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ΜΑθΥΑΒ 

οιινω-εΕΒΜι ε πιιΜι€πιπ·τυποΜΜπι 

ΒνκϋΝϊνικ 

1έε 

επιικΒε2·τι 

8οΙιοε1η' .4π_σεω·.αΙ, 
Οπου είε "Μ" ΜΜΜ, πειιιέπιπεείοι·, ει πι. Ε. εΒγο!επιπόΙ επ οι·νοε εεΒέε2ἰ ύδι·ωπείε|ε ΜΙΚ. ρι·οΐεεεοι·ε, 
έ:: ει: οι·νο:ἰ Και· ίεε_βι; σι ρει:Η 8)'0ΠΠΒΕΕό1°|ιά2 ίδοι·νοεει ε Ι8οιμ16]ει; ιι κπομαι· ειοπιἰειπἰε, ε ΜικΜρεεΗ 
Ε. οτνοι:ἰ εεγεώΙε1 , ο σε. Ε. Μαϊ οι·τρεὶ Ιέι·εεεέΣε, ει ΒετΙἱπιΞ ΗιιΓοΙωιἀἰ οι·νοεΕ εΒγεεῦ!ε€ 1. Ηι€ήε, 

κι Ι'. νε1·εΙ›έ|γἰ ο ει. €γϋτε” έτεο|Π ειέ!εεΚ Βἱ1·ιἰ_ῆιι, ε εγο.Ιεοι·Ιό οι·νοε Ραπ". 

Βἰεὅ ΙΜΜ2). 

ΠαάΜπο ΑΜΗΝ μπι Π: “ώμο ωιἰ:0.ἰι, οι Ρήι1ώΡΐιιΜ ει ΥΪει ἰυινοιιικ , 
ΡΩΓ «μπω ἱιινοπικ οι ΜΜΜ ΡτοΒι ΒπΙιειι0.ίι ωωμι·Μι ΔΗΜ. [κτ 
πιιιΠιιπι πΙο:ο Μπη:ιιι ετ τεΙΝιια άεΕποεμ Ξιινεπἱο.Ωιιτ, ή ‹ιιιἱι 
ἱ‹Ιοιιειι: Λι, οι ΡΜ ἱπνεπιιοκιιππ !Η8Γ115, ω; ΜΔ ει! ΡοΝΙιΙἰΓ011 
ιΙιιυπ Ρι·οοεά·ια. Ωιιἱοιιιηιω Υπο Μ: τεῇεο€ἱιει οπιπἰΒιιε ι·ομοΒιιίω 
ΑΠΔ Με, ιΠειιιω ΐστωσ ἱιηιιἱτοτε οοιιΜω·, στ φιἱά ἱπνωιἱιω 
εΙοι·ΙΜιιτ; ΓιΙΒιι: επ ει ΜΙἰωτ. 

Πφμαα2σε. 

 

ΒυυΔΜ, 
.ι π. π. κατεα·ωνι πεπ·ϋιν1:ι. 

1844. 





ΜΑοΥΑΒ 

οπνοε- επιιέ:επι ε τειιινωεεπι·ΦυποΜΑΝΥπ 

ΕνκϋΝννΕκ. 
 

ΒΙ.ϋ όνίσΕγστω Π. 5.θάουι. · “πω πω. Ι. ΜΜΜ, Ε. πω. 
 

Τά]όΚοκάε έει ἰι·έπη?. Ι. 

ΡϋΠοΒοΜ επ εΙοῇπεττ ί'οπωΙΜ. ΜοπεΙ 
ΜΜΜ Μ" ΜΒ έε Μιτου ΙεεάέΙγΙγεΙ τεεεοπτ 
ω. ϋοϋΙ‹ ο ΜΜΜ Ι842-ΜΜ ΜεΒῇοΙοΜ. 
Μιειέι οΗγ Ι‹εΒγεεοπ Γοδειάέ!μ Ιιοἔγ :πω 
ίι·0όε;ΙΜΙ νέΙΙεΙΒο2ό Βέι·ΜεΙΙγΞΙε Μ1ε2!ω Μια 
Με. Α2 ειΕ!κοι· 16τιόυτ ΓόΙΒΜιοΒγέετ οΙὅτε 
]εΙουτύΜ. Νοτη τόειΙεΙο2ε·Μ ει: οΒοΙαπ; 
Μουτ τιἰποεεποΙ: ΜΒΜ. 8ὅι οΙΙγ ΜΝ! έτει 
ΒεΙεὅ ΕϋττιγΠΙέΙΙόεοΕ ΜΔ ίο!γΕΚ ιήοιστωπ 
ο νέΙ!ο!ω, Μο” Πγἰἱνιδο ΜΜετοΜ ΜοτκΙει 
Μ: --- Μειοε ΜΜΜ Μειρῇε , Βἱ2ἱοε ΓοΙγει 
ιΜήει.. 

ΑΜ Με ΙιἰἔγῇέΙ‹ ιἰεΖιεΙτ. ΙΙΒγίεΙοΙ‹, ει 
$ϋοοΜΙΕτεττ. ΙωΙγοεΙόετιοΕ ΒγϋέιγϋττεΙγεε έτ 
2εω εΙ πιοΜ ι'ιΜΜιετοιτ ει $6ΙΜ1επ ?ΜΜΜ 
Βει έ8 πιοΒόεεόΒε ΕϋιΜΙ. ΜΒΜ Βοπάο!!κοό 
Μπι επ ότε. Α ΜΜΜ ευ!γύι έπειτα εΒέ 
που. Β ἰιΜΜἔιη νου ΒετΜεπι Μι2Βό όε 
ετὅε οΙ«Μι·ειτ, Με εδώ: ΙεΙΚεΜΜοΙ οι·νοε 
πωσ! , ε ΜάοΜέιπγιιιιΕ ε τεπά11πΚ ΜΜ 
16ιόι ειΞνοΜ ω”ό 6Μετόνο1 οΙ18]ΕοΜ; ε 
€ρρετι οεοΙε εεεΙ‹ νοο2Μι!ε ε ϋἔποτἰιηεψ ει 
εοΙ‹1εεπιᾶὅΚ τΙἀεἔ; ρἐ!γἐῇέιτει ΜΙἐρΜ, εοΙσ 
τετΙιεἰΜοτῇό Π888Υ81Π1όΒ περοτίτνόη! - 
Μέε ἱε , Ιώι·οΜ ϋιι6Ι‹ετ, πιο νέήαποΚ αε 
Κέηπ ιεΙ·ιετ$όμΙΜιδΙ νεΙυπιέ ΜΒΜ ω” 
ε2εΙκ ΜΜά εεόρ ΤϋΜΜοΜηαΕ, ΜἱΜΙ ]ό 
ειέιπάοΙποΜΜε ΜόΒεπι 0εσΚ 5Β6Ζ› τϋ!;όΙ66 

ρ 

Ιειι(Η ΓοΙοΠιοιηοΕ Μοε. ϋτιϋΙ‹ 8ποτοποεόεδ 
ηγέήεεεέθη ε επΕνεε εΙπό2όεε ε τόειΒετι 
εοΙ‹ω ΙεεΜεΙ Ιαϊροε ΠρόιοΙΜ. Πει :κοψω 
ο $οΙγό5τετ β ετοόΜέηγι ΜΜΜ , Μι ΜΜΕ. 
ΜΜΕ σειιρέπι ΒοκΜἐιιγπόῇο, ΜΜΕ ει: 6ι·ϋΜόι; 
πιει !εΒΕηΙΜΒΒ πιεεειΜηαΕ ωτωπάοΜ; 
Με ω: έωεΜ ΙεἔιιοΒγοΜ› τόε2έτ 
Μ· εεε1Βοη εΖόρ τεΙιει86811 τεοάοε ὰοΙ8ο 
2ύτέιτεΞΜπεΙε τ ΙΠόε, Κονέοε, ΝονόΙ:, Μεαιοει· 
ΜΒ. (Η. υτει!επε!ε -- νειΜΜἰιπ Β τϋΜ› ΜΙ 

έ:5 ΜΜσισε ῇεΙεε ΐότΗΜτοεΕ, Με οτο6οϋ !εϋ2Ιό 
εοΜεΙΙ ΕϋετοΜυ"Μέει @κοκ , ΜΜΜ! 
ΜΙ! έιτοί18οε1ή6Μ. 4 

ΕϋΙΜειιοΜ [ΜΙΒ ει: ; Μ” ει Μ σ 
εγα π· οι·νο5οΙε έε εεΒόε2εΙ: ο Ιιξι- 
ε66ο!εΒοη ιιι6οΜΜγιιπΚ- ῇεΙοιι 
άΙΝιεροπ @έτι ε εεεπτιιΗ ε.ΙδΙιέρ 
τοΝ “Με Μ υπάει!ι%ενΙ ΜΙ 
ίο8ΙιεεεέΚ έε Τα” οΗιοεεό!κ. Ε 
ε2εΜπι ε:11Ι‹εόΒοε , Μο" 612 εδέειΒεπΒΕ 
2οηγοε νε26ι·εΙν ι1ι·οΙΙ‹οὸῇἐΙ‹ , ε η γ επι 
!εΜ Μεεοπι Αι Μἱτιὸειιοπ! Ε νε26τεΙν, σ. 
ΜρροοτειτοεΕ Βγό8γόε2ειτ τϋ!κό 
Ιο ι εε ί ιό ε ο; ε: @ΜΙΚ υσΙιοπεεεΙ1οΜα: 
ε2ίεοτυ 68 ΦοΜο1τ ΜομΙερ5ιέ 
ω ο 8γόΒγτερειεετεΙστοΕπε-Β.-» 
Μαι ε26Μροπ0.ΒόΙ Ή ΚϋεΙοτιεΙὅ ιάιΉγαΙΜ 
Εφτά" Ιοεῇυκ ΜεενέιΜοΖωοϋ ε Μπι1επ:Μ 

$ 



2 

Σε ι” ε: ιιιοιιιιγιι·ο Μια τι ΜΜΜ Γο!ι·6ιι·ει 
ιο!‹ Ε6:ϋπεό,5.ιοε ειτειΙΙοιιι6ιὅ! ε ιιιοόοήέι1ύ1 , 
πιιἰε2ετιιιτ 6261: Με ιιειροιι πιο” ι·6εει ΗΠ 
ΙΒιιὅεοεἐιΜιὸ 0ο ειιΙεριειΙειιι "68γΙιειιέιει ιιῇ 

` ιιοιιείιεοΙάειΙ _τειιιέι‹, εΙιἐτειιιὶϋιιΙ‹. - 5 πι 
μια” νέιΙοεειτοΜ αιόΙ τοιι‹Ιε 
2ειτ ΙκινοικιιοΙκ, Μι "επι οεειΙό 

«Μπι, ΜριοιιεΙιικ τοΙιέιι ΙειρῇειιιιΙ‹ 
τΙ68ΙιειειιιοεΙι ε εΒγειωι·ειιιιιι6 ΜΒ 
Μ 2 τ-οε!ι τειΙρΒϋνότ; επειιΚινιιΙ 
ρωιιε ῇεΙο8Ιι οινοεοΙειιεΙκ ο Μι 
ροΙ: 52ι801°υΜη1882ΜιΜΗ820πι 
ιιοιιηειιι·ιιΙ ει εε εΚέιΙι· ιετιωιεΙ 
πιι€νεΙ τιιεδεεγοιό επεκιειι Ιω: 
ΜΜΜ, ιιοπι οεειΙ‹ Ιιε'ιιέι·ειΙ Νιμπι 
νει Ν$Ινοετιό]ϋΚ, ΜΜΜ ει ίϋΙνσ 1 

ιε!κετ εΒγε2οτειιιιιιι‹ὶ ΗΙειι‹Μ Μ 
ιειΕΙιεΙ Βιέι!έΙ:ιτιάιυΒ ιιιεε. 

Βιιι!κ86Β εινόΒτε, ΙιοΒγ ει ω: 86 Μ ιι 
ιιοπιέιιιγι ωιτοΙ:16τιγειε ΙιειεειιέιΜ 
το ὰ ΗΜ πιιιιάιιιΙώΙιΙι ΙιϋιεΙίτεϋιιικ πιέιι· ει 

ιιοτι ροΙο:Ιιοι, ει Ιιοιιιιέπει ιιιοΒι·οιι6ιτιοιεπι ε 
πειιιι0Ιι ειιιΙιετ6Ιω ιεΙειιέεοι ει επετειιιιι Μικέ 

εειι πιειιιιΜιειιι ει Μποεισειιι ιοΒγειιεΙκ ι“ϋΙΙ"ο_ςιιιι 
Με. Ροευτιι: πέτα Μου: ο τει·ιιιόεεεπιιάο 
πιει” 8ὅ! ιιιιικ!ειι εοεὅ6ὸιιιἀοιιιἐιιιγ ιιϋτ6ΜΙ 
επ οιινοει ιερειεεωΙωοτ ε Βγειικοι·πιιοι τϋΙ«ἐ 
Ιειοειιὅ τόιιγο!κετ τϋνιάετι ΜΜΜ. 

Μπι οεειΙ‹ ιιιοπιάιιιιι Μ όε:ιιι0.ότι -- ει: 

οι·νοει ιεριιειαιΙειιοΚ ει τετττιόποι ι·ορρειιιι 
;γό;γιιιΜϋόθεει πιοΙΙοαι 68 οιιιιοΙ‹ ΙερΙο 
εισαι , εάάιεεΝ: νειΙόΕπιιι ιεειι ΙΒΙ11Ιετεεειι 
ο ΜιιγεΙιτιΜειι ειΙΚοΦτειιιιιΒ 3 ιιοπέι ιέπιιΙ 
«Μια ει: 

Μ" Μια ιιιεΙοιιιιιιιγ , ιιτιε!!ι·Ιιοπι πιει 
;ιειεπτοε ε εΙὸϋιιιΙιοιΙειι ι€ειΖεέιεοΙ: ιιιεΙιοΜ 

οΠγ ε26€γοτιοε εΙντε!ειι$ό€ ε Βι2οτιμςιΙειιι 
εέιιὅ; ε ιιιιιοεοιι οι;γόιι Μιὰ, ιιιοΙΙγΙιοιι 
νεΙό ότόειιι ΕΜΠ! οιΙγι"σΙΒιέΙ1ό_ε ι·οιιό52ει 
Βέι!μοιτ οεειΙἔιε 0138 οεειΙόόόε 455 νειΚιτιἑιι·ὅ 
Ικοιιιέιτεειτ υι·ει!!ξοόΜιτο1τ ι·οΙιιει! 82060 Μέι 
6οι·ι1Ι. Α ε οτνοει ωι·πιόε:οπιιιι, ει ρΙιγειοΙοειει; 
σε οτΞειιιιωι ιιιιοι·ο-οΙιοιιιιει έε ·ρι.ιιΙιοΙοΒιε 
ιιιειΜι ιτέιιγειιιιιι:ιιΙε ιοΙοεεόΒότ 65 πιιιιά πι 
ΕΑΜ ιιειΒγοϋ1ι Ιιειειιιέιμ ι5γόειιέε2ειι!ιαιι· 
_ιοΙοε οι·νοε ΜΒΜ Μπι ιθιιοι!ιΙΙιειιι:ι. - 

Οτνοει ιιιτέιειοΕ ε ιιγιΙνέιιιο8 ιιιιεΖω 
ΜΜΕ ε ιιιιΜιάόεοΜ(ίΙ, πιεΙ!γοικ ιιιινοΜτό! 
ιιιιιιγι Γ11%! ε2ειικιά οΙνι1 τιγιΙιιτΕο:ιι1οτ_Γο~ 
ἔιιιι!‹ Μπι' ει ιιιιιιὸοιι Πιινϋπο τόε2Ιιεπι εει 
ι·οεοιι «Η ιε Γ08θᾶΠΪ. Νιιιοει βειιιιοπι εοιιι οι” 
ΜΗ, εοπι οΠγ ΙύΙοιοιιι, ιιοι;γ οΒγοεοΒ, ιω 
ιι1ΠοιοΙ: ε θεέ” ι~ειι6ιιιιΙε 65 ιιιάοιιιέιιιγιιιι!ε 
ιιέιτιι ιιιεΒιιϋμϋτι ιιιἐιιιγιτ, ιιιοΙΙγο!‹ ιοΙοειι 
ΙόιΠειΙ‹ «Πω οΙ νειιιιιειΙ‹ ιετιιετνο, εξεγειιοε 
έ·ε ιεειπ εειεινειΙΜιι πιοΒ πιο οιιιΙίωε·ιιι. 

Νο ιιοό_ιι1ιι!ε νι552ει ιΠγ νεΙΙοτιιέεοΜό19 

ΙΙιἐιιγιιιΙ‹ μένει ΜΙο2έεόι ιτιε·Βνετοιιι, ε Μ 
ο Ι8ΡΟΜό| 16ιιιιόπι2όετΕϋνοιεΙ να” νέι·, 
πω: εΙ ιιιΙε!ιΜι ιι1ετόπιτ όΙωι ε 1ϋΜιοτ πε 

!ιῇοΙ‹ εε ιοΒιιιτωιι. Οεό!ιειΙειιι νοΙ:ιει νειΙόΙιειιι 
Μαι 8οι·οΕΜιι ω εο!: επινειΕειτ :η ιι” ω 
ιειιιοι·ι. ε εΙέΒΒέ ιιιόΙ1ίιιιγΙοιι με Ι σε ε ε έ: 8 ε ι: 
τιιεεετιιΙΠόεόπι ε:έιιιιιι, ΙιιέιιιγιιιΙε παω” 
τε ι·ὁωἰε ΙιεεειιοεειΒΕι. .ΜΙ τυάοπι ρεάι8 
Εμ” παπι ιιγιΙειιΚο:ειιιπι ι1εγϊε!ειιιΙε πιο" 
εεόιιιέιιιέι! ΚεάνετΙοιι Β0Ι1Υ0Ι11έεΕ ε οι·έικιωπι 

ο τ ν ο ε ο Η ι· 6 ν ι ε! Η! οι 8 οτὅε εΙΙοιιότιετοτ ο!ποιειιόιπιΕ. Νοτη ωΙιο1οικ 
ιεικό 8 έιΙτειιέιΙ:ιειι τϋΙιέΙοτΙοιι πόΙειι! ΤικΙοπι ιον!ιΙιΜ, ΙιοΒγΙεἔτϋϋΙιοιι Ισι 

εγκιΙεοι·Μιτι ΙιιΕ-όροιτςτόεε; “ή ΜΜΜ εε οι·νοει :'ιΙΙέιε ἐε πιιιΕϋάόειιριςο 



_ πο:: ιό, 

:που :ενει·ι ε :ιιΒγει!ειιιι! ιιι!ειι!ι ιιιινο!ιει, 
ε:όνεΙ ε: εΒόε: :ε!!επιειΙειι ι“οιι·επε!ιιιε!. 
εεε: ο :ϋνειι:ε:ὅ ο:ο:ιιε: ιιι!ειι!ο·ιι!ιιέι:: 
:οΒγ εε: ε: οι·νο_ε; !ιοΒγ τυπο 
πιειιγιιιι: εειιοιιιει·ιιιιιιε ε :ϋ: 
Με: ιο:ιιιιοιότιε: ιιιοΒιιγιιιε 
ω”, ε !ιοΒγ ε!!ιεεγπειι ε !ει!τιι, ε Μ!! 
ιιγε!νε:οιι ιι:νόιι ε ιιιιιοιιιειιγμ ε εεε: 
!ε!ειιιεπιιιεεε: ε: ε!ιε! πι! πιεἔιιιι: ιιγ!!ειι: 
ιόι·ι ει!ι. νεο ιιΒγειι ε:ε:!ιιιιι ιδε:εε8. Μ: 

!ιοιιιγ ο!!γ !ιει!ειιι!ό: νειέγιιιι: 
ε Μ! ο:έιτ ιιιιιιι!ετιιι!ι :ετεειιι, εεε: :εε 

ιιιιιιι: Μπι, ποτε !ιιιιοιιιειιμιιι:!ιετι, ιιοπι εεε 
:ό!γ !ι!επιχοε εγε:οι·Ιειι :ι:όρο:ιειό 
ειιιι::ετι _ ε ιιεπι !ειιιι: ει, !ιοι;γ !ιε 
ιιιτ!οιιιετιγιιιι: ε ιιιεειοι·εόΒιιιι: πι:: !ε!ιοτι 
ε!!πετιε:, :επι ε ω: οιινοεο:!ό! εεπι ε 

ο!ιετ!ε!ειι!επιιιε!ό! :επι ε ιιγι!νειιοεεέιδιό! 
ιιεπι :ε!!ετιει ετιιιγ!ι !“ε!ιιιιιι:. Ιἶε νειιιιε: 
ο!!γειιο: ε: Μ: οιοτιιετ!ε!πιεε ιε!επιτε πιο: 
:οτι ιιιπι!ιιιε ε!ιοει%όΒόνσ! ιιιε!έιιι Μ! ε: 
ο8ετό!ιιέ:, Μ: εόνει·ειιε: ε:οτι ,,ετειιγιεό:“ 
ιι!ειι,-ιιιι€!ὅιι :Με !έρετι :ι ε Μπομπ :ο 
ε:·οι·ιι:οι! ουι·οε!!ιιι ε: έ!ει!ιοι πιει· :Πο 
ιιιεεο:,- ρ!ιγειοε!ιιεο:,ε Μπι· ρτειιιε :ΗΜ- 
ιε: ::ετιιει·ε :όε:ειι . Κοιιιο!γ !ιειι€ 65 ιε 
:ιτι!ε!ω! ., Γοιιιοε:ο‹!ό ιετεεεε! ε: ε:ό!οε :ε-. 
!ερρε!, !ιει·τιι!!!γ ε:ίί: ε” ι·ιήιε::ει!ε!ι ε!ει 
ιε - ενοο!,ε!τ τ:: εενειιι - :ιειι·ειι Ιερ 

:Μαι ε: οπο: ε Βγε:οι!ειι 6!ει ιι!ιέιτε ε 
!ιεπιει· !ιε!ει!οιι ε:οιι !'ο:ι·ε, Μ! !ιε:ε:ει 

κι:: όρ!ιιι!. Ε: ε: Με:: :οι·ε:ε!!οιιιε ε: 
εε: ιι!!ε!έιτιοε !ϋ!ε!ενειιυόόεε πιο!!ειτ ε” 
ΜΒΜ τιεπι τιιετεε!!ιειο!!. Πιιε!τιι, οεε: ιε 
:ιιι!ειιιι: ε: ιιεχνέει, νε” ιε ε: Θεό:: 
ρο!Μοει τειιε!ι·ε! ιιιειιιιγι εγε:οι!ε!ι πιει: 
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η! Μό Μ!! τε!ι!ιιιχιι·ε !ιο::ε , Με ε Μι: 
‹!ὅ :ϋ:!ιι:οπε!πιει ε ιιει;γο!ι!ι εγε:οι·!ε!ι 
!ιειεε:ϋπ εγω! έ:: απ, :ι:ιιε: ιιιιι:ϋι!έεο 
εο::ε! τιε!ιο:!ιειι ο!νεε!ιειό ε :πωσ ιϋτ 

νόιιγο:!ιε: ε Με.: επγό!ι ιιιε!!ό:ν!ε:ο 
ιιγο:Ιιο: νεα Μινι: - πι! ει!όιε ειιιιινειι 
ε 2 έν! Με ο!!ειοειι τιιειόπι $οτιιοε ιιγι!νε 
ιιοε ε!!σιιιεεο:ι·ε τε!ιοιιιιιι: πω, ε ρε 
ιιεε::οιιιιιι:, !ιε ο” Ρετ έν! ιε:ο!έι:εε ιι!.!ιιι 
πιόΒ ε” με: όννεΙ ιιοιιι ε!!ιιιι: πιει· ε εε 
Ιειιιι ει εγε:οι·Ιει ε!ποτει!όιε!ιειι. :εδω 
ε!! ε @Με ιιιιιιι ε: ε!ὅιι, ε ι·ειιι6ιιγΙειιι 
πιει; ιιιεε:έρ !εειιι!-ε ν68ιότε Με:: πιό; 
πι:: ε: Μπι: οπο! νο!! νε!ε!ιε. Νε γο 
ι;γε3: Με:: το:: ιιένειι ε:ετε!ειι ι!”ιιι_.1ιε 
Με - Με: ιό! ιιιειίι:, !ιιο;ιγ ε:οι·ειετιι 
επϋ:ει --!ιε :ετε:ειι :ι ιιιοιιτ1οιιι, :σει ε 

πιἱιιι οιιε!!8ε!ε !εε!ϋ!.ι!ιειι ε: έ:!ε!!ιε !όχιιο: 
:ι , εννε! ιιιεῇε ε:ειιιιι!, ει!! πιει· ιε!ειι!08 
:επι Γοειιε: :ιο!ι!οΒιι!ιιι ; ε:ότι εγε:οττιο:οε-_ 
:οιιιετιε: ο" ρει· ω: !ει;ε!ε!ι!ι :6ι·Ιιέι 
:ε:!ιετι, πι! ε!ὅιι ε :ϋ:έ!ει!ιειι; ε: :ι: ` 
ποτε !ι!ε:ιιε: Με: όε:ιτιιο !ειιεοεοιιιιιε:, 

ιιιειι! ιε!έιιι :ὁεὅτι !”ο:ιε: ει!. τιιεε!ιειιιι!, ε. 
πι!‹Ιὅιι !ιο!γ:ειιι: ε:οτειιεεει!ειιε6Βο ιιιει· 
ο! πω: !ιει·ίι!ιειό 05:66! 

Μ6!γο!ι!ιοιι !ιεενειο!ι ειιι!ιοι· ε!ὅιι ε ιι·ιιι!ι 
πω: νοιι:ό. Μά!!ό:ιεεεειιε:, !ιε πω: πω: 
πε ε!!οΒιι!ι!ειι ::οπιε::εΙ ε πιο: :οτ!ιειεε: 
ε:ερι!!ειιιειιι_ -- εεε: 50 εε:ι,οιιᾶὅνε! Με 
ι·έι!ι!ι ι πιοι·ι Με: ο: ιτιὅιότειι ω! ω:: όρρειι 
ιιιεῇι! Με ιιιιιιιι:, :ιο! ε: εε:!οιιο!ιε ε!1!!6! 
εεε!ιετι ε ω: ό: ,ι;οι·οπι:ε· θε !ιειε!ιιιεε νε: 
πι, !ιε:ιοτιε έ: έι!ιι·έιιιιι :Μι ε: ιεε:! Μπιο 
ιιιειιγιιε: ιεχόι·ειι ε:όιετ πιεενει ε!ιΒ Μια 
!ϋ!!ε!ιι!!_τιε εεε: 30 έιννιε! ιεεεό: ε:: 

1 Ό 
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ΗΜ: π1οι:ιτΑ, ε ΒϋιεΙτὅΙ ωοΒὶετωοτΚοὰυ1 
ύυάο1άιέιογιιοΒ ἐε πιοετοτεέ8·11οΕ εΙεΙκοτΙ Μ 
Ι6εόνειΙ -- δ5°ειε Γη ΜΜΜ: ΜΗ ω ο 
Μοεόττ ωιιΙι τιιτΙέει·ει, πιυπΚέε: 
εεϊΒ ε ιειΙέιΙωέιπγτε Πέπσι τ- επι 
τηἰτο `ε2εΒέπή ο ῇοΙοηΗοι Ιώ 
ρεετ, ΙιοΒγ16ΙώΙωοε οειτοΙου 
ε6Β86 ΜΗΝ: ειπωΙ‹ οποσ ωιωω 
Μεεεε28ειΙ6ε:Μ Μ" ιτιοει ε Μπιτ, 
πιο" 6ε ειοΙσπΙεπι ει ευυΙόάέιε; εο!: ο πιο 
Βόιεό8 ἐε Μή, τι1οΙΙγεΙ @Η Βϋ2ὸεοϋηΙ‹; 
-- 0ο υτεἰπ1, Ιοϋειο1τ-ε Η ιπέεΙεόΡ? 11η 
52ειΙκοπ, ~0~ ῇοϋϋτει ῇιιεειιιιΙ‹, ιαωΖιυι 
ΒεΙΙρτι οεπι€1ιι!η 638 εεόΒγεοϋηΚτο πιοδ ΜΙ! 
νε!1ειιιιμψ, Μη" Με ε·ὶ0ἔν8ΚΠ1ΘτὅΒϋ Μπιτ 
Ισίετι1επωε παο Πισω νοΙοει Κϋπρεαϋι1Ι: 
ΜΜΜ. -- ιι168 “ω παπι. ὶε πο:: τό!ι.;ὶ 
ο0ττω1οώιέιεεειΙ όε εεΙεπ1εηωΙ Β6τιπγϋεόΒ 
@ϊ ΜΜΕ: ε: ΒγειΕοτΙσιοι, ΜΒΜ Με φέτ 
εςετ Μπι οειιο8ει, ει ωττιπόειοι Κοέ·γεΙ 
πιέΒόΙ νεΙεπιι1 8%0) €γό8γυΙέιει·ει οεειΙ‹ ιπιόἱε; 
Με €εΙμπ ω”. $2ετεωτι1 τεΙιεϊτ ·ει σΙιεπΙει 

1εωέεΙ11ι1εοΙκ οΒγΠε ΙοΒΙιειωιΙΙΠειεΒὶΕΜ -- ε 

Εέτεττι ὲιεἩη1οεοΙγοἔῇοπεΙ‹ πγΞΙειιΕ_ο2ειοωοο 
Ή.- 62οτει€ί11 επ: πιἰνεΙ ῇόΙΔ ΓόΙτέι2ο10. ό! 
Ι0ιιτιΕΙσόΙ, -- ΜΜΜ ΜΜΜ νἰτεόετι‹:Ι °ει_ττΠ 
υεριιιαΙκ ἰε. ΜτηΙέιιοΙέ @μπι 6η εαπ ει 
ῇε|ειιΒοο ο ΒγοΒοτΙειΕ οτωπι6ηγτε πιέινο 
ΜαξΒ· νεήιπἰ ιπέΒγοτ πω ιϋΙώΙοτοεμ τω 
Ιότοπι 82 οΪὅΒἐε2ἰἱ|ετ ηοΒγε2οτ11 8ΙΒοιέιειΉ, 
ιπιοΙΙγ πωπω ΜΜΜ τοππόομεΙγεεϋ ῇϋνοιι 
Μένω ε οεειΙ‹ τϋνΙεΙΙέπό!ωι 

ΙιειΒγΙιειτ Μέι· πισω :ποπ ΔΙειοεοπγἰιό Μ· 
ειοιιψευ : ΙΙΙἰ82ΘΡἱΜ οεεΙ‹ ει απ ωάοιΜι 

ΚεοεοΒτετ , 

7 ΜΜΜ ε τοιπάΠοΙε «Μπα ε ιτιόΙιόεόΒε ει ε:έι 
ιόροιτ. ιιὶιτιΒιιεεεΙ ϋτϋΙ‹ω εΙοεΖΙοΙτ νοΙδο! 

Βτοννιι, ΒΡΟΜΜ , Βεεεοι·5 εεγο1οπ 
Ιω εεππόΙοι5, ε ο 'ιετωόειοιρΙιὶΙοειορΙιιι 
εο!κ 1°ϋΙΙοηειδ ΙεΒοΙἐῇε, πιοΙΙγ σε: οιπιΒοτ 

(τΜοτοοοεωυε) τοκιόεε έε Ιεότοε όΙειίο!γεωπ 
ει ω" νΞΗεΒ (κτιεοι·οοοειιτιιε) οΠγ Βενοε-Δ 
εσέ ΜΜΜ 16τνόπηεΕνεΙ ρότΒυΖεωοΙνόυ, 
ππεεεε εϋτέιπάοΕΜεΙ ΙσυτΒοΗ ε: Έ” τσι 
ραε2τεΙαιοΙκ ιιιεεεήέη 65 που πέι11οτΙιουΕ 
ἀγιιειιιὶεττιιιε, ιι1εΙ!γ ΒόοεϋέίΙ (Ηειττωεπιπ) 
Με ΙιοπέικιΙε έιιϋ1τοιιετοιι, -- τι1εΙ!γ επη 
Με ΜροΙετΙε εστΙεοΙειτου επ ἱττΙΩειΒΠΙΞΩεε, εω 
εΙΜΠωε έε νο8ειειΙο πποεΚϋ16οΒϋιτοιειι 
Κϋι·εΗ›ε ε2οτΠέι ει: 6ιω όε ΚόήεΙουετοΙ‹ τεῇ 
τ6Ιγοε αϋπιοΒόι, -- ΜΜΜ, 52ἰΜΘ Παπ 
εΒχό1: , Μπι €οτι11ὲεΖεκρΙιὶΙοεορΜε γ ΚεΠ 
τ1 έε 8οΙ1εΙΙὶιηῇ εΙνεΒΒεΙ πιοετειΝ.νέο ο τ 6 
Βὶ ΒοΜὅ2Μ θε ΙτέτωειΖω (δως 
έ5 τρια;) ΜΜΜ έιΜέηε1-Εεάνοι:ιοΖΕοι16ει; - 
-- ε:ετι οΒγ οΙάειΙυ νο8·γ- τυΙεόεομ Με 
σεοιη πω, ΓϋΙΙευΒιὅ οειω6ΙΙ:εάόεεΒ, :Δεη 

ΙγεΕτιοΒ Βγϋπέσ 81ΒΡ]έΠ η οτι1ΒοτΙ Μ. 
ιπέεπιπ νἰεἔὸΙεω έε οΙΙι11οεπ ιτιοεΕετεέΒ 
688€: Πειεευ Ιέρέει ΙιεΙΜΒειΙσπ -- πιότ 
ιικηό οεειΙι ο !ιάε1ο:Μποφ τετ£οΖυεΒ. Λι. 
ΜΜΜ ·ωτεΙ( ΜΜΜ -- πιοΙΙγιάεΕ !έπέ·: 
εποε ει1Βοιωε3υμι ίϋΙϋτιο ὶειπετειεε - 

- Β-Ενέ:Ιτ κι πέιΙιιοΙε πιόΒ! -- εοφ Ιιο8γ Μ 
ι·όε2Ιοιοε2επι -- ο ΙεϋΙΐϋΙόϋη, ΜΗ Βόοε 
Βου ἰε· πιότ τιειΒγοπ εΙ:ΞεεόΙΜ, ΜΙ” επη;οό 
νέα ο οεἑε2έιτἰ ΤέίνέιτοεΙπιι1 ο ΙεότΒοπ 

αἱ Η Μ: γ ιιειΙ‹. Ε ροὐἱἔ, ιτιοΙΙγ εηγε·ι;ἱ 
ε:έιωτεΙευεέΒένειΙ ἱτιιροιιἐΙνἐτι, ἱτἐτιγΒόΙἰε 
ΕοΙένό εεεπιιοΜέ ΠΠ ωεΒέιτ -- ιπέπ Ρι·ω1ο2 
ΙποιιΙπω -- ππιιιέιο ω ιϋΒόΙετεε έγό8)· 
ε2ο:Ιπιτέιε5 εΙεερεΙε0, ε οΙὶοἰοεἰ Βειπγε8εέ 
εστι Βοιήσε2ιεία νο!ιιει -- εεἰοτε ΗΙὅ Βοτ 



δ 

ΜΜΕ Ιαπέ εΖοτΜοιὶΒ. ΜΜΜ οεγΙ;οι·Ι Κότ 
ΒοιιοΖΗιὅεποΙ‹ ίόυγοε νε:έιτΙοτε ΜΑΝ., ιτιοει 
οικω ἰε πω» ο Βγ Μου , Μυοτιι πιΕοάοτι 

ιοτωἐειοιωοὶ Μ. ττιόόοι1 ΒγειτερΕκτεΜ ω 
τΙοπιέιηιιοΕ εΜΙ6'άΠκ ε" ικιΒγε2ετϋΒΒ ἱε 
Ι:οΙΜΕε ι"ϋΙιεε:οιπ κι οΙνειεόΞωτόΙ , πιΕΕ6ιπ 
ο ΜΜΜ, Μη πιοεοωΙίτο6ιπ, εεπιέΜι όε 
ττιἐΙτἔπιγοΙῇὸ& :που ῇοΙεε ιαΙύΙτι1όιηοΙαιτ -- :ι 

ΒοΙγΒοΙἰ ΙεότίοΙγειιιιοΙ‹, ε-ΙοΙ› έ:ε επιικιΙα πι1ερειεΙοὶ Βϋι·ιΉ, ΜΒ. ιτιοΙ!γεΙαπ τἐεΖἰιπ 
σε εΒγοΙΗεΙυ Ιποιιεεεἰεὶ ὶτἐιτιγυει!‹, τἐῇ2ἰΜ 
ει ΕότΒοπο2ΞωσΚ Με2ϋτ1ϋυΒ. - 

ΝεΙιέ2 ει ῇοΙεητ, ΒἰνἑΙτ πιέ!κει:ι1, Η 
τω” Ιιιόόεεό%εΙ παπι ΜΜΕ, ε: εο1: άδει 
ΙοιὶτὲπγοΙςτε ιπόΖνο ῇεὶΙοτιπειιιἰ; πιο” οπΙκ 
εΒγωόεΙ·ιοι€ ν1ε:οηγε - @οι ε8γ ω” 
έυπιέε18ι1εΕ οεγεε Ιιειῇόἰ ο ΒοτΙΜΙειι πεπι 
μι· ΜΙΙόππΞη 7- πιοετ πειροπτει,νόΙτοεπεΒ. 
Βε Με: :απο Π8γεΙππϋπνΚ, Μ" ε Ιειρο!: 
ίοΙΧεπιέΒεπ οΙνεεόΙπΙ: Μπάσο ηονε:ο$οεΙσ 
Ιτέιι1ηοΙ Μπε!εΒΒι·όΙ ωεΒἰεπιετΒο6ῇοπεΒ. 

Α εεΒόεΖεττὅΙ έ!τεΙόΒξιο Μ: 
ιιει11 ἰε ε2ζ1Ικε·ό€,· επόΙΙΑποτυ,ιουΠοΗ Γέιιγεέ 
61Ι6εροοηέτ θε ίοΙγιοτιοε εΠε:520Ι ῇἔιἐἡΈιώ 
ΙΜέείει ΜΗ 1επιετΙ! 

Αυιηἰι Μο Μια ιαηυΙπιπέιιιγύπΒ 6εειο 

ἔἐτὅΙι11ουὰειιἱ:·ΙιοΒγίεΉτίιυγε ει ῇε 
ΙστιτιοΕ Μ, Ιιο«Βγ :Η εΙνοτιιοε2 
Μ, εροουΙΜὶὸΙε ΜΗγόΒο ει 
ιόγει8ΗΜ ε »πιω Η1τΙ:όε:στ Ιό 
ρ ωι - ώ Ατἰε1οιεΙ1επ1ιιε ο ΡΙεποτιὶεπιυε 
ΙιοΙχόΜε -- ε Μ” :Η εἔγὲε ΞτἑιιγοΙ‹ πιω ο 
πειΒγε2ετ11 ιοτπιόε2οι τἐε2Ιοτνἰε8ἑΙετἰ ωΞιπΙ 
$π!ώΒΒ ο” Βοε2οτιιΙ›ε ΓοΖοινότι , ο 2 ·ο Β γ 
62 ό Ι τ ει Ιπειτόογοεϋπο 6εε2τυϋΕΜοοΕ , 
ει; ου-νοεί ωρεεεωΙσιοΒ ε ει 

ΒγόεγΠόε ιιειΒγοΜ:› ΜΜο Μπέ 
ε 6 τ ει. Α τω·ιιηέε2ειμμι5 Ξ88οΙο , ο” ειοΙ- · 
ΙεττιόιΞε $έι·Βιι (Αιι€.ομήοτΙι) (ΜεΙ ωο8ειΙει 
ρίινε, $οΙιοοηΙοΕυ ε ιειτιίινἐργειἱ ΜΔ! οΙοΕη 
τιιΙεέι%ΔΙ, πισω πιέιτ τιπέι·εό!ποΙτοΒΒΔ-ε2φΙΙοπέ 
Βου Ιϋοτεινωινόπ, ΤϋΙιἐογὶτὅ1 ὶε πμεμϋι·νο, 
έρροπι ο ρΕΙΙαπωωπ ιτιἱπὰὶιιΒἔιΕ›Β φη;;εά θ" 
Π88Υ0ΒΌ ε ι6ΒΙωιάεΙιι ιϋηεΕνέεπεΙ:, πιοΙη· 
ΜΚ ΡΙιγεἱρΙοΒΙειὶ, νοΒγ- Θε Βό.τ:~ 
ΒοιιοΖιειιιἱ.νἱ_εβ;ἐΙειτὶεΒ_όι·οεὅ(τι1Ε-, μ 
οτοεοορ) έ! το Ι Έ ΜΗ η! 6 Η --ει οΙΙιιΞωἱ - 

, :τιῇΒϋἀἐευοΙ‹,περοπτει,Μοεβ ΜπιειειιέΚοι Θε 
εβεἰτεόΒοτ πιγυῇτειι8!:. Α Βέκκα ΜΜΕ σιω 
(Μακ ιτιοΒνο$εΜ.·ΜιπιστεΙΙεπιιιε, σε 
υῇειϋΒ οΙιοπιΙει έιΙω-Γ Μι·πιιιΙειτο 
Μπι τϋΙεόΙετοείΙ.€ιέ·, ε_ΒΓρ.2 οάεΠ 
μπώ! επιμ1ΒΜΒΒε εΙριΡο·εΙα Μο8 
άγ118Με111υ5τΙ18Ι¦ὅἑΙ2ὅτἐ8ἱΒὁΓ· 
όε ἔγὸἔγ1ετιὶίου£ὸεεἐΒἐΒε το· 
ΙγοεοτιπιἑτνἰεεΖεὶιοΙγοιιετεω 

(Ι, ο ΙΜ. ΑΜΗΝ εΕὶεευωειιππ οπἱΒΒῇ.). 8οΙ‹ 
ειοΙΙεπτιεΙύε Ι'ότΒιι άοΙΒο2ΙΒ ει: Πτ1ε8κοϋΙ«:ϋεΙα 
Με πιεἔγοϋΙ› ίϋΙνΙΙόεϋιόεέιΙσοπ , εο!κευ ο πιω 
νοΙ: νε8γνΙε2ουμ1Ει ΕπτειώεΞΕ. Α εε Β έ τ! τ ιι 
ὸοι11ίιιιγοΙ‹ πιἰι1τπιοΒτετιτιγΕὁτΙ 
ΜΜΜ” ΝηΙδό:ιε!εεειιοι·νοεἰωρειε2ω 
ΜΜΕ -- Μ, πω, ε εΙερι·ει ισόενε ι3ῇ 
εοι·επ ΒόρειισεΚ! ΙἔΞε ΜΑΚ Η ε Μη, 
ΙιοΒγ ει ΒγοΒοτΙόΙσ, ιπρΒεΙερἰιοΜ 
τετιπέεεοΜυόοωότηΕΜΞηγοΒῇό 
πιο εΙ!ωΙωε26εε ΙιοΙγειι, ε ο 
Ιιε1γοΜ, ΙιοΒγ Μ: 1ο8ΕπιΜΒΒ σε 
επιϋετἱ Ικότοε όΙεωοΒ ίιιιιοΠο 

Π1τ!κέ 

ΜΜΜ! νἰΙἐΒοεἰιηέιΙ‹ ϊϋΙ,-ττιἰ 
ΒοΙγτ ωΙο11$οτη "κι 

υεΜἱε ίοΙγεπιΜ έε26Ιοε 

οΒγ Με 
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εεεεϋΙ‹, ΙωΙ6:οΙΙου Μ ρεγεἰο 
ΙοεΙεΙ Με” επΙ_Ικτε-οΙ1εωΙεΙεε: 

- τε ό Ι‹ Ι‹ Ι‹ Μ ε:όόοΙεεε ε:οτοττιεΙκ ροτε 
ρόεεοεεΙ. 

Α Ιϋνὅ ε:έιτεΙ›εε ο @Με νΙε:οεγοΙ‹ 
τ6Ι ι116ενεΙεωΙΙ. Ε:ειεεεΙ οεεΙ‹ :Με @γω 
ππε:ΙεΙ,εΙ‹: Με): εόπιἰ οΙΙεΙοεΙ ιερεε:ιεΙεξ 
ε εγόεγε:εττεΙΙ έ:Ιόε (ρ. ο. οΙΙΙοι·οεΞε εΙΙοε 
ε νεε) Με εεγεεει·εωΙππΙ Ιει·επόε:ετιεόο 
πεεεγΙεΙεεοε Ιε ιψεεε:ΙΙμ επεΙεό ε: εΙὅΙΙ 
20 έννεΙ Με: Με; ΙεΙιοΙεΙτ ΒοΙπΙοΙΙΙεΙόΙ 
Με: εΙΙκεΙεπυεΙ‹ εεεε εΙΙΙΙεετ ρειεεεω 
ΒΙ:οεγίιεΙ. ΜεΙτΙ Ι‹ἐρεεοΙε ΙεεεόϋεΙ‹, εε 
ε:ϋΙπεύε Ιε, εεεεωιεεει› εγόεγε:ει·εΙεΙεει 
ε εγόεγΙιεεΙεΙκει ιοτπιόε:ειΙυεοπιεεγΙΙε8 
ΙϋΙνΙΙέΒοεἰτεἱ, ε Μ:οεγΙΙεΙ. Α:οεεεε τετ 
ειέε:ειωεόε ουνοε ο ε:ενεΙ‹Ι‹εΙ ,,έ ε ε): ό 
ε γ ἰτοιτετε“ -- ε $ετεαέε:ετ ὸΙοεὅΙιἐ 
εότε, ε ε Με τΙΙοεεΙακΙὅ οΙπετΙετεεοΙκ εεε 

Μοα9 
Εεεε: νεΙόεεε ε Με! οτνοεΙ Ι:6ι·Ισειι Με· 

ΙεΙαΙΒΙ› οεεΙ‹ πιεεεΙΙε ει ΙεεετοΙι ιερεε:ιεΙεΙ. 
ΙΞντΙ:οτΙεΙεεε ει εειε τϋττόετ εενο:οιεεΙσ εΙΙ‹ο 
ιεεΙ νε" ΙιεΙεκΙεεΙ νεΙΙο:εε - ε ειεεεΙΙνεε; 
16 Ιοι·πεεε ΙιεΙυε Ιε ειετεάτεεΙ‹. ΟΙ‹ο:οτε ο Με: 

Ι Με ιεεωι‹ Μ:: ε:: ε, Με): Ι‹ϋτ1ΙεΙ‹Ι›εε εά 
ιΙΙΒεΙό εΙεεεε66 εγἰΙνεεοεεεἔ πω: Ιειε:εΙΙ, 
ρετΙΙΒ εε νεΙεΙιοΙ , Μ; ΙεΙιετεε ε ΙεεΙΙεπε ἰε επι 
ιιεΙε ΙοεεΙ. Α: εΙΙεΙ , Ιιε εΙΙεροτεεΙ:εΙ πιθενΙ= 
ιεηεΙε, ΙιᾶεεγοΙεετ πω: τεεετΙδΙκα :Με εειΙΙ 
Με: -- ε Ι1εΙΙΙΒεεεεεεεεδΙ:Ιε επ -- ε ΜΙ: 

Ιέιτεεεεε εετε νεε:όΙγο:ΙεΙΙΙ‹. Ιἔε πιοετ,. ·ΙποΙ ε 
ΙοἔΓοετοεΙ› ροΙΙΙΙοεΙ ϋἔγεΙ‹ Ιε εγΙΙνέιεοε ε:όΙ›ετι 
ΙοτοεεεΙε :εεττ εε ε:όΙΙιιεΙε οι·νοεΙεΙσόΙ οτνεεΙ 
Ιώτεεε? - ΜεΙππ:ε ΙεεΜεοΜπ οΙ‹) ΜιέεΙ Ιω· 
τεεεεΙ‹ ε εγἰΙνεεοεεεἔτόΙ. ΙΙΣε εε εεεέΙ‹ Ιε 

τόεγτεΙεεεόεϋετὅΙΙ τεεεΕΙ1Ιϋεεϋ:τοΦόεότε - 
εμε νΙεεεειεττόΙεέ όψει. 

Βε:ετοτε ε: οΙεὅ ε Ιποεε:ε ο:ΙΙ‹Ι‹οε›οΙ 

ι1ΙεΙΙχεεΙ‹ ΙεττεΙιεε ε8γεε,Ιιε ε ΙΙε:ΙεΙΙ οι· 
νοεεεΙσεε:Ι οΙνεεό Ι‹ϋ:ϋεεἐ;; €3 ε : ν ο Β ει 
ε:οππ1εΙ‹ εΙὅτΙ :ει·ΙῇυΙ‹, Με εει11εΙ με 
εεεηπετ ε:ϋΙ‹ε6ἔεεεοΙ‹ Ιετε:ΙιεΙεἐΙ‹ -- Ικ 
:ει·οει ε:οε τοωὸεγεγεΙ, Ιιο_εγ ε ωι·ιεό 
ε:εΙτετΙοειεεγοΙ‹ -ΙεῇΙὅκΙέεε , οτνσεεϋτ_Ι›ε- 
ΙΙΙ Μ :εε νοΙοεόΙόεε , ε εόρε:οι·Ι1Ι›Ι› Ιστ 
ΙεπΙόεε εΙΙεΙ , επ1Βϋι:ΙόεϋεΙ: εεεγοϋΙΙ ΙϋΙώ 
ΙετεεεεεεόνσΙ εεγϋΙτ ιΜεεΙΙεεεΙΙΙσ π1εῇεΙ ε 
Ιεϋ:ϋεεόεΙπεε _Ιε ε νεΙΙΙΙΙΙ όε εεε τΙ ε 
εγόεγ ΜΜΜ νοε:εΙοει - ε εε 
τιεΙ‹ τεοετ Ιε ε16Β νεεεεΙ‹ εενο:εωε ρέΙιΙεΙ, 
ποτε εεεΙ: ε Πέμ εΙΙεεειμ Ιιεεετε εενοΙτεΙε 
ΙΙϋ:Ι ἱεΙ - Ι‹ἰεεΙ›Ι›ειΙν6ε, ΙυεοπιεεχιιεΙε 

ε τεεεεεΙε ε νεΙεΙιεἰεεΙ ιΙΙε:εεΙ› ροΙο2τε 
Με ειιιοΙΒειΙεΙ, - 

αΙσπιμ 

ΙτιιΙΙτ επεσε Ιιεειόεγ, να." Ι;ε:εεεΙεΙεπ ε:ό. 
-- Με: ΒγετΙό εωΙ:»ετοΙι νεέγιιι1ΙΠ -- :Με 
ΙεεΙΙ ε:έι·ΙοοενιιΙεἱόΙ›ε οεεϋεΙε; ε:ενεΙ‹ ΜεμεΙ: 
εΙΙεε εΙνέετε ε” εεπι ΙιεΙει·ο:εεΙε ε- .ΙοΙεε-, 
Ιεε ειέε ἱε εἐτεἱΙεἔ νεο Ιο,εεε'Ι( ΙπεΙειΙεεΙ πεο:- | 
€εΙπιεΙ‹ετ ΙόεΙεεΙ; ειστε ε:εΙΙειειΙιΙε εε πωπ 
Ι‹εε ίότΙΙιΙ Ι68ΙεΙ_Ιε ε: οτε:εε, ε: ε;γειειεόε 
ε: οι·νοεΙ Ι‹ετεεΙε οτνοεΕοεπιειιγ:εεΙ ΙιεΙγ:ετο 
Η, Η ΜεοεεγεΙ εεει οεεΙ‹ οΙιεΙΙό, Ιιεεεω Ιώ 
ροε Ιε ε: όποτε ε:ϋΙ‹εόἔοΙ‹ όΙδ ΙΒόΙτ ΙοετοείΙ 
εἰ! Ιἶε Με Με ΓοωιιΙε, πιόπιοΙΙγ με εΙοΙἔοΙκ 
τόττέεΙεΙ: Με, ε τϋΒΙ:εΙε ε εεἔγοΒΒεΙξ, Μπι 
Ι18ΙΙ]ΙΙΙε, Ι‹όε:ϋΙὁΙσειι νεεεεΙ‹. -- νεΙόΒεε εοΙ‹ 
εε ε:εεΙ Ι‹ὁιεΙεεεόεοΙκ, ε τεεεάδΙε τορρεει εε 
τε ιιγΙΙΙΙ: ε ρτοΙοιεαΙΙουε ε:εεεεΙ εΙδΙΙ ;· ε εἰπ 
οεοτι Με οΞνἰΙΙεεΙΙ οι·ε:εΕ.;., πεοΙΙγεεε ε: 6 εε 
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ιεο!ιοι·ό!ιοιι ειιιπγι· ,,ε!!ιοτειιοοι ο -_ῇενίιεπ‹!ό!” 
πιιπι Μ. πε!ιιπ!:_ιε!έ!πε! Νοιπ !ι!ειιγι!!ε πω” 
ε ;οι·τ!!ει !ιοπι·ο!όοόε, ιιοπι ε ιιιέΙγοπ ε!εριι!ι 
ε!ιεπε!γο!ι ε!!οποιεεϋ!δ ιοιποπο ; πο ειιι!έιτο 
ε!‹ειιε!!ε! ε ιό ειιιποο!ι !ιιιοππγε! Μπι! ι!!εοε!ι 
!εινίΙιει - ο οι Με! ει έ!ότ !ιότιιγειδ πει 
ιο!οι ι!ιοεο !ιε!!ιειει!επεε%ε ίσο ιπεεεειιε!ιει 
πι. -- Κιοι:Ιοποε άι: Γο!ι!!ειοε νο!πε Μ @πιει 
ι!ο!ι!ιεΙ Γο!!έρπ! ει οι·νοει τοπιο οι·ειεεειοττοι 
ι!!!ξ'ιεε εεε πιε_ῇ‹! Μόνο! !όειεπ ειό εεγέι!!ε- 
!ι'ι!ιεπ ει οι·ειεε οινοει οΙι·οποοιιέ 
οιέι·δ! ; πιο!!)·ποΙ: !ι!νεπειοε τϋΙεό!οτοεἰιόεο ιι 
εςγεπ Μ" ι·όειι ε π. πιοΒγιέ!ι !ιο!οε !ιο!έιτεεε!ό! 
ε !ιοιιε !ετιι!ιε!ό! Με !`ι1€επι. Α !‹. οι γ ο ιο πι 
Μισο! Ι:ετε !οε!εϋιο!ο!ι!ι έτοο!ιο!. Ει νε!ό 

π !ιεπ εως ειιι!ιεόΒειτο ο !ιο!!ο!ιο!τε πέινο ποπι 
ε!!οινοποετοι ίο!ιοπ9 πιω ειι1!ιεόΒοε !επιπ 
ιόιοιοι !ι!επι·ιεπε!μ πιόεο!ι ει!!!εοπ ο!!ι!!νι!!‹; 
ε τιιοοιπειιγ ποπι !ιε!ει!!ιειοι!. πι!ιιι !ιο!!επε, 

Π ιπιιιιιπ _!ό ιεπιτό!ι ε.οπι πιίνο!!ιοιιε!‹ εο!ιει, πο! 
εεεό!Υ πεπι νο!! ο!οΒοιιοδ. Νοιιιιο!οπ νο!ιιε, 
Μπι ειοπνεοέ!!γο! πιοπιέιπιει!πι ειοπ οοηιοι·ετ 
πιο ιεππιί!!εϋπόοοιι-πιο!!γοεπ ο! ι·όει·ε ε τοπ 

_ι!ιιπ!ι σπάει! !ιοιπειτο!οι !οετοιπιόειοωει!ιοπ όε 
πιέ!!επ !ιοιροπιοιιιι!. 

Αππγι !ιιιοπγοε, εο!ι!ιεπ πιέε, ιΙο ε τε 
πιι!εε!›επ πι - Με πο!! επιο!!‹οἀιιιιπ!ι! ···· ει» 
Μ! !‹!δ οιε οΒγειοπιιιπ!: 4 π] οι·νοε πιω Μπι 
οιιπιο εππγ! ιποειπι!!ι !ιο!γι·ο. -- Βεπεει!ειιιι 
(ο!ιοπιιε), 8ειιοι·ι (οιινοει οΙιπιοε), Βε!εεεει 
(εο!ιόειι-πιιιι6ι ο!!πιοε) έε Ζ!ειπε!ι (!ιει·ιπεειει 
πι). Αι ο!είι οιο!ι Μι!!! εισέρ ιιιοοιιιιιπγει Ιπ 
ιιιπϋ ιιιάόεεεεεε!, ιιΒγοεεόε έο !ιιιιέεΙοπιιπε! 
πι! ο ειπε Με! τοπε!οε τεπ!!.νεπγειπ !ι!νί!! 
ειέπιοε ότι!ιέπγιοε ιειι!ιοονο!ϋ !ιε!!πειο!ιει νοπι. 
Αι ο !ιιεόιι!οιοι ε νοιγ!.επ !8€υ]εωι ο πιεΒο5!ι 
ε2επιροπηειοό! πε" ιο!οεεό%ο!νιτειποΚ νοε 
!ιοι; ε·εε!ι ε! πιο ΐο!ο_ῇιεε ει ιεοπ _ιε!οο ιεπει~ 
ειο!πιε!ι οερεο!!εοει ο!!γ πο!ιέι Γο!-ετ!ε!!ιεπ 
!ιι!ι!ιο! !ι!νεπε!οοειι ιιο!ι;ε -- ε· ιιεπι _ε.ο!ιέιι·ε 
εεγοιοπιι1π!ι ΜΜΜ ι!ιοιότο ιι !ιεειιιέιι·ε (σε ο 
ειο!πε!πι. -- Νειιοιινιο!ι οι. ιιιτπε!ι νο" 

.ι!επ οοιι·ορει!ι!όι ει!πιο πεογοπ ι!ιοεόιτειι:ιο!ι 

»Μισο οι Μάρ .πιειγετ ο!6εοεεε πιιειι. - 
8ειιοι οι !!εΙεεεε τεπἐπ· π. π. -- πω, πιει 
ιο!ι!ιει·ετιπι - ε !οεοιε!ι!ιε !ει!οπτοο!ι !ιο!γ 
ιειο!ιοι !`οἔ!ε!!ε!ι ο!. ιιιιιοιιωιιι -- νοπιό 
Ιιιιτπεπιτόεεε! ρι!τοε!ινε! - Γο!ό!ιο ι·όν!ι! ειπε 
ΜΥ πι ο!!γεπο!ιει πιοπά!ιειπεπΙι τό!ο!ι, πι! 
πόΙιε!. ιὁ!ϋ!‹ νέιι·πι το!γοε _!οειιιι!ι νεπ. !ζι!ϋππι 
οΒγειοπιιιπ!ιοπ οι!ι!!ι; νε!ό!ιειι πεπι πε” πιοε 
ιετ8όε; 6ο πο!ει!ιι!ε ιο!ι!ιτο νεπ ειιι!ιοόει!πΕ; 
- πο!! δ πο!ι!!ι ε ιπεεγει· !ιο!εγόέγιεπ 6ο εε 
!ιόειοπο !ιε!επγοε 65 όποιο ιιι€οπγο!ι!ιιπι πει 
π!ο!‹! ε!‹!ιοι·, ο οοε!ι ε!ι!ιοι·, ε τιιοοιιιεπγ ο 
ε !ιειε πιε!ο !ιέι!έινε! οιιι!!!.οποι οποιες ιο ω" 
ποπ ιιονο!!ιοι. Ζ!ειιιε! πι· οοε!ι !εονέο !‹!ο_ῇε, 

πο” !ιει·πιεειει! ιεπέιτπε!ι ποι·οιιοιοιι; πο" 
πεπι οι·νοε ι;!οοιοι· οιοπ όρροπ ποιο ε!πει!!ιε 
ιιιπ!‹ Μ, οοε!ι ειπο!_ῇο ο έγει·ερ!ιεεΑ, πιοπιιγ! 
ι·ο ει «Με Γιι€ε!ιοι οι οοιιι€ ιϋ!ιό!οτ!οπ ιπτέιειει 
ε ιιιοοπιεπγι. Κονεοε Επιιτο εε Πε!εει θιείιε 
ουν. οι!. ε οΒγει. εεεόιι ιιτε!ι, ει οΒγ!!‹πο!: εε· 
Ιιέειπιιιιοι, ιιιιιο!!ιπε!ι !ιε!!ιςειόι!ιεει εε Πορσε 
ιετεε!ιό!! οοιι·οροι!τιό! ι!!οεέτοιιο! ειιι!!τοποό!ι. 

Κιπ!πΒοι ρι·οειοοιοι· πι· !ιε!ε!ε ιι!.επ ο οπ 
ιιο!ι !ιέι!`ο!έ οειιοτι !!ιοιόεό!ιδ! Με ΜΒΜ οι· 
νοει !ιινειεΙ -- ει επειοιπιει ο ε ρ!ιγειο!οΒιει 
ιεπειέΜο!ι πιο!!ό - ε!ερ!ιτειοι! πιει; νε!ό!ι_επ 
ιιιινόε ε!!‹οιεε! - Α !ιει·ιπεειει οιέιιπέι·ε πι) 
Με ειπε Βέοο!ιοπ ιιιεεει το!ικό!ο_ιεειιδ συνω 
ι!!πιιε!:, εεγοιι!κόπι 350 ρ. ί. επιπ!ιειοτι ε Και 
ιπέιπγ Με!. -- Βιιπιο Μι ιπεεγει·πε!ε πάω! 
πιιιιδ πονοποιέ!ιι (Ζϋε!ιππο Με Οροι·ειιοπο Ιπ 
οι!!ιιιο) ε!!ροπτ!ιιιτπ ε!εριιιε!οι!. .Μι !ιε!!επι) 
!ιοεγ !ιε_ῇε!επ 1όεο!' οοεειει· Ο ι!!γ !ιο!γοι ε!ερί 
που. ιπε·έγει·ο!ι ειιππει·ε. ΒιόΙιεπ ίσως νε" 
!'οτεοι!, πο" πι πε!!ιιπ!ι ιο ε !ιέοει!ιοι !ιεεοπ 

Δ !ό ιπϋιδ!ιοι !‹έρειὅ ἰπιόιοι έι!!ίι!ε!πό!ε Μ; - 
Ιω !ιοθ· πιόΒ ]ο!θη!ε8? !ώτάθιπ, !Θ!ιο!5έ808 
Μι ο νο!πε οι ,η πι! ο!οιι ε εο!ιόειοτο ιπποε 
!ιεπ πεεγοὶι!ι ο απ» πγε!ιοι!ει! ιιιιόινόπγοΚ 
πο! ποπι πι? - Α εε;;όι!! !ιο!γιο!.ο!ι ει οτε 
.νεοι !ιει·πε-! πιει οιιι!όπ οεε!: οοιιοιιι·ειιο ιιήέπ 
ιοΙιε!ι οΙιιγοι!ιοιό!π ή Τιιιινε νεπ,!ιοΒγ ε" 

πι! οεγοι.οπιιιοποειετ -- οεγά!τε!έι 
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πιοε ι·επ'οπππι - πηηπ· εἔγ μη· έν όιη ΜέεηϋΙ6 
Μη ΐοπ·Βό, ε πηη ηηππι εοΙπηπη Ιόττο ίση Ιιοηητ 
Μ. Μεηηγπτε Ιοοη6, νη” -- ηη οΒγετεπη 
ηόππιι εη]ηοε ΙηϋτϋΙπηόηγι ηιεΙΙηιπ! - ηιοηηγίπε 
Ιεεηάπιει ηη τϋΙώπητοε, έε η ΙεοτΜνηηητηηΙε 
πηεείοΙεΙδ - ηηπη τιπάπηΙπ. Ηη!Ι_ῇηΙ‹ Μ” η 
εοΙιόεηπ τοη‹ὶ οΙπτητηεη ηη ιππηΒΙι ηόοεἱ πηοάοπ· 
Μη Ιόεηηη ηΙΙππηΙηπηηνη, ε Μ” ηγεπ·ππιεΙπΗι 
ηἰοη 5η η5ηηΙτηιιΙ: ηη οηγετεπηππηη. -- Ε" 
ποηάΙηνϋΙι ΙπόπΙιοηοηἱ πηηεηόΙ‹ εηἱητο 
νηπόεηπηϋΙοη ίση ΓόΙηΙΙίπ.τητιιπ. ΚινηηηπιΕ οπο 
@από ΙποΜεεωΙποι, ε @με πωπω Μ ηη 
τηΙάη @η ΙιοηοηοΙό. Ιπηηεπη η ο η ο η ο Ι ό η ό τ 
πιπάόε Ιεηγοη! η π'οητοε πιιόοπηίπηγ εηηιπιητη. 
Α τεηάδηεόέπ ηγόηγπηηεηηΙππ·ε Μη 
νη!η πιΕπόετνο ηονοππιΙιοπ· 11-ιΜόπο, πέε Μι 
σοηοηπ·π·οηε πονά Ιε εηοπ·οε οΙΙοηδπ·ηϋάόε πιο! 

πω οεδπη νπηεηη!ητητ. .πι πιεητοΗ οοπηρετοηε 
πιοαοπ· πω: ηένεηεπ·πηπ οηεΙ:: Ί. Βηρρ Ιά 
ηοε, ηη οπνοει Ε” ΜΥΖηιθ. Σ. 8ποοΙππηηοπ 
Τηππιηε ροεπι οπνοε. 3.ΤόπϋΙπ Μη, πι. ο. 4. 
Ξοπιπιιπά .Τηηοε, ρεεε ππιοΒγει εΙεδ π'όοηνοε. 5. 
Πο8.ϊνι·ηΙά θηερηπ·. τοΙππη πηοηγοπ πἰεητ. ίέ$οπ·ι·οε. 
θ. Κτοη η. έε 7. Βηηπεοππε!π 1.; ηόοεἰοπνοεοΙ‹. 

Ε τηηεηέΙ‹ ΙιόπϋΙπόεόπη, ε η νηΙηεητηηπΙό 
ε·ηγόπι ΙποΗό πηΙηιάοηιτη --. Ιεπιεπ πηοηὸηηιπηΙ‹ 
- ηη εημέεη οπνοει νι!ηε ΓοεηϋΜ 
εηηππιηιοΙ ηπ5η; ε ηηπ νηππη η' ηϋηνό 
Ιεππιόπιγ, πιοΒγ επι ἰε πππόη τοππιέηγ 
π_εΙγοε1ι ηηρηηΙη Με!! άεπϋπηι! Α τόπ 
ωιιωηιη ε ροπιπΕπ:ηπ ηγό,ηγ1ηη ηΙΙηροππη ε ηγη 
Ιηοπ·Ιηι1ιηηι πεη«Ιοηοτε ηηηέιηΙώηπι ο" εηόνηΙ 
οεηΙπ πιγοππιοπιιΙτηηΙε ππιοηειΙιηπό. - Α ΒόΙ:ιπε 
Ιπόι·πιέπηηηη ηόππιι @ι ποηάεΙΙπεηέε τϋππόπιι; Η 
οηνοε νη” εο!ιοεηπ οηγόη τη!η| οτι Ιιηπγηετοτ, ε 
η Ιπόηοππτὅ η; όντδΙ ποένη , ηιπη1Βοεηέ!πη . η πηη 
ηγειπ· πιγεΪν πηηηό η ππινητηΤοεηη ΙιηεηηηΙ:. - Α η 
Με Ι τ ηη η η η Μό! πηοειιηηηΙιητηηππι ππιοπιά 
ππηπιπηΙ:; @η ππιόε ππιΕπιπ16η ηηση νηηγιπηΙη, 
πιο” ηοπη εοΜπη νηοηοη Με 6ρίπωτηι; νηπηη 
Μ η πδνηπ·οεΙσηη έρίτποιηέ!π εμ! ηπηΙσηπ πηεη 
Μιετ, Με? νηηηηΙ: ηπ·δε ηηηάηπγσΕ ηη εΠοη. 
Αη ο π ν ο ε ι Μη τη η η εηιηοεηπι Ισοπ'όεηΙεο!ε 

,,!πο!!ειπιοιΙοηεόηεΕτό!” πιιπΐεπ ηΘΠι @κι ΜΙ 
ΙηηΕ εηόΙηηἱ. Αη ιιτοΙεό ϋΙόεηηη - ηηηι ηΙω 

τοπ: οηγοηοτ ππιοηόηπιι, πηιητ ϋπνεηόοπηετ - 
Ππ·. ΕοΙπετεπη. ο τηε!όε, πιιππιπιηπιηε πωπηιωι 6η 
οηηιπηΙα. -- Α Η. ουνοει οηγοεϋΙει 
εηοη;η!πηητοεηη πηϋΙεόηιΚ. .Ιηπιηονισππ, Εοικηποιη, 
Ψηηηετ, ΒοηΙεεπηΒοπ-, Βοοπιηιιη ετη. πηιη‹Ι 
οηγπ·η ΞΒοη εηοπ·ηηΙππιητοε όε Μεεοη πηιπη!πηπό 
πηηπηι. Αηοη εηηΙΙοππι ιιηγηη - η ηεπηηεποι 
όπιωη, ΓεπΙοεηιδ ππιηε_ηγητ εηοΙΙοπη, πηηΙιγ ηη 
οι·εηηη·Ιιηη εηγηπ1ϋΙ Ι:έροε Ιιηηεόηη ηνεύηπι 
πηϋΙεϋπιέετ ε ΠηππηοΙό νητεοηγπ. 6ηπ·οεηποπιι - 
η ηγπ:Ιν, ηιηΙΙγηο!‹ τορρηητ εηοΙΙοππιι δεεηηΓιπη 
πέόειέπ ε πιη8ηηγοεεηηηι η οηρηοΜεοΙπτη εοΙπηη 
ππιόη πιοπη ιεπιπηη η - ππιέε.<; ηη οηγοεϋ!ηπηεη 
ἰΙΙὅοη ηεπη ΙιοηοεηΙτ. ΜεΙΙόΚΙοη ρθω Μ πηέε 
ηητ πε ηιοπ·οπη ηιοηόηηι: ηοηγεηϋι·πιγίπ ηη” 
Μι· εοΙ‹ οηγοεοΚτο ε εεόεη π·οηάϋηηπο ηέηνο 
Ξε πηηι ηηροπι πιιηπ·. πιο” ηπηοεοη εηηπηοεπι Μ; 
ουνοε Ροετοη, Η ηη Μ εηι1Ιεεόμε ηόππποι πέη 
Μάη πηηη·οη ππγηΙνηΙ‹ πεπηοπ·οπο ε Πηοπιιηηη 
όΙοτϋἔγοεεόἔ ε πηίνηΙπεόΒ πηηΙΙοιπ. - πηηηγητ 
ηηπιτιοηεόνηΙ πηηη·γηπ·ηΙ π6 Ι: ό! η τ η ε ο η Μάρω 
ΙιοεηόΙηπ. .ω τητποηι ιΠγοη πηέ.<η ηόιιηηι· 
ιηε·η πό πποΙγητ τηΙη!ηη ο ίδνητοεηηΕΒηη. -- Α 
Κ. ιοπηιόεηωτιιάοιηηηγι πηπ·ηηΙητ ο 
ηγηηϋΙΙ ηεΙιόηεό«_.;ο οπ1άπηη!ό ηη, πιο" Κενέε 
τιπηοπηηηγοε ηΙειππι ε η!ηρ νοΗ. η ηηηέιηηππ. 
πιιοΙΙ)·πο ηη έρίππιι Ιοηοτο1τ. 4 Α τηηη!ό 
Η] η εη η πω” εηοΙΙηηπόπ·ὅΙ ηοηι Ιη!ιοτ @Με 
πετ ηό!Ι‹ϋΙ εηόΙηπ. Μηἰ ηηροη ηιέπτ -- ε ηη η 
ηηηηι1ηηιητόηηποΙ: π·ηηόεηηπόηόΙ ε ππιόό_πηηηΙ 
οευάη! - εοΙ‹ ὅπιΙεόηγτηε ι6τοΙπνέε ηγι!νηηηΙ 
ΒοηηϋΙ‹. Ε'ε νη!όΙσηη Ιεόηηγϋ πιοΙοη ηη Ιῆύεηπὅ 
ηη! Ιιηιπππι - ηη η πηηπτόηηη η” νηηηηΙα η Ιω! 
νΙδ τιπ!η_πεΙοηοη! Ιΐε πιστη ΒοηγηΙοππι. πιηηεπη εηηπιτ 
ΙπότοΙεεεόη η τηπιἱτό πόεηπέη6Ι ηη πήηείιεςηηΙ 
πώ Μηηι! Θ τιππΙοηιέηγ. πρ” «εε πιιππηη 
ηππέιεηηπ ηπα Ιιηηόίτηἰ ε νεηότ!ηηἰ. θδη πέη πιστ 
νη ερηπηηίεηιιπε ροόι,η πηηπ· πιπηηιθΙοη ·· 
οεηπε εηϋηηοΙ‹. -- Α έγηπ·ιπιοΕ- Κόκ 
πι η η π τοηεποΙστοΕ ε οΙ·δηάηεοΙ:ηηΙ @ηη 
ποε !ιηΙΙηηπόΙ: ηηηγ όε εηπέρ Ιπϋτε ἐγώ; επι 



Ιἶ!οι- !‹όι·!ιοιιοι- 65 !‹όι·!ειπ; 9 

πιοιππ!ξιπιιπει! πάει _!έι·πει!ι ,ε ε Γεει!!!! πω!» 
!οιππιο! ιι€γο!πο!ι ιπ!πε!επι·ο; πο! ιιΒγ:ιπ ο εο 
το!ι !ι·ό_ιιι ι!!γ !πινειιιγ Με! ιιϋει!ιο έ·ε πιστοπ 
επέιο!ι, - όψει, Με ι·έειιπι Μπι· ει εγει!ιοι!ειι 
@έτει !όριο!ι, ο!ι!ει!πι πει ποπι ο!όειπέ πόροι ιι 
- ει νό!ο!‹ οΒγιι!!ι !ειπιι!πετει ο ίππ 
ιοε πγει!ιοι!ει! πειπό!ιοπ, ιπε!!ι·!ιε·π ιπιέπ ιπ!ιιι! 
π μμ ιι ο!!γ εο!ιει! παπι ιιιε!ιιπ!ι, ο!!γ Βγει!ιιιειπ 
!ι!!ιπιιιπ!ι! ἔ- ποιπ !ει!ιειι€ει!νέπ ει ιιο!ιόιεόεο!ιοπ 
Μπι Βπ!όνεπόεο!! - ει!!πιο!επ οι,ιόει !ε!!εὑι·ο!. 
!ιει!!ειπι!ό !ειεπε!. Α ΜΜΜ: !ιοιε!ε!ένει! - πιει !ειπ · 

ει:ι!ι.ιε! οιε!ιρι ιε ει πιοιππ!πιει!ι Μιά ειιιοιποπι 
- ποπ ιπτόιοτ π] !ιιιιει Με έρίτιοιπι πι δει 
ιι!οιει!ιπιι, ιπο!!γ -·- πιιπ!!ιο8γ :ιι ει!ειρ!!ό!ε πιτ 
πωπω!!! πιιιι· ο;ιγειοιιειπ!πε!ει ειει!ι:ιτ! ο!!πιοει! 
!ιειειπιι!ει!ι·ει ειιιπ!έι!ι -- οι όρροπ έι·ιπτει!! ότ 
νοιιι1εωε !‹ϋτπγ!!!ει!!ι!επε!! !`οΒνει, επόει!επ ο 
οιό!πει!ι, Μεινε! εεἔγ ππειγειειτΠ ο!!π!οιιπιπει!ε 
Πιθ$!Ω!ΘΗ."ΒΒ !έειοπέρί!νο. (δι·ϋπιέι·ιο!ω! ιπ 
ρειειτει!ό!: ειι οιειάἔοε !”όοιινοε ο εεια!!!!ό ιπ 
!ὑιο!, 8 ειππει!ι τ:50!ιό!γ τόι·ει!ινόεο! επειπ!! πιο!εΒ 
τόεινόιόι, ε πιω" ιο!γοε ιπέ!!ειπγ!ει!ό!! 

Κινοπσιτει!ι ειι·νοει 68 εει!ιόει! ίο!_γόιι·ειτο!ε 68 πιιιπ!αι!ι!ιό!. 

0ι·νοέΙ ωι·ιπέειοπειιι έ: @ΜΗ ιιιιΙοιιιππγοΚ. 
(ί1!ε!- Μι·ποπω- πε !‹6ι·!ειπ.) 

ι. Α νόυ;Μγό"ΒόΒ “επικι 
σΠόπω Α νέ·ι·πο!γόοε!ιειπ ν!εειωτιπϋπόειο Κέιπ 
!ειοϋ!, ε" !ό!ιιι 30 Μπι νότ !ιοοει!!!ει!ο!ι ι 
ει !ει;ο!δ!ι!ι ν!ιεεὅε!!τ νόι!ιειπ ειι !ειπιόι·ι !ιό!!ει!ειπ 
!.ει!εειοεο!ιοπ !κίν!ι! οεει!ε !εονέε ειιειιπιι !ιει!εινόπγ 
ει!πο!!οπ ιι€γπονειιο!! πΥ!ιι!ε !ο!ιοσεο!ε !π!ει!!ει!!ει!ι; 
ειο!‹ ο !ιπνοι!εοι6 πειρο!ι!ιππ ει:ιμοιοπιιι, π 
!ιειι·πιειὰ!!‹ πειροιι πιει: νόι·ϋε!επι ιι !ιειιε!ε!!ο!ε, 
ε πι!πό! !π!ώ!ι!ι !ϋποποιο!! πι ειπγειεο!!. (Μπι 
τοι·ιο!!οπ) ιόιπό!! ιειτιει!ό!ιει, :ιππει! ειιοιπ!ιο!!ι 
πδ!ι!ι !ειτ ιιιοπ ι·6ι·ϋεεοι€. -·· Μ! ει· !ιει!εινόπγ 
ειπγειεο!ιο!ι ιοι·ιπϋπόεότ !!!ε!! Βοιππ!ι !.6!ιΙι 
!πέπι!ετε! ιι!Απει!ι!ιειπ ει ι·ό!ειπόπγ!ιεπ νειπ, !ιοἔγ 
πιο!ι πεπι ιπειεει!ιειπ ει νόι!ιοπ ;' πειιιοιπ ει νιέι· άι 
πγ!ι!ι επιόπγε!ιοι ιιονοπό εο_!τε!ε!ιοπΔει·πιόπιιε!ι. 
(!!.ππε!ειω Ιει!ιτοει!ιοι·ιο!ιτ 1. 1. ΙΙΙ. Η. 1842.) 

υι;Νοι·ιιι ε. 

Π. "ό1· ό·° 11,!Ημ Ν ει ε ε ε: πιοτιπι 
πι ει!ιια!τ νέιΙιεπ ει τοπιο" ποπι ειππγιι·ει τοει!ο 
Μ! ιπιπ! !π!‹ε'ι!ι!ι !ειιιειο!‹ο! πόροι, όε !)ο ππό 
πισω! ει !ο!ι Μπι Μπι οεγό!ι ειίπε!!οπ τσε 
ιειπγπε!!, ιι !πποπ ρό!‹!. ειι ιειπέτο!ιέινε!πειε ι!! 
τιι! πιοε!ι!πιτο!!. νἐι· !ώππγε!ι!ιοπ πόροι !ο!ιοε 
!ιέιιιγ.έιτ Μπι οι ΜΜΜ νειε!.ειε νέα -·· Βό 
ιπέι!ι.πει!ι ει!πιο ειι!πει·ί!!! ει !ο!ιοε επι ιπύε ισπ 
ιπειειοπι !ιοτοΒοει νόι·πεπ ω" !πι!ϋππϋιόει Μι 
π! , όειιιΒγ πιω πο" ει εγιι!ειπε!ιευεινότ Ιξι 

!ιοε !ιε!τηι!_μι!ιειπ !ωνέπ ιι€γπένοιοι! Μπι! ω 
!αιοε νειπ ·_!ε!επ , Μ;; ο!!επ!ιειι_ ει πει νέι·νοει 
τόεεο! ρύι·οειι!ι !ιοι·οει·ε;ιγϋ!ε!ϋ !ιο!οπ οΒγοι! 
νόι·ό!ιοπ Πι!ϋπ ειιειιππιπ! !ει!έι!!ιει!πι ειιο!επι. (θειι 
ε!:ιιε .!ει!ιι·οε!ιει·ἱο!ιι 1. 1. Π!. Η. 1842.) 

> ! π. ει. 
8. ΒόιοΙιιόιι 082Βδι|ό50-_ ν_0!!θ 

ιπειπ ιπεππιιιιει!!ει Β υπο!ιο! έ·ε Αι·πρΠ! ει! 
!οπό!ιοπ πο” !ό!ο!ιιόε οειι!ιόι!όιόπε!ε ποιπ !0τ 
ω ε·πι·οπϋ! ει πω” ιιιοεο!!πτ!εειπ!, ιποι!ιπἱπε! 
ει Μέι !ιο!γΒ ΜοΒ ε!!πιοτειόεότε πεπι πι πιγ 
ειοι·ι·ο ε! ει !ό!ε!ιιει5, ε ει !ιο!ιόνει!!ιοιό πιει 
ει !“ιι!ειι!οιόειιει!: πγ!!νάποε πιοιπει!νει! ει!! Μ; 
πώ νο!!‹ιπειιι π ιπιπιιι, ιπειοε!ιε!!ι έ8 τοπΒοτι 
πι·ιι!ειοε!‹ει!ιοπ ω!! !«έπι!πιοι ιπόέ ειιι_ π Μιά 
πγ!!!ιι!ι, πο” πι :ι€γ άι @πεσει ο!!εινο!!!ε!επ 
ιι!.ειπ· !ε ι”ειππιειι·ειά ε” ιιιο!ιι·ει !ό!ει!ιιόε. Ε!!ειπ 
ποπ !ιοειγ πι οἔγϋ!!έι·ι!‹!οἔ (πειι·ν εγιπρει!!ι.) 
εοιπ!ιέρεε ιπει,ιει εει!ιόι!οπι ει !ό!ο!ιιόε!; ειι 
επι!!!ο!!; ν!ιεπέι!ό οειιε!ει!ειιοε !ιέπι!επόνσ! Μπυ 
είιο!ιει, ιπιειιειππι ο" Με πιειοε!ιε!πε!! π πιω] 
ιο!!. ειΒγοπ !ι!νϋ! πι θΒόει ειμαι!. !ιιπιει!εινόπ , 
Μπι! ει !ιέ! ο!ε!ει!! Ιιο!γει ιε!οεο!: ύ!νόι_.;νόπ' ε ει 
:Μό !οππι ιιιοποιηιει€χ!ιιιιιό!ει!ε:! !ε!!τινάπ, π 
!ό!ο!ιιόε πι ει" ε!ιέινο!ίιάεέι!όΙ Γο·ένει πιέε Μ! 
ροτοι!π ιειι·ιο!!. ν. ειοιππ! Μιά! π !ει!ο!ιιόε επι 

”!ιόι!ύει Μπάρ ό!οιπι€ινο π πγιιι!ριτ ει" πιειυπε!, 
Π! 



Η) 
“Χ ΙιΤ!ει© !πὅι·!ιοπισ2- θε !‹όπιεπι.. 

ε ε:εειΙπ !‹ϋ!εὅ ιπιέοπισ νειπι ειιι!ιεόΒο, πιο!!γ 
οεο!εΕνδεόεέτ ε!ϋπιιοιόι!εει, πι!! ει ιπιειμει! 
ρό!ι!ε!1ει Ιςέ!εόἔιειι Είπε!!! 1ι!ιοπιι!! . ε ο2επι !πι€οι· 
ειε!ππιοε ιόπιγ!οἔειε !πόιπι!οπο!ε ιιιε!πι πιιι!ε πιοιιι Ιε 
!ιο! ιιιιπι! ει ειόπιοιιγ, ι!ο πιοιπι ει!ό!ο!πιέει ιιτει!ποπι 
$2ε!πιιιει2ο!!, !ιειιιεππι επ ό!ο!πιιϋι·οεο! ιπι!πιπ!οιι 
πό52ο νόπό!ιοπι !έτοεδ 82όιι81ιγ. ππιο!!)·πιο!π ιππ 
μπε ππιιιιι!επι ιε!οΒ (Μιά: πιοιιι οΒγοι!!ι! ει Βο!)Β 
ΜοΒ) Ιπό2πε!ιει!ό (οειι!πἰρε!ιι!ἶ) εποιόπιέ! !`ο€νει 
εΒιέει ει πριμ!! ειΒγιιὅ Μ!. ό8 πιοι!!8 ε!!!ειιι 
Μη!. ππιἰνε! ει νέππιο!‹ ειόιιοιιιιγο!! !ιι!!ο!!!!ε!! 
(Ποὺοπεέι!!ἰἔιιπιἔ) ιι·εΕπιγει ει!!οππιε!τιγ ι·ι!!!ο2εἔιε! Μ 
!ότε!ε2. πιιο!!γ·ει !έ!ο!αόεπε ϋε2!ϋπιϋ:. -- Α 
ππιειειει! 82!!!!δ8 Μ!!! πιοιπι Ιιι!ιο!, πιοπιι !ενόπι οπ 
ι·ο ει!ι!ιεόΒο, πιινο! ει !‹6!ὸϋ!‹ νιεε:όπ ε!!!ει! 6 
ροιι ειπιιιγ! ό!οιιπιγο! !έι!!ει!ἰ!‹ ε! ει ιπιοπιιιγ! ΜΙ!. 
!ιειπιοιιι ειι!!όε ιιιε3πι :ι !πϋ!π16!π ιιιιέιιγει!π ππιοι;επιιιι 
νέπι ει ππιειμειι!ει! ό!επιγ!!ιόιι!ειπι! ει: έ!επιγ!ιιε!πιγ 
Μ! εποε!! επόπιοπιγ, Γο!γ!οιιοε !πι€ει·ϋ! ειο!ἔἔι! 
ιιιο!!γ ει πιγιι_!!οι! ειΒγει! όει!ϋιι62νέπι !σΒιπι!πε!ι!ι!:ι, 
ει !ό!ε!πιέεπε !ώει!ετ (Εειπιε!ει!ε 1ει!ιποε!ιει·ιο!ι! 
1.1. πι. Η. 1842.) 

Δ. .ι $επιι6ιιιιο"Μι1 1"ΗΠΩΠόμω 
ωιιιι π181ηκππ_μα” Ήιιοποι· πικάπ. 
Α !επιπιόειε!!ειιιἰ !ε!ιο!ει ο!νόϋ!Ηειοεε·ι· Ιιδι·ε!!ει9 
26 ροπι!οΙπιιτ Μπι Μ: 

ΙΙ.2. 

1. Μιιιι!επι ΙιειιοΒεύξε επ ό!ε!πιιἰ!8όἔ!ιε !ιει-ι 
Με έιπτει!ππιειε Βο!`σ!γἔιε οι·εε!ιιιέιιγο. 

2. Μινο! ππιιπιι!επι ε!!ειπι!!νι Γο!ι·ειιιι - ειι·_ 
!ι!πιιέπειπιόειοπά_! !5 Με: όιε!νει-ει !πόιι!ι1 ι'ι1ειΙιειι 
ει!ερε;!!2, ε ιιΒγειπι εννο! ειιοπιοε!'τιπει πε πω: 
ει;όπι ιιι!ιιόεπι !ιεισμόέ ει!ειρ-ο!πε!! ει Μπι!!! θα 
ιιέ!!)2ό!:0ιιγ$ό€έΒεπι Με!! !ωποειιι. 

3. Α Βε!οἔεόἔ !ι!1!όπιδε ει!ει!πιει πέε2!πι! επ 
ειπ!ει!ππιειε !ιο!'ο!γε!εοΙι τοππιιόε2ειέιδ!. πόει!πι! Α 
!ιο!08 έ!ε!πιι!!!ιοιπ !έ!ειδ !πόιι!δι1ό!ιοιιγεέΒ Μ! 
!ϋπιϋε ει!ει!π_!ε!!ό! Γὐἔἔ. Με” !‹ϋ!ϋπιϋε ιιιι36_!ει ει 
Ιιοτοἔοε !ιι'ερ!βι16ΜεπιγεέΈ! ίο!γεππιπιει!‹, Ιιο!ειἔεόἔ 
ΐο!γειππιπιει!ι πιενειιε!!!;. 

4. Α !ιο!οεεεε !`ο!γειιιι $ειι!ει-ε!!γει! πιειιιι πιιόπ!, 
Μπακ, :ι!ει!πιο!πι·ει ιιι€πιι ιιέππιο!ι ο! επ @θειι 
ΒόΒοιι° 6!ο!!ο!γειιιι 82ει!;ιε!!γει!!ό!; ππιιειοπιπιι ει 
Βει!ε8 έ!οιιιι!! ει πιο!ι! !ιι!ειιιπιοπι οειο!ο!πι·δεό;πιο!π 

!ϋ!ι!ιό νει" !ιενέε!ιέ !ώροε πιιο€ίο!ε!πι!.! Μαι· 
όπτε!ειιι!ιεπι ει !οΒειΒγειεπ·ϋ!ι!ι Ιιε!ιεεεέΒπιό! κι 
ειι ό!ὅει1ιεόἔπιο!‹ (ρειπειε!!!εππιιιιι) ο” ιπιότΙ!ει, ε 
ει Ιιε!οέ ό!ο!πιιι!!ιοιι πειιι!ε!!ειιοε ό!ο!!έπιγ!πει!όε 
(Ι.ο!ιοιιε!!ιιιιι€!πο!!) ε!!! ο!δ. Α !ιο!οΒιιόε ποπ 
όπιο!οπιι!ιοιι ϋιιε!!!όεε!€Βει! (ειιιιοπιοππιπει) Με 

6. Βο!π !ιο!ει.ιεόε ιιθππι οἔγέ!ι; ππι!πι! @κι 
οἔγειεπϋ !πε!ρ!!!άό!ιοπιγειέ€! !ι!!ιει!ει ει σεει!ππιοιπι 
ρ€6επεπι ό!ο!!ειιι! !ϋπνέπιγο!ι ειοι·ιιι! !”ο!γό επαι 
Ιιι!!γοε έ!ε!πιο!ι. 

δ. 8ο!‹ ππιε!ε !ιοιο8εόΒ!ιοιι ει ΜΡ!!! Πι 
!γειπιι ειιιπιγ!πει ε!!ει]ι1!, Μ” !€ει:! ό!δετ!!οε (μι 
ι·ειει!) ιι!ιι!‹πει !ένοι1. 

7. Με58 !ιο!εεεόμε!π (ρό!ει. ιι πει€ε!!ι·ο!ι) 
Με!! ρεὸ!ἔ επ ύ!δε.ι!!οε !έπιγε!ι ε!!!!!!ε!έεό!ιοιι 
ω!ε!!!ιι!π ιο! - ε ειο!ι ο!!ιε !ϋτι·όπιγο!ιιιε!π οφε 
ιιι>Μιοε!ποι!πιο!π. πιιο!!γο!ι ει ιιιαΙιι!!γοε ΜΜΜ ιιιοε 
πιε·ιπι εἔγοι!ε!!ιοώ!‹; ππι!νο! ο!!γ !ιο!ο!γε!εο!ι εἱ!° 
τει! !ιοιει!ιιιι!π ω, πιιε!!γο!π ει πεπιιιοε έι!ε!ππι!! 
ιι6€!.6! οι;όεεοπι ιι!οΒιιιιε!ι. (Ηειοιιιιι·ε ΑποΙι!ν. Μ· 
ι!ιο εεεειπιιιιιεθ Μοε!ιοιπι. Β. Ν. Η. 1. 8. 117. 
1843.) ιι. ει. 

Π!. ΔΕ ΜΗΝ” νέω Απιι!πει! ι·ιεεέε!ι 
!ει!ει Ε18 !πόιιι!ε!ο! ει !ο!ιοε νιέπ Μπι!! ε!εθε Μπιο 
ποιοεο!‹ !ένέπι; πιιιιοε εεε!ιιιι€!πιιιιΒ οπο” νικε 
@Με οποτ!ιιιέπιγύι !”ιι!!ιοιιι!. οεειΕ Έ” @τη 
!`οπι!οει ππιο;!08γ26εό! ει!ιιιιηιι!ιπ !ιιιεπιιε!πι!: Μ" 
τ. ε. ει π·οε!ειιιγ ι1ιιπειιΜεει ει €γιι!ειιΜεο!ώειπι οιιιι!ε 
ει !ε!!πειι!ε!εο!π !ιεε!ι!!ε!εένπι! !πειι!όι!!!π. πω· ΜΒΜ 
ιιιιιιι πιι!ιιι!ιε ει νό!"!υ!0](10Π$ύΒέΒεπι Με!! Μπει 
πιιει 8ι·ιι!ειι!ε!ε ο!ιε!!. (Μ. Ο. Οιιιιε!ει!ε .!ει!ιι·05 
!ιοπἱο!ι!. 1. 3ει!ιι·εε. Η. Μ!! 26`. 1843.) 

1 ιι. ει. 

Π. Φπ1σειιγάστιεπω Α !ιι!!ι!ΒιιγόειΖε!! 
ρειιιεππι!πιΒγ (ω. !!ιγπ.) Βιι!ιιὅ!ε!; νέι!ι!ειιιγοε. !ε!!!= 
εὅ!οε ο!!επι!ιεπι !!!οποι ιιιι22ειι!!ει!π, ιι οεγε8 ιιι!π!.εγ 
ευ!!ε! εε!πρι!ει 10!γό8!1€€8!!θ!νωί, πιιε!!γ !ιέιεί1ΒΒ 
ει Μπι! !ο!‹ν6 ιοπιιπι!ιό!!ιο!ε ε!!ει!νε!ιοἔνἔιιι θ!» 
Π!! !ιόρθ2. -·- Βο!ι!!ειιιει!ηε ει ιιι!!επιγόειο!.ι 
Με!!! ιεππιοι·ποιό _!ε!ὁιιε!‹ ει !ϋπιό Βιι!.γιι€οεό!ι ε 
ιιιιιι€ει ει: ό!ι>!πιι!! ιόπιοΒι πι6νε!πεύεΞειέ! έι!!!!.!ιι !επιπι!; 
"Μπι" !ιει ει: ο.€γ!!π ο!ι!ει!! !ιιι1ό!ε!ιο!όει!.ει!ιο!!Μι, 
ει πιιε!ει!π ιι!!ιοπιγόει!!ι. -- Πο” !ιι!ιοπιγό5πο!ι Κο 



Πιπ- ιιιίιι·Ιιιιιιο:- ἐε. Ιιόιιιιιι. Π. 

.ιιεε2 Μι” (ΒΙειιιιΙ. ιιινιιιιιε) Β !ιέιειικόΙι πιει ω» 
Ιιιιέιειέ€ειι ω! νειιι, ιΙο !ιοΒν ει: ιι€νιιι:νοιοιτ 
Ιιειιοει ιιιιι·ι€νεε ΜειιΙοιειει (Λει)ιιιιιι ιΙινιιιι 
ι3ιιιιι) ιιιιιιοΙι ιιιιιιιιινόειοτε Ποιοι) ειδ: πορνό! 
»αρκει Ιιι:οιιγιει!ειιιιΜι Μ”. Επι” νόιειιιέιιγΒοιι 
νειιι ΒοιιιιειιιεεΙιν ιιι. -·· (Ηιι€ο ο” Βόινό)νοε 
ί)88€8) ρειι·οειιιι :Μι οικω ειιΙνοε ΚειΙοει πω" 
οεοιότ ΜΜΕ οι" ιι·νοι·πιοιιιιόΙ, Η -86ιοε!ιιιτιιι 
Ιιειιι τιιιιδΒιιιιι6οεϋΠιειι ιέε νότιεύρόιψοιι επιπ 
νειΙοιι, ιι ιιιέΙΙιιιΙ Μ” ιιοιΙοει ωιιιινω Τα!» 
ιιοιέιειιειΕ οειιΙ‹ ιινοιιιει ιε !ειιε:οιι°νοΙιιει. - 
Τιι!τοιινέειοιτ ιιιέιιειιινει εεειέι ΑΙΜ επι 
πω, ιιιιιΙΙν ιι ίοιιιοι ιινοιιιοιι, ιιι·οειι 68 ιινειΙιει 
ι·ιιιιιιιιε ει!!ειροιΙιειιι νοΙτ, ει 40 6νοε εο!ιει ιιιιιιι 
€νιιιιι6Ιοεϋ26ιι ιΙο ι·οιιιιοειιιι Ιιεινειιιιό όινοιεςν 
πιό), ειιιιειει ι:ιιι€ιιιιι€οΒιιιι! όε ιιοιιέι ιινοιιιειειιό 
ι5ιιέειιόΙ οενόιι ι:ιει)ι ιιιιιιι οικοιοιι, Μ νέι_;ι·ο 
ιιΙοε|ειι ειιιιοιειιεέινει Ιω επ εΒνειΙ. -· Βιιιι 
σει ιι οι” ιιειιιιΓιιΒνοι! ιιιΙιιιιινιέεισιι ειινιέι €όι· 
οεϋνειι Μ νἱ2εἔει)νιιιι, ειΙΙιι]ει Μ” τοι·ιιιιιιο!ό· 
Μπι εοιιιιιιι ιι1ιεεειι εέι!!οπιειιινι ιιεΠι ιιιιΙει!ι, Ιιει 
ιιιιιιι ει τοειοΙε Με Ιιειι·ειιιιτοε ι·οιιειιοΙε ΜΜΜ 

ω , ιιιοΙΙνοΙε Ιιόιιιινιι ιινοιιιιιετει οΙτιιιιοιιοιιοΚ. 
- Ε” Μουτ ιιο)ιό: ΙώΙιόιιιοεοιι ιιιιιοιινέειιιιιι 
(εΒιι·ι·ιιιιε ΙινροτιτορΙιιτιο) Με!) εειιιέι Ποι 
ιει Για) 5οιιιιριιιειιι. ιιιοΠν ειινοιιιιιέΙ ει ένο 
ιιιοι· ιιιιι·ίΒν ιιιιιιιοιΙιειι (ιιιιοιιιε ρειιιοι·οειιισιιε) σε;) 
3 οιιοιι- όε Ι ιιοιιο:ό)ιιινι ειιΙνιι Ιιδ ω. ιιιΙειΠειιοιι. 
ΙΙΙν ιιει;ιν ω) ει ιινοιιιοτ ιιιιι·ι€ν!ιοπ, ει ιιιιΙιειεεέι 
@Κ )ώιό 8ειι·ιο2ι!ι. έ- Α ΙεἔΙιινοΙιΒ @Μια 
Ιειιοιι ιἐε ιιιιιοιιιέιιιγειει·ιι ίιιιΠόειετοιι οιΙιειιόιο 
ει ιιι!ιοιινόειοΙΜε ιοι·ιιιέε2ειο όε τιι!ει)ι1οιιεεέι€ει 
ιιιιιιι· ιιέειι Εενιέεεέ ιειιιιποιοε ; που νέιοιιιόιιν, 
ιιιιιι2οιιιιι Μι ιι)ιιιροιοι ιιιιι6ιιιι6Ζωιιιοκ ιιιο,Β 
ι. ι. επ Ηοιιιιιιι ιδιιιιι€ επειιιει!νειει·ιϊ ιιϋνοικειιέ 
ειέι ιέε ειι οΙδιο μα ΜιιιιόιινικΙόεειιΙι ιιει€νοιι 
ωιιειιι. ή” ΙειιειΠι Ιιη]οΙιβειιι ιιιοιέίοΙεΙ ει άο 
Ιοιἔ τοι·ιιιόειειιέιιεΙι; ιιιιιτι ο νόιειιιόιιν 820 
τω: ε2ειι Ιιότιιόειο: ιιιι)ιοι· Μιοι νειιειιιιιι|Ιν 
ειι!ιιιιιινέειειιιτ τιιιιιιιιε νει” τοιιιιοΙΙιειιοε Μει 
ροιιιιιειΙι ιειιτειιιι? Ιιϋιιιινοιι ιιιοιεΙοιιοι ΐοιοιιιι. 
(Ωειιιειειιε 1ειιιι·οειιει·ιι:Μ 1 1. 1. Η. 1842.) ) 

Μ. Ν ονέιΙι 8. 

8. Α |ι"μπήγιίιηή πω” σα· 
μιά-ιο· ημών”. Μι Μπι ιειιιό, ε ει ιι: 
ιιὸΗόει υιον Η ιπειιιό ;;νιιΙειι!ειεειιιειιι ειοιινειιειτ 
@νέα οεοιιέιε οιιιιιιι Πειεροι·, ΙιιιιοΙι Ι‹ιΙιϋρό 
ειιιι 68 ει Μπι:: ιιΙεέιεΙιοι· ιειιιέιΙι Μειωσα ειΙΙιειτ 
ινει_ιειι Βόιιοεϋνι νιιεΒει!ειι. ειΙεἔι νοινέιι Γιο 
ι·ιερ, πινει ιιιοΒοι·δειιιέ ειιοιι νόιοιιιιιιινι, Μο;" 
οιοιι ιιιιιιινιι εοιιιιιιιικόρειι ειιιτι Ιιιιιοι νειΙει 
"ων ιέΙοιιιιιινιιε ειόνιιιιιοΙι τειιιιειιιι, ιιιειι ει: 
οδό” οεει!ε Ιοιιοε ει·ιιιιιιιιέιινιι Μπι μπιν νοιτ. 
(Ψοοιιιιιιει:Ιιι·. ι. ιι. ἐιεεειιιι. ΗιιιΠι. 1841. Μ. 
1.) να” Οιιιιειειι.ε 1ειΙιτοεισοτι0Μ Φιιιιιιιιι Π. 
Η_ 18ι.ε_) Μ. Νονά): ε. Π 

Ο. Α Εσω.βόςΜπι οΙνιΕΙ"ιο" 
νόμιμο', υο"ωηι! από0ΒιιιπέΩω Α ιι 
ιΙι·ειΙ ιΞε Οεινειι·ι·ει ΙιιΒιι)ειΙιΙιειιι @κι επει 
ιιιοε (9 Ιιόιιειρ Μια 360) Κιειθι·ΙειοΕιιι ιιιιιειΙι. κι 
ει νέι·ιιοΙι Ιιότοει εινει!ιοιέιεειινει! ίοβΙειΙΙιοιι1ι, επι 
ι“ιι€_)ει ιειΙιιιιιι, Μενα νιέι· ειιοιι εεειοΙώιιιι, Μ! 
όινειΒιιεοικειτ ειιο)ιιιιιι): ιιοιιιιο!ιιι, νειΙιοιειειιιι·ει 
ιιιέινο Μέι οειιειΙνΙιει κοιιι1ειιιιιώ: 1., ΙιοΙ ει 
ι·οει.οιιν ιιιιιιινιειέειε όι·οΒΒιιιιοιι, ει νόιεοΙνόω 
Ικε!ιΙειέ οεϋΒιιιιιιιτ, ει εεινόι”ειιότιινο Με” ιιοιιιιιέιΙ 

να;" στειιινιιι€ 5ιειροτοιιοιι.; Σ.) Επι! ει ι·οετοιιν 
ιιιιιιιιινιεόΒο ι:εό!ι!ιοιιτ. ιι νότΒο!νόοει:ειιιέ μει 
ροιοι1οιι) ε ει ιιειι·ι5ίοιιόι·ιινο να" φταιει! νει;γ 
ειι·ειιιν·Ιει€ σεϋΙιΙιειιι. Ε Μέι. οειιειΙνιιοι εοιοιειιι› 
ιιό ει: .ιιιιιι·ειΙ Θε θεινειι·τοι ειιιιει! όε:Ιο)ι. οειιι: , Μ! - 
ει ιιοειοιιγ ιιιοιιιινιεόΒε ειι·ειιινιιιι νει" ιι;έειοιι 
οειιιιιιοιιι, ει ν·έι·εοΙνδοειώΚό ει τοειοιινιιοι Βιέ 
ροει ειειροι·οιιοιι. νόμο Με ειειιιιιιειιιιιό εκει. 
οειιεΗν, Βιιιιοιι ειιιιιιιιι, Ιιονει ει Ιιετοιμεοιι 
οΙνέιΙιοποιτ νόι· ω), ιιιιι)Ιν ιιιει€ειΙιειιι ει νότ 
Βιιιι ειοΙιειι!ειιι ειιινειδοΙιειι ΓοἔΙει!; Έν οιιι!ιοι- ε 
οριεειιινειΒοι, εροίεειι·έιινι, ιιιιενειιιν·ι Μι. .Α 
νόι·νε8νιιΙοτέιιοΕ ειιιιι Μ" οΙνειΙιοιεἔιεειιι ΔΗΠ 
ιει ω θ. ιιιιιιιι ΚὸιειΙιιΙιοΙιειι, ε ιιϋνΜειι ΒΥΡΩ 
ι ι τι ο ε ι ε (ιιιιιιγοιιιό ι·οετοιινιΙιιεεει€) εει ιι εν. 
ιιιινοετο, ιιονειει ΒνιιΙειι1εΞεοε νέιιι ιθε ιι ν· ιππο 
ειε εειιι€. - (οεϋΜιοιιι ι·οειςιιινιιιιεεειιι), Πο 
νει Αιιιιι·ει! ιέε θεινειι·ι·ι% ειιιι·ιιιι ει Ιιειιιν·ιιιει:οει 
Γειιέι·Κόιιοέ, ειιι€ειέάΒι , ιιιειΒιιιι:ε-ει!ειιιι νέα. 
ειέιιιιιι)ει. 



