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ΠΥΕΒΜΒΚΟΥύθΥΑΒΖΑΤ 

Μπκτ1Μνπ. 

.κ ι>κετι ογκκΜκκκοκκΑΖΒΑΝ Τε” νιΖεοΑι.ΑΤΑι ε π. 
ι>Αε2ΤΑι.Α·τΑι ΝκοΜΑΝ, Α τυοοΜΑΝΥ @Μακ Αι.ι.Αει>οΝτ 

1Ακο2 κκι>κεΤ, ε2Ακοε κοκκεκπεκ ε κ0ιιιεκιει 
ΦΑΒι.Ακκ.ν. κι.κ.4ΤνΑ, 

ΗΠΑ 

5οποι.π>π .καο51·, 
οκνοε-εκκι2ει ω.. εκκκι2εωακετκκ, κ κ. κ. οκνοεκ.κιν Μακ, .α κ.κ. 
κονιιτεκκι€ι. .η οκνοε-εκπεκι τϋκτκκκΜΑΝ νοι.Τ κκ. πωπω, .α 
ι>κετι οκκκκκκκύκκ.άι ιωΖωτό κόοκνοεκ, ε. κ οκ.κκοκι.. ονεκκκκ. 
οκοοντ.κκ κοκκτ. Με. οκτ.κτύω, κ κυο.η>κετι κ. οκνοε-κονκε0ι.κτ 
κκιωκε, κ κ.Δωτκκ .κο.κυκκι.Α, .κ σε.. κ. Μέσω οιινοει τΑκε.ΔεΑο, κ 
ιικκι.ικι κυκκι..«Νυι οκνοκκοκκεϋι.κτ,. .η οεκτιικωκοι τεκκκεεκτ 
νικεο.άπ.6 τΑκε.κε.άο ι.κν. Παω, .Δ νεκκιικι.νι κ. π. ονσκονι ι5:κει-:κι 

επιέκκκ τ. Βικι5.ι.κ, ε οπωικοκιό οκνοε πετ”. 

ΗΜ ΕΜΗ.. 

 

ι: π: ο Α π, 
Α ΜΑΟΥΑΒ ΚΙΙΙ.δΙ.ΥΙ ΕΟΥΕΤΕΜΙ ΝΥΟΜΒΑ ΒΕΤΠΝΕΙ.. 
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ΝΑονΜκκτ6κΑου 

ϋκΜκΝγικ 

€3ιιιπ18ιστι :εκεινοι ύιι, 
ι.εοι>οι.ι› οΜε2.άκι :ειπε κι:Νυ Μπέκ κεκκεκτεε νιτ.έπ. οωίε2.άκι 

κικΑι.τι ΑκΑΜκυκοεοε, ν.Ακ6εΑοοε κακό πΤκοε ΗΜοεοε 
κε κοκοΝΑόκ ό εκοκι.ι.ΕΝΤιΑΔΑΝΑκ 

Β 

ΜκκΦ68Αοοε 

ϋκΜ£Ννι 

ϋκινικιστι .τύπων Μι, 
ω.ωΖωι κικ.5ωει .ικ.κκκτι.οεοε Ιἶ8 ΤεκικΤιπκε πιω ΜΜΕ 

κόιει>.&Ν:.Α ό Ν.ΔωσεκοΑΝΑκ 

και Μκωι.ω>υι.·τ Μκι.ν ·τικ2·υκι.Μ :κι.κίπ. 

οι σκοπιά 
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τ· .κ ιι κ· .ι κ. κι .κ . 
Μ ΙΜ κ6·τι:·ι·Νεκ. 

ΕΙ6ιι6 . . . . . . . τ 

ι ' 'Π 
Ποτοιούό8. " 

Λ ;γει·πιτεκ Μωμομκ Γο;Μπια ειοι·οεειΒΒ ε£έιἔύτ£εΙειιι 
Μπι. Διοκιιιικ οε2ΕίιΙγιάσί €γοκιπεΚΒοΕοδ568εκτ, ε ΜηΗ-ωθωζο 
ι·ἰ ΒοΕοΒ·ε6€εκτε. . . . . . . 4 . 

Λ 8γει·πισΚκοι·ιιακ, ε α εγετ.ιιιεκκοι·ἰ Βετε;ε68εκ 
κι ο κ σε ι Μ! γ ι ύ ο π. --·Α έπει·ιιιεκκοι· 4 Ιι!όειακα. Α @Ιω- 

η ιιιεκκοι·ἱ Βο!εμόμΚ. Α ἔγοτιπεκΒΜοἔ8£ἔεκεΦ ΙειςΕκκιΞΙ:Ι» οεπικ 
σ. ΜΕ εΙεϋ ἔγοι·τιιεκκοτἰ ἰἀϋειτικ εκόωΙαπ Ωεθ.τ;γΙει€οεεό$α κιο 
ι·ϋι·ι€ εΙ6αιΙειιιιῇιικ . . . . . . . . 

Μ!. Πθ]828$ ζ 
ΑΜοιΙάκωι -γοι·πιο!κΕ·γόςγάιπο.$1 . "οικηωπιο!κ. 
Δίἰ!α!άιιω |ιώ·Ιευι. 

:· Δ ΒγοτικοΕΜοΦεμ6Βεκ εειῇἐτκὰἔειἱ . . '. . . . 

.Δί!Ιαίάποι λός|ε!!αιι. Δ 'ή 
Α) Λ Μό. 1. Α κομοιηφ. Φει·ϋΙοτε κΜοωκ.-2. κω..ωκ.-:..ω 
η επική. 8ιςιπεκ. Αωωιω. .κι ε8γοε ω·οινοπιει.Ιοκ.-4. Λ ΠΠ. 
.:ί 5. Α .Μη-ει Α πητοΙν.-7. Α ΐεἱἱιιευὶεἰ80Κ. . . 

Β) Α ιιγιικ. ΚϋΙκιἱτιο, ε: ὺοτοΜπιιιἰ ΜΜαΠιιπικ . . . 
Ο) Α κι ενΙ Ι. Ά ΙεΙιεΙόε. - κϋΙιϋἔἐε. - $ίτύ.5. -Α ικιοΙΙκο.ε Μυπιει. 

Α κορσ€;ο.Με θε ΜΙΙἔΜὸ.Ιιό.ε εεῇὰΕεἀΒυ.ἰ ;γει·ιπεκεκπόΙ 
Π) Πεκ. 'Γερἰιιώε ΜΜΕ. κίνύ.Μειί:6.εοκ: Ι. Ιιάιηέιε; 2. ειέ:Ικε· 

κ ω., ε ιι ΙικείοΙγκεκκΙϋκιϋε6€έί δ;; νΠΘΙοί:. 
Ε) Α ἔετὶιιοιοειΙορ. 
Η νέε!ιι€οκ. Υ . 
Θ) Λ νἐΕΒ6ΙιιγὶΙ£ι 
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Η 
@Ωω 

κ)τωωικ0ω.. . . . . . . . . . 20 
Ι) Α ΜΜΜ ΙιεΙγιοΕο. Β.;γεκ μιω.ιειω” ω8ικωμω..κ. Νοικ 

Ιπιιι. Παει· ΜΙεροΕΜιπ.-Α “αμκ πποη;έκκ5. . . . . 20 
Κ) Α Βόι·. 8ιἰιιε. 'ΓερἰΜΜε. Ηενο. Αιιιιιικ Γ6ΙκιΕπιέιι ωιωιωο α· 

21 υγειἔἰ ν:3Πο2:ΞεοΙκ. ΙιιιιιΜκ. 
Π.) ΒκΙ6πητοπιιΙειει·. Βι·νοτόε. . . . . . · 22 
Μ) ΔΙοπι, ενόε. κιοικι_).μωΙιιΙΜ. . .. ·. . . 23 

Κότὐυπωοἰαι'. 

Α ΜΙγΙπεΙΒΜό εΙιπέ·Ιοί (ΕΙιεοτὶει ΙοοεΙἱεΜἱοιιἰε) παπι πιἰιι‹Ιἰ8 Ε;;ειω1 
ωωκ. - νωιιισ.Κ ΒοηοιΙε!επεκ κοηθωκ ιι6!κϋΙ. . . 24 

.κ Β). ε Ιι6€μι·Μοι ΓύΙ1ηΗΜάιικΚ ωΜοκΜιεώ "ωωθιωκκει. 26 

' ο)......ικό.-.ε...έάεπι. 
Α Εέιτέ;γΙσ.ι€οε κω;ωεκ ίοΜοερά8α..-·- Δ.γ.χεεάΙαΕ ΜΜΜ Ηε κατ” 

"κι ει πωπω. Πει άΗΒο.ιι ίοκειἰκ.]Ηα ιΜΜεπι κύτοΙϋιικόπη πιέΙ- ¦ 
ΒἱἱΙ ἱᾶοἔρϋεΙι ΜΜΜ ΜΜΜ): Ι1οπέκκ. . . . . ”2*Ϊ 

ΚάτωΗ'απ. . 

Λ Ιο;;ι άεάωΕ ;ΠατήσκΚύτόΚΕΜϊ )6Ιοπι€όε6€ο άΙΜΜτωεκπ. Μ” 
λΙΜΜισε ἱιηςετᾶ¦$κ€ἔιι6Ι Με” πιοιμΙωπκ!ωΙ. Β) Α-.="Β!.π$αΙ-η 
ιιι€ΚΜιι. ο) ΗαείοΙγέσοκπά!. σ!) ΚΒΙΝ5€68ΜΙ. . . . Σ!) 

Α Β6ΗύτεοΙτ.· . . . ν ε . . °ν·) 33 

Αι ι€ροΙ6.ε$6 ΜΒΜ ο ΜάρΗιΙάσΕ Μεπ.ο6Νεοοκ . ·. . · ω 31 

Κόη'όσία2. 
.εί!2αΜιιοε 8·μ·:·ΜΒέΒόΜικει·ί 1·.:άπιίο. 

Α Η6ἔγειετοΙι. πἀηῇαὶ--ἐγετωεκεκιιω πιέ;'κασεώ πιο8ΙιαώΙπ0ϋκ. 
Α, ιι6ιπεΙΙγεκ 81881 ΕϋΜΙΙΙΩοΗ.όνεκκεΙ ρέςΙιιι;εωοε εχ(τ€γρ:ρι· 
υ.‹!ΔΒ·Ιὁεὶ πωπω εΙΙεπι€6ϋ.Βειι ει €γετωεκεΚ ωτόΜ κόρ085686νρΙ. 84 

Π. ΙΠΒι·Πό ιιιοι·ο!κ. 

Ι. νόι·ϋι·Μέκ. Ι5)ι·ν.έι€έ.κ ε ιιαάάΙγοκ. Α νόι·νόΒο1 Ιώι·ϋΙ πιεἔνἰ 
εγύικ.Μό οωωκ. . ` . . . . . . ἱ δδ 

2. κα... ωω... .τ.πωωω, ε κα.ιΒιεκε ...ω . . ?εε 
3. ΗειεΙιει_) Με. .ΙανειΙΜΕαἰ., ιΜκε!ε8ΙΜα. . 1 . 4 . κα). 
4. Τ Ε: ο Ι ο Μ” Π”. δΙΕειΪἐιιοεο.α νἰἱοΙο€Ιιπ].ίὰ Πει· ιιἰιιοεἐμ.-Ά-ΑιΗ ' 

ο.<;γοε ειστοκ : σ.) =έ);κΙ6€ΚοιιγδΒ6”όΚ; Β) Βαϊιεπικοε επ.ει·εΙι; ' 
ο) Βοι·κό; δ) εοεο€88.νο.εΉκωε;; κ) Μ)πιΜΜΕ: Ύ) οκΕίΙα Ι ω 
ιιιεη;ίι!πιπ, ε Μακ ΙιἱΒ61ιγιιγκμέ)€κάμ]ακώοει€ετόιόίίί; !ι) ει·- ` - Λ 
πω.. κωσιω; η ω” ;γεωεεηω. . . . Ά;;; 

Ε. Ι ι ιεικιτ6.ε. Β6 ΜΑΜΑ; κι κϋΙϋιικοιιιϋ Μι€€Μ6 Ξιιιιέέ$όΙκ.. μ. Ξ. μ. 
οιΝι·οωΙ6 ιιιεΙε·,;Ηνο; ιι ΙιἰΔεἔνἰτ.- ε. οοιεΝεΙἰ ωςεῇμοκἑνκἱζι·ἔφῆ |. 7, 



Π! 

ωω·εω Ιυε€ϋηΠϋΙεύεο!η ΑΒΒ)ημ ίϋΠΗΠ Β0ΨΘΓΡ°ϊ Μϊ86·· 
Μπι ε: ΚΜ'στι·εΙ; ΜιιγΒοι·Ιιβ !ϋι:Ω εμΙ98Βιιπξ ε βὑΓᾶΒϊ8Ι1Υ; €δι 
Ι”ϋτά6Κ; ιιιιιεΕιΕι·ρέρεΙτ ἔ ῖιὲπἑδ €αβειειοΕ; έίϋιο€εΕμ . 

Β Η γ &Κ'ίτ ί Υ δΊ ἔΒ 2 δΈ 8. ΗδΠΥ..Έΐύ. 8ΒίΙΜ8. ΜΙ. Ι)`δΉ18ΓΕΠΥ· 80· 
ιιεἔε. 0ειΙοιιιεΙ. . . . ω . . ' 

Π!. 'ΕοΕιΠΙϋπωι ό. ΙΗΜυΗ6 ΔιεἑτΞιΙ@ 
νόΙ.ϋΠΜ8. ΚδιέΡ8ύκ. δΒιέΉ'θΙΙΙ. ΙΒίΜΒ' Ϊί2. ' . . 

ΠΕΠ. 'ΕοπηιΜ6 η ρ-ΙΙΙαρΗ.6 εγώξ,Έμφμ«Ηε, > Ι Ι 
ΜΜΜ ιη· ε ΙοἔΒἰι1οεαϋΒ. Δι!α;Μειι. ΜνιΙΙΙΜΗ έ 9”9η;9νμ1μ£μἱ, 

Μίιε Β64ί06Ιι $ϋΙϋΜ ο!ὅιητοἱ. Αι εωΘεΖΜεἰ ιηϋηει·οΙφΙ: @84ι€67 
έγύέχαιει·εΚΚο1 ϋἀνϋεοπ ΗΜοϋΕ ί$εεπε. . η. 

Α ιϋι›ω ΕϋΖ|18ειιιέιΪΜπ ι»ωιασκ. .Δ >. . . 

Ιβ'. !ηΒοι·Π)!ι. 
Κ6Γοτ; ειιιάεοΚ. . . . . . . . . 

ν. ΗδιακυΠοιιοε Διοι·οΙι. 

Α τοτρο€ἱιι-‹›Ιιιῇ. Α Ιιιι€γο.Β·οε Μειεανο.8 τόιέΙεἔ.-Α Κί1ΙϋιιιιωπϋοΙι: 
86τω:Ι1ιιτιιΙ, ι·όπι€ει€6 ξςϋτοεϋΚ, ε Κομρί6Ιο ιἰΜιΗΞε εΠοτι. . 

Ύ!. Βι·όεάωπ όε πποηΒΗό!ι. 
Α Μια. Νγοιιιἰιἑςα; Κἰιιο-ιιιὐιἔει; ὶεΙαιιιΙἱ ιιιοΙι; Μπειί6ΜΙτ 

ΨΠΠ. Α: ο!"ιει€ύ!κ (ιιο!νοιιΠα). 
Α ἔγετὶπὸΚἔγἐιΚ0τΙ8€Β8π ποιο ΜΗΜΙειιιιΙ6Κ - 

ΨΠΠΠ. ΜάωΗόΙι. ¦ 

Ρ'όΙιέρ Ιιἰἔεπιγ. . . . . . . - · · 

Π&. νόι·"επψΗύ!ι , εδ1°νό|γ- επ ο8·γόΙτ Βοίνοεϊ 
εΠοιιοει ειστο!ι. ' ` 1) 

ΚἱεέτΙοϊεἱπΚ ετοάπι16τιμ ει ἔϋτν6Ιγ-ΚότΒαπ. - Α Ιιάτοιτιειἱιιϋ Πυθ 
ΙγιιΕύ; ειάτσειι€γϋΚέι·; οαυΚεκπέήοΙα]. Η ει τη ἱ Η! Μες. -ἐ λ Μ; 
ειιιγ ω” Ιιιψα.εωγνοΙΙεποε εαπ. ὅ" .” . . 

Χ. Α ΙιΙΒιιιη·ι·όΙ !ΗΠΒιιϋροιι. 
Ν6ιο€εΙι·ιΙι ο Ι.·ι-ιρικ18ειΙιιΕΙιιΕ ει Ιιη;Ιιε!νο.σε ΜΜΜ Α Μι·ζεπιγ Ιιο.Μ.εα: 

:ΜΜΜ ΜΜεΙωαΚΒειπ .| σ.Β·γνΙ:Κότ εΠεπι , εὶτό έ·γετωεΚοΜιόΙ 
Χι βϋΙππΤ ιιιοι·ο!κ. 

'Ηρ!Μ6 β αέι·ϋοΗ6 ΐἱὶτὰὅἱτιΚ; ε; ξμΜοε έιεεηξι ήιοΜροΕ. ΜΈχωεΙιμ; 
ρ€βΒ6το<ἔιι€έεοΚ. Μι1είέιτρόι) ό8 ΪιόΙγαἔἙὶὶ.ὶΜ ;ιΞείΙοπ5 όνείοεεέιέ·. 
Σ|!, (.Ψη·όεγηπσή ΕιΠόι·μΜοΠ ῇ βΒΡ'δΡΗμΠ>ιμ"ΠΗν 

Δ ΕισΠιάέιοΕπΙπρΠόρω , _ 
ΚἱεότΙεἑοἰπιΚε!νεἰ. . . . . . ._ . . 

0ι·νο ΜΜΜ Μ·Μη. Α Εοι·ιπέειοθ εβ8:ετε]όπςΕ ΒΘμ8.8Χϋτό! ε 
ιιιοΙΙοΕπε-Α'"6€γειοτοΚθ. -. Δ . . ' 

Εφ. 

46 

49 

52] 
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55 
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65 
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68 
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ΙΏΐ : 

Π. ΙΜ;'οιοτ. 
.λε οτοιΙο£ἰ Ιάιςιιι. 

Α Μισή( Κύς$αιιὶ Ιοπι€οεεέ.έ;α.--.Α ΜΜΕ ΒΙΒΡ38. Α Μν 
]εΙοπ26ε68ε. 

> ί · ` ν 

ω: 

ε νἱΙΙιιιη 

.Α Κἰ8ιὶειἰ8Κ Μι αΗΕ ῇΙΙε€ϋ _ῇςΙιμιε€οΙ‹ , Ν_ωωωμκ, 
Π! ΜωιιτςΜεοκ, ρ ο 2. ς;;χε ιει·ϋ-1ιμιτοε Μ" (ΒοΗ.ε 

Η ο Β ο τ). 

Α ΜεάεάεΚ ΙόΖειἱωιΚ $άτέςγΙΑ8οε @οΙΙοιηιόεε. ···- Αι εὲητεε ΜΜΜ 
Ιαδήε!εΚ, ΙΚὶΕἰὶιιΕΘΕνε ει Εο_ξ- ει ,;γοιιιοτ-οΙΓσ€υΙΕεέι€. 
Οείι2.οε Ιό.ι 65 Ι1οΙγΒεΙἰε€ἔοΚ. 

Α ο ε ύ Η έ.: Ι6ιιγό;ο.- Κύι·ΒοποιοΙατ. Κύτοάεἱ ]οΙΙετιιιόεο. Α Νετ 
πιιόειο!: ἔγὸἔγει·εῇε ; - Μ! Ιιόέεεει. --.·λ οείιιΙέιι Ιώι·- ε ;γ6Β·γ· 
ΜΜ ΓουΙοεεά·έα. - 0τνοε16εει. ΚἰιιεΙΙειΙ - Ι Κύτοεοϊζ Βοννετ 
ρω, ίϋτεΙϋΚ, ΒἱιΙεἔ· ιποεόεοΚ, 1ειιι€γοε ΗΜ, Μίοι·. . 

Η ε Ι γΙ› ο Ι 1 ε ό ἑ>· ε Ι‹. Ε'ε]Γ8]όε 68 ωεΙΙε:ι'ιιππ, - Μι·εεεΦ. ΜΜΜ 
ιανατοΙ‹, - ω” κύτωω; οιιΙοπιιοΙ Ποινοτροι·ταΙ. Ιι-ειημιώεο!ι 
68 ΙοϋοΚ. 81ίνει::.8·,μιΦάε. ΗόΙγεμπίιι θε ἰιΒαΕοΕΕεἀἔ.-Α ΜΗΥ 
Βε:ΙΙεό;;·οΚ Μει!εάεΚιι€Ι ωωιάωπ ιιεΙιεποπ ιτιεἔἱειιιετΙιετϋΕι, ε ΜΥ 
Βοτ εἔγκιετἱὶοιι, νο.8γ πεἔατἰνο οι·νοεΙειιιιΙό ει ΒοΕο8·ε68. 

Οεύ2·8ρόε Ιέι2. 
ΙΜΒε.Ιππα. ΥάΙΙ:οι6Κοιιγ Κόι·Κύρε, - ΚΜ Κύι·οεε!;. - Κύττο._]ισ.. -Οι· 

νοεΙάεκι. . . . . . 

Ε μ έ ε Ι ά ι. - - 
ΚύΙϋιιΙ156Βο ει σεύι-ερόε ΜΜΜ. Κύτεεε0. -- ΜΙΙεωιύσε. Βάιιάεπιόά 

ΗιιτιιΕοε Ιό.ι. 

Κότι·ιήιο. ; -ιιιοΙΙΙιιιι·ιπ- ν. πιάΦΙιειΙέιι, 68 αΠ1ει8ἱ Ιιιιι·ιιΙ:Μι.-0γ6μν· 
πι6ι1. - Κ6τεεεΙ:εΒ. 
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θει·1ποινε16- ε 1ιέι·1ο1τ. 

Δ Ιοϋοε 1ιἔοι€οττεάἔ ε νόι·ρειι86ε €γεΧοι·1ιτ11ι; ο«1111€οΜ ο1 Μπι νά 
1ιιει€Μ.16 κι 1οΜ61;-ιπ1ΜΜ ιι,νο16 ε Κ6η;ο1ι 1ο1›_ῇσ. εαπ εμ· 
ιιιι1ε161. -Κ 6 :Β ο ιι ο ι Μι ιι , ε ΜΜΕ οι 1ιύι·_ῇοΙε1ι1ιεΙἰ νἱειο· 
ηοεεέΒιι. - Κ 6 τ] ο Ι ο Ε. (Α: οτει1ε$1 14η” €ϋτοεΜιιωΙωο.Κ, 
ε ειό111ΜΘεο1ε 1"οη1οεσέέα). Α: ά11;ειΜποε 1μονε·ιη· βει·1ιιοινο16· ο 
1ι6ι·ε;-1ο1» _1ο11εωτ.6εο. 116ειΙσπεε ;ει·1ιιοινο16- ε ΜτοἔΙοϋ. - 
Κ 6 ι· 1 ε πι ε. - Κότο1τί;ο.π όε _16ε1ει1:. - Οτνοε16ε 

> Θει:1ιιοινο161ο111ερε1ε1ι. _ 
1. '1'ϋι11$1ο1ι , «Β 1ιονοιιγ._ε;;γ- ε: Βοι·1ιιοινο16·ωίιι ; ϋοποιο1ιι€ω1. ή-_ 

2. -3. Οέι·1ιιο2.1ι6ι·1οϋ , -1ιιιωιιι6ιη ιι611ι€11 7 Μηιιοι111η; "ιππι 
ε1Ενει 1κύι·1επι€ιι1ε ε11οιι6Ιππι.- 4. Βόει1εωε εει·1ιιοιγε161ο1η Ιππι 

οιοΙα1τει1 · Η Μ” 
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(1ει·1ποινε1δ-νέτϋω1οιιγ. 
Α Ε6τ1ιοιιοπωι ο τέ·ει1τωι1 Ι11άιιγοεεά,1·,·π ε α_1εύι· νιι16ι11 ]ε1οπ161όποΧ 

ι·1€1υιειἱἔο.. --- Κόι·]εΙείιιο1κ εεε1ώ1γ Μποεσέ€ει. - Λ ,=;ετ1ιιο2νό1· 
81.2 Βιιι1οιιγ 1ο1ιο1 1ενό1ο8εε Θε επειινει161εεεε. -- 0ι·νσεΜε . . 
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11ειεπά18οι·ίποι @μμε ΜΜΜ). 
11ομι1:ιιιι. ·-δο11επιπεε.-Β Μ” 1616111 1ι6ι·τωι1 πιόιο1ο11:1μ ε _16ε:1Μ. 

Α ΧϋΙϋπίαΗε ιπϋ161ο11 ιιιοι1οι·ο1ι.-Κύτεεετ, ε εωιε1‹ πι111:61ε1ε; 
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'ΗΒΗ 1. Ηενειιγ ει€γΒο1ε8·68ο1ι ε ειο1ι1ιοι Ιιεεοπι11ω 1ώι·1ι1οιιιο1ι ΜΗ 
111128π108 £ΜεΕ·1πτεω Κύτἰειπε1, 1σοπιοι1 ει οι·νσεΜε1 1ο111πάο1:Βεπι..' ' 

'ΜΜΜ 11. Ηι1ιειιιιυε α8γ11ε1εεεόμ1κ ράτ1ιιιιαπιοε έΕΕε1ι1Μοίο. ' 

11! 
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ΠγοΙοι έν ε16Βέ ιι και” Μπι πω”, Ρεειειι ιΙι0ἔ8ΙεΡἱίειιι¦ύ μοι· 
ιιιοΚΚύτιιάι οειιιι6ῇο 6Ιιι·οιΙτ Ιιειιιιειιι; ει: εειιιιιε 1ϋεωιι€ τει·ννό ΜΗ, 
ο ω” ρεκιιἔ ιιιιμΙεΙΚιϊ ράι·ΙΓιι;;0Κ ω _ῇι5 Μι·ει€ιι!; εεἔιιεέἔόνω σειιΚ 
Μιιιιιιι· ιιι€όιοΜ: ωεωεϋΗ. .ΙεΙοιιΙοἔ ειιέρ Μάικ-π Μι· ει: ιιιι6ιοτ , ιι 
τ6ειιιι€ 6ι·6Με νιι€γοιιιι9 ι·ύειιιιτ ιιιεΙΙι€Κ_ιϋνούεΙιιιοι εεἔἰτε6ἔἐνοΙ 
30τει επιροι·ιτιιαιά σε ιιἔγειΚ ειάιιιάι; Θε ΙιεΙεό ι·οιιι!ειοω ε Μειωτ 
Μεα οΙΙγειιι, Ιιοἔγ Ιιειιιιο οι €γει·ιιιοΚ€γύμάειιι€ ωιΙοιιιέιιγοε ΕΜΗ-πε 
ε ε16ιιιοΜΜειι ιιιιιιόειιι εε,;ριγ ε εειιιιϋιι·ε Μπι!. 

Α ]άι·0Ιειἔ‹ιε ϋετοἔεκκεΙ εἔγιιτι οιΙιΙιἑςΙειι (1848«Μ Με. νόἔοιἔ) 
ιαιωι 13,000 82886” ΒειοδΒιει·ιιιεΚ-ΚιΚ Μπι! ει. ΙεἔΙὶπ£ιιΙιιΙιΒαΚ 
ιιεΙιέιιιγ ιιειροε οεοοεοιιι6Κ, πι ¦ο€ιιΙόεΙιεΚ ΡΩιΙὶἔ Η έΥΘΒΒΪΕ-·ΪΙΙἔῇΘΗ 
ώρΙάΙω1ιιιΚ ε οι·νοεο!ιατίειΚ; ει Βιοιόεεε ιιεπό.!γ περι Με. ρούμι· 
24 Μ. ε. μ·-'Γει·νοιειειιι ΚϋνοΗιοι€όΒειι 1-2 άνω Κιει!ει!εΚΚοι 
εἔγἰΜ οιεΙαιοΙτ ειορωΙσ ιιιιγῇιι!: νη): ι!ει]Ιιά_ιιιΚ, ίόΚέρ Μι ΙιεΩεἔεΚ, 
:η ιιι€όιοι ὲἔγιιιΙιειιι άιιοΙωιιιιιιΚ: ή" Μ” Βεωἔ ;;γει·ιιιεΙιεΚειι Κι 
νιΙΙ ΜΜΜ ΝΗΛ: απ”. @ιΙειιιωιε τόειεειιι€ :ιι ιιιτόιε£ ωΙ_ιεε ισεεω 
ιιιέιιγό!ιοιι. 8οΜειι ιιιιιι6τ, οειιράιι ε. νόι·οεεΙαπ επιιιιιινιιιι, ιιιιιιτ 
Ε” 400 €γετιιιεΙιοιι νιωιω νόἔΙιοι, ιιιοΙηιοΙε ι‹ω 27 Ιιιιἔγιιύ 
Ιγιι€-ιιιετειεε, 80ιιάι €6Μι -έσιιιιιιι ωἔοιι ω:: ιιιιιιειιιιέε, 7ειει·Ι 
εἔγνιιΙεοεειροΙἀε , επιιιιοει ΙαιιιοεαΙειειιι-ιιιιΉότ επι. - ύ;γ Ιιοἔγ ει 
εεϊιόειοΕ ΜιάεΚϋτο ει: ιιιώιεΗιοιι ΜΜΜ: ιιοιιι οεσΚόΙγ ΜΠΕ. 

Α Ιιε€εἔε!: ε2ό.ιιιει ιιιἱιιᾶεᾶιΙΞἔ Πιιγ1οιι ιιϋνοΚειΝτι, ε ιιΙιἔ· "κι 
ιιιοέγε Μιιό.ιιΚΒαιι,Έιοιιιι62 Ιιειοἔιιιιις ιιειιιι6α νοΙιιει, 

Βάια ε Ιώειϋιιει μ: ειιιιιοι·ιεό;; ε 0ιιιιοιιιάιιγ ιιενέΙιοιι Ματια 
Ποι·οιηιι Γϋιιεὸἔεε|Νἀὐοι·-Γ6Ιιειοιεἔ·, εεειοιηιιιιΙιιιιαΙι, ΚιιιοΚ ιιιειἔοε 
ρέιι·ι£οἔειω εκατ ϋι·ιιι6ιηι Γετειιοι ό απο. ιιιιιιτ ει: Μαριώ εωεειι 



Χ 

ΜΕ εΙι›ϋΚο, Βαν" .ϊόεεοΙ' Κ. Μ!" ωιιάσεωε 6 ιιεεΕμι, τ. Μό.Ιιτ Διι 
τιιΙ, ΒοΙεεωἰιι ΑΜΠ, Ρι·ειιιΚειιΙ›πι·ἔ ΑΜΠ”, Ε'Ισπιιιι όι·ιιεἔγ ιιι·ειΚ, επά 
ιποε ειιιΒοι·Μι·ά1οΚ εεἔἰΙεἐἔόνοΙ απο" ἱιιΜΖεΕ ΜΙάιιγοε €€πγει6ἱνέ 
ΙωττοΙ‹ - ιιιεΙΙγιιεΚ πιειἔγειοτϋ αΙειρΙΕΟΕ ΚϋιϋΜ ίϋιιεόἔεε Κϊι·:ΜγιιιιΚ 
Ροι·ΜιιάιιιΙ ε αι οι·εΖάἔ Ηοτοιοἔ-Ρι·ἱιιιἀεπ Κ‹›ράοεγ 6 πιιιεἀἔει εΙειό 
εοι·Μιιι ειιωωκ. 

Πόειωιιι·όΙ-- ει ΙτάΙπέτιετ0€, οιιοΚόΙγ στόιιιιιεΚ Μ;; ΙιαΠιιι€όε 
€ἀιιιοἔεωἰεάέτ€, ειόνει! Η Μπι ίεῇ€Ιιε€ν6ιι-!εἔα!άΒΒ όι·ἱπ€οιιἱ Μ 
νάιι€ωπι ει ιικι€γειι· ιιαἔγΙεΙΚϋεόἔ ἰΗγ Μιηθε Μνϋε ρ6Ιι!ά]εΗ, Μ· Κε: 
νύε νοιιιιΙοΚΚειΙ νάιοΜἱ ει; 3ιιτέιε!ετ, ιιιο!ΙγΙ›οπ 7 έν Με. Ιω€ο;; 
ἔγει·ιιιοΙ‹εΚ Ιώι·ϋΙ ιιιϋΚ60ϋιπι ε οι·νοεοϋνειι06Κεκ ει Κ82ιΜ ουνοεοΚ 
0ι)1 ]191°ϋΙΥό";[8Μ1η81ΙΙΙ έςπιιΙνάι1Μ φ. ἔγει·ωεΚἔγὸἔγ€απ ιοι·]εειτό 
ηόνή:,Ι ϊοἔΙεηΚἰ;;οιι;. . ¦ ._ ._ 

Νε,ιιι_.Ιια!!8ει€ΜΙοιιι ο! ;:1ιεΙχωι ει: ιιΙειρπό εἔγοεϋΙο£ ι1_ΜΜ: 
Βιο!γεε Ιιωάτ2ει8.όη__ιιΜιοΝιι€ άι Ιιι€6ιοΦω οτειάἔοε ·Βϋοι·νοειιπΚ 
ΜΜΜ 6 υεήεςη ί6Κοτικάιηιέειι ΜΜΕ Ιιαεικιι9.Ιιιωι·ο. ει: οτνοεὶ Ιαπ 
οΜειτό.ειιαΚ ιιῇάιιΙἀ, 

Ϊ . 

ΙοΙοπ ιιιιιιικάιιΜΜ-ιιιοΙΙγπεΚ εΙε6 Κϋ€οΦέΕ ειοωιεΙ αι ‹›ι·νοεΞ 
ίά5.2Μεάέ €|Ι6Βέ ΙιιίσΒἀίύιπ-ϋἔγεΚεΖ€ειιι εἀᾶἰἔἰ ίϋτΚέεπτειιι ε τα· 
(ιέιε2τ:Πειτοιτι έι·ΜιιιέιΙ&ά σ. ἔγει·ιιιο!‹ἔγ‹5ἔγάεπι€ Ιώι·όΒου ι·ειι0εωι·οε 
έιΙιιΚΜι ϋιιίειιἱ έ' ΙιδέγωΙέιιι πόιιιΞ ιιτιιιιιωτάειιΙ 8Ζ0!ἔάΙ!1ει85οιι ει Ωω· 
ΒιιιςΚέγόέ θ·έ:Μ4οι·Ισιβ ;5·άμ'οεοε ιιιειε]έιι. 'Ἡ ' 1 

Β ΓϋΙειιΪειήιπΙἐ ἶέιι'γϋοΙἱ ειιιγομ ε Μιπιπει€6Κει ει ρ. ΜείΕιιεΚ 
ΒόΒήι ΠυτόΚ εΘἔΘιΙοι°νι›εειἰ , ἰόΚύρ4 Κειι·ἀοεοιιγἰ όε Ηι›ι·νπτϊι ω. ιι 
ΓειΚ ΗΜ, επ ΜΜ5ωι Κύι·]εἔγιὅ-ΚϋιξγνοἱϋϋΙ νέτο(οτ0· ιιιεΙ!μ:Μωιι οι 
εΖειιιϋιιΪ‹ οΙόΝ ΙυΓωΙγὸ Βξ£εἔ8ιξἔεΚ, υιὲι·ιιγἰ ρ6Ιἀεἰιη¦‹ιΙ‹Ι›ειιι, Ιιάγειι ε 
1ιοιιΐοεειοανάιοΙνάΚέ Ι(ϋΙϋιιόε αΞςγρ!ιχιοΩ ΓοτιΜνάιι σ. εειο!ειΙωιιι Με 
ΠοιΜωιι όε:ΙόΙΙιεπό ΡΙιγεἱοειἱ ε ἱάι·ἔγΙειἔοε (όΙι]ει:2Ξνυε) Ι«ΜοΙωισ€υΚ 
ΓϋΕῇεἔγιόειἐτὲ,”ἐ ἑι Ιιοιιο;οΙ4ει€ἱ ίϋ!Γει!ειώιωεΚ ειι:ΚΚε!Ε 6ωιεΙιειεοπ 
ΙΗάεάι·ει; ει ἔῇόἔγειἐι·οΚ Ιιειτέ.$άΜΚ ΒΖἰἔοτιἱΒΒ, ὶἔειιαΜ› ιιιεἔὶειιιε 
τόε8 κώμα μειΠ; ειιἰιιιοε Βοτυἔεέἔετ σειιράπ ει. €ει·ιιιόε;ε$τεΒΕινάπ 
-όειΙυΙόΚ, ιιιἱΚέρ ΓοΙγικιΚΙεΠόε θ·όθγιιΙι1ειΚ ιιιἶἀὅί: εειιιιιιίἔγὸἔγ· 
επι· εειιι Ιπιτ ει 'Βοω8ι·ο, ε ιιιΕΙαέρ ἔγόἔγειει· ωΙειἔΙὰΒιι ιιιε1Ιεα2 
ΟεαΙ4 ὶἔγ Μι!ιιΙΜιτ Μ ιιιϊωΙΕιι]ώΜ εερτεῇόΒϋΙ ε @Μια ιη;γειει·ϋΒΒ 
Μι2οεε:58ιπι ιι πω” ἔγόἔγειει·ἰ ΜΙιιιειι. - 
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Αιιιιιιγν,ιιι€ιιιειιγ 1ιο!γειιι, €6Κύρ ειιοιιοιΜιοΚΒοιι, ιιιοΗγιι 
Κα ιιιιιι· ιιιιι· οι ιιι6ιτ ΚειιΜΚ ιιιιι.Β , αι Β[86 5 % ἐπὶ ιοΒπόΚϋιιγνοΚ _ 
ΜνοιιαΜι·ιι (ΜΜΜ 8700 Χ6ι·εεειι·ε νοιιιι€ΚοιιΚ) ιιινιι€Κιι:οιιι; επομ 
1ιιιιι ει Βειεἔιικ ω” “Μια ΗΠΑ» ειιιι·ι·οΙ ιιϋνε!ιειΙεπ: Βϋνο11ιοιό 
Ιιεἔ ιι ιιιιιιιΙαι ΐοιΙγιιιιιΜιιιιι ΚόεθΜιειι .ΚιιΙσΕ;ο20Μ ωικιωιι Ευρωπα 
ιιιιι ιι.Ιιιρ_ιιιι ιιιιιιι1ιιι!ιιιιιΙι Μιιἔιιειι Ιϋιι αι ε186ΕΙιει-Βόρεει. Με ΜΜ 
ιιϋει ειιιιιά.ΙΙιοιιά.ειωΙ Με!! ιιιοἔισἔγιιιιιειιι ει. νό.Ι$ι$!άιι·.ει. ιιιι€ινο, 
ιιιεΙΙιι, Μ. οειιιι ε” όννεΙ Κι5εϋιιυ ΜΜΜ; νοΙιιιιιεπ6ιιγεἔι·ε ιιιιιιιιιι 
κει εοι·οιιι€:Πιιιιι, ιιι5ιιιι τεΙςιιιτειιιοιι_ τοι·ιειΙεΙιμοιριμ-ε ιιδιιιΙοκειιι ιο1ιο· 
Φωτ νοΙιιιι απ Μαι! “Μό οιικΚ; 1Μόμιιγάε·ιι)!ωμίθο8ιΜ· 
Μι; 1846Κι τανιιει ει ιιγιι.ι·οιι ιιιιιιιιιια.ιιιισ _ιιιινάημιι-ρρ.πι @Εδώ ΜΜΜ 
ειιιιι έει:1εΙτ ινάιιοιιιιοειιάέςιι ο Βιιι·ιιοιιιιιεκ.Εριιι)ιΙ-ϋΩΗΒιιιΜΜηισιωιε 
ωριιειτιιιιιιτοιι ιιΙτιιΙαιιι ιμε,8Ιερ6ιε;; ιιιιιιιιιιε- 8,;·ρι·ιμιιιιρειι _ιι_κοιιιιωηιι 
ε ιιιειιἔάιιἔγι!ιοτΙο.€οιιιΜιιι. Πε _ιιιἰιιιιιοἔγ.ιο ηξριιιι;ιω ει] Μιιιγν Μάι· 
ιιιειιι ειιΒςΠρ1ιμνάΙ$οιιικάφι, επιιΙπω!ιοιι αΙιε1χειι ΙιιἔιιΙειΜ› οι·νοεΙειει 
ωΙειιπιπΙιειι ρω: Βιμ ;ιστΙ6ιιοι Ιιιιιώι:ειι.ιοΙιιοιιι. ΠιιιΜι €ειριιιιιω 
ιιι€ιιιι εωτιιιτ Ε- ι. ιι” Ιά£ειιΚ, Μ” ναιειιιιιιιτ ει. Ιάει·οιιιιιιιοΚ οΠιιι 
ι·ιτέιεει ΙθΒιιιποεΕπιιιι €6ι·ιιέιιιΚ , Μ. ΙεΙιει61%· ω” αιΙειἔ κιιιιιιΙ πινω 
Μό ,Μαζί ρ τοιιιιιιι @Μα ειιιιι€ιΚ, ύἔγ ει. νιεειιιοεόε οιΙειι οιι5Ιε2ε 
τιΉιΙιιιεΚ $,ιιι·ιοιιι, Ποιο “Με σέ” περιτο "πιω ποδι; ιιιιιιιιιγι 
ειἐἔετ (μ. ο. 2-- 8 επιιιιιι·ι 1 - 8 ένω ΚιειΙοιΙεΚιιειι) ιιιιιιι ει επι· 
ΜΗ, ε ει τ6Μιι ιιειροΙαιιι ειιιιιιιιιτ-ε ω 2 ε<3_ ιιειι$,ιΜι ιειιιόἐειιιἱ, 
ιιιιιιι ροι!ιἔ--ιιιιιιό;ι·οι ειδα €ενιέΚ--ει Με !ι:ἔ;6ι.6;ο μ1;ιιιι ΙΩ-έ.Ξ0ΜψΜ 
ΓοΙδιίοιι ΜεεΜι ιιιειιιιγΙι-ιέ€εΚ-ετ νότειιιι. Μωβ ιιοιιι ώιμΚ-ιι0;κΙΗΜ· 
Ι;ιιιειιιιαΙι. αιιι·ιιιιιιι ειιιιιι ἔγιιἔχιιιϋιιιιι, Μ: μια Μιά”. ε, ειιιόεαιιιιι, 
,51ύνειΙ, μι @Με ιιιιιιι τειιιΙειΙειιι_ιιοιωτ ομιιιιιιιιΙ , βρω. ςηΙ;;γιιιι 
ηιιιι ειηιιιι1η,1ιιι;ε;ιιι66ιρ, ιιιιιιιιιρι_ειέιιιιιιι.8γ6$Σιιιω ιιιιι1Ιει€.-ι 
'Ι'ϋΜιειει·ι νιεειιιεειέε ε Μ” Βύ."ιιιιιθέ8 ι;εςιι':1ιθειι ιιιιιιιμ_ιΙιατηε 
οΙνιιιΙι51φιιιοι Ιαιωι·τ Ϊ8 Ιιοπέι σ.ιι€ειιιι]18βζ0πι18ι._ ι ι - · 

Βἔγι5ΒΙιἱιιι Μι· ιιιιΠγ Μάιιγοε ιόἔγιιιι ζιι`θ ιιιιιιιιιιι ιιιιιιτιιιιιι, 
ω Ιιιειοιιι, ΚιιιοΚ αΙιωΙιιια "μια , ιιιριι @Η Ιριιιιι ι Ι70.0;Ξ3.·8.ι111ΩΝ 
ιιι:ιιι ραι·Ιειδοιι Ιιενετι ἔγει·ιιιεΚἔγὸἔγ€ειιιι€ ιιιιιΞιιιωθ ΕμεΙι;γιοιιι€εϋΚ. 

Μεττ απο ριΙΙισ.ιιιιιοι νοινόιι ιι; ο: ι·ς:ιιιι1ηΙι_ ιι:ιιιΙαιοιιιμιω· ιιιιιἔ 
ΜΗ ιειιιιιι~ιιιιιιΚ, Ιιοἔγ Ιεινόνιιιι 1ιιιιιοι ε Εμι;ΙιιμήιιτιιΙι @Με ιιιιιιι 
Κιιιέιι:, ιιισ.Βιιιι!όβειι_, ιιιιότει ιι ἔχιιιιιιριιἔγβἔγιιβιικιιιιροιιω ειιιριλι 
Μό ενοιιιιιιικιιιιωμ =ικιιι ιιιυψιπ .Μι ιιιι€ιιιιιιι.ιιιιι.ιι· 
Μι ιιι%. 889νικΒιιιΦειιιιμ .ιιι9Π8ι Ή.:Βιοδ”ΠβΒ!”Μι.8ιΪἔΩἶΨψ 
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οιεΙΙοπιέποΚ ε 5;;6πγεΕποΚ ιπιππ·ΓοΙεΙ6, 6πέΙΜ τεπ-κωει ε Μ ωρα" 
ΙεΙειέτει νοΙπει έρΗνο. Νόιιιετπ‹›ιιΙ›απ, πω ω” ιπιἔγεΖετπ Με ωκ 
0ΜΜΒ α ἔΥόἔΣΉΙᾶ0π1ιάπτγοε πιο2ἔπΙοπι, ο “ποπ πω» Κοτπιιπ ω 
ιιάΙνει ΜΗ ΙΜπιιιιΚ ει Γσ<εςγατΚοιάε$. Μ: Μππ0ππει·, π: «πω ΜΜΜ 
ἔγετιπεΜεὸτΙιά2 ότοΙειιιοε πΙπρΙ€ὸ·ἱἔΔ2ἔπ€0_ὶα, ίπ πμ” ιπππΚύ.Ε 
ει Ιε)- ό!» ἔοτὶποιπἀπωπιιιπ Κ6ι·ΙΗ-πιο!!γ οι·ει$«Μ ίϋι·Κάο10€, Μ 
Φειρεει€ειΙσπ, ο ιιιἰπἀειι-π_ῇπΙ›Β Κὐτνἰιοἔόπιτἰ εε;όΙγεΙ:Κε1ϊ ειοι·ἔοο 
.Ι]άτείεπιικ ῇο!1οιι:6€ .πωπω ιπαἔάπ , - όΒ Ιοποππο πιω; ΜΜΜ ἱτΜοΚΜ 
σἔγοε Κόι·πειπ Η: ΜΜΜ όΞοεόι·νε ιπεἔοπιΙ1τοιι€ἱπΚ , νεπιιιιϋιιΜι 
ΪΘΙεεεπ ·ε:οΗτεποπ `Ιτει·Ιἰιιἰ ,,Ιοπι·ππΙ ΠΠ· ΚϊπάετΚτππΚΙΜτεπ" Ιορ 
με" ἱε πέιπἱ -ϋτνοπιἱο€οε τετιπέιηπ·ε παρι›πτει ΜΜιιιιΚ. Πε ει 6επιπε: 
έ' Σ' η Ντ 0Κἔγ··όἔ γ: π πτ ϊΙΙετ6Ιο,ς-- ει τιΘἔἱεΙ›Β .ϊϋτε;·, νν8ιΜί Θε 
ΗεπΚο πτάπέΜεἱειποι·, ΒτεεεΙετ πι» Με! ειω·Κοποπ ΙεὑιἱΚϋπγνεΙυ 
Μπι πειπ ειππγἰτει ει·ειΙοΗ τεππωωει, ιπἱπτ ει πἐιπε€ποπἱ οτνοεοΙε 
€πᾶὸεεάἔάΩ ο ροπ£οπεάἔ:Μ πι απγαἔοκ “πιο” έ·ε τεπιιΙειέ:πόΒεπ 
ΜΗ! ιπόΙώπγΙειπππΙτ.·-=- Απ,·;οΙποπ εἔἐει!επ απ π τύἔἰ πιοΙΙοιπι ε 
"πω" ιιιε!!εΗ πωπω; επ: παἔγοπ επῇιπἰΙνιι Κα!! ΙέιτιιππΚ επ 88γύΒ 
Μπιτ Βότεραε:ΕπΙΜπ Βνιιπποπ 68 ΜαππεεΙΙ (Ρι·ποτ. €τοπΗεε υπ Με· 
1πιαιιαἔοιιιοιιι επι! ιΙἱεοπεεε ο! σΜΙάτεπ, 1842.) Μιοπγοπ πἰτι·ε Κα· 
πο”, ε πέιποΕτε Μ ίοι·ιΜνα Επιιϊο!Ε, ΚϋΙἐεέἔεε ιιιπιιΚέιῇάΒππ. 

Πα παω οεαΙύιΙι»πι π. ἔγει·ιπεῖ‹ἔγύἔγἀειὶ €απΚϋπγνεΚ οΙΙεπΙεἔ· 
ἱπΚάΒΙτ α Κϋνο£Κε2ϋ ΚἰΓ‹›ἔάποΚτΜ ιθπω €επιπ3πΚ_ Α Μαθε Ιιοτεἔεέ· 
ἔ0Κ (Ε. ἱ. ιιιε!ΙγεΙ‹ Κου” εἔγόποΚιιοἐ·Ι νπΙπιιιἰπΕ κωΙει!εΕπόΙ ΜΜΜ· 
ΜΚ εΙό) σεεΜ!γ Ηἔγο!ειιιι·ο ιιι6!ωτικιΚ, να” ΒεππϋΚ εΙ6 παω Γοτ 
άιιΙππΚ - ε οι πενειοΕοε ΒειΙΓοἔάε; ιιιω·0 ἱΠγ ΜΗιΙοιποΚ ιπἱπᾶοππα 
ρἰπΚ Β ιπόιΙΓεΙΘΜ πεπειειι ἰειιιετεπιΙ6Κ ε Κ‹›ι·πιεἰπγιππιΙὸΚ π. 826ωΙαιι 
!Πειάεάεπ. ΡόΙθά11Ι Ποιοιπ σεειΙ: Π” ει επάιπΕπΙαπ ιπύιΙπ ε Μπι Μι” 
ΚόιήεΙεπετοΚετ, πω ππγπἔΩπΙππ ΙιεηΜΗ Μ_ῇιΙπΙτππΚειΩ , ἔγοιποι·- ε 
ΜΙἔὸι·οεϋτ εειΕ.-ιπε!ΙγεΚ πω" π ει6τειΙπιι ΜειΙειΙ πειπ ειδ ιπππι· 
€ει€άε€_ιιιἰΙΙγ πεπέι ε ιπιἐἔ ἱε ιπἱΙΙγ ειϋΚεεἑἔεε ω-κω ι1ιεἔἰειπετ 
πϋπΚ! Α2 οΙόἔἔέ Μπι ΒοοεϋΙΜπό Ποιιιϋετἔ (Βεπτϋπτ:Ιι Η. Νοι·νεπ 
Μ. 1840) Με ιιιοπι1πι ιη;γιιπ, Μἔγ π ρι·οωτμπΙἔὶπ , π ἩθνΓᾶ'ἔΜ 
οοεΙἰειωι ω. ποιπ ΤοτιΜ'ΙππΚ Μό ·ιι'ἔγεκ·ὶιιεΚΚ‹ιι·Βιιπ. Βι·όεοπ ιιιιι€9 

Βγό26ιΠειπ_ ε ΚὸτἱειπεὶΙεἔ Η» Ιο;στπ ννάιοΙὶιπϊπὶ ·ετ '|:ΐεδΜΜΕ Μο 
πι0ΡἔδΓ08ύ! (ἔειΒΕι·πΙΒἱιι)-- ει τϋΒΜ Ίι_Ιε;ΓεψεινΚ βενι·εξιιιΕ ππσᾶἱἑς , ω 
Μειωπ, παω Χ6πηϋ ᾶοΙοἔ· νοΙππ π2Ε ππωπγι;«π, ἱιϋἔγ`ΜοΥ‹ Μ 
απιηπτει ἱἀεἔὶπ;ετΙ6ΚοπγΜεπο«Πποι·Επιπ παπι Ίσπ$ιτΙππΕ·οϋ.ΜΨο 



Χ!!! 

πιω, α Βο£οἔε6ἔαΚ ιατἔγΙαἔοα (οΙι_ιαοτινιια) Κύι·νιια;;α1ατα-ε· 
ααα ναΙΜἱ ἔγ οι· πιο Κ Κ όι·ν ι ι μια Ι ατ-- ειιιιιο1Ιγ ;γέι·αιι ω». 
ΒγαΙιαιι!ι αι όι·ιιιιαιτ ΚϋιιγνεΚιιαιι ιιιιιιτ α Ιιοιιοπαιιι αΙαρ - οι ρεᾶἰὲς 
ΒθιΒΚ ιιἔγαιι ῇοἔἔα! ιιαἔγ ιαιιιααι€όΚα α. Μι· έα ἔγόἔγιαιιιιαΚ!·-ε 
νόἔιότε , αι οι·νοεΙαε αιαιιιιαΙατι ἔγὸἔγα:ει·εΚ ε ιιιΜο!: ΕεΙΙιοι·ιιαεα 
ΜΙ α" ; ιιιἰ αι ο!ναεσΚ κα” ειαιιιαιιαΕ @Παπ ιιιύἔ ιιιιιιᾶὶἔ Καοεα$ 
ωι6 --ι!ε 1°αιιιαΙοιιι! α. €γύι;γιιιϋνόεια: αΙι1ώρ οδγα0αΙα!ιαιι ιοΙαιι Μα 
ιοΙνοειε Μ; ἔγαΚοτΙαΗ αιιαηοιηαιό Ι, ιιιοΙΙιιΙιο ω, 
Μιοιιγια!αιιαα8α ιιιαΙΙατ α. ΙιοιιιοοοραιΙιια άϋιιΠια06, παπι Με ει, · 
Κϋιιιιγειι Ιιιταιιιαιιιὶ-Ιεἔιεονοαὶιό ρθω α ἔγοτιιιεΚἔγὐἔγαειαι.- 
ΙΩΝ απ, ιιιιτ ιιιοιιιιιιιικ να” αιαιιΙιιιιΚ α ΙομιζοτιιΜι οΒοεΚοιιαα 
ΓοιιαΙαι·α Μπιτ: ισ €6ιιγοΚΙιεΙ ΜιοιιγΝιιι; 1ιοΙροιΠ€ ε: ιιοιιι Μια! 
εύἔεε-ΙιαΙΙ τιεπαιι Κἱ1€Ιειι€οιιἱ ιι ΜιοιιγιαΙαιιαα€οι, Μ" Μαιο· 
εαιι ιπϋΚϋι!ιιιιιΚ! . ο· _ 

Βιι1ιοιε Βαι·τΙιει ιιταΙε ιιιιιιιΚαια (Τι·αιω αΙιιιιιιιιε οι μια «Με 
ιιιαΙα·ιΙιεε Με ειιίαιιιε εατ. 1843) -αιιαι· α ΦέιιγαΙε ιιιοιιιηἱα6ἔύ£, α" 
Και· αι αιιωω αιοΙΙοιιιατ ιεΚιιιιαϋΚ Βειιιιε·--οΙΙγ Ιιαοααε, Μ” ω: 
ε!ό,%ό σιωωιι αΙιἔ ΙοΙιοτ, Νοιιι ΙατειιΚ ΙιεΙ6Ιο οἔγὲΙι τόι·εΚνέα, 
ιιιιιι€ ιιαΒγειει·ϋ αιΙαιοΙ: ιιγοιιιαιι α ἔγετιιιεΚἔγσἔγααιἱ ιαηι·γαΚατ, α 
ιιιατιιιγιτε :ΜΟΒ ΙοΙιαιεέἔεε νοκ, ΓϋΙνΙΙαἔοεΙ€ιιὶ; α €αρααι€αΙαιοι- 
ιιιιιιιιατι!ώρ ειὶἔοτύαιι ιιιεἑςΙιἰταΙνα-ονατοεαιι ιιιοἔαΙαριταιιἱ; α ΠΜ 
αΚαιΙαεΙ: θα ΙιοιιιέιΙγι-- ΜΙ Ια παπι α;γόιΙιετ6Κ ·-ιιγιΠαιι ΙειιιιοιιιιαιιΙ. 
ΝέιιιεΙΙγ ΚατιιειιιοΚ, ί6Κόρ α ιιιοΙΙΕιειαἔε€ἔοΚ, ο ιιιιιιιΙ‹αΙιαιι αΙ6Βόρ 
ναιιιια!‹ κιωμνο, Ιιο2<έγ ΚόιιιιγαΜι Με Ιιαιιιιιιιιι ιιιιιιτ ιιιαιιοιιιι. Μα.ε 
τόαιΒειι αιοιιΙιαπι πιο Μ ια Μια;; @αγ μ ο. εαιιιαΙνα ιιέΙΚϋΙϋπίιΚ 
α. @Με ειοι·26Κ ιι6ιοιειτ α €6ι·νόΙγοε, ναἔγ--Ιια ύἔγ €ειειιΚ -ι 
Με Ιιαινοἔγεα ΙιαιιιαΙιιιαΚ ΜΜΜ. Μοἔ @Η απ ια ῇοἔγειιιϋιιΚ, Ιό 
Βόρ α ιαι€;γ!α€οε Κ6ιήε!ιαπι Μια αιιιοΝΕ Γοἔγα€Κοιτ3 Κιίαιοιόεε τε 
ΒιιιτειαΙιαιι-Ιιο;γ ο ιΙαι·ιέΚ ραι·ιιαι $γετιιιοΚοινοεοΚ ΜΜΜ οεαΚ 
ιιαἔγοΜι ἔγετιιιεΚεκΙιαΙ, ε Κονύε οαοοεοιιιόνοΙ ΓοἔΙα!αιοεΚοιΙταΚ. 
Ιω ρ. ο. α. «Μι @ειναι ε: ἔ6ἔ) 1οΜαι ο ιιιιιιιΚαΙιαιι ΜΜΜ αΙαροε 
ιού8$ιιι, -ε ιιιιιιάειι αμεα κόψω “φπα ιιιαχτοειαιαεαναΙ ναιιιιαΚ 
-ΜασΒοανα; πιο ιεειι6ϋιιΚ-α ΚύρεεεΚ ο ιιοΙΒοιαι ιιγοιιιαιι 8.Εθ21Μ88· 
ι·αΜο1ιοι ε ι ΜαΙα ιι ΒιειΙοθειι ιιιο€ιαιιιαι·ιιι ? Δ: ιιτιιιιιιαιαε ο οιέ1ι·α 
ΠΦΝΜα_ οεσΚύΙ·γ-.ιιιινοΙ ποια ΜΗ τα τις μια θΒ,:ΊΠωξ ιιηι-ιιι 
Μάι* Και··νιααεαιαια ε ιειιιιήε αιτΚινέ.ιιια.. Α :ΜΜΕ ωιιΚϋιιγν0Κ· 
Μπι ιια8γοΜι τύπω Με” ιιιό·88:σιιιααϋιι6%. .· π· 



:αν - 

ΑππγΙ Μιοπγοει πο” ει ἔγετιπεπἔγὐἔγἀειατ κ6τόποπ πιό; 
Ιοππἱ "Μό εΙ68 ναπΙ Πε νόΙειπόπγειπ ειεπ·Ιπτ π. Γ6ΓϋΙειΙΙΙιτ εΠεπεΙο 
π: Μπα Ι'όΙσέρ πι, Μ” πιΙπιΙεπΚΙ π ιπειἔπ. πωωΙΙ π ΙπἔειΙἔο· 
τύΙ:Β ιποποττπΙ ΙΙΙτάΙΙιι ε ονιιΙοεπιιι αΙειρΙΙεπι ιπεἔ €ειρειει€ειΙειαιΙΙ, ε ει 
ΙιοιπάΙγτ, σ. Ι‹6€εόἔοε£, ειΜιοπγωΙππ0 πε ΙερΙο:ιε! Νοιιι ΙωΙΙ-ο μπω· 
πἱπ εΙΓοἔιιΙπΙΙππ οτνοεπειΙ€, πιΙΙΙγ ΓϋΙἱἰΙε€εεεόἔἔεΙ επροι·οιΙΙ:ειΙπ πΙοΕπ· 
π_ΙειΙ:Ι› Κοτἰἔ ει ΙιϋΙεΙιιππΙ εΙΙοπἰ ἔγόπεΙιπεε ἔγσἔγτπρπειΙπΙπτοκ 2 
όε ιπΙ ν” πω” εΙΙεπ-ε?! Πε ε. τἀπἔἔϋτοε νπ,<;γ π. Κορρί6Ιο Ζω 
άε`εΙΙοπ ιπεππγΙ Ι‹εοεεἔτεΙό αΙύ.πΙει€--ι€ε ιπΙΙΙγ Κανω ἔγϋιοΙειιι !-· 
ΜΙ; ϋπάιπΙΙεὶε πόΙΚϋΙ πι! πεπι πέιιᾶΙ‹, πιἱπτ ίοΙγἱΙ‹ Μ: €γειΚι·πιι π 
Μπεἔεὲἔ ἔγὸἔγειει· ΜΙΝΙ -- ειΙιΙὶἔ πέιπἰ ἔγ6ἔγειει·ὶ ιπάιπιοι·ΜΙ 
ΙππέιιπΚαί Μ πειπ Γοϋι1Ι€-άΒτάπάοιΙιαΙπί. 

8Ι‹ερεἱε ιι;Ξγππ παπι πέη, πε πι” εΙπερεΙε ΜΙΝΙ ΜΜΜ: Ιό 
πγοΙ‹ι Μι·τοΙώΙπι πεπι μπω κι ἔγὸἔγειει·Ιαπ_ ΜοπιΙπΙΙΙ‹ πο” π Μ· 
σεΙ ππωπ ύΙοπ πονοΖεΙΙ ωιπΙτόΙάπεικ ειεΙΙωπε ἱε ΙΙΙγεπ; ιπεΙΙγ ειοΙΙειιι 
-ιω Μι· ιπέιε πΙειππαπ-·-ΡωποιποιιΙωπ πιάι· τόἔ· ΙΙΙ8ἔΙ°θΙΙιΙΠό πι 
ο;;όει ἔγὸμςγειεττάτΙΙ Πε ΙΙΙγ "πω, ΜτιπΙΙΙγ Ι‹εΙΙοιιιοτΙεπ Ιεἔγεπ Ιε, 
Ι1ο;5·γ ΙπεεππΚἱπΙ ΙοΒΙπει ]ιιεεποΙ€, ιωωωιπ ΜΙ! ιπειιιιππΙΙ. ἶΪιΙνϋι 
Ιϋπι -Ιιπ @παπι εΙεερεΙε ιποΙΙεττ εἔγειετεπιἱπιΙ ΜΜΜ ΙιπΙΙιαΙ6ε 
828Γ8ΙΙΙΚ ΜποεΙ› Ιιπε2πάΙ:Μ.€ ΙοτΙοε2ΙΙ ει πϋνεπιΙ6ΙωΙ‹ ΜΜΜ. .Ιόπιιι 
εΙαερεὶε, νπΙὸιΙΙ ἔγειΚοτΙπίἱ ειοΙΙοιπ ιιιοΙΙεϋ, πιτ π πιἱ ΙὸπγΙεἔεε, 
Ιἔπε Θε Ιιειπιποε ιιιίἰνύειοΙϋπΚΒοιι, ε π ιπἱΙ τέε2ΙπΙ! όνειά2πάοΙτ Επι 
ΡΜωπω πω;ειΙερΙτοΙΙ--αιόττ ιπΙνεΙ Μπι ΙππΙΙιεεΙε, ιπΙνοΙ ει σει· 
ιπέεπετ ο ΜΙΝΙ Ιε εε=·:3·Ι€ποΙ:-πειπ Γοἔῇει' Ιστοπ-επΙπΙ! -ΜΙπιΙεπ ο 
εοπ·ο π. ἔγετιπεΚἔγὸἔγάειπΙπππ ΙεἔειϋκεόἔεεϋπεΙ‹ αιΙάΙοιπ, Ιιοἔγ ο 
νατοεαπ ειΙαρΙΙειιΙ‹ πιεἔ π Ι‹6ι·ΙειπέΙ‹ε€ ε ιπέἔ; ονειτοεπαιι ει Ιεν6Ιοἔοε 
ἔγύἔγειοι·εΙεε Ιτάπγάτ; ιποι·Ι π οειιΙσιΙάε ΜΜΜ ΙιετοἔπόΙ ΙεἔΚϋπγ 
πγεΙΙΒεπ ΙϋτΙΘΙΙΙΙ€ ε ΙεἔππιππτπΙιΙ› οΚοτΙιατ 5ιοιπποτϋπό Ιαϊτ0. διΙΙΙ:· 
5ὲἔεεπεΙ€ ΜΙάΙοιιι_ Ιιοἔγ Μάι· ει ΕπιππΙύΙ; ει Ισεϊεἔἀἔγ ιπεΙΙεΙτ ιπεἑ·· 
ΜιτάΙ:Ι4οι€αεεπΚ ποπ εΙννοΙ, ιπΙ ε2ει·Ιπτ €μκωπ ΙοϋΙο ιπϋεοιπ Μπ 
πὶ, ε οἔγοΙΙΙΙΙ ει τετιπέετεΙ €γόμετοΙ6ι·ε τἀιππεεΚοιΙπἱ, πππτ εσΚ 
65 ΜιοπγωΙππ πατάω επ:τοΙπΙωΙ ωτΙιοΙπΙ π ΜΜΜ 8γοιπτά.€, ιπ 
τεπΙΙεΙΙεπΝπΙ ΙΙΙο;;ι·οπάειοτ6$-ει ιπΙ πειπ τΙΙΙώπ ε. ΙεἔεἔγειοτϋΙιΙ› 
οΙ·νοεεά;;οΙε άΙτσιΙ ο πωωιππ ΙιΙοἔεε, έ8 ραπειεππΙαπ ΙσεωέεΙππόΙ 
$ϋτ€όπΙΙ£- ε ποπ στν” ίοΙοΙεειοτπεΙς, ιποΙΙγ ἔγύἔγπιετοἱπΚε£ παπι 
πΙΙαιΙιππ22α, ΙιωΠωΙ π. ιΙΙιιιΙο.ΙΙ. 8ηποε ιππἱ παρ Μ* ΜΜΜ ,|ΙΙιοδγ, 
ΙΙΙΙΙ18Ι"Ιιδ κι Μ] , να;γ.πεοπ·νΙΙάἔΩΙκαΔΚΦπΚἐΡ Β.ΚΙ$ΦωθΙΙ, @ΜΚ 



αν 

καπ ,,Μοι·οιιι·ιιιαΙιοι" ίοΙγαπιοιΙΙΙε ή ναἔιι πιι€έιαιειΙαιι Θ: πια* Ια ιανατύ 
νεἔιιἱιόπει τεπιΙοΙ αι οι·νοα ιιαἔγ Μι ραΙαοιΙ:ΙιαΙ. Επι” 8]8.Κ0Ι'Ι8υ 
Ιιιππ Μνϋεπ πε ιΙΙειεαπ Ιοἔγεπ, "πιω-ι ππἔγ αι οινοεπϋνοπάό 
ΙωΙε πιιιιι οεαπ Ιαιι·ιειιιει ἔγόιεΙιιιϋπΙωΙ, παπειιι ει;γαιοι·ειιιιιιιΙ "Η 
ταπ ΙαεεαΙι οΙιειιιοι·νε ε ιπέ:ΙΙαπποΙνα αΙιαΙππΙε α Ιώτιειπει παπ6ιεθ 
;;ιιτ απ πιιοιιγιαΙιιιιαα€οΙ, ε ειιοΙειαιιαΙ: ποιια αιοιι ονατοε εΙΙαι·ό.8 
Ιιοι, ιιιειΙΙγ να;" πεἔαΙΙνιι πατ έα πεπι ω, να” και" παιιιαιι 
ἔγ0ἔγαιειππο£ @φαει ΙιειιοΙ αΙΙαιΙιπαι. .Μι α ΙωιιΙ6 οτνοεπαΙ: κι 
εισιι€ύΙ--ιπιπι ι·ειιιΙειετιιπ οιοΙ6ΙΙτϋιΙέιι€-αἔγαΚοι·Ια€Ι6Ιοτποπέρ 
νόπ πι ι π ι! ο: ιι Ιι8Ι8ἔΙΙθΚ οεαΙ‹ οι·νοειεα,;ΒαΙ παπι τοπαιι, ιι€6πΙιαιΙαιι, 
ΙααεαιιΙιιπτ, Ιιιππιι ιεΙοεπ ιεπειεό!·ιοΙι ΙότειιιοΙι, ιιιἰπιΙΙιιΙώπΙι «ιπποε 
Ιιαπ Ιωι·Ιατοιαπ‹Ι6 ιιιϋΙεϋιΙόεοΙΙΙ Πι «Μα οι Ιἔγ Ιοποιεα; ιιιοετ πιοἔ 
ίοι·ιΙΙινα πεΙΙειιο Ιοπιιιο. ΜοαΙΕ α πειιΙόπο:·Ιε, Μπάρ α ίεΙε6πΙι πόρ 
οειταΙππαπ, ιια<έγ ΙωτΙαιοΙε πω, οναΙοεαπ ΙαιΙΙοπο ΙωιιΙοπι α,α·γόπγ 
ειει·εΙ‹ΙωΙΙ ιιιϋπϋἀέει-ἔοιιᾶοΙναπ, ππἔγ ιιιαΙ παρ ιιια.ε ίεΙεΙααιοΙπ απ· 
νοεοπ ιε εΙόἔ ειιιιιιιιιιιΙ ΙειωιιιαΙι, ΜΙ: α ιπι ἔγὸἔγαιειαἰιι_Ι<ιΙεοΙ ποιπ :ΘΙ 
πσΙ(,€·ει πιό; ια ἔγὸἔγΙΙαιιιιΙ‹, ΙιΙΙι αιοπ ΜΜΜ πινω ΙεϋιοΙΙποιι αΙΙνέπ 
απ ιιιοπιΙπαιιαΙι: ιπι ΙοἔαΙαΙιπ Μπα ιποἔ παπι αι·ιιιιιΙ: ιι 
π αιαἔιιεπ --ε αιΙαπ πισω, ΙααεαπΙειπι Ιαἔιωα €γό;γειοι·Ι 
παιάεπϋιόι.--Ιἔγ ναπ οι αι παω. 8 επποπ πιιιικ νέ:Ιειιι6πγειιι 
ειοι·ιιιι α Ιει·ιεϋι·;6επ ἔγαΚοι·Ιαιἱ τοίοιιποΙν, ιιιεΙΙγ ειοι·ιπτ, ιιι6Ιτα 
ιιγοΙνα αι ιιιιιιιΙ: 6ι·ΙπωΙτ ια,·;αιΙΙιαΙΙαιι ΙἔαιεαἔοΙ, α Ιι0ι·οιΙαΙ‹παπ ιι 
;γαΙ‹οι·ΙαΙΙ Μαι _ιοΙεπ “πιω-μι” πιέειιΙΙοειαιέπ εΙ6 αι 
υι·νοε , Μι, πα πιοετ ωρ αι ΜΜΜ, ναιιιιι ἔαιιοεοε χω” ναι! 
Ναπι οεαΙ‹ α ΙΙαπωΙς, παπειιι αι οΙααΙαα ιιιύιΙΙα. Ια ιιιιιιιΙειιΙιαπ Επι· 
ειαιιιππ ΙϋΙ46ΙειεεΝποιό; ιιιι αιοιιπαπ α €γ68γαειαιπαπ αι επιπ 
ἔΙπ‹ἐΙ ΙιοεειαπΙο ἔγαΚοτΙαΙΙ ΙαπραΙγαΙΕ ια Ιεἱναπ. Μαἔα α €γει·ιιιοΙ( 
ἔγόἔγοπιαιάε ει€:ιιι ΜΜΜ Μό ΙϋΙαιΙαια. 

'Ι'ιιιΙοιιι , εοπαιι αι αΙιαΙαιιι πωπω ΙιἰαπγοΙε ε τοοιιιΙ6Ι: Ιιότι1Ι 
ιιιααΙώρ ἔοπἀοΙΚοιΙιιαΚ; εοπαιι ιι·ωιπαπ πα" ιϋπόΙειΙειιεόἔϋπΙε ιππο 
οπιΙιωεὸτόΙ; ιι·τοιιιαΙι_ πα αΙωρειετ6Ι ναπ από , ε ἔγὸἔγειειιιΙόεππΙι 
Ιεοι·ΙαΙοιαεαπαπ ι·επιΙϋιιΚ εϋΙγειΙΘεόΕ , νο5ιώΙγιόεόΕ ΓιέΙΙΙΙι. κιι‹ι πια. 
ἔα ιιιεἔἔγ6ι6ιΙ6εε αιοτιπτ. Διππιειειιι μαι· 6ντιιειΙ πιιοιιγοεεα το 
οπιΙΙ=· ιιιεΙΙγ παιεωΙι ιἔαιαΙ‹. Βιι αιοπΙιαπ ι·επιΙιΙιιΙ‹ α; ΒΙΙιεΙΚειΙό8ό· 
πο ε 6ι·ϋπ ίοιι€σεειι€απα πιειοπ ατόεοπ - επι οΙΙγ αΙαροπ , ιπεΙΙγειι 
σααΙιόΙγ_πωι πϋιι'ιρτεποΙ8%ωί Μπι Γο8παΙι πϋπιιγοπ ΙιοΙΙΙο,·ΞπΙπι, ε 
αι αν” αοΙςοΙιΙαΙιι ιπἰνεΙ€8όἔο ε Μπιιιωι παιαΙγοαεάἔα ιιιιπΙΙιιι 



ΧΨΙ 

ΜΜ› ποετπΜπιπ Ιοεπό. Α ἔγετιποΚἔγὸἔγέειιιτ ρε«Π8 ιπΙπιΗὲς σ€γ·Ηε 
Ιοἔπεπειοϋπ «Με εἔγειετεππἰπό Μάρ πατάεπϋπο ΙεεπιΙ ει: οι·νοεπει!α. 

ΝΜνάπ1€οπέ οΙνεππ ε: ιπεἔἔγϋι6ύ€εἱιππεΚ, π” πἱειεπι, ο 
ΚϋπγνποΚ επεΙΙιππε ἰε ιπο8ΜεΙ. 0Πγ ἔγετιπεΚἔγὸἔγὐππ€ , ιιιοΙΙγ 
πιἰπἀεπ€ ιπεἔἱεπιετπἰ ε οτνοεοΙπἰ τιιιι1τ, Μπι Ξι·πει€ωιπ, πειιιειιι ονει 
τοεππ Μνάπωπι Μή -- ειωπεπι ΜΜΕ αιττνάπ ἔγπΚοι·! πεπΙΜέεΙιιιιι€ 
-6ο επ]πάΙνάπ πει νειΙππει ιπάεΙαέρ ἰι·€αιπ. Αιέπ ο Β6πγνποπ προ 
ᾶἱοτἱοπε €ππ26τεΙεΚ παπι 5;επ ΙεεπόπεΚ €πΙπΙΙιπ€ὸΙ‹, πππιππ, πο” 
,,ἱἔγ να” π” €πρππωιΜιιπ πι εεεωΚ €6ππεόἔ6πόΙ"-π πιἱ πιο! 
Ιού!2 ιπάεοΙ: εΙΙεπΚο26 €πρπει€πΙπτπ έ8 ν6Ιειπώπγε Μ! ε!Γέι·, ε Μπα 
πόΒ·εε ππιτπό εἔγεε άΙΙΝἀεπἱιπ πω: πτέιπἱ ῇπνἱτάεπ σΞε ιπσ«ΙοεΜεεπ 

Ηοἔγ ει: οΙνειεό π τύπγεΙ‹ πγοιπάπ ιππἔπ ΜΙΙιεεεεπ, “πω” 
Ιεότεπο€εΚε£ (ο Κϋ€ο€πεπ 82) τάτἔγΙπἔοε ΕύηοΙΙοιπιόεεεΙ, οι·νοεΙπε 
ειιΙ, π0"ωππωι, ποπιιιπ Μ; ι·6εΖΕπ€ οΙΙγειποΚπτ νέι!πεπτνάπ, πο! 
π: ετεπιπ6πγ--έγό;γπΙέιε να” ποποιοπι€-π ΜΗειιπέτ έε οι·νοε 
Ιάε$ ἱἔπιοΙό., πε τόειἱπ!: οΙΙγειποΚιιτ ἰε, ιπεΙ!γεΚΙ›6Ι να” ίϋπαΙεππά 
ΜΜΕ, νειι€·γ ποποιοΙπψ ΜΜΜ πο!οποπγιιΙτ σεειΙόιΜεππΚ ΙορΙε€ΙοπϋΙ ια 
ίπ;; Εϋππὶ - 8 ιπάεοΚππΚ ονπ€οεεἀἔύΙ νπἔγ ύτιππωΕπειιΙ ειο!ἔέ.Ι 
Ιιπ·€πὶ. Α: ἰὐέιεττ ΚότεεεωΙε ῇοἔγι6Κϋπγνἱ ειι€ιπειπ ἱε ΚΜΜεππ. 

Β Χϋ4:ιπποπ πι Ιει6 Μπα πι άΙωιΙπιποει ἔγετιπεΚἔγὸ· 
ἔγ ά ε Η ε 2 επι Ρ ο π € ο Ι: επ €άτωγπΙ]π- ποἔγ νεπέτίοππΙπΙ ειοΙπ)·άΙ 
]πππΚ απ εἔόε2ϋεπ. Α επόἐπΙειπ-ἐἀτἔγΙπἔοε ε ΡΙιγεἱοπἱ Κύτ]εΙεΚ 
Βόνεπ εΙ6πάειτππ.Κ. Α ἔγόἔγειετἐειππππ πω" ΜιποπποΜπιπ πειιιΙο 
με, Ιαπεόἔεε έε €εν6Ιυ8εε ωιρπει€πΙπΩἰιππ€ ε. ἔγ6ἔγππὸιΙοΚ ό8 επε 
τοΙ: Κ6ι·ϋΙ. Βἔγοε παΜΙγοε επει·εΚτ61 πόνοππεπ πωιωΖωπ (πὶἔιιπγ, 
ἱΜππγ, ιπάΙκοπγ), ππάεοΚτ·6Ι (οΙεπιπ καστ. πεεΙΙἱ, νιιεἱπΙαἔ) άιιιΜι· 
ίοΙ;ποπ πΙΚπΙιπιειιοιπ ε όειΙεΙοιπ ππ€άειιΚειτ-Μᾶἱἔ ΓϋΙΓϋἔἔεεπόιπ 
ὶτόΙε€οιπο£. Αι εἔε3ει ΓοηειεππόΙ Ι‹ὶτε€ειἰΚ, πο” πειπ εοΚ "θα απ» 
ω πο.ειποεππ.Κ έε οιό!ε:οτίίπε!κ π ἔγετιιιοΚἔγειΚοτΙπὲΒππ; π πα 
ἔωπ ιπεππγἰεὲἔἱὶ, ΜιΜ8$πΙππ ε ιπόἔἰε ἔγο1ποτ€ετπο!6 ε 2πνεατό 
νεἔγὶ€6ΚοΚ€6Ι-ιπἱκ ”εοΙνοπππ, τεῖτἱἔοτππΠπ" πάν Μπιτ ππειπάΙ 
€ιι€πε.Ιτ - ππ€πει€ύεππ νΙεπιπΞπ$οΚ. 

Α ΠΠ: @εποε ει επ·ειΙοϋ Ιά2πΙ:τό1 επόΙ-εποπι ΜΜΕ πω· 
νάπι π ειάιπ£πΙππ οεοτε€, ιιιἰόόπ Ι‹ἰεᾶεἀεππἐΙ 6ηςγοπε6 Μπι τπρπει 
ΕπΙππΚ πιἰπ£ π Μ: ι$.ΝπΙεΕποε _ῇοΙοπε€οὶτ , ιπεΙ!γεΚΙ:6Ι εΙ6Ι›π ποπ» 
πππ1: @Με ππἔγειετϋ τεΙεΚΒόΙ -- ιπἱπϋοπΜε πωπω πό.πωΙιππΚ 
οεἰιτάΖΙιπΕπιιΚ Μ; νπἔγ ιιιοἔϋΙἱ ει Με ει ΙππιΜΜΕ - ε π κοψω” 



Μπι ' 

Ιιοιισιο16 ΙιειγΙιεΙι ΙιέιιιιιιΙιιιιιι ιιοιιι Μάι ιι ιιιιΙΙό.Βιιιι. Η οιιΜεΙιειι ιιοιιι 
εειιιιο, Ιιιιιιοιιι ο. ΙεἔιιιἱιιἀειιιιιιριΙιΙ› €γαΚο:·Ιατι ειοιιιροιιι: νοιοιοι€ ιι 
ΦιὶτἔγΙιιἔοε ειιιιιιΙιιιι ΚύιιιοΙεΚιιιιιιιιειι οΙιιιιΙτόΙι ειιιιιιιιιιιιι6Ιο Κιιροεο 
Ιιιι:Ιιιιιιι ιιιεί.;!ιάιιγάειιι·ει ε νειΖΙιι€άτιι, - ιιιι Μ” οι·νοε Μια, Η ·έγιικ 
ι·ιιιι ε ἔοιιᾶοΙΚοᾶνο. Κιιιά ιι ΙειειΙειΙεΚ Ιιοιιιιι!γοε Με” ιανιι.ι·οοϋ.ει ω 
Μι, Μπι ιιοιιι ίο8 ΙιιιειτοιιιιιΙιιιιιιιικ να” Ιιιει!ειΙοειιοΚ Ι:Με2ιιιιι. Α Μ· 
πει: οε2ιάΙγιάεάΙ: ιισιιι Ιάι-Ιὸιιγεἔ καιω, Ιιαιιοιιι σειιράιι ιι 
ἔγειΒοτΙΜΙιιιιι ΚϋιιιιγοΒΒιιοιιά6 ίϋΙΓο8όε νιΘἔεΝ, ΚύτίοΙγιιιιιι ιιιοιιιοΚ 
ειοι·ιιιι:, ιι1Κοιιιιιι. 

Δ Κιι€68-ΙάιαΙιι·όΙ @Με τόνιιιοιι έιιοΚοποιιι; ιιιοι·ι: π. 
Κοτάι8 Μπι νοΙι ιιΙΒΜιιιιιιιι ο ι·έ:ειΙιειι οΙ6ἔεόἔεε ιιι.ριιειωΙαιοΒιι€ 
ιειιιιι; ε ιιιιιιδιι ο ιἀιἔγιιτ ει ωσιἔι ιιιιιιιΚάΙώιιιι ιιιιιιιιιιοιιι ΙοἔΒό 
νειιΙιειι ε ΙεδιοΙοεΙιειι ΙειΕοιινε ωΙάΙΙιιιιιιι, ιιοιιι σ.Κιιι·ιιιιιι απ” ιιιιιιι 
ιιιοιιιιό.ει·α Μ” “πει ειέιιιιιι ο ιιιιιιιΚιιιιιιιι. 

Α ΠΕΚ Ιειο:οιΙιειι ιι Μ] Β Μι ι ιιΙιιι Με €άτἔγιιΙτιιιιιαΚ, («τιμάει 
ιιιεεειι ε ιιιοι·ε·ιιι ιιιοιιιιιιιιι ΙεΙΚιιειιιοι·ειοεοιι Ιιειειιιέ.Ιτ ε πι” ειιιιιι 
ιιιιιΙ ίϋ1 ιε Ιιοι·ιΙοϋ Κύι·νιιηέ.ΙιιιοΚ ε ΜΜΜ οεοιεΙι ιιγοιιιιιιι.-Μιι 
ίεάεπειιι ί6Ι-ιιειιι ιιι8ΙειΙοιιι, Με Ι:εοεομοιειιι ιιιειἔιιιιιιιτ, Ιιο,·έ·γ α 
ΜΚόι·ιιοιιιοΙι ωι·ιιιόειοψιιιι νοΙιό.ι·ιι όε νιιεοιιγό.ι·ιι ιιόιιιι ιι] νιΙιι€οτ 
νετΙιοπειιι. 

Α. ΠΠΚ ίε_ιοιοιΙιειι ει €οι·ιιιοινοΙόΙιάιιιαΙιιιαΕ Γοι·ιιιιΙ 
ιιιιΙι Μό. θεοΚόΙγ ιιιιιιιεοιιιιιτ ο ι·όειΙιοιι Ειινειι ιιιι€αιιι 816; ει ιιἱτἔγ 
ιιοΙιόιεόἔε ιιιιἔγοΙ›Β ωιιιει τιιρειεπιιΙιι€οιιιιιάΙ. 

Α ιιιάεοϋιΙε ΧϋιειΕ-ιιιο!Ιγ, ειιιιό Μια Ιόν6ιι ιιιέιι·, ει ιιιοιιιιγιι·ο 
ειόε οΙϊοἔΙειΙωτάεοιιι ειιέειιι, εοΙιἀιἔ ιιοιιι Μ;; Κόειιι-ει ε2ειιι-, Μάι 
όε ΙϋΙΙιάιπειΙιιιιιΚιιτ, ει €οι·οΙα, πιω Θε πάν ΙιιιιιιιιΙιιιιιιι:, 68 ει: ΜΜΜ 
61οιιιιίινοΙ: Ιιειεἔεόἔειτ ίο8]ει ιἀτἔγαΙιιι. νόἔιότο, ΙιιιτιιιιιιιιΙι Κότσι 
Ισειι ιιιιιοΙ‹ ιι οεοιι€οκ Ιιοιοἔεόἔοι , ει. €ϋι·νόΙγ·, ίεΙιέ:ι·- ε ΙιιιιαΙιόι·, σ. 
νιιΜτεέιἔ, Ιι6ιΙιοτοἔεόἔεΙ‹_ ιιιοΒοε ιιςϋι·οεϋε ΜιιωΙιιιιιΚ ω. ει Ποσε 
ΐοιοιόεϋΙ εο!ιόειοιΙιοιι Με ἔγοτιιιοΙιἔγὸἔγάειἱ ιειραειιιιΙιιιιιιι Εοἔιιιικ 
οΙ6ιιιιο.ιιιι. 

Ροει, ιΙεσοιιιΙ›. 15. 1846. 
Πι. 5οΙ·ωιηιΕ. 



η Με. 
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μ) ,: ι ι .ι ν ι μι” · .ω ή Ι ι -ι κκ!" ι .πι 
Ηγοι·ιιιοΜιοτομόδιιοΚ». ε ιιιΜισΜοϋι 6α·ιο1οιιι!ι οι ιιισιι 

ΜΝ· ιιονο:ΜιΚ, ιιιοΙΙιι ε. ἔγετιιιοΙι ύ[8"Η.8έ88δω ΕοΙγνέιιι ·ι:ωιιιιιιιι ι 
,ιμοι·ιιιοΒΒοιτιιαΚ ειιιιι€_ιιι. 'Ι' ίι.ἔ @έ ΜΗ: ιιι Ισ ειι ιι.ιοιιΒιιιι επι: ιιι: 
ναιοι πιω; ιιιιιιιιιιιι Ι.ιιιιε,;ιι6δει: 6ι·τιιοιιιι,ιιιιεΙΙχι.ο. Βγει·ιιιο!ιοι: ιιιι:8 
·ιορι; ιιιιιι€Ιιοεγ ιιιιιιιιειι Μ.ιιι€ιι16ιιι, . ιιιοΙ1γει μοι·ιιιοΚιι6Ι καιω ΜΒ 
;;ιιιιιι , Ιισι·ιειιιοτει- ε οι·νοεΙάειτει Μινι: ιιιύιΙοιιιι.άπ τειιμοσιι:.·ωη·' 
εισιιιροιιιΜΙ ιιιιιιιΙνιι> ή" 1ιιειισ.ιιι , υπόΙειοι·ιι-νοΙιια,;1ια σε €γιει·ιιιοΚ 
1ιοτΙιιιιι ο16Γοι·ιιιιΙσ Ιιετη,ει88εΙα ιιεινεφψ οδγειει·ϋειι ,ς γε ι·ιιιιο·ιφ 
:ιι ο Φ ε ἔ ικά ιι; Με ιι ο Κ (ιιιοι·Μ ιιιιιιιιτιιιιι) ι. ιιιμει·ιιιοΚ1οοι·ΜιιιΚιωσ0 
Ιει8 ε16ίοι·ιιιιΙύ Κόι·-Μοιιι-. Θε ίοΠαιιι0ΚΜ ·ιιοιΙιε, ιιιιιιι ιιιιιιιιιοικιιιιΚ 
ιιΙοειιιιηιιι ,ι ὅ γ οι 1ΠιθΙΗΜΜ ι ιι ο ι οδε ω, ε Η ιιο1ι (ιιιυιΜ Μακ 
.ιιιίιιιιιιΠε, ιιι. ιιιίιιιιιιΙιιιιι -ιιι·ορι·ιι) ιι0νιι2ιιϋΚ.Μ ι · ν; ι 7. μ; ‹Ι η: 
μι” .ΙΜ γιιιύΜΗι, οι: ιιιι·ιιιι ο ιι κ στι: Μ 1ιιιιιι6ιε 1: 6ι·Ξό.ΙΙιιι ιιςσ·ωα 
ίο1γιιιιιιιιιιιιι εΙ6ϊοι·ιΙιιι0 Ετό 82]8ί888θΒιιΚ `·ειιιιιιιιιΜΠγ 
ιιιοΒοιε·ιι Εομιιι.τιικ Μι ιι Ιιετοἔ.Κιεᾶοι1-οιι, ιιιιιΔω ΜΗΘ 
ιε!ιιιέΜεα_ι ιιιιιιι€οιιιιιιιι€γει·ιιιοΕΚ οτι Ιποιεἔ Βό@ό4ε@οὲ 
1ε·ιι.ε ι οι· Ρι5Ιιιιιιι1 ειοΙ$ιΕΠιατ κι ιιιιι·ιιιοει, οειιιοει νιιδγρρόι-Μ2 @Η 
σο. ιιιοΒιιιιιϋιιΒϋπεωεε , 8ει.ιιιισιι -νάιιΜέιιΜιιιιιΚ, Μουτ ΙιαθηΙιωϊ ό:: 
ιιΜιΙάιιοε· Ιούι·ιεΙε!ιιιεκ ΜΜΜ ί6Ι$οιι;ό.ειι, ιιιι:ΙΙγιιΚ ο 'ΙάιαΜιιιιι "6Μι 
ΐοτιιιι!νάιι ιι ,ι;γιΒγιιι6ιιιιιιΚ ιε ειιιό.τ ιι·ιιιιγτ σ.ιιιιαΕ-;4-4ΜΜιοιιγόιιι 
ειιισμιι_Μ1ι ιιώιό286Βιιι @η ιιιιιιιι ιι 51ι·ιιικΚ.ΚοιιιώΒιιιαΜ,ω 
ιεεΙιτειι6ι· (ιι.ρΙιτιιιιο), ιι6ιι6Βόι,ζ 1ιιιιι.γιι:ΗΜΒΒόι, Μι. ΙιοΙΙ6 ιιιοδ- 
μιιιιιι·ςιευι -Ε'ι8μι1ιιιφιειοιιι οΙνιιεύιιιιιι€ ΦιιιιΙι ιι ,05ιύΒοε ΙιιιιοΙγιιιιι 
ι·ιΜ·θοιιιιο!ιαιιαΕ νιειιιιι οι·νοεΙάειιΚ Μα” νοΙμε8γιΙς γιιΒγ Νικ”. 
ιιΙΤόιιι ΒειοΒ· ι:οι·ρ ς εἔγόιιιεε- ω” ΙιιιιΙϋιιϋε όι·ιόεοΚι·6Ι, πω” ΜΒ 
"$(ιι(ιιΙρ ειάιιιι·6,Ι,)ιε ιιιι11γ εοΙ:Με ιιιύιΙιι ε ειι·ιιγόΒιιιιιι :ανιιι·‹›Κι·ϋΙ ιι 
μοιιιοι·Βιιιι, ειινιάιοιι 6ε ΓειΙιειι ιιειιι ΙιιιΙΙοιωΚ ριιιιιιεπ οιιιοΙιιιι? 
Ιὶιι$γΔιειῖι5Ιρ| Κόι·ιε,Ιι;ιιοιοΚ ιι _Κιει!οϋΙφιΒιιιι, ιιι Με;εΚ ἔγὸιιἔύιι ε 
6ς:όιμ9ιιγ;ιιιῇγο1;ιιιιιιμΙφἔνι >Μ8ιιΜΜι κι ε..ιιιιιο1η· €γιι!ιτινιιι -ε πω. 

· οι” νά!τοιιι€οειιιι Γοι·ιΙιιιιιιιΚ ε16 ιιιιιι€ ΙϋΙεει·όϋ!ιοΚιιό!--ειοιι ιιΙιἔ 
1 
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Ιια πιοι·ετιιΙ νειΙειΚὶ Κό€ΙεοιΙιιἰ; Με, ιιιἱΙΙγ πεΙιέι ειπα! αΙιιιηή (ειιΙ› 
]οοΗν) @Με ΜΙΚϋΙ ει ἔγετιιιεΚΙ-τοι· ΠέΙΙΙΒ €ἀτἔγΙειἔοεεεὶμ (οΜεαΜ 
νΜιε) Μάη σε” ΒϋιεΙΜΠε; ω. ιιιοἔὶειιιετιιἱ, ω* ει ωάμι, Μ επ 
“πιω πιιεἔΚἱε6ι·Ιό! .ΙοΙειιειιε τονέιΜά ιιια,Ξ>3·έιηοιΚ νπΙειΙ‹ἰ οι ίϋΙ- Θε 
Μ!ά]0αΙιπεικ ΜΙγτε, ΓοΙετει, ε.€οτιπέειεττε “ω εοΚΤόΙοεό$6$, ιι 
εοΚ οεα£οΙνάι1γτ θε Βουγοϊόόεϊετ: ΜΚ ΕστοεοΚιιΜ ἱε ει1ώτιιιο!!γ Μι· 
ΙοίοΙγω. πικαπ β Κὸτἱειιιό£ πε!ιειΒΜΚ. ο ε. _ϋινΜΙιιτοΕ σωικΙιωπαι· 
ιιι08νάΙ€οιίειψέ.Κ-6ε ἔοπᾶοΙ]οπ ΜΜΜ ιιιειἔάτιαΚ ε;γ ἱΗγ Κϋτϋ!ιιιέ 
πω* ΜΜΜ Κενό Βεωε Με0οιὶο€ ---ε 6ειτονεεω95, :Μη ΜΙΜ 
»ω Θε εοΜαιΙ ιιεΙιοιεΜ› ΜαιΜΕ 6,” ΗΙγ €γούιποΙτ οΕνσωπωΙΜεπιιΕ. 

Πει ιιιέΘὶο ιπἱΙΙγ Πϋπιήεπ ]οΙϋΠΚ Η Ιοἔ€ϋϋΒεπ ει Βιπ%σ€ Μειω 
«Ιο1ε σημα: ΒάιππΙιπ;ϋη ε Μ” ο. ΜΜΜ Ετάιήιι νότη·οΚετ (τοοἰρο 
ω) α Μ3Ιοεό ιπε1Ιοττ, Μ! πειιιαΜ·Κάπ ει Μι· άΙωιΜποε Π·άιηιι- να” 
όρμο ΜΜΜ σι·νσεΜΒα πιεΙΙσπ “Με ε2ετοπο56εΒοπ ιιι61εϋιΙιι6ηεΚ2! 

Α: οΜΞε πωιωωωκ ικό» πιόΒ Ιἱι€8)ε8γ2ϋπ‹Ιϋ, "πωπω κι 
έγαΙιοι·Μι1Μ.π ΜΝΗΜΗ 166!» ω1ωΒιιιικ κα” ει ε26Βιιπ 
Μι·8έ21 ιΜΜΣεπ κοττειΙ ΜΜΜ Κύι·Μοιιιοκ, »Μπιτ α: 
€58Ήιενε2οττ ἔγοτιιιεκκοιτἰ Βο€εμ6ἔοΙ‹·σι·νοεΙι5ειϊ 
ΜΗ; ---ΙΜόι·Φ Ϊ8·ΠΖὁκΠ$1Κ :πεἐἱετπετέεο- σε οι·νοε4άωι·α ωΜω1 πο» 
@ΜΒ ἔοιιᾶοτ ειϋκεοἑἔ ΤοΜΜαπΙ , ππϋπωσιπ Με ΜιΜ.ςε16 ει. ,Βή6τιπΕΙ: 
Σγό"Μπϊ ιΙεϋπγνεΚΙιεπ Ε6τωΜ, έ !εδπΙΑΒΒ Η ε2ἰπϊο οΙΙγει€, 
Μπιτ ε. ΕΙΙΜ]ᾶο1ἰΚόΡἱ "οι·ιιιοΜ‹οι·5 Μοτεἔε6ἔεΗΓω Πο 11ι<ἱι1€ΙΜἔγ ΜΒ 
1εωοὶ ωκιΠωιι"=Π- 682ϋπιέ·ιι ωοινω -.ΠωΙΠ 4ηφόιΒο8Ιου πω». 
Βέ88ΚΚθΙ νατι ΒοΙἔΠτιΚ: ἔγὸἔγιτιόὐιιηΚά€ οι: ωωεἔωει εὶἱἔοτύΜ› 
ειοΙΙειπΒοη Βο11οπε ἱπ€όιπιϋιιΙ‹_ Β..ωιωιι»ιω· ιεωικ π €'6ι·ιιιέειωτε Β 
οιέ!επετύωδΙε!τειιιΙΙ εεεΒά!γοΚται Μειιἰ σ. Με Ιτε$ειΒ6ηωπἰΔ£εειιι επω 
Μάιι ΒἱεοπγΜΙαπ ΧώτάΙΜιρο0.]εωτ Μιροιιω. ν1€1τοιό ΜιιιΙυπίεΙο στν” 
ρἀἔοΚΚε1 ορ€τοπιοΙι1ἱ. .- Η τ ώ 
Δ. ;γωωεκκσωωκ ό!ε=-ΒγετωεκκαΜ ι»-εωειι6= 

β 8εκποκ Λαοαε6ιωαΜαω ν· ° 
Α @μενω οΧΙέ-01° ΔΙτατεπσωι κ "Με Μ ε 66% τομ σ. ε. 

εστι! €ΙΙόΜέξ ΉΗΜΙΙ4 Μ; :11οΗΜΕΒΒΒτιγ!τ«Μι Δ!! Μι Η Η ΜΜΜ 
-ιωωωει‹. Α μια«Πεκπω-ιωκ ω, ωικο1ωε πω οΜεωαεω Μ: 
Με ΚονοεΒέ ισιωιειιωωκ. Α μαιωεωιε ωε1ηακ·νωεω Μήθω,ω 
:ιιεἔΓεΙοΙ ε. ΒϋνοΗτε26: -' '; Ϊ· ° °° ·"'" ΡΜ Η “ω 

Ι86 ἔγετιιιεΚΚοτ·ὶ πεσειωμ οε°€!5'Β·ὲ”ιὶΓὅΚΒΡ:· Α "Η 
ιεεωισι Γοένει ω «Με ΐό;ιθε τωισθωε8, εωΑιε·έυ ε δΠἑ'Ιιϋτἐὲψἱὲ. · 
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ΙΗΚ ἔ; γ ε π· πιεΙ‹ Κο Η Η 6 ε: πΧ. Απ οΙε6 Ι'08ιάιι€όΙ Κειάνε 
ωιιιεικ ΜμΕ;; , - ωΙιάτ πιἰιιτεἔγ ΜΙ: ΜπαρτόΙ σ. 2 θέ όνἱἔ. 

ΠΠΚ έγει·πι οΙ:Ιαο=_ς1 ῇᾶ¦6_ε_ἰειἔΚ. .Δι εΙε6 Ιομάε ν686τ6Ι 
ει ιιι€ιεοΜΚ Κε:ἀεΩεἱΒ·, -ιτιἰιπεἔγ Ε. ?Π€ Ηή8. 

Ψ _ΙΡΠ8·εινεων" 1.ΗΜε ΙΦ€ΜΜ Ι 444νάπε €σεω34 Η 
εκπι!ϋ|ιέε ΚειιΙεπεἱὅ, σ.: Η σ. 7Π; όν€6Ι ει 12715Β·. 

Αι «παπι - «Η Κίνά!ΕΚύρ ιιι::Ιεό Μέ Ξ ἔγετιιιοΚΚοτἱ ἱᾶ6ειει 
κιΜηπ φ16ΜΔοκι Μοκιικά6ΜΜοι εποε-φ ω” τι @Μο ἔ 
8-4ΒΈ !Η8ΗΒό,88 Κϊσ6τσ1ο,·ωι1ωισ ΛΜϋεωμωη;«ΜικΜ ωω ο. Μ” 
νΦ34α98σεω .ω Με” ε κει·ωπικ- Μ.εωνΙ=ι% Κ πι» Η 10 ι ὶ Η έν" 
Με” 49684 .εϋεΓόσεϋφα, Β·άπε168Μπακδ :Με (0Μι1ρ, @μια 
··ικ·40τ4, τωε%0.ι= ωφυ»ιο:Μ-«οεπί=Μ.=έυεω«ωυκ=ι-‹ 
1ιμι),ωι.η$η.ΙΛεω.(τιιοΙιἰϊΒ)ὡ Πα τ45Μ(ιιιμημμ ΜΠΕ Μι 1886” 
(Μεπ ω»νωω"ω σ Α! ο ν” ν ΜΜΜ ο Κ.(01ΕΜ$ΜΜι€ω 'ΜΒΜ Σ 
$εμυ1Π;;)$χηΧοπΞεφ εμη·8ης ε, νόμο, σε 9 5 Μ? ἱΗ£ Με ι ί1Μ.Κϋξε ίδο 
Μ; ως εε 6Μο-Ιευε6ΒαΙε (ΜΒΜ οοιιἔειιΜ α: σοεαωηεωωη. ντι 

ΙΜ θ εγεριιιςκώρτοεεωωποψ ή; 6;·€εΙοιιιδ›ω, ω. ιιι ιιιΒιι&.αι.· 
κόψε ωω φ ε=>ΜΦ εεειπιιιοΒΚοτὶ ΚΜιαπιΜΜ Ιο;Με τόιοΜ,- ω! 
Ιο.Ηιικά,ϋΙ; Μρι,ι μαΙςΙφωι, Δ, Μπιτ 826οΚ σ ΦωοεΜΦΚαττ6Ι ΜιιιΣνο ω 
«Λώ ηε;ές·νό$οϋε ΜιΜΙικιΚ Μ!. “Μάτ ιιι;φωσ 11 ΜΜΜ. ω” 
. ξ. Α! Μ Φ864εοΓεωιουιπυυ5οαι» €8ΚΙιπϋ!ιοΦΜε. 1ι6ΜπΕι6;·ι6ιιεκ ω' 
Βϋνοι!απόΜύΙ, ιιιοι·€ ειιλ-:-;13ηρβ€Μέγεχ 616 1ς1εβεὰΈᾶΒΒιιγἰπο-ιμά5 
ἱΕΕ9-ΗΗΒΩΠ$ω88ΝΑ--$ή8ΝΜΜέεμ, εξ Βιοτεεε6δώ ΕϋΒΒΜὶκσ ω* 
03τεεισΜ-ΜοΜν) .Ρ"9Κ·81ΜυΗΦ6ΙΜεσόκ ω". ω' ιΜΜοεν ο 
ΜΗΝ Η 98888 849Β36Μϋ Μ” Βϋ15πΕιεόερΚ.οτ 166οΙΦωοΙ:Μωμ 
ΜςϋμεΜΦ98Κ $ϋ]ίοΕό84:6ε ο1Υ08ἔάῦἔΓΒ·ΠτἶΖΥΩ= οι: ο νικ πιοΜειυ: 
@ΗΜ έ-μβΙόΙΙ.Β. !ΜΜΒ·δΡΙΜι ΜΜΙ Πσπει!!ΒΙιρ Μ.0·"Μπ »οι-Ντ 
$ε!4·ε€.ὶΙ!·=99πιΕε 9Μ$4εϋ8 »Με ·υενθε Ι>οΦΦωεωε @ΜΒΜ Φ; 
Με , ωι444% 9889999ϋΕ2.6ε· σε: ὶὰέωωι ενοτωκοκ · ΜΜΜ ΜΜΜ 
ηέ"94δ .Ψω0!$βΜι :ϋ9τὶσειπὶ·, 6%0τκοε!άε2 κεεισιω6€σιωι 1εωπο8· 
Ψευε·%..π.υιΙΒΜ - ω Π» ν! «Μι --4 μ] 
Ι . 1 Η .- μ» ·Ι| χω. ·ι υ ·- ; 3: «Π7'1“Π α» :ΗΨ'ω ή 

σ τ ο ¦ 1 ·· ' ὅ' Η Μ ·Ι 
' " .- . ;' . ι Η · Ι | 

' ' | ' >'ἰ ιι. - ι '. η >·ζη , ο 'ο Μ' 
( Μ`Ι-. ' ' ι 

. κ χ· ·η- , ¦ : ι μην' 
1›: 



.ΙΙ Απ' 'η. ·· -'- ΙΐΙ·"... ”¦ η. 

ε. 'τι:.11:2π:·ι·, _ Α 
ΑιωΔΝοε ενεπειακεγ6εΥΔεεεει επεΜυοΝ·ι·ρκ. 

, ι' 

_' _ ΑΙψΜέποε Βόι·ωπ., __ ,. 
Α $γοτιιιοΕΒεισ8ε6ΒοΚ ειιῇΜεάἔεἰΔ "ΜΗΝ οενόεοΚ ει"εΙΒιι 

ωκωσ ϋό1ΈόδοέΒ6Γ,·ήΜέεο!ι·Ξειιι605· ε. ΜΙηγοιιι6 €επὅ8Ιο2Β6Ιζ επάτ-ε 
ωειταφ.Κ. ΒττεαιοιιΜη ικιο,ε·,ςγ6:Μεεειε ειετὶΜ ει: ιι:οι:ι!σω, Βοξ” 
ε. £επἔ6Ιο€: ἔγοτεπΒϋ,] ε. πιἱΜ: σε ει ἱᾶο¦ὲ·- εεΝ988“1ιεε· 
ι·επάεπει· ιιιοι€άεΠ'εοΒοεΒοΚ ἔῖει·πιε°Κει'6ἱ-ὶιιἱΜ';!('ι%" 
το ε πιΠΊ;·· εε @τῶι @με Με; οι ῖ ι! οἔοΙ: ,Δ “νθΝεἑΙ·6ιι4'γ¦6ἰΚ‹ δεί 
€επἔ6Ιετ ΜΗ.ϋΜ α·2°ομέειεε:$εε €γεεω-6Κιι6Ρθρεε'ιΉ 
ο1ΙγΝ$ΚόΙετ σε 1ΜΜ Κοτοεπι Μ, ό: ΘΡΡεποΙΙγΚ6ηπγοπ Μάρ 
ιπιιιΙιεϋΙα τειιιΙεΙΙεπεεε6,ε επ ε66ηγι·οΜειει··· ε τεεεεΙετ Κϋι·6ϋεπ, 
Μπιτ ε.: ὶᾶεἔτεπιΙειοτΒειι. Πε $ἔγ ε ειοΧο€τ ,,Ιιότοπι ὲ!ε£Κϋτἱνόιη 
το"-+-εν26Κεπγε68, ἱΖἔ6Κουγεεἔ, Θε τοηγόειεττε νιιΙ6 ΜιπειειΚο-: 
Με Μ, "ΠΜ :Μενα ἱε, εεειΙοτειιι ΜΜε ιιιετέε2ε6επεΚ εε Κε 
οεοἔ€ε€6 ϊϋΙϋ!οτεεεέἔιιεΚ ΙάτειἰΙεΙεππἱ. Αι ἰιἰεἔεκ εε ειΙόιιγεΙε Μαν 
Με 6Ιο€ΚοτΙιεπ ύ" ύ.Ι!πεΙκ ει €οιιἔόΙε€Ιιει Με ΙΩΝ ε2ϋΚε·ό€,°οε 
Φόπηεώ ει τόιηΙιει (ίσ.0€οι·οΚ ιι Πισωπι-Ιιοι). ' · 

Α: εδάεπεεεεε εε Ματσε ἔγετπιεΚειι ε16ϊοΜιι16 ΜεπόεοΙσι€ 
ειοιιιϋεγι·ε νενεη, ε ειεΚε€ ε. ΚοτοεοΚενεΙ 6εειεΙιιιεοΜΜπΕπ, ω 
μιειτΜιιἱ Ιο,ΒιιΚ, Μ” ΜΜΜ! κι ει ἔ γ σε Β σ.: “ε π· ι ό Κο κι Ϊε έ Β· 
(εωιεΞΙϋτεε),εγοτεε.Βε ε. ιιιο:,ε·άε;-ΒΜ2° ΜΜΜ: ε: ΒΜή 
(ε'πει·ἔἱε), σεοΙ:61γεΜ» ει· ε2ἱ|άἰὸπ1ε εφ (τοπυε) ε τΟνἱιΙο'Β°Ι› 
ε ΙΕ ει· τ σε ε ό. ε; (όπτεϋο). -- Πιεπ 6!ε€£αιΠ ισΙϋοθ ίδΙτόνο , ΈΜιηειτ 
ιιιε8γετειεα€6Κ ιι ἔγετωεΙιΒετεἔε6ἔοΚ- εε ῇοΙειιοτεὶΚιιεκ ΜΜΜ ειι-' 
ῇιἰτεάἔει-ἱ. Α ,·;γοτιπιε κ Κόκε γειι ἱιιἔετεἙΙειὲϊ6, άε ΐιιιΜπι 
ω Χϋπιιγειι εε Μιιιιο.ι· ιτιοἔειϋιπιεΚ-ιιιεπ ιιεἔγ ε.: ότι6Κοιηεύε 
ε τϋνΜ ε €ετ£ύεεάἔ. Πρρετι «ποπ οΚΙιύ! ει ν6τε«Ι6πητοπάειω· Ιιιιιικιι· 
νἰεειεΙιΜ, Με Μπιαι· ω ὶε οτυγεά, Κϋιιπιγεπι επἔεἀνόπ 0ΚΚο1° ε 
πειΙνεΚ ΙιγιΜιιιΙἱοεὶ εε ιπιεοΜιιιἱοεΕ εοΙιιι€άεάπαΚ. 8 οπο Κϋιιπγειι 
ΜάΙΙό εΙοι·πηεύόεΒ6Ι ε: ΚϋνετΚοιὶΚ; ¦ι0ἔΥ ἔγετιιιεΚεΚπέΙ ει νέι·τοι· 
ΙύΜε ιιιε,·; ἔγιιΙειιΙάε οι·νοεΙάεάπειΚ ἔγοτειιο.Κ Μ!! Ιεππἱε; ιιιετ€ Μ. 
:που ά!Ιαρο€οΚ ε τετιιιόε2ε£ να” οννοεΜε Μπα Μιιιειι· Ιο Μπι @Ο 
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ιο6οεΚ, Ι:ϋοιηεο τοοει Κοοεοε€εΙ1εΙ νό$ιόοοεΕμ Α,οποογ-ΙοοοΜ 
ΜΚ νότνέωΙ Με! οι·νοεοΙου.26 απο. @Μα τϋνἱιΙ ἱοεὶἔ ωτ$! ο ω. 
ν6Ιεἔεε (ακοή "Μεθύσι ΦΒΒΜΜΙΒΜ° ι€€ιο%ςγ.οϋγοενεια0 ειιιονερ 
Μ'0888 (Ρωἱν) στο!89ωινο νοεεὶπηοϋϋἔινμοοοᾶοοω ι>=ηε#Μ 
(εωεἱε), νιρε;Λ δεοχωΙ6οΒο. -5Δ.>οοο;κηροο_έξοε 1η:οογεο Μο 
οι οι] ο ε: ι-οέςγ (ογεομ·οομο), |φροη-Ξοώιοο!” Μι·οοιιιοΕού1--_ο 
ωτιο;5ειιπ ἔχοιὴεοΜ› ιοοιἔἀεεειι βοοοΙοβορεχο γΕεε;υ.οο;; οι; αρτοπ 
οιιιοει€όε πω: ε:ἱΙά;;Ι,:_οριιο €8.:€ιβε--·ομο!ςβοοοβ ωμιΚι·ιιο οΙνόει 
.οιἰοοΒεΙὅ£ωοι ει·6οοεγέογ _νέι·οοΝομ ω: Μ; ιοο;;οο ροπή;; κο;) 
οι ο5ι·άΙεις ειιιΙοϋ8 Μ16«ΙοεΙοόΚ, μ. ο, ο Ιοηέ,·γ;οοποπο , οϊιοΙ6Ι:οι· 
Μο, νϋι·οοιηοεο Απόι·τ ποιο ;Μαι οι εεω, Ηοοἔγ_ἱΙΙγ ῇάτνέιογο!; 
οτει!ΚούΜει :ηπα ΜΜΜ Ιτε$ο,·;ο!ροΩ ΙΜοοΚ ιοοἔοοΙοἱ, ο οόΙιτοΙοοέγ 
ο Μ: απο ΜΒΜ άτα: νοΙοει Μ, ιοει!γεψ ΜΜΜ: Μ;Θε8οΒοΗ κούπες 
τοπ αιροει€αΙΜιτοοΚ. Α Ιιπἔγοιιάμ οοοιι εοοι·'Ι:Μο.ιο ο. 81ξΥ.Α¦· 
Μι; απο ει·6ε νότὶιετνοἔγἰ ῇε1οοα£οΚοοοοοιἱ νήΙτο;όοοΙοίοΕοο, 
ιιιοΙΙγοΚ ειοτὶοΙ: ἱιΙ6εϋ ΒεΕεεε!κούΙ ποιο; Κοτοσιο οορδηροάψω!οψ 

Ηιπειιιιοε τέτιοόειοω οεψνο;;γεΚ, £ϋϋοογἱτα Μ;» να” οΒοο!· 
Μιιτει!ιοο!ς ειΙοΙεῇοοιιο' ω” ιοάι·τόΚΒοο 8γο.ΒοήοΒοΚ ΚοιιΙοοεκοόΙ 
ποιο οειἔγοΙεοοΙ_ . _ :ο 

Αι οιΙο-δι·ο ο ο ο ω” ο έ. Μ ιιΙ ιο Μ". Μ!" !!$50Ρω ή· 
Μισαχ, ο πο” πιο ο Μει!ειΙ .ο οπο» Μτοἔ ΗΜ, οψη: Β ΐ8"ἔό!θΐἱ· 
σε ν6ι·τειι0ειετἰεΙςτο οόινο-$. ἰ. ο τοιιιΙεωτοεο ἱο ορμίοΠΙΜΠ έ!'·ι·· 
;ό!εςοΗό€, ε;τομ·οοοϋ ο νῇειοειπἰεί ιοοιἔιιΙοιο, θα φοΧό!ΧΜ @ΗΜ 
η3118ψΞΕ ροζ;!;οιΙ οηοοιοοοιηι%σιωιοκτο Μο; ΜΜΜ: %·;86οόΚέορ 
οπο Μ5οοκο,Ισ1ιοοβϋΙ6 βῷοἔτῇοῇεηρϊ. Μξηη:ςΡϋοϊι ο. νέε26ΜΚ Μ· 
Ις€Ιοε1οϊοιοδομέεερΙ, Μπιτ βοοοοοΚιιώ. ΡἔγοἔΙρο-εἔγ τῷοὅἔοιὴςοἰ Ν: 
Μοι (οοοΙοοιρεἱο) ιιιεἔϋΙοετἱ οι οΙὲΜ› 6ο Μεοει!ιπ; ε. ο ΒοοοοοΙιπ 
κοπο Φορο Π” οσοι ΗΙγ εεειοεο ιιογοεςὶ _χάοοιοοη. ιοεμ οοπ1ύ.Ι 
ἔγοικτςιο @ως Μπα ἱιΙο=·;‹:ε 1υάοιο1οιιιοτούιιι6ογο. ¦Ξή"ι 

ΔΗΜάιιο Βόι·3εΙ$οπ. 
Δ ΚότῇεΙ€ιιο , ποο!Ιγ ο ἔγοτιοεΚἔγὸἔγάειατ ΙεἔΓοο£οεοοΒ τόειέΕ 

1εειἱ, Γ6Κόρ‹:ο σ. τἀτἔγΙοἔοε («ΜεοΕάν) ΚόιήοΙεΚΚοΙ ΓοἔΙοΙεποο 
ΚοοὶΚ; οιεΚοοΚ ϋἔγεε ΙϋΙΓοἔάεει, ο εει6Ιγεε εἔγιοἀεεειΙἱ νἰειοογοει 
οοιάεει ΚέρειΗ: ο €γεικοτΙο ἔγοτιοεΚοι·νοεοαΚ Μ ΚεΙΙέΚεἱ€, ύἔγ 
ειοοχοτο, Ιιοέγ ειιοΚ :ΜΒΜ οι ο ἔγοι·ιιιεΙ‹ἔγὸἔγάειοτ $ϋεΙώε 68 
ίὰι·αιΙε,εἰἔοε ρά!γά]άο 8ιοτοοο86νε! εοΙιει εοιο Γοἔ ιοϋΚϋιΙοοωΞ.-τ 



.μάθ 

-ιιιιιιιιιγιι·ιι·ιικιιΜοιιιιισιωτιρΜι;Μιισι€ ισ %·ιωιιιωι ιιω6ιιιυέι 

τω: ιι- Βόιύει:8. ΊιιιιΦέιιιύάά$.Β #5επ·ΜιιιΜΜ ιιωιιιιιιιιυ-=- Με· κι ·ι›ιινω›ιιιειι ιιιο;ιεςειιιινωφ Ί:ειιιΤ: »Μη-ιι @Λαικα κα· ιιιωεωιισω, 
ΕιιιιϊΙούρ ιιιιδ και» ·ιι€ιριιιιιιιωι £Μἔγιιιιιιιιἔ--ιιιειε_ιειι·ε€ιι Μέ? π, 
·ιικιιιγ οι” ΜΜΕ ρπι·ιιιιέσιι καιω νσΙιιιυ, ^ιιιΜΜΒΒΒέ Β ΜΝ Ήσασ 
!ιάιιι 1θροι88Ριιι6Κ-, ΐιιιιι€ άρμα °ιι '8γει·ιτιι66Κόιινι2$€βάΗΒιέιΚ °ε2ειι· ιο;; 
19ειΜέϊθΒιι ιιιιιιιιιιι σε θΙ:ΜΙ ιισιιιιωσιιι Φ2ϋΚειθωέΙϋΠιιοΚ, ιειιιιιι,;ιγ, 
ιιιιιποιωιιστω ιεα>ο,-έω κιιωι‹ ιθιωιιιισι ισι,διιεκ, ιι ιιιιἔφιιιιἔω μειω 
Μι ΓσιΜϋΒΙι ι·ωει ,”·'ε άϊο!ΗιιιΤ: ·ιειιιιιισεει,;α ι ειιιιερωιιιιαισπι ω» 
πω, 0ΒήιειιΚΒιιι^θινιέάθιιιι Λεω» ιιιιιιιιιιι, ·ιιιι-ιειωι πω: πιω, ιι 
ιισιιικ·ισιτσΒΜει Μέ” 'ιιιθι·ΕιθΚΜτιι κυιιιιγιιισιικ. - Μιιιιιωωι‹ ΜΝΚ 
βὶϋιΙὶἘ:ἰἑ^ἔιῖ!'εθἔοΒ'ιιι€ἔῇϋἔγε2ιιΘιιι, ιο” Β ἔγει-ιιιεκ-ιειιιισιιιιιι ει» 
!εΠΕε!!ΐ ιιιδιιιέΙΙΡΗΜΙ96ΜΗει€· ιεισωθ, Βιιιι νικ =ι·ιιιμ·ιιέιω 'ιι0ιήο!; 
”1ΪιεΪΓ*γ Με 8·ε·ινιιω ιι 'ιιιΨιτό Μι να” ιι γ ιι @και ωιενιιι, ιιιιι-Μ 
άΙΙιΜΙΪύ Ή2ιιιιιι96ιιΘεέΘΡ; ι; ·ιιιιιιιιιοικτιωι- ωιιιιιι κι. ήοέχι9ιιοι Μ” 
Βιι·%Μιιιιιιιιιιιιιιι χ ·ιοι,;ιεονωινο Ρθιῖἰἑ: Ά - ἔἡΏτιιι·ι2Ί€ἔῇόἔῇ€ϊ1ι]0ιπιϊιιγ.Μ 
ΜθιήΒιίι: 'ιιιο8$2. ΜΜΒιι·υ κια ·° ι ι 

·ιιτνιιιωιιιιιιιιι··σειιιι ιι ιιωμι »μια _ιθωιειθιωικιεσω-, ιι 
ΙοείοΙ0ϋιιόΒΒ 68 _ιοΙοιι€6ΚοιηοϋΠι Κύι·ιεΙεΚετ ειιιιιιιιιιιιΚ ·ει6,ω·ιιυ νων 
ΙιιΉιιίιι“, 'ΐιιὸΉιιΪΪἔε°"ιοιΪέί, ”ιι"ΙιόιιοΕΕ8ιιι πισω ΊιΒιιέτειιιήϋΚ. . 
° ° Δ;ι)Δ'965ιΝι1νωισμιωι κι 8ι·ι:52°ιίι€6.Ι"ΚΒΡ'εβώϋΚ,"ε ιι"ι€ειτ 
τὅὲἰ”οἔἔιΥι$1·ἑΒὶδιΐ'νιΕ2οιἰ%Ίιιιύάιι, ιιιιέγ°ιιιιιιει°κιεειιιιιιι 'ατα α 
Μιθωιιιιι ιιερως ·ιιιιιιιι·ιω.ωσιιι ι πιω» ΒιιιΨάιιγ-, 'άιιιέόι- ὁ 
ειΒΜάιιιϊω; ιιτέ96ιιιι€4ιιι;ιιιι·ειι·ωσιιιιιιικε,μι ιὲιὲιιωι ωιμιωιιιι 
Διιι·ιιιιιιειιιιιιι€γ 'ιωισιιγ.4ισ ειιιιιιαΕπιελιω Μι” ειπα ΐιιιινωιω26 
έωιέιιιιθΠειι πι, @Με ιι. Τειτι'ΙΙ ιιωιιιιωιιιικ, ·ιιιἔιιιι‹ιι°ιιι›' ι»;τοροιιγει 
ιιιειι.·ι' ° ~ Σ' Ϊ. Έιτιοριιιιγιι··ι58%ιιιιιιω °ι“άσιιιιι. 'ν'έέγ ήιιτι!.ιιγΕιιΙΑιιιΐι 
Μοειιιγ να” ιιτάιήιιέΜιιϋΙ πιω; 'ΑΣ )ιιι¦ά'ιιγ°ι'ιιΤε*ιιἄι`Ι'Π Με ι ιι Υΐϊήιζ 
Με επειιιοΙ:Κε1, αΙιςιιιιι”Μιρ;ρκ Ψι·)ΐι1(Σ-€ριεχειζιέτ ιιημι-ειιιιιἔι 
£ιιμειωιιιιιιι ειοι·ιιιι- τοεει μι; €6ιιΙιιιγιι·ιι ειιιΙ6Κτ6Ι ιιγςι·τ νε 
ι.ιιιω, 8ϋιιι6Κιζειιά]Ιιιιιιιό ἔϋτνἐΙγεε"ιἱΙΚοΕιἰεἐ Διόιωιειω. ΚΜ, ρω 
με, 6εειιιιιγοιιιοττ, Μια! ιιιιιιιο;γ Ιειιιετεωτι Δ Μ) ιι€γνέιϋΙοι.=>·γιιιΚο 
ιάειιιι (οτειἱιιἱειιιιιὲ) ιιιιιιιιι. 

Α2 αι·άιιγιιιιιιιι ιιει;Ξγ Πειτε Με" 3 ?ό Μοιιιοι 'ιθιειιιωι 
κι: ἔϋιιιΙιϋΙγιΉΕ, εΖεἔΙειΕοε€, έ8 ΜιτάιιΙάει. Άι ιειέβ 
ιωιισ, Με ιιοιιι οεειΙικ σα”, ιιιιιιειιι ιιοΙιειοιι ω ιιιι·ιιιι ι“ϋιιιι ἔγὸι· 
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›υ=Ι<., -ναεεω|ιμ Η π9Μπυ..Μπσε1ΜΜνέ549%». #%ΜΜ7Μ 
89τ11€49%ε. Δ! Μ4ΑΜ 4=ειι=ω .ε:8% ερ1ε·νειΘα 4Μϊ2.ΡΕ: 
.σ Μι οων#τ-κΦ›· ω«ω π·80ϋπ Μ. .σ 82»Μπ,Μ9 "ἑΒΠΨΙΨΜΡ° 
Με κι.σεω:πρενΜΦω .ΜεΙΝΦωαΜ589ε88 €98ωΐΡΕ8δ ΚΜ σ· 
υ ε: ρω ω; μου ο Μ! ν.εκρασΜαεσπΡΜΙπωφ Νεεν..09%· 
.εΑετΦ ΜΜΜ ια2"<Η.ΜΒέΒΡ- “#78 Μ-..«ΜΜ ΦΙΕΒΜ91ϊ Με ΒΤ 
4νωικ ο παεωυπω1%·υύνα8, ΜΗ €`ΜωΙΚ9#έΘ ι1%9$Μ6%· 
Μ »Μου κιαν. .ινόεϊ·ωπ .υιφεσεω .9!9ΡΦ.ά!!94*=8 .ΜΜΜ Ν· 
πω. Α Ιιιιι·ιιιιιϋὶΚ ρύρ “Μπι σ. ιιγειΚειἱτΩοεοιι€|Ιιή4ΗείξςΚε.ἱ .ι[1κιβρμ:η· 
.41ό”- .ειαι1 Μ»ο=ιωκ. #ιή ΑΜΙ .π Μ Βΐ"Μ-ΨβΜφ·ΐωΨή ΜΗ!" 
ειιοιιΜιτι επεΙ ο11οιιιέ€οε ὶι·ό.τιγιι Ιιάτοιπε2%·ΙοΕ-ίο]1φΙ &η!|ή.ηςρΑιμιΒ, 
-ιιιΜόπ τ. 1. ει μεθ,ι·οιηειφέςΙωποβ ιιωρ1μ.Ιο ωα«κσ,νεαωκε.- Π3'ΕΚ· 
.ρώπτοεοπτ Κύϊμε,ι5. Μου Νομική φ.Ιάβέρ ,Έϋδι:χό1.χρε;ΚρήΙ.(€μΙβ4μιμ. 

Α· .Μ βάΔι06!0Φθ Β Π), Μ! 9 Ϊ- ΒαΡύ9. Η Μ4"ϊ9ΡΟΝ › .ΙΩΝ 
.ῇϋ._οΙβςιΜ ι;.ξεμ.οερμτμΚ (ηεερι_ρὴεηὶοψ.)`ρύχιοε τ6ε;όπ,,ε ε" 1ηΙΗΜΖΜε 
φωτο» »ση 61Φα16ϋπιυΜ8ουθυεϋ.6ο ιιιΦωτοεε2αΜ 5αιθμ969%ϋ, 
.Μπιτ μ Ιμάμ·ρμιιε2εές1εε€οΗ. πω" εΒέΒ;!μέμτ .πόΒγε ι.οδ1.ο$ρε Μ] Β, 
με ,πω 8«ε;Μο·νω!ωπκ Με: Πανο" .89=Κ94ν Μ11ϋ4 =10πΦΜ 
Μα.. !ποε4ν.αεπάε>ΙΜεει 1ΦΗνω Μια 49εεεψνΜπ Φν4έ'889 
Μηπιιιιιι ἔγοι·ιιιο!‹εΚιιόΙ ίοι·θιιΙπω!ς «Μό, _ τ . . .Ι 

. ΜΜΜ 1>Μα3>ι> ε απενεισΓ8·α1υάοιΦΜ9ΒΡΜεουουνω ε Μ· 
Μ] ΙΚὶΒεΝ> ω:.ΜΜε μα, Μπέκι ζΒΜ838%%Μ%ΒΡ=πΦωφ 99 
π.ΓϋΜΒΒτόιωρυιΜπ- 9 Η . . . . Α 4- -- Δ 

Φ Η Κ.υιΜ8«εκ. Β0=3εΖωνΦ 10-48 Αιονισ998 %ϋεύωΙ«Μικ 
πινω ω» ωι81ε.ε=κοακα#6Κ.. 69 .κι «πωω ν4ιαι€6Μ·ΙινΜα.ν Μ.: 
Η1ω6.1 και" 1%κάσιουέε .κι ΑΠΣ % εποε @Φεβ ο @Μ -!εμφω 
(Εοιιι1ομΙιω).πωω.φτϋΙαβειι ιψιεωμ .Βοορο;ι€ομη1νμ, ε|η1ιβηι8ιπἐ¦$ 
ηα$γοϋΒ σ. Ιω]Ιαιιι ·απ$οΙΚύττα, ,εωνΙικόςται, ηἔγ 41ΜΒϋ1288βΚΙ:0 
(εοοΙΔιιιρεἱμ, αετωιι:μ_Κορρἰ). . _ Η 

3.) Αι ατοφησειΒγ ιϊιιημιά!: καθ· Μειοοεο€€,ή-,8,2 Μαζ15ύ, 
Μ. ΜΙνάιη, ].εΙουα5Κοηγοϋ1η ΙεωεΙειιτέΚεμγ6Μυ .Νώε ει; ριε,; 
Μαι (Μοὶεε .εςιιῇ1Ι5), ιιιοΙ1γ _ι·εηᾶειοι·ὶιιτ ει;ιἔο1Κὺι·€_, .ἔοι·ἱηι;;Ιιῇ.;ι 
μιψηι!ωτ, αΙΙιειεἱ «ιιἱιΜγεοτνειἀεω 1ΒΙΒΙ1Β .. 

Βρομι.ε!ει·ομεινε, αιοΒηρΚ ΜιἔγοΜ› ιι!οιΒήμριιμήεώτ χε,5μ 
εμφεάωΈότ ,τρραει€ειΙΙμα£ιιὶ, Δ εισηι.μιι,ε ι·ρωΜει5€ ΜειωμΒ8κή;ι·· 
ΑΜΑ ναν Φάειι1τ ΜωνειΙ (υψ1Μ) .π.πιι.ϋεεια80τκθε ν ΘΙ56 #ϋΝι>ΜΜ 
-°ἐΣΕζἱΕρε,_.νὁΓὶΩΓΙΏἀά# .νων Μικικ ; ω. ωε«οικΜ»ω .εικνρ›ύΜΒ 
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Ι:ΙδιιιΙδεδόΒ 'νε8ύ"Ιά,;γιΙΡάειιακ Με; ἀΙοιιιΙιὸιοεεάἔἑςιιΙ ράι·σειιΙν:ι7 Η 
Ιιζ·έιι(έιΙιιΙτι·ειι ειιι·γΙεόιΙοϋ (ιιιειιΙιι€ΙΙΙε) "Με ΙϋΙΙΙΙετεε ΙιΙΙιιιιΙΙιιιάιιγΙ 
ΜωΙ;`“ιιἱ'.ιιἔγἔγοιιιτοοεοΙιΙιαιι Ιϋι06ιι6 νΙ:ΙεΙϋιιιΙιέειι6Ι εΙΙσιιΙιειι ιι 
ΉξιιΙθ ΜΒ:: ιιιέΙΙεΙθ ΙϋΒΙιιιγΙτε ,·;ϋι·ι:εΙΙΙι Η ειοΙαειΙι ΙεΙοιιΙιεπιιΙ. Νώε 
πσιιΙ1ιιιιιι'ιέέιΙΙΙΙ ΙιΙΙό.ιιιιΙι παπι ΙεΙειΙΙόεύ;ε ε: νΙειοιιγιιι ΙΙ10ἔΓοι°ΙΙἱ!· 
νέΙτ.έ-Τσνάδωβιι' ειοιιιεΙκ ἔϋιοεΙΙε ιιιοιἔιὶειιΙΙ Ιε νοΙιεΙιιΙ Μαιο, 
0ιιιό;έ· ρεἀῖἔ ΜΠΕ ΒσΙ'θ'ΙιέΙ ΙιιιιιοειιΙεάἔἔιιΙ, νιιἔγ ΙΙΙΙΙεΙεΙ εισιιιτεειι 
ΙώιΙόε8εΙ; ιιι εΙεύ ἔγαΚιαιι ιιἔγνΙιΙιι$ι·ἱ , ιι ιιιό.ΒοιΙΙΙι ιιἔγΙιΙοἔΚ6ι·Ι 
ΙεΙοιιΙ6ε6ἔἔεΙ Μι. Ι 
Γ' Α ε π: ιιιρὶΙΙάΙ‹ ιιιιἔγεά;ιι ε ΙϋιιιϋΙΙεέἔε ει ἔϋτνὲΙγΙε6ι·_ῇ6ΙεΙ: 
-ΙΙΒιιιει ιερω. - - 
Δ Α Ιιιιι·ιιιιάε εισιιιεΙα (οοιιΙΙ ειιΙοιιΙΙ), ιιιΙιΙ6ιι Ι. Ι. ά ΜΙΝΙ 
επεπι€6ιΙϋι·Ι6Ι ει 3:Στοιιιοεοιιτ ΙϋΙε6 ιιιόΙιέ·ιι ε ΜΜΜ ε” 16666 Κεπε 
ΙΙό ιιι6Ιγ Ιιειι·ΙΙιιΙιι νοιιιιΙ. 1νΙΙιιέ·Ι ιιιέΙγεΙ›Β ε: 65νϋι·ϋεεεΒ ' πι” Ια! 
Ιιοε ειιιιίΙ , π.ιιιιιΙΙ ΙιιΙιαΙΙιΙι Ιιιι·ΙοιΙΙι ει έϋι·ν6Ιγ- :ο ἀΙΙἔοΙΚὐτ]0Ι0Κ Ιώ 
πό; ί6Κέρειι Με ομϋτΜ€Ιε:ΙΙι απ 6ι·ΙιιτοΙΙ: ΙιοιιιΙσΙιιριΙροΙιΙωΙ, Ιιιι α 
ε2ειιιέεΙ: ΙεΙιιιιΙοιε ιιιιέγ ὲιΙεΙιιιἰεόἔεπ @οι Μ, 68 ει ρΙΙΙάΙι (οΙΙΙιι) 
ΙιόεειιΙΙι ε τϋιιιϋΙιοΙτ. Α: ιΙἔγιιονοιοΙΙ ειἔἔ-ιιιοιιιάΙ - ιιιεΙΙγ 
ΙΒΜιιιγΙιο σ. 'ΖΙΚ ένω ΜΙ Ιανό αιιἔοΙΙιὸτοεοΙειιύ.Ι Ιοι·ιΙιιΙ υΙό-ιι 828· 
πιω: οιειι ιιιΙνοΙΙ:ι ιΙΙΙαΣιι ΙιΙάιιγ:ΙΙΙ. 

Δι ιιι·οιιιΙΜ. ΗειΙιάι· - ε ΙάΙΙΙιιΙοιιι--ιισιιι Ιε Ιἑςαι, Ιιοἔγ 
ει ἔγετιιιεΙιοΙι ιιι·τ:ιιιΙιιω. (ρΙηεΙοἔιιοιιιιιι) ιιιιιιιιΚ 6ι·ιόεεΙτε ιέε Μη 
ιιιΙιιιιιΙι·ει ιιέινε οΙΙγιιιι ιιιιιιτ ιι Ιοτιιιόε.ιεΙ ΙοἔΙιΙνοΙιΙι Ιώιιγνο: ιιιὸἔΙε 
ιιειιι Ιειιιοι·οΙι όι·ιΙεΙιοεοΙιΙι ΙάτἔγιιΙ, ιιιιιιτ ει €γοι·ιιιεΙωΙε ειι·οιιιΙιι 
“Η ΙΙΙι·ΙιιέειιιΙ,· Δ Ιιει‹Ι6 οι·νοε εΙοΙιιΙε Βάι· ιιιΙΙΙγ ΙΙΒ·γεΙειιιιιιοΙ ιι622ειι 
Η ιι Ιπποἔ ι;γει·ιιιεΙιι·ο, Ιἔειι ἔγιιΙιτειιι ιιιΙΙ ειοιιι ΙΜ. Με ιιε σειιι; 
ἔ€ιΙΙειι Με” οΙ , Ιιιιιιειιι κόπο Θε Ι'ιΙι·ΙιΘεειο ΙοΙγΙοιι ιι ΙιΙειΙοιΙεΙι ιιι· 
οιιιΙΙ--εΙ_ΙϋνοιιιΙ ει: Μό, ΙιοΙ «που ΙιγετοἔΙγρΙιεΙ: ΜΒΜ ιιιΙιιιΙΙιιΙώΙιΙ.ι 
οΙνειεΙιαΙύΒΜΙι-ε ει: άΙΙ:ιΙάιιοε ]όΙύΙ, ΙάΙΙΙιιΙιιισ.ΙΙ νιιἔγ Ι'ιΙΙΙΙωΙιιιιιΙ 
Ιιιιιεό.ὅ ΙιΙΙι;ιεπόεει ΙιΙποιιΙιιιιι ΙωιιιΙιιεΙε ΙϋΙΙοἔΙιιι€ὐΙ‹. 

Α: εἔγεε ιιτοιι·οιιαΙοΙι π. ΙεἔἔγϋιιἔὸᾶεΒΙ› Ιιοι·Ιιιιιι Ιω 
ιιΘε ΙιϋΙϋιιΙιε6ἔ0Ι 68 νιᾶΙΙοιιἐΚοιηεάἔοΙ ιιιιιωιιιιιΙμ ε Ιιο;ΘεόΙιΙι Ιε 
οιΙΙΙΙ8Ι ΙειρειειιιιΙατιιιι ειειιΙιιΙ-ιιειιι Ιιιι·ιιιιΙ«ι που »πιω ]οΙειιΙ6εόἔἔοΙ, 
ιιιιιΙΙγ ιιεΙιΙΙε ιιέιιιοΙΙγ ΜΙΚ ι5.ΙΙιιΙ ειιΙιι_ιιΙιιιιΙΙΙο.Ιο0Ι. ΜΙιιιΙιιιοιιιΙΙΙιιΙ ο 
Μι” Ιε ΙΙι·;γεΙιιιϋιιΙιετ όι·ιΙειιιΙΙ, ιιιΙιιτ οΙΙγιιιι , ιιιοΙΙγ ροιιιοε νΙιεἔιὶ 
ΙΜοΚ 658 ειΙἔοι·ύ ΙειραειωΙαιοΙι ιΙΙΙιιΙ ιιιιἔγοΙιΙω Ι(ΙΜΙ6ιΙάεπ ιιγιετν6ιι, 
ει ἔγι;ι·ιιιεΙιΙιεΙεἔε6ἔοΙ: ιιιεἔΙειιιετόει% ειιιιΙο @ιιι ιιιι;ιωιι οΙϋει:,;Ιι 
ΙιεΙιι6. 
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Α .ϊαιΙεΙοτ έα ΒιιεύΙιε Με ΒαΙΙοει αΙιειΙ ιιι_ιωωι αι·οενοιιαιοΚ κα 
αιιΙ α. ΙώνειΚειϋ Ιιαι·οιιι ιδέιιγΙι ΙαἔἰιιιιαΜ Η;γεΙιιιιιιιΚατ: 

α) Α απο ιιι-ι ό. τοιιιοαοιιτι νο ιι α! (ιιιιε·α οοιιΙο-ιγἔιιιαιὶ 
οα); ΚοιιΙόιΙιΚ α εισαι ΜΒΜ ειο8ιαιόιι€Ι, α πιο” α ]αι·οιιιοαοιιι 
Μικρα Μό. 

ιη Α: οι·ι·-ροΓα νοιιαΙ (Ιιιιαα ιιαεο-ΒιιοοαΜ); Κο:ΜΜι 
αι οι·τειατιιγοιι, ε αροίαιι α ειαῇαιεἔἱειαι ΜΜΜ ιιιεἔ. Β νοιια! τϋΜι 
ιιγιι·ι: !ιαιι6ε; ε αΚΚοι· α ίϋΙεό ΚϋιναιΙοιι α: οι·ι·ειαι·ιιγι6Ι κι α Μ'α 
Ιό Κει·ϋΙ α αια3ειεἔΙειἱἔ -02 αι οι·τνοιιαΙ (Ιιιιαα ιιαααΙια); α. ιιιααΠι 
Κοιι16ιΙιΚ ναΙαιιιινοΙ αΙα!ιΙι α ΜΓε16Μ αι οι·ι·αιαι·ιιιπύΙ, ε Ιαιιιαἔγ α 
αιαῇαιεἔιοτειι ιιινιιι, α ροϊαιι, αι αΙΙοαοιι€· ίαΙ6-ει α· ροι'ανοιια1 
(ιιιιαα ΒιιοοαΙια). 

ο) Α: α)Μ νοιιαΙ (Ιἱιιεα ΙαΙιἰαΙἱα), α ειαῇε2αἔΙατιιιΗ νεαιι 
Καιάειιέτ, ε α: αΙΙοεοιιι-αιεἔιοι από ιιιιιιιΙ Ια. 

Α: 8!86 αἔγ-, α ιιιααοιιιιι αΙΙιααι να" €ειιγόειατι, α. Ιιαι·ιιιαιΙιΚ 
τιιιΙό!ιαιιταΙιτιαΚιιαΙ ιιιοιιι!αιιΚ @και Ιειιιιι. -Βιὶἀιἔι €αραειιαΙαιαιιιΚ 
ιιταιι οααΚ α: αΙεότ ια!αΙιιιΚ αΙΙαιιιΙύαιι Μι·ωΙαιι €αιιιαιιοΜΕ αἔγ 
ΒαιιιαΙιιιακιιάΙ, ει τ6ιωΡ Ιιεἔγαε Μια! ιιιιιιιΠ,ις παω ῇοΙαιιτ6εόἔϋιιοΚ 
ιαραα.ιιαΙιιιΚ; ιιιοι·τ ι” ΚύροιιιΜΚ α ,,Γαοιοε Μρροοι·ατιοα.“ δεισ" 
ναιι αιοιι!ιαιι ε·ιαιι νοιιαΙ ιιιι·τεΙαιι Ιια:ι.ΙΙιιΜ Ιιό, α αι·6ι: πω» 
Μό ιιααίοΙγαειιαΙ ω. Διότι: α: αι·αιιτ ιιιιιιιΙαιι ααεΙΙιαιι ειϋΚαιέ·ἔ ιιι 
ιιαΙιοιόιιιιιιιιΙι. Α ιιια.εοιΙιΚ οεαιιιιοιιι ιιιιιιιΙειι ειδα έα Ιιιιιαιιιοε Βούι 

ναιιααιια.Ι, ακα: α ιιιαΙΙΙιαιι αΚατ α ΙιααΙιαιι νεζα·γα αι·αι!α€ό!, _ιεΙαιι 
ναιι; απο” αΠιαει 1ιαιιταΙιιιαΚιιαΙ ρθω ιϋΜιιιγιι·α ΙιιαιιγιιΚ. Α: 
@Η νοιιαΙ απατα οααΚ Ιιενειιγ Ιαιίο!γαιιι α!ατι ιιιωικ ιιιιΙ6-ΜιιιαΙ 
ιιιἰ _ιαΙειιι6αό€€εΙ Μι·ιιι; Μαι: Βοια8αόμΚΙιαιι α !εἔΚϋΙϋιιΙιϋιϋΜι Ιώ 
ι·ιιΙιιι6ιιγοκ ε ΚαταΙΙαροιοκ ιιιοΙΙοτι ε ιιιιιιιΙαιι ιιιαΙΙΙιαιιιαΙοιιι ιι6ΙΚϋΙ ια 
ἔγακιαιι ΜΜΜ: ]εΙαιι Ιειιιιι. Βιι:ιι νοιιαΙιιαΚ το!ιατ ΙαἔΓϋΙαΜι απου 
Ιιαειιια ια!ιαιιια, Μ” αι·όει, Πανω;; ιιιι16ιοι› Γαιι6ιΙόεότε Μςγι:Ι 
ιιιαιωτιιιι ιιιιιιΚει, ιιιιι:ΗΜ ιιι6ἔ α κοιικαιω ιιαιιἔ ιοιιιραει58α ει α 
ιιαΙΙέατόιΙιαε εταιιιιι6ιιγα από! Βιιιοαιι!ιατιιαιιαΚ. 

Α Ηια·86ιο€εα ΙιοιιιιοΚτάιισιοΚ ιιιιιιᾶειιΚοι· ΒιέραιιαΕ 
ΜΚ, Ιια α ἔγετιιιεΚ ό!αειι Γαῇιἰαιιιιαι έτει; ΚαιιΙ6ιΙιιοΚ α αιειιιϋ1 
ιΙ6ΚϋΚ οι·ι·Γι:Ιοι νεἔαἱιι, ει ΚιεοΙιΙ› να” ιιαἔγοΜ› απαιιιιιιαΙ α. ΙιοιιιΙοΚοιι 
ΙϋΙΜέ νοιιιΙΙιιαΚ. Νγϋἔύαιιό!ἱα _ιοΙοπι ναιιιιαΕ; ε εΙ:Ιιοι·α ιιγϋἔόα ιιοιιι 
οεαΚ τοεαιΙύι (ιιγαριιοι·ια), Ιιαιιοιιι ναΙύεαἔοα ΓαῇᾶαΙοιιι εται!ιιιόιιγε. 
ΜΜΜ ΝόειαΚοιιΚέιι€ ῇοιοιιιιεκ ιιιο;, α α Μ ιιαιιέα Ιιοι·ιΙαααναι 
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νιι.ιιιιιικ ϋεειοΚϋινο, ιτοικιιιιωι σε ειι·ιιε ιι61ΚΜ 55 Ιοιίό.ιιΜιιιιιιιτ ιε 
ΙωιωιιοΚ. Μ ιιω!ιΜ Βιρωιο!ΜΜιιι -ριιιΜ; ιϋιι1ιιινιι·ο νεἔν σειιιοει 
ειιιἔἔαιιιε, στην πιένν12Κύπιοε ἔϋιιοεϋΙο, να” Ξειι€ιιιιιιιιοιιιτει ιιιιιωτ 
ΜΚ. ΠένέΒΙιιιιιι: 1ιο$ν ει ΙοῇΓάῇὐιιΙοιιι ΜΜΜ, νες), ιιωσι, να” ιι! 
Ιιιιει ιεινειιτιόΙ ίϋἔἔϋ ιετιιιόειοωι ιιιοἔιιΙαριιειιΙ‹, @Η ιοτιιι6επιπε8, 
Ιιο,;ν ο Μτ, ι!Ε0ΠΙ]_, 68 ιιΙΙιειιι άΙΙειρο!«Μ ιι Ιιη4ιιιΔωιιιι ;ειειιοτοκκει 
αφτι νιειιιιιν!ω Μπακ Μεἔ Κο!! και ιε ιιιένειιιιιιιΒ, Μ” ιι 
νιΈΒ6!-ίήΠιιιιιιαΕ ό:: οιό!ωι·όΚϋιΜε (ωιιοεπιιιε) "Μαιο πι: 6ι·ιιιωτι 
ιιικ:ιιιΙιιτι τϋιιοιιιώιιντ ιινϋ;;όεεεΙ ΜΜΜ 016. - ι. 
ν· · Δ. Α ΗΜ. νιιεν “ω”, να..<;ν-ι-ΙϋΙΕιιινάε "η μπω. 

δ. Α ε2ἀῇ. ΜΒΜ νιιι=>ιν· ιιΙΙειιιιΙύειιι -τάιοι.€ νιιἔν ειΠιιιιιϊόπιιι 
ΜΝ; Μι κι ιτιιιεοιΙἱΚ οεει!ιοιι νειΙιιιιιεΙΙν ίιιιιΙειΙιιιιιε Μια ωωιικ αει 
ικι, _ιεΙοιιιέΚοιινοΒΙι, ό8 Μιμ8ι·οεϋι ιεΙοιιι. Α ιιιιοτι Μάι, Ιιιιιι·ιι νι: 
ωιι Γοι_ιεΙ , ιιἔννΙ:Κ6ι·ι·ιι. πισω!. · 

θ. Α τινε·ΙνιιοΚ "Έν Μπόνέεο·να8ιν εσ1;6εεόεε νοιιΙιειι_ιει 
ιιι:ιεύιιιι ιιἔνοΙιιιϋιιΚοη ο.: ιποΙει5 ›ιιιἰιιιΙὶἔ Κ6ι=ῇεΙειιιιιεΙνεεεΒϋ, δι8ϋΙ'9· 
-νά!νιιόΙ ο ιιἔνΜιι€ιιΙιιιιιΚιιάΙ ιιοιιι ι·Μαι. Μιιιϋιιό;,ι·ε πανε ιι ιινεΙν 
1ϋΕϋΙΜο οεοΚ·σέ1ν ]εΙειιι6εύἔ;<ἐαΙ Μ: €νει·ιιιοκοΚιι6Ι; απ ιιενειοωε, 
Μ” οι «Μό οεοφωιιι64(οιτοιι ΜΙ Μονό ένοι·ιιιοΚεκ , ιιιἱιιιιιἔ-ν 4 έν· 
νεο ΙουιιΜμϋ.ΙιΒιινιιτο ιιδιω ιινεΙννεΙ νιιιιιιιικ οΠν Με" ιΙνσωμάι;ιο8:» 
ΙιοιιΔιε, ιιιοΙΙνοΚ «Με ΚοτοεΙι ΒιιτεἔεΚ ιινεΙνο .Ιιονοιι€. δο!ΙειιιιόΙιιές 
ιιΜιιι.ιιιασΙτιαΜ Μπι ιι ιινοΙν .ιι€ινΕιάαιιιιΙιιιαΚιιό1.Ή- Α .οεεοεειιι6Κατ 
ο!εϋ Ιισιιαχ.ήιιιιΒιιιι ι:Ηοιι!ιοιι -·,.ηνιικι·ιιιι @Πέτου ΜΜΜ ιι αινρ1.·ν ιιιορό 
ΜεάοιΙΒΜΜ, ιιιιιΜιτοτ Διόκειετεε“ιοψιεό;ϋιοΚ. Με» ΕιονοιιιιΙωάε 
ιινόιΕΚιι=ίαΙιειοε, "ω ·νἰἔνάαιιινιιΚ «ω, Μ” Μ! ω: .ωω-ειιιικ :Μπι 
ΜΠειΙι ω Ίιονοιιιιι€ειι;;Βιιι.,-:ιιιοΙΙν ο. οεοοεειιι6Κ ιιιιι«Ινειιινοε επι. 
Μι·άτ (ειοιιιιιιιιο ρεΙΙιοιιΙοιιειο, εοοι·, ΜοΜιιιιιιιιΙ) Ιιωνυμι. Βιιιι61 
σι ιινεΙιν ΜΑΜ ε 1ιεἔνε €ϋΙιιιιινάι·ο ·νόνϋεοΜιιοΚ. 

Αι .εΙενειι ινόιτϋε ·ιινοΙν 68ειοικοΕι εΙιεινόιιιν ειι·οοιειΙ, 
επαιιιιιιιΙ , ει νεειειΙεΙιιιεε 86ιήειαΚ 1(Μιέ τιιιιιοιΕΚ ;.+.ιιοιιι πιιωιιωι 
1ινάΙΠιότινει-Ιοϋπό.Ι, πω· ωοοοειιι6κιινϋι:ϋε νεαέι_ιΚιιι·ΜάΙ (ειοιιιιιιἱω 
στην.) Β @Ιου Ιειιι1ι Ιάτωτικ. 

ν. ΠεΙνι5ιι τιιΙιό.Ι]ιιΙ; .Μ ει .Ιε6ιινΙ·ιεἑςἀΙαιἱ ιικοιι,· 1«Μειιιιιι Μόν 
ιιι0ιοιι τω” 68 ]οΙοιιι·όκωνιΙ.οι-.ι.ιι-ιιιΜεοΚιι.-ι μιιιοὅοιιιλιισιιἱ. 
Ενω( 4ιονοεοΚιιιιΙ :ι·έν.όρροιωιειιι , Ιει.ειΙοιΜνηαΙ ι·ιικιιιι 8σι6ἱΚ Μπεν 
απο, ιε%ι_ναΚιτειιι!ιαιι-ιι:2--==- ΜΙΚ 6νΙιειι ιιιιιιιιειωΙωπκΚ. ΜΒΜ 
ΚάΠιλιι€1ιοΙ ΜΜΕ Μό , ι ειινιιιινιι ·νει€ν μειώσρωι ΜειέιιαΕ, θε ι888Κ· 



1·ειπ σ. Ιε_ῇωΙ]σπ (ΗΉΙάτωΜ ΚὸΡΦεΩ€ϋΙ·°ΒἀΝΕΩι, πι€,ΗΜάτ44να, ΜΗ· 
ρωπω;ω‹. θεοΚόΙένα,ς@ ιιι·ϊιαιΜι ·τωΜποέ ωτιωι κ τωιωιωικ Βια 
ε; ·τόΜιή·;5ω α,,ΜΜΒΒΕΡώγ6ενΜ ·,' Μι95γ· Μει!τ αέγνιικό!·α μ οι 
@Μεινε ωεπακαΜοκω.ευω ωσε8 Μιη; ωινι9ιθΙ ΒΙποιήσε:16Βαή, και 
πει π%ι!·;'ΐϋΠΊ$$Έδιϊ0Ήγα, ω! »εκει !ΗΜγεθΙ46 ω: αιπωἔοκ=τοῇιοκωμ 
ε] τηο2·έεεϊ·ετε;ο, - ·· ° ° ' ° ν - 2 | · ·· 

Β) Δ ;"ω]ς. Α ·πγωΙ‹πώΚ ·κ·επωωεωω|,$γδκ1--Π·ιωωωι 
·ιπρπωιοκ, ιπο!!γ6Κ €6Ι:ΜιγΜε ==;ϋα·νθΙγ "Η μτπΒΚΜΜιπμΙο ΧΗΜέ-, 
«Μ» ω” Ήωυιιωκωι π. π·ιε;;ΘΙε1ΜεΙέμ - Δ Υοτ·σ'Μι Μ" πω» 
ι40ιω επ «Με @παω ωωι, σ. κωπο8 Αωμωπικ εωἔσπωεκἱω 
ῖὶὲϊΒ6 %Μ·ε τπο*ΙΙεΕψ-- τἱΕΚάπ 3ιι€Ιτατνάπ ειιοΙΗΜΙε ειοπιιιι6Ιἱ κάπ 
έέ1αϊάΠο2-·ηέιιι€τοπΠΉτ ·ιπεἔ·'; ΜΜΜ σέ Μπι ΗΠιιηά Μαιωη 
πήετί Μ. Μέθω ά €οτοΚ-ἱοΙ›, 1ιιἰτι‹ἱ811!εοτ ω” :η 6Ιε6 Ιωιγεὶ6ε 
ΙάβειΝικιε, τι Ί:ϋινω1επ “ω·τε κϋνοικε26κ ποιπι; τω. ρ·ο6ςΜ;ειι εἰ 
Η”. :ει τοτοΙιὶοϋϊΊἈῇοΜοιπ, πι. €γετιέι'οΙέεΚ παπι ἰε νεειιιοΚ εἔγππιπατ 
ε2ι€1121έΙσπ νειΤειπιἱ ΊοηεΙοηΠ6 ιε1τ,=;γειί,> ε κι» ῖε Μεω·1ϊκ ει 'Ιε 
πγοΙ6έτ. - ' Δ' - τ * 
° ' Μ) Δ ιιιο11.'1ἔειε·τωι6ε·ε Γνωικο»·ω ΙεΙιιέΙέεἔ,Ι‹ϋΙι6ἔύε-Η 

ε)ΙΗεπιιόδωϊιαΚ, τι πό!! ΊδοΜ5.ιιιικ, πι6ιΒέΚοπγεά8α Θέ €εθική6Σ 
Πεκ , Μπι σε σ. Με 'οΙι]άϊ 'εἔγΛιἈὲΙιοιΙ°αι·ἔἱἰϊγύπε.Κ "Μ Ί!. ~κωεω 
Με έε ΙιαΙΙἔΜ6'ΒιἈειιει°Κ Μό ιπέ!ίάπγΙιιαι. · " > Ι ·: · “ = ° · Δ '· 
“ Δ ?Με Με Με 'Ι88€γ8.Κ0ΓΐΒΒ:1°0πᾶἩί:!ΒΠ8ἔἔάέ ΜιτιετΚ 'Ιαεεπε·άμμ 
ω -"ωεωε«έε. Δ εεΦοε ιωωιω Ψ88]“08ΕΚ·Ιά2Ρ8ϊ ναἔγ·1τιοΙΝ 
ΜπωΙστιπ·α ·ιιιιιΕΜΕ; οι 11ΜΗΒϊ1·ιΜιππάΜπΚύ:ΒΒ, ιιιϋπι51ϊ6ΜΜοεεΝο 
68 πἐΙνἀἔοϊὺπΙιϋ πι, ε οειιΚτιειπι:Βῖνό$εΙ πόΙΚ€ὶΙ, Μ». ΜνΜ ΜεΙεΙισΙ68 
πϊ10ωοπι ]ειοΙνεΙ ω πγ6ἔ6ε- ω· Ιϋἔἔ8Ι6ἔω ίΙ·ιοιωοκι·άποιοκκω- 
ΡότσευΙ$;-- εΙ:Κοτ ιιισιιωιτι 8ΖΪἔ0ΓΙΙ€1Π νΞι%έ.Ιταεε6Ι©Μοε ει °Ιτειει. 
11ιεττ Ιο:ΜΕπε 11ση;ωεκ οεύ·ιοε πιέ.]- νεέγ116ρειάτύεεε!Ή, πιισΙ!γεΚ 
ΜεοπΙό Ιόἐπόεἐὶ _ΜΙε·Κιέτ ΙΙϊ62ΜΗΜΕ ε!ό.Δ'κλ'”!εεε·ιτ·ΙεΐΜοΙό8 
$ιπέ·γιάΑ2Β'απ, 'πω, ε: ΜΙΝΙ Ξε, ·οΙπγοιιι‹3 αἔῇΜτι€ιιΙπιεΙ€Βπιι, νότ 
ε νΙιΚὶϋιιιΙ6ΒοΚιι6Ι,·νΘι·- να;;γ ἔεπιγ-ἔγϋΙσνἐπγιι6Ι ευ6Ι6€ιπϋΒοιήθ 
ΗΜ; Έ.ειππέΙ ππωυω ῇ€Ιειπἱ ·σιέπ Μ:οΙ·εό«Κόι·άΙΙεροΕόΚαΕ, τιιἱποΗ 
Β08528.ΒΒ θ.. ΉΘΤώεκέ τι 'Η'ΙσΒΘΙό8πέΙ , τ 1ιιἰπέ! ΉΠ4έῖΜ 8σΙια]0!ού8 
ε6ιέωοκ Ήωππωεω·Ισπ1ω ετσ-- ζΚἰνέιΙΕ ιιτἀιιγΙιιἔ “ω” ;;γοτε-ΏΝ 
άτοεια51.· Β ' ' -· Δ ν · Δ 
: " Α Μ5"9ι"6;6έ. Μ” καμπ Ν$Ισ91οτεε, έε ΕϋΙϋτΙ·οϋσε·νε;γἔ 
εε·ισιωιωεπ_ ·Άπωέσ,· τιτεΜπ ·ιισι~ἔαἔοωεοκι›οι ω, ε 1-ωσωιοπω 
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ειιιιιιιιΙ ικό” ΕισιεΙιεΙ16εεει νιιιι 6ειιιοικϋινο, ιι6ι·μειώτοιο ε σου· 
ΜΙγειι!ι ΙοΙιοε ιιιιΠ$!ιιιιιιΜιιιαΜιιιιι τωιω Μό. Α ΗιΙϋΙΜεε να” 

.€ϋΚό!εΠοιι Κϋιιϋ86ε ιιιιΙϋ- ό8 ιιιεΙΙΙιάι·ιγει-Ιοιι ιιιιιι_ιι!οιιιι; ωιι6ιοιιω.ι 
Μ] Ο ιιι ιιι ει€Ιιιιι, ιιιοΙΙΙιάι·ηιι-Ιοιιιιά| Μ] Ο ειΙιιιιιε, ε ιιιἱιι€οἔγ ε! 
νιἰἔοπ ιἔειι τόΚ6Ιει!ειι ΜιοΙόεεεΙ ιιιιιωικοιιΚ.--Α ΕϋΙιθεόε ιονά!ι 
οι ε :ειναι νιι;ι·γ ιιοιΙνοε; ει: θιΒό ιιΙτιιΜιι @κι ιιιΙιέι!ιιι ιιιιιΙΙ 
ιιιιι·ιγιι-, ει ιιιιιεούιΚ ιιϋι·;ΒιιιιωΙιιιιικΚπΙ ειοΚοιτ μπαι. ΜΜΜ ετ6εοΜι 
ιι ΚϋΙιϋἔόε, ε ιιτάιιιιιι$ σεεΚέιγειιΙι ιιιιιιιιΙοιιι ιιιοΙΙειτ ΚϋιιιιγοΜι ιι 
Ιιε·Μειωι , ιιιιιιιιι _ῇοΙιἱι. ·- Α ὅ 6 το .Με ιι6ιι686ε κωτειω σ. ι·οιιιιιιι 
να” ε16ιιι·αΙΒοάόΙιι$ εοΙιε8, ε ε,·ι·γιιιάετιι Κϋνοι!φιό πιο» ΚιΙειιοιόεοΚ, 
πω· οΙόιιι·ιιΙΚοϋύΙσ.8 οι·6Ιιετειι, Ιιοεειιιε, πιω ΙιεΙεΙιεΙ6ροΚ ε απ· 
ΜΙ; ΚιΙειιειέ:εεΚ ιιωι ΚύρεπειιΚ. Α: εΙεό ιισκιωωωι, ιι ιιιέεοιὶΞΚ 
ει. ἔ6ἔΓθ8ἔϋΓΟ8ϋἱ (εριιιιιιιιιε διοιιιω) ;ωιωω.μ ιιιε!ητ ΜΜ 
ιιιΙοιιι ιι ΚϋιιγνοΚΙιειι "ιιετΙιιιιιι Χορρι, Μι!Ιιιι·ι, Ιειι·γιιδιιιιιιιιε εοφ 
ιΙιιιιιε" ιιενειο£εΚ ικα: Γοι·θιιΙ ε16.-ΒΒγ61ιΚάιι€ ο 86ιι:εϋε Μπω 
Ιοιιι Ισ,·ς€γιικτιιΙιΙιαιι ΚϋΙιϋἔιἐε ιι6ΙΚιιΙ , οειιρει ειιιιεειιΙ ιιιιιιιιιιωιικ (Ι. 
οι ειι·ά.ει·ιι!). Ηοιιειιιιιιι πιω ιιι ]εΙειιΙ6ι·ό ιιιιικιιοε κϋΙιεσεεΙ6ε ιιιιιι 
ιιοιι ΚιΚϋρεΞε ιι6ΙΚϋΙ, ἔγιιΚοι·ἰ μπω:: ἔϋιιιόε ιιιε1ιιιιιιιιαΙιιιαΚΜιιι; ει 
ιοιιιιιιιι οι ιιοιτι άΙΙιιιιιι6, ε οἔγιιιΙΙιΙ Μπι ιιοιιι κι ΜΙειιιι6 κοψω 
ιιεί. ΚοιιοΙε κσιισ,<Ξεωκ ιιἔγνιιτΚόιβαιι ιε Ιοι·ιιιι1ιιιιΚ Μό, 
ιιιιιιόιι ιε ιι Κοροἔειιἀε θε Ιιιι!ΙἔιιιὸιΙιιἰ8 Ειι.8ιιιι0 (ιιε·,Ξ;ιι€ιν) @ΜΜΜ ιιι 
ιιιιιιιέιιγοι ιιιιοιιι_ιεκ ιι Κότιειιι€ι; παπι Κϋιι6€όεειε 1ϋ!ιιιιηιιο αει: 
Βό!γεΚ, τειιιιιι:ειιιιτ ειιιτε.ιοΚ, ΓιιιιιαΙιιιιιτΙιιιιοΚ, ει. ιιιωω ιιιἱιιιἱεἔγἱΚ 
οΙιιιιΙιιιι ε8γιι.ι·ιιιιι: ίεΚΙιεΗΚ, επιιιιοι·ιι ε ιιιιἔγοιι Μπι! επιιωτι Ιειιιιι; 
ιι Με τϋΜιιηιι·ο Ιιεεεει€, "Η ΙοἔιιΙιἰΜι ιι Ειθ.ιι!ιιιιιιο.1Ιειιι , ιι ιι€Ιιιι 
Ιιιιιιγτ ιιιιγο.8ιιι€, ιιγό.ικάε να” οικω-Αι ο.Ηιιιιιι ΚϋΙιϋἔΘε 
(ιιιεειε έιιιιιι·ιοει) πι: έρμη οιιιΙιωτι6Ι ιιι :ΗΜ ΚιιΙϋιιιιϋιἰΚ, ιιο;" 
εοΜαιΙ ει·όεεΙι!ι όιι €6ΜιιιγΕι·ε ιιειΙνεεεΜι, τοιιιΒιιει·ιιι€ τοΙιιιιιιοιικώιιι 
1 --2 0ι·άνιιΙ ιιι ενέε να” επορειε ιιιάιι ειοΙιιοτι ιιιιιιιι€Κοιιιι, ρϋι` 
Με ιιιιεειιΙ, εανιιιιγιι ΙιϋΓϋἔόεεοΙ, Θε ιιι·ιδιιγΙιι€ Με ωκιιωιωι νιιιι 
όεειοΕπροεσ1νιι; €ϋΜιιιγιι·ιι Ιιό.ιιγάεειιΙ νόμύιΙΞΚ. 

Β ιι·ιιετιι Μ" , νιιΙιιιιιιιιι: ιι ΙιϋΙιϋἔύειιόΙ, Με ιιιι€,·γ ΧϋΙθηΙν 
Μέι· ωωιικ 6ειι·ιι: να” κϋιιιιγύ απ Πιοεειιιι ει. μάτια ιειιιέτειι 
ΒιιιιΙιεΙόεειώθΙ ΗΜ ΜΜΜ (ιιιιιιχιο; -- ει. ίι·ιιιιοιιάΚ οι ιιι6ωωι «τι 
ΜΚ ιιενειιΚ); να” Ρ8ιΪἱἔ εΙ6ιιι·ιιΙΚοιιιΚ, ΜΜΜ ιι οι·όεοΒΙι ιιιιιιἔιι ιιι 
ΙιεΙειιοΙάει ΜΜΜ («κι ιι ίι·ιιιιοιιιικ τειιτιεο-ιιοΙι ιιιοιι«Μ.Κ); ιιι 
«Πιό ιιιιιιΙοειιάε Γά_ιιΙαιιιιιιε Ιέἔιιιιιισ Μιιιιι.ιιιιιιινιιΙ Μι, ει ιιι6.εοιΙΕΚ-€ϋι· 
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6868 :πεΙΙΒΜ0ειΙππειΚιιάϊ ΜΜΕ Μ, Ρ. ο. Κορρ ιΕΜΜάεάπάΙ-ειι σ.: 
€6ἔτ6εἔϋτοεπ6Ι (Ι. υ.·Ι‹6Ιιϋἔύει·6Ι). Α 

ν Α πιοΙΙΙωε ἱἀοιτιάτα π6ινο4Γ6Ι_ῇεἔγειιϋΚ: ιι Κιθ! οΙ«ΜΙ: 
ιπῖπ€οἔγ”6εεινοπγοππο€τ, ο Ιιϋ26ρειι ε16Ι ΜΒΜ Κενεεϋό “ωρα ποἔ 
Ιο0ώροπ Ηϋπάοτο60, ύἔγπονειεπ 1ύ1Υ-ΊποΙΗ:ή ναι" σειιΚ'Β 
Μ” 0ΜΜΕ 6εειωη6ιποπ, ε οἔγειιοε ύ.€ιιι6ι·Μο ἰτάιηἀΜτι ΙοιήεόεΙιιιο> 
ε3:Μ πιοΙΙεττ'; ιπΕιιιΉτο2€6 ἔ6τν6Ιγεε νειἑ·γ ειἱἔοἐύΒΜπ ηιοπάνει επι 
€οΙΜι·οε ῇοΙειιε€. 8 νόἔτε σ. ῖοΙ€ϋιὶ6Ιοἑ; Βοέιειά, “Η , ε;:;γϊΜηγοει 
"ΜηοθοΙπιύ, €6ΒΒιιγΠε “ἔγϋιιἔόά Ιωτοέύ €εωιΙΜιτΕει! °ΒεροεοΜΕΙιιΜ 
Ιανό ὶειτιεττ €€ϊᾶ“6ῖν6ε2ἱ τιιοΙΠεεΜ. ·° '^ 

Μ' ' Α ΜΜΕ” Ιαέ25 οΙάιιΜηαΙκ ἱἀοιιια-, ιτιοιἔ6Κοιηγεάἔπ- έε τοι·ἱιη6 
ῇόΦε$τ16ινιἐ·να!6 6εἐ2εΙιαεσπΙὶ£ο€τ ατέιπγΙει€οε νὶειοιηιιἰιιειΙ: ροΜοε 
ΠριιΜι€σΙάεα, αι ο;;ΈύΒ: ώτετιιιόειοττεπἱ _ῇοΙεΚ, Ιεϋ!ϋηϋεετι ροᾶὶἔ; ει 
Κσπάσέο.ίάε εΊὶυζΙΙἐξιιτϋιΙ2ἐἐϊοτεθιιιόιψόπεΚ ΗΜ Μεἰιιτετϋο νότοΙε πιω 
Μ$,άπ·"6ι·ΜεΕΧ6:·ΒαΙϊόΝΓδτάν!ό ιιιοΙΙΒο€εἔεύἔεκ Ιεῖιο€6Ιεἔ ροιποε 
ιὶπεἔϋείάτο2ἐἑέιτεἱ πόΞύε-ψοιί ῇεΙεπτ6Κειη. Βε ροϋΡέ·ωιπάΙ ἱιιΚάΒΒ 
ιπ6τΕ:` ~ ¦ 
' ί °ΑΊιεΙΙἔιι£ό.ι!2ΈΕνέζΙ€εΙ αιιπγἰνειΙ τιεΙιειεΒΙ: Μπακ: είε Μο 

ιῖίειβΙτ ῇεΙεΙζ ΒΞτέόΙά.Βεί ῇ61›ἱ,"'ΙἰὶὶἰὶόΙἶἔγ6πὲἔιᾶοΒΒ· Κατα ει νἰιεἔἀΙ6`ιΙ·έ. 
εὶιἱιΙὲ' Μό. Με ἔγοτιτιεΚ. 'Β'2εέι ΜΙΙβί662ϊιεΙ ποΙιό2ε6ἔεΙ‹, έα τόνισ 
ιΉ%8Κ ΒγετιποΒοΚυόΙ €ϋΊσΒ @ΜΙ 'ειάά·ηάπιιξιώ.!6: η η ·ἔ · Μ' 
° ω) Α εἱτἀετιέιΙ εΙ6ι1τιιΙΚοόό °οτόσ ω: εππειειαεω ε καιω!» 
€6ιΜάε Πιιοπι ]εΙεἱτ €68ειπιεεεηίιΠψδΚσΙ]ά. 'Δ 4 °^Β 
Ι· ω) ΚΕεΠεόεΚπόΙ σ. ιακσυγι";ι-ηω. εμ» τωιωπ16 ωσαφάικοιν:$= 
Ιαειτέιει·ιι, ΜΜΜ έγετπήοΙϊεΚ" ΑΙΜ Η ποιά1 νεϊνέξ' ΒΒ5ι€έέϋ!”,ωθ 
ιεεπ6ητοιθ`εισπγ8ἔ6 ·ωοπω κ” ωσ·; !ωθιωκ ·ιι2 ε·έμει» ·ιεπεΜΜ 
ω;σκ ιιιἱπβὲόἔεἱΕ:,” (εωω ῇεΙεὴ€6εεἔ6ΚτὐεΚ 'ΜεέύΜωϋ. Μι·Βασε= π: 
ἰἐέπί $έτ6ΜΚΠ " “Π 'Η ΦΑ Δ ·Μ Φ η Α· ή Η π Μ" 

^ ω· Αν ΙΜ91!Ε88"68ΕκθΙΥ ιοΓ;εσε46Ισπα, ωσ,5εω·;-·ι πων ιαπερεκ 
ἱἑ_ΒΕὶὶἔε€'ὸᾶὶνἈω Έκδέικήϋ·α`Ί‹ϋἄεΙΤ6νδἔῖϋἑοἔᾶἱ 2^81·Β]εΙΜ5ΙτωΙ πωπω 
οικω ;°°νωἔγἱοὲεκει“εϋιι6τἔσκι1εκ ωπηαοωωπ. : - - °=>"== 
' 'Μ ιΙ') ΗγετιιιεΚεκπόΙ πίστη ΦΗΜΗ: κι ιιγό.!!κάε ιΜἔυΙάει›Κ· 658 ΜΜΜ 
ιπόπηεΚ 'ει. ΙιύΙγαἔο8ἀΚϋπιι, ιιιοΙΙγοΚ οεαΚποιη οΙΙγ°ΙεΙιε!ε€ἰ ἔγϋπιἔιἐ 
όση τοροἔό· Με (οι·ορΜΜο) οΚοιππΚ;'ιιιϊπό2 ΚοτοεπιΠ ιι ΝΙΜΙοΙ› ε! 
ε6 ΓοΚά11 ὑιιρειειὶαΙΙιε€πἱ. - Πει “Με” ἔγοτιπεΚοΚπεΗ ΜιΦοεΙ› 68 
]0Ιεπίύ8Β ΙιαΙΙἔα€6ιΙιάεὶ ΜεΙ:εθ αΙωτιιπΚ πγετιιἱ, ειϋΚε6ἔ ει ιιιεΙΙοπι 
ιπιρ]άΒετΜ6ΒΒεπϋτ ΙιαΙΙἔιι€6ᾶἐιιιιπΚ, ε “Ματ ιπὶιιὐειιΚοτ σ. Ιεἔιια 

Λι 
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ἔγοΜ› ειχοι·ιιεώ%ειΙ α ϋῇἀαΙοω-ω Μι. Μοἱνώ Υἱ:η&όἡὸιΙἀρὶ πω» 
εποιηΙω Ι1οιηι111Κ. Επι· πιοἔ ειστωεώ €μΚω·Ιειω8 Μπημμ. α Μ" 
ΜΜΕ 1ιαΙΙμι€ό«Μδω! ωωκ οΩιρέτ άν ό!.υ.Ειι«Ιωτι £ο”εσοπ ιιι6ΙτάμγΙαιιΉ 

Νειιι 0ΙΙ.γ-ρ08$08 01°0ά1τιότηιά, Μ· “ΜΔ Ιεϋπ.ΜΜύι ΗΠ(ΟΠΙΝ!"ι' 
ω ει κ η οΒ ιιτέε, πω” 0ωοεοιπ.6ΙοιόΙ :ΜΒ ΪϋΙνἱΙάδ0ΩΣἱἔΒΐΙ 
ιηιηααιιὐιωα ει ©ο€οΒενέ,%το πάεανο Μια ΒοτοεοΕΜΑ: Μπι€Ι10$γ ωιω 
:Ματέι ει Μαϊ: ΥέΚοπγεέδει όε Ιια116Κουγεάδα ιιιϋπε;γ Βϋπνο0Ιο 
ιν:Μι νύιε8,6.Ι6Με0; ωμά ιι €ϋαδόΚτο , ύεγκιιιιγΙτα, Κα" πιω; .Μωβ 
πω: νέι·ϋθε686ε ε5ε νέτιιιοε άιιιιαάτωεάι ε.» έεπτενοΙιετιπ . μη Κοτ0υ 
εειΜ› εἔγο‹ΙοΙ‹ιι6Ι ετ6ε ο10ιιΙΙιοι·Φωκ ιιιΜΟ πιεἔ 11891τ16τςέΜΜό.-Π 

Μὶ_ιιἀοιιοΚ 01600, Με @ΗΠ10ΜΒ ειτάπρω.Ιαιι,Μ ειό.τε.: "Η "ω 
ΜΝΉΜΗ ΒϋΙιϋἔοἐε Νη ῇ0Ιεπ , .ει 1ςορο;έ;ειΦάεεε.1 Μ!! επωωκ, Β σ. “μη 

μι, να” 61εε Ιιειιι8 ΓοΚοιειωἰΙ: η 1;ϋ!).Β.ϊ.]άΙ€αΙά.ιιοε μωκιω εοιιΜνάπ, Με» ει ω τωιι1ειετϋπ 1εϋ;νω1οη η. Βωμχωμη μ;;ωτ 
ιιιιιιιιιΚ; πιὶιιΩιοἑη σ. ΜΙΙοεό ΕΙΙοει06ει;ΜερβΒ. Βχημιωςο1ςμςΙ ικτηώμ 
"γω £ά]6ει1ιιιαμ πα;ΠοϋΜκπάΙ ροι1η Ι61ρ1ιμεςεσηεεηνέπ ηχαέςμ[αιΜ 
εἀἔο€ Μ”. ΗιιΙ!ἔαὲόθιάεπέ.Ι ΙεἔἱιιΜΜ αΙιύ!γει80εάε π] Ιιἰάιιγε.,.γμ,'·:ς: 
τόΚ61οτεεεόμ, ει Ιιϋτἔει6ια€, αΒϋΡέηω!ω4$8,82ϋτ$ΧΜύ ΙΜ; Μπ 
€γϋ86 “Με νοτήόΚ ιιια;0ΒΧα β€70!ΜΜΒ0$. Α 82ϋιέ€8ϋεθε £υιΜεάε 
1ιστεύε) ΜοτιιιοΒοΚπόΙ κριφεΜ 10Μπάκεφε ιπΦαπ.Βοτοκο1η»6ι, 'χω, 
Μ" κὶειΙειΙεκ Ι6ἔι1τ]ηὶ_£ϋΒ1ιη;ἱι·ε πάψω ΜΒΑ, Μωμ; 'Εη;!η1ηιικΒηη 
ευ!(Μ =ιΜΜποε ΡΩΦπ.=Μἱε ~=α εϋΦ690%· %04Μτϋεό:_ Μϊε, 8 
ΜΜΕ: έτοιΙαουέ;όε να” Κιμ·εύρμ μηώό9εμάεπ ,Κζεβρά_ι*ΜΙ .ι·ϊ0ις@επ Εφη!ιη 
Μ. @νων Μ” Μπακ ω, Μωιεν- Με] 9Μ-ΜΜ Φ9"Βοκ 
ω6Μια;!18$πήπηΚ,Μι!78ΒεπΩΠ παρα Θεκπ1οκ εισπ«Μέεύτο ωιις. 
8ξερββιί. 8μνΙχοςη€568β€. ω @νωπά ε εκπιη3$6!6 κϊ14Μνόμ3Μ 
να” 6Ιο£πιϋνεε ειΜΗι€ϊνάΜοιάεω1 γάμ6ϋπσΚ, 0”Κπωμμ ε1βΙψ 1ς;οιιι!; 
πω: ΙιειΙάΙοεσΚ, ιιιὶιπεοπι Κοροἔεωεὶ @Η αιΙΙιε.2πάωιΚ; οΙ-ΙοπΜπι ιι “Μ” 
Βιιι·οΚ-πει5ι, ατέιιιγ©ειΙσπ θί68 μι;φε-α]0ϋ0Βύ88αι ό;..ό:ϋίέφε!;Ι, ρ ΜΗ 
δ.πωω όπω 1οαΜ $61ΓειΙειΜτό. Α ιπ1ν_ιΞε ει1νβιιι·ομ _ρμ:ηψης 
εΙνάΙτο:έωι 8 ε ΠΠΚ ΒὰιπαΙωειὶ ·Κψ90«10ΒρέΙ ,Η ι;9αΠ% μιρ;ιερφΙαη”μι 
εαρι·ἰιιτ , ιιοιιι ὶἔομ ίοι·άιιΙΜΙ·π οΕ6._-ΛΑ .ω τις Με; - ε: !ίϋΖ1ϋττἰ 
Ιωι1Ι8ειΕ-όθιέ.ε ω» πωνέιιιιΙό Μνσ μ” (ιη«μερ,ορ μιμημ) 
€γοι·ιιιοΚοκιι€Ι ὶε ικιιιι σειιΚ ιπἰιπ Μ3!52ΗΒάπι€αΠΜ ΒΑ, μΜρω_ηῇμ 
νότΙιἱάπγ και" εάρΚύι· ]οΙΙειιιΖωο Μ: £αρμε;ηι.Ι;Μρψ$. ' ν » θ 

ΡϋΙτονόιι ε. ΗΜΈ8ωδ2ά$ €ἶ8 Κοροἔπω8 )$0τ080ΚΜ1ἰ'ἱ1Ν8©Μ!8.· 
ω ιιι00μ9.ιιο.Κ Μ ἰε_ι.ιωτοιοἱ£: _μ:ΙοιιΙ€;ἔ ο Ιιε1γοιι βειικ μυ;; ι;μμ19μω; 
ωιω έ8 εει_;ό.€εὐἔοΙ‹ει€ σ.Καταιιιι ιιιεἔοιιιΙΗειιἰ, ιπιεΙΙγοΚ σ. ΚἱεᾶοιΙ-, 
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!οἔὶιιἱεέιΒΒ Ροᾶὶἐ ιι σε·εσεεε16-Ιισκ ἱΙΙΜὶΙο, ιπο8]οΜετνόη εἔγε2ετε 
"πω, Ιιοἔγ οι "σιωωω εΙΝο.ε ο $γϋη86:Ι Μιά πωΙΙΚιιωπ “Με 
Μ16πϋε 6οΜ6Ιε ΓεειϋΙω6ἔοι πω, ΜΗ” "Πω ιι $γω·πιεΙεοι·νοε 
ΜΚ ιιήπτεμ Ισπανια ΜΜΜ ΜτΙ! π εἱτιύ.ε Ι:ΜΓόΙο-·-·Ισο- Θε Κἱ-ΙεΙισΙόεἰ 
-ἱἀόιο€εἰ£, ε ΜΗΝ] Κο06Εσω ει Κοροἔιι€άετ αΙΚειΙιιιιιιπὶε. νό8ειο 
Μ! 82ϋΙιεθ80ε πιι€€ ιπο$ῇυἔγο2ιιἱ, ΜΒ· νωπιπϋπτ οἔ;ι·6ειτ ΜΙΜΣε0ο 
Θε εἔγο16ιι1ιι πιο" οι·νοεοκ Μι1Μωεια ό:: π6ιοισ,'ιιιἰειωπτ Χοπσεοκ9 
ΜΙ σειιρώπ οιοιτ 1«6ϋπιιισ3 Με;έωοιπΚϋισκ άΜΙ εοωσηάικ οι Μπι» 
ϋσεεἔ:6ὅοτ 11Ι9ἔἱΒπΙοτΜΩῦΙΙ0Κ;›ύἔΥ ιιιω·6.εω 288ειδΒΒΕ8€Ιαπ ,: ΜΒ 
1εω3οάοΙ:ΜΙ , ΜΜΜ 4ἔσπ Βγειιι·απ· "πωπω :καει ;εωκ ΜΜγιειιιιιΙε, 
οευρωπ πω: ΜιειΙ -κιγετϋιιΚ «Μπα Ια!ιεσε ωιιιιιεπι€ε ΜΜιιιω·οιοι; 
5" ρ65σωπ ει 64146- ε ιιισΙΙΙιάτομ·ωΒ 6ο ΚΙΐ228θνώπηΒΜι, Ιισ!;;γαΚ 
Μ" ει ΚΙΠιθε68 εδ65ωπ -Ηϋ.ι2γ51ίΒ , ιι ω; ρωε_; πΔἔῇοτΙ σΙΓσ€ιιΙΜ-# 
ιωιιωσιωω ΜΜΜ 8μικοι·Ι α Κάτσε ΙΒΜει·ε16ει 

Α »ΜΜΜ ωερμ ζωο11ωγ1Μια)πο Ισδγσπ παώ καταπιο 
Μ, ε ΙεἔγοΙι €σιάιρα ε38ΗΒ ν · 

11) Παω Α Με ναἔγριιΙιω, να;" κεπωιαγ ο ίοεπϋΜ; 
ΜΜΕ·εεΜ να” Ρυττεισηωμωιηιω Μ8ῇτ Ε6.]ιΜΙιιιατΜιιι.. 
Η @Πω οσωπι Εεε ιτιπΚα65 82όΚ520τιιΙΜΒΜ 658 ΜπγάεΔεειΙ , ΗΜ!» 
@Με Γο]ΒάιιωΙιιιαΚ κὶεε3ι·6 Κ6ησΙε. Α. ριιΙΙ`ιιΜ τω”, νε11€οπτσων.π 
Μ." 68-Εειι€11τ Μπα έ;οπ·πισκευιά1γϋπιι68οπ ἔγωκτιιπ-εσᾶΙο1τϋκ , σ. 
1161865! ,=-ΜΜ κι ΜποιηΙπωόΙ ΒοεπϋτωΙΜ Και” ιΙειέωτ τω1πωων 
8γεΚι·σ ΜειιιΝιιιιΚ πω.: Ψύἔτινκότἰετιιεἰ °εεεὰιρυπ€ὺ0Ι1οΙιὶιιτο€ἀοΙ 
νιι€γωικ α ΓεεπϋΙΙ8έε 1ιε1γότε,ων16π οι να”. α $$10ικοπή0ιι π" 
ο.: ΜΜιεση ΜΕΜ6Μποπ παΜΜΒο:Πε. Α.. ¦ -Ν · > 

Α Μ" 1: ΝΜειεα Με Μι· ει πι. πμ ε. Ιιάτηό.ε·, υ26Κ!ό€6τ= Μ 
νἱιοΙωτε ΜΗόπϋε Πἔγ6Ιει1ιιιι8Ι Κο11Μπη3 ει ΞγεττιιοΕΜνοΜΜε. 

Ματ Μωτγω ὶ;;ὲιτ`νοειεᾶεΙ1Ιι6ε μμ Ιι68%ιπ Βοε·ειΜ Η” έε 
ΙυάἔγεΩ€εέιἔ· ΜεΙΙε6τ :ειμαι θα πιἱΜεπι ισέγόϋ ιικεοΙΜΒ Με ΜΗΚΗ! 
Μιιιιο€ Δ. ::-=-4 ενω €γω·ιποΒοη τ. :ΜΜΜ «Με 6Η:0Χ, Ιω.ιιοπι 
Εη·ΜΜε νση;γ αερα εεηωΒΜι νετ0οαποΙε ω. 'ΗΕΜΜι·ο Μουσικη· ιι” 
νΙ:Κύπ ]εΙεπι€; ε ειωι Μπα Ιεεω"οϋϋ νει!ύει.Βοϋεύ8€6 ΜΜΜ, 
Μ. α·έγετικοΕ45Μεοπ ίϋΙεἰΚοΗ, ίοι·τύ ίεῇ6€ ω” «Μ, Μ. ει νό;;έει· 
€οΚ ενι·άκηψιέ ΚονοεΙού ΜΙ: ε αι Με πω" ιιι6ι·16ΚΙ:οιι ΙοοΙιιιιοττ.-·· 
ΔΝ0$ιώιοΜ σ. Ιιάιηάε 3οΙοη26σέ;ώϊ ίϋΝοιΙοειψ Μ. ΙιιΜιειιιοε ΜποἔεόΒ 
16Μγόω ΜΜΕ 4"οι·ι!ι1Ι 816; ὶΙηειιΚοι· ιι6Ικι ο. ΙεἔειἱἔοτύΜι νἱπεἔἀ· 
Ισά πιεΠοτέ ·ἱε ΒὶισπγΦωΙππ ·πισ.ταθ, Μ.Βοπ Μ- "ΜΙ Με-ΒάιιταΙοιιιΜΚ 
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ΧϋνεΙΙεειιιιέιι-γο-ο9 Ι,;οιι τω” “πω 6ο νοειειΙεΙιιισε.,· Επι οι ΙΙΙΙΙ5 
και” εε ιιγιιἔο‹Ιτ €ιιΙΠιι€οιιι, Ιιεεεοπ ΙΙΒ5ΙΙ ΚΙειΙοιΙ ει. ίό.Ιι18.Ι0ΙΙΙΙΙΒΚ 
ιιιιιι6οιι _ΙεΙαιι6ΙΙιιΙΙ ΚοΙΙοιιιοΙΙειι εαιιἔιι ιιγάΙΙ:Μ αιιγα8οΙππΙιάιιγ; 
Ιε;,€6ΒΙι ἔγετιιιεΙεοτνοε ειοι·Ιιι€ οι $γοιιιοτΙάμιιΙάε Με; τιιιρειε:Ι:ει· 
ΙτιΙΙι1ι ειοι·Ιιιτ πιοιιΙιιιιι ιιειιι οειιΙ: ποπ Ιαιι·Ιιειιι, Ιιιιιιοιτι ιιι€ἔ κά: 
ιιιιι_ι-άιι8ιιΙάε 68 σΙΙ:ειιι6ιιγοιΜεΙιοιι Ιδ Μ·ιΙιιΙ 816. ΘϋιινόΙιτοιιαΙΚοάόΙΝ 
$γοι:ιιιοΙαοΙππόΙ ,ΙιιιιιιόΙ νόΙτοιιγαΙιΙι «ιο ιι2ιιἔωΙειιιαΙιΙ› ιιιιγιιἔοΙ: ΙΙι·ΜεΙ 
Δεκ κι άΙΙ::ι.Ιει, ιι πιοΙΙοιω ιιιιιι61 ΙιιΙειΙΙιΙι Ισ1οΙιωΙ ιιι ΜΜΜ ριπ 
Ι"ΜΙ: Με, ιιιιιιέ.Ι νοει:οι1εΙιιιοειεΙιΙι: ιιιἱιιιΙιοἔγ που @Με ιιΙ:ι.Ιτ ιιειιι 
ι·ι1Μιι ειιινό 6ιιιΙΙΙ: ΙΙΙ πε ει" ἔγοιιιτοοειιΙΙιειιι. Δι εεεωΙι πϋΙιΙιεε,·,ςεΞΙιειι 
ριιΙΙ`ιιιΙΙ Ιιιιειιέ.Ι ε. Ιι:ιιιγάε ΙωνοεΙιέ: νεειιοάοΙιιιυε, ιιιιιιΙ: ΙοοεειεΙΙιι€·Ι. 
ΟεεεεειιιόΙ(ιι€Ι, ιιιι66ιι ΙιΙτέεΙυτι έΒ εοΙαιΙ ειοριιιιΙ(, ν. εειιιεΙ‹, ἔχω: 
τιιιι εΙ6ίοιπΙιιΙει το] νιι€.,ιγ Ιιειαεει χιόρ Ιιάιιγάειι: ἱΙΙγοιιΚοι·, Μι ΜΜ 
μια ιιιρΙειΙέιεα Μάτι τϋι·ι6ιιΙΚ σ. Ι(Ινο€68, ιιειιι ιεΙοιιτόΚοιιγ δι Μι 
ι·ιι_νόε;ιοΙΙειιΙιειι πιει" ]θΙΒΙΙΙ6Μ58€8Ι Μι· Μ, Πει ὲηειΚταιιΙοτΙΙιιΙ οΙό, 
ε ιι ΙοιιγεΙΙ ιάρε2ει· ο” ότε. να” Ιιοεε2ειΙιΙο .ΙΜ ΙοίοΙγω Μάι 
νάΙιοιιιιΙιιιιιιΙ ιιιιιωτικ Μ; ιιιΙιιΙ;Ιιο8γ “επ Ιιίι.ιιγειε ιϋΙιΙιιιγὶτο ιι 
έγοπιοι·ιιιιΙ: ιιαἔγ ἔγϋιιἔεεόΒόΙ;, να" Μπακ οΙιιγέιΙΚάεοιΙάεάτ ,Ισ 
Ιειι€Ι;--ει ιι€6ΙιΙιΙ εεεΙΙιοτι, Ιιει οἔγόΙιΚόιιτ ε. €γετιιιοΙε και” ΪιιἔΥ 
ειειιιΙιετϋιι6Ιο;ς, ιιειιι νε:ιειΙ.οΙιτιοι ΙεΙειι€6. 
Β 2. Α ειέΚεΙοΙ ιιιειιιιγΙ- «Θε ιιιΙιι6εόἔότε, πιο; ΚΙϋτιΙΙόεΙΤ 
ιιιύθιέιτει ϋἔγοΙΙϋιιΚ.-ΜΙιι6εόἔτε κόπο ιιι€ΒΙ:ΜόιιΙοϋιΙο0_ΙΙΙΙ(_ σ. Μ» 
πιό” Θε Ιιιἔ ειόΚοΙεΙει. ΜΙιι€ Κειιι6ιιγ επόΙωΙετ ΙιεΙτιιιιό ει. ΙεΙιέ1° 
νιιἔγ Μιτιιάε ίεΙιόι·, ερεΙιΜιιγοε. Α ΙιΙἔ επέ:ΙιεΙεΙ:· ίεΙιει· ΜΜ 
Κάε, Πειτε. εε.νύε, £ιιτύ- ει νέιἔοΙΙ τοιιιείέ:Ιο ε ει. Ιεν086ιι ιιιεμϋΙ«Ιϋ 
Μ, ιϋΙιΙ Ικοοεοιιγά5- εριέε; Μπα ΙιιιιΙϋε, ιιιεΙΙγ ἔγπΚτπιι έϋι·νόΙγειι, 
(«Με ειΙΜο Ιισ.8ΥΙ.ΙΙό208),· ει νόι·εε. 8 ο ειοι·ιιιι Η , _ -_, 
. - Α-Ιιιιείο1γέε πι- κιιιιιιοτι ίοΙγειιΜΚ ιιιἱιιὁειἐ8ότε πιανει, 
Μίι·δγΙιι 8-ο πει-ιι ΚϋινοΙΙ:οιό ΠΙ ΒϋΙϋιιΙιεόἔεΙαπ ιιιιιιιι€_, ,. __.;.,__ι 
"Μπι ει) ΝγάΙΙ( ιιι Ι·'εΙιέι· να” Βάι:,·,ςιι ιιγό.ΙΙ:έε ε.ιιγειδ ΙΙι·ΜοϋΚ Μ, 
εεεΙωΙγ ΕάΙιΙειΙοιιι Θε Βενεειεύ έιτιέιΙιοιιγ Με ιιιιιΙΙετι. Ε: 1ιιιι:ιιιΜιε 
Ιι·ιισίοΙγέ.ε, ιιΙΙιιιεΙ ΜΜΜ; ΔιιΙιι.]ιΙοιιιι. Η ·. '-..π 

Β) ΜοἔεΙ6ι6 Μ” ιιγι1εωΙιιιι5ά$ο ει·6ε ειι·άε @Η Μ ει” 
κα” ΓεΙιότ ν:ι€γ ιϋΙιΙεε ΕοΙγει.άόΙε ΙιιιιιιιϋΚ Μ, ιιιΙ κ:ειιιοε Με 
ΙιάιιτεΙοιιιΙιειι ίοι·ιΙιιΙ «Μ, ιιιἱ ιιιόἔ ΜιοιιγοεαΜιά νεΙΙΙΙ6, Μ. :ι Μπα; 
μινιιΙ6.ε ΜΙΝΙ πιω, σε:ιΚ ι·σνιω.ιιωιΒ, ε: μινιιΙάε· ΜΙΝΙ τιιτΙΙαιιιο8 
ει. εεϋι·ύΙ, ε Πει ΡόΡ8Κ·ύε Πιι·άόΙτ άΙΙιιΙ εειιι Ιιοιιι€ιΙε ει ΙοἔΙοΙιΙι ΜΜ 
ι·ειιιΙ ιιιοΙΙετι ιιεΙιάιιγ ιιιιιι ιιιιιΙνει _ΙεινιιΙάε.εΙ6. ΕΜ Ι;;,οιι ιιιαΙαιοε, ε ιιι 
Με” ΓειμΙιιΙιιιιιε ειι·άε ιιιἰιιιΙ, ωιι6ιωι ό8 οι·νοει ειἔἔιιεπό ΙιειείοΙγάε. 
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ο) πιω”, ιιπ,,,·>·γ κοπή, ιι6 Μι, πγιιπέπιπιιπέιπ,· επ ιιγόέπε 
ιικι!Ιπιτ ιιγπΙΙικάε ιθΙι! νπ,π·γ Μπι€π ιϋΙι! ερ σἐε πιιγπποΚ ιι 
τιιιοτιιεκ ιιι, πιι πρέπ ιω- νπἔγ ορόεπι€πι·π ιιιιιιπι:. ΠΩ ΙπιειΕΚ, 
πιο” ιιπεοπΙό σπάει Μπι·πόπ, ιιιοΙΙγιι6Ι π. ΚιειΙειι ιέηιΙπιιιιππππ επ· 8 
πΙιε·ε06ι δ ιπἔῇππ Με π €ονπ "π, ιπιιΙ6ιι 6ειπιοΙ π” €πνπεπιπΙ 
Ι"οι·ιιιιΙ πιό , ἔγπιιτπιι πι ερεΚινάΙππι€ό ι·επάειει·ποπ ΙιοΙγΙιεΙιειιΣεπτ 
πωπω Κύι·ΓοΙγπιιιωΙ 1'π,<;,<;, πο ιππεΚοι· ιιιεἔ π. τιειΕπ πρι” ΓοΙγπιΜΙ:, 
Μνπι€, πα ποιιι Ιιι,·ι,·, ιιπιπ ιιπἔγ ιιιοιιιιγἰε6ἔϋ, ιιοπι πι όι·ιπιετι :πι 
ιιπΙιιιιιιιππΙ ρπι·οεπι€, πε πό Μάτι ιιΙ6Ιιοιι ίοι·ιιιιΙ οΙό- νιειοι·επ 
νότΚοτοπνοἔπ¦ετοιἰιιι6ιιγε πω. Δι ερέπ ιιιπιιπε πιω ιποΙπό πειπε 
πιοιι!ιπιι πι πιώ πε ιιιπεοϋιΚ 6νΙιειι ιιοιιι οΠγ ;μπΚοτι ιιιἱπι πιππι. 

Εππ,·8γπΚοιππΙιππΚ πι ιιιιιιιπι· ειιιΙιππτ ιϋΙιΙσρέ·ε πι. επνύε Μει 
ΐοιγπποΚ καιει .ειϋνοΗιειέποπ , νπιπιιιιιιτ ιιοιιι ι·ιτΚπιι ΜΜειποΚ Μι 
πιε π. εἀι·ἔπ 1ιπειιιοιιι6εοπ π ιιγπιππεοΚΧπΙ. - Βεἔνπειοιἰοιιποεοὶιπ 
ῇεΙοιιΕόΙγοεεόπςϋ πι ειρόε ΙιπείοΙ·γπε, πο. ιιιι·τοΙεπ Μπι ιιιεἔ π: πιπ 
Ι(Μ επιέειεόμε μοι·ιποποτ., Μ. ιἔοιι ΜιιΙϋπεΚ, π6πέτ- ιι6ιιπ ιππ_ῇι! 
Ιιοι·ιιιοπ ειιιιίιεΚ π ιιιιιιιωιι πιιγπἔοΚ, ιιιεΙιεΜε π Με ιιππγοιι Βοο 
πἰΚ, π Ιιὅτιιόπόἔ· πτπιιγΙπἔ ππἔγοΜι π. Γιήειι -πιιιι€ π νόπιπἔοποπ , π 
έ>,·γει·ιιιοΚ Ιιπιιιπι· Θε ππἔγ ιιιέι·ιι€ΙΦειι πΙΙιπἔγπ‹Ι Β Μπι @κι ιιο!ιπιπιι 
Μι·ιπ, πιτ ιιιόπιπΚοιικόπι Ιιπ1ι·π νωι πει ίϋΙειΚοΙτ. Βιοιι ιιπειιιεπόπ 
€ϋ'πιπιιγιι·ε π,πγνιιΚιιι·ι·π ιιιιιιπτ; πιιιΙιπιοι· Επππόιιπιπιιπιι , πο” ιιππι 
:ΜΒΜ ο Κόιιπ-ιιπροτ ποινιεποιηπι Με ιιοιιι Μια ιιει€πιιιι Ιιοιιιι ε Μ 
ιοπγιπΙππεάπ,Ιιπιι ιιιπι·πιιιιιιΚ, νπΙ]οιι π ισιππω πρέπ Βπιι€πιιιιιι στοά 
απόιιγο-ε νπ8γ ιιιομοι·ιιιτνπ.. 

π) Α Μϋι·ιωι€ Γο!γπιιέΚ δ" ιονάπςο Ν: ω; “πι” ιι ιι. 
εοιιιι€, ιιιεΙΙγ κι ϋι·ϋΙππΚοι επτ,·;π, ε π Ιιἐἔ Ιιε!ιπι;έ. 
επ π1ιπΙ οεπΚιιπιιιπι· ιπιεπ,·ιϋΜϋΙ. Πι π επνπιιγπ-οεοι· 
νπε ΙιπείοΙγπε (ιΙιπι·ι·Ιιοοπ επιιιιι·ι·πιιπ-ποιόπ) ιπιπιιΙοιιπ, ιιιοΠγ 
ιι6Ιιπ νπι6επἔοε ορύεεεΙ ΧπροεοΝπιιΚ ϋπειε, 6ο 8061 ΙοπιιιιιπΙιπ πι 
πιω πϋΙϋπιιϋιαΜΚ ιιιο€,·, πο” πι πρι: ιιιπι· Κιιόν-οιο!0Κοτ 
π 61 π. 

ε) νπιιιιπΚ .ιιιιιιιΙειιιιοιιιιι πτπγόΙι!πιτπΙ πιω Ιιπι·ιιπ ΜΜΜ”, εοΚ 
ΕιπιιιιπΙ -- ίϋΙοΙνπειιοϋ ΓειιεΞι·ιιγόνοι - Μπι ΙιπεΓοιγπει πιιγπἔοΚ, 
πιοΙΙγοΚ πι εΙεϋ οπεοεειιι6Κοι·Ι›ππ ι·ιιππιιΙσπιι Γοι·ιΙπινπιι από, ιαπω 
τιι οΗγ ιιΙεπιιιιιΚϋιΜει πω: ν6ι·νεἔγἱ νπΝοιπετιι ιιιιιτπιππΚ, ιπεΙΙγ π. 
ἔγειιιἔ6ιΙ όΙο2πεΙε πγπΙει·ππ νόμοι νει. ΝγοΙοι άνω Κοι·Ιιπιι π πιω 
οι Μπι ι·ιιΙιπιι π Ιιπἔγιιιπι εΙϋ- "Η Κύτ]8|ο; πει εΙ1οιιΒοπ π ειεπι 

θ 
-ι 
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Μο, ει: 6$νά,·;γ »επι οεϋΙΩκεπιτ , ιιιωι·ό @Με ωεειιιικόπι€ ω” ο 
ει: πο: ΙπιΙνἀιιγοιΙὶΚ, ει Με ρϋΠ`ειΙ£, Με ηειιιΙάΜεΙιπισ.ε ,;+-9-ὶἔεπ 
8γειΚι·ιιιι να” ΜΙιειεὶ ,ω·νεηι νεἔγ ὅϋιιι6Ια5π ῇεΙοπι€. Ε'6Κύρειι 
πω” Βιοτερετ ῇΜειειπειΚ “Η “πω ειΕπϋ ΜΜΜ Ηἱἔἱι880Κ ο ;ϋ 
ιπόΚότ που ἱἀοιιιιᾶΜιι, ιιιοΙΙγ πωπω” ε2ει·ιόΚ ό.ΙΗΜειι ε:ετὶπτ ει: 
ΜΜΜ Ιιιιτιι€Ιάι Μάη Ιο]Ι6ιΙὶΚ. 

Α2 6ιιιΙΝεα Μ;ΜιεοΙ: οἔγοἐΙτΙε61ιΩ ει1ιπτσ, ιπεπτιγἱωἔτε Θε ειεἔ 
τα ιιέεινε εοΙ:$όΙεΙεόρ οΒγιιιάεεπΙ νεἔγϋΙνε, 6εειοκορωο!να, να,Β·γ 
ίϋΙνάΙ€να ίοι·άιιΙΙιΜΜΕ ε!ό; «Με ιιιὲὲς ἱε επ ωωιωκ, Ιωἔγ ειϋΚεύἔ, 
π. ιιιειιιιγἱτο ΜΒΜ ε. Μείο!γάεοΚ “πι” οΙήσοΗν ιιιἱπι6εόἔοἱ£, ίϋ!ίο8 
πιπι1:; ιιιοτ€ ει. Μπιτ Πισω» ιιιε8·ιιιιι€σι€απάμικ, ιι υγάΙΚάεπάΙ , 6ο Μι 
£ει εε.νϋεπάΙ εειΙερ Βοντετροττα1; σ. ιηάΙΒάεπάΙ Πισω», Μι Ι10552ειε 
ίοΙγεωι1 ε ἱιἔει€ο£ΕεάἔιιύΙΚϋΙἱ, οοΙοιιιΙ›ο 68 οεεοετἰΙΙει,ναἔγ ροΚοΙΙς6 
οΙνειά6Κ; εριέεπόΙ τἱοἱιιοΙει] 058 ειινσιπγύει ΙιιἰεΙ€6 εΖει·εκ; Ιεἔ€ϋΙιΙ› 
Ιιοεειο.ε τειτ€έιεύ, Μιτικι νοἔγ οἔγύΙ› Κοτοεε:ἱιιί1 ΜιεΓοΙγάεοΚιιάΙ κι 
όιΙοε Μ5ωη ΗΜ ιιιΙσἐῇαὶ, λεεπόπσΚ ΙιεΙγέιι; εανειιηι5 0501°νά5ιιά! 
ιιπιἔποεἰα τΙιειιιπιιιειΙ ε. ει τ. "κι _ΜνιιΙΙνει.- 

° ί) Νεπι πωτηήι·ε. κωωω "πω ὶηΙΩὶΜ Κότἱειιιεἰ €εΚἱτιτε1Βειι 
απ08οιπΙΙΕ]ϋΚ :Η έ ι! σε Η ἰ έ :Η γ :Μ Μ! @ποπ Μιειτιοιιόε!; : - οι 
Με 26Μ ορόε, «Η εϋι·ί'ι Κοοεοιηάε ίοΙγωΙ6Κσ€ ΜΗ Μ. 

Μεωο;;γιουι16 νόμο, Μ" ιι ν6ι·οε ΜΜΜ η” ΚϋΙϋιιΕε 
Η: ὺ61ἰ:ἔυ.£ο€€εάἔἱ ύ.ΙΙιιρο1οΙΦό| ειάτιιια:Μ£νάπ πω” ιιιὶιιὐεηΚοτ νότ 
Ιμιε (Μεοπτετπι) ΜΜΜ ίϋΙΦότοΙει€οϋΚ. 

3) Α νἱιοΙο£ ιιιειιηγἱ- έε ιιιἱιι6εσἐἔε έγετιτιοΕοΕπόΙ ειιιιιΜ‹ 
110ϊιό2 ;;Υϋ]ωθωεθ Β 088Κό!γ 0ΙνάΙαεπάεει πιιἰει" εοΜαιΙ ΚΒεεΜ› μι 
Ιειι1ϋεόἔΒεΙ ΙΜ, Πω ΚοτοεοΙσιά1. Ι(ΕνἀΙ6Ιιιἔ Πέγε1ιιιο:ϋυΚ ιπι6ἔ% 

.η Μιι·πει-νϋτϋε, ίεΒέτΙιθ1πιϋοἰ€εἰεάι·ἔάτα Ιοε06-ορ ό ε, Θε ει ε αν ιι 
-_μγιά νἰεειεΙιιιΕΔειι (ΜΙ-κ Ρι·ύἱκιρεΡἰτο8Ε νόι·ϋεΗ6) ιιοιιιοἱτο; 
ιιιεΙΙγ ιπὸΒΜ Μπι τὶτΚάπι νίιο16Μ- ιιοΙι6ιε6ἔ- (όγειπ1ει) ναἔγ κήπ 
|ιπτοΚωΙέεεε1 (ετταιιἔιιτὶει) ράι·οειιΙ, ε τϋΒΜιγἱτε ει ειτοι-Δνεἔγϊο 
μπι Κἱ€ετ]ειΙ£ Ιιειεοιι-νὶεε2ειΙιεπάειι πεάνεῶ ϋιπό Ρϋτεοἔεε ἱιιπἔΒωι 
(οοιειπιει ἱιιιροϋἔἰπιοιὶεε) ειωινοι!ό Μει!εάοΙ€πόΙ ῇϋ ε16.-- Α ἔϋι· 
οεϋε Η ύἔγοτ οεοοεοιιι6ΚπόΙ πω" ΙεΙιοτ ιπεἔΚϋΙ6ιιΒϋ:Μιιἱ, ιππα 
|ιοΒ·γ “Με τεπόεε άΙΙειροώιιιι ὶε 1ἔοπ νἰΙάἔοε. ΒΜαΜι ωιρειειω1 
“πω 1άιο.Κ 658 ΙοΒοΙ: Μια: νϋι·ϋε Επιτπάε υ,·;γιιονοιε1$ Ιάηἔνὶ 
1ιοΙΜε!; (πτϋπιμ Πειιιιιιιεπ); ΙοἔὶιιΚάΙ:ϋ ιιι6ἑ: ΜΜΜ ΙοΙ›‹›Κ 68 ε 
Ρ68 ΜιμΙ:πηΠ, ιπιοΙ!γοΙ: ί6Κέρ ιιιἀῇρϋἰϊοᾶ€εόἔἔεΙ ϋεειοΕ6€νόΚ;Ηγ 
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Ιιι6ιιΚοι ιι νἱ;0Ι8ι 116118 ει ικιιιιιιι86ι·δάι€8 πω, ΜΟΗ? ]θ10Πέ5 Μπι 

ΜΒΜ" ιι 8εἰτἔειΚόι· 6Ι6]6[6, Ροιπο8ιιΜι επικό! κι νιι6Ι6ιιι6Κ ,;γ6ι·ιιι6Κ6Κιι6Ι ἔγιιΚτωι 616ίοι·· 
«Πιο 8 Βϋιιιιγειι 61ιι6:Ιι6τό, ιΙύ|]2ἔἔϋΐΒΒ Μαι! οΚοιοτι 1ΗΠ18ΗΠΩ·Β 
Εκ ι ιι ω ι 6 8 ε. Βιιιι6Κ Ι6Ιιο€68686τ6-8ιοιιιισι1 ίοι·ιΙΙι8ιι!: ῦἔγεΙιιιϋιιΚοι, 
Μι ει. ἔγ6τιιι6Κ6ι 6 τό 8011 81ι· ν ει, ισιιωωιι οιοιιιΙιοΚΚιιΙ 8 τ68ιΚ6 
ιιι ΚιιτοΚ!αιΙ Ιειι]ιιΚ, 8 ΜΜΜ :ειναι 6;;ιι6Ιι _ῇ6Ι6Ξι ιι6ιιι ί;ιηια8Ζίπ[]11Κ. 
.Α νιι616τ ὶΙ!ι·οιιΚοι· 686ρρ6ιιΚ6ιπ ιϊι·ιιι6ΗΚ Μ; ιιι6Βιιι0ιιΙνιιιι θΓ6· 
86Μι6ιι ει πωπω, ει Μ.]Ι18ΙΙΙΙ8.8 8ιι·6.8 ι8 ιιωιιιιιιΙ 8:ϋιιιΚ. Ν6Ιι626Μι 
δ. Κ6ι·ι8ιιι6ι·6ι, Ιιιι α ἔϋΓθΒ Μπι: ε" ο86ρρ Ιιιι,·Β·γ 86ιιι Ιιο686ιιιιϋΚ 
Η _ 8 6ΚΙιοι· 68ιικ ιιι ε1ω ιιγ6ι·ιιιιΚ ιι6ιιιι ιιιιιια8ιτ 68 Μ2ιο8ιι6Κοι, 
Μι ἔγιιΚοι·ἱ 68 8Ζἱἔ0Ι'ΙΙ νἱι8ἔά!ειι ιιιιιιι ι8ιιι6€6Ινε ιεειρει8:ι:ιιΙειιιέ]ιιΚ, 
!ιοἔγ οἔγειιοττο ιιι6©ιιάυΙνάιι σ. νιΖεωι, ει Γ:έωσ.Ιιτιιι88τι 8ιι·6 ἔμπ 
ΠΙΝΕΙ( θἔγ8ΖθΠ°θ ιιγιιἔοιἰιιά |θ8ΖθΗ- Α”Ι8.5ἱ ο8οι·νιι ]6Ι6ιιΙ6ι6ιι6Ι Ϊ8 πο" 
688Ζθθ$ό8θΚ (οοιιιοι06ιιιι6Κ) ιθθιιι]Πέ (ΣΒΒΕ ΜΖί088ά. Κ0ι·ι8ιιι6ιιΚ68. 

Α 88ΕΠΜ32082Ιου. Ήιἔγ 8ιιιιιι νιιἔγ ἔϋΓΌίἱΙἐ8θΚ0ί ό8 
826€Ι6668 Ιειιιιιάοτο668οΙαιτ ιιιιιω.τ. Α 16ἔιι6ν626ι68Ιι ιτιιιιγ6Ιι6ι·686Κ 
68 ἔϋΤΜἱΪΘΐθΚ ει. Κθν0°ΕΚ62δΚ, πι. ιιι. ιι Ιιάτρι!ιρ (ΚιρΙιο8ι8), ιιιοΙΙ 
η ιἔιρ (Ιοι·ιιο8ι8) 68 ο Ι 08 Ιἔϋ ι· Ισ ιι Ι 6 8 (86οΙιο8ι8). Αι 6Ι86ιι61 6Ι616 
8;686ιι ἱ8 ιιι6€_ιο;γειι€ιΚ, Ιιοἔγ ει:: νιι€γ Κοι·Ιάιοιοιι ιιοιιιΙιοτύ, τω» 
ΠΙ88,ΐ.ϋι1ΌΠΉ1'0 ΜΙ6τό8ιειΚ Μάη Μ.ιιιιιι!ι-6 ἔχω ι στά Ι οΙι ο 8 Ιι ιι ι 
ριι ιι; να” ει 6οιιιΙιοτοι!ά8 €6ηοιΙ6Ιιιι68, τϋΙι!ι ἔ6τἱιι6ι-68ἰἔοΙγάΚ Μπι! 
ΜρεπειιΚ, ΕιιιιΙιιΙιιιιιι1ειιι - ιι ιι ἔ ό! Κ ό ι· ο 8 Ιι έ. ιιι Μι; νιι,ι>>·γ ρ6ιΙἱἔ ιι 
ρι1ρ Ι‹οι·Ιιἰιοιοιτ, 826<έΙοι686ι·ι Μ! κι -;; ιι ιιι 6 5, 8: 6 π· ν 6 Ι γ Π: 6 ι·ο8 
Μι.ηιι1ρ; να” ν6ἔι·6 ει. ἔ6τἰιιοιο8ιΙορ ΙιάιτεινιιΙό 8ϋι·ιιϋ16ιο υγιή 
ιά8 68 Ι6Γ6ΙοΕ6168 Μάτι ι66ι€!6ιι 6Ηϋιιι!: ·_θΙ°ύ Ιι ι ει τι γ ο 8 ιι ει ιιι η». 
Α. ἔϋτΙιϋΙ6ι6Κ 6ἔγ6Ιι ιι6ιιιιοἱιιόΙ ει ιιιιι€8 Ιι6Ιιι6ιΜΜΜΕ 

Γ.) Ύέ8Π180Ε. Ει6Κιι6Ικ Κἱἴ8]Ι8ίί8ύἔθ, ήπια, ιι·άιηιι, σ. 
86η86ΚΙιόιι Ψἱ8Ζ0Π, ιιιοιτἔ6Ιιοιιγ86ἔε._ ιποιάαιΙΜΜ, 68' Ιι6Ιγ26τε ιιι 
Μιιι6ιι06Κ.--Α ν6$ιιι€ςοΚιιιικ 8861ιιϋιι€86€6,ιι€γ ιι Κ820ΚΠ8Κ ει ποια 
ιι6 ι·68ωΙ‹ ΜΜΜ Ι616ιο; τωωιιοα 8186 ν6ἔιιιἔοΚ - Ι›6686ιι Ιιιι88ειι 
-6€γοιιΚ6ιιι ό8 ΘἔἙΙΠάΒΒΒ¦ἱ Καρο8ο!ιιιιιΚΜιη , ιι"Μ.ιιιαΙπι8ΒιιάΙ, 
οι θ.'8ό ν6€08$οΚιικιΚ ει. Ιιει8ϊ6Ι6 ν:ι.16 ἔγειΚοι·ἱ τιγιι;;ιιιΙτιιι ιιιοιἔιιιἀ8ιι 
!ι88Ιι6.ιιτο.ΙιιιιιΚΙιειιι, -ειι ιιΙΙαιτοιι έ! Ιά!ι8ιιιι·οιι, €6Μιιηιι·6 Κδ28Ι ιι 
Κ62- ό8 ΙάΙιι6ΜΜ, 6Ι6ΐοι·ιΜ16 ἔϋΤΒϋΙ0ί0ΙΏ ιιι ειιιέιοΙΧότΒαιι-ι€6ιι 
ῇ6Ι6ιιι6Ιγ686Κ. 6 

'Ι'ονιιΒΒιι, Μι ει. Μι!νιιιιγ ΜΝ! 8 ιιιιΩΉι_ιϋ ἔΥΒΠΙΙΘΚ Κ686ιι 
2 ›ι 
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Και! ΙϋΙιιΙΙιιι θε ιιᾶτπι,-ό.πἔοΙ!ιύι·ι·ιι, εἔγιπιιειιγἐειοιτε, να” 
ΜΜΕ ιιἔγνιιΚόι· Ιειιοιὅεέἔύι·ε 8οιιιΙοιιιιιιΚ. ΝεΙιειοΜι μπω Με 
έ.Ηά8,> 1 θ; ε €ϋΜ› όνοε ΜΜΜ ιιιειι· _ιιιι·πι ΜΜΟ ,;γειιιιεΙιιι6!, 
ιπεΙΙγιιοΙε Με ιιὶΙεἀἔοειιπ ιιιιἔγ, να” πα όρροιι ε: ιιεπι ἱε, Με Ιιοιιι 
1οΙειι ειότϋε, επειιιριιΙάι ΙιοεειιιιιΚ έ8 τόιιιϋιιοΚ, Β_.=Ξ·γεΙιιιοιιεεεεπ 
ιιιιπΙαπ ει: ἀπἔοΙΚὸι· ΙιεέιΙΙΙιιιιάεάι·ει; Μι ΡοιΠἔ εἔγειειειπιιιιι πγϋἔόε 
Ξε ιιιιι€ιιιΚοιιΙ‹, - ΙιειΙιό.ι· ΙιιιΙε6Ιοἔ ιιιεΞἐ· πειιι ΙΜΙιατύ, έ;ει·ιιιοι 
οεἱἔοΙγιι-ᾶιιἔ 68 8ϋι·πϋΙόι-ιτε. Α πεΙιέι ι5ε τιἰιιιοι·ἐ·ὸ μιι·άε εΙ6Μι νιτ 
ἔοποι ΒγειιποΙιεΕιιέ:1 Ιιεεεει€ Με ιπεΙΙειιΕ, παπι Μπα εΙϋιεΙο ει 
πονο” ιιἔγνιιΚ0ι·ιιιιιΚ. 

Νειιι πω, πο” ΚιειΙοιΙεΚ νόἔιιιἔῇειἱ, ΓόΙοἑς ει. ΙωιεΚ, να” 
ιιιιιιιΠιέι οΙι!ειΙοπ, και” σεως ιιι εἔγἰΚι€π τόΜιό ΒενεεΙιό όεειεΙιιι 
ισα, ἔϋτοεϋε νει·ξςγ ειόΙΙιιιιΜεοε ιιΙΙιιροΕΜιπ Ιοιιιιι ιειΙ:ΜιιιιιιιιΚ. Πισω 
Μπιιιιοιπ ΙεἔἔγειΚτιιϋΒιιπ ἔγειιἔιἐιΙ ἔϋινύΙγεε ιιΙΙιειιέιειι ἄ2-2 ένα 
Κιεύει]εΙιιπό! ίοι·ιιιιΙ εΙό. 8ΖίΠέ$ύΒ' εΙΝιοι· ιι τη ε ἔετἰιιοι άΙΙειροέιάι 
νπεἔἀΙπι; ιΙο ιιι οιπΙΙιειτ ΒάιιτειΙιιιιιεεάἔ ιιειιι ι·ιΠαιιι 6ιιάΙΙύ ὶιΙοἔεε, 
ιιιιγαμιιΙαιι €ει·ιιι6ειοιϋ. 

Θ) Α νέ8ΙιέΠιγΠέε Ιεϋι·ιιγ6ιι6ι ειιιιιε ε2ϋΚειέ8 ιποἔνἱιε 
ἔέιΙιιιιιιΚ. Αιιιιιικ ΜΜΜ ΜΜΜ νϋι·ϋεεόμ πεΕΙιει ιι€γιιιι ειΒιέΙΙιιιιιιιιι 
εΙεύΜι Γέ8ΖύΙΙΒΚ ΙοπιάνσΙ ίϋἔΈ όεειο; Οι: ιάνοΙτι5Ι Μπι ΕπΙάΙιιιΚ Μ): 
νιειοιηπιιιι ιιιι ιιιιιιιΕ ιιι€ιιιοΙΙγ Μιποιιιι οι·νοεοΙ:; ΜΗ ο Ι4ϋτιιγό!ιιιοΚ 
_ιό1 θιωηωοει ΨϋΓϋ88ύἔ8 ε ΚιράΙάεπι $ϋΙιΙιιιγιι·ο πιω: π ΙιιιεΙιι3Ι Μύ 
»και απγιι8ο1ι ι:ειρόε Ιιεινε;γεε €ετιιιέειειει; Μιοιιγιιια, να” άπει 
Ιάποε σειρόε ἔϋτνι5!γϊόΙε Ιιοινεἔγοεεόἔοι, να” 8οιιιιιι€Ιππ, πει 
ΜΜΜ Κο2ε1έ:ει€ιΕ ει ΙειειισάοΒιιοΚ. 

Η) 'ι'68ΗΠΒ0$έετα πόινο όειτονοΙιετιιι, νιιΙῇοιι ιι ἔγει· 
ιιιοΚ 6ι·εΗ-ε , νιι,·ι·γ ιιειιι οτι-ιι; νιιιιοιι ἔγεπἔο-ε νιι==ι·γ οιόε. 

Ι.) Α “ΕΜΣ ΙιοΙγιετέιωκ ε ιιιοι€εΞεπιπιιΚ ροπτοε πωπ 
ωιω νόιοΙο επιπτε ΓοιιιΕοε. Βιιιιοιι ιε εοΚ οΙΙιιιιιπ τοπικ, ιπιιιοΚ ΜΙ 
Ιοἔιἱειι ε ]ε:ΙοιιτϋεόἔέπεΚ ΚιΕπι·Κέειόεε πειιι οεοΙιόΙγ ἔγιιΚοι·Ιάε, τιπ 
πάω-ιι ροπΕοεειἰἔ ό8 Κιτιιι·έεΙιε Καπ!. - νιιππιιΚ ιιιοιιιιιιιι οἔγοε 
€εε€ΙιεΙγιειοΙ‹, ιιιεΙΙγοΚποΚ ιεΙειι€6εύεοιι - ιιιινοΙ ειι5νειΙ ιιιι:ἔ ι 
τάε έ.ΙιειΙ ιιιάεοΚιιό.1 Κόπιιγοϋποπ νάιοΙΙιιι€6Κ, ε ε·Ι5ϋ Ιάιάετιι Η παπι 
πιιἔγ πεπόιεέἔἔεΙ ίϋΙΐοἔΙιιι€6Ιι --ειι€οι·ιι ιιιρειειω1ιπιπΚ ιιτό.π ο πο 
Μπι ιει ιιιοἔιιιιτεἰιοιπειτῇιιιι. -Ιέ·γ π ιιγιιἔοιΙειΙιιιε.ε πιιιιγειιΓοΚνέε πε 
ιιἔιιιιιιοιι ωἔοΚΒιιΙ Μπι! πωπω ιιιιιιιΙ 6Ιιτειι, ι:ει:οεοιιιόπιι6Ι τοπ 
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«Με. ΕΙΙειιΙιειι ει: εΙΙιπιιγιιἔοΙΙ Μ.ιΙεΚνόε ιιιοΙΙεΙτ ιιΙΙιιιιιΙύειιι ΜΙΜ 
νεωΙΙ Μ, "ει"6ι·οιιι-ι·όε2οΚιι6Ι Ιανό ΚειοΚ-, ό8 Με Μέ ΙιιΙιοΙΙΙ 
ΙιΙνΘἑςΙιιἔοΙι-ΚιιΙ ΚϋΙοΚει6 ΙιεΙγειτοΙΙ, εΙίο8ιιΙΙ νιιιιι·γ εΙιιγοιιιοΙΙ Πει 
ιιιοΙΙοΙΙ ἱἔιιιι _ΙεΙειιτέΙγοε; εἔγνΙΖΚύτοεοΚ Κ” ειοΚΙει.Κ Ι“εΚΙΙιΙιιΙ. ΔΙ 
ΙιιιιιΙ6 ΜΜΜ Κνόε ΙοΙιοε Ιο_Ι- όε ΙΙΙΙΙό-, οΙιΙειΙΙιεΚνέε ΙιιΚάΙιΙι ιιΙΙιιιεΙ 
68 ιιιοΙΙΙιάτηιιΙ ΜιιιιαΙιιιιιΚι·ιι ιιιιιιιιΙ; ιΙο ιιιΙιιιΙ εεεΚιιέΙ ειέιιιιοε ιι ΚΙ 
νόΙοΙ. Α ΙιαεΙ“εΚνέε ιι ,·ι;ϋι·νέΙγΚόι·οεοΚ ΙιιΙιι]ιΙοιιιι, Ι”6Κύρ Μι 
ειοιιιἔγιιΙειιΙἀεειιΙ "ιιι όεε:8ΚϋΙνε. 

Οεεοεοιιι6Κιι€Ι άΙοιιιΙιιιιι ὶιΙοΙἔΙοιιεε ΙιοιιιΙσΚι·άιιοιοΚ, ειέ._Ι 
Κ6ι·ιΙΙΙ όε Μιἔ·ι°άιιἔάεοΚ, ιιγϋἔόε έε ΙϋΙΚΙό.ΙΙάε ιιόΙΚΙΙΙ , ιιοιιι Κόψι 
Ιι:Κ; ιΙο ἱἔοιιἱε ειιοΚ εΙΙειιΚειό οεοΙΙιειι, Κινό.Ιτ Ιιιι εΙΙοτἔειΙοΙΙ επ 
ιιιεΚΚοΙ νειιιιιιιΚ ϋεειοΚϋΙνε. 

Πο. 6Ιιει· ιΙΙΙειροΙΙιιιιι α ΚΙΓειΙεΙτ ΚιειΙειΙ ΜΙΒ: ιιειιι Ιιιι·Ιει, ε 
Με να” οΙιΙιιΙΙ να” ΜΙι·ιιΙεΙ6 Ιιιι·Ι_Ιει, Κ6ι·ιεΙειι€6. Ι·'οιΙ“άιιΙειΙοιιι 
ΜΙ, Ιιενειιγ ιιΙΙιιιεΙ σέε ΙϋιΙόΙιάιιωΙιιιαΚιιιιΙ ω: ει: :πηγα νιΙΙΙιιιι·ει. ΜΚ 
«κι. Βι~6εΙι ιιἔγνΙιΚύι·Ι›αιι ει Γε] ΙϋΜιιηΙι·ε ΙιάΙι·ιιΙ6<#. Α Ι'ο3ιιοΚ Με ε 
ω" νεώεε ει·ϋε ειι·ι9.ειιιιΙ, νιιἔγἶιιΙΙιιιεΙ ΙάΙΙΙιιΙοιιιι·α, ΙΧ:Ι- να” ΠΠ 
ειιιἔἔιπάετε. πικαπ. 

Α Μι ἔ ο Κ ιιι ο ι ἔ ό. ε ε. Ι Ι ΙΙΙεώΙεἔ - πι! ΙειρειειΙει.ΙΙιιΚ , Ιιοἔγ 
ιιι ιιΙνέἔΙιιἔοΚ ιιγιιἔΙιιΙιιιι ιιιοιἔεώειι ιιΙΙιιιεἱ Ιιει_ιοΚιιιΙΙ , ει ΚειεΚό Ιιι 
ΚειΙι ίεΙΙιάιι€ειΙιιιιιΚιιάΙ ειοΚΙειΚ _ῇοΙοιιΚειιιἱ. ΚϋΙϋιιϋεοιι ]ι:ΙειιΙόΙγο5ιεΚ 
ει. Κο2εΚ ιιιοιἔάειιι , ιιιει·Ι ει ειοιινειΙ6 ΚΙειΙειΙ ἔγιιΚταιι οιΙει νεΙΙΙ Κο 
ιιέΙ, ΙιοΙ Ιέ.ιιΙειΙιιιιιΙΙ έτει: @γ ιι€γνΙ:Κύι·ιιό.Ι Ι'ϋΙ ει. ΙιοιιιΙοΚ Μό; Ιιιι€γ 
ι·εΚειΙ6ειι6Ι ει ειειιιέτειιι ι·όειοΚΙιοι. Πι: Ιω άΙΙιιιιιΙ6ιιιι ΙΙΙ €ειι·Ι_ιιι Κο 
ιε·ΙΙ, ΙιάΙι·ει Ιὸἔἔό ω; ιιιοΙΙεΙΙ, Θε ειι·άειιόΙΚϋΙ-ει Ιε ιιἔγνἱιΚόι·Ι 
ΙΜ. 0ι·ι·ικιιιι Ι“ιιι·Κέ.Ιάε Μια ΙιόΙίύτεἔΚώι·ἰ "Μι, ίεΙΙιάιιωΙιιιΙ ιεΙ Με. 

Βἔγεε να” ΙϋΙιΙι ΙιιἔοΚ ειεΙΙιϋιΙόεεε, :ειιἔοτοϋοΙΙ άΙΙαροΙΙιι, 
ἔϋτοεϋΚ εειΙ. επιιιιε ει. ΙιοΙγ2ετ ιΞε ιτιοιἔἀεοΚ ιιιΙνοΙΙΙΙΙιόΙ όειτονο 
ΙιοΕ6Κ. 

Κ.) Δ Βδι·. Βιιιιο: νϋι·ϋε, ΙιιιΙνάιιγ ΙοΙιέι·, “τμ 65 ΜΚ 
Ιι:ΙιεΙ. θγο ιι ἔ έ: ιΙ ο ιι ν ό Μι ε Β 6 ι· ιιειιι κα" Ιι6ει€,ς€εΙ, Κονεεετ 
ιεΙοιι€. Ναἔγ νϋ τόε ε €ἔ ΙάιιιιΙ Θε πάτα: ΙιόεόἔἔεΙ- ΜτΚϋΙεἔ 
ιιοΚ εΙ6ιοΙο; εΚΚοτ ιιειιι ι·ΙΙΚό.ιι τϋι>,·Ιϋιι ιιγάΙΚάε να” ορόε Ιιάιιγάε 
ΙΙΙ εΙ6. ΗιιΙνό.ιιγ “ιιι νιι€γ ιΙιιΖωιΙΙεάἔἔαΙ, "ἔν εονάιιγεέἔἔιιΙ 
ΙΙΙἔἔ ϋεειε; θΙ86 εειοΙΙ;ιειι νοειειΙεΙιιιιιε Κύιήι:Ι, “Πιέρ Μ ε” Νό 
Ι10ιι ιι νόἔΙεἔοΚ Ιε ΙιιιΙοἔεΚ. -Α ΜΙΚ ειΙιι ;γει·ιιιεΚυΙειιεΙ ιιι€Ιιε 
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ιπάν, ἔγεΧτιιπ αΙΜιεί τοπιΜΙαπωεύ;; ΜνοΗτειιιιωγο. Α “πχ ει 
Μπορει! Βο0νο·έγτο Μπα; - 

'ΒονάΕΙ:ά αΜι· επάνω” Ιιετνιιιπ, τόπιοιοεπ επιπι, !έ·ιηεο, έψ 
τϋπἔγϋε ΜΜΕ καιισωεω πω πιπι€0. 

Η6ΒνόἔΤθ Μπα έειτονοεπά6: Ιιοἔγ ωεΙώΙγ _ῇεΙεπτόεέἔϋ,. 
Μ. εππεΚ νάΙ€οπάεειἰ εεπι οτθεεΚ, Μπι €απόεειΚ; σΙΙεπποπ ]οΙοπ 
0ὅεόἔἔοΙ Ντ, πει “πιω π. Ιιόεόἑ·· ε πω” ε2οιιι]]ει| ν” ϋεειεπϋ€νε. 

Α Μι· Γ6!ε21πόιτ έικΙεΙΙιε06 απγαἔἱ νόΙ€οιάεο!ωΕ, ιι. πι. ΙΜΙ 
ὐοἔοΚΜ, "ΜΒΜ, ι]α;,ειιιαΕοπσ€ ει”. ο Ιιε!γοπ ΜἔΙπΙιιἱ Μπι 
νοΙππι οιέΙειω·ϋ. Α Βὅι·Βο€εἔεόἔεΚ Μει!επεΚπόΙ Μπι οεκιΚ ετάπγω 
ΙεππιΙ ἔγεΚι·ιιΙ›Ι›ειπ ΙσπΙπΙπειΚ από πππ0 πω” εμάικΙεπέ:ΙΘ, ΜΜΜ 
Ιά€ΙιΜπἱ πάΙπΚ, ιπἱΙ-τέροιι εἔγειοττο ειόπιοε Μ$τΚ6τωοιποΚ ΙερἱΚ ε! 
π Μπα: ἰιιαπγ, ρϋτΖεοπγ, νἱειπετεπγ, εϋπι6ι· ω”. εἔγΗ2 ει πιά 
επΚ ππε!ΙσΝ, και” σ,Β·γϊΚ ει ιπὲεἰΚΜι ιποπνέ·ιι Μ. ΒΙΕοἔιιΙτΙππ ύειΙε 
Η άπωμ ωκωι, πο” π ΒϋτΒιπεἔεΘἔρΚ ιιῇειΜ› πΙΜιΕκπ Πποπι 
ροπΕοε5ἀἔἔειΙ “Μ ἰᾶοιιιειιπἰπϋ οεπάΙγιάεπ, πιπ;;γι·όε28 σε8.Κ Μότ 
επάΙΙπιεο8:ι€ό ροιιΕοεεάξς--«Ιο παπι ππἔγ Γσιποεεάἔ! ---ΒΙΙεπΙ›επ 
έν6ιτεύεΚ ωρεει28Ιει0]π @ΜΜΕ ει ιιιὶεπΚΚεΙ νἱΙάἔοεππ "Μ π. πιω 
ΠΜ: Ιιοἔγ πιπ!όπ ΚὶΜειΤεΚπέΙ να!ωπσΙΙγ 5ωιωα εΞε €ει·_ῇ‹:‹ΙοΙιιιεε› 
Β6τΚϋΕεἔ τ68τϋπ εΙΜπἰΚ , νειἔγ ΚΕᾶΙ5όΙε·ἔ Ιεἔγ0ἔγΗ£ειΙὶΚ - Μπι Μ· 
Μπι ΜΙ Μ: 6ΙανοεπόΙγεο Μαρκ 

Α: Μπι α! πε ναΙωπἰπ€ ει Βότ Ιιϋεόἔε ε π ειειροτπΒΒ· ύι·νει·όε 
ὶε εοΚΙαιΙ ΙιωιπιτέιΜ› πισἔ οποοΜΙγοϋπ οκ Με! πκωιτπειΚ Μό Μεάε 
ι!ε·Ι€πόΙ, ΜΜΕ Κ0Γ080ΚΙΝΗ; ιΙε Ιωἔγ Μ ΒεωἔεόἔοΚ ΜΑΜ οΚπ "θε 
έ:ε Μιτ2ύεειπ π” --ει ΚΞε‹ΙυιΙσΚ ω” εεαΚΜιιιαι· ε!ει·ιιγοιΙ , ε «ποπ 
Βο£εἔε6ἔεΚ ΙιεΙάΙσε νόμεε€όπόΙ μ. α ε. 0ϋιΙ6εοτναιΜειιά! ε: ΜΜΜ" 
οΙνειει€ύ ὶιπαἀεᾶεοΙε εἔόειεπ- ΜάιητπωυπΚ. (ἱϋτοεϋΚ 
ε|ΙσπΙιοπ , πιιΘἔ ρειῖἱἔ πω· ἱᾶεἔεε @ΜΒΜ ἱε , ΜεάεπεΚιιόΙ εοΚΙω.Ι 
$γαΚτπΒΒιιιι, πιἱπ1 ΚοτοεοΚπάΙ-ῖὁΙεἔ πόΚπόΙ- νόμόι!ποΚ ἱΖ:ε›ι‹Ιάε 
εειΙ; ειοΙεπεΚ πιοπΙκιπ εαπ το", εσιπ ῇὸ_ῇεΙεπ€6ε€ἔΜ πω” ἰτἀιιγ2 
από πιόόοπ εᾶᾶϊἔεΙε ιιοιιι ΙεΙιεΕοΗ ίϋΠΜε2ιππιτ. 

10 Αι εάέπγι·οπάσιοι·. Μπωι κε"πωκ ω ἔγει·ιιιοΚεΚ, 
ΜΜΕ ΚενεεεΒΙι _ῇσΙειιἱϋ6εἐἔἔ0Ι Μι· επι έτνετέει; "πωπω ε: όρ 
εεεοεοιπό!απόΙ ει·6- 65 εεΜεπό·έτο πιέινε ἰἔεπ νάΙτοιέΚοπγ-80 ό8 
130 ΜΜΜ! Ιόύέεπ αι πωπω( ειάππι. ΜεππόΙ οτϋεεΜ› ει Ιέιι,7 ειππ:ΜΙ 
παιπαταΒΒ ετὅΚὶιιιετϋ!έεΙ›ϋΙ ει: έι·νει·έε Ιαεειινά νάΙἱΚ,- ιπὶτ ΠΗ 
εστπϋ!8εΚπόΙ αππγἱτει πεπν €αρπε:£πΙΙιπΙι›ἰ; Ε” π (Μ: έν” πω! Μνό 
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ΒγετιιιοΚεκ .ει £ϋἀ6εοτνιιἀεἰε ιποΙεϋ εισ.Κά.Μπ 1ε επ ό-ινοτύε ΜΜΜ 
εωΚοα €γω·ε Ιοπιπϊ. Μου Ιαεειι ε τειιι!σ€ΙεπϋΙ να” τοπιάσεω ΙΩ 
Μιἔγύ ο3ι·νοι·6ε ἔγωκταιι ιι€γωι, άι: €άνιιΙτόΙ εεπι Μι€οεαπ ]ο11οιιιμί 
π ΜΒάιι€ΜωπΚατ. Με" Ιειεει€, τοπιιΙεΕΙοτιίΠΓ6ΙΒοηΜέγό έτνστέο 
ωωιω‹ €αρειειωΙωτόΚ θ - 12 άνω ;;,·γει·ιιι0ΚεκποΚ ιιέι1ιο!Ιγ αΙΙιαεἱ 
τ:εύι- 65 ΙιυτιιΕΙάπιἰιιάΙ, ιιιεΙΙγοΚ τοηθοΗεπϋΙ ΓοΙγίαΚ Η 8 €ϋΚόΜ:ΙσπϋΚ 
Ι›€ι·άΙωτωΙ‹, ΜΜάέω νόἔ6κ ίεΙ6.ξ Βαση ]8Ισιιέ8 σ.ιοπΜιιι ιπιιι€άΙοα.ιι 
νόνε ωιπιπιὶῖτοει ]οΙοιιτόΙ‹επγε6ἔἔοΙ εεπι Μι·. 

Μ.) ΔΙοπι, ενόε, ειοιιι_ῆ, ΙικΙιιΙει$-πιπω 62811 Με· 
ρο£οΙ‹ ε ωΙαμ1οιιο1ε ο8γει·άιιτ ϋοοεεεϊϋΙνἰ1ἐἔοεΙ€άεοΒα€ ιιγύΗΙιΜπαϊ. 

'Γειτ€όε έιΙοιιιι·αι1 Ια ει] Μπι 1εΜι€Μ.ι νιιἔγ σιωΒύΜεΙιιιΜεΙ. 
ΜοϋτιΚότοεεάἔ (εοροι·) ΚἱειΜιΙεΚΙιὐΙ ει: ΜΚ έν Μό" €ΒΒΜιγἱτε ειδ; 
ν1ικστπιά1 , ιωμοΒΜιΒιιά1 ωκιΙει·ιιΙ:Μιπ οι·6Μάπηοε ΙάιαΜπ.ιι νέα: 
ΗΚ ύεπτε. Ε'01ΜάΙ€άε 498 ε·έγοε τἀιιἔωΕΟΟ:άεσΚ_ οι ά1οπι Μια, π 
ἔγειιἔόι! σεετεεωπό|«›τΙ:απ 8;γειΒι·ιιιι, παιΒγοΜπΚιαάΙ Ροι1Β· εοΚειοτ 
αΜΙοΒοεἱΚοτἔἀε ΜΜΜ 616, ιι πόΙΚϋ1 Μ” Ιουτο€σΚ νοΙιιάπαΙε; ει 
τάιηΙαἔ ρειΙΈ ,=έ,·γαΚυιιΒΒαπ ΜΜΜ, "Με ει”ΜΜ ιεινατοΙ: άΙ£ει| ο 
κωωιΜκ. Δ 

Ενόει·ε πιέινε ΜΗ: Μ ΒϋΙϋιιΒεό,ς €πρειει€αΙ€α1ὶΚ, κι ύψ 
νἀἔγΙιὶάπγ έ. ὶ. ε: π. ΙιιΙάτιΙ.εάἔ· (νοταοϋπε). Α: 6$νά,·έγ 
ΙιΜ.ιιγ νἱειοιιγειἱ £ϋΒΙ1πγἰτο ει ΚοτοεοΚό ειοι·ὶιπ ιτιεἔἱ€έΙοηιἰ6Κ :που 
έειι·ενΜεΙ!εΙ, Ιιυἔγ πιτ ἔγετιιιοΚεΚη6! ιιιΜι!ει1 στόεοΒΙσ Γ:Μάει!ιωιΚ 
ΜρεεεΚ εΙ6Ιιοιιιὶ, ε Μ” οΙΙσπΙ:οιι πόΙπι οΗγ Μαι :ΜΜΜ πιν:ιτοΚ 
Μ! ά€νόἔγ και ῇεΙοιι, ιιιοΙΙγε!ιΚο! ΚοτοεοκιιάΙ ιιιἱιιιΙἱἔ £ϋΚόΙο€εε Μ 
νέιἔγΙιἰάιιγ "η 658ιεΚ6€νο. - Α ΕειΙεἰι·‹Ιεάἔ νιιἔγ ιιιὶιιᾶοιι @ωο 
ιιιοΚι·ο , ναι;;γ οεο.Κ εἔγεει ό0εΙυΙετε νοιιιι€ΚοιἰΚ. Α: οΙεδ ΜΙειρφβ ε 
τόε 2ει·ιιιόεισώ ;γει·ιιιοΚε!οιεΙ ιι6Μι οεο.Κ το" ειοΚό.8Μ$Ι €άιιιαιὶο€€ 
ε Μπι ΚόιήεΙοιι€6ε; α ιιιάεοιΙΙΚ ΜΜΜ Κοι·οενε;ἑςγεΚιιόΙ, ιιισ·Ι!γεΙ: ει: 
:Μισεί ιιιἱτἱἔγεΚ- πμ 1ϋ‹ΙϋΚΙ›οπ ΚύροιΙιο€ιιεκ Ιοι·ειΚοα]άεί:, πενεπ 
Μεοπ ει ·,5ϋτνά!γ- όε 8ϋιιιό-Κ0ι·Μιπ ειοΚοϋ _]ε!ωι Ιεπιιἰ,-ε ο Πι 
ΜΜεάἔ ἰἔειι κενέε ΜνέωΙΙεΙ 1έ:ειτάε ώρΙά16Κ, ΓόΙαέρ Εε!εο€ο Ες: 
;ιγότ ωωπ. Πει οι €γετιιιοΚ νειΙειιιιοΙΙγ ετϋε Μι ε:ϋηΕύνοΙ, ιιιεΙΙῇτ· 
ΜΚ $6ΓοΚάιι €ϋΙώΙεωε ΜνεἰἔγΙιἱάππγαΙ νοΗ, ιιιο!ιοιι Κ81ΡΔε1 @Ζω 
_ότΚειι ε ΓόΚέρ (οΚε£ε Κοιηετειι: Κε266 ἔϋι·νόΙγΙ‹ότ να” ίο]Ι6ιζό 
,·;ϋιιι6ε Ιει·ειΚοϋάε 1οΙιε€ὅεόἔότε ΙοΙιε€ ἔοπιιΙοΙιιιιιιΚ. 
_ Α ΜΜΜ οεακηειιι ιιιἱιιιΙὸιι Γοι·τό Ιάι- ό8 ΙοϋπάΙ "κι ]εΙου, 
ΙΈ2,<;5ηΚε1ΒΒ ρεᾶὶἔ ΜιείοΙΜεοΚιιάΙ , ιιιεΙΙγοΚ ;γοιιιοτοεοτνα Ιιἰ]άνειΕ 
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!^ό£ε:πε!€; πω!! Πω €γοιιιο-τοεοτνάπά! ε! ,·;γστπιο!Κ !816Β!πη!τε 
εε!!! πιο!!! ΜΝΚ, ω!!! ιιοιιι ε:ορ!!‹. Η:: Μ;!νάυγ Μι·ϋ, !ιετνειι!τ ιιι· 
σ:ιι 8γετιπε!κεΚ !!ε:τει νϋι·ϋε- πγο!ν πιο!!εττ ει·όεοτι ε:οιιψι:πω!ε , ο 
ε="όΒ!κό!!! πγπη;οι!!ιιΚ Θ!! Με ε:ε!πϋε!‹, τω: _!ύε!ε!ο! ιιιοπά1ιιτι!ε ; οι, 
Με: πο!!! 05α!όι!οπι δγειΚτιιη !ιιτ:ωποε ό: €οι:ιρά!ι !ε·Γο!γύ οει!:οε Μ: 
Βότιπ!! ιιιιιαι!!κο:!!μ !ιιο!!γ!ιο!‹ ε!ε_!ότ πω!! τ!€!‹ἀπ !ιοεε:ι! ἱὐε!ἔ τω· 
Εύ·, πω:: ΜΜΜ εαν” !ιαεΓο!γάε ό: !::Μάεο!( Ιιό!γεἔ:έΚ. 

Π! ι!ιιΙει.ττ ο. ιπέ:νο· σα:: πο!ιό: Κ6ιήε!εη!ό!‹οπγ !!!ό!ε!!ε! Μο: 
π!; ιιι_ἱ!ιΕΙιοἔγ α!κάτπιε!!γ !ειτΕύε #οιπρο. Γεήι!ει!οιπ, ιιισ!!γ ΜΒ: !$οπ 
πε!ιο:οπ ίϋιΙϋι!ιο!6 Μ, !πι!ιι!ει!οεεά τοπ! ε! ἔγοτιιιοΚε!: ιιι!πι!ει:ου· 
ω!!! πιόἔ!ε Μισή· 68 ίε_!!τόπω!!Μ!(!πιπ ΙεἔπαἔγοΙι!ο Ηαι·αἔοεεἐἔο! Μι 
ραε:τει!ειτιάσπ!κ ἔγοτιιιεΚεΚπό!. Ψει!αιιιἱπ! οἔγι·όε:! €εἔω!!ια!:ιι!ειπ, 
ΜΒ 2-3 ε'ενεε ·έγετιιιεΚεΕυέ! !ώ!6·ηΒΡό!ε ιι!ό!·εό!‹πι6ιιγε!‹ ιιιάι· 
ωιιη!τα Γε!!ϋ‹!!ο!‹:, Μ” κι !ι!εάει!εΚ Γοἔγει!!‹ο:‹5 !!ώ!ε!ε ε !ιο!!Μιεια 
ΜΜΜ! !ε ει: ἱ:ἔώ!‹οιη ό: ορόε (οΒο!ε1·!οιι!ιι! ιιι6τεύ·Κιιι6ιιγ εο!τιπι! 
Εοιποε Με ό!» Κύι·:!!!αροτ ιιιο!!ε!!!, ὲςγαΚοι·! Ιιειτπἔοεεάἔ ό8 ιιια!ω.οε 
ε!ι·όε Με! !”οἔ ιιγ!!νάηιι!!!!: ιᾶἔγ ιιιάει·σΞεπ "Με !!!ε:οιιι . !ιοεγ ει: 
Με!! εεεοεοιιι6Κο!·Ικιπ , ιπο!!γ!ιοη ε! ιιιέτεό!οιι6ιηεΚ !'ε!!6ι!όεο Μη! 
τει Γε! πιο!!! !ε!ιο!6, δγει!(οτ! ετ6ε ε!!·άε, τοπιι!ε:ετ!!π Με!!! !!ιι!υ!ει 
τοεεεη;τει 68 !ιατιι€ι·ει, Μαιο!!! νιι!ειπιε·!!γ !εύτάΙ!ειρο!τει !πιιαι!ειιι6. 

Κόι·Πιοπια:ιο!επ. 

!ί0τ!›οπο:! !ο!‹!ιι!ε!!›οιι Κϋ!ϋηϋεεπ !Ι!8ἔ]οἔγ:0!!‹!ὅ Μ, ιιι!!αΞρ 
σ. !Πε!!ει!εΚ Ιιιι!!ά!!»ωι ει: 6Ιε!ιπί!νοε νά!26:έεο!(Μ εοΚ 

Κ6:·ίο!γειιιι Με!!! ΜΜΜ, ιιιάεο!ε ατά!! ροὐἱἔ Με!! τ!! 
Κάπ τει!ό.!!ιι!ε :Ποπ ϊοΚ!ἔ Γση!όι!νε ' πιἰιι! ει! Κ στο 
εο!τιι6Ι πω!! "πι" ; -εό! νειηιιει!‹ ε. ΚότΒοποιτπη Με! !ϋ!εἔ 
σεει!ε Πε!γΒε!ἰεΘἔϋΙ‹τ!6! Ιοἔνει πιεἔα!ειρ!ίο!€ ΚότΓο!γεωο!2, ιιιε!!γε!€· 
πο!‹ π ἔγετ!πε!‹!‹οι·!›σ.η !ε !πἔα‹!!ια!α!!απι· ]ο!ευ!ότε Με!!! ε! !ιιι!!!ι!›αιι 
ΜΜΜ!!! !ιο!γΒ ε!!ε ύἔε! ω!!! !ε!ϋιι!‹ Μ. Ιἔγ χ». σ. ο.: Ι839έσ°Κἱ 
;!άτνάτιγ ει!!τιι!τπάνειΙ !ιειἔγιιιάπό! ιιιεἔ!ερο!! όε ε!!ια!! 8 ένα! ει!ιτ! 
Ιόν6 ἔγετιι1ε!ε‹εΕ Βιι!!ά!Μιιι Βό!ίε!τό!γε!εο! εοΙιει εε!!! !ε!!ϋπ!‹; 8-Ι4 
ένο8εΚπό! !ε ι·ί!!(άπ, ε! οεο!!πό!γ ιιιότΕ6!(Βεπ. Β ο ε:οιηροπ!Μ! !ἔεπ 
ω!" ιιιοτύιιγ νοΙπει που Κύι·!`ο!γα!ποΚ ©πετιιιο!(Κο:Μιπ! ε!όῇϋ!:!ό·!! 
ίεἔπᾶπἰ; -- ει πι!! εποε!! Κονοε!›ό ει!μι!!ιε!πόηΚ ιιιοἔ, ιιιἰτι€!ιοἔγ· 
!πη;γωά.:οε ειιηέι!‹ ;;γετιπο!κο!πο!κ !πηγιπά:οε Κύτ!`‹›!γιιιιιέι! !ε να!!! 



πΙΙαιΙπιιιπΚ τιιρειειαιΙπι. Ιειιιοι·πιπ ιι€μπιε ο. ἐ·γει·πιοΚ 6Ιοτιπι'άνοιεΙο 
τποΙΙοιτ πωπω: σεεΚόΙγ Θε οεπΙ‹ΜιΜι· ΚιιιιοτϋΙ6 νιειειαΙιειαιει στό!γω, 
ιιιοΙΙγποΚ Κόνοικειτ6πεπ ιι ΚότΓοΙγειιιι πόιΜΙΙγ εευτοκιιοιι ΜΜΜ» 
Μπι πω, ιιΜΙ6Μ: ΙιεΙγΙωΙἱ νάΙΕπιάεοΚα!: εΙόποιπο.τπει, ιιιάεοΜπιπ 
ροὸὶἔ :ι Ι‹οι·ιὶιι ΙοεΙώνετπωτό 616€ ππσαι ἔγ6ιεΙιιιε ιπισ.€τ ριιεπιτάω. 
να” εεϋνο,;νπιτοπιαιόεάτω Μινο , ει. ΚοτοεοΚιιειΙ εΙόι·πι εποποΝ. 
ΜΚι·πι Μπι ειιιεΙΚειὶΙιεΗΚ. ΒιιοπγΜάΚ ω αι ΗΙειό Ιεύι·οεοτεΕποΚ ό 
Ιό ἔγοτιιιππεΚπεπ ωιωι ΙεΓοηάεπ ὶε. -Ν ιιἔ γ ο π ἔ γ π κι· απ τ :ι 
μέ.ΙΚοιτπιιΚ εεετοΚΧεΙ-ιιιε·ΙΙγοΚ Κοτοε!ι Μπομ:Κ-, 
πό! τιτΚιι6ΜιΚ-Ιιο;;γ ΚιειΙοι!εΚ, ΜνάΙι 1-10 Μπα 
ροεοΚ ἔγοι·π ναἔγ 1ιιεειπ Γοηειιιιπ Βο€εἔεόἔΙιοπ 
ιπεἔπεΙωιΚ, ε ει Ιιπ1ΙάΙ:Μιπ 1εἔροπτοεΙ› νιιε;Μπτ 
ΜΗ εεπι ιιιιΙειπΙι ειπγαΒι νέ.ΙΦοιόετ Η5ΝειΤΜπι. Κιε 
ι1ε:ΜΧΜΙ τοπ:Μ Μιιι Μπα :ι Ιισ.ΙάΙ Μπα. πονο” ἱιΙοἔΙιἀιιιαΙοιιι, 
να” ετ6Μιιιει·ϋΙόε ΙώνετΚοιιόποπ. 

νειιιπειΚ πωπω ΚύτίοΙγαιιιοΚ, ιποΙΙγοΚΒεπ Μάη ο;" Με 
εό ιύΙΒιι2ἔὸΙΚοι!6 ΙιεΙγποΙι οΙΓοἔιιΙ£εάἔ επει·ιιι€, ει ἔγιιΚοτΙόΚ @πιο 
Μιπ άΙωΙάιιοε ιπει€_ιο€γ26εεοΙ, Μιοπγοε άΙωΙππκ πὶτΚιἰπ €ειΙάΙτ, 
8 :ποπ Κώι·Γο!γαπποΚΜπ ι·ιΕΚάπ εΙό ]ϋνό Κὸι·Ιιοιιοιἱ νε3.1$οπΞεοΚαι ΜΙΜ 
ιοΙειιιοΚ; - Β νἰε:οπ€ ναπΜΚ Κύτὶιοποιιιιπἱ ΙεΙειοΚ, πιεΙΙγοΚοι π 
ΒοποιποΚοΚ επ όΙοΕΜπ Μπι Ι:ειρειειταΙ€ ΚότίοΙγειιππόΙ ιιιπἔγπτάιπαΚ. 
Ϊἔγ πειἔγ ρι1ΗπιΠ παει: ειειάΙγοει (πττορπἱοπε) 8γοι·ιποΚ 
Μιά εππ Μ, οεειΙ:Μιιι ιιιιππειι ἔγπΚοτΙὸ €ει·ιιπό]ϋΚΒεπ ΚιιππόΙο,·; 
ππἔγοΙιΒοιὶο€€ἔϋτνόΙγεεεπ ΙΜεπίιτόιΙϋΜ Γοὰοτιπἱι·ιἔγοΚεἰ: 
ΜΙ νΜ;οεαπ αιριπτιιεπιιι, -ε ὶἔεπ οεοιΜΙΚοιπόΚ πει ει πιιΜΜπ 
οεαΙόπάεάτει ειΙω‹ΙΜ;-πειιι ΒϋΙϋπΒοπ :ποπ ΙοοποιποΚ, κι ει: ε! 
ΙἀἔγπΙτ πω» πἔγνεΙ6ποιι 8.2 εΙόι·ε ιΜπτ ΜΗΝ: ΜΒ 
ΜΚ εἔγἱΚ οεειΙππωιΙαπ @ΙΜ νέ·Η ΙπΙπἰ , πιιἔγοπ οεειΙΜΚοιτἰΚ, 
ιιπετΙ: πιι ει: 616Βοπ ειέ·,·γπάπιειΙοιιιππΚ !εἔΚἰεΜΙ›Ι› μπει Μπι ιπάτπκ 
επάιποε ΗΝ Ιιοποιὶ εεειειιι1ώεπ όειΙεΙιιἰ. - ΤειρειεπωΙιπΚ ροᾶἱἔ ει 
ριιΙΤειιΝ Μ” πω όρ ΓοᾶοτιιιἱτἰἔγεΚΚεΙ , 68 κι Γο!ιότ πἔγΙἀἔγπΙάει 
-ΕϋΜιπγιι·ε εἔγιΜ -πειέιΙγοε, ετ6Κἱιιιοι·€ἱΙι, άΜιΠάποεαπ νόι·πιέ. 
πγοε Βγει·ιποπεΚΜιπ, (ΜΜΙοιπ, ΡεεΜπ Η] ύἔγιιενειεπ πωπω 
ΜεάεπεΚιιέΙ οΠγ ειέ.ιιιοεπιπ) ΜΒΜ! οι επϋνο€εΚ ροιγπϋιϊτ ιπἱνοΙιπ 658 
ιεοιιἔἐπΙππεάἔει ει €ειιδόΙοι ΙοπππἔιιΙἐεάἔάππΚ 65 εΙεπιπγιιΙάεάπαΗ 
(€άρΙάΙαι, άροΙάε έε όΙοιοι·ό εἔγειιΙὅ νἱε2οπγοε πιάπγάΙού!) Ιεἔππ. 
@κι Γ‹›Κάι·ει ιππιπινα, πι Με!! Μεειι ε!ειΙνάεάππΚ _ύἔγ, πιἱπ€ ε 



_·›8_. 

Ζω ΓϋΗϋιι6 ῇεΙειιοΙοΚηοΚ ἰε οΙεἔειιζ<ς6 ΜαΜ ΜΜΕ. Ε ροιπι·α Μινι! 
Κοιό εεεΦεκ ιι μ. ἔγετιιιεΚΚὸτΜ:ἰ κἔγΖ6ΚϋιιγνεΚΒεπ πω” ειέ.ιιι 
πιειΙ Ιε·ΙΒΜόΚ.-Νιι;;γοπ ἔγειΚοτἱαΚ ει: οεεωΚ, ΙιοΙ Μ ΜΜΕ νη” 
Ιιενειιγ ΓοΙγωιιιι ΙωείοΙγάεεειΙ εΙΙιειΙτ ΚἱειΙε‹Ιε!‹ ΒοΙεἰ ει Βοηο2π0ΚΜιΚ 
ΙεἔΚἱεοϋΒ ειϋνε€νά!€οιάΜ εοιιι ιπι1ΜιέπειΚ. _ΒιεΚε£ ιιιἰιι€ε¦··έγ ΜΜ 
Ιέ.ιιοε ΙὶἑςγοΙιιιε2€οτόεϋΙ. 

 

ΗεΙγοπ Μ" αιΙιἰιι Μ! οΙ6ειάκιϊ ΕΠ 1 άνευ ΒΜΙ Ιεν6 ΚΕειΙε‹Ι ίεῇ 
6.6 ΗεΜἔετἱπ οι ΗΠη γἱΜἰε :Μακ ει ΜιιΜτοΚπόΙ αΙΒΜιιιαιτή 
ειοΒο!;ΗΠ εΝέιτό ιιιοι!οτέ.€. 

(ὲ0τἱιια2οειΙορ πιοἔηγἰΜΜ εμ εθε α ἔετἱηο2ει;γ ΙΠ 
νό€8Ι π. Πτι ισπεΠεμ ιιιΜόευκοι· :ιιεἔεΙ6ιιο ει. Κοροπγα ιιιεἔιιγὶ 
ΜΒΜ. .ΙΗνότοΙο ΔΚϋνε£Κοι6: πιιὶιιτΜι οαϋ16ΧΜ Μ:Ιγιεινέπ ε. Με” 
ίοΙενό ἔγοτιπιοΙ‹ ωάμω6Ιγοπ.Βε1ιαισ νάμετ τεειϋιικ α “Με πγιι_ῇ£ 
νάηγοΙ: ἱτάπγάϋειιι ει ηγειΚ€ύΙ α ΓατοεἰΚοεοΜἱἔ: _ῇι5Ι ΜΜΜ ΓετεΖἱ€ν6ιτ 
ιι ΜΝ, ΙϋΙίοΙιέ·· ωωθω ΗΜ ΒϋΜϋΚ ει.1εύε$ επ άΒγΘΚοεἰἔοΙγέιΚ μ 
τἱποι €ϋνἱεεἰ πιοΙΙεττ ει: εΖ."0ι‹ι”ι, ε ΕϋΙΓοΙό νοιετνε ει Κόετ, ΚΜ ο! 
4ΜΓθΙ Ι0ΠΝ382ΜΘπίΠϋΚ εκε8τϊπο:ΙνοΚετ; - ιιιἰτε οΙΙόνειΙ (ΒοΜ5Κνέπ 
Με ε. Ιωτεεποεοιπ Μάη) οΙ6Μ› _ϊοϋΙ:, Μ86Β!ι Μ! οΙάο.Ιτ άΩνάωιιΚ 
μιοΚε€;_ε νόἔτε £εΙΓεΙ6 “Μο” ΜεσέΙΙε! ΙϋΙΜιε1τνάπ ε!όΜι α Κειπέιη· 
,ε;«υπέιιιει Ιάἔγ ἔετἱποιεἔγΚότἔοἑ, π:Κύεεε! ]οϋΙπ·ιδΙ 68 ΜΜΜ ΜΜΜ 
γά·έ·όεεεΙ εΙΓο_ῇέῇϋΒ ει ΙύΒιι·Κ (οιιιιιΙα οεμιΕπιι) ειάΙ«Μ, ε ΜΜΜ ι·ωΜι·ε 
φἔόει›_ΓΘΙ ΜΜΒότ οΙάιιΙ€ Α€νιὶἔ_ῇι1Κ ει: ἱὐθἔιΪΙ1020Κ8ἑ (ἔιιιιἔΙἰει πει· 
νοι·ιιιη), ε: ὶἔγ Β3ωιιοΙνόιι ει ἔετἱτιοωἔγα£ κι ΜΙΜΜΚ ΙιΜέτα1οε: 
ΜΝ: -6εξιπε;κ··Πη;ύ!)ιιΚ. 

