι @Με :κι 
πω! μιιει!ει!!εέιιγειοι·, Μ: ειίέ1ι!ι.ι!οιιι ε !ιίιιεότ εινότ'.·ισ!(!ιι· 
Μέι Με ιιιοΒ8;0!Κ]8· !ειιιοι·τοιιι ι!επνιεο!ό!ατι, !ε-!!ς !ιοιι!ει:!ιοιι 
ποπι !ι!ι·ιει!; ειειιι!ό!ὅὶ !ειιιιἱ ιι Βοιοπιίειιο!ε, ε !αΞεό!ι!ι ιιι!ιι€ ο 
!όι!-οἱ ε πιω: ιόιειιἱ, Με ἱε 82έιιι!έ!8.!!Μιά! οεατιιτεί!ι Με ιι: νει! 
!ιιιέε!ιοι·, Μ =1?9θ: 42 ἔγὸιιγὁτίί 68 ιιιιι€ειεειιι οἔγε2ετι'ἱ τότ 
νέιιγοιἰΚΒο!γ' !οἔνἱ!έἔἰιεει!σ!σ ρειιιιιιοεείιιιι!‹ ο!!οιιέι·ε, ειίι!ω!ι!ι· 
το ει νέι!!οττ' ιιι€ει!ιι ιιιειἔο!ε οειινιιι€ο.ιά!: οι όεειονότιοα Ιώ 
ιο!ε!ζει: Δ γ -β 

Α πω:: ΒϋΝΤ1:2τέετικ Με", ιιι!!ει·ε ιιι0ε€ιέ!!ιιι8ἔΥἱἱιι!€, 
ο!ὅειϋι· όι·τάϋ!ε ει !ιε!έ!!)ϋιιιοιόει , ιιιέεοι!ειοι· ειιο!ιιιτ ιιιε!γο!ι 
ιιιι8·γο!ι!ι νει8γ!!‹ἰεε!ι!ι ρΗγεἱοειὶ !εί]ι!ει!οιιιιιιει! !έι·ιιιι!ι, ει πό! 

€γέι ιι νε!ειιιιειιιιγ!!ιοιι ιιιιι€νικΒά!ωιιι ει ίο·έ!ιόπιιΚει!, ιι ιιιοἔχοἰι 
Ϊ "Μιά, ο νέι·οειιικ ε ιιι·ειάει!ιιιΜΗ ΜΒΜ!! ιο!αιι. 
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πι, πο8ν ππιιιιτοποιππποπ. Κπιπιππ πιέπιοινοπ πιπποπ ιι· 
τιιιιποιιι ππ8·νπππ ιππι·ππό πνοιιιοππτ, πιιπτ ποτ, ποιπποπ, 
νωπό; ιιιπποππππ πόνοτποιιπόπνοι νπ8ν τπι·τόπιιπ πω, όροπ 
δι·όποποπ, ιπιινοπ ο οποππιτππ' ποπ πιο ποπιοι *). Αιοπιιππ 
ιιιιιιτέιι οι ·ιιτόππιππ, πιιπτ όππ_ιτ_ιιιπ π πιοι·οτιίιπ π πόιπιιοΒι ο 
πιιππ ιο νππ ιπιππ, πιι€ππ πιππιιππιτπτπππ νπιπποι Ειιι·ορπ 
ιιππ; ιιἔνοιιπἰιπποτιπππππ πι οιπππποπτο ιοι·πίτιιιπ. 

ι: πιιπτοτόποπ ιεοπ .ιιοιιο'!ι|ο:ο#ι, πο οπγειοτειπιιιπ ι8οπ 
ει·ιπ!ω!είοπ ιι·ππνιιππ πιω π νέει·οππιτππ Μπι ποεοι·δό 
Μοτο, πιοιν ιττ πιο οινοτ ποιοι, ιπππι·πτιππιιι ιπ Μειο 
6ι·όπιι·ο ιπἔοιι6πιπ, π οι ποιπ ο8·γοπ ιιιιπτ-οεν ποπιο π ιοιπι 
νιεπιππιιιιπεπππ πιοπ νπποιπποι·οπ πιο πιπ οιιοποιποτ ιπο8· 
ειιτιπ ιτποιόι6π ειποιτπποππτ πιπιποεπι οπιππι·πππ; ιπιππ π 
πιοπνοππι·ο, κι όποιοι: πι οπιοπ ιοπνοπ' εοι·ππιιι πι πιιπτοπ' 
εοιπππ τπειίττπτιπ ιο, π ι·πιόπππ π, πιοπ, ιονοπ πόπιι ππ 
εοπιπτ πδιττο οι πιοπ οπιπόιόπ πδιττ, ιπιπποι πι οιιιποι· ππι· 
πιοπ ποπγειοι·ιτι οπ,ποποιωοιπόΒιο,ιιιοιχοπ πιοεπιποεοπγίτιπ ο: 
ροπιΒ· Μπιτ ιππ8π οιοιποιιιοπ ιι ιπο8·πιποεοπνι'τιπ πιτ, ιι πιει 
νοττοτιπ; ιπιππ π νέΒι·οππιτόι·π, πιποπ πϋινοτιοπ ππτπιπιπι·π· 
ιι ιι·εειιιπέτπ πιιπτνππ οιιιιιοι·τπι·επ, οιν ιοΒιιπιπτοπεπΒοτ πι, 
ιποιν ιπο8ποιπέπνιτι π πιίνοτ ο ποενοτιοππο, πόιιόεπέ, ποπιιι 
ιιιιόνιί τοιιι; οι·οινόπ ιππΒιιτ πιοΒνοτνο πιοπ πότοιοπειέε ιπι 
πιτ πιιτ τοιιοείτ, Μπι πιποεοπνεπεπτ πι” ποοιιιιιπ ιπο8, ποἔν 
τοπιπτοτόνοι ο οι·οιονοι ι”οιοιιποποπ νιππιποι; ιι οιτ ποιπ πιειι 
πι ποιπ ιππιοτι πι οιπποι·ι τοι·πιόπιοτοτ. ι·ιοι νππ οιπποι·ιπι έτο 
ι·οιπππππ, οι·ιοποτιοποπιι, ποοιιιπιιόππ πι ιιτπππιιπι ,,ΐοπο" 
πιιιιιιιπιιιι δ Μπι· οιππιι·ιιι πιποεοποπ ο ροιπέπ, πο” π 
ιποΒγοι ο πιπππιιιιιιππιποεπετόι εοπππ πιο" πιιοπιιιπππ οι, 
ιιιοττ οιπποι·ι τοι·ιπόπιοτοπ ποιπ πιτ πιοππι πι δι·όπϋπ ποτοιππ 
ποι π νοι·οπποιι 

Απιιιπ ποιιπιοπ, ποἔνο πίιπτοτοποπ οενπιοι·επιιππ πουπ 
τοιοπίτππ. Β τπεππτππποπ Μι, π ποριιοπ νειπ ποοειιιοτοι·ιοπ 
ιπιπτ-νππ πι ιιι·πππ, πιοι·τ πππππ πιιτιο_ιο ποιπ πι ιπιποιοτ πει· 
ποιπ πι οι·πόιοπι ποιππ οι·ιόπ, π ππ πι πιο ιππππνιι·ο πόπνοπιι 

*) Νιιιιιππ οι οιτιιτοττπππ ιπτειιπ. ντιπ). Ρ. Π!. πιο: ,Ματι 
ιπι·ο ποπιιιιοιιι.* 
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ιιιωιοι·Ιιό!ιο!ι!ι, ιι ιιόριέ ιιιιιιι!!8 _ῇόωιιιιιι!›!›, ιοι·ιιιιέειοΕι6!ι!ι. Νοιιι 
ιειιιοι·ι ιι ιιιέΡει, Η επι ιιιιιΒιιε!ιό! ε ιιιεεειὶτι!! ό” ειό!νιιιι 
!έτοεόνϋιι ν!ιεΒά!τιι, Ε! εο!ιιι ποπι ιί!!οτι: ιι ί6!ι!ιιιίινεε' Μειω 
!ιόιι, ε ιιιιιιι !ιιι!!οιτει ιιιιιιο!ι οΒγειιοι·ϋιι Πειτε. ἱιιιόιιοἰτ !ιέιιιιιό· 
ιιό!ιιιι; Ε! !ιἱιοι!ιι!ιιιιιειιιι εο!ιιι ιιειιι !ιοε2.ό!τ νο!ο ε ιιιιιιι Μι! 
!οτιιι όι› ἰιό!οιότ ει ίε!εό!ι!ιε!ε' ει ιιι·ιι!ι' Βιέιἱ ό!οιότό! ε τεττοιι·ό!; 
Η εο!ιιι ιιιιιιι ιιιιιιιειω!!ιι, !ιοΒγ ιιιέιιιο!γ ιιιο€ι·ειοωτι Μή ό8 
ιιιειοιιγ ΜΚ ιι Βγοιιιιο!ιεό8' Ριι]!€08 ε ει: ι!]ιιειίΒ' 82!!ιι] Κοπι 
νιι! οδγιιτι οειι!ιιιειιι ίό!ειέιιιι!!8 ιιιιιι·ιιι!ιει!ε ι!!οτ!ειιι!!, πω· 
ιέρεια !εέιιγο!ι !ιόιιιιρο!ειε ιιιἱιιτ !1ι1]4!0!Ε!ΗΠΒ!ί ιιιιίεο!ι' "Με ε 
!ό!, ΜΕ: όνει!ιοιι !ιει·οεπιι! ιιιιιιι ιιιιιι·ιιο!: !ετιιιι' !ιιίιιί!ιιιιι ιιιο8 
ιε!ειιιιι; Κ! εο!ιιι ποπι Μωικ εε), δι·οΒ ο!ό!_ιιίι·ότ, _ιείιιι!ιοι· έε 
ειέιιιοε ι:ειι!ιίι!' Εοιότ, :Άι !ιιι1ιιι!, ιιιἱτ πι.: Μό ιιιιιιτοΒγ ιιιο8 
ε·ωιιτο!ε, εισιινοι!ιιι Βοτ Με" άι Μπι! ποπι ιιιιιιγ!ι·ιι !ιί_ιε!ιι! 
ιιιιί!ιιιιι ιιιιιι!: !ιιιιιιι!ι ιιιἱιιιιιι, ε “ΗΜ οπξα!ειοεοιιγίιέει: ποπι Μι 
ιιότι, !ιιιιιοιιι ιιι!έιι ιιιἱνο! ει. ιιιεΒιοικ!ο!τ ίοειιτ ιό!ιοι· ιιοιιι έ!! 
ιι!ό, ε τει!όιιιιιἰνε! ιι πω( έν, ιιι!ό_ιάι ιιο!ιοιοιι ιιιι!ιιι !ιο!ιιιιιιιιιι, 
ε !ε!!ιε ιιιοει6ι·ι!ι ό!ετέιιο!ι τἱειιιοε οιιτόιόιι ει !ιιιι·ιιιιιι Μαγι 
ιιέ!ι Μπιτ, είο]έι· !ιιιιιιιέ!ιιιιιειόΒγειι!ιοιι ιιιιιιωεγ @τα ιιιοε!”ο 
!ιοτει!ιιο!ι. !!!γοιιο!ιιιι-ι!ι ιιιιιιιιιι !ενόιι, !ε!!κοιιι οΒγοΒγ πιιιιι!ίι!εωι 
ό!ι:ιί!ιεε!Βγιι!τ!ο1ιο!Βοιιι!ο!έιιι ιιιιτίο8ιιό!ε εέιι ωιιιιἱ ΜΥ έ!!ιι 
ροώιιιι. Το!!ι·ο οιιι!ό!ωινόιι, Ε! πι! ε!ότι εγοι·ιιιε!ιότο Π!" νο!ιιιι, 
ιιΒγ ιιγ!!νοεειότ !ιε!ιε!έ!ιο ι·ειτο 53). Ε8γιέ!ι!τέιιτ ιιο οεοι!ει!!ιοι 
ιιιιι!ι, !ιιι κι Βοοεϋ!ετέι·ιόε !ε!εο!ιΒ ιι ιιιέΡ!ιοιι ιιιιιιτ ιιιι!γιιιι Μ· 
!ιοιιιε ; ιιΒγιιιι ιιιοιι !ιό2 ιιιο!γ ιιγοιιιιιι !ιοτιι!ιί, ιιιι·ιόιιιιιιιι!ειι ιι 
ΒιιτοιιιἱειίΒ' !ιὁι·ό!ιοιι. δ !ιο! ιιιἱιιι οι·οειοι·ειέΒ!ιιιιι ΠΠ: Κέιιι!ἰιι 
ο!όιτ ε ιιιιιιτ ο!ιιιιιί!πιιι ιιιιι ιε ιιιἱιιιὶοιι στι: !ιιιι.ίτιίνιι!, Μ !ιειιιι!ιιιε 
εει!, ιιιιιιοιι!ιόιιτ ιιιο8Βοοειο!ειιίιιωι!ι, οι: νέΒι·ε εοιι!ιιιιειιι !εεω 

Η) @Σπάει ει: ιιιι!ιιιι·ιιι, !ιέεό!ι!ι ιιιιιιι€ειιιΒι ΓοΒ!ιιιι, ειπε !ι!ι°εει ι!ε 
Κεἔγει!ειι !ιοι·ιιιι3.ιιγιιήει ιιἔγ ιιιιΐινε!τε!›!ι ΜΒΜ, Κ! ιι Γειιγιιιέ!ι 
ε!!οιι νέωτι, ιιιοΒ!ιοι·Βέοιιο!ωινόιι (Γειιχιτέ!ε ιιιιιιιτ ειιι!ιιιι!, 
!ιίι!διι!ιειι Ιἐ]οιιι!ιιιιιιετι!‹ά!ιιιιι Μπι !ιίιιιτοιέιιι·ο ιι ιδι·νέιιγ ι1οιι!ειι 
ποπι Πέ!) !ωεει·νέ!ιειι ε ιιιέΒγειιιέ!ιειι ειι!ιιιι Νικ: πι! "πιω 
Μεπιι!πιι!ιι!τιι!ιοτ ε!εό ι!ο!Βιι Με: !ιι·ιιι!εει “Πιο !ὅιιἰ. 

ρ 
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!ιοοετο!ειι. Α !ιοοεί!!οιιιο!ι ιιιιιιι τιιεόιιιι!ι ιιιο!γ τόιοι: ε ιιιἱιιι 
ότιιε!ι ιιιο!γ ωτι6%τω €·3!Ι!ίόΙ1! ίσέ! Βιιοι!ιι!ιιιιι νόιετἱ!‹ ο!. Νειιι 
8οιιι!ο!]ει ιιιιι8 ιι ιότνόιιγ!ιοιό, !ιιιΒγ ο. !ιοοεϋ!οιότιόε!ιοιι εεγ 
ιι!7 !ιιιιιι!ιιιιιε οιΚὁ!ι:εἱ ιιιιιεόνό οι·ότ τσιπ «Η, ιιιιιιο! ιι !ιό!ι 
!γό!ι' τέτιιἰ ε ει ιιέ!οιιέ!τ' οτι!‹Ή Λίο! ιιιιιιι ότιιο!ι. .!ο8·γιόετε 
ιιιέ!τό, ιιιι!ιέΡ ιι νοτιιτόετ !οΒιο!ι!ιιιιι ιι νέ8τε!ιι-ι1τό ιἱειινἱεο!ὅ!ι 
ει!εό!ι!ι εοτιι νέὸἱ; ο!ιει ιιιοτι: !ι!νειιι-ι!έιιέ! ίο8νιιιι. ΜΡ' ιι!_ιιιε!ι 
3ένει! έτἰιιιΒοινέιι, ειιιτόι!οιι!ιόιιτ !ιιιι!ι!ι ιιιεενοτιιι οι οιιι!ιοτι, 
ε !ιἱιιιιὶ !ιοΒιι τω! σειι!: !ιοιιιέιιγ όι·ιό!ό εαοτσ.ι!ε !ιιιιιιει!ι. ·δ πο 
ίο!ει!_ιϋ!ι, !ιοἔγ ιι€γι-ιιι ειιοιι ιἱειιιιἱεο!ὅ!κ, !ιι!: ο !ιίιιιιοιό;ο 
!ιετ 0πό!ειετέίε!ιιιο!ι !ιιττ!ει!!ι, ιιιιιιι!!Β !ώνιιιο!!Κ ιιιιι€ο!ιιιιι!ι ει. 
]ιι€οι ἱε ιιιο!τιιτ ιι !ιότιι!έ!!είεο!ι ειοτἱιιι επιι!πια!οιι οειι!ιιιιιι!· 
Μἱόὅιι :Η !ΒΒθ!1ι οτειέΒΒγίι!όεοιι ιι !ιοτοκέέ ο!τὁτ!όεέτ νιιΒγ 
ιιιεεειιοτίιέεόι ἱιιἀἰινέιιγοιιέ!‹ι, οιιι!ό!ιοι!ιοιίιιι!ι πι! !ιειι€οειιιιι. 
ι·οειιιι!!ειτοιτει οτειέΒεπιτίε ιι ῇέτέεΒο!ἱ ι!ειτνΞεο!δ!ι' Μειω 
€γο!ι!ι κέικ: ιί!ιιι!. Α" !ι!ει!!ι ό!ι, ειριί!ι:2.ιι ιι ιιίτειιειιίΒι τοιι‹! 
ιιιι!ι οει!ορειξ $!!έιιγ Με ε ιιιι-ίΒ εἰ!ι-ἰιιγιι!ι!ι οιιι!ιετ!ειιιοτοτξ 
Γτιιιιοπιιιοτειέ8!ιιιιι 34 ιιιἱ!!ὶο οιιι!ιοτ έ! ιι€διίιΙτ !ιοι ιιό!!εί!!, 
ε τέ!ιοτει !ιέιι!έτμή!οιιι ιιό!!ιίι! !ιόι!ίιέ ιιιο8 Βιιτορόι, ε ιιιιι Μ, 
οετοιειιι!ιοιι ιι ροτοει !ιιιι!εετεἔΒε!, τι ιιό!!ιιι! τιιτιιιι!!ι ιιέ!ι!έε 
ίοιιγ!ιό!ι!ιοιι. Ηιιιιιιιιιἰειί!] ιι!: ιι !ιι!ιιτετέεο!ιοτ όε !ιιιιιιιιιιιειί!όι! 
ιιἱ ΜΒ ιι ιιέιι. 

8 !<ιϋι.!ιονοτ6Ιοἔ επιι!ιιιι! !οἔγοιι ιιιοΕῇεἔγοιιιειιι !ιοΒγ ο 
!ιἰἱιιτετόε' ιιιοΒειίιιιιότ ιιοιιι ε!έ8 !ιἱιιιἰ ιι επο!!ι!ίι!δ Κοιτα, !!Η.€ 
ιιοιιι τἰ!τιιιιἱ !ιο!!., ιιιοττ !ιιι ειιιιοιἱο ιιοιιι !οει ο!!οιιοι, ΜΜΜ 
!οει !ιοτ ιιιοι·τ ιιήιιι!!8 Μ” !ιιι!ι1!ει!Ε. 8 ιιι ό τοιιι!ειοι' οιιι!ιοτο! 
ιιο!ε ι!!ιιι!ει!ιιιιιε δτόιιιε·, !ιίινέιι !ιοΒ°Υ ει μ!ιἱ!ιιιιιτοιι Β, !;! ιι 
!ιοι ε!!ειι επότ !ιιιιιι!ιιιειειιιι οιιιι-ι!, νετ! 820!ἔέ]έί, ότόιιι !ε!ιετ ι!ο 
ιιοιιι :πιει !ιιιιιιιγειέ8· !ιο8γ ο !ιιιιιωιέε ιιό!!είι!δι!ιοτει!οιι, Πει· 
ιιοιιι ειτε !ιοΒγ :ιι ειιι!ιοτιιο!ι ε!!ιιιι6ττε νἱεὲιιιιιιτιόιιιιτότιι νιιιι 
ειιιι!ιεόεο ειιιέτ ιιιιιΒιι ε!!ειιι. Κ! ιιιιι8·ι-ίιι ιιιιιιι ιιτει!!ιοι!!!ι που 
ιι τότνόιι)· ιιτει!!:οι!1ό!α. 

Ε !ιίιιιτοιόεο!ι στι2οΉυπμιι! Ιιο!ιοτ ειι!γοε!ιίτιιιιι, !ο 
!ιοτ οιιγ!ιίτοιιι. Α: ιιι!ο8' ειέιιιιι, ειι!γιι, ιικ ι-ιει!ιδί ει!ει!ιιι 
ε ιιι!ιιιι!οιιιι οδικό! νόἔιο!ειιὶΒ νέ!τοι!ιιιιἱ!ι. Μι ιι ι:εοιι 
!ιίιιίει ι!!οι! , ιιΒγ !ιίτει!!ι οι ιε ειιΒοι! ίο!ιοιιιτοι, ιιιοτι 

ΛΑ ___τι-__: 
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οπνιιιιπτοινοειτοπι πιεοπι› ι·οει, ιπιπτ οινοπιτοπι ποττοτ Με), 
οΒγ'ππι·τ; πιοπιιππ ο ιοποιπτ οιοπνοπι πιιποιντ πω" απο· 
πιτππ ιπποπιιππ τοπιπτοτιπ, πιοπ πιι οΒιιοε οεοππίτππτ π τω· 
νοπν πιιιιτοτοπιιι πι_ιοιοι, πππππ ιππι· πιποε ιορεπ ιοι π πιο, 
ιιιι πιτπι π πππ ε πιιποε' πιιιτιππιοιο ιιπιπιππωποι πιππι 

ιππιτπτππτποπ, τι πϋνοτποιοιοΒ ιιέ·Υππ πιοπ πονιιοιι πίιπτοτοε 
νπιόεπι€,ππι ποιπ ιοει πι. Αιοπιιππ πιω ποτ ι·οιιπποιι ιιιιπτο 
τοεοπποι, π πιιιντπ π ιπιππιοιπι·π ποινο, ιἔοπ εοπ ιιι€επνο8ι·ο 
τοπιο· ποπνοτοι π πππιπτέτόι. ο ο 

Β οι οπνιπ πππ ποιπ? πιιοπνοεππ πἔνππ το ιποπ 
οέ,ημ>ιιο!!εποπ. Μοι·τ οιοπ πινιιι ειοιπποειδπό, ποπ): ππ πι 
πιο οι ποπ, π πνόππο οε ιιιποε, π πιο οε ποιπποι· ειιιιιιι·π οε 
ειιινι·π οπνοιιιπιι πιιπτοττοτιπ, ππΒγοπ οπνοποτιοπιιι ειοπνοπ; 
ποΒγ πιο ο” ιοετοπιποπ π οΒγ πππ8πειπππ ειοιπο τοπιιιι πι, 
π ο” πππ8πειπππ ε ιιιιρειπιποεπππ πιο οϋπ νο,οπτιπ οι, πο· 
ιιιοινιπ εοππτ νοειτοττ, πο ποιποινιπ ιπιπποπτ. πω, πο8·ν πιτ 
οεππ ποιπιιο8ιε ιππιεπιιοεππ πππιιππιπι ποπι ιοποτπο, πο π 
ι›ιι·όπππ πι οιένοεοπ' πιιι6ππίοιοεο€οιποι ποιιοετ ειιπτο ποι 
ιοτιππ ππτπιοπι ποιπ πππτποπ, Μιππ οιοπποι _ιτιπ πιοπ ππιπ 
π: τοπιπτοτ, ποἔγ ιπιιιτππ π πίιπτοτοεοπ ποιιιι ποοετοιοπεοἔΒοι 
ιπι·πππ, πιιι·νπ, ειοιππι ε ποοειιιοττο πονοειιπο οι·ιοποπν οιπ 
ποιοπι·ο ποινο ποιιι ο8νοποπ ιπιπτ τοετι ιοιππιιπππ, οε ροπιπ 
πι ιιιποπ' οποιο ειοι·ιπτ ποππ ιπ,ιοπ τιιι·ποτππ, οιιοπποπ πο· 
πππ πι ποοειιιοτοτ ειοι·οτι, ιι οπνοπιι·οπτ οπιποι·ι οπ Ροιππι 
ιποιτόεπἔππππ οι·ιοτοποπ 8·οπποιποπιπ ε οεοιοπειιπ, οἔν οπι 
οιπιιτοε ι·οττοποτοεπ ιπιπποπποι π νιιιι€οπ. 8 οι: πιοι·τ πι οιέπ 
ιιειτπινποιιοπι·ο ποιπ πιιιόποεοπ οιι·οττοπτππ, πινονοπ ποΒν 
ο8γειοι·ειπιππ τοπππινιιι πίποεππ; πιι€ π ιππεοπ οειτπινπο 
ιιοπι·ο ιποπ ποο;νοτιοποπ πιινοι ποοετοιοπίτππ. ι 

δ πιι πι οπιποι·τ πιιπτπππ νοειι π ιιπιοιπποπτ ειιιτιιι οπο» 
.ι·ιο!!ειιι πιιπτοτοε πι; ιιιι ιι·ππνοπππ οι·πόιοετοιοπ ιιειιη”αοἰ£ό 
πι. δοτ πιιπππ ο πιιιιτοτοεοπ οἔν ι·οειι·πι ιποππιποεοπνίτιππ 
π πιοππππτππιπ πιο8ποοετοιοπίτιπ πιτ, πιτ ειιιτππππ, πιοπ ιοει 
τοι τοειιπτ ιοπτπι·τιππ, ι·οειιπτ ειιιιιπ π ππινπεπεοτ, πιοι8πι· 
επΒοτ π ιππππ-ποιπ-ποοείιιοετ ποιποεππ πιοπ ποι›οειτπινπππ, 
ιποιχι πιέ_ιοπ νππ νοτνο, ππποπι πιτπιππ π ποπιιοτ' ποποιοποπ. 

- 
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δ Ιω· πιειΒε ει τδι·νόιιγΙιοιό τοκιήει εΙ ει _Ιότ οἔγἱΙ: Ιω 
ιόνεΙ, πιἱτ ΗΜ ε. ΜέεΙΙ:ΙωΙ. Β πιἱ τόΒΙο, Ιω ει Ι1ϋπτετάΙο;ζ ποπι 
πεπιεείΙΙ, ποπι οπτιΒοτἰεεεὸἱΙε, ει πέριιονοΙέεποΙ: ε πέυοΙπωτ-ίε 
ΜΗ: εοπι ΙΘΙιετ Ιεἰνείιιτ ἴ0ἔεηειτ_ῇει, ΜΠΕ οι όρίΙ: , εΙτοπήιι εΙστιι· 
“Με τοηάετ.ει·; ένεΙε' Ι'οΙγΙάβειτι Ι:ἱιτιίἱνεΙὅιΙἱΙ: οι εικιβετ, ε8γ 
ότε. Βϋπόεεέ τοεΖἱ, ε Ι:ενόε ΡἰΙΙωιεΙιπγἱ Βϋπιτοτόε Ιπποππιππί 
εΙοεοιηί11εια ΙιεΙγοττ ΙιοΒγ νἱεειαοιιιοΙιιέ. Μ" ΙοτκΙοιιἱ πιό 
ιιο(ΙέΙζΙ1είί (ΙΜ: ποίι1€ο Ιω· Ηπα-ι ὰοετἱτιιτε) ΙΒειι€ειτόΙ :Μπιτ ΜΙ: 
όνοΙ:' ΙειΡαεεωΙει€έπαΙ: ετεπΙοιπέηγότ ιιιοιτὸέΙ<ι Η, πιἱΙιέρ τοΙ1οεοπ 
]εινίΙΙ1επΙαποΙζειτοεαΙιειοΙεΙ162.ΙΙ ωΙἀΙωΙ‹, ΜΙ: ππιἱοΙὅττ ει: Ιη 
τόποτΙ1α-: _ΙιιτοτωΙε νοΙππι , Ι;οτΒάσεΒϋπτοτόετ έΙΙ0ττε1Ια Μ. 

ΕτΙεὁΙοεἱ ειπιειΙοὅἱέΙπιπι ο ΒΙΙητοτέεοΙ: εΒγ ΒίίππιοΙ εἱποεο 
ιποΙ:, Ι:ἱνένέπ :Μάτι ο πιοπιὶ Βίίπι€. Α ¦ 

ΡόΙάείεεΙε, άι: οΙ)7 ὸτέἔει ε ἰειοιιγιι είπω :Μπιτ π Βοοε 
ωΙουίτό Βί1τιΙοτόεοΙ:. ΕΞγέβΙτέπιτ ετετὶεΙἰο:-ιἱ ειάειτοΙε ΙήιουγίΙ· 
]είΙς, ιι1ΙΙ:έρετι ει2οπ πόπιοτ τεττοιιιέπγσΙ:Βωι, ιποΙγεΙ;Βοτι ο 
Ιω: ε Ιιοι·βείοε εΙτό1·δΙτετοττ, οι οιοΙα ειΙέ εεεττ ΒίίηϋΙ:' πάπια 
πιοεπεοπι ιια8γοΒΒ, "Με εφη Μτέ0ΠιέΙΠοΙΙΙ:οπ, πιτιοΙγοΚΒοπ 
Βοτ είε ΙκοτΒέοε πιοετ Ιε ε2οΙ‹έεΙ›επ νειιιυεΙ:. δ Ιω. Με τοέπ 
οιέΙΙ1οι ]ιιΕπιτ, ποπι Ιεοἔγε:Ιοτιεόἔ ο πειΒγοΒΙο τοεπειειΙ ω]ωΠΙ·3 

Α οεοπΙιίτείε ΙοΙιετ ἐέΙΙό, Με ο ΙπιπιιἱεἰτόιπιΙε ΙΩΝ: νέ 
έειΙΙΙι οΙ νειΒγ επ ΙτέετιιαΙειΙΙαπ έτιιΙότιειΙκ υγεΙνο ε2πΙ‹ίττειΙἰΙ: 
Μ; ‹Ιο ει νετέε @οτι ποπι, εὅτει ΒϋπόεΙοεπι οι ειΚειτειΙοτ πιο8 
τοιπνέπ ει πιέΙΙ:ίΙΙ ΙιοΒγ έττέετει €εΙ1οΙεόἔέτ εειΙΙιο.Ιττιείτ εΙνοπιπό, 
87ειΙ‹τειιι οΒγεποε όε Ι:6ινετΙοπ 6επϋπ ἱειιιέΙ: είττειιἱ. 

Πο! κι Μ! ε· υε.σ.υπό, ιιιὶΙεότιτ εε? οειιΙεοτϋΙτιπνόπγ' ταβ 
εποΙ€είΙ ΚΜ", 1ι1ΙππΙοπΙεΙό ε πτιἱπἀιιηωΙωι ΙιειιιἔιἰΙε, επί πιο8 
ειοΙ1]ει θ. Πέμ πιοΙγ ειοκινεάΙ, ιιιο€ειοΙ:1ει ειίοΙεόΙ1Β τοπιά πιοΙ)· 
ειοπιΙέΙΙ, ιΙο εοΒοεοπι πόρεωι·ιΐτΙοιιοάΙΙ: Ιω τἰτΙωΙΞ ιιιἰΙιεΙγτ 
ποπι ιπιἱπιἀεπηιιΡἱ, Μ0ιιιωΙ έειτονο82Ιππόμ Ι1ο8γ νεΙο, ΙεΙ ε 
ειοε έ5 ετΙώΙοεἱ Ιέπγ, όρ ιΙΒγ ΙπίπωΙ5, πιἱιπ ό Νέοι ΙκιτπωἱνειΙ. 
ν68κόΡω εΙΗ5τϋΙτιποΙτ αι ιι]ειΙ›Ι› ΙάέΙΙ:Ι:οιι ΕΞειαΙζωιιετΙΙαί 
Μη, ΤοεσειπέΙωπ (πιεί: 1764 ΙιότίΙΙ), ΓτεποεΙαοτεπέ8Μπ, 
θοπίΙπιπ, νεπιΙΙ›ειη (ΠΙ νέτοεει [Αιιιεεπιπο) εΗεΙνοι·ειέ8' «Μ, 
οωποπωἱΙπιπ Η, όε ει Ι1οεεοιτἰ, Ισειὸετιἱ πιπες), Ι1ετοιοΒεό8Ιυεπ ε 
ΝεεεειιιΒαπ; ΑηἔΙἰέΙπιπ ΙοεΙΠΒέΒΒ ει ΙιετΙεω·οΕπόΙ ε ο" ἱε 
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:Πικάπ ιιιΙππΙιππιΜπιπΠι; Νοι·νσΒιέΒιιπ 1834 ότε απ:: ιι @ισπ 
πισιισ|π νσεειὅιιστπισΙ:; ιι πω: ΙΜππσιόε πσππι β Μό' πι Μπι: 
Πιι: 1831Η τόπνσπιτΙ:δπγν!ισπ ε ιι ΒσΙἔἰτιπιἱ, 1834Ι:ι ιδι·νσπγ 
3ιινσειπιτΒιιπ εσππ; Ροποειοι·ειάΒΒπιπ πι ΙσΒιι[ιιισΒ πόροσππέΙγι·π, 
σἔγέΒ πόιπσπ πιιπ·ποππόπγοΕΒπιπ πσΪιοΙ πι πέιιιιιι'Ι::επέιι·πι (πισ 
ιισι·πισπισε θσεἱπιἀσ¦), πιέσπιοΙ πι ΙΜΠϋΙΜ Βόεπέιππ·πι, ΗσΙνοι··· 
οι·επιίε' πέππισιγ τόεισΠισπι ιισάιέ σ8πγσάϋΙ πι 16 έν ΜειπτειιΕππ 
νιιπ ειοπ·ιΊνει "). Ι)σ πιοππόπ σ8·7εισι· Μεσοπίπππιτοϋ, σόι: Μπα 
πισω Μισο" νιεειπι ΜΒΜ, πιπισειι!π πσπι ιι πεειι·πο!π' ΙεσπόΙισπ. 

Νσιπ ΒσσεσΙπσπὅΙ‹π πω: π σεοΜέπιπέσοπε, :Ισ ιι νσπ·όεσπι 
εσππ ιΜπιιι€, πιστΙ: :Μπι ίδιισΒΒ Μια, πσππι σ8γσπΙὅΙι, ε 
ππσι·ι όι·6Βόε ΒγσπΒ·σπΕσπισεπσΚ νέΙπιπιππιππ ΐοι·πέειιιΠιέ. Ιε 
πισι·ισιιι ἱξῇιι¦σἔέπγσΕστ, πι: τἰΙπιΙοπιπϋπσεόπ·τ εισπνσπΙσπτ πιο:: 
πιο" ίόΙΙιοπάιισοΗππί Ισπσιπ. Β ιδι·νσπγεισΕσιπΕσπ ει πισεγσἱ 
:ἰἔγνόὰσΙ: πιι·ίπγειοπ· πσπι πω; σΠσπ ιπέιστπιοπιιτει!!ιοι·: πιο: 
Μπιττ σιι·οπποινέπ, τσετἱ Βί:πτστέεπ Μέι· πισπι εισπνσπιπισι! Πι: 
σ: πιειπι1ΒΜ ππιοππἱπτἱΙτ, πΜποι·πιπ ιΒιι2εέΒσιοιΒέΜιπέετ οι·επέσπ 
εισπισ σΒγιιοπ·ισιπό πιέιιιπ!σέ8 ποτέ Μι, πιει πιό, :Μπι πιπ 
πϋπιπ πω, ἱππισ επότπω πιπιπέπιγπι πι ἶΒοπιιπΙ£. Α πιοττσπόειστ 
πγοπποι·σΠιέ πιππάσπτ ισπιστ, σιππισι·ι·σ εσπΕἱ:. 

Β πσπι πισιγι·σι:οιπιστόΚ :ΜνσΙ ΒσσεπσΙσπίπόΙ:. διέιιΜ 
Ι:σΠσπισ πω: οπεπέΒοτ, ιπσιγπσπιπ Ιπιπποεπιι πι: ΙιὶππόΙ:, πισω· 
:Μππισπ :τινά νιιπ τόνσ, :πι πι: ίιτισεσΕ:' ίέ_ῇὰπΙππιιιἱππι!‹ ότι: 
ππσΒιιόι-ιτο1τ, ε πιοΒγιιιι επιππέι·|ιέπτ :πισ8πόιΕσπΙππΕ, Ισπιι:Ποπτ 
ε σΙ:πιιιοΜΕ ΜΜΕ :Μπόσπι εισπιπγ. 8 ει ιδι·νόπγπιοιό εο!πιπτ Ισ 
πω, ππόεοάεισι· ισι·σπιτι πι πιόπισ2, ΙιόΙσε π·σπάεισπ:·σΙ νιιιΠιόΙ :ιππ 
Βσττ σεἱπσίι, οΜΜπιιι ι·σπάειστπ·σΙ σπιΒσι·τ Βπιτοππιππέ ειιιιοεοπ)πίπ 

Μἱπά σπσΙ: εισι·ιπτ, ει πω:: ΒϋπτστέεσΕστ ιόπνσπγΙ::3πγ 
νόΒσπ πσ εισπνσά_ισ πισθ· σε), πιό:: εσπιι, Μισή σεει!π πέιΜΙσΒ 
ἱε πισιπιάπίεΒιιπ πω. 8ὅτ ο" ἰε τόπ:όΒσεεόΙ: σΙ π Βοπ, πιο! :πόΒ 
:Ιπι·νσιεέέ ε ε2ο]ἔιιἱεέι; ιιι·πιΠεοάιππ πι πέιιΒσπ νπισιγ πιππσπι πέ 
ιΜπ οεΖπέΙΥειἱΒιιπ, :πσπτ ιιιἰἔ ΒοτοιππιἱΚ :πιω-έ πω: πσπι 
ίσωει :πιπι€σίτ ΒσσειιΠισππι, Β6νστπισιόΙσΒ εοπιιι πισπι :σε Εἰ 
σιιισΠπσόπιστπἰ ει ιιιιι·νπ-ισέΒ σε ειοΙΒειἱεέἔ' :-ίΙΙπιροτπίπιόΙ. Α: 

Η) Κι·Μεσπισ πωωιωπι Ρίιπ·πΙσσπιππιινισεσπισπιπιππ υπό θσισπασ 
Βιιιι8 όσο Αιισ!πιπάσσ Ι83θ. νππ. Β. Απσπιὶν Με (Ξι·ὶππιππιΙπ·σσΜε. 
Πωσ τω” 1838. Πει ΜΜΕ. 
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ἱΙ]επι «Μπα ΒιῖιιιοτέειιοΒ ο τότνόηγΠοιό ο8ει!ι ο” ο!ιείτ 
εάΙιεῇει, ω, !ιοΒγ ε. πέρα: Ιιοιπέ εποΚτωνείιι ειεΙἰὰοΒΒ ΜΜ 
τε€έεοἱ‹!‹οΙ ποιπ ί6ΚειΒετό; ειιοπΒιιιι Ιέ1ιιί πω, ιπιἱΙεόπτ οι Με 
πωΙΙοπτ ΠΜ: ΜΒΑ εεπι ίο8ποΙε :ιιε8ειίὶιιΙιετηὶ. ΔΙωΙο!: ιι Ι:ιέτ 
Ιε8ΒειταΙΜεεΒ ]0Πή τύιπεεπιίΙ ίοει€ει1ἱΕ πιοδ ο Βίίκιόε: 
επ ωΒϋΙοεἱ πιιόΙτόεέΒ€όΙ ε ΒοοεϋΙετέτιόε1ό!. Β ο πόΙΙ:ϋΙ ποιπ 
6ιπΒοι· ό. 8 ει τϋι·νέπιγ, νει!όΒεπι Ι:δνετΙ:οιοωεοι1, νοΙο πιἰπτ 
πωπ-επηΒοττοΙ ΜΜΜ, ριιεπέη σεΜε τεττοιττνόη, Μποινέτι; 
ειιοτιβωι ει Η" Μπι ]οΒΒέ «Με Κοεγα!οηεΒΒέ “Με ε πὶἰτιόεπι Μ" 
Μάη 86ΒΒ ύ8γοεεό88εΙ σΙο ο8;γειοτειιιίτιά ιπι8γοΒΒ ΒοειιινειΙ ε 
πποετόμόττοΒΒοη τέι· ει όΙοτΒο, ε ΠιἱηἀἱΒ· Βοι·πειειτόΒΒ άοΙ 
ΒοΙαιτ Μόνο: Μ, τέειἱητ ιιιἱνεΙ ιιιἱιιὰοπι ΒϋπιτΜόε Μάη ι·οπ1Ιοτ 
τιιΒΒ, οάιεττεΒΒ, τέειἰιπ Πο” Μ. σεώςιιΒγειπ ειεπνοσἱιιἱο Καὶ! 
!εΒ·γωι ιπιἱόι·τ ειοπνεἀπιἰ, ε ἰ8γ ε8Υπιέετ ίε!νέΙΙ:νει, ιιιοΒεπι 
ΒιικΜιτΙωιιΞΙ ΒίἱτιΒὅΙ εισπνοάόε ε ει εισπνοάόεΒόΙ ή] Βιἰιι επά 
¦οτἱΙ:. Μἱἔ Μετα ε τ6ι·νόιη' πιόι·1όΒόι Βοπό!τνόπ Βϋπώπε!: 
επέιπει, ει €έτειιειί8€όΙ ιιιεΙγπεΙκ Βέπέεα ε οΗγοιιοε ΒείοΙ)·είω 
ιί|ωΙ Ιϋιι από ει Μ, πποΒέτοεαποΕ ἱτέΙτοτἰΕ Μια Με)! νό8 
ΜΜΜ: - ει Μι!ά!Βϋιι€ετόετο 55). 

ω) ΑΙΙ]οπι ἱΙ€, πποετ πιό;; €δι·εάέΚΒόρειι, πό!ιάπ_γ 0τειἀἔ' Ι'ωιγ“6 
]οἐ·ὶ ΒϋπτωέεΙπήατοπιπ. Νάρο!)·Β:ιπ (1819). Ηει!έιΙΒϋΜετέει; 
ΓειηχἰτέΜιά2; τιιΜέΕ ναεοπ, !ιεψ3π_νά.ι·Βοπ; Ισπ!είτοΜε νει!επτοΙ_γ 
ειἱἔοτι·ο ; ΜάπιίΠόε ; οΙΗΜίε ΜνΜΔΠύ!, εει]ό.0: ]ια.ναΕ'Κοτπιάκη 
πειιΜύ!; ππιειΙ!ενετἱει ιπἱ ειει·ἱιι0;:ι Βι'1πϋε ΖάΙοΒοτ τετ€σιἱ!ε ω!ιιΞ 
_ὶ6νἱεοΙοπο ΐε!«'Η, πω Ι00. ει·ειιιμιάΙ ποιπ ΜιετΚονωΒ ε 5000πέ! 
ποιπ ΗΠ1Β.ε πππ οΙνοοικ Μι ΒΜΜ5άΕΚ. 

ΒτειεἰΙΜ (1827). 1·[εΙό.!Βϋπι€είόε; Βει]ότΑΜπόΒ; ΓοΕεά8 πε 
Μι ιπιιιιΚάνειΙ, Γομπίε οΒγειετύιι ; εωϊπιΠιόε; Μίαπιίει; ρέπιΒΕπ· 
Με ; αΒϋιιεεπΚϋιπε!( εΙνεεπόεε; πίΙ0€αάείε; τεπάότἱ ίεΙϋΒγο!ε1·. 

· Βοιιἱεὶωιει (Ι825). Ρ6ππΒἰτεάἔ ; Ιοτό1εΙο. Μπι€ειΙΒόΙ; εε), 
επετίὶ ϊοἔεεἰἔ; ἱιἰεὶἔΙεπἱ ω. δι·ϋΚϋε ίεΠΗεμεΜέεο ει Ρο! 
€άτὶ ]οΒο!επο.Κ; ΐομέ.Β Κοπιέπγ πιιιιι!ώνει!; πιαἔάιιγΓοΒεάΒ; 

Βειάσπ (1839Μ €ϋτνέπγ]ανειεΙαϊΒεπ).ΠεΙό.ΙΒϋιποΜε ; δυδ 
!αϋει ε ὶἀοΕΒΙωιἱ ί0Β8ά8; Ιετέ€εΙ ει ΒΜι€ε-ιΙΒόΙ; οΜ!τάε ει ω!. 
ΒὶνιιωΙοΜύΙ, πιἱ εί;γϋπ ]ό.ι· ρο!Βέ.ι·Ξ ΒοοεϋΙοτ ε ποΙΒΜοήο 
@Η εΙνοεπόεύνοΙ. · 2 
_ ΜειαΚαπιει·ΕΚάΜη άΙω!όΒειιι επόΙνάπ, ΙιέτοιιΜ'έΙο ΜΜ 
τε€όε ὰὶνει£οιἱΙ‹: ρέιιιΒἱτεάἔ, ίοειέἔ ό; ΜΜΙΒϋπωτέιι. 
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ΗΑπΑπΒϋΝΦπΤ£ε 

Α ΙοεΙἱ ΙιππτειόεοΙ:'νέεΙιοπήι-ι ει ΙιειΙέΙ. ΤιίΙ οιιεπ ιι €6ι·νέπγ 
ΙιοπόΙα οεειΙ: Μάτι ποπι ιιιοπωΙ: , ιπει·τ ποπι πιεΙιοττοΙτ , ε πιιπι 
ΙιοΒγ ποπι ιπεΙιοττεΙ‹, ιεπεΙαοπτεΙτ “πιώ ει Ιε8ΙείιιοειιΙιΙιέ. ΜΚ 
Ε'πΙιΒιιΙπ ποπι ιι·ιόιόΙα Ιόιποιιάειιιι: ιπΙιιέ Ιειοιι , ει” @με νοΙ 
πει ο ι·όπιιιἰ πέιιποΙζ , Ιιοἔγ επι), σεειρέεπιιΙ ΙείὶτΙιοτπόιπ , ιιΙιΙιοιν. 
ΙπιεοπΙότ ω; 8:δι·νόπιιΙιοπό ε Ιιἱι·ό Ιιἱπνιίπιι ΙοΙΙεόΙιοιι: ,πιἱόι·ι 
ιιιιιοε ειέπ ιέΙοιο ιι ΒοποεπιιιιΙι, Ιιοἔγ “Μπεστ νέεοπΙιετιιέπι 
πι· δ Βιιι·όΡει, Μπιτ ιι εδω νἰΙέἔτόει πιόε πιιι ἱε , ΙιόΙιτεε 
ΙιείΙιοτιί' ιιΙο-ιέπ οΒγιτόπτ από ει: οιιιΒιιι·νόττ. 8 ει τότειιπέ8· πι 
Ιέιι Βίίπ πόΙΙ:ϋΙ τεΙιεττο, πιἰνοΙ πιτ Με , _Ϊοἔε.ι πω όΙοτετ οΙ 
πιώ , ε πιτ Ιιἰνέ, ιιόΙΙ:ϋΙο ποπι έΙΙΙιιιτ Ιοιιιι. ΑποιιΙιειπ νόμο 
ίδΙτόπιιιιΙι ει ιδι·νόπγΙιοπόΙ;Βιιπ ιι ΙέΙοΙιἰειιιοτοι. Μιι€ ποπι ό· 
τοιιιειΙ‹ι ΙιοΙεό ίοτάιιΙείετ ‹Ιο ΙπόιεΙΙ:ειΙποΙτ. δ πιώ? ιιιηιοπ κι Μι· 
νέπγΙιοπόΙ Ια-έιεΙγ επέΙΙ]:ι ιιιι=ι€ ο τιιι€επετεε 308 Ιι·έπι, πιώ), 
πειροιι ει νέτρωΙιιιΙ Ιιοι·ωΙοιπιππΙ Γοι·ιΙιιΙ εΙ ε Ιτέι·ιΙΙ ιπιι€έιόΙ: 
νι-ι1ιοπ ιιιἰἀὅπ ιιΒγ Μπιτ πιοΒΙιππιστοπ ιιιιιΒιι ποπι Ι:ϋνοιεττ ο 
οΙ σε? Μπιτ: ο ιιιιιιτόΙ ΪοΒνιι ποπι όνό ει ΙιιιΙέΙΙιίιπιστόε, Μ· 
ΙαιΙιιιΜνέπ επι , Ιιππι Ιώνει οΙ Ιιι'ίιι πιἱιιιτ. 

8ποι·ιπιίιπΙι ει Ιιιιιιιι-πέε' ]08ειΙ8Ρ]ιι πετώ 
Ι. Α: οΙΙ‹6νοτοτι Ιιπιι. Ε. επι-Μπι επ ιι ιζωιω "κι ειΙιιΙιι 

ιπὶ οιπΙιοι·ι Ιιιι·ότιιΙ ΙιειΙείΙΙ: όι·ι:ΙωπιιΙ 9 π. πιἱιιτιίπ ιι Ιιίιιιιετέε ποπι 
οεγόΙι , ιιιιιιτ ιπεἔΪο5πΕέε εε), _ῇότιιΙ, πι όΙοτ οΙγ .ιό ο, πιἱ ιι 
ιοπΙαέρ πιιιιτ πιέε 1εινειΙε , τέι·Βγει ΙειΙιοτ ει ΒιιπτιπέεπεΙΝ 

Π. Α επιιΙιειιΙειίΒ ε ΜΕΘ Ιοιιωτιέεει.ΙΙ @Μι κι π Μέι· 

π 
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Με: πειισΙ:ιί:π:σ:σε πσΙ!:ϋΙ :σπάΙΙΙ::ι: σ ιι :σι·εσιεέΜ ειιιΒ:ιάεσ8 
σε ΒσΒσ? Μσι·: :κι νοΙππι ἱε Βίἱπ , :Μ πω:: σι·ιΙσππΙσπσ, ε :κι 
σΙ Ισπσ:πσ ἱε σε σΙσ:σ: εΜπ:ιι€γ νσππἱ, πιἱπ: :Με ει::σίι·ππσ!)· 
:ση πσππ Ισππσ Με:: :ο8εισπ·σ σ :Μπ:σ:σε , π:: σἔγεπσπεππἱπά 
πσππ επϋ::εσεσε ε: :σπειιεσξεἱ πωσ' ίσπ:ειπ:έεέπε. 