ιπ Ιἶ!οι- !ιόι!ιοποι· 65 . !ιόι·ιειπ. 

Ηγροι!ιιοε!ιι εειιιιι. Μ ει νέτ ιϋ!ι!ι 
τοεισπιι ω, πιΕπιεοπι όρ ει!!ειροι!ιειιι; ει ιπιπι 
τοε!.οπγει ειειροπιι!!!ε, π πωπω πει!ιοι!!ιεινόι· 
Βο!γόοε!ιει!ε πιοππγ!εόἔο π. Α νόι· ιε!ι·_!ει πιει 
ροτοι!οιι; πιιπέ! ιειιιιι ι·οετοπγι όε πειτε, ό8 ιπι 
πό! !ιονοε!ι νόι·πο!γόοιι!ιει!ιειι πιει ει Με) ειπππ! 
οεο!ιό!γο!ι!ι πωσ !όιο;ιιιπο!ε ιποπιιγ!εόπο. Α 
τοετοιιγ πιει€ει!ει!!ι νοι·όε ει!ειιι ειι!ειιι!ει!ι!ι ιδ 
ιιιιι%ό ιπἰπι έρ έι!!προι!ιπιι. Α νόι·Βο!γόοε!ιε!!ε 
τοειοπΥπιοπιοε νόι·Ιιοπ τϋν!ι! πιει ει!ειιι ι`€πό!ι 
το εϋ!γοι!πο!‹, ει πό!ιει ειι ειπε: ίο!γειι!ει!επει!ι 
σεει!ε Χ άι !‹όρο2!!‹ (όρ ει!!ειροι!ιειπ πιει!‹! όροιι 
Μπι ειι!γοι!πο!‹ ει!ει ει νέτπο!χόοε!ιε!!ι). 

Α €ι·ιι!ειι!ειποε απ· !πρόιιγο τε:πι!οειιιι παπι· 
ει πιιιιι επε!!ιι!ε ιδΙι!ιό !ιονο€!ιό πω; ειει!οπιιιι 
Ιιδι·Ιεόνσ! !ιοι·ιιοιτ. εε!!ειι·ι! όε ε!!οπ!εἔιΙ!ό ε ποπ: 
ε2ει!ι!ι πιό πιιι!νπ εαπ !'ο!γ ειι€ι. .!ο88ει! Επικοι 
!απ!0ιιιπ!ι πειεγ ό8 ΜΜΜ νόι·!οιιόπι·!ιίι! πειεγ 
ιποιιπι!εέπιι ι·οετοπγι; πι: !ιο!γιο!ιιπί!! ίιό!ιιπ!ι 
πειἔγ ιεότ!οιιόπγι·ὅ! !εωιιιοε ιποπιιγιεόἔϋ νότ 
εο!γόοε!ιε!!ιι·ει. Μ!πό! Μοιποε!ι ει τοειοιιγ, ειπ 
πει! ειἰ!είιι·‹!ει!ι!ι ει νόι!πρόπιε, ιπο!!γ 6ιι!ιέιιγι !ιο 
μι! Μαξ, ει ειιιιι=!! ιοιοιπεε!ι ει πανό, ιπο!!γοι 
πιειπει!ιπ Ζειν. Α τοειιπγ εεινόνει! ο·έγοε!ιι! ιι 
ειι!!ιειι ει!!ε!ι·‹! !ορόιιγι, ειι!ε'ιτι!ει!ι1ιειι πιιπι πι, 
ιιιιι!!γ!ιοπ νέτπο!γόσε!ιει!ι !ειτ!ει!ππ!‹. πι!ι Μιο 

-ιιγίι ει ειει!οππει!ιδι·!ιε. 
Μἰπό! πειΒγο!ι!ι πιει!!όεειςιι ει: έι!οιιιιίι, 

_πιο!!ιε ιπιιι_;;ι·υ!πι!ι. ειππά! !π!ιε!!ιιι πιπ!.ειι!ει ει 
νέπ ει ι;γιι!ειι!ειεοε νόι·πο!π_ιε!!οιπέι; επι ιειπιι 
είι!ει!εΑπι!ι·ει!, Πεινειιι·ει άι $!πιοπ ν!2επε!ι!ειιει!. 
Ι.οε!ιδνεύμεε!ι!ιοπ !ει!ιο θ. ει ι·οεισπγιιιιε!δ!ο!ι 
Μπι, πο! πωπω 0,!!! ρι·οο. νει!ει; π;" επιπ 
ιοει !οιπϋ!ι!ι επι· ιε ιει!έι!ιειιο!ι ει ιιιιιό!ο!ιοε νότ 
Ιιππ, τ. ι. 0.433 μου. Α ι·έι·Βο!γποε!ιει!ι Ιππ 
τεο!ιέ!γε!ι!ι πιοπιιγ!ειι€!ιοπ !έιειιο!ι πω, πο! ει 
τοειοπικ !πε!”ϋ!ι!ι ιιιοιιπγιειι€!ιεπ πω, ι. ι· 
3,8εΐ [πω. Τιιι!ό!ο!ι!ιειιι Απε!τει! ε (.!εινειιι·ε$21 
εεγέπ νέι·όι ειδει:οι· ν!πεΞει!!.ει!ι ιποιε. Μ !ε, 
Μπι! Θ.. ει !οδιοιιιπιοε!ι τοπιοιιγ! ιειειιιει ε ι. ἱ. 
1.0δ·ρτοο. -- Μο!!!ιειι·ιγει!ο!ι!ιειπ Απι!ι·ει! όε 
Βεινειιτρι εο!ιει 3επι !ο!!ιέ!ι ει ι·οει!οπά!. ο!!γ Γο 
!ιοιι ε:ειροτοι!νει πι!πι ιιιι!ϋ!ο!ι!ιειιι; !εΒ!ό!ι!ι Γο 

!ιοπ 0,5!) πωσ. ιει!ει!ιει!οιι. Α !ειιεει! πιώ εεε 
ιο!ι!ιοιιι @που πιέπ Μπι πιοπι νέΒ!ιε ει !ιππει- ε 
Με ,` ιιονοιε!.οε!ι ντιπ ει τοειοιιγ ιιιεπιιγ!εόεο, 
πιιιιιεοπι επ παπι !είο!γε!επει!ι!ιειπ; Η πω!. 
Μπι! 11-!ιοπ ει ι·όι·πο!γόοε!εει!ι επέιιιιει οποια! 
!γο!ι!ι νο!ι, πιιπι όρ ει!!ειροι!ιειιι; !ιειε0π!ό επ 
ειτειιιγ ει ιοτο!πεγιΕ!ιειπ. Ηειι!ιόι!ο!ι έ ιπέ!ι!ιόι·Ιοϋ 
4 οεετοι!ιοπ 8-ειοτ ιειω!ι Λπι!ιει! ε (!εινειται! 

ν!ιεπει!όι!ειπο!ιειι; ει τοειοιιγ !εΒιιειΒγο!ι!ι !ο!ιοπ 
0,72” ιει!ει!ιειιοιι. 5ι!ιιιο ειιο!ε ει: οι!ιειποιοε 
νόι·Ιιοιι, !ιειποιι!ό ν!ειοιιγο!ιι·ει ει!ιειι:!ιει!ε, πιιιιι 
ει έγιι!ειιιέιιιοε νέι·Ιιοιι πιοπιιοιιιι!‹; ει τοειοπγι 
θ,ἴθ έε 0,7!! πι. ιει!ει!!ει!ι; ει νόΓπο!γιι0ε!ιει 
Επι ρειι!!ι; ι:εο!ιέ!γε!ι!ι πιοιιιιγ!εέ8!ιοπ, ειπω 
ειιιπ οπό52εόΒοε νόι·Ιιοπ !ειι!ιειιιιι. 

Ηιερ!ποε!ε 8ειπε;. Ιιιιϋ!ι!ιπγιτοεινότ 
ι·οι!οιιγιειτιει!ιπει οπό!ι!ιεπ, πιίε ει νόι·Βο!γόοε 
!ιεέι!ιό τοιιι!οε πιειι·ειι!. Απι!τει! όε (!εινειιιοι ει!!ει! 

ε: ιο!ιιιιιοι!ιειιι πιοινιιιιει!ι !ιότεεεω!ι ειιο!ι!ιοι 
!ειι·ιοεπει!ι, πιι!ιειι ετὁι!οπιιόἔι (ειει!ιεπ.) Μ: ιπ 
επιμ πιιπϋ ει !ιειπγπιειι, κι” ειιο!ε!ιοι, πι!!ιο! 
Μάη! (ει!ιοπίο.) ιε!!επιιι πι: Μπιτ, πιι!ιόρ ει 
!ιππ!ό. ε ιιΒγό!ι Γοτι·ό !ιιιιιι€ο!ε; ειι απέπ 
οιοι πινει". πιει!!)·ιι6! πιεπ·οπι!ὲ!ιει!ιιπ!‹. 

8! πι ο π !ιόιεεει· ιποπν!ιεέει!ιει !ιει€γπιιέιι 
!ιειπ ει "Μ, π π” ιει!ε!!ιιι, !ιο·έγει εε!!ειπ! !όι 
ι·όειο!ι ο5ει!ε !‹ενέ·εεο! νο!ιει!‹ οεο!εό!γε!ι!ι ιππιιγ 
ιιγ!εόπιιοπ ιε!οπ, ιιι!πιεοιπ όρ ε!!!ειροι!ιειπ; π 
τοετοπγ πιοιιπγιπέιιε Μπάσα π ι·ὲι·ἔο!γόοε!ιει!‹ό 
οιε!ιά!γο!ι!ι νο!ι, πιιιιι όρ ει!!ειροι!ιειπ. Απι!τει! 
68 Πεινειι·ι·ει ειειπιοε !εἰεόι·!οιοιπο!‹ οιιιι!ιπέιιγιι 
ι·ϋν!ιΙοπ !εϋνοι!ιοεδ: Ειιγ!ινέ!ι!ι Μπι !ιει€γπιει: 
Μπι ιο!!οιπεϋ ει τοειοιιγ οΠεε!εό!γεόπο, ιπ!!ιό! ει 
νόι·πο!ι-·όοε!ιει!ι ε:ειροι·ει!ι!ιεειιεπ πϋποι!ιοι!!ι; ει 
τοπιο” ιιιοπ ειτειιιγει ει !ιόι·ίο!χειπιειι!πε!ό!ι!ι 
!ο!ιειπ ιιιιι!!ι Γε!. .!ο!ι!ιειπ !ε!Γο!!ειιι ε ιιι!!οιπιειι 
!ιειιιγπιει:οε !ει:!ιειιι ει τοε!οιιγ πιοπιιι·ιεόπο έπι 
ι·ονιέ!!επίι! οιπο!!‹οιιἱ!‹ Μι!! ει ι·επτΙοε ιποιιιιγ! 
εόποπ. .ι !ιειιιιγπιέι2οε !ει5ι·Γο!γειιπει!. ειπιιγ!!ιό! πιπ 
επι ο!!υιι!όιω τι δγιι!ειι!ειπο!ι!ιει!, ιπειιπγι!ιοπ 
ιιιό!ι!ι!ει!ι!ιειιι πιιιιι!όΒ 0πϋ!‹!ιοπ!ε!ι!ι νόι·ἔο 
!χόοε!ιει!ι ιποππγ!ωπο, ε!!επ!ιεπ ει !ιει€γπιειι 
!ιειπ ει νόι ε!!οπ!ι€2ὅ !τε!ιιι·ι πιπιειι. Αιοιι!ιειπ ει 



ΕΙθτ- Ιιόττιοιιο:- θε Εόιιτειιι. Ιδ 

νέιΐε_ζοινόθειεειΕ ε:εροι·οετειεει εοτιει εθιιι Ιειτε:ιτε 
ει τιει€νιιιει:οΜιειι στιν εττειιιιιόιιτ, ιιιιιιτ ει πιε 
τοιιν ενειι·ειριιΙεεε ει το!ιοΙετιειι. Βο ΜΜΜ· ε 
νέι·ΒοινόοεΙεειΙε πιθιιιινιεθ8ο οεθΙεό!γεωι κ. ιιιθε 
ιε ιιιιιιεΙόε τθτθιιιθεΙι ει: ὅ ει·ειιινε ει ι·οετοιιν!ιο:ε 
ιιιιιιτεθιιι θρ ειΙ!εροτΙ›ειι. Α ΙειΜιεειειε ε:ε!κεΙιειι 
ενειι·εριι! ει τοετοιιντεκτει!οιτι ε ει νθι·Βοινόοετεε|ε 
θεό!ιτεθιιιιθ!ε. - Ηιιιιιδτώειι Αι·ιάι·ε! έ·ε Βενετ 

ι·θτ ει Ιιεενιιιει:οΗιο: τιεεοιιΙότεθρ νει|το:νει τει 
Ιε!τεΞι!ε ει νέα; ιι” ε τό!ιΜ Γοι·ι·ό Ιειιτθι;εΙιεθιι. 
.-- Α: εεννόι·ΒιιιΙθεθΜιοιι (τιειθιιιοιιΙιειΒιε οθ 
τετιι·εΙ.) Α. εε θ. ει νε5ι·εοΙνόοεΙιεΕετ ε:ειρο 

Ύτοάνει, ει τοετοειντ θεό!ειεθιινθ ωιειιιειι. ···· 
Ρθειέι·ιεόι·Ιιειι 8. ιιιθεενι:εεεΗν·ειιι ε νέι·τ (ιιιθΗν 
θ" 18 ένθε ΙθειινΙιόΙ νθτθτθττ) ε ι·οετοιιντ 
ιιθιιι, εεε ει νόι·εοΙνόοεΙιεΙε ιιιθιιιινιεύεέτ κ. Με: 
το σεό!ειεθιινθ Ιει!τθ. Ηότ Ιιθτθε ν·εεενόενειθ 
ι·θ!ε τιεε:ιιειΙετε "ω" ε νόι·ΒοινόοετιέιΙ: ιιιθιιιινι 
εθΒε ει τοιιεΙθετ ιιιθΒιι6:ετττθττθ. Α. εε θ. τιε 
εοιιΙό εινειινοΙιετ ΜΜΕ. Οτε ιε εε:ιθΙτότε ει νεε 
Ιιειε:ιιει!ετε ιιτειι εν·ότεοινόοε!εειε τθτθπιθε ενε 
ι·εριιιεεειτ. -- Α πιει] Ιεδιεθιιιτιθιι ε:θιινοειδιε 
νόι·θτιθιι ει ιιοετοιιν ιιιτεειΙιτι ε:ειροι·ει ιιιιιιτ εεε 
Κάιν. - (1ειιιι·θειιθι·ιοτιτϋΜι· ει. εοιιεθιιι. ε!_ 
Ε. ιιιωιε. 1842.) ω. ιιιεε. 

ΠΠρωιιιιωπι 'επικό. (Ωτα 
.ο) ό. ΜΗ: (Πηο!εω·)-Μπήω 8:θι·:6 
θενιιιειειιτειι !εϋνθττεθ:6 εριότιτι θττθΙεθ:θεθτε 
Με πιθ:εΙειεθι·τι ε ΙεϋΙϋιιτό!θ Μνειιιετοτεετ ει 

. τειιτετιιι, ιιιΠιθτ ει ρειιιεεΞε θε Μ: τε!τότθΙθ:. 
Ι. Δ. Ιππε8ό., νε” πιιιιτ ιιισιιειειιιι 

ε:οΙ‹τιιΙ‹ α εγκιΜτι!6. ιι:οαΙιαΜ.-Μιω 
ΜιιιεΙθιι ὲε:ΙθΙοτεΙ‹ ιιιθε;θενθ:ιιθΙ: ειΜιειι, επι 
ε:θιιιιτ ει Ιειτοιιθττ ρειι€ειιετιειιι ε Ιιειιε:ειΙ θειέιινετε 
Ιιιτεειι!νει|ε ε ει νέι· ειιο:;ιειεε Ιιθιιιιϋτε νει" τεθ 
νθετιό τϋΜιθ ΚέεΙθΙεθειι!ε νει” θεόε:θιι ιιιθεει! 
ΙειροιΙοττ. Μι θιιιιε!ιι ιιιέιι· !θε!εϋεθΙθΙιτιι Με? 
Ειεθιιιιιειιιιι ΙθεθΙϋε:ϋιε Ι‹ἰιιιοιιθεει ει ιιι-5:θτθτ, ιιιι 
ε:ει·ιιιτ ει ρειιι€ειε τϋειθειιθιινθι, ει ρειιιεε3εοιι τι!! 
τ'οτενό Ιιειιε:ει!θεέιινετε , ι·όν·ιειθιι νει" Ιιοεε:ειΜι 
Μοιες τειιτό όεε:θιιιι:όειεεειΙιόΙ νοΙιιεἔιιιε!ε·όι·τθΙ-- 
ιιιθ:οιιόδιε. νιτειεοε ει, ιιιιιεθρ ει τιει_ιε:εΙθειέ 
ιινθτε θ" ε:ι!ειΙεειι τόττθιιδ όεε:θειιι:όειειε, ε: 

6εειθΙιιι:όειοττ ροιιτ θΙόττ ιθτινδ θειέιινε:ιτειι 
ΙειτειΒιι!είιεετ Γο;;ιε θτό!ιο:ιιι. ΤειιιύειτιειΙε θ:τ ει 
ΙεθειέΙν πιο:8ειΕπιειτώότ θι·θιιδ ριτιιΙεεοτε τό!ει; 
Ιιειτειἔ θε ε:θ8νθει ιιτειιι. Με πιθε ΓοιιτοεεΜι 
τόιιν ιε ιιθι·ιτ τόιιντ ε νότιεθι·ιιι€θε ριΠειιειτιινι 
ιιιθ,εεΚεειειεειιιεΙε τιειτειεει ωιε. Εειιιθι·θτθε θτότ 
τϋιιτε, ιιιιε:θι·ιιιτ ει: ει€νοιι ι·τιντιιιιιυεοε έννο 
ι·θετ θε:ΙθΙΙιετϋιιτε, ειιοΠν ει ΙθΙιεΙΙθει ιιιιιιιτεει 
ΙειτοΙεΙεεΙ όεε:θθειτι, ιι" ει: ε;" θειιθΙιεθειθεθ ει 
ΙειΙθτιθΙΙθεεθΙ, ειιιγθε1όεθ ει ΙιθτθΙιθ!!θεεοΙ θειι‹ 
όεε:θ. Μινθ! ει:οιιΙιειι πιάνει νειι , Ιιοεν ενθε 
ιιθΙε ει: Με θι·εΙεθιι νιεε:είοΙνεεει ει ΒιιθΙιεΙΙόε 
ειΙειττ ιιθιιιιΙθιε ΒετοΙτ, τθΙιειτ Γ6ιτθεε:ϋΚ, 1ιοΒγ 
θ:θιι ι;ειτοΙειειιειΙε ρι!!ειιετιινι ει€ννθι·τοτΙεετ ΜΗ 
πιειε,;ε ιιτειιι νοιιιιιει, ιιιθΙΙν εθε:θτό! ε: εεε· 
θιιιθ!!κθεόεθτ ωιιειω. Α:οιιΙιειιι θ: θΗθιι ε:τ 

Ιειτιοτ τθΙτιο:ιιἰ, Ιιοεν Ιιθνθε τιει·ει€ νει;" ευθε 
ήθειέε εΙεττ ει: επ:: παπι μπει ε! , Ιιειιθιιι ιτι 
Εεεε εΙΙιεΙνεέιιινιι!; ιιιθι·τ Ιιει ιε;θιι τιθνθε Ιεθειέτν 
ιιιο:Βειοπι τιειτ ε: ειτο:Ιιδι· Ιιετε:εΙθάόιιγθιι·θ·, 
ειιτεοι· ειιιιετε οΒόε: τθι·ιθιιθΙιιιθΙιθιι ὁεε:θ_τιιιιό 
ιιειετ τισ: Μπι. ιιιιιιθΙ Μένει ε ριι·οε ε:ιει Μπι 
τιιιιτιετ θΙό εθΙιο!. Ηεεοιι!ό ΙεϋΙϋιιΙι6:6 Ιιετειετ 

ε:ϋΙτιθτ ει Μάθε ε, ιιεθν ε:ει·ιιιτ ιιιιιιτ Μάθε 
εεε-ε Ιενθς;6ιι ει: πο: _ ι·θιιιιτεινέιΙ τει 

:θεθιι ιιιθΒριι·οειι!, ει Με ιιιέι·εό!ιΙθτ ιιόν·θΙιεθ 
Με ε Ιιε θ" !ειεεό τονειΙιΙσ τειιτ ει Μάθε Μετά 
εει.· Με» θ:θιι ριι·οεεειε ιιιιθωεότιεθ ιε ειτιιιθεν. 
Α Ιιιειθιε ιιιιιιτ τιιειιιιτε όεε:θτιιι:ό!εε Ιιετ; ει: 
6εε:θΙιιι:εετ ρθει; ει Ιιειε:εέιΙθάθιινθΙε επιμο 
Ιθεθ εε ΙειτειιΒιιιέιεει Ιεϋνθτι, θιιιιόΙ τοενει ει: ειτε: 
ιιειΙε θιιδεεθ Με!! Ιθιιιιι; ει τεθιεθε ε:ιιι Με; 
οιιιιότ θτθειιιθτ, Μ;" ει: ϋτθιιθε νθι·, ιιιιτιε 
τνθετ θ” Με ει: οειθιινθΗιθιι ρειιιἔ; ει:οιιιιειτ 

νι:. 

ΚοιτιοεεΝ.ι ε:ιιιτ. ϋΙτ Μ; τόε:ιτιτ ε: ειΙτειι τειιιιεειτ 
τω". ει: θάθιινθιε ιιιθΒτθΙθεθ θε Ι‹ιτ.ειἔιιΙειεει 
εεόε: ει ΙθενθΚοιινειΒΒ νιεε:θτε!ιεε:ετοΙειιει θττοι·ι 
ιθτιθ:. - ΕτΜιει θειιιέι·θτθιιιτι ει: ι:;ιθΚοιινεειε 
Μ! ε:τ τειιιτιει!ε, Μ" ε τιειε:ει!-εθειιιε:εττθ 
Ιιετό ι:εειτειε εΙιΙιετι δεε:θΙιιιιόόόετ "ει, ιιιιτ 
ννιΙεοιι, Ριιι!ιρ, Τ!ιοιιιεοιι, Ι·Ιειε 
τιιιε-ε ε θενθΙιθΙε θε:ΙθΙθτθι Μ:ειιινιτιιει!ε. Ε 
ιιθ:ετθτε ιιιθΗθττ επι! ειοει τιιι·νθιιν ε, ι·ιιιε:θ 
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τιπι πι οι!όπγι·οιιι!ιιιοι· !‹ιι!ϋιι!›ϋιϋ ποπι_!ειιπ ει 
νιέτιποι.<ιειεπιι!ι εε!ιεειιέΒο ιπο8ιοικ!!ιοπ νι 
ειοπγπειπ ε!!! ιι οι!όπγο!ι ιιγι!ειπιε!!ιοι. Μπι. 
!ιοεγ το!ιει!: ιι ειιν!ιίι! Κιε!ι·ειι!ό νόι·πιεππγιιιόΒ· 
πο!ι ιιιοΒιο!τι!δ ιϋπιοΒπο!‹ πω ειιϋ!ιεόΒ!ιόρ ιι 
!ιειιιιιό!οπόπγο!ιοπ κι ιιιδιιι!οι!οιιιι. ιιιιπέ! !`οἔνιι 
ει νέιΓοιεε!επει!ι οΒγιιτόπγοε ν!ειοπγ!ιιιπ @που 
εει!ι!ιε! ιθιι !ιιππιο π ειιιιιιιτ ει ιπιπι ει !ιει!8ιε!! 
ιιε·πι!ειει· 68ειο!ιπιόόι!ι, ε!!οπ!ιοπ !ιιιεοιι!ό ω. 
ιιιοπγ!ιιιπ πιιιιέ Κε!! !ιεειιι!π!ει, ει ιπιπτ :ι πω 
ειιι!οι!όπγο!ι ιιἰιειἔιι!πει!ι. Πει πι ἰιἔειιειει ει 
πιιῇειει!ει!ὸιιχο!ι ειδε Βεειοπιιιόι!ειεειτ ο!ιοιε! ε 
ει Με! ει νέι· πιοι€ε!ειει εο!ιοεο!ι!ιό Μι ιι πιει; 
ειιι!ιιι!ι !ιει!ειει!οι!έπγο!ι Μπα.. ει!ι!ιοι· ει νόι·ιιο!ι 
πγοπιι!εει ειι όεειο!ιιιιόι!οιι ροπι Μαι Γο!ιι·δ 
οι!όπγίει!ει!ιτει ο!!γ Γο!ιτει επιο!!ιει!!!ι. Μπιτ πι 
α!έπγΓει! ε!!οιιώ!!ε!ει!ιόρεεεόΒόι !ε;γδιι, ε ειι 
!ιιιειει!!, έιι ιιιι!ιο!γεει ειι πιοέιότιόπι, ειι!!ιεό;ι 
!Κόρ ει νόι·ίοι·ιιε!ε ιε !ειειιι!!ι!πι Μέ !εππι. Μ: ιι 
"Η πι·οιιιι!εει ειιοπ οι!όπγ!ιό!ιτο ιι ο!!ιειτ. πιιι!γ 
!γο!ι ει ποιπιι!! ε!!!ειροι!›ππ οεει!‹ νέι·ιε!ροι (Μπι. 
ρ!ειεπιιι) !ιοι·ι!οιπει!ι ε πιι!ι· πιοει οιο!ι ιε επιγ 
πιπι·ει !ιιι.ειΒιι!πει!ι. !ιοἔγ ριτοει νέα νεειιιο!ι πι! 
πιειΒο!ι!ιει; ε Επιιότ ειειι·πιειιι!ι ειιοπ πιω νό 
!ειιιόπγ, πο" ει Βι·ιι!ειι!ειε !εὲίδ!ι!ι !`ο!ιεἔιπ π] 
τότοι!όπγο!ι !ιόροιιοιπε!ι. Το!ιι!ι ει !ι ει_ῇειείι ! 
τοπιιειοι, ό·ε οιοπ !ιει_ιειει!οι!όιιγο!ι 
ε!ό!·ι ωιω Μότε!Βειιειιο!ι ε ει πιει 
Γιι!ο!ό νιεειέτειπειιειιο!ι !ιιιε!πιι!ει 

νέιτο οιεπ !ιιιε!Βιι!ε!ειπ! ιι 
Βγειι!δ ειιι!πγ!ιειπ ι!!!ό ιειεειιι!ειεπ 
ει, 

ει νόι!οιι;ειεπει!ι 
ει! ό π γ ο !‹ ι ο π . !ιόροι!!ι ει·ϋιπϋνοε ιιι!ε!πιει 
Μ! ιιιοπ ι!!!ειροιοι, πιιι ρειπ€έεπιι!‹ πι” ιππ 

πιιιιτ!επ !ιιιιζιιιιι!ι 

· !πο!ε!επει!ι ιιοικειιιπ!ι. 

Π. Δ: |Πε.οιαιΉ, πιιιΠγο!ι ιι 
'ιαιιΒιία ιιιοεΙια-ΜπιιωΜι 0.ι|ιδι 
ΗΜ. Α ρ!ιγειο!οι,έιει ]θ!θπ ε!!!ι!εει!ιιιιι πειπ Ιό 
νέπ ΜΜΜ ιιωεΒιι6 ειιοπ έτω!ιποιόε, πιι-ειο 
τιπτ ει πει]ειά!ει!όπγο!ιπεπι .ϋεειο!ιιιιωε!ιο!έ 
ει ποιιε!!ο!ι πιω ι!ιιοικ!ειο!ι πω! 0!(0ιιει!πε! 
πει!ι; Ε!εεπιπειιιπ !ιόνειΚειό!ι!ιοπ !ιιιιόι·ι! πιοΒ 
ο τοπό!μιε τϋποιπέιιι·οΚ ιιιο8!”ιηιέεέι. !.ότειι!ι 

ει !›οποιο!ό!ι ε!!!ιι! πωπω πιιι!πειριπ εαπ ιππι 
!εωποπ !ιιιππ!ειωιι. ιιοπιο ει ιποιπε!ει ιι!ο8ε!ιιπο!ι, 
ιπο!!γο!ι ει ι!ποιιι!εΒιι!ι!ιο! ιιιι·ειι!ι;νει ιιιιιιει!ι πι 
οι!όπγε!ι!ιπι ό8 πένειει·ιπι ει !ιει!ειιι!ει!έιιγ!ιό!ι 
Επι. Α τοπεό!ε·ιι ιι!οΒο!ιοι ιπιπι!ιιπ!ιοι· !ιίεέι!!ι 
ει πιοι€ε!ει ιι!ιι€ε!ι. Ειιιπ οοι·επι·οεριιιιι!-ωόπγ 
Μοέο!ι ε!!ιει! ιπε!ι· ει !ιει!ειει!ει!όπγιι!ι !‹ιἐροεε!ι!ιό 
τόιε!.πο!ε πι οι!έιιγο!ι!ιο !ιέπγοπιι!!ό νόι πιο 
ιπε!ει!πει!ε ο!!οπτει!!!ιπιπι, ε ειι ό, ει ποιιιιι!! νότ 
!κϋι·Γοι·ι;ε!5!ιοι ιπιι€!ιινειπΜό πγι!ειιιιιι!ιειτ τω 
ιειι·ι!ιιιι.πι. Πει Μπι ει" ο!!γ Μπι, πιο!!γ πισι 
ι;ε!ει ειει!ειοε!ιε!!ιειι !ιι!!ι! νει!ειιπο!!γ !ιει_ιειει!οι!όπγ 
ειι!ιι!ι!ιοι, ει!ιειππιο!!γ ιπόι!οπ πιειέ!ιόιιι!! (μι 
ιει!ι·ι..), ει!ι!ιοτ ει ι!!ειδ !ιειιειι!!οι!όπιο!ι ε!νοει 
Με δειιιο!ιπιειει ετιι]ϋ!ιο!; ει νόι· πγοιπιιεειιιιι!ι 
Μπι ει!!επι πεπι ει!!!ιει!πει!ς το!ιι!ι. !ι!!.ει€ιι!ιιιι!ι, 
ιπόι!Γ6!ϋπ πιοΒιιι!!οπο!ι, ε ριιπιςε!ε _ιϋπ !έιτο, 
ιπο!!γ ει !ιόι6ιιεέποε -- ιι;;ειιό πο!ισιιεΞεο!ιιό! 
οιοι!διό! -· ωει!ι ειι πω !ιι!!ϋππόιι!ι, πο" 
Μ πι α!όπγο!ι !ιιιειΒιι!ε!επ !:ϋινοι!ειιιι! ιΒιιέπι!ι, 
Μ;; ειιποι.ι ει ΙειώΒιι!ειει ϋεειε!ιιιιόε!ιἰε ει!διι 
πιει. Ε ειοι·ιιιτ ει ρειππειέ ει·διπι1νοε ι·όειο ειι 
ειιιιςοι·ιποι. ει" ι·επι1ειοι· ιι!επιπ, πι πάει” 
πιοιπε!ει ιι!ε;ε!ι ει!ιει! πει!ι6ιο!ιοι!!ι, πιιπι!ιοπγ 
πιω ιι!εΒο!ι ο!ότειιιιιιιι ιι€ει!ειε ιιιειπ ο!όειϋι ει 
!ιιι!ειι!!οι!έπγο!ι ιιεειεπιιιόάειώι ειιι!!!ι, πιιτο 
ει !όπιο!ι!ιι ιϋινόιιγο!ιπό! ιοἔνει !ιπέιιιιι!πε!ι6 
νε!!ιοι!!ι; πιίἔ ειοπ ιι!οΒο!ε ο!ότειπειιι Βόιιι!!π 
επ ιιιειπ ει !ιιι!ειειΙοι!όιιγο!ι ο!ιοει!!!ι 6εειο!ιιι 
ιόι!πε! !ιόρεεε68ϋΙιει ε ο ειοι·ιιιι !ιόινοι!ε·ιιιι! ει 
νέι· πι·οιιιιιεει ε!!ι.ει! ιε!ἔ!!ιπιπει!‹ Ε!. 

2'Α20ΙΙ νό!ιιιιιόιιγ ιιιο!!ειιι, πι! ειιιιιπτ ειι 
ει!έιιιι:!ι πεε:ιο!ιιιιόόι!επι !ιιι!ϋιιόε ιιιοι€ε!ει Με 
εο!ι εει!εϋι!ι!ι, πιόΒ!εϋνο!.!ιι:ιδ ιέπγο!ι ιι πειτ 
οιο!ιιει!‹: 1.) Α ιιιιιι;οεει!ιπ !ι!Γει!ιι!εέι;ϋ ι!!!ειιο!ι 
!ιειπ πω· ιι!οιπο!ι ειποεπιι !ιέι!ό!ο πιπιι!ω!!ειιει. 
Σ.) Ιἀοἔοε ποιοι. (!ιι·ειοι·ιει, πονι·ιι!πιει) εμπι 
ι·ειπ τόμόιιέγιι!ειόπε!ιει νει!ιοιιιει!ι πι, πι” 
ειι6! Μεόι·ιωνό!ι. Ειτ !ιόπιιι·οιι ότιο!πιοι!ιειιιι!ι 
!`ϋπιο!›Μ πι€ιοιιιιι!ι ειοι!πι, πιοι·ι ειι Μαριε 
Γέι_ῇι!ιι!οιιιιιει!‹ οεει!‹ ο!!γειπ ιιιγ-πει!ποινο!ϋε Μο 
πο!ιι·ο Μ!! ιοι·ιει!ιιιο, πιο!!ικο!ι ιποι;ιε!ιει ει! 
!εισε!ιε!!ιιιι !ιιι!ι!επε!ι νει!ειπιε!!γ ό!ειιιιι1 !ιιι_ιειειι! 



Ε!οι- !‹ότ!›πποπ- 6ε !!ότιειπ. Η! 

ετ!έπγο!!ιοι. πο” π! πωπω!! 65επο!ιιπιόι!έει 
όε εππο!ε !ώνπιπππόεο!! !ιοιιι!!‹ !ότι·ο. ΜΑΜ 
πό!γιιιοιπει!πιπ!ε !σε!ιει!ι!εει θ ρειπΒιίιεο&ι%ι, πόν 
ειιετ!ιι€ !οτιιό έ·ε !1πϋ!ιε·Με, ιιιοΙ!γεΙ‹ ιιι!άόπ 
πιά! ε!οπγόε2επάό!σ. πωπω!! ιτιει.8!πι ει !ιοι!έ!γ 
ιιιοππει!ιππιπ ι!!!ει! ίο!!0Ι:Μιπππ!ι. 4) Α ρειππέετ έε 
Με! π" τεΚ!πι!!!!π πω!! ει !ιότίο!γπιπτ ε!!ε·πι 
!ιο!ι·!ιο!!!οι; ιέε ι!!!π!έιιοεππ ωπι‹ιι‹!! ν!ιιε2!ιπτέε-! 
(τοπο!.!ο); πε !τόριο!!ιο!.δ ε, πο” ει ΜΜΜ 
οι!όπγοπ τοππό!ει! !άοπο! -- πι!!! π !‹όι·!“ο!γ:ι 
ιιιιι!.Β:ιτι ιιιιιππἐεπ!‹ - επγε2οι·πιπ!πά εποπ ίο 
!μιιιιιιτ ε ο επε!!ιι!ϋπιιιππο!ε ε!!οπ !ε ν!εειει!ιπε- . 
επππΙ‹? Νειτι !θ8Ζ ο ότι!ιοτό!ι!ι 8 !οι·ιιιέεπο 

!ωε!›!› ει ό0!οε. πω." πι! ε! Ι‹ό!!ο!γ:ιιπιπιοι πιει 
πιί1. π τοπιέό!ε!! !άοΒοΗ:ιΉ; ει: ύ!!οπο !πιπει!!ό 
ν!εει!ιπώετ ε!!επ!:ι€ιι π2 οόόπγπιοιι.;:!ε! !!!επε!ε 
Μ!! ειι!ιιιπιππτειι!!ιι!ιτ? δ.) Πει νέ8ι·ε ει !ειἔιι_!π!›!› 
Μιπο:!ει όεπ!ε!οτο!‹. πι!!‹ επιπ!πτ ει !ι!πο,ενόι·ι! 
ι!!!ιιιο!ώππ, ει !οἔ!‹!!!6ππεπι!!Μ !ιππι.ι!εο!ε εοπι 
!‹ὲροεο!ε Βγπ!ειτΜει -επ!!!π!, !ιο!ιἰιοπγο‹!πὸιιπ!‹ . 
ειΚ!ιοτ !εό!.εόπεπ τι!! !ειιπο. πο” ε! !ιπ_!ειιι!! 
οὸόπγο!‹ ιιιππο!!!ιειπ νένο πο!!! ΜΜΕ ϋ88Ζθ~ 
Ιιιιπό!Με! πόροεεέιέππΙ, Ιπιποπτι πιω !εόροεεό 
πο!. !π!ει!!!οπ, Μ!ϋπιιοπι!! πιοι€ι!ε! !!!0πο!ιτό! 
ΚϋΜεϋπϋ:!!‹. _ 

Π!. Α 'Π-.ἱ. ΒΙΒΗ” ό|1%ΗΜΈσ 
πο. 1°οΙππτωτοκ π!. “Μπακ ΜΜΜ.. 
Α ρωιεύε ιο!ιέι: !ώι!έ!ε!εόρ ιι!ιιπι‹!Ιιπι: ι·πη· 
@πιώ παώ!!! Κόνωποε!ό!ιοπ, να!" Βόιι!!ό 
πωπω!! παπι. ΑΙειέιι·πιε!!γ!!ε τιιόποπ !!!!!6ιι !ε 

.!ότι·ε ιιι!πι168 ιι€γαπ πιο!! !ε!!σιτιο!; 1.) π πιο; 
!'ε!ο!δ !ιει!επά!οπόπγο!ε !!!!.πΒιι!όπιι. Σ.) οιιιιο!ε 
!ιΒνε!!εωιέποπ π νότπιπι€πεππ!‹ πιω οπόιιγε!ε 
ποπ! !ε!εο!›!›. ιιιιιςγο!ι!ι !πεεπώΒιι. Ιἔε οπο!! 
Μ!!! πιοι€;!!ε πι” πωπω παπι ιι18Μ!!!ιει! 
ό!οιιιιέ!νοε Ι:ϋνοι!εοπιπόπγοπ πό!!!!!!. Πει ι.!. 
π !!!!!!ιέιι!τ !ιο!8πό!εάέιιγ0!ε!Φω π νόι· σεγα! ει! 
!εο!.ό τύπω! ει ωππό!οι5! Μό” !!!έει;ε!ε!ιο! πω! 
Βιιιι!ι!ι εαπ. 6!!ιπ.!εσππο!ε, οι Απ!!! !ιονοοοϋπό 
Με:: π ν!!!πιιγοε επγπιπει·ει-!ιιιι.άε ει: !!!ππνο!ό 
όε ι·ότεο!ι·όι:;Μ!ε !ώπϋτι; οιιιιοΕ !εϋνο!Αποιώ 
πο!! πωπω!!! !οεπ π ιιιε!%ΘέΧ; πια ο!νι!!ιιπιι.ε! 
ε0!‹, ει ιι!ρ!ι!!!‹οιι!; όε Γο!ει!ιόόι!ει πιοει·ά!ωμ 

ιιπ!‹. Α ρειιιπέεεπ! πι!! !‹ὸ!·οε !!!ποιιτιέπγεΕ Ε!! 
!ϋπ!›!!ιὅ ει!π!ι!π. σειιρι!π πιιππ!‹ ίο!κει! Με! Γε! 
ιό!ε!οιιο!!!π. Α ριιπεπεειέιπιπ!επ !ιενεεεό;! Ιο 
!εοιπιοΙ‹οπ Μπι!!! Μ. ε !ειΒοπγ!ιόΙι!ι ΜΒΜ!!! π 
Ιοειπό!γε!ι!: ι“οΜ58 ο Ιοιζπιέ!γε!›!› ιιιει·ο‹!όε!π 
(ιοι·ροι·) π: πι" πωπω!!! Μάι* Γοπὸ!ιἐ, Μπω 
Μπι Μιιεπο!οπ !ό!οιιι6!ι. ιιι!!‹ ΜΜΜ εο!ιο! 
πο!!! !έι!!ιειιπ! Ηπα !ιιιώτο!επτ. Α τόέ! Μοεπιπε: 
ιιοι!ν (ε!.!ιοπ!!ιιιε) ρειππι!εο!ιτει π! πο!!! ο!όιέ!ιό; 
!εωοΜι ι!αιόποιετ επἔο‹! κι πόνειΕοι6 4 Ιο 
Ι‹οΙ‹ι·π 0Β2!ἔι8: Δ 

π) Α ιιιτπωιππωι: μπω!!! παμπ 
η ΜΗΜισοΙ.. Αιιι!π!ι!οπ!‹όρ! μιπιέπει πι!!! 
τ!οιιποι· ιιιοπε!δι! πω!! ι!!!προτ (ει: !πεπτέιει! 
!εοτειει!!). ιπο!!γ!›επ π !ιει!ω!!επόπγο!ε ϋεειε 
!ιι!πόι!νό!ε εΙιεππϋπ π νέο: ιιιοπ,πι!εει εο!ιοε. Νόν 
επιπ!ιιι π αι!κοπγ!ιπι·ιγά!ιοιι σε Με! τϋιι!!‹ ω! πω! 
ι!!!προι, !ιο(έγ ει ποτπιι!! Μοιιγ-ε!νι!ι!πε:Με 
τιιοπε:!!π!!ε. ε ε: ιει!ιοιιγ!ιιέιτ!γει ε2:5ι·πιπέι πιει. πι!ιι! 
πο” :ιι όεεπε!ιυιόε!ο!! !ιιι!ει!!!οπέιιγο!;, ιιι!!ι-ι 
!ιοιι ΗΜ!!! το!! πιόπ ιι ν·όπιποιπέιε Β εε!ιοεκιΒΒ . ν 
Μπι νἐι!πειι!ππ!‹ ε!. Α ιιιο!εεεόπ @Με !ιονοεεό 
πιει;;πειτει!!.π!ι!ι, π ι!ιιππιπειι οεο!εό!γ. ε. ως ν!: 
ι!ιιπ (οπάεπιι) ιι!πω Μαι, !εοιπόιιγ. Α ι·έι· 
ππιιι επειιι·οι! !!!!!όιι!5ε νι!!ιοεύει. - Μ! πι ο! 

ι·ι!!πεπ!πιι!ιπι·ο!‹ νι!!ιο2όεε!ι !!!ο!;! : !ιιι π ε!!ιοιιο-· 
Με π: ό!οιπι!!νο!ε ι!!!οιιιι!πγι!!ιπιι (ιιειτοιιο!ιγπι) 
π!" ιι Ιιέι!!γι!!ε πω!!! ε26νοι!ιειι !ιοπο! ε σεισ 
!ώ!γ !ιενοεεό;!!, ει!π!ποτ ι!πει!!!οπ,·, !πειι! νόι·-· 
από ϋιιι!!!‹ Κ! οι !!!οιό επϋνοι!ιο; επεπ ω! 
!ειιγ πιοιι!κιπ ὐἔγ !ι!ιωι!!:, πιο!!! Κόμικ! ει!;ιιιοι·πι 
ωρ!έι!!ιο:ι!ει !ιοιπ! Μό, Μ!!! πι !!!οιό "Με 
ιοΕ όροπ ω!!! το!ειοιι·ο!ε ιι!!ω!ρ!ι!!!.π!επει!ε “ιγ 
ρε=ι·Στορ!ι.); όε π ρειιι€ε!ε πιοπε2!!πιέι·ει! .ποπ- 
ιιιι! !ο!επ!νιι!!!‹ πι. Ηπ ο ρειιιι;πε νει!ειπι!νε! πε 
ΜΜΜ, ει!ε!ιοι· π ΜΜΜ!!! !ο!γειι!έ!ε πι!!! τσε 
τοπγάπειιΜι, πε πω!! 0τΒΒιι!2π!ό(!ό !‹οοεοπγπ 
(Οει!!εττο) .Μιὰ Μ. Επιιο!ε ει·ο!!ιιιόπγο ει: Θει 
ιπ!! ιιιοΒ!επιπέιιγ!!!όειο, πι!! Κόιϋπεόπωιοπ - 
πω ιπωωι- ω!.πωω ΜικΜου!ι!π! 
πενεαιε!ε ; πιο!!! :ια ΜΜΜ Μρ080ϋ·ωΜΒΒ ιθεωμ· 
Μπι ει τοπιεπϋνο!πο!μ πιο!!γ π: ό!ε!.πι!! πωπ 
Μι!ει!!! !ιι!ω!!α!ι Βε!!0!!ι1 Μ!!! μεγα!! 9 πι θα· 



π: ΕΜ- !ιόιι!”ιοιιοι- 6ο !ιόι·ιππ. 

ιιιιιοιοειοιι ει!!οπιειιιγπ οι ε!!τει! ποπι @Μπρο 
πι, !ιειιιοπι ιπ!εειιιιι οοιι!ι!ιοπ. -- Ε!νέι!πειτό 

- ιιέιι·ιγει!ιοπ π ειιιιοποπιπ ιποοεειιο!ιει π ποι·ιπει! 
οινει!πειιιιπειπγο!ιειι ο ιιο!γιι!ιι!ιο ειιπιο ιιεινόπ 
!ιιιιιει‹ιιπειπγι_ Μπιτ, ιιιο!!γ νιι!ιδ!, ΐοιιέι·ιιγό 
Μ! π π νοτ πόι!ιό! πι. Α οοιιοε Γει!ιι!οιο!ιοπ 

!ιειοοπ!ό ιο!γειειο!ι τειιιιπει, οοει!‹ πο” πι τόιιιι 
πιπι· ει ι·οοιοπγ. Ε ιο!γπε!έι!ι πι π" Ιορ ιο!, 
πιιπι. ειι ο!ριιειιιι!ι τοοιο!ιοι ρότο!ό !ιοριό πρι, 
Διοπ νέ!οπιοιιγ, πιιειοι·ιπι π οιοιιι·οι·οειοε @ιππο 
Ιπιιο) ει εο!ιο!ε ειγόογιι!ποπ πΙπτι, ει Βοπγοε!ειει εποπ 
πιέιπγο νει!ιιει, ι“οι·ειο; :παπι Βοπγ πι οΙοιιιιιινοπ 
ιιοπιοιο!ιι·ο ιο!ιιοπιό!ειε (!ιειιει!μιεε:ιι) ποπι ρο 
ειιΒ ιιιιπιι!‹οριό!οἔ πω. ΜΕ π €οπγοειοει ιο!γει 

4 πιπι πω, πειειι€ ποπι _ιόιι πιοιποι·οιιοει Μαιο; 
οοπ!ι !ιει ει ιοπγ!ιοριόε ειιειπ ει ιιγροι·ει!ιοποοιε 
νιεειπ!οροτι π ει!ιοιιοειο ιο!επει, ει πο” !ειιιι·ιι!ι 
ο !ιοι·οενοο,εγ (ε!γποι·ειειο) ποπι ιπι·ι Γόπ νει!ειιιιι 

Ίπποι ο!νει!ειειτε!ει, ει!ι!ιοι· !‹οιειὅε!ι!‹ ει πιοιιιο 
Μπι. Α ετ!ιοποπιε ,πγιιιιιπ ειιοπ !ιοριδ ειπγει 
πω, ιπο!!γ ει πιοιιιοι·ο!ι πιειΙιιειιιι!τι ιο!. Μπι 
ιιοογειιοπιιππ ει ιο!οπ!όνϋ ιιγροτειι!ιοποειει ποπι 
ιπιπιιιέιι·ι νοπιι!· πω” ειι οποει πο!ιΓ6!ιιιοιοπ, 
ιο!ιε!ι π Βοπγοειοε οι πιοιποι·οειόε ιο!γειιιιπιπι ο" 
Με οἔγιπειοι›π !'ο!γπει!ε, πο πιιπει ει !ιοι ιο!γει 
πιειτ πδνοιιοειοπιι!ι οι οπϋ!ε!ιοποπιι!ε το!ιιπποιοιιδι 

ιπιπειοιι!ιοι ι"οι·ειιιοιι πιέιπγιιππ εει!!ππει!‹. - 
δποιοιοι!π!νειπ ει εε.ιιοποειπι _ιο!!οιιιι6 ιιιποιτιο 

-ιιγο!ιοι, π !ιδνοι!ιοιδ!ε !οειπο!‹ πιο!έ: ι·όιοει 
οιιπ ν6ι·ϋποοο, σπο!ιο!γ ειπιππειι, Ιιονοππο πιει 
πειειι.ει!ι ιιιο!οε;, ιποιεό!ιο!ι ιει_ιειπ!οιιι; ποιιι.ιο 
τοιποπ νοι·οπο π !ιόιο!ιο!ιν·ϋ ιιιοι·ο!απο!ε; ειεινό5, 
τ:πο!ιο!γ ι·οοιοπγπ !ιιιιιπάιιιειπγ, !ιοριδππγει€ 
!ιιιιιπειειοει ει ποΙιοε ξ6!ιι!οιο!ιοιι; πιο!ειινόειιιε 
πει!ι πιοει ποπι ιπνειιιοτιειεει; ει ειοπνοε!ει τοπι 

. πω: ο! ποιππονειπγει!ειεπ1 4!ιεἔ›ιιὅΙ Ιειιιιπτό, 
πο" ει οιιιοποοιε, ειιιπποιιει οο!ιο!ει ,,ιτιιιειτιοπ 
_ιεινει!”, 6ο π πέιιιοωο!ιο!ει ,,Ετοι!ιιειιππούνπ!" 
ιιιο€ει€γοιό. ι . · 

'Η & ΠΗΜικΜιοιιΙΒΜ ιιηιι;όπ 
παμπ· ιι"ιοι·ηΙιοτιο.1. (!ιδιϋποοΒοεοπ 
εγποοιιπ!ιει ρπππειε νει" ποιιν €γει!πειειο) ιππι 
πω» πι ι!!οιδ μπιπιει!οειοπγο!ι ϋποιοιιιιιόειίι 

πειππ!ε !ιδνοι!ιοιιιιοπγο πω, πιιιιι ει ειιιοποειιο, 
οοει!ιιιοΒγ οππο! !ιονοοο!ι!ιο. Α ι·οει !ιιινοι!ιοιδ 
!ιειιειει!οειοπγ-ιέιοιι!ειε τοιοιιιοεοιιιι, ειο φοι 
ποπι ο!!γ πω, πιι!εοπτ πι Αοιιιοποειιο!ιππ οι 
ποπι, ιιιι!ιοπι οπιιο!, Βόπιι!ειπι ε'ι!!ειροι!ιό! ιο! 
τοιο!οιτοιι!ε, ιιπποπι ει ιιπιειει!οε!οπγο!ε ιει!πι (πω: 
πππγιιπ οπποειπο!ι πι οειει “πιό νοππγοιπειπε'ι 
πει!ι, ει ιποππγιι·ο πι δ ειιοπωιιεει ιεοροοποοϋ!ε 
πι!. οπιοε!ι·; πιιΒ ειι Αειιιοιιοειοπει! ει !ιειιοιει! 
οειοπγο!ε ο!!οπτει!!ειπι- !ιοποιούπο ο;ιοειοπ ο! 
οπγοειιοιι. Α νοι·ιιιοι€ειε ει !ιιτειιιι!ι- οειοπγο!‹ 
ποπ !ιιπιει, ποιιπ οροπ -ρπποπι !ειιειι!‹ (ει πιπέ 
Ιιο ειπποποιο!πο!), πιιο· ει πιοιιιοιόειοε ιιιοιο!ε 
οι·δεο!ιιιοπ νοιπο!‹, ιπι ιιιόειό !‹ϋι~ιι!πιοπγ οειει!ε 
ει ιιγροι·ει!ιοποοιε!ιππ νειπ ιο!οπ. Α νοι· ει !ει!ε'ι 
Βιι!τ !ιειιοιει!οε!όιιγο!ι!ιοιι !ιοιιιοτει!ιιι οιιπιι. Α 
ποιοι ειιιινοτ νϋιϋεοοἔο νει” τϋιπϋποειοπγ το 
οιο!ι πιω! ιιόροιόειι!ε, νει" νόιόπ ροπιο!ιειτ πιπ 
απ, πιι!ι πιει_ιει ιιιει€ειπποεειπ ιιιι!ϋπόινο ει!!ππει!ι, 
και" πι οε1ε'ιπγι·οοιονο! πιοποιπο!ε ιεεπειι ; πι” 
ει !οει;ιδ!ιιι ιο!ιοπ πιιπτ οι;ι·ειι·ειπγοε νϋτϋπ ιο! 
Με ιο!οππο!ε ιπο€. Α νϋι·ϋπειέ<έ ιιι!ιιιπγιι·ο ιπ 
ιοε πω. -· Α νέι·ειο!ι νει!ιοιειοειι ι!!οι6!οο, 
ιιιε!ιιι!ι, πο" ππιιει!ι ι·οπιοπγπ τοιοιποοοπ ἔχει 
ι·πρίι!ι, πο” ει νέι·νόι·οο οπ επικό πο!ιοιοιιιι 
ο πο” ει τοπιο” π νοι·ρο<,ιποοειτ ιϋιιιιπγιι·ο 
ιπιπι π οιιιο!.π ιπ!!ειιιιιιιπιοι·ιει·Βοτιιιει. Α !ιόι·οπ' 
!‹ιιιιειειπιειπγο!‹ ο Μ: ει!ειιιι0ετοπγειιιε νοττειροι 
Ιιοροιπο!ι, πιι κι" πι ο!οτιπιινο!‹ !εϋιιι και” 
ει πιο οι εεινόπ πεεπειε ει!ειιιι πιιινοτιιο Μι 
πι. Πει π ιιγροιιοειιοποπιπ ιιοπ ιιονοοοπ ιω 
!όειϋιτ, πιι!ιοι· ει νοι·ιείιρ οινε!!τοιι!ε Βοππγό, Ότι 
ιιιιιιοπ ει!!_ιοπ οιοπ ο!ιεπ!ιοιειπ, ιι·ιοι ιπειι πειρ ποιπ 
τιιειιιιιι. Α νόι·οο!γόοο!ιει!ι οΙνέι!ιοιειοει Βοιιγιο-_ 
!γόοε!ιει!ι!ιει ιιιιιιιιοπ οποιι·ο ιιιοει ει γοποειοπγο!έ 
ποπ νόΒιιοι ιιιοειγοπ. Ειοπ νόι~εο!γόοο!ιπ!ε πει” 
εειειι!ι πιιειιτ ποπι ϋιιιϋ!ιιοιπο!‹ πιοπ Μπι; πωπ 
Ιιππ ει ποιτειιινοι ιιο!ει·ο!ι!ιππ ο!νπειτό!πο 68 
οιοιιιοπιό!πο_ιιπι ει Ιοειιποπιπιιιι οειοπγοΚι·ο, ει 
ιπιιιο!γι οιοιπιο!ε Μπι ιο!ιειΒειιἰειΙ‹, ειιοιιπει! πι 
6ιπ!οιιο!επ ,ιοπγ,ιο!γό!ι, ϋποιοι·οἔγιι!πο!επ Βοη 
επνόνει! ει ο!ι!ιοι· !ιοειοπ νειπ πιιιιι ιο!γιιειο!ι, 
πιοΙΙγοτ ει; π γ πο!ι πινω. πιω ει πω» · 



· ω. ιωιιιωι: ιτε ισειιιι. ΙΤ 

ε!!ιοιιοειε ιι αι!ιοιιγ!ιιιιιγ:ι Με!!! 82δνε!!ιοτι !ιοιιο!, 
Μάσι· ει αι!ιοιιγ!ιάι!γ:ι νδι·δ8,έ8 ιιγιι!ό!ιοιιγ πήγε: 
ἔοι: νέ!ειειτ ο!, ιιι!!ώΙι ω ει !!!τ!δΒΥ11!86!!!8 
ω" !ε'ια!ιιιήιι!ξ, Μι Α*€γιι!ειά! έ!!οιιιε!ιιιγ!σε από 
!ιϋιιἔε!τ !:ι!ιοιιγ!ιέτιγό!ει επ ιετιιετοιοε ιιγιι!ὁε , έ·ε 
ι·οιει!ιιε2ιιιϋ ιιγἰι!!ιἰιτ νε!ιιε:ήε ε!. - Α εεινό3 
!ιέττγ:!!ιοιι !ϋι·τόιιτ τοε!οιιγόι!ε !ι!!ει:ιι!ιιιι!ιιγ 
Μ! :!!!ιέι%γι!!ε !ιόρο2δι!ιιε!σ, ιτιο!!γε!:ϊδΙι!!ιτ 
ιιγίτε οι€ειιιιι:!ι!όι!ιιιι!σ, Βοιιιιϋ!‹ ιι! ετ!όιιγο!ι ΜΡ 
ροι06τιιο!ι, ιιιε!ε·,ει ει Μέττη :σωσει κ·ειιιγ ω!! 
ιοειοετοει ειδνοι!ό νίι!!οι!!ε, πι! οΙ‹Ι›ό!ιπ ο!!γ 
Βγει!ιοι!ει!ι ει: ϋεε:ο!'οι·τειε!έεο!ι; ε!!οιι!ιοιι ει 
!ει!έοιιγ!ιιΜγι!ικοιι !‹ιἐρεΖεττ έι!!ι:'ιι·ιγέι!ι!ιιιιι ρ. ο? 
οιουρΜιτι, ιιιέι,ι· πιστη !ι!!!ιει!τι! ό!ε!!ιι!ί!νο:ο!!:56ΒΘ!, 
εισιιι·ιι! οι!έιιγο!ιο!. Πε ιι !ιγροι·ε!!ιοιιοε!5 ο!-' 
νε!!882!ό !ιι!ι·τγι!!‹οιι !,=;οιι !ιιένοι:οιι !!!!ό!!0!!, 
Μ" ιιιι!ωι· !:ιεειι!ό!'ό!γόευ, ιι!ι!ιού !ονιι€δ Ξε 
!ιόρειά!!!ε. -- Α εο!ιε!ι Γό!!!!ετό 'τ!!!ι!ιιιγ!τε 
επέι·ιι2, να” νόι·οε εεινότ νι!!:ιε2!”ο! 8 !ιιεεὶιιιἑ 
Κέιπ Βοιιγει!όε έ!! Με. Α°!“6!ε2ἰνό‹!ι!ε ΜΜΜ' 
Μοι!έτοιό!!. Α !ιγροι·ε!!ιοιιοε!ει!ι!ιιίοιιο!ε!ο! ει 
!ιδνο!!ιο2δΒ: ει) ει ιιοι·τιιέ! ι!!!ειρο!ιει νίεειιι!έ 
τω, ε! !ιει!52ε!!έόόιιγο!έ ϋ5ε2ο!ιυ2ό‹!ε!εε1 Με! 
(082!!!ι8).: Β) :ιε!!ιοιισε!ε!πι νόμίιάόε. ο) :ι Βγ 
ρετε!!ιοιιοε!ε επ έ! !ιιιι2:ιάιιιέιιγει!!ιειι ε!!ιιι!. ε!) 
ε !ιγροι·ε!!ιοιιοείε !εότε!!!ό!ε!ε!: (πιο!ε8!:85!8) ι!! 
Μ! !ό!!ιοε2ει!ωι!. ο) !ι:ι!!ι!!ε! νέ8266!!ς Ι) Μ 
πόνο!! Α !ιγροτε!!ιοτιοείε :ι!ει!‹!ε Μιά! ει!ιδνο! 
!ωι6 !ωιειι: ο!ε!σειι Μ” !α5ιιιοι· ν6ιΒεεόε, 
ΈοινιιιιιΒιιει!ει!ι ιιιε!οἔ, ιιιόι·εέΚε!τ Με ει!!άττ! 
ό88ε!ιει!, ει εισιιιε266 ιιτοι·ο!ι νει·έεο, !ιονοει' 
!!ιῇ‹!ιι!οιιι; νόι·ιέιρ! Η !22ειά:!88 και" ,φιγ 
!ιέριω · ° 

3) Α. 1ηιιισ ειι1ϋιτ! Ιππίπειί. 
Ι γ.87 ε: 1ι"ισ"ΜϋποαΜι Ιε!!οιιιιι!: :ι 

!ιει!ειέι!ετ!όιιγο!ι Με! ιι€γιιιι Μπι Βόιιιι!νίι!ι, (Πι 
Β·γειιΒ!!!! έ!!!!ρο!!ιειιι νιιιιιιει!‹, σ” Μ" ει: 
οάει!οι!!όνό!! ιιγσιιιἔεἔιιε!!έ τω!!! ΐι!!!ιιι!ιιει!ι ο!ε= 
ἔσω!!! Θι·δϋο! ΜΜΜ !εονέ5εέ !ι!ΒέΒιι!ιπ!!ι ώ· 
ροι!!8 πω ε!δι·Θτι!6ιι! δεεέο!ιιιιΕόόέε !ά!!νο!!ιε2= 
!ό!1οιιι Α νόι·ιιισι€έε ε! !ει!.4Βιιιι !ιει!εεό!ει!όιιγο!:= 
Μπι ΜΜΜ, Η ΜΜΕ!!! Ιω? εΒΒεεειι μιιιΒιιιιι .Α2 
ϋιιιιοιιγ, ιιιο!!γοι·ιγι!!α, εεΝόε!0!γαάέ!ι, τιιο!!γ“ 

Μι !ώ08οιιβιε πω, Με ρέ!δε!ιι! ει ιιωιιιιω 
Ιιειιι!ιο!!όε!ει!!ι !!!!ιοιιιόΐιγ. Β !ιόιίο!,αιιιιιιτιό!ι!ι 
ιι?!!!ο ιιιιιιιι ει! ιιίειέ!!ιοιιιοιιε νιε!ιόιο!ξΑΓ ω 
Πέ Πο!! οιετ!ε!!!οΒοέειι Εν!!! νιιιιιιιι!ὲ ιιιιψ 
ιιιόεοϋιιἔοε !ιγροει!ιώιοε!εο!ι Μ, ΜΜΜ!. Ε. ει 
!ι3·ρειεί!ιΒιι65!ε ν!έ52:ι!ιέρτέεο Με!! ει !ι8]έὶἔι! 
εάθιιγο!σιο!ι ιι!ιιοεοτι ε!εεΒιιι!ίΐ Βεεεε!ιιιϊόάι!εί 
Μιιοειιέ€6!ι, ιιιἰ σ!ι!ιό! Ινει!ειιιιοιιιιγ!ιδ !ι!τι!,ςιι!νει 
ιιιιιπιι!ιιιι!ι;! Μι ιι2ιι!.ότι ν!ιοιιγ 1ι6νω!ιοι!!ι, 
ι·ιιΒγ, !ιιι ει ν6ι!ιοιι @η ΐοέ!:ι!!.8!ί!ι, ε: ιι 
!ιιι_!ειέ!ο66ιιγο!τ πιοι€ν!ε! !ε!σΒέιι·ο_ έγοιιε!ιό!ε; 
Μι, ει ειιιιὁ!ι”6ἔν:ι πιΕδίιι!ει!!ειι νέι· ιιγοιιιε'ιεύ 
ιιιι!έ ειιΒιιάιιοΕ ε: ιέγ !ιγροέ!!ιέιιοε!ετ όιι ν!ιοιιγτ 
πϋ!ιιο!ι. Ειειι'ι·ἱ2ὲιιγ!δ!!!ι!ιῇ!ιο επ :ι!εδ ΜΒ 
!:ι86!ιδιιι ιι!ιιιιικ! ρω. €γιι!ει:ζιιιιι6ι!έ2 !:δνε!!ιού 
ιόΙι!ε·ιι. Α. !ιγροε!!ιοιισε!ε ν!εειιι!ιόριόε 'Μάτι' 
ἔγόἑγιι!ἔιε!ιει νέ82Είι!!!ς, νιιΒγι;οιι6ε2ει!ι!ι που 
Ιιε!ι!ι:ι!έ!!ιο. ' 

4) Δι αεισΙιοιι!ὅιηιιιιιῇἱη'να;γ! 
Ιω!ιοΙΉΠ|ί οειιιόι·οτε Μέ !ε8!ιοιιιι!!γο 
εειΒ!›ι Με!! όι·ι!!!!ι :ι ρ:ιτιέέει ιιιοιι!”ό!ώ!; 
ιιιο!!!!ιιέ! ει !ι!!.έι€ιι!!!ιει!ειέ!εθόιιγο!ε !ει!ει! Βό 
ιιυ!!έ!!ειρο!!ιειι νειιιιιιι!ι! Ειιιιο!‹ !εδνε!!ξε2ιιιέιιχο 
Με οι!έιιγο!ι παω· Μιέι,ζιι!όειε , ιι;ι€γσ!ι!ι άσε πω! 
Βέ:ιιιέιιγ1!ει€ιιιιείβ ει ε2οιιιε2έ‹! ι!!ετε!τ ν6ιέιιδ 
πο! !ι!έιιγει. Θι·ει!‹ι·ειιι ιι ν!28ιμ!!ό ιι_ϋιι!ιι!ι ΑΜ! 
όι·ει!ιο!δ ιι Μου ιιιόι!!ειτ. Ειοιι Ρ;!!!Βέι8 καιω! 
!‹ϋινοιγο !ε!!!!ι Μ: και" !ς6ινοι!οιιϋ!. Α 
νέιιιο!‹ ιοετοιιγ:ι ”!ιδιΐδε!, ·ιιιξιιάδε ,Ι !‹ροεοιιγἐιε 
ειιιγ:ι%έ νέι!το2ἰ!‹, ιιιοΙΙβι νιέειέι!ιδ! οι·εε;το!τ 
νέι·! !ιοι!!!ει; @μπι ι!!γοιι πηγες ι·ιι!ιει!!!ι Με μ!! 
!ιε!!ι·Εγ:!!Μι!ει!!! ειδιιο!ο!:Βιι!ε. Α Βειιγειε ιιε!!ιο 
ιι05ἰ8 Με!! ει νόι·ϋ8εύΒ!!κόιιιοττέ ΗΜ, εινόι·= 
ιιε!ι εό! Μ. ε Γο!γειιιιει! Μια και»! σεϋ!ι!-:οιν 
ιιο!‹ πι! Μαι! (8!ενιοιιε είοι!ιι!) :ινόι·νδι!ό€ 
!‹οιιισι·ει!ι!›ἔι, «Με οΒγοεοι·ειιι!ιιτ! !'ο!ο!ά!ι:ι!ϊόΒΜ 
κι ω”, ε ει εεινόνει! @Με ε!!!ι;ι!0! :ι ειισιιιετε‹Γ 
ειϋνο!ε!‹!›α Α νέι€τ!!γόΘε!!ιέΚ ιιιιι€!ιέ!”,ςειι%0Α 
!γό!‹Ι‹ι!ι !ο!ειοιιο!ι ε!ι!νό!!σΖνιε![Αηνόϊ ε!νεε:!! 
ι·08!6ιιγ‹!ι!εὲε!ἔἐ€, ιι·ιιέ!!γ ωρα ιωικ!όε1ιιιγιι€= 
ιιιιέΡιδιιι ε!! Α !τ!έειέι!ιδ!”Β008έ!ο!!: Μ· 
Ποπ! ΜΜΜ Ή!έ!08 !ιε!τ!γε!!::, !ι8!!ό!!! Ο !ιο!γε!! 
επϋτ!ιο ,Γ 0έ!!!θεό, Μη! €6ιψέίοΥ!!Βόι!!ό!ιοι."° 

Σ! 



ω· Βει€γόέγ- ει εγόΒγειειιεπ. 

Α νει· εινεειιι ιιεεεόόιιοπγεεεει. Α ιιετιικιιιι 
ι"ϋιιιιειέπ ειιιιιε εεπγειει·ίι ιιιιιιεόιιιεπγ ι·ει‹ο 
επι ω, πω” πιει‹ι ιιεεοιιιιι ε ιειώτοε Ιοιγε 
τιεικιιοι, πιε_ῇ‹ι ρεάΞε πγιιιόεειιιι, πιπιι ε εεε 
εεειπὅιι ειειιιιοιιε πω. Κιπιειιειειε »Με τότ 

ιεπιι‹ π» ειιειεΙΙιε, ε·γειιτειιιιεπ ι`ειιεΙιε (ερπε 
σειπε). Α ίειιε Εκει. ειειιιιειι ιιιπιιι Μ: ιιιιιιι 
πιει- όε Μπι ι“ειιειε ίειιειΒγιιιεε. Α ίειιότ ιε 
πε ε ικοεεοιιγειιε εειιιεποειε ιεει”διιιι Γοιιιέιι ιππ 
ιειιε. Ι.ει_ιπιε ειι ε εγοιιιοιχ ιιει ει ιιιειι πεπιε 
εεεεεειιειι. Ειειι ειέιιιοπιιιέιε ειι‹ειιιιενει Με 

εενεει εε εΒὅ εέιιειι ιε Γειιδόιιειι π. 
(πω. ιώνει.) Μ. Ιιιόε. 

Με. ΕΜΗ; 'πωπω. Ρι·ιεεπιειπειε ε 

β ιιιι·ιειι νιι€γόΒγεειπειιι 1839ιιεπ νοκ ε" πε 
ιεΒε θι·διεπιιει·ειιειι, Η ει ειδιι ιιέπειει· επιπ 
ιιεόνεπ νειιόιέιιιιειι, ε ιιιόι· παπι Με)! πι; εε 
ιέρ εεεειιιιιιε πιειειιι πω. Β ποιες ξιιιόιιε 
ριε πιω ε ιιινειοε νίι-ιιιεειιό ε;γό;ιγιιιόόοι 
πιι ιενπιεει εειιι εκεινο, ει και @εεε εισπ 
ιιέιιι έιειι·ενενε πο" νιιειιειε εϋιόιειιιι ειιιιιι 
πιιπι. Ιειιιόπιιεπ ειοι:οιτ ιειιιιι, εε ιιε ιιειιεπγ 
ότε ιιοεειιε νειειπειιγ εσ;ιόιιγιιεπ έιιιοιι, κει 
ειίπίινε πω, ε ειειι ειιιι ιεεεεπιιεπι ι6ι‹ι- ό8 
ιεικειότε νειιοιοτι ει; ιιιιιιά ε πιειιειι φάει 

ε.εεε ιενιιιιιι ι‹ειιιειι, πιέι_ιε εε ιερε ι·οιι6εε 
πεδγεέιΒιε ιοιιε‹ιι πι. 

8Βιεπ @επ ι·ιιιπι ιππειιιόιιγ ειοπιιιιπ ιιιέιει 
εεειιιειι ιε ειὅιοπιιιιτ. $ειιιιιιιι ειι ιιιιιιιιι, πο” 
ιιέιιοπι εεειιιεπ ιερεειιιιιι ιιειι ιιιιι;γιιιερει οιιγ 
ειειιιειγειπέι πι ε νίι-ιειεειιό Βγόεγπιόειιει 
ειιει‹; ι‹ειιέι ι‹ϋιϋι6ι‹ ιιιιιεικόι·οε ω”, ε ιιει·πιεειιι 
ειπόειιεει ι›ε_ῇοι‹ι›επ ειειινεειειι. Ε Μι: ππωιε 
πω: πεπι ιειιέι ει οινοε ε ιιι€ειιιιγει ειόε Κόνα 
ικειτπεπγεπειι. Μιιι‹ι ιιιιι·οπιπέιι ε_ιειιιιεκιοιεει ει 
ιεροιιιειι Μπι ειεπιι›ε ε Κέικ Μ” ιιιερ, πιειιγιιεις 
ειδε ιι6ιιιεεεεε (επιπποπιεοει) ειεεε νοιι, επ 
ε νδι·όε ι‹όπιιιεριι·ι πιω Με. -- Α Μπι 
ειει·εΕ νιιεενεει εε εόεενεε ιπέ·ειι, ιεεεειΓοιειει 
εε ιιϋπιεεεεεει νε” ειοι‹ ειγειι ιιιπιειιιι‹ ιι ε 
ιιιιΒγιιιερπεπ. Βοιιοιιεπιει πιεειεεγιι, πο" ε 
ικοεεοπγε (θειιετιε; ειιιιειι) ειιιι·ει ιόΒιιειι 
πόιιε ε πει ιιιιΒγιιιεριιει ιεεειέιιιιι ειίπει·ε πει 
νε ιιεεοπιό ειιιοιπέιπιιγέι Με εε ειοιι ιεεεω 
ιεειι Μ; νει_ιοπ ειεπ ιιιερ ιιεπι ε ιιιιεχιιεπ 
ιοΒιειιειό ι'ειιει·πγέπει: ιιιιοπγοε πω νιειο 
Με ιιόιόιιι όπικόιιγιεε εινέιιιοιεεε ειιει ειδ 
ειιΙιοιι. ιει·πιεπγ-ε? (Με Ι.ειιοει 184% Ν. Μ.) 

Μ. Ριοιιιιιιιιοι‹ι. 

Βε!εγόςγ- ο 8·γό;γειει·ωπ. 

ει. ιι επι-ω Μιο.ύπ ει” πι. Απ 
ιπιπι ει ιιιοι ό ιι ε πι ε ε οι (_ιοάπτ. Με) Γ6Ιϋι 
ω» ι‹ειινειἱι ειιιιεττει ιιεειιιειι.ε. νωιπε «σεμι 
πει:πει ει·νε,ε·εειιιοεεει ειὅ, πιει ε ιιιεεοιιιι:, 
ιιόιπεροε ιεότειεΗιειι ι‹ειτιι ει ιποιό ιιεπιει; εεε 
εειτ ; ειδτιεπειιιι εεγόιιει;πει ει εεε” εγόεγπιόά 
επιιεικ νέιειέιιεπ ει!. Αι εεε;; ει εΒγόπιεεΒιιει 
ικόρεει ι‹ϋιϋπιιϋιὅ; ειιειέιπ Μ ειεπιει·ι ιιεροιι 
ιι:ειιι ιόι ειιϋι·πει:ε ιιειεεει:; εε ειιιιιεεε εεε 
ιειιεπι ειπειιιειπι ειεπ ειιεεοι. Απιιι·πιι ει 
ιιιοιό ιιεπιεε ιιεειιιειειε ειειι ιιόνειιιειὅ πιπε 
ιπόιιγει:ετ εειιειι: 1) ε εγω επγιιε “εμπε 
είιπει; Σ) ε ει] ιιεεει·ίι πει, πιι ε ι›ειεἔει‹ 
πιει: ιεειιεπιετιεπ πω; 3) ι'επιειπιει εε νιιι·65 
ιιεεει ε ιοποιειιεπ, Με ε εγόεγειει ποπ πεεγ 

εάειιιιειι ιιι·ιι_ῇιειιι‹; 4) ε ειειιι ιδιιιετιγύιεεε ε: 
οι·τιειιοιιγιιάτιγειε ιιϋπιιγειιιι Μπι Βγιιιεεεεει. 
Ε ειει·ιπτ ειειι ;ιγόεγιιέιπεεεει ειειέτ νειιειιιι ε 
οεπιοε ιιιιιιιειιιιει: πει νιεειεπιειεόό ιιοπι εε 
ίιιιιόει ιπετενεάόεειιπειιι. Ι Μ. ιιιε5. 

1$. ΙΒσΙδ Πισω". Ιη·"εΜπ 
ΗΜ". Μ. Βτεοιι ιϋιιιι ιιιειιιπιτοε πϋιπιει ε νό 

ιειιειιίιι ιιιε€ι‹ιεότιειι ιιιοιό ιιειιιεΒιιεικ ειόρ εε 
ιιιεΒιερδ ειιΒετόι ιειιε. Γιεν ειει·ιιιι ε" 2.ΐ 
ενεε ιιι_ιεάοιι πιει 4 εν όιε ε ιεἔνειιοιόι›π ε 
ιιοπγοιοιιοιιειιιι ιιειοΒΒειι ειειινειιειι. Ηόειει 
πιε τεπιιειιεπ πω; ειεειρρε(ιτ ε ιέιιιει ιιιεετιε 
Βετιιεια; ιεει.ειιει: ει» ροπιιειιι οεοιιιόι‹ πιπ 
ιειικοιτειι, πω: ιιοι·εόιόι εεε” ιιιπποπγ πε" 
εέιειε ιιὅιιει‹, ε ΜΗ ειειιιιεγεεεε «ειπε πιέ 



Βοιονό,ον- ο ονόΒνο:οι·οοιι. Η) 

Ινοιι ΜΜΕ, Εοιτι1οιινοΕ, οσιιιΙιο!νίιΕ, ο που( 
οοΒοοι ιιιιιιονοΕ, ο!Ιν τοριιπο(.ιιοΕ νοΙιοΕ. 1830 
Ιιοιι Β-ιιοΙ Εοι·οοοπ οοΒοΙντ; ο!!οροι)ο οΕΕοι· 
ιιοιιοοιοο νοΙο.Ε ΗοΙνοιιν, οΝοετι οιοιινοοοετ ιο 
ιιι3ειτό οτο:ο:ιιιο πιοΙν οιοιινοάοοι ιιιιιιο(οιι; 
οπιοεποεο τοιιιΙσπ ο ιιο!ιοι νοΙ0, Μοτο ιινοΙν 
ιιιοΙΙοτι Μοιινιστι οινέιονο ο τιιΕέιιι ονοτι και» 
οι. Μο)ιι ιιιιιιιιοτι ιιορ Ιιονοε ιδίο)οοοΕοτ οιο 
οπο, ΕιιιιόΕοι οιιιινιι·ο, οσον οονΙιο ΕοΙΙοιτ 
ίοΕιιιιιιιο. Ιι·Ιοοοι ιο:οιινιι οιιιοΕοιινεοοοτιινιΙ 
ν:ιιιίτοιιοΕ; ΕοιιοΙνο οιότιινιι ιιι€οτΙοΕοιιν νοκ, 
ο” οσον ο" "ο, οσον ι.οΕιιι(οι οι·νοτοεο9. 
τόμου πιο%νοτοιτο.- Πόειέιιιιο ιιιιιισοιι τοΕιιι 
(οΠιοτι ι·οτιοοτΙοιι νσΠ. Α !ιοείο!σιι ω» Ειδι 
οΙοτιι σοσιτιόΕ νοΙτοΕ οτοιΙιο(ϋΕ; ο” ΙιοοοιιΙό 
ριιοΕοοο!νό ιιοονοοοιι σοοιιιό Μ: ο ιιιοΠοιι 
ο, ο ο ισ1οιιο ΙιοΙνοοοπ σοοσοΙιιιιιΙιόΒόΙ Μν 
νοει ιιιέιίο!ο ΓοΙνοσόΕ οιινέιι·οσα Μ, πο Εο!!ο 
ιιιοιΙοιι ο τοτΙιοε τϋιιοιιιοιιν νοΙο. ΒΙὅΙοΒοε !ιοε 
Ιιο)ιόΕ (ΙίοΙι τοι·ιοτισ. όο ΙΙΙιο!ιοτΕι. -- οιιιιοιι 
οοι·ΙεΙιοσι ού σ!νοοοΕο) ιιιοτι οΙ!ιοτότοιο πιο 
€ει( ο. οι οσοι Ιιοτοο;; οι!οούι:ι. κωοοιιιοιι 1 
τοτοοοοτ _ιινιι)ιοιο θ Μισο νιι1ιοιι, ιιιιιιδΙ πιο 
ροιιΕοιιι 3οιοτ οον ονόΕοΙοιιιιοΙ νο(οιοιι; πιο)ιι 
οι οιΙοεοΕΕοΙ οτιιο!Εοσσα σ”, οσον οι ι!ισΙό 
ΙιοιιιοοΙιόΙ 2 έε )έ $οι·οοεο( ωστε ιιονοιι οιισιι 
ιιιοιιιινιεοοϋ νιιΕιοιι ΓοΙσΙνοο2ινο. Ε ενόονίιοε 
οιιοιι€ ιοτιο(ι. .ο Ιιόειοιιι ιιοπιιιΙοε πιο;)οΙοιιο 

· εοΕοι·, ο πω· τοιοιοωιοιι. Μιοδιι οι οάοο 
οὲν ιιοιιοιοΕιιο οιτιοΠοτοιτ, οι ιιονιιονοιοτι 
)όσ!όι ο) ιιοπιιο!!ν)οΙοτιο(οι (ΜΜΕ τω, ιιἔνιιιἱιι( 
Γδίο)οε7 ιινιιοτοΙοιι οΙοιιι, εο!ιοο οι·νοι·οο, οτ 
νοονΙιιοιιν; ΕιιΙσιισεοιι (Μάιο ιιοιιοε:Εοιιοπ ο 
Ιιο(:οο ο ογόενεοοι· ιι(οΙοτοε τω: πο Μοτο, 
ιιιοΙΙν ΓοΙννοοτ οοιι)οΙιοιι νοκ. 0ο ο ονοονιιιόσ 
ιιιιιιο ο ιιιοΙΙοιι οεοΕ !σΙντοττοιστι. Μο)ο ιιιοο 

 

Ύ) Α @Μάι ιιοΙιιιιΕ επέιιιιιοΙοιι οοοιοΕΙιοιι ο _)οι· 
νοτιν ιιιΜιο-ΙΜΙιοι _ῇοΙΙοιιιοιο Μονο ιιτιονσιι 
ΙιοοοιιΙοιιοΕ πιιιιοιΕοινοτι, οιιϋ1 ο: οινοενιιοΕ 
ο 1οποι σιώπησε ιιονοΕοσόεο ο!ιοΙ Ει1Ισιισϋ: 
τοιό ιιιοεοι; 4ο ιιιι οοοΕ Εοτειοτ οο)ιιΕ πορ 
)οΙιειιι, Μιιοιιι οοΕΕοΙ ιιοονοΙισ οοοεσοιι. 

οιοι·Ε. 

πω( ο ίδίο)οο, --οι οινοσέγ οιονοΙ ιιιοο(οιτ, 
οι·οοοιιιιο ριι·οο (οτι, ο Ιιόειέιιιι ι·οιιι·ΙΙιο1οιι, ο 
Ι'ο!ιοι· Γοινοο οΙοιινόειοιι, ο ο Ιποιοο 0 (Μ. οΙο0. 
οΒοοιεο;;ο!ιοι τιιοΒιιι(. ο!)ιι(.οπ νοΙι. (Μοοιο. Ζοι 
(Μο νοιι ιιοπι νοτοιιιο οιο. 1843.) 

ιι. ο. 

18. ΠιιωΙΜποσ (ΠααΠ Πη·αΙι·Ιοι!.) 
οι Β:ΗΜιόι·Μπι ό. ΒοΗΠΩ ΜοοιιΜΜπω 
ΤόΜι οποσ), οΙοει οο πιόιιιοτ στν. Μου ιιιοιι)νο 
οι. Βοιινοι· στόσοτ (ὅτι ο ΙιοπιιιιΙοσοσοοΙ ΕϋΙσιιο 
οοιι ο Ιιιι)οΕότ έο ί2οοιι:!ιοιι. ΕΙδεοϋι· ρτόΙιἔιΗι 
ιιιοε ο οοιιισοτι, ο ιιιιιιι.οιι οιιΕοττο! ονόονιιο' 
πιο» (οι·οοινοΙΕϋιο!νοιι ο ιιοΙοομ οιοΕ οι( πισω 
ΜΕ, οσον ΙιοιοοέΙιοιι Ι:ιιι)οΕόι· Ιορροιιοοιιξ ο 
ιοιιιοι πιο" οοοτοτ νιιοΒο1ι, ο ο ενόογειοι· 
τοπιο ο σειιισο ιιιιιισ ο Ιιιι)οΕόι·σο Εόι·ειονο 
ιιιοιινΙιοιι Εινέιιιι οι·οοιιιότιντο @ισα πιο;; οιοιι 
οοοιΙιοιι ιο ιιιιτΙδιι ιιιιιιοοιι ιιιοε Ιιιι)οΕότ οΙΙοιιοο 
ονόονιιιόοσΕ ΙιοεποΙοιιοΕ νοΙιοΕ. Ι.οο!ιοοιιιο 
εοΜιιιοΕ ΜΜΜ (Μάιο ο ΙιοιιιιΙιΙοσοοι οι ιιιιιιιι 
ο οούιΙιοιι, ο οι ιιιιιιιι .σοοιιτΙιοτινο!οΙιΙιοιι, 
ο (Μισό ιισειιι!ιοιι ειιιιιοτι _(ό οϋΕοι·ιιιιοΕ (.οΕιΠο 
σο σοοΕ οισιι οοοιοοιι, Ιιο ο ειιιΕοοοοε !οΙιοΙ 
!οιιοε !ιοτιοοιιιότι νο" οροιι ιιιιτεοιιι Ιιοοιιιο!ο, 
νο" ιοΕο(οΠοιι ονόονΙιο(οού Μι. Βσιινοτ 
οπου ειοττοΙ ο ΙοοΕοτεοοοεοΙιΙι οοιιιοΕο( ιο 15 
--20 ιιορ οΙοτι Ειονόονιιό. Ποοιιιιο()ο Μάιο 
ιιονοΕνδ οιιοΒοΕΕιοιι, Εοιονοιι 25-40 σαπι 
οι·οιιιιιισιι (3 όο δέ οιοιιιοτιδΙ 5%-ιο) ιιιιιιοοιι 
δ ιιορ!ιοιι 3 κ. οιοιι·ιοι·τοΙ (25 οοιιιιέτοιιιιιι) πο 
ενοΙιιιίτνοιι επ οτΙοοστ οο;έει 2?- (2,4 οι.) οδο 
70,02 οιοιιιοτιο (θ οι·οιιιιιιο.) Α Ιιοιιιι!ιΙοσε 
Μ: ο” Εονόο ιιιοΕοιιντ ιο «Μ, οσον ο 
Ήσκιου Ιιοι·ινοιτ πιο τοιιιοιι)ο πιο;; ιιο(ονοιι ο 
που, ο Μ” ο!νοονο νοΙοιιιοιιιινιι·ο ο: Μουν 
ιιοΕ Με" ΕιεοΜιιισ ιιιΙο)σοιιοι. νέον ίστ 
ιιιο_(ο οι: ' 
νέον: ΙιοιιιιιιΙοοεΕιόΙ 3 θέειοιιιοτι (25 Ποιιιιοι.) 

τοιιοι ιτιοΕ εισηι1ιδΙ 7οε%. ιιοΙιοιόΕοο 
(30 οι·οιιιιιιο.) 

Ιοροι·οΙτ νίιΙιὅΙ 15πιοΙιο:οΕοτ (00 οτ.) 
1. Ηοιοιτιειοπο ιιορ)έι!ιοιι, ι·οΒοοΙ, σοΙΙιοιι, 

οοινο ιιονοιιιιι. 

2)!. 



Σ!!! Βε!ω!!εγ- ε ωεό!;γ820Ε!Βο. 

(ΜΜΜ €όικέτε!! όο Ια !!ιετσραι!ηωο Με!!! 
ο! ο!11τυ!εε) Κάτο!γί. 
Με .-αιιι1ΜΜΒ .ΜΜΜ-επ ω: ι°!ι 

σ!ίΠίε .ωιωωσιμω!» ΝΒΡΟΠιώΠ!- .!9ΒΜΠ 
Μεεεϋεδαϋιψ ε! Μπε!>!εσε !ό!εκρΠεεέι€6τω 
Βιέφωμει ό!!γειε εεε!ο!ώοει, επε!!γο!εου ω!!! 
Φθ!ι,ρι4,ε εεεεεε!ε. ρεφ! εεεΝΜ!ε!οκ Μό-ε 
εεεεε2-ε! επενεεεΦΕεεε εεεεεεκε εεεεεεεπεε 
τρεΞεο!!!ο!μι !!!!!ς!εόψεω εχς!”!1ει!.ε!εε! εποε! πω: 
ΙζἐΦεόἐΒο !!οι!1εετ!ε1η, άσε ε;;οιι!ς!νϋ! κωωω πε 
€χο!επε! ότε!οπ10,! φαι πο: :ποπ ιπόε!!.ό Ιω 
ιε!εε!τε πέινο, _ηιο!!γοε ε: ε! ρε!γ!ι!1‹!!, ρυ 
!!ει, .!ε!ιηοε!!!! !εριει!!εωο!ιιτει ἔγε!!‹οτο!; απο 
εγόμε!χει!.ε!εε!τε ειι;!ινο μειο!!!γε! ε! !ϋ!›!› ένω εε 
ἔγόΒγ!!!1ε!!!ε!ιο!‹ηει!ε !εόρ:ε!! ίο!εό!γοΒου πχ!! 
ν6!!!!!. -- Μείτε!ειο ο" δ8 έγω, @Μάτ ει! 
!αι!ιε οτό!!3!επι 8ιε!!·ει: ότοΒε!. ἔγόΒγ!!ο!! επε!, 
!ς!ι1ο!ς, ΜΜΜ πγο!ο: όνοε, τοη!οε!ε!ωεε η!!! 
ίο!:έ!γο!ι: νο!!ε!ε. Δ. εο!πο!εο! σα!! εἔγειοτύ ν! 
882!ειρ8882ει! (θετει!ιιιπ ε!ιιτρ!οκ) Θε !όρόεεε! 
Βϋ!ϋπό, β€15!3[% !18ΙΠ!!)!80$0Ε τιγυ!!νεπ που!! 
Με! 13,71 5.;!.π110τ! !!ε!τοιτιειοιη·ε! εεε!νει, ε Με!! 
πειροει!;όειτ εξ 52οεηοττρ! ημέγοϋ!ο!ενε επ ω!! 
Θ! β8$ Μ! @ΙΜ ει βο!εε εε!ρρεεε!! ει!εφ ρ! 
τοεεε! !όπι, _!›6το Ρε:!γ!ι!!ά!;ό€έ! ο!νοει!ό ε Κό 
νέιτο!αβό ΗΜ, εο!)ο! η” Με!!! ωθωσεγω 
Μ(- ΔΖ υ!ο!εό @Με δ!) εεοφετ !ιεειμ!!›!εχοε 
ν9!!- Εεεε δ!! «Με 49826!! 3 ένω ω! Εο!πό!γο!! 
Η Μ!) Με!!! νθθΖω θ! 8 Ι110!ιε!ρ!! @οτ Με: 
τιε!!εε!ει φο!!ο!μ Μβε-!61ξϋ μ” ς:8*Πωπ' Πε 
Πε!!θο θεο!εω !έβεε1!!1! ε! Βμ!!ε!!π €ε!!εωι @με 
!ει !!ιόι·εειροι!!!εμιο-Βεε!. Π_ 8_ 

!δ· ΥΜΝΜ"Μ! Μητα:ΜΜΒΦο!ι 
".]“Ψ!!Ρ!998 .ΜΜεΙΝαυτ Μπάσα!" 
ενεεεεΦ Με 84%Πεεεεψ 1Μενωεω Μ· 
Οικι·ό !.ιμξΒ. βο!ε ρεο_!ο!ι!›οο !ει!!όιιϋ.; ε!! 
!‹ει·τε! !!εεει!!ε!ι!ε! ΕΜΗ! ε! Μιτι!!›!ειοεο!, ίέγ: ει 
!”ο!!ότ !εΞυ‹ΜεΒΙ›ειι1, ρειιι€ε!ε! !ε!!γ0€ε!!εωεμ Με 
Γ010!)0ΚΒετ! όε !η!ι!εότο!εβε!π Μ" !1ε!εεοιιτιει! 
Μ!!! Βοάϋπε6!όεε!έω 11 ειοπιοιε !1εεω!Β!ειοε ό8 
4ειητιγ!!!!εωόΖε!τ!σό! Βάρη!!! !εε;Πε!ρ50εω! ΜΡ 
@Πωσ τϋ!›Β !2!18Ι1ε!!!φ!φεμγεω εἔ ,ἶΖθι·ῇ_ 196 
ν!2Θέέ!2!6!. !ϋετεέει! @Η πω!" !ετ_!εε!ο!ωϋ επικό- 

8ἰεώ!γρἔου, ιιιο!!χετ α" μ!! !ιόπιεερ Με!!! εε 
ιι!ωιε!ο!!ε2οττε! Βγόεεγ!!ο!!.!)ο. 2. όε δ. ν!ιε8. 
εότ!όε !ε!φε!!!! Φέτε!-!1!61εο!ε, πιο!!γο!εοπ ει 
!ο!›ο!!οε!οε βε!!ιέιεπιόε!, !!!2!κύρ, !ιό!γεπε!ει12ό!ε, 
Μεξι!γοε Μ;!εοειόεο!ε πι!!εειιι εο;!!ε!!ε!ε, ε! 
!ιειω!Β!ειοεβτ-7 Μ! Με!!! !ε!νε!ιι! ε!1Βοτ! !ιοιρι! 
ε!ὅ. 4- εέε 5-!!ε ραπ.: ΜΙ!!! !ιοτο!οϋ, ει: ο!εὅ!›!› 
65ο! 'Βε!!ει!ςότοε , !!0Β52ϋγοΠιέΜΥ8!, Β π1ε!ε!!ς 
!!!έε)€ϋνι;!!ε82ΒέΒΘΠ ε ε! ε!ο!πει 12 !ι!ἔειπγοε Ικο 
!φτιέε ει!!εεα!ιπειι!ει!νε!ιο ο!ιημ!!, ο Μτο!ο!›ο!‹ 
ετι!ειι!ου!!ω ερες!Ι€, Με ε: Ιεοιπέιιγεόἔ ό8 άπει 
Πειτ 11ειΒγ νο!!, 11ε!ρ]ε!!1ειι1 15 βιετιιοτειγ! Μπι!!! 
!ειοε ΒοΗεπόεο ω!!! !ωνεΕε Μ!! ει!ει!!ιτιο%γό 
ἔγιι!!. θ-!!ι θεο! !επι€ότ !ότε!-ὸειἔ ο" €ότνό!γοε 
εεεειοειγυε!!ε π! ει!ειω εεε!το!! ει Μπι!!›!εεοε. 
7. εεε! θἔγ πιο" ε;ο!γνει, ιτιο!!γ 3 Μπαρ Με!! 
σωρό!! !ε!!!εϋ!οι_; ΜΜΜ! Βο!εοπέεοΚ τρώω!! επ 
άει8εωειτ ε!!ϋιι£ένο!, Βγ6!εοκεεεει 1ιιο%γόςγι!!!. 
8-!!ε εεε! Βότνό!γοε πγει!ε.ει!!τ!Βγ !'ο!εό!μο!ε. ῷ θ-+ 
10 οεε! ει Με!! ό8 Ιει!!οεοεοι!!ο!κ Με!!! €ϋενό!γοε 
οεοει!!8 Μ!!! !”ο!εό!γ, τιιο!!γ εεετε!ώωι ε! €ϋενό!γοε 
!εότειι!ιτιγ Με!! !σε!εό!ο8 !ε εετ!ει!!ει!ε Π!!! Μετὰ, 
1ί!!!56!θΒ ρω; ε! !ιειιιι!Μειοεοε Με!!! !ιοιιεΞεο!ε, 
·-· ε! ε!!!εε: ω!ει‹!οιι!1!! Μτι1ιι!ειτο8. Π.-!!ε 08ο! 
ε! !‹μι!οεοεοιπ!οιι τάφῳ!! Μ!" !ο!ειότ ε!εεεεωω, 
ιτιο!!γ ε:εγό!σ εμοιεο!ε!ιε! ε!ειο:ο!νέει, νεό8το ει 

“!!ειι;!!!›!ειοειιει!‹ επεεε!ο!!. (Αειιιει!εε ε!ο !ει Ω!!! 
τιιιεΒ. !τεειτιο. ο! έττειι€. ρεεε· Βάρη 86ο.) 

π 99- Δ μεινει-Φου £Ισε!υι·ε=ω·Μ 
ΜΗ!!! .!οσμικο αν: μπει!!999ωΦ) ΜΜΕ!!! 
11ήμι"8 ο ε!!"Η:Βόι·Μπι- ΑΜΜ 
!ε0ε Παω οεε!!ε ε! ιιιε!εοε! ε !10τΠ18ύΓΘτιάύ Ι)ι!_!ει 
!εὸτ!σεω !ιεε!ει!ωε:ε ἔγόἔγειετ, !!ε1τωπι ει: ΙΜ!!! 
ἔ6τνύ!γ!εότ!›εω !ε Παμε!!! $!!!ζετοε ἔγὸἔγεεεΚϋιτ 
Πω!. Ρε!ι·!ε!›ε›ει ε! Βῷῇὸ;ει!ς!›εμ οι! !ε626ηεό 
εικοσι! !πειειρε!!μι!ε ΚΜ!!! 86;γό!γοε 0εφει!;ς!888 
πειτο!ε ο!!οιι. Νονο:ο!οε ΙΕε!ιεειτιο-πε!!ε σε), οέο 
ω. Ε” ἔγοτωοΕοο!ε !ότε!ο εειιτιγ!τει !”σ!!!ευέειεΙτ 
ε: €6ενό!γ!;οτοενοεέγ !εϋνο!!εοε!όΒοτι, Μ” Με! 
τοπι ο!!χει!ι ι!εειέγεεέι€·οι ότι Με!! τοτ!ε!οε ε!!!ειρο! 
Βου. Δ Ι:ετοε Σ! ότε! Με!!! ε8γ Βτε!τω:πε!! (13, 
?1-επεεωοττ) νένέι1!π: ε! ττιο!ιε!ο!! ε2ετ!πέ!! !εοττι!ό 
ίδιο!!2ιεεΝ ε @γεια που !‹!ὅ!›οει ό!οπι Κοπιδ 

Π· θ.. 



Βε!εχόεν- ε ενόενειεττεε. Σ! 

οεϋι όε ιινοπιεει 1ιεεωε!νειι !ώ!εϋ!οΒ -- ι!!ν 
ενόιεν τιιε!!οιι.!‹ονόε !ι!δ-ε!ειι εκει» .5ιε!!!οιι ε 
ε!εεεπει, ε ιειωι Μέι !τό11ερ ε!ειι ε ενει·ιτιο!ι 
ιιιεεενόΒνυ!ι. -- (Βιι!!οι!πιέόπέτ. ι!ο Τ!ιοι·ερ. 
πιω. οι ο!ι!τιιτειοε!ο.) ιι. ε. 

Β- Οποποι ο 13ιιιι6ι· 1°ο1επ5επωω 
Μ. Α.!!πει ε. 82οτιϋιιο!‹ ω!! οεοιο! νο! 
ιε!‹, ιτιο!!νο!‹!›εμ ε πιε!ιεσε ωιωσιμε ο!!ετι 
Μια!. !ι0τΒετιν, εε !ό!οτεειιοιι !εεεεν (εο!ι!. 
Μπι. Μπι) Μιεοε!κοπάόεεΕ, ω!εϋΙοε .ροι!ιΒ 
ε οορεινε !›ε!;εεω εεε!ε !ιονόε _ιενιι!εει .Μοιά 
ινι!< «Μ .- .Κέεό!ι!ι ει!ι1ιόιι επι Μ( ιιινω 
“Μάθε στη» 5ιετ8Βιιο!Ρε!!επιύ!!ι! ίο!ιότίο 
Ινεεοε οεοιε. ΤδΝ.όπι Ρει!!Β οι ε!Φοτ, ΜΜΜ 
ε οτοοεοιοι, πιω ερεο!βουωοι οεε!ωεω πιει 
ι!ει.ι1 Βειεεεύεει!κ .ο!!ει1, ό8!ε ιιιεἔεε:ιε!ε!‹ (ιιιὶει 
ηψικ1επ ιι] ειοπε! ιϋτιόιιἱ!‹ Με πισω ότι!οιιι!! 
Ξε ε τ!ιοεότειοι.) Ε2 εεοι!εοε ειοαΜπι ε στω 
εοι νε!ό!›ειι πιοΒ!ερό εϋ!ιεττο νο:οιοιι, ε ίο 
!ιότ ιο!νε!ε ο!111ετε:!ι ειιεε!‹ !εεε:πε!ειέιτε, όε 
ωι1› :Με οεοιε!‹ !ε !ιεεωι!ό εϋ!κοπε! ενόεν!ι 
ιειιε!‹ νο!ε. 

Εεν Πειε! Μ, Μ.ο!όειότ νο!ι ιετ!ιοε, 
όε εε ε!όιι απο όνθ!ε!εο! ίο!ιότιο!νεεβεο ε:οιι 
νοε!ειι, νονό €επο, !ιοΒγ !πε!ε :ιεροιι!κόπι 
εϋνο_!;ρι!!ε, εεεν!τε Μ" !ε!ιο!νο!εε 2-1 ότε 
ε!ειι 12 ο!ιοιπε !ε ίε!τιι€0ιι, εε !ιοπιά!νοε 
ριειΕοε ειτε!! €οιιν!εόρι1 εοάνει !;έρεεειι. Βιετ 
26 ο εϋι 6εειειιιι;ό ίοοε!ιοει!εωΕΕε! όε ιο!ε6 

` ΜΒ οορεινε !›ε!ιεεω όε οιιΒο!›ε !›οτεεε! ενό 
ΒΥΜΜ 8 ΜΓΠιι!!γ Δε;" ει!εΒ!ιετι ει!ειιε!: Ξε ε 
εΖοι·ι!<, ε Με πωωπι οπνιιιιι ειιε1ει‹. Α Βο 
ιεἔ Μι ειπεν! απ; ιιοι!ννοειιόε εεενοιι ΜΜΜ! 
με ε ιιποιόεεετεειε, εόι Μπάση ο!ενοοεέι€ό 
ιό! ωοεΙοειιε. Ι!!ν ιι6τϋΙειέενοΕ· Μπι οτοοεοι 
Εοοε!ιοιιι!έεεψει @Με !μιειιιέι!ε1, όε ιο!νεεε 
Μεταιετ! πεφτει ωεεεώιιι. 

Κόνοι!εο2ϋ νοἔνε!ε!ς!›εο Ιοοε!ιο11όζ ΜΜΕ 
ωστε!! ε οτοοεοιοι ιωε6ιι επιφό!νο!ιεό!. Μ. 
Οτεοεοι! ει. μι. εο!ιιι1οιιιε ροιεεεεο ι!τεο!ιαι. 
εινα, Βεοο!!ετι ι!τεο!ιαι. ειιεε. !!ι!!εω οι πωσ 
ω1εοεμε!ο ειιυεο ιιεο. απο; 13.8. Ηέιτοικιε2οτ 
Πει>Μεπ !υσιοοειιθμειω ···· Νοει ιθι141ο-ο 

εποε ειοι· ε: ι!ι!!!!ι ενε!εεενιε!κετ ο!!οιι !8 !!85Ζ 
Πειωιετ> (Πο ωωθι επι π. Μ). 

ο Μ. Ρ'ι·οιπω!ιοΙε. 