7 Α Κο ρ ο π γ ει :τι οἔπ γ ἰ € άειι. Α ΒιιΙΙΜ ει. Βε!εοΜϋΠοΚύνοΙ 
οΙΙεπΚοιϋ ἰτάτιγ_Ι›π-ΓεΙε€ο.€νὸιι, Ιπι1 ΜΜΜ ιιιοἔΓοἔῇυΚ α-ἔγει·ιιιεΚ υγει 
ΜΗ: 8 κι ῇοΒΒΕΙΩωΙ (π. ΜϋνοΙγΧοτ οι ΙιιιηιΙ‹ιΙττει ώιιιιιει€να) εἔγἱΚ ίϋΙ€6Ι 

_αιιΙόεἰΙεἰἔ._ἀ€νάἔνα ει $ο]Β6Μ, απ οΙ6το ε ΜΜΜ |οεοΚόΙγ τάκι€άεεειΙ 
ΗΠιύ2211Κ. ΒΚΚοτ· ει ΙαέεεοΙ ει 1ΠθΠ8ὅ ΙαιτεισεΜι ιιγἱΙέε€ Βόρεινόη Με 
οεοιποΙΙόνειΙ ΜΜΜ ιι ειοιπιθΜ6Χϊ8 ίοΙγωήιιΙε,-ε ιιιοε€ Ιιατά.ιι€ Η 
-ι°έιιιγ0; πθνέ1ηιι οΙ!ύικιΙ4, ειννο.Ι ιι ΚοροιηΜ Κ61·ϋεΚϋι·ϋΙ (σι τειιι]εεω 
ο«Μιι6%) ΚοιπόπιμιΒγκύττοΙ ΜνάἔῇιιΚ. Βιιι!:άπ “πόνο ει ΚοροιηΑ!ιοΙ 
τοιει€οἱ:, τα ΜΜΜ ο. ΜεοτϋϋΠοΚπόΙ 1ιειειπάΙ:Μπε νει-α ἱΜυγΜι Μαθι 
νάμ, .οι νΜημ3Ιει€ο!; Κϋιϋπεόἔοε πιόιΙοπ νόἔειιϋΙε. 

Α Κϊεάεάο1:πεΞΙ ιιτάιιγΙα,·; ἔγειΚτειΙιΙ:Μ ιιιεἔΙεἱνάιι€α€ό ἑ6ἔπεΚ 
ιηοΙννοΙἱ -Ικἱν6€εΙο ΦϋΚύΙαπωωι απου ιιιοάοι·Επιιι ίϋΝόιιϊΚ Μπιτ Μ 
ιι6ΜεΕπύ!. 



.__27._ 

Θγω·ιποκκόι·ν1ιε8·Μπι. 
Ι(ύι·νιιε;;πιπιι 68 Μι·ιειιιει τοΚιιιι:οιΙιεπ €γοι·ιποΚ όει Κατσε ε 

ἔγόιι ΜΜΜ ει αι ΚϋΙϋπΙιε6ἐ; πΜιιιπ ίεΚιιιἰΚ: πο” ειιιιιιιιι γι (πιώ 
_ῇο‹:Ιιν) ΚύτιοΙεΚ ΜεοΜι έγει·πιε!κιιόΙ οἔέειεπ Μάπγ 
ιιιιιπΙι_ θγει·ιπεΙαοι·νοεπιιΚ ΜΒΜ ίόΙειέρεπ Ιὶιιοιιι ότιιέΚε!ιΚε1 Μ!! 
ΜΜΜ: πο” ιι τιιι·ὅγΙιιἔοε (ιιιιιωιω πωπω, ιπε!!γοΚ ιι Μπιτ 
ΚϋΙιιΙοιιιό.€ύ!, ε ΜεεΕ ίϋΙϋ!ε26π όειτενεπε£ό Ιι6εόἔοί Θε ειιιπι ΜΜΜ 
ιιτεἰπγιπΙειπειάἔοΚΙι6Ι, ιιι ο2<;γοε τόειιεΚ πιοιἔάεἱτὸΙ, ιι. ειι·ειε 68 Κό 
πιω , ίόΚύρ ρειΠἔ ιιι ιιι·οιιιιιιι: ιιιιπ6πέ86ιόΙ νόιετπι:Κ ' ΓϋΙΕοἔΙιπιπἰ 
ΚόΙιεε Ιεἔγοπ. 

Αι εΙότε!ιοοεπιοι€ Κόι·ιοΜιπΙιππ !οἔππἔγοΙιΒ Μπιτ οιιιΜεΕι ιο 
ΙεΚπεΚ-ιπιιι€ π. Κόι·ΓοΙγιιιιι ιιιιωιιειω όει ιπινοΜ.Ε ιπι1ΜιώΚππΚ 
Μι·ιοΚάΙιπ οειπΚ ειΚΚύπέ @Ηπα π. ;διιετιιιοΚοτνοε, Μ. οΙΙγ Κότνἰ28ἔιἰ· 
ΜΗ ιιιι3ΜιιΙ Θ, ιιιοΙΙγ ΜΜΜ ει ;;γειι·ιπο!ς Μ:<ιιΜ|ιιιιι€ ιπε8πγειινόπ, 
ιιιιιιιιιι Η5ιοΙιπει, ι·ειιο€έεί, έ:5 Ιιπτπἔοτ εοιπιιιιΚύρ ει: ἔει·_ὶεεειεπ. 
Κ0ι·ϋινέπ ΜΒΜ ιιιἱιιιΙεπ ΓεΙΝιπΜ 68 Βιι_ιωπι6ι ιι€ι·έ.ε, πάω” ΜΜΜ 
ιιιιι;-πειι, ιι ,·;γετιιιοΚει ιιΠγιιιι ποιγΖειΙιεπ ωιωωι, ει ιιιπἔάτ ιε ιι.ΚΚύρ 
ΙιεΙγοπο, Ιιο;γ ιιππιι.Κ ιπιπι!οπ ιιιοιἔιἰεἰ€ πγιιέςιιι|τειπ ιέε Γ6Μιπέε πό! 
Μι ιιιοπ Μό πιω Η ἰὶἔγεΙοιπιπεΙ Κιπέι·Ιιεεεε , ιιιοΙΙγ πΙπιτ π "πια 
ιι6€ειι Κ6ι·εΙ62ιπε3πγι ιιιιΙιιΚοιά:οΚιι€ ιοειἱ. --ΟΗγ οι·νοιιι ιιιπάοεΚο 
ΜΜΕ, ιπεΙΙγοΚπόΙ π: οι·νοποι: οδγ Μάτ οι ιπεΙΜΚ ειοΙιάΙιιιιι, ε (πω: 
ιιοΙιππ·γ ρει·οιοι π Με Ιιετεἔ Κ62ε!όΙιεπ τϋΙιεποΚ, ε ο πωσ Μό ει 
ω: ἱε Μι πειπ όπιι·ενόΠεπϋΙ έ·ειΙεΙιΚ, Ιιειππιπ εἔγἱΚ ιι ιιιέειΙ: ιιιέπ 
σε” 6ι·νει·ύειέι, ιι6ι·πονόι, Μέι, ιιιοΜ€ νειἔγ Ιιειεπτ νιωμιιιικ , - 
νόΙοιιι6ιιγοπι ΜΜΜ πικάπ ει!κετοιιεΚ. ΒεπειετΙοπ νιιιιιιιιοΙΙγ ἔμπ 
ιιιοΚΒετεἔεὲἔτὅΙ ειιιΚειέέςεε ό8 Με!έ:;Ιτό ίεΙνι!ιι€οειέπει ιιγει·ιιι, πα 
0831( ει Κύπνιιιι€άΙει€ ιι ΙοἔιιπἔγιιΙιπ ΠποιιιεἀἔἔαΙ ε ιιιτεΙειιιιιιεΙ ιιοιιι 
νΠοΗΚ Ονι38!ιο. Μὶπιιιοἔγ ροΟἱἔ ιιι-ιι ἔγιιΚοτΙπιΙιππ ἔγπΚτιιπ Μπι 
ωτώπιιι, ιι Ι%ι;2ϋΕι!ι ἔγει·ιιιεΚΚ0ι·νἰιεἔάΙπ€ Μ, ιιιιιιι ιι. τιιπάοεΚοιάε, 
ιιιιιιι ι€οπ πιει σ. πωπω”. 

Α ἔγετιπεΚοτνοε ειιιππΙ ΚονσεωιΙιεΕ όριΠιιι€ ιιι ιιπγάΙ: νπὅγ 
ιιιιιιώκ Ι:ϋιΙιέπειι·ο, ιιιιιιι€Ι Κονοειιό όι·ιεΙιποεοΚ οιεΚ, νπἔγ ιπἰπόΙ 
εΙΓοἔπΠΦ-πιιΙιιιΚ "οποιοι να;" ΜεΙειιι νιιι,·ιιγ εΙΙοπΙ(ει6 τιιΙειιιΙοπειιἔοΙκ 
Μια!. ΜεππόΙΗΜιιΙειππ ει ἔγοτιιιιιΚ, ειπιιάΙ ιιιΚέιΜι ΚεΠ ΜΙΟ π ιπτιςιι!π 
με Κόι·ιοΙεΙιτο τάπιπειΚοϋπιιι. Βοπόειοι·ιιιισειικ 6τωΙιποε, ιιιινι:Η, 
4 6νεπ ιιι! Ιοιι6 Βγει·πισκεκπόΙ πγει·Ιιειπι »πιω ιιιιιιιγι Κ6ι·ιοΙεΚει. 

Α νιιεἔἑΙΜ πιο π] ιιι ἰΙΙοι6Ιεἔ: Πε άΗιοπ ιιι οι·νοε ει 
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πωπω ΙιοιεἔιιεΚπιιοιιππΙ ιιΙ61ιο, πο νιιεἔΑΙῇιι Μ ειιἔοτιι 1οιιιπιοιπ 
ιιιιιιιοἔγ ΓεπιιιΠ πιοιιιεΚΚε!. Πει Κ πιο π ν ειιι ει. κ ι ΜΜΜ, πι: Μο 
ιεεεε τϋεωπι 8.2 ει€γιιιι, Ιιειιιειιι ιπΚάπ Ιιοπειιιιιπ Νώε Κιιι·οιι Μιτ 
€πεειι, ειι·οιόι »Μπι Ιπϋι!ιοπ όπιι·ενόιΙοιιιιΙ τεΙιιιιτπε, ιιιιπάι, πω» 
Μ! άΙΙνάιι, ιιιιιι€ε:ςγ αΙειΜοιιιοεππ αιριπιεπ; εο!ιπ πειιι ΓεΙιήΙνόιι ω, 
πω" Γοι·ι·ύ ε πω” Ιιιππἔεὲἔπππ , ΜΜΜ πει Με Μ] π. ΚιειΙειΙπεκ . 
ΙιοΙ ΓιιιιιπΙιιιιιεειπ, ΙιοΙ ιπἔοτϋΝειι πιτιιι εποΚοΗΕ, ΜΗ 2-θ όνοε 
ἔγει·ιιιεΙκ ιιοιιι ι·ι€Βιί.π ἱΙΙγΚοι· πισω! ιε ίιό.ιιΙιι.Ιιιιιιτ ιιιιιινό.πιτ , 
άιιιιιίιτ ΙεἔΚἱ5ιιΙιΙι ΓάιιιιιΙοιιι ειιιπε ει τηιιπιπτι ΙιιιεΕπιπ. Πει Π” Κότ 
ιιγι1ΙάΙΙπει ιιιεΙΙοτι εἔγειπι· ιιιόεειοι· Μ” π. πωπω (π. ιιιι ιϋι·ιόπιιο€ιΚ 
σποτ", π8γΙιέιπιπΙοιιι να” @τα ιιιιιιιι), ιιππιι.Ι ΧϋπιιιιοπΙιειι Φτιά 
ΜΚ π. €ένειϊόε. - Θγιιι·ιΉ, ἔγειιγιἰι , να” ιιΜι·ιιιεΙΙιι Π5Ιτιιιι6 Μι· 
·έγει.Ε πγιιιινάιι σπα ιι ΚιειΙσπιιοΚ, $γειΚι·ιιιι Ιοιιικόνό ιοπειϋΚ τι Μι· 
ιιιιε8·άΙπτ πόιιιι Γεωιωπιι εΞε Γοἔπππιτ, ιιιοΙιγοΚ ο ιιιέΙΙιιιι ιεΙιετΙειιοΚ 
ιιιιιι·ιιιΙππΚ.-Ηει ί6]Γάιέ.$!, νπἔγ Ιιάι·ιιιιΙ|γ ιιιεΙΙΙιπἰεἔεέἔε£ ἔγιιιιἰΕ 
ΙιπτοΚ- πει σεειΚ ιιΠ$ιιι οιιἔοιΙἱ "-!!|Δ ὸπάιἔ, ε πωπω π. Με ε πινει 
Ιιοι·ιΙοιτειιοιιι π. ΙιιιειΙοιΙοι , ιιόπιι ιιι€Ιιει πι 60 Ιιοι·ιΙοιό ειπιιιι€Ιικ Μπι 
8:ιΙιιιπε ιιΙύει·ε, Μπα ιιιο;π ΙππΙϋπιέ:Ιο ιιιοι;;άεοΚι·π ιιιινόπ, ε ιιιιιιιι 
ει πω πιω ιιιιιιτε8γ π.Ιει€ιοιιιοε πε ΜΙιεπιπΙεπιιιιτΙπιι ιι$γειειιιιιιοΙ 
Κιπέτειιι π. Με ὶιειεἔετ -- ε ιΒιιθιθω, πιω νιι;,·γ πππιι€ωπ ιιιιΚοι· 
68 ιιιι ιιιύιΙοιιι Κιιιι:Κοιόεόι·ο , επειιιειτο, ΙιοιιιΙιιΚάι·ιι, ε δ88208 πιτ: 
ν‹ιππΙπιι·α ιι€οτιιειπ ϋἔγοΙοΚ. ('επι€ ιππιάιι ΓεΚτειειιι πι ιι;γΙιει, ε 
Μιοπγοε €άνο!εάἔπόΙ "Με εἐ·γ ιπωἔ @Με πιοπ νάΙ!οιάεοΚιιι π 
ΒγοΚεπειιι ίεΙΓιιἔιιι-ιιιεΙΙγεΙ-ιυι ιιοιιι ι·ιικάιι ει ΙοιιοΙιέεΙιειι , πω 
νπἔγ Κϋἱιϋἔόπὶιεπ, ε ει: 6πειεε ειι·πιιι!υ.ιοπ οειιΚ ηπα νει;;γ 
ιιιειειΚ πε!γοποι ιπύιΠάιιάΙ €ειρειεπιειΙΙιμιιι. 

Πει εΠεπποπ άδγΙιειι.π ίεΚνο ιπΙειΙοιιι π. Μει!ει!ει_ ειιιιιο 
ΙιοεπιειΜι ιιιοιἔ εποιιιϋἔγι·ε ν8828ιιι ο ΙιεΙγιοΙΙιειι; 6ειι·ενόιΙεπιιΙ Μι 
πω”, πι @ποπ ειιιΙΙιειτ ιειοιι6εσΚ Ι“ϋιιιι€:ιεέιιι κινπι ει: ειιιιιιπι Μι 
Ριπωωι ΙιάιπΙτόΙ ιιιὶπιοἔγ τω" νιιε;;ιι.Ιοιιι, ΙιπΙ!ἔπιόιὶιοιιι πιεση” 
τεἰνο!ειἰἔΙιιιπ ο. ΙεΙιεΙόει·ο, νπἔγ Μ. πιπκπεἔ ΙιπΙΙἔΜὸιΙιτοιιι κι ΙΜΗ 
οεόνει επ ΚοροἔιιιοΙε ιε; ε πιω( ειπιι€π ν6€ειοιπ Και”. ε Ιιοι·ιΙοιαι 
Μπι , ιπεἔ €εειοΚ πΚΚύρεπ , ιιιιπιΕ πιάι· εΙόΜι ιποιιι!π1οΗ. - 

Α2 ὲἔγπιιπι Γεικνύε 68 ΜιτοιιΙιοτπάε ΜΑΝ ΜΠΕ ΗιπειιιέπγοΚ 
θεειειιιιεοπΙΗάειι ειέιιιιοει εεειΙιοπ ο·έγει!πΙ Επρεπε ει ΙωΙΙό ιιτιιιπιει 
πω Μπι; ε οι Κόι·νἰιεἔεἰΙπτ ποπ πωπω ιι ΚοιιΙ6 οι·νοεοΚ ιι;γειιιι6 
Με ΚϋΙϋπϋεοιι ει]άιιΙοιιι, -- Μια ΜΙΝΙ ϋι·ειἔοιΙιιι ΐοἔπιιιι πἔγιιιι ει 
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ἔγετιιιιικἔγόἔγἔγιιΚοι·ΙιιιΙιιιιι, 118 ιι6ιιι ἱἔθΙΙ οΚιιιιιι. -ι8ιόνιιΙ ΕΜ 
ιι6ιιι ΜΜΜ ΪθΙΪ0ἔύ 6ε όεε26ΜιεοιιΙι€6, Βοιι€6-Ι€6ρι6 (ιιιιιι!γιἰοο 
ηιιτΙι6ιι6ιιε) ϋἔγεεε6ἔ ΜΙ! ει ἔΥθΓΙΠΒΚΚόΙ°νἰΖ8ἔἐΗΠ Βϋι·6Ιιοιι. 

ΚιιΙϋιιϋε Π8ΪιόΖ5ἐἔἔθΙ Μι· ε παπι Κόψιμο ιιιαἔγιιτἀιαιιιι6 Το 
μεοΚιι€ ἱἔ6ιιγεΙ τι Κότνιι5μιω ειΙιΚοι·, ιιιιιΙ6ιι νιιΙειιιι61Ιγ ιιιιτεἔ 050· 
08θΙΙΙό ιιιιιιι16ιι Κ6ι·6Ι6ιιιι6τιγ ΜΙΝΙ ιιι6$6ιι6Β έιΙ€ιιΙ ΙιοπιιιιΚ ΙιοπιάκιΚ. 
ΙΙΙγ6ιιΚοι· 082ϋΙιιώθ Μνό.ιι :που €άτἔγΙιιἔοε ]8ιθΚ8ί, ιιι6ΙΙιι6Κ6Ε τσ 
ιι6ΙιΙι 6ιιιιιι6ιιΚ , Μπακ έ8 κιωηιικ ε2οτἔ08 5ΖθΙΠΙΠιθΙ ιι ΚιεΠειΙ Με 
ιι ιιΙειΚιιι€, Ιι6ηιιετ6τ_ ε ιιιο2ἔάεαἱ€, Κ6Ιϋιιϋε ιὶἔγ6Ι6ιιιιιι6Ι Ι6ν6ιι ιι 
ει6ιιι6Κι·ε, ιι Ι6ΙιεΙ6ε 68 ει Με άΙΙειροήιιι·ιι. ιι6ινο , ε ιι ιιι6ΙΙγ οΙιιιιΙ 
»οι νιιιιιιιι6ΙΙγ ιηι;γ6ε 66 Ροιιί05 ΜΜΜ Και 6ι·ι6Κ6ιιικι·6 , ειιιιιιιΚιιγο· 
ιιιιιιι ιιιιιι€6;:ςγ Κιειι$άι·26Ιιι;; ιιιιιιι|ιιιιΚ ιονιι!ιΙι ει Κότνιιε86ΙιιΠιιι.ιι. 
Β;γ6Μτέιιι€ πω” ;;γιιΚοιι ει: πω, Μ! ιιι6Π6Ι6 6ΙΙιιιἔγο€τ Μπι; Με· 
ιι60ιι6Ι καιω 8ΖἱἱΚ8ύἔ νιιΙιιιιι6ΙΙγ 6ΙΙιιι€άτο26 οι·νοεΙ6.ει ιιι6ιΙε16ι· 
το! 6ΙιιιιιιΚ;- ιιιι66ιι ιε €6Ιιιιιιιιιι·6 ιο;;ιοιιιιιιιι $66ιιιΠιιιΚ, Με Μι: ιιι: 
ίθἔθἰΞ-- 8"ΗθέΒ'088Π ιε οι” τ6ιιιΙειιιΙιάΙγτ να” οινο8Μετ ιιΙΙιιιιιιιιιι 
"ω, ιιι6ΙΙγ 8θΗΙΙΙΙἱ 6ε6€ι·6 πιο 6.ττΙιιι.εεοιι, 866 ιιι6ιιιιγιι·6 16666, 6Ιεϋ 
Ι6ρ6ειιΙ ειοΙἔἀΙιοιι κι Κόι·ειΙΙειροι: ΜΜΜ ίϋΙνιΙ6€οει€6εάι·ιι -ϋἔγ6ε 6ε 
ειοι·Βοε ἔ<ιιιιῖνιε6Ι6ει·6 ΙιιιιιιιιιιιιΚ, ιιι6ΙΙγιι6Κ εεἔἰιε6ἔ6νεΙ ΜποεΜι 
66 ιτάιιγί;ιιγιιμ6ΒΙι ειιιιιιοΙ: Μι·ΦοΚιιιιιι ]ι1Πιιι88Ι11ΙΚ. 

Χόι·οΚΦωι. 
δοΚιι.τ ΙθΪΙθἱΙΙθ Μ ει. ἔγιιτιιι6ΚΙι6τ6ἔε6ἔ6Κ 6ἔἔγϋτ£-ειϋΙ€ ΜΠαπ 

ιιιέιιιγι 65 8ΖθΙ'28“Ξ Κόι·Ιιιι_ῇΙιιιιιιιἱι·6Ι, Μια ιε ΚιιΙϋι·ιΓ6Ι6 ιιΙΚιιΙιιιι οΚοΚ 
ΜΙ ει6ΙιιιιιιιιΙ‹ ; -6ιειι60: πιοιιιιιιτι ιιιἰιιι: ιι ΚοτοεοΚ Κόι·ιιιιιιιΙιιιιι Μπι 
νιιιοιιιιΚ 616ιι θΙόἔἔύ ἱ8ΙΙΙ€Ι°Βῖθ8 €άτἔγιιΚιιειΚ ΒΖἱἱΚΒέἔἱΒΙΘΙΙ ιειιι6€16 
84% 828ΙΙΙΙΒΙ θΠ(8ΓϋηϋΚ. Β ε: ιι6Ιγειι φαι( ιι Εομάε 6ε ΌύΪΪ-έΓἔΟΚΓΙΉ, 
ει ι“6Ι6ΙϋΚ ιιτειΙΚοιΙ6 Ιιειπιἱε ν6Ιειιι6ιιγ6Κι·6Ι, ιιιιιιι κ ιι6Ιιάιιγ 8ἔΥθΙ°· 
ιιι6Κ ιιροΙάειι έ8 ΜΙιΙει.16ειι. ΚϋτϋΙἰ Ιιιιιιι8 0Πέ.Γέ.80ΚΓύι, 6ε ειοΚάεοΚτόΙ 
ε26ΙειιιιιιιιιΚ. 

Α Γοἔιάει ἰΙΙ0ίὅ¦6ἔ, ιιΙ€αΙάιιοειιιι 6ΙΙιιιτειρότοιέι "Με απ, 
ιιιιει6ι~ιιι€ ει: ιιιιιιιιΚ 1ι6έιΙΙιιειι 6ε ν6ἔΙι62ιιι6ιιο€6 Μπα ει Ιοἔι6 μου 
Π18ι(θί ΙΙΙθ8ιθΡ6 Μι·οΚ ιι6ιιιοειιΚ ει. Ιιοτοἔ Ιιοιι6ιιιττοιόιτιιΙ, Ιιειιι6ιιι 
ιἑϋΙιΙιιιγἱτ6 ιιι οτνο5ιόΙ κ. ιι ΓοἔΖάεειιΙ οΚΙιεΙι νἱειοιιγΙιιι ΙιοιιιιιιιιΚ,- 
ΙΙΙθἔ ει: ιιΚάτιιιι ιιιύιΙοπι 66 Μου Ει66ΙΙ6 Με, ΚϋΙιϋἔ6ε, να” Μείω 
!γέιε ,,Εοἔιιἰεἱ Μι, ΚϋΙιϋἔ6ε 6ε Ιιειειιιι6ιι65" (ΖιιΙιιιιι6Ιι6τ, 
Ζιιιιιι-Ηιιετοιι ιι.ε.νν.) ιι6νν6Ι Ι›6!γ6ἔ6ιι6ιΞΙ‹; ε ει ιιιιειιι6ιι6ε ιιι6ἑς ιιιιιιι 
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ϋιΙνοε ιε ιοΒιιιτεινόπ, σ. 1εοι·ιιο.Ιο ιιι·6Ιοιιππνοποιοοιιι @πιω ποιο;» 
ΚιιιΜΙγοιιοιιΚ , ιιιιιιι ΙιοΙΙειιο. __ 

Ιἔοι ιι€γειπ ,Ιιο€γ ο Εοἔιεἰε Μπα ΙιοΙγοοιι ιιἔαιοα άΙΙοροιιο.1 
πάτοεπΙ, ε οι ιιιγ πο” ότιοΒοπγεο$ο,- ι!ει;οι!ιεει,ε:ει- ιέε νοτοεεο€6 
νοΙ,Υπδγ ΙοἔπΙέπο ότιιι€όε ΜΜΜ ΓειιιιοΙιιιιιεειι€άνιιΙ, ιποἔ ΜΜΜ 
πγάΙειἱνάττοΙ ῇάι·νάπ- ει ΙιεΙγΙιεΙΙ ὶ:ἔπιο€€εάἔ νιιἔγ ΙοΙ› οι Με· 
μΧ, Θε νότοπόιιγοΚποΚ ιιι_ιάιι οἔγὶιἔοιοιιεἀἔοτ ε6ι οεοΚόΙγ Με” 
ιιιοηειιΙιποΙται ἱε ἔοιήοειιΙιετ. ΙΙΙ;; άΙΙεροιτοΙ Με τοιιγιο8οε οεειο 
το%εεει·6ι οι οιιι!ΜΜ ΙιοΙγΙιοΙἰεόἔἔοΙ ιιοπέ.πγειοτ ιιιοἔἔγὅιϋιὶιειιι. 
Πέγ ιονωιωι ιιοιιι ιιΚιιτοιπ €αἔπι|ιιἱ, Ιιοἐ·γ ο ϊομ :Με Μπα εΙδιονό πο. 
τω” πόΙγε,;ϋ ΙιοείοΙγό.εοΚ ιι πιι$γοπο ιποπιιγἱεόἔπεπ οΙνάΙεειιο£τ 
πγο.ΙΙιοιι , ε ει ειά]ϋι·οἔποπ ΙιοΙγιιιιΙάΙο ἰιἔοΕο€τεάἔιιιιιι, ο πόΙΙιιιιιιιπ 
ιιιοΙι ίο1γιοιιοεεάἔ ε τοΚοιιειι·ές οικω ιονοποιοτιοιΙοεοποπ, ιοΙιοιό «Με 
ΦαΙάΙΙιοπιιΙς. - Α Μπάιιιο!ιιιιιΚοι ΞΙΙοΕϋΙοἔ_Κϋπιιγϋ ιιἔγυ.π ω πιοπ 
πω: "ο ίοἔιάει ΓοΙγιιιιι ΜΜΕ ο νέπτεπόειοτ οΙειιιιοιἔπΙιιιπὶ πει 
ἔγοοΙι ιιιοι·ιο!επεπ ιτέπειοινοπ ει ω;τωε , ε ἱἔγ ΜΙ.ιάπιοΙιιιοΚ "οικ 
τιιπ Επιπειι!πιι.Κ." Α: ιΙΙγοπ άΙΙιιάεοΚοι: όπ Μπι! ΙσΒίοΙσπο οειιΚ εκπ 
ιιιπι νο1οειιιιίίιεόἔποΚ Θε Κοτι:οιιι ΙοποιόεόἔεΙιιιοΚ πενειποιοιιι. Βε 
ποπ ΙοΙιοι6ε6ἔοΚοτ€ ιπό8 πιποε _ιοἔιιπΚ ο. @μπε ιιικοιιπάνει Μόβ 
ν($ πιω νεἔγ ΙιιιείοΙγάει εί$τ πιάε ΜπιιΙοιιιοΚιι€ πι, -ιπιπΕ οι Γοἔ 
Με οΚοπειαιιί: ιοΚιπι:επι1πΚ. ΚἱΚἱ Κϋπιιγοπ ιιιπιωισμ, ιπἰΚόρ ει Γοἔ 
:ο ἔγετιιιοΚτο ιπιιιιιοπ έ.ι·αιΙιππε ΚϋΙνἱειοπγοΚ, άροΙάει έ:ε ΙΕάρΙάΙιι€ἱ 
πιωκ Κοτἔοτ_ῇοΚ €γειπάπτ έρποπ πἔγ ΙιεΗιιι€ποΚ πιἰπι ο πεπι ίοἔιο 
8·γοι·ιιιοΙιτε. ΑιοπΚινϋΙ ει. Εοἔωἰε ποιπ οΙ!γ οΙοιιαπι ίοΙγοιπιι€, πιω” 
ει: ό1οιιππνοποι ιπιππεπ ιιιϋΚοποε- όε οο€οἔεόἔοἱτο νεπιιιιοΙΙγ Με;; 
Ιιοπιι·οιοιτ εεηεἔω ιιτιιει€νάπ, Ιιιιοιιγοε ΚοτίοΙγειιιιο!ω.ι Μποιπο, ε 
απο ιο;;οειέπει ποππϋπισπ, ποδη_ ο. @μπε :Μπα ο!6ιον6 ποιοἔεόἔο 
κα, ο ἔγοτιποΚάἔγἱ Ιιοτοἔεόἔ οπο.Ιο;ιέιιέιτιι, πιιπτ ειι_ιά$εά;οεοΚο.€ 
ει. ιοοι›ι Ιιοι·οΙαιιΙ οΙΚϋΙοιιοινο ιοΜπιποεεϋΚ.-'Ι'ειροειιιιππιππ εω 
τἱπ€ , ει. Γο8:!ιε ιιΙΙιοΙιιιονοΙ οΙ6ιονό ΚοτοΚ ιιἔγιιπ :ποπ :Μπα όε Μ· 
Ιγο8ει νὶεεΙἰΚ, πιιπι οι ποπ ΚινιιΙ=ιοΙι; ε ι,·ι:ςοπ ΜΜΕ νο1άποΕ: ει 
ιοπ εεοιοΚ, ιποΙΙγοΚοι, πιἰπτ ιι»πωιε οιιι-Μ6Ιι , οι Γοἔιίιεοοι Ιοποιο 
επιτιποποτπι. ΒΙΙοιιιιοπ Ι:Μπιιιι απο πω" ο ΙιοΙγποΙι ϊοἔπύε-ἰιἔει 
ιο€ιεάἔ ε6τ !οιιιιιιΙ€ Μιιοεπ μποτ, ο. ιιο!ΚιιΙ πο” α8γ- να” Με· 
Μ.πιιιΙοιπ ιιιιιιιι€ΚοιοΗ νοΙπε. Ε' ο τι· ο ω ὅ, ἔγ οτε ο ο ϋ·ό”ιθ Γ ό Β, 
ὶιιἔοτϋΙιεοἔ --ι:23Κ:π18$;;Σεπτοποεπ πι.ιιιο·ποΙγιιο 
ΙἱεοἔἔοΙ ομοιιμευσ1_οιοποιοκ. 
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ΙΒ Ιἔγ ιιιέΈκεμειοτ ὶειιι6€εΙῇϋΚ: Μ α ἴ0ἔιάε Με! οΙωιοπ 
Μιοιηοε Ιεύι·Μι]Μιιιιοκ ε ΙτότοΚ 1ο Η ε1Ε6εω;ό € πω” ει!αιηιιΙα Μι 
ἔιιιΙιιΙ, 6ο ω” ιιιοΒιιειΙε νειΙύ εάἔ6.τ ό! €γ6ιόι1]ϋιιΙ: ιιιεἔ, ειϋΚ 
@με , Μ" ει Μ? ΒεΕοἔεόἔεΚΒεπ ναΙιιιιιο!Ιγ ε ιη ά € Μ. 8 ο ε Η έ · 
ΙγοἔεΕ 68 ΜπγΙοἔεἔοε ϋεειοίϋἔ,<ς έεϋΚοτ ε. ΜΙΝΙΜ 
Ιο η ο ε ο π Γ ο! γ 6 ίο8ιάεεειΙ Μιοιιγ1τειιΚ Μ. 

Ι'ό!τε νε0νέπ ΜΜΜ ει σωμα εΙιιιύΙε€ὶεόἔοΙ«π ε ΜτιτιὶΙΙγ 086. 
61% ειἱιιειε£ϋ ό!ε£€ιιιιἰ οΚοεΚοιΙέεοΚΜ, £εΜπτεϋΚ ει ιἱοΙοἔ ἔγπΚοι· 
ΜΗ οΙϋπΙά€, ε νεεεϋΚ όεειε €πρειειταΙιι€ὶιιΚ- ιιιεἑς ΜΜΜ. 
Μ ΓοἔειΙπιἱπ Κ Κ ει! ιιι εΒ·γεε ΚόΓω011ιοΚΜ, ιιιεΙΙγεΚΜπι ωιωκισι 
ει ΓοἔιάειιειΚ ωη €«ιπποε Μοτερ _ῇεΙϋΙτε€ἱΚ κη- ἰ!ΙγειιεΙε: ιιι ιιι». 
Μιιοε ἰιιἔετϋ!τεόἔ Μι” ιιιοι€αΙιωιΚΧαΙ, ει,·;γΙιάη€ιιΙιιιαΚ, ε ΜιεΓοΙγάε. 

τι) ΑΙΜ.Ιά.ποε ἰιιἔοι·ϋΙ€εύἔ Μ.ιπε ιιιοιἔειΙιιιιιΚΚΜ. 
ΙπἔοτϋΙ€ε6ἔ· όε Ιό.ι ει Γο8ιάε άΙτιιΙ αεκ ὶἔγ ἔυι·_ῇοειΙΙιε€6, Μι "Πε 
ΜΜΜ ΜΜΜ» ι:Η οιΙ6ηψ(Μυ!ε«Ιάεοε) να” ἱι!εἔ-ἱιἔωοϋεέιἔ ρά 
τοειιΙ. - Αι Μωβ ιιι ΕιιγυεΙ‹ ΓεΗϋιιϋ όιι$ειιιειω, νϋι·ϋεεό;ε, ὑπό 
Κοιιγεόδε (Κϋ!όπϋεοιι ωρἰιιίεα ΜΜΜ ίά]άειΙιυεεεάΒ·α), ει ειει]Ει 
τοΒιιεΚ τω” Ιι6εὸἔο, 63 ειάταιεέιμνεΙ, ι·ὶτ!‹άιι ιηάΙειἱνάττειΙ 
_ῇο!ετι!‹οιἰΚ;~- ιιι ιι€0ΜΗ ρειΙἰἔ ιιι" ΕϋΙἱιιἔοι·ϋΙτεὲἔἔοΙ ε Μ πγεΞΙ· 
ειἰνέιι·τιιΙ ράτοειιΙνάπ , ΚἰνάΙὸΙπἔ ιιι ειωι ιιγἱΙΜΚοιὶΚ, ΜΒ: ε. ηγο 
ιιιάε ΓοΙ£ϋιι6 ειιγΙι€ΠεΞετ Ιιοινάιι 816 , ει Κ1ειΙοι!εΚ οι ἰιηπιεΚ ιιγοιιιιὶεει 
ναἔγ ΒοιιιόιηοϋΙ› τεε€οΚιιοΚ τἀἔάεει «Μια-Με ὶτεἰππ πι” νέιἔἔγειΙ 
νἱεοΙ£ε€κιοΚ-€ε€οιιιεεω οεεπιιΙοεϋΙποΚ. Ηει ωΙιάτ ειεΙαιοΙ: ιιιι€γοΜ 
ίοΙειι ]οΙεπΙόιϋΚ ιιιοΙΗΜ ιιιό.εΚέρου Μπι ιιιιιἔγειι·άιΙια€ό Μι νοΙππι μ» 
Μ", Με ίο ;;ιάεϊ ΙάιπιιΚ ιιονειΙιαιι6Κ. Μο8οιι€εόν6ιι ΜΜΜ 
οι 6τωΙειιιΙιεπ ει Γο,;ιάΜ Μι ΙεΙιε€όεόἔό€, ἱειιι6£εΙ]ϋΚ, ΙΜ” ιιιἱ πιέἔ 
ἰΗγ Μια πω" Μ.Μπιι!ς -Μιπειιι οεειΙε ἱιΙεἱἔΙΘκιεε “Μ” ιτιοιἔειΙιιισ. 
Και (αΙτοτατἰο), ιιιὶόττ ἰε ειιιΜ:ιι1 ΙὶἔγεΙιιιει0οτ]ϋΚ τ, οΙνειεόἱπΙωτ Ιιοἔγ 
ει ΓοἔιάειΚοτ εΙόΓ‹πιΙιιΙ‹3 Ιύ.ιειΙαι€, Μ. ει·6εΜ:Κ 68 (8Γί688κ, ϊόΙοἔ ρο 
ιΙἱἔ Μι εἔγέΙ› ΙιοΙγΒεΙἱεέἔοΚΚοΙ εἔγϋπ ῇάι·ιπιΚ--ιιο ιιιἰιιιΙῇἀττ Γη; 
ιάεἱ Ιό.ιιιε·Κ νεἔγόΙε, Ιιαπωπ-- Εϋι·ΚόεειειιεΚ. 

Β) Α,·ςγ Β ά πιτ ει! πι Με -τάιι88ϋτοεϋΚ, ΙυΒοΙ‹ , ιι€γν1ιΙώι·. - 
ΒιεΙ‹ Μ Γοεςιό.εΡοώΙ οειιΚ ιι Γοιιιιότἰιι£ιπ€ ἰιἔε£ο€€ειἰἔοΚ 1πιεΙΝΜ, επεκ 
πιοΚ εηγιιἔἱ €ονέϋΒ€ειήοόόεϋΚ να” ειιιταἔοπιἱεάἱοο-εγιιιρειΙ:Ιιὶοιιε Νέα 
ειπειι;άτιάει1Κ ΜΜΜ, ΕάιπιιιιΙΜτιπιΚ. 'Ι'ειρειειαιΙσ.ΜπΚ, πιἱτι€ €έιὶγεΚ, 
ιπιέιε ει·ειΙιιι6ιιγύεΚ ; -- ιιἔγιιπὶε ει τάι18$ϋτοεϋΚοΕ ΙεἔἔγιιΚτιιϋΒαιι - 
€ύ!ειάιιιιιιαΙ-- οι ίοἔιάε εΙόΜ;: ιιι εΙεό ί6ΙσένΒοη €ειραει€ειΙΙ:ιιΚ; ιιι ιι 
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ΜΒΜ εΙ6ΓοιιΙιιΙτιιππάΙ ροι!ι8, ιιοπι ειιιΜπειειιι, πο” Μιειο ιι ῖοἔιιΚ 
ΜΗΝ νειΙιιιιιι ειειιιΙιοιππότ Μπι. ΑἔγΙοΙιοΙιιιι ε ει.,·;γνΙ:Κότι-ιιιιιιι 
ῇεἔγι6ΚϋιιγνειιιΚΙι6Ι ΜιειειιΚ - εοΜαιΙ ἔγειΚτιιΙιὶιιιιι ει: ΒΙΒό ι“οιμάε 
πιάιι ΙέιιιιιπΙι. Μάι· ρΘιΙἰἔ πει ει ίοδιέιε οΠγ έ>)·γιιΚι·ειιι ἔοι·_ῇοειιοιι0 ειἔγ 
ΒιιιιιιιΙιιιιιΚιι€, ιιιειιιιγιειει· πω! νω0ιωικ, ειἰἔοι·π ε ε!Γο;;ιιΙιΙειιι 
ιιιρειειαιΙειιιιικ οι·ει!ιιιόπγε ιΙΙγειι πεπι Μιειιιο.--Α τάιιέ86τοεϋΚι·6Ι 
ιιι6ἔ ἰἔοιι Ιιενεεε·ι ιιιιΙιιιιΚ πειιιιιιιιιιιιυ;;γ ειιοΚιιιιΚ οι ΓομάεειιΙι νι 
εισπγιιΚι·όΙ Κὸι·€ιιιιἱΙειἐ· Β6νοΜιοπ ε26ΙΙιιιιιιιιπΚ. Εο!ιοπιιιιΚ κι ἔγει· 
ιιιο!ιεΚ αιμα Μπι πωπω Κοτἱιει εεό ιιἔγ-ΚἱΓεῇΙ606εὶ Μ6ειειΚ, όει 
οἔγιιαπι ιιιιἔγοΙιΙι ΙππόιεΙε ιιιιιιι€ ιι κειινιιιιἔι ΙιιιιιιιιιιιγοπιιιιΚ -ιιιι 

ΒγοΜι ιιιότιι€Μιοιι νιιιι ιιΙάνεινε, ιιιιιιι ο. Γοἔπιε Με”. Με ιιΜι·Ιιο$γ 
Ιύἔγειι ει, ιιιι ΙιοιιοιιΙ88 ΙιεΙιιιοιιγιιΙτ ιιἔγΙοιιοΙωιτ ιι Γοἔιάε πω: ἱἔεπ 
Κενεεει ΜΜιιιιΙ6, πι: οἔγι·ε ειιιιι ειιι!6ΚοπϋιιΙ‹, ιιιεΙΙγπεΚ τό ιιγΙο - 
ές” 6 εειεϊϋἔἔό-εότ, ΜιιγΙεἔεεεπ Μιριι.ειΜΜ ίοἔ 
ι πω (ΙιοΙγΙιεΙι) ι· ο ιι «Ι ει Ι οι π ε ε ε 6ἔἔ ο Ι κιρπιπιι0ιπωυπ νοΙιιιι. 
ΑἔγνιιΚὸι· ιπρειειωΙαιιιπΚ ειει·ιιιι ΙεἔἔγειΚτειΒΙιεπ €6ι·νόΙγοε, ειπ 
ἔοΙΚΟτοε, ε ἔγειιἔόι! ιιΙΚο€άειι νόι·Ιιιάιιγοε ;;γετιιιοπεπιι6Ι ίοι·ι!ιιΙι; 
016; ιιιιιιέΙΓο8νει π, 82 Η” εἔγὲιιεΙ‹ιι6Ι ιιειιι Μπα Γομάειι Μειο 
θ8ΙιιιοιόεεΚ πειπ ει: π,Βιγνι:Κύι· ἔετῇοΚιιἱ, πιιπι ιιιΚάΙιΙι ει: @γνω 
Κύι·πειΚ ΚειΙνσ:26 ΙιιιιΙιιιιιιιειΚ οΚοιιιήπι =έγιιιιειιι€ ιεπιπιειιι16Κ, --_ιόΙ 
τιιιΙνιιιι ω, πο” ει. ἔϋτνόΙγ- «θε ιιιιἔοΙΚιιι·Ι›ιιιι επειινοι!όπιιοΚ οεοιιι 
ι·επιι!ειοι·ο ιιειιι Κενόεεό ΜπωΙιιιιιιιατιΚ, ει νέι·Ιιιάιιγοε <έγειι€ύιΙ 
εόἔΙιειι ρθω ει: οἔγοιοιπεε ιειιἔόΙοτ-ιεπέιτ ει οεοιιιι·ειιι!ειει· ιε 
επειινει![ 8 νό,·ι,ιτο οΙΙιικάι·οιοιτ Κόι·ιιέε-ε ιιιό.ι· πι, πο” Ιιε1γΙιεΙι 
ὶιἔαιοιτεάἔἔιι! πιω 1"ομάε ΜΙωΙιιιιινειΙ οΙ6Γοι·πιπΙΙιιιτύ ιιἔγΙπἰιιιιιΙιιιειΚ 
οειιΚ ει 1"ομάει ΙιάιιαιΙοιιι οποιωμιω ΜιΠγ ιιιοἔΚϋΙϋιιΙιϋιιοιό με 
νιιιι οποιι ιιἔγΙιέιιιιπΙιιιειΚπιιΚΡ 

ο) Η ε. ε Μ” ά ε. Α ΓομάεπιιΙ οἔγιἀ6Ι›ο εε6 ΙιειείοΙγάεοΚιιαΚ 
ιιιιιιιΙειιΕοι· ιιιό.8 οΚάτ ιέε ιιΙιιριάι ωσωπ τωωπιιπι, ιιιιιιιεειιιΙιο;η ιι 
Εομό.ετύΙ Ιι:εΙΙοϋ νοΙιιιι πωπω επάι·ιιιιιΖωιιππΚ. Ροἔιάε πω Μἔἰιι 
ΚάΙι!ι οειιι.Κ ειΚΚιέρ ΦέιιιιιιιΙΙιιιΙππ Ιιιιείιιγάε, πει ει ϊοἔιάε είπα! ει;γιι8ιιιέ.ε 
νιιἔγ νόιποι·ΙόιΙειε Ιιο2Μνέιπ Μό , ιιιιιιι ειιιιιιεΙσ Κἱειιἔάι·2ἀεἱ οτει!ιιι6 
Με ει ΙιεΙοΚι·ο Ι6ιιιιο ει: Μ; ε ο ειει·ιπι ειρόε ιιγά1Μειο11ειιιιιιοΙΙιιι· 
νιιιι , ιποΙΙειιο Ιιουεπιτ ΙιειειιιιΚ ε ιι ί0έΖάδ πιω ἔειήεειιειι πειγιωιι 
ὶιἔπιοιιεἐἔιιειΚ, ν:ιι:=ι·γ ΓεπειιιΙειΙοιιιιιιιΚ ΚεΙΙοιιε ιοΙ€πι Ιειιιιἱ. νηιοπ 
πιω ΙοΙιει6εόἔεΚ ιιιεΙΙοιι ειιοιιΙιαιι ι6πγει6Ιεἔ (ι·εαΙιειει·οιιιι) ΓεΙΙόρε 
π. €ει·ιιι€ειειθ - ωρειειιιιπιιιιικΒιιΙ ιιιι€ἔ ιιοιιι ιδειιοΙΙιει6 Κόι·ι!ύε 
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π) καιω” έ: ε. Ροἔιιιε πιω οΚοινιι- ω.Ιό.ιι ιιι ιιιγ- ειι Με· 
ιιγει ιιμιοιιεπ8πεικ ιι @με πωσ εΙιει·]ει!εεε πω” Μι ειειι ϋει 
ειείϋἔἔεει ιιιιιιάπ εοιιιι εειιι ιερειειιιιΙΙιιιι€ιιΚ. 

κιωωιικ ΜΒΜ ειεΚΙιό!; Ιιοἔγ ε. ἰυἔιάειιιιΚ ΧϋΙϋιιίεΙε κωιιιο 
ιιιοΜαιΙι νιπιοιιγάιιιιΚ ιιιεἔππιάτιἐεέΒιιπ ιέεπ ονει€οειιΚπιιΚ ΜΗ Ιεπ 
πι”, Ιιοἔγ π. πειποι·νοεοΚιιπΚ πΝιιΜποεππ εΙιεηειΠ εΙιΙιεΙι "Με 
ιιέΙιειι ιπι , Μπι! εινιι€οΜπΚ, πε οειι€οιιιιιιΚ , επ Μπα ΙιπεΓιιΙγάει, Κό 
πϋιεύετ να" Μπιτ ε! πε Ιιιιιιγει8ο1]ιιπΚ Μει!ειΙεπ-ιιιει·ι ,,Γοἔιιὶ Νιπ 
ΜΧ". 

Νειιι ιοΒΙαιΙ ΚύΙϋιιιΒϋιό ε. νεΙειπειιγ Η. ῖόι€ἔεΚι·ὅΙ - 
ιιιεΙΙγεΚΙ6Ι πειιι Βενει €γει|(οι·10 οινοε ει ἔγετιιιεΚΚοι·Ι›πιι εΙ6]ϋνό 
ιιιιιιιιεπίεΙε ΜΗΝ, Μι Ιιενειιγ πιω Μιιτει!ιιιιιτ Μ, οΙΙγΚοι· 8”. 
ΚοτΙπιἱ ιιιϋϊοἔπικεπι, ειει·ει ειάι·ιιιπιπιιιιι. - Ἑόι·εἔ[ή,ιει,ῇ 
(ννιιι·ιιιΠεΙιει·), ιιι πι ιιιιιοπ εεειΚ π ΓετἔεΚώΙ πιάι·ιιιιιιιιι€ΙιεΕπι: 
ιιιιπιιειιιιιἔ πειπ ΜιιιιπΚ; ιΙε Ιιοἔγ ει. ΙιεΙΓετἔεΙ‹ ΙιιιΙϋπΓεΙε ἱιΙεἔΒπῇο 
Και ε;ετιεειιΙιειπεΚ, άΙωΙέιποεπιι ιειιιει·ι ιΙοΙοα· ει: ιιιὶ ιε εΙεἔειει· Ο $ 

ιερειειωΙτιικ ε. ιι.πιιιιΚ ΙιεΙιτειι πιιοπγιαιπιΠιιΙ:. 

Δι προ1έ.ε ισ Μπι ΜΜΜ ειπΜειιιΙ6Κ: 1) ει. ΜιιΙει1εΚπεΙα 
ἔγπΚτιιπ ΜΜΜ, εΙιάι·ι, Κενεε εε ειεΙΙ ό ιΙιε ω εισπάΚ 
Βιιπι Μαι, - πειιι ΜΜΜ ιπποεΙαιΚ, Κιιιγάκ, νιιΙπιιιιιι€ π. @επ επ 
ΜΚ θΓ68 ιιωω νἱτάἔοιιΚειΙ, ιιιι€ νάι·οεΒιιιι πειιιεΙΙγΚοτ ε. ναι,ιγοπο 
ειιΙιΙιιιΚιιάΙ ιε ΜτΙιειιπι; Σ!) Ιιοἔγιι επεεεειπόκ τειιιΙειει·ιπι επιιΙ: 
ΜΗ;; Ιιοι·ιτιπτπιιΚ ε! σ. ιιιεΙε;ι; Πιι·ιΙόνιι ΜΜΜ, π. Μ” 
επ ιπεΙΙ ρειΙι;; οι Με Κε ιιεΙ ΙοεποΜε.€πιιΚ Ιε;-ε ι” 
ει νιι-πειιιίϋΜε τεειεΙ: ιιϋπτε!επ ΙιενιιιετεεΚΙειι νάΙιοιάειισ.Κ πω» 
κιιενε, ιι ΜειΙειΙεΚ πιι6ιω ιώιιπγεπ ιπεέςΙιιιΙπεΚ. 

'Ι'άρΙ6.Μει Με” ωιωεκ. Α Ι6ΜιεΙ‹ επι:: 1) σ. Μετ 
ιιιεΚπεκ ε" ιιιιιε €γει·ιιιεΙε πιιγιάιιιιΙ·ι έγετιιιεΚενεΙ ιπεἔοειτοϋ, νπἔγ 
κοι·ιιιιιιΚ ιιιεἔ; ιιειιι ΓεΙε!ό ωιιωι τιιρΙΜάιο.; 2) ιιι ιιέγιιενειειτ νιιι 
ι ιθ.ιιΙει Ι ει: (ννπειιετΚοεΕ); 3) ει ειιι ει1ι; 4) :ποπ τω” ειοΚάε: 
πο” ιιιιΙιεΕγτ ιι ΚιειΙειΙ ειι·, ιιιιπι1]άι·ιεεεεεεεεΙΜ 
ιιάΙιει.έιΙε, ε ιιι εΙ;Κεπι: να” ιιιιἱε πιω εΙϋ!ιοιυα ειιιεει€εει ιιι. 
νιιι·Ιιοι ιιι πω;; π] εειιιοΙωιὶΧ. 
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ΚόιήόεΙΜ. 
ΚιιησιεΙιιιι ιειιιιιτειιΜιι ιιιοἔ]εἔγοιιιιΚ ω, πιω ιι Β"γ0τιιιθΚ. 

οιινοειιειΚἰἔειινἰἔγιἰιὸιιιιΚ 65 ‹›νιιτοειιιιΚ Με!! Ιοιιιιι, ΚιιΙϋ.ιιόεειι ιιιυι·ι: 
1) σ. Κύτιειιιο ἔγει·ιπεΚεΚπ6Ι ιιιιάιιγ|ιι€ ΜΒΜ! Κενοειι6 ΜΜΜ; 

η Σ) ει Κόι·ΓοΙγιιιπ εοΚΙαιΙ ΒονοΜιά ιιγοιιιιιιοε (ιγριοιιε); ιιιιιιο!ξ 
ΜινειΚε22ύΙιεπ ἔγιιιιτιιιι ιἔοπ ιιιιιιοι·ἔσι ε νοειιοΜΙιιιοει πσηθωι‹ ιποΙ 
Μ" νιιι·ιιιιιιιιιιι ο ι·ϋἔτϋπ ισ Ιοι·ιΙιιΙιιιιιτ νοει ειι- 65 νιεωπι. 

έΗΜέιιοε εγει·ιιιεκδγόεγειει·1 ειειιιΙο. 
Νενειετοιι εισιιειθωιι ε ισιιιιωωεοἔεκ ιιι·ιιΙΚοιιιιιιΚ ιιισἐ;ἔ ιι 

ἔγ0τιιιεΚἔγ0ἔγἔγιιΚοιιΙιι€ϋιιιι Ιιειειπ:ι.Ιτ -- π_ιάιιΙιιιτ νιιἑι;γ Τειι·ε ΜΜΜ 
-ειοι·εΙιτε Μπα νιιιιιιιιΚ οινοεοΚ, ΜΚ ιι ιιιάΚοιιγι Ε6ΙιέωΙει!ειι 
πιιιιΙΙιειιιάνειΙ ειιΜάΙι Μ; 5 ιιἔγιιιι επι( ΜΜΕ ει ειοριιόιιγένιι!; 

_ νιιιιιιιιΚ οιινοεοΚ, ΜΚ πω οἔ€ε2 όΙσπϋΚΙιειι Μιιι Ιιάιοι·ΚοιιΜΚ οἔγ 
"θε Γόι·ιὶ-ΙιειεἔιιεΚ οἔγεωτινι 30 ιιιιιιό.Ιγτ ι·σιΚιιιιιι, πιο 3 --8 Ιιιι 
πιιιιοε ΚιεθειιιιοΚ, νειΙειΙιιιιιγειοι· Γε]ε ει·όεειι Γοι·ι·ιι ε εΙΓοἔιιΙ£, Κε· 
νόιι ιιιοἔἔοιιιιοιἀεειιι, ε ιειιιόωΙνε 15 οἔγειει·ι·ο 4 -- 8ιιτ ι·ειιιιεΙ 
ΜΧ!-- Α ,,Ιϋι·τ ιιἀιιἔΙιιιιι"ΚειΙνεΙ€ Ιιό.ιιγΙιοι·Κό!ιόΙ 30 ένω ΜιεἔιιεΚ 
έ 8:ειιιει·Κιιιτ ιι·ιιιιΚ 4 οιιοιι οΙνει.ιιέΚιιιι, ε Μιιι ι·Μαιιι ωΡωιιιιωι 
ΒΕ, πο” ο νε,·;γιι6Κιι6Ι 6ι·άιιΚόιιτ ο” ΙωιιιέΙΙιι1 νονειι ει Μωἔ, 
ιιιιιι· ιιιιἰεοιιιιειι›οιι ἔγ‹›ιιιι·ιι ]ύΐοι·ιιιιιιι ί6Ιιειναι·ιιιιοιι, νειἔγ ιιισ.ιΙιι.ε 
πωπω: πο” ιιιιιιιπειιοε :ΜΜΜ 1ιο-ιιι εειιιιοΚιιϋιω Ιιόι·ιιιι·άΙιιι πε 
Ιιισιττ! Μ ιιἔγειιι οιειΚ Μ! ενω ΚιειΙειιιιοΚ 2 σιι‹ιιι ίοΙγειιιέΚι·ει πι 
ειιιιι6 ι:ιτόΙι·ιι ι·ι:ιιιιοΙΜΚ % - %, ειοιιιει·τ-5 ο ΜΜΜ! ιιιοπ ΚεΙιε 
ιιιο€Ιοιι όι·ιοιι·όΙ ό8 ιιινιιι·ι·6Ι ιιἔγειιι ιιιιιισ.επ Μπι ειιιοΙ! - Νιιρι 
ι·ιιιιιΙεπ νειιι παπι ιιι6,·; πι ένειΚΚει ράι·ιιιιιιιιιιοε ἔγὸἔγειει·ειιιιιἔι ιο 
Κοιιιι; πω υπ ί6!ιο:=;γεινε παπι “ω” ΔἔγετιιιοΚἔγόἔγ€ιιιιΚϋιιγν 
Μιι επ 1 ένΕόΙ ει. 20ἱἔ- ιιιιιιΗιει ἰΙΙγΓιἑΙἐ ρι·οιιοτιιότ ιι ειει·εΚι·ο 
ιι6ινο άιιιιιει.πωειιι ιοΙιετιιο τοπιιιιωιε 

νιιιιιιιιΚ ειιιι·εΚ, ιιιοΙ!γοΚιιό! ΗΝ ΓοΚοιιιΝιι τιι|άπ ΜΜΜ: ΓΜΜ 
Μπι, “Η Κο!Ιοιιε ἰ8 θα ιειιιιι. Βι·τειιι ιιιοπειστεΚεί, ιιιοΙΙγεΚιιοΚ 
ΜΜΜ. ε·έγειιο8οιι σειιΚ ιι νόι· "Η ι‹Ιεἔι·επιΙειοι·ι·ο νιιιι ειιιιιιιτνιι, 
ικό. ιι νιέι·νόιοΙ, ιι ιιιά!ι:οιιγ, οι κάτω "Η ει ΙιιιιιιΙ. ΒιεΚιι6Ι Μια 
επ ΜΝ Μωιιιι, ιπι ιΖω·ιπι, πει που” ομιόπιιοΚ εἔγε2ειι·ε ΜΜΜ 
ι·ιιΚιιιιιι 40 ιιιιιιιιιγι, ει” Ιιιιιιειροε οευσ:Μιιιδι·ε ισιιωιω 1 7 ιιιι€ πω» 
ιιοει·ιι 2, πω; έπεται 4, Με ενεειιο·6, Ιιιιι·πιιι «ΜΜΜ 8 ε ει 6Η,53 
πει Κοι·οε εἔγιἑιιιιεΚ οἔγειει·ι·ο Μια πιιιιι 1 820ιιιι3ι° ιιιά!ιοιιγι, Ε·ι·γειι 



-$5= 

;;ιέιΙ οσεοσωπότο @η μια %0ο πι., να" % πι. Βονν91°90ιπ Λεω” 
ω» 02$!!'Μ ίο1τοιιιιιι ιιιιἔγοιι 1ϋΚώΙοτιοαι , ι5,ιιιιιιιι· ΚΑΙ τιιΙΜι απ. ε ΚΚ 
νιΙει;; ιδια. «έε 82ϋΒΒέδρε;-ι1ε οἔόει1οιι ιιιή.εΚέιι @ΜΚ Πιιιιιορ 
εγώ;γε2ετοΚ Μαι; νἰειοιηπιἱνιιΙ_ ιιιοΙΙγοΚ ΚϋινιπΙιειι ει. 8γοιιιω· Αιώ 
Κοιιγ668ιέτ ε οιτε]ότ ιΠοιιΚ: ιιιοι·ι :ι Κι8ιΙοθι;Κ @Μπιτ Ε! ΩιΚ Ιιόιιο.ιι ρ 
ιι 4ιΚ εν Και ωη πιο” νειιιιιωεωωιινοο, ει» 6ι·ιέΚοιιγεέδωχ 
ω” οΙιοιιηιιιΙ, π: ιστό ε: οιιι6ειιι5ε ιιιιηιιιιι ωιι6σιΚ, Με; Μιιιο1Ιγ 
Κϋ2νΦΗ0ιτ ιι ,·;γοιιιοτιιιι ιιμωΙει$ Ιιι:Ιιιι€6 ειιει·εΚ ω3ιιδιιιι ιι 3 -4ιΚ 
ένΙιοιι ιιιαΜ 0σειΚιιοιιι ο!!γιιιιοΚ ΙεΙιειιιοΚ Μπιτ 20 ένα οδιγύιιιι61, σ. 

'ιιιιιΠ$1ι 1- 2 Ιιόιιιηιοε οεοι·εειιι6Κ Με 820τοΚ Ι0ἔΚἱεφΙιΙι ειι1φωειιι. ιε 
ΜΒ ΒιιήέΚ. Με ωι·ιοιιιιιΚ μι. ο. ει Ιιιιἔγιιἔεύ, ε. Κόιιι!άτάειιηι, σ, Μηχι 
Ριοι·Κ6, ιι εοιιιιε ε ι. οι. · 

Ι. ΙΩϋι·Ηδ ειω·οκ. 
1. νόι·ϋτΠό ε. 

Πι·νάμιε ιιΙτιι.Ι εειΚΜΗΜ νότι1ιτιΕ680ΚποΚ οειιΚ ιιΚΚοι· νει.ιι 
Κινιιιι€ οτει!ιιι6ιιγο έ:ε ω ειΚοτο, Μι άΙΜει ι·οιι«Με 65 ειιιΚιιιΜιΜιιι 
νιέι·ίιιηιιιιι ΙιοιιΜΚ Μό. ΜιιιτΙιο€;γ ροιΙὶἔ ἔγοτιιιεΚοΚιι6Ι ει 4ἰΚ έν ε· 
ΗΜ ιι "Η ει: όι·ΜΙ ιιιιιιοΚ Κὶοεἱιιγεἑἔ0 Μπιτ €6Ιιιιιηιι·ιηιωΚ σωρ 
ρωιΚιότιτ 68 πιο” ιιεΙιειοιι ιιγοιιιιι01ιΜΚ κι, ιι νότιιτΜόεεεΚ επι;" 
ιιειιιο ει $γειι€ύιΙ ΚοΝιιιιι οιόΙιι·ά;ιγοεωι οεαΚἰἔειι ιΜΚιιη 16ι·ιθιιιιιιι] 
ΜΝΚ. ~·· ΜέΠάιι ο5οιΙάΙΚοιΙιειιιἰ ωιωι ηόιιιεΙΙγ οι·νοεοΚ άΙΙιέςισήιι, 
ΚἰΚ ει; ει·νάιςέει ιιιέεἔ ει: εΙειό ένΕιοιι ἱε ωωιιιι ιιιεΙε;;;ειι 8]έΒΜάΚ;·ι·ι·· 
ΜΜΜ ἱε ιιιΚειΒΙι, ιιιἰιιΙΙιοἔγ εοΚΚιιΙ ΜποειιΜι, ε νειΙ6Ινιιι ε!ό8ζις$γ 
Ιιιιπάειι ο. νόι·ιιιιι€6ε , Ιω ει: όΡνἐἔά.5 1 --3 άνω ἔγωιιιεΚυΚιιόΙ Σέ 
8 ιιιι,·ἔγ πειι!άΙγιιιιΚ ει ΚιιΙοεοεοιπ Μαι ειέΙέΙιειἰ ειΙΚιιΙιιιιι2άειι ΗΜ' 
ρ6ιοΙω0ΕΚ; ιιιιιΜιι ἱ8 1ε;,0ιόΙειετϋΒΒοη ΓεΙεΙοιιιΗ1_ιιΚ ιιιεἔ ιιι όι·νἀἔιι 
οι μνειΙΙιιιιιαΚ, Μ, αΙιεΙγοιτ, Μ” ει ν6ι· ΙιοεειιιΜι Μεήἔ Φωτο 
ιι€ὸοεεροἔύει€€ οΝ$ιιιοιιΜωιόΚ , 1 --2 Μ” ιιιιιΜΙΙγιιΙ :οικω ΜΙΜ 
ιιιιιινειιι, οιυΚηεΚ ΙοοεύεϋΚ Μάη οι ν6ι·ιι681 πωπω! ο!άΙΙιήιιΚ.Τ 
Επι" ιιι ὸι·νάἔάετ ριΜΙ6 ιιιιιιά!γιάει ιιιοιιΙιιιιι ιιιιιιιΙοιιΚοτ 
Μπι! ιι Γ6ΜιΚιίε ι·ειιᾶεεεόἔε, ιιιιιιιϊ ιι νόι·οει!πριιάε ιιΒγοεεόδάφ 
πω" κι ΙοἔιιιιἔγοΙιΒ ροιποεειἱἔ Θε ΒἱνιΙ‹›εειἰΣ:ἔιι! Κε!! ιιι€έιιιι. - 
6ιωικ Ν” ω! Μάι· ιϋΜιιιγἰτε @με Και Βιο$ Η” ἔει·εΙ;· εο 
ἔοὐεΙπιένοΙ Μ ὐι·νειἔάει ΜΜΜ νέ1.ςΙιει νιιιιιι_. ' ι 

Ε'οι·ι·6 ;,γιιΙειι1ΔεοΚιιιιιι ει νοοιιιΙ6 νέι· ιιιςρημιεε9;ιέτο ιιι€ιγο, να. 
Ηιιιιιι€ ίϋΙρει·ιΙϋΙιοΚιιέΙ, Ιοἔιιγοιιιιι£όΚ‹›ιιιΙιΒαμ μιωιμωι ιιιιιιιιιιέμ2 
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€ει,ιιι!8ιετ!π! _ιο!ι!ι θέΥ8Ζ0ΓΓθ !ι6 ν6ιν6€6!!6! σ. !ιιιιι 
ΜΜΜ ιι!σηιο8ιιιι ιιι6ἔτϋτπ!, ιιι!πι86ιιι 686!‹6!γ6!ι!ι 
ιιι6ιιπγἱ86ἔ!!, 66 ιϋ!ι!ι8ιϋι· !8ιιι6!;6!τ ν6ι·ϋι·ιι68τ 
882!ίδ2!θ!!!. Μαι νει!ειιιιιιι Μι!! !ο!›ο!‹ιι6Ι ιιιιιιιι ιι6ιιι οι6!!ι·6 

ΙΙΥ08, π" !ιονοιιγ6!(ιι6! 028!! οι·νο8!ά8 ιιι6ι!!ει Ιϋ!ι16!6€686ιι τιι6!!6 
ν68ιι6; !!!θΙ°!: ιϋτι6ιι!!ε 6!ι!ιοι·, ί6!ε6ρ ει ἔγοτιιιε!‹ ιιιοιἔσἐποιιγ !!!8ἔ· 
68 6ι!6ιιγ-τ6πι!8ιοι·6ιι6! Γοἔνει, πο” ιι θ88κό!γ ν6ι·ν6τε! Μια! !ἔ6ιι 
·ίδΚ6!εί!8πι!! ιιιιιἔΗ5Ν ἔΥΠ!!Μ!ό.8 ιιοπι 8ο!κάι·ει ΜΜΜ 8Γ0]ωιθΙι !'6!!υ!ι 
Μπι, 8 πι οι·νο8Ε !8ιιι6€6!! ΙΜ !ιόν6!.ι!ι ν6ι·ιιι·ι€68τε !66ιιγ8ι6ι·ι!! Με 
Κοι·, ιπιι!όπ πι 6ἔγ8ι6ι·! !ιιι8ιοπιι6!!αϋ!! ν6ι·ιιιιιιιτ!ιό.8 Μάη, ιι Κ!8ι!6ι! 
6,ι>)·γ ιι6ιιι686!ι!ι 6!οιιιι6 !ο!ιο8 6!ιιγοιιιιιι68ιι Με! ιιιιιι· κι 688ι66868 
(οο!!ειρ8π8) !ι6!γ6ἔ6! ιιγ!!νέιιι!!!ιι. -Α ;γει·ιιι6!ι!ε6ι·Ιιπι !6ἔγι6!:ϋιιγ 
νει!ι6ι: !ϋ!ι!ι θ80ίθ!: ια!6!!ιιιιιιι , !ιο! θ!'68 !ι6νοιιγ !ο!ι 6!!6ιι 10 6ν68 
€γ6ι·ιιι6!κ6!α6! ιιἔγ8ι6ττ6 10--12 ο!ιοιιιιγι ν6ι· ν6ιετ6ιι, 8 κι μοι· 
ιιι6!‹6!‹ σ. !6ἔ8ιἰ!γο8α!ι!ι !ι6ι6ἔ86ἔ!›6! ιιι6.ι· 8ειι! παμπ. !'ϋ!!6!ιειι!νει, Μ 
86ιι 68 6ἔ68ι86ἔ686π Γιι!!ιο8τιι!‹; !έ 6ν686!ειι6! οι·68 Ιο!ι 6!!ειι 2-4 
!εϋι6ρ!"6!6 ιιιιι!6!γι !6!ι6τ 08ΥΒ281°Γθ ι·ιι!απιι!. 

Β‹!ι!ἱἔ! !(0ι·Ιι6ι! !ειρει.8ιωι!ειιιιι!( ό8 8ιό.ιιι!ιο!ι 6!86!τιπ!!6!!6!π!( πιω 
ιιι6.ιι 50 ν6ιιιι·ι€68 !(ϋιόιτ π!!ἔ !ϋι·!6ιιτ εἔγειει· :ιι όΓΨόἔάΒ; 68 Με· 
Ετσι· !8 ιιιιιιιιιι6ιιι ιιι!ιιι!!ἔ 6τ686!ι!ι ιιι66- νει,ιἔγ !:ιιι!όιιι6!!!ιάι·ιγει-!ο!ιο!‹ 
ιι6! νιι6ιοτι πι νεἐἔ!ι6.--Αἔγ- 68 Β.!!188! ἔγιι!ιι‹!68ο!‹!ιαιι ε!!6ιι!ιοπ 
!ι8.!ιάι· θΙ'68θω)θ!! !8 Β20κ··-Γθ!ω08θ!! 68ιι!‹ ιιιιι!6!γο!ι!ω! 6!!!ιι!ι; 
Β8θΚό!ΠΕΜι !ο!ιο8 Μιιιιι!ιιιιι!‹ἱιππ, 8 ἔγϋιιἔ6‹! Κ!8ι!6ι!6!‹π6!, τϋ!ι!ιι 
:Μινι 6ι6!‹6!; 58 ιι6!!‹ϋ!ϋιιϋ!‹. 

Μπιτ ιι ν6ι·ν6ι6! κιππι ιιιεἔν!ἔγ6ιιιιιι!ο ον68ο!αι!: ΚϋΨθὶΚ8Ζὅ 
-ί8.Ρ88Ζω!8ΗΠΚΜ !ιοιιιι!‹ Μ: 

ιιά28.Β !ϋπ6ιπ6ιιγ6!‹, ἱι!6!ἔ!6ιι68 πινω Μ, 6!!π!άιιο8 Ι'0852!όί 
ῇιι!6!ν6!--!ιάι· ιιιἱ!!γ ιιιιι!αιι:8 !!!γ 6!!ειρο!, Μ. ἔγ6ιιἔ6π ει 686ο86ιιι6, 
ι8ιιι6€6!τ να" μια” θΙ'65 ιιιιι!6!γιά8ι·ιι πιο ν6ι6886Κ πι οι·νο8ι, πο. 
Β88.!( 6ἔγ6!ι ΜΖΐ08 Εάιιιο!αι! Π!!108θ!!θ!(; πιει! !!!γ ἔγειιἔ6ιὶ Όθ!θἔθ!€· 
ιι6! !(ϋιιπγε!ι!ι6ιι ιιιιιι6.ι! 688ι66868, ν6ι·!ι!6ιιγ, νιιἔγ ειιοιι !αιι!(6ρ 
ιιι6!!γοτ ιιιιἔο! 0!'ν080Κ ,,!ιγι!ι·οοερ!ιιι!οἱἀ"παΚ ιι6ν6ιιι6!‹; 68 ο νε 
ΒΖό!γθ8 6!!ειροιιι6! ι8 ιι6!ιιι ]8!θ!! νιιιιιιιι!‹ πω! !:!ιπ6ιιι6ιιγ6!ε 68 Μο 

ι€!6ιι Γοι·ι·6 !ιοπι!ο!‹-6ιιι!ιιιτ πι οι·νο8!68ιιιι!‹ !ιι!‹6!ι!› 6τ68!!6ιι6!ε πω 
16ιιιιι6. 

Ιί!8ι!6ι!6Κ ιιι6!!!ιιιιιω!ιιιιιιιι6! ιι ν6ι·ιιτ!!68 ει!!αι!ιιιιιι686τ νιιἔγ 
1Ι!θ!!62ό8έξ ιι6ιιι ειπιιγ!ι·ιι ει. €6τιιι68ι6$!ιιιιι (ρ!ιγ8ιω.!) ιιιιιι!: 68ι!ιο!! 



Και·]ε!αΚ πα!αι·οιαα!:: τ. !. α πω· τϋν!ι!αΜ» ναἔγ ποεεααπ!› !ατταεια 
ε Με: ιιιόπ πω!» να” ιιαμο!»!ι ω·ε!ε α !αῇι!α!!παεεαἔα, έα α: 
α!τα!αποε ατό!60. 

Α ΐ0ῇΒαπ€α!ππαΚα£ ἰ!!ε!6!εἔ-πε!ιιἐι ππεἔπαὺατοιιιἱ , πιὶ!!γ Κ!! 
τϋ!ιιιόπγα!τ ῇοἔοε!!αιια!‹ ΙιεπιιϋιιΚο!: νότνό!!ο!τε. Μοπε!α!!!ε πα·γαπ, 
πο” α,·;γ!οπ ό8 νέα!οτ!Μαειια!, έα αι αἔγν!ι!€‹5τ Με!! αια!(απαπ 
νέτνύω!τ Κα!! α!Κα!!παππυ!!Κ; Πο: αι α ω, πο” οιεπ α!!αροτο!‹ι·α 
παπα οὰι!!ἔο!€ παἔγ ποιπια!γ!:α να!! α !ωτ!ειιια, 68 α: ἱε α πω, 
πο” α ἔγαΚοτ!ὸ!ε ΜΜΜ· !ώιιιιγοι!6π αἔγΒαπ!α!ιιια! !εεαπε!κ Μ! θα 
παιὶα!γε›!σαὲ α!!€α!ιπαιπα!ε. 

!·Ι!νεπ Ε!Γο;!ι1Κ ιπαι· πιοα! !ε!ειι!απ!, πιἰΙ!γ Κότῇα!ο!τ 
ιπο!!α!! !αραειτα!!π!: κατά! ναἔγ παειπα!Ε α ν6τν6!ε!πε!‹; !ι!νεπ- 
έα ειαιιιοε, Θα αι!ἔοι·παπ Γο!Γοἔο!!Ε ΜΜΜ: π!α.π Γοἔππ!: αιό!απ!. 

Πα !ώνα!Καιό Κ6τ!ε!ε!ε ιπιι€α€!‹αι!α!:: δπ!ώπγτο!απ ίϋ!α!!εο!!αε 
α ία!πο!ε !ια!τανατόεόνα!, α !ποιο!επακ !”απε!ε! πιοιἔα!αεανα!,ἡα 
ιιαάα!γιαα εο!ια εοιπ !ιαειπα!! , ε!!! !ιιἰπὐεπ!4οτ !πο$ατίο!!, πα! 
ιπ!!!γ τω!! νο!! α Μ! , !οαι·ιιι!!!γ ότιό!καπγο!4 ε ίαπγ!αιοιιγοεα!ε ιιιό;; 
α ειαιιιοΙ€. Ρ 

Βαιιἔα!6 ἔϋκοεϋκπεἐ! (οοο!αιπρε!α)- πα α ι·ο!ιαπιο!ε τϋν!ι! ἱ· 
Μπα !αι·!ο!!α!‹, α ειππ!ι!ό!ωτ επἔεκ!!ε!ε, ιιιο!!γε!‹ α!α!! α Μαι!ε«Ι 
ιιιαας!ε!ιοΕόεοπ Μ8- αιπΚατ α Για! α το!ιαιιι α!ατ! Γοττό-νο!Ε, α 
ιιαι!α!γιαα $ϋππιη!το παἔγοπ ατ!α!!πααπαΚ !:αραε2$α!!α!οί!. 

Πα α. .Κ!8ι]θ!!θκ !›αἔγαἀταπ !ε!ύἔό, ίοι·τό ίε1!α! !ιαιιγτα!α, α α 
ααα παθω!! νο!τ-αι ατοι α! αψ ραἀὶἔ πγπἔο ι!α!πιαε, Κο 
πι ο” -€6Β!απγ!το ιπαι· Κειι!ε!πωι αειπ ταραεατα!τιιΚ παπποειια!ε α 
παι!α!γιαα!. 

Πα !ώνα!!(ει6 α!!αρο! !αεε απ!εόπτ Γο!!όι!ό!!: ιιαα·γ ω 
ἔγαᾶωαἔ, α!πιοεεαἔ, α. Κοια!‹ ε !α!›ο!: Με ιπ!νο!τα ιιιε!!ο!!ε Κουα! Μ,_ 
α α ΜΜΜ πγα;;ο!!α!!ιιαααπ ιιγϋἔϋ!!, εἔγὸπΚ6π£ (Εϋ!!εο!!νο) €ϋ!κό!α» 
τοεοπ εειιπ€!τ ιιιό,α·,: ει!π!ε α νότνα!α!!ό! παπι Ια!!ππ!ε πωπω; 
8γα!α·απ Κατά-αι α: ἔϋι·οεϋ!‹οτ, ΚΜ!!! πα ἔγεπἔεἐα νο!!! α !τ!ει!αι!! 
Πα α!!επ!›επ αι 6ρριπι καιω!! α!!αρο!, €6!αό!εωα εἔόαιεόἔπύ! τ!! ἐς 
ΗΜ, ε! απο ιιι!!ε!ϋπό Μπα! Μο!! Με , πα α ΜΜΜ παθω!! Γου 
ι€ύ ω] ιιια!!ο!!, ία_Μα!!ιιαα απ πγϋἔϋπ, ναἔγ εκανε!! ία.Μα!ο!π 
πγ!!ναπ!!αεαα! ΜΝ, @Η Με α ω" νε!«Μα , α α πω;; πω: Μαη 
ω!! , !ια!;απ !ϋ!›!› παρω: στα ιιιαι·, ε παπα: !ιαπγαα !ε __!ε!απ!εααο!!η 
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Η” ίεῇΒἀιιΜΙιιιὶ 5οιοΒιι6Ι ιι ιιιιιιάΙγιά.ε ιιιιιιιι ιιι:ιιι ιιιιιιιΙειιΚοι ἔγοτειιιι 
ιιιιειιιάΙ€, ΙΒΙοἔΊιιι αιςγετιιιοΙι ει·ι'3ε νοκ. όειροιιιοειινάιι “Μάι τι» 
ρειειταΙιιιιιιΙαιΕ, π: @τι κι, Ιιοἔγ ει: ιι€γνιι!ιότ Ιιιι€οε ]οΙειιιεΙ 
Μάι· ΜιΠοΗιοιι ιιειιι οπόΙειει·ιι ιι νόινόιοΙ, Μποε ιιὅγνύι·€οι·Ισ‹Ιἀει 
ιΜέδ ιι"ΜΜοΒι @Με ιιιεΙΙοιι ρεϋἰἔ, Ιιόε6Μι ιε Μάι:: ΙιειΒιιιοιι «Μ. 
ι··. ?αμε αιιόἔ οἔγειιιιι· ιιμειωθιωιιιικ ιι ιωω6ιωι ιι €γετιιιο!ι 
ΕΜΜΒ Μάλια όδοιι ;;οι·ειιιι ιότιόιι6 .ϋεε:οσειύετε. Ρό!ιΜιιΙ ·νι€ν6ιι α 
ιω16ιωιοι, ιιΙΙαιΙιιιιιιιΙκ νοκ οεοοοειιιόΙειι6Ι ιι€γειιι ω ιιι-μειωιιιιι, ει 
:ΗΜ 8%ΙαιΝιιιιι (70-8θιΚ έν ΜΜΜ) ιιειιι ι·ιιΙω;-ιιοιιάτιγ ιιι·ά 
η; :πιο ιι€εποτι ιιΙΙ:ιροτ Μάη ιιιάι· ριιιιἔἀε (ειιιειε) 0ϋι·Μιιικ , ε Ισ: 
γόε Μπι πω!" οι επειινειιόΙεέεε (ρειεειν) ιιιΕιιωἔγ ειέΙιιϋ«Μεοε 
μιιιἔιἰειώ ΙοΙιοτ, ιιιεΙΜιοιι οι·όε νόι·νόιοΙ ΜΙάΙοε, Ιιάιιιιιιι€6 ιιιο8 
ιιιιιειόιφέρ εΙΙοιιιιοιι εμιΕι·αιι ι€ειι κ Ιιιιειιιοε. 

2. ΗΚιιιγιιτάε. " 

· ν Α ιιέιιγιαιάειιαΚ ει ἔγοτιιιοΚἔγὸἔγἔγαΚιιτΙΜΜιι ἰἔειι Κι€ει·ιοιΙι 
ιιΜέιεΚϋι·ο "πι, ε ειιοιι επιασε, κι θα ε.ιιιιιιΚ ΙιεΙγεΞιι ε ΜΙ εε: 
πιω, τι ἔγοι·ιιιε!κ Κϋιιιιγϋ Ιιάιιγάεει ιιιιιι.Ν, ιιιιἔγιιΙι`ιι Μη: ιιοιιι ω” 
Κϋιιιιγειι οΚοιιιιιθ. -Δ Ιιάιιγτιι€ό ΙοἔιϋΒ6Ιο€εεεΙιΙι μνωιωεωικ Ιο 
Κο2 τοΚιιι€ειιι, Μι ιι ὶιο€οἔ; Μει!ειΙ, ΜιιοΚ Μπα. παπι Ζω, «Η ὅμι 
ιιιοι· 6ε ιιιά_ι-ιέιια ριιΙϊαιΠ, Βγει!ιοτι ἱιϋΪϋἔἐ8 68 ιιγά!οιό.ε ιιιεΙΙσπι Μ· 
νέιιγιιιάιιγι ιιγἱΙνάιιἱτ, ΓόΙτόιιοπι Μι ει ειποιιι] εειιι τιιιἔγ ε ει ἔγοιιισικ 
ωῇοιι έϋτιέιι6 Κϋιιιιγϋ ιιγοιιιάε-ιι. Κότνι:ει€ά!ΜΙιειιι ωιιιιωιι νἰἔγά 
ιειται!--ιιοιιι ο!ιοι ει·όεοΜ =Εάιάειιιιιιιε ειτάιιι€. Αιοιιιιιιιι ει; όι·ιιιτετι 
@ΜΚ πέιτιοΙΙγιΚάιιιοΚ Ιιἱάιιγει ιιιοΙΙεπτ ἱε Ιιο!γ!: Φει!άΙΙιαι ει !ιάιιγαιώ, 
ε ιιεΙιό2 ιιιο·ιι· Ιιι›εε:8.‹ιειιιιιω νοιιιει ο ΙιεΙγειι ιιιιιιιιιιιιοιι Ισόι·ΚΘροΚοι; 
Ιοι·ει_ιιοΙιιι, ιιιεΙΙγοΚ ει Ιιό.ιιγύιιιό αιΜἔΙάεάἐ ιιιεἔΚἱνάιι]έιΚ. 

ΙΏνἀἔγΙιιάιιιιγειιΙἱ τϋΜιειπϋι·ι ιιιιιιγειε , ιιιεΙΙγ άΙειιΙ οεοΜΙγ ιιιοιιγ. 
ιιγιεόΒιιιιγυΙ6Κοιιγ ιιγάΙΙαι (ἔγοιιιοτιιγιἰΙΚἀεοιΙὰε) νει,ι;γ ερο Μαιο 
:εκ Μ, °ιιιιιιγιει€6τ ιιέ6ιιγοιΙιετ;-ιΙο Μι ει Με ιιιιἔγοιι Βοοεο€€ ει οι 
ιιγεΙν Ήεπει, ινειΒγ Μ ο. ΚιειΙειΙσΚ ιειοιηιιιιιιι εΙεονάιιγοιιοΜο.Κ , σ. 
Ιιέιιγάει ιιοεε2ιά Μό Μα ω” , 8 άΗιιΙιι ιιαἔγοιι ΜΜΜ ιθιωιοκ πω» 
Μι Μ -νιμάιύκ Ιεἔγϋιικ Μπακ ιιιΙαἔΙέιεέινειΙ, ιιεΙιοἔ·γ :ΜΜΜ ιι 
ιωμ ιισνοΙιιιΚ. ω να” 3 περι @τι Με ιιιεΙΙοτιέ Μν6ιεΙ ιι€ΙΚϋΙ ε· 
ΜΜι ιιιιΜιαι€6ι ΜΗ ι·ειιι1οιιιι, ε σειιΚ ειιιιεΚ·ιιιι€άεα Παω νὶΙἀἔΙὶ!€ 
Μ, ΜΤ_ιοιι ει Μιηκειτσ εεϋΚεό;εε 68 ΜΙιωΙιιιιιιιιιι€ύ-ο. ---θεεΚ6ιγ 
πιοιιιηιεό;ϋ Ιιειειιι·ΠόεοΚ ε ει ἔγοιιιοι·ι ιοΒωιιαιι·άΙΙαροϋα ιιιοΙΜΕ ·Ιοι·;· 
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οιόΙειετϋΜ» ΙοεΜΙ σ. Κ6νεΙΚωδ Ιιά.ι1"Μό: Εμ. Μπα: ιΙεεΙ. ΜΜΜ. 
απο. ΜΜΜ, ΜτΙ, ΜΙΒ. ἔν. β - Ι, ρων. χω!. ὶροοειοιι. ειΙοοΙτ. 
εοι·ιιρ. ΜΜΜ, οκγΜ. εοἰΙΙειε απο. εειιιἰε-‹Ιτ:ιοΙι. 8θΧ. 
(Πάτοιπ Μπειροε εἔόει ΙΙΙ οένεε ἔγετιιιεΚοΚ ΚοτίοΙΙοιαΙΙΙιοι ΙώρεεΙ 
ΙιειΙάτοιιιιΙΙ Μεἑς οι ιιᾶεἔοΙωιΙ.) Μ. Π. 8. Μἱιι‹Ιω Χ ὸτἀΜιιι 1 -2 
Βάνόε ΙαιπάΙτιγΙΙ. Μἱἔ ηεΙιάυγειοτ πω" Μ”. -- Ογειι86ιΙ, έτ 
ιόΙποιητ ἔγετιτιεΚεΚπεΚ ΙόΙύτάναΙ ειοπ ΜιιγΙει€6 Μπι οι6Ιειοτϋ‹Μ 
ΜΗΜΙυπΚ πόΙιέιιγ ΙΙ:ΜάΙΙηΙ ΒεΓδΙΙ ΙενοεΙ, ιιιἰηΙΙιοἔγ ϋτοε ἔγοιιιοι° 
:ΜΙ υοΙιε2εΒΒ έε Γοϋύσ.Ιιιιιιεο.ΒΒ ει Ιιό.ιιγό.ε. έ! Μάι· οΙόΙποιοΙΙ Ιιό.ηγέε 
.·;γειι€ε ειἰΚΓϋΙ'‹›ι·ι·εὶιαΙωΙ ιιιοΖΙΙΙΙΙΙιεεόΙΙ εΙί3_ 

ΙΙ ΜπιγΒοτΚϋνετ ιιι οιιιΙΙΙεΙΙ ΙιἀιιγωΙ‹3Ι›σΙ ΚΙ ΜΗ ΙΜ;γΜ: 16η 
2 ΙιόπειρπάΙ Ιωω..ι.ι. ἔγετιτιοΚοΚιιόΙ, ΙΙἱνόνο, ΙΜ ειοΚιιεΚ αΙΙαιΙύ.εα 
οτὅε; Σεπ ΙΜ ΙιἰἔΙΜε πιο _ΙεΙεπ; 301· ΙΜ ει ;;γοιιιοτηγάΙΙΙιάι·Ιγα ΙοΙ› 
ΜΜΜ άΙΙειρο€]έι·όΙ`‹:ξΙέἔἔἐ ΒηΙοεειΙ: ΜεΜ νει€έιιπΚ.--Ηει ΙιΙ5 Με· 
Μ!. ει Ιιἱε‹Ιο‹ΙιιεΚ και" ἔγεηἔεεόἔε, να” 6εειοοεόεΙ ΙειιγοἑςεΙὅ 
άΙΙειροω ιιιἱειΙΙ. επιπεΙε Ι›ὅ εΙ«Ήιιο:ιΙΙΙ:ΜιέιΙύΙ ΙΙιτΙιιιιΚ, ει ΙπίπγΒοτΚϋ 
νεΙ ΙΙΙΙΜἔγνάΠ κι νεἔγἱτόΚΙ›ὅΙ, 1 -4 εεερριιγΙ ιιιάΚοιιγ-ΓεεΙνέπιγΙ. 
ειιΙιιιιΙΙ ΙΙο22ά.;--ΙΙ18τί ΙΜ Ιιάκηάε ΚϋνεΙΙωΖΙΚ-Ιι:ΙΙ ιπΙιιιΙοιιεεεΙΙο 
εειΚ62ΙσπϋιιΚ ΙωΙΙ-ει ιτιάΚοηγ ΙιόιΙὶω ΙΜΜεει οΙιΜιτιιιΙ. ιιιετί Μι€άε 
ΙΙΙοΙε οΙὅΙΙ ΙΙι·ΙΙΙεΙΙΙΙ Μ. - 

ΒΜΗΜγιι οεοτνάπάΙ Ιε σ.. ΙιἀπγἔγϋΚόι· ρο1°<ειΙΙιΚΒιιιι ΜΙΙμιΕό, ε 
ϋ8ε:εΙφ.ροεοΙΙΜΙὸ ο Κόιβυγβε (ιιοιιΙτ.)επόιιεαναε.Ιωετοιιγ-6ΙοἔἔεΙ (Μει 
ἔπεεἰε. ςΙΜΒοηίω) Ι:ϋνηεΙΙιωδ ιιιΜοιι: Εμ ρων. ἱρεοιιο. ΜφοΙΙ., 
ιιιεὅιιοε. οατΙ›η εεωΙι. ΜΙΑ πιο. μ. «Μο ι! εοἱΜ-ε οι·ιη›. ιιιηιΜ. 
Μ. Ι`.ρ. ΒΙν. Μ Με. πω!. 803€. Π.8. ΜΙπι!ειι Ζ ότέι.ΙΜη.1 ροτΙ. 

8ιΙιιΙοΙΙγ έτκΙεΙωε ΜΜΙ ΙιεΙΙεΜεΙΙιΜ, ιΙο ΜΜι τΙΙΙοι ι:εοιΜέιη 
ιιι , Ιιοἔγ ει ΙιάπγἔγϋΚὲτ-άιιιΒάτ Μιἔγ ωΙειἔΙΜπ --ΙιάιηέεΙ όρροιι 
Μ:Μ , ΙΜποπι οεο.Κ πω” ΙΜεΙ"οΙγάεΙ πω. 'Ι'ϋΙ·ΙόΜ ει ἔγπιΚτωι Μάι· 
Ιει$ι·ΙιάιιιιιΙΙΒαπ, ΜΜΜ 1 - 2 6νεε ΚΙειΙει!ιωΙΙ ότεπομεύεπΚόιιΙ 5 
8 επ. Μ.πΗγ6ΙΙοτετ ειΙΙιπΙΙΚ, ε: ει ΜΜΜ Χ στο. ωωι 1 ΙστοσεεΦ 
ΙΜ.ειιΜΙΙ Μ! ει επει·ΜΙ. ΙΙΙγΚοΙ· πιοΜ ΙΙ1επτειά οἔγόΙ› ΜΜΜ, ΜΜΙ σ. 
ε2άῇΒε Μ" Μ; ναἔγ ΙοΙΙοειιοε ΜΜΜ ΙϋΙΜΙειΙιιιιΙωΙ ΙόιιγοεΙΙοπΙ.-θΙωίΙ: 
ο ΠΙΠειπέιηπεΙΙ :ι ΙιέιπγἔγϋΚό1· ΙιοεεΜαΙ›Ι› ΜοΙ8 ΜΙΟ ροτ-ιιΙειΒΙΜπἱ 
«ιΙΙάει6.ΒΜι ΚοτοεεϋΙε , ιιιεΙΙγ ΜΜΜ ΔΗΜ α έγό;γειοι·6ειοΙΙ ει Μνη 
μϋΙΙότ πεΙιόι ιιιο,ςΙϋτόεο ΜΜΜ εειιωΙΙ. 
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3. Ηειειιιι_)ιάε. 
Α ΙιιιεΙιο.)τόΚιιιιΚ Ιιάι·οιιι ιό _ῇιινειΙΙιιιιι να", ιι. πι. ει: εΙνάΙπεποΕι 

ΜΜΜ ιιιιγιι€οΚ ιιιιιι·ιεεω,-ω ΜΜΜ οΙικιΙειειΕάεοΚ 6ειιϋιιιόεε, 
ιιιε;)·ιιιιΙΙιάειι, ε!ὅιιιοιὐΗάειι,--όε Ι›ὅ ιιΙΙιειει Κιιιι·ι€6εεΚ Ιέιτε!ιοιάειι 
άΙιειΙ ιι ιιειιιεεε)ι!ι 6ΙοΕιιιιὶνεΒΒειιἰ νόι·ιοι·Ι6ϋάεοΚ ε ειτε ΚόνειΚειδ 
ίοΙγιιιι6Ιωε ΚιιιιιιάιιιάιιγοΚιιιιΚ οΙιά.νοΙιιάειιι-ε1ειι Ιιάτοιιι αι )ιι 
νιιΙΙιιιιι σ. Ιιε18Ιιιι)τόΚιιιιΚ ιι ἔγει·ιιιεΙκἔγύἔγἔγιιΚοτΙιιιΒιιιι ι€ειι ἔγιιΚ 
Μπι Γοι·ι!ιιΙ εΙίί. ΑιοιιΒιιιι οι ΚιειΙει!εΚ τιιΙιι)όοιι όΙειιιιίιεύἔόιιό! Γοἔνιι. 
επ:ΙειιοΚ @με ιι)Κει!ιιιιιιάειι ιιι6¦·ἑ· εοΜαιΙ εἐἱἔοτιιΒΒ ό8 ΜοπιιιΜι 
ιιιο8ΚϋζϋιιΒϋιτειόει ἰἔἐιιγε1, ιιιιιιι Κοι·οεοΙαιά). 

ει) ΜιιιιιοιιεΚ 8)6ίί: Μ, ιειιιέιεΙι ετὅε Ιιιιε!ιαμόΚ ει 
08Β05ΘιιιὅΚιιτΒι1Π Κϋιιιιγοιι Μ602ΜιΚ 6εειοεε6ει, νιιἔγ ποπ Μαρο 
ω, ιιιοΙΙγοι ει 37ιΚ Ιιιροιι ειιιΙΝόιιΚ, έε ιιιο!!γι·όΙ απ άΙιι€γνΙ:Κ6ι· 
οιιΜώΙιειι Βιἔιιιικ ειόΙιιιιι. Α οιιΙοιιιεΙ θΙ'68 Ιιοεεπειε ιιϋιιἔΙάεάισΙ πιο 
Ιιιιιιγειοι· ειδιωιιόει06, Θεια εΙΩϋι·Ι6 ΙιιιειοΙγάεοΚειτ ΜΜΜ Γο_)ΙὅΙΙιιἰ. 
Β28Π ,,ΙιἱἔειιιγΙιιιειιιειιόετϋΙ"ο ιιιιιιιΚιι. 3ἱΚ Κ60:οιόΒειι ΓοἔοΚ ειόΙιιιιἱ; 
ιι)οιιιιιιι. ιιέινε ίοΙγΙοιι 26ΙιΙεε, ιιιιἔγοιι Βιιι)ϋε, ίιι)«ΜΙιιιιιιΙιιιι, ε πε 
Ιιειειι Ηομιιιιωσ ἔγειιἔόι) ΜεάειΙεΚιιέΙ 3-ιιέιιιι ΙιειιιιἱΒΙιιἔ ιι2 αιι 
οιιοτει “οτα εΙΙοιιε! 

Κι) Πα ει: 8)86_· ΒόΙεάι·-Ιειϋι·ιτόει -)ανειΙΙιιιιιιιΚ οΙεἔει Μαι 
τιιιιΚ €ιιιιιιι, οΙΙγ ΙιειεΙιιι)ιώιιΙ ε εννεΙ οΙ!γ ιιιύιΙοιι ε2ϋΚεέ:,ςεε 61 
ιιιιιιΚ, Πο” ΜΜΜ., Μι α Μι·άΙΙαροι ιισιτι Κινάιι):ι , πω) Μαι @μια 
εΙΙειιιοιι6, π. ΕιέΙεειι·οιι ΕΜΗ πιο ιΜτεεεειιεκ κι ιιιιιε ιιιιἔγ ιιιιιιιγ 
ιιγἰεύἔϋ Μαι” νιιἔγ Γειι6τιιγέε ι”οΙγιιάόΙιοΚ, Μοτι άιιιΜιοι· 1ιιωκ 
ΓοΙγαιιιάΒιιιι ἰἔειιὶε =Β“Υίλ)(ΓΗ.Π Και!! ιι ΙιεΙοκει, ιιιιιιι ιιιωιωικ, Μ 
ιἱειιιιιιιιιιιικ, πιο!ειιεικ ἔγο;γιιΙιιε:ι ιιιόἔἱε ιι ΙοἔιϋΜι εεειΙιειι ιι ωτ 
ιιι6ειωι ΜΜΕ Βίίι·- ό8 νυ5ε-)ιἱι·ἀ!ιιιοΚ ιιι_ιάιι ΙιιιιιιιιἰΚ νέἔι·ο; 
-ιιιιιιιΙιοιςγ Ιιει]ι;5· ιι Ιιδι·Βιι·άΙειΠ ίοΙγειιιι ιιειιιιιιἱ άΙτιιΙ εισαι €ιιιοιιιιι 
Ιιιι.ι.ιΚ ιιιιιιι·ιι·ειε ιιιιιιι ευιιιιιι ό8 Κόιόρ·-εόΚιόΙ οΒοποπ Μ ειι.νι3ε Βιω 
Ιοηιάειικ :ΗΜ _-- επεκιιοΚ ωιιἔιιιω ο. Ιιενεε Κσι·ίοΙγιιιιιοι: ιανειι·νάιι, 
α Μπι) ΙάΖΒΜι επειινοι)6 ἔγειιιιοΚεΚει ιι Ιο,ςιιιι€γοΒΙι νοειοθο:Μιιι 
Μ: ι)ϋιιΗιεΗ. [Η οΚΜΙ ει ιιειωι·-κιιιιιιω _)εινειΙΜι ΚινιιοΙει·ε Μπι 
::ιιοιι ιιΙ!ωΙιιιιιιιιεειΒΒ “οι ιι Μιιι)ιο)οΙιι)ιιάΙ (οΙοιιιιι ι·ιοιιιι), ιιιιι!!γ 
νιιἔγ εἔγειΙΙὶΙ νιι€γ Κενόε ιιιιι,-ιιιιιιιιιιι.- έ:ε ι·Ιιοιιιιι-82ϋι·ρρυΙ (εγι·. 
ιι.ΙιΙιειιο, ιιιιιιιιιπιιιε_ Μή) νεἔγἱινε 26τάιιΚύτιΕ Βάνό5 ΚιιιιἀΙιιγἱ α 
ιΙιιἔΒιιιι ιιγιι)τιιεεέΚ ιιιἱιιὐιι)ιΙἰἔ, ιιιἱἔ 1 -2 Ιιιιεϋι·ιιόε ιιειιι ΚϋνειΚο 
πιτ. ΙιεΙιει "Με αι ιιιι3Μι οιιιΙιιειιιΙὅ 8ι. (ιιει·ιιιιιιιι-νε;)·ιι6ΚΚο! 
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ΜΜΜ( , νειΙΜιάπγειοι· Βἱὶ€οειιΚ νιι€γιιιιΚ, Μου ΙοΒοε άΙΠειρω πειιι 
ΜΗΝ( ει: αΙΙιεεΜιπ. " 

ο) Πει νειΙαιπεΙΙγ :ΜΜΜ εΙνά!ειεπείε θεπϋπιόεε ε εΙόιποιιΙΝέ 
ω. ίε!όπω!έΒόΙ ΜαιτιιηΚ ΙιαεΜ_ῇ€ύνειΙ όΙΜ,-Μ ορο ΜνάΙαειΜ.εέιί, 
Γοττό άΙΙεροτ, ΙκεΙεό Ιιόεέἔ , ειέιτειιεάἔ 68 ὶιἔιι€ο€τεεἐἔ (Πω: νά 
Με πηεΙν, ειοπιῇ) "ωιωιι ε:ἱη€έιι Ιεἔῇοϋϋππ εοἔἰ€οπιΙὶ «Μ ει Μπι 
ΒοῇοΙαῇ. 'Ι'οικιρέΒΒ άΙΜιροΕοΚΜυ, ΓόΒόρεπ Ιἀἔγ 68 Μπιθέετα Μι]Ιειιι 
Μ Μι· ωωιωι (Ι. 68 Εφ) οι Μοε Ιιἱἔωη να” εἔγειΗΗ ναἔγ μι 
ΙειράνειΙ ει]άηΙΙιεϊό. Πει ροιΗἔ ει υγάΙΙ4ει εΙ- 65 ΧΝάΙειεπάεό.€ εΙΙιειεἱ 
Μιτι1ΗάιεΚ εΙεὅ ε2ειΙώΒατι αΙωτ]ιιΙσ ιιιεἔὶιιᾶΗωιἱ, ειἰητοΙ!γ οιόΙειε 
Μου ε ιι€γετι που |εϋτϋΙιτιόπη ό$ ῇεινειΙΙει€ἱ ιιέιο€ΒόΙ Ιιειεική.Πιικ εἴ 
ύἔγπιενειε€τ Μοεἰ ΗΜ, Μι]$0 ΜΜΜ ςωωωπ Ιει1ἰ€.) Βοιιά€ό£ὲΪἐ 
νεΙ, ΜΜΕ ιπὶΙΙγεηιιοΙ σ. ΚϋιιΙιαΙνιιἔοε ΚϋιιΙοἔαπ @Η αιιιιιιοιιπισιιε) 
ει ΙιϋτἔΙιυι·υ€οε Ιάιε.ΚΜπ. ΑιοπΙπιτι πεσει Πα! ἱε Μ” νἱἔγάιαΜιΙ :ιι 
ιΜεεέ:Ισ α ε:ειινε‹ὶὅ Μεάει!πεΚ 2 - 3 ότό.πικέιι€, Μο” ΜΜΜ Μ. 
νεΜ-ει ΙάιειΕ ειΙεροε ΒἱτάΙειΗ ιιιιιπΚά!Μάτ, νἰιοΙο€ε£ όε ἱιιεϋέιεΙἐ, 
ίϋ!ϋΠε Ιώιιηγευ ἔάΕΙὸ-εεινὸε ΚἱϋΜόεεΚ εΙ6 πιο ΙιοιπεειιηειΚ;“ιιιἰπ€ 
Ιιοἔγ ει: ιιΙΜιεή πγάΙΙαι-εΙνάΙεειΙάεή ΓοΙγωηιιτ ιιιεἔἱτΜΗέιω σεειΚ 
ιιιἱιι€εἔγ ευγΜτό νειἔγ εΙ6Ιεἔεε ΒἱΜΙΜ ιιιϋΚϋΜεπεΚ €εΚἱπΗιε€6, 
ιιιοΙΙγ ει: ἰἔειιΝ: όε αΙειροε€-Γ6Κόρ Η. Βὁι·Ι›ἱι·ὐ.Ια€ο€-εἔ6ειοπ Μπι 
εἔγ Κϋπιητοιι ΡόιοωΠο_μ. 

ι' ° -· Η 

ὰ) Α Μ ει ΜιεΙιεη€όΚ ΜΚ ῇειναΙΙε€άτ, €. ἱ. α ποιτιοεοΒΒ θα· 
πιίΙνεΚΒεπΕ νότΦοτΙύιΙάεοΚ ε ΜΒ ΈοΙγεωόΚοε ΚΕϊ:ιειιΙνέιιιγοΚ ΜΙΜΗ 
€εϊεάτ νιιἔγ εΙιιιοιά1€άεΜ ὶΙΙοτἱ,- οιοΧτε ε ΚϋΙϋιιϋεου ε: θ¦86ΚΓθ 
Μενα ΙοἔτϋΒΙ› οι·νοεοΚ ν6Ιοιπέιιγε ειω·πιτ ΙεωοΒΒαπ Με! ιιιο$ω 
τ:ι61πεικ ει: 6‹Ιεε Ιιἱἔωιγ ΜΒ· εἔγοᾶϋΙ , πιω μαΙειράνειΙ, Μ ιι νεῶν 
ΕστΙ6ΜεοΚ νΕεε:ετεεεΙκ , να” ρειεεἰν €οι·ιπόειοι€Με νοΙπάιηιΚ.. 8ὅ© 
σ. €Ιιεοτἱιι πιτ πιοπάμι, Μ" ει Ιιὶἔωιγ κατεξοχην πιεἔᾶϋτ! ει νότ Μ· 
Βοεεέι8άΕ Με. --Ηει ειειΜιιΙ ειιοιιΙππι 6ειὶτι€όπ εεό!ιιηιιιιΚ, πιἰ Μ:ΙΚϋ8· 
ιιιοι·ετεεευ απο ΕἰοότΙοΦοΚ ε ϋεειεΙιαεοιιΜάεοΚ ιι€άιι, οιΙόμ·ΞοΙό πω» 
ότο:ι€Η: ιιι:ι8ιιιιΙαπ ΓϋΙ_ῇοἔοεΙΕνιι, Ιιοἔγ επ όι!εε Ιιἰἔαιιγοο.Κ ιπΒἔ8.Μ 
ῇιιΚ σ. ρτειε€επι1εἰΙ€ εΙεϋεεΞεε€. ΒεΒἰιο ΜΜΜ ειἔγν2ιΚ6ι·£ Μ;ειιιγ 
:Πω Μπι ὶἔειι ΙΜάιιΚ ἔγύ$γιιΙπἱ, "ΜΗ ειΔ.;γΙοϋοΚιιό.Ι ροιΙἰἔ Με· 
Μ.μ6Κ ιιιαΜποιη ειἰιιτοΙΙγ ἔγειΚι·ιιπ- ΜειιιέΚο.Κ ΜΜΕ ει: ύιΙοει Μ8ειιη, 
ε Μ». οΜ6Ι πω" ειιΙιιιικ 6τό.ιικ6ιι€ 1-3 εισηιεττ, ω” Νΐΐν982ω8 
ιιι οι·ωΙιπειιγ. - Βανύε ιιιεΙΙ-ΚἱΕιιαιΙιιιέιιιγοΚ εΙιποιάΜεάτα, ΜΜΜ 
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οιά!οιει·άοιι ιιιι.ειιιιιιιιιιάμιΚ σ. εοιιιιιι-Ιονι5Ι -ίοι·ι·άπειτοτ Κϋπάρει3Μιιι, 
ιιιοιιγ ΜΜΜ, ιιιιιι€ Μιά". νιιιιι , εονύε Κιάι·ι€6εεΚ ΙιοιιιιιιιιΚ Μό. 

Αι Θα ε!ε6 ι€νόΒειι, άΙ8ιιιό.ιιοειιιι ιιιοιιάιιιιιιιι, ιι ΚϋιόρειάΚ ιιιιιιτ 
Βιιειιιιιι6Ικ εΒιέειοιι ιιιέ·ΙΚάΙ62Ιιο€6Κ, ιιιιιιάΙ ιε ιιιΜΜι, ιιιιιιιιιο,;γ οπο" 
Βοι·Βιιιι ε. Κ6:ϋιιε68οε τΙιαΙιιιτΒιιτιι-ειϋτρ, να” εἔγεάιὶΙ νιιἔγ ιιιιιιιιιιι 
ιιιϋι·ρρεΙ ράι·οειινιι, ιιιιιι€ ΜεάτιτάΚ, σα, ΙιοΙ ἔγοιιιοτ-οεοτνιι, να” 
ΙοΒοε ει!!ιειιιι ὶιἔιιιοιιειθ.ἔ ιιιιιοεειιεΚ ,ιοΙοιι, €ϋΚόΙειοεοιι ΚἰοΙεΞἔι€6Ιεἔ 
Ιιιιτιιιιιιι, ει φάει πω· :Μάι ιιι:ιιι ε" Κϋιιιιγοιι ρύτοιιιιι.ιάΚ. νεέιεω 
ι·οειιιιιιιιιιιιΚ Μ!! ιιι6ἔ εοΚ οινοει·ιιιΚ που Π5ΙιιΙειοε 68 Μάιο: @πηγ 
εΙιιιϋεόἔότ, ιιιοΙ1γ ε2ει·ιιιι ,·;,γει·ιιιο!ιοΚιιόι Ιιάιιγύιιιό Ιιοιγειι Μη 
,ιι·γιιιιι·ιιιι ιιιιεΙιιι]ιόνιιΙ ΒιοτειιιεΚ έΙιιι; ιιιι Μαι! κι ΜΗσε6 ΓεΙε6 τό 
ειέι ε 8.2 ορειιύιγαἔοι ιιειιι οειιΚ κι ποιά ιιι·ΜΚ, ιιιιιιοιιι ιιιέζιιΐο 
@ιιι όΜιιιάεε5€ι·ο ιε €γειι€ιι6Ιο; ε ειιΚόρ @κι ἐγιι.Κι·ειιι Κάι·ιανιι 
τόΙιιἔ ΙιιιιιιιιΚ - ει. ΜΜΜ, !ιο8γ ε. Ιιάιιγ£ιιΕό Μια! ϊϋΙὶιἔιι€νἀιι ε 
ιιιιιιιε8γ ΠΠι·άινέιι ιιι ιιΙΙιιιεἰ ἱάοἔτειιιἰειει· Χϋιροιιι]ιιι€, ει, Ιύ.ιιιιι.ιι 
Μ” _ιότόΚοιιγ, Μ'3ι·Βιι·άΙ:ποτ εειΚϋιΙϋτιάΚ «Με. 

8ο!-ιειοι· νιιιι ιιΙΚιιΙιιιιιιικ ιιιιεΙιεη€6 τοιιάοΙοιοΚετ οΙνιιειιι, άι5 
Μπι ιιιἱιιάἱἔ ΙιοΙγεεοΙΙιειιάΚ ιιιι›ι‹άι, ιιιοπ ιιειιι ΜΒΜ οΙΙγιιιιοκ, 
Ιιοεγ ιι ΚἱεάεάοΙξ ιιιιεύ.Βιιιι ἱιἔιι€άει: έε ίάιάιιΙιιιαι οιιοέιιιιι€. Α Ιιἰιιι# 
Ιιο]οΙιηοιι ε Κεεει·ειιγειι (ιιιιιἔιιεεἱιι) κινιιι, ιιιι 2 -θ Μπορω θ8θ· 
οεειιι6Κιιέι εκκεριειι ι·ειιάοΙιιιιΚ: Εμ. Πιοιιι2 Μ. Θει·ιιιιιιιι άι·ιιοιι. 
ιιιιιιιιι. ΙΜ. ε. η. ως. τ. Μπι. μ. κ ιι. απ. υπο. ιιιιιιιε Μάο: 
ιιιιιιιιιιιο ι:Ιεοτειο άι·ιισιι. ιιιιιιιιι, εγι·ιιρι ιιιιιιιιιιΜ να” (Μ. πμ 
“Μ άΠειροι ΜάιιηιιΙι) ε". ι·Ιιει ιιιιοιιιιιι ειιιιιιε. Μ. δ. Μἰιι· 
άοιι ι5ι·ι$.!ιιιιι 2 ·Ιιεινόε ΙιιιιιάΙΙιιΙ.-Υ:ιἔγ: Μι. Μια!. Μιιιιι.τιιιά. Μπι 
Νοε. Ο. ο. ε. ιιιι. η. Εμ. Ζ. ιι. Πι σο!. Μ”. ιι ιι.ο.άιιιιι· ιιιιι.ιιιί. 

Μ!. ·οιιιιιιο ΜΜΜ ρτινιιτ. άι·ιι Μι. ιι ιιιιιιι, Μάο: ι:Ιει:ι. Μιά. 
άτιιο!ι. ιιιιιιιιι, ε”. ιιιιιιιιιιιτι άι·ιι.ι:Ιι. άιιιιε, Μ. 8. 0ι·άιιΚέιι€ 2 
Κάνω κιιιιι5.ιιιιι ιιάειεεό!ι. -- 1 - 2 σέ·νοε ἔγοτιιιοιιεκιιεκ οι·όεοΜι 
ιιιιεΙιιιιτά ἔγιιιιάιιΕ: Πρ. πιάσω Ιιικιιτ. ννιιιά. ιιιιο.ιιιιιιιιι, ιιιιιιιιο 
ιιιεΙιεεω:, απ. Μάι, ε". ιιιιιιιιιιιιι ιι». ά τιιοΙι. Με ε. Μ. δ. 0ι·ι5.ιι» 
Κέιπ 1 ἔγοιιιιιεΚΚιιιιάΙΙιιΙ.' 

Υ6Βιώι·ο ιι ιιιιειιιηιό-ειάι·ιιϋΚι·ο (Ιιγάι·οιιι. Μ., ει”. @οι .οι 
ιιιιιιιιισ.ο) πεινά, ιειριιειια1ιιωιιικ νιεειιι ιιιτοιιοικ ιιιοκιιιιΚ εδγειιιιιι 
Μ.ε-ειιάΙε.€Μάι, νιιιιιιιά.ιιγειιιι· ειινιιιιγιι οιιοι·νάι·ιι ε οιειοΚι·ε ΜΒΜ 
άι5 ιι ΜΜΜ; Μπι ωι·ιωιιιω ,·;γοιιιι·οι, ε ιιαιινιιιηιι οει·ιι·νέιι "ιιι 
ω ιι6ι·ωιιΙιειιιι. 
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4.νιΖωοι,ιωμω; ; 

Αι «και οειιάΜιιι ωι·ιοιό ωειιεκτό!, ιιιιιιιΙειιοΚ εΙ6ιτ ιιιοἱ.ς 
Και!! ωωιωιιιωκ, Μ” ιι ιιιιιιι ιιΗΜι ΒεΙεἔεΚιιέΙ ιο Ιιιι.ιέειιΚ ΚιιΙϋιι 
Μ$ι6 Κ6ι·ϋΙιιι6ιιγυΚ Με! ΧϋΙϋιιΓ6Μ«έρειι ιιι00οειιιιιι1Κ- εἔγειοι· 
Μιιιιι!ιιιιιι6 δικο" ΙιοιιιιιΚ Μό, ιιιάεΚιιι· οειιΚιιειιι ιιιιιιοιιΙό ΧϋτϋΙιιιέ 
ιιγο!ι πιω, ιι Ιεἔιιοεειιιιιιι ιιιειἔ ε ε. Ιο,·μεΙιεεεϋΒ ιι6ιιἔοΚΙιειι ιιγιιιι 
να, ιι6Ιια σωσει σ. ιιιιΜΚ Μάη ιιιεἔΚὶειΜνε, Ιο2=ι;Κιεειιιι ΜΜΜ εοπι 
σε2ΙοϋιΙοιι6Κ. - Λ!ΙοιΙιιιιιιιΚ νιιΙιι ει νιιοΙοιιιιιῇιὸΚιιιικ ο;;έιει σωματ 
_ιιιι- ιιι ε;γεωι·ύ Μ νωωιιοι κι ΙΘἔΙιιιί2ἱΙιι88ᾶωι ειοι·εΙ‹ἰἔ-Κϋ 
ιϋιιἱιϋπό εεεω!ι!ιοιι ιιιο€Κιεώι·ΙειιϋτιΚ : -ε;Η εεει!ιοιι εΙ6ἔεόἔεε νο!€ 
ιι ἔγιιΙοἔΓειιγ6-ϋοἔγ0 (Μιοοιιο _ιιιιιιρει·ι), ιιιιιειιιιιι ιι νιιοΙειΙιιιπόΒιιιιΚ 
οἔὸει εοι·οΖιιιιι ειιιιι-ειιιΙτ Μειωσα. Θγειιιτειιι ιι Ιιεεϋτε8!ιοιι ιιαεγοιιιι 
ιιιειιιιγΞε6ἔἔεΙ ιιιο%γϋΙτ ειινόιιιιΚ οειηιοΙειε ΜΜΜ ιε1ιάνοιιιάεα ιιιέ.ιι 
Ηιιιιιιικ ο εεει·οκιόΙ ιιιινϋε ιιιι.Μει:;-ιι6!ια ρθω· οειιράιιιι !ιού.ΙΙιι 
Ιιόι·Μι·ά!ιιιοΚ ιιιεΙΙοιι νιι2·ιιγ "ω" Ιο1ιοιειτ ιιιοΒιιιιιιιιιιιι ιι ιιιοωωι.ι 
Ι.ιι€ιϋΙιιι ΚϋιιΙωιι νιιΙ6ιιΚ νοκ ιι Κιιιιιδγύ (ι·ειιιΜιιιιε -ι- Νιιιιιιιγιι·ο 
οειιιοει) ιωκ ω" ιιιιιιι-οἔγ_ιιΙὶιιτάΙιιιΒὸιιι (ρεειι6οει·ιειε) νιςπιιιιιιι 
Μάο” Ιιόι·- εε Μιε-νιιΙ«ιτοκ εΙΙειι. 

Νοιιι ΜΜΜ ωη ποιοι( 6.ΙτιιΙ ιιι νο.ιι ιιΙΚιι!ιιιιιιιΚ ΜΜΒΒ νι 
ωΙοτ Μ· ω κιωιωωιιιιι οεπιιϋιΙοιιιιιιΚ, ιιιεΙ1γοΚΑρροιιιιατι ται· 
ιοιιιιιΚ ιι νιιεΙοτιιιηι0Κ Ι:ϋιό. Ϊ,·;,γ ΜΜΜ ιι ΚιιιαΙ· “κι ει” νά!ιόιό2 
ιιιό.ιι νιεειιιιιιιιι·ω1: νιικ6ι·Μιι, ι” ιι νειε ιιοιιι εμπόιιιιιάιιγοε, 
·έγειι·έο, νιικσι·1ιιι. ΙιιιιΙι3 εἔγόιιιιό4, Μι. · 

ΑΙιιιΙιιιιοε ω: ιιιιἔ Μι ν.ιιιι ιοΙειι, να;;ιγΙοϋ,,νιιέι;γ 
πιά] ιιιι€ιιΙιι.ει , σ. νιωιωιωμοκ ό! €ει.ΙάΙιιιιι· νένο ιιοιιι 
ω” ε! ό Κ- ε .παπι ω .ειΚει·εεεΚ. 

Α: εἔγεε παοκ: 
ει) Α ἔγ·ειΙ.οὶςΕε ιιγ6-!ιο8φιτικ @ασοεε ιιιιιιιιοτι) ι“ιιτι·άιιι 

Μι και” Ιόεϋι·Μτζι·οοϋ) €6Μι ποιο Με είπω!! .ιο Μπιιιέεπαίι Μ» 
νιι€γ ΜιενιιΚύι·Ιιιιιι 9 ιιειιι τοιιθΜνι1Ι επιι·ειι Μι ιιι0ΙΙε.ι€, ιιόΙιιι..-_ι.ύ 
ειιιιιιτι·οΙ ιιιιιιιιιι€ΗιιΚ. Η .και ·οΙ!γεεειοΕΙιριι , Ιιο! -Μι·νΙ:Κ0ι· ἰε 
ιτοΙΜεΙαι,. ΉοιιιοιόΙειοτϋειι. ράΜεάιοιωΚ Δι Ώα!ιι;Γοιιγό-1 ι·ιιιιΙωιινιαι· Β 
άιι€οε·υόειοΕΙιο νιιΙιιιιοΚοιιωθνει, ιιι ιι%ισκιωιι ίιιετϋΙ6ε ΜΗ, ομι 
πει·ϋειι, νιιέχειωιι1οιό ι·ιιιιιιιΚιιιιΚ κι £ειιιι6μαι_ιαι: ι·ιι!ιέΜ.ιιιι Με· 
ἔϋιιἔγϋ|ἔει6εο Με!. Α: «Μό άνω ιιιι ιι Γιιτι·άιπ ιιιιιι· Κ6;6ρει·ε 
ιιι Μια, χι. ο. 2-4. ιιοΙιοιόκ θ οΙιοιιτιι._Α ΜεάωοΚ ποιο Υ8ε;Πε Ν 
όι·6ιιιοει,4ια Μι··ιιι€ι·ρ Με! ειιωιιω Μέγα” ει. 
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Β) Α ΙιοιιΚ0€6ι (οτειιιοι· ιιιι·ιιιι·ι) ἔγιιΚτιι.ιι Ιέιιιιιιικ ϋιΙνϋε 
Πετάει. ΙιοΒοε τϋιιειιιόιιγειε ιοΙειιΜε ιιιοΙΙειτ ειι16ιι·οιιιιιιεΙ ΙαιροεοΙ 
να ειΚει·εεειι ιιιΙιιιΚ 3 άνω ιιιΙΙενό ἔγετιιιεΚοΒιιεΒ, ιιιι66ιι ει: αΙιιιιει 
ΙεἔΚΕεοΙιΙι ιι;;ιιι:ιιιι ;ωιιιι ιιοιιι Μό.. 

ο) Βοιειωιν:ιε Ιιιιιιιιι€_(Κειιι ιισειιοιιιιι) ιι ιιιιιδιι Ιιειγόιι 
αΙΚει!ιιισ.ινιι εἔγιΚο ει ἔγειιἔέιΙεΙιΙι νιωιωιιηισκιωκ. ΔιΠιιΚ απ ιι6Ιιιι 
ισ ειΚει·ι·εΙ ειιγΙιε ΙοΙι‹›ε, νπἔγ Μι€άτοιειι!ειι _ιεΙΙειιιϋ ΙιειενΙ:ΚότοΚ 
Μ! πω· ιιιεΙΙιιιιιιινάιιγοΚΜιιι;-ιιιρο.ειιειΙειιιιιΚ Ιιειιιιιιιι€ιἰΚ Μη” ο 
ειειιιιεΚ @Με τεΙ_ιοε ιιιΜἔῇιιιἱ ΙιεπιισιΚ; ε ειο:Κ εειιι ιιιὶιιιὶοιιΚοι·. 

Π) ΟειΙΙό.0:0Ι (εισιιΙα) ιιιειἔάὶοιιιι ιιΙΙωΙιιιιιενει Κενόε ειΚει·€Ιά.Ε 
ΜΜΕ; Ιιοι·Κόνει ΙαιροειιΙνει ειιΙτιιΚ οεεΚόΙγ Με εε ιιιεΙΙ-ιιιιιιιιιιάιιγοΚιιιΠ; 
πιοΙ|γοΚ ο ειειτοΚιιοΚ ιιοιιι ΜΒΜ , ε ιιεΠιιι. !ιο.ιιιιιι· ειιἔειἰιεΚ; ει: :ι 
ιΙιιἔ· ΙεΙιοι 3- 10 άνω ἔγοτιιιοΚοΚιι6Ι %-1 θέ επειιιει· ιιιέ€γειει· 
ιιειριάΙιιιιι. Α: ό άσε Ιιὶἔιιιι μ; οει!Ιά.νιιι εἔγϋιτ, ιιιιὶ]ιΙιιἔιιιιιι1€ιιΙ _ιά 
Μ νιικ6ι·ιιιιιι Μακ; ε ιΠγ εεετεΚΙιειι ο ΚιηιοεοΙειωει επει·οΜόι (ιι 
ι·6ε ιιγύ.Ιε2ινειι· ιιιε1Ιοτι) Μι νιιεΙ6ετ ι':ε ἔγ6ἔγτιΙιὶει ιε ΜαιιιιΙ:. 

ε) Α ἔγιιιηιιει ροειωι·οιείιι€6Ι (ΙιιιΙΙοω Ιιιιιιιιιι) Ισω 
ριι _ιεΙΙιειιιιι, Ιειιιιιι€οκ £οιι€6Ιειίι νιιιώτοε εἔγόιιεΚιιέ:| Μειιιι.ιι ιιιΙειι 
Κειό, άι: ιό ΜΜΜ ΜΜιιιιΚ. Α Μεάει!εΚ ιιοιιι όι·ϋιιιεε€ νυειιΚ. 

ί) Α: ετιιγό ε ιαιι·ιιιω @ποια ιιιιιιιει!ιιτιι) ιιοΙιάιιγ θεοι 
Ιιειι ϋιΙνϋεειι ωιωιι; ιιιιιεΙσοτ ιιιοιιΙπιιι ΙιιιεοιιΙό ΚϋτϋιιιιόιιγεΚ Μια 
εειιιιιιιτ “κι Ιιειειιιιιι€. ΚΠιιιι6 Ιιιιιιϊειιτ νωιιικ οἔγράτειοι· 6ειι·ε ει 
ΙιάιιιΚ Μάη ιιΙΙιιτά!ειΝοέιιτ νιεεωιιιιιτιιιιοτι ΙιιιιενἰιΚότοΙὡειιι; -Ιιει 
ΜΜΜ, Μι· ιιειρ Μπιτ €6ι·ιόιιτ πι. 

ω Α ριι·οει ἔγϋειϋιιγότ ιιιι€ιωιι8 ριιι·ριιι·ειι.) ιιιιιιτ νι 
ιοΙειΙιαιτει ειοι·τ ἔγει·ιιιεΙ‹εΚιιεΚ τ6Μιό ιιοιιι ωιιιιι, ιιιοι·τ Ιιιιτύ.εέι€, 
Με υἔγεὐϋΙ ΜΜΕ , έιιιΜι· εΙόἔἔε ιιειἔγ ειι!ιι€Ι.ιιιιι --ρ. ο. 2 -10 ό· 
πιω $γετιιιοΒεΕιιεΚ %--%, ειοιιιοι·τ ιι6ι;γειει· ιιιιροιιΚέιιι-νιιιἰἔο 
ε” ποιο €ειρειειτιιιτι1Κ, όε εοΚειοι· ε!ϋΜι ΕΜΗ! ιιιιιιειΚ ιισιιιιο Μαιά 
τα ιι νιιτε!ετΙιιιι€66ιιέιΙ. 

ιι) Κιιιιιι6 ιιιιτει.ειι νιιοΙοιΙιαμόιιιικ ειέιιιιοε εεετΙιειι ιι Ιι ιι ιιι Νι 
Μιἔυτ (ΜΗ Ιιγάι·οιούιουιιι) ιειιιετιιΙΚ ιιιεἔ. Πἔγιιιιἱε Ξἔειι ειικ ε. 
ιεμοιιιριάΙιΙι ]εΙ!ειιιϋ νΙ:Κόι·οΗ.ιιιιι, ιιιεΙ!γεΙ‹ιιιόΙ εοιιιιιιιί6Ιο ει.ιιτ 
Μαι! Μπι ΙεΙιεω ει νιιοΜει ιιιοειιιιΜιιιιι, σειιΙιτιοιιι εΙοεϋἔἔοὰνε, 
Βιιο«ΜιιιιιιιΙαα ιιιιιιι!οιι ωιιι€ι νιιεΙοιΙιιιμ0 ειιει·εκ ιι·άιιτ ι6Κ6Ιαο 
εειι εΙνσειιει€ϋΚξ·- ι!!γοειειοΚΙιοιι ΜΜΜ; Μ” ωριιειωΙιιιιιιιΚιιιΕΙ 
Ρομπ, ιιιοιΙγ ειει·ιιι€ ειέιιιιοε @ι·νόΜ66τοε Ιιειοἔιι6Ι ο επι· "Μο 
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Ιωι!ό πω" ιιιΙιι€Βιιιι αΙΚειΙιιιιιιωινάιι, ἰἔειι €γιιΚοτι νιωιω ιιιι;οι· 
ιιιοΙΙειι επειιιΒοε26Κό πω” ιιιειιιιγὶεύἔύ νἱιεΙει επιιωιικ Μ, ιιι 
άΗειΙάιιοειιιι οΙἰ8ιιιετι: ιιιό.ειω Ιιο.Μειι ΙιιιιιιἱΙιΙιιἔΙιοι ΓοΙγειιιιοι!ιιιιιΚ, ε 
ειϋΚειόἔεειιεκ ·έοιιιιο!νάιι ΜΜΕ( ιιιι2·ι·γ ειἀειἔοΚΙιαιιἱ ιιγύιωεό.ι- εΙεό 
κἱεότΙειϋιικ (4 Η Μια) οι ΙεἔΓέιιγεεεΜ ει!ωι·ι·εΙ ιιιωιιιιιιιιωιοτι. Α 
Κιεόι·Ιετοι ιιΜΜι τό!ιΙιε:ϋτ-επάιιιε2ετιιιτ κι πιω ιιιειςΙιιι.Ιιι06Ιε;ς-8 
ιιιιιιιΠ5 :ιι οἔγιέΕι 8281°8Κιι0Κ ε!!ειπάΙΙ0 ΙεἔιιιιιΚιιοειιΙιΙι εεειο!ώοιι 
ιιιἰιιιεἔγ νόἔεό ιιιειιιόειιοι· €γιιιιιιιιι ιηιωιωκ ιιιεἔ;-ε ιιειιιιειοι·ιιιτ 
οι ιιιάι· κα” ]όεΙιιιιι Ιιειοἔ 1-2 παρω -ι·ι€Κάιι 828!! ω! -Ι›6 νἱ 
ιοΙόιι ιιιο!Ιικτ ειειιιΙιεϋι!6Ιοἔ ΒϋιιιηοΒϋ!νέιι, Ιιιιιιι€6Ι ιιιειιεΚϋΙτ, ε 
ο "οι ιιοΙιιιιιγ ιιεΙιοιύΚοἰιιεΚ οΙΚϋΜεο Μάη €ϋΚ6Ιοιοεειι ΜϋιΙϋ!ι. 
6τϋιιιιιιοΙ ειιιΙΜϋΚ Μ ο επεττιεΚ ει γιιΚόι·οΚ Ιο,·ΞνοειεύειιιιεεεΙιΙι 
ο Ιεἔτο]£6ΙγιιεΙιι|‹έΚιειι, 8.2 ιι8γνιιΚότιιιιιι 682Ιο1ι ιιι!νϋε ετοιιιιιέιτιγόι; 
-Με εοι·οΙειιιι16 σ. ιιιέ.ειιιι€ ιε ιιιεἔειιιιἱιειτ 3 εκει, ιιιεἔ ει" ιιιοετ 
εωεωωιικ Μπιτ Ιανό ειδηνιιΚότοε εἔγόιι, ιιιεΙΙγιιιιΚ ἔγ6ἔγιιΙἐιειι ει. 
ιιιιιἔο. ιιειιιεΙιειι Ιιιιιιιιγιιεειιι ράι·ιι.Ηειιι όΜεΚϋ. (Ι. ιι€ύΜι 82 ει€γνΙ: 
ΕΦΗ εεοιεΚετ,) Α ΙιειιιιἱϋΙειἔιιαΚ εΙι!ιο!ι Ιιαιό.εει ιιιό.τ ιιοΙιάιιγ @για 
επιιιΚ ἔγαΚοτΙιιιἀΙιιιιι Εε ιιοΙιάιιγειοτ Βε!ιιιοιιγιιΙΕ.-Β οιόΙΙισΙ ειιιιιιιι 
ιΙιΙιιἔο€ ιιιἱιιιΙιἐι; Μ” ειιιιι€Ιιειιι, στιιιιΚέιιι ειιΙιιιΙ‹, ε ιι. ἔγοτιιιεΚεΚ 
ε” ιιιιροιιΙ«έιι€ 72 - 3 Φει·οοεοι ει. ΙΘἔϋιΙνϋεΒ ειικοι·ι·εΙ «ιι-ω. Κό 
26Π8θΒ'θ5 νιέ·ιιγιιιιΚ ει: Βρ. ει!. ιΙοετιΙΙ. απο. εειι, ΜΗ Ιιγιιι·ο_ιοθ. 
ΜΜΜ. ιΙιιειει. να” Πρ. η. ρειι·οειοΙ. απο. εει:, ΜΗ ΙιγιΙι·οιοιΙ. 
ΜΜΜ. ΜΜΜ., ιισειιιιιε ΜΗ ιιτειοΙι. ασε-υπο. εοιιιἱε. 
8.8. ΟτάιιΚέιιι 1-2 Κάνὲε-ΚειιιάΙ!ειΙ.-ΚἱεοΙιΙι αᾶιιἔοΚι‹ιΙ ει: η”, 
νιιΙώι· ιιγι!νιιιιοε ιοιιιρει εισ.Κ:Μιειιι, Ιιιι.ιάει πισω ἱἔειι Γοἔιιιι!: Μ· 
ιιιιεπιιΙιιι. - Ε" ιι€γιιιι ϋεειοεειι @Με 5 εεεωι ΜΜιιιι ο πω· 
ιιιοΙΙειτ €γοι·ειιιι ιιιεἔἰιιιΙιιΙ£ Με νιιεΙιέε :ΗΜ ιιιεἔἔγσἔγιιΙιιΞ; «Με ε 
πεΚ Μ” σεετε!ε νιιΜιιαΚ, ιιιιιι6Κοι ιιιό.εΚέρειι ;;γύωιιΙιιι εοΙιει ειιιιι 
Ι:Μιιιιιι. 

Α ιιιιιιι ιιιοιιΙιιιιι ιι ΙιιιιιιιΚιΙει;;οι, ιιιιιιι νίιοΙο0Ιιειι€6 Με” ει ἔμ 
Ιωι·10Ει ιιειἔγοΙιΙι Β$γειιιι6!ιο Μνάιιοιιι ιι.ιάιιΙειιιι, ειιιΚε6ἔ ιιιεἔοιιι!ἰ 
€ειιιιιιι ει. Ι6Μι εΙΙειιιιινιι1Ι6 ΜΙειροτοΙωι, ε ι:ιεΙ4: ιονόΙοἔεε Μ. 
ιειε ιιιο:ἔιι|οιιι πω: ΙιειγΙιεΙι ΙοΙι (ΓόΚέρ ει ἔγοιιιοτὶιειιι), ο ερόε ά! 
Ιειροι. Α Π3ιιοΜι ειιι!ιτειτ παει, εὐιιἔοΙε ίόΚΘρ οεειΚ :ιἔγνἰιΚ6ττει νο 
ιιαιΚοιιιιιΙ‹, ει ιιιι Κϋιιιιγοιι ιιιοἔΓοἔΙιιιι0; Μπι: ιιιιιιόιι ιιι ει8γνοΙ6 
ν” εΙιιγοιιιατνει, εΠοιιηιιιΙ ει ἔγὸἔγειοι·οΚ ωεωι 6τι6Κειιγε6ἔε ε 
νιεειΙιιιώεει ω ει: εἔἐει όΙοιιιιίιεύίςιιοΚ. 'Ι'ονέ.Μπι-Μι ιιοιιι σεει.Κ 
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αἔγνΙιΚ6ι·, Μιιιειιι ΜΜΜ νιιι40ι·6Κ οιΙοιι κι ιιιι€δι Βιιιτάειιτ ωρα" 
ω.ιωκ ιιι ΙιιιιιιἰΙιΙιιἔιιιιΚ, ειιιὶΚεό;; ειι6ιιι ΔΗΜ: €ιι·ι·ωιιι, Μ” ιττειι 
€γει·ιιιοΕοΚι·6Ι νιιιι σ. 82ό, Κιιιιι6Ι ποπ πω” ιιιάῇᾶιιἔιιιἀοοΚ, ιιιοιγ 
ιιωι‹ Κοι·οεοΚιι6Ι οΗγ ἔγιιὶιιτειιι Μπι ιι Ιιο.εινιιΚύτιιΔΚ, οσιικ ι·Μώιι 
Γοι·ιιιιιιιιιΚ Μό ; .ιιειτι ΜΜΜ οιΙειι!ιοιι οι” νΙ:Μι·οΚ, ιιι6Ι!γε!ι ιιοιΙνοε 
ἱιΙ6ῇάτει€ πιει", ε ιιιεἔἘιϋΙεἐει ιιιέιι τιιιιιιιιιοα Μπακ ίοΙγειιιιιι Μπιτ, ιι 
ιιιιιιιε Ιιεηιεττ ε. ιιιιιιωἔγ ιιι Μιπὶιιιτιιιιἔ Ιοι16ιιιιοΚ. 

8 πω; νοΙιιιιιιιιΚ ιιι άΙιιιιιιιιΚ ΙοἔιιιΚἀΜ Μειιιύ.ι€ νιιοΙετιιιιι 
ω ειετεΚ.···ΑΙΒΜιιιιιιιιιΚ ει. ρεττοιεειγοιιι-ϊό:01ει ω, ιιιειε εωτοκ 
ιιιοιΙειτ €ϋΙι!ιιιγιι·ιι μ: ει·ιιιιιιιώιιιιγοΙ; - ιιιεἔΚιε6τΙειτιἰΚ ιι ,,Ιιιι·ω 
ΚυιΜε2εΚ“ 8281'όί, ιιι ύἔγιιενοιοιτ ριιτἰ-Ιιειἔγιιιιι Γόπωτ Μ, «Με ει 
Κοτέιτ πιό;; ιιειιι εΙύἔἔύ 6ειωΙΙιεττϋΚ. 

5. Ιι:ειωτιιε. 

Με ειιιιιιι€_ιιιΚ - ιι6ιιιι ΚιιΙϋιιΙιειἐἔο€ τονέιι· ιιι Ιιενειιγ νιι$γιιΙιιιι 
Κόι·εεεωιιΙιειι ιιΙΚιιιιιιιιιιιιιι06 ειετεΙ‹ κϋ2.ϋα-ειιι ει;γιι·ιάιιγοειιιιι ιιιεΙεἔ 
Κϋι·Ιεἔεέ ειτοι·ἔοει ΙιοΜιΚιι.ι·άεεειΙ, ιι ιιιιιἔγυε ιωιοι‹ Μ ΜιειιιάΙιι€ά8, 
πι τιιιιιει να” 80Ζθ.:θει ιιιιιεἔ νιιωιι |Πθ$ά80ΚΒΐ, ιι ΙιιιΙοἔ ν1ιΙιε ιιιειι· 
Μι Ιιηιε06ΚΙιε πιό Ιιοἔϋιιἔγϋιἔειύει (ΡτιεειιΠιι ιιιΜ επιι·ιιι€), δ. 
Ποννει·ιιιιι·τ - ιιιειἔεἱΒιιιι νειιἔγ Μ.Πιι·ι·ιιΙ, ιι ΙιάιιγΙιιιι·Κϋνοι: ςωι·ι Μαι! 
Ιιιιιι) ει ΜΗόιιΜε Βόι·ιι8ωσιαιτ, πε οἔγειοι·ϋ Ιαιιἔγοε ΜΜΜ, ιι 
ἔϋιΓΕὶΜότ, ε νεἔι·ε ει ΚϋΙϋιιΓέιε νόι·τιειτιτό Εσ.ϊόπιποΚει. 

Α !εὁτϋἱ›Ιι Ιιονοιιιι ι:ειστΙιειι Κε!Ιϋ έιειι·ειιιΙι ιιιτέιΚειϊόεεΚ ιιιιιι 
Με ει: ιι;;γεωι·ιΈ Ιιό νιιιιιιιΙ ΜΜΜ καιω ιι Ιειιιἔγιιε ΜΜΜ: Με Ιιειειιιά 
ιιιιιειναι 10ιιιιιιιιιι·ε «Ζω όι·ιιιιΒ, ε ιιοιιι ὶἔοιι ε2ιιΚάειιιιΚ ει: οι” ιιι 
ιιιΙάιιιιεό!!ωιιιιιΜεΕι1 ΚιΠ0ιιιιοιιιϋ ἰιπειτ0ΚΙιοι, ιιιιιιό ιι ΜΜΜ, Θε 
ΜιιιιΙοτει· Μισο, ίοΙγειιιιιιιιιιιιιιΚ; οειιΚ ι·Μιάιι Ιιιιειιιέιιιι1Κ ε. ἔγειι· 
,·ἔω Ιιόι·εΓιινὶι·άἔ Γοι·ι·άιιιιιι€.-Αι ύἔγιιενοιεα Βιιι6ιιιιειιιϋ, ΦΜ 
ιιγιι·ι: ἰιἔεω ε ίϋΙιιι€ει·ιό ιιιιωιτ0Κειτ ιιι ,·Ξ·γει·ιιιεΚι:Κ Μι” άΙΙεροήιιι 
Ιιειιι ιιιιιιό.Ι ΚονιιεΙιιέ αΙΚιιιιιιιιιιιιΚ ιιι€ι·, ιιιἱιιτιιοἔγ άΗιιΙο!: ιιεΙιό.ιιγ 
εεωΙιειι σ. Ιιιιιι1 αεκ ϋΙ°0ἔἱ18ἀιιἰ ιἀιιιιΚ:--ιιἔγιιιιἱε @Μο οι·ειϋ1: 
ιι6Ι Πι€νει, ιιιοΙ!γεΙ ει. ιιιιιι· ίϋιιιιἔοι·ιεπ νει·οιΙ6ιιγι·ειιιΙειιοι·ι·ο, ΜΗϋιιϋ 
εειι ει κϋι·ιιγόΚιι~ε, ιιιιιιιιιΚ-- ει Με” ιιιἔει·ιιιιεόἔοτ ιιι 6ι·26Κοιιγ 
ιιιΚΜάιιιι ΚιεόειΙεΚιι6Ι ιιι0ιΠϋΝΜ Κϋιιιιγειι ιιιιμοΒΒιιιιιΚ ε ει ιιιιιιιι 
ιιιιιι· ωιιωιοιι, ναι” ιιι6ἔ οιιιιΚ Μιιιιι0αιιιΙσΙιιειγϋυΙιεὸἐεΚ ΚιΓειιόιΙ6 
ω θεπϋιιϋΚ Μία! Ιιει€ειΙιιιιιεειιι ε!όιιιοιιΙΜέΚ. Από” Η 8γει·ιιιοΙα:Κ 
"οι ιωιωσιωι €ϋΙιιιιιγιτε ω” Μη· ειιοι·οιιιει ιιιιειιιιιιιιιιικ, ιιιοιιγει‹ 



εἔγειετεππΞπιΙ οοἱΙαρ116Ιιι<ἐ π ΜαπαΚ. Π ωωι›οι Ιἔεπ _ῇό πωπω νσ.- π 
πι έ ιποἔειπ!1τετ0: νόποιιγ Ιἱιιιοππᾶο, "πι ει ἔγεττποΚεΚ ὶΒεπ επἰνοεεπ 
νεεπποπ.-Ηπ ιι Μι· τοπύΙεϊνϋΙ Μ έε πιάι·ειε «Μ, ε. »πω νἱ2 
Μι ιποεάεοΚ ἱἔεπ οπγπἰτό ε ω Π2ειιΜΜ: ποιωΚ Μό; οεπΚΙισἔγ 
τιηιω» π πωπω ἔγοτεειπ ε ω! ιιιε;έ ποπ πιάι·παππιιΚ ε ιιΜιππ ]ύΙ 
ΙυεπιΕπιτπππΚ. Πει π: ι2·ιπιιτεΕτ πϋτιιγϋΙππόπγοΚ οτὅπἰάπγοε Ιάιπά! 
ΜοπΚοιπεπ _πιἰΜ ρ. ο. ε. πιι€γιιιΜ Κύε6ΒΜ ειπΚΑΙυειπ - ἱἔ6π 
οιέπειει·π, πει οσιοτοε- να” ΙΙᾶΙν8ἔ08 Μπα! τεεε:ϋπ ο. ιποεάεο 
ω. ΗεπιοιιΙσ εϋτἔσπό πϋτϋΙιιιόιηεπ Μπα, €ϋπππγἱτε οει.Κ π 
ΐοττύ ΙάιαΙ: ΚειιΙοτύπ πω, από πετεἱΒεπ, Μάθε: “πωπω πὶππωπ 
_Μωι., ε α ἔγετιποκοπ ἱᾶ8ἔΓ8πᾶειε1·π ε. Μ” ισπ6πΙόε Μπα πώ: 
πιιπγιι€ΙόεεειΙ ί011γεἔεὶ_ί€882ϋΚ ει Μόοέ »πιω ιιιάττοΜΕ Ιερει!6Κ 
ΜΗ ΒεἔϋιιἔγϋΙἔε€όεεΚοτ (ΒΕπννἰΚΚοΙπ); π 1ιο€οδοΚ πω ι·οιιιΙεπε 
ΗΜ Ι›6 Ξιιαθέιεπα εενόπ ὶἔεπ μινπΝππΙά ΜΜΕ εΜΜιρσ€]πΙωι4:, ε: π. πε 
ΗοΜπιπ ειὶιπε οΙιιη€νπ νάήάΙε απ” πππι€Ι ΜΜΕ ιπεἔύῇωιπιἰό 8.1 
ΙαιΙιππ2Μέ.€. .Η εϊΙιετι·εΙ ει!ΚιιΙιππιωΚ αιοιιΙοεπ πι ἱιιπει€άεπειπ ποπ 

ιιιύιΙ]άΕ Μπι πἔγ ΙΜϋπό ΙιεΙγΙιεΙἱεὐἔἔεΙ ράτοειι18, ε Γοττό πιάτα: 
Μ3ι·τεΙ ]άτύ ΜΜΜ ω, σε:ιπποδγ α: πε!γπολϊε6€οΚποΚ ΙοἔίϋΙο`ι›ϋ 
ὶιΙεἔεε νπ8γ πωπω ἱιἔα€ο€£εάἔπΙκιιπΚ να” πΙ1οποππεικ (επΜΜΙειιιι 
πιππο) ειπϋπό ΙπππἰϋΚ, πο εοπει Μπι ὺοι·ἱιιιϋοΙοε ΙοπππΙ:.--Πε π. 
Μπι "ποπ άΙΙειρο€οΚποι πειἔγ ἰιιἑςει·ϋΙ£εόἔ ει ιιγπϋαΙιιιιεπ8 οεει€Ιο.Κο 
ω, π. Μιπεγ σε :ίπ-ασκ ε ιιιἰπτεμ εΐ- θ ότε. πσιπωιπωι ει· 
πω Π ι»ννετροι· @επ _ῇὸ οι·επιπέιηκ ει‹›ΜειΚ ο!ϋποιπΕ; - ε:: π 
ΕΟΙ›Μ ειι:Η ΚάϊοτταΙ Ιωιροει›Ινει ΜΜΜ εί!ωττε! ΜΟΗ( αΙ€Βοτ, 
ω ε. ἔγει·ιιιο!‹οΙε οεο!α€Ιγ ΙιεΙγΒΜεό8 ιιωΙΜτ ΕπΚό.ϋπ Με Μια Εστ 
τύ πιάτα: ΒόττεΙ ἱἔεπ ἰιιἔετΙὲΚεπγεΚ επγυ,;ΕπΙπποΚ νοΙαιΚ.-·Α 
πω” οι· Κ ϋνε€ ΜΗ πἀεἔΜιιι πιεἰτ ]εΙειιΙπἔ οεειΚ ι·ΠΚό.π ε τ:επΚ 
ππἔγ0ππ €γετιιιοκοΚιιόΙ ει!Κει!ιιωι2ιιΚ. ΒιιιΙπέππ Μ- ε εει]ποε πω· 
μια ο ειει·τεΙ--ει ω ΙΜοι·Ξπτ, πιοΠγ ω; "πωπω ὶ!Ιοειτὶὴ 
σ. ιππ πεπι ὶἔεπ Πειιιει·ϋππ. Έ'οπϋιΙ]ΟΚ οἔγ ΜΜΜ ιιιαπποε Μι” ά! 
ΙσροΕπππ, ιιγϋἔνε, πἀι!_ῇπιΙΙπιπ ειι1ι·πι ΐοι·ι·0 πόι·τοΙ, πω( 8 ό€νόἔγ 
πόΙΚϋΙ-· πιππΙ ποπ άΙΙειριποΚ «Μαι, ε6τ` Π5κόρυπ π ιιιγεωι·ϋοεπε 
θύοείοπικ εε π.Β6τποπ ππωπε πὶάιιγοεεάἔπ ΜΙεπ !- Μιιιε!η οι·ν‹›εοΚ 
επτὶπ€ Μη; ›Πθἔιπ›ιω ιιτήτπ ΙιπεΓοηάε οποια ὶε-- οιέΙειει·π π 
;,ιιιτ€πτιιε εΗΜΜπε ι·είτε.οπι ιΙοεΙ" - 658 ιιι6ἔ ΜΜΜ νωπιιιἰ. Νπἔγ 
Μ! επ πω”, Μ Μπι, ιθτ2ε€εἱ£ ε π ἔγὸἔγεωι·ἰ πε!νάΙτοιάεοΚει€ 
ειι$νειΙ ΚόπϋΙποπ-ιιιοεσεπεπάειπ; απ: 1 ·- 3 όνεε ΚΙεἀυ‹ΙεΚπΘΙ_, Μ· 



-.18 

ΦΗΜΗ 1ιοἔγ οι οΙ!γ ἔγωκι·αιι τϋι·τόΜΚ. Κάτι!οιιι, πιο ο στν”, Μ 
ει5ιετοΙΙγ ἔγαΚι·ειιι ει ΜΜΜ σ: ειοττ6Ι Μτοττ ὶι:ε›.ᾶἀετ, Μπιτ Μ. ε 
πειιι τὶτΚάιι τι ΜΜΜ όΙετιιιίἰεύἔότ ιεινειι·ό ΙιτιεΓο!γέ.ετθ-Μἱ Μ. Μ· 
@Εκ ιυιἔγοΜ› €γει·αποΒοΚποκ ι:εύιοε Μ2Γο!γωιιτ»Κ ε ΙιεΙγΒεΙΙεΘἔεΙε ε! 
τω., τωη·ωκ1ε!]ϋΚ: Βρ. παμπ: τΙοετ. απο. πω, τειι·τ. ετΗι_ μ, 7. 
%, σποτ. τΙιεΙ›. τω. 4-6. ι·οοϋ εειιιιΙ›. Μ. ι!ιπιε. δ. θι·άιιΚέπτ ο” 
Κάνύε ΚαπάΙΜΙ. Α «ΜΜΟ :Με τη Κύ.Γοι·ταΙ νειέ·γ ιπέΚοπιηειΙ πω 
τἰτΚάιι ἱὶὸνϋε Βἱι·άΙετοΚετ Ιάτειοττ εΙόΙιοιιιϊ; 0ο ιιιἱιιτΙιο;γ τι «Μ» 
ᾶειιιγ-ΚόειὶτιπὲιιγοΚτ6Ι-οἔγοιΙϋΙ - ΙεἔΚἱεοΜ› Ιιατάετ κι" ταμει 
ττιΙτιπιΚ, να” ΙεἔαΙεἰΜ τἰτΙ‹Μ οΙΙγειιιτ, ιιιεΙΙγοτ τοΙ$ισε ]οές€τιΙ ο εω 
τοΚπετε Ιε1ιετοττ τιιΝηιΙοιιΙταιιιιηΚ : ειο1τοτ ει: ἱ2ιπειτὸΚ ει›ι·οιο.τἀΙ›6Ι, 
οι ΚἱειΙοιΙοΚ ,ςγ6ἔγτςγακοτΙιτἀϋαιι ωιιιό.τ ὶιιΚάΜι Κἱνάηῇιικ ΜΚύεπϋΜ$Ι 
Μ , ιιιἰνεΙ ΜιτΜτόεΒ ότι τειττόεαυ ειιΙοττ ειᾶπἔῇτιἰ ΓϋΙϋττε Βϋπτηοη ο! 
τειιἀετΙοιιττἰΚ ει ἔγοιιιτοτ ε ΜΝεΚετ. ΒιοΙιετ ρειΗἔ ειάιιιοε ΚὶεότΙοτεΚ, 
68 ει: ιιτύΒΙ› (Ι. ιι 88Π‹ Ιιιροτ) ιιιεἔειιιΙττειιιἰ6 ειΞἔοτύ εΙνοτκ ειἐτἱιιτ 
ειιοἔαΙερττοττ τειραε2τωειτοκ Μάτι ιιιοτι‹ΙῇιιΚ ε ει]άιιΙ]υΚ ο. ἔγει·ιιιοΚοτ 
νοεοΚ ΙἱἔγεΙιιι6Βε. 

ΙΜΙτ ΒτηοΚΒαπ τι Μη; γ ο ε Π1ττ!6 Κ ετ ΚἰεεΒΒ ἔγετιιιοΚοΚ 
από! , τι ἔϋΖΓϋιπΙ6Κοτ ΡειΠε ΙαιτοεαΜωκπάΙ οΙεό Ιιε!γτε τοεε:ϋΚ. 
θγε.Κτωι ιιιΜόπ ιιειἔγ ει Μ” τοιιιραεάἔει, ε οεειΚιιοιιι ρετἔειιιιεητϊόΙο 
ειάτιιι στι, ειπωιΚ ΓόΙ6ΙεεΖτάεέτο ιιιὶπτθἔγ Κϋινοτνε !ιατό πιπειτό 
Κέιπ ]0 εἱΚοττεΙ ει!ΚειΙιιια::ι1Κ :η Με ε “και τεττ ιπι1ετό.τρέρο 
Χστ,ιιό!1ειἱιἔατὸ τση: αειοΚατ ἱε;-ιιιοπϋειη θα οετιΚ πει 
;γοϋΒ έ;γετιιιοΒοΚπόΙ αΙΙαιΙιπειιτιιΚ, ΜΜΜ ε8·γε2ει·ειιιτπά ἰἔεπ μ» 
στοιΙππόπτηοΙ ΜΜΕ τι Βοννοτροι·τ (πόΙια Ι:ΜοττεΙ), πιώ” Μ 
εοΜ €γετιιιοΚοΕπόΙ τι ϋότἰιἔειτ6Κ πόΙΜΠ ἱε τ'ο1τϋπό 10 Μτέιετ ΜΗΝ. 

Α ε:6τοεαἔγϋΚ (τω. 881°88Ρ.)Κ080ΓέιΉ35 νοιιγὶ 
;ιέΚ (ετἱρ. ιΙιιΙοιιιιι,) ε “Με εΠέ!ε ειστεΚ, ιιιἱητ ὶε ει. ΖΙττιιιτιιιτι 
Μπιτ Ιτἱεὸε‹ὶεΙ‹ιιὲΙ ἱἔετι τΞτΚέιιι ντιιιητικ ῇεΙεητνο , ε πω( ε.ειιι ϋτϋ 
πιοετ νεειἱΚ, εεπι τϋτὶΚ; - ‹Ιε Με παἔγ‹›Ι›ΜιΚτιάΙ τιιΜιτηειΚ, οι ἰ 
τάπγϋο.ιι ἱε ὶἔειι Ιε!τϋιι6 Μιτά8τ ἔγαΚοτοΙπειΚ. 

Ψὲἔτ6ι·ο ιτιόἔ εἔγειοι· Μιιιοπά]ιιΚ: ΜεάοτΙεΚ Μονο” ΙἐιιιὶιιάΙ 
τα σκάι· ιιιἱΙΙγ πετώ ὶιιειει2τό Βιετε:Κ, ιιιεΙΙγεΚ Βάι· ΜΗΝ ἔγοιιἔό 
ΜΚ, ΒενεεΒε3 οιό!ειετϋοΚ Μπιτ ηειἔγοκιιἀ!. Νοιιι εἔγειει· ταμει 
το.Ιτ.·ιιιι α Ιιόττιόεόἔ 68 ιιγυἔτειΙιιιιειΣἔ 11η” Ιοτώτ ο ειοι·εΚτο Ηνω 
Κε:ιιἱ, ε α ειϋ!ϋΚετ σι€€οιΙεΙοιηΒα ι!ϋπιτειιϊ. 



__ω._ 

θ. Α ιι γ ά Με ιν ει Ι ιι ε 2 τ ε. ε (ΚιΙ‹ϋρ‹ἑε ,_ εκροοιιιι·αιιο). 
.Νοιιι ι·ι€Κάιι ι:ϋι·ιότιιΚ ἔγοτιιιεΚεΚιιὲΙ, ΜΗ ΙιϋτἔΙοΒ νειἔγ ΜΈ 

τιιιΙϋΙοϋ ιεΙειιΙέτο ιιιοΙΙ‹Μ ιιι όειεποι·ϋ οι·νοε ιό ισειιιιόι Μιά Φωτο 
:Πε ιι Ιόἔιιιεικὶιαιι ιιιεἔἔγϋΙοιιιΙειτ ιιγάΙΙιο. ΜΚιιε26Μ$Ιόεο.-- Ι-Ιει ει; 
@μια ἰἔειι ειὶι·ἔειϋ, οι ΙέΒΖθ8 0τόεειι Ιιϋτἔό , Ιαεειι, ε ιι @επιπε 
Κ0Κ ἔγειιἔόΙ: Ιύνόιι ΚόΙιό;όε ιιιι:ΙΙει€ ἱε Κενέε ιιγά!Κά!; ιιι·ι€ειιοΚ, 
να”, ιιιιιιι ι·οιιιΙοεοιι τϋιτἐιιἱΚ, ΙοιιγεΙνόιι επ , οι ;;γοιιιοι· ἱε εΙιιγά1 
ΚέιεοιΙοϋ: ΙεἔοιόΙεεοιϋΙιΙ› επι· ιι Ιιάιιγτει€6, ιιιοΙΙγ ιιιομέιι ε ω, 
Ιέἔ Ιιειί:Ιιιι€όειιιι εάνει-ιιιοΝ: πω έ.ΙΙειροΙ:Μιιι Η3Μιιιγιτε ΕιΞετι Κονόε 
εά ῖοἔ6κοιιγιιΚ κι ι;γοι·ιιιο1ιοΚ ε ειοι· ιτέιιι€-ε;γιικτιιιι όΙειιιιειι€6 
Κόιι€ειοι·ερεΙ;-ι11γ κϋι·ϋΙιιι6ιιγοΚ Κ6ιέ1ιτ ιιι:ιιι ι·Μώιι ιϋΜιεπιι·ιε 
ΚοΙΙ ει: ιειιι6$οΙιιι. ΡιἔγεΙιιιε:ιοιϋιιΚ ο.ιοιιΙπιιι ιιιιιιιιοιιΚιμ Ιιοε·γ ιι. 
ΙιϋιἔτιιϋόΙοϋ νέεεό ε2ειΚιιιιιαιι, ιιιιιι6ιι ει ι;γοτιιιοΚ οι·ο]ε ὶἔοιι κι Ιο 
νέιι ιιιετιινε, όεε2εοεύε (οοΙΙιιρευε) ν” ω» _ιοΙοιι, ε Πεμ Ιιϋτἔόε 
ιιιοΙΙοϋ: :ι ιιιεΙΙΙαιε ειΙἱἔ ιιιο2οἔ , θ. Ιιειιγιιι€ύ Μνϋε στοιΙιιιέιιγΕ Μπι 
ειοΙεοπ εΙ6ιιοιιιι, ΜΗ €ϋΙιΙιιιγιτο 6Ιαι·ϋι1662όε ιιιοΙΙεπι ο5ιΙΙειρΝΜιτ 
Μπι Μιιιοτιι6 Ιιεειιιοιι6ει εε2ΚϋιϋΙ, -ιιιΗ Μη παπι ι·ι€Κάιι :ιι ω» 
ΜΝ: ιιάιιγἔγϋΚροι·ιιιιΚ ἱε ΜΒΜ ιιι!ιήθοιιιιιιιιι; -ε ΠΝ ΚϋτϋΙιιιόιιγεΚ 
κωσια, ΓειωιιΙοιιι! €ϋΜο εε0Πιε·ιι ω ναΙὸιΙἰΙιιε; ΜΙάΙειιΜοιόιιοΚ 
Κε!!ειτ £εροειωΙιιιιιιΚ. 

Μιω ιιγάΙΚαΚινιιΙεειιό (ειιροοιοι·ειιιε), ε Ι:ϋΙϋιιϋεειι ιι 16ι;ιιιιιΚ 
ιιγάΚΙιιιι·ιγεω Κἱ€ϋιι6Ιεἔ εοι·ιωιιι6 επι· Κ6ιεέἔΚἱνϋΙ εΙεϋ ΙιεΙγειι ΜΙ 
ιι ειιΙαιιιισ.εό (ειιΙ ειιιιιιιοιι.), ιιιεΙΙγετ Ιιϋι·ἔΙοΙιοΚΙ›ο.ιι οειιΚιιειιι ει! 
ιιιΙέιιιοειιιι ῇύ ειΚει·τεΙ εΙΙαιΙιιιιιιιιιιιΚ, έ:ε οεισ.Κ Με ΙιιεΙΙειτ ειιιιιειΚ 8.· 
ᾶεἔΙεειὶι οἔγ ΙιειιιγιαιόνιιΙ ιιιοἔεΙϋιιιϋιιΙι, ΜΙ ει. ΙόἔιιτιιΚΜιιι τοιο 
ιιιοε ιιιειιιιγΕεόἔΒειι Ιέ:νόιι ει ιιγάΙΒιι ιιιοἔἔγϋ!ειιιεΙνο, ει Ιιϋιἔοἐε ιιεἔγ 
ε ει. Ιόἑμνἐε ΜΜΜ νοΙ€;-ἱἔειι ἔγειΚοι·ὶ ε ιιγιιἔιιι1ιιιιιι0 ΚϋΙιϋἔΘε 
ιιιοΙΙειΕ €ειεμιάΙιο.ιετΙαπ οιιγΙιι1ΙόεεεΙ ειιΠιιΚ επί: Ποννετ-ροι· Χειρ 
οεοΙειώΒιιιι. Α: πάει; πι. 4 άνευ ω! Μάι· ιιεἔγ ΜΜΜ, ρ.ο. Π. Μπι. 
‹ΙεεΕ, οπο. Μ”, ω!. ειιιιοιι. ἔι·. 15 -4- Οι. β., ιιιιοι-τΙιεΙι. ἔιτ. 3 --5, 
εστω. Πρ. Πιερ. Μ. ιιιιιιιιι. Μ. δ. Κέ!. 6τάιιΚόιιτ η” Κάνιέε ΚειιάΙΙειΙ. 
Α (Μ: Μιιιιροιι ιιΙιιΙ ιιιοιιικιιι οεειΚ 3 -θ επειιιοι· :Κόρει οιόΙειετϋ 
ε ιιειιι ιιιιι2Βεπό ιιὐιιἔιιτ_ 

Α ο ιι ι· ι! σ. ι· ο ιι γ (ευΙΓ. ειιιι·ει€. Με.) ἱε ιι ἔγοτιιιοΚἔγόἔγἀειιιΕΙιειιι 
εἔγἰΚ ιιιηι·γοιι Ιιαε2ιιιιΙι; ιιγάΙΙ:ιιΚινά1ιιειτύ ε2ετ. Α ΚιειιΜι €γει·ιιιε 
Ι‹οΚὶε ιιαἔγοΜι ιιιιιιεΒιιιι κι Ηίι·Πι επι-Πάπα εΠωι·ότ ΜΜΜ νόΙ€ϋΚ τι 
ΜΜΜ-ε ιιϋι·;ιιιιΙόΙοϊιοΜιειιι, ιιιεΙ!γ ιιιιιΜ)ΜΚ Κόε6ΒΙοι Κύτε:ειΚάι:ιιιιι,Ιιε 

ι 
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ει¦ Ιύἔιεἐε ει ιι ΚὶΚϋρ6ε πΚαθάΙγοιοιι, ΙεΙιππἔοΙι 6Ιείετό!ε πιοΙΙ‹Μ @επ 
_μπ ΚιιροεοΙῇιιΚ :ιιι ϋεειο ΚάΓοτι·ιιΙ, ιπο!Ιγ Μια! ει ΙοειΠγωι θεω 
»οι ΓϋΙ6Ιοειιεινεπ ἰἔυπ Μνϋε ΙοϋτΙιιτάΙειι πι εειΚϋ:ϋΙιειἰΚ. Αι πάειἔ 
ΙεΙιοι ει ΜΙ( ένω ΜΙ %-% επιιιει·, ε ιϋΙιΙι Μ. 

Α ε ι οπ ο μιτόΙ ποπι πιιιιιωι πω” οτο6ιιιόπγι. _ 
Α ιπιπάειι ιι·άπγΙιιιπ ει]άπΙοιι οιιΙοιποΙι ο οισέ·ΙΙιό1 ποπι πει 

ιιιΚ εἰπετοεποΙε, ε πεπι αιτήιιΙε οπόΙεπτϋπεΚ. 

Π. ΙιοΙιεΙΙοιιο; ἐε Ιιἱἱεὶῶδ "στοκ 
Β:επ εΙπενειέε Μπιτ πεε.Κ ει” ;;γιιΙειιΙάεΙκιπ ὲε Ιά.ιειΚΜιπ 

Μιεεπιι1ππϋό πετώ: ότιοι:ποΚ ,ιιιεΙΙγοπ- ει ιππΚϋπγνοΚ ειοτἱπιΙεἔ 
:ιΙό.Μι-- ει ν6ι· Θε νότοπόπγτεπιιειοττο Ιιαινιιπ, ιιι εΙεϋπιεπ ιιιέι·ιόπ 
πιισιιι Ιιόε6ἔότ, νότιεπεσε- έα τοειοιιγει-ιπΙεέιἔάι οεϋΚΚεπϋΚ; ει 
”ιΙιεοι·ἰπ οιόΙ]π." Ιιοἔγ οι .πιω επιΜιιΜΒΒ Κει°ἰπἔόει εειΚϋ2ϋΙνέιι, 
ει νέτἔγϋΙενόπγεπ έ:ε ΙοΙιοΚ οΙοε:Ιάειάι ε ει ΙαποΚ _ιότόΚοιιγ ΙιότΙιὶ 
τέ.ΙαιοΙε πω ἔγόἔγιιΙἀειιτ ΙιοπιιΚ εΙό. ΙΗγεπ ειοι·ιοΚ Μιά ει νέ·τϋ 
ιΜΞεοιι Μνι1Ι οι επΙέιτοιπ, πιέιιιοΙΙγ ΚϋιέρειόΙ€, ε κι Ιιἱπεἔ ω: :επι 
ιιιἰτιειτπιιΚ. ΤϋΙιΙι ιιιάε ΜΜΜ Μιιάεπ εισι·οΙαι, :Μπι ει πάπγΙιοτΚδ, ό 
«Με Ιιἱἔιιπγ, ιποΙ1γεΙ: ειἱπιε ει Ι0ΙιοΚ εΠοπ Ιιιιε:πάΙιειέπειΚ, ιπάεπΝ: 
επιιΙιιιετποπ ιπεἔ. ΑιοπΙιιιπ ιι πόιόρει5Κ , πιιπτ ΙοΙιεΙΙεπεε επετεπ, οι 
ιΒγετιιιεΚἔγὸἔγἔγειΚοτΙπιΙιππ, ΙεϋΙϋπϋεειι ροᾶἰἔ Μεθει!εΚιιόΙ ιιι ει! 
ΚειΙιιιιιπάει Μπι ἱἔεπ ότᾶειπΙὶΚ, ιιιἱπΠιοἔγ Μάι· ΚοΙΙοιιιεΗοιι ΜΗ( 
Μπα κ κι Ιιειεἐ· Μει!ει!ποΚ οειικ πιιἔγ πιιΙιειεπ ιιι!ιιιΙπιινόπ Μ, ε 
ιοΙσε κι Μ·Ιοεό ΓεΙε6 ι·6ειέπεΚ ΙεἔοεοΚ6ΙγεΙιπ ὶιἔειιοιιειιἔπ ό8 Ιο 
Ειοεειάἔπ ιιιοΙΙειι ἱε Μπι τιιΚάπ ι€επ Κάτοειιπ Ιιπιπαπ, ιιιοπΚἱνἱΗ 
εεινόε ποιείο!γιιει οΚοινάπ ει. ειϋπεὐἔεε ΒότπιτάΙειιοΚιιτ πω” πιάτ 
06ΚΙιοπ ιιΚιιιΙάΙγοιιιιΜκ. Ήι16Βιιπ ιι1εἔπειἔγοΒΒ όε Ιεπέ;όοεάι·οΙππ 
πω) οι·νοεί ίϋΙϋΙειεεεό;;οπ εἔγἱΚε ειιοπ Μπι, ιιιεΙΙγ επει·ιπι πά 
πιεΙΙγ οινοειοΕ ,,εοιτ ιΙιεππι" ΙοΙιεΙΙοιιεε πειεπεητ0ΚΒιιΙ πΚιιι·]άπ εἔγἔ 
άΙισ.ΙέιΜιπ ιιιεἔιϋτπὶ σ. Ιό.πειε ιποιἔιιΙιιιιιΙαιτ, ιιιοΙΙγοΚ ιιι!π_ιιΙοπΚεφοιι 
νιένε ιό.π πεπι τἰΕΚιιπ σε” π ιετιιιέειειπεΚ Μνϋε νιειΙιειιάεπι, ε 
ἔγὸἔγιϋι·επνόεεἱ._ ΗιεεπϋΚ ΙεἔπΙέιΜι πο” ειοπ ΜΜοιόε ιιιόἀ_ἱά 
νειΙ Παππά όΙπππΚ ει πιέΙΚϋΙ, Ιιοἔγ Μπι διειΙιΙ-Κέειιι επ 6ιιίεπιιιτιά. 
επ Μ.ινέπγι (ιιπτοοτειιΜι) πππι ο” ότιοΙππεε ΙεΙΚοι ΜΜιιιοιιδπ.- 

Α ειιΙόττοιιι ειἱπιόπ σειικ ὶἔοπ Με ιπεπιιγἱε6ἔΙιοιι :ΜΜΜ ει 
ποιο;; ΜειιοιΙ ΜΜΜ, ΜνάΙι πει ει: πω· παπι” ιιγιιμιιιιΚ, ιιιο!ΙγΙιειι 
ποΙΙειποιΙοπ ϋεειεπιιιό Με πονοεοπΕι6 ΓοιΙοιΙιοιιΚ ο!. ΒΜ4οι· ρ. π. 
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αι εΙεό όν!ιεπ Χ - 1 ειι·.-πνι αιΙαἔΒαπ αιΙαιΙιαιΕΚ αι 4-8-ειοι· 
παπ_ιαΙιαπ ναἔν εενειιπΙ, ναι” @σε ΙιἰἔαιιπναΙ παι·οειινα, αιιι!ιαιοτ 
ιιιοἔ και ναΙΙαπιΙιοἔν εΙ:Κοτ Ιιιιιοε όε πεΙ4ἱ ιιιΙα_ῇιΙοπιιΙιαι6 παταει 
Κιιππιαιπι ἱἔεπ ιιεΙιόι νοΙππ.--8οΙικαΙ ΙεϋππνοΙιΙιεπ ιιαἔνοΜι απαε 
ω, ε απ» ΙιαειοππαΙ ἱε α.ιιαΠιαιιΚ α επΙόιτοιιι ιιιειπποΙα ίο]ειποπ, 
ιπεΠν ιπαι· ιπαἔαΙιαπ ιε πειπ Με ιπέτωπΕιαπ πϋειι6Ιοε ε αΙιϋιἔἰ 
πναΚΙιαι·ινα ειαι·αι ὶιἔαιοΕιεαἔαπαΙ οπνΙιιιόΙοε Ιιαιπαι; οεαΚ πινει ιι 
,ενεΙιππΚ, Ιιο;ι·ν α @οι νε!ιοπν Ιοἔνοπ, ε α ενοιποτιι απ εεπιιπι 
ι:εοτνει εοπι Ι6ιοιι6Κ. 

Νἱππεεπ αι ε8ιέει ενόενειει·ιαπΙιαπ α. νε3τπι·ιτέεοπ πινει πα 
€νοΜι Ιιαιαεπ, ωι·ιπόειοιεεεΙιπ , ε αΙιαΙαποεαπΙι πιππι6 Θε ΙοΙιοΙΙο 
Με επι· α Μ Ο εἔ νωπό Π, ιπεΙΙν πο¦εϋΙεἔ; ε πϋΙεόΙεἔ αΙΙιαΙιπαι 
να. ιι.€Ιαιαε Ιι6εόἔει οεἱΙΙαριιῇα, αι ιιΙοεεε ιπἔετϋΙιεόἔετ ιοτειποεαπ 
ΙεπειπεοΙια, ε α 1έ.ιαΚ Θε ΙοποΜιαιιι παπα; νατεϋι·πεεεει ιιιεἔπιἔἰι 
πω, α Κειἱιιἔέει εΙόιιιοιιΙΜπ, ε οι πιω α ΙιἱταΙαΗ ιπππ!ιαΙαιοι ἱε 
οΙϋεεἔιιἰ. ναΙαΙιαπνειοτ «πιει οΠν ἔνπΙαιἰαεεαΙ ναπ ιιοΙεππΚ, ιπεΠν 
α. Ιόειέει ιιιαΚπαπ (Ιιϋτἔ- ε πϋτἔιϋἀὅΙοΒ) ποιπ ίόειποΙ-- πω π. Μ 
ιΙο,=; νιι ιϋΙιππνιι·ε τοεειιιΙ Ιιατ-αιΙαεειιπΚ α ΙειειΙει!πε!κ Ιι6νοπ Μεε 
νιιιιαΙι, ε αι αιιναι: ναεν ειοριαιό σιιικαι ιε πενοΙιπαιιεεεϋΚ, ιπἰΙωρ 
α ειοιιιιαιτι Κιει!ει!πεΙε Ιιονότ πι: οεαΚ ειπΙ6]6πεΚ πειἰνόνεΙ, Ιιαπειπ 
α οιεΙπαΚ εοπΙιαΙ ιοΜιαπ ιιιοἔίεΙεΙ6 πιιΙοε νιιιοΙ ἱε οΙτεα.- Διοπ 
Ιιαπ α εςνοιποι·- επι ΜΙοεύι (8αειι·ο-ει επαπο-τΙιεπιπαΗειππε)-ιπεΙΙν 
ποπ Κύτιειιι6]6ι·6Ι ιιι6Ιιπ-ειιπιε οιΙεπιιιναπα α. Μό ΙιἱιΙοἔ νιι-ιιαΙ 
ΙαΙὶ όΙόει, ιπἱπιΙιοἔν οι ΜΜΕ α ιππιωθι‹ ιπαιιιπειπ ιιιιπάεπΚοτ, Θε 
παπα ιειειιιεεειι οτόεπϋι!ποΚ, α ιιιιπτ απ: ΚοτοεοΚιιαΙ ιε ιαραειιαΙ 
ΜΚ. Βιεπ ΙώΠοΙναιποι , ΓαιιιαΙοιιι , ιπι€ε· ι€επ παει! ΕιοπιαΙν τω, 
ιπιέι·ι π ιιι πεαΚ ιεεπ @να ἔναποι·Ιαιἰ ενει·ιποΚοινοε πω ΐοἔ α 
ιοππαΙ ιπεἔὶειπετιειπἱ; -- ιιιιπι!αιοπαΙιαΙ ιιιι€ειε, ναΙαΙιαιινειοι· α 
ΜΜΜ ίεοπ €ναΙιταπ ιάδειαΚοπΚόπι ατόεεπ θε εἱΚοΙινα επ, Μιντι 
εαι όε ι6Ιι1εεει Μ” , πεναπ ιιππωω Γα]παΙιπαε ΙιαείοΙναε πω" ιι 
π: Μ, ει6ναι, πο. πειιιοε, ενοιιιοι·- να” Ιι6Ιἰιἔαιοιιεα,ε· πιω 

 

λ ΜΙΝΙ( Ιαιιιι , α ισ ΙιἱιΜἔ νιι ΙιαειιιαΙαιαιόΙ αΙΙιππΚ ε! , πι” α!ι!ιοι· 
π. ιεππϋιιπ ΜΗ, πα παειπαΙαια Μια ει·όεεΝο Κόπϋεόε ναἔν πεπόι 
πνο!όε ιιιπιπΗιοιπέ·Κ. 

δοΚΚαΙ ιπΙτα.ΙιΙι πιόΙτα νοιοι6Ιοἔ οεαΙεπεθπόποπ εοΚ οινοεοΙτ, 
πα Μ.ιαε ΙιαπιαΙιιιαΜιαπ, ιιιεΙΙνεΚιι6Ι ιιειπ οΙ65%ό νι1αεποε, ιπι 

4ιβ 
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νοΙιπι ο. ι·6ἔἰ Ιιὶρροοταῶοεἰ ων ειοτϋπ σ.ΚύτίοΙνειιιι οἔνειετϋεὶτέεὸτε 
νειἔν ἔνὸἔνἱτάεἀτα Εοειιόό, ιιιΜι!ειι ΙΗιουνέειΙαπ ΚοΙΙοιιιο€Ιεπ , ἔναΚ 
και Κ6ι·πινατό οι·νοεεἀἔοΚ ΙιεΙνοπ οειιρά.ιι Πειτε. όε Μεε ΜἀεἔνΙι 
201 61πότιοΚ, ιιιεΙΙνεΙ, Μι £ύηνΙοἔεε ΙωειποΦ Μπι ἱε ιιιἱιιιῖειιΚοτ, ιἰε 
Μιοπνοεπιι Κάττ εοιιι Ι46ιιιινεπι Γο8τιειΚ οΚοιΜιὶιιἱ. 8 πω: οΙν Ιοετο:·; 
ἔνετ1τιεΚεΚυόΙ Ιιάτοιιιε2οτοε ει3ΙΙνειΙ ει]άκιΙΙιαΕύ. 

ΙΙΙ. 'Ι'οπη:Πό έ: οΜΠερΗ;ό ενόεγειετσΚ. 
Νιι€ν ότιθΚετινεόἔ, τινιιἔΜιΙωιεἀἔ, ἰιἔιι€ο€€ 

εό.ἔ ε ἔϋτοε68 ἰἀοἔοε Μ]άσ.1ιπιειΙ:- Μενου όι·26εϋΚ 
Κὶ£εῇειέεο ιιιεΙΙοτ€: ε2ειι άΙΙαροτοΙ: ΜΜΜ εοἔὶ£εό 
8θίΞ ετΚατνάπ ε Κε1Ινόπι ιινιιῇωιιιἰ, εοΚἀἱὅ 1ϋιι6άΝΙτιΚ πι 
εση, ιιιοΙΙνἰΚ "θα ΙοΙιετηο ἔνοτιιιοΚεΚιιέΙ ΙειςοιόΙειετϋΜειι ΜΒΜ 
ιτιειιιιὶ, ε πιἰΠν εεε€Βοτι ιιιοΙΙνἰΚ ειοτ ε. ΙεἔϋιὶνΙιοΖύΒΒ. ΜοἔΚἰεὲτ 
Ιε€τϋΚ ει Μι11ΜΚιπιΚ οεειΙσιωτι εἔὲει εετεἔέτ Ι(ϋΙϋιιΓάΙο Ι40ι·οΙνΕπιπ ε 
ΜΙειροτοΚΜιη 7 ε πιώ( ΙεἔιιειἔνοΒΒ τόειέ€6Ι ἔνιιΚτειπ εοιιιπιἰ Ιι:ιτό.εέ 
εεπι €ειρειειαιΙ€υπΚ; ε Μι ναΙάτιΙ‹ι 58 ιι€άποΚ Κϋνο€ΚειεΗ ίοΙ€ϋπό μ· 
νιιΙάειιεικ €ιιηι1ἰ: ο μινι1Ιάε @Με οΙΙνειπ νοΙ€, ε αΚύρ ε οΙΙνιιιύιΙ με 
ΙεπΚειοα, σ. ΜΜΕ απ Μπι τἱΗώπ ει ιιιἱπᾶειι οτνοεὶ πω· πέΙΚϋΙ ει. 
τετιιιόειο€ω ΙιαἔνοΗ ϋε€εἔεΒπόΙ Η: νειΙει αΙΒειΙιτιντιΚ €οραει€α!ιιἱ. 

Α τω” ΜΜτόεεεΙ, ε ε.άειτοέτ αΙΙαιΙοιιιιωιΙ ιιιἰιιὐοηκοτ τοϋ 
επέιιιοε ΚἰεέτΙο€ Μάη πω: ετούιυόυνΙιοι ]ιι€οϋιιιιΕ: Μ” ει ίϋΙ:Μ 
ΒΜΗ6ΚικιΚ, "ω Ιιει€άετ1ὸΙΚίἱΙὶεΚ- να” Βὶ2οπνίειΙπποΙΩιειΚ, ΓόΙτεΙ:ό 
“Δε ιπάπ - πιοε€ οεαΚ001τι ιιιηςε1€ ει πι :Η ο η” (ορὶιιιιι) Εισειιιό.Ι]ιπΙε. 

Πἔνειπἱε ειεϊιιιοε εεεΝιοπι - Μ! ει: άΙωΙάποε ἱιιἔει·ϋΙ€εέἔ, 
ιινιιἔωιΙαιιεάἔ ιιιεἔ ύτιέΚοιτνεέἔ, να” ΙιεΙνϋεΙἱ ό1έειικ ίά]ιΜι1οιιι 
ηει;;ν νοΙΦ, ε να ει. €ετικιόειοττε Ιιειἔνει€να, έειΙτειει€ειΙει€ἱιιΚ επτὶΜ 
ιιιάε εεοίεΙΦ6Ι Η:όΙνο, εἔνἱτάηνοε άΙΙειροέΕπιπι ιιιειται]Ε νοΙυε., νειἔν 
ίοΙνωιιοε ηϋνεΚεθόεΒοη νοΙ€-- ΠΙν οεοΕοΚΜιι ιιιοιιθοιιι ιι ιιιάΚουν 
ΜΚ οἔν "ἔν ΜΗΝ;» ΙιειΕΙιεπόε ειὸειἔῇει Μάτι ἔνοι·εειπ οΙΙν μινι1Με άΙ- ` 
Με Με, Ιιοἔν ει οεειΚ πεϊιάκιν ύτει Μό” 52οτβοΙοΕ!: ιινιιἔωΙειιπ ε Πι 
ἔει·ϋΗ ΚὶεἀοόεΚ ΙεοΒοηιΙοεϋΙνόιι, Ι:ϋΒΒιινΞι·ε ῇόῇἐΚοπν ε ιινιιἔοιΗ: ά 
Ιοιτι!πι ειοπὸει·ἰὶΗεΚ, έΒ ὶιωᾶτεΚ; ίεΙόΒι·ειΙνόιι ροᾶἰἔ ηνυἔοιῖΙειΚ ε 
ίΠεεεΚ νοΙΜιΚ , ε ει Γέ.ΝαΙοιιι επνΜΣΙέεόιιοΚ ότνοΜό εΖϋΙϋΚοτ ιμςν 
ΜΗΝ οι οτνοε€ ἰε ιιειἔνοη ιτιεἔ1ινι1ἔἱατ€άΙ4. --Πειεοιι16 Ιιειτάε.:Μ Μι 
ρε.ειωΙτυΚ σ. ιιιό.Κοιηπιακ οτόε ΙιεΙνΒεΙἱ - ι:εύιοε έ5 ὶιὶεἔ65 -ϊό.] 
«ΜΙιιιειΚ οΙΙεη ἱε ;-ιιιἱΜ ἱε ει Ιιϋνἔ- ε ΒΘΙἱ2ἔπΙοΗεάἔοΚ ε ίειΚάτοΚ, 
ε ει ηεΜυνειοτ οΙ6ίοι·θιιΝ, οᾶιὶἱἔοΙό ιιιέἔ εΙόἔἔ6 ιιειιι ιιιαδνειι·επ 
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ΜΜΜ ωπι6ιιιιιι Ιιότόι·ιέΚοιιγεέιςιι61, ή” Μο;; ει Μ'ιι·ιιεκ ιιΚάτιιιεΙ|γ 
ΙιεΙγειιι ιιιοἔότἱιι€όεε ει Ιει·,·ιέ·ΙόιιΚοϋΒ Εάιιιιι.ΙοιιιιιαΚ ΜΜΕ ἔει·ῇοειιετιε. 
ΚιιΙϋιιϋε ]ό ειιωωι ΦειριιειωΝιιΚ σ. ιιιό.ΚοιιγιιιιΚ ΜΜΜ: ιι ιιάΙιιιιΚ ἱ 
ᾶεἔΙάι πονο ΜΒΝΕ ε!όίοι·ιιιιΙό Κότιιοιιιιι6ι-ιιιοΙΙγιι6Ι ι. ι. ιιὶεἔετὁ 
Μάη· ει ίόΚιΙι Κότό.ΙΙιπροι!, ιιιεΠγ ιιιιιΙΙιπι: ιιιιἔγ ιιγιιἔ€αΙιιιιειἰἔ νιιἔγ 
€ϋι·οεϋεε68, θε και ΙιειγΙιεΙι Ιιό.ιιαι1ιιιακ, ιιειιι νιε.ιετεε ιιἔγνότιοιῇ- ν 
ΜΜΕ, ιιιἱιιιέ κι Ιιειἔγιιιά: νέιτΙιιπνεἔγε άΙ€ιιιΙ, οΚοιιιιιιιιιΚ. Βιειιιιιεϋ1 
ιι6 ΙιιιιιιεειιιΙ νοΙ€ ει ΚειιΙ6 νόι·Ιιο.ει ιέε ει @τσακ ΙιύἔγτεΚει‹Ι6εΙιειι 
ειόνειΙ, ΜΗϋιιΜόιο οΙΙγ ΚότιιειιιοΜιοιι, Μι ιι ιιιάκοιιγ θἔ]Ι'ό8Ζἱ κι 
ίϋΙΙιά!ιοτο6οι€ ιιιεετειιιΙειεττ οειιΙΙιιριινάιι, νιι€γ κι Ιιόι·Μωπιτοτ ε16 
ιιιιιιιιι€νάιι, ιιιιιιιιοιιιιοι· €οιοιτιοε 3ιι.νιιΙάετ εειΚϋιι6α. ϋιΙνϋει “Βιμ 
:ΗΜ Ιό.€ιιιΚ ιι ιτιάΚοιιγιιιι.Κ ιιιιἔγ ἰ2ἔει£ο£€εἀἔἔειΙ Ξ ΙἀῇιΙειΙοιιιιιιαι μι· 
τό , 8 @επ ιιγιιἔωιιιιιἰω κϋΙι68όεοΒιιόΙ: ιιο1 απ ιι ΙιεΙ6ιιιΙυΚ (Μισε 
οιιιιιιιιε), ε2εριι6ιιγο (ΙιεΙΙαιΙοιιιιιι), ΜΜΜ νοιιΜ (ειι€ι·ιιοι. ιᾶΟἱΠΟᾶθ 
νιι·οειιο), ιιιεἔ ιιι οΙΙγ ι8ειι ᾶὶοεέτ€ εει!ά!;οιιγ (ΜιοΕιιοατιιιιιι) έρροιι 
ιιε·ιιι ρύιοΙΙιιι.€ια. Βιειι ά!ΙΗάε νιιΙὸεάἔάι·‹3Ι ειέ.ιτιοε έ8 ειἱἔοτι'ι_ ε: 
ει Ιιοιιιοοοριι€Ιιιιι. ειΚοτειιιοι, να” ιιι οειιριι. €ετιιιύειιοι άΙτιιΗ μινιιΙά 
ΜΒΜ: ιιιιέι·Ε όε ιιιεἔὶ€έΙι;-- Μεότ10ιοΚ ε €ειρε.ειτα!ειιοΚ ιιιήιι ιιιιιι 
ωικι ιιιοἔἔγὅι6ιῖΜπἱΚ. 

.Αό_ῇιιΚ ρωὶἔ; α ιιιάΙωτιγι νιιἔγ ιιιἰιιτ οΙΙγαι (ιιι ειιΙιειιι.ιιϋιι), 
να;" ει: εἔγειοι·ϋ ιιιάΚοιιγ-Γιιεινόιιγι, -- Ι«Έ;γιι!αταΒΒαιι ρθω· ει 
Βοννει·ροτ£ -- ει ΚϋτϋΙιιιέιιγοΚ ε2ετιιι€ Ι(ϋΙϋιιΜε ε.ΙειΙώειιι, ε Μι 
ΙϋιιΓιέΙε ποιοι: Κειροεο!ιιτΑΜιι. Α Ποννοτροι·τ οιιιΚοιι·ιιι ιιιιιἔἀΙιειιι, 
να” ιιγέιΙΙαιε ΜΒΜ Ι6ιειοΚΙιειι ιά]ιιιιΙιιιειε €6ι·οεϋε ΚϋΙιϋἔιἐειιόΙ, ει 
ιι:ι.ι·ιιιιεεειιιιίι ὐέιτιΙΚόιιεἔἔεΙ (ειιΙΓιιτ Ντιπ. ιιιιιιιιιοιιιι), ιιιιιΙϋιι σ. Μάι· 
ΙάιωΙαιι ΗιιιόΙοΕι ἔγύἔγΙοΙγειιιιάΙιιιιι εειιι ιιι ἱΖἔιιωε ΚϋΙιϋἔιέ·ε εειιι ει 
ιιιέιοεοιιά.ε μιιιι ιιειιι 8.Καινιιιικ ιιιιιιιιιτ ειιιιιιιι ε ει. Μι· ιιοιιι πω· ιιιϋΚϋ‹Ι 
ιιι ; - ΜειιιοιιόεεΙ:Ιιειι ειι.Ιερ τωοιωι, π” ϋεειεΙιιιι6 ἐ8 ιεοιιἔιιύ 
ε.ιοτοΜεοΙ; - ε: ιπσΒΜιιΜωΙ πω” αεκ ιιι ιιιιιιτΙιιιειοΙγάεοΚΒιιιι; 
ειιιιιιΚ "Με όιιοσ Μ;;ιιιιιιγαΙ, ε ε.εςγιέϋ ειοι·οΚΧεΙ._ Α ειιιιιγιιΙψ 
(ιιιοι·ριιιιιιιι) εοιιιιο!ι @Η ;γετιιιεκοΚιιοΚ ιιοιιι ΜμΕ, ιιιει·€ ο ειοι·ιιοΚ 
οιόΙε2ει·ϋΙ6Β· ιιιεἔΚὶνεἱιιτει€0 Ιιιιιιιιιγιιε 68 Με ιιιἱειἔῇιὶι Μιιιέιι·ιιι οειιΚ 
ιιειιι 1εΙιειοιΙοιι. 

'Ι'ϋΙιιι ιιιἱιι€ πω· 2--Β0 Ιιόιιειροε Μει!ειιιιοΚ ι·οιιιιεΙΙ:ϋΚ ει. Πο 
ννοι·ριιι·τ Μτιι.Ιιειιιοε ιιιΙν6ε Ιιατέιεειι1. Με σειικ ιιΚΙωι· ιε ειιΙιιιΚ, ιιιἰ 
Μη ιι Κ6νεΝαι26 Μανιι.ΙΙαιι Κ6ι·ιιιιιιιέιιγοΚ νοΙιειΚ ιεΙειι: πιω 
ειοιιιοΚ 65 ›Κϋιιιιγειιι ίειι·τιιι·ιΕοιτ Π” ιιιεΙΙοΜ ίύ.1ιιΙ:ι 
Ιοιιι οιονειι έι·Ζέεε, ιιγιιἔιπΙιιιι ά11ιι·ρσ€, ε ιιιιΒιιγ ιιι 
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ἐει·ι'ιΙ ω6% -ιιιιΜιέρ ιιοιιι ιιιιιιιοεοε ειιΙιιι ΜΜΜ ιιι6ἔ Με :ιωα 
ἔοτ εοιιι.- Βεἔιιιιἔγοὶ›Β εΙΙειιμινιιΙΙιιιιιαΕ ωιιιιιηιιιι ιιι οι·όε ΙοΙιοε 
ιιἔγϋάιιιιιΙιιιιιι, θΙ'68 ιιἔγνόι·ρειιιἔάει, (ιι·ιιι!όιι κι ΜΜΜ @Η ιιειιι ω! 
Μιήιι ίϋιιωτιιιιιι), ει: ε·ρόε έΙΙιηιοιοι, Θε ιιιιιΜιοε ωι-ωειωι. ΕΠΙΜ 
Ιιειι ιιἔγΚὲτἱιἔιιιοιιεέἔΙιιιιι (οεύ2οεΒιιιι), επ οἔγόΒ ῇιινιιΙΙύ Μ5τιιΙιιιιέ 
ιιγεΚ ῇειειιΙιἑτόϋειι ιιιΙΙιιιιιιι πι!! ονειιοειιιι ε ιι,·;γεΙνιέ·ιι ιιι:·ιειΙάιιι ε! 
1οιι]ιινιιΙΙό νάΙιοιάειικτιι. 

Α ιιιάΙιοιιγ ιιιιτάειι-ιιιρειειιαΙιιιιιιΚΒόΙ ΧϋνειΚοιιεινε-1-2 
Μα ιιΙιιι€ Κειιι6ιΙιΚ, ε 4 - θ ότιιι·ει $ει·]ει]; Μάτι ιιοιιι ίε ιιιιιιιΚ 
€6Νιεεϋι· ιιιιιιι: 2 -4ει:ει· ιιιιριάΙιιιιι. Β2 εἔγ ειιἱειἔιάει ίϋΙϋΙιόιοΙ, 
ιιιεΙΙγοι ε. ἔγειιιιεΚἔγὸἔγάειιι€Βιιιι Μι!όιιόεειι ειϋΒεόἔεε εΙΓοἔιιιΙιιἱ; 
08εΚ Ή ΜΜΕ ιιιιιάιιγοε ιιιϊιι8οΚιιι Μι, οειιΚ ιι” €γοι·ειιιι ΜΜΜ, 
ε ιιι ω” ΓοΚύ.ι Ιιοτιιιιιιιγοιιιι-ει ιιιι Η ειοΙιοι€, 1νιιἔγ 2 ότειιιΚ6ιιιι 
αιΙιιἔΙἀειιιιΙ ΙοΙιειο€Ιειι. Μο8ΚιεύιΙόιιΚ ει: εᾶαἔοΙ‹ ΚϋΙϋιιΓ6!ε ιιιιἔγεά 
δει ιε, ε ιιιιιόιΕ ε: ΜΜΕ Μ, Ιιοἔγ 2-4 Ιιόιιιιρο.8 Μεύεά 24 Με ει· 
μια ι·οιιι!έιειιιιι οΙΒιι· %-% ε2οιιιοι·ι, 1 ένω 1 -122, 4 ένα: 4 
--5 ειειιιοτι ιιι Βοννετροι·Ιιό!-ιιιιιιτ ιιιοιιι]άιιΚ 2- 4 ιιᾶιιἔτει ΠΗ 
ο82ινιι. θνειιοεεά8ιιιιΚ ε σ.]εινιιΙΙό ιιιιτε έ!Ιοιι]ιινιιΙΙό Μ3τϋΙιιιέιιιγιεΚ 
ιΠό ιεΚιιιιοιΙιε νόιεΙο ιιιεΙΙειι: ὶἔειι ΜΒΜ £ϋτωιιτ ΜάιιΙάε (πατω 
ει8);-ει ροιΙι€, Μ. οἔγοε εεεΦοΚϋειι ιιειαΙιιιι ΙιοΚϋνειΚε:ιι6Κ, ιι 
ίειιεΒΜ Κ6ι·ι1ΙιιιέιιγοΚ Μπα Ιιἑιιγεἔεε κάτι ιιοιιι 0Κ02Μιι], ε Μπιγ 
ιιγειι οΙΙιάι·ιιιιιιι!ιιιΚ ω: έ!. @το εεοι·ἔιιιιιιιιιοειιιι νάΙτομινιι ιοοιιιϊό 
Ιιιόοἔ ΒοτοἔειιιιεοΚ (Μπα νιιἔγ οι:ιοτιοΙ νοἔγεε ΜΜΜ; νιιιι6Ι) ιιιοἔ 
ει ιιγιιΚειιι·ιτε ε νόἔιιιἔοΙιτιι ιιικαΙιιιιιιιιιιιΙό ιιιιιειάτρι€ροΚ Ωω. 

Α ιιιάΚοιιγιιιικ εἔγόΙι Μι!ιιό ειει·ειιι ΠΠϋΜ εΙ6ιιγο @θα 80|(ε 
ΙιΙοἔοεἱΙΙιιριι6 ΙιιιΕάεα ιιιινΙιοιό ΙιότΒἰτάΙιιιοΚΚιιΙ Ράι·οειιιΙ; επι επι 
πι” :ιΙΚιιΙοπιιιιιιΙ ιιγι!νέ.ιι ΕιιρειειωΙιιιΚ; ε οι ιιιιιι· ιιιιι€ιι ἱε οΗγ ω 
Ιιιῇιὶοιιειἰἔ , ιιιοΙΙγ απ ιι ιϋΒιιιοΚ Μό ειιιοΙι; ΜΜΜ ιιιιιιιιΚ Ιιιιτέιεει. ιι 
ιιγεἰΚ- έε ειινΙιάιιιγάΚ ἰιἔειιοιι ε ίιέ._ιι!ιιΙιιιιιε άΙΙιιροι_ῇειἰιιιιΚ οεἱΙ!εριιά· 
ΜΒΜ. Πει νιιιι ο ιιιιιιιι ιιωιω "ει, ιιιεΙΙγ ΙιιιτάειιιιιιΚ Ιοὶιιοεεἀἔα-, 
ε: Ιιόειιιιιιόιιγειιιεκ ΜΒΜ ΚονσεΜέ νάΙιοπιιΙαιι οἔγίοτιιιιιεάἔιἰναΙ ιι 
ιιιάΚοιιιιγ:ιιΙ ρέιτιιιιιιιιιιιιιι άΙΙΙιιιιιιιι θ 

Ιιιο$-ιοιιιριιό 128 ο8ιΙΙιιριι6 ΙιιιιάεάιιιιΙ Γοἔνει ει ιιιάΙιοιιγιέ ιιοιιι 
τιιΚάιι ιιιέε πετώ: Κε1!ειιιοιΙοιι-Κινό1ι ἱΖἔιι€ύ-ιιιεΙΙι€Κ ιιιι€ιιειιιιιΚ 
ιιιεἔεειιιιιιἱεἱιόει6τε να” ΙεἔιιΙάΒΒ ΙερΙοιόεύτο ιε ΙιειεειιέιιιιιΚ; ί6Ιοέ 
ιιι 0156 ιιιιιΙι ι·οιιι!εΙΙειιεε ἱιιἔειΙύΚειιγεόἔιἐιιεΚ ε ιΠγ επει·εΚ ει1οιιι 
υιιιιιωιωιιωκ ΙοεειΙΙιιριιάεάι·ιι; ήιιιιι16ιι ι. ι. οΙΙγ ειοι·εΚοι νοειιιιιΙι 
ΒιιειιιάΙιιιΜι, ιιιοΙΙγοΙι ΜΜΜ ιιοιὶν- να” ἱᾶεἔ-πιάειω ιιιιιάεεει! Μι· 
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απ: ο πγοιποι·πι ε οΙεϋ σωσει ὶἔεπ ἱιιἔοτΙ6Ιοἔ πειωπικ, "Η πο 
παω' ΚάττόποπγειΚ ὶε 1οΙιεΕπόποπ. Β οι6ΙΙ:0Ι τοπάειει·Επτ Μειπά1 
_μπ‹ ει 1ιιεἰΚοιιγ£ ει ΙιἱΒΙιπΙνπἔἔπΙ (ιπὸτσ. επΒΙἱιπει£. οοι·ι·οεἱνπε-ἰᾶϋΙ€ 
ποει1ι εΙΙοπ), ει Κάπεανειε τό:όΙεἔ-ΚϋπΙε,·ςοἔἔοΙ (ειιΠειε ωμά απι 
ιποπἱοειΙἰε), Μπα "πω, α πειἔγ αι]ει,·έ·ιι ΙιάπγποτΚό, ε οἔγύπ ΜΜΜ. 
Φύε ειστοΚ πάει€1άεάπέ.Ι. Α ιπάΙ(οπγπαΙ: ειστε τιιΙ:ηιΙοπεἀἔα π εΙ6,$ 
πω, πο” Με πόΙΚϋΙϋιποθεππό τεἔγο ει ἔγαποτΙεπϋππ; πιοι·Φ πό! 
ΙεϋΙο ο Με ειοι·εΙ‹, ιπὶ εΙ6Μ Εόπο.τάεπΚει€ ἔγπΚοτοΙΙιει£πἀΚ, ἔμπ 
ι·ειπ ἔγοιποι· ε Β6Ιἱ:ἔα€οτ€εάἔο€, ἔϋτοεϋε ΙάῇᾶπΙιπειΙ-ια€, πάπγ:5.ετ, 
πειείο!γάεπ ειϋΙπεΙι ιι 1επιιΙοιΙεΚπόΙ. 

Α ΜΜΜ Ι(ϋιπο.ειπάΙΜπ πύιΙ1Μ ειστεΚι·6Ι πω. 

Ιάποε ραπε82Κέι1τ εΙιιιοπάπειήιιΚ απ, Ιιοἔγ ΜπάειιΚ ΒπτοιιγωΙαπεά 
μι ε Κό€εόἔεεεόἔε ιιιοΙΙεπτ, Κ6ειἰτιπόιηεἰΚ ἰε νέ,Ιτοιόπ Ιονέπ, 5ἔοπ 
οεαΙ6ΚοπγαΚ, - Α Κ έ: Κ ε επι, (ειοΜιιιπ Ιηᾶτοογαπἰοιιιιι) ε. ἔγοι·ιιιοΚ 
ἔγὐἔγἔγαΚοτΙπ€ΒὸΙ ε,·ζόειοπ ειάιιιϋιοπ06. Α Β οι· ο ε” ά π πι οἔἔ γ 
νἱι @μια πιιιι·οοεταεή) ιιππά!Γοἔνει Η ἰύΙτο€οοιιιΙ6, πο” οι·ο]ο 
αΙιεπιιε ΕοἔΙειΙτ ΜΜΜ ιποππγἱεόἔε ει ΚϋτϋΙππ6πγοΚ ειω·Ξπτ ὶἔεπ 
νέιΠοιό; --Πο Μ.€άεό.πειΚ ϋἱιοπγ€αΙαπεάἔα ε ΚόΜέ,·μ "πω εε·πι 
πειειπάΙ]ιιΚ Μι €ϋΒΜ. Ι·Ιοεειά όνεοτοπ :Μ ει!!ωΙιιπιπωπ ω, 1 ένω 
ΙεἰεᾶοᾶπεΙ‹ πεπι τπΚέιπ 10-15 οεορρε€ Η ειιΙνάπ οἔγ πειρι·ει, ‹Ιε 
εἱΚεπέ£ πω! Μι.4ωε όρρεπι ποιπ €ειρειει€αΙ€ι1Κ. Οπό!ειετϋΙσπ νοΙπει 
ωΙππ πω: νεϊΙτοιαίοε πω· ΙιοΙγεΩτ α. Ιωεοι·ϋ ιπππἀοΙαϊε_ῇοτετ ΜΒΜ 
ιπαιπἰ, ω, θα πιώ;; ποιπ Μεόι·Ιόπκ ιιιοἔ, ε πεπι ὶε παμπ ειϋπεό 
ἔύϋ ει ΒγειΒοι·Ι:Μ;Ιπιπ.-Α Με Ι ό πό ο Κ ν ο π ε” (οκ1ι·υ.ο€. Ιιγοεοὶειιπἰ), 
πει ω! ε ποιπ 1·68επ ΒόειϋΗ: (1 --2 ειειιιοτ ο” παρω 1 άνω Με· 
Πει!ποΚ), εΖἱΒοτύππ πόΙνόπ, €ειΙό.π ει: αΙΙιειει·ιι εμ! Μεεέ: οεὶΙΙαρ1€ὐΙειἔ 
Μι€;- Μ ιπἱιι€εἰπ ιπἱ τοπᾶειοτὶπ€ σεειΚ ιπάιιιΙο1ει ίο]εέπειι να” ο 
Ιει]οε-πγάΙκοε Κονεπ·6ΚΒοπ, ιιιοΙε,; ρ6ρΒοι·οἔιι€ιιιἀπγοΚ ιποΙΙοϋΕ, νπἔγ 
ΙιΙιππο,-ο!πη (οΙειιιπ τἰοὶπὶ) υ.ψάπ, ΜΜΜ ω, πεπι 80ιωι ΙιἱΙιε€ιιἱ ε!» 
ΜΗ Μιὲόποπγεἀἔιἰπειπ, ιιιοτΕ :ποπ νοΙε νιιἔγ υΙόΜο ει!ΙαιΙιιπιιο€€ 
ειετοΚ ὶε--ε. πιἰπ€ επ ποπι οἔγειει· ωραεπταΙέιπΚ- ·εΙύἔεόἔεεεΚ 
ει παΒΜιπ πχήΙνάπιιΙ$ εΠωτ ιπει€·γαι·άιόεάι·α. Ηοἔγ ρεΜ,<δ σε πω· π 
ιιιεΙΙτε ιέρρεπ εεπππἰ πατάεεπΙ πεπι Ντ, ΜΜΜ ΝόΙϋπΚ, πιὶνοΙ :πει.-. 
παω απ·ιιι6εισπϋ ἔγειΚοι·Ε επτα: νεα” πει!νοε Κόπϋ,<έόεοΜυοπ π 1εἔ 
€ωμωθι)» αἀιιἔΜιπ πιάνει, εοπι εειΚϋιΙϋΝ ΙοἔΚὶεεΜ› επγΙιϋΙέε€, πο 
Ισα πι: ιπάπα τοπιΙοΙτ Βοννοι·ροι· τοΙ]σε αιΙειἔ_ῇαἱ, ΜΜΜ:: α‹ῖνα ἰε, 
τϋΙιππγΕι·ςεπγπϋ!όε2 επϋΙόπεΚ. 
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Α ε ι εμ ιι6ιι με (ΙιεΙΙαι1οιιιιιι) ιιιιιιιΙ τειιιιΚινιΉ Βιιοιηιω1ιιιι, 
Κόιεόἔοε ε ιιιιέἔ οιἱἀἱἔεΙό εειιι ιειιιετιι Ιιιιιάειι "ει, ιιιε:Ηγ ιιι6ἔ κ. τι 
ΙεἔεΙέἔοι0ΙιΙ› ιι·έιιγοΚΜιιι οΠγ ἔγιιΚταιι ειιέιιιΙιειιο€ι, ε. ;έγετιιιεΚΠύ 
ἔγἀειειιΙιόΙ, ΜΙ ι:ε:ιΚ ιιιιιιύειι οιιιιιΙ1·ύΙ ΜΜΜ Μποε Μπάειι ειει·ο 
Μι ΚεΙΙοιιο ιιιΙωΙιιιιιιιιι, ει]οΒΒ ὶὐϋΚἰἔ ε2άιιιιπειιιΙ6. Θϋι·οεϋε Ισό 
ΙιϋἔόεΘΚε€, ΜΜΜ ΓειωειΙιιιαΚιιι εοιιιι ειειιι οεἱΙΙειριτοΗ ιηιιΙνάιι έ8 ε 
;γοιΙϋΙ, ε ιιιοιιιΙΙιαιιιιΚ, ε ΒιιοιιγιιαΜ_ιιιΚ Μ, Ιιοἔγ ει ΙιϋιιΚϋΙιϋἔέε 
οΙΙοιι ειιιοεεειι ΜΜειι. 

Α ε ιιΜιανοη Μπι ιι Κ (εκιτειοι . Ιειοδιιοαο νιι-ωωι ΥιιοιΙΙιάιι 
ιειΙιιιιιΜιιιιι Μποε 1ΙΗ..:Ι:$.8άξ ιιειιι ΜΜιιΚ. -Α ειιΙά'ΗΠιγ (Μοιιιοιιτι 
ιιιιι- ΚϋΙϋιιϋεειι ει: οεειι·άΚ η) ΜΒΜ ιιιιιιι ·εἔ6ειΙοιι ιιιεἔνειοιιιΙ6 
Ιιειιάειι, Μ: ι:ιραε2ια1ΜειιιΚ ο Μαι ιιοπι εΙόἔἑ·ό ι:ιειΕάΚ εειιι εΙι5ἔἔ6 
ε2έιιιιοεπΚ, ε. Με Μεειι1Κ, Ιιοἔγ ΙοἔειΙά!›Β ἱέ ιι ΙεἔιϋΜι σεειΙ16ιι ο 
Ποννοιροι· Μαι! ιιιιέι,·γ ΙιαειοιιιιιιΙ ΙιοΙγειιοε1Ηιειό έγό,·"ε2οι·. 

θεα Κοι·Ιέ.τοι2ιιΚ ιιι·ιιιιιι ἔγὸἔγε1ει°εἱιι·ΙέΔειύ)ιιιέιτ, ειιιέΠέϋΙϋ2 
ιϋΚ ει ιι61ΚιΉϋιιιοιόΙιει, ε ιι6ιιιικ ιιιοἔ ε2ἰἔοι·ύ ωωι‹ εεει·ιιπ ιι σει» 

Κύ!γ ειόιιιιι ΙιειειιιάΙΕιιΚιιιιΚ Ιιειιέεάι:- ιιιάεΚύρ ϋτϋΚΚέ Ζενειι·Μι πια 
τιιιιιιιιΚ, ε που οι·νοειι Ιο1οΚεεει ;;γ62ειιιΙ ι- ιιιό,<ἐ· χιοᾶἱἔ ί6Κέρειι π 
8ΞΥθιιιιιεΙΈγι35%γαΚοιιΙει€Μιι - ιιιοΙΙγ όρ·ρ'ε ιι· τι ο πι έ! ει ιιιι νι· 
νοεεάἔιιἰιιΚΚιιΙ ! 

ΙΥ. |πεστΙδΙτ. 

Α: ῖιιἔοτΙὅ 8γ6€'γειωιεΚ Κϋ:ϋ11ιό 6εε2ο!ι·έιέ6ιίΙΐιάε 65 ιιιειες 
Ι'08τάΙάδ ιιτειιι ιιιάι· 05ει|ΠιθΙΙΙ τιιιι,·Ξ,·έϊ ιι Κάϊο5·ιιιΙΚα1ιπαιιυΚ. 'Η52ιει 
ὶιιἔθιιΙὅ Πάει”, ε ειιιωιι ΚὶιτιέίΙιε£6 ιικιωωμ Μι ει τσιωιωι ισ 
Με εΙό%ό ΜΜΜ. ΙΜΒΒ βιναιΙειιΒιι €ιηιπάιιτ ιθιιιωιιικ ει Ιιενειιγ 
Ιάω!ιΙκιιι εΝ5]ϋνό ισιιηι.‹ω ἔγοιι,<ἔε άΙΙειροισι; πιιθότι ι. ἱ. ιι Μι· ει 
1ειοεοιι Ιιόεέ,έο ε ει όι·νετ6ε Ιειεειιεά,·ι,·ιι ωωιω ει»Βειι6Β· τωισκινιιι·ι 

. ;γειι€6ιιοΚ ἐπὶ ιιιιιἔἀτ. Πο] ΜειιειΙ ΒειεἔεΚιι6Ι ιιΙει,·;ιοιιεε °ιέε άΜη 
Ιειιιοε Γοττόεέ.ἔ ιιιεΙΙειι ιιιόἔ ιιιοι,·;Ιειιοε ειὶόιιγΙιάΙιοτοὐάεἰ ῇειεΙ€ ω 
ΜΖωιωιως, ε ιι ΙεΙιοι6ε6ἔ Με;; πω, Μ;" ει τοειι ει·όΚ ιιιΈκιΠι 
οειιΚ οΙιιγοιιιοΜιιΚ, ιιιιιιι ἔγειιἔέΚ, ει. ιωιω-ι, ιιιιιι€ ιιιιιι 
θειι οιι,·γι5Ιι ἱιιἔοτΙ6 πο” , ιιιιἔγοιι ΚοτϋΙ]ϋΚ. Α ΚιειΤοιιεΙε ιιιοι€ 
,«Ξό|ιοιιγ ὶᾶεἔ- ε νόι·τειι05ιοτε ο ιεΜιι€ειΙιειι ιιιιέιγ νἰἔγάΖιιιο£ @ο 
Με .-Α ΓόιιοΜι ειιι1ΜΜ ΚϋτϋΙιιιόιιγοΚ Μπέκι Μεάει!εΚιιεΚ ιι ΜΕ 
ίοι·ΙιόΙ ιιιιρ_ιάΙιιιιι Ζ-1 επ.-ιιιιιι ειιιιιιιΚ, 2--4 ιιιΙιιἔτιι οεπνιι, ειἱΚ 
Η· πω· ἔγϋΚϋιιΚε-ΓοττειΖειιιιιΙ, Μι ΙιοιΠἑς ει ἔγοιιἔοεέδ ιιιοΙΗΜ 



ιπιἔγ ω τοιιιρα86.€, ει ωιι·πὶε:ε-ἔγϋκοτετ ἰε ΜΙΒ εἔγ€11τ ΙιοΜΜΙ_;υΚ. 
Α 5:ἱΙ‹ἰϋνἰι·άἔο€ (Ποτ. 0Ϊιπ1τιο11ιἱΙΙα0 νιιΙἔΕ), ει ἔγϋΚϋιιΚε €γ6Κετ4% 
(τω. νειΙαπωπο εἱΙνοε£ι·.). ε π €ιιτιιἰοεἔγὸΚει·©τ (πω. ΜΜοειε) ω 
ΙιΜτοιΜὶειοτἱιιτ τω” εο€66ε2ετΚόιπ ο.6]ιιΚ. - ΗΜ ει: Μἔει·Μ επι· 
ιιεκ ]ωνειΙΙειτα ιωΖω, ει Κάϊοι·πάΙ @Μ όε οπΗειετύΜι ποπ ι·ιωιι ἱ 
;;οιι ἰειπιπϋΔιΚ, ε ει: ἱἔοπι ι$τά;;ιι ρόιειιιέ.ιι Με (ιτιοε4:Με) νω...ωε 
ΚϋΙϋ1τϋε, ΜΜΜ Ιιειεεπάτ ἔγοτ1ηεΚοΚ1ι€1 ·εοΜι εοιιι έαρα52€ε.Η:υκ. 

Ψ. 0ϋι·οεο11οιιο επει·ο1ι. . · 

ΙΙΙγίέ:Ιο ωοτοΚΚεΙ επιποΙΙγ ΜΈ·οτύ ΜΗΝ πει-.”ειάϋιιιι Κὶ56ΦΜ 
Μακ €ε€τϋπΙ‹. Α Ιιοι·Β·αυγ κ·&ι·ά.Έ·οΚε! (ΠΜ. Μετά), 8. Κ6ι3εΏΝ'αε Ι1οϊ·ἔ 
ὲΙοἔο0; (ειιΙΓπε πἰιισἰ), απ ἰἱτϋ1ιιἔγϋΚέΙ°Ρ0τἱ (ΜΝ. ΗΜ. ειττειίιΜαο), 
π Βειι8έιΙἔγϋΚ·όι·ροτἰ (ρων. Μιά. ρπΘοπΗιο), τὰ Μάπιε2άϊοτ, ε 16,Β·85ι-Α 
ν" ο:ϋε€6Ιεἔε€ (ιιἰ€1·ειε ειτἔοιιϋ), Θ. Ιιιιἔ-γαἔοε Μι1ε:.ΜιΒ 5·όιόΙε.=;ε$ 
(οιηη·υ·ιιι ειιιιιτιοιιἰωιΙο), ει ϊοτροϊἰιιϋΙαῇπἰ, ε”. επέιιιιοε εεε'ΦΒου 16 
εέτΙεϋ 3:26! όε ιιι66άει! αΙΧαΙιτία2€ά$ύΚ. Βο.=;ετδεοΉ:ϊιΕΚ νωέγ Μ. 
ω." τετε2ἱΙ‹ Ιεἔ€ετ]εᾶοΙώι1ιοεοΒΒ Ιιετέετιπαϊκ ωΡα·"ωιωκ ε. ΜΗΝ: 
τἱιτοΜη :Η , ιπιετ!: πω. ποΕ6ικότο'ε ΜΜΜ ε!ιέ%·45 °ΙιαΙΑΞιίι· ιιιεἔἔγὁ-' 
ἔγποϋ, ιιιοΙ1γοΙ‹ Ιιι1ΒγειΒ·σε Μ·πεανειε τό2έΙεἔ 25%! Ι6ἔΒὶευῶΙ›Ἡ @Η 
μνωωκ, «ποπ ΕΜΗ @ΜΒ σΉ'Ι;ι 4ν50€ύ.ιιοεσΚάτ Μ, πιοΙΈγοΚϊιθ ἐ.ΊιΉ-' 
@εμε Κ6ΐι'εΞινειε Τό2όΝ:;; @ΡΜ πω. ΙιειειιπάΙτ. Αι!ΜΜέ ετ Ήπ'^ρ6€1'ι1 
οΙΜΒο1 %-- 3 1ιοΙιεπόΚέτ ηειροΜ(Μτ ιιιόπεΙ, να” ῖϊιοῖιῖἔανἱΖπεΉ 
ΓοῇοἱΒοιι. ἔ- Α ΒΉἔὲὲιἔο ε Κ έ· ιτε αν πε κ· έ: 2 Η ο ἔ ΜοΜπιτι, 
ΜΗΝ ιιἔγεηοἔγ πο!ιό:ΚότΒαιι εεπι 11ιιιω.1οϋ: ἔγ6ἔγο3·6ὶ, νἱϊ€ἐηο2 
Μου ιιισ.]άι·ιοιπ πιΠιιΠέ ἔχω” εὶΚΘττεΙ ΙιειεππάΙΙΒΜάζ 'Μ ;;ΥΌτε:ιη 
παἔγοΒΒΙὲο€€ παω: αᾶαἔΒειτι ΚοΙΙ πόΜ ο Ωω, 1τιάεΚύρ εε·ειΚ ΡΜώϊι 
ΙιειειιιΜ. Ρστωιπ έγειΚτειιι 12 όνεε €γοτάιιοΚθΚ εε:ιτι $15τ·τάΚ. %--% 
ειτ>-οἔγ ιιἀ·ειἔι·ει Ιιάτιγάετ έ5 Μεπωιι6ετ ἔοτῇεει€ε€£ , ΜΜΜ Μ? Μ!» 
ἔοΚΚει1 - ΜΜΜ· πειροιιω. ιι6€ειοι· Χαν” ΒΜ82οϊ ἰειπὸ€οῖκὸἑηοιιι 
ὶἔειι ΜΚ νΜ:ό.ποι ίοἔ ιιιεἔἔγύἔγΙ€ὲι€ιιἱ. Βειιι!οΙ€ϋΚ ρεεῖὶἔ ιιι€Μα 
νΙΖΒεπι, 2- 3 `65ερρ 1τιάΚοπγίεε€νέπγΦ ειι!νάιι Ιιοπά οἔγ οἔγ 82ο 
ιπεπο; ε ὶἐ·γ Ιιοεει:ιε ἱιΙΩΞἔ Μ] ·πόΙΙ:ϋΙ £ϋτωΚ ει Βο£εἔεΚ π:η;χ ει 
«Μ8Μιη (ΥΣ ειι·.€61 ΙεόΕΙιέϋ; ΜΜΕ 4-7 ειι·-ι·ο ειιιοΙνόπι Μ ει περὶ ει 
ΜΒΜ). νέτιγϋπΙ‹ σ. Κ6νεέΚο26: Βρ. ειι1υπο ιιυπι€Ιιειο ρἰροτ. πιω. 
ε! παω-ο ι· , οιιρι·ἱ πιιιιιιοτιἰοαΙἰε μ· ει πει ι1ιι€ι€ιι ο ι·- ε. εΧ, Ηπα. 
€ΙιεΒειἱοειε ἔτι Μ. 10- 18, @τι εἰιηρΙ. Μι ο.ε επι Ι ε. Π. 3.4-Β 
ειοι· ιιηήέιΙπιπ Α1 - 4 ;γετιιιοΒΚαηάΙη;Μ. Β ι·ετιιΙΙ›εΙὶ ειὶἔοι·ιι:ιη ΜΗ 
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ΜεότΙοΙοιπκ ετοιΙιιι6ιιγύι Νικαια ιηι6.πιπιι€ιιιΚ ϋἔγ€άτειιιιι!ι πω" 
ιπόΙιε. 

ΘϋτοεΙιιιι·ιιτ ναἑ·γ ΙιϋΚΚϋΙιϋἔόε εΙΙοπ εειιιιιιΗόΙο 
πω: ιιοπι ωΙάΙ€ιιιιΚ Ι:ΜάιιγοειιιιΚ, επιιιιοε ό8 ειἱἔοτιι ΚιεύιΙοτειιικ 
Μάιι ει, Με β.τνά.ιιγΒιιπ. Α ΙοἔειἱἔοτιιΜι όειΙεΙ6ε, ιιιεές επέιιιιοε ε 
εεποικοιι αΙο.ριιΙσ ιαριιειταΙιι€, ίιήιΙειΙοιπ, ειπα €ιιιιιτοα, πο” ιι εισερ 
πϋπγένεΙ οἔγϋπ ιιιιιιιΙειι οἔγ6Ιι ιιιιι.$ειεπωΙ€ πω· ιιοιιι Μι· οιε·ιι ἔϋι· 
οεϋε ΒάιπιιΙοιπ εΙΙοπ ἔγόἔγπιι€άεεα!_ Μοἔ ῖοἔοιπ ιιιιι€ειτιιι οἔγειει·ε 
πιιπι!, ιιιὶπ ιιιιιρειιΙι ει ειό.ιιιτιιΙππ οεειΙὸιΜε. Α Μι·νάιιγοΚ τ. ι. Μπα 
@επ ιπιιΙωιοε, Μπα Ήθη ἔγεπἔιέιΙ ΓοΙγειιιιοΚο.€ ΚύροιποΚ; ιι Μι· 
νάιιγοΚ ε!ειέπ €58 Κ6:ερότι :ι ιιιιι€οΙιτιι Ιιιιἔγοιι εεε€εις ΙοίοΙγάειιι 
Μπι τΜιάιι 10 -- 16 Ιιύὐἰἔ τω, ε απ εΚΚοτ ΜΙιει.Ιιιιιι:οα ειετεΚ 
άΙιειΙ_ιιιπαιι νοέ·νο Μπι! Μιτιιεω.ΙπποΚ - ΙιοΙο1τ ει ιάι·νάπγοΚ νόἔε Μέ 
εοΚ ειι ιι€οιάπ πιτωιΙ:οι!ό ειεἔέιιγ ;;γει·ιιιοΚ 3 Με :Λεια πω· 
πόΙΙ4ϋ1 ιε ιιιεἔἔγύἔγιιΗ. Αιτιάπ ιι εοΚ οειιΙσιΜε! ιιιει·€ Μ” Νοέ 
@πιω πόΙγε8ι1 ΙιϋτἔΙιιιτιι€ ποιιι νόιετΕΚ Ει6Ι4ΙιιιτιπιιιιΚ! -ΒιΙιΙιἔ 
ΙάἔγΗό ιιιεΙεἔ ΜιιοΚ ιιιάΚοιιπγαΙ Θε Αιι€Ιιειιι·ιεΙΙι Ιιιι€Ιιιι€ύε Μήκο 
ιιόεει ει ἔγοιιιοτιάῇοιι 1888ΠϋιιΙ ειιγπιτόΙεἔ ιιιωθιωιι Ιιιι€πι.-Βιι 
ωΙά!ιιπΚ “οτι ε. ΙιόΚΙιιιτιι€ ιιΙΙοπ-ει ιιιἱτ ειιιΙιαι] τοιιιέιιγΙοπϋπια 
πι: Με2ειιι, Ιιιι€άειιι ι$επ βιο”, ό.Πει|άποε, ό8 €ειΙάπ έΙΙαπι!ό π: Ιο 
επά; ιποτΙ: πα;;γοπ εἔγίοτιιιιι, πγοιιιιιΕυε, ὶᾶοἔεε ιέε τοΙιιιιιιοεε Βε 
€εἔεόἔ; -ιιοιιι ρθω οειιΙ: ιιεΙιιιιιγ εεειΕΙιοπ 8 2-3 Με :Μπα (ει. 
πιιι πόιπεΙΙγοΚ ιιιάι· ε16·έειΙειιοπ Ιώ:ΙειιοΚ) €ϋτιέπειιά ιι ἔγύἔγιιιιἰε; 
--ιπ ιιιέἔ Μπι Μιτάι·οι εειιιιιιι€. 

Π” ειιιι€ε ει. ι· ιι π ι; απ ό ἔ 6 κ· ο ε Μ; (οοοΙαιιιρειιι) ε!!επ ειιιοε 
Μποε πω: Πει ειειιἔϋι·οεϋε ΜιιωΙοιιι εισ.ΜιιΙ ιά6Κϋ26ΚΙφΙ_ιεΙε'πΚο 
ΖΗι_ ιπεΙΙγεΙ(ποπ ει' τϋκόΙεωεοπ όρ ;ι·γοι·ιπο!ιεΚιι61 εειιιιιιιίέΙο ιιιι'ι 
Ι:ϋιΙ6ει ιιινιιτι: ειοιιι το.Ιό.Ιιιιικ: κι 86τοεοΙΙεπεε επετε!πόΙ οΙ:ειετϋΙο,5 
ιό πατάει ΚοΙΙειιε Ιε1τιιιιπΚ. Βια, πιι ιιἔγιιιι ει ΙιινιἰΙὸΙιιἐ· ιΙιοειέ·ι·ι 
ἔϋτοεεΙΙεπειε ειστεΚιιοΚ ιιιἱπιἰεἔγἰΚόὲ, ὶἔεπ εοΚ εεεΠιιτπ, ε και» 
τϋΙοἔ ιιιΙωΙιιιιιι€ιικ; ιιι: ιιιιιιιΜπ ἔγύἔγΚιεότΙετοἱιιΚ- Ιιοι·μ.πγνιι·ύ. 
μι” Βϋπιε:έ.$, ϋτϋιιιἔγϋΚόηιοτ, ε. ΚύΙϋιιι'ι3Ιο ἱπἔετΙό νο8γιιέΚοιε 
ειιτ.-οτει!ιπόπγιεΙειιοΚ νιιΙάιπιΚ, ιιι ει:: ιιι μνιι!άεοΚ νιιἐ·γ ἐγώ 
ἔγιιΙάεοΚ παπι ΜΜΜ( οΠγ τϋἔ€ϋπἰεΚ ό8 ἔγειΚοτἰιιΚ, εειιι πεπι με 
ΙειιΙιεπεΙα οΠγ ιιιιιΙαιοε εεε€εΚπιπι, πο” απ εΙνειιι ειοι·ιιιτ Μιάι·6 
Ιιιἔ σ.: ιιΙ!ωΙιιιιιιοΝ: ε2ετεΚιιοΚ €υΙιιιιΙοιιιιΜιι€ιιιπ νοΙπει. Κϋπγοιι 
Η3Νόπιιι οειιΚιιἔγιιπ Μ πι. ιι ἔγὸἔγ€ειριιε:€αΙιι€ὶ οειιΙΜάε, ιπει·ί απο 



ο 

πω· ιιια,α·αι0Ι ε ι·ϋιςιϋιι εΙιιιαι·αιι α 8ϋι·οε. - 'Ι'αραειι:αΙαιιιιιΧ Βιοι·ιιι€ 
ΗΘΗ: α Ιο,·ι·ιιιι€γο!ια ιιισεότειοτ α: όι!εε αφ” όι·ιΙειιιΙοιι6 ; Μ" 
πι” Ιάτειοτι, Ιιοξ·;γ ιιεΙιαιιγ «και ναΙ6Βαιι ο επι· αιωι ,ςγόἔγιιιι ιιιεές, 
ε παπι ΙεΙιετοι!ειι, Ιιο,·ι·γ ιαιι α ΙιιἔΙιαΙνα‹:ε ΗΜ αιὶαἔῇαι (Χι-θα απ. 
ε” αιιαέςι·α) ιιόιιιιΙο,; ΚέρεεοΚ αιοιι Πιιοιιι έα ιιιαΚαοε Κόι·ίοΙγαπιοτ 
ιιιεἔιανατιιἰ, ε οΙιιιοιιΜιιι, ιιιατ€ α Ιιι8αιιγ ιανατό Ιια!:έ.εα ιάε80α 
ΒαιιιαΙιιιακι·α εΙ ιιειιι ταἔαὐιιαιό ; --ιΙο ιιιιΠγ απαιτώ: ποια, ιιιοΙΙγοΚ 
Ιιοιι αι ό1]θ8 Ιιἰἔαιιγ οΙιΙιεΙι Ιιαιαεια οΙΙγ Κιιϋιι69-πι6$ οᾶἀὶἔ ιιαιιι 
«Μακ ΚύρεσεΚ εΙΙιαιαι·οιιιι; ιιιει·ι; ΙοἔΦϋΙιΙι αεοΕΜιι αι εισαι Μει 
"καιω σημασια πω: Μ! α Κιειιαι!εΚ ιιαἔγ ἔγοιιἔεεόἔ ε ἱᾶεἔεεεύἔ 
ΜἐΙγεἔ6€ ΙιοτιιαΙε ιιιαἔιιΚοιι. -Α ὶιοτἔαιιγνἰταἔοΚαι (ΠθΙ'θΐι ιιιιοι) 
ιΙΙαιό ΜΜΜ κα" Μπι οεαΙσιΙαειιαΚ ιαι·ιιιιΚ α ειοι·ιιι€, α ιιιιτ αιι 
@και ειειιιιιιοι ΙαπιιιιΚ; ΙεἔΓοΙ]ιιΙιΙ› οεαΚ αι αΙε6 ,ιςγει·ιιιοΒΚουΙιαιι 
ιιιοι·ιιόιιΚ ο πεταει; Ιιαιαει ιιιΙα]ι1οιιι€αιιι. Πα α α;γοιιιοτ α οἔγόΙ› ιι 
ιιιι€ειι6 6ΙιπιιιιινοΙε ιό αΙΙαροιΙιαιι ναιιιιαΚ, ε” ένα Κιεθειι οΙΙιιι· 
3 ιιι·αιιιιιιιτ 1 ειι·ι6Ι Κοιτι1νε 5ἰἔ ο ει:ει·Ιιό1; Ε61ιιι ιιοιιι ΜΗ ιόΙε. 

Α ΚορρϊόΙο ιἱΙιαΙαε (αετΙιιιια Κοιιιιιι, ΜἰΙΙαι·ἱ εαπ.) να,·ι,·γ 
απόΙε2ει·ϋιιΙιοιι ιιιοιιιινα ἔὅἔ ἔϋτοε (εραειιιιιε Ιατγιιἔειιε) εΙΙειι ασια 
ΓόΙα ϋΙοεόι·τἱιιἔει·Ι6 ναἔ ἔϋτοεεΙΙειιεε αιαι·εΙ:Ια:Ι ια€ιειαιιιοα αιΙιει·ια 
Μι Κιεύι·Ιαι ω» εαῇαι ιιόπιιιιιΚ ιιγοιιιαιι-ιιιι εαετιιιι οιειι Μη Πιο 
Κα τηι6σω ε Μεμε ἔγειιἔεεόἔΒειι ι`οΚειἰΚ -- 3 έν ιδια α Κια αΝ: 
αΙ ΚαΙ ιιιααιιιΚ (Κ6ιιιιαΙνεαναε Μπα! 1 %-4 ει. ε,·ι·γ παρω), ε α: 
ει·ειιιιι6ιιγ, ιιιοΙΙγοι αιιιιαΚ ΙιεΙγόιι Ιιτϋια1εΜι όι·ιιιτειιάϋιιΚ, οι” εεε 
ωΚΙ:ιειι, ΙιοΙ α2 αΙΙιαεἱ όΙειιιιιινοΙ4Ιιειι ι!ιιεα!αε ιιειιι ιιγιΙναιιιιΙτ, ε 
ιιοιιι ιιιιι6τ Βιι$αι20ιι αα ἱιἔαταε α α;γειι,·ι·ο ιιΙοἔτειιϋε:αι·ι·ο -Ι:Μι 
ιι6Ιεἐ· ειΚει·αε νοκ Μεἔ ναἔγιιιιΚ ιόιιγΙοἔοεοιι ἔγϋιὅᾶνα, Μο" ιι 
ἔὅἔἔϋτοε ιιειιι Κεᾶεειιιιιτὶἔγἰ, Ιιαιιιιιιι ιἱειια ιιΙοἔοε (€6ΙιΙιιιγιτε ιιγι!τ 
αἔγΚιιιαοαοΚ ιιιοΙΙαιι εΙ6ΓοτάιιΙ6) ΙιαιιιαΙοιιι , ιιιοΙΙγ ιϋΙιΙιιιγιι·ο α: 
ιιἔγιιενειετι ιιιΠειιγόειοιι αἔγἔγαΙ ῇαι· , ε ο ταιι6σεω ΓθΙΙ11€ΠΒΙΙθ8· 
εόἔΙιαι - ἔγοιιἔε5όἔΙιει , Ιιατι·αιιιαι·αιΙαειιοι - ιι6Ιια α Ιωιὶεειιιιἱ 
τι” ιιαἔγοΙιΙιιιΙ£εᾶἔα ιιι οεαιΙαΚοιἰΚ, (ιιιἱ αιοιιΙιαιι Ζιιιαιαε ιιόΙΚιιΙ ια 
ιιιιιωικ τοιειιιεεειι ιιιΙωιιγόειειτ Ιεεᾶοειιιιιτἱἔγοτ ΚἰΗιιιϋΙεἔ ἔϋι·νἐητ 
Ιώι·οε, ;;γειι8ο ΚιεύειιαΚΙιοιι). Α ΚιιιαΙ αιΙαἔΙαεαιιαΙ α Ιιαιαε :ΦΜ 
ω” ιιιαι· 2 -4 ιιαρι ΙιαειιιαΙαι ω" ιιιιιιαιΚοιοττ, ιι 14 εαπ Κό 
Με οεαΙ<: 4 -5ιι6Ι ι·ιειιι νοΙι κιο16€ιι6 ; - α ιιόΙΚϋΙ, Με” απο αι 
Και·ιιιαιιγιιαΚ οκαι ιιιἱιιἀοἔγἱΚϋοιι αιΙΙιαιιι6Ιε; οεαΙ: αιιιιγι€ αΙΙΜιαιιιιιΚ, 
Ιιοἑιγ ιιιιιΙόιι α: αΙΙιαε ριιιΓαιιτ, ε α Με; ιΙαρέαιι€, ει ΜιιαΙι 6 Μ; οι 
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Ιειι εοιιι ΙοΙιε€ Βάι· ιιόΙΒΜ ειιΙΜ. 'Ι'ο!ιάέ ο επετιιοΒ εὶΒοτεεεύἔυ εειιι 
άΙωΙάποε, ιΙε ιιι€πάεπεεεωο ΒἔγοΙειπιτε ιιι6Ι:6.-Αι ιιιΙαἔΙεΩει ιιισάμι_ 
ιπεΙΙγ€6Ι εοΒ ίϋἔἔ; κι ΒϋνεΕΒοι6: ΙΙΙ». σ.ιχιιειε επιππΙιειε ετὶερειε 
υπο. εοιιιἰε, ιιιτιτἱατ. οΙιἱπἰηἱ <έι·. 0ι1ο-ςιιΜιιοι·, ΜΜΕ ιππι 
»ω ΜΜΜ ς. ε. ω! εοΙν., εγτιιρῇοιιρἰΙ!. Ψοπετὶε υπ ο. ιιιιο.ιιι οι 
εειιιἱει. Μ. Ι). Ε». Ναρ]άΒπιπ 8-10 Βένέε ΒαπάΙΙ:Μ (σ. ΒἰειῖοὐεΒ 
Βοτει ε:ει·ὶΜ Ρωτάτοινάιι ιιιεἑς αι ειἱπἔο€). 

Ψ!. Βι·δοΗδκ έε ισοιιεΗόΚ. 
θγοι·ιποΒοΒιι61 , ΒϋΗΜ6εω ει ειοἔόκιγεΒ ἔγ6ἔγἔγαΒοι·Ι›ιΙεἰΙ›:ιιι, 

Μ! Μπι Βονο3ε εΙΙιιιιιγαἔοΙ€ ΜιρΙάΙει€ιι όε οΙἔγειιἔϋΙ€ ε!;;γ6η τιιΜΙΩα 
Μ, ει: ει·6εΗ:6Β 68 ιεοιι€Ι€όΒ μππωω πω” ΜΒΜ ίοτάιιΙ οΙ6.- 
Π” Βϋτϋ!ΜότηοΒΒοπ αΒεεετά επετοΒποΒ ΒἰειῖειἰεΒπιόΙ ιιοΜι ΜΒΜ 
ιπο.ιΜΜεει ιιιοΙΒΜ, οεοΒέΙγ ειάιιέΜη ὶε ΙιαΠιαπ3εειΒιιτ, ε ί6Ιοἔ οεαΒ 
οι πω, πγοιπιἱ2ἔα€ (ι·1ιοιιιιι) όε ἱιΙειιιιΗ ιιιοΙιο€(ΙἱοΒοη ὶεΙειιιὰ.)Ιιαει 
ηέψ3·Β; σ. ΒϋΙϋπΓ6Ιο Μπεστ” ιεοιιἔὶ€6Βειέ, έ8 ϋεε2εΙιιιι6 ειετοΒεΦ, 
πενειο8οεοπ ει: ατιιὶω ἔγϋΒ-, οοΙοπι`ι›ο νεὅγ οειεοειι·ὶΙΙε-Ι6ιο£ε€ 05ειΒ 
ΜΒΜ τρπάεΙόϋΒ ΒὶεᾶοϋοΒπεἑΙ α ΒεΙεΒ ιεοιι€ωΙαιιεάμι οΙΙεπι ; α Μ 
ηπίέΙόΒε£ ροιΠ€ £όΙοἔ αΒΒοτ ΒοάνεηϋΒ, :ΜΜΜ άΙ€ειΙάτιοε ἱᾶεἔι·ειιιΙ 
ειοι·ὶ ΙεΙιιιηἔοΙ€εά;; ΔῇεΙ1ειπιιἰ ει ϋετεἔεὸἔε€. 

Α νιιε οἔγἰΒ πόΙΒϋΙϋιΙιεΕΙου εΒψ6€οΙΙιειτ1αιι οτνοεὶ επι· ε. 
ἔγετιπιοΒἔγύἔγἔγιιΒοι·ΜΜιιι. Κ6ειἱτιιι6πγοἰ ΜΜΜ σ. εεόιι- 65 τη 
Μινειε (αι.τΙ:οηειε ετ Ιειο1:ειε) Ν” ΜΜΜ Βἰιοιιγ€ειΙιιιιεάἔάιιιιΒ ΒΙ 
£ϋΜε ω” σε” ιιιειἔά€ ιι νειε-τοειεΙ6Βε€ (Ιὶιηεπιιτα ῖοττἰ) 
ΜιειπάΙ€ιιΒ; 68 ρεᾶἰἔ οεο.Βηειιι άΙωΙ]έ.Βο.π κι Ιεἔ_ῇοΙ›Ι› εἰΒετι·οΙ, ε 
επιπιιΙου ΒεΙΙειιιο€Ιοπε6ἔεΒ ΜΙΒϋΙ. .Τό ετοιΙιτιόιιιηκεΙ ειιΠιιιιΒ α νεω 
Ιιοι ιιοΙιέικιγ ειειιιοτ ρϋι·ΒϋΙΙ: ιιγοιιιἱιἔιιροτ:, 65 ωιωμι, ιιιοΙΙγοΒ 
εεἔ6ΟΙιει€άεα ΜΜΜ 8γειΒι·ειιι :ι ἔγειιγεΞΒΒ ἔγοιιιτιι εἔγόιιεΒ ἰε ιιιἱιιἀευ 
Μ] ΜΙΝΙ @Μπι Μ]Β€0ΚΒί €ϋτωΒ 81.- Β τόειΙιοπι εἔόει Μπικ 
εεἰἔἔειΙ αῇἀιιΙΙιει€ῇιιΒ ει ΒϋνοτΒοιό νότηπ: Βρ. ριιΙν. ίει·τΙ ειΙοοΙι. 
2ςι;ειιιιι 2-8, ρων. ΗΜ τοεΗ,: ιπιαἔιιοεἱειε οσιτϋοπϊοειε απ. ὅτε. 
ιια εεκ, εειοΙι. ΜΝ άτειο1ι. εεπιἱε. Μ. Ε. ρων. ιΙἱν. ἱιι Με. 
12. Β. δ. 4ειοτ ιιιιιηάϋειιι 1 ροττ.-Α νειειιιιΒ ἱἔεπι ]ρ5 εἱΒει·ότ τει 
ρειειωΙ€ιιΒ 8άΡΚύΙ'08, νέπΙιἰάιιγοε όε ειιιἔοΙΒ6τοε ά|Ιαρο€οΒΒειη, 
ιιιεΙΙγοΒΒοη ε. Με ιιιἱιιτ ΙεἔΒἰποεΙπιιι Ιιειτό πω· ιιιηιΙτιωπ ο,·;όειοιι 
ιιιωἔάιιγοεατι Μ!. Ηο,·;γ ΡειΙΞὲ· ε εάΡΒότ (οΙιΙοτοεἱε)-ιιιἰιπ, αι Μετ 
1πὶὶνεε νομέατι ίοἔειΙιπει εισι·ΕΜ, νέττοΒοοε- «Θε νειε-Ιιἱάπγοπ ιιΙο.ριι 
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Ισ νύτσσινσἔν--α ἔνει·ιιισΙ‹Ι‹οι·Ιιαιι ιε, ΙιἰναΙι α ΜΙ( έν ιιιαιι, σε 
@Με ιιιιιιιΙαιι Ιέιινσἔσεσιι ]σΙΙσιιιιό Κσι·_ῇεΙσΙ: Κιεύι·σιόΙισιι ιϋΙιΙισΙ<ι 
Μπι σι·όε ίιινσ-ισι·σιιοΙ α ισιιιιστεΚΙισιι,-- σεαΚιιἔναιι σΙϋ]ό, α 
ιιιαἔα ΙιοΙνόιι σύνοΙιιισιι ια;,Ια!αιιιΙσιιι ε ιισιιαιιν σεσιισΙ Μισιινιιαιι 
ιΙσιιι.- Με" αΙΙαρσισαιι α ναεαι σ. ΙσεισΙιΙι ει·σιΙιιι€ιιιηισΙ αιαΙιόι 
Ι(αρσεσΙαιαιιαιι αιΙιιιΙ: 4εισι· ιιαριαΙιαιι Ια επ.-ιόΙ ΙισιιΙνσ αμε: 2 
εΖιυιἔ ιε σιιιεΙνσ α.: αιΙαἑςσι.--.ΙσΙ αιΙιιιΚ α ναεαι Ι:ιιιαΙ ΙπαρσεσΙα 
ιαΙιαιι ω, ΙσιΙσιι6εσιι ΙαιαΙιτ ιιιαιι νιεειαιιιαι·αιΙι νότιιιαιινσε αΙΙαρσι· 
σα", ιιιιιΙόιι σενεισι·ειιιιιιιΙ ισ6ειαΙισε ναΙισιαεσΙι, να;;ν πόσα Ιαιταε 
ιιισιἔαΙιιιαΙι Ιε ιιιιιιαιΙεσιιαΙι. 

Α ιινσιιιιιι; αι (τιισιιιιι) α ΙσἔισΙιΙι εΙΙισι·τοΙ αΙΙ:αΙιιιααιιιΙε 
ιςνσιιισι·-ε·νσιι€σε68Ιισιι , ε α: σιιισειισε τσιιιΙεΙΙσιισεεόἔεΙσσιι , ιιιιιΙόιι 
ιισιιι ι·ιιΙ‹ύ.ιι α ΙεϋτιΙΙιιισιινσΙτ Ιειναιιαια εισι·Ιιιι αΙΙιαΙιιιαιοιι Ιιαιινιαισ 
ναἔν ΙιαεΙια]ιό ιιιαιι', να” ἔναΚταιι απ* ιι6ΙΚΗΙ Η., σ. ΙεσνειΙισιό 
ι·ειιιΙσΙιιιέιιν ιαἔαιΙΙιαιαιΙαιι ισ εἰΙεσι·ι ιαιιιιειισιι: ΕΡ. ρων. ι·Ιιει ισε 
ιι,-ιιιισΙε ιιισεσΙιαιαε αα. ει·αιια 3 - θ, ιιιιΙν. ίσειιισιιΙΙ αΙσοΙι. 
ιιιαἔιισεἱασ σαι·Ιισιιισασ ασ.. €ταιια 5-1θ, εασΙι. αΙΙιι άπασα. 
εσιιιιε. Μ. ιΙΙν. ιιι άσε. 12. Β. δ. 3-4 ιιστι ιιαριαΙιαιι. 

Ν0ιιι πασα α Κιιισ -ιιιό ιἔαι ἱε ισειιιισΙιιιΙε ιενσιιιοι·- ε ΜΙ 
ἔνσιιἔσεόἔσΙ‹ σΙΙσιι, ναἔν σ€νειΙϋΙ, ναἔν ρσικσιι ι·ΙισιιιιιιιιαΙ, ε α 
Ι‹ιειΙσιΙσΙ‹ιιἔειι ῇσΙ ιιιιιι‹. Βρ. Μ”, Για ισειι αει. €ι·. σιιαιιισι·, εασΙι. 
αΙΙιι ω. β. Μ. «Εν. ιιι άσε. Μ. δ. Ν αρσιιΙώιιι 4 σοι· αιΙαιιιΙσ. 

Α: ιεΙ αιιιΙι ιιισΙισι (ΙΙσΙισιι ιεΙαιιιΙισιιιιι) ισιιιιιινιι·σ ιιισΙΙ 
Ιια_ισΙσ-, ε ιισΙια ιαρΙαΙαεἱ ΙιιαιινΙισΙ Ιειειιε;αι·ισ ἔνσιιἔσεόἔιισιι ε εΙεσ 
ναιινιιΙαεΙιαιι ειιωι-ωι αιΙιι1Κ, ε α ΙιστϋΙιιι6ιινσΙε ειστιιιι Ιειιια Ιιιιιαι 
ιε Ιισπα ΙιαρσεοΙναιι. 

Α Με Με ΙόΙεσι (σΙιιιιασσα) ΙεἔιιιΚαΙιιι σεαΙ: ιιαι.ςνσΙισ Μπιτ 
ιιισΙισΚιι6Ι αΙΙιαΙιιιαιιιιΙε ιι€ναιι σΙΙν ΙεσιαιΙιιιόιιγαΙι ιισασιι, ιιιιιιι σαι 
ίσΙιι6ιισΙιιισΙ εισΙτιιιΙ: ισιιιιι. Α ΙειιιαΙι (σΙιιιιιιι.) ιιειια ειόειι6Ιαιιιι 
τιιΙταιι, σε ισιιΙιιινιι·σ ιό ειΙσπτσΙ ΙιαειιιαΙιιιΚ σα, ΙιοΙ α ἔνσιιἔσεέἔ; 
ιιισΙΙσιι ιιΙ6ειαΙισε σε ιιγσιιιαισεαιι ]σΙσιιΙισιό ιισεειαιιιιιιΙαεσΚ ιαραει 
ιαιιαιιαι‹. Α Ισ,;σιόΙειστϋσΙι αιΙαἔΙαεὶ ιιισιΙ ΚιειΙσόε·Ιιιιι€Ι α ΙώνειΙισ 
26. Βρ. ασιιασ ιιισΙιε. απο. ιιιιαιιι, ιιιιιι·. σΙιιιιιιι. ει. 3-8, ασιιΙ. 
ιιιιιι·. σ. ε., εντ. σειρ. νσιισι·. ιιιισ. ιιιιαιιι. ΜΒ. ΝαριαΙιαιι 8-8 Κα· 
νσε ΙιαιιαΙΙαΙ. - ' 
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ΨΙΙ. Δι οΙνηεπόκ (εοΙνεπι11η). 
Δ: ιι€γ 11θνθΖθα οΙνηεπό ἔγύἔγη:6τ6Κ, η 626Κ ΚϋΙϋηϊ6Ι6 

Κ σ: ν 6 τ 6 Κ οἱ ιιιοε£ ιιιητ η ιηι 8γ6ι·ιτιοΚ-€γύη·γη:6ηιητηηΚΜ! 6ἔ6ει6η 
ΚινηΝ6€€6Κ. Α: οΚοΚ, ιιι6ΙΙγ6Κ Κϋν6€Κ6ι€6ϋ6η ηιοΚητ 6Ιιη6Ι!όπϋΚ, 
η Κϋν6€Κ6ι6Κ: 1. Α: οΙνηει€6ΚηηΚ, 6;;γοιΙϋΙ ηη", νη!ηιηι Μιτοε 
ηη€ηηη€ 6οΙιη εειη €ηρηε:τηΙτηΚ. 2, Δ: οΙνηηπόΚ =ῇηνηΙτηηἔη ηΙΚηΙ 
ιηηνηΙ ΙιηεεηηΙτ Μό ηΚ6 ητι Ιιηηγι:η€6Κ 6η ΙιηηΙιηι€6Κ, 6η Ιιοιιη η. 
ΠΙθΙθἔ Βοτοἔη€ηεοΚ ό8 Πιτι16Κ, ΓθΙΝΪ8ΖθΓἱΠί ηηιηηι·ηηη ε: τηἔηἀηη£η€ 
Ιηη ]ηνιι1ηηιΕ 6ειΚϋιΙϋτ€6Κ; 6η 2120!! οι·νοηΙηη η:6ι·τ ἱε θΪ56ω18ύἔἔθ¦ 
Μι, ιιι6ι·τ ηειη επ1Κ868 η 8ΖίὶΠθἱ11 6ΙΚι1Ιι ότηηΚ6ηΗ η 
ιΙηἔ·Ι ηε); η νύἔΙ'θ 3. η: οΙνηει€6 6068 6η Κ6ε6ι·ϋ ν8ἔγἱίέΚΘΚ, επη 
Ιηιηιηεύ 6η ΒοτΚόεην ΚηροεοΙηιηηηιι, νηἔγ 8ΖθΚι η6ΙΚϋ! ηι|νη, η. 
η6ἔγ6ᾶἰΚ 6ν θηκε υεηΚιιηιηηι· δ”ιηοι·-6Ιι·6ηιΙ61Ι6ηΙ€6ηι: 6η ηΠιηηι 
ιηνητοΚη€ 58Γ]θ52ίΘΗΘΚ. - η 

Πἔγηηηιύτι η Ιιηηγηοι·Κϋνει (ιηττηι·ιιε 6ιιι6Ηοιιε) η. ΗΜ ηιΙηἔ 
Ιιηη - ιηιητ 02 η Κϋιε2οΚ6ε ε26ι·ιιιτ 1-2 6ι·ηηΚιητ ηι!ηϋΚ - 080· 

σε6ιιι6Κη6Ι 6ρρ6η η6ηι ηΙΚηΙιιιηιιιιΚ; ιιιοττ η Ιιηηγηοι·Κό 6Γ6Ι6 ηΙΚηΙ 
ιηηιη£ηιιηΙ ηηηηΚ ΙιηιΣηεέι€ 68γηΠηΙ_ΜΙιηη ΙΙθΙΙΒΖθΙΙ Ι6Ιι6€ΚὶεΖηιιιΙ€ηηἰ, η 
η Κϋτϋ!ιη6ηγεΚ ηιει·ιηι: ιιι6η·ηΙηρι1ηηι;-η κησω ιι6ηι 82ύ|, 6Ιι·6η 
ιὶ6Η6ηι€€6τἱΚ ἔγοιητη,`νηἔγ ΙιεηΙΙ 01°65 ΙιηείοΙγηε εη€. Μ68 οἔγηιοι· 
ηιηηΙοιη η ηιοΚοΜΕ ,,εοΙν6ηη ρτηκἱε“ 6ΙΙιηἔγηεη£. 

τα". 1ν1ηηιι6η. 

Μηιιιο, Μη ειιηιιιη·γ ιηοηιΠιητη6Κ Κ6ι·ιηνητο ε26ι·Κιιιτ η η ἱε 
ΙιηΙνηοεοτ (σηΙοιη6Ι) Κί1ΙϋηΙ'6Ιο εεε€6Κη6η ηιΠιιΚ, η η ἔγ6ι·ιη6 
Κ6Κ ηΠηΙηΙιηη νύν6 ]ύΙ ΜΝΚ Μέ. Κι€ϋηϋ ειΚει·6€ €ηρηηπηΠιιΚ η 
Β6Ιοηότε ι€6η €οιηρη, Ιιη8γιηηιοε, οειιιοε 6η 6ρ6ει ηηείοΙγηεοΚηηιι, 
Β6Ι616 0€]828Π'θ %2-74 επι-ι ηγιηινηιι; ηοιη Μ; Ι6ηγοει 6ι·6ιΙ 
ιη6ηγ6 νηΙη η Ιιιιι·ιι€οε ΙιηείοΙγηεοΚΙιηη, Μ! η6ηη η Β6Ιἱιἔη€οΕ€ηηἔο€ 
σεηΚ ηι6ἔΕηΚηΒΒ ηηη;γοΒιιιηη. - ϋιΪνϋ5 6ι·6ιιιη6ιιγϋ η ΙιἰἔΙιηΙνηοει 
ΚϋΙ6ηΓ6Ι6 Μθἔθ8 6η οειιιοε Ιιηη$ηιιιιηΚΙιηη; ἱἔγ ΚϋΙϋηϋε6η σειιιοε 
εηη%η€ηεοΚ 6η ιιΙοηηιΕηΙιιιηΚ 6Ι16ιι Με €νθΓΙΠΒΚΟΚΙιθΚ ιό ειΚ6τι·εΙ 
ηιιηιοτι, ιΙ6 ιιιἐἔἱη η ηηιιιηΙιιιηΚΙιηιι-Κινη!ι ΚοτοεηΙ›η 6$γ6η6Κη6Ι 
-η ι·ηἔὸΙιἱἔηηγ ιιιηΚοιιηγηΙ ηιΙνη εοΚΚηΙ ΙιηιηηιόηηΒΒ. 

Με, Ύέι·ΠεΜΗόΚι -εδ1·νέ!γ- η οεγέΠι Πισίνοεγ 
εΠοιιοε ειοι·οκ. 

Α 8ϋι·ν6ηιΚύι· ΚϋΙϋηϊ6Ι6 ΞιΙοιιιηιηηιι ιἔεη ηιο86τ6€6ε η61εό Με· 
πιω: ΚϋΙϋηϋϋιό ΚότηΙΙηροιοΚιιηΙ απ» ιιιιιι€ επι· 6660ιοιι Κιε6ι· 
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ΜΜΜ πιοἔ, ιι ΚϋνοιΚε:6 τοπιιε:ειπάΙγοπ ιιιεΙΙειι: 1. Δ ε:ει·επ 
πιιε:ιιιιΙπω ΜΜΕ ιι πεἐεἔοΚ Κἱ:έ.ι·όΙιιἔ ει Κύπππ:ι Ιενο86ποπ ιιιι·ιό: 
ΚοιππΚ, ε ει τπωσιι πει; ΜιιιΙέιιιοε ιιιοεπεοπ πιιΙοΙι @ποπ πειιιπιιει: 
ιιάΙω.ιιιιΚ; ιπει·ι τιιιπππ απ, πο,·ι·γ ιι Ηε:ιει Ιενιι€6 ε ιι Ηιτ06Ιι, ιπεἔ 
πωεἔ ιποειιεοπ ιπιπποππειππ ποἑνοἔγοε πάιιαιΙιιιιιπ ἔγόἔγιιΙιἰεἀιιιιΚ 
εΙ6ιιιο:ιΙΙιάεέιτιι ιπιιι· ιπει;οΙιπιιπ ιε εΙόἔεέἔεεοπ, 56: ιι ἔϋτνύΙγεε 
πειιοπιιι ιιιιπιιοπ ιπάε ε:ει· ΜΗΚΗ! Η ιποἔἔγόἔγἱΕππἱ Κόροποπ. Σ. ΟειιΚ 
ετ6εεπ ιιιωιιω, ιπο;ι·ϋἔ:ϋιτ ιϋππ Μπαρ νειἔγ ω: Με: “Μό οιιοπι 
ιπιι·ι8γ- 6ε πότπεισμύ8επει νοιτϋππ πιεύι·Μειππ ιιιτἔγἀνά. 3. Α: 
ιιΙΒιιΙιιιιι:οιτ ε:ετε!επεΚ οειιιράπ ιιπποι· τιιπιιιΙοπιιοΕιππΚ πωπω, πα 
ε: 2 -4 πότ :Με ιπιιιιιιΚο:οα. -ΙΠγ Γε1ιόπι1επ :και πι:ιοε πει 
πω; εεπι π. 6άι·ιιιιπγΚέε:ιιιπόπγοπιόΙ, εοιπ ει πϋτ6Μ6Ι, εειπ επι( ε 
«Μι ιπιιἔπε:τπΙτ ε:οι·εΚιόΙ πειπ Ιάιτιιπ!ι; όιππάι· ιι όιιι·ι!ιιπγ “στα 
Με” (πειπἱορε ειπϋπιοπιειΙιε) ε ιι πιω( (οιοιππ) ιιππΙππΚ 3 έν ΜΜΕ 
ΓοΙγιοπ, ε:άιποει εεειπ-επ Ιιἱιϋι·6Ιο;ἔ πιω πω, πιοειπγ ι1ὐ8ἔ0ΚίόΙ 
Κο:άνε ει Ιοἔππἔγοππιιπἰἔ; (π. ο. ει: ε186πόΙ 2 £ει·εσει_.ις, π: πιόππι 
ΜΙ 10 ε:τἰἔ εἔγ πιιρι·ει) ιι Ιεἔε:ὶἔοτιιππ όπ:ΙεΙ6ε ιποΙΙοιτ ιιΙΚειΙιπει: 
ιιιιοιι. Ι)ιόΓει.ΙενόΙ€6Ι :επι ΜτιππΙι ιπόΙιάπγοΙππιό Βιιιω,-0ιη ε 
εοιπεπ :ιοιπ, ποΙ πωπω: ει: ιπΙιιπγπόε:ιιιπόπγοπ ι;γοι·ειιιπ εΞε ιιι 
ἔιιιὶπιιιιιιΙπππΙ @ρω ει:οπ Κ6τϋΙπιέιιγοπ πιω πιι€οιιιιΚ.-Π:0π ά! 
ιιιΙππΙι ιι Γοπεππι πϋτϋΙιιι6ιιγεΚ Μπα ειΚοτοιΙειιοππεπ ιειριιε:πιΙ!: ε. 
πιόεοπ άΙτιιΙ ειππγιι·ει ιΙιοεύττ 8:ετε!ιΙωΙ εε:πϋ:Ιϋιτ Κέηπ: ειπετεπ 
Κὲ€εόἔπἱνϋΙ ιπΚάπ ιι Ηε:πι Ιενοἔ6πεΚ ό8 Γιπ·ιΙϋπποπ ιιιΙειιιΙοπιιιιπ 
ιΜΙι;-ιι 86ινό1γ 8γό8γιιπε6.ππιι πω: τοπιπιειπο ποιπ ν6ιοΙο Μιο 
ιιγοεειπ Μπι εἔγ πεπΙύιΙάει οι·επιπέπγο:οιι, Μπι ιιιοΚ ει ἔϋτνόΙγεε 
πιιπιιιΙιπιικ πειιιιΙιπ:ιε ἔγύἔγεοἔόΙγεὶ, ε "ιιι ιι ιπιι€ειπ8γιιποι·Ιπι 
πιιπ , πο1 ει Ιιι56τΙοι Μπι ίοι·οἑς Γοπ, πιιποιπ ποΙ Ιεπει6Ιεἔ· ωστε όε 
πι:τοε πιιιάει πινάπιπιπ εε:πϋ:Ιοπι -Κενέε ΚινέιεΙ ιπεΙΙειι, ε5ΙππΚ. 