Μἱ ει: σΙεό Ι:σι·:Ισε: ἱΠσ:ἰ , πιὶπὰσπ :ιοεεειιεΒ :”σ]:σ,ιζσ:σε 
πσΠ:ίι: έΙΙί:!ιιι:πἱ: ιι Ισ:σὶ σ νὶιέἔοπ σεει:: ε: σιπ:ιστ:ισπ ειισπ: 
σε εσι::Ιισ::σπ , :ιισι·: σε:: ει: σ:Μισι· Μ: εεσπισΙγσεεσ88σΙ, πισπ·: 
Με:: ει:: νιιπ :Με , ΙιοΙ σε: νειπ , ε σε Με:: σπι:ισι·πσΙ νειπ δε.), 
Β σε Με:: ει: σιπ:ισι·Ιισπ ἱε απ:: Μέ:: 'ῇοἔ, πω:: σεπσπσΙ :σεπ 
νει ἰε:πσι·:σ , πιιιΙ:σρ ει:: Ιε:σπ:6Ι ε πιπἔπιεΒ σι·Ι:όΙσεί σισιοΙ:' σ! 
σπσεσι·σ πγσι·:σ. Β ἰἔγ σ 308 ΜόεΒ ει: σειπισΙ, πιισπ·: :ε σε σι· 
ι·ό! Ισ πσιπ ::ιοπά:ιει: ε :Με πω:: ι·σπσσΠ:σε:ισ:ι!:. Πσ σ€γεισπε 
πιὶπά Ι:δενσ:Ισπϋ! σε σε:Ιισπ ΒΥΜ:σι·σιό 3ο8, πιστ: ει: σει: 
πω:: ε ει: σΙσ:πσΙ: πειεεπιίΙει:ε Μ), ΒσΙεσ Ι:πιρσεΜε:Βπιπ πι, 
:ιοΒγ ΙσΙισ:σ:Ισπ σΙνέ]πιεπ:ε:πιἱοι: 57). ε π:: πσιποεε!: σε σ€γσ 
:ΠΠ οιγσπ ῇοΒ, ππσ:Υ σι·σσσ:ι, ιπσΙγ ιι ε:ει:ιιε Μό:: σε εσ€σ 
ι:σΙιπσ ιισΙ::ίΠ όπ:πειΒέΒπιπ πιισένιιπ σε ίσπσΠ, ππσι·::!γσπ π: 
εισΒε:!εσΒ Βοπσοιιι:Βιιπ ε σεσΙσΕσσσ:Βσπ, ε Π7σπ πΜπάσπ 
_:ο8, πιἱ ει: σε:ΒόΙ στα:: ιἰσ σα: α:: σ?σ£ εἔμσεἰἰἐί Μπεν” πισ 
Ι:ισ2° πω:: |εσσ: σέ:: /Ε·ω?8·8σε::Ισπέ , σο,·,··μ σέ·π.ι·εσηπιι'πά ιπεἔ 
πιο επϋιῇώ: σΜ7:όεσπι , ε σε: Μεεσπι, σε οΙγ Ι:ί:Ι6π:Βεσε·, :Μ: 
ει: σε: ἱε Ισπγσ€σεπσ!: :εππσι·. Β σε έΙ:Μ σ: :σι·σπι:ό ει: σισ:σ: 
ιΜπ:σΒγ :πσΒεισπ:σΙπἰ εΙ:πιι·:ει, _:σΙσπ:νσπ έΙ:ειΙει: εσπΙ:ἰ πσπι 
:σε 6ΙΜ, ππσ:: εσπ!:ἱ πσιπ Μπα: σ:σ:σ:, εσπἱ:ἱ πσππ νσσπὰἰ, 
ιπἱ: πω:: πιει:: ειιΠι:ι:. ν 

Εισι·: :ιἱπὰσ:ἰ :σππισεισ:, σει, σι·Ι:6Ιοε σε ιπἱιιὰσπ πόρ 
νπΝέε (Μ): σε7:ιπιπΒοπ ειπε πεις), ρει·ππσεο:: ,πε ὅϋ.' 8 Μπσε 
σ:Μισι· ιι ίδΙιΙ6π ,` Ι:ἰ σ ιι:ιππποεο: ἰΒεεεέἔοεπιεΙ: σε εισιι:πσ:: 
πσππ νεΠεπεί; ιιππεΙ: πιω:: π ,σ;ΜΙΙ:οε :Ισ Μ, πωσ:: πι Με· 
:πε σο.: εεἱπ:σ ό!. ΑποπΒιιπ :κι σε ει: στΙ:ϋΙσε σε σει' όι·6::δε 
σε νέΙ:οειισ:Ισπ μει·πποεσ , σε”, ε0:ιει σε εσιιιπιἱ Ι:ϋι·ί:ΙσιΙσε 

κι Μπι” Π:: εγε:σπισ πσππ!. Ρετ: !. (Πιερ. Ἡ. Π. 
") Οπι·πι:8πειπ:, Με Τσάσεε:ι·ιιΓσ, ί:Ιισι·ε. ν. Βρίσε, Βεπι:ιση;, 

Ι83'Ϊ. Ι. Σ!). 
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Μη Μπι ειιιΒιιτΙ διιιἱ , ε 'κι ειιόΙει ἰιἱνέιοἱ ι6ωιιΙ‹, ιιιεΒειίΡ 
ΜΚ ΜΒΜ ει όει' ε ετΚϋΙοε' ιδι·νόιιγε, πιει), ίοΙτέτειιοιιϋι 
ιπἰιιἀοιι εειεε έε ετΕϋΙοεἱ Ιέιιγτ Μότσια. Β Μι ο μιτειιιοεοτ 
ίΒιγ ΚοτΙιίιοΙΙιειιιιἰ: ,πιο 6ΙΞ,--Κἱνόνέιι Μι ει. επιιιιε πιέει: ισπ 
ιιο1,' ιιΒγ ΜιεοιιΙόειιι Βέιιιιιιιιιἱ νιιιιιιιιοιιιιγἱ ριιιιιιιοεοειιΪ, ει 
ι'ἔγ Με!! Ι‹ἰιιιοιιἀειιιἰ: ,πιο οι·οιι, - πο ιιιιιιιά]είΙ, -- Με μι· 
ι·ιίιιιέι!κοό]έΙ, Ηνόνότι Μι ει επιιιιε ιιέιιιο]Υ οεοιοΕΒοιι επι 
ίο[ιοΒ·οεί!.' Νεπι Βοιτείιιι€οιηέΕ ο ιιιιι€ ἰιγοειιιἱιι ιιιἱιιἀοιιΕἱ, Βάι· 
ιιιἱ ειίΠοέΒι ε Ιιειειοιι ΜΜΜ Έγο!κοιιιόιε επι: ει. Ματια ὶΒιιιοΙ 
Μ? Με” ιιιἰ ιιιιιΒέΒιιιι πιει, οι ποιπ ειειΒιιό ιιεπιτιιιιιιιΕ εειιι. 
.Ϊοἔέιιιι¦: Ι‹ιιιωμ 8ιἱιιτε :ιι όει, ιιιἰ οι οἔγοιἰό ιι, ε ι'8γ 
:ματι ΙέιιγοἔέΒειι ιιιιίε οειιι<τ Ε6ι·όΒειι ιιιιΒγοΒιι ω). νέ8ιοΙειι 
ΙπιιεΙοιιιιιιιιΙ ει πίτειιεύε εειιι Μι, ιιιοι·τ οι Μι( ωὶιἰἰἔ ωρα, 
ιιιεἀὰἰΒΞ6Β:ι , ε ειιιιε!ε Μπείτε να", ε ιιιιικόιιτ κι ΙιειωΙοιιι ει 
_ῇοἔοι: ὶΠετἱ, ε επι” επική; νόιΙο ιἰἔγ τέι·εσιεέΒιιέι, ιιιἱιιτ οπι 
Βοι·ιιιέ| , νἰειοιιι κι 308· ίόΙωιὶ ιι ιιιιτειιιιιετ , ε τετιιιέειειει Επι 
ιέι·ειι 8γιιιιέπτ @οι κι _ιοΒοτ _ῇεἔχιἱ Μ, ιιιἱιιοΕ νόιιοΙιιιέτο έι 
Ηεωιοπ. ι 

Ει έΙΙίτείε οΠειι οΒγ οΙΙοηνοιέε Μια-ΜΚ πει ε νάνοι εισ 
ι·οει-ιτι, ι6ΒΒ ηιηοε ὶε. Πει οι όΙετ, ίΒγ ειόΙιιιιικ ΓὶΙιιιι8ἰειἱ, 
Βι·08Πο, Βοεεἱ, 8Πνει:ι 59), €οϋεεειι εόι·Πιοτιοιι είε ειοιιτ, 
ιιΒγ τι πιοέιέιιιιιιιοττ Μπι ΜΜΜ :Με εΙΙοιιότ νοεισάοιιιιόιιοΕ 
νέ8·ροπήέιι εοιιι. ` 

ΑΒΒιιιι ιιιἱιιἀειιεΙ: ιιιε8;εΒγοιιιοΕ, ω” ει ιιιοΒιέιιιιιάο11 
ω; _ιοΒιι νειιι Ιπιτειιιιιέτ επι1έτ έΙοιόποιε νόιιοΙιτιιέι·ο ίοι·ιιίωιιι , 
Μι ποιπ απο ιπιτείτ ἰτέιιτ ιιιὶιι “Η ιιιιιοε 1088; Ι:δνει!ιοιόιεε 
ω” Η:: ιιἰΙνἱειἰ ιιιιιιιιιιιέι, άρση που ΒιἰιιΒο εεΠε, ιιιιτ ει 
ιιιοἔιιίιιιιιἀό Η! οΙΙι6νοτοττ. ΝέιτιοΙΙγει: ει πιοΒιέιιιΜοττιιιιΕ 
30Βοι τιιΙει]άοιιίτιιειΚ ιιιοἔ6Ιιιἰ ιι οιΙοιιίέΙτ, Με ιι·ιέειπέρ ΙΙιοε 
τιεπι νέάΙιειι όΙοτέι; πιέεοΙ‹ι, ιιιἱιιι ει αιιειΕοτει:, ε3οΒοτ Ριιει 
Μ" :ιι όνιιιιοάό νόάειειιιι·ο ειοι·ιΊ:]έΚ Ειιιοιει: Με ΜΒΜ: 
ι·ιοιτιοεώτ 3ο8ιιτιΚ ν8.ιι ιιιιάόιι νέιιοΕοιίιιιΕ, πιο ΚϋιθιοεεέἔίἱιιΚ ἱ8 
 

Δε) ΗΜ", Με Τοόεεε"Με :Με όι-ιιιι διαιιόριιιιΜε Μι· νει·ιιιιιιΠ 
από «Με ΟΙιτιεπειιΠιιιιιιιι Βοαι·ιιοΜει. Βει·Πιι, 1837.Νοιιιιτοι· Βι·ιοΒ 

“') υπ ιιιιιιιιτιοιι «Η Ια ρειιιει Με πιοπ. ΡΒΡἱ8 , 1832. 

ο 
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πιέεοΙκ Μπιτ, πιἱ ιιΙόΙ ριιειτιΙπ ε' ιιιεΒτέιπειΙό'Ιιιΐπε ιι πιπέ 
Ι5·ίιιιΙε ιιεπι οΙιΙοιΙιετ ί6Ι; με:: εΒγειιΙό ε ιπιεπΙ:ΙιεΙ, ε ει 
οΙ:ΙιιΙΙ πεπι ι$.ΙΙιιιιΙε ί6Ιόττε , ει είΙτεΙ ρειΙΙΒ 3 ΙιοΒγ ό ιπεεεει·τε 
Ιι6τεΙεεεεεότ, πιιιιΙιετ ε πιεειιπΙιε εΙόΙ πεπι ιιιεπτε ΠΠ. Απω 
ιοΙκ επ τει·τιεΙα Ιιε πειιιοεεΙ: ἰἔιιιειέὅ£αΙαιι, πε εΒγειει·ειιιΙπά 
υε:ιε?_με: ε ιιιεἔτιἱιιιεἀεε, ειεΙιειΙ ίεΙεΙιΙοιιιι ε πιέετειιιειΙό'ε 
Ιετέτ, ΙιοΒγ ε ιπεΒιιιιΙιετ ιπε8ιπειιτΙιεεείιΙ:. ΕπιειεΙτ ειει·ιιιτ 
πἱιιοε εεετ, πιἱ ε” 3ο8ε87επΙόεόΒετ ιπεεΙιοπτΙιετπε, ε ει ό 
ι·6Ι: Ι:ϋτεΙεεεέε εΙόΙ ίδΙιιιειιτΙιετπέ; ειπειοΙεειει·ιπτ νεπ εεετ, 
ιπεΙΥΙιειι ειιιΙιει· ΙεΙεΙιειετ_ῇιίιιεΙ: εΙετε /δίεϊΙΙ ιοΒοτ πγει·, ει· 
ει, οΙ7ειι ]οεοτ τι1Ιε34Ι0Πίτ112ΙΚ ιπεεοΙειιεΙ:, ιιιιτ ιιιιίιοΙώεπ 
ΙιεεοιιΙόεπ Ι£εΙΙεπε τιιιτεΙιιΙϋΙ:. ΚδιττίιΙ€ ε ΙιίιζΙὁπΙιεέἔ ει; ε 
πιεετειπεεΙεε'εεετεΙιεπ ε Ι‹6τεΙεεεέΒ ΙειιιιΙεεΙιεπ Ιετεινεπ Ιειι 
πι ε _ιο88εΙ, εἔγἱΙε ι·έει ε Ι:ϋτεΙεεεεΒ, πιέεΙΙ: ε_Ιοε πιεΙΙό έΙΙ. 

Μι ειεΙ: ΙιόιίίΙ εΒγἰΙ£ νεΙεπιόπγιιιεΙ εεπι τει·τιιιιΙ:; ει εΙ· 
ιιδνεΙ πεπι, πιει·τ ειει·ιιιτε ει έττετΙειι' απ”. ι·ιιειεΙιΙι Ιειιπε τι 
8γιΙΙ:οεεπεΙ , ε ιιιεεοιΙΙΙιΙιεΙ πειιι , ιιιει·τ ειιοΒοτ τει·επιτ :πεπό 
πιιΙε ει όΙετ ί6Ιόττ, πιἱ εεεΙε Ιετεπε, ε πιει·τ ε 108' ΙειιτίειεπεΙ: 
ε Ιιιἱπτ πιοπὸ-ῇε. 

'Ι'εΙιετ ε ιπεετέιπεάοτιπεΙ: ειει·τ νειι @εε νεαΙεΙιειιιι, 
ιπει·τ εΙὶἀεἔειιίτΙιετΙειι_ῇοἔε νεπ ει εΙειΙιει, ποπι ρεὸἱἔ πιει·τ 
ΙιιΙπόε ε ιιιεετιίιιιεάεε, Ι;ιιιοιι)άτ]ε ει , πω” ε νέιΙεΙειιιιιεΙε οττ 
ιι ΙιεΙγε νειι, ΙιοΙ πὶιιεε ΙιετιιιΙει , εΙιΙαέιιεπ ΙιοΙ πεπι Ιε 
Ιιετ Ιιιἱιι εεπι, ε πε ε νέάεΙειιιιοΒιιεΙε ίοι·τεεε ε Ιιι'ίιι νοΙπε, 
ΙιοΙ νεπιιό Μ πιεΒετ ε _ιοΒ'Ι .Α νεειεΙχ ειιπεΙε ιιεπι οΙκε, εεεΙ: 
εΙΙ:εΙοιιι ειτ €γεΙιστΙεπι, ιιιει·τ ει ε8γ ει εΙετιο8δεΙ , πιἱ 
ιπιπάειιιιττ "πι, ΙιοΙ ειιιΙιετ έΙ, ΙεΒγειι πιεΒτειπειΙό ενεεγ 
εεπι. Πε ει όΙετΙιει ε Β:ἱΙΙιοειιεΙι ειιιιτε οΙγ εει·τΙιετετΙεπ _ῇο 
Βε Ιενόπ, ιιιἱπτ ιιιιιιεΙ:, Η τόΙε Μάι ιπεδέτ, πιιΙκόπτ ίιέι· δει 
ειε ε Ι‹ετ ]οπ, ε Ιιε επι” ιιιε8ϋΙετεττ, πεπι ει εόττετεΙ<ι ε 
ιιιεε πιἱ ειεπτ? Ι 

νέΙεειιιιιΙ: καιει. 
ό ἰε Μ: ειοιι εΙετάοεεεΙ, πιἱνεΙ ιιιΙπάεπ ειιιΙιετ Μι, απ: 

6 ιεπι Μι· ειιεΙ, πιἱνεΙ ε" ειπΙιετ εεπι Μι, τ. ἰ. _ἱο88εΙ ει 
όΙετ _|ΙΜϊΙΙ. Β επεειιι πιε1ετειιιειΙνέπ ερεπ ε_ῇοἔοτ ΙΒεπγΙι, πιἱ 
εεεΙε Ιετειιε, Με ει εΙετ όε ΙιεΙείΙ' τιτΙιε; «Με ΙόΡετι, Ι10Ι 

σ 
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ΜἱΜι:ε ΙΟΒΕ! . ΜόνατΜε26!οΒ Μο! ΜΜΜ: ωο8ϊο!οΙ6 ΜϋτοΙοεεόἔετ 
πιο νέι·]οΜ. ΕΙιοΜΜοΜ όΜ 3ο8οπιετ ἔΥειΜοτὶοΜι , πω” ]οΒοπι νωι 
ει: 6ΙεπΜει ε Μ!! νόάοΙΜ1εωω, ε ποπι εί!ΙἰτΜειτΜἱ, ΜοΒγ 
ΜέττοΜπ ει: 6νόΦ, :Μουτ Μ ΜΗ ΜΜπ:ε 1οΒει, "Με ποπι έωω· 
νέάεΜπιέΜοη Φέπιειάτ πιεἔ, Μωιοπι Μο8γ οΜΥἱιΜοτ οΙτεΜοΙ_Μι. 
Ι" @ΜΚ επ όπι ]οΒοιΜ ΐοτοἔ Μέττ!όεΜειι, ει: όνό ΜἰΜοε πιο8 
τέιπειάνει. Πει πιοιιι νέάΜέιΜ κΜΜΒειπι' ε!ἱεπιει·ιιόπΜ ῇοἔέ€ οι θα: 
/ό?όΐΙ ηιἱνοΙ ποπι Μίι·. Ρο(ΜΒ ΜότοΙοεεόΒοιπ ΐοΙεΜτ-ιτέΕεἱπι Πέτα 
ιιιοΜΜει!ε ]οΒε·-·, ΜΜΜ νὶειοτπ ειιοΜΜΕ Μϋτο!εεεό€ο ἰτέτιτωΜ 
ει: έιι @ἔσω Μπι! ΜΜτεἰτοιωτἱΜ πποε. Α' ιΜεε€έτπεάέε' ΝΗΜ 
ΜετέΜειΜ ΜΜΜ σεειΕ ιίΒγ τόωτΜοΗΜ ΜότοΙεεεόεοωϋΙ ΜέΕοΜέτ 
ποπι Μέιπειπιὶ , Με ΜΗ νει!όΜεπ .ΜΒΜ "πι οΜγἰπΜετ :Μεει·οΜΜΜ 
Μ; ΜοΜικέτ ιΜΜΒέΜειΜ ΜΙΒ” :ΜἱΜόρεΜ Με ό ο ῇο8ΒΜ ποπι ΜΗ. 
ποπι ΜνέοΜεψι τόΙοπι Με επική; ιπο8ϊοΙεΙό ΜότοΙοε8έεο1: εοπι. 
ΙΜ ί” Με εεωτιιἱ @ΗΜ Μἱιιοε ει: «Ποτ _/?ΜΜ , ΜεΙ:οιπι οΙΜπιΜοτι 
δι·όΜ ]οεοπτ νου σε όΙο€ΜοΜ; ΜεΙό εωιππιἱ εεετΜοΜ ποπι επι 
ΜΜἱ επ ΙπιεΒΙέιΜιιἀΜἰ, Μειωπη ΡοτΗΒ πιἱπἀωι εεετΜωι, ε ιι 
νέ8ΡετοΜἱΒ· “ΜΜΜ επ νόᾶεΙιπεωτιἰ. 8ὅτ ΜότοΙειέεέ8εω, πιο:: 
νότὶνόιι πιιιεειπι' ο” Μι'ἱιι' οΙΜόνοτόεότ ΒάτοΙοπιι Μτε8. Α. Μει 
"ΜΜΜ Με έειτ, ε. ]οἔοτ ΜΜΜ, ει Μα οι Η: νιιΙειΜοΙ7ἰΜ ίόΜιόΙ 
Μπι, ΜἱιοπιγοεΜΜ ει ττιοΒτέπιειάοττΜείΙ πιο , ΜΜἑτπιἰ τόι;τέΜτ ε· 
ΜΜΜ, πιο" ειΜτιειΕ όΜπο, πιἱ ει ΙσΒ·ΐόΜΜ -ῇοἔ, ίοτοΒ νοειέΙγ 
Μαι. ΑιοΜΜΜΜ Μει|νειΒγ εειμίτ ω·διΜιτιοΙ, νειΒγ ιΜέεο!ε' ανετ 
ΜοΜέεει έΙτειΙ έττεΙ1ΜετΙΜΜΜέ τοΜετιωκι, ποπι επιΜετΙ ιιιο86Ι 
ΜΜΜ, πω" Μέι· οΜΜοτ ποπι όΙοτ]οΒοιΜΜ: ἔγεΜοτΙεΜέπι., άι: 
5οΒοτ Μόνετε!πόΜ όΙοτε /ό?όΉ, ε ίο!γωτΜέω, πιἱ ΜἱτοτΙέετ ὅ 
ΜΜΜ ο!. 8 πιἰΜόΜι ει ΜεωΙοπιι εἀἀὶἔ πιο8·νόάτο ο. ῇοΒοτ, νὶ 
που: Μ ει 508 ΜΜΜ ΜοτΙεἰτοΙτι-ιτιιἱ Με!! ει ΜωειΙοπΜπαΜ, Α @Η 
ΜεΙχτεείΙΙνέΜ εΒγειιειι!γέΜει, ο ΜωειΙσπι οΒγΠε ι·όεετ Μπι ἱΠοτἱ. 

Ε8γέΜἱτέιπ ΜΜΜ πιό8 τἰειτέΜΜ ε ΜόνοΗ:οιοτεεΜ , Μέι· 
εἔγειοτεωὶπιά ιΜει·όειοΜΜ ἱε ίΕγ νέΜειοΙΜιιΜΜ. 

ΗΜ @Με επι 1088ιθΗΐ πιἱ όειειοι·ίί , ε εΜΜειΜ Μπι 308, 
πιἱΜοΜ ό” πιο , ύΒγ πιἱ ει πιεἔτέιιιειἀέέ οεοτέΜοΜ οἔγὶΜ τόει 
ΜέΙ εεω ΙείτπιΜΜ ῇοἔοτ. Α επεΒ·τέιΜειάό Με ἱΜἀιιΜιτ ΜΜΜ π1εΒ), , 
Με ει: όειτ ΜϋνοΦΜό ποπι ίοἔπε ΜπεἔτοΜωπιἰ; ει ιπο8ιέπιεάοΜ: 
ει ειἰὶΜεό€ΜοΜ οπΕεό , Με ει «Μι Μ6νωΜοιΜιέ, ποπι ΐοεπιπ ΒΙ 



πΔι.Αι.Βϋπιπ·τιέιε. Μ” 

πι. Νεπι Με $οΒ |(ϋπά Μ οΒγιιιέεειιι , Μπι Μπα: @Β ίεΙΒιι· 
ἔειιιιἰ ιι1οΒοτ, ιιιἱιιιΙιοΒΎ καψει πω" Ιε!ιοτξ ό” οΠετι ό”, Μι 
ιιοπι επ ἱιιἀιιὶιιτ νίν ιι ειἱιΒεόἔἔοΙ 9 ε ωι·ιιιόειοτοε , Ιιοἔγ Βάι· 
ιιιοΙΥΠε ΒΥὅΖΖϋιι , σέ? ῇοἔ οει!ι έ!ιιοπιιιιΙ. Ε” ει” _ιοΒ ΜΗ 
ΜΗ δεε2εδΗ(δΖό86 οι ει ιιιι€ειΙοιιιιιιιΕ, ΙιοΙ ιιιἱιιτείιι πιιιιιΠ8 
έε ΜίιΕεόΒΒόρετι ει ιιιιΒγοΒΒ ό! ιιιο8·, ιι ΜεοΒΒ οινιέει , μιο 
Βοτ ΕετεεΒόΙιιι ιιιιειιειΙειτι. Α ΒιιΙδιιΒεόΒ ει: ι8ειπέ8τι-ιΙειιι "ΜΒ 
τέτιιιιάό ε έι·τιιιιιιιιιιΙ ιιιοἔιέπιιιἀοττ Ι:ϋπτ οι: πω: Μι όΙτ, 
πω, Μι @Με ειιαιι·τ ιε δΙτή Βιιιιιιδάδιτ ε2ειΒιιά ιιισιι·ειΠιόΙ , όε 
ω), ΐοΙοΙόε ε Ιειιεοἱιιἱι-ι Μέι; οιι·ιοΖ Μι Με, ΒὅιιΪιϋἀϋιτ Κόπη 
ιεΙοιιεό8·ΒόΙ, ε 1ε10ιωωθιωθ ε πιικιάοιιΜ έΙιειΙ ΒἱΖοιιγοειιτι 
ΙΜ ίοε ιιιοιιωτιιι. Το!ιέι πι ιιιιιΒει·' όΙοτε ποιπ ιέε ἑότιἱιειοι 
Μ" 1οέ, ε οΒιοοιινο :Μπάση Βι'ιιιιι6άιΙα , Μ ειιιΒοι·τ ό! , Ιο 
8γιιτι ιιιο8τέικιειάό, ΙιιΒγειι ιιιοΒιέιιιιιάοιι; ‹Ιο ΙιοΙ ΚόιιγιεΙεπι 
εόἔ ιιτει]ΒοάιΕ, Μι ιιιιισε εΖιιΒιιόεέἔ έ ίέγ Μια εἱπιοε, πιοπ 
ιιὶιιοε Βετιιι!έε, ε οπόι·τ ποιπ Ιιι!ιοΙΙιειι ει ιιιεἔτι-ίιιιιιὰοττ, Βάι· 
Βιιιιτ Κόνειοττ ω. Α: εΒόει νἱτπι ει ]σ€τιιιιόεοΚ Μπιτ ειπα-έτι ποιπ 
νό8ιόάέ]ς πιἰιιι! ει 56% , Ματ, νειΙόΒιιιι σειιάάΙειιοεειιι εσπ 
|ειιιο|ι εοπι 1ιιτει οεΖέΒο ΙειιοΕ6ιιεΙτ τιιτιειιιἱ οΠγ ε8οιετ, Μάγ 
Βοτι εἔΠὶΚ ίιέ!ιιιι!: εὶιιοε 3οΒιι, ιιιἱιιΗιιι οἔγἰΒιιε!: επϋΙ:ΒόΒΙιό 
μπι ιοΒ8;ειΙ ΙζοΠειιο ΜΜΜ ε σει-ι|εΙωάιιΜ. 

ΗοΒγ ει ετιιτιιε ειιιιτο ϋΙΙιεεεοιι , ειίὶΚεέΒ· πιο νόσιεΙιτιοι 
Μπα: ιιιιιἔέτ πιέεΚέρειι. ΑιοιιΒιιιι ει Ματσε ποιπ ειι€οκι επ ιπ 
όιιΠιιιιιιΚ έε επίιΙ:86ειιοΕ; οι·ο]ο καιω, Ιονέιι, ιιωθ ἱε νιιιι 
ΒοιιὰοΙΒοἀιιἱ ιέε ιιγιιΒιιιοιιιιιιαΙ ἱτόΙιιἱ. Α ιιιοΒιέιιιιιιιό οιηι·οιιι 
ιι€όε2επι ΜεἔτοΙιειιι, Πι οΒγ νἱιιειΚοἀἱΚ οΒγ εΠοιι; «Με ιιιἱὸὅιι 
ει ΜΒΜ ιιιοἔτέπιειἀιειτἱΚ οΒγ τειΒέΒιιιι, Μπι ό ιιιειΒιι ε ποιπ 
οι οΒόει τέιιιιιάτιιτοιτ ιιιοε , ε Μ: ιιιἰιιἀοιιιιοΕ οικιῇο ΚίιιιΙ Ψ), 
εΠωι ω.) ΒιιιιοιιΙό εεειΒοιι ει Ματσε οΒγειιιιΙ ειωκοι· πω, πή 
άόπι ΜΜΜ εΠωι ΒέΒοι·ιι€ νἰεοΙ, Μ! ΜΜΜ πιο 1ωωεωικ έ.ειτ 
ε _ιο8·οι, φοιτ οειι!ι Βἄιιτ τιιιέΙιιιιΕ ιιιἱιιἀοιιἱΙ: ι·όεπιιέΙ, ποπ 
ΕἰιΙϋιιΒεέἔἔοΙ , Ιιο€γ πιεΠγ ίόΙ :ΜΜΜ ιιΒιιτιιτΒιιΙ κι" :ΜΒΜ 
ιιιι-ιάό επ ίοΙιιΙ6ε τοττοιότη Μη ΚέιιγτοΙοιιεέΒΒόΙ νόιια-ι πιει 
Βόι, ιιιιιιέΙ ιιἱιιοε Βετιιιιέε. 

"') Ρωιιοι·ω, Πει: Ιοικ ρὸιιιιΙοιι, 1790. Π. πιο!. 
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ΔΙΙίιό!: , σε «Ωω εέι·ΗιοΠειι ε ΒΪιιἱ Βι'ίιι. 8ειι|‹ἰ ιιειιι ω 
ΒιιιΜι, οεειΙ‹ 212 ιιιοιιόειιέ!: εΙΙοιινοτόεϋΙ: ΙιοΒγε ε2οι·ιιιτ ιιισι€ 
τόπιειάό]είτ έι·πιι]ιιιι εοπι όΠιοτι ιιιοΒ·. Μἰ νείἱειεΖοϋιιΙ:: ιιιο8 
ΜΜΜ, «Με οηθωιω Βιέ€εόΒΜνϋΙ Βίι'ιιτ !κόνεωτι ώ; εισιιΒιιιι 
ωΒ;ωιιω, Μι οειιιιιι€γειιι ει Βόιιγτο1οιι8έΒιιοΚ οιι€εάετι, ο. 
Βύιι ιιοΜ , ιιιιιιτ κι Ιιοἔ7τὅΙ ειιιΙιει· έΠιιΙ όιιιιιιιΒέτει Ιεεω!είποτι 
ΕὅιιοΙ£ ποπι ΪοΒ· Βοιιιιἱειιιιἰ. δ ο ε2ετιιιι; έΙΠιιιτ οι ών, ο ΜΗ 
ΙιίΠ, ΙιοΒγ ιιιοΙΙο1τε σε ιΒιιι ειιιΒοι·' εοι·εει τοετ.ιιΒΒ Ιοιιιιο ει 
εοιιοειέιιέΙ. 

8 Η Κο” ιιιοιιάειιιιιιι!ι, ο @ἔσω Πισω ιιιιρ]ειιιιΕΒειιι, όιι 
ιι ίο3οάοΙιιιοΒιιοΕ Με!! ΙσΒιιιιιι€οεΒΒιιιι Ιιἱτἀετιιὶ6Κ ε τἰειτοΙοτοεεό 
1οιιιιιό!:, πιο:: ΜΜΕ ιε οι ΙεΒοτ6εΒ νέεΙοιιιιό!ε. Μἱτιτ Μιο 
άοΙππώς ιιιὶιιὰοιιοΕ ίόΙϋττ είΙ!ιιιι!ε, ιιιἱιιι: οιιιΒοι·εΙ: ε8χ εοι·Βιιιι 
ιιιὶιιὰειιιιεἰ. Β Μι ΙΠΒ885ω)ΗΠ ΙέωιειιιιιΕ ἰε έΠειιἱ ΡοΙΒέι·ἰ :πεπι 
ιιιἱιι€ ειιιΒοι·ἱ Ιό£οΙὅΙσὸ ιιόινο , ειπε: :Μιά ιιιἱτιὸειιιιΕ ει1ιί]οΕ 
ΙιειγοΜεΕνέιι; ειιιοττο "είπω ειιοιιΒιιιι ειειιιοΒΒ @Μέσι Βίτ 
ιιιιΕ, όΙοιόΙ: εέι·ΗιοτετΙειιοΒΒ πιιιιτ Εοι·οιιέιοΕ, ειπε: Βιοπ 
16Ι ετοά , οι -οικιΒοι·οΙαιόΙ νειΙό, ιι Κοτο1ιει, 820Μ8ιέ€8 φωτοτ 
εόεοε , οεἱιιέ!τ, οι όΙοτιο86 εταιειι. Β Μι ει ιιόροΙ‹ ΚειάοπόΙ 
ότε ε ίοΙγτοιι 6 _ιο€ιιιιΕ ΗειτοΙειόι·ο ιιιιιίιτε-ιται!ι ε ειιιΙόΒειτοτ 
ω( "Ηπα , πιἱ ΜνέιοΙΒόρειι ριιεπέιι ει Κ0τοιιέτει ειοι·ίιτι-ιτοΗ 
ει πεειι·ιιοΕοΚ έ|τει!, ιι ιιοιιιοεΙυΙΕι'ί οοιιιΙοτοετ Χν!-Πε [ιει]οει' 
νόόοιιιιέΒεπι ποπι Εἰέ¦τοΙ£ει νοιιιιι Ιιειειτειιιιιι ει. Ϊτειιιοιἱιι :ιέρ 
ιιοΕ: ΙιοΒγ Μι έΙεω ιιιἱιιτ ΒὶτέΙγό ποπι νοΙιιιι εόττΙιοτετΙοιι 68 
ποπι, Βἰ20Ιι70ε8Ι1-εότἱΒοϊοιΙεπ όε ειειιτ επ ιιιἰιιι οιιιβετέ5 
ε ποπι νοιιιει ει Π1Ιιι€6ιιιΒιιεΙ( Ιε8ειοιιτιοι·ι1ΒΒ _ιοΙο ει Ι:οι·οειτ , 
ιιιεΙγιιοΕ εδτότ έτιιγόΒέΒιιιι οι είι·άοιιιΒΚέιι€ ιι7ιιΒοειἰἱ£. 

ΚόνειΕπιΕ ίοΙειιιϋιι|ζ ει: εΙεό Εότἀέε ιιιέεἰΚ' ι·έ5πόι·ο : 
νιιιι ο Μία πιἱ οιιιΒει·ι Βιι·ότιΠ ΙιειΙεί!ι έι·άειιιοΠ Νιιιοε, Με:: 
ει: όΙοτ ε·ΙιάοΒειιίτιιοι!ειι .ιό , ιιιἰτ οἔγόΒ _ιό εγιιιιιίιιτ Βίιιιτοτόε 
Βόρειι εΙνειιιιὶ ποπι επιβαά; πιἰιιἀοιιΜ Βίίιιιι66Η: , Μ ό!. Βο 
ιιιιιοε :Βάια εοιιι , Μι ει: θεια Βάι· ποπι εόι·ΗιοΠειιιιοΕ εποπ 
Βιιιι ει ΙοείέίΒΒ 1οΒιιειΕ ἱιἱειειἰ1|£. ΕιιιΒει· @Με ει οεοΙεΚεάοτ' 
Ι:ϋΙεο]όι·ό! ἱτόΙΙιοΦ, ο. τέι·στόΙ ιιιεΙγ ιιιοεεότιετο$η άο Πει 
τε ιεπιστοιωΙ ποπι Μι· ειιιιι κι οεειο!ενό' επέιιάόΙαίι·όΙ, πιἱ ει 
Μπι' ειιΒιεοτιν οΙ:Μει, εοιιι ει πιοΒεόι·ωτι οι·ΙιόΙοει €ϋι·νόιιγο!ε 
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Μ!! , "ή ΜΜΜ' οΜ5οοιιν ο!ι!ει!ιι. 8 Μα "κι εκει, ιπε!γΜεπ νει 
!ει!;! ει: ό!οιι·ο ιπέ!ιειι!ιιπ , οι οιι έ!! πι, Μο! π Μι'ίπ' ο Μέι ο! 
ι!ει!π !οἔιππ8°πεΜ ίο!;έτει Μέεοιι, ει” Μο! ιε!ιοε οιΜὁ!οεἱ 
τοπι!οιιεέΒ ν:ιπ. !)ο άι: οι ει: _, πιἰπε!<ι :κι οιιι!181° ί6!όιιε ιό 
!κό!ει!επ ἱειποτειόνο! Μ” :ποπ ει επίπε!έ!ιοι ι:Βόει πιό!γεό 
ΒόΜεπ οειι!ε !ειοπ !έι_ιιι !ιοι·οειιίι!, ιπετι ει: οι!ώ!σε! ιόι·νό 
πγο!(οι ιο!30εοπ @Με 6 ἱεπιοκἰ. Πει επιΜιί!γπ! 82 έ!!ἰιιιιιἱ!€ 
ΠΠ; ιπιπι!εππο! :ιι ιδι·ιόΜ]ό!:, πιἱι 6 ιπέεειι! οιιο!ο!ιοι!οιι, ω” 
Μ! πιέε' έγει·ιπο!πόι πιο86!ιο , ειππιι!ι νἱειοπι επ_ῇέι Βγοτπιο!πο 
Με ϋ!οιπἱ, π;" ειπε Μοι·πειεπιό κι!! ο !οει ε. ιδι·νόπγ, 8 Μ 
ποπι !εποπγοι!!!: νἱεειπ οππο!‹ ειότπγϋεόΒόιό!! Πει Ροι!!Β κι 
ιϋτνέπγΜοπό!ί ἰιό!οιόι·ο ΜἰΜειιἱ!ς ει επιΜεί!γ ἱιι Μει!εί!ι εποπνοι! 
επ , Η κι ε2οπιειό‹! ιιιι·ιοιπέπγΜεπ οἔγ ΜόππιπΒ .8'ἱ~` Μπι: Μ! 
ΒέΒ!)ΗΠ , ε π: 6ι·δ!: ἰεπιεόε επει·ιπι ἱιό!πο!ε ο πιώ: , ΜΗ: ιπότι· 
ί6!ι!!αέπι πιέε πιέε ιδι·νόπγ ειοτὶπι ὶιό!πο!‹ Έ ΤοΜάι Με πι επι 
Μοτἱ Μίτό ποπι ιο!άπιΜει! Μοι·οειιιἱὶ! π επίπι!ό!(οι, ε Με ιί$!κό 
!οιοεοπ ποπι -ιεπιει·Μοι! πι οι·Μ6!οε' ιότνέπγο!ι, εσπ!όι Μπι 
πιοππΜπι ιό!ζό!ειοεοπ ιο!1οεοπ πιοἔτοιπ!οιιππ!ε , ε ίΒγ Μπι ἰ 
ιό!Μοι !!Π!έ!!'8. εσπ!άι. Μω·ι 31°Κδ!ο8!!88 ειπΜπι! ο ιποΒϋ!πἱο, 
Μι ποπι και ]ιινίιΜπι!πππιι!:? Β οι ὶιό!οιοι ειπΜοι· ποπι πισω! 
Μπιμι Μ, Μι ο8γοι!ι!! !ειοπ Π Μαιάι·οιΜιιι, Η ιπἱπἀοπι πιά, ε: 
ιιι!πεΙοπι Μι, !ΐ.8ιτ ειιιΒο! ρο.ροι ΜιιΜ!ό ιιίππω!ι πιοΒ°: πόΜέπγ 
ἱπιέει άι! πέΜἰ, ε ει ι·ιιΜ!ό Μαΐ!! επο!εά!πιέΜει, ε ει μπι σκεπή: 
!ποροι·εό] πι!! ΚΜ!! Μ»! π Μόπϋπεό8πο!:, Μο” ειπα 3έιπΜοι·, 
ιπιιπ!:έε εε !ιι!8ό8ε8 οπιΜω·, Μι πέ!ει Μιιτπιὶποπ ένἰἔ ὶειποι· 
ιε!‹ , - οΒιι!ωτ ι·ειΜ!ό νο!ι ει). Οειι!ι πι ὶειεπι !Βιιιιειί8ιΜεο 
Πα, πιο”, υε?έει' ε Μι!πι οἔιιἱιέπι !ώτόΜο "ω, ἰἔόπχε!!ιει 
ιπιι€έπει!( 3οΒοι επ σέ!ιιι ίϋ!ϋιι, ποπι όειεπει·ι'ίοπ πΒγιιπ, πε 
!κόνειΜοποιοεοπ, ε ιπέιιό!ε πάω κι πι!! ο, έε ει!πιο]οεειοι·ίί, 
ΜοΒγ Μ! Μίποειιπ ό!ι , !‹ἰποεππ νόΒοιιοεεό!; Μ; οιπΜοι·ι Ἐπι 
εέἔιΜεοτἱείπ!‹ , Μέι· ιε!;!πιειιο! ει Με!εὅ !πι!ίιόο!ει·ει, οεο!ε!πο 
ι!ειο!;' ΜΜΜ Μπιιίεότό! ἱιό!, ε ίωξίποτπ οι οκ!‹6!οεἱεόἔτὅ! 
πιιι€έΜειπ, ε ποιπ οι έ!πιτό!, ε: Μπι επι ο!νοππἱ, Μπι σπει 

ιι:: 

π! 

Η) Μοπιιιειι , ΤΜ ορἱπἱοπε οι' ι!!ιϊω·οπι ιιιιιΜοτιι ιιροπ ιΜιι ριιπΜ:Μ 
πιοπι οι' ΜΜΜ. Μοπι1οπ, 18Ι3. νο!. Η!. Ι. 2”. 

` 

σ 

ω. 
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!ει!!ζοπέΜι· εεοτό!ιετι· ν!εεπει ποιπ Βιμ!! ειι!!ιειιιι!. Απιειιι ι”Βγ 
ιεπό!; ιιοπι όι·ι!ειπι!οτ! ει!! όιθωι, πιο8ίοεικτ!ε-ι!: τί5!ε; ειπε:: 
ιιεπι ότι!ειιι!ιιά ε! ειιιΒειἀειίἔοτ , ΜΒΜ! τοει!ο!‹·. 

Μἰο!ὅττ ε! ιιιιίεοά!!: !ζέτσ!όει°ο· ε!!!πιεππόιι!τ, πιοπ ε!!επνο 
Φώτο) !ιοΒγ ει !ια!!!!!α!!ιιτοιόε πι!ιι‹!‹-ιιι πόιιιιΚιιό! ε ιπ!ιιτ!ειι Κω· 
!πιτι €Υ61Κ0το!Ηιί0ά, ποιπ !ε!ιοτ ω!!! Ρ!!!ειιιιιτο! που! νεπιί!π!κ, 
ιιι!ιι€έπ οπιιο!: πιέΒ ο!γειιιο!κ !ε, πι!ιιτ Βοεε! ιιέπι! !”οιιτοεεέ 
8ο! τι1!ει]‹!οιιἴτπει!:. Α!! ε!!!ίτέε πρι! , Βάι· ιιειιι !€ἱνό!ε! ιιό!!:ί!!; 
Με νει1!οιι !ιο!ό!ε ει !ίδνεϊ!ΕθΜθέό8 !ιο!γοε ε? διέιιιτει!ειιι έπει 
!ιίιιοε ιόνο!γο!ε, πο !κενέε!έ!ω!έποε !ΒειπέΒο!ς νειιιιιει!π 8711· 
!‹οι·!ει!!!ειἔ ει !ζοτπιείαιγο!;Μιπ ε €6ι·νόιιγ!ιοπίεο!ε!.ιεπ ίο!έ!!ίτνε. 
δ Μ! ει: , πι! ε!!! εειμί! ιιιειΒιίιιει!ε οτ!τει·ἱιιιιιει , Με”, πι! ε!!! ει 
ιόι·τ _!οΒεωι·ι! τιιοι·ίΐ έ!! , ι!Β·γ ει ι·όΒ!εόΒ' πιέττό!κόπ οπο! ίο!‹ 
Ι(8.] _!οἔεποι·ι'!!ι!ι ει πειιι·ποΚΒέΒ ει !αέρν!εο!οι! ι·οπα!εωτπό!; πω, 
Πι·ειοο' τόι·νόπγε! Βο!όπό!ιιιί! ]ο!1!ιει!(, °ιιι!νο! τέ8!ο!ι!ιε!η ι!8γ 
ιι τοι·τιιι·έτ ποιπ πο!! νει!π ε!τϋι·!οπἱ, πιοπ :ιιιιιιι!‹: Βγιι!εο!!ετει 
ποιπ νει!ει !εονέε!ι!ιό έ!πι!έιιοε ει !ιει!εί!' Βϋπτο!όεόπό!. Βύ!νείτιγο 
Με τι νε!!έε!1ιειιι , πεειι·πο!εειί8 ει !:οι·ιπέιιγ!πιιι , !ιει!έ!!ι!!ιιτοτέε 
όε “πισω ει ]οἔτειιι!ιειτι Κοιτα ε. !ει·]εάο!επιτο πιόνια το!!εεειι 
εΒ·ποπς'!!:. 8 επι” ει·δεεό8 ιιι!πι! θεση !εΖοιι7ι!εέἔο!αιτ νέι!ει! 
πιει!! δ !ιει πεπι νέι!ε!ιιιει! πι!π‹!, ιιι!!!έρειι νόι!ο!ιιιοι!ιοι 
!ιδιι!!ό!κ εἔγοι, ε πι!έττ έρειι ει!! Ε8γό!)!τέιιτ Ε! πι!! "Πει 
πι!τ ω!! νέι! Μπι ι·όΒ! , ιι€γ!ιοι· ιιΒγειιι απ, πππ! πππ ο! 
!οιιιοιι! ω!!! νο!ιιει. 

Β εί!!ί€νέπ Βοεε!, !ιο8γ οι επιΒοτ!εέἔ!›οπ ει !ιει!έ!!ιί!ιιι·ο 
το!!! ·ε!!ειι ιιιόΒ πειιιιοπάί!!τ Π!! ει !ό!ε!;!8ιιιετΘ!:,- πιόΒ· οιτὅε!ι 
ιιο!ε νά!! πι!!: έ!!ίτ, ιιι!‹!ὅπ ιιιοιι‹!_ῇιι, ιιι!!εόΡωι ει !ιει!έ!!ι!!ιιιο 
Με !ιίι·]ει _πινει!!!ιτείτ σεει!επειιι ιιι!ιιι!επ ειπι!ιοι·ιιο!: , πιόΒ ο!γει 
ιιο!ειιιι!ζ !ε, !ε!!ε 82 έτω!πι! ε οτ!:6!οε! Γο!!όα!όε' πιιιΒειε Πιπέ 
ι·ιι οιιιο!!‹ο‹!το!‹. !)ε νιι1!οιι, !‹!ιιε!: !ό!ε!;!ειιιοι·οιο ειιέιι!!!ει ιι 
νιι!ότ, ε! !)!τ!ει·οτό οι, π! Βοοοπτ!έ!ιοι ιιιιι€γενέπετο!αιτ ι'ι· 
νέιι , ει !ιι!πόειιο!ε !πίππέεέι _!οἔειοι·ίίπο!‹ ζ!) ιιιοπτ!_!ιι θ!) , νιιΒγ 
Β!εΡο!τ !ιό!ιότό, Ε! 1513-!ιειι ε! πϋΠι!ιοΓ8! Νιιιέσε απ!!! Μι!!! 

") Βοοοιιτ!ει Μπι· νει·Ιιι·οο!ιοπ πππ! 81ι·ιι!!ειι. !!!ιοι·ε. ν. Βοι·8. Βαφ 
ι!8, !798 Ι. 'Ι'!ι.!. Π!! !! Με". 
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ι·οιοιωιι ΜιοΙειιι62 ιιιι!ωρ 6 Μιι·όΒιι Η5Νκέ εοιιΜτ ιιοιιι νοιι, 
ι οΒγ ιιιιίεό, Μ 4678-Βειιι ω), άι οΒγ ΒατιιιΜ"Κ ΙιόΙιόι·έ, Η 
ειἰιιτο οι ἱἀὅιέ_ῇΒειιι πω" Μπιτ: ιἱἔ7 Μιιοιιιι, ιιιιιιτ μοτοπ 
οεοΙτιιτοΗ:, ιιιοιιάνέιι: ΙιοΒγ ειι_ιέτ ϋάνότ ιι ιιιοἔ Με!! ΒοτιάοΙ 
πιο α). Β ει ιιιιιιΚοιεικό , κι εοοιιιιείιιοΕό ε έΙτεΙείΒιιιι οι οΙεὅΜι 
Εοι·εειιόιιγοΕό ποπι ίϋιτέιιιιιόοιτ-ο ο Βίἱιιτειόε εΠωι"έ δ Επι! ο· 
8γοειιοΙ: !όΙοιαιειιιόι·οιο οΒγοεόνοΙ, ΙοιοΙποιοτό πι ιοΒιιεέΒένειΙ 
οΙΙειιΙιειόεΒειι "κι , ο" κιτ ΕΜΗ: ΚόιοιΚοιτετιιίιιι!:: @μια 
Μ, νειΒγ·ιιιτ: ΚέιεόΒοε. ιιιἱιπέιι !ιοι ]0ἔι·1Π νιιιι ει ειό, οτι 
πω" ειέιιι Βιιτέι·οι. 

νειΙειιιιοιγ ἱιιτέινόιιγιιοΙ: ιιοεειειε άι έ!ωΙέιιοε €γειικοι·Ιιι 
Μ. ιιιόάοα έκ! ιιιο8ἰ£όΙιιἰ , πιἱ ]ό ε πιἱ πιει ΜΜΜ πω; άι το 
Μιι€ετοι: ε _ιοΒοτ ποπι ΙώνοτοΙ!ιοτ ριιει€είιι ειι6ι·τ , ιιιἱνοΙ τόΒ·οτι 
ε ιιιἱιιἀειιειει·ω Βγειι€οι·οΙΙ:ΜιΚ, ιιιίε οΒγειει·ειιιικιά ποπι Βι 
ιοιιγίιωτὶΙι Μ, ιιοΒγ ·ΙοειοΒΒ τόι·νόιιγο!ς, ιιιι!ς Ιε8ιἑἔἰοΒ 
ΜΒ, ΙιοΒΪ ει πάρτε Ιε8ίιάνόεΒ ἰιιτέινὲιιγεΚ ει ΙσΒείΙΜιιάόΒ 
ΜΙ: ε Ιεἔιοι·_ῇοὰτεΒΒο!‹. 8 Με ]ε|ιοιοτΙοιι ΒοΒιιοιιγίωιιι, εότ 
ει. τόι·ιόιιοτ' Ιειριειἱ πιιι€σιέίοΙΙιειιΕιιιιιΙ οι εΙΙειιΚειὅι ΙιἱτὰοιὶΚ. 
8 έιι ειιοιι οεοόόΙΚοιιιέπι, Μι ει ειιιΒει·ο!: ει ιιιιΜ!Βϋιιιετέει 
ιιιἰτι‹Ι εάιΗΒ ποπι 8γιιΕοι·οΙιέΚ νοιιιει, ΒειάοιΒοιι όΙι ει Με” 
ειίι|εεόΒΒόΙ, ΙαέεόΒΒ ειο!αίεΒά!, ειιι;είπι πιονόΒειι ει ιεειι·ιιο!ιο!: 
ιοΙγιιιιέΙς, ε ιιιἱτόΙ ιι Πιέρ ποπι 80τιάο1Ι€0τΗι€ ει όι·6Μπό τοειἱ, 
άι ]έι_ιει ε πιονόΒειι ειΙΒειΙιιιειιτιτἰΕ, ειιτ10ΒέπειΚ ιιιειἱ ιιτόΒιι 
ε ωτιιιόειοτόνό νιἰΙἰΙ‹. δοΙαί ειιιοΙΙςεάΙιετέ!α ει επιιιιε ειειιι Μ· 
νιιτέειίιιΜε ἱἔιιἱ όι·ιοτόι·ε: ιιιοΒόι·ίιιιι ει εΒγεετ κι Βιῖιιτ6Ι ει 
ιιέΙΙ:ϋΙ, ιιοΒγ κι ΒγἱΙΕοεεέἔ0τ πιτ-ιΒιι ιιαίιιοιιιιί; ΙιειτοιετΒοιι 
ιιιιτειιιἰ ιι οι·ΕϋΙοει ιδι·νέιιγτ ει ιιέ'ΙεϋΙ, ω” ιι τοι·ιιιόειο:' 
τόι·νόιιγο ιιιοΒιέτιείιιόΕ; ε :Μπάση έ8 88]έί ιιιιιιζει εΠοιι κ. Ει 
ιιιοιιάειιιι, πω” άι ἰετειιἰ εΙνότ οι οιιιΒοι·ἰ όΙοτ' ιόι·τιιοαΜοιι 
ιιιέΒόιιο!ι. Πε ιιιἱιιτΙ ειοΙ‹ ΗΒΗ ιιιι:[ιιιΒ ειιτ ἱε, ΜΒ· :ιι Έθι 
Με άι _ιο€ ιιοιιιι ε! ποπι Μ6Βιιι. 8 Μι ιιιο88οιιιιο[ιιιΚ , ιιιιΙα-έρ 

") ΖδρίΙ, Ποιι!ιεο!ιι·ΕΕτ Μαι· «Με ΒοοΜιιιιιεε. ιι. Ζννοι:Μιι€ιεε. θα 
ΤοόεεΜπιίο. Ηεἱὐε!Ι›ει·Β, Ι8δθ. Ι. 28. 29. 

) ιιιω8, Αιιιιιι!ειι σ. ι!ειιιιιο!ι.- από. ειιιιι!. ()ι·ιιιι. Ποοιι€ιρΠοεο. 
πιω-πω, Ι829. δ. ΗεΠ. 

δ! 
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ει ιδι·ιέιιοτ ιι τένεΙγοΒιιο!: εΒιι ¦ιιιτέτωΙι-ιιι ιειιἔετεΕιέιιτιιγἱ 
Μ: ιιιεε οΙὅιτίἰτιΙ‹, ΜΗ; Εδαιόττ Μ υπ @ΠΠΚ ΪὲΠ οι ιΒιιιιιιιι!ε 
ε·8·γοΒγ ειιΒειο, πιοΙγ 6ι·ϋ!αι'ίΙ ίιη;νει πιο, ε 6ι·6Με!ωι έΠιιἱ 
ΜΒ, πιεση Βόι·ίιΙέ!!έεϊιόΙ, ΙιοΒγ ει ΙοΒιιιοεεπιιΒΒ Βοι·Βιιιι τιιΜΙ 
ΒοιτιιΕ ει ιιΜέ|ΒίιτιτοτόειιεΙ: ε!ἱοτιπὅἱ,. ε ιιοΒγ οι ιιέιιιειγ πιό 
ροΒιιέ], Βάι· ι·δνΜ ἱἀὅτο, οΗότδΙτιπέ!μ ἱιιΚιίΒΒ έττώιιιίἰιιΚ 
νοιιΒιιι; ετὅεεέἔετ; εοι·επι ει ιιειἔγοΙιΒ ε οἔγειοιιιἰἱιΒ ι8ειιεό. 
Βο!ειιιιι: ιδτοάέΚεει νιΙΙέιιιιιιιοΕΜτι ιιιιιιιιιΕοιτιἱ, ΙιειεοτιΙόιιΙ ει 
ει ειιιζέτιιοι ιΠε1μ16ιο18 ει τιιιΡιιιιΕ πιἱ ιιτέιιει ΚὁνοτΒοπιιἱ ΪοΒ, 
ε τιιιιιτέιι οΙἱειιιετ€οΙτεΙε Β, ιιο!ιοιιιιι όε εοΙσίι·ει νότετιιἱϋΚ Μ! 
ει: όιετΒο. 8 ποπι ΕοτιιιιΜπιπι επόΠιι-ιιιιἱ ο νι-ιιόόιΙειΒ· Βίιτιιοτὅ 
]οΒι·ύΝ Εὸἀἰἔ ει ιδι·νόηγιιοιόΕ ιιειιι ΒίιιιιοττοΙε Ιιειιιοιιι Βο 
ειιιιΙίει!:, ε ιιιΜόιι ΜΗΝ ίιόΙιεΕ, Β6νοι!:οιεΕεεετι οεοΙοικοάτοΙ:, 
πιιιι·ι: ει. Βοειιι ποπι ἱ8ιιιοτ ]οΒ0!;; Βοι·ιιιιΚ' τὁτνόιιΥΙιοιόἱ έτιἱ!: 
οεειΙα ιιιἰι το” κι Βἰιιιτοιιιἱ, ε ἱπιο :ιι όει' οΙεί5 1ιἱΙ!ιιιιιιτιίἱιιιιι 
Κόιώγ ειέΙΜι :ΜΒ 6Ι<ιετ Βόι·άνότι πιιιιΒοΙιτιἰΙ: Μ ωιι!ιοι·ι ΜΗΠ 
ι·ει ΜΗ, Βιιιιωι: σε: νιιΒγ ει Βι'ίιπ ὶειιιότΙἰ? Βοἰτ οτι Ριπή: ιιτι 
ΜΗ: οοιιτι·ο Η. εοοἰέτό, μη· ιιτι οτἱιιιε οοιιιτο Η πωπω? 