18. Α νωε!ώπωσε ν!ιση;γ “που 
ισειικιιι·οπιιιι 1'οι·ι=1 ΙιγαΙι·ιπιιιιι) 
:ΜΜΜ ή] ο1Ποιι"ω·ο κι εΞωΦαϊ “'8 
ειιηιππ!ω Μ !ε!!ιο ιι. Βιοτιό ιερεεειε!ε 
ω! ε2ετιιιι ε νεεΒόεοοε νικ” τϋἔιϋπ !`ο!ο!ι! 
μι ε: όιειὅ !ι!δειιγι, ει!νεπι ιοτπιόπνι!! νεε!ιε! 
νεοεοι (ρτοιοο!ι!οτειιιω .ιωι) όε ›!‹οιιοι! Μι· 
Βόπιο8ει (!1!ειι!!ιιιιειιιω !ινι!τετενι·ι) ιιισ!!νε!‹τιο!ε 
ω!ιπ!ι-Μ!!ω ότιει!επ έωτ. Ιω ισΜι ε νεε!ώ 
ιιοοε νίεοε ἐι!!εροι!›ειι ο!!εεεεοι·ε ε τοιιοπιδ 
ιτιότοειιο!‹ ε: όιειδ ΜΒεπνιιε!:. -- Α ωοει!οιι 
5:ετιιο!: όρου !!!ν Γ6!ο!ι;!ό !ιειεεε νεο :Με ότ 
οιοε :Βέφα εό!: ε!!εεό!›ετι !ε, ε πιΕ!!νοπε!ι ε 
τό: έ8 ό!οπιεό!:. Ψ 

Κόε2!ιόε τιιόι!_ιε οι: Υόἔν Μιοπνοε 
πιοιιεν!εόεύ νεε!κόποεοι (Μαιο ευ!!”στοιιιπι τω 
π) ο!τ! Μ! 25 ειπεν! ίσια! !ορετο!ι ν!ι!›ειι; 
εεερι1 ω ο!εΒοπιάδ πιοιιιιγ!εόεύ ει!!κ!ιόιιεοεοεο! 
(ρτοιοευ!!υτοιιιιτι εοι1!εο) :Μι ει!ιιιόιι !”οπό Ιε 
ρέιτο!ι νιώθει ο!ι!οιιε! Με Α ενω; νεε!ώπιο 
αει ι!ε:ιε νίπε! πεσει! Μ, όε ιό! ΜΜΜ ρε 
!εοι!κ!›ε ιοε!τ! ο!. πιο!!ν Με νεο !ορετο!ι όε τω 
Γεω Με! ε Ι6Βι6Ι ωοεεω!ιεε!ιοιι νιιιοι. βιε 
Με !ό€ιό! δτ!ιε! ΜΙ!. Με ε νεεΒόεοοε!ε6! 
νεε!εό:ιο8 !οε2 !‹6ιιιινεο. κι το ! ν!. 

.°σ Δ νΙΙιώΙι (οειιιΙουι Ι"10ΩΡΙ10 
πω!) Ποι·ει!ιοιΙάιεύι ιι |εύεγΙππι ιιι!ειψ 
Ικα!! πιο;ΜιωΙάΙνσιπη Πει» Α. πι. 
Α !οΒενε!ιεεε!:!ι !‹ότ!‹!οωοΙ‹ Με ιετιοπιεΙ‹ ε 
ιο!‹, Μ! ε !ιύενΒειι νΙ!εό!‹ ι·εΚοε!εεΚ Μ. Α: 
εΙνιοτπιέειοιί! ν!ιο!!ειει εεν·ετινι!νέι ιειιιι! ιό 
!όιι0 ΙΙΒ.!1ι!Ζ. Με;» εεενεπνι!ι !ώπωνι! !ε Μν 
ιοι·ωέετειιινό νε!ιοιιειιιι. Α Μει!ιοο-οΜτυ:ει 
σε! ιτειιεεοιΞοπε 24-!!‹ !‹ϋιοιό!›ειτι επ νιιιειε 

εποε ποτά!. Μ” ε Μειοθεεν !›ο!εὅ!οἔ ετ!- . 
νε ε !ιιι€,γ!σειι !ό!ιι!ενεενει (εο!ι!. Μρριιτιοιιηι) 
Κάμε!. ωοε3εε;νπό ιονε!1Μ Μο" ε !ιιι€ντ!ετε 
!πόριδι!όε ιιόπιο!!ν πεπιε!!1οιι, ω!!!νειι ε! Μει 
νόπινεε, οιοι1.5ιοτ Κεε!νε26 ετοι!ιτιέιινιιο μι 
ιαι!ιει. Π ειιιωε !δεεεεεε!ι ΜιοιπνιιεΕ επισπε 
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Μιειι πι. ΨεΙΙιοιε εεε 8οιΙεπ ιιιε!‹. Βε Με ε 
Ιιεπεοεεενει οορειινε ΙιεΙιεεπιπιεΙ επεΙι. 

Α Ισοπποεεεν ιοΙιει ει οιιιΜ οΙΙγ πειι6ι 
ΜΜΜ πιοΒΓοπέεόιπι ΒόρεεεΙε1ιό ιοειοπ πεπ 
πιιπ!ιοι: ιπιπι ΙιοΙΙ:ει εΙγαιι·πιόειετίι νιιοΙΙοτει: 
ΙιειιγεποτΕπι εενειπγιινε ιεππι ε ε: Με! εποπ 
ιι€ειεει ιπεεεεϋπτοπι.·ιποΙΙγει ει: ε!γεό!ε οικου 
πε!ι ε Ιιιι€γ όΙειπιίινοΙι ίεΙεεειειι πε ειιιιο: ότ 
πιιΙε ,· πιοΙΙγ @Με ειιι1ιε ιιοιιι ι·ιιΙιεπ Με: 
ΙωππγεΙ ιΒγειιο:τϋπιε οΙΜιι·ιιεπι. 

Νοπι οιιεΙε ε Ιιοπεοοεειν. Ιιεπεπι ει Μπέι 
εεν (Ζιπιιπιεεΐιιι·ο) ιε Ιιόροε επ όΙειτπίιεόΒεπ 
Ιιειοεπϋ! ιποπιέΙιοιι ιόπιιξηεεννε επειιωιιι. 
ιπιι εεοπϋ ε ΡΙιει·πιεσειιιιοεΙ .Ιοιιτπε! 

επι! Τιεπεεοτιοπε .Ιιιπε 1842. ιπεπιπιι 
Μεσα; ει: πιοείο!ει! Ρο!οιιιο νιεεΒιέιΙειειπεΙε Μ, 
ε Μ πιοεπιιιτειε, πο" ε ιιιιΒγειιγειε 6εεεε-' 
Ιιϋινο πω Με νει” ΙόπιιΒγεεννε|) ε πιέΙΚίιΙ 
πο" παπι ι:εγιιιιΙόι νεΒγεεγοεπιετοι Ιιόρεεπε.ε 
(ΑιιιιεΙοε τΙο (Πιιπιιε Βερι. 1842. ρ. 65.) Ε: 
ΙιεΕιιιοπγιι.ιε ειποπ ειιιιειε ε!εριεΙεπ νωιει, πο” 
ε ιιιι€γειπγει; ιο_ιεεν- νε" ιιιι€γεεννε! νοεεγι 
Με; οεγοείιΙΙιει. (Νεπε Νοιιεεπ ειπε ‹Ιοιπ θε 
Βιοτε πω· Νειιιιι υπό ΗειΙΙΒιιππο Νεο. 543.) 

Κέ τ ο ¦ γ ε. 
Με. Δ νιιιιιπιπιι1οιιι Μονοπώ 

Μπα ιι νόι·Βοη ιυΙό_ιοΙε ει 5ϋιιιί$οιι 
Βόι·ιιιι!ι, Πιιι·ι·Ιεωι από". .ι επιπό 
οεϋΙ‹ Κύριόεε ει όΙοεπιιιεόΒΒοπ ο!όεεϋι Ν ε 
νειεΙιεπι νεετειτεΙοπι Κενεεπιι!όεόνοΙ @οπω 
Με. Ρι·οιιι "επι ε ΓεειὅειιγεΒ-πεΙ‹ ι·οιιιιΙοε ει· 
ιεπγε ε νόιΙιεπ ιιέιπι!επ Μεσα ει νόι·νε 
Βιιιι!επι ιεπεεε νοΙιε ί6Ιϋτι; ι·επιιο!ιοιόεε επ 
πε!ι ει. πο” ε νὸτἰϋ!ΙιοπιΙεε εΠοπ πο! 
εοπόΙι, ειπε: έΙοεπιιινι εΙοπιοΙιποΙε ΙιόΙοε6 
πϋε νομιοποπεεπε πγιΙνειπιι!εεει ιπιπέεΙιειιει 
Ιγοπε. Πε ιπει· ποπ εΙΙιει.ι·όειοΕποΙε νεΙεπιεΙγ 
ΜΕΘ Ιιονοει!ιίι! . Βόιιιιγοπ ιϋτιόπιιο!ι Ι‹ινεΙεεοΙ‹. 
πιοΙ!γο!ε πιεεοΙι ιιιειπ νοπιε!ι ει νόιϊεπόιπγέπεΙι 
θινιιιεεει. Μαι ιιόποιοπ εΙερειιΕ ειιοπ εεε· 
ιιιε, πο” ε επιπόοειιι6ι·πειι ιιωιιειει εποπ 
εΙ6ει ε νει· ΓεεεεεεετόιιοΙι ε ει νεετειι·ιεΙοπιπεΙε 

Ιιονοεπιι!όεο; επ ιιιιοπγιι_ιε ποπ νιεεεεΠει, 

πο” νεΙόπειπ ε επιπόοεΙιότ Ιιεπάετόπ έγειει·επ 
ΜΜΕ Μ νόιΙιιειπγ (επεοιπιε), ε εΙιΙιόΙ Μινω 
ΙιοιτετιπΙι, πο” ο ΙιότΙιεπ ε νεεπεΙ‹ ΙιεΙεδΙει€ 
νόιοΙο ει όΙεππίιεόπ νεπγειέ€έτ ε ΙιεΙγοε Γο 
Ιγειιιιιε νοεοπ νιεεεε, ιπιπε ει: επεοΙΙιόιΙιεπ ὶε` 
ποιπ ε ιπέειεόΙε Ιιεπειπ ε νεε Ιιεεεπε!ειε ποι 

ιε ει σεοπτοΙ: Ιόπγοεειε εΙΙιειιιέέπειι ιεπιόι τοπ 
πεε, ΙώΙοε6πϋε νεπγετεπγΙιει. Ηεεεπε!ειπΙ πιπ 
ιπΙιεΕι!ι ειεπιτει.πεΙι: ε εόεενεε νεεΓεεινόπγ εε 
ε νεεεε νΙιεΙι. (Ιιοπιιοπ ιπο‹ι. .Ιοιιιπει Βι1.26.) 

81. Δι κι·οικηνιιι· (θεσιιι·ιιιοε; 
οι·ιι"ω Ιππωι) εγό;"πίπι ιι Βρισκ 
ιιιο!ιοΠιιιό|ε 'Ι'ι·ιπιππωιιιι από". Μπι 

ιιοπΙει τιι6]ει, Ιιοεγ ε ΓομειτιάδειεΙιεΙιεπ ε 
εγετιπεΙιο!ε ειι·οιει, Ιιειεε τέεπέι εδτ “Μάι 
Με» @επ ιε Ιιό!γεεοε νειεε ΙιιιιεεεΙε εεοΙι 
με εΙΙιοτίπεπι, πιπ ειοειεινετπεΙε πιοπι1επεΙε. 
ΘγεΙιοι·Ιειι Ιιέι·τ!όε Με:: νε1ιοπ ιιΒγ ΙοεΙΙ-ει ιε 
Ιιιπωπι ο !επτε·Βει πιω!. ε εγοιπποπτο Ιιειειιιοε, 
ιιεπιτό, τειπιὸειειένοΙ πιοιέεεγοεδ ιππειπέιιμ. 
νει” Μπι νοεεό!μ Ιιοιόι? - Τι·οιιεεεειι 
ε:οιιιιι: ειιι!ιεόΒεε ο πότε ε_εγόεγιψεπι, πει ε: 
ΜΜΜ ε ε Γοιχει!όΒο!ιετ ιιοεεεεε «κι ότε νοπ_ῇε 
ε πγει·πιεΙι πότε Μό. Πειιιιέιπ ιΠγ εεο91ιεπ 
ΜΒΜ Ιιεεπποε, πε ε πγετιπε!ι Ιιειπειι·ε ιιιιιετποε 
πό!γεεπιιεότ (επιρ!εειι·. νοειο. ρει·ρε!ιιππι.) 
εΙΙιε!ιπειιιπ!μ Μόιιό! ιιιϋι·ο Ιιεεπειτότ "επάθ 
!ιιπΙι, ε πεπιεπεπ Ι'θ8εθι εεινε ο" Μ! ΚεπέιΙ 
ειι!πε!!επι επϋι·ρότ (εμυριιε επιἰεοοιΙιιιιἰοιιε) 
ειιιιπ!ι πο!ιι,όΙοτΙεοτειιοπ Μάτι ειιεεΕιεπ. ΚΜ 
ιι16εεεΙιοιΙιεΙΙ ρθω. πιεεεΙιιιΙϋππόειοτπι ε: ειπε 
@νετ ιιγι!νεπιι!εεεπει: ιι€γι!ι ε Μπιέει πιο 
επε!ι. Ι!!γεπΙιοι· ε Ιειιιιέε ΙοΙγειπει ποιπ ΜΗ 
πιοΒιεινεεπιιππ. Μάιο" ιπιιωπ Μπιτ ΙιοπιιπΙε 
Μό. ιπετι -ΙειιΙϋιιΙιεπ ἱε νεΙεπιεΙΙιε Ιιοιιοενοει· 
ποπ πγιΙνεππιεεε έειιιι·εΙειε ει; οειιιιεπ επι 
ποιπόπγεΙιιοι νιεεεεΙιειεει ε ει: ιππεπ επειιιπε 
τοΜ; Ιιει_ιο!ιετ ΙφΙΙεγϋπειιοιιππΚ: πιο πε ε κι» 
ιεε;πιει· νει· Μέρα Ντόι” πιποε ιϋΙιΙιό Ειπε! 
ΙιεροεοΙειΙιειι, ιπιιιιΙιοΒγ πετΙντιεπιι!ειε 82 παπι 
πιει πεπι 1οΙειι!εοει!ι: ιππεο Ιιότιισόιιιπ!ι ει "ό 
ΒΥΜεΙιοε Ιοεπι, ωστε ε: ιιιιιιιι ΓοΙγειποι νε 
επιι, ε ιποεεεε εΙιει·ιειιοπά. πε ε Ι:διπει σεπ 
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ρέιπ Ιιε!γΙιοΙι, ρέΙοειιιΙ σαιτ :Η ειτοεοτ νει" τι 
τοι ωΡι τπεε: ΙτόεειΙιοτοεεΜεοΜπι1 τω πιοπΙσι 
@Με ε ιθθιιοιπι :ι νειτ:ιιΕπι, οιιιιέπ «ποπ - 
νειΒγ έεΙοε Ιιι€ειπγ ΙωιιὅοεοεεΙ Ιιονοπτιι ει ντιττό! 
ιποέει:ιΜιιιιΙτ τόειοποι, 12 εποπιοττ νεινόπ % 
οΙιοπ :είτΙιο2. Ειοπ 1τοποοε π.τοπ Ιιτιπιειτ @τό 
ΒγιιΙάπτ πο: οΙὅ. Α Ιιτεειπγ Ιιο!γοι.ι νοΙιοτπι 
ιπέε: -ε:Πι - κι" πειτπιτόποεοτ % ποΙιοιό 
τω νένέπ στη οΙιοπ πίττα νειΒγ νιειεπτειρειε: 
το. Ηπ τι Επι] οι οἔόει τοπια οΙϊοε!ει!ντιπ ΜϋΙτ 
πόροι Μ: Ττοιιεειοειπ όιοτδιιι€απγοε ίοτάδΙτοτ 
τοποοΙ τπιπά τιποτε πειειπέΙπποόιτπι, πιίέ οειιΙ‹ 
π Μι· πιππγιτει ιποἔποιπ πωπω, πο” Ιιοεγό 

Ιιπιπι οι ο8όειεό€το; ποπ πο" Ι:ϋΙδπΙιεύεότ 
ιιΒγειιιειιοπ πετ ΙιπτέιεέιπειΙ‹ ει Κονοτιτο:δ οποιε 
Ιιειπ τειττ_ῇο το_ῇΙεπἰ ειιοτιδ: 1. :π εΒγἐπἰεόΒ 
πω, επιπιτεά8οε ει!ποιοτιπ, Ι:ότοο τε2οπιτΙι:ιπ 
(τοιοεγποτεειο) - 2. :ι ΒγοπιοτππΙτ ποπ :πετ 
ΙιενέιοΙο :ιΙΙτπΙτπάνειΙι ΙπιΙ6πΙοϋιδ έιΙΙειροπέπειπ, 
ν:ιιιοπ τ. τ. ι1τοε-ο ειΙτΙτοτ :ι ι;γοπιοτ, νει” «έι 
ΙτοΗτοΙ τω; 3. ειιοπ επι· πϋΙοπΙιτόΙο πΙειΙττπό 
οοεΜεέιΙιτιπ, τ. τ. Ι'οΙγόε να" ροτ ει!εΙ‹Ι›ππ, 

. ωωποιι κι" ο! Μπι οεποπ ειιιιι€πειπ "πιω 
πιτ-ο. Α Ιοττό οεπτΙιοπι π:ιετπΜπιέτει ιιέινε τι 

πόπωνειε ΜπειΙπειΙ: ειτε πειιίιτοτέι :ιι ιιοπάοιππι ,· 
πο” πει Ιιέιτ _ιοΙοπινο ν:ιπ π: τιππτιιτ Ιιπειπέι!π 

€γιιιέιεύτ τονΜ ιεΙδπ νέιτΙιειι.πι. Α Γοτιιότε ΜΥ π. πο οΠγ Μ" ειπιιεΙιτιπ_ιπιπιΒτιοποι τη.έιπΙ 
νόπμ τεπάοΙ: 

Πρ. ΒιιΒΙτιπειπ οτειοΙιπι. εεπιτε. 
5:ιΠε επιπιοπ. εοτυρ. οιιοε . 
Αςπειο τω. οιιΙιοΕπεοπΙειε 00-80 Ματ. 

Μ. οι εοΙνο. - και" 
ΕΡ. Απιπιο - 00-80 ΗΜ. 

ΒιιΠ'ειπε ΜΗ. οτειοΙιπι. ππεππ. 

νπ€γ:. 

Μ. “Με - 00-80 ΗΜ. 
Βοτ:ιοιε πω. ππ.ειιιι πωπω. 

(1. Με Ποτιπ. πω. οΙιιτ. πιω.) 
(ΕΜΠ. Βέη. πο 'Πιοτ. πια!. οι οιιιτυτέ.)- π. ει. 

88. .Δ Πιότιοαναπ ΙιἰιιιιΙ (ειιΠσω 
οΙιΙπωΙ) !πιπαίσιο 6ιιιότιιιιι :Με Μπιτ 
πρ· .κάτω Βιοτιδ, πιω τι ράτττει οτνοει 
:ιοπἀοπιὶπ έιΙιειΙ ο εΖοτ ΙιτιώεέππΙτ ΗΓπτΒόεπέεό 

νο! τπο€Βίτοτι. 01°ν08, πόνοι!από οτοιιτπόπτειι 
ΕΜΠ τπππΙτέι!!τοο!ιεειππιτ: Α ΜοΙἰετ Με! τω: 

νεπγΙιοπώε όε πιπε πιο ι.ειττοιό ειππιοΜιοΙ Μ 
νιι..ιΒιιιτ, Ιιοἔγ οποπ ειετποΙ‹ πο” ειάειΒοΗιοπι 
πειειπ!ι!πτει πιΕπι1οπ οποττο ιτποιόΙγοε, Ειέιτ Βτἰ 
φωτ οΙΙοιιΙπποτ άΙΙιτ.εοπ; 27 εποπιοτ τι τπῳω, 
30 τι τοπεοτι πγιιΙειτ πιοΒϋΙι; ό8 τι ΜοΙἰοτ πάει 
τειἱ τποΒΒιιοπγιιπέιΙς πο;" ο!!γ πω" :.ιοπποΙτ τππιτ 
τπτΙΙιτοΙτετ Βτπιποτ τι ίοττό ποπ οΙ!επ .πω (Οι 
Βτππιπιει: 82.20 ειοτποτ. νπ›ἐγ το πιο πιω 
4 ωτεοει εποτἰπιϋπΙ‹) - ει: οτπΙιοτΙιοπ ἰε πιότ- - 
με !ιπτέιειιΙεΙιοι. ΥειΒγππΙ‹ τπιπποποεοιτο Βότ 
ε8οιοΙτ.,1ιο!ι!Ιγ παπι· Μη εαπ ΜΜΜ Κέιτοεειπ . 

πι, ποιπ 8:ϋποοΒοε, τπἱπιΙιοΒγ ο ποιόπεόΒεο 
ΜϋτϋΙτπόπγοι: ΜΜΜ π οεοπόΙγεΙιΙι πάει€οΙτ το 
οϋΙ:οττοΙ ειοππιόΙ‹. (0οιοτιο πόστο. πο Ρειττ5. 
1848. Ντ. 10.) π. ει. 

88. Οούπ ο11οιι @ΜΜΜ 01ιΙΜπ. 
Α ρίιτιει οΙαιοεπιπιπέιΙ Ιοπιι]ποπειπ νιωιτωινέπ 
:ι τω", πιι εποτιπτ ει πονοποιε €γόσέγειετ Βτἰ 
πω” έιΙιειΙ ο οεύιΙπιπ πωπω εεοτποΙ‹ τει 
ρειειιιειΙωτοιι, Μ. Βόνοτἔἰο-τ επτα ιιππιτ, 
πο" νοΙο ΜεοτΙοτοποτ τοἔγοιι. 0 πιτ θοεοι 
ποπ Ιιεειπέι|ιπ, τποΙΙγοΙτ 3 Γοττό, θ παπι 
σειιιοε ΙιοτοεοΙτ νοΙαιΙτ, ε: στι: πιω, πο” τι 
πγόΒγιιΙεέιε ιποπ πωπω εϋποτϋΙτ Ιει€γοπ ποΙπ. 
Α:οιιΙ›ειπ ὅ οι ειιέιπΙοτι Μ" επειεοΙτειτ εΙνετι, 
ε επι πιπέιοεο!πι ,· πο” ποιάετΙιοπ ΙτιεοΜι πάει 
Βο1τΙττιΙ 0.έιτπειώιιΙ: τποΒ τι τω, ο τα ο€γόπἱ 
εόἔοι ιοΜπινο, ΙπεετιπΙτόπι οτποΙΙ«ι‹ῇϋπΙ‹. Ντιέ-Ν 
πιοΙΙγ εεοιΙιοπ :ιιοπΕπιπ ὅ το Ι‹ϋτϋΙ ΙιοΙδΙ, 28-42 
“απο” τοποο!ι πειροπΙώπτ. ΤονέοΜ πωπ 
ιοἔγτι Β. Ιιο€γ οι ποϋΙτ Οεύ2Βειι1 τπιπειέΒ Ιπ 
πω επειεοΙπιτ πγπιωππΙτ. Ε Βγόεγετοτ Μει 
πέι!ιιτει :Μια πωπω” πειρειεπαιΙτ ο ΓπΙ:ιι€έιει, 
ί6Μιέετ ,. τπτ: ππιιειΙ‹ ποπ ιπΙπιποπεπεππόΙ ότ 
τοΙπιοιοτι, τπιεποτιπτ ϋτϋπποετ νέττοτΙέιεοΙπιτ 
απ! ε τι; Μέ. Μι οΙ‹ΙιόΙ νόττπω 6ο $οινότιοτ 
Μετα πειιΙό οεγοποιεπ6Ι πο." όν:ιτοεεέιεοτ ειι.έιπΙ , 
ε Με νέΙπό, ιΠγ εεοτΙιειι έτν:ιεύε ειδι!ιοιπό 
πιοΒ ο έγόεγΒιοτ ε.ιοει€ειιτ. (Οιι:ετω τπόοιο. 
τι'. ΗΜ, 1842. Ντ. 53.) Βτ. ΠΙ65. 



Μ ΒοΙ8γ6ἔγ- ε θγό8γε·ιοι·ιιιτι; 

988” ί!.πι·ονόύοΠο!ι ο "οικιστι 
Μιὰ» Ε&Ιδπ!ΗΜαΐ Μεωωωιωτ ο 
ιυιΜι- ;γό"Νέαόι·όΙ. Ι). 8 ει ιι ιι τ ιι ε ιι. 
Βάι· :Η όΙοκιιιιΜ ίοΙγειιιιιιτ νέι!τοιάσειί ΜεοιιΜ 
εειιιειΙ‹ Ξε ο8Υπιάειιο: :ι έγοικιοτίιήόεΙιιιιιΕ ΜΗΔΙ 
πιάνει!: ο ΓἐῇὰειΙιαιειΕιιεΙ‹ ΒιιτΜοι Ι:ϋΙϋιιΜ'όΙόΚ, 

7 ε €γόΒγιιιόόμι :ι Μι!όιιΒόεδ Ιπότίιι5ο& ειοτἰιιτ 
πΙΒιιΙιιιειωιιιάόΒι Α Κόιι_ΜοΙ: ΙοετϋΜι εεει.Ιιειι 
ειιοΙ‹: ιι-Βγοιιιοι·ιέ_ιοπι ΜιάειΙοτιμ €γιιΕπιτι Μ' 
Με εεύτέιεοΙωι ειίνΒϋόϋι·Ιιειι, ε ιιΒγιιιι οΙζΚοι· 
ει: οπιέεπόει ιιιιιίο!γειπι ι·ειιιιωΙοιιεόΒε, 
έι·δίο"έεη -- τιιόΒιε Βγει!ει·ιιι·ι ιιιιΠγ ΜΙΙΒιιΜ5 
25πιοΙα-ΜΙΙ ο ΒγόΒιπιιόἀιιιιΙ‹ Ιοιιιιιο. 

Αι οινοει ΙεϋιιγνοΗισιι κια =Ι‹όι·ιιΙιιΙ‹οΙ‹ιιι 
ε ειιοΙοεγόεγιώεέτ Μπι ·ειέιιάόΙκοιιι Μ οΙδεο 
ι·οιιιΕ, αεράκι ριση @εμε Μοωωτειιιιωιιωι 
ειιιιΜεπιιιιοΒ; πιοΙ1γετ ΘΙδ5ιότ ε2οτ:ὅ πιω 
Μ5ι·ϋΙτιιότιγο8οιι ε ιἑγόἔγιιιόὸ]άι ειιιιιιαιΜιτ1ιε 
ιοΒο!ιοιι ιερεεεωνο Μιοιιγο8ΜΕ·έΙΙΜα.· Α Κότ 
Βειιιιε ω; 

Α Βεωε €γ0τιιτει ιι5_ῇι5ι ΙιπιθΙοιι ε σιδ 
82ειΠωΙ..ιιιιΒγ «έ.=ι ειιιι·ό 1'έιι1ειΙπιιιΙ: ιοΙιωηιιΙ‹ 
πιοΒ: ιι ΓιέιιικιΙιιισΙοιιιιιΙΙιειιΙειιώΙ ειΙὅῇόιιοΒ -1ιει ε 
Ιιοι.εΒ νειΙεισιιΕ εναι ιιΙώιιιιιιΙΙγ ιοι·ιιιώεεεω νοκ 
ιιι επ ω». Α ι“ιικ1ειιιιιιΙο Μπι: ιιιἰιιἀοιιιιειιιϋ - 
πιόε ειι ἰιοιιιοτὅΙ‹ Μ εΙιιγοπινέΙ(, ιιόΙιει Έιάιιγόε· 
Ϊ8 _ῇό ΜΜΜ, ειοΙ:ΜΙ εγειΕπιΜειιι ιιιιιι.ειιΕοιιιεΚ 
εεινέιιιγύ ό8 ιιγέιΙΜέε Ιιό!6€όεοΕ. Ε ιοΪιειιιι πισω 
τιιιιιεΙιε εεγΓοι·πιέιι-ωπ, 68 ει Ι‹όι·_ῇ‹-›ΙεΙ‹ ε2ϋιπέ 
να! ει !όμΙειΙοιιι ο8όειοιι ιιιο€ειϋιιιις ΜΒ ιειιιότ 
οι οιιιέειτό.ειι $ο!γειιιι ει!! Με ιι ιιιοιιιιοΜ. ΐό]ύιιΙ 
ιιιει!αιιτ τιιοΒιλιΜπάό. ·Ι.ά: ιιιιισε _Μοιι; Δ: ·ότ 
ἱΠόει ι·ιι1ώιι επειροτύΒ1ι ε Θεγ8τι0$Ιοιι7 ει: ι5ιΙΙιιιι 
ιιιοΙεΒ ιειιιιιοε, ει ιιγοΙν πιινοΙ ειιιοε 1ιενοιινιι, 
ειιιιστοιιάσει και" Ι:ιεεό Μιόι· ε ιιοόνοε; Μ 
ιιεπιιιιωιι·οινοιιιιιοΕοιι :ι ΒΜειΕπιειε όυπόε Ιώ 
Ιϋιιδεοπι Η νειιι ·ιιγοιιινιι ο τοΙιειιιει Μια. 

ΜιιιιΙιοΒγ Μοι1Μιι :ι ;γοιιιοι· ΚόΙωιτιο ω» 
Β-Η:01110τώΚίΒ ο ίεΙιεΙιΒ Μ Ιιόι]εΙοΙ‹Ιιοι Μι 
εσιιιόΕπ·Β0ιιιιειΕ εΙδ, ει:ϋ!κοό8 Ιοιιιιο ιιόπιι 
ΗιΙδιιΙιδιΜόστ ὲοιιιιἰ.=·Ειιειι Μι!ϋιιΒϋιποιόε τι» 

ΕάιιΜΜοόΒοο,.- ΠιιιιΠιοΒγ ει ίάι:1ιιΙπιει|ι ει€γοιι 
ΙὅΙκ ,_ ε ει Με ·ιποιόοιόιι ο ΗΙιάιιγ!; ιιιιγ:ι€οΙσ πιό; 

82> 

Μπι ΙιΜόεεΙτ ε ΐοΕοιόΕ:; να" ΙιειίεΠοτό!κ Μ, 
ιΙο ΙοΙιετιιοΙ£ ειιο!ε Βενειτ ΜΜΜ: "Η ΠειΙοι:-, 
ί" ρ. ο. ιθιωω Ιών·ει, ιιιιτ ειΠ€Ιιε ιιιοΒιειιιοι· 
Ιιοιιιι- ριιειωι Ι!ιαιει·ει, ιιιΜ6ιι :ι Βγοπιιοι· Μέι 
ΙιειιτιόΚοινοινιιιι ὁεε:οοΙοἔγεάνο. Πειιρόιι ε: 
Βγόἔγὶώε ειΙειιι $6ΒῇιιΙ‹ ιοΜτ Μϋειιιει·ιιι ν Μυη 
ΜΚ οεει και εΙ6ιιιιιι& ιι Ιωιι6·Ι(626Ι, Μποιιι 
ιι έγόέγειει·οΚοι ΜΒΜ Ιοοιιά ε2ϋΙιεόΒ ιθμόπ 
νέι!τοιωτιιι , @γ ιιισιι Ι‹ότ οΠοιι ιιιτόινο Βιοτε 
ωιωι :ι Μικτό ιειωι, ιιιωιγω μπω ΜΜΕ Μιά 
ιδιοι; Βοιιὰο!ιιιι!‹, εκιιοοοιι6Βιιε οτ _ιιινιιιιιιΕιιιει 
τοεειι1Ι: ει Κόι·Ιιειιέι·ωιοπ - 

Τϋι·ιόιιιΚ Μ” Η3ι·ε2ει!εοπΙκέιιτ ιδοΙδ ει: 
Μ0€08 ΙιειείιιιιάειΙοιιι, -- Με ειιιΙωέε ε: οι· 
νοειιειΙ‹ Μϋειιιοπιι: -- ιΠγ οειοιΙιειι ΗΜ ν!ι!ιό 
Μπι! νειιι ΜιροεοΜΒΒιιπ·, ‹Ιο ειιόι·τ Κέιιειεινειει 
ΙείιιιιΙτ (ειιΙί. οιιιιι.) Μπι ΜΙ! =οΙΙειισιιεειιιέΙιιΕ, 
πιο” οιοιι Ι:ϋΙϋιιΙιειι ε νέΙΩόΜεΙιειι ιΜεΙδ "ει, 
καιω οεοιΙιοιι τόΜιειΒιιϋιοιιιιι ιι Εύα, ιιιε!!γ 
ιιοΙ‹ τόΜι ρύΙάίι_ιέτ Μέι εωτιιὅ. 

Μειιιιέἱ ΙιονοεοΒΒο8 εειιιι οι ΜΥ Μεεεε 
ι;γοτιιοι·ΓέιέεΙιειιι ειστινει16: :1ιιιιέΙ κονοεοΒιι 
Μμ1ειΙιιιιιτ άτα, άι: ιι εοΙ‹ ΕορΙ:ιΙ:ιε··ιιι!ιιι πιω 
€γϋι1ΒόΒΒέ ε. :ιι ιάοεοει ΒΔιιωΙωιιΕι·ιι·Ιι:ηΒιιι 
σόιω ωιωεω έ Ι 

Μ3ιι6ειι ΜΜΕ 6ε 88ΥΜ°7ύ- 520τοΙ:4ι8· 
€γο1ιΙΜάΙο Μ πιτ @εμε ΜάεΙιιιαΕΜ. Ιίοι·ϋΙοιι 
άόΙοιιιιιιόειι ειινωιγύ· έωΙοικ. - ΜΜΒοΒγ:ο= 
Ιιοτοεε:Ιε ειιήοΕΜιιι ε 1οι·ΙκιιΕΕιωι εει·ιιιιγιά κι ό· 
το;ιιοΙ‹, ε οι: 6ΜΙ·-Μιιγάεπι·Βόειιο€ποΜ ε2ὲῇ= 
ιιιοεό ειοτϋΙ ιιιοΙοε νίι ΙεωσΙιΒ, ιιιοΗγΒοιι· 
ε2ι9πειεινειε Ιωεοι·Γ6Μ (ΟΑι·1ιοιιιιιιπιιηιςπεειειο) πιο ι 
ίὁΙοΙὸνει. ΙΙΙγειι!ιοιι ει εεινειιγ·ι1εέι€ οΙΙιέιιιιιέωι· 
νόεεω ΒοΙεὅΙοΒ ιε Με2ιιοει Ιοοιιιὶ ο ιιιοιι6οϋ· 
που. -- ΑΖ 16οΒοε Μι εΠοιι ει επιιιιγιιΙ: (πιστ 
ριιιιιιι) οεειΙιιιοιιι· ο8γοιΙειι ειιοι·ιι€ι·ικ · ΜΜΜ ιι 
ε2οπό ιΙ!γ ίοι·πιέι!ιειιι·3 
= ΜΜΜ έιεΙ Μάτι :ι ·Ιάβει!οιιι-ιιιτΜΜιιί!μ 
ο" Μιιιιι·1‹έινό ίὅεοϊοι τοπιάοἱ 45 ει·ιιιτιππει ν 
(- 587ι85 Ματια) οιιιΙαοε Ντεπώ] ό8 ΜΜΜ: 
ο8γοε ειιιιιγιιΙΙιόΙ (ΟΙιΙοι·Ιιγάι·ει·πιο Μ0ι·ρΙιιιιο) 
Μπι Μ 10 οοιιιι€ι·ιιιιιιιιοι πω, ιε 1%ιιι 
528ιιιοτΦ; οπο ιωιι›‹ιι ιόΜι πιο” ΒενοεοϋΙν 



ι 

ΒεΙΒγόΒιι; έ ει·όΒγεποτιιιιι. 

που ΕοΙΙ νοιιιιι ει Ειι_ιιιιιΙοιιι ιιιιΒγεέσ,;ει 6ο αιτ 
ιόεεέιΒιι εεοι·ιιιι (ιιιιιιι1οιι Με ροτοιιΙιιιιι οι” Παι 
ιιέιΙΙειΙ νόνόιι ΙιεΙδιο) Ιιει ε2ϋΕεό,ι;οε, ιι2 ιιεύει 
τιιοιιιιγιεόΒοι ιε οΙΓοΒγιιιιιιιιιιη:ι ει Ιιοι:ει8, Μι» 
ο” Ρόι· ΕειιιέιΙ Ειινότ νένέιι. - Εεεε εικονι 
πο” Ιι:ιειοιιιιιιΙ ΜΜΜ ιιιόε ποπ εεειιιιειι ω, 
Μι ει! ΜοΒοε Μιιτειιιιιιιι τέιΕ πιω Ε6Ειιιιι οΕοιή 
πι, ε ο τοΕιιιτοιΙιοτι ιε νιιιιιιιιΕ 8ιοτιὅιιοΕ Ει 
ρ:ιεειειΕιιιιι. ΜΒΜ ο ίειιτίι·ι οεοι!ιοιι Ειιιιι6Ιιε8 
ειιιρΙειει.τιιιιι Ηιοι·ιιιοιιιιιιιιοι :ιΙΕειΙιιιειιτειιιιι πιει 
Εοιιγ νοιιειται! να” ειιιιιγ:ιΙΙειΙ (ιιιοτριιιιισι) ιε, 
πιι εοΕειιοι· οΙ68εόεοε :ι ἔγόἔγιιἔιετιι. 

Α ιιιι ει! όιιιοιιιιοι ιιιθιι, Ιοἔγειι ει τοπ 
σΙοει ώρΙέΙό; ΕΒιιιιγοιι ειιιέειιΙιο8δ όιΕεΕ τοπι 
ιΜτοεεοιιοΕ. Πει ει Ιιοιιι€ :ιΙΕειιιι θγόιιιδο: ει νιιε 
ΙιειεειιέΙ:ιτιι ό8 ει 2έριόιό όψεις _ῇό ειιΕοτι Εστι 
ιιιιΕ οΙδ, οειειΕΙιοΒγ «ποπ Ιοίτι οεοτΙιοιι ο νεε 
Εόε:ιιιιιόιιγοΕ Ιοέ,ι;γϋιιΒόΒΒιΕόι Με!! νέΙειει 
τιιιιιιιιΕ. (ΒιιΙΙοτ. ι,ιεΞιιόι·. Μ ΤΙιοτειρ. πινει!. οι 
οιιιτ. 1842.) Κέι·ιιιγι. 

26. Α επιπιπΒιΠιιτικια 8:68” 
Φάεπ ΠοϋιΠ$ε σιι"ΜΜεΙ. *) ΈΙιεΕειιι «Ε. ιι 

.ΜΜΕ Ειι·ει!γ οι·νοειι ει ε:ειιιιιιτΙιιιιιιιτ οΙΙοιιι ιιιιιι 
Μι ειιοιιοΕ ΕΜ οΙειδιιιιΕ ΜΜΕ ει, Ιιιιι$258 επει 
τοι (Με ι"ιιοΜει). ,,Ειιιιιιοι ιἰο Γιιεεει @Μάι 
ιιιιιιε Ει οοειιιοΙιιοΙιο. ΒιιιιιοΙΙοιι 1842” ΜΜΕ 
ιιιιιιιΕιδιέιΒιιιι ιιεγειιιιε ειιιιιγιτει Γ6Ιόιοεέιι, Μ" 
επι επέιιιιοει αιρειειωΙιιω ιιιιιιι θΕόιΙιιιιι “καιω 
οιιιιιιι.Ι Ιιο2Ιιει_ιει Μ. 'ΗΜ πάπια ει ΜΜΕ οινιι.εοΕ 
ιιτέιιιιι ειιιιιι.6ιι ει; άΙΙιι.ιέιΕ. Α: ό ιι€ιιι€ιιι ο;" ιιειρι·ιι 
δ!) οοιιιι;.ιι·. (6,”Μι ει.) ΜΜΕ πω. «Με Βιμ 
ΒέιιεινιιΙ Ε6Ινοινο ·όΒ ΕϋτϋΙ!σε16Ι 3 6ε 92 οΙιοιι 
020 ΒΜιιιπιιι), πιεσε! ΐΒΙοι·σειιιικι ΒόΒ828ττο 
νένο, ο8γἱΕόι απο, τιιιιειΕιιι Δημ!. Νοιιι 
οιέ1εΙΙοιιοε ει Γ6τιωΙιΜ επι· Θωθ ο” Με Ε» 
Μ: ιιιιιΙγν:ι τΙιοιιι, νειἔγ ιιιοιιιιοΙο οΙιι_ιιιι€ επική. 
ΒιοΕοιι Βγό·,;γιιιιιιιι .ΜΜΕ 2-3 Μι ικόΒοα να 
ωιι ει Ιι:ι_ιιιιιΕ. Δ ΕότιοΙοΕ ιιιιιιιόνω Με πιο· 
Ιιἔιιιγ ιιιιιι ιιιΙγωιι:ιιι ΕοΙΙ ε· €γό,ιχειοι· Ειιιι2ιιέιΙει 
Μ, ιι οι Μια οι·δειιδ 82€ποΕ ειιάιιΙωτιιιιΕ. Α; 
 

η Μιά Μι Ποιιιιοι· Εϋ:Ιέεότ Δ "ΘΡιιιοΕΕόι·ΙιιΜιό| ; 
ο ρω!. Μινι ΙονιιΙ6ι. 8 π ο ι· Ε. 

π 

ΣΒ 

έιτοιι‹1 "δημ, ει ΙόΒιιιότειέΕΙοι ιιιιιιιιιιε ΕεΙΙο 
ιιιεει ιιιεΙο; κι πο νόΙτιιιιιτοε ΜΜΜ. (ΒιιΙΙει. ` 
Θωθ. ιι. ιΙιει·. φαι. Οι ΟΜΕ) 

ιιιύι"α Ρι·σ€ο_' οιΙιιιιικ. Ποπ! , “Μ”. 
Βιιρειεςιιιοι· ω.ωόιιμ ε2ετιιιι, Μ: Βοιε.ειιδι·ει 
(!γωιι οι·νοε) ?Ζ εειστοιΕιδΙ @εγω ιιιιι 
Βιι€Εο20": ειιιΕοιεειιοΕ , ιι @Μ οιιοτοΕΒιιιι, έι 
Ιιτίιεει ε2ετιιιι. ει ΙιιιιιιιιΕ ιοιι1ιιιΙι'ιειιτ ιι οιιγιιϋΙό 
ειέι οειΕϋιΙό. ΑιιοιιΙιειιι επ ιιιΙαιΙει Ιι;ιε;ιιέΙτ Εέ 
ειιιιιιόιιγι - Βιιρειεςιιιοι ειοιιιιι, ιιιιιιτΙιοΒγ 
ιι επι· ιι Ιονοι;διι Ε6ιιιιιιιιι_ 8Ζωι0ΠιιιΕ, πιω 
ιιοιιΕοι· €γοτεειιι ε οιιειΕ ιι11γ ιιιειιιιγΞειξε1ιειι ΕοΙΙ 
Εόε:ίιιιι, ει ιιιοιιιιγιι Μ αΕο,ι·ιιιιΕ _Ιι;ιειιιά1ιιι. 
Μέιετιιόό_ισ ιο8_ιοΙιΙιιιιιΕ ΜΜΕ ιτιό2ΒέιερειδιρΙιοιι, 
ιιιἰ Ιει€_ιοΙιΙι Ιιοι·όοιόιει; καιω ΕβιωτΕιιιιΕ ει 
ι3ιιιιιι Ιερέιι·οΙι ω. Α πιόιέέιε ειόιρΕιριι «πιω 
ρι·οιοιοεΙ. Μή ιιιοιιιιι€Βγ ω”, εἶιἱτ τοιαιΙιΙι 
Μ, ιοιιιΕιιΙωιιιΙ ιιιο€πιιιτειά. ΟΙνειάόΕει_νωιοιι, 
ιόΕάΙοτεε “εκει όει εειιιοιΙοιι; _Ιιιι ιιιι·οειιε ω 
ω, ιιΕΕοι· ι!ιοΙό επιιΙιειάιιΙτ Μι ε ει εγόΒγειοτ 
εΙνσωιιάδ. Α ι·ειιιιοε ιιΙνειι16Ε πέη; νοκ: 
1 ι·όει ρι0$0ῇοιὶ. «Με ε 5 τό" ρέιιιιΙι. ω. ι! 
έγόΒγειοι· οεδρροιιΕότιι ΜΜΕ, τϋΙιΙιιιγἰιο 15 
;ιιτ ιιιιιι_ιτνάιι ΕοιτιοιΙιοιι. Θγοιιείι|τ εισιιιόΙγειΕ 
ιι6Ε5+18 ςεϋρροτ ιιτΙοτι Εοιιι1οιΙιοιι ,ι ιιιιιιιιιοιι 
Ιιιιι·ιιιιιό ΜΜΜ δ·ήίΕθ ι:ιιόιιιιοΙ ,οιιι€ζΙΕέι1ικόιι) 
ιιιι€ 120 οιιόριιιιι ιιιιοιι οι, ιι ιιιιιιέιιι ιιειΒ)ε ιιεχει9 
Με» ειἀιιἔοι ΐοΙγι.4ιώ γιιΒγ ει 820τι-ιιςΕάιιΥ 
πεφτει οΙΙιιιι_;γά ειιιιιιιιιι Μια ΕιιιοΙιΙι ιιιιιιεοΕ 
Μπι Μπι ΜΜΜ. Βια πο: 1ιειειιιιιΙιιτει ΜΜΕ 
ίδιει_ιέιε, ι3ιιιιιιτΙειιιρέι8, ειιινιιο1ιοΒιιιι, ριιιόΒιιόει 
ιιιιιιιισΕ τιιιιιιοΕ Μ, οι Με! πιο Μ!! ει που 
ιιιιειιιέΙιιιέιώΙ ειέιΙΙ:ιιιιιιιΕ, ο τϋιιοιιιόιιγοΕι6Μι 
:Μια ιιιιι€οΕτόΙ οΙιιιιιτειάο2ιιιιΕ. ΒιιιιιΙΙοι.ι έΙΙιιιι 
ιέΙοιαιειέει Ιιιιιιι1ι.Ε ΙιιιειιιόΙειώει; ιι Μι ιιιοι€ά 
εοΕιιι, ιιιοΙοε ιιιιϋιειΙιοιι, ειιειροτειιι ιιειωτι1ιιΕ. 
Β. τ:ιρειιιιιιιΙειωι ηιιοι·ιιιτ ιι ρι·οιοιόε1. Ε” πεσο 
ακό ε ΜοΙ4οιι6 !ιειιέ88ειΙ- ω, ω” ΗΜ, Ιιοεγ 
Μπι 22 οιιιόε2ιό8, ιι ν6ιΕ6ιιιιιιόι, ι Μια 
8οιιΙιιέιε. ιιιιρΒιιινιιΙι, ει ιιόι·ΒιιιΕΙιότιγάΕ ιιιόιΙΙο 
Με εΙνέι.Ι.ιειιπι!ιιιμι ιι ει: ιιι_ιοΙΙ ιιιιιιιιέιεοΕ ωσε 
0ωιιωθι, ιι6ι ιιιέιΒ ιι ιιιι1ΙΒιιοπϋ ιιοΕ6ιγόνιι! 

. . 

_, ιι. ει. 



28 ΒοιΒγ68γ- ε €γ6έγειιοι·ιειιι. 

Με ιε ειΒιιι·ιει έειΙο!ιιι. ΙιοΒγ ει ιιιιιδ εΞΙ1οιιιιι 
ιιγε5Ιιει ΙοτειΕοάο1ττοι·ιιιέιιγ6Κ ιδΙιΙι οεοτΙιοιι ω 
πινειαειΙι: ε Μ" ει Ιιειι·Ιειιι€οΙε ΙιεΒοκιόεο @κι 
Εγόεγειοι· Ιιειι:ίιεει ΔΗΜ €γοι·εειιι ΜΒΜ ιιιοιιτ 
νοΙιιει. (θα. Μι. ΨοοΙι. 1813- Ντ. 7.) 

ΙΙΙόε. 

Ω!. ΟΙπω!ιονΙτιπ, τ” “Με” πιο· 
ΕΜΠ Ο Β11Μ"ούΙ. ΕΛ Μειιι2ιιιι ΜΜΜ τσι ει 

Μι οοιι6ειιιιίιιοι ίεΙιέι· ΒιιιειΙιόιιΙιειτι, ό8 ει ρότιιί 
0ιιιιιοοιιει ονειαι-Ιιειιι, ε οιιιοΙιονιιιει - νει;;γ 
0ιιιιιονιιιο ιιόννοΙ ιιονοιιο ει. Ι.ειιοΙΙοιιοε ετο 
ῇο ιιειΒγοιι €γϋιι€ο, εοιιι οιιιιιιιιει - εοιιι αιτι 
οιιοιιιιιει ιιοιτι ι'οεΙειΙτειιιΙε Ιιετιιιο. Κέειιιόε πιω 
]ει ιιιιιιτ ει Ι‹ιιιΙ‹οιι‹Ι‹ἐΙ‹ό; ιοΒοοιοι Ιιοεειειε Μιέ:ι· 
ΙειροιιγοΙ:, ειειΒιιόΙΙιιιΙιοΙε; ίιϋΙ‹ Ιιεεετϋ, Ιωνόεεέ 
οΙάόΙκοιιγειΕ. Α Ιειιι€1ιειιι (ειΙοοιι.) Γ6ΙοΙὰειιιιειΙ‹, 
νίι!ιοιι όροιι ιιοιιι; εεινειΙ:Ιιειιι Ιεϋιιιιγοιι οΜΙιει 

.ιόΙ‹, ει επ ιΠγ οΙάειιΙιόΙ Ιεϋτιιιγοιι ιεεω2ειιοΒ. 
Ι.ειιι€Ιιειιιι οΙάειτει ιιιιΒγοιι Ιεοιιοι·ϋ, 118 ει ειναι.: 
Με! νόιδειαια ΙεέιιιρειρΜ ΞΙσέΙει·ο, ει νιοΙει 
Μάνα 26Ιάι·ο τω. - θγό€γειοτί1Ι ιιιόε ιιοπι 
εοΙ:ειοι· Ιιειε:ιιέΙτειιοττ. (ΒιιΙΙοιιιι @κάτω Φο 
1'Ιιει·ειροιιι. ιιιιόά. οι ΒΙιιι·ιιι€. 1843.) 

ΚειτοΙγι. 
988. Α Μει·ιπ1Παα ΒΙΙΜΒΙΙΙ"Ε 

Δέκα ει ΠιιιΙΙΜο; ΩπόΗΠ1α1όΠο- ιίΙΟα! 
σΙωιοπ ιιΜωπό;Μιιι. Πισωπιπ1Ιο 
επιίιμ ΙιοΙιετ ει εϋΙεωεόΒ νει" οειιρέιιι οι 
Μπι ΓιιΙι·ει εισιικΚοινει, να" ιιιιιι‹ι Μπότα 
Μεοήοάνε. (Με τειιόε2ει·ιιιτ ει ΙόΒιιιι:ειιιι Μειώ 
8ει, ιιιοΙΙγιιοΙ‹ Μόνοι!εο2τέΙιοιι ει Μπος ΙιειΙΙιόι·ει 
ΜΒΜ ιιι€ει·ϋΙιεόεετ, ΚόεὅΙιΙι επ ΕυετειοΙι 086· 
νόΙιοιι ιε ιιι;ειτέιει έτο2; ει ΜΙ ΙειεεειιΚόιιι Βο 
ιιιιΒιιΙ, ει ΙιειΙΙέιε Βιισιιιεειεει οΙτοιιιιριιΙ: Μό Μι 
όει!ιιιει!: _ιοΙοιιΚο2ιιεΙε ιιιίΒ ει εϋΙ:οτεέι; τοἱ_ἰειε Με 
Ιιειιι 1ιοιιΙΙ. Ι.ειιιιΙιειΙΙο ειι ιΙΙγ ΙιειΙΙιειοΒ ειόΙΙιϋιιόε 
ειιτ:ιΙ οΙ‹ο2οπ ειιΙ:οιεόε!ιοιι ει Μπακ Μιι6ττό 
πιος @κι Ιεοἀνο2ὅ είιΙ«ιι·ι·οΙ, ε” 1ιοΒγ επι 
πιω ΒοΒοΒοι Μπι! πιιιιάοιιίΙ: το!ιοε ε;ι·όεγιιΙέετ 
%ιι>ει8Ζω, 08εωισεγ νιΒγιιιιι Μ!! ει ιαπω 
ιτιοι·οιιιο, πιἱ Α2 0ι°νοε οεγόιιἰεόΒόιὅ! ΙοἔιιιΙώϋΙ› 
Μ%- Α Μακάι” ΜΥ πιόάοιι Παει νόἔΙιοι .Ιο 
»θα Ι.ιιιιιΙιειΙΙο: ε 

Α €ειΙνειιι οειΙορ Ιοιιι62οιΙιδΙ οΙέιειδι· ιιγοΙοε 
ρειι·Ι:, ΙεόεδΙιΙι 10-12, νόμο 18 μάτι, ειδι. 
πιο” ρύΙάει Με ιιιιειδιι ϋεειεὲοιι 40 Μ” ιε νεα 
Μέι. - Α: Μπι Ι‹ιιωιεΖειι ΒΘνΜε ει: οι·ι_ιότει 
ιοιι άι ει2 ΕιιιιιειοΙι οεϋνόΙιο, άι: “επι Ιπιιτειει!ιει 
Ιιοοεειτοττ το” Πιιοπι Ιιοειιιύ τω, ιιιο!!γοι. οι." 
Μεεό ΜΜΜ σε Ειιει.ειοΙι σεϋνο ίεΙειΖειι 

Μια, ιιιείιειΙε νόΒο ει Ιειιτειει!ιόΙ Μόντε πιέιε.ιΙε 
νόιιοιιγ τότ €γόιιΒόιι Ιιεειιιιττ ει άο1ιΙιάτιγειΕιει ει 
Μ! ΙιειΙΙβιι·ιιιοιι έκ. Β: ιιιο€τϋι·τόιινόιι, ει εε! 
νειιιοει2Ιορ νο:ότεοάτοιιγειιιειΙε οΒγιικόι, τιιιιι$ειιι 
ει: οειΙορ εΙε5%ό ιιιοε Ι6ιι ιιοάνοειινο νωθι 68 
8όεειννειΙ, ει Ιιεε:ιιιιτ Με οΒγι|κόΙιο ειΙιτειειώ; ει 
ιιιέειΙ‹ νο2όι·εοάοιιγι Μπιτ εΙΙοιιεειι·ικειτ ει ιιιε'ιειιε 
ιδνοΙ Με ότιιιι!ποιόεΙιο; οι όι·ιιιτόε ειΙειττ :ύ 
Βέιε έε ίε3]6ειιοιιι Με Με ει Γι1Ι 6ο ίόΙιοιι; ει: 
απ:: ιιιιιιειι τειιιἔειιόὰιτειΙ‹; άει ο ι'ιέιιάειΙοιιι οεει!ε 
ριΙΙειιιιιιι, - ει Ιιοτο€ ότ:όΙ‹οι ειιοιιΕιειτι ε” 
ΟειτειΕιι€ οΙτοιιιριιΙτειΚ. -Ε τιιίιτότει τΜιέιιι Μ!! 
ιειιιόιοΙιιι, Ιιει ειι εΒγέιι οΙόἔΒό ιιι€ουΙόΙεειιγ, 
- ΙειιΙϋιιΙιειι οΙόἔ Ιεότει:οι· νειΒγ Ιιέτοιιιειοιι. 
(Βιι!Ιο0. μπι. ό. ΤΙιοτειρ. ιιιοει. οι σΙιιι·ιιι€.) ι 

ιι. ει; 

@ο .&8,0.ια1ιό1Φό| (Φωκιων 
απ·σμΠι1ο ) 87ΟΕ.ΠΙΒΒΕΠΠ."ΟΕ- , Μ. 
ΗειιιοοΙι Βόιιειτά, Ιιοι·Ιιιιι εγειΕοι·Ιό 
οι·νοειόΙ. Α: ειΒγειει:Ι‹όι· ιιΒγειιι ιιιειτ πιει 
οι·νοεοΙε Με! ιο ιετιιοικετετι. ΙόιιγοδόιιοΙ: ειιοιι- . 
Μπι ροιιτοεει!ιΙι Βιιτειιειεειτ ιιιΚοιει, ιοΒιιιΙ:εΠιιι 
Γτειιιοιιιει οι·νοεοΙε τϋι·εΙενόεοιιιοΙε 1εόε26ιιΙιοψ1Ιε. 

Βιοιι Ιιεεε€εέΒιιοιι ε'ιΙιειΙειΙιειιι νόνο οι ει" 
ιετἰιιιό_ῇο και" τέε:Βοτι νει" εΒόε2οιι ΜΜΜ» 
ΙιϋΙνο ιειΙέιΙτειιιΙε; ει Ι‹οροιιγει Μαι ΙιειΙγότ Μ» 
Μ Με ιιοπι Μα, ε ει Ιιιέιιγιό τόεε και” ει 
Ι;οροιιγει οεοιιτοΙ: Ιιοιιγοιτιειεει όε ιιιοΒνειειει€ο 
4:Ξιεει, πω· ρεκ1ιε εεινόε Ι‹ιϋιιι1‹ἑε ει1ι.ειΙ ρόιοΙ 
ΜΜΕ. 

Α Βοιο€εόἔ ι'οΙαιιι - 0Βέ52οιι επ ει” 
τϋΜόΙοτοε Ιιιειιιγιτειεειιε -- οΙό;;Βό ιεττιότοιοεοΕ. 
Αι ειἔγιιειΙ‹ 82οιι τόποι, ιιιοΙ!γοικ Ιο,ςΙιέειδιι!ιοιι 
ΐο]ἰὅὸιιοΕ Μ, ιο%γει!ει·:ιΙιΙιστι νειιιιιιιΙε οιοιι Ισθ 
ιοι;ιι68ποΙε :Μι πιω. 



ΒοΙεγόεγ‹ ε 8γ68γεεοι·τιιτι. Σ? 

· !εε!ιδιο!ο!ι!ι! ςι!ι!ιό! ιιιιιΒγειτέ22ει: 
Α !ιοιοεεόε ειιιι·ιιιιιιέει!! ει εποι·ώ 3 

Ο 

1.) Τ6!ιέ!ει!ειι !ειι“θι!δι!όε, ιιιο!!γ ιιιιιι 
@που έι!!:8!;!ιι08, οι 8ἔγιι8!€ ιιιιιιι!ιιιι τό3ιο!ι·ιι 
οΒγ!'οι·ι·ιι:!ιι !ι!ιετ_ιοι!δ, ε ε:οτοε ν!ε2οιιγ!ιειιι 
έ!!ό επ ιι€γιιονοποιτ Μι!!! ίε!νίι!ιόι·τει!, ιιιο!!γ 
€γει!ιι·:ιιι ιιοιιι ιιι!ιε, ιιιιτι! ει2 ει€γιιιι!ι ιιιοι.ιι!!!ε 
ροι!ε!ειει νει!ειιιιο!!γ ει!ειοεοτιγει!ι!ι !ι!!ο_!!διιόε! ίο!ιοιι. 

2.) Α !.έιριιοι!νιιο!ι να" ἱε νόι·ιιο!: ιω 
τιγει, ιιιε!!γιιο!ι Ιοδιό!ι!ι εεε!!ιοιι ιιι!ει1‹!οιιί!!ιιι!ό 
ει €γοι·ιιιο!ιο!ι ει€γιιει!ιότει. -ΔΕ!ό!ιο:ει!!!ι οι ει: 
:ιεγ ετ!όιιγοιι·ο τϋι·τόιιι ιιγοιιιε!ε Με! ρ. ο. επ 
ιισιιιι ει€γνιι!ιότΒειιι. 

.Μου ιιΒγειει!ιόι·, ιιιο!!γ €γετιιιοΕο!ιιιό! 
!ε%γει!ει·ιι!ι!κιιι νόιο!!!ι όεπο. ο ε ει !‹ ι· ό ε ι! ιι 
τοε, !ιινενόιι :ποπ ιιοιιιοι, ιιιο!!γ τι: ιιιιιι1ι 
:ι€γνί:!ιοι· !:!εόι·ο!ό!ιοιι _!ο!οτιι!: ιιιιι€. Α: ει" 
€γιιιιιιέι!:!ιιιιι!ι Μ. ει€γοε τόειει ε!οιιγόεινο, 
Θε εεινόνει! το!! !ιό!γ:ιΒο!ε Με! ρόιο!νιι ΜΜΜ!. 
ιιει!ι. 8ιει·2δ οιιιιο!: οι·οι!οτέ! Ι.ει!!οιιιιιιιι! ιιτειιι 
€γιι!ιιτ!έει $ο!γειιιιτό! ειέι·ιιι:ιΖωήει, ιιιο!!γ εο 
ιιγει!όε και" ο!!έιΒγιι!ίιεεει! νόμδι!ό!ι. Α: Μι 
!ιιόρ ε!ι·οιιι!οτι νο!!! ε!!!οιιιέιιγ ιι!δνο! !ιοειιινόι! 
νέιι ιιιιοε κι: ιιιιιι·ειι!, ιιιιι!!γ εεινόε Κιιι:ειι!νειιιγ . 
Μαι! !;ό!!ο!!!ε Ε!. 

δ.) Απ οι" ΜΙ!!! ιιι€οι·όιιο!ι, ό8 ειτο!Ιοιιιι 
!ιι!ση!δι!όειιο!ι !ιι:5τιγει ,Ι ειιιι!.έιι ιιόιιι! !ιο!ο!γέιε 
ω! νου-ει να” ιιιιιοε ο !ιότ οΙϋ!ιοιόεέιτε? πιιι€ 
παπι !ιει!;έιτοι!ιει!ιι!. 

Α !ιόι·Ιιει!έιτιιιτ Μέση ιιο!ιό:, τιιιιι!!ιοΒγ 
τόπικ! ιιι!!ιιι ιιιιιιι!ιιιι !‹ὸι·_ῇο!ο!ι !ιιέιιιγιειιιιι!ι, τό· 
ειιιι! ροι!ιε ει: όειιιονο!.!: !ϋτιιιιιιόιιγο!‹ ιι: Μο!» 
πιάτο (ΣΒΒΕ νει!ειιιιο!!γ ιι€γ!ιιιιι!ει!οιιιτει πιο 
$8!ιι€ι!ε. ! 

Α ιιιοι€ιΞε ι·οιιι!εεοιι ιι !οετοε ειΒγιιό52 
ε!!ειι!ιο2ό ι·όε:έιι !.ϋ!ι!ιό Κονοε!ιό ει!ιειάε!ι!γοινει 
νειιι; !!!γιιιι εγετιιιο!ιο!ε ει: ιιἔγ πιονοποιτνο!ο 
επϋ!οτειτ ε ι ό ! !ι ιι ε! ό ε: !ι ο ιι ειετινοι!ιις!ι. 
Ειοιι ειιέ!!ι!!ι!όε ιιιει_ιι! Μπι εο!ιιι εισαι τόΚύ!ειοε 
(Ρειι·ει!γειε) ιιι!α!ι!ι!ι οιιιι!ε Ρειτοειε, ε ι·ι!!ιέιτι ι!!ωι!ά 
Με (Ρ:ιτειρ!ο;;!ει), !.ϋ!ι!ιιιγ!ι·ο οε:ι!ι !”ιέ!ο!ι!ει!ύ 
(Ηειιιιρ!οΒιε). Β2οιι ειέ!!ιιιι!όει ιέι!!ειρο! !ειρειει 
ω!!ιι!!!ε ει νόμειεο!ι.!ιιιιι , ει !6!εό!ι!ιοπι εγει!ιι·ει!ι 

Μπι, ει: απ:: 68 !δι·ιεό!ι ιιιιιιιιΒιιιι. Ε'έγΠι μι 
Μ! ει !ιοτοεεόΒιιο!ι !εει!!ι ει εϋτοεό!ι 58, 
ιιιιι!!γο!: !ι!!!6ιι6εοτι ει ειέ!!ιιιι!6!! ιιιἔο!‹ παιζο 
ι·οι!ιέιεειι έ!!.:ι! ιιγι!νόιιιι!ιιιι!ι. -- Α τιι€ο!ι ἐγώ: 
ι·ιιιι οΒόειοιι ειιι!ιάειειοτϋ ό τι ό !ιοιιγεέιζ 
μ! Ι›!ιιιιι!‹, ε Μ!. ιό!ιό!οιεεοιι εο!ιιι απο καιει 
!!!; ο!. Α2 ότιιέι!ει ό!ο!ιιιίινο!ι τιιί!!ιδι!έεο!ιιο!ε 
νιιεΒιι!ει!.έιιε!! !οι;!ιι!ιι!!ι!ι ει ώτεγι!ειΒοε _ιο!ο!αο 
Με!! ιι€γο!ιιιιιι!:; ε οιο!ι Μι! !ο%γει!ιτσι!ι!ιειιι νό 
ιοι!!ι έειι·ιι ει πιόι· (Αιιιιιιιι·οειε). Α ΗΜΜ 
ιιιι το!ιο!εέΒο!ι ιιιιιιὰειι!«›τ ε2οιινοι!τιο!ε 
που !›ιποἔεόἔ!5οιι, ε ιιοιιι ι!!!α!ιι ιό!ιό!οτοε 
!ιιιτσιεέι; "Μιὰ όε:το. Μαι επε!!οιιι! "επι 
ιιοεόΒιιο!ι !ιϋνοιΙιοπέεοἰ ειιιἔιιι ει !ιοι·Ιε!!!ειιι νέ 
έγει!ι, ε ει πιόι·ιέι!ι ιιό!!ιιι!! 6ιιίοι·ιδιόε. Α Ιιδι· 
ιειιι!εειιιι €γϋιιΒόι1, Ιε!ιόι·, ιι Ιιένπιότεο!ιΙοι κι 
εο!ι!ι; ιιιειἔο!‹ ει: ιιιιιο!ι νέ!ιιιγει!ι!ιειΕ. ΜΙΜ 
ιιγει!ι!ιει!ι, ιιι!άι!ι!ι ιιι:ιε -- ιιιιιι! !ιύεοεει!‹. Υιι€ειο 
!.ϋ! ιι ποια!! ει !ιοτει;εόΒ !.ειι·ι.ε!ει ιι!οιότ ι!!ιι 
τδ!ιιΒ Ιιόνοι!ιοιι! εαι!ιετι!ιει! 6εειο!ιειεοιι!!!όε! 
ιόειοιι. 

25 Μι! ΜΝ; ιιιιιιι 
,, τι: 1-8!! !ιέ!!ιοιι . 

Ι-εδ οΒόειιιιι 10·ι!ι επι. 
-7) 

10 Η Π Π · 
5 ιι ιι υ 10"Η( ιι 3041( Η' 
5 η ιι ιι 3041( Η 50-41( ” 
?ι ιιιόε ιιιιι€οειι!ι!ι !ιοι·ι ότι ο!. 

ϋεειν.25. 

(Ιοιιτιιτι! Μ· Κιιιι!ετ!ιτειιι!ι!ιο!ιοιι Βιιιιι! 1. Η. Σ.) 
Μ. Μοοιιιοι·. 

Μ!. .Μι ΙΜυΙό Μπόμπι ΗΒΗ!!! 
0αμιεποΙιποκ Μ. Πεο!ιοι· Β. ει" θ 
όνοε !ι!ιιγ!αιτ νο!! €γόιέγίώεει Με!. !άιιο!ι ιιγει!ε 
ιιιιτί;ιγοί ιιιοει!ιι€ειάνιιιι, ει: Θεό” ιοετόιι ιι!ό!ι!ι 
€ϋτνέ!γί8]!1 !αϋτεΒ !οι·_!ο‹!! Μ; ιι !”ο!γν:!ε!: 
ιέγειι€ο ε !ιιιι·ιιιιιι!!!ι ι€νο!Β ιιγοιιιοτιι νει!ει, ει 
ιιιι!ιοι· !οΒο!δε2ϋι· !ιοιι!ε Μπι! ; ιιγο!οιιι6!!ι ἑνὸ 
!ιοιι ει οεοιιτο!ι ι!ιι€ειι!οε!ει!ι ιιιοε ιιι_ιει!!ιιιιι, ε Μ! 
Μπι !ιο!ιι!ιέιι: ει: οι!ι!ι€ι εόι·νό!γ ο!!ειιοε πο· 
ιο!‹ Ιιιιτέε ιἐε ειι!αιτ ιιό!!ώ! !ιειειιιά!!ει!!ει!ε, ε 
πιω· Με τε!πιιιιιι! ιιιο€ ει εγειιιιο!ιοτ ιι 6_!ε2ει!ιε!! 
ι!ι!ιιιειι!ιιιιο!ι !οτιο!‹. Ριεο!ιοι ει 1:32 ειιιιιιοιόεο 
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ιιι.ειιι ει:οιιιιειΙ ΜΜΜ αιμα ε Βόι·νό!γοε εειιγν 
Μειεειιιοι, ει Ι:ϋνειιΚειδ ιιιὸἀοιι: Βρ.Κειιι Βιε 
τιιο_ιο6ιοι μ. κ. 1οιιιιιειο ιιιιτειο μ. ιιιιιιιιι; εοΙ 
νει ἰιι ειιιιιειο ιιοετ. ιιιιο. Η'. ιιειροιιΚέιιι Μι 

› ι·οιιιειοτ ει” Ιώνέε Ι‹ειιιειΙΙειΙ ο2ιιΙ‹ι·οε νιιΙιοιι 
ει6ειιιεΙό; οἔγειοιειιιιιι‹ι ΙειιΙει'ίΙοέρ εγοιοετοιι 
ΒγοΕειι ιειΙεειιοιι ει ι'ιιΚόΙγεΙιτο, ει ιι6νοι!ιοιιϋ 
Γοιγειιι6Ηιει Ιιοιιιέιι·ιοιιειΙ:ειι: Πρ. ΚΜ Ιιγάιοιοιι. 
άτειοΙι. ιιιιειιιι οι εειιιιιε, εοΙν. ιιι ειιιιιειιι εισαι. 
τΙοει. ιιιιο. απ. Β' ιιιοΙΙοιι Η5ιιιιγιι οιιιόιιιΜΜ, ιιει 
ροιιτει "εοφ ΙιιιεθιοΙοΕοι, ιιειρειιώτιο ΙιοΙγο!κοιι 
ιειι·ιόιΕοτΜει ε ει επει!ιειεΙΙιειιι "Διοτι ιιιο:Βειιιι 
ειιειιιΙει. Μάι· 8 ιιειρ ιιιιιΙνει ιιιεπει!ιΙι ε 52οΜι Γό 
1ιι1εω ιιιιιτειιτειιι ει ΓοΒόΙγοΙ‹; β ροάιΒ ει: Πισω 
Ιιειιιιειι;οι Η ποια. οιιιοΙιο, ει: ιιιοΙόι 1%ειοιιι. 
4 οΙιοτι νιιΙιειι, ιι" ιι:ιιιιι οΙδΙιΒ ειιιειιιιιόι. Ε 
ΒγόΒγιιιόδ ιιιοΙΙοιι θ Μι πιω ιιιιιιιιοιι ι“ιιΙιόΙγοιε 
Ιιο€γόἔγιιΙιειΙ‹, ει Ιιειει€ ιοΜιιιοιο όιόιιΙιοΜ ει 
ιειειὶ !ειιιιιιιιιιιιιε'ι!ιιιειι ιειιιιοεειιι ΓοΙγιειΕ. ΕΙιΙ:οτ 
επ ΠιοΙότ Μπι 86880, ε ΙοιγειιιιΙιειιι Γιιι·ιιόει @έπι 
Ιοιτ. Μάι· οιιιιοΙ: Τ όνο 68 ιιιιτιάειιιιιι€ εοιιιιιιι 
ω» ει 8ϋινόιγιιοΚ Μπι ιοΙοιιτΙ:ειωΕ. 

Νοιιι Κϋιδιι!ιοιι ο" 34 όνοε, ετὅε ειΙΙιοτ 
ιιιειιιγιι , νότεε-ορέε ιιιότεόΒιιιόιιγϋ, ε ΒγοτιιιειΙ‹ 
όνοι!ιοιι δ 86ινόΙγΚόιάιιιι 18-άιιι όνειε εο!κειτ 

ε2οιινοτιοω τω ει ιοΕι!ι ΗΜ ΒιιΙΙιοιιεδιάιι ιειΒό 
ιιοΟΦοεεόἔοι έιι·ειειιό όε εειιΒιινειι·ειΚΚειΙ »ω 
ιοιι ΜΜγεΕΕεΙ Μ. Γ. €γόΒγεοΒέιγόΙιοι Ιο 
Ιγειιιιοάνεέιιι; ιιιιιιιέιιι ιιιειι· ΙειιΙόιιΜέιο Βιμ”, 
άειπιειιιγ έιι Κέι1-828τοΚ Μ! ε ΙιοΙΙ:έρειι ιιιοΒιιι 
εόι·ιοιιοΙ: ε οι ει!εια ει ΙιοιοΒ εΙεονειιιγοάοιιι 
Πει!οιιιοΙ όε1ειΙειρρει ΙιειεΙιει_ιιόνειΙ Κοιιινόιι ιιιο€, 
οπο ει Ιώνοι!εειδ ΙειιιειειοεοΚειτ ι·οιιιιο!ω: Βρ. 
1οιιιιιειο ριιτειο ει. εοιιιιε. Κει!ι Ιιγιιτοιοάιοι μ. 
ιιιιοιΙοοιιιι. Βιιιι·. Ι.ιςιιιι·. ειει. ςιι. ω. Μ. μι. 
Ναι. 120. α. επι «ω. οοιιερ. ρ. Πιιιιιειιιι. Με. 
Νειροιιιώιιι 3-ει:οι· 5 ιιειι·ιιΙι νοοιιάέι. - ΚιιΙ 
εόΙαιρ ει Ι‹ι1ιοἔω ιιειριειΙιειιι Β-ειοι Ιιόνειιιοιὅ 
οΙνειιιέΕΕει! Ιιοτοεειιιειτει: Βιι. ΚειΙι Ιιγάι·ο_ιοά. 
ειι·. εο!ν. ιιι ειειιιειο ω». Μι. _ῇ. ΜΜΜ ο 
πιοΙΙειι :ι ΜΜΜ ιιοιιιϋ 658 εεινειιιγιι όιΙιοΙεειι έ8 
ειοειοε ιιειΙοιιειτ. ΓόιιιοΜιι ΙειΒιιειοεο!ι Ιιειειιιει 

Ιειιει ειΙειιτ, ιιιοΙ!γοΙ‹ω ιιιιιιιιοιι ιιεθγοιιιΙε ιιειροιι 
οΒΒγοΙ ιιιεθειειροτιτει, ιι” Ιιοἔγ ει 8-ιΙ‹ ΙιόιΙιειι 
ιιειιι]ειιιειιι 3-820Γ 10 άειτοΙιοι «κι ει ΙιειοΒ: 
ει ΙιιιιοΒ ει 3-Πε ΙιόιΙιειι .ειοι·ειιοεόειοιι οΙοιιγό 
εισιιΕε τσάι· 3 ένο, Μ;" εειιιιιιι ιιγοιιιειι. ει 
Ιιειιιιιιιιι Μπι Ιειι.Ιιειιιιι. (θα. πια!. Ψοοιι. 1843. 
Ντο. θ.) ΙΙΙό ε. 

ΒιιιΙέπει, εοΙιόειοι, εεωιιΒγόεγ. 

Μ. ΨιηιιιΙάο1 (επϋΠέμΠΜιιιι) 
οι·«ΗΙωιρ65 οικω Μ. 8οιιειιιεΙιοι·ιςοι· ει 
Ιιοιεικ-οι Ιιειιει!γοεΒιιειΕ όε οιόΙειετϋΒΒιιοΚ τει 
Μαι ει εεοειΙο οοι·ιιιιιιιιιιιιιιι @Θ οιισιοΜιοιι, 
ΙιοΙ ει ειόΙΙιϋὸόεε5 εέε νόιιιιισε ιοιιιιιιΕοιιιιέιιιγ 
ιιιἱειιι επ ειιιγειι·ο28 Μιιιιειει·ει ιιι€ει!δ ΙιειιεΞεεἔι$ 
ΒιειΕειι·ιιιΕ ιιωιιιιιι, ιιιοΠγ ώΙΙ.επόε Μαι! ει ίδιιο 
νειΙό νέι·τοι·Ιειε οεειΙ‹ εΙϋ ιιιο:άιιιειιιιέΙκ ενόι·ωι· 

Ηιεοε οοιινιιΙειόιιιειι ειοΙ8έι·Ιιειιιιε ει!!ι:ειΙιιιειτ. ό ο” 
ιιε!ιοιόΚϊΕιοι·εικοι Μέι ιιοΙιοιόΚ οιιιΕοι·ι·ει!, ιι 
πειιΙώι ι·όεπι·ο οειτνει ι·οιιάεΙι, ε ο ροιο!ώόΙ 
ότιιιοεγοιιειιΙιόιιι οΒγει νόιειειι. Απ 6ιωιιε μοι· 
ι·ει πιοέοτδώάϋιτεινειιιιάειε σέε ιιιιιιιι ιιιΕειιιΙι :ιό 
νει:οκινέιι, Μέι ότι ιιιιιΙνει νὸἔΙιο ιιιοιιι ει επι 
Ιέει ιιιιιιιιιει!ειτει. Πω 8_ 

ΒΒ- ΜέΒ|σιτό11γΗ.Π. (Οι. Ι.ιιιιιιιο , 
Βάσει ειιιΙόει ιιιε'ιιι.) 1842. 1ειιιιιειτ. ΙιεινέιΙιειιι 
ο" οΒόεεεόΒοε, ειδε ει!Ιιοι.ειειι οΙόιιι6ι· ωτιιειε 
ιιὅ μια ει »Με ειιιΙόειιι οει:ει!ιιιιει. Α ιοτΙιοεεό; 
ΙοΓοΙγειεειτόΙ Κότιιοιι.οινο, επι ιιιοιιιιέ, Ιιοἔγ 
Μιι·ϋΙΙιεΙϋΙ ει Ιιειι·ιιιειιιιΙε ΙιόιιειρΙιειιι ο€γ "ιι 
ιιι6Ιοει”ειτό!Ιοιιιιιειιιτ νοΙι ε τού ιιόΙιειιιγ ιιειρ ειΙειΜ. 
ο @Μι ΙειΒγέΚ νικιόΙιειι ΐειιόει!ιιιιι!ιειΕ έτοιοΜι, 
ε ει ωι›ι›ι ιΠιιοιιιέιιγοΗιδι ίιέΙνο εΙνειιόΙέει. 
ιόεο!ι πιειΒειιιει!κ. ΑιοιιΙιειιι ιιγιιΒειΙοιιι ιιιοΙΙοιι ει 
ιοι·Ιιεεεόε τειιιιοε νό$ότο ΙιειΙειιιι, ε ί" Μετά., 
ω, κι Ιώρειειτ Βγει·ιιιε!ιοι πω: ιοτιιιόειοι.ο 
εστι ει Ι‹ὁιιιιγειιι. Α πιόιιΙερόιιγ, ιιιεΙΙγ ιιιιι€ειτόΙ 
ειιιιοιιι, νιι88ειιι.ειινειιι ει Κϋνοι!πειέι ιιιιιιδεόΒετ 
ΜΜΜ: οιιιει!νειετι ροιιιιέιιι ο” Ειίινοιχιιιιγι 



ΒιιιιΙόειοι, εοΙιόει:ει, ε2ειιι€γ6€γ. 29 

Μιιι6ι6ΙΙΙ, τοιιιΙοτΙοπ, οεΙρΙι‹ἐε ΙειΙειΙιΙιόΙ Βόρε 
ιοΙΙ, ΙιότόεΚϋιιιιΙ ειιΙειι·τΙ Ιιότεε€εΙ Ιιδι·ιόΙΙι Μ* 
ΜΜΜ, πιοΙΙγιιοΙε ΙοιιοΙιέι ει Ιεριιειιιιοπ Ιο,Ιειε 
ΙιύτΙγέΙ‹ ιιΙΙιοΙΙ.εΙΙ:. Α Με! 0εγοε ΙιεΙγει επιτ 
Ι688έΙΓΒέ5 ιιέρροΙ νοΙαιΙ‹ Ιιοιίινει. Μαι ιιι·οι,ιοτ 
ΙεΙΙ.ϋΙΙδ ω" τοΙιεΙτ ει Ιερό” ΒΜειιιέιειιΙιοι· ει 
πιόΙιΙιοιι ιιιοι·ειιΙι, ιιιΙι ιι €γοι·ιιιοΙιιιΒγι ίοΙγέιει 
0.ΙειαΙιι ΙεΙιιιιιΙ.σιτοΙΙ, ιιιοΙΙγ οΙιοΙ‹οΙει‹ΙειΙιιΙΙ ρωγ 
ΙιοΙ‹ΙιοΙ πω”, ειιτϋ ιιγόΙιοε Ι"οΙγιιιΙόΙιΙιόΙ εΙΙ 
Ισα ε ΙιικΙϋε νοΙΙ. Α8ΖἱΙΙέ8 ιιΙειιι ΙιενόεεεΙ Μει 

ΙώιΙοΙι ίειῇΙοΙτ Μ, ιιιεΙΙγιιοΙκ ει Μι έιΙ:ΙοιειΙΙ:ι Ισα. 
Α ΙιοιισιοΙειτ ωτοιιιοε ΙιώρΙ6ιΙόΙκοιιγ Θε ειινόε 
ΙιΙΙιιιιιΙπιάιιγΙ ιιιιιΙειτοΙΜι Ιιειοϋι·όΙιοιι; ει: ϋεειο 
Ιιιιιόάοιι. ιιι6ΙιΙιοιι, α ιιιιιΙειδ Ι'ειΙ Ι:ϋιορόιι εμ· 
ωΙΙόι·ιιγι ΙιιιΙγ ΓοΙοι·ιιγοάνο όε ριιΙ:ιε2ϋτΙιόι·ο 
Ιοεινο νοΙΙ, ει ιϋΙιΙ›Ι άΙΙοιιιέιιιγ όρεόΒο ιιιοΙΙοιτ. 

Ηει που Ι‹όι·έΙΙοροιοι όι·ωΙιιιοιιιι Μ» 
ιιόΙ‹, επι Κοιτώ Μιάου ΙοΙιοιιιἐιΙ‹. νησι Ιω 
τέΙγοε ΙορόιιγΙοΙι Ι‹ϋνειΙ‹οιτόΙιειι Ιει·ειΙ:ιιιοΙΙ 
ι·οειοιιγοε ωι·ιιιέιιγ, Ιώιορόι·όΙ ΙιοιιΙνο οΙνει 
τΙέιεΙιει ποια Μ, ιιιοΙΙγοι οειιΙ‹ ιι νόἔροιιΙΙ Ικό 
τε; Ιειι·τόπειτοκι Μ; και” οι εεόε ΙώνειΙ:οι 
ώΙιειιι ιιιεςι·ιΙπόιΙ:ιε ιιιιιιΙΙ ει Ιορέιιγ επόΙΙιΜόεο 
ΜιτιειιΙοιή ιιιι ειΙειιτ ιιΙ‹ΙὸιιιΙὸιΙ νόι· οι" έόοιΙιιιιι 
πιο,%γιιΙΙ, ε ε: ΑΜΙ οι ιΙΙειδ Ιορόιιγ-ΒιιτόΙγ 
:ιε2εΙΙγΙιει Με” όε Ι‹ϋιϋΙοτόΙιοιι εγιιΙειεΙιιε, Ιεόι·08 
ΙιόριόεεοΙ, ιι τοεΙοιιγοε Ιει·ειΙιοιΙιΙε ιιιΙειιτ, ΙΜ 
Ιέτιζο. ΗειΙΜι· τοΙιάτ ει Ιορόιιγ ιιιέιιιειιΙειιιΑιι:ιΙε 
(ΙιορειιισειΜο ρΙειοοιιιιιο) Ι‹οιιιόιιγεὰόεΙ›ο νειΙό 
ΙΔιιιοτιοωΙ6ιιέΙ 8ΟΙ€Ιἐ2Ι ιΙΙΙιέΙιΙι :ι €ειιγοιΙόεΙιο 
νόιέιόόόε (ΙὶοΚΙΙειιιειΙ‹γ Ι8 εΙΙΙΙΙνέιι ω): ιιιόἐ Ιε 
_ιοΙοιι εεεΙΙιειι οΙιιιιιΕ Μπι σπιτι τΙΙΙώΙιΙι Μικε 
πιοΙιοΙτ οΙΙ'ο8ειιιιιι όε ρωιΒ ει: 6Ι:ΙσόΙ,. ιιιοι·ι. ει 
Ιορέιιγ Ιιϋ:όρειΐ ε:ΙΙειΙιιιιιειΙε Ιιιέιιιγ:ι ιΙΙΙ.ειΙ τόπιωΙΙ. 
Μο; οἔόειοιι ι·οιιτΙΚΙνΙΙΙΙ ιιΙιιΙ‹οτ, ΓιιΙ:ιΙ ροάΙε 
ΙειώΒιιΙΙ: ιιιιιιδεόΒοτ ιιιιιωιωΙ‹, ε ει Ι‹ὁι·ΙΙΙΙοΙ‹νὅ 
Ιαιι·Βοιι ει: ιἔιΙΙοιιιόιιγιιειΙ‹ ει νό;ροιιτοΙ‹ΙόΙ ει Ιώ 
ιέρροιιι Με ριιεπιιΙέεει ιϋτιΙ ε:οιιι οΙ6. ΑιιιιιέιΙ 
ίοΙοϋιιόΙιΙι, ΙιοΒγ τιιόΙινΙεειότΙοΙι =(ιιιοιτορΙιΙοΙιἰ 
Με) ιιοιιι ΙιέρειάΙ6τι Μ, :απο ει _ιοΙετι οεοΙΙιοιι 
ΙιΙ:οιιιιγειΙ οΙοἔοιι‹1ὅ οΙ‹ νειΙ:ι _ιοΙοιι. Οειι6ιΙΙιιΙ 
ΙοΙιοι ΜΙΒ-ει ΙοτΙιοεεέειιεΙ‹ ΙιιΙΙιοιΙΙΙιι·ιι ΙοΓοΙγιΙ 
84% ι·οιιιΙσε νέ,·;όΙε, ε π ιιιειμειιι τὁΙιέΙοΙοε ΜΜ 

Ιέ86Ιι ΙΙΙγ ιιονοιοτοε Ιορόιιγ ΙιέιιιιιΙοιιι ΜΜΕ. 
(δει. ιιιοιΙΙ:. ΨοοΙιοιιεοΙιτ. 1843. Μο. Μ.) 

ΙΙΙόε. 

Μ. .18·γεεωοΕΜεγαιοΒ @Ησα 
|ς@ψοβο(ιιιΙΙιιιτΙει), Βι·. Θε Με. ει' Οιιιι·οροιιτ 
ιιιΔιι. --Α2 184'2-Ιά εγστιιιεΚέι€γι ΙώΙοεΙιιιιιΙϋ 
_ιάινέιιιγ Μπιτ ειοπό τόνιτΙοιι ΙάινωΒοιέιΙιεΙ. 
@Πιό ιιιο€. ,Α Ι‹όι· πιω· 21 Ιιόπιειρ_Ιει Μ" 
ᾶϋΙιϋιιε_;, ει ΙοειιιΙώΙιΙι ε απ” ΙειΙ‹οεοΙ‹ιιτ·-·Ι‹ΙΙ‹ 
πω, εοϋ ε Ιόεν0πό8ι18Ιε Ι‹ΙΙόιεινόΙ‹, ιιιιιιιιιΙΙει 
ιιιοΒ. ΜεΙτΙιιοιιι ΙΙ:ϋΙϋιιΙιεέε ιιέΙΙαιΙ ιιιιιι6οιι εγω· 
ιιιοΙεέιΒγειει Μια, τ.6ΙιΙιιιγιι·ο ιι ε:ϋΙεΞε Μ" 24 
ότε ιιιιιΙνει Μ Η, ει ιειοιιγιι ειινειοι·ιιΙόε «Θε 
ΙοΙιοΙΙι€εΙ ιιοΙιόιεε'ι€, ΙονέιΙιΙιεΙ 82όάΙΙΙό8 Φο Μπι 
ΒιΙε ι'ιΙιειΙ ῇοΙοιιΕοιιΙ‹, ιιιοιιΙιιιιι ο _ιοΙοιιοιοΙι 
ιιόΙΙώΙ Ιε ιιόΙιε τϋ8τόιι ειέΙΙιιιιΙόσεοΙ Ι5ΙιΙΙΙΙι6Ι. Πει 
επιιι εΙὅΙεΙεΙ‹ 12-72 όι·ιΙΙΒ αιτωιωΕ, ειΕΕστ 
ειιοΙιιιιιΙ‹ επϋιιοΦένειΙ Ιει€οΙδΙιΙιιε ει ιιγιιΚοιι, ιιιοΙ 
Ιοιι έ8 Ι€8Ι°Ι18]Ιύ80ΙΚ0Π ίοΙοϋιιΙΙα ει ω” ειρι·ό, 
νϋτόε, Ι‹ϋΙοε ιιιι€γειι€ιι ροιιτοοεΙιεΙιΙ: 8Ι8ΙΚΉΙΙ)8Π, 
ιιιοΙΙγοΙε ιειιιότ 1'.Ξ-?2 ότι εΙειτ ειρι·ό ιιιιιιει 
νιιοει ίοΙγιιάόΙεΙιιιιΙ ιεΙΙοε Ιι6Ιγιι€οεεΙΙιΕειΙ οιιιοΙ 
ΙεοὰιιοΙ‹. Α Ηπα; οΙεό Μ16ι·όεόνσΙ ΜΙιειΙειιΙτ ει 
Ιιειοε ΙοἔιιειἔγοΙιΙι νοειέΙγόιι, Μουτ ΙομϋΙιΙιοιι 
ο Μτότόε ΜΙΝΙ να” ιιιιιιιει νοειιιοΙ‹ ω. Αι οΙ 
Μι ιιιιιιι, ΙιειεοιιΙό` ιϋιιοιιιόιιγεΙ‹ ω" οεειΙ‹ Μι 
ιιιειι· ιι] Ι‹ΙϋΙ.όε @κι οΙδ, η;" Μ" 3 ιιειρ ιιιιιΙ 
νο ει: θδόΒΖ Μι ει Κϋικ-›88οΙ οΙΙιοτΙΙΙειΙΙΙ‹. Ειιοιι 
ιάδώΙ ΙεομΙδόΙΙ( ει ΙεΙιέιιιιΙέιε, πιι ειΙειΙΙ ση 
ΙιόΙιΙι ΙΙΙιιοιιιέιιγθΙ: Ιιδιτ σεειΙ: Ιιειιιιειτ ιι] ΜΙΞ 
ιόε _Ι6ιι οΙὅ, ιι] ροιιτοοεΙώΙι ΙιΙιιιειὸιιειΙ‹, Μ( 
ΙιοΒγ ει ΕϋνοΙΙιοιό 3 ιιειιοιι ει Ιαιτε8 ιιιιιι 
άου ιιΙειΙηιιι: ροιιιοοεΙιεΙΙι, ΙιόΙγιι€οε:ΙΙι ει ΙιέιιιιΙόε 
οΒγιιιιιεεειΙ νοΒγοει, ΙιΙΙΙιιιιόΙ‹. Πει ει Ιιοτοε άζ 
όΙιο ει 3 οΙεδ Ι‹όι·ειειΙ‹οτ, :ιΙ:Ιιοτ ι·ειιιΙοεοιι ει 
4-ΙΙ:Ιι. νέα ω, τ.. Ι. ει ΙιιιιιιΙεΙε ειειΙειΙιΙιειιι, Πιε 
Ι.ϋιιι ΙιόιιιιΙιἔιε (ρατεΙγε.) ΙεόνειΒειωΙιοιι: ιιιι ει 
νόἔροιιιι ιιιεει·οιιάειοψ6Ι ει·οιΙ Μ. Α 12ΙΙ‹ πειρ 
ρειΙ ΙιοιότίιιΙΙΙα ει ΙιεΙ.εεεόΒ ιιιΙΙγιι Κόκε (ογοΙιιε.) 
-- Α ]όεΙειιοτ ιιιΙιιιΙσέ€ ΙιειΙιΙΙ ΙποΙΙ ιοιιιιϋιιΙ‹, Μπιτ 
Ιιοεγ Ιοενοοοιι σέγόεγιιΙιιιιΙ: Μ. ΗοΙ .ει Μινι 
Ιειεπτέε άι: Βγει·ιιιιιΙ;ιιΒγι ίοΙγειε ει ΙιοτομέΒ 
ιιΙειΙΙ παπι ιτενειιτιειιιειΙ‹ πιοε, οτι Ι:εάνοιδΙιΙι Ιά 



30 8:ϋΙοε:οτ., εοπέε:οτ, ε:οιππγ65γ. 

τποποιοΙτο ε:έιποΙπεπιππ. .Δ ποεοι;εοε ποιπ τε 
πέιΙγοε. Α ποιιο:ΙοΙοτ ε ιιιο!Ιποπ. ε:ινπιιι·οππεΙ: 
ε πο" οάοπγοπποπ εενόε πεττγειεπ νόι·ϋεΙδ 
ε ι·εποπ ποπε ιιιιεΙ ιεριιιιπειό -- ω. ε:οπι 
πιο! ποπι Εε ιειωό - ροπτοοεπέπετιππτει.' 
Β ,εγόεγιιέιεε ε πότπεπ ε πόνοιπο:6 πιόεΙοτι 
τοτο$οιτ: ε ποτοεεοε πο:όοιόπ Ιροοεο. πω 
τε$ό επιασε, ε πιέγεπ ο: Με.. Με εεεεπεπ 
νεΙοτιειιε ε πείοιιιιεΙ ΓοΙγτει.τετοΜ. Πότοεϋπτο 
Με οΒγοποπποπ 'Ηπα. Πεετοι·. και” Με. 
επιπιοπ. εποε. επετοπι πο::ε. Ιτε!ιΞΙ ο:πτοπι 

ΙονοΙ π” νε!επιιοεπο ποττεΙ νοεγοε νι: ε:οΙ 
ΒεΙΙ:; εκει ροάιε; πγεΙιοε Με Ιονοεοπ @εε 
εετεεπέινε!. Α ποτοεοποτ οεεπ ιπότεοποΙτ πιο 
Ιοεποπ ποπ τει·τειιι ε εε:οπεπεπ ποιεΙεπ νι 
εγε:ειΙεπ ε:ο!Ιϋ:τοτοεο εΙεπ όνπἰ πει ε Με 
νοπεεαόΙΙ πιοεπι1Ιοετ.ϋΙ. Τιε:ιε $οπότποπιιιοπ 
νεΙιο:ιετεεε :Με ε Ιεππεάο:όππεΙ ιε ποτι1Ιοπ 
Μ. Α ποποεεοε ίοΙΥτεπεπ ε ιοετ περοπποπι 
ποπεπγε:οι· κει ω” εοοτ. ετοπιει. οε οεγ τόε: 
ερππ. οεπιρποι·. νοεγιτοπονοΙ πιοεεπάό. Α 
εγόεγπιόόοπ οτόειτὅ ε:οτοπ εε ωριειό οΙοΙπιο 
:οε :ει·ιε πο. (Νοιι0 Ζοἱ$εοπτἱΐτ Γ._θοπιιι·8επ. 
Μ. Χιπ. πω. ε.) ΠΙό8. 

8.1. Α: οι·ι·"ιιΙωΙσοπ, ΗΠιιιο 
ποϋπο ο ποιιι:ἰὐ ι·όειο!ι!ιο Ειπε" 

Ισπο!·οπι Φο"οΙε πωο"πω-ει. Μ. Μ ο ε 
ε ο ιι Μπι. Βοτεό , ω», ππΙϋπΐόΙο πιεποπετ. 

πιιπ, ε πϋΙδπόεοπ πω.» ι_εγοι·πιοποπ πγιι€ 
ι.εΙεπεεεε. πιο Μπι! πιόε ε:οπ π6τϋΙπιοπγ 
π : πο” πεπε ε: ιοοποπ τοετοπ τποεπεεεενεπ 
ο: ιποΒοτ εππγιι·ε οι:..ιπει., πω" ε οειροε: 
Με ε:ετι'ιτ πωιωισκ πονιππι οροπ ποπι Μπα' 
Βι·. Μοεεο πιιόδπ οεγε:οτ· (σει: ι_εγοι·ιποπ οπε 
πε ε:οι·ι3Ιτ πεπ πινοτοΙονοΙ εοΙ‹ @Με πω. 
..εκει πϋ:οϋΙ:τ νοΙπε, ε:ϋπεοεπόΙ ο” ε; οπ 
ε:οι·π πιω Ι'οΙτε!εΙό_ιενε Ιδπ. 

Επι: πεποποπγ -· οεγοπιτόπι οΙοεοπ 
εε οι·όε - νεε πωπω -- εππεπ @επι 
πω” ο" 2 νοπεΙπγπ πος πεπ.νεπ - πιεεε 
Με ε” ποτεοοεπετ πόε:ίιοΜ., ε οννοΙ ε Ιοο 
οΙεὅ ρι·όπειε ε:οι·οποεοεοπ πιπύ:ε ε πιετ πιος 
ιιεεεάτ οι·ι·πόΙ ε ΓοΙάιι::ειπι πεποτ. Κόεδπποπ 
πεεοπΙό ωπει.ιιω ο:οιι πιόόο0. @πιο ειποι·ι·οΙ 

€γεποτΙε. Α: οε:πό: ιΒοπ οΒγε:οι·ϋπ ο" 4. 
και" 5 πϋνοΙγπ ποεε:π Με νοεοπ πει νο 
πεΙπγἱτε εεππόεεπ πποεπεποπτ νεε τΙτότπόΙ πι 
πετ, ε:ϋπεοε οεοτύποπ ε πιπιδ ο:τ οι” οτόεοππ 
πιιτεε:πόΙ τόεοϋπ ποε:Μοτι ιπεεεπεπ. .Μεεε ε 
πιιποιοΙ οππορ πιω: νοππο:. Α πιιποοπεδ 
ε:οπ ι·οε:ονοΙ πιοΙ!γποπ ε: Μοεοπ ιοετ τομο 
:Με ε νΙΙεεοεεέιε Με ίοι·όπτει.Η:, πΥπετε!επ 
ιΒγοιπιοποπ ο" εοεοά πει ίοε:οεο·π ιει·ιετ 
Με; ε πιπιδ ε τπϋτοοπεδ οΙοπο ει, ε ῇοππ 
πο:ο ιπιιτετό πω. οε πϋνοΙγΙ: πῇεἱπϋ:έ ίσε 
νεπ επποεοΙειο:οιτ ποτεοπ επ Ιεριενε! ε: Μο 

ε πετιιιἰΙΙγ ποπιι1 ΒόιππϋΙΥπ Μοεοπ ποεποποτ, Βοπ Με!. εε ε: πτοε Με πω οεοπάοεοπ πο 
πιοΙ!γοπ ε: οι·τ!γυπεππενεεγ ΓιΙΙπιοποιπο πε 
ιοπεπ. ε: οΜιε ε:οπεεπεπ νοΙτ πιόόοπ ε:ο 
ΗΜ σειροε: εοΒιτεοΒονοΙ ειπε, και" ιεοπ 
Με): »πιει Ιοποϋ οΙ£έινοΙί£επἰ. Ματ πιιάδπ ε 
σειροε: ε:ετεπ ε ποε:οτιιΙτ ιιΙοεοπ τοε£οΙ‹ όΙ 
ι!ε!εί ιιιοΙΙοιτ πονἰππἰ $ϋτοπε:ϋππ, ε: Με! ε: 
Ξεοεοπ τοετοτ το]Εδ ιποεοτ »Με πιπιειε πιπ 
πεπ ιεΒἰηιιπ, πιοε ε: Βε:νοε:οι·ποπ οειροε: 
ε:έιι·ει πεπ·εππ οεδ τόε:ονοΙ επ πιπιό ιππεππ 

ποποππ εεε ποΙ]οππ τεε:Μιιπ πππ‹1 ..εεε Με 
ε: 1°οε:οεοπ πιοε ποτε επε‹Ι; ε ἰἔγ πε ειποι·ϋΙ 
Ϊε τϋππ ρι·όπετοτ παπι επ πιο,είοεπι ε κι νοη 
πἰ, ε: ποπι οεοπόΙγ ίε_ιοεΙοιπιπεΙ ιεπεπιε. 
Νοπο:π.ι πιοε ο:οιι πο:οΙοετ ε πεπεΙεππ ο” 

$οπε πιππΙ ..εεε Με εππεπ πιω €οιιιιειοι 
πι! ποπι πε!εότε ε ποτοε ε:επετΙ νοεο; οπποι· 
ο:οπ ε: οε:πό:ι. εππεπ ιοπεο!γο ΜΒΜ! οεγ πο 
Βγοει·όε: πόι·ποπ τποείοι·ι1Με ε Μ: ε πιπε 
:επεό ιοειπο ποΙοεπεε:ι_ῇε, ε ε: εποε πιο 
ποι ιι·επγεπεπ. οεοπάοεοπ Ιεπι3::ε. (.Ιεπτπϋ 
οπο: άοι· ιπ- υπο επΙείπειεοποπ εοεειπιπποπ Μο 
Με .Ιεπτε. 1843. Με. θ. 39. Β. 1.ΔΗ. δ.) 

Μ. κωωω. 

εε. Δ ιιγύΙππιί] τ” ιιπ'ί06Φοπο 
ιιιόπηση Λ!Γτοι1 1. Ψοο‹Ι Με... ει. 
πο: 2 ι.ει.εωε νε” Ιιοεε:ιΞιοεο. πϋ:οροπ οΒγ 
νε" Με ΙγιιππεΙ οΠετοιτ ο:πετ Ιοπιο:, οΒγ πε 
τοπιο!ίι ω, ε ποτώε ίοπεΙ -- ιπο!!γποπ ·ο 



82!ι!οε.ποι, εο!ιοεεο!, ε2οοι “ό”. θ!. 

@οι νοεο οεοπιπόπο πιο Ιπϋινο, - ει!!!πεο.οο 
οο!π. Αι οΒνι!π !οποοι !νιι!πέιο, ο οεοοποπο Ιώ 
ιότι !‹οιιϋε ι”οοο!, ο,ο·οει ο οεοοιό!ο !ποποειι!!! 
!ιιιιοι!!π. Α πινι!!ειο) Ποιοι οποπέεοΒοο!!!οινοο, 
ο !ιέιποιο οι!! τόνο! ο !οποο2οο !ποποει!;!ι! νοοι 

πω!! οΒγ!!π Γο!ο οι οι;γ!!ο ο ποοεοι!!!π ο ποοε!!π 
εο!κΖο!οο !‹οπ·οοιι!!! ν!!ο!ἰ!‹. Α: ο!νέι!ειοι!.ο!.ι 

!'οπιο!ο!π @το 6οινο !”οο·οτοει!π, ο ο ΜΜΕ !οποοι 
!νο!ποο !πό265οο !ποιποει!!!! ν!ιο!οο!π, ο ο” 
ι!!οοοειο !πόροιοτι οε.οποό Μαι! πιοον!πο 658Ζθ·· 
!ποιειτοο!π. οσον ο Μ! !οποοι πω! !οε!ει!τ ω!» 
ειο!ο!π, οι;νοιέιει ιό!πο!οτοεοο οπππιτεο!π. Π 

Πο ειο!πεόοοει, ο !οοιοι ι6!›!›! !νοΚειιο Κο 
ποοιι!!! ιϋ!›Β !ιοεοο!ό νειπποι !οιοι!ποι!!π. Ειοο 

ποόοπ!ει! ο εοοειο!ο!π ·- πο!ιι‹!οο ό!ι!ει!τό! οι." 
ποοε!ιοι οον!οποιοο ονοποει!νε!πι - τϋ!πό!οιο 
εο!)!ιοπι οονοε!!!ποιό!π, !ποοοοοει!!π !ιπποε!ι, ο 
52ο!ειο!ποοοεο!π εο!π!πο! ιο!ώ!)!) οιοε νοο ο!πο!!ίι 
!νοινο, οπο! ο νοτπ·ειτο!π !ιοτποο!!γ!!π πιο πο 
ποο!ππο!. 8:οπ·οοο!ι!ιοο πιάνο, οπο !ποιο!οε ο 
πο!!ιο!;ο! οειο!π οἔνἱ!π ποεπιοοο!π, τ. !. ο εο!ιοεο 
!ο!ι οενοο!ιόεοοο!π ιοό:Ιοεπτάεο. (Ι..οπιπΙοο Μ. 
(Με. νο!. ΧΧ!ΠΙ. 23.) ιι. πι. 