Θϋπνό!γεε ιιτο:Κϋιοἔεπ «Μπι 3 -18 πόπιιροε 8γει·πιοΚεππόΙ 
ἔγπΙιτιιπ Κεᾶνο:ὅΙοἔ ιιι ιι Μάι· ο ιπ 8:1πιΈ Πι οΙγιιι`ϋ @ειπα πι 
οειειο); απ: 3 ένα ό: ο:επ Ιιοι·οπ τιιΙΙενό ἔγετιποποππόΙ πεπι πεπιε 
ιιιππ πι:ωπ ο ε:ει·ποπ ιπωισοπιιιιισ ἔγόἔγπιιιάει, Α Γ6:ιπποπ ο 
τ6επε!‹ ΜΗ Ιεππι, ποἔγ πιιεεοπ, π. ο. οἔγ ένω Μεπεάπεκ 1-2 
πεπο:ιέ·πει Μπα πιιροιιΚέπι $6:οιπι, ε. ιωωθι-ω, Επι ιέει ο:ιιποι·ι·ιιΙ 
"Με ΓϋΙειπόε:0ιππι; ροτπόΙ Μπα ιιι!πΞ 10-20 επι-ι ε” 1 άνω 
Μεάοϋπεπ. Α ε: ότι: εμ” ϋ !ιοι·ετ (πω. επτειιικιι·ι|πιε) , ε οἔγόπ 
ί6:οιποιι πειε:ιιά1ι οι·όεπ νόιΉε:ιιιόπιιι ιέρροιι ποιπ ιι]ει.πΙπιιπππ ιι 



...Μ 

8Η‹ «εν υΙϋΜ, ?ωστε ειπα ε. ἔγει·ιιιοΚεΚ πιοΒοιειι νεειΙΚ Μ, ε: 
ειωοκ εεε ό£νάἔγ ιηοἔτοιιτα€νἀπ, πι οιπόεπέε π. ιιιοἔ:εινειι·€ει€ἰΜ 

Α ο ειιΙε ε. πι εε] - οΙ ει] Μ: (οΙοιιπι ]εοοτἰε εεοΙΠ) απ» έν Με, 
ε ιπέδ ιιιοετ ὶε ἔγειΚτειιι ΙιειειιιάΙ)ιιΙτ. Δ ΓουεΒΒ ο πιΙΝοΜ: Η: Π· 
Ι:ΜεΙεΙα Με” ειιοπϋειιι οιΙεΠ$ ιιεπι “Με ειειιιΒοΕϋπό οτειδιιιόπγο 
Κα. θεοιι€ΒάπεειΙιιιειΚ, εΙ:ϋΙϋιιϋεοπ ὶιΒειΔῇοΙ‹ (ειτΠιι·οοειοε) εΙΙειι όρροπ 
Μπι ειιΠιει€ιιυΙε ΜΙΟ ΜΜΜ; θε ιιοΙιάιιγ ειΙΙιειεἱἔϋτνό!γΚόι·οε, ιτιοἔιιε 
Μ" Β6τΒε1οἔε6ἔϋειι ειοιινοι!ό ἔγετιτιεΙε 'ο πω· ΙιειειιιιεϊΙεπε. Με" 
ἔγοτεειειῇοΒΙ› ό£νἀἔγει£ιιγετ€ε ἰΠειἀέιεοΚ 1εοεεΙΙεϊεει πιο1Ιοϊτ 
ιοτειιιοεοπτ3εινιιΙ€, νειἔγ ιιιεἔς _ἱε ἔγὸἔγιιΙε_ 

Α ΙιειιιιὶΜειἔ (ΜΗ Ιιγᾶτοῇοᾶὶοιιιιι) ΙεἱεύτΙο€εἱιιΚ Με! Μπιτ σ. 
ΙοἔοτϋεεὶιΒ ιπάεΠόν6Μεπ1€ό πω· ιπιι€ει€Κοιο0ε ιΜπάεπιπειιιϋ ΜΜΜ 
Βο€νεἔγοΚ (Ωγεοτειεὶει) Με». Με” εΙ6ηγε νειιι ει εϋΙιΜοΚ Μεα 
ιιιεευ ει: όιΙ€ειΙ ἰε, Μ” ῇ‹3Ι “ΜΚ ε νεειἱΚ Με ει ΚΞεεΙεᾶεΚ, ιιιΕΙιει 
ιπόἔ που Μ €ι1Ιει]ᾶοπεεἱἔ Η: _ῇεἰτιιΙ 7 Ιιοἔγ Κϋιύρ ειιΙο.ΒΒιιι1 ει: ΜΜ 
ἔγει€, ειιιέειτέ5€, Κϋνο€ΚεΖ6Ιεἔ ει $επ86Ιοεεε ὶε μειι·ειρΜει. Νεεἔγ 
ειἀειἔῇειἰεόΙ εΙΙοιαΙιειι ωη ετοι!ιιιόπγεΚεε Ι:ΜιιηΚ, Ιιοἐ·γ ει Ιοἔιιε,<;γ‹›Μ› 
ΙαέΠ:οιΙ6τ ἱε ιιιοἔἔγ6ι€όΚ νοΙιιει ΙΩτϋπό Ιιειτάε:5.τύΙ, ιιιἰιπΙιοἔγ ΜΜΜ 
Ιει€ε. ιιιε1ΜΕ όνοΚ Με πετώ οεοιιιΒε€οἔεἐἔοΚ ἱε 1 --2 Μιιειρ ει 
ωε_ εἰ ἔ γ Με Μ ΜΚ ν ό ε η ό!! ἐεγ6$γι1ΙτειΚιιιοο·. Α!Κ8.ΠΠει2ά8ἰ πιο 
ιΙοτιιιικει€, ιιιεΙ|γο£ Μη 600 εεε€Βοπι Με Κί56ι·ΙειοΜΚ οτούιιι6ηγο ιι 
Φάκι αΙειρΙΙ:οϋυπΚ πιοἔ, ειπιιειΚ ΜΜΜ ΧϋτϋΙππόπγεεεπ ίο8]υΚ Ιεἰτηἰ; 
Μ οεειΚ ειιπηϋ ιιιοΜιωΚ, Ιιοἔγ ἔγοτεειιι ϋτοἔΙιὶηϋΚ ε” ει 
ιΙιιἔοΚιιτ, ε πειροιιΙΗΜ ΚΜ ειιΙειεςοε ΜΜΜ( ΜΝιικάιι 
ΠΠ εεὶἔΐ-Ριιιἱτο €γειΕτειιι εεε" Με" ιπο28ειΙοιτι πάΜάνει!, ε 
@ΜΙ Μ ΣιωιΙεϊεοΚ Κϋνο€Κοι!εΙ‹. Κϋεϋιιεύἔεε νέιιγϋπκ ]οΙοιιΙοἔ: 

1η» ιιεΙυειο ιΙεε€. εὶιιιρΙ. απο. 8θΧ, ΙκειΠ Ιιγότο]ού. Μ·ειοΙι. ιι πω”. 
δοΙν. Ι), δ. Νειρ]ύ.Βιιιε 2-ειοι· 2-8 από ΚειπεἱΙΙειΙ. Βι·6εοΒΒ Μαι· 
πιοΚεκπεΚ ε πει,εςγοΒΒ Μαι ΒεἱιπειΙιιιειΚπεἰΙ ει ΓοτιοΒΙ›ἰ οΙνειι!όΚΙιοι ει 
0ιιιικ %- 1 επ. Πειτε Μειιηκ.--Α ἔγοι·ιιιοΙ‹οΚ άΙ€ειΙ]είΒειιι _ῇ6Ι Νά 
«εκ ει ΙιεειηἱΒΙειἔο€; οευ.14 πιέ:Μ. £ϋττόπι€, Ιιο,Β·γ νότιπεε, Βει:·ιιει Ιιεηιι 
ε Μ$τϋ ο,;γοέ·ιιεΚ παπι £ϋτωΚ ω; -ειεΙ‹ οιηι‹ω ει ΙιειιτιἰΒΙειἔ ΙιεεεηεϊΙει€ε. 
8.ΙΜΕ1η11€ΜΗ1ΠοΚ Ιοειιιεκ, οΙνοειτἰΚ ἐ£νεὶἔγοΙω£, Μιηι1ειΚ, να” 
ηγει!Κεϊε-ερόε Ιιειεκπειι6ετ6Ι Ιερετηε·Κ ιιιεἔ. Α Ιε8Κϋεϋι1εόέεεεΒΒ 
ᾶιειπιἱΒΙειἔ οΚοιἐει εϋποιιιόυγοΚ: ΒϋνοΜ› νἱιοΙε€ ε!-6ε-ΚἰΡ 
νεἰΙειει£εἰε, ΜΜΜ, ΒϋΙϋηΓόΙο ΓειΚειιΜΚοε νειἔγ ΙιόΙγειἔιτεεεἱε (ΚὶνάΗ 
Ξιιει;.·;οε -- εκεειιισειιειιε--) Ι›ὅι·Κἰἰϋέεο!‹, ύε ἰπει‹ῖεἱε; -Ιιει κι ΜΜ 
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Η εεΙὲΜ ευ!γοεΒιιΙάεοΚ ιιώπ,νειἔγ Μια, _ΜοιιΚο:Ητ, Ξἔειι ξςγοτε 
=έγσ$$γιιΙάεπι ειάιιιΜιο.1:ιιΞ. ΒάρειιΠ, ρϋίΤοϋτ, ἔἰπιιΜι· ΚϋΙειιιϋ, “Πω 
Μι·ϋ εἔγόηοΚ, ΙιειΙνάιιγ :ι]ΚαΚΚα!, ε ΓεΙιόι· υγάΙΚάνω Με ποιο νοΜ: 
πγεΙννεΙ - ειύνειΙ, σ. εἀρΚ6τοε, νει;έ·γϋε ΞπΚέ.Β νόι·Μάιηοε ΙσΠειιιϋ 
ἔϋτνόΙγΚΟτοε ἔγετιιιεΚοΚ-ιιειιι ἰΜιιηιηπΙ, ναἔγ εἔγιἐΙ› νέι·ΠειΗ 
€όΚΙωΙ, Μπειιι νεεεειΙ ηγοιιιἱιἔει (ι·Ιιειιιιι) ΚαροεοΙΜέψειιι επετε 
-Μι06Κ. 

Β Μειοτϋεπ, ιιιϊι1€Βιιμεεηγνο!!επεεϊό ειοι·Ι:, σ. 
Μἔειιγτ Η πιοἔ Κα!! ειιιΙ1τοποικι. Δε οτει!«Μ ΒιιμιΚότ-αΙαΚοΚ ω; 
Ιου ει: @σε Ιιἱἔειιη (οεΙοιπεΙ) σ. Ιεἔοιό!ειετϋΜ: ει" σ. ἔγετιιιοΙι 
Ιςοι·Βειπι Η; πιεἔτϋἔιϋπ οενποΚΒοπ 8οιιτἱιι-ϊόΙο ΜἔειιγΚευ6εὶ ἔγ‹$ 
θα ιιΙΙω1πωιτυπικ -ιποΙΙγοτ 4 εν ε16Μ: αι ,,0εε€ει·τοὶτ:Ιιὶεοὶιο .ΜΜ 
Μὶ0Μτ" οἔγἰ1: Η1ιε16Μ:π Ν$νεΒΒεπ Με ὶε ΜιιιιΚ--ειόρ εἰΚεττεΙ. 

Δ ΜΝΜΒ·Ιαἔ Μι€γ αιΜι€Μιιι 2-οιΙ 68 3-ειιΙ τωιιΙϋ Μι 
μιεεπγνοε ἰᾶοιιιοΚ, ε οΒγ6Ι: ιιιεΙαιοε νεἔγεε, ναἔ·γ ΙιοπιάΙγοε Ωω· 
ιιιόειο€ϋ ΙιετνομοΚ οΙΙωι Ιιιι€ειΙιιωιε ἔγ6ἔγετ6τ ιιιιι€ει1ο€£; Μ: Μπι 
οι ετειΙο£ὶ αΙιιΚοΚ οΙὶειι.-Βἔγ6ΒΚότι€, «Μπιτ ωιιιειΚ Ιιο!γόιι πιο!) 
ιιιιιτιικιιιώιιΚ, ει ΚὶωειΜε Β1ηαεειηνο ει·άιπ Μι€γ ΙιοιιιάΙγ 458 Μνε 
ιὶ-ὸεΒειι ναιιιιο.Κ ει: οι·νοεοΚ. Μἰ ει |Πει]0110Κ978Ι882ϋ": Μηεεοηγνἱἀο 
«καπ ειὶἔοτιι νάιε;μΙ66:1εοκ ιπάιι εΔιΙΙἔεΙ‹€· πιο νομιιιιΚ ΜρεεεΙ: 
ιιιοἔειΙιιρΗειιιἱ. - 

Χ. Α Ιιἱ88ιιγυόΙ ΙάΠδηδεοπ 
Α ΙιἱἔΙια1νοοε(ωΙοιιιεΙ)_ ωΚὶιπνόιι Γ‹›π€οεεἀἔά€, Πο $εΚΕπι€νότι 

πιόἔ° ἰπΚεἱΜ ιικι]ύπωτι ρωια0ωι!Ηιιή ιιΙ!ωΙιικιιΜά!, ΚϋΙϋιιϋε Ιὶἔγο! 
πιϋπΚε€ νουά .ιιιαἔάτιι. Αιοιι ιιιεἔἔγὅε6ἀ6εεο1 γοἔγιιπΚ, Μ;" πίπ 
ιιΔγϋ νὶεειιιόΙ‹ἐε €ϋττ6πὶΚ ο ειστε!. Α ΚὶειΙοιΙοΚ _ῇοΙ›Ι›ειιι τύι·ΙΚ ιιἔγαιι 
ει: @Με Ιιἰἔωη€ πιἰικ Κοτοε:σ.Κ, 65 ΜΜΜ ἱᾶεἱἔ ΜΙιειΕπἱ επ πε 
ΚὶΙ: σ. πόΙΚϋΙ, Ιιοἔγ πγάΙειἱνἀι· ‹ΡίΪΙἱ8.ΙΪ8ΙΠΙΙ8) ΕάιιιΜιιει,-ει ἱἔιιι; 
Μ ἔγοιιἔο εεπγνοε ΚὶΜεᾶεΚιιεΚ οι Μεε Μἔωη ΜΜΜ ωωι £ϋι·τ 
ειὶαἐῇιιἱ ἔγαΚτιιπ ιιιεἔάτταπεΚ, ηϋνεεπἰΚ ει εοπγνοεεέἔο€, πέ:Μι 
ριιεπΗ6 ειά]ίεΚ6ΙγεΚε€, Μπι ΜΒΜ απἔο|Κύτί ε ιιιάε οεοπτϋάιι 
ωιΠωωι ίσηΙοεπειιοΚ, 86! 2--3 Ιιετεε ἔγετιτιεΚεΚιιέΙ νόι·ΙιειεΙιο2 
ΜεοΜό ΒόΙπαναι·Φ ἰε Ι:ΜιιηΚ £άιπειᾶιιἱ. ΜἰνεΙ ΡωΗἔ π. ΙιὶἔΙιαΙνειοε 
1πιπεπειτπΙΙ. Ιοϋϋιό, ε σ.: εΙππόΙοί; ειετἱιπ εἔγειετειιιὶιιύ Κύριεκοιη 
8ό88Π8Ι108 (αιιτὶρπιειἰοιιε) Μι€άεάτύΙ παπι ἔγ6ι6ιΙΙιεττϋιικ πιεἔ; ε 
ΜΜΜ, πιἱΜ σ. ίο]26Ι εΙνοπύ ΙιπεΙιπῇ€ό , €αρειει2αΜιιυΚ ειοι·Βιι€-ιιι 
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ω? Ιἔειι ιιεΙιι Μάικ εεε€εΚΙιοιι-ιιοιιι ιιιιΙΙ46ιΙϋι€ εισιιιΙιετιιιι6Ιοε 
Ι $οΙιΙιιιιι, ιιιΙιιι ιιιάε ΙιιιεΙιει_ΙΙό: ιιιἰ εΙνόΒιιι ιιιοιι ι$.ΙΙειροιΙΙιιιιΙε ιιιο,·ι,·, 

Ιιο,·ι,γ 1) Μπι αιΙΙιιΚ,εοΙιιι ἔϋι·νΘΙγεε, εοιηνεε ΙΙΙειΙειΙεΙιιιεΙε; 2) ιιιιιιι 
ειιΙΙιιΙ: Με, να” “π”, Ι“οι·ι·ιι “ότι” Ι›ϋι·ἰι 8·γει·ιιιεΙιεΙιιιεΙτ. 

Απ! Μιρειει€ειΙΙιιΚ, Ιιοἔγ 6ΙόιιΚειι ἔϋιϋΙἔ6 να” ΜΜΜ Ιι6ι·ίΙ 
ΙιεΙοἔεΚ Ιο,·ώοΙιΜιιι ΗΙι·ΙέΙι ιιι Νοε Ιιι;ιιιιγΙ, ει ιιγάΙίοΙγάεΙ ιιειιι οἔγ 
Ι:ϋιιιιγειι ΙωιραιΙι “Με ; ε "ότι Ιιει_ΙΙιιιιιΙ6Ι: νιιἔγιιιιΙε Ιιιιιιιι , Μ” ιιιΙ 
νοΙ σ. ΙΠειΙ81Ι8Κ Μπι ΙϋΙιΙιιιγἱι·ε ιιει€γοτι Ι18]ΙειιιιΙθ ιιι άΙράι·οΙ8ό.ει·ιι, 
ιέρρειι ωστε Μι·ΙάΙι πω( ]οΙ›Ιι:ιιι ο “επ ιιιἱιπ ιιΙ6εεΙιΙι ΙιεΙεἔεΙ:. 

Α ιιιἱιιτ Μάι· οιιιΙΙΙόΙΙ , ΙεἔρσιιΙιτιιΙιΙιιιιι ιιιΠιιΙΙ ε. ΙιΙἔΙιεΙνιιοε απο 
ιιιΙαἔ_ΙαΙΙ ιιιιιΙαιοε ΙιειεΓοΙγάεοΙι ό8 σειιιοε ΒάιιαιΙιιιιιΚ οΙΙειι, ιιιιιι€ 
ιιιόεΙΝΜ, ΙϋΙιΙιιιγΙι·ο Βοννετροι·το.Ι Ράι·οει€νει. 

Α ΙιἰἔιιιιγΙ6Ι ΙαἔιιιΙΙιε€ιιΙΙιιιι μι Ιιιι€άετ Ιιέ.ΙΙιιιιΙι ο. σειιιοε ΜΜΜ 
ιιιαΚΙιετι. ΚΙειΙειΙεΙιιιεΙΙ ει. (Με ω;; αιΙΙιιΙ‹ ιιι σ5ιΙεει ΙιἱἔιιιιγΙ, ει. σιι‹ 
ένω αει »πιτ ΜΙΝΙ; :ι ιιιιιι·ύ ΙιἱἔιιιιιιγειΙ (ιιιοτοιιι·. ειιΙιΙ. οοι·ι·οε.) Μπι!. 
Α ιιονοιεα ειοι·οΙηιινιιΙΙΙιωΙτ ειιΙΙιαΙιιια:άει ιιιόιΙμιι€ει οειιιοε οιοιιιΙι 
ιιΙιότ οιΙΙΙΙιΙεΕΙιοιι Γο8_ιιιΚ ΙάτἔγιιΙιιΙ. ΑιΙιιιιΙι ΙεΙιοὐθΙεἔ πιο” Μεμο 
Ιιιι€ 8--14 ιιειρΙ,ιέ. - Ηοἔγ ροάι€ Ιιειετἀἔάε ό8 Ιιάιιγάε ΜΙΝΙ πει 
ἔγοΙιΙι ιιιΙει€οΙω.Ι ειιΙΙιεεειιιιΚ, ΚινέιΙΙ ει ιιισ.τύ ΙιἱἔαιιγΙιύΙ, ο ειιοτιιέΙ 
(ιιἔγιιιἰιιτ ει. ΙιιιΒγαἔοε Ιιιόιιεειναε τό:όΙεἔ ειιΙα,ςΙάεάτιάΙ) ε. ιιιιθ.Κοιη εο 
ἔιιεόἔότε ειοι·ιιΙιιιιΚ. Ε” ειειιιοι· ιιιιιι·ό Ιιἱἔειιιγτει %,-Χ πι· πιά. 
Κοιητ0 ειέιιιΠιιιιΙΙ, ιιΚΙ:έιρειι, Ιιοἔγ Ιια ει ἔγοιιιοι· όχι έιΙΙειροΙΒιιιι "πι, 
ΙΙιετ6ιιΙ: ει: ενω Μάη, 8-ιένοει ἔγοτιιιεκοΙ‹ Ιιόιειοι· ΙιειΡ]άΒιιιι νεει 
ιιοΙε %2-% επ. ιιι-επι Ιιἱἔιιιιγτ. 

Ηενοιιγ σ.$γνιιΙωι· οΙΙειι, - ιιιοΙΙγιιεΙι ]εΙειιΙ6Ιότ οειιΙκ 
@Μου ΙιιεειιιΙ: Μποιι, Ιιιι ει ειι]ἀΙΙιι.ἔοε διιΚάιιγωΙοιι ΜΙ 
εΙΙιοΙτάεοΚ, ει. Ι“ιηιιοΙα εἔγιᾶόΙιοιιἱ Ιιάτι·εινεϋόεύνοΙ 
νιιιιιιεΙ: Ιι:Ιοιι,-Ιιιι ρειΙΙἔ ο ΙεΙεΙ4 ΙιΙάιιγπιιιειΙι, €γιΙΙ(Μιτι ίϋΙϋΙΙο πιο· 
Μι νιιἔγ1οΙιο€ε€Ιειι ΜΜΜ, νο.ΙΙοιι ιιἔγΚὸι·- νιι€γ ιιἔγΙοΙιΙιιιΙ, ναἔγ 
ιιἔγνιιΙι0τι·ειΙ "κι ο ιΙοΙἔιιιιΙε -- οιιΙοιιιεΙΙ τ:εειΙ€ οιΙ:Ιιοι· ωιωωκ Μει 
ιιοειιιιΙ:, Ιω Μ” ιιιΙιι,·ΞοΙΙΙιαιι (%-2 εαπ-ι: όι·άιιΙΙΙιι€) ιιιΙΙιιΙα; ίόΙο,·ι; 
ει.ΚΙιοι·, Ιω ειιιιι€ιιιιιιγΙ 3αΙειρο.-ροι·τιιΙ ράι·οει€νιι. ιιγιιι€ριιιιΙ6, ειόνιο.Ι 
Μ. ει·όε Ιιαειιι·ΙΙόεοΙιετ οΙιοιοτΙ. Νειιι ιιΙωτιιιΙε €ιι€ε,ΙΙιιΙ, Με εΙύ;;·,ό 
ιιιο%γόι6ιΙιοκ εειιι νιιἔγιιιιΙ‹ ιιιι·01, Μ” ει: 6098 ΙιΙἔειιγιιιιΙι ω” 
ειδε 68 εει_ῇάΙΙιιἔ,οε ΜΜΜ. Ιοἔγοιι ίεΙΙιάιι€αΙιιιαΙι/6ΙΙειι , ιιιοΙΙγοΙ ιιιέιιι 
ΙιιιεΙιιιι€ό ιιοιιι ω. Μεἔ ΙωΙΙ νειΙΙιιιιιιιιΙ4, ΙιοθίΙιόι·ΙειιιεΙΙο,·; ΙιιιωεΙ 
τω ει;,γνΙ:ΚύιΙ ιιι,,ιωινωι ιιιοΙΙεΙΙ ἔγ6ἔγιιΙιιι πω" ΙάΙΙιιιιΙε; ιιιύΜιέΙο 
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ΐε_ΠιάιιιιιΙιιιιιΚιι€ ρειΗἔ, χ» 'ο. Κϋιόρ Μαι α;γνόι·ιοι·ΙύιΙάει ει κι”. 
Μι·ΙοΕιοι ιιιιι]άτιοιιι ειιιιιο ειιιιιγιειοι· Ιό.ιιιιιιΚ ειιγΙιιιιιιι ε ;γό;γιιΙιιι, 
Με 0ἔγόΙι !ιαιόιηοε ΙιιιεΙιιιιιιι€ ΙαιρωΙε ει ΜιοἔεΙι, ιιιιιιτ ιιιιι16ιι ει: 
όιι88 Ιιι€ιιιιγτ. -- ΜιιιιΙαιοΚΜ, ΜΚ @Μπι ΦαριιειΙΜαιοιιιιιια! παπι 
εἔγ νόΙοιτισέ·ιιγϋεΚ ,ι Μα ιιιιιειιοιιι, Ιιοἔγ ω" "νέο ιιιιι€ιιΚοιι, ει: 
Μαι Ιιἱἔαιιγι ιιόιιέιιγ 6νἱἔ ιιι ειἔγΙιεΙἱ Κόι·1οΙεΚ εΙΙειι όρρειι ιιε ιιι 
ΚιιΙιιιαιαάΚ, ε ιιο!γειιο οιίοἔιιιιιτιειιιιΙ ει Βάσει ΙιιιεΙιιιμ6ΒόΙ (πωπω 
Μπι!. νιιιιιο!ι.) , να" _ῇιι!ιιρὰΙ›ύΙ ιιιιΗιαιόε ειιιιιι·ι·ο!ιατ ιιγιιιιειιιιιιΚ Βε 
ιοἔοὶΚιιοΚ;-ειιι€ἀιι Ιιε.εοιι!ιτειιΚ ϋ88Ζθ πι ει·οάιιιόιιγοΚοΕ, ε “ω” 

_ εειιοΙ: νιειειει οΠγ ι;;ειι ΚειὶνεΙΕ ,,ωΙοιιιεΙρτακΜιιΚτπ“, ιιιοΙΙγ-ιιιἱ 
ιαἔαἀιἱε Βοιιιιο _-υ·5ειΚιιωπη ε. ἔγόἔγειοτιαιι ιιι61γειι ΙιεἔγϋΚοτειε€ι: 
ρἱοιάειιι Ι(ϋπό τιιτωιἱΚ. ι 

Α ΗειΙει!οΚ ιιιοιι ιΞΙΙιιρο€_ῇα εΙΙοιι -ιιιεΗγ επ όινάἑςγ ε οι €ειι€; 
ω: ιιιεἔιϋτο€όεε ιιέ!ΚϋΙ, ε σ. ιιόΙΚιιΙ, Μ” επάιιιοει εευΗιειι πιει 
ιιιεΙΙγ ΙιοΙγΒεΙὶ Μι ιυιΜωιι ΓοΙΓειΙειιιἱ, ιιΜπιιι Μ, Μ" κι Μεάο 
Πει: ΕΜΠ ι5_ϋεΙειιΚόιιι ειι6εισιι ό8 ίοΙγιοιι εΙι·ιιιιΚ, (ει ιιέιιιοι Κϋιιιέρ 
ιιάΙιιιιΙι απ ιιιοιιιΒιι: 8οιιτεἱΚἰιιᾶοι·, (εἱτύ ιςγει·ιιιεΙιεΚ)-ιιιιε 
ιιι·ιιωπκ ρε‹Ιἱἔ ιιι6ειιιΚοιιΜιιι Μέι ιϋΜεε ειιιγαέςΒ6Ι άΙΙειιιιιΚ, Μάι· 
τόἔὸω οιΙΙαιΙιιιιιιιιιΚ ιιι Νοε ιιι€ειιιγι. Π" ιιιιωκ, Μ” οιειι ά! 
1ιιροτιιέιΙ π, ιιιεΙΙγει εοΙ: εεειΙιειι ιιιιιι€ ἔϋτοεϋει, ι!ε εοΚΜιιι ιιιοἔ; 
ιιιιιιι σ. ἔγοιιιοτιιιιΜ ιόιι€οκιιοΚ οειιιιέ!ε ἰιἔιιιοτιεέιἔιὶι ωκωεωιι_ 
Ιιιιιιιιιοε ει: Μοε ιιὶἔιιιιγ. Πο ιτιόἔἱε ειει·ι νιιΙόΜιιι ἰἔειι ἔγιιΚοι·ι ό8 
ειι_ῇἀιεάἔοε Μι·Μοιιι ιει·ιιιόειειε ε οι·νοεΙάειι πω πιιἐἔ £ιειιάΜιιι 
Μπι νιιἔγιιιιΚ; ε ιιιἱνεΙ ειιιιιιέεΙό εοΚειοι· ιι ΙιἰἔιιιιιιγειΙ εξηεια ει Πο 
ννοτροι~£ ἱε ΜΜΜ, ε. ¦ιύ!γιιἔΪιι1Ζύί: νιιἔγ ιιιεΙεἔ ρόριιοτομιάεοΚει: 
ιιΙΙιειΙιιια:ΜάιιΚ ιι Μετα, ει Μειιει ωραειωΙαι ιιιοἔιιγετόεε ἔΜοΙω 
Εοί$.-Αι Μεε Ιιι;ιιιη ἱἔειι ΗΗΕ ιιἀιιἔῇιιἱτόΙ ΚιιΙϋιιΠέ!ε ιιιιι!ιιισε ἱ 
ιΙϋΙτ ΙιαεΓοΙγάεοΈ ει!ειι Μ" 6ιο56ι·νε ειόΙοπιιιιΚ; οΜιοι· %2- % επ. 
ιιγι ε·,Ξγεε ιιιΙιιἔ 2 ότάιιΚέιιι νοοιι66. 

ΧΙ. Ι€ϋΙεδ "στοκ 

. Α Ιιἱᾶεἔ ιΞε ιιιεΙεἑς ίϋτάόΙαπ ιιιοΒ ιιιοει€εοΙαπ ιιιάι· ιιιάε Ιιε!γειι 
ειιιΙι€νέιι, Μ σειιΙ: ιι ιεριάισιωι ε ετ6ειι6Κε£ οιιιΙΜϋΚ πιεἔ. 'Ι' ειρ 
ΙάΙό ε ο τόε1τό Πιι·ιΠΠιιΚ 1-2 Με 6Ι46τριιοωΙ να” Βοιω 
Μ.ΒΒ61Κότ ότιιιιγι Νώε άΙιο.Ι Μ:ειιι€ειιιοκ ε ιιι·ιιιϋεΠι Ιιοιι606ιεΙο 
ω" ετ6εΙιιιτειιιοΚ. Βάια "Παει σ. Βοι·ιιιΙ:ΜιιιΙ: ΙιεΙγει€ 1-2 οΙιοιι 
ειιγνοι ΓϋΙο1νειειωιιι ; ει ιιιαΙάιειίϋτάΜ ΚενοεΙιό ΜιτήιιΚ ΙιΜάιιγοειιιιΚ 
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ΒἔγέϋΚόιιι νόμιέτε ιιιεἔἔγϋιϋιιιϋιιιι, ιιιιἔγ ἔγειιἔ·ε ε ιιἱεἔιιύτοιι, 
ι·-6ι·ιιιάιιγοε, ί6Ιεἔ ιιιιἔοΙΙιότοε άι ΙειΠοΗειι ΙιιειΙειΙειιιιοικ σ. ΙὲἔγιιιεΙεἔ 
Πιι06 ἔγαΙιταιι ιιιεἔάι·£, Μι· ιιιοιιιιγι €άριιιιγιιἔ Ιόἔγοιι ιι Μιιιιιο, ΕΜΗ: 
ιι ΙάἔγιιιεΙεἐι ει·6ει€6 Πιι·ιΙ6 Μάτι ΙϋΙτϋιι6Ιεἔ ΙιάιΒιιιιιιιιι; ιιιιιοἔ 
ειο5ιεε ΙοιιιοεύεοΙι Μάι ιεΙΙοιιΙιειι Ε6ΙνιιιιιιιιιιΚι ι 

Α ΙἀἔγιιιοΙεἔ; ρύρΙιοτοἔΜάιοΚ οΙΙγ ύ.ΙΕιιΙάιιοειιιι ει! 
ΒιιΙιιιιιιιιιιιιιιΚ , ε οΠγ ιιιιιΙνάιι Ιιιιειιιοιισ.Κ, ΙιοΒ·γ ι·έ:ειιιΚι·ε ιι6!ΚιιΙϋι 
Μοτό ιιι ειιέ.ιιΙάε. ΕάΙιειάι·οΚι·ει τιιΚιι€νει ιιοιιι ιΜιάιι πι ιιιαΜετ ιιιοι 
σιιιιιιι ω. ` 

Α ιιι ιι ει :ΜΡ ό ρ ι ό! :ιι εΙεϋ 8γοι·ιτιοΒΒοι·Βιιιι ἰἔειι ΚεΙΙειιιο£ 
Ιειι ιιιιτάει €ειρειειιιιιιιιιιΙι. 8ιϋι·ιιγϋ ιιιἔοι·$ οΚοι, ιιιιι:ΗΜ ΙιεΙγΙιοΙἱ 
Ιεὲι εΙοἔειιἔ6Ιεἔ ιιιιιιιιι€οϋ νοΙιιιι. Δω: Με ἐν Με ιιιιὶι· οειιιι επι 
τει Β6ι·τεΙ ΙωροεοΙτ €οιιιριι. άΙιε.ροιΒιιιι ιιΙιωΙιιιιιιιιιΚ. Πο. ωηοσω 
ιιιεεεΜι Β6ι·ιέιβ: νϋτϋεΗιιἱ ιιιιιιι·ιιιιΚ Κιεύει]εΒιιέι , ιιι€ €6ΒΙιιιγιι·ο ει 
ΒϋνειΚειδ νοἔγἱ£έΙιΚεΙ οειιι6ι6Ι]ϋΚ: Βρ. ειιιρΙ. ΒιιιοΙι.ο., ειιρΙιοι·Ιιιι 
πιο. ιΙτ. Μ", οιιιρΙειειι·ι νεειιο. Μπαρ. ιιιιιιιιι-ιιιιοιι Μ.Β. 

Α ΙιόΙγειΒιιιιιόι ιιι 5ιΚ ότι εΙ6ιτ ιοΙιιι εσιιι ειΙΙιαΙιιιιιιιιιΚ 
Πειιιιιι, ιιιιιιοΙγι ιιιιΒγοΒιι ΜΝ, μ. ο. €ειιγέτιιειἔγεὲιςιιγιτ ΜνιιιιιιιιΒ 
ίεΙΙιιιιιιιιιι; ιιιοι·τ $γιιΙει·ιιιι ΙιιιἔγΙιύΙγιιἔ·Βϋι·ιιε6Κ οΚοιιιιιιιιιΚ άΙτιιΙει. 
Δ ιι6νειΚοιό νεἔγιτύΙι εΙ6·8 ει·6ε: Βρ. ειιιρΙ. ιιιιιοΙι. οοιιιρ. απο. 
εοιιι ι ε, ειιιρΙ. νοειισειιιιιε ιιι·ειο ιι. εοιιιιε -- ιιιιιιιιι. Μ.-Ιἔγ 
ιι ιι€γο!ιιιιιιΚ Μ" σ. ΙεΙιει6Ιεἔ ΙιεΚϋνειΚει6 ΙιόΙγιι€€6ι·οοϋΚι·ο, ιιιεΙγ 
@Με ει·όει ΓάιιιαΙιιιιιε,ειτάε, ε ἔγιιιωτι οεορόις6ε ήπια ύ.ΝιιΙ ιιγἱΙ 
νιιιιιιΙιιιιΚ. ΜεΙο; ρόροιι ει ΚοιιιΙει·ιιιιι;οιιιιίοιει εἔγ Με ιιιιἰΚοιιιιγιιΙ 
ΙοἔἔγιιΙιτιιιιΒιιιι Ιιιιιιιιιι· εΙιιιοιύΜάΚ ο ΚοΙΙοιιιωΙοιι οειιιο!νειιιγ0. 

ΧΙΙ. Θγόεγειοι·Ι ΙΩεέι·Ιοιεκ-έσ ωμΒιωΙΜΙιιΒ 
ιιιεςειΙειρΠεία:ι. 

Μιιι€άιι πι άΙιιιΙιιιιΚ ιιιιειιιιιΙι ἔγὸἔγειετοιιετ ε ιιέιοιεἱιιΚε€ τό 
νιι1ειι £ιἰτἔγιιΙΙιιΚ, ιιειιι Μιι·ιζιιιΚ ΓϋΙϋειεἔεειιεΚ Π! ιιιόἔ ει Μάι· ιιιιἰε 
ιιοΙγειι ΜΜΜ, ιΞΗειιιιιιΙι «κι ἔγόἔγειοι·ι ΚιιιιΜειοΚ ει ωριιιιιιιΙιι 
ιοΒ ιιιόιιιέ.έ, ε ί6Μι νοιιιιιιιιι ι"εΙΙιοιιιι. 

Α ἔγύἔγειει·‹:Κ ΙιεειιιάΙειω ε ιιιιαιΙιιιιιιάει. Κιει!ειΙε·Κιιέ! ιιιέἔ; 
εοΙιΙαιΙ €6ΚέιειΙοιιοΒιι , ιιιιιιι ιιιι€γοΚιιέΙ. Α ,,·ιιοετ Ιιο ο, στ;;ο 
ρι· ορ€ετ ιι ο τ: "- σε ει! 6 ι! ό. ε ει ;γει!ιοι·Ιιι€ «που. ά;άΙιιιι Ι08ιιιι 
ἔγοΜ› ιιι6ι·τόΙιΙιειι ιιωικωιιι‹ ; έ8 , Μι ιειραειιιιΙο.ιιιιι ιιγοιιιιιιι ΜΜΕ, 
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πως ει ιιιέι; παπι τοπποπ !όν6 πως ιιιοΙΙιιπε!ι Ιιιι€άειιι Μιοπγοε ΜΗ· 
ιιιιιΚΙιε£εἔεὸἔεΚ εΙΙσπ οεοΚ6Ιγ , Κόιεόἔεε, να” @ποπ εειιιιιιι. 

Α ιιιπἔγιιτ οι·νοει ΙΜεταιιιτα εοΚ ΙιεΙιτόπ ΜιιιοπΜιπ ιπ0%ιι6 
26ιΙόεειποτ, ιιιιετοι·ιπι ίϋιΙοΙοἔ ε ίόιοεπά6πΚ πι νοΙππ, πο” ω" 
ειστΙιΜάεπ οπιιΙόιΙάεειιπΚΙιύΙ ε ἔγ6ἔγ€πιιΞ (Ηιει·προπΗοιιε) ιιιό.ιπο 
ΜΜΜ! ΚινοτἔὅᾶιιὸπΚ. Α Κόι·ιειιι6Κ ποΙιόιεόἔεἱ ε ει τοι·ιιιόειοι 
ι·ορριιιι€ €γ6έγιιιππϋπάεπι -ιιιοΙΙει€ ει. ἔγοτιιιεΚἔγὐἔγ-ἔγειΚοι1ιιιπαπ 
σεειΙ6Με οΙ1γ Κϋιιπγεπ €6τωπικ, πο” εοΚ Μό 68 Ιιιποἔ, ιιιεἔ ει. 
£οι·ιιιέεισ€ ἔγόἔγοτεῇόποΚ π. ἔγόἔγειετ πει€άεάνειΙι ειἱἔοι·ιι ε ιππι 
€οε 68ειοΙιπποπ1ι€άεπ ε ΜΜΜ ιιιοΒΙ:ϋΙϋππϋποιόεο ΜΗ Ιιοπιά, πιι$ 
σειιΚ οἔγ Με ἔγὸἔγειει· ἱτέιπτ ἰε ΚἰεΙἐἔἱ€6 €ηιιιειωπιοΕπΕ Ιππικ 
ποπ ωπιιἱ. - Μιπάεπ ιππωιι ίιιτΙιόειοιππΚ, ε 1ιιιΙοιππιιγοε »- ειοΙιΙι 
]ϋνεπιι6ι εΙ6Κόειι€6 - ΙιαπιπάειιπΙε όποιων. ιε ει. Μεοπειεπν (πο 
ιποοοριιΠιιιι) ΓοΙικοιιοεειπι €ετῇοᾶιιἱ $οἔ, ιιιιδ ει: ότιιιιοΜ ἔγὸἔγισιπἱ 
εΙν :Η πειιιι πιω οἔύει νιιΙόιιΕπι.--Π οιόΙΙιοι ιιι πω ὶἔγοΚ02· 
ΗΜ: ΒϋιοΙΙιειιι, ποἔγ: π π ι 

1. Τοπιπτει!ιο νεαϋΙκ ει: ΗΜ, πιόθσ€, ε 6Μι·επι1ι Κϋι·ϋΙιιι6πγε 
πω, ιπεΙΙινοΙε πω θἔγθΒ Ιιενεπγ πω' Ιιιιιιιιποε Ιιο€ο<ἑε€ἔο1: πιει 
€πΚωΙ πει πω· πόΙΙ:ϋΙ ἔγόἔγιιΙιιιΙε ΙΙΙΒἐ°; ε νιιΙ6Μ.π Μπα Ιιο00,;ε6€α 
ἔγό8γειοτ πόΙΜΠ Ιιπἔγ€υιιΚ Ε !είο!γιιι. 

2. ϋἔγεΙ€ιἱιιΚ ει: Νότο, ιιιύιΙι·ει, ε όΙοιι·επιιι Χϋι·ϋΙπιέπγεΚι·ο, 
πιοΙΙγοΚ Με" ει: οἔγοε πετώ: Ιιει€άειι Μιοιιγοε Βε€0ἔε6ἔποιι πιο. 
Ιύειιπϋ, να” πω”. ΙεΙιειεα οΙ6ΜϋπΙ:. 

Σ!. θειιΙιι ἰἔεπ Κονόε εισττοΙ “ΜΜΕ Μεόι·Ιοιεπει, πο” εισπ 
ποπ Ιιειώεειι€ ιιππό.Ι τϋΜιε:ϋι·, ε πωπω ΙώΙϋιιπϋιόΙιΙι ιπύιΙειειω Κό 
τϋΙιπόπγοΚ ιαπιιιι έε2ΙοΙΙιεεεϋΚ. 0 - τ 

4. ΜεἔΚἱεὲτΙεπτϋΚ ει ειοι·εΙ‹ει; ει ΙεἔΚἱεπΙιΙ› σ.0ειδοΙαιι1 ει ιο;; 
ιιιιἔγοΙιΒιιΚἱἔ, ΙιοΙ υποΙώΙγ 63 ω, πο! πει” πο Ιιονύε περὶ π‹Ιπἔο 
Και πάνάπι--ΙιοΙ Ιιιεειιιι, πο! ἔγοτειιπ-ϋτοἔΙιἰ€νόπ ει: ιιιΙει;:ςπΚπι. 

5. ΙἔγεΚοι€ϋπ!: ΜριιΙιο.1οΙπι, ιπε!Ιγ Μακ νειΣ<;γ νεἔγἱτύπποπ 
ΜιήέιΙι: κι πωπω ΙεἔῇοΙιΙιιιπ ει. π ειιό.ιι γ” ἔγόἔγειοτοΚ ππἔγοϋπ 
πιπι€ιπι€. - ' “ 
ι 8 π” πόιιιἰ ιοι€ΙιεΒεε (ροειΜν) ό8 €ιιἔπιΙ‹ιΙιιἔοε (ιιο€ιι€ιν) ετού 
πιέιιγοΕΙιει ιιι€οιτιιπΚ, ιιιοΙΙγοΙαπ Μάι· ππἔγοΙιΙο ι·6επ ΚϋιΙϋ€τϋπΙ‹. 
Α πγἱ!π€ΚοιπΙ:: Με Κιει!ειΙ ω» ὶΙιΙπππγιιΙ, νειεεει1, να” €ει·ροϋιιπεΙ 
οι·νοεοΙιπτοΝ. πω· ιιιόἔ ιιιι€πειιι ιοΙεπτ; ιπετι Μπι π ἔγὸἔγειει· 
πονο ει οιΙΚΑΙιιιπιέ.εα, Ιιειιιειιι ει. ιποπιιγιε68, ε ιιι ιιΙΙσπΙιιιιι 
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Ζάε ωωιμι ιιιι€άτο2ιιαΚ. --Βε Ιιιι ο €ε·Κιιιωθιειι εἔγὶΚ να” πω· 
ΜΚ ϋἔγΓεΙϋιιΚ οἔγεε ειοι·οΚ ειἀιιἔΙἀεἀΒειιι, νεἔγ ἔγύἔγιιιόθιιιιΚϋπΠ 
νειΙειιιιιιτ αιΙάΙιια , ει ιιιὶ ει: ωιιιἔι νέΙοιιισιιγιόΙ Με” Κόι·]ϋΚ, οειι 
ρέιιι Μάτι ιιο Κέι·ΙιοΖωεω απ, ει ιιιἱι ιιιἰ ιιιοιιιιιιιιΚ, Ιιιιιιειιι Ιο 
έγειι Ιιει]ΙιιιιιΣύ Ιιιιιιιι, Μ” κιμέιιι Κϋι·ϋιιιιόιι;γοΚ ε ιιι σ.ιωμεΞε 
ιιιύιΒιι. ο ι·όειΙιειι εοΚιι€ ιιιιιό.ι·οιιιιιΚ; ε Κο;" ιιιιιοεειι Μπι ιιεΙιοΡ 
ιοΜι ισιωω, ιιιιιι€ ει: ιεΚοΕάΚΜιιι !ιοειι€Ε ἔγόἔγειοτὲιιιιι ιιιιιιιιΚ ιι 
ΙϋΙϋΙοτεεε6ἔοὶιιΚΙι61 ΚινοψΚοιιιι. μ ε;) 

ι 

 

0ι·νοεΙάεἱ ιεΚιιιωιΙιοιι ει ἔγοτιιιοΚοτνοειιαΚ Γί5 οΙνε @Με 
,,Ιιιιιιιιιι· ε ετ6ιεήεεειι ΜΜΜ ΙιοΙ ει Κ6ι·άΙΙπροτ Μ 
ιιιοι·ειοε, 6ε Ιιοι Κα! πιει ειϋΚεόἔοε.“ Δ ιι6ιιιο11γοΚ Με! 
ιιευόγοιι πιάιι!οΗ , ε νπΙόειἰιιϋΙοἔ οεσιΚ Κὸτἱειιιε Μάιιγά!ιόΙ ειιίτιιιιιιό 
Νόι6 (εκροοτσιτΝ) ἔγὸἔγιιι6ὐο£ ω», ειει·ιιιτ 6ρροιι ιισειιι ειιιΜιιι Κό 
νιι€ιιι. -Πε ιιειιι ιιιιιιόειι ίεΙΝιιι6 ιεΙοιιετ , ε ιιιιιιι ιιιιιιάειι ιιιι€γιιειΚ 
Ιάτειό όΙοιιιιιιΚϋιΙόει Γ8ΙΜΠιοτ0ιιέ8 Κινειιι ἔγύἔγειοι·ὶ εεἔόιγιέ , ιιιιιιι 
Ιιοἔγ ιιόΙιει οεοΚόΙγ Κόι·ιιΙειρ εε ι"οΙΝιιι6 ]οιειιοτοΚοι πο» Διοιι·οι· 
νοεἔγιιΚοιΙιι€ἱ ι·εΓοι·ιιιε·Ιν , ιιιεΙΙγ ειει·ιιιτ : ,,ιιιι κι ο ο ιι ο ἔ γ ε: ε ιι - 
εοΗιοιι, ιιιοΙΙγ ιιοιιι Με" ει ε ιιειιι ιι Μ: τ οιι ιειιιοι·οιοε 
εΠΠΠιιιΚ, ιιιΚά.Ιι οειιΚ ιιι'αΨιι·ει ει τοηιιιέειεττο ΚοΗ 
Μπι ιι. Ιιο£οἔει:, ιιιιιιτ ;;γό,δγε ιοι·οΚΚο! οειέτοιιιοΙ 
ιιι ", ιιιοἔἔγ6:ϋᾶόεοιιι ε:ει·ιιιι. σ. ΙεἔἙόΙιΙι όε ΙοἔεϋτἔειὲϋεοΙιΙι , ε 
ΙοἔιιειἔγοΙιΙι ιιιότιόΚΙιοιι αιΚιιΙιιιιιιειιιιι6 κι ἔῇΒτιιιοΚΙιε€οἔε6ἔεΚτο. 

νοἔιεω Ιοεςγειι ει:ι.Ιιει.ό ΚιιιιοιιιιιιιιιιιιΚ _ Ιιοἔγ Κ ό π· Ιι·ά 2 ιι ιι Κ 
Ιιειιι ει. !ιση;γιιιό.ιι6Ι (τγριιιιιι) Κοιιινο ιιιιιιά ο ιιιιοιιιϋ Κε 
νειιγ έ8 πΙΙιενειιγ Μι πιει ιιιεἔ ΙοΙιοε ΙιοιεἔεόἔεΚε€, 
οι·6ε ΜιάόΙοιιοΚιι€ ε Κιθ ιιιεΙΙΙιάι·τγει-ιωσιά ιιιέιιγοΚιιτ, 
εοΚ ρύΙάό.ιιγΙιαιι Ιιει;;γτιιιιΚ ει ΙέιιιιιιιΚ ΚιιΙϋιι6ει 
ἔγὸἔγειετοΚ πό! ΚΜ ιιιοἔἔγόἔη "Με, -ε ειιΙιει ιιι6ι· 
τιιΚ ε ιιιέΓ]ΠΚ ιι Κενόε, Βιιο«ΜοιιιιιιιιΙ ναἔγ Κίεόι·ΙειΚόροιι ΙιειειιιέιΙτ 
;γ0ἔγειει·οΚ οτει!ιιιόιιγοΗ_ 

Μιἐἔ ὶἔοιι τεινο1 νιιιι - εοΚιιιι ΚόΙ:ΚεάιιοΚ , Μ" νιιΙειΙιει ΜΜ 
νειιιΙ- σε Μό , ιιιειιγΙιοιι ει: οι·νοε όε ει Βετο; εοΚΚιιΙ ιιιιἔγοΜ ιιι6ι· 
06ΚΙιειι ιιιιιι€ ῇεΙειιΙεἔ ΓοἔιιιιΚ Μιιιιιε2Κοϋιιι οι €ετιιι6ειιπι·ε , ε ιιοιιι 
οΗγ άΙΜάιιοεο.ιι ιιιιιι€ οιἰιΠἔ κι ἔγὺἔγειοττἀττει. Ε” ιιἔγιιιι Ιιιεπειιι, 
Ιιοἔγ εΙνιέἔτε εΙ]ϋνειιι| , ε ιιΚΚοι· Μια ιερειειω.ΙιιΠιιΚ Β ΜποεαΙι 
ΜΚ , ε ἔγαΚοτΙπϋ ιιιϋΚϋιιόευιιιΚ ΙιεΙγεεεΝιοΚ Ιοε·ιιιιιιοΚ. 
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Ηπι ισ8·γπϋΚϋπιγνοιιιΚΙιοιι ε16Γοπ·άιιΜ, ε πιει· 11,000πε πιπ86, 
!ιινοπι ίϋ!]οἔγιει€ Κ6τεεεπεΚοπι Κει·οεπιπι ιπιο;γϋπιΚ, ιιι μι" Κι, πιο” 
όνοππΚύπιτ πιπι€γοπι ΚιεοΙιΙιειΙεππ ει: ει!ιαΙιππιΚ Μιειιιό.Ιπ ἔγὐἔγειοποΚ 
ειέιιιιιι, ε πιαἔγοπι οἔγειεπἱὶεΚ ΙοτιοΚ πειι0οΙοπεπιιΚ. Νοπιάιιγ 6ν 
εΙόπτ ιιπόἔ ιιοιιι νοΙτιιπιΚ ΚύρεεεΚ "Με ιιοωἔω ΜΜΜ πι. πιέ:ΙΚιιΙ_ πω? 
Μ.π·ιπιιΙΙγ πιοπιιά!γοε Κύπά!!πιροήει ο!!ειι --€γό;γειετ0ΚεΕ πιο πεπι 
ιΜπϋπιΚ νοΙπιπι. Μοεμ ΜΒΜ 8! ε8ιεΚπιι4Κ! οι ΚιάεΚύρ Μπι. Πε πιπ 
Με πι€ΚέιΒιιιιιι, όε π:εειΚ ἱειπιεπ·€ άΙΙππροτοΚ εΙΙεπι 6ΙϋπιΚ Με” Με» 
επι μόε;γειεποΚΚο!, Κιπϋιι6Μι ειΚοτπ·εΙ &ποεοΚει!πιΜϋπιΚ πι ἔγεπιπιεΚ 
ΚύππιπίιΜιιι, όε πιιεἔναἔγιιπιΚ πιπ·ι·ιδΙ ἔγὅιὅιΙνε, πιοἔγ οεπιΚ @γ €ἰε2# 
ιιιιπιπιι ΙειεεπιιιΚόπιτ ει. ἔγΟ;γεΖοπἱ παρειει€ειΙπιτ. Α: όπἀπιΚύπιἰἱ 
Β·γό8γειοπε!όε Κύι·πιάιιιιιΚιιπιιι εΙἱἔ; Γοπ·πΙιιΙ εΙ6 100 εεοιπε 1ειοι·, 
όε ιιι Με ιιιεΙΙ6ΚεΝ; ΜτεΚΕπι€ειΙιό! Κἱ Γοἔ τοιειοιιι, ω” πιειπιιπ δε 
ιπιΠΙγ Κενέε επιιιιιπ ἔγὸἔγειοποΚΚοΙ έ·ΙϋπιΚ πείοιιΙοές. 

ξ 100 ΑίάΙ:Μ/Πε ἐόπ'πἰυιπιὐαπι επεπιυεπἰὅ δο!ιείς ἑςγεαπποιπΚνἔὸΞπΉ , 
π5.ΙωΙιιικιιι νι>Ξνε: 

20 οι ποπιπιόειεπι·6 Ιιπι€γειινει, ιτειιΚ επαθε νἰιεί, ειιιοπι να” 
νιιιιιιιιοΙΙγ εἔγειοπϋ ιεἔγπισ πσωπει Καμπ, εἔγἐΙιΚἱιι€ απόΙε2ει·πι 
ε" εΙποιιιΙειειτ ΚϋινιειοπιγοΚ ππιεΙΙειι.° 

50πιόΙ πι ΚΗπιιι6Μι εἔγεε Κσπ·]6ΜΚ , Μἔγ πιιιιΚ 6εειειέε ε26ΗιιΕ 
πι: οε;έει Κόι·ϊοιγπιιπι Μια οειιΚ εἔγ- να” Κει!ειοπ· πιάιιγω€ό, Με· 
πιπι]Εύ, πιπιιιιιο4ιοΙιι] , Ποννεπιροι·, πιπιι!ά!γπιΚ, Πιπ·ιΠ$ , πιπιπεἔ να;Π Πιο 
Ιεἔ Ιποποε;ππάεοΚ, πιόΙψι€πιιπιό, όε πιιιιεπάπιρόπι ιιΙΚιιΙιπειιέπιποΗ. 

30πιπλΙ, ΚἱπιέΙ νπιέ;·γ ΜΗΝ ΙεΓοιγάειι νο!! πι Βει0ἔε6ἔ, νειἔγ ιππό 
Ιγειι €γϋΚοπειεα ει: πι: όΜιιιὐεέἔΙιεπι, πι Μ] Ιοι·πιι6ειεπόπιοΚ ιπιθἔ 
ΜΜΜ ΚιῖΙϋπιΓύΙε επόεοπι ε Ιιπιποεπιιι ΜΜΜ επι· πι‹Ιπι€οΕΕ, πι. πιι. ΚιπιπιΙ, 
ν”, ιιιΙεπιγ, πιἱἔεπιγ, επιΜιιπιππι-εό, ι]ειπ·πι-πιππιπιδπ, πωπω, ππιέ.Κπιπιγ; ΜΗ 
ροπΕπι , Κειιεπινπιε πιιιΒ·ιιο;·-πόιόΙε; (ουρικ πιιιιοιι.), ΜΗοιπι ΙπιθπιΕπ,' πιγ 
ποια ιπιπιΙι., πιιέε2-Ημ επέιιεπινπιε ΙιειπιέΙεέζ. - Νόπιι€ωγ πιπιΠιειΕόε, 
ιιι: ΜιοιιγωΙπιπι πιιικάειι επεπεΚοι, πιιεΙΙγεΚοι ΚιεόΉστΚόπι€ πι.ΙΚιππιιπε.2= 
ιιιπιΚ, να” ππιοε€ κ ιιιό:.ις επιπειι"ωιπι,ιπτ πιοιπι °πι;ο2ίο.πιι πω; 02 
ωωκιιιπωυ6ι ΡειΙἱἔ ·πιέπειεπικ, “πι” εποπσΚοβ Μι·ιϊππϊΚ πεπιιεπ·π πιατά 
ειπειΚπιιιΚ εε ε:ϋΚεύε;εεεΚιιοΚ. Κ ° 

. . 
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Π. Ι'ΕιΤΒΖΒ'Ι'. 

ιι ιιιιιιιιιιι ι.Αιιιι. 

θγει·ιιιοΙιεΚιιέΙ ἔγιιΚτιιιι Ιά€ιιιιΚ Ιάιειε ιιινιιι·οΚιι€, ιι ιιόΙΚίΙΙ 
ὶιοἔγ ΙιεΙ;!ιεΙι οΙιο€, Ιιιι ναιι ἱε, ιιιιιιιέιιιΚ ΚιΚιιιιιΕιιι, ΜΜΕ ιιιιιιιΠ 
ΙοιιιοεΑι ει ἔγιιΚοιΙὸι·α Μινι: ιι ΙιϋΙϋιιΙιΓέΙο Μπι ΚϋιΚόρεΚιπ ΙιιειΙε 
ιιοιιιιέ!, Μ”, ει ιιιιιιι όειΙεΙΙιο€6Κ, νἱιεἔάΙιι€ἰ ιιιτἔ @κι Μιτ 
ιι1. Βο ίϋΙιι6ιτ ΙιοιεἔεΚιιόΙ κι Ιάιιιιιιι ειάιιιωιιιιιειοι· οτειὶο1ἱΙεἔ, ει 
:ιι ΜΜΕ όρ ειιιιιοι·Ιιειι πιω $ιιιυιιιιιιι, οι πι, τῦἔιϋιι ΓσΙιειιιΙϋιιιι ιι 
εἔ6ει ιιΙεἔ- ε ν6ττειιιΙειει·ι, ε ιιι€Ιιι. εἔγιιόι νιι,·Ξ·γ τϋΙι1ι περι €ιιι·ΕιΞε 
πω» ειιιιιΞΗ που Μερα ει ιι6ΙΚιΉ, Μ” εἔγει Ιιο!γΙ:εΙιε6ἔ 
τϋιιτ νοΙιιιι ΠΠ; νιιἔγ ΜΙόιΗΜ εἔγ πω, Η3Μι ιιειροιι ιιιιιΙνει 
Ιιειγ!ιοΙιεύ,; ιιιεΙΙγ ιι ΙάιιιιΙ ιιοιιι νοΙτ οΚειοι·ιι πό ε ει·ιι.ιιγιιιιιι, νιιἔγ 
ιιιοιι οτει!ειι Μι” ιιιοιἔειΙιιιιιΚ τϋνιᾶ νιιἔγ Ιιοεε.ιιιΜι ιιιι·ιάειι ιιιό.ιι 
ΜΜΜ ΙιεΙγιιι:Ιι Βάιιτειιοιιι οειι·άιοΕέ Μ. Πε ιι ιιιἰιιι ιιιιροιιΚἰιι£ ΗιίιιιιΚ 
ειειἰε€ἱ ΙιεΙγΙιεΙιεέἔΙι6Ι Μπι Μιπιιιιιιι , ύἔγ ιι ΓϋιιοΙιιιι νιειοιιγ ιιιοΙ 
Ισα ιι εισι ιι ιιιριιιιιιιιιιι; 86ι-ιι ιιιι Γοιιτοε εισιιιροιιιοι Χώροι 
α ΙέιιιιΚ ιιιἱιπεἔγ Κϋιϋε ιιιιιριάι “πως ειέιιιιιιιιιιι ΜΜΜ σειι·άιύ 
Ιιειγ!ιοΙιεό;ςεΚιιοΚ--ιιιοΙΙδιο!ιει οεειΚ ιιΚΚιιι· Γο,·ΒιιιιτιιιιΚ ΠΠ Νειώιι ε 
οΚειει·ιιιιιι, Μι ειιοιι Κϋιϋε αΙιιροι, ιι Μπι, ιι ιιιιι€ιι ιιιιἔγειει·ιἱ 
Κόι·ΜΜΜιι ιιιιιιιιΚ ιιι6Μιιγιιιιιι. νιιιι Μ ιιισέ·ἔ ιι Ηιι·ιώειετιιοΚ Μ” 
Εόι·8!-ΚιΜ Μια ιοΙιιιι, Ιιοἔγ έιι αι ,,ει·ειΙ στι" ιιονειετ Με!! ιιειιι 
ναιιιιιιι, κι ιιγεἔι·ε ιιιέινε ιιιιιιι|ειι ΙιειγΙιοΙι ΙιάιιιιιΙοιιιτιι! ΜΜΜ, Η 
ι.οιηιοε ιιιιιιισιι ΓοΙγειιιιιι Κύι·Ιιέιιγι όι·ιοΚ, ιιιιιι€ ιιόιιιοΙΙγεΚ, ΜΚ οι 
εΙ(Μ ,,εεεειιιιαΙιε“ ΜιιιΚι·6Ι Ποιοιωκ. Με” ειιιοΙιει ιε ιιοιιι ιι 
ιοιι Ι6ιιγεἔεεειἐ;, εισιιιροιιήει.ιι0Ι ιιιιιωιι ΠΠ , ιιειιι τϋι·εΚειειιι ιιιοοιιιι 
πω, ιιιιιιιιιιι ιι ἔγοι·ιιιεΚΒγύἔγἔγιιΚόι·ΙιιιΒιιιιι κϋιιιιγι:Μι ιιέ.ιέΚιιιιιει·ι. 
ζει: 088κ ιιιριιειιωιιιοιιι άιέιιγειι: Μ.ιοι·Κοιιοιιι εἔγειιεεειι Κιιιιιιιιι!ιιιιι. 
Α Μι ει·ειΙοιόιιεκ Βε1εότει·ιιι€ειΜέ0, ει ΙάιΓιιιγαιιιιιιιΚ 
ιιιεοιιιιιιιιιιιιιιΜ, ιιιέι€,· ιἔοιι Ιιενεεεε ιειιιει·]ϋΚ_ .Τοιεε1ιιιΙσε ΗΜΜ 
νέιι·οΚ ιϋτεΚειειιεΚ, 5 τειιιοΚιι.ι ιιΙΚοιιιιιΚ, ιΙο ειιιιιοε Ιιοἔγ ει @πι 
ΚοτΙ0 οι·νοεοΚ ει Ιιειεἔἀἔγ ι:Ι6α ιι ιιειιι Γϋι·ιιέειιιε!ι ο ι·ιέειΙιοιι Μιο 
ιιγοιι, ιοιιε€ε6ἔοε ϋιιάΙΙ0 ειοιΙειιιιιιοΙ. 
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Α νἱτει ει κϋτϋΙ ίο8 ο” ἱᾶεἰἔ Εοι·οἔπει€πὶ, νε.Ι]οπ επ ἰιΙεἔ-νει,<ἔγ 
ει νέεττειιόειοι·, Φ. 5. ε. νει·νεΒγ-ε απ, ιποΙΙγ ει ΙεϊιειΙώειπ οΙόΙεἔοεοπ 
ιεινειι·ΕειΕΞΙ: Θ -νειΙό]εϊΙυειπ πεπόι επ Β ἱ ιοπγ1# πε , πο” Μ.: ο ε Με 
νόι·Ιιε!νοΒεγπόΙ σκόπει” οΙΙοπποπ πιοπ]ϋπΙ‹ Μ οἔγ€1Μ τϋΜιοπ ιπεΙοἔ 
ε2οΜΜΙ τϋἔςτϋιι π. ῇόἔΙιἱᾶεἔ ΜΗ Ιενοἔ6ὺε: πιἰπᾶοἔγΗε ΚϋιϋΙϋπΚ 
ΚϋΙϋπΒϋι6Ιοἔ ω;; ιπεἔἱΙΙετ6Ππὶ, ππἱπᾶεἔγἰΚ ΙεϋΙ6πΝ526Ιοές νἱειΙιειτπἰ·; 
εἔγἱΙ: νειἔγ ιιιάεἱΚ οι·όε ιπεἔτεἰιόᾶάεε ῖοἑ· €ειρειειτειΙπἱ ε πγοιππειπ εε: 
Με: ΓοττὸεεἰἔΒει οεπἱ: έε Με ει Μ: οἔγἰΚ ιιιἰπιἰοππειρἱ οτοάσεω, ιποΙΙγ 
ειππγἰ Με;; εππΥἱΓόΙε ΚότΓοΙγωποΚπει ΜΜΜ ΓοΙγἱΚ. 

Πε ποπ εἔγ οΚΙ›6Ι, ε ει: οΒγίόΙε σ.ε!εό ΚόηοΙεπε 
ΜΚ ιι€εἰπ ει: οἔγἰΙ‹ ειπΙιετ ἔγοπἔόιΙ ιιεἰ€ΙιειΙἀιΙιιι, ει επάεΠ€ ΜΜΜ 
πυι·πΝεϊιπε., ε ιπεἔ εἔγ ΙιειτιπειᾶἱΚ ΙιπἔγιπάιΒει να” εἔγε'εϋ ωθε 
ε6ἔΒε εεΙιεΗΚ. Βιοπ οἔγειοτϋ Μη πε:8γοπ πωπω, ιπετ€ πιἱιιᾶεπ 
εειπιο-εΙϊοἔπΙ€Ιειπ ειππετ Με νοΙιο€ἱ Μ ΒεΙ6Ιο, Ιιοἔγ ΙεϋΙ6Μ6Ιο Ιεἰιειε 
ΒετεἔεεἐἔεΚ εἔγ ΚιΜόΒ6Ι οτει!πεΚ; €ονΜΜ, Ιιοἔγ νπΙόειἱπίὶΙοΒ° 
ειι ὶ0οἔτοπἀε2εόΒεπ Βειά6όπεΚ: οἔγιπάετόΙ €επάτ Ιόπγεἔτε πό: 
νο πεπειεπ νέ.!ε.ει€πειώΚ ω. ΚΗ: ει ΙεἰιπειΚ ὶιἰεἔτεπὐειοτὶ ω·εάοΕό€ 
£ειμι!μΚ , ειιοκπειΙα ΙεἔεΙεἰΜι ὶε Με ΚεΙΙεπε 1πεἔΒὶ2οπγΙ€ειπἱ, Ιιοἔγ ει 
νέτωπάειει· ιιιειμπειπ ειοτοεπ νίειοιηπε.π εεΙΙ ει ΚϋΙνΕΙεἱἔἔειΙ ε πει 
ἔγοἰοϋ άπό €οΙιεΕεἐἔΒοΙ Με· ει Ιιόνὶ ε νἱΙΙειπγἱ Ιιει€πιάπγοΚ πω πιεπτ 
ει: ὶιΙεἔτειιιΙειοι~, Θε Ιιοἔγ ε: ιιωΙοΜ ΚϋινοτΙοπ ποιπ Κύροε ειιπειτο!: 
τει νὶειπει1πἰ ε τοιιόε!Ιεπεε ιποιἔειΙιπειΚΙιει οτεἀο€ἰΙεἔ ΚἱΓειΙωιΙπἰ. Νοιπ 
Μειοπι ροϋπ; πο” οιοπ εϊΙΙΜ.εοΚεπ νειΙειΚἱ ὶε Βοϋὶιοπγ1€ειπἀ]ει. 

@ΜΒ πόιιιεΕ ύ!ετϋπνάτοΚ Ιάι€ειπ]ιιΚειτ εειτιεινότ εεπι ει: 688288 
ἰϋεἔι·ειιᾶειετ ε πει€ιπιέπγ εΙτοιιάεπΙοπΙτόεότε, Μπειπ Γ6Ιεἐ· ει ἔοτἱποι 
Με Βἱνεἱπ]εἰΚ ϋε2ροι1€οεΙ€πἰ. 

Βεἰτιιιειιπγἰι·ε ὶἔειι ἱε ειιοππε.π, Ιιοἔγ ει ΙεἰηεΙοιιετεκ πειἔγ 
πιόπιό.€ - Με; ει Ιεϊιειε Ιονοτεεόἔ όε ει εειἔοΙε πιιι6ι1άπεϊπεΚ 
ΙεἔΚϋιοΙεπΙ›ὶ κύΗεμ%-ει ἔει·ἱποινοΙὸΙιο ΜΙ! ΙιεΙγοιπϋπΚ, ε π” 
ειἱπω ει: όι·Μέε ἔγοτεαϋΒεἀἔεἰ: ε. ἔετἰποιΒοπ ἔγϋκει·εώ οΜπγ 
ιπο28ει€6(νειεοιιιοτοτἰιιε)ὶᾶοἔοΚποΚ ΜΙ! €ιιΙει]ιΙοπΙ€επἱ; --ε Με· πιο” 
ιηἱτε @χιπ πο” ει Κϋι·πγύΙσὶ (ροι·ἰρπει·ἱοειἱ) όι·ποτε κ -ε. πὶᾶεἔ 
ε68 “Η Γοι·τύεά¦ς -ειἱπω ΙοἔΚϋιοΙεπϋ α ἔετΙποινοΙ6 εϊΙΜ εσει 
Μ26ΙΦεεπεΚ (ε. Με Με οκοεπ€ι·ἰεει€ΙοπειΚ πενειποΚ): ιπόἔ Με Μπι! ε 
ιοπ πόιο€εΚΚεΙ Κἰε!όἔ!Ι6 Ιεἰπειπτ ιπόἑ>; Μπι πγει·ωπΚ. Α ΚϋτπγόΚἱ 
ιεινειτοΚ 6ι·ιεεε ϊᾶἔἔ ιι;;γειπ ει ἔετἱπο:νεΙ6£ϋ| , «Με παπι Γϋἔἔ ιπό_;; 
ειιόι·€ οιεΙσιοΚ ει·‹:‹Ιοω ΗΜ; έκ πηΙειπι!ό νειἔγοΚ ο8·γάτει!άιι Με Ιππ 
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ιιι, Μ" Μαιο ιιΙοειοΙοιιοτοΚει ιιοιιι ;ιαΙιιιιΙ ε ιιειιι Μια οδύε2Ιειι 
ει: ιάεέύριειιι ιϋι·νόιιγοι!ιοι ειοι·ιιιιι. Εεεγοιι ιιι ιιιαἔιι ει: ιύει;Ιιει€ 
ιιιό.ιιγ, ιιιεΙΙγιιοΚ ιτιιΉιεϋιι6εε ιι6ιιιε!Ιγ ΙάιειΚΕιιιιι ει:ειΙοτἰΙο,·ἑ_· οΙἰιΙοἔε 
ιιΜοϋΚ, νιιἔγ Ιοἔγοιι ει: ιιιιίε εεειοΚΒοιι νιΙΙιιιιγΓιέΙο Μηνι 
ΜΙ:: ιιιιιηι Βιιοιιγοε, Μ” ει” τοιιἀετΙειιεόἔ ἔγειΙιι·ιιιι ιιι φαει 
ιιιο;ι·ειιιΙε2ειι, πιέ.εΚ0τ ϊ61εἔ σ. δω·ιιιω Βϋιροιιτοτ ΜμΕ ιιιοΒι «Με 
παπι τιιΚάιι ειιιιιο ει ίο]Ιιοιι, να” τι άιιο:Γοιιο.ιΜιιι, πμ· κι Μι· ί6Ιϋ 
1επειι οι·οἀυ€ιΙε·ἔ να” Μι») ιιιο;Μαρε2ι1ε ακέραιο, Ιιοἔγ ει. Μεμ 
ω ΓϋτΚόε: ατάιιγ1ειἔοε νιι;:,·γ οΙιειει·ιι ΙιάιιιαΙιιιιιεεά8οτ ιιοιιι Κιέρεε 
Ιϋιίεᾶειιιἰ ιι. €ει·ιιιοιΙιειι, ειειιι οιιιιεΚ ὶΖἔειτο€€εἀἔάΒΟΙ ει ΙάιιιΚ στεκιο 
ω: ιι ΓοΙγιιιιιά€ ΒἱεΙύ;ἰτι'$1ο8 ιιιοἔιιιειἔγειιι·ἀιιιἱ. 

ΚιιΙ6ιιϋεειι ίϋΗ:ϋιι6 68 εε.]ιιοει ρειὶὶἔ, Μ” ει. ιαιινιιιιἔι Μάι· 
έ8 νιΙΙιιιιγ κϋινοτΙειι νιιιιοιιγο. ει: ισο8ιιιιιι ιο6ι·ΕϋΙι1Ιετιιω , όε οι 
·ιιι6ΜιιιιαΚ τι€ιιιιιΙοἔ 6ιιι6.Ι16 Μνι ε νἱΙΙιιιιγὶ νάΙιοΖάεει ε. ἐγει!ιοι·ΙσΚ 
ιιιωι ωιιιιέθιε πιό; ιιοιιι ιιι€Μιιγο1Μαιικ ιιιιιιι Ιιει1ειιο. ΒιοΙε πω· 
μια" ιιι ειιιΙιοτι ΙιάιιωΙιιιακΙιιιιι πω” "στερει _πι1εωιιιικ. 

Ιειιιοτοιοιιιι Μαι άΙΙ:ιεροιιιμιιι ΙεἔϋιϋιιιοετεϋΙι ει Ιεϋνοι!ιο26 Ιο 
:.ςειιιιιιιιάεέιΙιοι ταἔειε2ΚοιΙοιιι ει Ιειιιιακ: ιιι οι·ειΙωι 1:12 οι” Βασε 
Μέ, ιιιεΙΙγ ει: ιιΙεἔ όε νόττοιι‹ῖειοι·ιιεΚ ετοιΙετἱΙεἔ ε άΙωΙειιιοειιιι ιιι 
ναι·τ ιιιϋΚ606εειιι, ει Μι· €6ιιιιω οΙἱϋεἔειιιτει£ ΙιόνιιιότεέΚΙοιέιι ε 
πιιιιιΚάΙΙιοιΙάε6.ιι ιιΙειρειἱΚ-ε ι·ειιιΙε2ει·ιιιι Ιιάἔγιιϋτεά,<;, εΙι·ε·ιιι!εί1οιιι 
το:: όΓιΉέ8 ω. Ιι6τΙιὁε6ἔ :Μπι ιιγι1νάιιιιΙ. θ 

") ϋεειοΈϋἔἔϋ!ο<ὲ; ιιι ιιιιιιιι ιιισιισΙοασ.Μωμ Ι6Β·γειι ειο.ΙιειιΙ ιι6ιΜοιιιι Ε6Μι 
ιιοιι€_Μι ει ΙΜΜιι·6Ι Με ιιιοΙΙ6!ωΙιιι. 

1. Α: οτειιοϋ ΜΜΕ - Μν6νόιι Μπι Β Ιιονειιγ Ι:ϋτοέ·-Ιέιπο.ΚΜ -·-· ΜΜΜ 
ΚΜΕ6Ιι6Ι, ει ΜιΙνἱΙἐι<ἔ πο”, νιΙΙιιιιγι ε: ιιει!νεεεόμ Ιιειτέι 
Ιγειι ΜΜΜ Μιιιιιι6ιιαΙι, ιι οι” Ιιειιι5Ιγοκ οι ω” θ8'θ82 ΕοΙγαιιιότει 
ιιι Πετάει: Πο.!ιοι·ο1ιιι Κ6ροεσΚ. Σ. Α νέΙιόΙάι ι·οιιάειει·ιιι€ Μπες τά 
ιΜΜεειΙ Μ Μ, ει έϋΜή Με” Κ6ι·ίοΙγιιιιι νο.Μπιειιιιγι ΙιοΙ ΙιἰιΙΩἔΒοΙ, 
Μ! Εοι·ι·ύεάε;;ο.1., ΙιοΙ ΐε_ιοΙΕ08ιι1€εά,%ει.Ι, Ιιο1 ιιιο€ ο _ιεΙειιειοΚ ιι6ιιιι1 
σεειοΙνέιιιγένε.Ι ε ν6.Ιι:οιαιοεεέι;;άνειΙ ΚειάϋάιΙη ε νοΙοιιι ε8γϋί;!: πάω 
οι·νοεοΕΜ ιε Πι%·όΙιε Ιοιιιιἱ ΙΜιειιιι ει” ΜΗ παρω· ἰε: Μη- ἰτέιιιγ€ 
ε ειισ.Κοί: νωπά ιιιίι€6.ιιιιΚ ειιοιι ετοιΙεΗ Ιύ.2.ειε ΕοΊγο.ιιι Θ' «ει, :ι :ιιι ΜΒΜ! 
ΙιειΠειιι “Μ” ιιέ:Ιιει 0881( ιιι6Μι τόΜι καμμια! σ. Μι ιωωθω ιιιάειιιιιι€ιι€ 
ΜΜΜ: ε" ιια,ι;γ ΐειΙτι·ει ιιιι€ύ ιιϋιἔ- να” Μιιιό1σΙιιιΜτ 1ορ;εΙεϋ 6ειαΙιοΙι ιι 
ιιιιΙΙ;;υ.16άιό.ει μια δ. Πο πισω ιιιιιιοιήϋΚ σΙέΈ86 ιιιέε ιι €6ι·ν6ιιγοΚει, 
ιιεΙΙγοΚ ειει·ιιιί: οδ·γτέεπι ει ΒϋΙΙια!;ιιιάιιγοΚιιΜι ΜΗϋιιίόΙε ιιιΜοειιό. 



--75 

Α Ι:ΙειΙοι!εΙι Μπα" ΙΙΙο1δ ;ωωωιεκ. εαΜινωί 
8οΙε ε άτιιιυιΜπέεοΚ, ο επ οενειει·ϋ 1ι8·Μόε 2 

ΗΜ (ΒοΜΠεΙιω·). ·: 
Β €άι·8νπαΚ οἀἀἱἔ·ἰ οΙΙιαιιγειἔοΙτα£άεπ ο εΙΙιαΙΙἔιιὲ£ειω$ω ιι ἔνει·· 

ιποΚοτνοεἱ ωηΙ(ϋηννεΚΒου ω: ΜΜΜ: Μιοπινπηἱ, Μ” σ.: οτνοε 
ΜΚ πιιιΙ€ ΜόΚΜπι :ιαἔνοπ Κόππνϋ ιἰοἰἔπ` πω!. Μοεπ: ειιοιιΜ.ιι Μν 
ιιοιιιϋ Μάκη 68 €6Κ6Ιο21οπεό; παροπΚόιπ_ Κόροε 66 πινατ- Θε επό 
ΒνειιΙ›ο ιΙϋιποιιἱ. 

ε:ιἱ , ΙΙΙό8Ι'έ82Έ ει Νεά Β ο Πι ει Εφέ π νο Ϊι ΪεἰἱΙϋιιΒὁ2ὁΙεε πι1όάοεΠοΗ 
γ νἰειΒιι€έιεειἰ Μαι! ε ΕϋΙϋιιίέΙο ΜπιοπιεΕ έε ΙοΒοΚ €έωεάιι:Ηι ε: ιιτ6ΒΒ 

ιτιές ΕϋΙϋπΒϋι6Ιοἔ ιπόάοείΜειωιιΕ. 4. Δ εο!ε ΙάιπειιιεΙι ω" τε!πόΙ: Μ" 
ει ήπιων :δε ΕαΡοεοΙ:Μ: έε έΕιπω1ε:ί ἱτέπν-ε Ϊιἱνόν6ιι ει νόΒόΙάτω ε 
:ι Ιιενεπν Εϋτε€ Ιά2ειΙιειΒ , ποιο ταμειωἱιιἰ ΜιτιοωεΚετ , ωεΠνεΕ Ια:: 
άεΜ;6Ι νέἔἱ; :ΗΜπάό 1ινοππάέε ϋ11άΙΙόειέἔἱΒ νοΙ11όπωΕ Η· 
@Νικ Δ Μιτιοαι0]ε εἔνωάετόΙἰ εΙνέΜειώΒιι 0:εΙιέτ σεειΤι ει Εϋπιη·εΒΒ 
ί6ΠοΒέε έε οτνοεΙάεἱ ἰι·ἀιιν κώμα ε2ϋΕεέ;;οε-- εΙο ωοετοι·εέεοε πιέ 
νοΙα, ε ΜΜΜ Ια:νεεΒέ €6ΒέιετΙοπι. δ., Δ: ετεἀοτἰΙεἔ ΒεόΙΙό ΜιαλικιΕ 
ο Με 6 έ ε ι το ν ο Β Μ: 6 πιοιμΙπιώ - α ι·ό€Εδι1ϋε Βἰὸεἔτόιόἀέε έε 
ΐοτυόεόἔ- νιιΙόειἱιιἔι!ερ; ει: ἰὰοετετιὰειετΒει1 τϋι·τόπιποΚ 'Ι'ϋετέιπ “Μη 
πινἰΙνέωιΙ νόΠ1102ἔ8ΙΙΙ1ἱ 28νειΙ°, ε Ιιέ86ΒΒ, Μ, ιι ωἰΜ ΑηάκιΙ «Με 
εωύ(ιέωι)όι ίε ιεωωω, ω” ΜΜΜ εἔνειϊάπν ΒἱιοιινίτΒπτόΙἑιε νότ 
ν εενὶ :ειπα θ. Βε ο ιιιόάοΕ όε £ϋ1·νέκινεΕ , ιποΠνεἙι ε2ετἰΜ ε.: ε· 
ι·εάοϋΙεε ωηι·οκιάίΜετοΙ.τ ἱἀεἔΡεπἀε2ει· ΜΔ ει νέι·π·επάε2ετποΕ ΕϋΙ6ιι 

' ΐόΙο ιιι6!ι6άέεΕ ε νεἔνἱ νἐΙὶ02εἰε:ιἱ τ6ι·Ι:έιιιιεΙι, ί6Ιο€ ΡαΠ8 ει ΜΜΜ ε 
' Ε6τηνέΗ π·έειοΕοιι ΗΠεΕοιό έΙΙιιΡ0ΐ015 ωέΒ· ιιΞιιοεειτοΕ εΙό€ἔέ ί6ΙνίΙά 

€οείΕν:ι. Ϊ. Ιάεμειναν οΕοΗιειὶ: νέ1·ιανειΝΕ , ει νότιεινει· πιεε ίεκπέΦ ια 
νω·]:ι οι ἱἀε8υοπε|εΖεπ - έε ἰΒγ εενιιιέει·ειν πω: όιοτ-βοΕοι·οΕ €ϋΒΒ 
ε:.οι·Ε ΜΜΜ: έε νἱεεπΙιατάετ ἔνεὶ0ΡοΙΙιΔἰΠπιΪ:. 'Ι'εΙιά1: Η ἱἀΒΒΪιόΝΞαΙιἱ ε 
Ιιεἀνἱεόιΐειτιἱ πιέιεΝ:Ε ε 8 ν ϋ Η τε1·ιπέΒιετεεεΕ έε ειἱἰΙιεέΒεεεΪε. δ. Πε 
ιπἱπῶοἔν α: έειΓενε!ιο!:ό έ!εΖωοιμΙππαΪωτ επ ἰιἰομεπιἀειει· ΚέΡνξεοἘ.ἰ; 
πιἱνοΙ .ε ι έ π· ε ι · έει ἰοἔΕϋιεΙοΒΒἰ νἱειοτινβειι1 :ΠΙ :ι Ε ύ Ι ν ὶ Η Β Ι: ο π 
ό ε ει «Πο Πιοι; πιἰνε! πιέΜ Ι:ΠειόΙειε :-:τόε νέι·Βο£νοἔνεε; ιωι, 
ι·ιιεΙ!νοΙαιόΙ ιιιὶυὸειι οΙνέΙα82Εἐεἱ ΓοΙνειάόΙεοΕ ε ιιαα;ει ει νέι· ἰε πνΠνάπ 
ι·επκΙοΠεπεε νε8γϋι:Ε - ι·6€Ι:ϋπ ε £ο£οιπεεειι ῇεινιιΙτιιιΚ , α πιἰπ|: κι ΦΕ:: 
ωἰεπιιω ιιήέπ ἰΠν ΙΙαιπ:ιΙ· οι πιώ; £6τ·τόιι!ιωπόΙς: κι Μ, Με ο Μό οι· - 
ν081°ει πιέινο, Είι1εΕ ει: ε1ωω1 ναι: ΙεΒἰιιΙεέΒΒ ιἱοΙ 
μι, στάιινΙ:ι€ ε” ἱἀεἔΙιόι·ταπ εοΙΠεειΙ ίσιπτ ο8:ιΒΒ ΜΗΝ 
α τι ιτά νΕόι·ταπ1. θ. Α ΜιΔΗ::ιιι ΙιειΕΒΜ:όεΒ Βνόενειει·οΕ , τ; ἱ. ει 
!ιάιινωτ ό , ΜΜΜ, ιπέιΕοπν , Ε όΐο ι· - φωσ! ειοιιιΒεωπό!α€ 
α: ἱἀΒ8Ι'0Ι1ἀ8Ζ€Ι·τ8 Μτπαϊι. Μοπιάειτοττ ιιενειτι Μην ει Μπα! κι νόι·ι·ο 



> Με” θεειο!ιαεωΙ12ΙιωΙαπνΙ πε!ιοποΝο ιιιἱιιᾶειιοιι ΜοιιοωΚα 
ε ότιο!πιοΙ:ο€, ιποΙΙγεΚ Ιάιει!ι ίοΙδιωιιει ΜΜΕ ίοτάιι!πιιΚ Μό, ε ιιιο!γ 
ΙγεΙαπ ΚοτοεΙ› Βε€οἔεΙ: ιιαεγτύε2Φ 82ύνει! ωι!ει€πειΚ νοΙϋιιΕ-Με 
«Μ!εΚπόΙ πιιοἔἰειιιετηἱ να” εεῇᾶΙἐοιτἰ! ό8 ἰειιιἐ0; εοΙ(ΚειΙ πεΙιειεΙ›ϋ 
νε.ΙειιιιοΙΙγ Μι ειωιωω 68 ΙιοΙγΒοΙἰ ῇι:Ιειιο€εἰ€ Πει!εά Βοἐοἔιπι ἰΙΙειι 
σ!όειι ϊϋΙΙοἔιιἰ, ιπιὲΙ€άτιγΙειιιὶ , νε26τΙουί, πιἱΜ; σ.: ιΞέγιιονεισ€0: ,,ἔγοπ· 
ιιιεΚΒε£εΒεοἐἔοΚε:°° -πιεΙΙγεΙε εᾶᾶἱἔ,· ιιιαΜποιιι Κἱιιἱτ6Ιειἔ νοιιάΙε ικα 
8ιιΚτει 1εμϋΜ: οι·νοεοΚ Π8·γεΙιιι6€. 

ΑΜΚ, ΜΚ ιιιἱιιᾶειι ΜΜΜ οεαΙ: ΜΗΝ: ναΙαιιιὶϊὲΙε ΙιοΙγΒεΙἰ Μπι 
ωΙοιπι ετοϋιιιόιιγότ €εΚἱιι€ειιἱ Μη1απάόΚ, κι Κἱ8ἀθ€18Κ Μτο$όμα ε 
 

Ι:Μ, ε Ιιοέγ ο Επι· τι νοΙεσέΙΙ: ΒετεἔεΙιιιεΚ γέτέΒεμ ία: ίψΙτει!.ή!ω:ϊΕ. 
νόΙειπέιιγεω ειει·ἱκπ ε €έιιγ πιόε ιιιἱ!; εαπ ΜποιηΠ. Α Η5Ινέ2οΙρ νότ 
Βειι από; Μάτ παπι »ΜΒ ει νόι·το. Με€ ΙεεΠε11ε πωιτιιωἱ πιἱΗΥ 
ν έ Ι τ ο π έ ετ οΙιοι έ Πω! ο. νόι·Βειι -· Μπότα οι ει Με ΜειπέΙπα 

ιιτέιι ει εάΡειά!ΚόψεοΕ νέι·ένσΙ τϋπόιιτ - αΠιοι· Ιε:Ι:ετιιε Μπι1ϋιιΕ, 
Μ" ει ν ό τνο €`γ το Μι τ. Π). Δι ἱὸεμοπιὶειει·ἰ ιανατοΕ :ι20ηΙ18.Π 
σου!» ΜΒΜ: Δω 68 Η ὶὰοΒέΡωπ (Ι10Ν0ΡΙ1Υ8ἱ0Ι0ἔἱ8.) €6ι·νέτιμή 
πετἰπιΙ: καπ εΙόΒΒέ ωειΒγειτέ2ΒεΕόΕ. Α ΙάιαεΒόνωέτεόΕΙετΞ Ψε1ωπ 
@ΜΜΕ όποτε-- ιπιιεΙΙγ πιέΙιε. :ι Βόνι:ιέτεόΠοτ να! όε ά ε ά γ α)< οΠεπι 
ΜΗ.Βοιι έι.ΙΙ-ΗΜτόΙοε χι ΒετἰηοινοΙὸἰ ένιἰὰοεςΕ (πεΓΥἱ εειχεἱτὶνἰ) :Π 
£ειΙ σειΕ6ιϋΙΙ:αΜΕ; άκ: «ποπ ΙιέΥ111έ1°8 έΕΙε·Μ νόΙτοιόεοΕ νει 
Ι ό “ι ε ο ε ετεάετε ε: τϋτνέιιγεἱ πιό;; ΕἰἑΙέἔἰτὁΙε·έ πι ο Η πώ Β γ ρ π· ό ι 
να ιὶἱιιοεοπιεΙι. Π" πει-Ζει τοΙιζέιτ; Μ” Π. Λ Μιὰ πόιπϋ Ιόιιγοςω 

“ῇοΙεΔεὐεἰπεξ αΙ:Φοε ωοΒέι·ιέεότε ποιπι:εειΙι ει τει.ιρεει ίι€Μέετα νει€γ 
¦ Η ο 8 111 ὅ Ε ϋ ά έ εἰ 2ειναΙ°Ι°ιι ., Ιιεποπ1 ε” νειΙόεάεο-ι Βἀι·ιιιἰΙΙγ Βιιοπι 
ἱᾶΦΒΒειΩωάιιγτα, έ8 ο τεεΗ Βέν είε ῖγὶΙΙιιιιγι·α ἰε ΕεΠεΙΙά 
Β8γεΙιιιϋιιΕετ πωπω, _ιιιεΙΙγοΙι ει Βόι·ϋπ οΙΪγΕοπ· ει2]άεβώιΡΜ!.0Ε 
Ε0ϊ'ΜέΠΥΖέ8όίύΙ .ΠΈ80"6η ειοτοΡετ ΙάτειαιιειΕ ῇύιειαιιἰ. Π. Α Ιομ6ΒΒ 
ετοάρτἰ ΜΜΕ αΙ:Μ: Ραπεάεο!ι να" ΙοΒοΙι ίοῇΙὁἀΙιετιιεΙι, ε ε: Μπι Μ 
πιιιιίέΙε ιπόάοιι 2όΝέοίΙι: Ι) ε νέι·πιο1ι εάέι1%6ι·οε ΜΜΜ νἱεεωπιγο 
π1ατέω ΜΒΜ; Σ) ει: εάέιηιιιοιεειώ ἰάεΒοΪε Ιιίέιιγιό Βεἱὰοἔιόεο Με! 5.1 
ΒιιῇειέΙοἀέιηοΕι·ε (111ιι11εοΙΙ1άθ Ιτιποι·νωἱοτι, _Ναυπιειιικι.); δ) Βε:νο€γοε 
Ιει·εΪιόεὶέε έΙταΙ-πιοΙΙγ ΕϋΙεύΙε:8 να." Βο!86Ιοε Η5Νότινόη, ΜΜΜ 
τέιετ ειοΙωιι ΜΜΜ , ΒεΙγΒοΙἱΙοΒ0!: , ει'›τ ηωωι Μπι ἱε ει:ήεειιΙιοτ. 
Π. ΤαμειΜιΜωιἰω ιηοι1ιέπ ει ΕϋνοΙ:|ω26 Ιά26εωεΕ, ωεμΙο.Ρίωϊεότ του 
Μπι: ΠειΕοι·ΙωΙη ΙοεοιόΙειει·ύΒΒιιοΕ: ει: ο5]82ο1·ίἰἰ2ΒαΕόε Μ;) σει3:Ηιι, 
ερε!έιι, εΓδΜάπγ0έ Ιέικιαπε!ι ἱἀο€Ιάι; Μεγι·ιιάι), Βιιτι:Ηέι, γύΙτόΜι, 
Ιπϋτο8ΜωΙε. Α: υΒΥ110νε2εΗ: Ηοωοι·Ιάι (ΜΝ. €αεΜαι) τϋΒΒ :ιεππ·ο 
οοιΙΠε κά: ε ιισιπ·Κόπϋ Μ! καπ άΙΙΞΕΙιειΕό. 
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Με ωἔπΙἀΒΙο π ἔγιιΙσππ ΜπγΩοΙοποπ μπεἔνωΙ!ιιπἱ: πο” Μπιτ πω· 
ΜΚ, ω οΚειοτϋ ΙιεΙγπεΙἰεόἔετ πεππ. _ 

__ Μἰπε1γτ νειΙειιπεΙΙγ Μει]ειΙ Εοττό Ιάιτοπαπιππ οεἱΙε--οεπΙε πει 
πω· ιιἔἔοὐπΙιππε πιναι· Ιερἱ τπε,·ἑ· σ. ειϋ16Κε€; ει: οτνοποΙ: ρεᾶἱ,·ἑ; Ηγ 
ΙγοιιΚοι· πειπ τΗΚάπ ειΒγπάπτει1ιπατ, ,,ΙαϊϋειειιΙνό.πγΕ" Μνέπ, 1“ϋΙϋΗε 
πει]Ιππι!όΚ πόιπἱ ετέ$ε ε:οτεΚπει πγπΙπἱ- νότνό$οΙ€ νει,·;γ ωιΙοπποΙΩ 
πεπᾶοΙπἰ - ιιιοΙΙγεΚ Μπα ει: οἔγειοτϋ ε Μ ἱπᾶιιΙΜπ ΚύτίοΙγαπιπππ1 
εἔγϋπ σ. €γοπεο οτἔππἱειιιπετ Ιε ιαγω·πο. Ιιοιπἱ ΒόρεεεΚ. Ψπἔγ Με 
εγεπἔε, τεπάοΠεπ ίοΙγπιππ, ιππΙπποε Μπα τεραει£ε1 α: οπο: @Η 
«πω. πεΙγπο1ἰε6ἐ· ΜΙΝΙ, νπἔγ πα α Ιάιιιε ῇοΙεπο£εΙ‹-- Ε6Ιε;; σ. 
Μ· ε ἔγοιποι· οΙίοἔπΙ£εέιἔ-οι ειοΙκοπ ,,τεΓτἱἔετεπε , εοΙνεπε, "μμ 
ιΙοι·5νππε" ιπἱκωτάΚτει πειπ σπΒει!ποΚ, ει ΚειΙνοΙ€ Ι'ομέ.ε1 έιπιπάεοΙ: 
Με ΓοΙγειιιιοᾶπἰ!-Ιἔγ :ΜΙ σ. ι!ο!ο8 α Μει!επεΚ ΙέιιειἱνπΙ. διϋΚεἐἐς 
:πω πο” ε τόειΙοεπ ει: ειΙιΙΕἔἰπέΙ εοΙ:ΙωΙ ροπ€οεπΙ›Β «θε ειἱΒοτύππ 
ίϋι·1:εΞειαι·ε Κ68ιϋΙ]ϋπΙτ. Η πο;" πόιπϋ-ειύωΙαπ ΜεάοϋεΚπόΙ Επι 
τοπ Μη; πεπι ἰειπετπε£6 έιΙΙα.ποτοΙΗΜ: ιθμωι,ι, πο] 
ι] 1 τ π ο ε ε π π Κ, ππειποεεέι νΑΠΚ , ιπἱπΟοπ Κἱειὶεά Ιάι-ποτεεπόΙ εἔγ 
ιιιἰπι':Ι ΜεοπΙ6Μ: ΓσΙπόπ Ιάιπετεἔ 616 ΜτΚύπότ πιοιιι€πικ οΙότΕ ωτ 
πω. Ε: :ΜΜΜ ΓϋΙΓοἔάειιπΚ ε: οΙ]ό.τάεππΚ Κϋππγεππἱὲτε£ἰΚ. 

Α Με ι! εᾶεΚ Μιιειϊπα1: ]ε1Ιοπιιόπο, ΙοἔἱπΒἀπΒπἱτἔγ 
Ι4ι€οε ειειιιροπ£Ικ5Ι, π Κϋνε€Κο26: Κ εάν ο Ποπ ε 6ἔ , π γιι Β· Μ - 
Με” νο.Βγ πγιι;μπΜιπ πἀἔγῇειᾶἐεάἐ·, σ. Γιο]ποΚ πεπόι 
ΓϋπΜιτΜεα, ἀἔγΜι νπἔγ Ι;πι·ι·Μ ΚΙνό.πΚοιό.ε, εΙΙιἰ 
α! εἔϋΙόπ ΚϋτϋιπΚόΚϋΙ68εεΙ όπ πωπω ίϋΙπονϋΙύε 
πέπει τϋππε Μ” εἔγιπάΜ ίϋΙνέΙύνα, _πόπο. σ. ΜιΜΒ 
πεπι ωιριιειὲπΙταἱἱΚ, Ιιειπειπ !:ϋΜόπϋ: ϊοττόεάἔἔπ.Ι 
Κει066ΕΚ π Μι; Μνέιἔγπἱἀπγ, πισω] , 8γ οτεειππ 
Ιεπε16ε εε έτπω ε, πγ6€6ε·ε σ! Απ ΙϋΙἱῇεᾶειοἐεεοΙ 
μ” 6 :Η ο ω; -- Με ·ειιοπ ]οΙοπικεΙ: , ιπεΙΙγεΚ ιππ]όπωπ πππποπ 
τϋἔ€ϋιι ε οι·οᾶο£ὶΙοἔ Ι'ϋΙΙιέπό 16.ιιι6 Ι›6ΙγεἔιἱΚ. Βια ·ιπιιΙΙιΜ π.: εΙε6 
24 6τάΙκιπ , ΜνάΙτ πιἱοΙ6α ὶιιαιΙιΕε πω; νοΙππ Η --πιππ “Μπιμπε 
]υΙε ιπύἔ ιπο8 π Μ: πωπό£. Α πι€πγι€ε επἱπω ιπΞπιΙεπ οι·6επ Ιάπο!πιπι 
:Μπα ωσσωππιω; Δε αι τάπἔἔϋτοεϋΚ (οοο1πιπρεπτ.) -- πει Βάι· ὶπΜΒΒ 
σεειΙ: νάΙ€6Ι:Μ τοπαιππάΙ--ιπύἔἱε ἔγοπἔ6ιΙ ΙαϊεάοιΙοΧπόΙ, ε π: εΙε6 
€ΜειαΚΙπιπ, ο,;γόΙ: Ιάποπε.ιποΚπάΙ ἱε 1Μπι€6Κ. Νοπι ΜΜΜ ΠΝ Μ: 
12-24 :πει Μπα ὶιΖπιΙἀεεειΙ 06ΜΜεεοπ νόἔι6ΒὶΚ; να” 1:6Μό Ικο 
"πω επγπϋΙ (ι·ειπΜπ) ε ποιπ εϋΚάτα Μ τοΙιαπι "Μ το828Μ1π· 
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Με (ρωτοκιειιιιιε, εκιιοετΙιιι€ιο) ιιι κι, να” νιιΙειιιιεΙΙγ ΙοΙι ιειι6ιΙΙΙ: 
ΙιεΙ6Ιε, νιιἔγ ει: ιι€6ΙιΙι ι·όειΙεΙΙιειι οιιιΙΙΙιιιιιΙ6 ΙάιιιοιιιοΚ εἔγΙΙιο. 

ΟεοΙιι€Ιγ οκ εΙεἔοιιιΙ6, Μ” ιι ΜΜΜ έιι·ι6κοιιγ «Πει 
ιιιίιεό86ι Ι'ϋΙιιι.νιιιήιι.; “ότι εοΚΚιιΙ ὅ γε.Ιιο ι· ι Ιι Β Με ειοΙιιιέΙ ε. Ιά 
ΜΙ: ιιιιιι€ ιιιιἔγοΙειιιΙΙ. Μ: ιιιὶιιτΙιοἔγ ει νΙειΙιιι€άε, ιι ιοιιιΙϋΙθε Με· 
ιΙειΙεΙιιιιέΙ εοΙιΙιιιΙ ει·6εεΙιΙι, ιιι 6ΙεΙιιιϋ$6ἐι οι·εΙε ΡθιΙΙἔ ιιιι€γοιι 
ι:εοΙ:6Ιγ-ιιιιέι·τ ε ΙΜΙΑ( Ιεν6Ιεἔειι νΙειΙιιιώειι. οεαΙΙΙιιιιιιιιι· Ιιεέιοἔ 
ε: εέει·ε (οοΙΙιιρειιε) νάΙιοιΙιιιτΙΙ:. ΜιαιιιιΙι ιι. ἔγοτιιιοΚΙιύιΙιάιΙιιιιι ΙΙΙγ 
νιΙ.ΙΙΙοιέιει εοΙιειοι· ιϋἔτϋιι Ιιοό.ΙΙο.ιιΙ ε Ιιο.ΙάΙΙιιΙ νιἐἔι6ιΙιιι, ιι ιιεΞΙΙιΙΙΙ 
Μ” κι ΙιιιΙΙιΙΙιΙιιιιι οΙιειει·ϋ ειιιῇιιἔΙ νιι.ΙΙοιιιετ ωΙιΙΙΙιιιτΙιιιιΙα νοΙιιιι. 

Α: εΞι·ιιτέει ἔγοιειιειιἔιι ε ιι ΜΗ· Ιιόνιιι6ι·εύΙ:Ιοιε 
οΙΙγ Ι4ϋιιιιγειι ειιιοΙΙιειΙιιεΙ: ΚΙειΙειΙεΙιιιέ:Ι ε οΙΙγ οεοΙι6Ιγ οΙιοΙι ιιιιιι.ΙΕΙ5 
νέΙΙοιόΙιοιιγαΙε ' Ιιοἔγ απο ΙεΙοιιεΙεΙ‹ ΚΙ8ιΙΒΙΙθΙ( Ιάιιιιιιιι.Ι ώνοΙι·όΙ 
ειιιιι οΙΙγ ΙεΙοιι€6ΙιειιγοΚ ιιιὶιι€ ιιιιἔγοΙειιάΙ. Νειιι ι·ΙΙΙιάιι ΙειρειειωΙτιιιιι 
4 ένα ΙιιειΙειΙεΙι Ιέιιιιε άΙΙιιροήό.ιιέιΙ 150 ε “ΙΜ ότι'Ιτέει, ει ιιόΙΙιΙΙΙ 
Μ” νοειοιΙοΙειιι ιιιιιιιιΙΙ:οιοΙΙ να” νιιΙόειιΙΙ νοΙιιιι. 

Α ι ὶιιιιιΙ ά.ε Μ8ΙΙθΙ]θΙΚ Μι” άΙΙιιροτιιιιιέιΙ εοΙιΙαιΙ ΙιϋιιιιγεΙι 
Μπι ε ἔγιιΚιιιΙιΙιιιιι ΙΙΙΙΙιιι€6 ιιιιιιΙ: ιιΙ6εΙιοΚιι6Ι, ε Μπακ εοΙιιι εοιιι 
οΙΙγιο.ιι ειιιι·ιιι "Με εισ:Ι«5. Π: ειοΙ:Ιιειι ιιοιιι ιιι Ι'εΙεειΙΙι οΙΙγ πο” 
ΙεΙειιΙϋεόἔ, ιιιΙιιΙ: ιιΙόεΙι Ιιειο,·ιοΙιιιόΙ. 

Α: οι·νοεΙάειιιιΙε ΙιΙειιΙοιΙοΙι Ιιιιιιιιιέ.Ι ιιιιἔγοιι εἔγεΖειϋ 
ΜΚ, νΙεειιιιιιι·Ι6ιιιιΙι Ια:ΙΙ Ιε·ιιιιι. 8οΙιειοι· νοΙΙ ιιΙΙαιΙιιιιιιιι ΕιιιιιιειΙιιΙ 
ιιιΙιιι, Μ" ει ΙεΙεάειΙεΙι ιι·γοιιιι·ιι. ει ΙιεΙεἱ ιιι ιΙἔγιιενσιοΙ£ Ιιιιειι6, 
68 εανιιιι·τιιΙιιιιι οι·νοεειι€οΙι άΙΙ:ιΙ εΙι·οιιιΙειΙειιιι€ειιιεΙι. ΜΙ , ΙιάΙιι ει: 
ιι€ιιΙιιιε·ΙεΙ ΙΙΙγΙ”ιέΙο νοἔγΙΙ6Ι‹- ε εἔγέΙι όι·ύ.ιιΙα!ιιΙΙ ιιιΙιιἔΙάεοΙι 
ΜΙ ιιιιιι· ΙϋΙιόΙεΙεεειι οΙειοΙαιιιιΙι.· 

Α τοΙιαιιιοΙε ειοιιιΙιεΙΙΙιι6 ε νιΙΙΙοιαΙοει ιιιἱνοΙΙα εοΙιΙω.Ι ιιι» 

ἔγοΙιΙι, ε σεεΙιέεΙγεΙιΙι ΒοϊοΙγάεοΜόΙ ιιιἔἔ6 ιιιιιιΙ: ΙΜ» ὶιεΙεἔεΙιιιεΙ. 
Α ΙιεΙγΙιεΙΙ ΙιιιιιιαΙιιιιιΙε ΙιοιιιάΙγοεΙι, ιιεΙιειΙιειι ιιιεἔιιΙιι 

ρΙΙΙιιιτό ιιιἱνοΙΙιι ω ΙοειΙ, Ιιοἔγ ἐ·γιιΙει·ιιιι οειιΙα οι ΙΜ ιιι0ιΙΙιι ε Μαι. 
νειεΙΙιεΙΙ ει ἔγειτιιιεΚοινοιπ οΙΙγ ΙιεΙοἔε6ἔιιόΙ Ιε , ιιιοΙΙιι πιω» ε 
ΒόιιιιέΙ ιιιΙιιιΙι ιιιιιιι ΙιεΙ;ιΙιεΙι Ιιό.ιιτε.Ιοιιι οι·νοεοΙΙιο.€ιιέΙι. 
· ΙΜ ιι€γειιιεπειι ΙιοιιιάΙγοεΙσ ΙσέΙο ει ΙιεΙγΙιοΙΙ ΙιάιιΙιιΙιιιιιΙτιιειΙι απ 
-ι€6ιιγΙΙ, Μ” ΙειειΙοιΙεΙι Ιέιιιιε άΙΙιιροωιιιάΙ εο1ιιι ε1 πιο ιιι ιιι ιι Με ι 
ιιιιιΙι ει. ιιΙιγει οιιι Ιι6ινιιεἔάΙιιΙοΙ -Ι"6Ιο,·; ιι ΙιιιΙΙιςιιιόιΙ 
"κι 6ο ΙΙιοιιαιΙάει. 



Α τοΙιειωοΙκ ειοπιϋετϋιι6εόὲω ει σ. ΙιεΙγΒεΙἱ ΜΚιι· 
ΜΙπωΙ: Μ οιιιι5.1 γ σε εάἔει εἔγἰίί:€ νένο Με τεειὶΚ, Μ” Μπι 
ι·Μώιι νάΙτύΙάι Μου οι·νοεοΜΜΕ α 168660 , ιιιἱι16ιι ει€γνωιότ, κι” 
ιιιεΙΙἔϋιιι6Κϋτ ε τι ύ;. ιιιό.τ ῇ6Γοτιιιἀιι ίο]16.ι!τεΚ Βειιιιο. 

Α ΜΗΝ: :πως ιιιεἔιιΙαρἐτάεει -- ε. πιἱΜ σ. ιποπαΙοϋ:σιΙώ6Ι Π· 
ωτειἰΒ_εοΚΙωΙ ιιεΙιι€ιΙι ΚἰεᾶοἀοΚιιόΙ ΔΗΜ ιια8γοΚιιάΙ. 

ΝόπιοΙΙγ ΙάιπειιιοΙωτ :ΜΜΜ ναέςγ όχηΓετι πιοιιι 
Ι-Μιιὶ Μει!οιΙεΙαιέ:Ι, να” ΙεἔαΙἀΒΒ πω" οΠγ Μοιιι- ε ΓοΚι·ο. 
ΜΙ6άνε , Μπιτ ιιαἔγοΚιιἀΙ. ΙΜ ρ. ο. αι ε:Ιεό 3 όνϋεπι ει·6ε ερεΙά 
:επ εοΙια εεπι Βἰι€οεΙ€Ιια€εαιιι; ειἱιιτοΙΙγ Κονόεεύ :ΜΜΜ Ιια;;γιιιάι€ 
Μ:ΙΙεΚόΙγεΚΧεΙ, κα” τοΕΜιάύε Μπα ει. 8ὶΚ έν ΜΜΕ. Π” ΜΜΜ: 
ω·ό ε νά κ· Ι: ο Με ὅ γ ο ε Ιά.ισ.Ισπ 8. ΙώειΙοϋεΙ: 6Ιε£ιιιϋε6ἔε ικιω;οε 
ἙοΚἱἔ πω" Μι· Μ. 

Α Ηο_ή- ό ε ει ἔγοιπιοτῇοΙοιιο£εΚ ΒἀτιιιὶΙΙγ Ιιενειιγ Μι· 
101 ιιιοἔΙερ‹ΜΚΕει1ε«Μ4πόΙΙοἔειειιιϋετϋιι6ΒΒεΚ ειοΚω.Κ Ιεηιιὶ. Ροπ 
Μέ «ποπ Ιαέτ άΙΙειροτ Ροιποε ιιιεἑςἱειιιετόεε σ.ιόττ ω, ιιιἰνεΙ ειιοΙωειΙε 
6πάΙΙ6 να” εἔγιιιάεωΙ ίϋ886 ὶετικιέειε€ε ὶτἀπτ €ΞεπάΒει ΙωιπϋιιΚ 
ειϋΚεύἔεε. 

Μἱιτιἱοπ ΙάιπάΙ ιι Μ εΙΐοέ>5·ιιΙ€. Μἱ ειοι·ϋπ ἰ€ὲΙῇϋΙε πιεἔ που Ν· 
ΙερΜρΗ Α ίϋΙΜΜΕ ιιεΜΖ.-·Μύἔ ει ειιιγάνειΙ να” Οιι]Κάνιι! αΏε 
·όι:«Ι ΚϋτϋΙ ωιΜιΚο:ΜυιιΚ, νεεε€1τιΚ ΙὶἔγοΙό ε2ειιιοΙω€ ει ΚΙειΙοιΙτο. 
Ηε$.ιι Ιιε£εἔ· Μει!ειΙ ει τοΜιιτι Μια ωωωω άΙοιιιΚσι·οεαιι Μενο ιηϋἔ, 
ειΠΚΜΈ Ιιοἔγ ω σ. Ιωττπ ίϋΙνύωεεϋΚ ε ΓϋΙΚε!τεεεϋΚ. Πο. εΚΚοτ 
«Πω, π.νατωιΙαπ ειειιιεΚΚεΙ τεάκιΚ ωκωι- άιιιΜτ ίιηέ$: ἱεπιέ£ 
οεαΚΙιωιιατ ειιιγ]ά.ιισιΚ νάΙΙάΙ1οι€άιιιο€Μ]ει, ε ειεπιεἱ πιἱηΕΘΒγ Μ 
Κέιηω!ειι ΒεοεπεΚ; ε άιιιΒάτ ε. Μ] ίοι·τ6 ε Μπιγ:Ξε ἱε ]εΙειιΙ‹ειόΚ 
ιιι6ἔ ιιἱτιοε εΙοἔειι‹Ιϋ οΙωηΚ Κέρειιιιόηγοε Κἰὶιιαἀιἰετα Ιιει]Ισ.ιιιΙό εμ· 
ΙωτΙοΒο€ (ιιιειπΞπιἔἱΦὶε) ΙϋΝεππϋπικ , εειιι ει,5··γνΙ:ΚότΦύΙ ΜπϋηΚ. ΜετΩ 
σ. Ιιονοπγ αἔγΚύτΙοϋ οΙοὶιι€ο ιιαἐ·γ υγπἔ€αΙαυειἱἔἔπΙ ε πει€γοπ Η] 
0ιιΙππειε ιιγϋἔόεεεΙ 658 εΠτάεεεΙ Ιόρ Μ; ει ἔγοιιιτοοεἱ αἔγνΙιΚ6τ 
ΡειΗἔ :ΜΜΜ οΙΙγ τϋἔ€ϋπ ΜέιΙΙό ετϋε ΜετοΙιο.ιιιιιιαΙ; Μ. ρειὶἰἐ· 
:ιι6ἔ κ! ει οΚο2πά ε: ί6ιινάιοΙΩ ουδε _1οΙοιιεωΚετ: -ειΚΚοτ τειιιὶειετὶκι!: 
ἰεΙΝὶοϋΙεἔ ΒοοεοΜ ει. Μιε είε ΙϋΙεἰΚοΙὲέιε να” ετϋ5Β έε €σ.τ€6εΙ: 
€ϋτοοϋε ιιιοιἔιιΙιιιειΙε ειοΜειΚ ῇοΙειιΚο2πἱ. 

Α Π3πινάιοΙ€ άΙΙιιρο!: €οΙιάΕ,· οἔγ οεο.Κ πε!ιέιτη (8--15) Με 
Με τϋἔ€ϋπ πιοἔΒε€εἔοἀε££ Κἱεᾶεᾶεπι-Ιοττό Ιππισ.Ι _ῇάι·ύ Σ” ΜΜΜ 
ἔιιΙτεἀΒοτ _ῇεΙοιιτ, ιιιοΙΙγ ΞιιαΜε Βοά.ΙΙΩά.ναΙ ειὶητοΙΙγ τϋἔ€ϋπ «Η 
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ιε ιιιιιΙιοι. (3ειιΚ παπι οεετΙιειι, Μι ε. ΜΜΜ νόι·ιιισε, ε ιιιιιιιο;;;γ 
15 Με ιιιιιΙνιι ῇανιιιάει κι Μπι ωριιειωΙιειιΕΚ-- ιιιιιιιοεοει ει @οι 
ιιιιιοἔ νιιιιοΙ Βοτοἔιιιωιιιι, ιι ιηπικε:Μτε €γοιι;;ιται @ω μέρει 
τιιΙαι€ιιι. ΗιιΙοε νιι:ει ύτιιιιἐἔγεὐειιΚ6ιιι ΒιιιέΙ]ιιΚ ει: Μη κιωωιω; 
οι σ. ΙεἑςῇοΙιΒ ιιϋειι6 ε ἱιιιιειω; ιιιιιιιιοιι οἔγι!Β οτνοεεάἔοτ ρεᾶἰ;ἔ 
«Νώε οι· ιιιέἑς οιόΙιεΙειιιιικΚ αιτωιιΚ. Β,ι;γΚ6ιειει·ι ιιάιηειε «ποπ Μό 
Μαι-Μι. ιι Με ιιοιιι Ιιεεεει€-86ι οἔγ Με τάιιἔἔϋτοε ει τοΙιιιιιι 
οΙοιόιι, εειιι Κινιέ.ιιιισιΚ οἔγεὶι οι·νοειέιει. Μεδ Ιοωιικ ιιιιιωτιιι αιι 
ιιιιΚ ιιΙειέιι, Μ” ιι τάιιἔἔϋτοε (οοοΙειιιιρειιι) εγει!ετιιιι τιεπει Μο 
Βεε ΚότιεΙοιιετ, έ8 άΙωΙ:Μιιιιι επ ιειρειειωτιιιι, Μ" ει: «Έμπε 
εοιι ει ω; οΙΙειι ιτάιιγιοιτ ΙιαιΙιειι6ε καιω ό8 Βε1ε6 οι·νοεΙάε σ. ΗΜ. 
νάιοΙτ ΚϋτϋΙιιιέιιγοΚ Μαι: ἔγειιἔ6‹Ι ΜεάειιοΚιισ5ι πικάπ 
ιιινιιι·ύ ιιιιιιτ ιιι.ιειιιοε. Ει·6ε ιιεἔιι€ἰν ιιιεἔἔγϋι6ᾶόεεΚ οιειιιιιΙ ειιιιιο 
ε;ι·γ ιιιιέςγ οι·νοει Ιιιιιοεο€ ΙοἔιιιιΙ: Κύρειιιι!-Κ6ηϋΚ Μάτι ΙωιιΙ6 
ϋἔγ€ἀιειιἱιιΚειτ, πιο ειοΚιιιιιιιΕ-ιιιιιιτ ιιιἱ ειοΙαιιιιΙ: νοκ ειοΙ6ιτ 
:ιι οτνοεεἀἔοΚ Κ6ιιιιγειιόιιγοε ειιιιι8Ιάεέ.ιιοι; ιιιοτι ιιιιιοε τοειιιΜι, 
ιιιἱιιι ΒιιοιιγωΙαιι Βόι·έιΙΙαροιιιάΙ Βιιοιιγοε ιι·ειιιγιι εγύ8·γειο 
τοΙ:Κε1 οειτοιιιοΙιιι ει. ΜΜΜ ιωωἔω. Ροιιτοει εει!εΙοτ όει Κενέε 
ιονόεεεΙ ΜΗ ΚοιιΙοιιι οι ιιοΙ€οι; Εἔγ ΜεειιιιΚόπι ιιιιἱεᾶεᾶεΚ και· 
πι!! επιασε ει·6Ιγεεεπι από ΒιιΚοτ16ΚΜ 1οΙιειιιοΚ. Δ ριιετι ἔγοτιιιοΙι 
Κύτιιέιιιιο.ιι ει:3.ιιιιειΙειιι ι"οι·ι·6 Μ.: ιιιιιιιιοιι 8γ68γειοι· ιι61Κιιι 
2 -7 παρ Μπι @επ ε2έρειι ιιιοἔἔγύἔγιιΙτ. 

8ιϋΚε€ἔ ειιοιιιιιιιι ει Εοιι€τιιιιεΗ Ιιειε,·Β· Μει!εάοΚ ιιτοιιιΙΜάι, 
ίὅΙοἔ ΙιοιιιιοΚάι:, επειιιοιτ, ΚοιοιιιοΚ ιιιοιἔἀειιἱι ει". ίο!γιοιιοε ιι 
8γεΙειιιιιιο16ειΙεΙιιϋιιΚ. Μπι Μι" Π” Μει!ειΙ ιιι€ιιιι. ιιέιιιι από· 
εοιι ιιγϋἔνἐιι , ε:ειιιϋΜϋΚοιτ ε ΙιοιιιιοΚάι ἱιὶεἰἔιειι (ο. ιιιἰ ιιι€Ιιε. 
οειιΚ ριΙΙειιιισ.ιιιγι ιοΙειιοι) τάιιο:οΜι., ε οἔγόΙιϊοῇΙιιἰιιΦιιΙιιιἰ ΜοιιιποΚ 
ειό.ι·ιιι ίοττ6εέιἔ ιιιεΙ1οιιιι 12 -15 6ι·ιέιι τι!! κι ωιι0ιωιι, 
νιιεγ ιι6νοΚειΙιοΚ , ιιΚΚοι· ιι κάτσω "πάπια ΠΠ ιιιπο···ιιιιΚιιαΚ: «ποιά 
@Με ειϋΚε6ἔεεεΚ-ε , ιωιωμό-ε νιιιι·γ Ιιάιιγιαιό2--Βε ιιιἰεΙ(Μ ι€γ 
πι" πιο” οεοΙοΙιεϋιιόιιΚ , ει ἔγοιιιοι· ίιΙΙειροώι Με!! ειἰἔοτιι “ήπια 
:Θωθ νειιιιιιιιΚ, ω: Ιο,·Ξειάνάιι «Η νειότ-οΙνϋΙ, Ιιοἔγ ωοσωι ΙέιιιιιΙ 
Βσέ.ΙΙοϋ: ε ιιοιιι ι·όέ; Με απού Νώε ίοι·ι·ό ΓειΚότιεΙσΒιιέΙ, εο!ιιι εαπ 
ι:26Ιειετϋ ει ιιιι6άΙγιάε ιιιιο16Ει ει ιιοαιΙάιι ριιΕιιιιι: να;;; πω: Με 81 
Ιω ΙιειιΙιαιόειιιι ιιιϋΚϋΜϋιιΚ νοΙιιιι. 

ώ Δ Με” ;;γοιιιοι·εΙΙο €ιιΙΙ:εάιςοι Ξ1ιο€6Ιο;, @πως Πιό 
ιιι61ιάιιγΙιιφΚιεάεάοΚιι6Ι ειπα: ἔἀιιοεοε εσωω. Μο.ιιιιιοιιι ιιιιιιιΙοιι 
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οτοᾶεϋΙεἔ ίϋΙΙόρό ίοττό ΙαιπαΙ ό£ναἔγπἰαπγ ιπιι€ατΚοιἱΚ° α οι α 
Ιε8ΚϋππποΜειι ίϋΠο8παω Κι5ι·_ῇεΙ; 0ο οι πω Πει€α ἱᾶοἔεα Ιτότῇο! 
π, ιιιεΙΙ)· ιπαἔεἰπαπ 1,- 2 παρὶ €ατ€αε ιπἱαΝ ιπέ,·5· @ποπ ης·ηη κἰνάπ 
οαπι παπγ€α€ύ€, εοπι πααπαῇ€όἐ. ΜύνοΙ αιοππαπ·ο Κότἔγόἔγειαι· 
πω εοΚ αποάαΠ Μι ΜΜαιΙεκπόΙ αιει·οποπόεοπ ππύιΙοε1$€α€παΗΚ, α 
ΗάΙϋπό.εειι α παπγιμοπακ αΙΙαΙαποα ΓϋΙταιύ πα!αεα α Ιαπαααπ α! 
Ιο ἐιιΜ Ιιὶοἔπ·αιιᾶειατπα, παπι ΜΚαπ απο”. ναμόιϊόεότ οειΙιϋιΙἱ α 
Ιαιακπακ, ειϋΚεόἔ πο” αι οΜαοΗν επωιιροπτπόΙ €αἔΙαΙ]υΚ, 
Μπα: ΒοΙΙ_ῇαιι ιιιαδιιπΕατ ΕατΕαπἱ. Ματ!! πα α ΜΜΜ ω ιιιοιπΙΙια$ 
Με: πγοιιιαα€ όπως α €γοπιοι· Ιαῇοπ, ναἔγ Γεε:ϋΙ1εόἔα€, ναἔγ πα 
;γοπ τοει επιπωι, Μπα έιπεΙΗόΜ α α Ε. - πιοΙΙγ ]ο10Κ Κοτοεπ ο 
ας;τόπεΚιι61 παπι π1€Καπ ῇαναΙ]αΙ: α. Ιιαπγέα$ατ "πω" ἐαρἱπώατα α 
Βοιιιοττα]ΙααιϋΙ€ποΚ αοιπ ωιαιωεκ - Ιϋ·ΙαάαΙππΙ: Κϋππγϋ νοΙπαζ 
ΙΜ 1-3 όνοε ΚϊειΙαιΙαππέ:Ι θα πιια8Κύρ ναπ; να<έγ παω αιύΙπαΚ 
ι:ιεΙε, ναἔ-γ ῖα1αΙατεἱΚποιιι αΙαροεαπ: ε ὶἔγ α: Π” 8γοιποι·ια 
ν ατ--ιιιαΙΙχ επιπ οτόε οεοπναε, ει-:ιπ ΙοΙοοα αΙΙαροι€--ε α ΙιάπγΦαΜ, 
να·έ,·γ Ιιαεπα]τσὶ _ῇαναΙΙατ, παπι εἔγπαιπαι· Κὶριιπα€οΙΙια£ὸΚ. 

ΜΕ πιοπ 16.ιαΚπά.Ι, πω α: πω» Ιεπταπι16 (ΙαπιΙ "α ΜπαπταΙ 
απαΚτόΙ") αἔγΚύηεΙοΚ Ιιἱαπγοιναπ, α Κὶαἀει! Μάτ παἔγαιὶ£απ €αττ)α 
ναεγ ιιοποιοπ ιπο:,Ξαφι, α σεεΚόΙγ ναἔγ επιπππ παω., ε1Ιοπποπ 
ΚαιΙνα€Ιεπ ατοιιιΙατ, ιιγϋἔὲε, οεα1ώ1γ εποπη Με απιια1 παἔππΙ›π νἱει 
απαΜόιαε ιιιπΕα€ΚοιἱΚ αι ΜΜΜ: €αττοΗ έΗ«ποΚ16Ι, ε πα ΠΝ Κόι·ϋΙ 
πιόιιγαΚ ιιιεΙΙαπ ϋἔγαε νἱἔγαια€ταΙ πγοιπατναπ α μοι:ιοττα] α ἔγοπ 
Με* οεαΚ ιιγαἔ€α!αιιΚοιΙἰΚ, παπι απ; πα α Μια ιπαΒαοειιΙ παπι πω; 
παπι ίϋΙ€ϋπϋΙαἔ ΒαεεεΕί , πω ίπΚαπΒ ία!εόΜι Πἔ8Ζθ 02” παω 
Ι›πΐΪαᾶἐ, ε ποπ πω” αΙΙαροτ πικαπ· εἔγ ΜΙ: παρ Μα αιειπΒατϋπό μ. 
-νιιΜει παπα-ι 1ατ€- αιΙ]πΚ α πωηωιοι α?›9 Ιαροπ 1εΜ-ππόποπ. Πα 
α: επι11€α€ΜεΙακπαι ιιιι€ἔ Μπα οεαΕΙὸἀὶΚ πόπαΙ πατσ€68, πγαΙα 
ααα έα αΙΙιαΙαναπγοιΙαε, Ιιὶᾶεὲ· ἰιιαᾶααεαΪ-ιιιόἑς Μποεπ α. ῇαναΙ 

πω; ὶΙΙγΚοτ παπάειακ·ϋπτ παπι οεαΚ ἱιῖαἔεα ἔγοιποι·οΙΓοἔιιΙΖααἔἔαΙ, 
παιιαιιικἱἰοῇόἀϋιτ σε ουν ανα! ὶε παπι ιΙοΙἔππΚ. Με, πο” @Ι όπω 
πακ οΙναπαΜι, α: ω» ειπΙ1€αα ῇοΙοπα€αΚε€ αιπαιοΚ π6ΙΚϋΙ παπι 
ΔαΙαΙαπΚ Μποπ ῇπναΙΙ6ΚιιαΚ παπγτα$ύτα. 

Πα α πάψω πωπω ίϋπαιπΙἰΦε€€ ίεῇοΙοποτεΚ παπι επέ;οϋπαΚ 
αΚΚ0τ, ακαι· αἔγνότ€οτΙύᾶαεπαΚ ναἔγϋΙ‹, Μαι· πωσ ΙοππαΙε-Ιιἱ 
ΜΒ Βοι·οἔα€αεοΚοιι ΚἰνϋΙ 2 --4 πα‹ἙαΙγΕ ταΚα€ιιπΚ α ίο]πο; Μπα 
παιπέ, πα α Με α” Μεεέ πιπΙαιΠ εε "πι, 1 - 2 απαἔ Ιιααπαῇτότ 

θ 
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ιιι!ιιιι!ι εἔγπιιΞε ιιιιιιι οἔγ!‹€ι πω π!πι!, πο” ιιι!ιιιι! !ιπιιιιιι·ιι!ι!ι ιιι: 
!ιιιιιγ πιό!4ϋι·ιι!όε !ϋιιιέιιιέΚ. 

ΜπἔιἐΙιιιιι 6ι·!π!ϋι!!!‹ εἔγόϋΚόπι, !ιοἔγ ιι Γϋ!Ιι!πι'$!οἔ Μπι ιέ·ε 
ιιιι!!`πι!ι ει!!ιιιε !‹επι!ειιϋΙ ιιιιιι· !ιπε!ιιιμύι ι€ε3πγο!. Κιιτ!ιιιιι ιπρσιεπιι 
!ιιιιιιιι!ε επει·ιπτ ροἀ!ἔ, πιο. !ο!ιοε ἱιἔιιιιιτιειιἔοτ Μπι Γά!ιιιπ!ι π: ιι! 
Ιιπε!ιιιπ, ό8 ἔγοιειιπ !ι!νάιιπιιΚ ιιι ιιἔγτιι !ε !ιιι!πι, παπι ιι !ι!ιιι!ιο] 
πιω, εειιι ει οιι!οιιιε!! παπι ιιιιιιι!!ιι!ι , !ιιιιιιιιιι ιι !εϋνοι!τε26 νε;;γ!ιό 
Και! 1 -- 2 ένεε !ι!ει!ει!ε!ιιιέ!: ΙΜ. πι. εειιιιιιο ι·οε!πιι ιιι·ινειι. ι!ι·πο!ι_ 
β-ιβ, Μ!. ε. π. εαπ. Γοιν.·ιι Ζ πω., ιιι οο!ιιι. πιι‹:. 1. πο!" ιιιιιπ 
πιω Μπα. π. πι, Μπι: ε". ιιιιιιιπ. πι. ι!. δ. Π" ιιτπιιοἔγοι! ιι!πιτ 
Με , ε πει εεϋ!ιεό;; 2 σ” ιππ!νιι ιπι6.ε!!ι Με ιιι πι!ιιπι!ό. Μια 2--4 
ένω ἔγειιιιεπιιό! 2 -· 3ι!ι·ιιο!ι. πω!. !οιι!!!ν. Μπι! ποια! Μπι, ναι;γι 
Βιι. ιιιιιιιιε !ιικιιτ. νιοπποπιι ιιιιο.ῇ, πιω. !ιιπ!!!ν., ε”. ιπιιππ. πει π 
ιι. -διϋΚειἐἔ ι!!γ!ιοι· ἔγοι·ειιπ !ιιιιπι, ι!81ιιἐἔ εοπι ω” ειινι3ε ειέ:!ιο 
πι" ε!ό!ιοιπ!, ιιι! πιω ιι !ιόι·-!ιιι·ιι!ειι ἔάιο!!π!!ιιι!ιιὸ!€. νό.ι·ιιπ!ι ει 
ιιιπ €7ει!ιιπιπ !ειπόι 1 πιιριἔ, πιο πό!ιιι ιονά!ι!ι π: ει οι· πό!!ιι!!. 
Πει ιιιοπΙιιιπ ε!ι!ιοι· κι ιιιόἔ Μπιτ! ιιι πιω Μάτια !ι6ιι6ις, Μ" πά 
ἔγπᾶιειιἔἔπ!-ιι!ιιὶι· εοιι!ιιππ!ι πονο” !ιι!!εέο! (οκιιπι!ι.) πω· παπι - 
ιιι οἔόει “πιει Ιιιι!ο8 κήπο! ιποειιιιιι!ι πι; π ιιι!ι·ο ιι Μι· ἔγιιΚτιιπ 
!ι!;γει!ι!ι νπἔγ ιπιιι!όε ΙεΞε2οπ; ε ι, όι·έιιι!ιόπι ΒθΠ86!θἔ ιε σε” ν! 
ιοτ ιιι!ιιπ!ι. Πε εππό! !ιιιιοε!ι πε ει!ιει·εε!ι !ιοι·ιιιιιπγιπειιι !!!γ !ιιππιι!ι 
παπι !ειιιει·ιιι!ς. να” Μιά!! !ιιεειιπ!ιόιιι π: ιιιιιι!άει, νιι;γ Κωδ ιππ 
ιιι!!ιοι!!ι, νιιἔγ νιι!ιιιπο!!γ !ιε!γ!ιο!! !ιάπιιι!οιιι ιε!ιιιι!ιοιι!ι ιιισπ!ιιιπ, 
ιπε!Ιγ ο!!επ πω" πιό!ειει·ποπ !ιπι!ιει.ιιιιι!ι - οι·νοε!ιιιιιπ!ι «και ιπόι!- 
ιιι οιι€·Ιειει·ϋ «πι, ω !ειιιιι!!ειιι: οεπ!ι ει: όι·ιιιι!ιόπιι ιιι!ιε 
τιιι·ιι!ι ιιι!ει€!άεύ.τό! ειο!ηιιιι!ε ε!! Μπι οιε!ιιιεΚ Ιϋ!ι!ιπγ! 
τε πανιιι·π, σ. !ειειΙοι!ε!ι ;,γοιιιι·ιιι ιει·!ιο!ϋ !ιπιπειι!ε νειπ-ιϋ!ι!ι κι» 
πιω!! !ιιι52οιι! 

Μ!! ιιιοιιι!ιιι!ι ιι οιι!οιπε!ι6! --ιι ιιιιπι!πι· Κέιπ! :Μό οιι!οιπε! 
ι·ί$!3 Νιππε πιέ!ιιι!ιιπιι!ι!ι, ιιι·ια!ιπιιιιιι!ι!ι 8201Ω!8 ιιι οι·νοει ἔγπΚοι·!πι 
!εϋτύ!ιεπ, πιιιι€ π: επεπ Γοιι!πει, !ιιι!!ιιιωε επει·ι·ε!! !εϋππγε!ιιιιι ιιιἰπ 
ι!οππιιροε!ιοι!έιε! !!ε π. πι! ει. πιό!ιιιπ !οι·ἔύ Γοι·ι·ό ιι!Ιειρο!ο!ιειι, Με! 
!οἔιι!!εάἔἔιι! και” ν6·ι·ιοι!6ι!πεειι!, έ πιο ιι πι! ιπιπι!επ !ιενεπγ εω 
“Με Μάτια ίοι·ι·π Β6ι·ι·ο! ι1!ει!!-ιιι! πειπ ιποπι!_ῇιι!ι οειι!; ἔοπᾶο!πι 
και" ο!ιπό!ειειει·ιο, Ιιοἔγ ιι οιι!οιιι8! ιιοιπ οπ5!ειετϋ, !ιιιπειιι εκπι 
ειιοι·ι !ιπειιιά!ιιιιι ιιιό.π ιιιοπιΙῇιιΚ, !ιοἔγ υέρροπ πεπι Με ωι·ωω ει". 
Α οιι!οιιιιι! !!!γ !ι6τι!!ιιιόπγε!ι ιι!ιιιτ παπι !ιιιι παπι ε!ό;%ό !ιιιιοιι, παπι 
ο!όἔἔό ἔγοιειιπ, εαπ !ιϋε!ι6!ιιἔ ιιιιιιι !‹ο!ιοιιε. 
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Β εοι·οΜιιιιιι οΙΙγ Μπιτ ωι·ιάιιΚ επειιιιιιικ ΜΜΕ, ιιιοΙΙγιιοΚ ο 
Βιιέ·Ιι ιοΙΙειιιει να” ιιενει ιιι6Β· πιιιιιιιοιιι κια, ιιιιιιι ,,ίοι·τύ Μι", 
νεἔγ- ιιιιιιιΕ εο!ωιιι ιιιοιιιΙάΚ, να" ιιιοιιιΙειιιάΚ - ἱιἔιιωε, νες” 
Ι οΙιΙιιι, Νειιι 1ιά.Νιιιιι εοκ εεεωι, ιιιοΙιγ 2-3 ιιειριιό.Ι ιονόΜι “αν 
“κι νοΙιιιι ιι ιιόΙΙιιι1Ι, Ιιο8γ να” παπι μινιιΙι νοΙιιιι, να” ιιιιι.ε Μι· 
ιιειιιιιιό ιιειιι ΜΙόιΙϋϋ νοΙιιιι.; ιιιιι·6Ι ΜΜΜ -ΒιιιιιΜΚοιιι νοΙ!: ΗΙγ 
ΜιιιΚιιιιΚ ειςγι·όει€ ιιεἔιιτιν, ιιιό.ει·όεπ ιιιι€Ιιει€όε ΚωοΙειότε, ιιιιιι; 
«ιΙειικοι· οδγειοι·ι3ι·ο, ιιοιιι πιναι·ύτα, ΙὶἔγεΙιιιοιιοτιιἱ; ε ιιιἰνεΙ οι 
<έγειΚι·ειιι ιιιιιεΚέρ €ϋι·ιέιιιιΚ -- πινατι, ιιιιι!ωοε ΚύτίοΙγιιιιιιιιιιΙ "ιιι 
“ω” ιΙοΙἔιι ιιι οι·νοειιιιΚ. ΒοοεάιιιιΜ Μι ποπ ιάτἔγιιτ--ιιιοΙΙγ πιπ 
ιιιιιι·ει οι νιιιι ΙιπιηιιἔοΙνιι--Β6νεΙιΙιειι ΓοιιοΕοιΙειιι. 

Μωηιιιικ ιιιότ ιιιοε€ κι: οιέγοε ΜιιιειιιεΚι·ε ΜΜΜ; ε νειΙύιΙι8γιι 
Κοι·Ιιιιι εισΙΙιιιιιϋ οΙνειεόιιιιιιιιΚ ιιειιι ειϋΙεεύΒ εΙό!εἔοεειι ιιιοἔοιιιΙιιο 
ιιοιιι, Ιιοἔγ σ. ΙώνειΚοιό ιό.2ιιοιιιεΙαπ ιιἰτἔγαιό οιἱΚΚεὶιιΚΙιοιι, ίϋΙεἔ 
ρυιὶι,·ἐ· ει οεύιΙιιιιιάΙ, ΙοΙιοε €ει·ιιι6ειετϋ, να” ΙοΙιτιι. Ιιειῇ|ιιιι‹Ιὸ ΜΙ;» 
ΜεΙἰεόἔεΚ ιε, ει ιιι οιηιαιιοΙα, ιιιοΙΙ)ιεΙε ιιιεἔεΙ6ιέ5ε Β ιιιοΙ16ιόερε 
νέ,;ει€ ει νόι·νόωΙ όει εἔγ6Ιι ΙιεΙιχΙιε1ι οτνοε!ειε εεϋΚεόμε, Μιάο 
ΙειιιάΜιΚ εΙϋ ;-Ιιιι:: νει.1ιιιιιιιι€ ΙιεΙγΙιεΙι Μιιιιιιοιιι Μπα "πι, @Η 
ιι Μι ΪΒ ειιιΙΙιετ ΙιειγΙιεΙι_ Ιιάιι€ειΙιιιαΙωι: παπι άΙΙΜ.εΙιοι ιιιάι· οεειΚ 
ιιιιι)ιι οοιιιιιιωπάτ ιιοιιι Μακ! ειϋΚεόἔοε. 

'ΜΜΕ ιι Μπι: ΙοΙγπιιιιιἱ ιιιεΙΙοιτ σ. ΙιεηΙιε1ι οι·νοεΙιέ.ε ω εΙδ 
ίοι·ιΙιιΙαιι0. ΒΙνό.ιιιειώε ο ιωιι6 ΜΜΜ οιέΙαιΙειιι, Μι: ΙοΙιοιεΗειι ιιι 
νο1ιιιι. Αι ετϋεΙι Νικο ε ιιΙΙιιιιιι6Μι ΓοΙγιιιιιιι Ιιο!γ1ιοΙι Ιιάιι€ειΙιιιαΚ ει. 
πω” ιιι6Μι - ιιιιιιτ Ν” οιι οΚ-Κιι!ϋιι ε Ιιοιι€οειιιι Ιοὅιι:ιΚ ωἔ 
ΜΙΜΕιιὶ. - 

Ηοἔγ ει Κϋνο€Κοι6 @με ιιιιιιοιιιειξ ιιιοἔΚϋΙϋιιὶιϋι€ε€όεε ναἔγ 
ιιιοδιιΙεριιι1ειι ΚιεύοιΙεΚιιέ! έ;μικι·ιιιι ΙεΙιειοιΙειι _ Με ΜΗ ωιιιωιιομ· 
πιω οεεωιιιΚ_, Ιιο€γ τϋΙιΙι ιιιιρἱἔ; ίϋτΚέειἱ ειοιιι1ιειΙ ε: ροιιιοε 
εειἔἔιιΙ ιώνετόιιΚ ει Κιεόειι ΙιεΕυ8εύ;;ύτ ε -οειιΙ‹ πιτ ιιιει·ΕϋΚ ιιιοιι 
ιΠΠΠ, ιιιἰνεΙ οειιΚ Με Με”, Ιιοἔγ ΙΜ, νει;Ξ·γ ἱΖἔει€όε ΙΜ; ε ο 
ι‹ω ε Μιιιτιιιοε νιιἔγ ερόε Με Μπι ιιεΞΙιει Ιιιι€άτνοιιιιΙ ιιειιι £ειΙάΙΙιει€ύ, 

θειἱιοε Ιέι όε ΙιεΙγ!ιο11εέεοκ. _ 
. Π” Ι:ΜειιΚ, Μ” Ι.ιετιι (ε!εσιτιοιιε) ωινιιι·οΚ π: έΙοιιιιϋεύἔ 

Μιι--€ιιιι ει. Μι· ει ιιιε;ιοΚ ιιήέ.11-οΚοιιέΚ ει Ωω”, ιιιοΙιγ Ιεἔιιι 
και» ιιε«ινοει ε ειεΞι1εΙι ιιιε,ΒιιιϋΙόε έιΙαιΙ 8ιοΚοιΣι £άιιιιιάιιι_. 

Α ΚιΕοιΙοι€ Μι· Ιο·έκόιειοϋΙι ει Ιιετιοεεόἑ,· τοιιιιοΙΙειιοε Κει·ιιιἔ6 
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ω!! !ι!ιοιιγοε ΜΙι!σΕσΕ!ισιι, ϊό!σἔ οι ἰιΙσἔσΚΒσιι, !ά€ειἰ!‹ ει!ιιριι!ιι!; ε ει 
ΙιΜιι!ιιιιιΚ σ !αιι·ιισιιι!ισιι Μ" σ Βστισσσἔ ίϋιιιιΚαι!άεάιισΚ €ιι!ει!ι!οιιι€ 
!ιιιτό!τ.- Ι)σ Μ! Μ” !σἔγσιι σε: Μι σισιι πινω· ει !ιθι·Ιισιι ε ει: 
!‹Ισἔσ!‹!ισιι ιιιιἔγ-νἰε:!ισ£ειε, Με ισιιισι!; σ!τσιιι!σ€!σιιΜσι!!ε !!ϋιιγ 
ιιγσιι ει ω! Κσι·ἰιιἔσεσ σ ιιι!νο!!ει, !ισ!γΙισ!ἱ!σἔ να” ά!τιι!άιιοεσιι,- 
Ιισιιἔάσ, ΜΒ πω! ιιιάσ !ισΙγ!ισ!!εό,ς!σ3!όι!!ισ!!Κ Μ, σ€γσι!!!! να” 
Μπι! ΚειροεοΙει!Ιιιιιι. Βσ ειιιιισ ιιἔγ €ϋι·ισιι!Κ, !ιτισ;γ σ οσιιιοε Μι !ισ 
νσιιγ !"ο!μιιιισ ἰὐσἔστ Μι ι Μι γ σε ΐ0Π!!!!Μ0ί νσεισιι, ἰι!σἔΙάΖιά 
νά!!Κ, σ ιισιιι τΗ!ώ.ιι !ισ!γ!ισ!!εσ8 ιισ!!‹ϋ! ισ ιιισἔϋ!! σ. Κ!ει!σι!σ!. 

Α σειιι!ειι Κὸτϋο>ιισι!]σΙΙσιιιισσσ ΜΜΜ Ισ!ισ!!σιι. 
Αι ι€σιι ιΙσι·σ!‹ Με!! οι 6 !αότ!ιά:! !σ!σιι!σσσ!ισιι σε! ιιιοιιι!!ει: 

,,Ισισι!!ε ω!!! Μ, σσιν!ιάι·8γα-, ὶιοιιιοσιιι σ σ Γ. «Ισ σει!2!άπ ιιισ€ά!ισιι 
ιισιιι ωεωκ.“ ΝσΙ(ϋιι!ε σ!ι“οἔιι!ειι!σιι !ώτοι!ει! τειρειειαι!ει!ει!ιιΚ Μάη 
1ιιάσΚσρ Μ!! ε:6Ισιιιιιι!‹. νο!! ει. Βγσι·ιιισ!!!ιόι·Μι!ιιιιι, !σδιιι!ω!!ι!ι ει: 
1844!!! όν!ισιι ε 1845!!! 6σεισΙ ε πω!! σιέιιιιιι!ιιιι σειιιοσ !ιάιιισ!οιιι, 
πω, !ιοσςγ ιιιιιιι!σιι σωσ1ιιισιιιιι Ιισνσιιγ Μπι!! σισιι_!άτνάιιγ Μπι! 
σσει!ειισιιι !ιά!!;στ!ισ ε:οτ!ιαι!αιΙ6. Βε σισΚ ω” νο!! ιιιιιιισ,·;γ 384 
ο!!γ σεσΗιιιΚ , ιιισ!!γστ !ισΙγ!ισ!! Βάιι!ϋ!ιιισ!€ πω!! ιισιιι !σ!ισιιισ σ! 
ιισνσιιι!!ιι!ιι; ιιιστι σπσ!ειισΙ ιἰ!!σιιι!ὸ !ισ!γ!ισ!! Μιιτει!οιιι ιιειιι "Π, 
!ιειιισιιι !σἔ!6!σ!›!ι σειι!ε Γϋ!- ε σ!τϋιι6, ε Με: ε τον! ιι$τάιιόοιό Μ· 
ι!σ.!ιιισΚ νειἔγ ἱ:ἔσ!οΕ!εάἔο!: ΕειρειειΕιιΜι!ΕσΚ; ε! Μ: σ!!σιι!ισιι ά!!ιιιι 
Μ νοΙ€, σε ο!!γ ω!!! ]σ!σιτιιιισ! Ντι, !ιοἔγ ιιιιιιιισιι !ισ!γ!›σ!ἱεσἔ Μ] 
πινει! ισ 05ύ2!άΖιιΑΚ Ισ!ισ€στΩ !ισιάτοιιιιιιι!;. 

'Ι'ειρσε:τα!ειω!ιι!ε ειστιιιτ ει. σεύιτ!έιιιιιι!‹ Κύι·οάσι μ! 
Ισιιιιισεσ Κ!ει!σι!σ!‹σιι !σἔ!ιι!:ἀ!›Β ει ΚϋνσιΚσ26!!!ισιι 6ειροιιιοειι!:ϊ 

ι τϋν!ι! ἱιΙσὶἔ !ειι·!ό !ιοτιοιιμε ιιισιι-ιιισ!!γ πι!! κι ΜΜΜ Ιιἀἔγσᾶιιιιι 
Β ιιγϋἔνσ !ιεεισ!ιιιιια ιιιιιἔά! ε ω!!! Κόι·ιιισι ισ !(σΚϋ!ιισΚ,- νειεγ 
ρσι!!ἔ τϋἔτϋιι σ σι·σι!σ€!!σἔ, Μπι!! Μ” Γοττύσάἔ, ε στι·σ Μιοιιγω. 
Μπι Μ!! ιιιιι!νει ιιιιιιΜε ΚϋνσιΚσιἱΚ; ι!σ σε πισω ιιι!ιιι!!8 !ιἱι·άΙό, ιιισ:·£ 

!!!γ ἱδὅ52σιΚ1ι8 σιιγ!ιι!!σετσ πω!! ι·σιιι!ε!!σιιιι! ιι τϋἔ!ϋιι ὶσιιιστ ω» 
ειστσι!ισι ιι “ει” ϊοττϋεἀἔ. Α: ιιιιιιΜεοΚ ιισ!ιιι Με Μι· ιιισ!!στι 
ισ Ισιτσ.ιιισ!ε. Α ιιγσ!ν σ Μισό! στάιιγ!σἔ Μετα νσ.,·ι·γ 05ειΚ ι”σ!ιστσε. 
Εισιι Ιάι_ισΙσπιστσ!: ιιισ!!σ!τ σι σεσισ!‹ ιϋΒΒεσἔσιισ! ει ΜΜΜ στόσ 
ιιγὸἔσσ πι” @σε σε !ιάιιγ!το!6ι!άσ Μαι! νιι!ειιιισ!!γ σ!σσ ίσιι!ιιΙοιιι 
]σΙσπ ωμ. Βισιι !”ά]ιισ!ιιισΚ Η3!ι!ιιιγ!τσ ιισιιι άΙΙιιιιι!ύ!!, !ισησιιι ει Ισ! 
€6! ει ιιισ!!τσ, !ιειστει ε ει!. Με ε Μ". ιιἔι·άιιι!οιὸ!‹, ιισ!ιιι σἔὲεισιι ισ 
σ!!ϋιιιισ!μ νσἔ,γ !ισιι!σ€Κοτ !ιιάιιγισιισ!‹ι ε οσα!! ει: σιιι!!!σι! !ισνιιισι· 
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86ΚΙετἰ 8 Μι·ιηιΉώάό8Ε ιεινατο!ι @στο έΓΜέ88Η $ηπεπει!1ΜΜΚ, -- 
8ιύνει!, ιι6Μ. ο8Με ι·επ‹Ιε£Ιειι Ιοημιιιιιι ετη:ΜΙ!6 Μι, πιἱηιΙοιι “ωκε 
Ιγοε, να” ιι Πάπια! οΚ8ιει·ϋ ή820ΠΥΒΜΙ Μό, Ιιοη·ὶ›εΙὶ8όἔ Μῇεἰνιι! 
Μρει8ιΩιΙιε£ᾶΚ -7- ιιιεΙΙγε€ Η!όἔΪ8 σ. $ϋποιτι!ΜΜ ϋ882είϋἔἔνἐ8εΚυέΙ 
ίοἔνει ῇοἔΒειΙ ιιενοιΙιε€ϋιιΚ ο8άιΙάιικιΚ. 

Βεἔ€ϋϋΙ› ε8ετοΙὡειι, Με ε. ο8ιΜάιΜΙ νει!ιιιιιοΙΙγ θΙ'68 ΙιοΙχ·Βε 
ΗΒόἔ Μπι ΓηΙϋιΙἱΚ , ΜύΙ'Βόιωθί88, ο ἔ ]8Γό.ΠΥ08 Ξιωι66. 
80!! 2-8 παρ Με” ν6ἔο!; νοΙ:ποΚ ΜΜΜ. (ὲγειιἔε, 88η 
νο8 Μει!ει!εΙαιό| “ΜΒΜ ἔγαΚταιι ε. ία›Ιγαιιι £ονάΜι ἱ8 ΙιιιιόιΙὶΚ, 
νειἔγ, ει "ΠΜ ειιι!ΗόΧ , “ω” Μ" ΒοΙ6Ιο: ιι ΜΜΜ( 8Ζά.ΙΙΙ08 μέ! 
«ΜΗ ωΙάΙ]ιιΚ ]ο;,γιόΚϋιη·νεϊπΚΒοη. Ε: ΜΜΜ ειωιιιοΙ ΙὶἔγεΙιτιει€ε€ 
'ΜΚ οΙνωσἰιιΙω£ αι ”θΙ'6ΜάΠΥ08 Μπακ" οιἰιπϋ οιἰΚΚϋπΚτε. 

Οεύιο8 Μι Γ‹ιΙγειπιε. ΜΜΕ σ. ΚΪ5ὐθΩ] ἐΙΙερο£_ῇει ιιέ!ιο. 8 ἱ!Ϊ68Ζ8.<· 
ΚοιιΚύιπ ιπιἔγοπ 8ιΗγο8 68 ΞΙἔἔᾶ5Ζίύ, ιιι οτνο8 ΜΙό8:ι ΡΘιΠἔ πω” 
Ιωνε8Ιιό ΜΜΜ |ό8ισειι. ΝέΜι Ιε!ιείεΠοιι 0Κ82ΒΓωθἔ' ΜΜΜ; ιιιετΙΕ 
ποπιο8ιιΚ Μ" Η ω-ωωιι 8οΚΓ6Ιο ΚοιήεΙοικΜΚ ι·ϋ··έτϋπ 8ἔγ!Πέ.88Β| 
νάΙ€οιπει.Κ, Ιιωπειιι "οι" Η |θἴΙθί8όἔθ8 ιιιὶιιἀοιιΚοτ ΚἰριιΜιτοΙιιιιπΚ, 
"Η σκοπο. ιι τϋἔ€ϋιι ΒοάΙΗ Ιενει·τ86<έετ 68 ΜμΙιιΙιιιιι8 πγϋἔ68€; ιιιεΙ!γ 
_ῇοΙοιιοτε|‹, Ματ Μουσε Βε£οἔεΚιιόΙ ὶ8 τερυ.8ιτιιΙΙιωιιΚ, οΙΙγΚοι· ΙιεΙγ 
ΒοΙἱ Βάιιω!ιιιαΚ ΗΜ! οκοιωιωεικ , οΗγΙωι· ΡοιΙὶἔ πω Ηἱ8ιειι ο8σ.Κ 
νο88ϋτιΚ ο" ρέΙΙππιιι€οτ κα” ΒεωἔεΚ 08ύΖω288 Ηὶπειιι6ιιγοἰι·ε, 8 
Φαριι8ι€επιπιΠιικ, Ιιοἔγ Π” Ιιε€εἔεἱιιΚ 8οΙ:Με 01η Μειιο€οΚ 8 έτ 
Ζύ88|(Γύ| ρεκκι8ιΚοϋαιΚ, ιπεΙΙγοΚοτ 8 ιὸΙ› ο Η Μ” Π έ8 ιι61ΚϋΙ, Ιο 
Μ.€ τάτἔγὶΙιιἔο8ειπ (οΙηοοτἰνο), ΜΜΜ Μ8ιΜΙοπ Ιε:Ιιο€εΝειι 180€ νοΙιιει. 
ΓϋΙΓοἔπιιπΚ. ΙΙΙγωεΚ ιιέιιιἰ 8ῳῇεἰ€8ἀἔο8 68 ιιε!ιεειεπι ιωιοΙΙιιι€6 άπο! 
πιο:Κ ει ἔγοιιι‹›ι·Ι›ωι, να" @Με αΙΙιει8Ιπιη, ιι Ειδι·ϋιι 88ί.; 68 επι 
ΜΚ8ΖθΗΙ, ιτιἰΚόρειι ἱΝγ Βε€οἔοΚ ει ιιενειεΕΙ: ΙΙΙΒ.ΚΗθ8 ιεινειι·οΚ 8 Βάκι 
ωιΙιιισ.Κ ε!!ειι πιἱη‹ΜιιΓέΙο οτνο88άἔοΚΚΜ ο8Ωι·οιιιοΗΜνάπ, ειΚΚοτ μ 
νιιΙαιΚ νὸἔΙὲτε -- ΜΜΜ ιιΜσειιι "Νεκ Μ, Βωπ Μ5:ΗΜ.ΙΙάεοΙαπ 
ὶἔεπ ἔγιιΧυαιι ειιι|όΚωιιΜ·π ΓοΙε!ενοΜ$σ€!ειιι, ΜΜΜ νει!επιτεΙ!γ ΜΜΜ 
Ιιιι8οπΙό Ιάιάνε.Ι νο!! ιὶο!ἔοιιι! Νεπὶ ΜΒΜ ικιΜΜΜ ΕπιΙιιὶ,·ικ:Ωι ΗΡ 
Μ€ ιιιἱπιΙιιι€ ἔγόἔγΕ0ιιὶ αι οι·νο8πο.Κ, ει. Μ Ιά:Ικιπι 820ΠΥθ116 Με 
ιΜΜι ε16Γοτόιι!, -ιιωμ “ΜΜΕ 8 πιο ΙεΙο_ῇτ8ε ε! !ο8;ο.!ε!ΒΒ που τιπ 
ΙΜ.ω 8 ο8εΙοΚν68ὶ κοι·ΙΜοΙωτ: Μ” πι: Ιεἔγειι α τειι(ΜεΙ: τεἔἔοΙ 
όεοοοτιιιιι ειΙΗιεεω ο. “ω απιιποιιΕειοο, ΠάΙιι€έ.ιι Ιιάιιγ1Μό, ΙιοΙωιρ 
τοΒΒιιΙ νειΙο.ιιιο!Ιγ ΜΜΜ νε;γἱτύΚ, ε84:νο%!ό οΜΜιιωπ 8"Μ-- 8 Η 
€οτιιιι982ο€ οΙΓεΙε]€νο, ε!πινιιι·να, ει ΙιάΕ06Ντοκ ΜΩΝιιΠ0Π; 8· πισιν 



Μπι, πιἱνεΙ αιρ88ι€8Μιιιι, πο” ο8ιιιΙέιιιππ, ιποΜπόΙ ε .των ιισπυ 
8ιοΚο0€ ππἔγοπ ρενοπν8 Ιοππἱ, πιόἔ Η οΝγ πρι” πι Μερα ἔγοιιιοι·-ὶτ. 
ἔΒωίωάἔ, πο” 80ΚΒ20Ι' ἱπιΙΞΙΪοτ8π8π8Κ τειι·ωττ 8γ0,·ργ8ιοτ ὶ8 παω 
ϋἱΙϊει·ειπὶά€ @οι ΒσέγπιιΚ ΜΜΜ, πει ει ΜΜΜ Ι πρι” π σινιά 
ΙΥ08, νἰ 8828 € πι· ΜΗ: οτνο88ιἰἔοΚΚπΙ. διοΙςῇιιιιΚ ο,ς,γ8ιοτ 
Ιιοιιά, π 8Ζά.ΙΙΙ05 ἔγόἔγυΙά8οΚπτ, ιιιεΙ|γοΚ πιώ ιπιροιι ιιιἱιιιΙοιι πει 
ἔγοΙοΙ› νίιι·ο8Ιιππ , Ϊ6ΙΒἔ ει ί6τειπρ,·ιιιιΚ ο8ιτά!γάραπ :πάει $8Ι8Ια:ιετϋ 
ρι·νο8οΚ Με! π ππ ἔγ6ἔγ8:ει·οἱπΚ ιιόΙΚϋΙ 88ιΚ6ιϋΙ€εΙπεΚ, 
ιιι6ΠάπγΙειπΞ 8 Ιιει8ιπππΚι·ει ΓοΜΜιπί; 8ιο!ήιιπΚ ποιιπ, πω” ο” ράτ 
παρ Μα ει·ειΙοϋΙοδ ίϋΙΜ:ρεττ ΙάιπάΙ ειι6ι·τ, πο” ε. Μ808ιΙ Με απ 
ΓοἔπΙ€ππΙε Μί82Πί 8 ναιΙειιιιὶνεΙ ίοι·τύΜι , 8 πο" οέτνά,·ργα ωΙ]055ύ!ζ· 
ρω! εΙνσ8ιοΜ--ιιιοπ0οιπ, πο” ο8ιιράπ πω: ιιι6,·ς όρροπ πεπι "πιο 
Βέἔ 0Ι'ν085ἀἔ0Ι(8ἱ, 8 παπι οιι€Ι8ιετϋ ει π,=ργπενειο0€ πϋ81€6 νειἔγ 
ο!να820ό (ΕϋΒΒπγἰι·ε 0881( Μικτό) οτνοε8ἀἔοΚπΕ ειάπὶ π ΜεάειϊποΚ. 
Αιοπ Πε)- Β ἔγοιιιοι·οΙΓοἔπΙΙ8ό.ἔ ει Ιππ8Ι 8ιὶπ€ε :ποπ νὶ8ιοιιγρειπ Μ!. 
πιὶπ€ π €ειρ,·οΚ ΙενετΕ8ό,·;ε νει,·;γ ει Μι· ππἔγοπρ Ϊ0ΓΓό8άἔᾶ, ω· 8 
ΜΗ πεπι ΙιεΙρΒεΙἰ86ἔεΙε, Π18!”θΚ ΙΙΠΙΝ18ΙΙΚ0Γ 0Ι'ν0$ΜΒί ἱἔύπγΙ_οπεκ 
··-86Ε Εϋρριιγἰπε ιιιπἔπΚ€6Ι, ει Ιά::ι8 νἱ8ιΙι8!ά8ι·ει ΒϋνεΗαπό Μτά!π 
τοκ .4πω1,πωσ Μό πω ο!ιιιιιΙπει!4. Ιιπε, πωπω ]8,$=γι6Κϋπρνε 
ἱιιΚΒϋΙ κι 8ιάιιιο8 Με: ΜΝοιό 888€ ΜΜΜ Κ8Νό. 

Αι θ|86 888€ “Με Μισό ωιοπκ, ιιιεΙΙγοΚ πωπόΕ-εθν Κί8 
86 ιιεπε2ωι ΜΜΕ ιιι8ἔπατάτοππἰ. Α ιΙθίθἔ8€ἔἔ »Με ιπιρριἰ πω.π Μ· 
Κωδ 8ΖάΙ'Ε1Ζ Μι!ειΙιιιπ8 Κϋπϋἔό8 (ιιιεΙΙρ ΙπῇᾶπΙιπα88άἔ ΜΜΜ επἔο 
08%), 8]εΙυπετοΚ ΥΙἰΗΟΖᾶίΚτΒΒΙἔἔΒ., πενε18$88ειι ἔγπΚοι·ἰ 8ι·ϋ,·μϋ· 
Με Γϋ!νάΙ188 ΙΙἰιΙθἔ8ἐἔ (88 Ϊ0Ι'Ι'ὁ8ά.ἔ πω, ΜΜΜ ό.ΙΝήάΚ Με π απ· 
20$!άΖ|ΌΙ?€1ΙΙΙΒ0Ζ. Απ θ88ί, θἔό8Ζι38Π ω", Μη” "Μ, πο” ει 
ιιιπἔάιι-ἔγπΚοι·Ιπτρ8π €άπ πειροΜπ νάΠοιοα οι·ν‹›88άἔοΚω 8 πιιἔρ 
ΙΙ]Πἔίᾶ'ᾶΙΙ8ἀἔ0ΚΓ8. ΜΜΕ νοΙιιει ειΙΚπ|ιιιπ€- 8 πιόἔ ἱ8 10 περὶ πω 
πγιιἔοΙΙ81ό.8 πτέιπ π. ,,τεϊι·ὶἔειιτὶα επ 8οΙνεπϋιι“-Κ ικ3ΙΙσ1Ι ΚότπάιππΙε 
ραπ α 1ει·πιόειετ ιππΚϋ0688, πγπἔοιΙπΙοιιι 8 οιέ!8πτϋ έ18τι·οιιιΙ πιω 
ΗΜ σ. ΜΜΜ ιιιεὅἔγύἔγιι!€. 

Ν. Ν. 3 έν”, Ρθ8" 8ιπ!ω58€1 Μ 14 περὶ ιἙ8ἱ0ἔθ8Κθ€Μ88 
ιι€άπ Ιιοπι€οττ ἱπ€όιε€ππΚρε 1843ΕΚ έν πππιι8 56π. Κσι·ε!όιιιι6προ 8. 
ΒϋνεΕΚ826Κροπ ΜΜΜ: ίϋΙνό28Ιε εΙ(Μ 14 ιιαρριιΙ ιπὶπΕοἔγ Μ! ύτάὶἔ 
Μπακ!! θΓ68 ροτιοπἔά8τόΙ Ιερετετ€ ιπεἔ ει: επιππκεΙ6€το ζϋΚύ¦θίθΒ 
θἔύ8Ζ8όἔϋ ΗιΞο8Ιω., ιποΙΙρ ροτιοπἔεἰ8 πω" ἰἔοπ ετ68 8ιάι·ιιι ΪΙ68όἔ,' 
ΜΜΜ Με, ΓοΙγ€οπο88π ωττύ πἔρειπ, Μ ί6!ερ; 6ῇε|επΚ8ιι£ ϋτοἔρὶὶ!ϋ; 
π ΜΜΜ πρ" ιπεττ6Κροπ ράἔγπ‹ὶΦ, 68 ιηπι;αιΙειιι ΙΜ; 6€νει€ρά$ 

κ 



ν6ἔΚ6ρ 6!ν68ι!6; Με;; ο!!6ιι!ιοιι 82οιπιιι !6€6ιπο86ιι ιιονοΚϋ!!. Β26π 
ειπνιιι Μπι! 6!6ιιι!οπ ΚύΙ']θ!θ!(!182]άΓ!!!!: ιι6!ι6.πν παρ πιιι!νιι. 
ο 826ι·οι, τον!! 8 Πϋ!!Ε!!!!Η8 !(ϋ!Ιϋ,ζό8 , πι! 8ι!π!6 πειρι·ο! ιιο.ρι·ει 
πιι€νο!ιπ ίο!(ι·ο. Ιιάἔοα. Ε, πιι.€ν πνιιἔ!π!απ86:.ςἔει!, 6.!ι.ο.!ιιιιο8 εποε 
!θνθ!'ί8όἔἔθ! 68 6_πε!6ιι!(!πι €6!6ιιι686ιι ϋ!'8ἔ!Φίἱ!ό 52!!.!'ειΖ !'!6$όἔἔΒ-! 
Κϋ!6!‹6ιϋ, 8 !ε686!ι!ι !'6]ι!ει!ιιιιι8 , 8ιάι·ιιι, 8 ι·ϋνιι! Κϋ!ιϋἔ6886! ρεπο 
8ο!! !”οι·ι·ο !6ιει8 Μιπ!ο.!οιιι !“ο!νιοιιο8ειπ ταρω!! 10 πειριζ.:>·, 4 παρριι! 
ροι!!; ίο!ν6!6!6 Μ!!! ιι 8ιά.ι·πι !ιο86,·; ι·6ιιι!6!!6ιι ἱι!οιι!‹!ιι! !ι!ι!6,8·, ποτ 
:οπἔ688ιι! ΚθΖ!!θα ν6!αι!(οιπ!, ιιιἱιι!:6ιι ειιοπρειπ ει Μάτ” !ιο868 
-πιινιο. 6.!!!!68ιι 820Ρ!πΕ···· ιιπιιά! ιιιι,·Ξνο!ι!ι οι·όν6! πιο!! Κ!. Πι νο!! 
!ιοι·6!6ιιπ6πν! ιιι!ειαιιπ!κ ϋΒΖνθἔθ. 

Ε'ο!ν6ι6!ο!εοι· !ιονο!!ιοιό ΚόΓ]8!6!€θϊ 68ι!6!!ϋιιΚ Με ΪΙ8!8ἔ!ἰπ· 
Χοπ: 8ιέιι·ιιι πο Μι; 8ιιιριιι·ιι, !ωπι6πν 6ι·!!!68, ιἰ!!ιι!άπο8 παω· 
Μαι !6ν6ι·ι86ἔ 68 οάὅνιι6τ86ἔ νο!!ε!€ ιι ιιιιιιι!!6ι·ι ΒΙ56 ωκιπωιιωι 8 
νἱι8ἔά!ιιιπά! 68ι!ο!!ιοτό ιππειιι6πν6!(; 6!ι!ιοι· πω!! !αιιήιιι·ιι ν6τ6τ 
ν6π κι ἔνιετιπιυΚ,/!6ῇ6! 8!ι·68 π6!Κι!! πωπω, 66 πνοἔν6 658 !ειπ!ω.ι! 
0ιιπ ειιοππει! ιιππιι!4 νε!!!6ι·ει !άιιιει8ι!ο!!ει, ιιι!ει!ο.!! !10!!!!!!!(!16Γθ Πὶἔ 
ἔο!6ἔ68 ι·6ποιιι!ι!ιο. νοιιπ!!, ό8 ιπ!ει!ει!! !›6ἔνιιι!τ, 66 πανατιιι!ο.ιι 
68:08 82θ!!!θ!ί 6πΚ6ιιν!6!οιιι!! !)6θ86 8ιειιι!ι6!ιι! !ι6!”ϋι!6!ι. Α Γε] Γοτ 
ι·ο νο!! ιι€νειπ, 66 ιιια_ιι!ποιιι οἔνειτιἱπνιι ιι τω! πιο»! ι·6826ιιι6!ε 
!ιοιπ6τ86!ι!6!6νο!; !ιε!πν68, Ϊ0]!!θ!( !ιά!ι·ιινο1686 68 !”ο!8!!εο!!68 π6πι 
νο!!ειΚ ]6!6π, ιι !ιιι8πει!: ΒΒθ8θίί8όἔ'θ !8 !ι!6ιινιο!!:; οι 
πνο!ν !!8:τά!ιι!ιιιι, Γο!ι6ι·68 νοιιιιι!6!επ νο!!. Α.: πρ· 
οιοπ ρ!ι·ο8 ιΙιιιΖιιι!!8ιιἔοπ Κιν!!! !ο.π!ιοι!!8ιἰἔιι!, 68 Φοπιριι !”6]ι!ει!ιιιιι!: 
ἔνειιιιι!ιιιο !ει!ο_ι6268 νο!! 8ιειιι!6!!ιο!ό; 8 οι 6ιιι!ι!οτι: !ι!ἔἔ6!6ἔο8 
!ιοιιι!ο!ιι·6ιιοιο!ε, έ8 82θιιιο!ι!ϋ!ι!!πιιν01°!ω.80!( ιιιο!!ο!!, Μαι νο!!ιι!ε 
οι οι·ι·_ῇ6ι·οιιιο8οπ!! ν0ιιο.!ει!Ε, 8 ]ι·3!0!! νο!! παπι ο8ο.!ιποιιι 8ι6!!6ιιιι 
νιι!ειιιι!πο!( ιιι‹›πι!!ιιιτο 8ει!ά$826ι·ϋ !ι!ιινοιπιι!, πι!! 8ιιιι€ο!!ν !!θ!!έ$ Ιε 
ὶι·π!,° πιιπ!Ε !ι6ιι!6!!ι6π ἰτάπν£ιιι!ο!ιιἔ 68ι!6!ιι! , 66 ιι πι6!!ν !ι!!6]ει68 
ιιιιπι!ιιι6.!!ει! ιπιιιι!6ιι 68ι!6!6 οι·νο8!κιπ πωπω!! Π!!6!ιι·68:!ι ιιι ιιἔν 
ιι6ν6ι6!! !6ιιι8 !”6ῇ6!!“‹ιἔιι!!8:ἰὲ· 68 Φοιπρει ί6!Γιιιι!ιι!οιιι ο8ιιιι6 
μια. Ει6!ιοπ Κιν!!! ἱἔοπ πιιἔν οιοιιιῇ 68 !ο!(6!ο!ο8 6!νέἔν!ιἱάπν ιιιιι· 
ιο.!!ιοιο!!. !)6 !ιο!ϋ868, !ι6ιιν68ι·ει! !πἔοι·, 68 !ιιιιινιι8 π6!!ιιι!. Α Κο 
πϋἔέ8 , ιιιο!!νι·6! ιιιοπι!6π!Η πο” Ο86!!( ει Με !‹6ιι!6!6 ιιι6π μι!» 
ΜΜΟ", 8 ιι6!ι6ιιν παρ ιιιιι!νει Γ:!!ι!ει!ιιιιι886. νι!!! - πιο8! π. ιιἔνειπ πώ;; 
€νιι!ιοι·ινο!ι 68 8ιάι·ιιι, 66 !”Μι!ιι!ιιιιι!!ιιιι, 8 ει ιιι6!ν !16!ό€Ζέ8 Μα!! ποιπ 
ιιονο!ενο, ιιιιιιι!οιι !`ο!ιν688ο! οι·;νιι·ι!.π! ο88ι6€6ι·6; !!8πιι !ιοροδο.€68ι 
ραπ;; οι θἔύ8Ζ ιιι6!!!ιιι8ιιπ; πο!!ἔιιτ6‹!ι68π6! 6ι·ι!68 !ιο!νιιἔ6868 Μι; 
268 ΜΗΝ!!! κι ο!! 8ι6τ8ιοινο. 8ιι826,ς68 68 !`ϋ!νο!68 νο!!! !ιιι!!!ιιιιο; 
ιιι6!!ν]6!6Κ !ι!8ι!6ι!6!ιιι6! ἔνειΚιιιιι 6!6!οι·ι!ιι!ο!ε 8 ποιπ 6ρρ6π !ιοι·]6 
!6π!6!ν686!€. Α !ιο8 Γιιιι!ιι!ιιιιι!!ιιπ, ριι!ιει, 8 θ88!( !ἔ8!! θΙ°65 πνο 
ιιι68ιι6! !ιι!6!ωιο!! ει ἔνοιποττιιῇοιι €6_ιι!ο!ιιιιι8πιι!ε; 82ύΚ!θ!ό!θ!θ! τοπ 
ι!686π !οι·€6πτ6!ι. 

Α !ιοι·ιο!6!: 828!! ϋ8ινεἔ6οο! πι! ο8ιΞεο8 !θ!'ΙΠέ8Ζθίϋ Γοι·ι·ο πι 
288 !ιό.π!ιι!ιπιι! Κονοι!ιοιι6ιτιιιι!ι, 68 ιιι!ιι!ιιπ ει: 6ρρειι ν6ιο!τ πιοι!ιι· 
8 !”ο!ιπ τω-, ιιιο!!- 68 ἔνιιιιιοι·!ιεὶπ!ιι!ιιιἱ κοι·ιιιιωιοιωι, ιιι!ιιτ ο.: άπα 
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Μπακ ἱὰο,,,- ε: ν6ι·τεπᾶαιοι·ὶ π8ατοπααδ ειϋΙειιι€ιιγοἱτ, ε:ΐικιίΒή α 
Η.: Κϋ:ϋε ίο;αΙιιιαπα ειοΙαπΚ ΒϋτΙ£πἱ , πιἰπτ α απαροτα 6ι·ϋτέ:ατ, α. 
Ν” ιιιο,·ανα!Φο:ο€€ πόιιιέτεόΚ!α€ότ, απαΙα.ποε ΙαιιΚα‹Ι€εαἔο£ έα Ιανοι·τ 
8ό8€:ΐ , - ΚᾶΙϋπποπ π: ειἱἔοι·π όειΙοΙατϋιικ αΙαπ “ΗΜ α με1·ιποΙο 
-ε:ιαπ οτόα Μτοεο€ε$ Η, ιπἰπ€ “πω” απΙππ παεοπΙοναΙ παροπια 
Εοπιιἱ ειοΙΩιιΚ, εαπΡαιι έα εἔγεἀϋΙ α τετιιι6επιππεΚ παταΙιιιαα 
ἔγὸἔγο'ι·εῇύτο° ΜΜΜ, ιιιο!Ιγπεκ 16€ειέεύτόΙ π,<Ξγαπ @νέα οι·νι›α 
αποΚοΜ ΜΗωιΙπϋ , Με ιπεΙΙγπακ ιπϋ.κό«Μεαι·6Ι οκ ααα υπ π υιπ κα· 
ν έ ε ακα ναΙόιΙἰΙαἔ ιιιαἔἔγὁΖϋιΙιιἱ, αιὶπτα ππἐἔ Κενέε οτνοειιαΚ απ: 
ίιΙ6πΚπειι πα_ῇΙαιιια πω: αΙΚαΙιπα.-Βεπϋο!εΕϋιιΚ “πιω αΙ:Κοτ σεπ 
Ραπ παροπΚύπτ αἔγΚσἐ€ειοι· αι!οΜΕ ΙαἔγιιιοΙ0ἔ·, νόΙεοπγ ιἱ!Ιιϊόαα£- ειἰ 
έσω έΙε€τεπιΙ, πιοἔ πγιιἔαΙοιιι 1πεΙΙοτέ, «παπι αιΙΙοτἐ. 

Επι: εἔγεωι·ϋ παιιααιππά ιπαΙΙεΝ: πεπο,·;ππΚ πιόἔ 4 παρἰἔ πια 
~ταιΙΕ εἔγεπΙό α.ΙΙαροιπαπ , α ι·οειαπππΙα5 όῇοΙεπΚὶπ€ αἔγἱι·αιιτ ιππ 
£α£Κοιοτ€, ατόα Παω: ΙιϋεὲἔἔεΙ, εααποτα α οΙὲἔ,·_ς6 τοΙ_ῆεα (ει-απα 
αεΙ , ί6Γα]ααεα1, πϋνοΚνβ, 8,°γ00€έι], α” Μεα6 ποιΙνεα 1εϋππές6ε· 
881, πγπἔ€αΙαπααἔἔαΙ, 68 τσ1σεω παἔγ ειοιιι1ῇα! ΚϋΙεΚοινόπ. Διοπ 
παπ παρ Κϋιπειι ιιιὶιιᾶειεπ €ϋποιιι€πγεΚ π0νοεεέἔϋΚπϋΙ αιιἔειΗοΚ; 
έα ιπἰπιαπ α Εοητοποε νὶιεἔαΙατ ει·ϋαεππ ΙιεΙγπεΙἰα€ἔετ, ει α Ια2αα 
πόήεΙεΚ ΜΜΜ; αἔγαταπγταΙαπααἔοτ ε: Μό αΙα.Μ αοιπ ιππ€α€οττ: 
Μπι1αιιιεΙΙα!:τ ποἔγ α. πω” Κύιήε1εΚ 6εανο,·δο οτόε Μαι αΙταΙαποα 
ΒιἱπΙἔαΙιπαὶΕ ταππεποα, ειἱΙάτᾶαπ ππαἔιπιαταὐτππΚ εἔγεαετϋ παπααιιιό· 
Παπ ιπεΙΙεΜΕ. Αιοππαπ ίϋΙνέ€οΙο ιιταιιἱ :Με ιιαρο11, α πό ν1αἰναε 
1παΙΗΜ εΙΚειιΙα€ί: α Μ” απατα: ΙιόαόἔὲπόΙ επἔειΙπἰ , ε Ιαεεαπ Ιαα 
εαπ ΚοΙΙαιπαε Ιιϋεόἔ ιπεΙΙΒΜ πωπω όιιιΙϋι% ε! α ΚϋΙπότ ε,·,,·όε2. το 
Η1Ιε66ιι οἔγὶι·απ€. Πα παρ ἐ_ῇεΙ α: απαΙαιιοα πωπω ὶἔεπ ει·όε κα, 
α ιπαε παρ ο ίοι·ι·ό πω” παπΦαΙοιιιπαπ ιπἰπ‹Μιι ΓϋιιεΙ›π ΜΝ Μπο 
1πέπγεἰ παἔγ ιιι6τ€όΙ(πεπ οιι,κει]ίαΚ, Παω ἱΠαιΙαεοΚ 3 παπἰἑς ίο!γτοπι 
$ατίοΕΕαΚ, α α2πΚΚα1 ρατπππαιιιπαπ θα ίοΙγί:οποεαιι α ]ανιι!αε ία πό 
νοΚαι!εΝΕ, πιἱἑς Γϋ!νό€εΙε παπα 9ἱΚ παροιι ο,·μέειειι !απαΙαιι αΙΙαποτ 
Βαπ νοκ, α α Ιώπϋἔόε ἱα €6ΚόΙεωεωι ιιια·έααϋπιτ. Α 11ἱΚ ιιαροιι 
ΡειΉἔ ΙιοΙγτεαΙΙ‹›ττ εἔ6ειεόἔἔεΙ ποοεαΜατοα Μ ΕπωιωπιιΜοόΙ. 

Α πιοα€ Κ6νωποιό ΜΜΕ ιπαπ πγἰΙναπ οεπιοε ωτιιιόειωϋ, 
πιαΚαοα, έα ΜΜΜ 8 ιιαρἱἔ εΙΙιαιιγα€οΙ€. Βάι·ιιιἰΙΙγ ηαεπόΚ νο! 
ίαΙε ἰε α. ΚόήεΙαι1οκοΙ(, ε παι·ιιιἱΙΙγ ιιια.Καοε ναΙτο_ια€ι›εααἔ ιιιπ€α€Κο 
@Η ἰε «ποπ εαετποιι -·οἔγαιετϋ παιιααιπω ιιιεΙΙεπ α ίοΙγτοιιοε 
οι·νοεΙαε πέΙΙ(ϋΙ-α ἔγὸἔγιιΙαε πάρω αἰΚει·ϋΙΦ. 

Ν. Ν. 3·ένεε πααΠ ε2ϋΙο€όαϋ πεο!ω1% πάθω 8 παρἱ πεπε 
εθ$ΚειΙέεο ιι€απ νιέ€αβετΕ ΠΠ ΚαπΚαιππΚπα. ΚύταΙϋιιιιέιιγε Κϋνε€Κο 
πόΙπποπ ΜΜΜ: α: αππαΚεΙϋΜυ νἰι·αἔω οἔ6ε25ἐἔί1, ε τεπ08ε Μ 
ίο]ΙόιΙόαϋ ἔγοτιιιεΙ‹ ὶαιπετεΗεπ οΚ ΚόνετΚαι€έπειι ΙιἱΜεΙοπ παἔγαιΙ£ 
ΙΜ, ΙοΐεΚίὶὐιιἱ πίνα.πΚοαοΗΕ, ιπαεαΕ θεαιοπύιτα ε Κειεἰ πἱἀοέἰἱΙΕεΚ: 
αιόναΙ, ει·6α πὶιὶοἔποτιοπἔαε£ὸΙ Ιεραπεττ ιπαἔ, ιιιοΙΙγ ΜΙ οΓαεἔ απ· 
Με, α πω” Γοητοποε Ιι6εόὅπε έα θα Κϋνο€6 Μι· Ματ πόΙΙ4ϋΗ 
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Μι :κι ι1ί8 Β π Μπιτ Μ. Με" ἰ::ωΙἀ8οΚΙΜ νΜΜιο:6 8:88" Μ 
86$Ιιε: ο88ΚΙιιιιιιειι· ἰἔωι πω” Ιενετ€8όἔ, Βέ.,€Ήωί8ή8, τϋΚόΙΦωε 
ο3€νάΜΙιΕώπγ, Μ” 520ΠΙ], ηγιιἔ€8Ιειιι8άἔ, 8:άι·ει:, έ8 $γιιΚοτἱ 8ἰ 
Τά882Π μ1ι·0 ΚϋΙι6ἔ68 Β511ΗθΚ0Ζω.Κ. Β:οπ Χόηε!εΚ ί6Ιο,ς €ῇεΙειιΚὶπ€ 
ϋτοἔΒϋΙΙεΚ, 8 Μάτ 8 περὶἔ ωποιωκ α πό|ΚϋΙ , Μ” ΒΙΙο:ΜΚ νει 
ΜιιεΗγ ἔγύἔγ8ΖθΓ Μιε:ΜΙπποΜ νοΙιτει. 

Ε'ϋΙνό$οΙοκοι· ε: κϋνε€Κε:6 Κόι·1εΙεΙ‹οτ 68:ΙεΙΝΗε: πιο." ΙονστΩ 
Βόἔ, έ5 Κθἀνθί¦θΠ8ἐἔ; 8Ζά.Γ8.2 Μ Μι·; 8:ειροτει €εΙῇο8 έΓΥθ1°ύ8; σ. 
Κιιι·οι1-ωτιά8πάΙ Ιο!ὸἔειΙά8ει ε: ίε]πεΚ, 8 ΜΜΕ ει: ειιτγῇει νέΙΙά!ιο: νει 
Ισ ΐά|Π8.8Ζω.88, πγϋἔε58 ό8 ἶἰἱἔἔὁἱθἔθ8 11οιιιΙ0Κτάπο20Κ, Μπα, 08 
ΜΜΜ ΜἔμΜ 8:ωπεΚ ωωιω, ει Ι`6 ΐοι·ι·6, ιΙο ιιιο.Νιιειιι ο,·;γο. 
τ·άπειι ει τε8€ ΜΜΜ Μνιιι6τ8έΚύνοΙ, ει: απ:: Κἱίο]ο:68ε ιπιἔγ Ιαπ 
Κπᾶ€8όἔοτ, 8 £οιιιρει Γιτ]εΙΓιιδιιΙ€88€οΙ “ΜΙΒ”, ό8 8ΖάΙ'8Ζ πγ0Ιν Με! 
Ι0Μ ωιἔγ 820ΠΙ], 8 €ϋΙ«ΞΙεΙε8 6€νάἑςγΙιἱεἰτιγ ιιιιι€ειτΚο:ἰΚ; ΜΒ:: ΜΗ: 
8:άι·ει:, 8ἱι·ά8ΕόΙ Κϋνεω€τ ΚϋΪΙδἔέΒ; έ!ε8 Κοροἔτει€ῷ8ἱ Ιιειπἔ ιιιεὶΙεΗ; 
Μάικ, ΜΪΙῇᾶἔΒΜΒ Ι6€:ε58 8ΖΪ8ΖθἔθΒθΚΚθΙ ΡίΙ.Ι'08ΠΝΩ, ρι:ΗΜΩ, 68 
ιηοι·ιιέ8πάΙ 3έειι ότιέΚουγ Μ”, :Με επέκ- Βευθο!ω$86€: "Βο 
τιι Μι·ειΜ; ΜἔγιιιοΙεἔ νέΚοιη :ἱΙὶ:ῖ6:σ:€; Μ ν1:ἰνεἰ8. ΑἔγΜι Με· 
£εΕνόιι ει ΚἰΜΜ, εΙΚε:ιΙοϋ ὶ::ειὐιιὶ; Με ε: Μπι ω: ΜΜΜ, 8 ὶ8 
ιΜ€ επτα: Ιι68ὸἔΒε ιιτειιτώ!;, @οἱ ἱἔειι ιιγιιἔπιΙειιι «Μ, ιι:ἔγοη 
8:οιτήιι:οα 68 ΜΚ νϊ:0€ ὶνο€€; Ϊ0ΠΊΪ8όἔ8. πό!ιάιιγ ότάἰἔ έῇοΙ επά 
τε: ΜΗ, 0ο "ω" Π284Μ8 @Με Με ἱ8ιιι6τ ιιιει,εά20Ι, 8 ο:εΙα·ο ΙΙΙό.8 
παρ ιια;;γ _υ.νιιΙ88 ιιιιπει€Κο:οπ 8:έΚο ιιιαΕ,·ε5€6Ι ιιιεἔἰιιὐιι!€. Α Μ 
νετΙω:ϋ όῇεΙ ει:οΜειι ΪΒΠΙἐί ὶ::ει‹Μ8οΙ‹ΚειΙ νό.ΝειΚο:ό, 8 τιγιιἔ€ει!ειπ 
888,·;ειΙ ράτο8ιιΙτ Ϊ0Ι'Ι'ὸ8άἔ ]εΙει1Κε:οϋ, ΚύΙϋιι68επι ΓοΙτϋιι6 Μ8ΓίηιΙο.Ι 
ΜΜΜ! εἔγἰἱ€ί-ιι ΜΜΜ 81ι·νάπ ε: Μπεἔ, ΜΜΜ Με 8 “Να Μογ 
6ει--ιιιεΙΙγ ΜΜ:Ιιιιεικ ιιγοπιά8τιι τε€ειτιο8επ υϋνεΚειΠοΚ. Ε): ΜΒΜ! 
ει: εἔγ8:ει·ϋ :ὶΙΙ:Τό:Μ έΒ Μ νΙ:ἱνἀ8 ιιιοΙΙοΠ ἔγετιἔΙΙε€ἐ ΙιὸΙγειἔΙιιι:0 
ωκωΠωωιοιι έ!. Μετα, 8 οπο ε: ΪΙ88Ϊ2ὶ]1]8.ΪΙΙΙ21Κ Κ6νεΕΚ8:ό ιιερ‹ιιι _ 
ο8ειΙοιειιι 86,<ΞΚόρ εΙΝ1Μεκ. Α Μ.: ΜΜΜ ειιιΙΜεβ Κόι·_ῇεΙοἱ ροιΠ,·; ε: 
ΧϋΙ:ϋ,ςό88εΙ εἔγϋΕτ 8:ἰτι€ο ιπιἔγ ιπέτ€6ΚΒετι ειιἔεᾶ€οΚ ει: ἰειιιό€ Γε! 
ΜΜ-” ει: ίοΙγτοιιο8ειιι αιττοττ ὶ::ιιᾶά8οΚ ιπι€ιι. 

Α:ουΙ›ωι ΓόΙνό0οΙο ΜΑΜ ΜΚ ιιειροπι ἱειπιότ πάτα: ΪΙ65θἔ, πι” 
Ιενει·286,·; 68 Βἀἔγαἀ€8ιἐἔ ΜΜΜ Μ, πγάΙΙαἰ8, 8άτεει Μ; 82θΚ]Μό 
ΙεΙΒΚΚεΙ , ΜΚ θ -8οι· ἱ8 ιιιι1Μι1Βο:$σ.Κ Μιροιιω , ιιιἱπιιἰειι ΜΜΙοιιί 
πιΕΙΙ:ϋΙ. Β:οπ Ι188ιτιοπέ8 Ε! ιιπρἱἔ τετίοΙ€ ε: 8:άι·ιι: Ι168όἔἔθ¦, ιιγιι€ 
ἱΜΒΠΒάἔἔΒΙ, Ιονοτ€8όἔἔοΙ ιηεἔ ἰ8ιιιό€ 8γαΚο:ΜΒΜ ΜΗ ΧϋΙιϋἔό88οΙ 
ρά.το8ιιΙωπ , ο. ΜΜΜ Μ” ΜΜΜ ε. 8Ζἰἔ0Ι'ΙΙ 8ττουιΙοη, α: 88$782θ· 
Μ :ἰΙἱ:Γ6:ε€οιι, πι:: ΗΜ ιπιοΙεἔ €ειι·τά8οη ΜνϋΙ ΠΙά8 €γ6€γ8:εττ 
ΙΙ:182Πά"11ΗΚ νοΙωι. Κ6τΜ:ιιιιΙὡειιιἱ ίεΚνέ8έΙ10Κ 7ἱΚ ΜΜΜ ε: πεπι 
!θἔθ5 Μπά8ιπόά ιιιεΙΗΜ 8:όΙ‹Ι‹ἰϋτΙτύ8εἱ ὶ8ιιι6€ τΞ1ΚΜ68ΚΜ, 68 Μ 
τϋΜσεΚΜ ωιωκ , ρό.ι·Ιιπ:ιιιηΙ»:ιι οπγΙπϋΙνώπι ει: ι:ΗΜάαιο8 Μαρια Μπ 
18Ιοπι “ΗΜ £ϋιιειιι6ιιγοἱνεΙ ΜΜΜ, α: ιιῇοΙειἔ ιιιιι8εΜ;6Ι ΜεάΙΙοτα Ι: 
281Μ8 Γοιγ2οκιο8 Μ1°ίά58. 68 πϋνεΚνό8ο ιιιεΙΙοϋ. Β8 ὶεγ ει ο8ιιρελιι 
ωι·ιιι68:ετ ἔγὸἔγετε]ε Με! ιιιεἔἔγὸἔγΙΙοτ€ 1.ςγει·ιιιεΚετ Κόι·Μ.:ιιπΚ 
Μ! τϋΚό!εΙο8οη ΙιεΙγκ·εό.ΙΙοττ θἔέΒΖ$θἔἔθΪ Βοο8άτοΕτιιΚ Μ, ίϋΙνέ 
Με ΜΜΜ 12ἰΚ πειροιμ 



__ Μ) .. 

ΑπιΜτ αιοιι!πιπ πω! !αἔαι!σ!ειἔοε ΜΜΜ ει οει!ι!άιΜιπ πεισ 
νοα!ό !Ηε!!ει!πό! πειἔνοιι !!ι!νϋε -- οεα!‹ ειιπιά! εϋτἔε!6ε!› !ώ!Εε!εεεό 
ἔϋιι!‹ !!!ν !σε!ε8ε!Ε !!ιειω·εε !!8νε!επιιιιο! Κ!ε6ι·ιιϋιι!‹, ε! Ντιπ!!! ΜΜ 
Ωπιιιιιι!ε, οι·νοε!ειιιιιπ!κ. --Α οεύι!άιιιά! !ιιει!4:ιοεπ!›!›, νά!!οιέΚουνει!!Β, 
ει!νι!!οιιιοε!1 έε !1ιψετιιιέΚοιιγο!:Β Κύτίο!νωτιο! πω!! !ειιιει·ε!ε; ειϋ!€ 
εύε €ε!ιά!, ωτιεπιπν!!·ε !ο!ιο!, ει !ιε!ν!›ε!!ε6ἔο!ξι·ο κοινο: !!εια!!πιιι Ιου 
ιπ!!!!ι ε “επι ε!ό!! !ειι·τειιιιιιι!‹, !ιοἔν κι ιιι!ιιι!ειι !ιο!ν!πε!! ίε!!!!ει!οιιι- 
ιι!!Μειι ενιαἔἔπ!άε-- !ο!›Μ !ε !”ο_!!ϋι!!ιε!!!ε. 

Α Μ!!! ε! !ο!νωπ εο!ν!1$!ο, ε ε! !ε!”ο!νάε !ια!ό.τ!ι!ο!ε !ο!ιοπιναι!ωι, 
οἔν πνι.ρ€ι!! ΜΚ Κάτε €ετ!ω!6, αν ε! ΗΜ!!! !ε ο !ό.ιιιά! Ε!!!ϋπίέ!ε 
Κ6τά!!εροϊο!( ι!!!νι! υΒοι!!Μ!!Ε. Ι.ο€€νο.!!οτ!!:!υ Μαι ει !ω!ε!!!ιει!ε, !'6!ε8 
ηειἔνοΜι ἔνετ!ιιο!‹ε!αι6! ε !ιονοπν !”ο!νωιιιιό.!, νιι!ει!πε!!ν !ιε!ν!ιο!! 
!οϋ!ει·ιιιέ!ιν, έ. 3. 1ο!›οε !ιιειι!ιιιάπν ο. !ε_!-, ιιιο!!- να” ΜΜΜ εαν 
Μ.ττνε.ιαοε!α!!:Μπ. Νο!!! ΜΚ!! εεε! ιιιοπωιιι, Μ" ἔνειιἐπέ!! κωπ 
ὰε!‹ !ϋ!›!› ΜΗἔ !ιιι·!‹3 το!!ι!ο!!ω!ϋ! ειιν!ι!!!ό οεύι!άιΤο!νωτι ι!ει!! ιιιεἔ 
Μι!ιιει!‹ ει πό!!οΞ!, !ιοἔν ε! Βοποιο!επ ειιννη€! νέ.!!οιό.8€ !ιιι!πιι ΠΗΝ 
ι!ε;ω!. Μ! εο!εειω· !!!!!ιιιι!ε !!!ν !ιιι!!ά!αι!, ε άιιιΜι· πό!πε!!νε!κιι6! ε 
Μειιι€ει!6 ωνύε !πισίο!ν!!ε νο!! _ῇε!ειι, ιιιάεο!ειιά! ετόε!› Ϊά]ι!8.!!!!:ιΚ 
πιιιι!ει!!κο:Μι!ι :ιι ει!!ιο.ε!πιι- εεττ! ο. !πιε!ιάτΕντι, ω!!! ε. ΜΜΕ !ε8!ώ 
εε!›Β ιιιινεἔ! νά!!οιό.ε! πο!!! επειινε!!!ε!ε_ 

νωι ιι.ι!π!εμ 20 εεε!!!π!ε, €ϋ!›!›ιινὶι·ε πει!νεε Με !!!6!›οιι, 
επε!!νο!επε!! ΜΜΜ!! !ιιειι!!!εο!ε !ιο!νο!! ν!2.!«3τε άἱς -. πενειετεεειι 
ΜΜΜ ν!ι!ώι·- Γεη!όι!!!!!; ει !›‹πεἔ ροι!!$ πιο!! ω·άπν!πιπ, σ. Μ!!! 
Μιεει Γϋ!ρυ!!ει!υ!!, Μ! Μι; ν!ἔ, ετ6ε!›, ]ό 6!νάἔνιι. Μ! Κοτοε!ι!ι·ό. 
ΜΜΜ( €ε!ύΜ6!6. Μέ.ε !ιο!νειι ε ν!ΖΚύΓ0!(Γύ! Μπι!! 826, ιιιε!!νε!: 
Μ! !ιιαει€6, Μ! ωωιωδ ιιιό.ε!!0 ε ν!ιε!ε!!ιει!16 ἔνὸἔνιιιϋ!! Ωω!! 
Μνι!το]οι!.) ω!!! ιιιεἔἔν6ἔνιι!€α!τ. 

Βά!!ειιιι ιιι ά!;ιιιεπε!ετ ἱι!8ἔ!ά2!!!ι Μ; ει ΜΜΜ οἔνειοτι·ο Ξ! 
ῇο8ι!6!οἔ Βάἔναι!! ε σεειιόεε κα, !ϋ!ω!ιο!τε!νω αι ἀἔν!›‹3! ο!!ια!ιι 
νώπινοι!ο!! ε Με ιιι!ιπεἔν !οεεε!!, ει ω] ιιι άἔνϋειπ ά!!ειπι!!σειπ Μτ 
ι·ει!ὸἔο!! , :ιι ειι·ι:ιι·ι!:ι! ιιαἔνοπ !ιεεεο!!, ει Μι· Κε!!ειιιε!!επ επάνω 
Ιων!! ΜΝ, ε! ιινε!ν ιηδνειιι σ. ιιοἀνεεεὸἔο! !ϋ!›!›ιιν!τε ιιιοἔ!ειι·!ά, 0ο 
:ιι .η!ωκ ε! οττ!νιι!‹ει!‹ !ιαἔνοπ ο!ειάτει!!ει!ε; !ινιιἔ!:ι!ο.ιι !ιά!ιν!εο!ύι!άε 
ιινϋἔέεεε! ναἔν!οιιιρα !ιά(ΜΚνό888!; !ειεειι Γο!κου!4ό!!!!ο!!ι!ι!οε·ϋ!έε, ε. 
86ι·σε6!ε ει!α!;!!, να” ειέ!!ι!!ι!όεο8 ε!!!ειροτ ικά!!! ΜΝ! κιμά!!! ε! 
ει !(!ει!ει!ετ. Ι!!νει!εΚ $ο!ιάτ ιιι!Μου Πἱ]ι!ει!0!!! να” !ιο!γ!ιε!!ειἐἔ Μ!!! 
νιι! , αερα !ύεεει·6!ι!άπν! !ε!επε!εΚ!!ε! !ιει!ω!: !!ιοἔ, ε ε! !!εω0ιο!ιι! 
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ΜΜΜ παπι ίϋιΙϋιϋπ Μ! επιιιιιιι€. ΕΜ, ιπιπτ ιιιοπιιιιιιι , Ιο2=ι·εγιικι·ιιπ 
ω" ,·;γειι;όι! ΚιειΙειιοΚιι6! Μιρειει€ειΙΙιΜιιι, ιππιδιι ει Γ6τινά2οΙΩ Μι ε 
ι·6ε ι·οιιι!εΝεπ ι ιοπωιιμι, Μ, πιι·πιιι€Ιιιπ ιιιιιιΙειειιι Μαι! ει: έΙειιιιιι 
ε€ἔ,· ι‹Ιοἔει·ο4ῇ6τ Μ” ιπέι·ΜΚΙιεπ ΙειΙιαπ8οΙΜι. 

Α: οι·νοε!έ.ιι€ ἱΙΙο€6!εἔ: πει κι Μ.: πόΙιάιιγ παρ ιιΙεια ιππ 
€άιέόΙ ιιοπι “Μπι ιιιιιέ>)·, Ιιειιιοιιι σεἔγίΜ ει ΙιεΙγΙιοΙἰ ΓάιιΜΙιιιιιΚΚο.Ι ?ο 
ειιιἔἔπ!άεοΚΚειΙ _ νιιι€γ ειθΚιιοΚ “απτο παπι, πγιΙνέπγοε ειιγιιιιΙύετ 
ιιιιιπιτ-ει κι πει! Κύρωι κι Γόε:ει·€. Ιἶἱτ€οτ6ὐἱΚ Ιιοἔγ ε πει· ειᾶιιἔΙἀεια 
ι:ΙΙοιιιιινα!!ΜΚ ιιιιπιιυπ οι·όεΙι ε άΙΙιιιιιΙό :ιΙΙιαει πανια Μια!. Μικε 
ροπ ΙαιΙΙιοπ ι·επι1έΙπι ιι ΜΜΜ οινιιιιόΚΜιπ, επ ει ἔγὐἔγειοι·ἰ επιπ 
ΜΙιειι (δω Ιπιροπ) Μι·άιιΚ; ιι ΣΗ( «ένω Μπι 8 :ια 5επ “ΗΜ Ιάνθ 
ἔγει·ιποΚοΚ ειιοπικιπ €6ιιιιιιγιι·ε ροι·-αΙπιώειιι ιε ΒενοειίΚ-ιιιιιπιοΚ, 
Μπι ιπέἔ ΜΒΜ ιπει!αιοεοΚ; εεεΚ, ιιιξι·ι ἔγιιΚι·ιιιι ιπέι· Με” τόπο 
ε2ό!όει·ο ιιιιι!ειιαΚ. Α ΚόνοΕΚοιό σποτ κιιιιπιετι ο8γι·έειιτ ιι οειιιοε 
Κσι·Γο!γειιιι νάΙτο26, οιιιιιιιεωΙοοιι-€οι·ιπέεισπόι , :παω ρθω ιιι επι 
ΗΜΜ οιιγΙιιιΙό Γο!γειιιιοι, ε ει πιω ΙιειώειίΕ. 

[ιιιπι€2 Ηεπι·ιΚ, 15 πείσει πωπω, ιιιιγάε€6Ι 1845 πιει· 
ΙΒιιιιε 23έιιι νε·ιείειτ Μ! Κιιι·Ιιειιιιιιιιιιιι, κι ιιιιι16π ιιιό.ι· Μ; πειριἔ πε 
ιεἔοεΚεἀοπ; ΙϋΙνἐτεΙεΚοι· ἔγοι·ε 6ι·ιιτόεεεΙ ιι Τοι·ι·ό Ιιόι·ι·εΙ _ιεΙιειιιιειτ 
Μι, ιιοΙιεεεΜι έιε “προ” Ιό,μόε, ϊά]ι!ειΙιιιιιεπιιΚ ιιιιιιιι€Κοτ.0 Μπει 
5όει, ΚιιπΕπιΕάει ?ο ΜιΙΙἔειιόᾶιάεἱ Κιιιήε!εΚ πόΙΚϋΙ; ππἔγ πγιιις·τιιΙιι.π 
εάρ5 έπ ιιγϋἔέει, έ]_ὶ0Ι8ιιΚόιιτἱ πε ΚϋιιιιγεΙιΒϋΙόεΕ πειπ οΚοιιι ιιιιιιιέ. 
ειπε, ἔγιιΚοι·ἱ, Ιιενεε Τάιι!ει!ιιιιιτ ΙιόΙγε,μό ειι·άει ό8 ειέΚειοι·ιιΙάε 
νοκ _ιειειι.- Α ιιιοΗ ΠιΙεϋ Μεινε 2 ιιιιιΜιγ Μιο€ειτ, Ιιειιεόιεἔ ρο 
Μ ι·ιοιποΙειι ιιιΙιιι:οα , ιιιιι·ι: ει ΜΜΜ άΙΙειροήιι ά!τιιΙππιιπ ιο.νιιΙτ. 

30άπ ει: ΜΜΜ ειειἔἔπ€έιεοΚ ειοΚοτι μπω ΜΜΜ( Μ: εΚΚοι· 
ι·ισιποΙαιΙιόΙ ιιωιιιι @οι ειιΙειιοι€ 2 πω" ιπό.Κοπγ Μεινόππγε!; 
ιπιι·ο πω( σειιΙειιιιιιιιιτ ιιιεἔειιιιιιοΚ. Αποπικιπ ιιιει·οιιιιε ΜΜΜ ΜΙ 
τιιιΙιειιι ει ΚιειΙειΙ ειιιιαοΒιιιι, ιπιιιιιιιειιι εΙΚ6ΚϋΝ, οεεπι1εε Μ", πιει 
ἔιὶτ ϋεειειιιιπιι , πιει” Μπρικ ιπιιι€6,·ι·γ 40 ρειιτιιἔ ΜΜΜ; ιιτσιπει 
"είναι Ι›6ι·, Γοι·ι·όειι€, ιιιοΙΙγ Μπα ει Ι68ιόε ιιοΚΙαιΙ ;ιμοτειιΜ, ει 
ΧϋΙιό;έε ἔγαΚοτιΜιι 68 ε. πγιιἔιιιΙειπιύἔ πιι€γ ΜΗ; οπο: ιιιιπΙάε επ 
10% Μ. Επάπ έιιοΙειιΚόπι ππἔγοΙιΙ› ίοι·ι·6ειι€, πγιιἔἑιιιιιπεάἔἔιιΙ; πι: 
πειρραΙ τοπιιοε ότιι€6ε ιποΙΙειτ 68 $ά.ιιΙο.Ιοιπ-πγιΙ:ιτΚοπιτ πόΙΚϋΙ @πιο 
ι.°ιιπ άΙ€ιιΙάποε, ω Μι! οἔ ι: ιιιιΜιεοΚ ιεΙεπΚει€εΚ. 8ιειιιιιι ό 
ΜπΚειε νει!άπιικ. Πισω Μπιτ ιιιιπιοἔγ επγιιιιι6€ Θε ιιιαΜεοΚι·ιι ποιπ 
επἔοἀ6€, σούι” €ει·ιιιέειειίιποΚ ιιιι·ινάπ, Μεο3ι·Ιοϋ οΚέιόι·τ ιιι πω” 
ν" Μπακ τεπάεΙΝΙΚ ιιιό.ι·οιιιιε 28ό.π ΚϋνεΕΚσιι6Ιοἔ; Βρ. επΠ. οπι 
ΜΜ ἔι·. θ, ριιΙν. Ι)ονν. ἔι· 1 β, ειιι:1ι. ιιΙΜΠι·. ιιιιιιιιι. Μ. Ε. ρων. 
ΠΝ. ιιι Με. 18. Π.8. θ ροή ιιειριάΙιαιι. Με” ει: @Μι 1°0828ΒΜ1 
Με 68 ει Ιιἱιἱεἔ; ιιιαιΙάεοΚ ιιιάι·€. 30Κάπ ιπάι· εἔ6ε2επ εΙΝιπωΙ4 68 ω» 



..-92.-. 

Με!! ήπια παω ΜΜΜ, Θε @ΗΜ 5ύπ ει ἔγοιπποΚ ιΒἔἐ8Ζ8όἔ0801ι 
«πωπω Μ ο. Κότπά:ΒόΙ. 

ΤϋπόπὶΚ πέπει, ω" ἱΗγ πε€οἔ--εἔγειει·τε "Μ" Μπό 
εάἔ άΙΙνάπ π Με πιπιΜε ΙιεΙγόπο, -πγϋενε ΓοΚειἱΚ, ε πεΙγΒεΙἰεόἔω 
ποιπ Μρε.ειωΙππΚ ι·σ.]$ει, νπἔγ πιππΙοπ ]ο!οϋ ειι[ῇπ ο. Γοῇειπἔἔπ€άε 
ΜΚ; νπἔγ ΙάΝπΙιιιπεππ Κϋπϋἔ; να” 88.νό8 Μείο!γάε ΜΙ ω. Πρ· 
ποπ πιω _ῇεΙειιειἱ κήπο” ε 6εειοΚϋΝεώε ΗΜ ιιιο;; ΙοἔἱπΚἀΜι πι· 
τόΙ, ω), νει!πιποΙΙγ Μ.: οεύιοε Έετιπέειοπϋ. ΟιόΙειω·π, Π” νάΙ 
ΙοπέΚοπγ Κϋι·ιιγϋΙάΙΙάεοΚ πΜΜ Μπα πές: περὶἔ 6ειΙε16 ραεεπνΜ.ε 
Ιπιπ ιιιιιταᾶπιιπΙ‹, ει οεαΚ πει ιππἔπ π €ετιπέΒιοτ ῇπνπΙάε€ Μπι πο: 
υπό , ε π πωπω ειειιιοἱ ΜεεεΚ , ε οεοΙωΙγ σ. Ιενει·€εέ; , Ιππάοεοε 
παροπΚόπτ Κό€ειοι· %μ1 μ. Βοννει·ροτΕ ε ΙάὅγιιιεΙεἔ Π1τ«Ι6τ τοπ 
τεπϋεΙπππΚ. Μι ει ΜΜΜ] εἔγειοι·ι·ο πει” Βάἔγπ‹Ι£εεἰἔπε. έεἱΚ, ε ιό. 
τει: ίοι·τό πόι·ι·ε1, ε ο·νάΙ€οιάε εοΚἀἱ,·; ΜΜΜ, ε ω” Μπιο 
εάεοΚτο. παπι Θωμά, Μινέιε€ ειῇάπΙπει€]πΚ ει πὶΜἔνἱιΒε ιιπὶι·€οϋ Μ· 
ρε‹Ι6Ι›εἱ ωΙωτεϊ5€. 8οΙωιοτ Κενέε πω Μπα ο ΜιιιπειιιΜτι3Ι ΜΜΜ 
_ῇπνιιΙἀε€ ΙάαιιπΚ. Πει ἱΙΙγΚ0τ πειἔγ ει πγιι8€ειΙειιιωΈ οἔγ οἔγ πιὶειἔ 
Ποννει·ροπ ἰε ειοΚάεοιιι ειἀπἱ, ε πτάιπι ιιιεΙεἔ ΜΗ; πο. εΙΙεπποπ 
πεἔγ ει Ιενοτάε6ες, Κύ.ΐο1°Ε ιιμϊπ1οΚ. 

Α ίεΗΜέ.ε 68 ιιιεΙΙεπι'ιπάε οεαΜοιιι ε;γειι·πιπ "Εκ 
τπιπ ]εΙεπΚοιιιοΚ π οεύιΙέιε ΓοΙγειιιιπ αΙειΕ€, σέε π πιἱΜ Κι›ι·ι›εοΚιιάΙ, 
ιὶἔγ Μεάοά πεπε,ς0ΚπόΙ Μ, πο! @ΣΙΕΜ νεαπιιπΚ _ῇεΙειι_ πο! ρειΙἰἔ 
επγπϋΙνεπ ει Γε] , τϋἔ€ϋπ ο!όάΙΙππειΚ ει ιιιο!!επιπάε μπω -εθε πιο; 
Γοι·ιΠΕνει.- Νάπα ιιιεἔειϋπνιέ·π ει επιέ€ει€έπ π. ιιιεΙΙΙιειι, ει ππεὶπιπ 
ΜΜΜ ΓϋΝϋπιιἰ επ€. Α ΗὶεωΜ Κ6:Ιοπα!ό εεε€πειι επι: ΙιεΙγϋοΙἰεό 
ἐπὶ: ἐἀτἔςγΙπἔοε |επάεπ -πΙ6ΕοπὐπΙαπιΙ. -Βιοπ Τάωει!πιπΚ ιιιΕπιΜ·έω 
Κα: |οΜκιβ τωιωπωικ, 65 πεπόι ΚἱεΟΜΜὶ ιιιἰπιΙωιΚοι~ πω” πιω; 
ΚἱἱΙϋπΒϋποΙπἱ :ι ΙοΙιοτ π οεπρει Β:€]ι!α!οιιι- να·έγ ειειἔἔει€άε£ύΙ. Μἱπ 
ποπ ιιιοπΜπ ει: οτνοε!έιε ΜΜΜ Γοι·οἔ, 68- Μπι σ.: ο;εκιπ:Κ! ἔπει 
Βοι·Ιοπ @γω ἔγειππεκοτνοε Βόρεε Μαη! ιπει€6.€ οιι€Ιειοι·ποπ εΙππ 
Μι·οιπΕ πιι«ΜγοΚ αΙΚειΙπιαιάεάτω νπἔγ πόΙΚϋΙΜέεότε. Α ΚΙὶπὶΙ:Μ 
ειειιιρ‹›πτπσΙ - ποπιιέτ πεπι ωπωωω‹ ει ωετποΙ‹ ΙεἔΒεΙεεῇσἐΒο 
πω ΜΜπιιιιιι!μ ποἔγ ιιιΙπιΙεπ οτόε Θε Γοττπειθ.€δπΙ ΙΩιρ050!ί ε Μ 
πιάπε άΙ€ειΙ Μπι επγπϋΙϋ πωπω ίε]- 68 ιποΙΙωάα€ ιπιιΙά!γοΚΜΙ 
Με!! οτνοεΙππὶ Κὶεύτ!οπϋπΚ. θεοΚΗγοϋπ ίοι·τόεύεπάΙ,·ε Κενοεπ τ 
ιΙεἱἔ°ΚϋΙοΚει6 ἱΠγ ΜπτπΙιππΚΒιιπ ο!ε;;επ06Κ ει πὸΙγπἔπιιιπ Θε ει Πο 
ννετροι·. Απιπ8$άτράρεϋ (εγπειρἰειππε)·οεαΚιιειιι Μ ΚοΙΙειιε Μἱειϋ· 



πϋΙιιι π ἔγπιιἔύιι ιππιωπι ;γύ;γμα!ιοτιπιππόΙ; ιιιει·ι ιιι€ιτπγειι ιι 
ἔπιῇιι 6ιωι, ιιι6,; ιιιιε16π (πω ιιιιιοιι ω". 

.Ιο,·Ξγιόπϋιιγνϋππ 1844Μ πι” ιπάιιιΔι. «πω ιι ΜινσΠεει6 πρωι 
ωιπωιιι, ιιια:ΙΙγ ε” ει·6ειιΕοΕιι Ιιεινειιγ επιιιΙππι.€ ροπποεππ νέιποΙ 
ω, Μ;; ετ6ε ΜΜιι:Η ΜειιστοπΚει, Μ$Υ ιιιιιππωω επόμποπιιιά 
εισΚ ειϋΚε6ἔεεοΚποΚ πιωιοιωπ: 

Β61ι Και· ω πο. 1 «Νοε Μπι πω.”Μπι ιοάπγιαι πω. Μι 
ει ἔγετιποΙιππππἀιπει ιιοπιιιιι. Α2 Μ" πιο ιιιοπιπει, Ιιοἔγ ει: ε16Μι 
εἔ6ε:εέἔεε ἔγει·ιιιεΚ πιι·τε!ειι 5 πυρ ειδα πειιι€ειιοα, ιπιπάεπ ιδ 
ιιιοι·ι υπ πέ:Ιππι, Κειιιοι16ι ΚϋιΙνειΙεπε6ἔ, πγιιἔιπΙεππάἔ ππἔγ Μ. 
ι·ύπά%,·ειΙ, ειοιιιι_ιιιι, επάι·ειι ΚϋπόσποιόεεεΙ «πι ωιω 6πιτενεπεέύ; 
ιιιιιιΙοιι ιιοπωιγειοι·, πι: ποιπ επγιιιιι€ τω. Εμ· που πω πω πω. 
μπει, ιι6ιιιεΙΙγΚοι·, ΙοἔἱπΙωιΚΙι όπεΙεπΚθιιι Μάι. Με ε: πι”. Με (ε, 
ειι·.-Βάινό.ιι πιι ιε, ποἔγ π ΜΜΜ Γε_1_ό€ πεπι ἰἔοιι πιω ίϋιιιιιτ 
ιππὶ, Ιιο;γ π Ιό8ιέε ἔγοτε 68 ιιιιιιιοέγ ΜπιπΙοιιιι6Ι ιιΜΜιγοιοιι 
νἱιεἔέιιιππ π ιπε!ιππει; Με Μπι οι ΙιπΙΙ8π06ιΙππιπ εοπι ιι ποπτειιιΕπ ι~οπ«Ρ 
οιΙπποεούδει ιιιιιιι Ε4ιιΙο2οι€ απ. νιμπιιωωι ε ιιιοπιηιι·ο ωιωωπ ό”. 
τονόιειιοιιϋΙ (ππωιι·πι ιι.ΙΙνιιπ) πγοιιιιππ ει. παει: οπο π. Μεσοι! πεπι 
πω, ποια ιιγπἔιειιιιπεάἔοι πεπι πω!! σε!. Α2 επιασε ἔγοι·ε πιο.. 

θειιιΜπιιππ «Μακ οι οωθι, οἔγ· πειρ Με. ειι6επϋΙτ ω”. 
πεπιι€πωωπι ε ιπει!ειιιι·άπεπΙ; 6ο ιιιἱπιΙιοἔγ π. Με ιπάι· 5 παρ πιο. 
ιπι·ιοΕι ε ει ω, ιιιιΒγιιιι οΙίοειιιιιιπλι Ιάτειοιιι, Δ Με "παπι" "Μπει 
ιιπικ ει @το ε ποιππ,·;,Ιιιιιπτ κι ιιιιιΙΙι·ε. 

ΑΡΝΙ Μπι ιι κιωω Μάι “Μη Κόππγειιποπ ωι-ω ΠΜ ε ιππι 
ἔπΜι; επειιιει ΜΜΜ νιιΜιιιιιπππΚ νοΙωΙΔ. ΜοπιιοΙιιΓοιοι 2 οικω, 
ειιιΙόιι·πιιι 8 ειι·.- Μπι Επιγιοιιοε πινιιΜει; ει. Κϋπϋἔόε ιιιεἔειϋπι_ 

ΑΡΝΙ :πω ιι Μι ιεπιιιι ει·όειπϋιΙ6€ι. Μι” ππιπ8ιιιΙειπεπε, Γοτ 
ι·ύπάε, “οι” ΗγιιΚοτι ίύ.ιιιιιΙιιιπε ειι·ιιε, ιιύιιιιι€ι ει. @Νεά πω: ει 
ΙιπείεΙό πω” ΓόΙ; πγοιιινάπ ιιι ΜΜΜ, κι κιωιπ1 απο”. πειἔγ πγιιἔ 
ιαΙππεάἔοι πιιιαιτ €ε Μπι εοπιιτπ ι8επ Επιόπιιιιπε πω, ΚϋνοιΚοιἰΚ, 
Ιάνι5.ιι πο. π ιιιιι_ι· ΜΒΜ πγοιιιΕπιιιι. Βιεπ 6Ιοιιιιι”ι “πιω ρϋΠειΙτειἐἔοτ 
π Βοιιιάπγειύἔοι ΕπιιπεπιιΙιιιιιΚ. --2 Με πωπω ει πιά] Μπα, επιιΜπ 
πόχι-ποι·ομιάεοΚ , ιπιπάεπ 4 6ι·ιιιιοιπ % μ. Β‹ιννοι·ιιοπ 68 ιππιπἔ ι 
ιπΙοΙ‹. ΒειιΙ1ιιεικ ι·ειιιΙοε, επνειιιγιι ειιι$ιι ιιιφ,ΜεοΚ--ε ε” πικάπ π. 
ιιππωι ιπιιιιΙοπ υἔγΘΙι οι·νοεεειἔ πο3ΙΙιι1Ι ΜΜΜ· παρ πιω ιπεἔ· 
8γύεγπ!. 

Πειπ ιποπό]πΙ: Ιιο,·;γ οι εεειικιπ π,·;γπέι·- να” ιιιέ.]πότ-1οιι νοΙτ 
_ιοΙοπ: ποπ πωιοπιύ εεεΗιοπ επ Μπι @Μι Μποπ ιποπάπιππι 
ΙιὶνάΙ€ πι? Κιει!ει! μει·ιιιεκπέΙ!-ποιπ πιοπιῆιιΚ, Ιιοἔγ κι πιιιιάιγιιΚ 
ειπποΙπτ επϋππό€επεπ νειΙέιπππ; 0ο απ ΙιιεπιπΚ, πο” πει,·έ,·ποιι!ι πε 
Ιιό2εόεοΚ Μπι :Πιό Ιοπεἐὅεύἔο ιπιιιιι--ιππάοεοε νοκ νοΙϋπ «ΗΜ, 

ίὲγπποτἰεάἔτει Μαιο, ει πωπω πι: Μγιιιπ ,Με ιιοιπ Χονεεπό 
ιπιπτ ιι πή- ε ιιιοΙΙΜιππιιιιιιιΚ $οιιιοεπιε ει: ιιιπο.πι :ανιιι·οΚ, τ. ι. 



οεοι·νει, ἔγοιιιοτὶΜἔ-οεπι να” 6ΙΐοἔπΙ€ειἰἑ.η να” ἔγοπππ·- ει ΜΙ 
ειιιἔἔπ€6εοΚ.-Α 16:ΜιτόΙ 6Ιτιι16ποεειιι ε26Νάπ, ϋἔΜΚ6ι€ϋιιΚ :ποπ 
_ῇο!επο€ἱ ϋεινεἔο€ νάιοΙπἱ, πιοΙΙγ επ π6πγω.€Μ Κἰνάιιμι -ει 81 
Ιαιροπ. Α οεπι16ιπ6Ι 6ι6π Μπακ ειστπ6π ῇπναΙΙπ€ε. ΜΜΜ πθωιιωμ 
ΜΙ Κ6ιά6$Κοτ, πο! ει ΚότίοΙγειιιι Κ6εϋΜ› 50ϋειαΚ6ϋπιι-6ε ε10ϋπι6 
Ιθἔ ῇό Ιιο.€άεα Ι6Ιιο€. Δ ]εινιιΙΙ:Μ 8ΖῖΜΘ ει π.πιο"; ιιιοιιιΙοαπποπ :Μπρ 
ειἰΚ; @Με πο” πππ61 ΜΜΜ π σειΜάι ίοΙγειιιι6Μπ ν6ΙϋπΚ 01η 
Κϋι·πγϋΙ6ΙΙάεοΚιι€ Ιά€πἱ, ειπα!! νἱἔγάι6ΒϋπΚ Ι6ἔγϋπΚ, πο” π6ὑπΙάπ 
ἔγοιιιοκἰϋοἔοειἄι Μ Ι6€Μπ ειοπ ]θιθΙΙθωκ Γοτι·άεει ιιι6ΙΙγοΚ 6ΙΙεπ α 
ιωηπποι επϋιιΚ! 828ΠΣΠ050 Ιιοἔγ 6ιεπ ΜΜΜ Μπι €γει!(Μπι Γοτ 
ιΙιιΙ 6Ι6. ΚοτοεοΚπό.Ι Μπι ωριιεπε!οιιι εοΚειοι·, 68 ὅειἰπ€6ιι επω 
νέιπ, ΜΜΜ πι6ἔΚϋΙϋπΒϋι€6€ϋ μπω ει ο56Κ6Ιγίο!ιπ ἔγοιιιοτοεοτνεὶ 
ω! π6π6ι6π σ.6πιππάιπ. Ρ8€Π€ επ π6ιηιποτΚ6 σ. ἔγοιιιοι·ἰᾶ6ἔοεπιπ6Ι 
Μἔγ ΜΜΜ «πω-Απ £ειτ€οιιι ιιι6ἔἱε, Ιιοἔγ θΖθΙΙ 6.ΙΙειροΕ ωωι_ 
Μ8ΠΥΙΙΒΚ ]6Ιοποτώ - π.πι. 1ϋΙ€6Ι6€6ε 6τν6ἔγπἰ6πγ, πϋΕ66;6ε, πγϋ8·6ε, 
Β|Ϊ0ἔΙ1ΙῖΪθ]·8 Μ ποιπΙοΚΙωΙ - π οεοι·νέιποι πιιἔγοπ πειεοπΙΜοεο.Β' 
ει ἔγοιποτ€6ῇ ἱπΚάΙ›Β Μ" 6ε Μ6ΜΜ πιἱπ€ ρϋΠ6ιΚ, ε. 65οι·νάπάΙ Μ· 
Μέ Ν$ΜπγΕτ6 ΙΙΙθἔΪ0Γ£ΪἱἱΨΒ._· Πει ε86ειοπ Μποειι!κ Μπι νει8γιιπΚ, 
ε 8Ι0ἔθΠΙω .ν6ι·υ.Κοιό.ε ιι€6π ιι ί6ποιπΙΝ6α ]8¦8Ι10ίθΚ Μιπ ειϋπ€6Κ 
ιιιοἔ--Ιιάπγ€πεεππ ΙΙΙΒέ σ. ΙΜΜ66€ Βόν6π πάσα ιποΙ6,·ένπτ 68 ΕΜ· 
ΜΜΕ πῇιιπΚΚειΙὶ ἱιἔειτέεα 6.Μι!. - Α. Β γ ο ιπ ο κ· Ι ἀθέ ο επ ι π ει Κ 
οἔγε€Ιεπεἔγ ειστε α πόΙγει8πι1εύ - 66 ν6.ι·ειΙ:οιό.ε. Μὶπὰεπ Ι!·38· 
ἔγ6πἔ6ΒΙ› οτνοεεὲἔ, Ν” Μπα ιιι6;; ει ΙιἰΜἔ Μι ἱε ἱπἔετι, Γ6ῇ6ειΙιιι:ιε 
ιι πάπγ6ε$ πω, ει π6πγαπό ΡεΟΞἔ ΙοΒοε ὶιἔει€άε€. 

ναΙειιιιἰπ€ ιι 08ύ208 ΪθΙθ¦Ϊ0ἔΙΙΙί5έ.ἔ θἔό$Ζ α ειαἔἔετάε 65 Μ: 
ίοΙ€6π·Ξ ἱε 6ιιι6ΙΚ6ι1π6ΗΕ: ει οεπιΙέιι Ι6Ι`οΙγ£π ΜΜΕ ιιιἰπΜιι ΞιΙϋειειΚ 
Μπι Ι166ΙΙΙιειΙ: ΗΜ ε: ειἔἔει Με ει. π :=ιεΜιπ, πο! πειείο!γάεεειΙ πω 
ο π6ΙΚϋΙ; Μπα ρωΙἱἔ Ιοπἱε Ϊθ_]Ι64]ἱΚ Μ16Ι6. _ΗΒ..Β2 π Μ.: 6Ι6ῇ6π 
1ϋττ6πτ_ £ϋΒΜηἱτ6 Μπι αιρειειωΙτιιπΚ ιπ6ΙΙ6ι€6 Μπάιι€αΙιππι€.-Α 
Ηε6666Κ ὶΙΙγΚοι· π16εωΙ(οπΚ6ιπ ᾶἔεπ Ε6]ιἰαΙιπ:ιεειπ εἱτΜΚ, π6πγ]ό.Κ νε 
ΜΚ ε ει» Μεί6!6 Ιιπιι6Κ Ι6ΜιΕΚει€.-Α Με ρ6!Γ6ιΙτ 66 Γοι·ι·π, να” 
ὶιιαιΙΜ ό8 Με, πιω πι6ὅ τοεεπιπϋ. Α πειείοΙγάε Μἔγ τϋἔτϋπε6ἔὅοΙ 
τϋτ€6πἰΚ ε €ϋΒΒιηἱτ6 ο” 6ἔγ 1ιΜπ Μἔγ ιπ6ππγὶε6ἔϋ ΪθΪΙέΓΒ ε 
ναἔγ :ϋΙιΙ6ε, ΜΗΝ”, ἱἔθΙ1 Ι›ϋ εεινόε ίοΙγο.66Ι: επει 
ΜΠΚ Κὶ. 

Πει ει ἔγοπιοτ ε ει ΜΙ6Κ Ι65ΙϋΙεόπϋ τ6ει6Μεπ ΙΜ ί6ειΚ6! -ει 
πιπ: σι "οιποτ26] Μ" ΪθΓΓόΒάἔΒ, επική, 68 οι Μ$νεπ ἱνο£τ ν1ιπ6Κ 
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Κιπάπγέειι. ΜΜΜ ιι61ΚϋΙι πιι6€όε ε α παιιιιαΚ ότιόΚειιγεέἔε .πω 
(α ίϋΙΡϋΠΜι ;ηιοιιιιιτια_ιαι €γειι€ιέπειι πγοπιναπ) ιειποι·ΙιοιππΚ ιΜ.·ι· 
παιΙαιγοΚαι, ε. α νόι·26ε ]Πθἔ5Ζϋ"ό8θ ιιιαπ παω ιιπιγαἔππιὸι (και 
“Με ιΠαοΙιγΙοπιιαΙνεἔγΙ€νε›αΙΚαΙιιιαιιιπΚ. Α αεΙιοεπειτ ΙιεΙγοι: αι 
πω οιει-ιτι·αι (ιιπἔιι. ειροι·ιιιαι. σ.) !ιοΓ6ιΙν6·π. α: θ8€682 Ιιαεατ ιΜΙο 
ἔεπ Ιιοι·ομήιιΚ. Α ἔγοιιιοτΜΚ ιιἔαωιι να” ΙοΙιοε αΙΙαροιέιπα.Ι Μπι 
αιΙππΙε εειιιιιιιΓιέΙο οι·νοεειιἔοι. Νιιιοεοπ οτνοεεαἐ· - πω· πιπιι6ιωιι, 
πω· ειιγιιι06πεΚ πενειιιικ ιιπ-ιιιοιΙγ α: ιΖἔποιωαἔοι Μπι Μαέ 
Μιειιι€. Πα ἔγοιιιοτΙοπ ναπ _ιεΙεπ, α ΙιαείοΙγιάε ι;οπ πωπω Βιο 
ιωιι Ισππι. ΒΙιοιιΙιεπ π. α ποιοι( αΙεύΜι ι·6ειύΜιι Ι6ιειΗ: πωπω ιι 
μα. να” πι., ει ΙιαείοΙ;ιαε επιιιι Μπι πιαπγιιιΚ. Βε ιιεΙιέι ιπειέι,· 
ἱειΜτπιῖπΚ ε: ΜΒΜ. π.. Μακ Μπι ν6ι·εε ται·ιαΙιιιιι α ιιιιπιωιι Γο 
ΙγαιΙόΚ. ΙΜ ειιιιια ΜεεεΜ› Μπι ΙοΙιοι α οαπρα ἱιΙεἔαε ιιἔαιοιιειἰἔ 
τα! Μπι ιπιπιΙἱ.<ἐ· πωωικ ιιιοἔιιϋ!ϋππϋι£οιιιἱ; πω” θα ιιιι31ιΜ ιε ιιιαι· 
παἔγοιι ιπωσ πιωιθωιωι ειιιΙ. 

'Ι'οιονιιε Ιειν α π (ιε;;γ26Κ. 1454 απ.) 8 Ιιόπειροε ιπωω, 
θ Ιιόιιαρ Μα Γοι·ι·ύεέι;.ιιαπ. ΧϋΙιιϋ86ε!ιεπ, ό1ιεΙειιΚύπι ιιιιἔγοΙιΙι πο. 
ΜἔΜπ . ιιγιιἔιαΙαιιεαἔΒαιι. Μπακ ειι·αεΙιαπ. Μ, ΚόιιπγειιΒϋ!ύει Μπι 
οΚοι0 ι2ιαύαεοΜιαπ ειιιΙϋιΠΚ, α Με! απγια ναΙΙαι·α ιαιιιαει€να Επιτι 
ια. επειιιοι ιιιιιιιΙαιιιιιαΙιαΙ ιέιειικοιι; Έια.εα Κιεεό πιιιϊωι, Μ α. Μο 
πιαεια Μιιι ιιιιιιατικοιιΚ ειειιιΙιοιιιιι6Ιεἔ ΓαιιιαΙιιια8παΚ. 8ι6Κῖιτἱιόειοἰ 
ιιιἔαιι. Μιιι ι€ειι ιι6νειι, α Μπι·πι€ε ιιιιιιιο.<ι·γ το!ιαιποπιτύπτ ιαπε7 
ΜΚ. -Α Μετα ΙαπἔγιιιεΙεἔ Μρποι·ο8αταεοΚ, ΙιεπεόΙεἔρεὐΞἔ: Βιμ 
Μουσι. εαιερ εκ μ. 10 υπο. 2 β, ριιΙν. Βονιι. μ. β. ειγι·ιιρι α1Ηι. 
π.. 3. Μ. δ. Μιπιιειι 2 πι·αΙιαπ ἔγετιιιοιεΚαπαΙιιγἱ€ - ι·αππωωτειι. 
Βιεπ Βαπαειιι6ιΙτα α ΜΜΜ! σεαΙππαιιιατ ιιιεἔἔγύἔγιιιι. 

Πα Μ. α: αΗιαει _ιοΙεΜιειε Μιιι ι;;επ αι·θεεΚ, ιΜΙεἔ Μρ!ιο 
ιοἔαιάε 68 ιιαροιιΜπι 1-2 αιΙα.·ἔ Βοννει·ροι· ιιιοΙιιἔ ἰιαΙΙιιΙ 
ειοικοιι ι·επιιοΙΜ26επιιΚ. Με πα ετ6ειεΙι ε' ιεπεποιεΙε , παιιι5.ΙγοΚ, ιι 
Βα€6 ωρα” έα ΗΜ αᾶαἔιιαιιι ω... Ιιιἔαιιγ, %.-% Ρ. π., ιιιιπι!ειι 2 
--4 ότια.Ιιαπ . ΜπειιιοΚ ειι1ΙεεόΒαεαΚ έα παιιιιιοεαΚ. 

Βοιωτια» ΜαἔὐαΙεπα (]εἔγιΚ. 1408 ει.) 3 έν” Βιοτ 
ιπσ.ιΚ, 4 παρ ω.. ει·6ε, Μ" πιοιιιιιαΙ, πιατα: ΙιϋεόἔἔεΙ, Ιενοι·Ε 
εέ:α;8οΙ, ειιιιιι ιιγιιἔιαΙαιιεαἔἔαι, »ο Μ ΧϋππγεΙιπϋΙύει Μπι οΙποιό 
ιιιαιιαεοΜια1 πιο ΙαιΙιαπ εισπνειι; Με πωπω, πγοΙνο Μπα νό 
ι·ϋε; Ιιαεια α πγοιπι€εια α ιιιαμαιαιι ΙαιιιαΙιιιαει, ειι€ΚΜιιτιι6Μι Μ· 
μια. ἐγαΙιοι·ιαΙι ό5 ιιιιιιω;γ τοΙιαιποπιιέπτ 6ιιι6Ινε τϋι·ιόιιπεΚ. Πω 
παρ τ. ι. .εεριαιιιΙι. 22Κιέπ εα1ηι-ιόιει αιΙειτοιι, π.. ιιιινοΙ ιαιιιιΙαε ει·- ι 
τα Μιπ :ΜΜΜ Μ, Μπι. 23α.ιι α. παπα 3 παιΙαΙιι ωωιωι; ιιιαιια 
Ιαιιἔγ-πιειοἔ.· ρ6ρ-Ιιοι·οἔαιαεοΚ, Μιιε6Ιοἔ ροιΙἰἔ: Βρ. οαΙοιΜΙ ἔκ. 
2, ρων. Βονν. μ. 3., ρων. 8ιιιιι. αι·ιιΙι. μ. θ, ποπ. αΙΙι. Μ. ει: 
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Με. Μ. Κ ΜΝ. ΠΝ. Μ @Με 18.8. Μὶιιἀ6η 2 6τε$.Μιι 1 ροκ...» 
Βι0πι Βάι1681Μι! Μπα ιιιἰιιιὶ π. Μι, ιιιΙιι‹Ι ο. ΙωιεξοΙγ6ε ο8ειΚΒιιιιιιιτ 
ΜΜΜ. 

Βὶ6:Η π Ιιἱἔατιγί ΗΗΕ ειιὶειἔΒειιι ει]6πΙ]ει ει Ιιειθμιιάιοε ΙιεείοΙγάε 
ΜΜΜ. Ευ ιτ16ἔΒἱε6τΙ6ιπι ο Ματ Μάι ΠΙθἔ “ΜΜΜ ο. Ι6ἔιιιειΚειοεαΒΙ› 
εεινόε ΙιειείοΙγάεο!ς θΠθΙΙ (ιιι6Ιη6Κ €ϋΒΜηΗτ6 0εύ2ο5 ωι·ιιι6ει6€ϋ6Κ, 
ει επνόΙ16τ€γει ε ΪᾶθἔθΚ ἱιἔειτο€€ε6ἔ6τ6Ι ίϋἔἔη6Κ, ει 1ιγ6ΚΙιάτίγει ρε 
ιΠ;; ΗΙγ ΒιιΙΙ6Μπιπ ΙοΜειΙειπι, ε6€ ν6τω16η άΙΙιιροτϋιιτι ωΙ6.Ιαιωττ) - 
Μάι ΙΙΙθἔ επάιε:οτ ΙΠθἔΚἱ8όΓΙέ1ΙΙ, ε ιιι6ι·6ιιι ϋἔγί6Ι6ὶιιι Βἔγ6Ιιιι6Β6 
ε_ῆ6ιιΙαυἱ. Ιἔα: υΒγειτι, Ιιοἔγ “Ειπε “κι ιιιΜ8Ιιο.πί Ποννιττρ‹›ττειΙ ει 
66ιπι ιι οιιΙοιη61Ε; €6ν6ιιι 6ἔγτ6ει€ σ. ίἀῇὐιιΙηιπΚ 6ε 6τόΙΚϋιΙ6ε, ιιιεΞε 
τ6ει€ ει. Βὁι·Ι›ἱτάΙει€ 6Ι6ιιιοιάΙ€6επι ν686τ€; ὶἔγ “ΠΙΩ σ. 0αΙ0ΙΠΒ[ Ιιει€ά 
π. ΠθΙΙΙ οΠγ Μποπι Ιά£ειἰΚ ιιιεὅαΙαρἱ£1ιπιτύπειΚ: 06 τϋΒΜηἱι·6 812€ Μ» 
Ραει€αΙτιιΚ, Ιιο€γ 6Ι616 ΜεΓοΙγάεοΚ που ειτέιιηΒωι 82ϋΙΙίθΚ, ιι 
Πω ιι οειΙοιπι6ΙΕ6Ι6 ΚἱἱἱΓἱίό8θΚ ιιιιιαι€ΚοιυιΚ -€. ἱ. ιϋΙ66ε Ιωσεο 

11γάε πτιγαἔοΚΒόΙ 6.ΙΙόΚ. 
Β68ΚϋιοΙ6ΒΒ ε: 6ιπι1ΜΜ ΠθΪῇΒθΙἱ8έἔθΙίἱΙθΖ - ἔγιιΚοτἱεάἔτα 

ΜΜΜ -- Κόν66ΚοιτιοΚ οι ὶι-ειαἔἔειω ε οΚ 6ε Ιο Β οΙ€. Ν6ιιι 
1:ϋπιηϋ 626Κ6€ ΚΪ81ΪθΙ] ΒθΐθἔθΚΠό| ίϋΙϊ6ιΙ6ιιιὶ , Μι Μπι ἱἔθΠ 6τό56Κ! 
πω ΗΜ” ι:ειω6ιπι1 νου 6οΙ;ιιιι14, ε σ. ΜΜΜ, ΜνάΙΙ: ιιιΜ6πι πιω 

| ἔατωΗΚ .. €ϋΜ6τ1$ ετδεοπ ιιγ-ιιἔ€ιιΙιιιιΚοᾶὶΚ 66 Μι· -6.ιιιΒ6.:· αι απγ6Ιε 
θ!" ι·ε:ιιιΙει6τ·ἰΜ οΙάει!ρϋΠ666επ6Κ (Πτι€6τννεωΙι66η) ειοΙ«ι€6.Ε ηιΙα]ιΙο 
ΔΗειΜ-ροιποεπιπ ιτιοἔ ΜΗ νὶιεἔάΙπιιιικ ει ΜΜΜ ιιιἱιιιΜιι πω, 
Κ6ΙΙ 626Κ6τ ιιιοιἔατιιἱ, ε ει ιια8γοΜι Ιιόε6ἔ νεἐ·γ ιι6£ειΙἀιιἱ 06861160· 
τα ϋἔγ6Ιιιϋι1Κ. Πει εἔγ Νέα” ηει,6,·γ Ιιόε68, Μι€ωπιτ 68 ίέι]άε πο 
_Μετι, π:: Κό85ϋ1ΙΚ ε. Μιά6ΙγιάεεειΙ 66 Μ: ταΙαιεει1ηΚ Ι61 Κ8ν88θί; 
1η6τ€ ποπ Μ] ιιιαΚιιτ:ε 6ε νθ82868|ΠΙ85. ΕάαιιιιΚ τϋἔ€ϋπ Μπιε 
«16 ΙςἰἰΖιεὶιΙναιιγοΚε€ ει: ὶιοΚΒοιι, ιιι6Ι1γεΙςο€ ΙΘἔΜΖίΟΒΙΝΜΙ 6ΙΚει·ϋΙϋιιΚ 
Μι€1ιατόε ΜιιΜΠ265 6.ΙΙ:ε.!. Βιιπάκι ΜΠἔΥΙΙΝΗΒἔ Π1τι!όΜ ϋΙ:6€_ῆϋΚ 10 
ρει·τ:ιὶἔ, 6ε 6ἔγΒα ΪθΚἱΒἱ]ϋΚ ΒϋτΙιἱτ6!π€ νιἐἔ6€£. Ι·Ιο. ιιι6τε6ΚΙ6€6ε 
“ΜΜΜ ΜΙ Με, Μπα ειϋΚε6ἔ Β6Ιε6 οι·νοεεέι6;τε; 66 Μηοε ἰε ΜΙ 
οϋ οι·νοεσέέ; ΜΗΝ Μειτιοε Ι6Ιι6€πε 6ΚΚοτ. 8ιάιιιωΙωι Κ€ε6τΙοτ6Κ 
Μάη πιοπιά6πη, Πισω· Δωσε. ΒΙ16υΒ6η ει Ιι6ΙγαἔΙιιιιὐ Μ ἱε Μπέκ Πή 
ΒόΒ85 ΜιΕάει1. Πει κι Με:εἔἔ:ι€άε ίθν6ι08θΒ Μο 168 Μι ιι6ΙΙ:ϋ1 πι€Έ 
€ονό.ΒΒ ἱε ιπιιιΙαιοεοπ ΠΜ Μ! , ΒΜοι·Κοθοιιι ΜΜΜ ἔΥ0Γ!ΙΙ0ΚθΚΗω α 
οει1οιιι61€, παἔγοϋϋαΚιιάΙ ει ιιιατό Μ8ειιηΩ οΙνειεύἰιιι Ιὶἔγ6Ιιιι6Ι›6 ει]6ιι-_ 
Μπἱ.-ΜὶιιιΗε6τ ΜΜΕ Πονν6τροντσι1 ΚειροεοΙοιιι δ8820, ο” ΜΒΜ: 



πο” δ ἔγοιιιοι· _ιοΜιιιιι τύπο "σποτ 6ο. ΜείοΙγάει πο οΙκοιιοπιιΙι: 
ιιιάει·οοιι ιπινοΙ ει Ποννοηιοτ ιΖωπισκω πω, ο πμ· Κϋινοϋοιι μια 
ιιιινοΙ ο σειιιι·ιι , 6ο οἔγειοτειπἰπά ιι Ιιπέαπγτο ποινο 1ο , πιινοΙ ει: 
ιιιο.Με οειΚϋιΙοεο πω οΙΙοπΙιιι€ ο. πγάΙΙοηάεπιιΚ, ο ιι πι,ομιπγικότ 
ΜΚ. 1--3 ονοε ΚιεθοάοΚποΚ ει: οιπΙΙιοΝ:· ΜπιειΙπιιιΚ οΠοπ ΜΜΜ 

τοἔἔοΙ ο οιιινο Χ- 1 επ. Ιιἰἔαπγι ειιιπω.ππγι Βοννοι·ροι·ι·πΙ εποικ 
€ιπιΚ Μπι-ε π” Ι:Μειοα, πο” οιοπ οτνοεεάἔπιιΚ Κο!Ιο0€ Μπη 
διοπιπιππΚ πιέιπι @στο πινιιΙόει€. 8οΙιειοι· ΜποεΙι ό8 ειτοιιιΙιοιιιπ6Μι 
Μιάου ο.ιοπΙιιιιι ιι ι·ό.δό Βιμ”, ιποΙΙγοτ ΙοἔἱιιΜΜ› οειιιοε οιοιιιΙι 
Μπιτ (οοπιιη;ιιι ι·Ιιοιιπι.) οΠοιι πιάι· ιιππγιειοι· ιιιο;;Κιεοι·ΙοπΚ πο 
ἔγοΝι (5 ονοιι πι! Ιονϋ) έγοπιιο!ιοΒιιοΙ, πο” ιπηιΙ ο Κόι·ι·ύΙειύΙ 
πω, σ.: ιιιιιιἔιέιε ιπόάιιι€, μνωωιι κωιμιιΔιπωιωι ε οι·οιΙιποιιιι€ 
--ιπἰπιΙ τοειιοΗιοπ ΓοἔῇιιΚ ΜΜΜ; Μ απ οι: οιιιΙΜϋπ ιποἔ, Ιιοο·γ 
8 άνω ἔγοτιποποκ ιΙοΙΙιοπ 8 οοινο οἔγ νπἔγ Μι, Χ., επ. ι·έι==€6 Μ. 
8ιιιιικ ε Μεπιιγι ιπιικοπγτ ιιιοἔπΙὡιιπ ΓοἔΙιιΙ6 ΜΜΙοοεοΒιι€, 2-3 
ιιιοπιοι· ίοἔγιιειιάειιἰἔ ἱἔοπ πι οποιο. 

Α ο πι νειιιἔ;ἔ Μάο, εινα” ιι οιιν- ε ειινΙιπτοΚοειιι, Ιππο 
ιϋΙοἔ ΜειιοιιοΚιιοΙ εοπι πω Μπρικ ιι οειιιΙιιι ίο!γιιιιιιι ειπα; 6ο 
όπιπτοιι Ιπιποπιιοιπ, πωπω ποιοδοΚιιοΙ οιι: ΜΜΜ ε Μποπ ποπι 
ωροοιωΙΜιιιοιπ -νιιἔγ ποιπ πι Γοι.ιιιιιπ Β” ο ιοΙοποιοΚοι. Νιι€γοϋΙι 
$γοτιποΒοΚποΙ, ΙιοΙ ο νἰιεἔάΙα€ Ι:ϋπιιγοπποπ ιοπγοειιΙιο€6, πϋνοι:Κο 
261( ει. °ῇοΙοΚ: ιι οειιιΜιειε ίοΙγειπι Μπιτ τϋἔ1ϋιι 1ιο:ΜΙ6 ωιιηιοιι, π» 
1ιάειοε ΙοΙιοΙοο, "Μαι ΙάιάιιΙιιιιιιιιιπ ΚϋποοεοΙοε, ιι ΙιοιΙ;;ειι66ιέε 
οι·6ο ό8 ι·οπιιοιΙοπ ειινιὶοὶιοἔέιει πγιΙνάιιι€, ιι. |κοπιιιιιιιι ιιοἔιιΗν ιο 
ΙοΙιοι πι! ει:: οἔοει ιποΙΙΙωεοπ,- πα3Μι ΜΜΜ £οιππιι Μπεστ σ. ειιν· 
ιά] ποἔγ ιοτϋΙοιέιι. ιπιι!ϋπ ι. ι. ιιιιιιι!νάπγ ίϋΝέιιΕ; ει πιἱ ιιιοπΙιιιιι 
ΙιιωοιΙο1:ποΙ, ει 8 ον «Μα ιιοπι οἔγπιιιιιιιτ Γοι·ιιιιΙιιπά οΙ6, πιινοΙ ο 
Ι6Μι ιιιοΒΙιιιΙπιιΙο ιιιιιι€εοιιι Μ ιιιο.ιιιιιιιπγ €ϋι·ιοπΙιοιιΙα 

Α ΙιὸΙγοἔ-οειιι 6ο ἱιἔΜοΗεάἔ, ιιιοΙΙγοἔγόΙιΒοπ€ πιιΜ 
ιπιπιιοπ οειιιοε ΙιοΙγΙιοΙἱεοἔ ΙοΜιέ. Η ΜΙΜποιιΚ--ειιπιο ποπάπγειοι· 
πιριιειτοΗΜοϋ άΙΙ:ιιιο.ιιιτ Νοπι ι·ι€Κιι ει: οεοι:, πο” ἱΜεΙι ΙιοΕοἔοΙ: 
οούιΙιιιιιε ΓοΙγειιιι Μπα ι·ϋΒ··ιϋπ νιιοΙοι-οτόΚϋιΙοε 6ο τοΒοάοετ6Ι ραποει· 
ΜΜΜ, πω: κιωωιω‹ π. ---οειιΙιΙιοο·γ "έιναι ποιπ ροπιιειΚοιΙπειΚ. πω. 
Μπι οιοπ ΚοΙΙοιποιΙοπ άΙΙιηιοιοι απο” ΙάιΓοΙγιιιιι Μπα πιιἔγ πύ 
ΙγιιἔΙιύι6Κ ιιΙΚιιΙιποιάεο πιέπ ιε ΚιειΙοιιοποπ ιό.ιπιιιιιιι; ο Κότιειιιο ο 
οι·νοεΜιε ιιιοπΙιιιιι οἔγΓοΙοΚ. Αι θ'86ί, ο Μι Ιιότιειποι ἱΙΙο€6Ιοἔ ποιο” 
νιἔγἀιαιτιιΙ ΙοἔγϋπΙ‹ , ιπάεΙιορ Μπι ποΙιοιιι πι @Μπι οιιιιο!ιοΙ6€ιο, 

Το 



ε··.98ι 

1--2 ηεφἱἔ Πε εΙἰειιιοτηοἐῇϋΚ ει. Μι]τ η ειύ€ηΙειη Μεάειϊοη. ΗύΙγηἔ-Ε 
σεηιηάΙ η ΜΜΜ ΞύθειειΕοηΙοέη€ ὶἑςοη οι·6εεη ε ίοΜοηοεωι εὶι·νάη, 
ω” οεερρεηΚόητ νἰιοΙ, ε η Ιι6Ιγηἔ ΓϋΙϋΜ ηηείαΙειΚ η. ωρϊηηπηειΙε 
Ιοειεεοη οΙΙεη€ά!ΙηηΚ. Βιοη Ξ‹ὶ6ειειΚοε εἰτάε ιηο€ειϋηω Μάη οεηιοε 
ΙιόΙγηἔΒάη€η!οιηηάΙ ηιοιιΜιη €ῦΒηηγἱτο άΙΙειηιϊύηη ΜΝηΙιιισ.εαη ηγθ8 
ΜΙ: η ΚἱεἀοιΙεΚ, τσιτωε ηύιιάΚ, Με ε ω" νετἱΚ ΜΜΕΚη€, ἱἔγ 
ειἰηω ει” ΙιὺΙγηἔἱιἔει:ο€€εύ.ἔηάΙ Ξε, ιιιοΙΙγ η Β6τϋεΒο8άι·0ηρηει σε· 
τούιιιόηγε; εΙΙοηΙοοιι εἔγειοι·ϋ ἔϋτοεϋε νίιεΙεΙ-ηοΜιεό;ηό!, ε εἰ 
τάεεε1 ΚϋΙεΚει6 τοΙ1ηιη Μάη ηγιιἔοἀωικ ειοΙαηΙε Ιοηηὶ.-Βοννοι· 
μη· , ιιισΙυἔ οΙεῇοε οε6τοέ·Κ ε ιηεΙο,-; Ιιοτοἔη€ἀεοΚ €ϋηΒιιγὶτε Μιιιιηι· 
ηηγηΜΚ ε ίό.]ι!η!ηιηε άΙΙηροτο€, ιθε Μπι ω.ηάοεοε ὶΙΙγεηΚοτ ε ο Ιω 
Ιγοη Ιιό!γειδει!ν0€ ηΙΙωΙηιηιηἰ; 1ηετΕ η Κ6τϋεηοἔάττηρηει, ηηητ ησ 
Μηγειοτ τηρπειτηΙ€ηκ ε ειιιΜ6Κ, ιηηεάωΙ ἱε Μροε 5 --θ 6τάηγΕ 
ηεΜε Μάη Μεάει!εΚηοέ:Ι οι·όε η6Ιγηἔὶεἔη€οτ€εἀἔοτ οΚοιηὶ. 

ΚἱΚἰ Ειιάμι, Ιιοἔγ η οει5ιοε 1εέιιίοΙγειιιι Μπα ιηέἔ 1ηίηιΙεηΓόΙο 
ὶιἔηἐο€ΕεάἔοΚ ε ειηἔἔη€ύε ίε1]ιΙειΙιηηΙε ίοι·ι!ιιΙηητηηΚ εΙ6_η ίηΠιεη, 
ίοτοΚΙκιη, ἱιιιιοΚοη ε οεοη€οΚοηὐ- ηιεΙΙγοΚτ6Ι εἔγοηκ6ηϋ: εισΙηηἱ 
ηοεειαιΜΙπηηε νοϊιιει. 

ΜΜ6€τ ε: ωκιωι ηεϊε]ειειη, ηγἱΙΙὲηη Μιιιοηι1οιιι, Μ" ει2οη 
οι·νοε, Η η οεύιοε ΙάιίοΙγηηι ηΙεια οΙ6ΓοτιΙηΙι3 ε εἔγιηάε€ τϋἔ€ϋη 
ιηὶηὐοη έειτονοηε$6 Με «Θε €6ι·νέηγ η6ΙΚϋΙ ίϋΙνάΙω έιΙωΙάηοε εε 
ΙιοΙγΙιεΙϊ ιἰΙΙαροἰοΙαπ, έι·ιοΕοΚεί:, ίεήθηΙιιιηΙαι€, η ειά2 ιηεἔ ΜΜ 
Μ·Ιο ισ.νιιτοκιι€ ειόωιΜιιτ ΜεθοιΙοη ιιιε8Ιοηο€6ε Μι€οεεἀἔἔηΙ 
ΙϋΙΐοἔηἰ νηἔγ ω” εεῇιΙΙτεηὶ Κάμε νοΙηη-ηι Μ” ρτοηΙειιι6]ητ ο! 
ηωω νο!ηη ΠΠ η: οι·νοε5 ἔγηΚοτηπηηΚ, ιηοΙΙγηοη εεηι ]εΙοη εοιη 
ῇϋνεηι!6 ίϋ!οΙά!ιη.ΙάεΜ ότι ηεηι Με2εηι. 

8οΚειοι· εομΙΠοΗϋιικ ειηἔἔει€6 ΜάηΙιιιεΚη€ σ. Μ] νηἔγ πο: 
ιπέιιιεΙΙγ τόειεὶη (οει1ιοε ειτοι:εάΜΕ) η η6Ι!εη!, Ιιοἔγ ω: ΜΜΜ 
ιιιεἔἰειιιετηοΜϋΚ νοΙηει;-εοηιιιιἱ ΙιοΜιοΙ5ε68οτ εοιη 1ιηΙτηη!ι ηι€ηιι 
ΜιωεΙὶηἱ; ε ει ἔγηΚοτἱ Μ]«ΙειΙιηειε ιιγϋ;έε, ηόΙιει ἱῇεει€6Ιεἔ ετϋε εἰ 
1·άε, ιηο1Ιγ ΜΜΕ η. ειεἔὲηγ ΜεάοιΙ 6ιϋιιΙ6 ὶιΖηιΙάεΜ ε οεηΒησηι 
ἔϋι·οεϋΚΙ›ο οεετ€-ιιιἐἔὶε ωηηεΜ.Κ Ιιοε·γ ηηἔγ Γά;άειΙιιιάηηΙ: ΜΗ - 
ΙεηηΞο. ΙΙΙγ οεαποΚ- ει: οι·νοετη ηέινο ΜηοεεΚ. 8 Με τοε;οη πω! 
ειοι·Εη€8-ιιηιιιἱηᾶηηΙηΙηη :Με οτνσεεάἔοΕ. ΜΕ ηη Μπι "ΜΕΣΗ Κύτ 
ΜιηιιΚΜιιι,- ε σ. -ιηηεάιιγ-μεΒοτΙειψηο.η ΜΜΜ Μπι ΚεάνθΙ]ϋΚ ει: 
ηη ρτηκὶε€; ΜΜΜ Μ. Μποη ηεηι £ηιΒιιΚ, ηη η Μ] ····1110€Νειι· 
σηηωιωπη ηιΠεοηι ειι1ιιηΚ. Α δγ6€γειοτ-1ιεΙοεεέες 'ΚἰεἀεηΙεΚιι6Ι 
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πιο σωρο. ιιιεεε, Μ.πωπ ἔγαΙκοτἱ ἰἔιιιεάἔ·; ΜΜΜ οειἱιΙιἰι ΓοΙγιιιιιο. 
ωωι_ Ματ α τ:ει5ιΙάι απο αΙιαιπειεΙοου, ιιιεΙΙγ εοΙεειοι· ἔγϋΩτΕ ει 
ἔγαΚοτΙύ€ ε ιιιεΙΙγπόΙ Μ! ει, ΜΙ πω” Μακ, ΜΗ 68 οι·νοεεἐἔοτ 
ΜιΙΙωιΚ πιονοιπ1, Πο. ΜΗ ΠΝ ΜιοπγωΙαπ Κϋκ·ιηϋΜΙΙε9.εΒειιι οι·νοε 
εἀἔοι ειἀιιἱ-ε. ειϋΙ6Κ ιπιἱετΙ:- αά]ιιιιΚ έ.τ€ει€Ιειι€. Πο ωραειτιιΙΜἱιτι 
πγοιπάκι ετϋεωι έιΙΙΗΜΙ:οιιι, Ιιοἔγ κι ΜΜΜ Θε οεἰΙΙαΡἱ€6 , Θε ί61οΜό 
ει. ει”. ιιιὶκτιιτιἰΚ Κἱ5ἀΘᾶοΚΙιύΙ πεπι ὶιιᾶἱΙΤετειιε ειει·εΙ:! ΡοΜοε ι!οΙο;; 
Μ” ιιι οι·νοε ει·όε ιιιεἔἔγ6ι6ιΙόεϋ, ε Μπι οεεΚόΙγ ιπιἰνεΙτ€ε6ἔϋ 
Ιε8·γειι--Ιιο$γ ει Μι0ι18.ΠΜ1.ί £οε£τοιιἔάΙό.ε 68 οΙιατΙατιπἰειιιιιε ΜΙΚ-Μ 
ί6τι€ει.τ€Ιιεεει.. · 

Αιιιηἱ Νιουγοε, Ιιοἔγ ιιαἔγ νάΙ€οιόΚοιιγεά8 σ. Γοπόεάἔ 68 
Ιι&εε6,<;, :ιι όι·ϋΕιΜιεϋωεόε έ:ε Ιειειιιεἀἔ, ει ειι·οιιιΜπ οΙονοπ όε 
!ενει·τ €εΚὶπτε€ε, ο. ΜΝει1ιιιιιε επάε έε ιιγιιἔαΙοιη ΚϋιὶΜ-ΚόρειἱΚ 
παπι ῇοΙοιπποΚοτ, ιιιοΙΙγεΚ ει ωωεωιι Μ.Ζτει ῦἔγοΙιιιειΙεεεοπεΚ 
ιιι1ηΚετ, ε πιο" νἰἔγάιει€ι·ιι ἰιιτεειιεΚ, ιιιοΙΙγε!: ΧϋΙϋπόεοπ ΚἰοιπιεΙύΚ 
--2. ἱ. ἱμΒάΒΒ Κενεεε€ ΜΜΜ, πιἰΜ ΜιοιιγαιΙειιι Μαρια εοΙασ.ι ε ιιι 
νιτύ$!--ιιιάεΚόρ ιπάιιιιιικ ει ΙιοιιιοεορεαΜει Γοἔ ἔγ6ιεὰοΙιιιοεΚε0ιιἰ. 
Πο;" ει Κοιι€ειω.ε Θε ΙιαΙΙ;ιατόιΙιάεειΙ-ε οεει!ό.ι·ό τοτικιόειοΕϋ Ιάιπά! 
;:γει!εταπ 61πϋηΚ· ειϋΚεΘἔεε-- επ ωιιΙΝοιιἰ ΓϋΙϋεΙοἔεε. 

Οειἱιο-ορἐε Ιάι. 
Α Μι Ποπ πειιιιέτ ιιενειειπι ψ”, ιιιοΙΙγυόΙ Γει]ιΙειΙιτιεικ ε. πιώ 

Μ.1:ίκι_ Κεεετϋ ειά]ἱι άι ερσέ·ε Ιιει8ΓιιΙγάε, πω: Μ.ηγάε Βά!γε·έιΕΚ 
ιιι ε8γ6ΒΚύπτ σειιιΙάιειε Βόι·ΓοΙγαιιιοι; ιιιεΙΙγπόΙ οι οι·νοε!άεκκιΚ επη 
το ει οεύι οΙΙειι αΙΚειΙιιιιιιοαΜΚ ΜΗ Ιειιιιω--ειειι: ό.1τε.ΜΜιιι Ιάἔγ 
ιιιοΙεἔ Μι!οΙετα, Ποννει·ροι·ι·α, Ιι6ΙγειἔΙιιιιὸι·α ΒιοτπΚοιώπιικ - πεπι 
ρειΗἔ ΙιόεΜ$ιιοΚ, ιιιἱπιό α ναΙ6εἀἔοε ερΘε Μι σέε ΙιαείοΙγάεοΚιιΜ 
ειϋΚε€ἔοε. . 

Β ΚόΠόοω “πιω ι:ρι3ιοε τετιπι6ειο€ϋ, ετ€6Ι ιιιο€ειεε5επ ε! Μπι 
νό.!αει€Μι€ό, Μ -ει :Μπι ιι€ύΜ ιιιεἔιιιιιΜιΕειΙιΜιιΚ -ει υγάτἱ ορε 
Μι€61 ειἱἔοτιιαιι ιπεςΚϋΙ6ιιιΜ$ιιο€επάό.-θεεΚάΙγ 8 υγοιιιιΜ άΙ- 
Ιεικιά0εά8, ειάιιιωΙειιι Μ ἱε ει ΙιοΙγΙιοΙἱ ιανειτοΙε νάΙ€οιόΚοιη·εάμι, 
ε ιιειἔγ ΜΜΜ. εεϋτιΚ, Μι ιιἔγ Μπι σ. ιιγάτἰ ορε|άιε.τ (ιιιεΙΙγ ύἔγ 
ΙάτειΗκ, Μ” νΞειοτοε νότΙιο€νεἔγειι ιιΙαρειἱΚ) Ι1ϋεΠόΚΙτεΙ οι·νοεοΙ 
μπε. Ιιιιο Μ!! εεετ ]εἔγιόΚϋηγνϋηΚΙι6Ι; ιιιεΙΙγοΙε ΜΜΜ ιιι θΙ56 οι 
ιθ.Μ.Ι Μτϋιι6, Ιιο€,·γ ει Ιιιιιγ0ατσ τεπἀΚἰνϋ!Ιεἐ· εοΙιε :οτ Κἰνάπωῶοα 
ιιιε8, άι πγὶΙνεἐ.π σε” οιιιιοΚ ἱειιιὲ€Ιόεύτε μινιιΙ€ ιι Ιυε€ε;9·. 

7.Πι 
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Δ Ρητηγ ΜΜΜ: 10 η 6ν6η Ιοηηγκη (1843ΜΜ ]6η·γιιΉεϋηγν 
20. εηηιιι.) Ηηι·οκη ηηρρηΙ ίϋΙν6€6Ιε 6Ι6ττ πω: ]θ!0ΙΙ ϋθἱ0ἔ8όἔ8·ΒθΖ· 
ηΜ6τ Ιιἰη6ἔἔ6Ι, ΒΙΒΗ? η6ιη ηοΚητη Γοτπ·όηηηηη ιη6Μ ηιω, Γεῇ- 6η 
€6τη-εηηη·8ητηηεηΙ; η ίοτηύεηη,·, ιιι6ΙΙγ η6Ιιη ηἱιἰηἔἔεΙ νηΙ€οιοττ, 
ηηηιΠέ ηιητηι «Μ. Α ΚἱεηηιΙ 6€νηἔγηΙ: θ¦νθ8Ζίθίίθ, ηιοιη]η ηηη,·γ 
και, ωη;εω Β6η6τη 6η τωηκ , η26Ι46 τηΚ6Μ, ω" £η]ι1ηΙιιιηη, Ιώ 
ηση,εη ἱε μπι ηοιιη, ιη6Ηγ ηιοιιΙ:ηη Εη]ηηΙοιη η6Ι-ΚϋΙἱ νοκ. Μὶη‹Ι 6 
ΖθΙΙ ]θΙθΚΧ81, ιη6ΙΙγ6Κη62 η16;,=,· ηη” ηγηἔ0ηΙηηηηἔ 6η 56Β6η επι 
ροτη ετ6η 6τν6ι·6η οηη€ΙηΙεο26Κ, ῇηηηηι· 376η ἱη€6ι6τϋηΙὡ6 ί6Ιν6 
16€6τ6--ηιοηηηΙ Ιιηηγ€η€6 τηηη6166τ6Ιτ, ιιι6ΙΙγ Μηηϋτἱ 6ρ6η ηηηγηηΙ: 
ηΚοινηη η6ιηἱ ]ηνηΙηητ ηηἔγο£τ ιηηἔη Μάη, η ιη6ηηγὶΒ6η 6. ἱ. η 
Ι46τ]616Κ Μ.9νθ88688 θΙΙἔθσθίἰΞ, 1ιιὶ6ι·τ ὶε πω” 6!6η·6ηη ιη6ΙΙ60: 28· 
ΜΜΜ η €6τιη6ηιητ 8Υ(ΈΥ8Γ8]έΓθ Μπη€οϋ; η Β6€6ἔ.--296η ΜΜΜ 
ΜΜΜ: 3ειοι·, ιηἱτ6 οεηΚ «Μη Ξη6ἱἔ τητω ]ηνη1ηη ηιωη Με; @στη 
30ηη ἱηιη66 η: Μεση”. ί6ϊύΜε, ηη;γ ηηηημη , ἰἔθΙ1 Κ6ε6τη ηιηῇι 
6€νηἔγηὶηηγ, 6ηϋιηϋι· 6η ηηηγηει·η$ ΜΒΜ· ητηΙΧοιΝηΚ 6Ι6; ιηΕη6Ι 
Ιοηνη ὶειη6τ ηηηγτητ6 τηηηηΙ$666Εί. 5ειϋι·Ε Μιηγηη ηΙΕηΙ ὶἔεη 801( 
Ζωη θΡόί: ΜΜΜ Μ. Α Ιιηηγηη Μηη Επηηηη ΜΜΕ Μ, ιηο11γ θἔό8Β 
1ηηη ηηρ «Ήθη €ητ€ΜΕ. ΒΙΚ6η τ6ἔἔ6Ι η Με ΙΙΙ8.]1]ΠθΙΙΙ 6ἔ6ηι6η 
ΜΜΜ, η Μ 6η ηηεϊη]ηηΙιηηΚ 6ΙιηηΙτηκ, ΜΜΜ: ῇύ ΚΜ 6η 6τνηἔγη 
νἱηηιη ΜΝ. Ι926η ῇηνΜ€ ηΙΙηροώηη ιη6ἔηιητηΜ η ΒΒ(°θ$ πω. 4ἰἔ, 
η ηηΙαοι· η ΓϋηΙ6Μ ]8ΙθΚ ἰεπη6τ 08682 ἱΙθΥΒ88έἔἔθΙ 6Ιότηη€6Κ. Ιη 
ιη64Ε ΙιηηΜΜό τ6ιιιΙ6ΜΜ6τ€, ΜΝ: 5ειϋι·ὶ 6ρ6η ηηηγηη Μηη οεηΚἱιΜἔ 
Ιοη6η _ῇηνηΙηε ΧϋνθίΒΒ20α, ΜΗ: θΙώη η Γη]ηηΙιηηΚ η ηηεηηιι Μ” 6 
1°65θΚ ιθ“θΚ, Μ” η ΙθἔἱΚἱ8θΜ3 ηγοιη6.ε6 8θΙΙΙ €ηττ6, η ηιηΙιηι· ηη 
ροηΚ6Μ 5--7 6ρ6η ει6Ι46 ΜΗ, Ι1ηηη ιη6ἔἰε ρΜΙηΜ ιηηι·ηΜ. ΜΝ: 
8όἔθ8ΠθΚ €ηΜοτΙ:ηΚ ΜΜΜ; θΙ°68θΪ0ιΡ Ιοη6ΙΙοη6η ιηόιΙΙιο2 ΜΜΜ, ΜΟΗ] 
η ηΙηΜ6Ι6ἔ £ηηιηιΙύ ηηεηηι·τγηΙοηο€ 6ΙΙιηιΜηηἱ ΚόΡθ8 Βημα; 10 ηη 
Δω, 6η 1 % η6η6ι6Κηγἱ ΙιὶἔηηγΙι· Βοη6η6ηη ΡΘηι10|ί8ΕΘέέ.-Α20η· 
Βηη η” ηπηΙνηη ε6ιηηη ῇηνιιΙηε 8θΙΙ1 Κό!78"€θ28":, τη6ττ η ηωη; 
ι!η!ιηηΚηηΙα Ϊἔ8ΙΙ ἱἔθΙΙ Με 6ηγηϋΙ656τ Ιεἰν6ν6η η ΜΒΜ ]θιθΚ Μέ;; 
ιηἱηΜἔ; ηηγηη ηιοη ΒΘΥΒΒΒέΒἔΘΙ ΜηοιηΙτ η ηιεην666τ. 76η Μοηηη 

η οηηΚ ηηηγ€η€ό τ6ηι1ηΙ€666€6, ιηη·6 8οι·ἰ Μ ορ6η ηηιιγηη 6η 76η Ζωη 
ε26ΚΙ62626Ι Μηη η ΓηῇᾶηΙο:ιι ιηη]θηοιη θἔἐ5ΖθΠ θΠΠΠΠΕ, η Μι ἱἔθΙ1 
08ϋΚΚΒΜ:, η “ηη @Μι Ι6Μ, η: 6€νηἔγ η2οηηηη ιη6ἔ νἱηηιη η6ιη 
«ω. 96η 6Β6Ι ϋηΚ6Μ ΜΜΜ 1ηιη665ειϋτ; ιηη·6 η ΐη]ύηΙιηηΚ 6η η Μι 
8868281! ΜΜΜ, ωηεω £ηη€6η€ ῇ6 ΜΗ, 6τνάηγη €,·γοτηηη νἰηεηη€6τΦ, 
Α ΕϋηιηητηιΙοπ €γ6ιι€686;,· ηηρι·όΙ ηηρι·η ηηέωηιι. ΙΙΜ;6ρωι Ιηηη‹Ισ 
ί61η·. 18Ι:ηιι ἱηηι6τ ΜΜΜ, 6£νηἔγηἱηηγ-, ΙόΕη]η.ε-, 6η Βθ88Πϋ ετηβι 
“Η 16ρ616Ν ιη6,η·, ηι6Ηγ @Με ιηηεηηρ ιη6,ε ηηἔγοΙ›η ίοΚι·η Ιιηἔ£η!£. 
Αιοιιηηη 20ηη ὶηιη6£ ϋηΚ6ηγτ 582ϋΙ' ορ6η ηηημε 6η θηιοτἰ "Ηψη 
6666Ι Κόν6ΕΚ6ην6η , ηη ηΙΙηρο€ ῇηνηΙ€.-- Α ῇηνιιΙηη θΖθΙΙ Μό Μη 61 
1ηηηό ιηητηητ 6η ιηητοιὶηε 76η θἔ65Ζ5ἐἔΘΒ8Π Βοοη€£Μο€τ ηηιη..- 

Κ ο η ὶ ι· η 'Ι' 6 ι· 6 η (1843ΙΠ ῇ6ἔγ26Κ6ηγν 141 ει.) 11 Ιιύιιηροη 
Κἱ81ΪΒ11 4 Μι ύίηί Όθίθέ,'85Ι(θαύ8θ Μηιι, μη” 1Πώη Βοηηηνηη ἱη 
16ιο€ηηΚΙιο, ΚϋνετΚ6ι6 ΚύΓ]θΙΟΚ €ηρηει€ηΙ€ητ€ηΚ: Μ η ηιηι·ηι Μι· 
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€γω·ε ε “πω 6τνοι·6εεο1, ππἔγ πγπἔωΙππεἀἔ, ἔγιιΚοι·ἱ ΐεδ.Νει!:1128 
Μτάε, π. ΜΜΜ θΒ']820Ι'8ΙΜΠπ ΜΜΜ οτόεεπ παω. ίεΙό ΜΜΜ επι 
ΜιιΙ, πεπι Γό.]ιΙπππιιε ε Μπι ἱε €γεΙεοτϊ Κϋπϋ;όε, ρϋΠειΠ: Με, Γό 
Κοέρ α Μ] Μεπάπ, πο! Κειπόπγοϋπ, 68 π πγοιπάετει ΜάαΙιπαεππικ 
ιιιιπατποιο";, ἔγαποτἱ ὶἔεπ Μἔ εεινόε ιϋΙιὶ, ε·τόΙππόεεεΙ ράι·οειι!τ 
πεείοΙγό.ε. 4 πειιΙά!γτ :μπώ 8ιϋπι·π, ιιτό.πει Ιάἔγ1τ‹3 ρόρΒοτοἔπτέιεοπειτ 
ε πυπεϋΙεἔ 3 Κειπά1π;π τὶοιἰπ-ο!αμ τοπ«Μϋπιπ. Βιεπ ἔγϋἔγιιι0ιΙ ει! 
Κιι!ιπειιάεΜ πιιἔγοΜ› οεεπιΙεεεόἔ· 68 πγπἔειΙοιιι, ναΙπιιιὶπτ ει Μ.: Με 
ιιιόπέκπεπἱ σεϋπποπόέε Κ6νε€6Κ, ει ειόΜε€6€οΙεΚ ειιοιιΙπιιι πειπ νιω 
ΜΜΜ( ό8 ἰιιιιιἰά.ε Μπι ιππτπ€ποιοΝ; ΜΜΜ Η ]πΙίπε 12Κύπ τειιιΙεΙ· 
“ΜΚ 1 ειεπιετπγἱ Βοννετροτ£ εειΙερ-ίϋιείΒεπ, ο8όει περὶ ειπαμε, 
Μπα ει Ιιιιε·Ικἰϋι·ποἐεεπ ἱε ι·5τΜΜεικ έ:ε επτϋπποπ Ιε€τεΚ; ει ΙΜ πο· 
ᾶΕἔ οεοπεΙγοϋπ ; θ8 ἱἔγ ει πωπω πεπι εοΜι·ει ιποἔ;γσἔγπΙ€. 