Μἱ ει ιιιιίεοάΠε 1ιόιΔωειωι, τ. ἱ.αΪιαΙάἰὑἱΜ£εΙἀ .92Μεέ 
ἔει ο α 2άτεαειέἔἰ επαὐαάεάὅ .ο ΗΜ' /επ2αΜάιπέτα; οι·ι·ε ιιι 
Κέιιγιο!ειιοΚ νειἔγιιιιΒ ιιοπιιιιοΙ ίεΙεΙτιι, οΙὅεπὁτΙέΙεΒτιιιιἱ, πιεί 
εοιΙ πω· τϋτιόιιοτἱ ει·όεεόΒεΕτιέ]ίο8νει. 

Αέατα!π·α Πέπσι κι ειιιΒιιτοΕ Ιιέτοιιι·οεπέ!γτ ΕέρειιιοΕ. 
Αι οΙεὅΙ: ΕέροιἱΒ ΜΜΕ, ΜΒΒοτι επ έΙΙιιτἱ Ιιει]!ειιιι ε ἰιιἀιιΙιιτ 
νειὲ·γ ίοΙγιοιι νειΒγ ΡιΙΗιιιΜοιιικόιιτ ΚοτΙέτΙειιιιιἱ ιιτιιΙΒοάι!; ει: 
έι·τοΙειιι ε οι·ΙώΙοε ίοΙοττ. Α ιιιέεοᾶἰΒιιτ ει2ο!ι, ΜΗιωι ειοιινο 
@ή ε οι·ΕϋΙοει ΙιότίιΙΒοΗιΙ οἔγοιιειιΙγΒειιι έ”, ε ω181ι ε ΜΗ· 
εό Ε6τϋΙεί!!έεοΕ τεειἱ!ε σηηΞΙζετ νει87 ιιιέεἱΙαιτ τιιΙιιγοπιόνιί. 
Α ΙιετιιιαάιΚετ ειιοΕ, ΕἱΗιοιι ετ!εϋΙοε ει: οι·ειέΒΙό ΙιειτειΙοιιι, 
ε ποιπ όι·άεΒΒι'Η ε ποπι ίόιοΙοιιι ιιιἱιιττ, Ιιειιιοιιι ιιιε8€γόπόάόε· 
ΝΠ 3έι·ιιιιΚ οι ιεειιτιειΕ ιίιέιι. Αι οΙειίΐ οεΖτέΙγΒοἰἱοΒοτ ιπ 
άιιιιιτ τιι€ειάνόιι ει Βι'ίτιτο, τέ]οΙ: ποπι Μι: εειιιιιιἱ ίόΙεΙοπιι, 
ιιιοι·ι οι ἱιιὰιιΙειτ τοι·ιιιόε2ετέιιέ! ίο8νει ΜΚ, ε ιΒγ Μπιτ :Μπι 
άειιεπέικιίιάει, ποπι τετιειζ κι Ιιιι!άΙτόΙ δω €γπιΕι·ιιιι ὸἱοεὅεόΒετ, 
ἱπιιἔεττ Μι ειΜπιιι άποιοΙΙιειΕπιι Η ΒιιΙέΙειΙ. Μι Β0ι·πιεπό ΕίπιοΕ 
ΚΜ νενό!ε ιιιιιΒο!ιεια Ιώτι'ίΙ ει τοιιιειἱ εοιιιιιοτοΙε, Β Γο]6Ι: ο!γ 
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ε!!ι·ί!π !ιιι!!ιι ε8γιιιέπ παω, πο” π πιο!ιτέειο!ιππ!ι πεπι νιι!ιι 
!ι!ε36!ε 8ι0!)Πι!!(Μ ε!!:όειίιεπἱ, πι!όι·ι π8·νειπ πιοπ ι!ετε!ει·ει 
ω!‹τἐ!‹ πι π] ιιτει!!ιοα!ό!ι'.ίε!ε!!. Α ερειπνο! ειιιΦοτ!ει!ε πιεε 
ίείι·ειι!τ !όπιιιιι! ε εν!!!ιο!π!, πεπι π πόιι ειεπνει!π!; π Μειωσ 
!εο!‹ι πειπ Βνόιτε!ζ τεπε!ε!π! ιι !ιει!εί!!, ι!ε π Μιιπ!‹ €νόιτό!ε 
ε!!οειιι!π!; πιει! ειπε!! ιι Μι, Πι π ειπΒειὸεέἔ' έίι·ί!!τ ειει·ε! 
πιε ἀο!ἔοιοττ, ε πει πεπι !πει·εετε εΒγ!!: εειπ π !ιπ!ιί!ι, ι!ε πεπι 
!ε τειιεἔεττ ε.ιιιπι π νιι!!έε' ει ει]ο8' ιππι·ιντει !εππ!, ει π 
ιιιε!ν ιπεΒἔνὅιὅἀέεπε!€, πι!!νεπ ει ()πιόό, π νει!!είε! ε ειιι!ιειι! 
ΜΒ! ίπππτ!ειππιππ!ε πι!!νεπ π Ο!επιεπτό, Βεινει!!!πεε ε Πω· 
ιπο‹!!ιιεε, Βι·πιιιεε, εε πι !πάιι!πτπιι!ς ιπ!!νεπ π Μει!εέε εέν 
!τερεπ π!πεε Γε!ε!ιπε.ι δ πεπι !ι!ιοπγίψί!ε ε ειιίι ιπεΒ· ειιίι 
Ιιε!τ!εί!ς π !ιι!πϋε πιἰπτ Ξε!επ€ἰ Π!! ιπειΒέι δπ!κέπνι, ε ιπ!πτ ἱε 
ιπέι!! !εεεει·ι'ί πγπΒιι!οπιιπει! πι ιί!ε!οιειτ ί6!6ιτ: !ιε ε!πε, ιπεἔ 
ό!πεπι ήτε-ι! 58). Μ!πτ π πιό!νεεε!ιεπ νιιπ ειει!ίί!εε, πω, νειπ 
πι ειπΒει·! ιει·πιόειει!ιεπ νιι!ππι! ι!!!ιοε ι·ιιΒιιι!ό ει·ὅ π πππ' 
Βόιε!ε!ιεπ, ε ει πι !πι!ιι!ειι. Α πιιίεοά!!: οειιέ!ν!ιε!!ε!ε @Με 
ιι€ν !ώνει!!ι ε! ιι πω, πει καιει, π πω· πνετεεόἔε ειετ!ό!ϋι€ 
ει ππΒιν ει !ιίἱπιετεε' νεπιτεεε€ε!ιει !ιέρεε!,!ιέι· ίό!ίεάειιεεεεπε!:, 
νπ8ν ε!!ι!ιει!!‹ ιππ8·ιι!ι!αι! ί6!!ε‹!ειετ!επι!! Βί!π!ιόι!!ιειπ!, Επι· 
π !ι!!πτειόε) νεει€εεεεε !ιπ!ειι!!ε ει πππ' πνετεεε8ότ. Αι ε!εὅ 
εεει!ιεπ, πει Εεενε!ειιι1οε πἰπεε, π!ποε !ιίίπ πιε!νπε!: ε!!επε!ιεπ 
ειι όι·δ!ιδε ίοἔειίε ε!εἔ ε!!επειι!ν!νει! πεπι !ι!πτβι, ιπε!ν όΡ π Βο 
ποειει!ι πω !‹!ποε!›πε!‹ τιιτπιι!!π ιι !ιπ!έ!ιιέ!; ει πιιίε!!-κ επει 
!ιεπ, πι!ιιτιίπ :ποπ !ι!ει!ε!ειπιπε! !ιόνεττε!π ε! π !ιίίπτ ω” Β! 
ιοπνοεειπ πειπ ίο8πει!π Π5!!ει!ειιετπ!, ιπ!π‹!εἔν πω» δτό!ώε ἴπἔ 
πάει, Με!! !ιει!εί!, ει!ιέι· !:ει·ε!ε !έΒνεπ π !ι!!πτετεε, ιπετι; πεπι ειιει·ι: 
!:ϋνεττε!ε ε! π !ιι!πτ ιπ!νε! πειπ ε!ε8 ειι!γοε ιι !ιί!πτετεε, !ιππειπ 
πι!νε! !ι!ιοπνοεπει!ε !ι!νε!ε πιτ !ι!!πιει!ειιί!! ε!!ώνει!ιετπ!. Α 
!ιειι·ιπιιι!!!: οπιτε!!ν!ιε!!ε!κετ !ιι'ίπτε οεπ!£π !εεπνιε!επεό8 ν!!ιετ!, 
ΡόΜέιι! π νόι!ε!επι' εεετε!ιεπ; ιιισ!_!ιι!ε πιοπΒππ, πι!!ιόπτ !ιο! 
νόεειί!!κειέ8 πω, π!πεε !ιετιι‹!έε, ε ε πε!!‹!!! !ιι!π ε!ποε. 

Βόν!ι!επ: πι ·ε!εό οειιέ!ν!ιε!!ε!ετε !ιππιοπιπ!ειπ ἑ-ι πππ!! 
!ι!!πιετεε, πιει·τ ε!ό8·ιε!επ, πε Μ ε!όπτε!επ ιπ!πι!επ !σί!πιειόε 
ε· 

ε!) Πι πω!ι!ι!α!επι πό!ι!ό.!ε !ιοιιιΕπιι!ι ΐε!; Πειι·ιπ!ε.;ιιπιι!, !)!ε Το 
τ!εω!πι!ε . .ι!. 35. - !3ιιορει!πιικ, Πε !π πε!ιιε πε πιοι·ι.Βι·πιι. 
1827. !. θ!). 298. - Μια”, νεπ ι!ειπ Βιι·πΓε)·ειειπε.. . . !.2'75. 286. 
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ει νἱΙέἔοιτ, ιΜνεΙ Η 1ηι!ιιΜΗ.ιόΙ Βἄιι¦ιὁὸἱΙ‹,ει ότιΠτ που ΡἱΠιι 
ιπ1Ηπιπ, ε ἱΙΙγοιιΒοτ επ επιΒοτ εοπ1 ΐοτιτοΙ, εαπ Μ” ει πιέ 
εοἀἱΚ οει$έ|γἱ1ε!ὶε|ιτο τέεΖἰπτ ίϋΙϋεΙεξςεε, Μουτ Μι Βἰποηγοε 
ιέε ΙεΒοΙὅ ει ΒίὶΜεΦόε, Μπιοε Βιΐη,τ1ιἰὲόΙειι δτδ|(δε ΪοἔεέΒ οἱ ποπι 
τοποητοπο, τέειἱητε|έἔ€οΙεπ, :ποπ Η τοΙΞεεοπι ΒΜοηγοειπι!ε 
ΕΜΗ ΒἰὶιιΩετΙεηεόἔέτ, Μπι πανε πιἱπιὁοτι Βϋπ1ε€όεοΙγειι πιὶπιτ 
Με ποπι Μ «ήπιε, κι ΜτιπΜΜ οεπέἰγΒεἱὶεΙετο ροὸἱἐ ΒιίΠ: 
εέετοΙοπ. 

Α ίόΙώπ1ο0, ιηε·ΙγΒ6Ι νότοτΠτ ο ΜΙάΙΒϋπτετόε' νόάεΙππέ 
το ει ΙοΒίὅΒΒ οτὅεεόξς, ειΜΒΒ πιόΒ ΒὅνοΒΒοη ίοωιιΕ ίο]τοΒοιηΕ. 

Πε :Με οεειΙ‹: επ ]σ€γοιπϋΙε πιοΒ, Βοἔγ πιἰιπέη οι 
ειρτόΒΒ νόεεόΒοΕπόΙ ίο8ειπετΙωιΜΕ τειΙείΙωτοΦτ, 1τιΞΕόρου Ιε 
Βοτο τοτπιόιιγΙοηἱ €όΙο πειΒ·γοΒΒ είΠεεει·τ πιειἔγοΒΒ ΒιἱηϋΙσιόΙ? 
Μεττ ΑπἔΙἰέπει& απο" τόι·νόπηε, :Μ ειετἰπιτ Μ ΒέιΒιίΙ, ΜΗ 
ΒιίΙ, όΙΒιίΙ 2 οκίἱετ ίοτἱιποτ ΜΡ (ννἱΙΜοε-Μέτἰει 1699Βοη); 
Η οἔ7 μει·ΒΒωι νειἔγ ει: οι·ειέ€ιι€οπ ΒοιπέιοΙτ ω·οπ:ιεΙ ]οΙοπι 
τιιο€, Η ο8γ @οτ νει8·γ Βειι·ιτιοτ ειέπάόΒοεειπ τπιο8εΖοΒι, Η ο 
Ρατει!κΒόΙ ε 1όΒιίΙ οΒγ ΒειΙειτ εΙοτο2 (Ι. θγόι·εγ, 1723Βοη); 
Η ΕεττΒεπ νειἔγ εότπ-ίπηΒειο οΒγ οεωιιοτότ ΙονέΒ·, Μ ιπόντοΙο 
"Η πω έ!ιπέν εΙΙειττ ἱι·τ ΙενόΙΒοη ιπείεπόΙ -νειΪε-ιπιἱ Βοοεεε άοΙ 
ἐκ:: Βάι· (Ι. ·(ἶγδι·ἔγ 1'725Βειι); Η ει ΕοπτΙό-ϋΙτιπνέπγΒοπ 
ΚοπιΙόὲ πω", Η ει ειέτω.Ιό τε1εΙ‹τὅΙ 5 ειίἰετ Ϊοτὶητ ἐπὶ νέει 
πετ οεεη (Π. ΒΒ:ϋιΈγ 1745Βειτ); Η Βοήιιτ Βέτέτιγτ ω" ό! 
τηο8; Βο8γ ὐὅτεΐ εΙοι·οιΗτ-ιεεει (Ν. ΘχότΒγ) ΜιἰάἰὑἰὶΜΘΐΘΉ 
επεπνοι!: πιἱηιὶ ποπι τότνόηγ ποπι :-ιιιτηάτε Μάτ €6τόΜπό!ε 
οι ει-ΙσΒιί]ειΒΒ ἱὰὅἱιειι, πιἰνεΙ ὶἔειιεέἔτειΙειιιιειΚ ε ειτέυγωΙωι 
ΠΑΕ, Μηιωτι πιἱνεΙ ίο88πετΙειπιπ1|ς ὶεπιιοττοτοΗ. 8 πποΙγ Βἐἱππο 
·€όεπεΙ‹ ίό!οΙππο Πχ οεοΕόΙγ νό£εόΒεΕΩὅΙ οι ποπι Βὶι·τ "πτω 
€ειιἱ, νε1[οι1 ἴὅΙτοΒετηἱ ο ]όπωιιιΙ, βη”, ει: ο ηεἔγοΒΒειἱ££ιιἱ 
οἱ ΐοἔ ῇοειτειιἰ? ΗἱΙιεώ ο ΜΒ), οι έτιιΙότ ε ιειπἱϋΙὅτ, Η 
νέ!ΗιΙετάβεη :1ιόε :που ΈεΙίΠ ὸἱοεὅεόΒοτ ἰε ΜΙ, ο8γ πποεεω 
ε ΒἱιοιιγΙαΙω1 ΗυΙόΓ ΪέΙεΙπτιε νἱεειει ἴοε Μττόιτειτιιὶ? Ηἱἱιοτό 
α: Βοἔγ ειπιτειΕ Η όήϋιι€6 Βιιειιι1ά1: οΒγ οειιμίεεεΙ ΕἰοΙόἔίτ 
Βετἰ εΙΙεπόπ,_ ε1π]όΒειεπέτο ἔγἰΙΕοε Κατ-β €εΒεπ:€ΙοπϋΙ ΪοΒ 
Μέ ΜΜΜ” ΗἰΒοτὅ ο ΜΒ), ¦‹ἰτ εΒγ τὅτειιιτέε ε εἔγ @Με 
ιττότοΒ Β:-ιι:Ηημέετιι ε πιἱπιὶειπε εεείτ, ε Η “θα ΜΗ! Μικέ 
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πι! οιιειΚιιιιιιι Βιιοιιγοε, νἱεειιι ΐοἔ Βοι·φειάιιι > ειιιιει Κύπ 
ποιόε ΜΜΜ? ΡοΒ ρ επ Ιιἱτιιἱ ει Ιο8ειἰ|ει]ιιΒΒἰιιιΙιιΙειιΙειΙ εΐοΕ]ει 
ο νἱεειεινετΙιειιιἱ ει ΙεΒΙιειΦειΙιιιειεΒ ι·ιιΒόι, πιἱ ειιιιειἔγϋιιἔο νότ 
Κε.ε Κει]Ιειιιιοτ ποπι Μετα ίοΙτειτ£όιτιιιιιἱ? Πει οι ἰἔειπ,° ει ρο 
ιἱἱἔ τιετιι ιει€ειιἱ!ιειτιιἱ, ιιιοΒ Κο!! νειΙΙειιιιιιιΚ, ιιιἱΚόρ ο τϋτνέιι7· 
!ιοπείεΙιεΙΕ ριιτειάοκοτ ιιιοἔίο_ῇιοιιἱ ΙοΙιοτειΙοιι, ΚινείΙι Μι πιό8 
!ιοπ.εί ε1ά]ιιΚ, ΙιοΒγ ει. ιιιιΒγ !ιιΐιι6Κ ι·όεώιι0: οΙΥειπιοΚείΙτειΙ Κό 
νεκτετιιεΚ οἱ, ΚἱΚ ει ΒιίιιΒοπι τόεπόττοΚ Ιενόπι ιιιο€ΒειτέτΚο2ιειΚ 
ει Ιιει|είΙ' €οπιάοΙειιένειΚ πω, ΚἱΚ ;:Κ'5ιτ νικ! επειινωιό!γ εινειἔγ 
τοι·πιόειοτι Βείτοτεείἔ ειπε πιέιιιι|εΒ Κό26ειγόεει-έ ωιω, Κἰ ΡοἀἱΒ 
νειΒγοιιεεεοιπι1ΒιιΙ πιότἔοι ε €γΠΚο!, ει: "Μιά ειἀὸἰἔ ποιπ εεε 
|οΚεειἱΚ, ιιιἱΒ ε! ποιπ Μιοτό πιει€είνιιΙ !ιοΒγ ΙοιιδεοΠειι ίοΙϊό 
ιΙ6ε.ιοωἱο. - Δ · 

δ "Με εί!ιιιιο8·γϋιιΚ ειιϋΝόπιοπο ε ιιιο8 ἴοΠιιΚ Ιείειιἰ τει] 
ιειΠιόΙ, ιιιἰΚό1ι ει Ιιει!εί!Βιιιιιοιόε' ο1τόι·Ιόεε εο!ιοΙ όε εο!ιει ποπι 
νοιιτ ιιιειΒιι ιιτείιι Βίίιιειειιιοι·οιΙείετ, ιιιἰΚόμ ει ιιόροΚ' ετΚ6Ιοεο 
εσΚοι έε εοΙιει ποιπ Πιο κοιιιιο"ειΒΒέ ειρι|ιά €ϋτνόπγοΚ ιιιἱιιτ 
νοΙτ ΚοΒ·γετΙοιιοΚ ιιιοΙΙεις πώ: όροιι οΙΙοιιΚοειὅΙοἔ ει ιιιιιιτ ιι 
βϋτιωιόεεΚ ιιειιιεεοάιιοΚ, ιιτείιιοΚ ε νοΙ6Κ ιιωπι6εωι:ιοΚ εποιη 
ΒοεσΚ Μ, ε ει ΙιιιΙείΙΒιιιιαπόε' Βιι·οόειΙιιιείιιιιΚ Κσι·Ιείτο]όεείνει! 
ι:εειΚιιεπι ιι€γϋπ ειίίΚίΠ ει Μίκι, Βιι·οάιιΙιπιει ω. Α ι·έ8Πι!ι ὶιὶὅΚ 
ει ΙιιιΙείΙΒίιιιΜπέε, στοάιιιόειγότόΙ @Με είΙτειιείτιοεεείΒοΚεει€ υγιή: 
ιιειΚ, είιΚει·ότ τόειΙειοεωι ε οι εΒ·γοε Βιιιι6Κιιό! ειγειιιιοειιι 
ΚοτιιιιΚπιειΚ νειΙει ίεΙτιιττνει. Κ 

Ηω·οάοτ είε Βιοιιοι·ιιε 8ἱοιιΙιιε ") ΜΜΜ Βιι!πωο ειοἔγι›τιι 
εἱ-Κἱτείἱ7τόΚ Μη” :Μπιτ ΚοΒγωΙεπιτ ε ΙιειειοιιιειΙειιιτ (Κωμω 
πια τι' εεε Μπι εἰ Ποπ, ν0Πειιι·ε) οιιότόινότι ει ΚειΙείΙΚίίιποδόει, 
ει τειιιοΚΚειι ει νείτοεσΚΒειιι ε ει ΝΠ Κότίι! ςἱοΪἔο2ΕειιοιΦ, ε 
ιιιο8]οΒγειτοιιΚ τό!ει: πιἰΚόροιι 50 όνοε ιιτει!Κοάείεει Με" Αι: 
8γριιιε' πόρο ΒοιιιοΒ· εέε σεειιιιεε νοΙτ. δ ΙοΙόμω ει ει·όιιι·ιιΙ 
ΜΥ ιιει€78ιοι·ιΐ ΜΗ, :Μπιτ πωπω νειΙει οι·ειείεΙείεει; πιο:: ει! 
ιιιέΒιιιι οΒγ ἱεωτι επ ιιιοιιι!νείει ιιεΚἱ, Κοἔγ ΒοΗοΒιιΙ τονιέΒΒ 
ποπι Γο8 ιιτειΙΚοιΠιειιιιἱ Μι οεειΚ ιιέιιιειγοΚοι ιιιοΒ πιοιιι 6Ιω, 

ει) Ηεωεω.ι.ιιι. π. ι. Μ. -τιωειοι-. Με. ΒεροιιΠ. πω. 
ι.ιιι.ι. ο. σε. ι. Μ. ν · 

τϋΒνἐκΥΤυυ.ΡΔιτΑωυΝΚ.ι. 9 
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8θΜΙ108'Υ €:ή!!κοΙείεεειΙ ίεττόπτεεεε :Με ε!ετε:, Ιε::ιοπάε :ι 
Ιιο:·ο::έτιί!. . 

Β£τεΒο (ΜΒ. Π.) ε: Κει:Ισπ' ΒεΒΥεἰ ΜΜΜ ζώ: ΠόΡω 
πενεινε:: :πε8; ΜΜΕ επ ΒόειέΙ:, Ι:οΒγ εἔγἰἱεπεΚ €ὅι·νό::γεἱ 
:·ε::‹ΠεἱνίἱΙ ΒεἔγετἰετιεΒ νοΙΜΒ, :::είεΠ: εΠετ:Ι:ει: πω:: ἱε:::ε:·Ιε 
σ: ΒεΙείΙΒίἰπτετἑε:, ε "τόπικ "Μ, :πἱΕόρ ει:ι:εΙ τἰτΜίΒΒεπ-, ει:: 
::είΙ εϋ:·ι'ίΒΒε:: ΚόνεττεπεΙ: εΙ ε: Βϋ::δΚ. 

ΜΜό:: Ι.::επιπήι:ε θό:·ϋΒοτεπέ8ιπ:Κ Β:·ειεο ε]ό1τΠϋπό 
πετότἄΙ ε επτ:Η ειόΙ, ὶ:οἔγ εἔγἱΙΚοε επί:::ΜεεεεΙ Βϋπτετ€ε€εΦΦ, 
νΠέεοεει: Μ::ιο:ιά:ει: "ΜΜΜ ετιἱπι ν:άεΒε:τι:ι· ι:είεε: ειιωπνἱε 
:::::Ιοε, καιω:: Ι:οπή::εε ειη:ΡΙὶεἱο εε:ρΜε είἱὶεετε," ε ει: τι:ά_:ιιΙε, 
:::Παέρ ΒοΙὰόΒεΒΒ Μ:: ε!όΜε :πιεἔ Β:·εεοτ, εεπ:::::::τ Ι‹6νε€τε. 

δ ει άΠΠείετ Βἰιοτιγίτ_ῇει οι :ιιἱτ Τ¦:ιιογἀἱἀεεπεΙ Ο Μ 
νεειι::Ι:, :::επ :πἱὰὅ:: ΑτΙ:ει:ε-ιε' Ρο!Βέτειἱ ι: :::ἱη·Ιόι:εἰεΙ‹' εστω 
ίεΙεττ Ιει:έεεΚοι::έπει!α, εει”::έ:›' εΒγ τω:: ΟΙεο:ιπεΙ ε: :ΜΗΠ 
Βἱὶιπετόε' ῇο8ειετἄεεἔε ε Μαιο:: :::εΠετΦ, :Με τόπο Βἱοὸο£· 
:κι επική: εΙΙει:ε ιηΉε:ΦΚοι:ιεΚ, ειπε: :::εωε872:: ,,ε2ε:::::: 
:·ει·οεἱ:::ἱΙε εετ :::Μοτεε ροεπειε οΙἰτ::ἱ:: ::ιει:Π:::ει εοε!ετε εσπ 
εΠωπιε εεε:: (σειρ. 45).“ διόιπ:Ι:Μτι!: ε :τό:πιε ΕδτεϊεΒΒε:: 
πω:: :::οπάει:::Κ επι::γΗ, :::ε::::γΗ Πἰοὸοτ ε8Π:εί:· Κιμ:: Μ ε! 
::1ο::ι:. Κἱ ε τέτ87τόΙ ΒοηιΙοϊΒοάΕΚ, πε Ιιεἔχῇει ε ίεΙεόΒεε Βε 
ειόἀε€ οΙνειεετΙω:ιιΙ, :Μπιτ ω.: εεε: :Με 

Α τόπιεἰ Φε::έοεΒεη ΟιιτἱΙἱοιι' όεεεεεε!ώνεεεΒο:· ε: Μ· 
¦έΠ:ϋ:πε:εε ::ιεΠεπ οπο, ε εΠει:ε (3εεεειτ τω·τοπο.!ε ”). 

Τότνειιγεἰ Βό::::ίτ:Με ε: ΒἱτόΙγοΒ ::Ιει€τ ε ε: ι:εοε:::ν:ι·εΙε 
έΠε.Ι :π Ηιε::Κότ ΜίωέΚ ε: Ιε8ΕεΒγετΙει:εΙ:ΒεΕ νοΙτε:Ια. Μἱ::ὰ 
εεε:: ε Ροτεἱε ::δι·νεπγ :ΠωΙ, :::ὶ ειε:·ἱ::τ1:οΙἔέττπε::: :Με 
επ:Βεά Ι:ει!έΙτει ΗόΙ:::, εΠ6:·6ΙτεπεΙε. Εἱνἱ::ε (ΕΜ. Χ. σειρ. Θ.) 
εΒ:· Ι:οεειιι :ι:ί:ει::ΕοΦ, :::ε1γ 250 ένα ίοεΙειΙ :::::ΒέΒει::, ε εεε:Ι:· 
πει:: ε: εεέειέτοΙ‹' ΚοτιἰἱΒ· τε:·::ει:, πω: :πιεἔεειτεἱ, Βεεγ ε: 
ΜόΒε:: Ι:δνε"επει: ε! Βο:::είΒ:::: ε: ΙεἔΚενεεΒ Βι'ί::ϋΕ, ε ει: 
άρει: ιιιοπ.ίά6επ:Κ, ::ιε:)·Βε:: ε: Ροτεἱι: €6:·νό:ιγ €ει:εε ετὅΒε:: 

 

87) Έ!:ι:εγά:εεε. Πε Ι:εΠο μεΙου. ι::Ρω:ι:, Ι788. ΜΒ. ΙΙΙ.ε::ρ. 4:_ 
45. 40. 

Ή Βε:Ι:ιεΗι:ε. Πε ΜΗ:: ΕΜΠ. σερ. Μ. 
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ΜΗ. ΜΜΜ ΗεπειετΒεπ ποπι πιτιπΕΜι, ει Κόπιιί_ι·επσέΒ' νέΒο 
ἴΜό, πειπγιιτΙοτι Βοιιιει; πιἱἀὅπ Μιδι·δΙτιπέΚ ε νόι·οε ιδι·νέπγοΚ 
ε ίο!γτοποε ππιά!πίιπωτόεεΚ ΙόΡΩΜ€ ιιΜγέι·ο, ει πειίεπέι·ο!ξ' 
Ιιοι·εί!ιιιιι, ιι Βιι·οι!ειΙοιιι όεειιΜό|τ. Επέττ ΜΜιιι Μ! οι), Μπι 
ἔιιὸιειιιίεειιι ()ιοοι·ο: ,,Ο ποιποπ τΙΜοε ΙΗΜΗ'Η:ΙΗΒ, ο με εισά 
ιπἱιιπι ποετι·ειρι οἱνἱιιιιἱε, ο Μ:: Ροτοἰει !" 

δώ: επι οιπΒοι·ὶ €6ι·τόποτ' ειπε. ΙοἔεποιιιοτιιΒΒ ειιιΕΜιιιπ 
ιε, ιπιι16π ιι πιω τιΒι·ΒΜε' !›ιιι·ΙιιπΒ_ῇιίνέ ΙείωιΜε ΜιιιΙνΜτοιπι, 
ιειΙΜΚοπιιι€ ΐ01ιιιιι-ιιιιιΜι, Μι: οπει]τάΚ ε τέειἰπι: ιιι·όΒείΙ:Με ει 
πειιέ!Βϋπτειό8ι: ΜΕὅτΙοπἱ. Π)·επ νΜτ Απιιειιιεἱιιε, Μπιιι·Μπε, 
Ιεπιιι·, ΑπἔΜιιε,ι .Ϊοπιιιιποε ()πιιιποποε, Ζοπο μπἰ!οεορπιιε '”'). 

Β ιπἰεἱὅπ ιι ιπόεπείι·ιάε Ιοέ·ιΙϋπόεωισπ ίο!γτ ε ιι Βιι·οιΙΜιιιιι 
οΒγ πως), νέι·πιιιΜά πω, ει Ιωτεεπόπγ μπώ: οιιιΜΜε επανα 
Ιαιτ ει πΜιίΙΒίιπιοιόε ΜΙοπ, ε. €6ΒΒοτ·ποιπ τΜιοινόπ, πειρο!αιτ, 
ιιι-ιιΜποι·, ένει2ιιΚοιιιι€ ]ΜειιΜε ω, πιἱΚΒοπ Κἱνόἔοιπι εεπΙ‹ἱ€πεπι 
νοιτ επειΒιιιι. 861: ει Βιιι·είΕοΕ πιΕιιειΕοιΙνέπ π εποπτιι·πε' θεμι 
ιΜποι: ,,οι·ιιο ειπε :πιἱ ι!ιιοιιπιπι· πιἱ πιοι·Σειιι" οτόππωωιΙ Μ 
ΜΜ ΜΗΜε ιι ΚινέΒεπέεοΕπΜε '"). Τιι6]ιιι€, ει οππιιπ]οΒΒιιΙ Η 
νοΙτ πάπια α πιιΙΜπϋπωτέε, ε πειγότ οι δι·ό!ι ίο8ειί8·πόιο!έ. 
()εΜι ΚόεϋΒΒ οπδοάτο ππε8 οι ει·ετπΜ:Με Μιεπ ειπ έ8ιπέει, 
ιΒγιει€επιπέπ Η εει_ιείι Μνότ: Εοοιοεἰπ ποπ πονιτ εειπειιἱπεπι. 
Ειτε _ιοΒγιι ιποΒ Βεπιπειιπ: ,,Ϊ.ιιι τοΙἱ8ἰοπ ιι επ εεε οΜοιπ 
που” οοιπιπε Μι Ιοἱ.“ 

ΑπΒΙἱιίΒιιπ ΑΠι·οό, ει πιι8)·, ιιιιΙΜΒιιπωιόει: σεΜε ιι ἰΜ 
Βόεειέι·ιόειτο επειΒοιτ, ε οι·επέεΙείεείτ Μ), ΒΜποεπο!ι ε οι Μπακ 
:ΜΜΜ αότνέπγοἱ Μπιτ Μ), ΜποείτοττπιιΚ ι·πιιοϋιι πω, πΜ(0ή 
ε6ιιέπετιι·ό, Μ), επει·ιπτε ιιΒγ εγετιπΜπ, οτειόπιπέι ιΜόπω 
Μ”, νδειοποιοιπ πόΙ!είι! πιιιιπειτοτι: νοΙπει ιίω·θωει1 ει: οι· 
ιιιιίειιπ. δικ-ι επι 5Ζό8ι8ι°ἱΠί: ποιπ νεπι-ππἱἱε, ειππγἰ Ιώνει!ωιΜ 
ΒΜόιο, ιιοΒγ π πειιιίΙπππτετέέ ο1τότιέπο ΜΒΜ ε οεοπτΙοτ Μπι 
πινει". Κ · 

νΠπιοε, ιι πότΠιό, Κόνειιο Ρειιωμι ”): ε ει τ6ι·ιέπειιιωπ 

”) ΟΙιοπιιιυιεΝιοεπι-ε Αοοπιιιι. Ηιοιοτ. Ιιπρ..ει·ιιοι:οι·. ΠΠοΙιε1ἱππχ_ 
π - Πο Ιειροιπο πο πιο"... Ι. 3Ι9. » μ 

'°) 0ωω. 3= Οσα!. Πο οπιποουπΙι ιιπάειιιπι. Μπι". θ. οιιΜπι ιιιπω_ 
Ν) Μ", ΟΕ Με ι;"81. Ιων, πι· 8Μπι Νει·ι. 'Γ. Ι._ . 

ι θ ' 
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κ 

οιιι!ίτι !ιοΒγ ιιι·ει!Κοε!είεει ει!ιιιτ επ Βιι'ιι6Κ ιποΒεπειροι·οι!ωΚ 
νο!πει. - Δ 

- Α ΧνΠι!!Κ ειιίιπι!' νέΒέπ Ροιιπ, πιπ!ιοι·ειοι·οιό ει!ειρίιό 
ια Ρεππε7!νειπιέπειΚ !έ]πειΚπιποι·ιΚόΒειπ, ο!νεινόπ Απε!!είπειΚ 
νόι·ιιε τόι·νόπγο!τ πιο!γεΚ Μέι όινοππό! €6!ι!ι !ιίιπι·ο ιποπάεί 
πειΚ !ιιι!εί!τ, ιι] 26ινόπγΚϋιιγνοτ ε", επο!γ!ιεπ ο8ειΚ ει επίπε!ό 
Κ” €γι!Κοεεεί8 ιιιωωιωεω !ιει!ιί!!ιι!. 8 εφ ειππγειοι·επε!8'ίο!γ 
ιοποε ίοπγοἔοιόιόεοἱποΚ ο!!επέι·ο Β ο Πειτειιιι€ 1718ι€, πω: 
35 όν!Β ι·ει€ειειΚοε!όΚ ειε!ἰ‹! 0:5ι·νόπγοί!ιοι, ει ιπὶἔ ποπι νει!ει 
Κιέππιο!επ ει !ιειαι!οιππειΚ επΘει!π!, !ιειεποπτει!ειιιιι! σπιτια: νόι· 
πό!Κϋ! ό!νοπό όροπ ποπ !ι!ποεεόΒοτ ε πγπεει!ιπεια, πιἱιτ 
“πωπω εεειιιιεειι ε ΛπΒ!!ει ένσπΚόπτ επε!ιειΚ ε ειοτοΚ' ό!ο 
τόνο! !ι!τιεΚ ιπο8νείεειτο!!ιειτπι ”). 

Επεό!ιοι, οι·οετοι·επέ8' επέι·πό]ει πω: όν!ἔ Κουπέ”, 
ποιτ @σε ίέ!νει‹! πάρει ειιπει ι·ορρειπτ ιει·ιπάε!ιπι'ί !πι·οι!ει!οιιι!ιειιι 
!ιει!έ!!ιϋπτοιόε πό!Κιι!, ε ει τέι·εειεείεἱ επει!ιειι!εείξε ιι !ιιέΚο ποπι 
!ιέ!ιοι·ίττειτοττ επεΒ·, εὅτ οτεπέΒει ιπι·ει€πό!ι!ι νει!ει πιἰιιι: ο!όι!ει 
Με". 8 ο ι·ειΒγοεό ιιό!ι!ει, ο πειΒ·γ όε επτοποεόε οι·ει!ιπέπγ 
Μιά πιοι!!είτ !!!Κ Κειιει!ἱππ ειι·ι·ει !ιπέιγ ειι6τνέιιγ!ιοιό νεί!ειεπ 
επιιπ3επειΚ ειπιει Με” όε ει !εἔιιιειΒειε!ι ο!ι·εΚΚο! ιο!]οε Μπεί 
τέετ ειπε, πιἰποΚ ίο!γιεί!ιειπ ιι!ειιιειει !ιει!εί!!ιί!πιοιόε ιότνέπγο· 
ποπι ιι!ιδι·6!ιοιοιι, ε ιιι·ει!Κοε!είεει' ιι!οιό!ιοπ, Κἱνόνε οΒγ !ιειιει! 
πιειιι !έπειάπ-ι·ει!ι!ό' Κἱνέἔοιόεἐι, πιἱπ‹! νόΒ·ιε; ειοι·οεειιι πιπε 
τειι·τειτοιτ. Ο πιοπε!ο8ειτεί ειπε τειπέοεοεπιπειΚ: ,,ει !ιι'ίπε ιπο8; Κο!! 
!ιἰἰπτοτπἱι «ιο ποπι Κόνοι:πι: ει !ιει!ιι!!ιί!!ιωιόε οειιΚ !ιειεποπιει 
!ειπ Κοἔγοτ!επεόἔ“ "). Β ἱιπ ο Ιιτό!ιει εει!εωε1ι, ε ποπι επει 
Βιιι! ποιπποιπέ!, ποιιι ἰε ίό!-ιπίινο!τ οπιπειτοΚ' Κότό!ιοπΧ!ιειποιπ 
τει!ιειο!ΒείΚ Κό26ιτ, ΚιΚπό!, ει !ό!οΚτειπ' ο!νοἰ επετἱπτ, ρειι·έ 
η! !ο!ιοτ ει: ει·Κ6!πε! από, ε Μ), ιιι!πι!επτ ει ίό!ο!ειπτὅ! Και!! 
πιω!. ν!εειει!ιοπειιοπ Κειιει!!π ιιτείπ ει !ιει!έ!!ιί!πιοιόε: ωστε ειι 
ειιιίοοτειι' οΒγ !Ιειτειἔ08 πἱ!!ειπειιείιό! ίι!8·Βο ειπτ ν!εεπει!ιοιππ!, 

”) ΜπιιιειΒιι, ΤΜ οριιιιοιιε οι' ά!!Τπι·επε ειιιι!ιοι·ε πρ” Πιο ριιιι!ε!ι 
ιπεπτ Η σ!εειι!ι. !ιοπε!οπ, ΙΒΝ. !. 260.. . 

,ή ΜοιιιειΒιι., Πιο ορ!π!οιιιι «Μ. !ιοιιι!οιι, Πω., !. Η (Β!ειοΚειο 
Με). - 18!3. νει!. Η!. Ε. ΜΒ... !ΛΗ:Π8, ι·ππ ι!επι πιω”. 
ο1οπιε . . . !. δθ3. . 

·Έ-- .;τ.-.Α-.. 
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‹:ε πω:: :ε::ε:::ε εεο:::::::οι:::::::: :::::το:· εε:::, :κι ε: :::·ό:::: :εε 
:‹ενόε::::ε απ:: ε::::ε:·:::: νο:::::, Με:: ::ο: δ:::ζό::γ , ε::ο:Β::εέ8, 
::::οι:: ε :::::έ::::::::ε:όε::ε:: εΒγε:: ::ιι:·ν:: :::εε:·ό: ::ιεε::::Βγ:::· 
::::::, ο:: ι: :6:·νό::γ::όιό Η:::10€ε:ήε: εεγ::: ::ειενε: ει: Μ:: ε: 
::::ίε:::::::: :ε:·ο:::::::: ::ί:ει:::. 

Πε ε. :::::έ:Β:::::ετεε' ε::ϋ:·:εεό::ε:€ :::·ο::έ]:: :εἔ:ἰ::::: ΝΠ· 
νέ::γ::οιό: ::6:·::::ε::::::ε::ε:, ε ε: :ε86εεπε::::::8πό:::: ω:: 
ει:::ε:τε: ε: επέ:::ο::ίε.8::: τετε:ε:τ Τοεε::::έ::::::, Με:: :ε ε: 
:ιεεε€:::νί:: :ε8::::::::::: έ:·::ε:::ε: ::Βγε::::ε:. ΜΜΜ:: επ Μακι 
:::8, ::εἔγετ:ε:εε, ε: :::::ε:ί::γοεο:::::::: εε::::::ε::: ::ἰ:ό::::εόἔ πό: 
::ί:: ε::Β·ε::ε:τ νό:·-ξοέ ε: ::::::ό:: ε::ε::. ε ΜΜΜ :ειο::γιι:::: :πε 
Βγε::ε:: :::::::ε:εεε::, :ΜΕ ε:: 1744::: :ό:·νό::γε::::ε:: :ε:ὅρο::: 
τ:: ::έ8:::::, :εε:ιενεε::::έ ::ε::: ::::ε:·ει:ε:: :::εἔ ε:: ό::::]το:: Μι 
:ο:ει:Βο:; ε: :δ:·νό::γ::οιέε, :::ν:::: ::::::::::: Ι.εορο::: :όΙ›ε ε: 
::·ό:::·:.:. ε::έ:·τ ε: νετ' ::::ί:·ό:, ε τέει:::: ::1:εοε ι::::ε:τέεο::, τό 
ει:::: :δ:·νό::γε:: Μα:: ε:τό:·:ό ε: το:·:::τά: **). Πεο:::::::ίε:, :ποτ 
::έεεο:, ::ε:γε8ετ, ::ο::2:-ίε:. :Τ.::::ε::: ε :ε:·:::εειε:εε :εί:·ε::::ό: 
:::εε:οπ::::νέ:: ε: ::::::::::ί::::ετεε, ::εο1:ο::: 176δ::ε:: :Μακ 
:·ε::::ε:ε::ε: ε: ΜΜΜ:: ε::::τεί επι:: Η, ε :Μι::έ:: ::ειε::::ε:::: 
:6:·:·ε::γε::::ε:: Μ), ::::νδε εἰ::‹ε:·ό:: :::Ρ::ει::::έ, ::οἔγ Π::ρ::τγ 
:ΜΒΜ ι::::πό επε:·::::, δ: ::ό::::ρ:,ε· ο:·επέΒέ:::::: ::::::::ε:: ΜΒΜ:: 
ιΜ ί::·εεε:: νο::::ί::::::; 1786:::::: :::::::·::ει:ε ι:: :ϋ:·νό::γ::6::7 
νε:, :::ε:γ::ε:: 5: ό: 52::: ει::::(ε:γό::ε:: ε: :::::έ:::::::τεϊόε ε: 
τότό::ετε::: ε ::ε:γε::ε::: δ:·6::ίο8ε:ίΒ εί:::::::το:τ. δ :πιει έν: 
:::::::ειω::ίε ::τέ::, ει: :::εεει::::. ::::::·έι:: ::::::ο:::::::ιτά ε πενεπ 
τεε: :Β·::ιεε:8ο: :6:·νέ::γ::δ::γνό::ε:: ::ενειετεεε::ε::: ΗΜΜΥ ε: 
:::::::ετεεε::' επε::::ίτεεε, όεεεε::ϋτ:ετνό:: ε2.ο:·Βοε ἔοΠτΙοεεέἔ 
εε:: ε: ::ι:::δ::' :::εἔε:ὅιεεό::ε:: . ΜΒ:: 87οτε:-::έΒ8::: ε:: :τό:ε 
τε::' ::οι::::::έ::::::, ε μο::το::εύΒΒ::: ε: :::ιο::γοεεέ::8::: ε: ν:::ό::: 
8ο::οεπτενό::' :::ε8:::::::ετεεό::ε::, ε: ::ε:γε:: ::ο8γ ε: ::::::ϋ::ε: 
π:η:ο:·ίτο:::: νο::::: , επεπόεΙ:Επόίεό· :ευε.:·ίΙε' τι |:::·εϋύε!ιεΙ .ε 
δὲν:: :·ό2::άυά 2'ευέ κι ϋυπεσ:::2όα:α!.“ 

Αιο:::::::: Εεορο::: :75:0::ε:: 055:ίΒιέΜ επό:α::ε ε:::ε:::ε:: 
 

Ν Π:: :ϋ:·:·έ::γεκε:: ό Η::::Ξε: ::::ι:::::::::::: :::, ω: 42 Φ. ΜΜΕ. Α 
::ει::εεε:::·ε Μαν:: Με:: Υε:·::όεη::έ: ε::δ:°ϋ::0:::ε Ρ. Η!. Πε. 20 

κ 
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Μπι: ιι ιιιιΜ|Βίιιιιοτόε ιιιοιγ ει ιιέιι' όι·όιιιϋιιιιομο Μπιτ «Μειω 
Ιό!ε ω, ειιιιιιιΚοιιιιιτέεει ιιέΙ|:ϋΙ Μπέκ νιεεπιιιοπειτο1τ, εΙόΜι 
1790Βειι ιι Ι›οιἱτἱοιιἱ ΒἄιιὁΙτ, ειπιίιι 1795Βοιι ει Βο8γαΒιιιοΒΒ 
ἔγἰΙΒοεεέἔο!‹ οΠοιι. Βο ΜΗ ο οι: :Με νι.εωειιιοπιιι? ΕΖ εἱὅιι 
Η οἱ τι Βόι·άέετ. Β 

Απ 1790Η ι·ειιιΙοϊσωτ !ιδιιιιγι'ί ιιιοΒίο]τειιι Ειιι·οιιιι' Με 
Κσι·ἱ άΙΙιιροτιίΒόι. Α ίι·ειιιοπιει ΐοι·τιιτ!ειιοιιι ιιιο€τέιιιίϊό ιι ίε]ο 
ιΙοιιιιο!ιοι, ε ιι ίόΙόιιΙοιόε, ιιιάιιιΕ (Ριινοι· ειιριοιιτιειιιι οιιιιιοιιι 
ιιιΠιι οι: ειιιιιιιο ωηιοοτοι·ιιτ. Τιιεο. Ωιιτιοει.)ιιΕεσειΙοιιεόωιοπ 
ιιιιιιτ οι·ό!ιδι ίοἰγειιιοἀἰΙ:. Β ιιιἱιι: ποπι νοΙ: Μαι, ιιιει·ι 1785 
€6Ι ιπιοιΒ Μειι εειιι Ροἱὶιἱοειἰ όεειεεΜινόε εειιι ΜΜΜΜΒ ποια 
Μια, πω, ΙώνειΕοιόεο εειιι Μ", Μπέκι ΙιοΒγ, ιιιἱτ πω" πι 
Επιι·ω!ε, 1798Βιιιι ει Ιιει!έΙΒιιιιιοιόε' ε!Ιοιιέτο ιε Με Η ει" Με 
πειιάϋιετ. 

Απ 1795Ι‹ἱ νιεειιιιιοιειωΙ' οΒιίιιΙ εοιιι ει: ιιιοιιάιιτΗτ, Μι” 
κι Βιΐιιϋ!: ιιιοδειειροι·ΜΜΕ, ιιιιιιειιι εΙὅει6ι·: !ιοΒγ ιιιόἔ ι: 
νιιιιιιι.ιι: ΒοιιοειειΕ, ΜΙ: ιι ι·όιιγ' ιἰτέτιι ειοΙίάεόές @ει εειιι 
νοιοποτΙιετνέιι, πιει νΞεεωόΙιιειΚ. Πε κωιμιι‹ ιιιἱΙαέιιτ? 
Πε ιιιο8ΒϋιιτειιοττοΕ, ότόΚίοδεέΒι·ει Ι:οΠο ἰτόΗετιιἰὁΚ ε Μ, μέ· 
Ιγιί_ιοΙε επιιιΙσιάτ, Με ποπι ΒίιιιτοττοιτοΕ, οι ιιειιι Μάτι τ6ιιιόιιτ 
ιιιἱνοΙ ει Βιιιιωτόε ειιεΙΜ "Μ, Μι ιιιἰνεΙ πω” ί6Δ6ιτοτ!ιοιό 
ποια ί6Ι, ιιιἰιι ει ΙιειΙέΙΒίιιιτετόε ειιιιι εοἔἰτ. Αι ¦ιο€γιιιέ8 ιι 
ντιιιιιειΕ €οιιοειτονόΕ, ιιιιιιιΙοιι Βίἱιιτοτόετ ἱἔειιοΙιιε θ, ιιιιιι·τ 
Βἱιοιιγοε επίιιιιιιιιΙ Διώ: ιιιἱιιιὶἰε Ιοεπιιε!:. Ιἔειι ¦ιοΒγ Με 1787· 
Μπι οιγ Μία, πιἱ 1786 Μάτ ιιιιιέΙΙιιΙ ίο8οιτ νο]ιιιι ιιιο8Βιζιιι 
___.ι 

η Η ιιιιιιιΕάΙιειιι: ”Αιιιιιει·Ι‹ιιιιἔοιι άει· θεεειι€εΒιιιι€ε-0οιιιιιιιε 
ειΞοιι πιιιιι ΕΣιιτινιιτΓ ειιιοει διι·ειΓδωεΜΒιιο!ιεει Ϊἐἰι· «Με θι·οεε 
!ιοι·πι€Πιιιιιι Βιιάσειι. Κιιι·Ιει·ιιιιο Ι83!). ει: ειιιιιωιιιω ιιοΒγ ιι Μι 
ΙάΙΙιίΞιι€ικόιι' ιιέΙΜι!ϋΠιειέω @ΜΚ :ΜΜΜ ω; Ιειιιιι |ιοΙιΜο 
ιιχίαι·ιι, ιιιιτ!όιι ιιιιοπι ΒιὶιιϋΙ‹, ιιιο[γαΙιει ει ιϋι·ι·ιΞιιγ πιο ει”, 
1ϋΙιΙ.ιά Μό ιιοιιι Ι.ω·ϋιιωκ. Πι: νοε.τεΙ.Μι Μ "Π" ω ΙΒΜι·ίιΙ ΙιΠιι! 
δ Μι ει τοι·ιιιι·ει ε Κει·ιΞΗ αΙιδι·Μεόιιεκ «Μ ωιι ιοΙιιο. ΙϋΙιέιειο, 
ιιοιιι ιιΙΜι!ιιιιιιτειιιιάιιιικ ο ειιο!ε ιιισι€Ιειιι? Ιἑε ω: οι_γ νιΠειει€ 
ιιιιιιι)· ειΙΙίτ_ῇει, ιιιο!ι°ιιε!‹ ΙοΗω ιι “Μπι Μιττει·ιιιη·οι· έα Β.οΝεοιε 
νιιιεἐιιει!‹, ΜΚ ιι ιιει!ειΙΙιιιιι!ετόει εἔ›· ριιι· ΜΜΜ εαοι·ίινήιι, ειιιιιειΕ 
ιιιιαιΙιΙι ΜΜΜ ιιιιιι€ »·ωω Η 

ι 

~Τι - · κ · 
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ωιωππ, ·οκει!ε 2 ω, 1788Βιπ Σ, 1789Βοπ πωπω Ιωττ6, 
1790Βοπ Ι›ο‹ΙὶΒ Ο; τΙο ειπροτοποπ ΐΙ791Βοπ 4ι·ο, $79'2Βοπ 
10ι·ο, 1793πιπ Με, 1794Βοπ 'Πο, 1795Βοπ πιοπΚόποπ 'Πε. 
ΑιοπΙπιπ οπο ΒοΗό€ ]οεγιππ!: πιοἔ, τ. -ἱ. !ιο,π,·γ πι 1791- 
1795·ἱ‹ἱ εεοτεΙ‹: τόειἱπτ ποιπ ΜΒΜ: ειέπάό!ιοεπΕ, "πω, ΜΗΠ 
ιπ! ει τόἔἰ τωιόειοι· ιπε"επ ω" ΜΙ:οΙππά0€τιΚ τέειὶπΙ: π 
πιέπάό!ιοεσΚ ἱε οΙ·γειπο!ε, πινω, 3-4!) όνἱ ίο8εέΒεπΙ ιπππω 
Ισαάκ, τοπείτ ιπἱπτ όι·όΙ:ίοΒιέΒοτ πεπιππρωπ, πω' ΒΜά!Βϋκιω 
ι65ε ποιπ !ωμτπ!: νοΙππ ; -€σνέΒΒέ ΜΒ), εππώ: πιει ποπι πι 
"Μ, :ποτε πι! επΥπο "Με ε: Βϋπτετέι, Μπειιι ε: τεπΗὅι·ἱ έ· 
Βοι·ε68 εο!αΐέΙο Ι:6τϋΙιίΠιίεο!: πιἰπτε ιιιο8Ιππιπάνέπ, π. Μπιο 
τόπ ΗιωφΙά|ει:ικά Ιδπ, πιἱτ εειιιιιιἱειἱἔόττπ| ποιπ πω Η ε· 
ΒγοπΙἰιεπἰ. Β ιπἱ στοάιπόπγο Μ" ει νἱεειιποιιτιιΙππΚ? ΑΙΜ 
πόΙδ ειέιιιει π !κόνε1Ιωιό ένειΒοπ εαπ Κενεεεάοττ, Μπειιι 
πιἰπιἰἰΒ· πιπι·πάτ πππ·γἱ Μπι-ι ΡεὰἱΒ ειπποι·οόο1τ. Ει εΙεὅ Με 
από: ποπι· «πει “πω”. ·Απ:Ημι ι άει8έ!γει ιι Βι'ίππο!ε Η ιπο8νιιι, 
ιπἱ: ἱιιιιετπἰ Ια:Π; ιι πε Βέ8οι·ίτεοπ νό88εΙοπ τοιιιέιητο, πι πό 
τόπιίιιοπ νἱεειει πι οιπΒοιππό8' 1Ηέι·ό|. Ι . 
- ΜέπιπΙειοι· πι ιποπάωΞΗ ο!ειιΙ : ποέχ ιπἱιπιἱπ οεπιε 'Για- 

οππιίΒππ "πι π. ΜΙέ!Βϋπω€όε οΠόι·6Ινο, ει ειοιπειό‹Ι Ιππο 
ιιιέιιγο!ώύΙ Με νοππΙππΚ ει έ(›ποειτονόΚ. Βιι ειιοπ ΗνίΠ 
πο” πιππἰε ει εΙν ιπἱτ Ηοἰπεοοἱιιε ά!Ιίω. ΠΠ, πιἱΙαέΡ πι επ 
τοπιἰ Βἱἰπτωό τόπνέπχεΕπε!: π. ειἰΒοι·' πιοπ ε,<,ςγ ίοΒιέιι ΜΗ! 
είἱ|ιπἰοΙ:, ιποι·τ ὸειοτἰπτ ω, νειπ οτειέΒ ιιιο!γΒοπ π τοι·τιιτει, 
ΚοτόΕ ιΙΒιἱιππιΕιΙἱΚ, ειππειΚ ἀἰνειΕοιπἱπ ΕεΙ|επο πιἱιιἀοπΙιοΙ; 
οι Με εαπ @Η κοψω, ιιππτ 1788τόΙ1795ἱ8ἱἀοἔεπ Μια! 
η” ἔγἱΙΒοεετ-ίΒ· επι Ιεὁνετ€ο€έΚ οἱ, εΠεπΒεπ 1796Βιπ άι 
179'7Βεπ ΗΙοποι Ιεἰἱ¦ϊ6Ι‹!ἰ ΐοΕΜοπ Με ε)ήΙΚοεεέ8 ιιιἱππ. 