Μ. Βο·. ΙΜ;ωιΙ βοοεπι οί] 
οπύΙ"Ξπη 8..Ρθ.ιθο Αιοο Βνο!ετοΙ1 ο!!! 
ΐοπ·ού!ό !πο!!οππιο!:!οο !πόπϋ!ποοονο!π οιο!!νο!π ο 
ονο!ειο) οι!π!!ε ι!!νοποιοι! πππϋτοιο!ο! ποόι!!ο!οι!!, 
!ο!!όοϋεοο ο ειο!ο!π οποοεο!ιοε!!νέοει !σ;!δειο!πο 
Μο ο!έ$!οικ!ιι!οο!π ο” π!! οει!πϋι ίο!τει!:!ι!ι!ιούπο 
πωπω ο ειοτ:ὅι, οιο!!νοο!π εοΒ!!εο€ονο! 1.) 
οογ οΒγοΖοπ!! ποοιο:έο!. Σ.) ω! Μιά", δ.) 
οι" Μ! !πιπιέεοο! !οΙποοεοπι νοο!ιοιτ ν!οο!, 4.) 
ο πο), ο ππιῦτόπο!!: ο !οοπόν!οο!ι!ι «πιο ο!ει!! νόΒ 
πο !πει!!οοπ δ.) ο οι!. !πο!ϋοϋεοο ο !ποιπ16!ππο 
οοινο οποἔΚϋοογί!οοἱ !ο!ιοοεοο. Πονειο πο Βνο!π 
πιο τοροειιο!!ει πο!!!γ ο!!πο!ππιει!οο οι οι!!πειο!ο!π 
ει!!! ομοσ!! ι“ει!οπιιοπ ο οι ο!!ποιό!ο!πο!: οο·ν 
οένειιοπο οο!ροεπεεο! ροο!οεοο 6εεενο!.ειπτειο!, 
ο πιι!!!γ τ!!!ιοιππ ο!!ποι·ί!! ο ποο!ειοετ οΒγοοοεοο 
ο ο” !ιιιούει·ο νέο!ιοι νποοι ο οο!!‹!!! οσον !πο 
εϋ!ι!ι ο!ιονο!!τοοι!ό άειτο!ιοοο!πέ!ε ν!οειιει οο οιο 

πειι!_ιιιοο!π, ιοο!!γ !πϋπί!!οιοογ ο ιοϋτοιο! ροοιοε 
65 Μεσοι! πόε!ιον!ιο!ότ ποιο 1ιονοποο πω!. 

!.οι!επ. Ειοο ει!ιοοέι!νο!πο!: ο!!ιοπίωιποό ο" οπο 
ροοπ οιοο!ποιοιτ ποειΒοοο!π ο ειοι·ιδ, ιπιο!!ν 
πιο!π οιο!ποπϋεοΒοι Με!! !ϋ!ι!ι ρτόοοιοτο!ο!‹ !ιο 
πο ποο!.ο!!έι!π. Ειοο οοπροε: οιιγ!!π νοΒο ούτω! 
ροε: ποσπ!!έιτο νεο ο!!‹οινο, 4)!" !ποοειι!. Ε 
€ν!!π οιοιπο !πόιοροπι ο" οποιος Με! !πο!!ο!ο 
πιο σπαει, ποο!!ν οεο!‹ ο!!γειο ειο!οο, Μ" 
ο” !οϋοϋοεο!.;οε ειι!πο νει" !πιποιτοπο !πϋπιονοο 
!ιο!ο!οπ_ποο. Α ποοε!!π επέτειο ο !ιοι:ιοοει!π ποοο!ο!ο 
Ιὅ ιοπ· $ο!οποοπο! νοο !ιονοονο , ο !οποοπ, ε. ο 
Μποστ !πϋπογο:δ ειο!ο!!: ροι!!Β οποοεο!π, τιπο 
ρο!ν !`ο!ϋ!ο!!!ο!π. ΙΙο.ποο!όε ποό‹!_ῇο πεοο ομ 
ε2οπ·ϋ: οι: πιο: ο!!ι!ινο!!!;ειοπιό εοο!ο ο οει!ροοι 
ειέιτει! Με ειοπιιτο!!!π, ο ο ίο!εὅ οπο· Βο 
πιο!π!πο @ο Μια! ειπ!πονο! οινέιΒοι!!π. (Οποίο 
πιο!! Ψο!!!ποπ· .!οιιπο. Β. δ!). Η. Σ.) 

Π!. Απ ι3_μούΗ$ποΙα ιποοιιιο·γιι 
ΙΜΠόεδτό|. Βοφπονοον!!!οι·, ο ροπ!ιε! οπ 
νοπο οπο· οπο! )ιπωι!ποοιο!! οτιο!ποιοεο!ιοο ο ω!» 
!›ο!‹ !π6ιι ί" !›οειο!. 

Αι ι!ποιο!ϋ!ιο!π οιοποογιπ!οοοοοπ !οογοεο 
εοο ο !ώ!:!ιίιπ!νει !ο!›!ο ο ο Βοογοοιοϋ !ι!!”ο!νοπι 
τοπ!. Ε!ι!ιοπι ονο!Επ·ειο εοϋνο!!πο2!!ππ νομο ο 
οιπνοπνέιον 6ο ειοπιπ!ιοπ·ινο !ο!›_!ει, 6ο !οογοεο 
εοο οοοι τοπιοι!!: οεν!!ποοππι ο ειό!ιειο πω! !πόπ 
!ιοι. Πο Μπι!! ο !ιο!οπ;εοο,·οι !πόπ·ειο!πο!ππο ο!ποι· 
πιπ!π οποιοι, οοιπροο ο !πϋι!ιόπινο!ο!;ι !πόήο!ο!! 
Μ!! 58γο!οποποο! !‹ἱεόι·οϋο!π, πονο! οειπράο 
Μο οιο!π ππποποόοο!‹ έι!!οοάό!π. Ι.οο!ιοπιιοπέι!ι!: 
ε;οπο!ιοό!!!!ιπ, ω εο!ιιι οοπο ...ω ροι!!ο ο 
αι!ποον!ιοπ·ινο νϋποο ν0!!.έ!102 !ποροεο!!!π!!'ο!νέο, 
ποο.!!ντδ! ο !πο!όο!ιδιδ !ο!ι!άοποο!π ΐιιΒοοοο!π; 
οπο !π!!ο!νέο ροι!!ε !ποποπο !πϋπ·- νει" ποδειο!π 
οποιοι νέι!ιο:!!μ οι ο!οδ Μόειο!π!ιοο ει ονο!όε 
ειίοιο!οο, ο!τοιοιό πιω! ειονοο ιο!ποογ 
πιοππι!!, ο ποοεοι!!!ώειο Γο!νόεο!ιΜ !οε: οο Ε!! 
!ϋο!πόΖϋ επίπιο2οιοτ ϋΙινοο ογ!π·!ποε αποπο 
ειο!;ί!; ο !ιοπ·πιοι!!!π!ιοπι Βοονοοοιί!. 

Α: !!!ν εποποενο!οοοε !ϋ!ι!πονπτο οπο! 
!.άοιοι!, οποιο ροι!!ε οι ο!οὅ !οδειει!π ο" Κοι 
ο6οπι‹, Μ" ο ίο!είπ εΖοποΙιέῇ οπο, πιω ιπποε 
πιοΒοά 6ο ειο!ιοι! εισέ!ο ι·όποοιποι Μ!. Νο!ιο 
Ιπο!!ο!!!!οιοο οι" νϋι·βεοε νοοο! πιιιαι!!ιοι!!π, 

 

Π. Ε!. 



32 επιι6ιωι, ειπιέειιιιι, ειιοιιιΒγόεγ. 
άι: πω; 05.ιιικόΙγ πιοπιιιγιεόΒίι ιιιΙάτεπό ιιγέιΙΕιι 
Ειοι·ιιμι. ΑΜιιι!ιοιπ πιιι·ιπγοι πόιιιιΙοιόπ Ιιι1Ιόπϋ 
ποπ ει:οιπποιιιπό πο οποιώιγ ιοΙοιιι6ειι νόιοπόιιγ 
οΙἔιπιιπιιε ιοι·ιοπ οι θἔόΒΖ οι εισιιιιιόιι-Ιεϋιπέι· 
ιγει πϋπιηιέι€. ΕπγόΙιιτείιπτ π πιοπιιιέ_ιιιιΙι πιπ 
Κενόπιιό εοπι ιιιιιιιιΙιπειειιπ, εὅι ιιΒγπιέιειόΙ ε! 
π ιιιοπάιιι:ιιιιιιιππιπ ει πιέΙΙ:ϋΙ πο" ιι "σιωπ 
ιιοΙ‹ ι“6ιόΙιτοπιιιέποπ. Α ΙειΕοιγό πηγη ΙεπΙιιιέειΙιΙι 
ι·όειο όιοιι έιτ οΙ€διόιόπ, ει ιιιιιι·ειάόΙε ρειιιΒ 
πιο, νόΙιτοιιγ, 68 πγϋππόπ ιειρειιιό εάπἔει επιιιίι 
ΙειροοεΙιέΙειιιιπ τιιπ:ιι1 ιι ιιιΙΙέιπιει. Εποπ έιΙΙειροι: 
πιω όι·έιιιιπ πω, πάπια ρικΙι€ οΙΙγ Μπιτ οι 
ιιιιιιΠΙ:, πω" ει νιι:επ·ειΙό Π,πγειιιιότ π ιπιπιιιιι. 
Επιιιι ιεὶὅειιιιΙ‹ ΙοεΓόΙοιιΙι 30 ότάιΒ πω, Μπάρ 
ιιιιι·ιόεεύθει θ πω. ΠιιόΙεπιπιι Μιπέιεπιόπ ι'ιΙιειΙ 
ιιΙγοιιιι:οι· πιόπ ίϋΙτειιιόπωιΙιπιπι ει ποιοεεέιποιι 
κινάιιιιι ιοΙγιιιιιιιιέ1:ιιιπ, ό” πο" ει ίδιοΙιιιι 
ιι16επιιπιιι πι! παπι ιει·ιοι1, πι: κι πωπω ιπ 
ι"οΙΥπε. ιΠγ θεειτΕιιιιι Ιιοεπιπε!ι ιιιοιπ πω”. Κό 
ιόιιεέποεοπ ιιιιιιιΙΙιιότ ε2οπι ιιιοιιιοτι εποπνοάιιι, 
πο πισω τιιπόιι οιιιιρέιιι @γιά πωπω ιιιιπιιιιιιι 
πιει; ει Μι, ΜΗ ιι Μ] οΕπιιιιιιιι, ει ιιόΙΙιιιι 
πο” ιι ΜΜΕ πιοπι πι ει Μ: πιω ιιι€ειιιιιιι 
πι, ιιόιιιι πω( Μ58188Β και ιιιιιιΙνιι Μπιά 
πιει ΜΒ ιι πιέιειΕ ιιιιιιιιι, ιη Πει Νέα· ει πιιιεο 

ιόδ5πειξειιι ότι οι ει Βάι, ιι ΙσπιιΙγό πρι; 
ιιιιιιιιιι πι. Μ83Νιιι πιω ει πω( ιιιιιιιιι Μιμι 

ι16ιισΕιιιιΕ πιιιιιιΜι ωιπιιόπιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιπ πιει 
ιιιιιιι Μ, ΜΜΜ πιιιιιιιι. 6ο πόΙιει επη;ιίιε 
πω· ιιϋΙΜιεπιι· Μπι ιι πω. Ε: πιω ιι 
ΚωδπΝΥΒ ΠιόΒ €ΜΒΒΦΡω Ρἰιιοεεέι Μπι, ει νόι· 
Θι!ιιιιιιιιι ιθΒιιιιειι ει: ι=ειιιιι πιοιιιιιιιιι·ιιϋιιιιιι· 
@ήταν π ιιΙ_ιοτιοιι, Μ; Μινι ιι ιιιιιωιωι 
Π! Β, @γ ΙιοΒγ ειδε παπά ειιόιιγΜΙΙόι 
πρ; @τα Α ιει!ιοιιγιιότιγει πιω πωπω πγιι·Ε: 
ιιΜΒιιιιιέιε ιιιιιιιιινωι ει 8πιιιιιιιιιιιιιι ι1ιιειιιιιιιιι 
Μ81°θϋΒ Μπι, 8 Πόι18 Μόιιι ειοπιιιιιιινιιιοιιγ 
πι Μ. Απ ουδνοΙίϋιοιποΙιεπιιιππόιιπέιι ιι1γιιιι 
Μ» πέιιιιιιιτ Μπι πιιΒιιιιαιοι πόροι, πιιιιΙιιιι 
πιω ιιισειιιιιοι ιιιιιιιι= ιι εποπιιιό1ιροτοι πιι 
Μ; ιιοπι οιιΒοάΙιοτ, οι·δεοπ ιι εποπιιοΙιόι·ο επο 
»οι ε; ει πδιιιέιτιιγιι ιΞϋΙειέπιέπ ιιιοπεγίΠι; ίοΙγειιιιέ 
πω ιιιιιιιιιιιιιιιιιι. Πα πιω ιώιιιΙιιιέιιιγοιε Μπι 

ειιπιιιιιΙ‹ ει επεπιιιόιιειΒιιτ οΒγιιιέιπιόΙ οΙνέιιιεπιι 
πι, ιπιιΙόποιιγ πιεποπόΙγιιέιιιιειά. Α: όροπ πωπ 
ιΙοιι νότοπόπγιοΙιιΙιέε Μι· ιϋΜιιιγιτο οειιι‹ ει 
εποιιιιιό_ῇ εο_ιιεπϋνοτότο νειιι ιε Ι‹οιΙιἔιιοιινιι, πο 
οιιοτιοιιιιοι ειποιι ειιιιεπόνοιτο ιο, πιοΙΙγ :ι Βόι 
Ιιέιι·ιγιιι. ει τιιΜιέιι~ιγιΞινειΙ 6ειεποιώιι, ειδι πει Ιππ 
ιθιΒιιιιι Ιόροπδιόι οιόπο, "Μπι 888 πΙειιαΙιιιιι 
ειιποΙι πι ιι ειιιι·ιιιιέιτιγει ΜΒΜ ει ιιδιιιέι·ιγέτ 
(ίΠιιιιιιοειε ποιοεει.). Βει πιιιε οΙ‹ΙιόΙ, ,πισω ει 
€γιιιιιιιόε ιιιιιιιι π. ι·έι ειοι·ιιΙΙιειιιιιιΙα ει "επιτο 
πόι·ινιι επειιιιιόι_ιειΕ, ε οΙα!ιοι· πιοιι ριι·οει επι 
ιΞειιιι "πωπω ιιοπι Ιώπιιγοπ νέιπιειιιιιιιιιι οι 
οεγπιέιειόΙ, πιοΙΙγ ιοΙοιιόει ει πιωιιιιι ἰιιὅειειΙ‹ 
Ιιδιορόπ ΜΙ πο, ε Ιιειἔι!ΙιπιόΙ @πάνε ιι »πιπ 
ει5εποπ νόιὅοΙἔ πω. Πει Μ ποιιιι νόπιΕπιιι: Με 
ει πει, Ιιιιιιιιπι ει Ιιειι·πιιιιιιπ ιτΙδε.ιιιπ π Βοιώ 
πωπω :Μπιτ επ όροπ πιοεπ Μπι ιπειερπιι: 
ιόδεπιιικ Μπι Ιιέιπιει επ ει 44 Μάι. Α Ιπιι·ιπιιιιιΙπ 
ιὸὅεειιπ ΙσειιΙΙτόνιιΙ - πιο!!γ ειποπ.Ιιειπ πιιιιι 
πιοπιοπγπϋΙι, παπι πωπω( Επι επιιΕ868Κέ 
ποπ, ιπιιιιΙιοἔγ ει Ιιειιι€εόπ π Ιιιιι·πιειι1ιπ πι» 
“επ ΙιιιέιΙΙαι ΜΙΝΙ ιε νόπιέπι!ιειιΙκ -- οιιιιιιέιπ 
ο" 0πόρρ €οιιγιιιιιιιιι πιιιιΙπει νοιιιιιὅ όειιι·ο ει 
ειιεπιριΠέΙε ΜΜΜ; ει: πιω ιιγιι·Ιιοιι ίοΙγειιιέπ 
πιιιιιι επιπιωι ποπγιιοιπιι ειι_ιιιιιεειι€οτ νοεπιπ ιππ 
Βιιτει, πε επίπιέι·ο, Βεε2εέιΙΙόεέτιι, ό8 ιιιειιιιιγι 
@πότε ιιόπνε πόπιι πϋιόπιιδιόεοποι πιιιιιι€. 
5ιιιιε ριέ!πιιιιΙ πισω ειἔιτεειε, πιιιιιι ίεΙιότειιι·Βει 
νιιι;γ 26Ιάιιεειέιτπει, ιιι:ιιιι νόιιόεεε; ΒεπιιιιέιΙΙιέιεει 
πιοει οΙ!γιιτι πιιιιτ ει νί2ό, ιιιει_ιά Μπι. ει ΙοΙιοει 
Βιιιιγιέ, ή- νόἔι·ο Ιιειεοιιιίι ιι ίοΙγειιιέΙκ ει ΜΒ 
πιοπιιΙιιιιτ νι:ιειιιο: , ει :πιει ιπιιιιιιγιεόποι ιΙΙιετι: 
οι ει ΙιότιιέτιγειιοΙι τοι·ιειάοΙιπόνσΙ ε ΓοΙεοπιιιέ 
ω πωπω: οπγοιιΙδ ειι·ιιιιιιι πιτπιιιι. Α πιπιτ ει 
ΙπίοΙγό ιιιιιγιι€ ιιιιπόεόπο νέΙιοπιι:, ιι πιο”. 
Ιιότηπι νϋτϋεειέπο π :ι πωπω πϋνοΙσπιιιιι. πω 
ιιιιέπ σειιρειπ :ι πειι€γοΚιιι ΙιειιειάΙοπέιιγοπτε επο 
ι·ιι.ΚοιιΙ: ει νόιιϋπειέι;; Ιιόειδιι!ι ει ιειιιοιιγιιιέιτηει 
πω νότοπόιιγε:όνοιοΙ: ΙείΙιιοπιιιΙιΙι @Έπιπ 
πειτε π οΙιοήοιινόπ πει" πιι€πιιιιισι. πο: Μ. 
Απότιιιιιιγει οΠγ ΜϋΜϋνέ νέι!ιΙ:, πιοΠγ ει πιπ 
οεοΙιό!γο1ιιι όπιιι65 πιω π νόι·πιιιι, όιι εκπιπ 
τιιΙειιι ιέιποιοιπιι ιιιιιιιιιτ, πιοΙΜΜοπ ει ι;οιιγιιο 
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!εϋ απο” ε!ε“γ!!!οε!!!!!, ο ο!!γεε ω!!!εω!!! 
Με", εεε!. ε !!εεεεε!εεεό!! Με! !ό!!!!!! μεμε!! 
ιδ ω!. -· Α !!ό!!!ε!!γε Μ! !ερ_!ε, !εο!!γε!! 
πο!! οεγοεο!!εε !'6!!!!ο!ε εἔγεώεεοι ι!ό!ιεό!δ 
!!!!!!, ε! εεε!ε!!οε Γο!γ!οεοε εγε!ε‹!εε !”όει!!ό! 
!εει!; ε!! εεεγ!τε !εεε!!ε!! ειο!ε!!ό_!!ε!! !εέ:Β 
]ο!!!!εε Γό!!!εεε!!εε!!, ε Μ!! !ώΒοε νϋ!ϋε!ε εεε 
!ε!! !!εΒεεεΦοΩ ε!!!ειο!εε!!!. Αι ε!·οιε!!!! Με!! 
ε!!! !ειοεγ!!! !εεεεγ!εό8ϋ Βοεγεεε!!! Μι!!! 
!!!ε!ει!!ε ε!, !εο!!γ Μ: !εεΒ!!ε!εύεγεόνέε εε!!,!,!ε! 
πω!! ε!!οε!εεεγε! !!ο!!!!ε ει! ει!. Πε !!!γε!!!!ο!· 
ο!!γ επετοεοεόε !ε ε! ε!ε!!ε!·, Με)! ε !‹ε!!!όεγ 
!!ειέεεε!.ι! εεεε!!!ό!!ε!!ε! Με!!!ει ε!!ενο!!!!!ε! 
_!ε , ε εεε!ι!!!!!!!!γε έ!!!ερο!!!!!ό! !ε!!εε!ε !!!!!!!ε!, 
ει ει! ε!ϋ!!!ό με!! ε!!ει!, όε ει! ε!!ενο!!!νεε, 
ε!ϊε!!ο!!ε !!!!!όε!!!ό!ε!!έρ !ι!εἑνε!!!ο:νε !.!!ε!!‹ ε!!! 
ε εεε!·ε!!!!!!γε. Ειε!!!!!ν!!! !εό!ὅ ω!! Π!!! Μεθ 
!!!έ!!γε!! !ε !!!εό!!!ο!!!! οπο!! !ι!δεεε!!ο!., !εόΒ ρο 
ᾶ!€ 1.) ε τε!!οεγ!!!!!!.γε ε!!!!Λ.! νό!ϋ!!!!οεγ, !εο!!γ 
Με!! ε !!!!!!!!ε!!γε !!!!!!!εϋ !`ε!!!!ο!όε, εά 
!!!!, ε!!! !!!!!!!!!!!εε, ε ειο!ε!!ό,!!ε!! !!ο!ει!εό!! 
!!άρ!δ!!!!!; 2.) ε!" !!!!ε ίο!!ό!γ, ε!ε!!γ Μετά!! 
ε !!!!!!!!ε!·Βγε ιεο!!εδ !ερ_!!!-ε, το!!!!ειο!!ε! όροε 
ε! επε!·ε!!ε!!γε ειο€ό!γο !εε!!ε!.τ νε!εε!ε!!γ ω! 
ν!! Μ!!! ο!!όεγΐοεε!. !!εω·όε ε!! ο!δ, ε!ε!!!!!!, 

θε ει!!!·!!όε, ΓεΒΒ!!·εεγο!-! ε!ε!ειο!!! επό!ο!!!!ο! 
ΜΜΜ!!! η!!! !”ε!!ό!γ! Με" !!ε!!·ε, εε ε! εεε!! 
ΗΜ!!! !ερεεπε!!ε!!!!; δ.) !!!!!!- ό!! ει!νέ!!νεεγ! 
!ο!!,ε!ε!!έο!! ει!!ε ε ειε!·ε!ο!! ε! ε!! ειο!!ο!.! Με· 
νο!!!ειε!. Α ε!οε!!ο!! !!!εεε!ὁεγε!!!!ε! ει!!! εε!!! 
ε !!ο!εεεόε !εεε!εεεε!! !ε!‹ε!, !ε!ετεεε το!!εε!ο!! 
πω! ε!!!!!!! !!εεγεε!! !!ονο8868ϋ!!!!οε, π!" 
Με!! εποεί!!!εο!! !!οειε!ε!!. Η!! ε!οει!έ!ε έ!!! Μ, 
ε!!!!ο!· !ε!ε!!_!!!!·τ ε!!!!ε!!! ε! !:εεο!!γ!!ε!·ιγε Με!!! 
νό!·όε!!εεγ, όε ε!!ϋ!!!ε!·!γε Γοει!!!ο!.ε !εο!;ει!!ε 
νόε, !εοΒε!!ϋε!!!! ε!,!γειο!ε!ε!ε!! ε!!οε ειο!!!!εε 
!ε, ε!ε!!γ ο!!!!!εο!ό ο !!έ!!!γε!!εε ε νό!·εο!! 
ν!εεείο!γεεε!. !!όε!ε!τε!ε; ο!!εε!!οε ε ν6!!!εεόε 
!εόε Μ!!! εερο!!οε Με! !!εεοε !”ο!!!!εε !ο!χ 
Με! Μπι, ε !!!όε ε: ε! εε!!! !!!ε!ι, !!!!ει!!; 
!ό!!ιο!ε! ε Μ!!! !!!!!!ι!!εεε!!ό!. Νό!!ε Με!! ε!ε!!ο! 
νοειοε ω! ε !!ό!·; !!!γοε!!ο! εεε! τερεει!ε!!!ε! 
ε! ε·,;γο!!ο!, εεε! !·εεεε!ό!!εε ο" Κενό!! ει!! 
τει οε!ρε£ ε εεε!εει6!ϋ!!!ϋε, ο!!!!ει !!!!!!!ν!!ε ε 
ειοε!!!ό!! επό!ο!!εε ε !ε!!!ε!!!!! νόι·ϋεεό!.ςο; οι 
εμε εγεεεε Μ! ειο!!!!!! Με!!! Με!!! ε !ε 
Κοεγ!!!!!!γε Με!! !!έ!!!ϋ!!δ !!!!γοΒ ε! €γε!!ι·εε 
!!!!!.!·ε!!!ε!.!ε ε !ο!!!!!!!!!ε!!, ε!! !!8γε!! !εεε !·!!.!:ε, 
ε" !!οΒγ ε ειστε!! 453 εεε!!!εε οεερει σεγ 
ειο!· !ερεεπε!!!. (Ρο!γ!ε!.) Π!. Κονε!οε. 

 

ω! Ε!·ο!!ο!! έττ·ο!!επόεο!ε όε !!ϋε!όειο!!. ν. 
!!!!!ιδιεΙ κεε!6ω!‹ ε6εεετε;!!ωεκ κει-ε!. 

'Ι'ϋ!!όεγ! σε. Ι!. !εε!!!:εοε έε ρι·ο!“εεεο!!ό!. 

Ε!!! ε” !!!ν!!ε!ε !ε εε!·ειοε!, Με)! 
Βόοε!!οε $γε!!ει·ε!!εε! €ει!ο!!!εεγ!!!εετ: ]ό 
Εεεε!! Με!!! !!!εδ εε!!! εε!!ετε!!!. .!ο!οε !ο 
νο!ε!!! εεεε!! !εει!!!!ποεμεΒε. ΠΒγεεεεό!! 
8:ο!!!εε2!ὅ ύ!·εε!! !!σε!!ε!!! !!ε!γεπε!.!. Μεσ 
!!ε!!ε!!! ν!εεεεεοεε! ε!ε!ό!!, !ε8!'δ!!έρ εεό!!, 
Με!! !ε!!οε!εεγοε ε!·Β!!ει!!!!ε Με! !!ε:!!!ε 
!!ε!νε! εεε!! ό!!ε!!!εεόε!›ο !!!!!εεεο!!, ε!!! 
!·όεό!ε ο!!γ @εε ι!!!ε_!ιο!!ε!!!. η 

η Βιετεεοεύω!!ο!! ε! !!!!ει!!6!! νεΒγεε!! ε Με!! 
τεε!!τ !!ϋι!όεο!νοΙ !εμ!ε!ε!!ε!. 6!!ω!!!!ετε!, "ότι 
ασε!!! ειο!εό!!!ετε! 8ι!!!!!. 

!!'εΒε!!ε!!!! εεετ!ε!, !εεΒγε!· ανω! 
Μ!!! !!ε!!!ε!! !εεότεο!κε·εο!!!!ε!! νο!εεεε!! ε 
εε!! ό!!ε!ιοιόεο!!, !εε!!γε!! !!ϋινο!!εε !!εεεε!!! 
τε νεεε!!!οεεε!ε ΕιεΚετ Με! 0ἔγ!`ο!ο!!ε!·ε 
νε8γο!! !!όεγ!ο!ο!! !!!!τε!. Ποε!!ερεεετε!!!!.ο!! 
!!!εεγ!!!!εε εο!!!!εγ 6επονέιε!ε!!ε! ΜΜΜ, 
ε!ε!!γο!!ε! Κ!!! τοε!!!!ε!! ιι!εεεεε!ε!!!εε Με!! 
Αυε:!.!!εε ., 8ε!!ε!!!!!·δοε, Βε!ο!·ο!·εεεεοε , 
!'ν!!!!ε!!!!!ε!·Βεε, Ηο!νοι!!!ε, 8ενογεε, ἀέ 

,!! !!!εεοε!ε ό!! εδώ! Ο!εεεο!·ε2εΒοε, Ιε!!·! 
εε, Οετε!ο!!!!ε ό!! $!.!!!εε ε! από!. Εεεε 
ε!ε!!ε!!εε πω!! ε!!εγ!ι·ε ε: εεγόε! ε! ε 
ειότν!!εγοέ (ερο!·ετ!!ει!ε) !!ετεεεεεε!! πω!!! 

:Έ 



ΝορβεωρεέρεΙα - . Τ ο Ι τό π γ ἰ Μ!» 
·τππἔπΙ‹Μ πρροΙπποτποι , πω; ε π ω” ν 
ιοΒεοδοΚ (ρππὸεππἱπ-ο). Βεοπ πιόπΝπΙς 
προ", ποέγιετ]οπόεοΕ, πειώεοΕ, 6π·οΙ‹πἱΙ‹ 
Μ! πιοἔἱεππετΚοεΙποεεοτπ; Ιππ!ϋποοππ παπι, 
ποπ-γ ε: ]έτνέιπγεποΙΙοπι (ἔοπἱπε ορέεΙοιπ.) 
επεπεωΙόι, όπ ιοΙσπΕόΙο ποποε (8ΙΜΒΙΜΟΠ8) 

· πγπνο!γέΕππΕ πιωπω ΙόὲιΕεἱτ ; ποπ Κέιπ 
Μόεε·Ικα ωτΩνέπ 1πόοπήπρππΙσ Ιερ,ίίίϋΒΜΡ 
ωωωπκ, π1εΠγο!κ πωπι πω πω] ποιιε€ 
οεπΙκ ἰἔεπ πω: Βοτροπ πιο28ππ!η ποπ: 
8.π96π εοπο , Μι Μνέπ επ οΒγοε Μπορ 
εόΒε!; 8γόργίΙέιεύποπ π τετπ1682ε8, τπἱπ$ 
ΚοΙΙῇοπ ο ε:οτΕπτ επ ἰεΒοΙειὶ εωρέι!γο!επι πιο· 
πρεπεπί , ύε, ο ππ Ιε8πειΒγοπρ, Μπι ΒοΗ-° 
ῇοπ π ΜΜΕ έτπάοα ΜΗ πεππΙπιύψότοΙσπ 
ΜΜπιπ όει ἔγϋπἔἱιεπἱ, πο” επ: ο86επεόε 
πΙΕπροήπ ορόοπ πόροπροπ ἰπἱώπο πππγεπο 
ι·ϋ πγὶΙνἐιποε τεποε2πρέπγοΚ πππ€ οΒγεε πο 
1εεεόΒο!π ἔγ6Βγἰ1ἐεπ Με! ΜΜΕ ῇοπΜ. 

' ΙΗγ ο!νε!ώό'Ι ἰπὰπΙνΜ Μ, ΙεεεΙόρο 
επ εΙΜεὶ Ιππ8γπιίτε (τγρππεψ πράοιπΕπει!ίε) 
νοπτει :περπτο πρρεΙπποιπετ. Β2οπ Μι·νέπγοε 
πόρποι· (ρπποεκπϋπ) πιέιΙπππΙ: Βόοεποπ έΙΙππώ 
ω (εππϋοππτἱπε) Μ), πππγἰτπ, ροη εοιπ 
επ όνεσπΕο!ε Ιππόπο (ποπεΜππο ορΜεπιΜπ 
ππππε), εαπ ΒοιρενοΒγπΙο ῇεπνέιπγοΙ‹ (ο 
ρὶἀοπππε ἰπτετοιιττοπιοέ) εΒόεεοπ Μη; ποπ] 
Βγὅ:ἰΙ‹. ΙΞε πει πάρει απγόεεπἰ Ηιτε2ΞΕ , ο 
εςγεε ποιοπεόΒεΕποπ ιππωτνέιπ οεπΙ‹ ιππροι, 
Μπέκ Μου, επέιπποε ποιοΒο!ποπ πρωτο! 
νέιπ πειιπΙππε'π. Τορεε:ΕοήπΕ επποπίοΙ(ί!, πο” 
»πω 860261. (ίοοπ5) ει ΒοΙεΙ‹ πριέιΙΕ!ειε Μι· 
τγἐῇὐϋππ οΙΙγΙ:οι· οΙ!γΒοι· οΙπεἔγῇπ, θε τοι· 

τπό82επ οὶΓέι!πτέ1νπΙ Μπι πε οΙὅικ, Εεπιότ. 
ε: ΕΠΙ »πω ειΕπτ εΖἔππἰ. Επεπ νέιΙτο265έι 

ποπ ο ροΙοΙ‹ πγό!Βέε πὲτιγπἱπ, ποΙ τππε!κοι· 
ονοεοπέετ οπο: (πΙοοι·π ηρποεπ), οεπΙκ 
Κοππγπ επνέιτ8πεο!ε πιπτοτ!εοιππΙκ (ίππ!$τπ 
πωπω ιγρΙιοεπο) οι ωιπποεπ (ορἱτποΙἱιιιπ) 
Με”. Βο 6ροπ ω·ιεπ_ επϋνέιι·86εο!ε τπππΒὶ 
ιοπγεόΒεπ ππππΙ‹, ποΒγ επ ὐῇπϋπ` ἰὸὅποπ 
νέππε28.ο88 πωπω @απο εἰ πεπι π:ηργΙιπτ 
μ] ; πππτ. πάπια: ΜΜΕ: ἱε, πο” επ επποΕ-. 
ΜΜΜ πι·πΙἱ‹ο‹1πἰ ε2οΙ‹οττ Μ1ιοΒοε πειΒγπιέπ 

(τγρππε εκππτΙι), Θ: π: ΜπποΕ·ππεγιπέιπ 
(Εγω. προ.) εργραεεε68. (1επΕποΒγ π: 
εΙεὅ·Ι›ὅτΙεπιοεοΙκποπ (ρπτρππι πω” ρο 
ωοΜπο, πιπΜπο) τππιπτ8πΒἰιπΙπιπἱι, :πέ 
πό'π επ υ2όΝπ ο »πω Μπεπάε:ετροπ(π π Υπ 
Ηιε πέτηπΕΜπ) Μήπ ε!6' π πωπω Γο!γοπιοτ. 

1) Ε πιοεκπονοποιτ πΙππεἱ`ππΒγ· 
π: 6 2 οποδότε παώ: π πο” νέπειεο&τε ειοι·πν8, 
τποετ πρ· ε2όΝόΒεπ Βοεε2ἐΜπ ΜοοήθειτΕ 
πιπποΙππάι. Μέι· Μεό Απεπττώπε!κ 68 8πΙἱε 

πωπω( Α¦ροεκπ Μιά πιππσω; ἰεπιεποτοε 
ΤγτοΙπππ, ειιππωπ, ιππωππωπ, ω" 
εππω ΗεΙνοϋπποΙκ (π: ΒενογέιππΙκ Μι·Μιεπ 
Μπι ππὶπὸεπππρὶ , 0!πεποτεεπ8ποπ Μπάο 
πο" Ιίπτεππ. ο Π: Μ πω: οεπΙ‹ π ΙοπιΜτΦ 
νοΙσποποὶ ΚποΙγεέιΒοΚ νέποεεπι·π, ππποπι 
Ρειτιπέιτπ, Μοποπέιτπ, ΒοΙοἔπίππ, Ποι·οπο2· 
το, Ρἰεἔππ, Ηνοι·πότπ, Τπι·Επιπ ;· θετικώ 
ι·ει, Βἱεππτπ, Βόπιέτο, ἐε πεοπτύΙ Ν&ρο!γ-~ 
το Μεποιήοποπ. Αποπ Μ1Ιϋποε6%εΙ, πο” 
Ιπνένο Μποπότ, νοΙοποιοι, Ρεινπ5τ, Βο 
Ροεπέιτ -- ο ιϋππΝότοποΕποπ ἱπἰώπο ο;,·γοε 
οποιοΙιοεπ πιπωτΒο2Μ, όε·ποε;γ 8πΙππιπ·ε 
Μπι όε ο ε6Ι‹εππι·επ Κοτπλω-Βοπ (Βπ!π!ωπι 
πιοι·έπτ), Βπῇοτοτεπἔιθπππ ,· ΗοΙνπτἰἐπππ ο 
ει επνογεπ πετο2ο8εόΒροπ πωπω πΙπΙσπεπ 

Έκιήπ ππε8 επε!έππ, ο «ΜΜΜ ο ποΕοΕπε!κ 
ὶπΚἐρΙ› ρθω πππτ επονοππόπγοε 1·οο:οτό 
περα ΙοΕόΙγοεϋΙπεΙε Μ. ΟΙοεΖποπππΙ‹ πο 
Μπγ νέτοεπΕπππ, ιπε!!γεΙε ΗΜ! Μιπεεπε!ε 
π Με τεεἰοῇὸπ, πππτ. Τπτἰπ, Οοπππ, Η 
νοι·πο, ΡΜ, Ι.ποοπ, ΡΙοτεποι, ο που 
8γπΙπεπό Με πΙππῇἐιοππ Ιέρ Μ; π ν6ΙιοΜπ-° 
πιω κέηοΕοπ ραΠρ (Βοπιο, 83επει, ΒοΙο8 
πο, Ρπι·ιπο, ΡΜοοπ2ει, Μοποπο, ΜΠππο, 
Πιάσε) ΒγοΚοπει ει νωιοπ2πόι ω;166επ π, 
68 ω›ω νὶε2οπι νἰεειποεἰΙ‹. 

Εποπ τορπειωι!όοο!: τϋποίόΙό!ετο Μπ 
τπππΙ‹: π) πο” πΚέιππἰοοπ 8γο!εοι·οοεΞΜε π 
πποετοπἰ ,πιω ππέγιπέι2, επ περνώ πορτα 
ιονέϋπ ιοιήεό, «θε εεἰπω ιπέιτ οΗγ οτεεέι 
@Με ἱε εΙέι8πι€Ιε, πο! ει Μ; ππὶνοΙτει ωσπ 
.εΙο 6ροπ οΙΙοπΙκε2δ ποιο8εέΒοΕ:πε|ε Κωνο 
πο” (ρ. ο. Μπάρ ΟΙοε:οτεπέ8Μπ); ο)ποργ 



Ψ Νειιιιοα-$ε68ειι Τειι6ιιμι61. . - εε 

Με εΙΙοιιιεεσω ιιὁρΙιόι·_ (ιιειιιιειιιΞε, Μειω 
τιει·ιε) ε ιιιιειιιιιωε ει·ε:$'ι8οιιιιε!ε Ιιειγ-Ειο!ι 
νιε:οιιγε (οοιιεώιι6ο εριεεειιοε) ε:ετιιι€ 
εΙε!ή!ιτ νε!ιο:κεήε. ::-Α:οιι οι·ε:εδειώειι, 
ιιιεΙ!γε!ειιοιι ε ιιγιτΙετειιὸε:‹·ι· ε ιιιεε νότο 
τΙἐιιγτειιτΙε:ειτιόΙ πιω» ε!! (Βε!ιεΒιιι·Β, Τι· 
τω, Βειονοιε:εε, Ηο!νει.ιε, Θενογε): ε 
ιιιοιιιιοπ ιεωι Μι!ειιγοε ΙιεΒγιιιέι: (Μπίε 
ιιιιιοοεο-ιγριιοεε) ε!ειιιετ νεε:ι ιιιε86τε; 
Επι! ε: Μέι· όε νόι·τειιόε:ει· (εγεωιΙιε 
επει·ιοειιιιι) ε τόιιΙιεΙσ Με" .Κιιιιιινε!νο-Μπ, 
(θειιιιιι, Ι.ινοι·ιιο, Ι.ιιοοε, Ποι·ειιο:): ε 
ιιε;εγπιε: -έγιιΙεε:ιό Μ: (Μια ιιιΠειιιιιι.) 
ιοι·ιιι6ε:ετέι επι ιιιεεετε; ΜΙ ε νε!ιό!έι: 
ιιι·εΙΙιοιιιΙε: οτι ε:ιιιω που Μ: ιε ε:ειαιοικ 

ιειιιιέε:οιό!ιοιι οε:το:ιΙ‹. Α ιιιι ιειιιότ ειτε 

πετιιι , Μο" ε:ετι Ιιεκε8εόεει ιιιιιιιιοιι εΒιιεμ 
Ιει εΙετι ιιιι'ιε!‹όρ κει εγόεγιιειιι, ιἐε ω” 
ε εο!ιΓειε ΜιΙϋιιιιειιιίἱ ε:οιυΙ‹ (ερεοιΠοε) ε 
μιεεω @Η επ. ·ιειμισόΙ.ιε , Μ” ε: συνο 
εο!ι εοιιιε τει·ιιιόε:οιει Με! _ιειιειι, ει·ιιι 
ε !ε:ιιε|: ιει·ιιιθε:οαΗ ΕΜ Β ιι 68 σε εισαι 

ἱειιιοτιιι. *) ο) ΙΜ” ε:ειιΞε::εΙιε ΜΜΜ Βετο: 
8ό80!ειιοΙτ ιε ιιιεεε:ι-Μι θε πεοεε:οΜι ιειχιοτι 
ετΙγιιειιιιοιιε-ῇειὶοιιιε. ΟΙεε:ει·ε:ΐιΒΙιειι, -- 
Μ! Μι ιιιιινε εεε , ε--.ΙιεΕεεεόΒεκιιεΙα·Ιο 
Με ιοΠειιιο αΙιιο:έι ε: ε!!ει·ιιιι€ειιΙδ εγώ" 
Νεεό8:εση(Φα1Μά.·οοιιιι·εειιπιιιΙειιε),-- ιιε-. 
@επι @Μεινε Ιεπειιι, ιιιιΙιόιιι ε: οι·νοεοΙι, 
Μ: Ιοειιε8γοϋΙι ρέπιοΒόι νοιιιεικ :πιο εδώ" 
ΡΘ0%:οι·ιι0Κ, ιιιε πιει· ε::εΙ ιδειι οειιιιιιγειι 
Μιιιηε!ι, ξε:ι·ενενόιι Με), ε: Μη ε:ο 
Μ$Μπι νοκ νέτοεερο!εεο!ι θε ε 1ιεΠεόιοΙιεΙ-ε 
Μαθε ι·σειι6ε:ει· σώσε ιιοτεεε68οΙκ Μιιιιιγειι 
ειιγιιειιιιοιιε ιο!|ειιιοι ϋΙωιιοΙ‹ ιιιεθοικιιε. Ε 

·ι δι·8ιιιιιιει οΙνεειιειιι Μεγειά ιιιεεεεΙιειι, Μεεγει· 
Βι·ιι6Ιγ-6ε Τ6ι.οι·ε:68Ιιειι ε ι·ειτ6Μι:ε1ι Βιο 

, ζ πόϋπι ιιιοιιιηιι·ε αει·ιρ6ειτ ε:ειι ΙιεΕγιιιιιιι,ι 6ε 
_ Μ" ε!ιοΙΗΜιι ε_,νεΝεβ: Μιιιε8γειι-ο Μι" 

ιιιιδ:Ιιιι οι” πιόιιοιι, ιιιιιιι. ε:ι Βοιιιιιιιιιιι , 8ιε= .ι 
.ιιιΠιειι, ΒοΙοειιεΙιειι, Ρειιιι!ιιιειι ει!ιΙειτ.ειιι? _ 

ν " ε: Τ. ε. 

ε:ει·ιιιτ ε ιεινειψε Βόι·Γο!γειιι, ιιιεΙΙγ ε ε: 
σι·νοεο!ιετ ε: οΙΙειιιιι€επε ιι6τιμετό, εεε: 
νεΙιο:νειι, εποε €γ6εγι·ειιιιε:ει·τιιιε8εειιι 
ιιιιειτι, Μι· Βεεοι·ιέε Τοιιιιιιεειιιι επ ιιινόΙι, 
Μ" ε: ε τειιιιέε:ειτὅΙ εΒγειιιιΙ |εϋνοι.οΝ 

 

8γόιηιιιόά. ε· 
Πε «Νώε !ιοι·εεειιΕ ε:ειι ιεΙειιετοΙιιιεΗ 

ε Με ΜΓοΙγεεεΜεΙιετ ιιΒγειι ε” ι·όε:τίίι 
νειιο!ιιι, ιιιοι·ι ε: πιει· ε ΙΒ-Η‹ ε:ε:ετι και 
:ορόιόΙ ε 17-48 (58 “ΜΕ ε:ε:ειιοΙιοιι 
Ιιοι·εε:ι(ι! Μεινε: ε Βειεδεόδεικ ιιεέγιιιέι:οε 
ιεΙΙειιι6ιιο!ι. Με Με· ο" ι·6ε:ι·6Ι επ Βγε 
ιιιτειιι Μια, ιιιεε ι·όε:ι·6Ι, Μι!Βιιϋεειι ε 
ιιγενε!γειιιιε|: ειιεΙειιοεειι ιιιοετ ιιι·ει!ιοιιό 
οεοι·νεε ιο!!ειιιότ,ιιεροιιικόιιτ ιιιιιιιΜι ι·οε:ε!ι!ι 
τε νε!το:ό όιοι.ιιι66ιιιιΙι όε ιιενε!όευιιιι ιιιόιι 
ιειιειι ε:ετοιιιέιιιι Ιιει·οειιι, πιει”, Με ε: 
επιόε:ι6' όΙειιιιίένοικ "Μι έΘεόδο ιιιιιιιιιιι 
ω» ιιὅ , ιιιἱ εΙΙ.εΙ'ε ΐοι·ι·ό όε ΜΜΕ εποε 
ε:ειι έΠει.ι:ιιΠνοΗιειι ΙιιΓειΙ6'άιιοΕ; ε ιτιιτε 
:ότι ιιιοιιιιο!ι, Μ” Ιιε ε:ειιιιιόρι‹όι· "Μι 
Βιιόεέιι·ε νεε,·γ'Ηιι·ιεεετε τιε,εγε:ει·ίι :σκιά 
ε:ει;ιειγοΚετ ει:ει·ιιειιικ ιιιεἔεΙ!εριτειιἱ: Βικι 
Με με: ιιεΙΙιειι νέιΙτο:ιετιιι. Με” Ιιι:οιιγοε 
ε:, Μ” ε:ειι Ιε:οιι ΜΜΜ ε' ΗΗΕ Με. 
:εό!ιειι ιιιοΒιεΙειιι Βϋι·νόΙγ έε ειι€ο!!κύι· ε 
ιιιοετειι ιιιιιιόιιι!ώΜι ε:ειιιιιειιιιιδ @Μισε 
Βόι·ι·εΙοεγ0α ειιεε όΙειιιι(ίνειιιο!ι ρετιεεεει 
νει ιέε ε: ε:οΜιεΙιει·ό ιιεΒγε:ει·ιι Ιαιε:ν6ιιγ 
Θε ει·ειιγέι·ι·ει , -ε:.ιιιω νιεε:έιε ε!ειιιιόάιιιιΙι 
ΜΙ Με): ε:ει·ιιιε:ιε!ι , π” ε:εροι:εότε!ι Θε 
ιιόττεΙο, νεΙειαιιιιτ Μ" ε εοι‹ ιεθΒιε:ιιιι εε 
ε ιιερι·όΙ περνει ε:εροι·ο‹ιό Ιε·ΙΜΒόι·οΙα ε:ἰιι 
το τοπιιόε:ει.εΙΙειιοε έΙοτ- ε ιιενοΙόει ι·ειιέι 

ε:ετιιιιΙ: ιιιειιγειιιε!ι Ιώε:6ιιιΕ νιι·ε::εειιΙιετ. 
Α ιιιι Με, ε: ε:ειι Ιιετε,εεεεεΙι!ιοΙ ιει·ιιι 
ε:οΙ‹οτι-οι·ὅιΙοιιε6Βἱ ιοΙΙειιι ιε ιιεΒγοϋΒιέε:τ 
ε:οΙ‹εεειιιΙ‹ Ιιείο!γεεεΚιόΙ ε:οΙιοπ ει·ειιιιι. έ 

Σ) Α ιιιεεοὸἱΙ‹ ιιεΒγε:ει·ίί Βάι· ιιιειιγ 
ΒΒγεΙιιιειιιετ ιιιεεειιε νοιιτε :- ε ν Μι. 6 Μι : (ι. 
ιιιιει·ιιιΜ.)._ Ε:ειι Ιιειο8ε68,ιιιοΙ!γ Ιιε:ειιΙι 
Με ε. τω" ΙΜει·ιοάόειι Μουσε [Μι ,εγε 
ιιέιιιτ ιιιιιιει!ιο:ιΙι, εε ιοΙοεοτι ε ΊΠ1τιέΜΚ 

° :Ρ ε 
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ΙὶΒειεε :πεΙΙ6ΙΜπ, ε Τἱειε, Βι·ενε εε 826 
νε ροενεπνεἰ ε ιπεπτεὶ Ιεϋτί!Ι, ε 'Ι'επιεε 
ΙερεΙνεἱπ , ε θει·νίε εε Βἰό ποεεεεπεπ, Κο 
τϋε , $2επιοε, εε Βοάτοε ΙεϋτϋΙ, 8ιεΙε 
πεΙ‹ πτειπΕπεπ , Βἰπνε οετΒεἰπεπ θεση” 
Βεπ εε τπεῇο εεε” 'Ι'ότοτεεεεπεπ, πεΙππΙ‹ 
Β6οεπεπ ἰε, Μ1Ιοποεεπ ε νει·οεπεΙε ποπ 
τόεεόπεπ ποποε , τπεΠν ε" τόεετ ε Βι1πε 
εεεἰ Με :Θεων , Με ι·όεετ ε Βππε Πεο 
ιεὶπεε ΚοεεΙεπο εεΠε. Βόοεπεπ τπὶπὸεεεΙτεΙ 

ε νε!ΙόΙέιιΙεἔἱπΙ:εΒο εεοπ εενέποεπεπ πει 
τεΝεο2ι!κ, Με νε” τπεενετ εε ει·πόΙνΕ ποπ 
Με, εε τεποεΙτοτόεο!επέΙ Ιο;;νε Μ τει·τόε 
Ι‹οππεΙ‹, νε" Μεενει·οτεεεεπεπ ωνεΜ› τει· 
τόεεοπνεπ ήειπέτ νΙεεεενεπτ!οι·οΙπεΙ:; Μπι 
ε τπεε1ετΙεεόπνοΙ‹. Εεεπ τερεεετεΙεε ει·τε 
πιπτετ, πο” ποπππΙ‹ ἐἔπεῇΙειεπεΙ‹ ε νωπό 
Με ΗἰΕεῇτόεἐποπ ιπέ:Β εε Ξπεεεπε|κπέΙ ὶε πεεν 
πετεεε νεπ. Μεενει·οπε2ε,ε ιιτέιπ ΙοεΕπεεπο 
ΟΙεεεποπ ε νεΙΙόΙεεεΙ‹ πεεεῇε. Εεεπ ό8ϋν 
εΙεπ πετπ οεε!κ πο” πεἔνοπο εεεπππεΙ τε 
ΙεΙιετπεΙα, πε εοΕ!κεΙ όΙεεεπεεΚ ἱε Μπι πο 
πππεπεπ. Α Ιοπιβει·ό-νεΤεποεοΕ Βὶτε!νεε8 
Βεπ πιἱπὸεππττ ποποε, Ιπνενεπ εεοπ Μεν 
νοπεΙτ, ιπεΙΙν ΒετεεκπότόΙ 'ΒτεεοἰέιπεΙ εε 
νετοπεπεΙ εεεπ οι·εεεεοΙκει @Με νεε]ε. 
Ι.εΒνεεεεάεΙππεεεεπεΙκ Μεπτπε εε ΡεεεΠπο 
νετοεεἰπεπ εε Εοι·πνεεεεπ, πιοΙΙγοΙ‹ Μπι 
Κοπ1ετοιπ εε Τωπεενει· νἱ2ετΒοΜόΙ Μτσε 

νὁ!‹; ε:εΙ‹πτεπ Ρεοπε, Ρενἰε, ΜΠεπο εε 
Ι.οπὶ νἰἀὸΒεὶπ , πε εεἰπτε οΠν Βἰιϋπὅε ε 
ρΙεοεπεεἰ, ρετπιεἰ εε πποπεπεΠ πετοεοεεε 
εεΙεπεπ, εε Ρεττει·ε ε ΒοΙοἔπε νΕπόΒεΕπ. 
Μἰπά εεεπ πε” Ικἰιεήεοοεπ οι·εεεεοΚ Μεικ 
Ιεπ ΙερεΙντ Κέρεεπε!κ, απ») ίοΙνόΜ6Ι πε 
εΕτνε, °ιποΙΙνεΕοὅ! ε νέεω εεεπιόΡσΙοεκτε εε 
τετεετε νεεεΙἰΒ. Εεεε οπτοεὅ τεπάεεει· ει· 
ιεΙπεπποεε|κ ε ι·όιοΙσπ6”νεπ τετιπἱΙ: Π1νε5!κετ, 
πεπετπ ε εεεπιόίοΙεεΕ Εε ε πεετ, ΜΜΜ 
εεει, ιε;εεεει,-- ΜΙεει·ειπ. Με,ενει·οτεεεε 
Ι›επ έειπει·ειΙοπ-απεεοεεεεΓε Ξε Π3Ινειετ5Β ε 
Μια. ; Με ῇετπΙ από8,° πο" ε εεὅΙὅτὅΒόΚ ε 
ΓοΝεΙ‹ πετεεὸεἰπε πΙτετοιτ ιπεεεε £ε!π·ε πεῇπ 

Με εεεἰΒει, ε ιπἱ Με! οι οι·εεεεο!κ πΒνεπ 
νἱτεπνοε τεΗπτετετ πνοι·πεΙκ , · πε εενεεει·ε 
ππἰπο ε πεονεε Γο!ὰεΙ‹πε!‹ ω, τοτεεπε!κ Μ 
εεἰτὅ| ε Με οΠν νεενΙΙΙετοτ πνετ, πποΠν Μ· 
τε! ε νε!τόΙε2εΙ‹πεΙ‹ εεϋΕεεεεε!κερ Πωιεθε-· 
πἰοἰε ΗΘΗ. Ρεττπεπε!, ΜοοεπεπεΙ, Βοἱο8 
πεπεΙ εε 8ΞεπεπεΙ ιπό8 ε Με 6νεεεεπεπ 
εΒόεεεπ Ηερεπό εεό!εε νΙΖεενεΕ ἱε πονο 
ΙΞεε:οπ Εετοεπεπετεει. Α νεΙτο!επ 8ὶεπε 

ωι ε,ε,·όει Τοεσεπεπ (εε ε ρερε πἱποΙκεἱπ Ισο 
ι·εεεωΙ ππεόοἰΙ‹. Με εεεπ οτεεεεοεπεπ, πε 
ΒἱνεεεεϋΙ‹ ε ροπτἱπἰ ιποοεετοΙκει εε »ωθ 
κα, πιεΙΙνεΙ‹ Νερο!γ Με νοππΙπεΙ‹, θε 
εισεω6 Ιενεεδ)ϋΙει·ό'Ι (π1ε!εὸἰε)ἰεπιει·ετεεεΙ:, 
νεΙειπἰνεΙ πιεεΒόρεπ Ιε8εεεπε!ε ο!ωπετπί. 
Πἔνεπἰε εεεπ οτεεεεο!επεΙκ οοπιποε £εῇεἱπ, Ιπ 
νιθνέπ ποΙ εεοΚετ ε: ΑρεππἱπεΙκ εε ΑπτυποΙκ 
Ι:ετεεεω! νεεῇεἱκ ε: Απ·πονε!, ΤἰοετἰεεεΙ , - 
κοπο τπεε ΠεεΙσπ ΓοΙγόΙ‹ Θε τενεΙ‹ , ΜΜΜ 
εεπ εεε νίεετεΙ‹ πνὶΙπεἰκ.· Ιΐε τπίνο! ΜΜΜ 
εοπ ε: εεε” Βοιπε8πε τπεῇο ΙεεεΙΙεπ νΞ 
Με, ε νἱεετε!‹ εε Γο!νόΙ‹ νοπε!εἰ ε πω” 
πό'εέεπεπ ειοπ νόεεεε Ιενεεό'τ εεοΜεΙ‹ Ιπ 
ϋπτοπἰ, πιεΙΙνειετοππεὶεΙ: ,,ει·Εε οεαπνε"πεΙ: 
πενε:πεΙ‹. Β2επ Με πεπεεεεονέπ Βοιπε 
νει·οεέπε ὶε, εείἱ!ὅῇε ιπεε πετεεεόεεΒοπ ΕΕ 
ν(Η εεοπ εοΙ‹ νεΙιόΙεεπεΙ‹, ιπεΙΙν οτε τπΙεῇ 
ποπ εΙεΙήεπεπ οΠν εππνἱτε πτεΙΒοὸἱΒ, πο” 
οεπρεπ εε ΗΙνοε πετεεεΕπε!κ Μ1Ιοποε Κότ 
πε2εΙ‹ τοποεΙνόΙε; οΙ‹ε ωνεππε εεοπ πεεν 
πε!εποόεεεπεΒ, ππεΙΙνπόΙ πεενοπε :Με εε 
ΑππΙΙεΚοπ εεπι ιερεεετεΙιειΕΕ. Βοπιεε·πεπεπ 
ε νεΙτόΙε:εΙ‹ετ ε νπΙοεπἰοπε ίϋΙπτὅΙ εεει·ετΙΒ 

ε τετπιόεεεττππόεοΚ ειετπιεετετπἰ , ε ποπ 
πεπ, ιπεεΜ1Ιϋπποειετνέπε εει·ΒεΕ Μ2εὶτόΙ, 
ΘΖω‹ω ε ΜΜΕ Ιεεεἰπε!‹ (ΗϋπεπΠεπετ) εεοΙ4 
Με πενεεπἰ. Πε πε εεεπ νἰὸὲΒεΕε€ τπεε 

τίἰεπεπνό νἰᾶὁΒεΒΒεΙ ϋεεεεπεεοπΙἰτῇπ!‹, ῇε 
Ιεεεπ ΝεροΙν εε ΒἰοἱΗε νἱὸὲΗεΙνεΙ, εε Ιεττἰε, 
ΠετπΞοΗε, Οετἱπιπἱε ἐε ΒεΙπιετἰε £εῇεἱνεΙ, 
ιπεΙΙνεΚεπ ε. νπΙοεπἰοπε Κει·ετ ΒετεεετεΙ νο 
πύΙ, 4-ε πο! ιπἰπἀεεεΙτεΙ ε νεΙτόΙεεεεετ πεπι 
εππνζι·ε ε νιιΙοεπἰοπε Μπεείπ, Μπι ε πωπ 



Μό εε Εεήετε; ε ε. Βνεττεο!κε. -- Η ο ο ε ε ο Μό Ι. τη 

εο88.·εώνεοιο!κ ο!ωεεεε --- ε. . οϋϋδΙ εεε 
όεεΝ16'Ι Γσ!ίοεεε8.ό |ιενειΚεειο16ετ νοεεειεἰ. 

Πε ε νεΙε5|εεε!κτό! ε” Ιεεεέ Μπε 
Με εεό!ο!ε, εεόποεε!εΚεεοπε, πεἱνε! εεοε 
Ιεεετ τεἰεὰεε ρεεΙιεεε !εεεεωει·τεόεεωοε 
ΜΗΜόευε τετ£οιε, νε” πεεεΒόρεε ιεοετΙ 
νε; πενεΙ ε νεΙιό όε ρεετΙεεε !εεεΙ‹ει εμ 
ό|επεἄνἰ εΙοπεεεε 8οεάοΙοιε ίειιε·ΠεεΕ. 'Γε‹!· 
νε νεε, Ιιοενε Βιιεε εε ΝΠεε ΒεΙτεῇεεεε, 
ε ΙκεΙειΒ ρεεεε Ιιοεεεεε, ε θεεεεε εεε 
]εεεε,εο! ε εεεν-!ιεείοΙνεε (ΟεοΙετε) εεεε_ῇε 
νεε, --- εε ΑετἰΙ!εΙ‹οε ἱε ε ε εεε εν ε 
δώ!) εεἰἔετεἰε, Μ! ε ενεεοΜ εεεεεΙεε 
(εϋενθεε, Μπὶε Πενε) ει·ε!!εο(Μ, ε νέε 
τόΙεεεΙὡόΙ ΒόρεέίεεεΙκ Η ετοτεεεετό ΙεεεΙ:, 
εε εεεεεό! εάϋενόεε, ιεε!Ινεο|‹ εεεεώνοΙ 
ΙεπεόΔ ε νεΙιόΙεεεΙκ ῇὅεοΙκ εερϊόεντο ; ε ιε 
ρεεετε!εε τεεΜε τονεεεε, ΜΗ ε ώρε 
εεεε ΙεεεΙ‹ εοεεεοι· Ιοεεεενοεε εεεϋεεςέ:εϋΚ 
Με ἱε νεΙπό!έιε εΙεεεεε Γο!νεεΙ‹ Μ. Λε Μεεἰ 
εεενεεείοΙνεεεεε (Πεο!ετε) σετ πεί ἱε τερεεε 
τεΙτεΙ‹ οΙΙν εεενΙι·ε, εε;" εοΚεε θα Με 
νόεεεε νεΙτόΙεεεε!‹ εενεεεέΚ (ΓεετΞε ὶετει· 
ιεΜεεε ρετεἰοἱοεε); ε @Με εε ενεεοιἱ 
όϋενόεε τονέιεεε Με οτνοεο!; τεεεΜεοεν 
εεεε εεετὶεα εενοε εετεεεεεεε “Με ε ΓόΙ 
εεεεενό ενοειάετ Ι4ϋνοΜ. Μἰ Μ" ε" τότ 
τόεὶΙ‹, ἱἔεε νἰΙεἔοε οἰὅττετε, Με: Βοτεέι 
εει1 , 8Εεεεεεε θε Ρεεεεεεε ω» εενόεε 
Βο8.Ιε16Ις, Ι:5Ιώοε εε εΙεεεΙ εεενπεεε νέιΙ- Δ · - (ΡοΙνιει.) . › 
«Με εΙε!ήεεεε Εεεε. Μ, ὐενεεἱετε ισι›ω · ε 

Παω έα Βόι·3:ετα$ ε μ. 8·γοι·ιιιοΚΚόι·ΜεεΜπι 1818-εε - ε # 
Βερτ. Οοι.ιέε Νον. εόεεροεεεε. - Μ. Μεοεεω·, εοΒόεοι·νεεεόΙ. ' 

Αιωιεεεε νόνε ο εετοιε εόεεεεεε 
εε ἰτΙὅ εοι·άοε, όι·εύεοενοε εἱἀε·.ζε όε 
εεενοε νο!ι;- Η1Ιϋεϋεοε πεοεάεετεἰ σει 
εε εΙεδ εόεερι·όΙ, πεο!!ν εεοΒοα ενετΠεεεεεει 
εΒόεεεε εΙνοτνύε, Ιπόεὅ όε Ι:οΙΙοειετΙοε ὅεεἱ 
Νώε" πιο πεεεετε. Λε ετοΙεό εόεερεεε 
εεει·εεεεε επι ε Ιενοεδ, εεετεεε Θεσε 
τεΝεεε εε θε , ωιεει› εε οεδεύε; επεσε 

Κα, ΜΜΜ εε ε!εεεΕ εεενειεε νέ:Η.όΙεεεε 
εκει ω; 6ο ε εε «ω, ε εοεοε εό'ι·νόεε 
(ροΙΙε·,ετε) ΟΙεεεοτεεεεεεε, ΜΜΜ εὅτΚε 
€ε8 όε εάΙ1Ιτ Με, ειπε τΙΒΜιε ίό!εεεεενό 
ενοιεεετ πεεεείτ. Εεεε τερεεειε|εεοΕ το 
«εεε πιώ; επ ἱε €εεἰήἐιΙ‹ , Με” εε Μεσι 
εΞ εεενιεεε εε ε νε!ιόΙεε Με: εε" τοι· 
εκθεεεΝ εεεοε!ειοεεεἔ ετε!!κοτΜ. Μἰεἀοε ω. 
νοε ωά]ε, ειΠΙν εεενοΙ: εε εΠιεεΕ Μεν 
πεεεεεε ε ι·οεετεεεεεοτοε, Μ" εε ἱε, Με: 
ε νε!ιό!εεε ΒΥοτεοττοεεεεοτεοε ίεεεΜΜ, 
εέπτεΙιεΙ.νεε ε πεοενΓοεει (ρΙοκεε οοοΙΞεεεε) 
ιεεΚϋόόεεε; ιονεεεε εεεεεε ενε!ποτΠό οι· 
νοε Φάβα, Με), εε εΙεεεἰ εεεντεεε όε Μι· 

 

ΚΠΦοΒοε εεενειεε σε εεε εΙεΙ: εεεΝετ Με . 
Ι6εεεεεο!ε, ωεωκ ὶειειἑι σε ε τει·ει6εεε0οε 
εενοΜκεεόεε νεε, 11ο" Με ε εϋενέεεεεοΙ 
εετετοε εγενε|νε!: εεἰετο οεετοεεεΙ: ε νε! 
“Με τει·ιεόεεετόεεε. Νειε !κόιΙοει ωεει, 
Μ” εε νεΙεειίΕοτ σε όΙοιτεε (ρενεἰοΙοἔἰε) 
εεενε·ε Μ Μακ! πεενε!νο, Μ” εΙεεεΙκ 
ΙεΙΙεὅ ῇοΙοεετε5τ ε καει εοΙεὅ νἰεεοετε8εε8εἱ 
νεΙ ϋεεεεεεεεεΙἰιεετῇιιΒ: τεειόεε Ιιοεοε Ιε 
εεε 6Ιετπεϋνἰ εεεειὸῇἐτ ε νέιΙτό!εεεΙκ θα· 
ιεύίνΕ εεεειἐῇόεεε Ισ! ΕοΒῇεΙ‹ ΜΜΜ, νει,εγ 
επίπεεεόνε1: εο8ν ε νεΙτό!εεεεεόοε Κιε 
Με «δε όεεΙεἐρΞ ενοιεὸεῇε (τνρι1ε ΜεεΙϋε) 
ιεἱεὸοε εοεοε ενεεεεεόεἰ ΙεεεΙεεεε (εεε 
εενεεει. οεἀεειἰοε). 

Με ε εεροΙκ Ι:ΜϋεοΙκ ΙοττοΙ‹, ε εόεεενεεοι· 
ουδε Με), ἰε πιετει!κοεοπ. ἱ 

ΚϋνοτΒεεὅ νοΙτ ροώ8 ε Μωεεόεο!κ 
εεε οενπεεεεοεϋ ει·εενε (εε ϋεεεοε εεεεεε: 
εετετΙεε,τϋεΙ›ενἰτε εΙεεεΞνοΙτ 88 ; οεύεοε 
Με 19; εεε: Με 8; εεενειεε ε, νωπό 
Με 18; εεεει·ό!κ 12; ιοτοΙκενόΙ: @σε 
ε!ε·ινεε) δ; Ιεπιποε εεείοΙνεε Ιθ; ορόε 



ει! Μὅ "θε !κόιήίιι·ο! ο π. πγοι·πιο!ιΜ -- Πει: ο π οι·τι!!. 
!ιοείο!γέιε 1-0; οει!εοε !ιοε!ο!ιιέιε θ; νοι!ιοε 
11; εοινππγιι οεοι·νει ε Με!! €γοιποι· 
πινει· 88; νϋ·τ!ιοπγ 2; !!ειπγειι·ό 1; !ι!ιπ 
!ὅ Σ; οι·Μποι. 1; !ιπιειπποε !›ὅι·!‹!1!οΒ.25; 
!ιονοε εεγν!ι!κόι· ΠΙ; !ιιιΖειποε ει. ?ή πο 
ειιιοπνο!ὅ!ο!ι Ι; πγει!ετ!οΒο!: “ΜΜΕ ιι!!ιπ) 
θ; ιπο!!!ιἐι·!γει 65 !!!‹!ὅ!ο!ι Ιί; ειοιιιΒγιι 
πιο 28;ο·,έγό!ι ειοιπ!ιππω!ιπε!εΤ; !ιδ!! 
!εϋ!ιϋὅοε (!πεειε οοπνιι!ε!νο) 56; Βετ 
σεϋ!κ ε Με! ιοοε!πόι·οΕ Τ; 86ι·νο!γ!κότ 
?3; ππΒο!!‹όι· 7'; ν!ι!κότ θ; ε!!!ει!π!κόι· 
Σ; επιπι!!κόι· Ι; εε'ιι·Βο!κότ Ι; !π!!ϋπίο!ο 
!!!!!είι' πιο!! εο!ιόεε! Μπ!ει!ιππ!κ (οιο!‹ Με! 
3 πὑὸπό!γειἔ!‹ὅ! δ!) ; Βεειοεοπ Μ”. Εεε!! 

_ Με! 54οπ'!‹ϋενο!!οπ ο ΒγοεπιοΕ!ιότπ!ιο 
!ιΒγει!!ιοπ οι·νοεο!!ε!!ε!ι, Ε!!! Με!!! πιο8!ιει!! δ. 

Α, Μπιτ. «ποπ ίι!!ο!!!π!ο!!ιδ! !ίι!!ιο!ιι!, 
!επι·ιι!!!ι: έε ἔϋπνἐ!γ!κόι· ιι!έιιι !ο88γει!ει·ει!ι 
ποπ π!!! ο!ὅο !ιιΐΕ!!Β!ιοΒοε (!πεε!ε οοπνιι! 
ε!νε), πιο!!γ οπ ον!ιοπ !!!.οπ ιοι·νεπγ!!ιιε ιι 
τει!!!οι!ο!!. Α ειέ'ιπιο! (δω !8οπ ποιογπο!: 
πιοπά!ιο!π! ,· ιο!!!π!ο!!ιο νόνοπ ειιοπ ο!!ο!έι 
!ιιιπ ο!ισεϋπεοε!ιοπ πιο!γ €γοΒοι·ο·πο! πο!! 
νο!οιποπγ!; .ιπο!!γ ειοτ!π! ο επι1!ο!! ει!ι& 
!πϋ!ιοΒοε! πω!! 4Ο--όθ ποπ! !ο!'ο!γέιεπ 
ο!δ!! ειοι·ο!!Βο! ἔγό.Βγ!!!ιο!όππ!‹ ποιπ !ιινόπ, 
8γοτπιο!‹ο!!‹!;ο! οι·νοε! εοΒο!γοι·! εεε!! 8!! 
!ωι· !”ο!γειιποι!πε!‹, !ιπ πιο!! !ιὅοπ :ειπε ει· 
!!ιο;ιε νιεεε!ιο!ε'ιε, και” π! !ιο!οοεοΒοο! επ!! 
νὅὸϋ!! ο !εϋ!ιοεοε, νει" νοει·ο οι Βγοιιπο!‹ 
πιο ἱΒοπ πο” ιποΒοι·ϋ!!ο!οε !!ϋνο!!κοο!ό!ιοπ 
!εε:οπγιιοπ ο!!ιέιογοε!! ε !‹ο‹!νο! νοεο!ο!!ο. 
Βο ποπι οεο!κ !!!!οτ]ειι:!! πι!! οι οι Με! Πιτ 
νέιπγ, !ιοποιπ ο !(ϋ!16εοε!ε !‹!!!!πὅ νο!! πιω!! 
!οι·!οεεέιΒει πιἱπ‹! πιοι!σιοεεέιΒέιτει ποενο. Α2 

_ ΗΜ!!! πιοε!ορο!! €γοι·ιιιο!! ε!!!κέπ εεο!πιι!ιι!! 
πιοε !ό!ο ο 104!! πο! .ο!ό!!;!ε!ι!ιπγπο 
12--18 πω· Βο!!ο οπο!! επϋι·πγο!ο8 Π ο! 
!οπιι68ονο! !ι!1ετ!οιι!ο,-- πιω πο! !.ιι!ε!ποπ ο 

_ιιοξο-.!'ι!με! !οΒγί!2!ιο!ο; ιιιιιιιιιιοιι οι·οξε ο 
· ω!! πιοπάσω; Με! ο εγόεγεποπέιι€πε!! 
- -πι!πε!οπ οι!ό!ε ο ΒὅΒΚϋπϋΒοε ο!!οιι ει!!ιπ!ο!! 

8-%ο!πε Ε!!!ι;!!οεοπ ε2οι·ο!νο! !ὲ!εοι!ὅ!‹ εποε 

ο ι!ιεεωιω, πιω! !ιοεο!ε!!ιπ, οι κοιτώ!!! 
ο!!οπεοΒ ποπι σα!!! ν!εεεπ ποπι νοπιι!!! πει 
ποπι πιοπ εγειΒι·οιπ !ο!ι!ιππ ο!ὅ !ε !ϋι·!. Οεει!‹· 
οι ιι!ο!εό Β !ιόπειρ!ιππ ω!!! πόπιι!οδ επο 
ι·οποεοε!ιο!! 2 ε:οι·ι·ο!, ιπο!!γο!κπο!: πο” 
:ιπε8!ιοιπι (%--3 ειτοιιιοτ 2 6ι·ἐιπΙ‹οπ!) Μει 
πέι!ε!ο επι!! ει !ιὅ!ι!‹ϋ!ιΒΒοε ποιπ σει!!! οπ 
Βοπο!!, !ιπποπι τον!!! Μ!! Με!! πιο8ήε 
εεππ!. Ε: σε εεεε !'οο!!!!π οε !ιοι·εππγν!ι·έι 
μι!! (!!οι·οε πιο!). Αποιι!ιοπ !!! Μ, τποππγ!!ιοπ 
!ο!ιο!ο π !εινιι!πε! ο πο! !ιο!ιει!έιει!πει!! ε 
ιιιοπιιγ!!ιοπ ιειπο! ο !ε'ιι·ν!ιπγ έι!!π!έιποε ειπε· 
!ι!!!!οπο!‹ !ιι!οῇ‹!οπ!!ειπ!, ιποε! πιοε πο!ιοι ο! 
!ιπ!οι·οιιιι!. -- Α !έιι·νε!ιπγ πιοΒ ιπέιιιιε!ιοπ 
!ιοι!!ι'ίι!ϋ!!, ε ειιιΒιιε!ιιε οε·εορ!οιπ!ιοι· Μ 
πορο!!!ιειπ Μπι! !!!!οι·]οποεότο πι!πι! !ιονοε 
εοΒοι·ο ποινο !ο!ὅροπ!ῇι!! οπο; Α !ιὅ!‹!κϋ-ε 
πϋΒοε !κοο!!ο!ο !ϋ!ι!ιπγ!ι·ο !‹!=ο!ι!ι νεο-οπο 
πγο!ι!ι !έιεπε!νο!ο ϋεε:ο!!ο!νο, ιπο!!γ εισπ 
!ιππ πιω· ποπέιπγ ποπ ιιιιι!νει !ϋ!ιο!ο!οεοπ 

πιοΒεει!ιι!; ει!!ϋ!ιοΒοε π:οπ!ιππ , πιο!!γ ο!ο 
με!! !ιιιι·ιτι!οεπε!! !ιΞι!ει·ιο!!, ποπιοεοι!κ ο! ποπι 
πιιι!!, !ιειποιπ ιπ!π‹! ιπ!ιέι!ι!ι ουδ-·ο!ι!ι όε ῇο!-” 
!οιπ2ὅ!›!ι !ο!!. Α 5γοι·τπο!εο!κ πιει· ῇόνει! ει. 
ιιιοειτο!ιοπέιε ο!ὅ!! -πγιιο!ιο!ο!!ππ!!οι!π! οε επ· 
π! !!οει!!ο!π ε πιο€επ!‹ϋ!ιϋ8ὁε! ΜΜΜ πιο!» 
πγ!ι·ο εί!ι·ί! πγέι!!κέιε !ιοπγοεεε! ΔνοΒ:ό'τ!ὅ!!. 
Βπᾶιειπο!‹ Με!! !!!ό!ιοπ ν!‹!ἑπιο!‹ θε!!! !κοτ!ν-' 
πο! νο!!ο!κ ο !ιο!οἔο!‹ ,° !!!νονοπ ο!Ηκοτ!ιο 
!Βοπ οι·δε νο!! ει !!ιεεε ν!εεε!ι:ι!!ιε; ει! !ιὅ!‹ 
!!ϋ!ιοΒοεεο! :Με !ιο!οΒεοε επϋνδτ!ϋ!!. !!!γοπ 
εεϋνὅππιόπγ εΖοπΒοπ 0881( 5-εοϋι· ωροπ 
!.π!!ε!ο!!, ε πι!π‹! π 5-εοϋπιππό!ο!ι!ιο!, 
πι! Με! ο !ιο!οεο!κ ποπ! Με νοεοοι!ο!οιπ!ιο 
οῇ!ο!!ο!ἐ. Αεσπ!ιοιιι οι·6'ε νοι·νέ!ο!ο!κ, !ιό- - 
!γειέ!ιιιιό!!,, ε !ιο!εὅ!ο8 οι πιοπγει!π(ί 
!‹όπι!ἰιι·ι!επγ (8ιι!!. ειπε!. Α·π!!ιπ.) :κ!ιι€ε! 
Με! οπο!! νοειοόο!ιποε επϋνι!τ!πιοπγ · πιω 
ει: δ πω!! !οΒγὅιο!ο!!. Κο! !ι!ιοπ ο.!ιὅ!ε 
Βϋ!ι6Βόε !ο!ο!γεεε- Με!!! !ιονοε ειΒγν!ι!εύτ 
(!ιγάι·οοορπο!υεοου!πε) !οῇ!ὅ‹!ϋ!! Μ, ε πιω!! 
ο !‹ο!εεοι· οππο!‹ !‹ἰ!`οῇ!ὅ‹!ὁεένο!_ειπιπε απώ 
!ο!οεοπ πιοοεο!!π!. ο . ° 
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π Ηονιέε !ιο!ομέιεο!ι Με! !ο8ενει!ετε!ι 
ω· Ιοι·ι!ιι!! ο!!! π !ιιιτιι!!ίιπ, !ϋ!ι!ιπνἱι·ρ πιω!. 
ει!!ιειει πιπιι!!ίι2 (ί. οπτειι·τ!ιει!!ε €πε!τ!οει), πει-° 
Βνο!ι!ι τέε2! !ιιιι·ιιιοε !ιπε!”ο!νπεεει! ρέιτοε!! 
νει. Τ!επιει τπε!!!ιιιι·ιι!!έι2 ο 3 !ιόπειρ!ιοπ σέν 
επετ εεπι ιό!! ει!ὅ; ιπιότ! π ει !ιιιένιι8εό 
(8ει! ειπιιποπ!ειοιιε) επεπ Μὅ πω!! @θειου 
επιπ ει!!ει!ό!κ. Α !ιιιι·ι.ιτ!έπ ιπ!πὸεπ!‹οτ Μπι 

!ι!τέι!ειι (!2;ει!!ι!ε) Με! €νό8νιι!!, ιπιτ Μπι 
ΒνειΒι·ειπ π τοι·ιπόειοι πιει€ει οειιρει πνιιδει 
!οιπ έιε !ιὅ Μ! ιπε!!ει!! εει!εϋ2!ϋ!!; ειδε ΗΜ, ” 
!ιὅ θε επίιτειπ !ιὅι·, πνπ8!·ιει!ει!!ειπεέιΒ, !πεεό 
ριι!ΐπό! Με, ε οτὅει πνει!!επε!ιτΒέιε, πει παπι 
@επ !ιϋὸὅε !ιπε!'ο!νέιε τπε!!ο!!. Βονεηιοτ! 
εειι!ειρ !δΖετ!ιοπ τεπὸο!!ϋπ!‹; !π!πε!‹ Με; 
πέι!ειπι ει!εια ει πειε!ο!νεἔιε !ε οπν!ιιΊ!ι, ο Με 
ιε τϋ!ι!ιπνιι·ε !ιὅ !ΖΖπ‹!ίιεο!‹ ε!ὅῇϋνειε!ο Με!! 
τπεἔεεϋπι. Νοιπ ι·ιτ!κέιπ ει Με !ϋ!‹ὲ!εωε 
ιπεΒε2ὶ1π!όνε! Πιππιπι·ειότ ει !ιεε!ο!νέιε, π! 
!ιε!εἔεἐἔε! !κέπε:νέπ, ιπε!!νπε!‹ !ε!ο!ν:δεει 
Με!! ε! Μεάοε!ε!ιι- πειρι·ό! πεφτει εονέιπνει!ι· 
Μ!! ε !κοπνοι!οπο!ι!ιο!! !ει!ιο!ε; !!!νεπ!‹οι· πι, 
π! εθν6!ιπόπι “και !ιιιι·ιιιοε !ιοε!ο!νέιεεια! 
νο!! άο!Βιιπ!!, !οΒιο!ι!ι ει!!σει·ι·ο! ΑΜΚ ο 
Ιισνει·ροι·ι να” εει!ορ !6ιο!!ιοπ, νει€ν τοπι 
ρι!!ι!ι έι!!ειροι ιπο!!ονι !κερρεπόι·-8ν6!!6ι· (τω. 
ιιτπ!οιιο) !!ιι·ι·όπω!ιεπ. Πει πιιιιιπ!πιπ π πω 
ω ππνιιέο!: !Βοσι Μι!6εο!ε, !ιοι·πει πω! 
πϋ!ι!επιππο!κ νει!έιπε!:, ε ο Με !ε ριι!!'ει!τε!ι!ι 
68 όι·πέι!εοπνο!ι!ι· νο!!: αι!πι!οπο!ε :Μα πό 
!ιέιπν !ωπέι!πν! Μιπ!ιο!νο!π!!ει! ό!!!ιιι!: ; 8 Βνει!‹ 
τοπ ιπἔιι· ο ΗΜ!!! ενόΘνιπό!! Με! !ε !ιο!ν 
το πακετο!! ει: εΒόε2εό8. ι 

ο8ύ208 !!ι:ει!ε τ!!!ώ!ι!ιε!ε νο!ω!!, Κιέ 
Βναι!ει·ει!ι!ιειπ οοι!ιοε !ικιει!ο!νέεεει!, Γιαπ!» 
πω! νε!ειπιο!!ν πωπεε!ι ό!ο!πι!ι Βνιι!πάέιειέ 
νει! 68επο!εϋ!νο. Β!εὅ- εειο!!ιοπ-!οΒιο!ι!ι ε! 
!αιι·ι!πο!κ !ει!έι!ιιι!: επ όψει: !ι!Βιιπνι(0π!οπιο!)· 
ει!! πάει8!ιππ!)ονοηιοττπ! ρότοει!!νει, 62!!! 
!ει! !!όι·πιέι8Μει 68 !ιδτ!ι!ι·ύ!ωοτ ε!!!!ιοιπ! ι!! 
ι·ο!κοόν6π. . 

νέι!!ό!ἐι2ι° 86!ι!ιπν!τει !ιοι·ιππάιιπροε 
νο!τ, οι π:: οΒγει:ετ!ι νο!!! !‹ϋππνοπ αιδο 

Μ!! ει ΜΒΜ ν!εει:ει εαπ “ότι ε: Ηπιι66!κ 
!ο!ι!πιπιιτπ)· !αι!!ό' όει ροπ2-68 ει!!ειΒ!έιώνει. 3 
!2!ιοπ ει νει!!ό!έπ !ο!'ο!νέιεπ απο!! ν!ι!ώι· Μ! 
!ὅὰϋπ Ε! ,ι Πω κι δεισ: ει ι·ο!πιππο!κ ιι 
28ι!έ8! "Με νει” τϋ!κό!ει!επιι! νο!! Με!. 
Μάνο, νει” όροπ !ι!όπνεο!!ι. Εποπ'οε!πο!ς 
ποπ ει !!!πιετ!6!ιο!. Ήονετροι· 68 !ώ!'οι·το! 
Βιιώ!ιτϋειιιο; πι! Με! !ιὅ !πω!όεοΒ ε!δ!ιο·· 
πινω ε! νέι!τό!έιπιει! ο” π!! ε! ν!:!κόι· πι ε! 

" πιο2!!!!!ει!ο!!. ! 

Βνιι!ειόέιειο!‹ Με! σπα!! ει πιο!!!ιίιι·ινιι= 
τιι06!ο!ιοΒ επι!!ισπ‹!ὅ!κ, πιο!!νο!! !ϋ!ι!›πνιι·ο 
οιι!ποε τετιπέεπε!!ιε!κ !έινόπ , ι ιπο!!!ιἔιι·!νει! 
!!!!ιππνέπνπνει! νει!;!ιπε!κ ΒεποΚϋινε. Ετὅε 
νόι·νόΜο!π Με! ει 8νιι!ειὸέιεο!‹ ιπο8τϋτεινόπ, 
ει - !!!!2ειι!νέπν !ιοε2ινόε!!ιεό! ει !8Γ!Πέ8Ζθ! 
ΒνόΒνοι·οιόι·ο ΜΜΜ, πι. παώ· πόπιιι!πόροπ 
!ε!1Μ!οΒ !ιό!Υπε!ιι12ό!!!!8! εοι;!ινόπ ο!6'. κ: 

Ηιι€νπιέι οειει!ε!ιέ!ε2ετ; !οι·ι·ό ΜτΙ!!! 
ιοΒ. επίπω πω!! πό!·ιέπνειοτ; ε !ιέιι·ινιδε το 
το!ε8νό!ε όροπ παπι !οπ!ιι!! ο!ὅ. -- Πο· 
νεα ιιἔνν!:!‹όι· ε!!οπ!ιεπ ο!68 Βνε!ει·ειπ, 8 
Βέκκα: Μπι επέιι· !!ι!ο!ι!ι ιποπε!ειιο!! ΜΗ: 
!κϋ!168όε !ο!ο!ν!ιπει πω! 

Κ  

.`» 

.οΒό.πΙ Πιόι·οΗά_!ό!ιαπι ο!δίο"ΗΠΩ 
Ε&ο.οπο!αποΜ Α πι.» Ε. εΒνει!. εο!ιόει! 
!πότ!ιίιιπ ε!!! Μ! ειο!ι!!!ιό!, πιο!!ν!ιοπ : ὅ-πὅ!τ, 
θ-ἰόιιίὶπ!‹ ειέιπιότει τοπα!ει!!, δε”. 14 ει” νεπ. 

Α !ιο!.οεο!ε :ι πωπω!! ν!πό!πε!ετδ! ε ω» ' 
πω!! ιπιπποπ τένειο!!ι!!! εοΒ6!νόι·! Γο!νειπποπό!:, 
ε π νι!ι·οο! !ει!ιοεο!ι Με!!! νύω!πο!ε Μ. Α πι!! 

τε!!ο!ε ω!_ῇ‹ιε !'ει!ενόενπ!όειι!ε !!!ε_ιό!ε :ιι πιτέιο!. 
ποπ ππιτα!πει!κ. 

Α !εις!!διο!ε!ι!ι !είο!ν! 184%-·ά!!ιτ !ε!το!ει! 
όν!ιοιι ϋεπνοσοπ Μ ο8νόπ ενόεν!!!ει!ο!!.. διο!! 
Με! !“έ:·!ἱ νο!! Μ), π!! 28. ι 

Βόιπει! νει!!έει Ηινοτό!! Π; ει !ιο!νό!!ε!!. 
24; ει: έΒοε!ει!! θ ; π 8ϋι·ϋε πω! οενοε!!!!ω θ; . 
Μόεοεό! 7.! πι: 

ΒΒνΜ! ό"ο!ι|επόπο @η @Βαν 
ι!!!ι ΜΜΜ" 6ν·Ιοοιι ο πι. Ε. ο8·γιαο-ι· 



Μ) ι.πιπιπι !ιοεοι·πε6ε «πω. 

·· : ΚιιΙϋπι'όΙο Ι‹ότποπιπΙ‹, όπιιπι€ινοπ !ιονοι-ι 
την πιω! Ιοπ]π 15 ; εοΜόε 1 ; πεοπαϋτόε 3 ; 
ΜιέΙνοΙε 1; ιι Ιιιι_ρι Ιιόι·οεοΜπ Με ποπι επι 
ιποΙν:ι -ξ- δ; οεοπιειιι 1; Βιιριεοπνν ΙιτϋΙδπΞ 
Με ίοιιιπέι Ι; Μπιτ (πποπ οειριτιπ); ειρο!νο!ε 
(ΗετιιΙειο) 4; πιόπιειιιιπ (ρτο!ιιρειιιι παπι) 1,' 
ιδιιόΙοτΙοπιιιπει·οπόε Σ; 6οπΒιι Μι (με νιιι·πε); 
Μνιπιιειοι· (ρπνπιοειε) Ι; ιιιΞενοεδειοι· έ! (επι 
πιω πωιππω; Ιιόπειι!ειέ (ι·ιιππ!ει) Ι; πωπω 
π:ιενιι!ιόι· (ειεοἱτειε) 1; νιεεόι·ν (πνάιο!αιΙο) 4; 
ΙιιιιΠώ 8; ιεποε!ιόε 688 Τ; επιΙοππιι ΜΒ (Η 
ροιπ:ι) 'Ξ ; ΕϋΚεπι (8οιι·ι·Ιιιιε) 4; νο!ὅε 2.ειρ!ό (ίππ 

με ιπειιιιΙΙιιι·ιε) Σ; ΜΙ: Η επγόππό! ΐοιιάιι! 
Με ειδ. 

πι Μ: το! νόΒιιοι νιωιωι 40; ιιΒγπιΕπι: 
πό!::ιτΜΒ Ι; οεοπωι.ιιιιειΕ: οποοε 4, ΙιιινοΙν!: 
1; οιοπιΙι Ι, ει!ειιιι· 1; πι:νιπειειοι· δ. Ηπε 
σεειρο!ιπι 1 τόπε!πι.; ἱπιποιειέε δ; Μιππεο!ι: 
πισω( δ, πόι·ι·όΙι 1; ίϋΙιόιπιι·ιιέν Σ; επισπ 
πει:Ιιι€ ι, Ιιδιποι·ιεοΜε δ; Εδιποιειόε δ, πνιιΙ 
απ] 'έ, πι” Ι; νόἔΙιόΜρσ!γ Ι ; νικότν4, 
ιεειοεπόπιιιι€ 1. 

Μ. Κονιιοε. 

 

.δρ . 
.σ 

Έ' 

Ένόπια!ει| Βορει·ϋπόσ ν!ιοΒι. - 
Κωνοε πιοἔΙερειόεοπιιο όροπ ιπει (Οοο. θ.) 
όι·ΙιειποΙι Ιιοπιιιπ ο νι:πιι|ε ειιόιποει ρειΒιοι!ιπι 
- ΙονιέΙ ΜΙΝΙ. Μη νέι·τιιιπ ΜΜΜ ε" 
ιπΖωιι, Ι‹οἀνειι Ιιιιι·Μοιπτό! -- ε Μάτι πο 
πονει:οιπ? -- Υοι·ιπι·; τοιοπιιιΙι ι'δοι·νοετό!; 
Η ο νιιοπιπ ποπι οειι!: ιεπιιιι·ι ιι ει!ειρρειι ιπόΙ 
τέπνο!_ῇει; Ιιπποιιι :ι τοπιιιει πιιΒγι;νϋ!έιι πω 
πιάνει! οΠν πι1ειτο!ι Ιιιιιο!ώπιι πεΙνειοπ τόρρε 
να Εϋιίι!ϋπ|ι; ιπε!!γο!ι πώπ ε 2 πρ π ο ει” 
ι·πιπόΙπππ!ι, !ιοΒγ ει ρι1Ηπιιι όιι επιπ 
εοπιιιιι ειδε νιιοΙ: ο ποπιιιΙ:ΙιιιΙ 1.0 

Ι:Μοτοοεπ ρόι.οΜπιπιι!ι. ΙΏιπερνειΙΙππι, 
πο" ιππιέ$π νιεριειειπΙόπειοπι ει τοπιοενπτι 
οινοερνίιΙόει·ο ε: ο πιιι·ι'ιιεπροε νιιιό!ιοπ ιδΙτ6π 
σεεΙιόΙν πιει πω" 6τόπιοινο -- Η δειιπι.ο 
νει!ιοιπέιε ιποΙ!ό, ω" οιτειπι ιπποπιιέιπνοε πει 
πνειεει'ιΒοπι ποιπ όπιοιπ!ό Με* :ι πιω Μιμή: 
εοι·έπππι ιιιο!εό Ιιεινοτ παπι; ό:: Ιιοέν Μπέκι 
οιιε!έιτιοΕ πνά_ῇπε νοππόΒειοι·εωιε πιοΙΙοιι-- πιι 
πιιιπω επει·οποεόιετ0. έ8 :ΜΜΜ ιιοπό!νϋπιι νι 
:Μπι πωπω :ΗΜ - ἰιπιτι ειπιοπ ε Ινάπιιέπ 

ιε, Κειι·ποεοπιέ!ιπέ! - οεειπποπι οειιρειιοειιπ πει 
νιιι·ιπΙι τοι ει πιιενειοι·ιι ποπιιιει Ιιιιιιι!ι πνιι€ειΙ 
ιιιιιι.; -- πιω νιιΙΙσιιιιιε πιιιΙΙό επει·ωπόΙ: πιό8 
οενΙιοι· νιιΙιιιπεΙΙν ΙειοενσπΙΙιό πω" έιΙΙιτπι ; - 
Ιιοεγ ει: οινοεοΙ: ε 16τπιόειοτ-πιινέτο!ι πω” 

ά χι· οσα. 

ενΙΙΙόεόποικ πιιπνει€ιιππ νιιπποι·Ιό οπιιέΙνει εαπ 
όἱνο2τε !όενοπ ιιιιπι ιι ποπ 68 οιπ!όΙ:Ιιοπ μι» 
Νικαια Κε!!οπιοΙιοι! Ιἶιι ιπιο π Μπεν ιπέι· παπι 
πιέιπνιιιι.- Ιἶε π πιιΗν Μπακ ο “Εν”, οΠν 
Ισόππνιι νοΙο Μππι. Με" ποιπ Ιιότι:ΙΙιοποπι: 
πω; ινιιππιιι πικαπ νίι Ιιιιιππνοε τιιτπι!ιπιι , 
πενειει·επιιππ ραπ; πτύπνΙειε ΙιεΙΙεπιοεπ Με 
ιπιπτ :ιι ο τοπιιρο!ι ιπιιπιιιιωιω, ι:ΙόΒΒό πιάνει 
Ιόειοπ; πε πισω! πιιιἐπΙι οι πανω ωι·πιό-_ 
πνο οΗν Βνοπ,ι;ε επόειόΙόι·:ι; ιπιπτ ο εοι·ο!ε 
ιι·όιόπιιπ τπΙιἔιΙΙιιιιππ. Μιπι1οπ ιπειΒνιιι· οι·νοει ό5 
ενόργειοι·έει, Η ο Ιιοττὅ ε πόντο πιόΝό, ·πι 
πενιιπγνίιετ πιπειιο!ειιειΙ: , εοΜπι1-ιε ιιι·ιπιειρππΚ 
πει; ; 6τϋιπιποΙ Εοεπιι επΙιεπτιιιιΙπι ; ιπι!ιοΙν9. Μ· 
οσόιδΙ πιο%νδιδι16ιτ. Ε νίι ρποιπιπι νωπό 
Μπι πιιιι· ιπιιετϋι·τόπι όε Κεάνοιὅ οι·επιπ.Ρπν$ 
πάσα; εοΙπιπ; ΜΜΜ ιπειΒιιπι ιε πεειό!!ιαπωιπ, 
ιιπππΙ‹ πωπω τειρειεπιιΜΙ:. Νἱποπ Μ πιό ιε 
πιοτειΙοπ; Ι‹έιεόεεε εΙοπιοΙει·δι; ποπι Με!! Μ 
ποπ. ιΠεειπτ ;;Βι·ιιπποπεπιεινόΙ“ ιιΙιτόπιιοιπι! Επι 
Ισ νἱ2ποΙ‹ πιιαιεπιόπιιι νιΙιιδοε; εενειοιϋ ε Μι 
ιοε; εποπι πισω! ιιππνιτει :ποπ ιιιοΙΙόΕΕϋι· 
πνϋΙιιΙΙόεοΙιιιιι -ιπόρ νιιιόΜιοπι ροπ(ΜΒιιιοπ8 
ΜπόιΙιοπύπτει - ιιιοΙΙνοΙι πόΙΙιίι! επιπιοε πιπ 
σέγειι· ε πέιποτ Γπτάδποινο!ι ροιπρόεειπ πωπω: 
τειΙτ Μ1!ϋππειτέειι ε 6εειοπεισοπΙίτ 

Ηιππάκμ -- ιό Ιοιπιέπειόιοε:ΜπόΙε Σ π - 



ΜΜΟ , ό! ειιόει$2ει- 4ι 

ι 

ΑιοιιΒιιι:ι, Μέι; Πω !ειειο!ι, !ιοΒγ ι!οιιι€Κ ινιι€ 
ιιοι·ιιιι!ι ΑΙΜ! ιιιιώιθιω ειιιιι!γε!ει ιιγοι!ιοε8ιιιι!ει 
!ιότειιι επειιιιο! νοι·πέιι· !ιιιι·έιοιιιιιι, :ιο τοτ!ιο! 
ιοεεό!‹ ο!!γ :ιάειτοΙιειτ έγιιμοτιι ε ο !ειρο!ι!ιειιι Βόι 
Ιοιιι, ιιιο!!γο!ι ο νἱπο ι:ιόινο ότι!ο!ιεειο!ι !ο!ιοι 
ΜΚ. Ε η! Νότιο ε ίο!εεό!ίτε!ε ι!!ιειΙ σε" ιιιιιι! 
ει πιο!! Με!! !ιιιιιιετοιιι, ει βιώνει ροι!ι€ Μώ 
τϋιιι !ιοι!νειι Βιιτύιοπιει!; ι!ο ιιο!ιοιιι επι1ιειά οι! 
τοιιιιειιι -- Μπι ιιΒγ-ο? ΜΒ! !ιειι·ι!ιιο!ι νιι 
Βγιιιι!ι ,Δ ει ι!!γοιιε!ι ιιιειειι!ιιιι!ι. 

Βοϋσορἰ 
Πιπβοο, .η εγό;γειοι·2 - το Ι: ι! 

ι·ςι!ι ει νότιόε ε!!ιιιιι -· Ηο€γοΒἑιιι!ιι! 
ιιιιι!ι Βγ:ι!ιτειιι_ οι!ι!!έι ιιιὲειιε!ιιΙ‹ιιοΙ‹ ε!!ειιώ!ιιιι!ι 
ιιιιιιι!οιι ε!!οευ!ιιι!ειιι Βγιιιοι!ό ΪΠΘΒνΒΙΒΗι Βιιιι€2 
Γ. ὅ ιιιιΒγειιΒιι οι !‹!όιι Αιιιι!ιιι!ιόΙ νιεε::ιτόι·νέιι, 
ιιιι!οιιιέιιιγιιιι!ι ιτέιιιιι !Βιιιοτι Βιιηιόιιιι€ό!ιό! `οτι 
Μι ιιιι€ένιι! !ιοιοιι ο οιιιιιιιιιι η!ιοιιιιιι!ει 
οτι Μει!!οο, ει ειγρτισ ιιιιιο!ι Μπιτ! 
Μι Βοιιι!ι Αιιιοι·ιοει ίου ειιρριοεπιοιι 
ο! !ι88ιιι0τΠιιι€0, ιη -Τ!1_0ιιιιι810Ρ 
1'ι·ογε ιιιι:ι“ ε !ιδιιγνοοεΚέιιο!ι ιειι·ιει!ιτιότ 
!εδι!ό νιίϋι·ιιΙοι ρθει! €γόἔγειειόε2 Μινι!. θ 
ιι:ι€;Υ8όε21 Μνσηιοο!!ιιιιιι ιιιιιόι!ιοι!ιιειέ!ιοι· Μπι 
ω») ιι!οιε ιέι·ειιΙ€οιι Βικ Ιοιΐιογενε!, ε Μπιτ 
πιο , πιω! ιιιοιι ιιέι·σε !οιὅ!ιιι·οε!ι ιςγιιΙ«ιοι!όιιι!οιιιι 
ε !‹όι·!ιἐιιι !'ί5οινοε!ιιιτι, ιιιρειει!ει!ειιΒιιιι δειί!!ι ε 
ιο!_ιέιε !ι!ιο!ι·ο ιιιόΙιό ϋἔγ!ο!οτ!ειιιιοι·! Πιθἔι Επι!! 
ιοιιι οΙιϋτιιγιι!ἔι!!ι!ει, ιιιο!!μιο!ι ιιιι!ιιιι Βοτιο ιη· 

ν ιιιιΙι ειιι_ιίι!ιό! Ιι!τοιιι -- ειιοιι ο!ι!ιό!, ιιιιιιτ!ιοΒγ 
€γι5€γειιοτι · ιιηιιιοι!.ει!έειιιΕιιέι! ιιιιιιι!οιι Από! 
ι'ιι%: «Μι -ιι€ωιωιι 820>!ε? !.Θ,!ι ιι 
οεγειοτειιιιιιι!: Μι!!! τύισι!ε!ιι?-·-όε 
ιιιἰιιτ! ο ιιιιι!!ειι ιιι€8 ιε ιι οειι!όι!έειιει!ι ο!ό€' τέι€ 
,τόνο πιατα!. ΜΒΜ! ιιοάιι_; Μπι!! !ιιιΒιιε!ι πιό 
νόιιγειοι·ο!ιιιιέ!, ιιιο!!γο!ιιιιο!ι ει Μέι, !ι!οιιο!ι ο 
0τειιιιι1ιιισ!ι!ισ2ι νίε20!ιγύι ο οιιιιιιιιιι οἀὸ!€ιι!ό 
0881( !ιιοιι @οτι !ιονόεεό νι!ιι€οιιίτι!ι Πι!! ΟΙνει5= 
ειιι!ι Μϋεο!ιετ!ιο!ι εγόω·52οι!ειιιιέι, ιι !ι!ιιιι !'οΒι 
@Η ο ιιιιιιιι6 ]θ!θΒΒέΒί! !ιδιιγν!ιδ!, ιιιιιιι ιι!!ι1ιι!ι 
οι·Βωιιοο_-ο!ιοιιιιιιι ιειιιοτειοιιι!ε!ιε! ει 2οοιιι!ιό ο 
ϋ882ιι!ιι12ό (τοπιο οι σιι!ειι·ιιιΒιιιιιιιι) επιτο!ι ω” 
οιιιιίι!γένει!! - Α ν!ιοΙ!ει!ιοιι οιο!‹ιιο!: ηγο 

Με!! !ϋ!!ει!ι!!_ιιι!ε ιιΒγειιι, ‹!ο νόι!ιοιιι !όιο!ϋ!ι ε 
@γώ @οι ει: οιιιιιιιιειιιιιε!ιειιι, -- ει πι! Μ: ιιιιιε 
ι·οιιι!!ιο!ι ειοι·ιδΙ πιώ· ιιιι!νει νιιιι - :Με τόιιγ 
Ιειιοεο!ι Γό!νι!ιι€οει!νιι ιιιιισειιιι. Ι!! Μιά! ει 
εγό"!ιειιιέιει $ειρει82!.ει!ειτ σειιρειιι σει! ει ο!ιιιιοιι! 
Γιιτ!ιόειο!ιο ε2οιι!!ιοινόιι, ειιιιο!‹ ειιιιιέιΙ ΜΙΒ!) 
»οικω Με!! Ιοιιιιιο. Α ο!!ιιιοιιι !!!τ!ιόποι ρο 
ι!ι€ ιτέιιιγο2!!ι!ιιιιι!ι !ιιιιιΒιι!ειιένει! όεειιιο!ι1%δ νέ 
!οιιιόιιγιιιι!‹ ειοιιιιιι πιο: :ιἀιιιι‹! Μιιοε ταμει 
Μαι! ειςιι!ιιιόιιγι, -!ιει :ι !‹ὁνοι!‹ειὅ Ρ0ιι!.0!:Ιιει!ι 
ιιιιιι‹!ϋεειο ο!εἔ‹ιι: -!εοΙ1‹!ϋιι!‹; 1)Μιοιιγοε πο 
ιιιιι 8 !ιότιειιιι!ειΒ δειι2οίϋ%έι "ΜΜΜ Βο 
ιοΒιιόδ ἔγόἔγιι!_!οιι ειάιοειότιειΖοι· ε'ι!ιει!; Σ) "ό 
Βγιι!!οιι εο!ιΙιειΙ !ιιιιιιι:ιτέι!ι!ι, απο! ιιιέιι!ιόρ 
€γό8γιι!ιιι ε;ο!‹οιι; 3) πρωι· ο!!γ όειιονο!ιο 
16 ε !ιιιιοιιοιιιιΙιε !ιειτάει όε Μ" 
!ι ει ι ε! ε! Βοήθεε2ειι ιι ιοετ!ιοιι, ιιιο!!γο!ιιιιόΙ !'ο8 
νει ει 16 ι!ιοοιιιιι -- ιιιιιιι οι!ι!!ει ιό ιειρειει: 
ιει!ειιο!: τοιιιιόιιγο - ιιιιιιτο ει εγόεγιι!ἔιει ει 
82οι·ιιο!ι, ιιιιιιι ροι!18 οειιρἔιιι ει ι.οτιιιόε2ετ να” 
οεειιιοΙι¦ τιιΙει_|ι!οτιίι!ιιιεειι. Πο! ροι!!ιέ ο 3 Γι! 
ιέιοΙο!ι ε;γι!ιτι νειΒγ ιιιιιε!!αι !ιιιιιιγι!!ι, οι! ει 
τιιε!ει!ιιιιι!ε αυτιά! ιιιι€γο!ι!ι ιιιότιό!ι!ιοιι Με!! Μι 
_ιοεοε!ιιιο; -- πιέιει!ιέρ πι: !ιι€γιιιιι!ι ει ΒιοιιιιεΙι! 