ΚϋιΙόπΚ Μ πιάπτειάπι16ΜαπΙ 0Ι682ϋτ απ” ππἔγοΜ› 8γετιιιεπειι, 
"ω" οποοεοιπ6π ε16ίοι·ιΙππ οεπ2οε-ερόε Ιέιιιι€. Α ιπἰπ€ ο πω εεεΕ 
τόειΙεπποπ εἔγπιάεωΙ ιωιωπσπκ , π” π. €γαποτπιτπππ ιιι Μωά 
ποε ο ποΙγποΙἱ ιιινε.τοΚ οι·ε]ε ε νάΙ€οιἐΚοπγεἀἔεΞω πω” “Μπω 
Ιαπ π Μπϋππεέὅ, Μγιοπ ροιῖἱἔ οεαΙιποιπ οΠγ ιπἱπιἰειιππρὶ ε. Εοπ€οε 
€άι··ιςγπ. σ. Θπιποτ1ει€παΚ ει οεύιοε-ερόε Με., ποἔγ π. Ικοιι16_ Μιωπ 
€πτε1ιπε ει. Κ6νε$Ιαπό εοι·οΙωτ ιιιιι€ά06Ι ε! Μπι π€πε1£ππᾶῇπ_πἔγ Μ 
ειοπι Ιε8ει1ΑΜ» -ρατάπγἱ Μ: «Θε Μειποα_ιαΙάΙ Μππϋπ ἔγακοτΙιις 
“ΜΚ μπω. 

Β Κύτἱᾶοιπ Κοτοε εἔγόποππύΙ Μπι Μπέκι , πἰεᾶοἀοππύΙ ρει!Ε8· 
ὶἔεπ €γειπτειπ ω: ,,πΙΙιαεἱ Με" (πω. ματ.) Π5ΙϋΙοτεε ῖοἔπΙιιιει ε 
πενειεΙο Μπιτ-ει. ειἱπτοΙΙγ ΓόΙϋΙοτεε ειοΚέιεπαπ Μνό τσιοπισκιαπ' 
(εοΙνεπτΜ) 6ε ίϋΙνάΙ€να ππιπισιπωι οτνοεοΜΜΕ, έ:5 ιππιΚιιοε ΜΙ 
€ο2όποπγ πωπω €ετιπόειο0όπόΙ ϊοἔνα ππροιππόπτ ω τεπόεΙοτεπα - 
πιἱΜπτάΚεα Μι σ. ειι6πγε8τε, Θε ΜΙ π1εμεΚΙσ.ήπ. ει Μει!ειΙ ἑΜίπιίἱ· 
ΜΒΜ, πιἱτο ει: ν6ἔ€6τε να” ιιιεἔἔγόἔγπΙ, να” ιπεἔπαΙ. 82ἱἔοτπ 
ΚὺτνἰιεἔάΙπτ έ8 Μι·Ξειιιο, ο8·γειετϋ οι·νοεΙάε, οεοΙσπνέεωΙοπ ΗΜ 
τεΙιπο ει: οτνοεπιιΚ, Θε οΙΙγ ιπἱνοΙτε€ἔο, ιποΗγ Με! π 8πποκιω 

Η ίϋπωτ0:πειεοπ π €πτοιΙο1ιπετ όε πἱωΙιπειτ -- πω( ειἱπτε ο »ΕΜ-Ω 
εέ:,;·Βοπ ππἔγοπ ειϋπ8όἔοε εγύἔγετοᾶιπύπγἰ ππωωωκ. 

Α Ιιεεετϋ ειἀῇι ε οἔγιέΙι αΙ:πηπ (ειιΙῇοοιὶν) ]εΙεΚ, τποΙΙγι::Ι: 
6τωΙιπεε ΜπομππόΙ π: εἔόει πόι·Κύπ ιπεεπΙειρΚάεπ0: πϋππγοθ.ιπΕτ5κ 
-πειπ Ιόνόπ Μεάει!εππόΙ Ιτὶρπππ€οΙππ€6Κ, οεαΚιιἔγειπ πιἱ ἱε πειπ 
:ΜΜΜ ἱΙΙγεπεπιιεπ ΜΜΜ ΒάπωΙιιιΜωι€ ἰειπετπε£τϋπΚ Μποπ ε πο. 
Μπωπηκ οεύιοε-ορέε ΙάιππΚ; Ιπιποιπ οεπ.Κ οΙΙγ πωπω: πονο: 
πω 68 οι·νοεοΗππΚ ἰἔγ, ιιιεΙΙγοΚπόΙ ει τ:εύιοε Κύι·ίο!γειιιπειΚ ιπυές-κ 
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ΜοΙ6 ῇεΙειιεΕεΚ--ιωἔγ ιιγιιἔΙιιΙωιεόἔ ε ἰιιἔετϋΙ£εόἔ, Ιοττόεό&μΙ 
ίϋΙνάΙ16, θε ω" ειιγΙιΜ ἱιιιιᾶάεοΚ ιιιοΙΙοϋ,- ΜεύοιΜκη6Ι ει Κόνα 
Κε26 €εἱτἔγἱΙε'ἔοει (οΒ_ῇεοΕἱν) ῇοΙεΚ νιιΠειΚ ΙϋΙΓ‹›ἔΙιειτόΚ: ει. ΗειΙεά Με· 
Μι πγϋἔ, ε εΚΚοι· πγυἔωΙαιιιιΙ ΜΜΜ ειιιεΙἔε€ὶ ε Με ε το". νεΝ; 
ει Με €6ΒΙιό να” ΒενεεΙσό ρϋΠΜέ, ει ΜΜΜ ιηοιηιιΚ, ΜνάΙτ ιι 
ιπ:Μά3οπ , ει ΜεάειΙ ΙάΜΜ εοΚ!ω.Ι ει·όεοϋΒειι ΙϋΠ“εΙ6 Ιιιιιιο., τηιιἔω 
ΙωιΚοιΙἰΚ έ8 Μάα!ωπευ επ. Βἔγ6ΒΚόιιτ ἔγιιΚιῇειιι τηει8άτ61 ἰε οτόεεπ 
ω, ε ει ΜΜΜ: Με Μέ Ιιιιπα ΙάΙπιἱ€.--Β:οιι ῇεΙειιετεΙε ιιιεΙΙικτ, 
ώΒΜι2ϋι· ιιαρ]άΙιειπ , οι ειιιΙΠοΗΕ Γέ.ΝειΙιπειε ιιγϋἔόε ὑειἔγ εἰι·εἱε ι1!;ό.υ, 
οτ6ε τοΙιο.ιπ0πΚύπτ όε ιει]οειιιι παἔγ1π8πγἰεέἔϋ Μ;; 
:ϋΙά ίοΙγειθέΚ ϋτΜεΕἱΚ Κί-ειεειι ορθ8 από. ΒἰέΚόΒΒ ει: ορόε 
Ιιέπγάε; 8 τετιᾶειοτἱΜ οι ἱιιΚάΜ› @Η α Μ: Κειάικόπι ωρειειΕιιΙ 
ΙειΕοΗ. -Α ΜΜΜ «Μα ε. Μ5ιΙο0εκ ΙεΙωὶΚειτ :και ειυΙα:Με ει·6ε εἰ 
τέιε Με” ΙιάιηιΠ νεὑπἰ, Μιπειιι πτάιηηειἔ εοΚΚιιΙ ιπιἔγοΒΒ ίε]ΐοττό 
εεΞἔ Θε ιικήι!πειιι άΙοιιιΜτοε εΙυγοιιιΜέεϋτιπ, ιιγϋἔνε, πγη;οό€αΒΒιιπ 
ίεκειωιοΚ. 

νεΙαΙιάιηειοτ Μπγάε να” ΙιαεΚἰϋτἱτόε €ϋτ€όπτ, ΜΜΜ ει. Με 
61%] ιιγιιἔ£ει1αηεἀἔιι, ιιγϋἔ6εο νει€γ εἰι·έ.εει ωτειιιεεεπ εηἔοᾶε€€ , ΜΗ, 
ε: Μπι Κὶνιἐνο, τϋνἱιΙ Νότο ιιιη«Ιποιη ιιιΜάειι Κ0τοε _ῇεΙεπεπ ιιιεἐ· 
π:ϋιι€. 

Πο" ο Ιό.:ΓοΙγωι·ι Μπα κι έγοπιστ- ε ΒόΙΙοΒ ΜΙ6ιΙΙιο€ϋΚ, Μάι· 
6τΠπόιιΚ, ε ο ΒάπωΙιιιειΕ νειΙειιιἱτι€ ιι,·έ,·γ- να,Β·γ ιπο!ΙΜι·τμΙσΒ ω 
πιοέϋΙΙιοΕΙ ει Μεάοόε!. Νεπι τΕτΜπ ιιιοιιΙπιιι ο Ιά:ίο!γυ.ιπ :Με-ια 3-ϊό 
Με ΙυιΜΙΙει! νοειιιοΚ ο! ει ΚἰειὶεϋοΚ, 1πιἱπιἰευ Ιποποιἱ "Πάο 
ι ά ε η έ Ι Κ ϋ Ι. 

1, 'ΓϋτΙόιιἰΚ €. 1 ΜΔΕ ει ω-Ζω οεύιοεΙάιπά!, ιιἔγ Μ ω, Ιιοἔγ 
ιι Μ: ετ6Ιιἰάιηοεεά , ἰ_ιΙεἔΚὸι·οεΜ νέΙΙΙ:. ΒΚΚοι· ιι Μ: , Ι6Ιεἔ ο. Μ] 
ειιάτειι Γοττὸεάἔει ιτιοΙΙοττ, ο. ΜεάοιΜπ Μοεοπ ειοιπιεΚΚεΙ, ιιγϋἔνο 
€Μά!]ιιΙ€, πω" τΝΚάιι Μ.ιητ εεινόε 1ιγάΙΚάε ειπιγείἔοΕ, ε !ιαεουΙό ίο 
ΙγιιιΜΚ "πω-μ ϋπΚόπγ€εΙεη πιο” Μ ΜεάϋύΙ. Α: Μ·οιιιΙσ.€ Μια 
ΜνάηγοιΙϋκ , σ. ΜΜΕ οΙΙιΜο8ϋΙποΚ ε ὶειιιό€ Εοττ6Κ Ιεε:πεΚ, σ. Μ 
Ιιἀτι·ειΙὸἔ, ει Μεόεθ πάω πιέΙιπ οτόε ΓάΙι!αΙιπειε ιιγϋἔόεΒε ΜΜΟ, α 
ΜΜΜ( ἔϋΓΟ8ϋ5θΠ θεειεΙ1ύιόόπειΚ νει,·Β·γ €εἰἔιιΙπιιΚ, ε νειἔγ €οιπρει, 
ειέΠπϋι]έ508 ά1ωροτ νει€γ 8ϋτοεϋΚ νετπεΚ ωἔω ει: όΙο€ιιεκ. 2, Πει 
1ιει€γοιι Ιιενειιγ ιιίο!γωιι, Μ Μιηάει έ8 ΙιαείοΙγέιε 2-4πειρ πιω ἱε 
ιπεἑςϋΙΙιεΗΚ ει Μεάοιϊο0. 3, Μιεετι οτ6ΚΙιιιετϋΙόεϋ6Ι Μ! πιεἔ, πιω 
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Μιι “οΙ6Μ› ΜΒΜ ο Κοπή Ν3Μι ιιιιριἔ ιιιάτ ι-ιιιισοδειιωκ 8 νιιΚ6ι·ο 
50Κ ΙεΝοΚ. 

Α Ιιοιι·οιοΙιι€ ιιιιιιιΙειειι ΙιιιΙΙιάΚΒιιιι !όιιγε,ιμε νό.ΙιοιάεοΚΜ 
νιιἔγ ίιηιιΙάεοΚιιτ ιιοιιι ΜΚ:: Μ; Πιι€ΓϋΙεΙιΙι Μια ιιιιιο€ι σ” Με νό 
τϋεειἐἔετ ει Ιιε!εΚΜιι, Διοιιιιοιιοπι νέΚοιόεοΚ, ιιιοΙιγοΚ ε Με ΜΜΕ 
ΜΙΜϋιι ιοΒοΚει: ιιιοιιιεΚ, α: ΙιεΙιειι παπι ότιιοιιιΙειιοΚ πιἔΙιιΙἀει. 

Μοιιιιιιιιιιιό. νιιιιιΚι, Ιιοἔγ ιιιινεΙ ο ΙιιιΙιειιι ιι ιιιιειΙοιγειε οιιγ 
ιιιι$γ ειοι·εροηάω1ιΚ, ιιιἰ ω,,ιιω. οειιιοε-ερόε ιιιιεΓοιγάε" πονάνε! 
ιο!εΙΙιεΕτϋΚ πιο». ιιιο€ (ΗεΒετιιιιΠο τΙιειιιιιιιιιεοΙι-ἔειιΙὶἔο Βιετι·ιιϋε). 
Πο που ιιενειετ πω πω" νοΙιιιι. Ιιε1γοε , ιιιινεΙ ει ωιιιιω Κιόι· 
Ιο1γιιιιι ι'ιΙΙΙιιιιιπιιιιι ιει·ιιι6ειο06ιιόΙ ίο:·;νει, πω: ΙιιιείοΙγάε «Σε ΜΜΜ 
Ιιι]ιΙο.Ιιιιαεεάἔ ιιόΙιο. 36 Μότε ιιιεεειιιιιιιεΚ, ει ΜΗΚΗ! , ΜΗ σ. Με «ιιι 
8οιιιιο, Με €6Βιιιιγιι·ε ιΙΙγειιΚοτ-ΙιιισειιΚ ι·οιιιΙοε ιι6ιι›ιωιιιι ιιιιιιι 
ιϋι·τέιιι-ιι ίοι·τύεά,; Μ. ιιγιιἑςιιιΙιιιιεἐἔ-.ιιι6ἔ; ιιιιἔγοϋΙι ΓοΚι·ιι ειιισιΚο 
ιιιΚ, να" ερέω Μιιγάιι ιεΙειιΚοιιΚ. ΙΪε Μπι Ιιο!γοε @ΜΙΤ εειιι, 
ιιιινοΙ ει. ι:εύιοε-ερόε ΙάιιιιιΙ ιιιέἔ ε,·;γό!ι οι·όεόε ιιωισ ιανιιι·ο«Μ 
εοΚ ιε ΠιιιιιεΚ ΠΠ , ρ. ο. ιἀειἔιειιεε ει·όε ίο_ιειιιἔἔα€άε; Μ" ιιοιιι ΜΚ 
Κα, Και” ιι ιιιιιι€ ει. πιά] ἰιἔει€οτ€εάἔα δ ιιι ΘΡόδ .ΚἰϋτιιόεεΚ ειιἔειΙ` 
ΜΚ, ιιιιιε ΙιεΙγΙιόιι ΜιιτιιΙοιιι ίο]16ι!ιΚ Κι --ιι8ιιι€€ιι€άε, -ιιιι:ΙΙειιιι·ά5, 
ιιιοΙΙΙιάι·ηει- να” ιι€γΚάι·Ιοιι εει€.-ε ο ε:ει·ιιιι: ΙοἔῇοΒιι ει. ,,οειιιοε 
Μι" ιιονοιοΕοι; Μ: κ. ιιιεἔωτιὲειιιἱ, ε ιιι ,,ορόε" 8Ζό ΙιοιιΜέτο!ένο1 
ιιιιιιιιΚ πιο" ιιι6ιΙοεΜεέι€ ΚήοΙεΙιιι. - 

.ῖεἔγιόΚϋιιγνειιιΚΒειι ιι τ: ε ύ ι ο ε·ε ρ ό ε Μι ι 90ειει· ωΙάι€ειιιΚΒ 
ε ιιιιιιι ίϋιιεΜι ειιιΙΜιιΚ, οΠγ εεε€εΚι·ε νοικι1ΚοιιΚ, ιιιοΙΙγεΚιιιέΙ ει. 
οειιιΙάιιιε Κόι·ίοΙγειιιι ιιιοΙΙοτι ορόε Ιιάιιγό.ε νειἔγ 
ειινύε εριέε Ιιιιεΐοιγό.5 ιε “Ιου νοΙ€, ε ει πιά] Μ”. 
ΜΜΜ ΚενεεΒό Γό.ιιΜ.1ιιιιιειιο.Κ €ιιρειειιαΙιιιτοΜ. 

[Μπι οειιιοε-ορέε Ιά:ειΚ]6Μιιηιτε ιιινιιεειιιΙ ε 6εεωΙ Γοι·ιιιιΙ 
ΜΚ «Μ. Α νιιΙὸεἀἔοιι ορόε Μπι; οΙ!ειιιιοιι , "Μι ιι€6Μι Μό 
σ.άωιιιιιιΚ, σειιΚ ιιγάτι Ιι6ε6ἔΙιειι ειοΚιιιΚ ίε]Ι6ιιιιι, ε ιιειιι ιιιι·ιιιιΚ ει 
ποιι Μ , Ιιὶἔ ειινύε ι6Μεε ΜιείοΙγάεεαΙ; ΜΕ ιιέΙιιι ιι ειέΚο!όει οειιΚ 
ι·ιιΚιι, 68 οεσΚόΙγ ιιιειιιιγἱεύἔϋ 0ο ΜΜΜ ερόρ ιιιιγιι·έ;οι Και! κι 
ιι Ιοειιι6Ι, ετάιιγΙιιἔ εοΚΚιιι οεοΚόιγοΜι πιιιιωιΜκιωι, ιιιιιιι επικι 
ιοΚιιιό.Ι. Με” ιιωΒΜιιΚιιιιι, νόΙειιιέιιγοιιι επετιιιτ, σ. ιιειἔγ Ιι6ε6ἔ 
άΙιειΙ ει νότὶιοιι ει: ορόε εΙειιιιιιιγιιἔ ειειροι·οάοιι:, “Μάι ει νὶειειῇεε. 
Κοτοενεἔγ ίε_Π6ιΙϋπ Κι; ιιιιιιιιοΚιιάΙ ρεὰἱἔ ει νέι· οιϊέΙο νιεωι·οιι 
νέιΙιοιόει€ ιιοιιι ειοκινεθειι, ιιιιιιοιιι αΙΚιιΙιιιιιειιιι_ςεαΚ ει πιά] - 



-104- 

ΜΜΜ ει ιιιο€ειιιοΚ οει1ιοε ἱιἔιι£ο€τεάἔει σκοπο ει: 
εριέε Κινέι1ειεετάει; όε ιιιΕνοι 2ϋ!ιιιιιγιι·ε εἔγειετειιιἰιιιι ιι_Ιιιιειιἔιι·€γπ 
ε: ιιιιοΙοιε ω ιι σειιιοε ιιἔιι€οιτεἀἔιιαιι τάιιιεεϋΙιιοΚ--ει ορόε κω 
Ιειεπάε ειινόεειιΙ ΚειροεοΙτιι6Κ 68820. 

Α: οτνο ε!άει: ιΙιει6Ιε;τ-ειιιιει ΓοιιΕοε νότΚοτοεινεἔγἱ (νἰει-· 
πω) ε:ειιιροιιτϋύΙ Κ6ιιιιγειι ιιιεἔΓοἔΙιει€ό, ΜΗ οτνοεΙάειιιιΚ Ιειισιό 
ειι!ωτε να" Μπι ιιιιιιι€ μ” ιιιεἔ Μ!! ΚιϊΙθιιΒϋπειιιι ιι: ορόε Μπι: ει. 
οεύιοε-ερόειϋΙ; Μπι ιιιΜόιι ει: ορόε Ιάιτ- 68 Ιιο.εΓοιγιΞεκιάΙα Μ· 
Μαΐ ειναι; ό8 εεινιιιιγι: ιιιιιε;;, ιτει!οΙε τειιιΙεπστιιπ ιιιι€γοιι Ιιειειιιοειιιι, 
ει σειι:οε-ορόειιιόΙ ικινέ:ΕοΙ πάψω Χάι·Ε6ΚοιιγιιΚ, ιι6ι ιιιγωι ΜΜΜ: 
ιιιιέἔ επ ι€ειι ΙιιιΙεἔ £ἰεπιι νι: ἱε.-ΒΙΙοτιΙιειι ει. ιιιάΚοιιγ, Μπι;; 
οιόιεεει·ϋειι Κε2εινε ει. οειιιιοε-ορόε Μ: τει ειστοἱ Μιά €ειι·ιοιίΙ:-· 
ιιιιιιι άιτΜάιιοε «φάει Κοτσενοἔγ ιιισΙΙοτι ιιοιιι Γοἔ ει ΙεἔιιιιἔγοΙιΒ νε· 
“ό” ιι6ΙΚιιΙ ιιΙΚειΙιιιιιι€πιιιιιιιιι. 

ΗγαΙιτειιι τσισιω Ι:ιεειιι ναἔγ τω" ει·οιιιιιέιιιηεΙ οι·νοεΙάιτι π 
ΜειιΙοιΙεΚ ἱΠιθ2 οεύιοε-ερόε Μπιτ, ιιιέἑ· ε: ειιιΜετι 82ιι;οτιιΒΙ: ιιιο,·έ· 
ΜιΙϋιιΙιϋιτοιεΞεΙιει πειιι ιιιτοττιιιιι. Α ω: πω· ειι οἔγειετϋ οειιιιιιι 
κά! ιιιοιιι1οιιιιιιι, ει: Μ ω, Μ: -επειι Μπι; Γοιγιιιιια Μπα ει: ιιΙΙιειε 
ἱιΙιεἔοἱ Μ;; όι·26Κοπγ ει ὶιιἔετ!έΚειιγ έ.ιιιιροΕΜιι ναιιιιει!ι, ιιοἔγ Με· 
1ό.ιιιιιι Κενιέει οι·νοεεέι,;οι, Με ισ.ι·ιαΙιιιιιε ρω1ι·,; @μπι ιιοιτι ιιιιιωι‹ ει. 

Α ιι ιιιιγάετει πω” ιιιιιιιιιιισε €γί"Π'Η.Π ιεΙιει ωρειειωιιιιιιικ ε 
Με ει!ιιιέ; ιι ιιιἱ ιιιιι€άΜιιι Μάι· απ». Πιτ, Μ” οτνοεεάἔοΚιόΙ Μ· 
ιιιόΙ_ιϋΙσ α Κἰεᾶεᾶει. Πει πιοιιΒιιιι ε. ιιέιιιγάε άΙΦιιΙ εριέε ίοΙγιιιιέ:Κ Μι 
ωωιι Μ , ε ει. Μειιιοιι οπο ιιι6ἔ; πιστη μινιιΙτ, ει” ιι ἔγοιιιοτιἀΠιϋί 
ΓειΗ, ειίεῇ Ιοτι·6 ιιιαι·ειθοα-ιιοιιι Βινοι· ΜΜΜ, ιιιιιιειιι 1ιάιηιιι€όι: 
ειιιιιιιιΚ ιι Ιιε£εἔιιεΙ:; Μι νοκ εεοΕιιιιΚ (ιιιιιιτ ει ΓϋΙΙιοιοιτ ρ6Ιι!ει ιο 
ιιιιιιιιιιιι) Ιιο1 «κι οι Μι· ιοΙγιιιιιιι ιιΙιιιτ 2 έ-4ειει· ιει ἱειιι6ιοΙιϋιε ιἔοιι 
36 ει·οιιιιιόπιιιγει. Βε εοΙιιι ιιοιιι τοιιιιυΙιιϋΚ ιι ΙιάιιγΒοι·Κϋνοι εἔγεᾶϋΙ, 
ΜΗ ιϋΙιιιιιγιι·σ σειιιι ιι Ιιάιιγ;γϋΚοτει. 

Α Μ.ιιγωιό ιιΙΒιιΙιιιιιιάειι ιι·ιιιι€ άΙιαΙάΙιιιιι οειιΚ ει: Μ, ιι ιιιι€ 
ει. σειιιΙάιι·όΙ επόΙνάιι ειιιΙιώΚ. Με θνεειιόΙ ιήιιΙ:Μιοι·ιι ΚιειισιιιιέΙ 
ιιόΙιει ὶἔειι ιιοιιέι ει Ιιιιιιγιιι€ύ ῇανπΙΙΜά£ Κἱριιιιιιἐοιιιἰ. Πα ει:οιιικιιι ιι. 
€γοιιι01° ιιιιιοεειι ΓϋΙϋτω σ.$ι·ιό!ιοιιγ ε ίοι·ι·ό άΙΙιιροΠιιιιι, ε. Ιιάιηιεγϋ 
Μι· ΜΜΜ σε2ΚϋιΙϋιτ Μιιγάε ΙοἔαΙἀΒΙι Κάτι πισω Μ; οΚοιτιιι, οἔγιιιι· 
τ” ΙιειειιιιιΙ. 

Α Μ” Ιοιγάειιιιικ οειιιοε-ερω ιιοιιιε ιιιιιΚιιοεισ.ΒΙι π Μπα 
ν6ι·Κοτοενιι€γι ιη›όειιόΙ, ι: οΙΙγιια_.;γ ιιόιιιι Η” Ι:ΜάοιΜι ισΠε8ειι Μ' 
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επτοπιιάεπ, πο;" ιπιιιιΙσπ ΜπιιΙπγι ΙιιιΜ·ι·νιι, να” ιιΜι·ιπι ιπάε ἱ 
τιιΙ, ιπεΙγει σ. ιθωδ Ιοπικε!, τωεπι πιιεΓοΙγάε οιώνέι ε ιιιτ;γάνά 
Ιεειεπ. ΑιοιιΜπ Μ;; ύ.!!ιιροτ οΙΙοιι ει πόιμ«έιιπΖο Χόμπι ει 
ΐϋἔγὐἔγειοττ, επ πο. ιι ἔγοιποι· ιιειπ Μπω.!ιπσιο, πὲἔγότέιι 
Μπτ %-% 82Γι Βοννοι·ροι· ἱἔεπ ι:26Ιειετϋ εο,·;ύΙγειετ. Πι οιιιΙιιρι0. 
νέιιι ιιι ΜΜΜ ιιΙε·έεΙ: τ:εύιοπ ιιμασιο5ι1,·;Δι π ο. ίύ.ιιιιιΙιππΙιπτ , εἔγ> 
πιοι·ειπιπά ιιι ορόε 68 ειινόε ΚινάΙπε2%.ιι εΙΙσπ ο ΙΜΒιιιι--=ιπεΙΙγ- π 
πει πωπω ερεε νιεπει·οε Κοτοενε8;γ ποιπ ΜειιΚ-ΒϋΚετεεεπ 
ω, ε ει ΜΜΜ ιιιιι«ΜεοΙαι€ Η “ΜΜΕ εΙ6ιποιιΙΙιαπι. Ει·το πει" Π· 
$γεΙιιιοι Γοι·«ΜππΙε ε ει Βοννοηιοτι: @Με 4-8 ύτύπκέπι ιιιΒιιΚ, 
πο” ο πω" Ειι6Ει626Ιιποπ ιιιεΒΜΙΙιεεεϋΚ: νιιΙ] οι: εἔγ απ” γ 
Μιπ σ. ΙιειειΓοηάει ιπεἔειϋπόεόνοΙ Η:]Ι6ιΙιΚ-ε πιο-ρ 
8682 Ιιότει1Ιπροτοι επγΙιιτό πότΜτάΙΜ;--ιποι·ι πε οι 
Μπι $ϋτωπιι:, ΜΚ πει ι·ϋ80ϋπ οΙάΙΙνάπ ει. 88Π68· ερόε ππ:ῖοΙγάη ο 
π” πϋΠοιΙιπειι_ ει Μ] εΙΓοἔπΙ€ππΚ, ιι Με Ιιειεἔ πγπμε.Ιππο.πϋπιιΕ 
ωρπωωιωιικ-ιπωεπι ΙιιιπποιοΙα]]πΙνιι€γ οΙειιοε οεόι·6νεΙ ;;γειι,·;έι! 
ΙιιιεπτΜ·π €6ι·οΚειππΚ εΙ6!ιοιπι. ΜέείύΙε παιιιιιιι”Μ Η” 
άΙΙειροΙΒΜιπ παπι τειπάοεοει ΜΚ Μιππιπι.--'Ι'επάι αΙ)ο 
ννοι·ροτππΚ σειιΚ πΜιοι· νιιιι ῇόιόιιοπγ πωπω, Επι πι: ιι;;γ πάιιιΚ, 
πω” άΙ€ειΙει ιιετει!έπ ε. ΙιεΙεΚΙιεπ πω· πειἔγ ιποππγι86€Βεπ Κινι5Ι:ιειτ 
να. Ιύνό ειινόε ορόε ίοΙγειιΙσέ·Κ πω” πο €πτωεεόΙι. Α ιπἱ πιιιι· ε! 
ν” νέιΙειει€νει, ειππο.Κ ει. ΙιοΙεΙιπ6Ι Η ιε ΜΗ πιοππιο; ιπάεΚύρεπ 
ει: ει ΙιεΙεΙε ε ιιι εἔἐει τω: ἱιἔιι£ο£€ ό.ΙΙειροΙ:Μ ϋτεἔπἰ£επᾶἱ. 'Ι'εΙιάψ ει. 
ι·ιοιποΙει_ι ιιιιιι€ε;;γ ιιιοΙΙό!ιειει·ε ιι Βοννει·ροι·πιιΚ ει. οεύιοε-ερόει Με· 
Μπι. Α κι ροάι€ ο. Ποιπετροι·ι·εΙ ει. πεεε886ιςΒοπ ειπε ποιπ τω, να” 
Ιειπετιππιππγπό! πειπ πιει·-- Με ειι_ιπάΙοιπ; Μ” ΙιιιιιιΙιπειε ΐεἔγ 
"Η πόΙΚιιΙϋι. Α: Με: πἰἔιιπγπειΙι- ιπεΙΙγεΙ ο Μι·ίοΙγειιπΜιπ ιιι 
επϋι·πγπ νιεειαιό!όε €6ι·τέπιΚ -- ΗΜ πιιιηέΒιιπι πΙΙιπ1ιπιιιιιιπάεάτύΙ 
ιπει]ι! σ. Ιό.πωΙαιι οεπιοε-ερ68 ΙιπείοΙγάεπέιΙ έτ£εΚοιεπιΙϋπΙι, ε Μ 
οεπιιι ιιιιπγι€ ῇεἔγιϋπιι ιπειι·, Ιιοἔγ πωπω, ‹έε Πιι·Ιιέει πιοιπιπεΙ Κι 
πόι·ι: ἔγπΚοι·ἰ πΙΒιι!ιππιπωι πω” , :ποπ ιποἔἔγ6ι6ἀόΜ πγετ2ϋΙι, 
ιππιοι·ιπτ ει·όε Μ.ι- ε5ε πιάτο.: ίοι·ι·ό Ιι6ι·πέ:Ι ιιι όιΙοε 

ΜΗΝ: εοΙιιι. εοιπ ΚΜ! τοπ ᾶεΙπἱ; ει οεύιοε-ορόε Μ: 
πό.Ι ρθω πιω( π. Ιεϋνοι!ωιό Ι:ϋτπγϋΙάΙΙό.εοΚ ΜΜΕ ειά_ιιιΚ ῇοΙεπΙοἔ· 
ο ποπ: πιιιι6π ιι ωινόε-ερόε ΙιαείοΙγάε ει. Μ.: ό8 1οΙ:οοε μπωωωκ 
πιιἔγ επγΙιπΙόεε ιι€άπ ιε ιπιιΙωοειιΙ ίϋπάΙΙ; ιππ36ιι ο. ΙιύΙγεἔΙιιιιι5 ε ε: 
Ποννοι·ροτ 1ιειΙνει6 ΙιειΜεεειΙ πειπ νοΙιαΙ:; ε πιι06π-- άΙωάποε Πιπέ 
τοΙΚύπς_π ὶι0ί0ἔ ΜΜΜ ιό ιιΙΚιιτάεπ, πειιι εάρειάτ, ποιπ @ιππό 
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Ιγεε. ϋεε:οΙαιροεοΙ]πΚ ω Η5Νιπγιι·ε Βοννσηιοι·ι·αΙ ιι πω· ειιιΙΜΜ 
οΙαιΒιιό.Ι Γοἔνει: ιιιινοΙ ε: και ιι Μει!ειιοΚ ἔγοιιιτιι π” ]ιιω$8ΙΙ ΗΜ, 
ε ιιιινοΙ εΚύρ ο8γε:οι·ειιιιπι! π: ι::ιιιΜειοΚ --ιιιοΙΙγοΚ ιιι€ιιιιπγιιΙι ε· 
Μει Με” ιιιἱιιιΠἔ Ιιει5:ιιοεειΚ- οΙ6ιιιο:όιΜιτιιαΚ, ε ει ΙιἱἔιιιιγιιειΚ :πιο 
ιιιιΠ€6 ΙιιιΜ.ειι πιιιιό.! ΜποειΒιιτι οειιρει ιιιάειτοι·ει (ιιΙΙοι·ειιιε) Κ01°ΙΜ02· 
ΜΜΕ. 

Α ιποπιιοΜικΜΗ ΚινοΙιε86: πο” ιι οειι:οε-ερόε Μι, ιιιιιιι ε 
μα, Με ΚἰειΙοιΙοΚιιό! ι€ειι ἔγιιΚοι·ἰ ἰιΙοιπιι οι Ιά:ιιε σεύ:ΓοητειιιιιιιιΚ 
+- ειιιιοΚ ιιιο.!αιοε νάΙιο:ι':Κοιιγ Ιστιπόε:εωνεΙ Μι; πω θΡόδ Υιό 
ιιγάε, πω εεινόε-ερέε !ιαείοΙγάε Μια! ιε!Ιοιιιο:ιειιΚ, ε: ιιόΙΚϋΙ, πο” 
παπι _ιο!επόεοΚ όρροπ πιω· Κο:ιΜι6Ι, νιιἔγ νέἔὶἔ ε:οι·ορειιιόπεΚ, 
ιιἔγ πο" "Με νει!ιιιιιοΙ!γ ΜΜΜ πιοιιιιΙ:Μιι @πωπω ΜτΚύρετ Μ· 
πι ΙεΙιεΕοιΙοιι νοιιιιι. . 

Κόι·Ιιά:ππΚιιιιιι ειπε πι] Ιιο€εἔ ι: ιιιιιιι!ωι οι·νοεΙάει πόΙΜΠ, "Η 
@Με @κι οεοιπέΙΙγεΙ ει:οτεποειέεοπ ιπεἔἔγειΒγιιΙ€ , :ΜΜΜ ει. ιοΙειια· 
ιεΙε ιιε!ιάιιγ ιιιιρί,·Ξ· ε:ιιι€οΙΙγ νάΙιο:έΚοιιγιιΚ , πιιιι€ Ιιοιιιά!γοειιΚ ε ιι 
ιεε:16Ι: νιιΙάπειΚ. Βάι· νειέτειιιόιιοΙα απια- ε! ιπιιι6ΙεΙ6ΙιΙι ιι πικαπ» 
ΙϋΙοιι16 ε Ιιϋειιό νειι_·γιιιέΚεκ ει Κιειιο«Μι ἔγύἔγἔγιιΚοιΙιιιἀΙιιιΙ! 

'Ι'έιπ ιιεπι νοΙ€ Ιιιιε:οπω!ιιπ ιιιοἔοιιιΙΗειιοιπ , 86ί ει·ειΙειϋΚ!ιοιι 
ιπο8ιειιιοι·ωιποιιι :ποπ ιιοΜιεΙι :ιινιιι·οΙωι, ιιιοΙ!γεΚ π οειι:οε-εχιόε 
Μ: Ιε88γαΙεοι·ιΜι οεπτοΙνάιιγπι. Α: ποπ, ει ιιιεΙΙΙιάτηιιι ε 8966 τό 
ε:οΙ: οιιιιιιι - ιιιεΙΙιιοΙαπ ει: οἔγε:ει·ϋ οειι:Ιέι:ιιό.Ι ιιι€ΙειΙΑπΚ-- οι 
ΒύτιιΙοιπ Μπα έιΙια!ιιιιΚ τιιΚάΙιΙιιιιι ΕαΡαε:ΜιιιιιιιΚ. 

Πρόε Ιεἱι. 
> ΜΗΝ ΚἱιΙϋιιὶιεέὲ; Ι6€ε:ἱΚ ει.: ιερά: Μ: έει ει ΐϋΙε·Μι ι·όει:Ιεπε:οι0 

πειι:οε-ερσΞε Μ.: Ι(ϋ:ϋττ- Μ” πω: άΙωΙάποει νιεε:ει·εε νέι·-1ιω 
ν88γειι, ειιιο: οεαΙ‹ ει ιιιά_ι 0εύ:οε ι:ἔει€οι€εἀἔάιι ειιιιρειικ-ιι:Ε 
Μάι· ιπε8οιπΙΙ16Κ. Αιιι!ιέ.$οι· ει:οιιΙιιιπ ει: ερόε Μ: ΜΜΜ ιιιιείο!γειε 
οεεΚόΙγεΜι ιιιεπιιγἱεόἔϋ ιέει ιίε:ΜΜι είιι·ύΜι εριέι; Η σειι:οε-εράπ 
Μ: ει:έ:Βϋι·Πόεει ρειΙἱἔ τεπιιε:ει·ιιι€ ιιιιἔγοΙιΙι ιιιι5Γάιάειό! ιιιερ5°εΙό:ϋ1ι 
ιζθ68ἑἔθ8, Ιιιἔ, ειι.νύε-ορόε ιιπγιιἔοι Ιιοι·ιΙιιππΚ κι - πιόἔἱε ιιιοἔ· ΜΗ 
νιιΙΙιιπιιιιΚ, Μι Βάι: Μη ΚιιΙϋιιΙιϋ:6 Κύτιιε·ιιι ει” ιιΙ6Ιιοιι ε 8ἔΎΠΙά8· 
ιπεΙΙοτι Ιεριι6 ιιιεευ. ΚιειΙο0εΚει, παπι ι·Μαι κι”. ο.: εἔγιιιάεεειΙι Μ 
οεει·ό16ε; ε ε: ιπο8ιϋτωιιτ νεΙϋπΙ‹ π. 

Α οεύ:οε-ερόε Ιά:ιιι--ιπιπτ τϋ8ιόπϋει ιιιόνό.Νο:άε, ιιιεἔπϋ!6ε 
οΚο:ειιηάι-ε:όνειΙ, ιιιιιιι από: ιιοιιι6ι πόΙι σ. ιιγάτοιι ιιι , πιω ει: 
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1844ιέν1Βειι Ιέ.11πΚ ε. οι·νοεο11πΚ; ιιι ορόε ΜΜΜ. ειιοπΜποοπ 
ρ ά π ει πό ιιγάι·5 ππιπιροΚΜιπ ,πειπ ροιὶἱἔ Με ΜΜΜ 158 1αναεεωΙ 
νόΙΝ1Κ 6ειΙεΙπἰ; Με ΚἱειΙειΙοΚπ6Ι ει 8 έν 61611 τπΚάπ ίοι·ι1πΙ οι Μό, 
νειἑςγ πιἱ πειιι1ειπει·1ϋΚ ιπεἔ ει ειιΒ]εσΗν ΚότῇοΙοΚ Ιιἰάιιγει πιΜΜ. 
Κἱεᾶει1εΚ 1.1. Κεεετϋ ειέι_ϋιτόΙ πεπι ρεπειειποάπεικ. 

Βοι·πόΙγ Ι·Ιο1οπει 19 πόπωροε (ο ῇεἔγι6Κϋπγν 1084 επά 
ΙΜι ΜΜΟ) 1844Μ @Ηπα 11Κύπ _ῇάι·ὸΙιιἔ· οι·νοεο|ϊει€οτΕ. Ηάτοιιι παρω· 
“Μό Βο1εἔεέἔό£ Κόνοι!από Κότ3εΙεΚ ΒέεΙγε·ξ.ςιέΚ: ίϋΙ1ϋπὅΙεἔ Γοι·τύ 
πιάτα: Ν$τ, επιροι·ει ωκω, πο” Ιενετ€5έἔ, ειιπίπγπιἔ πειμοπ 
ΐοι·τό 68 απ". νάΙΜι·ο. Μπιιει€οπ Μ] 1ιοιιιΙοπ-τάποιοκΚΜ όε πά 
Βγειι11 μειιιοπκεΙ; πγϋἔεἐε , πο” εποπη , €€νάἔγπἱέιπγ, Μ” , Με 
ειΘ ρϋΠοιΙτ Με, τπ1κάπ 1:ϋτώπό 2616 εϋι·ι1Μ.τ ΓοΙγω161επ ωεκιεεεω 
τοΚ, ποπ ΜΜΕ εεπππἱ Γά_ΜεΙοιιι Με. Βεπι1επεπεττ: Βρ. Μα. ο τω!. 
επΙερ. μ. 18 ε!. 1ι·ποῖπππι ωιππι·1πι1. 511. Ιππ·.ξ 1319, η”. ΜΝ Μεο1 
51. Μ.8. Μϋπάεπ 2 στά!ωπ ἔγετππεΙεΙωπάΙπγϋ. 13άπ οι 6εεποε πι 
Ιειρο!; ιπάτ πιι€γοπ ]εινιιΙ1, «Με πιέἔ εεπππί πινιιΜε εαπ Ιόνιέπι σ. 115]· 
ε!ϊυΒιιΙτεά;;ι·ει πέινο, ε...» Μ· ει Με πι Μ· επἔεᾶεΜ , π Βήτα 
3 πειιΜΙγ ει!καΙιπιπιΜποΠ , ΒεΙε6Ιεἔ ροᾶἱἔ· ΙώνετΚοιό μπώ: ειιπιΠειΙε: 
Κ;» οειΙοπι. μ. ω. ρων. ἐ·ιιιπ. ειι·ειΙ:. ἐν. ν!. εποπ. «Απ. 519. Μ. πρ. 
ΒΕν. πι Με. πωπω!. 12. Β.8. ΝειροπΚάπ1 4 ροττ. Πισω Μπάεππόάται 
σ. ΓεμεΙΓοἔιιΙτεάἔ ιέε πεπέιεεἔ ΜΜΜ, σ. ΙιειεΓ‹›Ιγέιε επ.π·εάο11, 68 ἱἔγ 
πω ειοιιιϋε£ϋπ6 μινιιΜε ιποΙΙο11 σ. Μεκ1οι1 17ΚύτόΙ οτνοεεάἐ ΜΙΝΙ 
πει€γει€οττ. 

Α πενεπγ επόε Μι, ιιιο1Ιγ ιιιοἔΙο€τ ο8γόπεΚπόΙ παἔγἰοΚύ. επά 
ι· ει: ΓοττύεέἔἔειΙ -- ποποι πεπι ΓϋΙνά116πι8 1ιιο.ι1άεοΚΙωΙ, πιἱπτ ε. 
οει1ιοε-ερόε Μ.ι--οτόε Ϊ8]8!Ϊ0ἔι1|ί8άἔ· 6ε ίά]6.εωΙ, νϋτϋε, να" 
εέιτἔἀει-νϋι·ϋε πτοιει1ιππεΙ, Κεεω·π ειάπι:εΙ| εἀτἔἀε πγοΙννεΙ ε νό 
ι·ϋε Ι:πιτπι1ε νἱιεΙεττεΙ απο:: ῇοΙεπΚειπὶ, α ΜΙΝΙ πο” ορόε Μ 
πγέι.ε, νειἔγ ΙιεείοΙγάε νο!πει. πππιΙὶἔ πιο... πππά1ποπωοϋποπ ἱε 
ιπετΙιε16 πιεἔ ΜΜΜ Βε€εἔιι6Ι, ιπἰνε1 σ. πενειεΗ άΙΙππι1ό ῇεΙεΚιιπἔγ 
τέ:επ ιιΙειπγἰειΚ (ειιΙ›_ῇεοΕἰν), ε. €άι·ἔγἱΙαἔοεαΚ (οΒ]εξ:€ἱν) ε:8·γΠε τόετε 
ρειΙἰἔ -ρ. ο. α εάτἔἀε ιιγεΙν ε ει νόι·ϋε Μτπάε ν1ιοΜ:-πεπι οπών 
Κϋππγειι ωρωΖωιπωσ ΚΜ έν ειΙειΜἰ Μεάο«ΜΚπόΙ. :ΜΜΜ εοΚ στ· 
νοε--ΚὶνὰΙ£ αι 6168 Ιιἱἔειπγ Μ" πωπω - ιπ1πάιιπωΙαπ ιπόψ ε 
ερεπάπωΙιιιαΚα1 νόΙπεΚ ΜΜΜ Μει!ειΙ ΒοτεἔεΒπόΙ , ιπ1ιπϊιιιΜιοπά1αιΙ π. 
ΒγετιποΚΚύι·Μιπαπ ω εᾶᾶἰ;; πεπι £ειρειει€ειΙΙιει€ΕπΚ ε: οεειΚπεπι πει] 
ΜΜΜ: νιι,π>.·γππΚ ΜΜΜ; πο” π ΜεάεάοΚ ν1ειει·εε, ΜΜΜ 
οἔγειετεππἱπά εμέ:: νέτΚοτοενοἔγτε πειπ Μ” πει] 
Ιαπωωικ πι1π1 ιιιεἔ1ετ€ εἔγ6πεΙ:. 

Η ΙιὶεᾶεΙιπϋπΚε€ π πειἔγοΚ ει Μει!ωΙεΚ ΚΠΝ$π1:ιόιό 6Ιε€τοπιΙἰ 
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πιόιϊμιιπιιΚ Μιιιιιετπο νέωΙε ιιιοΙΙοιτ πέιπἱ 6ιειωπι οΚοΚ π. Ιδιεπι 
πιιΚ Μιποἔιιιιιὶ, ε ει εΙΙοπνόΙοιιιέπγϋεΚ Μι @Μο οωΙόϋπσ.Κ, πο” 
1) ει ΜεάεπεΚ 86ι·σε6ε πάπγάεάνειΙ ειϋΚεὐἔΚ6ροιι ΚΙοει!αιι·τ οροέε 
ιιιιγα;;οι, ιπιπτ ει. Ιιέιιιγάει οΚάτ-ιπιιι€ πι ερέεειἐἔπεΚ (ΜΙιοεπιιε, 
ροΙγο!ιοΙιιι) ῇε!ό£ ωιππιπι; 2) Ιιοἔγ π. Ει6νεΙι1ιεπ ]ε:ΙΙειπιτειι ΜΜ 
εριέε ΚύτίοΙγιιιπο£ νει!6εά;οει νὲτΚοτοενεἔγὶ ε·ρέεπεΚ ωιπ_πικ ; 3) 
Ιιοἔγ ει ειεινειπγιι οεοι·νέ.ε ι(ειπππτταΙιε ιιοἱιὶει) Ιιπείο!γάειιάΙ Κἱϋι·ἱΙ0Ν; 
ιιπγπἔο€-ιπεΙΙγπἔγιιιι €ϋΜιιιγιι·ο οιιιιΚ πε!ιάπγ μπει παπι ιιΙενο,·Ξ6 
πω νάΙιοιιιιιΕΚ :ϋΙότε -εριέεποΚ Μπι. νιιπ οΙιππΙ: πω “Νεπά 
επε!ιι·ε Μιιιιι. 

Αιοπιιιιιι πω· ιπἰΚόιι€ Ιο,;γειι ιε ιπππΙ οι-ιπι σ. ἔγετιιιεΚ 
Μι·ΙιέιΜιιι σειιΚ ΜΒΜ ιπεττϋπΙι ορόε Μ: π ιι Κ ΚοτοεπεΙπι νωπ 
ιπε!!γ έγοι·ιιιεΗιεισμόέει: πα ιι Με άΙΙσιπι!όιιιι πιάτατίοι· 
τ·ύεἀ,·;ἔο.Ι, πιιἔγ ΓοῇοΙ£οἔπΙιεἀἔἔιιΙ ε πγό;;6εεε1, ε 
ο ιπο11εττνει8·γ :Μό οπο” Ιιιθ.πγιιε, να,·ι·γ ΗΙγειι πω» 
ιπειιόει ιππωικοιοΝΕ, «Με ει πόΙΚϋΙ, Ιιοἔγ ει: αΙΙιιιει 
ειιι€έιιτάεοΚιιι @ΜΗ ιΚόι·ιεΙεΚ ιππω.ΗκοιταΚ νοΙ 
πει. Α ΙιἰεᾶοᾶεΚ εάτἔιἰε ε26Κϋι·ιωεειτ ιιοιπ νοΙιοιιι6Κ εἔγ Κ6ππγοπ 
ερόεεόἔπεΙι, ιπόἔ; Κενέεπό ρωιιἔ ει: «φάει Μπακ ιοΙ6ϋΙ--ε π” 
Κενέε ερέει πω ωππωικ ]εἔγι6ΚϋπγνεἰπΚΙιοπ. 

Α: ε16ίοι·ιιπΙτ εεεΦοΚΙιοπ ει. Μι· €ϋΙιΙιπγιτο τϋἔιϋπ, όιπεΙγἔέε= 
εοΙ να” ΙιάιιγιέπειιΙ κιππωσει, ε. ΜεάαΜι Μ” Ρόειο οεειΚποιπ ιι 
ΙοιιιΙιότοε εΙΓοἔπΙ€εάἔΙιιιπ Ι'εΙΝΜϋα; ρϋΠειΙΙ: Με 68 ιπἀ]£έ.ῇιιΙ; νι 
Ζωα Κονόε, πιω” πωπω σ. 1°οιι6ι· ι·πιιέι€ ε άι·8ύ.τει 
Πε Μό; Η: ΜΙ ά ει έ ρ ρ ο π π ο πι , ΙομΙΙιιιτάι·οιοιτιιππ ύΕνἀἔγΙιἱ 
έπη; οεεΙώΙγ ΜάιιΙοιπ, @ο ιιππό.Ι αιει;5γο!ιΙι νεειο«Μειπ ιο.ρειει€ιιΙ 
ωωι, Α: ιιιιιθέιε, πει ΉΙγ ΜιιιειππόΙ ιποωοΙεπι, ιιιιπιιη; μινιιΙάεΕ 
ιο!επιει€.-Αι άτιπεπει Ιιπἔγιιιέιιπει πειπ πω, πιέἔ ΡειΗὲς πεπο 
ιΜιπεε ιιοιπόΙιε ιι ΙιειἔγιπάΖιιπΚ-ετ6ε ιι€γ- νιιἔγ €ϋόϋπάπωοιπιππ!. 

Α Ι: ο π οιοΙύ π Με Μια πεπι ιιππιπι·ιι ιτρέε Ιά2Μιπ πιιιι€ ιπ 
Κύ.Μι ορόε Ιια8ιππέ:Μπ ΜΜΜ ΚιειΙοόεΙ:ΙωΙ Ιοεπά- Μ πικαπ 
ᾶοΙἔει. 

ΑἔγΙιέτΙοΙιΙιιιΙ, ση;γνιιΚότι·ιιΙ ε ΙιαἔγιπέιιιιιΙ ΙοἔΚϋππγεΙιΙιοιι Μ· 
παπι: Γσ1οεοι·61πι ο Βε€ε;ε6ἔε€, ια ει ΙιιιπΙ6Μι· οΙε6 16ριεινε1 π. 
Α2οπΙπιπ ει Ιιενειιγ σ.”Κόι·ιοΙι ίο!;ποποε ειϋτπγϋ ΓάῇᾶπΙιπιιΚΚιιΙ, ππἔγ 
ιιγπ8ιο.Ιιιππέι€,ΒιιΙ ε ἱπἔοτϋΙιεύἔἔεΙ ΜΡ Π” , οι Με €γιιΚι·ιαπ μπει. Α 
Ιιενειιγ ει;ηνΙ:Κύι·π:Μ οιε!Πιοι πιιεοπΙ6, πι: Μπι «ιη ίά_ιάειΙιιιειε, 
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ναἔγ π ο πι Μ” ό! Ι ιιιιιΙ 6 ῇειειιειεΚ-ειεπ πιω Μπι ι·ιιΚάιι @κι 
ΙϋΙΜάΙιό.εοΙα ό8 ,·;,ϋτοεϋΚ; ει Με ρεάι;ι· εἔύειοπ Βεεεε·τι. Α Ιιιι€γιπάι 
εοκιαιΙ Ιειεεο.ιιιιιιιι ΐοῇΙ6ϋἰΚ κι πιιιιτ ει: ορόε Μι. Α πιιπΙ6Κότιιιι! 
Ιε8ΓϋΙοϋπ ε” πο: παρ πιι·ιιιιιτ σ. οειιΙύιΙέιε. ΑιοιιΙιιιιι οιιο.16ΜπιιΙι πέ 
Ιιιι, ε ίϋΙοεοι·6Μικ εἔγιιιἀεειιΙ ει πεπι·Ιιονοπγ Γοιγειιιιιι ερεΞε Μπι: 
επι ιιΙΙιενειιγ ειωνΙ:Κόι·τιιΙ; ιιιοι·ι οι πιόΙιΒιιιιιΙ ιιοπι :Μια πιω ιιι 
εριέε πάψει 68 ιι Με Μπι ιιιιιιιΙειιΚοτ Μ" να” Ιιεεειιι€. Π” Κύτ 
ε6ἔοε εεειιιοπ ιιιόἔἱε πεπι εδ;γΙιαπιιιι· Με ιιι ιιέγοε €γοι·ιιιοΚοινοε 
Κάι·τ οποιπι; ιπει·ι κι Μπγιειιό ιΙΙγειιΙωτ ιιεπι οΙΙγ έιι·ιαΙιπ-ιιε, πιιιιτ 
πενειιγπόΙ, ει ΙιιιΙεἔ Ιοϋπιϋιόει ρειΙιε πεπι άι·ΕειΙιιιιιε ει: ορόε ΜΜΜ; 
πι πιιιι!ιοι-οΙιιι όε εΞᾶοε-Ιιἱἔειιγ Μπιτ ιιιιπιι6ιι πιοἔ ιιιιιιιΠώι Ιιότιιγιι1 
άΙΙιιε Μπιτ ΙεἔιιΙιιΙ›Β ιε πειπ άι·ιιιΙιπιιειιΚ. 

ΒιιιιάειιιόπιιιιΚαι ΚονσΞε ειανιιΙ:ΚιιΙ εΚύρεπ 6ειροπιοειιΜιοιπ. 
Α Μπριιοτιι6 ε. ει. ιιοιιι0ωι-ωεκ ιι ί6ειει·ειΚ, «Με ειιιιιο ιιιιἔγοιι 
ιιιιειιιοε ει ἔγοπἔέιι ιειιιιιιι~ιππ-Γ6ιοι, Ιιενέε ιιοι·ΙώειιιννΜ.--ΜιιΙγ 
$εΙειιοτοΙε @Με ειιιΚεάιςοε να;;; €ιιιιιιοεοε ει Μπι νιιἔγ πιω” πει 
ιιιιΙγο!ιιι€ ιι!Ιω.Ιιιιιιιιιι- ιι απ» πωπω ιποιιθοΜ.ΚΙιόΙ Κινειιιι€6. ιπ 
€ιιπγτ ῇεΙειιΙοἔ, ιιι ιιι 2 έν Με., ό8 ειἱἔοιὴιι ιεριι.ειιιιΙειιι ρύι·Ιιιι 

_ιιιιιιΙάε ιιιέιπ, πει Ιιονοπγ σ. Μι, ΜΒΜ πεπι τοπ«Μϋπιι, ε Μπι π: 
πιοι·ιιΙιιιιΙι και., Ιιιιπειιι πιιιε Ιιειεπιιιτ6νιιΙ όΙϋπΚ ειιιι€οιήιιπ, πει οειιΚ 
ιιοιπ 8γοι·ειιΙι!ι ει·ει!ιιιέππγεΙ. 

ι Πιιι·ιι€οε Ιέι. 

Ε: ει ΙιιειΙοιΙοκ ιθ$ωικ0ιιιιι ε ιιι€;γειι€όόοϋπ ΙιιιΓοΙγαιιιιι, 
ιιιεΙΙγ, πει ει. ειοΙιοα σι·ιιπΙιεπιι οι·νοεΙέιε Με! ιιι ΜΜΜ ιιιο€ι·επι1 
πω· ιιινιιι·πει πεπι ιΙϋπιετικ-ιιι εεεωΚ ιϋΙιΙιε6ἔύΒειι ιπιπάεπ ἔγ6ἔγ 
πρι· ΜΙΝΙ π» ε:ει·ειιο56εεπ 2-6 παρ πια ιποἔἔγόἔγιιΙ. 

Μιιιιιιπ @Η να” οἔέει περι; ει. Ιιιεθει!επ ιι Μ.: Θεό ΜΜΜ 
Ιὲριοἰ-Ιιάἔγειᾶιειἐ.ἔ , ίοι·ι·0ειι; , Γε]εΙΕοἔιιΙιε:Ξἔ Με. ει πιἱιιτ πωπω: 
ει "πι πιιι_οιι ροιιιοειιιι νιιιοπιπΚ- ιερειειιιιΙτειιιιιΚ νοιπυ.: πάιΙιει, 
ΚϋΙιϋἔόε, να” πγάΙΙιάε πιιείοΙγάε, νιιἔγ πιἰπιΙ ιι Ιιό.τοιιι ε;γιιι€ ιι): 
Ιεπι!ε πιεἔ. π 

Ν6Ιιιι ιιιοιιιιιιπ [Γ6ιεΙσποτΚέιι€ .πωπω ριιΙΤιιιΙτ, Ζω Με ιιιο1 
μια έ$νά8γΙιιάπγ , έιποΙγἔόε να” Ιιάιιγέιει ΒιΞΙγεἔιἱΚ ιι Με εΙε6 πειρ 
μπι, απέιπ €6Μιπγιτε ιιγέιΙΚέιει ΙιιιιιίοΙγάε ΜΙ Με ι”άιάιιΙοιπ πόΙΙ:ϋΙ.- 
Α: σπαει: €ϋΒΒεό;όπι€Ι, ιπιι16π παπι ΜΜΜ Ι«5ι·ιοΙεΙ: ιπιπιι€ικοιιιαΙι, 
νοεσΚόΙγειψει: νιιἔγ ππωωιωκ ιι ιιιεΙΙΙιεΙιοΚ. Α: ΠιιιιΙάεοΙ: 
ο πιιποιππσέ·Ι τοπάειοι·ιιιι πι, Μι·άΙιιτΜι. 
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Η ειετὶΜ Μ! Π5Ει!οιιιάτ ΜΒΜ ίϋΙάΙΜειιιυιιΚ ε Ιιιιιιι€!έιιιαΚ: ι 

εποΙΙΙιπτιι€νιΒγ πιό.ΗιαΙύ.ιειΕ, επι αΙΙιο.Μ ΙιιιτυΕΙ ό.ιειΕ. ΕΜΗ: 
ΒϋιϋΙ ιιι εΙεϋπεΚ ετϋε Κήποι σο. ἔτἰρρο€ Κέροιἰ, ε οι ά0ιιιεΙιετ ὶιΙε,·ἑ· 
ΙέιιΙπι; ιι πιιέεοιΠΚ-- Ε. ἱ, ιιι ειΙΜιεἰ ΙιιιτιΜάι ρεᾶἱἔ α!Μιεή Ιιὲιἔγ 
ιτιιθ.ιιά ΓεῇΙὅΟΙιεΕἱΚ. ΕΜΠ ΜΗ ΙάιἰιΙοπι ΚϋιΕυΙει]0οπα ει, Ιιοἔγ ια 
Βοτεἔ Μει!οιΜε τϋΒΒιιγἱτο πγιιἔοᾶα!ιιιιιεεΚ ε Μι!ειΙοιιι ῇεΙεὶ πιο ω· 
ραει€ειΙ€ΜπειΒ τειῇ£ιιΚ._ 

ΑιιιΒάι· ει ΙιιιτιιΕοε Μ: €ιιΙει]θοπει ει, Ιιοἔγ πιοΙΙοϋε ιιιἰπᾶἰἔ εἔγ 
πω, πιάεὶΚ πγάΚΙιάτέγε ἱιἔαΦοΗ: άΙΙειροΗοωι ΙόΙειΕΚ, ιιιύἔἰε ΜΜΕ 
το.πι 1-2 πιερἱἔ ΜτΙ; ιιιό.τ πο. Μι τιεἔγ Ιενοτ€εόἔἔεΙ -ιιιαι Η πι: 
ἱᾶοἔεπΗνο ιιι ἱιΙεἔτεπιιΙειετ ε ει. Κει·ἱιιἔ6ε-ιιιἱοΙ6ττ νυ.1ιιιιιοΙΙγ πγι€Κ 
Μάτηγό.Μιπ ΙιεΙγΒεΙἱεΙΙε€£ ΜΜεΙοιπ νοΜει ῇεΙοιι; άι ει›Ι€ειοτ πιἱᾶ6ιι ει 
Βϋτδ-Βάπ2ειΙοιπ πιω· ΚἱΓε_ῇΙεΜ - Μ ιι ο ε επι ο!" ιοι·ϋ "Μη π. 
Μι ε ειεπ ΙιεΙγΒεΙἱεέἔ Ι46ι€; ιιιεΙΙγ πόΙιε. πιαἔγοπ οεεΚό!γ, 
ιιιΜόιι κι Μι ε ιιι ἰιὶοἔεε Ιενετίεόἔ ιτιεἔειε Γο!το!: .πω ω; ιιέΙπι 
ροιΙΞέ; θΙ'68ι1 ΙιϋτἔΙιιιτιπ ιιιοΙΙεπ οεεΚΑΙγ ετἀπγΙειἔ ει Μι, νεἔγ 
ΙιϋτἔΙοΙ› ΜΙόιΊόεε ιπε!!εΝέ ει ιιιεἔ ἰε ειύΜΚ. ΑιοΜπιπ ιτήιιιΙετι Βυ 
τιπΙάιπάΙ, πιο!!γιι6Ι ΜτιπιίΙΙγ σεεΚόΙγ ΚϋΙιϋἔέε ῇεϊεπΚειἰκ, ει ιιιεΙΙ 
Και ΜΜΜ ρΙιγεἱοειἱ νἱιεἔἀΙτετἀει ε!ΚοτϋΜεω2Ιεπ ειϋΙεεεἔεε. Ε: 
ΒὶιΩοεΜα εέγειΗ1Ι ε. ΜΗειιιότ οι·ι·όει τοηειΙο1ιπέΒειι - ΓϋΜνύη 
Ιιοἔγ ειοιιιε:ΗΜ €ιιι·ήιιΚ σιιοΙαιτ, ιιιυΙΙγεκε£ ει. Μει!ειΙεκ ιιγάΙΚέιε Βότ 
εςέεο5ιιεΙα 'οιοΕ6!γεΙ:Β _ῆεΙετι€6ε6ἔ6ι·6Ι (ο. 13ὶΚ Ιειροιι) "ιωοοιωω. - 
Αι ει·όεΙ: ΐοΕιι Ιιο:ΙγΙιεΙ5 Ιιιιτιι€οε ΒάπωιΙιιιιιΚ οἔγιἑπ 
Μπι! κι οἔγεε τόειοΚΒάιπεΙιτΜ ΜΜΜ ΓοἔπειΚ ΜἔΙειΙ€ει£ηὶ. 

(Πω ε. ΜτιιΝέ.ιιιακ εεγόΒ πω" ΙεΙιο€ ιιιἰτι€ ιιιοἔΙιϋΙ€ε; ιιιεΞἔ 
ρεᾶἱἔ ιιἔγ Ιά!ειίΚ, Ιιοἔγ ΕϋΒΒτητἱτο ειάτιιι ΙιὶιΙεἔ- ε ειό.τειι ΒόττεΙϋ 
πιεἔἱχϋΙόε ΒιιτιπΙάιΜ , σ. πιἱιπ ἱιιαιΜε ΙτὅττοΙἱ ιιιεἔΙιϋΙόε, ίϋΙοἔ Ιω 
πεεΙνει Ιιἱᾶεἔ Με , €ϋΒΒυγὶτυ ι:εύιοε ΚύτίοΙγαιιιοτ ἔετῇεειΩ. 

Α ΒοποιοΙει€τιι Πάικο ε ΙιοΙγειι πωπω ΜΗ πιοη«ΜηιιιιΚ; 
ιιιει·£ ει ΜΜΜ νειἔγ νειΙειιιεΙΙγ ΙιεΙγΒεΙὶ ΜΒ να” ΞιΙεἔετϋΙιἱάιιγοε 
ΚότίοΙγαιιι άΙΙειΙ €ϋτέόπἱΚ. 

Πει ο ΜΒΜ ἱιιαιἰεἰε :ΠΙ Με, ει τοιιᾶειετἱπτ ΜτάΙ:Μ "οιωιι 
Ιοπιιὶ. Βὶιοιιγοε ΙιιιΕάτ-ἱιΙο]ότ ει Βιιτιιωε ΙάιίοΙγωηιπΙε έρμαιο πισω 
ΙοΙιετ ιιιοἔΜτάτοιιιἱ. ΝύΙιει ιιιεἔειϋιιν6ιι ε. Μι, ίε]Ι(ΜΚ Βϋτ_.·;,Ιοϊσ 
νυἔγ Ιι6τἔ-ωιΚἀτ. 

Δι οι·νοεΙ:ΜΜιιι ιιιΞιιιΙωιεΚ ΜΜΕ επι ΙἱἔγεΙιιιει€ο£οΚ: 
Μο” ιιιί06ιι Μ81ΙθάθΚΠΝ ιι Μι·ιιτΙάι ΙωιιΙο2όπ τω” ΜεΙΙιι€ιιΙΕεές 
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ιππωικοιιιιι ποπ μιιιιιιωι, ιιιοΙιγοποι άΙωΙιιιιοειιιι ιι “ΜΗ” ειόΙνιύ.ιι 
ι·ιιιιοιόπιι , πιιἔγοπ ΟΖό“Β.13.Π ο Μπιτ πιιιΜΙιιοΒιιι: να” πωπω” Μ. 
ιιοἔ Βοι·οἔιιΦύ.εοΙιειι ει @το αΙΚιιΙιπιπιπι; ιιιει·€ πω: ἔγοπἔ6ι1, επέ 
Βιιιιιγ Μεἔϋ Μει!οϋιι6Ι ιιιιἔιι πω ο!ιοιΙιιιιιιιιΚ! Νοιιι ιιππγιιιι. ΜΙ 
Μιιιὶ ει ιιι€ι·36Κο!0 ΙιιιΙοἔ ΒοτοἔιιΩάεοΙιτόΙ-ιπιιΙ6π Μ. σειιΚ $6Ι6ι·ειπ 
πω ε πειπ ΓϋΝΜε ω” νιι πΙΚιιΙιπιιι€ιι€ἰΚ. Βιε!·ι εειπ ιιι ιιιιιιιιιει 
:επι ιι πό.Πιιι ωιισσεεει Μπι ἔἐ€οΙ~ιάΚ. ΝειιιιΙγοΚ πω: ιιΚΚοι αιό.πΙ 
ΜΜΕ, ιιιιι16π πγιΙι: Με ιιιοΙΙοτι ιι ιιι οι·6ε ίειεΙϊοἔιιιιεπἔ μπει Μπι 
σπ;;ειΙποΚ. ΒΙιΙωτ ΙισΙγιι€ιιιιιό π. ιι.ΙΙιιιΙιπιιιππάό ει. ιιγιικειιι·ιτο. - · 
Β,·ιγόιιΚόπι ιιιἰ π. πάτιιιι- να” Ιιιιι·ιιιΙάιπά1 οἔγ εἔγ ιιιΙειε πωπω] 
πω ιιιεἔἱπιὶιινέιπ ιιι ΜΜΜ , πα ιιιαἔεἰτόΙ πεπι ΜΙ Μ 82 ιιιιιιιάε, ε 
ιι "ειπα Γιἰεεόἔε ε ιιι ιιι·οιιιΙιιτ _Ι:ιιιηοιόεε πι" ιιἔγ8|ιιγοιι1ειἱά5Ι°ει. 
ιιιιιιι ιιιι1(Μπσ.Κ, τοπιιειει·ιπτ αεκ τοἔΒεΙ ε σει" ιιιιιιπΚ εἔγ ε” 
ιιιιιιἔ Βοννει·ροτι - θ; - 1 πι. μ. ιι._ε ιιιάπειΙιιπἔγιιιεΙοἑ· πω, 
ιιιοΙ!γπεΚ είιι·ι'5πεΚ Ιοπιιἱ Μπι ειιιιιιι.ι!. Α Ιιιιἔγιιἔεύ νε;;γιτόΚέι ω" 
ἔγϋΙινοπιΜπΙ @Με ιιιιιΜισειιΒιι ΙιϋτἔΙιιιι·ιιι ιεΙειι!έιόν6Ι πάιιιΚ, πι: 
οειιΚ :ποπ πειτε, πει ιιι πι” ιό άΙΙεροιΙπιπ νε,·ι·γοιι; ιιιει·ι πιπι:ε 
ι·οειιιιΜι ιπἱιι€ ει. Κιει1ει!εΚ ἔγοιιιι·Μ ιΠγ οι·νοεειΈοΙ:ΚαΠει·ποΙπι. ι 

Αι ΜΜΜ ιιιιι·ιιιΙάι οι·νοειάειι ΒϋΙϋιιΒόιό, ει. Μπιτ, ιπιιιι: ιιι 
Ισπ νιιπ Μ ΙιαείοΙγάε να” ιιιποε. Πει ειοιπΜπϋπό ΜΜΜ Ιιόι·ιοι 
πιποε _ιεΙοιι, -οειιΙι 6ινάμπιππγ, ε" Κιεε6 ρππωι, Μπι νιιἔγ Με 
Ιπιε-ιιιι ιιι ε!ε6 ιιιιροκιωπ οινοεεάἔοτ ποιπ ειοΚιιιπΚ Μπι ει' Με 
ιΙοιΙιιοΚ; ιιιοι·ι άμπιιιιι ΓοΙινόε, σιόΙειοι·ιι 6ΙειτοιιιΙ ε ιειπἔγιιιεΙεἔ ΗΜ 
ιιιοΙΙιΜ, €ϋΒιιπιιιιι: ιι τοι·ιιιόειοι ιιιιιἔε. ἔγοτειιπ 2-8 παρ πω: 
ιιιεἔἔγ6ἔγ1€]ιι ει Μιεἔει. ΜιΙιοι· πωπω Ιιάπιιιιιι6τ να” πιιεΙιιιμόι: 
Μπι, ιιι ει 38, 39, ΜΗ: Ιειρο!ιοπ ιιιοπιιοιωΙιΜΙ ΚἱνιιἀἔΙιΙι_ -- Μι 
ιιγάΙΚάε ΙιειείοΙγειε _ιε!επΙιειιπ, να” ειιΙερ-Γ6ιειοι τοπιΜιιπΙ: ομο 
πω, να” Βοννει·ροι· Ιιι›ιιιἰΦ‹ΞιεΙύνεΙ , ρ.ο. Εμ. Μεσοι. ε πι). ἐπ 
Ιερ μ. 10 --15 ιιπο.2- 3, ρ. Βρνν. μ. 1-3, επι. «Με. Μ. 1. 
Ι).Β. Μιιιι|επ 3 ότιιιιιιπ 1-2 ἔγειιιιεΙιΙωπιἰΙΙιιΙ. Ι.ιιιιι;γοε ρύπ 
ΒοτομιΕάεοΚ ιιι Ιιειει·ιι “Με πιι8γοπ ΙιιιειποειιΚ. Πε. π. ΙιιιεΓο 
Ιγειε Μ ε ιιιιιΙωοε, πι: ΓάιιΙειΙοιιι πιεικιιιι ε πιω πγάΙΙιάε τοι” 
ιΙόΚΙιόΙ πω, ειι·ιιιοιι- να” οιιεοατἰΙΙιι-ϊϋιοιει 55 ιιιΙιιπΙ‹ Βοννοι·ροι· 
ΙιοιιΜέιεΙόνοι; Απο. ρθω ΓϋΙϋιτόπ πιει ειιιιιι- ε ειιιἔιινιι Ιόειοπ, 
ε ει. ΜΜΜ] Ιέιιιιε άΙΙιιροιήιι πι” οτ6ΙιἱάππγειΙ ίεπγεέει--ειόνιιΙ, Με 
ιιιιι;γιπάιοε εΙΓιιιιιιάεπι ιι ποιοΒ·86€πεΚ τει;ιιιι, %«#·δί πι. 0ιιΙοιπε!ι 
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Μπάο1ϋιιΚ 2 ύι·αιιΜιι€ ΙοΙγιοπ 2--4 ιιαχιἱἔ; ε οι ΙιαιαΙιιιαα ἔγύἔγ 
"απο Π” αΙΙαροτιιιιΕ. 

Βιοιι πι6ΒΜΚ αιοιι ιιιοπια α Ιιιιτιιιοε ΙέιπαΙ:, ιΜΠγ α αιγο 
ιποι·Ιαι (ίοΙιτ. Βιιειτ.) Μ ΙοἔαΙιιιάπαΚ οΒγΠε τόαιόι Βόρειι, ε ιππι 
άειιίεΙα ο2όΠαΙαπ α α ἔγεπἔ6‹Ξ αΙοιιιιιιααδει: ιαναι·ό οι·νοεΙαετα πα 
ροιιια απ! αΙΙιαΙιπιι€; Με” Μ ια Επι οαοΚΗγ Μπι ιι$ποιωαδ Με 
πιεσε α ΙιόΙοεδ Μαΐ! "πω, να” πα (ιΙποιι·οπάειοι·ι εΙΙοἔιιΙιεάἔ 
πιιαΜΕ) ωαιΒιιια”, ίεΙιόι· ιιγα1Κέιε ιιγεΙν, ΜΒΜ ΙιενεαΙι6 ριιιΤαιΙτ 
Με Μ Ιαεειι ειι€Κε16ε ναιι _ιεΙοπ- ΜΚ ἔγαΚοι·Ι6 τοιιιΜι α ια 
ι·ακαοπιποι Βϋιόριόνα1, να” αι αΙΙΙιω.-Ε6ιοιει αΙΙγειιιιεΙ να” πα 
ἔγαἔε6νιιΙ (ΜΙ αιιιοιι.), να” ΙιαιιγΒοτΚ6νεΙ-Ιιοἔγ ,,α Ιιότι·ε ιε παι 
ειιιιΚ" επι. ο οι Μπι! Μ” ειι€ροπ ναιι ιιιοπιινα ε]ανιιΙνα, Μ α 
ΜΜΜ ΙιιιτοαΙιαπ ἔγ6ἔγιιΙ πιεἐ·, πα ιΙΙγοειιιιι: Μπι ΙιεειιιαΙιιπΙι, πει 
Μπι ἔγειιὅόιι Ιαιιἔγιιιε1οἔ Μι ιιιεΙΙοτι α ιειιΜειειι·ε ΜΜΜ; α Μ 
ιεἔει. ΕΜ α μπι ἔγετιιιεΚΚότΙιαι Ιαιοπαιιιι 5 εν ατα παροιιι:α ια 
Μπα. ' 

Ν6!ια πωπω ΜιιιαΙιιιαΙΩιαΙ οὅγὶιΙ6Ιιοπ οωιιοεαΙι ια Μπιθι 
ΜΚ. Αι αιιιιειιοι ει·6ιιιαιιγοε Ιύ.ιαΚΙια- ἰᾶεἔΙάι να” ΙιαἔγιπαιΙια 
Μπι τἱιΙια, α πιω!! ιιιύΜι π. ιπεἔιιιιι£αιαιιᾶῇπ!€. 

Ηιιι·ιιι!αι (ιιαι.ΙιανειΙ ε: ιποΙΙΙιιιι·πιιαΙ; Βγειι€όά ΓοΙγαιιι). 
(ΜΜΜ Μ, 139 ει.) Ν.Ν. 10 ειναι ροειιαιϋΙειόεϋ, Μο!ιοι€ 

Μι. ΡοινόιεΙο ι:ΗΜ 4 πηρα! ΜεΙώΙγ Ιιοι·ιοιιἔαεεα! ;αιωιιωωιι Ιαι 
ιιιοΙΙειι επιγΜ ΚϋΙιϋἔΜ , οεεΚέ:!γ ιοι·οΙιίαιαε έ8 α ειειιιοΚ καιω· 
€γα1απα!ι ΙιαΙναιιγ εθιέιιγοε ΙιεΙϋνοΙιεύ,·ςο ιαραειια!ιατιαΚ ; -α Μι α: 
οἔγἐΙι ιϋποιπέιιγοπ εἔγ αΙΙαροΗιαπι ιιιαταιιααα ιιιεΙΗΜ εειέιιΚιιιι Κο 
νεαεύ ειι!γοεπιιΙι, ε α. ἔγοτιπεΚ ΙιοιιιΙοκιαπ οεοΜΙγ Γε_ιΓα_ιιΙαΙοιιιι·6Ι 
ραπαειΚοάοιι, θα ιιγιι8οιι€ ΜΗ. -ΡϋΙνόιε!εΚοτ α Μι· πανι: ιιιόι· 
ΜΚεεειι ίεΙιιια8αειιαΙι, α: παπα] παιςγο1ιππΙτ, α ;γοι·ιιιοΚ ΙιαἔγαιΙι 
ει πγιι€οιΙι, αι όι·νει·έ:ε ἔγοτει ει. Μπα; α ;;γετιιιεΚ ιιοιιιι0ιωηι Γει 
ΙαιιιαΙοιπτύΙ ραιιααιΚούικ , οι·ι·αΙιώΙ παΒγοΙιΙι ιπειιιιγἱε6ἔϋ Ιιὶἔ τω” 
ΜΙ: ιππι Μ; α ΜΙ που ιισκιωι·ωμ ΚενεαΜ νϋι·ϋεοΜι, ιιιαι·ιόΚεε 
Μπγαι·ταΙ ειϋνειΚειοιτ; ιι πγεΙν Μπα, εωωιιιαιη ιιι6ι·86Κοε 
πιοιπιιαΙ; σ. $οι·οΙτ ιαΚΙιαι·ιγαια Κενεεεό νόι·όεοΜι, α ΜΜΜ Μπι α 
ιωιαιωοιη οεοΙαιΙγ ΜιιΙειοε ε τΜια ΚϋΙιὸἔόε, Ιιἱἔ εανόε πγαΙΚα 
ΜνειαεεεΙ, Βοροἔιαιαει Ιιαιιἔ Μ”. τοπια , α ΙιόΙγαιι·οεαε ιδια] ιππι 
ΜιιιΜ ΙιειΙΙΙιαιό, @Μι οΙιΙαιοιι πιο ε το” εΙαιόι·ι ειιαιο86ε ν” ιο 
Ιεπ; αι αΙΙιαε ΜΜΜ, ει. πω( και παρ Μα πω. 
' Α ἔγοτιιιοκ @παει ίεΚιεινε οαπραιι Μ ΙαπωιποΙεις Παπ παρ. 

@ο ιιγπἔοᾶι. -- Μαεπαρ α. ιπόἔ ιιιἰιιιΙὶἔ ω” ειέΚ ιιιεἔἱιιὰιιαεάτα 
εἔγ αιϊειἔ ΙιιιιιΙιοιοΙαι αάαιοι€.-Ε'ϋΙνόιοΙο "Με 3αιΙ παροιι Μ πια 
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Με ει!!οιι πε , π Μι επγπϋ!ι, ει] πω ειειπ νϋι·ϋπει!;ο οἔόπιειι ε! 
πω, ε ει Κϋ!ιπ;ύε πεεΚό!νεππ ε ι·ιτ!αιππ ΙΩΝ. 0260 ιιπρ !ειππ!ιιιι 
ιι!!προι ιιιιι!!ειι π !εϋ!ιπ,·;όε οεπ!‹ @επ ι·ι!!ωι , ει ει ιιιο!!!αιππππ ιιιιπ-· 
«Μπα Μπι !ι6!νιιἔοεππ !έἔιόε !ιπ!!!ιιιι6. Παω! παρ ιι ιιθωἔ ιπι5,ι· 
Ιϋπιιιι·ι, ε με ιιιιοπ εναι. Ηετει!!!ι παρ ροι!!ἔ ει !‹πι·!ιιιιιιι: @επ ιι! 
!ι8€νέει. 

ΑΠιπεἱ πιιτι1!:!άπ (πειΒγ ΐοιο!!οΒιι!τεέ8; ΜΒ πω: ;πιι·έι!ό ιππόπε6!π.) 
1845!Κ «έν, 138 ει. Ν. Ν. 12 όνοε ποο!ιο!τ !οεὶπν!‹ιι, Κότ 

!ιιιιιιπ!ιπει πω. 28ειπ νόιο!επι !”ο!.- 14 παρ ο!ό!ι !ειπετε!!επ ο!επε!! 
!'6ίιιιιιιι !εριε ιπε8 , ιιιο!!ν!ιοι οιιιι!ι!ιιιιππι· Ιοι·ι·πειι€, πἀἔνπι!!ειιἔ, ε 
οεϋ!ι!τεπι ύ!νέιιι;γ οειιι!π!ποιο!Ε ; - εειέιι!ιόπι ει ίοι·τύειι;; ππἔνοππιι!!, 
ε π. !νιιιι!επ ἀἔγπππ !”εσΚνέπ , π. Κϋπϋ;όε ιιιό;,ιε ιιιιιιι!!ιιΚάππ ἔμπει 
πι» Μ". θα. 28άπ !ιιιπνιπτότ νεα πο, ιπιτο νιιεε, 6€ο!ε!‹!‹ε! Ια: 
νεπι πιιιιπε3πνο!: κ6νακωπκ ; - ει :πικάπ ῇ0ι!ἰἔ πιιιιιιιεπέε ιι!!νάπ ω. 
ειό!ιει ἔνπκοπιππιι!‹ , πἱἔιι!ι , επιι·,·;ει!ι νο!!π!‹; παπα 6ι·ιό!ιοπν κα. 
27!ιιέπ ω»! ει: 8ᾶἀἱἔἱ Ιιιππ!ε!ε!ι!ιοι ιιιο!!ι:εοιιιιιιιοπι ιιοπόιειἑἔ-ότιει 
ε ἔνπΚπτὶππ Κϋπϋἔύε ι:πειι!ιιΚοιο!!. 

28Κάπ εεινε !”ε!νό!οιε!!. Β!!ε! π. Γοι·ι·πειι8 ιιι6ι·πέ!ιεε νοκ, Γε 
_ιο Μ” , ππειιιεπόπο τοἔἔο!ἰἔ 5, ιι !(ϋ!ι68έ·ε ἔνπΚοι·ἱ. Γύ!έ·πό! (π. 
πιι!π6!) =εςεπγοε ιινέι!!ιτει ειἰνιιτοἔ, ιιιι:!!ν πει! πιοιιππιι ιιιάι· ειιο!(Μ 
Μ, πώ· !ειεεππ ιπόι·ιέ!ιπειι ιο!επ νο!!.-29Κ6π ιι Με” !(6ι·ιε!ε!·τ, 
Κί!!ϋππωπει ίοι·ι·όειι€ ω. Γι:]Γει!ειε ππἔνοππιι!ιιι!ε; ιιγε!ι·ο ιἱειιιι, 6! 
νπἔνπιππν, παω· ειοιιι_ι, πε!ι6ιεόἔ ό!'Ζθ8θ ει. ιιιιι!!επ ἔνιιΚοτἱππ Μ· 
πϋἔόεεε!. Α !ποροΒιιιιιιει πππἔ ι·ειιι!εε_ π !6ἔ2ὲεἱ Ζω; !ιό!γιι€οεπε, 
Με ει πινει ε!πιότι ειρο!ό έδ ι!ιπ!ωπ !ιιιπιζο!ι!αι! ; !ιπεπ ριι!ιιι , πνο 
πιάε ιι!ιιιι έτ26!αιιιγ, ει6Κεἱ πειπ @ποπ €νιι!ιοι·ιπ!ι , !ι!ἔπ!‹, ειἰι·ἔά!ι. 
Βππἔνιιιο!εἔ Κα! , ποεποτἔνϋπ(ειι!ορ)-ί6ιειω!. ΙΜ! ΗΜ ει Μ] ππἔν 
!”οι·ι·σεειμ., τω” ε πεπέιπό8ο (Γοινι':ι·ιον!πι!ά8) Μπι επμι!νέπ, π, 
!ιιι.!πιιι6!ει·π ιιι!ιιι!!ιέι ο!ι!ιι!ι 1 πιιι!έι!ν €6!ετε!!, ιιιιι·ε π ωπιιιιε ε ε· 
;;νέπ ν6ι·ιοι·Ι6ι!άει μια ιετοιιιοπεπ οε!!!ειροι!!”ιι!ι. Μππιιιιρ, π Μ; 
!”ο!ντοπ ιππινιιπ ιι ω; πωπω! Νέα: ιιιε!!ι:ι!, πό !πιιἔνιπο!υἔ Πει! ε 
ω" 2 ιιι!ει€ Ποννει·ροι· ιιι!πιοιι; ιιιιι·ε !ει:ν6ε ειιγ!ιιι6 !ιππι!ειε ιι! 
!οιτ ω. 31!‹έπ ει πι: επν!ιέ·ππ, Με πειπ Μ, π. Με πειιι ει·ι6!ιοπν, 
!(ϋ!ιπ;όπο ι·ιι!ιπ!ιπ_ ε26!ω οειι!ε 1 νο!ι; πανε π. Βιιννοηιοτ ιειιιι5 
τε!ιοιειΕ. Νον. 11όπ ει Βοννοτροι· Κοεποτ,εινόΚ-ϊόιεΕπεπ πω (Μπι 
Μπι ν6ιει!!ι; - π. Μ: οεοΚό!ν, πό ιπιπι!πε, ιι Κ6!ιπέιόε ι-ιιιπιπι, 
“Με 1 εϋι·ί!ππ.-12!ώπιι!πιπε !‹ὸτ_ῇο!εΚ ιιπἔνοπποιΙπω ιπε!!ειτ ει 
@το πιάσεἔ ποποἔπιάεπ!ι ει!!αι!ιππιιιιιιιπ!ε; ··-6_ιο πνιι€πι!!:. Μάεπιηι 
!πιτει!ππ ιι!!ειροι, π. Κϋπϋἔέπ πεο!(6!νεππ, ειιεπεἔ6ε ιιιεἔ ι!ιιι!π!πε 
πειιι !ιπ!!ει!!!ι; ε π. ποιοἔ ιιι!ϋ!όπο 3ιΚ πιιιιιιιιι ίο!ἔνύἔνιι!νσ. Μπι 
πιειιι. 

Ι!!ν !άι!ι!οιιι, ιιι!πι ιιι ιιιι!πι Μπι, Μπι ι·Η!αιιι ει!!ιπε! !ιο..ιι;ι· 
ιιιέιιιι νό.!!!:. 

8 
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Βι·δ1ιΙππγοε Ιπιπ1ι (Επιιι·οο παγιιππι1οπο). 
14 ΜΜΜ νιιΙππιιοιπ ο ιιενειειοι π,,ιιπἔγιιιιιι"νπἔγ ,,ιιιοεΙιιι" πο 
ποιο, οιιΚιωιιι ιοΙγπιππιιοΙ Η Εοἔ νἱΙπἔΙπιιἰ. Α Ιιιιἔγιιιιιι, π ιπιπι 
ιπέΈ πιοει 1εἔιϋΙι`ιι επετι6ιό! ιοπιιιπ, ο;ιςγοϋπι Μιπ Ιπιειιιιι Μπι 
π ιιιιιοιιιιιιιγ ιιοιπ π ἔγπΚοι·Ιπι ιἔόπγοἱποπ ιπεἔίοΙοΙπι. Α ιπιιοιιιππγ 

ιι€6πγοιπιιΚ Μιιι: ιπινοΙ πγοιποπει επι ιοΙΙοιπιοιι επγπό;;οι πιοπιιοΙ, 
πιιΚοι “πω” ιιιιεε Ιιιτιώει π ιιιιέγιιιπποΙ πιοπιι, Κινοππι ο 
πιο8πιπριιιιιιι Μιπ ΙοΙιει; π €γιιποι·Ιπι-πι πι, οπνοΜπε οιι€Ιιιιππιε . 
"Με Μπι: ιπινοΙ πγοιιιιΜπ οἔγε6ἔπεΚ ιεπιπιεινόπ π ιιιιπγιιιπι , π 
ΜπππιποϋππΚ π., Ιιπ Μπι οἔγποπ, οι: Ιπππ1ιιιιιι ε,πγι'ιέΙοπ οΚ ΜΙ 
ΙιιΜ Ιοππιο; ε: ροόι; Μιπ Μ, ε πι] :ποπ ΙιοιοἔοΚιιεΧ, ΜΜΜ: 
οινοεπι ΗΜ Μι” όπ ιοι·νόπγ πιοι·ιπι ιπϋποθΜΚ. Πο νπιι π πει” 
ιππιππΙι-ιἔγ ππύΙππιΙππΚ ιοΒοοπ--ιιιιοπγοιι ιοΙΙειπο: π επιπιπο 
πιίι ιι6ΙΓοπέιγοΚ. Επ πιοπιιππ ο τόπιιιοιι ιππεΚόρ Μπι. Μει·ι ποπ 
και* ει·6ππιπγοπ Ιει:Ιιππ ιπειι)·ιιπΙ π πωπω Ιιο;γ π: ιι€γιιονο 
πια Ιιππγιππποει ΓοΚέΙγι:Κ Θε ΙοτπΚοϋπεοΚ ιπΙάΙιπιππππΚ , ΙόΙοἔ ρο 
ιΠ;:ς ι-ιιιπικ ο·2οΚ ;;γει·ιιιοΚοππόΙ ; ε επι ιπἔπιιιιἰ πιω νπΙιεπἑς νοΙππ, 
'Ι'ε·Ιιπι πι” Μπι ΙόιιγοἔοεεΚ πιοπ ΓοιώΙγοπ ε Ιοι·πικοιιπποπ π 
ιιπἔγιππιιιππ, νπἔγ, Μ. νπΙππι ιιιι ιποπιιιπ: Μπι: π: π πιι€γιιιππ, 
ιποΙΙγπέ:Ι-Ιιπ π ίοΙγπιπ π ΜΝΚ ππροπ ωι ιϋτιόπἰΚ-π ΙιπΙΙπιιππ 
πιοπ ΚοτιοτιιιόπγοΚ ιπιπιπιππΚ-πιι εππιιιιιιιοπ ΓοΙεΙΜιπ: Ιιο=ιςγ 
πΚΚοτ π ιιιιιιιἰ στόΙιιππγοπ ΙπιπΙππ, ιπο!Ιγοποι όρροπ όι·ιιιιιέιιΚ ε 
πιο1ιγοπ ποπ ΙιοΜιι πιι€γιππηοΙΙοιππόπ ΙιπιπνπΙ νπιιππΚ-Ιεἔπιπιιιι 
π] επ]πιΙπἔοε ιοΙΙοιπιπει, πονοΙιοι όει ἔγοἔγιτππγι ΜΗ πΙΙ:οιπππιτ.π 

Αιοπιιππ ΙιπἔγῇιιΚ ω. ΗΜ" ΜιπεΙΙγ νέτοεοΚιιππ ε πόιΜΙιγ 
Νόιώοπ Μιοπγοπ Χοι·ίοΙππιποΙε π ιπτνππγοεεπἔ πιπποε, ΜΗΝ" 
ιΜε πΙΙπποοεπππι·π οιποΙΙιειιιιοπ-πιι οι·ϋιποιιι εΙπιειοιιι. 
π” Ιπιε2ιΚ οι !οππι Βόοειιοπ ιε πι πΙΙιπει Ιιπἔγιπππιπ!. Ροειοπ, 
ιππεπιι, (ρ. ο. ΑπἔΙὶπΙιιιπ)ε ιιιπε ιοσωι οι ιπέεΙαιρ νππ; όπποΚοιπ 
ρθω , ΜΜΕ οιέΙιπ ο Μηοπ π ἐγο ι~πι Με Με Ιπιπιι νπιοΙιιι, 
"Μπομπ Ιπιιιοπιιπποιπ: Ιιο;ιγ ,=ηει·ιιιοΚεπιι€Ι οι ο,·;όειοπ ιπάεΚόρ νιπι. 

ΨεπιιιποΚ ,,ι`οιιτἱει ιΜεπτιπιοπ" ε ΜππΜεΙΙ ε Βνεπεοπ ,,τοιπιι 
ιοπι Γονετ“ οιἰιπ πιω πω Μπι, π Κοι·ι·πῇ2 π π ιιοποιοΙπι πιπ 
ππγοει, ππιπτοεπιιιιπ ιιιἰνοΙιπιιπΙ ίοξε:,νπ, π ιιπΙοιπππγ ιοΙοιι ι;έπγοι 
ΜΚ Μπι ΕεΙοΙποΚ ιπο;:>)·-ποιπ οΙ6ἔἔ6 ιοΙΙοιιιοεο14-πττοΙΚιπι ιΜἔ 
Β6ιοαιωιικ. 

Αιιιιιπτ ροιΙιἔ; ΓοιπιιιιιοιιιπΙ ιιιι ιε ιιιιιοπι Μ, πο;" ο πϋιιγνιιοπ 
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@Με ιι επει·ιπι ΜεισέΙεΚ, σ. πιἰπι; ΜΝιιιιι ε €ειρειειωΙΜιπ, ε ο Ιερο 
ιαιτ ιπάε οι·νοεοΚ Μι·ιιιιΙΙγ πωπω πάιιωϊνειΙ πειπ 661τϋιπ Με: ιπιέ8 
ιε ει. ιιιι€γιιιέιπ ἱΙΙε€6Ιεἔ, ιπισιόΜ Μπι ότωΚειπέιιι, ειιὶΚεόἔεεπε.Κ Ιά 
ιοιπ ιιι άΙαιΙιιιπ ΗεπεΙτ ε Ιπειέςοε ΜΜΜ ἱἔέπγεΙπει6 ίι·ει.ποιια μετ 
ιποΚΙεύΝιιιιι οι·νοεοΚ νέΙοιπέπγειτ ο" Μεει6 6ι·ιπωιιι. 

Ρι·ειποιιιι οι·ειάιςΙισ.ιπ Ιεἔι1ῇιιΒΙιεπ ει: οι·νοει ιιιιΙοιπό.πγ ἱειπέι: 
πιιἔγ Γοι·ι·:ιιΜΙοιιι πιει Κει·ϋΠ. Α Ιεἔιιἱ!ιόΙ›ἱι ΙιειγΙιεΙιεό;; €ειπάΙιόΙ Με 
Μάι· ΚἰνειἔὸιἰιοΚ ε-- ιιιάεοΚπιιΙε επἔεἀἱΚ :ΜΕ ει: έιιωιΙιιΚ εΙιιιιἔγοιι: 
ΜΝ. 15 έν ΜΜΕ Ρτο.πο:Ιιοιιπππ κι πάν ”ΜΖ“ πιόἔ ιιιι€εοιιι ]εΙεπ 
τοϋ. Μοε€ ιιιιιι· ιι Ιιπἔγιπέ.ι ιπιπτ πΜιΜ.ποε έ:Ιοιιπϋνι Βοωἔεόἔ ιπε,ςιε 
ιπετέοιἰΚ, ε πιοΚιιόΙ ιιιιΚοι πωπω, θι·ιεοΙΙο, πιιιιω θέ πωπω ΜΒ. 
πιοπιιιιπιιΚ, εΙόιι;;6 ΚἰνἱΙέιἔΙἰΚ ιπἱΠγ ω ειιιιρπειΚ ιπι!πΙ Βιι]πό.ιι ω! 
ει. Ιέιιιιιπ! Πε ιιγι!νάπ ιιιιθ.ι· ιι ίο!τό!γεΚ 68 νότΒοινοΒγ οἔγοΙὸιι!ιι 05:2 
ιπο-ιειιιτποΒειὶἔεἰπὸΙ ιι ποντοἀγπαιπὶειπιιε Μέ ὶε ιπάιιΙπϊ ΙώειϋΙποΚ. 
Βε πιὶνεΙ- ΗεπεΙει ε πεσειΠει: ει πιἐιπο€ €πιιοιπάπγοεεάξπ·ππΚ όε 
ιιιέ!γ ίϋι·ΚόειειεΙΙειπποΚ - ιιιιιιι!πειπ ιπιπιιε·π νειΙΜι όιοιιποιἔιιΙοιπ 
π. ἔγόἔγιιιὐοιπάπγΙιππ Η. ει Πιιῇπέιπ ΜΙ ΚοΙο£ΚοιἰΧ, ε ΜΜΜ Κι€εό!ιιι 
πόιιιοιΙιοπιιιιπ ιπέ:Ιγ νωμωοκιωι ε ΜΜΜ νόΙιοιιιιοΚΚιι.Ι ιιιάποιω 
Με π ,,ΚἱὐοΙἔοι£αιἰΚ" - Μποπ 1οΙιει_ιύει:ιπππΚ ει Ιάιωπ ιπἱιιὰε 
"Με ιαπωιι6 πεντοιιγπειιπΜπι ΐοτάιιΙΜάι ε ΜΜΜ ΚοιειαΚά.ι. Πει οι 
ἱεγ Μπαμ ιικΚοι· ει: οτό!ιιάπγοε Μπι( , αΚἀτποἔγ ε!πονοινε, ιε 
πιέι ει6πγοἔτο_ Κει·ϋΙειιιΙπεΚ, ε ιικΙ:οι· ποπ ιπἱπιΙοππιιπι Μ” ΙιΜό 
ίοἔ νά!πἱ: ιιιἱεωτἰπΙΕ ιπιπι1επ Μ.: ετ6Ιιιό.πγοεεά ίιι]πΙΙιπιέ, ιπἱνοΙ ιππι 
πω Ιύ.ιιιιιπ 8.2 ἱᾶεἔτοπὐειοτ-- π: όι·6 -Ιο;ιπΙκάΙιιι ε2επνεύ. 

Βιιιωι ό8 ΒιιτΠιοι ιιι·ειΚ, Με ει: ιιΙ€ει.Ιαιπ ιιιἔΙιιΙ€ οεύ:οε, ο 
ρόε όε πωπω ΙάιΓοΙγειιιιοΙαιτ-ιπεΙΝεΚ ιπεἔπΙπριιάεάππΚ οΚιιιι€ ε 
πειειπάΕ ΚἰειποΙπἰ ϋἔγεΚνόΙκ --Ιιοσεεε ιιιιιιιιώιοΚΒιιπ Μπι ιι·]άΚ Πο, 
ε ω·ωωι ιοΙγιοποε ΙάισιΚΚύπτ οειιΚ κι κιιιεἔιπωιωι ό8 Ιιε,;γιπάει 
νοειιΚ ΙϋΙ- ε:ϋΙ‹ε6ἔΚ6ροιι ιπάε επεΙΙοιιι- έ:ε ιιιοιΙοι·Ιιαπ όι·ιοΚει 
πει‹ ει Ιιιιἔγιπάιι·6Ι ιπιπτ 6π πιτ ιεπειειπ. Αι εει6Ιγεε 65 οΙΕοἔπΙιιΕ 
Ιιιπ οΙνιιεό ειιοπΙιππ πιώ( πω, Μπα Μ( Φαρ ειιιι€ειΙΜιΚ ε α ιπι€ 
σ. ρεειι ἔγοτιιιεΚΒύτΙιάι οι·νοεπι, ποιπ Π5ΙϋΜε πω” ΚϋΙϋπΙιεόἔε€, 
ΙΘἔΜάΒΒ Μπι Ι6πγ πω: , ιειΙάΙειιιιι; ει πιἰ ρθω ει πέ:ετε!ε 
να” νέ!ειπόιιγεκ ΚϋΙϋπΙιεόἔό€ ο ι·652Ιιεπ ΗΙοτι--ει ποιπ 212 πιω 
Ιιο, Μπι ει. ἐγιιΙποι·ΙΜΜι νἐἔό. 

ω Ιιιιι·οπι ΜΒΜ. να” πιοιππι οειήει!ο π Ιιε;3··-γιπάι€. Α Ιεἔ 
ιμιοπ86θεπϋ ΙιειἔγιιιἀιιιΚ, να” π: απ' οΙε6` ΜΙ: (Πέινι·ε 

8 ι! 
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ηρποΜε Ιὲἔὲτε),εΙ‹€ρ ν” Ιοἱτνπ: ,,εΙϋτειπεπ€ Ιονετ0εόἔ πΜπ,νπΒγ 
τ6ἔ0ϋπ, ΜπόρίοΙκιι Μπα! π οεεΒιέΙγ Γ6ΙἀῇέιεεπΙ, 6τνάἔγπἰππγ-, ειοιπῇ-, 
ΜιείοΙγάπ 65 πειείπ]άεεπΙ , πει€γοπ τΗΜπ :ΜΕ Μιεεο! 68 πάπγόεεπΙ 
Εθ2ι]όιΉΚ. Α πγεΙν πει!νοε, Γοπότεεεπ ε ν6Κοπγπιι Ιοενοπτ, π: ειΠιειε 
Ιἀἔγ. Α: πτ02υΙειί Ιενε·ττ, ει: από Ιεπγοιιιοττ, ει ειωπα:Κ ε" Μεεό 
ΒεεεεΝεΚ, π: οι·ι·ΙππΙ(πΚ ειόπιωΒ, π: ό]επιΕάΚ ῇὐΚ, νε8γ πεειΚ «εεε 
Μη πγπἔ€πΙππεά,·; Μρπειτπ|€π£ὶΚ. (Ή "ω, Με ππρἱ,<; πιω ΚόιήοΙεΙε 
νάΠοιπΕΙππυΙ ιιιοἔιιιπτπιΙππΙε, οεπΙκΙιοἔγ ιιιό;πε πόιποΙΙγ εεε€πεπ πι 
έ]θΙθΚ πγι1$ΦειΙπποΚ, ε ἰιΙεἱἔΙοπεε ίέεΙτεεπεειω ΙαρπειὶπΙ€ει£ἱΚ; π: 
αΙΙιειε ππἔγοπΒοιἰοΝ, π ιιγεΙν οι·65Βεπ πονοππΝ, ει ππεΓοΙγάε στόεπ, 
επ έι·ίΠόε ειπροτάΙιπ. Απάπ π 6-8ειιΙ παρ ΚϋτϋΙ π :πωπω ωμά, 
ε ιπεπΠεΙειπποκ ποΙιάπγ τύ2επωππϋ ΙεποεεἰιΙοιπιι Ι‹›ΙΦοοεΙ‹πΚ ει: Μπε 
ποπ 65 π. οιοιιιποΙ<ι Μπα ι·όεπέπ 6ο επνΙιπΙγππ,οεάΚ (ειιἀπιπἰππ) π. 
πγπΚοπ νπἔγ πΙΙιαεοπ. Α ιιγοΙν οἔγ Μεεέ ειάτππιππ Ισέ·ειεπ, επ 
Ιπγ ἀειἔπιΙ€ ε Με πω· ίοΙτοοεΚάΚΚειΙ ΜΒΜ, πι πω” ριιΠΜη Κοτ 
€γοἔέ.8 νύ£ετἱΚ σέπια: π ]οΒΒὶΚ οεἱρτεἰῇοπ. Α Κϋπϋἔὁε, πει Μέ “Με”, 
ιιϋν0Κεϋἰ!‹, ε π. ιπεΙΙΙαιε ΙιάΕεύ τόειέπ ω ειἱε2οἔὅε Ιιότ,€,°ό5€ ΜΗ 
Ιιπ€πἰ. νπΙειιιιἱνοΙ ΚόεόΜ› Μπα π ΜΡ ύπΒ·παΪ€ππΚ ΜιΙἀΙτπτὶΚ. -Βιοπ 
Κότ]εΙεΚ παπά” ιιπρἰἔ πιι·άππειΚ, ΜΜΜ ΙππεππΙώπτ εἔγιπάεπ€άπ 
ιπιεἔεεϋππεΚ. ΙΙΙγ Μποἔεό; Μ5ιέρ πωπω 18-25 παρ , ο2εΚπο!τ 
πο” €ϋππεέ;,π,ο (ἱιιιιιιοπεε ιιιπῇοτἱ£ύ'ιὶοε εαπ) εἔόειεόἔἔεΙ ν6ἔΖ6ΟὶΚ." 

Α :πάω ΜΚ ίοΚπά! (πω-ω τγροποἱ‹Ιε ἔτπνο) πεπΚ πιοπ Κπ 
Ιϋ·ιππεόἔ νότοπΙ: 6ειτο, πο” ω: ε16εοτοΙ€ ]εΙεπετεΚ οι·6επεκ, ε 
ίϋπππγίι·ε πέιπγάεεειΙ ε ιάτΕπειεεπΙ ΚοιιΠ$ιΠΙ: ε. Μι, πι€άπ β π πω· 
Το!γά8. 

,,Α π πτιιιιιΜΚ $ο Ιω άΙ(Πέντε €γρποίάο €τέ:ε ἔτπνε) ει πά 
ιηύ.ε Μ , π ἔγοπἔεεόἔ ΚειιΙοαόΙ 5:ϋι·πγπ πειἔγ, Κενέε παρ 

Η πιιιΙν:ι ω·όε Γό!τεπεεΖω (ὰέΙᾶτοε Με μπω ἱπ€οπεεε) Μ! ω, επϋι·πγϋ 
πγπἔ€πΙππεάἔ,· ιιωπ τϋἔ€ϋπϋε :ΜΗ Ιενεπί868, ε ἱειιιόί: ύ) οι·όεπϋΙό 
εε: ο. ί6ΙτεποπόΙύεποΚ ε πγιὶἑς€πΙππεἀἔππΚ; ει Μ εΚΚοι· ΜΜΜ. νειπ 
νε!;νο, π ειειπεΚ 1ιιπῇι1 Ζάι·νάΚ, "πιω ΓόΙἰἔ· πγἰΙ€πΚ, π6πει ἔϋτπεϋεοιι 
τάιιἔπ€νάΚ; π ΜΜ.Κ ΜΙ ΦέἔπΗειΚ, πο! ϋ85Ζθ ππ:ΜΕπΚ, πε ει]ΚειΚ τεκ 
ΙαπόΚ, πι εποε ιππωνϋτϋε, ιππῇιΙ ιπεἔ ΜΙνάιιγ; π: ετοιιιΙεπ Κἰίεῇοιόεο 
ππ.€γοπ νάΝοι€Κοιιγ, ιπ:ηά ΒόιΙπΙνεάμειΚ ιπειἔοε ίοΚάΙΕ ίε]εινόπ Μ, 
ιππῇι! πιεἔ ΜΜΜ ΙάἱειἰΚ π ;γετιιιοΚ; π 82ειποΚ ιάι·νάΚ, Μπι ποΚάτο. 
«πικάπ Μόπτει1 π ἔγετιποΙ‹ ειεπ ιἰΙοιπΚύτοεεἀἔΙούΙ ε π ο ε ε ε πε απ 
π γ π] Ω ο Η ΜΝ πΙιπειε (ρΙπἰπΜ) , πι: Κενόεεό πω, ΚΜΙ1άεοΚι·π 
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ι"αΚαι!; ε" ριιιαπαιιἔ εεπι ππωικ ιιγιιἔοἀεΙιπαεαπ, ε ιιιιιιι! πε 
πρωι ιιιαιιι οΙιιαΙ€; α Γ6ικιαΙιαε πϋνειιειιΚ ε πειιι ΚενεαΙιε α Με 
Ιοιγαε πι, πιεΗγ α ΚιειΙει1 ΕειιιιεΙγει ερςεεπεπ εΙριειΕοιια; α. νιιεΙετ 
6πΚεπικειεπ ιιιιιιειιι‹ Μ. Α Ιενει·ιεε; ίοΙριοιι ε16ιιι·εΙΙξοιιιΚ, αι απ. 
ιπειει εἔεειΙεπ εΙνεει , α Με ιπει·ειΠε ναΙιΚ, α: επειτα ιιιιιεε,· π 
Μια πιει , ε α ΙιαΙαΙ 7 -9ειΙ παροπ Ι(ϋνειΚειιΚ. 

Πα αιοπΙιαπ α Ιιειεἔεεἔ ιοναΙι!ι ΜΜΕ: αΚΚοι· ἰἔεπ ει·6ε Μιτε 
Ιιεε2ειι αΙοιπΚότοε5ιΞἔἔαΙ ναΠαΚοαιΚ, α πι” ΕάδιιΙιαΚ, 1πτειι€ύ. 
αει: ναἔγ Ιέἔγΐοἔεε €αρεειιαΙια0παΚ. Α πγεΙν, Γοἔιιιιε, α]ΚαΚ Κοτ 
ιποεαπ ΙιενοιιιαΚ , αι οι·ι·ΙγιιΚαΚ ροτοεαΚ; α: ατειιιΙα€ Ιιοεε2αΜιο 
πω, α: ει·ιιιεε ἔγεπἔε ε ΜΜΜ, α Ιιαείοιγάε ϋπιιεπγιεΙεπ, α 
Με ιπύιΙΓϋΙϋπ ΙϋΙρπι'ίαιΙτ ναἔγεἔόεΖεπ Ιιειιιιιοι€. Ι·'επόε ίεΚειγιε 
εεΚ ίε_Πωπει€ α Κει·εεπεεοπιοπ Με" ειοιπωιπε2ΚϋΚόπ, ε α ιιαιαΙ 
α. 15·- 30 παρ κα” Κϋνε€ΚειιΚ". 

Βιεπ ιιιιι·οιπ Ι-:0ι·ΚερΙιει αππιιι€ ιποπιιιιαιοΙι, πο” α: εΙεόΙιει, 
α: αι Κ. ε Β. Μαι: ἔγεπἔε Ιιαἔγιιιαιαιιυι Ιιαεοιι16 Ιιε€εἔ @επιπε 
ΚεΚΚεΙ ιι;γαΚι·αιι ιαΙαιΚοιιαιπ, ε επεΚ α. ρ. ἔγετιιιεΚΚύτιιαιιιαπ ΜΜ 
ιιγιι·ε ει ΚϋνειΚει6 πενειειεΙΩιεΙ ιειεΙιειτεΚ: Ιιενειιγ εειιιΙαι, εειι 
ιοε ιιΙεδια:. νοκ επι: ιΙΙγειι Μ: πραΚιιαι·ηα- ε ιπιέ8 Με εενιιαι· 
ὐγα-ἰιἔαιοιιεαἔἔαΙ; Οι: νοΙτ “Με ΙιοΙ ΚειιΙει€6Ι νε με ΜΜ 
πό ΙιεΙιιΙι εΙιεε ἔετ-εειπ Ιαιόαιιιιαι, εειπ ΙιαεΙοΙγαει, εειπ ισι 
Ιεἔει- πειπ ιαιαΙιιααιιιιΚ. ΒἔγεΙιΙιεπ€ επιπιε Β. ε Β. Μακ αι!εται 
πγυιιιιι.π εεπι α ΙιαειοΙγαε, εειπ ε. Κϋιεἔ, εειπ ΙιοπειἰΙαἔ α. 
ΙιεΙϊεΚεΙγεΚ πειπ Ιεπγεἔεε ιεΙεπειει€. Α ΓειιεΙγεκ Κέι 
τει εΚερ πγιΙαιΙιοαπαιι ε _ιεΙεε οι·νοεοιε (Τοπ Π. Β55 Ιαρ απ): πο” 
πικαπ, πειιι ιιιεΙγεΚ, πειιι α πγαΕΙιαι·ηιατα Μπόις, ε ει πειιι επιπ 
"υπ, α. εατἔι6.ε αιιγιιἔ Ιει·αΙιοιΙαεα α. Ραγετ-ιιιἱτιἔγεΚΕιεπ Ιιιαιιγιικ. 

. Νειιι ιιιιπιιιἔ Ιειεαπε!ε ίεΚε!γεΚ, παρει· Ιεἔει·όεΙι ΙιαἔγιιιιἰιΙιαπ 15 - 
2! παρ και: Ιια.Ι ια ιπεἔ α Ιιετεἔ; ιιεΙια ρειΙι8 Ιια8γιιιαι-ΙεΚε!γεΚ ιιι 
ΙάΙΒΜαΚ , ΙιοΙ ιι ΙιαἔγιιιαιπαΚ εειιιιπιιεΙε εεπι νοΙτ απ Με. Α ΜΙ 
ιπιι·ι€γεΚ $ϋιιιιιιριιιε θ8ίΠ( ιια8αιΠ @μια αΙΙαροιΙιαπ €αιαΙια$παΚ. 

Α ΗΜ Κόηε|εΚ νιε2οιιγα€ ρειΗἔ ιιἔγαιιαιοπ ραι·ιει οι·νοεοΚ 
προιπαπ ΚόνειΚε26ιεΒ· αιιΜιαιοιιι ϋεειε: 

Α. Ι Ι ιι τι σ! ό Η. Ρ'6Νϋπό ιιαἔγ Ιενει·ιεεε,·. Ι·'ειεΙΓομΙΦεάε; πω· καιει.. 
Ι Ε ο Β 8 Ο' Φ Η ο 1· ιΙ π Ε· Ι·ΙαείοΙγαε _(πιιεΙππεΓοιει ειιοπιαπεεε, «Ταπ 

0ι·εε Με ρι·ονοιιιιεεει ραπ Ια ιιιειιιοπιιοπ; ΒἱΗιε€ ε! Βαι·Ηιει, 
Τ. Η 384.) -Ι(0ι·ιγοἔα5. 
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0 γει!ι 01°ίΒΒ: πωπω , πε πεπο:επ 35πιοπΙιο06 ιιιεΒ·. -νότόει 
ίοΙιΕοο:Κύ.Κ, ιΙο οειιΚ πιεΙιιθ.ιιγ ιιΒγε:οι·το. - Μπα ΙιιιΙΙιΞε πε 
ε:6Ιέ.ε. 

ΙΗΠΠΠΠ ΒοΜιειε, Ιόριἰπἔ %οποτΙιεπ. -- Α πγοΙν' @μια Β ιι] 
ΒιιΚ Ιαιτιιιοε ε:έιτιι: !ιονοππΙιεύφι. ν 
Β:ειι ιιιιιι€οΚ "παπι €επέι!;-ιιιεΙΝεΚ ο,·ι)·γειιϋΙ πειιΚ :ι πιιἔ·γ ε 

τ(Πιιέπγι ε ἰοῇεΙΓοἔιιΙιεἀἔο£ άΙΜιάΚ κι πιιπΕ άΙΙππάό·ΙιπήεΙεΚει ιι 
"πιω Ιοτἔό Ιιοτεἔε6ἔΙιεπ-ιι6Ινόιι, ιειιιέπΙοιπ: ιπι ε:άπιοε παππ 
Μ πε$οἔε6ἔἔε1 $ειΙέιΙΚο:ιππΚ, ΜΜΜ· ποιπ Ιιπἔγιιιιι: ιών Με!! 
ίοι·ιΙπΙππΚ ιιι οΙ6 Κόι·ΚϋπιπνειπΚΙιειι, ε πιω πι: εοιπ ιιιοπιΙΙιπωιπ, 
ΜΗ π: Μ; Ιιε€οἔεέἔειΚ Μπι! ΙεἔιιΙἀΙιΙι 3 Ιιότιἔ ε «Μι» ωποιωκ. 
Βε κιέ·ι·ιιεπι ει: οΙνπεπι: ε:οπ 18 πειρωΙ πω νοιιιιΙ6 ΓοΙγιιιιι-ο ει ω· 
1οιιι:62 ΝοΚοιιι π” ΜΜΜ, πο” πω: ιιππγι€ ιεΙοπτ: 1ιο;;γ Ε. ε 
Β. πιω: οΠγ οτόπιάπγοε Ιά:ΓοΙγιιιποι πονο:ΕοΚ $γρΙιι1επειΚ, ιπειΗγ 
επΚάι:; πωπω @ο ει Ιιπἔγιπέι: ιεΙΙοιπ:όεε ιιιάειιιιπ Κοτοεοπιιό. 

Α Ειοπο:πε:τπΙοπ ε:ιπιε πεπι ι·ιτΚάπ Ιάιτειιιι ιι ΡιιγουΓ6Ιο πω 
έΥθΚθί ϋιιἔιιιιἰ€ άΙΙιιΙιοΕΙιιιπ , πε 400 πωπω όρροπ οεπιι: 4 ιιιιιΚ πει 
ῇάτΙειἔοε Ιιιι€γιιιιι:οε πόΙίεΚόΙγεΚΚΒΙ! Β ε:επ Κενό: ιι€ΙίεΒιέ·ιγοε ΙιιιΙ 
Ια Ιε6:τ σειιιΚ ο" νοκ: 8-όνοε ΚοτΙιειπ, ιιι ΜΜΜ ιιιἱπ‹Ι ιι 10 άνω 
ΜΙ 16ν6 ἔγετιιιεΙιοΜ νοΙτ. 8:ιπτε ιι:οπ Βόι·Ιιάρ-ιποΙιγει Ε. ό: Β. 
πιω: ,,ιι·έε-ἔι·ιινε"-πεΚ πενε:ποΧ, πάΙιιπΚ οειιΚιι,ι;γαπ τἱΗειἰπ , εο!ιιι 
εαπ μπω; ει: εΙεδ 3 ἔγοτιιιεΒΚοτε:πΚ!›ππ (1 -7 ένἰἔ) ίοι·ιιιιΙτ 816. 

ΒἔγύἱιΙιύπἐ ο @Με Κύττει]:οΚΙιππ ε:ι]ποπ ιπεἔϋτΚ6:ὸεΙ: ιέΙιτεε:$ 
Ιιοπποιπ π: , Ιιοἔγ ει Μι· ιιιϋΚϋιΙ6εσ - ε: ι::ειόπε ῇεΙεποτε 65 μιΙοπ 
€όεέἔε-€εΚἰπτε·£Ιιε εειιι νεωιικ5 £ονιιΙιΙιά Ιιοἔγ ε: Ιιπείοιγάε ιπιπό 
εόἐ·ο ιάτἔγΙπἔοειιπ ποιπ πωπω ε νόθόιιο, ΜΒ: Μπι Μό. 
ΙιιπΚ ει: εἔγ6ΙιΚέιιτ Μ;; ΒΙᾶΡθΒ ἀοΙἔο:ειΕΙιππ ε:έ.ιποεΙι ειδε ω” Θεο 
πω, ό: ει: εΙΙιιι1$Βειο·έεΙε Βοπο:οΙειΕπιτ. Η: ει Ιιπἔγιπά: :παω ο ὅ γ - 
εύἔ νοΙπιι, Μάιο: απ” ΙιὶάπγοΚ Μπι νοΙιιάπειΚ πππγἱτιι ότο:ΙιοΕϋΚ, 
:πινω :Μπιτ ει: οι·νοεΙ:ιε ιιιιιιΙ]π Η εἔγει:Ξἔ νοΙππ; Με ίε9.ιιΙειΙοιπ! ε- 
:επ εἔγε6ἔ Μπι Ιέπε:ιΚ, ε πω:: ι: ππἔγοΙιπ ω; , ιπιπτ ιιιιιι6π π: 
οι·νοε πιά: νιιΙππιεΙΙγ Μ: εΙει'$ πειρ]ειιΙιππ ω αΙπριῇπ ιποἔ·: απω 
ιπει:-ε ει:ιιι.π Κε:ιΙι:Η:6Ι νόἔὶἔ εἔγίόΙε Μ:οιιγοε ἔγὸἔγιιιόἀιἱειΙ οι· 
νοεοΙ]π ε:επ εε:ιπεΙ6πγτ. Π” :πάπια ει. πενε:ειτ'ἔγοτιπεΙι-οι·νο 
πω( ιπει;;ιιΚ ιε τοειι:ειΙειππΚ; ωιιιι Ιιειε:ποε, πω ε:ϋΚεόἔεε ο ε: ιιι ε 
ε:ειΙι πι! Μαρ”. Πιι:οιιιι π ε:άιπαιΙαπ Ιει:ἰιΙοιπ ιιέιπειιγ Μ εΙοἔ 
ι”όΙιΙι Κύι·Κέρει€. 
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Μ6ἔ ο” Κύπι!ςθετ ΜνεπποΚ τοπιπππ. Μπωω επι έ.Ι$ρΙσπππ _Πεπο1τ | 
ράππεπ ἔγεππππεΚοπ·νοεοΚ ΜειἰΚ ει άΙΙπτ]άΚ, Μ" ΙπιιθμπιάιππάΙ επ Ισπ- 
πιι Μ, άΙωι1άπποε ΒεπεἔεεΞἔ-- ει: ε1εό ε Μ, ε αει-ψ εϋΙπόΙ ΜΙ60πποΚ Μ 
α ΙποΙγΒοΙἱεόἔεΚ_ πππο!ΙγοΚ -- ΜΜΕ Με ω ΜιοππγΠάπιΚ- εεππι @έπ 
ΓοπιππάΚ εεππι άΙΜππιι!ΟΚ: πω” πποπππ πεπ·]εειπΕΚ ΙάιίοέειΙπππιπΚΜΕ 69· 
Κἱεεό ΕονάΒΒ, π. ἱ. 01η Βε€εἔεόἔεΚπε πε, πππο!ΙποΚππόΙ ει Ιπαἔγιπιπ 
επι] ΜΙαἔοε ῇ0Ιεἱ ΙππάπιγιαπιαΚ, πιποΙΙγ “πωπω ιππἰ ει: εΙόΙ:Μ οιἰΚ 
καιω” οειπι-, ππιπτιι€-, ε ορο1ό.: πιενειετοΙπ Μπι ΜΜΜ ΜΒ Ηπει ειοπι 
ΜιειΚΙπαππ πε ππόΙπππ. πι ΙπεΙγΒεΙἰεέἔεΚ απ πιοΙπάπιγ ππειρπ τειι·πό.ε Μάο 
€ϋπιππεΙπ Μ, 65 εο!πειοπ Μ; ἔγεππἔόππ, ΜΝ Κονεεεέ άΙΙειππόύεπι, πιο” 
ΜεΙ6ΙϋΙ4 88ιππ πι Μ: @πι πι: εἔόει ΒοΕοὅεοέ·ἔ ποΚάι ε ππιπνοΜ.€ πποἔει- π 
ΙπιρΙππιππ ε. πππεπἔγειπάιππἱ πιστη πωπω πεΙιάτ ο ΜΜΜ πε σε” επεόεΗ 
εΚΚ6πιτ ποΙππππτεπιι!όΚ. 

8ΖειιπεἱπιΚ εΙόπτ σ. Μονο” ::ειΜά2 νειἔγ Ιπιππιπποε Μ: παθω ο· 
ἔόειΙεππ που πῇεειτὅΙοἔ επόε ῇοΙοππο£εΚΚεΙ Κοιιπόά(Μ, ε ἔγαΚτπιπι 
ωι·ποττ ω εἔγρπὶπ ππειμἰἔ -επόε Γοι·π6ειἰἔ , Ιενοππεύ,·έ,·, ω;ωπιπ, , Μ. 
πηπάε νειἔγ Ιιάιπγάε είε ΒειεΓοΙγάεεπΙ-πππὶπππ πππἱΚόρ Μ: ει: επόε Γο 
Κιι ΙπειἔγπππΔι οΙεό ειειΚάτ νάιοΙΜΚ. Νοππι νπι;;γοΚ Ιππέ·ροε ππιεἐ· 
€γό:δπΙππί , πιοἔ·γ πι Ιπαἔγπππάι Κο2όετ86Ι νέἔἱἔ ππγοππιιΙάεπιπι ]σΙΙεπιπιο", 
Μιοππποε έε ειϋΚεόἔεε ΚύππεΙεπποποκ ΚειροεοΜΜΒΜ :ΜΙΟ Ιιετεἔεόἐ; 
1ε8γοππ , .ππππιππ ρ. ο. ιι ΜππππόΚόι·. Α Ιπειἔγππιάι πηὶΙνάπι υἔγειπισ.:οπι Βο 
Γο!γέιεοΙπ Μπα πάππιπιι!, ΜΜΕ οι επόε Ιπιιπιπποε, ορ6ε νειἔγ οεύιοε 
Με, ε πι εποππ Βο€εἔεέἔοΚππεΚ πππεἔϊεΙεΙὅ ΚόπΚέροΚ ΙππιἔγππιάΖοεεαΚ 
Μ. νέιΙΙππιπππειΚ. Πε ππόπιιοΙΙγ Πισω” ε ππόππιεΙΙγ ΜΝΗΜ 
μ νἱειοπιγοΚ ει!ει·Μ ΒΜοππγοε ἰιΙοπππιι ΚὸπΓ‹›Ιγειπππ ει 
ῇπἰπνἀπιγοεεπἰἔ Ιοπωϊτει επιιοΙΚοιπνόππ, `Κ6τεόἔεππ Μ 
νϋΙ άΙΙπιππ«ΜΜπ ππγοπππΟαεάἔπα ἱε _ξιι€Ιππιπ: ε. ἰἔγ πάπια 
νειἔγ πιόππποΙΙγ Ιπο!γεΙποππ πι: ειΙΜεἰ ΜΒ: κεπωἔ- πιπιἔγπππάι ππΙοππωιπ π: 
άΙΙπιππι!όΜπ ππγοπππιὶεεέἔἔεπΙ ΙιέρππεΙ: ΠΠ έε ἰι·ειπππαΚ Μ. επι οπνοεοΚ ά! 
ΜΙ--πππἰππΗπα επιππεΚ ππιπππϋπἔ 68 ππιπππύοππϋττ ιπἔγ ΚοΙΙεππε Ιοπιπππε. 

Α "Με ειιοιπΜπι Ιππεπεππι, ω” ράππεἱ ϋἔγώπεπιἱππι επεππιεπ ε 
πω πι Ιππιἔγπππάι εοΚΚειΙ 5γαΚπαΜπαππ --ε Μπι Φέ.πνάππγΚύροπι - Τοπ 
Μι εΙ6-ύἔγ ΟΚ ε πππάεο!π ἱε ωρεωταΙΒΜΜΕ που ΙΜπιποππποΙσπ, 
ππιεΙΙγοΙποπ πππὶ ε!6Μοπ οιπΙ4ΙπεππικΒεπι ππ·πιιππΚ πο; πω” πω( ππιππιάωϋΝ: 
ΙάΙΙππιτ0Κ, ω” πιο ππόπϋππΚ α ΜπεἔοΚπο Μεση” €ΙιεοπΕΜπ :επιπ 
πποΚειοππιοἱνοΙ. 

Πε Ιε;γεππ νόἔε «Μπι νειΙύΙπωπ οεπειΚ εΙπππόΙεπΙιετ:8ϋ νπ:η;:Ηό 

α_πι· 
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ιΜεπιιΚ. Α ί6ιιοΙοε ιι €γιιποι·Ιειι, -ειι οι·νοεΙάε,-6ε ειτε πιιωειπ 
Ιιιι€άτοιτ πΚέι· ιιἔγ πιω ότι ,_ Μάι· πιιιι€ (Η: ἰοἔια ΜΜΜ ΠΠ Η ιιιιἔγ 
ιπάιτ ΐοἔιιΙιιιιι€ -πιιιιόπ νό;μέτε επ ιποπᾶ_ῇιι (πιιπι Π. ε; Β. ιιι·ειΚ π) 
,,ει παἔγιπἀιιιαΚ εἔγΓὲΙο ειστε ε ἔγϋἔγιπόιὶῇπ πιποεοπ.“ ω: 
“Μπι ειιοπ εινεΚ ειοι·ιπτ νΜεΞΙ: ε τιιραεπιι1ΜΚ @ΜΚ πι οι·νοειιιετ 
ιπιπτ θιι-ΙιοΙ νόινόιοΙ16Ι, πο! ιπἔετΙό ε:οτεια6Ι Ιάτνάπ πωπω 
8 @γ εισ.ιιιιιΙ_ιοιι πω· ιποε£ ειιιάτ ο,;;γειοι·ι1 οειιιιιγιάεοιπιιτ τάτἔγιιΙ 
πι ει: οι·όπιειιιγοει πωπω πό:νο-- Μπι εγειοιπιι,°ηνιιἔγ 0ιοοι·ιιι, 
ιιιιποιιι Κϋιιιιγειιιι οι·νοεΙιιε νό,·ι·ειτ. 

Ιππ Ε. ι. Κό:ΓιέΙο, ει Β γαι( οι· Μπι· ιι πό· ι να ιιιιειοππιιΙ ιιιο==ι· 
ΚιιΙϋιιΙιόιτιπϋ ι“6Μοιπιιι: Ιει.τιιιιιι π: ετόπιάπγοε Ι:ιιιιΚπει.Κ. Α: εἔγ 
ι·επιιΙιε1ιοΚιι€Ι ει. κι ιοΙιειπ νοΙτ ει: ιιιο€οε ει·6ιιιάιιγ, πειιιο€ιόΙ νό 
ἔἱἔ , πωπω !ιάπιιιΙοιιι ιιόΙΚιιΙ , ε ιι ΙιοποιοΙιπ εεπι ιιιιιιιι€οιΕι ει Χότ 
ίοΙγαιιιιπιιΙ 16πγοἔεεεπ ϋεειεϊϋἔἔό νόΙιοπιει:. Βιοπ Ιε3.ιιιιοιποτ Μ! εἔ 
Μ: πέννοι ιοΙεΙ6ιιι._(Ιιιο Κο1Ιοιιο Μπι Κϋιπϋιπ ει: ,,ο.ἔγιιπἔγιιιάι - 
ίγριιιιε 00ι·οϋι·ειΙιε" οειιιιέιόι, ει ιιιἱ ποπ ιιΙειρειιΚ_ Ιιοιι;γ πόιιιεΙΙγ 
ϋἔγτἀι·εαΚ επι ιιιοπιιιάΙε: ιπιπιιοπ Μι, ει ιἔγ ιι Ιιιιἔγιπάι ιε ΙιειγΙιεΙι 
πάιι€ει.ιιιιπιι ᾶΙᾶΡ5ΖἰΚ; ιιιινοι μπαι; Μπα ει·ϋπιάιιγοε, πω! πει πἔγ 
ΜπειιΒ:, ιιπἔγιιιάιοει Κ0ιήοΙοιιειοΚ ιιτάιι', κι ειιῇάιιιιἔοε ΙιοΙγΙιειΙἱεόἔ8Κ 
εε·πι :ιι ΙιεΙεΚΙιοπ ει:ιπ :ιι ιιιοΙΙΙιοπ ιιοπι ωΙάΙιο.ΕπιιΚ, πγιΙνάπ αι πέμ 
Ιιεπι πει·εεειιιι6 ιιιγ Ιιεἔγιπεἱι τωιωιιι Μι ειεπι οκοεΚοιιάε ιιι6ιιιιιτ 
Μπι ι"ομιιπαππΚ ει, ε Με ωρειειωΗπΙ:, πο” ιιόιιιι ε” «Μπιε 
πγοε Ιά:ίο!γιιιιι πιάιι ιι νότραιιἔιὶε Ισ οποιι μπει ωιιιιωιιπικ ιι 
πγιιπ, πο Μπα ποπ εαπ). 

Α ιιιιιεοιιΕΚ ι·επιιιιο1ιεΚιι€Ι ει: ει·6Ιιιάιιγοπ πινω «Με Κενο5Μ'ι 
ΙιοΙγιιοιι Κύι·ειΙΙιιροΦοΚ ιε ΓοτιιπΙωιΚ από, Β -Ιάτειόιιιἔ ΙεἔιιΙιἰΒΙι 
π. νόι·νεἔγ ιιιιἔγ ιιιότιΕ6Μιοιι οι νοΙι; ἱᾶεἔεπι€νε-Ιιεινοἔγ νοΙι παπι· 
Μ:0ιιπό. Α Ιιοιι'ο:οΙατ παω: ει: ιιΙΙιιι5Ιιιιιι, νειἔγ τι ιιιεΙΙΙιειι ε Γειιιοπ 
Γεπειειτ τσι εΖοιιιΙιπιιιιι6 ΙιεΙγιιοΙΙ νέιτοιάεοΙαιι. Η Ιάιο.Κειτ ιιιι€γιιιέι 
ιιενένι:Ι Ιιόιγεἔοιιειιι. ψ 

Ο Ια ο Κ Κέ: πι ιι ειόΙιιιιι ίοι·ἔ‹3 ει·6Ιιιάιιγοε· ΙιιιιιΚ ἔετιεει£6εό 
ποπ οειιρόπ :καπ ποπ ΚϋΙΙονοἔ6ι νιειοπγοΚιιτ ιειπει·Ιιοιειιι ιιιειπ·, 
ιιιεΙΙγεια πωπω, Ιιιιτιιιοε πω: ερέε 1έ.2ιιΚιι€ Ιιοιπιιι‹ εΙϋ; 6ι·ιε16ιιιΚ 
πιοπιιιιιι, πο” εαπ οΙσοπιιιιΚ ει·όεειι ε ιιιἱπιυἔγ Κιιιιετιι6ιεπιπ 
ἱἀοἔτεπιιειεττε Με!! ΙιειιιιιοΚ, ναἔγ[ οἔγϋιι πιιιε ἔγειιἔἱέό οιωκιωι. 
ΝθΠΙ ἔγθιὅιῖιιεϋοιπ πιεἔ, πο” ειιιέει:τέ:ει ΙιιιιάΚ, ιπιπτ ` ννωιιιι 
"μ, ΜιιιιιιεεΙΙ ε Βνιιιιεοπ ιποιιιι_πικ , οι·6ε ιιιπειθ Με νεπγ ο 
τοπο ι ιι ε Γπιππιιιιι ΙπιπΚιιι ἔει·_ιεεειειιειι. Ηοἔγ 6”ιέ€γιήάΠΥ, 
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ει ει: ιιἔγπονο2ειι ἔιιειι·ἱεπιιιε ῇεΙεἱ ιϋΜιπγἱτε ο ΙέιιιΚπάΙάε ιππ 
ωΦΚαιπιιΚ, οι ει: ιιιο€τοπιιειοι· ιιινιιιήέι€6Ι ίϋ,%, ΜΜΜ ΜιοππγειΙ 
ίειρΙάΙειΠ ΙιιΙιάιύΙ. 

Α Ιπιπάειπ60ι·ιι Μινι: ο Ι:Μ'ύΙο ει·6Ιιιάπγω πωσηιιιιι πω: 
ιιιιἔγ ιι ΚϋΙὸιιὶιεόἔ; ιιιοτι ει; ἰᾶεἔΙάΖπά.Ι ΙιεΙγΙιεΙἱ, πιω ΙοΙιεΙΙεπεε 
Μ.πάειιιόιΙ ποιπ ιιΙΚιιΙιιιιιιαπι16, ιι Ιιιιἔγιιιἀιπά! ι:ΙΙεπΙιοπ ι€επ ἔγειΚ 
πω. νιιιιιιο.Κ α2οπΙπιπ οΙΙγ εεετε!ι, ιιιο!!γεΚει ιιι όΙο0ιειι πεπι πιω 
οΙεἔεπ‹Ι6 οΚ- όε ΙιἰιιοεειάἔἔιιΙ π εἔγἰΚ να" ιπάειΚ ι·ειιιΙΙιει εο 
ι·οιπἱ. Ηἰε: , πιιπτ ιιιοπάειπΚ, ιι Ιιϋ!ϋιιΙ›εόἔ ποιπ Ιιέππο80ε. 

Α Ηι|ιΙεΙιτιιπά πω τιιιιοΙ€ Κιῖ£οἔΙιιιἔγιιιιιιι όπ ΙιἱειΙοιΙοΚεπ ιι 
κ €ρ ο π, ε οΠγ 0ϋιι6Ιειεει ε άΙΙειιι66 πγοιιιιΜνιιΙ ο ίοΙγειιιιιΙιε.ιάι·166νεΙ, 
πιιιι€ ωωιωιικ, πεπι ιερειειιιιΜιπ, κι Ιεπιιι€ ιιππάΙππΚ τειιι1ειει·ιπι 
οειιιιι πιιιιι ιπεΙΙόΚεε, εεπι ΜΜΜ, ειι:π ιιγοιπιΜε ΚὸτῇεΙεπει: Ιό 
Ιιειτ Μ. 

Α Ιπιἔγιπἀι ιιιοπ ετ6ε ΓοΙ:άι, ιπεΙΙγοι τύιΙιαιΙ6ε Μπακ (ίοΙιι·. 
ρπιι·ιιιιι) ιιονειιοΚ, $γει·ιπεΙα:ΚπόΙ Μπι Ιιί.ιιιι.ιπ. Αι :ΜΜΜ ΜΒ· 
ιιιάιτ-_ιόΙ Κιίεήινο--ειιπιε οειιΚ ι·ιιΚάπ Ιέ.$ιιιιπ. ΘγιιΚι·ιιιιΙιειπ ιιι 
ύἔγιιενι:20€Ε ,,ρπεπιποιγρΙιπει" Μοιπάι, Μ οι: ιε @Με ιιειἔγοΙιΙι 
ἔγοτιιιοΙιοΚεπ ε ιι ειιῇἀιΙαἔοε ,,Ιιιι€γιιιάιοε Ιεταιεύθειε" πόΙΚιι! ει. ΜΈ 
Ζω ιιιιινεΙεΙιειι, 

Ιἔγ ά11τεΙιάτ ε. ρεειι έγετιιιοΚΚ6ι·ΙιάιΒιιπ πια ιιιραειωΙιι€. 

Ι α! ο ε Ι ό π. 

Β πενειε€ πω: «Μαι οι·6Ιιιάπγοε π3.ιΜοιιι εοΙ(ΚειΙ ἔγπΚιιιΙιπιιπ 
ίοι·ι!πΙ Μό Μει]εάεΚιι6Ι, πιἱπι απ, ιι ιπεΙΙγει Ιιιιἔγιιιάι πάν Μπα ' 
ιι00Μι ΓοἔοΙε νάιο!πί. Αιοπ ΚόιήεΙοποιοΚ 0ἔγ νιιἔγ €6Μι περι αιτιά 
ω. "πω, πιεΙ|γοΚοι ιπάτ πιιπι :ι Ιιπι·πιοε νιιἔγ οειιιοε Μι ε_Ιεϋ @Ιο 
ποιοιι νιιιοΙιιιΚ-τ. ι. πο” ιι ΜΜΜ Βάἔγιιᾶι, Μάι ιιοΙιειεπ τειι·ι_ιιι 
ΠΜ, πο! πγιιἔιπΙιιπιιΙ ΙιιιιιγΚειΙύιινάπ, ΜΙ ιιΙιποεαπ Μινι: πγό;, ίστ 
ι·ύ Μι·τοΙ, Ιιάπγάε88.Ι νιιἔγ ιι ιιέΙΙ·:ϋΙ, ε ειιΚοτ ιιπἔγ 820ΙΙΙΒΜ 
ε ἔγοι·ε 6ι·ιιιόεεεΙ - ει ιι6ΙΚϋΙ πο;" ο. Με”, ιπιπάεπΚοι Ιιονοπτ 
"πω, ε 6£νιιἔγΙιἱάιιγιιιι ε οιι·εΚειΗ εισέΚι1ι·Μεειι πινω ΙιεΙγ!ιοΙι 
:Μπιτ ιιιιιιιιιιιΚ ΙϋΠειΙειιιι-εϋι ιι πιἰ πενειειοε, @μπι "πω" 
π. ποιειΙό.ιι_ιοΙοπ νοΙτ Ιιϋτἔἱιἔιιιο€ιεάὲ·, ιπεΙΙειπι·ιιε να” ϊε_ῇειιιΒἔιιτιιε 
@κι ιιιιιιι!πειπ επϋπιεΙι-ιι πωπω ιπιπιΙιπΙαΞΜι ΒάἔγειιΙτειΙιΙι ε ιιιοΙ 
πιω ιιγιιἔωΙιιιιιιΙιΙι Ιεπειι; ιιι ιιι-ιι” ιιιιροπ ωι, Ιιιι ϊϋΙνόω° 
Με ει: άἔγΙιὸΙ πιιἔγοπ ιιγϋ,·ι·, Μέι όρροπ παω πειπ Μηιι, πόιιιειγ 
ΜΚ, πω πο! ωιιωιιι‹ πω: ιιγοιπιιιικ, ΜάιιΙιπιιειιπ ειι·ιιπΚοιιΙσ 
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@κι τοει1εο6ειιιι ](82άθΒΘΚ,- ιι6Ιιιι ιιιἰιιωἔγ _6ιιΙι6ιιμωω ιι. Μ Μι; 
ιιιοιδιι€ιιιτιιαΚ; "να Βιιοιιγι:ειΙαπωιΙι 1οιιι, ιι ΙειειΙιιι1 :Μια 6ι·ιεΙοιη 
ΜΙΝΙ οειιοεο,·;, να" ετ6Ι·ιιιιιοιιιι1όεΙιοιι ιιγιιμΙιιιιι.εαιι Μενου -ει 
Μ. άΙΜάιιοε »Μαιο ιπιιιιιΞε Πθ|Π.ήιΠ Μ, €γοι·εσ.ιι ε €,ϋι·οεϋΙ: πω", 
νιι€γ ΜεεειιιΜιι€ οιὶα-ν6ει. ΙΜ Κιιιιειισέ ο16ιτ Μινι. Ιισ.ιιγιι€1ΓοΚνέει 
ιιιεΙ1οιτίειε Μ.αιιΙό·έ,·, ει. ιιγϋἔόε ΓοΙγτοιι επι, ιιιὶἔ ιι ιιιωκ κάμω 
@μμ ιιιιιι·οιΗ Μπα -τοΙιιιιιοι, Ι:ενοεεύ ιιιιιΕπιιι€ "Η Μ” Με Μει 
και να” Ιιιϋι·ΜεοΚ ιιιι_ωνω νιιιι, νιιἔγ 26Ι«Ιεει να” Ιιειι·ιιό.ε .Με 
ιιι·ιτέεεΚ, ιιιεΙΙγεΙ‹, ιιιιιιτ σ. »πωπω Μ, 6ιικόιιγιο!ειι ιιιοιιιιοΚ ε1 €6 
1ο, ειόΙΜιιΜεωε άΙΙιιροιοι: ῇρΙοιι€οιιεΚ, - πω, Μ, εισιινειι6!ε;εε 
ια2ειθάε ιιΙιιττ, νει;ιιγ "ειναι ε Με !ιι6ι·ι·εΙ ιι ΜΜΜ ιιιοἔιιιι!. 

Α Βοιι;:20ΙΜι·ιι .Μενα 5ιειιι ΜΜΕ ωται.ιιάό, Ιιοἐ·γ ει: ιΙΙγειι 
ΙιιιιιγιιΒ1-ύ ω: ιιιιι1εώ ειιιΚάιιιιτι ιι έιιΙό.ιι _ιεΙοιινο1$ Ξιϋιιἔἰ νη” ιιιιι6ι 
ὶΖἔα€ο€£εάἔΙιο:, ιιιεΙΙγ ειἱε2οἔόε ΙιϋτἔέεοΚ Μαι! ει. ΜιιοοιΚό.Κ €άιέιιι 
“Μεσα ιηχάΙνάιιιιΙιιι, ιιοιιι Μαι" εεειινειΙ61%οε ραιι,·;άε οειιι€166ικ 
Μιά, ιι κι νιέ.ι)·γάιιιιιιΚ ει Ιι.οιιοιο1:ιτιιάΙ, Ιιοἔγ επ ιιιιιιαεοιΙάειιαΙ: 
Πιθ ποἔγιιΚ. Πἔγ “Ειπε ει; ει€γνε!όΙιετι ιε ΒγιιΚι·ειιι νόι· ;;γϋΙειιιΙιΚ ει. 
ΜΜΜ εΙ6ιτι ΜδΙιειι, ιι. ιιιιιιοΚ ιιἔγειιι Μάτι: Κύι·ω.ιιι 3οΙειιτ6ε6ἔε Μπι 
σεειι. (Πε σ: 1ιοΙγειι ιωιιεεωεωι:οσωικ ειιοκιιειΙ‹, Με :Η ιιἔγ Ιι ιη” 
ιιιά2 εε2ιιιέ]έι επϋΚεόἔΚόρειιἰ ιιἔγΙιεΙγΙιοΙἰεύἔτο άρΜΙς, πι: ΓεΙοΙιιἱ: 
Μ" ιιιι ε2€1ομΙάΜιιε ε ιϋΚεόἔοειι ΒΚ 118ιιι τω· η «κ, ιιιι 
νοΙ ει. !ιιιΙΜΚΙιιιιι Μπι ιιιἰιιᾶἰἔ τιι.ΙάΙ€ιιΚ; Μι.ιιειιι ει: ετ6Ιιιέ.ιιγοε Ιά 
2ειΙε Ι6ιιγοἔόιΕ 81°8ὐ8Η8ἔ88 ιιι-ι ιιΙειιι,οιι ιᾶεἔετ6ι Μιιιοι·ϋ16ε 
Βου ν6Ι_ι_ϋΚ ωιωιιωεω, Ιω! ιιέ:Ιια .Παω νόι·ΙιετνεΕγ έε “μια νιιἔγ 
ιιἔγνότριιιιἔό.ε ιάιιιιιιιιιιιτ Μ, ιιειιι κ.) να” Εειι6ι·ειι, ε” Μεεό 16. 
ἔγειιι ιιιΕάΙιιι1ε ω ειεςγνοΙ6€; να” Μακάι» εεοΗιοιι ιιιι.νιι€ ΙοΙιιιιιι ει 
Κοροιιγει ε ἔετὶιι‹ι2 ιιι·ει€οιΜιι -ιΙο όεειειιϋνόεεΙα , Κ6τεἔΙιοιιιάΙγο 
εοι!άεσΚ ε νειε.€ει8οάέιεοΚ ιιέΙΙ(ϋΙ: ύἔγ, ΜΒ? ει. Ιιεεινειιοι€ !οοιιοιοΜ 

ο ΜΜΜ €ιι.ΜΙιιιάιιγο!ωτ Ιοιι€οι·ιιιόιιγοΚιιοΚ ιιειιι ωΙειιιιιιο€ι. 'Ι'ιιΙάΙωι 
ω( ΜΜΜ ιι6-Ιιιι ι·όειΙεπειι νόι·όεεύεςοΚ να” Γ61€1Ιειοε ΓοΚέιγιόεοΚ 
ιι ΒόΒο86Ιιειι, ιιιε1ΙγεΙ: ειιιποΙΙγ 1ιονοεεό ό.ΙΙειιι06Κ ό8 ]εΙΙειιιι6Κ ιιιιιιτ 
κι ιιιάηιιιιΚ ε 1όριιοΚ Ιιο1 ιιιιἔγοΙιὶιοὰο£€, ΙιοΙ ΜεοΜι , Ιιο1 Ιαιιιιέιιγ 
·ΙιοΙ Με; ό8 €ϋι·οάόΒειιγ, Μ! νωωιιω , ΙιοΙ νέι·Ιιιέιιιγοε ιιιινοΙαι. 
Επι ΙοἔιιΙιιΜι ειΜι€εΙό ιιειιιι ιιιιΙοιιι «που Ιιοιιοπι Κϋ1ϋιιΙιεόἔεΚε€ Πει 
€ι5ιι έ:ι·ιοΒιιιειιιι, νει·,Ξ)·γ Μεση” Κόι·ίσΙγιιιιιιιιειΙ ϋεειοἰϋἔἔύεΒε Ιιοιιιι. 
ΙιοἔἔγαΚοτιϋΒιιΚ νο1ιαΙι Ιιόι·ΙιάιιιιιΚΜιιι ιιιγ Ιαιι·ίοΙγιιιιιο!: ιιτειιι ε 
ἔγεε-ἐιιιιΙιιιιοι· οεσΚέιγ ύε @ροη ιιειιι ΙιιιΙἀΙοε-ΙιοΙγΙιεΙἱεόἔεΚ Μύ 
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ΜΒΜ. Πο νοκ “Μισο ιιιιιοιιιιικ, Ιιο1 6ρρειι εαιιιιιιι Βοιιοιι ΜΗ 
ιοιι1ετ ιιοιιι ωΙΜιιιιιΚ, -Ε61ιι€ @οπο κιειΙοάο1οιι61. 

Δ Μ; άν οικω σ: Μι·ιι1οιιιοτ οι·όεε.ιι Ιει!ε]16άνο πω: 1ιΜειιι. · 
Βιι α ίϋτιο!ιΙιι ·80τοΕΜΜ ωιιΚ πι. ί6Μι ΒόινοτιμιοΙαιώ πάιό.ιιι; σ. 

ωι·ιιι€ειετ ιιιιηιιιιειιι ιιιιιιιΙειι @Με οεοΗιοιι ιπάε1ιότΒέρει "ω, π 
-ιιιιιιτ ο οιΠεΙε νόἔ6Ιιει οεειτοΜ εεε2εΚΙιό1 ιε ΚινοΙιε£ό ΜΜΜ.. 

ΙιεἔΓοιιιοεΙ› ιιιιιιάειιοεοιτο ει 1( ύ ι· ι επι ο 10Ιιωϋ Βιιωειιόεει, ΙΜ” 
ο Ιιοιεἔεόἔει ιι"Κόι·ιοΜιιιΙ νιι€γ ιιΙΙι0νειιγ 2,€β,ΜΚύΓΗΠ ΠΠ πιο: 080· 
τ6Ι]ϋΙ‹ι. Με ε" Με ριιι·Ιιιιιιιιιι, ιιιεΙΙγοτ ιι€γειιι οΙΥει.εώσι πιο ΙΜΣ' 
νοἔγοιιεΙτιιιιιιιιιιι σ. ιοι·ιιιόειειΒιιιι ιιι ιιιιιιιΙιε μ" πι”, Ιιιικι8ιιι 
,,οιιιιι ἔτιιιιο ΜΜΜ" ιιιεἔγατάινάιι Μπι Ιιιιιι2πιιΙιτο. ΙοτἀἱἑειιιϋῇάΒ. 

 

Ι Ηενειιγ ειἔγΚότΙοϋ.' 
 [Α Με ετσηένεΙ ο·έγ- Α Μ: οι·ο1ύνοΙ οἔγιι- Α Μι ιιοιιι ειδε; έρ 

Ιε- ροη ιιοιιι :αμκ Κιόι· Μιι·άιιγοειιιι ειδε , ιιι 
>_ιοε, Γιι]ιιιιΙιιιιιε Μ-Κότ 
]εΙοιιείεΚ; ΙΟΝ; ιι2 
εΙεό 2-5 ιιιιρΙιωι. 

ΈΠ6Μι ιιιιιιΠιιιΙώΜι 
ιιγιι€οιιιιΙιιιαε Ιιό.ΠοΚ 
Με, ει Ϊ6]ιι€Κ εεε 
ΚύΙγ ιιιοιἔαὶιἰειι; ει. 
ιιγεΙν εδω, ει Ιιειε 
ΜΙιιιιΜιΚ; ιιειιι ΗΕ 
Κιι ο. Ιιάκιγάε, Με ιιι: 
Κει ει. ΙιιιείοΙγόε. 

 

. Α: 6ι·ϋΜε ιιειιιι τι» 
Κάτι ΙειεειιΙιΙι Ιεειειι. 
 

Α Μι τιειιι Πικάπ 
νόἔἰἔ ιιιεΙοἔ ιιιιι.ι·ειιΙ, 
6ο Μπι πάω: ίοι·ι·0. 
 

Ιι!ο8·Ι:5.ι. 
 

ι·άιιγοεειιι ιιιιιἔγ 
νοτιεεἔ' 
πω” ΙιόἔγιιιΙΕεάἔ, Μ 
ιιοιιι ειιιοειιιι Μαθι 
ιΜιε Κόι·3οΙειιε€εΙ‹, 
ΜΗ Μι 2.81] ο ε ιιγιιἔ 
ιἔεΙειιιειἰἔ ΜΙ κι Με, 
ε: ιιοιιι €6πέιιΕΚ ει: 
«ΗΜ 5 ιιιιροιι. 

'ΑΙΙιενειιγ ει;γνιιΙι6ι· 

ιιγιιἔιιιΙιιιι ]εΙοιιοΕοΚ;       
 

σ. Μειιε 
ιΜι τϋΙιιιιιδιι·ε πό 
Μι” ιιιι.ρι; 14οιιιο1γ 
νιεεΙαπωΙ ίϋιιῇάτιιιικ.ἱ 

Ι 

ι 
ν 

 

Α ιιγιι€ΕιιΙαιι Μάκη-Ι 
ΙικοΙΜέε ΜΜΜ; ιι ι 
ιιγεΙν ΜΜΜ Κενοεϋιἐ¦ 
ΙιενοιιιιΠ Ιοειειι (ιιιι- Ζώσα; π ιιγο!νιιει 
€γοϋΙιαΚιιάΙ ειάι·ιιι 
ω), ιι Μ” έϋΙιΒιιγιι·ο 
ριιιΒιιιΠ; :Μαι ει Μ. 
πω, εγε1εοι·ιΙιΙι σ. 
ΙιιιεΓοΙγάε. ] 

Δι ότι11όε ιιιιἔγοιι Α: 6ι·ιιιόε €6Μιιιγιι·ε 
ἔγειιἔε ιέε ἔγοτειιιιι- Με” ε ΚιΙιεἔγύ. 
τω!. 

Α Μι· τοιιόειοι·ιιι€ Δ Μι· ιιοιιι-ιιιιἔγοιι 
ε απο.: ίοι·τόεά,·;οι ιιισιΙοε ε όρρειι παπι 

 

ιιγιΙνάιιιτ. 

ιεΙ1οιιιιό ει: ισόπα 

    
 

ΝιιιιΒιοθιι.Ιιιιαε @ιό 
Με -- ΦΙιΤοιηιιι·ε 01-; 
ιιαΙιι.8; κι Μ ΜΒΜ Ιιιι-. 

ω; ει Με ιιιιἔγοιι Ιιε-' 
Ιιιιι6«Π·Κ·; ιιειιι ΗΠαι. 
ιι ΠάΙ1Σύ8;-1ΉΚόΒϋ ιι. 
ΙιιιΜοΙγιιε. 

..Φ-π 

Μάτια. 

Νειιι :ΗΜ ε ιιΙιΒοι· 

Με ϋιιΚ6ιιγτεΙειι έ: 
Ιεε ΙϋΙΒΜΙτάε ᾶ ίση 
Ιιάτι·ανειόεόνε1. 
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Δι οι·νοεΙαετα πεινε :πἱιιἀεπεεε£τε Γοπωε α: ἱὐεἔ!Μ 
ιπεἔἱειπιετεεε; Με; ρεᾶἰἔ α Ιυε€εΒεε8 εΙε_ῆεπ. Μεπ ιεπωπι 3Ι!γεπ 
πω· , πω” πιἱὰ6π α ία] παἔγοΙ›Β Εοττόεεξα·α ναἔγ πγπἔ£αΙαιι ίεΙι·ε 
ΒεαιεΙεε ιπὶαπ αἔγΚετΙοϋο£ναἔγ αέγνετ0οτΙόθάεε ΜΜΜ, παάαΙγοΚατ 

αΙπαΙπια2ταΜαππ -- ε. Μεαεό €ϋε!Εεπ0; ταπἔατό ΒότεαϋΚ!όΙ (εεεΙαιπ 
Ρεἱα) Ιερε€εα πιεἔ, ει εἔγ Ι46ιϋΙϋΚ πεπι εοΚατα ιπε,<ἑ· ἱε ΙιαΙ€. Παε 
Ιια)€ύ, πα παἔγοπ παω", ΜΜΜ: ιιιεἔαι·ΙοΕ€; πεπι @ΗΜ εΙδ εἔγ 
Ιιαιπατ ωίεΚοιιγ ἰι:αὰιἱεοΚ; Ιιαπγ€αΕὸ-ΙεἔαΙαΒΒ πεπι πιω αππγἱ 
τα, Μι £ϋεΕόπτ Κειάε&Βεπ αιΙαΜαιπ. 

Πα α: ωπωπ Ιώι·ίοΙγαπποτ Μάρ €αραεπέαϋιιπ, Ιιοἔγ πιἰπεΙ 
πιαἔαεΒ ΓοΚο€ ω, αππαΙ παἔγοΒΙ1 α πγπἔιαΙαπεαἔ ε Μπα! 
ΚενεεεΝο α: αΙοιπ; α νἱιεΙε€ εποε, α πγεΙν ε αι αΙΙιαε ππνοΝα 
ρεᾶἱἔ· α νετπεΙ‹ εειτενεΙιε€6 εΙναΙ€οι€α€αεατ (εΙΙειιΚει6Ιεἔ α Μεγ 
ιιιαπαΙ) Κενεεεε, ναἔγ ερρεπ πεπι εεΝΙ$€ετΕΚ-απποτ ειὶἔοτιι Μι· 
Κεεεε€ ιι€απ επ α]απ1πα€οιιι: α τεε€πεΙ: Με ναἔγ Ιιἱἀεἐ Ιειιιοεα€α 
εαπ, Με ε £ονα 1·αποΙΜιιπε!ατρύΡεΚεΕ, α: αΙΙιαεὶ εΙναΙαεπαεοΚ εεεΚ 
Μπα πεΙιαἰ @αιμα εΙ6ιποιιΙΕταεατ; πα α πγιιἔ€αΙαπεαἔ ε Εάεα·ει·6 
Μάη _ῇεΙεἱ εἔγϋΗ: πϋνεπειεπεΚ, ιιιἱπᾶεπ 4-6 Μια" εἔγ αύει,ε; 
ιπαΚοπγ Ιταϊοι·ι·α1, πιεΙ|γ παπι ιπεΙεἔ ὶ£αΙ, ρ. ο. νεκοηγ αι·ραΙό, 
ναἔγ ναΙετἱαπα-ΓοτταιαΕ. Μπα παἔγοΒΒ α πγαε;Ι:αΙαπ α1πια£ 
Ιαπεαἔ, Μπι ἱπΚαΒΙ› ναπ ῇαναΙνα ε αππαΙ παἔγοΒΒ αι!α€Ι:απ 
ΜΜΜ( εΙ α Μει!εάεπ άΙ€αΙ α ιιιαΚοιη, πω: Ειοἔγ @Η θ ενω Ηπ 
παπ εἔγ παω ΓοΚοπΚεπτ πϋνεπενό αᾶαἔΒαπ-ιπἱπᾶεπ-6ἱΚ [καιω 
ΒενεεπιΙϋ % ε2ειπετιιγϊ ιπέ.ποιηθ: απαϋαιιι, επειεπ αὐαἔ πιεΠε€€ 3 
εἔεει παρὶἔ πιαιιααταπι πιεἔ; ε ιπὶπΟεπ αιϊαέ ιι€απ πγπἔοᾶα!ιπαεΒ, 
«Με εο!ια αΙοιπ146ι·οε πεπι 1ετ€ α Βετεἔ, "ακα εεπι τεΚειΠεΙε εΙ, ε 
ἱἔεπ ἔγοτεαπ :πεἔἔγόἔγπΙΙ. Με €ατΦοιΕΚ, εεαΚΙιοἔγ α ἔγειππεΚΚοι· 
είπα! πεπιϋΙεἔ ιιι6ιΙοεΠνα, α ,,ίεΙππε 1ιει·νοεα νετεατἰΙἰε ΡταπΚἱἱ” , 

πιεΙΙγετ ὅ αιπα!τοπγ ιια$γ αἀαἔῇαἱναΙ επει·ειιεεεεεπ οτνοεοΙ€, ε Με 
ΚϋιεΙ έιΙΙ α πειιιεΙΙγεΚ ακα! :πεἔΚϋΙϋπΒϋι€ε€εττ ἔϋτεεϋα Ιιαἔγιιιαι 
Μουτ. 

Πα α ΜΗ· παπι παἔγοπ Γοττό, όε ἰϋΝϋιιὅΙεἔ ιπππΚαΠαπ, α 
πγπἔ£αΙαπεα,ἔ; ρεᾶἰ,ε; εεεΚεΙγ ναεγ εεπιιιιἱ: α Μι·Μι·αΙατ νεἔε€Ι: α 
ιΙαπ06 Βοννετροι· αᾶαἐῇαἰ εεαΙ‹ ΚἰεεἰπγεΚ ναἔγ πϋιόρειετϋεΙ4 Ιε 
ἔγεπεΙ‹, ε πιἱπεΙ ΒενεεΙυε πιεΙεἔ α Ν”, αιιπαΙ 5ππαϋπ ΚαΓοτταΙ Καρ 
εεοΙαπόύΒ. ΡϋΙ€ϋπό πω” ἔγεπἔεεεἐ εΙΙειι πιἰπᾶεπποτ Μπα! ε ιαπω 
περειεΙα ΙεἔΙιαὐέιπγοεπ οτνοεαά8·ππΚατ. 
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Ηπ. ιηπἔΜιΙππ άΙοιπτειΙαπεάἔ πεΙγετ€ Μπιτ”. πγπξςοπαΙπιπε 
πάἔγππ€εἀἔ, να” ει: ετ6ΚἱιπετϋΙ65 ΙεἔππἔγοΙ›π Μαι τω: ]οΙοπ - 
ΜΜ- ἔοπιΙοΙππῇα πο” π. ιιιπΚοπγ Μοεὶπγ πιΙεἔῇπἱ τε ιπότεἔΚόπ£ 
ηπιπ6ππΚ_ ΒΚΚοτ Πειτε ἰιἔπ€ὸΚ πο. ερἰτ. σ. οετνἱ εποε. ντιπππ!τ 
πε!γόπ, νπἔγ Μπα! Κάϊοττο.Ι απ. Χ2--Χ επ. εἐ·γ απατα. 

Π” ΙάιπΚιιό.Ι ἱε σ. ΙεἔππἔγοΙ›π γὶεειιιωτ€άΜ όε οναΕοεεάΒοτ π. 
ῇεϊτιΙῇπΙτ τι ίοΙγτοποε οτνοεεέἔοΚΚπΙὶ έΙύετε πόινο!- 

<!! 

ΠειΒγπιόπ. 

ΜοπτΜπΚ Μάτ, πο” 16πγε8εε ΚϋΙϋπΒειόἔο€ Μιέγιπάι 68 
ἰιΙοἔΙέιι τω ιπἱ παπι ΙιἰειϋπΙτ, ε ποΙιάπγ έν οΙ6€τ σ. ιιιεἔΚϋΙϋπΒϋι 
ΙετΘετ ιπόἔ εειπ ὶἔοπ ειϋΙτεἐἔεεπεΚ επιπ Ιεπετόποκ ποιπ ωι·€ο€€πΚ. 
Βε ιπειἱ πειροπ ιπεἔ ναἔγοΚ 8;γόιόάνο , ποἔγ ἔγπΚοτΙΜἱΙπἔ π. ιποδ 
ΚύΙϋππϋποτέε Ιιπειποε - άπιπάτ οι ἱε πετώ: ,,επιπ ἔτππο ΜΒΜ" 
όι·τεπι16,ιιιει·τνπ.π πειΚ Μ” Μπάρ ΓοΙ:οΚ, Ιιοἔγ ιπἰ ποτπ 
πιετπόΙτ πιοΙππτ εΙππτάτοιοττππ ε νειέ;γ ειπε πόντο! 
]οΙε1πτ. 

- Α Ιιειἔγιιιεπ ΚότΒόρότ πιἱ π 8ἱΚ έν οΙόΜ αΙτόρεπ πιἰπ€ ΒἰΠἱε€ 
ε τωιπω ιιτπΙ‹ _Μεεειι ἱτῇέιΚ Ισ , πειπ ΜΜΜ, ε ω” ο Κοτοπ ΜΙ 
Ιεν6 ἔγεττιιεΙτοΚεπ Ι:Μππι οΙΙγωΙο Ιιπἔγιπάιοε Ιτι5τΙτόρο: , ιπὶπὶ: πο. 
ἔγοΙτιιὐ.Ι ει” €πππει€πΙΙιπ€πἱ, τ. ὶ. Εοττό πιάτα: ΒόττεΙ, Κοτιποεπιπ 
»Μπι πγεΙν-, ἰπγ- ε τηιωτκω. - 

Ι.:ΜιιπΚ Ιτέτ οεοοεειπϋ€ πεπράπ ει: ΗΜ, Ιιο8·γ ΜιΒγιπάιέόΙ 
ιιιοἔΙορεΜ απγ]πΙτ ιπεΙΙεπτ ίοΜὶ‹ΗεΚ, ε ιπέἔ 8:ιιΙ ιιπροπ π. πετοιςεύ,·; 
Ιτπιπε€ε Μπιτ, π. Μάτ ϋεειοεεεΝ ειπΙόποι αΙΚα!ιππ2Επτνάπ, τι ἔγό 
τεπ .ΞγϋΠ ίε]ετ ε2ορ$ό.Κ -οΠγ Ιά:ΓοΙγαιτιππ οεπἱ, ιπο!Ιγε!! πόιπἱ @έ 
ἔτι! ππἔγιιιἀιππΚ Ιεπε€πε πενειπππΚ , ό.ιππέ.τ ειιοπ πιπἔοε ΙοΙτπ πε 
Ιοπε€εΚ ποιπ ωραειωτπ€ταΚ τοιμιιΙτ. Β εεεοεοιπ6Κ εἔγἱΙτὲποΙτ Κύτ 
τοιμα 1841Ι‹Π ῇεἔμϋΚϋπγνϋπΚπειι ωΙάΙΜΜΒ. Α Μει!ειΙ 2 πύπο.ροε 
Με. Ε'ϋΝϋπό εάτδέ.ε ΙιπΙανἀπγεπἔ, πγιιἔοππΙιππε 6εεεεεεεΝ πτοιπ 
Με , ἀΙοιιικπι·οεεάἔ, οεοΚόΙγ πότπόεώἔ, πω; έτοιπε16 ωιιω -ε 
τα νειΙ6.πειΚ π. $όΜ› ῇεΙοπε€εΙ‹, πιοΙΙγοεκ ΙιιεεειπΙτόπΕ ε·έγ Ιιε3€ πω 
ΜΙ60€εΚ ε ἰειπ‹5τ ε" ΜΙΒ Μπα επγπϋΜεΙτ. 

Πει "ιιι π ἔγ6ἔγἀειπ€παπ ἱἔα:εἀἔ, σ. ΙτϋνετΚοι‹'$ πΙΙΙΜε: τε απ 
ππΙτ ωιπωωπ, τ. ἱ. πο” ει: οτθπΜπγοε ΗΔΗ; π 18ὶΚ ι6νώΙ ΜΜΜ 
σ. πεποεοτπ6Βοι·πς, ιπἰπἀοπ ΙαοτΜπ ἔγοπἔόΙ›π ῇεΙοπε€εΚΚεϊειοΚ€ιιΚ 
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ΜΜοι·όη1ηϋ, ΙιἔΥΒΙΙΙΙΥΪΓΒ, Βοἔγ η ωοοηεηι6Βη6Ε πιω πω , νότ 
ηε€νεἔγτο ηιιπει€ύ Κόπηε!εΚ τηεηι!ηειιι ηΕάηγιι.ηαΚ. 

ΟΗγ Βόι·τη]ιοΙ: ειιΙηϋ, ηιοΙΙγ ειοτὶη€ “Μάικ Κειι!ο“6Ι Μιτοη 
ωεἔ Ιοηετηο ἱειπηοτηἰ η ἔγοτιηεΚοΙ‹ ηη"ιηηιέι€--ει ιηἱηΦ ιιιιετ ω!» 
τεΞιη-τηρηειτιιΙατἰιηηὸΙ Θε ιιιεἔἔγ6ι6ἀ6εειιιηϋΙ ησηι Ιεηε€εέἔεε. 
Α ηηητ ιιι άΙωΙιιιη ἔγοηἔόᾶεηη ἱιΙοιηη 1ιητιΜάι πιενειοτ “κι τη 
ιο” Μι ηόΙιει ΕὐεἔΙάιιά ίεΠωίΚ, ιιἔγ αι ετ6εΙ› ἱιὶοιηη, €. ἱ. ιιι ει! 
ηω Ιιητιι€Μι ηΙηηεὶ Ιιηἔγηιἀιιιᾶ., η ηονεηγ οει5ιοε έ8 εμέ: Μι ρο 
ιΠἔ ειἱη€ε Μπι τἰΠαἱη ηη€γιηέιιώ--Βϋύθ- η α,·ιγνότέοτΙάεεηΙ - νύΙ 
“Μάι Ιἔγ ΗΜ ιηἱηᾶηιοη ΙάιειΙώπη, ιηἱη!: Ιεἔύ_ῇηΙ›Βιιη θτΞεοΙΙο ἰε 
ιιιεἔηιιι€ει€ά, Μια η Ιιηἔγιηάι ἔγϋΚετοἱ€ ωΙά!ηυηΚ. 

Νοιη ηΙαιι·οιη 6η ο ΙιεΙγοη η ιι6ηιοΙ1γ οι·νοεσΚ ά!το.Ι ,,€γρΙιιιη 
ηΜοιηὶηηΙἱε, ρηεηιιιοηἱοηε έέσεηεητηΙΙε"-τη €ϋπόη€ οει€άΙγιάεέ ΜΈ 
ΙηΙιη;-ιηέτ ηἔγ ἱε ει εΙὲΒΒἰ οιἱΚΚεΙὡεη ιιι ηἔγηηἔγιηάι εει 
ιιιέ]έ:€ ιηἱηΕ οΠγειτ ότἰηΝΗτ , ηιοΙ|γ €ηρειειωΙ:ΜηΚ ηγοιηεἰη ηεηι ΙΜ 
ειΠ‹ Ιόηγεἔοε ]οΙΙοιηιόεεεΙ ηἰτηὶ; ηηηγὶ ηιοηηειη Μιοηγοε, Μ” 

,ςγιιΚοτΙη€ὶΙηἔ, €_ ἰ. πι οι·νοε!έε νόἔεΜ, τηηάοεοε έ:ι ηειειηοε ὶε ιηέιηεΙΙγ 
ΚιῖΙϋιιΒε6ἔεΚε€ σ. ΙιηἔγιηάιοΚηάΙ ίϋΙΓο8ηιιηΚ ιέε ιιιόΙ€άηγΙαηιιηΚ, ιιι 
ιιι ειεπη 016€! ΜιτΕηηηηΚ, Ιισἔγ οτ6ηἱάιιγοε ΙάιίοΙγιιιη Μα, ΚἰνάΙ!Ε 
ΚοιηοΠιοι· τεΚάη€6Ιγοε €ϋι!ό· να" εμνότριιη8άε Ι6τεεϋΙηο€.-Αι 
ΜΜΜ η:η;γιιιάι€ ειοΚ @π η ΙεἔῇοΙ!ειιιιο€€εηηηοΚ, ΙεἔνοειεᾶεΙ 
ιιιεεηηεΙα, θε ΜεάεάεΚηόΙ ιθωικέηηιωκ ΜημιειΕηΜ.ιη. Βιοη ΚύΝόοιη 
"ηπα Βιιηω 6ο ΒητΠιοι ιιτιιΚ (Ι. 115- 117 ΙειροΚοη) οΗγ _ῇε!εεοη 
ω( Ιιοἔγ ειϋΚεέἔωΙεηηεΚ ΜιτΦοΚ οἔγ έ.ΠηΙειιιι Ι:ϋΙϋη €ϋτ€όη6_Ιεἰ 
Ι'ό.8ΐ. Έ'6ΙΩϋη6 ηηἔγ ἔγεηἔεεόἔ, ητἀηγΙηἔ οεοΜΙγοηη σεβ Μη 
ΒεΗ ηάηωΙιηηΚ ιηοΙΙεπ; ΓοῇεΙΓοἔηΙτηιἐἔ νηἔγ ΓσηΓό]άε; οτόεεη Ι'οι·τύ 
ειέ.ι·ιιι Β6ι·-ιιι6ηη ρεᾶἱἔ Με; ϋεειεεεεΝ: ιιι·οιη!η2: ειεΙ‹κ η Ιο,·; 
άΙΙιιηιϊηηη κωωθκ; 0ο ιιιηἔιιΚΒηη η οἔγεεεη νάναι, ειεΙ‹ εεεηι ω 
ἐάτοιόΙ:. 7 

Α 8 άνθη ειΙιιΙ Ιενό ΚϊειΙοι!οΚ οΠγ ΙάιηΒΒιη, ιιιεΙΙγεΚηεΚ 
Ιιει;γιιιέι ηενοέ Ιεηο€εΕτ ηάηιιηΚ, !ϋΒΙιηγἱτε €οιιιρη έιΙοιιιΚότοειά8 
Μη ίεΚϋιΗοΚ, ί6Ιεἔ ιηἱᾶ6η 2ϋϋ6-ρηηἔέιεἰ νιιἔγ ΙοΜ @Με ιηη€η€Κοι 
ΜΚ, η ιιι ειτοιηειΚ ηοιη τΗΜη εϋτόΕ νϋτϋεἔ:ε , η η ειοιηεΚ νότιηοε 
ιηἱνοΝει, εό!Ε Γε]ΓέιῇᾶηΙοιιιτόΙἱ ρ-ειηειει ἱε ηειςγοηΙ1 Β·γετιηοΒοΚηόΙ, 
ηοιη τΠΚάη ηὅγν6τρηηἔάε€ Π: Ιά!!ειάηιιΚ Μηηεηηί. ΠΜ αι οττνότη 
ΐο1γέε ἱε ηόιηἰΙοἔ ΜιοηγΗά. Α Ιιηἔγιηἀιοε ΚϋΙεἔ (ωπηη€ηοηιη έγ 
ρηοιηιη) ἰτἀη€ %1ηιηἰ ΜΜΜ νὶειοιιγ€ Μπι έιΙΙἱΗιΜπη·Κ ΝΠ. -ΠοΙ 
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νωωμ ΜΙ Μπι π , πω πω: , πο! Κενόε, ΜΙ ο;>·γ ω”, Μ! ιο 
νειΜι 1ιωιεπό!ι που ν6ι·6ε Γο!τοοεΚύ.Κ. 

'Ι'εΙιάτ «ποπ Ιάιποιιιειώεπ ΙιεΙγΙιοΙιε68εΚ πεπι πιό.ιιγ;άπα!κ, ε 
ΙιοιιοιιΙι1$ ἰε πεπι πικαπ ΜιοιιγιιΠιιΚ Με; οεειΚ Ιιοἔγ ιι ίεΚόΙπεΚέ 
ιιιεΙΙγοΚ πιό.ι· ἱἔεπ μι". οι·νοεοΚ νόΙειπέπγε "πιω ει ιεΙΙοπιι6ετε 
Μπι ειϋΚεόἔεεεΚ, ε σειιιι ιιιιἔ·γ ετότε ίε]|όπϋΗ: Ιιει,”ιπέ:]άπνάπγοΚ 
πιω ΙέπειιιπιιΚ το π ο ε ι ο Η πι εΙ6ΓοτᾶπΙπἱ--ΚἱεᾶεἀοΚιιΜ άΙΙ:Μπιιι€ 

Μπι ΙάιιιιΜιΚ, Ιιεπειπ σα” “Η ιι ΜΚ έν”. 

Πε ιι ιςϋΙϋπι"6Ιο ΙιεΙγΙιεΙἱεέἔοΚ ειει·ιιι€ ει Ιιει€;γιπάεπειΚ €ϋΜι ἱ 
ιιοπιιιιι€ "Η Μπιτ ιιΙαιτιιόΙ: Μ ίϋΙάΙΙΝιιιιι , Ι6Ιο,·; ε ΙωΝότε εποικ 
Κοιιιέπι:: πω” ό8 ΗὶΜ-Ιιιιἔγτιιά2τπ. Α Κϋιεἔεε Ιιιι€γιπάει, πιιιιτ 
ΚϋΙϋιιΙι6Ιγεἔϋ Μοιπιι€, όρρεπ Μπι ωιρειειωιπΚ; ει κειωἔ ιι Επιεπ 
πιοιγρΙιιιε- ΜΗ ειΙΙιιιεἱ ηρ1ιπεπέιΙ ιε ΐοτᾶπΙτ ε16.- Με ει2οπιι:ιιι, ε. Μ· 
πω, πο” Μ; οΕόΙο Βόι·ιιΙοιιιοΚ Ι:ϋΙϋπ ταῇιιιἰτ Μπόις , ιιιιωιω οειι.Κ 
ι: οιπι!ε ν686Ιιει οειι€οΙΙ: Ι:ϋΙϋπιόΙε ΚύτεεετεΙιτο ιιινω1ιοιππΚ. 

Α πο Μπι ποιἱ νά!ιοιάιιοΚ πιἱνοΙτάι ὶΙΙοτ6ιεἔ , ιιιιπι!επ οι ύπ 
00ΠΙάΠΠΥ8.Ι πωωοιι οι·νοε 68 οι·νοεπϋνοππόΚ πιο!τιι€ πω· ιειιιει·ι. 
Αι οἔγ- 6ε τϋιΙ6Ιιεπ €ειΙι€ΙΙιιι€6 ριιπἔἀεοπειι, ιποΙΙγεΚποπ Ιέπγοἔεειεό 
μὲ Ωπιπῇιὶοπὶιιιἱ πεπι ὶἔεπ Ιιει]Ιαπι16Κ νιι;;γπιιΚ, ιιιό.ι· οιιιΙΗ6Κ; κι Μ· 
ιΙ6ιιγάΚΜιτιγάιι Η5ι·ιόπϋ Ιιειἔγιπἀιοε ΓεΚόΙγεΚ ε ΙοταΙιοΜεοΚ τΜιάΚ; 
ιι ;γετιιιοΒΚοτιιιιπ οΙόΓοι·πι1Ιό Ιιαἔγιπάιοε ΜΙίεΚόΙγειτ ει πόΙιπιτΈγεσε 
ΜΚ εειῇἀτεἀἔαἰί ρεᾶὶἔ ΜΜΜ ε Βιιι·ιΙιει ιιι·ιιΚ Ιοἔροιιτοεπιιιπ ΜάΚ 
Με. Ιἶἱε πιἱνεΙ πιἱ ο ι·όειΙιοπ εοΚΙαιΙ ΚενεεΒε£ ΙάιτππΚ πιίπτ μπω 
ϋἔγ€άτεειἱιιΚ, ιοἔοιόΙειετϋΜι οειιΙ‹ ει: ό νάιΙειωιιιιτπ ΙιἱνιπΚοιιιιιπΒ; 
π. πιιι κι πιιιΙ£ Ιειροιαιπ πιειι· ιενι€πΚ ὶε. Διοτι ,·;ϋιπιι6Ιγϋ, Ιεποεόι61 ε 
€6ει εεϋπι€ειτοε ιιεἔγειι;π, ιι πγέ.ΚΙιάτιγάπ ιιιιιππο,ιωιγ ΓοΙιεΙγεΙι, 
ίϋΙνειεΗ , ΜΜΜ! ειέ·ΙεΚΚει 9 ειἰτἔάει ρἱε:Κοε "Με ιιιιγιιἔ; ΙετιιΙιο 
θάεάνειΙ -πει€γοπ τπΚάΚ; ἔγιιΚοτἱΙιΒπΚ εΙΙοπΙιεπ ει ᾶιιἔαϋΕ, ίόΙΙό. 
€γπΙΕ, νϋτϋεεει ιπἰτἰἔγεΚ, ιπεΙΙγοΚ πέΙια ιιιεεεω ί6ΙΓεΙό ιι ΜΜΜ 
ΙιόΙΙιο ιετ]εϋπεΚ; -Α ιποΙΙϋτεἔΙιεπ πι; ΒειεἔεπιιόΙ ι·ΗΜΜπιπ ρἰει· 
Με εεἱτἔιἰε "πω ιΖωάνάπγοιωι, Μπι ιιιΜΜι πιω, ΚέιΚεει ν6ι·ϋει 
"Με παπ$άεοπιιΕ ε. €ϋιΙ6Ιιειι ΜΜΙιπιιΚ. 

Ο τν ο ε 1εω_ ιπεΙΙγει εἔγοποεειι ει Ιιαἔγιπἐπ εΙΙεπ ειΚοτοεοπ 
ἱτάπγοιΙιεππάπΚ, παπι ιειπει·ϋιιΚ, ε ει πιἰιπ ιι€6Μι ΓοἔιιιΚ πω; πιπ 
ιαιιιἱ, Ιε;μϋΒΙιει όι· α νιεεπιτε.ι·ιόε, ε,;γειει·ϋ οι·νοε!πε. ΒΙιειιιιοπ, 
πο. νειΙιιιποΙ!γ Ιιο!γΙιεΙὶεόἔ ΜΜΕ( Μ, οι «πω, ΜνάΙ€ οΜιιιο, ισ 
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εἰΚοττεΙ σεΙΙιεΙιμιιιιάιιΚ ΙιειΠιει€ύε οι·νοε!έιετ, ε ει νότνέ$οΙ€6Ι Μπι 5; 
μ “ΜΜΕ νἱεεια.- > μ Π 

Η; ο. ΜτίοΙγο.ιπ οΙεϋ 8 1ιερμϋΒιιη ε Γε] ηαἔγοπ Γοι·ι·ό_νομ, ε 
ιτιεΙΙεΜε ἔγαΒοτὶ ετ6ε Τά]ιΜΙιιιαε ηγό;;όε, "επι ιιπἔγοη |ενεΝ; 
ψεΧὶιιΕο€, μμε όεεεεεεε€ί: ειι·οιιιΙσπ ιιιεΙΙεΜ, ε Μι ἱΠγ Με Βε€εἔϋιιΚ 
0τόεΒ ει!Κεφιάηγιι νοΙ€-ιισιάόΙγοΚα!: ε ΙιὶιΜἔ ΒοτοἔΜάεοΚΜ πειἔγ 
Μ.ειοπικιΙ αΙΚειΙιπαι1ιιηΚ; 118 νοΙταΚ ειΕπίσοεστεΚ, ΜΒΜ α !ι.ο:ιά 
οεπτοΝο.ΚΒόΙ ΜνεΙιο€6, ιιιοΙΙγοΚιι61 -άιιιΜτ ει: όι·Εκποττ ]εΙειιετοΚ 
πμεΙΙεπ εΙΚα1ιιιπινα-ει νέτνό$ε1 ΙιειειοιιιπέΙΙςϋΙἱ_ πμ Κάτσε νοκ. 
Νεπι ΜΜΜ ει·όε €ὶ1ἀό-ν6τρπηἔάε νοκ )εΙοιι, ε1ιιιΜτ ΚϋΙιϋἔΘε να." 
ΙεΙιεΙέεἰ ε.ΚειιΕί.ΙγοΚ Μπι 1ιιάαιΕΚοιαιΚ; ιιιότ£ Η” ΙιεΙ:ο€σΚ 
ΜΗ ει Ιεἔρ οιιτοε`υ μιγεἱοαἩἱΙινεΙΙνἱιεἔἀΙαΙ: πόΙΚϋ 
16ιΙιο€Ιου. ΙΙΙγειιΚοτ Με Λνάεμιτ€απικ ε ιιιιιεώιφέρετ ειΠΚΜπιπα· 
“ΜΚ ἱϋῇΜιγἱι·ο ἴἔομ β εἱΚεττοΙ. Α]άιιΙΙιει€]ιιΚ ΜΜΜ £οιπρα ί0Ιγειιιι 
ω, €ϋετ6Μ αι ἔΙΎάἔεἰε ιιτέ.ιι ιι ΜΜΜ ΚόιιιΙάι·όειοεοεα!, απ. % -- 92 
επ Ρ. ιΙ.-Α Μετα ἰε @Μι ιμιιΜΙγοΚ Θε ρ6ρεΙ: νειΙάι·ιαΚ ε2ϋΚεό 
εςοεσΚ , :Μόδα πε πηαωωεκ ετ6εεκ νοΜιΚ. Α ΜιείοΙγάε οψη: Ροᾶὶἔ; 
ιιἱιιοεεπ ῇοΒΒ ειει· ιιιἱιπε.: Μεε Ιιἱἔαιιγ ΒἱεΗ ιιι6ιΙ]άτε %2-%ειι·. ρ. ό. 

Πε. ε. ΙιεΙγΒοΙὶ 2εινειτοΚ εΙνοΠειΚ πιει· ΙιἀτὶΙΕνει, νιιἔγ οτο]ϋΚ 
ιιιεἔ€ϋτνο-- Ιια$γιπέ.ι εΙΙοιιὶ οτνοεΙάειιπΚ @επ ε·έγειετϋ ε Μ.εοπ16 
ει: ἰιἱεἔΙάιόὶιοι. 'Ηεπε Με σ. ιπειιιη1 Με!! αϋοΕεφπεΚ, ρεἀἰ,<ἑ· Ν Μάα 
€οιι , ε ε. τεεωοΚ Μάο; ν1πεΙ νο.Ιύ ΙΘΙΙιοεΜεἰειι-ιτιόἔ ρεἀΕἔ ΜΜΜ 
ΓοττόΜ› ει Βόι·5 ειιιπάΙ ΙιὶιΙεἔεΒΒεΙ ,ΐ-τειιἀειοτὶη€]ήέέΚοιιγιιαΚ ΜΜΜ 
ΚοιοΕ€, ΒότΙάἔγεἀἔο€ ε ἱπωὶάε€ δετ3εε:Ενέικ ΒΙΙοπΙυεπι Μι "έιναι, 
Μ παπι οΙόΒ ιτιοΙοἔ νοκ ε. Μι· (ε. ιηἱ Ιοε;τοεε:οϋΙι), αΚΚοι· ιιιεΙοἔ 
νΕιιοΠποεα$$ι1Κ ει: ο;εύει €εε€ε!Ε 2-3εΖοτειαρμ1Βειπ. 

Α ΙιειΙνωηκ (οΙιΙοτἰπει) άΙωάΒαι·ι ιτειιι ωωιοκ Κἱ€ϋιιὅΙεὲ· Παει 
11οει:ειΚ; 1ιο. ρεεὶἰἔ ειΙΙιειεἰ Ιιειἔγιιιἀπει! - απ.: ἱΙΙγτιειιιϋ ΕπιεΓο 
Ιγέ.εεΜ - νοκ ᾶοΙἔιιιιΚ, ΚάτοεωιΚ. ΕοἔοΙ6Ι›ϋ ιιιετιι6Κ ἀἰοεέι·ιιἱ οι 
ΒιιΙνειηκ ει·6ε ίοττόεά·%·εΙ ε Ιεύ$ε,%εΙ, «με ΙιεΙγΒοΙἱ ΜπωΙπωιΚ Μ] 
ῇἰινο.Ι ῇάτό , Μιεγιπποκ «Μου. _ 

ΝόΙτε., «Με οεειΚ ει. 8 Μιτου “Η ετόεϋ Ει€ειω οι·νοεΙάε ἰε ω 
1ιεώεεπΙ1Μειο!Β€ Ιειιιιὶ, ΚἱνάΙ€ ιιιἱιΙ6ιι ει Με οεεΚύΙγ Ιιόεόἔο ιιιοΙΙεα, 
α: έτϋτέε ε2ϋι·πγϋ ἔγετιἔε νοΙ€,ε ε. ΙιεΙγΒεΙὶε6ἔεΚ εΙιιιοιιΜνει. - 
Β οιόΙτει σ. Ιώ.ίοττ Ιοε;]οϋΒτιαΚ ἐειρειειωὶἐυΚ, δε -% ειοιπετηγὶ Μαδ 
Μιη, _ικιΜι!ειι 2-3 ΞότάΙοειιι; πάω». επ Κόπεοινο.ε ΚὶιιαΙΙειΙ Μ;; ΜΜ 
ρο£ εΙΙοπἱε Μ5€6!.€ϋΚ όεειο. ἐ 
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'Πιάνει να!! ει!!.!!!οε ο!·νοε-!!]α!! ε!ό!!, Μ" 5 έν οι!! εἔγο! 
Με!! ε_;,!γ !ἀι!!ε!οἔε! εε!!! ο!·νοε!ι!!!!ι ΜΜΜ!!! Μο!! ο!·νοεεάἔο!‹!‹α!; ε! 
!!!ι€γ!!!άιοε Μακ!!! ρει!!ἔ !εἔ!!ενεε!!ύ. θεα!! !!!!!!!!ό!!!! !!ό!ήε!ε!!ε!εΚ 
ε !!!!προτο!! ε!!ε!! !·ε!!!!εΙ!!!!Κ οτν‹!εεάἔο!!!ι€-ι!ε ΜΚ!!! ω!!!ιἔ‹›!‹!!!!!! 
ο !οἔ!“6!ε!›!› ε” μ!!! περἰἔ Γο!γνέε!. 8ο!! Π” !!ε!!!Ξι !!ε!ε8ο!;-τά!! 
20!!!-·· !!!!!!ι!ο!! €γ68·γειο!· ΜΙΚ!!! !!!ιἔγ!ι!!!!€, να” ο!!!ά!·!!ν!ἰ!! ε! 
!!ε!γ!!!!!! ιανετο!ω!, ε. 166!!! Γο!;!!!!!!οτ !!!!!ει! !ι €οτ!!!ε3ειο!! πιο!!! 
νέἔΒοι. Μἱ!!!ει·;γ 10 εεε!!!ε!! ρεΟἱἔ-ε €6!!!!!η!τε ε!!!ΜάΓ02ό ε! 
Κεττο!--!ιὶι!εἔ ν!ι!!ε !!!ά!·!ο!€ !ερο!!6!!!νε! !!!!ω!·6ι!ιάετ !ι!!ω!!!!!!.Ζά!!!!. 
θεειεεε!! 100 ετό!!!!!!!γοε !!!ι!!!!!!!!!! $ιε!!νει!ό Βετεἔ Μι!!! (!!οπά 
ειέι!!!!!νό.!! ε! ;;γε!!86!!!! !!!ε;;!!!ι! Μο!!!ο!ωτ ἰε) πο!!! νεειω!!!!!!!! ε! 
Μό! !ϋ!!!!ο!. Κό!·]!!!! ΜΜΜ, Κ!!! Ηαἔγ!!!ἀιοε !ό.ι!!!!!!!!! ο πω· πω!!! 
επτα! κα” !1ἱ8!!8!€!!!!!!8! !ά!!!ιιει!!οι!!!!!!!-!!!όή6!ε ἔγύἔγειοτἱ ε! 
!ωτε!!!ετ !!!!οι π!!! ε! !ο!·!!!όειυ!, !!!!!ἔέ!·ε! !!!!ἔγει!ν!ι, Κὶν!ν!!ἱ Κύρα! 
Β!! ε!!ει !!!ό€ _!ο!!!!!!!! Μπι!! Μ!!! ειο!!!!ιι!!!!. 

Μό;Ξ !!!ὶ!!!!ε!!‹!!ἔ πιο!! !!!ε:ε!!!!!ε!! ναἔγοΚ, !!!η!!γ σ. !!!ιἔγ!!!άπ 
Η! ο!ε!!!τε !!ά!!γωιών!!! ἔγπΚ!·ε!! ο! Μι!!! !ο]τιι!!!; !!!ε!·€ !!ἰ!!ε!6!εἔ Μ: 
!ε ο!ε!!πο !!!‹Ξἑ· οε!ιΚ ει: !!!εμε!!ι!ειοτ να!! !!ύ!·υε ά!!!ιρο!!!!!!!, ε οι 
!α!!·οε!!μι ε! α νὸ!·!. Α !!!ηέ·γ!!!άιιό. νά!! Μ!!! ε!ε!!!ω σα!!! 01η!!! 
!!ο!! ν‹!!!!ι!‹ Μ!!! από!! οει!ωε, !!ι!!·ι!!υε να" εριέε !άι!!!!4; ειο!ωτ 
ΡωΙ!ἔ ε! !!ά!!γω!0 πο!!! !·!!!‹!!!! ἔγσἔγ!!!άετα νειετ!. Ε!! !ωιι!εΝ6! ὶπέ 
ἔ!ἔ !!γο!!!!!!!ε ό!! Μιο!!γοε !!!!γ!!!!!!! !!!!ἔγ!!!άι!- ο!!!!!ρε!ει!!!!ε!ο!!! 
ω!!!!!ι Μ!νό!! -- πω!! !!!!!εω!κ. 

 

Α Κ!!! :ιι ΜΜΜ!!! Μ!! !!!οἔ!άι ό!! !!!ι;;γ!!!!!ι Μι!! !!!!!ϋ!!!!ϋιω!όε 
!!!ε!!ε!! πο!!! !!!ι!!!!!!!!!!! !!!εἔ!!γυἔ‹›!!!!!_ ειιυ!!!!ει!! !!!€·ἔ εἔγειε!· !ε!!!ό!!ε!!!, 
Μ" Μ!! γ εἔ !ι ΜΜΜ” ο! πο!!! νειἔγοΚ Κάμε !!!οἔα!!!ρ!!!!!, 
ε! Μ!!! ει !!6νσ!!!!ει6 Κ6!·εεετο!!!!6! Η! Κ! Γοἔ τε!ειε!!!. Με!! ειε!€ 
Μι! ει: ε!56!ωτ !!!εε!!!ι!!!!!(6!!!, επ ι!!ο!εό!αιτ ρει!!ἐ· !!!!ἔγ!!!ά:α!!!!6!!τ 
ΐοἔο!!! Π!!!!οι!!!; Π!! ν!!!!!!!!! “Με !!ϋ!!έρίοΕοι!!!ο!ε !ε , !!!ε!!γε!!ετ ε! 
€ετ!!!όειο! !!!!!άτω.!!!!! !!ιι€γ !!ιά!!!!!!!!! Μι ω!! ΕΜ !!!ι νει!ει!!!!!ε!ε Ή!!! 
Μι!! ωω!!!!, !!ενειιο ει: ΜΜΜ!!! ἰᾶοἔ!έι!!ε.!ε !!ειΕά!·οιο!!!!! ,έγω 
ἔὸ!!!!" !!!!ἔγ!!!!!ι!!!ι!! - ε: ΜΚ!!! ε!!!οε Κ!!οἔέεο!!!. 

ΕΝΠ! Ιέτιγοε ΜΜΜ: Κόι·οεεω!. 
! ε! ο ὅ! έ!! ι ε! !‹. 

1) 'Ι'! ε! Με!. ἰᾶοἔ!ά 2.···1845!!! έν, 15 82. ε!!ει!!. Ν. Ν. θέ 
νοε, ρεεε!! ει!!!εωε!!, !!εο!!ο!! Μ! 20 πω!!! ϋε!εἔεε!‹ε‹!ὐεε πω!!! Μ· 

Ο 



···13θ 

ω!!! !!!!όω!!!!!Ι!!κ. - Βο!ε;ωμ !!!γ!!! !!!!!!!!!!!!!ιΚ Κ6νε!Κει!!!!!υ!! 
Μ” ειι›!!ιοι·υε!!ἔἔιι!, 65 Μ!!! Ιενο!·!ε€ἔἔε! Κει!!6!!!!!!, !!!!!!!!!·: 
!!!:!!!!!!γ Μ!!! !!!ι!!νει ἔγεΚο!·! Βο!·ιο!!ἔ:!5, ε,Κάεό!!!! ει!!!·!!: Ι!!! 
εόἔ εισ€6!!ϋ!!. Αιο!!!!!ι!! !!!!!!!!ε!! !!0!·!ϋ!!6!!!!ἐ!!γε!! ΜΗ!!! !!ε2!Ια!:!!!! 
!!!ἔν!ι !οἔ!`ε!!!!!!!!!›!! νο!! α !!!!!έγ !εν!!!·!εὲἔ σέε ΒάἔγὰιΙ!ἑάἔ, ,!!!ε;!!γ 
!!!!!!!·σΙ !!!η!!·!! ΜΜΜ!!! ΜΚ!!! !!όἔο!!. Ι!!!όιο!!!!!!!!.!ο !!οιει!ν!!!! ΜΜΜ: 
Μ!!! Κύ!!υ!!3Κ !':ειΙ!!!!0!!ε!!: ε2.!!!!!.2, Ι!!! ΜΗ, ε2!ιρο!·σΧΚο!!!ό!η ΜΡ 
Ιω, !!!!:ζεγ Με!! 68 Μ!!! !ενε!·τεέ:,·;; !!εἔγ πω!!! ; ,6!νέ.€χ!!!!!!!!η π!!! 
Κα, ἐπὶ!!! Γέι!!!!!!!!!!!!!!!!! Κϋ!!ϋἔ6ε "!·ε!!!Ιοε !!όΡ!!,ς!ι!ά;!,!!!!!ι€ 65 
!!!·«!εο !!ό!!!!έ·,°πεύε Ιό;26ε !!!!!!!ε!!; !!!!!!ει!!!ια!!!!!!, ρ!!!!!! Κ”, επ!!! 
Μ!!!!!!!!!ε! Βιο!!:!!0ι·_!ο!εΚ!›ϋ! !!!!!!!!! !!!ν!!!!!!!!! ἱἔόιη!!! !!ο!γ!ιο!! !!!!!!!ει 
!!!!!!!·η, πω!! !!!!!!!!ν!!!! Κϋνε!Κοι!ε!!!!, οει!!!!!!! ε! ειο!·οε ε·ω!!·ω!!! , 68 
Μ! ν!!!!ε!!!!!ε!!ε!! !!!ε!!·!!!Ι!ι!!!Κ 7 !!!ιρ!ἔ. Αιο!!!!!!!! , !!!!!!!!!ι!ἔγ ε! !!!ι!ιε 
!!!!!ε!!!!!!!γε!! ΜΜΜ! Π!Ι!!,!!; οι !είο!!γ!ι παἔγ !!·νε!·!εὲ,·; 
!!!!νέ Γά!!!!!!!εε:έ!!υ!! ίο!γ!ο!!οε!ι!! !!!!!ο!!!!!! ΜΗ!! Με!!! !ε, οι 
Ι!!!!!!!!!ο!!! ίεει!!!!! Ι!!!Ιϋ!!ϋεο!! ε: οΙ!·ε!!!!ο!!ει!!!υ!! !ι!οἔ!ο!!!!ειε!·!!ε!! 
!ω!·υε!!!!!!, ε οι ο!!!!!!! Β ο!!ο!!!!γ! ι!!!ι!!!20!!!ο!! Ε! ει!!!!!!π Κέϊκ!!! , ό!! 
20 05η!!! !!!ά!!!!!!γ!εε!νέ!!γ! !·ε!!!!εΙ!!!!!Κ, !!!!!!ι!ε!! 3 όι·ά!!!!!! 2 εν!!! 
!ω!!!!!!!!!Ι νευ!!ιΙ!!!. Επι! ;γό;γειοτ !!ειει!!!!!!!!άτει !!!!!!· :Με !!!ιρ!·ει 
ν!!!!ὶ!!ι!!Ι›Ι! Ια!! ε! Ηετ!!!ε!!, ΙΜ!!! !!!!!ε!!!!!!!γε! !ε!ο!!!εεε!! ο!!,ςει!!εΙ!, 
ε !!!!!!!!!!!εο!! ε! ίό!τε!!εει€ι! οε!!Κ!!!:!!! νὸἔ!!!ἐρ ε!!!!!ι!!.- ΒΙ!!!οτ ε! 
Μγ!!!!!οε ἔ!·‹!ἔγειο!·!·ο! να!!! 6Ι!!ε !!!!!·ε!ε!εω!! , ε οει!!!!!!! !·οἔ!ἐε! όΒ 
υε·!νο !·!:!!!Ιο!!!!!!!! !!ενό!ε!!!! 1 ειο!!!ετ Κάϊοτ!, ε 1 8Ζθ!!!θΙ' 
Β!!ν!ε!·!!‹›!·!. Μ!!! !!γιι€ι!!!! 6!εΙε! Κϋνο!!!εΖ!εΚ, ε! Με ΜΝ!!! 
!!!η!!·ει !:ε!!!!!!ε!!!, !!!ΙΚε !!!!ν!!!!!!!!!!!!, ε !εε!ε!·ε!ε !ε !ο!ε!!ιεεε!! €5 
!·!:ἔΙ!!!!!. Πιο!! !!οι·ο!!!!!·74 !!!!!!!,ες !!!Ιγ!!!!!ει, ε ε!!Κο!· !!!2!ε!!!!!, ιη!!! 
ἔο!!! ά!!!!ρο!!!!!!! !ενἐι!·!!!!!!· Ιο;!!!ε!!!!!!, !ε!!!!!! ιι !οτ!!!έεπε!!·ο !!!πι!ο!!, 
ε 5 !!!!Ι!!,<ἔ, !!!!·!ι!!ο!! ίε!!!!Ι!!!όεε !!!!!.!!, !!!!!·Ι!!!ι!!!!!!!!!!!! Ι6!!!!!ο!! 18!!! 
!!!!!!!!!!! !ϋΙ!όΙε!οεο!! !!υ!γ!·ε!!.!!!!!! εἔ6εΖεύἔἑο! Μ!!! !!οοε!!!!!!!υ!!. 

2) Η ο_ἔ!ε!ι. Βἔγ!!! !ε,·μιο!!!! ;!!!!!!ά!!γει ε. !ε!·!!!ὸειο! @ομ 
!·!·!·!!!!!οΚ ο” ν!!!!οιο !!ε!γ!!ε!! Μ!!!!!!!!!ε!!!!ω! !!!!!υε!!!!!πό!!!ά!!γοε 

!!2!!!!!!_ - Η Ι, . . , Ι μ 
1843!!! έν, 22!!! ε!. Με!!! Ν. Ν. Η ένεε, χω!!! 8ι!!!!!!!!!!!! 

Μ! !εε'!!!γ!!!!, 3 !!!η!!ἔ !!!!·!!!!! φάτε!! !!όεόἔο, υεἔγ ειο!!!!ει,,_ό!ε 
νά;!!!!!!!!γε, ειὸἀε!ἔεεε, ίε_!!”ά!!εει ε!! ε!·!!ε !ενο!·!εόἔε Με!!! ω!!! 
!!!!6ιο!!!!!Κ!υο.7 Β!!!Ι!!ο!! Κό!·!!!!!ε!!!6!!γε! !!6,<;!!!!! !ά!!!!!!!!!!Κ !!ιεἔ·!!2 
!ι!!!!!!!!υ!!!!-!ο !ϋ!!όΙο!σε εἔωπόἔϋ Ιο!!!!γ!!!!!. Ε'ϋ!νε!!ε!ε!!οτ Κϋνε!Κοι!'! 
Κ‹!!·!!:!ο!! !!!!!!!!!Κο:!!ι!!: !ἔε!! !!!!ἔγ Βἀἔγεὐ!ε!!ἔ, !ενε!·!εό!; ό8 ,!”ο!!· 
ἔοεεὁἔ, ει·όε ει!!ι!ο!,·;όε, !ά!!!ο!·ἔ!! !!!!·άε, ε2άτει, !!!!!!·0 !!ὁε6ἔ; 
ε!!!ρο!·α ε Κϋιόροτε!!! ὸ!·!!!6ε ; Μ” !ε!!!!!!!ε, ε! εἔὸε2 Η!!! ε!!ο!·!ε 
Μ, !ο!·!!!όει!!!!·ε !!όινο. !!!!!!!!!ι, ε! !!γ!!!!!!!!!ιοι !!!!ε!η!Ι!!6, παἔγ 6.! 
!!!οεε!!,<;, !!!ε!!!! Κ6ι!!ε!! !!!6!!!!!!!! Γά!!·ε!!οειάιΙεΚ ιι!ι!!!!!!!οι!!!!!!; !!!ο!! 

!!!!!!!!!!!!!! Μ!" ειο!!!!, ν!!!·ϋε, ε2!!!·!ιι !!γε!ν; !·!!!!!ι, ει!!!!ιι, Μό!!! 
!!!!!!!!ι!! Κ!!!!ϋἔέε !·ω!!!!!ε !ε!·!!!ύε:ο!!!!!!! !ε!ε!! !!!εΙ!ο!!, !!ιι!!!ι, το!! 
@ρε !ε!·!!!!!!!!! ε Ι!!εε6 !!!!!!!!!!!!!!ε Με, !6!εἔ ε! ἔγο!!!ο!!- ε _!ο!!!!!!! 
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ι·!!ει!!π!‹›!ι; τππ!!εε ει6ΚΚἱ!ἱι·ἱ!όε. Κω!!! ω!!ε!ε!!: αειφά!ι ει!ἑς‹ι 
ι·π 6!ι·επιι!, έε έι!Ιο!! ν1:!!ει!. Μ” παρ πἔγειιιοιειι πωπω!! ϋε2νοἔ6 
6ει!ε!!ε!ε!! Ηειι·ιπω!!Κ πειροπ πι οπι!!!ο!! !«3ι·!!!ι›ε!εΚ 'εἔγει!!6 επί 
!!! Θε Γο!!ιι 6εινε:;Θ!ιοι @επ ό!εε 68 Γο!γ!ιιιιοεπιι !ειι·!ο!! 
Ω!_!ι!πΙοιιι οεπ!!ει!‹οιο!!, ει !·εϋΙϋι!Μπι !ε ππ!ι· !!!εεό ΓάΜει!ιπιπειιπ!! Μ. 
!!!!!!ι!ο!! ;γοιιιοι· έε @Μιά 1·άει!!:5.!οπ, ιιιο!!γ!ιοι !ιό.πγάε ειο;6ι!ϋ!!. 
πι! ό.!!ει! εἐ·γ Μ!!6ι·ο,;; ϋτ!!!ο!ο!! !!!.-Οεα!! ποπ εεε!τε, Μι ε! Μι· 
_ῇο!ε!‹ πενεεεεΒ·ϋΚπόΙ ποιπ οπἔειὶπέιιοΚ, ι·οπε1ο!!ο!ε!!τ!ἐι·νάἔάε, Ιά 
.Ξγ!!ύ· ποι·οἔο.!άε ει ω" , οΞε !!!ι!ε;; κήπο!! ιιιοει'ιεει ει: οἔύε2 Με! 
ιιοΚ. ΑΖσπ!ιωιιι ο τεπι!ε!ο!ε!!ι·ο ποπ! νο!! ειϋΚεύἔ , πω!! οι παρ ω. 
Μάτι 4 0ι·ει!«›ι· Π2ειιΜε Μο!! Με. ιιιοΙ!γ πιε!ε παρ τοἔἔε!ἱ.ς !!ιτ!ο!!, 
ιέε τοπ Ο Κ1ν!!!! ]εινιι!ό.ε! ποιο!! ε!ό; πι! πω!! ει παε-Γά_!!Μ!ιιιειΚ !ϋ 
!ώ!ε!εεεπ ε!ιιιπ!!ειΚ; ει !ε!οΙΓοἔι1!!εέἔ, ει !οπιμι !0_!Γά!!!π!οιπ, έε Πέ! 
ι·επεεεό!! ο!!ϋπ!; ει: 6ι·ϋπέε πεειΙεπειιι ε,·;όειοπ ι·επ‹!εεε6 νε!!!; ει 
επάνω! ε !Μω Ιιόεύἔ πωπω!!! Κε!!επιιεε, ε!!!π!άποε !ιιοι!πε Κϋνο!= 
Μια!. -Ιΐε ιιι!ιιι!εωπ !!!τ!ε!ωι Π!! Με! απ!!!) !ϋτ!6ιι! νά!!οΖά.ε πεπ 
ράπ θε εμού!!! π. ιπεἔ πεπι ιεινπι·! !οιπιιόε2ε!πεΚ ϋιὶ!!ιπ!πιι!!‹$ἔγὸἔγ= 
ετε!ο Μπι!! Η !!ινπ!άε 5 παρ ει! ε! !! ο!!γ πειἔγ ΜΒΜ! πάἔο!!, πο” 
θ!!! περ‹›π πε!εἔϋπ!€ πι!π! !ϋ!ω5!ο!οε !άΜηιι!ο20 Γε! !8 
ΚΜ!. Αποππωι ιτι:!ι· 2 ιιπρἰἔ !επ!ἀι·!. πιΕι!!!ιι !εππέ! πἱι·!ο!οιι Πάπα 
πόεέΒ, ό!νάἔγ!ι!ἀιιγ , !ε_!- Θε ἔγοιιιοι·!ιἰ_!! !”ά!!!ει!οιιι. πιεἔ· πεἔγιιγπο 
!ει.Ιππεά8 Ηρώ!! πιοἔ ει !άπει!!!!16!; ΜεόΒ!σ π. Με!8€ !ρπι‹':! ΜΩΡ 
πυι!α!!ειιι !ε!!,. ε! !”ε_!- Θε !πιε!ά!ιΜ!ιιιοπ ππΞἔ πειἔγοΜ› Γο!ει·ει πάἔωκ, 
ιθε ν!εεπιεεύεόπε!! 2!!! πεπ_!ε!ιι 3 Ιιάιιγάεπ.!!ο!! Με ιιιπἔά!ὸ!, πι! ε!! 
!ει! πϋ!!!εε πγέι!!‹πε απγε8 !!ι·1!!ε!ε!! Μ. ΒΚ!!οτ !εππἑ! οεπ!‹: ε! !οι·= 
ιιιόειο!το Μιπ!π!!. Με!ε ππρ ει·όε νέι!!61άπ το!ιπιιι!0! !ερε!ε!! ιιιισις, 
ιιιο!!γπε!! πεεεω !ι!65ω!αι πω!! !ειιι6! !ιάιιγάε ά!!υ!! πο. Επι! το 
Μιιπ Μάι: ιιιεἔ!ιι! εεε!!! ιππἔΜπΙ !ϋΜ› ύτεἱῖἔ ·!ειι·!ο!! !ιΖω!άε Κόνα 
ΜΜΜ, πιε!!γι·ο !ειιιέ! επωιι!!ε!!!ιι6 ]:ινιιΙι!ε ιιιι1!.=ι!!ωι!»!!, ο!ειππγ!ι·π, 
πο!!! π. Ω!!!!π!ιιιπ!! !ϋ!ω!ε!εεειι ιιιοἔεπϋιιωΚ. ε ω!!!ι σεει!ωο!ιι νόἔ= 
ΜΙ! ε!!ϋπ!. Κϋνο!!‹οιό ιπιροΚοιι ίο!γ!οι!οέ _!πνπ!ε!ε ιιιο!!ε!! Μ!!! 
ν!εεω!έτω!! ει !!!ι·ε!!ει!! !ιιπ‹!άε‹›!‹, ε! πο!εἔϋιι!ε ν!ε$2885ό8! !ΙΝ·Ϊεπ‹! 
Βάπ!π!ιιιπ!π! ε!! οεπρέπ Θε ε·έγει!ϋ! ε! !ει·ιπόειε! ἔγύἔ!!οι·πῇο Με!! 
επιπαι!π!! πιεἔ, Θε !ϋ!νέ:!οΙο πω!!! 18 προ!! πε!γι·οέι!!ο!! εἔόειεὐ;ς 
ἔεΙ παπι ποοεά!!ει!ο!!. - 

ΗΒεκπέ20Κ .. 
Α!!ιπ ε! Ιιειἔγ1ιιεἰΖ. Β0!1!3Ζἱ!8ἔ πε!Πι!!!ηιι!!!μι! !!!!ο_!ι 

ω!! πό!Γο!!έ!γεΚπο!. -Νει$γ ΜΙ!. Ε 
1843!‹! Μ, 195 ει. ει!ει!!, ΝΝ. 8 «ένω πω!! ε.ιϋ!ε!όε!! Ιε 

ε!πγ!ω. Ρο!νε!ε!ο ε!6!! 10 ικηη!Μ ω!! πε!οἔ, ε! ιπ!!!ϋπ !ει!ιοι·ε!Ιειι 
ο!!!›0! ι·ϋἔ!ϋπ !ιενεε ΜΜΕ!! !ερε!ε!! πιεἔ, ιιιε!!γε! ιιι!πι!!πτ! ΜΜΜ!! 
!ενει·!εύἔ. ΜΜΜ, πεειιιιπιέ:8, ε!!! :Μιιιιιεεεἰἔ ε2ϋνε!!‹ειε!!. - ΑΚότ 
ίο!γ!οποεππ πϋνοΚοπε!!. θα!. 1°.Ξέιι κω-πω!!κω _!ϋ!!, !ιοΙ.Γε!νό!ο! 
νά!! :ι Κϋνε!Κο26 πω!! όε2!ο!ω!!οΚ: ιι Μιιγ!!ιι !ει‹›ιιγπ:ιπ Ιονετνε ε 

9! 
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ιιιιιἔιἰι ιιιιιιιεέςγ ο!ΙιειἔγὸΙιιἑς ιιιιιιγιιιι Μιειι!ι, ιϋιιιιιηιι·ιι εειιιι€ιιιι 
ιιε!Κϋ! όΙοιιιιιιι (ιιιοιιιΚ0τοειιιι) ιιιοι·ιιΜι, πιει” ιιγιιἔιιιιιιιι ε Πιι"υιιιι8 
ιιιιιιἔοε Μι·ειισεπωιΜ νιιιιι ϋεειοΙιϋινο; ιιτσ2:ι θεειοεεειι ε Μάι! 
ιιιιιειιιι ειιοι·ιιιοιι; Ιιιιιιιςιιι ἔγειιἔιι, "εναι ιϋιιιιιηιι·ο 6ι·ιιιιιιΙειιοΚ. 
Α Μι· ἰἔειι δω” όἔιιιό , ει: όι·νει·όε ἔχω”, πιο Μοιιιιιγ 68 Βικι 
ἔε. Α Μ Γοι·ι·ιι, ει ειιιιιιιιιι ΜἔγιιὐιιιΚ, 0ϋιιιιιηιι·ε Ζει-νικ; ιι ημιν 
“Μ” 8 νειιιιιιιιιιι οι ιηιωκ ωιωω Κοι·ιιιοε ιιιιγιιἔἔιιΙ Ιιονοιιι, Γε! 
οεει·ερειοιι. ΚϋΙιϋἔ6ε ι·Μια; ιι Ιέμόε ι·οιιιΙεε, ε ΚοροἔιιιιιΜ θα. 
Ιιιιιι€ ιιιο!!ειι ιιΙει0ι·ι ιιϋηι;όεεΚ ιιιιΙΙΙιιιιιιΚ. Α Μ” ιιειιι ρσιιωι, 
Οι: @Μι ιιΙιιιιΙι σ. σειριά]οιι ιιγυιιιιιετιι @μι ΜΜιιΙιιιιιε; ιιιιιιγέιε ιιιάιι 
ιιΜιοι· ιιειιι νόιοιιιιι 6ειι·ε, ιι ειέ:Κϋι·ιιΙειεκ ιιιοιιΙιιιι·ι ἔγιιΚοτιιιΚ, Μ 
;;ιιΚ, 26Μιτε ειιι·ς,ςει!ι ε ιἔειι ΙιιιιΙ6εεΚ νΜάιι61Κ.-·Α ν6ιΙιοι·οενεἔγ 
Μ), ει·6ειιιι€ο ιιιοΙΙιιιι ]6ειιιιιιιιιιιιι ι;Ξειι τοειιιιιιι ειιιιοιωκ, ε Μειω 
ιιιοιΙιιιιΚιιι μη, ιιιι6ΜϋΚ, ΜΒ' ει ιϋτ0Κνόεοι!ιοιι ιϋΙιιι ιι|ιιιιιιιιγ αιωΙ 
ιιιιιιιοΒγ νιεειιιιιγοιιιοιι ιοι·ιιιεειιιι ἔγὸἔγει·ε_ιει ι“εΙειιιιιιιιιιιειιΚ. Βοιι 
ιΜιιιιιιι ιιιιιιιι ιι Γο_ῆι·ο 8, 68 ει ιιιιει·ιι 4 ιιαιΙιιιγι, Ιιο!ε6!ιιἔ Ιιιιιιιιο)· 
ω; ίε_ιινιιιιγι, ει ιιγιιΙιειιι·ιι·ε ρθω εε Μετα ιιιιιειάι·ριέρει ΜΙΜ 
ιιιιιιιιιιιιιιιΚ. -- Αιιιιιιιιιιι ει άΙΙιιιιοι ιιιἱιιιἰεἔγι·ε τοεειιιΜι Μ", πω: 
Μ” Μαι” ει: εειιιι6!οιΙυιιε6ἔ,· ίιι!γιιιιιοε, ε ει ί6ιτειιεε:ΜεΙι ἔμ 
Κιιι·ιιιΜιιιΚ ε ιΙϋιιϋεοΜιοΚ ιθιωιι; --ιιιιόι·ι ιε ει: ιιΙεἔει·ϋ Μειονειιι 
ιόεο3ι·ι: ;γϋΚϋιιΙω (νιιΙει·ιιιιιιι)-Γοττιι2Μοι ιιιΙιιιιιΚ.-14Κέιι ει κωπ 
1ιι·ιό ριιι·ιιιιιιι ι·οιιιΙειιιιΚ: Βιι. ειιΙΙ. οιιιιιιιιι Βιμ ν] , οειιιρΙιοι·ιιο τισ. 
ειιο μ: Μ. , ειιι:Ιι. :ΗΜ ιΙι-.β. Μ. Τ. ρ.Βιν. ιιι «Με. 7. Π. 8. 0ι·ιθ.ιι 
Κέιπ. 1 χιοι·ι;-·· ιιιιι·ι: ει:ιιιιιιι ιιινιιιιιιι ΜΗ ιιιΚιιιιιι ι·οιιειιιιιιιιιΙάε ιιιιωι 
Μι __ σ. ισοιι€εει5Σς ιιιιἔγοΙιΙι Με , ει: ιιειιιιεΙειΙειιειἐἔ ί‹›Ιγιοιιοει. - 
ε 1δόιι ιϋΚόΙοιεεειι Ιιιιιι ΜΗ· ιιιι:ΙΙειι ιιιο·έιιο!ι. 

Βοιιοιοι πι. Α: ιι,Β·γιιι€ι·υιι ειι6ιηιοι Μιειε ειιι·ϋ νόι·ι·ε! ιο! 
ν6Κ, ε ε: ει" ει!ιηιβιιι ιΙΙγειι Μ: ιι ιοΜιιΚ υΙιιιιΙοιι Μ ιι νιιΙιι Μπι! 
νιι; ει: αἔγ ιιΙΙοιιιιιιιγιι ιιιιιιιι νέι·ι0ήιιε, ιι 8γιιιιιι·οοεοΜιιιι Κενιέε 
ειινό ωειωωκ. Α ιιιιι6ιωωι ιιιιι6ιιϋεωι ιιΙικι Κιιι·ό!γιιι ειιιιιε νότ 
ωιιωθιι; ιι ειινΙιιιιι ίεΚειο νὑτἔγϋΙιινόιιγ. Α ναιιιιέΙΙιειι ε :ιι Με: 
ειιιιιιιε2ιέιΙ νιέΚοιιγιιό!Ιιοιι ιιιιἔγ Κἰιει·_ῇοιὶι ιιιιιῇι! ἔϋιιιΙιϋΙγιι , ιιιιι]ι! 
ιιιιεειιιιιιιε ΜΜιιγι πάω, Με ε ιονει οιιιιιιιό ιιιιτἔιι ιιιηΜιἔἔΜ (ρϋι·ιι) 
ι”Μϋιι ωκειωι Ιειιιιιοιιιιιι, ιιιιιιιγιικ Ιιειγόιι ιι ωιΚιιιιιιγιι ιι€6ειιιιι 
πιο; πιει ειιιιέειινε, ε ιι ΜΗ ιε ιιιιιιι|ιιιιιιι άι!γιιΚιιιιιιιιΚ (ΜΠιιιι0 Μιά 
πειιιιικ Μι·Ιιοιιοιι ;γιΜειιιέιιγόιιοιι). Α ἔγοιιιοι·, ε ει ιϋΜιι ΙιειοΚ ειιιιι- ι 
ιιιι ι·οιιιΙοιΙειιεεεό8ετ ιιειιι ιιιιιιιιιιιιΚ. - Α ΜΡ ιει·ιιιιέιε ιιιιἔγοΙ›Β ε 
ιιιιιιιιιιιιηιι χιιιιιιι οιιιιάΙΙο; :ιι ιιοιιιιιιι ειιιιε ΜΜΜ νϋι·ϋε, ιι νόι· εϋ 
Μι ν6ι·ϋιι ω; ει Κονιέε ιιο€ιιιιιιιι€ιιγ ὶἔοιι ἔγοιιἔο. 

4) Ηιιέςγιιιό.ι, οιιιικόΙγ ιιιιιοἔἔει. Κάεό!ιιι ιι Μι 
46Μιειι ΙιεΙγΙιεΙιειινο, ΙιοιιοιοΙαιιιιΙ. Ναἔγιιἐιι. 

1845Μ άν, 223 ει. Μπιτ. Ν. Ν. 13 άνω ΙιειιΙιοιι ρεειι επι 
Μέειι ριιιιι5ι·-ιιιιιε. Βειεἔεέἔο επεΙ6ιι 8ιιαρρειι Κειιι6ιΗΜ Ιιοτιοἔιιιό 
ΜιἙιιἔἔεΙ, ιιιοΙΙγ ΜνόιοΙο παρισι;; ιιιι·ιιι Τοιγιοιιοε ίοι·ι·ύειιΒιιιι Μπιτ 
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πι; ε ιιιει!επ πιω νιιιιιιιιι.Κ: πτνάμιιιπιιγ, ωιπιπει, ε Μπάτη παρ πω 
ΓενῇεΙΓοἔπΠΙεειἔ ειιιἑιΙε!ἔεεειιΙ; ιι Μ] Κιιι«Μόιι πιόΚειιιτπιάε να!! ιο: 
Ιω, πι: ιιιιιιιΙειι ειπιειει ίπιιΙα!τιιιι ιι6ΗώΙ; Μ ιιειρ πιει ιιΙόειιιΚοπ 
Κιιιτ -- ποιεπωι·τιιισιιιιικ ΜΙΠάειι ειοι·ιιι€ -ΐό!ι·επιππέ!. -· Ι·'εΙνεω 
Μεπι·, πω. 15έπ ιι Μι· πιάνει Γοι·ι·ό , έτνοι·ιΘεο ἔγοι·ε, 6επιιιιιιιιό 
πω, ειιιγοιιιοπ "πι, π. Ιιἀἔγιιιἰιεέιἔ ε ιιιιιιποιι ιπϋπιΜπ νιιΙπ Με· 
νοτιπόἔ πι·ἀιιγ!ιιἔ ἰἔεπ πιιἔγ, ειι·οιππιιιι πιοπΙιο.ιι πε ειιιιιιοι πιιιπ 
ίεΙε!ποΚ ιποἔ ει ιεωιοπ,=έ επϋι·ιιγπ οΙει·όιΙειιωπεπεΚ; Με Κιι!ιπι€, 
ειόιἰεΙἔϋ_ Γπ!ιιιςάεεπι , ιιγεΙνε "Μαι επιπιππω, όινό.ωπιιό.ιιγ πιο! 
Ιεπ Μπι ΓειιΜε ιιιι23··γ Βιοιιι_ῇιιεεἰἔ; ωριπωπι Με πωσ, ε ιι ποιο; 
ιιγοιιιπ π_ιιι_πιιοι ρειιιπειικοιιιΚ ; -ιιιοΙΙό!ιοπ επιιιπιι τοπιιειἱειιεεεέἔ, 
Ιι5μόεε "πιω, τω” ιιΙ6ιιΜιιτι οποιώιγ κσπσἔω ν:ιπ μπω” ιι κι» 
ΙϋιιΒεπ Μπι ωιιιιιιι πιω πγιιιππει·ει, κϋΙ6ιιϋεπιι π ]πΜπΚ σειρωΙοιι, 
πε Μπι ιιιὶππἱἔ, Γιέ.ιιιπ!ιιιαε; "Με ειππειιι_ τοπιιοε, »πωπω Κενπε. 
Βείνο ιιιιπΠιο;;γ ει πι] ΜΕπιιό!ε$ ίοι·τό νοκ, ε ει ΙιεΙ0ἑς ειπε ΜΜΜ 
ιιιιιΚι·όΙ ρ:ιππειΚοποπ, π. ΙιπΙππώΚοκι·ει 12 πωπω τιιΚιι€νπιι, Γειιέι·ε 
Ιιἱπεἔ· Ιιοι·οπἔιι€ό.εοΚ ΓοΙγτι›π ιιΙΚιι|ιιιαπιιΜιΚ. Αι @Η ἱἔεπ πγπ,€τιι!ει 
Μ! ισιι6, οι·ππειι ίόΙτιπιεπιπΙτ, ε ιιιιπππιπ;ειΙαπ ε! “Με 8ιϋΚιιι ά 
ἔγπΕιόΙ. --Ιθάπ, ει. ΚύιήεΠοΚ ιι€γππιιιοιι νοΜειππΙ ῖπἔνιι π Πιιιι$γιιιο 
Μ; πωπω πω Ι'ο!γωιπειι ιιιοΙΙσπτ π πωωιωκοκω ιειιιότ 12 ππιΙπ!γ 
:ιΙΚιιΙιιιιιι€Μπι€, ει, Μπιτ; ΙιοτοπἔιιΜεοΚ Γο!γιιιΜΜιιΚ, ε ει. πγιιΚειιι·τ 
τι: ιι6Ιγιι€ιιιι26 ιόιοτοΗ. Μιπωπ, ιπὶπΗιπἔγ ει Μ” Γο!γτοποεεπ @επι 
“πι” Θε πό νοκ, 2 πι·έιπΚὶπτ επιασε πω” ιποειιποΙε πΙΚιιιιιιπιπιτ 
Μ.Κ-ε ιπινοΙ οι ωωι0ἔ.ιιω.ιἔ παπι οιι€οιιοι€, πε!ε6Κύροπ ω” πι· 
ἔππγ ιιπιιιοιτ (Μτειιιι· θ επ. ε” πιΙπἔι·π), ιιιιι·ο πιύἔ απ" 8 Μ” 
ιποππγἱεέἔπ ιϋΠιιεε Κοοεπιιγό.ε "πιω πια ; --Ιιπειι ιιγοιιιάει·ει ιοΜπιπ 
τω, ιιιεΙΙγ «Με ιι πειρπποπι κοτηιοἔἀετ ίπ ι,·ι,·οπ νι!πἔοεππ Μιεω 
όι·ειπι; Με!" "πω, Μιι·πάε, ιιιἱιιιεἔγ οεοι·ορεπ ωκιπωιπ; ε 
επι Μό ο;πει ΜΜΜ, πι: Κπιππϋει·π ιιιοΜπ ε π. Μεό νὸἔιιιἔπιιπιι 
ΙιοΙπποειρόεπει Ιιιιωπι6, Με Ιπποεππγι, νϋι·πε, ιιγοιππει·ιι εΙππιι6 
τοιιπωωκπι Ιοποιο πιωι. Με !ιονεεεύ πγιιἔοπιιιππ «Μ, υἔγ Μινι: 
εει πΙπποα ι5 , έωιωιωι ρεπιε ίιιΙιιιοιιοπιιπ ιειωιωωιι ; πιόἔ·4 
ιιι8ιιΜι ΜΜΜ ειι3Κο πο”. Ποπ σ. πω” τπιωιιιιί·πγοΚ ωτειιιεεειι 
επδοπιο!ε , πω πεπι οΗγ πιάι·ιιι πι: ίιιι·ι·ύ, πιπιε-ω ἔγοτε ιιιΒγιιιι πι: 
ωΙ_ιοποπιι. Πεμ Κοινοεπιέ ε!Γο;πΝ, ιωιπιιι, Επιιπέπε ειέπει,;πεεει; 
πιοιπει Ιπεεπ ιιωππτωπ, ιιγιεινε νει!πιιιινοΙ €ιεππ-ππ ε πεπι σ.ππγιι·π 
ειι5.ι·ιιι; οι Ιιετοἔ πεπΚπειιι ιιιιππιΒ· σειιιιόΙοιόπι€Ινειπ. Κϋπϋἔύεο να 
ΙειιιιἰνεΙ ;;γιιΚοτιΜι, ιιεπνεε; πϋι·ι€6επ:Κ Κινό.Ιτ Μπι π ιι ]οΜι ο!ππΙοιι 
Ιιόνειι πιιΙΙΙιιι€πΚ. Ηειειι ιά_ιππΙιιιπειιππ πι: ιιειιι πωπω εισέΚο 4 Ιιὶἔ, 
Βιιι·πό.ε, ππιισιι. Ε'ο_ιι3ι·ο Ιιὶ‹Ιοἔ, πω” ιιιεΙο,·ς ποιοιιμιάεοΚ πω 
ν6π , ιι Ιιε€εἔπεΚ ρπεπιιιι ΙιιπἔγιιιεΙοἔ πω πωωιιι. ΙπποΙ €6Μι π 
τἀἱἔ πγπἔπΙιιιπιιιιπ ιιΙιιπ€. - 18Κέ.π Κεπνειππ!ι Κϋι·πιιιιέιιγοΚ ΜΜΜ: 
ωιωμικ ιωωἔιιπιωι. Βόι·ιε ΚεΙΙειιιαεεειι ιποιεἔ, ά€ράτοΙοἔ; έι·πτέεπ 
ειιιΜιπιιΜι, ε €οηοοεπιι, Με πεπι Μη· πό ε !ωνπεπε ΜιιΙπιιιιιιε, πι: 
ΓοΙγτοπ ειιέπειεἔ ε ιιεπόι, ΠΙΝ: ιιιιἐἐ· ω; Μεινε: τἱει€ππ!ι, Κονοπ 
ειέ πεπνοε; ει ωωἔ ιιιιιιπιἔ “Μάτι πω. ΜΜΜ: ιιιιιιι ωἔιιπρ, οειιΚ 
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!!!!;ςγ Κο!!!!μετάε Με!!! ε! !ι»!!!!!!! !!!ε!!!!!!ε ΜΙΒ!! Με!! !·έειιέ!! Κενέε 
ει! !ο!!!ρ!!!!!!_ !!!!!!,<;ο!; Μ. Ηε!ε!ι ρι!!!ε!, ε! !!!!!!ει!!!!!! ε!!γ!!έ!!!!, ει Κου· 
ιγ‹›ἔάε ε! Με !!!!!!!!ε!! !·ι!εω!!!; !!ϋ!ϋ!!ϋεο!! ε! Βϋ!!!ϋ!!!!!!!ο!!!ε εει!ε!!!ε 
!ό;--ειέ!ω Με!!! 2 !!!;;, Βε!!·!!α. Α !θἔ!!!!!) !!α!νά!!γει!!!! !!!!ωές !!!ει 
!ϋ!!!!ό Μ!!! !!!!!!ω!Ο. Μ!!!!!ο!! !!ε!εό π›τν‹!εεε!ἔ ΜΝΚ!!! Μιἔγιι£νεὰ!ι, ε! 
!!!!!Θἔ !!!!!·ομιτΑεο!!π! !!!»πε!ω!ο!! _!6ἔἔε! ε:!·όε!!νο Γο!γ!!!!!ει. ΕΜ! 
σε!! Μεε6 !!!!!ι!!. -- 19!α!!! θ. Με” Κο!·_!ε!‹·!‹: ἰ!!!γ!‹›!!‹›εεΚ, έτνοταΞεο 
ἔγοτε ιπιἔγ ό! ριι!!σ.; Με Μα!!! !!ε!!όι, ειύι!ε!ο,<ἔ, ΠΜ!! ιύ;μ!!!!!, 
ει!·οει!!Μα !‹!!!!!!!!!εε!! Βἀἔγει!! !ο!‹!!!!‹:!!!, !!γε!νο νϋτϋεεε, Κυνεεεέ: 
!!ενι!!!!, ω!!! Εο!οεο!·ορεπε!!υ!ε , !!!·ι·ιι !ω!·!!!οε; Ι(ϋ!!ϋ;Θεε ἔγειΚι›!·ὶ, 
ε!·ϋε, Μ εά!·έπε !!γά!!αι !‹!νε!6εὲνε! ράτοει!!!, ε! _!ο!!!!!!‹ ο!ι!!!!ο!! Μ. 
0!!! Μ!!! Κ!!ρ0ἔΐᾶϊ€ἰ8ἰ ω!!!ρει !!ε!!!ἔ; !!!ο!!ε!! ε! εο!ε !!ϋ!·ἔέε έ!! !·ορ0· 
;!!ε !!!!ε!!! ε! !!3;26ε! 26%! πο!!! !ε !!!!!!!!!ιτσ; Παω !ἀἔγ, !!!!ώ!!!! Με 
!η!!!, !!!!!!!!!!!!!!ε!!!!!! !!!!!!! !οἔ!!ε!!!, ει6!ω! !!!ἔα!‹ !!ειι·τ!!!Κ. Α !!γε1!‹οε 
Μ!!! !!!θἔ σ. _!‹!ἑςοε Μ!1°οἔειἱεὶεο!€ ε! ίε_!!·ε ίο!γ!π!!!!!!!!!Κ , ε ε! !!ε!ε_;!; 
τω!!! !!!!!!!!ε!! 2ο!! 6τά!!ει!!_οοιε!οε !!!‹!εἔ κήπο! !!!!!εα!!!ε. Πε! !”ο!6 
Με!! ή_!!!α!!!!!!ωι!!!! Μ!!! Με!ό!!Ε , ε ει Βε!εἔ !ι!όε2ε!!‹ο!!!‹!!!! !έ:!!·ε!›ε 
Μέ!. Ε!!! $28!'Γ6!θ“ πγιιἔὑα!ε!!, ε Γο!γ!!!!!!!ε ά!ο!!!!4ό!·οε ά!!ειρο!!!!ε! 
Μ!! Γό!τε!!εεεό!. - 20Ι-α!!! ε! !!ε!08 ά!!αμο!μι ΜΒΜ!! !·οεεω!!!!; Μι· 
!!ενο ε!·6ε, ό;;ετό ίο!!!·0, ό!!νε!·όεο τιειἔγ όε ρι!!ιιι, ετοιι!!ει!εο. Μο!!! 
!ωτοει!!! ΜΜε!!!, 8:Η'ΟΖ82!!!θ 8ιε!!!!γοε ει!ι€!!ε, ρο!”ε!! !εό!(εεε!! ν!! 
°τβεε!‹, ει!ε!τε!!κειέ:ι! Γο!γ!ο!!!!ε, ε! ηγυἔω!ε!!εά;; !!!!ιςγ; ε! Γι!! σε Με 
!!θ!! Ω!!!!!ι!υ!!! ε!'ι!γοεεά8ει !!!!ε!!! ε! Βο€οἔ !!!!γτο!!!!ει!!! πγϋἔ;!!4ϋ!!ϋἔέ 
88 $ΥΒΚ‹!!·! Μ! ε!!!·,=μ!ε ει!!γει8 !‹!!‹ϋρόεόνε! ράτοει!!!, !ο!!!!!!α ο!ι!ει!ο!! ε! 
Βοροἔωι!ιἰεἱ !ο!!!!›!!-!!!ι!!ἔ ΜΗ!! οεει!!!!ε!!! ε!! 4!Κ Ι!‹›Μά!ἔ !ε!·_ῇε‹! Μ, Μ!! 
Μ στόκ !!ϋ!;ύεοΚ (οο!!εο!!ει!!εο!‹) !!!ι!!!!Μ0!!, Μ!!! ειιο!!!!ει!! εε!!!°!έἔ 
Με!! εε!!! !!ϋ!·86ε! με!!! !!ει!!!!ει!!!!; ε! Μ!! ο!ι!ει!ο!! !ε ω!! ε! !ιϋτἔοε. 
Ηε!ε:ι μι!!! ωρ!!!ω!!·ει !ἔο!! !ά!!!ει!!!!!!ε, ε26!ω οεα!‹ ε”, !!!ἔ Μιι·!!ει. 
Β!!! Κεις!ι!!!ό! 3 ο!!ο!!!!γ! κα!!! νέ!ο!ε!!; εινό!· Γο!(ε!ε, ε!νω!ύ!ω ρι!!!σ., 
Κϋ!!!!γε!! ε!!!!ά!!0; επτά!! εἑςγ ειι!ειέ.·; Μα !!!;μι!!γ (Ο επ.) ειι!!!!ο!!, ε! 
ει !!!ι!εἔ !›ο!·‹›;_!!!ὲε‹›!‹ ε!. !ε!!·ε, ε !!!ι!εἔ !!!!!εάεο!ε !ι!!γ!ει!τε!(.-Ε8$ 
Τε!!! ει: ή!!ηιι›! ω!ε!!!εε0!! !!!εε2ει!!!!υ!!, ΒΘ!εἔϋ!!!‹!!0!‹ ύ!·ά!!!(!!!! 1 
ΜΙ'- ΚάΓ‹›!! ε!‹!!ι!!!!‹. Π!!! !ἔο!! !!γ!!ἑ;!!!!ει!!. --22!ώ!! κι ε!!!ειρο! πι!!! 
!!ο!! !ο!‹!!!!ο!!›ε!! ει!!γ‹›εα!!!!_, ε! !θἔ2όε !!ε!!62, !!ϋ!·ἔ6ε, ει: εει!!!6!επ 
Μ!! !!ε!ο; Μ!! !‹›!γ!ο!!οεπ!! Μ!!! ωω!-; ε! ]ο!!!!!!! ο!ι!!!!! ΒοροἔΕ8Μ8ἱ 
ω!!!ρει !!:!!!ἑς Μ!!! !!πἔγ ε!!ε!!ά!!άεεε! να!! 6εε20!4ϋ!!νο, ΜΗ!!! ϋι!!‹ό!!γ 
00%!! !!!ε,·;γ ε! ; - Βο!εἔϋ!!!‹!!0!‹ ι:εε!(ό!γ τε!!!ό!!!!γε! Μπα!! ΚάΓο!·!·α! 
π!!!!!!!!‹!. ΜΜΜ π !άμόε! !!έι!!ω!ο!!! όε !!ο!!όιεέἔ !!!ἱ!!ι!!!!!‹ά!!!! ο!·6ε· 
!!!!!τρ οι ΒΜεἔ ύ!!0! Η έ ό!·ει!!ο!· !!!ε8!!!ι!!. ω. 

Β ρ!!0ιο!ει!. Α2 ειἔγ ει!νύε!!ει!ε €ει!ά!ω!ο!!; 0ἔΥθϋ Ωω!!! 
λ!0Μώ!τ !!!ε!!!!!·ε;,!!ε!! !!!!!!!υἔγ 1 Μ!!! ε2ε!!!!γω @φα ροετ!!γεε ι!! 
Μησε πρι! νο!τ;Ρ!ι ΜΜΜ!!! Μ!! !!ο!!ε!!!γ ο!το!!!!γ!. Α .!0Μ!!κ “Μό 
πω!! @ε Ήϋ26ρεό 1:;!!·6!γε!.. ροτ!!!!!!γοε!!! υ!!!!!!!ό, !‹5ἔ!ε!ε!! (Ἀαἔγ!!!ό.ιι›ε 
Πή_!05!!!!ά8); φ Μ! Με!! !αι!·ό!γει !ερεεε!!ε!! (ρ!!ει!!!!ο!!!ει !!γρι!εω!!ο!!). 
Α ΜΜΜ!! εο!!!!!!! υε!!!!ο!!ο!!οεεύ;. -Α !!!τ·Κο!!!!-6!!σε!! ε! νά! ΙΜΣ! 
ΙΠΒΒιβι!!!!!, .!η!!!!!ε: ε!!! !2!!!ο!‹ ει!!!ε εε!6!-νϋ!·!!ε, ε! ρο!!!!!!!!!0 Μ!! 
!!!ἱ!!!εἔγ !!ά!·ο!!!εω!· !!!!;μ!!!!! ε! !·ε·ι!!!οε!!ύ!. 



:- ι:ιε . 

:ΐ) Κ ει ι υ:εςιι ε Ιι ιι ἔγ ιιι ει; ιι ιετιιιι5ειοι Μια! ιιιο€€γόέγιιΙνπ. 
ΜΜΜ ω, 55 ει. «πω. Ν. Ν. Η 6νεε ΜοΙιοιι ροειι επικι 

ιεειι Μ. Μιιιιι Ιιοιοἔειιμ ωιιι6ιι 1 ΜΜΜ ΚιιιιΙόιΗΜ Μπα!. Γόι'ά 
_ιά.εεειΙ, 6ιν:ιιιιιιιιάιιγ Θειιειιιγιιεειι!. Μπι. 15ιώιι Γοιιιειεινέιι,-Κϋνει 
ιωω ιιιιοιωτιιγιινάιιιιιιιι: ειι5.ι·ιιι όε ι;;οιι ιιιιἑ·γ Ιιότιιϋε0ἔ, επιροι·ει 
ε @Με 6ι·νοτιέε, Με” ιιειἔγ ΜΜΜ, Ιενοι·ιεό,τ, ιιγιιιιινει ίυε2ιιό Γό 
ωμιε , ίιιῇιιειιόιεόἑ.ς ιέε ει6ἀεΙἔιΞε; Νεπάιιιιιιιι επάτιι2 Γειιιιέτοε ιιι·οιν, 
τω: ειιιιιι. Θινάἔγιιὶιιιιγ; ΜόιιΚιιιιι ΚϋιιιέεεεΙΘε, οἔγὸιιιιεὲιιι °τιιιι 
‹ιεε ιιιεΙΙΙιι:ιι όΙοιιιιϋι·οι‹; ριιΠΜι ιιιιε θε ΓειιιιιιΙοιιι ιι ιιιιι_ι- ε _ῇ‹›Ι›Ι›ἱΚ 
σειριιιιοιι. ΜΜΜ ιιγιιιιιι5.ε Με". Π ιιιιροιι οειιΚ ειοτιιε έ!ειι·ειιιι εε ιιτιι 
Βοι!ει!οιιι ιιιι:ΙΙιιιι Μ νιιινάε ιι_ιιιιιΜιιοιι. -Μάειιιιρ ύε ιικι·ιιιιιιιιιειρ 
ει Μι· ιιονεεεόἔο ιιιιιεειιι ιιιιἔειιειι, εόι ει Γειιιιιιιιιιοιι _ιεΙεΚΙιιιι με 
τω ΓύΙι·εΙιεειέ:ιι , ε νϋτϋε, Με Ιιιιιοειιιιγι, ιιγοιιιέει·ιι εΠιιιιό Γο!ιοοε 
Μ.ε Κιιιοἔ οειιιΙειΚιιιιιιι. Μἱιι€Ιιοἔγ ειιοιιιιιιιι εειιιιιιι Γειιιιιιό ιιοΙγιιε 
Ιἱεύἔει ει;ιιι ΙεΙΙιοιιιιιιΚ Μ. τι Ιιειοἑςεόἔοι ιιιοει ἰε σειιΚ ει Η: ·ιιιύειιιι 
το ΜιιιιΚ.-#-Μειτι. 18ιωιιι ιιιιιτ _ιεινιι!ειει νιιιιιιιιΚ ιέειτε, ιτι:Ηγ Με" 
ΜΜΜ Κειιινο Ιειεεειιι ιιἔγιιιι ιΙε ιιιόἔ ὶε εΙότο ΙιειΙειιΗ; -- ει Ιιόεὁἔ, 
ιιι ι€ι·νοτόε ἔγοι·ειιεάἔει , ει ιιγιιιςιιιιιιιιειψ οιιἔειΙιειιι, ει: ει. οιιιΚότοε 
εάἔ ε ίεΙτειιεεεε!εεεκ εΙιιιιιιιιιΚ, τι εκοιιιι οειικΚοιιι, ε σε 61%” 
_ιεΙοιιΚειοα.--Α _ιιινιι!ιιε Μια ιιιόιΙοιιι οιόι·ιιΙιαΙειιΜειι ιιιι:ΙΙειτ Μπι 
27!ώιι ει τι 0ἔἐε2εέἔἔ0Ι Μια Βοοεάιιιιιοτι. 

δ) Κ ιι ιο ές ο ε ιι ο. 8 γ ιιι ιι ι; ΚϋιιιιιιΙνεαν , ιιιιιιιιΙγοΚ σὲε ιιιιιιι,·ι; 
ιιιοειιεοΜω.Ι ιιιυ8ε·γιι€.γιιΙτ. 

·1842ὶΚ έν, 220 ει. ειΙιιιι. Ν.Ν. 8ιένεε Ιιοοιιοιι ροειι επι 
ΙιέΚιόΙ επάι·ιιιιιιοτι ΙειιιιγΚιι. Ηἱιιιιγοε ΚύτοΙ62ιιι6ιιγέιι6ιοετιΚ ιιιιιιιιιι; 
ιιιιΙΙιιιιιιι ιιοἔγ 7 τη Με ὶιειεἔ. Πω. 21Ια5ιι Εοινόιοτειι. ιιιιιι6ιι ιε 
Μάτια ιιιεΙοἔ ΐοττό Κιόι· ιιιι:ΙΙειτ ε: όι·ιιιιΞε €τοτε, Κονιέ·εεέ: ἔγειι;ε; 
ιιγοιιινιι Γεειιι6 ωιωμιε, ειιιιΤο!;;ι5ε. ι“ιιΙιιι€άε, εάΙιειΙό.ιιοε ιιιιἔγ Ιειιι 
Κειι!ιειἰἔ ιιιιιιιιιΚιιιιΚ; ὑἐνιἰἔγιιἱἀιιγ ιιι0ΙΙΘΝ; ιιειἔγ ιι. ειοιιιι, υγει 
νε ειάι·ειι; Ιέμιέει: ἔγοι·ε, ΚϋΙιϋἔόε ιιιτιοε ιοΙοιι; ιιι :ιΙΙιιιε ιιι6ι·ε6 
Κεεειι ΐοει0ε, ιιγοιιιιιει·ει ΚιιΙϋιι6εειι ει. €;γοιιιοι·ιιιιοιι ΐιιιιιιιιιιιιιε.ει 
“θα ιάτι. Α επιι·ιιι Γοττό Βόι·ϋιι Με ε ω". άι: ιιινιιιι ει. !αιτοΚοιι 
ε ιιιεΙιειι @σε ε”, Με Ιοιιοε6ιιγι, νϋτόε, εἔγιιιεἰειιοι Ιιε.εοιιΙ6, ειιιιι 
Εάιιιιιιιιιειε ειειιι νιεικειό, ει ιιτοιιιάετιι 0ιιιιιιό ίοΙιοι:εΚα ιιιιιιιιι0. 
ΒειιιΙεΙειϋιικ: 12 ιιιιιΜιγ τη αΙΙιειετιι, ει “Η ιιιεἔἱιιὐἱιάεειτει 
εἔγ ειιιει€ ιιιιιιιιο_ιοΙειι , 3 6ι·ιιιικόιιι οι ιοειιιοΚ ΙιΜιι€ Ιειιιοεάειιι, ε 
ιιιιΙιιΙ: Βρ. ιιι1ΙΙιι€ Μπιτ. υπο. ιιιιιιιιιοι·, πιώ ιιιιιτ. Μ. Μ. Πει· 
τιιιιι τιιΙιι ιιιιιοι ιι τ. νι. Μ. Ι). δ. στάιιΚιέιιι Κιινόε Κιι.ιιιιΙιιγιι εἔγ 
ροΜτ νιιΙιειι Ιιενειιιιι. - 22Μιι ει. Μι κοιιθιω ιι επτα: ιιγοΙγνοΙ 
ίοΙγιοιι ιιιτιιιιιιιΚ, ει ιιιιιοἔ «πω, ιι Με ιιιιἐἔ ιιιἱιιιΙἰἔ ΓειιιιιιΙιιιιιε, 
ε26Κε 3 νοκ. Δ Μετα ιειιιόι 6 ιιιιιΙ:Μγ ιι€ωιειι, ε ει ειινιιιιγ τοιγω 
Πιτ-Απ εΙόἔἔό ιιγιι€οιΙι @ει !ιοΙιόνειΙιειειΕ Μ ιιιιιι!άε ιιιό.ιι 23 
Ι:ιθ.ιι κι ιιι Κότιειει κιωιωιιιωκ, ει. ΜίειιιιιιΙοιιι εε ειέὶειἔόε ειιἔε 
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088€, α επιιιοκ τιειταΜιαιι , α ιινοΙν ιιοιΙνεε, α ιιααΓύ.ιιΙα.Ιοιιι ιιαἔν 
Μακ ΜΜΜ, 8 α ΙιϋωἔΒϋΙ οεαΙ‹ Ποια” εΙειαι·τ ιιαΙναιιν Γοποοειια 
ιαιιιαιο. Α Ιιἰιιαἔ· ιιιοεααΜιαι έα α εαναιιν€ €οναΜι ια αομικ. δ ο: 
ιιαρω! α ιανιι!ιιε α. ιιιιωἔ εΙΝιιιιΞεο ιι ιιΙϋιι!ιόιιΗ "θα ι22ειιιαειοΚ πιει 
τω ιιιιιιιΙΙιιΚαΜι Μόνο ΜΜΜ, α” Μαν 2ΐΚαιι α Ια: σειιΚ ιἔω 
Με ΓιιΚιι, 29Κόιι α Βοω,·; ιιιαι· ιαιτιαΙαιι, Μ ιιαἔν τεαι;νειιἔοεέἔε 
ιιιιαΜ ιιιόὲ° Καιινωιειι αι αἔγΙιαιι ιιιαι·αιΙιιι. --Α: ιιιιιιιειι Ιαιιααιιιιιιιιι 
ειδι·ε α!αιΙααα ιιια!!ειτ α ισο.%0,; 1843Κι ῇαιιιιατ θΚόιι ειρε·ιι Ιιαια Βο 
οιιαΜποΠ. 

ΙΙαιέιι·οαατ!αιι ΒϋαέρίοιιοΙ‹. 

7) Πανε αν οειιιΙ αι αΙΙιαειι ἰιἔαι‹ιιτεαἔἔαι, ιιιοΙΙν 
αι·ί$Ιιιαιινοε !ά2ια ναΙὶΚ. ΒΙοιιιω ιιαιΙα!νοΚ ε μέρει( Ιια 
ειοιιιια! αΙΒαΙιιια2ιαιιιαΚ, ιιιυα,-ει·ϋιιιαιινοε _ΜειιειοΚ ΝιιιιιοΚ Π”, ιιαἔν 
ιιιἔανϋ'ιεόἔἔοΙ ; Καΐοι·- ε Βοννει·ροι·ι·αΙι οι·νοεΙαε, νέα α,·ν6€νιιιαα. 

Ι845Κι έν, 113 ει. αΙαιτ Ν. Ν. 12 ένω, Μιιι16:ϋιτ, ε;ι·ι 
Βιιιιαιωι Βιμ Ηαι·οιιι Μπαρ στα τω” Ιιαἔναἀιεαἔ, Ιενει·τε6,ς, ία] 
ειειΜἑόα, ειοιιιι, ό0να8νιιιαιιν, Ιωεοι·ϋ ειιαιιιι, 6ιιιε!νἔόει, ὑπὲ 
Κειιν Με, 65 απόΚειοι·ιιιαε 1αραει€αΠαΝαΚ. ΡεΙνότε!εΚοτ ια!. 15 
Ισέιι α: αΙιαΙαιι‹ιε ιαιαει €ϋιιειιι6ιινοΚειι ΙιινϋΙ Γόιοἔ ιι ΓειιιοΚ ο!ίοἔιιΙ0; 
αι αριιτ_ια ε2ΜεΙέςεεεεΙ , €οιιιρα ιιεΙιὲιεὲἔἔεΙ ιιιΚαιιΙι ιιιιιιτ Γειιιι,ιζετιιΙι 
έ:ι·ιύει ιαΙεΙι!ωΙ, νέωΙΜΒ ύπνο; α Με !ιονεεε6 ριιίΐαιΙΩ ε οΙαιιιινιι·α 
έι·26Κειιν, Μ” α 1εἔἔνειιἔε‹ΙεΙ›Ιι ταριιιιααι ια Μια· Ηιι·ιο, ιινοΙνο 
ΠειταιαΙαιι, ό$να;,·,να ιιιακιναικ, α απα_ιιι Γ0$82; α. ΒιέΚ “ΜΒ παρ Μα 
ι·οΚοιι€. Μαι αΙΙαροι!ιαιι Ηιεωιι€ 12 ιιαιΙαΙν €6$ειεττ α παπα, Κέι 
ιιόΜι ΡΘιΪἰἔ ιιιοΙεἔ ρὸρΙιοτοἔαταεοΚ αΙΙιαΙιιιαιταιιακ, ε Εισιιε6Ιο,ς ε" 
αιΙαἔ ΙιἱιιιΙιο_ῇοΙα_ι ιινιιι€ατο0€, ιιιιι·ε α ΙιαεΒε!ἱ Κ0ι·_ῇε!εΚ 3-ειοι·οε μέ· 
μια ειόΚ ιιιεἔἱιιιῖιιιαεανα! Μποιιιοαειι οιι,;οιι€εΚ. ΙθΚαιι α Βιι!ιαΙιιιι€ 
Με, Μντοιιοε ωιωι ιιιεΙΙσπ α Ιιοτοἔα£αεοΚαιΕ ΤιιΙνιαι_ια. ΜΜΜ α. 
3ανιιΙαε πιό; ιιαἔνοΒΙι , ΓαιιιαΙιιιαι ιιιαι· @μου ιιιιιοεειιεΚ ιιαεα!ιαιι. 
παω" α!!αρωια ι·οε2αΜιιιΝ, ιιενειειεεειι α Μ: ειιινωαΜι, ε ιιιιιι 
Πειι ιιονειετεει:Βιι ΙιεΙνΙιεΙιεόές ιι6ΙΚιι!_ Μ|ι·εΒαειω ναιι _ιε!ωι, Ιιαεα. 
Ιιιιιια ίαΝαΙιιιαΕΙαιι; ιιιοΙΙόΙιοιι ι·ειιιΙοε |ωιιο<έιαιαει Ιιαιι€ ιιιεΙΙειτ ιε 
ι·όεεΜι ΙιοΙναἔοωαιι Ιέἔιόε ε ιιναΙΙιαει ιι6ι·ές6εεΚ Με ε “ινα αΙειιιιι·να 
ΙιαΙΙΙιαιό!ι; κι Μι· α: α,·;νοΙιινοιιιαιαεαιιαΚ ναἔν ιι;αιοττεα€ιιαΙι ιιιιιι 
Λευ Με ιιιαιινιιιι, α Μπακ Μ;" ιιοΙιέιειέα,·ο αιωεΙ;έα Θε ΓιιΙιιι;.>,αε 
α ΙεἔειοιιιΒε€ϋιι6Μ ΚύηοΠοΚ. Βιι€νο Με" ειαι·αι έα Μ Μι· ιιιοΙΙιιΝ, 
αι αι·νει·6α ειαριιι·α ε ἔν0ιιἔ8 Ιεναιι , εαν αιΙα; Ποννοι·ροι·, 2 επ. 
Θ, απ. Καίοι·ιιαΙ αιιαωπ ;--ιιιιι·ε α Μι ιινιιἔ‹ιιΗ;αΙιΙι 16η, ιιιαΜε ει· 
Με Με, ε α ίό!ι·οιιεειι6ιΙ ιιιο;;ειιιιιτ; @ο ιινιιἔοιΗ. 19Κέιι α Μ: οικ 
νύΙι ειιΙνοειιιιΙαεαναι ιειιιιέι ιιαενοΜι α ΜεΙΕοἔιιΙτααἔ, έα Μ ειαι·αι 
ΜΗ· ιιιοι!επ Μι·ε!ιεει6Ι α ἔνει·ιιιο!ι ; --α Βοννοι·ροι· ιειιιότ ΚαΓοι·ι·α1 
αι]αιοιτ, ε ιιιαιια ιιιαιΜε ιό ά!οιιιιιιαΙ ΜΗ Μ. 20Βάιι εει€νε ιιῇιιΙαἔ; 
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ο” ποπ "Η ω, ε 11Κ6π Μγιοιιοε ὶιωιΜΒ ιιι6ΙΙ6α οι Μ: 6πἔ6< 
660€, ει 626ιπ6Κ €Ξ.6216ΒΜιΚ, ί6]6 6ιαπειθειππ , Π1Ι6 πι6ἔ 6ἔγ Κ6νο8· 
86 Μ;; -ροτειΝ ΓθἔἔθΙ ε θΒίνθ ν66ιἱ. 22Κ6π ει πετ ΐο!γ€πτἱΚ, ε 
οι πινπΙ6ε πιἱπ‹ΙἱπΚ6Μ 6Ι6τ6παΙ6‹ὶ. 23- 25 :ι ί6ΙΜϋΙ6ε πειἔγ Πεπ 
έξθΒό:'; πιοΙΙ6ττ ἱἔΘΙΙ 626ρ6π πιεἔγ θ¦6Γθ; ε ει 6τόΚ Η πιἰπΟὶπΚ6ΒΙ› 
πόν6Κ66ν6π, απ8πετ. 5Κ6π 03€ό8286$68θΠ ππιαϋοοεέιαιιτοι€. 

8) 'Ι'ϋΚ6Ι6Η6π Κ€Μ6ἔ6ε Ιιαἔγιι1άιἱΚόι°656€.- 
16Ι6ιι6£6ἱπ6Ι ωρα Κϋι6ρίοΚ ει Ιιπἔγιιιάι 66 ἱᾶ6ἔΙ6ι Κϋιϋπ; 
ιιι6Ι!γΙ›6ιι ει ιιι6Κοπγ οείΙΙειρΜ _ῇότ6Κοπγ Μι€66ει ἱἔθΙΙ ε26ρεπ ΗΣ 
πἱΚ 6Ιϋ. 