Β ι·έΠοιόειππ!; πω οΕπ ποπι ΒϋπιοΙό-εωτὶετἱοπἱ πάω, 
πππωπ Εοοροἰ‹Γ εΙαίνοιέεπ ΤοεοιπέΒάΗ Μ), ίέτίἰι!ε' @Μια 
ει ἱεῇἀοΙιπἰ πιπέσεΒι, ΜΙ: ίι·ίΒγ ειοιποΙιΚο! πόιτέιτ Μπι εΠοιό 
ι·οίοι·ιποτ, ιποΙΥπο!ι: ποπι (Η: νιιΗίππΕ πΙΚο€όἱ; Θε Κἱνέ|τ Ειι 
τομ' ιΚΕοι·ἱ ίοι·τοπΒέει, πιώ), ιιιε8τόπιιί€ό πι ιιτιιΙΒοάό!επ1, ι 
Η ΠΠ οι ι·οττοπτόεεεΙ ειοτει ιιιιεείπει!-ε ΒέΒοκειίΒο!. Βἱιοπγί1 
_ῇπ πι, ΙιοΒγ πι 1795!ιἱ τότνέπγ πω” οι·όει:ι!ωπ τέι!ιοάέι!πιπ 
πιοΙγ Τοιοεπεί πόρό€ ἱ8ἴι8]ΜΒΒΒ Βοιπππί εαπ ει!!αιΙιπιπιτπ 
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“κι εΒόευ. 1808ι8, πιΜόπ Τοεαιπιι ιι ίι·:ιποπιιι Βιι·οιιιιΙοιπ' τω· 
τοπιέπγένεί ΗΜ. 8 Μη- πέρ 176516! 180858· Με: 43 όνιΒ 
ιιιιΜΙΒϋπτοΙόε πόΠείΗ πιιπά νεΕγοπέι·ιι ιπἱπά έ|οιότο πάπια: 
ιιγιιἔΜοιπΒιιπ έΠ, πιι8 ιιΒγιιπ πιοπ ἱἀὅΒοπ ΒοιπέΒιιπ πω." 
Μπαρ Μπα 80 8γιι!κοιιιιέΒ 06ι·τόπτ, ει: ιιιιιωτ.ϋΙ:, πι 6ι·όΙιπέ 
πόΙΚίΠϋιιιετΙο νοιπει ο Βιιπωιόετ. ` 

Δ ΜΒ” επιπέπ ε πιοπ Ι‹οι·Βιιπ “Μπι ι·οΠιιι: ο ειιΕοι·πεια 
Ριπιοι·ει ΐι·ιιποιιιι μπι· ειοΒιιιόόε, δοΠοπ Βοπιι πω” Μήπω 
Πιι·ομ; |ώεόΒΒ Βοι·ΙιπΒιιιεύ ιοεοειπιιἱ Εόνοτ ΡέτιεΒιιπ (1826 
Βιιπ), ΒιιΒγ πγἱΙιιιΙωιόΕ: π” ειπιόΕεπειιι, Ι.οοιιοΜ' ιοΒόει 
ιιι·ειΠεοάιί8π Μπα: ποιπ ι6ι·ιόπι 16ΒΒ 61: ΒΥἱΙΚοεεέΒπἀΙ, οι πο· 
ΜΒ Βιιοπγοε, ιιο8γ ιπἱιιἀοπ ΪέΪο Βίίπϋι: εοΙ:Μιι ι·ιιικάΜπιπ 
νοΠιιπ πιἱπτ οΙόττο είε ιιιέπει; έε πιπιί]ει (?ειι·πιι€πειπι, Η οι 
ιδι·ιέπειετ Ιιποιεε επιπιοΙ: Μει·ιπΕ πεί πιοε "). 

Πάπα “πεί ειιιειιτιιιἱ οεέειέι· π, ΜΜΕ πιιωω πππ 
«Μπι πει8γει @Με ιιιιτοιτ, 1787Μ τόι·νέπγπϋπιινέπειε πω( 
οιιΜποιγόΒοπ εΠόι·ιό π Ιιπιεί!Βϋπιετέεμ Ποειτ ΚόεόΒΒ νἰεειιιι· 
ιίΠίτεί, πι εεπιιπἱτ ποιπ ρι·όΒόΙ: ι·ορρειιιι: τοι'οι·ιιιιπιππΚ πω 
ποιπ Με π: επγόειο0. Βε ει: π] 'απ, ιιιπιιἱ νειΒγιιιιΕ, Ιωιιὶἱ 
6εειοΒγίιιώΒοιπι ὰὅΙοὰόΚοἱτ ει ππ8γ ι·οιππιιιι. 

Α ίι·ειποιιιι ΜΒ? Μι·οιιιιιοιπ!πιπ ἱε ἰπὰἱινέιιγοιιιιτοπ 
οι οπόι·ιόε εΙὅΒΒ Π91!ιοπ, πιἱἀὅπ ει!! ΒοΒοεΙιἱοτι·ε ἱε τιίιιιοἔιι 
Μ; ΜΜΜ 1793Βιιπ οοπιιοι·οοτ ιίΠειΙ; ἰειπιἐ€ ει. τοεριιΒΙἱοιι' ΠΠΚ 
όνόΒοπ, πιἰ8· νόΒι·ο ει. ΙνἰΜιεπ οιιιιιιέτοιωΙοι€: ποἔγ ει Βόι 
ΒόΙαε' πειρ]:·ίπ ει ΐοἔ ιδι·διωτιιι. 

1778Βιιπ ιι Νέα Μι·εί!γ πιοπ οΒΒιἱ|, πο” ει πιιιέΗιίιπ 
“πώ ιΠιειΙ ει ἔγοτιιιοΙ‹ἔγἰἰΙ‹οεοΚ ποιπ ι·οποπ1οτπειε ει, ει Μπι 
“πάει ο Βι'ίπτε Μινι: εΠ6ι·Ιό ") ; ιιιιεοπιόππ ι6π οι ἰὰὅτέ.ῇἱιππ 
ιι ιιιίπ Μι·είΙγ, -ιπἱπτ Ιἱοννιιτά ιπεἔιο8γιἱ, όε π Ροι·οει Μάη 
Μ, οι·ειιέΒόΒιιπ ιι έγοι·ιποπεγι!!ιοεοΕ ιΒιοπ ιιιο8ειπροι·οάνάΜ 
ε ει: δι·όιώε ίοεεέε ιιιιίττιιινείπ ποιγό!ιο, ιι ιιιΐπό!ε' ειιίιιιιι 
πιἰπτΙ ιιέι·οιπ οι·ειέΒΒιιπ ἱἔοπ ιπο8Κονοεοπειτ. 

Η) Ιιιιοπιι, τοπ Μπι δτι·ειι'ιιχετεπιε... Ι. 393. 394. -- κπιπωω 
Ζοι€ειειιι·Πϊ τω· Βοοιι€ειιτιιιιιοπποδιπΓ0. - 1830. 2. Β. Ι. 38δ. - 

Βιιορι-Μπιικ, Πε πι μπω 6ο πιοπ... Ι. 320.. . 
- Η 'ΒΙΝΑ. ΠΙιει·'Ι'πόσεΜι·ΔΠιιι ἔοἔοπ !"δΒιιιιετ.Ρι·ειπΕΒ ει. Μ. Μια !.4ι 

π 
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Μοο1ήπωε1ι, ΒοιπΒ:ηΒοπ, Κο1οτἱποἱεἱ1ιππ 18θ4-1611811 
18· Βπ1έ1Βἱἰο€οτέππέ1Βίἱ1 1εοι·ιπέπγιοττ, ο πό11‹ἰἱ1 1ιοΒγ πωσ· 
π Βι'ίπϋ1:Μπροτοάτο1ε, νειΒγει 1:δαΒέ1οτεέ8· 1881Εθνέ81113έ πιοΒ 
πινπτωτο1: νο1πει; :Μέ ο11οπΒοπ ο1όᾶοἰ, ιιΒγοπ 11γοπ 1οόειο 
1εο!όπιπ , 12-80 1π'ίποετ νέΒοιτο21ο1: Η 1ιόπέτρω1οπ ”). 

Β ιποετ οεπ1: έ1πι1έποεοπ, ‹1ο πἱνοτο1οε τοΒ1π]ειτοιπο1: ιι 
τέπ ]οΒγοενέπ :Με ω, ιπ11εόρ :τύπο π. 1πο11οΜΕ, πο;" Απε 
11ιί1πιπ πέΒγειοτ πππγἱ Βι'ἱπ 1το1έ1ο.ε πιἱπτ Γτιιπο2ἱποτειέ8 
ο”, ο Βι1πόεδ1:' επίππο τω) όνο1: Μο. ο 1κέτ οι·ειείΒΒοπ ό! 
1οποό πτέπγΒοπ έ11, τ. 1. 4: 1; πή1:έρ ιπἱπ‹1 ο πιο11οττ, Με), 
οι ππΒο1 τόι·νόπγο1: ο ιιόπιπππιἱεἰτό1ε ο11οπ 1κέτ1ο!ποτΙοποο 
Μ* ο ίτοποεπίπεί1, ο Βἄπ ΓτοποιἱοοτειέἔΒοπ εο1ι1ιο1 Βγά 
τοΒο , ο πιόε ἱπΒέΒΒ Νόιποπι1ίδ1άδπ, 1το1 πα 1ιο1ιί11ει1 εοϋπ 
ποπι Βι1πωή1: "); :πἱ1‹όΙ› έ]8$81Κ8ΙΠΒτ11(8, εωτιιεο1τ Λπἔ1ἰείνπ1 
όπεποποεοπ1ίκνέπ, οεοοεί1ο1οποπ 1:1ν11όε111:., πω), :ποπ Βι'ί· 
πῶς, πω: οι: 1ο Μ: 18 1πι1ό1οεο1:, 27: 1 ειι·πίπγΒοπ επέιποε 
ΜΚ έῇεποΕειπιοτἱΕέΒππ, ο11οποοπ πως πιο11γο1: οεπ1: 11π8·Πεί 
Βοπ 1ιπ1έ1οεει1:, οπο&ποπι 27: 1 οι·είπγΒοπ τ111κέΒΒο1-: Ε]ειο1: 
οπιοτἱ1:έ1›οπ 78) ; πιἱΒόρ τονέΒΒέ Νονν-ΗπππρεπἱτοΒοπ 1812 ό 
τε 1825-ἰ8 6ο πιω 1π'ίπό1ε 1οἔτἰτ1ιέΒΒιι1<τ , ππο11Υε1: 1812Βοπ 
επϋπτο1: ιποΒ 1οππἱ ΒΜιί1οοπ1ε "'), ε 13]ειο1κπιποτ1ΒέΒοπ, πο! 
300 Βό1:1πιπ1επέ1 161:Β πω, ο 11ωπ1είωίε ο11οπ ο 1πι1είΙΒἰἱπ 
τοτόε οΗϋι·61τοτποτο1Μι πό11επ1, 11ο8γ ο ποιιιπο£πο1: Μαι νο1 
Μι πποἔΒέππἱ ""); :π11:όΡ οι ο1ι1οπΒιιι·81 π. 1ιοτοποεεό8Βοπ ΙΒΙ 
ειέιοι1 όσο ποπτ π11εο1πιοιτοϋ1: ο Βο1ιί1οϋπτο2όε ο ο Βει_ῇ‹›τ έε 
Ι›οι·οει το]πο-€οττοππίπγο1εοππ ο Βτειιιπεοπκνο18Βππ όντἱιοτὶοΙ‹ 
οπο ποιπ τϋι·Φόπτ Μνό8ιέε: πιἰπ‹1 οπε!‹' ιεί1το1έποε Ι11οΒ18872έ· 
:η ιι€έπ "') 1(ϋ1ϋπόεοΒοοπ οπι1ίτί1π1: πόιπο!γο1ιο0: ΒοΙΒἰιιπι ε 
Απ81ἰει' οίἱπτο1ὅ-ετπιἱειὶοπῇέοό1. 2 

Ή Μοπωέιι, 'Πιο σεπωωπ ορἰπὶοπε.- Βοπ:1οπ 1813, νο1. 111· 
ι. πιο-πε. ο · 

Ή Βιιοροϋπιικ, Πο 1ο Ρώπα: 61ο πιο". - Ι. 318. 
") Μν1ιι€ε2οπ, Ρι·ο_1οστ. -- 1.1οποοπ, 1824' 1. 57-59. 
") ΑΜΗΝ σ1οε ΟτἱππἰππΗοσΜε 1836. 1. Μ. 1. δ. 
"ο Κι·Μεοπο ΠοΗεο1ιι·1Π:. . . 10.11. 1. 135. 
2) 1ο1Θπ18ἔ αεκ ει: Μό' ειἱὶ1‹ο @ΗΜ ππἰπ‹1 οποπ'ποεπο1εο€ Με ἱε 
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Κο1τότ ποοεε1τνείπ οΙὅκο, €ιιἀπἱἱ1111:: ποΒγ 1798 61ο π 
πϋπτοτὅ τοπεπειοι· Β-ο1Βἱιιιιιπειπ ιιιἱπἀππεειΙππ ειο1ίε1ϋπ ο ποπιο 
ιοάο11, οι πω” 1829 επι 1834-18; ει 1ιειΙείΙπἰὶπ1οτοε Μπι” 
πιοτίί1οΕ δτϋπίο8εείεΒέ νεί1τοι1ειττει1ο", ει”, ιπἱπτ Τοεοππείπειει 
17θ5`ιιτείπ ει πει!εί!πϋπτο1οι ιοττΙοε· ο1τόι·ϋ1τοτοτη πιἱπἀοπ ω 
νοππ επιπ8γπτείιειτ πόΠεϋΙ πό]ππ ο εείπ1εί1. 

Ηπ1έπει ἰεοποτοττ, πἱνέἔοιτοιοει 
.Πού ἱὸὅειοπ , 179θ-1816 784 531 
Μείιοιππ Μέίει. 1815-1831 311 71 

ΜΜΜ. Πίσό Μό.τια/ε. ' ΜεἱωιἰΜ ίεΙόπιαέ 
θγ1ΙΙ:οε . ε . ο 379 113 πονοεπ 38θω1 
Μόε·8οιό . . : ο 12 10 7 - 2 
8ιπΙοΒγἱ1ποπ . . 8 4 - 4 
θγοτιποπἔγἱ1ποπ . 10 ?Ο «Με 10 
Πειπ1ό8γ11ποε ο . 30 1-1 πονοεπ 16 

ω). &ἰυοΐἔει£ε£οΙ£ 
180θ-1804-18 9.35 ε, 
1804-1808·- ε 88 > 

1808··-181.4·- 71 

1814-1819- _26 1 

1819-1824- 23 Χ 
1821-1889* Σ? 

1 828 1884- ” θ 

  
 

Α πα1εί1Ποιοτοπ νέ11οι1ειπ 80, 40, 20 1:δι11:, ε: 1814 ο· 
Μ" 1ο81ϋππ νο1Ε91), Ιοἔπονοεπ 20; 1814 Με 1ο81ϋππ πιο!!! 
20, 1ο;,ςπονοεπ 2. Β πἰἰΙϋπόεοπ ειιοἔῇοἔγοιιίὶπ, πο” ει πεί 
ποπι ο1πό τοπὸποΙἰ ἔγἰΙποεεείἔ, ιπἱ οι ιί]ειππ 16ι·νέπγποιείει»!ο 
πειπ οΒγοε1πηο!ο1τοτίπ πει1είΙοε πι'ίπποπ, ιπ1π πο: ἱἀὅειειππππ 
Ιοροεὅππόπτ εϋ1γοε1ο: οι ἴτειποιἱει ιιτι1ποπείε επι", πιο1γ 1:ειιή 
τοπ: 19 όνἰἔ, πδιέρειείιπειιειΙ ονοπποπτ 21 τϋποπτ, ει πόιποι 
ει1ϊὁΙ‹1ἱ ειπε" , εποΙ)ε τπτωτ1 15 ονἰ,<,ς, επείτ 7·ι·ο, ει ποπιιοτἱ ποπ 
τ? 

πιτειπππ ο π11'ο_11:οπϋππ , ιπὶπποΙ πω”. Πο οι πο εποει€οπο 
ιεΞείΗ Ιοἔ_γοπ πιοικ1%1, πειιιοπι.ιπποπ-]ο!όϋ1, εποππ)1τοέτοιιϋπ 
ο κάπου' ίοπεοοιείεεΜ, 'ο πω ο1ιει]τειπόπ ει” πί11ϋειδεοπποπ οι 
πειριιιω!άε' εποιο1οει πιοοπ1ειρίωπ1. 
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ει: 5151: Ροι118ι οι ε1εό 5 έν1ιειι 4-ι·ε ειιί11ει 815. 8 Με εειιι 
1ιε11 11ι1ει1ιιί1ιι1ε, 1ιοΒγ ει 1ι1ι·ό1 τοιιι1ι5ι·εόΒ' ιιιιιιι1εέεεεί85 ΜΜΜ 
1ιιι1ιιι1όε1σιιιι νο1τ, ε ίΒ)·1ιενε51ι 1ιίίιι ιιιιιι·ειι1τ 1611ει1οιει1οιιϋ1. 
Β 16 επ οτειιί8οτ 1επιοι·το ιιιιι115:-11ιιιιι ε ἱειιιοι·1 ιο1οιιό1ιειι, 1ιόιιγ 
το1οιι πιοένει11ειιι1, ιιι11εόρ ει 1ιο18ιίιιιι1: ό1οιει ε νειΒγοιιιι ]ο151ιειιι 
πιο νέι1νε ιιιοεπιτι, ιιι1ιι1: "Πει οιιτιο1: ε1ὅ1το ιιι1ιικ1ειι1ιιι. Μ.) 

19ο, 1ιἱνένο πι1έιι .1:ιρειιιτ, ό νι1έεοπι οἔγ οτειέΒιιιι1κ 
ποιπ νο1τιι1ε ο1γ 1ιοΒγει1ειι·16ι·νόιιγοι, 111101; Αιι811είιιιι1:, ε. ει. 
σέι·τ τι ιιόριιιέ1 1οέειειιι1ιε1ϋιιό1:1ιε ι·όε1 1:ο€γω1οιι ε :ιι ή] εισ 
1ίι1 ιδι·νόιιγο1:' ε11οιι1αιώ εί11ζετε. Α Ρ1ειιιιιι€επετο1: 1ι1ιιιτ 4 , 
ιι Τιισ1οι·ο1ι 111811 271 ει διιιιιτιο1: Μπιτ 98, ει (1ιιο11ο1; Νεα, 
181918, 159 Βἄιιι·ο 1ιιιιέ.ι·οιτειτοπ 1ιιι1ιί11ιίιιιτοτόε , ι1Βγ 1108), 
1820-1155 22316ι·νέιιγο:11ι1κε1γ ι·ειιι1ο11 951511, ε ιιι1ιιι1οιι11ε 
εόι·νόιιγοπ11ι1ιο1γ1ιοιι ιϋΒ1› εεειο1:1”ο81ει1ιετνέιι: 688$880ΙΙ 
11789 νόιειέ8 ειι_ιτειιό1: 1οιιγίιό 1ιίἰιιτοιόεεο1. 1810-1 821158 1158 
11:11ιιιιι έε ννει.1οε1ιοιι 15.859. επειιιιέ1γ 1ιό1τωοττ 1ιει1εί1ι·ει, ιι 
1381 1ιἱἱε νόΒει€οιοττ; 1823-1829-1Βι 9514 1ιι1'ιι6ει·ο ιιιοιι 
άειτο1τ 1151111, ε. 555 ιιιιι1τ 1(11ιό1ιέηιω1οιι ιιιἱἔ Κε1εΗιι411ει' 
89 ιιιἱ11ἱο 1ιι14οεά1ιό1 1818--1827-1€ οειι1ε 848 ιι6ιωωιι 1ιει1εί1 
το. Μ) , ε οι 1ειοιιγειωε νότοιιτέε ιιιο11οιτ Η κι 1ιει1εί1ο.ι 1ιί1ιιό1:' 
πάπια πειιιοεα1ε Μπι ίοι.ιιγο11, 1ιιιιιοιιι ιιιέ8 1829·1ιοιι 111 πιό· 
πι1<τει1επ , ε11οιι1ιοιι 1ιιι11ιί1ιιιιι 1ιενεεετ1οιι. 8 ιιι1ιίιι ο ιιό1ι1ει ει 
1εΒιι16ιιι1ιο11οτιο1ιΒ 11ἱ20ιιΥ8έ8° πω” 1ιοἔγ Μπι ιι Βϋιιωτόε' 
Κεἔγοτ1οιιεόερ ωιωω, ε 1ιοΒγ ει ΜΜΕ “Μπι Μέι.» ιιιιίε· 
161, ιιιἱιιτ ει. 1ιάιιιο1:έεο1ι'εφ18οι·έτό1 1ϋΒΒ·. Β πε 1αιτειιεί11ι ο 
1ι‹ιι·ιειει€ό 15ινέιιγε1ε' ο1αί1 ιιιεεεπε. (Ναι ει, ιιιἰ ο1αι ει. 1(θ· 
€γο11ειι 16ι·νόιιχο1ειιο1: 086152 Ειιτ0ρέ1ιιιιι ιιι1ιιι1ειιίι", 1.1. ει. Επι· 
πι1ιιιιιεο1: ε διιιι1ει8·ο1ε ΜΜΕ ειιο1αιτ, Μπι ιιιιιιιο14ι·ει, ‹1ο ει 
εποΒέιητι·ο ε ει1εό 11όμοειτεί1γι·ει, ιιιο17ιιο1ε μέ1γιί1ει ιιι1ιπ118· ει 
1ιίίιι' ειιέ1έιι Με: , ιιιο171ιέ11 100 νέι11οιτι·ε 95 μι. ΑΜΚ πρό 
ι·61γτ οιιιο1τό1:, πω: ίι1ὅ1ιόιιτ 5ιειινοι1ιο1ε; ειιο1ε ειινό1:1ιοπ 
:κι 1ι1νιέ1: . ιιιἱιιι1 οι ό1εο1: τιειιι 51,1 ε :ΜΜΜ οειι1ι-ιι1ιοιιιι1£. Νέ 

") Κι·Μειο1ιο ΖοιΕει:1ιι·111. . . . . 8 Β. 1. 118 .· . (ΥΞεο1ιοι·ει). · = 
Π) 1ίτ111ιιο1ιε Ζε1ωτ1ιτ1Η . . . . 1 Β. 1. (Π. ... Π!. 11.1. 1701.. . - 

1Χο Β. 1ι 147..11 

ο 

1 

1 
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!οπ!ε ἱο νειπππ!‹ οΙοΒοπ, ΜΚ οι ο:ππο:·τ, ο επο8έπγτ πύπι!οπ 
ι!οπέπγειέ!ό:τ , :Με πο::ϋ!από! ο!!ορ, π:ἱπι!οπ !”είο:·:, πι!! οι· 
πο]6!ςποπ ΙονέΒ, ίο!ο!επειτοτπέ!ι, ο πο:π :ποπ π' 16!:!οεπ:·ο 
ποπ, ποΒγ Π), 16:νόπγοπ ποπι ο!!:οττο:::ι!:. Ιπποπ 6:τποτπ: , 
ο πόρπο!: ο !8πιοέ8ποπ :ποππγἱτο έτε!οποποπ έ!! ο 16:νοπ): 
ο!όιτἱ οἔγοπ!ὅεέἔ, ο πιἱπ!: 1ο:: :ο Μ” !:ο:·ππ!επ:-ιπ οι ο!ν , ο 
πππ!οτό!οιοποπ :π!ποοπ ]πν1τέεποπ 1ει!!Γο]ο, πἱεποπ π ποπι! 
πιοεο!ιπο!ι ο επτοοεο!:πο!: παεί: ο. εοτε Μο!! οΒγ εποποε!ίτό 
πο! ο πππϋ!: ο πϋ:ιιοτοεο!ι ο!!οπ :πείεο!ε ίο!οα. 

Α πο!εί!πἱὶπτοτοειιο!ε πο: έττο!:ποε πόνο:!κο2:::όπγο νο:: , 
ο;Ξ;γ!!ε, Με): !‹ὶνέ!ι ο:: , πο! @η πο, ‹1ο οι: 1ο, πο! πἱποε, 
:πἱνο! πἱειοπ ο πἱτό ἰε ο:ππο:·, ποἔγο!!ο::πο!: τπ!έ!ππνέπ ο 
πϋπτοτόο, πϋπτο!!οπϋ! επο!απ!ε πιο:οι!πἱ :ιπι'ίπό!ε, :Μπα οι: Ρο 
ε€ο:·ο€ ἱε ν:ι!!έ: ,,!.' ἱ:πριιπ!το ω: π: ειιὶτο ο:·:!!πο!:·ο 41ο 1' ο 
τι·οο1τό άοε ροἱποε. . . Β1οπροι::·τοπτ ‹Ιο μπω α!οπΒο:οιικ «πιο !' 
ἱΜΡι:::ἱ!ἔό.“ π 

Μέεἱ!ε, πω” πο! ποἔγο:!οπἐ!: ο πϋπτοτέεο!:, ποιπέ]οπ 
οι126ι!νέπ ο. ποπ , ποπ: ποτπο!: ]ο!ιποπ , ιπἱπτ πειτπείπο!: οπο· 
!ίσ1οππο!:, όε ίΒγ οΒγ 1°έ8201°!ΗΕ::11:1€!π!έ!38 οπω!!!ωινό:·, :πέο 
:·έε2:·ί!! ο ποπ' κο::πέεπο!ο ο!νοι!ιι!. ΞΜέι· Μοπτοεοπἰοιι πἱ: 
ε!οτό: Ε' οΧΡο:·ἱοποο ο ΙΜ! :ο::1:::οπο: οπο, πο” !οε πο” 
ο!! Με ροἰποε εοπτ ι!οιιοοε , 1' οερ:ἱτ οι: οἰτογοπ οπ οο! παρ 
Ρο, οο:ππ:ο 1! ω: κ!! πἱ!!οπι·ε Ρε:: Με 8:·οπε!οε. 

.!ο!οπ!οἔ οεει!‹τ οπ:ει:·:·π πύον:: πι1]ιι!ε 1ο!ν!!έΒ·οοί!έει:! εεε): 
82ο:εο!:πειε ειο:π!ο!6πο!ε πϋπτοτό-ετο:1ε!!οπί :πο8!ορό επέ:πο 
!Μο!τ. 

!”·ἰἔ£ἐοο:: π1νπτο!οε 1:πτο!:πι!! ειο:!ποποττ πήε::·ο:::ο!τ 
πο! (:πἱ!‹πο!‹ !Εδ2!έεό!6! ο πο!γ” επι'ί!εο Μπι:: εο]ποί!!κοινο 
τπ:τόι!:οτ!ιι::!:) Μι:τος!ει π! Μ), ο νό!ο:::έπγο ο Ρπτ!ἱπ:ποπτἱ 
τπο!όεπέοποπ Μ) 1ο 18οιο!!:Μ!η πο8γ πιο ἱτέ!ὅ πι” πω”, _ῇπ 
η), :πο!γ ο το:·νόπγειέ!ιποπ ο ποΡ' ό:·οοπιοπγό!: όε εγ:::Ρο 
τπἱέ_ῇέ: πόΡν1εο!!, ο ειο:ἱπτ :ποπ!ἰ 16! ο :πει:·ποιήπ ο! ο πι! 
πόε:, ο πιω: το:πόπγ!ἱ, πο87 Η !”ο8 νόΒοι:οτπ! ΑΜΒ), πο:π. 

- ") Ο:: :πο ροπἰοππτοιιτ ο! ι!οοτπ. Μ. οά!!:!οπ. !βοποοπ !833. 
") Βοοοπο τομ:: οι: ο:·1:π!πο! πιο, 18δθ. Ι. 22. 23. . . 

› '--,-.-· 



. π.1ι.Αππϋπιπτοε. 141 

νι!έεοειπ π11ϋπιπ ιείπ1είιπό1 , 1-ειδι· ποΒγ ει ποιπ ποΙεἰΙοε νά 
άειππειπ εοππει1(ιιέι1ύ110-251ο1)πονοεπ ιποπ1ο1ἱ1: ΠΠ, Μπιτ 
ει πιι1είΙοεοππειπ, 2-0: Μη” πιο”, πει1εί1οε πίιπϋππό1 “είπω 
εειπππ πινοεοιόε, οιείιποιοππ ει 16Ιιιιοπτόι ιο; 3-οι· πο” ο 
ιιιἱπτ πονοεοἀἱπ ο πὶνο8ιοε, ει ειοι·1πτ ει. ί61ιιιοπ1:έε ιι πονο 
ΜΜΕ. Ε. ειοτἱπτ ειπει!είΙπππ1οιόε, Φοτιιιοιιο1έπο1 ίοενει, ειπϋπ· 
τοτόι' πἱιοπγ1ει1ειπεείἔείτ πιἰινεἱιι ιπει€ει πιέπ, οποια ὅτοἔπἰ1ἱ ει 
πωειε ειιίπιείτ. δ οι ποπι ο1γειιι Μή, ιπἱ ιιιιει1είπ ει ]ιιτιεποτ 
ω, ιποιτ Νόπιο1:οι·ειέ€ποπ νἱειοιι1ἰειποτο1οε επι-ει· πιστοπ 
Βείπει ο ποποιποοεοΒο, ιποΙΥ1γο1 σ. πειι1είΙοε οεο1οπποπ Πο1οτο1 
ιποπάειπειπ, ο τιιἀειτἱπ οι 1ο, ποἔγ πι1ϋνοποππ πέιιοππό1 οποι 
τοπ 181 νοπειποἀὶπ Ιιειιιειει1: τοππἰ, ο. 1οιπιίπ νοπειποάποπ πἱ 
ιοπγεείΒιοτ ειἀπἱ, 'ο ει 1ο_ιοάο1πιοπ νοποποτ1πειπ οΙεἰι'ι·ιιἱ οι Πέ 
Ιο1ο1, ο ίἔγ ποπ οι 1ο]611ο18111 6επιοιπππποί1 ει πιιπτο1οε ο11οπ 
ιιιὶ1: ιποΒοπ ει1ποτέποπ. 

Ε8γοπιι·οίπτ ο” όντἱιο‹! Με πιπιι1οπ πειι·Ιιειιποπτ8·γίι1όε 
ποπ τἱιένο1 ο πι18ιείνει1 τότό1το1νέπ οἱ ει πειιέ11 τοπι1ο]ό Μινέ 
ιιγοπ, ο 1837-ποπ παπάκι Ηιοπ πει πω οΠοπ πιιΒγει1νέπ 
ιποΒ, ο πόιεοιποιὅ όιιιοέ|Ιίτείεοπ, ιιιἱπ πἱνει1ει1οε 1ι·ειτοποπι 
όιιϋΙνοπ, οιεΠο1πειτει11ειπ πιιοπγιέΒοπ οπο: πο” ει πεπει 
πἰἱπιοτόεοπ ποπι ειϋπεέἔοεοπ ο τοίι·οοιιέΒι ποπο ο ειειποιε1ιεί8' 
1οιι1ειι·τείεείι·ει. 

1833 ό1ει ποπι πἰ1πτοττοιἰπ πει!είΙΙει| οι έπιέπι-νοιοι, 
ποππ_ῇοἔγ-ποιιιἱεί1έε , 1όοι·ιείο, ]ιιπ1ορειίε, οεοποε Ιειπόπείιπειπ 
50 π. Ϊτἰἔ, πέι1ότόε. 6ιειοπειεοπ1ί1νείπ οπύ'πϋπι·ο ποιπ πεί 
ι·οπι ένα 1833 οΙὅττ, πέι·οιπ έννο1 1833 ιιτέπ , οππόροιι: 

. Ιίἰνέἔοι€ο1ο1Ε Βοίο8ι.ι1ο11: 
Α ἱεί ει ο 1 2 2 , 3 ' π »ἔἔἴθεἔἰθΞ ἔ1ἔ3ζ: Μ, ἔἔἔἔιἰΐ" 5ΐ εεΐ3.(εποΒιιι=307 

ο Κ1νέΒοι1ο1ο1τ Βο1οΒιιτο11 
ΠΠ Ο 4 ο 2 τ πιε18182"π8 ι8:82: ε” ή; 21οξ1°8)"": 23 

ποπ'Πο πἱ1ο1ειἱπ , πο8ιε ειο1ίάϋινοπ ει πἱἰιι1ο1έε, ο ο ειοιἱπ1, 
ειππει!ι πιιοπγοεεεί8ει οιποΙποάνοπ, ο πι'ίπϋπ' ειιίπιει 330οιειΙ 
πονοεποποιτ. ο π - 

Ε11οπποπ ο πέι Μέίειειποτ ειιοπ πι1πόπτο ποινο νοΙνοπ 
τ 
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8έ]138, π181γ81: 1833 ε1όττ 18 έ8 111Ρ11111 18 τεπτ18ιεπ 1181811311 
8113181188, σ: 82211111: - 3 

ΚἱνόἔεΜετ8π ΒοϊοΒειτο11 
η 1111131111 ε 182? 1828 18211 11118 1705 ' 8878888888 11833: 1834: 1835 102 88471""ΡΟΜ· 542 

ε1:1361 1111118118, 11111ίόΠδ ιι 18Β1888γετ1οπ81:13 Βϋιιτικέε παπι 818€· 
Γο8ωπι1ο813 οΒγεωτεττι1πτ1 85). 8 

νέετο 1111111 10811381)11 818818138811 131ιουβέΒο1 , 816181· 
3082111118 σε), 18_181τοιποτ 1840-1›έ$1 *). 

Απ Β113ι 118 11761108. ' 
1161011118. Α. 11ε1ό113ίἱτι1ε1έ8 τἱτ1€έπ 811€ει11τ181818111€ 1830 Με, 

τ 1811811 επ ο1ιππιι·88ιτέε 1318οιιγο8Β, 
, .· . ο έν 1711826116 18291›. κωεἔ. 46 ΒΘ1'08.1626 Μ 111082· ἔ9 έν: - 1838. κ11·8€..1ο ΒΘ10€817. 1505 

8381888 88 111·1$161°ό8. Α 11811-1111.1°11101Π2ι11Η11ΠΙ.1833 ω. 
. . θ έν νό$ώι1ό183213. Κ11ξ618. 611 Βοϊο8.51998 11181611" ἔθ ω: - 1838. Κὶνἐἔ.. 3 Β810€'Ξ18.- 4621 

_ 1111111118. Α 1πι1έ11›. τ111;έπ 8118381111. 1834 ότε. . . . 
. 1. 5 ό· Ψό"°2(111€1 183411. Κ17ό.8. 311 186108. 19-19] ωκ1°”· 15 ό): ἰ ° ι838. κω8.. 3 ΒασΒ31. 1034 

(1)ή11εο8 ΙΤ18€111Π13(11·18 8113. Α. 1111111111. τ111:έπ 811€. 1835 11123.. 
. 4 έν Υό"'Ά686 18351!. κ11'68. 14 Βε1"ο;:. 1120 κ” 11168114 ω: ἔ 1838. κεν88.. 4 Β810Β'111. 528 
Ετὅ8831ι πὅ1€ 8118Π.Α1181ύ11Μ1°111ΚάΠ 81881113. 1835 ό18...=' 

, . . 4 έν νέἔιόσ1ό 183513. 111νέΒ·. 111 138108. 222 1811111181· 14 ω: - . 1838. κωε ι · ΒΘΡθέ81. 223 
(1γι1]1ο88τέ8. Α.1πι1έ113.τ111ιέπ 8118811". 1837 1118. . .. 

._ ,, 2 έν 1802111111 1831113. Κ1νέα. θ 188108. 148 Μι 111082· 12 έν: =$ 1838. 1111368.. ο Βθτη3ι. 86 
.. · _ €1$ 818ό 11181828111κιπ ·1(1νέἔ. 177 Βε1'ιηέ. 111164 
0882108811' ε: 1111180611( 111ό8ΜΚ. 1(1ι·έΒοι. 13 Βοΐοἔα1. 86ό7 

___ζ-.-- 

") 8οοοικ1 ι·εροι·1. .. 1. 21. 22. - ΤΜ· ΡΙ11'115111110111ί ο! 11821111, ει 
8818012101!. . . 1'τοπιι 1118 πιοι·ιιὶπ€ ΙΙΒΙ'8111. 13οιπ1οπ , 1837. Υ01· 
11. 1. 111. 8 

^') Κορωπι ε” 81151313 13111118 8631ο11ωρ13πιπ Ετεικν1'οι·ι11ίι1, 1611111111 
η 811801 1οχ1ιέι31‹' 01'82118'08 1211185'016]θ, 1111111. ει Ηοκ·.:ιι·τ1 
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| 

'ΓοΙιάτ οι οι·οιΙιπέιιγ οι; Π? ΜνέΒιέε !ιοΙγοιι οειιΙ‹ Η 
ει πιέεο‹Ι ιάόεπιιΜπιιι έ8 πιέ€ ἱ8 1007τοι ΒενεεΒ Βοίο8ειιέε. 
Ιέε «πιει σεπΠοπι πιέε ο :ΜΗ πάειτοι: 

ΑιιοΐοΕΜπι ' ςι:ι.ιξ ιιιοπ 'ΒΒ ι - - Μέι· νόμ.Ι833.ΜνέΒ.259.ΒεΓοσ.ΙΙ οειειῖἔῖωἩἶἱΣἶ ιίω1ὸ08ΖΒ1ςἔϋτόν:- 1838.Μνέε. θ9.Ιιοΐοἔ.1Ι,,3321ξἶ1Ἐ$:Η2Κ”ῖι:6 π ω:: δ ιππωο”εινόπ Μ, πιἱ ΐοπτοε Εδι·ίιιέιιέε, ΙιοΒγ ιι πιέ 
εοά ΜέιειιιΕΙιιιπ ει ποπι ΙπιιέΙοε ΒίιπόΙι' επέιι·ιιι ποπι Ιο2πγοιτ, 
εὅτ εποιιιΒοΙίἱπὅΙοἔ ειπροι·οποττ, ο πωπω π Βοι·ιιιέιιγ' ΙιιωΙοε 
ιιιάόεπέπειιΒόι οιιοπιιιοπιπιπποπιιΙ Με νιιιι Βι2οπγιΈνει: πιἰἰιεῇι 
σπαει:: "ποπ οι·.ιικώςδα:ι, ιι8·παπ ποπ πσΏπο?, οιες;|απ απο:: ἰιὶὅ 
Μπι, !εΜ0' «Έχασα απευιΜΗ2|ά!!είωΕ ΜάόΉ, πιἱε τι Βι'ίιιδιιτ' πιτ-ί 
ιιιιι άΠειιέΒειπ ιιόι:τ, ιιιοΕό ίοΒγοπ ιιιειγο!ιι·ε Μινι: ει Μπέι 
Βππωτόε κι" ποπι πιοΙωιτ ει!Επιιιιππωιιι, πιο" οΒόειοπ οι 
ι6ι·6Ιιοωιι. Β επε!ιΒόι παώ ιπινωιζωιμ οΒγΠε, Ιιο8·γ Ιω! 
ιιειιι ποιό! π. Βίιπωτέε, οτι ει 8όΓΗ3": ίιέΙ ποπι πειι·τόπικοάιΚ νέ 
ἀοιπὶ, ει πιπιιιι 1‹6Μι‹ ΒἰποιιΥΜίἔοΒ Ιοιιπἰ, π 3ιιι·Υπ ισδππγοιι 
Μπι οΙππιι·ιιειΕπππΕ, π ΒιιόιπότΒοάόε ιιέΠάιι ω, κι ΐιήιΙοιοιπ 
εοπει ποπι ποιέγειιιιει; ιιιέ8Πτ: πο” ποπι εἔγεὰἰὶΙ ε ποπι Μ 
Κέιι π. Βίἱπὶειέε' Κιι€γοτιοππόΒόΒεπ "πι π: οιι·ετιειιι6 πώ, 
πιο" όρ :Ποπ Βι'ίπϋπ ποπι ἰοἔ7ιειΚ, πιοιγοπ ΙιειιέΙΙειΙ ειι]ωιτ 
"πι, Μέι· νσΠ ιοΒγοπ Βιιοπγοε Βϋπτοϊόε. 

' επ πιἱ 16Μι ει πειιέΙΒϋπτοιό: Ροιγπεεπι' πέπιοιγ π] Ισι 
ι·εεπόπγοιπό! ἱε οΜ$ι·όΙ-τοιοτι, Ρέιά:ίιιι ΗιιπΙιἱποΒοπ, 18'.22Βοπ, 
πονά οἔγεποτειπἰπό Βονιιιποιέιι @υγ ιε "); ιονά!ιεί Τ8ιιιτΠιοπ 
πώ κι πωσι· ιππιίοεΕοπέεπιπόΙ π τοι·πιέε2ειοε ΙοἔἱοεἰπειΚ πο 
νοποιεε πόιάιί]ει οι: ΠριιΡει·ιι ιιιοπάιί, π ειοπιιτείεΒππ ε: "πι, 
,πι επιπιπποπ νόι·ι-έτ Μοιιψι, Μπι-ιι: νότο ι-ιιοπιπέρ οιι€πεεό!: Η" 
“πιάτα ἔγἱΗιοε οιΙοιιιιιι·ιππόπ πιόἐ π. ΜΙέ|Βίιπ1ιπέε; ιπἱι·ο 
πιο1«πτωι: ,,ιέιι Βιι·ό νιιΒ·γο1ι, εΙόιπΒο εἔγ Βι'ίπόε ιιοπιιιι€, Μ 

 

ιέιτεειεάἔ'επΒ €ειπ_ιει, ΜΙΧ οι·ιιπιιιιιΙ-εωτιειιοειι ε Μω!εε ΜΜΜ 
πιέιι)·εΜωΙ π_ϋπάό!ιοπει ιιιεἔ, ιπιιω2 Βϋπ›·νόι·οεἰ ιι€οιι πειπ επε 

- ι·οιιιΜιιι. . ” 

") Κι·ιθεώιε πωωιι·ιτι ιν. Ι832. Ι.888. -- ννιιιωιι πω, Ρ0·· 
Ιι·ιιιιοιπιι Βεεε·ιιι·οΙιοιι. Ιιοιι6. 1830. 



1Δ4 κ.ιω1ι.εϋπτετεε. 

νέα ειπε; μει·ιιιιεεοΙοιιι, ό!εετεεεέΚ ιιιε8, τεΙιιίι νέα οιιιο!α, 
ε Η !”οε]ε επτέιι ει ειινἱπιετ Ιιἱοιιιειιἱ?.. Η ")." . 

ΑΠεΙέΒιιιι πιιιιάειι Με ΜΜΜ, ιιιΠαέρ ε Βίἰιιτειέε εΙΙεπι 
Με επ ιι νΗιίΒ' "Μιά δι τόειεὶΒειι, ε ε" ε. Ϊε_ῇὰεΙπιεΙιΒειιιιιἱιιτ 
ιι ιιέρειι ιιιεΒιιιοτειιΙιι ε ἴϋΙτἰε‹Ιε ο Ιε!εΗειιιει·ετ. [.ειοε Γἱ!ερ 
1828Βειιι Έν ίεΙεΙτ ΕιιοεειιιιΕ: ”()ιιειι: ε Ι' εΒοΙἰιἱοιι ιΙε Ιε 
ρειιιε ιἰε πιο”, ι' γ ειιἱε Ρεπό μι· ιιιιιε εοιινἱειἱοιι ιιιιἰ εει 
εεΠε Μι πιει νἱε ειιτἱὲτε" Ή; 1830Βιιιι πιιιΙ6ιι ει |κόνει!ιιι 
ιιιειι·ει Μετά 45τ _ιόιιε “Πε :Μπιτ ίε3εάεΙειιι€6Ι ει ἱιιἀἰινόιιγ, ει 
Η5ΝιεΙ: ΜΜΕ Έν ειό¦ε: ,,()ιιειιιτ ε. πιἱειι , Η (ιιιοιι νεου) πε 
ειπε εοιιιΡΙὸιειιιειιτ τειιιΡΙἰ, ιιιιε κρασι! πιεσε ειιι·οιιε ειιιἰὲτε 
ιιιειιτ Ι' είΒιοό ιΙε πειτε Ιε8Μεάοιι" °'). Α Ροι·οε2 πιιοειειιἱ 
Μι·ιίΙν Ιιοεειιιε Είιιάόε ιιιέιι Ιιετέι·οιΙιε.ιπέ ε! ιιιεΒείτ ε1είίι·ιιι Με 
Μ|Βϋιιτειόει! ΠειιιΕειιιει·ιΒέΒιιιι εε Βι·ειειΙιέΒεπι εε 1831. 
€6ι·νειιγ!ιδιινν επετιιιτ εεεΕπιειιι εΒινειΗΠ ει επίπάε!ιοε Με· 
ΒοεειίΒι·ιι νεο πετάνε; ει ιιειν-νοι·Η ιών. Ιιειέεἱ νιΠεεπ 
Μάκη, 1832Βειι, τεΙ]ε.ε εΠό.ι·Ιόεέτ ειείιιΙοττε; ΜιεσιιΙοειι ω· 
ΙΜΒ0ιοΗ, 1831¦ειιιιιεεεοΙιιιεετιεἱ οκειέΒοε ΜιΙάϋπεέἔ; Πι 
«Πιιιιε' ΒέρνιεεΙό!ιέιέΒιιιι, 1841Βειι, εΙτόι·Ιέεε !ιιιιιίτοιωιύΒ; 
ιι ενά! ιΠε.ειιιι νέΙεεπιιιέπιν, 1832. Ιιεττόε ]ενιιεΙετοτ τό", ιι 
Ιιείτ ωπεεεε!ι ιιιεθ ιι ΙιειΙύΙΒιιιιτετεε, Μιά: ΙιεΙνε!ιε τότεεεε!‹ 
ει: δτϋΙάοεεέΒ, εε πωπω δνεάοι·ειέ8Βιιιι, 1834Βειι ιι Βοτ 
ιιιέιιγ πιιιΒιι ἱιιιἱἰτνέιινοιιί, ΙιοΒιν ιι ίεΙεεΒεέττόε ιιε ΙιεΙάΙΙιιΙ 
ΒΒιι€ειτεεεεΕ; Αιι€Ιιείιιε!ι Ιιε|είΙΒϋπιτετέεττειισιεΙό 223. τ. οιἱΙι 
ΙιεΙνε 1833 6ω14ω ο!νειάτ Ιε; Βιι·οιιιΒεο!ε' τ6ι·νόπινιενεε|ειέ 
ΜΗ, ιιιεΙνει: ΒτειιιεοΙιννεὶΒ' επέιπέτει Ι(έειίιε, ΒἱΙιιιἔνετοιτ ε 
Βίιιιτειέε; ε:ἰι·ειιειἰιι Επιπιιιιι·ιίΒιιιι 1830Β. 1832Βειι; ιι πάει 
οτειέ8ἱΒιιιι 1833Βιιιι; ει ΒειιιιονετεἱΒεπ 1834Βειι; θει1Η1ειι 
1827 ότε 15ΒΒειι6ι·,ε Βάι· ιι 06ι·νειιγΒειι ιιιε8νειι, εοΒιι ιιειιι ιι! 
ΚειΙιιιιιιτειιΙε; ε: ειι€οΙ ρει·Ιιειιιιειιώεπ πειτε τ6Μι ΜΜΜ, Ιε8 

87) ΗειιέπειιΙιει·8. Επι”. Κίτε!ιειιπειιιιιι€, ί832. Ντε 49. Π. 378, 
Α νἱεἱι ιο Με Με! εεε: Πι Πω Πιιι€εσΙ-81ΜεεεΜΡ. νιιιοειιιιεε. 
ω· διεινει·ά, Εεεε. Ι832. 

Η) ΜΜΜ ετ ειιιι·ιιιι ε' σε εΠω:οιιι·ε ειιΙ'ενειιι· εε Ι'ει!ιοΙΜεπ «ΗΜ 
ρειιιε «Σε Με". θειιενε Ι828. Ι. 27. 

εΌ Κοιιιιιιειι ΡΙιιε τ!" ωωωωιω πω. 1833. Ι.2ϋ5. 
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1111111118 1841111811 (90 811811 1111 1611178881; 111 1111118111 1161181118· 
1881811811 8811118 1840111111 (19 811811 311 1611118188) 11111ί1ν111170818 
10118 1181118188, 8116118811 8 111111118111111, 11188 ΑΠ81111118Π 18, 811811 
118111 8611811886 1611118118€θ1 1ο). Ε1.811 111νί111.0111101111811, 1111111111 
11811, Ρ111·1811811 11181118 Π·1Τ888118018. 1111811811, 1118111811 ε. 1181111 
11ί11118188” 10€1·Π181811 11011 ό8 1111116111611 1111 118881811111181 111881· 
11811, 8118118888811, 1ίδΠ?ν1811, 11ί1111816-81811811081 1111111111' 181 
18881888 111181 111111111811101111811 8118118, 8 1111 8 1158115111), 111111 
118111111 1181101118 11 11ο1·111811γ1ό188 88811118 θ. 11811161. 