Πι οικω ε!όιιιιιέιιγοΚ ιιιίιιι, ιιιο!!γο!+:οι ειιιιιέ! 
ιιι!ιε!!ι!ι ειιι!ίιιέιι!ι, ιιιινοΙιι ιιιιιιιοο ι!ιιιιΒιιι 
ε πι! (ιιιιο!ει 36 π. ρ.) - ιιιέΒ ιε ΜιοιΕοι 
ι!ι!ιι!‹ ει ιιιιιιιοο-τ ϋεγ!οΙοιιι!ι Βιιιγο!ιιιό!σε ει,ιέιι!ιιιιι ; 
ιιι!ιιι!ιοἔγ ει ιιιέτοιιι!ίιοτι ιιιιέιιιΙό !εϋιιιιγϋ!ό!!έεο 
ΚΟΠ !‹ινι!!,. ει !‹ϋιιγνεοεΙ‹ο τειιι€ει!ιιιιέ!ιό! Η ω" 
!ι!ιειιΙ‹ ιιόιιιι !ι!ιο!Βοτιοε:ιδ ειάειτο!ω! ιιιΘι·ίιετιιιιι!ει 
Ε!)!ιδ! τόν!τ!ιιιι ει Κόνοι!ιοπό!ιοιι 

Α ρ!έιιιιι Μειιιοο ι!ό!52ιι!ι! Αιιιοτιοέι!ιει!! 
ιιιέιι· ιόΒόιιι ιιιιιιοιπποε όΒ !ιειειιιέι!! νόιέ!!ίιό 
,,5ο!ε!!ετε !ιοι!ι (!ιιιτοιιει-!ϋ)” ιών Με!! κι» 
Με !'0τι!ιι! ε!δ :ι !ιειοε!ιοάόεΒειι: ΜΜΜ; 
ει2 οι έτοι!οτι ιιγϋιι6!!: -· όε εε!!·μιε ιιι2ζιιί!, 
ιιιο!!γ έτει!! ι!Ι1ιιριιιωιιι Βιιιιθιωι, ε ιιιοΙ!γ 
Ιε!!Υεγε ιιιέιι ΜΜΜ! ιιιιιιισιιι ι! Πιέ8ι!ιιιέι!ι 
Ι.σιιιιι6 ειιι!!!ω ιι επιι·6Ι ιονό 3.18394ιοιι 
ιΙ.ιιιιοθι οιιιιιι! οινοει Ιιιρ!ιιιιι; τι ἰι οι ε5ν!ιοιι 
.!. ει€γι!ι ιό Ιιειιιιιι_ι;ι ο Η! ΙονοΙοιτ ιιιιιιςέιγ:ι! Ποιά 
Αιτιοιια!!ιό!ι ω ει !ιδνθψθ26 @κι ΜΜτωτέ 

° ” ο 



42 Μειιιοο, ό] έγό8γειοι. 

ιιιο€ ιιιιιιιιΙι πο" νόι·ιιΙΙιιό ιιιιιιιεέι: Ε” εειιο 
είιοιι Ιιειιοιιιι ΙιιιΙειΙΙιιι ιοιιγο,ιοιδ νόιιόεόιιοΙι 
ιιιοεέιΙΙίιέιειιιιι ιι εοΙιει ι“ϋνοΙ ιϋιιιό Με ;ιιιειιιιιι 
εινόιιέε ιιιοιιιιΙΙοιι; ιιιόΜι ΙιινιΙιιΒιοιι, Μ” 
ε ι`ϋ Μιιιιοο νοιι. Βο!ινιιι ιιϋ!εδ Ιιειιιιιιιι, Πιε 
€ιιιιε ιιιιιοιιιέιιγιιιιιι ιιοιιοε ιιόνόιιγ ,,1840-Ιιι 
$εριειιιΙιειΙιειι - ιη ιιιοιιι11οιιιογε - 132 
ιι€γίεΙεΙι θε 18 Ιιόιιιέιιιιιιιοι ιιιιιιιιιι 
ιΠγ έιΙιιιΙιιιιι ιιοιιιιοιι Γιινοι ΙιιεύιΙει ιιιιιιιι.“ -·· 
Με υιόΙιΙι, ιειριιειιιι!νέιι, Μ;" ο ιιειιι νιιΙό‹1ἰ 
ιιοιιιε, ιϋειέιιιόιιοείιοιιε 1. ει: ιΠειδ ιιι·ειΙιειι ε 
1841-Μιι ιι νει!όιιινιιι όΙΙιειοιι ιι Μεόι|ειοΙιιο, 
νειΒγιιιιιοι ει”, 1. έιΙιειΙ ιιιοΒιιίιοιι, νι:ε·,ιέ!!ι 
ιιιοε ει Μιιιἰοο νοἔγνἰειοιιγιιιι. Ε!ϋειοι· @γιο 
Γοι·ιιιιιιιοι Ιιέειιιοιι%0ιιο. οἔγ Πι-ιει (ει ειιι·Βιι, 
ε: :ιι έι·ειι Η ΙενοΙοι νιΙέι,ιοειι ειιιιίιι ειιιιιιιΙι, 
οι όι·ει!ειιό εδιόινδιϋε Ιιιιι·ιιέι), ε 1) ο ίοι·ιέι 
ιιιιιιοι ροι·οηιιυιιι Μι σωσει ιϋΙιεινέιι, 
επι ιιιι€γοιι ι'ειιιιιιιό; ωιιιιι εοΙ‹ Ιιοιιιιο οι 
ιιοιιιιιιιι ιιιιΙΙιοιιιιι; 2)ριιιιιιΙιι ειιιιιιοοι. οΙνιι 
σει ι6ιιοινόιι ΙιοΙο, ειιι·ι,ιεΞιε ριιιοοιριιιιιιιιιιοι 
Μοιι; ωιιιιι εο!ι Ιιοιιιιε ει ιιι ιιοιΙιι€ο. Τειιι 
ιιιιιιιιιι (ιιιιι·. ιιι€οιιιι Με!) ιιειιι ιιιιέιιιιιιοιι 
ω” - 

Ριινέειι πονο ο ειοιιιεΙι: ιιέρω· :ιπ 
Βιιειι ι'οΙιιιιιι, ε ει ιιονο:οιι ΙεϋιιγνοοεΙιόΙιειι 
ροιιιοειιιι ΜΜΕ ιο : Βιιιιιι1ι·ιιι ιιιοιιοεγιιιιι. ΡοΗιε 
οοιιιιιιο Ι:ιιιοοο!ιιιιε, ει1ι.1842Ιιειι ιιιέιι ειέιιιοε 
ΜεόιΙοιοΙ: ιδιιόιιιοΙι, ε: ιόιιι ει: ιιιι€οΙ όε ιιόιιιοι 
ΙιιροΙιΜιι (ΙειΙιτοεΙοοι. ϋΙιοι· Με Ροιιεοιιι. ω” 
Ριιιιι·ιιι. οιο.) άιοεέι·6 οιιιΙίιόε ιϋιιόιιι. ιθιιωγι 
6ιιο!ιο2όεόΒοιι ει Ιιόνοι!ιο:ϋ οινοεοΙ: ιιιιιιιΙό 
ιιγἰὶιιιΙιοιιιιἰι ιιιΙέιιοιιι: Ψ.Μοιιιο, Μ. ΚοιιιιιιΙι, 
θ. Ψειιεοιι, Βοοιι ειιι. -- ΕιοΙι ιιιέιιι ιι Μπι 
σο ιιιιιιι ΙιειιόΙιοιιγ όει Ιιοοεοε νόιά!Ιἰιό (ειγριἰ 
οιιιιι) πει ιϋιιιοιό Η ιιιιιΒιιι, Μ ΙιϋΙεὅΙοε Μαι! 
ιιιιιιιιιισιι; @για ιε, ιιειιιοειιΙι ει ιιιιιιιιΙγ σει 
Μεοιι1ιδΙ ιιιιιιιό νοειόΙγοε νόι·ιέει :Μιά ει, 
Ιιιιιιοιιι ιϋΙιΒ ιιιέι8 ιιοιιιϋ εεοιεΙιιιοιι ιε εϋΙιειιοΙ 

ιιιιοιιιέΙωιοιι. Α: ιιΙΙιιιιιιιιιιιιε ΙιοΙγόιιΙιέιειι€ έι 
ιοιόι ι5ΒΡειι2ιι Μ, «π ΙιοροΒιιεΙιοι ιιιιεοιιΙό όι= 
ι6ιιι ιέιιιιιιε2ι, δ ρει·οιι€ ιιιιιόι, ιιιοΙΙι ιιιιιιι 
ιι τιι0τιιιοιι ιιιι':εσΚ εΙοιιγ6ειιιοΙι. Ε” οιιοιιιοιι, 

ει @Μι ΙιειΙέιιιόΙι ω] εέιιεινόιι ιιιο€, ει ιιιιιέιιιέιι 
ι1ιότιιοΙι (Μια. ιοιιιροι.) ,ιό τω” @Η ε2ειιιιιιιι 
οι, έε ΙιιιΙΒιιιιίόΙο ειοιοΙ‹, ιιιιιιι: Μάθε νίι, 
ιιγοιιιιοΙιοι‹ έε ρόιγόιι ιιοιιι νοΙιειΙι Ιιέρειιο!ι ει 
νόι·26ει εΙειΙΙιιιιιιι, ι·όιιιο ιι ιιιειιιοο εοεό!γι Ιω 
ιοτι. @για οπο ειοΙειιιΙιιιοι ιονό ιι ιϋιιιιοΙε 
Ιιό:ι ιι ιοιιγόι· ϋιόι· (ιιιιοιιει ριιΙιιιιιι·ιε) ιιιο8εόι 
ιόεεΙιοι·, ιιιιιιιιιιι ω» ιιιόε ε2ειεΙι ιιιιιιιιοιι Μ 
ειοιι ιιέΙιιϋΙ ιιιιιαΙιιιιιιιιιιιιιιι. ΒοΙεὅΙοἔ ΜειιιιιΙ 
νε ιι ΙιόνειΙιειδ ΙοειιιιιιιιιοεειιιΙι ΓοΙιιιι Μιιιειιιιιιι 
Μι οεγόιι επιεΙιιιέΙ εοιιιιιιΙ Ιιιιιέιιγοειιιιιι ιιιοιι 
ιιιιιιΙι έγόεγιιιιι; ιιιιιιοεϋ- ιιιεΞΙιέ ό8 μια” ιε 
ΙιιιιοΙιιιι 8 ιιιιιέι ε ΙιοΙοιιιι6Ιι νόι·ίοΙγέεο!ιιιι. 
ΨϋιΖΙοι· ω, Ι‹ΞιιόΙ ο ιιΙέιιιιέιι Ιιιιιιιιιι, Γ6ιε26Ιί 
ιόεοιιι ιι6νειΙιειιόΙιειι οΠγ εεινεε οιεΙιοι Ιάπ 
ω. ,,Ε ιιόνόιιγ ΙιϋιιιΙΙιεΙὅΙ 2 Βιιιγι ιιιιιΒιιεειι€ιει 
ιιὅ, ειιιΒιι @κι οιδε ίϋειοι·οε, ιι οιιΙιεΙιιι Ιιοι·- _ 
εόιιοι είε ει 2εάιγάόΙιοι ιιιιιοιιΙό. Ι.ονοΙοι ιι 
εΙιιιιΙιέιι 25έιγόόιι02 (ε:ειινιιι εοΙιιιο:ι) ιι ιιιο,ςΙερό 
ΜΒ ΙιειεοιιΙόΙι. Ρδιοι, ρω· όε νοιιιιιιιΙεΙιΙιειιι 
Ιιειειιιιιιιιιιιιι; ίδιειο ιιιιΒγοιι ιοΙϋΙι, ροιιι οιὅε 
ειιιιιιι έέιειιοε ιιιιιιιιιιιιιι: νοιιιιιιι ροιιιιι - 
ιιιοΙ!γ ΙέΙοει νιΖω - (οιιιισιοι. ιιΙοοιιοΙισο εκμισ 
ειιιιι) οιδε Πιε2οιοε άι: επιροιιι. Ηοἔγ Μει 
820τ, εγειιιιιιιε «Θε ιΙΙόοΙει_ιιιε ιόειο1ι, νιιΙειιιιιιιι 
νοιιιιιιιιιγιιμΙι ιε Ειδνειι ι:ιΙάΙιειιιιιιΙι Ιιειιιιο, ιππ 
Μι ει ιιιωιιω6 ΙιΙ56ιΙοι: 

% οιιοιι = 240 ε:ειιιοι ιι .ροιιιιιϋιι ιιϋνόιιγΒ6' 
ιιι1οιι: 

1. Βειιιιιιγο! (ιιοιΙιοι·.) ιιοιοΙνε 28 επειιιοι· 
επόρ, ε6ιόιι6Μ, ι“ϋε:οιοε έγιιιιιέιε 
νοιιιιιοι. 

Σ. Αι όΒόιιγοε ιιιιιιιιόόΙι Ιειιιέ€ειι ωωι.ι 
ΙιειοΙνο ειι1οιι 28 ειοιιιετ Ιιιιιιιιι, 
ι6τό!φιιγ νοιιιιιοι. 

3. Α ΙιιιιΒοε ιιιιιιιιιιόΙι νίιιε! Ι‹οιεΙνο ιιτΙοιι 
30 8ιοιιιοι· ιιιιιιιει νοιιιιιοι. 

Διότι ιε Ειοιιοιι ο ιιόνοιιγΙιόΙ :ω 84 ειοιιιοι· 
Ιιινοιιιιιιιό ειιιγιι€οΙιιιι, ε ιιιιιιειάόΙιει 
ιι όε ε2ειειιέΙΕϋΙι.” 

Ψϋι2Ιει· οι επι ιιϋιΙόεέιιὅΙ Ι‹ιιοιειιΙι, Μ” 
ει: «πιει ιιιιιιι ιιιιιιιιιγοειιιιιιειΙι ιειιιοιι ιΙσπισιι 



Βι·. Οι·!!ι1ε!εΙ‹! ρευο.--- Ρετὶε! Μ”. Μ. ΡΙόεε!ό!. Δε! 

!!;οιι Μένει! ΐσΒ!ε!!ε!ιιε!! !ιειι!ιο. Π" !ιοιεγ ω 
!ε!ιι!νόπι επ, !ιοεγ σε” Ιον!!! ε!!‹ε!ιιιεεεεε σε!! 
νέα!! θεοι!!! ιιγ!!εεει·ε, νεεγ ε ο!ιοιι Μενο 
!ε!!!›ὅ! ο ο!›οιιτιγ! !σ!γε‹!ὲ!‹ι·ε !‹όεε!!ο!! Γοιιιιεεε! 
(ρ. ο. 3-4-εεει~ ιιερ!ε!ιετι !2··-εεγ εεεεε Ιώ 
νόε !!ιι!!εεενε! ε" εεεειρε νένο) !ιειιιει· εχεο 
@Με ε σε!! --·ι!πι!εε!· ε εεε! !!ι·ειεε, 
πιεεότι!ειιι!! Πεγε!ιτι!!ιι!‹ε!, εε ότόε 
τιιεε, σο" Με!) !!εγίε!ε!! ρεεε!! Ξγόεγεεει·ό 
εεε!! ε!!!ε! νο!ϋ!‹ ν!εεο!ιγ!ιειι !ενο!!!κε! !ισεε!· 

,!εεεε!‹ ει! ο! Αιιε!!ε!ιό! νεεγ Ρεε!ι!6!. Ι.ε!ι‹!εοεο 
.. Με! !ε !ε!ιε! Μπι! !‹!νοιιε! ε ρστ!ιο! !ώεε!!νε, ε 

ιιι!!ι! εε! !ιι‹!όε !ιετε!!σιτι Βε!εεεε ει!!! ιιε!ιειιγ 
εεοτ από. ··- .!!!!ε!ειτι ε τιιεεο!‹ ι!!!ε! Μεθε 
τ!!! !‹ὶεόι·!ε!ε!ε ει·ε!!πιόιιγό! !ιε ε Ι εεοιι!!ϋ 
ιιεεγεεει·ϋο!ι, εε!Βοι·ιιε!ε ε !ι!!ε!ε 
ε! Μ! ό !‹ Ιεοιιοιιε!‹, Με!!! !!!!!νε! Εοεσιιτι !!ϋε!ειι!. 

8σεοερ£ 
Ε”. Πει·ΕκπαΜ ρεεε οι πω" 

σεΙΝΝεε! Και: οΠοεμ ,,Βι·. (Η. --!εγ πισω! 
εεγ!!ε !ε!!εε !ι!!ε!!! !!ει!!!!ιιιι!ε - ε ει. Με. 
οεγε!σιιι!6! οτνσε! !!!ρ!οιι!ιενε! ε!!ε!ο!!, ε ιιτι!ιι! 
σε!! ιιιεἔγει~ ει!!! σεε!ι!ε! Με! οι·νοεει Βόοεσειι 
!ει·!όε!‹σι:!νειι7 σ!!ετι! εγόεγεγεεστ!ε!!!!ιειι ε!‹ε 

· !!ε!γοε!ε!ο!!; τσοκ, ε πιει! !ικ!νε νειι, εε ο!! 
!ε!ερο!!δ ιιιε!ε εεγο!ει!ιε!‹!:οιι εεε!ιει!!ε!ιιιεεο!! 
οι·νοεο!!!ό!, !ισεγ ε σε. !όνετσεσειιι εγεΕοι!!ε 
ω! !!ε!ιεεεειιε!!, οο!!οςιι!ιιιτι των!! Νεστο 
ειιιισ ε !ε!‹εε !!εε!όεε !ε!νε!τι!ε!!!‹ ιιιε.ε·. Π!. Ο!. 
επι!!!ε!! ρεεε!! ο!!!ενε!ότε !ι!νε!!εοεο!!, ιιιε!!γ!›οιι 
ε σόοε!εΙ‹!‹ε!! €γε!ωτ!ε!! ]σε-εεγειι!δ 
ε, ε! ε !‹! νεο !ε!ειι!νε, ε Με!! ·ι!ιεε σε γ!» 
!εισειι ιιεπι εεε!ιε!! ιιιεεε! εεεπι! 
ιι ε!!ε!ιι!. Κ! !‹ετοεο!! εεειι Με! εε!! Ιοε!”ο! 
εεε! !ιε!γι·δ!! ι·εεο!ιι!!ό!, τιιε!!γ ε πω!! εεεεε!!- ο 
Με !ιεεοιι!ό εεε!!›οιι ετ!ε!νειι ε! , εε! ι·ειιτ!ε!!, 
σο" πιο!» εε!!!‹εεἔ Ροε!ειι 1εεενε!ο!! οι·νσειιε!!, 
ιιιεεει! Βόοεσειι με!εστ!ε! τιι!ε!! ιι!οιιιιειι εκε 
τιι!ιιέι!!ε!ιι! νεεγ !!Ζθ!ι1!. Α σε. !‹. οι·νσε! !‹ει· εε! 
·7,ιιτι!!ι! εεγοε !!!!!οιι εεε!ε!” Μαιου!!! Με!! ε! 
πιο!» !σεει!νειι; Μ. Ο, ε Ε. οειισε!!ει·!ε ω!!! 
εε στνσε! Εεε ε!!ετι, Ιιενέε Μονο! εεε!!!!! σου! 
!ιι!!!!σ!!, τπιε!!γ!›ειι !ο!ι!ιε!: !‹ϋε! εε! ιιισιιο!ε, 
,,!ισεγ τοπια!!! ό σε. Με. Ρε!εόεό!ο! νε!ό !σεε! 
!οιιτει·!εεε ιιιε!!ε!!, Με!! έ! Μπι Με Θε!!!!εε0 
@Με !κόι!γεεετ!!!ε!ιι!.,, Με!!! εε!!!‹εόε ιιιε!!6 
!‹οΙ!ι!!!ι!‹, ιιιοιιιιγ!τε !”ε!εεε!!: εε Π!" ε!σπισε!!! 
!εεε ε !κετ!νοεδ !‹!ιιιειιε!ε!ε ε πιεεγει· ότι!ε!!ό 
Με. -- .. .οεοιιγ!. 

Μ!‹!ὅιι ε εεο!!εεεε!δεόε ο ο!!! ε !εοε!ο!ιοε 

!ι·ειιγεσ!! !!!!εεότιε!!ε! ο !ερο!!!ιειι δι·δι1ιιπο! 
Γσ!νεεε!; !”ο!εεό!!!!ε σ!εσ‹!ε!ιιιεεειι Μ, σε!. 
πιει!!! ιιι·ε!, σε !ιε!ιεε!ο!!εσ εε Με!! !0νε!!ι!!! 
!ο!γειιιέιτό! πι!ιι!!ε! έτ!Θε!!ιι!. 

ΡΜ!" 1οο·γεό!ιοΒ ΙΜ.. Ρ|ύ."ύδε 

Νοιιι !ει·!ε!ιπιε εεοιι οεσΚό!γεὸειιε!‹ Με!!! ε 
Με!! όι·τ!οιιι!! σι·νοε !‹σεϋιιεόε ε!!!!! ιιιεε_!ε!ειι 
ιι!, !ιειασπι ε Με!! !ει·ε !ι·:!!ι!! !!εΒγεεεόε!!ε 
νε!ό !ι!εε!σιιι,. ιιιε!!γ εεετ!ιι! εε !εειι !!!!εόρ· 
εεε!!! ε!!ε!εε ιιοιιι ό!!6!εσ, !ιειιεπι εε ε!‹ει·ει! , 
εε !ε!ιε!εόεσιό!!εεε εεει!!ιι! !!!νειιτ! !ι!τε!ε! 
Με. -- Εεεε όνεε ιιιε!!ε!! ιιιετόεε!ειιι !!εε!ε!! 
εεετ!κεε!ο οι· !'ε!εεό!!!εεε!-!ε!!εε!!ειι!. · 

Βι·. Ω!ιενετιιεο Ο!. Ι)!!!οιιιιέιιε!ε Με! Με 
νοεε εε!νοε νο!! εε έν! !ειιιιει· σε!!! εφε!!! 
ε !ι!ι·σε Π!ν!ε!ειιε!: Μιτιιι!ε!ιι!, ε! !ε πιεε σερ! 
!‹!!ειιοε όι!ει·ε !!όι·Ιιεεε!ιε (Ηορ!!ε! Νε!!οι· Εεε 
εε $ὲντεε) ιιιοε!ι!νο!!; ιιι!!!6ιι ιιι!!ι!οεγ εεε!! 
νοτι όνεε εεγόιιτιό!, Η !›ιι_ῇε!ε!‹ε! ι!εωιωειε 
Με !ιο‹!οε!! εεοτι!!εε! ν!εε!! (ε ιιγ!!εε!ό! Μ! 
!ι!!νο!γειιγ!ι·ε πηγα! !ι!!νε!γ!‹ιιγ! !ει·_ῇετ!όε!ιε) ε 
εεσι·ι!!εε !!ειιιειιγεεεε νόΒε!! :Με εεε! πιο!ιι 
ε!!‹ει·!!!νειι, σε)! !ι!ε!σοι·!ε οεο!ιενε!νετεε Με! 
!εε! !!!!ι !ερόε !‹ειιόοε !'σ!γ!σιισε !ιό!!!εεε!εεε 
πιο!!ε!! εεό!!ιεεε!!!!!. - Με“ε!!‹ιιε! ε πω!! έν! 
!!!!!ιιοιεεεοΙεε! !ειιιό!!ό ε κοπο!! ιι!!σιιειι !ει·ιιιέ 
εε νόεο!!, ω!!!) ε" εεε!! νόεότι !ι!!!ο!επι ε;ϋι·· 
σε !ιιιοοεερσιι ιιι!ιι!ΘΒΥ 4ιιιιο!ειιγ! !ειι€γσε Με!!! 
Γοσεειι!νόιι ω. Βεόινότι ε !ιό!γεε!ιε, Με! !ιε 
ι·οτιι !‹ὁι·ιιιοεεεε Με!! ε !εονεσεε! !ε!!ε!ε!!ε, ε 
ϋεεεε !"εεε!!νειι ε τιι!!εεει·! ε σε!εειιε!ι: μ! Με· 
πιε !ε!ι!ε!ιτιε ι!ιο!!ε!! εε σεεεε!ερι!!! πι!ιι!οΒγ 
!ιε!ιιιγ! ιιεεγεεειι ν!!!οεενεε τιιόεε!εονε! ει!! 
εεν!ισ! ει!!ό !!!νόιιγ εεγνε!σεεε! !!!!ιοε!ε. Τϋε 
κει! ν!εεεε ιτιοιινότι ε εεει·εεε!τιπιε!, ε” !ιε 
εσιι!ό !!!!!ει·ιτιόετε !ε!!!!!, ιιιε!!γε! εε!τι!ε Με!! Ι!! 
!ιι!ενειι, ε" σε! σωρο νει· !εονε!!ο ε !έι!‹!ε! 
τιιεε πι!!!ό!ε!!. 

Ατι!!ι·ε! στ. στ. (Ο!ιει·!!!! Βιιο ‹!οε 8ε!ιι!ε 
Ρετεε) έγόεγ!!εεε!ιεπι !εειι εΒγεεετ!!; εε!εοι·ι! 
ό!ε!ι·ειιο, εε εφε!!! ε !κοεοπεόεεε ρειιεσεε; 
ε !ιε!!εε!ό!!εεε! @κι €γε!!οι·ο!_!ε, ιιοιιι εεε!! ε 
!!!!!!!!!, εε εε!ν ιιι!νσ!!ε !‹!ριι!ιε!σ!εεετε, Ιιε!! 
ιιεπι ε νόι·οοόιιγο!!όσε!: !ε. - Ε" εε!νε!ο 
!ισεεε!›ε εεειινεοδ επιι!ιετι·ο Πεγε!τιιεε!ε!ε!!,!‹! 
π!!! ε !!!!›Ι›! Με!! !εσιι όι·κ!οΚεε νο!! ε Γτ0!!ει3161ι! 
ε!! οι!!! ε 4--7!!! !ιοτ‹!ε ρστσεσ€ό!!ιε!! ω!!! σε! 
Με!! πι!! ε εε!ν !.ιε!εγσειιισσε !!!ετεε ιιγ!!εεειιε! 
!ό!εε!! ε!‹ει!ε!γιιε!‹ (σεεεενόνειι ε ω!!! !‹όι·_!ε!ο 
ιισ!ε!‹ε!) !ιι!ε!‹!σ!ι!!ε : @κι ετ!!ε!κεε νο!! τεύιιι 
ιιόενο ε εε!ν-!!!όειιο!ε !!!!!οιι6ε !ιεσε!ε,- ε 
ιιενεεο!! !ιο!γειι! ό!οε πιοε!ιε!ειοεεεε. Ε” Με. 



εε !ζ!!!!ό!τ;!! !ενσ!εεόεε!κ. 

ε!!ιιιε!, Ιι!Βιερ!ιγσσειε ρε!ιιιοιιιιιιι !.εειιεσιιε!›ε 
εισιινεάσ, - πισΙ!γ ε 111!ιιτ τιιι!νε νεεγοιι εκ σε 
τετι!:ιο σ!ιτοιιισο εεε!!! !‹όρσιι Κ! ιιιεεετ, ε ε 
τϋ‹!ό !ιό!γεεοσε!ιεΙιεε!ι τεειι!εεεΒειι ε!! -- !Βειι 
εσνειετσε νε!τ ε Με εουεσισρ!τειιτ ε ε πιἰτο 
Τειιιιυεισ! Με Ρ!8τι0!188 (Η. ΙὶεγεΙιεσιτστσττ, 
πιο!!!ιεεεεε!ι, ε ΜΑΚ!!! τω" ν!ιεεεειιετοε 
!ειιιισ, ο!!γ ίοι·ιιιε ιιισεάοιιι!σοι·οόεεε. Μ" ε 
εστω κατ! εοφ από !έι!ε!, ειπε ό1°82ε!.Ε2ΘΠ 

τϋτιστ ε ιισνεεεττ τιισ!!!σε!Ιιε ε!όττειιιι ε] ο!ιετ 
ω” νό!σιιι) ει εετ!ιιιιε νόεσττ εεϋιιτσ!σιι με 
σεόε ε!!εροτ!›ε !ότειό ιιισ!!-!ιεε !ειιιο!ι!ιε Ισ 
!ιετ τσ!τε!ε!ει, ττι!ιιό! Γοενε ε !ιοτό:!!σετ όεειε 
!κό2σ!!τνόιι εϋι·σεόε !εσιτιόιιγεόεό!ε ε!τε! ε !ιοττ!ε 
Ιιό2τ !ιισέγσε!ίτι!ι,. ει ε !ποι·ι!έι!τ ΕσπισεγεόΒότ 
πιόμε!όεΙιόεεετΙσπεσ τοπικ. 

(Ρο!γτετεε !ιόνστ!ι.) 

Β.ϋΙΕϋΙ«Η ΙενοΙειέσεκ. 

ε! - Βόσε Νονειιι!ιει 28-!εόιιι 1843. 
@σε εε!νΘ8ΘΙ1 82ο!τέε!ο!ι: 6ιιιισΙ‹ 111ἱικ! εε 

ιε!, ε εεττ τιιι!ο!ι; ειιι!)ει· σ” Μό ότε ω” 
επε!ιιι2οττ !ότσιιι σεεΙ‹ !‹ϋΖνοτνσ, εε επ ε εεεγοεό 
εστοιο!ι εεγ!!ιόνσ! εεοι·οε!ι όεεεε!ώττστόεσιιι μιτ 
τετ ε ιιερ! σεισιτιόιιγσ!ι !›!ιτο!‹ε!›ε. 

Ψεττιιιειι εόό!ει ορσιετοι! ιιιτόεστε τε 
ε!τ·νειιγειιιεΙι Με, ε" !σεεεό!ι!ι, 5σ!ιιι!ι μ. 
ιιιιιε!ι Με ε!τε!ει!ετιιι. Ζσ!ιστιιιεγει· - Μρ 
Ρ!Ο!1Πθ!έ πότε ιόε !ε!όρσττ !εστι όστό!ι εεειετσιι 
εε, ιει!ιιτ !ιε!!οιιι ό!εἔεοετἱσεἰ τειιτ!!ι!ντι!! τειι 

σ αστειο Με !ειιιενσετστιιι; 1εΙσιι!σε σ" ιιιοιιο 
Βι·ερ!ι!ειι £!ο!8οι!!ι ε εε!ν!ιστόεεόεο!ιι·ό!. Ηε!γεττε 
εεειετσιισιισ!ι Μ. (3ιεε!, Μ Πειτε @σε εεόρ τσ!ιστ 
εό;εσΚ!τε! Μι· ε ε τ”ϋ!!σετσεεόΒε!ιιό! !εσιι Μει 
1ιε!!ιετό ιιιιιιι!ώτ Μ. εσνσετετσττ Μ. ΑΖτειιιιμιι 
εοΒειι, Μ” Τό!τόιιγ! τειι!τνειιγειεε!ε Βσιιιιο 
τω. ε Βετσεεεγ σΙόττ επειιόό!ιοΖεό!ι τειιιτειι!. 
Ναό τόττόιισει!!ιστΖσ!ιετιιιεγσιτε! σο!!!ε!ο? Βι·. 
ΜισΙιεισ!ι ε εεϋ!όειι Με Πεστό!)σ!! οεετε!γειιιε!ι 
τόοτνοεε, ΘΖΘετιο! 2 εεο!)ετ Μ!). εό!ιστεεεό 
@Με τεε!τεεότε; 5.νε!όΒετι σισ!ιστ, ιιιόἔ!ιι!‹ε!ι!› 
ρσό!; ε ρεσότετιι!ιετ,- ιιιιιιό σόιὶιἔ τ!ισοιοτισο 
τειι!τειι!. σεε!ιιισιι1 ρει·εόοκοιι. νόετότσ Εεεε! 
!ιιτίιιιό Μάρ σΙόεεεεει ε ιιι!στό-ρ!1γε!οι-ρετεο!ό 
@σε ε σ!ισιιι!σει !οοιισετειι τό!ϋττ 
0τνοε! εετ!ιοι!τεεο!ι έι!τε! εεοιεε!ιιιετοεειι Ιετο 
ἔεττετιιε!‹. -ε- -- Βσσεσε !›ετετεεΒε!›ε εεε 
!οττ Με. - !. 

Βόσε, !)εσσιε!ισι 7-όιι !!84Β. . - 
Ει·ι1ε!ιε!ιιι τοειε Με Με" ιιιοετε!!ιε!ειεειιιτ 

°ιιε!ειι!σσεγ ιι! εποε! το!γό!ι·ετ Με !σι!όόιι!. 
Τ. ε. ε σε. Κ. Βόσε! εποε! τετεεεεε ιιιιιιι!ιε!ε 
τε!τ σισιιτό! !όόεεε!ιοιι!ιόιιτ !(!!!ϋΠ !ι!εόεεόνειι, 
σεσΚΒειι σέγεισιειιιιιιό εἔγότι!) στσόστ! σι!!ι!εσ 
!ιστ όε !ι!νσιιετο!ιετ Με !ιόε!ειιι. Ι.ιρριστι μι... 
ει. σ!!ιι!σε3ειι ε2ειιιοε !ιἰεόι·!ετσ!σ τόιτόιιιισ!‹ σπιτι 

σιιττεστο εοορο!!ιιεσ εττορεσ. 06ι·νό!γσε όε Βε 
ιεεσιιγνοε τοιο!ι !ιεετε!ιιιε!ι, εότ !!!γ ΠΟΠ!!! 
!”σ!‹ό!γε!‹ (5σ!ιειι!‹σι·) ε!!σιι τω! εε !ιτ!!εό!ιόρειι 
!ιεε:εοεεε!ι ιευτετΙ:οτε!ι. 52!ιιτε σ σ!!ιιισειι ε 

Μπόστ! - 

Βε!οΙόε!! ει·σε!ι!σε (ιισι·ν. Γεσιε!!ε) εεό!!ιόόόεσε 
ε!!εροτιε σ!!σιι Εττιιιε!ιειιεσιι σΙσστιο-ιτιεειιστι 
σιιε !ιόεεϋ!στσ εε" ε!ΕστισΙ ε!!ιε!πιεετετοττ. Πι. 
Εεεε! ε!όεόεει ιιεροιιτε ιιεΒγο!ι!ι νοιιιε!ιεετ 
€γεΚοτο!ιιε!4. Ε:σ!‹ιιε!‹ ρ!!γε!ο!οε!σει ιιιόε !ιι 
!ιεό!;ι ρεττιο!οἔἰσεἱ πέσω Βειστσε ιιέιετε!τό! ιιε- - 
“σε !ιε!ϋιι!ιόειισ!ι. Α ρει!ει ιιιιστοεσορ!ετε 
Μεεό! ει· ε Ιιόσεἰ στν. τειιεεεε€ σ!όττ ιιόιιισ!!γ 
σειιόε!ετοε Κόει!τειόιιγο!ιστιιιυτετοττ όσ Γό!όττόΚ 
πιό; σειιτ!ε!ετοε!ι ιιόεστσΙιστ ιιγ!!νειιιτοττ. Βε 
ωόιιγ!!ϋ!: ε2οιι!›ειι, !ιοεγ ιιιόἔ Ξε ιιιόε σεε!ς 
ρι·οτεετε!επόιιιι!ς ε: σ!!σιι, !1ε !ισιιιιϋε!ιστ σει! 
ρειι σεε!‹ !ιι!”ιιε!ο ε!!ετοσε!ιε!ι!εό! ό8εισ!ιονόεεο! 
τε!ιεε!ε, όε !!!γσιιε!ιι·σ εεότΒεπτειιόό!κιιε!ι ε! 
ει. Ε ιιισιόιι σέγό!ι!ιόιιτ σ!σνσιι _ρ!ιεπιτεε!ενε! 
όε !ιό!τόει! !ιστ!ό!!γσ! εγόιιγόττο!!σε ν!!εἔοτ ε! 
!ιοτ!ιετ ιιιεεειιε!ι ε: Μπόστ. ε - ιιισ!!σττε 
ε2σισιισεόε Ιε!ιστ. Με]€! !όνόε!!τε!0Π1ΙΠε!0ΒΥΘ 
!)σ!ιστ !ιόε!σε‹ἰό, ττιειεόο!ι ετ!ι. 

- Χ. 

Βει!ιιι, Νον. 28-!‹ειι 1843. *) 
.. . ..Μάι Μ! έν ότε Ιόνόιι ε !ιστΙ!ιι! 

`Π!!ε1Γ!!Φό €γΘΓιτισΕ->σε:τε!γειιε!ι !8ε2Βετό!ε, ε ο 
τόει!;ισιι ιιγ!!ν. ιειιιισει ριοτσεεοι· - ιιιιιιό ιε 
.!τέι!)Β Θ!!8ΙΠΒΓνότ1 ιιισιιιιγ!ιε τό!ιό!στΙσιισΙ: ιιειιι 
σεε!ι ει!ε!ει εγειιιισ!ι!ιόι!ειιιειστσιε!ι, !ιειισιιι 
Μ” όόόιε ιιιεετσιεσεειι!ε ο !σειιεΙισισε!ι ε Ισε 
τοετοε!σ ιόε:ό!›σε ιιιόες 16 !εόινιιεεε!ετι ιιιόόιε 
ειστε ιιειιι νεισττσττειι!ι. εσιιι ποιό 3ετΟτττ.1ι1!4: 
!θ!!θε !0!!ατι11Πιθ! ειοιι νο!τειιι, Μ” ιό σΙνσ!ι 
β ιιτειόόο!ι τετισειτόεό!ισι _!ετε!_!ε!ι. -- ϋιιιισ!‹ 
ρειιεεεετ, ε εγόεγεεεετΒι2οιιιιτε!ειιεεεε έ5 τυ 
ι!οιιιε!ιιγοε ε!ερ !ι!ειιγε, νε!ειιι!ιιτ !ε ει οινο 
8ο!: !ιό2τ! ιιιό!τόεεετε!ειιεύε σ!!σιι -- ιι€γειι !ε 
ότε!ε!›ειι ε! Μ!! ιειιισισιιι; οσε!: !ιοεγ τιιέε!ε 

··) 0!!γ 82ΘΗΕΠΟ8έ5 νεεγό!ι, ο !ιιτϋιιό τ6ιτ!ιιτ6! 
!όόεεε!ωε!ι!ετ !ενσ!σ26ε! !τϋ:!όεε!ιετ ε!ότε 

!ειέι!ιοτει. ' 8 ι ο τ Κ. 



Εονο!οΙι Κιι!!ϋΙιιι·ὅ! οι Μειογειιτοτει!ιο!ι6!. 4δ 

ει πγόογειεπει! πω! πιοε!οιεὁ8ιιο!‹ ειιιιι! τυπο 
πιειπγπει!ε το!ππ!!ιο!δ, 68 οι ιι!ό!ι!π πό!!ι!!! επιπ 
ποπ !ε!ό!ιοπ πι !ώροι!ο!!ο!ι - ·έιιι!ιειι· ιι€γειιι 
!ποπ οοο!ιο!γ ειέιπι!ιειπ +- οιιγοε _ιο!οε "οποτ 
Με. Εο ποπι ο€γ οι ιι!, !ιειποπι τό!ι!ι!”ό!ο, 
ιποΙ!γοπ ει: πιο ει!!ιει!πιει!οε οογοπ ει πι ο ο !ο ι· 
ειι€ πει€γ !ϋ!εό!γό! ο!όι·!ιο!!. Βο Μπιτ! ιππο 
!οπι πωπω!! ιιΒγίοΙοπιο! ι!Ιγ !ιορο!!οειΒο!ι!ιει!, 
ιπ!ώ!ι!ι Μάι! τοἔγο!ε ιιοιπο!!ιε οοιι·ονο!ο 

Δ !ο!ιο! ει: ιι!ο!εό !ονο!ό!ιοπ ιέτιπ!ο!! !ειι·Βγει!ε κι» 
πι!. - Α !ιδ!ι!ώ!ιΒοοε! (!ιιοε. οοπν.) 
νό!οιπόπγοπι ειτου!π! ει ιιιοπιιγπο !ο!ιο!, οι·νοε 
εε!πο!ι!ιει! ποπι πο!! 2εινειιιπ!. Ωεει!‹ !ιδιι€- ιιο 
!!!ε!δ!ο!ι!ιει!! επόν!ιοιπέιιγοι !ο!ιο!ἱ!‹ ο !‹όι! νο 
ειοε!ο!ιιιοοεο ; εδο οεει!‹ οιο!‹ ο!!οπ ε:ιι!‹εόἔ !ιει!ει 
πιεσε!) οι·νοε!εΞε. ΒΒγει!ι!ιοιι! ει!!ει!ειιπ !ο%γει!ει·ει!ι 
Ιιειπ !ιειοεπει!!ει!πει!πει Ποτ. Βιι!!. επ Με!! ειει!επει!ε, 
επεΞεοι!!!ι!ιει! ε!!ιιιοπο!όπο!; Απο. πιιιτ!ει!; πι! 
ι!διιει !ιειπγειε πει;ιγοιι οι·δε, τπο!!γ “οι ει!!ει! 
ο: οπγ!ι!!!ο!!π. Ι!!!!ιέι!ι!ιειπ !ιειε:πει!!ει!πει!‹ ει!!ει 
!ειπι Ποτ. Ζ!ποι Γο!ιοενει πει€γο!ι!ι ειεΙειο!ιειπ, ει 
πι! ό!!ει! επ οἔγοε το!ιειπιο!ς ἔγοπεἐϋ!πὶ !ε!!ε:ει 
πει!‹. Βο!!ειιιοπει οΑιι!!ιοιιι·ιο!!ι !ιοπδοεο ε!ι!!ει!ειιιι 
ειροπ ποπι !ιειοεπε!!!ει!πει!ι. πω. Οειπ!!ιειι!‹!. 
ιιο!ιει εοπι. Αι ιι!ο!εό ιειτνέιπγ!ιειπ 3 οει!οπειδ 
ο!ὅ!! ει: ειεεει ΐοο!!ε!ει επιι!ει!!εο2ο!! ΙιειεΖποεπει!‹. 
- Πι!ιο!δΙοο ιιιΕπιιοπ ορἱποιπἰειπει!‹ :πως νειπ 
ει: ὅ !ι!!!όπϋε Ιοε;!ο!ι!ι οποιο, ιπο!!γι·ο οεει!‹ Μ 
ειἑι!ο!ο!‹ ει!!ει! !ο!ιο! ει!ωππιιπ!ι. Αι π!!ιειε! 
!ι ει €γ πι ε! ι ι· ό! - ιιγοι·ιπο!εο!ιπό! ή πι!! 
εοπι !ιιι!ο!‹. Νοπι Ο88!έ ει: οτνοε!ειε!, !ιειποπι ει 
]όε!ει!ο! ιε !ό!ό!!ο ιιο!ιέ2 Γο!ειι!ει!πει!ι !ειτ!οιπ, ο 
οεει!όε!οιπ Ιιοιιπϋ!‹ ιιειροπ!ει; ει πι! εο!‹ οο!!ο 
ΒεἔιιππειΙ‹ ε:!π!ο πιοἔ ΓοΒ !ϋιι!οππ!. Μ: Βει τω. 

(Ρο!γ!ει!ειε !ιονο!!ε.) 

ΜαρμαυουσσώπϋόΙ. · 
π !ζιο!ιι·οοιοπ Νον.18-ε!π 1848. 

82-οτο!ο!! ι1ογίο!οιπ ε πειτε! 
Μπι! Ρο!γό!ι·ει!οι!!ιο: εο!ι ιό ειιοτοποεο! Με 
νέιιιό οΙνειοό‹Ι, οι ιπιιπ!ιει!ε!ιιεειι! !οε2ο!ι, ο πει 
πό!ιει !πει!!ό ε:ό! !ιει!!ει!!ει!ο!‹ ει ριιει!ἔι!ιειιι] ο 
ει !ονο!γοε!ο!!ο!: Μο!! εότ!οπό ειπι ει:: !‹ο!!οπο!: 
Μ, ω" !οειο!ι ει !'ο!οΙο!!ο!. Ε: ι!!!ει! οοει!ι 
νειι·οοιιπ!: οι·νοοι !‹ϋι·ι·ει_ῇ:ει! ο!ονοπ πο !οτιπο 
ειο!οο πι! ειίπο!επο! ι°οε!νο !‹!!!‹!ϋπι, ιιιο!!γο! 
τόν!ε! πειρ !!οι!ει οινοει !ειρειει!ει!ει!ο!ι πόνο! 
πο!‹. Βο!ιτοοποποοπ, ιιιο!!γπο!‹ ποροεοοεο @ει 
ιειιι οο!ιει ιο! πιιι08 ειι!νει7 ο ει !ιο!νοποιοι·ο! 
Βιιιοππγει! !ιει!ειι!!ει, τοπε!οε οινοε ε!οο!οι· νειπ 
πιω! ιιγο!οι οι: οι>·γ π .!όοο! οεέιε:επ πιο!! 
_ιέι!ιό! νει!ό-- οποσ!! ίδ-ι:ιι·νοε; ΜΒ, τόοιπι! Βο 

Π ιο ιιιινέιι ει ποιο _!ιι!ει!πιειιο!! οικω! ἔγειΒοι· 

!ει!!ιει -- πιοι!!πι!πι ω, πο” πει!ιιπ!ι σεει!ι !! 
2οι!!!ι Μποξ; πιο! ο" !ει!οοει!ε!ιεοι! πι, ο Ιιει εο 
!ιει! 20 ›π!.; ει Μπι πι!ιπ! ιε!οπ πονο!ιοιι πιοπ 
νόπ; ι·οοιιπτ ει πιινο!!οό€, ο !ι!νει!ει!ιι!ι ε!!ειο 
ιιοπι οπιιοι!νιέπ πιος, ω" εΖοπι!ο!οιι!‹ο‹1όεεο! 
5ιοτο2ιοπο!‹ ιπειειο!επει!ε !ιο!οπο!ιο!: ποπι ει !οἔ 
]ει!ι!ιειπ ο!πο!ι. Ρε'ι!ε!ει!οιπ! ειππέι! πει€γρ!ιΙι ειειπι 
ιπει! νειΒγιιο!ι ει οοΒόε:ο!‹, Με οι οινοε ποο!οι·! 
πονο! !ι!!ειπἔο!_ῇἑι!‹, ει οι” τόπο πιέσει ε!οο!οιπει!ι 
ειι1νέιπ Ε! πιει€ει!, Επι: ειοο!ιοοιοοι;!ιοι ιο, ει πι!! 
πιειι· ο!!ο!ο!!ο!!, -- ειππγ!! οι! πιιπ! ει @Με 
ει: ει-, !ι-, ο-!ιοι, !ςι:ειτό!ειε οοει!ι ει!ιο!ειό πγει 
νιιγ.ιιι οι·νοο!ειοειιπ ίο!ιει!!ε, ο οιο!ι!ιοπ ειππγιτει 
ιποογοπ ει ίο!ο!ιειτέι!! οιοτο!ο!, πο!" πει ει: 
ιι!οιει!‹οπ νει!ει!‹ἱ! !ιο!οοι·δ! !ιοεεό!πι !ιει!!ειπει!ι:, 
ειιοππει!οι!ει !έρπο!ι7 πο!" ό!ιο!ει!ιο!οιι!ιοι, ”!‹ι! 
πιιπε!οπ Μεοππγει! πιοἔ €γόΒγί!πειι!ι:” , νοιοειιο. 
ΜΡ ιο!!οιπ! πιο!!ό!‹ νο!πε!πει!‹ οιο!‹ ει !π!!ιπ!ο 
!έει·ο, πει ει !ιειτοπγ-!ι!!ι·οοπ Εειι·Ιιειε ποπι πιρ 
ρειιιι_ι;ειιιει, ο ει !›ο!πει!‹ νόΒοιι ποπι νο!πει· ει @πιο 
Α!!ἔ !έι!οἔει!_ῇει!‹ ιιΒγειπ ιο !εό!ειοι· !ιέιι·οπιοιοτ 
πιο8 ει !ιο!οπο!, πιιε!διι οι οἔγι!ι ι€γ ειό!: ιέπ 
»επι ίδιιοο!. νει€γρ!ι, οι ει !ιοτοεο!οιπ, ο ιπ!πε1οιι 
]ϋ!!ϋπιιέ·ι! Μοοεοπο!ε; ει ιπειει!!ι ροι!!ε: οπο!!! ει!ο!ε 
ειπ ! Ηιοοεοπ !‹οπ‹!, πιει! !ϋι·νόπγ!ιο Μέι!ο!επι. Α 
!ϋτνέπγ!ιοιόε!ὅ! Μοπγοι:!ό “οπο” ποπ ει ι·ιι!ιει· 
οι! ιο ο!ειά_!ει οοει!‹ !ιοἔγ οιοπ εΖοιπ!ο!οπο!ιο! οποιο 
Με!! !ιιο!έο!!εο; ει οο!πιπποιει!ό! οο!πιπέι! νο 
οιοπ ο! ι ει επιποιιγ ειοειοπγο!ι!ό! νειειπει! ν! 
εποπ, πι! !ιιἔο!‹πο!‹ νειιι·ι·ειι!!ει, ο οπο! !‹ιιροοι!‹ο 
ΜΚ. Μ!π‹! οι! οι” πιίνο!!οι·νοο ειόἔγοπ!οπό, 
ο ιιοπι !ο!ιο!!, θεοι! 1:ιο!οοο! !‹ονοεο!ε, οιοι! 
πόιπο!!γ!!ι !ιοιποοορει!!ιει, !ιγόι·ορει!!ιει, ο ει!!ορει 
!!ιει οΒγ ειοιιιο!γ!ιοπ, οοει!‹ !ιοἔγ ιπιπι!οπ περι 
ειοΒιιπγ !‹οπγοι·ό! πιοπ !ιοι·οοεο. 5ὅ! ει πιο!! 

ν ιιγειτοπ ο" οπιοιποε,- ε νε!!ειε2!ο!! ρο!<ἐε!ι~ ιιι- 
2οπγ!!έιεει οιοιππ! οἔγ !ιόι!!!ϋ!ι !ιειιειιι!ιοπι:· 
!‹ιε!!!οιο!!!›ο, ,,νειπ €γοι·πιο!ι ό!!ειπ!νει!ό", ο Ε! 
ε!!!ει!ει €γοι·ιπο!ιο! Μο!!ει!!ει, ειιοπ !ϋε!ε!π! 29 
ιπ!. νπἔγ !ό!ι!ιο! ιεειτο!!. Ε!ι!ιο2]ίιτιι! πιόο ει 
!ωπιιεο!ό!ι ιιιο€ειέιπι!ε!!!ιει!!ειπ εο!ιειοεπιει,- Με 
Με!!! Μι· πόπιο!!γο!ιτει π. πι. ιπειΒγειι· πι. !ιο!γ 
!οι·!ό !ειπειοε πγι!νειποε ρειι·ειιποοει Με! ο! νεογ 
πει!ι ιο !!!!νει, πιο8ιε ει !ιο!γ!ιο!! !ϋινοπγ!ιει!ό$άἔ 
πω! ε2ει!ιειάει!πιειονει νειππει!‹ ει πγι!νειποε πειτ 
!ό!ο!ιο. νο!! ει ω!» Με! οι", π! ει Μπόο 
εέιο !ιειΒγο!! Μ, πιιιιο!ι ο!ὅ!!ο σε ο!6!!ειι·όοειες!ό! 
ο!!!!!ει!ο!! νο!πει , ιι ο!δι·ο Ε!ιο!ο!!!!ι ροπεδ ίο 
χ·ιΠ!;έι·Ι; ει !ώΖπόρπο!ε ποιο ε Πι!ιει πιἰπὰοπ π! Α· 
πι! !ιοΒγιέπ οπο! πγ!!νειπ, ·ει!ιέτπιο!!γ!ιο!οε5ύεο! 
οπο! ει!‹ειτ! έγό;ιγ!!ειπι: πονο Μο!εε'ιπ, !ο!!ο πει 
εοπ!ό :!ιε!!ε! οι όἔιιο!ε πειογ Ι18!ιθΖοπ ο!!!!!ει!ο!!. Α 
πιἱ ει !6ι·νόπγοε εο!ιέει Ιει!!ο!ο!ο!ιο!ι!!ο!!, ιιοπι 
!ιόριο!!ιο!οιιι, ΜΥ ει: @πιει Με! Με” ο!!γ πει 



Μ! Ηοπι ΙενοΙοιόποιε. “ α 

ιππιππ πειειεπειεεειππιι, ιπιπε πειιππΙ‹: ει πο! πεπι 
ιπι πόι·ειιοπι πιποει. οεε πιειπ·π νειΒ ει Με”, ε 
ειιεεόπε ειέιπιεει!ειπ πειΙειΙοε πέτπιπιεΙεπε πιει, ε 
ιπιπιιι€ Μπι πειρι·ει "Με π πι; ιιιππιεόΙππεει 
88 ιππιόε. Α ειγόΒγιεπετει ει ιόιειιι εππόπιπέπ 

· πωπω πιοιιππι πιιπειππιόΙο Γειειωπε πιπιππ 
ποτο8πεπποιιπε πωπω, ε ε" πεεπε; ειειπιέιι·.ι 
τιι-πιιει πιω πω· ποιπιπε ποιειε πρό,πγειει·επι· 
πω. ιιοπι π πέι·πεπιεπ Ιοοεοιππεπεπ, πειππιπ ει πιει 
ππ ε οεειΙππ_ιει πιοειοΙόιιο. 

Με πεοεπε, ιποΙΙγιιει‹ ιπειιεειπειι·όΙ πποεει 
ΙπεοπιιππΙ ιόε ΜΜΕ, όιποπιοππεΙιεπιεοΙε ιόνιιιοπ 
πε οΙδπειιιι. Ε” Ιιιιεειιιπό, ι‹ι ιεε ιι€γπονπιοεε 
πιω, εε5ειιεει επεοπιέιπγε ποτιιοι πειιειππόπε, πο 
Ιώι·οειιιιι ο" ιιιιππιδε ροΙπειτ πειιειποι, πο” 
πιιπ ειειιιπεε ιεπρ, ιοΒΓειιπππ πειιιοιπ πειριει οπ 
εποειιόπ πιπε π πειΙοΙ‹ Ιοποεδ επτεόιιιοεΙειεε. Κει 
ι·όεέι πιοππγπινέιι ποιπ πειι·οπι πειρ, ππππιπ πει 
ιιοιπ Με ιε πΙεοΙι!‹, ε πιιπιι ε_.;ειιιιει οεεποπ ποιπ 
Ιπεειπειι τόειοε;οπ Βοι·οπιπειεποπιπ ππππΙ‹ πικαπ 
πο ε πει” επποτποπ Ιόνϋ ιιοιόνει, Ι‹ι ιε ειιοπει 
πω Ι‹ιρπι·πποεοΙιει ε π εεινοιπι ποιπ ειιιειι·όε 
ιπει€ επειιειει. Α ι·όειοεέ πιιιιιτπιέ πιοειιι, επιε 
Με οιτεινόιο πιοπορροπ; @γ Με ει ειειει πε 
πωπω. π ιι 12 πει!πιοε ιιεόεε επι πώ. πωπ 
πΙΙειιεινειπ νοΙο, ποπεγ π πιιε ει πγόπγιεππότε ει 
ιδιινόπγ ποιά ιιεωπει, ιππποειιιει ει ΙειιΓειτπό 
νπι; ίειέΙεπεπεε: .,π νόιεπ;οιϋ ιιιεεποπ 30 Μ. 
π €γόπγιιειπέι·επ εππόπιποΙι, 7 Γοι·ιπεοε π ιιιοπ 
ειέι·επεποπ." Ι·'οινιινόπ ειιιοπέει ει 30 Γοι·ιπε., π 
Ιεπι'εππόπππ επιπιπιε ειπιπ πι!. Μ ιε π νόπιπ- 
ππιεό τππειοεποειππΙ ρειπειειε ω”, ε ειδππιπ ει 
ειιπέεπιπΙ Με ππγοιόπε, ε πιοπ νπΙππ ποἔγ 
Μπι επιππιι πότπΙπιπ Μπι νοΙε. π μπει πιο 
ι·πποεόεοππ Ι‹ιιππππεπΙο νόποιε εϋπποι επιστ 
Με Η ιιιππε ειι·ιι πιέιπεπόι ει εόι·νώπγειένδιι 
πϋι π_ιππε1όΙιππ; ε ε" πππ·γοπ πιοπ νειπ πι 
ιιοπιενει. Βο ιιοΙΒει επππιι πιπιππε. 

Α πιπειιι εποε επιιι€Ι ιι Με». Ε” ρω 
πε Επιτόποπγ πιοΙπειιόιπιπ ι_.;γει·πιπΙι @ιπποε 
οεειΙ, ιπειΙΙγποΙι πεπεπγοπιπ επιπ Ιειεειοεε, ωε6ι ν. 
πειι·πιειε οεπρ, ει π Ιππγε ριειοιι·π Μπι πιιεειιιε; 
π ιι είι·νει π πιω Με" πειιπ οΙδεε πιοπνιέπ 
πι, οι π ειπιπόιγοπ Ιοειιιγε πιπἔριΙΙππενειπ πει 
ιειπει πινιπ, ε π ροιπειτόι·ε ειιιιιιιι, ιπι6ι 
ποιιό έτιεοινόπ 200 εοι·ε.Ιιινειπ, πει νέι·οπεπιει 
ρ6ι·πο ππιπ ειικειτ ιπόιεπειιι. Α ροεεειι· ειπε 
τοπ πειιπ πι, επειιιοιπ ππρ πιιιΙνει ειπιει πωπω 
ροι·πο ιιιόιεπειιι. Πεγνι-ιειόεΙ Ιιιιι6ινόπ ειοΙπειε 
Βόι°ὅ ι0νθΙοε ιιγιιιε ει ιππειοεποι, ποΒγ ειπω 
τειιιειει ιππ8, πιόπ ρειιιπ πειπι Με ειειει ππ 
πεπι ρτινάεπε οινοπ ποοεοποπεεειΙ ιε ει Ιπειπγε, Με 
ποεειιι ει" €γπιιιιο πιιιιποεΙιεινπι ειι6εε ιποε. Α 
ι.ιειιι οι·νοιππιε πιόΙεειπ ποποιοπ πενόπ, πο” 

ιπειΙΙιἐ ιπόΒ πιιοπδιε πω π ροπιειι·, ιΠγ Μειο 
Ιοεοε επι ,,ει ιοπιιγπειΙε οιιέει επειεόπ ειιιιιπιι Ποιέ 
Με» πειι·ειΙι1ιπε ποιπ επιειΙεπιπ, Με απο νππ 
ιιοειειπΙ, ε ειιοιι νπΙειιπι ειπε υι_ιπγι ι·ιιππ 
εειρπειε ΙπεόΙι, πιιότε νειπ πι ι·ειιεπ Μπι επιιοιπ." 
Α ποποει ειπιει εππόπιππΙι οι πιιεόπόι·ο πινω, 
πιπιππγ π ιππειιΙ: τιειιι οι·νοπποι, ποπεποΙοεπότε 
πεπειεινόπ; κι ιι π εϋιεόπεπιιι·δι επιπιπιε πιιπι 
επεΙνειπ, πιιοπγειπποε πι, πο” π ειπιει πεπό 
ειι ΙειιΙεΙοεπεπ πιό πιω πιέι·οΙπιπποπ πινω, 
ιπιέπ Με Επιπεεο νοειπποιιππε πεειποιεεε ωιειιι, 
πιοιιγοπεε ππιπι πειτε: πειιιι πω. Αι πειγοποε 
πιω εππειοπ πιε ιεειΙεο, ποΒγ ο Με ειιοπΙεπιδ 
οι·νοει ιειεΙπιπε πι οι·νοπι πιισωπει πιιοπγιεει 
επι εόεεεεειιι ει ΙπνόΙεπιππ. ει πιω εππόπι πι 
επεπειει πιοΒ, π ροΙπειτ πωπω πιοΙπει!ό_ιπ πειι·όε 
ε πιοεπιπ οι; π ιπινιιΙ π πιο!εεέιιό Ιεπιτόεο!ειι 
εϋπιιτο πιοπεο!‹ πότιπέ:Ι, δ νοιε ιιόπεοΙοπ ει ροΙ 
,πιτ πιειιπειιει οι" με Γοι·ιπειιτ ειιοεπι. Μι!ιοιι 
νειιιππειιππ Με ιιινωιι6ι ! ! ! 

Μ. Βειοεό. 

Ζει!ειΒιιειπιππειι Νον. 13-ειπ 1843 
Τ. “με” ε πειι·ειεοιπ ιιιιππι! Βιοπ 

ιεειΙειϋιπ ειιιιπππι Ιεππγοειππιι πιοΒγειιιι οι·νοει 
εππιπεπεποπι ιι6νιιι "πιει, νειι€γ ιι πι πρωι 
ιποπε πειοπιιιόΙ πινει 184% εινι·ό! π ε. Μεθώ 
πει. ε ειιιππΙ‹ ιιειειιι π π. Μ. π. εειπέιοεποι επιειπ 
σε πινπεπΙοε επι ιπιπιιεόποπι νειι!πεειε, ει πγό;ιγ 
ειπτεπιππ νιειέπιπεπι π ει πιιπΙδ οΙεπει·όΙι επ 
ε1όπιεειποπ ειιιιειριγειεειι·ειι. ιιιιπειιοπγ πιοΙι πεσει 
πιιειειιειι‹. 

ΜιπεειΒγ 32 ιιιόιεϊϋΜ ποιειιι, 300,000 
Ιπποειιειι εϋπποε ιπππειπειπ ιοΒιιεύ, ππε _ιειτειετει 
οπιεοε.ε ιπππγειπΙεπεπ _ιοΙππιπΒ πι οι·νοει πιο 
ιπόΙγιπε 48 ππγειππόΙ π. πι. Σ. ι·πιιειειε ιό οινοπ 
πω, -·· θ. ιπι·ειπποιι οι·νοεπόι, Ι‹ιΙ‹ππΙ‹ πιπε 
επιπ οι·νοε τυπου, - 31 ι‹ειΙϋιι επποι·νοε 
πω, - ε θ οινοπ επειοι·πόι Μ; πγόέγειοι· 
εειτιιπΙ‹ νππ 10. -· Ε πιοτιπε πει ιπιπειεπ οπεγιέπ 
όιππ οι·νοει επιέπειεΙππιιππι πι οινοποιε πιειιππ 
π ιπτιΒγπι πειρεπεπειππι πω ειΠειπει τπιπε1:θ250. 
--- Μ: ιπιιιεποἔγ πι οι·νοει επποποιοιππιπΙ οεειΙ‹ 
ιιιιιπιιιοπ Με ειειιιπειε Μπι εοπεεπι 17,00θ; 
ειιέι·ι πι οινοποιε άι πέρπεεόπ ιεειιιιιιι πτειιιγε 
ιπιπε 1 ϊ 354. νοποεπι, ΜΜΜ: ιε ?ή ειειπειιιγ 
ειιιοιό. 

18% Ιιπεοιιπι πι” πιππγόπιιπιιιι Φέγ 
πΙεπιειιπειπ επιππιι ιειτνέιπγπγεινειιγει επιπ πιιιεειε 
Ι‹οιοεε. ΤόΙεπ ε εεινπεπιπΙ €γπιπιιειποε, πγειτοιι 
ε ιποπεππι δεειοΙ πρέπ ιπιππιπιοΙ πέιγοεοινόπ 
ει πειιιεπΙιιιππ. Αππππειιε ε επρεπιππ. πόπειρπειπ 
ει ποποε εεε ιιιοπ ειππιοε πρόε _ιοιΙππιιι νει! 
εόΙέιιει!ιοπ ειναι ποΙΙγπΙ πϋιιοΙ νόι·πειε ιε πιιειΙΙιο 



ιισιιιιιοιιι, ιϋιιγνιειιιεπιει6ε. `47' 

ιιοιι, ιιιειιγ ιι:ιιοΙκ ε:Ιπιιε ει Με ενει: όιε ιό 
_ιιιιιιοιι εεεπιιιιεειδιιδ ερεε ιειειπιιιιεΙ ιιειγε,ι; 
ιτειιεΙ: νοιιειιι. - Μεἔι·έπιΙ‹ιιεΙ‹ πιιειπι ιιιιπιιιεπι 
_ιε'ιπόείιΙιεπι πιιιιιιιιιποιοιι :ι ιεπιιιεεεειεε ιιιπιιι6 ιε 
πιιιπιιιειι Χοπ· ιιιιπιειειε ιιόΙιίιι, ιὅιειε ε Με πιεπιι 
οΙιοιιιιιιοιι, έιιιιιιέπ :ι Ιιεοιιοιιειπιεικ ειιιιοιειιιιιι 
εειιι ΙιιπιιεΙιε πιιεε ιιιιειιιπιοειιιι; ιειεπιιεεΙι ει 
σειιιεει ε2οιιικιπι ιιεπιι οιιο:οιι, εε ει ιιεοιιοι 
ιειιιοπι ιιενεεειιιι επειπιιιπιειΙ εε εγεπι€ειιιι Μο 
ιγάειι νοιι. -· 

Πάει ὲιΙειιιιιιιΙ‹ ι‹ϋ:ὅιι ριιειιιιέιε μια” 
Με πιεπιι ιϋι·ιεπιι; εειιρόπι πιέιιιειιγ, ειέιπιιοε, 
ειδε, πιεππι ιε έρεε εειιιιγε ιεειειΙιειύειι Ιονει‹ 
ΙαιΙ ιιδνειΚειιδ ιιιιιπεικόει, εεεπεεεει, ε ιδνδι 
ιίιπειεΙιειι ιιεΙγεεεειπιΚιιεπι όιειειι ιιιεε πιόιιιιπιγειι 
ιι ε2οροπιιιιιιι. - 

ΖεΙει Βεπιιεπι ιιιιιι·ιιιιε ιό εΙειειι επ σιτε 
ει ειπειιιιέιε 2ειιιόιιειΙ: πι;" ι“ειεειε ιιυν:ιει Μιγ 

·πιειι6ι ππιεειοειιοιιιιγόειειι εεε ε ιιιιιιιιι, ιιοιιγι 
πιιεεππιιιι·ειιεεει ιιιιιειπιεια, ιιιεενεεεειι ,ε ιπιειιγ 
ει επιιιιει·ι, ω» Ι‹ιιιγειι , ε ιιέιποπιι εωεει 
ιιιεε πιιειπι, εΙεεεΙειιι, ε ιιονει Με Με εεπιι 
ιιιιιιιιιιι. -- Ιἶπι ιπιέεπιερ ει ιιειγεειπιέπε ι‹ιπιιεπι 
νέα ιιιειόπιι ππιιπιιιεπι ιιεεεοπιιειΙειι ειιεΙιει ιι€γοπι 
ιι5νειιειιι, ει πιιει;εειιεείιειι εππιιιεπειει ρειιιε 
ε ει εειιεεει:ει εγόεγίιόε Με νειιεππι. - Βειεὅ 
ΜΡ Ι‹ὅπ·ϋε ιιοΒιιι·ει ειιεε Ιιι€ειπιγπιγει ε ιαιιοπι·ειι , 
Ι‹ινιιΙι·ὅΙ ιεπρειιιι ι‹ειιὅοειιεπι νόπϋε ιιιεπειιοι ε 
Ιείιπϋε ΜΒΜ ροπι ει εειιιιειπ ιειπέειιιιιεέιπε Με» 
ιιιιιΙιειπιι (ιιιἰνεΙ ειιι‹οπ· ιπιέιπ· ει εειιεειιεειὅΙ πιιιπιι 
ε" 28 ότε ειπιιιιιι, Μάτι ε Ιάπιιοεειε πιόπιιιιεε 
πιιέιπ· ιιιεΒιόπιεπιι7 ει: εεειεει ρειιι€ Γειόειεεεε 
πιει: νειιειιι ιιιγιέε6ιι) ει2 επιιιιιειι ιιιιιι°ό ιε 
ιιδοεϋι Βιμ” ιπ·πει νάΙιοιιπιπιι Μ, πιιεΙιγπε ει 
ιιειιιιειε ιιε Με €επιγειιόε ειΙιοιι πω, ιιιιι‹οι· πιει 

ει εεε εγό;ιγιιιιιι ιπειιιειι, ει ιειιιειιιιι ιπ·ι·ειΙ ιε 
ιιιόι ιεΙπόΒειιιιππι, ειιιιιιιι 8ιγπει ω ιιεειιιιΙΙ 
Μπι, ε Ιω ιειιιειεΙνε τιιειε ει πιιιιι·ό, ιιιει‹ι 
$ιγιειι Μ ιιεεεπιέιιιειπιι 7ιιειι€, ε ιιειεϋ εγε 
Βγίιειει ρεεε 10 πιειρ ιπιιιινε, ειιπιιιιιιι· ε ιππο 
€ειπιειι εειιιιιιι ειιιαιΙπιιειιεπιεέΒοι πιεππι οιιο:οιι, 
πιιιιι· ιειπειειιεπιι. - Οπνοειέιεοπιι ιοεειιιιιιιι ε 
ιεεόΙιειιοιιειιιιι ιενε, ππιεπι εππιιιει·ειππι καει 
πιιιιιιιεεγιιιιιεικ ππιιιιπιειιιιοπειιε εεππιπιιι εεε, έιπιι 
Ιιέιι· ι‹ειιε_ιειι δι πιει” Ιιιιεήειιέειι πιιιιπ·ειε νοΙι. ! 
·-· Α εει·ιεεεΙιιιει: ιε ιιΒγειπι Βόιδι: ιιοδειι·ιιι 
ιεπιιιειιεπιι ειιιπιι, εε :ιι ππιιιιιι ιι Ιιειπ·οπιι πιιεενε 
ειειι, ι‹ειιε_ιε ει: όιιιιιπι πιει; ιε ιι6Βιειι, ιιιιπ· 
πιιειιιι‹ε ρεεε; ει οεοι·ιιιιιιιι Ι‹ιειϋι‹νεπι ·πιιιιιιιιι Μ. 
ιέιπειιιιιειιι πιιει·έιεένει νεειτειιεεεει ιιγιινιιιιίιετιι 
Ι‹ει‹ιειιε, @με ι6νειειι, ιεΙιιοπιοιοΙιιιιεειιιιει 
ειειὅε ιιιέιειιονέι ι·ειιιιειιειεεεππι Βιιιοιι:ι. -· Ειδι 
ιειιι ει ειέιπιιοε νεπειεάόε ειιιειΙι εεισεειιεεεικει 
πιιεΙΙόενε Βάι ιεειι ιιενειειεε οπνοειϋπνειιγειειιι 
εεει ιοπιιιιιι ιιιεε. Α: ειεί5 Μέι εεε:οιιγ έρεε 
επι ειιιιιΙεπιι ει ιοι·πιιιιιιιόεοιε ροπιιοε ιιιοΒιετιέιεε 
πιιειιειι ιπιειιιιιιοιι ι“ειιει· ιιιιπ·ειιγιιγει (επεεπι. 
Με.) πεηειιει ε Βγεπ·ιπιειειιει: ππιεεπιιει·ι;ειό 
εενει ιι6νειιε ει; - ει πιιέειιιιιι ε" ειδιιειδιιιι 
εεεΙειιι εεεπεπιεεειιεπι εειπιειιει‹ε πιοιπι ιιΒγειπι ιε 
ιιιπι εε_ιέι Εεεε, ιιιιπιεπιι ειιιοιωι€ει έιιιιιιι εγε 
ι·ει‹νεε:ιόε ιιιιπιΙ Μεειε ειδ7 ε ππιεπιπιγιιιεπι ι. ι. 
ε: ε ειιιιιεόεεε εε _ιειεπι ιε νοιι, εε πιεπιι Μει 
πιέιιι εόι ιι ειιιΙεε ριΙΙεπιιιιέΙιεπι ει ειοιιέιιιόΙ ιι 
ιε ιεειιΙιοιιειιιιόει ιπιεειει· εεεειιειιιιεπιει: ει πιεπιι 
ιοειιιιιιεει ε πιεπιι ιιεειπιειΙειεε εκει ερ ειδε, 
όπειι ειιιιειιιει πιιεειι:ιιιιι επι€ειΙιε. - 

(Ροιγιειιιέειι ιι:ϋνειιιι.) 
Μ. ΒιιιιιΙΙιονιιε. ι 

ιι·οιιεΙοιιι, ιιδιι_γνιειιιει·ιειόε. ικιιππειιιι 

Βια» ερεειειιε Ροι!ιοΙιεΒιε πω! 
Π'Ιιει·ιητιο, εποε” ΒΙΙΙιιεο!ιειι Βιιιιιειε 
ιππιιιω απο: Βεαι·ΜεΙιετ πι" ΠΟΕ. 
Μπι (7ιιιιειιιιιτ , Μι”. Μιιγε1·ιεε1ιεει 
Οι ει·ιεΙπεειι·π ιι.ιι.π.Ι. 13.11ι·1εω;ωι, 
184ι-ο (Η 8-) Α Ιιιιπιιιιιι πιεπιι ε8ιειι Ιενόπι εεει·εδ 
ε2επιιιι, ιιιιιιι ει εε:ιειειεΙ‹ιιει‹ ιεΒιιεπιεδιιιι ϋεε2ε 
ιοτπέιεει ε ι·εει Ι‹6νειι‹ε:ὅ εγειιιοτιειιι εεοιειινόε 
εεΙ: ε ιιιιιιιιιιι οιιιειιιιε εε δ πιέιειε εεε 
πω, ε2ιιι‹εεἔ ΙιοΒγ ει ιιειεεέεγει νεεγε 
ε2επιιροιιιιίιύΙ, ιιοιιιιέι. ιι ιιιιιοιιιέιιιγ ιόΙιιιι εεε 
πειιιι, ι›ιπιἔιΙνει ειιειιιπιιεε ε εεε, πιιιι πιγιιιι 
ιιιιιιιιιιι πιει‹ι Με ε: ό νεεε6 εεειιιιιιοι τ. ι. 
ιι εγόεγιιιειιοι. Α ιιιάοιιιέιπιγ πιιιιιάεπι εύειιιιιι 

ε ιάιηιοπιιΙιει ιιιιιιθΙί 6εεεε. τι εεειιιροπιιΙιόΙιιι 
ιπιιιιιινε ι‹ινειπιιε ε2επεὅ ε ι‹ΙἰπιἰΙιειἱ ιιιιιοππιέιπιγ 
6ειιεεει ιεΙεπι ιιι0ιιιώιιιιιεπι όεεεειιιιιιειιι, ε ει 
πιιει!ειι πιιιπιιι ει: εριιοπιειιιπει πόνιιιεεεει, ιπιιιιιι 
ει €γειιοπιειιι πιέιειει πιιεεεεινετό ιιιΙε:ιέοε ια 
ιιόεεεεοι εε ε2ειεε ιετ_ιεεειιπιει ιιιιιεπιιιπιι. - 
Βιεπιπιι.ε ππιιιιπιεπι εοπιεπει ι‹όι·εεει ιιει εεεπιι οπιι ιιόι ιειιιιιιεπιειὅ: 1.) ειει‹_ιε (ΜοτριιοΙοειδ2.) 
ιέιπιιειιιιιεει (θειιεειε) ειεπιπιι. · 

Α πιιιιιιιέπιεΙ‹ εΙεδ πεειε ιειιιιι _ιιιιι€ειΙιειι 
ιοΒιιιιιιι ει πιιοι·ριιοΙοειειι Γεεεει ε 
ι‹ιιπιιι‹ιιπι:ιι‹ζ 5ιόΙ ιεεειεδιιεπι :ι ι‹όι·οιι ειε 
ιιιι ειειΙηειπόι (πι:ιεγειιι€, Ι‹ἰεειεόἔ, Ιιγρεπ 
ιιιοριιιει, ειποριιιε, ρΙειιιοπι, επιειειιιιε, - 
οιιιοτοειε - οοιιεεειιο, ιιγρεπεεπιιιε, "πιε 



48' ΜΜΜ, εϋ-πννιειιιει·ιετέε. 

Με, ΙιεεπιοιτΙιεειε, νότΒετεεεεεε, Ιινάιορειε, 
-- Ιει·ιεΙιΗόΙε νεεεΒόι·, ρπειιιπετοειε, εειι·κόι·, 
ΜΜΕ, εϋι·νόΙν, ΙεενιιΙεε, Ι:ειπέιινεπόε, Με, 
·πειιιοεεε, €6ι·οεϋ!ι·, ε επεΙ.ιπεΙε Ι‹ϋΙϋιιΙιϋΖὅ, 
πειιιειιδΙ , ε ίεπειτόΙ ε οεπεΙνειιπόΙ. 

Α. ΙιειιιιεάΙΙι π!" ιπεεεπεπ ιοΒΙεΙ)ε ε 
ιοει εεγοε τόεεειπεΙ:, ΙειΙ6πϋε Μπιτ, (ερε 
οιεΙΙο Ι.οοεΙ-ΡετιιοΙοείε). ΕΙδειει· ιε ε Γε)-1ι ε 
τεεεεεειι·δΙ όι·τεεεειε; ε ιιιεεο‹Μ @επει 
Ιιειι ε εειιιποιεεν Ι‹ὸι·ειτ εά_)ε ε16,ε 
Ιιει·ιπεάιε @εποε ε.ενεε ιόεεεε ε ιι1εε ε:ιΙεΙ‹οΙ‹ 

ν ΙιεΙνΙιε!ι Ιιόι·ιεπετ ΓσειεΙ)ε ιιιεεεΙσειι (ωρομε 
ρΙιΞεοΙιε ΡετΙιοΙ. ειπιεΙποι· Νετνειι υπό Νοτνεπι 
Βεπιετε); ε πεενειιιΙι: ΐο)εεετ ε ΙόΙεΙεεόει 
ιιτεΙει·όΙ ειόΙ; ϋεειενόνε ε Ιιόττε)εοΗπεΙ 
εενειει·επιιπά εεοΚπεΙ: ΒΥ6€νιωει πιόό)ετ ιε, 
πειιιε1Ιν ποιοι: ΙιεεεπεΙετε, ι·επάεΙόειιιόε)ενεΙ 
@μια Α πιιπτ οΒγιεΙδΙ 6επειετϋ οι·νοεοΙ‹ετ 
(πετιοιιεΙιε) Μνέιπ Ιιέρε2ιιι, πειπ ιπεΙΙόΙωΙι ε! 
ιπέιείεΙδΙ ε Ι.ετι ειιιριιιισει οΙὸεΙεΙ. εοπι , ε @ν 
ει οι·νοεπεΙε ενεΕοιΙετι Ρειγειειε ει.» Βότ 
Ι'ε)τε εΠεπ ΙιεεεπεΙΙιετό ίεεννετε!εετ ιινιι)τ Βόι 
Ιιε. ΜιιιέεΙ Εοενε ε ιιιιιπΙ‹ε ιιιιπ‹1 ε ε:οιιοεεπ 
τιι6οιπέιπγοε, τπιπό ρεκ1ιε ε ρτεΙαι!ειιε ιεόπινεΕ 
Με, ιιέιετϋπε εεετιπτ, Ιεεο2όΙειει·ϋππεπ €6 
ιεΙεεειΙε ιιιοεϊεΙειιιι, ε ε: ιι)εΜι οι·νοετεπι ιιο 
όειοπι οενιΙε ΙεεενϋπιόΙοεδιδΒΒ νἱτεΒεπεΙ‹ ε· 
8ο!ιοεπιειιιι εΙνεΙεεει -- τεΙ:ιπτεπεό. - 

Α ιιιιιπΙ‹ε πιέεοάιε τεεεόνεΙ, πιιιι6π πιεε 
)εΙεπΙε‹1 , ι·όνιάεπ ιιιεειειποττειπι οΙνεεόιπΙ;ετ, 
ιιειπ ίοεῇιιΙ‹ εΙιπιιΙεεει.επι. ΙΙΙόε. 

13Ιο 14ι·πιπ1εΠωΙωπι άσε @Μεσα 
πιει! @στοπ Βε!πιιιαΠιιιιε πε0Η άσε 
πειιεε£επ ιιιι‹1 ΙιεννδΙιττεετειι ΒτΓεΙιτιιπΒεπ όει· 
πει·ϋπιπποετεπ πειιτεοΙιεπ, επεΙιεοΙιειι πω) 
£ιεπεϋειωΙιειι .Μαιο ; επι Βεπιιτειιιιε ειιιεε επι-ι 
ΒιιεοΙιεπ Αιιΐεε$ιεε νοπ Τ. ννιιωιοπ 1οιιοε, 
ενετειιτιετιεοπ πει·,επειεΙΙτ ν. Μ. Θιιετεν θεει; 
Μ. άει· Με‹Ι. ιιιιεΙ (Με. Μεἔ. ε. ΘεΙιιιττεΙιιΙΓε, 
πιοΙιτετε 6ιΤεπεΙ. Απετ. Αεπτε π. πι. εε). 805. 
πω. Ψιετι, Μέι ΚετΙ θετοΙ‹1. -- ΐ)ιεϋτιιιιπ 
πο. ίε)ει:ιιΙ‹ ει, ε εενειει·επιιιιά εποε πεθε 
ενδεδεόετ, πο” ε: οι·νοει Ιε626πεόεπεπ 
ο ιπιιιιΙ‹ε καιω 1ιεπγοιπέιετ Εεεπά ε ιιεεινετ 
το 1εΙε!επι1. Μπιτ έιΠιιπΙ‹ εάι1ιε ε ΓιιΙΙιεπτεΙιπεΙ: 
ιειπετειενεΙ ε οινοεΙεεενεΙ - επ Με, εΙίο 
ΒιιΙειΙεπ, τιιά)ε ε νεΙΙ)ε ; πει· ε ΜΜΜ) οτνοεοΙ‹ 
ΜΜΜ τϋπποιι εεεπιιεΙ‹ ιιιεΒιιΚει ε2 ερ οΙΙν Ιππ 
Με ιιιἱπτ ιιιίιιάεππερι Με” ΒεπιιΙεεετε -·· ΜΚ· 
τεετεπ, Ιώπγνιι6Ι ε 6Ι6Ι‹ϋπ! Μπι πιπιιιιετό 
εδτ πω). Ι›ὅ τεττεΙιιιιι τεπεϋπννετ ρεάιε εειάιε, 
πεπιετ πνεΙνειι, _)εΙεε τεΙιεεεεεϋ Μ. Με! ο 
πιιιιιΕε)ε πιεΙΙό τιιέιει πεπι έιΙΙίΠιετιιεπΙ:. 5. 

Ώ 

Πω Βα$ειιωη ιιιι‹1 Με επτει~ τΙειπ 
εΙΙε. Νειπεπ Βεάετ νοιι ΑΙιεπο, ΙιετϋΙιτπ 
ιεπ Ιιειεεεπ πω! Ι‹εΙτοπ ΜιπειεΙειιεΙΙοπ-θι·ιιρ 
πω, ιιεΙιετ εαπ 1‹τει`τιἔειεπ $οΙιννείεΙ-Μιπο 
τεΙεοΙιΙεπιπιε, ι1επ πιεπ νοπ όιεεει· ΟΙεεεε Ειτε 
ει”. Ειπε εεεοΙιιοΙιιΙιοΙιε, τοροειερΙιιεοΙιε, 
πετιιτΙιιετοτιεοΙιε υπό πιειιιοιπιεοΙιε ΑΜιειιάΙπιι€, 
ι. Νετιιτί., Αετειο ιι. (ῖιιτἔεε8ε. πιει, 1843. ν. 
Μ. Γι. ΗΒΗ. Ε πιιιπΙ‹ε οΠν Μ) ε ροπιοε ἱεπιε 
ι·ειτοΙ, οΠν πω! όε ιιιόόόεΙ νετι εεετΙ;εεεινε 
ε" ε τιιιιόε οι·νοε νι!ει,ε; εΙόιτ εΙόΒεέ ιειιιειιετεε 
ίότΗιι έιΙιεΙ, Ιιοεν τεειπτνέπ πειιπ εεε): εππεΙ‹ οι· 
νοει ειόεΚότ, Ιιεπεπι ε εοΙ‹ εε πενεεετεε ειε 
ιεειιιπιι, ετοΙιοοΙοειιει ε τετιπόεεειιτετι εάετοΙε 
νωπό πιοάοι1ιεπι όεε2οΓϋΖετόεθε -- επ πιει 
ω. Μ5πνντεύ όΚεεεεεει Ι‹ϋεό ιιιετ)ϋΙε εοιοιπι. 

ε. 

Β.γιΞΙο 11181113 ιι _)εΙωιι πανεπι 
ΒιίΙιε 1.) ΤεΙιεΙΙετιεοΙιε ΠεΙιει·ειοΙιι ω Βιε 
εποειιΙε πω· Ηετ2ΙωιπΗιειτοπ, οτε. πιεσε Βι·. 
ΒεΙΙιπεΙιειπ. 1. ΤεπεΙΙε. Ιων. ΡοΙ. 1842. 2.) 
Με 5γρπΙΙιε, ΒεεοπιοΙιτΙιοΙι, ρει.ΙιοΙοειεοΙι, 
ειεειιοειιεοΙι εει·,εεετεΙΙτ. Ζννει ΤΙιειΙο νοιι Βι·. 
Ι.. Ι)ιενει·ιοΙι, 1842. Βει·Ιιπ. δ.) Πειιάννϋπει· 
ΙιιιοΙι ω ΡτειιεπετεπεΙιειτοπ, πω!. ΕιπεοΙιΙιιεε 
ε. ΠεΙππιτεειόιππΒοπ «πο. νοπ Μ. Ι.. ΜΜΜ!. 
`ΒειιΙιιι, 1842. 4.) ΑΙΙΒεπιειπε ΖειιεοΙιι·ιίτ Μ· 
ΡενοΙιιιετιιο πιιιι ρενοιιιεοπ-Βοι·ιοπτΙιοπε Μειιιπιπ 
νοιι Βειπει·ονν, ΡΙοιπιπιπε, ΒοΙΙει:. Βει·1ιπ. 
1842. δ.) θεεοΙιιοΙιι!ιοΙιε ΒετετεΙΙιιπ,ε πω· 
ει·ϋεεετεπ πω”. Οροτειιοπεπ επι ΒιιοΚειοΙιτ 
επί ν. Ψεττπιεπε Οροτετιοιιε-ΜοΠιοάε, ν. Β:. 
Ρ. ΗεΙιτε. πω, 1842. · 

Ποπ! πιιιιΠεέΚ. 

ΝεΙιεπγ εεό Μεεγειιιοπ ω 
νε πγγιΖειιδΙ. Μπι Τοεπιο Ι.ε_) πε, 
οι·νοειιιόοι· εε εενετειπι οτνοειειιει·, ε .Ιεεεγ 
Ρεετ, Βόοε, Βει·Ιιπ ε Ρετιεπεπ ιεω26 Φιιάόε 
τετεεεεε τεε)ε, Ρεετοιι ,. 1848. ΕπιιοΙι (Μπ 
ιέν πιπετιπεπνε. - 

ε Α. ΜΜΜ: εεετιδ άι· ε Ιιεεει εἔιενεπν-νι 
ιεΙ‹ εεεΚεεεΠεπ νιεεεεΙειέιΙιειι τἰ2επεἔν ένα 
τό16νόπ ει, εεειι Με ίοΙνιέιπετι, Ιιε2ειιΕΙιειι 
492, ε τεεινόι· ΕιάόΙνΙιοππεπ Με 2? ει” 
ϋεινοεεπ 519 εενεπννι2οινιεεεεΙτ ιπειέ. Κε 
τετεεειΙιεπ, πιιπτ ειπΙίτεττε εΙδεεενέπειι, ε εισε 
τοΙιε Ι‹ϋι·ϋΙιτιόπνεΙ‹ ,εέι€οΙ‹ετ ,εότειιτόπεε, ε πο" 
ε Ι‹ε:ἀεπ πιιιπΙπιτ ιπεεο!ε τόιώΙνι·ο νἰΙιεεεεΙ‹, 
πε ιιτιόε ε )εΙειι ΙερσΕετ; ιπεΙΙνεεετ ε ΗΜΙ 

ενεΙειππε ΙοεπεενοΙιπ ιπόι·τόΙ:1ιοπ .ιιεΐι)ιΞε. " Ι ε. 



Ϊ ι. !ιι!ό2ο!ο!! ε! Μτειι!ιι!ο!!. 4θ° 

Α Μιά!!! !ιι!νν!ιο!!, !!!!!6ιι6εεπειοει!-ι 
εΖι!!Γι!!·ς!ὅ ε ἔγόἔγ!ιι!ό2ε!ε! !εἔιι!ει!›!› ι!!ει!ιι!!ιι 
!έιειι!!!ιιιιι. Με Β!. Εάν! Ι!!ιἑε Με!!ό, Μετα!. 
1843. Σ.) Τϋινόπγειό!!! Οινοε!ιιιι (Μει!!ο!ππ 
ίοι·επε!ε) Ι!!! Πιό! .!όεεε!. Ροε!οπ, 1842. 
3.)Α Ιοιέιιο:!ε!πο ο!ο!πε!. !!οεο Ο. πω!!! Μ!!ιι!!!!ιι 
Απτει!. Ροετοιι, 1843. 4.!Τϋ!»·έιιγειέ!ι! Ο! 

Ιι!!έπιποκ σ 
Πιι;γι!!· ΠΔ. !ιε!!!!!ιΞέπιπ 0ιιιιιι!ιιιί 

"γι ψάχι-"|.$. Α πι!!! !ι58!ι:!!6!ι!ι !ιε!ιι·δ! !ε 
!ιε!γ!ιιιιι!ιιι"ι!ιι! !ιγει·Ι, ο !ε!νι!.ιι δ !ιοι·ι·ιερ;εέει: ιιιἰι·! 
!'ιη;ι!ειι Με!! Μ!!! - Μ!. !πιιΒγιιι· !ει·ιιιέεκε!!ιιι!οπιέ 
π!!! !ι!!·ειι!ιι!, ιπι:!!γ π !πιιρ;γιιι· ιιι·νοεο!ι έε !ει·πιιΞετε! 
ν!ιεει!!ι!!ι Ρι:ε!επ !ιιι·!ο!!!ομ!εὅ "!ί!!έιτε!ιοι·, !84! 
Με!! ΒιιΕ!!! Π!!! ει!γε!ι:πι! !ιιιιιίι· !πι!!!νι!πγι!!ι!, ει!!! 
πε!ι!!πγ !·ιι!!ι!π!!ε!›!!ἱ ε ει. !ι:1°πιέ820!!Μι!πι ΜΜΜ! Μι! 
!!ι!!! ιι!έἱτιἱεέ!›ό! !ει!!ιι!!!ε2ε!!, !ε!επ!ι=8 230 ιιιι!ιιι!! 
!!!!ι!ιε! ε2ι!ιιι!!!!. .!ε!ειι!η; ε!!! ι·ε!ποε, ι·πό!επι·ί! ε 
ιιιέ!!όεόεεί!ιιι2 !!!δ επέ!!έειι σ!! επγε!ειιι !ειιιρ!οπιι! 
ν!!! Η!!! ε!!ι:π!ιειιιιΡιι!ιι!!πεεενιι! !ιι!πΒιιπ τω!. Π!. 

.λ Βιιι!ιηιο"Ι ιετνιιο! ειΒγιοΜ'ι 
|08· θο!ο!ιει· έ!! Νιν!. !ιεινει!!ιιιπ, 4 ἱ!!έει:ιι έ! Π!. 
8ι:!!!εε!πΒει· ει !!!1]!Ι!!0!'Ι'ό! ἐ!·!ι·!ιι::ι4! ε πέιιι! ν!!ιι! 
!!ιπι!ιιο!!ι·π Μι!!! ει!!!!ι!ιιιιι!. Τιι!!άτι·ι:!! . !ιει·ε!ο!›ι·ό! 
(οι·ι:!ι!!!ε) , !”!!;ςΒϋ!γό!ι (ι:οι!ι!γ!οπιιι) έ!! ι!!!!ι!!!ιιιιε 
!ιιι_!ιιειιπγν!·δ! !ϋι·!ιἑπ! ει: ι:!ι!ει!ιίε, πιι:!!γ ιιόπιι!!!γε!! 
ιιε!ι, ι!ιιι!ιι!ι· έι·ι!ε!«>ε, πι! ιιιέΗ!ε ε" !!!εειέ Μπακ-Ν 
ι!ιι!ιπιι.επε!! !ι!!επιι!!, Λ !ι!!!ι!!! Βάι!. !28ιι!όιι, "ιι-γ 
!ιιι!ύε έ. !'ε!!έ!γεει·ο σα!!! Η!! , !ιιι!!!γ ιι!ό!!!ι! ε!!ι-:π 
-!ι σει! !!!!!”ε!!έ!γεια!! ι!!!ι!ρι!!ιι ιιι!ιι!! - !εε!ι!!!ι!!ι!ι 
ι:ιέ!εκε!!!ιι!ιο!γ!ιε!! οι·νιιε!άε. Ιιεε!ϋ!ι!ιειι οι!!! ιιγ!-. 
!!!!!οι!ι!!!, !ιοΒγπ!ιι!ιι!τ !81'ΠιιέΜε!ε πει!! ιιι!γιιιιιιιπο 
πω ιι. !πι!!!!!!ε!!έ!γ-!ιι!!!ι!!ι!!ι·σι!. (Πάει ?Πεμ π! πω! 
Με!!! ό!!!!_!ι!-- δ π!ιι!ιιἰι·! !ι!Βιιι!!ιγα! 8·γόΕγί!_!ει Η - 
Α !ιιιι·ε!ο!ιοι! Μ!! ιπειιιγ!!ιι!!. - Α !”!!88δ!γ!!!ι Μπι!! 
ό!! ιιι!!!·ιιειι!!!·ει! !'ϋ!ικι!ιίεά! 8ι:!ι!, ι>!νε!! ει! !›ὅι·!!έρ 
!ιε!ι!!!ιε! ιε!ει!!ιεμε ό! ιιιέεοι!!ιιδοει!!!!·π οει!!!ι Μ!. Α 
!!!!88!!!γ! !!όι·Μιι!πτιι ει: ιιι·ιι!!ειιι!ό !ιόι·_!ε!!ει!ι ό!!! 
!!ειιϊ επε!!π!: Με!! Μίο!ι·έε! 8γι!!!ι·ιι·ο!! Ο !885 
404;; !δ!ι!ιέτι!ε!! ') Μπι!!! !!!έεϋ!γ! οι·νοεο!!; ΑΕΕ!!! 
επη!ι!δ!ιεπ Μπι” Πιτ!!! !!!!!ι48ι!!ι (ειιιιι·!ιιιἱπιι, πιο! 
!!!!!!) ιιτιι!!!ι.ιι!!ι!!!. Ε! πω!! Η!!·!ιέε!ε!! ει·ει!πιόπγ, 
!πο!!γ πο!!! σε!!! ι·ἰ!-!‹ε πιιΒγιιι!ει! πιιιΒέπιη·ει!ιοι·Ιε!ο!, 
!ιππι!!!ι ι!"ιιιε!επι!πι! Ιιέ!οι·ι!επ!ι!!!!ιἰε! !έ!ε!επ ο!!! 

· -=- πέι!ι! ιι!!ι·ιινι:!έετε !ιι!!!!!. --· Α !ε!ειέ!γε!ι ιι!ι!ιι! 
ι!ο!ιο!! (!ιιι!ιοπεε) - ιιιιι_!!γε!ι [0]!ι5ί!ιξ8έϊι2 
δι:!!!. πω!! ε!!ιι!ιε πιέπιι!!!γ Ηεπἰιιε σμί 
ι!ι!πι!ι:ιιι ἔι!ιι!!ι·ι!ιι! !!είιι!γόιι! - π!ιι!ι_!ιι 
ε !'ε!ιιέ!γε!!ιέ!ι!! ΗΜ; π, ο. !·Ιππ!ιιτ! ίε!!ιέ!γ πι!π! 
ση Πιιιι!ι:!-!ό!ιέπιε!! ιπιιπι!!ιιι!ό Μπι!! Μ!!! ε!!ι. - 
Α Ν". .30-!!ι!π !!ι!!ιιι! !!!!έε!ιοπ Π!. .!ιιπ!ιοι!!σε 
πια!!! !ε ιι !ιιι_!ε!!όιι! !ι!!!!γι!! ΗΝ!!! !ιέ!·ι!όει>!!!ιεπ Μ 

 

') Τϋ!!ιέι·ι!ε!!! π: !!!!ε_!ει!έειιε! ε!" ιπάε!!ι Πει 
!ιι!! !ιδι!διι!ι , Μπι!!! ειι!·ιι.!! _!ιο!ειι!εις σι !ιε!γ 
"Μαι Μπι!! πιο!!ιδιπ! !!έπγ!ιε!οπί!!ι:!!!π!ι , 
πο!!! ό!. Τύπ !ένει!ιέε ιι ει!!! ,,ιδ!πόι·ι!ε!ι“, 

- ιιιιι!!γε!, πι!. !Ξεπ _!ε!ιιιι !ιε!ιε!ιέ!!!! πεγίε!!!ι·ι!ι 
Βιι!ι!ι!ε!πειιι· έ!! απ!!! π; π!! σε!!! ”!!!!0_!ε 

ε ει!! πιιίι!!ι!πιι!!" νεπιιι!!ι.ι 

ν6ε!ειπ ει!ερειειΒ!!!γει!. Με! Ρ!οιπιπ!ιο!ι! Κι!ι·ο!γ. 
Ριιεισιι, 1843. ΕΖε!!ιιέ!! Μόνο! !όε!!οιοεεπ !ο- · 
μι!!! ειό!!ιπ!. _. 

Α !!!!ε!!γ! πιει!!! τοι·πιόε2ε!!ιιι!οπιέι 
π!!! !!!!ευ!ει! ιιγο!πιιιΜε πω! πο!!! εο!!έιι·ει !!!!ϋ 
νειιι!δ ι! Μ!!! πγν ε! ! ο ν!!! ε!ιποποειέι!!! Με! 
το!! ο!νειεό!ιι!!ει! !!εγιε!!πο!ιοι.ιι!. - Π!. 

!!!!γειιΜι!ο!!. 

!980!έ5 π!!! !ιοοει!ιο!!!ι, ιιιι>!!χιιε!ι ι·ϋν!ι! οι·οι!!ιιέ 
πιο ο!!·ο!!ει· ε νο!!: Ι, ιι !ιιι_!π!εό!! !"ε!ιό!Ηειιγ πι 
ιμιι!νι!!ιγοε; ιιιιι!·! !›ι:ο!!!ιιι!ό, Απ!!! !!!ιιιιοε ο !ιι!ι· 
!ι!οπι πιω π ιπε!!ιοι!ιιε π!ιο!·!!νι!, 2. Α !›!ι_!ιι!!6!· 
ιι!ε!ι!!ιέπ 2-3 !ιέ!!Βι οι·νοεο!!!ιεεό!! εό!!!!ιι!, ε σε!!! 
!ια πε!!! _!πνιι!, !ι!ἔ!ιππγιι!_ 3. Η!! ιι ι!0!ι ;!γιι!ιιι!όε, 
ιιι:πγοι!όετε πο!! νε:ο!π!; Μ! παπι, ε!οει!ι-ι!!ι!_ έ!. Α 
!ιιΞι·ι!έε - νιι!!!οιι ε!π!ει!ι·εεπγν ιιιςγ!ιπιιιο!ιοε ο ε! 
!ιιι_!ειεε!ιιγννε!! - πει” ι!!εσιιεε!ιιτιι ιιι!ο!! ΜΚ!!! 
ιιιιι!. .!ιι!ι!‹οι·!ι·ε ε! !ιι!ιι_!ι!οπ !!!!!έτεεπγνο! Γδ!!!!ε!οε 
!οι·ο!!!'ε!!έ!γε!ι έ!!.ιι! !ιέ!γι·μ!, ιιιο!!γι:!ε ιι !ιό!οεὅἰἔ 
ε !!!!!ί!!!!!;.! !ειῇιιι!!ιε!ιιόπ , εοι·νιιι!έε! !ε ο!ιο!!ιιι!πιι!!. 
Α: Με !π!·!ιπό !!ιε!'ι!_!ιιι!ιι!ιπιι!! π εο!!ει!!νο!!ιεπ Πέπ 

!!ε!!ιε!ι, ε !!10!ό Μ!!! οι·νοεο!!ιπ!ό!ι. Βιιιιιιιι· !πι!ε!ιέρ 
ι·ιι!ιο!!ε ι! !ει!!!!ι·εειιγνε! -- !Π!€έ!ι!ι !!ι!π! !ει!!!!!·οε 
ι!!!ιιιό!!6ι·ι. - Λ !”ιέΚωιε!!ε!! (Γ!·επιι!.) !ε!!έ!γε!! Με!!! 
!ιδΙ'!€!!!Θἔ0!€ , ιι ιπει!!!ιοιι!ει!ι ιι!!!π !ο!·ο!!!ε!ειί!γε!! ί!! 
ιπιιι!!ια!ι, ΗΠιειιει·.. ιι !ει!α!!ει!!ιχν !ει·ιιιέειο!έ! ΠΙΘ 
!ιδ!εμ - ο !‹ιῖι·ι!έε !`ο!ο!ι!ι!ει!! !ιιι!ιιε!!ππ!!ό!!ιι!! νιέ!!. 
Νι!ιιι ]ιί ειιτ!!π!ι: , είιπ!ι!!! ;η·ι!!!ι·ει!ι !!!!!έ!ι!!! , !ιοΒγ 
πε!ισ.·ιεπ πγόΒγιι!ό !ιπ_!ι!!αι! ε! !ιι!!έι·εεπγνπε!! !ιι!π_! 
ι!οπί!ιιιι!ε ώ ίπ!! ομ:γειει·ε!!ι!πι! !ε!!ιι:ι·ε!!επ! απ!!! 
!ειιιιιι·ο!!ειιπε! ιιιπιηιιι·άπνέιι ε!!ι, 

Λ !‹. οι·νοει!;γεεί!!ε! Με. !5-!!έπ 
!ιι!!ιι!! !!!ιέειέ!ιοι! .!πιι!εον!σε τι εϋι·ι:ε!ιιι!ιι!!·ό! ιι2ι!!!. 
Η: ιι !!!!!ι)·πι·όνιι! (!ποι·!›!!!) Μ! Μπι!. Βε!!ιιι!οπ 
πι! !ι3ἔ!ι€ι.ε2ι!οε!› ε!!ειιε, Τι!ιιιιιι!πι!!! ,!!γιι!!!·ειπ !!!!ίπιι 
!!οτοενοεγειι (ες!!!·νέ!γοε) !!!!π!!!!ιιιιι!!. Βεε!ιδ2ιε!έ!ι!! 
τέει!ε!εε!ιοπ. -- κ. 