1842Κἰ 6ν, Π? 82. πω. ΝΝ. 8 ύΥΘ8 Μα ε2ϋΙ6€66ϋ, ΜΒΜ· 
Ι66πγΚει, ΜΒ!» περὶ πἀἔγαιΙτεάἔ, Ϊθν8Γί8έἔ', 66 6€ν6ἔγπἱ6πγ π€6π, 
ππι6ιω ιιιπιωἔγ ί6Ι 6τάϋ,·; ωποιε ποτιοπ€66€6Ι Ι6ρ6€6α πιεἔ, πι6ΙΙγ 
ΓΕ Μγτοιιοε, ειάτειι πσωἔ Κόν6€Κ626Ιτ. Βθίθἔ8ἐἔύΠθΚ ει: 6ιιιΙΗ6": 
Β«›ι·ιοιπς6666Ι 626ιιΜοΝ 4ὶΚ πειρ_ῇ6π Κϋν6τΚ6ιό Κ6τ_]6Ι6ΚΚ6Ι ν6τ6€6€τ 
Μ! ὶπτ6ι6ΩϋιιΚΒ6: ΜΝΚ: πω” ΙθνθΓί86€;, 68626 πάτα: ιΙ68ἐἔ'; 
επειροι·π, ἔγ6πἔ6 6τν6τ6ε; Κοιιι!οΚτάπ ί6]Γ6πΙιιΙοιπ; ΪΒ]8Ζ€Ή]ϋ'ύ8, 68 
ΚάππΠε66; ίἰἱΙιύἔέιε , 6€ν6ἔγπἰ6πγ; ΚἰοΙΗια€Ιειπ επτοιιή ; Γ6Κ6ι·6π 
ΜΜΜ πγ6Ιν; Κ666τϋ ε26ϋι; Κάπγάετειἱ ἰΙΙἔθΙ'; Κί686 ί682ϋΙ6, ΙΜ 
ιΜΙιπε.€Ιειιι Με; τεπ66ε ει6ΚΙ6€666Ι. Β6πι]6Ιτε6666: Μπγ66€6, πάτη 
ΒουΚ6- ε 8γϋΚ6ι·πό!. Βι·ι·6 5-ειϋτἰ πάπγ6ε Κ6ν6€Κ6ι6ττ, ο. ιι6ΙΚϋΙ 
πο" κι Ι6ἔππἔγοΒΒ ΓοΚύ Ι666τω6; 66 Κ66·γιι6τε66·, ει ΜΒΜ Μι” 
Κι3ιή6Ι6ΚΚ6Ι 6,<;γϋ€£ Ι6ἔΚ1ε6Βπ6ἱε 6πέ;666$Φ «πω. Μ6επειπ, ει” Βε 
ιεἔεαἐ;6πεΚ ΜΚ πειρ_πέπ αι θΠΙΠίθίί Κ6ιή6Ι-ϋεων6; ιπ6Ι!6Ν: ει: 881682 
ΐ88ίθΙΙ ει666ιόπ Ι6π6ε6-ἱιΙοιιιιι ε πει€γειί€π, ει6ϋ6ι·_ῇ66-Κ6Κ 8ιἰππ 
ε πγοιιιέιεινι 6Ιτππό ΓοΙ£οΚ 66:Ι6ΙΦ6Μ6Κ. ΒΚΚοτ· 6ἔγ ἱθΓθ0ΒΙ1νἰ 
Βοι·Κ 6 εαν Ι'θΙωθκθίθα θ οποιιπγἰ ν1ιπ6π ί61 οΒοππγἱ :Με 6:ϋηη16Ι 
ράτοεπΙνσι, 6τ6πΚἰπ€ 1 6ν6Κειπέ!!ειΙ Β6ν66πάθπ6Κ. θΕΚ πειροπ π: 
6ιιιπ€6€τ ΕοΙ€οΚ, Μπι” Μπα £ϋποιιι6ιη6Κ πϋν6Κν686 ιιι6ΙΙ6Η, ιπ6ἔ 
πει;γοϋπ ιπ6ππγἰε6ἔπ6ιι Ηὶιιτ6Κ Π” ει ΚϋΙΒϋτϋπ; 7ἱΚ 66 8ἰΚ περσι:: 
η56ιι πειἔγ πγι1ἔ€ειΙ6π6άἔ, ο ει €66Επ6Κ πιἰπιΙ6π τ6 
82ύΠ θἱί0Ι°]Θ€]6 πει;;γ ΜΜει!ιιι66 όΙ°28Ε ΙΠΘἔ ἔγ6Κο 
Η 6Ι6πΚ Ι6Ιι·666ει60 ε26$666τ€ σ. ΜΝ Κἱἱίθἔ· ε ΜΜΜ 
τϋπιπιι6πγ6Κπ6ι. ΒΚΚοι· ἔγϋΚϋπΚ6-Γοττ6ιειΩΜπ (3 οΒοπτιι) 4 08θρΙΙ 
ιιι6Κοπγ-Γ6ετν6πγ τ6πό6Ι$666α, ιππι66π Κ6Ι ότέσ.Μιπ 1 6νόΚπιπάΙΙπΙ 
Β6ν66πι!όιι6Κ. θἰΚ πειροπ: 6ΙΙειρο0μι πιέἔ το6επιππ, π. πω” πγιι,·ςτει 
Ιππεεᾶἔἔι›.Ι μ5.ι·6 [6|1°ΒΒθ82όδ ἔγαΚοτὶππ. ΒΚΚοι· 3 €6ι·66ε ίοΙγ6 Και! 
ναιπγ (οπΙοτἱπει Μ.) ωπιοι‹ ει ίϋι16Ι:Μ ν6πγΙι6ι, πιοπΚἰνϋΙ ΪΙἱἀθἐ' 
ν1ιπε ιιι6ΜοΜ ε Μ! Κἱἱαοεειττ Ι6ρ666Βε 66 6ππ6Κ 
Π5ΙΗ:6 Βοι·ΙτοΗ: 626”. ι ροΚτ66ιοΚΜι "πό π6πιπΚο!άεει 
Ι'θ!!4]θκθωα ει π626$π6Κ; €ονάππ6. 8 πειιΜΙγ ει Ϊ8]Ι'θ, 66 ιιιιιε66τρ6π 
21 ΚατοΚτιι. - Β πειρι·α Κ6ν6ιΚ626ττ 6)ειαΚωι ε 166πγΚει ιιγιιἔωιπιπ 
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Βἐἔ@¦θἔ118ἔδῖ0ι)ι1 ΐοΕνει Ηάἔο£€;Ιά1·ιιιεἰιε18, Η Ι Κ ΜΜά 8, Μ 
Ϊιι€ιιἰ €ϋτοΚνό8, 8 Γο!ν€οιιο8 Γό!ι·οϋε826«Ι νοΙπειΚ Μικε 
ιιι6ιινοὶ ε: !8ἔ11:ιἔνοΒΒ ροΙοιτει Ιιάἔο€£Ιά:88 61ῇεΙὶ τ‹›88ι8Ι›Ι›ιιΜ8πιιΙ‹. 
Β]Γ6Ι Μ.]Μιπ θ σ8ερρ ιιιέΚοην-Γο8$νόιιν 28281' ωωωι ηςνιιι88ιι€άιι ει. 
Β8ἱεἔιιεΚ, 8 θΓΙ°θ τινιιἔοὐταΜ› ΜΗ; ειιι›ιιὶπω τυἔἔοΙ Μό ἰ8Π1έΕ ΓΙΝ 
Μπα ει τπιἔν ιινιιἔΕειΙειιι8άἔὶ 8 ί6ΙτεΒεεεύιΙΕ Κ0τ_ΜΙεΚ, πω( ΜΜΜ 
ΙΜΚοπν-ίο8ΕνόιπινοΙ ο8ἰΙαρὶ€ειϊωΚ Μ. ΊΟἰΚ πειροιι: ιι ΓϋπεΒΜ ξν·νόΒν 
82ετεἱ€ ίο!ντει€μι ει νὶιε8 Ιεροι!6Βε νειΙό Μιι·ΚοΜ88Μ ράι·ο8ιιΙν:ι. Β 
παχύ όῇειι 80Μ(Μ εηνΜΙυΙο νοκ ει Ιάιει8 τοΙιειιιι. 11ειι"πιἰιιἀοη 1«π_ωι 
ενόπε6ΒΙι ΜΝ , ει Ι(ϋνειΚειδ ό_ῆ 8οΚΙωιΙ ιινιιἔ‹›‹ὶωΜι "Μ, ει Γ6Ιι·οΜ 
8:60 ἱ8 τΜώπ, 8 ἱ,=;οπ οτινΙιώιι ΜΝ νἱ88ΖΒ.; ίοΙν;ειται ἔνϋἔν8ιει·ότ, 8 
ε. ΒεΒιιτΚοΙ€ειΜ8€. 1260 τοἔἔεΙ Γεω α νἱιο8 Ιορει!όΙνε πω Βιιι·Κο!ά8 
Μάη Ι(θΠΒΠΙθΒ ἱΖιειιΙά8 ΜΜΜ Με ο.: θἔόΒΖ ΜΜΜ, ιιιεΙΙντε ιιι ειΙιΙἰἔ 
Μέ ΜΗΝ ΚόιήεΙεΚ θἔό8Ζ ϋ8ινοἔε Π·ΕίθΙΙΙθ8θΙΙ οηνΙιϋΙ€; 8 ε ]εινιι!ά8 
13- 146ιι ει ίοΙν€οτιο8 ΜιειιΜ88ει! ε8νϋΝ: ράι·Ιιιιιειιιι·Μη, ατιιινἱι·ει 
πϋνεΚειΙε£τ, Ιιοἔν Βοτσ€8686ιιοΚ 15ἱΚ ικηήάπ α ΙράπνΚει Μάτ Μπει 
Ιπιιι άΙΙειροτωιιι νοΙτ 8 ο8ι3ράπ παἔν ἔ]θΠἔ88ἐἔ ιιιω·εωτ πωπω; ιιιΙἔ 
νόμο 7 τπιρὶἔ ωκωι ΜΙϋόϋΙό88 πω" δ85Ζθ8 Βε€εἔ8όἔ6ιιοΚ 22ἰΚ 
καμάκι €6ΚιέΙο2ο8επ ΙιοΙντεάΙΙοτο θεό52$όέ"$θι Μ” 6οο8Μωτοιτ. 
εε· .89.. απ· - 

η Α νέΙ$όΙόι. _ 
νοκ ει ἔνετιποΚΙ«$ι·Ιιέ.ιΜιη ει 5 % έν ωωι 150 88θωΙΙΚ. Βεἔ 

ἰπΚάΙ›Β πτα!Ι:οᾶο€€ 1839- 458 40ι7θΙ1; ΜΜΕ» Μ6Ιοεπ Μπα 1845 -θ· 
Μπι ΜΙ: 88θίίθι Μι!έι.ΙΚοιωηΚ; €ϋΒΒτινἰτε Ιιειι·ιτια‹Ιιιειρο8 ό8 Μη 
Ι]θΣΙΠΒΡ08 πνοιιιει€αιΙ; ηεἔνε‹ῖηερο8 Κενέ:8 νοΙΕ. Ο 8 ε ο 8 ο ιιι 6 Κ 6 η 
ΜΗ" Μιρει8:€αΜιιιιΚ €ϋΚόΙο€ο8 νάΙ ΜΜΜ Κόι·Ι€έρε€; 
α ιιιοἔΙορετ£οΚ £ϋϋΜινἰτο 3 άνευ Μ! 8 Β88Κ ο8οΙοέΙν 82άΙΙΙΙΙ18.Ι ε: Κο 
τοπ 8.ΙιιΙ νσΙω.Κ. 

Π” ὶΙΙν 88εώςπ π Κόι·Κύρ επ ω” Με! ἱἔειι Η8;Μπ 68 νἰ 
Ιά.€5'08811 ειάει€οκ οΙ6; ‹Ιο οι ΜΜΜ νειιι ἱἔν, 86€ :Η αιινάΙ‹ ΜΒΒιινἱ 
η: Μ6σ€ΙεΙό8τό! (ΙΜο8 ΙάιτόΙ) αι ει: νά1τύ-Ιάιι·0Ι 82όΜΙ161Κ, Μ. 
Κἱ8ιἰ0ὐ8ἰΚ8π ἱᾶ68ιειΚοτιΚόιιτ νεἔν ΪΙΜΘἔΒύἔΘί να” Γουτ68άἔο£ ΜΜ 
ΜΜ αιριι8ιωΕπιιΚ' νεἔν νόΙποΙ: €αρα8ιτεΙιιὶ. 8 πω” ΜΒΜ ει: οι· 
νο8 τέ826τ6Ι, επ τϋ8€όπι€ ποιπο88Κ Κὸτἱ8ιιιεἰ, Μιιοιτι οἔνιιτ€ειΙ 
ἔνὸἔνἱ€έι8ἰ ὶτάπινι1Ι εΙΓοἔαἀιιἱ. 

Ο88ΙσέΙν Μαι ο8ιθιο8 ΚότίοΙνωιιοΚ, Με σ. Ιιο!νϋοΙϊ868· πω» 
8ιοΜππϋιι6, απ” Ιιπτυ£Μ2ειΙ‹ Π, ιιιΜ6η ε Μτἔ- να” ΒόΙΒιιτιιν 
Μπι οΙΙν ό82τενεΙιεΙ:6 πιἱτιτ ιιιειἔοΚ οι Ιά288 €€ἱηειιι6ηνεΚ--ἔνεΚτο.π 
ί6!ο8οι·έΙωέιιοΚ νά186ΙάιωΙ. Μει·τ ο Κύτίο!ναιιιοΚ, Μ. ετ68Ιτ ΜΙν 
ΜΗ Βάιι€ει!οιπι πω" Μ· νοΙϋκ--πέΙια ΓοΙν€οπ €6Μι κιαρἰἐ ὶᾶ68ιει 
κοιιΙσέΜ ι·οΙιαιποΙαι€ Γε_ῇ€επιεΙ‹ Μ, 5 ιιωιι ΜΜΜ ιποΚεπ ΜνΜ πει 
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ροπΙαΞιπ ΕΜΗ» ιιι-επι; ιιιιιιγιιιι επμι!πεΚ, πο” ιπο.Ιε.Μ ιι κιωωθΙι 
ΙΒιιιάιιιιιιΚ Θε _ΜΕπιιιιιαΚ.--Πα ει. ΙιεΙγπ0Ιἰ Βάπια!οιπ ι3εεΚέιγ, νει,Έγ 
πει πιιισεειι μπω, ιιοιπ πο” Επι· €6τέόποπι1 α: Π” οποιοΙι ι6Μιι6· 
;;,όιιιΞΙ ει: ΜΜΜ, πει ΜΜΜ ιιιΙπιιΚ ιι Κιει]εάιιοΚ; Με εοΚειοι· Επρπει 
ωΙιππι Κάτι: πι; οΝένεειτο$€ οι·νοεΙάειύ!, ιπει·ι πόιιιοΙΙγ ΙιεΙγΙιεΙι 
πάιιιιιΙιιιιιΚ ιι ΜπαΙ ΜΜΜ τοΕοιιιοεοπ ωπιπιιωκ. 

Μι€ειιπ ίϋΙοεοι·όΙιετπι π. νι5.ΙιόΙά2Μ: Ιιιειεπ ίο1γειιιιιι έπιπόΒόι·ταΙ 
πι, πιω εάριιιΙι, ιοιιιρει, νόι·ιιιέπγοε ΚιεύοιΙεΙαπόΙ: ιπει·ι ειοΙιπ6Ι 
ει Κϋπϋἔέε "επι οΗγ οεθΙιέΙγ, πο” ειειπϋἔγτε εοιπ νεωιιιι , ε ιιι 
επγΙιιιΝ5 (ι·ειιιι€ωπε) να” Ι6ΙΙιεπιι€γύ Μ: Ιιόι·ϋΙ Γοιοἔ ει, ΙὶἔγεΙειπ. 
ΠΕ Η Επι· ειοΙιοι€ `ιϋι·ιόππι κι Μπα! άΙΕπ.Ι.· 

νέρτέι·ο, πι ιιΙΙιενεπγ Γο!γειιππ («Με πεπι ΜΜΟ ιιέ;γνΙ:Κόι·, 
ιιιεΙΙγπε!ι εἔ6ιιι ιο1γιιπιιι 4-ι-8 πω” €ει_ιεό, πω» πιέπει Κοι 
πωπω ΜΠΟΝ: ἔγιιπάπτ ωΙειπτοϋΚ ε οινοεοΙωϋΙι; οι παω; τι Πε; 
νεειοόεΙπιεεεΒΒ τ6νει!όεεΙι εἔγἱΙιε. 

ΑιοπΒιιπ Μ. κι ΜινετΙιε26 ροπιοΙαι€ ειοιπϋπΚ Μό” Μπακ, 
πεπι ιι€γΚϋππγειι τόνειὶιιοιϋπΙι: ι· 

1) Α Μ" πονειετι Ιιόι·ίοΙγιιιπΒιιπ ιι ι·οπιιιποΚ σειιΙιποιπ ιιι 
ἀεἔε6ἔ ΙιπιάναΜεοεπόάποΚ, να”, ιπιιι€άπ πεπάπγ ρειοιἱἔ ιι ἔπει 
πιοΙι - Κόι·ιιιειπο!ι ΒόΒϋΙόεο, Μ” ΙιοιεΙε ό8 στι· ιΜταΙ-π ιιιιΙο,·; 
@ΗΜ ιιιιιιι, ιϋειέπι Ιιεό.ΙΙ κι Γοιι·ύεάἔ; ει νάΙ£ύΙιἰιπἄΙ εΙΙειιΒεπ 
ιποΗγ Μαιο., ιιιοΙΙγ Ι‹ἱιιιιΙΙιιΙ οι·νοε1ιιπάύ-ιι ιιιιιθἔ ΙεἔαΙάΙΪιΙι Χ 
1ϋΙ›Ι›ιιγὶι·ε 1 ι3τἀἱἔ ε ιονάΒΙι ω €ιιτΕ.- ` 

Σ) Αιοπ Κόι·ΓοΙγπιποΚπειΚ Μ” ΜΒΜ ε: ιπύά]πι, ιιιοΙ!γε!ι ΕΜΗ 
ΙὰτειύΙπἔοε ωιιιισσιωι ο τοπιιιποΜπ ΒόρειποΙι, ιϋπππγιι·ο θ8ΕΚ 
ι·έειΙειεπ ιεπιπάεοΚΚειΙ ]έ.ι·πιι!ι; πόΙιει ει: ιιιιιιΠιε πτάπγΙιιἔ ει ίοι·ι·ό· 
εάἔποι πειξςγοπ οεοΜΙγ νει;έ·γ εειπιπι; πόΙιιι. ροἀἰἔ; κι ισι·ι·ύεάέ; ιππι 
ΜΙ οεσΚιέΙγοϋπ ε ι·ϋνΜοΜι ιᾶοἱἔ ΜΜΕ ει: ιιιαΜεπέι!. Α νάΙιόΙάιπάΙ 
ε: ιιι-πιό πιπεΙ«έρ πω. 

Α νειΙ€6Ιά2 τϋΜιιιγιι·ο οἔόεπεἐἔοε ἔγοιιπεΚιπ ι·ϋιπι€ϋιι ειτοΙιοα 
ιιιο;ιΙεριιι.π Μιιι€άπ οἔγ Μεεό ΚεάνιεΙοπεΚιιεΚ ε ΙιάἔγπᾶωΚπιιΚ Επ 
ριιεπιιΝιιΚ Δια-ω ιπι Μπα οεαΚ οζ=;γ Μ: όι·έπγι τϋποιπ6πγ 
ι·6€τϋπ €6ΒΜ- πωπω 6ειι·ονοι:ι Ιοοι·ιοπμε (ε πϋι·ϋιιιΜΚιιΜε) Μάη 
ΙείεΙιπάπι Κινάππιι!ι. --Μοετ ϋεειοΙιπινάπ ιιιπἔπΚΜ ΠΥΙΙέ50118.[Μ38τιπ 
ιοΙαιωπο!μ ε Ιομ6Μιεπ θμισθιΒ· 18ειι·ενοΙιει6Ιοε τεειΙιειιιεΚ; Μ 
πιιιιγιιιι€πιοΧΙιοΙ οι·όεεπ πγϋἔποΚ, Μπι ι·ιΠιάπ ΙιέπγπειΚ, πέΜ πο· 
ιιι; εΜι·ειιιΚΒιιπ τάπ,=;ιιιι3 ἔϋιοεϋΜϋΙ(οοοΙαιπρεια)ιε ΙοροτπεΙτ πιο8, 
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ΙϋΙεἔ οΙΙγαιιοιι, ΜΚ α :Με ένα ιπόἔ· ο! πειιι «ΜΗ. Πιιιιαιι Χ -1 
πι·α ιπιιΙνα αι ο;;έει πω, Ιε8ιπΒαΙιπ ρθω) α Πει, εοΚΚα! Γοι·ι·6ΒΙι 
Ιόει0ιι, ε οι ια εοΚΚα! ἔγοτεαὶιΒαπ ειοΙ(οϋ $ϋι·τόπιιι, πιιιι€ αΚάι· 
ιποΙΙγ πιαε πετοἔε6ἔπεπ; α ειοιπ_ι πι εοΒ!ιαΙ τϋἔτϋιιοππεπ ε ειοιιι 
Μπϋπόππωι ιεΙοπικ ιπο8·, πιιπτ πια: πω” Μι·ίοΙγαιιιπαι. Α μου 
ιπεΙιι πγιι€ια!απ, αππα αΙα€€ πγϋἔ, ισιιιωωκ, τσικιαιι να” Μιτε 
ΙιοειέΙ. 2 -3 όταπγι Ιιὅπόἔ ιι€απ, ω ιιιαιιαει Μ! Με α τω ιπιιιιΙειι 
ι·όειειπ, ε 4-8 όταπγἱ Φαι·ιαε ιι€απ απιηιτα ειιγΙιΜ α ;γοι·ιποΙιο0, 
πο” απαπ €εΙ_ιοε εΒΘειεΘἔΒεπ ιΔωιιι‹ Ιεπιιι. 

Νοέ·ιιιεΙΙγ εεειΕΙιοπ , ΚιναΠ; εἔὲαιεόἔτεΙοιι μοι·ιποια:Κ, α επιπ 
ιΜΙιοπ ια παἔγαὐιεέἔοἐ, Γοι·τ·ύΜι ω_π ε 62ναξμπιαιιγτ πγι!ναπιτπαΚ. 
Πα πω τοπιιε·ΙΙειιαε αΙΙαροτ ε:οιπΙιεΕϋπό, Ιιαπγιαιότ ακΙιιιιΚ, ε οι αι 
ταΙ Μπα αι ο8έ:ει πα]παΚ νιἐἔε νωωιικ. Πα αιοιιπαιι αι·οπαιιι ιἔεπι 
ει·όε, αιιιΙιαιοι· α2 @ραπ ειπ1ΜΜ Ιεπι·ιοΙεΙτ α ειιϋπιι16Ιιεπ ιπιπατ!ιοι 
ΜΚ, τϋατόπτ α ΚιιιαΙ€ αάιιιΚ πϋνεΠω26 ιιιόποπ: Πρ. αιμιαο ιΙοε€. ε. 
?)β, ιιιιιι·. οπιπ. μ. 4-8, αοιπι ιππι·. Μ. α. ε. αιι εοιν., ε". οαρ. 
νεπετ. Ϊ”. Μ. ε. διϋιιιπ6πεπ όι·απΚάιι€ εμ Κανέε ΚαπαΙΙαΙ.-Β· 
ποπ νεἔγιῶόΙιοτ Ε6Μιπγιι·ε όι·ϋιιιεε€ νοειὶΙ‹ Με α καποιοι, έα επ 
πιό; 2--3ειοι· ια ταιπιέτε!τεήιιΚ ιπἰιι€απ α Ιαπο!ιαιιι ιπαι· οιιιιατα 
όσα. 

ΙΠγ ιιιόειοι·εΙ6ε ο" , ΜΙ α ναιισιω ιαι·ναπγ αι·αΙΚοάιπ, Με· 
εαπΚόπ€ ΜεοπΙιιτυπ αιΙαἔοΚΚαΙ ε πωπω παροΒοπ 2 -3 Ιιό€ὶἔ Γο!γ 
€α€απϋύ. 

Πα α: όιετιπίιεόἔ Μιια!ιαΙ ω! ναιι Μει·ΙιεΙνε, ει!ιοέ86,<; έα ΗΠ 
ιιιἔαε απ ω, ε α: εινα” €ϋΚ6Μοεαπ οΙπγοιπαιιΚ. ΚιειΙοιιοΚιι6Ι ιι 
ε1Κε£εόἔ ό8 ϊϋΙιιιἔαε παπι οἔγ Χϋππγοπ ιειιιετΙιο€6 ιποἔ; αιόττ, 
ναΙαΙιαιιγειτοτ ΜναἔγιιΚ παΒ·γοπ οεϋΚΚεπιΚ, α ΜπαΙιαΙ ΠΠ Και! 
ΙιαἔγιιιιπΚ. 

ΠιόπαπιαΙιπαΗώπϋ ΚιειιοιιοΙ4πόΙ ια €αραει€αΗα€παΙι Ιόρ- έα Μαι 
Ωα€,·απαιο!ι, ΜΗ ε: ιιι6ΒΙιινα1 οἔγιΜ αΙΙιαει νιι1ώι· π.. Πισω ΙιαιοΙ: 
παπι α ΚὶπαΙπαΙ:, Ιιαπειιι ιειιιόωΙ€ ε ι·επάοΝοτι ΓοΙγαιπιι ναΙ€ύΙά 
ιαΙιπαΙ‹ι ιιιΙαιιιοππαππόΒ, ε εΙΙεπϋ!ε α Ειπα! παπι ΜΜΜ παειποε ιε. 

ΉιΙιοΙαα ο" 2 πόπαροε ΙσιεάοαπόΙ, έα ειΒγ δ Ιιόπαροεπα!. 
Ν. ΘγιιΙα 2 ιι6παροε, πεετι ειιιΜέεπ ΜΜΜ 184516 αιι 

έςπειιιε 40Ιαέπ Ιιοιατοπ Κ0τΙιαιιιιικπα α μποπἔ οι·νοεοΙιαΙι ΜΜΜ. - 
Απγ]α αΙΙιταπα ειαι·ιιι€ ιπιιιιΙεπ ιιιαειοιΙ παροιι ἰοττόεαἔ ε επ Κϋνο06 
ιιιαιιαε Μπι ιπεἐ· α ΚϋΙϋπΙιεπ ε86ειεύμει Ιιιει]ε«ΜΕ. Πισω ιιιόπ ΚἰνϋΙ 
ροιΙι8 τι Μεο1οιΙ παω, πόιιι6ιρεέΚΙειο ι·οπιΙοε, Ιιϋπϋἔόε, ναἔγ ιιιαα 
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ΜΙνΜ:Η ΒάικαΙοιιι00Ι ΕϋΙΜεωεοπ πιοιι€. Κ3ΚύτιΙο2$οτοΩψ εηνῇσ., ΜΜ 
ρειι; νεα-ε εΞειτο Μει!ειΙωι ΒἀἔναἀτεΑἔοτ, 68 άεΠοιύε$ , €εε€6ιτεΚ 
6εειοιειι€οι·Ετό.εά2, Κ6τϋιιιΙαἐΚ€ΙΙεετ, ναιςν νωοσ1 Μὰεἔ Βοι·ιοπέάετ, 
"Μαι ο. νἰπἰἔοεαιι έειΙεΙΙιετ6 πάνω ΒὸτΙιϋειΘἔει Κὶίο]Ι6ιΙπιἱ επικι 
Μπάθ Βιοιι Κ6τι!όεϋιιΚτε ει2οΙΗΜπ ΚὶεΙ6ἔΙτό νάΙειειτ ο.άΜ Μπι Μ 
Με, Ιιο.ιιωιι πιο" ΜνΜ8οεπό ΙεϋτϋΙιιι6ην€ 505 ε!6: ιπἱειοτἱιπ πιπέ 
εΗ‹ 5 Ιισιιαροε ό.ροΜεΕπιΜ ω” ΜεοιιΙσ Μινιε τοΙιειιιιοΚ €ϋπιιε!ι 
Γϋ1 ιιιὶιιιΙεπ Ηιά80ιΪ ιιο.ροιι, ιπιεΙΙνεΚιι6Ι νΜἔοεπιι ΚἱνεΙιεΗ αι ο" ε 
;ιέει 6τάἱἔ τω·τύ Μι!ε=€ Βοτιοπἔάεί, ιιιεΙ!ντο ΕϋΙ:Ι1 ότάὶἔ ΜΜΟ ειό. 
ν" Ι168ύΒ', ε ΙιεεοιιΙύ!ιιέ· €ϋΜ› 6τύἱἔ Ιϋπιιιιιι·ειιϊό ὶιιωΙἀε ειο!νοΜΕ Ιώ 
νετΚοιιι€. Βι "πρωι ίεΙ£€ὶἔἔενιτετε€€ ιιι6ἔ κι νάΙ€6Ιάι Κ6τΜι€άτιατα, 
ε ωινμΜιεΚ ιιιεἔΙιεἔνατνάιι ει Κ6ηεΙεΙα ειἱἔοτιι έει!ε!ετε , Θε Μ ε 
ΙόΜάεει, ιιιἱιι€5υἔ,ν ει6ΚειοτιιΙάε5απ εισιινοι!επ ει ΜΜΜ, 8τ. θετ 
ιιιΜιι-τΙιεάιικΚ ἔν6ιι;ε Εοττό.ωω τωιιΙεΙ:Με2€.-Πατιιωά Μιτου ἱε 
ιιιέτ νὶεειει€έτ€ ει Μιι·οΙιωτι, ε ε. :Μπι ΜΜΟ: εἔέει καιρου Μ 1ειιιέτ 
05Κ6!εποε ίεΙΒειιΙιπἔνεΞε ωρειειω.ΙΩεψοτ0 , Μπα! ε. 2 Η ύπειρο ε: πιὶΜ 
κι 5 50πειροε ΚϊειΙούι16Ι. ΚϋτϋιιιεΙΚ6ΚϋΙ6ε, νέα;!ει€οΙε πΙΙιἱᾶεἔϋ 
Νέα, έιε1ιοπε, 68 ει τοετ ϋεειεεϋτηνοι!6εο νἱΙάἔοεειιι ΜνοΙιοτόΚ 
νοΙ€ειΚ ει: Μο” πΕεεΚάε Μάιι: ιιο!ιο. «κοκ, ει: ατινει ηνἰΙα£Κοιει€α. 
εΖετἰΜ, ει 2 Ιιόπειροε ΚἱειὶεἀΜΙ ι:ε:ιΚ πιἱη€εἔν ύτειπεἔνεᾶἱἔ €8.ν$ο!! 
€ειΚ, έ8 ΜΜΜ ΚἰΓο_ῇΙ6ιΙϋ“ Ιιὶιἰεἔ 5οτιοπἔέιεΒε Μπι ιιιεκποΚ Μ. 
ΑιοιιΜιπι :ιι 5 Ιισιωιροε ΚἱειΙΘιΙπιέΙ οι ιι€65Μ κσηω ὶε νέΙά,·ςοεαπ «Θει 
1εΙτο£ετ€ Μ σι·ἀὶἔ. ΜἱηὐΚ8ίίὅΙ1έΙ ρεἀὶἔ οἔνἱτάπτ αιρειειαιΙτατοΦ$ α 
"ω" Ιι6ε·όἔ , ε "το Κϋνε€ΚειεΜ ἱιωᾶἀε. -ΕΚΚοτ ιιιάτ Μιτοεπιι 
Μτάτο:ΜιΕνέ.π Μιι·ιππόπειροε νάΙ€6ΜιππΚ ιι Βόιι€αΙιπειτ, τειιόε1τοωΝ: 
ει 2 Μικηνοε ΚΠειΙει!πεΚ Κϋνο€Κειό ν6ηνΙκευ ει εύεσ.νιιε ΜιιαΙ: Βρ. 
@απο Δω. εΞιιιρΙ. απο. ιιιιειιιι, ιιιιπ. οΙιἱπἰιι. ἔν. ςιιατιιοτ, ει 
οΜ. ιιιιιι·πιτ. Μ. α. ε. ρι·ο εοΙν., ε”. οειρἱΙ. νου. Μ: ευκ. Μ. Θ.. 
Με ΚάνεΞε Μιικ1ΙΙιι! εεειΜό 556Βοπ, (6τ·5ι:Κόπι€: ε” Κάνόει Καπω 
ΙειΙ) ειιΙσ.πιΜ. Αι 5 Μικιροε ναΙιιιιιἱνοΙ τιιιἔνο55 ιιιεπηηἱεόἔοτ νεα 
οι οτνοεεόἑςΒ6Ι. ·-Επιπ:Κ Μεικιά!αω "ω" ιι ΒϋνεπΚει6 ΜιτοΙιαιιι 
οεαΚιιἔνειιι Κἱιιιπι·ειΙΩ; ε: εΚΚοτ πειροιππ 3 Κάνέ:ε ΙωιπέιΙΜ τοπιάρΜε 
ωιι κι ει‹ΙειἔΙεἰε -ει νἰεεωεεόε ιιιοἔειΚειιΙεΜνοιἀεα νό;ρτ0. Βε ει 
ΜΜΜ 26Μό νἀΗ6Ιά:ἱ ι·οΜιιιιΙιιι πειτι εεετ€, Ιε85Ι555 €ιιιΝιιπΕπι. - 
Αι 5 Μιιαροε ΚΕε«ΜΙιιεΚ ρειΙἱἔ Ο εισιιιοι· εύεεινειε @τω τοπάεΝο 
Μα ο. ίϋπεΙ›Μ ν6πνιιΙσιΚΒιιπ, ω” θ Κέινέε ΚιιπάΙτα τέτετνόη ει 
ειιιΒει‹Ι ἰὰόΒεπ Βενεοπ06 5058. Πι ἰε "Με Με δ0808θ ν5ΙτόΙεπϋ το· 
ΜιιιιΜ0Ι τϋΚύ!ετεεεπ ιποἔιιιωιεΚϋΜ. 

Α 8Υ01ΙΙ0ΠΠἱπ (ΜΒ. ἔειε€τἰοπ). 
νόΙειιιόπινειιι ειοτἰιι€ ί6ΙϋΙσπεε, Βιι€άτο:ΜΙαπ ΕοἔαΙοιι1. Πα ε! 

Ιοιι€ό€ετ :ΜΜιιηΚ Μ, να" οΙνάΙαει€άπ, αι ειἔν- ε ἔοτἰπιοινοΙϋ 8 
αι αΙΜιεἰ εινα” ἀύοι-ἰιΙεἔτοπᾶειετ Κϋιϋ€Ε; ε Μι εϊΓο8εισΒιιΚ Μ, 
Μ” εἔνεε _ΜτνάπνοΔε α!ειΕΙ: ειππιι- ε σ. Κϋινε€Ιεπι Μ ΠΙο£6 τόειοΚ 
-Πωωκ 51520 οι ιιι65Μκ, τοΙιάτ Ε6Ιε,·ἑς α: αΙΙιαεὶ 6ΙαιπϋνοΚ νότα 
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πω: ο. Μ: Ι4ϋτο!ιο: ιιιοέιε, ιιιΠιο!γι ιωηιωι πινιιι·οΚ οειι·ονοπο-” 
τ($!ε, Η Και!! ιιπΙιαιοΙπιιιιΚ, νιιΙ,ιοιι ει. εεινόΙιάι·ιγο, ιι πιο] πω. νει;γ 
τϋΜι οἔγοε ι·οοιοΚ οἔγιΜ ι·οοιοοϋΙιιοΚ-ο οι ΙειΖωιΙ ΙαιροεοΙτ ο!ι°οιι 
ποίΙοπιιοοποπ θ , 

ι ·Νπἔγ Μπα ειι€άπ οπποι οτοιΙ, Ιιο;γ ει: ιιΓν080Κ ιιιιιιιιιιοιιι 
επιπέιι€γ ιπἱπι: ο ποιιιοτνοεοΚ ππἔγοιι Ιιο]ΙοιιΜΚ νειΙειιιιοΙ!γ Ποιοι 
,,τοπίοι! ο;γοπιοτπιιΙς" ιιιΙπ]άοπΝιιι; ο Ιονοἔ6-όἔἰ ποΓοΙγάεοΚι·π ωκ 
ΚειΙ Κονοο!ιο ἔοπᾶοΙππΚ Μπι οι οιΙοοΙο ό.ι·ωΙιιιάι·ει. Βοιπἰπιποἔγ Ιοἔ 
ειιθ.ιποοπ Ιό.ιπάΙ πιο οινιἱἔγπιιἐιιχ κι ΙοἔοΙε6ΙιΙι ο Ιοἔῖ6Ιιιιπ6πΙι πιο 
ιιοτοΙτ οἔγἰΚο, ει πο!γοτι, ποθ' οι!! ιιιιοιι·οιιόειοι·ι οΙι·οιιι!οιιοπιτοε 
οτοπιιιοπγοπ-οΚ ίοΙΠιιιοπόΙ:, εοΚΙαι! όι·ϋιιιοειοΙιπ οιιιοεπόει παπι· 
@ΜΜΜ νοοε2ϋΚ απ. 

.ω 8οπι1οΙοιπ ιοΙιάι, πο” ει: ιἰἔγπονοιοι.τ ἔγοιιιοτΙ:Μ €6Μιιιγιι·ο 
Μ1Ιϋππϋποιποιό Ιιπι·πτοο, οε.ιιιοο, οιιοε οπ Ιιιιἔγιιιὲιοε ἔγοιποι·!ά 
ιπΚτιι--ε ο εΖοι·ἰιιἰ: οι πιι1Ιτ ίϋποιοΙΠιοπ ιἀτἔγειΙι: ΙάιιιοιιιοΚ πγοιπειπ 
ιπιοιοπιιό ει: οι·νοεΙάε. ` 

Ποεπέ.$ ΗΜ. 
Α Γο,·μάε [1088ΖΙ1 ιιΙ6οιειΚοι ῖοἔΙειΙ οΙ. Α ίομάειιοΚ ιι€γιιιι ο· 

2οπ ιιοοοιιιο ιιιι·ιάου. ιιιιιιιτ, ει ἔγοπἔοιΙ κ" ΙοἔιϋΙιπ Ιιοιοἔοέἔοι 
εππωε8κερ οιοπ ιιΙ6ειιιΚΙιιι οοιιοΚ. -· Ηο8γ ο. @μπε Μπα :ποιο 
ιιιιιι, ο ἱπἔιι€οιι ιιΙΙιιροι:οτ οΚοιπιιι, επ οΙΙιιοεοϋΚ; σ1ο πο” ιιι οἔγ 
,·;γοε οεοιποπ επ ιιιωιικ, ειϋΚεοἔ πο” οικϋνοικοπό 3οΙοποιοΚοι ιιι 
ρειειιιιήιιΚ οι ,ογοι·ιποΚοιι: ΐοι·ι·ό, ᾶιιἔιιιὶι ω”, ιιιοΙΙγΙιοι ει ἔγοτιιιοΚ 
ποπι πγιιΙ, ο ιιιμιιπΙτισΙ οι·ιπιοι.πι ποπι οπ,·;οιιι-ε οι ιιι γιοΙι;- 
πει· πγό.Ιο.26, ιιοιΙνοε πιω, ιποΙ1γΒιο ·,;γειΚτοπ ίπι·Κέ.Ι, ο πιιιιιπΙαιτ 
ϋι·ϋιποειι Ιιιιτειράειψι, Μπα ιιγοΙννοΙ, ειΙΙι αει ωινιιι· πωπω 
-ε οι ιιΙο,·>έοε ιιἔιιιοιιεάἔ. ΒιιΙαιπ ιιιρειειταΙιιιιιΚ οΙΙγ ιιιόόοπ Γοἔ 
πάει πινπποΚοι, Μπα ροιιι$ ορροπ ιιοπι, ιιιοΙΙγοτ ιο$,ο·ειΙ οιοιι οΚοΚ 
ποπ τπΙει_Μοπιιππι€ππΚ νοΙπει.ν- (π.:ιιιι‹ Ι·ειροπ). 

Πο οἔγτοειί: οι οι·νοεοΚ ροπιοεπιιιι ΚιΕπι·ΒοοιπέΚ οι ιωηιωι 
πάιι€ειΙιιιειΚο.Ε, ιιιό.οτοεπι ΡοιΠ,·ι; Ιιο2.ιιι εποΚιιιιιιειΚ πι. Ιάιιιε πισι 
ἔπΙιιιιιΚ ιιιιἔγτοεεότ ει: ιιΙο;τοπποποιοιι οκ ιιιΙιηιΙο 
πιο π ἰ- ειΚΚοι· π. £ομάοι Με νειΙιιιιιιιι€ κι ,ο,·γοιποι·Ιάι ποπι Μ” Μπιγ 
πγοιι ποιιἔιιιιιέΚ οι·νοεσΚ οπό.]άπόΙ! 

σιιι"επ-ιω. 

ΜοἔΙοΙιοι πο” νιιπ, πο οπ οιΙιΙι,ς ποιπ Ι:Μειιιι οοοιοι, ιιιοΙΙγ 
πο! οι κι Με οοιιρά.ιι οι €ιιιωωιωι ιιιοι·ιοιιι νοΙιιτι επάι·ιιιπι 
ΜΗΝ. 
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κϋωε-Ιάιακ. 
$ισΙιιιιο€ιιππ ιι πιιπΙ6ι·6Ι, πιιπγειι·στ0Ι ε νϋτπςιιγτ6Ι. Με ι:ειικ 

ι·ϋνιιΙοπ, ιιιέι·ι ιιι·άπγΙιιἔ οεεΙοϋΙγ ιιιριιειιιικιιιιιπΚ πιω Μπι έχει? 
2ἰὶΚπιπ.ἔπιιΚπι ϊσιιοἔοεξινιι, ρ ιέιτεγι·όΙι. ιπο11γ ιιι-Μι ε ίταποιπι 
οτνοεοΚ πιει “πω” ιιΙπροειιπ Μπι Ροπιοειιπ ιιι,;ΙειΙταιοτηΙ1052-, 
επιειιιι ει0Ιππἱ. 1 τ · 

ΗἱιπΙϋ Μι·οΚιιι 98, Κιιπγατόι 105, νϋτΙ10ππ_0Μ.Κ 25> ἔγει·· 
ιιιοΙαπι ιέ·ειΙςΙΙιοαϋππ σ. €γπι·ιιιοΚΧ6ι·πιιιπωι. Εποπ ΙιειιοΒο;Κ ιπἱπᾶ_ππ 
1 δέ ένω ιιι! νοΙΐο.Κ. Β Ιειιιιε Βιιππιιιιιο.1: εΙεό κρακ ηςπιΕϋππγοπ 
ιειιιει·ποιόπ πισω ΙιιιεοιιΙόΙε ιιμοεπι1άιποι,. ΚἰνάΙι ΜΜΜ από: 
ιιιόπγοι. ` . Ή τ . _ τ Δ 
ν ΑΠΔ ιι_πονρπγ Ιι6ι·ΚϋιεΒ·οΚ ίοΙγιιιιιιι πω νιιΙιιιποΙΙγ Κιιϋ.πό ε 
έιΐΙαιιιιό ποΙγ1ιοΙι ιεινειι·ι πεπι πιρειειιιιΙππΚ, οεπράπ 6ΙιιιτεπἀἰΙεἔ 
ἔγὸἔγΙτιιπιΙὸΚ κι έγετιιιοΚεκ. ΠἔγιιεΞνειε£ι ε Η θ ο πι: ο 8-8 άὲ; ω 
Και ει ρ.€γειιιι πΚΚύι·Ιιά2Βιιιι εοπιι ;ςπι ι·επάεΙΝιπΚ. 
Μπι ιοΚιπιοαϋιιΚ Ιιιι€γ κι Ιιοτοέοι Κϋι·πγε26 Ιοιιεἐ·ό ε: όἔγτιιΙπι Ιο 
Ιιοι6Ιοἔ ΜΜΜ ε. Κ 6 ε 6 ρ π ό ν· πι ό π· π ό πιω ιι ο Κ ιαωπ 168·γοπ. 

.ι πωπω. .ή .π : Η 
Α ἔγοτιιιεΚοΚ ι·ϋἔιϋιι πω” ῖοτι·ὁεάἔιὸΙ ΙορειπεΕπιιι% ΜΗΝ; 

ΜϋΚΒεπ; Βεπιπιγι εΖειιιεΚΚεΙ, πγπἔΗιΙιιπιιΙ, Τά]άιιΙιππειιπ πηϋ9π; π 
ίεΚειεπεΚ.-- Η6ειιιΚοπΚύπτ ετόεεπ ειι·πιιΚ (πιπειθΙ88$οτιπο;ςναΒ·γ 
ἰιειιιἔἔιιιάε ιπιο.ιμ κι πιιτ ι1168ι1 ΙιειεἔοΚ ειόνιιΙ 1ιππιιμοιππΚ),| ἱ8-_ · 
ιπι€ιοΙνον ει·6Ιιιϋι!νε Βενέε εριέι πιιιιγπει!η ιὴὶιΙςιῇΒΒ οεοιποπ ιπο11εω 
Με μπω ιιι]]έιΚ. Μάεοπ νειἔγ παι·ιπαιιιιιιροπ4 ιδδετιιΚοπΚύπιπιππιΜπ 
Μ! Ιιε.-Α Μποἑς ιϋΙιΒιιγἱι·ο 3 -4ἱΚ ιιειροπ Κο2πόιΠΙς; ω” κιω;-_ 
ΙΜόεο ιι Τ-θ ιιειροΙ‹ Ι4ϋπό εεἱΚ; ει Ιπειάτ:ιάάρνέΒέ Πί-18 Μι 
ροιι. ΒἔπὸΜαἑιιι οιεπ πιι€άι·ιιΙ6Κ ιιιιἔγοπ ΚιπϋιιΒϋ2ποΚ ιι _ΙιΙιπΙ6Κότ 
ειδε νιιἔγ ἔγυπἔε @Ιω π Γο!γειιιιει επιι·ιιιΕ; ιι ίο)<ιοιπι ρειΠε ειό.πι 
Μαη, ε εἔγΒεΚϋΙἱ ει ΙεἔἔγεπἔιἐιΙεΙιΒ πιιιιΙόσεΚόι-ιπε11γ Μπα 4 
- ό' ιιιιρ Μπα οἔέειΙοιι ΙείοΙγιΚ - :ιι Πο8οι·6επ ΙιἱιιιΙΜἀοιιιιπειΙ, ιπεΠγ 
πως εἔεΞει ΓοΙγειιιιει 18 πειρἱἔ ιε οΙτιιτιπιιι. 

ΚΜ ιιΙιοπ πι·ο.ΙΙ‹οιΙοιτ ο πε£οἔεὲἔ°Κόι·ΙιάιππΚΒειιι ε ιι Ι:ϋνοι!εο- - 
π ‹ ιό ωμιειιιιΙπιοπιιι ειΙαριιοτιιι πιοἐ· Μππι1πΙέ. 

1) Πἔγππ-οἔγ ιι!ύΜπ πόιιιο!Ιγ ἐγει·ιπεποπ ιπίπι ει·δε Μπι 
16ιιΙιιΚ, ιπέιεοποπ Μπι πωπω. (νιιι·ιοΙοπι), ε ιειπόιιπάεοποπ πιππ: 
πιιιιΙόσεΚε (νειΒοεΙΙι)πιδιέ κι ε πω Μ; ειπα ο πάπόιπ-Κύτἰἀοπι 
ιιἔγειιι εἔγ Μι·ιιοιιιιιοΚ οειιΚ ΚιιΙϋιιίέΙο ΕοΚοισιιιι. “'Έ δ. Η - 
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Σ) Α ΙιτιπΙϋοε ε ΙιὶπιΙϋοεΙω τόΜπηΙτε Μωτοττ €γετιιιοΙεοκειι 
το)Ι60ϋττ; ει τϋΙ‹6Ιετεε ΙΙΙιπΙΜΙειΚ τϋΙΙΒιιγΙ το πειιι-οΙτοτττιΙΙου. 

3) ΝέΜοΙΙγ πειιιοΙτοττειΚ ΙπιτΜττοΙ: ιιιεττιιΙτιιΙε ει ΙΙΙιιιΙ6ΙττϋΙ; 
ιι6ΜεΙΙγ ΙιεοΙτοττειΙτ ΡοιΙΙἔ -ειτιτιιγΙιιἔ; ΙΙΙΒεβΙα ειάιιιΜειΙ 
--:ι Βοτεἔε6ἔΒεπ Μοἔ τε ΙιιιΙτειΙ‹; τοΙιάτ (τι ΖΙΚ ε 3ΙΙ‹ ταρτιειταΙιι.τ 
τηοιπέι1) οι οΙτιΣεπ Μ: να" όνό Ιιτιτάωι, ότι πω" Μπεσ 
Ι τι τ τ” ο Ιω. 

4) Βοτε,·ι·οε, ἔγϋπ;ιἐΙΙ‹ειΙ6, ΚΙνάΙόΙειἔ ρειΙΙἔ ΙιιιετοΙγέιεΙ:Μι ειπω 
νειΙ6 ,Β·γετιποΙτοΙ: τϋΙιΙ:τηΙτε ιιιεἔΙιαΙταΙτ :ι ΜΜΜ τυΙγΜηα ειΙειττ, νει;;γ 
πτόΙσηοΙΙΙτύπτ ουδε ΜΙι·Ι;γ-, όε ττεοπτἔΒτν6Ιγεε ΙιάκιταΙιιιεΙ(ΙΜ εετεΙ‹; 
ετ$τ οἔγρἀτειοτ ΙεϋινοτΙεπι ιιιοΙΙπιἰτΙ; <έϋιιι6Ι:ότ ΜΙϋιΙϋττ Μ, ΜΙ ε 
Ι6ΙΜ επιιεΙ‹ι τητοιιΜ εοΜ νοΙτ. ΙΙΙγ εεετεΚΙυεπ ιΜτι· σ. ΙατττοΙγιιιιι 4 
5ϋσΙ ι·ιερμ ΜΙΝΙ πιτ ΙεΙιετο τειρειειταΙι·ιιιιιΙΙ, Μ” ιι ΜΜΜ νεἔγ 
ΙιἱπιΙϋοε τοπάετΙοπϋΙ, πω" ε8γειω·ι·ε, ΙΜΜΜι ΙιοεειαΙΜ Ιᾶ6τόι·Ι›ειι 
ΙΙτϋττ ΙΙΙ ει. ΚΙειΙειΙοη, ε ΜΜΜ Μάι· ιι6ιπιεΙΙγ ΙΙΙιιιΙ6Κ οΙειάταιΙτιιΙΙ , ιι 
ῇεΙε ίε_ΙΙόιΙτοΙ: ιπέ:έι· ταῇτει. Πι τοΙιάτ Μ:Μ ει τό @Με Μιά τ:ιττοιΙΙΙ. 

5) Α ΜΜΜ, ΙΜ τι ΙωιιΙοτ ΜΜΜ 3-14 παρω τϋι·τόπτ, ΦΙΜ 
πηΙι·ε πιἔγΒάιιττιΙιιιαΙ: Ματ ΜεΙΙεττ τϋττόπτ; 3 -- 8 ΙΙόττοΙ ο ΙωιιΙετ ιι 
τάιι ροιΙΙ8 πιεΙΙΒέιιιτειΙΜεΙ‹ :Ματ οΙτοιτατοττ. Β2·ι·γ εεπγνοε ἔγεΜιιεΙ: 
οι ΜΙ: Μιροπ ΙιειΙτ Μεἔ· ε ει Ι›οηοιοΙατ ΙεἔΙεῖεεΜ› ειιηιιἔἱ νάΙτοιέτετ 
εεΜ ΜΙοιοττ Μ. 

θ) Α τοΙιόπι-ΙΙΙΜΙ6ποΙ: ΒοοΙτάετι άΙτιιΙ ΙιτιεουΙό Ιιενεε νότνε 
ἔγΙ ΙεύττοΙγαΜ ἔετῇοειτετὶΙε ει τοετΙιευ , ΜΜτ οι ἰἔιιτ ΙΙΙιιιΙ6Ιτότ ά! 
τετΙ; ε Μι :τι οΙτοττ ΙιἱιπΙ($Κ τοΙγιιιιιιι Μ:Μ τεπτΙοε, ε τι Ι›ἰτό.Ιειτ Μ:Μ 
τϋΙώΙοτει -ειΜτυἔγ, ιι ΜΜτ τω: ιι 4 ει. ιιΙειττ εἐτΙιιτ6Κ--ἔϋι·ν6Ιγ 
Ι"6Ιο Ιιοτνεἔγεε ΜπταΙιιιαΙκ τάιιιιιόπιιΙ: αι ΜΜΜ Πειτε όΙοτΜϋε68Ιποπ. 
νο:: ροριιΙΙ, νοκ Ποτ! 

7) Αι οΙτά8 σ. ΙώνετΙ:οι6 Κ6τιηπτΙάΙΙιτεοΙ: Ματ τοηθοΙΙοηεε, 
ϋετνεἔγτετΜϋ Ιοτ'οΙγάετ νεττ: σ.) Μ. αι οΙτοττ Ι:ΙεόεάοΙε ΙἔιΜ ἔγοπ 
;;όΙ(, Ια) Ι188ΙΙΙΒΙΙό8ΙΙθΙΙ εισιινο66ΙΙ, να” ο) ἔϋτν6Ιγοε Ιια]ΙαιιιικιΙα 
--ότνιιτοεαΙ:, π8γτύΙτοηγόειοτϋοΚ νοΙτειΙ‹. ΙΜ Ι:ϋτϋΙΙΙιέπγοΚ Ιιϋιτ 
εοΜΜΙ εεεττο εοΜ ΙωΙΙοπο :τι οΙτετετ ιιιεἔτοππὶ. 

ΒεἔπειἔγοΙ›Β νεειειΙο1οιιι ΜιιτατΚοιΙΚ τι Ιοειάτω!άε ειιιΙωτΙ»Μι, 
πιοι·τ οΙ(Ιποτ ΜΜι τττΙζέιι1 τάιιιωΙ νότἔεηγΙεύτ (ργειοιιιΙει); ιιιεΙΙγετ Μω 
0ιτΙγοιπαπΙε ειΙΙἔΙιει ΙιειταΙιτιιιιικϋαπ :ΜΙ-ΙΜ οιειΕπειιι ντιεΙετΙιτητόΚ 
άΙτει1: ΜΜτΙιο;γ τι τοτΜεΞειετ ιιιπέι·ι τι οΙΙγΙκοτ ει* ΙΙΙΙΙιΙ6ἔοιιγτ νΙει 
Η οι Μου. 
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Α !!!!!·ίο!γ!!!!! Με!! !!ιει!!!!!!!ι!!. ε!·όε Γε!- να" ἔγο!!!ο!·!!ότ!ο!οΚ 
!!!!!ι!!. ΜΜΜ!!! , ;γε!!;έ!!!! !!!!ε!!ει!!0 , να” !!!!!!ά!γ!!!! !ο!!ε!!!ε!·! ω!!! 
86,μεε!!; να” π!! !ἔο!! ἔγεπἔε ε!. !!!ει!ει!, ε ε! Κ!!!εἔ πο!!! Με!!! Μ 
!ό!!!!!, οἔγ ε” Μαρ; !!!!!ίο!·, !!!ο!εἔ ἔγϋΚϋ!!!‹ε Γυτ!·ι!ιιι€, !!!ε!οἔ Ιο 
!!!οε!!.εοΚ, ε !!!πε!!!!·ρ6ρ ι!!!!!!!!!ειτοΚ. 

Δ Βιιιη·επό (!π‹!!!!!!!!). 
Ηει50π!ό!! ο Κ!!! Με!! !ε!ε!!!εω! ε! !!!!!ι!6έ!!οι, πω!!! πο” η” 

ΜΒΜ ;γε!!86!!!!ο!κ; ε! Κϋ£οἔ εο!!!ω! !!!!!!!ει!·ό!!!! , €6!!!!!!γ!!·ε 24··-48 
στ!! ΜΜΕ, !!!!!!!!!!! Κϋπϋἔιἐε !ο!υ!!!!ειο!!, Επι!! Γε_!!6ι!π!, π!!! ε πω! 
«:Ιεισ!!, νεἔγ εἔγειε!·!·ε ω!!! νϋ!·ϋε ίο!!οοε!ώ!!!ω! , !πε!!γε!; σει: 
!ώ!γ οεο!!!0οε!α!!!κ!!., !!!!!!! πιο!! !!!!!!!ει! ΗιΚ!!!!6!!!!!!!!!! (ριιε!ι!!!!ε·) 
ε!!!ε!!!ει!πο!! π8γει!!πγ!!·ει, ποθ! πάψω!!! εεε!!!ε!! !!ο!!6: ε!!!α!!!!·οιπ! 
νι!!!ο!! !!!!!!γε!·0ν!ι! Μ” ἔγεπἔάι! !!!!!!!ϋοε!ω-!ι!ο!!!!πε! να!! ο π! 
;!!!!!!. Ε!! !ϋ!!!!!!γ!!·ε π. !!!!!ηα!·ότ ε! πω!! !!!!εό!!!! !·ε!ειέ!! ΜΜΜ!! !οἔ- 
ο!ό!!!!ϋ!· ε !ομ!!!·ι!!!!!επ !“ε!!βι!!!!. Κ!!! ναἔγ πάω!!! παρ Με!!! ε Κάτε; 
το!!εε Μ!ό!!όει!! ο!ειο!α!! 6!·π!, ε !ε!!!ότ 3-8 παρ Με!!! πω!» 
τω!. Α !!!!!!!!με πο!!! !!!!!!!!!!!!!ιε, α!!! !ϋ!!!!πγ!!·ε 5 - 8 πειρ!ἔ· !!!!!!ι! 
!!!!‹έ!!›!› ,ςγε!!εο!!!!!! ε πω!! ΜΜΜ!. -πω!!!ω εε!!! ιι !!οπω!άε εε!!! ε! 
!!!ι!!μι€σι!ι!!ε πω!! Μπα!! !ε!ο!!ετ; ο!!! πω!! παρτ!!! !!ειρ!·ει ε!·6ε!!!!! ε! 
ΜΜΜ!!! !ι6!·ἔ6ε! πι!. Α ρ!!γε!ο!!! ν!ιε;;!!!!!τ ἔγιικτε!!! €εο!!!!!!! 

Μ!!! ει: 5!!! παρε!!! Ε!!! !·όει!ετεε !!ϋτέ!ο!! πω! Ιιϋτἔ! ΜΜΜ!! 
ίο!!ό!!!!!! , !!!ε!!γ πω!!!!γο!ω! !!!ν!!!! ε πρε!!!!όε !ει!!ἔγ!!!ε!οἔ Μ!!! ωσε 
δγϋ!!!ενε! ε Ποννε!·ρο!·τε!!. !!!γΓε!ε Μ! !·ἔ Ι! ε!!! Μ!!! ο π! η!! η; γ !ι! μ; 
!ι ἔειωτιεἀἔἔει! !!!.!·, πἔγ !!οἔγ !!πἔγειἔεότό! ω!! !ι!!!ο!!.) ΝΠ!!! 
!!!!!τε πϋνε!!ει!!! ε! Κϋ!!ϋἔὸ8, Μο!!! !ε Μπι!!! !!!!ει!!:!!εω ο Κ!!!·!‹!!!!!! 
Μ!!! πό!!!!. ε! ἔγεΚοτ!!ι! ΜΒ!!! Με!! €!ι!·!ο2!!€. 

ΠΕ!!!!!!!ο!6-!ι !!!!!!!ϋπά! ο!!!!!!επ !εϋτπγ!!!:!!!ε!ε!!!ε ε!εια- ν!!ρ;γ 
;;!!!ν!!!γ!!!!ο !!!!!!!ει!!!!!!!!, να” !πε!!8!!!!!ό!α!!·. Μ! !ἔεπ ρ;γι!Κ!!!!! τι! 
ρ!ιει!!ι!ε!!!!ε ε!. πϋ!·ἔ!π!!·!ἔγ -ἔ!!!!!6!:ὸτ Γο!!6ι!6εό! !!!!ινο!!επ ε!. !!!!!!ρατό 
πω!! 

Ηο. ε!·όε Μπα! !ό.τ! ε! !ω.!!γ!!!·ε! , !!!.!!!!οεο: 2 ΜΕ!ἔ ε !ονό.!!!! !ε 
π !ενοἔόιό! ν!εεια ταρω!!! ε! ἔγε!·!πεΚε!; !!!ε!·τ π. Μ!!! !!!!!!.τ!!ε 8.2 
!!!ι!!!!!!!ι!!!!!ι!ε !εἔ!οτ!!!6!‹ο!!γε!!!! ίο!·ι·ε!εε!. 

Βἔγ!!! _!!!!ν!!!!γ!!!!! 1839!!!όεειο! ε 1840!!! τιιν!ιεει!!! ει!!ϋ!!!:ϋ!!ϋ 
8!!ε οε!!!!!!!ε!!! εἔγα!·ἀ!!! !!!·ε!!!ω!!!!!! ιι !εω!γα!·σνα!-ε ἔγεΚτει!! α ρότ 
Κ!!!εἔ νὸἔε Μ!!! ίε!!όι!!!!! ε. !!!!!!!εό!!ϋ!έό8. Ε!!!;!!!!!!!! 1843!!! !!!π!πε!!!! 
!!.0ιι!νε ε!·όε ΜΚΚϋπϋἔέε! ·_!έι!·ν!!!!γ ι!!·ι!!!ω!!!!!Γ 1844!! Γο!:!!·πατ!πε!ρ 

Π! 
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ΒΠΒΧΙΡΑΙεὅγρ_ΙΙΙΙΙ,ΙΙΙοΒγ οι Μό Μπα ε” «Με εαπ νοΙτ Κόι·Μ2ιιιΙΚ 
ΙΙΕΗ.Β,6ΙΙΙΙΙΙΙό.ΐΡ)3 ΙΙΙάΙ'02ΙΙΙ5 (ΜΒΜ, ει ιιιΙι!ι'5π ιιΙιϋΚΙε6Ιιϋἔ6ε εεοΙεἱ 
πΙῇΕ μ3εγΙΙΙΙ τΙΙ.ΚιιμαΚ ε,_επγΙυἐΜ ίοΙγωηυαΚ ΙεΙΙεΚ-ΙοηειΙπΙ Ιαπ 
ιΙεμ ο. Ιωιηειι·ύ. Βε ιιιο,·;Ιεέγ26ει·ο ιιιεΙΙό σ” εεετ, ιιιοΙΙγ ΙΙ Με!" 
ιιιοΙΙΚΙ3ι·Μι ]ο;γιό-ΚϋηγνάΒοιι (1843,224. ε2.)_Ισ.Ιά Μοτο _ιιιεΙΙγιι6Ι ω 
Κατηω·6 ΜΙϋιΙνόη ΙιϋΚΚϋΙιϋἔέοεϋοπ 828ΙΙΙΗΜό ἔγοι·ιηοΙωη_ 8 ΜΙΚ 
Ι‹βΙΙϋἔόε ιιιεἔειϋιΙΙ: ΙΙΙ-Β μ. Ιωιηπιτό Ι"οΙγαΙιια ΙΙιττο1τ ; επιιοΙ: νόἔόΙΙ 
ΜΜΜ ΙειιιέΙ ΙεΙΓειΙΙαιΙΙ σ. ΙΙῦΚΚῦΙΙϋἔΘΒ Θε ΗΠΑ: ΙιετοΙψΙ; εΙταΙ·ΙοΙΙ. 

»ΜΙ·ΙΙγ ϋεεΖ0Γϋ;ἔόε νη” νίειοηγ Ι6τοΖΙΙε ει Ιω. 
ΙΙΧΙΙΙ°ό ε οι ΙιϋΙ-ΞΚϋΠϋἔΙἔ5 ΜΜΕ? νεἔγ "ΝΗΣΙ ΓϋΙνἰΙεἰἔ1 
ΨΗΜεΙΙορηγετηϋη Ι: ο. £ϋπωηΙΙΙεΙΙ €6ιιγοΚΜΙΙ ο Μ” 
Ι·μηοΒε·ό€ ΕφηΙΙιόε “τότε ιι62νεθ Ε: Ις6υΙ165θΙς1-θ “ω” 
Ι_ηΙ;Ιετϋιι_ΚΙςἰρ_ΙόἔΙΙ6 ίοΙεΙεΙ:Μ.! Ι 

ΥΒι·ΙωπΥ (εοατΙο.ΙΙΙιει). 
ΒϋἔΙϋπ ΜάΙΙό οι·όε ΙΜ., ΒΙΙΙΙπϋΙοἔ Γοι·ι·6 Εε;ΙΙεΙ_ Α |Πει]ει]ε|ς 

ιιγόδνο, ηγιι€οάειΙΙΙΙΙιεωι, ι16Μ. άΙοιιιΜτοεαπ ΓεΚε:εποΚ. ΗάιιγέιεΙΕ, 
ΚϋΙΙϋἔόεΙ, ΙιεΙγΒεΙἰ ίά_ΙΙΙσ.ΙιπΜ , Ιιαι«ΙάεΕ οεαΚ Ι;.ςοπ τΙΙΚάπ ΜρειειΕει 
ΜΙΚ ΙΙΙγ ΒεωἔεΚιιέΙ (ιιιοΙΙ°γ _ῇεΙεπο€οΚε€- α ΙΙΙΙΙΙΙόιι6Ι ό!! Ιωπγαι·0ιιάΙ 
ωΙΙΙΙιωκ). ΤόΒΒιηήτε οι Ι-μ2ΙΙΙ ΙΙερυπ, ιιιΙΜυ ΙειππΙΙΙ :ιι ΙΙΙγ Μη 
ΜιΙΙιιιι ΙΙΙειΙ8ύεΚ, ΠΙρειε;Μι!_ΙυΚ ΙΙοἔγ ΙποΙπποπ τηοΙΙιεΕ; ει ΙκιἔγοΙΙ 
@ως ΙοτοΙΙΙ:Μάει·όΙ ραΙΙΙιειΚούπο.Κ. ΒΚΚοι· ΙϋΜπέ ΚενοεΙ›6 οΙενοπ νό 
τϋε;όἔ ΙερΙ ε! ε. Μακ , Ι“6Ιο,ές ει ωωιωΙΙ ι·όεεεΚε0-ει €οι·‹›Ι‹Ιι$Ι ΙΙ: 
ιι ιεΙ‹ΙΙ›Ι‹Ιἔ. Α τοτοΙ6ΙοϋΒιιΙ οἔγατό.Μ ε 20ΚοΗ πόνε 
ΙεεΙΙΙΙΙ οι ει€γ Μ;ει€οΜ; ά_ΙΙπροηε. ναἔγ ΜπγοΙΙΙαὶά 
πο. (ΓΙόΙτεΙΙοειάΜε αναἔγΙάΙοπιΒ6τοεεἀἔ, ιι6Μι τάιιἔειΙ‹3 ἔ6τοεϋΙ‹) ε 
Μ. οτ6εΙ› ΙΙΙγΓΘΙε ΚόιήεΙεΙππόΙ νότν6τεΙ ε ΙΙΙΙΙεἔ ΙοϋπτεεεΙ‹ πω” Μι· 
26ιιιιοΚ, σ. ΜΜΜ τϋἔΙϋπ Μάτ 30.0 παρω ΙϋτωΙΙΙιετΙΙΙ. ΙΙΙγιιι6ΙΙοιΙ ΙΙιε;Β· 
Μ” ΜΜεθοΙε Ιιι1ΙΙ:ΜΜυ (Ι46Ιε:ει·) ΓΙΙΙΙΙΙιι6 :ιἔγΚ6τνότΒόε6ἔετ, @γ 
σεω·Ι“ϋΙΙΙΙεΙσε νέι·6ιιιΙΙ:ΜγεΙ· εἔγΙΙΙΙ; ΙαΙάΙΙιιιιΙ‹. Β;γόΙΙ ΙοΜοτΙιιέιη€ 
--ΙπαιΙΙΙιάκηΙ - ει: ει;γϋαπ εοΙιιι εοΙΙι ωΙωΙΙΙΙΙ ΠΠ. 

Α νϋτΙιουγ οτότο, ε ει ΓοΙγαιη ΙΕΙιτ·Ιάεάω Μενου Ιἔοη επάιτιοε 
ΙΩΚοΙωΙ: Μέρα; ΔΗΜ 2-3 παρ Μάη ιιιάΙ· εΙΙΙΙΙΙΙΙε ει ν6τ·Ιιειιγ ε Ι;;ειι· 
σεοΚόΙγ ΙιάιιιΙάε ΙειρεεΖωΙΙειΙΙ.Κ; Πο τιιάεΙαπ ίϋπάΙΙ α ΙΙΙΙΙοἔ 4-8 
ΙΙΙηΙΙἔ ει ωαΚ «παω ΙιάΙΙΙΙΙΙε Μ: ποΙιιΜη παρ ΜΜΕ ιι ΜΙ. θεειΚ ει. 
ΙεΙιάΙΙΙΙάε ΙΙΙΙΙ6ΙεΙοε νΙἐἔε ιπάιι εεειΙΙΙιΙΙ ωΙΙεΙοἔεΙ Ιενεἔότο ·ΙτοσεεΜιπΙ. 

Μ-ΙΙιιπΙΙ ει @Μακη 1ϋΙ›Ι›πγΙι·ε οΙΙγ ἔγεπἔιὲιΙ Ι'οΙγωτιιι νοκ, Πισω· 
ο. Η εεε0 Με! (1839€6Ι 1842Ι€) πω; €ϋτΙόΙΙΙ 6τιι6Ι· οτνοοΙάο. 
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Πε;;γιπάιοε, να” ὶἀ0ἔ81·ὅΙιἱὲπγοε νεεωΙγεε ΙοΕυ!γάεοΚιι€ να” 
σεει€οΙνάηγσΙωι€, χ). ο. ίεπόε €οι·οΚΙοΙ›ο€ εΖἰΜο Μπι Ι:ΜΜιιΚ ΜΜΕ 
ει Κσ$τΙιάιΜπ. ΜοεΙ: (1846Κὶ ιιιό.]ιιε) τοηει! ει ν6τΒοιη --εοΚ νά! 
τόΜι όε “ΜΜΜ Ιπωιωμ 

παω-πω; Μάη Μ ΙΙθΙΠ €ερειειωΙΦυπΚ €ότν61γοε ναἔγ ἔϋπιὁε 
ιι€6Βάπω1ιωιΙωι€; ε!!επΒοη εἔγ ιών θίεΐπι€! ν1:ΙεύΜ. Α Βότ 
Ιχό11τ!ό8_νέ$€ίε!ό) ιΜΜεπι ιπο8;ΜΜ6·ι ιι61ΙΜΜ, τη· 
|όιΗΜΙ Μωω‹ ο νΜΚύτοΚ -φιοΗγοΚ Ιμ)τΙ;ϋνεε Πιιιοπο.ιξε; 
ικεΙΜτ Μιεεωικόπι€ εΙιιιιιΙωΙσ υἔγαιι,_ Μ. 8%έΓΐ21μύ8η-ναιεήψμφε 

ιαωεωοεωκιω τεΜπ0ειι66κ. · . τ · ~ .. - Νοιπ νοκ που οεεΙ«€Ιγ “ω” Β3(Θ80Βυθ αΙΙμμΙιιιχιηΚ €εΚὶιιΦ6Ιγεφ 
,·;νόμΚϋ5€τΙΜεΙιο€ €ειιιιΜ Πει όχι ει°ἔ1©ϊ3ΙὶθΒ 8 ωτικφρικ ΙΠΒΒ2.82Βη 
τοποεόεεπ νύἔΙιοι νὶειὶ ει ίο1γειιιο.€. ΒρηγρΙ,οιΜεοΚ @ε οεατηΙΡϊκιγο!η 
ωεκωπ εΙιπιση!516εάι·61πειπ ΜΜΜ; Μ Ι:ϋΙϋιιϋ58η ΒΆύ!ηηι1ηκ.”Α2β, 
ΜεαΜΚ, Βοἔ: τειιιΙειω·5ω Βωεό ε.;γή8γειος με;" ΝΜεεέμε,; Μ». 
Μπι ουδε έ'υπόεάφ ιέε ε;;γϋάπ0η«›_ιπηά1 Ωιιιῖτἰφ την." ΚοΙΒρἰιηκ έπη 
ΜΗ ΜιΙεἔ Ιοϋπτ6ιεεεΚ, ε πειιΙάΙγοκ-η-Μ3ιιφοηι11Κ ε; ;ςἔ1›ὶι€οεΙ; οτε 
νοεΙάεΕ.Θ 

μ.. - Α¦:._7 _: .Ι ~. -__ψ_' 
_ Δ ι·6ιμηιχ (τρεερ!ει) ΥέΙΘιπόΗγἘἰηΚ ειεῇιιτ ηειμ @Βωξ 

"ω" οεοΜξΙΧ Τη!;ιι- ν6τ!φτη, ημ11γμια!!ωμ Ήεπι τἱ_€Κ35ἔιι `Ιεπῇῇςρτὸ·ξ 

ςςιμ9ιιορωαικ μ Ιά:ξατπιΜέ _ Δ · . ' | ΑΉῇΙῳεΚῇτεὅ (;:ωπΕΙι. ιηἱ!ἱατω @Μωβ @η πγοιιιι1ό$ 
«ξει;ρηιΙοε 1”ρβηιπιι !ςϋ0ς!ςΙά; -πειπ1ςΕυ#βεί8!!αΐ0ΐΐ. 4 

φωιω κσωἔ :(μτ·£ἰ08.τ·ἱη) μω_ Μπα! »οι ω πόικας,*ωμ 
πρξηχ9ε_ ΤΕΜ έε ιιγοιιιιΙε πιόΙΙώΙ ειοΚοϋ Γϋ!Ιόρηὶ. - 

ή' @η ό. Ιιὶιῇ!δ;, ἰΙιἱιπΙῇ08ϋῇ δε! ΜιιΝ$ξ:εΜεπ ιπὶπ€νε;γ€ει·: 
ημξεμ;!'ίζ 9- ηεηι€1 Β6ςκόχωο!ηρΚφ-ΚϋΙϋπΓό!ς από ε Ιοκοπωωιιτ--Α 
ίβΡ_ιβε;ς;|Ι€ιιΚ; Ιιεήει!χν9!!ακςςοηε!” ηιε;!ΙχομιμέΙ ΒΜεόἔΒειι νοΙτιιιιΚ,. 
ΪπΙῇἔ›τί|Ιιῆιῇ_ΙῇοεἶκΘηοΒ 'ν€εγχῇτιιευ?ηςΙς νς;;;ίςΙε ρ “Με” ιᾶἔγ Μη 
€ομ10ωιςΒ %γεω Ιιῇ!ει!ηἱωι Κβμέέ8;ργί $7βτ!μπ;Βγο!, θ -τσιέαιιιηωΙ ο 
888! ε· Φωτικ9€9εεν ._ _ . . < . .Ι . Σ ' . _ 
. - θΒιφΙ6993 κϋἔθἔ9!< Νε·ω4% ὶΙΚΘΦ6ΙΦε ω» Μνϋ. 

Μο;" Με* ἱε ΚῆΙνἰΙέἑεἰ, ΙεΝνεἔ66ἔἱ @Με Με! ατε;άΙγ ιιέ:!Κϋ0 ἔεἱ·ἔ 
ῇε82€ε0πετπσἱα Α ν61·ΐιϋτή οΜτιΓε Ι8Τι'εΙὐειόἔϊ6Ι ει έσω Μινωιοτί 
τ6ιΜΘΒοσω πέι6%γ62ωτώπ-, ώστε -Κ6!;γετηιεΗ ομ"εΠ=ωνέ«» 
τοπ °Μ'898ΦϋΗΜ17ΦΙΒΜί0!Ε πιω. Α .Δ Φ · Δ Σ . Δ 

ω·  
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ΙΙΙ. Π:.Π:2ΒΤ. 

Α Η.ι-ΒΑΝΜιΜΑκ. 
Α ;γει·ιιιεΙ‹εΚ ΜΒόπωιΙιιιυΕιικΚ Ι‹όι·ἱειυόῇε ῇοΙεπΙεἔ ὶε ππόἑς 

ειιΜοιΙ Βἰ:οπω!ατπιϋΙ› ιιιἱΜ α: ω·νοεἱι·όΚ Μἔγ "πιο ειοτἱΜ ΜΔ 
ειιιιιεΚ. - Αι εἔγοε Μό ειἔγΚόι·_ῇεΙειιεΙεΚ τόΜαΓόΙε, εότ εΙΙεπΚε· 
ιό Βοπτιἱ Κόι·άΙΜιροόυΚπόΙ Ι”‹ιτόιι!ιιπΚ Μό. Α Μ›ποιἰ ΜεΕε!ε ποθ-ό 
ι·όεπ ιιΕιισεεπεΙ: ΝειτόΜι Μαηνε, ιιἱποεοιιεΚ ότέεΙιιιεινε -νει€γ Γό 
ΙϋΙεω·5επ νειιιππΚ «ΜεΙιπωνο_ Νει€ν0υ Κεοεεἔ£ετό€ ]ϋνό εοτειἰιιι 
Μ” ε Με” Βθΐθἔ8θἔθΚ τιιε·έΞειπετόεότε €όΙειιι Μ: νόι·_ῇ‹ιιι εωιΜ; 
«Με ιιόιιιἱ @Μαι ωΙ:Μεπό ΒεπιπϋΚ; ε ῇόἔἔεΠ ω νόι·Ιιεψι ΜΜ €όΙειιι, 
Ιιυἔγ ο υεΜι Θε ίε]Ιο€!επ ΙἀτἔγεΚΙτἀιι, ιιιεΙΙγοΚ τ:εειΕ τόνἱιΙ Μό ό 
τει νεΝοτιιεΙε οἔγοε ΙιεΙγεΚεπ ιτε;;γειοτϋΒϋ θε ε2ἱἔοτύΜ› νἰιεἔΜό 
Με Μό - ότι πειιι ΚόΜπόωπι ιιιει€ιιιιιιι€ οἔγόΒΙιει_ πιἰΜ α ιιιἱτἔγιιΚ 
του , ε ειἰἔοτιιειι όειΙεΙΙιεΗωιι ειιιιιεἔειιι-ε Ιιοἔγ επ όειὶππόπ Μ 
Γυ;ωιι πιοιιιΙειιἱ. Α2 ο €άτἔγ ΚϋτϋΙ πιώ παρ πιέ€ πτειΙΙ«›όό ΜΒΜ( ε 
ιιιεἔἔγόιόιὶὲεοΚ κωωω ε ειι·νοεΙάεὶ €εΚἰιιΙεΙϋειι ιιειἔγ νόΙΒοιό.εοΙαι€ 

ΙωἔιιαΚ ειεπνεόιιϋ -εττόΙ ετόεοπ πιεἔ νεἔγοΚ €γόιόιΙνο. 
'ΕΜ τι ΚότῇεΙοιιετεΚε€ άΙωΙόΜπ ΜΜΕ Κιιιϊότε νἱεειανειετιιόΒ Ω, 

ῖ.ῖιἔ;εΙόετα ε. ιηοιιιάει·ει, ό;" Ιό€ειὶΚ, Ιιοἔγ ει: ὶιἔαΜιε ]ε 
ΜΗ νοΙιιόπωικ: ιιγιιἔτεἙωιεέἔ, Γό]‹ΜΙιιια5 εἱτάε εε ίόΙΒΜΜάε, κόν 
όεό"|κ , -ε "Μό αεκ "ΜΜΜ όπωι!ει€; ε. πητοιιιόε _ῇοΙοἰ: πγιιἔπ!πιειε 
Ιοό‹νόε, ΑΙ‹›ιιιΙ‹όι·‹›εειὶΒ, 2Πίιι!άη08 ναἔγ οἔγεε τόειοκιπ πιεεΙερό 
82όΙΜΜόε ε ει: ό·Μιιόει€ ε!πγοιιπιτόεει. -- Πε Μ]όειΙοπιι! πω: α ηγο 
ιπάετ πιω 6ιμιώω ΗΙετό ΚόηεΙεκ ιιοιιι Κἱιάτ6κιἔ ΜΙειιιιόΚ; Μέ ο· 
τόεϋ Ιιονεηγ ΐε]Βόπω1ιιιαΕπόΙ Μ! α: εἔγΗ‹ ΜΙ ει πιόεὶΚ 
τειιό!›εΙἰοΚ |όρπεΚ Μ! οΙόειότ, Ιιο1Ξεἔγιιιάε ιιιοΙΙεττ, νειἔγ οἔγιιιόπ 
ῖόΙνὲΙΕόΜἔ. Πιο ΜΒΜ Μάι· εἔγ ιιιιἔγ πε!ιέιεό,·;! ε οεειΚυἔγειιπ πιεἔ 
Ιω!! ντΠ|ειιπιπι , Ιιο·έγ έγειΚτωι Φόνοι!τϋτιΚ ΚότὶειιιόιιΚΒειι, ε ιι "ΠΜ 
ιι !›‹›ιι0ι‹›Ιαόιιιιι€ει-Ιό., μειιι νειΜΜε ιιιἰηόἰἔ ΒόρεεσΚ όἔγΚόι·ΙοΒο€, ιι;" 
νΙικοι·1 , ειἔγνότϋιιιΙειητ ε ει Πειω ὶιὶεἔεε ΒόπωιΙιιιεΚιι€-πι Μό 
ΜειιΜΜι εἔγιιιάετόΙ ιιιεἔΚϋΙόιιΒόιΙε€ιιΞ; ιιιεττ ε. ΙοἔϊϋΙ€ϋηόΜ›, 188· 
Ιοιποεϋ ε ὶεἔγιιιόεεωιΜι Ηιεοτᾶει ειοι·ΞΜ εΙΙεπΕό€οε ΚόιήεΙοιιοΦοΚ, 0..Ε.· 
€όι·ουόκ όε1 ειόΙΗϋιΙόεεε ά!ΜμοΕόΚ ικό”, ει ΒοποιοΙποΙΜεοτ «Μοκ 
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·!ωι6 ετοι!ιιιότηε!ω! Γει!ειο!! Η!! , ρ.ο. ΜΜΜ αι Μ!!! εμ!" ει Μ!!! 
!ὶἔ ἔϋτοεϋ!‹ επετυρο!τε!ε !0$!π!ώ.ΒΒ -ειειιι!ιο!!!ιι6 !ιιιιι!!η!3.ηγοΚατ; 

.πέ!ιο. ροὐἰἔ ΜΜΜ ά!0!!!!(Ο1°088ά;.ς·έ8 ειι!!!ι!!!!έωε ά!!αροτο!ε 11Ν1!!60ι!· 

.ΜΚ ο!!! αι Μό!! --εωιιιιιἱ !Ζωο!Μωμ εε!!! !ει!ά!!ιικΚ 
Α: εεε!εΚ π ειἔγ !ϋ!:!›εέἔέπέ! ΜοιιΜ.ιι, Με ηαἔγνο!! 

ει: ά!οιπ!α$ι·οεεάἔ ε ε! επιπο!: ι!ε!_ω ε π !ωτο!ε ειέ!!ι!!ι! 6588 ε!! 
!αρο!!Μπ -ειι εἔγ !`ϋ!!!!ε!ύπ ω!ά!τιιπ!( επιιι!ιο!ϋπό :Ματσε νειἔγ κε 
ρεπιπέυγοε !ιιιιθιιιάπητ; ΜΜΜ!!! ιιι!ι!όπ ει ἔϋ1· ο ε ΜΜΜ ι! 6 Κ!! ι· 
ῇο!ειιο! νοκ, νειἔγ ει ἔϋτοεειϋιιετε!ε πω!! ε! ίϋ!ωἔοΚ ε. ιι τιμ!! 
ε2ἱι·! ϋ88ΖθΪΙΠΖ0“ :!!!ειρο!π (!ιά.ττει!ιιιιο!τ Μ) νο!! Με", :Η ειἔγειοε 
ε τηύ!!ο!! νε!ότι (οει·ο!ιο!!ιιιτι ε! πω!. ο!›!οιιἔ.) πι”, ειιε!!ιιο!ς Μάι· 
£γά!π ιιιι!;γ νὲι·!›ϋεόἔ, !Ζωι!νάτιγ ναἔγ νσ5τϋιιι!οηγ ω!εἰ!τει!ι›!!; ιιισ!!γ 
·!›οιιοιἱ ε!!!ειρο!ο!€ πό!ιει ε! ἔετ!ποινε!όι·ο ἱε τετμκ!!ο!(. 

Βάιτει!ειτι 68 !ι!ί5επει!εοιι!ώτι! !“ϋ!!όρό τεἰιιἔΒϋτοε (οοο!ιιιιιρε!π.) 
Με!!! ΟΠΠ!!! Κ!ε‹!οι!ε!‹ιι6!--ύε !!!γειιο!‹ε! παω· 82ά.ιπιικι!!10ιιο20!!αειΚ- 
τοπάειετ!η! ΜΜΜ!! ΜΜΜ ε!·ει!ιιιιέ·ιη ω!!! νο!€; Μ. απ!! ε! ιιια!ι!ιτειιι 
ιιι!πι!επι ἔγοπἔε ε!ωι·νω!ο!! !!!ει!οι!!ιο!ι !!ι!!!.!!ιειτό !ὡἔγεεὶἔάτ πι ει;" 
ιιει!! νει!ει!‹ἰ ΜΗ!!! !ώτοοιιιιπέ πιο!!! ειπε!! Π!! Βὶιοπγοεειπ ά!!!!!ιατοιιι, 
Ιιο_;;γ !!!γ τέιπἔϋι·οε, νει!ειιιι!ιι!: ει ΚορρΜ!ε ι!!ιό.!άε, νειἔγ Μπα Μο 
εεε ει;;γΚύτοπ α!ερει!!( , να" νιι!ωπε!η ΜΜΜ τετιι!ο!!επεεεέδ ε!! 
!ει! ἔοτ!εει!ο!!!!. ` 

Α !εἔπ:ιἔγο!›!› Μ! ιιιέ:,·; απ, 60,9, !!ιἱιΪ`6!1 ε! Βοπο20!ό οι·νοε 
ο!!γ !!!ει!ει!εΚ !ιιι!!ά!!ιαιι , ιιιο!!γοΚ ἔϋτοεϋΚΚε! νει!;γ Μ!! ε ο!ίοειι!! 
!`ε_!_!ε! !ιει!!ει!!ιιι€η5, εἔγΚεἐτ-ναἔγ αἔγνότϋϋεόἔοτ νεἔγ ειἔγ!άἔγιι!άε!ω 
Μ! , ιιειἔγοτι !!!ή!2!!!ι!Ο οπο!! νόι:!›όεόἔο! ε Με!! !ἀἔγεάἔοτ Εστω ά! 
!ιιρο!πει!‹ ε ο. ΜΗ!! σκάσει!! !ε !ε!ε!ιι!επ!, Ε: Μ, ιι!εττ ἰϋ!!!!υ!εεεὸἔ; 
ίϋ!!!!ετεεεε!; ρει-!!έ>>· ε! ἔγσἔγἀειιι! !οἔπαἔγω!›!› Μ”. 

Μὶπιὐεπε!‹τ Μό!! Η ειοπι Μό!! Κα!! €αι·ωιιιιιιι!ε, !ιοἔγ ει: ό - 
Με! Με!! !ιόιιαρ]ει!!ωιπ ει: ιι;γ σεεοεοιιιό!!ιιό! ΜΜΜ!" 
έ!!ειρο!Μιπ !ε παἔγοιι νότι!ύεπιει!τ, νόι·ϋε 5ι!ιι άπο!! 
ό8 !ά;;γπα!6 Μι!έι!τω!!!!;-αι ε!εϋ Μ! !ιόπειρ!ιατι ει ΜΜΜ ε!! 
!οπιάτιγ (ειι!ιε!. ιιιο!!ιι!!.) π!!ἔ !!!!!ια80,ο!!γ ει!!ιιγοιιιο τοηει!ε!ιιιι! ειι- 
ε!!!ποι· ιπόἔ νϋτϋε-!ιι€_!ειε (ω‹›ι·!!ο:ι!!ε) ό!!οιιιό.ιη; ο "Μπι πο!! ι·ωι!οε 
ι!_!-ε2ϋ!ϋ!!! ά!!ειροτ Μέἔ ει 4!!! !10ιιειροπ Μ!! ευ!!! πιο!!! σε! εἔόειοιι.- 
βιο!!! ω!! Ιω!! !αι·!σ.πωι!‹ ωνό.!:Βά, πο” ει !1Μά!οιά8 από!!! ιι!ο!εο 
σι·!!!‹Ι›ατ›-- !6!εἔ ιιι!!!6ιι ἔϋι·οεϋ!ε πω!! 86τωιι!!! οι- @επ !ει·ιιι6 
Με! 08 ΜἔΣ Μεεἱν ιπό!!οπ τόιιιω!!ια! π,”νόι·ραιι€άε, ιιιε!!γιιο!€ :Μπι 
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ιι ΜΜΜ πωσ Ιιειο;εωμι Ι·εἔΧὶεεΜι ιιιιωπει ϋεειεΓϋἔἔ€σε :ιιι 
·ι:ιιιιιι. Ιε;γ "Μαι κωσιωιιωιιιιωωι ιἱ5 Ι·ειιι!ε2ετιιιΕ παω· νιιι·ιΙιιι-ιεά 
δικ ιιιι·ιιιιιιιιΚ ει: α;;γνοιόισειι. -- Βιιιιιειέιξς ειιιιιο ιιιεἔειιιιιιοιιυιιι, 
Ιιοἔγ ει 10 Ιιόπιιροει Μι· εΙόιτ ιονό ΚιειΙειΙι:Κ ΚορικιμιιιΜι·οΙ ν6!ιο!ιγ, 
ιιοΙ ιιιιιι·γοιι ναεωἔ, ιιειιι ι·ιτιεύ.ιι 0ι°ενοιι ν6ι·ϋει, νει·ιιιιιιιιιΙΩ ε ενό 

·ειιιι 6εωειιότι ο. Ιιάι·ηανειι*άιιιΒιιι· ει: ΜΜΜ ΙοΕ·;Κιεε!ιιΒ ίιι_ιιιιιιι 
ιιιΙοιιι εειιι νοκ πιω! 

ΒιεΙε τεΙιάτ Μ2οιιιιγαΙ ιιιιιιι! οετιΚ Ιόιιγειεςιο!ειι, ιιιό.οοιΙτειιιΜ, ΜΗ· 
ΙΜ ναἔγ ιιιιιιιΙσιάει ΕιοιιοιΙεΙεωΙα, ι!ο-Ιιει ύἔγ €ειειΕΚ -ιιιι;;γοιι 
Ιιιιε2ιιιιειιΚΧει νάΙΙιειιιι·ειΚ ΜιιητιιιιΕιιιιιΚιιαιιι (έιιιΙιάιοτ ιιεΒιιιἱν) Ειθ.ιιέΒ0· 
ιάει·ει; ΙιιιειιιοειιΚ ΜιοτιιοΚ, Ιω, ναιιιιιό.ιιγειιιι· Μει!ειΙ ιὅγνεΙε]όΒ 
Ιιοιιοιι‹›Ινιιιι, σιιΜιιιιι ω* νόι·σωρροΚοι δ αἔγΚιΘιἔιὲΜειι νει·ιΙιιιιιιΜ 
ΜΜΜ ωιιό.!ιιιικ --ιιιεἔειιιΙ€Κιι2νειι 8.208! νὸι·Ι›όεεἔοΚι·όΙ, ιιισ.ιΙΙγοΚ 
ιιγἱΙνιιιι ειιιιιιιιι ειἔγΙιοΕοἔειἑἔοΚ€ϋΙ "ει" ί€ὶἔἔ£οΚ--Κυιιιο|γαιι Κότι!ει· 
:ΕΙΚ ιιιαἔιιιιΚιιτε "ιι νόι·ιιιᾶεειιἑς ο Μου ιιιιΙΙειιιιιιι 16ιιγομε Ιιετεἔειἐει 
.0ιιιιοιιιειη-ιτνωη ευιιι9“ Βι;γειιιιευιι Κιιιιυιιιιυιιι: έ·ιι ιι ΒΜάινοπα!ί 
ιιι οΒγειαοι·ιι ιιιιΙείωιάει ιιὅγνιἐι·Ιιϋε‹Ξἔ 65 ιι νιιιΙσι!ι Κύτιτε ΜΜΜ Κι 
πιω ιπιιιι πιάσω; 

Α Ι'οιιιιι· "μια ἔγιιΙ έ.ε Ιιοεε:ιιΜι ΓοΙγει.ιιιιι ΙιειοΒ·εόμΚ ιι 
ιθάτι σειισεειιιόΚϋιι, ΚινιιΜεειιγνυεεΚιιιέΙ ε εΙΙιε.ιιγιιδοκ εοιινιιιΙσΚιιάΙ 
Ι'οιιιιιιιι ω, ιι ιιεΙΚιι!, ιιοἔγ όιικιιοιι ΙοἔΚἱεοιιΙι ίε_ιΜιιωΙιιιι μωιωτ 

ριζιιιΚ νιιιιιει. ΗΜ ιι Ιοίο!γειε ΙιενεεΔι-φρ. ο. 4- 15 περι Μττάειι 
ει ιιιιιωω ιοΙοιιετιι πι:: οτι ιι ΙιιιΙΙό.Ειιιιι ιιιιιιι εἔγοιΙϋΙ ιιμιάμιι.ιά8, 
Ιιιιιιιιιιι εἔγειει·ειιιιιιιΙ ΜΜΜ ΜνόεΒέ: πιι_5ιικότ- ε ιιἔγνόιΊτό8ι5ἔ ω ιιιι1· 
ιιιικιιιοιτ. Μ ωιιω ο. νόι·ϋε ιέι_,;γιιιιιε, ο επ »Μπι ΙοΕιιι:ΙιιεΙε 
νωωιικ; 0ο υπ ιειιἔγοιι Πικάπ Ιό.τιιικ ΜΜΜ ιιι6τωΚιωιι. 

ΜινοΙ ιιιοιιικιιι πι εΙεό εε θα” ιιι6Κο Μι ιι τιιι·ιοιύ), σε ιιι 
1--3 Ιισιιιιρ‹›ε Κιε.ιΙοιΙει: Κενέε ιιιιΙΙάπ Ιιοιιοιοιιιικ (Μη Πεειοεοιι 
σε” 50 ιιιγοιιτ) , ο όρμου ο ἔχοιιἔύιΙ κιωωιικ ιι,;γ!ιοιιοιι έτωΙιιισ 
“Με ε.: ε;γειοι· ιιιό.ι· όι·ιιιτοΗ ειωωιιι ειιῇἀιειἱἔοκ ιιιισ.ιι1ε$ιιοΙιειεΙιΒ 
-- ο ιιιι€γωι πω" ιιιΙΙιιιτιιιικ οι” οΙΙιο.τιιι·οιό Ιιει:ειι ισινιιιι€ωιιωι 
σε ιειιιι:ειι ιιτιιιιιτιπάειτ, πω: ιιιιιι6ι: ιιιιιἔιιιιΚ Η ΚινάιιιιέιιιιΚ. ΜΜΜ α· 
@και ιιιιἐἔ ιιιι€εοΚό(Βιιιιικ ε Βιιι·ιΙιοι) εειιι οΜ:$ιι ιιι ο ροιιιι·ιιι πω”. 

Αι ιι ἐς γ Εισαι σ! ιι γ ε «Ι ό ιιι εοιιι ωσιιιι‹ ιιιιιι€ Κύι·ιιιιιι άΙΙειΞροιστ 
ιιιεἔαιιιριτειπὶει ·(Ηακιιιιιι ιιιυἔΙεΙιοι6ε Μια Κοιιι6ιιγεἰ€ἔἐι: ΙεΙΝιιιιι ιι 

ΙιιιΙΙάΚΜιτι , άιιιΜι· ιιιιέΙ6Κ ΜιτοιιιιγιιΙ ιιιιιιι ειιοι·ινωιεΚ ΓιήιιΚΜΗι. Μπι ΜΜΜ οιιιιιωι·ιιιιιι, πω” Με οιἰϋύε:ἀἔ·- σε ΊθΒιιιέτι986$ΊιθΚ 
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1ιοΙΙ ΙουιΜ ΜΜΕ ,ωιο1ηε$ ιι6ιιιο<Ιϋγ οι·νοεσΚ ιιἔγΒἀιι€αΙ·ο'ιπὶτιιιΙ-'ἱ:. 
ο. Ι0ι0ιω- αΒα:πωσικ 6εειοΓϋ%όε1υο ΜΜΜ 2 - Μἱ ·ἐι'τιἐγ!τεἱπ6 
"μαθω τοπάειοι·Μτ Ιιι€ιιιιποε λιέιαι!ιτι ΜαροτΜιπ , πἔγτύΙ€ειιιἔἐὲιεΕ 
“Η εεΜΜ, ,€ει!ά11ιιΚ. ι · °ἱ : 

Αι αἔγΚύι·ἔυκ Ισοποιϋ :1ΗπροΙΜ άΙΙοτ6Ιε8··-α_ Μπι! Μάι· δΝπ 
ιόΚ7-πειιι οῷέἔ_πι πω( Μότἀυιιπὐ£εἀἔα Βοἐ°γ ἱιπιό€ ιιἔγΚἐὶ·Ι›άιι€ι 
@μπω πωιμωκ; ιει€ὶΚε6,; οι οι·οΚ νυιΊ16εΘἔ€ιι ΜνϋΙ ιι ΙιάττγάκιειΙ: 
ν-αε€εἔαϋϋ,! Βο11ιά!)'080ι]0": ιιΙΙειροψι , ε ο ωθιωα ιιινιτσένει_” Κο 
:.350πηάε., ρωνηέε “Ιοοοοευε; Βιμ! Μάη €γο.Κι·ιιπ €οιηεε]τεοεΚά 

λΦω ά!!0),, μπηκε: Μ” νύτοι ἱιιωΙιπέιιιγ, να” θεειεττδνόεεΚ 
ει ΙιάτηάΚ Μιρῇαί ΜΜΜ. 

Α ν1ιτηι€αεάΒ·ιι-εγοιιιτ:οαΜ ὶιειᾶιιιἀπ” (ει;3·γν1ι 
Κιότο ιιιεΙΙγικΗ ιιι ιθΚειΈςοΚ τεπιθ.οε άΙΙιμοτι1Με, ιι€γαπ ε οι έβ 
Ρεπ ιιιουι!οψι1ε ιιγοιυάη ΜΜΕ 1οΜετιπέηγποΚ παπι ίεΚάιι€ΙιέΕ]ίΐΚ.Δ 
ΜΜΜ :ιι Μό, .ιιιὶιὶὐιι ει οι·νοεσΚ ιιιεἔ6Ι€ἔοᾶ£οΚ ει ἔγιιΙειᾶάε :που 
ί6ΙϋΙοτεε Ει›ἔειΙιιιὲ%νιΙ·, "Η ειετίιπ Βο16Ιο ιΜΜουίε5Ιε εΙΙΘπϊόω·ε 
ΜΜΜ άΙΙιρσ€οΙαι€ ΙοΙιετεα ειάι·ιιιειιταϋιὶ-ιοινατοε, νόΕυε, Μειο 
ιητάε,, ἔειηποε- 68 ειοΙ‹ ιιιοΙΙοα ΙεράτοΙτ νΙι-ΓιέΙο ἰιιιιϋπιἀτιγτ! 

ΠόπιεΙΙγ ιιἔγΙιἀιιτιιΙιιιὶ άΙΙιιρο€οΚ-- ρ. ο. ιιι ιι€γνένδυιΙουγ, α” 
Ι.ύΜετιγθειεΕ., Βἔ]ἐϋ|Π6ΚὐΓὴ·|Π8.ἔΠ1(ΓΒ Μ" €γειΚι·ιπι Μπι ΜΜΜ ι 
ει ΗΜ ΜιΙοε @ΜΚοΕ; πό!ιιι ε. ΙιιιΙΙ:Μ:Μιιι ει νέτϋιιιΙ0πηεΙ οἔγἱΜ 
ΙοϋτετιιιόπηεΚ·, Μ: ιιέ:Ιπι πι οΙΙοκιΙωιό άΙΙιιροΦ, νέ:Μάιη: ε ε” Κε 
νέε πω” ν1ι ει· ἔγ ο ιιι το ο ε ο Μι ιι ιι , €ει!έιΙΜοϋ. 

Α. ιιιοιΜο!;ωΚ ειετἰπι€ οι εἔγεε ϋε£εἔεό8ε1ΜΕ -6ιοΚιπιΚ Βου 
οιἱ ἐιΙΙιιροίμιἱ-ιιἀΙ Γοἔνει ιιοΜι ιιιοἔἰτεΙιιἱ. - Αι Με” ά “Μο 
ιιιάιη Μπι παει, Μι ιωεω ΜΜΜ Βοποιἱ νάΙτοιάΜ αι έΙΙ5 Κτ)Π6 
ΙγειιιιιιιειΙ οΚειετϋ νἱειοτηΜι ειΕπιπικ Ιιοιπἰ; ιιιιέἔ ΚενεεΒό ΡΘᾶΕἔ, 
Μ. ·ιιιἱπὐειπ ΟΒΙ!!! ΙοϋαετιιιώπγΜΚ €εΜιιτϋτιΚ. Πι ΙιΘἙγΒιεΙιειἔγνάπ 
πιοΕΜ, σ. ΜΒΜ: αι :εἔγεε Μό °ΚὸήοΜιεΩοΚ ΜιοηγταΙαπ ]οΙεπιτόιέ= 
@τω ειόωΙοι ·€ερειει6ιιΙα£ἰ Φότηοκ Μάη ιποπάσΕτυπΚ--€. ἱ. ει #30 
σε61«ι ω ει6Μϋι36εει ιΜΙειροτοΙε πω" πιπιό5,-; Μιτοε Μοπ86ιώμέτ6Ι-·ϊ 
οΙΒΜειιιιΕππΚ ιι ΗοτπιεΒΜοΩεἔε68εΚ`-ΙώΝεπιεί Θε Ικόττωπιἰ ει·ΜΜιέ 
ινέωΙσοπ ονει€οειια!ι ΚΜ ΜΜΜ. Ηγιικι·ιιπ €6νεάουθϋηκ, Μ ο;; ἐΉ ε, 
Μ.τιπΜ6 τω” ε £ϋΙΗΜ6 πἔγΚὸτῇεΙειιε!οΚτε ΜιππειΚοιὶιιιιΚ. Ή έ 
8φοσε6$ϋηΙωε·τ .ε ειει·υποεόυ κ6ι·ὶειιι6ιιΚω ξ:ειΚ αι 
ΜΜΜ ϊυ-ἔῇιιΕ·ὐῖύηγεεά£οπ°ἱ,ΝΙτα πι ΦΗΜΗ ΚότίοΙγιιιι 
μι1οαιο:ο5ι ε ειπε Ειπε-Ι: ιιτϊκι1Ιο-π Η ο-ιοεμ.Ν ειὶἔοι·π 
ιο Ια ὶ η ω τ Ι› ο ν ο ε ε ι ϋ Κ. Π” εΙΜι·άετα ιη;γειι1 σ. Μ Μην οε:ικ 
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ιιιιιιιιιιι€όεοΙαιτ ΜΜΜ, ιΞε εἔγεόιι1 ιό ιι·ιιιιιιγιιι νικ ιιό ;γιιΚοι·Ιειτ Με 
€οἔ ἔγετιιιεΚεΚ Κόι·ιιΙ, ε εειόιγοε ϊϋιΓοἔόε αιιιριτιιιιήιι ιιιο€ ιι επικ 
εὲἔεε ιιμεεεόμι ιι Βόι·ιειιιό!ιοιι ε οι·νοε!όειιιιιι. 

Α ΚόνειΚοιόΚΙιειι ιιιόἔ εἔγεωι· ι·όνιιιοιι ϋειροιι€οειΙοιιι Με" 
8γει·ιιιεΚ-α8γκόι·Ιιοιιοιι ιιιεἔἔγόιόιιὲεειιιιει: 

1) νότιιόεόἔ :ιι ιιἔγΚειἔεΚϋειι- ιι ιι6ΙΚιι! Ιιο,·;γ ειεΚιιεΙ: Ιω 
ιιιά!γοεοιΙάεα νιιἔγ νιιεια2·ιςοιΙόεει, όεειειιϋνόεεΚ νιιἔγ ιιιιιόιιιόιιγοΚ 
ΜηιαεπιιΜι€ιιάιιαΚ-ιιοιιι ιαι·ιιιιιόό ιιοιιοιι ΙοιήειιιεΚ. Α Κόι·οε νότ 
€οι·ΙόιΜειΕ, ιιιιοΙόα ει Μό ΓιιΚάι·:ι. ειιιοΙΚυιιιΚ, ιι ιιιιΙΙάΙιιιιι όι·ιε!ιιιοιιιι 
- ει ε2οιινεόόΙεἔοε ιιιιιιαι νότἔγιιΙει·όιιγιόΙ ιιιο8Κιιιόιιιιόπωτιιι Βόριο 
Ιειι νιιἔγοΚ. 

2) Ιιπιόιιιάιιγέ οεειΚ ιιΚ!ιοι· ωκιιιωι‹ ΙοΜετιιιόιιγιιοΚ, ιιιιόόι·ι 
ιεινιιι·οε, Κοοεοιιγόε, νόι·εε να” ἔειιγοε, 68- ει ιιιι ϊόόοΙοἔ-ειι 
ειιόιιγοΚ πω” κιωιωι86$εωι ε ιι ΚότἔεΚ ΙιοιιιόΙγιιεΙι, όεειειιόι€ 
ιιιινοΚάνιιι «Έχω ιοωιιιι. -- Α νιιτἰειιιιεόἔιι ιιιιιιιιιιόιιγ ιι 
ι;γοιιιι·οοεσΚιιιιιι ιι€γει.ιιοι οΜιόΙ ιιειιι ιαιωκ ΙοΙιτοτιιιέιιγιιεΚ. 

δ) Α ΓεΙιότ ιιἔγιάἔγιιιάε, ιιιιιιι|ειιΓόιε ιιιιιιιιιιοει ΚότόΙιειριιιοΚ 
Μπι, οιἔγειιἑςϋινο όε ειιι·νειόνει ΜΜΜ υεεεεειιιόΚιιόΙ ιιιΙά!!ειινόιι, ιιειιι 

ιιιιωικ «Έχω ιεΙειι€όειΈμι Μι·ιιι ιιιιιι€ ο ἔγ0ιιι0ι· ε ΙιοΙεΚ ε ιιιιεκκ 
ιισεοιιΙό ρειγΙιιιιΜόμ, Μ" ιιιινοιτει. Νειιι ιοΒιιι€ειιιΙό ωιιω ιιἔγ 
ΙιιπεἔεόἔιιοΚ, Μι σε” ιιειιι τόειιειοε 68 μέρι'όΙε ιι Μ;Ξγιιιιιε. 

4) Α νόι·όε Ιόἔγιιιόε-ιιιιιιόιι Φ. ι. ιι ρόριόΙο Ιιᾶ;γεύ.ἔ ιιιο!Ιεπ 
ει: ιιἔγ ιιιειει-ΓϋΙειιιιέιι ειόιιιοε νόι·σεορροοεΚόΚ εόι·ϋιι εἔγιιιάε 
πιοΙΙοα ΗιΙάΙΙΒΜιιιιΚ, ε ει: εἔόει ιι;γ-ἔγιιι·ιιιιι νιιξ.ι·γ ιιιιιιιιΙ‹ ιεἔγεε τό 
Με €όΙιιιιέ ΚενοεΙιό νόι·όε ειιιιιιοΚ-τάιι ιοΙιει·οιιιιιόιιγιιοΚ “Πάικ 
1ιοΕό, ίό|εΒ ιιιιιΙόιι οειιΚ ι·όειΙοτεε ε ε8γειιει·ειιιιιιό π: ιιἔγΚόι·ἔεΚ 
ιόιιοΜι ωιιιιωιι ι·ειιιιοΙΙειιοε ιιιινοΜι νιιιι ιεΙειιι. 

5) Α Κόι·ΙιοιιοιοΜιι: οὅγοιιιιι να” ιιἔγ- νιι2=>ιγ ιι€γΚόι·Ιοιιο€ 
ιιιι€γο Ιι ιι Μπι ΜΗ Ι ο ιιι Μ: τι ι·ιτΚιιιι ιιιιιτειι€, ιιιιιιοιιι Εόιιιιιιγιι·ε 
ιιιιιΙόιι κι ΚοἐτἔεΚ Μ.ιοε όιιιηιοι.ιιι ωιιιωιιι, :ιι ειἔγνεΙόΙιοιι ω ιιειἔγ 
ανόι·ιιόει€€ κινεωιι ιεεισιι ει Ιιοεειιι Μό στα ιιιιιι· Ιιέτοιό επω 
ιιιιιιιχ; ι: ιιιοΙΙιιιτ Μ. Μιειιιιιι ΜΙ ιιιοἔ :ιι €γει·ιιιοΚ, ιι: ιιἔγνιεΙότ νότ 
ιιιιιιιγοειιιι ιιι!ά!ειιιό!ιιι€ιιιΚ, νειΙιιιιιιιι€ ιε ι!!γΙ-ιοι· ει. ΚότἔοΚ νιεειει·ει 
Η νέι·ιο!ειικΚΚό νιιιιιιιιιιιαΚ. 

θ) Α: ιιἔγιιότιιιιι ιιιιιιοιιιιἔ ιιοΜωΙ ιειιιοι·ειεεΙι ό8 ιιγιινόιιοειι 
ό; ειἔγ!ιιΒΙιά¦. Ε: ιιισιωιι‹ «πάπια ιιιόἔ «ιι ιι κόι·ιιόε: ναιιοιι ει: 
ιι;γ-όγιιι·πιπ ιιιιοιιι ιιιι_ιαιόιειιόιιγειιιΜ ω;" πιιιιο.Κ 
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ΒιιιιιιιιΜ.εα ιιοιιι ιιιό.εΚάρ ιιιιιιαιΚοιιΚ-ε, ιιιιιιτ Μάι τό 
εισΚΙιειιθ - ,,Α ;;γετιιιεΚΧοι· Μια! πιόιιοει Μι τι ιιἔγ 
Ι ο Ν' - ειειι ΚΕΜειέ:ε , Μι ει ΙοΙιιιειΚ ΙϋΙιΙι Ιιοιιοιι ]0ιι0ιιιιέ8θ.: ιιιεἔ 
οιΚιιιήιιΚ €ειι·τειιιι , τι ο ιιι ι8 ει ι ο Πι ει τ τι; Ιιιιιιι:ιιι Ιιο;ι·γ ιιι ειΒγΙοιι 
(ιιοιιι ρειΙι;; οι ιιἔγΙαΞτοἔΙοΙι) ἔγοτιιιοΚεΚιι6Ι ε ιιιιἔγοκτιάΙ ΚενοεΙι 
νέτιιιοιιιιγἱεόἔ- νιι€γ νόι·ιοΚοοεκόΚΚοι τ6τ€6ιιιιειιι€Κ - οι ει ΙεΙιο - 
τ 6 ε 6 ἔ Ι(ϋι·εΗιο τιιι·τοιικ, 

η Αι ειΜιδι !ιοιιοιι ειιιιιιροιι€ ειει·ιιιι ιιι ΚεΙΙειιε ιιιοιιιΒιιιοιιι, 
Μ" ιιι ειἔγΜτΙοΙι ιιιιιιιιιιοιιι 20ειοι· ἔγειΚι·ιιΙ›Μιι Γοι·ιιιιΙ εΙ6 ιιιιιι€ 
κι ιιἔγΙοΙι. 

Δι Μό Κόιήε!οΚι·ε ιι6ινο ΚόνειΚυιϋ εΠωΙάιιοε αιειτονότε!οΙωι 
“Μαη : 

1) Β;γετΙοιι ε” ΜΜΜ ειιιοεειι, ιιιοΙΙγ ιιιιιἔεὶΙιιι. ε οἔγειΙϋΙ 
νά ν ε ιι ι ι ο ιι γ ο ε Ιιοιιοιι ά!!ειροτιιιΙ νοΙιιει άΙΙιιιιιιιι ϋεειοΙϋἔἔὸεΙιοη. 

2) Λι ο8γοε Κ6ηοι ωειΚ ιικΚοι· ιιγει·Ιιοι Ιιεοεε€ 68 ῇοΙειιτ6εέ 
μι , Ιιει πιτ ει Κύι·ΓιιΙγειιιι ΚιΉϋιιΓέι!ε ΜόειαΚιιι, ε ιιιιιιειΚ “Με νει,;γ 
Ιιιειειι ΙείοΙγι1εει 8 εἔγέΙι Κὁτ]0ΙεΚΚεΙἱ ΚπροεοΙωάΙιειι ει νιειιοιιγάΙιιιι 
ἰοἔῇιι!ε Μ. 

ΒειἔἔγιιΚοι·ἱΙιΒ ε ο ΜΑΜ !εἔῆοΙοιι€όειι ιιἔγΚότ_ῇεΙιιεΚ “Μι 
€ειιιι ει τη ΙιάἔγιιιΠ ναι;γ ιιοΙιέι τωιω·ωωι. Α ΜΒΜ 
@ΜΚ -ΐοιίοι·ι·05έ8 "θ, Ιιόεεύζ.<ι·, ἔᾶιι·οεϋΚ νειἔγ ιιγιιιςοιΙεΙιιιιε ιοιιι 
ριιεέἔ, τιιιἔγοΙιΙι ἔγετιιιοΚεΚιιὲΙ Γ6!ι·οΙιοειάΙ6ε, αι ι“ειιιεΚ ΚιιΙϋιιΓόΙο 
νο€!ε€6εεἱ, πω: ει. ΙωιοΚ ωιωιε ιιιοιἔάειιἱ, ιά;ιιΙΕ ναἔγ ϋ88ιειιιι 
ιο" Μω- σε” ει ΜΚ ειάιιι ιι!ιαι νἰειοιιγιιιιιι ιιγετΙιετιιοΚ _ιοΙειιιό 
εόἔετ , ιιιόἔ ρεύι,Β· ἱἔειι ΜΠϋιιΜιι6τ οι ΚϋΙϋιιιιϋιίι _ῇο:Ιοιιε€ἱ ε Γο!γιιιιιι 
νιειοιιγ ειοι·ιιι€. 

4) Μι'ιἔ ΚονοεΙιό νιι€γιιιικ Κό;ιεεεΚ ιιιιιιιιειι εεετΙιειι οἔγοιι 
Κύι·ιο!οΚ Μάτι ιιι ιιἔγ ο: να” :Μια ι·όειειιιοΚ ο;ΗειΙϋΙι Μ.ιιωΙ 
ιιιιιι€ κηθωιιιι. ΡέΙθέιιιι ειοΙἔἀιΙιι-π ιινέἔιεἔοΚ ιειι€οτοιιοτι ε. ιιΙ-ειέΙ 
ΙιϋιΙόεεε ιι.ΙΙιηιοψι (ρατοειιιι). ΜΘἔοιιἔοιΙιιιιι ιιἔγειιι, Μ" ιιι οἔγοΙιΙι 
ειΘΙΙιϋιΙΕειόἔ ει τιιιε0 οΜειΙιι ιιἔγΓόΙ€ιιΚ6ιιοΚ ΙιάιιιιιιιιιέτσΙ Γϋἔἔ; Μει 
Χοι·ι οΙΙειιΙιειι ει, ιι. ιιιιιιιΕ ΜΜΜ ε Βιιι·ιΙιει πι” ιι ιεηιαειταΙύ.Κ, 
·ιιο<έγ ιιιιιιιΙ ει. Με: οΙάι:Ιι νόἔιιιἔοΚ ει!-ειέΙΠϋιι€εόμ ιιοιιι ίϋἔἑς ΜΙΜ 
ιιιιιιιιό.ιιγ- να” ΙόξςγιιΙό.ει0Ι, ιιιιιιοιι·ι ιιὶοἔεε οι·όιιιό.ιιγοε ιεΙειιοτΚόιιι 
ΜιοιιγιιΙ δε. Αι ε8γειειιιιι Κειιισειιι!εά; νιι,=;γ ΜιΜάιιγι·ω οιιιιΚ ονει 
Φοειιιι ΙεΙιειΕ ιιι οΙΙοιιΚει6 ειιἔγΓέΙ Ιιάιιιιι!ιιιάτα Κϋνε€Κ0ι!ειιιϋιιΚ; ει 
Χέπειειιιιι ΚαιιοεειΙεάἔ ρθω; :;γιικι·ειιι ;,6τεεϋΚ νιι€γ ἰιὶεἔΙιἱι Μπιτ 
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Πή!δι!!!Η ιιιιιιι!ειι !ιοιιοιι νά!!οιάε ιι6!!εϋ!.-Ώε, ει ιιιι ό; ιιιό!ιδσ!· 
ωικιιά! !ϋ!ι!› , ιιι6ἔ ιι!ιιοε‹ιιιε!‹ Κσι~_!ε!εΚ ε Μάτι @Η Μ. !εειιἀιιεΚ ιι!! 
Μι, ιιιο!!γε!!!ιό! αἔγΚιἑι·- νειἔγ αἔγ!ο!ιο!, ε;;γει!!!!, Ιιιι!οιι !ο!ιο!ιιιι 
Ιώνει!ιειιετιιϋιι!η ιιιει·! ει ιιι!! ειο!ότι !ι!ι·οε [ι·ειιιοιια οτιτοεοΚ ει!!! 
Μιια!(: Μ” ιι Μια 65$ιε!ιαιιιττεάμ, ουδέ Γά!ι!ει!ιιιιιΚ·ι @ΜΜΜ 
ιιἔγΚει·!ι›!ιι·α ιιιιι€ιιιιιει!‹- ει! ειιέςιιι·ιιιιιι όει!ε!ι εέι5ω!(6ε ροιιιοΒ 
!ιοιισιο!ετιικ πω" εἔγειυτ ιι!ειρ!ι!ιιιιιιιιΚ ΜιιιιιγἰΜΚ ο!6ιτειιι. 

δ) Βι·όε Γϋ!τιιιι6 ειἔγΚοι·!ο!εΚ ιι!:1ιι--Γ6!εἔ Μ. πιει” σόι νο!! 
ιι !άι-ιι6!ια ευιιιιιιι Μπι! νά!τοιάε; ιιιο;Γοι·ι!!τνα ρει!!ιι· ωιο!ω!γ 
ιιἔγκιιι·_ιε!εκ πω" ιιιιἔγ !ιοιιοι! νει!!ιιιε5.5 ωιωωιιιω ρ. ο. ιι;Ξ ἔιιιιιὁ, 
ιιιιιιτ ιιιιιιι!‹ !ιε!γόιι ιιιιιαιτειιιι!!ιιΚ, ιι€!ιει ιιι εΙόιι α!!ἔ; ει! Κύι·]εΙει. 

'Ι'ε!ιά! ει ιιειΙιόιεὲἔ ιιιιξ.·;γ, ιιιιι!!ιεειε Π! ΙΒἔΚΒΨΘ5ΙΙό ειιισεειι, 
Με ϋἔγοε !ώΙϋιιιι5ε άι όεειο!ετο! (ιιιιιι!γειε ο! 8γιιιΙιεειε) Μια! ιιι ο 
εο!ειΚ πι” !ϋ!ι!›8όἔύτιό! :ι.ιιιιγ!ι ιιιεἔ!ιιι!!ιιιτιιιιΚ ιιι ΗΜ, ει 
ιιιοιιιηιτ ω" ιιι Με! ΜΜΜ! ιιιο;ιιιειι!όεότε τιιιΙιιιιιιΚ ειϋΚε6ἔεε. 

Βε !ιό.ι·ιιι!!!γ ϋ8γεεειι Ηιι·ΚόεειιιΚ ό8 ιιιιιἔγιιτάιιιι!κ ιιι ιιι ό!ύ 
ΚόΡ_!0!Βιι0ίεΚ8ι.-!ιοιι020!ιιι: ιιό!!αι! !‹0ι·Γ‹›ἔςιι!ιιι:ι!‹ιι! ε ιιοιιιεκε!: πω! 
νιι!ύειι!ια!ιιιι!η Μ ιιιύἔ; !ωνσεΜ ιιγοι·Ιιετ_!ϋΚ οιε!ωι ειςγε!!!!! ει Ιππι 
οιι ιιειω!οιι. @ά Γι. ο. οεα!0ι!!Κ πι, κι ιιιιιι!ιιιάιηιτ !:ει!ό.!νιιιιι ε. ΜΗ: 
κωιωι ιι€γά!ιιιιι- ει! ιιιοιιι!ιιιιά, που Ιιοιεἔεόἔ ει€γ!ο!ι ΜΠΕ. 
Πο" οι! ιιιοιιι!!ιαεειι., οι ιιιιιι!ιιι:ιιιγ ιιι!νο!ιάτ, Μ εἔγειετειιιἱιιι! 
ιιι επι !εσηο!ειιστεΚετ ιιιο!!γε!‹ πω!! ιιι !ϋι·ωιι!. Και!! ωκιιιω!!ιε νοιι· 
Με. Α Ιισιιιιι! ει οι!! Κσι·Ειιτ!ώειο! Μπι !ωροεο!ατ ε ν!ειοιιγ Μει 
ροε!ι ΚιιιιιωΦάειι ιιιύἔ ιιιιΙοιιιά.ιιγιιιικ εἔγὶ!ε 1”ό Γε!ιιᾶει.ιά€ Κύρει!. 

Μάι· ιιιοει ιιι εἔγεε !αιτιιοιιιεκτε ιιιο;γϋιι!ε Μ. Με εΙ6!ι!ι ε!!! 
ι·ε !ιοοεό.ιοιιι ο Ιιε!εἔεέἔε!απ Με!!! Κινοιιιι.τιιιιΚιιτ ιι μια! ἔγετιιιε!: 
ΜΜΜ Κοτῇοἔγι6ΚϋιιγνεΒ6! , ιιιο!!γ ΜΠΩΛ 088.Κ ο” πω: νοιιι!!ιο» 
ιὶ!‹ ο!!γ εεειοκτο, ιιιε!!γο!‹ει !ωιι!ει!ό! νό;ὶἔ 6ει!ε!!ιεαϋιι!ε, 8ο ιιι 
ιιιειιιιγιτε ιιιιιιι!ιιγά!ά!Ε Κιριι!ιαιο!!ιιιττιι!τ --- ροιι€οειιιι α: !ι!νειι Μ!» 
ΜΒΜ. 

νο!! 385 ΐο!!ιέιιι€ει!ιιιἱ εεει-9 !σότιιοιιιτο ε!οει!νε, ιι.ιιι. Μ· 
π” 6ε !ιιιιιιιιιοε ιιἔγΚιἐτ!ο!ι!ι (ιι·ιοιιιιι$!!!ε) 115; Η". σ.€γ!ο!ι 68 
!άἔγιι!ιἰε 7; !ιονοιιγ ιιἔγν!ι!‹6τ Π; !ιιιιαιτιοα-- οτεᾶο!ἶ, ιιιάεοι! 
ι·ωιάϋ, νε!εειιι!!Ε απ ᾶ!αἔγν!ι!‹6ι· (τ. ι, ιιι πιιἔ0!0Κ ,,!ιγι!τοσερ!ιει!ορ 
Μ-"]8) 6ιιειοεειι 123; εδγν6ι·σιιι!οιιγ9; Καπο: ιι,··;γιιι!τοιιγ6ειο! 29; 
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αἔγἔϋιπι6Κὸτ 3; οτεΠιιΞειπιιε εε ΒιιΙειεάἔ-νοΙοειϋΙτ ω πιάεοι!τειι 
ΜΙ 4; ίε]νΔι·ιΙιιἔ 3, ΙώΙ-ίε3νιικ0ι· ε” εωϊι νοκ. ΑἔγτᾶιΜΜ 8νοΠ; 
ει. ϊεῇεεὶσεΚ Μιωε ειάιιι6.€ πω” ιιιουιΜειτοιιι. 

Βιοπι οεοωΙε 5 Ά εν »και Γοι·ιΜΜιΚ εΙ6 ο. ρεεΝ ἔγυτιιιεἩΚόι·# 
ΜιΜιιι; επ Με. ΜΜΜ Μινειειτ0Ι 1Β4θἰἔ, νοΙτ ίειιιότ πωπω @Με 
Μ: ειοκ ποιπι Ιενόπι ιιι6ἔ Κὶνοιινπ Θε τειι«Ιεινε, σε:ιΙ: αιιιο.16Κ Μι 
ειενέωΙο ειω·ϋπιτ εΙΚοτοπι ο ωκιωκω. 

Α.εγκέι·Ιοϋ έ: “πισω πιοιΙωάπηκ 
ν νέι·τοτΙάε, ρωιΒάο-ει οι τάΙν6ι·Ι›όε6ἔ--ε πικάπ ΜΒ 6ο Βι 

ιειάιιιάηγ: ει‹:Κ «ποπ ωΚοιιιτοκ ιιιε1ηεκ ει τῶι:: Ιυϋί‹ιΙγωιιο€ Μέρο 
ιΠε. Α Ιπενεαιγ νέτραΜάε θε Μ: Κ626Μ Μτάι·νοικιΠ ΚἰωΙΜιιἰ ειἱιιΕ·· 
ω” !ωνυεειέ ΙοΙωτιιιἰιιΕ κι Πωσ ιέε ΜτωΙπιάιιγ ΜΜΜ. ΝΜια α Μ!» που 
επιηΙπιη ειϋιιὶΚ ΜΜΜ ΚειιΙ6ὐἱΚ οι ὶΖΖεμΙιιιάιη, «Με ;γειΚι·ειπιιιη, Με· 
Κω· ὶε εΠειι·τ, ιιιΜόιι ει ἱι;ειι!ιιιἀιιγ Μάι· ΙεωιΕΚ; οεειΚΙιοΒγ οι (Με Μ) 
ιιι ιιἔγ ἱιΙοἔιΗεωί εΙιιγοιιινάιι, ιιΙοϋιιαΚιιιἰιιιΙωιΚοτ νε3,·έσετ νετΙιε€. - 

ΜἱιΜιοἔγει ]εινειΙΙειτ 68 οτνοεΙό.ε οειιρει ρωιἔάε, νειἔγ Ιςιβ, νη” 
ἰιιωΙιιιεὶπγ «Μου, Κϋ!ϋιιϋϋιό!υἔ,· ιιιοιΙοεπωιΜΚ, ό: ιιι6€,ϊε ε: Ιιάι·οιΒ 
άΙΙειροτοΚ νεἔγ Κόι·ίοΙωΙε ο:.ςγιιιάε!ιοι Κ6ιεΙ ό.ΙΙιιαΚ, ε πρωι ι·ἰ1Κέ.ι1:8 
ΜΒ Θε ἱιΖωΙιιιάιη ο;;γί1€Ι ἱε ίϋιιάΙΙικιΚ, ιιιό.εΙωτ ρεἀἰἔ ηειιι; Θε μιζ 
νεΙ ε: ΒειεἔεΘἔ Μονο” να” Μιειιτιοε ΓοΙγειιΜι ε πι ωω‹ω Π|ση6 
826ιιιαι!ειπ ίοΙω:ειωΚ ἰειιιετ ιιιΞιιιΙωιιηἱ ΚϋΙϋιιΒεὲἔεΚιπ νε1681ηιαΚ 
ΙώτΕειιωἰ εε οι·νοεΙὐ.ειἰ ω·κΞιιω1ϋειι: ΚὶΜ Μπαμ Με;; ΙιἰεΜἔἰ Μ 
ιιωιιπο.τσ αἔγΚσι·- Θε ἔγσἔγι·α_ῇιοκει€ εειιΜ εοπι ειιΙΜιτ. ϋἔγοΚειϋιψ 
ω, π. ΜΗ "Η ο τέειΙιεπ ωΙιοΝ1ιιΚ, ι·ϋνίι!ειι ιιηεἔ£ειιηὶ. 

ΜἱιιιΙειωΚ 66% ἰε ει σωρο. ειἔγνει·τοτΙσιΙάε€ να” ρειιιδό.ε1Ε Η, 
ΙεΙόΙεἔ επτα. ιποιε!ήιιΚ οι: οΙνει80Ε ιι "Μ η Μπα Γυ_ῇοΙΓυἔιι!£ειἰἔτό! ε 
ειαἔἔειτάετσΙ (ει 79, 80 ε 92Η‹ Ιερο!ωιι) ιιιοπιιΙοπιιηΚ. Νο: ωμωιμ 
ιιι ο1νπεύ "εκει, ιιιὶοΙ6τ£ α Κϋνετκοιό εοτοΚο.τ οΙνιιεπά Μ£εΚἱη 
Με. Μετα ,ΜΜΜ Ιιενειιγ Ιό.ιΜΙ ειἔγΙοϋ οεἱτἀιΙωτ Μ, ε σ. Μπάτ 
νοικι1 Ιά288 ΜεΙΙομΙ€εά8 ε ε. ραυδάε 68 106 ΜΜΜ ειΙιπε πιοΙιειοπ 
άΙΗΠ1Μύ Μ!. 

Ηονοιη ίοΙγιιω. 
Ηενοηγ Με ΚοιιΙοτόνω €ϋΒΙιπγἱι·ο Ιιωτιειτ, υΙΙγΙκστ σεεακ πε 

Μιη παρ ωιι!νο. ΚοιιΙ6ιΙΕΚ ω Μονο” @ἔΥΚόΐΙ0ϋ; ιιήιι6Ι πω!» Βήτα, 
πιώ! ΜιπιιιτόΙψ, ε €ϋϋϋπγὶι·ε Μο" ΜοΜεοΙ, ιιιεΙΙγεκα άι οει1ι 
ΜΜΜ τειρωπο.ΙιιοΒ. ΒΚΙ:οι· ε. Μι· πιι;;γοπ ίσττό, ΙεἔἱιιΚάΜ› Ρεοεδ 
ιι Π9]Βϋτ, ε ωπικι·αιιι Ιιέωγέιε π» ῇοΙεπΚειἱΚ. 2η” ]οΙεπε!:οΚ 
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ΜΜεειπΚαιΙΜΜιιιπΙ ΐϋιιάΙΙιιΜη ιι ΜΜΜ Μάτ παπι Μι· 
]ει, εποπιιοΕ ει νἱ|άἔ088έ.ἔ ἰτάπ€ πειἔγοπ $ϋτοΙιιιυ€ΙεπεΚ, €ϋΒΒπγἰτε Μ· 
Ιἱἔ πεππιιγΕπΚ, ιι πγϋἔέε Γό.ΜπΠιιιειε όε ΓυΙγ€οποε, ει Γο!ενόε πειἔγοπ 
πγιιἔπιΙιιιι, ο Μ] Με ε Μπι πἀπγειἀἱΚ; ΜΜει!ιιισ.ε, πγπ,·μπ 
Μιπ π: ειτοιιιΜ.2, ει εισιιιπϊτοιιιοεοιπΙ Μπα! (Ηποει οοιιΙο-:ΒοιππΗ· 
σα) ιιιἰι›ἀἰπΙωὶΜ› Γ6ΙΝ1πό; ει ΚἰειΙοιΙεΙ: Μπα Μπιτ. Μ” Μό "ΜΚ 
Κοιεἱκετ ε πέ:Μ. ΓάῇιὶπΙιιιπε επτέετει ίειΜιιΙππΚ; οι κ” €ϋΙιππγίι·ε 
μπω νιιξςγ οεπΚ Κεντ:55ό πεεεεψ Αι ε1Ιοιιι πΜπγιΞΚ να” ιιγιιἔτιι 
πω, ππἔγιΦΙπιΜιάΙ ΓόΙτεπεειέπάεΙ ΜιροεοΗ. -- Α: έτϋ065 ἔγπτπ. 
8ωπη. Τϋπππγἱτε ιάι·ωιέΚ. Α νόἔωἔοΚ Μπα ἰιῖεἱἔΙεπ ωω.ωἔπι 
πω( ε ἱειιιύτ Γ‹›ι·ι·πΚ ΙοειιιεΚ. Α ΜιτοΚ π6πει ϋΚϋ|τε ειοι·ΠοΗ ΜΜΜ( 

ΜεΙ πωω πγπ)Ιει€ππΚ- π πιὶ στόπ ΜΓΜπεται ιιιππι€; ἔγπΚτιιιι πιο; 
ΚειεἱΜωΙ ΜΜΜ: ε οττπΜπιπ Πιι·ΜΕΙιπιΚ ιι ἔγοτιιιεΚεΚ. Νιιἔγι›Μ› 
8γετιιιεΚεκ ἰἔοιι ἰπιΙιιΙεποεπΚ. Α: ϋεειεοεόε (οοΙ!πρεπε) 65 εονέ 
πγιι!πε ο Κύτίο!γωιιιιΜ ιιιιηιΙπωιι ειὶιποΙΙγ €γοτειιπ ει “Μ” "πιω 
Κο2Πε πιἱπτ ει πενεπγ πἔγνπκύτπά!. 

Π” Ιιενεπγ Ιοπίο!γωπ 1-2 ένω κ5ει!ει!πόΙ πΙἰἔπιι εἔγ να” 
Μ!! πειρπάΙ ἐονάΜ› πιι·Ιππι! ῇπνιιΙιἱε, ναἔγ ἱππιΙιιιἀπγ «θε πο.Ι:Μοε Μ 
πιεπετ ΜΙΝΙ. ΝΜπι επ ὶιωιΙιιιάπγ 6366 ι·‹›παιποΙ‹Μπ οϋτωιιΕΚ, βάτ 
ω" «Μια, ΙιοΙ :ιι ίιιιιιΜπάπγ ιιι:5.ι· ιι Μι· οΙεό πειρ_Μιι τϋι·τειιτ. 
'Ι'ϋΜπγίτε , Μι ]όΙ νόἔι6ιΙἰΚ π ΜιππΙι›ιπ, 1 -3 παρ πω: :ΗΜΙΑ 
ποε ΜΜΜ” ίπαι|άε ό!! πο, ιιιεΙ!γ Με” κι Βο€εἔεΚ οεππΜεπεΚ, 
πωπω: ίτἰεεΜεΚ ΙεειποΚ, ε Μπι τἱ€Μἱιι εἔγ Μι· παρ «Με Μάτ 
ΐϋΙϋΙΙιωποΚ πι έἔγἱπιι1. 

ΒΙΙοπΚοιό εεο€πεπ :ιι ἱιιπᾶιιιάπγῇεΙοἱ Γο8πειΚ εΙόΜΙππἰ. Νϋ 
νεΚειὶΚ επ 45ΠαΙάιιοε τοπιη:α Ιον4ετ$86;; Θε έιΙοιπΜποεεἀἔ , νπἔγ ἐςϋι· 
ιτεϋΚ ]οΙεπΚοιπεΚ ε ιιιοτειὶ€ εποιπεΚ; ει: όι·ϋ06ε €6Ισππ;πτε ΜεεύΜπ 
θ8 πεπι τὶτΜἰπ ί6ΙΙιεΙπι€γ6 Πεειεπ; κι παπγει€ΓοΚνέε ιιιὶιι‹ΙΕιιΜΜ› :Μ 
ΙππιΜ; σι πειε πεπιιιόιΠΚ; επέΙππι!όεεΚ ῇεΙεπΚειιιεΚ ει νόἔτει 
,·;οκοπ, ιιιο!ΙγοΚ πἱΟεΒεπΒεΚ Ιοειπε!ι; οἔγοει εεεωΙ:πιέ·Ι ε·Μωι· κι Μ] 
πωπω!" νπἔγ ο!«ΗιΙΩ πω, Ιιέι€τππιιιόιΙἱΚ; ει !έ.τάΚ τά;.;ιιΙππΚ, 
Μπα. ΜιιιοεπΙεεὶἔ Γο]Ι0«ΠΚ Μ, π. πωπω θε Ι:Μάε οεϋΚΚεπἰΚ; ει ,μπετ 
πιοΙ: ειπΙΙειιιιιά νάΙἱΚ; Μπεστ ιιιοιο<ἐ; οἔγπε πιέ!γ Γοπάειι›Κ _ῇεΙοιι 
ΜειιιεΙο Βϋἔ€ϋιιᾶ38 ΜΜΜ ἔ6ι·οεϋΚ Μπιτ 1ϋι·τόπϋΚ, να" πωπω» επιπ 
Ιάε ειι':Ιππι!όεεε νΕιοΙιέε εε ΜιεΓο!γάε οΞε οΙνπειτο πιιιΜεοΚ Μακ. 

Η ΜΜΜ ε ῇ ο πι ἱιπὶπ0: νύ.ιο!τ πενειιγ ΓιιΙγαιιιιιαΚ-ει πππτ ει: 
ω!πενεπγ, πονο”, να” Μπενεπγ-2 ιιειρωΙ 2 - 3 Μπ·ε ωιςῇοι!. 
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θεεωυιιιόΚ πτἀιιγΙιιἔ πειιιιιιι·6ϋπ νοειπει: Μ, πα$γοπιι ,·;γει·ιιιεΚει: 
πειἔγ ιιιιιι!νάπγ ιοΙοινοΙ ιε Μπα τϋΙιΙι ιιπρἱἔ επέΙπεΚ. 

Α πω· ιεπιε πἱιτοειιἀειιτ ὶΙ!οτϋΙεἔ,·, πει οι” Κόι·Κύρ ιο] 
ΙύιΙιΚ ο!όΝϋιιΚ- 08 ιιωιωσι νόἔἱἔ οΙΙγιιιι πιιπτ ει ίϋπεΜιι εοτοΚ 
Μπι Μαιο", -- ιικΒιοι· ΜποεειΙ: ΙεΙιοτππΚ, πο” πονο” π,πγΚέι· 
ΙοπΙοεΙ ν” ι]0]έςιιιιι€; ιπει·ι ει: ἰἀεἔΙἀι- να” ΙιππγιιιιιιπάΙ ιιιιισεεποΚ 
ιιι «πώ π:η10Κιιιι ει2οπ πιι_ιοε ιο1οπειοΚ , ει: ιιι·οιπΙατ ε ειτοιπειε εΙΙεπ 
11ειι εο!ι!ειιι Ιενει·ιεΙιΙι ωΜπωτποπ ο πιιιοΙ:Μιπ, ιιτό!ιΕι :ι Με πιθΨ 
ριιιΤειιΙτ, να” @πωπω οΙΙγ ππἔγοιι πεπι ππιόιΠΙ: πο ο πιωππω, ε 
ει. Τε] Ιο,;ΓϋΙοϋπ οεπιιι ΙιἀιτειΙ6ἔ, πο εοπει Μπι οι·6εεπ Μ.τι·ει πω· 
πω, ειοΚοιι ΜΗΝ π Ιιό.πγάε εοΜαιΙ $γειΚοτιππ ε άΙΙιιπάόΜι, π. ΜΒΒ 
Γοιγό.ε ρούμι; πωπω ]εΙοποι ει. πονο” ιι,ι;γΚόι·Ιοππά! ιπἰπ£ :ποπ Μ. 
2ει!ιπά!. Α Ιιένειι γ ιιἔγνιιΚόιιιιἰΙ ΜΜΜ: οΙοιπω ποπ ισ,ιοε ΜΜο.Ι 
πι” ιοΙεπειοΚ τϋΒιιπγιι·ε ιιιιιπγΖπιιπΚ , Μπα Μπι οΙΙγ ίι2ΙΙιεειαΚιι 
πιιιΙειποΚ; ε!ΙοπΙιειι εισιιιΙιεΕππόΙιπ ει: ιι!όειειΚοε ίϋΙΚιάΙ€άε, Θε ιι πι” 
ΜοοεοΜΜἔο ιιι:5.ι· ΚειιΜΝοεπ ί6Ιιιιιι6. Ι·Ιενειιγ πἔγΚοέι· 
ΜΜΜ αιρειεπει!ωιιι Μπα εΙότειπεπι, νπἔγ ιονιὶΙιΙι Η: πωπω ιποΙΙ 
2ιάι·ηπι- νιιἔγ ἔγοιιιοι·- ε πόΙιι8:ιτοιτειι,·ςοΚ να” Ιοποπ πιω: Ιιενε·πγ 
:ιιἔγνΙιΚόι·πάΙ 0ΙΙοπΙιοπ Μπα εοιπιπι ιιπεοπΙό ιιιι:ΙΙόΚ-Ιιάπω.Ιοιπ μπι 
εεπι «πι. - ΑΖοπΙιαπ Γειιιιιι!οιιι! ει $ει·ιιιέειοψ πι έ.ΙωΙππΚ πόοΜιοι 
Μιεοπιό ΚύτιπιπτάΚειΕ έε πγοιπε.τοΚειτ πεπι ἰἔοπ ἱειιιετ ω: ύἔγ Ιιο€γ 
ει ιϋΚύΙοτεε Κύτιι6ρεΚ ποπι πι? ἔγπΚοτἱειΚ πιιπτ π. €ϋΚόΙοιΙοπεΚ , 68 
σ. Ιιστιειιιο Μπι πω" πιι€γοιι πεΙιέι να” ΙεΙιειΙοππά νάΙὶΚ.-Α 
Γιιιιι:ΗΜ ίοΙγιιιιι πω" εΙΙιιιΙτ Μει!ει!εΚ ΙιπΙΙάιΜιπ ιι 

ΒοιιοιοΙιιί ΙιιιεοιιΙό ΜειοΚει τόπγοειτ, πιιιιι ει ιιιοΙΙΙιάτιγα· 
ΜΜΜ, ε. ε. ει: ιι€γΚέι·;οΚ νέι·ιε!ιεεεΚ, ΙιοιιιάΙγοεπΚ, νπΜειἔιιΒ 
ΜΚ; ει ειινΙιάτιγει Ιειρ_ιεινειΙι ϋεειειιϋν6εεΚ €π.ιάΙΕΜπειΚ (ιιιεΙ!γοΚ π 
,·;γιιπ οεοοεοιιιόκπόΙ πικάπ), ιιι ιιιιιιιιιιππγ να” πινω” πανω, 
ροι·πγέιε (Η000οεπε), νειἔγ ἔεπγοε, να” νότειι, πιοΙιγ να” ει: 
ιιἔγ ΓϋΙιιΙεωπ, νιιἔγ ε=έγειοι·ειιιιιιιΙ, ναἔγ εἔγεὐϋΙ Μπι ωππωικ 
ΚιεεΜι νιιἔγ ιιπἔγο!ιπ ιετπωωπ, ιι ἔγοιιιτοοετιΚΙιιιπ παἔγοπ πω", 
ε πω· οι οιΙ6πγίοππι (ρΙεκπε οΙιοι·οΜεπε) εΙονεπ νϋι·ϋιι έ8 Φτε 
πωπω. Πισω πω” ιιιο.ιιιπάπγοε τω” ι! Με εοΙιει εεπι νι: 
τἱειωεάἔπ, ιπιπι!Έ εἔγ πιω 2εινειτοπ, €γισ.Κι·ιιιι ιιεᾶἱἔ πει 
ἔγοπ Ιιοιιι6.Ιγοε εάι·,·μι. ειἱπιι. Νάπα οι ΜΜΜ ωινιιι·οε ιιιπάιιιέπιι 
πιοΙΙει€ ει €γοιπτοοεοΚΜιπ €ιειΕάΙιΙιιι€ ιε ωπιιιππκ. Ε: νιιε,·;ό.!ύιιά 
επιιιΚ ειετἰπτ-ΙιἰπειϋΙοἔ ιιιό.εοάι·ππι|ϋ, ειοπνειΙ6Ιεἔεε ἀτειἰνὰτἔεἰε 
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εεςι];χηξηΥφ --Ν6Ιιε επ α” ω νϋτ6ερμ (1ςΡ9ραμι) ε! νρκ_ Ιεμβη.ιΙ»·ει 
ε :Ματσε ΓοΙγειθόΚ Ε. ἐ7οιιιτοοεοΕΜη. 

ΝΗΣ'ά!οιιιΚότοεε:φ ιιώ.ιι ω ΐόΙϋΙοτεει ἱΖιεϋιιιεἰτιῇὶ; Μ.Μ·ειιεύ- . 
ὲομ·οἀοττ [ε]ιι€Ϊ π υ.,·:γειοε ειΙερΜπ ἰΙΙγειπ τεΙάΙιιιιΚ. 

ΑἔγΚιΘτΙ‹›Ι› Βοιισιὶ _ῇοΙεἱ ιιιοΙ!επ υέιηεΙΙγ ΒιιΙΙόΚΜιτι Μ; ιπεΙ!-. 
ικα;" Ιιιι;ΙοΙ›‹ιΙωΦ ΜΜ.ΝιιιιΚ , ιιιεΙΙγεΙ‹ ΜΜΜ! εἔγὶἀϋΒΜἱοΙςιιεΚ 18- 
ε2οΜειΙη 8.- «η ιιονοεεωε, πιο” Ιωνειιγ εἔγνΙ2Κὸ1° ιιιοΙΙεττ @Μι εοφ 
ΜΙάΙωιιΚ ὶἄ_ἱὸη €ϋιττευτ ειΠωεμ πω! ιιιεΙΙ- Ι«›ΙποτιιιέυγΙΕ ει ΪιμΗάΒιιη. 

Ηει_μειιιιέ.$ ο Βε€οἔεόἔιτεΚ; ιιιΜι!επ Χοι·Μιτι ε ε!Κατό.εΒαμ 
ιηηι]ηοιπι εἔμτάκηπ ἱΜάΙΙιειΕ11ἰ; Μπι ξιξοιιΜηὶ νέττεΙου, εάρειιΙΩ 
86:νόΙγοεοΒιι6Ι. Μ ~ > η Η ι : 

@καὶ ε; Ιιονοηγ οἔγΚἐτΙοβιιεκ €ῇΙψιιγὶτε 1πεἔΗίἱ!έ5 επτα: 
ομη, να” ΚϋΙεμ·όειεΙ‹ἑοεύε, ϋὶέε σ. ίε]το; τεΙά:ι πιαρεἱὶτύε (Μ 
εοΜΜο) ἱε ε: οΙ€οκ Μιά ωωκιω16. > Α ' 

ἔΑ ῇὸεΙατ--Μ εμ5ειώ;οε 62 ο,·;γόπ , ε :ιεπι [6ΙϋΜε απόε 
ό! ἔὲφτε ε; ΙοΜ`‹ιΙγοιη -πιΙἔ Μ ἱι:ρ.@ιχιγἀιιῇ ῇοΙεἱ ηἰιτοεειιοκ ,νι1επι 
@ραπ τοε2. ΒὶΗαι εεεΦΒοιι α Μ ἱιἐ:ι‹ὶιιιάη? 'ΜΗ ἰε εΙιηι:ιΙωικ. 

.()ητοεΙά ε· Πω” ;ΛΙςετρε Ιεἔγοη, Κοτόπ σε ΙιΜΜιτόεειπ @Η 
€ϋμῇ;':πμ_ἰο. ΑΞΟΓΤ708Μ.8 πιό Μα ἱἔοη οἔμιοι~€ἰ, ε ιπιἱηὐωι ει Κδι·ϋΙ 

- Ι.μ·0€,αιοξΠ α Ις;Βέ:ιιιη ε2ειΚάΕ, :ιιΜόπι ιιι6ἔ ἱ22ειὐιιιἀυγ ποιο ΝΠ· 
16ηΠι€ιο€Φηι1]υ!ε κϋΙΜΒϋπετη3 ΜΜΜ , ιιιΜόιι Μ ἰ ι ω.ι!ιιι Μη ιιιέ.ι· 
εμ; εἔγνεΙ(Η ε νοΙο ςἔγϋ€£ αι ό!εέιιιίὶεέ,·:, θΓ8]όί εΙϊ‹ι_ἱι_ῇει; πιει·£ πΚΚοτ 
εε Ι‹›Ι›εΙ·Ι‹;ιιφε 1ώπωξεηιόιΙ ιι ΜΜΜ Μό Μετα. Α ΜΒ οΙεό επιΜΜπ 
--ιιιΜόπ κακη εαπ ετόεεη Γοττώ Γε_ῇ_ Μιηοψ ε!ενοπ ίεϊ1ϋει!ιιιιι€ ε 
δηιξτιοςο€ ΚἱΓεἰ€@_ειτο2υΙει€, ε1ϋτεΙιιιεηση πγυ;;έειΙεπεέι; ω" Μου 
χ! ξτόςχ ριμΙό.Ιμάε εΙιώΙγα;ειΞνό ε. ηγκΚειἱι·ττε εεΙ ιποιή ιιιιιΙειε:Μ,π 
πω; ρΖοτειι!ιιιεήοωιπ ;ΜΚειΙιιιιιιειιι!ι3Κ ]ὲἔΙιἰ‹Ιεἑ; Βοι·οἔειΦάε‹›Ιτ, Μασά 
ιΜς;!.μ;οπΒαπ_π ιμήμρ ΜτιιαΚ ε ώτεΦηεκ: ιιιοι·1 @ως [@Ιϋ1£η Εφέ-ι 
ΙΒΜ6ςε!η .ειΙΚσμιιωιν;μ ,$γεω..ςόι] ΚἱειΙειΙοΚιιιΞΙ εΙΓο]26Μη; _ΜΗιιι0ηαΚ η 
(Μωβ: Βι·δ; ΜεΙιεη;0Ις ἱειιιὸΕΙεμιΙ6Ιμ - ΜὶιΙβη ἰ;ιαιΙιιιἀηγ “Έβε 
ἶιἈΙμἔΞὶΠρε _]ο!0τι, 21ΖΒΖ @Μη @ώ (ΠἰἘιΘώἰΘἔβέύ20έ)[ή]θωιη!1_36 
@Στ ΠΜ εμ;πιε ΜΜΜ ε? Μ] 8Ζ2!.Μΐθ ηιοιβάεήθει! ε @ρνου Φ” 
άι:ιεΙ1εμ €ειρεςει€αμυπΚ-ετόε ΙιαεΙια_ῇτ6_ιιΦῷπ .εἔγ βἔΥ Με;; @π 

νεςτροτί ἰε σ.ιιη?βμηι Ιό.Νειιιι ῇειειηέλιιῇ, Ρο” Μ ΜπαιΙάεοΙξ παω ηΠρΕφμνυΙάε άΙΙ.οτι Μ. Μ; οεακ ει;οπΩΓ6Ιτό191εΚ Μπα· γ. ~ Ό 4 
~ ἰΒάἔΧΨμ1ι [εΙφήε!, βιέηγήεΕΡαεψη Βοοεοή)ιειφιιΙ, ηγιιέοάει1ιππϊ 

«Μ:;"1ς,ΩταΙ, ιπιἱμᾶ0ιιΚοι· 91η ]οΙρπσ€εΙεπεΚ ΜάΙΗμπ, ΜεΙΝε-Κιι€Ι ει πει 
_... Δ 
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πωπω ιποἔάτιοιι ,μ πει πάι·ιπιιιγ ίοι·ι·ύ τω ε όι·ιι€κειιιι πιει: πισι 
Με ιιι εΙΚιι!ιιιπ:νει. Ηιι ιιι ίϋπόι·ιπωτι ιιω.ιιιπάπγ ιθιθμιιιιιιιιιισω 
ιάσ.ιιΙΜάιάβ, πΙοιιιΚ6τοεεόἔ ε. ιι. €.-ήιιιιιαιιΚοιππΚ, ε' Με πω" 
γιρι|ιιιιέιε Μπι· ιιιεἔειϋιιι, πει” ιι0Ιππ;ειινπι πιω τοιι«ΜιιϋιιΚ ιιΣ Γε]4 
πο; πιι€γοπ ,ιο ιπρ ει _ΜιπροιιιιιΙ πεΙε6ιε,·; ΙιαιιιἱπιειπιιιΕ π, ᾶε°ιιπἑγοπ' 
Ιιιδι:νει, πω" ιιιιιἔΚὶεότιειιιιιιΚ: πιω» ειιιιεΚ ε πιό.ε ε2ει·πι:Κ ιε 
ι:ειιΚ ιιΚΚιιι· τειιι6ΙΙιειδ ΜΜΜ., πει ει: ιιιιιιιιιιάιιγ ποιπ ΤόΙ6ίτε Μ, 
68 πὶἔ,-Α ιιιιπτ Ιιιιιοἔ Ιιοι·ομιιιιειικαι ο ποιο,;εό; Θεὸ ειιιΚιἱπιιπ 
ἔγπΚι·ιιπ Ιάιιιιιιι πειειπάΙπι, π. ΙοϋπιόεεΚ ιιιἰιιι!ἱἔ Κόιε6;εε ΊιΜάεπιιΕ 
ικιιιιιΚ, όει ιιιπιιιι, ιιιΠιο!γΕ ππἔγ ιι ιοιιιρπεά;, ΚάτιέΚοιιγειΚ.--Βό 
ΙιιΞςπιιγ-Ιιε!ιειιόεεΚ ω” Μπα !πιειοιιιικ πειειππΙπι. 

Μ! Επιιοιιι Ιιο;γ.πειπ_ ε” πινω ειιιπεζινιι να” πεπε:ιεινε 
ίο8ιει πιω , πο” ειΜἰἔ π. σπΙοιιιοΝ ιιιεἔ εοιπ ειιιΙἰιόιιι; ῇΒιΠἔ Μια! 
ιπιιΖιιιΚ ειιιιιιιιΙ πιω Ιιονοπγ ΜπέπιπΙοιιιπέι: ε ΜΜΜ! ιιιάε ποτε 
Μν0Ι ειἱ;οι·ιιππ ιιιιεοπΜπιιΚ 65ειε. Πιο ΜΜΜ πιιιιγἱι ιιιιιιιιΙΙιπιοΚ, 
Ιιο;ιι πιω! οινιιιιπ ιιιιειιιιιιιι πει” ειιΜι;.ςιιΚΙιειπ, 1 --2 ε”. όι·ι€ιιΚέιι€, 
ί6Ιιενειιγ όποια ε!εό ιοΒειιιΜιπππ π Μπα _ιοι πωπω 6ο 
Μπα ιπεἐ ιιιπι!ΤϋΗΜ Ιπεεειιι δ ἔγειιἔύιι ιιιιιιιΚάΠ, Γ6Ιοἔ ιπιιΜπ ει: Μι 
ειδε, ε κι Μι· ππἔιιοπ @ειναι Γιιι·ι·π νοΜ; π” πο” ιιιραεπιπιπωιιπ 
ε2ετιιιτ ιι ἔγιιτειιΜ ιιιιιάειι πιιι1ει Μικειιινιι Η”, “οτε Γιιιγπιιιιι ΜπιειΙ 
ιπει|ειιιίΙ ειιΚΚιιΙ οιέ!ετει·ίιππ ΑΙΙιονοιιγ οεοιεκποπ πιοιιπ:ιπ , Κινέ.Η: 
πει ει» 08ύ208 Φει·ιιι6επει ιιγὶινάιιοε, ει. πι,ι;πα!νιιπε πιω ιιιι€ειω 
(π!ιοτειπε) Με 8.ιιπ;;πειπ ιε πΙΚπ!ιιιπι:ἰε€ ότι!ειιιεΙ· Βι·όει ἰπ2πιἰνάπγ0 
Με ΜΜΜ Βγ6ειγπιιιι ποιπ ΜΜιιιι, εοιπ π, πἱἔππγιι· Μαι!. 

ΗιΜειι·ποε ΓοΙγειιπ. 

Α Μινι ίδιιονοιιγ Γο!γιιιπιπΙ ιι Ιιιιιιι.ιιιοει;; Μ" ει: εΙνάΥπειτό 
ΧϋΠιιιΙιειΈ! ει Κ6ιπεΙυποιιιο νειπι ,,ιιΙΙιενεπιι" πενειει ιιΉιτιειιιιιι 
@Μπι ΓιιΙαιιΜοι. ” 

Ν. _ Α πιζιιιιιιιοε Γοημιιπιι π,;γΚέι·ΙοππάΙ π. Μι πειπ ει·6ς,ιδδεια 
Ιςπιιιώπι πιιμοπ σπ;οιι. νιιιω ι έ: Κ οπ γειΚ ε πειπ Μή οι·6εοπ 
Μίει_ΠειιοΚ ιι ΚπιήεΙοποιοΚ. Νεπιιιοι·6ε Μ_ιιιο.ιιιιιικ (πωπω ειιιἔιςιιέ 
Με) ιοΒιι-ι“πι·τιι [οι,,ιιιιιιιιιέτ ιι Μει!ειι 088Κ πεπειεπ ω” ΠΜ, Μι: 
ιιιιΙπιιιε πγόβι':ε Γπέ·;ς6Ι @οι πριιιιιικι·ππιτποΊιΚπΙ Με. 
-ιιιεΙΙιιεΙκ ιειιι€τ ιιιιι€ειϋιιποΚ, 8 πισω» π ΜΜΜ ιτιππω 26 Νοε 
"εκπιιςεμκ π πι” πειιιιιοι€ειιΒιι ιι6ΙΙ:πΙ; Μπι οιιιιιιι€6 
ιιπιπάιι0Κ. Βιεπ Ε6τϋΙπιόπιιεΙξ Μπιτ νπἔγ ιι€γ πονο” ι·οπσ.ιπ "υπ 
ιοΙοποιοΚοι ιιιωιωι_ι οΙ6 , πιοΙΙγοΙς ει Μ” Ιιενειιγ ιι€ιιΙ46ι·ιοποι Πιο 
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Με ε: εισιι εΙόιιιιέιιγ ικό.ιιιιιιιιι5.Ι νεειεθοΙιιιεε!ιοΚ; νιι2·ιιγ ιι ΜΜΜ ε 
ιειι νιιΠΕοιώ Ιιιιιιιιιιοε ό.ΙΙιιροι ΜΜΕ ιιιιιιόιιιΙώ.Μι ιιιιμωιι 68 ϋεειε 
ωιπιοΜ ΜΜΜ, ει·ο2ιιΙειΜι ειοιιιοτιιι Κοιιιο!γ ε κι ειειιηάτοιιιοεοιιι 
νοιιο.Ι νιιΙΟειιΙ; ιιιιἔγοΒΙι ἰιιἔετϋΙιεόἔ, ιιιόι·,€εε ειτάεΜ.ι !ΠίειΙαιύάεοΚ, 
πώ Θε οττΒιιιιἰ ίιιι·ΚάΙάε, ιιγιι€οιιιι!ιιιεε 1οιιιριι Μινέε, Γο!ιάειοΚ, 
ΚἰΙιειἔγό 6ι·ϋωε: ιιιιιι0οιοΚ εἔγιιιιὶε ιιιάιι νει” εἔγϋτι ΓειΙ60ιιοΙ: ε 
πϋνεΚεάιιεΚ. - Κει!νεπό εεετΙιειι άΙιιιΙιὶιιοε ι2ιιιιΜεοΚ ΒοάΙΙόεάνειΙ ει 
ΙιεκεἔεΚ ιιγιιἔοιΙειΙιιιειειιΚ ΙεειιιοΚ, ει: ιιτοτυΙοτ ΚιΤιήειύεο εΙονωιεΙιΒ, 
]άι6ΚοΚ να” Ιιοπιάτιιτιιιισικ πάω τόεινότοτ ιιιιιιειιιιιιΙ‹ , ει τϋνιάεΜι 
ΨΒ8] ΙιοεειιιΜι Μό ιιΙειΠ, ε ιιιέιιιἱ Με ι·οεειιιΜιιιΙάε Μάο, Π5ΙΙάΜιιΙ 
ιπικ.-Β!!ειιΚει6 εεε€Ιιοιι ει: ιιιιιιιιιιιιιιγ ιθιω ιιιιιιιιιιικάΜι Γε_ῇΙ6ιΙ 
ιιοΚ;- ΙιεᾶιιγάειιιεΙΙειινιιἔγ κ· ιιόΙΚϋΙ ἰε ιι Ιιειέ οἔγ Μεεό Ιιε!ιιιι0ιΠΚ, 
ει. Ιάιό.Κ ιεἰἔιιΙιιειΚ, οΙΙιι!ιοι· ΚειιιοεαΙειἱἔ Γε_ῇΙϋιΙἱΚ, ενειἔγ εἑς ἔϋτοεϋε 
τοΙιιιιιι νόμι νετ ιι: 6Ιετιιεκ , να” π ΙιεΙειΙ Ι:ιεεειιιΙώιιτ ιεπωιιικ οι 
ιιιιιιιιιιέιιγ ΓοΙγιοτιοε ιιϋνοΚι·όεο, νιιἔγ 1·οΙιιιιιιιιιιΜιιΝ ιειιι6Ηόεε ά! 
ω, ιειοιιγι1 ε!ε‹ινἀιιγιιΙεἰε έε επόΙΙιίιθΘεοε μ:ΙειιετεΚ Μα”, Π! ἰε πιό 
Ιιιι ει. Μ] ά!!ειιιι!0ιιιι Μια νειἔγ ΙιάΕι·ει!ιιιι0ϋοτι άΙΙιιιιοΙΙιιιιι "πι, ε οΚ 
Κω· ἔγειΚι·ιιιι ο. ΓϋΙνόἔιειἔοΚ ἱε ιευἔοτοᾶιαΚ. 

Α Κύτιει ιιιε ΜποεΠάειι ιιι:ιιι ιιιἰιιὐὶἔ Κϋιιιιγϋ Γϋπιόειι. ΜΈ 
€ϋΜιειει· Γ6Ιοεει·όΠοιιΚ ο ω; ειΙΙιενειιγ ειέςγνιΖΚ6ιτιιΙ , νιιἔγ ίϋΙεπἔ 
ἔαἱιἰεειιΙ (ΜΗΝ, οιειΙἔἱα)_ ΑΙΙιονοιιγ εἔγνΙιΚὐτιιάΙ ειιοιιΙ:ιιιιι ει Μ. 
ιιγειε ἔγιιΚοτἰΙιΒ ε ει Μ" εοΚΚιιΙ ΙιεΙιιιιύιΙοιωΜι , κι Τει_ιιΙειΙοιιι ιιγι!ειΕ 
Κοειιιιι ιιιοἔ οεε·ΚύΙγεΙιΒ ιιιιιιτ ΜϊτιιιιΙΙγ καιω” ιιἔγκει·!οὶιιιεἰΙ. Π· 
Με ΓϋΙ-ΙοΒ να” ΞΖΞ1ἔἔᾶίά8Πω ιιιε;έ ΜΜΜ οι·όε εὶτάε, Με εειιι Ιιιιιιγά8 
εειιι ΙιεεεεΝ Με ιιειιι ιιιιιιΜΙωιιΚ; ει Μει!ει! ἔγαΚτιιιι Μάι οΙιΜΗ 
ισ,·μιμ ε Ιαπόι ιι ΐιιιιΙο.Ιιιιιιε ΓϋΙΙιε2 ιιιιιιἔαιῇιι. 

πωωι·ι ι! ε] ο ο ΚώτίοΙγιιιιιιιιιΚ ιιιτιοεοιι; »Μια 2 -3 Μ! ιι 
Με νὸἔο ει ί0ΙγιιιιιιιαΚ, 0ο ιιόΙιιι ε!τειι·€ εἔγ Ιιὸιιιηιἱἔ πε ΜΜΜ Μ. 

Β ο κι οι ο! ει 8. 'ΓϋΒΜιγἱτι: Ιιοι·Ιά€οιοιιιιΙ›Ιι ΙιεΙγοΚειι α Ιιενειιγ 
ιιἔγΙώτΙοΙι οιικΚιέΙιειι ω” ΙοΜετιιιέιιγεΚ ιαΙάΙτιπιιιιΚ, πιο ιιέΙιει Βό 
νεΚ ω; Μ;; Κ6ι·ΓοΙγειιιιιιά! θἔΥθ8 άΙΙιιιι·ΕΜΚ ε ϋεειοεπιϋνόευΚ ἔγιι!ε 
ι·ιιΙιΜιι Βόρειιοτιιεκ Μπιτ ει Ιιονειιγιι6Ι. Ηιπειιιιοε 8ἔγΚότ!οἰιΒΜ πιιο,ι; 
ΜΗ ἔγετιιιοιωΚ ΙιιιΙΙ:ΜΜπι "Μια ιι6Ιι:ιι εἔγιιΙ6ΙιεΙἰ Ι0Β05 νάΙτοιιποΚα 
ιιιοΙΙΙιοιινιιἔγ ΙιειεΙιειιι ωΙά!!ιατύΚ. (Βι·υιΜΗ ε όιιάΙΙό-ΜτιιιιΙΠ Με· 
ειι Μγειιιιι ιιἔγνηΚ0τ ιιιοΙΙειτ εΙΙειι!ιοιι , εΙσιοι· Μπέκι: 1ο!ιοε νάΙ€σ-° 
Μεοκιιιικ εο!ιο. ιιιιοιιιαΕτ εοπι Ιι9.ιιιιΚ, εεπι ει ιιιοΙΙΙιοιι, εειιιο.ΙιαεΒιιιι.) » 

Ι·Ι:ηΙειπι ει ε “και ει Ιιιιιιιιιιοε. ιι€γΚέι·ΙοϋιιαΚ Ιὸιιγεἔότε ιιέ·2 
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νο π. Ιιενεπγ6€6Ι ποιτι Ιπ1Ιϋππϋιποπ. Νιέ!ιπ π πονο” πἔγΚ6τΙοπ ιι 
Η5Νι Ιιιιιπιποε ίο!γπιιιπνπ νό.ΙιΚ. 

Α @Μπι π Ιιπιπιποε ΓοΙγππιιι πἔγΙ-:έτΙοΙιππΙ, Ιιπ κωπ 
πιι€πΚΙιεπ παω οεπιπιποιππΚ π πἔγνιιΚ‹ιτ ποιπ ωιιικ πΙπππ, ποιπ 
πιει; ππππι ΚειΙνιιι61ιπ, ιπιπόΙ πω» πΙΚοιπειι ε ππἔγοΙιΙι π ἔγει· 
ιπε:Ιι. (ΐπεκό!γ ιιιππιπππγοκ π ιοι·ιιιι€πισκ πω π ίϋΙειινπιιιπΚ; πι: 
πιτ ιπρπει€π!€πιιι, πο” »ο ἱιιπ·ΙιπππγοΚ, ιππ!όπ Ιιύιπιποε ΓοΙγππι 
πΙππ ΜρειιετποΚ, π πι ιειπιεττ 8ιεΞΙΙιππέπεπ πωπω ΜΜΕ εΙ6, Μπι 
ειινπιππκ ΜΙ π” ιπιπι πονο” ΙοιγπιππάΙ, - ε” Κάππα· ΙιπιπιιΙνε· 
επ Ιππιπαππι. 

0τνοεΙππ. Μόὅ ἔγπΚτπΙιΙιππ πικετεπ ιπιπτ π πονο” Ιο 
Ιγπιπππ!. π: Η ππιΜ!γοΚ ε ιιειπ ΜΜΜ 3-4ειει· ιειιιόιεΙνσ π.Ηεπι 
πιπιπππϋΚ. Ηύ!γπέςΙιπιό π πγπΚειιι·ιι·ο ε Γο]ι·ο, ε πιω; Βοτοἔιππ 
ποπ. Α οπΙοιποΙππἔγ πιΙπἔὶιππ ιπΙππεί.νπΙ ιπιπτ ππεΙιπι€6, σ€γοιΙϋΙ 
πάνπ ρεἀὶἔ ΜεοΙιΙι πιιππΙιππ %-% π. π. Μπι ιπππι€6 πιει· πιππΙ 
Ιιπω. Ι·Ιπ νππ πἔγιιὅιπιπΙοιπ, ιπο!!γπι€Ι π ΙιἰἔππΙνποπ εΙεόεόἔοε Μ 
ιοάπιιιιπτ ι€τάειιιεΙ, οι π Ιιπιπιιιοε πἔγΚ6τΙοΙ›; ιποΗγ τϋΙιππγιι·ε πεπ 
Με Φει·ιιιόειοΕπ. - Βι·όε Γπ_ιππΙιιιπΚ ῇοΙεἱιιἐΙ, ΗΜ πιειιιοΚ, π 
Η:]ποιε Κϋπτιγ-π ίϋπιπι·ιπιπ ε ι:ιπιτπ 6πόι·ιει: πιο! 
μια, π οπΙοιποΙΙεΙ @μια 12 6τπιι!ώπι εἑ·γ πόπἔ Ποννει·ροι· παπι 
τιιΙαππ Μπιτ εὶΚοτεε πϋτὶιἱτπιπιοι έε _ιπνιι!πει;. Α. ΙεϋπιέεπΚ ωιπ 
πιώ· ΙιπειποεπΚππΚ !πτειοιιπΙκ, ιπιπι π πονο” ίοΙεπιπππΙ , ΠΉοἔ 
ιπὶἔ π ΜΜΜ ίϋπιπι·Ιιπτοττ; πε π Ιοϋπιόε παω ιποιοἔ πειπΙππτύπιππ 
ειϋΚεόἔεε. Πιι πει;" ιιιειιιιγἱεέιἔϋ ιιιππιπππγ νππ _ιεΙσπ π ΙοϋπτόεεΚ 
νεειοπεΙιιιεπεκ-€6ι·οεϋποι, ΙιπιπΙτ οποιππιππΚ. Α ΙιἰιΙοἔ ποτοιςπ 
ιπποΚ π εΒΚοι· εΙΙοῇ10Ιπἔ ιιπιππΚ πι έ:Ιειτο. 

 

Αι ιιιππιιιππγ ιι·ππι Μέι Κόι·ι!όετ ΙεΙιειιιε ΝΗνειπϋπΚ: 1) νεω 
ππΚ-ε Μιιοε Κπι·_ῇεΙοἱ? Σ) εγύ"Νιιειω Μπρικ-ο π Ιοιιοει ιιιππιιιό.πγ2 

Αι ε!ε6 Κ6ι·ιΙύει ιιιοεπιθ,-;, πιπππι· Κ6τι·πιιπιπΚΙιππ ϋἔγεΚει 
ιππΚ πι ἱιιπ‹ὶιιιππγ _ῇοΙοἱ€ π ΚύτίοΙγπιπ Μιοπγοε ειπ!απΙιππ πισωκ 
πι, ιποΖ·ἔ Ϊ8, ιπεἔ ΜΙ! νπΙΙπππιιΚ. Ιιοἔγ ειοπ ιεΙιειπι6ε ππἔγοπ 
ἔπποεοπ, άι Μι πΚΚοτ Μιωπ εΙότιιικό, Ιιπ Μ πι ιιιπάιιιππγ. 
ΟποΚόΙγ ιποππγιειέ8ϋπεπ Μιιοει Μπι πι πΙ6π πιιιοπεποΙτ. 

Α ΚϋνοιΚει6Κ Μιτοπ ΓϋΙιύτοΙειἱΚ π Πιό ιιιππιπππγι: Ιιπ πι ο 
Ι6Μι ιιγπἔιπιππ Ιιετοἔ πγυΒοδπΙιιιπε Μειεπ, Μόνοι ιιιοιπιιΙπϋππ Μτ 
ειιΚ, ιιιοι·ειΠ ειειιιεΜιεΙ, ΙπἔιιΗ πιπππω, πιω ειπιιπΙ, πω· πε 

Ή! 
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πω” ειωποκκοι 5. σεεω1ιπιοτι ιάΜιΚΚπΙ, ιοιπρο. άΙ0ιιιΙ€ύΧ088άἔὶιππ, 
πέιι·ιιΙὸἔὸ Μ]εΙ, πεεεεΝ: ΙιπεεειΙ, ιι16ειιιΚοπΚόΜ ΒΩεπιπ,επιπι £ρΕμιρι 
ιππω, πεειι.νπἔγ εθιωπη"π έωιόπω. Μπωι ω» παπι: Πιθκισ 
ΜΙ. εἔγϋΕΩ , ιιππάΙ Νιοιιγοεπ.ΒΒ επ ἱ22πὐιπάΜ Κόιἰεμιὑῇιθ.. Δε1%Χ· 
839πιποοει νωπότ πόιπι ιπάε 3οΙοΕΚε1 πγιΙνό.ιιιιΙ, πι ιιιἱτ611ιωΙψ`1ι6 
ιπεππωι; ω” απ πι π8γΙειέ·τεΚ Ιο ποπ ἰιεπἀιιιἀπγάι: Κιπέιψηπ 
ε:2ὸΙιει#Ιιο:πἱ. > · › - 

Α ἔγσἔγιιπειιιϊε Κέι·66εόπο πι ει ίεΙεΙοτ: πο” ιι6Ιπι Μι ὶιπιιιΒ 
πιά” ιε €6Μπ5 ΙαινεεΙιέ τόΚόΙεωεοπ ιπσεω·γόι.<;μπΙππ6, Δ ιοπιπόππο€ 
ε: ἔγὸἔγο€ €6Ιιππγιι·ε ιιιπάό.εοΙε πω Μπγεειτι, ει ἔγ6Ζςγπιϋν€εποΩ 
ρεᾶἰἔ_ Γπ]όειΙοιπ! Μπι Μι· »πω επετοΙ;ΙωΙ ει: ιπιπιιιπππγ εΙΙιάτιτά 
πάτα. 'Ι'πιθοιπ π8γειπ, πια), ο οιόΙ2·Μ:πι Η ιι Ι:αιδππΙνικε ιππ_ῇἀποιπ 
πιιιιιΙοπ οτνοε ειιιπάΙιειπ ίεΚεπἱΚ;--οπ ιποέϊόΝ π. Μέι· ΙπΙιοεεἐἔάι, ε· 
πιο: νοειι π ποεύοπγάπ ιππόνάπγοΚππΚ, ε ε1εμέτ «Με πιω:: ιι 
ν12Με2$π ε όἔπ, τοετοπγάιΙππ,- ειέινιι1- πι ειἔγν1ιΚύτοε ιππό 
νάπιγο1επιιΚ, οι εΙοει!ιι£_ῇει σ. ΜΜΕ, όε ο8ιΙ€ϋ2Ιι πι ιιωιΙπιππγ ΗΠ 
επινόπι€ε_άτ πω, - ιπὶ ιιιοπιπαπ ο Μέι: ειπναΚατ ΜΜΜ νιιΙόει€νιι 
ποιπ @επ ιππωπιπ Πε ιπινοΙ πεπι ιι€γειοτ ΙάιιιιΙι ει ἔγετιπεΚΚὸι· 
πωω, ε Ι‹6τεἐἔε€ εεπι επεπνειι , πο” ει €επιπόειοτ ἔγ6ἔγοτοῇο 
πο!ωτ “Απ”, σ. "Μι ΙιπΜεπ παπι;; €ει·όε ιππιιιιπππγπππ παμπ 
Μωόἔω: :πι όπιιΙωάϋπκ π πιέππωω ΏοΙ1γ αΙΙαιΙιπο.:ΜΜ6Ι, ιιιεΙΙγ 
άΙ€πΙ-επϋποτπέ:ΙΚϋΙι Ιιπςππετ πε ἔγεπἔϋ16ει οΚοινάπ--π τετιπό 
82Βί2 "θα πιοἔ€ϋιήϋ!4, πιω” εἔγεᾶϋΙ ἱε Κύροε πό ιπειιιιπάπγι: εΙιιιοι 

1Ι1ϋπι.-ΟποΚό!γ ιπαππγιεύ·έπ ιππιπιπάπγοΚ ί6Ιππινπώεει, ΙιὸΙγπἔπιι 
ΜΒ, ε” ο” παεπιηιάε (88 (ΜΙππ) ππιπἰΜπἔ ό.1$πΙ-νίεπιπτοπ·τέ.ε 
όε €ϋι·ϋιΜειιι ιπεΙ!οϋ- Ιο·,έιοΙιπαπ οΙόεεἔιιτειἱΚ. 

ΔεγΙοΙι έε Ιεϊεγιι!έε. 
. Βιοπ όΙΙιπροιοΕπόΙ επόΙιιι πΚειτνάπ, πιπΜποιιι πινατοάό.επει. ι: 

εεπι; πιοττ ειππγὶ πω· `πιε2εές ἔγετιιιοΙ‹ι ΙεϋτϋΙ ίοτοἔνἀπ, ε ει 
Βοπο:Κιέ5€ πειπ τἰ€Κάπ ΚειοΙνόπ-πιέἔ ιε !:ϋΚόΙείεε ΓοἔπΙιιιπΙ: 
π. ΜεύωεΚ πἔγΙοπάτύΙ πειπ ιπ«Μιιπ ιππἔπιππειΚ επετειπἱ. Μέ.εοΚ ι 
το.ΗΙιππ εοιπ ιΕπιΜιιιι εΙ6ἔεέἔεει ϊϋΙνἱΙἀἔοεὶιπει ΜΜΜ, να” οΠγ πι 
άπιοΙαιτ Μπι, ιποΙ1γεΙε π. €όπγ·:Κ ε π. ειπ:ςοπιι ιιι-πω ρι·6ΜικόνόΙ: 
ΚιάΙΙππεε:Μ:. ΙἶΙπ ΝΗΜΑ οεπΙ‹ Κενέε ειόνπΙ ϊοἔοπι πιτ εΙόπο2πι π Μι: 
θππειει€αΙΕπιιι ε ει π1ιτ ε: άΙ|προι:·όΙ 3οΙεπΙο; ΜΞΙπιποΚ. 

Μάτ π Ιοπιά.πωΙιππΚ ά1τπΙάποε εΙϋιιπ6ιιγειτ τἀτἔγπΙνἀπ. πιοπ 
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ιΜιιιιιι , Μ,=5+γ 08ιηιάιι 82Αιιιοε νοι·σωρρεοιπε $ειειιΙιεπόειε Β.ιιηή-” 
€γιιι·ιιιιι ιιιετειι"6Ιειιιιότι ιιετιι ΜιτοειΕΙιιι€οιτ εειιι ε. Κότοε ιιέῇνεΡἔ° 
μπει” εειιι ει: ω,Βιοιιισι; Μπι' που Ιιοιιειἱ Μερσί, ιιιεΙ|γ εε δ” 
ω: Πισω επιιΜΜιιι Ι:6ιιιιγειι Ηιιιιιιά,- @επ €γιιιιι·ειιι ε ωιΔωτειδ 
Κ6ι·ϋΙιιιειηεΚ Μπι ίοι·άι5ιΙτ ειδ. 'Ι'6Μι £εΚἱιι€εἱε€ ετι!ειιιε'Ι επειι ψε"Υ 
Βόεεε; ΜΜΜ ιιι πει), εἔγειειειιιἱΜ ειιιιέωιι; ΙεϊνάΙ€ ιιιιι16ιι ε" Μι” 
Με ιι €γιιι·ιιιάιιαΚ εΙΙιδ.€γιιιη πώ; ιίιωόιι @ιη ωιειωιιε εἰ εἔγ-η 
νε16Ιιειι. Εμ” εειιιιιιἱ Ι6Βόιήσιειι€686$έεΙ ιιοιιι Μ· @Με ει εκει· 
ιιΒγΙιίε·γιιΙάε, ει, Μ. ιιεΤιιι (ιιιι06ιι τόε21ε€εΒ "Η ρόριεΙε)ϋιιΉΐκι 
Ιιειεἔεεἔε ἱε π @μακ ει' ιοσωιειιειικε:29ωιιιωειιιιιειΕ Ιά€εὶΠΞ 
Πειιιιι, ε επεΙ εΙΙειιΙιε26 οτνοεΙάετ ἱδ Κὶνιἰε (Ι. ά 1ϋἰΪι εεειεΕ, Έϊδ ύ.. 

Νειιι ειιϋΚεεε· ει: οΙνιιεότ @τα ειτε ΙὶἔῇεΓιιιε2€ε€ιιειιι , Με), κι 
ει: ΜΜΜ ιιι;γιοΙιτει νιιιι πο, ιιιεΗγιι6Ι ιιιειιι ει. Μ.τη5.Κ εΙνάΝόιέ-= 
επι μειωκ ιι Ιόειει·ερει; ι:ιει·τ ω: ιιι6.ι· ιιιεἔειιιΙἱ€ειιι, Με” ιιι πω 
Κει1οιι Ιιοιιοιι 1εΙεινεΙ εἔγιΜ 8·γεΙιτιιιι Ιιεεοιι€ετιιιεειε€ϋ νάΙτοιι1ε πε 
ει” ἔγιιτιιιάῇάΙιαιι, εε ιιιεἔΓοτᾶι£νιι,-€ει:ΗΜιοΜ; ι!ε ει: εἔγἔγιιτιιια 
εγιιιιιΜεάτ εἔ γε ι! ιι Ι, ῖ61εἔ, ε. Ιιενειιγτ , εειικ τἱίΚάιι τιιι16Ιε »πιω 
ειιιιι --νιι€γ ]οΙ›Ιιειιι ιιιοιιιιιιιι6Κ ω* ίϋΙιειιιιι ε ΙιοιιειὶΙιιἔ ιε Μπακ 
ιιιτιιιιιι_ 

ΕΚΚερειι, ειι€οι·ιιιιιι Μεινε”, ΜΜΜ: 5 Ά εν Μαι.: εειικ 7 ε 
ειἱΜ‹ Με ΜΜΜ εεεΦει; Γει!ειειτ ΜΙ ιι ΙιοιιειοΙει; πότε 1845 
8-Ικιιι νοκ ιειιιει ε” κει εεει, ιιιεΙΙγετ Μη Με Ιειιειιιε εοι·οιιιι. 
Εεεε εεειεΙι ιεΙιότ ΜΜΜ: εεεΚε!γεΙιε ειέιιιιιιιΚ, εειιιιιοἔγ εοΙωιι 
ειόΙΙιιιιιιε1ιι ει εε€ε|εε68τ6Ι. 

Δ ]εΙειιε2εκ ΗΜ ΙιεΕεἔεἱιιΚιιεΙ Ξἔειι ΚΕΠϋιιΒϋ26Κ νοΙταΙ‹, ή” 
Ιιοἔγ είπω ΧότΚερετ ειτιιιιε Μπι ιιειιι ιιιει·εΚ, εειιι ει ίοΙγειιιι Κύ 
ΙϋιιΙιεε,;ει ιιιεἔιιΙειρΙτιιἰ Ιιενειιγ ε. ΜΜΜ εἔγΙοΙι ΜΜΕ; ιΙε--ει ιιιι ωκ 
ΚειΙ Η5Νι- επ ιιὶειειιι, Ιιο,·ι·γ ιιιόἔ ιιειιι νεε·γιιιιΙ: ΚερεεεΚ όΙ6ιι 
ιιἔγΙοὶιοι ιιἔγΙιετΙοΜὸΙ εΙνάΙαει€ετιι να” ιιιεἔΚϋΙϋιιΙιϋπειιιὶ, ε ιιεἔγ 
ε Κει·ιϊόε ιιιόἔ: νειΙιοιι ε. Εει·ιιιεεεεΙ: εινό.Ιιιειψι-ε ειειι άΙΙειροι!οΚει: 
--Ε6Ιε;; ιιιἱᾶόιι ΙιενειιγεΚ 8- Α _ιϋνό νιιεἔέιΙὸᾶάεοκ εἔγΗε £ϋΙεύετει 
ιιιεἔ ιιιἱιιᾶεἔγτε ε ΚειπΙεετε Μαρ ο εεε ΜΜΜ. 

Α Μ.: ιι ιιιι Κύι·1ιό.ιι ιι;γΙοιιι εεετειιιΚ ε;;γιΚειιεΙ (Ι. ιι 7ικ εεειει) 
ΜΗ εεειΚ ειδε; σ. Μι· τόΜιιιγιι·ε ιιειιι ό.ΙΙιιιιά6ειιι Εστω, 86( πω» Με 
ω. Αιεττε.ιιΠΙιενειιγ ίοΙγειιιοτ ιεἔεᾶιιι ΚεριεΙειιεόε; νοΙιιει, Μι ε ιππ 
εάιι-εγιικοι·ΙειΒιιιι ιιι νοκ ε” εεειειιι, ιιιοΙΙγετ ῇοἔἔιιι ΜΜΕ Μια νειι 
ω. Α Μ Βενεε, ειδε, νόι·ιιιεε νοκ; ι·ϋεέϋιι ίοι·ι·6 Ιύει·οΜιιιι!ιο. εεεω 

Π. "' 
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ε Ιιέιιιγιιι κοιιΙο0€. Α Μ] ιειιοιιγιιιιιι Γοττό νοκ; άΙοιιιΙεριιοε ίεΙενέε 
ιιγϋ8όεεεΙ, πάρει ΓϋΙι·ειιοιιόεεεΙ ε ΓοΙΜάΙΕοιάεειιΙ; ειιτάιι €ϋτοεϋΚ, 
εΙίοτἔειιοΙ£ ειειιιοΚ, ιειιιέωΙα Ιιάιιγάε ιιιιέ,ιγοιι ΙιοΙιιιιοα Με ιιιοΙΙοΕΕ. 
Ράιάιο.Ιοιιι ιιγι!νάιιιιάειι ειιιιιοΙΙγ οεεΚά!γ νοΙ€ ιιιιιι€ ει ιιγιιἔΩιιΙειιιεἀὲς, 
ώ! ιιιιιιιιιιειιι νέἔἰἔ οΙόιιτο.ΙΚοιιό άΙοιιιΚὸτοιιεάἔ. -5ὶΒ ιιειροιι ει. @οι 
«Πάω, ωτ6€61 ω” ιι6ΙΙιύΜεοε άΙΙειροϋπι «και, ει νόμιι€οΚ ἔϋτ 
ι:εϋε 65ειεΙιιιιύιΙάειινιιΙ. ?Πι ιιειροιι ε. Βιιοε!ω ιιιοἔΙιειΙ£. Αι ιι;γιοΙι 
ΜΚ τοιωκειειωιι, Μπι! ει Μπάρ €γοιιιι·οοεΙιοι, ε" 6ιο-ιιιι€γειι1 
;;ιι ειἰτἔει ἔειιγοε εΙΙάεγιιΙάει τιιΜΜιιιι; ιι ΚϋτιιγόΚ, 868 ει εἔ6ει 
ειἔγἔγιιτιιιο., νϋι·ϋεεε νοκ; ει ειἔγΚ6τἔεΚ ρειΗ8- ει ιιιι πενεπι 
ωε-ο Ιιενειιγ εεετΙιειι εειιι ιύΙν6ι·άιάειιΚ. 

ΑιιιιεεετεϊιιΒιιέΙ,ει ΚύτΙιάιΙιιιιι, ιιιιιι$ ιιιοιιιιιιιιι, ει Μι €6ΙιΙιιιγια: 
€γειιέο ίοΙειι νοΙ€. Α Κότ ΚοιειοΕόιι οἔγειει· ;;ότοεϋΚ ε οιιιτό.ιι επ! 
ΜΜόεοε άΙΙιιροι, ιιιι€εΒοι· :ροές σ. Ιζόι·ιοΙοιιο€εΧ ιιιεἔΓοτϋι€οττ ι·ειιιΙΙιειι 
ΙόρωΚ Μ. ΟΜΕ Κενεεεό κιωωιι Μ«Μοιιι -τ. ι. ιιἀἔγιιᾶιιιιι ΙεΙσε·;6 
Μ, ῖϋἔἔ6Ιεἔεε ΙιοιιιιοΚτάιισιοΚ, ιιγϋ86ε ε Νικ Μι ιι ιι Ι οιιι κ ο τοι 
ιιιι€ ιιιιιιι ιιιἔετιιΜεύἔ. Α ΜΜΜ τϋΜιιιγιτο ειόΙΙιιι66εεε :Μει 
μι! ιιτειιι Κϋνε€Κοιετ€. Πιερ Ιιο£εἔεΚ κι 1- 'ΠΚ έν ΜΜΜ: νιιΜιιιιΙτ. 
Αιεζιφεάίέ|ι' ειιἔγΙοΙι €ϋΙιΙιιιγἰτε Ιιύιιιιιιοε Γο!γιιιιι νοΙτ, ιιιεΙ!γτ‹'3Ι εΙ6Μι 
ιι 8οιιι]οΙΙιιι€ό, Ιιοἔγ εἔγοἀϋΙ ι:ειιΚ :ιι ιιἔγἔγιιτιιιεἰΙιιιιι , και” ειιιιοΚ 
ι·όειέ!ιοιι ΙιεΙγΙιοΙιει€Ιιο€ι πιιιἔάι-ιι. 1ιόΙΚϋΙ Ιιοἔγ αι ειἔγΚύτ$εΒ ει. 
ΜΒ Μπέρι: νιιτιο.ιιιιιιιιιΚ. 

Α Ιι ο ιιο ι Με”. Ρι€γρΙιιιοι0οιοιιι ιιιιιιιιειιοΚ ε16ττ ει οΙνειωι: 
ει έϋΜιειοι· πω· ωιιωιι ό!ετιειιιι ιότιγι·ο, Ιιοἔγ ιι εεεοεοιιι6Κ ᾶἔγ 
δγιιι·ιιιάμι τειιιΙεε άΙΙσ.ροι!ιιιιι ιε ειιΚΚιι1 νόι·ιΙύεειΜι ε ν6ι·ϋεοΜι ιιιιιι€ 
ιιιιΒγορΙιειΚύ. Α ιιι0ΦειίϋΙειιιιΚιόΙ Κἰειἱνἀτἔύ Με νέτοεορρεοεΚέΚιιοΚ, 
Μ” τοΜιιτεΝο ο νοοιιιι6Κ Ιο;γοιιοΚ, Μ; ειιι·ϋιι ΜΗ ιιιιπειιΚοι 
ιιιοΚ, Ιι°οἔγ εἔγ Ιιιιειιιε ιιιἔγεάἔιιγι “Μπι Ιε8ειΙ8.Μ 50-100 ω 
Ιό.τιειεεόΚ. Πι ιι;,γιιιι ι:5σιΚ ,,ό. ρου Νώε" πιο ιιιοιιεινει , ε πιει νο 
ιιιι€ΚοιἱΚ, ΙιοΒγ ἔγοτειιιιι Ε6Μάιιι: ειΚιιτιιιιΙΙγ Ιιετ08εύές 
ιιτάιιἱ ΙιειΙάΙιιάΙ , 52άΙΙι08 ν6ι·οεορροοεΚε ιιιιι€ιι€ 
Ιεοιι6Κ :ιι Μιιιοι:ειοΜ ιιἔγἔγιιτιιιει ί6Ιειιιιέιι, ει ΜΙ 
Μι Μ” ΙοιΙιιιιιιιιΙοιιι Μ” νοΙιιιι Μαι. -Ηονειιγο1ιΙι οιιοτοκιι6Ι, πι 
ιι€γΚάι·;οΚ νὸτϋϋε6ἔ6€ ιει ΜΜΜ: Μαι Ιειιιιι: ι·6ειΙειοε νϋι·ϋε 
ΙἀὅγιιΙὰειιά! -- ιιιοΙΙιι ιιιοιιΙιιιιι άΜ.ΙιιιιΚ σε” ιιοΙιάιιγειοτ ΜΜΙτιποιι, 
ε ΜιοιιιιγαΙ ι·Μεάιι ίοι·ιΙιιΙ οΙ6--ει ιιιιιεκόρ πω. Μι ΙεἔιιΜΙιΙι οι: 
Εειριιιι€ιιι€ιιΚ.-ΝΝια εάι·Βιιε ρει·ιιγόε ΓοηκιόόΚ κι ἔγοιιιτοοοοΚΙιιιιι. 
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Κύτοιει· ιιοιειειε ιι6ι·ΐοιγιιιιι ιι€ιθ.ιι, εοιιγνοε ΚιειΙσάοΚιι6Ι ίεΙιόι· 
ρύρί6!ε ιιἔγΜὅγιι!άε τιιΙάΙωτοττ, ιιιεΙΙγι·6Ι εἔγόιιΚόιιτ ιιιιιιω Θε Βετ 
τιιει ιιι·ιιιι ιιιιιιι εειιι Μιιοι, νιι!ιοιι ΙοΙιτει·ιιι6ιιγ-ο. ΟιοΚε!γειιιι ίο 
Κιι ΙΝΝΑ· ιιιἔγιιιάετ ιιἔγαιιἰε εειιγνοε, ει·όιιιάιιγοε, ε!ειοι·ναι!οα 
ΧιοιΙοι!εΚ ιιιιΙΙ:ΜΙιιιιι, ρειἰἱἔ ιιιιιιγιειοι· τιιΙά.ΠιιιιΚ, Ιι‹ιἔ·γ ειό.ιιιιι€ εειιι 
ιιιιΙιι:ιιιΚ Κιιιιοι·ιιΜιιι. ΠΝ Κιει!ει!εΚ, Μ. ει ιιιιΜ!ιιιιΚ ιιιέε Με. Μπι "Η, 
ό.Ιτο.Ιάιιοε ἔῦτοεϋΚϋειι ΜΜΜ: ιιιεἔ, ιιιιιιτάιι ειιεΙ6Ν: ιιιτλι· @επ επιτ 
τιιιι, Ιιε!γ!ιο!ι Μιιι€ιι!οιιι ιιό!Κϋ!, οτόεε:ιι -ΙιἱΙιε£6Ιοἔ ιιΙΙιιιει Βϋι·οεϋΚ 
ιιιιιι€ι -8ιττιιΚ. 'Ι'ιιΙάΙΙιιΚ «και Γειιιέι· ιιἔγιάἔγιιἱἀει εοΚειοι· οΗγ εστ 
παοκ ΙιιιΙΙιιιιιιιιι, πιο.ι!Ιγειιι·ϋΙ Μιτου ιιιοιιιιιιιιήιιΚ, Ιιοέςγ εί·ιεΗιειι ιι 
Γοι!ιάιι€ιιΙοιιι Ιει;Κιιιο!ιΙι _ιεΙ6ι εειιι Μάικ. Επι" ΜΜΜ ό.ΙΙειροτ ωΙιάΕ 
Μπι ΜΜΜ; ιιιιιιι ῇεΙοιιτ6εὲἔἔοΙ ε τοι·ιιι6ειιετιεΙ »Με ιιιιιιτ ει ιιιιιιιιΚ 
ΜΒΜ ροηΙιιιι!ι ιιιινοΙ€ει, ο οειιΚιιἔγιιιι ιιι ύἔγιιονοιοιι ἔγοιιιοτΙιἰ 
έγιιΙειει κι ειοιιιι6Ι Γοι·ιΙιιΙτ εΙϋ !οἔιιικιι!ιϋ.-ΘειιικἀΙγοἔοτ εἔγρέιτ 
ειοι· ω.ΙάΜειιιι ιιι ιιΣιγνοΙόΒειι , ιι ιιέΙΙιιι|, ω” ιιι ιιἔγἔγιιιιιιιι Μ· 
ιιιισιω νϋτϋε να” ειειιιϋειιιιι6Ιοἔ νέι·ιΙιιε Μ" νοΙιιιι. Π” ΙΜειι'ι, 
Ιιοἔγ "Με Μ), ἔειιγ-ἔγϋΙενέιιγεΚ ιιι ειἔγνεΙϋΙιειι Κενέε παρ α 
και ε ω" Μι ΜΙΝΙ ΒόρειωτιιεΙι. 

ΗιιιΙαιιιιι€ ιιι εεγΙοϋιιιιΚ ιιειιι ωομικ ιιιό.εΙιόρ Ιιιτϋιιιι, ιιιιιι€ 
Μ” ιιιιιι6Ι νόι·ιιιεεεΜι, ὶιἔέΚοιιγειΙιΙι ιιιύι·86Κιιι6ιιγϋ ει ἔγοτιιιο!ι, 
ιιιιιιιιΙ ΜΜΜ: ιιιι_ιΙιιιι06 Ιοοιιιι Ιιενειιγ ΓοΙγιιιιιιι ιιἔγΙοΙιιιι. Α Μιόι· 
ιιἔγ!ἀἔγιιΙόε - ιιιοΙΙγ , ιιιιιιτ ιιιοιιι!6Κ, ιι ΙοιιιιιιΙ εΙΙειιΚειδ “Μπιέ 
ειιπιιιιεκ Ι:ΜειιιΙι Ιειιιιι -ι·ειιιΙειει·ιιι€ ιιγοιιιοι·6Κ, εοιιγνοε, εοι·νιιιΙ6 
Κιεύοι!ε!ιιι6Ι ΒιιΙό.Πιι.ιοΜ 8 4-12 Ιιόιιιιροε ΜΜΜ. 

(Με ιιι ιι Ιιενειιγ ιιἔγΙοΙιιιιιΚ ΙοιιοτιιοΚ ιιιο€ιιϋΙόε, εκει, Μέι 
ε Ιιενειιγ Βόι·ΚϋωμΚ, Γό!ώροιι ε. νδι·Ιιειιγ ε ΙιιιιιΙϋ - ο. ιιιιιιοΚ ιιιι 
ιε ΜΜΜ ρό1ιΙιιιι€; οειιΚΙιοἔγ οι εεεΗιοιι ιιι ιιἔγΙιύτἔοΚ Πε Μ” νότ 
'Ο686€θΐ. ιιιιιιιι€ιέιιιιιΙι. Α Ι'ιηιιιιι.ε ιιιιιιιιοιι εεειι·ε ιιικάΜι ιιἔγ- ιιιιιι€ 
ιιἔγκότιοΒ ιικάνει ΜΒΜ; Με ιιιι στό! θιἐἔ8ύἔθ8 ειι€οι·ιι ΙτΞΠγΙεἔοε 
εύἔ Μια! ιιιιιιι 8γ6ιΜΙιεΗϋιιΚ ιιιιι€_ ε ει! Μ8ειϋΚ, Ιιοἔγ ιι ιιιιιι6ι 
ῖοἔιάε ιιιΚάΜι Εάιι @Με τἀιιἔἔϋι·οεϋΚο€ (εοαΜιιιιρειει) ειιιΙ , ιιιεΙΙγο!ι, 
ω· ΜΙΒ οιιιιιι ἔ γ Μι, ιιοιιι ω!ιιιιωιιιΜΚ ΠοΙιοε εἔγιϊΙΙιιροτ οκοιιιτιιιι 
ΜΧ. - ΜΜΜ ΜιιωΙιιιαΚ οΚοιιιιι€ιιιιΚ Γ6Γιιιάε! ε Μη ιἔγνύτριιιἔάε€, 
Με ΙοΙιο€ "ει" ωιωωιι οι οΜπ5Ι €6ιιγ!εἔεεειι Μι€οιιιιιιιιιιΚ. Α Μι6ι· 
ιιἔγΙιἰἔγιιΙιιε οιιιιἱτ ιιιι κακή: Ιειεειιιι Ιιιιιιει·ιτό ϋε£εἔε6ἔεΙιΙιειι, πιει 
€έιρΙάΙΜΒιιιι-ειύναι ιιιιιιι| ειιοιι ΙιεϊοΙγεΞεο!:Βιιιι, ιιιεΙΙιιο!ι ιιι Μικ 
πιί5νειι ΚόρΙε€εΚ ιοι·νειιι68, ροηιιιιιιΠ ιιιινοΗΜ "Μι-ιιι -ιιιΙά! 
ΜιτειιιΚ. 
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Ι.__ι Α Πει-ιιι' Ιω %)ιευκω 8(έ68280805 ει “οικω”, ε ιιιι,<ἐ· 
ιιιέΙΙιίιιιέ888 άΙΙιιιιιιι ε @ΜΜΜ ιιοιιι ιιιιι€ει€ΚοιιιαΚ , 1ιενειιγ ειἔγΙοΒ 
ΜΙ ΜΒ παπι ι·οιιιέιιγι οιιἔεᾶΙιει --ιιιωθειι εεο€ι·ε @Μι , ιιιιιι€ ει: 
«ιωνΙ:ΜτιιάΙ- έ:ε ΙοἔγϋιιΙ: ονιιτοεειΚ ιιγἱΙει€Κο2αιιιιιιΚΒεΙ , ιιιοι·£ πιθ 
1ιιι τϋἔιΒιι ιτιοἔΙιιιΙ ει: Μη Ιιό.ιιιιιΙιιιιι Κιειϊω, ιιιιι!όιι ιιιιἐὅ Μπι π: μπι 
ι]0Πι1Κ, τιι€Ιιει ροιΙὶἔ ει !εἔνοειεϋοΙιιιοεΙι ε ΙιειΙάΙΙειΙ ἰοιιγεἔοι6 αιω 
ρυιΜΙ Με Κινετ;6ιιιΚ. 

Α ι ο τι· οεΙό. ε ιι ΚϋΙϋιιιιϋπό οΙ«ιοΚ ε2ετιιιι ιιέιιιϋΙοε ΚιιΙϋιιΙιό 
26 ΙοοιιιΙ, 0ο ΙεἔὶιιΙώΙιΙ› οειιΚ που Κόι·ιοΙεΚ Ιιιι,ιιιι·οιιιιιΙι, ιιιεΙΝο 
κι: ει: ειἔγΚιἑτΙοΒιιάΙ οιιιΜόιιΚ -- ναΙῇοιι ιιιιιΙάΙγιάε αΙΚαΙιιιπι€ιιεεέΚ-ο 
ναι” ιιιΚιιΜι πω( ΙιςΙ.γειι Ιισ.εΙιιήιόΚ θ Μ; ιε σε” παω οι€·Ιειετϋ 
ει νέι·νΜεΙ, ιιιι€ ΩΓ65ΒΙΙ Εστω ζει, άΙΕιιΙάιιοε νιειΙιιιΕάε, ε 6ιι6ι·πιπ 
μια ιπιεΙΙεί£ ε; Κιει!ειΙ ετ6άΙΙιιιιοψι ΚειΙνο26. ΒΚΚοι· Ιιιιιεἔ Μπομ 
ιό.εοκ κι ιιιιΒγοιι οιόΙο28τιιοΚ, 65 Ιιιι.ειιιοε ο. Ιιιιειιιιι€6. Τοιιιρει ε1Ιοιιι 
Κὸτοεεάἔ, Ιιιιιιγάε , Ιιεεεειτ Με ιιιοΙΙειΕ, οέ;γοε ιιιἔοΙς ειέεΙΙιιιάϋιι 
πμ τἀιιἔἔϋτοεϋΚΚεΙ (εοοΙειιιιρειιι) ο ΙιάιιωΙοιιιιιάΙ ιε εΙΙειιισ.νεΙΙ 
ῇέιΙκ ει. νότνόιεΙι, Μι·ιιιιΙΙγ Εοττύ Β α Μ. ΙΙΙ; ΚϋτϋΙιιιόιιγοΚ Με Μι· 
Ιιά:ιιιιΚΙιειιι εο!ια εεειιι ΜιειιιιέΝ; κι ιιιιόά.Ιγιάε; ιιέΙιει ει ΙιειεΙιιι]τι5 εΚ 
Κω· ιιι ιιιι€ἔ ἱᾶοἱἔ1ωιι ειιγΙιιι!όει ειϋΠ. ΑΙΙιενειιγ νει!·ι·γ Ιιιιιαιιιοε 
ίοΙγιιιιιιιι€1 ει ΜιεΙιεη€ω τϋΙιΙιε2ϋτιε ΜΗ ΞειιιόιοΙιιϋιιΚ; Μ: ε.Κιιι· ιιιιΙΙγ 
ΓοιγειιιιιινειΙ Ιοἔγειι ᾶοΙἔιιιιΚ , Ιω θεειεοεύε ῇοΙοιιΒοιὶΙ‹, εοιιι ΜΜ 
ηοκ 5' εειιι ΙιιιεΙιει_ιι6Κ , εειιι Ιιιᾶεἔ; ΙιοτοἔιιιἀεοΚ τϋΜιέ: ιιοιτι ο26Ιε2ε 
ι·ιιοΚ. Α οιιιοιιιοΙ€6Ι ΜΜΜ Μιιάει:οεαΚ οἔγΚ6τειετΙιιιωιιι. Ποεε:πε 
ιιᾶειἔΙάειι Κιἐιεόἔεε -νειἔγ εοι·νειιΙοτι, εοιιγνοε ΚιειΙοάοΚιι6Ι ιιι·τιιΙιιιιι.ε 
Μιάειι.-- Βιετοιιο56τΙοιι ειοΒιιε ἔγειιἔόά ΙεἱεἔεἀοΚ Ιάπιε :Μια 
ροωιιιάΙ , Μι ΙειϋΚ Ιοι·ι·ό, ιϋειέιιτ Πωιωμ αΙΚιιΙιιιιιειιι. 

θεειοΙιειειοιιΙΙινέιιι ει: ιι€γΙοιιοι: @Ζ αἑςγΚ6ι~ΙοΙιΒιιΙ , ει: πι Μ, 
Ιι0ἔγ ει: ειἔγΚέιΙοΙι εοΙιΙαιΙ €γιιΚοτιιι!ι 68 ιειιιει·ιοΙι!ι α; αἔγΙοΙιιιάΙ; 
ε. Ιιοἔγ :Η εἔγΙοΙι ί6Μι Ι;όιήεΙοι ΜΜΜ $οιιιριι ιιιἱιιι εΙενειι Μάα 
Ιοιιι, ιιιΙαιΙιΙι ιιΥιιἔοιΙιιεΙιιιο.ε ιΞΙοιιιΚὸτοεειἰἔ 68 ειό1ΙιιιάΦειό; ιιιιιιι ιιγιιἔ, 
ιιιΙειιι ιιιμι·ιιΙτεύε·έ 658 ἔϋι;ι:;βεε£$, ιιιι;ΙΙγ ιιτύΙιΙτ οιιιΙιτειι ιοΙοιιθιοΚ 
ιιιΙωιΙιΙι άι: !ιιοιηΪΚἱ2ἀι·@Ιαε Μ 8$8Κότιο!ιοΕ ιοΙΙωτιιιΙτ.--Α ΜΙιειιιιιι 
Μο ι·άύ%ϋτοεϋις, Μπιτ ιηιιιιιΚ ΜΜΜ Ιιποιηιιτο.ιιιΠιιΚ , 88ιιι μεγ 
ειιιιι ειἔγΚ6ψΙι03 ἰΙΜ6 ιειωωτοκ. 

Α8·γκέτ- ε ο8·γΙοϋ Κόι·εεεωΙ. 
6εειοιιιιειιιιΙι€νάπ ιι Ι:ϋνοι!από 9 εεειιέΕ ιιι οΙνειεύ :ιιι Μά 

Ιιιιιέιιι, Μ” ειἔγΚόι·ΙοΒιιιἰΙ ἔγαΚταιι εΠΠοτάιι| ιι Ιι:ιειτιοιι @Η 
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ο. και Κενεεε6 ΜεεεΝ (Με ασκ ιιειιι τϋἐτϋπ ΜιΒγ ιιιω1ιιιιιιγ ΜΜ 
ιιἱΚ), Θε ιπέ.ε τ6ειοΙ‹ ΙοΒοε άΙΙειροτμι ἱε νό€οτἰΚ 6ειι·ε ιιι ΗΜ Η κι 
ΙιιιΙΙ:Μπι.ιι. ΑἔγΙοΒ ΜΜΜ εΙΙοιιΒετι επι ΚότῇεΙεκ Θε οεειτοΙνά 
"Με παπι ωιιιγΙτα ωιωωιπικ; Ιιενειιγ αἔγν1ιΚ6ι·ιιὁ.Ι ιιιεἔ 
έρροιι ιπεἔΓοτᾶ1€νει άΙΙιιιαΚ--ωιιἰιιτ ιιτσΜ, ιιι ἱΙΙο€6 εεοΕοΙώ6! Η 
ω νὶΙάἔΙαιιὶ. - 

ΑἔγΚύτΙοΒο€ αἔγΙοϋ _ῇεΙοἱ ΜΜΜ ιι ΙιυΙΙάϋαπ-ἔγαΒτειιιΙιι 
Μ51ιιιιΚ ῇοἔγιόΚϋπγνεἱπκϋοιι; 6ο Μπι οΙΙγ ειἔγΙοὶοἰ εεεΜεΙ ειοΙ 
,=;ι€ΙΙιεπιιηΚ, ΙιοΙ οἔγειετειιιὶιιιΙ α$γ!ώι·Ιοϋ Μπι ΜιοιηιιΗ νοΙηει Μ; 

ΠΙγειι ρ. ο, κι (Με «Με. - Α Μ! “Μπι ω·6ε οι πωΙ46τΙυΙτ Θε Μ 
ιιι ἰιιειἀιηἀιιγ Μ: 6Ι6ιι ιέρροπ πειτι1εΙνετ ΜΜΜ: ναι-ε εἔγειετειιιἱτιιΙ 
ει€γΙοϋ @Μι να” πωιιθ ν 

Πει ε;γεε οεοωιπ!ώοπ πόιποΙ!γ Κ6ηι.εΙεΙε, ρ. ο. ει. ΙΜάΚ, 
αι όι·ϋτέε ιιιϊνοΜι, ει ειοιτηάτοιτιοεοιι€ἰ νοιπιΙ ΙιἰάηχοιηειΚ-οιότ€_ 
ιιιοἔΙιοοεεἰτειιιιΙ :ιι ι›Ινειεσ, Μι ιθκωωιιω νεειἱ, Ιιοἐγ ιι 8γει·ιποΚ 
Κόι·Μι θει·ιθΚ εεἔεἀ-οτνοεώ - ΜΜΜ να” Βέτιπο)π-6νει1ΚόΑπ 
Μπι οεοΚόΙγ ιιιειικιγὶεόἔϋ Μάη; ἔγετιιιεΚ ϋε€εἔεύἔοἰιιοΚ ίϋΙ]εἔγ 
ιό86νεΙ ναιιιιιιΚ €ετΙιεΙνε. 

Δε;γΙιόι·ΙοΠυ οι ΙοΒοω ιιιωΙιιιύιιγο1ι. 
1. Τι3ΙΙιενειιγ αἔγΚ6τ!οΒ ΒοηοιοΙει€ωΙ. - Α 

ϋ0€εἐ· Μάτ €ϋτώπιτ ἱιιαὸιτιάηιηειΙ νόΜπιπί: Τό!. Α Μἔειτιγ εἰΚ6τΕεΙετι; 
ει ΙοϋιπόεοΚ Ιά€ει6Ιειἐ· τοειιιΙ Ιιιι€ο£ωΙ‹. -- Δι ἱιιειΠιιιάτιγ ε ει Μι· 
ιγάΙ‹ ΜΜΜ άΙΙειροπι ΙοΒοε ΕετιπόειεπϋεΚ. Αι ειἔγΒιιπ εἔγειει·ειηὶιιιΙ 
νότΒόεό,·;. Η 

1845ιΙΜ 94. ει. Ν. Ν. 2 % ένω, πω” οΙιο€τ, ροετΞ , Μπιε 
εάἔοιι ΜνϋΙ ειϋΙε€εττ ΙοάιιγΙ-ια.-Βο€εἔε6,·ςε ειοΙ(Μ 3 πειρριιΙ θΙ6· 
τοιπιεκπ €ῦΒΒειϋτὶ ΚειΙνσΠεπεό;; Μάτι ηιιἔγ ίοττΟεάἔ;εΙ, ειοιτι_ῇῇεΙ, 
Ιενετ€ε6ἔἔεΙ, 6£νάἔγΙιἱάπιιγιΙ, ἔγεΚι·πΙιΙ›ὶ Ιιάυγάετα ναΙ‹5 $ιηςειι·εΙ 
ε ηγάΙκό.ε Ιιέ.ηγάεειιΙ Κειι!ό«ϊϋΗ. Ε'ϋΙνό!είεέτ ῇιιηἰιιε 23ιΠΙώιι Κϋνεἱ 
Κειό άΙΙειροϊωΙ: ει ἔγετιτιεΚ ἱἔεπ ἔγϋηἔο , εκτνάιιγ; Ισε:νεεεό Γοττό 
Βότε πιἰτπεἔγ πγιι!όε ἱιιειᾶἀεεειΙ ίϋάϋΜ, ότνοΜεο ἔγοτε έε ἔγϋπἔνε; 
Με ΜΜΟ ατάπγ!ε;Ξ ΜάοΒ νόἔΙὲαἔοΚ πιθΙ1εΗ, ε ίε]ό$ ει ἔγει·ιιιεΚιιε 
ΜΜΜ €ειτ£νάιι ΜΜΜ: ει νάτπΚοεΒε Γιάιήι.; Μι!αΙιιιιι€ ΜΓεήοιό σ.τοιιιΙεπ 
(ειωκι$άτοπιιοεοπι€ϊ ΜΜΜ) ιπε!Ιεϊ.€ Ποιπι1οΚτό.ηοιοΚ νειιιιιιιΚ ]οΙου, ε ει 
;;γετιιιοΚ ;ι·γιιΙ€τειπ ΐοΙιἀειΚοϋἱΚ; ιι Ιά€ει ΚΜἔιιΙτ, ΓοἔειΗ ΜόιιΚέιπ 
οεἱΚοτἔατμι; ίϋΙΒΜΙ0:, ιΙο Μπιτ Μπωω ε @έκ ε.ειιι νοΜ ΜΜΜ; 
ιιτοιειὶιιο νέιΠοιό, ιτιει]ιΙ ρἰτοε, ιικηιΙ ἱειιιέί ΙιειΙανάιιγ; ιι`Ι1ο€εἔ 
ίοΙγτοποειπ όΙετϋπι!όιΙΚ, ΚὶνάΙτ Μ. άΙοιιιΜτοε οεοι1ιΙοε ΙιεΙΣιιοΕ6Β6Ι 
Κατω εηιοΙΦεώΚ, ιιιΜ6ιι Ϊ8 Μότ ίϋιιωι·ωηὶ όρρεη Κήμρ_Ι_οιη-π 
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Μ” ριιΡιιι, Κενοε86 Ι:εεεεΜ; ειόΙα:Μώ Ιιὶἔα|ε, πω» ἱἔειι 
8γει1εοι·πιΚ. 

Η Κύι·_ῇεΙοΚΚοΙ ]ότό Μί.πωΙοιπτει πιέινε ι·ϋ8$ϋιι Η Μπι ΙιΜάι·οι 
ΜΝιιΚ, Μι νειΙ]ου εἔγν1ιΚύττΜ να” εἔγΚ€τ!‹›Ι›Ιπι| ν” ο ·ἰοΙἔιιπΚ, 
ε σ. ΚιΗεἐἔΚἱνϋΙ ιιιο80ϋτ86ηΩ Κὶἱιιειιὶιπάιη εΙ!επ_Ι›άτπιἱ!!γ “πιπέ 
ειοΙϋ ἱε ΙΘ;γειι ιιι- ειιὶτιιιιΚ: 3 6ι·άπιΜητ θέ, επ. 6605 Μἔιιιηπ, ει 
πγειΚειἰΝτε Μ3!γειΒΙιιιι00 αΙΚει!ιιιιι€επάηΚ, ε κι Γο_ῇε€ 2 στάηΚειπ Μ 
ιῖεἔ νΙιιεΙ όπ:ϋιωττϋΚ Μ. Μἰιι‹Ιωιιυ!!οα μινι1Ιάε έρρεπ "επι Μο” 
Ιω, 86ΐ ει άΙΜιρο!! ιιιἱιιιἰἱηΚάΜ το55ιαΒΒιιΙνάπ, ο. ἔγει·ιτιοΚ πιέε παρ 
τεἔἔεΙ πιεἔΙιειΙτ. 2 

Βο ποιοΙάε πΙΙαιΙιπέινει! οι ειἔγκότἔοΚ ΜΜΜ Κοοεοτηέε 
ΞιιωΙιιωηγ Πού ιιιεπτητὶεὸἔϋεπ ωωιωιοια, ει Ιἀἔγαἔγκσἐ·τ ΜΜΜ· πιεἔ 
νΒΒΜἔΔ›σΪΜΈ, νέ:τι!ι5ε, ει: ει€γόΙΙοιιιάυγάιι .εχήπω: νϋτϋει ροιποοε!α1Κ 
νε.ΙάπιιΙε ΜΙΙιει€0Κ. ε οι ειἔγ €γοιιιτοο8ΜΜιι ποΜιη ηΜιειΘΚπγἱ Με· 
Μ· ιο.νιιτοε εεινό ΜΙόΙΝιώΚ, ι38γ Μπιτ αι ΜΥ ει!ειρ_Μπ π; -ει τω 
εἔγ6Ι› ϋωἔοἱιιεΙε ιεἱἔοτοἰ ι·ειιιΙοε άΙΙειροΦωι ωιαιωιωκ, 

2. Ηονωιγ οειὶι σε ειἔ γΚότΙο Β. -Νειι16.!γοΚ, ΙιὶιΙοἔ Βο 
ι·οἔειΕάεοΚ ε οΙει]οε νεἔγἰπέκοκ εὶκοττεΙειιεέἔο ιι€άπ νόμο αι ω” 
Ιιἱἔαιιγ ἔγύἔγιιΙάεπ ιωωιι «Μ. 

1845ιΗΜ 12. ει. Ν.Ν. 2 ένα. ΒεοΙ£άηγοιο€!:, ιΠΙιεΙγΕ “Με 
ιόεϋ ΞινωεΙΝει Ισό.πγ!ω, ΓϋΙν6€οΙο εΙόττ 8 παρω! Με Βετεἑ·, ε Βε 
£ε;ε6ἔο τω”. ΒιοιιιῇειΙ ]ότό πετώ Γοττῷεἀ;ἔιΙ, οι” Ιενετ€εύἑςἔεΙ, 
Κ6ΙιόεεεΝέεεεΙ ΚειόόόϋΝ. Μηιιάτ 20Κάπ Γϋ!νό€ε€νέπ: ει Βόι·Μν ο 
τόε «πι, :ιι έτϋτόε .Ωστε ό8 ω”, ο. ἔγετ·πεΚ ο ιτιοΙΙοϋτ ἱἔεπ Μ 
ἔει·Ι6Κοτημ ετἀιιγΙειἔ; σ. Μ.ιΙιοι ειει·ίεΙετΩ ΙωάντεΙοπ, ε πω” πω." 
Μ.]ΒειΙιιιατ ϋέΙγεἔιό!εἐ· εἰι·; Γε_ῇ‹ἐ€ πιοΙιειεπ ΜτΙ” Μ", 8 ΐουτύ;ω· 
«κι ρἰτοι, ειτοιΚἱΓε_ῆειὲεο Γά)ΟαΙιιιειε, ἱιἰ6ιιΚόιιτ εΙΩϋπό ΙιοιιιΙοΚτάιι 
02οΚΜΠ; ειειτιοὶ ΓοΙγτοιωιεο.ιι ι:1ι·νάΚ ε ε νἰΙἀἔοεεἀ.·; πάω ἰἔειι ότ 
ιέΚυιιγοΚ, ε; ειοιιιϊιέῇεΚ ἀειἔειᾶΜΚ; σ. ειάῇα_ῆΚειΚ ειάταιειΚ. ΓύΙοεο 
τερειεΗεΚ; ει κηοΙν 82άΙ·61Ζ ε Μεεύ €ὶει€ιἰ€ειΙαπ , 8γειΚοτί ει ΜΙΜ 
ΙϋΒόε ό8 ΓοΙιάειΚοαΗε. --ΗΜΜιπ ἔγϋυἔο ΚϋΙιύοεεΙ6ε ΜιΙΙπιἱΚ, Ιαο 
ροἔΕΜάε 68 Ιια!!;αΦύιΙιάε ει!ει€€ ειιοπΙπιιι εεπιπιἱ τοπιύεΙΙειιεεεύ.·;ετ 
εεπι ίϋιΙϋι!ιοΗϋπικ Μ; ο. Ιιειε ριιΙιει, πιγοιπάε Με” Γάμ]αΙιιιει€Ιειπ, 
ειόΚε ,εγικοι·ί ιϋΜεε εεινόι. 

Αιωιιιο.Ι (ιιιὶιιτΙιοἔγ πι ειΠιιιεἰ ΚύτῇεΙεΚ ιιαἔγ Μπορω! ῇύΛειπ 
:ή ΙάωιοιωιΚ_ έ8 ειιΙηοο4ὶν ίεῇοΙεΚ α 2 άνω ΚἱειΙειΙ€6Ι πω" νοΙωκ 
πγει·Ιιετ6Κ) Μιπγωτότ ΜΜΜ( κ. επ. ΜιηΒοτΠώ ε ?έ ιπΗιειθΚ Μάη 
ἔγϋΚσᾶτ ροι·ΜΙ 1 Μου ΙσράτοΙτ ν1ιΒειι; -ει $γετιποΚ αι ο,ι·6ει Μετὰ 
ΘΙΚ6Ιινόη ερρειι πω" Μιηκ, ειιέΚο ἱε εεωἰἔ οευ.Κ 2 ΚϋνοτΚειε€τ. 
Παπ: α Ιάι ει3ΙγοεΒιιΜει πιεΙΙεΝΕ οι Μ ὶἔειι Γοτύ νοΗ, ε ει εγω· 
ιποΙα ἰἔειι ιημιέωΙωικοΟ6Κ, ιπιἱέ:Μ ἱε ΙπιΙάιι€6Κειἱτπ θ ιπιιΜΙγ Μαι! 
:τιαιωανάιι ει Γε_ῆι·ε Μηκοποε Ιπἱᾶοἔ Βοτοἔεπάεοκ ιεωιωκ, ΒεΙ:6Ιε;; 
ρεἀἱἔ νέΚοπγ ‹›Ιειῇοε νόἔγἰ€6Κ ειι!ει€οΗ. -21- ε 22ιΝΚ6η ει Μι Πήγ 
τοποε απτά" ιπο!Ιοα κι Γε_ῇί‹›ι·ι·ὸε‹ἐ.ἔ πιὶωοιπ επ.<ι·ειΙ, αι ειιο!όπ ὶἔοιι 
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ιιγιιἔΙιιΙιιιι ΙιοΕΙιἔ ιρ;οιι ιιιιἔγ άΙιιιοεειά.€,Βιιιι ειιιιινοιΙ, ΙιΙδιιΙ(Ιιιτ ΓειΙιΙαΙ 
ιιιιιειιιι πω; υε Μι; επόΙιε ιιιιροιιΙιΙιιι 1 - 2 εάιχ·;ό.ε, ιηι1ΙΙιάε.ριέρ 
:ιΙΙοιιιιι.ιιγιι;-εισιιιΙιεΙϋιιό ]ιινιιΙάε ΙιΙάιηι1Ιιιιιι ΙιΙἔιιιιγΙΙ ι·οιιιΙεΙΙΙΙιιΙι: 
Βρ. ι:ιιΙοιιι. ἐ·ι·. σου», Μαρ. ιιΙΙ›Ι ιΙι·ιιοΙι. ιιιιιιιιι. Μ. Ι. ρ. ΠΝ. ιιιιΙοε. 
12. Π. δ. 2 0ι·ιιιιΙιΙιιι 1 ροι·Ι. ΕΜΗ: ιι κ” ειιγΙιϋΙΙόνοΙ ιι Ι”εΙΓοι·ιρ 
ειΙἔ ειειιιϋεΙϋιιϋΙεἔ ΙιιεεΙιΙι νοΙΙ ιιιΙιιΙ ιιι εΙόΙιΙιειιι ιιεροΙιοιι; ε ι5ΙιεΙ 
ΙϋΙιΙι Ιιιιοεοιιγιίε ιϋΙ‹Ι ει6ΙιοΙοΙ ιἰΙΙνάιι Με , 23ιΙΙΙαϊιι ει ΙΜ Μαι Ιἔειι 
ιιι€ι·εεΙιεε νοκ, ιι Ισποι·ι·0ειι€ τοΙειιισεειι ειιἔειΙεΙΙ, ε ει: ιΙΙιιιοεει5.ἔ 
εοΙιΙω.Ι ιιΙιί.ΙιΙ:Ιιιι€ροΙΙ.- 21Ιωιι ιΙ6ΙεΙόιτ ιιιέἔ παρ ροι·ιιΙΙ. ε8ινο ιι 
ΙΜ Ιἔειι ιιιόι·86Ιωε ΙοΙιιι ιιιεΙΙοιΙΙ ιιι ΜΙΠ088άεζ Οδό82θιΙ εΙΙΙΙιι€. οι Ιάιιγ 
Ιω ιπειιιοΙ νΙΙΙ:ΙιιιιιΙι νοΙιειΙι , ε όΙνά.·;γ ιιι ΙωιιΙειτ ιιιιι€ειΙΙιοιιιΙ. - 25 
ιΙΙΙιι€ιόΙ ιιι ΙιινιιΙιιε ιιιιιιιΙειι οι·νοει επι· Ιιιιειιιι1Ιιιιιι ιιιΞΙΙιΙΙΙ ιιιιιιιΙΙιιΙιιΙΙΙΒ 
εΙόι·ι:ΙιαΙιιιΙΙ. ύἔγ Ιωἔγ ιι Βγει·ιιιοΙι μι.ιιιιι1ι· 29-ιΙΙΙιέιι ΙϋΙόρίΙΙιε68ό 
ιιι:Ιι ϋι·νοιιιΙϋ ιιρ]ύ.ιιιιΙι ιι.ιΙιιΕοΙΙ: ι1ΙΙιιΙ. 

Μου ιιἔγΙι6τΙοΙιοΙ οει1ιοε Ιοι·ιιιόειοΙΙΙιωΙι νεΙΙΙΙΙΙι, ε: Ιιιἔριό 
ΙιϋιιγιιιιιιΙιΙιειι Τ- Ε6ΙνόΙεΙΙιοι· - ,,οει1ιοει Μι 65 σ.,·σΙει€ι·ΙωΙι“ ιι6ννιεΙ 
Ιι·ΙιιΙ‹ Μ. ΟΙιιιιιΙι ε νοιότιιόιοΙΙιιιΙι οι ει·ιιιιι ει 90, 92 ει ΙιϋνοιΙιοιϋ 
ΙειροΙιοιι ΙιΙνεΙιε16. 

3.1·Ι.σειι Ζω ειρ:γΙιθ ι·Ιο1ι.-13 ιιίιιΙάΙρ σ. Ι'σηι·ε, ε 16 πι. 
ιέιΙοε ΙιΙ$ιιιιγ ἱιΙεΙἔΙοιι ειΘρ ειΙΙιει·Ι Η”. Με ΙιΙἔειιιγΙιόι· ιιισ:ΙΙΙ:ΙΙΙ νἰει 
ειιι.0εύε Μάρ ε. θει·ιιιιιιιι- Ιιο.5ΙιιιΙΙό ι1ΙΙισ.ιιιΜ Μπρικ εἰΙι8ττεΙ ιιΙΙιιιΙ 
ιιιιιΖΙαΙοΙΙ. 

1845ιΙΙΙιΙ 128. ει. Ν. Ν. 10 ένα, Ιιει›ΙΙάιιγοιοΙ€ ρεεΙΙ ειι1Ιε· 
ΜεΙΙ Ιοε1ιιγΙιε. Κσι·οιΙιιιιΙιΙιιι ιιιι€. 8ιΙΙΙιι1ιι ν6ιετνειι Π”, ΜΜΜ ιιιιιι· 
14 ιιιιρ Με. νοΙτ Ιιιιτεἔ;- Ιιετεἔεόἔε ϊι›ι·ι·σεάἔἔιιΙ, πω" Ιενοτωὸἔ 
μ!. ΘΓ68 820ΙΙΙ]]8Ι. ἔγιιΙιοτἱ ΙιάιιγΙιιἔοττεΙ, ιιωΙΙΙι ιιγάΙΙιιΞε :ΙΜ ιι. 
ιιγιιἔ ΙιάιιγάεάνειΙ, Γι:ΙΙΙΙ._]ά558Ι ε ἔγιιΙιι›ι·ι ΙιΙἔ 82εκιωωιιοι ΒΗΜ 
ιΙϋΙΙ. Η ΙισιήεΙεΙι ιιιΙιιιΙΙιιΙαιΙψ ει·6εΙιΙΙΙνειι ο. Ιοετι5Ιιοιι εισιιΙΙιειι ιιιΙιιιΙ 
ΙιιΙιάΙιΙι Γοἔγό ΙειιιιρΙιιι ά_Ι_Ιο:ΙεΙ Ιἔειι ιιγιιἔιιιΙιιιιοΙι νοΙΙιιΙι, οΙΙγΙιοι· ιό! 
τε Ιε ΙιοειάΙΙ, ε σ€γι!ΙιΙιιιιι ΓοΙγιοιιοε άΙιιιοεειὶἔ ΙεριιεπΙειΙΙιιιοΙΙ. 

ΡϋΙνέΙεΙοΙιοι· ιι Ιιενειιγ σειιιοε Με άΙτιιΙέιιιοε Ιι6ιςΙεΙεΙ ιιιοΙ 
Ιειτ (Ι. ιι 84ΙΚ Ιειροι) κι Ιειί.ιιγΙιιι. ιιι·6ε ιΕΙιιιΙάιιιιε Γο:_ΙΐάΙΙΙσ.Ιοιιιι·0Ι ρα 
ιιιιειΙιοιΙΙΙι, ιιιιιΙΙγ “ει” ιιιιιιγΙι·ει ιέ·Ιοε ιιιιιιΙ ΙιιΙιιΙΙΙΙι Ιοιιιριι, ιιροιιινει 
ΓεειΙΙΙό; Μι ΜΙ ΙΙΙ, ε26ιΙιεΙο,ς, Ι“ιήι3Ι ιιοιιι Ιιιιήιι; επειιιι:Ι ΜἔγιιιΙΙπΙι, 
Τά_ΙιΙειΙιιιιιΙ ΙεΙειιιόΙι, εἔγύΙιΙιΘιιΙ ΙΙειΙάΙι, ιέι·ΙεΙιιιεε ΙιΙίεΙοιεεϋεΚ; ε. 
νΙΙἀἔοεεόἔοΙ ιιιιιιι Ιι1ι·ΙΙι, τι Ιό.ιάΚ ϋεειεΙιιιιύιΙιιιΙι; ιιι·οιιιΙαιιι Μιμι 
ιιΙΙΙΙ, ΓΙΙΙΙΙιιΙιιιιι.Ι ΙιΙΙΙΙΙΙ; Γε_Ιε Εστω; ίεΙΙΙΙοι·οι ει·6εσιι νοτιιοΙμ ΙΙΙΙοι 
σεοιιἔιιοΙι ε ιύἔιιαΙι; ει. ΙεΙΙ Κύτι1658ΚΜ ΙΙειΙ6.ιι ώ·ε:10Ι ΓεΙεΙ, όΙ_ΙεΙ 
ιιιοιιΙπιιι ΓύΙι·ιιΙιοει6Ι; ιιοιιι ΜΙΝΙ;;; Ιιο.ειι ξριιΙιει., ιιιιιι:ε Μ: 
ι:ενο. ιιγοιιιιΙε «και Ιιενεεεύ έι·ιόΙιοιη, Ιισ.ειιιειι€εε ιιιιισε, ΜΗ 
ΙιιΙιάΙΙΙι ε26Ιιειοι·ιιΙάε νιιιι ]εΙειι. 



·····'Ιΐθ- 

Α ΜΡ_ΐιΠ0Κ 820” ϋ8828ἔὸὶι6Ι (τ:ειι:οε ιοτιιιόειοϊϋ -:ιι ιιιιιι€ 
ιι6ιετιιιιΙιοτ οι ιιι6Μι ΙεϋνοΕΙιε26 νΔ1ιοιόΚοιιγεά; ιε Μ2οιιγιιά-) 
ΙιειγΙιεΙιειτοιι $οβιάιιωΙοιιιι·ιι Κϋνοικειιοινσιι ει ιιιιΙάιιτόΚ-ιέιιιικια 12 
ιιιιιΜ.Ιγι ει1ΙωΙιιιειιιιιιιΚ, ειιπάιι Γο]έτο ίοΙγιοιιοειιιι ειοι·μιοιιιιιιιιι 
νά!ιο;ειοιτ Νώε; Βοι·ομιάεο!ωι, ιιγειΚειιι·ιιέι·ε μειιι€ ιι6Ιγιιἔιιιιι6ι 
ιόιεΗϋιιΚ , ε ΒοΙε6Ιε·ἔ επ ω” Ιιἰἔιιιιγι ιιιιἔγ :ι‹ιειἔοΚΙιειιι ιιγιι_ποιιιιΚ, 
πω, Μ” δ. Μιιγιιιι Μι; όι·άιιΚύιιι 2 ειι·-ι νεα Μ. Αιι,<ς. 10«Μιέιι, 
ιιι ειιιΙιτοιτ ε2ει·ε!6ιι ιιιοΙΙοτι (οϋᾶιἔοΙ6 18 επι. 6ιιοε ιιἰἔιιιιγι νοιτ Με) 
ιι ἔγιιιιτιιιιιιι Κοοεοιιγειε πιο ειόκεΙειοΚ ΙιοέιΙΙέιειι ιιιεΙΙοιι ει Μι ω· 
ωΠιθ88ιι ωηιιιιιι, ίε]Γοι·ιόεέιέ·π ειι;ειιοΕι, ει Ιεέ.ιιγΙω. νιιιέιιιιιιΜι ιο 
ΜΗωίίθι Ιενόιι ό_ῇεΙ ιε εοΚΚειΙ ιιγιι;ι·οιιιιιΒιι ΜΗ. ε μ” Μαι; Μ» 
ω" ει ιιιἔιιᾶΙιιιΦιιιΙειιι μινιιΙ6.ειιιιΚ ιιιιιιιιειι _ῇεΙεἱ ωιιοιωιιιειωκ;-ω 
ΜΝ ιε 11 -Μαιιωιἔ, Η. μινιιΜε ίοιγτ‹ιιιοειιιι εΙ6ι·ο ΙιιιΙωινέιιι ;γόἔγ 
πω· ιιόΙΚϋΙ ιιιι;;γιιτοιι, ε πω» ει. Ιιιιιο; Βοι·ο.<;:ιιέιεοΚ ἱε ΓόΙι·ειέτω 
ΜΚ.-15ιΙιΚ6ιι ειοιιΜιι κι Μ: ιιιιἔγοΙιΙι ι`οΚει ιιιεΙΝΜ ΚινέιΙι εεινε 
ει Ιιετε,=; Μια ιειΕάιό.ει·όΙ ραιιιιεικοιινάιι Με: ιιοΙιε2ειι ωι·ιά Ντιπ, 
@οι ιόΙι·εΙιεε26Ιτ ε ὶἔειι ιιγιι8ιιιιιιιι «Μ. Διότι 18ιιικειιι, ειόΚειϋΜ› 
Π” «Μι ειοι·ιιΙι Ιενόιι , 0ιιιιοΙι ιιιο€ιιιιιιιάεάι·ει 82. Ηειι·ιιιιιιιι-ιΙιεε. Τσι· 
ι·άπιτ ιιι!ειΕοιι; -ιιιιτο ἱε ει: αἔἔιιειι6 ΚόιήεΙοΚ ιειιιέιι ειτϋιιόεόνοΙ 
8 Βειε;; ιιιιιιιιιιιΚιιΜι _ῇιινι1Ι£; - ε 20ιιιΙιάιι ιιιάτ ϋόϋΙ€ιιοΚ ιε·ΚιιιήϋΚ, 
Μι ΠάΜΜΒ, ΚινάΙτ ΜΙροΜάιι “ΜΒ Κοιιιόιιγ Μερα, ιιωιωιω ισ 
ΙϋΙειιΈ, ΒιΏϋε ἔειιγι όιιι6 ΜΜΜ Μπι ωιι6ιιικ. ΒιεΚ ιε οιόΙε2ιιι·ϋ- 

'Μάτ Ιιοεειιιεειιι ιειι€ύ-ειει·εΙόε :Μπι εΙειτόΙεεπεινόιι , θ. Ιείο.ιιγΚιι 
οι:ιοΙι. 7Κύιι ιϋΚέιειεεειι Π3ΙόριιΙνε Μωὶιοοεάιτιιιοιι. 

Βιοιι οεει!ιοιι ΙΜΟ Ιι5.ιιιιιήιι, Μ” ιι 8τ. Θει·ιιιιιιιι (εειιιια)-ιιιωι 
ΜΜΜ: ύἔγ Ιιειιοιτ ιιιιιι£ ει Ιιἱἔιιιιγ; ιιιοΙΙγ ιιωΜιιΚ έ.ιιιΜι·Κο!Ιειιιει:Ιοιι 
ΙιἱἔιιιιγΚόι·ὲ Μπιτ Μ, ιιιόἐ· εειιι Ιιατοιι: €γϋΚοιεειιιι. 

4. Ηιιιτειιιιοε ειἔγΚότΙοΒ έιε ιιἔγΙοιι; Βοιιοιο1ιιι 
ΜΗ. Α Ιοὶι ε16Μι ε οι·όεΙιοιι ιι ΙιόιἔεΚΙιοιι ΜιειοΜΕ ΓέιειΚειιιι; ειιύι€ 
ει: αμΚόι·ΙοϋοΚ Μιά εοι·οπιιΚ πιει εεετει. 

1842-ιΉΚι έν 174 ει. Μαι!. Ν. Ν. 19 Ιιόιιιιροε ρεετι ειϋΙοιέ 
επ ιιειιι ωωιι ΙΜ ιιιέι· 16 Μπαρ Με Βε#εἔεε!€εᾶἱΚ;-Ι›οιοὲςε6ἔε 
ιιιόιιΚιιιΕ εύ!γοεΙ›ιιΙό Ιιιεειι Ιό.:Μ.ιι, ιιάιιγάειιιιιι ε ιιιεἔιιιοἔ @υιό Μω 
ιιιειιιέ·εΒόΙ σωστη --ει. €γοι·ιιιοΚ ειοΚ ιιιοΙιεΗ: ιιιιιιιΙιιιΚιιΜι ει€γοιι 
μια, εΙεονέ.ιιγοιΙοα, ε Ψ" ΙωάνετΙειι νοΙΐ. 

ΟοιοΙιει· 14ιιιΚέιι Ιιοιειτνάιι ιιι€6ιετϋιιΙΦε ει ω, ἱἔοιι εΙεονά· 
ιιγοιΙοιι: ε ΚιΓειΙόιΙ6εόΙιοιι Ιιά!ιαιιιαιαάι; ίοΙγιοιιοειιιι ιιγό8 ε ὶἔειι 
ιιγιιἔιιιΙιιιι; Μάι: ιιεΙιοιοιι ωι·ι_μι ΠΜ, επειιιοἱ Βιι..<;γειότιιΚ, ιόόιιΚόιιτ 
ΙιοιιιιοΙζιάιισιοΚ Ιάιιιιι€6Κ, ει ε: θΙΙ1]άτ0ιιι0 εοιιι:ι νοιι ει! ΜΜΜ; 
ιέ·ιιιιιιιοι· ιιιοΙΙετι Ιισ.εει ριιιια, ειὲΚοἱ ἔγειΚοι·ἰιιΚ ιιγάΙΚάεοΚ, εἀτἔάε 
ιϋΙι1εΚ;-ωειιΚϋι νόἔΜΙιιγἰΙι5.ω ΚϋιοΙόΙιειι ιιιἰιιιοἔγ ;ε.ιιιιιιΕιρετόιιγι 
τοιιιρει ιεΙΙοιιιιι ιἀΙγοἔ Ι:5.ιιιιι€6. ΠειιιΙεΙτιιιιΚ οιιγνεε ίϋι·ά6Κει, αιρ 



-- ιιι- 

πιο έ!τοΜο!ε ο σιό!ι·ιι !!ϋ!!!ιι!ιε0ιι ιιι ει·ι·οννι·οο!-!!ει!ο!;-·-α !ό.!γοἔ 
κι ροι!!,=·έ Μ528!'08 Ρέιι!ιοτο,ιμι!άεοΚα!, ιιιο!!γτε ιιι ιιιόἑι°, ποπ παρ 
ιπει€έ!0! η!!! πιεἔ, ο Μ! πιοιιιιγ!ε6Επ !ι!ἔ μη” Μακ!. -17!«5η 
ει Γο!γ!οιιοεσ.ιι απ!!! ιιγϋἔι€ε ει !ι!όπ!‹έπ!! !ιοιιι!ο!:ι·ιιιιοιο!‹, ίο!πε!ιόι 
πάει, ε Κει!νε!!ειιεό;; ιό.!!ιι! ίο!!ού.ιι!α!ιιι! ἔγιιπιιιι!‹ !;αιο!!ει!νάπ, ε ο. 
ειι6!κε!ο!ε!ι Βιιι·ιιέιεει!! ωισιιωι‹ !έ:νεΞπ ειι!!ιιιι!ε: Βρ. οει!οιιι. ἔν. εε:ι, 
ειιο!ι. ιι!!ι! ι! τ. ιιιιιιιιι, Μ. ΕΡ. ΠΝ. ιιι Με. 16. 8. 4 που! παρ!!! 
!πιπ. 18!ωπι ει !ιοι!νε!!οιιεό; ο τιγϋ,;ι!έοεο!ύε Γο!γ!οπ !ειι·!, Γο_!ε οι ε 
έγό!ι !εε!ι·68ιε!ειι6! !ιόε!ι!ι; -οιόι·! 19ι!!!κόπ ιι πιο!! ιιιϋἔό 4 Μιά!!! 
ιι.!!!!ι!ιιιιιι!α!ο!!, ε ει. Μ! !!ι!ειιιγ!αιιι6οεοεο! Κειιε!ε!! Μ, Α πω!ά!γο!ε 
το. ει ἔγοτιιιε!! Κιεε6 ιιγιιἔοι!!ιι!ι!ι νο!!, Μ απ!! !ι!ε!ἔ!οιιεεεπ. Π!ό!›!ι 
Βε!ε6!οἔ !ι!ιιι!ιο!-ο!ιη ιιι!ει!ο!! Με!!ιοιι , Μ !ο;;!ε!εο!ι!ι Μακ· ιι€!!(ϋ!: 
πω, πο” σ. ἔγετιιιο!ε ιιιόἔ !ιι!αι!ι!ι ε!ει·6!!ειιεόνάπ ιιι @Με ιπ!ιπ!!ιι 
Κά!ι!ι ιιγιιἔ!ιι!ιιιιο!! !ο!!εΚ , ιι πγϋἔέε ίοΙγ!οποε νο!!, Μέι! Γϋιι!ιιι·!ιι 
ιι! άρρεπ παπι Ιι!ι·!ει, ε πω νιιΜ.5!ύ! !ερε!!οΚ ε!. Ι!!γ ιι!!ειρο!!ιιιιι 
σο!. 27ι!!!ιόιι εε!νε ιιιεἔΙια!!. 

Βοποιο!ει!. Α !ιοροιιγα ιιιοἔιιγ!!!:ι!νἀιι @κι Μ!! ιεινιιι·οε 
εαν!! Πι!γ! Μ, οι ιιἔγΚέτἔε!ε ειινόειι!ε !ιοιπά!γοειι!ι, :ιι πω! ιι.!!ο 
ιπάιιγιι ρ6ρωιοπ ε!πιά!!6 νϋι·ϋεοε , ιι $γοιιιι·οοεο!!!ιωι εἔγ Κενό! ιιι 
νιιι·οε ειινσ !ει!ά!!ιι!ο!!. Α Μ! πω!!! !ϋ!εό !ε!ιειιγε τόει!ε!οεοπ ιιιάιο 
εοΜ!!, εἔγ€!ι!ιὶιι! ει !!πιό!! νέι!ε!ειιοΚ ε !όἔιιιοιι!εεε!! ;--ει ω!! νεεε 
!τε!γ!ι6Μπ ιιο!ιιιιιγ !ιό.εο.ειοιιιπγ! Εϋνεπγάειτιι!ιοοε!ιά!ε ωιπωωι, ει. 
!ιιιἔγ!ι6!γειἔ!›ειι! ν!ιε!ο! ιανειι·οει; ιιι ιι!!ιιιει ιιι!ι·!ἔγε!‹ !ετιιιιύ!!ι!ε!ιεπ 
ιιειἔγοΙιΙιοᾶο!!ιιΚ. ω 

5. Η ιι ι ει πι ο ε ιι€γ Κ σέ ι· ! ο ω. - Οιι!οιπο! ε!!ιετ!ε1οιι, ποιό!! 
!γο!‹ !ο!ειιιεε _ιεινιι!έιε! ο!κοιτικιΚ. Καπ Μ! Μα!! !ϋΙαύ!ο!εε ἔγὸἔγιι!ἐιε. 

1842ι!!!‹! 173 ει. ιι!:ι.!!. ΝΝ. 2 % ένω !ιεο!!ο!! Με!! ειπω 
!όεϋ Μ, !”ϋ!νό!εΙε επι!! 4 ΜΜΜ! !ιάιιγ:ιε, !ι:ιειιιειιόε, ε τιειἔγ ίε_ιε!!”ο 
,=;ιι!!εει;έει! ῇάι·‹ι Μια!! !ερο!ε!! πιεἔ; !!έ86Ιι!ι ει Μι ο!!!!ιι 
Μινι! ει πι! ιἔειι !ωι!νε!!επ ε !π,·ιετ!ό!ιοπγ νο!!, !ο!γ!οιιοεπιπ Μπι! 
Μ!οιιιιι6! ριιιιιι.ει!ιοι!ο!!, ε ιι!όιι!ιέιι! Κι!!ϋιιϋ8επ 61ιε! ε ά!ιπά!ιειιι ΝΒ· 
!ϋπ ίε!Κιά!!ο!!, ε ιιέ!ιιι ιιγά!!αιε εεινειε ιιιιγιι€ο! Μάη!. 

0ο!. 1Μι!ώπ !!!γ ά!!ειρο!!ιιΙ Ιιοιει!νάιι !πότ!ιάιιιιι!(Μι, ει πι! Γε 
με! ιιο!ιοιειι Μια! ΠΜ, Γε_!!ό_ῇι!ει!οιπι·ό! ριιπαει!ιοι!ο!!; !;επ !τοιιιοι· ε 
ιιι;ετ!6Κοπγ !όνόπ Μόιι!(ιιι! πω” ε ά!ιιιά!ιειιι ό!εεειι !”ϋ!!1ιά!!ο!!, Μ· 
ει. ριι!πι Γά!!!ιι!ιιιιι!!ιιιι, “Με τειιι!εε. - Αι!!ιιιι!ι: Βρ. οει!οιιι ,εμε 
η!. 8:ιο!ι. ιι!!›ἱ °-) ι. Μ. Γ. μ. πω. π. Με. 4. Θ». Βοἔἔε! ε εε!νο 
εμ· πω!. -Α ροι·ο!(πει!! Μ! πιιρ!,ε,· να!!! ειΜἔΜειι ιι!άιι ιιι ά!!ειρο! 
!εἔ!ιἰεε!ι!ιό Μπι _ιανιι!νάπ 13ι!!!ωιιι ει. !!!!ε!! ιιι!ι€;ό 4 ιιιιι!ά!γ! !ε!!!ιιι!!, 
ιι ει !6! παροπ!!!ιι! 4ειει· ΜΜ; ν!ιιε! 6ιι!ε!!ϋ!τ !ε.-Βιε!‹ Μει 
ιι:$.!ιι!ει ιιιο!!ε!! !ιατιιιιιι!περιπι πιά! !ε!ειιιοε μινιι!άε ι!!!ο!! Μ, @γ 
πο” τι πι! ειτἀιιγ!ιιἔ ν!!!οι·ιι!ι!ο !ενέιι, Ιε!!ά_ιάει!οπιι·6! παπι ιισιτιειει 
κοπο!! ο!!γ έ,·γιι!ετατι, ειειιιο! !!ει!ά.!ι!ιιι!! !ο!!ε!!, Ποιό! π. Κϋιιιιγε!ι 
Μπι ω!!! ΠΜ, ό!νάμει ι!!ει!ο!!, ε @Η πγιι,ι·οι!!α!ι!ια!ε !ε!!ο!!. 



--ί!'72 

ΑιοΜιιιι 16'‹ΙἱΙ‹Μ ἔνειΚοι·ἰ πνό.ΙΙώε ορόε Μειιιεπόε ιιιι8·ν ενό 
το€6εεοΙ (τοποειπυε) Μο” Με, ιιιὶετ€ ἱε ει ;νοτιιιεΚιιεκ ε” ει 
όειἔ ἱ1ἰι11Βο]0¦α]ί ε εε€νο 2 επ, Βοννοτροι·τ Μιιιτικ Ιιπἔν-ιηεΙεἔ ιι 
ΙἱιΓϋιε1Ιιεπ;- οπο Μάι· πιάε παρ ει ει·6€εωε εΠϋΙΝέΠ ει Μπιε 
πύε ι·ΝΜΜι νοκ; ε ει Μιἱεἔ Ιε6ικέεοΚ6€ οιωπύΙ Με Γο!νωτνάπ ιι 
ἔνετιιιοκ ιπἰΙΜΪἰιιΚάΒΒ νἱιΙοτειΙ›ϋ , ιι ΜΜάηοΙοΕ εΠϋπτεΚ, εμε ΜΗ· 
@Ντικ νοΙτιΙκ . ε. εΚΚ6τιτ τϋΚύ!εωεειι ίϋ16ρϋΙνο ο. Μ οο1οΙ›οτ 25Κ6ιι 
ΚύτΙιάιιιπΚΒόΙ ΙιαιαΒοοεἀΙ£ι€ο€τ. 

.ιΒγΙοΠή οιοτοΙι , |ύ8·γιιΙύεωιΙ , ΒοιηοΠόπωο!. 
8. Π' ή Ι Η ε: νε π ν ει ¦=ἐ· ν Ι ο Ε, τἀπιἔατό ἔϋι·ο8ϋΙ‹ΚεΙ ει: εΙ6πι; 

Β ο η ο ιο Ι ω τ ει Ι, ιιιεΗν νϋτϋεεε ΙέμυΙόετ ίειΙοι Μ!. 
1845ιΠΚἰ 106. ει. Ν._Ν. '10 ΙιύΜροε Ιιέιιεεεά,ςοη Κἰνϋ!ἰ ρθω 

€νει·ιποΚ. ΚστΜιιιιιΚΜ ΜΙ. ΜἱΚειι κι ΙοἔοτϋεοΜ Μαι σε” Κανω 
ρει·οιἰἔ οπνΜΠό τότηΒιιι€0 ·έϋτοεϋΚΧεΙ ΙιοιπποΜ. Απιινιι άΙΙιτιί.εα εισι 
τἰπτ α Μή οιυΙόττ Μακ ω παρραΙ κω1ωσιι, ε κἱτ€ὶπι6Ιοἔ εἔνΜπ 
ΙιιΙιιιἰ Φϋποιιι6ηνοΚΚε! με!επΚοινέιι_ ειοΚΙιει οειιΚΙιιιιΜτ τάπἔἔϋι· 
π:56Κ ειεἔ6ιΗεΚ Μπι, Α €νετιιιοΚ ει!ὶἔ νοΙτ ιιοΙιάπν σι·ἀἰἑ; €ειΙοΙ6 
εϋπΚ τἀτἔνει: ειιιΙεια Με Μ€ι·ιιΙιιιιο€τ νο!τ,-ειοιιιεἱ ἱἔοπ ιιισ:ι·ειΠοΚ 
νειΙ:1ΜΚ (ει ΙάΜΚ έ.!!ειροω πἱιιοεεη ΙϋΙ]οἔνοινο) ε ειδε ἔϋτοεϋε το· 
Μπι ωωι ιιιεἔΜΙΦ_ 

ΒοποιοΙσιτηά! ταΙά.!!ιι€ο0€: ει ΐεῇϋτεἔϋεπ αι :ιἔνΙώτι-:Κ ε· 
ιὶόπνεὶ νόττοΙ οἔνἱτεὶπ€ ετ·όεοπ ΒείοοεΚεπιΠεινώΚ, οἔν€ϋΚἱιιτ ει ΜΈ 
ειἱἔοτιιΒΜπ ιτιεἔνἰιεἔάπ εἔγΚἐτοΚεπ ἱιιιιιΙιιιὲιινιιαΚ να” ιιιεἔναε 
€88·οιΙάεπικ Ιεέ;ΚΕεεΙ:Β @ΙΜ Μπι τα!άΙωιττιΚ;---ει ειἔν ΜΙοιιιΜνει 
ει τοπιΙοειι€Ι ρυΙιό.Μι, εΙΙι€νυΙΩπαΚ ιιιοπιΜειώ, σ. νἀἔΙαροΚοπ Μη 
ΜΜΜ "ην ιιιεπενἱεεἔϋ νόι·οεορρεεεΚ6Κ ωΙά!ω.€πιΚ, ει ἔνοιιιτο 
οεοΙ:Μπ σε:ιΚ ιιιἱιιτοἔν 1 ι2 οϋοπιινἰ Μπα από (ιιιάεοιΙΙειἔοειπ) νοΙτ 
]0Ιοπ. Α πω!! Θε Με ύ|ο£ιιιϋνεἱ τοπιι!εεεΚ. 

.ϊειςνιόΚϋπννϋηΚϋειι Μπιτ αἔννΘτ£οτΙόὐέ.ε "τι οι εεε€ ί6Μνει; 
ιΙο πιτ Μειοπι _ῇοἔἔιΙ Μια ΙοΒυειΚ πιενειΜ. 

7. Ηενοη ν ειἔνΙοΙ› Θε ἔοπνοά θ8 ετι'5ιτιιΉΛ Μ: Μάη; - 
ΒοποιοΙΜΜΙ. 

1844ΜΜ 5?. ει. Ματ!. Ν. Ν. ? δέ ένα Μεο!ώηνοιοττ ρεεΗ 
ειϋΙεωεϋ ΜΜΜ €ϋΚ6!εωε 6ρε6ἔ€1 Μ ]άτειάε Κϋιϋετι ε" ΜεοπΙ6 
Μπι Μ ά!€ει! εἔν _ῇΜωι·ιι Κιι!σεοεο.Ι Κοροπνεήει Μ! οΙιΜι!έιτει ενω ϋ 
Με! ΜιροΗ;-εττο Κϋινεε!οπ ΓεῇΓιῇιΙιιΙοιτιτόΙ ΚειιΙεπ ρατιιιειΚοιΙπἱ, 
ό_ῇειιικει Μάης Μιτνάε :ΜΜΜ Μ, πιοΠν ικιάεπειρ ἱ5ΙΙΙύἰ2 νΕεεια06τ€, 
εΚΚοτ ει ΒνετιιιοΚ Μάτ ϊο!ν€οποεπιπ εειιιιόΙεΗεπϋΙ ίεΚϋ«Π, εεκιΚΠ; 
εοπτι ΜΜΜ; Μάτ Με ει ω" Μιινω, €νεκτσιιι Μπακ ε Μπε!ειι 
Ε6ΠΚΜΝοϋ; ἔνιιΚι·ειΙ›Βὶ Μπνάε :ΜΒΜ οειικ Μ εο.ν0νει! νοἔνεε πινω 
ΚΜ ωεωω Μ ιι πιειἔάΙιοι «κι ΜεοΚΚε1 νεενεεε€; Μια Βοοεοπ, 
"Με ειοι·ιιΝ, ε ν6ἔ€ειἔῇειἰ ΙιὶᾶεἔοΚ νοΜΚ.·-Βιωι Κότμ·ΙεΚ Μν 



-1ν:ι 

1οιιοεαιι αΙΚαΙιιιαιοα ΙιπΙεἔ Ιιοτοἔα€αεοΚι·α ιετειιιοεοπ ε:π80όιοΚ π” 
Ιιοἔν Π5!νέτο!ε «ΜΜΜ 6_ιειαΚαιι αι 6πιιιιιαι; ιε νἱεεια€ύι·€. 

Ιπ€όιεΕϋπΚΙιε α Καρρα πωπω 2 παρραΙ, ιπατιιιιε 28ιΠΚαπ πο 
απο", ιιιιιΙϋπ ια α οεαΚπειιι ΓοΙντοποει61π οειιιι6ΜεπεΙ Ιέ:ν6 Μπι α. 
ίϋπαΙιΜ Κ6ηεΙοΚεπ ΚΜ «Μια ενποοΙιαΙιε _ιεΙΙειιιιι πω: ε α Γε_ῇεΙΓο 
ἔιιΙτεα.·;παΚ Και86,·ςΙιεο_ιιΙιει1επ Κοι·_ιεΙεἰτ Μιειε 6ειΙοιπι;-ιπιει·τ ια 
α ΙιαΙαπτ6ΚοΚι·α °Ι0 ιια0αΙν ιεωωιι, ϋοΙεόΙοἔ α ΚϋνετΚοι6 ροι~οΚ α 
η]α"ακ: Βρ. οα!οιιι.. πιτι·ι ριιι·ι πα. ἔι·. ΜΗ., ειαοΙι. αιιιι «Π. ι. Μ. 
Ε. ρ. Βιν. ιιι Με. 18. 8. ΟΝΜκόπι 1 ροι·τ. Α Βήτα ροι!ιέ α παθα 
ΙνοΚ ιιιαπι Μπιέν. ιποἔειϋιι68ὲνεΙ Ιιιιιεἔ ροτο,Β·αταεοΚ αΙΚαΙιιιαιια€ 
ΜΚ. ΒιοΚπεΚ ειοι·ρ;οε παειπάΙΜατα 31ιΙΕΚαπ α Και οπνΙιϋΙνόπ απαἔν 
Ιε]εΙϊ‹›ἔιιΙι5αἔ ια ωιΕοιιιεεοπ επἔειΙειτ, ε α Ιιοτοἔ ω_ιει πι Μι· πεπο 
ιεπ. Μ ιιιΘἔἱε ]οΜιαπ ΕαττΙια1€α ῖϋπ;-οΚΚπι· !ιοΙε6Ιοές Ιιοι·Κό εα 
Ι6€ι·οιιιιπαι αιΙαιοΝ , ε α ιιππι€ ΙιοτοἔατααοΚ ΓπΙνιατιαΚ. - Α ]ανιι!αε 
αρι·ιΙ 3ιΙἱΚ€ἰἱἔ ταρω", ιπιιι6ιι α ΜΜΜ Κόιψ:ΙσΚ παἔν‹›ΙιΙιιιΙάεα νέἔοΜ 
Μάρ; ε παροπ θ. α ΚϋνετΚειόπ ρο‹Ιὶἔ 4 ιια0αΙν ωωιω α παρε ο 
Ιιαιιιια, πει οεαΚἱιἰοἱἔΙεπεε ιανιιΙαεεα!. Πἔναπἱε αρι·. ΩιΙιΚύπ α Μι 
πω: ει·όεορρ Μ". Μέι α Ιιοτεὲ; παπι ΜΜα, ΓϋΙϋΙιιἱ 6ρροπ παπι 
τυπο”, ε ει·όει ίειΓά_ιι!αΙοιπι·0Ι ραιιαειΚιιιιοιτ;-εκκοπ- α [εμ-ε πιο". 
ραπ 8 ιιαιιαΙντ ΜΜιπΚ. α ΙιΕιΙεἔ Ιιοι·οἔα€αεοΚατ ειοι·ἔοεαπ αΙΚαΙ 
ιπαιταιιιιΚ. α ΜΙεὅΙοἐ· ωΠιιπΚ: Βρ. 0αΙοιιι. ἔκ Χή., ριιΙν. ται!. 
_ια!αραε Μο. ἔι°. Χν_ῇ.. εαο!ι. αΗιί ω. ι. Μ. Γ. ρ. πω. ἰπ «Με. θ. δ. 
2 αταπΚιπτ Ι ροτι.-ΜΕπιπομ αιοπραπ αΙΙαροήα ιιιἱιιιΙοιεΚ αΙΚαΙ 
ιιιαιαιάτα εεπι ]εινιιΠ_ αρ:: ΙθιΙιΚαπ α Βετο;; @ΜΝΚ Και·ιαΙιόΙ 8 ο 
Ιιοππνι νέι·€ ΙιοοεαιοΒιιπΚ , ε Ιιειιε6Ιιιἔ ιιιοπάοΙα-Μοιοι εαΙιέιτοιππια! 
τοπιιοΠϋιιΚ. Πε ιιιιπιιοι·ι·ο αεπι _ιανιιΗ ει. Ιιετοἑς , 86! α ΓοΙνναεΕ “πω 
Γοι·ι·ύ Μι ιιιαΙΜΜ αι αποφ Κύπιε!οΚΙιει αι ια ]ατιιΙ€, πο” ει. !ύ.€α 
Κιια,·διιι€ ε α Ιιοτοἔοι ἱιι6πΚ6π£ ὶιοιι‹ιιιἔατό ιιππ-ἔ (Κειιι6 ἔειινεὐόε) 
Ιεριε ιπο;;. 1'.ΞιΙιΚόπ 3 παάαΙν Εσέ·ισ.πνέπ αι οι·ι·16τε α εαΙεττοιιιοε ίο 
μια" ίοΙν!αήα ; -εΚΚοι· ιιιαιΜε:$εταρ3 ἱε στόαι·π Ιε8Ιιαπ8ο!να. 8 α. 
165€ Ιατει6!αἔοααπ οΙεοναπνοπνα πινω, ΚιιΙ0ιιϋποπ α ἔναΚταΜιαπ 
νιεειατότό ΙιἰιΙεἔ ροτιοπἔαιαεοΚρσι ιιι αἔνπαπι α·επνΚ6ρΙϋπιθεπϋΙνα 
Μ ἔναπιιπΚα£ Κι_ῇεΙεπ€6Κ. 13ιΙιΚαιι ιπιιτα€ΚοιιαΚ οΜαιϋι· ,ι.ϋτοεϋΚ; 
ΚειεΗΕ α €νοι·ιποΚ Γσι!ντοποεαπ ποιπιό ι·6ειειπόΙ 0αττ]α, Ιιαια Βοο 
ευα, ε αι εειιιιόΙε€ παρω! παρ”. ιπιιιθιπΚαρρ ίοἔν. 17ιΠΚ6ἱἔ αι 
οἔύει @Μι οΜαΠ νό;ιαἔοΚ ειόΙΙιϋιΙόε8ε α!Ιαρο€α ΜΜΕ Μ, α Μι 
ΓοΙν£οποε. -Μαπιιο!αΜο6ροπ ροι·οειναπιιιο;ννιιοτ να" Μ.-Βιεπ 
ιι!ό€6Ι ει ρθω; α!Ιαροι_ῇα πι€πόΕπΚάιιΙι τοεειαΜι ΙΜ. αι εειιπόΙοΕ 
€6ΚόΙσπεεεπ ΜΜΜ, α ἔϋτοεϋΚ ιι16πΚόπτ νιεειαωι·ποΚ, τοπια ΦΜ 
Ιεωεοπ ΚιαειοΜ_ Μ” αππνιι·α ΙιεεεεΝ. πο” "πω Κει·οειιτϋΙ αμ 
τιποιοαιΙοροτ ωιωω ιαριπιαπι ; - αι «Ψάρι Μ!πιιιαιπ ιιοιπ!ιαι€νό_ια 
Η ιι6ΙΙιιιιΞέεοε αΙΙαρωΙια αιωνα", ιιι όιε1εΚ οεαΚ ϋιιεύΙνοΚπαι Γοἔ 
να εετεΚ α ἔνοιιιυι·Ιια, ε α νιιοΙο€ ιποἔ α ΙιεΙειαι· ϋπΚ6πνωΙοιι πτω 
τοΚ Κι. ΑρτΗ. 20ιιιΚαπ ει” αΙΙαροτ ιπι5.ι· 0ϋΚέ:Μοεοπ Κἱ 16νέπ ίσι 
Ιι'5ιΙνο α πω* Μό;; ιιιαιπε 16ἀἰΚἀἰἔ «Μ, ιιιιΜπ ια α τοιι‹ΙΚινιΗ πω" 
ΓοΚραπ _ΜεπΚειει€ ἔϋτοε6Κ Μακ πιο$πα!€. 



- ιιι ὁ 

Βσπσισιει€. Α τσετεισεισα, Μ" πισππγιεύιέπ πιιιΙσίσπσκ 
πω νσπ σΙΙερνο. Α Κοιπέπγ ει;;γΚόι· ει νσΙπιπσππγιι·ο κιπιμιι κορσ 
πγάΙισ2 πιο ε ω" σπα ναπ €ιιινωνιι; ει Μ" σ€γΚέι·σΙι ωνύνσΙ πό 
νσπ Ιισειίιι·6ιΙϋττοΚ. Δι ιι,·;γ έιΙΙσιπάιιγει ΜΗ; ει ;;γσπιι·σοεσΚ, Γ6ΙσΒ 
σ. πω, κιωΒιιιωκ, 8 ει πω ἔγσπιτσσε 1'εποΚόπεΚ πά!εσ τύπω @πισ 
ρσ€6ιιγι ιιτεἔ Μπι ωαπωσ, ιιισΙΜι6Ι ιπιπω;γ 1 52 σΙισπ :Ματσε 
πιώ Μ” Η , ει ιπιιι€ε=σ·γ @Πισω Ιισπειειποι ιπσἔπιιΙσιὶὸ ;;οπγισιπο8 
ωπιιωεσω-Μ ει” ΙσιισΚύπ Μ! σΙισπ ν6ι·οσ πανό ΜΙΙιαιό. Ατύ 
06Κ νέι·τοΙσπσΚ , ει; πιο ΙσπσπγεκπεΚ Μισό σε σ.Ιεύ τύπω ιπόισσσ 
ιΙσι€, ει Ιιϋτἔἀἔιιιτσ€σΚΒόΙ Πιό ιιιεππγιε6_;ϋ πγάΙΙ:ύ.ε μ” ιιι-επ; ιι 
ΜΝ πιιΙΣΈγσιιιτσοεπ Κιεεό 6ει82εΙιπισσοΗ, ΓειΙιιι νπε€σἔειπϋπ!€. Α ιιιιιι 
«πωπω π @ΜΙΚ νεε6Ιισπ Μι·σιπ ιιιιπισἔγ πιο·έγσι·σπγι εάτἔάσ Μάτ, 
ΕισίοΙσ ιιιάεΓσΙ νσππΙπγἱτα σειιιτσιπιπ ισήειϊό ρπΙιπΝιισΙι άΙΙσιπάπγ 
(ΚστάιτέισΙ) τιιΜΜιτοττ. απ. 

8. Ι·Ιονσπγ ιι;·,·γ- ό ε ιι€γΚ6ι·Ι σΙι; Μπωσιωω. Α: 
έσω Ιιὶἔππγ Ιιιιτπι Ιεύενόπ, πεππιιΕσι·ι·άιπτ σιιρΙσπόνσ.Ι Ωστε” οποιο" 
Ιιεειιισπάει€. Νονεισ€σε, πο” ειιιιΙιάι· σ. 1οΙπ·σΙ ΚέτΚειΙπππΙ: ποιπ Ιο 
Ιιο0, οι σεε0οσπ σ.: αἔγ 6.ΙΙσ ιιιό.π γ Κειπό π γ πσΚ ωΙ:Μπισι€; 
ει. ἔγσιπτσσει ιιισσιπάπγ ροτπγ6ει (Πσσσσειιε) νσΝ; ει πιι Επσμ! εισ 
τἱπ€ τοπάειοτιπί: €σπγαιτίαΙσιιιτιι ιπιι€ιπ, ΚινείΙΕ π ΙισΙ--ιιιΕπΕ οι ιο 
Ισπ εεεΠισπ -ει2 πἔγἔγιιι·ιιιπ ιισιπ σΙΙάἔγιιΙ€, ε Μπι εππε:Κ τόε:σι 
Κύρε2ιΙ: :ποπ ροτπγέιΚεΕ. 