8 11 11818111111118188 8118111 1181811108 11112111έ8Πθ1( 81181101 
1811 1188811111 111111· 18 1181111811, 111811 81111811 ἰ01γ1811811` 8801111118 
1011 88 Η 1881188γ01111 1161161118, 161611811811 81 8 1111108 11188 
88888811 ; 8118811181811 1181101 8. 1111111188 (1181101 8 111Ι'1·111Π811) 
10Β811γ111161161618118801181 11γ11ν1111ί18111, 1111111111 8 111111 181· 
108111 8811 10111181 1111181111 8611181881 1181111, 8 81111811 11117111 
11811 1181811811 111 8 118111111111118188 8161881111 1161168611, 11111 11188 
18-20111 8881811118161181 118 118111 1611811. 1 
1 δ 118861, 1111111 1111116811 111 1116111111' 1101008181 8181118111 
1.01118181181, 1111517 11 111188 1.1ν111881011'18188181818, 11188 1826 
1161111 11881180 8 1111188811 11116118 161ν8τιγ11611γν811ί11 11. 1181111 
6611181881. 8 1..01118181181 8111188818 8 111111 88 801108818ν611' 
18118818? 1111811 118111; 8 8801111ἱνι11 1101111 8 1181181 8 ΥΒΒ)10Π· 118 
11181111$10881118012 0111 1611818188811 81ν881 1111111: 11 8801888811 818 
1118011: 111888 8 11118811888ἔ8 111111 1118881111181·111811811 , 8 1111111 
82 111 88118811” Τ08138Π1118 Ρ1έ111111(όΠ11.Γ8ἔΥ0ἔ 1.1 111188' 8881118 
81611. 

Μ11111 8881181 68έ16θνένέΠ, 11811 8188881111, 1181111611 11811811 
116ν8111881811181111, 1811181188 1-1 1181811161118188 118111 8811888888 11· 
11·11'81181181 8881188888 8 1111118, 18111811881118, 

18261' 1111131118.Π1188' 88111, 111811 118 118111 8111111101 11 11111168, 
1181 118 8111810111 8 1111 111111, 118111 181·1ό8181_18 881 1118888 88111811 
1181818111 88 1161118188, 118 11111118 88811101 8 88811 1888881161 111 

Μ) 11111. Ζ811118111·111 ν11.11.111.11. 11181111· 1188 Ο1·1111111811881118. 1834. 
1. 81. 18311. 1. 81.-11101111181111, 0111'18128Π11111Π1 11.ν81·11ι11111.Β811111, 
1885. 1. 1-45.-Α1180Π181Π.2011. 1111. 16.18. 111811 -Η81111 811811 
111188 81181· 1118 $11188.1811011 1181· '1'01188811·818. '1'11111118. 18311. 

1611ν1:11111·1·1111. Ρ.11.ΥΑΜΠΝ11. 1. 10 

Ώ 
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Ιοπιστόποιε πιω ί6Ιίω!οιόεότ, πω, πἰποε Βιἰπι, ιπιιτό! πι στα· 
ίο8επέ8, Βέτπ πιιιΙέΙΒίιππεπόεπέΙ ΙτιεοΒΒ, ποπι νοΙππ Ιτέροε πω· 
πεπιποτιἱ. 

Σεπτ ππρπειππ'ππὶΙπΒ· ποπι, τόεπἱπιτ ιπιοττ πϋττόπετἱ ι€ειιεπι€, 
πιο8γ πε!ιοΙ ότ Μπα ποπι ίο8γοπτ π Μπι, ΜΙ τι Βιιπωτότοπ ιω 
ΒγετιεποΙ: νοΙππιτ, εότ εγει!ετειπ ειπροτοάοττ; τέεπἱπτ ππεττ πι 
ΙππΙόΙΒϋπτοπέε πιιιπιποπϋπτ βϋπτε·πΙεπεόΒετ νοπ πιιιιεπ πτεπίπ, πιἱ 
νπιόεπ-ίἔοε Βέτοι·ιτέεπ ει ΒοπιοεπτενόπποΕ, όε ποπ Ηιπεπιπόπιγ 
πι ετ!ώΙοεϋΙί επώιάϋΙόεόνο1 πειιιοπιπέπτ εϋτϋΒΒοπ ίο8· @Ιαπω 
Εοιπἱ; ιπόειἱπτ πω: οι ό ό: π] ΙΚΟΓΙΝ·ΙΠ, κατά όε ππιἱπνοΠ πιό 
ροΙππιόΙ, τόειΙοποπποπ ιόπωωιπ Μέι· ρι·όπιέ!: τι πιπΙπί!Βϋπιτοπόέ οἱ· 
τότιέεόνει, είε ππιἱππππ ει πέτειιεέἔἱ τοπά εο!ιο! έε εστω ποπι 
τωνωιωπ. 4 π 

Βο ιπἱιἱὅπι π τοτπιιτππ οΙιδτόΒοποπτ, τι Μπέκ, πιἱνειπειΙΒο· 
Μπιτ, τι ἔπιἀπιἔοπ πάει εοΚειεέἔ Β, ποπι πέτιιοπιέΚο πιίΒό πεπι 
Βοπι ε ποπι ΗέΙποιεί!: ο, πιο” τι τέτεεεέὲι οεοπτιπποπ ε τεπιτΠποπ 
πιιΠπόρ Με ωι-ωωι, επι 8ποποεπτενόΙ: ππιπιπέρ ί6ἰίεἀεπετπιὶ? Α· 
ποπι ΕοτΒοΙἰ ίι·πτοΙτιπτ Μ οΙνειετιι, πε ωιιμ, πιοἔγει τοι·πιτπι πιο 
πιοτ πιιέε-]οΒΙπππ νόι!επό!ε έε- ππιόΒ επϋπεόΒιεεεΒΒποπ ωπωωι‹ 
πιιἱπι: πιει πι πειιέΙΒϋπωπόε. Β ει φταιω εΙιπιιΙΙ:, πιο πιοππ πτοπιά 
ε'ΒέΒο. Επ πιοικιππι!ε ππιοεπ ππιοἔίοἔπιπτιιτΙππι οι ἱἀότιεπ τόιεΙοπτι 
ε τι: οππιβεττοΙοπι ππίν! 

π ΚόνετΙιοπιιτ πιώ: ιιτείπ ππιόε ιιΙ!πιιΙιιπιππιιπιππι Ιππ!έΙΒϋπτο 
τέει·ο πιοπ οΙνοΕοι: ε πιιΙει]άοπο!επτ, πιιΠειτοΙ τι Βϋπτοτότοπποπ 
ΒὶτπιἱοΕ Επι!. ΕΜ επιππιπιιτ πιιέεοιΗΕ ΡτόπιιΕ6νο Πετιπά. 

Α ΙππιέΙΒίιπιτεπόε ἰἔεπι .ι·πεππε?μετ, ππιἰπι‹Ι π ιπιοΙιεττπε, 
πιο" π ΒίίπϋεπιπΕ τοΚοππ.ἰ νεΙο θ8θΙ(ΠθῖΠ οἔγοπἰὅεπ ε πάπια 
πειιέπ πω» εποπν·επιιτ-:Κ, ε ιιπέππ 6τόΜεπεΕ ε·πιτόειπιε-' 
πετΙοπι έγειιέπειτοτ. 

Βο ιτείπιτέΒιιπι ε πιππέιιγειιΒιιπ ευ·.Μΐω!ε!επι. πω” οι·νο 
Μ, ππιἱπτ ΕιιππιἱτοΙ, ΡἱπιοΙ, Ρτοεπ, θοοίίτογ δτ, ΗἱΙπιἱτο, 
θπιΠ, ιππινπιτοτ, θεστΒοτ, ετΒ. επίπιιιππιπιπ πάειτοΜαιΙ Μπο 
πγιπόΙτ ειιοπι Ρπιγειοπι Βπιο!πειτ, ππιο!γειε τι ΜνόΒιέε' πιοιπιόιόεό 
πιει: Κόνοι!τειιπόπγεή. Μ" πια :ένω Ιοείπηιπιπ !τπτ]έτ, ππιιάόπι 
τι νέΒέετ τοπιπιπεπιέ, “Η πιό ππιοΒ. 

π Πιόετοτ πιιέΒ ππιπιιι Βγει·ιιιοΕ, στ” Κινέ8ιόε πιέπ επἰπ·ἔπι 

Ο 
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ειι€Βε εεε!:. ΒΒ)' νἱεεΙὅε εεειοπν ε” ειπΙε8)ΉΚοιι' Κιτιε 
πει: εΙιπετειόεε!ιοι· ιπεἔΒοτιεἀνέπ , παπι εἱετειτ, Ι:έεόΒΒ ε8γ 
!εέπνι "Με, ιπεΙνπεΕ εΒγ !επι·]ει ει τεετ6Ι ε! "Πε νέ!νε; ε Μιιἰε 
Βι·ειποπε επιΙίιἱ, πο” τι ἔνόἔνίτπετΙεπ έ$ι·ϋΙιεΕ Μπιτ Μπι εΒιτ 
ιϋειτ, Μπει: τπωιιἱ ειρπ ἰιεἱεεπ ιπἰπἀεπἰΜ πιεΒι νοΙΙ:ιιΚιόννε, 
ιπεΙνε!ιεπ ει Εε1°επι·ε εωιωι :Με ειοΕιπΚ ιϋτετπἰ, ε σπα νοΙτ 
ει, πο” ιιπγιει, τετΙιένεΙ, εΒγ Ιιετε!:Βιι πικάπ πειε :ποιιι 

Βότ «Έν εεειοπν, Ρπειτέπ ιιιἱνεΙ ΒιιΙείΙοε Βίίππεπ ΚεΠε 
€ππιἰΒἱιοπΥεόἔοτ τεππἰε, ι_ιεάεόεόΒεπ πιε,ιμϋΚειπέιππΙι, πιιι·ε 
ιιέ86ΒΒ Βιι€πεέὲ; Ε6νετΙ:ειει1:εειτειό!πϋπόενόΒειτεΒε. 1829. 
ε” ΙόΙεΙιἱεπιετειεε 1ιιι·ντιι€, πιἱνεΙ πεἰέΙΒιΐπΒεπ ΕεΠε Πε! 
πἱε, ΗνεΒιε τπεΒέι. δο!ωπ, ΜΜΜ ει εΙεό ίτππειἱιι-ἰοττειἰιι 
Ιππι!ιοι·, εΙιπέβΙιΒεπ ιπε8πέΒοτοάιεΕ, ε όι·ϋΙτεεεδΒΒεπε 8ιιΗ· 
!οτἱπε ε !ιεΙέ!πόΙετ' ειοτοπἔιἰεεἰτ ειεπνει!ό!:"'). Βιιιπι!ε8ειο 
πιοι·ιίΒΒ, ἱΙιιΓἑΙε ειενεπεεετΙεπεέ,ιςεΚ, ερεπ π ΙεΒειεΙἱἀεΒΒ πιω 
ε!ιει επι. Ανα” ίεΙεΙετ πιἰπιἰ ειεΙζι·ε, πο” ιπἱότι: τοΙει!ιοι!ι!ι 
Με π ΜΡ? Ι)ε ποπι Με ε πιεΒ π πω" Με τι πάρει? 8 Η 
ιιέΡθε ε16ι·ε Ιέιπι ε ειοπιοι·ιι ΚόνετΙ4ειιιιέπνεΕε6? δ πεπι 
νέΦεπε ε ει πιἱπἀεπ ειέΙ,ιέτ κι παΪέΙΒϋπτειεε ιι!:Εοτ, πει πειπ 
ενίιΙπεπειε πόιὅἱ? Ηἰειεπ εΒγει!επ όι·άεπιε πι, ι08Υ ΡόΜέ8_ 

Βε ιιπνειειιι ι-ίιτιιἰιπεἰπέζ πιόε ἰεπ€οεΒεΙ: ειοι·οειιπ να: 
ετἱώἱεεἱ έι·`ιπἱιππἱ. Αι ειπΒετπεΚ τει·ιπέειετέΒεπ νειπ ει υπ 
ιΙοι· ε νέι·ιό] ε ἔνἱΙΕοεεέετό!, ε ε Βεεεεε τιι!ε]ποπ, ιπεΙν Β6|εε 
ειόΙΒό¦ επιιτει: ΙεΙΙιιιπΕΒε, ε ιπεΙνετ ειδιίιεπἰ |κεΙΙεπε, π Η· 
νό8ιόεεΕ είΙιεΙ τετειπεεεπ ἔνϋπἔίιτετἰΚ; Α πέρετ νπάάά, νέ 
τεπἔιὅνό ιεειἱ; Βεππε ιπεἔἔγὁπΒίἱΙ ιι Μιπε!ετ πι ε!ετπε!ς 
ειεπτεόἔε ἰτείπτ; ε π €νωςοεεέ8· πιἱπά ιπΙιέΒΒ εΙνεειτἱ Μι· 
ιεειιόειἰἔέι. 8]ιιεεεπι€επτ ειέΙεΚ ειἱπτε Κἱνι-ίπ_ἱιι πι Π), ιπε8 
ι·ιίιό ΙέννιίπνοΙιει, ιπει·τ ιιππε!; Εεάντε!εεε ε εΙνειι-πε πεεοπ 
|ό :ιι ότιεεεπεπει, πιεΙνε!: Εδώ! ΕόεὅΜ› εμ ειο!ι ΙεἔΙζω 
νεεΒεΚ,·ιπἱΙ‹ !ιειάετΒεπ πόιιιι ιιπάοι·τ ε ΕεΠειπεΠεπ ει·ιεει ο 
ΒοιτεΙο Β0Β08ΡἱΒΙ2°Θ π ιεπάίΠετ ειδ" Μάτι πιοπάε Ιε επι-ω 

") Ην πεπιίι πάειτοιθπό τείνει ιινιι]ήιι ε πιιιιι!αι: Οι. Ριει·φιω 
πω 'Ι'οόεεε1τει[ε Κειιιε ΜΜΜ τω· ο!ειι νενει·εεπει·. - @πεά-· 
ω». ιι. Μπι”. Ι83θ. 

10' 

ι 

ι 
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Ιιἱνπτώέϊόἱ, Ιω" Μ ΚαΠεεε;ι επιΒεπ ΜΙέΙτα ΗόΙΜο: Με· 
πρ: 1789Ιιευ ει Ιπι!έ1Βϋιιτοτόε «Μου οεΣ Μιιπ!κέι Μ. νοΙπογ 
ώ ιιιέεοΕ Με 3ο8μόΙ: πωε, Βοἔγ Ἑεειιοιἱιιοτειείὅωμ 1791 Ιω 
ι·ϋΙ ε ΝέΜοωΙί6Μ6η σ. ΒιιἱΙΙο1ἰμε' Βενίτι-:Ιο ιιτέῇ η εγω·χηε 
ΜΒ' ]ότιέΕπι ΙεεωμέΒΒ ΙπποεΙαί!:' ἱοΙπγείτεοΙιίεέΒόἰ, ππιεἀιιτωΙε' 
Βοδει·ειΚ' ΒιιἱἱΙοιἰηοπιίεόΒόΙ Μ!" ε οι ἱἀὅειιιΕΒμπ ε. ΒιιΕΙΙοιἰ 
πιο ειΙειΙ‹π ΜΜΕ Μετὰ Μ516ηόεοπ άΠεΙοπιι|μ Μέ8 ΧΙν_ 
[ει]οε' Ξ«ΜΒέΒφη ἱε ει Εοι·όΒβε τότόε' ειεπΠόΙόεότοει ΙοεσππΒιιεΒ 
ΙιόΙΕ)·ε!ι ημεεωεπςοΕ, ε ει ΒόΒότ' ιτιοπιάόεηἱ εποσάοτεί!:' Κοά 
νοΙτ τέτἔγμἱ.νο1τει!: κι εα]0Πἱ τότεαΙ!εοάέεπιιΕ. ΜαὰτἱἀΒεπ 
οεγΙωι· ει! ι-έΒοτόεο!ποτ @Βέη ιιςΙνατείνειΙ εποΙςψη "ἐπὶ Η [οι 
εεέ8, ε· ΜΜΕ Π|ορ εε: υπο" τη16Ι 0εΗΒ 60 θωι)"Μις 
83τόπγότΕδώΕ ΕίιιειὶΜπι ε 0εωω Μάι!ειιι όρ οι οΕΒιΠ Βέι·6 
η εφί1Μπε'; ει νόι·οιπέε' :ιτοΒεπϋιπΜόεότε πιοπάνέπι: Παπ ιο! 
Πιο ως οἱνἱπετο .ϊιιιΙΜεε! Μιιο Ριι;ἰ.ιιοΙἱτο «Πιιάιιε 5η Μο τε 
μιΒΙἱω νοτειιτἱ: «μπω που :Μάο Μ ΜΗΝ:: Μι εε :ΜΙΒ .Πω 
τοπ οἱνοε εη·οοἱεεἱπιφ ειιετιιΙἱτ, νετιιηι ΜΜΜ ΒοπιἰπιἱΒυε ἰεἔ 
ΜεαΜο”σ ῖαςΙεπιἱτ σππ”:α·ίσωάόπω σ0%Μ8!Μζίπσ2 Μοσωπυάο 
Μαιο." νοΙωΙ: τότνέιηΒοιόΕ, ΜἱτιπΜὶοΒεεΙἰε ἱτ1ι¦ι, ΜΙ; ει Μι 
ΙέΙοε ἱτόΙοτυόΙ σ. τπόεφέτοεοΒετ Μπι οιιΒοἀἱΚ επανειηἱ, ἰΒειι 
Εεωόη7 Ηό!εωτ νέκνέιι οΙγειιιοΜιΠ, ΜΒ υιιΡουΒιέητ νέα οπ 
πιπο!ς; ε «Με ἱΒιαιοψι ση πώ; νἱειοπτ ει ἰτωιοιἰα €ϋι·τόπω 
ΝΠ ΜιπωτήηΒ, πήΒέιπ 1411Βοιι Η. ΚέτοΙγ' όι·ίΠτ ΜΜ 
ι›οτέΒοη, ει μέήεἰ Ιι_οΙγιατ€ό 500 ικιόειείτοε ΙεἔόηΪΒὅΙ ειστΙω 
ισα ήιπιι€έπειΚ @Η οεειρει€οτ , Μιά), νέἔτε 87ΞΙΚο!έεεή εί!ωΙ 
πιπιΒέτ σε ιιάνειι:τ ἱς 1·όππϋΙόεΒο Ι1οΖά. Α νόι·'ειοπι1εί2 όψι 
Κι-:ό]ϋπι!ε ἴοΙΕϋ]τοτιἱ επ ωπβο:Βει1 ; Βὅειεαιό νέ]ἰΚ και τἰ8τἱεΕέτι€. 
ΕπιιΙόΚειιϋηΙ: δγΠο. όε κι οεάειέτοΕ” Ιαοτέτει, Βοππί πόρο ε! 
γέτοπτέετα Βιιιάζεποτ:ψηιΕ ε οτρει¦έηεἰιιε!‹ 1ό£όΚύπ !κόειϋΙτ ζ 
ωειιέΙιεπϋυΒ ει ίτωιοιἱει ΐοι·πιδα1οιητε, ηόΜίηγ εϋι·ι'ί Κἱνό8 
Ζόε οικω οιοτοΙ1ό ΚόνετΚεφεττ; ε πισω ]ο8νάτοεοΒΒοΒ ο ή 
ΒώΒέΒοϊύΙς? 8;ιοπιει ίοΙοΕοιαπεΚ' ἔγϋ16Ιεόἔε ΜΜΜ, Μιπειιι 
πιἱνοΙ Μπι οΒγοέγιιιοιόπ,ποιη σεγα νέτειΙ: ]ώτι'ί!, ιηἰΙώιπ 
ΒέΒοι·ύΜπιπ ἱιὶοεοπ πέρεΚΚεΙ, Μ ιιιἱΙπΙωιΗοΙ ε :τιἱπιἀεηἰωτ 
26ττόπινέπ νέτοΜέε, ει Πέμ τδ;πε8Βοη ΜΗ τΙϋΜΗ. διότπιχίἰ 
5;;ειωιίέ νεπι ν. Ηιιἔο' «έ ειεινειἰΒκπ: ,,Επ “ΜΙΒ :Με τόνοΙιι 

κ 
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ποπ πωπω Ια @Με ΙΙ Ια ρτοιπἱὲτο τέ5το, πώ ωιπΙ›ω ΕΙΝ 
πιει Ισ ΡοιιρΙο επ πΡπέΙἱΙ.“ + · 

Πο πιττοιΙΙι ιπό8 οι ἰε: ΙιοΒγ πιἱπΙ π Ιοι·πιτπ' ἰΔο_ῇόΙ›επ, 
Ι‹ι'ποΙ:Ιιοι εισΙενέπ π πόρ, ει ειοΙΙάοΒΒ ε εἔγειοτειπἱπτΙ οι·ΙώΙ 
οεἱΒΙ›, ΙπιειποεΙ: ΒϋπτοώεεΙκ απ νοιιΙΙΙτ ει·ο]6ΙιοΙ, πιἱπτ πι ίο 
ΙοΙ›Β πιέι·ΜοπΙοηιιΙσπ' ειεινιιἰϋόΙ π Ι:ΙνΙΙείΒΙΙΙ:. Μ), ιι ]:ιρει· 
πἱ τϋτνέπγοΙ:, 8ιοΓΙ_δ1ϋπι€8Β78ΙΙεπει€ιόνόπ, π πόρ' Ιοτιπόειοτο 
Ιϋπ πιά είε Ιιιι]τΙιειΙΙππ. Α Ι:οι·πιέπγ Ι‹όπγτοΙεππεΙ.ε έι·ιό ιπε-ιΒείτ 
πιόε ἰειοπγιιΙιΙπιπ Βίἰπωτπἱ , ε οεπΙεποπι πιἱπιἱοπ Ι:ϋπι·ο πω» 
"απο". Μἱπά ΙιἰέΙπι. 'ΓὁτνόπγεἰποΙ: ΙΙΙἱΙ1ο νοΙ€ ἱπΕέΒΙππἱπ€ 
στο·ξε. Με τιτωιἰΙ€ τονείΙ:Βέ πι, ΙιοΒγ ειίἱΙἰ οι ιιΒγ πενειετΙ: 
6η;δίέοσ ΜοποπαισίάΙ. Εξω, ωπΒοτ τεπιιι]ο. Ιόνόπ πω" ίΙππερϋ 
εέεποΙε, πιἱνοΙ ει Ιεἰνόειέε τ6ττόπἱΙ:, Ιπὅεο.Ι:ὶνέπει Ιεππὶ οΒγ 
ΙΙγΙείτνέπγππΙε άι ΒγΙΙΙιοΙΙ; Ι826Ιπιπ 087 Ι10288'Ιέ8]88 πει 
ειρπ7, ΟοτπΙοι·ποΙ:, σέ), πΙ:Ι:οτοπ ειέ$πγο8επ ίοι·Βοττ €γοι·πιοΙ: 
νοειΙὅποΙ‹ οεο2ότ πποεΙππΙΙνέπ πποποιπππἱέΙπι ωΙΙ, είε ποΙώἱ8 
ΙείΙειΙ:ϋάδα ο Βὅει νιίΒγ οΙΙσπ, ε νόμο Ι:ΙΙεΙεπΦό ίότ]όποΙ<:, 
επι Ι:όπγΙεΙοπ νοΙτ άειτπΒ Μότο οΙιέτεππἱ; ΕεπιιἱτοΙ οι ἰὰόΒι-υπ 
ε οι οΙ(ΒιίΙ Ιππ ἰΙγοπ πόΙ: επιΙΙΙ ;Ι1829Βοπ Ναπ6πειΒιιπ σε] 
πΙ:γπεγΙΙΙ:οεπιίΐ Με), πππορροΙ νέΒειτοτνέπ Μ, ι-ιΒγ εΙὅΙωΙὅ 
οειΙέὰΒεΙἰ Ιοείπγ οΙΙοπιάΙΙΙπιτΙππ νοιιιαΙππω π” πηςΙέτ :Με 
6ΙπΙ, πιἱ πιἱπ‹Ι ΙΙοτοετι·πτ' ειοι·εποεέΠεπ ἀἰοενέἔγάι·π ωπΙό 
Κοιτα. ΙΙγοπ ρύΙΙΙείΙεπτ, πι οιπΙίωΙ:Ι: οι·νοεοΙιοπ Ι‹ἱνΙΙΙ, Βόνοπ 
ωΙάΙπΙ ε @Με πι π] Ι(0:ΒιιΙ, ΡἰετΊιιΙππόΙ, ΒιιορετΙππκπόΙ, 
ννπΙιεΕοΙάπόΙ ε ΙεἱνέΙτ ΒοπιπἱοιιπέΙ, ε 1834Βοπ π ειέει εΙεὅ 
ΙωπιστέΒιπ οι :ιΙεΙπόΙ: ΙΜ. ΒειιΙτΙοΙι ιππ8ει Ι<ιότ εεεωτ επ» 
ΠΙ, ιποΙγΒοπ π. 87ΙΙΙ:οΙόεϊ άι Πιι]Ι:έε' ΒοπάοΙππο.- ει ποπέτρπσΙ 
ΜΜΕ! ιέππιάτ, ε νέΒγειτ Κόπα ΙιεεοπΙό ΡοιπρόνειΙ ΙιειΙπἰ 
πιοε "). . 

Β ΙπιτιππτΙΙΙ: "Μι, πιει ΡοΙἰτὶοπἱ άττειΙιπειἰ ο. ΙιειΙάΙΙιππ 
ΙστόεπεΙα ειΙπω πονειετοιοΙ‹. ΕιοΙ:ποΙτ οΒγΙΙ:ο ΙιΙ:ιΙπιπ είΙΙ, 

"Ι ΡΙειςιι. [Με ΤοαΙιεεΜΜ'ε." . Ι. 21-25. - Βιιορα. Πο Ια 
Ρώπα ‹Ιο πτοτΙ:.. . Ι. 89-94. - ΨαΙαοπεΙά , Πισω, τεΙιιτΙπ8 
ιο Πιο ριππεΙιπιεπΙ: Μ' ΙΙσπΙΙι. “πιώ 1832. Ι. 180. Ι8Ι.- θι·οΙι 
πω”, ΟΙιι·ΙοπεπΙΙιπιπ ιππΙ νωωιτι. Ο . Ι. 260, 261. -ΕσιππΙοπ, 
ΡΙιιε ό' Βοπείππάε. Ι. Ι40-η-278... 



ι 

ρ› - ...-···ιθ 

150 πω.Αππϋπιπιπε. 

πιἱ: Μέι· πιοωοΒγιόπΕ: πο” πιἰνοΙ π πϋπτοιέέ ππἔγειἱεπιπἱ 
πιτ π πέι·τοττ νοππΕοἀἱπ π Βίἰπὸετ ϊπΙειἀπἱ, π το.πιί νπΙΙππἰ ΒΙ 
Ιοπο, π _ῇπι·γ π Μπι οΙιππιπει€ππἱ, π πω ΜιπτοτΙεπϋΙ πωπω 
ε οι ]εΒτοι·ιιιέπεπγ8ΒΒ ππχῇπ π] Βίίπό!ιπώπ. ΕΜΗ ΑπΒΙἱέΒειπ 
τέ8ιό1, 1810ιόΙ ϊοἔνπ οεπιτπεπι όποπΚόπτ ίοΙγππιοππππ π 
ριιτΗειιποπτπει ει ρόπινέΠόΚ, ΒγέτοεοΕ, ΚοτοεπεπέΐΚ, ποθ, 
νει87οππιιι πο ππιέ!ΒϋπτετέπποΙ νέποεεεπεπ , πιει: ε” όποπ 
πἱποππποΕ ιππ8νέάνε Μ). ,,[πι οπιιπο, τποπτὶ Μοπωεππἱειι: πε 
Φοπε Με τοΙ:-ιο|ιωπεπε νἰοπτ πε Πιιιιιπππό ποπ οτἱιποε, οι ποπ 
«Με Η ιποπει·πποπ ποπ Ροἰποε." Μέει!τει Ρωιι€ π.ΒΙιππ έΠ, 
πι" ε· Βίἱπτοιόε νοειό!πεε ει ειιιΪ›πἀεείἔιιπΙ‹. Νἰποπ πεπιιε8 
ιποιγ ποιπ νοΙππ Μπένι: ΡοΙἰΕἱοπἱ ι·είι!κοπέεο!ιππΙ:, πιἱΕΒεπ π 
ι"εΙοποιοτοΕ ίιτίιΒγοτ Βιει·πεποπ ίο!έΜοιππτπι άϋΙι6Ιι' απέχει 
Η. Με” Μέι· ιπἱ ΒόειίιΠ π ΒεΙεὅ νιΙΙοπεπε , π ίοΙοι: πιἰπἀἱΒ 
Βι'ίπτ ππππ!; Μπι', ιπἱότι εΙΙοιιώποτ δΜϋεΠ:; ποπι πΙΙιοττπι 
πιιΙα ἱἱγοπΚοι· τι] €6ι·νόπγε!ι, !ιππωπ π ΙονόΙ: ἰοτἔπττπτππ!: «π, 
εαπ π] ΒιἰπτοιόεοΚ Μπι τει!είΙιπτπιιΕ, !ιππωπ πω: ιπο8νιιπ 
πει: πιώ: εΠει!ιππιτπιππΚ πιἱἔοτιἰειπ πι έι·πιτΙπποπ οΠοπ. Α 
8γἰ!|:οποΒ ιπιπτ ΜΜΕ ΙέρποΙ: ίϋΙ. ΜοττοΙποΙΙΙιἰτο€πἰϋΚ ει· 
πέρποΙ, Ρέιήοι€ΕπΙ, πω” ὅΙ: "πω π τϋι·νόπγο!απεΕ; πε Έ? 
π Πιι·ιππτ ιποεπιιήέΚ, ιπἱνοϊ πι ἱπΕι-ἱΒΒ πι ότιόΙω!ε' όοΙππι π 
ἱεππειἱ π Μπι, πιι€ πι ἱἔπιεέἔ' Ιέπγιέι, ιπἱ πι όι·τοΙππό, ιπο8 
ι·οπτ3έ|: νπἔγ παιιιίείτείππ .πιω πι οοτποπ , νειΒγ εορἱιἰπιπέΚ 
είπα! πι οποεΕυπέιπππ. 8 πο. Ι:δι·νόπγοε ει !ιπιέΙπππτοτόπ, 
Π; ι·οπ8όεοΕπεπ έπειι κι Ιεω0ΒΒ Ρο1Βέι·οικ νεπιπο!: ε] ΜΒΜ 
ιοπγοιπΒΒιιπ; Μπιτ πω( ίεΙεΙ:ειοτ' άπιι6π8όειπποπ ποιπ 
πειτοινείπ, ΒΥππιιειιΕ ιιιιπάοπΗα εΙὅττ. Το!ιεί0: πο έΙοείτείιι: ει 
πωπω όπ ΡειΙΙοετ, πιοι·τ ἱειοπγιι επιπόιτ πγπιτιιπ1: π. πέττοΚ' 
παθω; πε 8ι0ΙαπεεπΕπ πόΡιπ πιιππιε ιιπειπέιπιέποι, "Με πι 
δι·ϋΙεπ;' ππωπιπππ ιειοπγάππΐσ8]π ΒΥπΒοτοΙπἱ ιιιἱι·ο Μπισκ 
τοττ. Ι·Ιπ Απιπππο ποπι ποια ἱτόΙπἰ ιπέι·π8ι·ο, 8οοι·ειτοε ποπι ΐ08· 
:κι νοΙππ 1πππωπι π Βπι·όΕπιπιοΙΧτ. Ηπ π πόρ ποπι Βπτείι!ιο 
ιἱΙι πιο8 π. Βὶτόἱ εγἰΙΒοΪέεεπΙ, Γτπιιοιἱπ άι ΑπεοΙοι·πιέΒ ποπι 
¦ιπι·οιοΙτέ!: νοΙππ. πιπιιωιω νόι·ππότπ. Πει ο ποιπιοτπππόΙ 

π) Μοτπιππ-Ηει·πΙπ._ . νω. ι. π. 4 Μοιι€ειΕπ.. νω. πι, - 
8οποπό τοποΝ. - 
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ι 

ποιπ Φδι·νέιιγω ο. ΜἱέΙΒἰἰητοτόε, ΐοι·πιι!ειΙππώΚΒου ιιιιιηἱ ά1°ιί+ 
88 ε Μι·οε νότ' ΜΒΜ Μπι νοεπο8οττετοττ νοΙΜ ο!. 8 Μι σ. 
πεἱὰόΚπέ| ποιπ πιὶτιἀοτιιτειΡὶ τΙοιοΒ ε. 1ωωωιω ίεειίΕόε, ΟΜΙ 
νειτἱα' Βοεγέη ΜΒΑ Μπι έΠΜοτοΗ καψω ΠΠ :Μπι 1οΒοιιΒγοΒΒ 
Κει·εεπ, πιο!γιιοΕ τοι·Βο ει]ει€τ ει ίόΙά ιποΒτοπιάϋΙο._ δ Πει ιππό 
ιΙοπΚέιπ οΙειοΙ:Πα “Νο ει πέρ, ε οΒγΙ;οι· ΜΗ:όΜ €γό!κει·ομψ 
:Μἔ ιοΙΙ:όΒει1, Ιω” ο Βϋιι€ετόεῇοἔοΙΙοιιἰ, πιοπ ει όΙοτ ποιπ 
όε εόττΒοτΙοπ, ιπωιιοε.ε!ε 1ΜΒιι πιτιόιΚοᾶἱΕ Ηγ νόι·οιιτείεοΚ 
ω, Μ οΙΙοπέ|ΙαπάειεπτποΕΜιΚ Με, Πρ: δεεισά(ίΙτ ΒόΒςέη18.· 
ὸοἰαιτ έΙάοπ:ΗΜΙε όιωωι @τα ειΕπιτπέ ί6ΙέΙ!ἰτειπιἱ. 

Α ΒαΒ.ί!Βϋπτετόε καπ σε:2ε?ωσηΔ Ε) ΜΜΜ οΙνετιιιἰ να” 
Μπα "πιώ ε! ει: όΙετετ, ιιἱΜε !κόιέΡ. ΚΗ; ἰοΚοιεπειἰ£ ει: έ!ό 
ιό ΜπιέεοΕΜικι ε ε Βἰνό8ιόεεἱζ ΚοΒγετΙοιιοΒΒ ό8 εΜΙἱὰεΒΒ 
πωτιοὶΒοπι ΚοτοεἱΒ, αποΗωΙ ο επεί2ειςΙΒαπ πιώ· Μπι νἰτιιτε 
|€02Ι1ΩΙ<Κ. 

Νεκ επε!!εωί, εότ ο Φοειἱ Βϋπτετέέ τοεδροιπήει. Β Μέι· 
οιιΜΙ ἰοἔνει εε? ειΜοΒτοτιἱεωιιε ΕοτιιιιΙ:Βασ. ΜΜάωι οι 
πιόποιε πιο;; νωι εει]έ1: τόι·τόποτε ει ΙέΙοΚ' ΒἱτοὰπΙτπιέΒειω Μἱ 
Κόκε α τϋι·νόηγΗοπέεοΚ ει ΒέηΒοη οΙοἱιπο ει» ειπιγιιἔἱ Ια-ίττ, ει 
Ι;ίΠεότ, Βε!εόΒΒ ιι επέιπάσέΚοτ π ΒοΙεέ$ι πόπόΙ:, πιἱΒ· νέΒ·το Με 
ι-:ΜεΙΒοάτοΕ, ιι Βίἰιιτοτωτ ειιΒῇοοΕἰν όε οΒ_ῇεοΕἱν οΙόειιέτό1 ο 
ΠίὶΗ: τοΚἰπτοηἰ, πω' οαΜΙ ΡότΒιιωπιοεαπ ΜιΠιάΙ: ε ΪεμοτΙ: ει 
Βἰἱιιτο€όε' ε52Πιό1ο ίε,ιΜΙγ Μπάο15Βωι :Μπι Μπα ]εΙοτιο ιΜΒ·, 
πιὶ ει εέι·τοπ ίόΙτό! ε τοΚοιπιἱτόΙ β; Μπέκι τόεπἰιιτ ιΜιι€ νέΙτ 
εέΒ·, τόειιἱοτ πιἰιιτ ιηήΙνείιιοε όε άιιι·νει Ιο.Κο!είε ιι ιεἰτεειειἰἔἱ Βό 
|το' ιιιοΒεόι·Ωόεοόττ, πιΜόπι πιιέ8 .α ΜΜΜ όε ειϋΚεέἔο πιὶιιιἰεπ 
ΗΜ, ε ει» ωιιΒοτ σειΕδιΚέιιτ ιοΜηαπόΙ:; ε νέ8το Ι:οι·ιιπΙ: 
Μπι πιἱιιτ Ηειτέιι εΜΠωιιἱ ε όεπὶ Κόπγειω·, πιώ), πιΜόπι εΕγ 
ι·έειι·ιΉ ει: οΙΙιόνοιεττ Μίκι ε τέτεειεέἔὶ επειΒοάεέε όε Μ!ω έ! 
τιιΙ εΒγτϋτ Μιτέτοιω€ἱΒ πΜἔ, πιέε ι·έειι·ι'Η ἰτέιι7ἑΒειιι ίδΙ:έρ 
ει ΙόἱοΚι·ο ε ει!αιτειτι·α πιιιιιΙαίΙ. Β ειοκἱτιτ οι πιἱπιτ ει τείι·επιεέΒ εΙό!:Β 
εΙόΒΒ ΜΜΜ ει ειοἱἱοιτιἱεοἀόε όε τόΚό!γ' ρέΙγέ1έπι, ο εΜτἱιιΙ: 
ΙΜΠ αΒύπωτέεποΕ ιιιἰιπΙ ἱιιΕέΒΒ νέΙιιἱ εΜΙΙεπιἱοΒΒέ ε Μ· 
ΒέιΚεάΜ ΜΜΜ ειΙόΪοΒτε. Α ΜΒΝΕ ΕίιιοιΙΒΜε ό8 ϋΙτοΙ‹:, ει 
ΒΒιικετόε πιεἰΙοΚ τοετἱ νοΙτ; ει: ιιμιΒΒ επέιειάοΙ: ει ειοἱΙωπιἰ ο· 
τό!ι!ιοΙ επόνετΚωπε!:, ο ίο85έ8,ΨΜ :Μ ει τέι·εέΒοτ ει Βίἱ 

κ .ΜΜΜ 
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πόετάΙ πιά86ι·ιΙ, π τππΒάπνπνπΙ πιἱ πιτ Ιτάπνειετίτἱ άΙιπάΙπάτΙ 
πἱ π ΙάΙάΙ:πά πιάΙΙππΙ, πι οπτπτάεεπΙ πιἱ νὶΙά€οείτΙπ, π πιιιπ 
πάνπΙ πιἱ τεετάτ άε ΙάΙΙ:άτ ΙπάΒτὁτἱ, π πείππττπΙ ιπἰ 3πνι'τΙπ άπ 
π_Ι]ά ειίΙΙΙ. Ανπ8γ π τάτεπεάἔ π1ἱπὸἰἔοΙγπάἔγάτΙάπϋΙ πίἰπτάπ 
ποπ, ιπἱπτ π €οποιτάνά πάππόΙΙόττ, ε :πἰπτ Ι:άτ ντιπ άΙΙΙοπ 
άενιπάεεπΙ πιοιππόιττ,νάι·νπ,τπάΙνΙπ πιππ :πά,ιἔ πω Ιάππἱ 
πάἔνάτΙάπ? ΕιπςνπάΙ: ποπι ποπ ο πάιτΙοπΙ, ε Ιάπάτ ο τοπ1άπν 
Ιάπἱ πο8ν π πἰιπάΙάτι·ά ε άΙππάτΙπάΒτά ΡάπΙείτ π πίίπ πτΙππΙΙΙ 
ΜἱνάΙ ΡάΙΙΙΒ ποπι ειάΙΙάπιἱ 

Νεα ία]αυόιτό ο πϋπτετάε. Ι(ἱ υπάεόΙΙ, πι ποπι _ῇπνι'τ_ῇπ 
ιπά8 π πι'ίπϋετ. Α τότνάπνποιόπ ο ι·άπιπάιι, ΒΙποΙέετοπά πιά 
ι·Ιπτ, ππεοπΙάΙα πιππ 8·νάνπ άπ πάἔνάτΙάπ εάπάειπάι, Η :ιππ 
τΙάπ Ιάππτ άΙπιάτει, πιἰτ τιιτΙπτΙπππάΒπόΙ νπἔν πππγπἔεέὅπόΙ 
πάω πππι· ἔγόἔνίτππἱ. 

Βά πι τπ€πάππτΙππ ποἔν ράΙΙΙάε άι άΙτάττάπτά, πιοππππ 
τάειἱπτ πάω πππνὶτπ ε ποπι Μ] άΙτπΙάποεππ ιπἱπτ νάιΙάἰ άΙΙίτ 
_ΙάΙ:, τάειἱπτ άἔν ι·άειι·πΙ πιάππ)·Ι ]ότ οποι, τπάει τάειτπΙ πππνΙ 
ι·σειπτ ειἰΙΙ. Α ππΙέΙπππτετάεποπ άι·ά_Ιά Ι:άτπάροπ πνΙΙπτΙ:οιΙΙ:; 
π τόι·νάπνπάπ πιἰπτ ΙάπνάΒετάε, πιἱ άΙτπΙ π πϋπ' άΙΙ:όνάτάπά π 
ΒοποειτονόΙππάΙ ππάἔάΙ6ιτάεεάπ , τι νάΒτάππ1τάεποι· πιἱπτ ΡάΙ 
τω, ππὶ άΙτάΙ π πόιόππά8ττά τάππἰτὅΙάΒ πωπω, ε Έν ππτάεπ 
ΙιάτίάΙά, π πιἱπτ πι π πίίπϋετά άπ 8οποειτάνάπτά, άπ π ιπἱπτ 
πι :πάεοΙαπ πω. 

Τάπἱπτνάπ πι άΙεάτ, Βάι· άΙτπΙάπππ πἱππϋπΙε πω, ιπἱπάρ 
π ππΙάΙτόΙ ἱττόιΙΙ: ιπΙπτΙάπ άπιπάτ, ππάἔ Β ί6Ιόττά οιπΙπτΙ:οιΙΙ: 
π τόι·νάπνποιό ππ πιτ πἰπιἰ, ποεν άππάΙ: ΙάΙάππά ι·άττάπτά 
ιπΙπεΙάπτά πάινά; :ποπ ΙεἱνάΙτ π επιππ8 άπ ποΙιΙοἔ ίάΙ πττόΙ 
π πάτΙἱ πνάι· ά π]όνάπάόπάιι; τι Ιππά8πάπ άΙ άπ Μοτοπ 
σπάτΙάπ, άεπΙ:πάιπ πἱιοπνοπ Ιάνάπ ποἔν Μπι νάειτπάτ, "πτ 
ι·ππ πἱνάπ_ῇπ πιτ Μ), Ι-:ἱνάΙτ π πάρ ιπάΙνπάΙ: πἱτά ντιπ ε πνά 

°') 8πΙΙιιετἰπεπάΙ θπάεπι·: ,,ΙΩε· ροάππ (οπΡΙτπΙΙ) ροεεπιτπιιε επιπ 
τΙάτπ ΙΙΙοάτο Μ, πποπ τω: πππετ: ὶπ Πιάτα παμε πιἱπάτΙΙπ πιστ 
τωπ πάι·ππιππι·ππι τάππἱάιπ, πω: άι·πιππτππι οπο; επιπ οπποτπ 
πιοι·τπΙΙιιιπ ιππΙπ τΙΙπποΙνετε; πΙτι·π παρά άτυπο παμε πωπω 
Ιοι:πιπ οι". 

| 
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ιππι·πππ οι πγπνπΙγέἱΒειπ ὅειἱιιτόπ ποτιπ]τοιιιι: πιο πγἰΙπο|ι 
:ποπ ειι·οπι οι όι·διποπτ ΓοΙ:ϋπποιιι ποιο; πι ποποιωκ ΡοιΙιε, 
πι( οΠοπ νοΙππ ίότπορ ἱτέπγοινιι, όποιοΙπππ νοΙο , ε οιοπ 
οτόπ τοι·ιπόειοτοπποπ, Μππο!ιο τιόπϋΙ:Ιιοτ Ειδιτπιπ]άοποπ πιο8 
νοτπἰ ο ΙιοΙεί!τ, οΒγ ριΙΙπππτπγι Ιπίππέ! ποιπ. ειδι·πγοΒΒ πι 
δι·6|:ίοΒιέε ; ιππΙτι ειιπτ, πώ ιποι·τοιπ πττοπιιἱοιπ πιοΙοι·ππι ποπ 
τοπιπππτ, ω: 8·ι·πνιτοι· οΧρονοεοππτ πιἱ οπιιτἱνἱτπτοπι οτ ,ἰἔποιπἱπἰ 
ειππ ορπε. δο!ιο ποπι τόι·τοπΗε πΙιππιτέε ΛπΒΙιέΒοπ,τιο8·γ π πο 
ΚπειίΒ Βόιτ τοΙνο]πέ8 πο Βόνοττοεπότι ο!;Βι·οιΙιιιιπππ πιο!γ !ιοτοπ 
οἔγ Μνο8οιτοτοττ, Με” Ιοττ "ιιι(0ιω; Βοπποπτιππ Μπικ 
ΞοΒΥΙιππιἱπίτέπ ιπἰειττ ίοΙπππειτοττππΙε Ιονέ80ττ τοτοπιο Κό 
ι·ί1Ι τότοπἱ π] ΙιππιἰείτέεοΜαι! ίοἔΙπἱΚοἀπππ; ο στ), ποινή: 
νοΙΙδεί!ε ΜΙ: ΓοιππέιπΕΒοπ 10-20 .ΜΒ ιπιιππέ!!:οάτοπ, ΓιοΒγ 
ο87πο!ε ΜνόΒιέπο ποπι τοπ, πνειΒγ οποια πιιιΙέ!ιοπγ πετάω 
τοει ο ι·πποΙσπ, ιιιοπάνάπ: π ειοι·οποπο οΙΙοπο νοΙτ, Η ]έτοιΠε 
οι πιιππιε πόειοπ Ιο,ι;γοπ οι νοειτοποει·ο. ΒΠοΒιι·έπτ πο. ιππι 
ω( ΕΠ: ιπΙιέΒΒ ὅτὅΚἰοἔεέΒοτ πιοπνοπποΙ: πιἱπτ !ιιιτέττ; πο 
νἰειοιιτ νειπππτι ΜΙ: ο τιπ!έΙτ οΙότιο τοειἱππποεειειεΒ Βάι· ποπι 

δι·ό!ώπ ίοεπιί€πο!:, ρόΙἀέπἰ ΒοπάππΒιιπ 17 πεειοπγ ο τιιιτέτ 
!ιο!γοττ οἱίοἔπἀέ οι οΙειέΙΙιτέετ, πο 8 ποιπΜΡπἱΙπἀοΙπΙιὶιἰ 
ποπ πιΜέίπ ει πίιπτοτότότνοπποπ ιποΒοπγτιίττοττοι: ο ο τπΒοΙ‹ 
πειτε οι π] οι ό Βίιπτοτοε Ι16ιττ νέπιπιτόπ οπἔοἀτοτοπ, τόπτ:ιοπ 
π τοΒἱΒΒ τότνοπγ ειοτἱπτει Κινέ8ι έετ νάτπειτιίΙ:; Γτπποιἱποι·· 
ειἐἔΒ ππ ποπ ω) δι·όπιοτ ίο]οιό Η πιο” οι ποιιι πιιιπ!ιο 
τοΒούέςτπιτόΙτοτνόπ, 6ο Βιέπιοπ οιοτοποτ ποιπειτπιίππ τω, !ιοεγ 
τόπιτόοιοΒοπ ο πι!) οογοποποπ “ότι ἔγἱΙΚο¦ει τιοΒγ ΕἱνοΒοι 
τοπεό!κ τι). Αιοπιπιπ οι οιΙοπποιό π6πτο!ιΒιίΙ, ποπι πιτ ποιιι 
ΔΕπι·]πΚ |:δνοτικοιτοτπι !ιοΒγ ο !ιπιέΙ, ποιπ πιτ ποιιι τιοΒγ οι 
ότόπίο8εύ8· ι·οττοπτό!ιΒ. ΑΠ:πτιπειειπτ πι "πό, ιπἱτ τπρππιτπ 

Βοποοιι. Ποιο. Επι. Η. 

πω πιοι·το οππο0.οπ !ποι·ο επρπΙιοιππι ]ιι!ιοτ 
Νοεοιτ τγι·ειπππει οπο. Πινοι·ιιιι παιδι” 
Μπιοι·ππι πιο ροι·ιι·ο, τ”οΙιοοιπ ]ι.ιτιο. . 

") Μοπτιιο;π, 'Πιο οπἱπὶοπο .. . Ιιοπάοπ, Πω. νω. Ι. τ. Σ". - 
Βιισροτιειιικ. Με πι ποιπο πο ιποι·τ, τ. πιο. οτε. - Μια”, ντιπ 
ποιπ 8τι·πτ”ογειτοιπο. - τ. 275. 
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πιοπ ιιτιίπ οΒγ ι›οιἔπ π. ,,Α πωπω ἰτόιττοιιποι: ιο8ποΒγοιιιι 
τοπιο ποιπ ίοιγπιποιιἱιε ιιο€γοιοτποττ, νοιπγ πω: τω; τοιεοπειἱ 
ποι‹ ιιοι·οιιιιέι·ο τοεπι, πιἱε τι: ότόιεϊοδεέ8το ιτοιτοιι ιεινότοι 
ποιιώι ιιοι·ποιε οπγιιίτοοτ.“ Οια-ι πιοι·τ τι ιιοιτίι οΒγιιἰποε ό 
ι·πποειιοτι, πιινοι οι οιιιοττ ιοιιιοι: ποιπ οοι:πτ €οπιιοιποιε; 
ιιοππόι: ο ιιέτοι·οέ8 ωοἔ ιιι·ιιιΚοιιιι:. ι)ο ιπιιιὅπ ο ί6ιοιιιινιτοι πο 
ιαι ιιιι2οάνέπ πιεπτοτιιι:ει ιοΒ·πέ8ιπιπ ιποπτδι·ιι:, "πω" ει ποιοι' 
Κέρο οι πιο πιειττ ιοιγτοπ, έχει ό” ιπἱπτ πειρροιι ιώι·ιιιτόι: νιιπ, 
ειιιικοτ ιποΒτοπάϋιποιε, πιω-ω ιοιιώιε όι·έπιτόπτ «πω οι ιιιιιοίι' 
Βοπιιοιοτείνοι, ο ιιπιιοποιε οπεοάπι τοιιοππιι:' ιιποιοιάεπιποιτ. 
Ε πιοι·ιπτ τπι€ επειιιιιτιοι:, οι δι·όικίο8οιίέ ιιοοεπιι εποπνοιιοοο 
ποικιοικ τοττοποτοοιι, τι ιιπιείι' ι·οττο8οπο ὅι‹οτ οιιοπιιοπ ιιΒγ 
οπόινιίπ οποια τι νότροππέιτοιιοπιο ιπο8. Ιιοπιειοπποπ ο ιιότ 
ιιιιπροτο ποιοι ιποιγι.ιιιιοπ ιοΒ ο. Βοποειτονό ιιϋπιιϋιιπἱ? δ 
ποιπ Πιτ-Έκι; ο, ωι1ωπι ο ποιοι' ΐοιοιιποποιε ποιο ποιπ οιίιιό, 
πιοπ ο ιιίιπποιε ποιπ οιόττο ιιοποπι ιιτέπει ]τέι·, ο πω» ι:οπιιό 
ιιἱιε πιἱιιὅπ πιο: π ιιίἱπ οιιώνοττοτοττι ιι6νιιιοπ: ο νιπεπέιπτ ο 
ιτοιοτ ιιιπττ οε ιεινόΒιέει€οι· ο Βιιπϋε νιιΒγιιιιιτπτ ιοιοιιιιοτηνπΒγ 
ποιπ; πει ποιπ πω, @ιο ιιιἰιαέρ "ο Μονο, Μι· ιιιιπιιδτιοεοι:οι· 
π. πιωπηιπ1οποιοπ, ειικι:οι· ποιπ ιιιι·τ ο ιιίἰπτοτόο οιι·οττοπτό 
οτόνοι, πο ροιιἱε Μ, ο πιοπποι ιιιιτιίιιιι πει οο τοεπικοτ, ειιιπέι 
ιπι:έιιιι Βγππίτιιπτπι, ιιοἔγ ι:οτέιιιιπποι ιπιιιίιιιππτοτέε' ΐοιοιπιο 
ποιο. ποιπ πιιιπιαίιιιοτιοττ πιοι·τ οιιοπιιοπό οποτιιοπ ποιπ ι‹ὅνοτ 

το νοιπει οι ο ιιίιπτ, είε Έ? νπ8Ϊ ιπιιιιιειτιιόι ιιίιπιιόιιόττ, ιιιἱ 
τιίιιιοιιοπ ποιπ ιππιοτ ίοιοιιποτ, ντιΒγ ιιἱοοπγοεπειιι Με τοι 
ποιπ ίοιιοιτοτόπότ, ο ο ι·οπιέπγ επιπτο πιἰπτ οι ἰπιιιιιοτ πιτ 
ιιιιτιππ ρπἰπε ιπιπιιοπ ιιοττοπτέε οιιοπ. 