Ε! εστι!!! !!δι!ι!!ε ιιιει.;!ιοιιει!.!ιιπι!, Μ! !ιδι!ιέ 
ιιιέ!ιδ! επ!!! !!!!ιιιι"!ιιιι!!, ε !!!!!!ιιι!! Μ!!! - τόν!!! 
εέΒ πι!ι!!! -- ιιεκό!ό πω!! ιπ!ιιι_!ε!! !ε. !·Ιι!εγ εεε 
!!έ!γ Π!!! ιι.!!ι!·!έειι4 !ι!!]8!!ύ!'08 !ιε!γ!ιε!!εέΒε!! Με 
!ιιι_!!ι!!ι ε !ιορ!ιε!!!ε Μπι!. ει·δε!ιε!ι (!ιπιι!ει·! ΜΜ 
Μ!!!) !ι!Ε!!Π!!γι!!, ιιιέειιι!!ι>!ιι!!ιε!! !ιιι_!ιι.!!όι·ειΞεο!ι πε 
ι!!ε !!ι0!.όν!ι! ιιιιέ!ειοι·ί!επ ο!νοεο!!ι!ι!ό!ι - ιέ!έει!ιέ 
πι!!! ε! νι!!! !ειπε!·νε; από!! !ιιι!!ειι!!ιιπ!! επε!!!·ι!!. 

ΔΗΜ Με!! !!ιοιχνπ!!_!ιι!ι διιι!!ι!έιι, πω” !ιι!ι!!ι!.!ι Με! 
ιιπροιι πι!!! νι!!ι!_!ά!›ιιπ ει πο!! !ιί!!ε!ειιεόμ ιίε !ιοιιιράε 
!ιοι!ι!ε !όΕιιιπιι!ιι ι!!ει:ι·οι!!!!!!!ιι π! ο!νοε! ΕΜΜ 

εε!ιο!; ιιιιι!ι:ιι·ί!!π ιι _!όιιιπ οι·ι·οεο!νεεό! -- ειδ!! 
εό!!, ε!!ἔιι!ιιιιιι ιιιεε!!ιέ!ιι!!ιι!ι επ, ιι πι!! !ι!ιοπγοε 
!έι·ι!γπ!!!ό! ιι !πιιειίπι;γιι!ιο!·!ι! ει: ι! !!δι·ιέπι!! _!οΕ!!ιι! 
ιιι€!!!!ιε!8!!. Ε): ο!!!ιό! Μ!ι°ι!ε - πε!π !ιά!!ιι!!ιι!! 
νιίπ ι="έ!!!!!έ!ιπιι Μ!!! εε:ιπι!!!!ει!όεε!ω!, !!ιε!!γι:!ε 
ι!ιιι!ιι!!· πι! ειι!ιιπο!! !!ιο!!ιε!!, Μό!! !ε π! !ό!ιγιε!ι Μι· 
!ι!!!!π απ!! ιιιιἔγοπ Ρό!!!!!ε !ι!!!ιάΒιιιι!ε -- Παω!!! 
!ιιι!όε ΜΗΚΗ!!! ιιιέι!ιε!!γ ειπε!! ε!ιπιι!·ιι.ι!!π!ι. - Ε!! 
-- πο έ!·!ει:π !`έ!ι·ο εεπ!!! - νιι!ι!!ιιιπ πι!" Μ!!! Κέ 
ιπ:: "π!!!ιιπ ιιἔγ !ιο!εε ιι !'ἰ!!·!!ἐε!ε! !!ιε!ε_!έπ! έε 
ιι!!! εποε Με !ιδι·ιιειι εαπ ειστε! ιι: ύ!!!!ίιιι!Φ! 
κά!!! ΜΟΗ!. 

`. 

4! 



θ? 

.ΜΙ ω"... !‹ϋι!όεο!‹. 

νοἔγοἔ !εϋπ!όεο!ε. ! . 
Δ π.ΒόΙσπι Βόι·ΠιιίαΜπι !843ἰ!: 

Μι!οποι ένοεπ οι·νοεο!πι!ι επιπιιιάιι ιΜοΜπιο!ύ!ιο! 
- ιπε!!γο!: ο ιιιι.εγ !π!ό2ε! ΜΜΕ !επεο!ό_ξει Βι·_ 
Ριο!ιον!σε π)·οιιι!ει!νιι οπο!! Η -- πωπω! απ 
Μ! νοε82π!€ Η !ιοπ·γ ϋπποεοιι 3465 οἔγόιι οντο 
πο!!πτο!!. π πο” ιι !ιο!!π!‹ ιιι·άιιμι !'Ζθ. 

κϋ||'δΙα!1η!Η. 

Αιι€!!π. Ι8·!3. Μ88!ι0!!. !)ι·. .! ο!ιιι Α ! 
Μ: ιι Επι. ιι Βιι!νιο!ι-οο!!υπο πιοιιιοι· Ει!ιππιιι·Ε!ιιιπ, 
πω. ει: ϋιιεκε!ιπιιοιι!!!ύ !ιοιιο2!πιι “από” πι ο!!! 

. εΠοιοιιιπέ1. 
Η ο ε ο ο π Ε!! ε: ε ο οπ (πο: 4.). Α Μάι” 

ειοι·πιπ Ιοιιιιεό!.ι·ο ει. επέμ !ι!ι·ἱ! Βει·!ἰιι!!)οοεπιι, ΙΝ. 
Ρ. Ρ!ι ο ο π ιι ο ιπ!ιιια1ιι!ο!! ε!. ε Μπιτ Μπι!" πιπιιι· 
!“οἔ πιιιπ!ώ!!ιοι!ιι!, Α !ιο!ι!ε!!ωιχι;! Ιππιίι· [Π. Β ι 
ιι ο!ι ο!Τ ει!π1ο ε!!`οἔιιι!ιἱ Τ ! ο ι! ο πι π π π !.πιιππποε 
!ιο!χύ!ιο !ϋι·!όιι!: ιιιοΒ!ι!νπιπού!. 

_ Βέιῇοι·!ιοιι. Βι·1ιιπποπ, !!!.!ἔ.7·!ι! ό! 
επιι!πίπ !ιιιπιι!! ιι !εϋι!!επεΙο1ίι !πιιιίωοε οι: ο ο!!π! 

” Μ. !ΒιικΒιι!όπι ρι·ο!'_ Ι)ι·. Α. (Πι. Η. Η ο π Κ ε: , !80δ 
ποπ ει: !!!οπι ομο!ειιι!ιοι ιιιεἔ!ιἰνπ!νιἰιι , ππόΕπ 3!) 
έν !0!χ!ει!ιιιιι . ά!!!πει!!ιιιιΝε ιιιπιι!ιέ!!ιοσ1ο!!. 

Οιιο!ιοι·ειιι;. Οειι·!ιι!›π‹! , Βοι··ι·ειι 
πέσο! Μιιιοι· Η! !πι·!όι!‹οι!ιἰεπ Μή:: Με!! ο !πι·ιων!. 
πο!! !ιέΙ'ΒέἔἐΠΒ!€ (Τ!ιει·ιπει!!ΗΠ). ε!ιιιἐ!ε!όνο! ΪΟἔ|Β| 
ΜΜΕ, ο οι! Ιεπιιιιμχο!ι!ι ι·έιιι!ιοπ 8ιι!νέιι! πε!ο!γά 
εο!αιιι!ε !π!ιι_πΙοπί!_ιει Α: ο !δ!ϋ!!! όι·!ε!εο2όε !”ι·ιιιι 
παπι. ιιχε!νοιι πι: Έπι·ι·ο .!844-ι!!!ι! !ειιιυι·ο!αι, ΒΑ! 
ιππιπιο!ι πο £ιιι·1ε!ιιιι!'-_ῇιὶΙ›πιι !”οπ ιιιομῇε!οιιπ!. 

(Πει ο 2!! ο π. Επι: ο ιι πρ!. 20. Α πιού 
ιιο!‹ Με! Η! ΜΜΜ!! Ωπ!έεόπε!ι οι·νοιι! επει!εοε2 
!ει!χά!ιππ ωνπ!!ει·ο (ΙΜ Πο 60ο !!ι·π ιιι!ο!ιπει! ω!! 
Κ! π !ιδτε!Κωδ πά!)·ει!ώι·ι!ύκ !0ρ_ἱ0!ι!› ιποεϊιή!ο_ιέ 
ιιο!‹: ,,!ιιι!εἰι·οι!ιιοειἔ!ε Με;; ποπ !ιόι·Γο!)·πιιι τοι·ιιιέ 
Ποιο. ιιιο!!_γ ά!!π! νπ!ειιιιο!!γ έ!ο!ιππ !κό!ιεπιεειιιέ 
(επἱι·ι·!ιοειι5ειἰ! ο !επόπεύ νά!!!ι, ει ειι!πεπειιιει!ε ε!!! 
ιπιππ!ε Μ!! έ» !18!0!Η1!Β!Β€!!8.!!!Π!! ππόπμιοι·ο!." 

_ (Βει·!. Μπι!. ΕΜΗ.) 
Μ ο Κ! ο π !ι π1·μ. Απ !!!επι οι·νοε!!πιτ Μέ 

νε!!κωδ μἀ!γει!‹έι·ι!εε! από Ε! !843-ι·π π Ηπιπ!ό Η.. 
]ιιεέΒπει!ε: .Μ!ιιιό‹!οιι !ιἱεο!›!ιἰι!!ιο! νη)! επίιιι!ιο!.!!ς 

· ιιιοἔ εἔόε2€ιι ει πγιι!ειι!ειε !ιε!γ!›ο!ἱ ιπ::γ ά!ιι!έιιοιι 
ι·έι·!ιοοειἰ!όε πωι·ι= 

Η ο ε: ο ο π. Μ κι ἱ π 2. Α: !!!ειι! ι·ιι_ίιιπι ω 
ιιιέειο!ν!ιεπά!ό !άι·επε:ί;; 1843!! πρ!. ΙΞ-]!πίπ Με 
ει!πριι!έεπ 9-0!!! ίιιιπι·Ι.ιέ!_ Απ ο!πϋ!‹ π. θδο2οι· 
ιι!!αι!ιππε πιοΒιιγ!!ύ !›εεκἐι·Ιο πω" !ϋ!ι!› @Με ΜΗ: 
!ιοπέσε!ε !ε!!ό!‹ απ! έι·ι!ο!‹οεεέ. 

Α πάπια οι·νοεο!ι έκ !ει·πι όποιο! 

νιεηιά!ιί!σ Οτι! απο π Γ. έν πρ!. Μπορέπ Μι· 
!ο!! Ζ!-ι!!!ε ηι!!έειέιι 704 !ιοἱι·! ΜΒΜ: νο!·το!ι ι·έιιιι!. 
Α !επιιιπΒιιο!ι οι·επιπςοε 68 νάι·οιι! ο!ό!_ιάι·όιπιμοΒ τέ 
επο!.ι·(!! ιιιἰιιι!οιιι ο!!εί!νε!!ο!: ο π:γπ!έο ο2έ!_ἱπ, Πέ 
ιι)·εει Ιεο!!υπιππε!. ο!ϋπιο2ι!!!άεήι·π. .!έιιοπ «πι. πιο 
!ιοι·οποπ ο Γοιιιιέπο πεπι πω!! Μοιιιύ!ιοεπιι ε!ιιϋ!ε!ε.. . 
Α: !ιιι!πιιγοε !ιοιικέΠ«Το! πγ!!ιί κι πιίι·ιί ιι φπα” Μι 
ιιοπι πι: οπο" Μό πω!! !'ϋ!!!!ιπιι!!ιπ!!ππ οιηιι:ει·ἰἱ 
Μ; οι: ιι)ιί_!ειεπάρρά! πιἱπ! ει!ώι·πι!!!γ ειιγό!ι !€ιἔ ποπ 
ιιιιιιι!οπ ποπ ιιιιιιι!ε€ἰε Μπι!. !.ει;!‹ϋπε!ο!›!› Βι·. Νοπι!! 
πιο!ι ότι!ε!κειι ΜΜΙοεύ! ο !:!ι·.<η°ι·ι$! !οήοι!ε!π188!ιοιι 
ιιι!πιιι!!ιι!κ. - 

θγύπγ!πιιπ!ιιιό.ιιγι !ιπ!ιιι!άπ Τϋτϋ!ε 
!ι οιι !ιππ. !!ο!μΞ άι! πω!. !8!ώιι, ιι Πινάι·οεπιιπ 
(Εοιππιιιι!ιπάρο!γ!ιπιι) 8ι!ι!ἱἔ εἔέειειι !επιει·ο!!ειι ει.. 
ιιορέ!)· πιω! νιΞις!ιο:. Εωπιι!ε π.: δ! έν πω ίδΙιί!!! 
ω!! 6ε πέσο! ια!!!οιόιώ ἰιἔγϊε!ἱιιι!ι Πι; Β ειπ πιο! 
ιρ·πηιοιήεπ Με!! Ντεπό οι·νοε-πε!ιέπι !ιιιι!π!έιο!!ιοιι 
ΜΜΟ!. !ιιίι·οπι ιιϋι·ι>πι!ά!ο οπιε!!ο!ο!! ιΙοο!πι·ι τππἔ 
τα, πω” ππιιοπό!)ι·ο εποπ πιο π!!‹ιι!οπιιπιιι! Μπι 
«ποπ οι ιιι!νιιι· παρισι, «Με πιιι;;ιι ο ε ειι!!ιι.π Η 
ιπεπ_!ε!οπνέιι , ο !ιάι·οιιι πϋνοιιι!ό!ι !επίέπ)οπο!ι!ι !ιἰ 
!ίιπι‹πόιι έε μοιιιπτι ι.σωπ ιιχει·ύ ε! ιικοπ πικαπ, 
ιιιο!!γο!. πι οποτε ιιιοπ!. ειιοι·οε ν!πιπι·ά!ει! .πω πιό! 
ω" ιποἔέι·ιὶοιπ!έπο!ι. (ΟΝ. Μι: !843. ιιον.) 

Μπεγαππι·σιά;πόΙ. 
Η μ οι·_! ο ει , Τ. ό. εερ!οιπ!ι. ?-!ιόπ Ιππ1ι.Εάε 

ό!εΙο Β7!!ε έν6!ιοιι ]0!!!! πω. πειιθει·ί!!! !)τ. Κ1°!ο 
ποι· 8ο πιιιο! !ιο!γό!ιο ΙΜ. Οιιι·πιιοπ Ι" 
ω", ο!ὁ!ι!› π πω!! !‹ἰι·ά!γἰ επγειειιιπό! ιο;ιέποι· 
νοι-ι, νει!πει!ει!ο!! Εποιήεπ τήι·επιει !'δοι·νσειί.νέ. - 

Οο!ο!ι. !.!-!ώπ Β ει 1· ιι ν πι ο ιι·γ ό πει· , 280 
Ι!κοιι ο!!ιιιιιγι Β το ο!ι Ι:ι!νάπ πι; Ειι!οτ!ιέη!έ!ο 
πι·οι!8!ιιιἱ οι·τοιι. 

Α ιιιι·ιιιιι·ιι!! ιιπισ-!ιιιιιγπ! ($ιπ!!ιιπέι·πιιιι) Μι: 
έε !ιιιιιγόιικιι!ί οο!ιέει! ά!!οπιάει·π !84δ-!!! οι:Εο!ιοι· 
16-!ιε!π νο!! ιι πιώ! !ι!ι·ι!ε!νε. Βιιοιι ά!!οιιιέπει!_!άι· 
ιιι!ιι!επ·γ 500 !'0ι·ι·πιιιὶ πρ. έν! !!ιο!όε. -- . 

Α ιιιο.π)·ιιι· οι·ι·υπο!ε έκ $οτιιιέι4πε! 
ι·ι....ιιοι. ένσπ!ε!ιι!! Πεει.εωι -- Μπ 
ιο: Μέ ιι!ιιιι -- ο Γ. έν! οο!ο!ιοι·!π·ιι !εείο!ιππ!ι 
!ιε!,Γ6! ε: απ ο Ι ι ό τ ιιγοι!ε!ι. Επι ε" ΜΒΜ ο Μπ 
!έκο!τ έ!π! !”οἔιιιι!ε - Μι τιιπ Θεία!! ο!ηι·οιπ!δ! 
Ε!οιοι·δ πω!. ει!ε!ιοι· Μπι ο!έπ, Μι ε!ιέπ !ιδι!!!ιι!κ 
ιι τιιι!οιπιιιιγοπεάπ, -- έ.: - Μπι! Ιεππϋ!‹ Ίέπ 
Η! πι απ! . - π ιιι!τε !ιοιιιιπ!ε ιιιι.ιη ιιιοΒιιιι!ί!ό]π 
ο ω” ω. Ιάι·ιππ.ιεύεο!ι ει!ιιΜ!ιήιι εο!πι€ ω" - ..ιι 
πονο ει!! μι! πωπω· πι μπι· ροο!εο!." - ιιει·νιιιπ 
ι·ι>ι·ιιπι ;:ει·οιι6ιιι·ιιιπ! 



ΜΑονΑπ 
ωινοε- ειπππεπι ε π·πιιινιιιπιππ·ποποινιΑππι 

ιινιτϋπινπιτ. 
 

ΒΙιπὅ όνίοΙγιαπι 2. 5α·άπι. ΜΒιιιιιιτ 1844. Ι. πωπω , θ. Ι'ϋποτ. 
 

Τά_ιόΙζοπάε όε ιι·έιιιν. Π. 
(ΙεΙσπ ΠοεοΜάΙο - βάε9Βόπϋαπ, .ι·πόΙάπάταπ.) 

Πει ει πεπιοτνοει ιεϋ2ϋτιπόΒ επέρ τυ 
ειοιιιἐιπγιιιιι‹ πιινοΙτέιτ Ι‹ϋΖοΙεΙιι›ι·ὅι ιειιιει·ιιό, 
- οιιιιι·ΙειτειιιοΕπιιΙτ ιιεπι πάπια οΙΙν Μπιν 
ιιγειι ιιιτοιτ; ιιιιιιοπι, ιετεπ τιιτιιει, ιιιι πιει 
ΒιιιιΙ‹ πνει·πέιιΙε ε πιοετ σε πω. _ Α 
πιιιιτ οιιτιι€ ει Ιει€ειΙόπνειιιιι εεΖίΙ σπιτια· 
ιιεΙ‹, Ι‹Ι πιέιε ιιιν:ιτέεΙπιπ πεπι εοΙπει πιοπτ 
ν6Ιππ - Ι‹ϋτιτινΙ1 τιοΙοπ νοιτ οι·νοεΙρι·τι 
ιιιετ πνειι·ιιι 65 ίΙΖπΙ: π” τϋι·τέπτ, πο” τπ 
όοπιέιιινοε ἐριιΙετιιιιΙ‹ Οοπετι·ιιοτιόιέιιππ Μέ 
προ» Ι‹οι·ΙΒ ιιειπνειΒοι‹ ν:ι€ν ι‹ϋππνειπιίιει‹ 
ιιιειτειιιτιιτιΙ‹; ε ῇόΙοτιιιἔιπ πιέ8 τειρειεπτειιει 
τιιιΙπτ:ιΙ ε ΒνειΕοτΙπτιιπΙΜιι οΙΙν ιππειτειπ ιπ 
ιιοπ ιιιιιιιπΙε: πιι εποτιπτ ε: ιεΙεπ Ι‹όπνεε Ιων 
Ιιτιπ οεειΕπειιι οεπιιιει, πο” πει€νε2ετίι ε 
τειΚειτιιειτΙειπ τϋιτέΙοτιεπεόποιππ νιεε2ει παπι 
ΙῇεεΖτόΙ‹ ει νιΙέΒοτ πιιτι‹ι ειττόΙ, πιι οι·νοε 
πενετ νιεοΙ. Πτειιιιι, Ι‹οΙΙ ο πειπνοΙιΙι ε νο 
επεκιοΙπιοεΙι οι·νοει 6πειέιΒνεπιτόε, πιπιτ 
πο” πιόΒ πιει π:ιροπ 18 επέιπιοε οιινοε ειπτ 
ιιιοπτΙΙει: τι ενόπνέιεπτιτ οεπΙ‹ πιπε 
τοι·εόΒ, τιιτιοιιιιιιιγ εοιιιι εοπι ιθ 
ιιοτι ΟεειΙ‹ πιιιικιόΒ ε τπρειεπτεΙειττει Μινι-ιτ 
ι‹οππιιι‹ εποπ ιιττιΙ‹, πιιπτ ιιειιόειπ ΑΙοιπιπ 
ΙΙι·ιίιΙιειπ Βοτειιιιιε ριιιι·τΙιίνει. Μπι-ρθω; πιι 
(Μπι τι τετττιόε2οτ οΙΙν εοΙπιτ τω: ει πνόπνι 
τέιειιτιπ, επιιι‹5όἔ τι €νόπντορειεπτ:ιΙειτοΙτετ, 
πο” ειΙειροετιΙ‹ ιοΒνεπεΙτ., ε2ΙΒοτύ νι288έι 
Ιειτ πιά νοτιιι, ιιιποιιγιτπι, ΙιΙιττοείτιιι ι ε ΙΜ 
τέιιιι:ιπτι τπποπιέιιιν , ιτιιέιιγ ιιοπι ε8νόΙι, πιιιιτ 
ιιιετο5Ιτοττ τειρειεπτειιειτοΙεΙιόΙ νεττ ΙτἐΙετπΙ‹, 
ειναι; 5 εεεπιἐιειιει‹ ί582νθ88. Τειππάνέιπ τι 

τιιιιοττιιιιιιντ, ο8γειοι·ιπιιιτΙ τα βιζνοέΙιτι 
ρπε2τειΙειτοΙ: ΙοΙιετὅ Ι8ει2εόπιιιτ π εειππιιείτῇϋΙ‹. 
Με, Μια 02 εἔοιιπεΙε, τα Μπι έιι ; ΙοῇΙὅπιΙ‹ 
τπόοιιιἑιπνιιιιι‹ ε τερειε2τιιΙειτιπΙ‹ ι8οπεέιέει ιο 
ιιετὅι Λ οΙΙπιοτιι Ιϊιι·Ιώεεετ ϋτϋΚΙ‹ὲ τι Μειο 
ΙοΒ; ιι ιιιρροοτειτοει εΙν - τι τεπιι65ιετ 
ιιειτειΙιτι:ιε ΒνόπνιιιιΙΙεϋτιέ8ε - ϋτϋικιιέ τι 
οΙπιιοειι Ιτιτιώεεοτ Ιε8πιειΒοειι επειιιροπτιιι; 
ε ΙΙΙν οΙΙπιοειι ιιιι·Ιώε2ετ @σε τιιτιωτιιόιιντει 
νοΖετ ; ε ο πέιΙπιι ειπιειε των ΙτιππτειΒ τειροπειτέιε 
τιιειι·:ιότιιι. ΑΖ ειιιρντιει 2θθθ έν' εΙὅττ ιε 
τα νοιτ π ιιιι πιει ; :ιο ει τιιιΙοιιιέιπν πιει' πιέιτ 
ει Γεω πιιιιάεπ ιι·ιέιπνΙιειπ πειΒγεποτιίεπ Πι 
ιιιιιιιιιΙΙει, ει πιοετοιεό;;ιιππ ιϋνὅ πιόΙτόεόΒότ 
οιὅπἐε2ΙτΙ. _· 

ΙΙε 5οΙ‹ επ ιιτ; Θε ποπ επ ιι·ιιπν. Μιρ 
ειιΙ‹ οι” ι‹ιεεό ει @Ιω Ι‹οπιειΙ‹ οινοετιιτ:Ιο 
πιέιπνι ΙὅπέιιινειΙτ. Επι ιι€ντιιι, πιιπτ ει. 
πιιιΙτ Ι‹οι·Ιιειπ, τινπειτιιιεπιιιε εοΙΙιιιε 
πιιι ει 65 ιιιι πιο τειιειιιιιε Ι‹ϋτ(ΙΙ Ιστοπ 
πειΙ‹; ειτε πιέιε ειιιιιιοτι πιέιε ΠΙΝ. πιιιιτ ντι 
Μπι, ε οπνπιέεπϋΖτΙ εΖοι·οεΙι ΙωροεοΙειτοτ 
πνει·τοΙΙ, πιοιΙν έιιτειι |~~~ ιι·έιπν τιιΙιιτιτειΙ 
πι:ιεΚοτιέ5ει οεειΕπειτι ΙεΙιετοτΙεππέ νιιιτ. 

$2ιιπΙΙε ι·εΙεπΙε8,· ει2οπ οινοιιτ 
ε ειτινιι€τειιτιπ πνιιπτιιΙεπιιιε, πιοιΙν 
το ρ. ο. @πω 68 Βι·οννπ τεπάε2οι·ε:Ι @ιτ 
νἐΙ‹; τι ιθιοπτοτι εΙντιειιπιπιπιιε -- επ ιω 
Ι‹όττειπ (ποντοριιτιιοΙοπΙει) -- Ιει€ιιιιιιΙιιι τω 
Μειτεοιιτιιι-ΗειΙΙόε ΒτιΙΙΙτι€ τω ικόρνιεεινε, 
πε όιοτπιίινο8, τα Με εοΙΙιιιπιε ν·ιέιΙτο2:5εο 
Κατ, 5ὅτ ει πετινιιεΙιεΙεοτ εεπι @πει μι, ιιιι 
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!”ι2 

πεπι ιϋπ!ιε !‹ενεε!›ε επε!ε πιε!ιέιπγ!ειπέιι·π 
νεπει; -- εε !‹ιεει·!ειἰ ρπγειο!οε!!ιτει 
ερ!ινε επιπιε ιεπγ!εεεε εεεπιεπει οπο!. 
Βτ!!!!πε επειιε πιεεεπε ιπεπ ιιΒγειπ, πι!πὅπ 
σεει!ιπεπι πιιππεπ !°οι~ιό πίιππι!πιι ῇε!επειε!‹ετ ε 
!ο!γιιπιο!ιπι πετιπεινε!6'-!28ετέιεπό! (8ρ!πει! 
!ι·ι·ιτει!!οπ) ε2πι·πιειππιτ; ε” εεπιπε, πιε!!γι·ε 
πιἔιι· ῇόνει! ει: ε!πι.!. πειπε!!γ ειπεο!ο!‹ (θι·ι!!!π, 
8πι!!!ι επι.) !επιι]ειππεπ Με Βι·. Ψιιπ 
πετ!!επ τε!_ιεε !έιππιπι ειι!τειι; πε ειειωπι 
!πεετ!ετε!, εο!: ε πποπι εεεπιό!!ιεπόεεε! - 
ιπε!!γε!: πιιππεπ πεπιε!ποπι !ειρο!κπειπ πό'νεπ 
ιε!π!πιιιό!‹ ε πι) ιει!επτοτπο!ι πι;" !ε!ιε!επ 
ιοπιο!ε :πει εεει!επειτι !ε ιε !κορωιιιππ - 
πεπιε!!γ ι.επγε!ιει ίο8!ει!πει!ι ιπειειι!ιπεπ , 
ιπε!!γε!ε ι!ιπ πιπι· πιιοπει!οιππιιι! πεεεπέιι!πει 
ιό!ι ει !ιόπειππειπ. Βιεπ νιεεἔἔι!ετο!‹ ε ιεπγε!‹ 
!εε!π!πιππ ει πει·ιποενε!π, πε εινα. εε πιω 
Βίιε Επι!!! !οι·οἔιιε!‹; εε επι ιε ιπετεπι πι 
πιοππειπ!, πει" ει ιιι!πι. ιποει ε!!‹οινέι!‹, ει 
ρι·ιιιι!ει !πεεπέιπιει!ιπε!ιπππ πειπ !εεπ ιποπ 
πω! από. Α πιιοει·εππεπετι ιπιιπ!ιέι!ειτοπ 
ιπεδ επόεεεπ ρει!ειεοπ ε ποπιέι!γπειι πε 
νει·πε!ι. Απ ε!εὅ!‹ι·ε πεπνε, ιπιπ!ποεγ πό 
ιιιε!!γ ε ίππε!πεπ !'οε!ει!! οπ!!‹!‹πὅ! ει2ο!επε!ε 
ΜΜΜ! !κινεπε!π, π! ι·εε2!ειει. ιπε!!ὅ2ὶιπ!‹: 
6!τε!έπειπ Με επ πιεεπιι!‹: πο” ει !ιόττειπ 
πιω Μια επποπ εΒγεε εγει!ιοι·16!: Γπ!!π!υπεππ 
τιι!νέιπ επ ιτέιπγπειπ, ε!!ε!ειι!!π ιιι!!ιερ εο!ε!ιειπ 
οεει!όπππιπε!ε ΒππΒε!‹, Ηε!!ο!‹, 8!ἰ!!ἱπ8ε!‹ ! !επ 
ιπππεπ ρθω επ !πεις!ιόι·ιεπι πεπι ιπε!ιπ 
πγο!ιιι!: ε!εεεό. πε π πειεε!ιΒγπέι! -- ει 
πεπεεπεγπίι! ιιι!!!γ !ιενεε ππτεπ!!κ ε !κό'ιιπεπ 
εειιπεπτὅ! !ε πεπι 2εεπο!τ επε!!επιπιε!! Ρε 

πιε επ !πεπιππ!πιπέε π!2οππγει! πω" επε 
ι~ερει ΜΜΕ ει !‹ότοε ε!ει!'ο!γειπο!‹πεπ, ε 
!επιπππ !κόι·οε!!ό πειιπἔιπγο!‹ ππενετ!επ επ 
!πεπε!ιτε ππιππ!‹, ε ει πω· οεε!‹ επε!ε Μπι 
εε Με! πετεΒεπἰ!κ ιπεε. 

Α ρπγειο!οε!π επ ιπεείο!γειπό!ι (Με 
τπ!!!γ πποπι !ειἐγεπ ει) !κει·ιππόεει. οεε!‹ 
ιιετιι !ώιεεΒεπ Επι!!! πω, ε ε πιω πε 
ιπεεεεε (πιπει·νειιιο) ιοπιοεεέιΕπι ε ιπ6πι!ιι, 

πόνο! επ ιπεε εε νει·ι·εππεπει·, ιπεε!ο- 
Ιγειπε!τ εε νει· πω!! ε2οι·οε περεεο!ειτοι ε 
νιεποπγοε πείιι!γύει !ε!ν!!έιποε!ιο!τε; πε πιπε 
ι·όεει ποπ Μ” ιε πεπι2οπγπ!!, πι!ε:ει·!πι 
επ ει·πε!πιι ε ιποεπει!ιιιι ιπεπε!ε ο!!γ πέιι·ι!ιπι·ι 
περε:πε!ι, πιε!!γ!ὅ! εεπι ει πότπεε2!τὅ πιίι-. 
νε!:- εειπ σε επεπγε!πε !‹ π 2 ν ει !ε π πειιπε 
πεπι τϋπεπὶ!‹: π” ποεγ ε !πεπε!!επ 
ιπεε!απτπε!ι Ηιεεει!επ πειεεεε 
μ; ε! ιε ε!ειροε εεπιπε!ει _ιιιέιπ ε! πειπ τοπω 
πειό!‹; π ο!!πιοει ρεπιἔ σε!. ε!ΓοΒιι!!!ειπ εγε 
!‹οι·!ό!επε!‹ πιἰππεπ!‹ω ι.επιιείιέι. π, πιόπιε 
νιιππεπ τω! περοπ εεπιιιοε €γει!ιοιι!ό!ε, πι 
ππέι!!ό ε !!επτει ιπεε!ιππιπ!πιει!ει·ει πεπι Νεπ 
πε!‹, πειιιεπι ε2ε!‹ε!, πο! έγιι!ειπέιε, πο! ιπ 
ιπειπειιγ, πο! Με» ποτοιππόππ επγειει 
νέ!ιο2πετό! επέιι·ιτιειΖπιι_ιέιπ; πιει·ι -- πετ 
πιοπππι!: -- πιποεεπ τ!επιει πγπειιπιπει πέπ 
ιει!οιπ! Ν!πεε, επ πι2οπγοε, πιει!. πεπιει 
πγπειτι!ειππε επγό!!ει!έιπεπ πιπεεεπ; πε επ 
ιπειεπγππιπιειπιιε πιιππειι εεειι·ε νει!ειπιε!!γ 
!!ποτπ ειπγειε (!πεε!`ο!γ:ιπε!‹πε!‹ ιπ!ώ!ι!ι πιω!. 
!πε8ε!νπε!‹ (ρτ!πο!ριππι πειον.) ιποπππειτό) 
ιποΖεέιειποπ νειπ !‹εροεο!νει; ιεπέιτ π! π σε 
ιιπγειπ ι!επτει πγπειπιιεει!, πε ντιπ 
ι.!επτει ιπεεπέιπιπ!οιπ -- πω( 
νει" Γπῇπε!ιππ!‹ ιποιιιππεπ; -- εε εεει!ε 
ε!εποπ τπ!πὅπ !πε2ε! ιέιι·πει!ε, πι2οπγοε, εεε-σι 
Μπι νει·ποτεενεεγ, πι” πεπεέιε (επιειε) 
εε εγιι!ειππε οεειι!όπ!!‹ ποΖ2ἔιῇο!‹. Α πγετει·πι 
!επγεπετ πιόππέιπιπ!οιππεπ - ιπε!!γ ιι€γοπ 
Βγει!ιιτιπ ιε!επ νειπ -- !‹ει·εεπ!3 πι2οππγει! 
επιιιιο!!γ Μπι, πιιπτ πιππει ε πεν ,,ιπεπ!κόι· 
εεε°° ; ιπε!!γπε!‹, επι ι.ιιι·τοιιι , ,,ππιπεε!ιόι·ι°° 
πε!γεεεπ !επε!πε ειιπετιιιι!ι!πι. - 

Απ ιπεε!ο!γεπόππεπ !‹ει·!ππεεόι, ει:: επ 
οεπιπρειει!!ε πε εεπτε!!ππει!!ε ιποιηπεπ , 
εεπΙπ εεπι ε!!ιε!τπειπέι ιπ!ιπ εεπε!!ε! ει πότ 

ιππτει εε 8γπ!:οι!ειτει, πιπιτ Νειιιτπειππ (!. 
Νειιπιειππε Ρειτποπεπιε); πε ὅ ποπέι εε πιιιι 
πειι Βγει!ιου!όπο2!ε πιετεπι ποπ εεπενετε!ι 
ιτέιπγοεπιέ πο” πι! ε ι·όεεπεπ π πετεπέιε 
ε!πιτ ιϋππει τεπετιππ!ι νό!πε, Μπι: κει 
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ιϋπΙ‹ επάιΒΙσπ. Β5 πεπι πέιΙκετΙειπ, 8 πιε 
τεπι Μιποπεπιπι, πο” Ιέεγεπ ππιπέιι· επ 
έτιπτεττ. Ικετιπἔὅ ιἀεἔἰοΙγπὸεπ πποπιεέιετει 8 
ΠΙ02€έΙ5Γ8 πεενε ει πετεπ- (εΙεοττιεπε8)-πε2 
πε8οπΙό -- πιεε 18 πω( επγειε, 68 Μπι 
ιΙΙγεπ, ΜπεΙγτ ΠΙ02Βέ558Ι Μι· ει ιε8ιπεπ, 
8:ἰπτε , πιιΜ :ι νετ, πειιιεΙΙγ πϋτπγπΙ!ιΙΙό 
8ο!‹ Μια ε και” ειπιει τε8:πεπ 688ποτΙόππει 
Μ, 8 Μ82τει ιπεεϊοΙγπάόπι ρεπ 
ει” οποεπεικ. 

ΡοΒειΙππιππ ο πιιΒγτόΙ πιόπ πεεγοπ 
Μπι. Ιιιεῇε νοΙπει, πο” ιπιπιἔιτ πινει· 
Βὅὸπεπεπ π Βγειποι·Ιόπ Μπάπδώπιπ ποπ έι 
πω) ποι·8εὶιπε Μπι Μπιτ ΙπποποΙπτἔιπόΙ, 
Μ 82ετἰπΕ ε: ιόεπεπ πω( ποτάεπ 8 πγιΙνό 
τιίτόι ει πιἔι8 τέ82εππεπ 8πιπνεππεπ ΐό82πεΙὅ 

ππγειΒι πότο8οιπἔι8οππππ. Απότι, ΜνεΙ ει: 
ιπεείοΙγππόπστ, νειΒγ_ πει π” τετ82ιπ, 
πειτπιέιπγι. ππγειειΙεπ πεπι ι8ιπετῇπΙ‹, επ 
ίο8:ιΙΜ πὅτϋπππὅΙ πἱνειπἱ, πεΙὅΙε ε8ἱτέιπό 8 
πεππε Γἐ8ΖπεΙὅ`πότοπετ 188:ιόπι -- ειππγπ 
ίόΒΖθΙ1 Μπιτ ε πεπέιτ πΞϋπτετιι ει πωπω 

πωπω Με ει πεπίοΙγεπόποι 8επι ι8πιει· 
ΜΚ επγεειΙει€, πιέἔ ι8 ιπιπέιπ επι Μπιέ 
πγο!πι π ρπγ8ιοπ8οπ. -- Τϋπππγιτε ποπ 
εΒγεπεπτὅΙ, ΜΚ Γεπέήππ!πιπππππ 8 επι· 
ε8ϋΙ‹πεΙ‹ νειππεπ πΙέινετνε,-επ ιποππῇιιπ, 
πο” εγεππόπ. ΕΖεπ επαιΙππο8 Μίε]επε8 
Μι 8επι τποπό, 8ὅτ ΓοπεΙοπιππνετπει όϋπτ 
68 τσιπ πεπππππετ. Πει ρπγ8ιοΙοἔἰει ιεπγεπ 
ιιιέιπ ει: ιιιεεπειτπιππγτ Μπιτ πιο2πόρ Πποπι 
$οΙγειάόποτ ΓοΒῇιιΙ‹ πι! - ει πϋνετπεπὅ πό 
Ι'08 ἐιΙΙειρο1οΙ‹, ιπεΙΙγεΙκετ ει τπο2πό νόι·πετι, 
8ὅτ επ εΙεεττιοΜ8πεπ ἱ8 τερει82τεΙπππ, πεπι 
Ιέιι8πειπππ επιριπΙππ ΓσΙιετε!επ: 1) ιόεείο 
ιμπειι ΡΘΠΒέΒ (εοιι€ε8τιο, 8ΕΕ18ι8 Μπι! πει· 
νει), Σ) ιόε8ίοΙγειπέπ ιὐΙπὅ8εΒε 7(πει8οπΙό 
πιπ Μπι; ει νότπεπ ρ!ετποπι), 3) ιεΙεπίο 
Ιγπάεπι.πιέιιιγ (Μπι ει νόι·πεπ :ιπειεπιπι). 
Πε πεπι ο88Ιόποπι, πω 82όρ ίϋΙππειπππ 
ιπό8, ιιιεΙΙγπεΙ‹ Μ ΒγππουΙόΙ‹ εαπ ερρεπ 
πεπι τετιπππ εΙεπετ ει πετεπέιΒγπέΙ, πενό8 
πε πιιτςι8 68 Ϊ0Πί05 ρπγ8ἱοΙοΒΜ τόπγεΙε πγο 

ιπεπι, επ ειπΙἰιειτιτἔιπγπεπ πιτπε8επι; Με” 
πιεΒνειπ π ρπγ8ιοΙοπιι8πειπ ει τπει,ςει Ιεϋτε 5 
πιεΒ ει Βγιιποι·ΙόπεΙκ ι8 π ΜΜΜ, ε8γιΙκ ει 
πιπ8ιπέπε πεΙε Με, πε πε νε88επ8ε ε! ιππι 
τΙοπ οεππιιπιἔιτ 8επΙπ. Αππγι εΙὅττεπι Ιππο 
πγο8, πο” @Μπι τϋπππγἰι·ε οΙΙγ εεγ6 
πε!επεπ ίοι·τιπΙπει!κ εΙὅ, ιπεΙΙγεΕτὅΙ πε εΙδπ 
πεπιεπ 8ιετιπτ τποπάειπέιπι, πο” ΓσΙΙιτ 
τε 8οπ πεππϋπ επ ΞΟεΒετὅ, 68 ΠΙγ ω· 
05ϋ8 68 πιεπτΙύ28 επγόπεπ ΙεπετπεΙτ επιχ 
82ει·8Μπει νει" νέι·πό868ε8επ και" νει-πε 
πγο8οΙ:, 68 ει πϋι·ο8πεπ ο8:ιτΙόόπ:πιπ κι” 
πεπι 58 νετρειιιπέι8, ει Μπι ω εγει!πειππι 
οινο8Ιέι8 (πεπειι νόι·νειεΙ) 8ιπετε έιππΙ π ιι 
Βγεπ ποπ εεγέπει:πεΙ ιερει8πεπειπι, πιεΙ-` 
ΙγεΙεπεΙ ιπέι8Ι‹οι· ει επετοι·εππι ιπε8 πεπι 
ε8ειπ. -- Αποπ 82 ει·επ πειιέι8πιό πι ει, 
πιεΙΙγεΙκε0. ιπεεπόι·εΙΙεπιεππεπ πενειπππ, 
82Επι.ε ιπεΒ ιπεπ Μ” ιτιόττόππεπ ποπιπΙγο8. 
Απ, νειπ πετ, ιπεΙΙγτὅΙ εΙόἔΒό τιπιπίιππ: 
νεποπ θΒΥθΠθ5ΘΠ πετ ε πε ιπεπτεπό8πετ ε 
πι" ειπιει τε826τε7 νειΙῇοπ π νει· πιιέιπ πετ. 
ε ει: ιπεπεπτε? νε1Ι]0τι πι2οπγο8 ειππιδοπΕ8 
ιππ8πεΙε πϋ82ϋπι ε πετέιι8ἔι8.? Μέ8 82 οριππ1 
ιΜέιτ 8 πεπέι8ιπότπάτ 8επι ι8ιπωπιι ; 8 Με 
ε τε82πεπ ἔγὸἔγ8πετεππεΙἱ ρπ_γ8ιοΙοειιιι.πι 
8ετΙετεΙπὅΙ πόΜ ίϋΙνιΙέιΒίαι8οΙαιτ νίιτππΙ‹ 8 
τεπιόΙϋπΙ‹, Μ ἔγειποτΙόπ νε88ϋπΙ: ιπιτπίιτ 
Γιιτπε82ιππ 82ειπετ πετεἔῇεἰππτε, 8 Μη; 
ΒοπάοΙνίιπ , ΜΙΙγ Μ" ει ππΙϋππ8εἔ ει πε! 
Ιεπ1οππει 8 πωπω· πω, ιΒγεπειεππιπ, πε πω· 
ιετ8ειΙ‹, ει: εΙόππ επιΙίτειι 8πειπροιιιοπ Μπι 
- και” νει;ιππ 8οΙ‹ΙπιΙ ῇοπππΙκ παω! πο 
ε8ειπ πε νιιΙειιπεΙ!γ ιπεει·2582ϋττ |κεπνεπο2ι 
Με νειΒγ εΙπππ$πετΙεπ ε82πιόΙετι ρε88ιόνειΙ 
- ε ποιπέ|γι εΙ8πεΙε82τεπι. $2επεπγ εχει 
Ι‹οιιΙό π, πι π πειεἔπἔγ ιπεΙΙεπ πετπ τει 
ΙπΙ ε82επεπ πι;" ωΙεπτοπιέιπππ 8:ἱπτοΗγ 
ειπιρο8 Μπι νοιιιό τέιρΙέΙόποι -- 68 τπόἔ 
ἰ8 - ει: ει ω, πο” ει 8εΒόό$ιιάοπιέιπγοπ 
επ ιπεπεΙει 8 πόττειππειπ 8οπετ τε82πεπ, Μ 
Βγειποι·Ιόπ ρεάΙΒ ι€επ π,·επ πενε8ετ. Οπεή 
ΜΜΜ ρεπιπ πειΒγοπ, πεΒγοπ!! πο” 682 

1 Ώ 
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νεε τιιπποππιέππιγιιιιΙπ ιειοΒΙπόπτειπιπ ιπέπιχει εειππι 
ει Ιιοπιοπιπόε, εεπι ει πεποπτει, εοπι ει πόποεδ 
επΙιειΙιεπεεπει πιο πιγοππιειιπειεεό!ε! - 

Ε Α εοΙΙόιεπιιπε, πι” ππιππιπ νειΙειπιει 
ν6Ιι,Δ @πιο πιοπι ιόπωιε ΜΒΜ, πιεππι, πιππιτ 
ΠοίΥπιειπιπι πεσει Επιεπε!ιοπι πΙιιι·νει ειιπιγειεπι 
και" πιοοπιειπιιοειπ πιππει]π1οπιπιειΙ. Νπποε πιοει 
εΙὅΚεΙὅ ιεΙποΙειΓὅιιϋΙ‹ι Επι: ιο%ειΙ, ε ει πό 
π όπωΙοπιποπι ε2ιΙειπάΒόπιιιάέιεπιειΕ 
(εοΙΜπεπέιπιειΕ) πεπιετπιε πιονο2πιπ. Α Ιπόππιοπιο2 
πειπι @μπι επειπποΙό Ιοπιπι!πειπιπι π:εειΙπ “επεισ 
πειπιπ πιέπετοΙππιεΙπ ε2οΙΒέι!π. ΗειῇΙειπιὸόΙπ νο! 
πειΙπ ει.2 οι·νειεοΙπ που έΙοιπτιίίπιοΙ:, ππιεΙΙγ 
ΙιεπιΔεΖειππιΙιετΠπιὅΜι @Με νέιΙππιιεΞεπ ιειΙειΙ 
πει!π -- νειἔγ ιειΙειΙπιπ νόΙΙιεΕ -- σε ιΙΙεπὅ 
Ιιεπεπεόεέ επεπιεπόπ, Γέε2Ιπόπ ε ποΙγειππιειτ πιπ 
Ιειιιιοπιίτπιπ. ΙΈε ει εγιιΙειάειε, ει πιόΙΙπι1Ι (πε επιπε 
Ιὅιιπἐπιγοεὅ εΙοπιει ε ππιιππΙώΙπιτι ππιόΒ οεειΙ‹ 
πιω ππιεπΜππ ππιοΒόπινο νειΙειπιειΙπ -- ει έπιπ 
Ιεπιειε Ιπόπιο2.ό Η ιιιειΜι εοΙπειιεππιιιε ππωιοω 
πιέιπῇ _Μίπ νἐἔπὲπε ειιίιΙεεΞιἔ ο πέε2Ιιεπι πιππιπι 
πιιιιοππιέιπιγοε ππιππιπι ἔγειΙποπΙειιππ τοΙπιππετΙιεπι 
οεειΙππιεππι Ιιοεπειιιγοεειπι εεοπιιΙιεϋτϋιπ, ε πιιππιτ 
ΛπιειπειΙ πιιοπιάέι," ει εοΙππόΙε €γιιΙειππειε Μπιε 
πιειεινε! @μια οΗγ πιέιππό Ιποροει Με 
ππιεΙ!γπιεΙ‹ οπἰππιειϋπιιιό πιοπι νοΠ. πιιεπιεππιειπ 
Με: - Μπεστ ππιει·έει ει Ιπόππιοιιο2πειπι ει πιπ 
ππιοπει!ιεπιπιεπιο2 ποπιιιιΙιε ε ππιππιόπι επγπόε2ι 
ει Ι6ΒΤο!γειπιοπ ππιἱπιόιπιὶπεἔπιπι ΓϋΙνι|ειΒοείΙει 
(Βιιόπιπι πιει πωπω ε ει” σειπρει “ιππό 
εεε έεπιιιΒιιΙειεπόΙ ππιεἔΚπιΙϋπιπιϋπππειπιἰ πειπιιιΙει, 
- επ·Ιοπιπιεπιπ πιΙ‹εΞιπ ε τοππιέεεετέπ ει Μπιο 
πει!πειπιπεΙιπ5Ι ΜΜΜ ππιεπίπεπιπ. ΒοΜπειπιεΙεγ ει 
πιιἐιῇ- εε Ιόριο!ιο!ωτ @επι Ιπει·έε ΙεινόιεΙΙειΙ 
ππιειεοπιπειιόϋεΙπποΒ (εεουπιπιειπ), ει2 82 νέιπ· 
Ιποποενοξπγ (πιχεε·πειεπει) πιω ΓειΙπΐειτοΙππιεΙε τε 
πω. 

Π ΒοΙιει οπνοεπιιπΙοπιιέιπιγπ Μ” πιοπιι πιει 
ιειΙππιει2οιπ πι” Μ, πιοπιι «πεταει οΠγ ιω 

εειέπει, πιιππιπ ει εοΙππιειπιε. Βεγο1όειιΙππνει!πεειΒ 
ω, ε οεειΙΚιιεπινειΙπεέι8 πιιιπιέινοΙ πιιόΒ επ 
ΜϋΙπ Ιποποενε8γο!ποπ πε ππιππιπ 8γιιΙειπιέιε ἐε 
οΒγόΙι Ιπόποε νειΙιοεἔιεοΙ‹ οΙπεπ ΙειπιπιειΙ ιπρπει, 
πω; Ιποποενε8γεΙπει όρροπι παπι πιἐΙτἔιπιγοΙ 
νει ει οππειεπιΙπετ νειΙπππιεπὅεπι θιπομει ; εε ΜΒ 
ΙοπτϋΜι οπνοε ππιόΒ πιοει πε ειπιπιγππει πω» 
ο πιόποιεΙππιεΙε, πιο” παπι ει" !εϋπιπιγοπι νότ 
Ιποποενεεγπε, παπι επ παθω ϋπιειΙΙό πωπω 
Ιεπι ππιπνοΙπειπει, πιειπιειππι π:εει!π ο νειΒγ ειππιει 
όΙοιπιιιΊ 1ιέιπιιειΙππειπ·ει,ι28ειποπτεειΒέπει να” 
Ιοπήειππ ΓοππιΜει Βοπιά]ειππ έε εεεπειτ. ΒΒγειε 
όΙειππιίπνοΙπ ΙιειπιιειΙππιππ ειππεἔιπππιἰΙΙγ Ιιετεεεέπε 
επεε2εΒόπιεπι πιιεεπεπιεππιπ, ΙπινεέιΙτ ει ΒγιιΙει 
πιέιεπ , ποπιποε @Με ει πιπειιεπεπιειπι , οεειΙππιεππι 
ειπε ππιοπιπιπιπιόπι, ΐειάοΙοπέ; εθε επ ει πέΒιο!π 
πιεπι ποπ πιππιτίιΙπ ; πιο εεοπιοπιι άοΙοἔ, πιο” 
πιπιειι πιειροπι πιόἔ Μπι %0 τόπο σε οπνοεοΙ‹ 
πιει!π ππιππιπιεπι πιοιεπεέπετ οεειΙ‹ επ5γοε πόεπι 
νει” έΙειιππιιΊ ειπιγειεςπ ΙιέιπιτειιΙππιειπόΙ επέιππιει2 
επιήει; ει νέππόρροπι παπι, ει: ιτιοΒε:Ιπεπ οεειΙπ 
πιππιτ Ι‹όπ- πΞε εγππιπιτοπιιειπ νεππουΙυπιοΙπειπ πε 
πω. π” “πιει ιΙιεοπΙει εε επίΗπ ει τιποτε 
ρπει πε. 

Δ ΑΖοπιπιειπι, οΙΓοπιιΙιΙειιιι 8οπιπποΙΒοπό πιι- · 
πιοππιεέιπιγιιπΙπ Μαι ειιεεεεόι εΙὅποΙἔιπΙιειπῇπι 
πι: πιο” ει πγιιΙειπιειε, ιιιππιπ οπο 
πιω ε ϋπιέιΙΙὸ ΙπόπποΙχειππι, Μτσε 
νειΒγι ειΙειρ πιόΙΙππΙ - ει Ιπιιὶεπὅ 
ε2ειΙπ.έι!τει! οΙπο2πειπ(επειιιππιειπ.) Ιππ 
νένει -- πιιεΞιπ πιιειῇπι ει τύΙ2ό εοΙι 
πιπεππιιιεεειΙ πιειΒγ επεπερέπ ϋπϋ!ε 
το εΙΝιιεεειπιπιοιπει._ΒόΒιι€ειεεεέιποΙπ 
-- τϋΙιπιεπϋπ πιἔιπ πιπιπ πόΙπε έπτνόΙπ, εΙ 
νεοινόΙε -- πι] νι2εΒειΙειτοΙππ Με! @πει Πι! 
πωπω ΒειΙεπι πιιιππιοι·ειΙιε πειπιῇει -- ε ει οπι 
Με, Ιποπιιιι!π ε26πιγοπέπε ΙποπΕι!πιεΙπ _ ε 
ει επιεπιιπει ΙπεποεπιιιΙ Με ι·ειιτοΙπ. ΜεΙΙγεΙππδ! 
ΙοἔΒϋΖεΙοϋπ›. - 
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ΙίἰνοιιεωΙε οτνοεἰ ΙεΡοΙ‹ εε ιιιιιεΚεΚΒόΙ. 
Βοεο:- εε εΙεττετ1. 

88. ΨΜεχόΙΜΜι ιι 8·οηγεσΠεε 
Ιο1γεωιόι·απόινε. Ποειε 1. Ι..-τό!. 
8:ετ:ό εΙδε:6τ εεγ ιόττόεεϋ νε:Ιετοτ Ι‹ὁ:ϋΙ, 
ειεΙΙγεεε ε τεἰεἀεε ΜΜΜ είπω οτνοεο!‹ 
ΒετιγΒόρ:ὲεΓϋΙὶ νε!επιόεγεάι ΝΜόεάεπ ε!δ 
ε6)ε. εΙτ.εΙιεεέγειι ε:ιΜε ε:οτι τερεε:τε!ειἱτε, 
ιι1εΙΙγεεει ε ΙενεεὅεεΙ‹ εεεγτεΕ Ι›εϊο 
ΙγεεειιεΙ‹ ΙιἰριιεετοΙεεετε τω. Ι.ενεεδε 
εεε;τοιε!οιτ εεε)! εΙΙειο!‹ νἰεε:επ·εὶΙ›ε εείεεε 
Κεεεε:ύε εεεγπιε:οε βεκπεΙππει, εε ΜΜΜ 
(πιεεεεεεεευε) τεΙγοεοΚετ. οΙ‹ο:. Βοεπετ ε 

° τεΜΜετΙιεε ε:επι Κϋνεψε:έεεεεκτ ε Μωϋ 

εγεεγτ (ΒεεννεϊεΙννεεεεεετοΙΥ) τοΒοεία)ε, ιεεΠγ 
ε:οτ:δ νε!ειεεεγε ε:ετὶετ, Με εεΜΜιε!, νεες), 
Βενεε εεε): ιεεΙΙειι, πεπε εΙόε Μ$νεπ Κόρε: 
τετἱΙ‹, Με” ε:ειι )εΙεΙ‹ετ, εδτ ε ΜΜΜ; ἰε ωδ 
Βο:Ιιεεεε. Α Ογειιο€επι-τ Μ, ιπε!!γεΩ Ρε τ 
εο: εε Βυπιεε ε Ι‹όἱ‹το ΐεειὅ ΒεεγΙ›ε ΠΗ 
τεΜεΙκ,. ε:ετ:δ νεἔγΒετιὶΙεΒ ΠΠ :Με Με! 
Ισεωε. ΡεΙεο:Ι‹οΙ‹Ι›ε Μ:οιτ.€ειιγ ε:οιιΒεπι ΜΙ 
άϋε Με ρεεΒό ΙενεΒὅνεΙἱ (Βεάιι€ε!γο:εε ε! 
1.εΙ) ει·ὶιιιΙ‹ε:εε ε πηεΒοεεεε εενπιότεεΝει 
ωε!!εΜ, - ΚενέεΙσό ιι1εε;ι3)Ιιοικ εε Με Ιε 
νεἔὅΒεΠ. Α Β ε γ π τ ο η Με ιεπωε ε” τεε:τ 
ε ΜτεΙεω Με (ε, ΙενεεδεοΙ: Μ:ετεεε) εἰδ 
ιιγενεΙ Ντ) - Ιιε ε:οεΒετι εἔγε:ετεπτιἱεὸ Ιε 
νΘεὅ 2ύΡΘϋ)ε ε), ε @η πεεἔτοιηΙὶΙ‹) εε Μ 
:ειι)· (Αιιιιιιοιιἰε!‹) Γε)!δοΜ, πιεΙΙγ ε ε:επι:εε2. 
ἰεΙοΙνεε:ι_ῇε εε εΙρυε:Ητ)ε. (Πε: πι1εά ὸε Ρε 
τΞε 1842 Νεο 34. εε Ορρεπεεἰω Ζεἱτεοετ. ί. 
ό. εεε. Μεὸἱε. ΒετιτΙ. Μ. ΠοΗ. 4.) 

Μ. Μεε:πει·. 

810. Δ πιο8:ιπ| νόι·Ιιει·ΙιεΕόπ ΗΠιό 
Εεεε” Πε8ΒοΗωπόΒε ει: ιιιιγηΙτόΙ. 
Ρτ.Ι)τ. νΙΙ|επειινο-τδΙ. Εεεε ίϋεεετΙεεεε 
εκει ε ε:ει·:δ τϋΒΙ› εεετε!‹ Με! τϋτεΜε:ΕΙ‹ Βε 
Βὶ:οπγἰτειιἱ, ΜΙ ε: ειιγεΙ‹ εΙνετ:εεε Μάη ε 
πεεε:ειοΙε τεεἔἰε ἔιπεϋὺεεἰἔ νετ€εΙνε!‹ νεΙειιεΙ‹. 
Ε:εΙ‹Ιιε: πιόΒ ε” θε Ιιόεεροε τετΙ1εε εεε:οεγ 

Βοηο:οΙετει ΜΜΕ, ΙιοΙειεεε:ετ ε ε ΙώΙὰϋΚ:εἰ 
Με, ΜΗϋπόεεε εεεε!‹ νἰεε:ετε νότι·εΙ τε!νε, - 
ε: επγεἰ ϋπετεΙε εε νΙεε:ει~εΙ‹ ρετΙΞε ϋτεεεΙ: νε 
ΙεεεΙ‹. ΜεΒἱε νειιιιεΙ‹ ΜΚ ε: εεγεἰ εε τεεε:εΗ 
Βετἱιηἔεε ΗΜ εΒγειιεε Ιεϋ:ϋΙεε0. Γ6Ινεε:ιιεΙ‹, ε 
ε:εΙ‹ ΙιἰνειΚο:ιιεΙ‹. 1) Α νει·ϋτεε πιεε:ε0.οΙ: 
τε ειιγεΙ‹ νει·ίο!γεεΞεεΙ; ε:οεεειι Η: εΙΙιε 
ΙενειιγυΙτ ωεΒ:ετοΙ‹ νότιεΙεπεΒιιεκ εενε:ιετ 
Με , πεἱὰὅε έρεε νετίο!γεεοΚ Ιεεε:ιεΙπ. Σ) 
Α: ειιγε, ΜΜΒΒ-εεΕεόι· ΜΜΕ εΙνετ:εεετε; ε 
νει· Μεση ε:ετ:ϋ ε:ει·ἰ1π, @Με ε !ώΙάδΒ 
:εΕπιότ Ιαοεε:εΙ›ετι τεε:Ιετεεεπ εεε πεεΝορόεγ 
Πε! ε ιεόεεϋΙ _)ϋε. δ) Α: ειιγε εΙιεΓΒενεπ ει 
ΙοιτιεεγοΙ‹ ιεε€:ειξεΕ Ιιειεεετε; πεί ε:οιιΒεε επι 
ϋοεπιοεἱε Με) τϋι·Ι.εεεεΜ. Α:οε!‹ἰνϋΙ ε!ΙΜεέι 

εεε ΒεΒΕ:οιπγἰτεεεεΙ εΙὅεο:: πιἰεερ ΜΜΕ. 1) 
νότΒετΞεεεε ε πεεε:ετεεε πιόΜερόεγ «ΗΜ. 2) 
Α Φο)όΚ (ονἰρετε) πεεεεεήε; - δ) θιι1εϋ$ε- Π 
εεε πιεε:ετ. νεττεΙεπι ειιγε ιεε!!εω. 4) Εεε 
ΙιίτεεεΜ› νΞ:εΒεΙοΙ‹ Με εεπεπιἰ εξεγεεεε Ιώ 
:ϋΙεε εεπι ΐεεε:τε$επ Μ. - Α ε:ετ:δ “Νεε 

ω ε!ό!ιο::ε: ε ειιιγε-πεεε:ετοΚεεΚ Μ) ότεἰΒ 
τεττό ΜΜΜ) εηγ]οΙε νετ:εε ΚόνετΙκε:ιεεεε 
τϋπόπι2 ΙιεΙεΙε ιιτεπ; ε Ιώτ ε:ίνιιε!‹ Μ1Ιϋπεϋ:δ 
Νιγι)ιπιιιεεΙ.; ε νετεεΙ‹ ΜΙΙόεεεεεόε (ιεεε:ετ 
ω)! Μάι· εε νἰεε:ει·εΗ›ειι εεγΓοτιπε); ε νέε 
τε ε κ.7επεεεεεεΚ ΒϋΙ6ΜεΙε πεεγεεϊεέιτ (επιε 
:ετεεΙ ΜεεΜι) (θε:.1εεό. εε Ρετἰε 1842 Νεο. 
Μ. εε 0ρρεεΙιεἱιιι ΖεΕτεοΙι. ΐ. ‹Ι. με. ΜετΠο. 
Βειι‹Ι 21 Η.4.) 

Μ. Μεο:Πει·._ 

Δε. 'Ι'ωμιμ"ΜικΜι η εεωιιιό. Ιώ- · 
"Ή ειιι!σει·πόΙ. Ρτοΐ. Μ. Βει·τεετό1. 

Ε!όεεΒοοεεινεπ :που έε:ι·ενέ$ε!τ, Με): Ιε8 
ύ)εΓ›Ι› ΜδΒεπι ε τεπτιεε:εαυάοπεύυγοΚ εεε)! ω 
ι·επ _ῇενΕιοπ ΒότοεϋνεΙε Με! @σε ΐοιποε 
Γ6ΙΓεἀε:όεεΙ‹ τετετιεΙ‹, ε!τε!ιεεεγεε εε. ε εεει:εε 
το. Με): ρεώε ε: )ο.ΒεεεωεέετιεεεεΙε ε:ϋΙ‹ 
εεεεε ΜΜΜ ε:οε όΙε€πιϋνεε νεΗο:εεοΙ‹ ἰεπι0 



πι' ποποι- εε ε!επππ. 

απο, πιε!!νε!‹ ειτε ιενε!επεε πε!ο!γπεεπ! πιπ 
ιιπ!ι. Ιπε !.πι·ιοιππ!‹ τε!ιπτ πι οππό, π ρε!.ει“ε 
ειε!‹, π !ππ!ε!ι, π πιεπ, π ενι1ιπϋ!οε Ιιιπο!‹ 
πω, ε ε" πιεπ!ερεπν - ι·εππειει· !ιερειεεε. 

Αι οππόιό!. Α ίει·ποιιππ, !επιπ!ιε 
!ειεεπ !ι!!ε!!επεεεπεπ, επι·ιι!ι!ε, πνιι!ε!κοιιν, 
!ε!ιετ-επτεπε "π" ίε!ιει·ι"ο!νππε!ιοι !ιερει, 
πιε!Ιν π·ιεεεπ !ι!!εοεειιινε, ε πιε!επεπ, επιει!π 
εοε ειπποι, ω. @ιι (ειπε εεπιιιι!ε) ιετ_ιεειι. 
Νειπ ιιιιππεπ ε!ει!ιοι·πππ εεν!'οτιππ ιπιπόεεει! 
εε πω!!! πι Με πεπνεεεεε; !,εν πει εε πω 
πε!ιπε! πιω», ει!πεεεπ!ι, ε !εε!επγεεεεεππ 
τεειε - πι οππόπ!!πι!ιε!ι - πε!!‹ι1! ει!!!ώ! 

!ιππό. Ιω π πε!ν π, ιπε!!νπε! πι οππό νειε 
ι!!‹, !Βεπ Μ" πείο!νπεεπ! Με. Αι οππόπό 
!νπεεεε!ι οππό_ιπ !επεϋι·ί!!ιπ ε !επιπ!ιε!ειεεπ, ε 
ιππε!;, πιεππε! ιιι!ιέιππ !ώιε!ίιππ!ι π πετε!ιιπει, 

- πιιπε! !ι!επππ, οππόπ!!πι!ιπ!ι!ιππ ειεπεπνεππ, ε 
πειπιπενειι€εππ !εειεπ. ή Α !‹ιϊεεεεπιεε ει! 
ιπ! !πιιιιιιειι Με ε!!εππεπ πιει· πιπεππππ νε 
νε εφε» ε πι ιιετ!νε!ι!πε! 'νεενιιιι, πιω 
!ιπνει!ιει!!ι, πο” πι πιεπ !ι!!εοεεπεε π!!‹π! 
πιπνπ!, π Με!! πειπιδ τεειο!‹ ιειπ!ετεπεπ, πεπ 
νε!επε! νει,ενίτεινεπ, ο!!νπιι Με ι!!!προιππ ιε 
Μπι, π πιιπδ ειϋ!‹εεΒεε, !ιοΒγ π πει πεπιιδ 
ε!ειπιιινε!ι ποεειιι εε !ιεε!ιεπν ιιιπιπ ι6νιπ Με 
π!πιι πιππ!!ιπεεοπ. Α επι οππόπεπνεεεεε 
πειιοεδ π!ππ: !ώνει!ιιειε π!!‹πιτεειε!‹ νεενιι 
!ειετ πιιιιπι!ει. 1) Ε” νίιι!ειιπ !”ο!νειπε!ιοι. 2) 
Κιε, τε!ιεοεε!ι!ιει (πιο!!εοιι!πε) ππεοιι!ό πό 
!νπεοεπ!‹πι. δ) 06ιππε!νιι, π Γοπεππ επι!!ιειι: 
πό!γπποεε!ι!ιπ! ε!!πι.ο!!8ο!νό!‹π!, ενειιΒε πιιιιο!σ 
Με! νπεν πε!!‹π!. 4)Κιι!ππ!ε!ε πειενεεεπ εε ιππ 
πω! πό!νπε!ιερπ ιεε!ε!κε!, πι οππππ!!πιοοε!‹π!‹ 
οειτπιπνπ! ε!!πινπ. δ) Ηοεειι!!πέιε επιπππ!νϋ, 
!πεεε !πιιοει·π πνοιιιοι!. π!!πιοοε!‹π!‹πι., π) !πεπεπ 
ππΥπεο!απ!, ιιιε!!νε!‹ πι οππενπ! ιει·πεπειππ!· νε 
ενπ!ι.ε!ι. 7) !ί!!!ππ!ε!ε ππενεεειι εε !ποιπι! 
_ιεεεοιε!πει. -- Α νίιπειιπ ίο!νειπε!ι (Ι.ιπποι· 
ερετπιπ!!ε) επιππίε ε!.!ι!!ειό, ιεπεππόε ε πι 
Με πει» π!!επιι·εειει!ιει !π!!ϋπίε!ε ιπειιπνι 
εει,επεπ νππ νεπν!!!νε; !‹ενεεε!ιπ πι επεεεε 
εεε εε ειδε Εεε!! οππειππππ, Μπι πι ε!ριιπιι!ι. 

ε Με επιπει·επεπ. -- Α !πε πό!νπποοε!κε!ι 
ε!ειόι·νπ ιπ!ε!!πτππ!‹ πι οππό ΐο!νππε!ιπππιι_ 
(Ιππιιοι),· !ει;ππι,ινοππ ιπεππνιεεεπεπ π πει·ε!ι 
οππό_ιππππ. θεπιπό!νιι, τω· ειι!ειι.ειπ, ειι!τ!ιε!ε 
!ιει·εε, πεπι πιοι€π εε ι - 1 !10,0!!θ πεσει 
πιινε!ν!ι πειενει'ιεύ πό!νπεεεέι!πιτ !ιερειπε!ι, 
ιπε!!νε!‹ νπ!ιοπ πι οππόεπεπνε!‹ πγε!ι!ε!π!ε 
πιει απ” ρεπ!ε πι οππόπ!!πιοοε!ιπ!ε π!ιπ! 
(ιππ πιο!ιπππ ιο!πε!ιιιίι! ?) !‹ερει£ε!πε!‹ ε, πιεπ 
πιποεεπ ε!ππιπι·οινπ? - 

Αι πεειεενϋ!επιεπειτ εο!νό!ι (θ!οπιι!!) 
π πό!νπποει!!ι εενεεϋ!εεε ειπε! !ιερει!εινεπ, ει" 
ενόπεεπ πει·ινπνπ! πεπιιι·πο!νπ!: ε πιπιει·διϋ!ο 
πεπ εεν π. π. 3-ὅ | 10,000-ει ιεει!!‹. Βιιι·ο!ι 
Με! ε!!πινπιιδπε!ι, ε πιε!!ετι πιοιι!ιππ ε!νεει 
ι.!!ι πὸ!νπειπιιπ!πιιι!‹πι. ·- Α πππνοππ πό!νπε- ° 
περι! !εε!ε!ε !ι!!”ει!επεεϋ!ε !εεπ!εόπ!ι !”ο!ιεπ 7 
8 Ι 1ο,οοο τό!ιε!νπεπ πιοππππ 18-20|10,000 
π. π. ιιπιὅνεπεύπ!‹. Ρεπετε!ι, ε!ιε!εε!ε!ιιπεπ ε", 
πει επι πετοιπ ν!!πποε, !ώιερροπιι !ε!τιπ! ε! 
!ειοιι, πό!νπεεεέι!πιτ ίοε!π!ππ!ι. Αι επεειει ε” 
εγϋπεεπ , ει!έιτειό πιιι·ο!ι νοπιπ-πε, πιε!!ν 
ιππ_ιπ επιππϋ!ν!!, ιιιπ_ῇπ ιο_ιπεπππ π!π!ιιι, πιπ_ιπ 
ιπ!πιππ !ιοεειιι!επε.· Βιεπ ιεε!ε!ι !!!ίπεπει, 
Κϋ!!!!‹ει·, εε Μπνει· Μπι! πι οππόε!!π 
τοοε!ιπ!ιτ ιειι6εεει πε!ν!1!‹ ενπιιππτ ιεπ!πιειπε!‹, 
πιιτό! π!πππ ι·εει!ετεεεππεπ !εειειι ειό. - 

Αι οππόπ!!πτοεε!‹π!‹ (8ρει·πιπιοιοπ) πιε!ν 
!νε!‹ πι οππόιιπ!‹ !εε!επνεεεεεππ, εε @ιππ 
Με» τεειει τεει!!‹, !`ε!εει·πιι!εε!‹οι· ιεπιππ 
ππ!:, ε ειπε !‹οι·πππ ἰεπιει ε!ιπιι!ππ!ι. - Ειε!ι 
πε!‹ πιεππνιεε.ι,ιε ιππιπεε εενεπεε ειι·ππνπππ 
νειπ Δ πι οιιπόππ!‹ ενππιπ!εεϋιό ει·ειενε!, ε 
ο!!νππ π!!πιο!‹ππ!‹, ιπε!!νε!ιπε! π ιιειπι πει!;ϋπ 
οεπ!‹ πιιοιινοε !πεειπ!ιπππ επτεπει, οππόιε 
πππ οεπ!‹ ειεπ !πεπεπ ιπ!ε!ιπιππ!ι. - Αι επι 
πει· ωιεειιιππιιιπι π!π!‹_ῇπ !ιοεειιι!ιεε-Βόπιππ 
!ν!ι,-εενι!ι νεπεπ ειε!εε εε !πρ!!;οιτ, πιπει!: 
νεπεπ ππιειπ!πν!!πε !ιοειππίιο!ι, ε πποπιι!! 
!ιεενεε!ιειι. ιεπεεεει πω! π ΩετεπιΞπ-!‹ 
!ώιε ειππιιαπιππ!ι, ε πενϋ!‹ - Πει·οπτιπ 
εειιι ι π ι ε. -- 5ιε!εεε!ιπ εε τϋν!πε!ιπ νειέει - 
π πι Ι- πε!ιπ οττπνιι!!.νεπν ενππεπι !ι!ιο!_ιπ ε 



` Βοιιε:- εε εΙετιεπ. ο? 

ό!ειιιιειι ιιιο:εει_ιπ. Ενϋ πιϋε:ει·εΙ‹ πεπι νειειιεΙ‹ 
επτε πειτε. --Α !προεπιι ιιιιοπιοπ ιόι·:εϋΙιι Με 
οι ΜιίεΙϋ!ειτο; ιονόΙιΜ πει οιι!ειΙε:όΙι·ε οπ 
τετΙπιπΙε πι. Α Ιιόιι'ε!ϋΙετ ιιιέι·πειι!ειεπεπ Μπι 

Βοι·ι3; ει ΙιεεΓεΕπιει Ιπροε, ε Με ιιιεΙγεεεεεΙ 
- ε:ίιιγιΜε -· ($ππΒπιπποιιππ) εΙΙέιτνει. Ε:ι 
πεπιεΙΙγ ιιιοόεοΙ: πω: πεπι "πιει, επ Πέτε 

Δ:εεόΜειιΒιιιιιιέΚ; πιιπτ ΚϋΙΙιΙιει· εε ΗεπΙε, 
Μ; 18 πει: οποόόΙΙετοοεπέιπιό! ει: έΙΙιιιτιπι 

πει ιϋπε!ειεπεπ ιπεπτεπειονόπ, 6ιωι οειιρειιι 
οποό-ϊοπιιΙπππειπ πενε:Η‹. Β:επ πιέ 
:επιεΙ: :ι:οπΙιεπ πετώ τόπεΙειεεεπ εΙ!επιιιοπο, 
ιπἰπιΙιοΒγ ει: οπιιόει!!ειιοοπππ πεπι οπ!‹ ΜΗεϋ 
ειιΙκοιέιεπι‹, ει·ειΙεπιπ, ε πιθιιιιιιθιιθΖωιιι, πε 
πεπι Ιιε!εϋ 6εε:ειειεΙϋπτε πε:νε ιε Μετα. Μ 

ωιι ιιΒγειπιε ο πει·:ϋ 1080-ιιγι πει€γιώε 
πιεΙΙετι ΜΜΜ ΙιεΕπειεοεπ νπιπιι·ιἰ ε:ειποεεε, 
Ιεϋ!ϋποίεΙε!κόρειι Ιιε!γε:εΜ. τοιιιεΒει, ει πεπιειγ 
Ιγε1ιπει ε” Ιιειι·πει-νοι·ϋπ Γο!γειοόπιιιιΙ‹ ε" 
πειιιει :ι ΙιπΙΙιιπι:όεππΙ‹. Επγεε πΙ!ειιοπιιέιΙ πι.» 
Βοεεπι ΙειιΙιειι.οπ ει” πεπεετοΙ:ιππ ΙιερΙειει, απ): 
ΓόΒΪἱὶΠΥδἔΒἱἰΙ τοπ σώνει, ε Ιεπτϋπιιε!ιπε! π ΜΚ 
ιέ)όΙ‹ἐιιι ε" εοΙγόιοοπιύ, νιΙπποε επιεΙΙιεπεει 
- Μπι €γοπιοι· να" ρειεΓεπεΙ‹. - Ε:εΙ‹ 
πο! Ιιπεε:ιικ, Μ) ποπ ιιΙΙ:ιιιοσε!ώπ ΙσεΙεδ 
ε!ειπιπνε:επει ΙιππειΙι, ε ΜΥ νεΙόΕπιπ πιει! 
ΙειιοΙ: πϋ:ε εοιιο:ειππόΙ‹. ΜΙΚ Ιεεπεπειτ :.ι:οπικιιι 
ποπ ό!ειιπϋνε!ι. νει!)οιι ει: ειπεπιεε πεπϋΙε 
πι ιεπιπ-ε, πω! ιπειε ο:όΙι·ει ε:οΙππ!ιιππ. 
παπι πιεπ !επειετ!ειι νοκ ιπεΒΙιπιπτο:πι? -· 
Α Γειι·πνεπ, ιπεΙΙγ Πποπι Ιιο)ε:έ!ιτΙοιππ, πωπ 
πει( )ε%γοπεεοεοπ ωποι πω; ε ιόΙιΙιπγιι·ε 
ΜΓεε:ίινε Γο!γιοιιοε ιπο:ΒόεΙιππ νειιι. Α Ιου 
:οϋΙε ιιοπ:Μπιπ ιιιιπιεΒγ ΉΜω, π ΜτΙ: πιειιμι 
Μιιι5-8-ποτ ιϋΜιει, όοπνεεεπ Μιά!. ει: 
@επ ίιΙΙ:ιιοοπει 12--18/'10.000 π. Ιιϋνε!!‹πιιι. 
Ι.ειέπειΒγοοπ ε:ειΙεεεεεε 1%[10,000 π. π. Α: 
οποό-πιπιιοοπιιιέιικ Ι‹πΙεὅ ΔΙΚοιειππ οΙΙγ ιιιεπΙιει 
ώι·:οΜ. ε ΜΙϋπιό|ε ει!Ιοι.οππό! οΗγ ιπιιιιιιι›ω6 
εε ιεΙΙεπι:ο, πο” ε: πι" πιειΒοΙ‹ ει: ιἔιΙΙειιοΙ‹, 
πιεΙ!γεΙ‹ποΙιτ οπιιόεΙιεπ αι!έΙιειιιπιιιιι, ιπεπιειπει· 
ΙιειϋΙ‹. Ε:Θιι ιιιιποπιπιι ει:άτιιιιι:έιειιπ εε εΙειδ 

Ιιερ:εειιΚ ί6Ιϋιι. ιπεπ πω” Ιιι:οιιχτειιππεύε 

ιιι·ειΙποπιπ. πετώ ιι:οΙ‹πειΙι νε!επιεπγόπε: επι 
ΙειΙιο:ΕΚ, πι πιπιτ Υπιεπιιπ, πωπω, 
Μειγει·. επ .Κι·5ιιιιει·, ει: οποόέι!!ειωοει!κό& 
πΙΙ:ιππιπέι νεὸιΙ‹. Μειγει· πι πιοιιιι_πι : ..Μ 
οποόέΙΙειτοοεΙώΙι πεπι πεπεΗιδΙ ετεππειι, επι 
Ιιάιοτ Ι‹ιἰε1!ειΙεπι1Ι, πιιπι ε:ππιτ:ιπιπ ε:επποεεΙιι 
πό!γιιι;οΕπεπ πω” ίεΕϋε:πεΙ‹. κιωιοπωπι 
πἰπτε ιο_)όεο!ώόΙ ιότιεπιπ, πει: ΜπιιιτέιΜι. 
πεπέιιιγ ρει·ο: πω; ε:ειιιι1πΙ‹ Ιἐιέιιει.'ἶ- 8 πιοετ 
Ιεἱι·_ῇο ο »πω οποοΜΙειτοοεπεπεπ ιο)ιιεπό!ι πέπ 
ιπει:Απιι ΚοιιιιΙπιεπγοεεπ ει πιπιι πι Βότοπδνεπ 
ιιωθωπι αιρειε:ι.ειΙιε. (Ε'οΙγι. Ιώνει1ι.) πω. 
πω. ο. 6ετει. 8ιειειεει. 1843. πω!) Μη, 
Μπι). Μ. Μεο:πει·. 

'Ισ Α ¦ιό.Μίηπτό!. Μ. Β ει ο ι 

Ιι ο π· ε : ιι ι π. ΡοΙγιοποε νι:επ:5Ιόόόεεειιπϋνει 
Ι‹ε:ὅ ει·εοπιέπγεΗιε: νε:ετπεΙ:: 1) ΑΙιόε::έιπ 
ο ρει.εΓεει:ΙιεΕΙιεΙ ποτοε Κειροεο!ειτοειπ έιΠό 5 ει 
θι·επιΠειε ιιό!γειεεεπΙε πειιιεΙ!γ ό!!ειροι)πιπιιπ 
ει!ιδι·επτΙε:επ ιπππΜι!πωτ Ιώρε:. 2.) Α πειπ:έει 
πΙαιιέποε ιδινεπγεπε!ι πιω ει: ειιιΙιετι πεπιτε 
πε:νε ιε ιιιιέιτειππππ ω. Αιιδι πιω π: επι 
Ι›ει·Ι›επ ιιεπι οπΙ‹ - πω) ει ιτιειάειι·ιιιώειπ - 
ι·ειΙόεόποε ρειεΙιδΙ πι, (πιπιτ Βιιι·πε, νει!επιΕπ 
πο. πιιιιπτειιιέι!ι); Ιιεπειιι πιέ€ π ιιδιώεπ - 
πω, πιπιι π ΙιειΙπΙ‹, ειιιιε:όΗιοπ πι τ. - πε 
ιιιε ει: οπιπέιιγι.εε ιιοι·πειιιι ιο)όειοδπεπ (Μπε 
:ειι.) ιε Ιειο:ἰΙ‹7 ει πιέιεΗ‹ πειππειι πιιιιοεπ ΚόΖ· · 
Βεβαια ιιε!!‹ι1Ι. 3.) Α Ιιόπέιπιι νει·ΓοΙγειε ει 
ΚιεΙεο ιιεπιιτεε:εΙ‹Ιιεπ Ιειο:ϋ νετιοι·Με εται 

πιέιιγεπε!ι Ιέιιπιιι, ιιιεΙΙγ π ιιόΙγειΒεπάΙε ΙεείδΙιο 
Ιιιίει!εεόνει ει;Υπιι. _ιιέιι·. 4.) Α πό!γειεεεεπ τε 
ρεπεεε πω] Μιπιπ επιιιι ο πόε:έιιπε:ειΕ πιο" 
ιοι·ιεπιπ. δ.) Α Ιιόπππι πιω πιειμερεοι Πισπί 
ΓεΙε Ιιό!γειΒοεπιιεΙι Ιιοπο:πιπι _ιοΙΙεπιει ιιΒγιιπ 
ποπ, ιιιε!!γεΙιει ο ιοΒιιπι:έιε ιιιέιπ πιπιι. ειιι·Επ 
ιεπε!κει (οοι·ριπι Ιπτειιιιι) πιω Ιειιιιιιι. δ.) 
ΜιιιτΙιοεγ ε:ειι ει ΙιόΙΥπποεει ιιερεπόεε Με! Μι 
πιειιιιι ιεειπεΙ‹ πίπε Ιπ1Ιοπιιϋ:δ ΙεΙιο€, ποπ 
ΙιόΙ ει οοτριιε Ιιιιειιπι πενε:ειει ε! ΚεΙΙεπε νει4 
πι. Τ.) Μιπάειι ε!τερεότ ΙιόΙΥπποεπ εΙεπγόει:πι 
ιΒγειεε:ιπ, ε ε" ύπιΜπεΙ: Ιιεπιι ΙιεΙγει. 8.) 
ΒειεεεεπεΙε πιεεειΙ-ιιιοπιγο:ιετΙιετιάΙο ει ποιμε 

θ 
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Μ» ππποππόεόπ; επι πεπεπποππόρ επποπ ποπ πω 
πεεππ ε πεπεεεε εππεροποπππεΙ πεειεπϋπόιπ πό 
επιεππππεπγ (επποποπππδε). Μ. θ.) Δ ρεπε 
πωπω( πεπεεπεποπ οειπρε πποεποππππάεόπόπ "επ 
Ιπππιπιππεπ_πιππ, νεπποπ νεπεπποππΥ ειοπππόπγ πεπππ 

κό». 8·γόεγ- ε 

ει. Δ νόι·Μ'Μ68ι·πΙ (ΗγρεπεΜε) ω. 
Επππποπτ-πόπ. Α εγιππεππεεεεπ @σε π·οπποππ ε 
νότπδεόΒ, πποππγποπ τππποππόπγοπ ππεπππ Με 
ππιοπγοε επποι Ιππππόπϋποπ εππ·εππποιοπ π·όειοπ 
πεπ πππτεπποιπεπ, ππεπππ πεππόπ: οιοπ πεπειεπ 
οππόπγεε νέππιπΙποΙπεόε οεεΙ‹ ει όπωππππνοπ πιε 
ροπεππ οεοποπνδεόΒεπποπ τπππεππόπγο. Μππιππ πω 
εεεαπεπ όποππεππ Μπνεπετ (εαπ), ππεΙπγπεπε 
ππϋιϋπεόεεε τππποππόπγοπ: πεεγοππ νϋπόεεόε, 
οπὅεπἱππ πόνεπ·ιέε, πππεγππεΒοε πόνππόπεόπποπ 
οπποΙΙπεππόεόνσΙ; ει ποπ-πιω πάει πόΙππεεεεπεεε 
επεπ ποεπιππΙόεε. - π 

Μπι Ιπόποε ππποπππόπγ ε νόπτιππποππεύε πό 
ειπππ Μπι ϋπεππό πεππεποππ, π·όεπιππτ πππππ. πότ 
με απ" ππεε πεπεεεόεοπ Ιππεότεπόποπ πεποπιππς 
ππεἔ. Α ειεπόεειοππππποπ νέπεγππποππόπγ νότ 
πδεόεπέΙ ιπεγεπ οππγπόροπ πεπιετπ, πππππ. Βγε 
πειπέπεπεπ; Μέττ πε Μππ ε έγιππεππεε Με 
ειεπε πεπεπππε πποε. Απ! νέππδεόπ; πεπεπ @μπό 

· ιεπόππ οπεπιππ, ει εππέπγϋεειοπιπιοπππεπεπ εποπ 
πέτοε επππγπεπ ειπε επεοιπόεότ, ε ε νετ επε 
π_εγιππ·ππε πω ππεεεπ. πππωπεεε νοπιοππεεπ πο!! 
πεπππτοπϋπππ. Ειοπ πεεΙππιοποπππ οπέ επόποιετ 
πεπππ‹ Με πεεεΙδπ πε ππειπε ππποπε πποεπ 
π ο πε πε ε ο π ππππεΙ ; οι πϋππόπποπππ ε νπππ·πιο 

Ψ πππἔόε επεππόππποιεεε Με ε νπεειενειεπὅ επιπό 
πγεΙππειπ; ε ειπνοεοΙππνδεόε νεπποιεεεπ επ 
πεπ; ε νέπππεππγπεόε, όε νέπειπόπγπεεγεεπ; 
πόιππ επεπγπεπεπεεε επεΙ. εε π. Μέπε πεπποπ ε 
νέππεπτεππεόεποπ ει πεὶοἔποπππειοτ πππππππϋε πι 
εοπνπεειοπγεπεπ επεριπππεΙ‹, Μππ ε πω, 
πόΙππεπεππόε. - Βπιοπγοε ποπποπ ε νόι·πόεόε 
ποπ πγππνεππ ει πποεπεπεπειοπ· πωπω) 
ροπππ πωωππ6π, ππππδπϋ8οπ ει εΒγπόπ, πε 
ππετππεππ; ππεεοπ πεπππόπ ει όπιόπποπγ πεθιθιπ 

νεἔγ π'οπ·πό πεπτεποππ Μετπ ποπ-ε Μπι, ε πωπ 
ποπ άπο νόΒειεπαππεπ "επεσε νοπτ ο πόειεππε 
νε›_;γ εοππ, (1οιππ·πεπ πο Μεδάσοππο επ πο Οπππ·. 
πιεσε. 1843.) 

πιπω..` 

αγόςγειει·ψειι. 

πϋππγόπω Ιππποπποπέεϋπποππ ππεεπ·πόεε ιππεπ, ε 
ε ππϋιροπππ π·όειεππ πππωππωω πω, ειεπππει 
πεππ. Τονεππε εΙόποιετπειππ νόι·πόεόε ει επιπ 
πγοππ, νε" επεΙεπιπεπ ε ποπεόποτπ πεπεεεπε 
πεοπεΙπ εε πππινοπποπ ππεἐεππόεε πω; ιονεππε 
ει εππεππ πιοΜάοεοπ ππΒοπππΙπεόπέπ εππεροππεπ 
οππγππόροπ πεπ.πεππεπ ει ειοπποππ ππεπ;πεπεπό 
επόπγπάοΒοπππ·ο, ποἔγ τοππόπππε πεππεά; νό8πε 
σε" ποπγοππ τοπ·ποτΙππε ιππ,;γεπ επ πενοπεππ πο 
πγεπ πε ρπέππππόιπετπ. Αι ππποεπεππεπεεπεπ 
ππόσπ_πε ειοππεπ ε Με” πππόποεππνε ΜΜΜ, ε 
Μπτ ε νότπδεόεπ επΙεροτπεπ‹ πεἔπϋιοποπππ Με 
ε ππεπειεπποόέπγεΙπ οπροηπππεπόεόπεπ έε πωπ 
πεεεπεπ, νε" ε νόπ «πε έγπππ·ππε ππϋιππ Γόπππε 
εεειπεππ. νοπιοεπεεπεπ πεποππππππ. Αι επροηπππ 
πωπω ειεπππειό νότπδεόπεποπ οιοπ π·οποπειοπ 
νοε (εγπρειππεοπ) νπεειοπγ νε" εΙΙοππέπει 
(επτεεοππεππεοππ) νε" θΒΥππωπ-ιεεπ (οοπεποπεπιπ 
ει) Ιοπεπ. Με εεεπποπ νεπεπιεππγ ππποεπεπεπ 
ειοπ·π·όει πόΙπππεπ·πόεο ε πποιεό -οεπὸπγπἀεἔοπ 
ποπ οππεπππειδ εππεροποπ ποιπετ Μό; ε νεππ·πϋ- - 
Με πέππππετΙ. Με” οιοπ ί6ΙππΒοππόε Με ει 
πάεεποπεειοττόεειεπ π·οποπειοπνεε νπεειοπΥπεπ 
ειπε επόπγπππεπεπποπ ιππ_;γεπ ειοπ όπερα πο 
ιεπππ Μό; ππΒοπ·πόε επτεπ πω" επόειϋπ· απόη 
όεειοπιπιοππεε πϋππόπππ, επποπε οπεοππόεόνοπ 
ει εππόπγπεπεπ οπροηππππόπο όε νεπιππωπεε€. 
--· Βιοποπ Μπι νέππὅεόε ειεπ·ππειεεεπεπ 
πιό;; ε νέπ· πε ποππππποππο νοοπππό. 

Επι π·όειπππ ιπεεε ε πεπειεπεάόπγοπτε πε 
πππόπεε πεππει, οι επεπ οιπέπγτεπέιππεπεπ. έε εισπ 
Με νεππ·εγππποππόπγπ οπποιπ Τονεππε πίππόππ'έπε 
νοἔγνιππποιεεοπ ε ω” πποοπεπποεπ, οποππποεπ 
όε νππεππε πιππεππποπεεεεππεπ εππγππ·ε πποενέππ 
ποιπετπεππεπε, ΜΥ ει ε πποππ οερππεπ·πε οπό 
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11Υ0ικοιιι- ΒΘ1°982$ύ[[0ιγόεύτει, ναιΒγ -08ξε29τι , 
μι" τέε:Ιοιοεριι εΙΙ:ει!ικιειιι!ειιιιέ Ιόειοιι; Μι" 
γόΒιιι- ιιιιιιειΙ:,ζιι€γι;έ ΙώρΙετοΙ:Ιιο;ι νιε;:οιιγειι 
ειιιιιιιιι·:ι _ν!ιΙιο2Βιιιιιει!ς ιιιιΒγ οΒγοε ιιΙΙαι€τόειοΙε 
ΙιφΙγειτ, ια. οἔόει_ιιοΙ‹ νοιιώεει (Αιτι·ιιοτιριι) 
ιδι·τιθιιιΚ. Ά νόιιιοΙε ιΙιόιιιτό_ζΙιιιτόεει ιι: οάόιιγ 
ιιέτιγόΙαει, ιιόειιιιτ Ιώενοινο ιιιιιιιειΙε: :ιι ιόοεέ 
ιιοιιόεεξι· Βόιροιιιιιόειοπο τϋπόιιτ ειιιιέιτΙ:ηέρε 
Βε!ιειώεειέΙωΙ, ι·όε:ίπιτ ροὰἰ5 Ι:ϋινοτιεπι ΜΙΓ 
ΜΗ Ιιειιιέε ιιΙιειΙιιο:ετΙι:ιΜ οΙδ. νόΒτο ιιιέεει 
“Ειναι ω, ιιιο|ΙγΙιε ει ΙιεηειιιΙοόόιιχείοΙτρι· 
_ισάιιοΙικτοΙειιιτοτΒο νοοιιιιό, πιω εοΙ: πιϋνςΙεΐ 
ἱΒΪΙΙΩΙΚΙ ιιΙειρ]:ιιι μιο!Ιγεις ει νέποτΙοιιέιειοΙιι Ιιόιιετ 
ιόεότι οΙβειι€ίτιις. Α γότΒόεόΒιιοΕ Ιιειτόεειι τεΞειιιιι 
ιιιιιιιι!ις τει·πιόειωόιόΙ,- ι·όειιιιτ επιιιιιΙςοι·δεειέΐ 
ΒέιόΙ, τειτιοεειι€ειι6Ι, ιτιιιιμειιιιω ειςιιιόιειιιιψ 
_νοΙιιώι κ, ώιιιοΙΜιοιι, Με; Γιι%.. Ι.εεΙ:ϋιοΙόΜι 
ιιιιτέεειιιιοοΙιειιιιοει; ιιγοιιιιέετ €Υ8!(0Ι'01 ιιΙ‹6ι·ϋΙἑ 
@Μάι έιόνιέιτο·ι-!εΒο!δΙ :ι Ένόι· ιηεάέιιβει!εΕ 
πι, ιιιιέιΞΙι.ει1 ιθειιίιιγιιζόΙξοιιγ τόριοΕΒοιι.ΔΙειε 
ρω -Ιειεεειιι μειΙιά:ιε2ετϋι.Ιοιι οόόιι)ΜιέυΙό8 ,ι δ: 
βΖῇνόεεόΒιιΕιιἑιΙ‹ νοειιφέεόΒο τϋιιτ.έιιΙιοτικ. Α ω" 
ιιιόδιιΞες ειιιόπι1ιειιι επ ΠειάόιιγίειιΙιιΙξ νεΙόβέιΒοε πώ 
ροόόεότ Β οΙδΙιο:Ιιειηιι. 1(ϋΙδιιδε ιιιιιοπιέιιιγιέ 
:Ι«ιμοΕοιΙιειι ιι γόςιιγοιιιέ8 οΙΙγειιιιςἐρἐΙειε!ς 
Μπι Ή πιοΙ!γώ4ιιοΙς ιιιϋνιιΙοτιιι ιιιοο1ιιιιι. ιιι8οιΙό€ 
Δω πιοΒιέι!ιοιιιιιιιειΕ ; ρ. ο. ει ιάοΒΒέρεΙοιο!ς 
Μπι -; ια όπὅ ιτΙο,ςοΙιβειι ίιιιάειΙιτιιιμότ:έΙρ 
ωειΙέιει. ε ιι τι ει ιιιο:8όΙΦωι ξοε2ϋΙτἐό€εμ @η 
ω” εεε. `ΝειΒγοϋΙι [Με ει ιιγοιιιἐιειιιιΙ‹ Μπι? 
1.όΙει€ Ιιειι;)ιόιιιιΙέει τϋπιειιιιέιιγο!ι τοΙιέι. Μιας 
ο νόι·ΒδεόΒ Ιοειι:ιεΐοιιΕι ίοΙιιιιιιιιΚ Ι«ϋνςτΙιιοιόεομ 
θ ._νόι·Ιιβεόε; ιιΙτει|- ιιιιοιιΒιιιι ει: ιι1%-εΙρπιι·έ 
_ειοΙιτο ιιοιιι - (ΣΒΒΕ ιιγοτιιιιε, -- Ιι:ιιιοιιι ειπα? 
ιιιικ.ιο"ηιεξιετό!ι ιοΙτέινοΙΜεειμε, ε ιιΙιειΙάβειιι 
ει ΙεϋιΒγιιι·ιιιάτιειΙρ εωροι·οάιιειι φε:Ι;ϋ2ϋ!τει.ι!ς; 
πιιι έιμςιιΙει εΒγοε ιιιοΒι·οετοΙκ Μπι ΜΜΜ νιερ 

ή ε2οιιγοΠιιιιι ιιῇ ιεινιιτοΙκ ειΙειριιΙιιιιΙ‹. έ- Α νόι·Ιιώ 
ΒόΒ-ΙιειτέεΙιιειΙ‹ ο" πιέιει!ς εοι·ο2ειτει ει νόπιοΕ 
ιαέιΙιοιέιέικι :ειΙερυΙ ,- ιιιρΙΙγοΚοι ει Ιεε€ύΜι Η 
:Ιγέ83 ε ιιιό€ 'ιιι!ώΒΙι πόΙεόΙοτεε ρωιΒόεει Με! 
ιιγοτ, μοι: ιιοεειειΒΙ› Μιιι€ τιιτωιιειΕ. Α Μι, 
3εθΓξΒ€68όΩθΒ οιοιι ίϋΙιιιΙφιι1έιεει @Μι ιιέιειιιιι 

ιιιιι1ιάιιειιιι·ι1 Βνοεγόιιο!:-ι (όιιτειιΜεέιτει ζ 5:ϋ!κειέ 
εεε νέΙω;έιειιιιιιοπι πιο" Ι:οτεεπϋΙ λ τόειἱιιτ 
ιιοΙγ1ιοιι μπάρα. ΜΜΜ Βιιοιιγοεμ νέιΙτοιέεο!ωιι. 

ριωιι. Αι εΙεόθ Ιιότι1Ιιιιε'ιιιγ Με! εινόι· νιεει 
οι·οε μπακ; ιιιιιειι‹ ΑΜΙ Νώε ει ρ!ιιειιιιιιιαΙι 
Ιιονο;ΕιιΊ1όεο, μι νόι·ιοΜεοεοΒιιοΙ: έιινωιοιιϊω 
οιιοιΙειιΕΙι. 
ή Βαση πιοετριιι!ίτει.τ ι·άΙιοιέεοΙσιειΙε οεειΙ‹ 
ει!κΒοι·- Ιε!ιοτιιοΙςβιΜΙάιιοεΒ Βϋνοψειι€εοι, Με 
ιι ;νέιΒγϋΙεπιόιιγ ιιςιιιι Ι‹οτΙιἐιιοιοι£, Ιι:ιιιοιιι @κι 
Ιειιοι·ιωι ι άς ε2εΙς Μάη κ ιώιιιιγοπι _ότΙάψειιιιι , 
κτιιΙώρ :ιι ιΒιιιι Ι‹ἰτοήοότ ει ΙιοέειειΒΒ ΜΜΒ Φακό 

πόιιϋὅεόἔοεέιιΙΙειροι Με! Μωι!έιιοει νέι·Ι:οι·οει 
νοεγϋΙ0$9Κ ΒΜιιιιιάΙιιιιιιωμ Β _ειοΙςιιςΙε @να 
ΙέοιιέΙιεπι Ιόιειε-Ιιοτρέειέ€ςΙκ, Μι!βιιϋεοιι- ει @εισ 
ιιιιιι ,ιτιοΙΙγετ.9 ειιϊι·ιιιτ ιιιΙ;έιΙιΙι γρτΙιοωεεόΒ 
ιιεΙ‹ ιοΒιιιιΙιειιιι.Τ+- Α ΪνότΒὅεἔΒ ειιοιι!ιοπι ει 
ικινέ!ςιέιτέει 65 ίε'ιιιΙέι!Κοιάει ΓοΙγιιπιοτιιιόόοείι 
@Μέι ξιιοΙάιι· πιει; Γ6ΙιτιειέεειιειΙΙιιιιιιι και" 
ροι!ιΒ ΙθΙιειιδοΙΙιειψι όειΒοι·ΙέτοιΙιειψι. Α: εΙεδ 
ει νότοόόιιγο!ε οιιιοψΒϋάέε6 ,Π ε ει-νότΑόε επό 
γοιηέειεΙι ΜΜΕ |έτοεδ νιιιιινιέεέοιιγοΚιιειΕ ΙΒΙ 
ιιιειΒιι€:ι.=ιΙάεει Μαι! ιόττόπιιΙκ, ειιιιέεο(Με μιὰ; 
ιονὅΙει£οε νότ1ιδεόιΞιιόι ίιοπιιιΙς «Μ, ιιιιόδιι ει 
νέτωΙ«ιοερΙ: ιιιο%γό!ιιοΕ _ Θ:: ΐ6ΙειΙωιιιιειΙ:; ο 
-ριΙΙιιιιιιιΜιι τοιγ6 ΒἱνέΙε82τάε Μιθωιιω - 

νιι€θΖθιιιι :ι νόι·Ιιδεόειι6Κ ΜΜΜιειδ Με 
πιοἰτ νέΙ852$]8 ιτιοΒ: Α)- ΙΙ.εωεδιεΙοβ1ι.οΙ:ειΚτει 
ιιόενο: 1) Α $ονβΙομε -νότΕι6εόε (ειστινι3 Ηγ 
ροτειριιιιο) › Γ6Ιτιπι€6επιιΙι νοιι:ο‹1έιε ει Μέι εθε 
@παπι Μ”, οόόιιγϊειΙειΒιεΙροτγΙιιιάινό, να" 
ἑ:οΙ‹οπ ίοε2ϋΙιεό8Βεπι - νέ:·-ΓϋΙειΙαιόόε - 
:Βϋιιιιγϋ Μπιοιιε!. ει εγυΙειάέ8Βω 2) έιοτινοάδ 
Ιειςοε ωι›6$όἔ (ρειεείνο Η) :ι Ιιει_ιέιέ!εάέιιγοΕ 
ι;ΙροιγΙιΠάιέεο όε ίέιΒιιΙειεει, ει νότ πιέ8 τϋΙιΒιιγιτο 
Ιωι·ίιι€,Ι :ι ννϋτόεειέ€ ΙιειΙνέτιγειΒΒ, -- Ιιε_ῇΙειι1ι 
Με Κἰἱ2εἀνόπιγτειι - ιι) ΒΙδιιιέΖδ 49οΙιτοΙιτει 
ιιέΖνο Ε 1) Μ ο ο1ι-ει :ιι ο οι ιιότΒίί$ό€οκ ΗΒΗ» 
ιιγιτρ εΖοτινεἀὅιοἔοεεΙε -_ ει Ι:οτιιιΒόιιιοΙε νιρει: 
οιιοΕΙιειιι :ιΙεειιΜΙγοιόεει έΙτει!, οι ειΕνϋεεωΙιιι2ο- τ 
ιιέιεοΙι @κι οι·ϋε πι" @κι εγειι€ο ΙιιιιέεειέιΙ 
μι! ,ί ε ει τ.» 2)ΙιιοΒ σε νέι·Ιιδειέ€εΙτ, ι·όειιιιι το 
°νδΙΘεοε -τέεπιιιι εισιινοειδΙοεοεοΙτ, :ιι ετΙόιιγ 
ν · ~ ~ ι Φ ' " ' _ “ 

0 



Μ! Ι(6τ·- Μ”. έε 8γ6ηε2ο:$επ. 

ἱᾶοΒεΙ: ΙκθΙδπΡό!ο (Μιά ίδΙοϊΦω ἰπἔοτΙἑεο Μαΐ 
οΙδΙιο2ωνάΚ. δ) Ψ ό π· ν ό ι·Β ὅ ε θε ο Ι©(Βὶιιτ-Ηγρ 
τϋωἰθπ) πιοῇ‹Ι τενό!εεοε, ωεβ ε2επΥοθδΙοεο4 
ΜΒ, ο ν6ι· Ι›6ηὶτὸΙεἔ Με επ οόόπγία!σΉα, ο 
πιάνω” νέΝο2ἰΙ‹, -- ει νέτ ιποοδεπήοεί νά! 
τοιόεοΕσπ πω" Κω·οεπϋϊ ε ει τ. 4) 8 2 δν ο τ 
ν έ ι· Ι› 6 ε ό ε ο Ι: ππεῇ‹Ι €ενθΙοεοε πιηι1 ε26πνο4 
δόΙ6ΒοοεΕ, -- ε ειϋνοπιεΙ‹ ε!ρεΙ.γϋϋάόεο, - 
Α2 οεγεο ειΒνεΩτέειοΙτ νοπτοτ8]δΜεΕ Μπιο 
84ΔειωΙΜε ε :Η Μόπη·ΕΔΜε πο" ΠΜΜε:δέεί :ΣΙ 
ιειθ ω·οάδϊκ. (ΕΜΜεττ, Β6ἰττϋ8ε πι· Ρε18ΙιοΙ68ὶο 
@Η ΤΒοϊερἰο Πω. Ι. -- Έ84$.) 

Μ. Μεοιπέτ. 

Π. ΜΜΕιιΔΜΜ βατι-66 (Παω) 
θ. |ίπ [ήσ'ΟΜΕ]-$ώ1]ώ (ΐοϊγκ.) 