184σ-σιιπ 269. ει. πω. Ν. Ν. '7 όνοε 'Ι'ύι·Ιεσνι ΙσππΙισ!γειι€ 
Μ! ει·ειΙ6 ιιωιισ‹ι πωπω «ΜΜΜ €6ΚόΙστοεσπ σἔόειιεόἔεσ νοκ. - 
.ΪεΙεπ Ιπηάπο.Κ πωπω 14 παρ ΜΜΕ ιππι:ιι€σΠισπει!ι; π8γειιι1ε ιι 
ἔγειιιπσΚ ὶἔεπ ἱπἔστΙόΙιεπγ πω, εισΙαι.εα εΠεπ ιιιηιρειΙ ιε ιιΙιιιΙ€, Με 
πο!ισιεόΒόι·6Ι ριιππει!ισιισι€, ε έ:τνά;γει σεϋΚΚεπι;-σισπ ΚόιήσΠοΚ 
πώ( 6 ππρἰἔ "πό Εειτιάεσι παπι εισιόΝ 8 παρρειΙ ει·θε Γειϊό._ιιιειΙσιπι·σΙ 

° ραπεειιΚσπσι€, ωεπι ἰἔεπ Ιονοι·ιοΚ Μπακ, ει Ισάπγ!ωι ιιιἱπἀἰἔ Μ· 
ιπσε νοκ, σ€νά8γπιππγ ιπσΙΙσ€τ ιπιπιιοπ στοπ ε πω: ΚιΙιάπγι, ει: 6 
ια πγιιἔωΙιιποΚ νοΙτσΚ, ιί.ΙιπάΙπιπ ;γαΚτιιιι ΓϋΙΚιάΠοΗ, ει €οεΕΙιενέ· 
πσΚ άΙΟ:8.Ισπσε ΓϋΙιππἔιιε:£πΙ€εάἔσ ιπεΙΙσΝ: ε. Σε] ΚϋΙϋπϋειοπ ίοι·ι·ό ΜΗ. 
Βιεπ Βόι·ιεΙσΚ τσΙιΜέπο Μπι “στοκ Ιισει2ιιό.Ισπι ιπεΙΙει€ ίσηποποεσ.π 
πϋνεΚσιποΚ π” , πο” Μπα: Μ: πειρριιΙ ει Μι ὶἔσιι οι·6ε νοκ, σ. 
έγει·ιιιεκ ΓσΙγισπσε άΙοιιιΚσι·σε έιΙΙσρσιπιι1ενέπ εΙιπετϋΙνσ ιἔοπ ηπε 
πω" "Μ, ;γιιΚτειπ όΙοεσπ ίϋΙΚιά!τσι€, ε ιιισπΚύπτ »σπα ιιΙσπςιιιι· 
ω ι·ππ;;;ϋτοεσΚ π. (ειπγισ. επιιπωι εισι·ιπι) ]σΙσπΚσιτσΚ. 

8σρτ ΜΜΜ ιπισιετϋππσσ Ιισιιιτνάπ: σ. ἔγστιπεΚ σΙΙιππιπι€σΙτ 
ΙιεΙγιστποπ Βιιιιπγειωτ ιιΙΙσρστωι εΙιιιει·ιι!τ; πω Ισι·ι·σ; στνετέεο 
έγσι·ε, Μαι”, πΠἔ όι·ειΙιετ6; πω Με ποΙισι, σΙσσ.Ινεισ€ νει" 
ΙιΜτσΙσἔ; ει €γετιπεΚ ιι16πΚιιι€ σ. Κέι·ιιι€·εσΚι·σ ειππγέιιιι. ύ.ΙΙειρστέι 
ΜΙ ί6ΙσειιπσΙνέπ ΕσπέιιιισΙοιιιι·σΙ ρπππειΚσσιΚ, .Ι:σιει€ σπΚέιιγιοΙσπ 
Με: Μέ πω; ειισιιισι ισΜιπγιτσ ιάι·νεΕΚ ; ν6ἔ€σὅῇσ.ι πιππιιιισσιωκ 
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ΙρατεΙΙοιΙε); ΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙ ἔϋτοοοΙαόΙ ι·ύ.τιΒαΙΙ:ΜΜΙ(; Μπα ριΙΙια. Βοο 
ΙΙιοΙ.0ΙΜΒ: όι·νάεάε 3 Φωτο, ΜιιΙάιι 14 ΜιιΙΙΙΙγ ο ΙιπΙάιι€6ΚοΕπι., 
πιιιοΙ;ό.ιφορ ο ωκκο". ε ΙάΙΙΙΙΚτέιΙετο-, ΜΙΙο,5 οοτοἔοΙἀεοΙ‹ οι Γοῇτε, ΕΡ. 
οοΙοπι. ἔτ. ΜΙ. Μισο. οΙΙ›Ι -)Ι. Μ. ρ. ΒΙν. ΙΙΙ Με. Μ. 8. 2 οτάτι 
ΙΙΙΙΙΙ ε” ροη ω..=,Ργειο ω.σωκ.-- 9‹ΙΙΙ:όυ , ο οετοἑ· εΙΙΙειροΙμι ιιιΙΙεωπι 
μινιιΙΙ, ειόΙ‹ιο ο ΙοδοειρΙ ροι·οΙσει ο εμκωο»Ι οεοι·626ετε εοπιι ΙΙΙ 
ΙοΙΙ Με; ΜΙτιιιιΙε Ι;εΙιάΙ; εοποπ-ΙονοΙ Ιοιιι6ιιγ ίοι·ι·άπιΜΜιη ΜΙ οοοπ 
οιιρΙοεοΙ,-ιιιΙτο 6_Ι_ΙεΙ υἔγειιι ΜΙ ειόΙεΚϋνοΙκαιοΙΙ, ιιιΙΜεο επιγ 
ΙΙΙΙΙόε πέ:ΙΙΙΙΙΙ. 10ιΙΙΙΙ:έ:ιπ, ει δοτοεοΙε ΙΙΙ6οΒοητ νΙεειειΙοτηεΙ‹, οι μου 
ιιιοΙ<τ "πωωΙωοο οΙἔγεπἔϋΙ, ειιιιιγεΙΙΙι άΙΙαροΙΙω ιποι·ϋΙΙ. 11ιΙΙΙ:οιι 
π. ΜΙΙΙΒ οοτοἔειΙάεοΙσιειΚ ΓοΙγΙΙιΙοΙτ 8.ΙΚΙΙΙΙ118Ζάεπ. ιιιοΙΙοΙΙ , ει ΓόΙοτϋτε 
@Κουα Ιαἐι€οιιγότιιγὶ ΙιοΙγει€Ιιιιιο ΙόΙεΙεΙ:Ι, ε» νοει: Βρ. ΙΙοι·.ατοΙ 
οπο, Μπα: οΙιεοοροιΙ. ..ωω·ω. απ. έ β. Μ!. ε. ο. πιο. Ε!. μοι· Χ Π., 
οοΙ. Ζ ν Μάο: ΙΙιτΙ:. 5ΙΙΙ›. μ: Ι β., εειοΙι. αΙΜ ω. ή. ΜΒ. 2 ο 
Ι.ωκωι 2 Μ.νοε ΙσιτιάΙΙΙιΙ; - Βρ. οΙιΙοπι. ἔι·. η.. οειιιιρΙΙ. :απο 
έτ._”, ἔωιι. τοε. αΙοοε ἔι·. ΠΙ., εσ.οΙΙ. ΑΙΜ -) ΙΙ. Μ. Ι”. Ρ. ΠΝ. 
Ια «Με. θ. 8. 3 οτέιιιΙ6ιπ1 ροτΙ. -12οικω, ει νύμπἔοΙε ειοΙΙιΙΙΙΙΙΙΙΙ 
ΙΙΙΙειροηει εεειΙοιοιιι ΙϋΚ6ΙοΙεεοπ Ι‹ΙΓε]Ι6ιΙν6η , ει Μ.: "ω, οι ἔγοτιπιεΙε 
ιιιΙΙ;εοιιι Μ», ο. τάιιμΙο ἔϋτοεοΙκ ἔγοΚτοΒΒειιι ΙοΙουΙιοΖπεΙ‹. 13ιΙΙΙ:.·άιι 
Κοτο.ιι το;%εΙ ιιιοἔΙιαΙτ. 

Β ουοιοΙο.€. Α ΙοεΙ ῇοΙ ΙάρΙάΙΙ. Α: ειἔγΚύτσΚ ΙΙιιΖωιΜιΚ, 
σιΚοιιιόπγ αἔγΚότ ΙαέΙωε ειοιΙετΙοε νόι·ΙΙι58, ει Ιἀἔγ ει;γΙ(6τεΙ:Ιιει 
“ΙΜ ΙιοΙγοη ο«ΜπόΙΙ:; ει Ιάἔγ ειἔγΚότοΙ€ επνον:.ιΙ Βόνοπ Βοειϋτ6ιΙΙοΚ, 
νέ:Μύεο.Ιε, ειἱνύεειΚ. ΙΙΙ ο” ιιιοἔΙιοιιιάΙγοειιΙταΚ; οι αἔγ τοιοι.πω 
ΜΙ ιιιοο-ιιγὶεέἔϋ Βοοεοιηάε ΙΖωιΙΙ:Μηγ ΙειΙάΙΙειΙοΙΙ; οι οἔγ άΙΙουιό. 
Με. Πωσ., Κοππιύιηοοο ει τειιιΙοειιοΙ, ει νἀἔΙοροο πιειἔγ ε26.ιιιιι νότ 
οεορρεοεΙω ΙΙΙΙΙιειτο; .η οΙιΙειΙἔγοιιιτοοεοΙκ τουιΙΚΙνΙΙΙ ΚΙΙἀἔιιΙωΙΙ, 
ΙκπιπϋΙ: ιιιἰιιΙοἔγ 1 % οΒοιπηΙ πινοτοε ροτιιγόε (ειΙΙωΙιιιαεΙΙΙΙ €οηγοε) 
εαυτο , οι ἔγοιιιτοοεοΙι ίειΙειἱ τοπιιΙοε άΙΙοιιιάκηι1εΙΚ εΙΙΙιάΙς; ει: :ΗΜΜ 
ΙοΚ νόι·ΙΙιΞεο.Ι:; ο. Ι€οροιιγει ΙοηεΙώπ πιΙπιΙεἔγ 3 οοοιιιηΙ-2:ινοτοε Με· 
ω νοι·οε ουσ νοκ. Α :ΜΙ ΚΙεεό ΙοτΙππόεεοο, νύιπΙοε;- οι ΙϋΙ›Μ 6 
ΙεΙιιιϋνο·Κ ι·οιιιΙοεοΙ:. 

θ. ΔΙΙιονοιιγ ει;;γΙο ο - ἔγϋπἔο 'Βγει·πιοΙιοπ , 
έ; σέ” ιΙΙ άε ε. Μ. - ΜΙιιιΙοπι οωιω πγιΙΙΙοΙΕΙ % ει: ο«Ιοε ΙιΙ.·μιογ 
ω. ΙιΙἀεἔ ΙεϋοΙοιόεεΙαο - οτ ιωρἱἔ; ίοΙγίαΙνο-ιιιΙοιΙου Ι“οΙοεΙΙ ΙΙΙ 
ΠωιΙ6ιηοΙ: εΙιιιιιΙΙαΙε; Ι:ϋποοιι εἔγειοτ πωΙάΙγ ΙύΙεΙεΙΙ ο ίοΙτε. 

1845ιΙΙΙτἱ 101 ει. Ν.Ν.41 κ ένω ΙΙοοΙΙοΙΙ, Ιιό.ιιιεείι.·;οπ ΚΙνϋΙΙ 
ροεΙΙ ἔγοτιιιοΙ‹; τοΙνεωω οΙ6ΙΙ 5 ιιαρρειΙ ΙτοπΙΙόιΙϋΙτ Ινιμι Μιἔγ Μπο 
εάἔἔοΙ, €Ινά;γΙιΙέιιιηγαΙ, ΙιάιιγάεταΙ ΙΙι€εποΙ, έγοΚο:·Ι ίοΜ.ειΙιο 
ΙΙό.εεειΙ ο πιγϋἔεεεοΙ; -ο Ι‹οτῇοΙοΙτ ίοΙγΙοιι πιονοΙιειΙνόπ ει: οἔόει 
Μό :Μια ΙΜ εοιπ ΙιειειυάΙΙιιΙοΙΙ, ο Ι:ϋΙϋι1ϋεειι ει ιπιι;γ ίοττοεἀἔ, ΙΙΙ 
ιιιοεεάἔ, έεΙ ειοτΓεΙοΙΙΙ ἔγοτιἔεεύ; νοΙΙΙιΚ ο Ιποι·ΙεΙεΙτ. 

Η”. 20ΙΙΙΙ:άο ίοΙνοΙοι€νο1ι: ούτε Ιεοπ τουσ Πάτοι, ότνοτόεο 
ἔγοτ8, οτόε, ο ;έγετπιοΙι ΜΜΜ εΙΙιιη;γνω »ΜΜΜ-ο ίοΙ_ΙεΙ ε. τοπι 
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ιΙοιΙειιιι1 ι:ΙπεΙγιειοιι ν6ιιιιι€οΙι!ιιι1 Μιειιιι, Με ιι ιϋππι ιειιιιιιέΙ ιιιιιιι 
|ιἰιιὶπόΙοἔ πϋεππ , επ πιιπιε;,ςγ ιι ριιτπιιπει ιιιι·ιιι, ἔγιιΙιτειπ ιιιιιοιιισ. 
ιιοο Με· Με ειιιι:Ιι Μπιτ, ειιιιπιπ ιππππγιι·ο ιιιι·νι5.ιι, πε Μπγιι_ιιι 
ΜΜΜ, πιεση” πάἔγειιΝ ι:οιιιριι Ιιιιο_ιοιόεϋεΙι; ιι ΙάιάΙι ιά;;πιιιι!ι, 
Ιιιενιθεει5 ι!ι·ιεΙιεπγο!ι, ισιιιιιιιιιιδοκ πιπι:εεπεΙι πω, επι ιπΙιειππ Ιιεἔ 
ιϋππιιιιιι·ο ιιιιιιιο,ιι,ιγ άΙοιιιΙιύτοε έιΙΜιριιιπει πιιει·ϋΙνισ 
ίεΙιειι!ι ιι €γι-ιι·ιιιεΙι; - πει ί6Ιϋ!ιοΠ!ι νιιἔγ ποιπ_ιά!ι, Με: Μπι 
πιιήιι , ε απ! ΜΜΜ ε Ιιενεεεέ ιι·,;γι!ι νιιἔγ ιιιι1ει!ι οιιιιιΙτει Ιι3€ιιιήιι; σ. 
ειιιιιι-_ιιιι·οιιιι:εοπιι νοιιιιΙ ιιιιϋπό;- Ιιέιεμιέειε ειιπιιιιιιε ποειειιι, ιπι:Η 
ειωιιιιινω ι·ιιιιιιιιεεΚ, παω παπα πεπι πεεεειι, ιιγοιιιό.ει·ιι ΜΜΜ 
ιιιιιι1ειιι; πιιπγάειιιι ὶπἔυι· ιιιιεΙΙιειτ πιΕπιιάε Μπι ΜΙ πο, ειι3Κιποιο 
€γειιιιιτι πειρι:ε, ίιιι6ιιΙ, ε Μιιιιιιιιιιι πι€ΠιιιΙ ιιι·ιιι κι. -.πιι. 1εϋ_ιόπ, 
ιι ι”ϋιιΙειι·ι Μπρικ Γο!ιιιιιποε 1ειιιιό.ειι. ιιιιιΙΙιειι, ε Μ. ιιΙΙειροι ιοιιιριιειι 
$έιιιό.Ι Ιοἔνιι, τιιιιιιιιιιϋπιι: πιιιιιἔ Ιεπιιιι€εο!ιοι ιι Μπι, ε ιιι·ιιιιΙιὶπτ 
% επ. εποε πἰἔιιιιιιι. 2ιπ!ιιιιι , ιι πιιιεἔ Ιοϋιιι€ειπι 2 οι·άπιιιπι ιειιιι3 
ιιιΙιεινόπ, ε ει ,$γιει·ιιιιεΙι ιιιιιι· 6 πι. ιέ·ιιι:ε πιέιιιιγι νιενι3ιι πο, --Γειιι 
ιιιι'όπιιιιιι πιω, ε πό πιω πειεπιπ!ιέεο!ι άΙΙιιιιιιΙι πε ;-- πωπω ιι. 
ιοππιιιι Ιιε;Ιιονεεπο εοπι _ιιινιιπ. Α ;γι3;γειετιι!ι9ει ιοΙγιιιιμι. 3ιιιΙιέ.π 
ιιππιιιπιιπ _πινπιι ιι ἔγιιτιιιιεΙι, πιω ιιιἔ πιω ε26ΙιεΙοιιπιιιπι Γοητοποει 
ω” ιιιεΙΙιειΕ ἀΙιιιιιεεἀἔιι ιειι:ιιιι:ει:π ιεπμι!ειι, Κατω. νιέιιιιπι πινω· 
ΙιιιιιΙι, ε ίειιέι νιιΙιιιιιινι9Ι Ιιϋιιπγεπποπ ίϋπ Η Μτιπιιιιιι. 4- ε 5ιΠ!ιιέπ 
ιι ρι›ι·οιιιιι ε πιιιιεἔ παπι ΙιεϋιιιεεεΚει ΓοΙγιιιιιιι; ε. ἔγετιιιοΙι ιοΙιπι 
πιω ω», @Η ιιιιι,·ι,·ιι ιι ίϋΙειιιιεΙι, ε ιιιιιἔιἰιοΙ ΓϋΙϋΙνι£·π πιτ Μι· πιόἔ· 
πιέιιιὶ ιιοπιΞΖεΘἔἔεΙ ίϋπιπτιιιι; ειιιιιιι:ι νιιΜιιιιιππιι!ι, όινιἰἔγιι πιέ€ 
Μπα», ειέιΙιιει ιιιιπι πω; €γει!ιοι·ιιιΙι, εϋι·ίιππ άΙΙιιιιιιιπγιιιιιι. θ-·θιΒ 
Μπι _ιιινιιπιεει οΙ6τε πιιιιιιΙνιιιι, ιι ριιι·οΙι ιιιπιιἔγιιιιιιιι ε 08:11( ιι πιιιι:,=; 
Ιεϋπιιιιι€ει:Ιι ιιιιωιιιωΖωιωκ. - ιειιω ιιἔιἐειειἐἔεεεπ πιιω.ποι:ειιιι 
ΜΜΜ. 

(ΜΙ. 24ιιι!ιιέιι ΜΗΝ: πειειο!γάεειι! ιι ;γετιιιοΙι ι,ιέιιιι οΙειινιιιιγιιΙ 
να ωιπωιωι0ιιιΜκ ιιιιιιιιοπ μπω "οικω Κιιιιπέ.ιιιπΙιπιι πιιιιιιοιι ε 2θ· 
ιιιΙιιιιι ιιιοππιιΙι.--ΒοποπιιιΜει πεπι Επιιιιέππειειι.) 

10. Ρεπότιι8γιιι€γιιΙ:Μ ποιιοιοΙιιι πω πεπὶ:οιηἰινιι; 
ει.: ω" ειιπιιιιι ει8γΙοπι (νει,ιι,γ Μπιιιιιιιιιιιι) πωπω. 

_ 1842ιπιιι ἐν 197. ειιέιιιι πω ει ΙιπνειΙιιπό επι ίοι·ιΙιιι ιιΙιδ 
,,Ι·' ι: π ι· ι ει ο ιι ο π ο ο τ ι ι: ει" ιιι:νειι:ι πω. Ν. Ν. 1 % ενω ιιειιι οι 
πια ριπή ιιιοειιει·0ιιιπιει·ΙειιιιγΙιιιιιι, πιώ Ιιοιιιιι5Ι ΙιοιιΙνε ιιιΕιιιΙὶἔ ι€ιεπ 
ἔγϋιιἔο ιί:ε νιέιπει «πι, θ Μι πιο. πι ιιι6πιιιιιι ειιΙγοεπιιΙσ Με” Μι· 
ιι:Ιειιιπε!ι ίο!γιιιπ ιιιι·ιιιιιιιΙι, 3 Με πω ροιἰἱἔ ἱἔι:π νιιιιιιγ6ε 88νύ8 
πιιιεΓιιΙγάε νιιιι ιιιΙσπ , ιιιιιΠγ Μπιτ οι: ιιἔγόπΙιἱπι ιε ι€ιιιι ἔγϋπἔε ;γει·· 
πιε|ι ι·επιΠιινι1Ι οΙεονιιιιγιιιι. · 

Ιππέιιιιιιπ!ιπε οι:τοπ. 23ιπ!ιάπ πιιιιιιοιι, ιιιιι!ϋπ ιε ει. ,ι;γιετιιιο!ι 
Πω ιιι6ιεό!ιοε Μπι Με” ιιιιιιιιιιι€πγεΙιεπ ε ει παεϊιιΙγιάεοπ Ιιινιιι πο” 
Ιιειὶνοιιεπειὲἔοι, ιεειἔγϋιιἔιιεεἔοι, ιιΙ6ιιιιιιιι οι ιει ιιιιι€,-;ιιι6 νιΘ;ιιι.ἔο 
Και, Γιιηιοποει πγϋ86ει, Μι”, ιίιιιιιιιιιιιιιιιιπ, ιι πγοιιιιιειΕ ιε Πιι·ό παει 
ιιιΙ:Μιιιιιιι. Αιιιιιπ!ι ιιιι!ιοι·: Βιι. ΜΗ απ!. ειιΙερ., @Με ιιιιεΙιεειιιι πιο. 
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η" ο_ π, Ποτ. εειΠε ειιιιιιιου. ιιιετ€. Θ'. κ., ηπα ΗΜ Μ. Μ. Μ.8_ 
1 σω"ιαΠι Ιώ.νέε ΙαιπάΙιιγΝ ΒεαιΜἱ.···ΚὲΒόΒΒ ει ΙϋπιπενειοΕτ Κότ 
_ΜεΙε ιιιὶιι‹ὶὶιιΜὶΜ Βἰ€ϋπ6Κ ωιωκ, ιι υγιι€ωΙαπει€€ ιι6νεΚειΙετ0, σ. 
"Μη ίοηωποε ΚἱοΙΙΙιειω£Ιειπ νοκ, ει Μ ΜόιιΜητ ει: (Έχει, φως"ω 
ίοι·ι·ύΜ ΗΜ, ε ει Με Ιιεεεε€2,_τευόεΙ:ϋιιΒ: όθεε Μἔωιγ, Ε Μοι· 
«θε πγοιιιΞιμΒ6Ι :ΗΜ ροτ0ΚΜ. ΕιιηεΙ‹ ιΜοιότει Ϊ8 ει τοεειειΒΒιιΜε 
πι ιιιΙἱιιΚέιΜ εΙϋι·ε ΙιειΙαιΠ; αιότ£ ΜΜΕ ει. ροτοΚ ίοΙΜιειιιάΙόεει Μάη 
ιιον. ΜΜΜ ειτιιἱοε-Γοι·ι·ά2εΙΙ›επ ΚάΓι›Ν «Θε ερὶτ. ιιΝτὶ ὐιιΙοἰε-€ "Η 
ε. ΒοτιιιεΚ ε “Με ιιιεΙοἔ τιιΜΗΜι €ϋη€γϋΙμ18εΦοΜ.·-Ειυωπ η” 
Με μινιι!ύε ΙάωισΙιιἔοεωι ΜΜΜ Με. Νοκ». 7ιΙἱΚόιι ει Βοίοἔ άΙΙειροήσ. 
ΜΒ τοεειεΒΙ› Μ", ο. Μι ΜἔγοΒΒ, ειειιιΒοΗΜ6ΒΒ, ει Μιειιιωιύε 
Μι·πει Βϋι]ϋε, ε επι :ιΙνόἔ,!οἔ‹›Κ νΙιιῖειἔοεεπ θυιιΜΜΒ. ΠΝ ΜΜΜ 
ιιοε τοεεωιΒΒυΙόε ιιιοΙΙοϋ ει ιεγετιιιοΚ νόμε πω', θιΠΚέιι ιιιεἔΙιπΙ£. 

Β ο Μ: ιο1 ετ Μια! ει: εἔγ6ΒΚἰιι€ νέι·ωΙειι 8ἔγνεΙ6 εἔὲει τοτ 
]ειΜπι€Βεπ ιιιι€γοπ ιπεἔΙέἔγυΙνω αιΙΜΟΜοιΙ; ει ἔγ‹›ιιιι·οοεοΙ‹ωιπ οεσ.Κ 
ἱἔειι Κενέε Μεικτό ΜΗ. Α ΜΜΕ νότΠε!επεΚ; ει πιεί] νει·ιΙιιιιιιιΠ. Α 
"Μ, ΒεΙοΙ·ι Ι:ε!ε6 ίεΙίϋΙο26η εἔγεε ΜΜἱἰειόΚ όιιιπιιΜιΚ - 
"ότι ρεϋὶἔ οι εἔὲει ΜΒΜ Ιιάι·η·άτπιΚ ΓεΙϋΙεΙε Μι·Μι νϋτϋεπως 
Ιάτειο". ΒἔγεΜΜ εειιιπιἱ πιέε τεκιιΙετΙεπεε€·ἔ εεπι ιιιιιτιπ!κοιοΗΕ. 

 

Ηει8ουΙό ΜΜΜ Ιε!εωΧ, 88$!382 σ. ρόροε Ιἀἔγεἐἔἱἔ, 2 
-- 6 Μιιιιροε οΙἔγειιἔϋΙ€ Μει!ειΙοκ ΙιιιΙΙιϋΜιιι , _ῇοἔ,γιϋΚϋιηνεἱιιΚϋοιι 
Με;;; ειό.ιπιικιΙ Γοι·ι!ιιΙΜΚ ω. Α: όΙ6 Κ6ι·]οΙεΚ ΜΒΜ ΧενεεΙ›6 Μαι 
εεετάΙιει ΜεοπΙ6Κ. ΗπείοΙγάε, Ιιὶᾶο,·_ς ΙάΙκιΚ ε ΚειοΚ, ιι6Μ1 ΜΜ 
τοΚ, ίοττ0εἐἔ-ΙεἔἔγαΚτπΒϋιπ ίοι·ιΙιιΠαΚ οΙό ΚΒεα!ε«Μειω1 ιιιεΙγ 
!γοΚπεΚ ει,·"νε!ε]σε% Π” νό1°ίε!0π Ιάἔγ άΙΜιροώωι αιΙ:ΜτιιΚ, Ν8$)'Ω|| 
Μεοπ1ΜΜικ εΕΠ3Ιο Κόι·Κ6ρεΚ ει Μαι·εοΙιειΙ ΗιιΙΙ ωωι οΗγ ῇο 
Ιεεειι νό.ιοΗ ,,ΗγιΙι·οιιοερΙι :ιΙ0ἱἀ"-Ιιε:. Πτ0Μ› , ει: ιἱΙειἔγν£ι 
ω» οιὶΚΜΒειι ιιιυἔὸι·ΞιιτοιιιΙῇϋΚ ο “πω” 

ῷεγνἱικόι·, (ΙΜΠ8ενΣά2ΚόΡ ν. εγοΠη:ος:;| 88,7. 
νΗΒόι·; ΙιγΠι·οοερΙι. 1ιι€.). 

Η πενοιε€ ωωι ποπ Βο€οἔε6ἔε€ έτώειιι, ιιιοΙΙγιιοΚ ΜιΜΙοε Μ 
ιιιοπε€ε πω" ει: εἔ7ἔγοιιιτοοεοΚΜπ 8ΖωιιΒΜΙἱιιόΒΒ ιιιοιιιιγἰεόἔϋ 
νΙ:Πει€ειε έ,·μι ῖ‹›ΙγειιΙεΞΚ ωὶεἰΜιὲἰΚ, ει πόΙΚϋΙ, Ιιοἔγ ει: ομΚότ 
Σοκ και" ει: α” ,Έγιιι·ιιι6.μι Ι‹›Ι›οε νάΙ€οιάεοΚει€, ιπϊΚέ:ροπ «ΜΜΜ 
οι ε!6Μ›ὶ οιΠιΚΜπι νάιο!ό.ιιΚ,1ιγἱΙνά11ἰίπἀππΚ. Αιιιιγἱ ε, ΚὸτΓοΙγειιιἰ 
ω. τοκοω.α ΙώΙϋιιΒεύ;ο ε ο ε28ΗΜ απιηΞ σ. ]εΙειιο0εΚ ε :Η οἔέει 
Μι·Κύρ νάΙ€οι6Κοιιγεόἔει, Μο” ΔΗΜ:: ΓϋΙειιΜΕ, Ιώι·ἱειιιοὶ νε-:26ι·ίο 
"Ματ ιιγύ_ῇ€ειιιὶ. 'Ι'ϋι·ιόπι νε1ειιι ιιιεΞἔ ωσεί ἱε ιιοιιι Πέμη, αποχή 
οιωΙ60όεοκ Πω", ιπο!!γοΚιιοΙε ΗΜ ε οΙαει€σ οτομε οΙ6%ε· ΜΜΜ 

Η 
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84" Δ ' Χ Η" Μ( - ι .ιιι "ε, σΤ.:ΒΕ ·.,ι· . ,ωιιιιιιι Μ" σιιιι περι;; 0ΝοεΙόΚ «θ. Βιιι€οβ 28)ιοιιιιι€'ΙςοΓ, Μι·6ι 
ι ω* ιιιιιιιιι Εο;έ·παιιιΒιπΙιιΜιι0ιιιω ~Β0ὅἐι με"8ιΚιιι€ £ρ”ΜΜε -Βιἐιιἔιο 
.ι ιιεριιιι ιιι ιιιι=ειέ ιιι ιιιιιιιιιιι ιιωισα οι; Μι28θιιιιιιιι-Μ&ΣΜεΙειιηεΙΝ 
3ξιιάβα ϊῷΐζἔ8ἐἑθ :ιι€βιιΐιιιιιι.Ιίιιιι έ Οι Έ!ι2 ε ω. ἐγΕΙΗι1%Ε ·ΕΝΜ ισω 
166ιιι·ιμ ιθιιιμεθέσιι; :Πέ ιιι8έΙεύΙϋιιιιϋείΒιιιΐ ιι ωιιιιιιιιιιοιιωι οιιωιι== 
~561οιι= -ιδγ1ιότιοΜ0Ι ει: ιι,Ηνωεόιιι--Έ;ί ἔγιιΙιι·ειιι ιιιιἔγοιι ιιοΙιό1τιιβΚ 
ΉιΙάΙάιιΚ-. ι Α· ·-ι ·; . *η ^ὸῖιιι·_`ιἐιιιιιγιιιιιιιιιιοιιςΜις Με πωπω ωειιωνοειι6 "Με απ; 

ιιΚειτιιιιιιιι;Πέ ιιι%;ιιιιΒιβιιιιι Βοιοιέεό;5·ιι6Κ ιιι Νι 
.ιιωιι-ιΓιιιι ο ΙΘΜΦϋ-ΜΗιιιἱ ;ι‹ιιιιιιιιι5φἔοιι 32ήμιιιμι.- ιι” ισι-θιινέει ιι. 

?ΠΠ @Με ει' Ι'6Ποεύείε τ ιιιεεζιειιιαι·ιθειιι ΜΜΜ, ιιιι€ἔ ιιικάΜι ιιοΙιοι 
;·ιιιιειιω μι; ιιβΙΙ5ϊι·Ι ,ι ιιιιι,;ι 3ιιιθιέ,·ζ μ; @χι ιιιιιιιιοιι ;εσιιιιιι!ι ιιιοΒ(01βΙό 
έή9Ξέι·ΙιθςΙξέρει ιιιΠιαΜ1ιιι @ιιι 'ιιἰιἶἐζ_ε9.· 19ιιιιιςιι-ιιε ντιΙτο26Κιιιιγεέιιέει 
_ι-ΒΜΔομιμωι-Ε Βε νιιΙὸῇάιμιιι οΙνει;Ρει γιι;Ιει!έι ιιι οΙΙιιιιιγι Μό τιιρειεπιίΙει 

8ιΜΗΜΜεΙυπωνιαΚ0τποΙιόιτιοΙιε;ιπέι, ιι γιι1ιμι πιο; Υ6ειιιιτόιι: 
Μαι: ο ΙιοΙ6Ιο Μπα νοιέ:ι·Γοιισ.ιιιιθ Ιδιι εκθεση :ιιι Ιιιειιιιιι, Μ” ει 
ΜΜΜ Βέφα! ιιιοΙΙοι€ιο!όεοιιο1ι ιθιωωιθιι εοΕπιιιιιΒιι --ιιιιιιι; ιι ειιιι·ιι 

°'Μιιιιιιιιέ7 πι· Φωτ -=ιι έι2ί'Πιέιι Γοι·ἔι$ ιθιφωι: άΠοΚιιι€ΠοΗειιιιθ 
"Ή:ειιι. Μάμα ~Βιέι·ιιιέ· ιεμει'ιιιιιιι: ιιι ΕοΙγειιιι ΜΒΜ πω: Ιωνοειιέ ιιι: 
”ϋθιιγ, νιιΉ·ιιιιιιι.ιιισε, σ) ιοΙειισιεΙι ιιι 616ιι ιι6ιιιϋΙεἔ κι1Ιϋιιιιϋι6Κ; 

Πε·Θαιιιιέει: .ιιι62->ιιι·ύ.5 Κιι46ιιΙιεόΒεκ ὶ$· πιιι1Ιγειι ιιι σ.8ενΜ46ι· ιικο 
"ΠΝό·ιέ ειδι:”Ηειιιιι65%Μο νοιιιι€Ιιοιιι€ιΙε: ιὶἔγ, Μ” ειιιιιιιΙς ιις:ι.ήιιιΙι 
“%ΙΙόέάέιιϊω·ε ιιιεἔ€ι~!6ω5ι·ο ειιιιι:εόεεει, ΙιοἔγιιιοΙιι οἔγιιιἀιιτό1 ΙιιιΙϋ 
_διῦ2νο·ἔ£ᾶὲ8ειιιιπΙ© Μό. ΟειιΚ Μ; ροπιοε· Βόι·ΓοΙγαιιιι ε ιιοιιοιοΙριτι 
τόειΙοιει6ει :ΗΜ κϋιοΙ1€ΜΜΕΣΚ ιιιοΒιιι ιι;>Ηνιικ0ιν1ιοιιιιιι:οε £οι·μχε 

..ΈΒῇτι_ι3ςσ-=ιιις$ Ιξει!ι ιφΙΙιιιι2.-π οι :ι5$οιι ιιιέἔ ιιιιἀἔῆοιύχιἔῖιι ιιονύε !όχιόε ιιιιωιιι. ε--ῦἐγεΚρ68£ο!ιιὶῳἑιέ!ξβἔζ©Ρ›_ ε; π ν ΖΪἰὸτιιιι!ἔ τω ιι 
1ρΙΙγιοιχει.ιιιι ιιιιηέ.ι: ιιι!ιιι,ηιιιςιιγοΚ ε. ιεειο1οιιιέΜιεειιιι _ιειειιοιοΕοτ 
άιμΒιιΒιιιιιι ίο81ιιΙνέιι; @εμ φαι! :ιό ήεσΕθιέιιιϋέγ ιδΒΉΜΒΗΒΙ ιιιοἔ 
Ξειιιοι·ιορι-ιόΙι ει. ιιιιιιιιιι 0ιιιε_ἔἱ'εἱιιἑιιιιετβ ιιθιι€ωικόιη ω; 
11ιόι·ϊφΙμιιτιοΕτα @ΜΒ ο ιιιριι3ιεΚ Πισω ιισιιι· ιιιιι€ΜιιιαΚ· @μμ 
.Ι;όττω-.έε ίό._ιιιιιΙριιιι ΙΙιγοιιοΕ εμῖιιιιι @Μι Μιιὲγμ-ὶιΒΙι6ιιῇἩῇβιῆ 
ἐιόρνοιιιιιέιε ιιιόιιίι Διιι€ιέ Μιά” 1ιιιιιιιιιι6ι6ϊεζέέϋιιιήεΜΔ ΕΜΥ!! Κύτ 
_Θεικ άμα! @μια οινιιέ6ιιιιιιζι:ιὶἔῇιιΙιῖιειἑὲιίὶιὶ.“'!ἰιΗ·ιιιοΒιειειι6%ΒΜ. 
χω, Ιιο€γ_.η8ιι1 έηιιιεικοιιοΙιιιίιιιγ , _ιιιίιιιιιιι Μι Ἑἔιἰ9ιΘΚ=`ΗθἄιιΙόιίΪϋΞΏΩΜ 
ζω 9ιιιι·5ιι Ήιιιίί ιιιοιι1$Έ Η ψ Γ. ι Η °:;ιι °ι-Ηι · ΡΩ-¦ ὶ·':·::,:ΐ Η :-- . ' ·:Η.-ιΡή. 

ι ι 
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#ΐ- Αι αεγν1:Ιι61·2-ΕϋπινγοϋΒ ί6!!08όΒόε 5ί8ΖωΙΒ ύ!ωΨΗέ8Πύτ 
δω, ιαωάειιεκ αΙ6τ€·ειϋκε6$οε ε1οϋπαιψω 01°0ά9ϋτρ·εεωαααάΙα; 
μετα; Μπα Μ α νοΙοεαϋπ ›ωμΒνάτοπορ1ια1οΙά. ._ ν.. 

Επι: οε2$αΙγιαε0 Ιοέιιιο8ΓοΙο16ΒϋπεΚ ίαΙύ.Ιϊαπι π: αε"Μ6ύτ 
πειιι εἔγζ” @καποια Ιει!ΙΩΔΜα αετιώεαΜ:ϋπαΗμε ΜΗΜ:ϋιό ουνοεΙα 
8άΙ18Κ. .:.°"·- "·· ἴ|.· · .5°ι.π,ι·. 

η 2· · .η . π. ΜΜΜ! Π· Η 
·"” "' ' ; >'ΗοϋοπΥΐσ!φωε α ' α 
η. Ψ Α ια8ό]αϋΚΙ6Ββ€γοι·ιααΪψεάοεέ6:;είκ"6€ΜΙΙο; Ε;5°γος ΒΜοΉξα 

να ιήιιβεαηλώ α (όΙΧαμι ]ἱᾶὅ!ιαἔατα ειὶπΕαΙΙ'γ Ιώ]'ϋπ'Μ26 ιτὶὶιὶἱάὶίαἔα 
αξ6τΚόρ. Βιἰιψ.ἔ οεαΙι_ αΑ"ΓϋΙϊαέξα“Ιεὅτιιηἔοϋὶοἱἰἔεα ὐἐυαίίΐὲἔτςἱιἀιἰἱἐὶδ 
έ- ώ·6χ·ε ααα” .ρ€γι!ιαζαέ(αΪ |ΚἱὶΙἱῇιι`Βιὅιό'ἔΪα!γαὶιιἱ“νἰᾶοιπιρἰΪοἑὸΪ-Γ ΜΒ 
τόπήιΙοαιρ ναιοΙι1Ϊ ί οἔγαβκαΪιἴ έαοιί ῖεῖαιὶιὶόΙἑι αιίθ.ιϊιαί τὶ::8ιἔὶ·ο2ὡ ἰέ ΊΕ-° 
μέρη , 1 πιατα αιϋκεἱοᾶωςή αφ ̀ ΙαααοαιΙ“ θέαφέαποα Με αένοαγαω 
92Ιεύταοαόίζ Η | Η Δ Η Ε Μ. μι. Α” Η. 

Ν . ζ. α) _1ηειμ γῇ α] €οΙγαηι. ΜΜΕ `αΙΚοὶαἐιι,'αι όΙ6ἶἔ 
ΜνΜεσ .Ι ΑΝεεσπα __ενετπισκ ο α_$ων;;ζ Φ(Μ_ Μύα Ραεωα€ 
ΜΜιακ, ιταεα-Χ60νααοΙρ€α!αΙ€αάψ ε @ο α;; Μεε6 αφτα α |ι·ΙΒαβα 
α: .6·τ1ψύε αεαροςα, -αι'.ο=·;ρει @αἱ ί0τ1όΒεα0α, ε α καααηαω 
_ΜαιιατοΚΧεΙ,Ιεξ0Κήκη.νρ6η,α α 6ΪοΙΨ θαέ;γ'εα6α αγαΙΙκαα αΡΑΧ8:. 
808. ΉιοΜ ιτειαιΜΒΒ παω. !·ια_ε α _2αξ:2έπ πια α· γ ο α Β ρ ε εῇΙ‹; 
α ΜΜΜ ιιιὶιποἔγ .Ιμη:ια1γαιι _11ΥπεεώΚ' αιόΙια πιγϋἔνόπ,' πιόΙια ΕΦ 
Ιι.άειΚοϋναπ; α ΓοττΦεαἔ·ἡϋν9Κε/1ἱΚ οἔγϋπ α: έτί1€6ε ἔγοτεαεαἔα 
ω, “Μη έ8 νἱαοΙετ €6ΜυιΜτία ίοΙγτοπ' Μαηγοινόη. ΑΙ€αἔῇαΞτ α 
ΜΜΜ ιηιιμαΙαιιυΙ πιοιἔατ_ῇα_, ε πιἰιιἀὶηβαΒΙ› α Με Μέ Μπα 1ΒΙξ 
ΜΜΜ κ παπι :Μπαρ Με ς€όγανεβ ε 6ΚϋΙτε ἱε ϋεειοειοτ1τῇα, 
$·γαΚκαπ οιοΚεμα ΙιαΙαιπόΚοΚ Μό νεϋ. Ηαιιγαε πιόἐ τϋΒϋειϋτ·ἱε 
ΜΜαΙΚοιἰΙμ Βα€ειἱΚ ιιαἔγ :ηότ1όΙψεπ α α2οπα]είτοιαιαεοιι€ΐ Μπα! 
@και οοιιΙο-ηἔοιπατἰοα.) Ι·Ιοιια ῇύπωΙ: @κατα ΜιαειοΚ α: όι·ϋ 
τύε=ῖαΚΚατ παπι. «Ή;Καπ 110ιημα:Ι0ηϋΙ μΚἱΙχαἔξύ ι αβΙψιηάτα !αεεαΜ: 'Ιό 
Ιπειι. Ρε_Ιο πιοιάιιΙΜΙαπ Μ€,ι·αβΙ› ε ΙιαΙἔταΙ›Β Μ;;; Με μαπα μα· 
<έ.οι·ο «Ι ο Μ-- Ματ αἔγΚότΙοΒιια1 _ο,;ιιΜ6Κ). Α 1οίαΚνέα26Ι παιιι1Ε 
να 12-36 ό” ω" και» :Μάπα·απ%ϋτοεϋΚ Μπακ Μ, π10ΙΙγεΚ 
ιι6Μ. νόἔἱἐ €ατ€απαΚ, @ὅ .ιαιαεο«Ι, 1ιατα1Ηιάάαέγ.πεδγεύ παρω α 
ΜωΙοιΙ ιιισεΙιαΙ. -- Με” μΙαϊβΙρη α_εϋτοαόΙς;Βεβαααγέα .τοιιιχει 
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ὲΙοιιιΙκτιτοεεεἰἔιιιιΚ, νει" ιιγΙΙΙ ιιιοι·εΙΙΙ επειιιεΙΙΙιεΙΙ τοιιιρειεάἔιιιιΙε 
πω" ειιἔεἀιιοΚ; να” ἔϋιοεϋΙ: ιιι€·ΙΙ:ΙΙΙ Ιε ΜΒΜ! εισιι ωιιιρει :ιΙοιιι 
Ιιόι·ιιε άΙΙαροτ-όε νιιἔγ ΙΙΙγειι να,·;γ ειιιιοΙΙγαιι ό.ΙΙΙιροΙΙιιιιι ει @σοκ 
ιιιεΙ‹ ιιιοἔΙιειΙ. 

θγαΙκοτΙειΙΙιωι οειιΙ‹ ΙπόΙειοι· ειιιΙιέΚειοιιι, Μ” σεεωειιι6Ιτ 
(ΙιιιεοιιΙό ίοΙγειιιιΙιειιι, ιιιιιιτ Η0θΠΒ ,,Ψιιε5οτεοΙιΙο.ἔ" ιιενε ειΙιιιΙτ Με 
Με) Κενέε Με ιιΙΙιΙΙ; ΜΜΜ( ιιιοἔ. 

ΒΙοε Ιιειιιἔιι Ι"6ΙεΙΙαιΙΙό.εοΚ ει ΓεΙιιοΚ εΙτΙςοι·ἱ ΙιάΙι·ιινοΙ6εένσεΙ κι 
ΙιΙΙΙιενειιγ ΓοΙγιιιιιιιάΙ ιιειιι ;,γαΙιοι·Ι:ιΙε. ΙπωΙάε ιιιέΙιει Ιιόνι·ιι άΙΙ οΙό. 
Α νέἔ,° Μέ, Μ. ο ΙΙΙΙγειιιι ω ιιαριιάΙ ΙονάΜι ΜΗ, Μπι ι·ΙΙΙώιι ΙΜ 
ιιἱ ειέΙΙΙΙΙιΙόεεε άΙΙιηιοΙοτ ἔϋι·οεϋΙ‹ΙιεΙ Ι‹ιιροεοΙνιι, 6ιιΙωιιγΙεΙειι νιπτ 
Ιόε έ8 ΙιαειιιειιόεεεΙ ε·,;γϋΙΙ, Α Με «που ΓοΙγιιιιιιιιιΙ ιιιιιιιΙΙ ; ιιιάι· 
Ι: ο ι ΜΜΜ! Ι'ϋΙΙΙΙιι6Ιεις, ΙΙΙΙΙ,]ιΙΙΙΒΙΙΙ ο εὸιιει Ι‹ οι Ι ω; Μ· σ. ΙιεΙιιιιό 
ΜΗ. Βε ει. Ιιά.ιιγειε ιιιεΙΙεΙΙ ει ΙιιιειιειΙ: ΙΙΙγ ι·6$τόιι6ε 
ιιιι€γ Ιιεεεόεότ ει ΙύΙΙιενειιγ ' ίοΙγιιιιιιιέΙ ΠΙ Κιιι·ΙεΙ 
ιιοΙ‹ Με ΙΜιιΙΙΙΙΙΙ, ,ιιιεΙΙγ :ΗΜ ω ιιιιιε Ιιονειιγ ΙειιιιΙοιιιοΙαιΙΙ -ρ. 
ο. ειδε σειιιοε , φάει, να” Ι‹ϋΙεἔεε ΙάιειΙι€6Ι-ιιιάι· κι εΙενε ιιιε,·; 
ΙΙΙ1ΙϋιιΒϋιΙει_ΙΙΙΙο ΜΙ ΙεἔιιΙέιΙΙΙι ιιιιιιιΙοιι ΙΙΙγ ει·εΙΙΙ Ι'οΙγιιιιιιιάΙ ει Ιιιιιιγειε 
ειιΙ η;γΙΙΙΙ οι ΙΙΙιεΙΙΙΙΚ| οΙΙγ ΙιεΙιιΙΖοΙΙεεἰἔΜ ωριιειωΙΙιιΙε , τιιΙιι6 σ. ιιο 
νιιιεΙτ ΙάιιιΙειιάΙ, ΜΗ ιιιύ;,· πι ιιἔγΚ6τΙοΙιιιτἰΙ εειιι εποΙωΙΙ οΙΙγ ἔγοι· 
εειιι ΙεΙοιιΙ«πιιΙ. Α Ιιενειιγ ιιἔγΙώτΙοΙιΙι3Ιὶ ιιιε,ςΙιΙΙΙ6ιιΙ:ϋπιεΙύετε Μι 
νο ΡοιΙΙἔ ει: ἱΒ ειειιι εΙ6ΙΙ Ιιιι·ΙαιιιΙό, Μ” ει” ΒοΙεἔεὸἔιιύΙ ιι Κιε 
ιΙοιΙεΙε ιιιιιιιΙιιοιιι ειιιιιωΙοιιΙΙΙ ιιιΙοειιιι, ει·6ε εΙτάει ό8 ιιγϋἔόεεοΙ πιω 
νιιιιΙΙΙό.Κ ει. ΜΙιάιιωΙιιιιιΙ, ιιιιτ Β ΙύΕΙιενειιγ π,ςγνΙιΙ«3ι·ιιάΙ ιιοιιι ειιιιγι 
κι ΙειρειειΙ::ι.Ιαιιιι. Α ΙύΙΙιενειιγ ίοΙγιιιιι ι·ΙΙΙώ.ιι Γοι·ΙΙιιΙ Μό; Ωει.Ιιιι·ιιΙν 
Μπι ει ΙώνειΙαπό ιιιότει€ΙιοΙΙεΙιΙι εεε ° 

Β) Ηονοιιγ ΙοΙγιιιιι. Α ΜΜΜ ΚοιΙνΙοΙειι, Ιιιἔει·ΙόΙ‹ειη 
ΙιειΙιθΙγϋ. ΕιιἔγειιΙΙιιιι , ιιέιΙιιι. ΙάιιΙ:οι·ο;ςνα ΙΜ, Με αι·οιειΙιιόι εΙνεει 
ΙΙ, ε εΙεονεἰιιγοιΙΙΙ‹. ΙιΙεΙἔΙειι ἀἔγΙιο. ΚΙνάιιΚοιΙΙ‹, ε εΙιΚοι· “πιο ΘΙ 
ΙιΙιΙεἔΙΙΙ ε ιειιιιέτ Ι“ϋΙΙιενΙΙΙ, ε κι 6τΙΙΙόε-ιιέΙιιι. ιιἔγειι οειιΙ‹ Ποιε 
Ιου - Μπα ιιιιιίει€. Ι·Ιάιι γάε; ει. Ιι πε ΙιοοεἱΚ. Α ἔγετιιιοΙε ἱε 
ΜΗ ΚϋΙΙΙΙγ8ΒΒίἱΙνε ιιιιιπι€Κο:ΙΙε ε ιάΙειΙΙ( κι, Οι: οειιΙ‹ τόνιιΙ ΙιΙεΙ,€. 
Α Ιιά,Έγο.ιΙΙιιιι.; 68 Ιιιιιιγόε νιεειιι.Ι:ότ, α Ιιιιε ιιιἰιιιΙἱιιΚάΙιΙι ΙιεεεΙΙ‹. Α 
ΒΙΚ 6νειι ΙΙΙΙΙει·6Ιε Κέι·ιΙοιΙεΙν6ιι, πέ:Ιιο. ΙιοιιιΙοΙιίο_ιϊιἔιῇἀει·σΙ μειω 
ειοΙιιιιΙ(. Βωιι ιϊΙΙειροι εΙΙιιι·ΙΙιει€ ε" να” ΙϋΙιΙο Ιι€τι€.-- Πτ0ΙιΙ› 
!0ΙΙΙΙΜ ΙΙγιΙἔιιιΙ8ΙΙΙΙΙ18 ει ΜΜΜ! ΙΙ:Κνέεο, οειιΙ‹ Μο” επ ιιΙ€ιιἔοΙε Με 
τ ΜΙΝΙ νοΙιοΙ.ιιοΚ.; ιιι_Ι:ιΙνειΙ ροιΙΙἔ ειό.ΙΙιειιι, οι·ι·Ιιιιιι να” ΙϊΙΙΙιοιι ριπ 
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πάΙ π €γοι·ιιιοπ. Α ειοιπ_ῇέιι·οπιοεοπΗ νοπο.Ι ωιεωπκ. Α ΙοίεΚνόε π 
τι€πΞ ππι·ιππιΙἰΚνειΒγ ιιοἔγοἀἱΚ ιπιροπ π Εοττ0εὰἔ ιιπἔγοιι πόνεπε:Ξπ, 
Βϋἔ€ϋιιπε ίϋΙἱ_ῇειΙειόεεπ ε τάπμτύππάε ;ωωπωπκ. Νομοιι ποεεεΝ 
ΜΜΕ Με, εεεπέΙγ νάιο!έ:ε. Α Μει!ειΙ εἔγ να” πω» πειρὶἔ τοιιιρει 
ιΕΙοιιι!αποεεάππειιι, ιιεΞπιπ :πέη ΓοπάειοπΙωΙ, πενει·; ο. Ι:Μ.Κ ιιιἱπιΙ 
"πωπω τάἔπΙπππ, πωπω εεετποπ ειιοππππ παεγοπ πεειοπιιιοΙΙαπ 
"Η ἰε τερπεεωΙτει€ταπ πωπω ει ε26Ιπϋᾶ€εόἔ ιιιπιι!ειι πω» Με! 
ιιιο!!ε0Φ. 

πι; πϋι·ϋΙιιπἐπγοπ »ΜΗ να” ι·ϋἔ€ϋπ τάπἔἔϋι·οε νὸἔ··τ να επ 
ύΜπεπ; να” 3-4ιπΚ παρ Κ6ι·ϋ! ἱὰ6ειπποππόπ€ ιιι0ἔ.ἱΘΙεπἱΚ πι ο 
Ιόππἱ ειππι ΜΜΕ ειιι!ΠοΗ - ἱΗγ Γο!γωιιπάΙ πιάτ ἔγαποι·ἱππ ΜΜΕ ει. 
!ύΙπονοπγιισἑΙ -ιιἔγνΙπΚὸτο8 Τϋ!εἰΚοΝάε σ. ΜΜΜ( ΜΗ 
ι·ενεΕθ86νο! ε ΜΜΜ ειιψιι!; ποιιι ι·ἱ£πέπ οἔγΕΚ νπἔγ ιπέεΙΚ πι 
ἔππ ε2όΙππιπ556ε :Μπρικ ιιιπτπ£πο:ὶπ, πω” Ιὸἔ6 Μ] , ιιιετοιΙΙ: επ 
Μ* ε τάἔπΙτ πω( ιιιε!Ιε€τ ι·οειπο€6 πωπω α ιπωω πιω ω!» 
‹ῖο:εἰ; πω» Μπι ω, πεπι ΜΕ; Μπα Κπποεπ!εάἔ ω_;ισπικ; ΜΒΜ 
σ. πειείσπθ ίϋΙππινάΚ; εε;;γϊπ ποιο π εισπιιότειιι τόειοΙππόΙ. Πο! Νηπ 
ρει "πωπω, πο! @Νώε Μερα Με" ωἔΖωικ πι πω, ε 
οι €6ι·ωιιΕΚ, π: πΙΙιιπιΙ0 Γεπνοέε πωμισι πιάπιύ€νπ, 5-12 παρ 
ΜΜΜ'. 

π) Α Ιπιενσπγ ίοΙγειιιι. πω» παρ να” πω, Μπα 2 ·-3 
πόππρἱἐ·, Ιυνει·Ω ΚοιΜΠγ Μ» πάἔγπ‹πεἀὲς "Μπι επγπϋΙό νπἔγ ΜΙΜ 
πσι€γύ Με” 1ε!επιποπ ΩπριιειωΜι€πιιπ , ε πεπι πω" νά Ι 26 Ι πι. 
π Με νό1ε£ποΚ. Α ΜΜΜ ιιειἔγππ πει!εινάιιγ 68 ε‹›νεἰιιγ Ιόειωι; 
εΒγειει· ιικίεειοτ Μ”, πικάπ» 050Εποπ Μ” ἱε πω, ιπν:Ι!γ παπι 
πιιἔγοπ πωπω!. Α νἰιεΙόε πενεεππ!; π6πει πεπι€τεε, κι·6€άε πΙορικ 
πόροι. ΜΜΜ ιι6Μι ιπετοιΠ ωπΕπΜπεπ. Πει ἀἔγπιιπ ωκωκ, ΠΗ 
1ιεεω Ιϋπππγἱτο ιιει;γοπ πγπἔοὐπΙιιιιιε , :καπ ΙάππἱνειΙ πγπἔ£πΙπππο 
ΜΚ ει πωπω. ΙπἔετΙόποπγεέἔ, ΚοιποΙγ πωπω πε ιιιετωπ ε2ειιιπ 
πτοιππι€-ειεπ ΓοΙγ1οπ ιιϋνεπειειιοπ. Ηειεππ_πό ιι€άπ ἰΗγειιΚοι· Μέ;; 
€ϋπππγἱτε, πο Μπα €ένεπέεπόΙ πάσα πάιηΙειτύ "ω" Η επγΙιϋΙπἰ ΙΜ 
ειἱπ ιι πωπω , ε @ω νπἔγ πιάεΠε Μιρο11 πι ο!86 ππωππωι επη 
πγἱτεμ _πινπ!πιπ , πο” ]άΦειππΞ Μ ιωππ_μπ‹_ 

Β,·;γειει·ι·ο ἱειιιέ€ ΜΕΝ π ΐ0Ι°Ι°ό5άἔ; ει ΜΜΜ πάἔγιιιὶπιιι ΙείεΙο 
ειπε ε τω” ιιιπι·πό ειοπΕιΠ, Μπα ιιγιιἔοᾶπΙιιιπεπιι πγϋ;ένε, πι:ιππτΗ· 
ΚΜ Γοπάε:ποι!νει; ΜΜΕ Μ”, ε πωσ. -ει: ΕΜΗ* Ιϋπ!›εὲἔοἐιιὸΙ 
μπω ποΙιιιι6οππ. Πει ι·πιπ;μϋι·ι·ε π! Μ ι·:ιππ 68 ΜΜΜ; οΕΜΓΙ και;" 
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ἔγοτειιιι νιεε:ιιι€τ -ει ει: 6ιοιιιοικ ιιιιιιιιιι· νόἔετ νετΙιοι. Πει £ονάΙιΙι 
ό! ει. ΜεάειΙ, ωΚιιιωτο ίϋΙ€ϋιι61ο;; Ιωιιιο!γ 16ιιιοιι, ιιειιι ι·ι€ιώ.ιι Επι 
ωωἑ- άι·ιιγόΚΜιάνα!; ιιέ!ια ιι τοΙιειιιι ω” ιιι ιη;γιΚ να” ιιιιιιιΙ η 
ΜΗ ΓϋΙΩιιἔ ειπόΙΙιίιάόεεε άΙΙειροιμι ιε €ειρειειωΙτατιΚ. Α: ει!τιιιι·ιιΚ ιι 
ΙιειΜο!έ: ιιιιι6ιΜιΚ. ΒἔγὶΚ πω ιιιάειικ Βάι ,$γιικι·ιιιι ιι εισιιιόι·οιιι 
ι·όειοΚοι Εφέ”. Α επειιι_ιάτοιιιοεοιιιι νοιιειΙ ο ΓοΙγιιιιιιιάΙ οεο.Κ πικαπ 
επειιι!ιοΗιιιό. Α ΙιειΙΙό.ε ε ιιι6Μι ει Ιάτειει Η οειϋΚΚειιιΚ. ΝόΙιο.ι ΓόΙι·οΙιο 
πω. Βιτειι ρι·6ε Μ] Ιιάιιτει.ιιιιι ιο1οιιο€εΚΙιει Κέιιοει ιι 
Ιι6τΙοττ6εάἔ ο ει: όι·ιιιόε ἔγοτεεεάἔιι ιιτιιιιγΙειἔ 
ι·ϋΜιιιγιι·ε οιισκ61γοΚ. Απ· όι·ιι€6ε έ;γιι.Κι·ιιιι ΙσέΙΙιε1ια_.;γό Ιό 
ειιιιι. Βι·ϋιι ΓάιιιιιΙοιιι ιιγιινό.ιιιΕάεα Μάιιμιιιιι ειοΚοιη «Με ο ίο!γαιιι 
κά! ΙεἔἔγειΚτιιΙιΙιιιπ ει. Ιιετοἔ οι·6ειιιι Μικιιιιι ε οἔγὶἀόιι.οιι 
ίεῇ Η Μι” "κι (ω Ιιγι!ι·οούριιιιιιηιιε). Α οιοιιιοΙε πιοι·οι!ιοΚ, 
ιι Ντόι( ΜμΕ ΙοειιιοΚ ε @Η ἔγιιΙ-ττιιιι Καιιοεει!ειἰἔ ίο]ΙΜΕΚ.- Β 
Κόι·ιιΙοιιι νιΞἔε Μό ΙεεἔγιιικτιιΙιΙιιιιιι ιι νιιοΙοί ο ΙιιιειΙ:ΜεοΙι ιιιιι€ιιΚ· 
ω! ιιιοιιιιοΚ Μ. 

'Ι'6ι·0όιιἰΚ ,€·γαΚι·ειιι ει: ιιΙΙιενειιγ ΓοηειιιιιιάΙ, Ιιοἔγ ιιιιιιιιιιι ιιι 
ἱιειοἔ; πω» ω» ιιηιι€ ιιειιι ΜΜΜ! , ιιοιιι ιιιιο€ι, ιιοιιι εειιιιάΙτ 
οἔγειοτι·ε θεση £οΙιειε6ἔεΚ ε ιιιϋΚϋιιόεο!ι Μια νιεειαιόι·ιιοΙα ο απ· 
Μιά ι·ειιιέιιγτ έΙιτεει€ειιοΚ--ιιιει·ι παπι ι·ειιι6ιιγ σειιιΙε ι8οιι τιιΙαι ε· 
εε0ιοιι, ει οειιΚ ιιΜωτ νιιΙόειι!, Και ιιιιιιιΙειι ΚότιεΙεΙα εἔγιΜ ια 
νιιΙιιιιΙε. Αι ιιΙΙιενειιγ Κύι·ίοΙγιιιιι 3-5 Ιιέιιέ· οΙΙιιιι6ιΠΙ:; ε Μι ιιοιιι 
οειι!όιιοιιι, σ. ΙεἔΚϋιιιιγοΙιΙιειι ιιιοἔἱειιιοΗιε€ό ιι€γνιιΚόι·ι ίοΙγιιιιι. 

ΙΩΝ Ισίιτιιι Ιιοἔγ ο Ιιάι·οιιι ΓοΚοιιιι ιωθιωωι ιιιιμο1ιιιι·όειΜά· 
ιιγο;:ς·ι·ο ιιοιιι ΜΝόιιιι6ιιιοΕ οἔγιιιἀειύΙ.-ΜἱιιύΙ ΙιενειιγειιΙι ιι Μγιιιιι, 
ειιιιιιιΙ ιιιΚέιΙιΙι ιιιιεοιιΜ ΚειιιοιΙιειι ειΚιιι·ιιιιΙΙγ Γοι·ι·0 Μ.: οΙειὅ “ερεθι 
Ιιει; οεαΚΙιοἔγ ει Ιιενειιγ αἔγνιιιΚύι·ιιιιΙ ιι ιιγοΙν ιιιι€γοιι Πειτε, ο 
ιιιεΙΙΙιειιιωιΙοιιιιιεικνειἔγ εἔγΜι ΙιεΙγΧιοΙιεό,ςιιοΚ κ ότ 
ιοΙε ιι€ιιιι εποΚοι:τ ωιειωωι. --Αιοιιιιιι.ιι 12 -38 ότε. 
ιιιιιΙνει ει ιιιΙΙιενειιγ ιιἔγνιιΚότι. ἐγειΚτιιιι ιιι:5ι· ΙοΙιετ ιιιεἔἱειιιοτιιἱ; 
αι ιιΙΙιενειιγ ΓοΙγειιιιιι€ ΜΜΜ! ΜεόΜιειι. .Πει ειιιι6Ι κι Μι·ιειιισ ο · 
Ιοιιιτε νει!ιιιιιιι·ο ΜιιιιιειΚού!ιατιΚ-ει Μάη Ιιιιοιιγοε ιιιοι:οιΙΚΒιέ· 
ἔο ει. επειιιεΙειιοΚ ιι ιιιύιΙΓϋΙϋπ ιιιι,·ι·γ 1ιιύι°ἔθ55ύ°'. Μ: ιι,ιιιΙΙιενέιιγ 
ίοΙγιιιιι ἔγαΚτιιιι ιιιιιιιιιιιι οἔγιἑΙι εΙ62ιιιόιιγιι€ΙΚϋΙ οειι!ι ΙιάιιγάεειιΙ 
ΙιειιῖϋϋἰΚ. ΒοΚεΖοι· οιιιι€Ι ἰ8 ΙιιάιιγιιΚ ιι Με. Δ 

ὑεειεΙιαεοιιΙι€νάιι εἔγιιιάεειιΙ ο Ιιό.τοιιι ΜΜΕ ίο!γιιιιιοι, απ ιιι 
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Ια!αιιιιιιικ, Μ" κοιιιοιγ αι·οιιιΙαι, ιιι€;αι·Ιόκειιγ ιω 
ιια1γ, Ιιαιιγαε, Ιιειιιιιοττ Ιιαειεαι-α ιιιαι· Ιό€ει6 ΙιεΕεἔ-· 
εεἑἔιιακ ΙοὅαιΙαιιιΙύΙιΙι κόι·ιαΙει. Πα ω* ιιιεΙΙαιι αι 6ιικόιιγιεΙοιι «Ποι 
Ιιαιιἔιι ί6Ιεικο1ιααοκ α κι] εκκοι·ι ΙιαιτανειόεόνεΙ ια ναιιιιακ @Ιου 
α Ιιειοἔααἔ ιοτιιι6ειιετε κϋι·ϋΙ ΝιιιΙι6 κόιεέἔατ παπι ιι ιαιιιαΙΙιαιιιιικΤ 
κι «που εικοιιαωκ ιιιόιΜ.τ κι ιειιιαι·ι, ιιιιιι6ιι αιοκατ €αρα'ειιαΙ_ια 
Ιιιιιοιι ιιιιΙΙιαιια Ιιοἔγ αιοιι ΜΙιαιιταΙοιιι αἔγνἱικόι·. Βἔγεεειι Μια: 
ακα κινιιι ιιοιιι ιειιιοι·εκ οΙΙγ ιαΙΙαιιιι6 κοι·ιωω, Πε έιαιιιϋΙαικοΙΕ 
Μάικ ιιοιιι ιιιιιιιΠ€ 3εΙειικοιιιακ, α ὶἔγ @Με αι αΙ6ΙιΙιι εοι·οκιιαιι 
ίιαειοαΙΙΙιο€ι, μιωωι καρ ΜΜΜ; όι·άειιιΙι 1εἔιιαἔγοΙιΙι Μιο 
ιιαΙιτιιιιικαι, ε κόι·ιειιιει ιι€ιιιιιιαιαει ΙεἔἰιικαΙιΙι οεακ αι Βόρεια Μαι. 
1ήανειειαε Μ" ωιιαιαειωι ιιαἔγοιι ι·ιτκαιι ε. αεακιια_αιόΒιι 
,ςγει·ιιιεκεκ ειοκιακ ραιιαεικούιιι. Πι ια αυτα Ιαιειἱκ ιιιιιιαςιιἱ! .Ιιο€έ 
Μαι αι αἔγκ6ι~ἔεκ 1 Ιιαιιειιι αι αἔγ εται!εωεδ ιιαιιιαΙιιιαε, ιέι·ιςΜ 
ηιιικϋιΝ:εο ιαναι·ι. ' ' ' Δ α · 4 ι Ϊ. 

Νοιιι ιιικικ αι αεεωκ, ιιιεΙΙγοκιιέΙ ι:ειικ δικκοι· Ιειιαϊιιιικ Μι: 
μπακ ιιι αα·γνιικαι· ιαΙειιΜέι·6Ι , ιιιιιΙ6ιι ιιιαι· Μ ιιιακιιιιαιιγ Ιϋτικέιιι; 
α; ναιιιιακ ιιΠγ εεεπεκ κι, ιιιεΙΙγεκ καιόει€6! νόὅἱἔἐ-α ΙιοιιαιοΙαζ 
ικα· - ΜιοιιγιαΙαιιοκ ιιιαι·αιιιιακ. | . Ι 

Κότιειιιοι ια ναι· Ιο;κ6ιιιιγαΙιΙιειι €ϋι·ιόιιΙιειικ α. Ιιενειιγ 
αἔγνιικύτ α α Ιιενειιγ αἔγκότΙοΙι ναἔγ Γοι·ι·‹ι Ιαιαε ΙοιαΙΓοέιιιιααέ 
κϋιόα: ιοκιιιιετΙιειι α οιικκ νέ8όιιέι οεαιοΙι β ει; ιο ν έ ι κι” σε Β 
Ξ;γαΙιιιαιΦειαιιι αι ο!ναεώιζ ΒτεἀειἰΙεἔ, ιαι αΙ6Ν: εἔόειεύἔοα 
Βγετιιιακαιι ΙιαιιΙΙό ταιιδι:εςϋι·σεϋκ έρμαια ιιαιιι ιοΙοιι€ειιεκ αέ·;γνιικόι·ιτ 

κι ΙΙιοιιιρεαιι [Μ ϊοὅῇει ναιΙαιαιιικαι:, αι ΙιαἔγιιιαιιαΙ ΜΜΜ κεὲ 
παρεα ιιιιιιτ Γειτα8ικότταΙ Ι'αι>;ια ίϋΙοεατέΙΙιειιιι α Ιιογειιγ α,·;γγιικόι·β 
Ρ 1ιαριιιΙιιακ .οιιγοεοκ, και ιιαἔγ Ιιιαακε3ιιτ ι·όναιιιΙιακ ιιιοἔ, Μ” 
α καμερα α;γνιικότβ ιιοιιι οειτοιιαιιι αΙ Μ.ι·ο“ιιι ναἔγ ιιέι·5°ι 8ιακι·α 
δειαιιιιιιιι)ι-ΜιιιιΙειι ὶιειεὅεόἔιιόΙ ο” καει ιιεΙιέι ιιιο€ειειΕοε κα; 
ιιιΕνριιακοκκα1 ιιακοκατ ιιιεἔαΙαριιιιἱ ; ιΙο αι αξιγνιικόι·ιιαΙ @ιι α. Επι: 
ιαββγιιέιΙ α. κόι·ιιιακοκ !ιαιατνοιια!αιι Ιεἔκενεειιό ιιιιΙιαιιι $ϋΙΙιιΙιιι, 
ιι Μή α. |ιμειω; ναιιοιι παπι Ιόιοιικ-α ιιιαι· η”, κάθε ιιιαιϊιιιέιιιγ 
ακκαι·λ.ιιιιιΙ6ιι α Ηιεοι·ια ιιι68 ι:ειακ αι αΙ6Γιι€ό κόι·ιαΙεικ ναα_·γ αι 
ιι€αιαε ειιικαι ιεΙΙαιιιιΙθ Πει ιιιέεἔ απ ια ωκωιειω νεαιοιιι κι;; 

Π' 

α. α) ιιι ματι ναιο1ι αΙΙιρ γι: ιι γ Μ! γαιιι ιια1, 8156 κοιι!αΠιαιι 
.-βια.ι , αΙταΙιιιικ ίϋΙΓοἔΙιατ‹ι κ_οιιΙε€Ι›οιι - ιιιατ α ι· τα Ι ιιι α α ιι α κ 

ιιιιμηι_€κιιιο!ι ιιιιιιιΙαιικοι· α ιιαιΙαιγιαε: ιιαἔγοιι ναιό 



-Π84- 

πωπω ΜΠΕ ιι ΙεΙιετ6εό,;, ιιιιειειιιπτ ει νιι οΙνάπιειιαι1!ιιι€ιΚ ει ΜΙ 
και Ιιοἔγ πει" ἰιἔιι€άε ιιιοιιτ νοιιιει εΙόι·ο, Μι πο” ω” πεειΚ πιο 
Παπ· ΜΜΕ: Μ! σ. Μ” ιιἔιιιάε, ιιιιιι6ιι ιπάι· ιι Με, ιιιιπτ ιιωἔωι πω! 
ει ἔγοπιτοοεοΧ:π ΜΜΜ ίοειιιιιι; ει: ιιιιιιιιιιάιιγ πιιἔγ ιιιεπιιγὶεόἔε 
ειπάπ πιω ιιιάιι €ϋιιοιπέιιγοΚοι οΚοι. - ΙιεἔΓϋΙεΜι π τιιΙΙιε 
ποπ γ ίοΙγιιιιιοΚπάΙ Γο8ιιιι€6 ΠΠ ιιέ:Ιιει @ιι ιιιο!ειειεε ιιΜάι·νοιιει! πι 
Μπα 65 ιιιιιιιιιιάιιγ πωπω ιιιει·ι επιιέΙ _ύἔγ ΜΜΜ - Μπα 
ει ειιιΙιτει€, άιιιΜι· Κιέ·ιεύμε ιει·ιπέειεΗι, ἱιἔιι€άε _ιεΙειιοιοι παπι 
τϋἔ€ϋπ ε ιιιι,ι;γ ιιιεππγἰεόἔἱιειι πιιιιιιιΙ π: ιιιιιι!ιπεϊπγ. 

Α: οι6Γιιιό @ΜΚ ειειΚά€ (Μιά. ρι·οιιι·οιιιοι·.) ιΙΙο06Ιο;ς-ει 
πιἱπΕ ει: πέιιιετ νιιΔ.ιι,·γ απο! (Οτεοπ, ΜΜΟ οτνοεοπ Με! Ιειι·ειιιΚ, 
ε πιι επει·ιΜ Μάι· ιό «Μονο ΚεΙΙεπο ο Ιιοιεἔεόἔετ ιιιεἔὶειιιετπετιιι - 
Ι'ά_ιιιιιΙοιπ! ει. »Μπι ρτώΙιειΚϋνότ κι παπι ιιιιιιικ. Μοι·€ ΙιάἔγειιΙ1εἀἔ, 
ΜιοπγαιΙειιι πω, ε!ιιιιΙανιιιιγοπάε, εονέιπγιιΙάε, Βιιμι·Ι6Κειιγ Κε 
ιιέ!γ Με. οεειΚιι;γιιπ ΠΙάδ Βε€εἔεόἔεΚΙιοπ Ξε ειοιιιΙιειϋιι6Κ Κιεύε 
ι!οιΜεπόΙ. 86τ οι ιὶἔγιιενειειι ἱιἔιπάε, νειι·ι_·γ Γ6Ιιετ€ νει·ιοι·ΙσιΜε 
εισ.Κιι Μ, πιιπΕ (ΜΜΜ νό.ιοΙιπ -- ΕεΙ]εεεὲἔἑςεΙ πεπι ΐπἔἱΜ ιπειξςάΙιππ 
οι” Κύι·ιεΙοιιει8Κει "Η Μ;; 6εειεε ΚόιιΚύροι, ιιιοΙΙγ σειικ πι ιιἔγ 
παω _ιεΙΙοιιιεε ιιιιιι_ιιΙοιιιι νοΙπιι ε ιιιεΙΙγ "πιω ω εΙ6ι·ο Μποπ 
ΙΒΪΙθίΙΙ8 ιιιεἔἰειιιοι·ιιἱ. Α ΜειιιοΚ ιιιετοιΙιεόἔο, δ ιιιόιιίϋΗΜ πειἔγ 
ιπέτἔεεεἐἔ-ιπἰιι€ οιιιιι€6πΚ-Μιι ΙοἔιιιιἔγοΙιΙι τοΚιπΕειεί όι·ιΙοιποΙ. 

Νειἔγ ΙιιάπγιιαΙκ Μ!! ΦοΚιπωπειιι , ιιιιιι6π πιέἔ πιοετ ιε επιιιιοε 
οι·ι·οειι·ΟΚ ει: άΙαι!ιιπΙκ πι" Γοιγαιιιι Κϋ!ϋπΙ›εόἔεΚο€ ποιπ νοειἰΚ οπτ 
;;οιι06 ωκιιιωιιω. ΙμάιειὸΙιιἔ ειέιιοπ εΚεοεεἔΜ6επ ιιοπιοεσ.Κ ιι Μι· 
ΒόιιεΚ, ιιιοΙ!γοΚετ ὶπιΜ ιιιιιοα ωιωι οΙνιιειιιππΚ; πο, ιιιει·οιπ ιποιι 
Μπι , ποδι' ει Η ειοΚι·ε €άιπειειΚοιιιΚ , οι Κὸτιειπόἱιυπ πεπι Μ; πει 
8γοπ ΙιοΙιιο;3ιιΙιιι, έπρεπ ιιιἰνεΙ ειιοπ Γο!γιιιιιι ΚϋΙ6πϊιό:Εοιόε Μπι 
νόιοΗΚ ωιπιιωιω ε. Μπι Ι:ε!Ιεπε. Πε «πως Μάτι σε” "πω" κι· 
πιοιιιΙ‹ιιιι, πο” ΙιειειιιοεΙιιιιιΚ ε ΚϋιιιιγοΙιΒεπ ΓϋΙϊοἔΙιιι€6ιιιιΚ ωι·ιοιπ ει 
“Μ” Γοτἔό ΙιεΙεἔεέἔ· ΙεἰτάεάΕ, πει ει εωικιιιιιποΚ Ι6Ι:ΜΙιτάω πε 
Με", υππόΙ ΕΜΗ: ΙιΙνειι ι·ιιιιοΜιτιπ ει. €ει·ιπόειοι, σ. πιιιιτ ιηι·γπιάε 
ιιιι5.ιι, ε ι·έ:ειιιιτ εἔγιπεἰε ιιιοΙΙει€, ε εἔγιπέιεποιι ιαιροειιΙιιΠ.ιιιπ @Η 
Η ει. Μι·ΓιιΙγειιιιοΕ: ιι πιι€ “Μπι ϋἔγεΚοιιοιιι ο. ΙεἔειΞἔοι·πΙ›Ιι ω” 
απ! επει·ιιι€. 

Α ΙιοιιοιοΙιιι. Ιέςειι ι·ϋνΜειι ιπε,·ι·ιποιιιΙΙιιιέ_ιπΚ Με ει πιι€ 'πι 
ΜΜΗιιπΚ Κύι·Μιι ΙιπΙΜπΚΜπ.-Α Πιιινάιοπ πε νει πγ ίοΙ)·αιιι Μι· 
ιο!ι·ιιοιι Μινε;ε πω, ιιιιιιιΙσπκοι· Μπα, 0ϋΜΜικοπ ΜΜιειι6 Μπι 



·-·'!8δ 

ιιιΜ!ιιιιι!ι :ιι ει” μοιιιι·οοεπιιιιιιι; ιιι ει;" ;έγιιι·ιιιάιιιτ ιι Κὸιἔοἰι 
;γιιΚΝιιι νώι·ιειοιι, πω" ρειΗ,€ Μιοειιιι 8ΙνάΗ0ΜΜ ιιιιιιροτιιιιιι (Π. ει 
152 Ιιιροιι). ΒιιιΙἱωιτϋΚ πιοιιΙιιιιι, Ιιοἔγ ιιο*:Ιιιι ιιι ιιἔγΚΘιἔοΚ ΙοΕιοε, 
ιεινειι·ιιε ιιιιιιιιιιάιιγει ιιιο!!ειΕ ει: αἔγἔγοιιιιοωοΚΒιιιι που ΙοΜιιΙιιιι, 
νιιιἰιιιιιιεάἔιι Το!γαιΜΚ ιε ιιι!ιΗτιι€ιια; Πε ι!!γειιΚοι ιι νι: ιιιιιιι νοΙτ 
κα” ιιιειιιιγἱεὲἔϋ, ε ιιι Μό Κ6ι·Κύρ ιιιιιιι ΜΜΕ ιιιοέ ειιιιιιιιι·ιι ιιι νει 
ιοΙ1 !ιονοιιγ ιι€γνιιΚσι·όιιαΚ. Νέιιιι ιι νιι ιιινιιι·οιι, ΜΜΜ· Ιιοι·ιιγιέ·ε 
Μουοειιε) ΜΗ; ει” Μ!! εεοΗιειι ιιΙΙγιιιιιιιιΙε Μι!έΙΩιιιι ει Μα, Ιιοἔγ 
τϋΚόΙοιεεοιι ιιειιι ΜΝ ει Ιεράι·ιιΗ ιιει€ιιιιά8άνιι! ε εἔγ Κιειεσέ εἀιἔάε 
ιιιιΚ Ιά€ειο!€ ω” Νοιιι ιιιιιιιό.ιιι ιιιοεΕ ιιιεΞιιιοιιιιιιιιι, νει|_ῇοιι ει Βόι 
Γοιχιιιιι ειειι εεε1εΚιιέ| Μι·ι-ε ε” Κιειιιέ ΙεϋΙϋιιιιϋπό ιιι·ιιγόΚιιι€ι:ι! θ 
"Μου ιιοιιι !όΕειἰΚ-ε ιιέιιιι όιιιιοιιεΗ νιιἔγ Ι(6ιόρ ΓοΚοισιτ, ιιι @γ 
ΧόιΙοΙιοε έ8 ιιἔγνιιΚ6ι·οε €οι·ιιι6ιιγ ΜΜΜ? Ε) ΙεΙιε€6ε όἔοτ ω. 
έςιιιΙιιι Κόριο1οιιι6€ νοΙιιιι ; Μ ΜιοιιιιιιιιΙ ι·ιικάΜι ει: ιΙΙγειι εεει. 

Α υπ ιιιειιιιγἱεόἔε 1 ζ οΙιοιιωΙ 3- 4ιέ>έ ιιιεἔγοιι; ιιιεΙΙγ ιι 
16Μιι ιιιοιιιιγιεέἔ ιι€γιιιι οειι!ι ει!Ιιενειιγ (εοΙιει ιιιιιιι ιιιΙΙιενειιγ) σει: 
ΜιιιόΙ_ ε αει: "για Κιι€ειοει1 ΜεΙιΙιοιι Γοι·ιιιι! από, Πει ιι Ιιεἱεἔεόἔ 
ιιιἰιιιεἔγ 6 ιιιιριιιιι ωνιιΜι ιιιιιόιΙοϋ, ιιιιιιι ι·ιΗαιιι ιιιιιι· ει. ἔγοιιιιοοεοΚ 
πιω οΙΙιι;;γιιΙνει ΕιιΠἀΙ€ιιΕΕιιΚ-νεἔγ νι: Μαι! Ιιεειιιι·όιινο; ἱΙΙγειιΚοι· 
ιιέιιιι ει. ΠΠοΙνειειτοττ άΙΙιιιιιιιιιγ ιιινιιι·οεεά ωωι ει 
ι;γοιιιι·οοει Νιου-ι. ι. Μιιιέι· ρει·ιιγόεειΞ --:ι. ιιιιτ ιιιεἔ ΜΗ ΜΙΜ 
ΜΜετιιι , ιιιοιι ροι·ιιγ6ε (Ποοοοειιε) Γοηιιιιι€Κ€6Ι, ιιιεΙιγ ιιι ιιἔγΚἑι· 
68 ειδιιιοΙιιιάι ἔειιιιεεμοοεΚΘΚ (Βιωι·ιεΙΙειι, ΒιιἔεΙ 8ιει·ιιιη Μαι! ο 
Κοι€ειΠΚ. 

Α: ιι€γνιιΚόι·οε 1ει·ιιιέιιγ -ιιι ΜΒΜ” ιιιιιιϋεέἔόι Νιο 
ΜόΠε8·, ιιάι·οιιιειοι· €ϋι·ιόιιι νιιει€ΜικΜι! ιιινιιεἔιικ ιιι: ιιοἔγ ιιι εοΚ 
ίειιότιιγόι 68 α ειινόε ι2ιειάιιιάιιγοΚιιιιιι Ιειιιιι ειο!ιοΜ @Και ΓιιἔΙιιιῇιι 
ιιιιι€ά!ιιιιι -- ιιειιι ρωιἔ ι·οειοιιγάι.--Βιο!όα ιιιι Κέι€ειει· ωιιιιι‹ ιιισεἔ 
νἱ2εἔιἰΜΙΜ :ιι ωωιωι ιιιιιιιιιιοε ειἔγνιιΚύιΙιιιιι ισιι·ιιι6ιΙϋΦι πιει! 
ιπάιιγιιιιΚ ;- Ιεἔιι_ῇιιΙ›Ι›ειιι 'ΜΟΒ Αιιιιιιγι Η. ιιι ειιινοει ιιο:ιά_ιάι·ιιΙά 
επι άΙτιιΙ ἱἔθιι ιιοιιιοειιιι νεΒγιιιιιι νιιεἔἀΙιι€ €ϋι·26ιι€ οἔγ ιιΙΙιενειιγ 
ιι26Μι Ιιιιιιιιιιυεειι νιι.Ι0;, ε Κετεπει·1εοεαριιΙι- εεεΝιειι. Α ι·ἰιεἔιἐ. 
ΙΜ οι·οι!ιιιέιιγο απ, Μ” ει: @θα Γειι6ι·ιιγειιιιε, ει κι ἔ‹ιι·ιιεό Με” 
ιιεΙιάιιγ νόι·ιεΙιεοεοι Η ιιιιιτει€ό εεινόΙιαιι ΚϋιιιιιιΙνωνπε ειἰΚὸΙοἔ, έ:ε 
ιιυεοιέιεἔ, ιιιο;ι· νιΙΙειινιιε Κεεει·6Ιε8· Κϋιιιεἔε,·ι; (ριιοεριιιιε ιιιιι8ιιο 
ει” ιιιιιιιιοιιΜιιε) Γο;Μιιιιιοιι. 'ΜΜΜ που νιιιιιςά!ιιιιι6Ι ιιι ΜΜ 
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πως , πο” πισω νιι€ιειωειι€ιι ιιιιιιΙιπέιιιγοπ παππ- Ιπποεάειιιιέ-5 
εισ€πεΚ. . Η _ η 

Ει:Ιιετ Ιιο;γ σειιΚ €ϋι·ιόποιέ, πιο ιιιιπποπ ἔπειτα πιει πιιροπ [Η 
ἔγεΙειπι·ε ιπόΙτό πι, Ιιοἔγ πιἱ ιι Ιιενρπγ ίοΙγαιποΚ 
Μιιι οΙΙιιιΙωΚ ΙιπΙιιιιιιιιπ, ο;" Κοιτώ Κινένο ,εαπ ει. Γε_ιΙ›επ @ιιι 
σ. τω εἔγόὶι τόειοιΙιεπ ἔϋιιιϋιωτ πειιι ΙειΙοιτϋιιΚ ΜΙ. Ε: Μ”, ιποΙγ 
πω: επιίιποε πω σι·νοε νοΙοιπ εἔγὶἱιι, ίόΙοἔ !840€6Ι 4843ἱἔ Μ? 
@Η ιι. ροειἱ €;γοιιιιοΚΚόι·ΙιάιΒιιπ, ΒΕ·;γόΙικόιιτ ἔϋιπ6ΚὸτοεοΚ πωπω 
Μπι ἔγιιΚι·ιιπ ιιιΙέΙτιιιιΙ; νωπ ει; ιιιἔγΙιπιι, πο ι·οπύειει·ιπτ όριιοιι πο” 

πι” ΙώτιιΙιπέιιγοΚ ΜΜΜ, ιιιεΙΙγεΙ‹ι ιιι ε:ιοιΙοτι ιιἔγνιιΚύι·ι ιΠοΗ!ει 
μιεε!ειι61 π. ,,ιιιἀεριΙΙιιἔοε ιιἔγν1ιΙώι·" οπικΚ6Μπ Ιοεπι! 8Ζό. - Έξι; 
ΠρπΕΙιεπ νιιἔγ ΡἀτἱεΙιιιπ ει. !ιοποιοΝ: αἔγνιιΚύιοε ΜΜΜ( ο", τόε2ό-ι 
Ιι::ιι ;ιδίιιιι6Κ ιιιΙειΙψιιιιιιΚ νοΙπα ω, ει· πιἱ πειιι-Ωι.ΙάΙείειιπΚ ο!εέςέπιπΉ 
Ιιοἔγ κι Ιιενεπγ ει·,ι,·γνιιΚόι· Ιόιιγεἔότ ἔϋιιιόπύι·Μ ιιιοιπ 828.Βιιι] πο 
ΙγειιιιιπΚ. Πο επ οι·νοειοΚ παω εισπνεπεΙοιπιπεΙ πω ει ΚϋνοτιΙἐ 
ΚιιιΙνοποι εε-ιιπέβΚοι;, ε πιω ,,ριιπεἱο'° Μπα, ύἔΥ Μπα εΙίοΙο_Ι 
Μ( πιέἔ ιποε.ι5 ]8 επὶἔοι·π ΓϋΙΓοἔάειΗ ε ιιιο;ΚϋΙϋππϋποιόειέτ ιιι ετο 
πω ε ιπάειιοιΙΙπἔοε πἔγνιπΚότπιιΚ. Πάω νοΙ€ ειιιπο ιιι εκει, πο” 
νιιι!ειιιιεΙΙγ ΜΗΝ: Βοτε;;εό; €ει·ιιιόιιγόι ΜιΙιίΙιιιΚ Ιιενειιγ ιιἔγν12Κὸτπ·· 
εσΚ ΕιιιΙΙι5.ιΙπιπ; Ιιενεπγ Ιιοποιἱ νίιι€οπάει, ιιιο|Ιγ οι νιιϋιιιιοιιιιγοι ε· 
;ι;γι1Μ €ϋι·ιέιι€ νοΙιιιι, ρειΙἰἔ ιέ·ρροπ Μπι Ι:ΜιιιιΚ; ε οι ιποἔΓεΙοΙ σ.: 
Μό Κόι_ιεΙοποιοΚ Μιεοπιύ ΚιιίιτόιιάεάιιιιΚ -- ιπἱπιΙἱἔ ύι·€νο·-ειπ οτε 
«κι ιιἔγνιΖΚὸτοΚιιἐΙ. π °' 

Α πονο” ᾶἔγνΪΖιζόΐ ε πιά!! Μ; Μπι άι πιω Κοι·Μ ιι·ιι πωπ 
ιειποιήιιΚ. Α ιιιΙΙιενεπγ ιι Ιεἔπἔύειεύἔοεπϋπ πιω ἔγοι·ιιιοΚΩΚιέπ·Β 
:Μπι μέ) 61.46 ιιι 6ν€6Ι ει. Μις, ι·ιτΚάπ ιι 8 -όνοπ τω; ει: :ιι,Ι)ιονεπγ 
λἔἔἔ?8Βππὶιἱιπ(π _ιι. 2-.6_όν Ι4ϋ2ϋΗ:ι, ἔγϋπιἔόι! ιιΙΚοιάειι' Ιιιιιιτε;επ 
ειδικο ἔγεπιιιπΙςοΚοιι; πο ΜτιιιιιΚ πεποεοιιι6Κετ ἱει ε ΓοΙγιιιπιιμι.εΙ 
ιιοειιιἱ. ι ` Δ ι τ . _ 

κ ΙιιιΙ1Μ “με ει. πονο” ιι;,ιινι:1«ιιππΙε πιω παπι @πριμ 
Ιιἱπτοεειἰἔἔω κιμωιιιι. Αιιι1πανειιγ ΓοΙγπιποι οΗγ Ιςϋι·1Πιπέιιι28Κ πι· 
.ως 1πωιιπ«Κιτει169πι π. 4εέιι$ι€ει86,πριιιιρβοπ , πο;; ιιιέιπ1 ΥΜ9ῇἱἰιμἱ 
μ5%ο,Ι πεπεωιτ,οιιβ Μπα ιπειδππιι6ειιεκ- :πιω 1ρμϋποιεπιι ωμή; 
-ινικ ιιιιιιι0Πω Ραπ οι” ιιέΜιοιι επισιιιιιι6. »ιιι κι» πι· 
1οιι _ϊΜΒΜΦε υι-Μποιιιιιιι $ο1ιιιιιωιΜποσωπι6Μ ύΜ:1Μεφαι 
.ιιιὶιι€Μ 1ιιρηαπ86.Ιιι:,. να” πιω :φωτ 1ιμ1ιηι;ιιι ΠΩΙιιπ..ιιιι%η_ῇ;φ 
ειιι€Ιειριώ,ει πωπω. 17ο 1ιιιοΒιιι 1ιιιοπγιΝιιιΕπι , ιιιι11γ νιιμοπωιιιιιι 
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ι61ΙοωειΙε που οΙ6τειιιοπι ιαγρι1·οκ με μΒ·γκ,$,ιΚύτεηψ =,.β9·6Νέιμης 
ΜΜΜ, να” ΜΜΜ Β6τΚωομΚ ιι€έιιι ωΙό.ΝαπΚ μ·"ιμχ _μέΙΜΒ.ν58θθ 
ίο!γιι06Κο1 ει: ειέγνοΙϋΙ:σπ; θα: εειιι ει ΙιοιιφιΙεΙοτ, _αριιι_ς:" όΙδ Κύ!:ΐ 
_ῇοΙοΙ‹ ΗΜ σεΜοΒιιό1 Μπι ΓοΙο1κεΚιπο,·; εΙομιιιΙ6νειι α: ε:ε,ΟρΩῇ η 
ϋπάΙΙό Η "ευη ειωνΜΜι· Ιο1γειιιιΑπεΚ.Α Δανεια: Βόι·Κ80.η8ε1μ__€μμ 
ραειωΙειωπκ εφετἱτιτ εο!ε!αιΙ έγειΕταϋΒαπ ο;;; ϊἰ8Βέ .2”8Ε0α”$μ8ε 
ΙοΒο8 ὶιιαιὶιπάπγ€ ει€1ΙυεΚ ει: ειἔγΚέτἔοΚειι να” α$γΒα:ι. ηιζιι€μμ. 
ω" Παω. νΙιτετιιιόιιγ0. Πάι·οιπποι· Ι6.€αιιιι 0:68, Ιιοεεωιε μςκΜ¦ 
τικ νέ8ε Μό ει€γν1ιΚόττωιιιαάιιΞ. Δ ίοΙγαιιι ΞιΙοιιιάτει ΜΗ”. μερη 
ιιων6ιΚύτοΚ π11ιενειιγοΚ νοΗ8.Κ, ΜΗ ει εἔγΗ‹ ΞιιΚάΙ›Β Μ28.ιιιοαΜΙ; 
ιιηηιΙΜι€ύ. Α ΗϋΚΚϋΙιϋἔόε ει!ει$$ εισαι 3-ϊν Ανρη.8ΠοτμιεμΒ_0%24η1 
εΙἔγειιἔϋΗοΙε ω εονάιητιιΙππΚ. Π8;ΛΚέ:€ ιιιάι· ΙἀϋιιἀὸιιπΚΔ£εἱΚἰπῇςἱ$ϋκ 'η 
ΜΜιιιι·ιιΗιύΙ, πΜόπ κωει :οικω ωκεωω , Κοπμο!”Ιρπρά, ε με”, 
Μ κωαωη εππόΙτιιοιι ειδγν1ιΚότυε ΕϋΙεΕΙεοΙΜε π: ῇο!οηΚοπετ€,ρμ 
Κε1ΜόΕοιειιεεετεΕπσΚ ΒοιισιοΙΜιιι; οι Βγοπιι·οοεοΚΜιιι ν1ις@ε;!σε· 
εά;μι ΓοΙγαθόΙκ Ιέτοιοτε ΜΗΝ νὶηοιη πω” ΜοΒεε, ,;6ι·οοϋε ω” 
Μι1οιιιιιιο.Ι 2-πωπι ειΙαιτοΚ οι πω: ιιιειἔγετἀιει€ϋει β0082“ΚΟΖΠζ ε 

νωωι‹ ΜόΚ, - σ. ιι6ΙΚϋΙ, Ιιοἔγ ωιιιο!ε ρΚέιζ8_ “ΜΜΕ ΜΜΕ-ς 
ιιιΝϋπ α Μνωιγ ιι€γνΙ:Κύτ ἔγαΚι·ειπ Γοι·ιΙιιΙτ εΙό,; ρ.ο. 1839 ε 1840· _· 
ΜΚ ιιέιιιεΙΙγ ΙιόιωηψιΞϋαπ; ιιέΙιιι ΡΘιΪΪἔ° Κό€ Ιιόπειρωα.€€ μη” ΜΕ; 
“ως 08: εεετε£. 4 γ ι 

Α :Μπιτ οι ΚϋιηνεκΒεπ ωιωωπο Κ6ιπ·ειμοΚ (ηιοΙΙγεΚ οΙΙι:π ]οέ: 
μι! ιιόπιἰ ΚὶΓοἔάεοΚ:ιτ €οΒο1ϋηΚ) εἔγιιιάε€τ5Ι οΗότόΚ: @γ ει ε261πν.ίπ 
1φτ$ό Βε£οἔεόὲ,· Ιστιιιόειεέύτε κιόινο ἱε πιιΘἔ €ΞειΜΜπ ηὶηοεο 
ΜΒ: ει: οι·νοεοΚ. δοΙασ.ιι πιό; 1ιιοεπ ὶ; ΙοΒοε €ε1·ιηέειο0ϋιιοΚ ε-ΙοΒοε 
ἱ2πιὐιιιάιιγπιαΚ νεειἱΙς.α Ιιενεπη εἔγνΙιΚύτΕ, νει;;γ πιέε επιναΚΧ8!; 
ιιιπἔγΚὸτΙοΒο£ ε πἔγνΙιΚὸι·€ εἔἔγέ ΚενετΕΚ, -ε. ιιιἱ άΙω-ιιειιιο5αΚ 
ΚΜϋοιιοι£απἰ ΜΒΜ κϋνετιιεΚ οΙ-ιιιεττ νΙιτἱεπειεἀἔιι ¦-0Ν8.ιΜΚ ΘΙ 
νάΙαεπωϊευ. ει ιπόΙΚϋ1, Ιιοἔγ ει: :ιἔγ 8γιιτιιιά.]π να” Κἑτἔοἱ α Ιοϋι1ειΚ 

10Ωπ!θέ οεεικχοεεααμιιιιπιἱ μἰτωιιι,ιχ Βεωεε6€ετ,_ 

οιιιΗΜΜ ΜΜΜ Βοποιἱ ]εΙΙειτιεἰ!; πηα8ιιΚοη ΙιοτάσιιιάΚ, ιπύ,·ἐ° ΜΒΜ. έρ 
μ;ιι μη.πιπιπτει€; Μπειιι Μγιοπ με" ἔγὸἔγ1τἀεἰ Παω” ἰε οεπε1ς 
υιΜόιι πααΜ!γοΚΚα1 ομςοιπρΙῇεἱΙς ιιι- ΗΙ;ι- ΜεάειΙεμ ιιιοΙΙγοΚ ιι€άπ ιιι68 

Μάι' Ρ ΜΜΜ' ΜΜ.ϋΒόΙ._ εμ5%έ _ ΙιΜ:1ιε26 , Μ” ό! @ί ω, 
Ιομ1ιπα σε π;γνΙιΚύι·βαπ Μ μα; ρ!έ81€6;!_βλιεχ ιι ο ει; α$γνΙ:Μι·έ 
τειιιΜΙειιισε. ιι;γ-0ιΙόιητ ιιιιΈΚϋςΜε €η.παιιόπγόπο.Κ· πενφώ , ε πικάπ 
Μ ει ιι κι ε ε! ε Β ν α η ο ο ιι ιιι·ο.Ι‹ ΙιαεοιιΙ6Ιαἔ ΜΙπεΚ; ει Μι·εε 8 ο Β 6 πι 
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Πεἱπ ἰε ,,πιενι·ορΙιΙοἔοεἱε" ΜννοΙ εεψ5€Ιειδοε-άιιιΒέτ ε” Κἱεεέ 
ιιεΙιειειι ιιιεἔέτιΙιε1ϋ--Κ0τέιΙΙεροισ€ Με Μ! ει: ιιἔγὶιΚόι· 1Πιηήά11!; 
Επι”, Βοοιμιοι·εμ ΒΗΠε1, Βιιι·Ηιοι ό8 ιιιάεοΚ ωω"ω" 
π Ιοϋ-εειιιιότόΙ, ε ττιόἔἱε νειΙωιιἱ ΜποεΒ 68 ΜρἰπΗιε£0ΒΒ πΙπρο€ Μ· 
:ή Μνάπνάιι ει: ωιἔγνΙιΚότἱ εειιιιέπυΚ- ω ΜΜΜ( Π5ΗΠΙΗΜ , Μἔγ 
ει: ιιἔγ ν12Κύτ ἔϋιιι6ΚὐτιιειΚ "ϋΙϋτηο. Πει «ποπ σειινω ἰ 
€ει2 νι›Ιιιιι, ιπι€γοιι ει‹›ιιιοι·ιι νοΙικι ει ΒεΙεἔοΚτε πόινο! ιιιει·τ π· 
Κω· ύἔγ Μειειιι ΜΜΜ Μι·αιΙοιιιάιιΒ κι οι·νοέΙάεεειΙ. (Μιιι65 ειμ 
νΙ:Μι· ἔγύἔγΙτέεάπ ῇοἔἔει! ΜΜΕ Κ60ΚειΙοϋιιΚ. Πε Με” εεωιιιε ει: 
ΜΜΜ €ά·ποέα$€ιιτο", Μ” ΙοἔΕϋΒΒ εεε€Ιυεπ (Γ6Κύρειι ΗοπΓΒειι, 
Ρὲτἱεϋωι) ἔἰἱπιϋΚ ωιωωιωκ ιι;3··γνΙ:Κύτοε Μ81]8ι]ΟΚ Ιιιι!ΙάἱΜιι. Πε 
πιεἑῇεἔγιειιᾶ6, Μ” ἔϋιιιὅΚιιεΙ‹ ιιενει00€τεΚ υἔγειετειιιὶιιιΙ ιιέιιιἱ 
Με ιηέιΙΚάε ωκυκωϋ, ειειὶιιιιεΙ ιιΠἔ πάψω €εε0οοεΚεκ ἱε, ιιιοΙγ 
ΝΝ( »Με ει ρω(- 68 οιΙ6ηΚόι·εΚ ΜΜΜ ο. ΜΙτεΚε3Κ Γ6Ιειϋιέπ, η 
Ψ!" :ιπιρῇέιι πω, ει ΡαοοΜ‹›ιιΙ-Γ6Ιε ιιιἱτἰἔγοοεΚ6Ι: Κϋι·ϋΙ τιιΜΜιτπαΚ, 
ε ΜΜΜ :Η ειἔγΚἑτἔεΚυη ΜΒΜ ιιειΙνεΚιιοΚ ΚοοΒοηγάε, πω! Γε 
Μέι·πιγόε εΙνειά'έΚιι! (οοει;ιιΙει) ΙεπιιιΪ Ιάτειωπικ. ΙΜΤ6Ι6Κ άΜΜιιιιΚ Βοη 
οιο!€ Μ” Βιι1ΙΙάΙ(Μπ ἱε Ξει!άΙ€ει€€εΚ, ιιιε!!γεΚυόΙ εεπι ἔϋιιιόΚπεΚ ει 
868€ ΜΒΜ ι·όειοψου, εεέιι ἔγοιπτοοεὶ νιΖκοτωικ ΙεἔΚὶεοΙ›Β υγοιικι 
εεπι Ιέ$ε20Π. Μἱ ΜΜΜ ει: ὶιιιόιπ οιιιΙΜΜ (τειιι!εΠειιϋΙ ἔϋιιιϋϋ!γἱἰ, 
ΜιιροΙτ, ρἱειΚοε-ΓοΙιότεε ειὶιιϋ) ΚύρειιιιόηγοΚω ;ϋιπϋε ειωιιο56Κ 
ΜΚ (ἔτιιιιιι!ιιΙἱο) Μπι ΜιτήιιΚ; ιιιετ€ Π: ΜιροειωΝιιΚ, Μο" ει: εμ, 
Ιιάτ$γάιι ε: 8ϋιιι6Κ ειἱΜε οΠγ ἱιὶοιιιιι ε2ειιιοεόεεΜεεΚΚέιι€ τει!απιπιΚ 
Με, "ΜΕ α Με- να” σ. ιιιοΙΜάπγάιι - οι ει ΜΗ65ιιΓ6Ιε ιιειἔγεέιἔιι 
ἔϋιιιΒϋΙγϋ, ε” Μεεό Κειιιέιιγοε ωεωοε!ώΚ, Θε που Κενέε ε 
88038!! (Ε. ἱ. ιιιἱᾶὁιι ἰΙΙγΓ6Ιε ;ςϋπιθΚΜ ει: ιιἔγ Γό!ϋ!ετέπ ωωιω1"κ) 
τοπᾶειετἱιπ Μπι ΙιΜπγιάιικΚ πώ: ιι ιιιοΙΙΙιάι·ιγάιι ε ει ΜρΙιειι. Βιέ 
πιοε άω.Ιάιιοε ,εςϋιιι6Κόι·ταΙ ιτιεἔΙιι!€ ἔγοτιιιεΚεΚ ΙιιιΙΜΜπι α ρεεΗ 
έγετιποΚΚ6Μάι Βοιιοι:ιειω!άπ αἔγνΙιτιοΚ πγοιιιτ'ι€ εεπι Μι!άΙτι1Κ; Μι 
ροιΙἱἔ ωΙάΙΙιιιιΚ Μιοτ,-Μιι ει εεεωΙτ % τόει6Βεπι -5ΙΙγΓέ:Ιο εισ 
νΙ:Κύι·,. "πω ΜΜΜ: εΞι·ἱπωιι·Ι_ῇϋΚ, παπι οι·ΜυΗ ε Μονο” ΓοΙγειιιιιι. 
Μιποιιι ΗιιιΙειω·Ξιπ κι ά ε ο Ο Ι ιιἔ σε ΜΝ, ε ιιοἔγοπ Κϋ!ϋπΙ›ϋι6 Κότ 
ΚύρρεΙ ]οΙοηΒο2ιΜ οι Μό ἔγετιιιοΚεη. ΟεειΚ Κα” οτει!εΗ Ιιενεπγ 
ο;;γνΙ:Κύτέ ΜΜΜ ἔϋιτι6Κὐι·οε ομόπϋοπ :ι εποΚοπ ε: ιι_ΜΜΙ οι ές σε 
ΚύτΚόρροΙ ϊε]Ι6ᾶιιἱ. Νεπι αι;ειιΙ]ιιΚ πιότ0, Μ” πιό.ε οτνοεσΚ ἔϋ 
πτι6Κ6ι·οε ΜετιποΚεκοιι ΙΜΜιΜΚ €ϋΒΙ› ενω! >:Η Η ενω χ· Μ” 
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ω" "Με Μ, σειι!ι ιΒι·νόιιγ!ιι€ιι€ ύ8 ιι ωι·ιιιέειει ιιιιιέγαι·ιθ.ιιιιιιιιιιΚ 
α!πριάιι! πω" Μα Π” εεε€εΚετ οΙίο8ιιιιιιιιιιΚ. ιι) 

Π:: ιιιιι_ΒΙιιειιι Βάι· ε απ” ΜΜΜ εοΚ ε2εινιι.ι; ε]ιειιι, ΜΜΜ 
ιιιιιιω, Μπι” ε Βοοιμιοι·οΙ πιώ: ιε ιιιιιιιΙειιΙιοι· ωσε 
νεΙΙιίΙι, Βοἔγ Ι:ΜιιΚ Η” όε ιιιάεϊόΙο ιιιιγιιἔἱ νιίΠοιάεοΚ ιιόΙΒιι! Ιό 
£ειό Βο!ιι€γνιιΚύι·οΚαι; ιιιιιΒΒ ιι16Βοιι ροόιέι Βοοιμιοι·εΙ πιο" 
@ΜΜΜ ιιἔγνι2ΙιΒι·-εειιιιόι6Ι ιιιό.ι· ῇύἰοιιιιάιι ωω.ιε. Β ιοΒιιι€ειΒειι 
οειι!ι νιΙάἔοε €6ιηιεΙιιιοΚ ειιιΒιιιΙ ιιγοιιιιιιΒέΚοι Μπι ει: ά!ΙΜ.εο!ιιιιιΚ, 
ιι ειεΙιΚεΙ οΙνιι80ιιιΙιικιΚ "πιω εεεωΙι Με! ειοΙΒιθ.ΙΒΜιιιιΚ, πιο” 
ηιο!ι κοιιιω _ιο€γι6ΚϋιιγνοιιιΚΒοπ ιιι!ύ.ΙιιιιιιιιΚ. 

Μι που εεεωΙι "Έσω νὶιεἔά|ιιω ε όεειοΒο.ΒοιιΙΙιάειι ει: ό· 
ΜΒΜ ε ιι Βοιιοιιιεπο.Ιοιι, 6ο ειιοΙιιιαΚ ΚιιΙϋιιΒϋιό οινοεΙάει ετού 
ιιι€ιιγο επτα πιει: Βοἔγ Βιιοιιγοε _ΜΙειιιϋ εἔγνιιΚόιοΚιπ ειιοιιε 
ΜεΙι ιι ΒΚ, ε ιειιιε3τ ιιιάε ιεΙΙοιιιιιοΚει ιιι6.εο ἀΙιιἔοεοΚιιιιΚ Και!! 

"') ΑισιιΒιιιι Η” σειιιι6Κ εΒ·γειετϋεΚ, ΒϋινοΠειι €6ιιγειιι·ο όριινέΚ,_ ω 
ΙιειϋΙι -- ε ι!ΙγειιεΙτ ιι·έιιι€ ἱειιιό€ €6ιιγοΚ ειωι ΜΜΜ· “ΜΜΜ ῇϋνἱὶπΚ; 
Με ιιόιιιοΗιοιιΒιιιι, 1ιοΙ ίιῇιιΒΒ ΜϋΒειι ει έιΒι·ΒιιιιοΙι ε ερωιιΜΗΜι Ειδ 
ι·όΒόΙ ΜΒΜ: @Ιω Ιϋτε!ινέεοΒΚοι ει €6ιιγΙεἔεεε6':ἔ “ω” ΙόρωΙι ει: 
οι·νοεοΙι , ιιιι68 οι ει;γνιιΒόι·ι·ύΙ ωσεί: ιιι ιι€Βιι. Η5ΝΜε ιιιι€γοιι ΗΠ 
Ιειι;;ι6 ε:εΙΙοιιιϋ επιιιέΚοι 0ΙΥ8.81ΙΠΒ, ΜΒΜ· οι; ιιιεἔ σ; ιιΙα!ιΒιιιι. Ρ. 
ο. Οι. Οι οοΙιε-ιιι ιειιιειιι ε Βιι·εε Θ ο ειιιι ιιιι.- ιΙΙγειιεΚει πισω! 
ιι ννἱοιιοι· 2οιωοιπιιι 1845-Ιιι ίϋιειειΒειι: 

”ΑΙΙειι ἙΤαεεειΒἱΙιΙιιιιἔοιι ΜΜΜ 4ιεεεΙΒε »παω- οι!ει· ννοεειι· 
ΒεὶΕ ιιι.“ 

γρ" νειιοιιΙοΒειι ειπε ιιι Μπι θι·ιιά ιιιι·ιιοΙι Με Με Αι·τει·ιειι 
ΜΒΒιι ιιΒιιοιιιι ει·ΒϋΜ ννιι·ιΙ." - 

”Βιιιι 8ιιιΙιειι Μι· Αιιιιιιο.ΠΠΠ ιιι Μ” νε8·εΒιι€ιοιι ω 
«Με νΤεεοιι Με ΕιιΒιιι1Με." 

.”Βιι (ιιιιοΒ ινωιωτι (!) Με πω” Με: 8οι·ορΙιεΙιι επί ΠεΒει·· 
ννιεεειι , Με ν$`εεειι Μι· ΗἰτιιννιιΒεοιειιοΙι€ ιιΒει· απ!" θοειιιιΚοιιιιεἱιι 
ι!ε550ΙΒ8ι1 Ρι°0οοε508 Βοι·ιιΜ: 80 εοΒοιιιοιι Με 8ι:ι·ορΒο!ιι ω" Μερο 
ιιἰοτειιὰοε Μοιιιοιιι Με ΗγάτοσερΒΜιιε ιιι έειιι. ΝεΒει; ειιιι€οιι ιικ 
Βει·ιι κι Με οριοΙειιιιεοΒο Βι·οοΒι·ιιΙιι· Με ΒΒιιιι€ειε τΙιεροιιιι·οΜε Πι· 
ειιοΙιε.“ (ΚιειιιεΙιειιιεΙι ειἱιιι0 ει. νϋι·Βοιιγ, οι·Βό.ιιο2., ό8οιόεεΚ ειι:Β. 
ιιιιιι€ οι: ιι€γνιιΙιύι· οΙαιι : -ιιιοἔειιἔοὰιι6ιιι, Μ. Ο. ει. ιιιιισοιΙΙειεοε ηγ 
νίιΚύττόΙ ιιιοιιιιο.ιιέι. οιεΙιεΕ). 

ΗΒΗ: οΒι·,Ξε .ΔιιΙα,Βιε πω· Βιι·ιιννιιεεετειιοΒι Βει·ιιΜ ιιιιΕ Μπι Πο 
Βει·ννιεεειι «Με νεἔειἱνειι ΡοΙεε νοι· «Μι ειιιιιιιαΙοιι Μ πιο: νομώ 
Ποπ Μπι θιεΙιιι·ιιε.“ 
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8ΜΗΜΕ.Ή2286'ϋτ619638ιε6ι; Μεεω·πωσ έ 8πωσυστσε·εωιε 
Μ: Η ωποιἱΚ - Κέε6Μ› ΙεϋΙϋπ ΙοαϋΜ"Βϊύξ ἱ€τ"σὲ`Ο.Ἑ'ΏΗἈ¦ΙΕ· ΜΜ 
4ιω4ιε·, ·ιω·έϋ ωϋέ;"ω--εση 1εω ω ΒόιΨοΡγειΙἰιϋΚ'°ΒΒ'βΒπ1€ιἱ είοι·νοε 
Πει!" ΘΡσΒ5ϋϊ':ΜΒΙτ ει4!ιπισε εεεΦωσ ε2ἱἶἑοτιιειἱ ΊιθΜ^δει!θΙϊαιιεΚ·Β 
`θΐ2εέζέΗΕ!πί.Κ-:"ΔΠΜέ Με στνοε^ ει ε26ΒειΩΡίοι·;;ό !»ετο·,έ568 θοι·ιτέ6εισ 
Μαι ωειε· 68εωωεω €ΙιΒοΗάΚει€ ωΘεωε του. ι-:ιτ0$ωιωηει νί·28 
ΈξάΙ·ΓΗ8€9 8ιέιιιίτι ίο]ΚόΝ:50€εΚΜΠ 'Ιἰιὅ.ἐ ἱΒΓΗΙύΒΖΒἙΘΈ ΐομαεε€α!ΜΚ 
·ετ @φ :Η ει€γΗΟΜοϋΒιιιη ΜΜΜ ειο-~στεΒά! ε πάω ει ηιεΘεοιΙΙ-αΒ·σε 
ΈΩθ;;|(Μμπ_·-; 'Μ' . . Δ · κ υ .- .' -.# ὶ Η» . πω· Η 

ΒιοΙΗιοι επἱἔοτιὶἈ4ϊ·τΙιἔαεᾶΠ‹›ἔ#άιῖ;·'α πτΜ0:1ωΙΙ Η , :Μ @οι 
°ΡοΧΒΙ'Ε @ιν ΒΘνΜη οτ επΡο-$Ί·ζώ8γνΙ'2Κύττ πὁῳἱπἔσ. Φ ω” ε 
“Ρ`Βἰᾶιὶι°6ἄ1°ῇ°6'π ΘΚΉ!ιτΩ]ιιΕ·, πιέπι-'ρειΤΐ; ε. Ἀε-έ:·ε!ε· Ι·οΜΕού 
°ΜΜι56°6πόΗ; =ικέι=ικοκκ- ᾶΪΙΪΗΠΙ 6$ειΙΗΜέηΚ πωιέ+, Ιιομ·'αι- ω 
Με; Μ» Δ ΜΒενειιγ· τωγωή· Κο2ΜέθτΓ Μγονι, Ίπ0ιιιαβΒό·έδ «ο» 
£οι·Ι6«ΙΙιεϋΙκ ει: ιιἔγἔγιμτιιιἀΙκι; Πο φη·6Ι-ροιη ἔγ6ι6ιΜε£€ϋπΚ πιεἔ 

]όυγΙεέςεεειι, Ι:ιιοι·τ ειΒ:Κοτέ ΜΜΜ ρΐ-ηειᾶάΙχιήἔ ΈηιεεδόεάοΙ€ , έ: Π 
7~~.‹4~~~ ηεπι νοΙτ;ιΚ ιπιέἑς ΚότἰειιιεἱΙεἔέ ηιἰμέΛἑιἴό ειἔγνΙιΚότοΚ 
ΒϋποαΜπι€6Κ; ΙοΕιοαοκ οπως ω” ει·6ε Μια ϊο:_ῆ0ΙΕοἔιιΙ£εάἔοΚ (ει 
ΕΜΜσι ΜιιοππγιιΙ ΜΜΜ Κϋνε£ϋπΚ ε! ΜΒΜ Μ, Μι Γοῇίοττόεάἔοἑ, Βή 
ΊύΝΜΗΜόπτ -νσειΠηΚ ΪϋΙ), να” ΜΜΜ τσἔγΚύσΙοΜΚ. Βει οει1ΜΙΚο 

ΈιιΔΚξ·Έι6©·2υϊιι€άΜ α ίτατ102Πι ἔγετιιιεΚοτνοεοκ ιιι έρωωιισΠ εύ 
ςτότοἱτο" πιέννι:1 ῇοΙεΙτ οιΙότιγιτιϋκϋ-ὐ6εἰ ιανειι·Ι: ε. Βε!εΚτσ Μιτνυ, 
ΪιἱἰΜ ειάΜΒε Ιιεύοιιγ 65 Ιιι1ιειιιιοέ ΙιαεΓοΙγάε ο!εάέ, επ .οἔγΚοτ Μωά 
ΧΜΠΜΜ βϋπἱίιιιιἶωαΪο ΠΡΗιιοψ (ιἱοἑεοπ τέεαΙ€ 8εΠε) ἱε€ Με Βαιιῷ ενσή 

_-- ε9βειι|Κϋι·ρ 'πιω (7!οξεί;; _σιιιτο1ι ΜεεοΙΒο ννὶι·‹Ι ἀἰοεετ νει·Κϋτροι·Ι:, 
δ ' 3ειιοι· θεί·μιεϊθτ€. μ.. Ι' -' " 4 

Η ηΡοι· ωιἰιιιαΙρ 11:01 ἱιι Μοββειιι 8ΙιιΚειι :ϋεἔὶἰΠϊειι π1ιιεε ειιτΠΞοΙι ῇε 
Δ ΪιρἱιΜΒ£ὸἰίίΪβὶιὶιΕἰ εττεἱϊἔΒοπι3' νΌο` οι· ἀῖ1ῇνοἔε€α£ἰοιι πω· τιοα:Ι1 Μπι 
; τιἱἐὰτἱἔε€6ιι Ρι·οτ!ι1Μ (νΨαεοοτΒἱΙάυιιἔ) Ζννῖιιἔόκί Έάπ11.“; Βε ίΠγΙώ 
.ρου Α6οΙ€62Πι 5 ὺὶὲιΪοΙΙΕμτιονϋ @Νοε ”έιμ· ννἱεεοιιεοΙιἔἩΙἱοῖὶου Βο 

' ἔτἱὶιιὰιιἰιἔ_ἐῖ1ιοϊ Β ΗΜ ΗΜ· Με [Ι'Ι1ιέι*ειρ Με ὰἱεειἑτ ΚτὰιιΙἔΙιεὶΕ.“ 
Δ >Μὶε ε εγόεγίεπΒαπι @Κέιπ ιΪΙΙ›Ψ εϋιΜοΉ«›άό ",Είιέωύδταων7οί!:οϋπεΚ 
'νεἔγ νειειωεσμειωθκ, »πιω Με Μ φωιακ άοΙἔΒἰἰπΙι." δόΚΜ; κι» 

' ἑὶϋιιἱἱιιΕ σ. “ιιῦιΐιοϋτπϋοιιιέιιιγυε Ότι ῖἔγ6ἔῇΙειιἱ Ήι1νεΙεψεδέϊιοΚ! Με πιο 
ΙώνεεεϋΙτ απ Ριεη;γε.ι· οι·νοεοΙς μ”, Ι'ϋΙΙοιιμ6 ΜαΚοπι έ. τιέτΣιέ$ε!ιε$, 

η · Έ:ιιιέ:Μ άοΊέ·όιΖιιιιΚ ΕΖόι··έΕΙΜάΕδΒεζ ΈϋΜειίτι€, ε :τιαταά3τιπΚ πιεἔ :ει 
ή , ' Φθηεϊι Κϋι·'6Βοπ; :ΜΗ οι Θ. έγόΒ·β81ι[Βϋι·ε; ε που ιπόΒ· επιιγἱ α 

ΦοοικΙϋ, ΙιοΒγ πιοεειο Μινοιιιἰ ει εοπ4οΙΜΜ-;'Εξω! ' ' 

-·ι 

.! 

-ν'. 
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ἑδἔι τιιιιιιιιι ἶΐἶὁοΐιέ ιιιοιιιέ ό·Ι?ξίξέξάθάΙϊϊ 'ιιιΐέΡΕ ΒἈΪιιἑ¦ΗΪῆἔΚΉιδἔἰἴΙἱἶὶΒ 
«κι ά. ,,ιιιωιιιιἔιιε ιιιιιωιιιιοιιε.ε“ ΊιώγδΙι€ τι , Μάσι ιι€ν8ιΜοι·οιπέιι 
·ιιἔῇνἴ2ΙἔΌι·ΒΑΙ Μι ει. ιιιειιἴιιἔἱω ι @Η ε) ,ιέι1Βιειθυιότιέε'"“Ήθ:ΠοΗ'Βι 
90°ιηιιι:· Β20ιΠαιι€έ.$ ι Θ 3· ιιι ό 82 εΐέ Ε' ἱ!Ϊ€ίδΙεἱἔΞ Μπι ιιτὲιτἱὶιιἱἔ”`ἔθ 
ιΞ Μέ νιιΜιιιιι οιιωιιωθΕι °εειι'ιιέ€ τιιιιιιιιιιιι:· ΒιιιισΡιιεεω-·ιιιιέ 
';έεέ €0τιιιὁεἔέΕ ιι ω” Ιιόν- Θε ιιιιαιιέΓοιίΜόπιι ΜαριάΙ6°ή;ά 
Με ΪΪάιἴ πάω. Μέχι;γ ιιτπιει-οειά: ,πω ίεΙΙ'Ό',ΞιιΉΙαπ πιασει 
>ιιπροιιιιι ιιιοΒέιι626ιΙΙιεΕιΚ; Βοἔγ ιιι οεύίὸιἱγἔἐιτ'Β6”ξιΖεΙνδ.Ιιιβάδω 
ἔιιῖΙΙι€€ ιι ΜΜΜ ω, »θα ιιιιιιιιιι Μισσωιε;·ιι ιι6ιι‹ιιι ΙιΌἔγ”ὲ°2Ἐ'Ϊὸἱι 
έΠοιι6έ ΒιιιιάειιιόόδιιΊ ἔέι£οΙιΪἴΙοἱίε€ιιο¦”Βὶ'ΘἔγἐΪ›Ήἐιἱ£ διΙιΒέ οδ.έιικ 

πιιἐιιειωε νόΙ€ιιιέιιγ,. Άι αν ιι2:]ισ;ιππεδΑΊσ.ιδΗΜ Μια @Αφ 
Έ2ίεϊύιι6Ήει2 2ι9ιθΙιΚότξ.' ΗΡ ` ' `” “ι Π 

° Μ Νοιιι ε2ϋΚειέςΈι€έόΒΚύπι; ΚΠΙϋπ' ιιΙΒἔστιἰΪΙΕιΕΙιοιιη !ιοώ·"ΓϋπέωιΙ 
€τιδέετ' `6εἑιΚ ειΊι οι· 61: γ Μ·ιό ί! θα ειἔ ;ιβ1Πξόι·Ε ιι1·ειι, πιά” 
έέειιιϋιιΚ ἐΪό€ιΕ τϋἔἱϋιι έ|Ι€ἔὸἔέ8':8όἔοεοΒΒ ,ςγετιιιεΚεκεί ω ΜΝ 
'ιιιοέ; Ιιἄ ΜΙιειει :έιναι·ιιιιΚ 'ιιειἔγ ε;γόΒ ΜΜΜ ἰιιιἰοΚιιιιΙς επεΙϋ'Η: 
:ιΙο,ιέιέιεεΙιιι Τιδιοιιιιι€ εειιί Ιι“οι·ι!άξ ιιιιιέιιΚοτι; - έ: Βιέιέειιτιοε, ΊδΙιΒιιγιιξε 
Έξδ1°νέιγοε ;έ$ίοι·ιιιοΊ(0ΚΒόΙ ΐοιιόιως. .Πε 8.ιξί(Κέί·δΒΒΕί νιτ.ιιιΚι: ιήιέΉ 
-πειιι”ιιιριιέτίαιιιιι( ιιὶσιιΪεϋειιγ ιόδιιιιι Ἀἔγἶ2ἔε€έιεὶ 'εαβ.€!πε;οε ΝΠ· 
.ιιιέιι!γόν0Ι εέγιιιι τειιι6ιι ιι€γιεπεκιιοι€· ΑΜ ιιιιιἔ°νιιιιιι€ιζιιιΗε6Γῖι 
Ίιοιιι6: ΈΒΪΠΜ ει· εἔγνἰῖιέὸἔ ΙΜιγομ86ιι ; ιιιοτειετιέεσιι οι'ϊιώι 
'ΗΙειειπνει Η ειἐῇΚόἔΙοἙίόΙΐ Ι ΐ Α' ' · ε ξ α” 
4' τι ΧἐτιΪιέ5εΚτ€ ῖιίόἔ κιειθέι€6ιιή5°ΐ'έΙΒιιιΠιοιιι€ι1άοΚ. 'ιιι ΜΜ 
:ε2ιιΕ ι1ἔωι ΚαροεόΙαιρΚιιο.Κ, ΚιτότόεεΚιιεΕ ά€ιιιὸιιιέΕἱ ΓοΚόιέιι6ΈξιιέΚ 
ειόΚειο`τΊιἐιῇο€ ιιιιέςέδ ει ΒετεἔεἐἔεΙιιὶιοιι>”ειιιιιιιΕ ω; ιιιάι·ιι. ιιοιιο%ι 

ι ·ι__ιι π' 'σεω·ο :ων 

Ιιπιιιί.Ι ιιι-ιι. 1β5 ΜΡ) εξτιιι€6ιιμ β ' | _ Π Η 
γ ”μ Επι: εἔιἶιιε Κόι·ϋΙ ει2όΗΒιιιιι. Μπι σε2ιτιο 'έι·δοΒόιιειι ,|_ Ιισ.ιιειιι 

δέ ε ιιιΠιιΙο οΚοτ :Η ιιισ.-τέιιι3 :; ΤόΒ-ο ε ἱ2Ζπιὶιιιάῖιῇπ: Έ;; 
3. έγ.ιΐι 2Κότ , €ινεέςγ ιιι ιιιἱ ει. ἔγύἔγάεΖιιι: ίϋΙειιιειΕάιι πιό; ιοΙειιιέ 
ΪγεεΙι ΜΗ ΚότϊοἔειιΙοιιι-ἐιεριιό ιε- Ι ο Β ε! Μέ κι 6 ει ιιιό1Ιιιιι1 Κ ιιΙΪ :ο 
ε” ε1€8ιΉΈΕ 61% στνιόεδΙιιιι νιιἔή ιιιΐ ιιιέ8Κ«έρεή?“Ἀ 
ἱϋιιι6εεάἔοί ΠΙοϊΙϊ 'ιι'οιιιΙξἔΒὲ «ΓοιεΙεί6ιιι ο 1ιιροι‹ Εοηιιιιιι€ιιιιιιι @ΜΜ 

ν ·εωιιι° Μι ι ιιϋιιιί”ϊόιι&εΚ εσωι πιτ6ι Α ·ιιγω ;' ε · ι ο »ει Τε η ο ει Όι; 
ιν6·ω%Αιι «Η Μ» ιιι η πΠίΕ ω» »κι ει ὲῖΙἔεΪὲἔ!εὶἔἑἐἔ€ Μι 'ιιι 

ιιιιέ·,·; €6Ι:Μπ ιιγει·-, ιιιει·€ Μονο” Ιο1ιοιΕ ίϋ1$ειιιιι, Μ! ιι νόι·ϋθίεΙ Φωτ 
`ΚοϊδειιΕΜέιι εέιιιΊιδεΣιισέ *ΦΣ ?ο;ειίιιιι θε '@ιι!‹οι'Ι!ἱἱΤ ι4%ιι^ώ νοιοι:. 
Μ" Α _ιύ€ΊΜΗ"πι ιίδΠΐ:, ΎΜιισά ιιιιτιειιΙ6 πιοέςιιιιΚιι€Ή-1'Η8.^Βι 

Ξ ἔγειΚότιαΕ, θέ οι·νοεΙάε όι·ΟεΚόΙιοιιβνάπνάπ 52όΙιιιιι; ει. “Έ 
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ειωνΙι!ιότ πονο” ίο!γειιπει σειιΚ ἔϋπιὁε πωπω Κἰεπἔἀι·ιἀεπ νυΙ-· 
πω, “Χοπ ει ]ύεΙει€ σεειΚιι€γπ.ιι πωπω παιι€ιππόΚ. Βἰιοπγοε, 
ΙιοΒ·γ ιπἱπιΙεπ πονο” πἔγνΙιΙεύτ νεοιοιΙεΙπποε πετεἔεόἔ, ε παπι ἱἔοπ 
ειπΒιιιΙ €γό;γιιΙάεό.€ τειιι6ΙιεΕπππΚ; Μ: ΜΜιπι πιὐἔἰε "πω" οΠγ 
πιποἔεπετ οεπράπ σ. Ιετιιιόεισ€ ό.Ιω!, να” πωιω‹π οι·νοεΙάε πο· 
ἔἰτεόἔεἑνεΙ ιιιοἔἔγὸἔγπΙιιἱ, ΜΚτόΙ ]ο88πΙ πΙπεΜειιι, ποἔγ πενεπγ 
ει8γν!ιΚύι·πειιι επεπνοι!πεΚ. - ΙΜ ἔγὸἔγπΙάεοΚ, Μ;; ει "πιπε 
αΙόεεε Κόι·]εΙυΚ Μπι ιιιπΙα€Κοι€ιιΚ, ε πιΕἑς ΜΜΟ νοΜ ει Μ”, - 
ἱιιεὐ4Ξε 65 »πωπω νἱιεΙέε ιιιο!!εΝ Εϋτ16πΙεΚ. 'Ι'πΙπενεπγ εεε· 
ω, πει π ειέΙπ€ὶϋύεεε _ΜειιετοΚ 82 ϋιιΚόιηπεΙοιι ΙϋΜΚοΗάεοΚ 
Κα! ο,·;γϋ82 Μοι€εΚ, εοΙιο. εεπι !άττειιιι ο. παΜΙππ πιοπεΚϋΙιπ. Ηε 
να” θεα, σ. ΙοἔπγἱΙνάποεπ Ξπιπάιιπϋ.πγ Μπωωι, πωσ ἔγοἔγιπι 
ΓϋΙ-εἔγ, ω "πω" ιι ωι·ιιιόειεπ πω, ε” :ι ππιιιἱπΙιιἔ ππἔγ 
ειὐπἔπἱ ΜΜΜ; πΙΙιενειιγ «πωπω ρυιΗἔ 6ΗΠ ΙάΦωιιι ἔγύἔγπΙπἱ ναἔγ 
€εΩοιπεεεπῇιινπΙπἱ ποπ 5 ἔ= έν πω ει κὸι·πἀιϋπιι--τόειἱιιτ Ιοϋιι€όε 
«δε ΙιειιιιἰΒΙπἔ·, τἐειἱπΙ Ιεοεπρο!άε άΙαιΙ- ε πι πω ίεππιέ€ εἔγ ΚεΜό€; 
εἔγεΩ 5 ΜΗ από", ιιιοΙΙππόΙ :ιι ἱιιιιἀιιιεἰιιγοε ειέΙπϋιΙ€εέἔ ΙεἔΜποεΙ› 
Χ0τῇεΙεπεΙἱ @Πεμ (πεὶΙι·ε«Ισἔ‹$ Μ] ΜΜΜ πιάϋει!, ιιιοτοιΝ Καπακι! 
επ:ιιιεΚ, Μπι “πωπω , πιέ!γ ΓοπάεωΚ πω.) Η νοκ Μ$νο, :ιππι 
ἱΜειἔ ΙιπειιπἱΜιτει ΜΜΕ Ι›6 ν5ιε16ε ιιιυΙΙεττ 1848Κὶ ιπειι·Ηπε πω» 
πω: πινιι!πϊ ΙάΦόΚ, «Με επ Μπάιιγάε νόἔεα εΙπιι€γνάπ, ΜΜΜ ά! 
ωΙππΚ πιἱπ€ ωπσωππ ωπἰπ€εω€τ, ε (388|( α €ει·ιπέειετι·ε π» 
ἔγει£νιι, €6ΚύΙεωεοπ ιπεἔἔγ6ἔγπΙ£. Βιοπ οεο€, ιιιεΙΙγ ῇοἔγι6Κϋιιγ 
νϋπΙὡεπ ροπωεο.π αιΙνπεπειτό, ειπιιο€ιπέΙΚϋΙΞ ΜιιιπΙΜπιιΚ έέηςγα 
νο”. Β !”οΙγειιπ πιοιιππιι ιιιεΞι· σ. πύιπιιιοεΙιοι ΚϋιεΙἔεΕιπ€; π. Μι· Μπι 
νο!! ίοι·τό. Α _ῇπνιι!άε πειειιιοπάε έ8 ἱιιπιἰάε π61Κϋ! ΗΜέιπ. 

πω οι πονο” ει;;γν1ιΚύι· εΙεό ειαΚάΙκιπ--ει πιΜόπ πἔγειπ 
εἔγ-Χἱεεύ ιιι6;.; Βἰι‹›ιηωΙιιιι ιι Κότἱειπο --α ἔγὸἔγπΙάε πτιειιΜε πιω 
£ϋτ€εἔπΞΚ; πωΜ› , πει α νἰ2ἔγϋΙονόπγ Μποε @ΙΜ πιεἑ· νειπιιπΚ, πι· 
ΚιἰΜι »ο νἰιοΙ6ε Μαι!. 8:0νπΙ π €ετιιιέειετ άΙωιΙἰ ἔγόἔγπΙόε‹›Κιι:Μ 
Μπα πειεΙυΙγάετ πεπι ΜΜπιιι ειοι·ερυ!ιιά; ε Ε” ο επειιπροιππ0Ι ἱε 
ιι6ιιιΜε ιωικωπωππκ ιι Μεπει]ΕόΚ νει” οπΙοιπεΙ ἔγὸἔγπεπεἰεεἰπ α: 
νἱιεπγεε Εετιιι6ειετπ Βεωἔεόἔπεπ. - ΙΜ οεοΚό!γ ειάιιιπ Μό· 
ἔγπΙἀεοΚτπ. “πω οεειΚ ι·ΗΚάιι, ε ΙεἔΓὸΙεΜ› πενοπγ εεεωΚ Μιάο 
€όπ ΜΜΜ Μ” ]6επιτο!; ὲρἰΕπϋπΚ, πιω; εἔγ Με ι·επιόπ;π ιπέι·; 
Μ" ίϋπ. · , 

ΜΜΜ: Μπα, πο;" ει Ιιενεπγ πἔγνὶικὸτἱ ίοΙγιπι,_ ιπΕπΜπ :ιι 
όιιι!οπγ ιιιεἔ1ϋι·1ὸιιτ, πύ:επποεπ πω, ε Μπι πὸππρἱἔ 6Τππι0ι!νάιι 
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π Βοτοξς·ωοεΙιαΙτ, Μ πιέ!ιιι πιόἔ Μ! ἱε ἔγόἔγιιΝ. Μ: Ιάεέ;όΙ6ΒΒ ϋιι!ό 
επι! Μει!οιΙεΙππόΙ, ΜΚιιοΚ Ι:οροιημέ.μ πιέ$ €άΒιιΙΙιει€ ει: 6ιπ!ειιγ·1ιτϋ 
πγάΒαπ, ε ιιιΜότι α κά: ιιιοπιηὶεύἔε παπι πω”. ΙΙΙγ ΜΜεάέΚ ό$νἐἐ 
ἔχω ε οἔγέΒ τεεΗ _26Ιέκο, ιιοπι ΜΒΜ νἰειειιπέτ, ιπἱ‹ὶΜ να Τε; Μέςγ9 
εἀἔο., ιιεΙιέ:εεΞἔε ε ε. 8ΖθΙΙΙθΚ ιιιετοιΙ€εόἔο·°ει ΚΜ ῇεΙοπΙύτ6τ οί68,€·έ 
Εειπιιιε1τῇὰΚ. 

Βωκ "Μπιτ πιτειοιιιϊό ει ]ύ8]8.ί, ττιεϊ·Ιγιισκ “Μό ε Η 
;;γεε Κήο!ειι€εΞεο κα” ιηοιπιππόΚΚιιΙ Μι··πι2 οι·νοε'Ι Ή62όΙ6$Βεπ. 

Α: οτνο εΙά.ε-€. ἱ. Μ: οιΜΗμειι ΗἰωΙεὲ -Ιιει€6.ει1 σωσε> 
λέω-ει 'Μπακ γ ειἔγν1ικ6τἱ ίοΙγαιιιοΙειιάΙ ·ΙεἔὶιιΚ£Μι ει Ί:€ίνετΚει6 
Κενέε ἔγὸἔγεεἔὲΙγοΚου αΙσ.ρειάΧ: ΜΜΙγιάε, ·Με!ιη1ύ1μ Μι1ε·έ4 
νὶπεΠ Ιιοι·ο,·;ετάε έε !εϋπι€68, ΙιύΙγιιεειὶνὸμ [Ρο-Ματ ΒἰὺπεΜιγο 
πιπι€6ΚΚειΙ ο νο.ΙΙοιηάεοπι-ΒοϋποιηυΙ2 Πεντε” α$γν1ι-Κύπ ί ει- ΜΝ 
ΜΠω‹ Μποε Κ6Ηειιι6]62 α 182 ε 183 Ιαροτηο11ωπι6ιιτ, ΜΒΜ ε2εΒ 
ΜΜΜ ω” Κενοε‹π Ιάτωιιι ἔγόὅγιιΙιιἱ; €ι1ΙΙιενειιγτ @φαει π'οιπτ. ΙΜ 
ΡειΠἔ ει Κόιήεί:επείεΚε!_ροπί08επ Μ! πιοιιι ίσὅῇιιΚ, ε ε2$εο1·υειέι «ΜτΙ 
6τ€εΙιτιεπϋΙ:, ειΜκοι· ιιιΜεΙαπω.Ιαιπ ιιιοπά!πιιψικ π 'ἔγὡΜιεΚἔγΌἔῇ· 
ἔγιικοτΙα£Βιιπι: αἔγν1ιΚὸτί; ἔγύἔγ1το£ωιπ τι1οΒ Μπι ρτΠιιΌ είει4Βο" - 
ιιιετ€ νιιῇιιιἰ ΙιοπιάΙγοε ει: «Πω εωιΠι1ιιι! ε ει. 146ιθόε ΤΜ Μειι·ειάί 
πτώση ΜιτισνοΙτ ο ει€γνέ:Ικότ ΙιεΙγοττ @αρα ε$γει€τϋ Μ.ίδ.8 Γε]σΙΓο# 
ἔιιΙ€εἀἔἔει! να” Κειιὶ6 ιι€γΚέι·ΙοϋΒα1 άοΙ$ππΚ?--Βε 62% ΠΙ'Ιδί1Μ 
8έἔ α ιιαὐάΪγιἀε-, οι Μάη ΒοτοδΜάεοΚ-, οι. Μ.εΙιππόΚ- 68 σιιΙοιΜΡ 
το: πόινο- ροωοεειιι 6ειΙοΙ0; εεε€ε!ι 6εεπεΙια:οπΙ1$άεέιπάΙ Τοἔνωὶώ 
Μιἔγ011 ΚύΙδπϋ62ό ετοιΙιπέιηοΚι:Φ πω; Μάε επ σ.;γΚύι·Ιοϋ , ε πι6ε 
εὲ.ὶ ει,·ΞγΙ:Κ6τ ! - 8 πω· ιιιοε!; τόειΙο€ϋοπ Γοἔοιιι εΙ6πᾶιιἰ ἔῇόἔῇεὶ08·= 
κατω €ειρειε2ἐπΙει€ειἰιιΚπ€. 

Α ηειάάΙγ ι εϊετ ἰΙΙε€ὅΙοἔ--α ΙεἔΩόιιγΙεΒοοιΒ ιιι0ἔ€γ6:($ 
«Με ιι€άη πιοπιάΙιειΦοιπ, Ιιοἔγ ιιιἰΙιεΙγψ ε. ΚύιήεΙεπσ€εΚ οΙΙγειιοΕ νο! 
ΜΗέ, ΜΒ; ῇοἔἔειΙ Μιεῇε€τ ίϋΙ€επιιοιπ σ. $οβόιΙ6 ιιμν!:Κ0Μ: ε. Μἔ 
διί.Ιγεέ.ε @Μ εεπι Ιιεε;ιιέΙ1:4, ε6τ_ ΒγειΚτο.μ 1πεδάποΕΕ, €ϋτο86ΜΕ· Ι 
δέ2ίξέιι οΪ6 ζοιοΕΚοι ε_.?,·γώθ γι; πϋνεΚειΙ6 -ἰιιαᾶωάιη ῇεΙοπετοἱτ. 
ΪΪΒΒΪ ζὅ]ϋἰἐὲ ]ιρεεπιε πο Ιεἔγοὶκ, πιἱνεΙ άι” ἱε αεκ "απ ΜΜΕ Η 
ἐ2ϋἔ πιΙΙΙἱ Ιαότ]ΠρποιΣ.οΚ_ πιοΠεΜ οπόΙε2ετϋ ει πιιΆ 
«Η Με” (Ι. ει: Ποτό Κόττιιμοξει!: ε179-182Ι.Κου) ει: αΙ!ιονεπγ 
$σΜιιήι3:Π ωάξ· Κειι16:Βερ εοφ νοκ οιόΙειει·ϋ, ιι Ιιενωηπό1 ΜΜΜ 
εἶΙἑετςὲ, α ;ύΙΒΕύειιγπόΙ ροϋΞἔ ε!οϊιιφ οεο.Κ ιιΜεοι· Μιειιιοε; :Μ 
διδπι ΓοΗ·6 θ] , ΙοΙγίοτιοε πγϋἔόε όε Γά1ι!ειΙοιπ οΙενευ ότιετο πιιιωτ 

. _,. τ Η 
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ΚοιιιιΙ:. ΒΙ:Ι:οι· ιιἔγιιιι ιιιιἐἔ ποιπ ἱδ Ιοποιετ€ πω” άΙΙΙΙιιπιιπΙ:, 
ποἔιι ει πειεἔεόἔ ιι€γνιιΙ:0ι·, Μ”, ι«ΜιιΙοιιι! νιιππειΙ: Μπα ΜΜΕ 
πω: οΗγ Χϋιόριιπιιιιιι, πσιιιά!γοε Ι:όι·ΚύρεΙ:, πο” Μπι Ι:ϋππγϋ 
:πισω ιιιιι€ιιπΙ:ιι€ ει: ιιἔγΙοπ νιιἔγ ιιἔγνιιΙ:‹$τ Μπέκ πω ι:Πι πω· 
ι·οιπι, 'Ι'ϋι·ει:ειιιπΙ: Ιεποτ6Ιεἔ ει μινιιΙΙιιιοτ ιπεἔιιπιριτπἰ_ Αππγι 
πι2:οπγοε , πο” ιιιιποΙγι πιι.πιιάει π ιι€γ ο π π ει: “ω πιιεειιΙ νοΙ€ 
16:Ιοπ, πΕ:Ι:οι· ει ιιιιιιά!γ2ιιε, άιππέιι· νέι·ιοΙιεε ἔγειιιποπεππόΙ ιε Πιε 
Ειέιιι, :Σε ιιιι€γοπ Γιιι·ιιι Πει ιιιεΙΙ:Μ, ιιΙΙ:ιιιιιιιιινιι.- πγιΙνάπ πεπι πεπει 
πω” ἔγϋπἔἐιιεππ ειιι:ιιιάειιιιΙ:πάΙ ροιπέ ιπιπιιοπΙ:οι· ιποἔάτιοτι. ΙΠγ 
πω: ιεππι πενοπγ ιι€γνιιΙ:όι·πιιΙ ιι πιιιιάΙγιέιε πιπάεΙ:ϋι·ο -ει ω Φοι 
_ιειε πιοἔἔγὸι6ὰόεεεΙ ιιιοπ‹Ιππιοιπ. Βι·. Μειιιιππ οι· πι· πωπω Μι· 
08:ΝειπόΙ -- άιππιιιι ό πειιι Η5ι·εΙ:ειιι: "ο πἱιοπγι€πἱ -- οειιπιιἔγιιπ ει: 
Ν κι. ΑπειιΙάΙγιάε Γ6ΙϋΜε Ι:ϋππγειιεε, ;γιιΙ:οι·ι-ε έι·ω.Ιιιιιιε Μάι! 
ιιιιιιιιει5.ι·ύΙ ει.: ιι;γν6ι·πιππγ οιιΙ:Μποπ ΓοἔιιπΙ: επόπιπϊ. Μοπ‹Ι 
πιι.ιοιιι πω” πω: όε π:η;γ πιιιοΙ: ιιιό:ιο€πει: ειδ ει: πιω ΚιειϊωιεΙ:· 
ιιόΙ , πο2=ι·γ ΓϋΙϋ€ιε Ι:ϋπι·ιγοπ ιιἔγπἐπωιοιπ Μαι” ε πειιι;; νόι·νόιοΙΙειΙ 
οι·νοεοΙπιτπειι: πο! :ποπ επιιΙ:ιιέ€ όρροπ ποιπ 16τεει!:. 

Α πειεπειμό.ει ιιοΙ:Ι:ειΙ πιιιπιι€όεπ εε,·δόΙγτ πγιϊιιι:; «Με ει·6επεΙ: 
ΜΙ! Ιεππιε ε ει ποιεἔειἐἔ ειε.6 πειριιιιπ ιιΙΙ:ιιΙιπιιιωτπιπ. Μοἔἔγ6ι6‹ι 
τσιπ, πο” ιιι6ππ, ιιιι66ιι ιιιό.ι· ε. νόἔίειἔ0Κ , ε2ειποΙ: ε ει. Γ6ΙειΙ:οΙ 
Με ιπινόΙτα πό ιιιιιιιιππιιγι ιεΙΙειπεεπει:, ιι π ιιεπ @Με σε πι: ι 
ι!ει$Ιοποε οειιΙάι·ιΙ ιιι.νιιΙέ.ει: ε2ϋΙ, ιιιο!!γ ιιιέ.π, πο. πό 
νοΗ: ιι πειειποπόε, ειππάΙ ,$γοι·ειιππιιιι παω! οπότε ιιι 6ειειεεεύε. 
Βιι$οι·ιι όεεπεπειεοπΙιιάε ιιιέ.π π” Ι:Μειι!:, πο” ωσειωιε πέσει 
πιι.επιιμό Και! ιι Ι:Πιιιϋπ ο2όΝ Ιε;πίποε·ιιππαπ ιόπγοει€ι, Με:: Ιοἔ 
πει.ιιιιιι·άππ εειΙ:ϋ2ϋΙ πό εεινόε πιιεΓοιγάει. 

Α οιιΙοιιιεΙ οειι!: σ.Ι:Ι:οτ ΜΠΕ πιιεπποε, πα πιι;;γ ειπα;; 
Μ" ο €γοτειιιπ εἔγιιιἀειιιεἰπ @τα μιιιιριι-ρπι· Ι:ειροεοιπΜιπιιπ. 'Πι 
ιΙοιιι, ιπὶΠγ πιιἔγοιι Ι:ει!νοΝοϋΙ: ο ειοι·; επι-παω ιοπειεΙ: Μπι 
ιπο;; ΜΜΜ ιποιππιποιπ ω, ιι πιο εΙΓοἔιιΙ£Ιειπ δειπεπεεοπΙΙιάε ιι€άπ 
ωπιιειωΙαιιπ. Μοι·ι ωιιιιωιιι ιιηι·γι6Ι:ϋπιινειπΙ:ποπ πωπω» 40 πε 
νειιγ ιι;;γνιιΙ:πτΓέιε εεετ, ιποΙΙγοι:πόΙ Ι:ϋΙ6πΓόΙε ειιιι:οΙ:πιιπ ι·επιιοΙ 
πω: οι·6ε πειεπιηιό!:ειι!; ε :ΕΠ £οε.ειϋΙ: 3 έν πω €γιιΙ:οι·Επ ; - οπισ 
πιω:: ρεᾶπ·; τεέι ειοΙ:άεπόΙ @πωπω 100 πω εειοιπεπ ιιΙΙ:ιι!ιππι 
ιιιπΙ:-ιέε ει 6εειοπιιεοπιιιάε πειιι έπρεπ πειῖνειδ κι σα! ο ιπειι·ε 
ιιέ:ινε. Μά;ιιιιιιιιπάπγ πιιιοπ ιιειπ ιπιιιιι€ι:οιιπ-€επάτ πιέιιιιιοἔ 
Κὲ€ε6ἔεει πειπίι οιιοι:εΙ:πεπ-ει πόοεἱ πιιεπιι_πό ιιιιιιάιιοπι έδιοι·ειι.π 
Μ" ιιι πι.ι€οειιππιιπ ει $ϋππειιόι· πειειπ:Μι ιπἱπ€ ιιι ότιοε πι.·ι·,ιι.πγ. Α πι 
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ιιοΚ ιιΙΙιιιιιιιια ε 816€ ἑιιαιιιιὸεάἔιι. νοΙιιιι «ποπ όεεπειιιιεοιιιιω Ι‹ιεέι·ιε 
Μια ιιοιιάιιγ 6νιἔ ωηωωι , ει: ιιιιωΙιιιαειιιτ “Μπα ει” Κιεεύ Κοι 
ιιιωΖω ει ιιιιἔγ οιι.ΙοιιιοΙ-Μιετ, ιιιεΙΙγ ιιειἔγι·όειτ €άιι που Πισο 
και” ιιΙειρειικ: ιιιιειιοτιιι€ ιι "Μαη ϊοι·ἔό Ιιοτεἔεέἔ €ει·ιιιόεπειέτ ή” 
νενεέΚ, ιιιιιιτΙιιι ει;γιώι·Ιοιι νοΙιιιι. Απ ιιιοιιιΜΚ: ει ιιιἔιιιιγ ειιιτιιιιιι 
ειιοιιε ΙιεΕάεειιΙ Μι; ΜΒΜ ί6820τ ιΠγ ριιιειιοιιε ιιπιιιιιιέ.ιιγ ιιιεἔα 
Ιιιιιιό.Ιγοεάεέιτει; έε ει Βιμ” ίϋΙειινόιΙάετ εειΚϋ2ϋΙ, ΜΜΕ Γόειει· :ιιι 
ιιιιιιιιιιιιιιγ ίϋ!ειινόόόεάι·ιιιε. ΠΜ Βϋιιιιγειι6ιι ΚοιιοΙτ Κύιι- όε ἔγὸἔγ 
“οποιοι οειιιι€ΚιιεΚ Χϋιιιιγοιιόιι ΙιόιιοΙτ οἀιιιἔο1ό ει; οι·νοε; ειιι·;Ξει:ϋε 
ειϋΚεύἔ· ειιοιιιιιιιι ιιιάι·, Ιιοἔγ ε:οιιτι11 οι·νοεΙάειιιιΚ ιιι6ιι_ιει ειιέοι·ιι, Μ 
ΜρειειτιιΙ:ιτι τόιιγεΙιτε ει 68ειοΙιαεοιιΙιτάετιι 6ρι€επ ιι~ιιιιγι νεἔγειι. 
Π” ,,τοΐοι·ιιι“ Ιειι;5,ιιιιέγοιιΙι ε:ϋΚεέἔϋιιΚ; Μπι κι ἔγόἔγειετεΚιιεΚ 
ο;ιγοι!ιιΙ ιιι Ο ο ιιι ότι γ ο ε ει ιι ιιιο$ειΙαριιοι€ _ιεινει!!ιιια, κι Εοι·ιιιόειοιιιεΚ 
ι·ορριιιι€ ἔγόἔγει·εῇε ιιιεΙΙειςι€γ νιιἔγ ειιιιύἔγ €ένιιιιιιι νοιοΕΙιεΗ Πό 
ΙετιιιιΚοι. Διότι ιιι ιιἔγνιιΚὸι· οινοεΙάεειιιιιιι Ιιειειιιό.1ι ιιιἔιιιιινιιοε 
ΜΙ ιιοιιι ιιι6Ιοτιιιιιι ειπα ,,ρΙιιεϋοιιιι σέε ιιιιιιρΙ:ιειιοιιιι" επειιιροιιτιιύΙ, 
Ιιιιιιοιιι ειι€οι·ιι ε Μ ϋεειειιπεοιιιιιό ωρειεεωΙειτ Μάτι. 

Α Ιι 61γιιμιιιιόιιιιΚ, Μ” Ιιαειιιοε1οιιοεεειι, ιιιιἔγιι Με 
ιωιι Ιειιιιιο, ει ιιγειΚειιι·ιι·ο να” ει. Ιειιιιιτι @το ειιΚειΙιιιιιιωιιιια; ιιἔγ 
νι:Ιιι6τωιιι όιι πω” ιιειιι Ιάτιιιιιι “Με ΜΜΜ ΜΜΜ, ειιιοιι ΜΙΒ: 
ιιιοιΙειι οιιια1α νιιιι, Ιιο,·ιιγ ίιιωΙει ιιόιιιἱ1εἔ ειΚειάάΙγοιτεΙΙιατιΚ 

Α Ιιιιιε ιι· Ιοϋιιιόε. Ε: Μια ιιιιιιιΙειι ίοΙώ.ιι ε επικάισιιιι ιιι 
ειἔγνιικότιιιιΚ Ιιειειιιοε ΙεΙιειΕ; οειιΚ ειι·ι·ει ϋἔγεηιιιιΚ, Ιιο8γ ιιἔγεεειι 
νιτεεεέΚ νΘἔΙιοΖ, 68 ΜΙ". εειιι όεειοεεεΜ ειέΙΙιι1ιιόεοε 
ίΠειρ0ίι1 ἔγϋιιἔ6‹1 ΚιειΙοιιοΚιιόΙ. ΟειιΚ θα 1οιιοτιιεΙι Μει 
ιιοεειΚ ει ΙοϋιιτϋιύεοΚ , ιιοι Μιοιιγοε νιεε:Ιιιι€άει ΙιεΙει·6ιγ "ιι ιιιόἑ; 
@Μι , Μ” ιιγοιιιιιιιιι ῶονόΙεἔεε ΓοιιιιιιιΙάεοΚ Ιιοπι.ττειεεειιι:ικ Μό. 

ΒοωΚειι·ιιιτνάιι ιιγιικἱἔ; ει Μει!ειΙει, ο” οἔγέιιι ειιιιισιΚ τοε!όΙ: 
ιιωμ, ε” ιιιό.εικ ροιΙι€ (οἔγ Κιεεό ι·έιειιι€) Με: ιάιιιοἔιιψι 
ιιιόἔ.οἔγ Ιιιιι·ιιιιιιιικ οἔγ 3-8 ριιιτοε ειιόιιγΙι6Ι 1-3 ιιι·ειειτιιγι 
ιιιιιμιεεει8ιι6Ι ειικΚόρειι ΜΗ ει. Ιιιιιο;; Νεα, Μ” ιι ἔγοιιιτοοεοΚ 
τσισιιι ι·6ειέ:€ ει ΚοροιιγάιιιιΚ ΙειἔιιιΚάΙιΙ› έι·ιιι€εε. ΙΝΙΙΙιεΙγι ε. Μειιειι 
εἔγ.Ι‹ύ€ μπει;; ιιειἔγοιι Γάιι!ειΙιιιιιεειιι Και! Μδωιι, νειἔγ ι·εειΙιειΕ 
ω, τϋειόιιτ Ιοειάι·ιινό.ιι Μέι, ἀἔγΙιει ωτοιμικ ε Γειά!! ΙερειΙ6ΚΙωΙ 
ΙιοτιιΙαιιήιιΚ. Α: εΙεϋ Ιοϋιι€έε ω» ιιιε€6ιι€ιιιεἔνἀΙιΚ, νειΙιοιι Μ ο ιιγ 
ιιιι6 ιιπιθάεοΚ εειΚ62ϋΙΙοτιιοΚ-ε ιιι ΜΜΜ Πει ει Ιεϋιιιύε ιιτάιι ει. 

ΚιειιοιΙ ιιγιιἔοϋιιΙιιιιιεΙιειιι ι“ιιΚειιΚ, ιιγϋἔόεε να” εικοιι:ιω, ;ϋι·οεοι 
" 13 = 



-.196-.. 

νεἔγ άΙυιιιΚύτοε-εάἔα ιιιε8ειππιισΚ , @οι πωπω Μάι ΒϋππγεΙιιιοπ 
“Με ΠΜ, ε επειπειιιοΚ ιπετοιΝ ισΙιἱιιἰοιο ιο.νιιΙ, 2-3 6ι·άιιΙιόπι 
πω ω ιειπότειιι·ι; 6ο πο. ει: ειε6 Ιοϋπιόε πειπ οΙιοι ]εινιιΙιέ.ει, παπι 
Ξε ΜΗ επι Ε6Μπέ ἱειιιόιἐΙπἰ_ 

Α ΜιΜέ Βοι·σ€ειωεοΚωΙ, ιποΙ!γειι .πι ιιἔγΚ6τΙοΙιπό.Ι 
οι”, Μτϋπ6Ιοἑ; πιιεπποεειΚ, π ε26Ιιιιπ ίοτἔό Βειεἔεόἔ ε1ε6 ε Κότ 
εόἔοε Μρωι οικω, ιιιι0ϋπ Φ. ι. Μ* ιοτι·‹ι Μ ιπεΠοΗ εΙονοιι Μάι· 
2οι πγιΙνιιιιιιΙ - Κενέε Ιιειειτποι, εΙΙοπΙιεπ ειπε Κάτι Ιάτωιπ νωπ 
?ιιάπγειοι· Μ2·ιοειιοΜ πἔγνιιἔγϋιενόπγιιόΙ πΙΚιιΙιπιιι€πτω(. 
ΟειιΚ οι·6ε νέιι·ιπεέ μετιποΚεκπι€Ι , ε» οι·όεοπ Γοι·ι·ι5 Πειτε εΙειπιιέπ :ιι 
·Βιιιιιιιιωπιι6Κ; ειιόνιιΙ, οΙΙγ Χ6ι··ϋιιιιόπιμΚ ε νιἔωπ ιιιοΙιειΕι, ιπἱ 
Ιώρ ιι παιΜιγ2άε; ιι€ύπΒ ρεάιἔ οιἶ:Κ ιε 812 άι·ιιιιιιιιιε οι·νοεΙιιε ποτέ. 
Βιι ωι·ιοιππΚ.--Πει π. Ιιιιιο8 ΒοτοἔιιιάεοΚ @και ει. ΜεάοιΙ Με πει· 
ἔγοπ εΙΙιἱᾶεἔϋΙ, ιι Κιεθοά οι·6εποπ ιιγϋ;, ει νιιτοε τιιΙιΜιεώριιεει, 
ιπιιιιΙοπ ίο]ΒάπιπΙοιιιιιάΙ οειιΙι Μπιτ Ιέιιιιιιιι ει ίοΙγιαιοιι: Ιιιιιεἔ πω» 
8πίάεπιιΚ. 

Α Επι” €6τωπό ΙιεΙιεπόεοΚ - Γειιγ6Ιιοἔγό>, πιω” 
νειἔιί ΙιιιιιιιπΙει€-ιι·τιιΙ-ΙιιιοιιιιΙιπιιιιιιι€, "Έσω ιπο81ιιι·άιύ.ε ιπε1Ιειτ 
όρρειι ποιπ πγοι·ΙιειέΚ ιιιεἔ; ιπετι πειπ ΙέιΜιιπ εοΙιει. και” εποικ 
πιιΚ ιιιΙιιῇιΙοιιι€Ιιπ€ϋ ἔγόἔγιιιιιάει. 

Α πιιιιιιπΙιι,; πιιἔγ ειι!ιι€ειι 2 ιάειιιι·ι:οπό πονο” οεοΗιειι 
κι ἔγετιιιεΚΚότῖιό2Ιιειιι , ε Κύιε2ετ ει. ιπιιἔάπγἔγιιΚοιΙπ€Ιιιιπ πγιΙνάποε 
ιιιιειιιοι ωιιωιι ειοπ ΒοιεἔεὸἔπεΚ οΗγ ε2ειΚύ.Βιιιι, ιπιιιόπ ΙοἔΙιἱ- 
εοΙι!ι ἔγόἔγι·ειιιέιιγι εειιιι ωιωωιι τ6.ιιΙά!πππΙ;; τι: επιιγιΚ ΜΜΜ Μάι· 
ιιοΙιάιη πιιρἰἐ ποιπ οειπιέ:Ιι ε οι ε26ΙΙιιιιΜεεε “Με »πιω Ιιὲιγεἔεπ 
Ιιοι·διά ιπιι€έπ.-Ιιάτιαιιι Η3Μι ΜΜΜ πωπω, ιππιόπ ει οιι.ΙοιπεΙ 
@και πωπω τοειιιΒΙιπΜπΚ τι ποιο;ιςεΚ, - Η». ει: ιιἔγνιιἔγϋ!ενόπγ 
Μποε @Μι ιιιιιἔ ναιιπει-Κ , ιιΚάι· ΐοι·ι·ό ει ω; ε ἔγοι·ε ει: πατα, πΚέιι· 
παπι - Μινιιετ ωιπωμικ ο ΙιειιπιΙιΙαἔοΙνιιΟόΚο€: Βρ. παπι” θεει. 
υπ ο. ο στο , ΜΗ Ιιγόι·ο]οθ. «Π. 0ιιιιε. δ. 8. Μιπποπ 6ι·έιΙιπιπ 1-3 
Μνέε ΚιιιιάΙιιγΠ, ΟεοΚύΙ·γ ιιιιιι€οκιιι πω ΒοιοἔοΚ ιιοπι ιει όι·οιπεΚ. 
Πει 24 ότε. @και ιι νιωιω Ι›6νοπ ιποδιπι!ιιΙ, επ ιό κι, πο πιόἔ ιι 
ιόι·ι πειιι πω”. ιεινιιΙάεηεΙε16. Μέ›ἔ ειδε ιι νιεειΙιιι€ειε ω. σεεΚέι 
@Με να” πιό.ιιγ26Ιι επ ιιιιπιιπέ.πγ _ιωω, ο26Μι1ειιι να” άι·ωΙιπιιε 
"Με ε ε2ει·ι·ει όΙιιιιιιΚ. 

Α ιπ οΙοἔ 11 ο το ἔ πιά ε ο Κ -- έπιπάι· ποιό” ιιιεΒιιπΚ ιε πό· 
ιιιιιοἑς ωι·ωιωπκ €6ΙϋΚ-- νόΙοιπέιιγοιπ επει·ιπι πἔγειειπι·ο ιπι5ΙΜΒ. 
Μάι· να” Κέιειοι· πΙΚειΙιπαιιιιιιπιιι “οι” οΠγ Κ6ι·ϋΙιπέπγειι πω, 
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Μ” κι ιιιι3.ι· 16ιοιό ιιιιιιΙιιιάιηι.ιαίιι ιιΙἰἔ.ΙεΙιοιοιι: ΜΗωιΙιιϋιιΚ. Α: Μ) 
Βιιόιιιιιιαπι ΙοΙὸἔὸ ε ιιιότεάΙιεΙιειι ιιιοΙεἔ νοΙτ. ΒἔγἱΚ εεει εΚΚά·ροιι 
"οτειιιι ῇανιιΙτ., ι-ιωσικωιι ιιιεε. ΜΙ! ιοἔγοιιιοιιι-, Μ” οικω ιιι 
ριιιιιιιιΙατ «ειπε οιιεΙ66Ιγ ει Μπι ο;ιέπειι Μπα, ιιιισο1 ΙιιιεΙιει_ιι6ι ιε 
Βιιρστι ει Ιιοικιἔ; Με ειιιιιγ_ιε ΚινοΙιειιιι ΜΙίι!ε, Μ" ιι ιιιοΙεἔ Μιτο 
8ιιιάεοΚ ιιι ιΙΙοιό εεειΙιειι Μπι όι·τοιιιι.Κ. ιιιο8, ι3ιιιιιέιι· ει. Και ο" 
Ι:ιεειέ ιιιεΙο,·ἐ· νοΙι. ΜόΙιό Μιά: ο ἔγ6ἔγεοἔέιΙγοΙ- Μ$νεΜι Μιι6τΙε 
«Με ΜΜΜ; Ιιὶειοιι πιά: πι» απο” ιιγοιιι , Ιιο;ιτει ΜάιΈ1ιοτοεει. 
ΜΜΜ ι·ωιι|ειοι·ιιιι άτωιιιιιεοΒ,. ε $γο.Κι·ιιιι· ιιιιιιι- ιε. Μι·ιιιιιοΙκ πω: 
Ιιειεἔοιι. Ωω. ι 

Α Ιοοε αρ οι ά ει· 61 -- ιιιεΙΙγει ιϋΜιειϋι· `ιιιιιιιιιιυειιό.Ι ε σεως 
ο” ιι11ιονε·ιιγ νι:.Μι·οε Μ8ιΙ8ιιιιι€Ι («ιο Ιικιιειοι· αυτιά!) ιιΙΒιι1ιιιιιιωιιι 
--ιιι6Μι Νέοι; επιιατιι. ι. 

Ηύ28ΠΙ08 ΐοΙγειιιι. ι ° 
Δ: Με €ιιτιοιό οι·ιει!ειι ε;γνιικόι·-ίοΙγειιιιοΚτόΙ ειικΚιιΙ τό 

ιιιιιοΙιβειι ειόΙΙιαιιιιιΚ; σ. Κώτιειιιει ιιοΙιέιεύδ0Κ ωινο!ι·0Ι εειιι οΗγ 
ιιιι€γοΚ ιιιιιιι ιι Ιιενειιγιι6Ι. 

Α Ιιιιπιιιιοε ίοΙγιιιιιιιιιΚ ειό.ιιιω1ειιι Μαι ε νό,·ι·ιοΙοιι Φέτα να". 
Πε. ιιιι€γοιι Ιειεεειιι ΓοιΙ6ιιιΚ ε ιιειιι ιιιιἔιι ιιιειιιηιεόΒΒειι Βιιιωιιικ 
ιι Μι, ρ. ο. οι" έν Μια 1-2 ο1ιοιι-ΙεΙιειει1ειι ει: ιιιεἔΒϋΙϋιι 
Μπωωι που άΙΙειροιι01, ιιιεΙΙιιει ειΒγιιιΙιειιγ6ειετιιοΚ ιιονὸιϋιιΚ;_ 
Μι ροϋιἔ εγοι·ειιΜκιιι ε Μ'3νοιι ίε]Ι6ιΙι1ε, -- ρ, ο. Μ Μπαρ σπιτι 2' 
-θ Μισο -- ΜΒΜ πω" ΙεΙιετ ιτειιιιο. Κέιεό8Βοιι Ιειιιιιιιικ. 4 
Δ Π” 8γοι·ειιιι ε ιιιιΒγι·α ίο]Ι6ιΙό ε.8γν1ι!εστ ιιέπειιοεακ σωσει: 

ιιι6Κιι61, ΙοἔίϋΙειψ 2 ένα, ιιγΙΙικιιιιι.οειι ΚιειΙειΜειι61 ΙεΙιοιεόἔοε; 
ύ8 ιΙΙγειιοΚιι6Ι Μαιο ιιι ω" ειιιιγιτο ιΑἔιιΙι ό.ΙΙειροιια 16Μι όνἱἔ 
Ε6ιιάΙΙΙιιιι. Με ΜΒΜ ΜΚ! Ιιιιιει ι5ε ιιιριιιιιιιιηιι; Μι ρθω Ιιεοεοιιτο 
Μάσα Μι'ιεΚιιέΙ ΓοιΙ6ιΙιΚ--ειιικιάΙ ειοιιιΜπϋιι6ΒιιοΚ ει. ΜΒΜ Κ6ιήε 
Μα: ίϋΙει!ιοΙιάε, ι;ϋι·οεϋΚ, ιιιετοιΠ ειειιιο1‹ Μι. ιιιιιιιΙιιοιιι ει. ιιιιιιιιι 
Ιιενειιγ οεοιοΚιι6Ι Ιειι·ιιιΚι οωκιιι›ω ει. Ιιιιιιιιιιοε ίιι!γειιιιιιιιΙ 6 Με 
ιιο:ιεΚ ιιειιι οΗγ ἔγοτειιι·ι ϋιιΙϋΙιιΙόΚ. 

Α ιιιιιιιιιιιιε αἔγνι:Κὸι· ιιιιιιιιιιιιι ιϋΙιιιιιγιι·ε ιιφοΙεό Μι Μετ 
όνΙιειι ίειΙ6ι!ΕΚ , Μ” ΙοἔἔχειΚτιιΙιΙιαιι ιό.ιι ιιιό.ι· ο. ειιιΙοιόειι6Ι Ιέτειιιο!ε 
Μπακ εΙε6 ιιιιιἔνιιἰ. Ι·Ιιι ει. Μ: όνοιι ω! ίει16ιΙϋιι, Μια" Μιτειιιι 
Με 2--3 ΙιόιιιιριιάΙ ιον:έ.1ι!ι ΙοίοΙγιιι; ωιωι οιεΙαι61 ιιιΙαιιιΙι ειοΚοιι 
ιιΙΙιονειιιι Μπι Ιιιιιιιιιιοε ιιἔγνιιΚύτ ΓοηΙ6ιιιιι. ΒιιιιοΚ οΚιι ιιΙΙιιιΙιιιιι 
Μπι! ει Κοροιιγιι ΚειιιόιιγεόἔόΙιειι ωιωωισ‹ι, ιιιεΙΙγ ιιοιιι ιέι€ιιΙνό.ιι, 
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αιτ “Με , Μ” ιι Ιιόνειι ἔγϋιειιιιό απ” ιιἔγι·α ει όΙοιι·ε οΙϋΜι ει 
ΐιι]ίύ]8ἑς Πα!. 

Κ ό τι· ιη ι α α Μιαιιιοε ει· ο Ο ο Η αέ·γν1ιΒόι·ιιαΚ ιιόιιιιιο8 κι» 
ΙϋιιΜπικ α ΙιεναιιγόιόΙ. Α: οΙ6Μι οἔόειεόἔοε ότι €6Μιιιγιτε @ινώ 
Ιγοε ΚϋΙειιιϋ ε ιιαἔγ αἔΒγαΙ Μτό καιω επαιιιΙιετιιιι6 οΚ ιι61ΚϋΙΜ 
;γαιΙτ ε τω: ΜΜΜ Μειωσα, Ποιο ΙοιιτόΜι ε ω ιιεΙιοιοιι ιατι]α τω, 
ι3ινα;;γα ΜΜΜ, ιιειιι ΊειΠε, Κενεαοι νἱιοΙ, αι·οιιιΙαια. ΚοιιιοΙγ, Κο 
ιΜΙΥ8 ιιαἔγοιι ιιι€ωιιι. Δ ειειιιὲῇατοιιιοεοιιι:ἱ νοιιαΙ οεαΙε :Μια ια: 
Ιιατό. Πα ία_ι- να” ατο2ύινατοΚ νοΙιαΚ ιεΙοιι, τα” οι;θιι ωιιιααοα 
εοΚ - ιιιιιιιι πω( ειιιιιιΙιιαΚ. Α καψω εξι;γειει· ιιιαεειοι· κα”, α 
ιιιἱι·ο ιιέιια ἰᾶοἱἔΙοιι ΚϋιιιιγοϋΙ:ΜιΚ αΙΙαροέα;- ιὶε ἔγαΚταΙιΙιιιιι ΖϋΙιιεε 
ιιααΓοΙγάε ιιιιιιιιιΙιοπικ, α. ιιιιτο "Μια παπα Νότο ιανιιιιιι ΜΜΜ α 
Κιει!ει!. Βαση εροΕ6Ιο Ιιαειιιειιόε ιι6ιιιεΙΙγ εεει!ιοιι ΙιοεεεαΜι ἱιΙοἰἔ› 
ωιαι·ωιι, α ιιιἰ ιιιοΙΙοϋ: α. ΜειιΙαιΙ τοπια-ι ε ιιέ!ια ιό Κει!νϋ ια Με. 
Α Με ιιοιιι ιιιιιιιιόἔ ιι$γαιι, Με €ϋΙιΙιιηἱτε ιιιύΜι ΙαἔγαΙιιια ΜΜΕ, ιιι 
Καιι ΙιεΙιιιι6ιΙοτί. 

Πα πι? ιεΙοιιαιοΚοι ΚϋΙι:Ιϋ Ιιοιεἔ πιό;; ιιιιΙιΒιιιαοειι τ:ειεσεειιι6 
-ιιιαι· α ?οι ειειιιΙισπϋιι6 ιιαἔγοΙιΙιοᾶαεα ια α Ιιειοἔειἐἔ ιΕοι·ιιιόειο 
Με ιι·αιι€ Μποαιι:, ιιιιοΙ6ι;ί: ει·6ειΙι ε ιοΙΙειιι26ΙιΙι κόψω ιϋιιιιόιιαΚ ε 
Ιὅ. Πα ιιαι;γοιιιι α ἔγοτιιιοΚ ε α. Μ οεοιιήαι ωιωιωιιακ ιιιαι·, α: 
ω» ΜποεύΙ α. νοε:εύεΙειιι, Μ” α ι“ϋιιαΙιΙ;ιι ιεΙοιιοτ ι`οΙγαιιιαΙιαιι 
ωμει ιιαροιιια ιιεΙιε·ιΙιειι ιαι·€_ῇα ΗΜ, Μι οΙ6ι·ο ει 
Ματια νωι, ναἐιγ Με ε ιονα ι·αιια, και” Μια" α 
Με] και” ΜοοαοιιιΚ. .Ται·ιιἰ ιϋΜιέ παπι ω, ἱιιἔει·ίὶΙΕεΘἔε, 
ιιιέι·α)·οε ειι·άιιΚο2αεα ιιϋνεΚεαὶΚ, Μια α έ;γετιιιεΙι "Η ιααεαιιΚέιπ 
α!οιιιΙώι·οε αΙΙαροθιια εεἱΚ, ναι€;γ α εα]αιΙαἔοε ισιωκοιιωκ, αιο 
τοιΙτ ε:οιιιεΙ:, Ιιατι·αιό,αιό Μ, ἔϋτοεϋΚ, επόΙΙιιιιΙόεεε _ιεΙοιιιποΚ Μι 
ιοει€]αΚ α ν1ιιἔγἰὶΙανόιιγ οι·6ε ΓοΚαι. Μιιι6Ι τϋἔτϋιιυΙιϋειι €6ι·ιόιιιΚ 
οι ιιι6Μιι νάΙιοιαα, “Μι ιιιΚαΜι Με εωιωιι ΙιιιιόιΙιιι α: ε16Μι ραί 
ίαιΒ Με δε Ιιαιιγαα ια ῇεΙειιΚειὶΚ. νοιωκ εειειειιιι, ιιοΙ α ἔγὅιιἔο 
ίοΚι1 ει Ιαεειι ίοΙγαιιιιι αἔγνιιΚὸτιιαΙ κει έα ΗΒΗ: Ιιονειιγ το!ιαιιιοΚαιΕ 
ισιωιωι €αρααπαΙιιοιιι, ιιιεΙΙγοΚ α ΚιαιιέιΙαι: κα" νεαιεάοΙοιιιΙιε 
ι!ϋιιιόΚ, ναἔγ πιοἔ ια ϋΙέΒ.ἱ 

Πα. α. Ιιιιιαιιιοει πωπω αἔγνΙΖΚὁι· α: έΙοι εΙεϋ 2--4 Μπαρ 
3α'ιιαιι Ιαεεατι Ι“ειΙ6ιΙιΚ, ειιιιτι18γ ιιιιιιΗια νεΙοε2ϋΙι νοΙιια, ιαιοιητι 
πα” €οιήεθοΙιιιει ιιγοι·Ιιοι; α Μ; ωκιιιωω α ΚιαιΜιιιεκ Μπα Μακη, 
ειειιιοι αΙΓοι·ἔα£νιἰΚ 7 Κἰ‹ῖιιᾶοι·οιῖνέικ,` ει ιιιΜ6ιι α ιιοιιιεεΙι ει·ωιωι‹ ε 

θ)! 
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ει ΜΜΜ -- Με νοΙτ - ιιιεε;ειιιιι€, έι·ιοΙιιιοτιοπιιιΙ οειιοεοἔ ε ιιενετ, 
όινό.,;γει ε ειιιέεπόεε ιιϋνεΚειιιΚ, ιιιἱἔ ΙιύιιιιροΚ νιιἔ,γ ένω: ίοΙιππι ιι 
Ιει€ ειόΙΙιιιάόεοε _ιοΙεπιποΙι ιιιεΙΙοι€ εΙεοι·νιιιΙ Θε πιεἔΙιεΙ. Η». ο. ΜΗ: 
όν!ιοιι νειἔγ ιι€6Μι ίε]ΙόιΙιΙε κι Ιειεειι ίοΙγιιιιιιι ει;5γν12Κύι·, εοΙιΙω.Ι ο· 
Μ” ιιιε;ειιιιΙ , ιιιιιι€εοιπι "η άΙΙιιροιι·ει ιιιτΙιεΕπιει. 

Κότιεπιει Π3ΙοεοτιέΙόε , Με; ει νι: »επι πω” ιιιειιιιγιεύε,·ιΐ, 
Ιε8ΠϋιιιηεΝιειι ιϋπόιιΙιοϋΚ Ιιι3:ειιιιοε ιι€γκόι·Ιο1ιΙιειΙ, ιι€γνέτϋωΙειιγ 
εχω, εἔγἔϋιιι6ΚσττεΙ, ορόε άΙΙειι.·ιοι ε ΙιεείοΙγέιεεεΙ, ιιι ιιἔγιιονε 
:Με ΐς'ει·σ€Κύττε.Ι (ΙιεΙιιιιιι€Μειειε) , ε ει: 6ιιό.ΙΙό ἱὰεἔοε τἀιιἔἔϋτοοεεΙ 
(εοοΙεπιρειει). Με Βιπειιιιοε ειἔγΒότΙοΒιιάΙ ιι!6επΚοιιΜιι0. ιιιι€γοΤι!ι ε 
ε1οτειιοΒΒ κιτωιοπ ΜΜεΙιιιιιΚ ιτιιιιιπΚοιιιιιΕ ε τόΜι ύτό.ι;; νιιιςγ· παρκέ 
Γο1γι:οιι εΙτιιτωιιι Με, ει Μ ρειΗΒ οεοοεοιιι6ΚιιόΙ·-εειιι ιιπἔγοΙι 
Μάικ; - ιιἔγνότϋιιιΙειιγιιὐΙ τοιιιΙεεετιιι€ εἔγοΙιΙιιΙἱ ει6ΙΙιιιιΙτεύ; Επι 
ρεειωΝε.τικ ;--ο.ἔγἔιιιιι61‹ιι6Ι, Μ. 1ιιεεσιιι ΜΙ66ιιεΙρ €ϋΙιΙιτιγἱτο ει. ιιι 
ιΙό ε ει ΜΡ ιε ΜεοιιΙσ Ιιό.ιι€ειΙοιιι Με: ειά_ιά!ε;--ερόε άΙΙειρο8κιόΙ, 
Με ει·όε, ει: ιιΙΙιε.ε ΜΙιΚιιηιτε ριιΠιι60, ί61ο8 σ. Μειωμω, ε παπι 
ΜΒΜ ΕεμΙειΙιιιιιε; ιιἀι·ιιιἰΙΙγ θεό:: ιιωιύΙιειιγόειοιιι6Ι εεπι Ιιό.ιιγιιε, 
απ:: (ιι νόἔτεἔοΙι ιι1ει6ΗιιΞι!όεεε άΙΙειροαΜ ΜΜΜ) εἔγόΙι Κότοε ῇε 
!ωιετεΙα ιιοιιι ι,;ειι ειοΙαιι!ι πιιιτει!ιοιιιι; ιιι ειἔγτιὶΙΙὲειιγ6ειε€ ιιιε·ΙΙει€ 
6.ιιιιιΜιιι Μπι ΜΒΜ ἔγοιιιτοοει ν1ιωϋΙενόιιγ ιε 16$ειιΚ;-ετόε 
ίεΞτε8!ιοτιι:5.1 ΜΜΜ: ιάἔιιΙιεἀἔε ιιιεΙΙοϋ: ιιιιιοεειι Μαι εποε Μ” Ιο 
νοτ€ειύἔ Θε ΙιεεεεΝ; Με, ιιιέΙΙγοΚ- Μ. :που Ιἀ£ατἀἔιιΙτειἰἔ μοι" 
ι·οοει Με εεει!ιιιέιιγο-- παπι ειο!καιιι Ιιιι5.ιιγιειιιι; Με ίέτ8ὅΚύι° Μπέ 
ἔϋτοεϋΚει: ειιιΙ , ειοΙε .ρειιΙε ιι!όεειιΚοειαΚ ε ΚϋεΙιειι εοΜαιΙ @Μι ιι 
ιΠεόειΙ άΙΙειροω, ιιιιιιτ ιιε;γν1:Ιαιι: άΙ€ει.Ιι ΒϋτοετοΙιεπι πω. Α: 6τιάΙ 
κι Παμε τἀιιἔἔϋτοε τϋἔτϋιι ειοΚοιτ ΙϋΙΙόριιι, ειιιΙιειά ιάόΙώιϋκει 
Ιιει8γιιι,ε Μι: Ιιειιι€εΙε ΙεἔΓβΙεΙιΙ› αεκ Μια» εειιοΙα άΙΙαιιιΙ0 :Ποικ 
ΙφτοεεάἔΙιε; ε εΙιΙιο.έρ ΙιεΙιιιιιε ιιιε;;, (ε !ιοιιοιο1ιπ έιΙτιιΙ εε:ιιι Ιει!επετι1: 
ΜΙ Με ειι:Ικιιο1ι ιι€γμοιιιι·οεε1ϋπιι -- πι" @Με @σε ιιγοιιισόόΚ 
ΜΙΒ” ιιιοιιιιγεό!;Ιιειι). ε· 

°Μεἔ ΜΗ οἔιπΗιΚέιιιτ νε.ΙΙο.ιιοιιι , Ιιοξ·ι;γ ΙεΙιεω€Ιοιι ω” ιεΙΙειιι 
“κι ωΙύ.Ιιιοιιι, ιιιεΙΙγιιέΙ ϊοἔνιι ει: εἔγτιὶΙιειιγὲειειει , ει: ΘΡόδ ΜΙφιε 
μπω (ετιι€ιιε ΜΙιοειιε) , ιιιύ._ῇὶιἔαιο€Εεάἔοτ, να” ιιι ερ65ε ΙιεείοΙγάει: 
ει Ιιιιιιιιιιοε ειἔγνιιΙιότισΙ ιιι ιιι «Μ ιι Κ ο ι· Ιι ιι 1ο ιι πιεἔ ΙοΙιε€ιιο κει 
ΙϋιιΜπτσωι; να1ειΙιάιιγειοτιε μια $'ό._ι«ΜΙιιι ει. Η :ιιι πι πω” 
ιηιόε ΙιιιειιιειιόεεοΙ :_ι;ει.ιι άοΙειιιιΚ Ιιὶἔγ Μ” Θε τιειΒγ 
β,0ν8Πεόε ιιιεΙΙοη, ἔοιιιΙοηιιιικ ει: εε;γνι:Κύι· Μ· 
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ΙΜΜ(Μ.έ ©2720. !!8. !Ιπ·Ι26τΛ!022!ΙΚ ιπσιεέωΙιο.Ι: Ιε!!!ϋηΙσόιό-ο, νεἔγ 
τι!!! οἔγεπ16 Ιοι·ιιιέεπώ πω! εφέ; ΙιειεΙ"ο!γάε, ιτιο!!γ ει: α<έγκι!ι!ιστΙ 
ε!όι;! ιτιο;;, .Μακ Ιιιο!!γε!: οδγειιετΙΙΙιε!κ “ΜΜΜ ιποπἀιιιι! θ "το 
επι “ΜΙΚ . !ε!ε!685ωΙο,; :ίο!α1!ιιΕ 

Β οιιοι!Ι Β.ἔ πι! οι·ει!εΙΙ ει,·Ι·γν!ι!εύτ Ιιι!πιπιοε Ι'ο!γαωπ Μάι: 
τοιιιΙεισιτ!!ιΙ: ηα;Ηοϋ!ισ πιοικη!!ε6εΙΙ ΙΙΙ-ειτ-ει ν!ιεΙ ΙΙι!ά!ιιΙΙΙΙ, ιτι!ιι!; 
Ιιενειηι εεεΙΙ:Κ ιπάιι, ε ει; ιιἔγνε!έ$ !ά€γ, πΙΙΙιο. ρ6ρ!έ8γεά;5ιι εισ 
ΙιοΙΙΙ Μπα!. Α ίοΙγειι!έ!ε ΙΙΙΒΜιγ!τε ε:!ιιΙο!!γ ν!ιτἰειωεἀἔιι πι!!π Ιω 
νοτητ !”οΙ1ιιιιιο!: πω; ΜΙΝΙ πιοπΙκι!! 2ανατοε, ΜΜΜ· ροτιηύε- 
8 !ϋ!0Πεε2!αΙΙιι€,γά!!οπιάυγ., πω» ρεἀ!ἔ (ιι πιω αι ειἔγΙοϋιιἐι! οπω 
ΙΙΙΙΙΙ:) μπγεε!ΙοοεΚό!ι οΙσοιας!ιι.- ΙΨΗΙ-εο!Π!!γ ΙΙι!ιαιηοενοεοτοΙ Ισοπ 
τ:ιο!!ιιΜτ , ο θ28!!Πό-!! έγα!στοΙΙΒσιπ. !πι!ιι!τ Ιων ε τη αἔγν!ι!εὸἱ·Ι›ειιι ο! 
Ιια!ΙΑΙ‹ Ιιιι!!ά!Ιπιπ, Ιει!ιΙΙΙιιπΙε ει ΙϋτΙ6Ιιευ , ει !6ρΙΙου , ιπάΙΙΙειιι ε τ!Ι!ω 
εεε!!ιοιτ ει: α;γΙκιπ Ιε €!!!πϋ!ω!: άι: ιιι6έ!ε Ιο;!`ϋ!οΙ›Ι› % τόειέ!!επ αι 
Με τ:ιτΙοιό εεοΙεΚυεΚ Ιει!έι!!ιι!‹ ε Ιιετνοἔγιιε!‹ ιιγοιιιά!. Μάε!κεψ έ!! 
παπά” κι π! ά ε ο α!! ειἔ ο εω!ων!ι!εότηύ.! -- ει ΜΝ!! ιιΙόΙΙΙΙ. 

Ηει_!!ει ιιιοΙ ει. ΙΙι!Ζωηοε ετα!ετΙ σ.€γν!ι!(6ττα ΙΙΈ!π!ώΙΙΒΒ·ϋτ 
ν6!γΙ46α·σε ἔγετ!ιιε!‹εΙ‹Ι›οιι !εΙιεΙεΙΙ ωραειπι!ιι‹›ιιι; !ε!!επιρΙέ!ε!ϋ!α Πεμ', 
1ηΙ;γειετειιι!πι!ιε2ϋ8!εΙεε ε έ!!ε! !ιιειι!,Κ!!Ιπο!τ ΙΙΙιειιΙε ά!!ευι!ό!ιπ μπώ 
ΒιιΙΙ, ΜΚ ίε!όΙνειι·ΙΙαπ εισηνΜπε!τ-αιο!ε !!!γ ε.;γν!ι!ερττα Ιοἔ!ιΙ 
!ώ.Μι Ιια!!ιιιιιοεο!τ ε! 2-4!Κ έν ΜΜΜ!. μ Ι η 
· ΟΚ!!! οι ΒοΙεἔεόἔιιο!‹ !εἔἱιι!‹ὲΒΙ: ε! πενειεΙΙ €ϋτνέ!γοεΙΙ:ήΞ 
ΜΜΜ!! τε!!επε!ε ε Μπι ΜΜΜ Μ!! ΜΜΜ ᾶιιἔιι!έεοΚΙ›αιι; ε!.πωπι Η 
Ιε!ο!!ιεΙ!!6!: Ε! ε,·;γόΒ Ι:!Ι!86 ΙΙιτ!ο!εο!ω!: , Μ. οεειΙΙηοιη πει!νεε Ιο.!αΙετ, 
ΜΜι !!ειΙεε Ιάρ!ά!6!Ιοτ ε ω!!! ε! ιτιοἔΙιϋ!όετ, σ. ιιιειικη!!ιοπ οι α 
ΜΙΓ ιπίΙ!τϋι!όεό! ο!ιηοιιιη!νειω ΜΜΜ!! 0τνατει!αιΙ -ν!εειανοτυ! Κέροε. 
Ματ €γει!αταπ ΙεραειΙα!!πιπ, ΜΒ: τϋἔΙϋιι ν!εεωιποπό ό!νατοΚ τι 
ΙιΙΙι ΙΙιΙιειιιιοε αἔγν!ι!‹6ι· Ι'ο!!6ι!!!ε; άπιΙοεζι· :Μια !εύτεοέμε, νο.ΙΙου απ 
ΜΜΜ καωδ ο!κοιιο.-ε κι πἔγνΙ:!4ότΙ, να” σ. Ιε!!όι!6 αἔγν!ι!‹6τ ο 
!τοιΙα-ο ει ΒϋΙοἔ αε!επγόει€έ:Η - 

· 'Ι' στι· π! 6 ε :ο Μέι· έ!! ΙεΙΙιΙ.Ι ο ΙΙεΙο;εύμιο!εωιιγ!τ !ο%ει! πιοιι!! 
ΙωΙιιπ!<ι , !ιοἔγΙοΙ:Ια!απ ΙστιπέειεΙΙΙ. Η! πιἰνε! ε! ί0!γε!.όόΚ ωπει Ιω. 
εοι!!6 ει Μενα” !ο!μπιέ!ιοπ-ε Ι(ϋτιιγϋΙά!!6.ε ει!πΙο οι ιιΙΙΙΙΙΒΙη!ι!ε 
ΙοΙΙΙει!ιιπ Ιοτιιι6εωΙ6Ι !Μει!!τ Μιοιιγ!Ιι!!, Μ. Ιιει!!αιιιτα ε !πάο!α·ει 
Με" ιι6ιιιΙ!εἔ κωωπωωκ !ε. = Ι Ι 

Α τΙσει!-Μι α: 08γύη!εό; ε τι ν!!τ Β6ε6ἔε ειω·ΙΜ ΙοΙιεΙ ΙΙΙ 
#αςγ το". 8ο!αι!: ΙΙΙΙΙαπέ ΜΙ !ε!!ιπιτ!άεοΙΙ, να” ει Β6τϋπ ΙϋτΙε3ιι6 
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6€νατοε 1ει·ειΚοάι€εο!κ ιιιαΙΙο0: ιιὰοἔἔγ6ἔῇαΙιιἱξ 4°ΙἱΒἰΙιΙὐΩπἔΉΘΉ2ΗΒΒ 
Μαι!. ΙΜ = Φ ” .1ίν.Α .. . 

Α: ο τ ν ο ε! ό. ε - πιἱιπΙιοἔγ ο Ι'οΙ·γειπιππΚ “Με Ιια]ΙπιπάΙ:Μ °ΠΣ 
ιιιεηϋΚ- Μιετ ιιισμ1616άε (ρτορΙιγΙπο£ἱ·οιιε). Διοιι 6ΙεττειιιΙϊ ειπ 
ΜΙγ ε που έςγό8γειοι·εΚ,πιε1ΙγοΚ :ι εάραιΙ€εέΈ 68 ἔϋτνέΙγΚὰτ έ 
:ιΙΙιειεἱ όιιμΙάεοΚ Με» ΙοἔΒα€Ιιει€ύεΒειΚ, ει Ιιύωιποο ιιἔγν1ιΙξότιιιιΚ 
ΙοἔοιόΙειοτϋΒΒ ιιιοΒο!626 ε οἔγε:οτειιιἱιιιΙ· ἔγόἔγ1τό Ιιει€ὰΙγαἱ€ Βόρε 
ιΠέ. 'Ι'οΜ.0 8ιάται, πισι€αεΒ ίεΚνέεϋ·Ιιο!γοΚοπί· τε.τ€6ικοϋάε, ιιοΙιόι 
Ηεπεε €άρΙύ.Ιπιτ ιιιεΙΙ62όεε ε ε. ΜΜ ΜΜΜ Μάτ άΙωιΙειιιι οιιιΗτεττ ε· 
τόε ΙιαιιιἰΒΙ·πἔ-ἔγύἔγ, ιιιεΙΙγιιοΚ --Πιιι ωκκερ¦ Μτι·πιπ ΜΒΜ 
ιιιειιτιιϋΙ:-- πάω” έ;γό;γιιΙ€ οευτεΙιιΚ ιιγοτιιόπ Ιοέιια,·;γοϋϋ ΜτοΙ€ 
Με!! €ιιΙα]ιΙοιιἱ€εηοιιι. Δ Ιιἱᾶ ο ἐ; κι ο εάε Με - Με ΓεζιΒ6τϋπ Νποιό 
6€νειι·οκ πειιι ο.καιΙάΙγοιιέι·Κ -"ωω ΙιειωΙιιιειε ιιιο€ε16·ι6 θύμωσ 
ἔόΙγτ ΚύρειιιοΚ. 4 

Α Ιεϋιι€6εσΚ ο ίοΙγειπιπάΙ 2- 3εΖοτ πειρβ.Βειιι ΜπέωΙνε, 
“Βετο άΙαιΙειιιι εοΚ εεο0οοιι ΙΜϋιιό Ηειε2οιιπειΙ αΙΚειΙιιιιιιτειτΕπΚ-ΕϋΙ 

Μπέκι εεγ6Ι:Μιι€, Μ” ίϋΙϋπο ιιειἔγ εἔγνΙιΚ6τ έ Μ” ἔγϋπἔοεόἐ 
ιτιοΙΙσπτ ιιιοΙαιτ Μπάση 6τωΙπιοε ἔγπΙεοτΙ6 ΚοτϋΙοπιάΙ. “Πἱᾶ°ε,·; Β ο· 
τοἔειΜΜ Μ: ε ΓοΙγωηιιέιΙ εοΙιει @πι πΙΚιιΙιπαππάόΚ. < Π 

Δ πιοΙοἔ ΙιοϊοἔειτἀεοΙ: πω” τοιιιραεύ.8ιιάΙ ισω1-ωιω 
ιιι6Μ6Ι‹. ·=; ^ ° - ° 

ΜΜΜ 1 Ο ο: ε ο τ Με τι , ΒΜοεΙΕοΩΩ; Ιιι5ιε.ιτιοε πἔγγάιΚότ-· 
Μιιτ, ιιιοΙΙγ ΙαπωιΚύπτ ετοιΙετἱΙεἔ τηισοσιι 1-3 ένα εέρο.άΕ, 
αιιἔο1Κστοε ΚϋΙειιιϋ ΜεάοιΙεΚεπι , ιιιεἔΚὶεότΙ6Κ ει. ΙώνετΙ:ει6 :ε οπ 
;;1τύ ρ σιτοΙωι€: Βρ. Ηπιι€. ίεττὶ ειΙοοοΙι., αΙιιιιιΜε , οΜΜποιηί 
πιο.. Μπαρ. πωπω, Μ». «Π. ιΙπε.ε. Μ. ών. Πι Με. 36; Μ;.' 
Ναροιικόάτ 2 --3 ροκ· νοοιι‹Ι6. Με πω 6οτε'<έ· ιτιεἔἔγύἔγιιΙτ; Μ 
ιπεἔ; ΜΗ ῇεἔγοιπϋηΚ, Ιιο,·;γ ε2οΙειι6Ι· Μάα€ Ιοϋιπόε ἱε πΠαιΙ:ιι:ιι 
ΜιΕοΜ. Ά · 

Ηω.ιω;ισιω: ·,”ειΚι·εια· <_Γεπιγομψ6Ν 'καθε οΙΜυ126.εύ.τει 
Κόπητο!επεΚ νιιἔγιιι·ιΚ ειΙἱ‹ει!ιπιειιττἱ. Βο ιι 0810 κι οΝΕ ο οιόΙτα πιἱ 
8ϋτνάΙγεε εἔγόπιεΚιὶό! Μπι ΚοὰνεΙῇϋΚ°, ω· ε. ΙδΙει-ίνω1Εε0; Μπιτ εωτι= 
ω, Μπι Η. ΒἰἔαιιγΚειι6°οε εΘἔΜεόἔὸνΦΙ· Μπι ΙόΝιιΙ4- ΘεεΒϋ:ΘΙΙεΙ:πἱ; 
ΓσΙγαι€ο0Μϋπ Βἱἔιιπγ-ειᾶα8οΙυ-όρρεπ σι€ΜΙειποΙε. · · Η 

Α Με σε η οΜε (Ραταοετι€Ιιοεἱε) ΚϋΙϋιιϋε Β,3·γο!πιικ 6ι·ι!ωιιοΙ. 
'Μόνο. πι», Μο” ιτιάι· ΔεέΐΒ“Μ!Ρά·Ι ΗΜ ε ἱᾶοῇεΚοι· ο ιιιϋ€6€ 
ἔγιιΚοτοΙτιιωΗι ΪΙῇιιΜ› ὶΜΜοπ- 26Μ απο ΜΜΜ- ΙιεειπάΙει€Ικι€Ιιο 
ω, κει-κοπε- ει Κοτάτι ωκωω Βαι-ΡάιΉτοιι ω €αποιὶΒ,ΙΙεὶοποΚ 
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πι" ιιοΙιιιιιγσ.π, Ι6Ιοἔ Βιιι·σιπά Ρ ειπε! , ππἔγοπ ι1ιωειιιι ει: ε 
τεἀιπόπγ£. ΕπποΙε τπε;;ιι6Ι686Βοπ πιοπΙιιιπ-Βάτ πιὶΗγ ειι€οτικιΙι 
ΚἱνάπιιπΚ Με Ιωιπι-οΙ Μπι ίεΙεωιετ]ϋΚ, Ιιοἔγ επέιπποε ΜΜΜ οι” 
ψειιιιόπιειϋ ε Μπι Ιιε€οἔε6ἔΙιοιι, ιπεΙΙγπόΙ ε ιιιϋιι€Ι: ι·επάειει·ιΜ ιι! 
Ι:Μιπιιιω.Ηκ, πειπ πω ιώνει;εΙππιιΚ. Χονιέε ἱε πιιἔγ ΠνθΙ'θ86€. 

Μι ει: ιιἔγνιι-ΙεοεπροΙἀε€ 5 εεεΗιοπ πω( νόἔπει 3- 20 
Ει6πιηιοε ἔγετιπεΚεΚοπ νειεειϋΙι, ετοι1οιι Ιιιιιιιιποε ό8 αΙΙιονοπιν ο 
εετεΚΙιεπ. Α νεΙεειιιΙτ ω οι·οιΙεϋ Ιιι1πιιποε εεειοΕπόΙ κι Ιοοεειρο!άε 
ιι Ιιοιοἔεόἔ ιιαἔγοπ Κωδ" ειιιΜΜπ 1ϋπόιι€; ιιι ΜΜΜ ;;γει·ιπεΙιεΕ 
Μαι Μάι· Βοι·πιεπό πιιἔγεἀἔιιεικ νο1ισ.Κ. ΒιεΙιπόΙ πειπ ΙεΙιοτει€ ε· 
ι·οιΙιπόπγ. ΒἔγὶΚ ιιΙΙιενειιγ εεειπόΙ 10 πάω! π. ειεπιπετϋπόιεἔ Και 
Μ Ιιεπεἔεόἔ πισω ιεν6Κ 3 Ιιέ:€ πω: Μιειετ π. ΙεοεαροΙάει:; ιππι 
πιω ρ6Ιγάιό.ει ει ΙιιιιπΕΒΙαἔοτ πσ.8γ ιιιΙειδιιιιπ (Μπιτ νιωιωιιιηισ 
επτά) ΙιπειπάΙνό.ιι. Α. ει!ιοι· 2 Μπαρμι1 ει 2ιΠΚ ΙοοεαροΙάε ιπιέπ 
πιιἔγοπ ε2επιπεΕϋπό νοκ , ω” πο” ιεΙῇεε ἔγόἔγιιΙάετ 1εΙιεω€τ τε 
πιι':Ιιιι. ΚάΦειει·τε εἔγ ΙοπιπάΙ ΗΒΗ: νικ.: οεαροΙιιιπΚ Μ. Βιοπ εεκπ 
ῇεἔγιὁΚϋπγνϋπΚ 1844ΚΙ 142. "Μπι Μπιτ οΙνειεΙιαπ5. 

Α ιπάειΚ π.ΙΙιονεπγ εεει πω Μπι τόἔ ιιιϋιοαΜ ΙεοεαροΜεευ.Ι 
184θ-Κἱ ιπά3ιι5 30Κάι1 ε πιάε περσι” ΙάιειὸΙαὅ Κεσινειδ οι·ούιπέ:πγ 
ιιγοι, έιΝιιιιιιπ σ. Κ. ει;γεεϋΙοτ πιω Μειπιιωτιεποα. πω» ιπιἐἔ εἔγ 
πω· £ϋτωιιι ειοπ ΙεσειηιοΙάε. Α Ιιόι·εεε€ ῇοἔγι6ΚϋπγνϋπΚ 1846-Μ 
738 “Μπα πω οΙνιιεΙιειιό. Α. ἔγετιπόΙε ιιτόΜι - πιὶΚόιπ ΙιιιΙΙοπιιΚ 
-- ιιιεἔΙιοΗ. 
" Η _ νέΙειπιέπγϋιιΚ ει. ΜοεειροΙέιετιι Μεινε ῇεΙεπΙοἔ· ιιΙιΜιπ Μ: πο” 

ιι ιιιίΠότ ιι6ιπεΙ1γ ιιΙΙιενειιγ ε ει·ωΙι:Η Ιιιιιππιοε εεοτΙιεπ, 
πιιιιαΕπ ιιοπι ποεειιι πιω παπι ε. Μ5ι·ίο.Ιγειιιι ιπ8ἔάΙΙειρο · 
ποιο, ε τ:εειΚ ει Κότιοτιπέιιγ 1ιειωκ ιπο.ΚειοειιΙ ί6ιιιιιιιι·πόπι , ε σ. 
ιπέΒ· ιι ΜΗ Μπα ο επ ΜΜΜ εμόΙ:Κύπτ όχι Θε Με ιό.ΙΙιιροιωπ 16 
ωιΠι - @Για οι·ειΙιπέπγΦ. ΙΙΙιτ ιϋΙΜιεΙε:Κ πιω πι;γεεειι ΚΜ", 
επιπ ίεήιιο.Ιιπιιε, εεπι νοειειΙοιιπεε: ΜΒΜ ιπο8ΚιεύτιειιιΙϋ. Α ιιιιιωι 
παω ε" Μιεπει· ἔϋτοεϋΙ‹ ιπιιωικοπιιΚ , «Με ιιεΙιάιιγ (Μι Μπα πιεἔ 
ειιιπι:ε!ι. Βοιιιπιι εἔγέΙ› ω, εμ· οεερ νέι· πω! 

Βοειάι·ιιιπΕ ε” Ιιοεειιι νέΚοιιγ ειιιι·οειιροτ (ΕτοἱοιιτΕ) ιιι @Με 
;;γοιπι·οοε «πιω, ο" νειἔγ πο: ΙιϋνεΙγΙιπγινεΙ οΜιιΠ ει ΚοροπικιιιιιΚ 
(Μπι Κόριο!ι ΚϋιόρροπιππύΙ, ΜΒΜ ΙιίΠοΜι ε ιιΜΜι πιιιιτ ο. πγιΙ 
νιιι·ι·άπγ (ειιιιιτιι ειι;;ι!:ΕπΙιε) ἱι·ύ.πγιι νο.π, ΚετϋΙνόπ ιι πιι€γοΜι νόι·ε 
ιΜπγειιιιι: 6ε οεοπιο!ιειΕ; δ ω πιιιιιικ Κόιόρροπιμι, ιιι ιιι ιι "οπι 
ποοεπιιΙι Μπορει Μέ 2 -2 % ΙιιινοΜιπγι ιιιόΙγεόετε ιι·ειπγιάιικ Α 
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ιιιιιι€ ίοΙγιΚ ιι ω, ο" ειοἔω ἔγϋιιἔόϋοιι 6εειειιγοιιιμ ει. τω, ιιιοΙΙγ 
ιιοΚ Κιότο ι·ειιισιοε καιω. Μιιιιάιι ΙεὅιιιιἔγοΙιΙ› ι·έιειε ο. νιιιιεΙι, «Με 
εοΙιειεειιι ιιιιιιά οἔγειεττε, ΜΙιοοεεΜειτοα, ταἔιαρειειτ ωιιιιιιιΙι σ. 
εεΙιι·ο; ιιιεΙΙγ νόι·ιειιι ιιοιιι ειοκοϋ, ε ἔγ6ιιἔόᾶ 6εειεειοι·Μ.ετ Μαι! 
ιιιαιιιιιιΚ κι Κοροιιγιι Κ6ι·ιιΙ ι·ιιδιιιρεειοΚ ε ιιοΙγό.ιάει ιιιωι.ΡΑ ωκιωι 
ιιιΕάιι οἔγ Κενέε ειέΚΓΠνιτά;Ξ ίοι·τάιο.Ι:ο€ ΜΜΜ. χ· ι 

Α: 65ειεειοι·ι€άε-ρύΙγάιάε νιι€γ εϋνεἔ ΑΙΜ-ει Ιοσειιρο 
Ιάειιιιικ ΙιεταΙιιιιιε ~~~~7, ιΙε ιιιότε6ΚΙε€εεοιι ιιΙΚε.ιιιιιιιιιιιόό, ει Πιε 
£όιι£ ΜέιιιιιιιΙύ , Μ. έιΙοιιιΚύτοεεά·έ; να” σ.ιι·6ε ἔϋτοεὸΚ ύ.ΙΙιιιιάιιαΙε Με. 

Α Ρό1γάιέιει. εἔγοᾶϋΙ, να” σ.ΚάτιιιιΜο ϋπιεειοι·Πάα, Μ: 
ο ε ε ρ ο Ι ά ε ιι Η Κ ιι Ι , ιιοιιι ΜΜιιιι ΙιαειιιοειιαΚ.Ην . 

Πα ε8ιι6Ιι π: ιιἔγνιιΚ0ι· Μου σιωω ειοι·οκει πιοιιι ειιιΜει: 
Μπι, Με Ιιοἔγ ιιι ϋεειεΙιειεοιιΙιω ωριιειω.Ιαι ε ειι·έοι·ιι Ιιιι·έιιιι€ 
ιιτύΙιο.Κϋνέι Η ιιοιιι ά!ΙοαΜι. Α €γίιειδιιγόι εοΚιιιι εἔγϋπ ΜΒΜ Βαν 
ΙοιιιοΙΙεΙ. Ε: ιτε ει·6ε ειοΚέιε, ιιιεΙΙιι€6Ι ιιοΙιέι εΙωι·ιιι1ιιΚ. Α2οιιΙιιιιι 
ω Μ8ΖθΙΠ, Ιιοἔγ Η0€γειετο!ε ιιατάει€ειΙιι.ιι αιΙειἔιιἱτ ΜΜΕ ιιιι€εειιι ότ, 
ιιωιωοωκω πω” ροϋιἔ 7 εοΚ ειἰἔοτιι_ Μεόι·Ισπ ιιτέι.ιι , ιιιοιιιΙΙιιι€οιιι, 
Ιιοἔγ ει νϋτϋε $γιιε26ιιγε ΜεάοιΙεΚιιόΙ οΙ6Μι Μ; νεειει!οΙιιιοε Μάι 
Μει ε ει: 6Ιοτει·6 οΙιιγοιιιάεύ.ι: οΙιοιιιι, ιιιιιιτ ΙοΕιοΙΙειιοε Βαξόδί να” 
Μ νἱιεΙέετ. 

Θ. ΜεΞεοιΙΜεοε έε σειιτοΙνέιιγοε ειΒγνΜΙιόι·. 
Α ιιιάεοἀπιἔοε εἔγνΙιΚύτ άΝιιΙιιιιΚ ἔγαΚι·αιι ωρειειωΙ€ει€οι€ ΜΜ 

Ιάιιοε νιιἔγ ιιιοΙΙνιιΒόι· Κιεύτε!όΒειι, επιιιιοε |ειεειι ίοΙδιαιιιιι ΜΜ 
ΒιπεἔεόἔΘΙιιιιόΙ νειἔγ έ.$ει!άιιοε €ϋιιιόΚότοΚιιάΙ, ιιιοΙΙγοΚιιοΚ νέ,~;έιι ιι 
ιιιεΙΙΙιειι ιε ειινύε ιιπιιιιιιιιιιγ Φϋι·ιέιι€; ΜΜΜ( τονι9.ιιΜ ει€γ;,ϋιιι6ΚΚο!, 
ει·6Μάτιγοε, ρωειντετιιιόειο0ϋ ειἔγν6τϋιιιΙειιιιγε1 οἔγ€Μ Ι6τειιιι, 862 
ει ιιιιιι€ €ϋΜι Ιιο!γειι ιιιότ ιιιο€ειιι1ιι6Κ ε Κόι·εεειεΙε ιιιωι ιει Μιοιιγι 
€ειιιιιιιιΚ-εΙιάτιγάΚ ΙοΕι08 ιιιινοΙιιι ε ιιιιι.ιΙιιιάιιγα ιιιοΙΙει€ιε ιι6Ιιιι νι: 
€ἱει€ειεἀἔιι ίοΙγειιιέΚ ωιάιωιικ ει €γοιιιι·οοεοΜιαιι. ΠΙγ εεείοΚ ιιιιἔγ 
ειάιιιιιιΜ ωΙάΙΙιαιόΚ Πτ. ΜειιιΝιιιοι·, ΒΙαο-Κ ιιι στι: ε ιιιάεο!τ 
ιι·ειιιΒιιιι. Αιοιιιιιιιι Μι ιι€γειιιο.:οιι οιει·26Κ ιΙΙγΓιέΙο κοι·ωιωι επι 
ἔοτιιειιι ιιισἔἱιόΙῇϋΚ, ναΙαιιιιιιτ ιιιοΙαπ ιο , ιιιεΙΙγεΚε€ ιιιἱ ίειρ:ι.επε.Ι 
ιιιιιΚ, ιιιι.==ι·γ Κϋ!ϋιιΙιεόἔε€ ΜΜΜ( πειιισειιΚ Ιιοιιοει, Ιιιιιιοιιι Ιώτίο!γα 
ιιιι $οΚιιιτοΗιοιι ιε οιε!ι, ει ποπ εεετεΚ ΜΜΜ, ιιιοΙιγοΚοι ιιιι οτε 
ιΙοΠοΚιιοΚ ιιενεπϋιικ. Βει 8 Μαθε ΚύΙϋιιΙιεύ,;!ιοι "Μ" Ιιοπά 
ῇἀτιι! ει Μι·ιπειιιιΚ-ει Ιε8ΓοιιιοΜι-πι οτνο5ΜεΙιιιιι. .ι .:_ 
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ΜΜ: ιιιοιιιϊωτοτΩ Μάτ, οεαΙι ΚΜ ξςϋιιι6ει ωεωἔϋω‹ «Μ, ιιισΗγ.· 
Μ! :Με οτοάοΜ Μονο” 88ΉΠ2ΚύΓ “Μεσα επη:ΜΙειΒ·οε ΚότΚύρο 8 
ίο!γε.1πα Με 1Μ!ιιιτό; ει €6Ι:Μ @πιώ αεε€Βοπ-- σ. Μπα ῇοἔγι6Ιεϋιη 
νϋηΙ:ΜδΙ ΒἰνοΜπϋ--α |τόι·Ιαέρ τειιιΙειοτἱΜ Μπι Εε!οΜ ιιιε·ἐ ιι :ΜΜΜ 
Ιιενετιγ ιι"νΙικόι·ύπακ, ΜΗ ει ΜΜΜ !ιύ2πιποε α$γν1ιΚ6ι·6Βοιάε 
:Μακ ιι6Μι ο ιιόιιιἱΙοἔ ΙιειεοπΙΕ0οπ. 

ΒΤο€Βεπ τἱτΚάιι ὶειιιετΙιοτ€ϋΚ ιιπο8 Μιτου οι εεεωΙ4Μεπι , νκιήοη 
Ιότειἰὶε-ε εἔγν1ι θ ναἔγ, πιἱΙΙγ εεει€οΙνέιπιηο.19· 4 ' 

η Τοιιιρα έι!οιηΙςότοε ίεΙσπ58, Μ Ιιάτω!ύ8;άεό., ιπετειΠ επειτιε!: 
ε ί:ά$ιιΙ€ 1ότάΚ, ει ταὅοΙε ειέΙΙιΠι!8εέέςοέ τοε2Βετό Κ028Κ Μι ω* 
ΙειεεωιΚύπτ ει πιενει‹Μ ετ6-ΚἱιιιοτΙΕ6,- νἰιοιιγὁε Βετνο8γ6Ι: ειϋΙδ , ε 
Κετἱμἑς6ΒΙ; η,1;ιιβύ.!χοιό Μετσ€ρέ:_.Ξ·ρΚ ειΙ_ειττ ΜΙϋιΙνόπ -- ΒἱιτοΒΙΜιιαΚ 
@ΗΝ-Β Ι10$1 Η @ΧΜΛ ἰε. εγϋΙ01ιιΙἱΚ έπνό; σΞε-ει πιἱ ειἱιιω €εΚὶιι 
ηηρ; όι·ιΜιμ;Ι -111_γου!ιοι· έ” κι Μ; σ. ιι οοιιιοω.Κ οι ειἔγἔγοιἱιτοοεοΚ 
Μια.. Ιυιπομπ έα. Μ ετώ.<:ιτ υ;,πωόκή6.1 πω" €αραειτο.Ι2αΜΚ - Η 
8;;8Κϋταγέβειμε Κζ.ϋπι1βΕΙ; εμ Ιζο)"ιόάκω1118ΙΙΧ Ηέἱ16ικ8ἀτἔῇ8-ε2ἰηϋ ω 
@Μ Μή.ε_ φ8εί8ΚϋΦΗμ αθΚόδιο1:11ρΙεμοςεΚ ,Ξ πόΙιει τάη%ϋτοεϋΚ ω. 
φρηρ:ΗΜε.8ιμ1μ Βιςηι-α;γν1;ΚύκοΒπαΒ_ ΜΜΜ ιιιεΞε Ιιειεοη1σε:μμ Η ε? 
:8ᾶε£ἰν81°ιιἰιιο;ειι_, ιηἰητἱιοθ "Με νΕΖ_επιγόε 1"οημιάόκ €ειΙάΙτειτἰΚ ο. 
έγοιπτοοεοΚΜιι νιιἔγ α Κοῇοιιγιι- Βτο86Βου; ει: Μό Κ6τίοΙΧωτι 
πιοΙΙγε1 ᾶοΙἔε. ει: οτνοε!άεπε.Κ ! - Μ:οιηοεοπ Ιεϋ1ϋιιϋϋιἱΚ. ώ 

Με €αττοιό οέετε!ε ΙιιιΙΙΜΒαυ €γειΚτειι,- Μη 1%00-ειοτ τειΜ.ΙττιπΚ 
€ϋΒΜ ΚενεεΒό Κ πηιωι ἔϋιτιϋΚύττ; Πε «που ΜΜΜ 'ιθιθωι 
ιπιἱιπἰεπ αἔγνΙιΚ_ύτ έστω ό Με €6το Κἱ€οηοει€οπἰ - ίύτηκεΙΙΒιιο; 
€ιΠεόε. Έ - 4 

Α ιιιἱΜ ε;γ6ΒΚόπι€ ει ιιιάεοᾶΙαἔοε πἔγν1ιΚὸτ Μετά να;;γ (Μωβ 
νέιιγοε άΙΙειρο€ειἰ ιιειἔγοιι ΚϋΙϋυΒϋ26Κ , ύἔγ ει κωωωποο Π Ν, Μ' ῇϋἔ 
Κω· ε ΜΜΜ ιπεἔἱειιιετπι6Κ, ΧϋΙϋπΒϋιἰΚ; ει ΜΗ; Μ τ6ε;Ιρτοιπἱ ΜεΣ 
8288 εΞε εΖϋΚε6ἔτεΙειι νοΙππι. Μ ̀  'ν ~ Π ! 

δ. νοΙοεπϋΠ 8εγΣύΜΒόΒ. (ΗΜτο11. οοιηέοιπ.) 
Α Μ] 1ιοϊιόιεό,;όπ ε» ιι%γεά,·;άτι Κὐνϋ!.ε.Ιἱἔ Ντ· έ.ΙΙιν11ι!ό ΚόηῇεΙε 

Μ!. Δ 82ειιιθΚ0!ί01Βα$ΕΜάεα, Βιιτε.ειΞε α!» οεαΙ: πιιἔγω Γο]Ιικτ 
εΠέΙΘ ΜπωΙοιππάΙ νειηπιειΚ·ι]ε!εατ. 

ΝἔΙια Μάτ πειἔγ νΙιΚότοε ΓεῇοΙ ειϋΙο€πεκ ε. Μει!ω!οΚ , πιάε› 
Μι· απ σ. ειϋΙο€€ε παω 8186 ΜιροΒοπ ναἔγ Μετώπου ΙάψιΚ·1ια 
ἔγοΜοᾶπιὶ, ο νιιππει!τ οιιο€οΙω Μ! ει τοπΒόΙε€, ανά” ε ]ό!ιοιΝί0Ι· 
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_ῇι:ε ίϋπάΙΙάειι ιιιεΙ.Μι,- ΜΜΜ 6νὶἔ· πϋνεΚειιΚ οι Μ] ιειοιιγιι ιιιιἔγ 
αιμα Αι ιιἔγάΙΙοιιιἀπγ ιι ;γοιπτοοεοΚ ι:ει€ιιΙάειι Με! ει;; ιΜέαΙιιιιι 
ἱιοπο2οΗ εεετΙιεπ οὲιγ ιιϋνεΙγΙιπγι νπειειἔ πιοε1:0νά νοΙ€ ΜνάΙιοι 
ω”. _ 

Α νοΙοειιι!ι πἔγνι:Κ6ι·οε Μεάοι!εΚ Μπι! πειιιιπγειτ 1 - 2 έν 
πιω οιό!ειει·ιι όΙατοπιι ε Ιιἱᾶοἔ ιιιοειιεοΚ ιποΙΙοιι: ιιιοἔἔγὸΒγιιΙπἱ 
ΜΜιιπ; θα: τ6Μιπγιι·ε πιοειιιιΙππΙι. 

(Ε. Αεγνέι·Ιιιέιιγ νιι8·γ εϊΙοεγνιικόι·. 
(Αι Μέσι οι·νοεοΚ ΙιγᾶτειιοεΡΙιπΙοὶιΙ-ῇε και" ,,ιιγάι·οοοριιιιΙοιιι 

6ιεεπεο"ηε.) · 
θιέΙοιοι·ιιπεΚ ιαι·ιοιπ, οιιιιι άΙΙιηιιιτι·όΙ Η ε ιιοΙγειι πόΙειιιι. 

Βι ποιπ ε·έγόΙι πιω ιι€γνότιιιάπγ, πιο!Ιγ Μιιιό.ποει ιιιιἔγ νε':ι·Ιιιιίπγ 
Θε ει·6τιοπεν38,ςεΙ Γιι,ιι,··,ι· 65520, π πι€Ιιιι 82 πέγνιιΚύπ μιιωωωιι πό 
ιπἰΙο€ ιιιιιποιπει, Π” ΒιιιθεόεΧ πιιἔγοπ Ιιά;γιιιιιιιΚ, ΙιειΙανάπγιιΚ, 
ιεε.τϋΚ 16Μιπγιι·ο Με, ιι νέἔιπἔοΚ, στι· όε ροΓάΙτ Μπα 168Ιιιάιι€εΚ, 
π ΙιοιπιοΚ πέιιιι ει ἱᾶειἔΙοπ Μ. ΗοΙ πγιι€ιπΙειιιιιΙ, πο! ιπιπτιι€γ επι 
ιιγάτιι (εοροι·οειιε) ΜΙειροιΒιιιι ίεΚνο,πγϋ,ςπεΚ; πόΙιει ΙιππιμειΙιιπ Επιπ 
ριιειι€Ιπιπ, Ιιέιιτιιιύἔό ΓειιοΙ, Ιιεεεειτ ΙιπειειιΙ, πέιιιιιι Ιιό.πγάει, πώ: 
ΙωιΙ ἔγιιΚοτὶΙιΙι Ιιι;;, ιϋΙιιοε ΙιπείοΙγάπεα!, 0Π?Κ01° (ϊόιιέρ ιιιιι16ππειεγ 
νόι·νεειιέιε ιιιιιιι ιιι 6Ιε€ιιιίιεόἔ ιιιει;ι·Ιεπ νἱειΙιιιι) "ω, €ϋΝιιιγιτε 
ἔγϋπἔε, ι·επόπιιοπ, πω ειπροι·ει, πο! Γιαπ όι·ιι€6ειεεΙ; 1ιεεεειι:, 
πειιι τιιΚέιπ ιιιοι·ειΗ επιποΜιοΙ. πεἔισιιι› Π” ΜΜΜ ἔ6ιοετοΙιιιιιι 
πιω Μι! ιπιι€. Βιοπ άΙΙιιιιοι Μπιτ. πενειειοε ιιιόιιοπ ΙιιιεοπΙΙΙ: ει: 
ιιἔγνιιΚόιΙιοιι 0ο ιπΚάΙιιι ιι ιιιιιιιιιιοε- ιπιπι ΙιενειιγΙιοι. -ΜιέΒ· 
,·;γιιΚι·πιιΜιπ ε16ίοι·ιιιιΙ Ι:ιεπει!εΚπόΙ οεσΚέιγειιΙι ίοΙιιι ιιΙτιιΙάποε ει· 
ε ΜΜΜ: πο ιΜε έ ιι νόι·Ιιιό.π γ- ἰπἔοτϋΙιε6ἔἔεΙ, ει: 6ΙειιιιιινοΚ 
ιπι'ιιιϋ«Μει ι:ι.νιιτάν:ιΙ, ιπε!!γ Μπρικ ἔγαΚοιΙειιἱΙιιἔ πιι;;γ ωκιπωωι 
έτιΙοιπεΙ, «Ισ παπι ο !ιοΙγοπ ιἀιἔγιιιιιιιᾶὸ. 

Α Β ο ποιπ!:ιτ ιι·γιι.Κι·ιιπ Η” ΙιιιΙΙό.Μιιιπ παπι τω” ΜΙ οδηγο 
πω, ιπιπι ω” νόι·τεΙεπεόμι , ίεΙιόι· Ιό.εγ ειἔγνεΙὅι; Μπα. πω! Κε 
νέε νἱιο£ Η. ει ἔγιιιιιι°0080Κἱιαιι; π” Ιιοέςγ οι ιπιποι πιιἔγ ει·6Μιπο 
ι·ιιΙε'ιε ε νόιιΙιιό.πγ ιιΙ€ιιΙἱ πωπω πιατα. 

Επ οΙΩισ5ροπ Ιάτιιιιιι «ποπ πΙΙειροιοι:, ιποΙΙγοι ιιπι·ι·ο1 οι·νοεοΚ 
ιπιππεπεΚ οΙ6τι ε ιεἔῇεΙεεποπ ει Μια Μειι·ει:Ιιο.Ι ΗιιΙ1 (ιπάι· 
1825-1ιοπ) -ει Μειιοι!εΚ ΕιοιιιάΙγοε Κύι·τϋιπιι€όΒόΙ ΚιειοιιιοΙι όε Βιέ 
πω» ;γιιΚοιιιιτι ιπιιιιΚάιάΙιππ Κιι!δπϋει οΙονοπ νοππΙοΚΚιιΙ π: Με; 
οεειιιιιοἔγ εει]ποε ει. ΙιοποιοΙειι εΙΙιιιππειὅοΙἰιιιἀειι. 

“π 
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Πιτ. Γσιιιιιιιιι ι·ιιιιοιιι ε. ιιιι·εε Ιοιιιιοιιι οι·νοεέιιιιι ιιοιιι ο;Ξγοιιικ 
ιιιεἔ εἔύεποιι , «ποπ ειιιιιιι ιιιιι ιιοιιι ιιιωιιιω; ει. ιιιιιϋιιιιε6$οιι ιιειιι 
ιόιιιιιιμεειτ ε ιιϋιιιιγιι τι ιει·ιιιι€ειοιιιοιι ιιιύἔ ισιιιτειο ιιτιιγόιιιιιιοιισ.ι 
ιιιιιιιιιι_ Ι·'ϋιιιιιιιιοιιι νοιι Μου ει·6ιιιιιιει·ιιιόε (εε νότιιιάιιγ άιιειροιιιι 
ιοιι·ιιι , ιιιειιγ ει: ιι€γνιιικόι·ιιοι ιιιιεοιιιιιι έε ιιϋιοιοεεἐἔοιιι ω: «Με 
@γ ιιιιιιιι ιι ιιιιιιτ ιιιρειειιιιιιιιιιτ --ϋεε2ενοινότι πι υιό ω. ιιοιιοιι 
ιισιιιιιιιωικ σε·ι·ειιιιι6ιιγειι. Εδ ιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιι ι“ϋιιιινιι όι·ιοιιι - ιιιιι€ιι 
ιιιιιι ιιιιιιιισιιι€ ιιιόιιιιιι ε ιι8ι8ἔ5όἔι°ὅι , ιιιινο1 επι νιιιόιιιιιι ιι εισ 
86ιιγ ἔγοτιιιοιειε6ι·ιιιιιιιιι Μαι, ε ει. ειο;;όιιγ ιιέρ ἔγετιιιο 
ιωι Μπι ιε88γιιιιι·ειιιιιιιιι ιειιοτ ιιιιιιι. 

Α ιιότιειιιι€ιιοιι @με ἔγετιιιοιεοτνοε ιιειιι ε” ιιιιιιιιγειι 
ιοἔ ιόνειιιιι, Μ. ιειειιιιειι›ε νεεπι ει: ειότι: ιιιειιι ιιιι€γοιι ιιοεειιιε, 
νιι€γ ι·ϋνιιι Μό Με "Μ, «ιο ιιιιιιό.ι ετ6ειι ε ιι6νειιιι ιιιιει”οιγιιει_ να” 
ιια;;ιι νόι·νεειιόει-68 Μ ιι “κι πει” ιιιιιιινάιιγεάἔάι, ε. νόἔιειἔοιε 
68 ροιάΚ ισιιιιιι6ιε$ ιιἱιιοἑ; ιιιινοιιάι ιό ιτάιιγιώιιι ιιιόιιέ.ιιγοιια. 

Νιιἔγ ιιοιιννεειιύε--ιειιέι Μ, οιιιαιιγαἔοιι ιιειεϊοιγάεοι‹, ειιιιι 
πω· ειδε νόι·θεειι6ε κ, οι6ιιι6ιιι‹ ιι ιϋιιοιιιι ιιιιτι ιιιιαροιοι, πιει; 
Με Μάτι ε2ιιικεόἑς ιειιιοι·ι·ιι, Μ" ειιοιιικειό οι·νοειάετιι πε νικο 
ιιιοιιιι€ιε ει: οι·νοε; ιιιιιι·ι ο. κι οι ειιειι, ιιιινει ειιιιιγόια άιιιιροιι·ειι 
ιιιήιιιιιι, ιιοεεειι ιιιι.ε έ8 ιιιιειιιειιέε, ε ιιόιιιιι ιιοιιιιοιεῖοττόεάἔ πιιιιιιι 
ιιοιιιι , °ιιιιιι€ιγοικιιι σ.ιιαιιιιιιιι, οι ει Με ιιειοἔει Μάι ειι€ιιε νοιοιι. 

Βἔγέιιιώιιι ιιειιι ιιιειοιιι, ω” ιιιι.ιιιιιι: εοι€ οι·νοε --ιιιώτιιιιιιγ 
ιοἔειιιιιιι ιεἔγειι ιιι ιιιέ:8 ει: ιιἔγνιιιισττόι--ιιιγ οι·6ιιιιιιιγοε ιιὸιγοἐ·ϋ 
ιιοτιωρ ειιειι ιοιιειιυιιεε ιιι6ιιιιιιι ιόχιιιε τω; ιιιιιι εἔγόιιιιόιιι Μαι· 
εοιιιιι Ηειιι εειιιι.ι ειιιιιιέ_ιο ε2ει·ιιιι ιε ιι6ιιιι' ιιιιιιιι ιϋι·ιόιιιιειιιέι:, 
ιιιιιι6ιι ε. ι. ιι επιιιιιιιι ιωἔο ιιιιιιροι οιιῇιιοι· ιιιιεοιιιιι ε. ιιοιιι6 ει" 
νι:Κύτιιο2 Μ, Β ιιιινει 6 ἰειιιιἔἔ ει: ιι€γνιιιιότι ιι€γικόι·ιοιι ει·οιιιιιέιιγό 
ιιεΚ ιιιι·ιιιι. Βιειι ιιότι:ιιιι ιιιιιιι παπι ειιαριιιιιι, Μ” ειιιιι8ιε·ιι ιι Με· 
ιιοιιειι ειι€οτιιιιιι ύειιειι ιιιιι·Γοιγιιιιιαι ιιιέ;; ι6ισιω Κανω ιιοιιο:οιιι 
ωι‹ άιιιιι νὶιάἔοειιαιιιιιι ΠΠ, ε επι: ι8ριθι6ιι ιιειιι ότιοιιιιειιοΜεικ 
ειέἔἔι5 ιιιιιροειιιι. 

Κϋιιιιγειι ισιιειιιι‹, Μ” ιι:οιι οι·νοεοιιι, Νικ, ιιιιιιειγι ιι Κιε 
ικα ιιγϋἔ ε ιιιιιιαιοε Νέα" ]οιειιειειι ιιιιιιιοιι Με: ι”οι·ι·ύ ιειειειι,νιιἔγ 
άιοιιιιιστει5.8ιω εειιι, νιιἔγ ἔϋτοεϋιε ι·ιιιι;έατιάιι -ιι6 ιωΖωι όιιιοΚ 
ιιιιιιιιιγοιικιι.ι ε ιιἱἔιιιιινιιοοειιι, ει ειιιιιιιιι ιοτἔό άιιιιροιοι: ιιοιιιιιι ε· 
ιιι; ιέε ε: επι ιιειιι Μια.. Απ3ι·ι ιιιάι· ιιιιιιιιιιι ιε ότιιιιέιιι ὅ νοειο 
ιιοιιιιοι, ιιιειιγει ιιιϋιιιιγοιιιι ειιιει·ιιιιιι ιιιιιιι οι·νοεοιιιι. 
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Βε Μέ επωωιιι- πι οι·νοεΗιι€2 - ΜιιΙοἔ ΙιεΕει!επι·σπιέιε, π 
ιοετπο!ι π.εΙεἔ ειοειοε άϋτιεϋΙόεεϊ, ιποιο,·ι ποτο,·;ειιάιο1: :ϊίε]ι·ο, πι, 
ΓιΚιετόεε π. Κιε«ΜΙπεΚ, Ιιοἔγ π. Γεῇ Ιόἔγοιι ΙοἔπΙποεοπγπππιπ Με 
Ιγοινο (πιτ Μπι·εοππΙΙ ΗΜ! ιιι 6 πιεἔὶιεοειιΙπιιτοτΙεπ 6ι·ιοΙιε 
ιόειέπεπ ιι νόι·νοειιόε άι νέτπιάπγι·ύΙ ειπιππιι); ΜΙ56Κέρεπ εἔγ Ια: 
νέε ΜΜΜ 8Ζθ8288 ίο!γιιπόΚΜιπ, ῖππύῇποι·ι 68 Μπιι€- ιιιιιιιΙ Μπι 
τιιπ, 6ο οιεΙαέΙγ ειᾶπἔΙιπιι, - κι ΜείοΙγάε οΙΙιπι πιέΙε ι ο π· πι: π ο 
πωσ ιειρΙ:Μειτ, τεϊρΙάΙ0 οε6ι·όΚ, πιει» πιω Πιτά6Κ: ειιιΚοι ιι]6.πΙ 
Μτοιιι, Νο ίεΠε]τεϋΚ απ ιοΙιπ ε,·ιγ6Ι:Κέπτ, πο” πι? ΙιιεθοάοΚ Βγοιιι 
τα ππἔγοπ Καποιοι ειιιόειι! Α ίϋππονοιιΜ ειπ8οΙ πινω ἱπἔετΙ6Ιι6πτ 
5 - 10 σειρ πιπιιιοπιιιιποι να” ράΙιπΚΜ π. ιΙ.; ει ΙιπείοΙγάι εΙΙοπ 
ΙιΒιΗἔ (ιι ιπἱΜπ ιιἔγιιπ πειιι ει··,γειιιοΦειιι πιεἔ) ιιιό.Κοπγίεεινόπμ, 
ιιιόεινἰιοι, πἱἔιιιιΙνποεοι ι·ΙιοπιιιιιιειΙ π]άπΙ. 

Αεγνἱικόι·Ι επωκ. 
Κ6ιειἑἔεε εεειε!ι π. ἔγπΚοτΙπτπππ εΙόδ πι” πιό.ιπιπει! ίοι·ιιπΙ 

ποια ω, ιιιεΙΙγεΚιιοΙι παει ειιιιιι Μπι Κϋππγι1 :πωπω ε Μάτι επικ 
εό;;οεπεΚ ιπι·€άιιι ιιι ο Κϋπγνπεπ εΙϋπιπιπιΜ πἔγἱιάπιπ!ιπἰ ε80ίοΙιπο!κ 
πε Μ” ει Ιε8Μιιοεπ ΚύιήοΙΙοιιιι6επει ι·πἔπειπιπἱ. 

Εεοιειιιι Μιά οΙΙγιιποΙε παπι νόιεττοΚ Μ, ιπιπόΙιει πιάε οινο 
εοΙι Μπι ΜΒΜ ,,πγόι·οοερΙιπΙπε" να" ,,πιεπιπ8Νιι“ Μπι: πω 
ΙιϋιΙοιιεΙι - οΙΙγιιιιοΙι, ιποΙ!γεΙιπέ1 πι€πιι Ιιέι€ε6ιςε ιπειι·πό π ειἱἔοι·π 
νἰιεἔἀΙ6πειΙι: νιιποπ πιοΙτ-ο π. ιιιΠιποΙι πενειιοιπε!ιθ Επ οεειΚ ω” 
εεεωΙιποΚ ιιιοι·ιοιιι Ιπιοπγοε ποναει: Μπι, ιπιπόπ ιι ιπεἔἔγόἔγπΙ£ ω· 
ΙείοΙγάε οΙ!γιιποΙ:ΚιΙ Ι6ιιγεἔι·ε Μ" ιιιεἔεἔγοιετι , ιποΙΙγοΙ: ει. ποπ 
οιοΙιπ Μό. ΙιοιηϋΙνόπ, πιοΙ6α, πι όΙϋπ , πιπσ.ιοΜιοι ιιι ,·ιοτ πιω 
ΙιεεοπΙύ ιϋποιπόπγεΙιει ΙιπΙϋΠοΚ; πιιππιιιιοΙο πισω ροᾶἱἔ ποπ 
νοΙιππι , πο” ειιιπιοε Ιιοποιι εεεωΙιο€ Κ6ιϋπεΚ. 

Δ πειτεΙι πεσει ἔγοτιπεΚοτνοε ιπππΚάπιπππ (πιο ΚτππΙιΙιεὶωπ 
«Με Ηεπιιι·ιιε πιιιΙ ΒιιοΚεπιιιπι·Κεε ω Κιπι!ετπ, ΙΜ. ΜιιπΗιπιπ· πω, 
1844) ει 38 ει. πιο.€ιι «ποια πεπι πιει·πόπι ,,ιιιπάνάπγοε π,=έγιειθι· 
Ιοπιιιιιι“, π 48, 49 πε 5οικ ει. πΙιιΜο.Κιιτ ροιἰἱἔ Μπι π8γν1ιΙιόιοΕ 
πει: πενοιπἱ. Ιἔε ιΙΙγεποΚι·ο ἔγειΙιτειπ ιιΙαιιΙππΚ. 

Επ ε τόειπεπ πΙεἔειὶἔοτπππ ιι·ιιπγιιιιοτ ε ιιιόόοι; £πιιοιιιιιι :ιιι 
ἔπιππιΚ, ιιι ἔοπἀοΙνάπ, πο” ιπάεΚέρ Ιπιτοε ιεΙΙοιιιιέ5Ιιει άι: Πει 
Μ. οι·νοιπάει πι” »άι ωρειειωΙο.ιποι παπι ε” Ιιϋππγοπ ]πτειιιιιιιπΚ 
ἔγοιιιιοΚποτοἔεύἔεΚΒεπ. 
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Β ιιιοι·ιιι€ ο;γε2ει·ειιιιιιιΙ ιιιοείο8Ιιεί:ό, Ιιο;;γ όιι 8700 Μ3$0,·ι: 
ΒγειιιιιεΙ‹ι ι‹σωιι ι:ειιΚ 365 ιι€γιιάιιιιιΙιιιι εεειτο €άιιιιιειΚοιιΜιιιιιιιι, 
δι. ΜιιιιΠιιιει· πι· ιιειΠ8 ΜΒΜ Ιιειο8 ω” ιιἔγιιιι) ιιτέιιιγΙειἔ εοΚΚ8.Ι 
ιιιι€γοΜι ειύ.ιιιτει. Με Ιιιειοιιι, Μ" ιιΚάτιιιιΙΙγ Ιάιιιε έι.1!ειροτιιιιιι, ει 
ιιιιιιι Χοι·οε ΙιοΕεἔεΙιιιέΙ Μ, ω” ιιιό8 ιιιΙαιιιΙι Ιει86εάοΚιι€Ι ει: ει” οι 
ΜΒΜ ιεειωΙ οΒγεια Ιονει·μ εΙίο8ιιι€, να” ίεήιιιιιιιιιιε εισΚοιτ Μι 
ιιι , ιι ιιιιτ ιτοιιιΙειει·ιιιι_άιιιΙιάι· ιιειιι ει. ΙεἔειἰἔοτιιΙιΙι Μι·ιιιιιι Μπι 
ο!ιοΒιιΜ Γοὅνιι - ιι"νέι·ιοι·ΙόόόειιιιΚ , να” ιιἔγἱιἔαιοιιειιἔιιιικ πο 
νειιιιιΚ, ω. Μι εεχόΙι ΙιεΙγΙιεΙἱεόἔέτ ει. Μ:ιιιιΙι ιιειιι ιιιΙάΙιιι!ι ΠΠ, ει 
ΙόΙο ΙεῇεΙΓοἔιιΙιεύἔοι ιιἔγνέτριιιιἑςιἰε να” ειἔγΙοΙιΙιεΞιιι, σΞε ιιιιιιι σ. Μ: 
«Με τοιιιιιιοιιἱ ΙιιιιΙιιιιιι6Κ νιι,·ΞγιιιιΙ:. Επι» Ι0€ειΙιιιιιιιις, 86! ει: οἔόει 
Ιά:-ΓοΒιιΙοιιι ιιι68 ιιιι€γοιι ΜΙοιΙειι; ΚΙιιιιΚιιι ιόνειΙόε ιιοὐἱἔ ο “Διιπ 
τοΙΙιειι ιι ειότιι!ει.ιι Μεάο6εΙιιι6Ι πιω] ισισιι Κϋιιιιγειι ισπωικ. Ε) ω" 
Ι:ϋι·ϋΙι ἔγιιΙιοτΙιιιὶ ιιέιετοιιιιει ει. ιεωι‹ οιιΚιι6Ιιιιιι (Ι. ει '?7 ω. ΜΡ) ιιό 
ιιιΠεδ Βιιιιοιι«Μιιι. 

Κόι·ιεΙΙειιιΜεοπι ασια, ιιιοΙΙγ ει: αεγΙιάιιωΙιιιαΙιιι€ ἱΙΜὶ, Γό 
Κύροιι ε. €γύ8γιιΙιιιΒιιι, ιια;γοιι ειιι·ι·οι·ιι ΧοτΙάιοΚ Μιά νιιιι ειοι·ι2 
νει, ε ε τε!ιιιιιεΗιειι ω" ΜΜΜ Ιιιιεοιιιι!: ιιιιιιω ο ΒιιτΗιει_ιιι·ιιΚ 
εΙ]ειι·:ιεό.Ιιοι ιιιιιιι ιιιιθ.ε οι·νοεοΙπόΙιοι. 

Ι;Σι·ιι6Κοε Με: ει: 1 ιι Η( ει. ΜΜΜ τοεινόι·-οεοιοΚοι ροιιιοειιιι 
όεειεΙικοιιΙΗΒιιι. ΝγιΙνειιι ε"ΜόΚ. Δι ε186ιιόΙ ό.ιιιιιιιι· ιοἔἔιιΙ ΜΒ 
ΙιενειιγιισΚ ιιιοιιιΙΙιιι€ύ, ει Μ: οειιΙι 5 καμια! ει. Ιιό.ιιγειε ιιιιιιι ιιιιιιιιϋ 
Κοιοιι σεεΚ6!γ ιιιέι·ιέΚΙιειι. Πι εεεΗιοιι ο. ΙιἱἔΙιειΙνιιοε μι.ΙειράνιιΙ, ω» 
Βάι· πιώ· ΚειιιεΗιοιι, ιιιιιιόιι ιιιέις πω" ἰε νοΝιιιιΚ Μποειι.Κ ιι ΜΗ· 
ιιιιιιι Μάκη εἔγϋιι κι Ιοϋιι€έεοΚΚοι ιιιικάΜι ιιι·ιοιωΙιε ιιιιιιι ΙιιιιιιιιάΙ 
ΜΚ. ΒΙΙοιιΙιειι ιι: ΜΗ, άιιιΜι· ει Ιοἔνοει6ΙγεεΙιεΚ Μιά Ι:αι·4:οιιΙι ω: 
πω, ιιιιιει Μιιό.ειιιόιι-α ΙιιιιιιιιιΙιι€ωιιγι!νέιι ιό! ΜΜΜ, έα Μάι 
οεοΜΙιιιοειιιι εἔγεᾶϋΙ ει. €οι·ιιιιέπει! 

Α ΜιιιἱΒΙιιἔ Κ6ιεόἔιεΙειι ΜΜΜ ΒΙ6τϋιιΠι ο; 2Πι 8εειιιιιιι. -ι 
Κιιιιιιτεαειιι εισαι; εεειικιι ιι $ειιιι6ιιιιπ π. 

Α ιιιἐεοιΠιιἔοε ειιο€εΚ Κέιπ ωιιιωι4 812 οΙνεεό οΙΙγειιιο 
ΜΜΕ, ιιιεΙΙγεΚιιέΙ ιι Με, Μ. Μι· εοΚ ω, Μπι 16ιιγιι€εεειι Κόι·άΙΙ:ι 
ροιΚόιιΜϋιιιΚ Μ; ειέιιιοε εΞε ιιιιιιθετιίθε έΙΙειροτοΕΚιιΙι οειι€οινέ 
ιιγοε ιιἔγνι;ϋιιιΙοιιγοΚει ειειΙΙιειτοιιι νοΙιιιι κι ΚὸιῇεἔγιτόΚϋιιγνιιιιΚ 
ΜΙ; ιΙε οειιΚ ει 1εἔειϋΚεόἔεεϋοτ €ειτοιιι ιιιεδ ο ι·όειιιοιι. 
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1) Ε” Με Η ειΠΙιενειιγ αἔγν1ιΚὐτ. -- ΜἱιιιΙεα ω” 
€ϋαειιιεαγ ιιεΙΚϋΙ --πήατ απ α ΒοαειοΙαε ιααιιεΜα. 

Ι8-16ιΗΜ 15 ει. Μπι ΚατοΙὶιια, 6 άνω ωοιωιι, ρεαϋ επα 
!ε€εείἱ. Και·ΙιαιιιιιΜια μια. 13Καιι νεΦεϊε€!: ΠΠ (και ιιαρραΙ ιι€απα 
ιιώιηε ΙιαεοιιΙο Ι›α]Ι›αιι, ιιιεΙΙγι·όΙ αι 5ἰΚ εεε! αιόΙ). .ϊεΙεπι Βαῇα αεἔγ 
:τη «Μα 1°ϋἔΕϋπ απειρα ίε]ία]ι]α!0ιιιιιια!, Μ” ΚεὐνετΙεαεεἔἔεΙ, Β 
ἔγακοτὶϋα ΙιααγαεεαΙ ιιιἱαιΙειι Ιαιαε Κει·_ῇεΙ Μαι:γανα1 Κειά6ιΙϋΝ;; 
αι εξαγόα, Μ” αιεΙϋπ €6Κε!ειεε ερεεἔαεΚ 6τνεαόεα, α ἔγαΙε 
τααΙπαιι νἰεεια€ὲι·ϋ Ιιααγαε αΙταΙ ετεῇεαεα ὶἔεα εΙἔγϋαἔϋΙ£_ Βαἔγαἀ·, 
ααραιΙΙ: αι·εια, Κει!νε1:Ιεα; α ααῇ Κειάετετ6Ι αιαΚαιΙα€ΙαιιιιΙ τατ£0 
ωιιιρα ῖε_ἰΓαῇ‹ΙαΙοιιι€0Ι ἔγϋτϋτ€εΕὶΚ; Με πεπι Γοττι5, αϋτΙιενε τεΜεε, 
ειειαεὶ Βαἔγαἀ€αΙε, Μεεε ΒεκαεΙγει1νεΚ (ειειαῇατοιιιεεοα€ἱ νοααΙ), 
ιιγε!νε Μπα, ετναἔγα εεϋΚΚεατ; ιιιεΙΙε ειαααιΙ; Μαι. ριιΙια, Μιρό 
ΜεΙιιιιόιΙοα, ία]άαΙιιιαΠαιι; ετϋ€εεε Ιαεευ, ἔγϋιιἔε, τεαι1εΠεα. Β] 
_Μ ΐοΙγτοαοε τσαηαα _ΜεπεεεΚ ε αγιιἔΦαΙαα5αἔ ιιιεΙΙεα, α αγαΙκα 
ερεε Ιιαιιγαα πε!ιααγειοι· ἱειιιό€Ιὅιἱϋ€€. 14 ε 15ιΙὶΚεα α Φωτ αΙταΙα 
ιααα-Ιιόαε;ε α τεαι!εεαεΙ Μαι ιιαἔγοΜμ αι εισαι. Ιαεειι τεαι!εΝεα, 
τωιιρα Γε]ΕαῇιΙαΙοιιιττ5!ὶ ραιιαειαὶ Μια ειϋτιαεΙ‹; α αετε;; Με Μπα 
Ιόέ>;, ε Μεσαιωσι ραιιααιΙιοΜΚ, α. ιϋΙιΙεε Με; ίο!γαιὶεκ Ιιααγαεα 
ιαωαιω νΕεειαέεττ, “Με παροαΜΜ: εἔγ τειιαεα, Ιιαεα Βεεεεα, 
16ΜΙιαα, αι ειιι11€εΝ; Κότ]ε!εΚ Γο!γτοποε εἔγαταιιγι›εεαἔααιι 1ενέπ α. 
ται·Κύτα αύΙγααΙιιιιστ, α. Γεῇτε ΡειΙἰἔ ειοτἔοααιι ναΙτοὅα€οπ Νώε; 
αοτοἔαταεοΚατ αΙιαΙιτιαι€αϋιιαΚ; Μπι εεαΚ ἱἔειι Με εαγΙιϋΙεε Φα 
ραειταΙ€ατοιτ. 17ιΙἱΚειι, α. αε8εδ αΙΙαροτα ειειιιαε£ϋιι6Ιεἔ τοεειαΙ› 
ΜΗ; Γεπα]ααΙιιια ει·6εΙ›ἰἰΙνε ειαΚαιΙαΠαπαΙ τω; α Ιοαἔγαὰτεαἔ απη 
αγἱι·α αϋνεΚεάεα, Μ" α Ιεό.αγΚα οεαΚαειιι 6πωιΙαεΙαπιιΙ ίεΚειἱΚ 
αιςγαααιι, Ιιαὐτα!οἔύ παει Γϋιι€ατ£ααἱ ερρεπ Κερ€εΙειι; Μια. ΙυεΙιαιόιΙοι4:; 
Βόι·Ιιενε α τεπιθΙεεπεΙ ΚἰεεΜ, ετνετεεε Ιαεειι ἔγϋαἔε ει ϊεΙΙιεΙιαἔγύ. 

ΗιεΚιιε1ία;,ναα Μααα€αΙοια Μαιο ΚεταεἔΜνϋΙἰ Ιενειι , α Μπι 
όταιιΜιπ 1ειιιότ1εαι16 ΜιΙεἔ ν1ιιεΙἰ Ιεϋιι£όεεΚε€ ι·αιιιΙεΙΝ1ιιΚ ε Μπαό 
Ιεἔ α ΧϋνεΕΚειδ ροι·οκατ αι!ωΚ: Βρ. εαΙοια. @π αεκ, 'των. ῇα 
Ιαραε Θ; ιΙιιοιἰεεἱιιι, Μ_ ί. μ. Βἰν, Μ «Με. αεκ. Θ». ΟταιιΚειπ 
1 ραπ. ΒῇεΙ ιιεΙιααγ ρερει ιϋΙιΙ “Με Μπι Με. 18Καιι εειιιπιἰ ]α 
νιιΙαε, α £εἔιιαρἰ ροωΙε ίοΙγτα$ταεναπ Και·_ῇαἱι·α ιαιιετατρερεκετ αΙ 
Κα1ιιιαιωαΚ; -αιοιιααα α ιιιαατατρερεΚ Μ Β ΟΠΠ; α τεετετι Με" 
αι 6πωιΙαΠαιι €γετιιιεκ α Ι"α]ι!αΙοιιιααΚ ΙεἔΚἱεεΜι μια εειιι ιιιιιτατ 
τα, ε: α ΜΜΜ ειπα ιαιι€α:Κοιοετ ΙεἔΚΕεεΙιΙ› ναΙτοιαε. Βε€νε α Με· 
0.α;οΙ: ιεοαἔοε @Νεο ιαεΙΙεύ;Ε αΙΙἔϋτεε ]εΙειιΚειεττ, Με ιτιοιἀιιΙα€ 
Μπα! Μπα ω: Ιιιιιύάνα, "επική ιιιοιάιι!αΗαποΚ , α ιαιακ €αἔιιΙΦαΚ 
ε Μ” παω ει·ιεΚεεΙεπεΚ, νόἔ€αἔῇαἱ ει·ιεΙιεΜεαεΒ α ΙιἱᾶεἔεΚ; αι 
ότ€1€εε Μαιο, αΙΕἔ ει·ειΙιετό, Γέ:ΙΒεαΙια;γό. Α ειΙν€αῇι·α ιιιιιεται·ρερεΚ 
αΙΚαΙιιιαι€α€ναα ε αἔγετιιιεΚ ιιιεΙεἔ Γαι·ιΙ6Βε €ό€ε€νόιι @Ι αε€ακαι·τα 
ΗΜ; αι ειὶἀἰἔ ΓοΙγωα ω:: |εϋιπεεεΚ δέ ὸι·αιιΚἱιι£ ἱειι1ε£εΙ€ε£€εΚ ; 
ε ιιιὶαἀειεΚ ιαεΙ!επ αι αΙΙαροΕ ΓοΙγ€οαοε τοεειαΒΒιιΙαεα ιιιεΙΙεά α 
ϋετεἐ· εε€εΠ 10 Χ ὸΡαΚ0ι° ιιιε8ΙιαΠ;. . 
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ε ' Βρ.π.σεο-!-α.α Αωπ,<,·νπετοΕ τοπάσω!ε, πο!!! νοοπιέο!!ω!κ, 
!!ει!έι!‹ ε ά!!έι!ενό!ε, πεινόνει! π-!ποεοπο!κ περιπτωνε; ει: π,=έ·νΙ:61·ο!:+ 
Με το!! ιιιε!;52ύετε ει: ειἔν ε! ιιιε!επόεοπ !!!!ο!πΙ, ει: ει” “επερώ 
ιινοἰ Ιε!πριι!!ει!€, ει: όρρειι ποπ! νόι·ι!ι!ε ει” έ.!!οιιιππνπ. Ιν!εειέ !άἔνπρ!ι 
π. τεπϋπειι6!, πι!! Κϋ!6ιιϋεΘπ :ι νε168 ά!!οιπάπνπα!ε ε! ἔνοπιτοοεοΚΙιωτ 
Μιε!Γο!ινό τ6ειέ!π:π !ερειει!ει!!ια!π!. Α: ο!ι!π!ἔνοιιιτοοεο!‹ Ἐκ!!! Κ! 
!έ,=;π!τα!ν, ε Ιππιπϋ!4 3 οροππν! Ιεράτο!! ν12!!ειτο. ά!!ά!επό Γο!ναι!ύ!ε 
!α!ά!τει!ο!!, 1πεΙ!ν π 3ι!!Κ ε 4ἀἱ!ς!ιαεοπΙαἔ Κ!!άὅπ!Ε ρ;νοιπτοοεο!ερει 
ἱε ε!!ετρει!!; π έςνοιιιτοοεοΚ ω!!! ειἱνόεειΚ, ε!!πόΚ;-!ι2 έτίοιια!οΚ 
!ια!νά!ινπΚ. Α πω!! Θε Με ιε!έςει·ο!ροπ 1ε;!ι!εε!›!› τορ!!ε!!επεεεό,·.; 
εοπι ω!ε!!πι€ο!!. 

Ε: εεε·τροπ π ίε_!πε!‹ ιεπ,·;οτο!!Μ! Μ.Μι!ιπ2ύπάεπ ο. Με ενοπω 
το08ν!ιποΚ Ιείο!έ πνοπιάειι πω! ππ!Ένατέιι!πι€6. 

2. Βτοι!οϋ τύ!!ιονοπν πρ,·νν!ι!;ότ---ππεν ειᾶαἔπ 
ἱΜαπγο:οΜ !ιιιιιι!·Μειρ ΜΜΜ πιοἔἔνὸἔν!!να. 

Β!εό!›ρ παι!ά!νο!ν Ιι!ι!οἔ; ροι·ο;ει!άεοΚ πιο!!ε!;! ε !ι!!προ]ο!π!!π!! 
ε2ύ!4ἱπι!!!ἀεεπ! οεοΚέ:!ν ε οεπΚ Γιι!ὸΙπἔοε ε·πν!ι!!!έε! ει!!!!οΚ; ιι!ό!›!› 
έι!εε Ιπἔππν ιπειιώ!πιιι ε Μπράνα! 8!Κοτο!Ιοπϋ1 !ιαειπέ.!!π!ο!!; νόμο 
ε. ν!ιο!ιππο!ε ωπόεαπ 6.ει!ε!! οεο!ιέ!ν !ποππν!πό;έΜ! νέΒο!νάπ ο 
_!ενει!!υ.! π !πιιπ!π!ει€ππ!ι !ρ!πιινο:ο!!: π!νω!ό!ω :πιω Μπε!πιπ πω!» 
!ο!!;°ιπ!τε σε” πω! Μο!! Με τϋι,ρτϋπ Μ!" μνιι!άε, ΜΜΜ Μ! 
!ι2αΜε Θε ν!ιο!όε ποιει!!ειΙ‹ από, ο !ονά!›!: ωτ!οτ!α!‹, Πα3!:·»!: πν!1,5$8· 
Μπι, πιῇοε, ότπ!!εύ·έ!ιοι ΙπιειοπΙπ ιιἔνὶιἔπ!άε έ!!! Μ9---ε ο. πιά!ωαη· 
ΚΠϋπό !1πΕάε6€νπΚοτο!. ΑΊιπε!”:Μάε π€6!›!› ει!αρω!επιππκ Μιοπνιι!. 

·184Ωι!!!ά 189 εΣτ.-Ν. Ν. Μέ ένω πεπι ο!!ο!!, με!! Μάκη 
!αι ο ω!! Μ!!! Γόνεἔπὸτπππ εποπνοι!νύπ Μ!!! !ϋ!›!ι 1ι!ιο!ι πιυπω!4 ε! 
ῖετἔε!ε. Γό!νωο!ο Μό!! 5 πηρε! πωπω ἴ0]Ιὅι!!!ἱ πω!! πω”, πι! 
ι!όπ ὶε π. ἔνει·ιπο!‹ ἱειιιετο!Ιοπ πω!! π8$νοπ Μενου! !‹:ν6ιι ει2 έτο!εΚ 
-!;ό! ὶι·!ὸιο!!, ων!!! 1·εειΚοπε!ε, Βόι·!ιονο ἱἔεπ Γο!!παμ8:Μόάνάπ 
ειοιπρ›. Μ” νοκ, ε !ο!ν!οιιοε ά!!ποεεά; ιιιο!!οα ει !οάπν!ω ἱἔοπ 
Κο!!νο!!οπ , Μ] ε Μεϊό.!πε!οιπτύ! ρωιιιει!ωθο!!. - '5ιπ!ε! ε ει: πινω 
Μπιέν ῖόι·εἔ!εσντ ἔνειπ1τνἀιι, ει !οά.πν!ωπει!·: Γύτο;,,ς!ια!ω πωπω, απο 
ε.:οιι!πιπ ω!!! ιπΘἔ!π!εὑ.!›ρ !ι8.ἔνοΜ!ιιΙΙ: , ύἔν πο" Εϋ!νότε!ο!ων 1842 
!!!Μ ρεφ!. 30Κε1π π. Ι;ϋνε!!α:ιό Κ6ηε!οΚ έ:ει!ο!το!!ε!ε: πιι€νίο!ιιι ΙΜ 
ἔνοτε ετϋ!όεεε!, “πρωι Μι· , ππἔν ρἀἔνειᾶ!εεἰἔ- πιο; ά!ιποεεἀἔἔα!; 
πνο!νο Μεεύ ειό.ι·πω!!!!, ππωροι Γϋ!όρτω!ν6ιι ει ἔνει·ιιιο!ε ε.ιωπο! πω 
ι·ε!πν!πἔ θιεἔωπικ ε ν!πάιππΚ; !ειἔ]πἱ!·!ι!ε ε!ονπ. !π5.πννάιι !ἔοιιπνπἔ·· 
ΜΒΜ, ἔνϋ!!ἔ<: ίΜά!άε ;;νειΚον! ιινπἔ€π!ειπεέιἔἔπ! νο!! _!ο!ειι; !!!(ΜΚύ!!! 
τϋἔ!ϋιι ει!πτο 6ιι!τόπν!ο!οπ !ϋ!ε!!(ο!ι, ε! Μ!!! κΒνεπει·ειπ!πι! Βάσανο!!! 
πω!! ραπ!! 6ρρειι παω ριιΙΒιι!!, ε! πνοπιάει·α α ι:ε!ρ!Εά!οπ εποπ 
!!185!ΜΚ1Π!!!πίΚ02!Ε; 82όΚε "Μακ, ν!ιε!ε!ε: Ιωνόε. ΒεπιΜ!!!πΚ 8 
πειιΜ!ν!; ε! ππωωκοπω, ε! ΜΒΜ π ΜΒΜ, ειιοπΙΩν!!!-Νόοδ Μ· 
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ι·ιι€πιι$.εοΚιιΕ σ. Ι'ειι·ε ιι ιιιοΙοε χιό;ιοΜεοΚα ιι Μετα, ΜΙε6Ιεις μιιιι€ 
ιι ει‹5Κ ιιισΒιιιιι1ιέιεό.τιι 1ιιιιιΒοξιοιιιια1. (Νιιι16η ε μι: “ιιι ιιιϋΙιεύμο· 
Μπι ΜΗ.) 