Μι ο ιπέοοιιιιαιτ ιιιοτι, ο ίοιοιπιοτ· πιινοι ιπέεοιπτει ιιιιτ, 
οποιεοπ ιιινιιι ιπιικοτ πιώ· οιιἀιἔοιο ιποωο8γποπι‹, έιιἰτ_ῇπι‹, 
ιιοΒγ νιιΕ;γ 8·Υπικοι·ι ο ιεἰνοἔιοε ο οι οποτιιοιι ιποΒοποιτνέπ ο 
ιιοποιί ιιιιι·νιιινέπ ο ποπ, οινοοπτι τοττοπτό οι·οιοτ, Μπιτ ιεοπ 
πω, ο οι:ικοι· ίοιι·έπει οι οπιιιοι·οι:' οτι:ϋιοοἱ οι·οοοέτ, πιου 
νέτοτ, οι επίποιτοτ , πιἱποιε όρ πιοπ ιπόνοτικοπιποπγοἱ ντιππο Κ, 
πιἱιποτ τι τϋι·νόπγιιοπό ποπι οιιιι_ιτ. ιιινιπεοτοπ ότι οἔγ τιιιποτει 
Ριιιιι-ιιιοιριιιοι ποπτὅι, πιἰ τιεπτοιοττοι έο οποιεποπι οποπτ πάπια· 
τειι ο ιιποοιιιιπ8]έτιιοιι οι ειιιιιιέιτει Με ιαιπιι·έ]έιιτ-ι, πιι επινοο 
επιπέιπττειι οωοπωπ τόιι-ι, ο πει πιοπεποπνοιιοττ, πιἰ Με πο 
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Ιοιειίδ Μαι ει ΒΙ1°ΙΜ ιετοιιιεἱτ, πιἱιιιΙιειει Ι:ομοι·εόΙιειιι ιιιιιιι οἔγ 
Ιιἄιιἰ:ἱ8 Με εΒγ Ιιέίε ἴοΚίὶτΙιιόΙ‹τ. Νοπι τόΒοιι ει Ιἱροεοἱ πω: 887 
Βίίιι6ε' ΙόνιέΒιέεο ιιι:έιι ιι ΙιόΙιόι·ρειάι·ιι νΙι·έ8οΙειιτ ειοι·τιιΙ:, ε 
ΜΜΜ: ἰΙγ ἱτιιιοΙ: τιιΙείΙιιιιιειΙ:: ιιγιιΒοιΙιέΙ σεειιιΙοεοιι. 8 Ιιιι 
οι ποπι ιιιἱιιἀἱἔ ὶε οιιιιγἰι·ο επ εκει, ε Μι ποπι ιιγἰΙαιΙεοιἱΕ ἱε 
ιιιἰτιτΙἱἔ , αι Βἱιοιιγοε, ΙιοΒγ ΙιοΙ ἰΙγ ειείιιιιτ είε ι·ιέεινότ νειιι κι 
Ι:εΙιοΙΙιοιι, οτι αΙιιιιιισιόε' Ιιειιέεο. ι·όΙει οΙΙιάι·ιιΙ. 8 ει Βιίιιόε ει' 
νέι·ρειιΙοιι Ιιέτοιιι ΙόΙεΙ:έΙΙειΡοιΙπιιι 3οΙοιιΙιοτ πιοΒ· ει Ι‹6πϋιιεέΒ 
οΙὅιτ ; νιι€γ Ιιέιιιιιιι Με έιιιιγοε €Ι610$028Ι - οι ΙζόιεόδΙτινϋΙ ποπι 
έριιΙειοε ει εοΙ:ει$έ8ι·πι, ἱιιΙιείΙιΙι ιτιοΒνετόετ δικ ει ΙιειΙάΙ εΙΙοπι 
ιιιόε ειιοΙ:Ιιει ὶε, Ι:ἱΙ‹ εάιΙΙΒ ι·εττοΕτόΙε; πω, οΙοεἰὶἔεοὸνο ε ιι: 
ΙιοτειΙειιϋΙ - ει Πιέρ ιιιοΒΙΙιοοεείτ οΙΙειιέιιοΙ: Μ: ει ΙιόΙιέι·ριιιΙοιι 
ε Ι‹έιιγειοτίινο Ιός ε ΙεἔἔγὁιιγὁτίίΒΒ νοιιέειι ειπε ειιιΒοτειίνιιοΙ: 
8Β81°ΜΙΜιιιΙ ει ιιιοκινειΙό” ρόττΞέτει ε-ίΙΙιιιιἱ; γειΒγ ΒέιιιιιωΙ ε 
ιδι·ειΙεΙειιιιιιοΙ- εοΙ:Ιωι· Ιππιιιο ποπι ιι ΜΜΕ @ο Βέιιιιιοτ Ιείι:> 
ια, ε Μ: νειΙόΒιιιι οΒγ ιι] έττειιΙειιιεέδ ΙποιοΙόιΙιΙ:, ιιιοΙγ πιόιιιιίτι 
ἰε ΙιἱιίΙτιιιιἱ ΙέιειἱΙ:, ΙιοΒγ 6 είε @πιει Ιιἄιι ει, πιἱ ίεΙ ΜΒ Η· 
ιΙοιτιιιιἱ, ε ει νότιιετΙ ει: πιἱ ιιτέΙ:-ιιοι ἔοιῇοειτ, ει ιιιοΒιέι·τ Ιιίί 
ιιδε πιἱιιτ ιιιιιι·ιχι· ΕΙΜΑΙ( πιεἔΙιειΙιιἱ. 

Εεε Μ ΙειιιόιοΙ]ίιΙ:, πιἰΙιόρειι ει Ιεἱνόἔιέε ιιιἱιιι ΡόΙάει Ιό 
Ιδιω έττεΙιιιιιε, πιοι·τ ιι πόροι εποΙιτειι]ει ει νόι·' τοΙ:ΙιιτοιόΙιοι. 
Πο. :Μαι ιι 87ΙΙΒοεεέΒ, Μπότα εοφ ο8γωΙιιΙ Μάτ :Μαι πή 
νοΙ ιιιιΒιγ ει ΙιειΙείΙ' ίόΙεΙιιιο, όε Ιιιι ΒγαΙ<ιοτΙ ποπι Μάτι; €γειΙ£οι·ἱ 
πιἰνεΙ ει ΙιειΙόΙ' ίόΙεΙιιιο νοεπειτ οτο_ῇόΙ›ὅΙ; ΙιιΙ€έΙΙΙ: ιιιοιιιΙΙ1πιτ 
Μ, ΙιοΒγ ΙιοΙ 8γειΚοτἱει ἔγἰΙΙεοεειἰἔ, Μάτι ει ιιιοι·τ ει τοι·ιιιόε 
ειοΙΙιεΙϊ ιιιιιΙοι· ο Βέη οΙΙοιι ιιιοΒγειιΒίΙΙι ε ει, ετΙῶΙοεἱ όι·ιόε 
Ιι8Π78ϊΙΙΙΙ,8 ΙιοΙ ιἱιΙσι, Μάτι ει, ιιιει·ι οι ιιιιιΙοι· τιιέΒιιιο8νιιιι 
ε ει: οιΙεϋΙοεἱ έι·ιόε ιιτειΙΚοιΙἱΙε. ΒΙιοιιγιι_ιει ε ιδι·τιέιιοι:, ΙιοΒγ 
οι ΜΜΕ νύΙτοιέει: εοΙιει ποπι ιι ΙιιιΙέΙΒιιιιτειόε Ιιιιιιοπι Μό είε 
οι·ΙζόΙοε έΙΙιιΙ επειινειΙιεΙ:. ΜειιιιόΙ ειιι·ιιΙιΙιεΙ: ε Ιω8γετΙοιιοΒ 
ΜΙ: ει ΙιειΙέΙΒϋιιτοτόεεΙ:, ειιιιιιίΙ επέιιιοεοΒΒ ε ΙιοτπιεπόΙιΙι ΙΜ 
ιιδΙ:ΙωΙ ιειΙείΙΙιοιιιιιΙ: ιιιἱιιιΙοιι πιοιιιιοωΙειιέΙ; εΙΙοιιΙιοιι ιιιιιιιιιόΙ 
ειοΙιάεΙΙΙιοΙ: ει» οι·Ι:ϋΙοεόΙκ ε οιιιΙιετἱοΒΙιοΙε ιι ΒιιιιτειιέεοΙα, επι 
ιιέΙ τΙΙΙ:ιείΒΙι ε ΙιονοεΙιΙιό τοττοιιοτοε ιι Μίκι. ΙΙΒγΙ1οΒγ τόιιγΙεἱιπ 
είΙΙΙΙΙιιιιιιι ί6Ι, ιιιὶΙιέροιι ει ἔγὶΙΙεοεειίἔ” τἰτΙειιεέἔιι ιιιἱιιᾶοιιιΜ 
ιιιοἔἴοτιΙίιοττ ιιι·έιιγΙιειιι έΙΙ ει ΙιιιΙέΙΙιίἱιιιοιόε” ιιΙΙ:ιιΙιιιιιι:ίεόπιιΙε 
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Μπιποι·ιπππένοτ, ο οΒγοποπ πτέπγποπ π 8γτττισεπέΕτόττ ππ 
στοι·' ιι6νοποιττόνοτ. Κιιτόπποπ πιι ο πιιτείτ' ίότοτιπο πι] ππ8γ 
ο έττοτείποε νοτπει, τπἱτ‹οΡοπ ιππ87πι·έιιιιτε εποε, πο” πότποτγ 
πόροτιποτ ο ποτέτπππτοτόπ τι τοἔοεοτιότγοτιπ νότειέΒοτ:το ποτέ· 
ι·οιτοτοττ οι οιοτιποτ ποιπ ω" ιποπτιιι·τόιτειτό οι·όνοτ'τ Β ποπ 
ποτ ντιπ πι, πιο; ιπιι16π τοτνο_ιεπε, ει 8γἱτποεειτἔ οΒγοπτ6οπ 

ρποτέτπιτ επ_ττπτοτι, πιππι επτππποπ, οι ττττωίπποπ τ€6νοττοτοττ 
οτ? (πω, ιιιοι·τ ο ππτέτ' τοτοτιποποτοτὅεοπτι οι ππστοι·, πιἱ ποπ 
πίτππ τι 87ττττοεεείΒ· οττοπ οτ ο οι πιιτέτοιε Πο πιἱιτόπ π τότ 
νέπγποιό ο πἱνοΒιόε' ρόπτείτπππ τι ππτείτ' τοτοτιπονοτ πτ:πι· 
ιπππτκέτπἱ , ποιπ ππιπ ιπέεττ: οι·ότ ο 87τττκοεεέΒτόττ ππιτοι·τ, πιτ 
ποτπτιπποπ, ἔγ6πΒίτἱ ο οι οιπποι·οπποπτ Μοι·τ ο ποττὅτ ο8·γο 
είτπτ ποπιτοποτ. Πει π ιττωΒιιπ 8·γειτιοι·τ, 8·γόπ,<έίιτ οι ππετοι·, 
ππ οττοπποπττττιπ, οπποπ πετάει τοΒιιππτοεπ ο ο,πγοιτίιτ τοτ 
_τοεποπ πτειτττοιτττε. Μτττόπ τοπάτ π τόι·νόπγποιό π ποτέτπϋπτο· 
τόπποι τπεπειποπττε, ο ποτ από τ. τ. τοτοτοπι οι ππστοι· τ:6ιιττ 
νεττπειτοττ: πιοπτιππ οοπτιππιππτ σέπια: το8]π νοποτπἱ, Με), τι 
τότοτοιπποπ Μ), τοΒγνοι·τ νάτπειτει, ιποτγ ποιπ ππειπέτνο ππίππ 
νπτό, ποιειπέτνει οτοτ νοειττ. 

Διοτι ιιτέπ πιτποτ ιπέι· οπποπττοττππτε ιππ8·χοι·έιπτ πότ 
και έττίτποτπτ, ποΒγ πει ο πίτπτοτοε πέιπὶτοὲ· πίιοπι|ω· τε,πιοι·τ 
πτποπ οιπποι· τι ει νόΒεό όι·έπτπιπ ππ Ρἱττπππτοπἱἔ πι, πο 
τπεποπ νόΒἰΒ τιοι·ιοιτείε ο πιοι·τ ιιιτπ«τοπ οεοτι·ο τ:ἱποει πι πτόοό 
ποιοι; πο ειοι·Ε6τόττ ε(Ποπο2τειι. Νοιποτγ ἱειοπγπππ ποπ 
νοετ, πιο86ι·πτ ποτο, πιτπτ 1815ποπ 'τ'ι·πνοτ Βοποτειτ Ρέι·τιπππ; 
ιιιέπποτε πττΒ πϋπτοτοε; ε νειπππτε τπτ: οτιπ-ῇτῇέτε :Μπιτ ο πιοτ 
τοπ ποπι· ;;γιιτείιπττπτ _πίι·. [το πιτ π6ιοΙι·ότ το ἱτγ οΒγοποτ 
τοπ, οι·τποτπτ τπποτ, πο8γ πιτπτ τοτοτοιιι πιἰπτ τοττοπτόε, πιτπτ 
οιιτώι ο πιτπτότ ντοπιειτιιττοιωτπτ πιέε πειΒγοπτι πιόι·τέτιποπ 
Ηιοιπ|ταται ιπτπτ τττ οἔγοποττοπ. Αι οιπποι·οπ ιπὶπιτ πειεοπ 
τότε Αοεορ' δι·οΒοποι, τένοττπιπ εοπτετ ποπι το" π ππτέττότ 
πότ οππ]τ]π, τιδιοττότ πιτπάοπ τοττοΒἱ. 

ΒΒφειοιπ, ιπιπάοπτιτοι·ττ ο ειότ: ποτέτ; πιοπτιππ οι ποιπ 
οροπ τοπτοπ τιιτπ_ῇ‹τοπ. Γοπτοεπ Μάη, πι, ποπ), οιττδίοετ ακα 
το8·ίάύαπ αίσιο: οεγ πππποτ ποπι. Βὅτ όροπ τι τεϋτεὅ @εποπτεί 
πειτε, τι τπτἱοππτι τιιτοτμίεπ ο οι το σπιτι τι ΒγττττοεσέΒιιέτ: 
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ι‹ἰ σο, ὅιοιιεὲιιιιι€8ι δ ἱπποπ ιεἱτοτεπὶιε, ιπι πιπρτπιππ πιοπ 
οιιοπνοτοε, ιιο8ν ο ιιιιιέιιιϋιιτοτοε' νινόι π: έποικοι ἰπιιιιι 
πειι: Μ, πιει ει: ιπιιιιι:ιτ ιιιιπτοτόοίιι οιίοἔπ‹ι_ῇει οπτ, οπ_ῇοἱτ ειπ 
ιδττο, :ιο οι όοπ ο οι·ι€όιο8 τοΒο‹ι_ῇο πιο8. πιο" ο πάπια νότ 
ιιοοιιιιέπ πιποε πιἰτ σε0ιιέιικ0ιπππι€, θ: ιππιιιοτειιιαπτ ιώνοτἱι‹ 
ο επιιιπιιππιτ »πππ πιοπ οι·πιέοιιίίι πω; το πιἰ πιτ ιποπιι]ιιιε, 
οι @πιο ιιπιι8πτππι‹, ο τοεπειιιι: πιἱτ οι ποιπ ροι·τιποοοι ιι6ττιιτ. 
Νειιοικ ποπι ·τϋτνοπνοε ειιιοειιιιι, ιιτιποιιι τοι·ιποοιοτοε, :πι οιιοπ· 
ιιοπ πιτ τόι·νοπνιιο ιοΒιι1_πιπ, ο ει ντιιιοίο' τοιιἱπτοτονοι, οι οι· 
ποιοι· ικέρέιιοπ, οι οπο' πιάνω οι ιπιιιιιπτ Μάι. Ε ιιϋπτο 
τόεπέι ο "απο πιιιιτ ο8·ν @Με οι·όεοπικ _τοιοπ πιο8; ει: οι·ό 
τιιιοι:ιπιο ιιΕνόπεοτ: οποττ ιέτιίεέπέι οιείιιιιιοπ ο ιιιιτιιιπιπ ότ 
πο οιιποπικι:ιο, Μπιτ Μοτο ει: ιπποεέ8. Νὶποε ιο εοπιιιιι 
τοπιο ο οποιοιιοιιοτιιοπ ο ιι6ιοεοεοΒ' ιτοιοτοποιε ιπἰ πωπω 
τ8πωω οι·οιιοττο ιπιιτειτιιιι; πιω:: ιιοππο εοπιιπι $οιο οι: ω 
ποια..οεπιπ ο ιιπειιιιιιιιτ, τοοτι ιιιιτιιιοπιιιιιι‹, 6ο νοιόιιοπ πιιπτιιοεν 
ποιπ οι οπο' ικόπνοποιο, ποιπ ιι ιιϋπτοτοε. 

@Μό άι·8«Μ _Πο οι ειιιι'ίπωιοι: Ριιιπποτπγι πϋιιιιοπ ιώ 
νοτ.τοτοττ οι, νιι€νιιπ τι ι:ιίίιιδο ι€πποίπ ιποΒιιέπτει ωωπ, ιιιιι·ο 
νοι,ό ο επέιι·πνιι ον:ιΕπιιιίε? 8 ο ιιοιοπιιοικτόι οι ετιιτιιο ποπιτιιιι 
ο πνιιιωτιπι ιπέειιόμοπ ιο? δ Ροιιτιοπι νοτοο8οιπποι ποιπ ιο 
Βιιτιό. Μαιο ιιιιτοιι0ιιι τδιιιιό πἱποε πιο ο8νοεοι‹ποι, τι Βοιώ 
πητοιεπέι ο Σέιι0ινιίΕπέι, οι οπο” ποριιοπ ΜΜΕ, πο οοιιοι 
ποιπ ιέτιιιιτό είε ιπιπειοπϋττ πιο» ντιπ. Νοιιι ιιιψ ει" "πω 
ιιιιπτ ιιιι1ιιιιιι πιο ποινετικιιέις” ιιοτέιπιπ, 8 @οι ιιιιιιτεινιιι ποιπ 
ιιιιιιιιι οι, ο έι·ιιιέεοινοι Μπι πιιιιοτ_ιο οι, ιιεν π Μπιτ ιιιέιιιι. 
“πιοπ οι τοπια. Απ πωπω, ο ιι6ινόιοιπόιιχ πιἰπτ τι πιο, 
νττειιιιιιπ Μπιτ πιο «ιο ποιπ ιοιιοτ ιπο8εόι·τοιιι; π νοκ ιπἰ ο” 
ιιοιποιεείππιτ οιοτοτ οιτ_ῇοι, τιι_οΒοεπιοικ οεπι€ π] οι·ότ ο ιιιιτέιντ 
πο, ίοτοδνέπ ο πόνοικοαινοπ οπου», ιιονε' ιποποικοιεοπτ £οιτιι-ι; 
τόπτιιτιιπτιιιιιιιι 98). 

Νεφωι-π οι €νιιιιοοοιι€' οιιοτοιιοπ. κιιιοΒιι νοτοέ8οιηιοι 
3πιπιιιιι. ειοπνοιι τι εοι·τοιτ, ιπιπιΜι πωπω] οειιιιιιιιε ιι "πω, 

"ι (Μπακ Πο Πει μι” πο πιοι·τ(οιι πωπω μοιιτιιμιο). ι)ι·ιιιιι>ι·· 
πι, πω. οι. πι. _ · 
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ε ο Βἰτό ἱπιΒεἱΒΒ ΜΜΜ οτὅείτοΜ: ΕὅτεΙοεεέ8ότ ειοΒὶ ιιιο8·, Μπι 
Ιιο8γ ίε!οΒειτέ$1έΩ ΒειΙέΪτει ]ιιτ!εεεε. [Η Βάι· πιο νοΙππι οι 
πιει·τ εε πιιι€ειψι, ππΗ:έω ει Πέμη πιέΒ π πωσ, Βοε2ιιο!νο 
ιιτώ!ωάΜ, πιοΙγ ποικιοεειΙ: ει: ἱτέΙΜΒειι άο ε: έΙΜΒοπι ἰει νόττ 
Μνέπετιά νότόττ, ε Βϋιπ ΪοΒ· ΙπιΙτποιιιἱ ΒϋιπιοΙ, 'ΕἔγόΒἰτέτιτ 
ει ΜπόιιέόΒ· @τα Εδηιιγοπ ¦Ι8]ΙΗΕ, :-ιΒέπτιο1γ Βϋτιππόετ πιο8· 
ΜΒ· Βοιἱνο]ιιἰ ΜΜΜ” Με ίοεαπετοεπεΕ 2:ει]έΙ3ιι. Βότ ι;!όε ει 
ΜΙέΙΒϋπωτόεπε!τ Ριιεπέη πιοἔειιΐπιιιἰ, Με”, πιέΡειετϋΠουπό 
νέΠέΙ:. ' 

Βο ποπι Μ88·δεσεε!λε2ύ”.Α:ιδτνέηγΒοιόηειΚ ιιἱηοε ΒἰΖοηγοε 
ἱειτιοτετε ποπι Μ1ιΜΙοιπτιιΙ εοπτ, πιἱ£ ει πώ ει ΗνόεπέεΙ«οι· 
έτει, ει ἱ,«Π "επι τιιά]ει :Μ 1·οεπειειι ειι]τ. 82έισάοΜΒ ΙιὶνόΙ:, 
Ιω" ει ίε]νό!!οΙ έΡεπι ποπι ίέ]όειΙπιειε, ε ΚέεόΒΒ επ Μπεεπτέετ 
ΒοιάόΙτ οηγΗόποΕ Μτπή. 8 ει Ι'ο]νότει στέκι ΜτΙ: ο ει άπό 
Βοηγεέ8 είε ιπιειὶἀὶἔ? Α ἰοΒΒἱτοεΒ οι·νοεοΙε ε ειπποπιοΕ "ΜΜΕ 
ΗιιίοΙι-πιό, 8ὅΙΠΙΠ8τἱΙιΒ°, ΒΙωπευΒειώ, (ἔτιιἰτἱιιιὶεεπ ΜΒ. ἰττειΙ: 
οττὅΙ, ε ει Ιοἔ ΙιἰτεεΒὸΚ έΙΙίωπειι: εΙΙοπΚειὅ€ ”). 

Β τιιιϋει ο ει €ότνόηγΗο2ό :Μ ει ΜΜΜ ε "Η πιο ει εἰτοπ 
:ΠΠ Τιιόμι ο ΒοΒγ σα ει Βϋπόε0: ο ί6Ι‹Ιἰ Μπι ιιτέι1 τόΒτδη π] 
Κέι·ΒοαΜ έι·ἱ ε, νι187 :θέ ἱεωιιἱ ἰτἔεΙοπιηεί! ΐοἔνει Βυ]άο8εέΒ 
νέτειΙ-:οΖἱ!:? Β οπότε ΜΒΜ Ισ ὅ€, ΒιΐιιέπεΙ‹ νἱτέΒέΒιιιι, ΒοΒγ 
Μέ: Βϋπτετόετ $2εηνοά]οη, νι18]· 1ιιτεΙππε2πιἱ ει!πιτω? νειΙόΒεκι 
Ηρώ: νειΙ]έεει πιο, Η βνοτιά6 όΙεαπ Μ”, ΒέριοΙστόΒετι ε 
ΙοϊΒόΒοπ τϋη]όΚ-ειι ΠΠ Βάι· πιἱ ΚόΡεια, ειπα ηόινο ο Βόι·ϋΙέΙ 
Με, οι ει·όεεόΒ εΙά6Μό. Α ΒαΙέΙΒϋπτετέε' Κϋνετἱεοπιιιόογεἱ 
Η Μό, Ιιετέτειἱιι “Η εεπε|-:; ε οπιΒοτηοΙ‹- :Μπιτ εεεεε έε οι·ΒόΙ 
οεἰ ΙόιιγποΙ; ποπι επιΜιά ἰεπιοτοτΙοιιπιεΙ ειψειιιἱ, τόειἱη0: "Με 
Μπι τιιάΙ1εψι πιἱ ἰειοιτγιι ΜΜΜ ει1]τ, τόεωἰιπ Με" Μ: εοπι 
ωΆμ Βύπτετ ο νει€7 ]ιιωΙππεια. Β απο ποπι νέΙοει επ Μ” 
Ιετεπι ωεΠσωπ 3ότει ὶητό2, ε !;ο8γεΙπποε Μι επιπει!ι Η »Ιω 
πω: ίδτ€οΙππόΒου, ιιιἱοΠΜ Βέτιωι·ει Μο]ο νοΙτ νοΙπει, νόΒοετο 
ω: Μ. Μπι ει πιτοιτιιγὶΒεπ ει: οιιιΒοτοπι έΙΗ, τιιοἔωττο ε τοπικ, 
ε ποπι Μάτι ΜΒιι νεΙεπιἱ, πιἰνοΙ ἱετοιι ε! ποπι ίοι·άΐτ!ιειψι, 
τ, 

”) ΗἱΩιἱΒ, ΑπποΙσπ Μι· άειι€έο!ιειι υπά ειιε!. ΕτἱπιἰπειΙ-ΗεεΜε 
ρΠεεε.ΒοτΙΕπ, 1833.33ιοι Μάι. ΜΗ. 

κ 
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πτειοπ ὅ τοποτ ιπτπιτοπτ, ποποιπ ιπἱνοτ ειπππ‹τ νοττ τοππἱ ο 
ποπι τοππτ, έε οτπϋνοττοτοττ. τ·το Ϊὅτττίἰππὁπ ποπι τοπ' τττοπ 
τοττοε πιοτππο8, ιπἰτ πέιποτγοπ οποτποΒιέ€' ποπείποπ, πιέεοπ 
ο πείτππιπτ' ποτγέποπ τοι·τοπιιπ, νειττ_τοπ οπιειοτ ποτπϋτοεἰτοἔ ο 
τΕπιπέ8οεππ οποτοποιτποιιπ ο τοπποΒγοππ πιτπϋοοἱπποτ πππει 
οι·οπιτ8οτπττ Μπτόπ οι οπιποι· π πϋπτοτοε'νοΒοτ πο ποιπ τοπιο, 
έει ποτππτ οποτοτ:ειτπ στο ειίιτ:εοεπέρπεπιπέΒτοτπππτ πϋπτοτ. 
Ε πιοι·τπτ ιι νοι·Ροιτοπ ιπἱπιτοπ ι·πιππππ, τοΒγοπ πιο πιἱ πι'ίπδε, 
οπο ντιπ ιιονοιττόππποπττΒγ τοποοιποππι Μ; ,,ποοεέεειποἔ 
ποτ:τοπ, πιοι·τ ποιπ Μπα ιοί! σ.ι·ο!ετοοιιιοττ π' 

τἰτε νοοι·οει πππίτπίτπτοτοε ποτχτοποιποττοπ; ποτοττ πιοπ 
ποτ ι·οττοποτοεπ π πϋπτοτέε, ειππέτ ειἱὶπεοἔοεπ_ ποπι: ποτγι·ο 
ποιππτό τοΒγοπ. Α τόνοιτοπ' έτποιειτο πσππ ποιπ τοτπιπιτ τπτ, 
Ροοἱἔ ο πικάπ' ττοτοτο ποπι ορπτ πΡοιτἱοιτοπἱ πιιοπγοεπέδοπ. 
Νοπι πιοι·τ πιοπττοτττ: ο. νιίτττοττ πππόεποπ, ιπινοτ πἱιοπγοε 
ποπ): ο πιτπ ττττο1τοι πόνοττοτοττ οτ, ππποιπ ιπἱγοτ π τότνέπγτι'ίτ 
ιιιοεπἱνέπτ ποιποτγ ίδττοτοτοτ: $οτοπ νοπποπ. Τοπέτ ο Μιο 
πγοειιέε οεππ τοι·ιππτ απ ντειοπγοπ Μἰνοτ ο "Μπι" π8·γ 
νο”, ιπἱνοτ πότ το.ππ ο87οιότο8 πιιοπγίτ, τω. ποιπτἱπ οι 
ττοτοτ, οιοπποπ ιππτπτ_ῇπ π τπροειτοτέε, ποἔγ Πππι·ππ ιπο8 
νοττ πιτπιτοπ πἱιοπ7εέ8· ιπττ πινέπ ο τϋι·νέπγ, ο ποε6ππ οι οτ 
ιιιπι·πειτοττ' έιτπττππεέἔο πιόΒ το τόποτοτοεοπ πτνττέΒοτιοττοττ. 
Μοι·τ ποποιοι· έπιίτόπ ο πότίιτέττέεοπ, πέι· οτοΒοι·επιπποπποπ, 
Αι·τετοτοτοεπόπτ εοπτόνοπτοποτπ πιἱ ποπι νοτόειίπιτ; ο τοπιττ: 
τοτιοτποπ οοπτόπ, οεπτοττππ οι οεπτπτποιόπ, ο οιοπποπ ειιίιππ 
ποιπ πτιτοείτοπ ο τονοττοεοπ οττοπ, πότ πιο8 πνέάτοττ' νοτ 
τοιπέεπ ποπι τοτ_ῇοε πἱιοπγεέὲι, ιπἱ πτέπ νππποτ:, πιτ: πιπποποτ 
έττπττοπιιτ νέιτοττέπ πο 'ο. 

Α πιιτττ πιέιοιτοπ' πιι·όι ἔγἱτποεεέἔπἱ πότοτοποτ τόττοπο 
ποπ πο, πο? πιότνέπ τοτο ιποο; οττ ο πόρποπ, ίοτο ιπο8δτοτοττ_ 
τίοι·ιιππ' πϋτοεοππ ό8 ποιοι) Βοι·ππττείτ πόιττ πτποππο νοοιότ,·, 
πο πσππ ποπι πιπτἱπ οτ πι, πιοι·τ πὶπέιπἰ ο87ίτττ _πίι· οι οιπ 
ποι·ἰ τοπποειοττοτ ο πωπω πιοπ στ: πιτπτττ8· ιιΒγιιπ πιοπ πό 
νοτποιπιόπγτ το8]π ειίττπἱ. 8 πο πἱεοπτι το Ρι·οποιτπ- οι: Απ8οτ 

'Η Πποροττειπι, [το το ροτπο πο πιο", τ. ΙΜ 

Η 
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οτειέ8Βο::, οι: :Με ειότι:γίί πειΒγ πεί!ιιπ!α, πο! π: ε!]ότεία' 
κοπο:: ε ο. !:!ποπγεείΒ' :πότ:ιέ!κο πἱποε :ποεεί!!πρίπνο, πώ:: νει! 
!πτέε :Πο!:!πιπ ε !;!πιέεεει! τϋπόπ:!ε, πο! ε: ω!!! ε: Ειοι·:πείπγ 
έ!τε:! ο!:ποιοίτπ::τό €!8 Μ:: :ο:·οπ:!›οπ ἰτό!, έε πο! πό!ιο α” 
νόι!ετ εο:π ειιι!κιά νέ!πεπτεπ!, ε πω: οι νέο :πἱπτ νόι!ε!ο:π :ἱ 
:ο!:!π:π :π:·:::τ!!ε ει!ποιόπεόΒ Μό". Νο:π,ϋτ εἱ!Υ ἱπτέινέπγο!ε 
πω: σ: !πι!ά!!:ϋπω!όε ποπ: π:: ἰΒΜεέΒ' οι: οΒγεποεοπ ο Βο 
ειπ έε ιεπτπο!‹ἰ ε:δειπ!:' ίο87νοτο. !)ο ε: !εἔιὶειτέ!ι!: ::!αποτ 
:πο!!οπ ἱε εί::ί!πο!ε Ιω!! Μ! !οππἱ:: :ό:·οοέεπε!ι, πιἱπτιίπ εγε 
!αοτἱ :ποπ οι·ειέΒο!ι!πιπ ὶε, πο! ε: €6:·νόπγεπό!:! ::γ!!ι·ιέ::): το! 
3εε, πο! μη: ν”, πο! ε: νόοο!π1! ειπ!:πι!εύε !‹ο:·!:ίτ!ι:π. 'Β 
:π:πάεπ ίε!ϋ! !:!ι·ιιπ!; πό!οέ!επι. !.!ν!πεετοπ, Ε!]ειο!:π::ιο:·:!ιό 
ω: πι π:οπ:!3π, ποΒγ !!γ πω:: οει:!πι!κοπέεο!ι πω: ΜΜΜ; 
Ι.ιιοπε Ἑ:·πποιπἱοτειέἔ!›π! ::έ:Π ίο!6τ!οο!: οεοτεπ !:!νι!!, :πιει 
1:ίπ οι 1826!ε! ίό!όΦ!:ι!! Μι! εεε!ετ πο: Η! , π:ο!γ!ιοπ πωπω: 
πιοπ νέο!οϋπτ εε:: @η !:π!έ!:·ι: πω, :Με ο!!οπ!›οπ, Με” 
ποπ @Με ίο:·:πποε!! Μπα πππ:: ιιτειείττπτό!ι ε: οπεοπτ!οεπό!ε 

πω, πιο:: ε: πό!!ώ! !‹ἱνόἐοιτοτοτ£ νο!ππ, - όττπι!ι-:ππο!: νει! 
!ιί; νο!τπἰτο ”) έε Βοιι:πἱοιι π,ςΥππ οππότ, Οπ!πε όε δἱτνοπ' 
πονοιοτοε εεε:ο!π ΜΝ!! το!:!:οτ ε:π!ίτεπε!‹; Βιιοροϋπτικ Βώ 
8ὶιι:::!›ό! 22άσπσιεέρ Ρό!ι!είτ 8πείπι!έ! ο!δ; ε: Μο:·πἱπ8· Ηετπ!ά 
'°°). Απἔ!!έ!›ιἱ! πεὲψ, ννεπω !οπ‹!οπἱ 8:0ππΒέΒέΠΒιζ 8-9 
!πινο. Με:: Μι! ἱ!γ οπο::·ό! επ:!ό!:οτ.!!: "”); ε θ' Οοππο!! 
1840Βοπ ε: :πέττἱπεἰ ροτ!ἱοπιοπτϋ!έε!›οπ πάω: ειο:πό!γι π:οποπ 
!:π!έ!τει πό!το!:πο!ε, !κ!!κοι ιιτό!:!: έττπ!!επο!ιππ!: Μ:!ά!ω!:; Ηο!ετ 
‹έε Ζόρί! ροό:8 Νό:::οτοτε:εύΒΒόΙ !:οιππ!ε ίϋ! Μι! μί!ε!έτ.8:π!πι! 
ε: :πο!!οπ !ιοΒγ πέ!ππΚ πἱποε π7!!νείπγε τόνοι!όεο!!ιοτ π!:!:·έ!: 
ο! επο!::έ!: 1ἱτ!‹ο!πἱ, :πὰιιπ!‹ εεετε!κοτ, ω” ποτποεπ!κ ονο!αίε 
εἱπγ!ο τόπ:!όοι!:οπ ο ειοπνο‹!‹-έ ε: ρέ!ουί!:' ε2έ2πἱ£ είππτ!π:: 
απο !:π!ιί!ι·π ε: ἱτό!:ο:οτ€. Ε:: Μπι! ποπ: Βοε:.έ!1ί!!: ο! π εκπ 
!:ο!οε! :·όε!!:!ι ε ο το!ππ! π_ῇπ!›!› ωστε:: , :κε-Πε οΒγοτ ο:π!ίτἰὶπ!‹ 
π Βοι·οΒ :πε;Πο! Ιονέ!κά:·Βά!, πο! !πί:·ο:π ::οεΜν Με νει!!π οι 

'^') Β:::ιπ:· πι:: Με ρτοπππἰϊἱωο οπ Μ:: π: ]ιιο:::·ε. 
Μ) Α δι>!οι·:ίοπ Μ' :::·Πο!ι·ε. νω. Ι. νω. Η. 
"") 84:οοπο "πω". . . !. ΠΚ!. · 
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αεσπιιιινιιι οειιι›ιιιι·οε οιιοιι, κι εεγ οεἰριεόε τότ ιοΒόιιΥ' ιιιοἔ 
έγιιι:οιείειίνειι νέιιοιιιιτἐι‹, οιιιιειιτ είται ΡιΠοωμωι τιιιέιτειι.· 
νέα ε ιιιοιιοπο νόι·εε ιιόε ιέε εοιε νέι·, ε ιιιέι·ειτόι·νέιιγειέι: Μι· 
Μα Με Μ, ιιιι(ιιιιι ιἰτιιιτιιιιιεέἔιι ιτἱνἰιείἔοεοτιο": ε Ρωι€ οι 
ιοιιπιοιιιιιιιιτιειιιιι, ωστε ει ιόΒοπιέειιι Μια" ειιιάέ1ει σιόιιιιο8 
επόιώττ τό: ιοΒόιιγ Ζωιιριέιιιιωι «ω. Αιοιιιιιιιι ει ειοι·ειιοεόι 
ιειι οεεριέι·οειιιιιι μπι ιι Ρόι" («η οἔγειοι· ιι(ινόε) ιιοεειιι ω 
ιγειιιιει ΜΜΕ οιιιιιωτιιιιιιι€, ε ισίιιιιἱιπιιι ὅ πιειέει ιιιοδότιιιτ. δ 
ιιοιιι ιίιιιιιιι: ο ΠΠ ιιιιάεπιιιιιιιι: οιιιιγι είι·ιειιιιιιι νότιο? Β οἔχ 
ιι), οεοι, Βάι· αει; επίιωιοιιικόιπ εως ποπι ι·οιιι:]ει ο οι ιιιἰιι‹ι 
πιο" Ξόι; πιἱ κι ρέιειέιιόι Μάι·ιιιιιιιιιιτιι€ι δ ειιιἰτείιε ποπι τοειςιιιι 
ιιιιικ ο δεειο ιόιοικιειιιω·ειδι€' “πιω πιει”, οιιτνέιι, ιιει Βάι· ιιι 
ιιέιιιιι Η, νέι·έτ είι·τειι:ιειιιιιιιι€ι δ πιἱ ἱ5ιιοιι7ιι ε ιι τόι·νέτιγοι: ιι·είιιτ 
οιιειιεόἔοε ότιόετ Μπι ει ροιΒι-ιι·οι4ισειι, ιιει Μιμί ιιιιισ ει τότ 
νέιιγ ιιιειΒιι ωειι ει", ιιιιιΕ ει Βοιιοεπιιοιε απ ε ιιιἱι οιιιιίτίωιιιιι 
ιωιιετιο, τ. ε. 6ιἱ ει: είι·τι-ιτιειιιτι δ ποπι ικοιι εε€γιι·ιίιιτ ιο£ιοἔ 
"κι ει. ιωιιειωι ει €γιιικοετόιι δ ιιιοΒιιγιιειΕπιτ ο Μ, ιιιι :ιι άι· 
ιιιιιιιιι έιτιοπιιιιιιι: τοιοπιοἱτ οιιιιόι‹ι ιἱειωιι ε ιιιοΒἔΥειιιιἱιοιτ 
ΜΜΜ ιιιτειιιιιιιτ νωπά, ιιιι ιιιείε παρ ει. ιιιιιιι ιιιι·ει αιιώνα 
τοιιιοιἰι‹ ι Ε2 οικω ποπι νέει πιοε εεγόιι , ιιιἱιιτ ει ιιιιιέιΒιιιι 
τοιόει' ωηθι ειι:ότιόεε. ιειιιοι·οιιιιιιε ε ιτόιοτιιιιιι ι:οι·ιέτοιι, όδ 
ιιιέ8 ἱε 6ιωωιωικ ιιιἱιιτιπι οιιιιιιιιιτατιιιιιοιε νοιιιιίιιι:. 0ωιω(4 
ειίιιιι: ιιιιιιιιοιιιιιιτό ει·όνοι ιιιιιιειοιιιιιάέε ιιιέιιιιιι. νειιόιιιιιι ιιιι 

ιιοιιι νοιιιιι εἔγιέι› Με, ο ωιωιωι ιιιειΒιι, ιιιοΒοπέιοιιιιιωτιαιι ιιιιιιιι 
οιιιιι€, οιιέἐ ειι·τιι, ω” ιι ιιιιιιίιιιιιιιτειόε ωιωιωιωκ. 

8 ει ιιιιιείιΒιιιιτοτόέ ειέιιγοεοε ιιιέιιγένειι ιιιιέἔ κει νεεπέιγ 
]ιίι·. ιἱἔγἱιε ιιοΒγ ιιιι ει ι1ειιιιιοιιι, είιιιοιεειίέ, Ντόι ιισιιιόιεόδ 
νέτι›ιι‹ιτιι @Μικτά άιιιοιστέτ, εἔγειοτειιιἱιιιι ωιιοιιιε ιιιιι€έτ Μ. 
ποπι ο Βγιιιιιι, ιοΒιιιέΒιι ει ρι·όιιιίιε οιιοιι. Μιιωι νόιωωκ ιιιι 
ιιἰεισιιιιιιιείτ, οΒγ παει ιιέτοι·εείΒικιιι δι·ιΞι. Μουτ κι ει, ει: τει 
Μ” οιόΒιιιιτόιιιι ιιιε8ι›οειιιιιιιιι_ῇι-ι ιιιειἔιιτ; ιιο ει ιιιιιοτι δι·6ιει·ο 
ιιόιιιει, ε ιι εἰιιιειι‹ ιιιτιιιιιι ικιιιιιι·ϋι ποπι "για Μιἰεἰιμ ω" 
οειιΒιιειιιιιιἱιιιιειι ιεινέ8πειιιιοιι ει Ρι·όιιέι‹ιιιιι‹ ει€γ ιέιιιιιιιι8 Μιτ 
Με «:ιιιΒιιι Με. 8 ειιιιιιιε ειι·πιιιιιει ιιοτιόε, ι·έειιιιι ]οιοτινιιιό, 
πιο" τέι·εειι ήτο ειὅτοιιιιιιιιιιιι) Μι( ειΠιιει( ιοΒεείΒιι ειιιιιι 
πιοΒιέιειιιεινόιι ωιιιιΒ νἱεειιι νει8γ "ΜΜΜ ιοιιοιιτει‹; τε 
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@Μι ]δνοηάωτεΙΐ, πιο” δι·ϋΙο·ο ίεΙίωΙοιοτΙοιιοΕ ιπειταόπω!ε 
πιό1πειγ ΒύοϋΒ, ιπἱΙσο εεεύε νΜΙοιπέεειἱ νοιεΗ1οπεΙ: νοΙοε. 8 
ιιιο8ϊεΒοτ Ήοἔγ ο ΙΙ1ἰει$:ἰ ιιέπτεΙγ έι·πιτΙειη Βοεεεωι Ϊσε εποπ 
νοἀπἰ, ε Πάικο” Βοηο82τενό δι·διττο ΒἱἰτιτοΗεπίἰΙ ΐοωει έΙνσπ· 
ιπἱ νέΠεεΞποΚ ἔγἰὶιπὁ!οεότ. δώ: Μ Με!! εποΒοτπΙίτοπϋηΕ Μ” 
Μ5τϋΙάΙΙόε6, :που Ηω·πισάΠ: νοεπό!γτ ἱε, πιἱ εισήητ ο Βοποει-/ 
Ιενό!ει·ο Μέι" ει Ιπι!έΠα·ϋΜοτόε σ€7Βα$ειΙπποε τιι€ό οΙΙ:δνετιή σα· 
Ποια!» ΒίἱΜ, Πο” τι οεεΚέΪγοΒΒ' Ι”διίοόεπέεότ επε80ΙόκιόΕ, 
εἔγ ΙιειωΙππειε τιι€ό ἰεἱνόἔειτιἱ·πιοἱεοΦ, ΜΚ ΒίίιιώΚοεΕ τπ-ιτιιιἱ 
Ιοβε$πόποΜ ; ἰΒΎ Με: ἔχειΚτπη :τι ήϋοΙἱ ο” ε 4ἰτοικἱΠόεΖέπ· 
δόΜΜοπιιΙ εΒγειω·εωϊκιά ωήΙΚοεεέ. 

Α Κέι·άόεΒοη τιιἰΜ π €6ι·νέτι7Βοπήέ τἱεπτείτι ἔγειΚσι·ῖκιἱ 
ΐ6Ειάειϊα ποπι ίοΗΗιΜι!νείτι, :ια ἰτύπτ ιπἱ Μπι πγἰΙειΙἐΚοιιιπΚ, 
Υ8-ϋ0Π ΐοΕοπ1τουΚόπτ ΙᾶτὸἴτοεεἐΚ ο ο] ο ΜΜΙΒἱἱΜΜόε όε ιπἱ 
ΐοΚσπετοπἱ‹έιιτ, ε νε1]οη :ίΙττπειιοτεἙίὶΙ πω" Ιωιπε ο @ό ιέε ο· 
Ιόἐ επ εἔγεἀἰὶΙ ε επέ:ΜέΚοε ἔγὶΙΚοεεείἔπι ε οπο ἰε η” επο 
τίωηἱ, ΗοΒγ επ 0881( εΒἱτέΚ' εΗγοπὅ ΑΚειτοτώνειΙ ΒοπιτΗπεεέΚ ;' 
ιιιὶιιτιίπ ΜΜΜ” πιόΙγ :πεἔἔγ62ὅὸόεἰὶηΙ‹, ηιΜέροη ει ΗΜΜ 
Βϋπτοϊόε' Βε17έτ ρειιρέπ πιτ ὁτὁΚἴοἔεέΒ· Ι›ότοΙἰ1πτ_ῇει Η ιιἔγ 
ειστΚειοΙτ ]8ήτόΒείποΚΒιιπ, Ι108·γ ει ιιποὲῇιινιιὶέε Νεων» Κήπο 
τό, ει ΒἱειὅΚέεΡεὸἱἔ τοΗεεεη ἰε&υ!ε£ἰεπ ε ι1ειΙΙτιΠεπ Ιε87εη: 
ΜοΚΒά!ί π1ὶΚοτ εἀὰἰἔ εΙπποτιΜηΚ, ἱἔεπ τὅνἰ‹Ιοπ ρω·ει!!οΙέτ 
νοηιιιιΕ ει ΜΗ ΒίἱΜοτόε” πωπω ΜΜΜ. Κ 

ΗαἰεέἰὐἰΖπΝΜώ. .Ιαοϋό /υὅ:ιἱὅ. ' 
1. Πεγειτι έ” ιπἱικὶω πο· 

ἔγοβΒ Βἱἰιιτε ιιέινε. 
1. Α ΒίἱυϋΒ” νέ88εΙση ΪοΚο· 

π1ΜΠιοι νόΒτεΙοπϋΙ ιππότ 
Βο€ὅ. 

2. ΡΞειειοΙεοτΒὸΙοεἰέτιέεεοί Σ. ΜἱΜ Ι‹οττ6νεΙ εἔγοιἱΙε. 
οΙΙοκιΚοιό. ώ · 

3. ΡόΙάείε, «Με κωέω Ι:έωέ- 3. Ι(ενόεΒΒό ει, ‹Ιο ΗΜείεει 
€εε; ὶιιΕέΒΒ Ι1οπέ ποιε- Πειτπ. ` 
Μπι ἔγὶΙΚοεεἔίἔὶιοι, ιιιἱιπ 
ιιυόοτίτ ΗΜ. _ 

μ Μὶιιη›ἐΙ‹Ιιι ὶε ι·ϋνΞ‹ὶ Μεϊε 
"Μ, ε Ιιωπειτ ΒΠ),έ82. 

' Ώ 

7” _~·-. 

4. Λι ιέΜ ΜΒ Ϊ‹›ἱγΙ‹›ιι οπι 
ΙόΒειο1Βωι ν:ιπ. 

· ι 



δ. 

θ. 

'7. 

8. 

θ. 

Ή). 

Π. 

Π!. 
Ε!. 

14. 

15· 

16. 

ο ._. :ο _ 'Χ - οΐοτ ή- .. ή? 

ο 

π.ι!.Αππϋπτ::!!:ε. Μ!!! 

Πα!ά|οϋπίο!ώ_ ο 
Αι οπο: !:·:-!πτ! !!ειτο!οιοο 

:πο8·Βγδιι€ί!!. 
Τοι·νοππ·οεί!! οι εγἱ!!εοε 
ΜΒΜ. 

Α _!ό!ιππ!ε οι·πό!οεο!: π! 
πιο8κ!ι!:·ν:'ήει. 

Α. !ιο8·γο!!οπ Φι!!!ο' Μίσ 
!γείεει: που! 

Μο86!! ε: πϋπόετ ο πἄπτ 
οΒγειοττο. 1 
Βοπτ, πππ! πω: από. - 
Το!!οεοπ €ε!τ!ό είι·πιπ!, 

α!ο πι! πέτο!!! 

Κό!!εό8οτ ο!<:οπ. ο 
Βέτοι·πει!τ ο ι·ό8ιόττπο!: 
πο:π πϋπ!ο!οε. 

$!!!ιοι·οτ!οπ πι!νο! π!ιοπγ 
το!οιπ. 

Κόνοτιοινόπ ο! πι'ίπϋπ ο! 

:ποἔγϋπἔοπ - οπο, πππ! 
π..." Π! οι·νοε ποπ! ἱε 
:ποι·ποτ! :π!πτ!!ε ο. νει!ότ, 
ΜΒ), ποπ!! :ποΒ:ποποπ 
ΜΗ: οι πίίπϋε, πω: πό 
πει !ο!εο! σε ο!:πο87δπΒο. 

Α ΜΜΜ! νοππ!ιο!!!!ι νοί 
οο!π!, ο τοπ!! !ιο:π!εοπ 
πἱιοπγ!τ, ε! πι!! ΜΕ!!! 
828€!! ο ἱ8γ !!!!πτο!!οπεο 
8οτ, ο οι π! πππ! ει!!! 

.!αυί2'ό ῇὅοἀἔ. 
5. Επ έΡο!!ο. Ε έ 

θ, Τότνέπγπο οι !δοιπέΒο! 
ο _!ότ ΐοΕ!ε!!]8. 

7. Α τοειο:: !ε πιο8·ειο!!άίι!. 

8. Απ ό” ο οι·πϋ!οε! Μο; 
ΞέΒ. ειιΒ·ι!ι·ει : !ι!!πτοιοο. 

Θ. Α πω! !;!!ττ_!ιι; οι ποιο.: 
:πο8:οιήο. 

10. .Ϊονἰτ, :π!πτ ο" είε εάν. 
Π. Επι:: ίοεπέι_!ο! ειο:!ζοποπ 

ο !ό! ι·οπ‹!οιοττ, όροπ πω: 
Βεί:!ό, πιο:: ε! !:!εοϋπόε1: 

` η !π!α!ππ ποιπ πόριο!π! 
!οποττπι!πι νἐἔτοππ_ῇιοπ!. 
Νοπι !οπο!οτ!οπ, ‹!ο π!πο 

_ :οτ!οπ εοιππορπο!: «Ποπ. 
Π. Κέηιο!!έει πγιι-!!. 
13. Ν!ποε (!ο!οπ ο !:οπο! :πο 

!γοτ :ποΒ πο τ6:5ϋπ. 
14. ΐοἔοππτοε" !π!νο! Μιο 

πγοε. 
!;ῖ. Η!! οι: ο!::1ονο! !ιι!ππό· 

σ!ό!π όι·‹!ο:π!!; π.. ο!πιο 
€γόπ::ςο, ειϋπεοἔ ικα-Έ? 
π!ἔγόἔγ:':ππ!, ΜΒ), ι!! 
!οι!:ιιοτπιπποί τοππ!. Π!!! 
πιπ!νει ν!!έἔι·οβ ο να!!! 

16. Αεοποττ πιο!! :ιι-ιππει!εοι! 
π!! ε: πω!! νο!!ππ! , ο οι. 
τό !€ο!π!, ε: !εγ ο!!ω!:ππ 
Με!! π!ιοπγοε. 

Π" 
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ο 

17. 

18. 

19. 

` 

20. 

Ηιι!ά!ΜΜε2ά. 
ΗοΒγ ο Βιιιιτοιόει οιι:α 
ιιι1_μι α 8οτιοαιωνι1 ἔγἱι 
ι:οεεα Μαι. 

Α ειαιιαιιει-ίἔτιαι: ναπά 
17%; νοια α ιεατιιοι: ε 
ΐοιοι:οιετιιίιιι οιτειται· ε 
α ιιαια' ε Ι:ιιιιοπιιιιιγ' ιιιἔ 
_μ.ιωιθιι «ιδιιτἱ αιτιια. 

Αι ότιαιιαιιιιαι: νοτιο 
ιιαιιιιεε; ιια οιιοιιε ε ιτι 
θα ναιι, ε ιια α από ιό 
νατιτ, ιιἱαισαιι όιτ έττειιια 
ιιιιι, οινοειιιοι @Μαια 
τοεατι. 8 Ματέο: α τότ 

νέτιγ ιτιαἔα Βέιιήα Με 
ιιοιιοτι νέειειιιο, τοτειιιτι 
α τοειατ :πιτ καιω ει· 

ιιατίιαιιια, ιατοιιςια αιιιι 
τοεεέεοτ :πιτ καιω ιαπ 
ιαττατιια. 

(Πιάτα α νέτραιι, Ραρ_ια τι 
ιιόιιότ. Κα), ειδτιιγ, ιιιιτ α 
ιατεαεέἔ ειἄι. 

17. 

18. 

19. 

ΣΟ. 

.ΜΜΜ /ο8.ι·ιι€. . 
Μἱναι ο.τιιτόικοιιγ ι:ατιόε 
εέἔτα ότι ειι86ττα, ε α 
ιιιιιι6ε τοιιιέτιγιιιοτ “πιω 
ε ιτανεεεΒιιατ, ταιιιιιτ'ιτι 
νέειεεότα ποια όειώιιδι. 