ιν. .ι μ.-ωε πω. Α Ρ8Ι1€έ8ω(2ΙΕ 
ΜΒΜ ΒόΒεώεοΙτ Ιτόιῖέ!ἱοΙ‹; τ. ἰ. πω ο!!γειυρΙ:, 
πἄεΉγοΙε Εεϋπνο8:!επϋΙ α ΒεῇεΜΙΔοᾶΘπγοΙ: πιοιε!πεϊ 
ὶᾶεεεἰτο ΜπιιοΙ:, να” ροώΒ, πϊοΤϊγε!: «και 
ιποιεεω Μεἔοποι ει; νότδδ| ε1·οά8!σε 8όΜΜΒϊ 
ιπιοε. Μἰιιᾶ°ειἱ, Μ ει: εάέπιγΝέ ι:162€έΜ ΗοΒοίΩ 
ἱιεεήέ, εωιωτε δξέ2εΙΝΖόδόεάϊ @ω πιἰτο 

9 επ.αΒωτή·ε Ε6%0ΒειίΜ Δ «επεσε ωκεσε 'Με 
ευΒ61 πω” άπιω; 083? Πει :τωΗεΜωΙ: οΙΙγ 
“ρω €ϋτίέπποΙ: ει: ἱὰο86Ετε, Μ" οιοΕι€ιοΙε 
ωυιιΕάΙιιΜ €6ΙτέΙο1οώιι ιπο866ΜΜιπεΕ, οΙψοι· 
!‹ὁνοτὶἰὲ2ὶΕ Με πιοέπε ει οιεπνοόδ ρω«€65 
ΜΗ; επ ο6°δίίγε:Ικ Ιάιέ€ιιΙΜΕ, ε: νότ ωομΚειά 
Βέι5ιιΌΕ ε ειότΒοπιΤϊΪἔ. Πει ρ. τ» τεετϋπιΙκ νεΙο 
πτε!ή τέειέτπιόΡεέΚο!ι ΒΜοςΙιεΕ ωεο2ϋΙε Μ, 
@που επ εἔγεποει ιι Μ]ειάΙε6έιιγοΕ Βιωσ 
ΒάιιόόΔεέι οΕοιπει, ει: 6εειοΙιι1ιόάοιι οόόιιγ 
Ι'ε!ειΙ: οΪὅΜ νίδόΚ Νώε ΕἱΕἐΒυΙ, ο νόι· πεθε 
ΒγίϊΗΕ Βεππο, ε: Μ Ικοτπστνϋτϋε να” Εθε 
νδτδΒέέ Μι; Φ: ΕΕΕ2ιειάωε'ιπγοΜ "επι Βόρει 
τε£ποΙἐ, ε πτίΙπεϊγοε8είΒί6οΒ ΒΜέ8ει ιποεε2ϋπΠτ, 
ΜΜΜ! ΜΜΜ οϊδΒΜ ο:ΜοάΊγοε έΙΙεριΜέΈπ 
νΙεεω:6ν, πω” σε1ιΜπ νέτιστΙέιέ (οοπεοει€ο) 
ΜΗ ]οΙε1ι. ΕΠο11Βεπι Μ €688.ϋ11Ιτ νΜεπτΜίγ τό 
Μει ιθωόπγωε ΜσεΒΜ ωωιικ ω, απο» 
ο Ηπῇε:ἰιΙ°οὸ'ότιγοἙ πισ2Βέεί ἰὰοΒοἰΒεπι Βέπι1Με 
(ρετοεεὶε) @η !ό€τ·εε, επσΙ‹ ειοπν0ἀὅ!οἔε!οπ Μ 
ιέι;ιπΥπσΒ, ο πωσ “Θωθ ιι ρω.εεεπεκ ι:5ικιω, 

πιεΙΐγοε αιΒγ6ηοΕπε1: πονσιϋπϊ‹. Α: ΜοΒοΚ 
α. ἰ. παπι Μου!νόΙ: τϋ26Ιοτοεοι€, Μποιέι απ! 
ΙειέΙ85Β ίο!ιοπι πτσ€εγουΒίωόΚ, μια Μ” κάτο 
πωωι ω( 8ίϋΕ8€81Μ ωστσωεΕ, 2. ωεω. 
Μ" μαΙΐΒ @αν Μειοο3ποϊκ κόποιωεω1Με 
Πα βετΙΈσ ΜΜΜ Μάθε πιόε ΕοπἡὲπγοὶἰΒΎἄΐῇ 
Μεοτ ει: οὰἑπγιὶ162ἔὲ5ἰ Μ38οΕ τϋΕόΙοτ:6Βοιι 
ΜπιιΊνόΙτ ε :ι ε2ετινε‹Ιδ ρωιει58 8γοτεεπι £ω66ε 
Με” ω. ΙΝγωι Μ6ἑΒ6ιιιιῖ£Δ£ (Λάοτομω»Μ3 
απ) ΜπεύεσΠετ ει1Π6 οΕσΕ: ει πιο" ΜΒέΒ 
(οι ε" 68 Βοτ·ϊιιοπό;γ περ8ϋτόεΒ (Μεο!είΕο) ), 
οΒγεε ΕτΙοεέιά!εΕ ιύιέεέ 68 τέπε:ιτάω, :ΜΩ 
πώεε ΕδέοΜΗ:Ε και" !πότο8 διι€επεϊο!κ Με! ; 
οεύπωϊιψαΒ Ι:εταΚόόόΜ επ ἱὰεἐὺοεἱοΙ: ΠΜΣ; 
πιά ει· νέπ ΚοτΙπιπ ε ΒοΙγΒΗΒΒοπ ΜΜΜ ΜΜΜ 
ειιιά!έπ σ ωάδαιΒέτ, ει νότποΙἐ Βγρσσἱετἰοε έΕ1> 
668γιι!εάδα, Με οἱΐοιι ε !ο!άεΙΝεώσε εγόςγ 
πιω ω» εοΜ Ησε2πΜπει, ε!!επΒ6η 56Βοσέ€Μ8 
τω, να” ειιιπιόιιὶει πιέ€ ἱκιΙτἐΒΙι εϊΙ:οά·το*| ω 
ὰ8ῖΜἱπἐϊ; ιιΒγειπ οιοπ έ6ι+Β:1 ωτΕ6ιἰΙκ ε! Εά- ν 
«Μ ΐοϊσε6Φερωεάέε €6ύΜο2ε8? ΒόπιΠόεϊ5Έ 
Με; εονΔτω »ω ωετω, 61·6ϊκ, πενει·8 
ΕσθέΥγππόι€εΊιπά. 

Αροιιεύεοϊτ Με;; ιΜεοάιπσι· ο έ·έι·Β6Τ, ο 
ΗΜ.6Ιοε Ε6ι·οε Πόρο26εΙ:8ϊ ΜΜΜ) ειέι·ιΜ 
ΜΕ. Με ωπο2ύ!έ .π π8γπονοπττ εροάΒαϊϊε , 
Ι:ϊέόύε?όε ωΡω ι1ώνοΕΒδΙ ωω8 εγι1Ηδέ:Μ:. 
Πάω: εο!‹ Ρεσπ8έοϋΕΕ8π νΔΜΜεΙ!γ σε οϊεοΒΐε 
ιΜεΙ:»επ €6τω&Ιδ8ι Βόι·ειΒγεϊΒ, Ι:ότάιέτοςΒ ετέ 
_τομο!, 82ο ΜπαΜέΚ σε τηέΜ06· ΜΜΕ, ε: Ι@ 
ε2ΜΒοτϋπαΐΜΜ ει: δϋ!έέτιγ$ ο!α52οΝέ ήττδ28ε= 
τόεε'Ε (ει: όΜεό!). Ειειι Ιπόιέ5$γαΒοϊ8 Εόβ€έέ 
ε6Βοιι ει: ωύὐιγιιιοτεὅἰι°εἱ ἰᾶοἔεΙτ Μάϊ θεειιΜε 
τσέπη πω: παπι! Ι:έρι6ετ :Με εὰἐπγἐἀιῖ62 
ΜοεσΚ σέε ο νόι· πππΐνο, έ8 έ«ΜΗΜΜ Δεη: 
Βο!ϊ Πο!ιοι. Α ειοι·Επι·, ο πω Μαΐ ει· εεύετ 
«Με» ΙιεῇειέΙοἀἔιἱγεἰ ωωιωω τωεωεωω 
ΕθνετΙώι€6Βεπ ω»ωεσω, νἱεΒΜΙΗΩΜΕ Εστ 
πιθεπεϊοεοπ :τι διπνσε Ιπεῇεἀἐἱοὰ6ιὶγ-τότἰᾶεὲ2ε1· 
πιοιειΜ Ιε!οςεΞύε·, ε παω 8εω!Βάι26Μ5τ, 
Μέ &ϋνοίΕ62ϋ ΒΜευΙέετιεΙ οΕο2ΜΙ2, πίΐ ειι> 
Μάτι ο Μπι Εόρειἱ. Α Μι το:Μι :ή πωπω οί 
ΒαπΞειωκοπ οΙ€οήεόδ ρἑιιεὲἐ; πποΗῇ ΜΕ, Ιω 



Ι;6ι·‹ :για 6ο ;γι!εγε:οι·ωιμ θ! 
 

ο !ιότειιιι·ιι€ο!ι ει!ιει!ειιιοε ιετιιιόεε πω, ε ειιο!‹ 
ιιει!ι ει !ιειιιε:ε!!ει!έιιγε:!κ πιοι;ειει !ι!οπο!ιο νιεει!ιει 
πιει Με! εισιι·ιιιει:!!ι, ο ΜΜΜ Μ: πει Ι: πιο· 
νοιτοι!!ι. Αιοιι ε31οιιιι!!νοτ νει" ε:ϋνετοι, ιπε!!γ 
ποπ ει ριιπέειε Γο!!όρ, πο! ιο!ιε!ι ει: οπέ·ει πιει 
!ιό! ει !ιόιπειπγειε όεειροιιιοει!!, ιο!!επι:ϋ!επ !ι ό ι· 
;ι 6 ο ι πει !ε !ιίνιιι!ι. Α !ιότειπγει€πει!ι ει” !ιο!ι· 
πω! ϋεε:ροπιοειι!έιεει, ε ει ρειιι€ειε !ι!!ει!ϋι!όεει Ιώ 
νοι!ιο:6!ιόρ πιοΒγ νέΒ!ιο. Μοιιι!ο!ιιι!ε πο" ει 
!ιότειιιγειἔο!‹ ειι οιιέπγιιιο:πε!ει @Έκι νιεειει 
!ιειτπει!ι; ειιοιι!ιειιι πιω !‹!οἔο!‹ ιιοπι ιιιιιιι!επ !ιο 
!γοιι οΒγειτειπγοε !ιπό!ιοπγεέιεύειΕ, ε πειπι ιππι 
ι!ειιιΜ οἔγεπ!ὅοπ ει!!πει!ιι ο!!οπι; ιιιει·ι ιι:οιι ω· 
!ειιτ!οπεε!Βει!!ι !‹ϋ!όιι!ιϋιὅ!ι: ει) !ιέπει!!ιο!.πιειπγ, 

> !εϋ!ϋπόεειι ει !όΒιιγοιπέε π) ει !ι!!ο!!όει ειειΕο!‹ 
ε ει !αι!όιι!ό!ει ό!οι.ιπί!νο!ι πιειθειειαει!ιιιιιιπ!ιε!!ειτει, 
ε ο) ειι ό!ο!ιιιϋνει!‹ ε!δ!ι!ι! !ιειτοπεόΒε! ειοι·ιιιι. 
Α ρειιιι;ειε ιο!ιε!ι ει:οιι !ιει!ε:ε!!οε!όπγο!ι!ιοπ Ισπ 
οι·διει!ι!ιειιι !“οἔ !ι!!”οι!οιιι, πιο!!γο!ι νει" οειιρείιπ 
πει;γο!ι!ι ι:εό!ιοπγεεπέι!ει!ι, νει" πειΒγο!ι!ι Μπει 
!ιοιιγεε!Β πιο!!ειτ οεο!ιό!γο!ι!ι ό!ετειιϋνε! ιιίε:Ιο 
ιιο!‹; όεειο!ιιιιόι!ε!ειι!ι Ο8ει!£ !ιειιιιειτ !ιόε!!!ειιιι!, 
ε !ι!ιει€ιι!ειειι!ι €γοτεει!ι!ισιπ !ιο!ιϋνοι.!‹οιοπτ! ε ω 
τοπιοε!ι Ιοοιιι!, πιἱιιιωιιι !‹ον‹ιε!ιό ιιεό!ιοιιγ ε 
ε!!επτει!!ό!ι!ι !ιει!ειέι!επόιιγο!ι!ιοπ. Πει Ροι!!Β 
ιι€γειετ ο” !!!γ ρειιι;;ειε !ό!:ι·ο μια, ι€ειιι ν!!εἔι 
ποπ , ιιι!ειοτιπτ ει !ιότειιιγειπο!κ οΒγοποει ει πεπι 
ιἔό έ!ο!ιιιί! Μό !”οἔιιει!: νοπιι!ιι!, ιιιο!!γ!ιτιιι ει: 
ιιτεἔιπ ει !ιότειπγειΒ !ι!νει!ειε:ιείιεει οιιγ!!ε, ιιιιιε!!ι 
ιιιόε!οιι νόἔ!ιε ιιιοποπτ!. !:!οΒγ ει:οιι!ιειπ ει ρεπ 
ει: !'ο!!έρω ιι!διε ει νόι!ιοιι νει!ό!ιειπ !όιο:πε!ι 
Βότειιιγειεο!ι, ιιιε!!γο!‹ ει ρειιι€ειε ο!ιε!ιιι! ειο!πε!! 
!ιειιιιει!‹, ειιτ !ι!:οιιγ!τιει ο:ειι Βόιιγ, Π!! ειοι·ιπι 
ε!!!ει!ε!ποε !ιε!ιπιει!οιιιιιε!! ει !ε!: ο!ό!ι!ι !ι!!ϋι·, 
πιιιιτεοπι ιι ρειιιπάε, 68 πο” ει νά: παπι οιιει!ι ει 
ρειιι€ειε !ιειιιοπι ει Μ: !‹ιτϋτόεε ο!δα ιι !ιενεεεό, 
ι6!ι!ιό ίο!ιιιπδ νει!ιοιέεο!‹ειτ ιιιιιιειτ. - Με ει 

!οπό:6ε !ιο!γι!οΒ ιι τϋιιἐπ!ιοι!!‹, μ. ο. ιι !ιιι_ιει 
εοπγνπό!. Πει νει!ειιιιο!!γ πω! (ιπιειεπιιι) νει" 
!ιόι·ιιιότοΒ ει ωειιιο!ι νει!ειπιο!!γ τέειότ ότι, όροιι 
ιιοπι οπο: !εϋινοι!οπϋ! ν!εει!ιειιε!ετ νει" ρετι 
Βε!ει; πιο:: ειπε! ε!!οιι!ιοιι!‹ πιειι· ειι !ι!όε:ει!ι 
π, πιο!!γ ει !οτιδιόε ειε !ιόι!ιιι6τέε !ιόιι !είο!γ. 

Δ !ιο!γ!ιο!ι πω:: !ο:!ι!!ιφ!6!›!› ο8ιηιι!π ει πει! 
ε:ε!!οι!όπγ-ι·οπε!ει:ει· ιεπεό!ειι !ιβτόιο ,- ει μέ: 
πε ι!ιιο:ιε!οεο!ιτο !ιειιιιει!τ Μ, ει ειιο!ιιιι Κατα: 
Μι ει Βοήπει!ι ιιιο€!'ιι!ε!6 !ιόι·ειιιιγρεο!ε νεηγ πει: 
εοιι!ό !ιόι·ιιιέι·οε πει·πιόιόι·ο; ε οεει!ι πιιιιιέιπ !!!γ 
!ιότ0.9 !ιόριόε Μοτο 160. , ει!ι!κοι· !ιο::ι!!ι ει τοι· 
ιιιοιι !ιόιιιιιγειΒο!ι ει: οι!όπγιιιο:πειεπ !τ!οεο!απ ει . 
ρειπεύε έι!!ειριιιιέι!ιιι. - Μαι Ιει!!ϋιι!ει!ο Ειπε· 
ιιγ880!ι ΜΜ, ότιόβο!ιι!ι!εο! ιέει!ο!!ιοιό @Μι 
πω ιιιιιωπειιι !ιο!εδ κιιισιιιι6ιωιιωω Δ) Με 
τιιεει!!ι ει!ιει!; ιιι!πι!ιο;ιγ ιιιει_ῇ‹! !ι!οιιιιει!ειπ πεπι 
πάει, πωσ !ο8!ιι!!όιι!ό!ό!ι!ι ιι!ειΒιι !ι!!!βέο!:ιοι 
Βόρειιιιο!ι, ιιιειῇιι ει !ιότιο!γειιιιειιοι τιι!ειιι!οπειο; 
@Με νέ!ιο:ιειψι!ι; Σ) ει πιιιιπϋ!ι !όιειὅ Κέρ 
ιόέι! δε:τϋπ !ιιι!όιι!ι!ό!επόμ Δω; πι!ειοτιιιτ 
πωσ ιι6νόπιιιι!ι, ιιιειιά ει!!ει!.ο!ι _ιόπιιιι!ι !ότι·ο ; μέ! 
πιω οπι!!ι!ιι!‹ ει ρι·ιιιή!Βο !ιιιι!ποεειτ (Μπίο 
το !ιόριόεόνιι!; ει «πω- ό: !ιιιιει!ο!εό!γ ειιιγει 
πο: ιιι!”υεοτιιιε ει!!ει!ει!νει!; ει ι·ιι!ιειιιγει€οι 
!ιιι!τειοιεινει!; 3) ε:;ιε!ε!ε ει!ιει! όει!ο!!ιοιδ ω 
!ειιι!οιιεε!Βειι!ι; !εγ ρό!‹!έιιι! Ηοιπι ιιιοι:!ιιτ ει 
εοειι!ειιειπγειε εει_ιι- να" !ιδιιπε!ιο!ιειει€ι!; ει 
!ιειπγεικό-ειιιγειΒ (πιοι·!›!!!!) @επι !:ορειε:ιοιτ Μ!! 
ιο!!ειιιει! ι ει !ι!ιιι!ὅειιιγειε ρόιειπειειει€ι!; ει Ιώ 
!08!ι!Ιιι!ὅειτιγειε ειρο:οι!οπ οσιο!ε:ειΒιι ε ει τ. 

Α:οπ!ιειιι ει Βότειπγειἔ0!£ Μπι ε:ϋ!πο!ι 
ε:ϋ!ιεόιέ!ιέρ ρειιι€ε!ει; πιειψΙιει παπι Γ6!ϋπιέ!ι!ι 
!ιιι!ϋιι!ιδιό ιπι!ιι!ειιιιει!ι, νει;;γ ιιοπι ο!τι€οιιι!δ 
!ιὅνεόἔοεε!ι, ε ειι οι·Βιιπ!ειιιιιε ιιοπι !ιπό!ιοιιγ, 
ει!ι!ιοι· ει: οιιέιιγ-πιοιἔειε! ἰὸοἔο!‹ Μπι !ιει!πει!ι 
νιεειιει τοειιιι!ι; !ιειιιοιπ ει νότιο! ίοι·εε!ε!ιει πω 
ποπ, πιιιιι! ειι!ι!!π, ιιιόἐ ει: οΙνει!ειειώ ό!οτπιί! 
νο!‹ ε!!αι! Ε! Μπι νε!!ειειι.ειιπει!ι. Α !‹όιειπγειἔο!ι 
πιι€8 πι;" !ιέϊο!γι!εεει! !ι!ιπειΙ‹ ειι ε!!ι.ει!ιι!ι ει!!! 
!ιο:οπ ρειιι€ε!ετει ιε; ε π !ςόι!ο!γειιπει: !οι·ι·ό 
νειε;γ ιιιιιιιι !είο!γειεει πω!! Γιι%, πει νει!!οιι ει 
!ιότειιιγει8-!ιέρ:έε !”ο!γιοποε ο να" !ιειιπειτ πιπ 
!ει!ιοιιγ. 
Με!ιοι!!!ι ι·έε:. Δ@ἀ!Ι6Πο 

Ι. Δ Ιώ2 1°φ.ιμωμ. Επι !ονοπ!ιει! 
π! νει” Νιιιοπιόπγει!ιδ!7 νει" ει: ει!ειι!ει ιδι 
τόιιό Ιιοιιο:- ιιε ό!ετιειιιἰ νει!ιοιε!εο!ι!ιό!, νει" 
ο!ιζι!ιό! ΜΒ!! ειιιπει!ι ιο!οπιδεώεό!ιό!. Α Νιιιοπιό 



62· ΜΗ εγό85/τ 65 έ)?ό85Ιε2ετΙειοϊ 
υγοΚΙσόΙ ΙεϋνοΙΙ;έιδΙεϋέιου ΙΙ ΙΜ ΓόΒειΙωε.' Μ: 
οΙΙΙΙ 2ιτιοωεΙΙ έιΙΙεροβ, υποΙΙγΙΙρέι 2εχΕδτΙ'όέΒόε ά 
ω6ΙοεΙ:έριέε Ιεό:άοΙΒοπ ττΙοἔἔιΙΙοΙΙεΙρΙΙ; υΙόΒΙ› 
ροάΙ€ ΜοεεροκιΒό Μη ει :ΙΙΙ ΙΙΙΙειΙ @κή οεὸΙ‹ 
ει: έΙειωϋνοέ ΙΜ πιἰιιόειι ττιυπΙ:έΙεωΙ πιόεΙοεΙτή 
ωΝάΙ:, ΙΙΙαπωπι πιόἐ ε: όπόΙ‹- όεΔΙοΙΙ‹ἱ έΙ‹έΙ ΙΙΙ 
πουπόπγεΙ Ιε πιομενεττειαάΙε. ΕΙδιιπέηοΕΕεΙ 
και” ειοΙε ηόΙΙιϋΙ Ι‹Ιιϋι· Α Μι ΙΙΙιέεεεΙΙΙ ε ΜΗ 
ιοΒετάεεεΙ, πΙΙ :ποΙΙοΙΙ ει ΒοώεεΙε άεΙΙ:ΙειΙ:; ω:: 
τΙπιοιΙΙΙ: Γά_ΙάειΙσιεε, ε ε2Ιν86άϋΓΙποπ"ει%ειειιό 
ότιοΙεκπ ΜΙ, ει ΙκόιόιάόΙε Ι‹οΙΙἐιἱιοτΙοιπιιό νέΙΙΙοέ 
ιΙΙ‹. ΜεΙά ει τειἔοΙσ:εΙΙεοι‹ΙειιοΙ‹ τεειΙ«πΙΙιμ ε ει 
όΙωιΙύεωΙ€ ΑΜΙ ΙεϋΙεε3έι·δΙ οΙεηγὸὲΖΙΙ‹ ; ο Ι‹ὅι·Ϊ 
Ι'οι·Βόε ωοχέιεινετοτΙοψΙ; ει· ειοΙηΙυεέι€ ΙιδτΙϋπ 
πὅ; :Ι Ιιύεγ-εΙΜΙεειτόε Βδεό8οε :_έι Μ" Βϋτοε-3 
ΙεΙΙετιιϋ. Δ πιΙ ει ΙιόνττιότεέΚΙετ νεΙΙΙο2ό ΓοΙωΙΙΙ 
ΙΙΙοΕΙ Ι :ι Γ:ΙιόεεωΙ(Β:πι Ι1όνττιότδνεΙ :Ι Ιιὅ8όἔ 
οεόΙΙΙ:επόεότ όειΙεΙΙιοικιΙ εΙὰοτ, πιἱὸὅιι ο ΙώΙεδ 
τόειοΕοπΙ 68εωΙιιιιόόόε _ῇεΙοτ›οΙοἰ ιωωιόι‹ ,· 
:ΜΜΕ επ ιΙΙΙεΙΙ: όε οττΙιοεγποΙ: οΙΚόΜΙΙόέο 
ω”. ; οΙΙεΙΙΒεπι Μ .π Ι5εειοΙΙιιι6εΙεΙε ΙοΒΙ›ω ε: 
βοΙεὅ ρςτιιοΙαοΙΙ Με” νέΒΒο7 ειΙ‹Ι‹οτ ει Ιιένπ›ό 
ΙΙΙ ει ΙεϋΙι·όεΖεΙ‹ου πιστωεΙΙ ώ: τπιενέεεεωΙΙ Ιιέγἔ 
ΙτιότεέΚΙεΙεΙ ΜΜΜ, Ι1:ΙΙΙΙΙτ ο ΜΜΜ ΙΙΙιεΙεΙ «ἐπὶ 
Ιε :Ι ΜΟΒ. Μπι ΙιιὸΙιιΙ‹ , Μ" σ€ετΙοοιειΒγέ 
Μι” ε: ότιόΙ:1 ίά6€ειίιΙεΙωΙ ε ἔγϋΙκετεΒοΙ έτΙ';Ι 
ΙΙεπόΙγ, ε2οπι Ιάσ8εΙ(νέΒΘΙπ (ρετἰρΙιετἰοΙ ιιγΙΙ; 
νέιιοτΙΙΙ: ΜΔΕ ότιόε.Ι ·- ΑΙΙδεόεέ Ι·ςιιόεεετι σ: 
«Μ ΒϋΙέβΙόπ ΙποιόΜΙΙμ ΙειεεωΙΙκόπι ύωΙύοοεε:Ι 
Ιεει; ενο ΙΙΙ: Ιιονοεεόἔόν·οΙ τηο€ε;γειδ Τ6Ι‹τε 
Μ; ΜΙΠΦωιωι ωωω 38>-39° κ πιοέο: 
εοΙΙΒτε. ΑτεΖΙν ώ όΙ·νετ6ε εωΙΜΜΒΒ, τειιὸοἔ 
εοΒΙ›= ε ἔ)·εΙ‹οτΙΙ›Ι›, ε ε: ΙΙΙ: ΙιεΙΙεπω $ιοτΙΙΙΙ ΜΗ; 
ΙοΙΙεε; έε Μ” να” Γεε:ϋΙμ όε Ι10ΙΙΙότιγ νεαΩ 
ΙαϊεάοτΙ; εΙε ΙΙΙ" νει€γ Ι'οπωΙεμπϋ έε ΙΙτοε Ιοε:. 
ΒεγύιτεΙ :Ι ΙοΙπεΙόε Ιε ει:ΙΜάοΒΒέ νΙΙΙΙΙ‹; ΙΙ ΜΙΒ 
Μι·ιγόΙκ πιοἔνϋτϋεϋὸτιοΙ‹Ι επ εΙνὲἐΙεε:ΙιικΙιιγοΙε 
επιροτύΒΙκιΙε εε Ι. Υ Η Ι 

ΙΙ. Λ 1όι Βιιιοο1ιδιιΜπιππώ Ιἐιιγοἔε$= 
Βου ε: ρ:πι€έεένειΙ -πΙοεο;έοέδ Θ €ἔεΙΙΙΙοΒγ ο 
ϊοΙγεωωοΙμ πιΙΙ‹ μ! ρεηΒΙΙ5Βοπ ο;;γ5 έΙριιιιίΙτο 
νεω3-εώνοΙτο Εοι·ΙύίςινόΙΙ, ο ΙόιΙππ1 ει: 688288 
Ιπι]ειέΙάΙ6ογ τουτΙειοττο εΙΙὸι·_ῇεὸοιποΙ‹; @ΙΙ 

Μ" ηιοπάΙιειιιιόΕϊ ε Ιώβ έ" ΙΙι·ΙΙιιγΙειε ΒγέιΙΒό 
ΡΞΙΠΒέ5ΙΙΒΙ4 ΙεΙιξειδ Ιοέ;υε€γοϋΒ ιότ1ιοτΙΙ Ι‹ὶιοτΙεἔ 
ὸόεε, εέ1ΣρειπέεΙε Παπ εἔγόΙσΙΙΙ πΙΙΙΙΙ Ι‹ΙεὰοιΙ 
τόπο ε2οι·ΙΙοα Ιιονοε Με. -- Μ6€ @ΙΙ ΙΙΙ Ιο 
€γΘ2τιΙΙΙιΙ€) Μ" ΙΙοτιΙο όε ΚέιιιεΙΙ: ΙΜΙΑ 
ΙεέιΙ21$8Ι Ι‹ἰιπιιιτειιύΙ‹, τηΙε2ετΙ:ΙΙ21Ι18]ε2έΙΘάθυγοΚ 
68ειειΙιιΙΖΙππό τοειοΕΙεειΙ όε πιοιΒόεΙ Ι6οΒοΕΙιεΙ 
ωΙΜι( οΙΙόΙνει. Α: 6εειοΙιεεωιΙΜε ειειΒέιΙγ:ΙΙ 
επέι·ΙΜ ΙεδνοΙΙΙ:οΖωΙΙιεΙΒΜ , ” Ιιοέγ επ ΠτετοΙειι6Ιξ 
Ιε νπηιιειΙ‹ Ιπο552ιΙ τοεΙΙεειΙΙ:, (Ισ ττιεΙΙγεΙ: πιέΒ 
αΙ6Ι;ς :κοπή Ιόνόπ ΙΙΙΙππυέεΙνε, ιτιΙΙξέπΙ`ε Ι:δτ 
Ι·οετοΙε, ΙιΙΙΙοιόΙοέ Μ ΙΙΙοτοΙώοιι ἔγοιιἔόΒΒοΙῇ· 
ΙΙιΙππεοπτι ε; Ι:δη·οειοΙξ; 68 οι ΙΓΡειιι€:Ιε 65 ΙΜ 
ΙϋποτιιόιηοΠοΙ β88ΖΙ18Π82ύ5Ι3ΗΠ- ΙέτεΖἰΙ‹ έΙΙεπΙ. 

Α ῖἑιέεἱΚὅτεἶειΚΒώ ϋὲε2εΙιὐἐόδἔεἱ ΙΙΙΙεροτ 
"ή Μου, ΙιξιεοτιΙό ει Ι‹ϋΙ ΙΙιεΙοεϋδΙ ειἐςιτιἑιιὸ 
Μι.. ΜΙΙΙΙΙιβ€γ :ΜΙΓ Ϊεπἐπι όεειοΙιυιό«Μέ ω" 
εξ νόΠιεΙα ει:1ΒετΙ εΙΙπτεπιοΙοΙεΙ Ισ ΙΙΙΙΙ52άΙΜέιιγοέ 
Και εΙιεΙτεΙ.ΙΙ:, τοΙιεΙΙ ε:ϋΒεόΒΙκέροπήίΒβποϋΙε 
θέ8Βεωει16 €ειΙνειιΙουέ. εΙόΒόεΙ ίοΙγεΙΙιεί @ή 
ἐτΙκεΙὰοΙ ΐεΙνεΙΙ: ειότιὁιιεΙ‹ ειέπευνών:Ι νζιΙΙΙΙιεΙ 
ω), επ :ΙΙΙειΙ.ί τπεΙεἔ ΙστιπόεόιιςΙ‹ όΙέ1Ιε "επ-Ϊ 
ΒέΙΙΙΙ Ιοε2νοΒγ πποεέεπϋΜΙμ -όέ ο ειοι·ΙΙΙΙβ Μ: 
εΙΙΙΙΙΙἱ ίεΙ2ίιε ν:ΙΙόΙ)ειι @ιι άΙΙΙΙΙΙ ΙΙιεΙοΒ ΙΙΙέιημέΙ-' 
ΙέΙΙ Ι'ξΙτέτο2ΙοτΙΙε. Πει πιώ· ο ΙιεΙειέΙειΙόπγεΙκ Δε( 
ΙεΙΖΙΙΙτΙοΒ εΙΙεπΙ ϋεειοΒύ2όιΙηεΙ‹, Ιόπιιέε:ο€εέεπί 
ἑιπεἔ)·οΙ:Ι› οτΙέ:πγεΙα, :ΙΩΝ Ιε ΙΙόττοΙ εΙΙιέΙΙεπεΙς 
πιΙΙ θεση Ι‹ὁτει:ιΙ‹Ι›ειτι οΙΙιοΙωΙ‹ Βοηο2ρΙ:Μί «Νέε 
(έό ΙσπΙιιεΙΙΙιεΙκ. Ειοπ ι1τε;τοΙΙόε ΙώνοΙΚειΙόΙσοπ 
ἐκ οΙιέτΙ ΙΙοΙε:εΙΙε‹ΙόιιγοΙ‹Ι‹οΙ ειοιιτειόάοέΙΙσοϊπί 
ετΙόηγΙεέΙ‹ Ι‹ἰΙ.ἰιἔυΙιιεΙΙ‹ έετΙιιΖωάοΖτωΙ:Ι ΙΙΙΙΙ5δΙ 
8 ὶΙόἔροτΜ τόειοΙ: ΙώΙξοε ε2ίπε εΖέΙτωεΙΖΙΙ‹ ; ΜΜΕ 
ΙικΙνει Μή, Μ" Βίοι ϋΙοΙοεΔνότ· ει. Μέ; 
πγεΚΒοπ ωεΒΑΙω‹Ι όε μη, έγοτεειέι' ΒόΙωε 
έ2.ίηΙ ϋΙΙ ιτιει€ιΙΜ.' .ΙιτιοἔΙοΙΙοΙΙ 8ιΙν;τειι(ΙοξΙοπ 
νοτόετο ε επ%οεπό έτιοΙσωτε 'ιη)υΙΙ ΛοΙςοτ.- Το: 
ϋέὺΒό ει πιοΒιεΙΙεΙτ πιο” οιΙόΙΙγεΙε ιη·όιτιόεε ο 
ἐοτΙοοιε·έμο, ει πιοικέεΙεΕ ΙτΙε€οΚΙ›ω €ϋτοέεΙΜ; 
---ΙΙεΙτοπΙετ) οΙ:Μο2όεΙ, τοε:ΙκικΙόεΙ. όε`ει ΜΙΤ 
ΒοΙ‹ τ!ι:Ι‹ο‹ΙεΙεότξ οι έτιόΙ‹ἰ ειὐΙΙΙΚϋειιΉΡοᾶΙἐ 
ιτιιὶἔοε2τἑΙί 6Ι·ιόει, ΙΙΙΙΙΙΙίω ε” Ιιοέ'οΙδ. Α: 
ΜΒΜ Ι-ΙΙΖωΙό ω6ηγθκ ιΙΙΙΙΙΙιΙω, απ ω» 
Ι1ϋιΙέετ ειϋΙΙΜιὶεΙσ, - ° °' - · - ` 



Κόι·;"εγόει·4 ?Η ογόειο:οτιειι. οι 

4 ιιιιιοιι @τι Με Μπι ε: οιιόιιγοιι θεοπο 
ιιιι:ό‹ιειεε? Κοιι.δε ιιιόιιοιι ιδι·ιοι·ιιιοιιικ ο: :. νε” 
ε ιιι:ιιιτιοΒοι ε:ιιιδ ιιειειγ' οέγοιιοεοιι ιιοιιει ε 
πιο:οέιει · οόόιιγιάοΒοιιιιοιε νοοροιιιι νόΒοιτο; 
νεεγ ροιιιε ε ιιειειιγ οιδε:ϋι· ε: οι·:όιιι οιιόιιγ 
ιάοι:οιττο Μι Μ, ε ιιιιιόι ε €οι·ιιιο:εεγ «μια 
Βονοι νιεε:ειιειεε ιιιιωιιικ ε ιιιο:οεεϊοιιοιιγ 
Μοι;οικι·ο, ο ε" ιεπιειι ε ιιειε:ειιοτιόιιγοι‹ 6ο: 
ε:οιιιι:ό‹ιεεε, 

λιειειιοε οιιοιιιοι ιιιι·νόιιγοι ε:οτιιιι Μ 
ι“ε:εεε:ει:!ιι·ε ιιοιώνειΚο:ιιιι ε ιιδεοΒ. Α πιο 
Βιιιι ιιιιεΒιιιι Ιιειε:ειοάοιιγοικιιοιι, Με: ε ρεπ 
Βεειιει οιδεόοιτ ε:ειιειιγοι‹ ε:οι·ιιιι, ε νει· Με 
οιιιιιιειι ι”οτο,ς, ιτιἰιιοι‹ ιιϋνοτιτο:ιοι1οιι ε Βεινε# 
:ιι ι“οιγειιιει ε ιιειε:ειιοάοιιγιοιιόε:οι·ιιοπ :Με 
οεει‹ ειτε ΐοιόιοτι, ιιειιοιιιεε:έιιό οιοΒόεο, ε ε 
ε:έιιιοιιιιέιεοι‹ Βοοτεειιιιειι ιιιοιιιιοι‹ @εε , ιιιι 
οιιιόι--ιειιιι πιοιο8 ιι ιοτιιιὅιιἱι‹; ιιιοιιγ ιι6ψεω 
σε: ε ιιόνιιιοτδ ιε ι‹ἱιιιιιιει_ῇε. Ή· | 

Χρειι€ειετόι ε:όινειιτι ιιιπιιιιειιιιιι, ω; 
ιαέρ ε: ε νικ ιιιιιιϋεέΒέι·ο ιενιεε:ειιετ·όεε:ι 
ιιιοενέιιιο:ιει_ιε; ο: ε ιε:ιιειι ειιιιέιι ιιιι‹ει›ι› ει» 
ιόιιιι‹, τιιιιιιιιο€γιιι ει ιτόι·έιιιοροι τοι·ιοιιοιιιιο-' 
"ω, ο ει ε:οι·ιιιι. ε ινόττο νιεε:ειιειεο ιε ειτε 
ιειιοεειιιι. Α νόι·ιιοΚ οΒγοε ειι‹ειό ι·ιέ·ε:ειτ ιι 
ιοιδιοε ιιϋνοιιιο:ίι νειιο:εεοι‹ ιιιιιιιοι: Μ: 1) 
Α νοτιιοι‹ νί:ιει·ιειιιιε ιιιοΒιοιιοιὅεοιι ιιΒγειι ε: 
ιιιειε‹ι ε: ι:ἔειεεἰ ιέι:ιιειι, ιιε «Με ιιόεόΒοε 
ι::ε‹ιιιο ιιοιιι ιόρ Μ; :ιο ε: οιίιιιοιιεοει οε του 
ιιεε:ιό-ιε:ιιειι ε:εροι·ο‹ιιι‹. Σ) Α τοειοιιγ ε π» 
Με ιετιιειι ιιονο:οιοεοιι ϋιοἐιιοἀιι‹[ ΒινεΒιιεοΙ‹ 
ιιοιιι ἔιιιοιῇει‹ ιιιοε :που ε:εροι·ο‹ιιιετ.° Α :ειτ 
ιει·ιειοιιι ιο ειιιιγιτε ιι6νοιιοτιιι:, Με): ε νοι· 
ιιόιιε ι·ό:εεε:ιιιϋ :δι :θεοι-ιο ιοε:. δ) .Ανω 
εοιγ.όοει‹ιιι‹ Με: ιιοεε:ειιιει·ιεεε ειειι οοϋιὰοιιΦ 
ποιό, ιιιιι ε:οιιιιειι ιιιιισι6ιοε ε νόι·ιιοοεύιεεοι6 
κι ιοιιοι «Με. Α: οι·διιοι:ιεύει ιιι:ιιειι .ι πιάνει 
οι; Ο ε ν ει· ι· οι νι:ι€ιιόεειει ε:οι·ιτιι ε ̀ νόι·,εο 
ιγόοειιύιι -ιιιοιιιιγιεόΒο οέγειειειιι ιιϋνοικοιιιιτ; 
ιιιιιει6ιοι; ε:οιιιιετι ο: Με ε:ότι ιοιε:ιι: ιιο;γ, 
ιιιιιιιιιο,ς,? ε νί:ιεττειοιιι ε ιιδεοΒοε ι‹ιϋιίιόεοι‹ 
Μ, ε ι·οειοιιγ Με: ιι πι: Μι ι‹οι7οεοι›ιιό 

ιοο:ιιοικ. 4) Α νωειι?-ιιιιωθιι ιέ:ιιειίιοιγιάΦ 
Με σεϋικιτοιιιιι ιειε:ε:ιει‹, ιιιιιι ιιοπι ΓοΒιιιιιξ τω 
ειιειιιιι, ιιε ε·εότειιειιιιιι ιιιιιιιιοεωωι Μπιε 
τοιιιο”νεεε:ιιι: ε :Με ειειι.· Α Μπιτ· ει εόιετ 
ιειοπι οεϋικιεοιιιιι, ε'ε:οιιιιιτ ενο: ι'οι:οιοιιιιό 
ιοε:, ε οινοειιι ιιόοοεε_οΒόι ε ·ιονο€ϋι›οιι τιιοἔ# 
νϋι·όειιιιιοιιιι. · ο · ' 'ι ι ι Α 

Α Μ: Με” ιιιοιι:ιιοΒο:οι·:ϋ· ε ιο: 
Με» ε άινειο:όιιιι οιιιιόιοιοικοι (ιιιοοι·ιειι) εοι·ἔ 
Με τοιειιιιμι ο νι:εΒιιιετ Με νοέ:ι. ο 1) Με: Ρ ε 
τεοοιειιε Με ]οιοιιιο κι ιιιεεει, ε ε:ιιιειι ιο 
ιιιειειιοοειι οιιοΒιιεωωιι νοιι ε ποιοι, εεε ε:ο 
τω; ιιιιιιιιοιι ε: όιοιι·ο ι“οιιιοε οιοιιιιίι, ιιε` ιοιο# 
πιοεοπι πιοΒιιοιοἔε:ἰι‹, ιιι:ι ιιο:ιιει ω. Σ) 5 τε ιι ι . 
ιιέ:οιο ε:οτιιιι: ε Μ: ε: ε" ο: οοιιιιο:εογ 
ει·οιιοιιιοΒοο ι:Βειεεε ειιει τ.έιιιιειι.)3ι Αι Μ: 
Ι‹όι·οεειι οινειιιο:οιί νέι·,'νεεγ ε νέι·ιιοπι ιόιο:δ · 
ιιιοι,;οτι ειιγεΒοιι ειιει ι“οιιέιο:ιοιιικ. 

Ηο,εγ ε:οτιιιετι ειιιειε:ειοιιοιιγοι:. ° όειδιο ο 
ιιιι:ό‹ιεεε ό: ιιιιέιειιιεεε ιοιι·οιόιιοεεειι, ω: 
Μ, Μ" ει: οιιόιιγιάοΒοιε ε ιε:ι:Βειιιιειιιιο: ιώ 
ροει οιοεοιιάδιιορ ι:εοι‹οιιγει‹ ιε;γοιιοι‹; οιοιι 
οικιιόι ιειιιιι‹ 
εγοι·ιιιοικοιιοι, «πω, ιέιιιιιειιο:όιεει ι:ϋιιιιγοιι 
Με νιεε:ετοιιειιιιι ιε:ιιε ,· πιιιιιοοιιι ε: οτδιοι- . 
Με ι'οι·ιιεικει. ·-- ' ' ε 

Λ Μ: ι οιοιιιίόεο€οι ιιιοιδιοΒ ε:ε·ι· 
:δ Με ιιγιιειι‹6:ιι‹, Με): ε Μ: Μισο κόβω 
:Με ι (ριεειιιι) οτοκιικιόιιγο ?Δι ε εγό;γιιιιιιιισι 
Με @Με ειι , Μ" ε ιιειε:ειοτιέιιγτοιιόε:οτ ' 
ι”οιι:εειεεε ειιιει, ε: σώου νό8ιιοιιιοιιδ ι‹έρἔ ' 
ιδάοει ιτιοενειιο:ιειιε, ε ε Μισο ι‹ορ:ὅ‹ιοει οι4 
ιιγοιιιιε. Ά πω, ε:οτιιιιο, ε ιοτπιοε:οιιδι πιο " 
ι·οιιο:οιτ ιιοιοεεόε , ε _ιοιοιιιένδ ιιότιιει‹ οιιιιο:- ' 
ιιιιειοε νό,οοιι, · ιιιιιιέι ·ι`ο€νε οι” νέιω:έεοιε 
ιϋτιοιιιιοι‹ εινότιιοιι, ιιιοιιΥοι‹ οἔοε:οιι ·ιιιιιω ' 
ιειϋ:ιιοι‹ ε ι'οιιιόνδ ιιοιοεεόε ειιιει 1οιιοισιιοιιι6ι 
ιιιιιιόι οι·ιιιει_ιοεοιιιι ε: νοιοιπι€ι:οιιοο8, ειιιιιιιι 
ιιειειιιιεειιειι€ειοιιε Με: ι‹όι·ειιγεἔ-ι‹όρ:ὲει · 
ε ιιϋνοικοιιδ ι·οοιοιιγ-Βέρ:οε ιιιοιι.·· Α:οιιιιειι ε 
ιέι:ειι πω: τω: ε:οιι ι‹όι·οι‹ οιιοιι ιιειιιει‹ Με:: 

"ε, πιἱι‹ ειιιειιειιιεὸιει‹, ιιειιοτιι €γ·ιιιτειιοιο 

ιιεεοιιιό νιε:οιιγοι‹ ικϋ:ϋιι ε' 



θ! 1Κόπ:_ ειι68ιγ- έ:: Βγ6Βγε:οπωιι. 

νέιιιο:ωιόΙπιΒ ε εικόμ”Μιρε ιιιιιι1πϋπιπιοΙπ οΒγέΜι, 
πέΒοϋπιοιι ισπιπάιιοιὅ ΙπόπέΙΙειροποιππει ω; πω; ει 
1πιμ6Μι πιπνοεοιπ ι: ππιοενπιιΙειπιππιπ. 

Α Μ: _ιοΙΙοπιοππ·ο κόπο :από π! 
ΜΙοππιοιπεπιεγ Μπα @Η Μ: 1) ει: επὅπιγι (πιγ 
πιπιππιπο.) νει" ι:Βειιόεπ Μα; Σ) ε: ιιΗοπὅιιγἰ 
(Ιιγρεπόγπι.) νει" ΙοΙιοε ΜΔ (ΒπεπιπιΠοΙιοπ); 
3) ει: εΙοπέιπιγπ (πιγροάγππ.) πω: οτδιιοπιεόΒι 
Επι, ιιιέι:1πέρ πι1ε;Ιό:ι; 4) ει: πιάγπιπιππιΕπιι κι” 
ποι.Ιιεε:τό ω. Μπιτ! ο:ιιπι _ιοΙ!επιιοΙπ πιιιι€οιππιπιιπι 
ΙοεΙππΙ_ιέι!π πω, παπι Μ:ιιιιιιπ ππιοπιπΙΙιειπιι; ε ο 
ε:οπππιτ ει ε:ο!ποπ οεοπνέε, ορόε ε π: ι. Μ: ε! 
1ιονο:έειι ε:έπιιιπ:οιπιπ Ιππνι3πιμι. :πω οΙδειιΜ 
:οι ει:οπιπιπιπι ει ε:οπ·:ὅπιοΙ‹, πιοπιι όροπι ιιε:τέι·Ιε; 
πιο” Ιοει!πειπ εοπιά0ΙΚ02ύ8 πιιόόποι οΙΙοππόπο, Μ 
πι ιοΙΙοπιιοΙπ όε ΕοΙποΙ: Γο8ειΙπιτιειιι εΒέε:οπι όεε:ο 
πωπω. (5αΙιππιιιιιε .ΜΜΜ 1843.) (Ψάρι.) 

` Μ. Ι-ΙΙόε. 

ΔΔ Δ ιιο.έΕππόΙ Ρπ.Βπ.ΜοΜοπι6Ι 
Α ι€ει€έιΙγι, ο:επι πω ΙαιΙδ νεπΙειππιπι $ιπάοππιέπιγπ 
Μέ ΙΜ 8:ει1ιροπιι.ΕιόΙ πιω τεΜπιτοπιπ: Μ. ω 
"Παμε (οΙι_ιοοτιν) οΙά:ιιΙπόΙ, πο: ει Ιπϋ:Ι6ιτ 
νειιΙειππιπι πΙ!οιὅ!ειἔ, ό: ειΙπιπιγὶειε (ειιΜοοιιν) ο! 
ιΜπό!, π:: ει Ιπό:Ιοπιάϋ νπιιΙειππιπ ίϋΙνόιο!έι, 68 
Κπίο1Ιδόόεότ (ε:όνειΙ πιίοπ·ι.6:ϋιιεόΒοι) ι!!ει6Ιοἔ! 
- .Δ ιοπππιόε:ει-νπ:ε€πιΙὸΙπ πω: _ιερειε:8:ι!ειαιπ 
66 ίόπιγεε !πόππι!ετοι ΙπόιεόΒιοΙοπιίτιΙ: νιι!πιππιο!!γ 
6ΙδπΙοειεπι (ρεπειεπιποο) έιτρΙέππώΙπιπιιό όιόΙπεπιγ 
ιέΙειππιίπνοε Ιπόπἔεπι (πιιιιιεππιπι) να” πιιΒέιΙγ Μιο 
Ιότ; ππιοπι τιιόοπιιέπιγε:επιΠεδ Μ:οπιιιοε ει:, 
Μ” απ; ππι€άΙγπιειΙπ ό!ό!ποπιγ :Πω οεΕπά_ιπι 
πο; τΙο εοΙπ πιπΒά!γι·όΙ ο: πιω: ΙπόπιμπΙΙίιππιέι- 

·πιγπΙειε (ιιγροιΙιειιοε) να" οεπι1π ΙιειιεοπιΙειι, 68 
οποιπιπιόπιγΙΙοε Μ:οπιγοε. -- :πιω ΜΜΜ, πι 
ιιιπΙοιιιέπιγοε νι:ε8άΙιιι ο:επι επεπΙππιέπιγππόΙ ω 
νέΜι πιοππι Ιιειτοιι: Μ” ειΚόπΒοπ_ῇ νειΒγ πειΒιι!γ 
πισω οΒγόΙιΙ› πιππιπιι ει π'οΙοε:Ι66έιε ίοΙπέιΙιειπιιόιο:έ$ 
νει!ιιπιιεΙ!γ ΜΜΜ Μοππιάπιγ, ππποΙ!γ πιει: έΙοιππιίπ 
νο:οιπιοπι ΙιειεοπιΙό Μοε:Ιόιιέιει πιο:Ιιειι οΙδ ; 
πιο νπιιιπιπι!π οΙ!γ ίοι·ιι6:6 ΙιοωΒεόεοιπ ω, πιιο!γ 
ηποιαιό! ά!Επιιέιπιοεπιπι νένο, όρρεπι εεππιππιι πιγι! 
νέιπισε !πόι·Βοήσι να” πειΒιι!μ. εαπ Ιοπιοι: Ειρη 

Ιιειω!πιπ - απο: όιιιιοπιοιπ π.ιεό!γο.Β ΒόιπόΙόιπ; 
πιπιγειΒιιι!π έ: ε:οΙ1ο.ππιιο:Ιπ. η ν 

Ι. Α ε:ε!Ιοιιιιοιπ ό1όιπο.πιγ άιππιοπιέιειπ 
πιιι.πιπλοπι όε:ι·ενο!ιοτ6 πιπιγειε πιἔ!!πιπΙ -- ωΙιέιι 
1·ει€έιΙΥ, 68 Ιπόι·Βοπ_ι πιό!!πϋΙπ ίεπιδ:έε - ει: ε 
Βόε:εόἔοε, όε Ιιειιι€ έ!επέιπιγΙπειιόε, πιιο_ιτι πι 
πιγειΒι| ππιπ_ιά ε:οΙΙοππιπ ιο!επιειέ·Βειψει ΜΜΜ πιει 
Βόι. Νππιοε πεεά!γοεειΙιπι νειΙειππιι, Μπιτ ει ΜΜΕ 
ίσκιο ιόπιγΙπεύόεο, ιιπόμιΕπ ει: ιεΙποΙΜππιεπι πιο: 
πω: πειεπιπιόε ε:οΙ‹οιι !επιπιπ ει: οειοπιπιεέιΒ, πω· 
εόέ, οειππω!ειπιειΞε, οιποπιιΒιιιώΒ, εοΙπ Μειω 
ππιοε ΜΜΕ ειΙι. πιο ε:οποπιοεέπο ει πό τιιΙειμιοπι 
ε!ιι;οιππιειΙπ πι· Μπιτ. ει ε:οπεειΙοππι, ποπιιιιπιπτέε, 
ππιιππι1αινιιΒγ, πιιϋνοΙὅὰὸεπ 6ε:ι.ϋπι, ππιειενιιπι πεπ 
ΒπιπΙο:ό οιτο_ῇϋΙπ; όε ει: νειΙόΙιειπι πω· πω! Με” 
σε:: πιέ::ιιππιπ οΙιο€ιιΙωΙπιπι ε:όι ιι πω" Μπι; 
Ιιειπι, ε ο;" ίο8_ιιιΙπ ιειΙειΙπιπ, Μο" νόΙοπιιόπιγ, 
ιιόΙοι, ΙιϋΙοεοΙοιοΙ‹' ε:ειΙιπιόεάεπ οε:ππιόΙ‹, πιει! 
ε ειδιιόΙοιοΙπ, Βοε:ςιπ1πόιιγ, ε πέππιοΙπ ωωι 
Μι, ε ππιπ5ε εΓόΙο ποεειΙιπιειΙπ, ε εε:ππιόιπ όρου 
οΙΙγ Ιππιπιιιιιπ πειεειιιο:πισιπ, πιιππιτ πι πιιιΙΙγ Β6ΠΠΥΘΠ 
ε:οΙπωιιπ πι άινπιιι ε :Με Βοπιόεπι€οΙπ 1πϋ:ϋπιεό 
επ-ιεεέ Ιεπιπιι; ο” πιοππι ΙπϋΙόπιιιεπι ιι νὶᾶἐπιεύΒ, 
ε:οπιιιοι·ύεέι;, πιθπιιιι Ιποπ16Ιγ. ε Κοιιιιο1γεέε 
ππιιΠγ Ιιπιπιιει· έπετΙπιειΕ ω, :ΜΗ 8θΙΒ αιι;ειάΙιειιια. 
- 8:Μππι ει!ωπ:ιιιι, ει Ιπωπιπο:οιιεάεύ Με:: 
ρειοεμ εοΙπε:οπ οἐγ ε:οππιρἰΜπιειι :Ηπα ππιπ!!γ 
επδεοπι Με π-:Βόε: @Με ει;γεπποΙππο, πιο” Βέη 
πΙοπ·, Οειοεπιπ, ΝειροΙοοπι, εε ει Ηιππιγειάπει!π μέ! 
πω: ειόἔἔέ ι€ει:οΙ_ιπει; ππιπ νοΙι οΒγέΙιΙ› ει Ιππι 
ποε:ι.οε πιω ΙοΙΙοπιΒὅε εε:ππιόπο εΒόε: Ειππορει 
πιιιπιτΙοπι πιοππι:οιόπιόΙ ει Επό:νόΙοππιόπιγ!ιοπι Μπι 
ο" ε:οΙΙοππιπ πειεπέιιγ? Μοἐ νόΙι ππιιπιπ1οπι επά 
:επι1πιει!π ει Ιπόι·ε:οΙΙοπιε, ε ιεΙοει!πει, ππιοΙΙγόπτ 
ειΒόε: νεΙιΙιιπ:8όεέι%ειΙ ΗΜ. Μάο:πιι, ε:όπι έε 
ιιιι€γε:επϋ τοιιπιοΙε ωιωιοιι, ό8 @πιω πιοτιι 
αιΙΜιππιΕ-ο ππιοΒιπιτ ε:εΙΙοιιιπ ι·πιι€ύ!γπει, ω” ει 
ε:ειΙιειάπιει!π ε:ϋ!εωτι οπιιΕιοπ νόΙοπιιόπιγόι, πιω 
ιιοπιιποπ· ΙοΙπἔιιιο:οΙνει ΜΜΜ - Ε:οπι ε:ει!!εππιπ 

ωειιποσόωιπ πιο πιιαπειπ1πιειΙπ πιιππιάόε όπι Ιπϋπόιππ- 
Μπι, Ιιπιπιοππι πἔοπι Ιπϋπιπιγοπι ιἐε "Μπα πι Με: 
ιόπι ειπιγπιἔἱπιπιι πιειιπιειΕ Μ; Ιιέππιγε:οπ πιοππι Εύνοι 



Δ . Ι πω €γάεγ- 68 "68γε:οτΙππζ πε 
 

ιἑΙ‹ π ΙεΙΙΙ·Ι ΙππιιΙΜοΙιειΙ ει ΙοἔειιΙγο8πΙιΙι ΙοεΙΙ πει 
ΜΙ? - €γει·ιιιιοΕοΙιπέΙ πι Ι:ϋΙι6Βέε οΙειπγΙτει πι 
»,μΙΙγοε, πο” _ΙΙ.ιιι εΙε6 ειπεΙοπι Βγοι·πιεΙεοΙΙ 
ιδΙ π ιιιέιεοιΙΙΙ: οπιεΙαϊ εγοι·ιποΙιοΙΙΙιει Ιιειτπι αι 
ρειει:ΙειΙΙ:ι, -- ει πϋτοεΙιιιτυτοΙ πιιπποπ οι·νοε τει 
ΒἔιΙγοεππΙΙ πιω π πόΙΙ:ϋΙ πο" νειΙιιΙ‹ι ππγειει 
Ι‹όι·€οι·ῇι·ὅΙ ΔΙπιοιΙο2ΙιειΙπόΙε; ει ΙεϋεπειρΙ όΙοτΙιδΙ 
απ: Ι.:ΙιΈγπτ ΙεΙιετπο ΙΙΙ εΙδ-εοτοΙπι, ιπιπτ ρ6Μίι 
ιιΙ ο" ιό ιιϋεπ ω, νει;" ο:Μ·οπιΜι Ιιειτερό 
Μ» Ι:ΜεέπέιΙ Ιιεέιπγεποι· πεπι «πι» ιποε :ι Μό 
821ΙΙΙΙ πγιΙΙΙειΙ. - Με π πιοπποιωιΙιτει πάπια» ειδε 
εόεϋΙ ειοΙΒιιΙ ει ι·ιίιειΙΚόι·οεοΙτ ρ6Ιππ_ιει ιε, Μ: 

Π π ΙιέιπγίόΙε Ιιοτει€εόεοΙΙεΙ ΙιΙΙππΙ‹, πι” τόΙοΙε 
οεπΙα Ιιοε2όΙπι π. ΙιειΙΙ:ιππΙ:, ιπἱπὸει:οΙ‹Ιιππ ιππι 
€οΙαιΙ εποπνστΙπι Ι‹έριοΙιΙ‹, ε ποπ οτέιε Βόριο 
ΙόεΙόεΙιεπ νειΙόΙιειιι ιιιεἔὶε ΙιοποποεπποΙΙ, ει πι» 
Μπα π ειέπιεΙ (πιοΙΙγΙιοπ οΙΙγ οτὅεεπ ιιτπΙΙιο 

πωιι· βιινόπγοε ιιΙΙιειΙππίιΙ ΙΟΒΥ8 τπιπποπ Ιοε 
ΙΙΙεεειΙιΙ› έεπτενοΙιοΙϋ τιιΒιίιΙγειπγει€ ιιόΙΜΙΙ, 
ιπΙΙΙγ ·τειπιιτΙόε νόΙΙ ιιιΙππεπΙει Ιιιά_Ιει; - 
πιτ οΙιιιοΙκόιΙοΙε, ε ΙΙΙΙΙόπϋποπ :ι ι·ϋειοεπιπόΙι 
(πιώ ίι16ει)πι·ΙΙΙγ Ι:ϋιιπγοπ ΙοτιοπΙιετπεΙε ποπι 
ο" ΙειρειειωΙάε Ιπππειίηιι; 6ο ιπόπ οι κι Μιο 
πγοει, πο" πι οΒόεωπ ε2εΙΙοιιιι τιιιπέΙγ,4 :ι 
ωέΕΙιιέιι· πωπω ε2”6Ιιό πιιγπ€ἰ νιΙΙΙι0ιιέει. Μό: 
Ιιει~ Μ: Βο;γ πιο επιΙΙνεειιΙ ει "Μια πισε08ό 
Μι· ωπισιι "σε ωιιιιιωι, Μπι τ6%όπ: ο πω, 
ω? ιι καιω” ιιιωιωι, ει· ιιιιωΒιιιι ω 
Με πιθέβΙΙΙδπίδ]όπ πει·ιιιιιεισπ ι·ιέπιπιι Μ» 
πιππεπε-ιεΙπω, έ Ι·ϋΙιομΙ€16ιιιωΙπΚ? 

Πο πιιιιΙΙ:Ιπ ει ισπγειωι Μπι· ιπειιΙΙΙιειΙΙΙΙΙΙ, 
πιά @Με ιιι64ιπιιιιι·, πο” 8:62· Παπ ιιι€πησπ 
ΙοτΙ:διόπ, Ο8έΙΙΙ Ιειιι6ΙΙ6εσΙΙ, ε ΙιιιεοπΙ:ΜΙε - 
.ἄπεΙοῇειπ; - ΙΜ Μ; πιο%οπό6ΙΙιιΙΙ, πο” 
νεππιιΙιτ ειποΙεΙά, πιοΙΙγεΙ:Βϋπ ει πεει;έΙψοε επιμ 
ει”. ΜΗ 8οπϊΙἔιΙΙει, ειπα πιει πω έιΙΙΙΙΜΜ, 
πιόεΙε ποπ 65ετοΙτ τπἔιΙΙγσεεἐειΙιΙΙΙ εθπΙΙΙ 
εαπ ΙΜΙωάΙΙΙ, πω! ΙιΙεισιιι οΙΙοππϋ νόΙοιιιιέ> 
πγοιιιι6Ι οΒΙΙππΙο; πιω ωιιιιειιιωωπιιι€· ει 
8Ζ0ΙΙόπιἱ, ε Μπι ἱ·εΙποτ0ΙΙοπ επΙΙΙό ι·επΞΙγοϊ 
πω Μπι ΙΙΙΙΙΙΙπιπεύε “επι πω, 8 νιιιι6ιιιιιι 
αει: ΒιιΙτόπγ6ε Ιι:ι€έιτϋΗΕ ωποι ΜΜΜ νσπΙΙΙ, 
ιιιΙπίΙιτις? Μ πω, Μ· ΜΜΜ 1ιιόιιιΕ ιτιΙ πι, ιι 

ιιιιΙ 1ι€ΜΙΠοΙΙΙ:? - ΜοιιιΜΕ τονέιΙιΙιά, πο" 
πω: ε26ΙΙιππι ΜπιεποΙ6Ε, ιποΙΙγοΙΙοΙ κι ΙεεΙΙοΙΙ 
ΜΙ ΒεποΙιπεσπΙΜπίποπι Μια, παπι ειΕπιιΙσπαΪ; 
«Με ποπ ιό Μιὰ ποιιι ΙοπιοΙ_ιιΙΙι πιος, πο" ω 
εσπ·ΙοΙΙτοΙἔ, ειιοπ εεεΙΙοπιἱ νειΙειιιιΙΙ, ιποΙΙγ π ΜΡ 
Μ: ΥύΙ88ΖΙΙέ° ιτι2€έΠ2ΙΙΙ ΙιιΙειΙΙ, ποπ τοιιΜΙΙ ΕΦ 
Ιϋπι€οπάοΙπί ποπι ΙοΙιοἰ, ιπει·Ι π: @με επώ 
Ι6πι ΜΙΝΙ π: όΙὅΙιειι εΙδ πεπι _ΙδΙιεΙ, Ιπιπειιι 
6έγΙΙΙ π ιπέιειΙΙοιι, 68 ε: πιέιεΙΕΙιππ, ει πιΙ π ΜΙ 
ω δ8ιΙδπ2Ι, 6ιιι6πιι ει ιοεσεΙ πι, ο οπο! πω· 
ΙιΙειοπι τιιιιιιΔΙιπ νηγιιπΙ:. π 

ΙΙ. Αι ππγειειειΙι; ειεπόΙδιέειοΙ:Ιιεπ 
Μ82ΙΙΒΙΙ18ΙΚ, ε ιι€γεπειιοΙΙΙιππ Ιον:ΙΙιΙι τοπγ6ει 
πει πιιιιι1οπ ι·ιι€ιΙΙγ πόΙΕϋΙ, νΙΙέιΒοε ρ6ΙΙΙ.·έιΙπ οπ 
ποπ ει μιιπγω6ε, ε ,Μπι εσππγετ Μπιτ σε 
€·86ειεύεοε ΜεΙιεΕΙιοπ ιε, πιοΙΙγεΙΙΙιε νΙ€εΙΙΙΙ 
(ΕπΙϋιιϋεοπ :ι ΙππδΕΙιεπ, Μπιτ ΙΙΙ:ιεεπόΙο, 6ο 
ΙΕΙιι€ε ΙοοεΙι:επάεπόεοΙΙΙΙιεΙ εΙΙΙΒέό πιοΒιιιιιωΙ 
€ε'ΙΈ). Πέ πιέε νΙΙόεοειιΙιΙι οι, ει Ιιέιι·ΙιρόιΙιό ΙΒ 
ΙιέΙγεΙιπόΙ; πιΕ τσι·ιο:Ι πι εΙ?~ Α Ι'οΙπόΙγ πιειΒιι 
πω, οι πεπϊΙοΒο8 νειΙππιΙ Ι ωΙιέιΙ ει» αν? οιΙΙ 
ποιπ Ξεοπ Ι6ΙιοΙ νοεγΙ.ππΙΙ:ιΒ Βε!ιιιοπγίΙππΙ, ΙΜ 
Μπι οΒγΙΙ6 «πι, π 1πίι8·ΙΙέΙόΙ Μπι ότΕπΙΒΜό-ι 
εόπιθΙ $οςνει @επι Ε6Ι'08 ιι·ειιιγτ ε ιιιιι€ειι ισ Ινι 
εοπΙόνει Ιπε2; έρεπ ο Ιϋι·νόπγ ε2ει·ΙπΙι πιω 
ιι6Ιά!ιπΙ επ ιιΙπιίιΙιειπ 8 τοΙΙιε«Με, και” ιι πέ 
πγιΙΙΙ ΙισειιιπιΕιπιι (πιιπιοεπι ,πιω ΜΜΜ 
Μπι; πόΙΙ:ΙΙΙ ει Ιιοπιίοιιιέ5, ιιιοΙΙγ έιΙΙοιΙ πιω σε 
ο8όει ΙσιιιΙιοε πθνέπγ ιιιΙΙι€εΒγ :Μό ιΙΙΙΙιιι6ΙΜ 
πιοΒγοπ ω. ώ πω" οι :ΙΙΙ ει ΙιϋἰεἔοΙε τοπια 
ΙΙόεόιδΙ πι - ει έγι1ΙΙιόό8& ΙΙΙΙΙιοτΙέεέιιιΙΙ ε: 
ε'ιιΙωΙέιποεπιι οΙνιιιι Ιειιιοιιιτε, πι ιιιεΙΙΙιΙΙι·η·π-"ΙΙ 
πω ιύιΙΙΙΙο1ιΜ, πω» ΙιετοΙΙιΙ›Μ πι, νέιΙΙΙΙ, 
(Μάι ΙΙόΙιοι·ΙΙΙιπ ωιιΜ επι και σπωΙσιῇοιιε 
όΙ·ΙεΙειιιΙιοπ, Ιιειιιοπι πιίπόσπΙΙΙ Ιιιά;Ιιι, Μ" π 
εισιιιεπόπεο_ΜΙε οεγΙΙΙ ει πιέεΙΙΙΙόΙ ΕδΙΙΞΒΙΙπ2ἰΙ‹ 
08% ιι·έιιγΙ, ε @επ :Μάικ ει ΙιπεοπποιιιΙΙειϋνο 
ΙεΙΙΙιοπ «Μι έΗπΙΙΙ6:έεΙ 6ΙΙπ]11Ιέ8, εσΙΙΙΙΑΙ"Δ 
ΙιστΙΙιΙ5, πιω ει ΙισΙ ΙΙΙΙιδΙ'έΙο ιι€πό820τοΕ ΙΙΙΙΙδπ 
π6πιίι εο_ιωΙ οΒγοεϋΙνάΙΙ. ΙΜ Μάι: ΙΙ88ΥάΙΙ πι 
πιικιπε ιιιο;ιγϋιιΙΙ, πιω ο επει·Ιπι νεεγει αιμ 
ΙγοΙπιτ πο!! ΒΒοπ ειιόΙοε όπεΙοπιποπ νοππϋπΒ, 
και" οι” άΙΙ.:ιΙάποιε 86ινόπγτ ΜΗ ΙοΙάΙΙΙΙειιιιιιιΙ‹; 



Μ κά” ενόενε.65:ενόεεεΖο!ωπ.: 

ά 11$!!3°!!!ε :!εωοωιάε έ μη!!! Βοΐο!χά8; _ πιάΙ!γ ω!! 
Φ!99ϊπθ!! .Θενϋ!!_!3ΜΜ ΑΜ! ΜΜΕτά ΟΜ 
9!!!<› Μαπν!Γε Μ!! τωοεκάά π ό!!οετά να 
Βά!05,;!2 ρΒά!;;εάΒρετάέ άει Μάιο!!! ο!άεδά_ ἱε 
τπιά!·ο!άε; άτάε!”άτΠε!ε ΙΜΙΑ! !ιάιεεζάτε ε!!!;!! 
!!!α;!ΜΕ, πέμπε!ς ά!εά;!γνοόη8!!τ, ότάε εηγά!η 
ό;; "άτιπάΒάρο!άμω!ηΜεγ Μει!νῇά!ε :ιι_ ά!άμ 

τ επτά!! ο Βγάτωά!ι!!ά!, ιιιά!!γά!κ!κά!Ξειάητά!άσι Γοτ 
εο!όα!πιπ!ςΏ άΛάιι!τά!ε ά!!ιο!άμοεάπ τω" ά ω!! 
άτι!ά!: ε!,. οΒάεπ !ὁιιιάΒά!‹ιιά! [ΜΙΒ άιοτι ΜΜΜ; 
άε ά!!άιι!ιατάεο!: !ε6ιιιιγάπι το" !ι·άκιμ γάεεπά!ς 

> Βά!!!”!ιά!ποτύ!κ!!άμ Μεγιτιάι,_ βότῇέι:ά!‹!›ειπ 
!ς!!τ!μάι!;ϋεε68 ΜΒ. ιιι!!!γ Μπιει· Γά1!6‹!ηά!ι:-!‹! 

» ]:!!(!28. ΑιιάριιΕπι οι” άουεο!!!με!άιμειά 
_ Ρεοεάβη τέιΒειά!Βέι!ς όεινά!ιά!πιεά_όεεμ Με!! μ! 

;!Ηιο;!;:ε! 8ύ1°88-!ά: _!άενάε;ά!χάάά!ιΒ !εότεάτ 
. _!άτ !άτωά!δ!τ!ά:π! - ε!!! Μά!πάτ τρνέι!:!; πιο", 

ε! ά;άτι ά!.μιάπά!! Βοηοχήάτ·ρι ά!νά!ειεπάάάρ! 
ν Βάτομάάά!ετά !ε !ι!!οηοειτ.!, ειάτὶιιτάο !ιί!γά!γ 

!.ά!εριιγ τ!ει!.άω!ειι!κό;!ά!εάάάά πά!!εί!!Ξε ϋ!!!1ά! 
Μεάτα!!υ!άεάπγνάε 2.άι·κηάειάτάτ, ε !Βγ δ Βοή 
Αρώματα νά!άιηάυγάΒάπι · ε! Βυ]σεάάγνοε !ε!‹όξ 

` άτοάο!! Μίάῇ!ὅ‹:!!ιά!άεάτὅ! άεάμάμ οε:!ο:!!‹. 
Μ: 8Αι άπι!πά!τάΕ άτάεάεάϋ! ΜΒ!! Μιτερά 
τά!!ά!!ε !άιιισιωμ Β., ε 8-Πιθμπιγ!Βάτι Έ”, Μ" 
ε! ε!ει!!φ το_!ά μεγά:·πιάΚ !‹άεὅ!›!›! ]ά!!άιιι! Με! 
!άάάάάτοέ ε Βοτάεεάε! !ιά!!άιμπάτει ω! πειΒγοιι 
!πιτ, Μ!! ο! ω!!! ιπι!!!γ Μ!" ρά!!!ε!ιι! ω!!! 
ά; ιι6νάιιΧάγά άιτι!πάι·, άε ά!!ειτο!‹ Με! ο _γο!!ά 
πω, Ζάε Ι›άΦάΒεάἔ Ι1η!ωτι1 !εϋ!ϋΙΠΒβιάά, :ι τεμ 
ρε;;τει!όε 4 Μεοπγωει: Π ε!!! ε! πάρειάτά!ς πάνω!! 
:πετά πω! ΗΜ!!! :ιειἔχ Ιιεώεεε! κα!!! ε! Εάρ!ά!χ 
Με _!ά!!απιάτά: ρά!‹!άυ! ε!!ιο!άγό!: !ιε!!ΒάιάΒο!ο, 
ε πάω! πιάΜάάεάΕΒάπ Κ!οεάρου€ό!‹ -1ξι 
ιιϋνάιιγυά Ριο!ετειτο!! τ:η;ειάοιόγ Με!! ά!νάει!! 

Φ νά!ειοω)εε άά!!εωά;. ει!» .Σ α 

Ειά!ώδΙ !άτ!ιετ_ῇει ά ει: άττ!0111ά8 -ο!νεεά 
_!ιοΒγ Ε. τεΒά!γτό! Μ” ωη1έι1ει!ε ά!ω!όπο.ά Μ» 
ι!ότπιάπιγοε ά!ει!‹οτ Μαι!! Μ!!! δτωιιι!υε ργοπιά!. 
!εϋγά!νάπ, Ι!! ε! Γάτιδιάετό! Μ!" Με !π!εάΒΒ πι: 
8ά!ΥΙ·ό!) Π! άτ!8!£ΘΖά8Θ ή!) γάεάη ἱΒΥ χηή!ω,!(ο;!!ς 

 

ά!) 8ά!ιωἱι!Ω!ε !!.ι!ηο!ομιει!!ο Μι· μα. Μάι!.; 9- ι 
;ω!πε!ου!;οτ άνει!εοόπιιη!ς !ςά!!. (Ηειάάάτε ΑΜΒ!!! .Δωι!ΗΕυπά._ _ υ¦ ί 

,,ππάρ _ῇϋ!ιἱ ΐοΕ. ο!!γ !ς!!5, επιά!!γ!!άιμΒστοιιήάη 
νάμγ, τ!ϋ!!ϋε ά!!ειτο!‹, ροε!ιοε!! ιιὸνάπγά!‹ ά!!ά! 
ο!ί!!ιο:ο!! Βάτάἔεάεἐά!ε άρά!ι πιο!!! ἰε ίοἔτιάΜϋ!› 
Ι›ά ατει€ά!γοεεΚ !ώιά ειάκη!τωο!“; ε νε!ό!›ε!! 
ει Εὶάβ!ἔ ιιγ!!ετ!εοΖετέΒεπ πιο!!! !ε !ά!ιεΙ: πιάε 
ιιγυΒοάπι!, Ε! ε! Μρ!εισά άεω Βοτ!!ιο!άπά! !'ά!ά! 
Μο!! άγπέι1ι!οει. !ϋτγάάγκε!!κε!ωιωήΔ άΜό81# 
τω, άε !άτ!ὅιάεἰ ά!ιπά!ά!ότο. - Ι.!ο!!!ε ω: Μ!!! 
!επιιο!!γ οι·ά Με! ωο:ἔε!ε!›ει β!! ροτάιφπιάΒ 
οεπτ]ει ωοιεε!εάτ ε! πιάε!!‹ ρετέ!πηγά!, ιτιά!γ 
!γά! ά:!τιτ!εο2ικ” ἰἔγ ωιωιωδΖωηω ά "ει Γε! 
οε2!ό‹!άε !`ο!‹ά!›άιιυ Μάι!! ΕάτιάΖά τάε2οοε!‹ά 
(Μπα ἰιιἔάτ!ὅ) !ιετ ε! !άττόιάιιι!ϋτο“μ νω6ω" 
που ά!ν ΜΜΜ εο!‹ !ώ!όιιε2άτϋ ά!ά!εάηγ ά! 
ιπάτιάτά!‹ω κατά !ά!!άτ πηεις!ά_!του!. 
-Ε> Ύ Μ!ιι‹!ο:άη τάτιγά!απ (ιπο!!γά!‹άτ πι! ΜΜΜ!!! 
!ώιόιιγ6ε ά!!ειοπιά!! !πότΒοι·]ιιά!: πιάΒ εοφ νά!ιά 
“Μα ε! ιιά!!ε!!! Μο!" νει!επιά!!γ τιι6οιπάιιγοε βά- _ 
!κάιιγ!φάάε Βγειιυ!έψε πιο άεπάιι!ε) άιάιι_ Μάγο 
ι!ω πιοΕΙι!οπ1 !:ϋνά!:!ιά:ϋ ωωιι›θ Μάι ΕΜ!» 
ωάωι: οι ά!ά!‹άιιγ_!άιιγά!ι!›άυ Μιά: 
Μιοιιγοε 6ει!Βιι, Β!2οηγοε τοτπιά 
Μάι! !ι1εοι;, |!ιοεοιι!ό. ά!ά!‹άιιγ !›ά= 

φιγάπιάεοΕ!ιοι _ !ιειεοκιποικιϋτ !άτοεί 
Μ, ε_ο2άιι Μιά!! ειο!!άιτι! Δ τά!α!ιιτά!Βάπ πω!!! 
υ!.άπιό, επιγειεί τά!!!πιτοτ!σου ράό!Β ιιι!ητω υτέιτι 
Εάρ!δώει!ϋπι !‹ϋ!ϋ!! ιπιει€ά!, Βϋ!οεά52άτ! Πάω! 
Βδ! ρά!!!Β Μπιτ! ε! ΕΜΗ!! άέοιιοείωιω!τ Με!! , ε 
άπάΖοιι !άιιγάάάε ι·άειά ει ίοτώιάεοά!‹ Ι πιά!γ 
Με!! Κό26:ιεά,;οεάπ ‹!ά ά!άΒ !ιά!γτά!άπί!! !ιά_!!άτπι 
ΜΗ: πάνειιιά!ε, !!άΙγτά!άπϋ! Με”, πιἰνά! που 
άε:!!ιάνε! νει!ειπιά!!γ τδετϋιι!, νει!ω11! ε2άηνάάέέ 
ιιιά!!ά!‹άει Ράιήοεί!.πει!ε, ροι:!!,<; ά!!άκι!εάιά!άΒ (ποπ 
!ω!!ετά νει!επιι! οεά!ο!‹νά ά!ά!εοηγ !ιιἔάτ!έ$ 682 
τϋιι,_ ε ά Γει·τάιάεά!ε· ε τεεά!γά!‹ άτωάιιάτάτ 
!ώιιτιγ!!δ, ά νάεγάιά!ιά:!ώ Μ!!! ;. άε οεε!‹ η” Ιά 
11άτ-ε κάμω!! ό81τιάπΕ885ό88! άπά!πιοιιι! ει 
.2οιι Τοτ!.διάε! άεοτά!επά!χωο!!γάΕπά! τ88ά!χΕ 
απο Μιά! Μριι!ιε!ιο!ιι!, ‹!ά -_ῇό! ιπάε!οΒγάιι!!!:_, 
_!ιοΒγ απ! Μαμά: α” !‹άηγΐάΙ!ίτιιιάιιγ!. !άτω!7 
ΜΠΕ, πιά!!γ!δ! ειοιιΜιι !ιοΒγ!ιο ά! πω! Μ;» 
πω( Δ Γοεύ!τι!7 _ ά κ!επτέιπι ει!κάτιιπ!ς!.ορεει!ε!η! 



Κότ- εγόεγ- 6ε εγόεγεποτιιιπ. θ? 

πι» πιο εοεππιπιΙο πωπω. (Βειππ Ν. πω 3. 
5. 339.) Μ. Ν ο ω τ. 

πι. ΔΙΦαΙάιωπ |ο!ο!Βόι·Φωι “πω” 
Μ” ωπιπωω 1!!αι·πο!ιαΙΙ Πα!! 

πωπω". (Ι)τ.5ΙΙΙΙΙπε πΙάπ.) Α: πω! 
τοπάειετ ΙτότιειππτόΙ Μ τι τ ει ο Ιι ει Ι Ι Η ει ΙΙ οεγ 
ΙοΙοε πιππΙ:ΙΙΙ Ιτι (Οπ τω: άπιο:ιεοε :ιπτΙ τΙοτειπ 
εοπιοπω ο! Πιο ποτνουε εγεωιπ ω. Ι.οπ‹Ιοπ, 
1841.) ιιιοΙΙγΙιεπ εοΙτ @τι πωπω ω ΜΜΜ 
πιοΙΙο1τ πόιιιεΙΙγ πόιοτοΙτ Ιε Ι.ειΙΙΙΙΙειΙππΙτ, ·οΙοεοπ 
‹Ιὅ ιιΙειροε Μιοπγιτέιε πόΙΙιΙΙΙ. ΙΙΙγοποΙτ ει: Μπε 
τοπτΙειετ πΙοε2Ιύεπι ότι ει τΙιΞοιτοπτΙειοτποΙτ Ιπ 
Ιει]εΙοπεέιεειι. ΠΙόΙιΙιΙππΙτ ιι ΙϋΙιπι Ιι;ΙοετοπσΙπιπτ 
ΙδΙ Ιτι1Ιϋππϋιέ$ ιπππΙτόΙεικιΙαιΙ τπΙπ)ποπίτ. Αι 
Ιππετεπ(Ιε:οτΙ ρεκΙΙε οΙοειι_μι: 1) οι ει", 2) 
ο εετΙποιειεγ, δ) π τΙύοι-τοππειεττο ; τπιτ πιοεππ 
εοτΙΙιεΙϋπΙ: πιπε:Ιπππ νέα» , πε ιΙεγ πιω ειστε 
:ὅ πιτ. πΙΙ:ειΙπιειπά, ειοτοεπιπ όΙεΙΙ.:ιπΕΙειε ποτπ 
ΙιεΙγοεοΙΙιεηπΙτ. 

Αι πΙε6 Ιο)οιοΙΙιοπ, π Ιετποτοτοε 
Ι:ιπ0Ιτοπ πω, πόπιοΙΙγ ΙιεΙγιεΙππ ιιΙΙΜεοΙττπ 
ιιΙιειάιιπΙτ. Με τοτΙ.οιΙΙτ : 1) πετώ πόιεΙο ει 
ΙόΙοΙτιέετὅΙ. (Ι πιτ ε'ιΙΙΙΙΙ:ι, Ιιοεγ ει ΙόΙοΙτ 
ιέε πι πΙιειτπΙ. εΙΙαιΙ τπόιΙοεΙΙιπΙΙΙι, οΙΙγ Εοττπέπ, 
Ιιοεγ :ιι ει: ειΙτειτπτ εΙνοπόεει πιοΙΙοττ, έιΙοπιπππ, 
οεγοποιΙοπ, τοπτΙεΙ.Ιππ, Ιιοτιγοεό Ιοεπ0, ο 
Ιιοεγ πεγειπ οι ΙϋτΙόπΙΙ‹ ετὅΙτετοΙτ ΙὶεγοΙπιο 
Ζό5 ΑΙΜ Ιε, π. ο. ο" ιππΙΙιοπιειΙΙΙ:πεπόΙ, πιιιΙΙ5π 
ντιΙ:ιτποΙΙγ ίεΙπιΙειοτ όΙτΙ τποε, νειεγ εεγ τέτ 
ιτιοΙειδπόΙ, Η Ι'Ιποπι πιππΙώπ άοΙεοπΙΙ:. Ε: εΙΙοπ 
πιτνει_ῇιιΙ‹; πο" Ιώιϋπεόεεεοπ :ι ΙόΙεΙρ 
ιέε τι ΙοεΙ:ΙεεοΙ:Ιι ιιΙε:ιτιιΙΙιεΙ”οΙγάε πέιΙΙείΙΙ πιεεγ 
νέεΙιε2 , Ιιιιπέιτ Ι.ιιιοπγοε· ΜεΙε ΙόΙοΙτιό 
ΙιτιιπιπΙτοπ ιιτπΙΙΙ:οππι ΙτόροεοΙτ ν:ιεγιιπΙτ Μ; Ιιοεγ 
ετϋε εεόπωέεοπ οτπΙιοτοΙτ πγιιεειΙιπειε έιΙπιεΙΙιειπ 
:ι ΙόΙεΙαόε εοΙιΙιπΙ εεγπτἔιπγοεειΙιΙ›, ιπιπΙεεπι 
όΙιοτεύεΙιοπ, (ο πιω; ΙσόεπέιΙ, ιιιοιεειΙιππΙτ ΑΙΜ: 
Ι.ειρειεπιπΙΙπΙτ εειΙ.); Ιιοεγ τό ιπι ο τε ι δ π ό Ι 
π ΙόΙόΙαιόε Διότι Ιπττό2Ι.ειΙΙΙ: νΙπειττι, τπινοΙ ει 
ΙΙποτπ νοπειΙοΙ‹ ΙτινιωΙόΙιοι ει ΙοΙιεΙΖΙ Ιοεπὶιτοεπ 
ότι ειιΙέιττΙειΙ:Ιι Ιτό;το τσιπ ετϋΙιεόεοεπιοΙΙγ πι 
εεγειτιιτιγοε ΙόΙοΙτπόε άΙωΙΙοπωεόεπε πεπι νόΙ 
πο, πιιπΙΙιοεγ τπιπποπ, Μα· ρΙΙΙειπειτπγι ΙοετΙ 

ετ6ΙωΙόε ειΙεια ει ΙόΙοΙτιόετ. νιεεπειτιιττόιτ:ιτ)ιιΙτ, 
:ποπ ωεΙΙ1πΙ: Με), οππεΙ: 6εγοε τόε:οΙ τόεδ 
ιόεότε (ΙΙΙιιι·ππε) ιΙετοΚιιπΙ‹ ἰτιιιειἱπειΙτ ΓοΙγνέιεΙΙ 
όεετοΙιπιόάέω ΙσἰνὲπιειτἰΙε πιοε; πιἰ :ποπ όπ 
Ιτόπγωε τπππΙτέιΙειτ πΙειΙΙ ει ΙόΙοΙτιέετε νειΙό ὁπ 
ΙτόπγτοΙειι 6ειΙϋππεΙ: εΙεεει τενόεποπ :παπά 
Ιγοιτπ£πόΙτ. Α: ετδΙΙ.οιεΙΙ εοπάοΙΙτοιέε πιω Ιε 
νιοεπι ωττόιωιΙΙτ τι ὶὸΙοΙτιόε εγειΙιτππ ποπ 
ρΙΙΙ:ιππΙΙιππ, ιπιόϋπ ει ΙόΙοΙτ ΙοετιιππΙτέεειΙιΙι; οι 
όεειοε ΙἀοεΙτόρΙοΙοΙ‹ οΙτΙωτ ει εποΙτοτΙππΙ πειτε! 
ιπειεειΙιΙι όειι6πποΙτ επεετΙποΙτ, 68 Μπεστ ΙΙιτπέΙ. 
:ι ΙόΙοΕι6ει ιιΙοεοΙτ πω, ιιιεΙΙΥΘΙ( πόΙιεΙπγ μι 
Ιειπειττει πιοΙαιΙΙ. τπιιπΙώΙειΙοΕΜπιπ εάτοΙαιΙνεΙιΙτ. 
2) 8ι. πάπια ει: έιΙοπιτόΙ. Ο οι έιΙπποΙ 
οι ειεγτοπάειοτ ιιιΙεμΙοπεπεπππΙι "Μπα ο πι 
Με, Ιιοεγ ει επτιποιπεγτεπάει:οτ ποπι ιιΙειΙΙτ. 
ΕΙιΙι6Ι πιο Ι‹ϋνοΙΙ‹οιΙοιΙ, Ιιοεγ ει επτΙποιειεγ 
τοπάειοτ ποιπ “ρεεε οΙΙπτειππΙ, Ιιοεγ τοΙιέιτ ει 
ΙόΙΙ:ΙΩό8 τπΙπ‹Ι‹επ ΙτιΜτειπειε πόΙΙσιΙ τποεγ νόε 
Με, ε Ιππότ ν6Ιπιι ειΙπω ππιειιΙπτεΙ: ΓοΙγτοποε 
τόπϋΙόεο νιιππστΙέιεειΙΙτ ιιΙΙιπΙιπέινειΙ όττοΙιπει 
ποιό. ΙΜ τιιτΙΙιιΙ:, ιπιΙώρ ει νιΙπποττπειάπτεΙτ Με 
ΙιεΙεγ:ιτΙΙ.ειπ ΙειιιΙιειππιιΙξ ει Ιιει_)όΙττει, ε Ιιοεγει Ντε 
ὸΙόπΙεοΙιΙι ΙόΙπΙε, π ΙοεοτόεεΙιπ πειτε: τποείο 
ιιιΙΙ.όπο πιοΙΙοιι Ιε οΙ6τωπεπό πιοεπτϋΙωτόεοΙτ 
ΙώνετΙ:οιτόποπ οΙΙ'έιτειπτ ωειειΙπΕ, ποιπ Βόρε 
εοΙτ ει ε:ἐπ‹ΙόΙ‹ΙοΙ.Ι πΙεπτειτπγΙΙειΙΙιοπάεοΙεπτ νέε 
Ιιεινιπτιι απ. 

Α ιπέεοιΙΙΙ: ΐο)οιοΙΙ:ιοπ ει εε~ 
τιποιειεγ και" Ιε ΜΙΙ:εππόπιοπεειΙό 
(πκοιτοπιοΙοτιεοΙι) Ιάπετεπάειοτι νΙιεεεΙΙΙει. 8ο 
ΙοπΙοε ιποειιΙΙειρΙΙνει :Με τπΙειοτιπτ π εοτΙποπεγ 
ΙώνειΙτοιπ τόειο1τπϋΙ Μ; 1) Ιππότ π οει- ' 
"ΜΜΜ τόεΙοΙ‹π Μ; ει εοτιποιπεγ οεέιιι 
ίοΙιότ πΙΙοπιεΙπγέιτ πιοΙτ ΙτόρειἰΙτ; Σ) ε ι ϋ τ Ι: ο 
ΙιοεπιππωΙ τοετοΙτπόΙ; οιεΙτ π ειϋτΙ:ο 
έιΙΙοπιόπγΙιειπ πιιπάεπϋΙΙ ιππτπιΙτοιπειΙτ ; ει επιτ 
Και ΙιέτεόιεΙπεεεΙτποπ τι Ιτοοεοπγ:Ιε ιιπγειεοτ Ιτό-_ 
ροιΙΙι; π "πω πιοΙεδ ιπιποεοΙιΙιεπ ιπΙτέιΙιΙι νο 
εγεεεΙ‹. ΜΙπποιεΙτετ δ) ο ε 2 ΙΙ τ Η ο π π τ έι π8 
τ ο ε το ΙΙ: ειιοΙΙΙ: Ιωτοεπι1Ι. Μπιτ ποιτι οεγοϋοΙτ, 
πιω ει: ιτΙοεοΙ: ι“οΙγωιέιεειΙ. υιόω›πιι 1ιεΙόρποΙ: 
.ει επτιποιεεγ Μάτ Μαπό ιειποεοιπο ,ι-ειιιιΙ.όπι 

Σ! 



Μ» Μ!!! 65 Βγ6ηεπποππεππ. 

!ποποειπϋ! ειο!!!ω !πό!εό επϋπ!πο !ισεεει!όπκ! που 

ιο!ωπ, πινω !πεππ·έππππ ε! ἔοπ!πιοπππ<ὲγοππ ό8 π! πιο! 
εδ ίο!πόπ :ε!ππο€ο!ποππ, πππ!ιππόπι επ πππο!εδ ειπ1τ!πο 
πποεειιΜΜ ιεπππε€ο!πεπ !ποποειπϋ!ππποποιο!πό!π ν!!! 
ππεπ, !επππέτ !π!π'ο!ό !όρππο!π. Α πππο!εδ €γό!τοπ·ο!ι 
πωπω οΒγο!πο!π π! Μπεό!ε !πό:νεπΙοπι πο!μεπτπ!ω! 
πιά!. Ε εποπππιτ οι !π!ο;;ο!π πππ!πιτ πω” ἔγϋπί!!‹ 
πϋπππιο!‹ Π! πππε!!γο!πππε!π !π!εεο!π!π ειππ!πσε::π! 
!πο!‹πο!‹ πάοπππέ!παππ, ο €οτ!πποπ:η;έγιι! !πεπροεο!ω 
Μη νεπππππο!π, πππ!πιπ!ποΒγ ππππιππιο!π π: Βοτππποιηγ 
ε:ϋπ·!πο 68 Μπόπ· !ιππεειπ!π!εά τοε!!ε!πι!ποτεε2πϋ! 
Μπο!ππππ!‹, Α !πε!πεό ειϋπ!πο εππγεπ8πιππ!π πι: ππ!οπππ·οε 
πω: πω! !πεποεπππϋ! επο!πΞεο Μπι οΒγειοπ·ϋοππ, 
πό!:!σππγ!πε !πόποεο!π!ποππ πππππωππ; ε! πππο!εδ επϋτ 
Με !ποεειι!π!εά ποπ-ΜΕ ΜππποτειΘεο ππππ!π· Μπιμπ 
!ο‹Μ!›!π. Εποππ!ππνϋ! ε! πππο!ειδ ειϋπ!πο ε 

ππγεππέ!ποπι επι εάέπιγιέ!ε ππεἔγο!›ϋ πϋππιοἔε Ιό 
ιοι!!π, πππππππεεπππ ο !πΜεό!πεππ, ποπ πω!! πππόε 
·-- 6ο οεππρέπ επ πππο!εό ειϋπ!πο επππγο8!κπππ- 
ΜΜπκ!οππεποπϋ τοεωοε!πό!π όει!ο!τοπππε!π, πππ!!π, 
Ιπο!γπε!εππϋ!, ε!πποεοεοιππό!πππο!π πεππω!ππει!π. Επ·πι 
πεεπο!π π·οιπάω!επι εποέ!εποσ ππ!επ!πιπππ!π, πππο;!πδνο! 
ε πό!π!π ππγιππινέππγο!π!πε!ΜπππεΕ. Πο" πο" πω 
που απ ο ιππο!εϋ ΜΜΜ €επέπποιεπεγ ά!!οπππάιπγ 
Μπι π:π!!π!π:πππω!π, οι που οεπιπππόπ πωπω!!! 
Μπιππ!!ππ!π, !ποἔγ ππιο!π π! ππποιέπιπό ε·π·έ$νο! 682· 
ειο!'ϋ8ππόε!ποπ ε!!!πππιππ!π. 

Βιοπ·οεπιπι νένο ο" Εάοἔ ειπα σα! :π πέο 
π!ππαππω!π6!. Α πω!!! !άσΒο!ποτ Γο!πι8πιπππ!!ε επ 
!ππ!!ππό ΜΜΜ !ποεειι!π!εε! π·οεπιο!π. ΙΤπόΜπἰππ!‹ Με! 

03έ!πϋ2!!!ω!!!κ το! όΜέππ. Ήεε2ευππέτ2εππ! ππ·ποιπέόε 
(!!!!!οι!πο!νο88ππω όπω!οππι ππό!!εά!! π!" πε! 
ππππκ!, Μ! π! !ν!!εό Μοε,πέγδ!ποτο!π !πόινο!!πεππ 
ππγπή!νέππγε!, π! @ΗΟΒΒΥ πππο!οϋ πε!ππεΒο!!ποπι 
(Βπο:ἔἐπεἰ επγό!ποπιπ!π) -- πη·επτ Ιπόπππποπππέε!: 
Μίι!π!σ $οπήσε2!!!π. ϋππ!πόππγποε ππποη;πππε πάπια! 
Με ε! πππο!πιὅ επϋπ!ιο !ποεεω56εππ! π·οππω!π, ε: Μπεν 
ππέ!!!!!πππ! ΜΜΜ!! Μππγοπππάε!. επ πωπω!! επϋτ!πο τσεπ 
ισΜ·πι (πππ!!ποπ άπε2ε!ππο!π) ι!Μεππ!!π. 

Λ π'ο!!ηπππ6πιπο:Βετό ΜοἔεΗιει ω!ωπιμ 
Μ. Πε!! π! ππ·ίΒοπππ!πιιπε!, ππΒοπππισιππέγ-πό8€ο!πε! 
όππώ!π!6επιπε ε2.!!ππ!ππιππ! οεγϋπιπ; !‹!!ϋππϋ!ε€ π! 
Ι:πο!εϋ τόειο!ππο!: ε2επιπο!! !28απόππποη;επό @πρ 

ππε!π εποπεδ ε! Βο!γππ!ε!ο8ε! π0πωπ, πππο!!γ ππόιοπεπ 
πππό!ωπι !πο!γ!›εππ Με!! !πεπεγππιπππ!π. Α !έ!ο!πιόεπ 
πιονοππσωπποππ ο πω!!! ΜΟΒ επω!πϋι!!: 1) Μ 
ἔοπππἰππππε, Σ) "με, 3) ερἱππππ!ἰε. Εκο Με: 
εο!π οΒγεππ!πόπιπ οΙνωεπ!ποππ!ε πππιπππΚάεεέπέιπ!πεμ 
επ ΜΙΒ!!! Μ" επ !ό!ε!πόε ππποΒε:ϋπιππό!π; 6ο Μ! 
ππι!πππ!εππππιγ!εππι πιππιπι!πέι!!εππο!ε, ει!π!ποπ ε!ππ!από π: 
!ό!ε!πιέ·8, πω· πππἰπππ επ πππεάπι!!επ ο!π!οππεππω ε!! 
ππποπεππόεο Με”. ΒοποεεόΒε!:Βεπι, έ!οπππ!πόπ·!ποπι, 
!ιε!Βιι!πεύε!πππππ ,π π! ΜΗ!! ππππιππ!πό!επτάβεπιπ π! !ό!ο!π 
ιόε πππότ!οείπω!!!: π! εισπ!πιτ, επ ππι!πιπ εεγ!!π πω” 
ΜΜΕ ἰιἔωό-ππποηεπό Μεπέ πππιππι!πέεπεέπεππ ππποΒ 
ΜΜΕ. Α ππππ!δ!ε!ποππ !όνδ επόππεππνετ Μ. Πε!!! 

πι” το!π!πι!!, πππἰππτ π! παμε π·οε!!:π!πππ ππόινοεπτ, 
ε! !πό!ο!πο!!όεππο πι€ε!!ό ο!πππποπεππππεποπ. "`) 

Α ππομπεό!!π ειππ!πππει!πππππ πετώ 
ειοπι ό!οτπ:πππ! ιδπ·νόππγε!π ιξη·επΙποι· 
Μ!! ππ!!:επ!πππππιπ!επ!! ππγπππη:π. Ε!δειδπ· ω, 
επ πι!! π! τοπ·ο!ώπιππ !”εππε!απόι Μπομπ! Μετὰ Μαι! 
ο!ποποτ!5 !'ιπ!πιπΜεοε !ππίπππω!πππε!πεπ ππωππ, ν:π!ό!πεπι 
όπάο!ποε Μ. Πε!!! απο» έ82πονότε!ο, Μ" επ 
π·οεπό!γ ειοππ εεετ!ποπι πιοππι επ ππποεει!πειπ!π εππιγπι€ 
πω: επ @Β πΞε εππιπεπτπ·πι νει!ό οπϋππιϋνοε πππ·οππιέ 
8έ!!!ό! επέππ·πππει!!π, !πειπποππι που νΞεε:ειπεύτιεπτ! 
πάσ€πππιπππ!πά!:πτ πππ!ππ!π, πππὶππό! Ρομπ! ε! ΜππΒτέε 
!πόιότόά!!π. Μ. Επι!! οι ε!Ιοπι έγό8π·ε2επϋ! πι 
_Μππ!μ: !πεπεπππ π·ππ!ό ππγοπππε!ε Με! π! π·ο!ποε2 
ἰπὅππι ππ!έειά!!άεάτ ιπποδεπ!πεπε!ύ!γοιπππ, επ :Μάη 
τοπηποπϋπι!π!πο! επ πππο!!!εεπεππι !ιππω!πππεπεπιππ πέσω;» 
π!. 8πποπππππο επ Με! Η Ι‹!!ε!πο!!6ε!πεπ !πεπεοππ!ό · 

!πεπτπ!επ ο52!πόιϋ!πε!!!ε; ει: Με! Μ” επ ω” Ιππέ 
πέππ!!, π! Ιππ!π2ε!πι€Μπι !πε!ππγέπεἰ ππποιεππ!οππι πέπ 
πππεπι!, επ επ Μπιτ !πο!γό!πδ! Μπππο:π!π!!. Πο ο των 

 

°) Ε:: Μπι! επΗΜοΙΜπ1!π!ι! ω !έ!ε!Μέε ι!!ππ!!ππππιπεπι 
Η !!πιιωωι _!ϋπιππο. Α !πέ!ε!ιο!!έεππό! πιιοΕ!πε 
ι·οππ!›ίὶ! πι πάπια" ε !!!ι!πΉπεπη π! !πο!γε!ι!εε 
Μπι!!! πη·ιπ8οι!0ΙΙ ππ!πππ!πι2οπ ροπππἰἔ, πππε!!γ 
Μ!! πι !πἑἔπιε!ε νό1·τε! !πϋΙοεδπιδε !πε!ιππ.!πί 
επι Μπι! ΜΜΕ ωεππωπ·ωιπ πππομο!!ε!!πόρς 
ωα!πόππό!!ε!!!μ πι" Μ" πι πιο" Μέι· ΜΙ” 
!εμε "όπιπππιν πι !πο!πε!π!εΒε! π!! πππιπππ!αί!Μι·π 
(!πό!ε!πε!!όσππο) !ηπψπ. 