Α ιισ.ΜιγοΚ αΙΙωιιιιιιιιιώι·ε η Πε]- Κύτ]οΙοΚ Μεεό οιι€οιΙιιι Ιειτειιοι 
ΜΚ , Μ ιι ιθωηιω οεειΚιιειιιιαι· ιειιιέί: εΙόΜιοιιι ἀΙΙιιροϊ_ῇειΙιιι Μι! νιω 
Μει; ..Ζει-ι @τοπ @ιιι ιιιιτ·ιιιιιι: Βιι. ιοιιιοιιι. ἔτι. Χι” ειιτΙι. ΜΝ 
€ιι. μια. ιι. ρ. Μι. ιιι Με.. 12. Θ. Ι)Μιιιιωιιι 1 @ιιι-ω τι Εο_ια8 
όπιιιιώιιι 65408 νασαι ΜΜΜ” ω. ΒιοιιιιοΚ ιιιιεπιιιιΜι ιιιοιιειτ ει. 
Μι ΙιΜι·ιινοτώεενεΙ μιι·οειιΙό ιιι6ιιιιιιιτι 6ιιιι6ιιμειιιιι ιϋ1ΚΜΜεοΚ "σι 
ιιοτιιιΚ ΙειτοΚ, ιι Μ] Τοι·ι·ό, ιι νιἐἔτειἔοΚ ιιιόιιΚέιιτ θιιιιιιθἔιιιιωμ σ. 
Μπι Ιιεεεειτ ριιιια;-·όΒει ιι ροτο1‹ Ιιενέιειε ιιιιιιι 1 "Με ιιΙΙοιτ Μ 
σα. 2ιώ.ιι ει: ιιιιιιιιοι ιιι6ἔ; ι·οεεπιιΜο; ιι Μ ΗΙιιιιᾶ6Ιοἔ Μιι·ωΙ6;;; ει: 
απ:: "ω, "Με ε. Μ Μονο π. ΜΜΜ; ιι ιοάιηιιιι ειιιιιδιέω (εο 
ροτοειιιι) άΙΙ:ιροιΒιι. Ιενόιι ε!ιιιοι·ϋΙνε, νεἔωἔμι ισιωποκωκ, 1ιειευ. 
ΜεεοΕι;--ΜιιιιΒ: Βιι. σώσω. 8ι·. Χ”. ρων. τω!. 3ειΙειρ. ·)]. Μ». 
ω. ι. Μ. ΠΝ. ιιι Με. Η. Β. Ἀ.6τάιιΜιιτ 1 μια 

ΜΜΜ ει: ωισιἔοιε ιι;ιειιιιιΙτ “στοκ ειιιοτοιΙειιεεΞἔο ιιιοΙΜιαιι 
09552 Μό ..Με αιρει.ειωΙτ οεσΚέιγ ιιιειιιηιεόἔϋ νι:εΙετΙ›όΙ ιανιι1Ισ. 
Μ! νενόιι, ι·ειιι!εΙΝιιιΚ : ΕΡ. Με ιιγιιιιοῇοιῖ.ᾶι·.ῇ_μ εοΙνο: ιιιιιιιιιιιο 
ιιω. ειιιιρΙ, Ζ ν ι., «οι. : ιωιι μπι μ. μ. ει). Μ! νεα. ιιι€ι·. ε. 
0ι·ειιιΚ6ιιι 2 Κάνω ΙωιιάΙΙειΙ οιιιΙιι·οε νιιιιοιι Μειωιιιιιι6,--ιι ε πιει 
κι: ιι ωμωκ 2 ότιιιιΚιιιτι ιιιιιο81Μιι€6εοι€ τοιμωωκ, Δ τοιιιιεΙιΕ 
ιιιοιιιιγιε6,=μιτ 24 Με ειΙειΗ ίϋΙΙιιιειιιιιΙνάιι, ε ει ποτέ 4 ιιιιρ0ιι Μ: 
$ωΙιιΕΜνάιι ιιιέἔ ε20ιιιΙιετϋιιδιανιιιάει ιιοιιι ωιιωθιε έ:ειι·ενειιιιΙ, ιιιιιιέ 
ει ιιιεΙΙοιτ, Ιιοἔγ Μ ιιωιιιάεοΚύ.Ιινάιι Μ: τι νιωιω ιε ἔγιιΚιιιΙιΙιιιιι ε 
ιιαἔγοΙι1ι ιιιε·ιιιιγιειέ€Ιοειι Παει: ιιι;-ωι ιιιΚό.ΒΙι Βϋι·οεϋΚ ιοΙοιιΚε·ι 
ΜΚ ει: αι·οιι2ιιιοΚΜιιι , ε ει. Μ. άΙΙιιιιιι6ιιιι ι·εΚωι: νοΙι. 8θιιιέιιι ΝΒ 
.,€;οΙ ει. Με ιιωἔιιιὸιιάεάτε. ιωειιηιοι ΜΜΜ( οι·ι'3εω, ιο.Ι.ι.ρέιΒ6Ι ε 6 
@οι Ιιι€ειιιγϋ6Ι ΚόειιιΝει;--ιιιιι·ε ιιειιιιιιχ ειι61ιε Χϋν·οιΙωινόιι, ΜΜ 
ω» ει: ιΜιιιιγοιοα ιιιιιιιιιιΙει€ οΙνωιέΚοι ίοΙγίειι€ιι1ι. ιοσιι«ω, Μέι· 
ίεΙτιιιι6 μνιιιιιειισιΚ νιι.ΙειιιΚ ωιιιιιι, ιι€γειιιιε ει νι2οΙει: ιι ιιααιΙ€ιά.8 
Μ” ιιιειιιιγιεόἔο ιιιεΙΙειτ, ει: ετοιιιιιιοΚ ιιάιι;;ειωι ωιιιιιωκ, ιι ΗΠ 
κιιιιωωι‹ ι·ιτΚιιΜιιιΚ ρ οιιγιι€ΜιοΚ Μια, Γοιέει: ιιι.ιιι· ϋιιΚόιιγι-οεοιι ε 
ιόι·ο πι. ιιιιμοιω, ε. ο ιιι”. θειιιι€Ιοιόιι6Ι νοΙι!;--ιιι ιΙΙιιο€6ιι ἱἔειι 
6ι·νειι«Μιτοιό μινιιιόε ε16ιιιοιιιΙιτάεώινι, ιι @οι ιοΒοι·οινάΙταινειιι μ. 
ιιμιωιωιαιω φωτ @Χοπ ιι61γιι€ιιιιι6€ €8Πϋιιιι, ε: οιόΓειΙιειΜα 
ιιγοε 1ιειι6οεϋτ ιΙϋτ2εϋΙἔοὶΙὶὶιιΙι, ο «Μα ικό; ιιιοε£ π. ΙιΜοἔ γάι 
ιιιΙ 6ιιΜΜι1Κ Μ, 

Βιοικιιιό.ιι ιι Ιιαιιιιιιιιι$ιιιιΚ ιιΚΚ6ιιιι Μγωιέιεει ιιιεΙΙιιι€, Μ” ιι 
8ΡΘΡιιι0Κ ΜΜιθ όΡάιιΉιιιι ι3ιιιιιι Μνιέε ΚαιιάΙιαΙ πιο, ιι ;ωωιωι ιιιιιιιΙ· 
ιιιιι6.Μι εΙ6ιε ιι.ιιωιι,, ιι” πο” ιι ΙεάιιγΙω 16ιιιΚάιι ιό.€γάισειιι $6Μι 
ιιγιι·σ πινω ιό ιιιιωι .ειναι ιε. "οικω ει ἔγετιιιοΚ, ε;γ6ΙιΚιιιτ ι€ειι 
ισ ιιιΙειροΗιιιιι Ιανό», ὶἔοιι ιιι€ει·ιύΒ01ιιι ε Βοιινωειι νο1ι, ε ε: ιιιεΙΙο€4: 
ιιιἱιιἱεἔγ ΜιιιιΜιιι Κοιγοἔοιτ (νοειΓει·ει€ιο ιιιαιιιιιω);-επειι Μερα 
ΙοοιιιΙΙαριιάεό.πι ωιιιιιικ: Βιμ οριι μπι με Χ., 00.ιοιιι. μι. Μ. ι .Ε 
ιι. δ. εετέιιο Ιοειιιιιιιιά6,-ει·ι·ε ει: άι ιδου ιιγιιἔωι "ω, ε ιιιιίε και: 
ε Ιειιιηιαι κι έτεινόιι ιιιειἔάι ιιι ιΜειιιγο:οα ΙιιιιιιιΜειἔ οινο.ι16Κοι ε 

Μ* 



--212- 

α πιω Ιε6πΙε3επεποτ $οΙγ0ατίαΙ: σα. 23ιΙἰΚαἱἔ; ιιπι!6π Πε 6ρϋΙ6ποπ 
(τοοοιιναΙοεοεπε) ωιππωινεπ ιιππάεπ ἔγύἔγπαπαε πόΙΚϋΙ πα.==έγαΕοί8, 
-ει ιιυνοιπιππι· 4ιΙΙΙ(όπ εἔὲειεόἔεεεπ παιαποοεα.ιτα$οτΕ. 

Ηπἔγ :ποπ παρτ εο1‹ι ωιππωιασι α ΙεἔιιενειοΙεεπο!: Μιά Μπέο 
ιΠε--αι€ Μιοιιγ10πΞ πιπ!επό8$οΙεπ. ΙΗΜ παρ Μ: α. Ιιανεπγ, εϋτ 
ιιιοπϋπαππΚ τι1Ιπονσπγ αἔγνΙιΙιὐπ Ιεἔπἰιτοεπ Και·Κόρσ3€ ο ΜΜΜ πια 
και, ΜΗ πιἱπ£οΙΙγ Μι€οπ α παιιιἰπΙαἔπαΚ €πΙα]‹ΙοπΙτΙια£ύ αργύρ)·γπΙαε0. 
Μό;; ε;;γ παεοπ16 Βόι·Κέρρο! Μπ3 ε: α παιιιΐπ!αε παεοιιΙό εΙπα€α 
τοιο1€ ΝοέΥπαπειαι €αππε1τύ 050€ καπ ]αἔ8ιϋΚϋπγναἱιιΚπεπ; αιέ·Π 
Μ παπι ὶτατῇπΚ. Μεππγἰτε αιιιΙόΚειαιιι Κενεαπό νο1τπαναπρ, π: απ 
παΙ παἔγοπρ Γο!ιιι·α παμπ νοΙΕ α πιέΙππιΝ:5. Α 892. Ιαροπ ἱε ποπ 
·εεεωΙ:οτ 6ι·Ιπιστωιιι. 

3. ΒταάοΗ πεναπγ αρςγνίιΚότ. ΒΙοἰπτε Μπα πἱἔαπγ 
]αΙαραναΙ ε ιιαπαΙγοΚ εἰΚοτωΙοπ€ὶΙ αΙΚα!ιπαι0α$παΚ ; πωπω επ·όε @τ 
σε0“Κ Ματ!! ιπεἔΚἱεότοΙτε€ὶΚ ποτἔοπγνἱταἔ ε Βοννετροι·-ιπο!!γιιοΕ 
τω" πεΓοΙγαεα οαα!επαιπιατ ΚΝππνόπ, ΙοϋππέααΚ Θε παιπἰπΙαἔ παει 
παΙαΦα ιποΙΙο:": α ΙππάειΙ πιεἔπαΙ. 

1843«ΠΜ 10 ει. πω. Ν.Ν. Η Μπαρ” ροεΗ ειιΞΙσπάεπ Μ· 
απγΚα @Καπ πα]α εΠΜ ιιιϊπ«Με εἔόπιεόἔεε νοΙτ. Β'ϋΙνέ·Μπ πΙ6€τ 8 
παρραΙ πὶι·€π1οπ το” Ια:ιΙνπ ε ἰἔεπ ΙαππαιΙτ Ιόπ; πιαπ παρ Μαι· ιπόι· 
α6Κεε Ιαιαε ιποιἔαΙιπαΚ ἱε €αρααι€αΙταπαΚ; ε Ιοέτ παρ πιπΙνα α 
ἔγετιποΚ ὶἔεπ πγπ;μαΙαπ Ιονόπ @Η Με ε “Να ο ιπναιι Μετα νο 
ωττο , ἔγαΚταπ ΙαρΙαΙιπαε-6Ιοε0π ϊϋΙεἰΚοΙτωτ , ΚοιεἰνεΙ €γαΚταπ ία 
3εΞΙιει ΚαρΚοιΙο£€_ παπι, ε πεεποΜ: κα" Με ιιιοΙΙε€€ ειαΚε ιιιαι· 4 
παρ Μα παπι νοΙτ;-- σ:Μωτ α ἔγετιιιοΚ "Με οτνπεποι ΓοΙγαιιιοπ 
ραπ οπποΚ €απαοεατα α @Με παπα!γοΚατ αΙΚαΙιπαιΙαΗαΚ¦ ε πε!πϋ· 
Κύρ ω” Μ;απγ έα ]αΙαραπόΙ άΠό ροτο!εα€ αό€αΚ. 

Η πιοι·ο1ιέε ιΙαοιαι·α ὶε _ῆανπΙαε Με Μπα αΙΙναπ, α. ,·;γετιπεΚ 
ραπ. 12ιΙἰΜπ ἰιπόιετππΚπε ποια£οτ€, ε Κόνει!ιοιό αΙΙαροι€αΙνέτο 
“Μ Μ: α πω» Ιαι Κατ]οΙεΙτόΙ Μερα” ἔγετιπεΙ: £ϋπππγἰτο ειπ 
πγα£αῇαΙΙαροτπα ιπατϋΙνο ΓεΚειἱΚ, Με Κἱ€ππ6Ιεἔ Μιρό, απ Μπ 
ιατταπὶ Ιεόρ€οΙεπ, ρ;ραΚταπ Με Μό Μιά! ο Γα]ι!αΙιιιαεαιι ΓϋΙεἰΚοΙΕ, 
επιιω Ιαεειι; παπα παπα έ.ςϋτοπϋπ ταπἔάεοΚ ῇοΙαπΚειποΚ €αἔ]αἱ 
ραπ, α Μπακ Ιεπ1ϋιιϋποιι εΚΚοι· ίϋΙ€ππό πα€ταππιοἐτ πΙΙαροήανα!; 
ειοπιῇα παρα·γ , παπα ποοεα€τ, πιέΚο τοΙποπτ. Η ῇοΙαπα6ἔεΚπ6Ι πονο” 
αέ·γνάιΙ66ττα ΚόνοΕΚαι€α€νόιι, τοπποΙ€ππΚ: όταπΚόπ0. €ϋττόποπι16 Μ 
Μ ν1ιιοΙἰ ϊοῇΙοϋπ€6εοΚπ€, ε αι ακίδα ἔ‹πω‹π«π ἱε ΙκϋΙ6πϋε ωκεα 
“Με νανέπ ιποἔΚἱεύτΙόπΚ α Κϋνο€Κει6 ροτοΚα€ : Βερ. οα!οιπ., Ποτ. 

ι ιἱπω αει. ;ι·.νῇ., μην. Βοννεπ $ι·.Η3., παοπ. αΙΜ-) _ῖ. Μ.Ε ρ. Μι' 
ὶπ «Με. 8θΧ. Π. 8. ΜΙπποπ 2 6ι·απαπ 1 ροι·Ε.- .ϊαπ. 13ιΙϊΚαπ α 
πιππγα$α αΙΙαροτ ε αι @μια ΓαῇΒε!ἱ Κ6ηαΙεΚ πιύἔ παἔγοπρ Μέι· 
€όΙεραπ €αραειταΙΦαΝαΚ; ίϋΙΙιαἔγνάπ Μπα ροτοΙεΙαι!, ιπἱπ€ποἔγ «Ια 
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;;οιιιιό ειέΚιιι·ϋΜεοΚ ιιιύἔ; ιιιἱπιιοᾶᾶἰἔ πειπ €ϋτι6π€οΚ , π ἔγοτιπεΚιιεΚ 
π β 6ι·ειιιΚιιι€ % πι: όὐΘεΙιἰἔππγτ ιιἔγπιιειιιιιγι μιΙειράνειΙ ειιΠιιιιΚ ιιιιπι1 
ιιΜι,;, πως εΙεἔεπΜ εισέΚιοιόωΙ παπι ΚϋνοΕΚοπει€; -εειιιιιιι ιππ 
Με. 14ιΙιΙωπ ει. Κινάπιει€άεοΚ , ε ΒιιΙϋπόεειι ει. νἱιοΙο€ κιιιι·ιιιεω ε 
ιόιιιοιιΙιώεπι·π τι ιιιιιι· ΜΝ: ιιΙιεπ Η:ιιγοε ειΚει·τεΙ ΙιειειπάΙτ ΙιειιιιἱΙι 
Ιει,·ποι σ.ιΙΙιικ: Βιι. ΜΗ ΙηιΙι·οι. 5 ή , εοΙνε ιιι ηπα πω. ειπιρΙ. 5 
Η., ιιϋιΙο_ῇοιὶιἰ ματι ἔι°. ή. δ. Ι).8. 0ιιόπιιιιιι 1 Κάνόε Καιιέ.Ιιιγι€. Λιοπ 
Ιιειιι ό.!Ιειριιιιι ιιιιπιΠπΚάΙιΙ1 τοειιιΜι ω", σ. ειιιιιγό.ιιι. άΙΙειροιΙιοι 
ίοΜοιιοε εειιιιὸΙειΙειιειἐἔ ε €γιι.Βοι·ι €ϋι·οεϋΚ _ιό.ι·ιιιτειΚ' ε ΜΜΜ Μ· 
@τα ιε ειεἔ6ιιΗΜ ει Ιιει_ιΙιοι, π” πο” ει ἔγΟἔγεΖει·€ πειιι καιω 
πάρω Ιιεγειιιιι. ·- Επι. 18ιΠΚιιιι ειπγια πιω ίεΞΙΙιαΙιιοΚΙ6ιιιι πω· 
νιωωιι. 

4, Ι·Ιενειιγ ᾶἔΥν1ΖΙΙό|', ,Έιιιιι6Κ6ι·οο ο8γόιιΙιεπ, 
Ι› οπ ο :ο Ι «Με ει!. - Α ΜΜΜ Ν$Μι ιιειρἰἔ ;;ϋιπϋΚόι~ ΜΜΜ 8 πιἱ 
πιοἔ ιιειπ ιειιιοι·ιοιοι€) Ιιε€οἔεεΚε0ἱΚ. Ιὶϋἔ€6ιι Ιιενειιγ π8·γνιιΚόττόΙ 
Ιερειι!ι ιιι68, ε πιι1ΜΙγιιΚ , οιιΙοιιιοΙ ε ΙοϋπιόεεΚ οιΙΙιαΙιπειπάεει ιποΙ 
Μι ιπο,·ιιιαΙ. 

1843‹Ι1Ι‹ὶ 144 π. πιω. Ν.Ν. 2 ένα ρεετι επιιΙοιόεϋ ΙιεοΙΙ:οιτ 
Μάη. Βπῇιι _ιιιπ. ιειιιιωπ ΚειιιόιΙϋΜ, ιιιιιι6π π. Μ” Με, ό€νέἔγ 
Ιιιιιιιγ, ε ΜΜΜ επόΚτεΚειΙόεεεΙ ειπα” πο. Π 

.ΪιιΙ. 5ιΙΙΚάιι ιιιιέιεΕϋιι!ώε Ιιοιιιινό.ιι Β ΚόνειΚ02ό ῇεΙεΚεὺ έει 
ΜτϋΚ ει πειεἔειι: ειέ.ι·πι ΜΗ, παω ειοιπι ε τεειΙονει·ιεό;, ότ 
νά;γιιιάιιγ , ἔγ‹ιι·ε όε ωιιω όπνει·όε; πϋιΤειΙτ ε ει. ιπέιιι:ιποπ (Ι:Μειό 
Ιιιἔ) ιιγοιιιιιει·ει όι·πόΚειιγ Με , ι·εΚειΙτ εισέΚ; 6Βοι·Ιέπ ιπεΙΙετιι ίση 
£οποε ιιγιιἔ€ιιΙαιιεἀἔ. Βιοπ ιε!εΚΒόιιιιι ἔγειιἔόΙιΙι ίπποι ερο!άιι·ει Κϋ 
νει:ΙωιιοΜπιιΚ έδ ΙιιιιιποιοΙειιοπ 8 ιποιο,·; ρόρποτοἔπτἀεοΚοπ ΜΗ ιππ 
εειπ ι·ειιιιο16πΚ;-εττο πωπω ειόΚΜόιοι ιι€άπ ίϋΜιιι6 μινιιΙάε νό 
€οτει€ έκτο, ιιιε!!γ ε. Μ: επγΙιιιΙόεο, ει: απ” _ιεΙειιΚεπόεε, ει 
ἔγετιιι0Κ νιιιάιιιππιι ωιιιπωω ο πιιἔγοΒΒ πγιι€αΙιιιιι πιω πγιΙνειιιιιΙΙ. 
Β:ειι _ιιινιιΙό.ε ει Ιώνει!ιοιό πιιιιοΚοπ Μό;; πιι;3·γοϋπ νοΝ, ε ει Βιετ 
ιποΒ ιιιιπωωπ πω; ρΘρΒοτοἔΜἀεοΙιοιι κινιιι ιιιάειτ ποιπ Ιιο.ροι€_- 
Αιοπιιιιιιι πι, ΩιΙἰΚέπ ει Ιά€ειϋΙειἔ ΙάΙιπιιοιόι ιιεἔγ ΙΙ65έἔ , ιιγιιἔΜιΙειπ 
ειιἔ , ε ειιιΜ.ιι ἀΙιποεεἀ,·ἔ, Ιεριιι ιπε;;;- 10ιΠΚόπ τεἔἔοΙ ει ἔγειιπεΚ 
ιιιιπιε,<μ άΙοιπΚύτοπιιπ ιιιιιιγιια ωιπισι, άΙιιιύ.ιι6Ι ἔγιιΙιτιιιι ππωιοπ 
ε @επ όΙοεοπ ίϋΙΙιιό.ΙτοΝ:, ιπιαΙιια @Η Ιιάιι·ανοινόπ Κειοἱ€ ειἱπω 
όπκέπιπεΙειιιιΙ ο Μέ νοπιιι, να” Μπα ο!ιΙειΙνέιει: ιε ει Γε] ιιισ:ΙΙό 
ίοΜε2Ι:ε; ωωπκπι ιιιγιιιιι·υ.ιι ε ιπόΙγεπ ίϋΙεοιιιιιιοτι, ε.ιειπειι ιϋΜιιιγι 
το :πινει ππ~ιοιω, ε ΓϋΙιιγι€νάπ ΜΜΜ ει. ΚϋιοΙΙύνό ἑάι·ἔγει.Κι·ιι πιθ 
ι·ειΙ€ειι ειϋἔεπε; - σ. Μ ίοι·ι·6Μι νοκ π. ΜΒΜ τοειτόε2ε·ΚπόΙ, π: 
όι·νει·όε θ. ι·οπιιεεπέΙ πιω ΙιιιιειιΜι μια ; ιι ;έγει·ιιιεΚ €εἔιιειιρ‹$ω Κότ 
ειοι· Ιιάπγι:, ε κι ιπόἔ τεἔπιιρ «Με1όιτ ρϋΠ“οιΙτ Με 6ιεειεεεειτ. Βιεπ 
ιθιωιιιιιι πωπω ιϋι·τόπτ ειἔγνἱιϋιιιΙόει·ε κιινωιιωωιιιιπκ, ε :ια νότ 
ι‹›ιΜιΙἀεοΙ‹Ι‹αΙ ε2ϋνοικειατποΚ Ιοιιπι ἔοπιιοΙ€ιιΙ‹;-ιιιἱ‹ἐι€ π» ἔγ6ἔγ 
ιιισι1ιιπΙαπ πΚΙιέρ ιπωπιικ, Ιιοἔγ ει. @το 6 παθω" αΙ!ωΙιιιιιινόπ ω 
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@Με Μαξ-έ “πώ ωσιισκ ω, ε !ιοΠε6!ε; Β κωωκωσ ροτο 
Κει€ ωωκ: Πρ. τ::ιΙοιπ. μ. Με, ρυΙν. τω!. 5ει!ειραε ἔκ κι Μ. Ι. 
Ρ. οκ. ε" σ”. ο. ε. 0τάιιΙ:ΜΩ ι Με. ΜυΗωωκ ωωιωι ω ωω 
ΡΜ ιπἱπιΙἰηΚ:ἐΜ τοιεια.ΒΒιιΙτ, Κ686Μ1 ει νὑἔΕπἔοΚ οΙΜᾶεἔιἩνΜ ἔϋι· 
4:5ϋΜϋΙ τάιιἔατΕεΜεΚ, ε α ἔγετιηοΚ πώ( ΜΜΜ @Κ 1'.2Κύπ ιιιεέςΜικ. 

Βο ποιοΙ:Μ. Α: αἔγΚότοΚ οιΙὸπγοἱ ΜΒΜ νέτιΙιΞεπϋΙωκ , ει: 
@γ άΙΙοιπάημ @με Μ;» ε; αἔγἔγοιπιτοο8οΚ τεσάΜνϋΙ ΜτάἔςιιΙ 
νέιΚ, ππἰπ£εἔγ 8 οϋοιιιηἰ Πετ.Ε:ι ά£!ά£επ‹5 εο.νύνειΙ ω!νέΚ; κι ἔγοιπ 
τοοεοκ Μαϊ ϊἔοπ οΙὶάἔγιιΙωΚ. ΜΕΜΜι “Μό Κἀεειε:ειιιπγἰ ἔίἰπΙ1όΚ 
Κε! εϋτϋεπ Με νο!€· 8εύτόιΙνε;--α !όβΙοοπ ε ει ΓυιΙοτ ππἱτἱἔγεΚΒεπ 
ἰε ἔᾶππόε ωωωιω‹ ωΙάΙτει€ω!ι; ε: ιπά_ῇ Ιει·ϋιπό]ε ιιαἔγοϋΙ›, ΜΜΜ 
πγει νότι!ύε. Α €ϋΒΜ 6ΙαιπϋνοΚϋεπ εοπιιιιἰ τοιιἀε!Ιοιιεεε6ἔ; εεπι νύ-° 
«και όειτο. 

Ε: εεεπ1:6Ι ΙΩνεΙιετ6, Ιιοἔγ ε» ἔἰἰιιιὅε ειωποεόεεάέε (,·;ι·επιικι 
Πο) πόΙια1εἔΚονεεϋέ εεπι ιιιιιωτΙωιὶΚ πι ειἔγΚ6τἔοΚειι, πιὶΜπ εΠετ 
ῇειΙ‹Μ εἔγ‹% ΜειοΚΜπ. Πει" 8‹ι1°020ιιι ω εεεωτ ει πιάειοαΙΙει;ο 
ειιΙ: Μιά , "Με ει: ιἔγν1ιΚ6τοε ἰιἔετάε ει. ειοΙ:οα ετοᾶε£ἱ Κότ 
ΒόρροΙ Ιόροϋ ΠΠ. 

δ. ΒτοιΙοτΞ Ιιε·νεπγ ωἔγνΙ Με Μ: 8·γό,ε:;γπΙάε. Β,;γί 
Κε ε. Ιεἔρ6Ιϋἀιιγε2οτὐΒΒ Μι·εεετοΚυεΚ ΜΗΝ] Μ: ιιιἰΜ ΡειΗἔ ΙΜ 
Ιϋιι6εοπ ἔγύἔγ€αιιἱ €εΚἰη£ετϋειι, ει ΙιὸΙγεἔειΙν6, ΙιειεΙπι]86, Μπι 
ἱΒΙειἑς πιοἐ τι τετιιιόειοΕ 6εειεΙιεεοπΙΜΜό ἔγ0Βγετε]ό€ ἱΙΙο€6Ιε·Υ. 

18-16'ιΜκϋ 18 απ, ?Μι ΜειἔιΙ0ΙΙια 9 άπο ΒοοΝο0τ ΙεάιηΙω ει: 
η;γνΙικ0ι·Βειη ιιιο€!ιοΙτ ε πω! ε" Μ6Βεπι Μι·ΜιπιιΚΜ Ιιοιωοϋ. 
(Ι. 209 ΜΡ. 186 ειπα) ΡΜ: ΚειτοΙΕπιιαΚ πάιηε, Βαμι ει. ΙϋΙνύωΙ Μό” 
Μ» Μα παρ στα πω, ε Μτω!επ ΒεἀΙΙο€€ ΙεῇΙά]ἀει·ει κσνωιωΖωι 
€ϋΒϋειϋι·ἱ ορόε ΙιάκιγάεεειΙ Κειι16ιΙ6€τ, ΜΜΜ “Με παροπω “Ηψ 
επϋι· Ξειιι6τΙ6ιΙΞκ; οιεΙε ιιιεΙΙετ£ Μ” ΚεάνείΙΘπεύε, ύτνἀἔγΙιΜιιγ ε 
τεπάοΙΙοιιοε έιΙιιιοεεάἔ νοΜ.Κ α ίϋΙϋΗό Κόι·]ο1οΚ; ω” τϋηεκπό 
ΜΗ: έρρεπ Μπι ιιιιι€ΜΚοιωΚ;-ειευκάνίΞΙ ει δγετιπεΚ ιιιά.ι· Μει 
ιιαΜτ Μό Μο. ίεηωναι·ϊκιπ επειτνοά. 

ΡϋΙνέτο!ετ$ μη. 15!‹όυ ΚόνετΚοιό άΙΙαροπο.Ι : ε: ;έγετιιιεΚ Πεπι 
ἔύ‹Ι ΔΙΚοΜειι, νἱΙάἔοεειη ;;ότνόΙγεε ΚϋΙοιπϋ , Με ΜΜνετταΙ “πότ 
ιιεἔεε ὶΖπιἔἔπΙ) ν” ϊ6‹Ινε, ειοιιιοΕ Μ8γωΙαιΚ, ειι·οιυΙ:Μει Μιοηγοε 
ΒἰΙεῇειΙιοτε€Ιεπ Κοιιιοτεάἔοτ ε ἰι›ἔοτΙ6Κεπιγεόὅε€ Γε_ῇει Μ, πγεΙνο 
ιωΖω, ότνάἔγΙιἰέιιιγ, ιιιΘΙΙΒεΙἱ 6ΙεωιύνεΕ τοπκΙοεοΚ, Μεα Ιάἔγ Μ 
ΙΜΒΒ Ιτεεεεα, ε26Κο ειοι·ιιΜ; εοετοτο]Ε ειιιιηύι·ει Ισ ν8.πΜιΚ Μπι 
€οΙνει., Ιιο_.€·,·γ Ιιοεε"Μι ἱἀεἰἑς ΙἀΒιιἱιι άΙΙαιιἱ ΚύρΕεΙοη, ιπιΕιπΙιοἔγ εεε! 
Μιιιαι· ειόιΙεΙἔ6ετόΙ Ιορε€νέπ ιποές ΜΜΜ ϋεειεεειιεΚ;· τοετΙιενε 
σεϋΚΙωτπ, έτϋἐέσε Ιειεειιι τοπάετΙεπ ε ἔγϋτιἔε. - 18Ιώιι ει. ΜιεΜ: 
οιιιΙπεα ΚύηοΙεΚ ΜΜΜ: θ. Μ] παπι Ιονότι ειοιπΒοΕϋη6Ιο,Β· πεΙιέ›ι , ε 
ει ΙάτέιΚ τοιιιΙεε άΙΙαροΗκιπ, α οεειΚιιἔγειπ Βοοεοαποκ ιιιοιιιΠιεω Με 
1ιιοΙΒΜ ει Για] ΙιάΜινο!ύ86νεΙ ρό.τοειι!0 όΙοε ίϋΙΙ:ΜΜεοΚ ΜάηάΜιιι 
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ιι Μ] ιιιιη;Ιιατά:πάεόΜιι ιιι φάει Μερα ε πονο" πωνΙ:Κύτ Κ6:ϋπ 
Γιι8ιςόΒειι νοΙιιιιιΚ - ΜΜΜ Ιιιιιο!νάιι ιιι6,ςιιι ει: ιι€61ιΒιιιοι. ΗΜΜ 
ΙόιιΚ τειιέ.ι: Ιι0Ιγει;;!ιιι26ι ε. ιιγιιΚεειι·τι·ιε, ε: βοιιε6Ιεἔ ει ιιοιιιΜιι Μ 
Κϋνο€Κειϋ Μ.ιιγέιε εεεωΙιειι Κινει· Μ.ΙάΦ. Με ιιγιιἔοι1€, Κινόνόιια 
ΜΩειει· ΒοΚϋνεσΚοπετι ορόε-ιιγάΙΙιάε Μιιγάει. 17Μιι ιι $6ΜΜιι ιι6ι= 
ΜΗ: ίοΙγωιι τιιι·ιιιιιαΚ, ει ιεπάιιιιιΙοιιι οι·όεΒιιινο τοιιιριι ε ιιιΚέι.Μν 
ιιγοιιι6, καιω €ειΒιιΙαιΚ, ιι τη Μτι·ωιιιι60ο0€, ει @Ή ιι53Μιι ει. .Βιετ 
ιΜιε ιιεΜιιγει‹›ιΤ Π” ιε ειΚοΙτοιτ. ΒυιιιΙειειιιιικ: ιιιιιετιιι·ράρ ει. ΜΜΕ. 
Μιά, Μάο;; Ι›οι·οἔιιτάεοΚ ιι ίο_ιι·ε,. ε Βρ. (ΜΜΜ. ἔτι 12, μ, τω, 
ιιιιιηιειε ἔν. 24, ειιο!ιειι·ι αΙΙιι ιΙι·ιιοΙιιιι. 1,.Μ. Ι.ρ.4Βιν. ιιι ιΙοε.Β. 
δ. 2 όι·άιιΚιιι€ 1 ΜΝ. 18Κάιι ο. ΜΣά_ιιια1οιιι Κιεει5 ωηιιιιιι, π @εν-ι 
ιΜΚ ιιγιιἔοιΜιΒΙι , μι! ειΙιι‹Η, Μ! Μιιι ειιιο!ιοι€ ; --3 ροι·ι·ιι Μ ειι5< 
ΙιοΙειοΚ ε Ιιαετάἔάε ό.ΙΙνι5.ιι Μ πω( πᾶιιἔΙάειἰω! ο! ΜΑΝ: ιΜ!ειιιιιιιΚ, 
ε Μακ α ΙιἰιΜἔ Ιιοτοἔει£ιὶευΚιιί: ΓοΙδιωΝιιΚ. Εμ: ιιγιιἔοᾶτ, 18Κότι, ιι 
_ιεινιιΜ.ε ιιιιιιιΙιιιΚιιΜ› εΙ6ι·ο ΜΜΟ; ει ἔγειιιιεΙ: οι·ε]ι ιιϋνοΙιοιιιιι Με 
ειιιιιιιΚ, ἀἔγἐΒύΙ ΜΜΜ ε Μι· ιε, ε:όᾶεΙἔόει·όΙ Μιιι ριιιιιιειΚοιιιΚ, 
εισιιιει Μπακ, εισαι νιιΜιιιιιΒΙι, όι·νει·όεε οειιιιΜιιι ι·ειιι1ε8ΜΚ 
ιιιοιιιΙΜπό ;--όινιιτα ειιι.ι·ιιι!οινάιι , ιι ρϋι·ΚϋΚ Η! θα Ιονέ.Ιιιο.Κ; ΠΜ 
άΙΜηιοι ιιιοΙΙοϋ Μιιι Ιονοέιι Μιιιιιιι ειιι·Βετόει €8ιιιιινιιΙ6ιιΚ ο. 8·γοι·ιιιο-· 
ω ΒόΒειει· ιι6ΙΙιϋΙ Ιιειἔγ€ιιΒ, ε @ότε ιιι Μακ ι·ΗΜΜιαιι ΜΒΜ 
ιιιιιπιπάιιΚ ει. Ιιιιιεἔ Βοι·ομιτάροΒιι€. ΕΜΗ ιηιιἔ0ιἰίεΙι Μ" €6Ιιό.··· 

20ιιιΚάιι, ι·οἔἔοΙ ιιοΙιειιιγ ιιγιιΙΙιάε Ιιάιιγάε :ΜΜΕ Μ; εαπ ἱε 
ιιιόΙ: ωιιαιωσι ριιιιειειΕοιΙοέτ, ιΜΙΙγ @ΜΙ ιιιύ;; ιιιιώ.ΙιΙι ει'ι1γοεΙιιιιτ 
Μάτ! άΙιιιιι ιιγιιἔωειι ΜΗ, έει·νει·όεε ιειιιι€ι Με”, €γϋιι€ε ε τω, 
ΙιειιΙιειἔγ0. '.ΠΚέιι ιι ἔγϋιιἔεεό; ιειιι6ι ἱἔοιι Μ”, Γε_ιε ειέΜΙε;·, 
ΜΙιέι, οι Ιιιιιιγιιε ἔγιιΙιιιιΙιΙ›ιιιι ιειιιι6Μ6ιιιΚ, ιιιι·ιιειι ιιἰιιτοιἔύ , “Με 
τειιιΙοε, Μαι Ιιεεεεα. ΒοιιιΜτϋιιΚ: Βρ. Μπι ΙιγιΙτοιοιΙ. Ο τ. 2, εω 
νο ιιι @Με Μετ. Μπιτ!. ιι πιο. δ. δ. 2 όι·άιιΚιιι€ 1 ἔγ0τιιιεΚΚιιιιιἰΙ 
Μ, -ΚιιιεόΙεἔ ρούιἔ ιιιιιο$ νιιιοΙι ΙοϋιιιόεεΚει: ει. ίειι·ο, ε ειιιιεκ 
Ρι·ιεειιιι€ι ιιιοιΙοι·ει εισι·ιιι€ι (ι2ιαιιάε εΙό!ιοιάεάι·ει) Ιιοἔϋι:ἔγϋ!έςο£ἐ 
ΜιΕ;-οι ιι€6ΜιιειΚ ιιιοιιΜιιι ειΚει·ιοΙειιοΚ νοΙιιιΚ, πιει! ιι οπωσ 
ιοπ ωιιΖωσ.ωικ Μ: Μιιι άΙΙοιαιΚ. -22Κόιι ππ_οιΙΒιἔΞ τιιιιοιιι6ιιγοΚ 
ιιιεΙΙειτ Μ" ἔγειιιοι·ι ιοιιωκοιωι›κ ν6ιοττοΚ Θειι·σ, ει Μια ϋεειιο 
ΜΜΜ: ιι νὶΙά;οεεάἔοτ Μπι Ηίι·ΙιεΗ; ει ΙιιιιιιιΒΙιι€οτ ίοΙγιο.€νάιι Μην 
ιιι6ἔ 2 ΜΜιόΚΜ5Ι 4 οΙιοιιι·ιι ΜΜΜ! ιαιιιιιο%γί5ΚΤόιοΕοι Κέιειει·ι·ο 
ΙιονοοιιιΙ6€. Εμ: ἱἔειι ιιγιι;ωΝιιι, ιι Μ] Ιιάιι·ιινοιόεόνυΙ ριιι·οειιΙτ έΙεε 
ί6ΜΜτύ.εοκ ω οεαΒΜιιι εεπιιι6ιετΙοιι Ιεάιιι·Κάιιι€Ι ι;ι·οιι ἔι·ιιΚοι·ιειΚ. -·-· 
23ιΙικό.ιι_ ο ΙάιηΙω ι,·5ειι εΙἔγϋιιἔϋΙνε ε σεεΚ6Ιγ εειιιιεΙειωΙ οΙιιιιι€ 
ίεΚειιΚ ίεΙΙιιιιοΜ οιοιιιΙιοΚΚαΙ ι: ιιιεἔὶιαῇίοιι: Φέι·ι1εΚΚει, Κο28ι ιιιιιι 
ιΠἔ ιιιιιιι26 ΜΜΜ Ιεϋι·ιι! νιιιιιιιιΙ‹, <έγειιιι·ειιι ΓοΙιάειΚοιιιΚ, ε ιιΙόιιΚιιιτ 
Με: ΜΜΜ νεινε όΙεεειι ισικιιιιι, Ιιιιεει ΜεεεΝ , νέἔτεἑςιιιι ιιἱιΙεἔεκ 
όι·νοι·6Μ Ιειεειι ϊ6ΙΙιεΙιιιἔγὸ ο ι·επιθοιΙειι. Β6Ιτάιιιιιιι ἔϋι·οεϋΚ Ιερι€Κ 
ιιιο81 ει ειωι·ιιιεΙιοτ, ιιιοΙΙγεΙ‹ ει @Πεκ ιιιιιιιιι16 Ιιά$ι·ανοιόεο ιιιοΙΙοτ€ 
ιιιιριάΜιιι έ;γαΒΜΒΜιιι νιεεωιύι·ιοΚ.-Βιειι άΙΙειροι @Μπιτ ιε ίση: 
£οιι Φιιι·ινάιι, Μπι Κιεεέ οειιιΜΙΚοπιιιιΚ, ιιιιι16ιι Βο€εἔϋιιΚε!: πισω" 
τεἔἔοι ιιινιιΙτ ιιΙΙ:ιροιΜιι ωΙάκιικ;-ιι€γιιιιιε, Μ νιιιοΙοτ ιιιο;;ιιιι1ιι 
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Μ88 "ΜΜΜ, α ΒΥ0"Πεκ ΜΉ0Π0ιιιιιι εειιιιόΙειέιιέ! "πι, ο ἐϋι·σεΜ 
ιιειιι _ιεΙειιΚοιιιε14; ιοΜε:ΙωάιΙσ ιιἔγιιιι ιιι6ἔ 68 Μ! Νε ΚιάΠοιιΚ, @ο 
ιι€ΙαιΙιΒιιιι;-- ει ΙιιιιιιιιιΙειςο€ ιιιοεπ πι ίοΙγιειιιιι, °28ιΙιΚάιι κι ]:ινιι!άε ε 
16ι·οΙιιιΜικΜεα ιιιοΙΙοι€ σ. ιιιιιι· ιιόιιιιι ύτνέιἔἔγιιΙ ω ειιωιωι €ϋΙιΜ Μ 
ιιειιι ιιιιιιγμ;-ειι οιΙὐιἔἰ ε2ετεΙ6ε£ Γοηιιιιι_ιιι ή”, Ιιοἔγ ιιιίιι· ιιιοετ 
ε. ΙϋιιοΒΜ ΙιαιιιἱΙιΙιιἔ-οΙνειᾶ6Κο€ 2 6ι·άιιιιιιι€ Κιιριιι;-ει νιιοΙετ πεπι 
Βε€ϋτι6Ιοἔ,· ιιιιἔγοΙι!› ιιιειιιιγἱΒέἔΒοιι ΗΜ! Μ. 27 ε 28·ὐιΙ‹ιἰιι ει ΝΗΜ 
έιΠοιάεοΚ ιιιοιιτ ιε ιιιι·τωιιιΚ , 0ο επι( ΜΜΕ. 

29ιΙΕΚ6ιι , ιι;γειιιιιιοιι άΙΜιροι ιιιεΙΙσπι ΓοΙγιιι€νάιι ει ἔγύἔγειοτι, 
επί: Μπι ΗΜ , ιιιἱΙιε!γ€ Ιιονοειι ιιιιιιιΙ]ιιι·ι ΜΙιάΠΥ]α;- ιιιέι·ι: ιι ιιιιιιι 
ἰΙιΙιιἔ Μι·εωιεινόιι ΐειιγὁΓειΙιοἔγύ-ῖόιειει νεει. ΡεΙιι·. 1εο]όιι, ἔγοιιι 
τα οΠγ ιι'ιτοΙιιιοΗειι, Ιιο·,.;γ σε Ωω ιιειιι ιιιι·νέιι ω ιε ί6Ιι·εωιιιιι 
ΚόΜίΘΙ00Μί!ϋ"Κ, 8 ἰἔγ ἔγόἔγειει· ΜΙΝΙ Ιενέιι άΙΙειρο8_ιει. ιειιιόι 
τοειιιΙιΒιιΙιιὶ ΚειιΙει€, ει ;ι,·γοτιιιοΚ ϋιιιιιὐιιτιιιιιιιΙ ΜεειιΚ, ίο_ῇε Μάτια 
παπι να”, επειιιει ι·ιιει·ειΠεΚ, οι Ι:ΜάΚ ἱάἔιιΠειΚ, ε26Κε 6ιιΚέιιγω 
ΙειιιιΙ ιιι άἔγΙιιι ιιιιιΙιιοΚ, ει. Γ6!ΚιάΙιάεοΚ ἔγιιΚοτἱΒΜΚ; ει: έ:ι·ιιιόε 
$γϋιι,·ι·ε, ΓέΙΙιειιΙιιιἔγ‹5, Ιιιιεειι, εἔόει “Με 1°οΙγιοιιοειιιι ι·οιιιεἔ, Κοπή 
σ. ιιειιιι6 ι·6επΚιι€Ι ιιοΙγοινόΚ;- ἔγὸἔγε:ετ ιιέΙΚιιΙ Ιιιι,·ι·γειιιι€τ, 65 
πιοιιιΙάιιι ΙιειΙΙἑςιιτύἱιιι ΜΜΜ Ν” έιΙΙιιιιοιΙιώΙι ἔγόἔγιιΙάειτ εοΙιει. ιιειιι 
ΜΜιιιι, ο11γαιιοΚ ει. ιεΙεΚ, Μ” 82 61ιεΙ ΙιιιΜΙ:Μ ΚεΙΙ νέ.ι·ιιιιιιΚ. Α 
ιοιιΙιειιι 2-5‹ΙιΙ‹όιι, ΒάιιιιιΙιιιιιιιΚτσι, ιιἔγιιιιιιιοιι έιΙΙ:ιροι. θεειΚ ιι 
$οι·ιιιόειοιι·ε ΜπιιΚ. 

8ιΗΜιι εειιιι6Ιεω ιειιιιόι! νιεειιι€6ι·ν6ιι ιιι6ιιΚιιι€ Γε]ίάῇιἰει!οιιιτόἙ 
ραιιιιειΚοιΣιΙι , Ιιεισένο1 σ. Μ] Μέ: ιιγύΙ; Μάι ίά€ιι“ειΚ, ε οι ειειιιεΚ 
ΙιεΓοΙ6 ΚιιιιοεειΙιιιιιιιιΚ. -- πω” , ει ΙοειιιγΙιει ίε_ιΙ:ΜιιΙοιιιι·6Ι ριιιιιιε2 
Κοιἰνιιιι , οειιΚ :Μια "κι @οι Μάτια, ει ιιιιιι6ιι Ιϋ1ἱε ΜΜΜ, 828· 
πιει ΙιιιιιεεειΙιιΚ (Κύι·ΙιάιιιιιΚΜι ῇϋΜεΚοι· ε2ειιιειιιεΚ ιι·πιιιγει ι·οιιιΙοε 
ω), ει Ιιονοιτ έτΚε:Κ0€ Μ ιιιιιιι Ιιάιιγμι , --,,γύ8γειει· ιιέΙΚϋΙ ΙΙΒἔΥΒ·· 
ΗΜ. θ» ἱἔγ ΙονέΒΒ ιε ἔγὸἔγειετ ΙιιάιιγάΜιτι ἰε κι _ιεινιιΙάε ιΒιιιι εισέ 
ροιι εΙόι·ε ΙιειΙειιΠ , ή” Ιιοἔγ τι ἔγετιιιοΚ νόἔι·ε ίι:Βι·. ί!8Κάιι :ιι ει;γ 
νιιΚ0ι·ΜΙ , :ιι ΜΜΜ ΜΙ6ιΙΜι ΙιειιιοειιιΙεάἔΙιὐΙ , ε ει ιιιιιι· “ΜΜΕ ιο 
ΙοιινοΙτ ΜνειιΙιόΙ $6ΙΒιι6€γιιΙνει εἔγἱΚ ΙειιιιγάιιιιΚ νεεπόπι Έσω εισ 
ιιιοι·ΙωιΙό ιιιγιάιιιιΚ Μ” όι·ϋιιιόι·ο εἔόειεόἔεεοιι ΑΜΙ ειιιιιτικι.τοιι. 

ΜιΠγ πιονειειΕοε ε: εαπ, ιιοιιι ειιῖΚειὲἔ,· ΚιειιιοΙιιειιι. ΒΙ6ειδι· 
ιε, ΙιειεοιιΙι€ειι ϋ88Ζθ 8.2 οΙνιιε6 ροιιιι~6Ι ροιιιι·ει ε: εεεἐο£ οι ΗΜ; ότ 
ιΜΚι>ε , Ιιοἔγ ο8γι06Ιιειι ΙιιιεοιιΙό ιιαβιει οεοι€ ιι Με Ιοεινόι·, ε ει. ιο 
ΙειιειοΚ ιε ιιιιἔγοιι Ιιιιεοτιιι3Κ νοΙ·ιειΙι; ει: ιιἔγνι:|‹ὸι· Ιιενειι°γ ίϋΠόρω 
ιιιοΙΙειτ Με ιιοιιι νοκ 6·ειΜιιε16 , ε.6ι Ιιίιε Μι, Ιειεειι ι·ειιιιοΕΙειι άι· 
ιιΕάε. Α ιιιι ει ΙιιιιιιιΜειἔ ιιιι1ειεει€ οι ιιτύΒϋικΙιιιιι ιΠειι, 10 ει!ωι·τ Μι! 
νέιι ίι1ΜιιόοιιιτΙιειιιιιιΚ ΜΗ, ιιιει·ι Μ νιιοΙέε ιιιεΙΙεΗΕ ίϋιωιι€ ιιιεινιι 
Με, ιιιοΙΙγ ιειιιέι νιεειιιιιιοιι€ ιιιΜ6ιι κι Ιππεἔ ιιοιιι “Με ο 828”. Πο 
"Εύη, Κό86Μ-ιιιι06ιι πιώ· ει. ε2όΙιιϋιΠεό;; ιιιιιιι!ειι @Μι ΚαιιοειιΙ 
εά,·;,<ι·ειΙ εἔγϋτι νοΙωΙκ ]ε'Ιειι-ει ,8,·γοι·ιιιοΚ οειιράιι ει ιοι·ιιιόε:ο£ :ΗΜ 
ιιιεἔἔγόἔγιιΙτ. Νειιιιιο ιιοιιι ΚϋίθΙθ88ἐἔθ·θ ει Ι«3ι·ΙιάΖι οι·νοειιιιιι, ιιιι 
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ιΙϋπ τοιιι6πγΙεΙοπ οπεποΚΙΙοπ, ε ιι ΙιαΙάΙ ΚΙΙειϋΙούΙι ει πεθ8€ειέ€ πω· 
πι1ιιΙΙ πω ]πινπΙπΙ, ει πιΙἔ οειιΚ οι ΙπιΙιιιΙ, ἔγὐἔγειει·τ Μπι πΙΙωΙ 
ππιιπἰθ θεειΚ 18; ίοΙΙόιΙΙιετΙΚ ιπ:ηιΙ ΙΙιεοεππΚΙιιτ ππἔγορΙ› όΙΙοτεἐἔ ροπ 
ιιΙΙπΚ π ἔγόἔγεωτεΚ ΙιαΙό.εάπειΚ ειΙἔ0ι·ύΙΙΙ: ιιιεε:ΙΝ:Ιέεοέρειι, α επΚ 
οεπΙ6ιΙἀεΒὸΙΙ Κὶνοτἔὅἀὁετε! 

θ. ΕΙι·οιΙοτΙ ιιΙΙιονεπγ ι%·γνΙ:Κρι·- π. Κοροπρ:ΙππΚ 
ΜΜΜ πιο" ΚΙΙά;ιιΙάεάνο.Ι. ΗειιιιΙΙ:Ιο.$ πρι” ᾶᾶᾶἔ-ΒΙΠΗ.Κ Μιειπό.Ιάεπ 
Μπιτ ω: Κέ: Η "Η ο ε σ. ρ οΙ :Η πωπ πΙΙΙιροήπ ρινιιΙΙΕ ε ΙΙΙΙειό 
Πρ; ἔγόἔγπΙάεπειΚ ΙΙΙΙΙπΙτ. 

1844ιΙΙΚΙ 142 ει. Μπα.. Ν. Ν. 10 ΙιεΙεει ροεΙΙ επϋΙεωειΙΙ Ιε 
άπρΚει ΙΙΙΙόιεΙππΙερο 0οί0ΙΙ. 11ιΙΙΚ6π ππγ]άνειΙ νέτετοΙΙ; Μ. ΡϋΙνέπε 
ΙΙ: εΙϋπ 2 ΜΜΜ π ΜΜΜ ει: απ" άΙΙΙΙΙΙεπ ειει·Ιπτ τϋΚόΙο€εεεπ έ:ρ 
νοΙΙ, πιἱιΙόπ Ιε 3εΙεπ ρύπωΙιιιπ ωιΙνειΙενδ 0Κ πόΙΚΙΙΙ ΙΙΙτΙεΙεπ ΙπεάΙ 
Ισα ΙιάπγάεεειΙ, ΙπιειιππιέεεεΙ, Εστω Ιε_Ι_ΙοΙ, επποΚ ΙιάΙτανο26εΘνεΙ 
π εἔγΙιΙ6ρεπΙ ΙΙΙΙιΙο.ΙΙππωιπ πι” ί6ΙΚΙάΙτοιάεοΚΚπΙ. 68 οεοΚύΙγ ίοΙ‹π 
ΜΜΜ ιιιοε;;ειΙΙππΚΚιιΙ ΚειιΙ6ΙΙόττ; --ειπΙΙΙΙ ε Μ; εΙΙεπ ιπΙτεοιιι ΙΞενόπ 
ἔγετπιεΚϋΚο€ π €ετιιιέεπτ ΙιειωιΙιιιειε ἔγύἔγετο_Ι6Ι·ε ΙΙΙιΙεΙΚ. ΙΙΙρ πεπι 
Ιοἔεεεόἔ ιπεΙΙεΙΙΙ Ιε ποΙιάιη παρ πιπΙνπ ε. Ιάπε ΙϋπειιιέπρεΚ οεϋΚ 
ΚοιιτοΙ‹, α Ιιάπγέ.ε (58 Ιπιειπεπόε εη,εποΙΕΙ, π. Ιε_ῇπεΚ ΜΙτανεΙ6εεΙ 
ε π ίϋΙΚἰέΙΕ02άεοΚ ι·ΙΙΚάΙΙΙιειΚ ΙεπεΚ;-εΙΙοπρεπ ε.Εομοι·ΙππόΙο σεπ 
Ιιειππιι· ΜΙ; ππιπγΙτα ιιϋνεΚειΙνέιι πι! ίϋπαιτπιπΙ όρροπ παπι ΙΙΙτ_Ιπ, 
έτΖεΞΚοΙ εΙΙοιπριιΙΙειΚ, ει επιεΙ ΚΙιΙΙΙΙυΙΙΙ: εΚ, εΙΙοι· ιΜνάΚ , ει" 
Ιό.Ι:ΙΙκ ΙάἔπΙωιΚ; π. ΚπτειοεσΚ τοπἀΚἱνϋΙ ππἔγοΚ, π νεπτάπγοΚ 
ε2€ΙνεἑΙΙπΚ. 

ΙΙΙγ Κύτ]οΙ-ϋεειοἔε€ πγύ_ΙΙο€€ ει: εΒγόΙΙΚΙπΙ ΙύΙ €άρΙέιΙ€. ε ΚΙΜ 
ΙεΙΙ , Ισ πωπω" ε τειιιΙεεεπ ει€Κε:Ιό €γει·ιπεΚ Ι“ϋΙνέΙΩΙε παρΙάπ Μ; 
- εΚΙωι· τοπιΙεΙΙϋιΙΙ‹: Βρ. απππο ροΙτοεεΙ. Ϊ) ή., ΙωΙΙ ΙιρΙΙτοΙοιΙ. 
8ΙΙ. δ. 8. 2 ύτάπΚΙπΙΙ εἔγ €γετιπεΚΚαπάΙΙο.Ι. Βιοπ "θα ει μακ 
πκ:Κ ιπἱπιΙΙἔ πϋνεΚειΙνε ΚΙϋτΙΙΙό νΙιοΙεωιιοππγΙεφ ιιιοΙΙεΙι πω. 19 
ΙΙΙΚόΙἑ·· Ι'οΙππΕπι. 

ΒΚΚοι· Με: εἔγ Ιιοεειιι νέΚοπγ εἔγοποε ειιΙι·οειιρρειΙ ιποἔοεει 
ρΙΙΙΙπποΜ. Βεειύι·νεΙπ τϋἔΙϋιι % ΙιΙ1νεΙγΚ ιιιέΙρε6.πι·υ. ΜΜΜ ιπεἐἔ 1 
ΙιΙΙνεΙγΚΚεΙ ιιι€ΙγερΙ»το ιοΙνάπ αι πωπω. Α ροεπιπάε ε” σπορ 
ΜΗ!! εοιπ οΚοι, ό8 οεπΚ πιἱιΙϋπ αι Μ: ίοΙγἱΚ ε π ΜΙ ϋεε28το5ΚειιΙ, 
επ· π ΚἱειΙειΙ ίεήιΙειΙιιιαεειπ. ΜΙπΙεἔγ 7 πρωι νΙιΙΙειΙειεεἰἔπ εεινό ρο 
οεάΙωΙοττ ΚΙ ;-- σ. ε2ύι·οεαρ εΙΙε9.νοΙΙΙάεπ Μάρ ΚϋτΚϋτϋε ρύΙγειιιιε 
ιιοΙεΚΚιτΙ π. @τα προπι6 Κ6Ιόε αιΙΚειΙιιιαπωιΕοΙΙ. Α ιιιίΠέ:Ι πτε1π πω: 
οεοΙοέΙγ ύε τϋνΙιΙ ΙΙΙεΙἔ Ιαι·Ι;6 νΙεειαΙππάε ιιιπαιΙΚοιοϋ , - πἔγππΙε 
π ;.,·γει·ιιιοΚ π ιπίΙΙόΙ πτάπὶ όῇοΙ, ο 82 επ ΚϋνοΙ6 πειροπ οεσΚέ:Ιγ 
ίοΚιι πω. ΙεΙοπεό8οΚ πιιοΙΙεΙΙ: Ιἔοπ πριιΒΙειΙαπ «Μ, ε ὶιΙ6πΚΙπΙ πγόΙ 
Με εεινόε απγειἔο€, ει ειοροϋ ΙοΙ_ΙοΙνοἔγϋΙΙοΙ, πω". ΙΞιεπ ΙοΙεπεό- . 
ἔεΚ εΙΝΙπεΞεύνοΙ ιι Μ] ιι "Ισια πω ΜΙΚ πειροπ εΙόΙ:ροπΙ τοι·Ιιπό 
ΜΙ Ιειιισ5τ νΙεειιιιηοι·Ιο, οεπΚΙιοἔγ σ. εππποΚ ε ει: εε2.ιιιέΙεΙ έιΙΙπροΙ 
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ιιι ιό , ει ει. Κιι€ειοεοΚ, 8 ιι οεπιπιειώΠοΚ Κϋιει ιιι·ιιπγιει; ιιοιιι νιιΙάπιιΚ 
01η τωιιιιιωιι, Μπιτ π. ιπέιτότοΙόττι 25ι1Ηώιι ιι€γει·πιο·ιτ ιιι€6ιοιππΚιι6ι 
Κινιωιοιι, ε ειιιγιό.ιιιιΚ ιιιοιι πωωεω ιιιιΙιπΚ, πο” σ. ίϋιιεΝιι.ιιιοπ 
ἔγοι·ιιιεκὲιιωΙι :πωπω ιιγιι]ϊεπ. π 

Ιίὲε6πΙ›, πον. εΙεό ππριιιιιιιιιι , ιιι Βγει·ιιιε1ιιιεΚ ἱειιι6ι Ιιιιέ.8πΙτ 
ε ίεειοε Κιιιποεπ Με ιειιιετ ιιωμωρ0ιω0ιι; ιι ΙιεὲεἔἔεΙ ει πειτε 
ιεο!γειιι-νιιποιιι Ιιειιιιιιιιιιἔ οινιιιΙ6ποτ Γοιγιο.ινιάπ, Μέι ιιιιριάπιιπ Β 
ειοι· ΙιἰιΙεἔ πιω όπωττπΚ ω. Ιειιιότ ΙιοεειιιΜι πιό ιιιιιΙνι·ι ιιι ειιιγιι 
ειιιοινιέ.ιι ε Ι:ιειΙπποτ, ει. πινιιΙάει πεπ;γπειΚ ΚεΙΙοττ ιιιοιιιιιιππιιΚ; $'ειε 
πιω» «Μ, κι Γεπιιιτιό.ι ιιιιιιιιοὶ ι3ΙΙιιροήπ τϋΚόΙοιεει Βιιπάιι απ» 
Μ ιιοιιι ΙάτιιιΚ. > 

Νπἔγοιι ΙπικοιιΙύ οιιοι οι εειοι, ιιιεΙΙγ ῇεἔγι6ΚϋπγνπιιΚΙιεπ 
1846ιιιΙιι 73? ει. Μπα οινπειιιιιό. ΒιιπόΙ ιε κει ιι!ιοπ €6ι·τόπτ Ισοπα 

ροΙάε; πο ιιι ἱιιιιιιτ ιιιιιισιι εεειπόΙ α Μια· εοΜεπι ιιιιἔγοὶιπππΚ ιππ 
0ιιΙΙιοιοι:ι. 

7. πιωωι ιιιιιιιιιιο<ε ει;γνιιΚ6ι· - εἔγειοι·ἱ αειφο 
Ιάε ε ιΜπιιγοιοπ Ιιιιιιιἱπιιιἔ πι” ωζιιιἔαἱνιιι ειει·ιοΙνο. Α ΙοοειιιιοΙάιι 
παπι επγιιιιΜπ. . 

1843ιΙιΚι 18 ει, πω. Ν. Ν. Ά ένω πω ιιιεἔγοι νεοιόε 
|ιειγιι68ιι6Ι ειπ1οιει€ ΙπππγΚιι. ΑιοΙ6ιτ πρ Ιεν6ιι ειιιωιεεε ιιιιιιι 5 
Πέπσι πανω πἔγπιιΚὸι·ὶ ι·οιιιιιιιτόΤ Ιοιιοι:πιτ ιιιιι€, ιιιυ!!γ πιο ότι π: 
τάπγιιιἔοε όχι Μέ ιιιι:ΙΙι:ΗΕ Γε_ιε ιιειρι·ιιΙ παρω ιιιιςιπιππ Κι€επιπάθει 
ιιγοι·τ. .Ιαιιππι·21ιιικόιιιϋΙνότοΕνόπ,Με Φει·ιιιι6ιε Ιιιιι·οιιιειοι· ππἔγοΜ› 
π. ι·οιιιΙεεπόΙ; ει ΚπιποεοΚ ε νιιι·ι·ιιιιγοΚ ιιιιιιιΙ ιιγι€νέιΚ ε ιιιἔπινιἱΚ , ε 
ι·:ιιιοΙ: ιιι ιιιὶιιιεἔγ Γεειιε·ε ιι6πγε ειπα Η. πιιΙΙπιπιπει ι€ειι ιὶειτιΞπ ιι: 
Μπι ότειιιι; παπι ιιιιιιοειιΙ ειειιιει ει ειειιιἔϋπϋι·!ι6ι ι;ειι ΜΜΜ 
ι·οι!πιι.Κ ε; Μεεό ΜΜΜ ιιγοιιινιιΚ; Με: ιι ;γοι·ιιιιιΚ Γ6ιιωι·ιαπι πειιι 
Βόρει;- οἔγἐὶιιώιιι ΙπιιοΙεππέμποτ 6ρρειι παπι όειωιιιεινόιι ει. 
,$γει·ιιιεΚ @επ ιιι;ιοι·16Κειιγ, «Με τοπιζιέΙειι ιππΚϋιΜεοι ι·ειιιιεεεΚ. 

ΙΗγ 6.ιιιιΡοιωι 10 παπι; Ιονι'επ ει έςγει·ιποκ εθειιοΙέ:ειιιιΚ ιεἱι·ἔγιι, 
ΙεἔΚἱεεΜι Ιάιπει νιι;γ ιιἔγἱιἑςαὲιιι€εάἔὶ ιεΙεπι€$πεΚ επιιι ΜΜΜ( ιιι. 
πω, --ε ιιιι€ι·τ πω. 31ιιιιώπ ιι Ιώιιέρ Κιιιιι.οε @Μι ο!ιΙπιπιι Ιιοεειιι 
νόΙιοιη οἔγειιοε ειιιι·οεαρρειΙ ΜΜΜ ιιιο;ι; π. οεπιιιιιέει, 1 Ἀ ΙιπνοιγΚ 
πγιι·ε ειιιτνάπ ω; ιιιιιιΙγ πω· ιιιιιιιό.ιι δ οΙι‹ιιιιιγἰ εάι·ἔεὶε άΗάτειό 
ειινι5τ ιπιιειιι‹ Μ; π ιιοτειιιιιι ΒὸΚϋνεικοιεπ‹Ι6 Κάτσε Χϋι·ϋ!ιπ6πγοΚ 
εΙΙιάι·ιΕάεάτιι, ο ιιιεπιιγιεόἔἔεΙ ιιιεἔοΙόἔεϋνἐιι, ει Ιιιιιιοιιγέιπ Κάικ 
ιοΝ ιιγι!άειέ ιι ειιιι·οεπρ ι:ΙιιινοΙιτάεπ Μάτι ι·ειἔέιιρπεειιιΙ πειιιΚιιι·ιπΚ, 
ε ει Κοριιιιγάι·π Κϋι·Κϋι·ϋεπιι οιιγιι6ιι ιάιιιο;ειτνπ ιιγοιιι6 ΜΜΜ ΜΜΜ· 
ιππιιιιι€πιιΙ: , -ιι ιιιάεοιΙιΚ οειιροΙάει πι€Ιιάιιγ ιιιιιι ιιιπινιι ιεειιιι6Κ. - 
Βιειι ιιιπιότπιάιι,ιιιεΙΙγ πεορ νέι· ό8 Γά_ιιΙπΙοιπιοΙειπέιπϋΙ ιπειιινόἔιιοι 
·-ιι ;;γει·ιιιοΙ: εοΜαιι πγπἔοιιιιιΜ νοΙτ;- ιιιάει πειρ ἔγϋιιἔε Μι 
πιοιἔειιιππΚ ωρωωιωιωκ, ιιιι:ΙΙγειε οεσΚόΙγ Μαι ειιοπικιιι πεπ 
ιιιιπΚοι ιιι ιΙι!ιιιιγοιοι€ ΙιαιιιιΙιΙιι;-οΙνσπέΚ ιι‹ΙιιἔΙεἰεάΙιιιιι Ποιη ιιιωιΙά 
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ΙγοποΝ;-νεΜ Μάι; ιι Ιεειιιγ!ια: Βρ. ΜΗ Ιιμ1ι·ο]οιι 5η., εο!ν. ιιι 
"Με ΜΝ. ευιιιιιΙ. ἔἱ]., Μάο ]οιΠι ιιιιι·ι μ. Π. δ. 8. 4εωι· παχι 
ῇἐΜιιι Ι Κάνι5ε Ιωιιι5.ΙΙιιΙ. Βιειι επι· ΙιιιειιιάΙιιιιι Μπιτ ΕιδνειιΙι νιω 
Ιε€ ιιτϋΙνόιι Μ, ιι ἔγειιιιεΚ ιιγιιἔοιΙωϋΙ› νοΙΙ:, 8 ει. Ιάιο.ει ιιιο2;ειΓ 
Μι ει ιιιι10έωΙ ιιΜιιιι Βιιιι·ιιιιιιΙ· ιιο.ρι·ιι ε86ειοιι εΙοιιγ6ειιεκ. Α ιιιέιεο 
Μ: οειιροιό.ει ιι2οιιΜιιι ν6ἔΙιεΖ ιιειιι νιιωωιιιι, ιιιοι·ι: ε: Μπι ι“ο8!ιι 
Ιπιοεεά;;υ!ι ιιο0ε.Μυϊ ΘΙΒαΙιγεἔοΙέιεπ ιιιιεκτ εἔἔὸι!6 απ” ΙΒΝ. Μικό.ιτ 
;γοι·ιιιο!ιι€νοΙ ιιι€6εεΝιιιΚετ εΙιιειἔγω. 
- Πι εεειΙιοιι ει νι: Ηειω ειιιιωσ θε ε", Κίεεό εάτἔιἱε ειῖιιι'Ι 
ω, εα_ιιιάΙοιιι, ιιοἔγ ο πιο ιιιιιιΜ ειιἔοι·ιι νΞ@άΙιι.€οΙ; ιιοιιι 16 
ΝΜϋιιΙ€. 

8. Βιτούι:Η ιιι€ιαιιιοει π,=ι,ιγνι2Κό.ι·. - Κέιειοιτἱ ι:ειιρο 
Με, ΙιιιιιιἱΜειἑ· πει;" ειιΙιι8Βιιιι , ε Κέε6Μ› ν”. 

Α: 1846ιΙιΚι ῇἐιτ6ΒετεἔοΙι _ιε,μι6Ιι6ιην6ιιοΙι 7381”. Μπιτ. - 
Ν.Ν. 3 Μ3ιιεηιοει ροετι ιιιιιιιΚάεειιιΙιετεΚ ;γει·ιιιοΙιε· ιιιΦ6ιοΙΜΒΒο 
1846 ιιιιἱιιιε 216ικε·ιι Ιιοπιιοιτ ειόειϋι·; ιιιι06ιι ω ιιι πηγα ει έγει 
ιιιοΚ Ιιιιῇάιιιικ Κοιιιοιότό! ιιιΝεοιιι Ειιι!νάιι ιιιοιιάαιιι, οεαΚ “τη” 
ιιιιιιιεπωιιΚ ιιιο€: Μ” ιι τοιιιΙεεειι ιιιοξε,·ειϋΙτ €γει·ιιιεκ Με ι·οιιιΙοε 
€ει·ιιιιέΜ "Με , ε απ ει ἔγοτιιιεκ οΙοιιιιο Κϋιιιιγειι ωιιιιαΜι ίϋιι. 

Μι ιιειωκ, Μ” ιι οεεοε16Ι ιιιέιι· εΙνά!υ.ειιοπ ἔγοι·ιιιεΚ Γε_ῇο· 
Γ6Ι0ϋιι6Ιεἔ ΜΗ, Ιιοἔγ Με α Με Μ 0881( ιέςειι ιιεΙιεπειι Ιιιι·ιιι ΚΜ 
ωι·τιιιιι, ε ὶϋΒϋιηἱτ8 εἔγικ να” ιιιέιεικ οιιιιιΙι·ει, να” Μια κι Ισ 
ρω, Ιιοἔγ ιι ναι·τό.ιιγιιΚ Ιιε!γειιι ιι οεοιιω26Ιεκ εἔγιιιάε€6Ι ιιιιιιι!ε- 
ΜΜΕ οΙνάΙνάΚ, Μ;" ει. ειοιιιοΚ 6ειιενεΙιειό!εἔ Μπα ει “κι ΜΚιιιω 
Νιο!ι, ε ιιιὶιιιὶειει: ιιιε:ΙΙειτ κι ἔγει·ιιιοκ Ι:εεωιιεκ ιιιωιι6σεω επιπ 
ΒετϋιιόΙεἔ ιιειιι @ιιι επειινειΙειι. Α Μ" ,,ἔϋι·νόΙγεε ιι ἔγ€ι5Ι 
Ιειιγόε:ο ΗΜ ΚαροεοΜ Ιιιιιιιιιιοε ειἔγνΙ2ΚύτιιαΚ" 
Μιό.ι·οιιιιΚ, -ιιε ει: ιι;γνι2Κύι· ;ωωιιεω ΠΠ6Μ ιιυιιι ιιιο$€γ62όόό 
εϋιιΚοι:, Ιιειιιειιι σε” ιιΙο.ροε €γαιιιιιιΚιιι ]εΙειιιεαϋΚ Μ, ε μι58γ 
ιιιΜυιιΚιπ ιιΚΚέρ τειιι!επϋΚ ω, Ιιοἔγ ει ἔγοιιιιοΚ Γο]ε ιιιιροιι!ιιιι€ 
3ειοι· ιιιιιεἔ νιιιεΙ ΙοϋιιτοεεεΞΙ‹, Ιιε·Ιεό ΙιιιειιιάΙατι·ει ρο‹Ιἰἔ τοιιιΜΒ 
τιιιιΚ: Μ), ΜΗ ιιγάι·. ει:ι·ιιρΙ. Ν, εοΙν. ιιι ιιιιιιαε «ΗΜ. απο, πι. Θ. 
Ναρ)6.Βιιιι 4ειει· 1 Μνέε Ιαιιιό.ΙΙωΙ ; -- ει εεεοε06Ι εΙνά!πειτοΗ ἔμπ 
Μια ρειὶὶἔ Μια οεοοετο τοιιιιἱ ιηάιιΙοιιιιΚ. 27ιΗΚέιι ιι ἔγετιιιεΚ 
ΜΜΜ ιιιιόιοΝιιιΜιε ΙιοιιιωΕτ; -- εΙιι!ιοι· ιιιοιιΜιιι ει: ιιἔγιι2ΚὸιιιιιιΚ 3ο 
κι Μάι· Κέ€ε6ἔΚινϋΙἱοΚ νοΜιΚ, ιιἔγαιιἰε ε. Μ σειι.Ιιιιοιιι %ιιγινε!. ιιι 
τἱιιιὲ80ϋΒ νοκ ιιιἱιιΕ ιιι οΙεό ΙεἰιάεΚοι·, ε. ΚιιιιιοεοΙι όε ναι·ι·άιιγοΚ 
ιιγιινό.Κ, ι“ΘειοεσΚ, ΙιιιΙΜιιιι6Κ νοΙιειΚ , ει ε2ειιιοΚ οΙότε ε οΙάειΙνύει 
ΚΗοΙό ίοι·ιιιι1νάΙι, ε ε. ἔγοιιιιοΚ Μα ΐϋιιιιιτΕπιιι όρμου παπι "Ια 
Κόμικ. ι 

ΒΚΚοτ ιιιι6πειει€ ει ΙεοεειροΙάε ΜΜΜ”, κι ιτιοΙΙγ ά!ωΙ ιιιιιι€ 
08γ Μ” οΙιοιι νιιιἰειιιιεάἔιι εεινό ιόΙΙιεειαΚιιι!ετΙο.ιι ίοΙγιιιιιιιιιιΙ τι 
ιιιωωιε Μ. Α ιιιίΜι :Μια ιιεΙιάιη ροτοιἱ8 τάιιἔἔϋτοεϋΚ ιοΙειιΚει 
Μι. Αιιιιιιιι ει "ότι Βου ι·ιιμεραεεπεΙ παι;πειτα:νάπ Με, σ., Ι'ο_ιι·ε 
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Κϋι·Κϋι·ϋεειι πιω ρόιγάΚΚιι! Κϋ€6ει ει!!αιΙιποιπειιοι0, ε τειιιΜΗιιιΚ: 
ΒΡ. Με.. ιιιιιιιιιιιιιαιο-_πιππιι δι. Π. δ. 38201' ιιιιιιΜΜιι ιιιιιἔγιιι·ὺιιγὶΕ 
οι @Με Κειιιιι; ιἐε Βρ. “ιι Ιιγι!ι·ο_ιοιΙ. πι. _ι , εοινο ἱιι ιιιμιιιε οικι 
ιιιοιιι. ἐιν, Π. Β. 2824” ιιιιρμΙιειιι 1 ἔγοι·ιιιεΚπιιιιἀΙπιΙ. 

30ιΙιΚάιι. Βὰπἔἔϋι·‹:ε ιιιιιιιιε«Μιε πειιι ιεΙειιΚοιει€. ε. ΜΜΜ: 
νιιΙάιιιειΜιαΚ. ειιιΜιιΜΒιιο.Κ; ει παπι ιι νι!ειἔοεειὶἔ ΙιεΙιιιώεειι·π ω 
ειοΙιιιι0ιιπιιΚ; Μέι ειιιΜιιιιιιιΙιειιι πω.. πω; ιι €γει·ιιιεκ πω.» 6.1 
τιι.Ιιιιιι ε. Κ. οι·νοε ε,·ι.·γοεϋΙοι εΙόττ Ιιειιιιιαιττιιιοπ. -Βιοπ πιω 
νιιΙτ άΙΙαρο€_ῇπ ιιπι. 18ᾶιΚιἰἱἔ ΜΜΜ . ιιιιιι6ιι ει. Ιωροιιγει ΜΜΕ επιπ 
Βειϋιι6Ιοἔ ιιιιἔγοϋΙιιιΙιιι Κεωνιέ·ιι, σ. ίϋιιεΜιι ιιἔγνιιΚὸι·οε τϋιιειιιό 
ιιγοΚ Η. ιιιιιι:ειτισιιιιιΚ.- 23ιιιΚιιπ ιι Τει κπιιιι6Ιοις Μ"ω)ιι "Με απ' 
οΙεό οεαροΙειε ιιΙΙιιιιιιιιιι·ιιΙ. ιι επειιιι:Κ κι.ιιιιωωιι, ΜΜΜ Καπο" 
ΙοΚ, ει. ΜΜΜ( ιά8πι€ιιΚ, ει δγει·ιιιοΚ €εε.ιε εἔγ6ΙιΚἰιιτ πι ιό.ρΙ:Μι. Α 
ΙοοειιροΙέιετ πιιιι· οΚΙιοι· ιειιι6ωΙπι ειΚειτιιιΚ. πιο ει ἔγειιιιοΙ‹ ειιι!όι 
Με! ο11οιιο:Μοϋ. 

ΜΙ. ΜΜΜ ωΝ:ϋΚ ιιιοἔ ει. Ιεοειιροιάει ιιιέεοιΙειοι·, πή 
όϋπ ιειιιέ€ ΕόΙΙιεπειαΚαπιι€Ιππ ίοΙγιιιιιιιιιι! Η ι Μι ο ιι π γι νιιιι"ωω 
ρ;π πανό ιιιιιωωιι κι , ε. ει [απτο ει ι”ϋπε!ιΜ ΚΜι25 ΔΙΚιιΙιιιιιιωιιιιι; ·τ··-ΐ 
ΙιεΙεόΙο.<ι,· ι·επιιοπιιιιΚ: Βρ. @απο ιιιοΙιεειιο ?Πι , Μια. ιιιειΙει€. ίει·ι·ι 
ὅ”. κκ., ιιιιιιιι. οι·ιιι!ι ἔι°. η, Ειπα!. 0οι·ι- ιιιιι·ιιπι. ὅ! τ. Χ., επιπ 
μ ειιιιρ!. .ιι.]. Μ. δ. Βόιε|(ΜϋιιΕιιι€ 4 Κοινω Κιιιιιι.ΙΙειΙ. Βρ. @απο 
ρεπι·οεοΙ. ?ινή, Με Ιιγϋι·‹ιῇοιΙ. Οι. ι. 8.8. Β6Ιιιιιιιι 2 ύΜιιΜιιτ 1 
Μ.νέε ΙταιιιιΙΙιιΙ.--ΒΖιιτάιι ει ἔγοι·πιεΚεΦ €ϋΜιό πεπι Μπακ; --ε ιιιιιι€ 
ΙιιιΙΙοπιιΚ 0ΙΙειιιτε έΙιειροιπι Μεε.ό ειιγΙιιιι€ νοΙΙ;-ποΜιιγ Μι πω" 
ε.ιοπΙπιπ ιι €γει·ιιιοΚ ιιιεἔΙιιιΙΕ, ει. πέ:ΙΚιιΙ !ιο;;γ πιι σ. Μπι οΚει.€ ιε 
ιιιει·ιι6Κ. -Α ιιπιεοϋειοτι !ιιοειιροΜε ίοΙγιιιι€Κάτ ειι€οι·ιπιπ ιιιε.·ι.· 
νιΖεἔἀΜιι€ιιΚ. (Ι. ιι 185 Ιειροι.) 

Ιζόϋπόεοπ ι1εγΒέπιππΙιιιΙ Ιι6Ηιιιιιέ!ι. 
ι 

Θ. Ηειιιιι·οιατΙιιιι 3εΙΙεπιιι Μ: όε Ϊθ]ἱΖἔΒἱ0ίί<ω 
εέι,·;.-ΒΙειιι€ε ιιειιι ιιιιιό.ιιΚ ιιιιι€ιιιικιιτ οΙιιιιιάι·ιιιιιι, νιιπιιιι Ιωι06°' 
ει,·ι·γΚόι·Ιοιι-, και” ιιἔγνιιΚὸι·ιιιιΚ νεἔμιιωι Πε ει τειιιΙειοτι·ε πανε 
παπι νιιΙάιιΚ πω. ίϋἔἔ6πειι; κι κι Ιύ.τμι πιι Η γ ο!πεοιινπε Κιιι·_ῇωΙεΚ 
ιπ ιι· ο νειοΜ6Κ ἔγὺἔγιι·άιιγιιιιΚιι€. . 

1842ιιιΜ 82 ει. Μπιτ. ΝΝ. ρθω ειιι!εώειι15Ιι6ιιιηιοειιοιιιιξ 
ωωπ Μ ίϋΙνόιοΙο πιω 3 ιιιιρριιΙ ιϋἔιϋιι πο” ιι6ι·Ιιών-.Μιιιιι6 ει:οιπ<= 
ιιιει5.ιμό1, Ιιάιιγιιι€ει·ι6Ι ε πω” ιθ_ωιι08ιιιιιι€ έ8 ιεε€Ιονοτιε6ἔ€6Ι Ιο 
ροωτι ιιιο.<;. ειέπε ο ιιιεΙιοπ ειτοι·ιιΙτ νοΙτ. Μάι” 120ικέπ ΙΒΜέτειΕ 
ν6ιι: Μ” πι: ιιιεΙΙοϋ ει ιιγιιἔιιιΙειιιειιἔ ε ἱιιἔοτΙόκειιγειἐἔ Η5Νϋπό 
ΜΗ, ιι ΚειΙνετΙοπ ἔγοτιιιεκ Με ΜΜΜ Γοι·ι·0 ΜΠΕ, ἔγαΚτιιπ ι·ϋ·.€€6ιι 
ε 6Ιοεοπ ιιι.ιιιοιι ΠΠ, ιιιιιΙϋπ ε;γειοι·ειιιιιιιΙ Μέι ιε ε" κ ι εε έ Μι 
τανειειιο; παω ριιιιιι. ειέΚο ειοι·πιι; οεοΕ6Ιγ Ιεϋιιϋἔόε; ει ἔγει· 
πιει: ε8γέΜειιιτ ΜΙ κιωιιωι. 
π Παω ιι€;γΙιάιιιαιοιιι ιιοιιιοι·6Ι οιιιιιιέιι·οιο": ΜΙοιοι Ιιοιιιι εκιωι· 

ιιιύἔ Μπι ιπει·τιιιιΚ. ΧοιιιΙεΙοιιιιιιι: 6 ιιιιιΜητ ιι και” ιιιϋἔι6, ε Πρ. 
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τ:Μοιιι., ριιΙν. τω!. _ῇειΙειρειε α». έτ. Χή,Μ. Βἱν. Μ Με. 8.Β. δ. ΟΡ 
"ωκωι 1 ΜΗ. Α 11ειάέιϊγοΚ ΜΚειΙιιιαιό.εα Μάη ε. Μ] επιὶκιὐειΒΒ , ει 
Η: επγΜΙ:Ι:, ει ΚϋΙιϋἔόε ἔγειΚοτἰ, ει εισιιηιιεά;; ΓοΙγψοιιοε ει Με 
Ιέ._ῇ‹ΜΙιιιΔΗππ, ε 8. "Η :ΜΜΜ ιιιεἔἰΜΗοΝ ειέΚεΙόεοΚ ειω1 Μ:Βάκη 
ΜΙΜτεἔ ὶε ΜΗΝ Η ;-ειι όῇ εΙόἔἔό ιηιιἔοὐτ. ΒΚΚοι· :Με νοΙτ ο 
ΚιιιιΚ Μπηὶ, Ιιοἔγ πω” Κειάϋ Ιιενειιγ ειέςγνΕικοι·ι·αΙ νωι ιΙοΙἔιιιιΙ€. 

13ιὶἱΜη ι·ε88εΙ ε εε€νο ε” ΧειιιέιΙιηἰ ΜιιιΒ0]οΙα] ιιιΙει£ο€€_ Μι 
ΙιιΙ ροιΙΞ8· ,ςγόοδο Ιωιἔγοι ΥιἱΙἱ2ί6ιε!. - Α ΙεἔοἔγειετϋΒΒ σιιπάκιἰ 
€γό;γε2στεΙ6ε Μάη οι ΚύιήεΙεπετοΚ Ισ.εεειπΙΠιπ οΙοειΜΕ!!ιι€νάιι ε; 
ἔγει·ιιιεκ ιιιά]ιιε 18ιΙἱΚάιι άρει" ΙιειιιιΒοοεάΜι.1οϋ. · 

Ηηιωισσκ νιιἔγιιιιΚ ΜιιΜ, Μ” πωΙάΙγοκ ιιέΙΙ(ϋΙ ω. μινιιΙΙιει 
“Μ νοΙπο. ο ΒεΕεἔεἐὅ-ιπεΙΙγ €ει!άιι σε” πι ἱιἰεἔ· ω. νόι·τοπάειστ 
ΜΚ, να;; Μ. ιἱἔγ ωιωκ, αι ε8όει όΙεπιιιὶὶεέἔιιεΚ Ιάι:ιε ΓϋΙΜΒοε 
ι·οιΜεά!πιπ άΙ!οΝ: (Ι. ει; ει·ειΙοϋ ΙάισιΚτόΙ ΙιενειοΕ6 οιἰΚΚϋηκετ)-ιὶο 
τα κι ό. ο ε ο ε ιι ε. Η ΙέιΕά.κιΚ ει παιΙό.!γοΚ πΙΒΜπιαιάεέ.$ νοειό!γοε ΗΜ· 
ιόεέἔεΙε ιιιἰαΕΦ. 

10. Πρόε Ιιει8ιιιοιιόε Γο_ἱεΙΓοὅιι ΙτεάἔἔειΙΔ;-ε!οἰιι€ε 
ίε]Βάιι€ει|οιιι ἔγειιιιψι ϊοτἔοϋ ιιἔγειιι ΗΜ, 0ο ιιιύἔἱε, σ. ·,Ξγοιιιοι·-ιιιά] 
ΝεεεΚ ίϋΙι·άιοΜεάτα (ει "Μ ιιιειἔἀπἔγιιΚοι·Ιιι€Ικιιι ίΠγ Κό€οε ΚϋτὶὶΙ 
ττιόιιγοΚ Με “ΗΜ πω" :ηέιπ!άιιΚ), ε κι ΚὸτΜιἱ €ειμαειαιΙατ Πατα 
ρ11είεε. νύἔε£τ ἔγυιιἔό‹Ι Ιιό.πγω16 τωιιΙο1όεύτε ΜιτάτοιάιιΚ 01 πιει 
έιιιιΚει€. 

Α: 1845ιΙἱΜ ]άτό!κπομΚ ]ο8γ26Κϋπιγνόηεκ ?95ιΗΚ ειέιιιιει ει 
και. Ν. Ν. 9 Ιππιπροε πω" ΜΜΜ ροεϋ ειϋΙεπόεϋ ΙεἀπγἔγετπιοΚ 
ΜΚ ΜΒ ειοΙόττ 3 παμπ! π: οΝεΚιιοΚ Ιιάιιγάεάνο.Ι, ΓοῇΓεῇὐπΙιιιἰ .ε 
Μπιε Κόι·ῇεΙεΙ‹ΚοΙ 1ωωωσιι, ιιιεΙΙγεΚΙιο2 Βέ86ΙΙΒ ἔγειΚοτἱΒΒ, ΒΔ 
«Ιο.ΙιιισιτΙειιπ Ιιἱἔ , ιϋΙιΙ ειέΙΩετύωΙεΚ οεειτΙαΚοι€ειΚ. Μοε£ (Μη, 2005 
Ιαέω ει Μ.: ιιι€τεέΚοε, Με πωσ ίοι·τύΜ ιιιειῇ‹Ι ΙιϋνϋεοΜ› πι: εἔγ6Β 
€εετιι6Ι, πιτ πεΙιειεπ τειι·τμ. πω; ειειιιεὶ Και·5ιιιάεαΚ, ΒάἔγπιΙταΚ; 
Ιιάπγάε τϋΒΒέ Μπα ῇεΙωι, Μιειιιοιιεεε πιω!! ἱε Μπι; ει έγετιπεΙε ἰ 
ἔειι ὶπἔετΙύΚειιγ ιιγιιἔ€ιιΙαιι,ἔγει1‹τειπ ιιιἰιιωἔγ ϋηΚειηκεΙειιϋΙ τ6ἔτϋη 
ε όΙεεωι ΕΜΗ; ΠΠ; ει. Με μαπα ίά1άειΙιηιιτΙαη; ει νἰιεΙυτ Μ. 

Εκο ΚύτῇεΙοΚπι6Ι Γοἔνι›. Εε]Μ1πωΙιπειτΕΙΙο16 ;;γιιιιιιιι 
Κατ _ήεΙευινέπ Η --οεαΚ σ. νἱιεΙ‹π Βόεύ;:,ΐο ε ει τϋἔτϋιιἱ όΙεε Μ· 
ΚἱάΙιάεοΙε αΙΚειΙιιιακοτὶ £ο_ῇ-Ιπἀ€τανε€ύειιεΚ ι1εωφωπυιωκ Μπηϋιι 
Κα!! νἰεειει σ. Μ] ιπιὶ1Ιγτετιπύειοτε ἱτάπϋ Κόι·Μιωτιει€Ισπυ. ΒεπάεΙιπϋιιΚ: 
Βρ. Μακ «!εε€. εἱιιιρΙ. 2;. ΜΗ, Μ!» ἔτ. _ῇ, ριιΙν. τω!. ίροοσιο. ἔν. 
Μή. οΧγιιιεΙἱε εοἱΙΙειο «Η. ή. Μ. δ. Χ ότάιιΜπύ; 1 Κά.νύε ΚειπάΙΙειΙ; 
-ε Μι σ. Μ] Ιι6ε6ἔε ιιειιι οπἔεᾶπε, τϋε€6ιιτ πω. 
ᾶάΙγοΙω£ει Ιιο.Ιά.ιι€όΚ-€άμΚι·α.- ` _ 

29ᾶἰΚὲ1ι Α ιιόΙΚϋ1 Ιιοἔγ σ. ιιαιΜΙγοΚ αΙΙωΙιιιειιωασ.Κ νοΙιπι Μ.: 
οεοΒόΙγ ιΙο Μέ;; ἱε ειοιιιΒαπϋπό μινιιΙάεΕ Μπι ει!ΙωΙιιιυπΚ €ερο.εΜ.61η 
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η-Ε,- 8 ιιγιιἔωΙπιιεΑἔ, κ1ωΙψϋ1ν6η ε: ιιι·οιιιΙει€ εοΚΙειιΙ ιηιιἔοἀωψ 
«πι, ε 1°ε]ε3$ ει ἔγοτιιιεΙ‹ ΚϋπιιγοΜοπ $ετΕά Με ;-ιΜετάεπ πιου 
Μιιι ο.1ιαειιιειι6ε ἔγαΚοτἰΒΙ›, ε ετ6€οΜεεω πω Ράι·οειιΙνει. Βεπάο1 
€ϋιιΚ: Βρ. οΙ_ Μ. τω. β, εγι·ιιΡΞ ιιιαιιιια€ἱ Μ. Μ. Μ. δ. % αὐτῶι 
ΜΜ 1 Κάνόε ΜιτιάΙΜΙ; ε ειιι€άτι-εανειπγιι οευτνάπειΚ πέ:ιιιΕ _ῇεΙο·ἱ 
ιιιιι€α€Ήοινάιι-Έγευρ5ά 8γοιιιοτ-στόεΙΙ:6 νεὅγὶ€όΚ0Φ.--Μεἔἔγὸὅ;ιιΙα 

Μ;; εω:$εΙαπ ΦοΙιάτ, πιω! κι ιιτοΙεύ Ιωπϋ, ιιιἱ .€ε]Μ.πι€α1ιιιιΧυεΚ 
πισω ποΙαιιιιΙ: πενειιιὶ. 

ΜόεοιΙΙιιΕοε αεγνΜΒόιά οι0£ο!κ. 

Η. ΜάεοἀΙιιἔοε αἔγνΜΚότ - από Κ ἱιιιετϋΗ ο· 
ἐς μ':Μι ο η , ιιιοΙΙγιιεΚ τεεω πιΜθειι ϋτεἔεὶΜπ νἱποπγεε ϋπιΙειηΙΕ 
ωωιωΠι‹. Α παάι5.ΙγοΚ οιόΙωΙο.τι αΙΚειΙιπσ.ιάειι Μιοιημι1 Μ; Μπι Και· 
νοεΜέ α !1ἰιἱ8ἔ Βοτομ.Μοο8 εοπι Ιιαειιιι5.ΙωπτεΚ. Α δυσπ020ΙειΕ ἔγ‹5 
έγάτωιτΙαπ ΒοιηοΙοιΙοπ Ιεότεεετε£ ίωΙειεττ Μ. 

184θιΙΜ 100 ει. Με” (εππηΙ1ϋΙόΙάι ΙωιεΓοΙγάςεαΙ (ιιγά!!ώε), ε 
ειΓΙιονειιγ ιι€γνΙ:Κότ ἔγειιιιι_ῇἀναΙ› ν” Βοἰτνυ. -Ν. Ν. 5 6νοε Μπι 
ΜΜΜ ροεΠ άτνο. θα κοτΙιάιιιΜΜ ιιιἀῇιιε 20ΜΜπ ν6Φοϋα€€ ΠΠ. Βιο 
Ι6ίΕ 1 Ι·ιώιιαρρα1 Κόι·ΜπιιιικΜΜ νάΙτό!άπ Μάη ΜιπειιΙ€ ωειάτ-νἰιειιγϋιΉ 
ἔγύἔγΙ€ίει£ο£τ. -ΚέΕ ΜΗ Με. ΓοΙγτοιι(›5 Γοττὐεεἰἔει πο, πιω” @ο 
ΙωιΚέιιτ το!ειιιεεωι τοεεισ.Μπ1!, ε 1ϋπεϋΚόΙ: πιεἔ ΜΗ; εἔγἱτάιτέ ίο,·Ξ 
ΗΜ. 01, ΜΒΜ ε Κειοἰ ειιοηΜιπ ῖι16ιιΚἱΜ εΙΙιίιΙε;ΞϋΙιιεΚ, ε τοιιιΠΗνϋΙἱ 
οπές;; Βάἔγπᾶ€εέιἑ>,· ιτιοΙΙοϋΕ ει ἔγετιιιεΙε 08αΚ1πἱι1ἀἰἔ ε.1ιιι!Μ 
Κ! νό.ιιΚο ΜΚ -ε 5 παρ, Με. που Κότ3εΙεΚΙιε ἔγαΚοι·ἱ εάτ,·δα 
Βίωθε Μ8 ειέΚΙοτόἐοΙεΚ σειι€ΙιιΚο2ωΚ. · 

Μάῇ. 20ᾶἰΚέιπ ίϋΙν6€οτνόη, Βότο Μ, ότνει·όεε ωστε; Με Μπι 
ΓοττόΜ› σ. $ϋΙ›Μ ΜετπόΙ; επεπιεϊ τιιὶιιτεὲ·γ Η ιιιοεαΙ‹ι, Βοε· 
"ω", π. ε2οιιηεἰτοιιιοεοιι€ἱ νοπωιΙ ΚΜϋπό, ειοπιμι 
πω”, ιιγο1νο Μετα, ότνά,;γΙιΞάτιγ; ἱιΙ6πΙαἐιΜ ΚϋΙιόοεεΜεεεΙ τοπιι!εε 
Μοροἔ€ει€άεἱ Μπι; ωωιω ιιιει]ιΙ επ 0ἔγἱΚ 11ιειω ει. ιτιόεὶΚ $ϋ66Μεπ 
ΙιιιΙἱΒπ€ιιἱ ο!επότ!έ ειϋτ€γϋἔο€έεεΚετ; Μπα ριιἱΙ`ειΙτ Ι'ά]όει!ιιιαΕΙαι1, εισέ 
Ιω ἔχειΚοτἱ, εάι·,ς:ι, Ιι1ἔ, Μι!ϋε; νἱωΙεω Κενέε; -ει €γε:ηιιοΚ ε 
€γάΜσιπ μμε οι·6Ι‹ἰιιιει·ϋΙ€ ε νει·Μάηγοε τε:Κ1ιπετϋ. Βοπιιιιιἱ πω: 

21 - 23άϊΙώπ ε. Μι όε άΙιιιοεεάἔ ίοΙγτοποε, Γο]ϊέηάειΙοιπτόΙ 
Μπι `ραιιαειΚοιὶὶΚ, ιπο11γ ειιοπΙπιιι ΚΞτϋιι6Ιεἔ Ιι6οΜ› 8 νύἔΕαἔοΚ 
ΜΙ, ὶᾶ6ιικΞιιτ κϋΙ16οεεΙ;Ιωιεα ριιΜι, Ιιω:ϊο1γάεο. ΓοΙγτοιι 
Μιπ·Ε;-ο. ΙιειΙάιι€εἐΚ€εἰῇτα 2 παιΙά!γτ ειΙΚαΙιιιαιτιιιιΚ ε ΒΘΙ86Ι88 Με· 
ΒοτἔγϋΚ-Γϋιε£εΙ: σιι!$ιιπΚ.-24Κόη ει1:9.2, :Μιτιοεεἀἔ , ε Ιο1-Ιοτ1°όεέ8 
ίο!γτοποεαΚ; σ. ΙιειεΚἱᾶτϋΙεΞεοΚ·ἰἔοη ΒΜϋε.οΚ, νότοε1ΚοΚΚειΙ νεἔγε 
εεΚ;-Ιο;ότε Μἀεἐ· ΒοτοἔεπἀεοΚ ωωωωκ, ΒοΙε6Ιοἔ Ι‹οεΙ›οτἔγϋΚ# 
ί6ιο€ετ ΜΡ ε ΚοιυόιιγΝό-ο56ι·όΚ αΙΧαΙιιιαι€ΜιωΚ. ΒιοΚτε @ο :ημι 
ἔοἀ€ειΙ›Β νοΙτ, όΒ ε26Κε· @έκ 6_ῇειι Μ Μπι νοΙ€. -55σΉΚέπ ό€νά 
Με (ΜΜΜ ω τι ΙὶύοεΙω ει: εωκ νε1τνε Ιοεϊ; Μπα ΚότῇεΙεἱ ειηΙιϋΙ 
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ΜΙΚ., Μό! Κ6ιιιιγοΜειι τειττῇει Μ", Μπα Μπι Ι“ά]άει]ιπεε' - @Η 
ε" Ιιὶἔ; εάι·ἔα ΜΜΜ πώ( Κ6νετκΜειωτ. -- 26«ΠΚάπ σεωιω π. ίιῇ 
ΐοι··ι·ό ΜΜΜ , ὶειιι€€ 2 τιω16,Ιγ αΙΚο.Ιιικιιτο.€οιτ.- 27ᾶἱΚ6π ο. !”0!γίο11· 
Φακό Με έ:ε Μειιιοπιύε πιοΙΙοα ιι Γε_ῇΓοττὸεεΞἔα ὶειιιἐτ ιι6νοΙτεϋνόπ π. 
ΙιπΙάι1τ6Κ€έψιΧτα 4 πο.Μ.1γ ειΙΚαΙιιιειΖωτοττ; ε ΜεΙε6Ιεἔ-Χὶε6ι·1εὐ νό 
μα: !οΙιοτιιε-ε τάιι 8. ΙΜἰιΙοἔεΚ ἱ2ἔιιὶ0ἰἱ5άἔέ.ί Ιεἔγϋιιιἱ ε ει ΝΗΜ 
τάΙει€τει ΜΜΜ ωΙτιιι·ιΚ: ΕΡ. ΦΗΜΗ. μ. η, ρων. Πονν. μ. ῇ, εειοΙι_ 
ΜΝ εοτ.].Μ. Βἱν. Πι «Με. 4. Ι). 8. ΙὶοἔἔοΙ εετνο ! ροττ; Δημ· ί6ΗΒ 
ἔ]θ]έ8ί ιηάκιΙάυΚ ει εΙε6, άωΒάτοι· οεεΙαἐη ιιιέΚοιγεωα€ ΒΜό.εέιτε.; 
-2θἀἰΚιἑη ει €γοι·ιυεΙευεΚ 2 παρ ύω.εισέΚε Μπι Ιάνθυ ο. Με ·έε Ισ] 
Γοι·τύεὁ.ἔ Ιιοπι1οΚι·άιιοιοΜωΙ Μγωιι ΜΝ. Δ Μάης Βοτοἔε£άεοΚ Εἰ 
Ιιει,·έγιι€ωΚ, ο ϋο1εόΙεἔ_εΙΙιαἔγνἀπ :ι Βοποτροτ€-ειᾶσΕο€€: Βια. 
ωΙοιιι. ἔι·. νὶΞ].,. ΜΜΜ. ΑΙΜ «Η. β, Μ,Γ. χ). Βἰν. Πι Με. 4. δ. 0τά:ι· 
“Μέ 1 ροτ€. Δ _ 

·.Βενονέπ ο. ροτοΙα.€, ό1]ε11, ε Μ_ἰιιο.ΙΒιιι 2 2ϋΜ Μ8ωιγοε 
ειέΚΙ8ΜοΙ ΒϋνειΙεειο£€.- 30!ώ.ιι αι Μάης απ ιιΙὶἔ εειτενοΙιε£6 
νἐιᾶαἔ, αι ιιι·02οπ ε ιιΙειάτ:ιΚοιι ειεπιΜπϋπό, οι Με ΙΙιέΓ8θΚ08, π. 
εγετιιιεΚ ιιγιιἔοιΙΜιιιειωπ ϋεεΖεἔϋι·ιηΜνε ἰεΚειἰΚ. ίε]σέ€ ίϋιπ.ειτωιά 
έρμη Μρτε1ωι, πωσ Ι46ΜοεοΙ. 31Μεάπ επάκε τε·έιωρο16τι «πο. 
πω” Ιονόιι, Ιιεψύ τηεΙΝετ (Μεσα. Ιοιιἱ€.) Καμ, - ιιιΣτο 3 ΙιιιεΚἱϋτϋ- ' 
Με €ϋτωιι€; ό_ῇο ε16,$€ό ιητιι,;οιΙ€.····Συιι. ΗΜ α Γοηάοιιοε ἔγϋιιἔο 
ε6ἔ, £οπιρο. ΜΙεριπ, Ιωάνωεπε68, ωσωσωε Ι10υιΙ0Κτά11020Κ' ιι 
ω] ιιειἔγ €ει·ἱιιι€_ῇο, ει ίε]Β6τ νἰεειετεὶποΚ “Μακ ιιγοιιιατάεει, ε ι 
ΒιειΚ:ιοεου 2όΝειι€Κ ωοιπ Ξε τσωωφικ ει: 88ΥνίΖΚύΙ' ἔγατιιι 
μη" ο ωωιω ει μοτιιιοΙκ ΙεϋΙιι€οεοΙτ, ΜΗ. ριιΜι «Με "επι Μοεοττ, 
ε σ. ί6Ιϋ16”ετιιιοΚυεΚ Κοπή τεειΚε€ιιοΚ ;. επεΚειι Ισά! ει: ετσι όε 
ωεωι·ειΚ νΙιᾶειἔοειιΚ.--2 --6ιΙ€Ιωπι , ει ,·ηετιπιθΚ ΜΜΜ" έι!Ιπρο0 
Μ» ν” ιι,·;γειιι ,Με ιιι€ΜωιιοΜα ΚειΙνο€1ειι, 361 οειΕΚ, Μπι: τω» 
€οποεειιιοπ.ι·ω;-ει 8;γετιιι€Κ εΙεονάιηιι1ι ο πιέε ύιι1ώΝο οΙ8·γϋιι 
ἔϋΙτ, ιιι στο» όε ειΙν6ἔ€ειἔ-ν1ιϋε;; ιιιὶπ‹ΙἱπιΜΜ› ΜἔγοΒΒιιΙ ε ·τοτῇαΙ; 
--ει ἔγετιπεΙε ετε]ἱπεΚ ωιιιοἔωάεάτε. ΚΙι1Μιέη ε ΠΠι11ιΠ ιιι21πιό "όπ 
ἔο Π5ιο€ό!; ειιΙτιιΚ. - 7ι"ΚύΙ1 @Μ οι ἔγετιιιεκ ιιιεἔΙιειΙτ. - 

Βοποιο1ειτ. Α ΗΜ: τσισιω εονέ.υγ, οι πω ιέε ει: ει1νέ5 
ΜἔοΚ Κἱ€ϋιιό!0,·; νά2ιΊει;οειιΚ; π ιπδω,Ήκω Μ€τειϊο1ό Μεεύ Μπιά 
1γοεύτόοε, επνόνε1 Μνειι ΒοειιΉόιΠΜ; αι ει" ε111οιιιόπγα ρόμπ 
ευπι ο1Ιά;"ιιΙ€, Ι:ϋΙϋι1ϋεοπ ει έχοιιιτοοεοΚ ίει_Ιει.ί , ι:ιεΙΙγοΚ ΚὶΦάἔυΙ€ ἱἱ 
τε;,όΒειι ιιιὶυτεἔγ 2 % οΒουιηΙ απο ωΙΜτειτο$τ ; σ; ει” άΙΙοιπάιητπ 
εΒγιἐΒΚἱο€ απο ιιοπι νόι·£ε16ιι, εωει ιιωιι νέι·ιΙύε. Α €0τ1(οΙ:ΜότΒοπ. 
ει νόι· ἱἔοιι Μ; εανόε;-ειι ἰι‹›ιτιπιτ τοπΟΜνϋΙ ΙιειΙανάιητ Θε εεινό· 
εαπ Με2ϋτόιΗΜ. Μωσιωι πιιοΙ!ϋι·οέψετι ιτιὶπωἔγ 8 οΒ0Ι11ηΠ νότάτϊ 
:από €πΙά1€ε1ο££; ε. ΜΜΜ Βιιιιαι!ωΙκ, «1ιιι·νει τιιρἰπ£αινωΧ ε α ωθω 
Ισ15ιϊπειι Μ 11ιε1ΙΜγὶ5ὁἔἱἱ ΜΙιοε επανω διιιΙ8εΖωπ4:Κ. Α ει1νωιι·οΙο 
Μπι ἱε ιπιὶτι£οἔγ 2 οΒοπιηὶ νέτάτἱ εεινό. Α Μιεί1τσ€Βετι ιιειἔγ ιιιειιγ 
ιηὶεύἔϋ ιϋΙι!εε εεἰτἔει από, σ. πιώ ηαἔγοΒΙ› €ετἱιιιοἑ_ῆϋ. Α ΒΘΙθΒϊ10Β 
εεκπιιιὶ τοπιΜΙεπεεε6,<;, Κἰνον6ιι Μ” ε. ναετιι8 Βε!ε·Κϋεπ π ΜΒΜ9· 
Με ΜΙαιιι10 ροΜπϋάΦ.= · - 
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_ Π. Μ ἰιεοιΙΙιιἔ‹ι ε: ιι€γνΙ:Κότ- Βιιιιι6Κότοε οἔγέιιὶιοιι. 
Μ Ν. σ.: ιιἔγΚὸιήεΙεΚ ιάιειιιιιιιΚ ει: εΞΙϋΙιειι ιιιιἔγ ειστερει--ε ΜΜΜ 
οι·νιιεΙάειιιιΙαιι ιι·ύ.ιιγιάΚ: 0ο ιι Μι· πι 6Ιειιιιϋε6ἔ εμε!» ι·όειοιΙιειι 
ιιιιιιι!ιιιιιιι ετϋεΙιιιεΚ ιιιιιωιΚοιοτι Ιιοιισιοιιιιιιέι1 ιιιιιι€ ει2 ειρ,·γ Β απ, 
Ιω! ἔἱὶιιι6Κ ιιοιιι Η: Ιόιο:ιεΙτ. Αι όΙ6 Κόι·ιεΙεΚ ι:ειιΚ ι·έειιιιι 
@ ει. Ιισ.Μ.Ι ΜΜΕ οΙΙγειιιοΚ ιιιἰτιι οι·ειΙοτι ιιἔγιτ1ιΚύτιιιἰ!.' 

184°2ᾶἰΚἰ 110 ει. ιιιιΙαιΕ. Ν. Ν. Ο ένα χιοεϋ ε:ϋΙειόεϋ Μο! 
Με Μ ιιιιιιι!ι€,· εἔέειεόἔεε Ιονι5ιι , ειεΙ6ιι ιιγο!οπ ΜΜΜ Με" Μι· 
;ωεκι6ι Μεάτι Κϋιιϋ86ετό! Ιεροιοιτ ιιιοἔ, οι Μπρικ ιιιοιιΒιιιι ΜΜ 
ιιγιιἔοΙιιιινιιιι ει ἔγετιιιεκ ιιιιι. '.ΞθιΙι!ιιιιι ι6ινειοωιι Κόνει!απόιάΙΙιι 
ροιωΙ: ιι ἔγετιιιοΚ ΜΙειιιο εειιγνοε, Ιιότειιιιε ΜΙνιιιιγ; ίεῇΓιἰ_ῇιΙιιΙοιιι, 
ιεει!ονει·ιε6ἔ Μ” οΙ€γϋτι,;ϋΙόεεεΙ; ιι ωἔω. ιιεΙιειΙιϋΙ€, ΚϋΙιϋἔ6εε 
ἔγαΚοτἱ, τόνιι!, Γειιι!ιιΙιιιιιε; παω: ειοιιι] , ιϋινἀἔγΙιἰιἰιιγ; ει Μ". Μ 
ἔιιἀτ, ίεειοε, ΠΥ0ιιιέ8Πι Γάιιιιιιιιιιιε; ει: ιιΙνόἔωἔοΚ ν1ιᾶιιἔοεειΚ_ ._. 
Α ιιιεΙΙι·ο 9 ιιιι.«Μγ ιιΙΙαιΙπιιιιαιιοιι, πιιτο ιι Ιόμύει Μεεύ ΚϋιιιιγεΙι 
ΜΗ αμα», «Με ίε]ΓεΙ6 νιιΙύ “πιο” ιιειΒγοΒΒιιΙνα ιιιιιιιιιΚοινέιιι, σ. 
Μιε8 ι·άιι%ϋτο56Κ€6Ι Ιερειειι ιιιοἔ.-·Αιόι·ι 27ιΠΚόιι ει. ιιιιω‹ ιιι6,ς6 
4 ΜΜΜ? ΜΚιιΙιιιωτιειιοι€, Ιιε!ε6!ιι€ ρεὐὶἔ ι”ϋΙνάΙινιι όι·άιιΚόιιι 2 πι. 
Μ”. Ιιι€ιιιιγ ε εἔγ Ιαο.ιιάΙ ΙιἱιιιΙιο_ῇοΙιι] ει!!αιΙιιιιιιιιιιοι€. Β:ιΕΚτε ιιιηιοιι 
άι ΜιιιιιγοϋΜ1ΙΘε ιιΙΙνιιιι Μ, ω” ιι ΚσηεΙοΚ ἱειιιότ παπι ΕοΚΙιωι μι 
Ιειικειτοκ; ει ΚϋΙιϋἔύε ετ6εΙιϋΙι;. 280ιΚιιιι ΜιιιιιΚ: Βιι. ρων. τω!. 
εοιΙΙιιι:, Μάτι ριιι·ἰ ιι π. ,ι;ι·. Μή, Μάι. ΜΝ «Π. 3. Μ. ί. ρ. Βἰν. Πι 
Με. 8. δ. 4 ροι·ι ιιηι]ά!ιιιιι;-ο. ιιηιοιικιιιι 3ειοι· ιοιιγό-ιτι·Μ (ιιιι;. 
,ιιιιιιρ.) Κειιειιι1ϋ Πειτε ρωΙι;; ΙιἱιΙοἔ ΙοϋιιτϋπόεεΚ τοιιιΙεΙιοιιεκ. 
ΜΙ. 1ιόιι ει ί6ιιεΙιΜ ροι·οΚοιι κινιιι ιιιόἔ 2 σωιικωι 2 επ έΜεε. Μ 
ἔειιιγ ιι0ιιτοιι;-ει παρ ε_ι_ιω σ. ἔγετιιιεΚ οι·6ε τιἑιιἔἔϋτοεϋΚτόΙ Ιο 
ριπνέιι ιιιεἐ σ. ΚύπήεΙΙοιιιι6 όΙοε ισιιωιωωκ ε ίε_ιΙιό.ιτεινει€εεΚ ιιΙιιιι 
ιιισ,<ι·ΙιιιΙι. 

ΒοιισιοΙιι€. Α !ιοιιιέιιγ ιιἔγΚύι· ιιΙιιιιι, ει α,ςγ;γοιιιτοοεοΚ 
Μπι, ει ιι Κοροιιγει ι'ειισΚέτι Μ ιιιειιιιγἱε6ἔϋ Μπα ειινσ τα!:5.Ιτιιιοτι. 
Μειωκει ιιιεΙΙιἱτοἔΙιειι Η ιιιιἔγ ιιιετιιιγἰεόἔϋ εάι·;άε ειι.νύ νοΙτ; ιιιἱιιιΙ 
Με ιύιΙ6 ιιιειειίϋΙειιιι6ιι @επι Μ" ιιιειιιιγιει5ἔϋ Μ8ιϋι·60ϋπ ,ιςϋιιι6 
ωιιιιωιοιι; κι Ιιϋτἔκϋιιἱ ιιιιι·ιμεΙα ιε τετιιιι6]ϋΚΙιετι @επ ιιιιἔγοΜιιΙ 
να ἔϋιιι6εειι ΙιεειιΊτ6άνόΚ. Α ειιν!ιατοΙ:Μιτι Μ ωινό πω. Α ιιιάῇ 
ιοτιιιι6εεΝι ε τετιιιιΙιεΙό!ιοιι ἱἔοιι εοΚ ἔϋιιιϋειοιιιιιτ ιιιιιτιιι; ει. ΙέρΙιειι 
κι ἔϋιιι6Ι·: νοΙτιιΚ. Π” κι Γοᾶοτιιιἱτἱ;γοΚ ε νεειέ:Κ ὶε εοΚ εΙειότι; ἔϋ 
πιω. ιιωωιωκ. 

13.Μό.εοᾶΙιιἔοε εἔγνιιΚότ, €ϋιιι6Κ!κεΙ (θ) ΒΙοἰιιιε 
ιιιιιι· νοΙι ε” Ιιενειιγ αἔγΙιέιιιιαΙιιιἰ ΜΜΜ , Με” Ιιιιιιιιιιοε άΙΙιιροι, 
ει ιιιἱτε ιιιύΜι ἱειιιότ Ιιενειιγ τοΙιειιιι ΚϋνειΚοιειι, Ε: εεοι ιιιιἐἔ Κότ 
Ιιάιἱ ράΙγό.ιιΙε Κειάειέιι Ιοι·άιιΙτ εΙ6, ιιιιι16ιι αι ιι,·;γΙοϊι 68 πέ,,°γνιιΚόι· 
ιαιιιι ΚϋΙϋιιΙιεόεει ιιιιιιι ἱεπιετιἰὶΚ ιὶἔγ ιιιιιιι ιιιοει, ιΞε τι Ε” ιιειἔγ 
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ίοι·ι·6εά86.0 ουδε £ε;ΜΜο.1ιιιί 36ΙεΙ:Κ οἱ νόΝέοτΙύιΙΜΕ6ιιτ 
ωΚὶιιωττϊἱΚ. Ιιιιιέ€ α ιιαάάΙγοκ :ιΙΙαιΙιιια;ό.εα. ΗἰΙιε€ὁΙεἔ ει: _ει;;γΒε.ιι! 
Ιει·ειΚυιΙάε οΚοιά :ποπ Ιάτει0Ιειἔοε ειἔγνὸι·£οι·Ιό.εἰ ]οΙσπ0€εΙωΕ. 

1840ιΗΚἰ 291 ει. Μπιτ. Ν.Ν. 7 6νοε ροεϋ επϋ|ο€6εϋΒά, @ο 
Ιου Μ” Κ62ἀ0!8ἰἔ, ιιιεΗγ οιοΙ‹Μ 4 ΕισιπιρρειΙ κεΙετΚειεττ, ιιιΙπιΝ:;; 
ε;5·όειεε€οε νοΙ€-;-οΙικοτ Πανω Μπα! Μ" €εεϊ1ονοτ€ε€ἔ, ε Κα· 
ἔγοτΙοιι ΓόΓεῇΜιΙοιιι ΜΜΕ; Επι; ιι€0Μ› ει Με ειιγΙιϋΙ€ ε νΘέτο 0ἔ6ε2επ 
οΙτϋυ€,_ι!ε Γε]ιΙε.1ιιιιι £ο!γτοιι ωτ$νάτι :ψ €ευὶιιι€ῇο ειωιιΙ:ΜΒιό1ε$ 
πϋνοκεύε2€. ν 

σα. 18ιΙΙΚάιι ἱιι€όιε€ϋιιΚΒο Ιιοιει9.νάιι, Κόν6Μποιό ΚόήοΙ0Κ80 
έ52.Ιε!τϋιιΚ ει Βεωἔεπι: σ.: εεγέΜΗΜ β! ι(εω;ιωε ἔγει·ιτιεΚ Με τοπιιΙ-.· 
ΜνϋΙ πιειἔγ, ει τεπάεεετ Κὲ£ε:ετ.ἱε ΓϋΙϋΙ ιωκωμ, Με ίϋιιωτ€ιιιιὶ παπι 
Κόροε ε Μπα ιιιοἔ @Μ οΙιΜΙτα Ιόἔ·; εωιιιεΙ :ι ειειΙιἔϋἀτϋΚΜΙ Εἰ 
ΔΙ11ι10Ι'04]Π61Κ, ε. Μτό.Κ €άἔιιΙτειΚ, ει Ιππεέ; ιιιΝεοπι ΙΜ,.ιι ΕιειΙΙάε οεϋΚ· 
Κευνε ΜΜΜ ;- ειεΙ‹ ιιιεΙΙετ€ όττοΙιιι€ ϊϋΙΓ‹›ἔὰε:ι ποπ εποπνοι! ΜΜΜ· 
ιι6Ιεἔ; νόἔ€ειἔῇειἱ ειόΙΜ1ιΙϋαοκ, επικοιιΜητ ίά_ΜΜιιιοεοΚ, έ!νό.8γει. 
σε6ΚΚεπτ; ότνοι·όεε ἔγ‹›τε, ἔγϋιιἔρ. ΙΙΙ? ωκω Γε]Ιϋἀϋ€€ Κύτ ε!Ιοη. 
ΙεΙιε€6Ιοἔ ΙεἔτοεειπΜ› _ῇσεΙειτ "ωιιωι ἔγὸἔγειετοΙεεϋηΚιιοΚ Ξι26ιι ΕΜ 
πγέα Κ5ε6ι·Ι6Κ ιιιε8, ΜΒ· σ. εεινόε ιιειΙνοΚ-=-Μ9861“6ο·Η2οΜΕ·-#-' 
ΚὶνεΜαειτἀεἀ€ εΙόιιιοιιΙ1€νσω, ε ει. ιωωκ ιιΜιι ει ίο]τόΙ εΙνοπόΙεἔ Με· 
ειιιιΚ , ε αιΠι1ιιΚ: Βρ. ὶπΓιιεὶ Που. ϋΙἱειε τ:ωισεηΙτ. ἐν., _Ι1ἱμ°ἰ¦_Ρπτῇ, 
τοοϋ μπω. και -) ή., τοοΙο εειιιιΒ., Μπα. ΚειΙἱ ειοετ_ πιει 5ἰ_ῇ., 855 
ι·ιηή εἰπιρ!. 5 β. Μ. δ. Κέ!: 6τέιτιΚέιπ Σ) εγόΚιιιιΜΙειΙ; ιιιεἔ ΚΕ). 
ωιΙ‹›ιπ., απ. ΙιεΙΙοΙτ. ΜΗ. απ. ;;ΜΜ, ειιοΙι. ΜΜ-) 3.“Μ; ί. ρ.Μ9.·· 
Μ Με. 88Χ, 8. 3 6τάκιΜιπ 1 Ροι·τ_ 8οιιιιιιἰ ]εινιιΙάε. .π - Μ 

19σ6κω ει. ΙεΙιοι·οτνΜτ 1“εμε26ι·ε ΙισΙγαὅΙισιτ5 τόΕοΜΜ ε ΜΙΜ 
Ιο.ξς νό!τοπγ ιπειιοι!οΙΜο]ωϋωι.σεπράπ εΜόπο,πι ιιϋσι€σϋ;#·20ᾶὶΚἀπ 
ρωΙΞε ιιιΕιπΙιοἔγ α Μ] ειϋι·ιιγϋ Τοττό Νοκ 8·ετόιοΜΜέσ ῇεΙσΝ: ΝΗΜΑ 
νεΙΝΙΚ (ει. ιιιἰκ ιι;;γειιι Μ;; άΙΙιιροΗιαπ μ;ιιιΙΜνϋω!ε1φηο€εΒ),,.ει ΜΝΚ 
Ιιιϋἔό 10 ΜΜΜ αΙΙωΙιιωιΖωιτοττ. Μἰ11ι]0ττ0 εοπιιιιἰ μινωέ.ε εειιι ιιιιι-ἴ 
ωικοωιι, εότ ει Βεπεἔ έ.Π8.Ρ0ηέΙ τοεειειΒΒιιΙί, νέμαωπι 868·οεϋΚ 
ΜΜΜ τάη;ειττιι€€ειΚ, ειωιιοἱ ὶε ἔϋι·οεϋεειι ΓοτοΒΙ&τιΚ,α·α ΜιΙΜε ιιι6€ 
ΜΙώ.Μ σε6ΗΜ:Μ, ει ίϋΙΒΜΜεοΚ ει ίε_ῇιιεΚ εἔγϊὰεὶΊιά£τανο€6εένοΙ 
;:ςγιιΚοτΕπΒΜΚ νοΙωιΚ, σ. εοΙιπητοιάεοΚ ιιιΠιιΙΕιικάΜ1 εΙ6€ϋ11ΦοΚ;; π" 
6ι~ϋτεΞε ἔγοτεαΙνάιι ει ἔγετιιιεκ Με ὶΠΒιΙΚΘΜ τοι·ι·6, ποια ροι!ϊ·,; Γιτι- ' 
€6Ιειδοεειιι ν6ι·6ε κα, ωετε 1πἱιιὐὶιιΜΜ› οΙ'86νψιγιιΙΡ, 816Κό ε @Η 
:θηκε 6ιιΚέιτγ€εΙοιι ει εὶἔγΙ›α ϋτΙἱΙΦ. σα. 24άϊΚ'6Ιι ιι'ιΠιιτικ: Μ.·φα-" 
Μάτι 8·τ·.'η.,·εεισΙι. Μή 5Μ. ΝΕ Ε. ΡΓΠΝ. ΜΠοει. κή. 8.' 2 ΜΗ? 
ω” 4 ροπ.=-οοι. 2οσιι‹ω οεζῖΚϋῖπϋεεὶι° “ω” έι6κε πωἔειωιωΦ 
εάΝτ: ΜΚ οΜοπι.·, ρων. @θέ ΠεΙίεΙϊ.' `ἐιΐἔτζ,”ρυΙν. τὰΒΪ1άΙεῷαο @Η 
μ. η. 820ΙΙ.¦ Δω 5ρεχΜ.· τ. 'μ. Μ» ω Με. σ. ε. 4. σωεωπ ·ι 
ρπΜ. Πικάπ ;ΜΗΒ·π νΧΜΠέτ εΙ6πιο2ιΙ1τϋεάταβ6Η(δνετ εέαϊ6€ςοΜιΑαϊ' 
.ωι;ωωπκι 8!ΠἰΚ6π·π· τη τειωωιο ϊσΠόιΜε ωωιιωι 'ῇοΙοἱ ΜεειΜ 

ΜΜεεΝ6;;ει! ετ ΜεΙά11ΕθΚοΧω ὶὲιπέ€ 2 ιιαιΜΙἐΕ ππωιιι0κ. ψ ' - -ΜεΙτ ΜΒΜ" Ώ Μποέ·· ·ἰὶΙΙειροτῇα τοἔκτωωω @το ωωικ,.ω1 
Η 
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)οηΒειι Μο: :πἱπιΙἰιιΚάΜ› ιιπἔδπὡΒιιΙ2, ε. οι ε!εονάιηα›όάε @ο σΜ 
έ>"επέςϋΙόε ιιιἰιιιὶἰιιΚάΜο Νότο: Μι!ωΙΙ. -Νων. 15ιΙἰΚ6ἱ; ει Βοι·Κϋνω, 
εαΜτοπιιικι! Μγωιι νοειἱ , - "...πω ἔγὸ;;·ε2ει· ΜΙΝΙ Ιιειἔγα1νάπ 
πιην_ῆάΙ›ω εειη»ιέπ ΜΜΜ· Ιειιι;;·οε ιΕΠι€6:οτετ Κπρ; - ε εΚΙωι· ἔγσἔγ 
επι· ι16ΙΚϋΙ Η» άΙΜιρο!μ »ΜιιιΠιιΜΜ τοε"α!»Βα|νάιι π ἔγετιιιεΚ ἱἔειι 
υ!εονάιιγιιΙ9:, ει: οΙΜάο,;ϋΝ; νόἔΜἔοΚ ἔϋτοει:ἰ ἔγειΚοΓΜΒΏαΚ ΜωΙ€, 
ει Μ] Εετἱιιι€ῇο ιιϋνοΚει!εΗ, --ε νόμο ο μετιιωΙε 184ΜὶΜ μυ. 10 
ιΠΚέιι ιιιεΒΜΜ. 

Βοπ020ΠΠ. Α “επ ει οεοΜοΚἱἔ ο1εονάιη·πΙ9. Ρο_ῇυ Μι· 
τητοιε1ε (ρυι~5ρΙιετπι) 1 % ΜΒΜ ΜΜΜ; - οι ε;γ!‹6τεΚ νἰειετοί 
νέτιδιιιιειΙΜΚ; ει ,;γοιιιτοσειιΚ ϋτεἔε τεΜΜνϋΙ ΜπἰἔιτΝ Ί ΗΜ ΜΈ 
νεεωἔοὰι›Ι0πΚ, ιιιϊπΙοέ>·γ “ΜΙ ε2ίνύε Μτη·ΜεΙ ΒενοιιΜΚ, ε Ιππι 
πϋΚ ιιιὶιιωἔγ 16 οΒοπιιγἰ νΜἰεπει άΜάΙε26 "τό υιΜΗσιτσ€€; π ει 
ἔγεισεΒοι› 8ϋιιι6ε Ιει·ειΚι»άπιόπγοΚ ωωιωιωκ. Α ΗἰιΙϋΚ ιἑε ειίν των 
ιΙοεεΚ. Α πιώ νότι!ύε; π ΙεΞρ ι·υιιι!εειτόΙ κιεσΜ, Γ‹›ηιη·:ιιΠ. Α: υδ)·οϋ 
ύ!ετιιιύνεΚ τεπ«!εεεΚ. 

Βι ε4.;;γσ€Ισπ εἔγ εεεΠωπ--Μι ειΚΚυι·ἰ ευρέἑ‹Ι 
ιιτνοεπἰιιι πω" εεει!6«ΙΜΠ6- ΜιΙεὶΜειΙἰΚ _ῆεἔγιόΚϋΔιγ 
νεΕιιΚΒοπ ἔϋιιιϋίωε !εωιΚοϋάι ει: ει8·γΜιπ ει ιπιὲΙΚᾶΓ 
Η ο; γ πι ά ε σέ Ι ο Ι ιιι Η ν ο Κ Β ο ιι ν· ο Ι ιι ει. ΒἔγὐΜώιι€ ε: Β‹›ικτΖωΙει€ 
τα πω” σιυιΜΚεπειιι, ε εισιιιΗγεεειι πω" Κ8Ζ8εΚΒιΪΙ1€ίθΙΙ1 212031 ,,;;Η 
ιΜ$ΜΜ' ιιιιγειἔ ιιιἱν‹›Ι€εἰτ0Ι , ΙποΙ!γ Μ! ά πι ἔ ε: η γι: ε Με ε. ι Εἰ τ ύ - 
ιΜεεοΙ ίϋΙοεει·ΜΞτεΩεΕ!. υΙόει«Πωιι επεεείεί, ει "πω π 
νει ω.ΜΜιΠΚ. 

11. Βι·όΚάιιιοτϋΜΞε , Θε πἔγ τών Μάι” -- Ι›‹›ικ:ιῦ!αἔ 
Μποιη·ΙΩνα, σ. ΜΜΜ, ΜΒ' Μ. 6ΙϋΙπωι _Μωι "Η .Ή»άω.ι...ω 
,ςγειιτἱΗπΩΙιΜὐ Κ6ι·_ῇε|ο!ειιεΚ ιιιεἔΓυΙεΙϋ Χύτὺοπαιωιιἰ ]ε!έτ ΜΙ:ΗΜΚ 
νοΙπει. --- Α ιικιΙάΙγιάε ηγἱΙνάιι οιέΠαΙαπ νοΗ. 

1844ιΗΜ 9Β ει. αΙειΗ. Ν. Ν. Μ. “πρ”, μπω Ιιἀιεεεεἰἔι›ιι Μ· 
νϋΗ ,;:χει·ιιιοΚ. Μ». ΝΜΗώιι ειιηάε16Ι εἔγϋΜ νὑ€εωΝὲ ΠΠ, ΜΜΜ 
πιότ 5 παρ Με. ΒεΙεἔεεΚει!οΜ, Κ. ἱ.: Μ” ειάι·πι Ιιόεύ;,°, "γω.. 
Ιειιιεεἰἔ, "Με ;γεΚοι·ἰ Μι·ιΞε , ιηϋἔόε, εε ΜΠεε-ΓιέΙο Ιεϋωἔ ωρειει 
ΜΜτιωπ ει ........ω.τω υέςόει 1εεώιι; ει: έ:τνει·έε Βγοτε, Μιεει ΡΜ 
ΙειΠ, επό!ω ΜΗ ε @με ειι·άιιγΙοές Γ‹›τι·ὸΜ› νοΗ.-ΜἱιιϋειιοΚ 1:ΗΜ ει 
ΜΗ( ιιιεἔἱιιιΙΙ€εἰεέι·ει ιΜιάιιγ ειιΜἔ Βἱ111Β0)οΙ2] ειιΜ!οα; ε :ΜΜΜ ΜΒΜ» 
ιιιώΒΙετΜοΙ Κϋνοικειετη ]εινιιΜε πιόἔ εειιι ΜΜΜ Βο,--ε6€ ει ω. 
Ιιόεοἔε ιιϋνυκεύε$τ , :ποια ρΕι·οε νοΙ€ ε ει Μαι 6εειεΙιιιι60οπ;--ε 
Μ" 2 πειιΜ!γ “ΜΜΜ ει ω.. (ΙιειΙάιι€ό!αά]ειΚτε) ε σ. νόι·ιεΞε εΙά!Ιἱ 
"και ιιώ.ιι Μάεἔ Βυτοἔοτὸεοκ ιιΙΚα1ιιιιιιπι€ωΙε; ΙιςΙεόΙεὅ ΡθιΪἱἔ ιιι! 
ΜΜε: ΙΙΙ'. Μεἱ ειιιηἔιΙ. ιΙιιΙο.. ριιΙν. ;εςιιιιι. ειτ:ιΒ., εγι·ιιρἰ ιΙΙαοοιΙἱὶεια. 
«Π. ῇ., @που ι!εε0. Μην!. Ξάβ .. Μ. Γ. Ι. ει οπιιι!ε. Β. 8. 6ι·έιιΚόΜ 
1 Κεϊνέε |εειπάΙΙιιΙ.-21ιΙϋΚω ε ΚΕε«Ιεβ Κενοεεό ιηιιἔυιΙΜΜ "Π, ει 
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;;γὁιι,<;6ε6ἔ ηιιιιιϊκιιι ιιι!ιιΜιιΙώΜι 6Ιόι·ε ηη!ωΙιΜ; ει2.6τά η Γϋιι6ὶ›Μ Γε 
_]θωί ιη6ιπηει ΥΠΖθΙ Κ6ειηἱΕ€εΕν6ιι ΜΜΜ !έ “η ΚάΓι›ι·€ ιιιΜΗιιιιΚ__ 
ΜΕιιιΙαιιι6ΙΙ6Μ ἱει 6ΙΙ:ητο6]α ιιιἱιιιΙΞηΚό.Μ τοεε:ειΒΒιιΙνάη η ἐ)'0ΠΙΙΒκ 
μη. 27ιΜκ6η ιιι6,ς!ιαΙΙ. 

Βο ηοιο Ι ετ ..Με νἰιεἔἀ!η€ιιιιΚ ιιιἰη‹Ι6ιι ειἱἔοτιιεάἔη ιιι6ΙΙει€ 
88ΠΙ 0ιι«ΜιηΚ εοιηιηἱ ηη7ηἔἱ νέΙτοιάετ, ε6ηι ει: ἰιικἀΜ› ν6ι·Μ 
6ηγοε ει8ψΜι.η ε6ιη ρεΜ,·; εἔγ6Β 6ΜιιιϋνοΚΒ6ιι ΓϋΙ€ηΙἀΙιιὶ. 

15. ΑΙειἔγνΙιΚὸτ, η οηοιοΙ ΜΜΜ. -- Ει·6ηΒάιιγ το” 
ωη.ιω.ω Κϋν6€Κ6ι€6η6η. Ε: θ8θωΒΙΙ η6ιη ΙιηἔγἐηΚ ιη:ι€ιιηΚαϋ, η" 
Μη: ο.: 6!όΜ›ἱΙο6η , :αρη Μ €ε ι 6 Ι ειἔ ο ε ιιἔγνεΞτ£οτΙἀεΙ _ῇ6Ι6η6£6Ι‹= 
Μπι! Κὸτἰεηι6Ε 68 οτνοεΙά:ἱ 0.ένηη·η Υ828ίωΕΜ. 

ΜΜΜ 73. ει. εκατ. Ν. Ν. 10 Μηειροε, η6ηι οΜϊηγοιοΜ, 
ί6τν6ιητ6Ι6η εἰἔγΙ›‹5! 82άτιππι2ο!Ε ΜΜΜ, Ι6Ιν616Ι6Κοτ «ΜΗ 196η 
ιιιάτ 3 Με Με. νοκ Ιηετεὅ. Β6€6ἔε6,·;6 Γοι·τόεά8μΙ , 68 ΚϋιΙϋἔό880¦, 
6]]θΗ τοεε:ειΜιιΙόεεΜ, η6ιη ΚϋηηγΝό ἰιιαιἱάεεαΙ, έ8 Μιειιι6ιι6ε56Ι 
ΚειιΙΜϋΜ. Ρϋ!ν6€6Ι6Κοτ οειιρ6η 6τόΜέηγ ν60:€60Ε 6επτε ιιηηιΙοη Β 
ἔγ6Ι› ηοηιω να” άΙωΙάηοε Κότ-άΙΙηροτ η6ΙΚϋΙ, ιηἰ6ι·€ ἱε οι6!ει6 
τη 6Ι6η·6ηιΙ ιιι6ΙΙοπ θΠΥΙ708 ίϋι·ιΙ6Κ τ6ηιΙ6ΙΙ6Μ6Κ, ΙΜΣΠνθΚΚΠ ηηροη 
η. 6η πηεϋυε 28ἱἔ η6ιηίὶ _πινηΙέιεεκιΙ , 6ε ε: 8ΥΘΠΠθΚ ...ΜΗ ΒΡ68δι]· 
ιη Ι6€ειοΗ.--Ει6η η16ιηι Γο;,·,·νη :Μια ιι6Ιιο. ΜΜΜ ιηοιἔηΙοιη , Κ6Ει6 
€388'έ8 ν616$6Μ 6ειι·6, ει έςγ6ι·ιη6Κ ΚωΙν61Ιοη6ΒΒ ηπα, 66 ΜΜΜ· ηη 
6€νέιἔγ Μ νοΙΕ, ηι6ἔ Η Γοἔγηἱ Κ821]0ΐ.ί, :ΜΜΜ Κό1°]8ΜΗ182 ῇηιιἱηε 
2Κ6η ἔγηΚοι·ὶ ηγϋΒ6ε, €28|( ει!:.ιΜ ηΚοι6Κιι6Κ ΜΗΝ” 
νυ.|ό ΗΜ! ε, .ιι ε.τοιησιΚ Γἀ_ῇιΙιιΙιιιηε ΚἱΓ6_ῇ6ι6εε, εεε 
ΠΙΩ” Μἰἔγηἀωἀἔη, ίοι·τη Ε”, 6η ἔγηΚοι·ἱ ιϋΙιΙ6ε 
ΙΜἔ ε: 6Κ6Ι68 _ῆεὶτιιΙΙ (ιη6Ηγ 16Ι6ηε€ἱ ϋεινεἔ ὶἔεη Κϋιιηγειι 
η"ΒάιιΕηΙοιητα €6νεειΙΙι6Η ει Ι:0ι·Ξειιι6τ !) - 65 ιιιἰητηοἔγ εηΙερ-ί6 
Ζω Ιιηειη:ΜΜό.ι·ει ε6ιηιηἰ ]εινιιΙάε ω... Κδνθ"(θΖΒ“, 5Κ6ιι η ΜΗ Μ 
ιΙ68 Βοτο,·;ΜηεοΚ €6τεΜ:Κ; ιΙθΠ86'Βἔ ρειΗἔ Κϋν6τΚ6ιό ρω-..κω 8Ζθ· 
ιΙ686ττο: Βρ. 08ι0ΠΙΒΜ8 ἔτ. ΜΗ, μήν. Ποννετ. ἔι·. ιΙιιο, ε:.ιοΙι. 
:ΗΜ ιΙτ. _ῆ. Μ. Γ..ριιΙν. ΠΝ. ἰη Με. 18.. 8. ΜἱιιιΙ6ιι 2 6τάϋπη εἔγ 
ροι·Ε.-- Ει6η Βάη6ειη66τει άΙΙειροτμι ιι6ιιιϋΙοἔ μινηΙιιἱ Ι:Μειοα, η 
ηει5ηι6η6ε Ε. ἱ. θΠἔθἀθ", ο. ιτγϋἔιἐε 6!ιιιι3Μ, 68 σ. Κίη66«Ι νἱιὶἀιιιηΙ›Β 
ΜΗ. ΑποηΙπιιι 6ι6η 1ανηΜε υεηΚ ἱιΪΒἱἔΪ6Π88 "Μ, ΜΒ" 106η ΜΜ 
€γο.€ν6.ιι σ. ροι·‹›κ 33Κό.η ἰειιι6€ ἔγηΚοτἰ Με.ιιιι6ιι6ε ΜΜΜ Με, 64: 
ει: 6Ιεονάιιγοσάε, εΙ6ι·6τΙ6ηειΙ6ε πηιτ0! ηηρι·ιι Μόνο ηΜηιΙοϋ. Βοι 
Ιερ-ϊόιο1ι·6 .τι ηηεηι6η6ε ηἔγηιι 6ιι;ωοα, 06 η “ΗΜ Ιηση616Κ ιιιἰη‹Ι 
ἱηΜΜ› ότο;Μ6ιΊν6ιι , μη. 19Κ6ιι ΜιιιιϊΙτ. 

Β οιιοιη!ει1ιτάΙ η ΚοΙιοιιγειἱἱι·εἔΙ›6ιι τ6η‹Ϊ6ε ηδγάΙΙοιιιέιιγ 
ΠΟΠΗ! η: Δἔἔγοιπιτοοεο!ὡπη οἔγηεἰτ ιι6Ιι6ι6Κηγἰ "$2ΗΕ εεινό ΜΗΠ 
ΜΗΜ ‹ἰἔθΙΙ Ο88κόΠ , ε ηἔγΒιἰιιτειΙοιιι η6!Κἰἰ! Η εΙϋίοι·ι!ιι!ό ιιι6ηηγἱ 
πω; ει “ΗΜ 686€ιιιην6Κ, Κὶν6ν6ιι η ιιηἔγοηΙ› 68 ηηΙηνόηηηΒη Μη, 
ν6τω!οηεκ νι›ΙωΙε_ · 

Ιδΐ 
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δειειονέτο1 οι ειΒγνιικόι·οκ οιἰΙΩμἔΙιοι. 
8ιειΙιειι!]σιι κι οΙνιιεύι ιιιέ~ἔ οἔγειει· ΒἔγεΙιιιοι€ετιιὶ που Μ· 

ΙϋιιΙιεόἔιιΚι·ο, ιιιοιΙγεκετ :ιι ει,<:γ- 65 ΚόιἔοιιιεΚ Ιοϊιοε Ιιάιιιιιιιιιιιι ε 
αι ει·ειΙοϋ ιιἔγνιιΚὸι· ΜΜΜ ίϋΜΙΙιτοττιιιιΚ, ε νιειοιιι, ιιιοΒιτσι, ιιιση 
ΙγεΙα ει ΚιιΙϋιιίε5Ιο ιιιή.ε_ιιιΙΙει;ιοε ό8 ιιεειι‹ιιι·άιιγιιι ε8γνιιϋιιιωιιγοΚ ε 
αι οι·ειΙοτι ει€γνιιΚότ, νειΙιιιιιιιιι Η. ειιοΚ ε ιιι'ιι€γ- ιιιεἔ; ιι;γιώτιοΙιοΚ 
ΜΜΜ ΙΜειιιοΚ; ` 

νιεειιιτεΚιιιινόιι πι ιιιιιιιτ εΙ6εοιιοΙ€ εεετοΚ€6Ι ειιιισ.ιοΚτει,. 
ιιιεΙ!γοΚ :ιι ει;5··γ- έε ιη;γΚέι·Ιοϋ οιΕΚΚοϊΙιειοεαιοιωωΚ, ε·ιειι κει 
16ιιΙιεό8εΚ Ιει;ιοΙιΙιειιι Θε τόιιγΙοἔεεοιι Η ΕοἔιιειΙε ιιιιιιιιι Μ: ιιιιιιἀἰἔ 
@Με ειιιιιγιιιιιιι ΜΜΕ ΜΜΜ €ειιιιαειΚοιιιιι, ει. ιιιειιιιγΞΙιειι ν ει! ό εά.-. 
805 σ” Η ειιιιιι ΕϋΙΙόρό εεοτεΚΚει νειιι ι1ρΙ8ιιιικ; Βοιιγο1οιϊό 
απ; έ:ε εεωοΙνίιηγοε εεειοΙς_ειέιιι€ΜαιιΚύρ ωιωιιιιοιικ αι 616 ε Ιππι 
ι:ιι Κύι·Κέροι. *κι ίοἔ ιιιιιιιι ιι εεειεΙτ ε]ό.ιιΙοι€ ϋεειοιιιεοιιιὶιάειἰ 
ΜΙ, ΜΒ· Κότιειιιοι ό8 οι·νοε!άει ι_άπιιιειροιιι ΙεἔἰιικἀΒΒ ιιΙιΙιειιι αι 
ΙάΙαιιιι6: ιιιἰειειἱιιτ εἔγ ι·ειιιΙΙιεΙι ειἔγΙιὰιιιαΙιιιιιΚιιέΙ έ, ἱ,_ιιι_ αἔ8- Θε” 
ιι€γΙ«5ι·Ιο1ιοΚιιάΙ ΚειιΙοιΙιειι ι6Μιι5 ΒενιιεΙιέ; πω” ίοιιτύεάἔ, Ιόι-αέε ο-. 
1εικιιι Γά_ιιιιι1οιιιέι·ιοι @ΠΠ ειοΜιιιι ιιιιιιιι€Κοιιιι-ε εισιτιι6Ι ιι ιιιι 
ι!ύ!γιάε, @οι Νέα” νει" 8ἔγέὶι Ιιειειιιιιι0Κ ΜιειιιοεειΚ νοΙιιιΚ; ει 
ιιιέεἱΚ ι·ιιιιιΙΙιεΙιεΚιιέι τ. ι; :ιι ιιἔγνιιΚὸι·οΙ‹ιιάΙ, οιειι Γέ.ΝιιΙιιιι 65. 
νἰεειΒιιιἡάεἱ]εΙεΚ εοΚΙωιι ιεςΒέ1γΘΒΒ ιιιόιιέΜιειι ιιιιι€ει.€ΚοιίαΚ νιιΒι 
ἐἔόἑι1οιι ιιιιοι.ιιγιιιιιιι)ς, ιι Με. Βιιεεει€ειι€ε ρθω ειιιιιά1 ιιαἔγοΙιΙι ιιι€·ι·- 
€όΚΒιιιι€ιιιιι&Γ6ι-ε ειοκιιέΙ ει έ:ρροιι ωιιιιωιι Μιιάειιιω ἔγόἔγ 
ΜΜΜ ιιειιι οειΚϋιϋΙ. 

1ι1ιωωιι σ;εειΙ: ΚΙιιιιΙαιι ε `ιιοιιοιι (οΜοοιινιιε) οιειιψσιι1ΜΜί· 
@πω ΠΠ; ΜνἔγιιΙἐὲιιι δε οειιάΙγοιωιιι: Μ” :ιι ιΙΙετό οτιτοειάει 

ιι·άιιγ ιιιιιι€Ι ΒιιωεΙιειιι ιιιοἔαΙειΙιιωιΙιειεε6Κ. Αιοιι ιιειιόιεέἔοιιιόΙ ιιινειι·τύΙ, ιιιοΙ!γεΙ‹Ιιε ιιιιιῇι1 ιιειιι ιιιιιιιΙειι οδγειει·11 Μι, ω” κι” 
@θα ιιιο'<ιΙερ , οι οινοε!: «ΙϋιιΗιεΗ , ε αέ·γΙιάιιιιιΙοιιι Μπα, !6$οΒιιι€2 
ω. ειιιΚεάιιι61ΚϋΙι Ιιειιιιιι€6ε οι·νσεΜεάτ κ·ιωιιιιωμ Βο!όΙε- Μάι· ε 
ιειι Κύι·οεοωΙι ΜινειειόεόΙιειι (Ι. ει °.208-Ιειροιι) ηωεωιιι επι; ότιειιιι 
ίόΚ_έρ απ, ει πια Μισο. ΓοῇεΙΓ‹ιἔιι1ιειιἔιιικ “Η ιιιι6ιιιιιΚ ιιενειτοιιι, 
ει ει ιιιεΙΙγ άΙΙειροιοΚ σ. ι;γωι,ι,6ιΙ κιει1ΜοΚ ιιἔγνεΙε]6ι·ε €6ιιιιιι6 στό 

νοΙ ΙΜειιιιιιιΚ Ιιιιιιιι. | 
Βιοιι οεειΙόιΙάε ιιιΜίϋ!ϋιι κϋιιιιγειι τϋι·ιόιιιΚ , νε1ϋιιΚ ιε .ΜΜΜ 

και 2όΝόιι€, ε ιιοιιι ἱἔειι Ιιάι·ιΗιατύ ε!. Α Ιιιιιιιι·-νοιιειΙ ειὶἔοιιιιιιι ΜΙ 
ιιι:ιιι άΙΙΙιΙιΜό; ιιέιιιι ιιιιιιιιω.ιάετ ειιοιιΙιαιι ο ιεΙιιιιτειΚιειι Πε €ειΙάΙειιιιΙ 
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ιιιιηι οΙν:ιεό, κι ει”- 6ο ιιἔγιώτιοΜ εεετοιιιΚει ει Μιιιιτ σιιΚΜΒιέιι 
οΙ6ίοι·ι!ιιΙτ εεεΦοΚΙιοΙ --ιιθοινο ιιιὶιιιΙἱἔ ει. Γο_ῇοΙειιοιεΙ‹ι·ε -ϋεειο 
ΜιεοιιΙιωιιιΠα. Πο. ιϋΚόΙθωε Κότιειιιι ε Κόιἰειιιοι ιιαιό.ι·νοιιιιΙειΕ Με!! ιε 
ιι6ΙΚϋΙϋιιιι1ιιΚ, ιιοιιι ΜΜΜ Ιιιό.ιιγιιιιιιιΚ ει ἔγόἔγιι·εἰιιγι ιιιιιιιιιιιώεοΚ, 
ιιιεΙιγοΚ- Μάι· Μ" ιιενειιϋΙε ειιΕάιι σ. »ιιι-ιιι ίϋΙιι6ιιιιιιικι-ι€ Κόρε 
ιικ. ΒιιιΚι·ε Μεινε: ιιι εεοιεΙειι6Ι Ιοἔ_ῇοιιὶιειι κι Γοἔῆει νεΙιειιιι ιιι οι 
ναεύ, ιιιιΠγ Κόι·ιοΙειι ῇεΙοιιΙ6ιόιι6Ι “Μάικ ειιὶΚειἑἔεειιοΚ , ε Ιίι€ι5.ιιΙιι 
Μιειιιοει·ιιιΚ ο ντιδιγ ειιιιιι οινοε!άει.#) ι 

ΔἔγτἰνόΙιἐΚτόΙ (ιιγιιιΜι!εε)όε ιιιοεικόιοΜ ειἔγνιι 
Κύτιιι3Ι, ιιοιιι ειύιοΜιιιι, ιιιἱνεΙ ιιι ειι6Κει @μαι ιιιιιιι Ιέιιιιιιιι' 
ιαοειι6ιοΜ εεεωι ιιοιΙιἔ ιιειιι ε!όἔἔέ ΙιιΓεμνο' Ιιόι·ΙιάιιιιιΚΜιιι. Επι: 
ιι;γΚότιιΙοιιιο!ωιι @Με »Με ϋἔγτάι·εσιιιι Μ: Μαιιιιιιιοι· ε_ειιέιι ιιι 
ΜΖωιω Μάη ΚϋιΙι ιιιιιιιΚάιάΜιιι, ε ειέι·ιΕ ΚιιΙϋιιϋε ΚόειϋιιειιιιιΚοι 
όι·ιΙειιι!ι. ΕἔγεἰΙιειΙόΙιιιιι ιιιεἔ με!! ιιιιιιι Κ6ιιγνόιιοΚ ειιοιι ω-σωιιω, 
Ιιπιἔγ Κόι·εεετε!ι πι” ιιιειιιιγι- 8 ιιιἱιι6εόἔ6Ε Γοἔιιιιμι ιιιιιδιίΒιιιι, ει 
[Μάρ Μο" εεεωΙι, ιιιοΙΙγεΚ Ιιοιι0ιοΙο.ιωΙ νόἔιόὐιιοΚ, ιιιιιιιιι8 πιει 
$γοιι 6ι~ι!εΚεεεΚ ε: ΜεσεεεεΚ ιιιιιι·ιιιΙει.ιιιιιιιιΚ. 

Κιιιιιι6 εοΚειεάἔΙιειιι 1°οι·ιιιιΙιιειΚ ειδ ει ίϋιιι!ιοιότΦ ΧϋιιγνΙίειι Μ; 
«Μια, ιιιοΙ!γεΚοι εί·ιι ιι ιιιάεοιΙΙιιἔοε νιι6ιιιΙοιιγοΚ, να” ει οεει 
τοΙνειιιγοε ιιἔγνιιιώτοΚ Μιά ειειιιιιιοΚ. Με ωιωιικ ει ιιιιέι·γιιιάιοε 
αἔγ-ιιιιιΙιιιάιιγ να” 6ιιιΙειιγ π. 

ΔεγΦάΙΙ:οιιγόειώ έσ Βειιιέιιγοάέσ. 
'Ι'ϋΙιιιιιγιι·ο ΜΜΜ άΙΙειροι ἔϋτνόιγεε, ειιιἔοΙΚότοε ΚιειΙούεΚιιέ!. 

Α ίε_ΠΟοιιιυ. δ, 4 νειἔγ 5-5ιε;ϋ, !ιοιιι!οΙφιηιοΜωΙ, ι·ΝΙαιιι ἔϋιιιΒϋΙγιὶ, 
ίϋΙιϋιι6ιεἔ ιιιἔγ; θε ιιειιι ιιιιιιιΙειι ιιιιέιιγ Μ Κύι·οε τιιΙιειιγ6ειεικόιιτ 
ΦοΚιιιιειιιι6; Μ. ιι Βγει·ιιιοΚ οι·όε, νὶτἔοιιοι, όιιω!ιιιεε- Μι·ιιιιΙΙγ 
ιιιιἔγ Μ] ιιι6ἔ ιιειιι Βειεἔεόἔ.- Α Κω· οε-ἔϋτν6Ιγοε :Μιν 
ιιιι Μπι γιέ ει ο τ-ἔγιιΙιτιιιι ιιιιἔοΙΚὸτιιιΙ ΚιιροειοΝ, ει Γοιιιιεκ ιιεΙιέι 
ίϋιιτειι·ιάεει , ιιιιἔγοιι ΜΕΝ. ΚιιιιιοεσΚ, ΓοιιιιειιΙό.εο!ιι ε ιι νέἔιιιἔοΚ εο 
νάιιγ, ἔγ6ιιΒε Με Με" ιειιιιοι·τειι 1ιιιιἔάἐ. Οεειώιγ Μαι ΜΙΚ :αγ 
νιιΚύι·ιύΙ ιιειιι ιιιιΙιι6Κ ιιιεἔΚιιΙϋιιΒϋιιοιιιἱ οι πἔγ€ύ!ιειιγ6ειειοτ, νειἔγ 

ή ΙΛ38ιήειι1Β ιά!5Βοιι Τι·οιιεεο:ιιι ο" ΐοιιιοε !ιόι·ιοΙοι ΜΜΜ, ιιιιιιΠγ έιΙΜΙ--!ιος;γ επι 
μι Μίοιοιόεόνοι Μιά: -ει ,,ιιιειιἰιιἔἱτἱε"-ἴόΙο ΒέιιΜΙιιι:ιιι Μέι· ῇό ιιοι·όπ 
ιιιοΒἱειιιοΓΙιεΩὁΕ. Ε ῇοΙ ιιΒΒιιιι ΜΙ, Ιιο€γ Μ; Μοι·ιιιοιιοΚ Βόι·έτ υιιιιιιιΕΙιιιΙ 
€γοιι€όόειι άϋι·ιεϋινόιι, ιιιιωΡ Μι ιιι ποιο" , νόι·6ε Μ!! ιιιιιΕιιΠιοιἱΙι. Τα· 
Ριιειι.ιιΙιιιέ ιέιιγι·όΙ Ιόνόπ "ό, ιιιοΒιιΕ:ιτάιιΚ απ ω οιιι!Ηιιί. Π:: Τ. οι·έιιτι Πει 
“πει ιτιεΙΙι:Η: Η ΙωΙΙ ιιγι!ιιΕΕοιω.ιιιιιιιΚ, Μο" Ιει6ι· ό Μπι ΕίιΙϋιιΒ6ιΜΗ 
πιει; , ιιιιιιτ ΕοΙΙοιιο, :ιι ;ι€.ΎΙιόι·Ιοι1ο!: ε ιιΒγνιιΕόι·τ; 2οι·, ιιιιί;; ιιιέπιιιθιιιιιι. 
πισω τ:ιρ:ιειιιιΙτιι!ι , τιοΙιόι ο Μι·ιοΙιιοΕ ΙιιιοΙτ ιιιΙιιιι.ιιιι. 
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.εε νει·ϋιιι!ειιγ Με! , 

Μπι!!! ιιιεἔἱειιιει!!!: νιιιι-ε ε: ιι€6!!!!!Κ ευ 
Ο Μ! εεε!ι·ε ειιι!ε!‹ιειειιι , Μ! ε! !!ιε!!ε!! ιι!!ιε νειιγ να!!! !ιιιιιιιιιοε πε!! νιι!40ι· ιε!εινε! Μ!!! ιιιεἔ- ἔϋιεεϋ!ε ά!οιιι!:0ι·οεεά;Έιι! Γϋ!νιι!!!›!ιι; ιιιιι!!!!Κο:!ε!!!; 68 Βοιιοιο!νά!ι ε! !ιιι!!!!!!!ιτ, ιιιιἔγι·ει ι!ιιιιιι!!!, ε! Κιιρ!ι· ιιγά!!!ι Μ; Μ!!! ιιιἔγνε!ϋτ Μι!ά!!ειιιι, ιιι!ιιι!ειι ν!2 νιιἔγ ει;γε!ι νά!!!ι Με !ιε!!!!!!. Μι!!ειιι ιιιι$.ι· ΠΠ!!! !ι!ιει! !ώι·οε ει·,ιγ!ι!!τειιγεεεε!ετ πιεις ειιιιιιι! , Με; Μ! Εε!!!!νιιι· Γει!όι!ϋ!!. ΙιεἔΜιειιιοε!ι ειει·ε!ε !εειιι!ιιε!!, ειιρειι!!: ιιιιἑιγ Με!! ἔχει·ιιιε!ιε!ιιιό!: ε. Με ι·!ιειιιιιιιιιι!; Μ! ιι!!οι·οενε;γ ε2ειιι!ιε!!!ιιό, ἱ!ι!ειιγἔγόἔγ. Α Γε] !!ἰ!!εἔ Μπιτ!! ιιιοειιΕάειι, !εό!!!!ι 2όεεΚ ε ει·όε!!ό ε!ε!ι·ειι!! αγιιΚι·ιιιι οι!έ!ε2ει·ϋ εεἔό!γε!€. Ε” Μ! εεε!!!ειι ε, !ΐι!!ειιγεειει! ειμαι! ε. !ιι!!!!!!!!!ιιιι @Βιετ ειιιιιι!! !ϋ!!ϋιι6!εἔ !εειιιει!γε!!!ιιιε!ι Με!! Με. Πε !ιενειιγ Ιιει!ι!5 ιιγε!!όε!, ιιι!!!ερειι πιω!!! ε Β!!! ι·!!ιει ιιι·!ι!‹ ειιι!!!!Κ, εὐι!ἰἔ· πω! !!ιρ!ιει!!ι!!Βιιιι!!. Ιιεἔ!ϋ!ε!›!! εἔγ εεε!ι!ε !ιιν!!!!!οι!ιιιτιι!!ι!!ε, (!. ιι 174 Μιτου, Μ!!! εεετ), !ι ο! !ιενειιγ εἔγ!ο!ι _!ε!ε! ιιιε!!ει! ει: σε!! Κε· ιιιει!γε!!!ιιιε!ε ΜΜΕ!!! Ο ω; !!ε ιιειιι ιιιειι!ιι!ι ιιιει;!ιει!άι·οιι!!, νιι!!οιι ε !!ειιι!έιιχεεε; νο!!-ε ο!!;ι ιιιιἔγ, ιιιε!!γ !ε!€ιι!!ε!ε!ει·!!ειιιε!. Μἰιιᾶειι ε εε!ι·ε ιιε!ιειειι ἔοιιὐο!!ιε!ὐ, !ιο;γ !ιενειιγ !ιΒιι!ο!ι Μάι! εμεινε! ΜΗ, ιιι!!εειοι· !!ειιιε!ιγ !όἔγειι σε ει·έγνε!ό. 

γ!ιεΚϋ!νε ειιιιιπιι!Ρ Πρ· 

ΑεγΝἱ2ό€|εἱε (εοιιιιιιο!!ο εει·ε!!ι·ι). 
Επι! ά!!ειιιο!ο!!, ιιιε!! 

τϋιι!ειι!!ε, ει νει·ϋιιι!ειιγ εε 
!:ιε!ε2ει!!!ιε!! !!!ι·!οιιι, 

χ! !!!ει!ε!!ε!!ιιε!;!ε ω!!! Μάι! ιιειιι Γεω!!! 
νει·ι:·ε εεό!!ι!!!!!έε ε!6!! ι·ϋν!!!ε!ι ει·ιιιτε!ι! 

!ιοἔγ ε! !ιιι!άι·νοι!!ι! εἔγειει·ἰ! ιιιεἔιἀεε!!!ἰε 
ιι ιιιειιιιγ!ι·ε !ε!ιε!εεἔεε, Κ!!ιιιιῇε!‹. Με!! πιο!! 

οκ ιι!ε!!γ !ιμι·ά26!!άετ ει!!! νει·ϋιιι!ειηι! !ε πο!!! ι·Ι!!α!ιι 0!(0Ζ; ιιιιιε 
ω!! ιι:!ιιι!)!ιιι !ιιἔιι!!!ιε!!!!!!, !ιο;γ ει·όε ιιιε!έι·έιύ!!άε !ιει!ά!! ο!τοι!ιιι! 
Νοέ” επε!!!ι3!!εε ΜΕ!!! ε νει·ιεε ιιιέ!!!!!!, πω! Ρε!!!ἔ Μ!! !!ϋνε!!!ει 
Μακ ε! ιιιεἔτιἰιτὸ!!ιἰει·ε. 

Α !ιἰι·ἔγ!!ιἑς‹!ε (ιι!!_!εε!!ν) Κόι·_!ε!ε!: Μ!! εεε!!›6Ι !εωο!ιΒιιιι Κ! Γοἔσ ΜΚ ν!!!!!;!ιιιι!; επε!‹ ιιιιιιρι! ά!!ιιιιΚόι·ιιε, εεε!!ιι!!!εεεε, πω! ι!!!ιιι!ιι ι!ιε ι!!!ιιρο!, !ιά!ιγάε, ;;γιι!ει·ι!ιι ι·!ἰ!ιἔἔϋι·εε κ. @η Μι· ύιιι,νιιἔγ !ΘἔΪ0· Με!! ε" Μ! "πρ ΜΜΕ, Ι!!! εἔγειειίι ιιιεἔι·ιιισι!άε !ϋι·ιε!ιτ εε!!!!, ιιι εειιιιε!ει _!ε!ε! Γιι!ιοιι!!!ιιι ν!εε2ε!ετιιε!!. ` 
Η Α;;γι·ιιι!3!!άε. 18Μ!!!!!! 177!!ΕΚ ει. ιι!ιι!!. ΝΝ. έ!!! Με; !ιεο!!ο!τ ρεε!! ει!!!ε!!όει! Μ! Με 26'ι!!!!ειιι !ιιιι!ι!ο!τ ἱιι!ειε!ιιιι!‹!›ε_ ιιιιιι!!!!ι εἔγ Κϋι!!!!›ε!!'$! 10 Μ!! ιιιιιἔοε !!3επιι·ώΙ εεε!! !ε;-!!2 θ$έε !ι!!ιιι Με ΜΜΕ; ειει!!!!εεεε ι!!!προ!!πιιι νο!!_ ε ειιιιιιιι εε2ιιιε!ε!ετ ειι!!!!!ιειιιιιι· ν!εεει!!ιγει·νόιι, τ!!! ότι! ιιιιι!νει !ιι!!ιιιιι! !!ει!!ε!!_ ε! !!!ιιιγ!ιε Γϋ!νε!ε!ε !!!ε_!ε!; 3520!" !ειιιό!!ό!!ϋ!!, ε Γο!γ!οι!!ιε ειεὐε!ἔόεεε! .!!!#β Γ!!!πι!ἔ!ἰεειι! νο!! ρ!ίι·οει!!νιι. -Γϋ!νε!ε!ε!ιοι· ιι Γε_!ει! ΜΜΜ! κωω!08 ΜΜΜ!! !ιγ!ιιιι!ι ιιειιι !!!!εωινιιιι, ε! ε:ό!!ε!ἔεε !!!εε!!!ι Με!! "Μ, ύἔν Έσω ει: εμε!! ιιιἀι·_!ιιι·!ι!ι!ο!! !ε, ει !ιι!ιιγάει·ιιι ἱιιἔει· ι!!!ιε!ε!05θι! ιιιεἔειιιιι!; ε! Π!! ιιιοιι!πιιι !!ιε·,;!ε !‹ιεεε !‹ιι!›ιι!! Μ!! ε ει·νει·εεε !!ιιιε!1 ε ν!!!!ιιιιε!ιιιγ!!·ε ι:!ιιγοι!ιο!!!ι!!!! !!!ρωεω!ωιο!!. Μι!ι!!ε!!ε!!ι Μό!! ιε ιι 
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Κιηιιιιιγπ Τιήι!ιι!ιιιαε !ο!ι!!!!ι ο!ι!ιι!:5.ι·ιι σ. !ιιι!όπω!ιι·ει ε σ. ΜΜΕ ιιι€!;ςιΕ 
14 ιιιιι!ό.!γ ιι!!ιιι!ιπιιιιιιιιΜ, !ιιι!εἔ !ιοι·οΒιιιό.εο!ε ωωιωιι, πε!εί'ι!εὅ 
μη; ιιι!ΐιιιι!€Σ ΗΡ, οιι!πιπ. μ. και, ριι!ν. τω!. Μαρ, ιιΙοο!ι. πι'. 3, 
ειιο!ι_ Μπι Μ. β, Μ· ί. π. !)!ν. ιιι «Με. 8. !).8. 2 όι·ιιιι!ιιιιι 1 πω!. 
Βποιι φταιει (ιιιο!!πε!ι !ιι:!πε!! πιει! ιιιιροιι ιι πιω πω ι·ειιι!ε!ιι6!ι) 
ω» Μ! ειέ!ι!οιόιε! Μο!! !ιε,-ιι Τι!!ιπιέάε, ίε!ϊό.]ιΞε ει;ι':επιπι ο! 
τιιιιιε!ι; ιι !ιά!ιιι!!ει!;; ρει!!ἔ ιι πωσ ιο_ιι!πέςιιιιιιιιιι! !ι!εο!ι!ιιι!νέιι 29 
:Θε 30!ιιιιι νΘἔΚιἐΙιοιι ο!ιιιιι!ιιι!μ ε ιι Η 1843ι!!!ι! πω. ποια!! €6!ω!ιι 
Με εἔὲειεἐἔἔε·! !ιιιιιι!ιοοεάι!πιο!!. 

2) Α ἔγ - (ιέ8 πω" ε;γειει·ειιιιιιι! ἔετἱιιοινε!ό·) ι· ε! ι 0 ι! ε! ε. 
1843ι!ι!ει 148 ει. ΜΜΕ. Ν.Ν. Τ δέ ένω ροει! ειι!!!οιι€ειι Μο! 

«κι άνω. !επιιγ!ιιηιι!!πε ποιά" ιιιιι€αεει!ιδι !ιε!πτό! ίο!ιο εενόπ, Μει 
ειιι!ι!.ι !ι!ει8 εειιιι6!ε!!ειιιι! !"ο!ι!!ι!!,- ιι;ιι!ιο. ιιέιεινόιι ειιιιιιιι πεπι 
εοΚάι·ιι ιηιὸε ιπιπγωσι ε έ!ω!έποε ;ϋι·οοϋ!ι€δ! !ερεωτι ιιιι:ε·ς. Κι!! 
εό!εἔ εειιιιιιι εθι·16επε!ε πγοιιιτι πεπι νωπιιωιοτι. -.!ιι!. 22ι!!!αέιι ιιι 
16ιο!Πιι!ι!ιο ιω·ωιιιιι; -- ε π! ιιγιιἔιι!ιιιυ.ει !ιο!γιο!ιε:ιι, πιοἔ ιι!”ιήι·ο 
ιϋι·ιι!ιι€ !ιἱι!ιιἔ !ιοι·οἔιιιάεο!ιοιι Κιν!!! ει:ιιιιιι! πο" Μπι ιι!!ιιι!ιιιιιιιιιιι!ι, 
ε ιπιπι!ει:οιιιι!!ιι! ιι ἔϋι·οεϋ!ε σεως ο;γειει· ε ο!ε!ιοι· !8 εο!ε!αι! σπη 
!ιό!ι!ιοιιμΙειιιε!ι πιεἔ, Μη” ΜΜΜ πιειπ ιιιιι!ΜΗΜΜΕ, ιιι ό!νάἔ 
ε ει ειιι!!ι τϋ!τό!ο!εεειι !ιε!γι·ι: πιω, ε μι. 30!αιιι εἔι5ειεΘἔοεειι 
πω! Βιιοεάιιιιιο!!. 

Αεγνέι·διιι!οιη, νέπειι ιιιἐ!Ιιἱἱι!ἐ: (Μειιισιι·Μειιι ω· 
ι·ο!ιι·π ιιρορ!εκιιι. ειιιιἔν.). · 

θεει!ο!νάπγοειιιι- ιιι ιιι ιιιό.ε !ο!ιθοι·ιπόιιιιπε!--;γει!ει·ιιι, ιι·ιιε!!!ό 
!ιἔ ικιωπιιωι ΜΜΜ. 'Ι'ϋ!ι!ιιιγιι·ε οειι!ε 1-3 ένα !τ·ιει!ει!εΚ !ιιι!!ιι!!ιιι.ιι 
ιιιιιειειιιι!τιιιιια!ι ό ιι ΗΜ ΜΒΜ! πι Μ ιιγει!ς, ε !!!γ Κιει!ει!ε!ι ι·οιιι! 
ειει·ιιιι ειἱριιι!τ, 86ι·νέ!γεε, εειιγνοε ιι!!ιοΕάειιιι!(; θἔό5Ζ8όἔθ8 Με 
ι!ει!ε!ειι6!, Μπι!! ει:: 5 άνω ω, πω ιι νόι·ϋιιι!ειιγ. 

Π” πιιωκ,ιωμ ο Μ.ιιω!οιιι !ώΗύ!ο ιει·ιιι6ειειιι ππωι, από 
Ιοἔεε 68 ειειινου!6!εΒ·οε. Α ων ό! εἔο ε! πονο” Μι" _ιο!επιπε!ι!ω! 
Μηιιτε‹ι!ι το·νό!εέιοε ιιἔγΚὸτσἔνὸι·ρπιιἔάειιει!ι ει·ει!ιιιόιιγιε!ώιι€, ει·όε!ι 
ιι!!ωτιιεπ ἔγοι·ιιιε!ω!ι !·ιιι!!άι!κιιι (ιιι5!ιει ιιἔγΚόι·!ο!ι _ωιω ιιιο!!ο!!) Μπι!! 
ωικ; ΜΒΜ !!!γειι!ιοι· ιιοιιι ι: Θιιιι!!ό. Α επειι ν ει! ό!ἔο ε εποπ 
!ιιιιι επριιι!·ια!ιιιιι-! 16!ι!ιιιγ!ι·ο !άιιιε ο!ϋιιιιέιιγοΚ πό!!ιιι!, ει·πγει!!εύ; 
Μπι!! Κἱειἱνάι·ἔάε Με! Μἔγ ιιἔγΙιπιι !ϋι·!όπἰ!ι. !!!γειιο!ι ιι€γι!!ιιιιι ιιοπι 
ι·ι!!ώτι Με !ε ωπιιωικ. --!(ιι! οι·όειιι!ι, πιω ε: ιιευέε ιε ἔγιιΚοι·ι 
Μαι ει. νέτὸιιι!ειιγιιε!‹. Βιιι!ιπέ:ε Με!!! ιιγοιπειε ιε Με ιιιι·ίοι!Κ. 

Α νιέι·ϋιιι!οιιγι ἔγιιΚτιιιι ι:ειιΚ !ιόι!ιοιιοι!!ιι;; ἱειιιει·_ῇιι!τ Μας, 
Μπι ραπ;; ιιι 6Μιι; ει !ιιι να” πει;γοπ Μ, να;; !ἔιιιι ιτει:Κύ!γ ό: 
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ιίβΙι'ΙΙοτικ η ΚιόιιιΙϋα νόι·, ε ει: Ναό Μει]ριλ Μωβ” Ιοξιοε ωέγβήμΤ 
ΜΗ0ΙΗΜΙΙ 52θΠνθθ -9αιοιπ .νε·ἔγιιιιΚ , Μι ιιοιιι ι: ΙοΙιε€ϋιιΚ ει:: οιΙ:γ 
ΙειιιήοΙΙειιι:ετ Βιι·ΦοΚάΙιιιιι, ιιιοΗχ ε:ειιιιιι€ ιι:ΜΗόιι ιιιἰιιιΙειιΚοι· Μ: 
ΜΙΙ !Π0ξἑΪ5ΙΠθΓΪΙθἰΠ6Κ. Τ'Α: οιεό εεε€Ιιειι. ιιειιι , ιιιἱνει ει: ο :;;έ ε: 
;:;;|γιιιάΚϋθιέεο ρ] νειιιιιγοιιινιι; ει ιιιέ.ειιι1ιΚ εεεΗιειι και, ιιιινε:Ι ιιιιιιι 

;Π)'0ΠΙ α: ιιἔγτει ω” ιιιότι6ΚΙιειι, 1ιοἔγ ῖὸ1ιιΙιΙει|_π ]ριιιιιειρκει.μιι 
]ε8:€οιιο. Οεε.Κ ειΚΚο π· ιειιιοτΙιεηϋΚ ιιιο·ἔ·=Μ Μο ιι ο νάϋ 
όιιιΙειιγέ, ιιιιιΙϋιι ει: ι·ϋἔ€ϋ·ιιε οΠγ ιιιειιγ·ιεό;Ιιοπ ΗΠ 
ΜιιΠε, Ιιο,;ιι ΜΙο1ιΙΜιι ε:όΙΙιϋιΝε6ἔΜ οΙεο:. Ηειτϋἔ€ϋιι 
Μπι €ϋτ€όιιιΚ,.ε ιη;γ να” ΜΜΜ ιιορὶἔ Μάι· Μονο” €1ἔΥνἑηπιιιἔἀ5 

·Φιιἔγ 1οιιήοΙοι€ €ειρειε:ωΝιιΚ, :Μπιτ α ΜοΜΜιι 6:όΙΙιἰἱιΠεόἔ ίϋἔἔ 
'ΪιόἱΞ Κ δ τΪέ. Η Ι‹ιΙ›ιιε ι::ειιιιιιάιιγιόΙ Μ. Πιέγε:ιιιιο , Μ. ιιιι;γοιι 
Ιπε:ειιιβόιιι Γρ31ιΞιιιιοΚ ει ΓόΙ‹ιΙὐ:ιιΙιι ε:ἐΙΙιϋιΙ6ει μια.: ειιιιεΚ Μάι ΜΜΜ 

80πγ;γϋΙΘΝόιηι.νειΒγ Ιύτε:ό ειἔγἔϋιιιὸιιοΚ 0ΙΙάἔγιιΙάεει, α ιιιιιι€ επ 
0€γει:ει· ωρειεεωΙιαιιι. 

' ΠΙΝ εεειεΙ( ιειιιιιιιι ι: νοΙΕειιιι, τόε:ιιιι ειιιιι:ιἔαιιι-,τὲε:ἰιι£ ιιιάΡ 
εοΚ Ιιείο8ειιιόΙ , Ιιτιἔγ ίοι·ι·ό ιιοΙ16: Γο_ιΙ›οιι, νει;γ Έστω Ιά:Ικιιι επη 
νειΙ6ΚιεόειΙ ριΙΙειιιειιιιιιι ι·ϋἔ-£ϋιιεε5ἔἔοΙ ιιιεἔΙιειΙ€. ΙΙΙγΙ:οι·, 
Ιιοιιο:ἱ έειρειε:αιΙπιιιιι ε:ει·ιιιί: , ίόιεἔ Με τάιιἔἔϋτοεϋΚ ιιειιι ε:οτερεΙ 
ΜΚ :ι ΒιιιΙιειιι, ιιειἔγ ιι;;γνόι·ϋιιιΙοιιγι ΜΜΜ οΙ6ι·οιιιοιιιΜιιιιιιΚ, Ε: ε 
ιδε ικέι·ιιιοε ἔγοτιιιεΚεΚιιόΙ ε:οΚοτ€ τϋτ€6ιιιιἰ, ε. ει: οι·νοει:, κι Κο 
νέε Μόνο1 ει: οΙόΜ ιιιόἔ "πω" τιειιι ιε ωιιιιιιιειωμ Μ” :ανατ 
Ιιιι Ιιο:ιιι Βόροε. ΤϋΙιΙιιιγἱι·ο ῖΙΙγΚοι·, ό:: ιιοιιι ιιιἱιιιΙέἔι, ιιοΜιιγ ρετ 
σ:Ι,·ι; νιιἔγ ότέιἰἔ Γιἐ1οιιΙιιΙἱ ε:6ΙΙιιὶἀ€ε6ἔ ε:16:1 ιιιιη; ει ΙιειΙάΙτ. Βάτιέ·,°· 
;;ϋι·σε :επι ι·ι€Ιαι. ' 

Βοιι ο: ι Ι οι ;:; ιιό2:·γε:οι· Ι:ΜιιιιΙκ 6 ιι :Μ Ι ό νόι·ϋιιιΙοιηιΕ; Μ.ι·οιιι 
που ει: ει" ΕϋΙϋΙσπόιι ει ρύΜιάι€γε ωρ_ω Με, εξςγε:ετ ει: ειἔγ 
ΜΙεε_ιόΒοιι, ιιειιι ΜνοΙ ει _ιοΜιικ ;γοιιιτοοεα51. 

Α ίϋΙϋΙειεε όιιιΙοιιγοΚ ειςγιΚο πιο κά: ιιοΙιε:όΚ εϋ£6τοε νόι·ΒόΙ 
ΜΙΝΙ: ε ει. Μέ αἔγΕόΙωΚε !ει;ΓϋΙεόΙιΙι ίϋΙϋΙοιόπεΚ Μι” ι·έε:όΕ ΐοδ 
:Η ε!. Α ἔγετιιιοΚ εειιγνειι Ιςϋ1οιιιϋ νοΙΕ. ΒΙοιιιω ει. Το] ιιειἔγ Ιο·ι·ι·ό~ 
εάἔιι, ιιγιι,3οάαΙιπειε ίεΙςνέε ε ίάιιιαΙιιιιι.ε ιιγ68,·όεοΒ, ει,:Μ.ιι άΙοιιι!εό 
τοεεει€ ωραε:ωΙωιοα. Ηό.ιιγέι.ε ό: ιιιι;γοιι ΙιεΙιιι:οα ειΙΙιιιε ιε Με: 
νειΙάιιο.Κ. Α: οἔγἰΚ εεετιιόΙ ΙΙΙΒὅΒΐΙΠ(ΙΕ και: 65 Βάι·86ε εεινό Ι6€ε:οι€ ει: 
:Η 8.]8ό ίϋΙιΙΙοτέιι; σ. νόι· ιιιἱιιτεἔγ Βιιε:ειειιγι ΜτΙ: £ο€ΙειΙτ ω. ΒιιιιόΙ 
ἰοιΐάῇᾶαΙιιιἱ _ιοΙσΚειι ΚινϋΙ ει ω] άΙΙειιιιϊό Ιιἡ€ι·ιιΙ_ὸἔόιειι. ιιιιιτ:€1ιο:οιτ. 

Δ Ιοο1ε6 σ.;γνόι·ϋιιι!ειιγ εοιηνοε 2' ποση” Μεάοι1οιι ίιιτιΜ.θ 
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υ.·16. Ε: Μτιγάε 6ο Ιιειετάδάε ῇε1εᾶ: :ηἱΙνἐΜΕέι; πώ: Μι:έιεεειΙ, $δΙ' 
0εϋΚΙωΙ - ιἰἔγ Ιιο8γ Μ ω” ΜΜΜ ΜΒΜ Μ1ιΠώπΧ. Α ΜΙ 
ΜΜπ αιοι:Μιιι μ_ηενειεπ Ι1εΙγεπ ιιιοἔγοτύ Μδβάεμγἱ νέτϋπι!επγΦ 
ΜΙεπϋυΚ Μ, ε πικάπ εοπιιιιπ ω: εἔγέΙα Ι:οεΗνΕυ. ΜΜΟ π. ιπιοΙΙιπτ 
Μ εε·ιιι ιτιοι·ιι6Κ οΙΙιατἀτοιιιἱ σ.: ΗΜ, ιπϋςοτ €ϋιά6ρά ει. νότβιιιΙεπγ; 
Μπι ιιιόἔἱε σειιΚ ει: όΙε£ ιιωΙεύ ροτο;ΜΜπι, ε: ΜΜΕ. ΙιιιΙέιΙορ Βήτα 
τωιπώπγ Ιύροπί: Π”, ιιιοΜ εαπ νόι· εβ€6€εε, Μ;; νοκ, ε ίδΙ88Νό· 
ΜευειΚ α Κ6ι·ιηκέΚοιτ ι:εεΚέ:Ιγ ῇεΙε. · 

Ν8νε2επεε Μ" ηαἔγοΒΒ ν έ το ά ό 1η ε 2 Με α θ ά ε1°0-ΒΣ'ετ· 
1ιεΙαοΚ ειμεϋπιπ οἀᾶὶἔ που; Μιε«ΙΜπωπκ. Πο ιιι ιἰἔγιιενοιε€€ Μ; - 
επάΙιε Δ! έ η γ ε ε ε ι 6 Ι Ιι ϋ Ο ό τ" (Π·ο.ιιοιὶει οτνοεοΚ, Οτιιν€ἰΙΙιἱε]· ΜΝ: 
ἀΜιΙ”ιηιορΙειὶο σειρΗΜτ0” πόν°νο1ῇυΙοΙ£ νέτϋιιιΙοιιγ€) 68 νέτϋ.ιη· 
Ιοιηκεε Μ;,γιιΙάετ Μ Μπα: ποιιι ω16ΙτιιΚ ΚάεάοιΙοΕ: ΙιιιΙΙάἰΜτι. 
η - ΜοιιιΙΜἱΚ, Μ” ει; ιῇειϋΙϋ€£οΚ ι·ϋδω0ϋε ΙιαΙό.Ια ιιαϊιχε. Μ" 

ΜΜΜ Μ1ἔγοτι ἔγμΚπειη ΙειΙοι Μ! σ.Πνόι·ϋιπ!ειιγοΚΗ. Α: Με ΧϋΠ]τ 
πω! ἔοτιᾶοΙΙιΜὸ. Ε” εἔγόΒΚόΜ ΜΚάυ ΜΙἀΙοΚ ωιωι"ω ι11ε:ϋΙϋ1Ε 
ΜΚ ΜΜ.Ν ΜποιοΙΜΜ. ['εήνέτάειΒεαΙ αθώα εεπι ΙάΕΒΜη ΦΗΜΗ 
διπΙωηΕ. Δ 

ΔιππΗ Μιοπγοε, Κἰνό1©ίταποιὶα οτνοεοΚ αιΜΜιιειΕ τιγοικιόπ, 
Μο" Με Γοττύ Μ] ωωιωι ιιγιιἔοιἰιιΙιιιπε οΙ‹Ιε.Ιειε Μινόετι61, ιιι οΙΙεη 
Κακά οΝειΙου τϋ;;ώπ ειόΙΙιϋ‹Ι6ενΙερἱ ιιιεἔ ει νοδεει€οΚει€ ε ει απ:: ο· 
εγἱΚ ίεΙό€, νειιι @μακ ει τιιάεΣΚ οΙι!ο,1οπ , ιιωΙ1γ Μέ ο ΚἱειᾶοιΙ (α: 

]ι52 ϊοΙαο€ὶ να" 16Βιιψι, £ϋ1ϋΙεωε νόι·ϋιιι1οιηψεεῇιΙ1τπἰ,-ΒΙιει πιά 
Με 612€ $;εΙιετ]ϋΚ ΜΜΜ: Μ. ι·6$τϋπ :ι Μ] 2ευ.εοτοιΙοϋωι Μι€τα 
ΜιύΜΚ, εισέΙΒΜόε νιιἔγ ιεή;οτοιΙάε Κεμπάπ ιιιο;; ειἱιποΙΙγ τϋἔ£ϋΒ 
ΙΒΜΜπ ΜἔοΙωτ-ει ΜΜΕ ειἔγιι‹τε εΞει ἔετἱπωτνεΙ6 Κ02ᾶ0£έ11€εΙιε£ϋπΚ 
ΠΠ νόπϋιηΙοιηκ. 

νοιωκ Μάιο” εεεΜηΚ, 11ιοΙΙγεΚιπέΙ ε8γο1ΜΙπ ειόΙΙιϋΟέε ιιιἱ 
Με α;γν6τϋιιιΙειιγτε ωωιωωικ πιεἑ; ει ΚότΕεωά_€. ΝέιιιεΙΙΣ, ί6Κύρ 
εάρωΙ€ ΜεάειΞεκ εοιπιιιιΙ ίό.]ι]Μ01Ι1]0Ιόί απο ειιΜΚ , “Η ιι6Ιιει ]0ΚειΙΡ 
νϋειι 1έπειάιωΚ ἱε επ ὶιΙ6Ιιειι, ιιιΜ6ιι ει ειόΙΙιϋιΙ£εὲἐ· ΙοῇΙ6ιΙϋ€€ ω;ωκ. 
ΉεΙιέ.$ ει: αἔγνότϋιιιΙετιγ ΠΙγ εεεΕοΕΒοιι να;" @επ οεοΙιέΙγ να” ο 
Μ_ῆ @Με Πει€ει ἱἀοἔοε ΜΗ. 

Νεπι 1τιετυόπι σ. Κύτἱειιιο1 ΙιΜέτνοΜΙοΕΜ ο Ιιό2-ϊέΙο Φετιπέ 
8ιε€ϋ ειέΙΙιϋιΙέεεΚ ΜΜΜ ΚϋεΙοΙιιἰ. Μάε οι·νοεοΚ ΜιρπειωΙειωἰτ ω: 
ειηὶιπιόνεΙ 6εειονοΩνόη ιιἔγωι ω ΜΙ! ιιιοπάειηοιπ, Ιιοἔγ ε.: «καπ 
£ϋΒΒεό$όπόΙ ει: α8γνέτϋιπΙογοε ει6ΙΙιϋιΙ€εέἔοΚ_£ἐΙοΙ 
ιΜ.Π ει;:ςγ!κό ι·_ῇεΙεΚΚεΙ ΙαιροεοΙνάΙκ , νειΙιιιΜΜ ετ νόἔΜιἔοΚ π. 
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Μι εἔγο!ἀιιΙιιΙιιἔ ειο!αιιΚ ε26ΙΙιιιιιόετ6Ι ιιιοἔιορειιιἰ; κι ιιΙοἔοε 
ε2ὸ!ΙιἰἱιΠεέἔ, Μι σε” ιὲιιἔἔϋι·οει ιι€άιι ιιειιι ιιιιιι·ιιιΙ ΜΜΜ. , ΙειεειιιΙι 
Μιιι, ε ει: ιιιιιιΙ:τόΙ Ιαπόνο ειο!ωιτ ιάιιιιιιιιιι. Με ΙεΙιειιιεΚ ο ωΜιι 
€ειΙιειι ιιιέιιιι εΙ€όι·όεοΚ κ. Α πω" ἱιΙεἔειι ειι€ΙΙιιιιιόεεΚ άι: κωφ 
ι·οιΜεοΙιι·ύ! (ιιιοΙΙγ ιι€6ΒΜιιΚ ιιοιιι ι·ιιΚάιι ει ειόΙΙιιιιιέεΙιει ι:ειι€οινι€Κ) 
ιι μτιιιοινοΙ6-νέι·ϋιιιΙειιγυΚ οιιΚΜΙιειι ω, ε εέςγ @νδ Βϋιοι!ιειι ΜΒ 
Ιϋιι ΓοἔιιιιΚ όι·ιεΚοιιιι. -Ει·ϋει ιι·έγιιιιη;ι·ιιι60έιειιάΙ ειιιιΦε ιιέι!ια Κύτ 
ειἐἑςΙιειι ΙεΙιεπϋιιΚ, νιιιι-ε ιιιοΙΙοιιε ν6τϋιιιΙειιγ, πι" εειιι 2 

Ηιι]Ιαιιιτει ε ιιιιΙΜό οΙιιοΚι·ιι ιιέινε ει ιονϋ!εἔεε 
νέτ26ε ιιιἰιιιΙιιιοιι οΙιοΚ ε Χϋι·ϋ!ιιιόιιγοΚ ΜΜΕ ίε]Ι6ιΙΙιειΕΚ, ιιιοΙΙδιοΚ 
Μπα ιιἔγνέτ€0τ|ύιὶάε νιιἔγ ΜΒ ειοΚοιιΕ €άιιιιιιιιιι_ ΒεΘε¦ εκει, Γε] 
ιιεΙε ιιιισιω ιιιοΙεἑ· ΙιειιιΚαι·μιάειι, ιιιιρειιιέε , Μεινε” ΜιαΚ ε Μι· 
ΙειιιοἔεΚ--ΓὁΚιΞρ εεεοεειιι6Κιι6Ι-ΙομΙ6Μ ΚέροεοΚ ιιἔγνει·ϋιιιιοιιγι 
οΚοιιιι.-Α ε: ειι νε ο ό! ο ,με ε ειωνότόιιι!ειιγ, ω” ΙεικειΠι πι ι: 
ιΙ6ιιγεΚ ιιιιΒ=γ οιιιγειιόεε , δ Μάη ιι νόι·ιιοΚ ΚιιΗ3ιιϋε Ιιεινοἔγει Μαι! 
Μι οΚοπιιιΙιειιιΚ εειιγνοε Ιειει!ειΙοιαιόΙ. ι 

Α ]6εΙ πιτ νιἔγωιωι ῇεΙοιι£ειιιΙ6 Μ. ΝιἐΙιιιιιιεἔἔγιιἔγιιιει ιιιάι· 
Ιιει!έ.Ιοιιιι Ι:Μειέι Κιει!ειΙ , ε ένω: ΜΜΜ Μπιτ ιιιἔῇιιι ἱΞι ει·ϋεΙιϋΙιιοΙα 

Α: οι·νο Με”. ιι€γάΙιαΙέ.Βιιιι ο Μι Με" ιιοιιι ιιοΚΓ6Ι6τ ιεΙιοι. 
Πει ίόΙοιιΜι ειεἐΙΙιϋιΙ€εόἔ, ΙΜ” Μπρικ ει Μό Μ] ιιιοΙΙει€ ει!! Με ε 
ι·όε Μει!ει!ειι: Ιοἔιιιιἔγοιιιι ιιγιιἔιιΙοιιι , νέτνόιοΙ , Ιιιιιιιἔ ιιοτοἔιιιιἔιει 
θε ΙιειεΙιει]16Κ ΙαέρειΕΚ ιι ἔγύἔγΚόειϋΙο€ε€; εΙΙοιικειό εεειΙιοιι, Ιιει ει 
Μει!ει1εΚ ιιγιιὅοἀιειΚ, ΙάπιιΙιιιιοΚ, ἔγϋιιἔύΚ, ε ει Μ] ιιιειι· ΙιοεειειΙιΙι 
ιιιιιιἔ ίϋιι Μ, ιι ιιγιιἔιιΙοιιι ιιειιι ειιιιιγιι·ιι ειιιΚεεῖἔεε ιιιιιι€ ἔγιιΚοι·ἱ 
Μιἰοἔ ιιιοεάεοΚ, Μ” ιιιέΙιει ει·όει€6 Πιι·ιΙ6Κ ε ἔγὸἔγειει·οΚ. Α ειοι·ειΙι 
(ετι·γτ:Ιιιιιιιιιιιι) ει: 5‹ΗΙ‹ ιένειι ω! ειιιιιιιιι Κ., να” Ώ; ειειιιοι·ιϋΙ 
Κειάνι: εἔιἐει % ειειιιει·ἰἔ εἔγ να” Κότειει· ιιηιιιιΙισ.ιι. ΝόιιιεΙΙγ ε· 
ει:Ηιειι Η” αᾶιιἔοΚ 1 Με ιιιιιΙνο. Γιιιι!ιιΙιιιιιε ἔϋι·οεϋε τάιιἔιιιάει οΚοι 
ΜΚ ει €πἔοΚΙιιιιι_ Με” ΙιειιΕάει ο επετιιοΚ ει. ειτύΙιειιι Γοτἔό Βάσια! 
ιιιιιΚ Ιαθε6Μι ειο.ΚάΙιιι.ιι εοιιι ιιιει·ιιιέΚ ιιιΙιι]ιΙοιιἱι€ιιιιὶ. ΚιΠεό 8288288 
ΙιειΙϋτιεϋΙόεεΚ σιόΙειει·ιΜιιιοΚ Μιειιιιιο.Κ. 8ιοιινοᾶὁΙεἔεε ιι€γνόνϋιιι 
ΙειιγιιιέΙ ε” Με Ιιὲιἱἔ ιιγιιιδοιισ.Ιιιιιιε ΙεΙινόε, ε ο ιιιεΙΙεα ει·6ειιδ 
οι·νοεΙειε- ιιιιοι. ιιοι·ν. Ιου., ιιι0ΜιριότιιΙ; ιιιοΙ!γ , Με ει. ν6ἔιιιἔοΚ 
ιι ο ιιι :ει ιι8 στο ιΠιιΚ, Μποειιιιιι Με. Βόι·ιιμώ βιιιι·ό,·;ε-ι) ΠιτιιόΚ. 

Α ιιιάεοᾶΙπἔοε ειἔγνότϋιιιΙειιγεΚ τοιιιΙειει·ιιιι: Μι ῇεΙεΞ ει 
τοι·ιιιέιιγεινοΙ @μια €ειΙάΙωτω.Κ ει ΙιιιΙΜικΜ.ιι, ιι κι ΚιιΙϋιι ιιειιι ια; 
Νι!ειιιιι6Κ. 
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Λεγνέι·ϋιιιιοιιγ Ικόι·οι:εωΙ. 
Α ΙιοιιοιοΙειιι·ει Κει·ϋΝ σεείεΚ ΚϋιἰἱΙ “ΜΒ ο!!γειιιοΚιιι ιειΙάΙαιιιι 

ιιι ιιΙν:ιεύ, ιιισ:Γ!γοΚ 0Ιό;ἔΘ ἱἔιιιο!_ῇάΚ και ιιιιτ ει ιιιωωοι‹ ιιἔγΜΕιι 
ΜΙιιιιιιιιιιΚ ΙιοιιιιιΙγοε ωι·ιιιόειετέι·όΙ ε Κόι·ιειιι6]όι·όΙ ιιιιιι· ειι ειι=="Βιιιι 
ωΙιιιαΚ Ιιενε2ικό εοι·ειιιιαιι ιιιοιιιιοΜιιιι, ε τι ιιιἱι ει: ιιἔγνέιιϋιιιιειιγεΚ 
οιιΙ(ΚόΒειι Μ, ιιι Ιώι·ιειι;ο ιιέιιιιι ιιιιιιιά!γάι·ύΙ ιειιιιόιεΙιιι ΚάιιγιεΙειι 
νειΙ6Κ.--Α Βοιιειο!ειιι·ιι ιιειιι Κει·ϋΝ, ἔγ0ἔγυΙ€ πω· Μισο!! 5 «πετ 
οι!ιοιιιιοιι τϋιιιιιιγιι·ε οιΙγειιι, Μ” ιι Ε: Μ· ιι έν ιιοιιι ΜΜΜ ῇειΙειιι# 
ιό ιιωθιωι ιιόΙΜι!; α", ιιιιἔγ οι εεεωιετ ιιιιιιιΙ, όεειεεειι νέ 
νε, ιινιιιοεεἐἔιιι ιιε οἔγειοι·ειιιιιιιΙ Κύι·ιειιιοι ν0ιθι·ΓιιιιιιΙιιι ιιαε2ιιοεει.Κ 
ιιειΚ ωιιιιιτειιι_ > 

Α: ιιμιιενυιΜ: ιιιη;οιι ιιἔγειὸ!ΙιϋιΙύει·ὁΙ, νιι€γ Μει 
€ει νοἐηισιιιἔεὶει ιιἔγεΙιιγοιιιιι€άετ0Ι, ιιιε!ΙγεΚι·όΙΠιι.Μιιιιιιι 
πω· εἔγϋπ ει. νόι·ϋιιιΙειιγοΚΚοι ειωκωικ- έειι οι Ιιειγειι εισιιιιιι 
πω" Μιοιιι οιι€Ιειει·ιιιιεκ, ιι Μιτοε Κ6ι·ιειιιοι να” Βοιιοιι Μιιιιιειι 
ιι0ιιι κ ιιιιιιιιιιιέΚ ει” άΙ!ειροιοιιιιιιΚ. 

Νιιἔγοιι ίὶἔγεΙυιιιι·ο ιιιόΙτό, Ιιοἔγ α ΚόνειΚοιό, ε :ὶΗειΙάΒιιιι 
ιιι άΙωιιιιιι 6ει!εΝ: ειἔγνιΞι·ϋιιιΙειιγοΚιιοἐΙ ιιιιιιι ιειιἔοτοᾶιἱε, Ιιιιιιοιιι 
σειιΚ εωΙΙιιι06εεκ ειοι·ερεΙιιεΚ ΙεἔἱιιιιιἰΜι; ει. ιιιι€ ιιι Η εἔεε Με» 
ιι ιιι16ε ει: 6ο :ε ιι ἔ ο ι·ο ι! ει ε οΚι·όΙ ΜΜΜ οιικιωΚΜιι ιιιοιι 
ιιιιιιιΜΚ νόμΕΕ ιιιάι· Μ ἰε ιι€μιωιιιω ει]ό.ιιιοΚ. 

1. 'Ι' ο ν ό! η; ο ει ει ὅ γ ν έ ι·ϋ ιιι Πε ιι γ άΙΙΚιιροοεἔϋτοε ῇεΙοιιε# 
Μπι; Βοιιοιοωτ.-Αι Μό Μι·ιεΙοιε ιιι 6ιι·ιΙοιηιιοι: ΜΜΜ ιι6ινοι 
τειιιιεε νἱειοιιγιιιιΚ ιιιεἔΐοΙεΙιιεΙ‹ι_ 

1845ιιι 88 ει. πιω ΝΝ. 8 ιιειροε, €ϋι·νέιηιοΙειι ά,3··γΙιόΙ επι 
ιθωιι Μ, ειιιιΠάνειι οἔγιΜ ιιιιιιιιε 146ιι νεεωωι ΠΠ ει: ιιιι:6ιεΗιο :ΜΗ 
Κειροοε;,ϋι·οεοεοΙ; ω. ιιιιιιιιοτι σώνει Ιέν6 οι; ιιέΙΙ(ιι! Ιιιι·ιοΙειι ει: ΜΙ 
Ιωροοεοιε 8ϋι·οεϋεειι ϋεε:ειΙιιιιύιΙωΚ ΜΝ ιιιιιιγιι·ει, ω” σ. Ι6ἔιόε ε 
;γειΠΗ ει: οι·ι·ΙγιιΚιιΚοιι Εϋι·ιόιιιιοιιΜ, ειοριιἱ νιιἔγ ειτιιι ιιειιι Ειιιιο", 
πο”. Κ6Κεε , εισάοι·ιεε ειιιιίι νοκ, ίεΙνΜεΙοιιοι· ιιιιιι· ει Κειιι6 Μι· 
ιιιειιοι ιιγοιιιιιι ιιιιιωΚοιιειΕ ιι Μεϋ νόἔτιιἔοΚοιι, ιιιειιγ ιιοιιι εοΚά 
ιιι 8]8θ νύἔτειἔοΚτιι, ω ιιιιι60 ιιιιηιιε 15έιι ει: οἔόει ΜΜΜ: 6.ιιιιιιιι€, 
ιι” Μ” ει ΚιειΙει! ιιιὶιιωἔγ ιιιοἔιιιετενοᾶνο ωιιιιιιι; σ. ιιγιι.Κειιτιι·ε 
ιιιιωΙιιιιι:οα ΙισΙγιιἔιιιιι6, ω" ιιιεΙεἔ ίϋι·ιιόΚ (58 Ο86ΓέΚ εειιιιιιι 
ιιιιιι€ετ εοιιι ἔγιιΚοι·οΙνάιι ε. ί6ιιοΜι ειιιΙΜΜ ό.ΙΙιιροι και ιιιιιιιιε Μάη 
ι·οἔἔεΙ Κιιιιιι!ι. η 

ΒοιιοιοΜιτιιάΙ, ιιι ιιἔγΙιιιιι νότ€οτΙόᾶάε ]ειει, ει: ειἔγειι3ε 
εΙ!ά;γιι!νει, ιιε ει: ιιΙιιρ_ιιιιι νέι·εε ι”οιγειιιέ·Κ €ειΙό.Μι€οιι.; ει ιιιεΙΙΚιι.ει ό3 
ιιΙΙιειει ΜειιιιιινοΚΙιοιι ι·ειιιΙεΙΙειιωι νωωΖω ιιοιιι ΓοιΙειιιιιιΚ ίϋΙ.- 
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2. 'Ι'ον6”Βερ ειΒ··γ.νέΙ·.ϋρΙΙ1_ειι7 ει: αεγ ΙϋΙειΙΙιόπ 
-ει όΙόπ πιοἔ ιιειιι Ιειπετνο-ΙΙιεΙΙγ οεαΙ‹ ΜΜΕ ἔγοιποτΒέΙ-Ιιἔα 
τοΙΙεάἔ ε:ει·Ι:ΙΙοΙοΙΙ; ΒοποιοΙειΙΙπΙ.-ΝενειεΙοε ε: εεεΙΙωιι, Μ” 
ε. νέι·ϋιτιΙειιγ, άιιιΜτ ει: οἔγΙΙ‹: Ι'εΞΙΙεΚύτε ΙΙοι·ΙάτοιοΙΙ ε οΙόἔἔ6 ιιειἔγ 
-- εἔγοΙἀαΙΙ (ΙΙΒΙΙΙἱΡΙΒἔΙᾶΙ) ΙτόιήεΙεΚετ ΙΙΙόἔ επι ΙιοιοΙΙ ΙΜ. ΜΙΚοτ 
ΙΙ5τΙόιι€2 εΙΜΙέιτοπΙΙ πω" ιπει·πόΙΙ. Α: άΙοιιικστοεεέἔ νοΙΙ :ιι θΙΙ.°98ι]ϋΙΙ 
Μι.» ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ6 ει€γΙΙόπιωΙΙΙΙΙ Ιω, ε. ει: οιΙόπηεΙ: νΙἐι·‹ΙιΙεεέιμ αι Μπ 
Ιοιητ ΙενόΙ εἔεε ωτΙΙΙόειοΕ6ι·ε ΙάΙ82ΙΚ ιηιιωΙΙΙΙ. Ι 

1845ΙΗΜ 2 ει. ΜΜΕ. Ν. Ν. 7 ΙΙοΙοε ροεΙΙ 52ϋΙστόειΈ ΙΜ μ". 8· 
ΜΜΜ ΙϋΙώΙεΙΙου ΚόκεΙ6ιιιιόπηγυΙ ΙιοιΙιΙοΙΙ ΙυΙόιεΙΙΙηΚΒε;-α ἔγετ 
ΜεΙα·6Ι σεειΙ: ΙωΙωι ωΙΙΙιειΙΙΙΙ, Μ” πό.ἔγ παρ Με ΙιεειπεπόεΙΙοπ 
ειοπνοΙΙ. α "εκ ΙΙΙΙΙιΙ ΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙό αυγειἐ εεινόε, ιϋΙΙΙ. Μοει ει Με ίο 
ειΙΙΙΙ ε πγοικιάστει π ἔγετιιιεΙς ίά_ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιτ ΚΙ1ΙϋΙ;--ειε πο: ιιἔγειη Βο 
εεεΙΙ, 6ο ειειπιεΙ ιηύἔἱε νΙιΙΙΙΙιιοΚ, ει νὸἔΙειἔοΙ‹ ιιιεΙε.€·εΚ;-ει Μι· 
ΙΙΙεεό ϊοτι·ύΙ›Ι›, ει όι·ΙΙΙόε ὶἔειι ἔγοτε Με ;;γϋιτ8ε. 

Βιετι Β6ιήθΙεΚΒ0Ι Πέ!" 8γοιπΙΙι·-ΒόΙΙοϋοε ἱ2ἑςΙΙιΙοΙΙεέἔοΙ ω· 
ΙΙΙΙΙΙ: Μ, ε ΙΙΙΙΙΙΙΙσιωΙΙ ΜΜΕ ει Μετα 2 ωιΙΙΙΙΙγΙ Ι6€οΙΙΙΙΙΙΙΙ, ε οι πω.. 
12 επ. ΙκεΙΙεᾶ-ΙιἱἔαηγΚεπόοε ΒοιΙϋι·ιεϋΙΙεΙόεε τεκιθοΙτεΙεΙΙ, ΙΙεΙε6 
Μ; ρειΙΙ; ει Ι‹6νεΙΙ‹ειὅ ροτο]4ΙιΙΙ Ι.ιΙΙΙιιΚ: ΕΙΡ. Ωσ.Ι0ΙΙΙ. ἔτ.ΙΙ, ριιΙν. 
ΒοννετΙ ἔτ. Ιβ, εειοΙι. :ΗΜ Μ. Ι. Μ. Γ. μ. ΒΙν. ΙΙΙ «Με. 18. 8. Ε! 
ότεΕπΚόιΙΙ 1 ροτ,-- ε οι Μετα πιοΙεἔ ρέΡ-ΒοτοἔαΙάεοΚΜ τύΙεΙΙΙΙιιΙΙ. 
ΒιοΙ<τ ΙΙιεΙΙεΙΙ ει. ΜειιιοΜε επη·ΙΙΙΙΙΙ, «Η ΑΙΙαΙάποε ωωρ0ω ΙοἔΚὶεοΒ 
Με εοπι νάΙΙοιοΙΙ; -ιι πω· οειιΙοιειιι εἔ6ειειι Ι‹ΙΙιιει·ΙΙεΙΙ όΙεΙει·ί$ 
ΙΙιΙΙιιΙΙιιΙώ.ΒΙο οεϋΚΙΙοτΙΙ:, κι ΜΜΜ ΙΙΙΙΙΙΙειςγ ά Ι οπι Κ ό τ ο ε ει η ο ε ε τι 
ΙΙο εσυ Ι'οΙ:ΙΙιΙΙ, ν6ἔΙαἔ_Ιειἰ πόΙΙΙι ΙΙΙ0ἔΪιἱιΙεἑςῦΙἱἔΚ. - 12Ιε6ιι Με Γοτ 
τύΙΙΙο Ιονότι τού. ΙιΙΙΙοἔ Ι:οι·οἔ;ωΙἀεοΙ€ ιιΙΙωΙΙηειιΜΜΚ, ΙΙεΙε6Ιεἔ ρειΙΙἔ.· 
οιιΙοιτιοΙτ Β_οννετροι· ΜΙΝΙ ΙοΙγωΙΙα ο. ΙϋπεΙΙΜ ΙιΙΙαἔϋΙιιι;-άΙΙει.· 
ροΙΙα ιιιἱιι‹Ιει·τε εαπ ΙεινιιΙΙ. ε αἔγοτιιιοΙ‹ ΜΒΜ ο5ειΙΙΙοεοπ ιιιεἔΙιιιΙΙ. 

ΒοποιοΙΙιΙ. Α Κοροπγα-ϋΓ0€ΒΙΙΙΙ ε; ειἔγΚὸι·ἔοΙε ε ει: οι;χτ 
Ι'ϋΙΙΙΙεΙε ΜΜΜ ει ΙοΙοΙΙΙΙ‹ ειἔγΙ6ΙΙεΙ‹ο ΓϋΙΙΙΙεΙ6η ει εΙιι·Ι6ηγυΙΙνάπγ Ικό 
ιεΙόΙυειπ ιΙΙόκηΙ νόι·ϋΙΙιΙοιηΙ ΙΙιΙάΙΙτιπΙ::-αι ει" νότεθόπγεΙ ΙΙΙ-ΙΙΙ 
ΜΜΜ( νειΙάκωΙε.-Α ΜΙοε6 ηγάΚΙιάι·Ιγόμι. ΙϋΙώρ ιι οεΙΙΙΙι6Ι6, τευ 
ιΙεεεπέΙ νϋτϋεεΒΙη_α Ι6Μ›ἱ πΙΙιαεΙ ιεΙΒει·εΙ:. νειΙαιιιΙΙΙΙ π. ΙιιοΙΙΙΙο 
ΙΜ: Ιε τειιιΙοεοΙ: νοΙΙ:.ιΙΙ. 

3. νότϋπιΙοπιγ ει: σὲ” ΗΠειΙιιόπ ύε ΙΙΙΙοιιι6.πγά 
Μιπ--ιηεΙΙγ απ όΙ6ιι πιοιιι _ΙεΙεηΙ‹ε:εΙΙ-Ι›σποιΙΙπἔ ΜιουγΙΙνει. 
Α οειιΙεΙάε :ιι εἔγεΙΙΙΙΙΙ Μεσα . ΙΙιεΙΙγεΙ ει: ϋιιιΙειιγιιεΙε ΙεΙιοΙΙιε ω. 
ΜΙΙοιιΙΙΙΙΙ. ΠέςγόΙΙΚέιΙΙ . ΙΙΙ Η: ει Κόι·ΙΙόετο. πιὶΙωι· Ιϋι·τέιιτ2 αι ϋιιιΙϋΙΙ 
"Η ΙπΙιι6εό,·ΞέΙ ΙεΙΙΙηΙνόιι. ΜΜι Ι'εΙεΙΙΙΙ. 

1845ΙΙΙΙ‹Ι 198ιΙΙΙ: Μ. πω. Ν. Ν. 2 ΙιεΙεε› ΚοιπάτοιιιΙ ε2ΙΙΙεΙό 
ΜΙ Μ. Κ6τΙιόευηΙ:Μ η". 11Ιώιι νέΙε:ΙεΙΙ ΜΙ ειιιγ_ΙάνειΙ εέςγΙΙΙΙ ει: 
ύΙειΙΙΙΙΙΙΙοΕ εισιιιΙοϋΙέιπειΚ ειοΙ(οΙΙ ΙΙόιήεΙεΙνοΙ ; -ΙιαειπάΙιιΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙοἑς 
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ΙΙ0Ι'08ΕΜΙ80ΙΙ". 15Ι(6ιπ ιι ΜΜΜ @Με ΙεΙιωι,ςοΙ€ικνύπ ροΙποΙΝΙ ΜΜΜ· 
Ιω (2 επ. 3 @ου ΥΠΠΟ) 820ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙιεειιιάΙΙΙΙΙΙΙ6.-Βιοιπ-στνσω 
Ι6ειιι1Ι<τ Ι6ἔ]οΙ›Ι› εΙΙ‹6ι·ο ιιι6ΙΙεΙΙ Ιων. 22ιΙΙΙΙ6η ει ἔΥΘΓΙΙΙΒΙΣ σεΙ1ΙΙΙάεΙ6ΙΙ6 
ροΙν6ιι ΙΙΙθἔ τϋνΙιΙ Μό πιιιΙνει Ο8θΙΙΙΙθ8θΙΙ ιιι6έΙιεΙΙ. 

ΒοποιοΙΜ. Α: εἔγ ν6τιΙΙΙ8, άΙΙοιιΙΙΙΙησι ναΙύιΙἰΙαἔ.· μέρεεοΙΙ 
ΙΙΙ;η;-- αι ει" Ι'ϋΙϋΙε16π :ι ΙθΙ86 εει·Ι6-6ΜΙΙ (εΙσπε ΜοΙΕ ευρ.) ιι 
ΙειΙτ. ει: ει” ίεΙε6 ε:Ιιι6ιιοΚ ΙΙ6ι6ρτ6]άπ ιιιὶιποἔγ %οΙΙοπιιηΙ ΜΙΝΙ. 
Μωτε εΙν6Ιεοιη νέτϋΙΙΙΙεΙΙγ ωΙ61ωτοα;- τονΙΙΒΜ π 3ΙΙ‹ "σπασω 
ΜΜΜ τ6ει6η ω θἔΠ ιιιοἔγοτ6πγΙ ν6τϋιιιΙ6ιητ νιιΙιι τεΙάΙΜαύ. Α ΜΙΒ! 
ό8 Ιιιιεϋτεἔϋοπ ΜΜΜ ΓθΙΙΙΙθΙΙθΙΙ855ὑἔ; "επι ν606Ι6ΙΙ 6επ6. = μ· 

4.8 2θΙΙΙΙθΙΙ6|θἔθΒ σ$γν6τϋΙΙΙΙο ιη: στόΙΙΙΙΙΙιγοε εΠ6ιιΡ 
Μπι; ΙσοποιοΙΙιΙαιΙ. -- Α. ΜΜΜ ιπισι!ίοΙοτε οι·6ε ΙΙΙΙ8ΙΠΒΙΙό8ΙΙΒΙΙ ΙΙιο;:ς+ 
ΜΙ!. Α ν6ι·όιιιΙεπη αΙΚάΙΙΙΙαεἱΜ οι: 6Ι6Ι ιιτοΙεύ ΙιΙε_Ι6Ι›επ Ιϋι·Ι6ΙΙΙ. 
. 1845ιΙΜ ?θ ει. ΜΜΕ. Ν. Ν. 4 ΙΙόηειροε, ρ6εΙΙ 8ΖΙΙΙθω8ϋ, 

ΙϋΙν6Ι6Ι6ττ ω. 2ΙωΙιι. 8ιΙΙΙεΙ6εε Με ιιιΙΙιιΙἰἔ ἔγειιἔεἐΙΚειΙϋ νοΙΙ, ΙΙΙΙεΙ 
ΙἔεπΙ ΒΓ65ΒΙΙ 68 ΙΙΙΙιΙϋε6ιι ίοΙγωΙ(, ε θΖθΙί ιι6ΙιεΙΙη παρ Με Ι0ΙΥΙΙΙΙΙΙΒ,€'· 
ειιΙπωΙο 1θΙΙ:ΙΙΙ18]ΙΙ 4 τι” (Με. ΜΗ, ίοι·τύεἑἔἔειΙ. ΙιΖΜάεοΙΙΙωΙ, 6Ι: 
νάἔγΙΙΙἀΙηαΙ, -- ετ6ε Ιιειεἱιι6υ6εε6Ι ΙωιόόιΙϋΙΙ, ε ΓσΙν616Ιο ιιειρ]6Ιἔ 
πϋνοΚ6ιΙν6 ωτ1οΙΙ.-3Ι‹εἰιι. Ε'ϋΙν6Ι6Ιο Με 6ειΙεΙΙεΙν6π ΙΙόν6ΙΚοιό 
Κότῇ6Ι6Ι‹ ν6Ι6ΙτεΙ-ι 6επ6: ει Ι“οΙγΙοιιοε Ιοττ6ε6€ 6ῇ6Ι ηϋνεΚειΙΚ, 68 
Ιιωι16εοΚΙωΙ ριὶι·οευΙτ , ιιιεΙΙγεΙ‹ @κι ετ6ε6Ι‹ 6ε ΙΙθΙΙΙ θΙΙΥΙΙΙΙ6Ιί; οι 
6τνοτ6ε ΙΙΙΙ6ΙΙ6 ἔγρι·ε ι 66 ΙεΙν6.ΙΙ 6)_ΙεΙ Ι‹Ιεε6 ειιιεΙΙε666ΙΙ; σ. ἔμπ 
ΙΙΙΒΙΚ ΙἔθΙΙ πγυ,;ΙιατεΙΙαιι ΙόΙ6ἔ 6]]εΙ; 8ΖθΙΙΙθΙ Βά;έγειιΙΙΙιΙΙ ι18γαΙΙ, ιΙ6 
ιιι6ΙΙ6ΙΙ6 @Η Ιώιιιιγειι Ιει·ΙΙ:ι. 6ρρεπ πω" ιοἔωμ ,Δ ε ιιι ατ6ιηΙαἔ κι 
ΜΒΜ €682τ6επιι6Ι πω” ΜΙΒ; 5ΙΙ'ό58. ΙθΙ]θ8 6ε ετ6ε, Μ σ. πγϋἔ6ε 
ΙοΙγΙοιιοε, Ι‹6Ιιϋἔ6ε Μπι ν6€6Ι6ΙΙ 6ειτ6, ειιο11Μιιι ει 16ἔι6ε επρο 
_τα , ΙὸΙ‹6Ι6τΙ6ιι, ει. ΚοπΙειΙάεἱ ΙιεπΒ Ι'θΙΙΙΙΒ8, ΙιειΙΙἔειΙ6ᾶΖάειι6Ι ιιι εἔέει 
ΙΙιεΙΙΙαιεοΙΙ, ΙϋΙεἔ_ ρωΙΙἔ ιι ΜΜΟ τ65Ζωι, ιηέιΙΚ6ε Ι1ϋΓἔἐ58θΙ ν6.·;γεε 
τορο86ε: 68 ειἱειεἑς6ε ΙΙειΙΙΙΙΙΙΙσ, ει Ιό;5Ζό8Ι 26τε] ΙΙειΙέιτοπιιΙΙιπ; 
ε26Κ6Ι Ι8θΙΙ ΙΙΙΒειΙ4_, ιη6ΙΙωΙε 26ΜοΙς, ίά]ιΙειΙΙιιαΙΙΙιτιοΚ, _ς.γαΙ4οι·ΙειΚ, 
θε 826ΙΙ:ΚΙ48Ι 8ΒΥίΙΙΙΞ ιιιοπτιοΙ€ ΙΙΙ ἔγειΚτεπ. ΒΙΙΙΙΙἔεΙ6 οειιράπ 2 ΙαΙν6ε 

ΙαιιιάΙπιγΙ ιήοΙΙΙ-οΙεΙ τ6πιΙεΙΙ6Ι6ΙΙ. 4ΙΙ6ιι ΙΙΙΙΙηΙΙΙΙΙό τουιΙεΙ16Ι6ΙΙ, ΙΙιεΙΙγ 
Μπι ΙιαΙοΙΙ ΜΙ ,Ι ΙΙΙΙΙΙΒΙΙΙ ΙείοΙ6; ε ο. ειέιπιοε ει6ΚΙΙΙΙΙτΙΙ6ε Ι46νεΙΙΙει 
Ι6Ι›6ιι ΙΙΙΒἔΙΙΙιΙΙ. Π 

.Βοιιο:_οΙΜπάΙ οευρεΙΙι αι ιιἔγ ΙΙΙΙΙΙΙ6Ε6π Ιώι6ρεΙτ Ιο.ΙΙΙΙΙΙΙ. 
ω: σε6Ι»:6Ιγ ν6τϋιιιΙ6η ιιι αἔγυιιΚ άΙΙΙΙάποε ν6τραπἔ6εο8 άΙΙεροΙΙά 
να!. (Α ΜΜΜ άΙΙεροηάτσΙ, ΙεΙ]ιΙαΙοΙτιΙ 8ΒΙΙΙΙΙΙΙ 8ΙΙΙΒ8θΙΙ Ι6Ι16”εινε; 
αΙΙωΙιτιιιεΕπΙ ει: πωσ:: ΙΙΙνΙΙΙ πω” ωΙάΙΙΜοΙτ ΙΙοικ:ιΙ ΙΙότάΙΙειρο6). 

5. Αἔγν6τϋιιιΙοιιγ ει: ειἐ·γ ιιι6ΙΙεό ι·6επ6π θΙ:ι6ΙΙΙΙΙ· 
νΙ οΙ‹ Μάη; ιιιεἔἔγόἔγιιΙνει. Α ΚὸηεΙεΙε ειει·ἰιπ ο. Ι46τΙεπι6Ι ΙΙΙ: 
ΙοευειΙε ΙθΙΙΙΙΙΙΒΙΙΙ. -- Ε ΚύΓ058"ΙθΙΙ ΙΙΙΙΙ6οϋε ΙΙΒΙνθΙΙΙΙθί έΙ'ΙΙθΙΙΙΒΙ α Κό 
56ΙΙΙΙΙ ΒϋνεΙΚ6:ιιι6ιιγ, ΙΙΙΘΗΣΙΙθΚ Ιιιάοιιιέ.εάι·ει ΙϋΙΙΙΙ Ιιόπειρ ΙείοΙγάεει 
Μάη Ιιι€οΙιιιιιΙ:,-ιιιοΙΙγ ΙιΙΙΙσειιι ΜΙ: Μ" σ. 6;γετιπιεβ, ιτιοΙΙγ ΜΜΜ 

ι Ι 
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Με παιππωε ,ςγύΒγειετε!όε ιιιοΙΙεπ ιιι€ιπΙϊιιΜΒΒ τοεειεπππΝ, π16Μο 
αειφέιπ αωι·ιιιόειε£ Η όἔγει·ε_ῇε Μαι! Μπι! Μεό, πππι! ρθω πΙεπ 
νὲἔωιἔῇπἱιππΚ πεειπεί.ΙππΦάειί€ νὶεειππγεττε , Οι: πιἰπιΙΚιἐ£ επειιιόιι πιώ· 
ιιιειι·σ.ιΠ ΜΜΜ. 

1844ΜΜ 172Επ ει. πω. Ν. Ν. θ άνω πεο!ω“ ποεπ "Με 
ωεπ απ. ΗΜ: Πόπη ποπ εεόε παπι πηπεμπποπποι ρπιιπειΚοιΙο“, 
εἔιἐει “ΜΜΜ τεει!κε1ιιΕ κωπκι εΙωιπγΕι·π, πο” πΗἔ νοκ Κόμικ 
ιιιοἔεΗΙπιιἱ; ποπ :Μπρικ ποπ παρ εΙπιπΙτ, ιππε πειρ πιοιιΜιπ 1επι€€ 
νἰεειπἑότ£, ε ειπώπ 0881( 8 παρ πιιιΙνει _ΜειιΚε2επ ίο]ΓΑΝπΙοιιιιιια1 
ε πάπγάεεπΙ ράτοεπΙνει. Αι @ω Ιιοιιι!ι›!‹ίεῇιΜΙοιιι ΓϋΙεἔ ο8ειΚ τεἔ 
Β·εΙοπΚέπτ ιιιπ!ειΕΚσιοα, ΜΜΜ ἱε πγά!Κάε ππγπἔπ€ πάει” «ΜΝ, - 
ε ποπ Κύπϋποιπόπγ 82 πιιηει άΙ1Μιω. πωπω ιιιἱπιΙεπ 8 ιιπρωι “ό” 
νιεεια. π 

Ηοεεπιππ Μό Με ιππι·,ε ΓϋΙν6€οΙοΚοι·(ιΙοοοιιιΒ. 17Κύπ) ἱε, ΜΜ 
πϋεεπ τοἔἔεΙεπΚὲιπ επῇάπιιπιι€ἰ Μπα ωκππωε ει Μ , "πωπω Με 
τειιᾶΚἰνϋΙ Η "π ΙεἰἔπΙνει, ε .ῆο!‹πιΙεἔ π. Μπιγάεεει! Ρπτοευ!Ε Μίπ] 
ι!ειΙοιπ ιΜι)όιπειιι πιιἰπ‹Ιοιι ιιιά8οιΙ παρ νἱεειει!έι·, ε ιιιἱιιΙεἔ;γ 'Σ πόιπιπ 
Με. ]άτάεα ἰε πιό.τ ειιιπγἱτει Με;; νππ ειΚπαΪάΙγοινπ, ΜΒ, π, Μἱ!ϋιιπειι 
ῇύΙ Κϊίο]Ι«Μ Η τέειοἑ· ευΜπετ "πωπω-Β Με ε το” ιΙϋΙϋιιἔνε ε τω:: 
ΚεΕνε ]άτ,-ιπάε ΙΙΙϋΚϋιΙό5Θἰ Ι:ϋΙϋπιποπ ι·επ«ΙεεεΚ.-Β Κόηε!εππϋΙ 
ἱπιὶπΙνει πἔγνότϋ|τι!ειιγ€ ἔοπ‹ΙοΠιιιιΚ πω!! Ιεππἱ, ει: ει;γ 1ιπ:ΙΙεϋ τεθ 
ειι€π. ΒιετοΙόειϊιιΚ οειιράπ Ιππεἔ νΙιιε!ἰ-ἔγπ!‹ι·ππππιι ιπηηάΙοειπ 
ππιι€τΙεπ«Ιϋ- ΙεῇΙοϋπ€έεεΚΒεπ ωι.-Εσωεωω «Με 1845ιΠΜ πω. δ· 
ᾶἰΚέἱἔ πἱιΤεἔ νΙι:οΙἱ ΓοηΙοποεππ πΙΕπΙ:Μι2οΙτ Ιυϋπ!ύεεποπ ΗΜ! 10 
πειιΜΙγ ε!!ωΙιΜιπειιο€1 σ. ππΙάπΕάΚ ΜήπΚι·ει, ε Κό!επτ Νοε Ιιἱἔειπγ 
θε ]ει!ειράπόΙ ΚέεπϋΝέ πειεΙιε]Κύ ροτοΚιι€ ἰε νοα;-άΙΙπροω εποπ 
Μιπ τπἱτεειπ ]εινιιπ, εϋτ ει Κεί.ΒιιΙτπά,·; ιπέ8 ἱπΙαἰΜ› πϋνοΚιπ!ωτ. -Βι 
οΚΜΙ πω. πω] ειἔγετιπεΚ πειιπὶΒΙειἔ ;γό;;γ Μέ. νωππωι , ετ6ε πι 
ΠπἔοΙωι€ ιιγυμνάιι ο επενΜΙ, πο” πω" ει επιπ·ιτοΚ ιπάε1Φύ ε Ι'ϋΙειί 
νόιΜετ εειΚϋιΙϋ πωπω πεε:ποτ πωπω Α 

Α Επι] σ.ΖοπΙπιιι ει·τε εεπι ῇπνιιΗ,--ε σ. ἔγετιποΚ ειππγπ·π. 
ἔγεπἔϋπ Μάι· «Η, πο" ίϋιιῇάτπἱ Κσέ·ρ$οΙεπ Ιενόπ έιἔγΙπιπ ΚόπωΙεππ 
“ΜΜΕ πιπτπ‹Ιπἱ. πω" «πω πω. 15ιΙΒΜιι ἔεπγειπΙπἔοτ πύι€ππΚ έ! 
σ. πγπΚειἰι·€€ά_ῇοπ.-·16ΚεπόΙ 26Μϊ; ὲΙΙπροτ_ῇει ιιιἰιι‹ΙἱπΚάΜ› τοεεπιπ 
Ιιπ1€; ο. Γο!γΙοποε ετ6οεϋΚΚεπόε πππωπ π: π” ἰε οε‹›τπιιΝ ΜΜΜ 
νύἔι·ε σ€έεπεπ ΜΜΜ!. Α ε:ιοι·εΙέεεεΙ ΓϋΙΙιιιἔγνάπ, _ἱπνπΙιιὶ ΚοιιΜΜ, 
8 ΓοΙπ·. ΜΜΜ ]:ινπΙτ άΙΙππΜΜΙ , - Μάι· ΓεΙεὶΙ!ππἱ 9 Μι· αεπΚ ι·ϋνΜειι 
ε ἰἔεπ ι·οειΚε!ϋΙο,Ξς, Κύρεε νο!τ-Ιιπιπ πωω. ' 

Ι θ. 'ΓενόΙοἔεε νέ:τϋιιιΙειιγ ει: ιιἔγ Μι·ΕιιιπεΙέπειι, 
Μπε06Ιε8 τϋἔ£ϋιιϋε νόι·ΙοτΙ6ιΜε Μ$νοΙΚεπόποπ ; _πινπΙάεεειΙ, ιποΙγη 
Με! , πειπ €ιπΙοπι ιπειιπγἱτε επιπαι] πωΜ: σ.ΙΙαιΙιικιιοΜ πἰιΙεἔ ΜΜ 
€όεεΙσπ:Κ ε εισταΙικιΚ €ιιΙπ.ΜοπΕ!ιιϊ.- ΔΙΒΜιιιπεπΜ οξςγιπάειι€πιι π 
πω ΜιοΜπεπ κει ϋιιιΙοιιγ Ιϋι·ωιπ; π ιπάεοι!ΕΚ, ιιιἱιΙόιι πω· πι ο! 
εό ιι Μ·ιιι0ειο1 πω ΐϋ|ειἰνὸιΙι›ὶ ΚυιιΜΗ. 
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1839ι!ιΜ 16 ει. Μπα. Ν. Ν. 6 ώνυε, ΒιιιιγιιΜι 'Ι'ιι!ιιιι πιο· 
@οι ιιιεετει·οιιιΙιστ Μ, Η ένω Κιιι·ιιιἔ ιι Ιεις_ιιιιιΙι οἔόειειἐἔἔε! Μ 
:ιε!ΚοιιεΗ; Με έν εΙ£Μ τϋἔΕϋιι ιιιἰιιτεἔγ νιΙΜιιι06! ΜΜΜ 0εειει·ο 
ἔγοττ, ε ίϋΙοειιιι6Ιν6ιι ει: ιιιοΙΜτ όχι τειἔιι 68 82ΜΗΜΙ ιιιοιἔάειι Μ· 
ω( ιοΒιιικ 0ΠΗΠΒ ειιύΙΙιιιιΠ νοΙτ; -ΚεεόΜι α ειέΙΙιιιιΙιέει:ε Μικρο 
αιιιιγι!πιιι ιεινιιΙτ πο” ει Μ ῇοΜιἱΚ επιιιότ ιιιιιι· Ιειεεέ Μ ω ιιγιιΙιιι€ 
ω. ΑιοιιΒιιιι ιιΙι€ ιιιι·ιοΝ: ε: _ιιινιι!άε δ ΜΙΒ, π ΜιΙοΙ‹ΙιιΙἰ νόἔΕιιἔο 
Παπ ιι;;γειιι που Μ] άτα: ει. έ·γ ιιΚι·ιιΜιι οι·ι·νέΜ'οιγάε ιιιεΙΙοιι€. 

ΙιιτόπωιιιικΒε ιιιιδ. 24ιιιΚέιι Ιιοπιιιοα: “Με ιό! £άρ!ειΙτ, Με 
ειι·άιιγ!ιι;.ς πω” ε οΙιιιιιιιεΙιιἔἱἔειι ΚιριιροεοιΙό, ει. εεε·ιιιοΚ νιύάιιιοΚ, 
επιΜιι!ιιΚ, κι ιιγεΙν |Η0ΖἔἔἰΒδ. ε ει Ιιεε2ύιΙ Κοι·ΙάιοΙτ, κι ιιγε!νιιεΚ Μ! 
Με ΗειΙΜει!ειιι, ει @Μιὰ ει ΙεἔτἱειτὰΙιΙ› νϋι·ϋε;- ει. ΙιειΙΙάε σειιΚ 
ιιειιι εεεειειι Μιιιιγ2ικ, ιι ΜΙ οΙιΙιιιι ν6ἔ1ιιἔ‹ιΚ ιιιοιέςάεει α!ωιΙάΙγο 
Ζωη-ει. €ειιἔιἐΙοτι ιιιίὶΚϋιΪθ88Κ ι·ειιιιεεεκ, ΜιιΙιιΙιιιιι€ σ. ἔγετιιιοΚ 
ιιιιιιι ριιιιει.ειοΙ. - Α Βειιτ πΚΚοτιιιιιιι (ιιιιιΙΟιι ιιι6; Κενέε ἔγει·ιιιυκ 
|ιιι!!ιέιΕ ΕιοιισιοΙνιιιι , ιιοιιι €ιιιΠιιΚ, ΙιοΒγ Μπα “Με 6ιιι!ειιγοΚ ιιειιι 
οι” τϋἔ€ϋιι 1ϋι·τέιιιιεΚ, ΜΗΝ εἔγ ΜιέεΚόι·ο Κσι·ΙΜοινιιΚ, €εΙιάι: ιιειιι 
κι οἔγο!‹ΜΙἱ Κ6τ_ῇεΙεΚε£ οΚοι6Κ) ιιἔγιιιι ιιικάΜι νιιΜ.ιικ ΙιιιιΙιιιιιΙ‹3Κ 
εεινύε Κιι:ιαιΙιιιάιιικύΙ ειιίτιιιαπαιιιι , _ειεινειΙΙιπιιιιΙαιΕ ει. Γε]ΓεΙό νε 
Ιό ΓοΙγ€οιιοε νότιοι·ΙΜάεοΚΒόΙ νε;νέιι, σ. ΜΜΕ ιιιϋἔιέ 8 ιιιιιΙάΙικ ιιι 
Ιαι!ιιιππιιιιΚ, ε τ0ιιιιεΙΝιιιΚ ιιιιροιιΚέιιέ 0ἔγ |ειιι_€γοε Γιιι·ι!ό€ ει Μπακ 
%ςγιιΙει Μάιο; Ιοϋιιιόεεινε!, ϋοιεόΙεἐς Ιιεᾶἱἔ: Βρ. ΜΗ τω. ειιΙερ 
Μπι. ὅ Μ, ΜΜΜ: οι·ειιιοι·. Μπι. Μ. η. ΜΗ ιιι€ι·ιοι ιΙι·. β, ειιο!ι. 81 
Μ η. ει. 8ἰἔ. όι·ιιιιΚύιιτ 2 από ΚαιιάΙΙιιΙ.-27-34ιΙιΚι;; ιι ωι·Κ0Βιι 
ιΜι·ι1ιιιιγιτι ΚειιοΜϋιιΚ. - $ερωιιιΙιει· 3ιιιΚάιι Κιοειιιγ, Οι: ιιι€ιιιΙΙιει€ 
Μπι ει. ιιινιιΙάε;--ει ΙιιιΙΙό.ε εοΜαιΙ ιοΜι, ει. Μι!!τιιΙι!ιιιιι ει£εττ επινε 
Κιιτ ιι «Μι ιι Μ, ιι Μ! (ΜΗΝ: ιιιοἔΙεριιι ειοΚοιι: €ϋι·σεϋΚ οιι€ειΙιεΕ; 
οι 8ι|ι|ἱἔἱ8Κ Γοητιιώ.ειι. ιιιοΙΙεΙΝ: ιιιιΞἔ ιιιΠιιιιΚ: Βρ. οιιιοιιι., ρων. Το!. 
ιΠ;;ι€. ριιηι. αει. ἔι·. η, εοἱΙΙει.ο ρι·περ., Ποτ. ιιιιοι απ, μ. τιν, ειιτ:Ιι. 
Με Μ. _ι. Μ. ΠΝ. ιιι Με. 18. δ. ΝειροιιΚιιιι. 4 ροι·ι:_-- 8ιΠΚάιι ιι 
;ϋι·οοϋΚ ιιιιἑἔ ΝόιιΚιιιτ νιεειτειι6ι·ιιοΚ; -ιι ι·οΙ‹ειἱτ ειεΞΚ εΙ6ιιιοιιΜά 
εάι·ο. Ιιει_ῇ£σ-ιιγεΙο€ε€ ιιιΙ€ιιιιΚ,-ιι. Ιϋι·ιΙ6Ιαπ ει ιιἱιἰεἔ Ιοϋιι€ύεοΚει ΒΙ 
ΙιιιἔγΩιιΚ, ιι ΙιοΙε6 “Μια ρειΙἱἔ £οηπιι€νιιιι ει. Μ ιιιιροιιΚέιιι εεγ 
ΜΒΜ ΙάΜιιι·ιΙ6€ Καμ, ιι ει. ἐοι·ιιιοιοειιορ ίϋΙει6 τόειάιιοΚ Μ! Μι1ει 
Μ" οἔγ Ιιὸ!γειἔΙιύιό£ ιιΙΚιιΙιιιιιι€ιιιιΚ. 9 -10ιΠΚἱἔ ει. ἔϋτσεϋΚ ἱειιιέΕ 
ἔγιιΚοτῦιιΜιειΚ;- Η Ιιειι€6 ιιγειεΕ ιιοιιι Ιιιι€νειιι, όιΜε Μ8:ιιιγ ε ιιι.Ιιι 
ριὶΜ! ιιεωιιτ ριιι·οΙ: ειιΙ:ΜιιΚ. ή11-21ιΙικόιι ει. ΕιοΙε6 ἔγὸἔγειοι· 
(Γϋιιι:Νιιι ειιΙερϊ6ιοι) ε ει. ροι·οΚ ίοΙγΕιιτάεα ιιιεΙΙ0€€ ο Ιιιιιιιἔ νιιιεΙἰ 
ΜΙοϋιι€όεεΚ ιειιιόό; ιιιιι5ι€επιιοΚ; - ει8ϋτοεϋΚ τιιΚό.ΕιΒιιΚε ειιγιι€ΙιΙιεΚ, 
£ϋΜι ιιιιιιι8 ιιι Κιιιιιιι·ωΙιιειΚ, -- 22 -- 24άιΚιέιι ει. Ιιιι.ΙΙιιε οειιΚιιοιιι 
τειιι!ειοι·ιιιτι.--25ιιιΚόιι π: ει!ιΙι;;ι ΙιοΙεϋ ε2ει·οΚ οιΙιειἔγιιιιεΚ, ε ει. 
Μιἱεἔ ΜΙεϋιιι6εοΚ Ιοηιτιι€άειι. ιιιεΙΙεπ ιιιΙτιιιιΙε Βρ. ετι·γοιιιιιιιι ἔι·. ι, 
πι”, επισιι. ΜΝ ω. Μ. ι. Μ. εισιοϋεε. ΠΝ. ιιι Με. 24. 8. Βοἔ 
μ! ε εαπ ε·ι·;γ ροτ€. -27ιΙιΚέιι €οιειιιεεειι ιιινιιΙι: ι5.ΙΙιιιιοιω.Ι ευη· 
μια” ΙιειιεινιΜειι. ' 
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7. Α;γνότόπι1οιιγ (νιιἔγ ἔοτιγοᾶόεθ @Νικ ιιἔγ 
ΜΙ Με Κ ό Ισ ε: ιι. Αἔγἔϋιιιϋ£ ιε ιθιωωιι έγει.ιιιιιιι, 0ο ιεΙ1οιιι26 μ» 
ιιι6Κόι·οε @Με ιιοιιι ΙέιοΖωΙτ. .ΠινιιΙει€Ιειιι ιιιιιι·ειάοϋ. 

1844Μ 38. Μ. Μπιτ. Ν. Ν. 8 ένω, ΙιεοΙιάιιγοποι#, νεειρτέ-· 
ιιιἱ ειϋΙοτύείἱ. Κόι·Μ2ιιιιΚΒιι 1844Ιιειι Μοι·ιιιιι· ΜΜΜ ίϋΙνόιοαΜ. 
Νέἔγ έν” Κοτάἰἔ εἔιἐειεόἔεε νοκ; οΚΚοι· οΙεό οιιιοΙοαΙιόιι Ιοεεύε 
ιι€άτι ΙιιεειιιιΚιιιι: ΙωιιοεπΙειιἔ ΜΓ6ι!ϋιτ Η ει @Μι ειιειιιοιι.--ΑιοιιΜιιι 
νει.Ι]οιι οιοιι 160865 ΚόνειΚεεωΙιειι @κει ι·ϋιιειιι6ιιῇεΚ ει εο!ιειι ε 
Ιιάτι·ιιιιιιιτειιιτ ΒαιιοειιΙεέιἔοιι Μπι ιιειιι νοΙωΙς-ε ισ1οιιθ θ$έΞΖ ω» 
2οιιγοεεάἔἔειΙ Μπι $ιιάιιιιήιιΙι, α2”ιιιιγιάιιακ ΙιεειέιΙο ε Ιειτάειι πικάπ 
Κια: εεειιιέΙ ιεΙειι ιιειιι νοΙΕ. 0: 6ἶθΒ Κοι·άΙ›:ιιι ιιιεΙΙΙιάτιωοπιιιππ 
ειοιινωιετ€.`- ΕΙιοιι Μό Μα' εἔύειεἐἔοε νοκ ιι ιιιιιΙτ «ἐν ιιιατιιιιι-ι 
Ιιὸιιιιρῇάἱἔ, ιι. ιιιιιι6ιι Η. ΜτωΙοτι ΜιιιιιιΙτ ΚϋΙιϋἔόε5εΙ Ράι·οειιιτ «κι» 
ιιγάεωΙ Ιεροιεττ ιιιοἔ, ιιιεΙΙγ εΙε6 ιιειρ Ιοἔει·6εεΙιΒ "Μ, (ο παρ Μπι» 
οι” ε” ινσροΙιάι·τιγι ιιιειιιιγιεύἔιι νει· ϋι·ὶττετε€τ Μ) ιιιι€εοά ό8 Μι· 
ιιιο.ά Παρτε. εέιέ·ε2ετι ιιιοἔε2ϋιι€. Α Μιιγάε ιιιο8ε2ϋιιω ιιιάιι 8 πω· 
τοι-ει ίεῇιιοΚ ιδιοι" Ιει·όο. ΙιιιΙο1«ΜΙι·ει ιιηιο νοΙτ, ει @Μι οΜε.Η 
νό;ςι€α;οΚιιο.Κ ωειιιωιειω άΙΙαροῇέινιιΙ. Π,·ιγιιιι οι ιιΝΗιοιι Με!! 68 
Ι`6-Γά]ἀειΙοιιι νοΙ€ ιεΙειι. #- Βιοιι £ϋιιειιι6ιιγε1ιΙιοι Μπα. οειι€16άο": 
οεακΙιειικειτ ε. ιιιηισιι€ει·τε%εΜ“ΘΙΧεΙϋεΝοι· ιιιιιωτκοεοπ ιιγ4ιιΙωε Ιιι€4 
πγάε.. ΒτοΚιιιιΙ Γοι.ςνει οι·νοει εοἔόΙγ€τ£ ίοΙγιιιιιοάνιιιι. ιιιιιιωιιι ΗΠε8· 
ιι ΜΒΜ” νάΙτοιωτάειτ ιηιιιιΙΙιι€οι€, οπο αιιιιιοεοι Κϋνθίνε, ιι @οκ 
πιώ( ιιιό.εΙιονεϊνι€ετει€, ε κι ὶἔειι ιιιι.<ιιγ έτνίιἔγ ειΙΙνάιι Με ει Μό ιι 
Ισ.Ν: ἰἔοιι ιιιεἔΚ6νέτειΙετιὲ. Ήεεπιτέι·ιε Με ει εεεΙΙιιιόόεεε ιιΙΙειροι: Κι 
εοΜι; ιιιεΙΙγ ω; ιιἔγιιιι ιιιειι· επ «πω ιιιιιιιιιιιΜΙιΙι σεεΚε!γεωι Ισα 
ε ]εΙειιΙεἔ οἔγεᾶἰἰΙ ἔγϋιιἔοεόἔ όε ειτάιιγΙειἔ ιιειἔγοΒΒ. ἔγ6ιιἔε;έἔ “Η 
ρωΖωιωιικ ει _ιοΜι οΙιΙἀΙἱ νΘἔΦειἔοΚοιι. Α @Μι Κο2όι·οΙ στόιΙειιεΙιΕι; 
ει @Μι Μ!ιάναι ιιοΙιεισΜιειι ]άτ , ΜΜΕ ει ΙιειΙΙιιΙ , ιιιτιοιι ει. ]έιι·ιιειιιιιΙ ει. 
]0Ιι¦ϋ°π€`ιιιἰιι€οἔῇ ιιιΚάΙιΙι Μπα. Ιἰ0ἔἔεΙειιΒὶιι€ Μιιιγάε Μ ι·εά-ιιιοΙΙ, 
έΙτει.Ι ιιγἐιἱΚέιε ειιιγει.€ ίΙΗΜΜΚ Μ; ι1ΙγοιιΚοι· ειόιἰεΙἔέε Ιερι ιιιο;; ει. 
ἐςέετιιιεΚετ. Π2εΚειι ΚιύϋΙαιοΙιΙι μπι ΙιοεεωΙιΒ-Γεειιο1οιι ε°ωϋἔ,·ὲ· 
-:-όεεισΝειειιιιιι€νει κι ΒιιιοΙιΜ1ιν:ιΙ; πι 8.ωι-ιωιιε π ίσέ·Ιτονοιι€, @Η 
Μ. --Β€γόΒιιιιιΚϋθόεεΚ τοιιιΙεεεΚ. Επιι ιϋιιειιιόιιγεΚ ϋεειενόνε--^ 
ύ;;γ_Ιά!ε2ΕΚ·, Ιιοιἑγ·ειι αἔγΙιειιι Βιιοιιγοε ΚἱϋιιιΙοιιγ τϋτωιιὶ, ΜΗΝ 
ΚοιιιοΒοοιι ιιειἔΥσϋΙι° δωιιιισω 3ε1εΚει 56626 εΙ6, Κέιι6ιοΒοιι ροιΙΞἐ· 
ΙΒΙειιν60νάιι ο” τόπο, σπιτι €ϋιιοιιι6ιιγεΚ π. κιεεΜεάτοΚ. Λεοπ 
Βιιιι ιιΒγΙ:ΜειιΚ, Ιιοἔγ ιιιέἔ εἔόει ῖϋΙεΖἱνύθιἱω ιιι-ιιιι Ιϋτωιι€ ει ΜΝ 
πιόειειότο Μέσω οι :Μπι Ιιιιτιιτοιιιιι€6 ιιιιγιι€ιικΚ--Ιεμεήει νέι·, 
εεινόέ'νότ,Βετιγ, Τ6ΗάἔγιιΙΙ: ἔϋιιιό μεΚιιπνέιι ει ν6ι·Ιιάιιγά·ει· ω·ικοιν 
Ιιι€τ3εεΙ6ετ ιιιιιιτ έϋιιι6Μιοε ιεΙειιοιεΙιοι); ειέγειοι·ειιιιιιιΙ απ" ΜΜΜ 
ο.: ε.<ι·γιιιι!ς ιιεἔγοΙιΙιιΖἔόΚοιιγεΑ,<; ιιιιιτιι6ς Ιιάι:τιι.-ι-·Κ6ε6ΒΙσ ἱΜιὶδιω 
Με ε1νοιιϋ νει,·;γ ίϋΙωινύθό.ετ εειΚϋιΙ6·ε2ει·εΚ ΙιειειιιάΙωιωΙε; Βιισ”6 
€γετιιιεκ 4 Με ιιτειιιι Μιι·06:Κοθάεει ικά» ιιιι6ιετϋιιΒΜΙ _ιιινιιΙαιΙΒιι 
άΙΙειροι!ιο.ιι Μ”. !ιοοεέ.1Μι€οιτ. 
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8. ν6ι·ϋιιιΙ6ιιν ει: ιιἔνοιιιι, 66 68 κονοιιωΖωιωι. 
Με ι; ἐν ο ἔν ιι Ι έ. - ΑΙΙαιΙιιιιιειιιτ ει: ει” ἰοιειιιι6ιι , ιι6ιιι€ Μια· 
και” τοι·ι6ιιι οι οιιιι6ιιν. Μ, ειιιιΙιέιι· Ιι8.Ι6.ΙΙ:ιΙ Γοιινεἔετετι, ι·ϋνιι! Μό 
:Λεια ΓοΙειινοθοιι. --Βι 686τΒ6ιι ο Κοι·ιειιι6ι; ΜποοιιιιΚ 06Κ.ιιιιοιιι. 

1845Κι 2. ει. Μια Ν.Ν. 11 6ν6ε ρθω ε:ϋΙει6εϋ οΙ€6ιινοιοτι 
Μ απ. 26η ει. ΣΗ: 6ιιι6ΙειοϋΙ, ει” ισιωιιιιι ιιιιιι·νιιιιν οπο ΪΒ]ι'θ 
«κατα , ιιιι€ ειιοιιιιιιΙ 6ειιιι6|6Π6ιιε6ἔ, οι·ι·- 68 ειέήν6ιι”οινάε, νειΙειιιιιιι€ 
νοι·6ε ιιιιιινό.ε ιο ΚονιΜ6Κ. Μιιι6ΙιοΙ6τω ιιι6ἔ ιιι€626Νιιικοο ιιιιιιιιιι6Κι 
εἔν ιιιάε οι·νοε ι€ΝιιΙ· ο ιιιιΙ6ιι€6Κοιιτα 10 πιάτων ει!ιιιιΙιιιιιι€ιι€«Μ.· 

Χοι·Ι16ιιιιιΚΜι. ιιιόἔ ειιοιι παρ 6ε16_ι6ιι Ιιοι:ιινιιιι, κι Ι(ϋν8"(826 
Κοτι6Ι6Ιι ιιριωΖωιωιωκ: ΚϋΙε6Ι6ἔς ο ί6_ιιι6Β €€682 Μ! οΙοιιιιι. ω» 
ιινιι6ιι Γοιὐιιἔιιιινιι 6ο 6Γ26Κ8ΠΥ, ει@ο.ἔοιιιιτ Κοιιι6ιιν, ιι6ΙιοΙ ιι6!ιοΙ 
ιιιιιιιιιιιι , ιοΒιιιινιι·ε ιιωΖωο, ει οεει!ι οπο οΙιΙειΙιιιικ ΙοἔΜε6ΒΙ› ιιι: 
Ιν6ιι , ΙιοΙ ιι6ιιι ιιειἔν Κι€6ιή666είι ωωιι οϋι·86Ιι ιιι ω.ΜΙτιιιοΜ, νοώ 
86Μι νοκ. Βόι· Μια €6τ€6ιιι ν6ιοιιιΙ6ιιν£6Ι ειιιι€6 ιιιιιιιΙΚ6ι ειοιιι 
ΜΜΜ ιο Βου ι!ειειιιΙτειΚ 6ο 66%! νοι·οε6Κ νει16ιιιιΚ. 'Ηριιιιιιι Με! 
ει ιιιειιιινιτ6 ιιιιιιέςιιιιιιι ει νιιε86!ιιιο€ ιι6ιιι ιιΚιι.οιιΙνο26, ιιἔνοεοιιι 
εστω ιι6ιιι Ι6Ιιο€6 τιιρειειαι!ιιι. ΑιοιιΜνιι! ιι6ιιιιιιι ιιιι6.ειιιιΚ 68 ε6τ 
ί68ΙιθΚ Ιιε!ν6 ιι6ιιι ωριιοπιιΙιαιοι€. Βειιιι6Ι686ιιϋΙ, ιιιἱιιιοἔν άΙοιιιΚο 
ι·οοιιιι ί6ΚιιιΙτ, @Με ιι6Ιι:ι ιι6Ιιιι ίοΙι·ιιιιιοιι , ο Κ628ιΥθΙ ο. ω;τωε Κει 
ροτι. Οι·ι·6ΙιοΙ 68 επιι6.ΙιοΙ οφ, ν6ι· Μινι, ε τϋΙιΙιειοι·ι Ιιειιινό.ε 6.ΠιιΙ 
“Με εοΙι ειιιιιΙτ ν6ι·4Ε νωωι Μ. Αι 6ι·ν6ι·6ε ιἔοιι ἔνϋιιἔ6 6ο Μοειιιν 
νοΙι Α ειπε ν6ι·ν6ει€6ε ιΙειοιάι·ιι. ιε ιιιοιιιιιιΙ ε·ι·6τ νιὶἔ€ιιιιΙε, ειιοιιιιιιιι 
ιιιιιιἔν ιινιιἔτειΙαιιειιἑ; ιιιιιιτι: @Με Με ωιι 8]ίθιθ“, ιιιοΙΙνΙιοΙ 5 οιιοιι 
Μι ν6ι·. Μινι Μ. Β6ιιι16Νειι6Κ ειιι-ιιΙονιιΙ Εοινιοιιοε ιιιιὶεἔ Ιιοι·οἔιιιιὶ 
εοΚ ει. ι“6]ι·6, ο Β6Ιε6Ιοἔ Ιιον6Ηι626 Ροι·οΚ: Εμ. οιιΙοιιι., μπιν. Μαρ., 
Μισο. πο. εοι·ιιρ. ιιιιιιιιι. Μ. Γ. ρων. Βιν. ιιι Με. 10. 8. 0ι·ιιιι 
Κ6ιι€ 1 μπι. (Μαι ιιιιιιοιι ιι Μέσοι ιιωιιιηισιωιιωιιιι νοΙιιιι.) Α2οιι 
Μπι θ2.θιι ροι·οΙ‹ Ι(θΠό Μπάετ ιι6ιιι ΙιοιΙιιιιιο.Κ Μό, ιιιἰιιιΙιοἔν πώ( 
ιιιιΙτ ιιιιἔνοΙιΙι τ6ε26, πι, ειιιιΙι6ιοτ ι·ι€ΚάΙιΙιαιι, 6Ι6]ϋνό ν6τοε Ιιιιιινάε 
Μια! ΜνοΜ6€6τι. Μιιιιιιιιοιι6ΙιιιΙ ιιιοιιιιιιιι, που ἔνοἔνιιιοο ιιΙΙιιιιιιιιει 
απο @ΗΜ ιιι 6ι·νει6ε ιθ[]080ωι 6ο 6ιι6εεΜι Ί ιι ιινιιἔιιιΙιιιιο6ἔ ε Μ· 
ειΚοΠιιεοΚ ιι€ΚάΙ:ΜΚ, ει: 61οιιιΚοτοεεά; ΜεοΙιο ΗΜ, ε 46ο Μάι· 
ει: 6ειιιι6Ιοι ιο ιοΚ6Ι6€686ιι νιεει.ιι_ιϋα: 6,91, Μ” οι ΜΜΕ Μι· 
0686Βι·6 ιοΒιιιινιι·6 ιι6Ινοει Γ6Ι6Μ6ΜεοΙ ιο νάΙοειοΙτ; ιιἔνειιι ο πιο 
Μάι· ει: @χοπ ΠΠ ιιι ιιι ε ιοτιμωσι ριιιιοε2ΙιοιΜΜ, ει. Μιινάε 
ιιιο€ειιιιιτ, 6ινιιἔν ιιι6ἔ ιι6ιιι ιιιιιιο.ιιιοιοιι, ε ει6Κο ιιισἐἔ· ιιιἰιιὐ6ἔ 
ι·6Βοοτ ιιιοι·ιιιιι, ωιιω- ιι ροι·οΚ ιιι6ι· ιειιι626Ινε Ιοον6ι6ιι6Κ. Μιω 
ιο οιιιι6Κ 616ιιιοιάΜεάτιι ιδιοι ιιγ6Ιοι (616οτ. Μι.) ι·6ιι66Ι$61οιι , "πιο 
“Πιο ε:ινοε Ιιιιε!ειϋι·ιι6ιι Κϋν61Κ626Η.- 66η ιιιιιι· 8 ί6ιοιιΒιιιιειτ ει 
Μπι κ6ι06ιι, ιι ει6ιιιιι6ιοΚιιι ιιιοιιΜιιι ιι ν6ι·ϋιιιΙοιιν6ε ι1ει8ιιιιιιιτ 
ιιι6ἑς ιιιιιιιιι;; ϋεειοιιύινιι Μαι. Α ΚιιΙε6Ι6€ ΙάΕΙιει06 86ο ιιιιιι· απο. 
Ι6€686ιι ὶιεΙιοἔειιι, ιιε 16ΒΓάιοιιιιιιιι6οΒο νοκ ιιιιἐἔ που ιιιιιμιιιιιι, 
ιιι6ΙΙν οι οτι ΜΜΕ ιι ΙιοιιιΙοΚοιι Κ6:ιιν6ιι, 16 ο ΜΙ626ιιι ίοΙ6 νοικι 
οσα. Εκο ιιιιΙιιι ἀιιἔειιιιιτ ΓοΙιιιοιε26ιν6ιι, ιιΙιιιιοΙ Ιενειἔ6ιι ΚΙΝ! 
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εειιιιιιι ΓοΙγιιιιιέΚ εειιι ειινιιι·,·ιιοτι Μ, ιιιι Ιι,·έγειιιιιιιι|ιοι ίϋΙ6Ιιτειιιιύ. 
.ϊοιιιιιιιι ιιιοἔνἰιεἔιιινιιιι πικάπ επι ιιιΙάΙιιιΙι, Μ” σ. ΙιοιιιΙοιιϋιι6ιιιοΚ 
ιιιοΙΙε6 οεοιιωει Με ιιιιιιιγιιιι ε επ ιεΙειιιο€ αει: ιι ΙιιιΙιι6ι· Ροιοιμι, 
ιιιιιΙΙιι ιι: ϋτεἔΙιε Παω Ιειιε,·ἔϋ Μια! ιΙιιὅιιιιειιαι ειιιοΙιετοιι, ε ιιιο!γ 
@οι ιιιιοιιιιιε Μαι! ε! ιε ΙεΙιειο ωιιωωι. Βιειι , ε” Κει!ε·ιιιειΙειι άι 
Ιιιροτοιι ι‹ινιιι·, υἔιἐειε6ἔεεειι ιιθωειωωιι Μπι ιιιιιι.25Ιιόιι. 

θ·ινύι·ϋιιι1ειιιι.(νιιἔγ ΙοΙιοε ιιιιιιιιιιιιιηι?) ιιι ιιἔιι 
ΠΠ8 Ζἱιιόιι. - Βιιοιιγιιιιιιιι Κότιειιι€, νέιιϋιιιΙοιιγ 65 οειι ρα ιιἔιι 
τάιύΜε ε ΙοΙι Κϋιόιι; ΐόΙοιιιιιΙι Κύι·ιοΙεΙιι ιεζιιιιιιηιιιιιιιΚ. 

1843ισ73 ει. Μακ. ΝΝ. Η ειπε, ροειι Βιιιιειωι, ιιι·νειΙειιιιγ5 
ιιιιρριιΙ ΓϋΙν6ιεΙε Μό” ιιιεἔοειιΒΙι ΙιοΙγι·6Ι ει Μ] Μ.ιεύ ιι6ειέι·ε εεινειι, 
2 ιιιιριἔ οειιΚ ἔγϋιιἔ,ε ί6Γιιιι€ε, ε266ει€6ει ό8 Ιενοι·ιε68ι·6Ι ριιιιιιειοΙ 
Κοιι6Κ, 3ιιιι παρισι ιιιοιιιιιιιι που μια ιιι·ιιιγιι·ιι ιιϋνοΚειιιεΚ, Μ" 
1ιιιιιιιιι ΜΒΜ ιιειιι ό.ΙΙΙιιιιιι., ιιιοιιΚινϋΙ ει·6ει ιιιιιοἔ Μπα Μ, ιιιιι·ο 
ΓοΙγιοιιοε ειιιι·ιιι Ιιόεόἐ ιιϋνειΙιεπειι. 

ΑΡΝΙ '176ιι Ε6ινόιεισιι ιι Κ6νειΙιει6 ιειοΙιΙιεΙ: Μ" 68 πάτα: 
Ιι6ε6ἔ, τοΙιεε 0ο ιιειιι ιἔειι ἔγοι·ε έι·νειιέε, ΙιιάΙΙιιιιιιιιιιιιι ι6ιιι_ιω, 658 
ειδε ει60εΙ,·;όε , ιιιιιιιω ιιιοιιιιιιΙ ϋεειοιιοἔγοιι, ιιτοιειιιιειιεκ Θει 
Κοιι νάιτοιάειι , ιιοιιιιιιγοε επειιι , Π5Ιε6 ειοιιιιι6ιιιΚ ΙϋΙοιιιε16ει ιειιο 
ιειΙειιε6ἔο, Ιειεειι όε ἔγϋιιἔε Μεπ3ιι, ,·;γειιιοι·ι εοΙιιιιο!ι, ὲινἀἔγ 
Μάη, ιιιιἔιι επιιιιι, νϋι·ϋε ιιγιιΙν, όι·ιιέΚυιιγ ιι”, (εισιι μια ε 
ἔγΘΙιΚ6ιιι οειιΚ ει ἔγει·ιιιεΚἔγ0ἔγιιειι ειιιιιιροιιιιι0Ι ιι6Ινόιι ιιιεἔ! 
ιιιοτι ιιιε,ι;ιεΙιοι, Με νειΙσεΖιιιι$, Μ” ο ΓέιιιιιιΙιιιιιΚ νιιι6εά;;οε Μερ 
ρειΙ ιιειιι ΜιιιιΚ.) Βιοιι ιοΙεΚΙιόΙ ιι Πιιιιι·ι Ιιοωἔεὸἔιιε-ιιιἱιιι ΜΗΘ 
τόειιιΙι πω" ιιιιιιιιιιιιιτ ει·65 ιι€γι·ιιιόιΜε ει·ειιιιι6ιιγ0τε ΚόνειΚειιει 
ω”, ε ειιιιι:Κ Ιώνει!ωειέΜιι ΚϋνοΙΧειό ἔγὸἔγιιι6ιιο€ τειιιι€ΙιιιιιΙι: 
θ οΙιοιιιιγι ιιόι·οτεειιέει όιινιι€άε ιιιιιιΙ, 10 ιιιιιιιιΙγι: ιι ΙιιιΙάιιι6ΚοΚτιι, 
ό8 Ιιιιιιιἔ νιιιεΙι ΓοιΙεϋιιι6ιόεεΚω. Αιοιιιιινι1Ι ιιιἔγιιο ρέριιοι·ομΜεοΚιιτ 
ιι Μετα. ι·ιωιωθ ιι τ6τωιω Ιιενιιεε6ἔυ ειιἔειΙειι, ει ε26άει,·;όε Κι 
εε:Ιιιι κα, ει ΙιιιείάιιιιιΙοιιιιι6ι ιιιό.ι· ιιοιιι ριιιιιιε2οΠ. Αι ϋιιιΙειιγ Βο 
ε:ινάειιιιιιΚ ειδιιιοιιιιιιιεάι·ει 19έ:ιι Μιοϋιιι62όεεΚοιι ι‹ινιιι ΒϋνειΙιε 
πω( ι·ειιιιο!ιοιτεΚ. Βρ. τιιιΙοιιι, ἔι·. οοιο, ειιιι“_ ιιιιι·ιιι. ειιιιιιιι_ ἔκ 
ιιιιιιιιιιιι·, ειιτ:Ιι_ Μι. Μ. Γ. ιι. Πιν, ιιι ιΙοεοε ωω_ δ. Μιιιι!ειι 3 
6τιιΒιιιι 1 μια, 65 Πρ. ιιιιιιιι€;. ειιιΙΙειε ιιιι€3. β, άειιιοιοιΙ. ιιγᾶτιιτἔιι·. 
εαπ· πρ. ιιιιιιιιι. (Αι οΙνιιεύ ιιιιιι· ιειιιετι ιο1οιι ιωωιιωιωι ει. Μ 
ἔιιιιγι·οΙ; ΧϋιϋΙῇϋΚ οι εωωι, ιι ιιιιιιτ πω” 0ΓΨ080"ΙιΚ.) Μ. Β. 
Μιιιιιοιι 3 6ι·άικιιι ιι Ιιιιιι0Ι ιιιεἔΓοειιιιιοιτ @το Ιιειιυιιιιό.-Βιειι ω 
ιιάειιιιιιιι·ει ειειιιΙιειϋιι6 _ιιινιιΙάε ι‹ϋνοιιωωιι, ιι Με ιιιιιι· '20ιιιι Μια 
ιιιιιιι ιιιεἔ ειίέιιι; ει. ΜΜΜ Θε ειόιιειἔιἐει εἔόε2ειι ειιιιιιιιιιΚ, Μπι 
€γιι νιωθω-ι, 8Ζιιιιι]8 ωιιιω, ιιιι·ειειι Με” ΜΝ, ιι ιιιειιιιιόιιιΚ 
ιιιιιιιιοε ιιΙΙειριιιιι Ιιειγι·ε ΜΗ, ιι πιω 6εεεειιιιιόιΙοιι. ΜιιιιΙιοἔγ Ιιό 
Ιιιιεκιιιι·ιιέιεεΚ ΜινωικοιιοΚ, ε ιι Γοι-ιιιιιιιιι1οιιι οι·6εειι ΜεοΜιοιΙειι, 
ιι ιιιιι·οΚ έε Κειι60ει ιονιιΙ:Μ ιιιιειιιάΙιιιάιόΙ εΙιι!Ινάιι, σειιΚ ιιγιιἔιιΙ 
ιιιειι ι·ειιιΙυΙιιιιιιι_ Α ιιινιιιιιει ειιιοΙΜιιε ε16ι·ε ιιιιΙσ.ιιι, ε ιιΙιο€εἔ πρωι 
οικω εἔεΞειεόἔοεοιι ΙιοσειΜιιιοτι Μ”. 
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Αεγπϋπιδκόι·. 
ΙμεΙειπεΙκ ἔϋιιι6Ι‹ ει: επεπγΙιιιι·ηιέιπ ε ιιι ο,;γνεΙ6Ιιειι, ΙιοΙ ει: 

εἔγΙΙε ΙιεΙγειι ε,·;ιιειΙΙΙΙ, ΙιοΙ εἔγειετι·ε ιιιἰπιΙΚειΙϋιι. Δ; εΙεόΙε Ιώ 
ΙεεΙεΙεΙ‹, ειειπεεεεειΙόεεπ ειοΙαειΙι Ιειιιιι, ει: ει” άΙΙοιπιιιιγάΙιειπ 
Ιει·εΙώιΙιε.Ι4 εΙΙειιΙιειι εἔγεε, Ιιοι·εό εἔεει ιιιοἔγοι·ό πιιεγεό.€ιιγΙ 
ἔιιιιιϋΚ. _ 

Α ΙιοποιοΙιι€ πόΙιιι ιι Ι“εΙΙιειι ἔϋιιι6ΚεΙ: ΓειΙει ΜΙ, ει πεικιιι 
ω" ιιι επι Ιιειεἔεπ Μπι ΙεΙεΙε ιιΙωΙ “Μια ιπεἔΙειιιετΙιεΙΙϋΚ νοΙ 
ιιε. Α ,εϋιιι6ΙιΙιει Ιιοπό. 08ειΠύιΙΙιειΙΙΚ Ιι8ειοιτεέε,·-Ι'ε3Μάε εε Μ 
πω” νετΙοτΙσιΙιιιι, ΙοΙι εε ΙοΙιοε ΙιιαιΙιιιιιιιγοΚ να” ιι€γνΙιΙώι·; θε 
ιι 8ϋιιι6Ι: ε ε: ιιἔγνΙιΚόι· Μπι οΙΙγ οΙιε:ετϋ ϋεειεΓϋἔἔεε ιιεπι Μιο 
ιΙΙε, πιΙιιϋτ ΒιιΙ“ι, θει·Ιιιιτά, ΒΙΙΙΙει ε Βιιι·ΙΙιει ε €6ΙιΙι 
ιΙΙιιΙιΙι οι·νοε ΙεπιιΙ άΙΙΙΙά, ιπΙειει·Ιπεει: ιιἔγνΙιΙεόι· Ιειιγότ ,·;ϋιιι6-Δ 
Ιώι·Ιιιιιι ΙιεΙγειιΙ:. Μεἔ”εἔγιεει·ε ιιιεΙΙό ιιιοιιΙιο.π, πο” ιι,ι;γαπε 
:επ Ν. εΙΙειιιετΙΙ‹, ιπΙειει·Ιπι πεΙιε :ιι ιιἔγνΙΖΙαΙι· ιιιΙιιιΙειι @κι Ικό 
τοε άΙΙεροΙ; - ΙοΙι νειἔγ ἔϋιιιὁΙ: ιιέΙΙ(ϋΙ -Ιεππι ιαΙάΙΙιιΙΙΙ€; εε εΙιει 
πιεἔ επ εεειιοΙοιπ Ιιοπά, Ιιοἔγ ΙιΙΙΙιιιιι ειεἔἔε ωιισσειι αἔγἔϋ 
ιιι6Ιαιι·τ πιΙπιΙεπ νι: ιιεΙΙιΙΙΙ. 

Αι ιιἔγ ω» ἔ ιι πι 6Κ ε ε, να”, @επι ει·ΙεΙεπι1ιεπ νεα, ἔ ιι - 
πι δε ειἔγ Κ ει· Ι ο Ι: ο ΙΙ , εΙόπ ερρεπ ιιεπι Ιειι·ΙΕιιιιι Ιπποπ ιιιεἔἱειιιει· 
ΙιεΙ6πεΙι. 88]ό.ΙΙιιΒοε _ΙεΙεΙιετ ιιε ειἔγΙεετἔιιιπόΙε ιιειπ Μπακ, ΚΙ 
νέ.ΙΙ Ιιει πεπι ιιιιἔγ ειό.ιιιιιιιιΙ, ε Ιειεεεπ ίεΙΙ6ιΙπεΙε, πει ρετΙΙ,ι; ΙιἔειΙάειΙ: 
νιιΒγ ΙοΙιοι, να” ε;γνΙιΙ‹ὐι·ι ΙΙΙειιιεΙε εΙό-ειεΚιιεΙ‹ ΙεΙεπειεΙ ιι 
ἔπιιι6Κε€ ΙερΙειΙΙ‹. Ι·Ιιι εἔγειΙειι εἔγ εεεΙι·ε εεπι ειιιΙεΙιειειιι, ΙιοΙ, 
ιιιΙ€ εΙειΙιειι ιιιιιι·ιιιΙΙ ει ἔγει·ιιιεΙε, ιιιει·ιεπι νοΙιιιι. ιποιιιΙιιιιΙ: ΙΙΙ ΙΙΙΖ· 
Ιοιι ει; γΙειέ·τεςϋιιιόΙε ΙεΙε:πεΙε! 