ΚΗ: τιιεἔιιειιταιτ, αιοι‹ πω" 
ιαιιιαιιιιαιτ ω, ιτιις όιιιαι:, 
ιιείτ ιαιιοιοιτιιαα ε ατόε ια 

ιαιτι1ϋιττ, αιοιτ ιιαα ιιίιιι 
ειιιιιιιτ ε α ιαατιιοιτ Εἰ 

ασκ, ει6ιιετϋιιιεις πω, 
ιιιοΒ·ειαιιατιιΊτατιιατααιτ. 
θεαιατιιοιναιι α ωι.., πιἱ 
Μ ιιιέἐ ιιιίιτα ναιι, ει 
ωιΒαιιωιιωι, πιἱ αιιιιιιιι 
αι ιιιεἔ]ιιταιιιιαιιατιιατἱι:. 

'ι'αιιιμιαιιια οἔγ ι‹οιιιοτ ιέ 
μια, Μαθε ιτιἱτιιιειι 
αιιιιιατιιατέι. κι ιιοιιιιο 
ιέταιιοιιιτ τιειτοιοτοτ α 

ται. 

Μια επι: Μαη ιιέττατι ιοττιιιιιιατιιτιιτ α ια1.ιιιαπωιόε 
νασαι”, ε ιιιοιιιιιιαήιιικ: ιιιιιιάι-ιτι Βιιιιτοτόε, αι ι€αιειίε' ιια 
τέταιιι ιιοιιιι, εἔγ ιαιεέτιοτ ιιιιιζόροιι ιοιιοτ α ιιίίιιδι: οιιατι 
ιο88ϋιτοτοειιιιαιι ιιαιτιἱ ι πιἰι τιιιιαΒαειταιιοι:, α Μια, Μέι· ται 
μεση ιιιο€ρι·όιιέιωιοπ. Ειἱειιιοτιωιι Μ" ικοιιιοιι6ι ιοΒνα 

τ 

` Ι 

ο 
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ι? 

ΜΜΜ" κιωιιιστο!ι ἔνιιΚοτΙιΞΙ‹ ω, έ8 τιιιιιιἔιιτοΒ νιιΙΙΞέΦοΚ 
Με), ἶ0ἔ8ΙιΜΙιιιιιΙΙ. Μι ποπι ΜνέιιιιιιΙε εενοΒοτ, ιιιὶιιτ Μπεν 
!ιει€ν3έτο!: «Μια, πιἱ δι ?πιτ οιει· ένω Βοι·οειιϋΙ ιι Ιιε8νοτ 
ΙεπεόΒ, νόΒιοΙοιι έἰ€νιἰΙτοιέειιἰΒιιιι ει!!ωιΙιιπιιωτνέιι, ιτιἱιιὰειι 
Ι‹οι·Βιιιι ε Ι:6ι·ϋΙιιιόπινεΕΒειι είι!ιοι·ετΙεπιποΚ τιιΙιίΙτειιοιτ. δ ?κι 
ιιιὶιιτ οΙόετι-Πωιτ ΠειέςνιίιοΕ οι ει ΜεοΒΒ νότΒόΒε!:πόΙ, νιι1ιοιι 
ΜΜΜ νέι·Βιιττο!: τό!ο τ6ΒΒ Βιιτέιιντ ιιιιέινοΒΒ Βι'ίιι6Β εΙΙοιιό 
Μη? Μἰτ ΙιειεικιόΙιεΙ: ει. Π5ΙιΙιιοΙε ΡΗειΙιιι·ὶε' ΒἱΒέ_ῇει ε Βιιεἱτἱε' 
οΙτέι·ιιι, ε πιἱΠὶό Βόρειἰ ει ΚίιιοΙειιιιΕ? Μἱ ιό έε ιιοιιιοε νιι·εί.<έ)· 
ιοιτ Μου Βιιινωι οιοτ όΙω;ΒόΙ, πιἱ νΙΙΙ. ΗοιιτἱΚ Με" ιιιιιΠ 
Η νόι·ρειάοιι, ε ειιοπι Μενου οιοι·Β6Ι πιἱ ΑιιἔΙἰέΒειιι 1898τόΙ 
1787ἰἔΪιόΙιέι·έΙτειΙ νόΒειιοτειτΜ? Νοπι ΕοΙ|επε ο 8Ζ8Ι°ἱΠί: μι 
τειάἱοεοπιΒέιπ τειἔνοἔτιἱ ΒΡεικινοΙοτειέΒιιιιΚ @Η πόιιιοΙν Βέτοιιι 
Μπαρ Με" 260088: 6ΠΕ ιιιεἔ ιι τϋι·νόιιγ' πινει? Β ποπι Μπέκι 
ΜΜΜ: ο ειέιειά0ΚΒιιι ΒέιτέΒΒ, πιοι·τ ει Βοειιι έ8 όίΠι πεπι 
σειιΙε ότοιΙιόΙ οεἱιιέΙτ ΡιιΙΙοετ ε ιιδνέιιγΒόΙ Ι:όιοΙοτ, «Με ειδ 
νοΗιοιοττ οι οΙοιιιοΜ;ο! ὶε: ιι ίδιτΜοΙ ιιιο]ν!.ιο ο!ενοιιο!ιοτ 
τοιιιεωπ, ιι νἱιιεΙ πιοΙνιιοΕ ιει]Ιό ΗειΒῇιιἱτι-ι οι·ο8οτό ει ?κινειτ 
ι·οττει!:ει€ ?ιο€ν έΠειΙοΕ «πώς ιιΠιιιι·τοΙ:' ειΠςΙέΗιοι 8ι1]ίε1888 
"Μι, ιι Ιέ88·ο! ιιιοΙνΙνοΙ ίο]τοιτ, ει ιι'ίιιοΙιιιο!νΒοη Ιπιιιιιινιί έμ 
ω", ε πιοΒΙ'οι·άίινεει ωι·ιιιόειοτ' τοτιιιότ, οι ειιιΒοττ :Μή ι-ιι έι 
ΙιιιοΕτιι-ιΚ οΙεάοΙίιΙ? ΜΜΕ ΜιειιιέΙτ πιιἱιιά ει? Α νόι· εΙἴι›Ιντ, 
Ι:διπο Μι: έτωτ|ιιιιέ, ε ιτιἱπιὸοπι πνει·οειέΒ Ιιε!ὅΙο πι. Μ”, ?κι 
οΙΜειειιιΕ Ιιοἔν Πι!" Βειειοπιπι|ειιιιιΙ. 8 ιιεπι ΡπιπειειΕοά!ιιιτ 
τοΙ:,?ιοΒν Ρι·όΒέτοιξ Μπα εινει€Κοιέε έιτε? ιιιοέΒέΒοτίττειτοιτ; 
ειέιιιι!ο!ι' ?1085ιέΒεπ ιιιιιιιΙαί!!ιοιιέΚ τοιιι!ειοι€6Κ, ει πιόΙ!ιιιΙ 
¦ιο€ν !ιετέεεί?κιιι ἰἔπιεέἔ ε οιι1Βα-ΜεόΒ ιιιοΒιεινιιπιι νοΙινι. 
ΠύΜιιοΕ ε ό]τοτοΚ, ε ει ?Μπι ιιιἱιιἀἰΒ.ειιιΙ›οτοἀοτΚ, ε ω, @Πο 
Ιιοτ Μέι· ει Β6τό8· Βἰοιἱοτ εΙἱοηΚοιὅΙ: Μι·άεω νιιΜ, ΜἰτιἀἱΒ ει" 
ΜνέτοΚ, πιό8· Κιι€νειΙοιιοΒΒ ΒίιΜετέε ?σει ει ΒνόΒινειετ, ε 
ω), ειάιιτπι1€ ει ΒιιΜΠιοι ΜιποιιιΙΒΜΗιπ Είιιο!ε. ΑιοιιΒιιιι ει 
Βόιι ποπι ίοενοττ. Πάτοι· 3ιινειεΙέΙε κιόιιιοΙν ΒόΙοεο!: ε ιιιιέΙν 
ἱεπιοτὅἱ ει ειιιΒοι·ΙόιοΒιιοΕ οι οΙΙειιΒοιὅ Με”, ειι ἱΒειιεέΒέτ ε 
ειιιΒοτἱεόΒόΩ; -- Β Πιέρ ]εινιιΙΙ1ει; ει Ι”ο]άοΙιιιοΚ Ικι]ΙειιιιιΕ. Α 
απ· ο ΜΜΜ τιι_ιτιιιι?ε Ιόνόιι, ειιἔοιῇόιοΚ ιιοΜιιιΕ Η ει ΒἰεότΙε° 
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τοτ το!!οεοπ οΒοοιποπ ο ο.π!!πτοτο!οε' το!!! :·έειο!νο! δικαιο 
πππ8πό!ειΒ :ποἔτοποτπϋπ!‹τ. Βο!ιει:ποτ ο ο!ει]:ιτ δπτοπ! οι πιο.. 
πο! οι!!!!ε νειει-ιτ οε τ!!ιοτ πειειπέ!το!‹; οι :ιο.τέείπγ “οποίο πο 
!γοττ ποποιπἱ ιιποι·οειτοπγτ; ο !ιοοιι! πο!γοττ οι ποτοτοτοτ. Ει 
ο8γετ.ο:·ι! π!" 6ο ίοπεοΒο.ε. Μἱπτ ν!οτοτ!Ηπεο πιοπε!!ει: οι 
ειππειτό!έπ ο!τοπτοτπει!ε, ο πο!γόπ !ιο:οειτο!ε οπιο!!τοι!ποπ. 

ο 

το 

α 

κ 



ΣΧ. 

ιιΛατιιιοιιαιΔω 

Β οιἱιιι αιατι, οεαιτ ιιιέιιγοικιιατι α όιιει]τέεοιειιαιι ιενέιι ιιι1 
εαι:, ιιοιοτι ιόιιχει: ιιαιιειιέιιαι: , ιτι-ινόε ιιιοτιιιααι ναιόιιιε 
νατι , είε αι εισαι ότιταιιτιοτοε. Α ιιοιιιοεεόΒατ "πω ιιέιιιἱ ιστ 
Μαι: , ιιιαι)τοικοιι Μια αισιιιιαιι ναια ε ω” ἱε πιιιιιιοιι αι 
ικόνειιατιιατιιι, τισ α ιιέριιειε _ιοΒαι οιί1ττ ε _ιο8αι 1ισιιι1 Μπακι 
ιιι·ειε αετιιιιιἱ ι‹οτιέτοι€, ειέγ τιγἱιτ ε νέιιιαιοτι οεοροτι αι , παει? 
|ουαέτ άπό Μαι Μαη ειατιιιτ όεειανιαεια Βέιοιιαιιιαιια. Βι 
ιιιιιγ ο Μία, πατα Μαι." ιιταοιό,. α Βοτιιινιααιόα' ιτόινειιοτι 
όταιιιια αιαττ 61η- ιιἰειοιιιιιἱιιτιοιιο _ιιιαμαιιι ιόιοιειειιιοτειέ 
16ι ίϋἔἔ. - 

Α· ιιίιιιιατόιοἐ ιιιἱιιιιειιίιττ κατι, Κόπηκε ω;.ω α ιιιιιιτ 
ειέιατιιιαιτ ιι)ιατό ιιιο8 α 1ιεγειιιιετ ιιιιι ότιιοιιιοι , α άμα Μι 
ιιαριαιτιιτιιατι ταιιιατιτ α ωιιιωιιι ειαιιειιοα.· Μι ια]ειι·οιιιοικ 
ιι]ειαιιαιιιετιιιέιιαιι, ιιι€εωιθΠεεΒέΠει «Πιό ιιοτι-ίΒατι, ε Αιι€ιια 
Μια Ηοντατιι' ιιια_ια ιι6ια1ιζωτι1ωκ, Μαι: τι πανω ιιειιι ιμ 
ιιγαιιιατιιτ, τέειιιιτ ιιιιναιι6ικόιοτιοιιαιτ,_ τόειιιιτ ιιιινοι ριιειτα 
αΒόειοικοτ αιιιιαιτ , ιιιοιγει‹ι νιαιοιιτ πω, α ιιιιιιιιιαιι, ιιιιιιτ α. 
ῇϋνοιιιιὅιιοιι σααιι€ αεόειοι:ικοι ιιαεοιιιίτιαιιιαινεία δε.ειο, α. νικ 
Βιίιότ εειιιιιιι τέειιαιοει› ε. Μιεόι:Β ετοιιιιιέιιγτα ιιαιιιναιόι·ιιι.τ. 
Αιοιιιιαα ο ιιοιτιοτ ασια νοιτ ικόναιιτοιαιότητ ιιόιιτίιι; ειόειότ 
τι πιοιιιιοτ ιιιοΒιειιιοτιο αι 6εειοαειτοτ ,ξ ιι ιιιιινιειι ρύιγατι 0ι «π. 
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οΙεὅ ΙόΡοεό οι 6ιιἱειιιοτειτο; ιιιέεοι!ειοι·, ένειιΜιιι ιέινιίιι 
ΗἔΥεΙ1 ειιοπι όεειιηέεΚετ εΙὅΒετἱὶΙιιἰ, πιἱιιιΙ ει. ιιιοΙΙοττ ἱΒ, ΙιοΒγ 
ο τότνόιιγεΕ' ειἰΒοτει πιόνοΕοι!ειτ ε ει ΜΜΙΒίιιιτοιόε ΒόνοΜιοπ 
οειαιτοττ , Μ νενέ κω1ωει ει ΙαέωΙγ ο ΚοΒικιτΙοπι ιδι·νόιηεΕ 
ε ιι Βιι!έ|ΒϋΜετέε' ΪοΒιιΙιιιΙιι ιι·έπιτ. Βε ει νιιΙόάἱ ἱιἄτιΦεΕτἱ επι 
ιἱειἱοιι Γ3]ειιιΙειιιιιοι·ψείΒιιι οειιιι κι _ιιινιτό!ιέιειΕ:' οΙεὅ ιἰἱιιὰιι!ιιιέ 
"Η ΡΙιὶΙιιὸοΙρὶιἱόΒιιη ε; ΑιιΒιιι·ιιΒιιιι σ€γ!ιοι·ύ, τεΙιέτ ιιιἱιι€ ει 
ιιιιἱἔ η άοΙοέμ ε πιασει: "ιη ίο]ΙόεΒοιι; Βιιτομέιιιι!: ροάι8_1827· 
Μπι Ρτεποιίειοι·ειέξ.ς (ἱἔιιι8έἔιιιὶιιἱειετε Βι·όί Ρογισιιιιιετ) πάει 
«πιο ΡόΜέτ , πιἱ: ΒοΙ8ἰιιιιι , ΒΜεπι ε Λιι€Πιι ιιγοπιΒειιι Κόνα 
ιοΙ:. Ειε!ώωι ε ιιιόπι Μάι οι·ειάιμΚΒιιιι ιε ει Κοτιιιέιιγο!ε σε 
υεΜΜΙ νεεωἔ Κότειιΐ Ιει]ειτοιποΙωτ ΚόιδΠιεΗ ε. Βύιι€ειτοΕ· 
τό! ε ι·ιιΒο!ικιι| , ει πω", Κω, ιίΠιιμοτ, ιιιιινοΗεό8, όΙετιιιό‹Ι, 
Βίίιι, νὶεειιιεεόε, νέά, ΐό!πιειιιόε, οΙιιι:ιτιιειτέε, Βεΐοεείε ε 
ἱιόΙετ ΜΜΜ Μό, ωι·τοιιιέιιγοΚ, πιόμοεεόε ε τόΜι οΠ”όΙόΚ' 
ειέιίόΙο ϋεειεέΙΙίιέειιἰΒειιι; ειιι!α-πι ΜνίΠ κι ίο8ΙιείιιιΙ:' Ιασι 
ιιιιίιιγιόι ε ριιρ]ειἰ ιι τιιἰιοΙ‹' όΙοιότό! , ει τιι!ιοΙε Ιιδιότιἰ οεοτε!ε 
τω, ΒοειιέιΙοΕι·ι'ί!, ειδνωεόΒοΕτόΙ ιιιιΡΙότ Μωυσής, ει Ιιἱτ¦ιι° 
μή; ει ΒίίηιειτοΕ' τόειΙοτοἰτ, ει Ρόι' ίοΠιιιιιέτ , ε ίοΙγιέΒιιιι ο 
νόι!Ιοττ' νἱειιΙειότ ιεειΠ: τιγἱΙνέιιοεειἱ, οΒγεε οικιΒοτβω·έτοΕ 
ροτΠε ιιιιι€έιιοε ιίτοιι εγίι"]τοιιοΕ ειά8ιοΒιιι, ε: Μι ιι Ιει]ειτοπιιοΕ: 
Ριιειω ειέιιιοΜιι ιιγιι3ιιιιιιιΚ, οιο!‹ι ει ΜΡ' τ-ιιιγιιἔἱ ιι ιέττοΙπιἱ 
άΙΙιιΡοιότ τιιττοιιιέπγοιι|ιόπτ νἱιεἔέ!νιι ειιοΙ:ιιιιΚ Μιιει·οιόι·ο ἱ 
1ιιικΚοιιιιιιΕ. Μαι ει ΒιΐιιτεΜ Ιει]ειι·οιιιοΕ Ιιιι8οηΙόΚ πι οΒόει· 
εἐΒὶ Η1]εττοιιιοΜιοι; ιιιοΚ ετΙώΙΩεἱ, ειο!ι εἔέειεόἔἱ ΜΒΜ πια 
ωι_μεκ Μ εἔγ ιιωιιιοτιιοΒ, ωΙιιίτ ιιΒιι]τ, ποπι οΒγειοτειιιἰιιἀ 
οι 0Ι:οτ Ιιοιιτιό2 «πω, --ωΙιείτ ει νοειοάοΙιιιοτ ε οιει!: ίιέΗΒ 
ει εειΒόιι: ιιιἱνοΙ πιτ ΒΙΙιέτίΙΒΜΙιἰ. Ιέε @Μι πιἰιιὸ. Μιὰ' όεειο·· 
νέιεΙο ε ιίΜειεΙει!όεει ιιτείιι _ιιιτ!πιτ ΒϋΙοε έε ειιιιιιείότίἱ ει Βἄ 
πως' ιει·ιιιέειειο, ε ει ΒϋιιωτόεοΚ' Βιιιείιιγει άι .ι·ίΜειε Μπι 
ιιΪειΡοε οι·οιΙικιόιιγο!ετε. Β ι·πιΙόΒιιιι ο Βι'ίπτοιι1εωιίετιούιιιι& Επι· 
ΙοΗιοιιο ότι τέιιγο!ί ω" Μ? ι8·ειιιέΒιιΕ Ι6ιιο!: ΒἱιοιιγοεεΚ 
Κέ, ιιιΠ-πετ οΙονε ει Ι›τἱ0τἱ Ιε!ιοτοτ!οη νοΙτ ν0ΙΙιε ίϋΙιίΙΙι”τιιιιἱ, 
νιι€γ Μι πιόιιιοΙγ όΙοε εΙιιιόΙ: ἰὁΙΐοὸ-ειἰΚ ἰε, ει Εόι6ιιεό8ιίίἱ ο 
ΙγιιιιοΕ Βγειιιέιιι Βόεὅιι νειΒγ εο!ιει εοπι ίο8ισιΚ νοΙιιει ε|ίο8ιιά· 
ωωι · 

Η Βἰι·ιιΜ‹ οι πιἱ Πγ ετιιτἰειὶοένειΙ? Ηίι·έι ἱε ε-ιΗΒ ΙιειΙΙοι 

ω 
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- . ...π-ν--Γ- -'πστω---πτ-- -_· π. . _7._π_-~φπ πω... το 

τιιπ. Ηοιιιί π!ποποποπ :πο8· πέ!πππ π !οΒο!πό ο!ο:ποπ ποπ!; π 
ποιόππο8· πιτ ποιπ τπ«!!π :ποππγ! πι!!! πω!! πι οι·πιπππππ ο 
ονοππ!πτ πείπγ πι!π πόνοττο!!π ο!, ε: πιίπιτ πι'ίπϋπ νππ π ποπ 
ποπ; π πϋιδπποΒ πιτ ποιπ τιιε!!π, πππγ !”οεππι νππ πι οι· 
πιέ8!ιππ π π ΐοπππιπππππ ππίπγ τω!! τπ:·τπτ!π , ο πιτ ποιπ τπτ!· 
]π πείπγ τοετ!!!οτ ο ποπιιοτποπ· ω! νέ:·_!οἔἔπ!, ο πόι!!!ο πιοπγ 
π7! ΒΥπποτο!!π πιτ? δότ π!! τόππ, π πί:·ππ πἱποεοποπ ποιπ 
τότι·οπγπγο!, ποιπ ιιτπείτπεππ! :ποΒπό!νθ π πι2Μετάποιοοπ' 
:ποΒνεί!πειτποππππ , :π!νο! τοτει!π πιιπ! επ]τ!!πτπππ; π!ποπο 
ποπ ποτ!πτο!νπ π ΜοΉοΈ' π!ππ!πιπιέεέπππ , :π!πέπτ τοτει!π 
ι!Βγ επ]τππτπππ, ό!! π!:!!οπ‹!ππἰ !ε πιότπγι'ί, τόι·νόπγ πω: 
:ιιοπ πι ε!ποπ :πο8ππτπ:·οινπ πεί Μαι ο :π! ποπ! πι, πω, π." 
π πω( οΒγειο:·ε:π!πά τό!·νοπ)ιποιόπ, π οποτοπποπτ πιο!!!) 
:ππΒοππππ π :ππποππππ τόι·νόπγτ πο!! πωπω :π! πιο!!πτ 
ΐοἔπππ !το!π!. Ν!ποπ !σί!πτοτότδτνόπγ π πίἰπτοτποπ, ο πο? 
πι οι·πό!οε! !έπιππέζοτ πγπποτο!!έπ, :π!πτππ Ιπτοποπ νο!πέ· 
πππ. Β ποπ! οεππ πι!πι!οπ :ποΒγο! , ποτί!!οτ!, "πω, ι!τ!πιόπ, 
‹!ο πππππ :π!π‹!οπ τππποεπ, ο οπποπ ν!ειοπτ :π!πι!οπτπΒ ππ_!πτ 
τότνέπγο , ο πιππ !ι!όποπ τοτπ!έειοτοποπ :π!π‹!οπ!π π!ἱπι!!8· 
πιπε τ6ι·νόπγ, πιπι :πππ ποιοτ ειοτ!πτ πο!. Μ!πι! οιοπποι 
πι!_!ππ π!οἔ: ποπ), πἱ:·όειοπο!ππ ποπ! πΥ!!νέποεππ; ποπ), τόπι 
!δοιο!ππ ::ι!:ιι!οπ τοπ!!! π !ο!π! πγπνπ!7ππππ !”όπιπο; ππ π τι!!! 
:ποέζο! !ε ποππο τοπτἰπορ, π!οΒ·ππ! οτπό!οε!!ο8; ποἔγ Μο π πι!!! 
1:πειτπ Βγππι!ι·π !ε πο:·οΒοποπ ιπ:·πτ!π, -π!τ π πο!γεο8 ιπ!οιπππ 
πιοπτ!, πι οι” ποτ έν!Β !!!π! πιοποττ ι·οει !!ίτοοττ, οπποι· πττπτ!ππ 
πππ πγ!!νείπίττπτνιίπ, π!ἱπτππ !8πιππΒοεππ οιοπνοι!οττ νο!ππ; π 
!ο!οπἰε:πο!·οτ' ειο:πτοπιίπγό ί6!ι!οποπε!επ πο!π!!! οι·οειτοτ!π πιπ 
ππτ!οπ; ποἔγ π πιοπ:: τ!πιτνἱπο!ὅπ ο!!οπόττο!οπ ππτπ!::ιπππέ! 
!”οπνπ'π ποΡποπ ππτπ:τπ!ππ ]ότον6!!ε πο ιππ!·ποππ! !ε !οποτποπ; 
ποΒ·ῇ οιοπ τό!ιππγ!ι·ο ἔΥπ!έιπτοε ε! όππ!πεοππτ πγπ!πιό πίπ· 
ιπποπππ! νπ!!πτπππ π. ΐπΒιιπτπππ οι ροά!8 π. ν!!πΒοε τ6:·νέπγ' 
ο!!οπέ:·ο; π!" π πτπτπτ!π:π πι ο!πιπποτ πω!! τε!ποι·ι·έ τοπ!) 
πο" ο8·γοΒγ πω!!! π!ιτοπ, πόρ:ποιππ!:πππ πτπίπ, :π!π π· 
ιοππππ :πέππέρ ποιπ οι·νοοο!νπ ειδικό π!οΒ ίο8πππ π_!ιι!π! , 
πππειτπτ, πο!οττ ο!όττο π πτέππ τ!ι πάει ον!ἔ ποπο ο απο! 
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αταιι‹ο‹ιἰι‹ αι οι·οια8ικιπ οδγοτιοπ σαιτ ιανόιι·ιοπ ποιιαιι. 
ναι1οιι αι ι€αιεαΒαιοιΒαιταταπ' οιοπιοιποιε ιι), ιτόπιοιιιο 
τοτιοιι ειώνοτιιοτοτιοιι ναιτοιαεπιιιαπ ιοιιοτ-ο οτοιιιιιοπγτο ιπτ 
πι , πα οποπ α ιιιιοιιγοεεέειιαπ ατι νιιΠοπ ιοιιοτ-ο α ααα ο 
ιαἰπτοτέε ιιόιόττ ναιαιαἱ ιιιιααιιόιιιι ιααιοπγι·ιιι ε ιώι‹:εϋπ πα 
ταεαἰιι' ιειιιοι·οτοτόι πατα: αιιποιιαι αι να_ϋοπ πιω-οι. Βαπ 
Με: .ιιέ!ιοι·ά ιιοαειαιιιιαπ ιααοτπι ο ιπο;,αειιιοτπι , α ι·αεγ ια 
και ποπι οι· ο αι ιιο,ιςοτ ιπἱπιιἱΒ° τι ειοανοιια οΒγοιιιιοα, ιππι 
ταπ α πίτα ιαα ποια τιιιιια, ιπἰτ Μέ ναιιιιιιοιγ παπι.: ιιοιπαρ 
ιτόιπι, ε ιιιέ8 ιια·ωιι.ε τιιτιια α ποπ, πα ιιαπιιοπ πατ νατιιατ 
ει. ιπιτὅι ιαπαι Μοι·τ παιιιπιτ α ιιαπτοτόι ιἔΜα€° ιιιοποτοιο 
ιιαιιοπιό αι πιό' ιατόεαιιοι: ιιοτα οι ποια, ειέι οαοεοπιι, ιιον 
έα ααα ; ποια τιιιιπι πα τόπο” ειοι·ιπτ ιώνοτιιοιιιι οΒγιπαεπ 
πω. @οι οιόναι πέιαπιτ παει εϋτοτποἐ τοιιειιι: ιπιπιι αιοπ 
οιοιαοιιοπ, παι‹ α ιιίίπτοττι ετατιετιοαιιοιειαιιεο€οεοιι. Μέε 
οεαιι ο8ιγοε νιιιαιιιιατοιτπαι εοιπ πιιιαπτιιαττιιιιιτ ποιομικ. Μπα 
ιπιπτιοπιιοπ, αει, οιιιιοπ α, ι«ιτππιτιιαιτ ναια τοπταττνα ειδ 
τέτποιιικοι ιέπαι α ται·,αγιιοι, οι οι οιιιαιι·αι π ιποΒἰεπιοτ 
τοτπι α ποιαιοτοτ όπιααΒαναι. 

Ειοιιιιαι όπιτόαγτ πω, ιπιιιόποπ παπτ α τδιιια ιιαπτοτέ 
και, αΒγ α ὐαἰάἰὐἰἑιιτοτώ' ειῖἰιοι·ο παπι ι8 ιιαιαιιιιιιαπ εοπιιια 
ιιιιοπγοετ ποπι αιιίτιιατιιι. Μοττ ιπιτ α ιεινέδιοεοιτ' αιι<ιαιιιια 
ναι α ιώταιτοιοπ8·ό ποπ ιπϋιττ ιατ έα ιιαιι α-ειοιπιαιό, αι οεαιε 
οαγοε οειτονοτοι, ιπὶιιὅι ιω- ιιια8αιιαπ εοιπιαι ποια ιεθνοτι:ο 
απ, ιι παπά οιγαπ, ιιατ ειέ_ιέιιαι α αγαπαω, αιοιιιοει, οι 
ι6το α ιιιοειποπιιιιπτ: οέγ τοει παιιοτικιιιε οι α.ιιαιτοιιι., 
ιπιπτ αι ιιπτιστοιιπέιτ έα εαιπαιιεοιποι‹ ιιιιααοιιαιαιικοοεα8παι; 
ιπαε το" ιιοτιατιοι, πα αιοιιιιαπ οιιοπ ποπι αιι, ιιοΒγ Βοτιο 
ιιοιιαοποπ αδεια) ιιααοπιό ιιαπτ πο ιώνοεεοπ οι; ιιατιιιαιιιιι 
6ι·νοπιια αοποειτονέι' νέτοποιε οιπιαταπ, ε τοπία οροπ α πό 
απ· παιιοεατ 0ιωμα, Μια ιποιόνοι τοιιοτπι α οπαραετ; ε ναπ 
παιτ Κα: ιιατταπ ετα πόιπὶ 87δπγόττοι ποια: α ειότπγα ιο 
ιοποτοτ, η απιαιοιιτα πιοεαιότόι ποια νοιτ οιγ πανια α ιιαταπγ 
παατ οιοιιτο νοοιοτιοιπιοε έα ναιιίτό τι μια δ α νιτιοιι' ιοα 
ηπα τα αιιταιαι πιοα ιιοιιιίαγ ιιόπαιαε οποιειιιτ α ιιαιτ, ιιιιιιοιι 

 Η α -ι--·εΞιατι 
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η ρόι·1ικόΜ5!: ίο81ηΙά!ε ει ΜνέΒιεττ' 16ι·ιέηετέτ, ε ηιΠιόΙ ιιιηέοιι 
πώ%υεΪ 68 Μπα! ω, η πιἱ Μα, η €γη1όΒοηγ 1οἔόηγεΚ 
ΜΗ: €γη!ει·ιιη νοειόΙγοετ, Με ει ΜΒΜ' ηονότο, _ όε ειιτόη ΒιιΙΙ, 
Βιιτ πέη-ι :ιη ε1ηΙό!ωποι. Μἰητ πηἱηεἱεηϋπ τόΙει ΒοεπόΙτοΙ: η Μι· 
ΗΜ Ε6τίιΗ ηειροηΒοη, ιιἔιτ ηοιη επόΙηη!ε ι·ό1η ειιηοΙ εοιη οι 
Μάη; ε Με. ΜΜΜ ειη8·ο1 Μτό1ώη1, Η η ηιιΙέ1ἱτέΙετ ιπέη η Ιό 
ιεἱνέηγηηΕ ω ηιοηάιί : ,,ηοιη ηιέι·τ ει1:ηε2.1ητό1 βη, εηω·1 Ιονιιτ 
ΜΜΜ, 1ιιιηοιη ¦ιοΒγ Ιονη1: ηη 10Ρει"ηεεηηηΕ," τηἱἰε Μάτι 61 
1ίΠε ηπα* ΜΒ), ηηεοηΙό ΒίἱηϋΙ<ι ο! ηο ΒόνοτιοεεοηεΙ:, -- πω, 
νότο ηἰέΒιιη οηιΙοιτ. _ 

Τοηέτ ηη η τέηγο1:' ιησεο]όι·6Ι οι·οάπηέηγι η εϋΙαιτ 
ἰτείητ ηοιη ειάηει1ηηΙ:, ε έΙΙίτ1η1: Βέττηη, η1ηροειιτ εεηΜ ηοηι 
ηιΠυ.ιτ, Με οΙΙοηΕειὅΙεΒ· τηἱηά απο, ηιἰτ ηηιιίηΙ:Βιιη τοηετηἱ ε 
πηἱτ 1ηἱ τοεεϋηΙ:, Μεἔἐεπάεπἰ η τόηγο1:' 87ϋ]τόεότ ε” Βιιικειὶ 
ΒἄηΙοΗἱ εΕηΙἱετἱοέτη. 8 ηποη ΚἱνἰΠ ω” ει τότνόηγ1:δηγν1ιη”1 
ηόιη1 Εἰνοηηιοι ηγιι]1ιιηΙκ :ποπι Βι'ίη6Ια·ίΠ πηε!γεΙ: ΒιιΙείΙΙιιι 
εη]ιπιτηιι!ι·, τειΒ_ΪηἰηΙι' ε2είιηέι·όΙ Ει6:1ϋη!ι ιιΒχι·6νΜ Ιει1εττοηιοι. 
Βἰέηγοε Μ έε τ6!‹6ΙετΙωι, ι·ό.εΜητ ει Μό ηιἱειιτ, τόειἱητε ἱη!‹έΒΒ 
πηίνηΙ 1ηηἔοΙ: η ηἱνη€ιι1οε Ιει]ε1τοτηοΙτ, ΜΜΜ! σαιω·ιΐιιο?ι, ΜΜΜ: 
1Βοη ΜέηγοεηΙε όε 1Βεη16ΒόΙοιΙοηοΒ όε1Βοη ηοηοηεη τηε8ειο 
κοιηειὅΚ.ΕἔγέΒἱιέητ ιιίδεεεεε' 1:ϊτότοΙο Μάη τόειΙστοΕΒο,οιό 
Ιοηίεηοτἱητ, οεει!ίη ἔγἱΙΚοεεέἔτη Μια οτεε:Εοόόητ , τόΒΒ Με 
ΜΜΜ, ίὅΚόΡ ηιὶνοΙ ηιἱηἀοη Με ιηητητηιἱηιΙ ηη ἱτοἀειΙοπηΒιιη 
ιηὶηιΙ η τόι·νόηγηοιέεοΕΜη, 11%), οι ί08 ΙοἔτονέΒΒ ει ΙοΒιι 
1όεό Ρι·όΒηΙ:έρεη Ιπι1είΙΙηΙ Μωωιωωιι. 
` ΒόΒἱ 68 ιί_ιιιΒΒ τῆτνἑηγοἱηΙ:' ότιο1ηιόΜη21πι1ηΙΙηΙ Μη 

τεΜεΙἱΚ η: ' · 

Το!υα]. ' 
δ. 8ωΡι.. Ε. Π. ο. 40. 41. Μ ηειτηιηάετοι 10η, ει!ιείτ επη 

Βηι1, ..πω ειο18η, ηη1]οητησε. δ. ΜιάΜ. 1... Π. σειρ. 2. ε. 
ειο18ει 11η 1ηέεοάειοι· ΜΡ, σ. 12. Μπέκ ειιιΒιιά, ει1κέι· ειοΙΒιι 11η 
Ισρέεοη ΒηΡητἱΚ, ιιΕηειτπιεεόΙ: Μ!. Ε. ΙΙΙ. ο. 8. η εηηΒειά Μ 
“η άόηέι·Ι: ΜΡ, ιιοεηε2εη ώ; ο. 10. Η ιέΒοιπίεΒιιη ΜΡ, η· 
τηεεό!: Μ.-νει·Β.Ρ. Ι. 1. 15. ηηηάοη τοΙ)πει]; Ρ. ΙΙΙ. 1. 84. 
ιι ΙότοΙνει_ῇ ε-ι!ιειειπιεεό!ε ΠΠ. 

ω 

| &-----.--2., 
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· Βαό!ό. . = 
νοι·Β. Ρ. 1. τ. 15. Βϋιι1ετόεο Ρεπό 111€), Μετὰ. 

(;μ1ψ08·α!ό. 
14.1.. Ρει·ε Π!. Θ. 13. 115151, Ι‹ἱ οε:11: 1οπγε8ετό1.114 111 

νοΙο.-Μοττ11. Ι. Β. Ι. 1482: 2. - 0:11. ΙΙΙ. Π. Π. 1723: 

11. 1ιέ111ε1γ οΙνοπωι όΒο1τεεεέΚ ιιιοΒ1. πέωε1γ επε1ίάεΒΒοη :Με 
Ηνόεοι1εεεόΕ. - 

` Βάὅειἰωαπό. 
δ. 81141111. Ε. Π. ο. 53. Η 1110111115, ,,5:1111ίιι1ει 111151" 

Ψθ8$“Η11°8 επόΙειπ1," Ψθ52$2811 111. 
Δ 2555 /εἰεσεΐἔ1ἔ. 

Βι111. Β. Χ. 1599: 36. ··-· Ροι·11. Π. Β. Π. 1625: 2θ 
Ρα1·ά:επα πό, 

δ. 111111. Ε. Ι. ο. 53. -- 144.11. Ρ. Ι. τ. 105. δ. 2. 
Ρώ·- ο πιο1·ΙΜαα1ημι- είν Μοε£σ|ιαἰεά:ι_1|=|ἑψ£ό':π£ε£ὅ. 

Μ:.ιΜ1.Ι.Π. Ι, 1482 : 2. 5. 14. - 0:11: ΠΙ. Π. Π. 1723: 11. 
Νὅἰε 1ξίεά1ι1|Μ' 8.°88Ρ|ό8156ϋθ. ` 

1.4.1.11.Β.1ν.1511.1σ.- Π15.:11εΙ. 11.11.1411. 1514: 47. 
Κά1·οκι!ό |ια1·πιαιίί:εύε:ι. 

.ϊ.1!ε11, Μο·ε.1·π2σε?8·. ίε?εέ, ΜΜΜ 1· ιι 1111411244 είίω. 
Ρο1·ά.Ι. Π. ΧΧ. 1583: 42. - Εεορ. Ι. Π. Ι. 1569: 42. 

σετ. ΠΙ. Β. Π. 1723: 110. 

δπίί!4Έρί!έω σα.:>·μ 1·ε·5πό, _ 
|οϋ, κά'. 2ε.1·2'υώ·, ἔμΜιεἐ, 42977! άι· πιἰπάεπ ιι·ΖώιάσΆο.1· .41|ί!.1ου. 

δ. 8τοΡ11. Ε. Π. ο. 4. θ. - 11151111. Ι. Π. Ι. 1452: 2_ 
Β. ΙΙ. 1411: 28. Β. Ή. 1488: 51. ω... ΙΙ. Β. Ι. 14:11: 82. 
νε1·Β. Ρ.. Ι. Ε. 14. 5. 1. 15. 16. - Ρ. Π. 1. 55. - Ροτά. Ι. 
Π. ΧΧ. 1553 : 38. 40. 63. - Ροτά.ΙΙ.Β.11.1625:6. - α... ΠΙ. 
1111. 17232 11. 

Π1|ί!ΜεοΙ:' 64/ο.ςαάοβα. 
Ροκ!. Ι. 1). ΧΧ. 1553: 39. 

' Ρὸ?σε2μεΉὅ. 
75.6. Ρ. Ι. ι. 14. 16. .. ο... ΙΙΙ. Β. Ι. 1115: 15. 

ΗΣΗεπ. 
11.111.. Ρ. Ι. τ. 14. 16. - 9151111. 1. [δ. Ι. 1482: 

Π Π. 1464: 19. 27. 1). ΙΙΙ. 1471: 29. - 111115. Π. Π. 
μ) 

 ·Ρ 1
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11111: το. σο. 107. -11. Π. 1155 : 1-1). ΙΠ.1498: 51. π. - 
11. ν. 1501: 4-1). Ή. 1507: 2. -Ι.11.1. ΙΙ. Β. ν. 1525: 
40. - Μακ, Ι). Π. 1567: 39.- Ο11ι·. ΙΙΙ. Σ). Π. 1723: Θ. 

Ναέςροϋύ Μι'αΜα:Μάό, 1 
11.515. Ρ. Π. τ. 42. Ρ. ΙΙΙ. τ. 21. 5. Ε!. -ρ Μ11ττΙ1. 1. 

Π. ΙΙ.1484: 7. -··ΙΙ). νι. 1486: 1.5. - ΠΙειά. Π. Β. ν. 
1δ()4: δ. -· 0813 ΙΙΙ. Β. ΙΙ. 1?23Ξ 10. ° 

]ε8·μώ. Α ΒἱἰτΙετι8έἔἱ ε 115ιΒγοΒΒ ΗΜεΙτππεΙ-:οιἰέεἱ 15515 
11511 111051 Ϊοἔγνέπ 11151111 επιροι·οάνέπ ε πιέ115ι ο8·γιιιόεεεΙ 65511: 
νο8γί1Ινόη; νέἔΕέροπ 11ιο85ίΙΙ:1Ρίινο ε οΒγ11ιέ5πόΙ ΘΙν1-ί111εΜνει 
ωΙ5ίΙπιτπ11Ι:: ο:..:-. ΠΙ. Ι). Π._1723: 9 όε 10. 

11!!ευε? 5· ά!ρα:5·ε?-ΜΜίό, 1 
Μ: ειπα! πιώ' 57515- ε||επ 2ὁ“1·εἐε‹ἰἰ|5. 

01:11. ΙΙΙ. Β. Π. 1723. 11. 10. 12. 
.έ λί1·άζι|ί από" Μ: ά!πο!επί ε άαπιί.πω _|ά1· εἰ σἰοἰὅάὐαπ_ 

81ἔ. Β. Ή. 1155: ε. -ΠΙ:.1:1. ΙΙ. 13. Ι. 1492:1:ι. 
.ά υ:έ1·υ.εί ὐἰ1·ό ε |εί:εσ ρο!έά1·Μ, 

Μ: α πωπω· επιθε1·2 Μ 1ιε?.Μί &α!ά!1·α 11:22α21άλ. 
71:11: Ρ. ΙΙΙ. τ. 20. . 

Η α: οκσπάἔῦεἰί ὸΜΜ' Με!!ό'πώά1ε! ρει:ιαοπά£ ει σ·ωπαί πά 
υιι1· ε!είύε 111.521. Δ 

11451111. Ι. Π. Π. 1471: 19. - 
Μάι ώ λα11σω!ουαλ' |είοίο18ε. 

ΠΙ1:11Ι. Π. Ι). ΠΙ. 1498: 32. · 

42 ἰιἰεἔεπ Η α/6”|58€;επ .ο 1:άξοέμαλ ὐἰΜοἐο5ί1σ |ε1”1›1ῖἰ Μαβ5·Ι'όΙ 
Μετα ε1;Μπίπί ]ό!ε?εωεθιμ7,:α:Ι πιο"ισΈίο·πί, υί:1όευε2!ε5·σε?5. 

ΠΙ5ι‹1. Π. Β. Π. 1495: 31. ο τότνό117: .,τεριιἔτ1ω1τἱ|5ι1ε. 
Βοπιἰτιἱε ρταεΙετἱε επ νἱτἱε. εοοΙε5ἱ5ιετἱοἱε" 5ΙΙ‹5::5::51‹. 
ή: ε65Μά11έ ωεπω?# 13, Μ _|Ϊ›“!5εἔ:ε'1·2ό', ἐΜΙωι, :·αό!ό άι: 8·ρί!έου 

11:11:15. Ρ. Π. τ. 42. 

Μἰι1‹ἰ οιοΕοπ Ι1ἱνίἱΙ ππό€ ειέ111ωΙ11η €δι·νέ1η1οΕ τωιόεΙποΙ: 
ι15151:.Ρ5155511185:51. οι ε:Που, ΜεΙοπεγο1οΜιοΕ, ενοΙε11 
οιεἱοΕπεΒ 5111511511 1157111117 ῇεινειἰωτ :Η 11151187 11]έπάό11οι; 1507 : 
2.11: 15ΙΙοιι, Η ει: ἰ 81111έ5,νε18·γ νἰ5151.11ὶἔΩ1ιΙέε ιι11:ί11,8 ΜΗΚΗ 11085, 
νἱεει1ιἰἰπό5εοΙ έ!ι 51011121, η 111νι1!15ιτ ιάεεωίο8Ι:1ϋ11; 1486: 16 
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τ? Μ · · ·~ · Α· 

οι ο11οιι Μ ε8γειει·-, 15114: 4. ΙΜ ο11ωι Μ ιιιι1εοι1ποτ ν1εειει 
ίὶι; 1525: 23., 1528: 35. επ 51155 Μ Μ11161ι1ϋιι π” 116521: 
1ιο1ιοι, ε οι ε11οιι Η1πετι Μ 1ιοιι πιτ Ρό211ότιΜ: Μν1ει, ει: ε1 
10η 1ι.ιι1έ11 τοιιάο1; 1486 :_ 61. 1595: 27. επ ο11οιι Μ οΒγ1ι:ίπιτ 
ΠΠ, 1ετοιιτ ε Μτα1ιο1; 1492: 107. :ιι ι-:11ωι Μ 1ο1:1ο1οιιινέ1 
τοιέε Μ5ι1ιετι τει1ιο1 είε 1οἔ1ιι1; 1495: 36. ει 1αέτ πω" ο11οιι 
ει νόἔνέτειΜιιιιι, Μι Βε1ὅ1ε ιιιὶιιτ1 1αιττό ο87ειοι·το ε11είνοιὶ1‹τ; 
1514:14. 39. Μ. ει 1›ότ1ιειι1ἱ.οεο1ε1‹ετ1ειο1€, πω: Μ. 1525: 
4. ει1ιι11ιω·έυιιεο1: ε11ειι, ΜΚ ει1οίι·Μ έ1πι1 ιιιο€ό€εττο11ιο1 
ιιο1€; 1596: 36. ει: ε11οιι Μ ειι1όιτοιιιοτ ο11ειιεέΒ·πο1: είι1 ε1; 
1595: 48. Μ ε11οιι Μ ει νέτιιΜπιι ό1ο1ιι1ετ ν1νό ΡειτέιεποΜπ 
1ιέ1ιοτ8ειψι; 1599: 13. σε ε11οτι Μ αι ειιέιι1ο1τ οι·επίΒοε εο 
έικ1ε1ιιιετ Βοειει15 115 όε Β11ΒΡέΠ1Ξ Βάιο1ιιέ; 1595: 31. Διοτι 
ιιέιιι1ιοι·ο1: ε11οιι, ΜΚ είι·ιι1ιι1ει ωί1ιοι·1:ιιι ιιιειιιιε1:, πώς εεείΜπι 
ἀιιἔνιι ν1$11ιιιιιοτίττοεεειιο1:; 1659:13.15. ει _1ο1ι1ιέωτ ιι11οιι Μ 
15161: ιιτέ1τοι 1ο1γωιιοά11:, ε οι ιπἱ $201Βέ1ί, τιι111ό1:, οειινιιτΒό1τ, 
πεο1ι1οεο1τ ο11ετι, ΜΚ ει πιόΙιετ τ1ι11]έ1ε, ε ιιι1ιπ1 81,ιδιιιοιιε1, πι1ικ1 
1. Μέτγέε, ιι11τιι1 111είει1ό,` ε Π. 1.5.1”, Με Μνεί1τ 1. Γοι·τ11πειιιό, 
Μεικ1ιιι111έτι, Βιιι1ο11 ε 11. Με11γέε, ιἰνΜοτοε 1‹οι·έ1ιειιι, ΜΜΜ 
επει·ιιόε, νέτει1:' τοπι1ιο1έειι, ε11ο81ιι1τ ]ενει1:'1ν1εειιιειάόεει, πιε 
Ιπεεἱ 1611εο1όεο1τ, ειι1ό2έεο1:, τεί1ιοτ1ιι11 ε1επϋ1αέεο1τ, 9510551114 
ιιγ11ό1:, το1οροι1όε, 18111218, ε τό1ι1ι ε11ό1ό1ς 1ι·έιιι ηέγιιι.=ίεί ότἱ ιι 
1π11ό11ιίιιιτε1έετ ι·οιιτ1ε1ὅ επιίιιποε ιι11αι1ιι11 τόι·νέειγ. 

Βέτ1ιειτιιἱ ε2εΜιό1, ιι111εόρ 11 1πι1εί11σί1τιτοΙόεοΜ·ο σώνει 
τότνόιιγ1πόιιγνϋιι1: 1ιειεοιι1ό εΒ·γ τοΡΡειιι£ Ρόἔἰ 1οΒγνει·τέτ1ιοι; 
1ιειιιιο, Μ. ι·οιει1έεειι όε ι-ι1εινιι1τειτι Μ, 1δ111έΠ181Ι ίεΒ·γνοι· πω. 
801( 1ιειειοιινο1ιοτο11οιι, ι1εεο1: 1ιι-ι161ο ιιιιέἔ 1:ειιι1πιτ ό11. Διώ· 
πέιιετ 1ιἱιίΒιι ιιιο8γειτέικι, 1ιο8γ πιἱ ει 1ώι·ί11εί11έεο1:' ειίι151το 
81111811 ει 1εδτϋ1έ11είεοΜ:ει1 88711115 εινό1ιι1:-ι 1;ο11; ει. ιδι·νόιιγ ο 
15ι·τόποτ' ν11ό.Βει πιό11:ί11 ἰε 511 ε 1ώτο1επ ε1οΒ161ι1σε 1ι1τνέιι 
ιί1τιι1έιιοε 01ι1ει11ε1 ἱε, νο1ο ειέπισ1ο1ζ τιιιι1νιι ὶιι ειι]τ1ιειθ.=ι Μειω 
1οιι1 ε 1ο1ο1σεω1ι1ί11ι. 8 ει: 511801 τότνότιέ1ιοιέε όμοιι 11γειι 
1ίδΙ'11151111·181, ει11αι1ιιι1 ι·ειιι1ο11κοιόεο1: 51151 1ὅιι ο1γ άτιιοο11ειΒ 
νότοιιειὅνό, 115 ο" ν1ι1έ1ιοιι ειιι·ί11ι1ι νο1τ ι-1]ιι1ιοι·ιέε, 1ιιι ει”, 
1ιειαει1ιικιειιει1: ρειι·Μέ1ιιι1 58), Πι νἰτοπιια Μ, Μι ίοι·τειάει1ιιιιι1τ 
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1401· 0 4110110111100 00110014 0100140000 ν011 111101 001001γ01401, 
14001 ν01τ 0 110101110010100. Η 110 01 00.001 101·ν00γ1101ό 101111 
111101: 1000110 10 0010100000, 0 01003401· ν101001 10111101: 1111014 
0 1111101 14005110 1101011010001, 0 140%401100000 00 0014007 0 
0000001000 1010114010014; 1401000008 0 140110 14011 00014 01, 
11007 0034 1001101 001111 1010070000 070140101101114, 01 1101118· 
τ011001001111011 00:11401·011011101114; 1000 10011111 0110111100 001011: 
00014 111 16114007 1011101., 1010 01 0 0101400 011111 1011801100 
010νιι11101. 11.004 00801 110, Ε. 11101140, 1000100710. 0111400 
00141401: 0 00111 Μ), 10ἔ. 110 0101010101·014 1101010010 110111010001· 
10801 11100140000 0010101011110111011014, 111100)40000 1011014108 
0000000 ν0€γ0001:001400014 1000110010 111 0 100100 (0101. 110· 
00111 01 0100014 00114011) 1101011.100101001: 1101010110101. 10541011 
1100110 1401010000, 10011 ει 1011000014 011 0110011100 1400101101 
1010114. 1)0 01101401 0 10011111 0ἔγ 0081401111 1001 1101111 1000; 
0. 1010141401 14011100 1401 0111104100 1401001101, 0 11 1011410000 
110100 1011000110 01 01011 10 00 0111100 10 00001 0 Χ11111. 010 
1011' 01010101. Ν010014 0 1011 0010 1011110004 110 01100000 0010; 
1111400 0101001011 111 0 11110, 11 110111 101010 1008011 00101110; 
1401100 141010 11011 0 0110140014 11 1100001 01111001. 1101 11 0010101' 
1401 1010 0051111001: 1110100110. Ν010 0 1011110034' 1001-1111 10011011, 
τ000141νί111 010100 01101 1011000014 10100 011000τιι014110. δ 01101 
10101 0108 010Βγ01 0101·140101ί1014, 011 0140141100 00100 10114000' 
110 1101111000 0101101 1001 0 10001011 14111011 11-141401·, 0 00110 1111 
110000, 00110 14010000. 001410101·111 1000· 0010101000' 108·1108γ01:111 
151·ν00γ1101010, 0 1:01:01. Ν00·γ 1011110 00 00€1τ 10010014. 111 
1451011 0014 1408101100 1010100105 0 100ἔ0 1101101011 0014 11101:: 
0 140.101, 1401014011. 111101 141010,0 1114101001 1000101·110.01 0101101· 
10100 1·20201·ί110101 1010111101 
. Α 1100 161010054- 0 108-141νί111 01101101 1101111110, 0101 011114 
0001100, 1101 0010101101 01 0011 1401101011, 410 0101011010 151· 
ν011γ 0100 14110111 1111111101 1101401100. 1101 10110010 0010101·1100 
000101400111. 11101101·ν01100101: 01, 01 ἱἔ0100ἔ' 1110110801 0001 
11110 (10 1004101· 110011 14010110. 11010, 1011111101 0010014 0 1111107 
110 01 1·011000100 11011014. Μ01Π111100011100 10101114 11 0100540001: 

--0 
2 
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118111 8118881118 18581 11111881, 8 161·νέ8711ο8:15' 1111118 11811161, 
18111611 8616556161 8 1611111815 1181181 8111811: 5 81111111· 118 1-8· 
5811Ι'8 118188818811188551151111 111187 11181 8111811, 111187 111 
1881881, 11887 18886181, 11887 161871ἱ7188ἱ 81181811, 1111811111 
168168 8111188181, 5 11811118 11811 11181118 8885816188 11811 1181 
11811. δ 8. 1181811111818185 811881 1888887866 81·65588,81181718 
11811181188588, 81111811 811 Β11θ1ὅΡ0Πϋέΐ. Ε881·1 151188 11818 8511· 
1181588881, 1181111118 81111811 887 1118878' 115818 5 1188111881 11 
1888811116 1118881161 8111686118 1181188,1811168 82 887 81116 5 8811 
5111611811 8111858811, 111115 111118 8711115111 5881818 1181811811, 5 8118· 
1618 1116811886 81811811 8111181111. 1111-1118 8165118816 111181188 
588111, 8 ί18Ζ1Ψ18θ1ὅ 85 8881118811, 5,16 1818111181, 111181 168811. 
Α. 1181658885 1111188116 11856116 0581188788 8118881811, 118 ΡΗ.: 
Ξο11 88, 111187 8811811 11817818 1ί188858181811, 7155888688 818181 
88 81·1811888811, 5 8 1118885811 115118558885 511118 8818 878111 
881181 5 118111 11111811 11168611 5811118 81 

δ 8 51611176 1818181881: 88111811 15 13881( 887 1111118 1188: 
α 1781708' 8'ΖΒΜέξ17θ6, 1185811811. 1111 8181·58588111115 1888188811_1111: 
1130801 118181 8181 161611, 1888181181, 8818817811 8$θΓ1Πί 88 
8871111 11115118: 1181111115 8118811811 8 11.18 8878588881: ἰ5 81181111, 
118 88 6188878588 Π11Π118Π81ί 5881181 11 18115111 1111588. 
18188188 8888118688 486 1111115118 11811181 11811111; 117 11111 
11881 1585811181 5 88871 11όΖ 1111111 18811811 1181111188 85ο· 
118, 111187 817 11811115 1181· 111171 8511117. 1(111811 118 81818118168111 
118 1465: 518 1118171188 8 1181188881:: 8156 8711188 1188 11 111. 
Β' 20. 85 82111111 811.11881·8,88 1525: 4. 85 161111 11858816 8811: 
118171·8, 11111: 82ΒΙ'1Π1', 887 11887 18115 1111811811 88 1115888 7810161922 
18111158 11116118 18181811. 8 1181881811' 18171158 1815188811 1118 8 
1888887661:: 161·18881ἰ 8165588 81611818 8 31117 18811811; Η 8811 
81818 1888811118 11811118 88 8186811588' 8181881. 118 1188118688 
σ. 1588781188 16111ό8781:18811811 1111185 11117, 8 111111 8551118781: 
11881 87681815 118188 5811181 888111ο881ο1581, -8 11811851 1811111· 
1681818818: 1111 11818811 8 161νό87511811 85 58818817' 1111117111 5 
1181811881 11611811, 5111111181 8851181111 11111118 112 1115888, 8 1111111151 

11111518 1185588111. 1111118111 5 11888811 11155188185811, 111811 8111 
11811181 161ζό161081) 1811718 15 118511811818185 5'01Π8 117 188 818 



3 ιι.ιον.ιιιοΜπο. Μ: 

ιο1ο οι 5ιι1ιέιι)αιο1:; 5ο ..Με Βοιιι1ο1]ιι1ειιιο€,ιιι11ε τδι·τόιι1ιοαο1: 
νο1ιιιι ιι ιιιἱ1: ιϋπόιι1ιοιπέιιε1ε. 

Ε εοι·ο1ι' νέ8έιι ο,Β·γ ιιειΒγ εό1ιιι_1ιέε 1:51 1ιοιιιιιιιιι, πιο” 
1έτοιιι 1ιοΒγ ο Μέι: Μπαχά ε-ι11ιιοτνέιιγ1ιοι ιιιέ8 εοΜιιι τιι€ειεπ 
1£οὰιιιι1τ; Μ 1ει11ιιιιιείπιτ 1ιοπ1 ε :Μπιτ νει1ιι ιπιἔγοΒ1› 1ιιι1ιι11 
εο14εί18·, 1151111: και ειιιιιιι1: τιι1ιιΞι1οιιίτειιι1. 8 οιιο1 18 τείνο1ιι151ι 
έ11ιιιι1: ει Ξειν1τέετό1. Μ1 ε1ότΕ ει11κοτ1ιειιιιέιι1: ε ε2ετε:1ιοιιιόπι1: 
ι1ώ·υε%μέιϋφυε!, ε.ε·11:ϊ22Με1ε2, 1911511191, ιιιιΒ·γ ηιιιιι1αι 18θης1 
ο161ι1ι ι·οιιιιιιέ τοιιιιἰ κι ο·επε!Μυϋ|ί, ι”2ε?ώεε|κελσ2, ε; παι1αυ·ία 
Μ.: έε ορι·όΒΒ 1:εετί11ο1:οΜιέ1όε ε2επιό1γοΜιό1 ε: υε?·_|οὅο!. 

Β οι έειι·ονότο1ο1ι Μάη 1άο1ο 1ιοιιιιιτΜποιιι οι·ειέςιιιι1: 
ι·ιι1:1ιι1εικοιιιέτ. . 

·τϋπνΜντιπι. ι=.1ι.νΑκυκκ. τ. 12 
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ίι›ΒΙιέιιιὶΒειπ Ιον61·οΒοΕπεΕ' ε 1ώΙϋπόεοπ ει 
` 

Μει.€γ9ι· 

Γ. ' ΕΝ' ε· ω! 1 Β Δ - · 8::.:2ϊ 9: ἐ θ ἐ 
σ' 1999· ἔ· ε29έ 9 μ3 · . 7: Φ Ο 199 Α _` ζ 186 πω: €3: `;€ :έ Β 

ι ι κ Φ ω- _ Α) Μ 1ιτ 1.191" 191όΥ 9.919; δ; Φ Δ 
- ν Δ π Μ ε· 

1 Αἱπιιιῇ 194 251 (Η 1 Ι ω θ 
9 9991 994 944 π 19 α ° 9 
3 ΑΠΔ 188 8θ 'Ϊ 1 θ 3 
4 ΒΕ!!! 431 δδθ θ 1 ο 2 
δ Βετο 85 87 · 4 Ι 0 9 4 
δ Βιιτπηγα 3?θ 411 2θ θ θ θ 
Ϊ Βό16όε 384 298 17 δ θ θ 
8 Βοτεέ1ι 165 2θθ 22 1 0 θ 
θ ΒΠπιτ 1θθδ ` 941 42 θ Ο δ 

10 Βοτεοι1 4δό 40? 65 3 1 2 
11 999999 181 11θ 2 1 9 1 
12 Οεοπἔτιω 388 37δ 2 θ 0 θ 
Ε! Εετ.τω·Βοπι _ 139 113 3 θ ο 1. 
Μ Ρεῇότ / 293 299 19 1 1 ·1 9 
(Η οϋπιδ1· 122 146 Σ? 1 θ Σ! 
18 θγόι· 77 'Η 8 0 0 Ο 
17 Ηενοε 333 291 17 1 0 2 
18 Ηοπτ 73 89 18 θ 0 4 
1 9 Κοιιιότοπι 202 1 84 40 θ 1 2 
'.Ἑθ Κδ1°δε 43 Σ!! θ θ 1 θ 
21 Ιίωεεό 1 90 95 45 5 2 5 
22 Ηρώ : 97 16 13 0 1 4 
23 Μέτιπειτοε 421 587 86 3 θ 2 
24 Μοιεοπη 19 'Η 4 0 0 2 
25 Νόετέι1 392 393 7 0 ο 1 
96 Νγἱτι·π ~ 317 Μ:: 36 ο ο 1 
Τ! ?σει 1 749 700 3 1 Ο 2 
28 ΡοιεοΒιι ' (Η 88 16 Ν 0 2 3 
28 Ροποιη 128 127 18 2 Ο 4 
30 Βέτο. 80. ' 88 10 Ο Ο δ 
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ΒΥἱΙΚοεεέΒΒΜ ν1ίάοΙιεΕπε!: επέιι11ι Ι 837Βοπ. 

 

 

1 Β ἔγἰ¦Κοεο!1 Εδώ! 1761101101 ἔγεΒο 
η - ω . 1 π 4 τοΙν8γόπ Κοτύ ἐ @έ _ 1» π ε.. · 1 Ι111.Ι‹. νέι·.,Μνί1Ι. 
τ: :ετ 'Ξ Ξ έ ϊ Ξΐ'1 ε: ΒεπτενόιοΙ 
; >ω=ἔΞ ο ε, Ώρε - ξ)02 >`. Η ι 

4.3 5%-1. :Ξ «ω, 1.1 Μ» 
@αν =1:1=:-9= 8ευε·έ$1 
ο Υ 11 κ. Ϊ 
ά 3 - 31 31 ” τ 2 ή 2 Π 4 Ϊ 

2 18 60 1 -τν-1%/ 1 1 2 
2 1 11 11 Η :Ξ 1 1 1 ὶ 1 
1 6 2 Α: 1 1 3 
1 ο 8 · ° Φεβ; 1.1 ο ε ει 
2 9 9 - σ 1 1 τ 
2 7 11 .ζ Ν Η, 1 ο 1 β 
ζ θ 18 ......... .. .....1835Βεπ 2 Ο 2 δ 34 . 1. θ 2 (Η · 

11 26 ώ 18 81ΞἔἐἑἘἔ1ἱΖΣἘ1 .ε ε , - 6 ; 
4 1 5 · ············ ῇοΒΒΕοιο Ιονἐμτιιἱ ο 1 1 

11 ύ” Εὶνἐ8ι::ιε:πὶ 
τοπάεΙτω1Ε. 1 
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40 Μ 1 
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2 0 6 ποπ ἰ - 7 > 0 1 73 
1 6 31 3.1'3ί.1.1.15.ΐ:ΣΞ11- 19 1 1 2ο 1 σ < 5 1 .......... .. ··67έ·17··έ. · ώ ν 1 :ι 1 υ 
1 1 18.... κ 1 Έ12 Π? Μ” ο ο 1 ο 
1 5 18 ....1836. 1ο 3 13 
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1915857011· 
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.ι . ι ι 

· Ξ η .Ξ 
Η 110 Β 011' Ξ,=ε έ έ Η. 

` ε ι έ πι κι ,ΜΒ ;·,;· ο Ν ό ν ______Μ__.. έ, ε) 'ε, Λε Ξ 
ο . 

Ο ω 106 211: Ν ἔ 'ε, 
ίιέ1έν 1”ό1όν α, Ξ ω δ' 

ν 11 ιι Μ Ε 

31 80ιιι08γ 524 477 50 θ θ 2 
· 32 80ρτ0ιιγ 181 , 129 8 3 1 2 

33 διει€1ιιιιέτ , 298 335 34 θ θ 1 
34 800008 1θ2 93 5 θ θ 1 
35 82011511! 19θ 1?? 13 1 θ θ 
38 ΤεΙΙ10ε 285 233 12θ 3 θ θ 

. ̀  37 111ιιιτόοι 31 30 8 π θ θ 3 
38 10100 393 415 28 1 ν θ 1 
39 10:00 129 10? 13 θ θ θ 
4θ Τ0τ0ιιτέ1 5θ8 471 ?2 4 θ 1 
41 Τι·0ιι011έτιγ 211 250 12 θ θ 8 
42 Πἔ00ειι 115 112 27 1 θ θ 
43 11118 175 172 42 θ 1 3 
44 11218 392 193 ? θ θ θ 
45 νιιτειει1 8 20 3 θ 0 2 
48 ν01°ὅοΖθ 147 132 31 1 1 3 
47 ν0επιπέιιι 158 200 25 0 0 4 
48 2050109 584 580 72 1 0 4 
49 2313 82θ 813 91 1 θ 11 
50 ΖέΒτέ1;ι 00 "ο 11 0 ο ι 
51 20ι0Ρ1ότι 328 328 19 3 1 3 
52 Ζό1Υ0πι _ 70 Μ. 78 ε ο 0 ι 
53 Καππα ,κι . 
54 Κ. 8201001: 1 103ε1τ0ι0011: ιιιο,τἔ ποπι 30030101( 
55 231'Ε1Πί1 . . ιι ,ῖ ¦ Ι 

055208 1 125031 12052 1385 ω' πι' «ω 
π' - 1 

.κ Μ .` . _ ι 
ω» Μ. 
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Ε 8711119991; 1169111 νέή98918γε1119 
9 π 191 Ύ€Τέ11,1Η.Π'1.1· 
:σε μέ _ Σ: ἔ 9 Δ έ 1 191.11. νέ1·.ΜνϋΙ. 
Ξ Βεἔ: Ξ ἐ Βἔ-ἔ-ἐ 80 18 Ε991·9νό191 ή 
1:58 9-1 α. Ξ~9 Μ ω9 699,89 

ο 1 19 κ. 

2θ 4 28 7 θ 'Ϊ 
11 ο 10 9.912 5 1 6 

19 19 - 19 119Ε1991649· 9 1 ' 9 
0 2 4 19991·1,τ1111199- 13 3 16 
1 4 > 9 9112 1191911119· 8 ο 3 

9 99 9 98 89991€ Μ· 9 9 9 
9 ο 9 9191991919 9 9 9 
8 1 21 19911 119191-119- 1, 1 8 
ο 3 10 101123 110ΖΒ1· 4 Ο 4 
4 1 88 1111911 1119- 1 1 2 
9 1 11 91919999- 19 1 11 
9 9 1 99 1 2 9 9 9 

1 ὅ θ 31 ........... 183 δ-11ο11 1 1 2 
θ · θ ? 2? 4 31 
θ θ 5 θ 18 3 3 21 
? θ 29 ·2 θ 2 
'Ϊ θ - 22 13 1 14 
θ 11 δ? 8 2 1θ 

21 3 79 1.1 3 14 
2 1 9 1919991519- 5 1 6 
3 θ 17 πι!. 21 2 23 
9 9 9 | - 9 9 '_ 11 

991 Ι 9111 1919 Ι Ι 19911 91 [911 
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.1=ο ω ἔ' 
ιΞ ` Β1110Ι«° ἐ Ξ 1 "ειπε Φ ···· . ' ° Ν ό ν 1 @έ 8ΐ16 Φ. 5 
ω ° 186 11111 έω `='5 ἔ °ἔ 

τόπω Μα Μέ "= 'Η Ε. 
_ ΗΛ! = Μ α: . 

Κ Β Β Π· 

ι 1111111 ω”. 21ο 215 21 1 1 2 1 
2 Ιείε2εέε ξ 

· 3 Νση:τγΚιιιιεό8- 413 387 20 9 1 θ 2 4 ΚἰεΚιἰηΒέΒ έ Ν ῖ 1 
δ διοΡοεἱ 16ν. 18 17 Ο ν θ θ Ν 5 

·` ' - 1 

0111θ,·; πο 619 17 ε ι :.› τι 

κ 1 πι .Δ π. ν ι ε Β Α 
1 ΔΗΜ 48 30 11 θ _ θ 

1 2 ΒειΙ1:1Βέπγει . θ θ Ο θ 
3 Βέι·τϊ11 1 4 0 . θ 
4 Βιιιἰιι 1ο 8 0 ' ο 
5 Βοεωστοποϊ1. 7 8 1 Ο 1 
θ? Βτωπχο1πίπ. 4 4 θ γ. 1 
τ Βιιάει 171 139 1 ΐ ο 
ε ΠοΒ1·οοποπ 140 144 ΝΝ 10 . Ο 
θ Ει›οτ_ῇοε 1 2 θ 1 1 

1ο Βε161‹ 21 2:11 11 = ο 
11 Βειωτἔοιη Π 8 2 . 0 
12 Ρε]ό1·νέι· 57 46 Ι ο Ο 
Η Ρε¦εὅΒείπιγει 23 Η) Ϊ 4 “ θ . 
11 θγόι· 26 12 Ι ο :ι 
15 Καρτοπο21ι 0 θ , 0 Ο 
16 Κάι·οΙ)=νότ 4 _ 4 Ο Ο 
17 Κ1ιτροηε1 έ!! 12 κ 1 μ . θ 
18 Κειεεει 1 68 75 5 γ Ι 
Η) ΚέειιιέτΙ; 4 4 1 θ ζ.θ 
'30 Κἱειτιέττοιι 0 0 ι 0 Ο 
21 Κουπέτωιι ΠΓΣ 57 11 Ο 1 Ο ` 

 

` 

-___ _ __ _ ___ __ἡ..1..`.Δ 



Γ. 

Ο 

. 

1 . 

193 

.. Ϊ -Ή... ·-€<... - 
1 1 . 

Α” Ζ 8 Γ θ θ) 
8γ111:«›ε55%ει1 ν:ίτ101ω1:001έ ' 005900 1 8371κιιι. 

Μ ζ 3 η  

1: 0108 ν έ 018γει 0 
ι·01 νΒγόιι, Μετέ 
101. Κ. νέι·. Μνίι1. 

μ 

 . τ

Πι ι 
Ν 

ιΦΝ@ 

1 

1111 Ε έγἱ111:0ε01‹|1‹6ιἰἰ1 
 

Εξ.ειτονόω1 
3....  .Π. ..........- .......... ...πι .......... 30.... .... 1 ..................... ...οφ 3.2.5. 9.... ..3.-. Μα:: 

 

 

1 1 _ . 

Μ. 

κ ..Ο 8 .Ο Β 

..000θ 
0 
ο 
0 
ο 
0 
0 
0 
0 
ο 
0 

0 
0 
0 

1 
0 
0 

0 

 

.Ο 3 

2θ 

48 
Α ν 

1θθθ1111152θ42θθ03θθθ .. 

Μ . .έα 03% 
. 

θ 

θ. 

3 

Α 

θθθθθθθ1θθθθθθθθθ2θθθ 
 θ .......... ...ω1 έ... ............ 3.... 3.. 3.8.  ..έ .29.9

 

 

 

3 

81 

...η 

11 

ν.. Ν 

θθθθθθ003θθθθθθθ011θθθ 



184 

19811999111911 19116 1999119911' ε 1151696999 11 
1111118791· 

Δε 9 11 5 
μ' 1111111911' τω .ω ο έ 1 =|)¦- == ' 12 ' _ ε 9 11 111 11 1: Β τ» π: ` έ 
9 Ν 6 ν 11 ε 11) 12 111 

. 9 Φ 99 9 ἐ° ω 196. 29111 έ; 2 Ξ Έ· ε;; 
1ό1όν 1911-έν 191.18 = ω ζ? 

κ 1 11 11 1. γ. 9 19 Δ. 

99 1491111999 19 19 ' 9 9 ' 9 
23 116168 1 3 2 θ θ θ 
24 11169998 - 3 2 2 θ 0 
25 1399111511" 2 2 θ 0 2 
26 116999 5 10 θ θ 1 θ 
2? 11491101 θ θ θ θ 1 θ 
28 Ν118γ111111γ11 24 23 1 θ θ 
23 ΝειΒγειο11111. 18 18 1 θ θ 
3θ 11998 21 13 θ θ 2 
31 Ρ981: 1114 122 3 θ θ' 1 1 
32 Ροιε9ἔ11 3 3 θ θ θ 
33 1399991111 5 5 θ θ θ 
34 1111991 θ θ θ θ θ 
35 8911119119 1111111 _ 

_ 1111111111 17 13 1 1 θ 1 
36 89919111 69 55 θ θ θ θ` 
37 8999911119 93 108 10 θ 2 
38 8991191999 6 6 θ θ θ 
33 8991111119ί1·11ό 

111911 36 36 2 Ο θ 
40 89911911 θ θ θ θ θ 
41 829€911 123 82 3 θ 1 
42 8999189618? θ θ θ θ θ 
43 '1'911199νέτ 55 55 4 θ 1 
14 1191199911; 99 99 9 1 1 
45 5181119111 11 11 θ θ · θ 
46 1111191179 1 1 θ θ θ 
47 1111111191; 60 65 θ θ θ 
19 21181111» 11 11 8 ο 9 _ 9 
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- Μ_ ει 8 γ ιι ι· 
ἘοὅἰιὐπαἱΒειιι Ιόνό ωΒο!επιιΒ' ε !ώΙ6κι6εω· πα 

. Κ*© ω › ά 
Η Έ Βει'ΒοΙ‹' εφέ ἑ 

828.ΠΙΒ. ε=-= Ω -;.· ω) 

Φ Μ ·εω έ: `ἔ Αν έ 
| ΐόΙόν ωιόν @Ξ Ξ ω ] δ 

Κ Ι Β Α Β Υ Ι Β Β Α 

Διο $6ηοω σ σ ο σ ο σ 
50 _δοπιΕοι· Η 126 'Ι Ο Ο Ο 
Ε! Βιιοοι-ιτἱ θ 7 Ο Ο Ο 0 
52 Γἱιιπιο Ο 1! Ο Ο Ο 0 

688208 4332 1438 οι ι ώ ρ Πέ 
Με8γέΚ 12993 12932” 1365` 4.5- 16 Μα 

(ΕΒΒόιοΜΚ 3630 3771 ανέήο8ιι ιιταάαιωειΕτα 
Κω·ϋΙοωκ ?'20 619 4? δ 2 8 
Κ.νέτοεσΚ 1332 1436 σι ι ο ισ 

Μἰπἀὅεειο 15ο4σ 14987 ω” 51¦~18' πιεί 
1ἄ41 

νέιήοΒοτ ;έγει!ιοτό!, ιιιοΒγόπ, !ποτίι!εωπ ε Μια 
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ο ι· ε ι ία Β' ι 
8γἰ|!‹οεεόἔ€ειΙ Ήεσ0ιωκ"ωί “είπω 1837Βοπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ Ε ἔγἱ1Βοεο1£ ΜΜΜ ' 1ζΐήοΒο1%8ιφτ 
ή 1 Ο - το "Ποπ απ· .1Ξ. Ν _1:= ἐ ἔ ς, ς Ν Ιοτ.1ονότ.Ήνϋ1 

?έ 12: ε Ξ >_-"έ ε @Η Ε.ειωνόΙο1 
°ΕΒξέ Ο ΒἔΞΞ°`ΦΒ 'μ. ιθ-ξ, 

ε €22= Η επ =1ε'Ξ-“Βέ ==ἔ α- ==έ% ωεΕ-··ε·ω 
1. 77 - Α. 1: 1 4. ' ~ 18ο 
Ν γ Α ν Δ π ο ε ο κ. 

ο[ ο ο ` " κ 
' 0 1 θ 
ν α ο ο 

θ] (Σ' θ; 1 ί 
Σ 11 τ 2 οι 2 

251 2:11 1018 -1 έ 
ε τεετίἰΙοτοΚτο) 1 

11· 3 48 

. 11- τ 61 φ 
273 281 1127 2 

1681 κ 
έε ἰ›έπγιινέι·οεοπ ΜνίΠ . . 304! δΈ δ” 

Ι 
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8 1111111111: 3 1113116161: 3111111111: 1111631111 3111111111 ο 11111 
16111 6111113111 3131ἱ31ἱο3ῇ36ό1 

Ρο1·υ.οποπ13άές 11.11.1331 θμ1!!1333ά;;εΉ 
13 1111111ο 1311011. Μυεέ::311 είπιαπια2α!υ22. Ε 

61 έν, 1111336116 18246311 54 69 113811 όνο11113111 14 
31 έν, νάμ6116 1333111311 33 3ο - - 1ο 
61 έν, 1113836116 18346311 19 43 ·- - 814 

16·αποκίαο1·13άδ 113.133: θμέ21ο.13άέ;ε1·1 
32 11111113 1311113 . 6ίυ1:1,1336 Μάο!Ιαϊο!! 
61 έν, 1113336116 18296311 352 1182 ν387ένο1111ό111236 
δ! έν, 1113826116 18346011 131 11'Ϊ2 ·-· ·- 234 

141ιἔΙἰα 11' 1141631 6111331: θγί!λοισά8·13·2. 
3 13% 11111110 1311113 11ίυοΒ1τώ ε!ΜαπαΜαϊού! 
1161 έν, νόἔιὅ‹1ὅ 18206311 649 
11611111, νέΒ16116 1311111111 1111 
11131311, 1111836116 18346311 355 

11118113 
έα 

66131311 

Λ11ἔ113 
113 

1111311111 

Μ1”πάεπ_|31ε 8Μ68Ρδίώ31·ί. 

141 111811 όνο1111έ11120 
113 - -· 16 
1θ11 -- -- 13 

νό11ο113τοττ. 1761·111311ωτο11. Ε111131·3ει1ο16 

18366311 393 
18376311 365 
1838611111 466 

' 1834111311 476 

ἔ 18366311 423 
Μ1”πάε11/ε?ε 6111111119. 

νέι1ο113το1τ. 

1333111111 3ο,131 
1836631120,984 
18376311 23,612 
1838631123,094 

έ13311131 2·1,131 
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245 
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113 
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111 

333 1) 

Γ 61111311131311. Ε1111313331ο16 
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σ,ο‹›1 
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13,333 
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8 οι: Ιο:·ιίΒΒ ΜΜΕ ειέι·τ ποπι ίο!γ:αι]ηΙ:, :ποπ Μ: .ιπἱ 
τοΠεε !ο8·χο:ιοι Μάι-Π, Η:: ε: πιάεἱΙ: τ. ἱ. οτειάΒιιη!:ιέ Μείκη·οε 
68 €6|:όΙοτ!επ, Ι:διόπϋΙ: ει: ϋεειοἰωεοπιἰὶτείε εετΜΜ Βἰιοιιγοε 
οτοάιπέιητο ποπι νειετπο. Ρεπἰἱἔ ο. τΜόΜ: ΠΠ6Νο :ϋΙ:όΙο1Ιου, 
:ποπ Μ . 

Ε!όειδικ Νεπι ἰειιιετῇἰὶΙ: εοπι ε: Ι:ετϋΙεωΙ: ω ΜοΒγόΙ:' 
πόΡεεεό8·ότ οΒγε11Ι:έιιτ, εαπ οι οτε:έ8ότ δεεωεωι. 

Μέεοάποτ. Α τηΒΜι]εττοπιο!: ποιπ 8878ΠωΕ ε Μπιτ εΒ·γ 
Κόμη τειῇοεοΙ: ; πόΜεΙ7Βοη πιοΒνεπι ει Ι:ειοεεόΒεπ ΙόνὅΙ: ΜΜΜ, 
ιΜίεΒιιπ Μιιοε; εο|: ριιεπέη :ιι θΙΠ18Γ218ιί0": ΜΒο!:ετ ίο8ΙΜ 
]ι-ι πιπιΒέΒωι όε εοΙ:Μιπι ιιἰηοεεπο!: οι ἱτόΙοτ Μει11ἰΜ:, Βάι· Μπι 
ΜΜΕ; ε: Μειτιιτἱιιιτιἱ οΙ]έτέει·όΙ εο!ιοΙ εἱιιοε εΙπΙόΙ:ο2ο1, ε: νότ 
]οέιι ιιτειώιΙιπιειΙ:' Ισηῇιιἱ Βγει:τωι Ιιἱέπ7ιιιιιοἱ:. 

ΗειτΜΜειοικ Πει Κέ: ἰόΙἑνἱ /νεττοτἱ!: όεειο, οεΜ:ποπι 
ΙεΙιετοτΙοπ Βε1όΙο Ηεπότε Ριπή, ρεᾶἰΒ· ι·ωτάεαΜπτ ἰἔγ εεε-ει· 
ΚοινόΙ:. Μ _ 

Νοέγοάειοι·. ΒΜ:όΒιίΙ νἰΙέἔΙἰΙ: Η, Βοἔγ ει ΙΜ ΒίίΜ: 
ΜΜΜ, Μίηγ όνηο!: Βι'ίπε, ε επτα 153045 πι!» ΒἱΙιο€6ΕόΙ›οπ!οἔ 
ΜέΒΒ ΜΒ): έν' δ88πο88. Με:: ΜίΙιιΜ: εο!: ταΒοεἰ:ο‹Ιἱ!: Μέι 
ΒέτσΜ «ΜΒ Μἱοἰ64:τ ίδΙΜοΜιππόΙ:; πιι8·γοΒΒ 0ιΐπόεό!:' Ρότα: 
Μ έν ο!ὅ1τι·ἰτ!:ιἰπ μι· :ΜΒ ΜϊτιτΙοπι ΠόιόειόΙ:ω; ΜὁτιἐπιἰΙ: :ΜΒ 
ειστ, 0087 ΜΜΜ? Εύη Μό, ἰἰἔγο εοἰ:έἱ,Β· Βενετνέπ, τΜοπϋ: 
εεπεη:Ι6 ιιιιιΙνει ΙΜ:οΙ πιό: οΙίοΙο_ῇτο€τ οεήιιγόόι·Φ. Ιειιιοι·ο!: 
ίοιηΉδρότό|:ε:, ΜΗ: Ι70θΙ:Μι, 18080”, ^Ι815Βοη, 1822Βεπι 
|:ειἀὅὰΙοἱ:ε 1ΜΜΙ ο τιερἰ8Ιοη ΒενέέπετΙοηεΙ:. Ρὶ·ιιτιο2.ἱποι·ειέἔ 
ΒιιΜ ε: !835ἱ:ἱ Οοιτηπο θόπότΜ ειοτἱπιτ 3000 ίϋΙΜεπτεττ Ι:δ· 
ΜΗ Μ: Βόπεροππι¦ οειι!: 200, ί831Βοη 19,43!) ΜΜΜ, :ποπ 
ΜΙ, σεΜ: 452 Με ίοἔεόΒΒειπ. 

Οτόάειδι·. Β $5,045Ι:επἰἔοπ εο!: νέ:ΙΙοπ πιο, ε τιιά]ιι!: 
ΜΜΜ: ει Πιέρ ιΜιΜοη Ιεπι€ο €γωιιία·ιι οεαΙ:ποΜ τοτειόε επε 
ι·ἰΜ Ι:ϋ!άετΒ«ΜΙ:ΜΜΙϋοιΒο. Βο ΓτεποιἰεοτειέἔΒππ νέάΙ:ειΜει 
ι·έ|:, ΑπεΙἱέΒειη νέ:ϋι1ηι: νω1ιιΜ:, ΜΜΥΜ: αΪερ:Μοπ ἔγειτιιι 
Μπι:: Ι:ενοεΒοτ σηΒοάτιοι: 1°ειΒ11Ι ωτωηἱ. 

0 ΗΜοάειοτ. (ἔγὶ|!:οεειἱιιἰ:' ειέΜι-ι, 488!. δεειονεΕνόπ ε: 
ΜὶΠ6Ιὸἱ τέΒΙεί|:]:ειΙ, Μεό ρἰΙἱαηιι£ω Με8ἰ_ῇοειτ. Πο ΒιιιποΒΒοπ 
«:!οΙδιι!:, Με): ο επέιιιΒιιπ πωπω: επ20Ι: ἱε ΜΙ: όνοΙ: Με Ιπ 

` ` 
Μ Ι ' 



ως; ΜΑονωιοωΖΑο. 

ΙιοΙιιε!κ, πιώ: Σε ΜΜΜ: Ρ6το όνεΙ‹ ότε ίοΙ)·, :ιοΙιείτ Μάο ο” 
όντἱιε‹Ι' ΘγἱΙΕοεειἱ ἱε; Με? ΜΜΜ: οΒγοΒγ νοτοΕοἀόεΒ01ὶ 
εππιΒοτϋ1όεέπτἰι, ε 261111 ἱε, πιἱιπ 87111(08$81θΙΙ πιοΒ ει τονειώιπι ; 
110€), ΒϋΙίὁΙιὶἰ τιιάόείιέεοΕΜπ ει ἔγἰΠεοε πάν Μπα οΒγεάϋ1 
ο επείπιάόΒ:οε ὁΙὅ όι·τεϋ1:ε πιέ11ει εττό1 ει ειίΠο, ΜΜ:έτε, ΒΪοι· 
τποΒἔγἱΙΕοε ἱεπκιότ ο] νωι1ώΙϋπόινο, πέ1ιικι1ε ο11οιιΒοη ε: ειέπ· 
ι!όΙεοε ἔγἰΠεοε, τϋι·τόποτεε έ5Ι6, έτοιό, ΒγετπιιοΕνοειτό πιἱιι‹1 ο 
οιἱπι Μέ βη; 1ιοΒγ ΕὁιϋΒγνόὸοἱιιΕ ει νέάειτ πτἰ 1ιδιιυγεάέπ 
Κοτοεπε1ψ ἱὅΒοηῇέτό Ιωτοεοπό, Μ. :πεἔΒοπιὰοΙ]ιιΕ πιἱιιά απ, 
ο πισω, πάω οΒγ ιιεἔγ ίοΠοέΒέ νέΙΙΙ‹, πιοΙγΒοη Ιιενέε νἰΙ 
Μπι πιω Μιιωήει πι Μ, 1ιοΒγ 140θΒοΙ 1127 ιιιοιιτοτοττ Ι'6Ι, 
να” 1αιροπ ΜεοΒΒ Βϋιποιόε0: όε ὶΒγ 100ΒιιΙ 76, πιἰε ΡόΙο1είιι1 
Αιιἔἱἱέβειπ κι ῇιιτγ'ππιἰιιἀοπ 1όΙεΕ1επιοκοτεεεόἔε ε ο. 8όποττιιοΕ 
ο νέά$ό!, ει τιιιιιίπιειΕ ει νιιΙΙοη1έετό1 ππἱιιἀεπι ἰττόιέεει πιιοΙΙεττ ἱε 
100Βό1 Εδι·ϋΙΒο1ϋΙοεσΚ50, Γι·ειποιἱειοτειέἔΒαπ ροιΠε 11εεοπ1ό 
Κόπϋ1είΙΙόεοΚ Μπα 1830 τό3Βειπ 0$81Σ 45. Πο πιόΒ πα ?όση 
ΜΗ 24,. Μπι ἱτόΙτετεΜΕ πιἰπιιἱ Βα!είΙτα, :ποπ 

ΗετοιΙειοτ. Αιιιε-ι 2731πιιι ιιιἰιιά οι ΒοπἰοἔΙειΙτοτἱΚ, Μ 
σε? νιιἔγ τόΒΒ Βἰι·όεέΒ έιω1 Βέτ11οπειτοπ 11ει1έΙτει , τιιεΙ]ιιΕ 
επ.οηΒειπ, ΜἱΕόΡεπ ει: 81861201) ΒἰτείΙ«:' ΗειΙέΙἰτέΙοτεἱ ΜΜΜ 30 
40ΒόΙ αΙἰΒ απόεί: Μοε σεγα ει ΕΠ. ε Ιιό€ειοππόΙγἱ τείΒ]ει εΙ 
1οιιΒοπ ο ΙιϋΙἘὁΙτὶἱ τάΒΙέΕΒωι επι οΙππει·αεπτέε ι·επάεεειι Μ· 
1ό1ηοΙο111: πιἱτιἀεπι Μι·ό εΙὅΩτ. 

Ε2ο1<ιοτ ε τ6ΒΒ είίόΙο τεΒἱιι€ο€εΚο£ ΜοηΒεπ πιο11όινόπ, 
Μπα 1ο_ξεττοκκιΒιι1 ε” Με* ἰε νἱΙέΒοε, τ. ἱ. ΒοΒ·γ ΜΒ "Με :Μί 
νοΒοΒΒ πιοπιιετοΕπέΙ όνοηΒέπτ 10-50, Αιιε£τἱάΒειπ 1824 
Ι82-8ἱ8 90, 801ιέ€ όνοιιΒἱιιτ 22 ειιιΒοτ πιώ: Η νόηιειάου, κή, 
1837Βοκι, ι1εγοπ πω: επειΒειάεέ8οτ ε ΒόΒότ Βἱττιι1: Κέ: επι 
Βοι·' νότο ικά". Β Ιο11οτει1επ, 11οΒγ Μ? πειΒ·γ _ῇό Μ), !αινόε 
νόι·Βό1$έπιωϋου. 11η Μειωπ, Μεεει1]ει ω: οι όἔ έΙάοιειτ :κέι 
1εϋ1 Η. Α τέἔἰεΕ ειἰἰΒεόἔοειιοΕ Βἱνό1<τ οπιΒοτ-έ¦ἀοωτωΙ Βό 
ΕέΙιοΩΒεΩιιἱ «ΜΒ Ιείουο11€8$; ιιιἱ ποιπ τοειειϋΙ:, ε ΙετοποἰπΙ: 
ποιπ 11082.ι1εε1ΒΜ11(110$$έ111: πιἰιιτ νοΙωιΙ‹ι ὅεοἰπωιοι. 
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πϋοσπι.π-5κ. 

. ΟΙαα. 

ΗΕΜ-10982ΒΚύ. 
Νε:Μ-οπωιεκύ. - 

-Βεοοειτἱει 1705 

οαττιιἱεπιειι1 1830 

Γταπσπἰα-ΒεΙὅα. 

8οι·ν1πι 1780 

Μαι·ετ 1 780 

νιιΙαεὸ 1784 

7 Ρι1ετοτοτ 1790 
Ν1ο.1ηπιο1 

ΡΜ11Ροιι :Με 7.711 ΜειἀεἐΙοἱπο 
νεειοΙἱπ ' 1790 
Έσπασε 1793 

@Μποξ 1819 
δοΙ1οιι 1810 

ΒπιΒοεοΒ 1811 

ααα, 

.ιοσε2εκι3. 

ΡἱΙειπΒἱετΙ 1781 
Μεττεἱ Δ 1787 

Γ:·απο:ία-Βεξςα. 

1. Ι. Βοιιεεεειιι 1704-1770 

Μιι€ειι·1: «Ισ νοιιΒΙειιιε 1707 
Με1Ηγ 1780 
Βει·ιιέτι!ί 1780 

θιιγοτ 
ΌοΙἱιιοι 1820 
Αρα-εκ 1828 

8ἱΙνοΙιι - 1832 
σεπ1Ρετ10 ω;;; 
('ιι·ο8οη 7 1831 
Πι·Βε 1814 
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Βιισροωιιικ 

.4ηςοΙ Αποοπέαι 

'1τιιοτιοω ιιενω1επ 

Ψοι·8111εοπ 

ν ΒειιΕΙιειιιεοπ 

Ο Ηιιίο!ειιιά 

[ρ·α|ωχ:α-Βφ|ωπ, Π·ανισπίσι-Βε!ε;α. 
Μενι..τοοεπιι0 .τοοεπιιι5. 
Μ:Μ-ο2ει.ειιεκύ 

1825 

1827 

1827 

1833 

1832 

1831 

1830 

1520 

1520 

1775 

1785 

1787 

1700 

1833 

1807 

1835 

1830 

1703 

1770 

1770 

1783 

1787 

1700 

1705 

ι ο 1 έ - - 1. 1 1 . 8.3 ι”*” ή: -Μ3:14 -Ϊ1·ῷἑ-ὶ,_7Ϊ. 

Αυιέο!-ΑΜου·Μαιί. 
ΒΙειο!ατοπο 1705 

Ρει1η ν 1785 
11010101, 1 832 

Η. Ε. Ψ. Βω·Ι:Μιιεοπ 

Ι. Ε. Γ. δοΜι11 

Α. Ζαιιρεοι· ° 

θιιιοΙἱπ 

1 1 

1770 

1770 

1777 

1778 

1781 

11783 

1785 

ή ε? 1 Δ ··1-.3·· 



Νώ11ε!. 
Ν1111-.ιοσε211:1ι11. 
ΝΒ11ο2ειεπεκὐ. 

Ι.Μ θ. (31 Βο1111ιι111111111 
1011111 1 

110181: 
Βο111ο1·11111 

811·ο111Βοο11 

Εεο11ο1111111γο1: 
81111111:1Βο1· ν 

Ρο1εοοικο1· 

(ἱτο11111111111 

1101111 . 
ΖδρΠ - 

Βο1111111111 
1119110111 κ 
Πο11το 
ΑΜο11τ 

Ι 

11ϋοο11ω11ε. 193 

1795 

1?9ὅ 

1?98 

1825 

182ὅ 

1831 

1831 

1831 

1832 

1837' 

1839 

1111111111. 1 
1οοεΖεπϋ. 

80111111 

Ρί1ττ111ι11111 

Τ!» 1111111111 · 
ΒοΙ111111Μ 

Ε. Η. Ι111εο11 
Η1-1111ε11το1ο11 ' 

θ1 Α. ΚΙε111εο111·σότ 
Ε. Γ. 1011111 

Κως 
δίο1111:1111 
Β11ιιί:1· 

Ο το1111111111 - 
Ι·'οιιο1·1111ο11 

8011111812 

811ο1·εο111Ι 
Βο111οΙ 

Ρ1οιιεο11ο11 

Μ 1"θΙ'ΙΠΒ 7111 
Η 01111111: 

1191 

1799 

1191 

1111 

11ο1 

1191 

1191 
179? 

1797 
1191 

1830 

11οο 

1810 

1831 

1838 

1839 

1839 

Ιδδθ 

1ε1ο 

ΜοεεετεοΒωἱωΗ 1840. (ΗΠ 
Ιοττ111ε1 1111·έ1·ο νύἔγο1τ, 111 
6Ι6€όρω 11111111 ΟοΙι1111ρό11 
11έν 11111111. 

_ ·1611ν1:1ατι111.1>11.11.11ιωκΑκ. 1. 13 

κ 

1799. Χο111 οιέ1εω1ίί, 611 11:13, 1111111 ]θέ'5281°ιΐ. 
1795. Νο111 οκόΙειο1·ί1) έ; κ” 1111111 ]ο8ε21=11·1'ί. 
1797. Νε111 ]0Βε2ο1°ίί, 1161111 ειϋΕεόἔοε. 
17971 Νο111 1ομιο1·ίί, 1161111 ειίὶΚεόἔεε. 

Ιἱοοὰετοτ. 1088111111 όο1111ΕεέσεΙο11, ε 1111111 οπό182ο1·ιΐ. 

ο 

ἱ- 7 --Α “τ” ·· ~-·-1Βι μ. "τ 1 
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ι 

Μν1οΒετοπ 1813. Νοιπ ο:όΙε:ει·ιΐ; 
11:08:41 1832. Νοπι έ::έΙε:ετ0. 
ΒτοἔΙἱε 1828. .Ϊοἔε:ετἄ, πω: ο:όΙε:ει·ιὶ'. 
Βοεεἰ 1820. .Ϊοἔε:ετι”ί, :ετη οΖέ18:οΗΐ. _ 

Ε Με οε:Ιομ::τοτ πιιιέἔ εοΗωΙ Βοεε:ειΒΒίΙΒΜπόΒ, "Θ 
ε:ἱιπ ει: ἱτοἀειΙοπι' ἱειιιεττοτέεοίἱΪ, τόε:ἱηΕ .τι νόιωιιέπιγ' πιάτ 
τέΕεϋΙ; ε:οΜπιπ _ῇεΙεπἰεἔ ποπι ιποἔγἱἱιιΚ ε ΜαΐπιΕ” ε:ίΠεο ιιιὶ 
Με ποπι πιοΒοτϋη!ι οάιίΒΒ, κι" π ιπιιπ!εεί!ξ ο:ίιιιοΗ Μ! ποπι 
μη"ο::ϋΙο 

Βε ΒεΙὅΙο, ιιιἱιιτέιι ει: ἱἔεα:εέὲ· ε ῇοἔ ποπι ίϋ8Β ιι ε:όΚ. 
ε:έππό€ό], πιἱ ει: οι·εάππόιη? 

Α Μι οιάειΙ όΙΙίήει: ιιεπιι]οἔε:οτιἱ; α_ξοΒΒ οΜεΙ ετὅΔἰτἱ ε 
3οεε:οτι1. Ε ροι"Βοη ει Μέι τέΒοι· 1ιο]τ11ΜΗιπ. 

Πε το!τέτ πἰιιοε ετο0ικιόπηκ 
Ι)ο ε-ι 'πιἱ οΙιΙειΙ !πήΙΜ πω" Ιειἔειόπιἱ Βο8γ η: Ι 

7111-1030 ΙοΒοΙο ε:ϋΕιεόΒοε ε ἱἐοτ τποπτΙιοιό; ιι _ῇοΒΒ οΙάπ-Π 
οΠειιΒου ιτιοἔοπἔοὰἱ, Βοἔγ Μό τπιιΙνει ει: Μπα ΜΗ; 
Ωόἔ€εΙοπ ε ἰἔγ ]οεεωτι1τΙοη. 7 

Ε: ει: οΙεό οταΙππόιη ϊΪ1Θ0τἱειἶ18ἔ` 
ΤονέΒΒά ιιιἱτιά ει !κότ Μ! ΜοΒοΒγο:ιιἱ Ιέτε:ἰΚ ει!» 

Μπι, !ιοΒγ ο ε:οιπό!_γτ ε ναιςγοπτ έι·ι1εΗό ΜΜΜ; 
Μπα νοπω.1 Ιιιι::τωεεό!ε, ε ο: ιπόΒΒἱει!ξ !ιαΙεί||ιι| 
πιο ειι]τεεεειππιΕ. ' 

Η:: 1τιέεοιΙἰΚ οτοάπιόηγ, εγε1ιστ1ειτΗ:& 
802 ει τοΙ1οε εΠϋτΙόετ όε τοιῇοε ιιιο€ται·ιέει 

εϋι·8επέ$Κ ΙπιβειπάόΙε Με μιιε:τέπει ΒΥΠΕοεεέξ' 
Βι'ίκιότε ε:οτί€επἱ. 

Π: ο περἰἔ ε: η ΜΒ ω·ω1ιηέπ): !_ 

~ιι 



1:ΜΕε1ΤΕεϋ1.. 

Αι ΑΟΜ18Η11ει 1ιεεγοε1εοι1νέπ ρεί1χειἰτατοπιει€ 01600 Βο 
οεέτειπἱ 1170111051 Μέ ..πω ιιωιπέεοιπΒι11 ππωετέι·1οπι ε ωι·πιέ 
ποτοεοπ ε: επιβέ1γ 82811111; 1ε1οΒοπι ΜΜΜ Ι11έ8011: Μπα Βο 
οεέτνέπ πγοιιι‹1ε Μέ: ο11γ Μέιιγο1:1αι1 @Ιου πιοἔ ο πωπ 
3810838) ιιιἱΕτὅ1 ο1τε.180ττεπι νο1τιει πιιο€τ1ειΗωτι1. 8 ιιωιι οεπι1: 
οτί11οΗΠ1Ρ11181, έΚοεόεἱ, ροπτοιέε1, ε2ό1ιε1γιόεἰόε ειιρΒοκιἱώ 
1ιἱέηγο1ε τει1έΙτετιιε1: Βοηπε·, 1πιτιοπι ση.ΠΡέτ πι] πό, 1π1τρα1Έ 
0η Ι17817ό$$811188', 1111 €ι11έτι ποιπ ο. 1εωοΒΒυα1ς 0ο ο. Μιάο 
ιπέιη1πιπ ἰ1γειι ειότ ιιό11:0102.Βοτ1οπε1: τεττο1:, ει 1ο1τό1ύ1 
Μείεεει1 οεστό1τετωτ ΠΠ. Από” 1(ότειιι 11087: 

 

2. Μ!» 28. αυτ. 21. ΜΡ. 27. απ. 
43υ _ 2έ. ἶἐπ 4 . -- 1 . . 5ο. - ε. 12. 28· - Μ· - 
52. - 2 

53. -- 3. 3 · 24, - 15.26. - 04. ·-· 21. 2.3. 24. 3 9 
50. - 30. 32. 34. _ _ Μ. - 3. 11.15.21.22.24.46.28. 36' Η' Μ' 
08. ··· 0. 10. 13. 14. 
δ!). ·-· 7. 12. - 7.10. -· 
00. ·- 14. Υ 
02. - 0. θ. 30. 3.1. 
63_ - 28_ 45. - Π. ··· 

ο Μ]εΙεΗ: 1ειρο1α' Μ]εΙεΙτ Μ... ο Μ]ε!εΙτ Ιαρο1‹ Μ1οΙο11 ωστε! 
Βιιιι ο επανειΚ: 1ιι"ά. («Με πι.- 11ειιιεεπανειΚ: Βο1οιιΠγ (8ο1ιιι1«1) 
Μπι), οιιοΙ: 1ιεπεϊπγ(0Ξε Μ.. επε!: τος οποτόΝοεεεπσΚ ΜΙ. 
Καπ, οΠοοτιμ) εκτέ!ωοεεπε1ι 
ΐεΙ. . 

μ 

-.. - 22-32 - . 'Τ' 



.____....._--. -·1·ἶῖΝ ή] °·.ρν<1., 1 _ 

1911. 1111111 11111211111111011: 
3. 71111. θ. 1111. 1110: 1117111112 @Η . -- 4. Ι. 2. ο. 11111 71. Β 1101- 0. Ι. 

` 4. 1. ειό.11111ιέ1111 1. 11ιά111111:111111 - 8. 7. 10. ο. 11 1ϋ1·1·1111]110ιό1111111. 
11 1:11:11... ·- 10. Ι. 25. ε. 111ω111111.11111111 1. _111111111111111111_111 - 11. 7. 
7. α. 1111111118 1. 1111111118 1111101111 -- 11. 7. 10. σ. 11 11 11111111: 71. ε 11. 1111 
111111" - 11. Ι. 20. π. 11 1011011201· 1. 11 1011110101· - Μ. Ι. 9. σ. 1111111121. 
0111112. - 15. Ι. 25. α. 11101111 1. 111111 -10. Ι. 21. 1. 111,11· 1111 11 111112 
10 71. πω, 1111 1111110108), 11 1111111111 - 19. 7. 8. 1..ε151·1111121111111τν1111 71. 
1115.11111111111ν1111 -- 21. Ι. 28. ε. 11111: ή. 10111111 -·- 30. 7. 8. 1. 15ο 11111111 
71.111 1011101111 1121111 11111111! - 34. 7. 18. 1. ]11€1111111111 1. 1080111011 11 
- 37. 7. 17. 1.1111111ό1111011 1. 11ϋ1111111111111111. -- 110. 7. 18. π. 1111102150 
1. 1011011150 - 48. Ι. 7. σ. 1111ἔγ 1.1 11151·11111: 71. 11081· 1111 11. 1111111111 - 
44. Ι. 2. σ. 1111·ε111.1111811τό1 71. 1111·1111εε110ε1161 1011111111 10118.- 48. 7. Μ. 
σ. 111 1. 11 -- 49. Ι. 25. ε. 111111 1. 1111111 -- 50. 7. 17. 1. 1111 1. 1111111111 
- 51. 7. 7. σ. 111 1. 111 - 51. 7. 11. 1.1111111. 011Ξ11111.1111111 111τέ1111 
51. Ι. 25. σ. ι1ἔγ τε111111ινό11 1. ι1ἔγ 110111 1011001162 - 50. 7. 22. σ. 
1111102 71. 11111081: -- 57. 7. θ. σ. 11111111 1. 1111111 -- 58. Ι. 30. ε. 1111116 
11γε1011ε11 1. 1:01νέ11γ1111111 -- 59. Ι. 17. 1. 110111_1111Βγο1111 1101111111· 1. 11111 
1118110511 11 ν11ει111γ-01. Ι. 135. ε. 11118 1. 1111Ξἔ- 113. 7. 20. 1. 1101111111 
71. 0018101111 - 70.· 7. 18. 1. 0110611011 1. 1111116110 -- 95. 7. 22. 1. 1111· 
1111111111 ή. 8 -- 105. 7. 27. 1. 11111511. από! -· 108. Ι. 27. π. 11111111 
71. 1121, ε -- 110. Ι. 13..1.111111Κ 101·11ι1111ε.1 1. 101011 1010111511 - 117. 7. 
Π. 1. 1111111110 1. 111081ε111111111 - 125. 7. 10. 1. 1111111101 . 1. 1111151111? 

1 127. Ι. 19. 1. 11 11118), 11 1. 1111811 11 -- 128. Ι. 7. σ. 1111111 111 1011111. 1. 
1111111 11 ν1111111; -1 128. 7. 32. σ. 10ἔ 1. 10ἔ111. - 133. 7. 10. π. 1111· 
1111111. 0111111111111ε1: 1. το1·1:ι1111.1, 011011111111.111: - 140. 7. 19. 1. 1έ11 18111 11€γ 

1 1612011111 11111111 71. 1111 15.31), 1111111111 01;γ111111ϋ1 - 144. 7. 5. 1. 1111001111. 
. 1161111011 - 157. Ι. 23. σ. 11111111, 111 71. 11111111 Μ, -- 159. 7. 2. ε. 1011. 

71. ν111111.1 -- 109. Ι. 17. α. 1111111111. 71. 0111111111- 170. 7. 25.1.111111= 
1έ11111 71. 1105110001. 

9 

1 

Ε- - -==- τ” -1-15- 1 - 



Οεωπο!οΗΙεα:Μ Νο0οπώϋΙΜΠο0πκ 

  
 

!Π!!!Μ!!!!!!!!!!!!!!”!!!!!!ω!!”Μ!!ω!!!!!!!!!!!!! 
+ΖΊ 88888008 

.- 1-4 -·- 1.- Ι 

ο Ν. 

έ 1 

Ώ· 

π· 
ω. 

| 

Ώ - ο 

Ζ 

Ό κ 
. 

 

 



 



 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

ιι.19πιτ:Δι 