Αἔ γ Ι‹ ε ι· ἔιι πι Μια πωπω ιιιΙειΙωιιι; ε;γ εεεΙΙιειι Ιιενειιγ 
Ιιιι€γιιιάιΙεΙε ἔπιιι6Ιαιι· Ι"οΙγειιιιι ιιΙό.ιι, ε εΙ(Ι«ιι· π ιιιεΙΙΙιάι·ιγάιι ε ει 
ΙερΙιειι πι ΙετεπεΙι ΙώΙεε8ϋιιιόΙε. Αιοιι, ιιειπεΙΙγ εεει·ιόΙε πω έπ 
ιιι6ΙιΙιεπι ιεκπιωιι ε ιιι ιιἔγνιιΙιὸι· ιπεἔγιιι·άιιιεάι·α ΙιιιειιιάΙ€, ιιΙΙ8 
ΜΜΜ ειιιι·Ι‹εε, ι·ειιιΙειΙειι πΙοιιιιι Με τεετεεεΙιεΙιτ6Ι , ιιιεΙΙγεΙεεΙ: ιι 
Ιιει·επιγ ειἔγνΙιΚύι· ε:ΙΚΙιεΙιειι ιιιεἔειτιΙιΙεπΙ‹, κι ΙϋΙιΙιε πεπι ειύΙππΙ‹. 
ΒιεΙιεΙ πεπι πιι·ΙΙιιΙε ἔιιιιιόπιιεΙι. 

Α ὅ γἔιι πι 6 Ι( , πο. πιιἔγοΙε ιιι- ποπ εεεΙι·ε, Ιω. ΙιμΙοιΙεά;, 
ΙοΙι, ω! νεἔγ νει·ϋιπΙεπιι, πειιι εεετΙσιΙὶΙ‹ ΙιοιιιιΙοΙξ --ιιιΙΙιει ε,·;γε 
ω ιιειιι οΙωιπιιΙ‹ ιιι ΙΙΙετ6 €γει·ιιιεΙιεκπεΙ, ιιιιιιι ΙιειΙεινάιιγ ειτοιιιοτιι 

ω ι 
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ΜιΙοιιιυτ, ε!ενυιι ιιιο:,ς6Κοιιγ8έ.€ρ η Κοιιό!γ Ιιιάιιγει€. Πε «που ιε 
ωιωωι‹ ιιιοΙΙεα Μ” 8ϋιιι6 ι·ομόιΙιόιιΚ κι ει!;γΙιειιι. ΙΜ εεεωτ νο 
|ειιι εἔγίΜ Μοοιιιει· ε !ιιιιιιιιιέπει· 8ιιιιιι οι· οι·νοε απ” ω 
ρ:ιειΕιιΜιΚ. Β: σ8ει!σειι εοιιι 16τεπειτ ἔγοιιιτοοει νιι. 

Πει οἔ γ ό Με 6 ιιι ;;ιιιιι 6Κόι· ο ε ἔγετιιιεκ 7 ΚΠϋιι6 ιιἔγΚὸι· 
ιεΙεΙ:ει: ιιγι!νάιιι€-Ιιάιιγάετ, ΙοιεΙίο8ιιΙωά8οτ, ΜάαΙιιιιιτ, άΙοιιιΙώττ, 
ΙϋΙνάΙινιι ιι€επάει, ἔϋτοεϋε ιοΙοιιοΜ(Κει εϊ6Ιεἔ οἔγοΙιΙιιΙἱ ε ιό Ι 
Ιι ει ιι ο ε ύἔἔε 1-ΙοΙιε€ ωιαιωιιιικ ει"Βϋιιι6!:; Οι: απ εο)ιιι€ιιιιιικ, 
ιιιειιτ ε$γν6ι·ϋιιιΙοιιγ ε 80η ἱε εΚΚύρ ιεΙοιιΚει!ιοιιιοΚ. 

Βοιιοιιιιιἔ ἔγειΚι·εΙιΙιε.ιι !Ξει!άΙ€έιιιι 8ϋιιι6Ι:Μ 8.2 ειἔγΙιειτι ιιιἱιιι ει. 
ΚύιμΚειι. ΑΙ:ϋιΙειι66 Μτεεε€εΜιόΙ κι Γοἔ ωωιοιιἱ, ιιιιΙΙγιιΙοιιιιιιειΙ, 

Α: οι·νοεΙειε ει ιιιιιΙ2 οιιΙ:ΚοΧΜΙ ΚιτοτειιΚ, ει ιιιοιιιηιΙιειι τ, ἱ. 
ιιι ιι€ει€6.ει οεατοΙνέ.ιιγ οιιγιιιτόεύτε, να” οι2 :ιΙΚοιιιιάιιγ ]εινιωιειιι·ει 
οπόΙοι; Με ιιι ειἔγἔϋιιι6Κότ ἔγύἔγιιΙὲεάἑ, ιιειιι ΙιὶεειϋΚ ΙεΙιειόιιεΚ. 
Α Ιοἔιι]ειΙ›Ιιιιιι ι-ιιιιιω ε ιιιάεοΙε έ.ΙαιΙ ἱειιιότ αῇάιιΙοττ οευΚαιιιάιοΙω 
ει. Ντεπό 8'ϋΙΠ6Κ8ί·ΠθΙΙΒΖΕΠ £ο€μι οΙιιιοιιΙΜιιιι, 

'Ι'ιιι1οιιι:ιιιγιιιιΕ ΙεἔειοιιιοτύΜι οΙιιιιΙει ιιιόἔ ιιιοε€ κ σ. €ειρειειΕσ. 
ω ιιο!ιόιε6€ο, ε ει Κ6ιιιιγϋ οειι.16ιιέ8! Ρει]ιΙει1ιιιει€ ἔοι·_ῇοειτ Βοιιιιειιι, 
ιιιισιόιι τιεπεΙι ἔγοτιιιΘΚἔγόἔγάειπ€ἱ ϋἔγ£άτεειιιι «Π. Μ ει ιι ι ιι ιι ο τ· επί: 
ιιιοιιιΙιει ,Έιοἔγ 6 ει. οειιΚαιιιιιιοΙα]τ Μπι ε2ει·ειει· Με ΜιειιιοειιαΚ, εΞε 
ει 6ιι τιιρειειταΙαιιιιι εΙιειιΙαπό ιιγιιατκοιιιτι·ει Κέιιγειετ1€ειιεΚ. ΙΙΙγ 
οΙΙειιιέπεε ετοιιιιιέ:ιιγοκ ειιοιιΜιιι παω ίϋ,%ιιοΚ, ιιιι€ ΚινάιιιιηΚ, πο” 
οἔγ €αρειε2€πΙαΕο€ ΜποειιαΙε ιιενειΙιεεεϋιιΚΒ - ΜιιιάειιοΚ ΜΜΕ Β ι ι 
€ο ε Ι10ι·ιειιιο ε2ϋΚεόὅεε. Α όι·,Μ. ιιιιιιιΚό]άΙιειιι ρεΙιΜιιΙ ιι1εΖωι θεα 
(ΜΒ ΜΡ, 48 εεετ ει: 6 ιιι.) όιι οΝΜειιι εεπι ει: ιιἔγνιΖ-, εειιι οι @ικό 
Μι· Μποει ιεΙοινοΙ ιιε·ιιι Μη 6η Μάτι επι; Γοιοειιιιιακ νοττοιιι νοΙιι:ι. 
διϋΚεὲἐ· ειπάιι ει Ιεἔε2ὶἔοι·ύΙιΙι οΙιάι·έιε ει ;γό,;γειετι ιερειειωΙαύ ιιιοἔα 
Ιειριώεει.Ειιιιι - ει κϋτϋιιιι6τιγοΚ ει οι _ιοΙοιιο$οΙ: ιιιεἔἰ£6Ιόε€Βειι, ιιιοιΙγεκ 
πιω ει ΜπεἔεύἔεΚ Κ Η Ι ϋ ιι 6 ε ε ι ε: ι· ο Κ ιι 6 Ι Κ ει Ι ιιιεἔἔγὸἔγιιΙιιειΚ, 
ε σ. ἔγσἔγειει·ι ειΙαιτεΚιιοΚ ε. επιιιιτι ιιιο;;ιι6ΙΘεο (Ι. 60 ΜΡ). Τει 
μιειω.1ειτοιιι ΜΜΜ, ιιειιι ιιιοι·ειιι ΙεἔΚενεεΒό άΙΙιτ:ιιιι , Επι” ει: Πι 
Ιειιιγ, ιιιοΙΙγ 1ιαιιιιιτύε "απο ιιόιιιἱ ἔϋτνέιΙγΚστ ιἀοιιιοΚιιεικ , ει: ειἔγ 
Μπι ἔϋιιι6ε ΙεταΚύιΜεΙιαιι Η Ιιειειιιοε ΙεΙιετιιο. 

Αεγ8ϋιιιδ-ΚότεεεϊοΚ. 

Βἔγ ειἔγἔϋιιιὁ-Ιεστεεοτ ιιι ει;;γν1ιΚόι·ι εεειεΙε πω ιινιΦοιτ ω, 
ειιιιΜτοι· από! Κ6ιιγιοΙειιοΚ ναιό.ιιΚ ιιιοιιιιειιιι, Μ” ιιοιιι νιι€γιιιιΚ ει 
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Ιει·ειΚσιΜε €ϋιιι6ε τει·ιιι6ιιιστέι·6Ι οἔ6ειΙειι ιπο,·ι·,3ν6ι66νο. Δι Με 
οειιιοΙτ 3 ω:: ε8νό!ιΚέιι€ σΙό,%ό ιεΙΙειιιι6, ε ιιι ιι€,·ννιιΚύι·ι·6Ι ιιιοιι 
ιιοΜιΚι·ιι νοιιειτΚοιύΙειἔ ιιι έτιις:Κεε. Ε” εεετϋιιΚ «Μ, ΙιοΙ ΜΜΜ. 
πω” ἔϋιιιὅΚότοε εἔνόιιΙιειι όε ειἔνἔϋιιιὅΚ ιιιεΙΙεΝ; ιιιιιιιὶ ει ΚέΕ Μιο 
Κέι1ιειι, πω; που οεσΚόΙν ιιιοιιιινἱεέἔϋ ν1ι εειιι 16$οιει€ ει ἔνοιιιτο 
σεοΚΙιειιι, ιιιοΙΙν έ;νει·ιιιεΚσΚ ιιιιΙΙειιικιιι τϋΙιΒιινιτε _ιεΙοιι ν”, ΜΒΜ· 
ΙεἔΚιεεΙιΙο ΜΙιάιιιαΙοιιι ε.οιιι νοκ Με". 

1. Δἔνἔιιῖιιι6Κ-ιιιάεοἀΙιιἔοε πιέ·ννι ιϋιιι1οιιιινοΙ, 
ΙιοιιοιοΙαιω.Ι. - ΑιιιΙιάτ σ. ΙοἔέιΙτειΙάιιοεΙ› 8ϋιιι6Κ6τωΙ νοΙι ιιιεἔΙορνο 
ει. 8νετιιιοΚ, ει ίε]Κότ]εΙοΚ επι ο;;νέ:Ιι τόειοΚ Μ.ιιτ:ιΙιιιειι€ Περιπ 
€έΚ. Βιιτοιι ιιιοἔἰιιιιιοτιιι οι αἔνἔιἰιιι6Κ6ι·τ αι »ΗΜ ιιειιι ωιιοωιε, Α 
1ιοιιοιοΙει€ Μιοιινιέά, Ιιοἔν ιιι Βἔ” ἔιιιιι6Κ πιο ΠοΗ: ιιιιιιιΙειι 
οἔν6Ιι 6Ιο€ιιιϋνεΚΙιοιι ιε έ·ιιιιι6Κ 1ότειιεΚ. 

1842ιΠΚι 65 ει. Μια. Ν. Ν. 7 ένω ρθω ωιιωεω, ιιοιιι 
οιωα ειεἔέιιν εστω Μ “Μια εἔέειεόἔοε Μπέκι ί. Θ. μιιιιιέιτΙιιιιι 
τιιιωσι Ισροτειτ ιιιεἔ, ιιιοΙΙν ιι,;νο.ιιιε ιιισ.ι·ιιιιε Κϋιερεὶἔ ωιωτι. Πι 
Μ6τόΙ Ρομπ ίϋΙ€ϋιιό νοκ ιι ΜΚ ει πω” ΙιΔἔνιιιιι5άἔ, ΜΓ:ι_ιιΜΙοιιι 
ΚϋΙϋιιϋεειι ει. ΙιειΙάιι€6Κ-τάμιΚοιι, ε Γο]ει66ϋΙ6ε ;-ει Μ :ιιοιιΜιτι ιιιἱιιτὶ 
«που Κόι·ιοΙεΚ ιιειοιό.τει ιιιἰτιιΙἰἔ,· ι“ϋιιιάι·ι, -Ε'ϋΙνό$εΙ0 εΙ(Μ 14 ιιιιρρπ! 
ι·6,<μϋιι άΙαιΙάιιοε τόιιἔἔϋτοεϋΚ _ιεΙειιτεΚ ιιιεἔ, ιιιεΙΙνεΚ οΗϋιιόεε ιι 
ω” κα” €εει-Ιενει·ιε6;ι·, ιι6ι·Ιιόν έςνοι·ειι.ΙιΙι ότνοι·όεεεΙ, ε ότνέι€ν 
τπΙπιιεἀἔ ιιειἔν ειοιιι_ῇειΙ ιιιατειιΠ νιεειιι., ή" , Ιιοἔν α ΙΜ κι άἔνειΕ 
€ϋΒΒό ε:Ι παπι ΙιαἔνΙιεΜει. 

Κόι·ΙιάιιιιιΚΜι @ΗΜ 14ιιιΚόιι νότειο.Μ ΓϋΙ ΚϋνειΚειό άΙΙειροι 
ω: ει ἔνετιιιοΚ €εειιιΙΚιιιιι ἔγϋιιἔ6ιἰ, “Με οΙεονέιινιιΝ; ιπι_ιθ ει· 
ιάιινΙιιἔ ιιιι€ν, ΙιιιΙειιιτόΚτάβ ίε_ιΤά]ι!ειΙοιιιτόΙ ριιιιιιει 
ΚοΜΚ, ει $ε]Μ Ιϋιιιιιι·Μιιιι ΚέριεΙ επ, ει ειιιει ιι ιι 
ἔν ει Ο τ ιιΚ , ιι ε ιι ό ι ιι αι Ι ιιε; Ιισ.εει. ΒΘεεεΝ, ιινοιιιέιετιι ΓάιιιαΙιιιειΕ 
ιιιιι;- Μπι Γοττό ειάι·ει , ότιΠόεο ιιΙἰ,·ἔ ,ννοι·εειΙιΙι,ιά6ιιΚόιι€ ΜΜ 
Ιάιιοε τ Μι ἔἔϋ ι· ο ε 6 ε ι· ο Ιι ιι ιιι ο Κ ]ε!ειιΚειιιεΚ. ΑιιιΜ.€οι· Βιιιοε 
Κ‹ιι·ἱειιιό£ ιιιεἔοΙειριὶιιἱ ΚέρωΙειιεΚ νιιΙάιιΚ, ει νιειΙιο.ιάει Κ‹ιιήοΙεΚ 
€εΚιιιωιόΙιό| ι·οιιιιεΙΝιιιΚ: 8 ιιιιιιό.Ινι πι. ΠΠεΚ ιιιϋἔιἔ, 2 όι·ειιιΚιιιι ιιιοἔ 
ι'ι_ιιωιι‹Ισ Μάσι; 1εϋιιτϋιέ·εοΚ π Μπαμ ειηιριιιι-οΙεμε σε6ι·6Κ, ε ιιε! 
ε6!εἔ: Εμ. οει!οιιι·, ρων. τω. _ιιιΙειρ. απ. 8ι·. Χ ή, εειοΙι. Οι. β, Μ. 
Γ. ρ. Βιν. ιιι άσε. εοΧ. δ. 2 ύτό.ιιΚιιιτ 1 μινι. 150ιΚέιι, ει ιο;ιιιιρι ρο 
ι·υΚ ΙιεειιιάΙΜάτει ι·ιειιιιιιν Μ;; ει6ΚοΙετ ιι€νειιι ΜεΞΙΙοάτ -ιι ,μου 
ιιιεΚ ό.ΙΙειροΕει ειιοιιΙιειιι τοεειιι.ιιιιιιΙτ , - ει 8·ϋι·οεϋΚ ἔνειιΚοτἱειΙιΙιιιΚ , ει 
ἔνοτιιιεΚ οειιιιέ·Ιετ ιιόΙΚιιΙΙ, νέμειωσιιει6ΙΙιιιάϋΝεΚ. Βιοιι άΙΙ:ηι0ι: 
ιιιυΙιεττ ιι μοι·ιιιοΚ ειρι·ιΙ. 16Κιιιι τεἔἔεΙἱ 4 6ι·ιιΚοι· ιιιοἔΙιαΙ€. 

Βοιι οιοΙει€. Α Κειιιέιιν εἔνΚέι· εΙιέινοΙΝέειι ιιιιιιι ει Μειν 
σιζνΚόι· Μ! οΚΗιΙάιι ΜΗΝ τόΜι ιινει·ε (οι·ιιιιιιιιι) ;ϋιιιό €π!άΜιΕοα; ιιι 
ο!ιὶιι!ἔνοιιιι·οοεοΚΙιιιιι ί! Μιοιιτινι εινό νοΗ;-ει @Μιά ιιἔν-ΤοἑΙιεΚ€ 
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ποια ΜΜΜ ι·ι€ειι€Ιιειι ει οΙι!ιιηι·γοιιιι·οοε ιιιϋἔϋιι Χ ΙιιινοΙγ!ιιηι ιθ.ιιιιό 
ι·6ιιι ;;ιιιιιόε Κόριοιιιιέ·ιιγ πι». ΜΒΜ; ει: ει" άΙΙοιιιάιιγε. ο;γιέ·Ι:Κύιι€ 
ιι τειιιΜειιέΙ ΚιεεεΞ ΙάἔγιιΙιΙι.-- Α Μι! ΜΜΟ ειΙεύ Κιιι·ιέιγιι αι οιιΙειΙΙιοι· 
«ΜΜΜ οιιιιιαριιιΙι, σ. Μεό ριιἀἱἔ ΚινάΙτ Μαι! ἔιιιιι6ε ιιιιγιιἔἔειΙ Χιό 
νοιι Ιιειιιιιι·όόϋι€; ει. _ιιιΜιιΚ ιιιιι6ιιεΚ οειιΚ Μεό ΙεΙιειιγενιιΙει εἔγ 
Κιεεό Βϋιιι6ειειιιοεέΚιόΙ ε!Ιερνε; -ιι Ιιϋι·ἔιιιιι·ἱἔγοΚ ιοι·ιιιιιιεειιιιεΚ, 
€ιιιιιόεειι οινι5.Ιιοινό.Κ.--Α ιιιιι_ι τοι·ιιιιιΞεοΜι; ει τειιιΞεειιι€Ι ιιιιμοΜι 
ΜΡ νιἑἔΙιιρῇἀιι 16Μι Βιιιιιόειειιιιτεο Μιιιιιω;--ιι νόΚοιιγ ΜΙεΚ ει." 
τιθειε εέγιιιέιειιιι ιϋι·ειιιΙειι(νοΙνιιιιιε), οιΙ6ιιγιιιιειιΒΙι; ιι ΓοιΙοι·ιιιιι·ι€γεΚ 
8ϋιιι6ευιι Ιιεειιιτϋόνό!ι. 

'Σ. Βἔγεε ιιἔγἔϋιιιϋ - ιιιό.ειοιΙΙ ιιἔοε ιιιιιιΙιιιάιιγ - 
ιι γαι; ΒοιιοιἱΙιιἔ Μιιιιιγ1ινιι. - Αι όΙ6ιι ει ιιιιΙόΙιάιιιιιΙοιιι 
νοΙΕ >ΙεἔἰιιΚάΒΙι ισιιιιιι6 (ιιι€Ι!γιιεΚ ικέειΙειε Μ: ιιιιιΙΙϋινε νιιἔγοιι). 
Με ιιἔγἔϋιιι6€ ιι ει εΞΙ6ιι ιιιἀι· ιιιιΒγοιι ἔγιιιι1ιοιτιιιιΚ. Π! κι ιιι·ϋε ιιιι16ἔϋ 
ιιι6Κύτ ιιιοΙΙειτ Ιιέιειειι αι ιιἔγἔιιιιιϋ. 

ι84°.ΜΜ 101 ει. ιιΙιιιι. Ν. Ν. 3 άνω. ρεειι ειϋΙειέεϋ, Φιν 
νέειιγιεΙοιι ΙειιιιγΙαι ειιΠειιέειε ότι ιιιιιῖιιγΙσ.ἔ ιιιιἔγ Μι ίί 
νοΙι; ε 1 όνεε Κοι·ιἰιιιΙ Γοἔνιι ιιιιιιιΙι;. Ιιεισ8εεΚειΙ«Μ , -ειι·οι- 68 Πει 
6ινε.ι·Μιι, ΚιιιιγειτύΒιιιιι, ιιιιιιι6Ιιειι, νόι·ΙιιιεΙιαιι, ε ιειιιιέωΙνο ΜΜ 
νιιιιιιιιι ειιειινοι!ειι; - εἔγιΘ!ι ΚύιεΙϋιιιι€ιιγι ιιιΜιτοκιιιιι ιιειιι ιικ 
ΒιιιΕιιιιΚ. 

διιιιιιιε 13ιιιΚάιι ιιιτόιιιιϋιιΚιιο Ιιοιειιοιι Κϋνει!ιοιό ά!!ιηιοιιιιΙ: Π 
ιι Μπι Κενεεεύ εΙεονιιιιγιιΙτ €γϋιι8ιι ἔγειιιιεΚ Ιιόι·ιιονο ίϋιιιιιιἔιιειιΙι, 
πάτα, ιέι·νειι€εε 8ιιοι·ε; Με ιιιάιιγΙιιἔ ΙιόειιΙι, ε ΓοΙιϋιιϋΙεἔ ιιιι;γ, 
πιτ ίϋιιιιιιιιιιιι ιιιιιιι Ντιπ. Βιοιιιει ΙιάἔγιιιΙιιιΚ , ιϋΒιιιιγιι·ε Κοιιιοι· ω 
ΚὶιιιειϋεΚ; Ιιϋιιϋἔόεε ἔγιιιιιιι·ἱ ειέι·ιιι; Μια Κιε8ύ ΓεειϋΙ€, "Με 
ΚέεΙ0Κειι6, νὸἔιιιἔῇιιι ιιϋνϋεεΚ.--Αι ειἔ ,ςιιιιι6Κ0τι, ιι ΜΜΜ ἔϋι· 
νέΙγοε ιιΙΚοιιιιιιιιγιι ε Κσι_ιοΙοιιοΜιιόι Ϊοἔνα ἔγιιιιι€οιιιι!ι. Αιιωιικ ει. 
πω: ιιιοΒιιιιΙ1ιέιειιι·ι ιιιιιιιιοιοΙιιιιιτ. - 15ιΙιΚέιι "κι ιι Ιιειοἔ: Βιι. 
οιιΙοιιι. δι. Μ; , ειιιοΙι. ιιΙΜ Οι. β. Μ. ί. μ. Πιν. ιιι Με. 12. Ε). 8. 
2 ύιό.ιιιιιιιί ε8γ μπι. Α 8γειΚι·ιιΜιιιιι ιιιο,ι·ιιιιιιτοιτ ειιέΚΙει€ιεΙ εοιιι 
Ποιο” ]ιινιιιέιει;--ει €γει·ιιιοκ στι:_ιι ιιιιιιι!ιιιΜΜι σεϋΜωιιιιεΚ, Μ 
Ιιϋἔέεε ἔγιιΙιοι·ἱ ΚινιΜι ε_ι_ιοι. ιιιιι!όιι ιι Ιάιιιε Κύιήιι!εΚ, ε ιιι ἱιιἔο 
τἱιΙτει€ἔ π. ιιιιἔγοΙιΒιιΙιιιιΚ.-21‹!ἱΙιειι ε. Μγιοιι “πιο ΚϋΙιϋἔόε ευγ 
Ιιιτέειδι·ε ιιιιιιιιικ: Βρ. ειι'Ε. αυτ. ειιιιιιιι. ἔι.ὶ], ειοΙι. ΜΝ Μ. ι. Μ. 
ΠΝ. Πι «Με. 18. Η δ. 4 μπι ιιιιρμιιιιιιι, -.ιιιΙ. 1 -ΒΙΚ6ι,; σ. Μι 
458 ΚϋΙιϋἔέε ΓοΙγιοιι Μπι, ε πι ωειι ειΠγοειιιιΜεοΚ ιιΙΙιιιιιιιάνιιΙ ιιιιγ 
ΙιιΙΙόει ιιειιι Ιιοιό Γυ3ιιιιιι!άεοΚ νόιοιιιεΚ ιΞειι·ε. - Αιιἔ. 1 ···· 2.4ιΠΚιέ 
μι· :ιι ιιΙΙιιροι ιιἔγιιιιιιι, αι ωἔωιἔιιιω ι`οιγιοιι ιιϋνειιοι!ιΚ, ιι Με! 
ιιιιιιιιιιιιώ.Νι εΙεονάιιγιιΙ.-25ιΙιΚόιι ιι ΙειιιιγΙιιι ιιιιἔγ Ιιὲἔιἐει ιιι868 
ΙιϋιΙιειι ιιιεἔιιιιιι. 

Β0Πο ιοΙιι€. Αι πω· Μιιιει6ιι ιιιιιιιο€γ 1 οΙιοιιιιιιι εινα :ιι 
0Ι63.ιέ;γοιηγ0080ΚΒ8Π ιιὅγιιιιιιιιιιγι ωιιιιιιιιοιι; αι ιιἔγ άΙΙοιιιιιιιγα ιι 
π:ηι]8$ηέ| ιό.εγιιΒιι, ει ιιἔγιιοειιιιιι αι ι€Ιειι“ιι Μ” ιιιιιιιο;;ιι Βοιω 
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ιιγι τιιι·όε άΙΙοιιιιιιιγιι εΙιιιόι·ιεοΙΜι.€6 εἀτἔάε ίοΙιότ Κόριει: Επιό.Ιω!οϋ. 
Α: οἔόεπ Μι! :Μό ίεΙεό Ματέι” €ιιιιιόεοιι Μιε2ϋι·όιΠΜ , -Μο ε ω 
νιι ιιιεἔιιιἔγιιιτ ,·;ιιιιι6Κ κι ωιιιιωιωι‹ Ιιειιιιε; ιιι ω» καιι·όΙγ ι·οιιιΙοε. 
Α ΜΜΜ: τϋιι6 Μια! ει Βοι·ιΜΜιοι Μ” Μεό Και·όΙγάΜιιι ΗΒΗ: κει 
16ιιι6Ιο ιιιιἔγειιἔιι ἔσω οωροι·ιοωτ υιΜ.Ιτιιτοττ. Α πιά] νόι·ιΙιιε: ο. 
Ιόρ Κ6€ΚιιιιέΙγιι, ροηιιιιιΙΙ:, εάιΉάε ι·ύιεπειιιιιΈ; τι ἰοἀοτιιιἱτιἔγοΚ το· 
ι·ιιιιόεειι6εκ , νϋι·ϋεσΚ. Δ 

3) Α,·;γ8ιιιιι6Κ ει: ιιἔγ ε;;γιΚ ΓόΙιοΚ6]όΙιοιι -ε 
πἔγνιιΚύι·, ΙιοιιοιιΙο.,=; Βιιοιιγιινιι.- ια ιιόἔι ιιιἱτἰἑι ἔϋιιιϋΚόττιιΙ 
ρέιι·οειιιι ει: ιιἔγὶιειιιι ἔιιιιιϋει !ει·ειΚ0ιΜε, ιιιοΙιγει ει Ε6|οΙιιαΙι Κόκε 
]οΙειιιιέ:Ι Ιι›ἔ,νιι Ιειιο€ει€ ἔγειιιιιιιἱ. Αι όΙ6ιι νιειΙιιιώει κιωθωιι ει. 
ΤοιΙιειι. Μ κι ει: αέςγνιιΚσι· εειιι α: 6Ι6ιι εε:ιιι Βοιιοιιιιιἔ ιιειιι ιι" 
ιιιιιισ.€ΚοιιΚ , ιιιιιι€ ε. νπΙ0εἀἔοε ει·ειΙοτι ει€γνιι!τόι· Χώρο. 

18ι·.ι-ιιικι ΜΜΜ ει. Μπα. Ν. Ν. 4 έν” Ιιεο!το$€, ρεετι επι 
ιοιόειι ηηωιιω Ιει5.ιιγκει 8 παρ εΙόττ Βοι·ιοιι8ειώειύΙ ιερειετι ιιιιη;, 
ιιιο!Ιγ οεαΚιιιιιιιιιι· "έτει Γοιιι·όειΒΜι ιιιοιιΕ Μ , ιιιεΙΙγιιοι ΚόεϋΜι Μ. 
Με κι οεπι€Ιιικοιοτη "Με ιιειιι σ. ν6ἔιιιἔοΚ ιιιό.ι· ιι!ειέΙΜιιΙΜΜι (ρα 
ταοτιοιιο) νιιΜιιιι.Κ. 

Βεριειιι!ιει· 8ιιιΚάιι ιιι€6ιειιιιικΒε Ιιοιει€νάιι: Μι·Ιιενε £ϋΙιιιιι 
ἔειειιειΙτ , όι·νει·έΒε Κιεεό ἔγοτειιΜι , Με Κἱ€τιιι6Ιοὲς ίοι·ι·ό , ε Μια! 
νἀε€ ειιιιηιο, ιι Ιεάιιγκιι ιιΙόιικιιπ ι·ϋ,·;τϋιι ε Ιιενεεοιι καπ 
ΠΠ, ιιιιιι6ιι ωιω π. οιιΙειΙνάει νιεεω.νοτι,ειοιιιμιιιιἔγ; 
Π88ει Ιιεοιιοιι:, ε.26Κο 82ιιτι1Π;Υό μη; Μ, Κιι16ιι65ειι ει ι ο Μι 
ο1ιΙ ΜΜΜ, ε: ΜΜΜ 6: €οΚ. ΒειιιΜοιιιιικ: Β ιιιιιΜΙγ ιι ιιαΙιιιιιόΙε 
Ι:ά_ιιιΚι·ει, ΙιιιΙεἔ Βοι·οἔαΕάεοΚ ει. Μια, ε Πρ. οιιΙοιιι. €,ι·. ιιιιῇ, μπιν. 
τω!. _ιειιιιιι. μ, κιν , ειιοιι_ ειΠιι ιιι: ι Μ. Πιν. ιιι Με, 12. δ. ι·εἔ 
μ! 4 μια, σι·ά.ιιιι6ιιι 1. Βερτ. 10- 17ι,·; ε. ίϋιιοΒΙιι ειει·οιόε ιιιοΙ 
Μι εειιιιιιι ]6ινι1Μ.8 , - ει. Ιά.τόΚ ά."Μιιωι1ιΙ Ιιι€εἰἔιιΙ£ο.Κ ιιιο:ιΙιι!επιιι. 
ΜΚ, ει. 82όΝιίωό888 Μωβ)! Πι1ἔΥιιΌΏι1ἱἀ8π ιιιεΙΙοτι ει: ιι€όΜιι ιιιιμοΚ 
Ιισ.ιι τάιι8€6ι·σεϋΚ Η ;ωιιιι!ωιτεΚ, ε ιιι $γει·ιιιι:Κ 17ιΙιΚιιιι @οι 
ιιιε8ιιιιΝ. 

Βοιιοι‹›Ιαι. Α Ιά,;γιι:γκόι·οΚ ειινωα·ι Μειιιι·όιΙνιΕΚ; ει.: 
αἔγἔγοιιιτοοεοΚΙιειιι ιιιιιιτο;γ 5 οιοοιιιιγι ειινό; ιι ΜΙ ιιἔγ·ΐιἑΙ€εΚε 
ΜΜΜ ι·ιέειέΙιειι εσΚ ἔϋιιιϋε ΒΠΥΒἔ, ιιιιιιι Η ιι ΙάΕἰιΙοἔοΚ οι·οι!ετε ε 
Κιιι6ιι6ιιοιι τι ΜιωΙεροκ ιιιεΙΙο2:1: σ. νόι·ειι6ιιγοΚ ἔϋιιι6ΚΚοΙ Μ3νοτι νιιιι 
ιιιιιι κϋι·ϋΙνιένο; ιιι ει” ΜΙοιιιιιιιγιι ειινσε, νέ:ι·0ι58.--Α Μι ΜΜΜ 
ιι Ιιοι·«ΜΜιοι ειάΙυειιιι οιιιι€6ιϋτι, --ει ιιιιι6κ άΙΙοιιιιιιιγα ι·ειιιΙοει; κι 
ΙιὁτἔιιιιτἰἔγεΚ ·,;ϋιιιόεειι Βεειιιι·ωνέΚ, ωι·ιιιι6εεΚ. Α ιιιά) ι·οιιιιοειιέΙ 
ιιιιἔγοΜι; ΓοιΙιιι·ιιιιι·ι;γοΚ ιιιιιιιιιιτιιΚ, Π! Μι: ἔιὶιιιϋεειι εΙιιιεεισεο 
ι!οπεΙτ ἱε- ωΙά!ιιι€τα!ι. -· Βιοιι ιιι σε ι ιιε ατι γ ει;; οι Γ«›ιιοτιιιιι·ι€γοΚ 
Επι" »εεε ει·οιΜϋ ιιιιι·ιέγειιιιι6Κύι·ι·α ιιιιιωτ. 
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0ι·ο!!ιιΙειιιιιε . !πι!ειοέ8·, ιι8·γ!ι!έιιγ. 
Α νοΙοειι!!! ο ι· ο ! πω! ιιι ιι ο ιιἀ!ιιιι!‹ ι·οιιι!ειετ!ιι! Μοειιιν, !ι ι! - 

!ιι! Μο ο @Μή ά!!ει! !ο!οιι!ιο2!!!. Α €νοι·ιιιο!ιο!! !ο!ι!ιιιν!ι·ο ιινιιἔ!ιι!ει 
ιιο!ε ε οει!ιο!! !ε!ιο!εόἔο!!‹ του»! !ιονοε!ιο !ι!άΙινοινάιι ότιε!ιιιο!!ειιϋ! 
οεειοεοἔιιεικ;_ @απο ο. !ιει!!άε !ε !ιἱάιινοε; ιιοιιι τὶ!!ώιι ο ]άτε!ε 
Μ! !α!ιοιιν!ιι!ιιιι. Πο οι ειιι6ει2!όε _!ύ. 

Α·έν!ιάιι!ο.!ιιιο!! ει!!!ο!όε Μάτι !ε ο!!οι!ιιι!ιια!κ οι·ο!!ιι!ε ιιι τι ε 
!ιο:. !ιειεοιιΙο ειο!!ειι·ι! !ο!οιιο!ο!πο!; 0ο οπου Βιι!ιιεάἔ να” οειπινπιτ! 
εά,3·ι ιιιο!!ο!! ιιι ότ!ιι!ο!! ίο!!ι!!ι!τ ιι!ιιοειοιι ιιιο8 ο!!ν πο;;; ιιιότ!ο!ε!ιοιι , 
Μ. πω!! ει: Με!!! ιι;;ν!ιάιι!ι!ιιιοΚ ιιειιι !άιιιαι!άιιειΚ ο. Ιοἔἔνϋιιἔέᾶο!ιο 
οΙο!!‹οτ!ιειιι. (ἑὸτνό!ν-αιιἔο!!‹ὸτοεο!‹ιι! ιε !ά!!ιιιιΚ πο" Μπι! οτε!! 
ιιο!ιι!ιοι !ιο!ιοιι!!!ιι!. 

Ναἔνοιι οοει!ο!!ιια!ε εἔν6`ιιΚόιι! ειιο!!, Κ!!! ει ιιιάεοι!!ο8·οεαιι τι! 
ιιιιιι!ο!! Ιιιι!ειεάἔο! ιιιιιιι!έ:ε απ!! οΙοι·ειιιοιι! ιιιινοἔἱ Γοι!ιειι!α!οιιιιια!: 
ίι!!ει]ι!0Π!!]ά!Ω Μι!!ειιιι οεο!ο!‹ο!, Μ! ειοιι ω! Μπα ἱιἱεἔ!ἀ2, ο 
ο!Ινοιι!, !ιο! ει: ω!!! !ι!ομε τάιιἔΒϋτοε ιι!άιι !ύ.ιιιιι!!ο!!.-- Εἔνο!ι 
ω: που οο!εἔεόἔτό!, !ιοιιοιο!! οεο!ο!ι !ι!ι!ιινιι ιιιιω!, ιιοιιι ποιο!! 
!ιονο!ι!ιοιι οι·!ε!‹οιιι!. 

Α ΠήνέΦά08. (Τ!ιτοιιι!ιιιο, οερ!ιει!ειοιιιιι!οιιιο). 
Αι Με!! οεοοεοιιι6Κοτ εει!!!!!ει ε! ει!!!ο!οε Μα!!! ιινοιιιάε-ι!,$ν 

!ι!ειειιι, ει!όιιγειο!ωιι!άε οτοι!ιιιοιινο. 
Ι(ϋ!ϋιι!ιΓόΙο ιιιη;νεά;ιι ίο!νοι·ι!ιιμΚει! !ά!!ιιιιι; ϋεειοεοιι 3 νει€ν 

4-ε! ο. !κοτ!ιά:!ιειιι. Β ι!ει8ιιιιει!οΚ Γο!!νιι!!!ο!άε οέύει ἔνοτιιιοΚϋΚο! 
ιιει;νεάἔιιιι!ε νο!!ο!ι, ω!!! !‹ονοε!ιό Γεεεεεο!!, !ιιι!!έιιιιιο!!; ει κον 
ιιν6!‹οιι ει!ιι!ο!!ν Κοιιιιέιινεοἔ νο!! έειτονο!ιο!ϋ , ιιι!ιι! Κι!!οι·6ειει!‹ α· 
Μπι! !“ε!!ιότ Μα!!! νοι·ϋιιι!οιινο!τιιο!, ιιι!ειοι·ιιι! ει. !‹ονοε!ιύ @ΜΒ εο 
Μει ο. οεοιι!ο! !ε !ιο!οι·ο!!ιιο!: έτοιιι! €οιιι!ο!!ει. Α ΓοῇνοτἀαἔοΚιιό.! 
οέν6!ικ!ιι! @Με εο!ιοειο!ε ιο οι! !ειιι!!ι!!!, !ιοἔν ει. ΜΒΜ οεοιι!!ειιιοι 
!ιονειιι ιινοιιινο, ο!!! Ρει!ε!!ει ε! Βειιιδοιι!ιοο!ι οι! ά!!!!!!!!, !ιο8ν ο. Μι 
ιιοἔο!ο ο!! ειιοιι οπου: ει. !!!!!ει6 !ειιιο2 !ι!άιινιάειι έ.!!ει! ο!νοι!ει!!!ς_ 
@ποὺ !ι!!!!ιοιι Βορρ !ε ει! ιιιοιιι!_!ε., Μ” οι Κϋ!ε6 πιο Γο!ε2!νο«Μεο. 
ιοι·1οιι!ιε!!!ε; 6ο πιο! οεο!ο!ιι!‹!ιοιιἑ ε!ιιι!ιάι· ειιοιι ο!ιι·οιιοε να” Πάνο 
οι·ιο!ο Γο!!!!ιιό νο!!, ιιιέἔ!ε, ιιι!ιι!6.ιι ιι ιΙειἔιιιιο!ο! Γο!νι!ἑς!ιι!‹, εεε!!! 
!ιειιιιο.ι· ε!!ι!ιι! ειιοιι Κοιιιοιινεόἑ·, ιιιο!!ν ιιν!!νάιι οεει!ε ει: ο! ιιοιιι νά!! 
οοοιι!!ιόι· Με!! !ώι·ιινόΚεεειι ιιιοἔα!ιι.ι!! νόι·ιιοΚ, ε ει οεοιι!!ιόι· όε 
88!!8ιϋνο! !ο!ιοε ιἰαἔειιιπ!άιιει!ι νο!! !ιι!ο!ι!οιι!!ιιιιι!ιι. 

Α ᾶειἔ ιιιιἔνεάἔει, ειιι11οΚ!οιιιρει, ν. οι·ιο!!οιιν, νειἔν !ο!ιοε ιιι!νο!ιο 
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ειετἱιι€, ει. ΜτιάειιιόιΙ Μ1Ι6τιΜ5ιιΙ4. Πει ι·ϋνιιΙ 106 Με Ι6£οιἱΚ, ιιοιιι 
ιϋισιω "ει" οέε Μ, ιτιεἔιοΙιετ Κιει€ι·Ιειιι οΙοιιιιε 1ιιιΙοε εοιειοε Βο 
τοἔιι€άεοΚα€; ΜΜΜ ει.: εΙοε:Ιιι€άετ Μ5.Γοι·οε θοιιΙατά-νιιποΙ, πο 
εποε ιιιοΙοἔ !ιοτο;ατάεοΕΚιιΙ, ΚάΓοτοε ναἔγ ιΙιΙιιιιγοει ΙιειΙϋι·ιεό!όεεΚ 
ΜΗ; εΙΙοιιΚειό εεε:τΙιεπι Με ΓϋΙνἀἔιιἱ ειϋΚεέἔοε, ει. ιιιι Μ" ιιιὲὲς 
ιιιιιιιΙΒΜι€ ἔγ6ἔγιιΙὰε€ Ιάιισ.ιιι ΚϋνετΜπιιἱ, ε οεοΜΙΚοιοιιι, Μ” 
ΙεΙιειιιοΚ οι·νοεοΚ απο Ιιιιειιιοε ΜΜΜ εΙΙειιιόι, νιι€;γ, Μ” νότ 
ΒιιιιιειΙκ "Με εοΚάἱἔ, ιιιΜόιι σ. ;;γϋΙειιιΙειτ Μέι· ιιιε8τοιιιοΙνιέ.ιι Μ” 
νεειοιΙεΙειιιΙιο ΜΙ ιι ΜΜΜ. Νγοιιι6 ιι6Ιγάιάε ιιιιιιιΙιιειιι ιιιιιιι!ειι ε 
εειΙιειι ΙιιιειοιιιιιιΙ ΜΙ:Μιτιιιιω6Κ. Α εγό8ΥΜάε 1ϋΒΙιιιγἱτο ειΚει·ι1!. 

Νιιἔγοιι ειψιάΙοιιι, Ιιοἔγ Μ1Ιϋιι6ε Κόττιγϋ!άΙΙέιεοΚιιάΙ ίο8νο. 
ΚότεεετειιιΚ ιιιι€γ €6ιιιεἔέΙι6Ι Μπι νοΝιιιιι Κόμικ ε” Ρόι· Π5Ινό. 
€ειεεει.Ι οι·νοεοΙτ, Γεῇνότιὶιιἔ-ειιετετ ε. ειιι€6 Μέ. ΒοοεάΜιιιΕ. (ΗΜ 
ιέε Μεοιπετ Μ. υι·ιιΙ: Μνιι€αΙΚοάέιειι ΜΜΕ ει ρ. ι;γετιιιοΚΚόι·Ιιά:Βωι 
Μ! ϋ Κ Μ ιιιιἔγεὰἔιι Η” νέωει€0Κ 1 -2 ΜΜΜ σ. ΜιιιΙοτ ιιιέιιι 
ίϋ!νάἔειτνεἰιι, ειει·ειιι:εόεειι ε ἔγοτεειιι ιιιεἔἔγόἔγιιΙ€ιιΚ.-ΒἔγόὶιΚόιι€ 
ει ΚδνειΚεπό 886€ ιιιέ·ιιιιΚέρ “ιιι ότι!εΚεεΙι, έΙηιειι ιιιἱνο! ϊϋΙνάἔάει 
ιιόΙΜιΙ ἔγὸἔγιιΙι; «Με ΠΙ;; εἔγεε εὶΚει·εΚΙ›οιι ιιε Μπέκ εειιΜ ΜΜΜ: 
εοΜθ.ιές, ε πιο ΓιΞΙ_ῇειι ε ΓϋΙνἀἔάεἐόΙ. 

Ρε” έτιΙ ειἔ κο τω, οπο; ΙιαιιιἱΙι!ειἔ· ιέε Μπα ιΜειιιγΜΙ Κέ· 
ΜΗΝ ΚοτιόοεοεεΙ ἔγόἔγιιΙτ. 

1844Μ @ΜΜΜ 47 ει. Μπα Ν.Ν 9 Μακ. κιωω, ρεε€ἱ 
ειϋΙεωεϋ, - 14 Μηι08 κοι·άΙιιι.ιι ε” τγιιΚ€οῇἀειιγΞ ίεειιι!ι Ιω 
ιιιόιιγ νϋι·ϋεοε , ιά]ι!ειΙιτιο.ι!ιιιι άι;; νέτοιετ€ €Ξεπε, κι ιιγιικειἰτινιιττιιἐ 
Με", ιιιοΙΙγ ιιιιἔ ει ιιγαΚειἱΜἰἔ οΙ€οιήειι_ ΙΒΜιιιγΚειιόοε τεκιόεΙιε 
ω:: Κϋνε€ΚειὅΙεἔ Βρ, ῇοιΙὶιιειο ριιι·ιιε έ”. θ, ΚΜ Ιιγιὶτοῇοἀἱοἱ ιιι. 
ῇ_ 8υΙνε ιιι ε. α. κα. ιΙεε$. εἱιιιρ!. επι ΜΜΜ: ιιιιέςνειιτ. ειιιιρΙ. απο. ιι 
ιιιιιιι. Μ. εκαο€. ιιι Ε. πως. ιιειμιει1ι. 8. Νειρ_ΙόΒιιιι Ιιάτοιιιειιοι· Μι· 
ειόιιγἱ ΒοΚειιοιι0ϋ.-Μοιι Κειι6οε6ι: ιιιιι.ι·τιιιε 2ΞΜἔ Μη ΜΜΜ εἰΤ 
Ιιει·ι·ιιΙ ΜιειιιέιΙτιι, Μ” ο παρ Κόι·Ιιό.ιιιιικΙι6Ι εἔύειεόἔοεειι Μια 
ΙιοοεάΜιιοττ. 

ΠΠΠεδ ίε_ῆ Πικάπ 
ΒΗΜι ΙιάιιιιιΙοιιι, ιειοΙΙγει: οιΙιιι;Μ €γιικοι·ΙιιιοιιιΒιιιι, ΜΜΜ Μίκι 

13;000 Ιιειεἔ ἔγετιιιεΚ Μπι Μπι πιτ :ι.Ι!ωΙιιιαπι €ειραεπιιΙιιι. 
Β ΙιάιιτιιΙοιιιιιαΙι ιιι οι·νοειιι·όΚ πω" Κόνοικο26 ιιοιιιοὶ ΙόιὲειιιεΙ‹: 

1. Ρομι6ι·ειΙο.€Η να” εε]τεε ΙιϋΙϊεῇνιιΚὸτ @Μουτσι 
ιιειιει). Ε: να” εἔγεἀϋΙ ιειωικ, να” οἔγϋΗ: αἔγνΙιΚύτι·ιιΙ. ΒοΙιε£ 
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παω να” οεοΚόΙγ ίΘΡ]8ο]8Ι111ϋ. Με ωττοιΠε α ΓοΜιιΜ8 (οϋ«Ιειιιιι 
οειρΜε). 

2.!" εῇΒοτἰ€όΙωι!αττἱ (ειιϋειροπεντοτἱοιιε). Β: τυπϋειετἱιπ 
@Με Ι:οτΙ:Μο2οϋ. δοΚΙαιΙ ΚοιτιότιγοϋΒ ᾶειἔοτ Κέρο: ΜΜΕ επι”. 

3. θεοκι€ΙιἀττγααΙαΜἱ (ειιΒρετΕστω1ΜΙΞε). Ε: ιπ‹ἑἔ ΚοτΙίι 
ΕοιοΜι!Νιι, ΜΜΜ πει€γοϋΒ εἔγ ἐεωιιι1ι€τηάειιάΙ, ε "Με ιποκιάΜΚ, 
€6Μπηύτε Μτϋιι6Ιοἔ εεπγνοε ΚἱειΙοιὶοΚοιι Γοι·ιΙιιΙ ε:Ι6. 

ΝεΧιοιου “Παπ ιιιἰιιἀοη εἑςγεε εεεΠωτι ΜΜΜ, νωιΙ_ῇοιι επνι5ε, 
νέτοε να” ,·;επγεε 8γϋΙονόηγ κόρειὶ-ο ει ι]ει;μιππι€οί, ύ8 ιιενειεπεε, 
Μ" ιπέιιιοΙΙγ ω·νοεοΚ Μάη Μοὶεειιει· ὶε σ. ΒοιιγΜΙε ἔγϋΙο 
«Μι ιι ΜΜΜ ίο]ν1ιΜι·οΚ Μ26 εοτοιι:ι! 

Μου ΜΠεό €γϋΙενότηεΚ οωιΚιι€γειπ Ιέπγεἔεεεη Κί1ΙϋιιΒϋιτιοΚ 
σ.: ει8γνΙ:ΚότΕύΙ, ιἱἔγ Ιιοἔγ $ι1ΙειῇᾶοπιΚόροη ο ΙιεΙγωι ειιιΙΝέετροιπ 
ότι!ειιιΙεπεΚ. 'ΓϋΒΒιηἰτε ή]ειϋΙϋαεΚπόΙ Γοι·ιΙιιΙιπιΚ «Μ, Δα Μπα Με 
κωΠωεΠι ει ε:ϋΙοϊόε ΜΜΜ ιιγοηιάε ειοἱἔἀΝΜ Μο!. Βἔγ6ΒΚέιιΙ: 
νἱεειανετ€ 0€νειτοΚει€,` ιιιεἔΙιϋΙόε€, ·ιιγὶι·Ι‹οιΙ6ιιγεΚ ε:ειΙαι«Μεέιτ Μι. 
ιηενειἰΚ "πω οΚοΙωτ_ 

Α ιιιοιιιϊοΜικΜΗ Κἱ€εΙ5ιἱΚ., Ιιοἔγ σ. ΒάιιάειιιόιΙιπιΚ, ΜΜΜ κι 
ΜΙεόπεΙ: ιωιἔγοιι ΒϋΙϋηΙοϋιόιιοΚ ΜΗ Ιειιιιἰ. Α ΙεϋΙ56 οΓνοε!άε , Μι 
ἱΜιιπγοε νιιἔγ Κέ.Γοτοε άϋι·ιεϋΙόεεΚΚο! α: εΙοε:Ιάε;πειιι εἰΚετἰΙΙ, 
παπι ΜΗ Ιώειπἱ ει Κόεεο|ἱ ιηεἔυγἱ€ἀεεαΙ. 

ΠΗό_ϊοεγιέΚοκ ει: ειΒγΙιόπωΙιωικΙιοι. 
Μό,; Κό0έτειι«ΜεΙΞ Ι‹6ιιιιγετι ε ἔγιιΚτωτ εΙ6ΓοΜιιΙσ κστἰειιιεἱ €6 

νούόεεΚΜ ειΚειτοΚ ιιιεἔοιτιΙἰτοιιἱ, ιιιοΙΙγεΚ ιπἱινΙοιι Ι1ε!εϋ ειἔγϋἀηωΙ 
ιΜιΚει€ ἰΙΙο€νεΞιι, ΙοἔοιόΙειετϋϋϋεη ο ΙιεΙγεη ιἐτὶιπετηεΚ--οι ειἔγ 
ΜϊιιωιΙιιπιΚ Ι“εμειο1ε ν6€6π. 

Βιοι1£όνο‹ἰὐεεΚ ΙεἔἱπΚάΙιΒ.εΙ›ΒαιιάΙ!πηειΙ£, Ιιοἔγ ει: :η9:Βάυ€α 
ΜπιΜιπ εισπνειΙό>ΚΜ!ει! ΜεΙοάιιωΙοπι εΙΙεπ οι·νοεο!πι€ΕΚ, Μ 
τ6ειτιιιοἔιποἔε=ἰ!‹, Μ” €ϋά6ΜπωΙοηιΒΜ 828ΠΥ81]6 σ.8γΙιέιπωιΙοιιι 
οΙΙεπι ἔγόἔγΙΜιϋΚ. 

Μιηθηειιι ιιιΜι|επ 88ΥδάΙΙία10ΙΙΙΒέ.!, (ΙΗνόνετι τ. ἰ. ε. Μ1Ι86 
Γο]ΒύπΕπΙππαΜιέ - ει ΙΩΝ ΓιήνέιΚςόττ, ίεῇνόι·ὰεἔο£) ει Μει!ει!εΚ Μπι 
ΜΒΜ Μ” ὶιιἔει·ΙέΚοπγεΙ‹, Ιιοἔγ ΜειιΙαπ ταροἔατνάιι εἰι·εὶετει Μ· 
ΚειάκιπΚ; ει. κή €εΜιιΕνέπ ο. 8γειΚτππ ]εΙοιιΙενό Ιιάιιγάε$ νειἔγ Μπει 
Γο!γέιετ, Κόπιιγοπ πιω ει: οι·νοετ, ε6τ 3-6 6νοε ἔγοτιιιοΚεΚ, 
ιιιΜ6ιι ει€;ΜιΚότΒεπ εωηνεάιιοΚ, ἔγεικτειπ ει Μ] ΜΙγοπ ΜιειιΚειτ 
ιποιιὐ_ῇάΚ ΓάΜα!ιιιαεκκιΜ 
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Ηοιιιά!γο8 εΠ`ὸΙε εεεω1ώειι ιηὶηιΜηοΚ εΙϋ-Ιτ ηγά!Κάε ο!σηηε 
ηε6ι·ότ, νη8·γ ο!εηηε Εεήε1εψ ειοΙαηιιι τεηΟεΙιιὶ, η ηη Μάη <έγηΠατηη 
ΠηπάΙπι ηοιηειΜηιιι ειΚηι·ἱειιιύΕ: "Με ειΒἀτιηὶΙΙγ ηοιηϋ ηΙΙιηεἱ Μπη 
ιιιειΚ ηιοη ΜΙιατάεοΚ Μάη μΈειΜΜ ἱιἰεἰἔ!οη ειηΙΜηΚ εηἔειῖιιἰ. 

Α ιηάεἰΚ οεηΙωάε πωπω, 2. ἰ. Ιιοἔγ ηἔγὶιέιιι€ηΙιηιπ νέΙϋηΚ _ῆ‹·: 
Μη Ιεηηἰ , ηιΜ6η ει·6ε, σ. νητκετἱηἔόε€ 6η κσησἔω ε1ηγοιιι6 “Μό 
1οΜπι1 ν” ᾶ0ΙἔιιΙΙΒ·_ΓἱίΚάὶ1ι38Ώ Ι'οτηιιΙ ιιέγηη Μό, ε ε!εΙ:οι· Εε η. 
ιιιεΙΙιεἰἔει·εΚ 1οκιιιόειοϋιιηἰ νΞιεἔάΙητιἰιιηΚ εΙΙιηηγηἔΙάεη ιιιΜΜ-«Ιο 
ιιι6ἔ ἰε 3η υπ ἱε ειωηϋηκ «ΜΝ €ητ0ηηΕ. 'Τϋτ$όη!! νε!οιιι ἱεηιόἔ Ιεἔ 
ημι›ι› ύιΙϋΒοιι, Ι1ηἔγ2 ηηρἰἔ ηἔγΒἀηΙηΙοιη εΙΙοη οτνοε!όΚ 8ἔγ θ Βε 
ϊεε Κίει!εύε$, Μ. ιηηῇιΙηειη ε2ϋηε€ιιὸΙΚϋΙἰ εἰΙοιιιΚότ‹›εεὲἔὺηιι ηχώ; 
να: ΜωιΙ€, ε Μη” ΜεεεΝ ηηεεηΙ. -- Α ε:ϋΙόΚ ιηοηιΜΚ, Μ” 
ΙεἔΚονεεΙιε€ Μπι ΚϋηϋΕ·;, ε 6η εοιη ηει!Ινεἰη ο ;ωω, εΙηηιιγηἔ!άιη 
η ρηγεἰοειἰ ιιιυΙ!νἰιεἔἀΙη€‹›τ, η εΙΝ:νοει€οΜειιι ει ΚύτἱειηεΗ. Πε η ιηἱ 
€6Μ, ηηι!η!γοΚητ τει!απνό.η η. Μ8«Ιει! Μέτε, άΙΙειροπι εηγηϋΙ€ , ηιἱ· 
06η Μάι· ΙιηΙιΙοΚΙ6ηηΚ ΜΜΜ ἔοιιιΙοΙτηιη. Ηητιιιιι‹Ι ηηροη πω. ΜΜ 
ἱηΚάΙ›η , η ηιἱητ ῇηνυΙΕ, Γυ_ῇ!ὅιΠΜ η Κ6ηϋ,η·όε; ιιιεἔνἰιεἔάΙ!ηιιι η Κο 
ρο8ητη η ΙιηΙΙοεόνεΙ, όε ει·όε Μαι ε ιοι·]οιΙεΙιιιϋ 1ϋι!όΙοηη€ ΙοιΙει 
“επι Μ! , ιιιο!Ιγηεκ ίοΙγειιηει ηάι·οιη Ιιεϋἔ ΜΜΜ!. ΒΜ6Ι ΚἱνἰΙἀἔΙΞΚΕ: 
1) ηιΗΙγ ετϋεση Με κἰεᾶε‹ῖεΚ ηἔγἀι·η η ιιιηεοιΙΙη;οε 65 ειση 
νοη6Ιομε νέτραη;,άε, πηεΙΙγ η ΜΜΜ Κετἰιιἔ6ε ηΚηάηΙγοιτηώηη έ! 

- ω 1ηιιιηιΙ; 2) "ΗΜ ειϋΚε€ἔο: ιηὶηιΙοη Ιιενοηγ Βάη1ηΙοηηηηΙ η. πω!! 
Κειε £ει·ιιιόειετ€ηηἰ - Υἱι8ἔἀ'8.ἱ8. 

νεἔιω Η ί0Κἱη€8ἱ8ί όι·‹ΙειιιεΙ ηιἰιιιΙεη Γη]ηάη€ηΙοιιιι·η Μι 
νι: η νἱε2οιη ηηηιιιΙηΙ‹ ε νό;Μι€ηΚ (ΚειοΚ 68 ΜΜΕ) Ιιϋεόἔε !εϋ:ϋΗ. 
Βό.ιηε να” ηΗιηεὶ ϊε_ἱοΙΓοἔιιΙ€εηἔη:Μ τ. ε. η ΚειοΚ ε ΜΒειΚ ἰε ι·οιηΙ 
επετίιπ Μη η6εΙ: ηιἱητ η ΙιοιηΙοΙ:; ΜΙγΒεΙἱ Μηάη€η!ιηηΚηη! Μαι 
Ισεη ἔγηΚτηη ΚονσεΜ Ιι60Κ , να” ΙιΞ‹ΙεΒοΚ. 
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ΠΙ'. Ι'ΙΠΒ2Β'Ι'. 

πιιιιιιοινπι6ιιΔιιιιπικ 
ΜιπάεπεποΙ6ιτ Η πιεἔ ΜΗ νειΙΙιιποιπ, πο” π. ἔετἱποι ΙιεΙε6 

Μπιιι!ιπιιιτιι, εἔγέΙι ΓοιιτοεΙι ιιιι€γιιΚ ιππιιι, ιποΙΙγεΙιτε ει _.·ι;γει·ιπεΚ 
Κύι·Ιιάι πω: Νέα ΠἱτΚόειἱ Θε νἰιεἔἀΙατἱ ειοι·;ειΙιιιππΚιι€ ϊοτιΠιπἱ οι 
Ιιιιιέιι·οιό.πΚ, πεπι ΙεΙιετειΙ: εᾶΒΞἔ ποπ οιο.Ι:Μιι€Ιιιπ ιὶἔγεΙιιιετ 68 
ιπππΚάι "Μπι , πιιιπ ει πἰτἔγ πεπέιε6ἔ·ε απ; ιιιοἔΚἱνΑπ_ῇιι, ε σ. ιιιιιιι: 
ειεπιιιΙ :ιιι “Μπι ειέιπιιοΙιππΚ. 

Νιι;;;γοπ εΙΓο8ΙειΙνει Ιοέ·νέπ οι όνοιώεπ ει: ιιἔγ- πιοΗ- ό8 ΜΜΜ 
ΜπιιιΙιπιιΙι Ι:ϋι·ϋΙ, ΒοποΖοΙιἰεπάΙ €γο.Ιιι·ιιιι ί6Ιππι€ιαιΙππ ΙιαἔγτιιΚ ιι 
;;οι·ιιιο:οι. 

ΜΗ ει ε26Βιιπ Γοτἐ·ὸ ΒιιιοδεόιςοΚ ίϋΙνι!ά8ι€άεπιπι Κα”. Ιιοιοἔεπ 
όε2ΙεΙειε ε. ΙιοποιοΙειω πιω Μιποιιιι, πέιιιει ε ιιπἔοΙ οι·νοεοΚ(Μο.ι· 
εοΙιιιΙΙ ΗΜ!) ιον6ιιοΚ, εΙ6ἔἔέ ἱειπετνο "πι, Με· Ι:ΜιιΙοιιι! Ιιπάιιιιπ 
ΙιοτεεϋπΚ Κϋπγνοτ, ιποΙΙγ ο τόειιιοπ ;;γετιπε κωόμωιι τα 
ΚιιιιοιΒεπ ΚἰεΙόἔἰιοπο. Παω ιέπ ει. νΕιε;άΙ6πάεοΚ :ποπ πωπω; 
πιοΙΙγ πιέιπιοε Κότεεε€εΚ ύε ΙιοποιοΙπποΚ Ιειι·πεάι·ιι ΙάιιιιιειΚοιιιΚ, σ. 
ιιιιιιοπ ιιἔγιιπ πιω ΒἱΙΙΜ: ε Βιιι·τΙιει, ιιε Μιιιιιππει· ιιι·ιιΚιι€ , ιπόΙιίι 
ιιγοΙνιι ΙωΙΙ ιπεἔεπιΙιτοπειιι; πε “ότι ιι ;ι;οι·ιποινε!6 Ιιειεἔε6ἔοἰι·ο 
πέινε ιπέε Η 08:41( πιι€γ πάω ε τεππἱ νιιΙό ιιιιιταιὶ. 

Απιιγι Μιοπγοει, πο” ιιιιιιιιιιοιπ πἔγαπιιιοπ Χύνω έιΙ!προτοΚ 
ιποΙΙγεΚοι ει Κ6ιόρροιπι ιι€γ- όε ιιἔγΚότοΙιτ6Ι εΙιποιιιιοαππΚ, κι ἐσ 
ι·ιιιοι νεΙ6_ιόπ (Η Ιιέπἔεἱπ Η εΙ6ϊοι·ιΙπΙππΚ; ιιε οιεΙιτο Μινι: πιόἔ 
ιιεΙιειο1ιΒ,ιπεἔΚϋΙ6πΙιϋι£ετό Κόι·ιεπιέΚοι ιπεἔειΙειρπιιπὶ, πιιπτ ιιιπιιιοΚ-> 
Μ!. Μπιτ πωπω” ιιιτιιΙάΙιιιπ ι€ιιι ΙεΙιετ, πο” ιι νοΙ6Μι ιπΚιιΜι 
ειόΙΙιππόεεε, ει Κόι·ἔεΚ ΙοΙ›_ῇο. ροᾶἰἔ 86ι·ο:ϋε, άει·ιποποιοε άΙΙειροιοι 
πω, ιιι6€ ιε κιιιωι ε πωπω ιιι·ιιΚ Ιιενεπγ ΙείοΙγι1επ ι]υτιιιοποι 
“πωπω Μάτι ίπ 0881: νεΙό-ΙἀἔγιιΙἀει ω.ιιιιωκ (ιιι0!ΙγιιοΚ ο Κειο τα 
νΞειοπγάποι οἔγόιικέιιτ,ιι πιιπτ ότιπιεπι1οιιι, πέιπι ΚέἑΚο‹Ϊέ58ἰιπ σεπτ 
ΙύιΙπει!ι), ει ΚέτἔεΚ ροιΙἱἔ πωπω έι!Ιεροι!ιο.π νειΙόπο.Κ. -Α Κύτιο!εΚ 
ΙιοΙγΙιοΙιεπέεότ Μ ιε ποπ “οι” ϋεειεΓϋἔἔόε ἔἀιοΙμι, ιιιοΙ!γ σ. 
Κόη€εΙι ε σ. ποιό ΙιόπϋΝΕ πωπω ιιιιε:οι·ιπΕ, Μι ε. Ιιό.τηάΚ ΙοΙιο8 
Μνιθ.Ποιάειι ε €ει·ιπόιιγο Μια! ει.: εἔγιἐΒΚόπ€ όρ νοΙ6 πγοιιιο.Ηκ, πιιιι· 
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ε: νοΙ6ιι6Ι Κο1οΕΚειοιιππωι1ιι€ειοιπΙιεπιπ6πΙι και-μι, σ. επ6ΙΙιιι‹Ιιε6ἔ. 
Πἔγ ΜΜΜ, ιι ωι·πιι€ειοι ι·ιτ!πιπ νάΙειειΕιπ «Η εππιπέιεπ5Ι ιι νοΙ6 ε 
Κότ0ΚΙοποπ Ιιό.πιπΙιιιπιη πιο ει πιἱ €ϋΜι, €γιιΚι·ιιιι πι ἰιἔιπάε 68 
Μι ει: ιιἔγ- ό8 €ετιποινε16Ιιεπ ε8γειει·ι·ε νεΕιιεΙ‹ ί6ειΙιε€, εε πι» 
ἔγοπ ιι6νεε:τι π Κύτιπιποι πεπὲιεόἔεκετ ποπ πϋτπγϋ16.11άε π, πο” 
ιιι ει€γ- νιι;;γ πἔγΚότεΙε οἔγεᾶιιΙἰ Βό.πωιΙιιιιιι ιε πει· 
€γοΜιι·ύειτ πἔγπιιιιιοπ Κύι·ιεΙοπειο πω ιιΙ6Μιο€ιΚ 
Μό, πιιιιτ ιπιπόιι ει €οι·ιιιπενε16 Μ5.ιι€ειΙιιιιιε. 

Α ἔει·ιποι οποπΕΙιό.ιιωΙιιιιιιι·πΙ Μ ιιἔγιιιι πεπι ειπΙππΚ; πι: επι: 
Π;γε!ιποι0ετ]ϋπ π. πωσ οικω, πο” “ΜΕΘ πειπ ιιιιιιιΠ; Κόιιιιγϋ 
ιἙοΙοἔ €ιεπόπο. ]ϋιιιιι: νιι1_ιοιι €ετιποι-νεΙ6- να” οεοιι€ΜπωΙοιιιιπιι.Ι 
"ιιι ο ὰοΙἔιιιιΚ2 Με” Μ. π. οει€οηιι. »Μπι τόειεΙιοπ ΚειιΙ6άιΚ ει 
Μ.πωιΙοιιι, οι ιιγοιιιάει σ. νεΙότε ε ι" ἔετἰιιοινεΙ6ἰ ΚύιήιιΙεΙιετ δει· 
ῇοειΗιο€ ιιιιοΙ6Η ιιι6ἔ ΜνιιΙι·6Ι Ιό.€ειππόΚ π. οεοιι€ι!πι·δ. Νιιι>,·γ ιιιόι· 
ΜΜιοπ ιιενοποιεε οἔγειει·ειπἱπιΙ ιιε ]οἔ8ιιΙ ἔοπιιοΙΙιοΜ Μι·οιΜειοΙ: 
(ΚΙΞιιιΙειιπο!ι) ε ,πγει!ιοι·Ιό οι·νοεσΚ ΙιἔγεΙιπιἑΙιιι ιιῇάπΙΙιπτὸ ποπ “στοπ 
ίο]Ι6Μει ϋεειείϋἔἔόε, ιιιεΙΙγ ιι ;;γει·ιιιοΚΧοι·Βιιιι εΙΝοι·ιιιιΙό Ιιπιπιποε 
οποπτ,- ειιι·γ,- Θε ἔετἱιιοινοΙϋ ΜιιτπΙιιιπι ΜΜΕ Ιό1οιι1ι! ΙΜ ο ΜΜΜ 
ότα:Κειπι, Μπι Μ κι ΜΝ. 

ΜΜΜ: Ιιε1γΙιεΙι 8ει·ιποι-νεΙό- να" οεοπΗιάιιτπΙοπι οι·όεοπ, ε 
π” ειόΙνό.ιι τειριπτΕιιι€6Ιειδ κι πιιιιιε ι”ειΙϋιΙνο , ιιιιοΙ(Μ ΚϋΙεόΙοἔ πει 
μπακ, να” π. ἔειἱποιϋτοἔΙιειι Ι:5.8γιιΙπε, ἔεπγεᾶόε , νόι:ϋπι!ειιγ 
πω: ιιιιιεΙιιιππγ ιιειιι ιϋτωιιτ, ΚιειισάεΒπόΙ επιι·ιιγϋ πεΙιύι κι Μπιε 
ιπόνο1 €ιει€έ.Βιι _ῇϋππϋπΚ. Αιό.ιιΙτατικ ε. ειοι·;;οε τπροἔπι ιιε οιι πι· 
νιιι ιι ιπεΙεἔ ειινποποειιΙι Η5Ι- :Η ΙΜεΙεἱ ᾶϋτ2εϋΙἐ·ω 
τόπο ει €οι·ιιισιο5ιΙοριιιιΚ. Ε: πω: ιά68Ιι Ιιο€οἔεΚ, ιπιιι6ιι 
π ΕπιιιπΙιππε πωπω 6ι·ιιιτιπΚ, ειόνιιΙ πι: ιεΙεΙιΚ; πι: ΚιεόεάοΚ Μιά. 
εά.ι·σ. ο ιπϋΚϋΜε Μπα ποιπ πιω πω: 6ρποπππΚ. Πε πο. ΚιιαΙιθ.Ι 
]ιιΙ‹ ιε ει ΕπιππΙιιιπε ΙιοΙγε€, ιιιόἔ Μπα ει: ει. Μι·ι16ε, νειΙιοπ κι υποπ 
τοκιιιιιι , ει: ιιιιιοΜιππ, να” σ. νεΙ6Ιιεπ Πέ·ει!αι1-ε ει: ιΙΙγειι Επιβ 
νειΙ6]άΙιειι ιιιεἔἔγόΖ6ιΙΗιιιΚ , Ιιοπ.·γ π ιιιεἔπϋΙέε άΙΕπΙ τιιιιιαιΙ€ ιιιποΚ 
θε έετιποπ-ειπΙα;ςοΚ οειιιιι. 8γιιΚτπιι Εοι·ιΙιιΙ οΙό, ε ιπἱπ£ ιιιεε:ίιΚ, 
€γιιΚι·ιιπ νόιεΗΚ ει "κι νπ8γ π Κέι·,·;οΚ Ιι:$.ιι€ειΙιιιππΙ. Η €όνοιι6ε ιππο 
ι·ϋΜεότε ΓόΙο;ἐ σειιΚ ει νόμει€οΚ έιΙΙιιροπιιι·π ε Π5Κέρ σ.: @Με ιππι 
€ύ.επιι·ει πω τοΜπτειιιιιιΚ, πιοΙΙγεΙ‹ι ιιι ιιιποΚ νπἔγ ειπΙπἔοΚ Μπ 
ωΙπιιιι ιιιοΙΙ‹Μ ι·ειιιΙοε άΙΙιιιιοΕΜιπ ιιιπι·ιιιΙππΚ. 
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Οοι·ΙιιοινοΙδ-1ιδα$οιπέ8. 
ΜιοΙ6Μ ει ΘετιιιοινοΙ6-Ιοϋι·όΙ ειύΙιιιι6!ι ιιιιιιιικ ιιιέιιιι ιι€ιιτειει 

άΙΙιειρο!ιιι€ σ.Κιιι·οιιι έι·ιιι€ειιι. ΕΜΗ( πω! €ιεπιι ἱιἰεἔυει $ει·ιιι65ιειιι 
Μι, ναὲΠ σε ιι ιοε Μι; ιιι εΙεόΚ ει νεΙόΒειι , πι ιιι0ΒΜιιΚ ιιιιιω6ι› 
Μπι ιι ΚόιἔεΚὺειι ΓόειΚοΙιιεΚ ε ιιιιιέπ ιι€ιιιωικ ιιι€άιι ει νοΙὸ. 

Αιοιι ιιΙο,·ι;οε €ει·ιιιοινοΙϋ ιιἔιιτο €τειιἔ, ιιιεΙΙγ ιι. 
ΚάτιιιιΙΙγ εἔγειει·ιι ΙάιιιιιΙ ει €ιιἔοΙι ιονειιεόἔο, αι πω: ΓιιιιΙιιιιιιιιεεά 
.μι Μπι! ιιγι!νάιιιιΙ , ιιειιι ότιΙειιιιε! ΚΠΙϋιι6ε ωιιιιιωωι. ΚιειιισιιοΚιιό! 
ιιιιἐἔ κονοε!ιέι ιιι6ιιιιιιγοιιιιιι6. ιιιιιιι: οειιΚ επ Μ.ήιιΙι Ιιο8γ ιίιι€γειιι€ειΚ, 
ει ΙιιιΙΙιιιΚ Μ” ιιγϋἔιιεΚ_ ΓόΙ6$ ιιιιιΙδιι τιιἔιιιἰι ιιιοιἔιι_ῇιιΚ; ΜιΕοεΙι 
τέιι·μ1ιιμε Κτιι·ιεΙεΚετ ειειι ιιΙΙιηιοΕι·ι3Ι ιιοιιι ειει·ειιιοΕιιιιΚ ιιιιιἔιιιιΚ 
ΜΚ, ε ιιοιιι ιε Μι· ἔγαΚοι|ιιΕἱ ΐοιιιοεεἀἔἔιιΙ. 

Αιοιι ιιΙοἔοει ἔετιιιοιἱιἔατιἱεοΚ τει·ιιιόειοιότ, ιιιεΙΙγο!ι ι·έιιι 
€ειά80Κ ε ιεοιιἔοει 86ι·τ:εϋΚ πιω ιιγι1νάτιιιΙιιιι!μ ε ιιιεΙΙγοΚ 
Κιει!ειιεΙιιιό! ιιιι€γοιι ἔγιιΚοιἰιιΚ -- οειιΚ ειιιιιγιι·ιι ἰειιιεήιιΚ, ω” 
06ΒΙιιιγιι·ο ιιιόειιι!ιοεειΚ, νιι!ιοιόΚοιιμΚ, ειιιγειιςι νέΙΩοιειεσΚ "Μαι 
εοΚιιὶἔ ΙϋιιιιΙΙΙιιι€ιιαΚ. Ι·Ιιε!ιιι6ι ιιιοιιιιιιιι, Μι ει·6εεΚ, ιιγι!νιιιι ιιειιι 
Μι ιι έςιιτιιιοινοΙ6 ιιιιιιοιιι ει ιι€γ ἰιΙοἔιιιϋΚϋιΙἐεε ιε Μπιτ, ιιιιιι€ 
μ. ο. κι ιιοΙιόιΚόι·ιιάΙ_ οι·6ε ιιιωΙιιιιοει νιιτάιιοιιιάΙ - ιιιιιΙ6ιι οιιιιέΙ 
ιιειιι ποιά" Μοά6Κειιγ86,;, Ιιιιτιιεέιἔ κι νιιιι _ιοΙειι. Πο ιιιιιιιΙ ειιιΚι·όΙ 
ει ιιιομε Ιιειιιτιιιιιιιικ ίε_ιοιοι:6Ι.ιοιι ΙοειιιΙ επι. 8οΚΙωιΙ ΓοιποειιΜι ο 
ΙιεΙγειι ; 

Α ἔετΙιιοιΚέιτἔοΚ οειιιοει ἰιἔαιοι€ειἰἔιι. Με” 
έιιιΒιιι· ει ω” ιιγι!νιιιι ΜΒ ιιέΙΚϋΙ ΚειιϊόιιιΚ Θε ε‹›Κἀιἔ Ιἔγ ΜΜΜ τω, 
ιιι6ἔ ιι ΜΜΜ. κι τειι6ιιικ ἔγιιΙιτειιι. Με ει ΙεἔιϋΜι ἔετὶιιοιΚ6ιἱιἔιι 
ιοιιεάἔοΙι, ιιιεΙ!γοΚ εΙ6τιειιι ΒιιοιιγιιιιιιΚ Μ, ιιιεἔΙιϋΙόε ιι€ιιιιι ωιιιοε 
Μι·ιιιοιιιΜΙ ΙάιειοτιιιΚ κιω.ιιωιι. 

Μεδιειιετ Ιιοἔγ ιι ΚϋΙΙενοἔ6ι ιιιιιιιιιιιιγοΚ, ΜΚέρειι ει Ιων όε 
νιιιαιιγοεεέι,ς νιειοιιγιιι ε νόιτοιιιειιι Κ6ινιι€Ιοιι ει νοΙ6Ιιειι ιε ιιιο8;ιι 
Ιηιιιιιιιι_ιάΚ που Κενεεεό ἱειιιει·τ Κόι·ΓιιΙγειιιιοι, ιιιο!!γοί: ι:ειιιιιιιΚ πε 
νειιιιιΚ-ιιιιιιιιειιυεοΕι·ε :ιιοιιιιιιιι ιι Κ6ι·ἔι:Κ «που ΙιάιιΒιιιιιια ἔγιιΚ 
ΜΜΜ Γει!ύιΙι!ι Μ. 

Α ΙοΙι- ω Ιάιιιιιιιιι €ει·ιιισιΚότιι€-σειιι ιισΙιειειι ιειιιοι·Ιιετό 
ιιιοἔ ΜΜΜ Βο€εἔειι. Νιι€γοΜι ;;γει·ιιιε!ιοΚιι6Ι ιιιιΜιιγειιοι· ιιιε,%γ6 
ι6ιΙΙιοΜειιι τω; τι Κόι·Ιιόρ ι!!ι·ιιιι νοΗ: ιι. ἔγει·ιιιιιΚ ΓιιιιιοΙοιιιι·ιι! μει 
ιιιιει!ιοι!οπ σ. ἔει·ιιιοι€άῇοιι, ιιιε·ΙΙγ ιιιέιιιι ιιιιἔγοιι οιιἔειιοιι, ιιΙΜιοι· 
οι ιε1ϋιι€1 ε ιειιιιι€ ι·ϋἔ€ϋιι νιεειι:τόι·ι, ΜΗ ιι ἔγοιιιιιι!ι ί6Ηι!ιιι ε 
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ιιιοιι!ιιιιιι ιιυιιι Μάσα. ΜΜιι.ιιι «Μια, ιιιιιΜιι ίοΙγιοιιοε ιιγϋἔέε έ:ιι 
ιιιοιιιιιΜΙιιιι ίο!ινόε ιιιοΙΙειτ Μ 626ιιι6 ιιιιιιΙιΞεοΙε ιιΙΙοι€ειΙι 016, ιιε 
ιιοιιι ιιιιιιιὶἱἔ Βιι·άΙιιιιιιΚ να” οιηιιιιι6Κ , ΜΗ ιειιι6τ νιεεπιτόι·ι :ι Ιω· 
τσειἰἔ·. Πισω νέ.Ιτοιιιε επι" ‹›ΙΙγΙ‹οι ιιιάε τόειέΙιειι ει ιεετιιοΚιε @Ισπ 
Κειι·:τι στι” ίάιιΜΙοιιι, ε ο. ἔετιιιοι ειιιΜιιΙοι·ι ιιιιιι·ιιιιοΜ. 

Α ι;ει·ιιιοιιιοιιι- ε ειιιιιι€οειιιιιιιι ιϋΙοεοι·6Ιόετε ιιιάι· 5;;γειιιιοι 
ωιιιικ ιιι οΙνιιεστ. Β ι·ι€ειεκ οειιιιιιιάΙ ο. ΕέιιιιιιΙοιιι ισιιιιωω, ιι €6ι·ιε, 
"π, να” εἔγειε ν6ἔ£ιιἔ ιιιοιἔάεαι ἔἀ€οΙνιἰΚ 8ΖύΠ1ίὶι1έ8 ]8 
Μι πό ΙΙ(ϋΙ. 8ισιιιιιιιι ι‹ιΒιιωιιιει δ. 8οι·ιιιοινοΙ6οειιιτ σε” ει: Μπι! 
ἰειιιει·ΙιεηιιΚ ιιιεἔ: Μι ε20ιχς0ειιιι ιιιροἔιι€νάιι ει ἔειἰιιοιε€, να” 
ΠϋΙνονιέιι ιι ΚιειΙειιοΕ ιοΒΙιειγόΒόΙ, _ιε!Ιειιιι6 Γάιι!ιιιιιιιιε ειι·ιιε έω 
Μισό" εειιι ει ιιιεΙΙΙιειι, εειιι ο. ιιιιιιΚοιι νιιἔγ €ιιἔ‹ιΚοιι ειἱΒοι·ιι νι2ε 
8άΙεπιιιιΚ ιιιιτ πιο Μάσα ιιιιιωιωιι -- σ. ΙιιιιιωΙιιιιι.ε Μπι Μπι 
ΜΙ_ιιιΚ. ΙιοΜειΙιιιι ἔει·ἰιιοιΙιόι·-οειιιιιιὶ! ο. νόἔιιιἔοΙ<ι ιιιοι€ο.ΙιιιαιΙιο.ιι 
ΓϋΙΙϋιι6 νάΠοιιίει ι·ιοιτι Ιεραειω!ιιιιΚ. 

νωι εἔγ εεετϋιιΚ - ιιιέ:;; ιιιοεΕ ειιιιι ιιιοι·ιιιιΚ ει·άιιιιι Ιιιι€οε 
|ιόι·ιειιι6ι ιιιομΙαριιιιι - ιιιοΙΙιτ τιιιέ.ιι άΙΙιιΙάιιοε Ιά2ειε ειἔγ- εΞε ἔχε 
ι·ιιιοινοΙ6-Βόι·-οειιι "Μάικ τε!ειιιιΙιεΕό. ΒιιιιέΙ ιιιιιιιιιιΜΙειιι ΜΜΜ: 
νέε , ιι νόἔιειἔοΚ ει·ιιγοιΙ€ειἐἔε, ι·εει!ιειιόε 68 €6ΙιΙ:ιεΙι Μπι επ ε,·ι·έει 
Ει6ι·ΓϋΙϋΙετιιοΚ ι·οιιιΙΚινιιΙι ιιιιι;γ έι·ιόΚοιιγού;:ςε ΜΜΜ; ει ΙεἔΓϋ!ιιιιιόΙ›Ιι 
Κόι·ιεΙυ|ι. Ἑ'‹›ἑ;ῇιιΚ εισιιιιιΙ ιιιιιιιΙ Βοιιι:ιοΙιιΝιιΙ εἔγιιτι οι εεετει; Ιώ 
πω. 

Επι ιιιεἔἔγὁιὅιινο Ιειιιιι ;ιοιιιιοΙιιιιΚ, Ιιοἔ ἔει·ἱιιτ::Ιιέι·-οειιιιαΙ 
ν” ιιοΙ€ιιιιΚ_ ε κι Κιειιιιιι Με” ιΜ!ιιροι!»ιιιιιιιιισεειι, ἔγϋιιἔο πιπε 
ιάι·ρ6ρε€ νιιἔγ ιι(Βιιι6 ιιηιιιεπ ιιΙΚιιιιιιιιιιιιιΚ σ. ἔετἰιιο2 Ιιοεειιι ιστό 
το; Μι ιι Μι· ε όι·ιι€6ε ιιιινοΠει ιιιεἔειιἔειἰΞ, Ιιιιιἔγ-ιιιυΙε,·ἐς ιιιω6ιω 
ιοιιωι_ιιιι‹, ε οι ιιιάιι ιιι άμιΒιιιι ιοι ΙιειιιΚιιι·ιιιι_ιιιΚ. Νιιιςγοιι ισ.ιέιιΙ 
ΙιιιιιιιΚ ιι ΚόνειΙιειό ροτοΙειπ, ιιι ι --4 έινειιι·ο ΙιἰιΙϋιιΙιϋιτ6!εἔ Μαι! 
ιιιιι2νιι: Βιι. τ:ιιΙοιιι.. ρων. Βονν :κι ἔν, ι-ιν, ειιοΙι. ΜΝ Μ. β. Μ 
ΠΝ. ιιι Με. νι. Ε». ΒεἔἔεΙ ε ειναι οι" μοι· ιιιΙιιιιιιό. ΑΙΙιιιιιΙ6 ε 
ι·6εΙι ΓάιιιιιΙιιιιιΚ @Μι ε Γιιι·ι·ι$ειΞἔ ιιιεΙΗΜ, ιιιι.ιιάΙγιιΚ εΙιωιιιιιιιιιιιιιώΚ. 
Ηιιιιιιιιοε εεειοΒιιοιι ιι Ε6ιιοιιιιιτο1τ ροι·οΚ ιιιιι!Ιοιτ ιιιιιιια26ε ιισιγιιἔ 
"Με Κόρειι κι Ι6ἔγὸἔγε:οι·τ. 

Θει·Ιιια·ινοΙδ- ε 1ιέι·Ιοϋ. ' 
ΒΙόειϋι· ιε ιι ἔοιιιιοινεΙό-ριιιιἔάει·0Ι να” €ύΙνόιιΙι6εύἔιϋΙ (σοπ 

,·ι·οειιο, Ιιγρει·ιιοιιιιιι) ΙωΙ1οιιο εισΙιιιιοιιι. Με που άΙΜΡοίοί- ιιιιιΙΙιι 
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ω” !ε σει!!! !!!π!ο!!!!!!! να” !ο!!!!ο:!!ε!ωσέ·προ!!! πιω-πω!!! Κιέ 
ροε !!!ο!όἔ!!6!εἔ !ε!!ε!!!ο:!!!,! !. ει! π!!π! !!οτο ά!!ερο!ο! ε.: εΙόπ 
ε ε !!!!!!ά!!!!π !!!οἔ!!ϋ!ϋπ!!ο:!ε!6!εἔ ε! !ο!!!ο! π!οἔπ!πρ!!π!. Η!! π Ιάβα 
!!!ἐ!·ἔε!! εξεν!!!·άπνοε!!π ο!!ν νέ!!!!!ε!!!! ε νοτοεο!!, πο” πω!!! εἔνο!! 
πο!!! !ε !!!!ε:!!! τ!!_!!π!!, !!:! !!ιτ!ο!!!, πο. πἰποε !ε !::!!!!!πε!!ν, !ο!!!!!!!!, 
πο!!! !!!!νέ!·!!ϋε6ἔπε!! κ!!! !!!τ!!!.!!!. Β!!!!π!!! έπι!ε!!!!!!! ε! ἑςνε!·!!!ε!!!!ο!· 
!!οπο:! “ποπ Μ!!! !ε!!!ετ!; σε !!!!!!ο!! !!!!!!!επ πω! εο!!!!!!! !!ενοε!!!! νο!! 
!ποε!!!!!ρ!!νε! ο νετρππἔἀε εε 1ο!! Μπι! !ε!!!!:!·ε!ο. Με!!!!πε!π !π!!! 
πο!! Με νϋ!ϋεε!!ἔ ε! !!!!!!!!!!επ !ο!!π!!!! πονο:!ε!ο!!. Α!!! 0ο ο!ν!!εει!!! 
π. Μει!!!!πο!· πι· ο:!!!!!ε!-”Β!ε 8ρ!πε!!-Οοπεοε!!οπ_(οοπεεε!!ο εε!! 
!!·!·!!π!!ο ε!!!!!!!!!ε)“ εε ε! ποπ!! οε!!!ο!! 108, ,109 εε Μ!! !!οτεεε!! 
!!ε!_ε !!!!!!!ε!π: ε:!ι!!!!!! ε: εεε!ε!!!!επ ἔε!·!πο:νε!ό- να” !!ότοε, 
!!!!π!!!!!π!!! !ο!ω!!!!!!!!!!2-- Α: ε!! ε!!!ρ·πο:ε!ε!!!! ε:!!!·!π! πο!! Βο!οἔ 
εύεο!! νπ!οε:!π!!!εἔ εεε!! ει: !:!!!ο!!!!!!π οε ε:!!!!!εο!!!!!!!! !ύε:!!ε!!ε!!, 
Με!! ε. νόἔ!!!ἔο!! πο!!! !!ν!!ν!!!!!!ε!!!!!!! !!!:!οε !!ο!!!!!ε!!ο!. Α Π! 
εεε!!!επ !ε!!ο!εεἔεε!›, Με!! ε. ε·οτ!πο:νο!!! νο!! ο!!π!!ι!!π!!ε, !π!νο! 
ει: ε!νεε!πεο!! ο. !!!!ε!'ο!έ: !!!!:ο!!!!!!! νε.!!!πε!!; !!ε !!! 
εε!!!!!!ι!!!ιπ, πο” ε: Β!:ο!!νοε !:!πο!! οει!:!!π!!! ε !ο!!!!!!!!!! ε:!πτε εισ 
!!ο!! !εππ!. !!!π οένέ!!!!εΞπ! Μ! !!!ε:ο!π, !!οἔν ε: πἔν πενο:ο!! ,,!ο!›οε 
εο!!πο:-!:,;!!!!!ε εε νό!·ρε!!εάε" !ε!!οεο!οεο ο !!ε!νο!! πο!!! πεἔν 
!!εε:πο! ππ!!επε-!εἔπ!ό!›!! πο!π ο. Μπέε!!!ο!!!·!ι πέ:νο. 

Μ!!!!!!ο,εν πο!!!ἔ ε! νο!!! ε !!!!!·εο!! !ο!!οε !!!!π!ει!!!!!!! ἔνεΚτ!!!! ε 
δώ!! !ε!!6!!πε!!, ε ε. νε!!! !!!!!!!ι εενο!!!!!, ε !!!!!!! !!!ε!όπ! πο!! 
ο:!!!!ἔ !ε !οε!!!!! ει! 6τ!π!οπ!, ε!!!!!$!επ !!!ποεο!! !!!ο!όἔ!!6!εἔ !πο8 
!!!!η:!!!νε ε !ε!!!ο!·νε, εε!!! Ρο!!!ἔ ε: ό!!! !!ο!ήε!ο!!ε!ο!! ε!!!!ι! εεν!!!!!ε!ο! 
!!ε:!!!! !!!εἔ!!!!!ϋπ!!ϋ:!ε!!!ε!6!!: 1ε;ο:ο!ε:ο!!!!!!!!πε!! !!ι!·!ο!π ε. νο!6- ε 
!!!!!·οε!ο!!ο! σε!! ο:!!!!! ε!!! !!ε!·!!πἱ, ε ο. !π! !!ενεεε! !!!οπ!!!!ε.!ο!!, ε 
ἔν!!!! ο: !!!!!!ρο!ο!!!·ο! !ποπ!!ε!!!!. 

Α Ι! οπ ο:! ε:επιπ οπ!. Βἱ!!!!!!!!!!ι!! !!!!!!!ι!!!!! !!!ε ενε!!πε!!ε!! 
!!π!!!!!!!!ιπ ἔο!·ἰπο:!!έ!·!ο!!!·!! !π!!!!!!ο !!!!!!!ε νέι!!ο:!!εο!!!ι!, !π!πό!!ο!, π: 
!!εν!!!!!·Ιοπτο! ε:ο!ν!!π, ο!6εο!·ο:!!!!!!, !. !. ε. !!!ἔν!!ό!·ε!! π:ιε··ν ν!!! 
Βόε!!εόν!!! ε !!ο!πε!νοεεεεενε! οἔν!!!! ω!!! !!ενοε!!ό :!ινο!·οε, εε! 
νοε, πε!!!νέε, ἔεπνεε πι” νό!εε !::ε!ι!ν!!!!ν‹›!!ε!. ΙΙ!ν ε!·όε !ο!!οε 
ν!!!!ο:άεο!!!ι! εᾶι!!ἔ ο.: 5!!! έν Μό!! πο!!! νο!! !!!!!!!!!π!!!!! !!ο!!ο:!!!!;; 
!!!!π!. Βἔν θ όνοε !!!ει!ε!! !!!!!!!!!!!!!!!!! ο!!ν νέ!·ι!πε!ι!! νο!!!!!! ο ΜΗ 
!!ό!·ἔο!!, πο” ει: εἔέε: €ετ!πο:νε!ϋ Γο!!!!ε!ε εεε!!! εεν!!!!!πνοε νότ 
το!εἔ!!οπ! !!!ι!!ε!!!!ο:ο!!: ο” !!ο!νοπ νο!! επ!!! ν!!! !ε !!!ϋ!πο!νο, ε 



Έ-3Η··-:. 

ΜΔΕ Πιισάιω!” ιιειιι 16$οιεπ, ωιωεη_μηιμ;ομ “Μι πρ!" "ΘΕΜ· 
Με” Μοιροιω ΜΜΜ ει Κ0τΜιΒαμ. ¦ . 

Πει ει ΜΑΜ ομι11τεπ ;5Ηρρο0φμ_ιι ΒιιΙΙῇΙςΙ›Μ ῳὶΔΚςπΕῇιξ η- Με. 
Μ! ί61οΜι ει: ω" :ρω , ειππά! ΒΕιωηομιΜαιι ει; Μ! Ηει:ιιιρικ ΔΗ 
ἔϋτοειι6Ι (πᾶιιιωε), μ €6Ι56 ;ι;δοΚ μιψοι·οΜεβρ1, ηεΙμ5:ι 1εμο16ε 
“Η νο" ιιιοδΙρμνο; αιιΞιιέ1 @Κύ.Μι @Μέ ΜεμεςΙ0 επι; ΜΜΜ νά! 
τοιό.ε, πω! ε;ιιΜικΜΒΒ να!! μ Μ!! ΐϋ!,εωυΒ ηέ;;ιςἱιιοΚ άΙΙειροςσ. ει: 
π1ν6$ω€οκ ειέ!_Βϋύ!8ό8,°8, ιεο%οι_€,0τοεο και” μιι€ομ·οαοκτηέει ε 
ο νόἔΜΙ 68 ΜΗΙιση% €έμ.οψ τιιβΚ60έερϊ ημεΙΙομ; ιιιΜ6η ει Ιοϋοε 
νΜτοιό.ε-Ε6Κερ €ιιαιΙωάτη,νοΒγ 81;Ι”.0θέ8- ο86ει1επ εΙ1ερω ει ἔσ 
τἰιιοινεΙ6£ , αΙΩφι· ει: ΑΜ €!ιοτηοΒοΚ 9οι·ιιις_ικπ (Μειιιιιε) ωωι 
ΜΜΜ ωεἔ. 1839Ιυοπ_Βεγ 4.1:όνρρ ἔγετιιιεκοιι, 16 έοιήιισιωιειι 
«Με Μου ωτΔωιωι, .ριη,ιοΚ ΜνςΜφπόΒου Μει!ά.ιιοε !ιονεηγ 5ο 
τ3πι:ιΜτΙοϋ ΜΙ6ιΙϋ1:τ, ΜΩΙΨπβηω0€€6Ι ν6ἔΕἔ_οι ΒοιιοΖοΙειτἱἔ 
€6ΚύΙοτεεεη Μιετεπ 6ει!εΙπϋιικ. Πι εεε$Βοη παω νοκ σ. ΙοΜοὶ· 
“ω” Π” ιιηἰειἱΚ ομ_€τς Ιιζνωκιιι!ιαιιιπΚ , "ΜΗ ο !ισΜιιι .(184δ 
εισρ€.) ΜΗ 0Ν'08ΠΜΗΜΙ ΜΜΕ. Επιπή1 ει εἔὲει ἔει·ὶιιο:νοΙ6 Ιάμ-Κόι· 
,μή οΙενεπ ε!ωι·Ιάτ-νϋτϋεοΒ ΜΜΜ, ὶιΖειΙιιιάιη· πιέ!ΒϋΙ, ε ο ω6ιωα 
- ιι κή πενοιμεο-ο. νεΙ6 £ϋΜΙοτεε !εΙιότ. - Α: εεε:ε$ :πωπω 
ί08]ιιΕ ΚϋιΙοιιἰ, 

Κ0ΝΜ0ιο€τ, τόειΙεωρ €ετΕπο:ΜτΙοϋοΚαϊ ιι1ιτι!ΙάΙ:Βιιι "ή Μις. 
ἐγεΕτειΒΒεπ »πω-κ ΙεἔΓϋΙϋΙ --ε πγει!:1ήοπ, ιιιΜόι1 τεπἀειει·ἱιπ ει 
Ιοϋοε νάκοιάει Με ει. πγι1Ι€-;ι,;γ έε ει8γμοε Εε:1εέ ἱε, και." Ειπιότ Ιοίο 
Μ του1ωοττ. 

Α: ΜΜΜ ιιιοΜοπεΚ @ΜΔ ΚῇνἀΙ01ιι;ἑς ει. 80Γί1102ΚόΓΙ0Βοί ΜΜΕ. 
Α $ει·ᾶιιοινοΙ6ΙοΙ› Βιιιιο;Μ,8 ηιεἔἰτόΙνο ιπέἔ ἰἔειι ΙιοιιιάΙγοε 

!κότάΙΙεροι. Α Ιιιι1ΜΜηιπ ιι6|ιιιΜηαΜ να” ιιο;5γοϋΙι Ε8ή01ΜΜιιιΒοη, 
εοΜι εοιηο€μι·άπψ η86εψε,η, ρέωνιέ Μ"μΙνσι ΦαΙ:Μ2ιιΚ σ. νρ!61, Β ο· 
Ιάμιι!ό.ε !ιοΙ.Ωε;.ω ΙοζιψικΙ;οΙ νᾶῇιῇϋεες'νρμ. εε: ιιιΜόιι (νει!ὸε;ἱιιὐΙρὅι 
«και ΜΜρΜ0Κ ΜΜΜ ίαΜά_€εΚ.--; ε; ΗΜ μ νό8τιι€οκ ιςγφπξ·% 
826Ι|ιύΜεο.4 ή!ωρηάει $ϋιιτ Μ; Μ. ρωΙἰ;; ει: ιβΙόμι ζγοτεεμι £ο_Ηό«Ιω @Η 
“ΜΜΜ ειὶιμο ,ι!μηψ σ.ΚότεεΚ ΙοΕηάιιά!,_ ;εοηεςρ ἐ;ϋι·φόΙε ηιιιΜΜέοι 
ΜΚ. Α Μια οι ιιἔγπεικ ΜΒ άι· Ιά;γεάἔς$.€ Ιιοεεπιε 1:_ε!ρ·ςεόέεΚΒοή 
ΜΜΜ Κί.ειΙρι1εΙκ Ιιιι·!ΙάἰΙ›ωι ἔγαΚτω ΜΜΙΕιιΚ , ει _ΙοΜειΙημ ό.ΙΙαροωσ.Κ 
ΒϋισηιΜσ€ΕιιΚ.Μ; ύἔγ ΜΜΜ: εοτνει!νει @ΜΗ ΜεάοιΙοΕ ὅοτἰιιοινο 
Ι6_πό$ πόΙιό.ιιγεωτ ΜεοπΙό άιωρ0ιω" ταΙ6.ιιιιΚΤ-ε οι! @κι τιιμϋιμε 
πιέο!κό.ρ ότὐοΙιπσιπὶ αηἰμψ ΜΜπ. βαδ; ΜΜι Π” Ιςἰεςἰοᾶο1ι ιι06Ι_ε6 
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έ ί68 - 

όΙοιιιιιιηιιιιι, να” ει ιιιιιιιΙοιάε ιιΙιι€ι τιιιιἔ;ϋι·οεϋΚ ΜιιιιΚειιιοΕ: ει 
ιι ει6Μ.ιι $οιἔύ νοΙ6Ιιι€γειι€τιι πιανει "κι ειιιτι ιοΙοιιι; Μπι τἀιιἔ 
ἔϋτοεϋΚ Π3Ιϋιτε Κϋιιιιγειι ό8 ὶἔειι ἔγιιΙιτιιιι 9 ε πιιιιιΙοιιιέΙο ιιοιεἔειἐ 
ἔοΚΙιειι ΜΜΕ Η ἔγειιἔω Μειιοι!εΚειι.-Α νϋι·ϋε ΜΒιιΜει ω» 
ιιι!αιΜι |ε!ιοι Ιιιιιοε νιιΙιοιάειιιικ ιοΚιιιιειιι. ΒΕΝΜ ε Βιιι·Ηιει ιιτιιΚ 

ιιιοιιΒιιιι Μονο” _ιοΙοιιετιικ ιι1ειιι ι·ϋἔιϋιι ιιιεἔΙιειΙι ἔγετιιιοΙωΚ ΜΙΜΗ 
Μιι ιι Με» ΙειἔγιιΙιιει τιιΙιιΙνάιι-ιΙΙγ εεετιιι ιε ΙοΒοε Ιοι·ιιιι€ειετϋ 
πω( νειιιιἱ ΙιιηΙοιιιι!ι; Μ ῇοἔἔιιΙ εισ.Μιιι Κότι!ειιοιιι: ν:ι!]0Π ιιιοιι 
€γειιιιε!ιοΚ ιιισ5ἔ κ. ιιειιι ειιιΙ6ι!ωΚ-ο 1ιοεειιιΜι Μό Με? να”, ιι 
ιοιι Ιιιιι6ι· νιέι·ιοΙειι έιΙΙ:ιροτιι ει. νεΙ6ιιεΚ ιιΚοπε-ε ει τϋἔτϋιιϋει ΜΜΜ 
-ε πω" ἱιιΙιάΜι Μη οεειΚ ε: ει·6ε ἔϋτοεϋε Μιιιει|οιιιθ 

Β;ι·επι· (ιιιοΙΙγ εεετει Γσ!οΜι ειιιιι€6Κ) ει ΜτἔεΚ Ιεἔετ6εΒ 
νει·ιΙι3εεειμ ε ΜΜΜ ΙοΙι]ει ιιιεΙΙοιτ, ιι νε16 €ϋΚι6Μεε ΜΜΜ· ο 
ίϋ Ι Μ» Με ἔ Και" 6 ιη νο”. ΜἰΚιέ·ρ ιἑτωΙιιιειπειιι ο Ιιοιιοιι Με· 
μια? ιιειιι Μάσα 

Α: Μό Κ6τ]υ|ιιΚι·ε ιι6ινο πω" οεοΚόΙγοΚ δ ΙεἔγϋιΙιει 
Ιειιε!ε ιιι6ἔ ιι6ιιιι ιιεΙιώιεέἔεΚ. Πο” ιι νὸἔιιιἔοΙι ιιιοιἔιιιιιιι ι·ειιιι 
οιΙειιοεού;Ξει - τἀιιἔἔϋτοεϋΚ, ιεοιιἔοε ἔϋτοεϋΚ, 8ΖέΗΙἰἱιΙἰ8ύἔ- 
Με @αδ ιεΙ ο ιι ισ ιι ἔετἱιιοινιεΙϋι6Ι ΓϋἔἔιιεΙι: οιειι ιιοιιι Μια κοι 
ΚιιιΙιιϋιιΚ. Πε οπου άΙΙιιροΕοΙ: ειἱιιιι: @γ ε!Μι!6ΖωιτιοΚ ιιἔγΒάιιΦιιΙοιιι 
Μια! Με, ιι ιιιιιιι ει: ιιἔγΒιἰιιτει!ιιιιιΚτύΙἰ οιιΒΚειιιΚΙιειι Μνειι ιιιο8ιιιιι 
ωιιιιωιι; Θε ΜΙιειιιε!ι Μπα ιιιιγιιἔιειΙιιιι ιιιιι€οε ιοτιιιέεπειιιοΚ Μ. 

Μιιιι!ωιοΚ ε!61ι πι. σε ει·οι|οΗ ἱὰεἔι:ε ἔϋτοεἱιέιιιιιιιιιιεικι·ω 
ιι6ινο ιπι·ιι ΜνιιΝιιιιιιιιι_ "Η ο ΜΗΝ( ΚοιιΙεωιι ιιιάτ ιιιοιιιιιιιοα θ. 
254 Ιειριιι). Βιἱιιἔἔϋι°88ϋΚ 9 ιιιιιι6ιι 8ι°0ι]8€ἰ|0ἔ ει τ68τϋιι αει” Μ όε 
Γει!ιοΙιιι,·ΠοΚ , έ8 ιι νιιιιιιιοι--ιιοιιι ]οΙειιιοιιοΚ ἔετἰιιοινο!6Ιυ!ιυ€. 
ΜιιιιιιιιιιΚ ιιἔγειιι , Ιιοἔγ ιιι€Ιιο. νΜάιιοιτιά! ιε ιι ἔοτἰιιοι ειι›ι·ἔιι!ιιιιι 
ωε ιιιο€νιιε%Ιιιιτάειι εἔγοε Γέι]ι!ιι!ιιιιιε Ιιε!γεΚει ΜΝ: Π”, ε ιιΜιοι· 
ι:ιειι ἔϋτοεϋε ΜιιιιιΙοιιι Ιυ!ιοε ιιμιοιιεειει6Ι 61%. Π" ιιιτοιιΙιιιιι, άπι 
Μ.ι· ιιειΒγ ειιι.ιιιιιιειΙ όιιι!ο!ωιιι 68 οι·νοεο!ιιιιιι Η|γ Βιιι0ἔε6ἔε¦ιει, ο 
ω” ΒΜοΙ:Μει ειιιιτι ειιιιι ιιιΝιιιιιιιιιι. Μ0ιΠϋΙϋΗ Κϋιιιιγϋ ιι Ο8Μ0ιΜ8 
π ἔετἰιιοιιιιιΚ Οιηιε!ιιιιιΙίιΠο νπἔγ ιιιροἔΜάε ΜΜΜ ιιιεἔνἱιεἔιὶΙιἰειἰιιέ! 
- ΓϋΙοἔ ἔγοτιιιεΚεΚιι€Ι ! - 

Μι σ. νόἔιιιἔιικ 2εΠἔ0Γ0ᾶά8ι“ ναἔγ ειόΙΙιϋιΙ€εόἔ€ι ΜΜΕ , Μ" 
ιιιόττό!ιΒειι ιιενειεωιι Μη, Ιιοἔγ απο" ΜΙιιροιοΚ ΚιειΙοιΙοιωιι, Με;; 
ἔγοιιἔό!Κο‹Ι6!ιιιόΙ, Μι ετοᾶειἱΙεἔ, Μ! ιιι5ιιιι ενω Ιιο€οἔιιύἔεΚ Μάη 
£ι5ιιιιιιιιιαΚ, ιι ιιι5ΙΚιι!, Μ” Ιε;;ΚιεοΙιΒ ιιιιγιι2·ιή Μιιιιιιιιιιιι ει: ιιιι·ιιιιιιΚ 



νε" €ριειιοινοΙϋπεΚ @Με με”, ν.2%Β @Με Μ( ι με τ πε ὶᾶἶεὅμι] 
:ειι8οι·.οϋάε όε ειόΙΙιϋιΙτε6ἔ-ειΔιπιΞηΩ ιςιέη89ει€γϋεπωπ 

ω” οιἱΚνΚόΒοιι ἰε ήιε8ειιιΙ1€έιιι./ΜΜΜ ε ΒιιΜΜε πιω; ρ:7εμ ιιιειΚτύ| ἱἔειηεΙεεωι έτωΙκοζηοΚ Π. Οοιψεοεπτεε ε! ραι:ει|Ιξεεφε Ψεεεειϋ 
ΠεΙΙ6ε), εἀΙΙΜεεὶΚ ἱἔαιεάἔά€ ΒοιιιτιοΜι€ ἀΙἱπ|ὶ1ἱ2οπγἰἰ_]άΚ. Ε" εεεμποδ 
ωεωι ηιροειωΙωιιι πἔγεπ, πιεΙΙγηςΚ Ιιιιεοιι!ό εετιιιέειεΕεωε;επΙ Επ 
ΙΜόοηΙΙΙιαΜιιιι , Πο υιῖιΙἱἔεΙὲ ΒοποιοΙσπ @Πει -σετεεειΒειι ημ':$_ Με! 
μόιΜΜοιιι πω; ιιιει;ειιιιαμ εΞε εειιι ε. ιιενειςτ€ Γιπιιιρεῇει (Πα"Β08μβ6% 
Μπα ειιΜΜιπικ ιιγοιιιάπ ε!β€€έ Μποε ύμπι€φτάςε_ε Μπι ωιξη!ς 
ειιΙΜ, "Η ειετἱιιτ πιΞιιιΙειιΚοτ ικιεἔτιι‹ὶΙιε:η46Ι‹: κάιΙειμι ·ειι€εΚΩ!-3εΙουο€εΒ 

.πυ#· 

Πειτε. ὶιὶοἔεε €.ετιιιέ·ειετϋεΚ-ε, πω· :ἔοΓἱμοιν›οΙ6!φ1›-ἱ'ι_ω0υιάσηημ 
Τἱὶἔἔ6Κ θ ΥΜΕ 'εμ εεε8ϋιιΚ (1843Μ 15θε;, ΜΜΟ ηιΜ6η Αφ: δ% 
ένω Μ' τόΜΙετεε εἔόειεαἐἔ ιιιο11εττι·ϋέτειι @εκεί Φορ1:ψέΚεε_ 
ΜιπεΚ ιει18οτοϋάεσε ε _εςϋτοεε€6Ι ΙερΜοΠ ιιιοἔ, ιιιἰηΒΘἱΜηιΙνει Ιανό 
οκ ε ΙεἔΚἱεεΙ›Β εἔγαἔϋ Κύτοε ]οΙειιο€ η61ΚϋΙ; όε ρε έ1ΙΙιιρ0ἰ, ειΈΞι!!” 
ΕιοιπάιιΚ Μπάσα, Μάι· εοἱαἰἱἔ ίϋπάΙ!οΝ. Π: ε ειστε! Ιιεε:πά!ει€άτπ 
ῇεινιιΙτειπ εΙΒοοεάωκοττπι ΙππέωτΒόΙ. - Α: 1846Μ μ3τύΙει€οεα!ε 
μἔγιΚ. 3 πάω Με" και ο" 7 Εκπεε εΙΙισημε;οΙ€_εειιγνωε σει: 
σεωιιό Μι·ιεεεω, ιποΙΙγιι6Ι οευράιι ο. Κε2Με ιι_ἱ_Μ νοΜι|ε 
ιεοπἔ-ἔϋτοεϋε Θε ει6·Μϋ06εεε :ΜΜροτϋπιι -- σΞε Με!» Νη εεεω; 
!ιοτύΜπιπίπΚ ΠΗ.-- Α: ἱ‹ὶεἔΚ0ι·‹›Κ Με2εΕόΒειι ο τάτἔγτύΙ 66%!» 
Μπι Ιοἔιιι1Κ ει0Ιιιιιἱ, ε: Ιιε!γειι εαπ( ωπιγΞΩ ιιιοιι‹ΙιιιιΚ: Ιι‹ιω ιυἱΜιμ 
νει!πιπιεΙ!γ €χετιιιο!ωόΙ Μιτοε ημωμηθωκει πω" Μρειε2 
Μι|ιιιι|ι, ε ει ν€ἔ€σἔο!τ Ζευἔι›τοιΙἀεει όε ειόΙὶιΙὶ‹Ι£ε‹ἐἔο Μ: ιιι” 
ΚιΤι! Μ]Ι6ΜΚ ε ιιιει·ειιΙ, ε επέΠΠΠ, Ιιοἔγ άἔ;°ἀΙ›‹$Ι Με ίϋΙρ 
ειιιεΙνόιι, να” ιι ἔετἱυοιε€ ιιιοΖδατνάιι εε ϋἔγεεειι ιιιεἔωρἰιψ 
νιθ:π, ε: ετ6ε!› ίεψΙ:Μοιιι _ῇεΙοπ @Με - Μι€γ ει νεΙσειὶιιἰἱεόὲς, Πισω: 
αεκ 3εΙεπιστεΚ Πειτε ῖ4Ϊ8ἔ8ε 1ει·ιηύε:ΜϋεΚ, ΙόΚόμ, Μι ει ΜΒΑ; 
Αημω Βιιιι Κοει!ό ‹ΙϋΜ ει ιευἔοι·‹›ιΙάε θε ε2€ΙΙιΙῇιΙ8ειἑἔ; ε· ιιιΜόμ 
ε!!ωιΒεπ οἔγΚτὸτ_ῇεΙεΚ ΙιΕό.ιτγωπαϊ Μ ε, (ϋΒΜ ὸΝ18η ε1τιΙ.ΜΜ Με 
τϋ1οιιόιηεΚ εΙΙοπικειόειι ΙΜειιιοΚ-ΜηοΚαπΚ επ ωιιΙΝεα _Μωιο 
ΜΜΕ ει ἔει·ἰιισινε!6 ΙοΒοε ΜιιιωΙιιιΜ6Ι επἐϊωειῇεἐιιἰ. Επι" |ςσήε;ηθ 
πιω; ιιειἔγι›Ι›ϋ ΒἱιωεΗάε€ πηρε ειΜω1°, ιιιΜ_όιι ε;,γειοτειιιΕπι; επ πι 
ρειε:ΜΙ]ιιΚ, Μ" που ιιιοιἔειΙ;ιιἰ ΜπιωΙοιιιτύΙ ηιεΒΙερεΙε νΘἔ$ειὅΩ|μ 
ω( ιηοἔίεΙεΙό1ϋι·ιει:ι5ειΙ›οπ α ιιειιιοεϋ 6ΜιιιϋνοΚ ιιι€1ΚΜέεε Πε ἔε3 
ΜΠΕ-ΙΙ. ο. ει ιιιεΙΙΚειε ιιιοιἔάεα έε ει ΙεΙιεΙ6ε πΚειΙάηοιαι€ο1ά, και” 
π ΜΙεάτ ε νἱωΙε€ ΜϋτΠόεε όρρρ:η ηειιι, να” ειΘΙΜΜόεεε, ϋιικι5ιιμ 

Η ε 



Θ χ” - 

€εΙοιι ιιιΜοτι €ϋτιόιιὶΚ - ε ιι6ΙΚι`ὶΙ5 ΜΗ» α πιοΙΙΙιειι νιιἔγ ει ΙισιεΙκιιι 
ΙιεΙγΙιοΙἱ Μιιι€ειΙιιιΜ ιιιΒιιό.ιιΚ ΓϋΙΓειΙοιιιἱ. Με ιειιιότι:Ι]ϋΚ, ΙιοΣ·ι,·γ σεπ 
16«ΜεΙιει πο: εεεϋιιΚ, οιειι Κ6τνἱιεἔάωτιιακ ΜεάειΜΚιι6Ι ιιει€γοιι ιι 
€γε.εειι ιιε ονεισειιιι ΜΙ! ιϋιιτόιιιιἱε! Αι εΙ6ι·εΙιοοεάτοαειΚ ιιγοιιιάιι 
ωΙιάι 

Αι άΙΜ.Ιό.ιιοε Ιιενειιγ ἔετἰιιοινοΙ6- ε ΚέτεἔΙοΙ: 
ΙιϋνοτΚειό!εἔ νο!ιιιι _ΜΙοιιιιοιι06: Γοι·ι·0 Με , Ιι6 κάτω ΜΜΜ, ιιε 
Ιιιι ΓϋΙνάΙ!ύ!η; ἱιιειιἰάεειι! , ιιιεΙΙγ ιι ειέΝΙιϋιΙύε ΒοάΙ!άεάνειΙ Με ε ιι! 
Ιαιιάύνέι Μα, επιροι·πι ότιι€6εεεΙ; Ιιά€ΓεΚνόε, ΜΜΜ έ8 ΓάιύαΙιιιιιτ 
δοι·]εειι6 ιιιο2ἔά5εαΙ; ιιοΜι Ιιοε:έι!, ιιειι6ι ΙεΙι·:Ιόε ιοτπι€ειειταιιι 
ιιιοΙΙΚ6ιήεΙεΚ Ιιι]άνει!, ιι6Ιιειι ΙϋΙϋΙιποε ΚϋΙιϋἔόε, τιοΙιόπ ιιγεΙ6ε; ιι 
νόἔ€ειἔοΚ €οιτιρει άΙΙιιροω, οι ἔγοτιιιεΙι ιι;μιίνειΙ ιιοπι Κ6ροε Μπι 
ιιιεΙΙγ ιάτἔγιιτ οι·6ε!ιοιι ιιιοἔΓοἔιιη Γωιωεω τΜώΜι οεοΗιοιι επιν 
ᾶοΙιοἔάε; ΠΠΕϋιι6 ιιεἔγ Ιονοτιεέἔ; Γό!ϋ!ιοΕνότι ιι Ιιο€εἔ, Γάμιιιιιιιιεειιι 
ιιγϋἔ 68 επ· ε ο ΙιοΙγειετ εΙΙειι -Ιιει ιιαμοΒΒ-Κοιπήετόεειι χι:: 
ιιιιε:ΚιιιΙἱΚ,Β ιιιόἔ Ν: Μπι ΓεΜειἰΚ ΙεΙιεΙ6εε ιιιύἔἱιιΚἀΒΙι Γϋιιιι!ω.ιΙ_ 
ΠιόΒιι·--ΐόΚέρ, Ιια ει Ιιάιι€ειΙοιιι ει: ιιἔγτιι ιοτῇειῖ-- ιιιιι€γ @Μίσ 
ἔιιΗεεὶἔ ῇεΙεἱ; άΙοιιιΚότοεεάἔ; ΜΙ8ϋτοε; ιπἔιειιἔοτοᾶἀεοΚ,ΌιϋιιΙ6 
ιιιιιι!άε, ε νόἔ€ότε :Μια!άιιοε ιΙετιιιειππ (ιεπειιιιιε) να” ειέΙιιϋι!ιεό;ι·, 
ιπιεΙΙγ Μ), εΙ6ιιιι6ιιγοΚ ιιιιιιι ιιιηι!ποιιι Μποιι Κϋνε2Κο26 ΜΜΜ μ» 
ΜΜΕ. Β;γιΚ εεετϋιιΚΙιοιι, ιιιι:ΙΙγοι οι σεύιι·ύΙ ειό!νέιιι ειιιΙΜετιίιιιΚ , ε 
ιιι 186 ει. ΔΗΜ ΜιιΙΒιιιΗ1ιιΚ , ο.: θ8ιέ8Ζ Βόι·ίϋΙϋΙειιιοΚ ΐϋΙΗΠιό ιιιιἔγ 
ότι6Κοιιγεόἔ6€ ε ιειρὶιιτἀειιάΙ Γά_ῇ‹ἰα!ιιιειεεὲἔιἰΕ ωριιειωΙτιιΚ; 0ο ε: Μι· 
_ιεΙειιοΕυέ “Μάτι ΜΜΜ κι οειιιοε ΜιιωΙοιιι ΜΜΕ ιοτιιιόειοωιιοΚ ιιιίιι€ 
ΙοΒιιειΚ Κο!! €ιιΙηΟοιιΗιιἰ. Π” ειιιιτε πω" ιιιιΙοιιι, ωιω-ο, έειιιιΙΙγ 
Χδι·ιιγϋΙάΙΙόεοΜιεπ, ΚιειΙοιΙε!ι ιιΙΙιειει να” ΙΙι8Ι¦·ἴὲ]-ι]8ἱΙΙι8ἱ! ιι €ετιιιδέ 
νοΙ6-!οΙι ΚόιήεΙοι Μιά εοι·οιιιοπι 2-Αι όρροιι όι·ιιιιεκ «Με »πιω 
!ιιιιι εΙ6ΐοτθιι! ιιἔγιιιιἰε ει·όε ΙιιιεΓε5_ῇάει·‹$Ιἰ Ντιπ; ιιε ο. ΜΜΜ Ιιοἔγ ει 
ΜιιιοιοΙΜ ω! Ιιο!γΙι εΙἱΙεἔ ιιιιιἔγειτἀιΙιαΕΙει νο!ιιιι; -- ΧἰειΜὐεΚ 
Μ! α: ι·όει!ιειι πιόι"ϋΙϋΗ ιιοΜι Μιωε Κ6τ_ΜοΚ ΒἱΝοΚάΙπι _ῇιιτιιἰ; 
ιιιοι·ι Μι πώ( ειιΙγοειιιι ΙιοΙεἔοΚ, ΙιεειιΚετ ιειρἱιιἐνἀιι, ιιιει_ῇᾶπειιι Μπι 
ιὶειιΚοτ ω ιιιοπιΠάΚ ,,ω_ι··. ι' - 

Β.όειΙοιεει ἔετΞιιοινεΙ6- ε ΚότεἔΙοΙι ἔγεΚταΜειιι 
ίοι·ιιιιΙ Μό, ί6Κιέ·ρ σ. ιιγιιΚιό]οιι. - ΒΚΚοι· οι ιιγειΚιιιιΚ άΙΙιιιιι!ύ Ζευ 
;;οτοάοΜ: Βά!ι·ειΙιαιόι€εάμ Βιέ!γεμι ει ΜΙ: “Η ΜΜΜ ιιιοΙΙιτ Μπικά 
πιειιιγτ Κύρα. 'Ι'ετιιιόειειοε, Μ" ει Μ· ε ιιΙνύἔιαἔοΚ- εύτ ει ιιιεΙΙ 
άι: ιιειειιιιΚ ιιιωσ κσηωω ἱΙΙγΚοι· παπι Μάιιγιειιιι!ιιιιΚ; όΙΙἔϋτω ιι! 



·έ_ φ1]ΐ; 
ΙιιιιΙιοιι ι:ειι.Ια “Ιων πιο _ιεΙοιι, Ιιει ιι μ» ε. _δοι·ΙιιριιιςΙΙΙ ΙΡβ·φΙε6ΙιΙι 
τἙεέθθΙοῇἱ”ιιιιἶἔ. Δ ίιή ιιι; οιιςιοιιιιιιιι ιΈγειιι, ιιιιιιιιι ιιι ΙιονρμεΙ:% 
οΙϋγ0ι1ιο.ιέ.ε @ΜΙ ιιγΙΙνάιιΙήπι 0ο ιιιόἔἱ; ειιιή.ΙΙιιέ9ς ·~~7~~16~ 
ΙιἱἀιιγιιιιιαΙ‹. Π ' Α ι - Η." 
τ Β,;Σ·όΙο ι·όειΙοιεε ΙσΒιιιΙ σ. Ψἔοτἰιιςι¦χιεΙΙΙιιιιΙμιι8μιι-_ 

ι·ΙΙΙΙ ΙΙόΙοιιάόΙ€ ει Ιειιιει·οιιιΙόΙε ΜΙΒ” ιιιΙΙεβροι; σ. Μιμ:;Ι_Ρ ἑΙΩΙΙηΙΙΙ ΡΜ 
νεΙε ΜΙ Ιεὸτεόἔ€εΙειι ΙιΙιΙοεειιέΒαΙ ιιιοΒιιΙΗιΙΙΙΙΙΙ:_;(ι:ΒιιμΙιρ8Χ “ιιι” 
ΙΙ:Ιοιι νειἔγοΙε ΙΙΙ ιιι ει Ιιοιιιό.Ιγι Ι4ΙιεΙριιέςιιΙβ ιιιι:ΙΙγ ΜΜΜ ιιιιήεςαΒ*ι 
ποπ ιιΙ;ιάΙΙπϋιΙέ:εος έ8 ;ειιἔοι·οἀοΙτ ι$.ΙΙιιιιιιΙιΙΙΙΙΙ%Ι ,Ψ πω” Εγιιτιιιορ 
ΙιεΙσιι6Ι, ή" ιιιΙιι€ ιι εϋι·σεϋΚ, ιιοιιι τΙΙ;Ιιώ.ιι ιιιΙιμΙοιι ΙιρΙ;Ι›ρΙἰι$ςι 
τιιιοξ-ΜιτιωΙοπι ΜΙΝΙ ίέιιιιιιιΙ. [Β ιιςιιι @Καμ ΣιιιιιιιΙειιΙαοι· ΙΕόΜ8”9 
ι·όειΙιειι ει Ιεόι·Ιοιιι6€ ΙιἰιιοεΙτιιἰ. Νειιι ΙΩξΙΙβΒΒέ @μ Ιιθ.ι9ιΙΙΙ, 1Ιι0,€!ιμΒ 
ςΡ0080ιιιδΙτ ετοιΙοτι άΙΙἔ€ιτοεε (τι·Ιειιιιιει) ι ιιιοΙΙΧ ιι: μΙΙΙεω;θ Ψάρι ρΙι· _ 

€β ιιειροΙωιι ΙΙΙ.ιιιιιιΙ, Πίπα: οειιΙε ΙΙΙΙι€οεΙοτιιιόεμφ2 Ιιι€ιιίαΙΒιιιι_ Ε4 Α νόμιι8οΙε δϋηοεϋρ._ ιέιίερτςιΙά;ά;βΙρ μτ_άΙΙ.; 
εϋι·οετ ΙΙΙ “Μάτ ειιιιιειΙ: ΙιεΙγόιι πω" οιΙΙΙΙςΙιέιι ΙοἔιιιιΙι ρμ$Ιιτ.ιιι.. Α 
ῇεΙειι οιΙΙ(ΙιΙιειιι σειιΙε ΜΜΕ 8ει·ιιιοιΙιέιιιωΙιιιι Κύτ]8Ι0Κ νοΙΙ:ιιΙε ιιιι:5ιξιιι; 
ΙΙΙειιιΙόΙς. γ Δ 

" ΙΙΒιιΙε ρΙΙΙιιΙτόειρ Η σ. Β·.ι:τ_Ι ιιοινοΙ6ιιοΚ _ι- ιιιἰη$ 
ιιιιιιιιΙειςΙΙξ -- ΙοΙιισΙ ΙεροιΙιοδὶΙ‹ ιιιο€, ε ιςΙΙΙ(οι·, ιιιἱιιΙ ιοιιιιιόειοΕο.ιι,ιο,ς 
οΙΙειιΙα·ιδτοειΕ-οΙΙΙιΙ ιἐόἔΙιιἔΙαΙ ιιγΙΙνάιιιτιιιιιΙΙ:ΙΙ: σ. ιιιοΒΙεΙεΙ6)€όΙ;]0Ιο; 
ΜΙ: Ι. Ι. τοιιιριιειιἔοι, ιιιετοιΙΙε6ἔεΙ, τε;ιΙποιόεΙ, :ΡιιὅοττιβῇεΙ!. πω· 
ΙιΙΙΙΙτε%ςει. Πιτ ειπειι άΙΙιιροΦοΙ ιιιόἑ; ιιοιιι ΙΒΙΡΒΒΖΙΒΙΙ@ΙΗμ 

τ Α Ι«$ι·ΙειιιΜ ἱΙΙθίΐΪΙθἔ_ᾶ2άΙἱᾶΙ£ἱ1Ι08 €ει·ιιιοινοΙ6ΙοϋΜΙφρ 
ιΙοιΙιειι”ιιιΙ«Ι6ιι ιιιιέι.ς ιιειιι ει·όε @Κυ , @ιιι μιιμΙιιιάιη: ΙΙΙΙΙΙΙΙεξΒΦΠ 
"πι, Ι‹;ἔΙ‹ϋιιιιγεΙιΙ›οτι ΓϋΙςεει6ΙΙιετ6 αΙιεισειςι·ϋ ΙΜ." _Ιονοι·Ιεάβ,ζρΜ 
Η ΙιένιιιΙ6ε εΙΚει·ΙΙΙιξειόφ ιιιιις:Ρ ΙΙΙΙό.8 πιω, ιιιἰιιτ ειιβΙΙιιιιιΙει ΙιιιιίοΙ:χέρι·ι;Β 
ΙΙιΙειιιι:Ι6ειιε €ιιριιιιατηιΙΙΙ(ΙΙΙΙιι6ΙιΙι ΐέ.]ιΙ8.ΙΙΙΙΙΙΙ'8Ξρ α Ισ.δοΙειιιιΙςοΙΒΜοξε 
ΙιεΙιΣιιιΙΙΙ)· οιιιιΙεσέΙδ ω” Ιερι·ιςΙειι·ο ϋὅ;εΙιιϋιιΙΙΙ. βοι·ΙιιοιΙ2ιιιοΙς 38. 
ΨειΙΙιεοΙΙ οφ” γι!" Ιοϋ/ιΙΙΙ6Ιι ιιιι:,€Ι:ιΙΙΙΙιιΙοϋι;εωμ πω· ιιι εΙ6ΙιΙιι Ι;" 
ιιιικοιι (Ι. 253 Β 255) ιιιιιξς'ιιιΙΙιειικ. Α: ιιωΙιιιιι€ειΙριπιιιιιΙΙ Ι6ΙοεοτύΙιέςιι 
ΙΙΙςιΙόΙεὅ'ι μη _μιιιιειρικςιΙΙιιι€ιιιιΚ, Νοέμ νεΙο.Ιιάιιγειοι· α: ιιεγΙιιιιι, 
ΙΙΙΙεἔ ιιι ιιἔγαορ .βΙ@η3ἀΒ ΓεειΙ.ιεΙό Μ: έ:: ΙωειιΙιιιέιιιγ οΙιοιπει ιι ν6€;γ_ 
€ιι€οΙιι ΙΙΙεΙό Ιεύι·ιοΙεΙΙ: ιιΙΙΙ:οι· Ιιι$.ιιγι5.ε, ΙιεεεοΙΙ Με, ιιιιΒγοιι 682 
οιεΙιιιιιιΙΙοιτ Σεφ· ΙάξέιιΙΙΙιιιάΚ_ ρ Μ. ιιειιι Μάιιγ2αΜΠΑΙΙ.+ Δ τόπ 
Ιιις9η;ει:ιιιιι€γΡΙόΙιψ _Ι‹ἶἑιιιΙςῇ.ΙιΙι.οιιῇΧ ΚέιΓύΙρ άΙΙιιιιοΙΙο.Ι ιεινειιι€ιιΙΙιει 
ιό: Ι.Ι.ρι 26τϋιιιΙοιιμ;ςΙ, ρ Βοτἰιιο;ςεὶὅοΙγιι-Ιιιιιιισ1οιιιιιιαΙι _ 

ι.Ξ“ 
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Χ νξτὅππΙἔιὶ& πποπ).;πι;,ηΙιεΐ πρπι οέπΠόιΙππι, ΜΒ ὶιέΙΙἔϋΙππἔὲομ 
ι·ΜαΕπ ἰξξΗιἐιἰὶΚ Έπει·ιπόΐιοπ ἔετΙππινοΙϋῇὸΒεπ, ε πει οι·ειΙο0ΞΙοέ, πι όι·δεΙΠοϋπε νέπρεπεάέ όΙ6ιιιιόπγε πόΙΚϋΙ 06τ·26πιπόΚ, ειΚΙσπ· πιάτ 
@παπι αιΙάΙπόΚ ιι ιιιο8·ΚϋΙϋππόιΕοΕόα, πο” π τόειΙε€εε ἔετἱποινε 
ΙόΙοΙ› νπέγψ Ιπεεαπ)“π6πεΚεδ6.Γέ]άει!ιιιπΚΚειΙ .ῇεΙοιιΔΚειἱΙ:, νωπά, Μ. 
ΜἔΩϋπ Μ" εί·ϋπ'έΙΊόρ ΪῖὅΓπ ἰΖπιιΙιπἀιηπ Μπι , ειΚΚοτ° Μ- ΚοιιΙοτ 
ΜΙ Ιάιπει!: ΒοΠεε€ήόΙππΚέιπΞε; εΙΜπποπ πι οτειΙοτὶ ἔετἰπι0ινἑτϋΙ11· 
Μ” εοΙ:ΚειΙ τ62;Οδπεϋπι€π ἐπὶ: πόΙΚϋΙ ΜΜΜ «πό πι ΙΙΙε£ϋ κόψω 
ΚοΕ οι $οι·Κοπ, ιποΙΙΒεπ,Ύμπεπειπ, νπἔγ νόἔΕαἔοΚοπ, Δ ἔετἰιιοιοεἱἔο 
@κι ΜιπΕαΙιΜΚί6Ι νιιΙό ιπεἔΚϋΙϋιιΒϋιτε€όετε πω" πιάι· ει: εΙότειποπτ 
ΙπποΙ:οπ ιιιεἔοιιιΙὶτο£τϋΙἔ π πεπόιεόἔἑΚοτ, ε Μ ἱε οεπΚ πππγΗ ιποπιΙ 
ΜιτππΚ: πει ει πεἰἔ6ῖγἔΚ Βοτεἔεόέ: -ΐόΪώρ ᾶπἔαππτ_ῇει -ΜΜε16 
π ω, όε πγοπτέεΙ: όιϋΠιποΙόπο; ω; ΜΗΚΗ! , νειἔ;· ιπἱεΙ6Μ, ΚἰΜό 
]οΙπππο ιπεἔ ιΙειέ;ππαπ ,=;γαΚτπ.π ΙοποίετΙοπ ει Κύι·ἱειπιἐ£ πωπω ποι 
?Ι , ε ιππι€ππΚ ὶε εοΚειοι· οεπΙό‹ΪἱππΚ;. 

Αποπ πι€ΙΙ- νειέςγ πΙΙιἑιλεἱ ΎάΜπΙιππΚ 65 ἔϋτοεϋΚτοί 
ἱὶἔένσ., ιπϋΙΙπεΙ: €π!άπ ἔετἱπο2νεΙ6-ΙοΒ νπ,π·γ ἱιἔπ€έιε€ὸΙ ίϋἔ;ιιεΙ:-ἐ 
ο«ΙάΕεεΙύ ποιπ τιπΠοΚ Μποεπ.€ ιιιοπϋππϊ. Βἔγ 10 ένα. ϋετοἔϋπΚ, ΧΡ 
ΜΗ' π Ξ6ι)πιπέ π8ἑθωε €ά]άπ ίόει!τεΙΕ π ΜΒ, οΙΙγ ότιέ8τό! ραπειειοΙΙ:, 
ΉτἱπὶΪΙδ””ἰΖ°Ιὶποπο8 ειοι·Μππά δ88Ζθ πειειό.€. ΚωΙοιΙεΚιι6Ι 
ς^ποηει ει6ε82;·°° " ` 

' [Μϊπ ωεππωε έ οιἰΚΙὡοπ Μάτ εΙὅΙεἔεεεπ ότἰπτοπί πιό! 
πιοι:ι'ίποΚ 1έπτ0άιιΐξ, @Η πο” ο πεΙγεπ 6 Γοπ€οε ι·6ειιιεΚ €ει€Ια!έ.εάι 
ΒἑἰΙΚἶ6ἑ€έΙοιὶποΚ €πι·τοιπ. Α Η πἔγϋάπ€πΙιππΚτύΙὶ οιἱΚΚοἰιπιπ π;;γα?τ 
πεππε ιπ1ΐΕπέζ; ιιιάι· 65289( επετίπῶ ἱε €ιιιΙΙιπήει, πιἱΗγ Βοπο;ἰ ά!Ιαρό; 
“Πέ π ι·.έετΞιιοινοΙϋπεΙ( £πι·τοΚ πω” £ετιιι6ε:ο€ϋεΚπόΚ. ΑιοπΜιπ εοπῇ 
Δἔ°ἀΙΕπΙνιιἑἱΓιπάἑοΚ πιππειππΚ , Μπι ειιηεΜΕ (ειΙιΙἱἔΙιεπ ΙΒΗΜε οεεΒόΙῇ 
έ%πιπ) πωπω νἱιεηἰΙπαιἱὶπ άΙαιΙ ιιιό;;; π6πιΞ Ιιἱάπγ€ ό8 ΜιοπγωΙππ 
ἑάἔπΕ 'ο ὶεΚἰιιτεἑπεπ π6ιπ ἔγϋιποττειιι Μ. Α ε26Μιπ ίοτἔό πετοἔεύἐ· 
πω" Εἰ πιιΙΙάππιι“ π ἔεπἰπτἑιΚὲτἔεΚ εκπτΙά€-νϋτϋεεόἔό€, να” Μπιά 
ίγοε ,: νπε£ὲἑςπ‹Ιό£Ε άΙΙπποτάτ ιανειτοε ΞιωιιΙιπάππγπΙ πει” ιςοπγεθόε 
ω», Όπω; π ΜΜΜ αἑςγ!ἀἔγιιΙάετ €πΙάΙ]πΚ; 6ο επε!ωτ €πι·6οπι ΙοΜοι· 
ιπόπγοκιιοκ [Έ. ἔετὶιιοινοΙό ΜΜΜ πωππωι πω· ΓεΙιόι· Κειπόπγε 
ᾶέε6£ ροιΠἔ ιτειιι. 
' Κ πι όπϋε π ει]Ιπιιιο€ ἔετἱιιοινεΙιΉοϋτει ποιπ ἱειπετοΚ. Δ 

Ι π ιΙΜό ο Κ :Η ο πωπω Με: ι0ι›μιωκ :- Μ. πεπι πεαΙΜοιπ 
-ι:επΚ πω!" ΜΗ: ιιιε,;πϋΜε, Κί"86 ετ65ιειΚ, να” π οεὶἔο!γεἱΚ 
εΙία_Μάεπ. - 
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Δ ΜΜΜ., ο. Ι.ιοτομ68 Μαι ειιοι·Ιιιτ, ο πω; πω ιιιιιιΙιιιό.ιιγ 
πεπι ΙϋπόιιΙ, πεπι @ποπ ΚειΙνειΙσπ. 

Αι οι·νοεΙ “τα ιιέινε πει.·ι·γοπ ΙιιιΙΙιιι€ύε πο.ιΙάΙγιέιε ιι ΙΙΙ 
!εεπιΙ6; ΙιοΙε6Ιεἔ ΙιειεΙιιι_ι€6-Ιιπ π” ΙοωιΙΙι-οπΙοιπεΙ ΙειΙειρά.ναΙ 
πει,·ι·γ ιιιΙει,·;Ιιιιιι, ε πωιιιιι ΚΙεε:Μι 8.ΙΙει·έ;ϋπιι ει. οιιΙοιιιοΙ ιπάΙιοιιπγαΙ 0 
;;γιΙΙΙ. Πει ει·όε ΙιεΙγϋεΙἰ ἔει·ἱιιοινεΙ6-ΙοΒ ιιεΙεΙΙ Ισ.ρο.ειίειΙ_ιιιΙΙ, πιο 
€Ι]ϋπΙ‹ εοπι ιππειέι·ρόρροΙ, παπι ΙιόΙγο.;ειΙνόνειΙ, Ιιπποιιι Ιιιι€Ιιιιι6ε 
@με ΙιοτοἔπΙάεοπΙιιιΙ, ε ει πιιιΙύ.Ιγιάπ Μάη ναἔγ Ι:ΜΙιεπ νέτοε να” 
“ω” Ι‹ϋρϋΙγϋιόετ αΙΙωΙιιιιιιτιιεειιπΙ:. Α ΙΙΙΙΙΘἔ ΙεϋπωεεΙ:, οεπΙ‹ Μι 
€ειΙειιι, ΙπεειΙ ίοΙγιιιιιιι εΙΤόΙε ΜιιιιιΙιιιιιΙ:πάΙ πΙΚιιΙιππωπάόΙε ει. ΙϋΙειΙ 
νύιΙέιε οΙόιιιο:ιΙΙΙό.επι·α, ιιιεΙΙγ-πειιι ΙπιΙοιιι, οΙϋιιιοιιΙΙωΙΙΙπ-ε οΙΙγ 
ΙιπιπΙιππικιπ, πιιιιτ πόιπεΙΙγεΙα ΙιΙειΙΙ:, ΙιΙἔπιιγ-Ιτ·ΙιοΙ:επὸεοΚ ΜΜΜ? 
Πι: ο ΙεΙΝιιιοΙΙιεπ €ϋΙιΙιοι Μιοιπ ιιΙι6ΙγειὅειΙνὸΙ4ϋιιιι. 

Πει ΙΙΙγ ΙοΙιοε π.ΙΙισ.ροτ Μάτι, ε ιιιΙιΙ6ιι ιιιειι· ΒΙιΙοειιΚ νοΙπάπΙ‹, 
πο” σ. Ι“ϋΙειινόιΙάε νι€8Ιιει ιιιοιιτ _ωΙιό.Ι 2ϋΙιΙι πι!!! να” Μπαρ 
πΩάπ-ιιιό;; ει: πΙν6ἔτεἔοΙ‹ Μιιιιιιιι. ἔγϋιιἔε ύ.ΙΙπροω ΙΙΙνέππο. 8θ·· 
ἔέΙγι. επ δ. ΙιΙΙΙεἔ ΙεϋιιΙέεεΙ‹ ιιιοΙΙεΙΙ π. Ιι6νωΙωιό ειοειειεΙΙ ΙιειΙϋι· 
ιπϋΙ6ετ ιιιάπΙοιπ, Οι: αεκ 5 άνω ΜΙ Ιενό 8ιιιπιιιυποΙιιι6Ι: Πρ. ερἱικ 
οιιιπρΙιοι·. πω. Μ" , πρ. Ι”οι·ιιιΙο. απο. πιιιιιιι, πρ. ΜΙ. ωιιιεΙ.,ΙΙικ:Ι:. 
οιιιιΙΙι. πο. Μ. β. Μ. δ. ΜΙιιιΙειι ιπάεοιΙ ιιιιροπ 2 ενόΙωπι€ΙππΙ ιι Βο 
τἱποιΙιε Ιωτιυπά6. (ΑΜΠ πιόεοιΙππροΙ:οπ, Ιιοἔγ δ. Ιώι·ϋ8πο8ειταΙτ πε 
τιιΙάιιΙ ιιιοΙΙόΙΙΙιειΙάειΙΙ _ἱό Ιι!ε]έπ έειτενεἔγΙΙΚ). Α πισω! (είτγόΙιπ.) 
πΙΙ:ιιΙιιιιιιέιειΜ ιιιό.ι· εἔγειει· 6ι·Ιιιωαειιι. ΗγειΚι·ειπ 6ΙΙΙΙπΙε Μάι· ΜΙΒ-ι 
π ιπΙΙΙεροιι 3 ιιι ο οιΙΙσπΙιοι οπιιιοΙΙ επειεΙ4ΙιόΙ ΙοειιιΙ ΚΙνεΙιε16. πιο 
ΝΗΛ: οΙΙγ εεοϋΙιιΙ(, ΙιοΙ (ΙιΙΙΙε;; Ι0ϋΙΙ(θ8θΙί Μπι πΙΙιιιΙιιιαιΙιιΙνάπ!) 
ο πιοι·πιεΙε ΜΜΕ !πΙπιιΙιιιιΙΙιιι ει Ιιει€άεΙ; πι: ιιιόι·£ ιιιὲἔ εειιι ιιιοι·]ϋΙε 
θΙύθς;θ πειἔγ ιιιοἔἔγϋιϋιΙιἑεεπΙ ειΙάπΙππΙ. 'Ι'ιιιΙνιι πω. πω” Μπι ΠΙ 
Ιτι5π ιιιειι·:ιιΙ Μπα Ιιενειιγ ἐ;ει·ιιιοιΙιόπωΙιππΙκ Μάτι ΙΜ ο.=ι;ποΙιΙσιΙΙ νό.<; 
Ιει;οΙ€ ειόΙΙιΙΙιΙΙεό;;ε ιιιοΙΙειτ ιεπΒοι·οιΙά ε; Ιιιιι ΙΙΙγ εεεωΙΙΙιοπ ιιι! 
τιιΚ π. πιοι·ιιΙΙ, ιιιιτιπΙε πετάω ει ἔὸι·οεϋΚ ει·όεΙι ΓάιιΙειΙιιιιιεΙι ι·οΙιαιιιιι 
πω, €ϋει6ιιι %-1 σι·άνπΙ ιιι Μη; παπι πγιΙνέιιιιιΙΙ; ιιονο:εωεοιι 
ε” 7 σένα ΙοέιιιγΙκάπέιΙ, Μ τεἔἔεΙ ε εεΙνο ει ΙώνοΙΚει6 ροι·οΙ‹ιιτ νε 
νι€: Βρ. ΜΙΓ. ετι·ποΙιιι. μ. πιιιιπι, ειι.οΙι. ιιΙΙιΙ «π. Μ”. Μ. ΠΝ. Ιπ 
Με. 36. Θ». ΒεἐςἔεΙ ε εεΙνι: 1 ΙιιἑΙἰἔ απ” ο” πω; παπι ΜΙΝΙ εξη 
ειοτι·ε ειιΙιιιιιΙό. ΒΙειπΙο πι οιιιΙΙΙετι πικάπ ιτιεἔνοΙΙ ο" ροι·ΙόΙ, πι 
ω" οεπΙι ιιιιιΙ6ιι ΜΜΜ νοΙΙ εμειοι·ι·ε. Τοιιηιιι , οι:ιιγυιΙΙ ειι€ΙΙιΙΙΙΙΙ 
επ.·;πιέΙ πιω ΙΙΙΙΙΙιιΙιιιιιε ;ϋι·πετιιΙιειιιιιιΙΙ ΙιοΙδιοΙΙ. Ι‹ενοεΙιό και" @πρωι 
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Μειιιι·Πεειιιιιιιστε ιιόιιέν.€ύιι2ι!εσισ ταμιειωΜπιιιιιΚ σ. ΜΨὸΠΜΜι.ι Β" ει! 
Με2ειιι, Μ" οι ιιι6Μιικ άΙΙηιστιι:Η·-ώΙιΙιο€· νιΜκι€ιιι ει εεοι··ικιιΙ 
Μπι ειιιιι·ιειιἔρτ‹ι‹Ιύε 86ι·οεϋειιό!Π ' ὁ η Η ν' ξ 
Η _ Κονοεεέ: όι·ίοΙιιιοε, ει. 4ιΚ άνω Μό! Ιενό ἔγει·ιιιεΚοΚιιέΙ Μπε 
.ιμγειι ἔιιιιἀοΙΙιεΕό οΚοΚιιάΙ ΐοἔνει, ιιιιιιι οιεΙεωι·ϋ ει ειοι·ιιιτ ειΠιιι; 
ειιοιις·ρεριΚ $8Ιιεε ειιΜιδιει '0ε2ΙςϋιϋΙΙιειιιοιείενιιΙεει. 

ι ^ 06ι·1ποπεΙΒΜΒΙσεοΦοΜ ν ·· 
1) 'Ι'ϋτΉδ1=οϋ θε Μενειιγ ιιΒγ- ε ε·ιει·ιιιοι·ν-ο16-οε·ύι, 

ει! ΙεἔύιᾶεΙἱοεεΙ›Β Με” Ι‹6`ι·εεὸ:οκ ε,·;γιΚο, ιιισΙΙειιεκ ιιιο;ι·ιι6ιι€εότ 
ε: οΙνπεύ ι·δε26ι·6Ι ιιειιι ιιΒιιι·ιιι!ι ιιισε;εΙ62ιιι ειψΜ ιιι69%Ι6εϋιικΚοι. 

1846Μ 15 ει. ΜΜΕ. Ν.ΧΝ; Η ένω, ιιοιιι ΜΜΜ: επορεε·ι επι 
ΜΜΜ , ·ΜιΜάιιΚΜ ιιιιιιιέιι· ΜΜΜ νΘΦΘἱ_ΘτΩ=Ι`ϋὶ. Β2ι:ΗΜ Η) πηρε! 
ιωω6ι16ει Ιιειε ΙιοτιοιιμεειιΙ , ιιιοΙΙγ Γ0ΓΓὸ8άἔὺῇι': ε. ΜεόΙιε ιιιιιιιάε 
Μ. ιιιοιι€ Μ, ίειειίοἔιιι£εάἔἔεΙ , έινιΈγ- ε ει·όΜέ.ιιιιγιιΙ ρει·οειιΙνει. 

:ι ΡθΙνέιειο!έοι· ωιθιιιιιιι‹ ιιιιιε;0εΒ ΓσΤ(Μ06ι·ΜνεΕ,ιϊδΙνάΗνε π 
ιειΜεειιη Ιειοιϊοἔιιιιεεἔοε, ε οιιγ=ιωτι ιι.ο·ΜεοϋΙι>ίιέ_ιΜΒα!ΜεΕπωΙια 
-ειι1ιης-1 πιω, 6ο ιιμιι.ιμει·ιι Ξειι1ιιιιιιρεΜιιγε1πε ιιιἔιἱνεε, Βειιεεερ 
]ιθνοιιΕ, όι·ι1Μεο ωστε, Ιά,<:,γι, Ι:ϋ2ύιιιοΙιοε, ε26ια:Ιεωι ι·οιιιιεεειι 
ιιαροιι€ει 16ι·ιόιιιιεΚ, ειειιιει €ιειώΚ, όρο!;. ΪΪΚϋιι ιιιἰιιτιιοἔιι ει6ιι 
1οΜειιιιιι ΜΗ ιιειἔγ ἔγϋιιἔεεό;;εΙ ράι·οειιΙΡΙΩιιέ ν!ΝοιάεοΚ ΐ6Ισόρ 
ιιι€εο4ιιεροιι_Κειιι ειοκτιιιι=ιιιο,·Βιισιοιιιιι·, ιιειιι1εΙιι€ιειιι ΚόΜΒΡ88°Η.Π!, 

~ό1°άιιιώιιι. 1 ε20ιιιετ€, ιιιοιι;Μιθ ειισιιιοπ νοιιιΜ.8 ΜΜΜ τι0ιτι ει· 
ι]ειιιΚ , ιιιἱιιΗιοἔγ εε€είοιό ιι Ιιιιε1ιοιι ΓάιιιαΙιιισ.Κ;τρεεωΙιΙιιιΜιΚ, ιιιε1ιι 
Ιγι:Κ ειιγιιι€6εότε ιιιεΙει;ι· ρόιιιιοτοέςειάεσΚιι€ τοιιόειιιιιιΚ; ΙιειιεὅΙεἑς π 
ωιωε Μι€άε ιε!ιιιιτειέΕι6Ι ΙιἱιιιΙι‹›_ιο!η ειθΜΜέ , ΜΗ "Η ΚΗ ε26Κ Κό 
νετειι, ε ει ΕοιΓάΜειιιιιιΚ ειιἔυιΗοΚ. ώ ' ` · · Δ - 

13Κιιιι ιι. Με ιιιιιιιΙοιηειεινει _ιοΙοιι "ιιι, ε ΙιιιεΙιεΙι Μωιωιιιιω 
ΒιοΙιΙιιιΙιιαΚ, ιι Με ει ιιγοιιιάει Εθνεεεό “ιιι ; ή-τειιιΙοιΙϋιιΚ ε. ΜΒΜ 
18ιιωΜηιι, ιιιιιιιικει ‹›ι‹Ιιιιω 8, Ιιοιιε6ιοἔ εἔγ πάει;Μιιι Χ8Ζωιθ1° ιιιιἶ· 
Κοιιγι, ει ιιιιἔγ $γειι;εεό; σε ιιγιιἔιειιιιιιειἰἔ ιιιιιι€ι, 1 εισιιιοι· Μισε 
ι·ειΙ ράτοει€να, ιιιιιιι€1 ιιιιωιιιι, ιιιινοι :ι ΙιειγΙιεΙι ν61·Ιισοεά_κι€ει·ε @κι 
Κονεεει; ειιἔοᾶτεΚ ιι Ειιιιι!αΙιτιιιΚ. -Βεινείο!6 'Ϊ % ότε @Με «Με 
τιιιιοιιιέιιγοΚ ιιιιιιιι€Κοιωικ, ιιιεΙιγοκιι6Ι ιοΒ,·:ςει ΧϋνειΚοιτειιιετιιικ ε 
ιιιάτ ΚϋιοΙ;,6 Νέο!. ΒιεΙι νοΙΜικ ιιι πο: €ϋΚέ:Μοε ιιιρριιστωοεϊό 
κι ε1ιειιιΚιιΙάειι, ιιοιι6ι Ιιϋι·ἔ6 Ι6ἔ:όε, ιιιιι€γοιι εεΕιοε, ἔγϋιιἔε έι·ιί 
ω, ΚειΙειιιειΙειι Γοι·ι·ὸ Μι, σε Με εε εμιιιεΙΝισιιΊ Φωτ 
Ι'ε Ι‹ν έ: ε ο ει ιι ειοι;ιιοΚ, ό" Μ” ι5ΙοιιιΒύι·ΜΚιιι€ 8οιιιιι€ΜΙφ16 
μια; ετ·οι·όΚιιιιετϋ!6ε ύε_ἔγειιἔεεόἔ Ιοἔιιιειἔεεσιιιιι @Με εφ; αι· 
ιοΚΙιει ιιι68 ::ειιΚΙ ιιε ω ι:ειιτι ιιΚοιυ Μ. ΒειΚιιψιΚ ,ο £ϋιιειιιό 
ιιγοΚιι6Ι Γοἔνει Κιιι_ιιιι·ιι εε !έιιειάι·ειι·ιι ιιιιιετάιρι5ρεΚ, Ιιοιιε6Ιο,ξΚά 
Γοι·, όε ιιιεΙιεεε-νιι!ιοιι ΗιιΐΤιιιιιιι οευριιοι. 'Ηιι·ειιι€ιιγιειειι ΕΙΡιΐβο£ 
Ειιι·ιοΜ «ηιειι€, οΚΚοι· ιιιάι· ιιιΚιιΜι ιιιιιιέ6ιιυηϋΕ-Ι ε ιι Κάι·ι!έεοΚι·ο οικο 
ειιιι Μαι!. 

ΜΜΜ ιιιάιπ ΜΝ. Α Με Γέιιιιιιιιιε. ιιιιιιιΙ ιιγιιιιιόει·ει, ιιιιιιιι ιι 
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ΜΙΙώΙ Ή5%πιθε; κή2εέεΙνάπ ιιι0ΙΙόθε πΠΜΜΜΒ- 158γιιπ19ε&εερεέ 1σωε:.οϋ 
@Μι πιεΙΙΜιτηεΙοε _ῇοΙεἱ ςεωωιω ω” ΙιοικιΜγεεεπ) επιπι€ΚοπεΚ; οι 
°οΙιΙεΙἱ €ϋι!Μειι επτα: ιιγεΙΚιΩε ιϋτο]εΚ ὶε Ιιε!ΙετειοαΜε Α1εσιπεωε 
Μ1ετοιοττ ·ΚϋΙϋπεεεε;επ πω" ιιιιπειοα. Αι ·ο,·;εει ο·Εγι5-π·οτ 
ΉἱἱΙϋπϋεεη ιιιε;ΞεεΜε.Μ θε ΜΗ”. ΜΚιι Ισότόυα·εΙΝσάγ 
εεε ΓοῇΙ6ιΙῖΜη ι1έγ Ιιοἔγ ε Ιε,εεεε1ιεΙγο!Ην 6Μπι·Μεσ 
τι 1› Με Με "Με η Ηη€,-τεπόε1τ€ωκ ε. Μιεύτε. Ιιο€τειΒΜεεεεΙοε 
εδω ΒεΚεπε€όε6€ (Ά ιιεΙιειθΚετ Κότειεττε), ΜΜΜ ΜΠεμ,·;ΒΜόΕ ε. 
Μἰιιωιιιιιε 0606 τω; ΒεπεόΙεἔ όιἰεε··Ιιὶἔειτγὲ ιιιὶπιἰεπ 2 απεξω] 
Χ ν. επ. Ι (Τϋ66Ιοε, Ιιεεϊεῇάε , °ετ6Μάιη ε ε-·ιιεἔγ εότει·ιόΒοηεύε 
πιεΙΙει€ ιιιοε€ ὶε εΙΙιεπγεωεπΚ ε. ἔοτἱιιοινὶιεἔεΙε£ο€!) .Ι 
ε 36έπ ε Ιοηποποε Με ΚεκήεΙεϋ ιιιεΙΙεττ ιιιετ εοΜωΙ Ηει€εΒΙιεπ 
πέψη( ΠΠ Μπι! επιεΙΒΜι·2γε8οϋ, Μπι! ρειΕ8 ιι ιε46ωε Κ0τῇεΙεὶ ει 
ΜιΙο!ιΜ‹›ιι: εἔγειπἱε ΙιεΜι€ειοα Με “ένεκα εΙεροεοτι€ ειΜΜ Μιοιηοε 
Ιἰϋ1°2εϋΙύεὶ πω; (ΜΜοτιιε), ο Ιεϋτ·ϋΙ ΔρειΠ€ ,Ι ε οι Ματ Μ5ι·8Ξ Με· 
Με. Α-Κοπαι€6.ε ὶε €οπιρεΜ› Ιιειιἔοψ ωωι. Α πω! με» οΙΜΜπ Μ· 
ιοτη1εΙειι ΜΜΜ ιΒι·εμεΚ ΙιεΙΜπιειΚ. ΜεΙγεΜι Ι6.<μεειι6Ι Κε!ι6,εύει·ε 
ίπ.εετε!τετϊΚ·, ε Κ6Ιιϋἔ6ε πισεΙνσε, εοΚ ιιγόΔΜι€ Ιιοιζε ειόεεε. Κϋ 
06ιιεεπι ε ΙιεεϊεΜε1ιιιεκ ει: @εεε «εικοσι εδγϋι·άιιτ ιιιεεεεειιΙτ 
Β6τ6ι·ιὲΚεπγε6ἔἐςεΙ ΙΙιΠιαΠ8 ]εΙε:κι νεπιιε.Κ; επϋ£6" 
ἔγονε ιι;:γετι «Με 1οΙῇεεεΜι, ειπεΜεΒΒ; 6εειεΙιεεοιιΝΝΜ ει πιώ Βελτ 
Μρεπ ιι ωἔτιειρἱνεΙ, ΜωΙΜοε $.ΙΙεροήά.τ ῇοΒΜτπΚ, ι!ε ε. ΙιεΙΥϋ8Μ 
τοεεπεΜοπεκ ιι1οιιιΙΜτηϋ; - ;γό·έγειετοΙτ ίσΙγ€ιιἡσι, Θε ΜΜΜ "Μ 
ἔεεόἔε ε πγιτετε!επεε€υ. ιειὶεπ ιιιεἔΚἰεετΙϋιιΚ ε” ειιΙε8!κείοΜ: 2¦& 
πωπω· Βοννοι·ροι·τεΙ 08γειεττε; ε. Μετα ιιιεΙεἐ· Βοι·ο;;ει€εεοΚει€ 
Ν»ΜΝυπΚ; ε. Μ" ε·γειι,ε,εεό; νειεΙεκ ο ΜΜειιισότε. - . 

ΙθΚάιι έ.ΙτεΙεποε άΙΙερο€]ε εἔγετιΙ6. Α ιιιοΙΙΙιετ€γο. 6ε €ϋθόΜΗ 
τἱὶηεπιόπγεΚε£, παπι Ισ1Ι6ηΙνεπ ε. Μιεεάιι€εΙαιωτ ΜεώΙε; Μποιηοε 
νό.Ποιέιεε ΜΜΜ εΙόει!Μ, ιιιἰπ€Ιι‹ιΕ, σ. Ιεἔἔγϋιιἔόϋϋ νΞιε$ύ.Μι€ πο;; 
ΜΜΗΗ6Μ ιτιεἔεειωΝ ϋὸτ6τιέΚεπγεύἔ Με έό.€ο!τεΩΕΚ. Δ ΙεΙιεώεό 
ἔὐἔ νϋιε;Μνωι υποΙ16€, ιι ω» οΜεΙοιι .οι Ιερεεοιπ :Δεκ Με; ΙΙΙ-ΠΙ: 
Με “περα ε. κοπτικέιεὶ ΙΜηές, ο τάῇοπ ε.: οιΙ0ηε· ύειιοΙτ εϋτεῇεΙε από; 
@Με νεπιιεΙ:; ε Με ἰἔειι ωεκωη, ετνετεεε μπε ει,εμπ, ω: 
πωπω ειιΜκει!Εκ εε €ε1]εεεΝυ Μ". ε 

17!α5€6Ι 22Μι·ς ιπὶηϋειι επετε!εε θεοιότε. ὶε ε..ΒΜο8 ό.Ι!εφοψ. 
νι€Ποιό , πο! 3οΜ, ΜΙ Με τσεειαΙιΙ› «Μ. Ω3Μκι πεε«ΙΒΜ11 
τηιι€τεΙειι εε ότιέ:Κοιη νοκ, πιιιΝ 6ῇεΙ ιιιε3ι! Πει" οἔόει τοἔἔο1@ 
ΓοΙγωποεεπι ῇε_ῇἔεαο1€, ε. Μι·Μετο: Μ! ΜεικεΙυεΚ ε. Εάβε1ιιιεΚ? 
πιο ιιι Η: Με Ι Ε. Α' νἰιεἔεΙετ ε. Μ” Ι›6ι·ύτι6Κοπγεόἔ Μπι Λεω να; 

·Ζω οιόΙΙιοι. πσηιο" ΙεἔἰπΚἀΜ: «πω. Κει66α6Ιϋ πγυΒούΜιππε , Μιω;ιοιι 
ΜϊΓεκνύεε, εε ΒὅΓόΙΙ0Κ1τ1ἰπι]8ΠἱὶίΐΙ18ἔΎ ότιέ:Κεεγεθεε. ΜἰᾶϋιΜΗ£εεὶΗ 
ετοιιι!εω ίε]ΒάιιίεΙιπε.€ πω” ιιγἱ!νάιιΙΙ; ίό!ϋΙωίνύπ νή.μέιΒα0<εΉ8$8$ 
εἔεει ΜΜΜ Γἀ_ῆιΙεΙιιιεε_πεΚ ιιιοιιιΙά, Με εΖύιΪΒΙΒἔ, Μἰπιὶειι ]εμεετά 
εε ε ε·εεεεΝε ει·6ε τεεεΚετόεεεΙ Ρά.ι·οειι!, ε. Μ!! ΜΗ 
€ϋΒΙο παρ Με ΙεΙιεΜΜ .1εμειωΙπιιπΚ. ΙΜΙ- όε.8ΙνἐἔῖΒἔΪ8ΪιΠ#ΒΣΟΠ 
Βγϋπι€68, ιιεΙιεξ Κοιεϋ ανοεσΚεεπεκ, €ει·μεΙαπ ειπες ΗΜ: Με;; Με 
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Κοιοινο! Μπι @επ πάρω πιο,ι,·Ιοε,ιπι, Δ ἔειιιιοιοι ιπππ ιιπεπ ιαπο 
€αιαεεαΙ απαιτιιπ ιιιεἔνἰιεἔάΙπἱ, «Με αι οιπιι€επ ε,·ιγαι·απγοε παω 
πόι·όι·ι6Κοπγε6,·; επ Κύι·ιειπει ει·ειιιιι6ππγεΙ “Μπι μπω. ΜιιιιΙα 
ιιιεΙΙσπι παιιαΙγοπ, ππΙγαἔειἱν‹$, πἱἔαπγΙι-ποΚιιπύεεΚ α ἔοιιιιοιοπ 
αΙπαΙιιιαιιαΜαπ; πεΙεϋΚέροιι ΙεὅἱπΙιαππ οαΙοιπεΙ ΗΜ αιΙαδιαι, πιέ 
πα πω: ε" αιιαἔ ιπαποπ π γα! παειιια!ιατιαΚ. Α πετεἔιαπιιαι· 27 
όπ Μ” ω·σκιπιω·πωεεωι €οιπρα αΙειέ!πιι6ύεεε(ραιαοϋοπ) αΙΙαροι 
παπ ιποΒπαΙι. 

ΒοποιοΙατ. Α Κοροπγα ιιι·οέποπ αι α" ίϋΙϋΜέπ 
πιιπΕεε,·γ 4 οποππγι εαπ Μεεύ ιαναι·οε εανό πιιαιππωι, ιιιεΙΙγο! 
πι: ω: ειιιι·6ιΙνο αι αἔγΚ6ι· π, ιι πι" αέγικέι·ι·εΙ εἔγϋΝ. Αι αμ 
πιει-παει πωπω ναειαἔεαἔιιαπ Θε ειιποιετπεΚ; αι αἔιι πόι·;οε πι 
Ιοιπαπγα ροι·Ιόποπγαππ , σε ριιπαππ α ναΙ6επύΙ , ιιιι:ΙΙιτ ειινπεαππ 
όε πιοι·όππ. Α ἔγοιπιοοεοππαπ οεαΙι Με ιπεππιπειέε·π "πιω Κιεεύ 
ιανατοε εανόπιπΙοπγ. Α ἔειὶποιαἔ ι· ε ο πι π :Ντιέ ι π απ εοπι 
αΙΙοιπαπγαπαπ ποποιιαπιΙ η; 6ειιοΙπε16 ναΠοιαει: 
ποιπ ιπιιταποιι, Με ιεωιωι κι ιε πα;γ ιιιοππγἱεὸἔπ 
ιιανπϋ ιιιΙππγ.-Α πιεΙΙιιτε,·;π επ α _ιοππικ "Μό ίϋΙεό πακέ 
Π" α ποτιιαπποι πό", πε ειιιι·Κο ιπα_ιοεοπαετ ιιιιιιαιοτι, ιιιιπιΠαπ “Μό 
ιιΙεύ ΚατέΙγαιπαπ ρειΗΒ νόι·ραπἔάει €αραειιαΙιππΚ. ΧϋΙϋπποπ α πω· 
@Κ ιπἱπιΙεπιΜ ιεινόπ νοΙιαΙι Μεοππ παἔγοππ ιιιειιιιγἰεόἔϋ εαιἔαε 
επιπ , όε πιεεό παπιπ ΓοηιαΜΚΚαΙ. 8ιΙν ι·οπιιαε.- Α π αεϋι·ο ὅ 
έΙειιιιπνοι ΜΜΜ ΜΜΜ ι·επιΜΙεπεε αΙΙαροτ παπι ταραειιαΙιατοπ; 
α. εανπαι·ιγα (πιππαι· α πω. Μ;Μεεππ πιιοιιιαεα ὶε ει·6ε ΓαιιιαΙιιιικ 
Ιατειοα €οιήεειιοπι) οἔόει ιοι·ιει!αΙιιιόπειι @η α νιι!επόΙποπ Νιππ 
πεειοοεοροι·ιοιοπ τιειιαιαΙαπ αΙαριι Μιά” τα1αΙιαιο", ιπιιιι!επ Κι 
ειπι·6ιππ6πγ ΜΙΝΙ. 

Βε ι” 3 ι·επιῖπεΙι ναΙτοιαε όειΜ:ΙιειπΜ Κότ 
ποποιὶΙαἔι, π. ιιι.οεαΚ Κιεεό ιαναι·οε εανσ αι απ, γ Μ. 
ΙϋΙε·ιέιι , πε €ειιποιπειι; τιιιΙ61οπ, ιΘε αι ο πιιιωιι 
πό! παει; ο Κ.-Βε πα αι ιιιπππι οεοιεκπειι _ιο!!ειιιιοιιιιό αςοι·ιιιοι 
πέτο,·;!οποΚατ οιιεΙ, ιιιιιΙΙγπόΙ εεπι αι α;;γ- εοπι α ἔειἰιιοι Κ6ι·ἔεἱ 
π τεπιΙοε αΙ!αροιτύΙ ε! Μπι Ειέι·ωπ, πεειεπαεοπΙΜιιΚ -- Κέι·ι!ειιι 
ιιἔγΓεΙειιιιει: Ισπει:-ε 8200 πό εανύε πιπΙοπγτ ωιπιακ, ε ιιαιπ καιω 
ιππαππ οεύιπαΚ --ιιιεΙΙγπεΚ Ιόπγοἔότ παπι Ιοπ Κέρειι -ιιιΙαι 
ιΙοπιι€ειιιι? -- Ι·Ιινοπ πϋιΙόιιι αι επειτα -- πόι·νιιε,·;α!ατι πιπαππΚαι 
ε,ι;γϋιι. 

2) Αι Με ιαι·ιοιι5 ρύΜάιιγοε ἔετὶποιπότΙυπ-ε 
πει π €6ππ αἔοιἱιιοιπαεαιΜΚ ΜΜΜ: νόἔόπ Γοι·ι1πΙ ειι6_ 

3) πιο ι· ι π ο ι Κ ό ι·-Ι ο π , αι όΙ6π ιΙοι·ιιιεποιοε ειέΙπϋιΜε ιο 
Ισπειεινει, ε ιιιαιΙιπαιιγ ιπεικιιι - Μπι, οΙΙεπΚειϋΙεἔ α Κόι·ιειιι6 
πι, α ποποιοΙαι ιαπιιειτα. 

1848ιΙιΜ 158 ει. αΙαιτ. ΝΝ. Η όνοε, πεο!ιοπ ρεειι επιπτ 
τόειι, αιιιΙόιτ νιταειό όρ ιεειαΙΙιιιιιι Ιοαπγπα, 8 παρραΙ ίϋΙν6ιεΙο 
ειπα πιιπιπιεισι, ιαἔῇαι Ιονειιεόἔετόι, ε Μ. ποεειαππ ιάει;·, πιι 
ιΙει·έπίαιαει·ι3Ι ραπαεικοιιοΜ; Με οι ιιι6ποπ Γοι·ι·π, οΒγιέπ ιεετειιοπ 



-287- 

Μ$τΙιονο οωΙαπωιι τοΜεε νοκ. Νοκάπν παρ' πιιιΙνει π. Βἀἔγπᾶ€εάἔ 
πιεἔνοϋϋπκ, ει ειέΚ , ιιιεΙΙν εωεπω τεκκΙοε νοκ, πιοε€ ι·εΚειΙτ τω, ε σ. Μτκόεἐἔ ε εμέ!» Μι" Κ0τ_ΜοΚ Κύκ3πϋεωι "ινε ]οκειικοπεΚ 
θΒ παἔνοΜιιΙ€εΚ. ΚΜ πηρα! ΕϋΙν6€οΙο σ:Ιόκ, ιιι ει εερτ. 18Κάπ ιι 
ἔνετιιιοΚ α 82αΜιι] ΙενοδόΒειι ϋΙν6ιι, ΙτὶΙιο€6Ιεἔ,· ιτιοἔΜκ, πιετ€ εε€νο ει Με” κοψω πϋνοΚεικεΚ 68 ει ΙεάιηΚα σ. Ιυκἔετἰποιτ:Μ Μάι: 
Ισπιτ0Ι €νειΚΜΒΒπιπ ραπιιεικοκο1τ. -- Απνῇει ειππωω ειετἰικ ει. @ντ 
ιιιοΙ: 19ΚεΕπ «κΞΙωάιι οει:.Κιιοιιι ο;οέει $εκεϋεπι 1110,€ικ0ι·θν8δ0ΐ.Έ. ε ιο ιιι6τεΙνε “Μ Μι·ιΙ6εεΚτο, νϊεϋ.ιιι ιινιιἔοικ σ.ι·οιοιω σε” τϋνι·1οπ ει: 
ιιιικο,;νσι ίεΙοκ. Μ 8ηκ. Ζ0‹Ιἰκεἰπ ΜΙικάτι ΚότοϋέιιιΚΒειπ ιπο8]εΙοηνέπ , Βέττα Μ 
ιοκ ίεκοΙ ιιπν]ό.τει €άιιια8ιΚοιΙνιι, εικΒ €οΙιετοκ ιιεκάπν Ιέ:ρόετ; σ. 
ιθωκιειων κ:έιιινΚο. ιιιοπι ΙιεΙνιΜΒοπ ιπεΙΙνΒεπ ΜΜΜ: 
Φε€τ ιιιοιιΙπΙΜΙ:.ιιιιΙ ωιωωα, εΚΚοτ Με Μεεό κιΜ;ι·:Μιιιι6 
ᾶοκ, αι·οιιικιω κηιι€οικ, εισιποὶ ΜΜΜ, νὶιΜιιιοΚ ναΙάπαΙκ , ει τεκιιΙεε ιαωκ επικά!νειοι·ϋΙε8 Μπομπ; πνεΙνεκ Κκ3Ι1νέω αι Κἰεεό 
ει και! οκκιΙ Μέ νοκ ΜΜινοινω ει ΜΜι·ιινό.ΙΚάεσ.π Ιιενοπνει, ποιών. 
ιιιόι·εέΚεε, πνοΙόεο "πω ΜΜει'ππωΙαπ , ΜιοΙεΩε Μ126ε, ΙεΙιοΙόεο 
επιΜιι] , οι €ϋάδΚΒοη εοιιιιιιἱ τοιιδοΙΙεπεεεύ,·;. Α ΙεάιηΚει ίά]ικιΙοπιι 
Μ! Κέι·ιΙοικκνότι, επ ει ;;,οι·ΞποιιιοΚ ΜΩτύ.Ξέτι Μάσκα; ιτιεἔνὶιεἔέΙ 
νέο “Με ε. ἔοτὶιιοιοειἱοροί (ιινοικινει τάιύκιἔ), ει ΙεέιιηΚα ο. τη” 
68 Ιιέι€οεἰἔο!νεἰΚ τηοιπάεα @Με νΕΙἀἔ‹›ε ΜΜα!οιιι @Με ΜΕ». , ἔοτΞπ 

η οι€8 Βο- ε ΜΜΕ ΜΜΜ Μπα., ιτιοΙΙνοτ ΒιιΚέιητ τοηιΙοε κεΙνιετύΒο 
,,νἰεεια-ά!Ιἱτπἰ παπι νοκ κάμω ; -ΙείεΚ€ο!Ενέιι ἱεπιἐ€ ιιἔ ν ει κι αι ο π 
ΜεΙνιετΒειι ιιιιιι0ιιΙειΜειιωΙ ΜΜΜ” κα”. ριιΙιει, επό 
Κο Μ παρ ό”. τεΚειΙτ, νΞιοΙοτε 6πΚόην€ Μακ Μ; 
άκιιΙάκιοε Β6τΙιονο Κἱεε6 Γ6!ιιιαμειωΙ€, έτνετέεο ναΙει1ιιἰν0Ι μοι· 
ειιΜι, ετ68εΙ]οε.-?-Α ω ΚέτιΙέεεΚτε ιι ΙεέιιιγΙαι ΙιοεεωικΙι πτ3ΒιιΜε 
ικύπ ἱε αεκ ειικοἔό ,,ἱἔεπτ" να;" ,,πωπιιιοΙ" Γο!εκ, ΓεΙεϋ νό$ 
το.€]ικ οεαΚ ἱἔιειι Κενεεε6 ε ι·οειΚε£ϋΙο,·; ΜΜΜ ἰ6ΙειιιοΙιιὶ , αΙνόμει,·;, 
,ϋπἱ ροιΙΞἔ ιιιοτεικεΚ, ε ω” ΚύΙοτϋ επω ε” Μεεέ: ΙιακΙιιι€0Κ. Α 
@ΜΗ Ι:ϋπνϋΚϋπ ε” $ατο.εκινί νϋι·ϋε τω: ΙΜειοκ. 

ΜἱπιᾶειοΚετ ωΚἱικο€Βο νενόπ ἔετἱτιοικω·Μ Μ·ιι ΜΜΜ 
£ο€τϋΚ Μ Κύτἱειπιειικει , κι: α ίο]πεΚ ιτιοι‹ΙιιΙεκΙιιιιεἐἔα Η 
ιπιἔνου ίϋκϋπό 16νόιιχε ει Διακ με ειι·‹:ιιικι# Μιοιινοε “πηρε κεσε 
_ῇειέετ πγετνέιι, πιώ! ὶιιΜΒΒ ὶε ΙεΙιο86ιιεκ ἔ0ΙιιΪ0ΙάκΚ σ. ΜΒ “Μο ΜεόΩ Με ει: ει” οικιρμ Μό , ιιιἱνο! ει μοι·ιιιωΚ αεκ εο!τειοι· ἰέ 
φωσ!! ΚότικέεοΙετε ίεΙεκ πως Μι!ΙΜι€6 επανειΚΙωΙ_ Πε τοΚἱικεΗΜ 
Υ8νύπ--π.τάιιγΙ8.€ ο ε ο Κ έ! ν Μ] «Ι ει! ο πι κκε πιοΙΙεκ- σ.: επικ 
απο ιπετενοι!εκ ΒΜειἐΙΙιϋιΜεοε άΙΙειροίοτ, ποπ νε·ΙοιπέηνΒοη να 
Ιύ.πΚ (ιι "η Βοποιοκι€ΜΙ ιπάεΒόρ ιιιυκκΚοιοκ!), Μ" οι οεο€Βοπ 
Μάτ οεειΙε ΜΒ Βιι:ιιΙιιιάηιινω, ε Μπι 16Ι:Μ νέτνέΜηεκ οιιἔεικ$ 
ΙοϋΜΙ να" ᾶ0Ιἔι1ΙΙΚ. ,_ 

Βι οΙὡὸΙ,,ιπὶιιιΙειιεΚ ΜΜΕ, Μετέιι€ ίϋΙνόΕεΙε ικέιη ε. Ιεάιιν!αι 
Ιαπἔνοε ΓϋτάόΙιε τ6€ικετθ:, ε ω! Ι:ο€ειΚειτνα Βεπιιο 20 ρετοιὶἔ Μω 
€οκ, πικάπ ιπεἔειάτΙΜιΝάπ ἀἔνΜι τεκωωια. Νεπι εοΚάτω οἔόει 
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@ΜΜΜ Μ Π2Μέ8.ιΉ.ϋΩ. Π, ιιιεΙΙγ ίοΙγιοποιειιι ιΙε ΙεΒΚὶιεΒΙ› ευγ 
μσιεμεικαι εεε" @Μι Μ ΜΜΜ; εεΝεΙε Με ἰε ΙοττόΜ κα, ει: 
ει1ερ2Ι:›ε νο1τέ ειειπεἱ ε16ηκεΙ: Γεπηιεεεκ, ετοιιιΙιω πγιι_ιφιΙτ. Εἰ Ιε ε: ε ΜΚ π” €ιτϋ!!. . " 
£ - βασικο" ,με ιιιιω ιμεἔ ΙοηποποειιΜετΕσ6τ, Βόι·Ιιενε, ἐῖ=88ἔ, εμε ω·ι·σ ποιοι @Με νεσ£ειηεἱ ιιιοισεκοιιμι Η ε· ε: “Με εε ωιεΙεΕεεϋσΚεπ9τ ϋι·ϋΐτ, ι:53]εΙ ιι Ιεἔιἔε ιΠ886 πεΙιειΜΗ£ 
φπ- ΕΜθμο1πιτεΙ εειιιπιὶ ραΜιει. .Μὶιιᾶεἔγϋττ ι!"Μ| 
]0πε!ΒΒ6%λει έ.!Μιρσ€ εἔγ Κἱεεε ]ενιιΝπιι!έ Ι:Μεισ1β ιπικεί 
Μπι ἱιιιιιΙνεἱπ ε. ΒεΦεἔ-ὶιειπεΚειτ€ιιπΚ ἔγόἔγειετὶΙεἔ 'Ι$εΙιεϊΜ:" Η' 

.32ΨΚόμ 8.2 άΙΙιιροτ Μπι νεἰΙ€οιοτ€; @ΜΔ €ι€ετ·ΕπεισειΜ 
!ιορριε.Βεπ να ργειΚεε1€οΙγιτοΙ ε. 10‹ΙΗ‹ 1ιάτεεμο1γό.Έ σ” 2 @Μ 
ρι_όΙ9ε Ι16ημιε;Ειιιιό ιιΙΙαιΙιιιει€ιιτο1τ; ΒεΙεὅΙεἔ "εϊἰἱἔ ι·ετιιΙεΙθετειίι Μ. 
ΩΜουι. Η. με.. 8εο!ι. ΜΝ ω, ;. υπ μ' ω.. ω, ε. 0ιωιιξι 
μπω. ' ε Λ ' ' " ...1 | ΖῇᾶἰΚήπ άΙΙειροφιξ ηιἰίεεπι _ϊέιν11Π:3 εε!νε ιι :ἱ!ὲεὶάῖιο;ῷ6Η$εΨ 
Μ5ΙεοΒΙιΠἱ!5ἀἔε ιιιεΙΙετι ει: αι·οιει1ιτεϊνειιετΜ αϊΕ·ει€μΙιεκπαζ ΜΙ νέιιγ Με ε. Βιε_ιιιεΙ: εμΣοτειιτνιΚ άι εειιιιεΙεί ε Μπιτ ει 1°εϊ ΜΜΜ @Πέ ΙἱυώἄοΕ£, αωμοε ῇξὅτἔϋε ίτευει_, 8ΙΒΜε. 1311Βιι“πΚΆΒΒζΒεε 
88ΙΣ(_.κΑ ροτοΚΤοή!πττεβιΚ ιιιὶτιιἰεη ῇεκῖϋ`Ιάε ΜΙΝΙ ε @ε Ήειωφε,ς 
@Εφ ΜΝ. ω! άΙΙερρ€Βαιι 24(ΠΚεπ Μ! Εά:]ΒΒιι ιι1εήιει!!. _ Μ; 
Η Β0ιιειοΙεέ. Α Εορ«›ηγα-ΒεΕΕ0ιαΙΐΗήάΒόεδτ έα Κεπι1$$γ; κά· ,|(ει· ε ΜΙ ίει!ειοτπ ΙιάΦεσ ΓεΙε6 ειϋ<ν!ε€ε Μάη ιιιῇΜ ή <··επεετηή Με τϋΙεψειι ιιΙἀἔχεἔγΙ€ετεἔΙιει “θωΐι·ει «Με αιριάναζ έ @μεινει 
_ἱ8 ειὶνεε Με· σε ω» ε €άῇοιι _ιιιε<#ΙιοιιιεΙ αεε'ιΙνε νειεωἔοᾶωτ, 'ει Γ “ κ οἔε θ σ' κ” κ” έ. ιζ ωσ · [Με μπα;; ει· ε υγιή ω· Με · ει ειη.ιιγ ε ει ειι==γ Με - . Ε2ΐπόΙΐ "ίπποι νεπροητοοεκεΙ:τΙάτιετσκ,τι $ιἔγἔγῖπιι°οοεσΚΒΜ 
νΙπἰπἰεἐ” ιιιἀεοιὶΓεΙ ιιεΙιειεΚιηἰ Πειτε. εανώ ;“`ιι εΝοι·πι.τοΙτ νσεωωι, 
ε1ειιΚ ρἰτοειιΚ· μ. κοροιηιι ίεπεΚεπ :Μπτε···γ 1 ο“ϋ`οτιιιγἱ νε1°εο εεινό. 
°Μ0€πηΛτιεινάη, ε ἔε Μ κι ο ιιῖτ ο ὅ , Ιιύ€ιιΙ:σΙ ει 3 -·'· 4 σιι€σηω-·ι5 
ῇἀτι ιιιἰιιτεἔγ 3 Κάνεε-ΚωιάΙιηή ΙΙ18€,°Μι1δί κι Κειιιεπίγ πωΙιεΗπει Μ!). 
€ειριά6 Μα νϋι·ϋε νει·ϋ ιιι!επγ Μ.Ι:ΜΜτοΜ; να έ;ειΨιιέοΜ 
νεΙϋ-ΚετἔεΚ ε86ει ΚἰΩετ_ῆειὶεεϋ·Κ_Β·εεπΜ ειιϊ·:0·6]ζω!;; ι 
οΗγ ΜΜΜ ρἰι·οεακ ε νει·0ι5ειι_Κ, ιΔσ€γ ειιε8Ί9ει $αϊ Μπεινε16 ε<>γ εκει·ΙάΕ-νότόε ΧϋϊέΙ'Ι26°πι ΜΗΝ “Ε” 
ἔετἱιιεινεΙ6βιι Ιάἔγ εἔγΧόΡεΒΕΒΙ”_ῖε'ΒιεεεΩ Βε22άΨΗΠ 
να] η εἔ7οπ Κειιι ε ιη , ε Με2εΒειιΠΝΜνάπ :ιι ηι·γΒέ4ΈέΒΒ!'ΐε 
ιιιε_ῇ‹ῖιιειπι ἱιι-Κειιιεηγεεἔϋ ε ω” πι;" ετ6*νεΙ ειεθιη·0Μπιέΐ με ΙΡ. @ΑΜΙ ε Μπιτ κετεειωεπ "πω ΙϊετάΛΕοηε !εά· φαει; ΙΔΜΜε!ι ρεὐὶἔ 25 επι Ιι ΜεΙιετ νεττεΊεπ. `Α να ιι··ιοικοκι1ει·εΧΒεω 
Μἔ, Μια ιι!νωεκιι ισιω ρἱτοε. Α ΙϋάθΚ'ειιΒα06Κ', πΤσ1ε6= Μπι· 
μγεκ 0ιιιιγΙιε 1ειρϊιιτιτυως. ιιιεωιεε Μια Κενεεευέ εετειειές”: ει» Μ 
ιιιειιιιγὶεεἔϋ νετεε εεν0€ 6ιιιΙεει€επεΚ; =σ.2 4%θΙετΠεεεΝγεΕ 86861 κε 
Κεε ρἰτοεειΚ, _ιπείειβε μια εει·οιεε61ς ε νει·βι!ΒαΙο Α ειΙν @ΜΗ 
Κειιπετε]Μεπ νεϋ£ε£ _νότόε Μια ΜτεΝΒόεΚζ Μό] νε1°Με; ιιι-εἔγεϋ 
ΜιειεἱἔετεΚ τεητΙεε ει1Ιωμα!ϊ. “ · Δ · 
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ΙΙΙΙΙΙγ απ( ΙυΙΙΙπωΙΙ›‹Ή πενε26Ιω οι «και, Ι:ϋιιπγειι .πω 
ΜΙϋπό. Νη" ΙιιιιιΙιπάπρΙ ,·;οπάοΙΙππΙε ΙεΙοπ ΙεπιΙΙ, εΙΙεππεπ οεπιΙΚ 
ποπ (εΙ6ΙΙΙ1πΙκρέΙΙΙόΙΙαπ)·νόιτπ6εύ$το ωΙ6.ΙΙππΙα ο. ὅω·ΙποιΙ‹6τἔοΙ‹Ι›ειι, 
νέτϋπιιΙεπιηοΙ, επιόε.Ιοπ10τιπ6πγ ιιέ:ΙΙΙΙΙΙΙ Ρειιι€άεπε.ιΙε να” ΙσππεΚ πε 
νω2ΙΙΙΙ-υ-ει€ΙΙ Α πΙΙ ΜπιπΙΜο2 ἔετΙὸειΙοΙΙ πεππϋπΙ‹, ει ιι €ε·τΜΜΜ 
Θεώ ο ΙΙγ πω” Κ8πιέπ γε6ἔο ιποΙΙειΙΙ Ι6Ι‹6Ιοωε νότ 
ΙεΙ επ 8680 ν οΙΙ 'ο ιεπ ύΙεΙπι π ΜΜΜ-Πο” πεπι πόΙμι,·έΙιιιιό 
πέστΙποιοπ, Ιππποπι ΙπΙεάΙΙΙΙ ΙιετοΙουε νότνόΙεΙ Ισα ω". οιοΙειε 
ω - ,ΜΙ ΙπιΙΙιιΚ, :ΜΜΜ Μπι νει·έγπιπΙε ο86ειΙοπ ιιΙεἔἔγ6ιόἀν0, 
πο” οιεΙι Ιε Ιπιειπιθ.ΙΙΙ:Ιτ νοΙππ οι εεεΙΙΙεπ, ί6Ι66ρ, π.. Με ΙοεειΙΙΙι 
ΤΙΜ, πο" ει νότϋπιΙοτη ΙΙΙΙΙεΙ6Ιε;,· πιέπ· ε ποΙε8ε6€ Μπι @ποπ νέἔε6 
Ι`πΙγωπΙι Με!! Ιε ῇοΙεπ ιπωωιι. 

4) ΒόειΙεΙοε ἔει·ΙποινεΙ6ΙοΙ›, ΙΙοποιοΙΜΙειΙ - πιοΙΙγ 
πανω ΙιιειιΙιπέ.ιηΙ, ν6τιΙιΙεεάἔοΙ (εε ρ6ρεε ΙάἔγπΙάετ ΓοΙΙει ΠΠ -Β 
ιεπ,88εΙ πω... ΙεΙππιοτποπ ιι πωπω @μπει πχοιιιιΙάεωΕ ιποπ‹Ι 
πω. 

1843Ι‹Ι ΙεἔγιΚ. 391 ει. ειΙπΙΙ. Ν.Ν.3 ένω, οΙΙάπγο:οΙΙ,ροεΙΙ 
ε2ϋΙεωεπ Μ, _Ι‹:Ιειι ΒεΙεἔε6ἔε ΚθΖιΙ0ίθἱἔ ιιιΙπι!επΙΙοτ ιι Ιε;]οΙΙΙ: ε 
ἔύει56ἔΒεπ τ6ειεεΙΙΙΙ. Π: 10 πα-ρραΙ ίεΙνέεΙεΙο εΙ6ΙΙ ΙΙΙΙιιιιΙΙΙ , ΙΙιΙιΙϋπ 
Ια Ιειπει·εΕΙσπ ΜΙπιάπγ κωωκωιειωπ 6Ιοεοπ σ.5ε ΓάΙι!ιιΙΙππωπ οΙτπΙ, 
ε ΙΙΙ6ειαΙ:οπΙτόπΕ νΙειειειωΙ·ό ειιι€επω ΙΙΙΙΙΙΙιΙοιιιτόΙ ρειικιειΙτοΙΙπΙ Κα· 
πο, εἔ6ει “Με π,·Ξγειπ εΙΙΙΙΙοι·, Με Μπάρ ΙιΙεσ νέ$ΙΙι€ΙειΙ μη. 
οεϋποπ πι εἔιιιετενειΙἐεΙ‹, ε ίεΙ6τ πάτι·ει-ΙεΙ6 κακό. Βιεπ .€1 
ΙεροΙπππ ιιιοπΙΙειπ σεΙιιιι6ΙεωΙΙ εοΙιει εε:ιπ πωπω ω, Μ: Μ.. εεΙπ 
νόΙοαοΙΙ €επε, Μνάἔγιι πΙΙΙεοπι νάΙωιοΙΙ, ει οεειΙ: παπΙΙι·ΙωεεΙ Ιω 
πιόπγοϋποπ 68 τΙΙΙώππιικΙειΙεΙη ει ΜΙεάττ νειΙιιΙΙΙΙΙΙΙ σ. νΙιοΙοΙοτ Ιε ϋπ 
ΙπΙΙΙιτΙππιιΙ ποοεΙΙΙΙΑ ε!. 

001. 4Κόπ ΙπΙὸιοΙϋπΚπε ποιειΕνέπ , άΙΙπροΙ_ξα εΚΚοτ ει πωωιω 
ιΙοτιπεπιεΙ (ορΙεΙΙι‹›Ιοιιπε)_ῇπΙΙεω ειωιιεἱπΙ‹ «ΜΙΒ. Α ἔετΙποιΙιΙΙιοΙ: ε ει 
ν6$τεΘ›Ιι ΜΑΜ ἱ2Ιπειἱ ΙΙΙΙΙΙΙΙ €6ι·οεϋεοπ Μειεππινιι νιΙάπαιΙε , ιιιΙΙΙ.Ι 
ΜΙ κι ΙεεΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙι·ϋ ΙιΙοιποΙ πγει·Ι. - Ατοιπ ιΙπιιιιιΙΙ όε ν6ι·όε, ν68ΙΙιθ 
ΙΜ “πιω νϋτϋεοΙ‹ εΞε ΙΙΙΙιε,μπ νειΙΙΙππΙτ. Α Μ] ΜΜΜ!. ΜμΙειΙΙΙιπτ 
Ιειπ, ει ἔει·Ιπο2ιΙεΙ‹ πιοιιΜιπ πγοιιιάε:.ι ιιεΙΙΙιοΙΙγ ΙιεΙγεΚεπ ει Γύ.]ιΙπΙ 
πιω ε εΙτεΞεπ πιιἔγΙΙά, ΜΗ πειπ νύΙε·τεΙΙ 6επε. Ι Ι 

·· -Βιοπ ΜΗ088ύ8θί ιπΙπΙ ο8ΙΙιοε οτοιΙοΙΙΙ ,;οι·ΙποινοΙ6-ΙΙιπππΚ, 
πιι8ττϋπόπτ ΙώΙειιιιΙΙΙιάΙιπμΙ, τοΙΙΙπΙνιΙΙι, ο ῇὸεΙπΙοΙ Ιἔεπ τωιπιιΙα 
Ιιπιπι!0Κ.-··(Ηύωιιι6ιΙππΚ π ΙιΙϋνεΙΙ:ειό απ:: .ιι 8οιήιωιΙ·ο 12 πότε; 
Ιεϋρ6Ιγ ει!Κο.ΙΙιπιιΙειΙοττ, ε ΠΙι·ΙΙό πω ει ·έετΙποιπο ε” ΙοτεοεπγΙΚεΙ 
“Β ΜΒειπγπ· ΜΙΙεπεΙεΙΙ, ΒεΙε6Ιοἔ π ΙεϋνειΙ«:26 πω· ΜΝΗΜΗ Βρ. 
οιιΙοιπ. ;;Ιτ. 2, ορΙΙ ετ. β, ε:.ιοΙΙ. η. 8. Μ. Γ. π. ΒΙν. πι πω. δ. Β# 
:επ επτεΙ:, Μνόνέπ ιι Ι·ΙϋρϋΙγϋΙ(εΙΙ πιἱπιΙεπ 8 τΙΜΙΙ:ιιι .,8,Μποιίωκ 
ποΙε. Αιοππειιιο. ιπάτ 10 παω; Μό ΙΙεΙοἔε6ἔ πιω οι·όεοπ ΜΙιειΙσ 
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€γ68·γιιιύιΙτα ιε εειιιιιιιι ειιιιι νι€Ποιοι!. @κι πω” ΜΜΜ ιιιάιι Π· 
ιιιιΜε Μια κι εἔόει ωειέιι, ιιιεΙΙγ πι" ει ἔϋι·οεϋΚ ιε Μεεύ οπ 
ἔειΗεΚ, ιιιοιιιιιιιιι οειιΚ Μ” ιειιι6ι ιιειἔγοΙιΙι αιώνιο! ]ϋΙιεεεειιοΚ εΙ6, 
ιιιεΙΙγειι και οοιοιι. 5έ:ιι ι·εἔἔεΙ ει €γοι·ιιιοΚ ιιιοἔ Η ΜΗ. 

Α ιι ιι ιι ο ι ο ι ει Κύι·ΙιειάιτειιιιιιΚιι€ ιιιιΒγ ι·όειΙιειι ιδιιιιοΙιι! Α ἔε· 
ι·ιιιοινοΙ6 @μια ιε ε86ει Κιιστ_ιοιΙ680Ιιειι , νειΙιιιιιιιιι Ιιιιτηιιι κι νότ 
£ο!νόΚ νει!ειιιιιΚ, ιι ΙιἰἔγιἐΚ ωιειωιι ειιοιιιιαιι ει ιιωμικ Θε οειι€οιγάΚ 
ΜΔ ειιν6ε ΜιιιιιιΙνειιιγ ωιάιωιιοιτ. Α 2Η: ΙἀἔγόΚ-οεἰ 
,·;οΙγιι ι·όειέιι, ει νεΙό 1 έ Ιιιινε!γΚιιγι Ιιοεειιιεάἔι·ε οΒόε2ειι οι· 
ω” ιιΙνει ε €6ΚόΙο Με ιιιηιιι6 νό.ΜοιΜιτνιι ωιιιιωοιω 
Α: αθώου νιιιιιιιιιιιι ιι ιϋιιΜ 6ιετιιιϋνοΚΙιειι ιε , Κινενόιι ιιιι€γο!ιιι 
νοιτΙιόειώ;ιετ, ευιιιιιιι ι·ειι0ο!!οιιεεε6$ει εειιι νο:Μιιικ ωΖω. 

Ει εεειΙιοιι ωιωι ει ἔετἱιι£<ιΚὲι·-ΙιιΙιιιιιΒ Μιεύμε!ειι ΜΜΜ ιο· 
Ι8ϊ,ΐ. ι. Ιιιιιιιε ιεπιιιιιιήιιγ7 ει νεΙόιιοΚ ρέιρεε ΙἀἔγεάἔιἰνιιΙ, €ειΙά!ΕΜΜΚ, 
ΙιοΙοιτ οι οΕ6!ιΜ Φ°εθΙΙιτ·ιι ΜάιιΣ2ΜΕ ιι Ι‹›Ιιιειιιι6ιιγ 68 ει νε16 ε! νοκ 
Κοιιι6ιιγοάνο. 

Α 1'οΙιέι· 8οι·ιιιοινοΙδ-Ι!ιεγπ!έε έει Εοεγάα. 
Α ΜΜΜ· Ιειι€γιιΙάει, ιιιοΙΙ)·ι·όΙ Μάι· €6Μι ΙιεΙγειι νοΝ "ο, ε;γιιιι 

ΐιι€γάεεειΙ ιιεΙιέιιιΣει‹ιι· ΜΗ Κιει!ειΙιεΕ )ιιι!!άι!ιιιιι ιιιΜΜιιιι, ΜΜΜ( 
Με ε η" ϊϋΙΙιιιιὸΙεἔ ιιειἔγ "Μ, ύ$γ Ιιςιἔγ ει: ιέΙιεΕΙιειι εἔγωΗε 
ιιγόιπει να” ιιἔγνιιΙτιιι· ῇε!ειιΙ6ιιἐτ ΙιΜειιι;- που κιωεσει‹ :ιι 
ν εΞἔ ιειἔῇειι ιιιι·έγιιιι ε‹ινόιι;οΚ ιι ιιι·ιιγοιιι ει!ειόΙΙιιι06ευε (ιιιιι·ειειιοιιε) :ΞΙ 
ΙειροΗιειιι νοΙΜΚ. Ε” οιιι€ο!Κότοειιά! ειιιιιε ιιιρειειωιΙΙιιιιι ω. Βἔγ 
χιό.ιτιιιι· ιιηθιωκιωι ιι ;ετιιιοινο!ό ΜΜΜ τύπο, ει |ιιΓειι·Ιε ίεΙ6ιιιιιιιΙ 
ιιοιιι ριἐιιΙιιΒγεειἔιι πιο!! όε ει: άΙΙιιιιιιιιιγ εἔγάωΙὐιι ιιιιιι6Ι ΙείοΙ6_Βιι, 
ιιιιιιιι! ΓομιιιΚοιπιιιΒ. ΝέιιιοΙΙγ οεοι!ιοιιι·άιι;βιτσειε ιιιιιιιιΠαιιοΜ; Με 
κι ιιωμικ, Μ" ο ΚστιοΙοιιειιιεκ ω” 11708 νἱειοιιγιι ιιἔοτἱιιοινε 
ΙϋΕιάιιιιιΙοιιιιιοι ιιιιιοει:ιι. 

Βιοιι ιιωἔίοΜΙιοΜ κατά” ιιιοιιΙιιιιι οι ει” ιιιιἔγεέρμ ε ιι έμε 
ι·ιιιοινσιό οεοιωη·ωμ Μπέκι ιάνοιι·ιιι 80ιιι άΙΙιιιιιι6. πωπω ιιοιιι ω· 
Με ειι·ι·ιι ιιιιι ιιιιιιι«Μιικ Ι(Μ68ιι6, Βιιιο;Κϋνο1Κοιτε26εοΚει έρι€ειιι. 

Ι1ΜεΙιε5.ιΕ Ιιοιιιά!γ!-οειιΚ ;ιιιιιγιτ ωι·ωκ ΙιιιοιιγοειιιιΚ, Ιιοἔγ 
ει: ιιιιιιι€_ειιιΙΜΜ έιΙΙ:ηιοτοΚ ιι Ι‹ιΙιιιιιΙ ι:ΙΙοιιιωσιό ωι·ιιιόειοΝ1εΚ, ο ε 
τϋει16 θΙ0ίτυιιι|ε€ ε !ιιιιιειειιι6ιΙο1; ι;ι;6ιιγΙειιοΚ. Πε Με ιι ιιοἱιὶεἔπι'ω 
οιϋΚεόΒόι·ϋ! ε ιιιι€8.Ιιιιάι·6Ι ει: εἔέει όΙειιιιϋνειεΗιειι ἔοιιιΙοΙΚοᾶοιιι, 
ιισιιι ίιι]ιΙιειτοιιι νιεειιο. ο ΙιεΙγειι Ιιειιιιειιι ΓϋΙόΙιτεθό ειεινειιι ἱἔειι Πειέ 
ΜΗ Μαι ιι€γωιτειιιιιιιιιΚ: ,,ννω ιιιιιιιο!ιο ΡιιειΝιιι·-οριιιο ιιιαἔ 
Επι ΒιιΚΚυιιιιιιιι·Βο ννιιι·ιοΙιι ιι.ε. πι." 
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Βοι·ΙικεινοΙδ-Κοιιιέιιγοπέπ. 
ΒΙ6Γοτάιικ "πιω Μιοιηιοε πιω, ιιοΚιιιιΚ ΙοἔπΙάΜι ΜΜΜ ω 

νὸεεάἔιι ε Κειιι6πγεόἔε ιι ἔει·ιποινιιΙ6πεΚ Μή· Μπομπ ΙιιιΜιππιι πι, 
ΚΠεπεκ Κύιήε!επειει ΙεἔΚενεεΜ ιιοιπ ίεΙσπεΚ ιπεἔ ἔιιιἰιιοιΙιάππι· 
Ι‹›ιιιιιο.ιι; εμ εει:Ηιοπ (Ι. 288!ειρ , ΜΚ οπο!) πο! ει ΜτἔεΙε ιιι€ει·6επ 
ι‹›ι›μ ΜιοπγιιΗ Με , ε ιιιοΚπιιΙι νϋτϋεεόἔο ΙοἔιιπἔγοΙιπ ι”οιιπ "Μ, 8.2 
οἔγ6πΚόιι£ πω· ε ν6ι·τεΙυπ νεΙ6 ιιιιιιι!ιιειιι Ιπ-ΚειιιΘιιγεέἔϋ νοκ ε 
.π;έει ωιήειιο!ιπέπειι , ύἔγ Ιιοἔγ πιιἔγ :πό Κινάιι€ειΕοα ιιπππΚ επιτ 
ιιγοιιιάειιι·π. Νέπει ιιιΜόπ π νε!ό εἔγἱΚ ι·όειο οΙΙάἔγιιΙ€ ι πιιίε 1°έ828 
ει. ι·επποεπι€Ι Κειιι6ιιγπϋπ. ΙΜ ιε ω” πει ιιιοιιιΙ]πιι, ιιιι€ ει: πἔγΚε 
ιιιέ:πγω!έε οιικΜΜπ: ιιειιι ιιιιΙιιιΚ ιιιιΙΙγ Μπι ε ιιιΜπ Κεπιόπγεύἔε! 
πενειιιιιικ Ι‹6ι·οειιιιΚ, ε οι ειἙιΙΞἔ έ.ΝειιιιιιΚ «ΞειΙεπ νοΙ6Κειιιύπγ 
εό;;επιπ Κύτιιιιιιιπἔ παπι ωιιιιικ 6ι·ιεΙιιιοιπι. Μι:ι·Ι υἔγειιεεεπ οπιιΚ 
:ιιι :ΜΙΠιιι: Ιάθιιι!άε ιε ιοΙιει·επιιιόιιγ, ε Κειιιἐιιγεέἔ: ιε ΙιιΙιει·επ 
ιιιέιιγ-ει νεΙειιι6ιιγειιι ειι:τιπι Μπι Μ!. Ι.οδηιΜΜι ιε πιτ Ιω!!ειιο 
Μιιιιι€επιιιιιιΚ, ιιιἱΚοι· 68 "πιω Χϋι·ιιγϋΙέι!!άπ ιιΙιιΜ πι!! ιι 
ἔΘτἰιιΩΖνεΙὅ-Ιοϋ Ιειμιι!άει, να” Κειιι€πγειΜεΙ2-Βτι·ε πιι πισω 
ΚύριειεπεΙι νπἔγιιιιΚ. 

Θει·ΙππινοΙδ-νέτϋιπΙοηγ. 
Α πιιτ οιεπ, ιιιιιιι!επ εεειι·ε πω ἔγετιιιεΜαιτἱιΙιιιιιτόΙ ιιιοπά 

ΜΜΜ, πο. πιι€γτώεπ πιο: ίπ , ιιι68 ιε ιΙΙοιιιι6επ, ἔγει·ιιιε:Κ-Κ0ι·ποιι 
ωιωἔ, πωπω" πιιιοεοπ; πια! πεπι ιειιιει·εκ οποιο: , ιιιιπηι Με· 
πωπω νιιισεἀἔοε στοπ ο ιι νόι·ϋιιιΙεπγτ σ. 8οι·ιιιοινε!όπειι Μιωεεπ 
“πι”. Α νε!6 έ.ΙΙοιιιό.ιιγάπο.ιι πεπι ο;ςγιώπιιγοιι €ειι°τοιιι τϋι·ωιιιιε·Ιϋ 
παπι, ΜΗ ΜιοπιιγιιΙ Πικάπ πιοπ εεεω!ι ιε, ιιιιιΙόπ ει ἔοι·ιιιοιΚιἑιἔοΚ 
ΜΗ ω» ιπεικιιι 6ιιιιιΚ πι. νόι·. Αιιιιιό.ι· πιοιιΜιιι πα €πι·ιοιιι, Ιιπἔγ ιι 
Μποιο1ιππάΙ ΜϋιιιΝΜ, ει ιι ἔει·ὶποισεπΙοι·ιιἀΙιπ ΜΜΜ” 
νόι·€ Κι3ι·οπ 6ιιιΙοπιιγε1 ΙϋΙοε ει·έ:Ιπι - ἱἔειι μπω πέ 
νειΙ68; πιιἐἔ ιε ο” χω· υπειι·ε οιιιΙ6Κειειιι,,_ ΙιοΙ-Ιοποε Κιιροεο· 
ΜΗιιιιι ιι_;;γοπ -- νιέτϋιιι!ειιγι !ό.ΙΝιιπ ιι ἔιιτὶιιοινοΙ($ ίϋ!ιι!εωιι. 

Α ἔ8ι°ἱπ02-νύι°ϋιιιΙειιγ πει “παπι” 68 ι·ϋἔ1ϋιι τϋι·ωιιιι6Κ,_ πε· 
£ιιΜπι @τοπικ ιι;έπωεοιι ω, ο. πωσ ποπ ι·έειεποΚ ιιιει;ίεΙοιό νεὲ·· 
ΜΒΜ Θε ε!ειιιιιινοπ ι·ϋἔ€ϋιι @Ιππικό ειι€ΙΙιππόειεπ άΙ!ειροτει πιω 
ΜιοπιιιιΙιιιι πο. Πει Ιπει:ιιπ, ι:ειεΙιι€Ιγ ιιι6ι·16ΚΜιι, να” ΙοιιΙιιιΙ ι: 
@Με πιιιιιιιιπιι: πια ιιιοι;ιειπει·ιιι, ε πι” ιιιιιιινόπιιι01 ιιιεἔΚϋΙϋπ 
ΜιιΜιιι ΙσποτΙοιιιιεΙι ΜΜΜ; ιιιεττ τι Μπι Μι·ιεΙεΙε -- ἐοι·ιποιι 
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Τάιι1Μοιιι, οἔιωἘώορφΙωῷιρρω, πω: ΕΘιεΙιιιιιοι€,,νο€γ "ποιο 
«Με άΙΙιιροω επι. .ιιοιιι _Μι·ιιιιΚ Ιιιιιοε ιοΙοιιι686ΒΒει. Α νέ:;;ιιι€-ιειι 
€οτο«ΜεοΚ. ιιιιιιι _ΕΜΜπϋι·ιιιάι· ειιιιιι6Κ, ΙυΙιειιιο!ι να” Μπα Με· 
με ιει·ιιιόε;οιίιεΚ πω: ιι”ιωι ϋιιιΙειιγεΚι6Ι κι ιϋἔἔ6Κ (Ι. 258 ει!. 
Πρ.) ΒιιιιοΙεύ εεειΙιοιι 86 Πι ιι ιιγιι·ε ιι νόἔιιιἔοΚ ιειιἔοτὸἀἔειι Η 
ειέιιιϋιΙιεόεο ιιιεΙΙοιι; ίϋιιιιιιιι·ιιιι ιιιιιιιιιιιι: ιιιιιοε·ιι,=;όΙιοιιγεἀἔιι; Μιγ 
κοκ €ιιι·ιιιοιι επ:ΙιιιιάόεοΚιιόΙ εΙΙειιιις:ιι ει: ιιιιιο1ι ιεοιιἔιιιιιιιιοκ Ια: 
ιιοΚ. Πε Με Ιιιειειιι, Μο” ιι6Ιιει ιιΚΚοι° Ρε Μ” νιι€ιι εινόει ιιι ιι 
ιιιο!ι ι1ἔέΙιοιηειἰἔει(ιτιιιιιΜ1ιιιιε),ιιιιιι6ιι Ιιιιιιιγιό ιιΗιώΠ !ιειιιομέε ο 

Κοιιιι. ιι νόΒιιι€οΚ ειόΙΙιϋιῖέεοε άΙΙειροιάι. Με @οι ιιοιιι Πικάπ 
ιιἔγνΙΖΚόιοΚιιάΙ 68 παει: Μαι ειἔγ-€ιιΙιε_ιιῇ6ὲιειιιόΙ. . 

Πει ιι Βάσει 8γειιιιοΚΚόι·Ιιάι ἰἔιιΖΒιιιύῇάιιειΚ ,,8ρἱιιιιΙ-ΑροιιΙεἔ 
Με" οιιιιι ΜΜΜ εεειοιι Γοιιιοιόι·αι νοειειιι, ιιοιιι ω” έξιγιιέΙ Η 
ιιι68$γόιόο1ιιι , Μο;" ει: Βει·ιιιοΖνεΙ6-νάι·ϋιιιΙειιγ. Α 112· ιέεοπέιιιι 
ιιιιγιιέςι ΜιιιιιΙοιιι - ιιιΙ·ιι9.Μι ιι;;γΙιάιιιιιιοιιι Ιειιιιιι Ι:Με2ιΚ; ει 113 
ΙοΙιετ ι·ιέειΙειεε €ειιιιο:νεΙό-οεύι να” Μι; ει. 114ιιέΙ ῇοἔἔιιι Μιο 
ω" οι Κέι·ιιι':ει: ιιειιι ΜΜΜ ιπιιιιιιιιιιιγ ει·ειιιιιέ:ιιγε ιι ειὲΙιιιιιιιεόἔ 
ιιιιιιι νόι·ϋιιι!ειιγ ο!ιοπιιι_ιιιθ 861 ει εειιι Βιιοιιγοε, νει.ιιοιι ε, Μιο 
Ιει·ιι ιιιιἰιι ιιιιιιωΙοιι ειόΙΙιϋιΙιειἐἔ ιιειιι ιιειω ἱιΙεἔεε-εθ ει 115τό! 
άρρειι ιιοιιι ιιιοιήϋΚ ιίΠιιιιιιι, ωιιη άΙΙωρι›ι.-ΜεἔΙειιε£ Μέι, Με" 
ιιιο€ιι€Ιόεειιι ΜΜιε 7 να” ειι€οι·ιιεει€Ιιειιι ωιωειιιιι- Οι: 6ειιιιιέιι, 
ε ε ιιειθΚ Μοει τσιπ" €εΙιεε ιιειιεΙειε ιιι0ΙΙειι νο.ιι ιιγιινό.ιιιινιι. 
Βάι· ιιιιι ιιι ιιιοιιιιιοιι ΜΜΜ, κι ιιιόἔ ει !ιοιιοιυ!ιιιιιαΚ νειιι εοΚ ιειιιιι 
νιι!ύιιι; 168 ει ΙιοιιοΖοΙαι ιιέΙΚιιιι Κόι·εεοιο1ι ειιΜιε ιιοιιι ἱἔοιι Παει 
ιιιΠιιιιιιιαΚ, ιιιέι€ ειό.ιιιοε οΝγ οεοιεΚ ΒΜοΚάιπι ιιιιιιι ιι” ε. Ειιι1οιιιιιιιγ, 
ιιιοΙΙγειι Κοιι1οιι6Ι ιιιιιό.Ιοε νΘἔἰ;; 6ε ωιωωιωι8 6ειΙο|ιοιιοΚ.ι Β8Λ11'· 
τειιι Μ ει ΜεαΜ«ΜΚ Μό εε ΜΜΜ 160ι·ιεεειο1τ; παπι εισ|ιιι61 
ιιιι!νιιιι _ισνω ιιιό.81ιόρ Μ! ει ιΙοΙοἐ· ιιιιιι€ ιιΙ6εΙι ϋετοἔεΚιι6Ι-ΝἱΚιιόΙ 
ρ. ο. ιιι ιΟοἔεε ειἐιιιἐιᾶιεόἔοΚ έ8 ιειιἔοιοιΙάεοΒ 6εειειιιιιιοιιΙΙιιιιι€ιιυ 
πι” πιιωιιωκ ιιιιιιι ιι.ιιιιιιοΚιιά!. 

ίπ” ΙΜειιΚ, 1ιοἔγ ιιι ει·ω!ειι $ετιιιοινο16-νόιόιιιΙοιιγι Μ, νει. 
Ιιιιιιιιιι ιιι ιι,ςγνόι·ϋιιιιοιιγιι6Ι ιιιο;5ιιιιιωτό.ιιΚ, ω ι· πιό ε.ιο€ι·ο; Ιω] 
Ιε.ιιιι·ει ε ιιιι1οΚι·ιι ιι6ινο, τενόΙεεεει·ε ε ε2ειινοι!όΙε 
ἔ ο ε το ΚεΙΙειω σΙοειωιιιιιιΚ; ο.: ε!εό ιονόΙεἔειι νέι·ιοι!ύιΙάε .εισαι 
ιιιέιιγε νοΙιιιι, ε ΙεἔἱιιΙιέιϋΙι νέι·ιιιοε ;γετιιιοΕ8ΚιιθΙ Μαιο, ίϋΙΙιενιι 
ιό Ι›‹:ιιιιιάε‹ιΚ ιιιιιιι τϋιωιιιι6Κ; ιι ιιιι€ειΚ οΙΙοιιιιοιι εισιιγνοε, οι·ιηοι!1 
ιιΙΚοιιιιιιιιγιιιιΒιιάΙ νόι·εθόιιγειιιγοθέε έε Μιοιιγοε νόι·Βοϋ168γ 6118.!. 
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Με Μ!!!ι! ειο!!!!!!! οᾶι!!ὅ!ε!! απ!! ει! Κα!!! !ι!οΜ!ει!ιοΜ: ν!!!ει!! Μια!! 
!ι1Μ πωσ!!! ρο!εε!Ψ-!!!ετ! ἔγοτ!ι!ε!€!!ύτ!!ο!!οι!!εἔ Μόἔ !!!!!!ιγι!!! ο 
τέει!!ο!ι 80!20!!Υ085έἔ, έ8 !!!ι!οε!!ε!ε. Με!! !ιιιι€αιιι Μ. σα!!! έει!ε!!ε!!! 
Με!! !ι!ιρ!$ !ομ!!!!!!! 14000 Βε!ε!; Βγει·Μο!σε!, ώ ι!!! εἔγ εε!ε!!·ο 
εεΜ οι!!! 6!!επε!!!, !!!!!!!γι·6! ιιιο;;;γ626ι!!ε!ι! νο!!ιι!, 
πο” ει!! ει·οι!ε!!, !ο!!!!ι!ιι!ι όε 6ι!!!!!σ ἔο!·!!!οινε!6-νότ6!τι!ο!!μ νει!Μ! 
τ!!!!ύ.!!!!!‹ Μ!! !ε!!ε!! Ιου!!! ο !!ό.!!!ει!ο!!!!ιε!!! 

Μ! ε! !! Μιά!! Μ ε!!! ο! !!!ε!!-ει!!!!ε σε!!! νιι!όει!!ι!!εό,·; Με!!! 
!!έ!νε --!!ει ΜΒΜ!! !!!!!!!!ι!! !εν6!εἔο!! νόι·ϋ!ι!!ε!!!!γε! ω!!! ᾶο!ἔι!!ι!!, 
ω!!! !!!!!ό!ε! νιι!!!!ι σ. !ιγ!!ἔοἀαΙο!ιι ε !!ἱι!οἔ; Βοτοἔπ!άε0Κ ε! €οτ!!!οι 
το, !!ε!εό!!!ε ρει!!ἔ !!!!ε!!6 !!!!!ο!ι ε !!!ιε!ιει!!0!!. Βο!!οε να” ΜΜΜ!. 
!!ἰε! 1ε!ε!!ε!ε!! !!ιε!!ε!! !ι!ιι!!!!γοΚ. - Κόε!!!!!! ε !ο!!!ρει άΙΙειρο!ο!!!!έι! ε!. 
Μάο; !οϋ!!!όεο!! 1 -2ειει· ι!ειροιι!!!ε!!, !!ό!!!ιρο!‹!ἔ !'ο!!!!!!!νει; απο!! 
!ι!ε!!ε!! !ο!!!!!!! οἔγιἐιιεκιιύ! !2ές!!!ύ !!!τι!6!!ε! !ι!ἔ!!ὐ!, νειἔγ !ια!ι€γιι 
!!!!·ι!ό!ω!, ε "θεια !!ει!ϋτιεϋ!6εε!!ε! Μι!!! !!!!ω!!ιιιιι!ι!. Α ειστε! 
!·ύ! ε!!! !ιι!!!!! ει, Μ! ει!! εἔγν6τϋ!ιι!ε!!γ!ιέ! ε! Μ! ε! <έ;ει!!!οινο!6Ιοϋ 
οι!!!!!!!!!ε!ι !!ιο!!!!!ι!ο!!. Α ν!!!ε!!γοεε!!ἔ μ! !!!!!!!εε!!·6! πο!!! ἔγ6ι6!!!!ε! 
!!!Μ Μοἔ; !!!!!νο. να!! Μ” ει!!!!ι!!!!!ε!!;,ε!!!!ε!ι !!!!8γο!ι Μεἐ Μ! ΜΜΜ. 

Π88!Μ" 801.Π102 (ερ!!!!! ΜΜΜ). 

Α !ιι!!ι! ε! !ιενειο! οἔγι·όε2! !!!!ε!οι!!!, πιο!! Βε!οἔεέἔο! ό!! 
Μ!! ι!!ει!!ει, ιιι!ι!6ιι ε!. ἔετ!!ιοι !!οεει!!!!ιιι!, !εἔἔγ!!!‹ια!!!ιει!! !!$γιι!ι ιι!! 
ιι:!Κ ΜΜΜ!! τόε2ε!!!, ε! οε!Β·ο!γά!! !!ά!56 τέ:ειε !!!!!ιιγοινά!! , ο Μπι!! 
ι!όΚο!ι εἔγ !!!!!!ά!ιιιι! ;;ϋ!!!!!!!!γ!! 0η; ι!ι!!!ο!·οι!!Κ Μ, !!!ε!!γ!ιο!: “Με 
!”ο!γειι!ά!!!!. Κϋ2νθ!!8!! ε! ἔ!!!·ἱ!!οιοει›.!ο!!ιἀν!ι! Μι!ε!!ει!!!!, ε! ι!!!!!ο π! 
μ!!!!!!!!!!!!!ϋ!!!!γειι !!ε!ιγο!ι!!!!!!ύ. Ν!!!!ιε!!γ εεο!!!επι-·ει!!!!!!! ει: ο ο2ἰΚΚ 
νέἔό!! !!!!ι!ε!!ι!ό!!ε!ι Μ -ειο!! ἔι!!·ἱ!ιοι-!”ο!γιιι!ὸ!‹ ε!. !!ορο!!γει-!!!·0€ 
έ!!! Μ. !!6ι!ε!!ει!!!μ ύἔγ Μ” ε!·ύε!! !!γο!!ι!!ε ε!. ιΙειἔα!ι!ι!!·σ. ε!!ο!!ιΙιότ 
εάἔο! ε ει6!!!!!ι!εεεε !!!!!!ρο!!!! Μ!! Μό, !!ιο!!γ !!!ε!ειι! ε!Μι!!!!!, Μ! 
!!ο!γ! !ιιο€ει!!!ι!!! ε. ι!γο!ιιι!!ι. ν!!!!!ι!!!! ειιο!!!!!!!ι εεε!ε!!, Μ!! απο!! 
Κόι!ε!!ει!όε Με!!! !ό!ο!!!!!. 

Α ύειἔ πιιἔγεάἔσ. !!ιοἔγο!·ό!!γ!!ύ! οἔύει ϋΚϋ!!!γ!!ἔ !!!!!ϋ!!!!ϋ2!!ε 
!!!!, ε Κύροι!ο!!!! ι·ε!ιι!εω!·Μ! ε! !!!8·γ !α!τε!!, ε! !α!ιιιιέ!!γ Κ!!! ι!ε ε! 
!!!!!!!ότ ά!!ιι!; Μ!!! ειιο!!!ιει!! ε! !!!!!!!6ι· ιιιιἔγο!! ν6Κο!ιγ, νϋ!·ϋε ει! 
!ιί!, ε νει.!!!!!!!! εεε!ε!! Μ! ε!! οἔόει!ε!! !!!!!!ιγι!!!; ει!! ο!!γ εεε!!!!ς Μ 
ε!ι!!!!!ε!!ιο!! Μεἔ, !!!ε!!γε!!!ιε! σ. ι!!!,!!·ει!!!!!ο!ι !!ιέ:,<_ς θ! Κε!!ιό!!γ!!ό!· ὶε 
!!!ά!!γιο!! , ε σεφ!!! ε! !!!;γ Μ!! Θ!! ρ6!!!!:!!·!γα Κέρειιέ!ε α!!ιι!!!! Βο 

18 
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ΐΙΙΙ3Ι;.(ετ-ΙΙΙεΙΙΧεΙε πω”. Νη εεεΙΙ›ω τοΙοιιιεεωι ναειειδωΙοτωκ να 
ΙΙΜε- ε ε 
. 'Ι'ιιιΙνει πω, Ιιοεςγ ει ιιιειἔιεΙΙ (ΙοοΙειΙΙε) «πει εΙού $ωΙεΙειΙΒΜ 
8 ἔετἱυοι-οε:Ιομ ΜΙ ϋεε2οΚειροεοΙειτΙειιι ΜΜΜ! ΜΙ, Ι. Ι. ε. οεΙ;;ο 
@Η ϊύΙἔγῇωΚ0Ι.ΚόρειιιεΚ, ιιιοΙΙγεΙΙ 058Ι( ΙειεεεεηΜΜ ΙοτΙ·ειιιαΙε Μπ 
εΙιε ΙϋΚ6ΙεΑορέ οεε.τι»τιιάνεϊ; Μπα ΙιειωιΙΙ @εποε ΜικΜε πΙε181ειΙΙΙ 
εΙΙΙαροτ-- ιιιοΙΙγ ΙειπετοΙΙΙοει Ι“υΙΙό«ΜεΙ μια Με” πιόπωΙΙΙγ €8ΔΜΜΒ 
ε. 82ϋΙοτέρομ “Η ΙοτΙεΙΙ, ε. ει “Μαη Γοτεύ ΒοΙεἔε6ἔοΙ ΙωροιΙ. 

ε Μόἑς «Έχε έΙοΙ€ειπἱ Βϋι·ιη·ϋΙεΙΙΙεΙε Ι: ΙΙ:Μιποτετ όι·ιΙειιιεΙ --ει.ι 
Ι: Ι. Μ” ει ιιιειξςμηϋππ Θ. ε;ετΙποινοΙ6 ιιιεη_ιΙυεω Ιςιηι_ ΙόΙειΙΙ: ει Ιω: 
τεμφεουΙΒεπ, ε απ πει3Μι νοιιι1Ι €61Ιο16. ΙΙιω5Ι ει. ΚϋνΘίΙ£02ἰΚ, 
Μέ] μου Ιιειρε.ΙΙΙ ἔοτΙιιοιΙ ΙΙει€8ΙΙειί0ΚΒειΙΙ , ιιιεΙΙγοΙ: ει Ιιετοειτοεοπτ 
ΙΙτε8Βερ _ΚύριζιΙοεΙΙ, ει ΙσΓειι·Ι‹ὶ ΙιΙεἔεΚ (οε.ιΙΙΙει εεεμ1Μει), ΜΗ ει να 
ΙόΚϋτέΙ ειΙεόΎέἔε Ιε τειιιΙειωτὶτιΙ ει ΜΒ ΙιοτΙΙόΚό.ναΙ ειονοεειιι σὲ;; 
ΙΙΒΚϋΙΙΙόζ, Μ”, "ΠΜ ει ΚϋιΙειιιΙό εεεΙϋηΚ Η ιιιιιτει€]ει, ει ιΙεἑς ίαΙειΙΙιει 
θειτονοΙιεΙΙσπϋΙ ν6$26ιΙΙιεΚ; πο" ΙΙεΙἔππειἱοΙΗΙάΙ οΙΙειιΙη:ιι, ιηε:ΙΙ;εΚ 
Ι“ϋΙοϋΙο, ει ΙΙοι·6Ιαοιι "Η ιιγειΚειΙι·Ι Μό Ι6$οιιιοΙς,ΙΙΙγ 6εεωΙΙΙΙΙΙ.8 
Με Με' ΙειΙε.ΙτετΙΚ. Ι·Ιείε Κ6ςϋΙΙΒειμε ε. ιιιΙΙΙΙ5Ι,τε Μ" ΜιΙοε., "μας 
ει ιιιει€οεΒειΙΙιέΙγειοΙτ ιΙιιἔειπειΙι›Κ ιπΙΙΙόΙεΙόπόΙ-ειΚειτ ειυι·εἰε, Μ" 
ιιιεΙει€ε 7 ιιγοιιιεϊε, =νειἑγΔἔεΙΙΜΩΗΔἐΦΏΙΙπΙ ΙΙ ει--ιιειτι Βέτ 
€8τικ:Ιε σε ἰΙΙ€ἔἑΚ ιηὶιιΙ ει; ειΙάϋΙο ΠςΙ_γερΙΙεΚηθΙ._. . Δ _ εν 
. (ΤΙΜ' ἐεήηοιΙ Ι]8%1Ιιε11Ιοβ ἰἶμειιμΙμτεΙιεςΙε ΜεοΙς5 @ΜΜΜ Με”, 

ιηεΙΙΧεΙεπεΙεεεγόε Ιι›ΙγειιΙ6Ιςει εεΙβοιπι€ιιχ Ιεω·8ω ΙΙΙΙ(ΙΙ.Ινειη; @Με ω· 
Ιιά€ πιεΙ.ε Ιοιτηιόε2επϋυΙε ει ΚστΙειπιθμςΙεΙυΙεΙΒρυ ιιρειΙ @Μ ΚβΙΙ.11$811,.0η 
ΚΙ1:ΙιειίιιειΙζ ;ε.νειΙΙ, πια: πάειΙό8ό$_οέ ΜΜΜ δρςΙ.πω;Ι ιΙεΙΒρκιμέΙΙρ 
ιεχοιΙΙΙΙε ΙΙΙε.€έμτ ριέΙΙΙΙΙΙΙΙζ:εοε ΙρΙεΙιεΙεΚεΙ @η εΙό, ό;ιιγ,φειιάς_ιΙ6Ι 
ΙΙΙΙΙ Ιε €γεΚι·ειυ @ΜΚ νη” ΙιιΙΙΙΙΙΙεόΦ,εΙνόμε;, ε;ει_ ΙΙΙιθΙΙι6Ιμε;;ω 
νέ2=€βέεΙ ειέΙΜΜέεεε εΙΙειροΙει,-ειΚειΙΙεϊΙγομμ, παπί. Μ8,;Μ [ΙΙΒΜΙΠΒ8 
Ιώϋι·Ιτεεί ιιιϋΚϋιΙ6εοΙ--ει Μποἔεόἔεε ΚΙΙππγοει.μια;,ΙειιεςτΙεΙΙΙ:. 

Ιίὸι·ωιιὶΙειἔ ιιιεἔὶωΙνε ει ΙιειεειιΙΙ ,Ξετειιοι! Μπι ΙηρἔμιηεὶιΙεΙΙΙη 
ιἱίἐἔΙϋΚ6ΙοΙεεοη ειππειΙ‹ ει·ειΙεω ε Γε_ΙΙϋιΙὸευ απ, οΙ.ηΙΙΙηφ ιηςειικΙ·ό.Ι 
ΙερηοΙ ΜΜΜ, Ιιειιιεπιι , Ιιει ποιο εεε.Ι0ιΙοιιι,γ επϋΚ€ό,·ξοε η Ιώι° ,ετ!ειΙο0ό 
Πεκ πιόιιιἰ ιιιει;γειι·εΠει€άτει α ἔετΙπιοιγΙιΚὸτεάἔοΙ: ΙεΙϋΙνειιημ ει. ΙΜ 
ΜΙΝΙ 6Ιι υΒγαπ ιτοιη ΙεέσοιΙφΙΙιεΙοιιι ιυεἔειιπιιιεεΚίο Βε€οἔεβ,ςεΙ,_ 
ιιΙεΙΙέιιεκ Ιόπηκε86Ιιο2 ιιεΙιΙΪοςΙεΙε €ω·Ιιιο:Ι ΙιειεεάςΙΚ,!_Ιιμηοπε σ€ - 
ειοι·ειιιἱηιΙ νΙιιΙεεε ωττοιΙΚ. ΡϋΙΙενόπ ει πιιειδ;ειΙΙημι ρ,ιοιμνΙΖΕόφ.8 
εΙΙΙειροΙοΙ ει ὅρτἰποινεΙ6 Ιςέτεοἱ εε.ΙΙΙΙΙΙ, ει ρ€όει ΙΙΙΙτίεΙΙ6ιϊόαη.Ημ 
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Γο8Βαι6ΒΒά νάΠΚ - 65 οευιὶἀὶκοι‹›ιιι, Ιιοἔγ :ιι οι·νοεοΙε ο ΚϋτϋΙ 
ιΜτηπ πω" Πωιωωκ ηΒι;γοΒΒ ωΚὶπτοτι·ο. 

Επι 6εεπεεεπι 4 Βειειιότ ἔοτἰιιοιἰ ι!ο.ἔ:ιυα€ο€ ΜΜειιιι, ε οι ΜΜΜ 
ε. Μποεποεοιιιοιι Με; Βό.τοπι οεεεεει1ιότι ει Ι0ἔΓ6ΙεὁΒΒ οεὶἔοΙγιἰΚ 
Βεβῇάπ, ει Π3$οΒΒ ειιιΙΠοΗ 11 «ένω Παππά! ει 3 ε 4ἱΚ ο$ἰἔ‹›Ιγέιιιά!. -ό· 
Ιιιιι€ετ κἱνεΙιυτὁ, Βοἔγ ο Βοτυἔεέ·ἔ ΝΗω, ε Βοἑ·γ !οἔ;γαΚτειΒΒειιι 
ΜΗΜΗ‹ ιιό.ΙιιιιΚ κι ΙεἔειΙεὐΒΒ €ει·ΙΜι€Μοπ, ΒΠΙω εεκποΚ Κόπι€ ω 
ΕΜΗ( ει: ιιιοΙ!γ π:5ΙιιιιΚ ιι Η άνω Πάει Γιιι·«ΜΜ Μό, :ΜΗ 16ΒΒιιγΠε 
ο Βό.πωΙοιιι πω· ω κΜεο-κωικω ΜΜΜ πω. ΙΜ ν6ἔεω€, ηγο 
πιέ.ε Θε οι ΜΜΜ ει6ΙΒϋ«Μεοε ιιιϋΚϋιΜεἰ ιεινειι·οΚ, Θωθ] ΜΒ θε €ε 
ΜΙγιάε, ί6Κ6ρ ρειΙἰἔ ει ΙοΒ ωτῇειΜεε ΜΜΜ ει ἔετὶιιοιτο €ϋπεη€Κ_ 

ΒιιιΙΜΜΒοΚ ΜοιιΒειιι εεετοΚ, Μ! ειτετι1ιόε20€ι1ιειἔα Μ ΜΒ, 
Γ6ΜικωΙ:3.ε, ἔεπγειἱύ8 ό8 Βοίοι·τωΜε ΜΜΕ ιιιεἔἔγσἔγπά ει ἔει·ἰιιοιὶ 
«ΜΒ;σ.Μιιοτ. ··· ΠΝ ω” ιιιοιιΒακι ηειἔγ‹›ιι τἰΗωἰΚ ΙοΙιετπεΚ, ἐ8_° 
ει ιιιἰιι0; Κϋηπγωι ἔοιιιὶ‹›ΙΙιιι£0-εἀ·]ὶ; ει εε!›6ειετιιοΚ εειιι εὶΚοτιῖΝ; 
€_γα!εωιι ἰΗγ ΜΙειρπι€οτ ιιιοἔἔγ0ἔγἱ€ιιἱ, πιοΙΙγ πιοιιι εἔγ Μι·οε ιιιϋ26 
Μπι! €εΚἰτιωτἱΚ πιιΉό€ ΑΜΒ ιιιε8 ιιειιι €γω5γίΒΒαέό11αΚ. 

Πι: ΕΜΗ «Με 'Πιἱιιιεο‹›ιιτ€ ει ,,Η:ι2«:€το ιιιωΙΕοεΙο"-Βεπ ο ΜΜΜ 
Ιοιιιι·01 ἰἔειι _ῇε!εεεη ὸτΙεΚειὶΚ Η. ΜΜΜ ”]01ΙΗΜΙ Γ. ΚἱιιᾶετΚτ. 1846Μ 
ιιιηιιεΕ Γϋ:ε€Βειι) ί6Ιο;Ξ ει ἔγ0ἔγΙ€ΙιειτἀεΙ όε ιιιίίτόί ε2οιιιροιιτΙι‹3!. Μι 
τΗ ιΙο'Ι'Β. 80058 ϋεειοεειι 8 εὶΚοι·εεεπ οι·ν‹›εοΝ οεσωτ νο” Μ! (πιό 
εοκ διει·Ηπ ιϋΒΒ Π” εει:τ Πωικωιικ; Φ: Μπι οΙοἔειιἀϋ ειἱἔοτύ 
Β1τοΙεεεεἔἔοΙ); εἱΚει·€εΙοιι, :Η ει: Βει!άΙοε ΜιιιειιυττεΙἰ ιιιιΉεεεΚ ιπι€γ 
ειι€ιιιιιιειΙ ἰειιιοι·νὸΚ_ Α. Ω‹›ορει· €6ΒΒ ἱιΒειι Ο εειε ιι γο πι 6 Κ 6 Μ· 
2σέε ά!ωΙ 0νώ (ρεΙΙἱιπΞν) ;γτ$ἔγ1τἀετ εειΚϋιΙϋ€τ, ε οεο.Κρω εεεΕ· 
Βου ;γ6Κοτοεο€. Α Μ Ιε:ιιτάε (ριιιιι:Η«›), ἱειιι0ωΙνε ειΙΚαΙιιιειινει, ° 
Μπι ΙΜειΕΚ εσΚ οι·νωε ΜΒΜ ;;γειΚυι·ο!ιατυιτ, ιΒΒΒεΚ Μαι! ει: ασυ 
ριιιιΜυι·ιι ΚϋΙϋιι6εωι ιΙἰοε6ι·€ε€νιἑιι. Α ι·π1ἔ‹3 ειστοΚΚε!Ε ιιιυἔ= 
ιηἰτεἐε, νειΙωιιΞιιτ ὶε σ. ἔειιγεωΙειἔ έ.€Βιιιάω., πω” ιιειἔγ ρόι·τΕυδάεπι 
ΗΠέΙΜΚ ΒἱΒΦΝΒθΙὶΒἰΒ0ιΙ1°ἔ 1841Βειι ει 1οιιιο€ε26Μ Θε οιιι€άιπ 
α ιιγυΙοιειε νειι·τΜ ει!ΚΜιιιαιάεΜ ΚΙεότιέ ιιιοἐ·, ε 212; 
Βου ἔγ‹3ἔγιι!εἰεΙ; εε2Κϋ2ΙϋΜ_ 

ΙΜ” ειει·«ιιιοεωΙειι ΜιιιωιθωΙο ο ιιιϋωτιιοΙ‹ ΓόΚύρ οεειΚ α ἔθ 
ΓΠ02ΚόΓ·Ι0Β ε δειιγωΙ6ειιοΚ ΩιιΙα]ιΙοιιΙτἱιιι‹Ι‹5, επ νἱΙἀἔοε, ε ει νο 
ειοι!εΙωπι , δω "Μη ιιιΜοπι ἰἱἔγοΚε:ἱὶιιΚ θΙιιιωΜωί ει ιὶαἔαιιατο€, 
ΚΜεὲἔΒε @ιιι νουΙιειΙ:0_; «Ισ υπ τϋι·ωιιἱΚ ωη εευ2οΚΧεΙ, ιιιοΙΙγεΚ 
πά1 ει ιιιΕΝότ Μπι Κἱεὲι·.ῶοΦἰκΒιεἔθ Χοπ!! Γοἔι›Ι‹ ΜιτΗ ιιι·ι·ειΙ, Η Με 
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άΙΙΜα, πο” ΜΗΝ: ΜιπαΙοιιιπάΙ, ιπεΙ!γ ιπειι:·άτα παμπ” ε:ειινε ιῖέεοΚ ε παω! ΚιΜεμ , πιὶπάεπ Ιπποέεε5·έοε πωιύιΙοπ πω Ιεἱεότ€επἱ 
πἔγὸἔγΗἀετ. Πἔγεπ ἱε ο Γι·αιιο:Ιει οι·νοε απ, οι πιΕΕ πειωω-ἔ Με· 1πεάε:όε έ: νειι·τει€ ΜΜΜ, πόππ νοε:οι!εΙωιιιιιοΙ, νόἔΙιο: νἱππἰ €65 

τοΚεύε$$, Ε. ἱ. ει ‹Ηιἔ εΙ€άνοΙίΕάεά#: ό: οτόε πεδιΜέετ, ει: είπα! νἱνό 
ν%π02, ποἔγ ε” ΜΜΜ κωπιθππι εἔγε:οι·ϋ, ΚότΙοιπε:π ιιγοιιι0 
εε:Κϋ: ΜΜΜ, ετόεεπ ϋεε:εε:οτΙ£νάιι ε «Ιειἔ €6νότ, Μπακ «πωπω», 
εἔγε:ει·ειιιΙιιἀ ρειΙὶἔ ει: ϋεε:οιιγοιπο£τ ΓϋΙει:ἱιιεΚ ΙιεἔεᾶέειΞΦ εε:Κϋ:Ιἱ. 

Β:επ εε:Κϋ: Μιεοπ|Ιτ Βιιρπγπ·οπι επ£οι·‹›£οιιι-ῇἀπο:, ε π: ϋε: 
ε:οε:οτ1Με, Γοπο:ΜοπΚΕπτ ετϋεπεπ, "στοπ Με! τϋττόπἱΚ, πποΙΙγε!ε ει κά: Ιεπιιε:€ οέςγιιιέ.$Κο: ΚειροεοϋάΚ ό: Κϋ:οΙἱ£ἰΙε. 

[.:ι!Η ιππΜΜε ΜΒΜ ΜΒΜ ΜΙ, ΜΗ ιιιϋιι€άπ ίο!εοπΜπΕ 
πιἱπι|ἱπΚὲΜ› 6εε:πε:οτΗνει πιώ: ει παμπ "Με ι·ύε:ότ, :ι πο! ε: ε: 
Μιε:ιά6ΚποΙ Κἰὐιπἰοι·οὐὶ!μ ε: ΕΜΠ ΜάΙΙό ‹ΜἔειπαΕοΙ: Κετ€6ι1ιε€ε:ἰ, ει πάιΠ€; πωπω :ι ε:οι·Με0, ππέδ ο Ιεπεπγοπ ΘΙνά!νπ. 1εοειιοΚ; οπ 
Επι· (8-`15 παρ ιι€άπ) εΙέεΕνο:$ειψι ει Ιωιιε:ε!απ ἰε -ε πμ: :ι:Εάπ 
ει πιόἔ Γϋπιπιπι·πιΙσ εεππγἱΙάε£ πιεεαπΜπτ επιπειιΙο:άε πω πω ω 
πεἔειἰπἱ. 

ΕΜΗ π:οπ «παο, ιιιεΙΙγε£ ει Κέ! ωιιΠΙεΕτ ΓοΙγὸἱτπ£Βπιι πω 
οΙναεπἱ, εΙ«6·ρ ἔγϋποτεεειι πιεἔἔγ6ἔγπΙτ, Α ἔγει·ιιι0Κ , ιππ06π πιό 
ίε€εΠέ 2 πόπ:ηοοεβνοΙτ. Ιἔεπ £ετιιι6ε:είεε, ποἔγ πιἱπό| ΠααιΙ:ι.ϋπ 
Χοι·Ιπιπ τϋττεἑπἰΙε ε: ππΉόε' :ιππάΙ ΕπΚάΜ› τωιι6!πεΕπί π. οεοπ€οΚ ε! 
νάΜεάπ:Κ ἔγόἔγπΙάεά€ ἱε. πέωπκέΠι, π: π ἔει·ἰπο:πειεει‹ἰ€Κ Μπι 
πόπο ἰε, ϋεε:π, π πάι·€γάΚ πω: ἰε πιἱπέ ιιιοιιὐπΗΚ, Μ” ετόε Με: 
εΙκερειι, ω" ει: Με:: ε ιιιππϋι!όεεΚ σ:6Ι]άπειΚ ιιιεἔϊεΙεΙ. 

Α: άΙ$ιιΙπιιι 1839Βεπ νόἔππ: κά" "πω, πιώ ιπεἔἔγ6:6πὲεοιπ 
:ΜΜΜ πιοιπι τ::ύ!ε:ει·π. Με: πἔγππ_ ποθ: :ποπ εεεωΙ(πΘΙ, Μο” 
ΙγεΙαπ :Με εεπόε:εΚ ἔοπγε:ειΙαἔ :ΜΙ πωωΖωπ οι·νοεοΙπ5, ε: 
ε:πΙειἔ, πππι πἱε:επι, ΓϋΙϋΕτο εοΚἀἱἔ ππἔγειΕοΗ οι ιΙειἔππα€παπ; ει 
:οπϋπι1, πω” Ιεπεεεοπ πποἔτπιΙιιὶ, "πω ο!όἔε6ἔοε ει ε:σι!ειἔ άΙ€8.Ι 
οΚο:οπ ἰ:ἔ:ι€άε, ε πιἰΚοι· ΚεΙ!]οπ Με Κἰνεπιιἰ θ πεπέ: :ι ΓεΙο!ε€. 

Κϋ:Ιϋιιι ιιι:: πιοεΙΕ π: ειιι!ΗεΝ: Μια: 
Κοτεε:€οεοιι€τἀ_ῇἱ πειεειιΜ ἔοπἱπο:, (ερΕπει. ΜΕεπιο 

τπΙἱε), Α 0ιι€πιι:ιτ ε:.ειΜι·έ· Μπι” άεάνειΙ ιιιιΉοτεΜ, πα 
ΜΙ” Κἰιπεποτε|ΙεΙ; ιποι·€ επωωι ο ΜΜΜ: πτάπ ο 
τόε ἔετἱπο:Κ6ι·Ιοπ Γε_ῇΙ6‹Ιϋ£:, ιιιο1Ιγτε,ιπἰνοΙ€ἱε: 
0ιι ε πγοιπιΜε ]εΙΙοιππ ε Ιοίοηάειι νοΙ0, ει Βοπο:οΙω 
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ΜΜΜ Ιε Μ! ,·ι,·ειινοι!ω ο. ἔετιιιοινε!6 ίϋΙ6ιΣτ ιιν!!νι5 
ιιιι!Ι, ιι ἔετ!ιιοπΚόι·!οΙι οι!ΚΚι€Ι›ειι (!. 288 !ειρ)!ι!νει! 
ΚοιτιιιιΚ.--Α!0ίιιι·Κ-ιι!ε,Β·οΚ ει. ιΙο.ἔ Γει!ειΙνιιΙ ϋειε· 
Κειροεο!νάΚ. 

1839ι!ΙΚΙ θ! ει. Μπα. ΝΝ. 11 ένω, ιιε!" ο!ιοΙΙ, ρεεΙΙ εώ 
ΙοΕόεϋ ΙΜ Με” ειιι!εΙόεο Μο. ΙιιιἔνειΙνἀτΙιιιιι επιινειΙ ε! νΙιε!ειε 
σειιΚιιιιιιι ειιιιιω!ειιϋ! Ιιιιἔνοεϋν6Ιιϋ! σεερει;; ιιιιιιι ι·ΙΙΚάιι ειιἐΚεΙ Ιω 
ϋιιΚειιντ ιιι·ιΙΙΙιεΚ. 8ι!ιι!:ε πιο" Κ!!! Με. ε. Κοτειιιτοεοιιτ-ΙΙΙΙΙιειι ε" 
ιΙαές0Ι ω. !υΙιεΙοτι ό82Γ8νετιιιΙ, ιιιο!!ν ο!ο!ιιτιι ιιἔνιιιι ΚΙοο!ιιν "ω, «Με 
Μόνο! Διιιινιι·ιι ιι6νοΚιιιΙεΙΙ , Ιι‹ιἔν ιιιιιεΙ ιιιό.ι· ιιιιηι!ιιειιι Γιέι·ΙΙ-ϋΚϋ!τινΙ. 

Κ0ι·ιιι!ιιιιΚΙκι ι!ει:οιιιΙι. 7Κέιι νάΙειοΙΙ ΙΙΙ!. Α ιΙειὲ· κι Κοτεεπ· 
οεοιιτ Μι ιι€6ε6 0ε!ἔο!νιι ΜΜΜ! Ιιε!νειι--Ιιο! κι ΙϋεΚάει πινι!_ΙΙνέι 
ιινοΚ ΙιΙάιινιάιιειΚ, ε 1 Ιιιινο!νΚιινΙ, ει ἔετΙιιοιοειι!ιιι·ιιάνιι! Κϋι!εΚε 
Μ, Ιιειιι€οι Ιιιι;νάιιιιΚ-Κιι!ω!ιιι·οι!ΙΚ, ε ἔϋιιιΙιϋ!νϋοιι 1 Ιῷ !ιϋνυ!νΚ 
ιιν!Ι Γϋ!ειιιο!Κει!!Κ, Μ: ει. ἔετΙιιοιοειιΙοτιιιι!ια ΠΙΝΩ!! ει: ει!ειρΙα. Β 
ιΙιιἔ ει ΚΙ!!Ιιόι· Μαι! ίϋι!οϋΚ , ε Ιιιι!!ειιιιι0. Νιιιιι Γά!ι!ιι!ιιιιιε, Ιω πνο 
ιιιιιι!Κ, σ. ιινοιιιάε ιι!ειΙΙ !ιι!οΙιιιι!, ιΙο οΚΚοι· ει. ΙΜ, τϋἔςὶϋιι εειιιιιέ!εΙ 
ΜΙΚ!!! 6εε:ετο;νιΚ--ει ιιι! Μαι! Μι‹ιιινοεειι νά!!Κ, Μ” ει Εο!νιι‹!όΚ 
ιι €οι·ιιιοιοειι€οι·ιιάΙιιιιι ΜΜΜ! ίο!νειι!όΚΚα! Μ;;; ϋεειο, ε Ιιιιἔν ιι 
ιινοιιιιιε ο Πι!νο.ιΙ6ΚοΕ οι α,ηΙιιι Ιιει_ΙΙΙιι Μ!. Α Μ ωει! ε ΜΚ! Γε! 
ΙοΙΙεὲἔε !έ.ιε20!ιι; ειἱιιΙο!!ν Κενοεεύ ιιιιιιιιιοΙΙ Ιι!άιινΙ, πιΙιιΙ ει: ε 
ιιιόειωε. Α !ιιι·άε !ιτϋιιιιγίΙ ε ΜΜΜ, ει !ειΙιιιΚ ρεΙΙΙ,·ἔ ῇ6ἔΙιΙι!ε 
ἔε Κ. Κ6τ_!0ε!ιι€ιιιιΚ που Μαθε Ιε!ἔνύἔνιι!άεάτα Μεινε ιιιιιινινιιΙ Ιιι 
ΚάΙιΙι Ιἔοιι Κ6!εύ,·;σιε νοΙΙ, ιιι!νο! ε! Μ! ιιιι€νοιι ΜΙΝΙ ‹5ε ο!!νιιιι μη! 
οΚο!ι!ω! 68ειεΙιι%ι2·εΙιειι ε!!!, ιιιε!!νοΚιιοΚ εΙΙιιιι·Μιε 6!εινεει6!ν 
πιέ!Κιι! ιιειιι Ιϋτ16ιιΙιεΙιιο; ιιιει·Ι _Ιε!ειι οεοΙΙιειι ει Ιιιιέ,·νΙιό!να;- 68 ει 
νύἔΙιιἑΙ ιιιτ!ιιιιιιΙΚ ειό!Ιιϋι!τεύμ Γϋ!Ι6!ε!οιΙο!!Κ που ι!ιι€ιιειΚ σ. ,ιδο 
τ!ιιοινο!ότο 65 ιιι οιιιιιιιι οι·οιΙ6 ιιΙοέιιΚι·ε σΚοιοΙΙ ιινοιιιάειι Μαι!. 
Α ΙιειοἔεΙ ΜΜΜ :που οι0!Ιιι3! ἱι!ο!ἔ!ιειιΙ Θει!ιε!6ιιιιιιΚ Με!. νεΙΝΙΚ, 
Ιιοἔν Ιει!άιι Κό86ΙιΙιειι ει ιΙειἔ ιιιί!Ιονέ:ει€Ι ιιιιιδΚ!εέπειιι!_ΙϋΚ. Μ!ιιιΙειι 
ιιεΚ «ΜΜΜ ειιΞΚειοι·ιι!άειι! "ήπια 8ἔνειοτιἰ Ιιιι5Ιιει.ΙΙ0 ι·ειιι!ε!ΙεΙοα. - 
Βιιι!!ΙειιΙΙιιΚ Κε!! ΙΙΙ επ Μ, Ιιοιι,·ν πω! ιιειιι ο!ΙοΙΙ Θ,<ιςνέιι!ιοιι θΚιέιι 
σ.: οΙΙίιε Μισο! ειιιΒετ-Ιι!ιιι!6ειιινιιἔἔιιΙ ιιιε,·;Κ!εότέεΙε!Ι; ιΙοιιιιιιΙΙιο,·έν ει 
ΙιεΚϋνειΚοιοΙΙ ΙΙΙΙιειιιύτινοΚ τιιιιι!εεεΚ νιι!άιιιιΙν ιέε ει Ιιιιτεἔ ά!Ιιι!ειιιοε 
ι5.!!ειροΙΙότ Μπι Ιιό.Ιιοτ8ατάΚ, ιιιιιιιιΚ ΙονιΙΙιΙι! Ιιιἔ!α!άεάΙια ΙΙΙ ιιιιιιι ο 
τεειΚωΙϋιιΚ, 

Βἔύειειι 18ιΙὶΚἱἔ νει!τοπιιε "ει" £ϋι·Ι6ιιΙ, νι20!ετό1 ιιἔνιιιι πει 
,·ι,·νοΙιΙι ιιιειινἰεόἔΙιειι νΙεεπι€ειτίιιιιι Ιι!ιήει, ιΙο ιιι!ιιιΙποιιάΙΙιιΙ ιιιιἑἔ 
$ναΚι·ιιιι οεερεἔ. 

18Κιιιι ει ι!ειἔΙ›α ἔετεΙ!νιιΙ Ιιειειι!ι·ιιε ΙέΙοΙοΙΙ, ιιιοιιΙπιιι ιιοΙιιι ει 
ιιιί!ειει· ο!ιέ:,·; ιιιε!νειι ειιιι·ειτοΙΙ, ιιι6ἑς εειιι Ιιιι.ΙΙιει!0ΙΙ Κει·εεπϋ! ει 
ιΙιι,<ὲ· ειιἔο‹!ὲ!€ειινεέμ Μπιτ :που τω!! ιιιε!!ν ίο!νιιιΙ6ΚΚιι! νοκ ιιιο€ 
Μ", ο νέ.$οΙΙ ω!! Ιιι!ιαιιι!τ :ΙΙ ιι ιΙιιἔ,· Κϋιορεἐπ οἔν @Με ΜΙ, 
νέΚοιιν Ι”οιια!!ει! ε οι κι ιΙειἔΙπιιι Ιπι€νατοττ που οιόΙιειΙΙει!, Ιιο,ζν π 
ι!ιι,·έ,· Ιιι!ε.ΙΙιιιιι απο” 6ειιιοιι6νέ:εό!: 0πΚϋι!ό Μια <έστ_ΙοεειιιιιΚ. ΕΠ 
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ιπο;!!!!τωπνόη και” πιεπιιγ!ειἐἔ!τειι ωινόε Γο!γω!όκ Μια!! Με Με. 
πιά: πο!ιάιιγ 6τάνει! ως: ΜΜΜ ικά!! Βε!(ϋνοΙΧ82ε!! 00!υ!ξε:ϋ1°! Μα! 
ιητέιε 5 !!!ϋπ!€ύ!!!! !ϋ!!!!άε.,-Βιοπ ;ωεκιωι μ:: στ:: Μ!! Κέιιγί:ε!ο 
ΜΙ: νει!ε!υ!4 !ειιι6! !ε!νειιιι! ε: ι!ει€οιι άΜύ:‹›!! 5:ά!:ι€, ϋειιεϋ!εἔ ρει!!ἐ; 
τοη!!υ!τϋιι!4 :!!!:ϊό:ε!!σειι 7 υεερ ιιιά!«›ιιγ·Γεετνότη!, ιτιο!!γπο!‹ Με: 
πε!!ειαι πω!!! ει ω:: ιιγυἔο‹!ιι!ιιιειειι!›!› Με!. !9!‹6ιι ει Μ: ο!!!ν-υτόε 
νοκ, ΜΒ: σε!" Με απ:: πω: νε!;ιι!, ε: ι!ει,·; ΚΜ!!! ροι!!,·;10ιω. 
Μ” τιι!αι!οϋ, ε ιιιαἔάτει ει ι!ειέτει !ώε,ςγ!!0 ΜΜΜ ρε3ρεΚ 26$εττο!ε 

20!ώιι ει. Βεωἔ !εύ!ε:ει· Μιιητ, α:‹›ιιΜιιι ε!εἔ κητιι€ει!ιωιε -νώ!;= 
α ι!ιι€Μ!, α!!κει!ιπει:αιωττ τηοιιιάετ:ι εως “ν” φο;γω!ως" :Με Μ; 
ε:Θ!‹ε! :στη ϋι·ϋ!ι›ε!ε. Διοκι «ΜΜΜ !ιοἔγ Μ: ει: ἰ:ἔ:ιτι›Ηεὲἔ π·ιιμο!ο!ο 
ίο!αε επιιε!!(οι!ιιιέ!(, !ώνυ!Κε:ό ραπ! τωι!!ε!!ϋπκ: Βρ βα!οπιιο!Ε.;ι·. 3, 
σρ!! ἐν, 93, _εειο!ι. :Πι μ. ό. Μ. Γ. ρ. Π!ν. Μ: ι!‹›ε.2. Β!ό!εἔεεω 
εἔγ Με; !ιονοοιι66. -· 22κω ει Μ: ίο!γνάΜ Φωτ, οἔγώ!› Κοηε!ε!: 
ΜΜΜ: η μα, πε!ιό:86,·; ιι: ά!!ΚεροεσΚ ιιιο:ἔ:ε!!›ωπ, ΜΒΜ: ε 
ΒεεεεΝ πω; ει: α!νόΒΙα,·;ο!( πε!ιι6: πιο:ἔἀεει, ε 6ε:ι·ενε!ιο!ϋ :ων 
;5·στοι!άεπ, !ι€εεεττ Με. ΜΜΜ έ:: νάἔειτ‹ιτ! ε ει:οιιΜνϋ! 10 πειι!:!!γ 
τ:ι!ωτο!!!; Βο!εό Βαε:ιιά!αττει ρυι!ὶἔ, ω!(!τιτοτΒε :πωπω α Μι!ει!ιιιει 
ΚΜ, πεἔγ υγιιἔ€ει!πιιεἀ;‹›€, ε εε:!‹ϋ:!ευι!6 !::ειᾶάετ, τουι!ε!!εω!!: 
Κυ. οει!οιιιε!. μ. 2, σρ!! από! μ. β, ωμή!. ΜΒ. μ: 5. Μ. Ι”. ρων. 
Ποπ!. Φ. ι!. πω» 2.]8. ΒεἔΒεΙ Θε ω” εμ Ρον” Πάω! 0ιπι1!5. :Με 
!!Μ.-1. δ. ι:ι!τι‹!οιι ύτε!!ωιιι 2 Κάνέε!!πι!:Βάνει!. ΙΜ ει: !ι!ε;θε Κσι·_ῇε 
!ε!τιπ!πι!!ιιΜΒΒ ιιϋνεΚω!τε!ε έ:: ε: Βε!εἔ,· !εἔει·ϋεε!›!› ΜΜΜ, :ευἔο 
Μάο!! η”, ά!!Καιροοε;ϋτοε, !!ετιιιοιτε!εεωι !‹ἰτηι!ῇτι›α ωε!τε!1 
ιιι‹›:ι!τι!ε!!ειιι !ιαιη:ΜίεΚνεε, ατο:Μ_!ι!ει!ιιιιικ Θε νεό8€ει,·έ!ει! ειέ!!ι!!«!156 
8ο κσ:6ιι ι!εοειιι!ι. 24!‹επ ιιιεἔΜ!τ. 

Κόι·!ιοιιο:‹ιιιιτ. Τθε!ε Μεοε Με ω:: νό:ε:,η:! εονά, 
πηει!(; εινα:: Βεεεε!!, Μ5ι·-ε:!ιιο Εο!ιότ εἀυἔέιε, σ. Κοτοε:!οεοιι! 
Φά_!!πιιι !όνό ι!επ,<; ϋΚϋ!πγ!. Κιφυημ ϋτεἔ: ει: εἔγΙιὰτΕγά!‹ νιέ·ττε! 
Ν$νεπ να!άη:ικ ωιωκ, !ι:ιεοη!ο!‹6ροιι ει: :Η πι0ἔ ει: :ἔγειοε !ε 
νότιικιε. Α: ιι€γ Γο!ϋ!ε16ιι Μ” ιιιεππγἰεόἔϋ !τόρο:ιπέπγ! ε €επγοε 
!:::ιι!απε!ηγ; οι ἔγοιιιι·οοεο!‹!›ειι Κ!εο!›!› ιιιοιιιιγ!ε·9ἔϋειι νέτεει εεινό; 
ει: ιιἔγ πιοἑς ει: εέςγειοε α!ερ]άπ μπω; εοΚ εάι·;:3:ε ώ!!! μ” πιω! 
1·ει!οτ!, πιο!!γ υ!ο!ω ει ιιγύ!ι εἔγὶἔ ΜΗ εἔὲε:οη ε: ἔει·!πο:νε!ϋ!›ο ε! 
€ει·]οι!ε!!; ει ἔοι·!ιπ::νε!ὁ ά!!οιιιάηγα οἔ€ε: Κ!!οιῇῇε‹!6εε!›επ ε!!ά:γι1!!, 
ΜΗ!! ε: ΜΜΜ: ειιιγειέ !ιΜπιγ:«›!Ε!, εα!6πηε! ρει!!;, νιέι·ι!ι!εει!ε "Μ, 
ΜΚ; ει μτ!!ιο:-!ιάι·ημ6.κοιι ἔειιγυε Γο!γαι!6Κ ωιωωωιι, ιιιε!!χ εἔγ 
ει Κοροιηώτό! !είο!6 Φει·]οι!ϋ 1-2 νοοιε!πη! νεε!ειἔ τε!εέςκόιιτ Μ· 
τϋ!νονέπ ει. ,;ον!ιαοινο!6! ε! Κοτοε:τοεου!-ΜΜιι !όνϋ ι!:ι,ςἔε! Μπό 
εϋ!!. --Α Κετεε:!οεοιιτ ΜΜΜ! ι:ε!ἔ;‹›!γἀ!ιιἀ! σ. !ϋν!εοε ιιγι!_!!νάιιγο!ε 
Μάιηο:το!τ ε Μ!γϋΜπ ει: σπ!!ποΜ: ι!Μέ ΜΜΜ Μ, πιο!!γ ε: ΜΜΜ! Μεικ 
Μιιι ΚΜτ:;!το!! ἔυι·!ηο:νε!ϋ !ιάττγά! ω!!! Κεροι!εω!!. --Βιεπι Μι· 
!γά!ε εἔγἔγό !”οι·ι·ει!νά!(, ε ει !0Γ:ιτ!ε! ὶι!εἔε!ο ε:ε·ιι ,εἔη ι·ότε,:ϋ 
2 !2 νοπει!ιιγ!τα ναε28ΒοάιΜ ::ιωκο!»ω κϋτϋε!:ϋι·ϋ!, ε ιί!!ε ων!! 
Με:1ΜιτΙ:πιι!ν6έ:6ι!ιιο!ε.(Α με!! ΜετιιιοΚΧ6τ!ιέ:1ιουο:! ἔγϋ!ω 
ιιιωιγόϋοπ·σ!εέ:ε:1Μότιγ!ά!!ι:.εύ.)-Α ιιιο!!ϋτ·οἔ!ιοπ Μακ Μπρικ 
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Μπι €αΙ:ΜΜΒσ€€. Ηειεϋτο;;; ιι ιιιἀ_ῇ τειιι!εε, ει. ἐγοπιοι· €αΚΙιἀι·€γἀ_ῇει 
νϋτϋε ροπ£οΚΙωΙ ε Μ 0Ν ειοπγοε ΙώΚΚεΙ νοκ εΙΙάτνε., πω” οΙγ 
ΙγαιιοΚ ει Μιι·άπ0: ναεΦειἔΒ6Ιϋευ θε κι νόἔΒόΙΒεπ ὶε ΜΙάΙ€ειΜιΚ, εποπ 
Κἰνϋ! ει Βο!εΚΒεπι τϋΒΙ› ἔΗἰειᾶει νοΙ€. Α νεεέΚ ΜΜΜ; ο ΙιιιἔγΙπ6 
Ιγειἔ Κἱοεἱιη θε Μπιτ” ϋεεΖεΙιύιο£€ Μτ€γάἰ θέ Ιιϋν0ΙγΚυγἱ ναεταἔοΚ. 

Μίιπέιιι ε. ΕϋιιεΙοΜ ωι‹ω Μάι· ιιιεἔἰτ€ιιιιι, ιιιόἔ ΜΗ εἱΚε 
τεεοπ ιιιϋτεΙ:τ ΙιειεειιΙτ ἔετἱιιοι αει-κατ τιιιΙοιιιάεοιιιτει-ιιιΕιι0 
Ιαπτό α ΒοτΙΜ .Ιοιιτιι. Γ. Ι(ἱιιιΙοι·Ι‹ι·. ίϋιεαΜειι. Α2 εἔγΗκ οευτιωΙ, 
σ. πιὶιιτ ειιιΗΜοϋΚ, ιιἔγειιι ΜΜΜ ΚόΕεύἔειπι πο: νειΙῇοπ Μ2ΜεΞ Πει 
1οΗΕ-ε ει άειἔ :ι ἔοι·ἱποιοεει€οτηἀΙ›ει? Α ιιιάεοιἰἰΚτ0! (:εειΚ Κενέε 82ύ· 
νει! ιιιουιΜΗΚΡ Πο” ΙεΚϋτόιόε ΜΜΜ ἔγὸἔγΙΕΕει€οίΕ ιιιεἐς ἰ‹ι]άειιγἰ 
εειἔγεἀἔτι Μιεαι!0: 8οι·Ξιιοιάα€οι18.0. Ε. .Ιοιιι·π. Γ. ΚἱποοτΚτ. ΜΗ 1848. 
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