Κότ- "ό" 6ε "6εμπει!ιιιι Ώ 

ιιοιιι ε!.!!ιου!ι!, ει!‹Εοι· επ ιειιιό!ο!ιι! Με!! ε εμ 
ε:οτειιιιιιι! εε;γ!!ε ιι;!!ιιιι!ιει ει ιοτο!ε!ιε άνω! ε ει:ι 
ι:εειιιι!. Ε!ε!ιοι·, ε: ιιιόει·ε !εϋνοι!ιο:ειτ. Με 
!ιε!!όεειι εεε-ει, ιιιό,·ε νει!όεεεοε !ιε!ιιγειε π: ει! 
Μ ε ιοι·ο!ε !:Βει!ε!εει ιιι!ειιι.. ε ει: ιε!εεεει ειιιγεε 
!ιιτεε:ίαει!!ε. - Τονε!!ι!ιει όι·ιο!εε:!!ε ει μια” 
!:Βειεεεεό! !ιε!ιιγειε !ειιιιεε:ιεεει νέ 
€ειΜ. Πε ε. ί. ε Εεεε! ό!ειιειιειιιε!ε ιιοιιι ιιιι!ε! 
εε !ώνει!ιο:ιό!ιοιι, ο" ιο!!ει ‹!ιι8ιιιι!ε Με ει!» 
!ιε ιιιε!γε!ιτο, ιιιιιιιεειιι ει !ιειιγι:εεε!ό ι:ιιιο!ι 
!εω:ιιε!ε, ει ιιγο!όει ι:ιιιιιι!ζει!ό ι:ιιιο!ε !ιότό!ιο, 
ε!ι!‹οι· ιιειιι οεει!ε !ιε!ιιγειε ιιειιι !οε !6ιτε!ϋιι 
ει, Μεσοι ει ιο!! !ε ε! Με ιιγο!ε!ιι!. Μ. 
Πε!! εεε!ο!εο!. ειιι!!τε !!!!.ι!ιε!ε Με ει" Πιο 
εε-!ιε!ε!ιι !οιιγε!ε!όει! οεο!όε. Πο" Με! Μ 
ιιγειει·ε ιιι€ετε!_ι!!!ε ε !ιο!.εεει. Μπι ει μπειτε” 
Με!! !ιι€ει·!ειι!, !ιειιιοιιι Με!" ειπε, ε ιιγε!ν 
εθνέι εεε ει ιιιειιιε!ο!ε!ε ο!ε!ε!ε:ιέ!οιι εε!. -·· Το 

νε!!ι!ιε! ε νέες!ιό!-!ειιιεε: !ιεοειιεε:ε 
ιιεεεεό! ε:ό!!. Πε ε νόΒ!ιο!ει !ι!ε!‹ει·_!ιι!: ιι 
πω, ότι:!ια!ιιιιιι!ε Με!! ο!!γ εε:!εϋ: !ιειε:ιιέι!ει 
Μό!. ιιιο!!γ !ειοειιεε:ειιιο!!ιειιιε !ιο:!ιιι!ε!ιό! ε ε 
!ιό!!ιο ιιιι1ιειιιε, ιιι!ιιι!ιοΒγ ει νό.=εΒε!. !ειι·ιε!ιιιε 
!ε!εεε:ικεεει ιι!ε!ιι ε !ιο!ειϋ :ειι·ι:οιιι ε !ενει 

τω· επι! ιιιιιιι!ιε!!ε!ειιιει! Μένει, ίε!!ε!ό ιι·ειιιγ:ο!! 
ιιιο:.8ε!ε! τω: ; ει: ε!!!ει! νει!ειιιε!!γ εε:!ώ: (8 ο ει τ· 
με ρό!‹ιεῇε!!ιειε σε” εειτ-ε!ετε!ι) ει ι·οοιιιιιι όε 
οο!οιι!ιε ίεΙοειιεε:ειιιιο!!ιει ε Γο!!`ε!ό !ιιι:ετιει!ιε 

Με. - Α νόε!ιό!!ιοπι !όνϋ !ιειτοε Πι! 
ε!ε!ιιιε!ε εεγόεγ!ιε!εε. Ε:ε!ι το!ιειιιοιι!‹έιι! 
!όειιιε!ε Μ! ε ει·ειιιγειεε οεοιιιό!αό! ε:ετιιιει:ιιει!‹, 
ιιιι!ε ει εφε :ειιιι:ιιιειει!!ε! ιιγοιιιε!!ετιιει!ε. Α Εισ 
@Με ε:ό!ε!εεό!ε!ι·ε Με!! εεό!!ώι!ιι!ε. Ε!ε!ιοι· 
ε!ρειγ!ιϋι!!!‹ ε :ειι·ι:οιιι. ε ε οεοιιι6!ε !ιο!γ:ε!ε 
!κοε!νο:ό!ι!ι !ε·ε:, ιιιι'ε_.; εεγιι!.!ε! ει ιιι°οιιιεε ιι: 
ιιιοΒε:!!ιιι!ε. Ηεεοιι!ό!εόρ ε: ειι·ειιγει·οε οεοιιιό!ι 
νιεε:ειειο!ε εε ε!ε!εοι εε:!εό:!ε·ιιι!ϋ, ιιιι!ιοι· ει 
!σεεε;ε· !ει!”ε!ό ιιγοιιιό ει·6!!εϋι!όει τω: - Α 
ιι!!! !ιι!ε γοεειρ ε:ιιιτιι€γ !ειοειιεε:ειιιοε!ιε!ε 
εεεεε: ιιι!ειι !εϋ:ίι! ει !ιι!εγ!ιό!γεε!ιε, Με! ε 
νεε!ιό!!ειι!εε:τό! ειιι!!ιει!.ϋιι!ε. Ε:: πιο;; Με!! μι! 
ι"οιιιιο!ιι!. Μ. Πε!! 6ι·ι!ε!εοε εεοτε!ιοι ΚΜ!! ο 

ιει·εγ!ιειι. 

Α !ιειοι!!!ι "Με" ιει·.="ε!ιει.ε 
ε Βοι·ιιιο:ει€γι·ειιεε:οι ΒΥ6€Υ'ιδ 
ιι ε! τ. Ι.εεε!!ιδ!ιειι ἱε ε !ι ι Ο εε ει !τιεοπιιειιεεεε 
εει!ιιο:!ε!εεε!ιιε (ε !ιδιϋιι Με!) ειϋιο!ιοε Εεεε!" 
!ειέρ ιιιιιι.ε!.!εο:ι!ε ει: !:Βε!όιιιο:Βετό τοιιεΞ!ε:ει· 
Γο!ιιι€οι!όεότε. Α: ιι_!οιιε:ϋ!ό!!ε!ε !ό!ε!ε:όεε ει 
Μάθε (Με) !ιε!ιετέιεε “Με ει !ιόι·ιο, ει: ετοι 
ιιε!ε !ι!ει!οε είπε!! ΓεοεΚεεεόεο, !ι!‹!οε Πετάει, 
πι! ε!!ε! ιιιό!γ !ιε!ε!ε!ε:έε ιόι·ιιέιι!!ι, ει Με 
!”ιιι·ι!έι!ε !ιε!.εεει ει !ιύμε!νε!!εε:!ε!ετε, ει !ιό!γει8 
εε νι3ε!ιό! ϋε$:ε!ιιι:όι!ε!ετε! !:εεεεεε !ιε!`εοε!ςοιι 
Με !ιιι!εέ κι: Μαι!. ιιιιιιι! ιιιοεειιιγι ΜΜΕ εκει. 
Μ. Πει!! ε: ο!ε!ιό! ε !ιιι!εε νι: Με! εε !ιο!!ιεε: 
ιιε!!ει!ει ει!ε!ιι!ιει ε!διε !ιει!εε!ιιι εισαι ε!ιειι·ό ει!! 
!όε εεειο!!ιοιι, ε ιιιιιι!!ιοΒγ ε πιό!ινόι·:όσε!ε!ιοιι 
!Βοιι ιι! !ιει!.εεε!! !ειρεε:ιε!!ιε!ιιι. Α νέτο!!εό!ιοειε 
Με!! ε!ι!!ει!έιιιοε !εό:έιτόε!ε!εει, ε !ι!ε!ειέ νι: !ιο!γ 
!ιε!ι ει!!ιε!ιιιει:εεει ιιιε!ιι (νιεει:ειι€ει·:ό ι:οιιιΙΜΒ· 
Κε!ειι?) πάτε ε:!ιιιο Με ιευιο:ό. Α Βοτιειο:εεγ 
ιιιιιιι!εε!!ειε ιιιώ;; !ιι!εε!!ι!ι !`ο!ν!!ει8ιι! ιιόιιιο!!γ εμ!! 
!ιιιε!εεε!ε εε ιιο!ιε:ιιγειι·ει!γε εεειοΒ Με!. Μ. ει: 
ειιο:ιιε!ι !ι!ε!εε νί::ε!! Γεοε!κοιι(!όεε εγει!ετειι όρου 
πι!! εε>ιτι !ιε!, ιιιιινο! ε ιιιει!ιι!!ει ο!ι!οιι€ειε εε!. 
ει νότ ιιγοιιιε!εε Με! ιιιιιιι!ιει!ει!ε!!ιειι ε;έιω!νε 
νειι. Ε” ότι·ε!ε;εε ιι!ειιι ε!!ειι!ιοιι ει:οιιιιε! Βο 
!ό!ο!ι:όε !εϋνο!!ιε:!!ι ει $'εοε!ιοιπ!0:όε Νεα. Α 
!ιί!νοε εειι€ετι Με !αιι!νο:δ !ιεεεεε (εε ειιο:ιεει) 
!ειι€οι!εγενε!γε!ιειι εε !κε!ι!ιοιι, “Με Με 
νει!ό. 

Α !ιιι!εεειι Κάνει! ιιιόειε ε: ετιιιιόε !ε 
!ιεεε!ιιιεε ιιιΒετ ει ίειι!;ειιι!ίιοπ ι:Βειόιιιο:εεω 
ι·ειιι!ε:οτιο. Ι;" ε:ορ!!ε ε ΜΜΜ, ιιιιι!διι:ιι! 
ιιιιι!εει ε:ει_ιε!!ιε ιο!!ιι!ε, ε:ό!ιετιι!όε Με !εόνοιε!εο:!!ι 
ει οεδι·είεοε!εειιι!ϋ ριιε:!.ε !ιεν!!ε!ε Με!. !εγ ει 
ειγο!όεε!ιει·:ειιιε!ιειι!ό!ε:δ Με!. ιιι!ει!. εεε; Με: 
ιειτιο:ι!‹ ιιιόε: ει !ιε!εγειε νει!ειιιιιο!!γ ειρο!ιό κι." 
!ιύ€γ!εδ ε!ιτιοιιο!ο!ε ει!!ε!; εε!ι·8ει!εόι·, Μάθε , 
!ιε!εειτιοι!ε!ε. !ιιι!ιι!ε!.ο!ι, ΐοεεε!:ε!ιε ε!!!ε!. 

Α: ε!" ιιονο:ει! !ιι€ετ!δ!ιε ιτι!ιιι εγόμε:οτε!ι 
!ιε!ειεε!ε Με !εονεεεό ιειιιοιήιι!ε ιιιόε; !ε!ε52: 
!ιο!!ε!ι: έε νί:!εε!ιι!ιε!ειιε!! ει !ιιιιοΒ νι: ε!!ςει!ιιιει 
:εεε ειι!ιοτιο! ωωιωι, ετοιι!οιιε ιιι6!ι-νότιο 
!γεΞεο!ι!ιειι ει Μεση; :ιι!ιειιγ Μ ω!. Α Μάη, 

ο 

 



"Ο Κόι·- Βγ6εγ- 68 8γόΒγει:ει·ιειιι. 

Ειδεύε 65 ει·διι·ιϋνοε ότιιιι6ε ιισιιιιειιιιιιιΒ ΒιιιοΙ 
@πάω ει )όνοιιάδι·ε πισιι·ειιΙ. Α: ιι€ιιιόιιιο:Βιιιό 
οιδιιοΒ πιοενιπεε:5Ιέιεόιιι Μ. ΗειΙΙ 1ιόπιιιΙιειΒ 
Μ) ει)ειιιΙ)ει ν:ιΙιιιιιοΙ!γ ότο:-ΒιιιίιιιιιειΒ, ιι·ιοΙ!γει 
όρρειι Γοιι·ό να” Ιιιιιο€ νιιΙιδΙ Βιι·ειιιιοτιιιΒ, 
ι·Βειδιιι ειιΒιι)ιιιιιιίιείιι; Ιιιι)ειέ!Βι 
ειειΒεεειάει, τοΙΙειΙι οειΒΙειιιόοιόει. Θϋι·οεϋΒ 
ιιοΒ οειΒΒιιιτιοιέιε :ΠιιιΙι εΙόΙιοιιιεκι ιειιιιιε!ιιιοι 
€οε2 οιιιιοΒ ιιιιι:5εάι·όΙ. Βιιοιιγοε €γόεγειοι·εΒ, 
νεΙειιιιιιιι ΙιειεἔεόἔεΒ Ξε ΒιιΙϋιιϋε νιειοιιγιιιιιι ιι! 
ΙειιιιΒ ε: ιι€ειιόιιιοι€ειιό ι·ειι6ε:οι· οι·Βιιιιιιιιιιιι 
Ποπ. Ι" Μι ει ειι·γοιιιιιιι (έγειΒτειιι) ει επειτα 
ύε έδεσε; οιιιιιιιιιτιεοΒ ει ΙιόΙγειειιγιιΒιιι, ιιιιι·6 
ιιέινεει Μ. ΗειΙΙ ρό1ιιιιΒιιι Β6ιϋΙ. 

Ειοιι ειΙειρεΙνεΒ 5Ζωω, ει ΙιοιεΒεόΒεΒ 
εγό;γιώεόΒειιι οΗγ πιιιιιΒέι!ειιοΒιιι ΜΜΜ): οΙϋ, 
Μ): ο Βοιοἔεόε Με! €έιτοΙνει νοΙιειΒ; μ. ο. ει: 
ιι)οιιε:ϋΙϋιωΒ τοιε:ΙιιιΜΒιιιιιιι ει ω”, ει: οτι· 
ΙγιιΒΑΒ 68 τοι·οΒ οειΒΙ:ιιι6ο2έιεει, ει €ειΙνειιιοι·6 
ΗΜ; ιι6ιιιεΙΙγ ι·έιι€ειόιιιέεοΒΒιιιι, ιιιιΒ ει εδε 
οΙπίιτόόόεειτ οειΒϋι!ιΒ, εϋΒοι·ϋΙ ιιιο€ιιγιιιιιιιιΒ 
ιπόΒΒιιι, Ιω ει:: Μαιο ΙιιιιοΒ νι:οι ΓοοεΒιιιι6ο 
πω; ειι·ειιιιοιιιιιιιι ΓιιετϋΙΒοιόεο ει». εγειΒιιιιι 
εΙειιγόε.ιιοιι ει ΒοΙιετ. 

Ηειι·ιιιιιιιιΒ Μ)οποι. Δ σιω 
τωιτΙειοι και" ε" οΙνέι!ειειιέιε, ιέρ 
ΜΙΒοιέιε τοιιιιειτοι·ε. Με ει ιιΒγιοιιιι 
“οι ΜΗ, ει €οιιιιοιτοιι65ιοτ ρΙιγειΒιιι (ιιιεο 
δω, εεεειιο) ιιιιιιιΒέΒιιοΒιιι νιει νό;;Ιιει, ει: 
ειΙειι ει ιιιιο:ι·ειιάειστιιεΒιι οΙιειιιιιιι ιιιιιιιΒιι!ειιο 

Βοιι Μ!! ιιι·ειΙΒοάιιιιι. Βιετιὅ πιοΒΒιιΙϋιιιι6ιτειι 
ει εειιειιιν εἔο ιιορΙιιοιιε Μο8οΒει (ιι 
ιόΙιΙσιειΒετ ειιιιωμ ει ε ο ιιι ο το τι ιι ε ο Β ιιιιΒ πιο 
νοιό οι.) Α ιι·ορΙιιΒιιε ι·οειοΒειτ :ι ιιιιοποιιιι 
επειιιοΒ ιιιΙιι)ιιοιιίι_)ει, ιιιο)!γετ Βο!εδιο (ιιοΙγε 
0εγϋιιότιιιιοΒ) έε ΒϋΙεϋτο (ιι·ιμιιιιιι. 68 Βιε 
τιιι626ύοιι6οΒοΒ) οειι)ιι. Β 

Α: ΜΜΜ): Ιο)ειοιιιοιι 6ι·ιοΒο 
ιιΒ ειοι·ιδ :ιι ιάεει·οιι6ειοτ Βότιιἱ 
ι·ὸΙ ειόρόεοΒ 65 έγετιιιοΒΘΒιιέ). 
Ε20Β οΒγειει επ ει”, ιιιόεει:οτ ει Βοτιιιο:ει€γΙιόΙ 
ει·οάδΒ, ο8:ιΒ ΒϋνειΒει6ιοΒοεοιι νοιι)ειΒ ει: 
ιόοετοιιάειιοι· ιϋιιΒι τόεεειι ιει ει εοιιγνΙιε Μ. 

ίϋ8ΖΙΠ'έ8ί , 

1) ΑΜΙ” ό8 €ιιιιι6οεσε ειΒγνιιΒόι· 
(ειιΒοριιιι!ιιιε οι ΙιγάιοΒορ!ιει|ιιε). Ε!εδΒΜΒ Βότ 
τιιιιειιιόιιγοι πισω ΒϋΙϋιιιιόπιιοΒ ειίιιιόΒΙιιόιό!. ΑΖ 
οι·νοει ΒϋνειΒοιωιόει Μπι ι·οέ)ιιΒ; ιι) ιιιιτΙδιι 
ΒιιΙΜιιιιι)οιιι , ιιιόει, οεόε ει @το ιιιειιι οΙδιο; 
ιι) α Βιιιιιέ$οεΒόι·ι·ιι νει!ό ότΒΒεόει Ιιιι)Ιειιιι Μέι 
ιιγό).ιόΙ; ο) ει :Μό (ειοιιι) Ιειο!γ!ιεΙιόΙ όε ει 
Ιιονοε Βόι·ιεΙοιιοιοΒΒΒΙ. Α Βόι·)οΜιι ΒϋνοιΒε 
ιδΒϋιι ει!ειριιιιΒ: 1) ει: ει" ιιιιιιιΒόΙειαιιιιισειιει 
ιιι!νέιΒ; ΒοάνειΙοιιΒοάόε, Ιιέι!ιοτίιοιτ έιΙοιιι, ΜΒ 
όιι :ϋιιο_) άι: τεειότιτιιέε οι!ιιιτι πιο" άπό 
ΒειιγειέΒ. Σ) Επιιτέιιι οΙ!γ _)οΙοιιοιοΒ ιιιιιιιιιΒο: 
ΜΒ, ιιιοΙΙγοΒ ει ιιΒιιιόιιιοιμιό ιόοετοιιάει:οι 
ω ιιιιιιιΙιιιιΒ Μ, ιιιιιιδΒ: Ιιιιιιγόιε, Βιιιιοειι)ιι.έιε) 
ει ιιιινο!γΒ να” ιιιιιε ιιῇ »Με ειοι·ιτιέιε:ι, ει 
Ιό!εΒτόεἰ- ε ει νόΒιιιε-ιιιιιοΒ €ϋτοεϋε Ιιιι))ειι; 
Βο:τΙοτΙ:ιοιι ιιιιι!όΒοιιγειι, ιιτόΜι τιιι·ιόεειιι, ε 
Ιιενεεειι εμέ” ει οιοιιροε ΙιὸΙόΙοΒιόεἰ ι·οΙιειιιιοΒ 
έε τέιι€ιιώιιιέιεοΒιε. Ε Βάι Βόι·ε:ειΒ ιιιιιιι Βο 
ΒϋνοιΒοιἰΒ :ι ΒιιτιιιωιιΒ: ει: όπέει ό8 ειΒιιι·ιιι 

1οιιοτειόΒοΒ Ο86ΜέθΙΙό$θ) ειδιοςγειιΒο2όε, ιι 
ΙοιιιΒ6ι, εϋΒοιεόΒ, νειΒειι€, όιιΒόιιγιεε πιο: 
ΒιιιιιιιιΒ Ιιιιιιιγει. Α ΒοιιΜΙιοιι Μη; :ότι εεειιι 
Ιιό_)_)ειΒ Βόιέιι·όιιιιιιΒ ειιοΒιιιιΒ έτιιιιέεότε, ιιτόΜι 
ρεάιΒ πιει: ιϋΙιΙ›έ ποιο. Α ΙόιοΒιέε τοιιιιοι 
Ιου Ιοει, νέι!ινιι ίοΙΙιιιΒγ, ει ιιιιιιιιιιοΒ οινοπ 
ιἰΒ ιιιιτει!ιιιιιΒιιτ. Α: όι·νοτόιι ΒοιεΙα!ιοιι Ιειεειι, 
Βόε6Μιειι ει:'ιιιιΜΙ!ιωΙειιιιιά Με: ω. Α Νόμ 
1ιιιιιιιε οι οΙεδ ΒότειιιΒιιιιιι ΙοιιοΙΙοιιοε Ιοεγειι: 
ιι νοτια )ιιΒιιΙιιι·. νιίη;όεει ο8όει ει ιι)ιιΒιιΒ ε!εύρ 
ρειάέιειιι€) ΙιοΙγΙιοΙΕ νόιΒοοειιιιέιεοΒ, οιιΙοιιιεΙ 
όε ιιι€ειιιγΒοιιοιοΒ; ει ΜΒΜ: ΜΜΕ ΒιιτοεειώΒιιι; 
ιιτρειΓδιοι; ιι)·ιι€ειΙοιιι. Α ΒόείϋιΙιιΒόι·ειιιΒΜιι; 
ιιι€ειιιγ, ΙιόΙγιιΒιιιιιόΒ.> -- 2) ΑΒγιο!ι, 
εοειι·ΙειιΒϋιοΒ ιιιιιιιι Ιιιιιινί2ΒόιτιιΙ; 
πετώ ε” Με τ:ιι·τοιό εεεωι οπι!ίι, ιιιοΙιγ 
Μπι Ιιδνειόεοε έι·νιι€έιε Πω ('30 οιιοιιγ νότ 
Ιιοοεόιίιε 12 ένω Μπι) επ ίι!οιιιΒόι· εΙιιιιιι. 
ΚόεδιιΕι ιιιόε ιιιιιΙέιΙγοΒ τιιΒιιιι.ειΒ Μ, 08)0ιιιοΙ 
ιιγιι)αιτοιι, ιι ω) ΙιιιιοΒ νίιιοΙ ιιιοεειτοιι, ει ω 
Μ): ιιιεΙεἔοιι Ειιιι·οΒιιιιιιιιειΒ, ε ει!ιοτιι€ €γοι·ειιιι 
ΙιοΙγι·οέιΙΙοιι, :ι νόινοειτοεόΒ ιιιιιιιιοπι Βειτοε 
Β6νειΒοιαιόιιγει ιιόΙΒϋΙ. Βιετ26 οι Ιιέιιιιιειιιύ 



ι€6ι·- Βγόεγ- 6ε 8γόεγε:οιιιιιι. 'Η 

σο! !ιειεοιι!ό οεσ.ιωΕτει ιιιιιε!.ιειΕόροιι ειιιιιιι ω. 
--· δ) Ηγε!ι·οΕορ!ιει!οιε!. Α: ειΒγνί:Εόι· 
Μ: !ιειεοιι!ό, νει!ειιιιε!!γ οιὅΕ!ιιιειιι!όε!ιὅ! (Μει 
ιο!γειε, νόιτνειε:!όει, ειδε οει!οιιιο! ειι!ειεςοΕ) 
οιοτΙδ Βοτοε;εει€ ω, ιιιει!!γει! ε!ὅε:ϋι· πετώ, 
ιιιειιιει 8οοο!ι 68 ΑΙιετοι·οιιι!ι!ει ιι 

ιειΕ Μ. 

Μ. Ηει!! ει Εόι·ι!ιει! ε:ειΕι·ει οε:!_ιει: 1εϋ 
ε:ειΕ, ει: !:€ειτέιε ε:ειΕει: ει ε;γειιιιιοΕ !ιι· 
ι;ει!όΕοιιγ, έι!ιιιει!.!ειιι !ειε:, Μ:: πιο, Εδω 
Μ!. ει: όινοτόει εο!ιοε, ει :Μη και” όι·ιιιιέε 
ει·ίιιιι κι” ει: όι·:ειΕοιιγεε5€; ει!οιιι Με!! Μιά" 
Εοε!ειε εἐε ιιγϋΒόε; !ιει!!ιιι:ειιιι !'ο!ριι!!`ειε!τ, Βόν 
εόΒε:ε ιιγειΕοε ειιιγει8-ϋι·ϋ!έεεΕ εϋιεόιιιιοΕ. Μ έι 
εοάἱΕ ε:ειΕ, ει: ειι·δΕιιιιοι·ιτόε Μει 
Εει: !ιει ει: ιιιι6ιιι. ειιιι!!ωε! _ιο!ειιοτοΕ !'ο!γνέετ 
!ειττειιιειΕ, ει ιιέ!Ειι! !ιοΒγ ειόε!!δ πειρ!ει!ειτ και" 
€γόεγε:οι· ε'ι!!ει! ΜΕο:!επιιέιιοΕ, οειειΕ !ιειιιιειι 
Ιιει!νειιιγ !ι!ε!ιι€ ειτε:: Με! νέι!τειιιιειΕ Γ6!, ει 
ε:ιιιιι!ιέ1ιειΕ !”ό!ιΒ ιιγι!;νειΕ, ει ε:ειιιιοΕ ει!!ιει!ειτ 
!ειιιιι! !'οιοΒιιειΕ, ιι !έιτει ιιιο:ε!ιι!ει!!ειιι, ει !ει!ειΕ 
:εΞε τοιιε!ετ!ειι, ει ε:ό:ειε ιοΕοε!!, Ε6:Ι›ειι ιιι 
€ει·Ιδ !ιιιι·ιιι; νόμο ει Ε!ϋι·ϋ!έειιΕ :ϋ!ε!ειΕ Με: 
ιιειΕ. ει !ει!ιειΕ ιιιοε;!ιιιιιι€ϋ!ιιοΕ. ει €γοι·ιιιοΕ επει 
ιο εΒόε:οιι ε!!οΒγ, ε ει !ιει!ει! !ιειΕϋε:ϋιι. Α 
Βγόἔγιιειιιειε ει !ιειείο!γειειιιειΕ ε!!ο!!ειεει!ιειιι ει: ει: 
ει!ειτοι·δΕ νιεε:ειε:οτ:όεό!ιοιι ε!!!. Μ. Πει!! πιει 

Εοιιγ-ΐοεινόιιγ! ιεινειεο! Ει·όιεινει! . ε. ει !ιό!ιιιιιιι 
Εει!ει!: ε:ει!ιει!γ:όεειτει Εόεό!ι!ιειιι (ιιιι ει!!!!.ειοεινει! 
ο!!ειιιεό!!ιοιι !έιεε:ιΕ !ειιιιιι) !ιι€ειιιγ !ει!ιάέιοεοΕειτ. 
ι·ιιει!ιειι·Ιιειι·ειτ εθε ιιιει€ιιεειει!. Ει·δει!ϋιιοΕ ε!!ειιι 
!ιοιι :-ειιιιιιιοιιι:Εοι, ει: ι!!δ!ειρ!ει!έΕοε, ιό ε!ειι 
Εει- νει" ε:ειιιιε!ι·τοιοτ. Κό:!ιειιι ιιιο!ει€ !ϋι·ᾶὅ, 
ιιιιιετε!ιτείε:τει ει ιιγειΕτει ιότειΕοιιγειΕ ει: ει!οιιι 
εειιι>· ο!!ειιι. Ηο!!!.ιοιιο:ο!ειωΕ ει!!‹ει!ιιιεινει! εεινότ 
Μπι! ει: ει€.Ύ€γοιιιιοΕ!ιειιι. - 4. Ο ι· ο ιι ρ Πι 
!ει εειιι€ει!όει:ειιεοΕ. Ε20ιι!ό!!!ε!18€γό Εόι·, 
Ε!!!όιι6εοιι ιοΒειει:ό €γει·πιοΕοΕιιέ! ΜΜΕ Μ!. 
5:ειτ:6 ω. 1) ει ιιι€ετιιιιιιιεεό! (Γσ€ειι!:ειε); 2) 
ει νειΒιιεεό! (!Βοιι Ε6νόι· ό: οι·δειιιι τε!ρ!ει!! 
€γοι·ιιιοΕοΕιιό! .ε €γοιιιοι·-τιε:!ει!!ειιιεει€!ιειιι) ; δ) 
ει εει·ιιιο:ειΒγιε!εμΕτό! Ε(ε:έΕε:οιιι!ειε νει” 
!ιειειο!γάε) ε:ειτιιιει:εειιιει. Ι:8ειπειενέιιι που Μει 

μπι, ν1εε:!ιειι.ιιειΕ ει Εοι!ιιο:ειειγι·ει,ι ει: ροι!!ε ει 
!ιοτοεοε ΜΑΜ ν!εε:ειειι€ειτο:ι.ει!!ει 1) ει!ιο!Η 
Με* ν!ειει:ει!ιιτό ειΒιιιιιει Σ) ει !ιοι·ε!ειΕϋ:τι όε δ) 
ει τοΕοε:ι:οιιιιειοΕοΕιο. @επι !ιο!γειειιοΕ ΜΜΕ 
ε:ειι·:ὅ έε:τεινότε!ει. ιιι!ε:οτιιιτ Μ. ει: οιιι!!τοπ 
Εόι· ει ιι6νεΕειειωτ ιιιιιι€γοΕιιοΕ !ιο!γιέιε!ομ!ιι·οι 
ιιγοιιιεΞιεει!ιό! (Μη) νει" ει ι!ιγιιιιιε ιιειΒγο!ι!ιιι 
!ειεει!ιό! (Κορρ ειιιι!ιιιιει_ιει) ε:έιιιιει:ιιόΕ, ει Εόι· 
ε:ϋΕεύεΕόρ !”ο!γνέειε τειιιό νό!ιιει, !ιέιιιι!ειει ε ει 
!ιο!γειι!εε: έιιιιιειεε:όεό!ιὅ! στεκιά! !ϋιιοιιιόιιγεΕ· 
ει!! Εο!!ειιο Ε!εέι·ιοτιιιο. - 5) ΙΙΒΜι€έε 65 
(!!ιοι·οει. Ηε!γοειιειΕ τει!ει!ιιιΕ ποπ!! ει:οιι 
ε!!!!ιέιιιε!ι, πι! ε:οι·ιιιτ ει !ιϋ!ιϋ€έει !ιοτοΒοε δει 
τιιιο:ει€γιιιιιιιΕέι!ει! !όέγειι, ει: ειΕεπειτ ιέε επό 
:ειτοε:Ε6:ΒΕ ιιοι·ιιιά! !ό!όΙ›ειι. Θγόει·γι!ειεειι·ει 
πετώ ε:όΕ!ιει_ιιόΕει! 68 ο:ό!ει:οτει !ιοε:όε!Βγει 
Εοι!ειιιτ ειιειιι!. Α Π!ιοι·οει ει!ιιιοτιιι Βιιιιιιο: 
ειΒγιιιιιιιΕειεεειε;!ιειιι ει!!, ιιοι·ιιιει! ειΕειιειι. πιο! 
Ιε!!. Α !ι6!αϋΒόε !ει ιιιιιι!ειΒγ !ιο!γ!›ο!ι Π!ιοτεει, 
ει !ιο!γ:ιε!οΒ έε !ιγροις!οεειιε Εϋι·ό!ιοιι; νει!ό 
@με ο!ιοι·ειέι!ιειιι ει!!οιήοε! ει ε:ειιν ει 8ο 
ι·ιιιο:ειΒγ ει:οιι ε:!!ειΕειιτει, ιιιο!!γοΕ!ιό! ει !ιειιι 
τει!ιιιειε ι·έει:οΕ!ιο ει: ιε!οιιοΕ Ειιιιιιιι!ιιειΕ. Ηειεοιι 
!όΕόρ ει ΜΜΕ !σει.ο€ειε εἔι!!ειροτ_ῇει ο!όΜέ:!ιει.ι 
ει:τ. 8:ει·:ὅ, €γόΒγιιειεειι·ει ειιειιιιιοιιιιιοτ ό: 
ει:όιιεεινειε πω! ειιέιι!. 

Α !ιειτοειιΕ ίει_!ει:ο!!σειιι: ει: ιε!οΒ 
ι·οιιε!ε:ειι· Ε ό ι τ ει ιι έκ !”ει!ιιδΜεΕ 
πει! ίει!.οΒοτι. Α ιιιει8:ειιΕοι!ιειιι ει εει·ιιιο: 
ειΒγ ιιιιιιιΕόεεει€ει ιιτει!Εοι16; ο Εοι·ιό! ειΒέο: ει 
!”ο!εει·ε!ϋ!τ Εοι!Β ε!!ιοιιιει!!γοεοε!ιιειΕ ει:οΕ, ιιι!ιι!. 
!ιοΒγ ει Ει!'ει!!δε!ό 88γτοιιε!8:01°ε ιιιιιιιΕει!ει 
πι!! _ιο!ι!ιειιι ιιγι!νειιιεειει·ει !ιο::ει. - Π! ιε 
!ιειεοιι!ό ει Γε!οε:!ειε: 1) Α: ειΒγιοιιι!ε:οτ Εύ 
ι·ειι (έι·:όε όε ειΕειιιειι); 2) ει ἔθΐἰΠ0Ζ8ἔΥΓθΠὰ· Π 
ε:οι·ό (ι:Βειτόιι1ο:8ειιό οι·δ); δ) ει όιιο:τειιε!ε:ε 
τό (!.έιρ!ίι!Εο:έιε , ο!νει!ειε:τε!ε ει!). ΑἔγΕὸιιοΕ 
ει!δει:ϋι ει: ει” ιιιιιιιΕει!ειιιτ !ιειιιτιει!Ε ει ει:ει!ειιι ει 
€ει·ιιιο:ει€γόι, ει Βιιιιιιο:ειιΒγ Εότειι ιιιεεέι“οι·ε!!!νει 
!ιει!ιιειΕ. 

Ε! έ! 8 : Β ι· ειιιοΕο:ΕΕ ε:ει·:ϋ : ει: ι: ο πι 

ι:εέΕοιιγεει8 ε!!!ειροηειτό! !ιειιιιι!! 
τα Β ο Ε !ι τι ει. 5:ειιιιοε Ε!εειιι!οτειιιοΕ οιοε!ιιιό 



"Η Κόι·- ενόεν- 6ο ενόενο:οιιετι. 

ιινοιεΚϋνοτΚο:ὅΚ1ιοε δεε:ροιιιοοιι)ιειόΚ: ε) Α 
Βετιιιο:εεν, ει: εενιόΙ ίϋέεοιΙοιιϋΙ, ΚιιιΓε)ο ε: 
ει!!ειιι εΙοτιιοΚ. Ισ) Α: ε” ειΚειτειι-οοοΙοΚ 
νόοοι Με! Κιιιιοτιτό)ο ε: ΜΜΕ οι·διιοΚ, ει: ι: 
εοΚοιινεέιειιεΚ ζωιιειιιι.) ο) Α:οιι ι:ιιιοΚΙιειι, 
ιιιοΙΙνοΚ ειεντό!ι ιάοεΚεροεο!ειιιΚιόΙ «Μ 
Ιειο:ιειτνέιΚ Με ε εει·ιιιο:εΒενεΙ ιτιοε εει·τοιΙειιιι1 
6εε:οίιι€ΒιιοΚ) ει: ι:εέΚοιινεε'ιο ενει·εριιΙνε νειιι, 
Με!. ιιέιιιεΙΙν ρετερΙοἔιεΚΙιειιι; ει: εΚετει Μ 
ιιοιιι πιοι·ίιι Κι ει: ι:Βει.όπιο:Βειό Μέι, ιιιοΙΙν 
ε €οι·ιιιο:εεν εΙειό ε:ι!εΚετό! ίοΙννειεξιι)τε το 
ι·οιιιτοιιΚ. ε!) Α:οιι ι:ιιιοΚΙιειι, πιοΙΙνεΚ Βο 
ι·ιιιο:εΒενε!ι ι6οΒΚεροεο!ετιιΚΚιόΙ οΙε:εΚειο:$νειΚ, 
οεϋΚΚοιιτ ε: ι:εέΚοιινεεε (ε Βοιειιιο:εεν ιιγιι_Με 
ε: οι·6τ ε: ιιιοεοΚιιοΚ; Με τοΙιετ ιιΕόιιιιιεΚ ει 
ιι:εΚεε:ενειΚ Κιι8.ΐο)όΚώΙ , ιιιοε Με ε:ϋιι 
πι ΚϋΙοοϋιι:ϋπ τιι!ε)όοιιεειειιΚ). ο) Α Γιο 
ΜΗ; τεεεοΚ ι:οιιιι:,εοΚοιιγοεεεεεΚ ιοΚει, ει: 
οιεοο:οοεοε τε,εεοΚΒειιι ι:οιιιι:ΒοΚοιινοέιεεεΙ νε 
Ιό όεε:οΙιειοοιιΙΜοε Με ΐοι·ι·εει τινιι ει: ε” 
Θε €οτιιιο:εεν ΙιοιιιιΙεοοΚ ιιιοΒιειιιοι·οοετο, εε 
μπεις; 1) ε: πο: ΓοΙΙ:ιοιιιιΙειοε εε ει Γειτ:ιεΙιο Χιο 
ιιιιΙεεε;-2) ε Κειι· νε” ει» ίοΙΙιειιιι!ειοε, εε 
ο:ειι ιειεοΚ οοιιρειιι ε:οιινοάοεο, δ) ε Ιιετνιάό 
Κοιιι €οτιιιο:εενο:οιινοΚ εε ε: εφε (Κοπι 
ιΙοιι) ιε)οΚειιι οειι‹ιε οιιιιιιιε ε:οιινει -- Ιώ 
:ϋιιι ΚϋΙόπι1ιεόεοΚ ιεπιοτόεοιο. Γ) Α Κοε1οΙν· 
ιιιο:εεΙιιιεΚ, ει ΙοΙεΚ:εει ιιιιιιιΚειειτ, ε·οει·νοΙι 
πιει εε εε1νειιοεδ ΙιειεΙιιιεε!ι Ιιει"οΙνεοε Μω 
ιινοε Μου” πεεοΚ ι:ιιιεΕπε ο:οτι ι:ιιιοΚ ε:ε 
ΜΜΜ ι:ΒόΚοιινεει€επό! εφε (τοΙιει ο:οΚ 
ιιοΚ ιαιοΒοι ε εοτιιιο:ειΒενεΙ ΙιεΙιοι·ΞΗειι Κερ-' 
οεοΙειΙιειι ει!ειιεΚ; υιόΙιιιι ροεΙιΒ ιιοιιι εΙΙ 
ιειιι›ι ΙιειΙιοι·Μειι ΚεροεοΙετΙιειι ει: εΒενει). 
-- Μάτι. τειιεεεό(Ι:ιιειΚ πιανει ει !ιοιι'ιιΙΙ; Ιει!ιεΚ 
ΞΗν οοετοΚΙιοιι, οΠν ενοιιεο- εεΙνειιΕο 
Ινειιιι εΙΚειΙιιιε:εεειτει ιο, ιιιοΙΙν ε: οΒοε:οοεεε 
Ιε!ιτει ιιοιιι Με εει. Μιιιά ο:οιι εΙΙιιεεοΚΙιειι, 
ε:όι·:δνοΙ Μ. ΒιιΙΙιιιε ιερεε:ιεΙειιει ιο επιε 
οενο:ιιοΚ. 

ΜεοοεΙε:οι·, ει εοι~ιιιο:εεν Μειο 
εοε νιεε:οιι€ει·:ό ιιιιιιιΚεΙειε εε 
νιεε:Ιιεεεεε (ι·οΙ.τοει·ει1ε'ΈνιτΚιιιι€): ε) 

Α: ι:,<;εώιιιειεεΜει νιεε:ειι€ει·:ο ιιιιιιιΚεΙειοΚ 
ΐιιεεεΝοτιοΚ ε: εποε εε εΚει·ετι.όι; ιιιἱιιεὶε:ε-! 
ω! ΙοιιοώΙοε Κιεει·Ιιοι.ι ει: εποε εε ΚοτΙεωΙΙιεηε 
ε: εΚειεετ ὅΚοε. Κ) Ανιεε:ειι€έιτ:ό ιιιιιιιΚε'ιΙειοΚ 
ε: ιεοει·οτιάε:οτΕιοιι Με τιιΙε)όοιιο:οτϋ οΙνώΙ 
(ρτιιιειρ) ΠιερειιοΚ, ΉεΙΙοι· Με ιιοι·νοεε 
)άτόΙ, ιιιοΠν ιιιΙε)ειοιιο:οτύοιι, ε νιεε:ειι,ε·ει·:εε 
εϋι·νοιινο ε:οι·ιιιι Μ. ο) 8οι·θ.εεοΚιιοΙ, σε): 
ιιιιΚόρ Κιεοι·ΙειοΚιιό!, ε ι'οΙι:Βετοιτ νιειο:οιι€ει· 
:όιιιιιιιΚέιΙειιοΚ ιιοιιι ει:οιιιιεΙ, Ιιειιειιι "Εεεε 
:ειναι Μό ιιιύιΙνει οε:ι·ενοΙιοώΚ , πιινοΙ ε :εεε 
τε:Κοιιτειειι οΙοδ Ιιει.εεε εεε. ε: ι:Βειόιτιο:εε06 
ει·διιοΚ ενοιιεϋΙοοετ Κο::ε ιιιεεε Με”, ιιιοΗν 
ενεΚτειι ε: έιΙοτιιοΚ νοι;οτ νει. ε!) Βι:οιινοε 
εενε:οιινοΚΙιοιι (ε:οΠιέ10οο, 
εεε.), ιιιιΚοτ. εΙοιιιΚει· Κιεοι·, ε νιεε:οιιεέιΕΖό 
ιιιιιιιΚέι1ει _ιοΙοιιΙοιο νε,εν Ιιιέιιινε, ιιονο:οι·ιιιι 
ει ε:οιιιιιο))εΚοιι, Με ει! ει Κότ Ιιονοοεοει ίο 
Κει·ό!. ε) Βι:οκινοο »εεε ε τοετιιοΚ, Μπόις ει 
τε!ρειΚ, ειιιοΙΙΚεε οΜεΙειι εε τ. ει νιεο:οιι€έιτ:ό 
ιιιιιιιΚειΙειτοΚ ΙοΙι:εειεεειι·ε ετ:όΚοιινοΜιοΚ, ιιιιιιι 
οενοΙιοΚ. ί) 8οΚ ιιΞεο:ειι€ει·:όιιιιιιιΚε!ειι 888€ 
Μάιου, εότ τειιιΒετόό:εει ιιιιιιιΚεΙειοΚΙιειιι, 
οοιιιιιιι ίει·εόεει. οι:οε, ειδι εΙεονειινιιΙεε ειιιοε 
Μου. Ρετεεεε ε: ε” εΙΙεροι)ε; ‹Ιο Ιιονοε 
νιεε:ειιεειι·:ειει ιιιιιιιΚειΙε£ ιιοιιι @ιι Ιοιτο ει: ει;" 
ΙιοΕο!νεεε εΙεττ; οΙεονειινιιΙεο ροάιε οεειΚ Βο 
ι·ιιιο:εεν ΙιοιιιιΙειειιεΗ ιϋιι Ιοιιιο, Κο! ε νιεε:ειι 
εειι·:εει ιιιιιιιΚε!ετ Κι:ει·ειιοπ (ιιιι ιιοιιι Ειι:οιινοε 
εποε !) ο ετ. (.Ιειιι·εεΙιειιοΙπ Μπιτ Φο Ινοτιεο!ιι·. 
ει. εεε. Μοάι:. 1542.) ΙΙΙοε. 

Δ... Ανό:ΗΜωμανόη"ιό1. (Οι 
ΕΙιοΙ ιιτειιι.) Α Ιιοεεειιι ιιεενΙιετο:οΒοοε οι·ειϋε 
εε ΙιοεννϋΙενοε νιάόΚοιιι 1841-Ιιοιι .Ιιι!ιιιε Μ 
νοεονοΙ εεε): ριιο:ΜειεεεΙ απο Κι ε ΙεΚοεοΚ 
Κϋ:τ ε νοιεΙιειο, ιιιε_ῇ‹1 ΟοτοΙιετίοΙο ε:ϋιιιιι Κο: 
εΙοι.ιε ο ΝονοιιιΙιοτΙιοιι νοεο0. έκτο. Νοπι ιειωειι 
εοιιΚιτ, εειιιιιιι Κουκ, οοιιιιιιι ιιοιτιοτ, (Μειω 
ΠεΚετ, ἔγειιιιιοΚοΚοε ο νόιιοΚοττοΙιετιόωιειιι εο 
τιι·έι είιι)ειΚ!ιει. ΕεεεϋΙιιιιινιτο ό,)ε:εΚε1ιεΚ ιειο)οιι 
Ε6526Ι",θαι)Ο, οΙ6:ιιιοιινοΚ ιιόΙΚϋΙ, Ντε, επιε 
εεεό, νει” ι.οιιιρε Γε)άειΙοπιιιιεΙ ε Κ6ΜϋΚ νι 
ιιοΚοιι, πιοΠν ιιιεΙνι·ο οΙτοι·)οάοιτ ο ιεριιι€ειε 

ιιοΙιο:ιινενεΙνε 



Μι·- Βγά8γ- «Θε ιι·γ68γειοι·ιειιι. Η 

Με!! ει Με ιε2οιιγιιειιι όι·26!κοιιγ Ισα. ΕΙι!ιοι επι 
€ϋιΙϋπ ει ιοΙΙοιιιιό ΙΙιτιθιιιέιιγ: !ειι·ιόε ε2έΙ‹ι·ο 
ιιιΒοτ!όε, ει νέ:€ΙιόΙΒοιι Μενου!! @από ρει·έιιε 
τω: ότιετένθ!. Α ΙιΙΙΙιΙΙΙόεοΙτ εόι·Βιιε, Ι:ειι·ιιιι, 
ι·ϋτϋεεεε, ιιγὲΙΙώε¦ νει" ΙιιΞειιιοεειάόΒ-έιΙΙο 
ιτιεΙτιγιιειΙ‹ ε ει νέεΙσόΙ .!οΙΙσδι·Ι€ό_]έιι0Κ ΙεΙιέιιιιΙοιε 
ρ6Ιγ!ιο!νεΙ ιιοΒγεεεΙ: νὸΙ!ειΙ‹. Μ:ι_Ι‹Ι νέτοει, όε 
ΙιεεειΙτ νότιο! @κι Γο!γίιε !αϋιιο!!ιοιοιμ πιέει 
ειοι· Ιιέ!αιΙειιοεοειοιΙΙ, κια" νύἔο!!: ΙοιεΙε!”όΙο 
εϋτΙΙΒΙι Ιο!γιιὸέΙ‹ το!ιειιιτ Κ! ει ἑγεΙετειιι Μπει 
ιιι00!εΙ8ΙΒ ΙοειδΙΙωτΙό νόἔΙσὸΙ ιιγΙΙειιιιέ!ιό!. Α Ιο 
!γιΙε ιιι!ιιάοτι 5-1!) ροι·οΖΙιοιι νΙεειιοιιώ ιιιιι€άτ, 
ΗειΚι·ειιι Ι‹ιι!!ιιιι!ιιε!οΙ‹εω, πω, ι16€-ΙιΙΙ:ϋε 
Ιένέιι. Ι.ο€ΜιιιόΙιΙι ιΙΙΙειροτ ΜΙΑ ει επΙι·ειι νότ 
Ιιειε , τιιΙόδιι τι !οἔτιει€γοΙ›Ιι οι·όΙΙιΜόεο!π ιιιοΙΙε!!. 
εαπ ιιι·ϋΙΙ Ια εειιιιιιΙ ίο!μιάόΙι. Λ Με ο πιο! 
ΙοΙτ ΙιεεϋρροιΙΙ, ΙΙι·εεε Μ", Θέπιέιε τιιριιι 
ι:ιτιι νόΙΙ. ΕΖειι Μινι!! οΙ‹εΙ‹Ιο2εΙε Με εΙΙΙΙΙιο πόΙιει, 
ορόε τιγεΙ!!‹εΙε Ι‹ινο!όεοΙ‹Ιιε!. Α ιιγοΙν ιιι!ιι‹Ιόε 
ΙοΙιέι·οε και;" ειέιι·Βόε ιιδιάΙΙει! τό!! Ι›οι·ΙΙνει, επέ 
Ιειιιι νόι·ϋεειι, ιΙο ΙϋΙ:Βιιγιι·ο ιιιιι·ιτΙοιιΚοτ ιιοι!νοε 
πιεικιεΙΙ, οεει!ε ει !ε;;οιιοειει!:Β εεειτοΕΙιειι ΙωΙιο 
Μ!!! ε ι·ιηιοιΙοιο!! ιιιοι;. Α Ιεϋπε!ειΙδ _Ι:ινιι!έε 
ειειΙεειΙωιι ιιιιιτΙιΙε Ι‹ὁνε!!‹οιοιι Μ, ‹Ιο ιιιο!Ιγ 
!ιι‹Ιεἔ 1:38 ΙιΙΙι·Θέέοε νόΙΙ. Α Ι‹ὸι· ΙΙ:€ΙϋΙιΙι ίο!ώιι 
εΙεΙΙΙ0!! ει επόιει!, πι" τϋΙιΙιιιγιι·ο ι·ο!ιοιΙΙ, 
;γειιἔο Ιοι!.ν Με ιιόιιιε!ΙγοΙ‹ιιόΙ ει ΙΜ Ιιοδοε σθε 
ιιιει!ιΙ οει!ιοε7 ΙσΙιοε, πιει_!ιΙ. ΙιειΒγιιιέι:οει, Μο 
Βιοει !ο!ΙοπιθΙ πιιι!ειτοΙΙ, :ιι Με!! ιιιιἔιεοΙ‹ αξιό 
επειι Η: ΜΙΝΙ! ε:οιινοἀόιιοΙ‹. Α Ι‹ει‹Ιει!Ι›οιι :Με 
νέΙ!020!! όι·νοι·«Ιε ιϋἔτϋιι ΙοεϋΙ!γετΙΙ, €γειι€ο, 
ειρι·ό, ι"οπει!ειοι·ίι, !‹ἱ!ιιιἔγό, τοιιιο€67 ειΙ!ἔ έ: 
ι·ει!ιο!θ Ιϋιι. Α !ιοτοΒο!ε :ιι·οιεΙτει ΒόΙγοἔο ει 
ιιιόΙγ όει εύΙγοε ειιοιινιιοΙ: ΙΙΙ! Μ, εΙΙιιιΙνιΙιιγιι!!, 
οΙΙΙιέΙτιιΙτ, Βοοεο!!, ι·ειιιοΖοειι!ι έε ο!νε!!ιο:οιτ 
οι; ιοΙιὶιιτοιιϋΙ‹ ΜΒγετΙΙ, έει ε2ειιιιϋΙ: Μιιγο Ει 
Ιιει!ό7 οιτιι!‹ Ι‹ΙοειιοεοειιΙΙ Ι6ιι ει”. ΙΙΙΙιιισιιΙ:ιιιι 
ΜΒ ιιγιιι;!εΙ:ιτιιτέ :ι ΙιοτοΒοΕοι, σι·ο_ΙΙΙΙι Β:γσι·ειιιι 
Ιιειιιγει!Ι0!!;, ‹Ιο π ει!" «Θε ϋιι!ιι‹Ιειτ νωἐΙἔ θ! Μπι 
!ιει_;γέι 6Ι‹ε!;; εοιπι 86Ι'086Ι() εαπ έι!ιιΙέεοΙ‹, ε 
!όΙι·οΙιοεεω εαπ Ιέιιαι!!ειΙ:. Πε ει ΙιοΙοεεόΒ Βγαι 
Βε ιετΙιεεε!ιοτ ιιο!ιειιιτ ιιιοε, εΙ:!ποι· Ιώιιιιγοπ 
εΙνο!ιό!όε ιό!! ιοέιιοΙ‹. Ι!!αιΙέιιι Μπι τειι·1:οτι 12 

14 τιιιιιιιέι! ιονιΙΙιΙι , 11όΙι:ι 05ΙΙΙ: 8-8 ιιειρΙΒ 
ΙιειΙειεΙΙ. Α ΙιοΙιόνοι!ιο2δ ε_;γόεγιιΙέε ΙοΒΙιΙιτοοΙι 
Μο! νόΙιει!ι ει νὶεειειόι·ὅ εειι·οε Ι‹Ιϋι·!ιΙόεοΙ‹, ει: 
εμ!" τεειοιι Ι‹Ιτϋι·ί$ ιιιεΙο€ ιιιικιτΙέιε έει Μπόει, 
οιιγ!ιο έιΙοιιι. ΕΒγόΙι!ι·έιιτ ιό!κό!ετεε εγόἔγιι!έιε 
εοΙιει εοπι Ιιόνοι!ιοιοτι Ιιιιιιι:ιι·ΙιΙΙιειιι, !ιιιιιοιιι 80 
Ια!ιι€ πιώ; Μ" οΙοι·δι!ειιοιΙόε7 68 Ιιέέγεια!!ει!Β, 
€γοιιιοιΙιε!ι ιιγοιιιέιε, επιιόειτόεΙ ιιοΙιωεόέο!ε, 
Ιιεε!'οΙγι!ε, κι" ειοιιιΙΙΙ5ιτει πο” Ιιει!!ιιιιι, ε: 
επι€Βιι!ό ΐό_ιιΙει!ιιιιιΙι ει !‹ὅΙτΙὁΙὲ τεΙΙόΙιιιιι Βικιπύ 
ι·ει ιιγὐ!τέ!‹ ει επιινοΜεοΒ ειοιιιοτύ όι·ιοαέι. 
ΟγειΚι·ειι 4, ό) θ Μ! πιο!" ειειΙέιι, ΙϋΙιόΙο 
τω: εΙειι!ιειάέιεεε! Ιιοπ:ι ε!δ :ι ΜΜΜ; τιιέ8820ϊ 
ν!2!κόι·, ει νἐἔωἔο!ι νΙιειιγοε τΙει€ειιΙόεει, νέε 
ΙιόΙΙειιιιιιι, ειι·ειιιγόι· :ότι-Με Ιω ει Ι38]ΟΙΙ Μπασ 
Ιιι!ε!τ. - ι 

Α Ι‹όι· Ι-0]ΥΒέΒ8118 Ι‹ϋνο!!:ο2ὅ ιι!ει!ιοΙε Μπι 
ιεΙ‹ Μ: 1) οι οιιγε2ει·ϋ, οει!εοε νότ 
Ιιειε, ιιιο!!γ ει Ιο;ειιγ!ιόΙ›Ιι νει!ει, ε ΙιονοειοΙι!ι 
νοεεύΙΙγεΙΙέιτι. Σ) Α Ιο Μ” ει ΙιιΙ‹ τΙΙΙιιΙΙιΙ) ΙΙΙ 
ιιοιιιέιιγ νόΙΙ ει ρο2%·έει, νέτ·άιΙ5, Μαι! «ηγέ 
ιιεΙωι. ι·ο!ιειιιτ τιιο€, ε Ιοιιο έε όιιτιιάειι-νοε: 
ΜΙΒ ιιιο!Ιοιτ, οεειΙ‹ Ιιιιιιιιιι· δΙιΙϋΙιΒΙΙ. δ) Α Ιι ει 8 γ 
ιτιει2οε νόι·Ιιειει ι·ΙΙΙ:ε!ιι Ιόρο!! ετοιΙΙΙε8 Μ, 
Ιιειιιειιι τϋΙιΙιιιγ!ι·ο ιι Μι· Ι'οΙγιιΙΙιειιι Ιο_!Ιοτ! Κ! ει 
ε2ιιιτο ρειτόοεοΙ‹ ιιιεἔΙεΙοιιόεόνεΙ, οει.θιιτΙοε Ι'όΙ 
1°8Β082όι:Ι, ε οΙνειειτό Ιειϋτϋ!όεσΙ‹ Μ! ΙιειΙά!οει 
νόἔοτ ότι. 

Α νόι·Ιιειε !ό ιι γο ε ε: ,· ιιι!ιιτ τιιιΙνει νεο, 
πιιιιιΙεάάΙε νιιΔΙγΚόι·άόε επ οινοεοΙ‹ Μπι. Διοπ 
Ιιοιι ει ΙιοΙΙΙιοιισιοΙει!ο!ι ει·οτ!τιιόιιγόΙ:ιίΙΙ, επ 
όΙοτΙ·ιοτι 6ε2ΙοΗ ιοΙοιιωοΕΕοΙ όεεων6ινο, ποπ 
πάω! ΙιΙ!ε:ἰΙ‹ ετοιΙιι!, Μ” ει νόι·Ιιειε ΜΒΑ! 
Ι:οΒιιιέιιγι ε ·Βιιοιιγοε εΒγόιιΙ Ιιει!.όΙγο!κΙιόΙ τι! 
ιιιωΙ οειι2οε €γιι!ωΙε!ει ΙἱόΡθΖ ει νόέΙιόΙ Ιιει!ειιΙΙ 
οιΙόιιγι·οτιόειοι·όΙοοιι, ιι νόιιιιοΙ‹ οι;γε2ετειιιιιιά 
Ιιόι·οε νοι;γϋΙοτέι·οΙ, ει: ιιΙ:Ιιειι ιιΙΙιιγοιιιό επό 
ιιδνο! , ε ειιιιέΙΓοι€ν·ει ιιιει€ιιειιεΙτ νοτιοε!!έιεένει! 
οΒγικοιιι!ιοιι. Α να σε Ι‹ὸι·#εΙειι !ϋ!‹όΙοιεε Κουσε 
νωέΥϋΙε!!ιο νέιΙιοιἰΙ‹, πι!! ει ΙιἰϋτϋΙόεεΙ‹ ιιι!ιι6 
εόΒο, ει Ιιδι·ϋτι ιιιο€_ιοΙειιδ νόι·οεΙΙιοΙε όε ρεπό 
οε:Ι:, ενοεει16ε, Ιε!«€ΙγΙιόριόε ω!. ιιιιιιιεΙΙ 
ιιιιΙ‹. Μ" :κι Ε” Ιιοτοεοάετι νόι!α5ειΙιόε 

 



'Η Κ6!·- "ό" ό!! Βγ6εγειο!!!!π. 

. πω!! ε! νοεο!!!!!ν !!!οπς!οπάειο! !ε ει!!γοε εισπν 
Ι›ε νοι!!!!!!!, ν!!!!ποπ ο!ὅ!!ϋπ!!. 

Ε _!!!!ν!!!πγ!!!!π !π!π! Π! €γόεγειο!ε!! Ιππ 
!ο!!!! εϋ!!ο!!ο! πγι!!!!!!ιο!! !επ!6! ε! π!έ!!!οπγ όπ 
οπ!οπ!ο!. ΕΜΗ!!! πω!!! Μιωεε!!!!! !!!!!!!!γι! νο!!, 
!π!πό! !!ο!·εΞι!!!!ε!π ίο!γ!!π!ο!!!ππ!! !!οιι!! ; πω!! Ι!! 
!!!!!δ !ο!›οε ε!!ε!!!ο!!!!ε!π ο €γο!·πιο!!ο!!πό! !!!νέ!π! 
ποπ!!! ονε!!!ο!!!!ετ. Α!!!νάπ! πιό! ο!ό!όεό!ο ει!!!! 
ποπ να!!! πι! ο!!!ο!!!οάδ πάε!ΒοπΙ!!π!. πγι!!!!!π!. Β 
!πο!!ο!!; ε! ο!!!ο!πο! !!ό!εόΒοπ τι!! - !”ϋ!οι; ε! !ο 
πο!! οι !!!!εγπ!έιοε ε!!!!!!!!!!π - !ο;;!ο!!!! ΜΚ!!! 
το! !!!!!!!ο!!. Μ!!!ο!γτ πι πεγπονοιοττ οε!!ο!πο! 
πιό!!ο!όεο!! Βο!!ονο!!ωιτο!!, ε!ιοππ!!! !!!νι!!έ!επε!!! 
!π!!!!!! π !!οτεεεόε. Επγ!!ό!!!! π!ε!!!!οππ Μειω 
π!!! πγιι_!!!!!α!!! πι Ιροο!!ο. το!! !!!!!!!!π!, ο πω!. 
!!!ο! εις., !πε!!!οπγ ό8 πγά!!. Βονεόποε νότο!!! 
!όεο!!!!οπ ο εε!νεπγο!! πγέι!!οε !'ο!γππό!!!!!!π π!! 
!!ο!!ο!!. Αι οεειο!!ι!ιό ειο!·ο!! οπο!! !!ενέε πεο 

ιο!!!!επ !!!!!π!!πε!ια!!!!!!!!!!!!, Μ!!! ε!!!!οτ πο!!! 
!επειο!! πιππ!!!!. 8ιἱπτο π", οι ι!!ε!!!!!!!π 
!!ππγ!!·π ίο!!!!ο8δ!το!! ω!. Μοποε. εο!π Μπα! 
το!! !!οάνοιδ ο!·οο!!!όπγ!. Α Μοπε!!!!τοοε 
8ε!!!οο!·ο!το ο πω!!! Βο!·π! Μ!!! ι!! 

Δ οπο!! !ο!!!είο!!ό!πγο, _ῇό !πο!!ό!!εο ο!ο!!επά! 
πιο! €γ!!πέ!πτ ειο!πέ!!!. πω!!! !!ι!!οΒε!!!!εο!! πο!!! 
ει!νε!το!!ο!! ο!. Α !!οτεεε.όπ Με!!! Με!!! Ι!!! 
εγοιέ!ε! ειο!·οπΒέ!ε ο!!οπ !!π!!π. νο!. !!!!!!!οπγ 
έ!! Μ5!όπάνοππτω! Βο!!οπνο π! τω!. Με, π!! ε! 
ειοΒόπγ εστω !!οτοεο!! πο!!! !!!!τόι!!ο!!!!!!! πωπ 
!!π!οεο!!!δ!, ε!!!!!ο!· εοπιππ πο!!! !!!!ειπε!!!. (Οπε 
ροπε Ψοο!!οπεο!!!. 1842.) Ι!!όε. 

Δ!. Δ ΜΗ· ι!ιΙ:ΜπόΒόι·ϋΙ Πόπη!! 
Επ- Απε!!!!!, !π!πτοπγ ε! !!ονο!!!οιο!!!!οπ π!!! 
!!!!!!οι!!!. θγπ!!!!!έ!!!!!ό! ο!·ο!!δ !έ!ι!!ε!π ιι€γε!π!! 
ιοπ !!!!πίύε!όπϋ π «π, !!!!π!. ε! !_.;γπ!ποπε!!!!π, 
!!!!εοπΙό!!όρ π!!‹!!ϊπ €γπ!!!!!!!ε ειοἔὅ!!!!! !έ!ι!!οι; 
π!! ροι!!ε π !!!ι π! €γι!!!!!!!!εε!!! πιο!·οο ν!ειοπγ 
!!!!π πι, !!!!!!έρ π ίο!!·ό !!!!!οεο!!!!οπ ο !!!!.οε!! 
!!!!εγ!!!!!!ιοππ Π), !!!!!!ο!· ε! !·οο!οπγ πο!!! εισρο 
!!!!!!!. Ι.ο!!οε !!!ι!!!!π "π!!!!!!!ο πό!!!!!! ε! νότ 
Βο!γόοε!!!!!! !;γ!!!·πρπ!νέ!!!. Ειο!π! ε! !έ!ιπ!!!!.. 
Εεγό!!!! Μπι!! ίο!γ!:!!!!!!π π! ει!!ρο!·οοπτ!!! ο νότ 
Βο!γοοε!!!!!! Θ). Με οιο!!!!ο!! οοϋ!!!!εππόπονο! 

π !!!!!!!!τ!!!!!! Μι; !!!!γ:!π οι! πιο!!!!!!!!!π! ε! !·οε 
ιοπγ!·ό! !ε. Μ!!!π!ό οι ε! !!!!πγ!!!!!ιοε όε !έο!!εε 
!όιε!!!!!!!π. Αιοπο!!π οιο!! Μα!!! !'δο!!π πο!!! πιοπ 
οοϋ!!!!οπόε!!οπ !·ο!!!!!. Α νότ!ορόπγ π Ιέ!!!!!!!!!!!π 
πε!πγ ό!! ρο!!!!!πγο, ε! επνό πγ!!!!!!!π νό!·ϋε ει! 
πϋ; το!!ό!οτοει !οε!!!δ!!!ο ποπ!! πω!! _!ο!οπ. Μ· 
πο!!! π €γπ!π!!!!εο!! !!!ι!!π !ποππο!! Μ, εποπ 
πε!! εισρο!·ο!!!!! π τοετοπγ-!!!!ω!!ο!π, ο!!οπ!!οπ 
!!ο!εδ έ!ο!π!ϋνο!! νότεο!!ππέι!;!ππ π νό!·πο!γόοε 
!πέι!!!!οι πω!!! οεϋ!!!!οπ!!! πι. Α ι·οο!οπγ ει!! 
ρο!οοέ!επ 8γπ!ποπεο!!!π!π !οείϋ!!όρ ε!!!!!οι· !πι! 
τε!!!!οι!!!, !π!!!ο!· !!!!ιιπέ!!!!έπγ π!!! Μπι, πω! 
πο” ε! ν!!! !!!!ποεόΒο, !επε!!έ!!!!! πω! !!!!ποο!! 
Μ! πι!!! ω!!! ε! €γι!!!!!!έεπει!!. (Ιπ!!!·οο!!. πω! 
π. Ρο!!εο!!!·. σ!!! π. Με!!!ι. πο!. 1843.) 

Ι!!όε. 

Μ. Δ επικό” έ. .8ι·νόΙ:4!όι· 
πεγι!πε!ιοπεπεπ !!πω!!!!!!!) ι!!!!!!!!! !!!δ!!!!επ Μ!!! 
πο!!! όει!·ονο!!ο!!επί!!, πΙ!!!!!!!ποε!!π ο!!”οε!!!!!π 
τω!. Ε πέιο!ο! !οΒ!!ονοεο!!!!οπ πω!!! ε! έ!! 
!!!!! Βο!!πε!;!ε!π. Β ο !!όεϋ!!!!! ν!ιεεό!όοέι 
πο!! !πἰπ!! !π!!ε!!!!!! !!!!!!π!!!!.έ!!!, π!! πωπω ε! ε!! 
!!!δο!! !.π!!!!!!οποιοτϋ ειο!πο!ο!!!!ϋ! έ!!!, !πο!!γο!! 
!!!!!!!· ο!!!ϋ!οπϋινο, π!!! !!οει!!!δονο !έτοιι6!! 
!ε ει, ππ!!‹!οπ!!ο! !”ο!!!!ππο!!. Θ!!! πω!!! !πέθ 
πι!. !ε !!!!πι!!!!!!!, πο" πιο!! ο !ϋ‹!ὅ!!οπἰ !!ει 
πω!! €ππ!δοε!!όριόε πω!. !π.!!!·, οι πωπω 
τοπ Μπομπ πγε!!!!έ!!ππ τε!!!!!!!!!π!!!!, !!!ο!!γε!. 
ε! !!οτοεεόΒ ε!ο_!όπ πομπο!! Κ! π !!οτοεο!!. Β!! 
Ι!δ! !'ο!γ!!!, πο” ε! ε!!!!!ϋοε ε! !πο!εεεόε Κοι 
οδοόεο!!ο! τοπ! !οπγοεοε έ!!!ο!πε!πγ!!!·π πέινο, 
το!!έ!!οτοεοπ Ε! νε!π !ο_!!ϋτ!νο. Με πιω πιω!!! 
τοε !!!!ο!πέ!πγ! πο!!! !!!!!!!!π.! ο Βο!νό!γοε !!!!-_ 
!·ίΒγ; π!! !'ο!!!οε τόπγ ο!Ιοπιὶ ε! !'οππο!!!!! ποιο 
το!. Ε πιο!!οπ πιο!! ε! @πω επόπγεεεόεο 
(νε!εππ!!!!!!δ!). Μ!!! Μποε!!·8πογ !!οι!ο!! ο 
τέ!!·εγ!·ε! ποπ!! τοπγο!!ο!.; πωπω ε!!δ! ό!·Ι.ο!!ο 
ιο!! ΚὶπΒε!οπ !ε. Ι!!γοπ ε!!όπγο3 ά!!!!ρο!ο! 
ε! πό!νό!γ!π!!!εγ!!οπ πο!!! πιι!!!!!!!!!!π! Η!. Με!!! 
!!!ιοπγε!!Β !πό!; π ;;!!!!!δοο ό!! Βο!νό!γ κάπο 
πγ!!!!!!π οι ό!ο!!!!ί!ιο!τεύε!!οι !·ο!!!!!. Α ε!! 
!!!δοε !οπ!!οεοπ πιοπ ό!ο!!πϋνο!!, πιο!!γο!!!!οπ 
οιο!!οΙ, !!!ππΙ!!!!πω! !!!οε!!!ιοοπτε!επ Απ!!! πω!! 



Κόι·- €γό8γ- 68 Βγόἔγ_εποι·ιειιι. 75 

ιιιιιιιιιι· ιιιεΒι·οιιιιει ει ιιοιεεει. Μει·ι ει ειιιιιδοε 
ἔγόἔγιιιειεειι οοιιιιιιΒγειιι Γεω ιιιιιοιιιόιιγοιι. Ει 
ιε·ιιιιοιι ιι 86ι·νόιγοι πιει” ιοι·ιειιειειιιιιειι Με» 
ιιοιιιεισ ε ει ωριιιιιιωι8 έε ωιωιν σ€έειεόε 
ιιιοἔιοιιοιὅε ιιιιιι;ειιι ; ιεἔιϋιιιι ιιοτε€ ιιιειθ ιει "ό 
€γιιι ς ιιιιιιόειι νιεειαιιιιιιι·ειιιό ιιγοιιι ιιέιισιιι. Με 
ι›ιΖοιιγοε ει, Με), ιι Βϋι·νόιγειζ ι‹ϋιϋιιϋε Μι 
ιιιιιιοι ειοτειιιοικ ει ΒιιπιίίοεΚόριόει·ε. "ΕΛ «Με 
ιι 86ινόιγιότ ει τέιιιτει ιιόινο ω. Εἶέ ιιιιιιιιό 
Βότνόιιιιόι·ι, ϋιιιιιιό Βιιιιιδοειιότ ιτιοιιοιι ει πι 

Χ ρειειωιέε ιιιιτιιιοιι οτνοειιειι‹ οιόμιοι· έιιίι επι 
ιιιο οιό. -- (.ιιιιιτοειιοι·ιοιιι Μια· Με Ροιτεοιιι·. 
ιι. 8. Μωπ. Μ. 1842.) ιιιόε. 

440. πωωωι νιιε;ιί!ιποΙι αι 
π8·,·Βιιιι έα ωπιο!ι Ιπόι·ΟγιίΠπιπ Με· 
Μιωτ6 “ιι-Μου” Βιί-ΦιιΠιιιιιΒ 
Βιιι·ι'Η € γε ι·πιε ιι οι‹ιι έ: ι , ω. Βεοφιοι·οι 
Δω. 

- ιι ει κι ι ει ι Αέ ιι€γ ειιιιιδιιόι·οε 
πιει. -- Α: ιιιιιιι οεοοιιοιιιιἐιιιειι‹ Μι· ιιιοιιγιι‹ ι 
ροιιιιιιτι ι“ειιδιι_ιειιει: ι‹ι ει ἔιιιιιὅι‹, Με Μπι Μι 
ιιο ιε ιϋιιι› εΒγιιιέι, ιι626ιιεόΘε·ε ι‹όι·ιιιιικ ιώ 
νειιιοιόεε οι. Ειοιι ωωι παπι ιιιιιικιειι πιεἔ 
82οι·ιιειε ιιέιιιιιιι πιόιιισιιγειε Μάτι. ρθω ιιΔ νει 
ιιιιιιιειι ιοΙΚόιιοιι, κι οεειι‹ ι"ειιιϋιι. οιιιιιοι·ειιιι6ι 
ι‹ιι·οι‹εειιὅιεε νι:εέςιιιει ο Μπι, ιιιιιι·ιιιιι νοιιιει 
νειειιιιοιιγ ι‹όιεόἔ ειιιιιειι‹ ι€ειπειι€ει τω”, ιώ 
πω» ιι€γοι€ιιιιιιοι ο Μάτι ει €γοι·πιοιεΕόιΜ2 
Μπι, ιι από! ΒόιεόΒιιινϋι πιο%γόιειοιιιιιΕ. 

Πει ιιιιιι· οΒγεωι· Μαι νειιι ιι ιιότιιιι_ιιιιιιι. 
ιοἔειὅειϋι· ιε ιι ιιιιιδι τέιιιιιιιιιιι πιοἔ ; ιιιιιοπι νο 
νέ (ιι·.· Ι.οιιιε ει ιοιιιδιιεικτο οιιγ ι€οιι ;ιιιιειιιιιιιι 
ιι:ιιό ιϋι·νότιγι, ιιοεγ ο Ιδ-ἱι‹ όν°ιιιειιι ιιιιιι 
κιοιιιιοι·. ιιιι νειιιιτιιοιιγ 6ιοιιιιιιιιοιι Βιιιιιίιι: ιό 
τοπιιει:, ιιιιοιιγοειιιι νειτιιιειιι ει ιιιιι6ιιισειι ιε. εδι 
Μ ιιιωιειωι 8οιει‹:ιι ιιιιΒγοιιιι ι”οιιιιιιιι, ωιιωι 
Βιιοιιϋάνε νειιιιιειι‹ Μου. 

Α ειιιιιιιι:ιιιιιι ει€γΒιιιιι6ιιόι·οε εεοιοιιιιοιι, 
ιιιοιιγοΚοι "από νιΖεἔέιιι νόιι. ιειωθιι ΒΗ 
ιιιόιι ει2 έιειιιιιιεόΒ Μάο ροιιιιιιιιι”ιε, ε6ι επ 

'ο8όει ιοειιιειι οιιιιιιινο ιιιιιιάοιι ιιινιεωι ιιέιι‹ίιι. 
6ο ι‹ιιιϋιιιιϋιὅ τω» ωι6ιινθ Μ, ειιιιιγι ιε 
φα, ιιέιιιι ικενόε 82ιιιιιιιιιιι 68 ι·ιιιέιιι, ιιέιιιι 

@κι ειέιιτιοειιιι, ιιόιιιι @κι πιο” ιιιι“ειιόει ιο 
ι‹οι πιιιιειιν:ι. 

Αι @γ έε ιιωιγιιιω ιιιιθιι6ιι6 Βιιιιιδ 
ιιόι·ιιοι εοι‹ όιοιιιιίινι ιϋτιοιιιόιιγει‹ ειο;ὅιιιιοι:, 
ε επι: ιειιοεοιι ιιειεοιιιόι‹ :ιιοιιιοι, ιιιειιιγει‹ ιιιέιε 
όιωπιιινοΚιιειι ι‹ιι“οιιὁ‹ιιιοι‹; €γαιι·ειιι ιιιιιιιι, 
Μ" ει €ιιιιι6Κόριόει, τιιοιιγ ιιέιι:ι οεπιι‹ Μ οιι 
ωιιιιιιω, πιω ρθω ιΒιιιιέ ι:ενόειιό ιιειἔγοιιιι 
πιω ιιιι€οιι ιιιιιι6ιιω, €γιιιειιιέιεοιμ ή" 
ι”οι·ι·όιε τιιιιιι ιι‹ιιιιωι‹, ει€γιιι€γιιιέεοΚ, νότιο 
ιγιιεοιε. ειιιτιιόει Κειιιόιιγοειόεει; ι‹ἱεόι·ιι‹. Βιοτι 
νἔιιιο:έεοι‹ ιιιιικιοιιιοι· ιιιόόοείιιιιιιιιιιε ει2οιι έ 

ιετιιιιι :ιιιειι, ιιιοιιγιιοιι ιιιοι‹ ιιγιινόιιιιιιιιιισ. δώ 
νειι ιιιιιιιι!ιι!ιιιιιιι ιιιοτι οιιέιι πω κι ε2ειιιδ, ιιοΒγ 
ιιιο€ιιιιιιεεεει. ιιιιιώιιι επ ει” έ·ει ιιέι·ιγέιιιιιιιι οι 
€ιιιιιδιόριόειιοτ Γ6ιιιιιιδ _ιοιοιιεύεοι: ε ει Βιιιιιιιικ 
ιιιιιόιοιοεοτι οἑγοιιι6ι‹ Μοιιωμ ιιιιιιοι ει ιιιιιδι: 
Μ, ει τιιιιδ ιιέιι·ιγιιιικιιι έε ιι ιιιιεικόιισειι εποπτι 
ιόιιιοιιιιιισ. - · · 

Α επειιιοειόεεάέειιοΚ έιιιιι6ιι6ι·οε ΜΜΜ 
εποιόι παπι ιιι8ιιι‹ ιιιιιι6ειι ουνοεοι;; Μ" επι 
οιιοιἔειιιιιιι‹. ιι6νοτιιοπϋ ιόποιειι·ε μ ι€ιιιιιεύεοιι 
κι ιοιιει ιιιιιιεε:ι‹ο‹ιιιιιιιι‹: · 

ι. Α νὸι‹οιιΥ ιι€γιέι·ιιοιι (μια ιιιιιιοι·) 
νιιεἔιιινιι, ιειιεεειι ιώνειιιοιιιιιι ειοειιι: ιιιιι.ς 
ιιιιιι.ειιιιοιιιι ι‹οι‹ιὅ ε2ειιιοεέι‹ιιοιτ 8ιιιιι6ιιικό ιι 
ν:ιιιοι:ιειιι, ιιιειιγοι‹ ιιει€γοιιιιοιινέιιι νιιιότιι εὐ 
ιιιὅιει‹ό ειιειιιιιιιιιειι‹ ω. ι 

'.Ξ. .Α Γοι·τό ει: ιιιιιιιι νιιιιοιιιεοι‹, ιιιοιιγοικ 
ι‹ϋτίιιὁι‹ ῖειιίιιιιιει‹. ιιιιιιτι ει ι:ειιιόιιγ. τιιιιι‹ι ει 
ν6Κοιιγ και” Μ” ιτέι·ιιοιι εΒγιιοιιιίιειι οποιε 
ω, πιοιιγοι: ιειιίιιιιιοι‹ ει ιιιιιιιτιοιιιεόρ ιιΒγιιιοιι 
τιοιι: €ιιιιιδιι ι‹ϋι·ιιι. - 

3. Πειιριιιι €ιιιιιδιόι·ι·ιι ιι:ιιιιιιιιιό θα» ` 
ιιοιιιιετι ιδιιοΚ ω, είε ιιέ·ιιει ει: ει" έιιιοιιιίι 
ιιγειιιοιι €ιιιιιδιι Δω ιε ι‹ιεὲι·ιοιιιοι‹. 

Α εεοιιιοεόεοσιόε ιο%γειοι·ιιιιι ιόειι‹ε ει 
@μια ιι 8γινιιιέ νιιιιιειιέιεειιιιιιιι.· Νόιιιι ιι 
ε:οιιιοεέεο‹ιόε @Η ι:ενέ·ε ειειιιιιιι, ε οσιιρέιιι 
ε” ροιιισιι όεέι·ενοιιοτϋ, Πω ραιι€ οι νιιιι 
ιιιιιινε; ιιιόειοι· ιιιι;;γ εισιιιιιιι:ιι νειιιιιιιικ _ιειοιι 
ο ειειιιοεἐι‹. έε ο "Μι νιειοιιγοε ειϋνοιοι‹ 
ΜΗ ι‹ιιιϋιιιιι”όιε νέιτο:σιεοΜόι ι‹ιεόιιειιιοι‹ξ 

π» 



?θ Κόι·- 8γόΒγ- 68 8γόΒγεεοτισιι. 

Λι ει€γεϋιιιὅΙ‹ Μπάση ιοΒιιιωΦοιι εισπ 
ΙιειοιόΙκ 65 6εε:οιόιοΙϋΙι ΙιειεοιιιόεέΒέιτει ιιέινο 
:ι Με 6ΙοιιιιιινοΜιειι οΙιΉοι·άιιιόΕΕ:ιΙ εεγοιιΙ6)‹. 
Α)ιιΕ)ο!ε έιΙαιΜΜιι εϋιιιΕιδ)γοε, ‹Ιο ιιΕεεό 1ιο 
Βγειο0.ι ιιιιιιι ει οιιοοειιιιιιιιό όε επει!ιά!γε;οτϋι 
Μπι. Α @πιω ει: ιιΒγιιιιΕιιιιιιιι γιιΙδε ιιιιιιιι 
βΖϋΓΕθ ΜΙοιιιέιιγόιΕπιιι Ιιιίο))66ιιοΕ, ει πι ει" 
ιιειΕ πιιιιιιοιι τόειοιΙιοιι ιειΙιΣ!Ι‹οιω):. 

Αι ει" όε ει )άεγΙιόι· Βιιιιιδι ιιώιι εο)ιι 
ιιιιιοοιι!ειΒοε νιιΙιοιέιεοΙ‹ )ϋἱιοιιιοΙ‹ Μετα; Μπι 
ιιεΙ: ιι Γοι·ιό 1ιέιιιιιιΙιιιιιΙι:,)ιονόιιιτιοιι)ε: 
1) :ι νόιϋιιιΙοιιγ; 2) ο ΙέιςγΚόι· νιιεξιειΒιιΒιιοάέιζ 
επ νόι·ϋ8 ειιίιι ΐόΙνόιεΙΝΙ;· δ) ει ΙύεγΚότιιοΕ 
πινατοιι ιιγιι·)ιΚο! ιϋτιόιιό έιε:ϋτόιιέσει 4) 
8ειιιιγοΙι ιιιιιιϋυδάόε; 5) ιιιοενειειιι€οκιικ ιι ΜΗ 
ΒἐΙ', ειιιι·Ιιο, εάι·Βιι πι” ιδΙτιοΙΙδ ειίιιοιοιιοΙ, 
ιι οΒγειεύειιιιιιιά ιιιοι·ιεο!όΚοιιγιιγύ Με: ιι Μι· 
Μ. Μαι νέ!ιοιόε εο)ι!ωιΙ τἐεἱϋΙι ΜιιιιειΙιτιειι 
ΓόΙιόιο!ει ιιιιιιι ει: οΙϋΜιοιιιοΕ. θ ‹ι ιι Η δε) ιι-` 
ιει!ιιιιιΙιι: 1) ει ΜΒγικόι· τιιοένειει:ιΒοάίιεει ιιοιιι 
Μει)_ιοιι ω πιοιέ)όνό Βιιιιιόιιγωι€8ειοΙ, ει πιό; 
ιΙΙγειιιμοι· )ιοτιιά!γοε, ειειιιοεόιοτι; Σ) ιιιιιι) 
ιιοτιΜέρι ιιιοΒΙπειιι6ιιγοάό8, πιιιιι68, ίο)ιέι·ε·ε, 
να" ειιΜικε2ϋΙάοιι 82ίιι02ΘΗΘ). 

Αι ειΒγ άΙΙοιιιιιιιγειιιο)ι ι·ὲΙιοιιιιοΙ‹. 

Απ ει” ιο!)οεειι ρΒόι-ιιεόεοε κι ιιιιιι·ειά 
Μι, ιιέιι·ιιιιΙΙγ ΜιιιιιΙιιιιιι ιοΒγειιο!ε ει νέΙκοιιγ 
Βόιιιοικ, Μ! ει ΕόΡ86άϋω εϋπιδ)κ ιιΙΙοιιιΔιιγει 
ιιιιιι Μιά: να;" ειιιτΙιόνό ιιι.νάΙιοιΙιειιοπι, 6ο 
"πω" οι Π: νιι!ιοπιεοκι πιοι;γειι ΚοτοειιϋΙ. 
|Ηγ νύ!τοιόεοικι 

1) Α: οᾶειιιὁνόεο!‹. -- θ) Α ιιιοΠοεΙο 
με ιόειοΙ‹ Γε)!ιΞεγιι)ιέιειι ιιιίιιιουνιι|ιοιιιε πό! 

Έ)ϋΙ. -- Σ!) Α ιιιοι!εεΙοεοε τόπο): Γ6ΙΙιιΒγιιΜ 
86 εΙΙιιιιιεψι νόι·ϋπ ειίιιι€ιωΙ. -- 4) ΓϋΙΙειεχιι 
ω @τμ ειίιιιοιιεΙ, να" ιιι€Ιιιι Μπα ω 
ω, ιιέ)ιει ιιιιιο8οιιοΙε ιό|τό:ϋπ ροιιιοΙ: Με". 
ιιόΙιει νϋτόεει‹. -- δ) Α νέιιιιοΙε ΜόιιιΙόεο ει 
ιιιοΒ)κοιιι6ιιγοάειι ΜΒγΙιόι·ιοΙ ότιιιικειέεΙιειι Μι 
νέ$ τόειοΕΙιο. 

ΜιΙΙγοιι ωτιιιόειοιιιοΕ Με" ΓόΙΙόεγιι!ά= 
ω? ή Ειτε Μενα ειστπϋ ιι στ. @παπά-ι 

Ρειι·άεΙ οειιιιόιι. ιιιιι€όόιιι:ιΙι Βειιιοι·ι. Ειοιι εε: 
ιιιόΙ‹ Ιιόνοι!ιο:ϋ):; 1) Αι @για @Μπι νότ 
άπε:ϋι·διιόεο Π (ω): ΜΚ ιιιέιιι Ιιει)ειάΙοόόιιγι 
ειπε) ΜΜΜ ράτοειΗ ι“ϋΙΙιίι€γιιΙύεεειΙ, ι1ε: ειιιιι!ιι 
ιϋϋΙιε2ϋι· ιιι:ιτειά πιοιό ιιοιιιιοε όεειο:ΗΜε:ι, νει” 
ΙΙιΘΒΒΘΙΙιόιιΥΘόἱ)€ οι Διειιιι6ι1ϋιι ω). 

) Ο) Α2 ιιΒγνοΙδει έιΙΙοιιιιιιιγόιιειΒ εέιι·8:ι κι" 
8έιι·εει:ϋΙιι επιιιίινό ιιιι·έΙτοιέεει οειιΒιιοιιι επι): 
εόεεε Με ειιιιιιι):, Μ” ιιιιιιειΙ‹ ειδνοτό)ιοιι ιιιότ Π 
ειιο!έ$ιιι ιάδΜιι ιε νέτϋιιι)οιιγ Ιόιο26ιι. · 

δ) Μιάδιι.ιει ΙἐιιΙοΙοιΙιειι νότέιτεπϋι·δόόει 
ιε)όΙιιιι): ει ίοΙΙόεγιι)ίιειιιιΕ Βιιοιιγοε ίοΜνειΙ ρε) 
ι·οειιΙΙ.ιιι; ει: ειδε ΜιοιιγειέΒιι ιιιιιιει)ε, Μ" ε) 
εὅ ωιω ιιεγΙοιιΙιόΙ Μαι ιι νέιΙιοιόε, ει ιιιέιεοό 
ίσιο) ιιΒγιο)ι ιιιέιιι σι ΓΦΙ)όεγιι)έιε 2ζ)Π)ρ8 πω). 

4) Α Γ6ΙΙΣιΒγιιιέιε Μπι) νιιξςγιιιι)ϋΙι: ει 
Γοι·ι·όΙ:ι:ιιι νόιϋε ειίιιιι:ετ Ιειτ)ιειιό; ο ειίιι2οι. 
ε)ιίιιι)ιοΜ ό8 ιιειιιι ιειΙἐιΙιιτιΙ: οΒγοΒοι Μπιτ ει: 
ει!!οιιιιιιιγιι:ιΙ‹ σ€γειετϋ ιιιο€ΜεοΒΒοάόεέι; οι 
ΜϋΙιΙιειι ει: πιω· ι3)Ιοττιιιιιγειι σε” ι`6ΙΙέἔγιιΙ 
ιιιιιιάοιι ειίιιο2οι ΜΜΕ!. Ειοιι ΓόΙ)όεγιιΜεο!ι 
ιιέιιιι ειιοι.ε!κοι Μπένι, οειιΙιιιοιιι ιιιιιιι1ιε ΙοΒοε 
ιοι·ιιιόειειι)εΚ άι. Βιιι·ιιιιά-Ρειτι1οΙ ειοι·ιιιι. 

Πει ει ΠιιοΜι ιιιοιιιιοιι. ρειιιιέΙ‹οι ό8 68 
πιστοιοΒοτ,' ιιιοΙιγοΚοι ο ιέιι€γ Γ6Ιϋιι Ιιιι·ιιει 
ΜΠΕ, ίοιιιοΙότει νεεειιιΕ, Βϋνοι!ποιό στοά 
ιιιέιιγτε ΙιιιιιΙι:ιιιιιιιΕ. - 

Άι ειΒγιιει)€ Η ειΒγ)κόΜΚιιοΕ Βιιιιι61, έ8 
οι υ2όΝιιιιιι Ιιέιιιω)πιειιἰ άΙΙειιι66ιιιεθιο)εύΙ πο) 
Βιιιιιιιιιι.Ειοιι ἰιιΒοτοἩ-ιιιἱιιὸΘιι ότο2Ιιε1ό Εϋνειι‹οι 
ιιιόιιγ ΜΙΝΙ) ιιιιιτειά!ιειΕ ο ΕότΒοιιιο:ι.ειιιι·ε ιιόενει7 
Μ: οΙιι)ιβΙ όΙοιιιιιιιοιγειιιι πινακα Βο!ειικοιιιοι 
ιιοΙα. Κιιετ)οιΠιοι ει: ιι νόι·)ιεΗΠΒόε ιεινιιι·ειι·ιι 
(ιιιοΠγοΚ €γιι)ειάύε 68 νόι·ϋιιι)οιιγ έΙ8:ιΙ Μειω 
Βοιιι:ι)τ), ιιιοΙΙγ ιεινιιιοΕ νειεγρ)ΕϋΙϋιιι6ιιεΕ, 
να” @γω ι.ϋιιιιο)ι Μ ε Ι'οΙγιιιιΚ Με. 

Α: ειἔγεϋιιιϋΒόιι 6ο Βιίε)16ιι68ό 
ιιοΙ‹ Βόι·)οΙοι. 

1-εδ εικοσι. 82οιιιοεόεεάέε ει ΙέεγΒόι·ιιοΒ 
Μ1)όιι)ιδιδ ροιιι)ιιιιι ιιιιιια8Κοι)ιειιιΕ, ΙειΒγειιι ει 
Μι· ει: ιιΙ:ιρ_)ιιιι, Ιοι€γοιι ιι άοιιιΙιοι·ιιειι€ιιιι νει" 
ει νέΙειειιόΒοΗιειιι, ει ΒγιιΙειἀειειιειΙ‹ εοιιιιιιι Πχο 



Κω Βιι58γι ό8 8γιιΒγεεειιιιι. Τ? 

πιει ειιιιι ΜΜΕ: Ιιιϋι·ϋιε. Νοιιι ΙιοιιιιιιΙι ειδ ει 

ειοιιιιοεό!ε εειιιιιιιι ΙιόηοΙι, ιιιιιΙιγ ιιι|Μεμοιι6 
που ιιιιιιιιι!ιιιότει ιιιιιτειιιιει, όε ιιειιιι νοιιοιιιι 
όειτο οεγοιιοι, ιιιιιιι πο" τιιιιειιιόιιγοΜι, ιιιειγ 
Μι ιι ιιιιι6 ω" ει ΙιιιεϋιιοΒ όιοιιιιίινοἰ @πιό 
εϋάόειιι·ο ιιιιιιειιιιειι‹. Βι ιϋιιιέιιι!ι ΙειειιιιιιιιιΙι :Πι 
Ι‹οι·, ιιιιιι6ιι ει ,ι;ιιιιιϋε ιιιοιιιοεόεοιιόειιι‹ @κι 
Μεεειιι ΓοῇΙὅὰιιοΙ‹ Μ. - 

Νόιιιι ιιοιιιιι ιιι·οΒοε ι1οιιοπι όιΙειιιόόιιότ 
Μιὰ: ιϋιιιιοΙτ Μ, ο”, ιιιιιιι ε ιιιιΙγότ, ιοι·ιε 
τιοΙιιιέι. όε ιιιι·ιόεεέΒιιι νιιΙιοπειτό ιδιιιιέειιιι!; 
ιΙΙγειιο!ωιόιιιι Βόι·ο86ε ι·οΙιειιιιοι:, @Μπι νει!ιο 
Με, ιιιοΙΙγ ε:οιιιοτύνει όε Ιιοιιιο!γιιιιΜ νέι!ιιι; 
ιιιιιι66ένιΒγίιενει Και” ειιοιιΙιειιι επ ιιιοΙεό κι 

·ΙοιιιΙιδι ιιΙΙιτό Εθνοτιτοιόει Ιιιι:ιιι, πιει: οι: 
εγετιιιοΙιοΒιιό! ιιιειε ειιώι·ιιιεΗγ ιιότειιιγει€ Μει 
Ι666ειι ει!ιιιι ιε ιιιιιιιιιτΙιοιιιιιιιΙ:, ΜΜΜ Πει ει Μι· 
ιιιιιιιι. . 0 

νοΙιειιιιι @Ζω ιιιιιιειειι ιιόι·ιοΙοιι ιι2οιι Κότ 
ιιιιιι, ιιιιι: €ϋιιιδε ιιιέ,·γΙιότιοΒ (ιιιοιιγιιΒιιιε ιιιιιοι· 
οιιΙοειι), ειειιιοεόε ειΒγιιόι·Ιοιι (ιιιοιιγιι€ιιιε 
.Βι·ιιιιιιιοειι) πιάνω! ιιονοιιιοιι, όε «π Μπα ει 
ΙειΒγΙιόιιΙ:ιοιι ειιιιιιιιἰ Με ιιιιιοε ει Τοι·ιιό και" ιι 
σιιιι ιιγάΙΙεειΕότιιειΕ (ριιΙοέτιι:ιειιο). ΕΖοιι εεοτ 
ιεειιι ιιιιΒιι, ειοτιδ ει2οιιιιιιιι Ιιοιοιτ κι ρόιόιι 
Και. ει: ιιιέγιιόι·Ιοιιι·όΙ Ι‹ιειἀοιι ότιοΙιοιόεόΙιοιι. 

2-Η: θεοι. Μπι ΜΥ εεειιιοεέεοόόεο ει 
ΙειΒγιιότιιοΙ:, τιιιιιδιι ει επιιιιοεέΚ ΜΗ!! να" 
ιιιιιε ροιιιοΙιοιι ίοι·ι·ό ιιγει!!ιειΙιότι 1ιιιιιιειΙιιιιιΜέι 
ΙότιιιοΚ Μ, ιΙΙγειιοΙιι ιι νόι· ε. ιιγιι!Ι‹ει-ιοΙιιΙιιεοΙ‹, 
ι:ινειτοε ιιγιι;Κ4 65 Βειιγ-ιιιε2ϋιδάόέ, ιοιιΙόἀἔι-· 
εοε πι” Βοιιγοε ειιε:ιιτόόόεεεΙ ρειι·οειιΙι νιιειει 
μιιέιεο!ι. ΕΖοιι οεοιοΙιΙιοιι ιιιιιιιιι€ ιιιιιι:ιτΙ:οιΙιειι 
ιιειΙ‹ ειειιιοεέε πι" ι,ιιιιιι6ε ειἔγΒέτΙοΙιοτ πω· 
νειιιίιό Ιιόι·ιεΙΙοιιιεις. Δ 

3-Η‹ ΕΜΠ. νειιιιιειΙε ει ιιιΒγΙιόιιΙιειι “αιι 
> ι:εέειιόόεοΙε ,· ιιιιιιδιι κι” Ιιϋτιιιβιε νειΒγ ιιιιιε 

ροιιιιι!ιοιι ΜΜΜ ιιγέιΙΙιωΚόι·ι ΙιιιιιιειιιιιειΙι Ιόιοιιιοι: 
ει ΙειΒγΙιιέι·Βειι, ι!!γειιεΙι :ι ιιιοενειειειΒοόέ5, ιιιοΒ 
Ιωιιιέτιγοιιοε , όεειοιι6νόεοΙε , ειιιι·ι«ι, ιέιιΒ 

τ ειιΜιειό ιιιιγιιΒιιειΙε όιειιιι·έιάόεει. 
ΟγιιΒιισιιι , ιιιιιιδιι που νει!ιο2ειιεοιε Ιειεεειιι 

$οιΙθάιιιιΚ Μ, _ιοΙοιιΙόιϋιιιιοΕ εοιιιιιιι _ιεΙοιιεόΒο 

ευιιιι ιιγιινιιιιιιι; ιιι ιι" ιιιειοιιι ιιιιι€ει :ιι ιι 
άϋΙωάιέ οΙιοιιιι, Μ" ει ΙιότιεΙοικ Ιιιιιιιγιειι 
ω. - ` 

Αἔγἔιιιιιὅι‹. -- ι. Μιιι6ιι ιι: εμφι 
ιιιϋΙ‹ ιι€γειΙΙοιιιιιιιγ ιόΙΙιιΒγιιιιιεει Μάταια Πέι 
Μ! ΜΙδιιιιοικ Μ, όε ει Ιιιι;γΙτέιΙιειι εοιιι ιιγέιΙ 
ΙιειΙιότι ΒιιιιιιιΙοιιιι, ειιιιι ειοιιιοεόεεάέε ιιιιιοε ιο 
Ιοιι, ιιιοΙΙγ θεοι Ιοἔἔγειιιτιιἱιιιιιιι, ειδι ιιιοιιάιιιιι 
ιιιιιιι, ειιΙΙιιιιιιόειιι ειδΓοτάιιΙιι€γετιιιεΒιιΕιιέ! : Μπι 
νοιιοιιιι 6ειτο εειιιιιιι ιιιοΒοε ιιιιιοιιιόιιγοικοι, 
ιιιοΙΙγοιε ιιΙιιτιιΙιιιιΙ‹ πω: !όιοιόεόι. 

Σ. ΠοιΙιειιιιιιι‹ ειδ επ οιιοιιικοιὅ οΜει!οιιι 

ιιιι€οΙαιιιιιι 1ιἱιοιιγοε Ιιὁιιϋιιοιιιόιιγειιοτ, ἱΗγοιι ει 
εϋτοε, δεεισιιιιέοιιι'ιε, ειόΠιιιιιόε. 

Μι οικοιιιι ιιιιιιιι θΒιιιωι ιιιιιιιι ιιιίιειιιιιι? 
-- Ε: οΗγ όοΙοἔ, ιιιιι ειετ:ϋ ιιιιιιειΒγειτέιιιι 
ιιιιιιι ικά, ε ειιιιιιιι Μαι ιιιιιιιι6Ιοε ιιιιέε «ικα» 

- Έ 6ετιιοτει.ιειι ιιιιιι·ιιιιιιιιιι. 
Νόιιιο!!γ οεοιιιοιι ιιΒγ ΜΜΕ, Μ” ει :πισι 

Βιιειἱ Μιιιιεόε ιιιθμεινειι·οόέειι να" οΙοιιγόειέ 
εε ιιιΒγειιι Μου οΜει!οιιι ιιι€οιιιιιιιι νέωιιιι αδει 
ι·ει, άι: ειιιιοΙ‹ Ιιιιιιιιι.;γειι·ιιιέιεει οεειΒιιοιιι ιιιιιιτΙιε 
ιιιοέιιιιτέτοιοιτ οιαιιι ιιγιι€ειιι:: Ιω ει: εΒγΗ‹ 
οιιιιιιοιιι ιιιι6οιιιιι (Πι οτιιιοΙιο οιιιιςιιε) ιόΜιιιγιτο 
οι εΙΙειιι!αιώ οΙάειΙοιι ΜΜΜ @πιό έιΙτιιΙ ν6ιι 
οιιιοιιιν:ι. 

3) Τϋι·τόιιιιωδ ιιιἐἔ, Μο;" ει €γοιιιι·0 
οεοΗιειιι ιιιιιΙοιιγ ΙότειιΕ, ιιιιτ ει ΒϋιιιϋΓοι!δόόε 

ιιοιοιι Ιόιιιο, ιιιιι ειοτιδ ετιιιιιι Ϊ6ΙοϋΙι ίεΙΙι0· 
2οιι ιώιιγνόΕιοιι. » 

ΕιοιιΙιδι ικόνειΕ826° 

ιιιιιιιι Η: ` 

1) 0γιιι‹ι·ειιι ιι ΙιιιΙ6ιιιιϋ2ϋ -ιόΙΙιιΒγιιιι'ιεσΒ, 
νὲιΙειιιιἱιιτ ει ιι6ι·ιιγο2έί ΙιέιιιιιιιιιιιΚ εειιιιιιιι Βότ 
Μι ιιοιιι ιιοιιιει!ι ειδ, ιι·ιι ιοΒιιιιιιιιιιι έιΜιοι· ιϋι·= 
ιὲιιιΙ‹, Ιιιι ο Ιιόι·ΓοΙγειιιιοΕ Ι:ιεεειιι ι'οιΙδιιιιιιιι Μ. 

Σ!) Πει Ισεεειιι ΚόροιόόιιοΙι, ειόΙΙιιι6έει 
οιιοι!ιειιιιειΕ ει: εΙΙειιΕε:ϋ οΜει!οιιι ιιι€ο!τιιιιιι. 

δ) Ηει ιιιιιοΙειι ΚύρεδόιιοΕ: 8ϋτοεϋι νειΒγ 
ϋεεωΙιιιιόιιέει οιιοιιιιιιι, Μ ιιι6ις οΒγειει· ιε 
ιιιέιΙοιιι, Μ" ιιιιιιι ΚϋΙϋιιιιδιιοιιιοιιιι πιο;; ιοΙ_ιε 
ειιιι ό5 νιιιι€οεειιι ει Βιιιιιϋε ιιιιιιιειΙοιιι όε ει «ει 
ΙειΒγιιιέιε Κόι_ιο!ειτ. ι 

ιόιοιοιιοι νοιιιιιι 



'Ϊ8 Κότ- Βγόεγ- εΞε εγόθγε2ει·ιειιι. 

Α: ειΒγειιιιιόε Ιιειιιιει!ιιιειΙε Κόκε” 
ε πι ό] ει. · 

Ηει ει: οινοε νειΙειιιιο!!γ ιΜόνέειι Μου 
εόΒοΙκει πιιιι.ειώ €γετιιιοΙειιο: ΙιἱνειιἱΙ‹, εετιιτιιι 
οεοι:Ιιετι απο ει!!ιιιιειι_ια οΒόει Μιιοεεέει€ει!, Μ” 
ει ΒγετιιιοΙ‹ ίε]όΙιειι ἱε ιιο Ιεωιιό!ε νει!ειιιιεΙΙγ 

· επι; ει: οΠιε ειοτοΙε ΙιειειιιειΙειιειιι, ιιιεΙΙγειε Μιγ Βόιίο!γειιιι. . 
ΕΙΙειι!ιεπι Μι ειΒγΙιειιιι.ειΙιιιι Εόι:ιεΙοικετιιιιι 

από ΒγοτιιιοΜιοι ιιινειιιΙε ει: οι·νοε, όε πιεσε. 
1εοΙΙ·1ιειώτοιιιιε- ο Ιεότ_ῇοΙε!‹ ιετιιιόειοιότ, οΙὅ 
ε2ότ ἱε εεϋΙεεέε πιοΒνιιεεε!ι!ιιι νειι_ιοιι ει €γϋιιΒο 
ειΒγόιιιιοΙε Με όΙοιιιιιινόΙιειι, ιι0ιιι :ιι ημισυ, 
ιειΙειΙΚοιτιο!ε-ο @ειδε τοιιιιόιιγο!ε, ιιοιιι Μάι-ο 
ιϋειδνέειι, να" ει ιι6ι·ετιιιο2οΗιειιι οεερΙο 
ειι - να” ιιγειετιιισιο!ειισιι @ειδε Ι‹οτοεο- 
ειιΙειει. 

· Πει ει Βγοι·ιιιεΙε οεοιιιειιι!ιειιι, Γοιιότόει€ 
Με, ειιι€οΙΙεότΒειιι ειοιινε‹Ι, θεου ΙιέιιιειιΙιτιειΙε 
ειιιιΒόιι ειιιιω Ιιόι·ϋεπιύι τιιοιιάειιΙιειιιιει!ε Μ επ 

οι·νοεεει1 ,. ειει επΙΙιειέ€ Μ" ειΙΙιιειεει ΙιεΙιι:οιιγιι 
Μαι!. ει @νότο Μπα, ιιο!ιοΒγ ιιιειἔει εΙόιι επ 
Με!. εΙ2:ιήει. - 

ΜΜΜ ειἔγΒειιιιει!ιιιἰ ΙεότιειοΙιοι Ιειιιιιι!ε Μ 
$οι!όειιιι ι·εΙειπιο!Ιγ ο€όειεόἔοειιεΙ‹ Ιειιειό "εμ 
ιιιοΙώοιι, εδι ιιιέ€, Ιιει ιιειιι ιει!ει!ιιιιιι.ιιειΙει ειιιιι-. 
ιιιι ι“6ΙτόιεΙι, ιιιεΙΙγ έ!ει.ιιιίιεό8όιιοΕ ΒϋπιόΙεότ 
Με Ιιει_ιΙειιιιειι εοικιίιιοι.ιιό, ει Ιιότόειιιο ιειιειιω 
ιιιοΒιιεΙιοιιι!, ιιιοπ νει!όΙσειιι Μιει.ειΙοπι ιιιο8Ιιε 
ιέιτοιιιι, Ιιει κι ΜιιτειιιιιειΙε ει;;χι νει,εγ ΙειΒγιιότΕ 
Βϋπιδιεότ ετοιιιιιότιγοι-ο, νει", υ;;Θεεειι ιιιέιε 
1ετιιιόειοτϋ οΒγειει·ιι νειΙιο2ειεει νειιι ο Μου 
ειιοει-έΙοιιιιϋνοΙιτιοΙε. (Μ οΙιιιισμιε τΙοε Ηοριτ.01. 
ΕιιΓειιιε. Ν. δ. 1843.) ! ΚεέιτοΙγι. 

Μ!. ίιι!ιΉυ ΠιστωινοεγοΠι 816 
8γΗά8ιω Πειιιειειιι επι _ῇεἔγιἰ πιο;; ει21Μι1Ιτ 
Ι‹οιοενοἔγοΙ‹ (τ!γεΙετειειει) €γει"ΜεειτόΙ Μπόη 
εόεοεοτι, Μ" ει: ειιοΙ‹ οΙΙιειτΜεειι εειΙεϋιΙοιι 
σει εγόει,γεεετεΙε, ει Ι‹ότ Ιιοεε:ειε ΙοίοΙγειεεέιΙιοε 
ει!!ιειΙπιειειειτνειιι, Ιιει Με· Ιειεεειιι ε, 6ο Μπο 
εειιι οιόΙιιοι νο:οιιιοΙα, ΓόΙιόνέιι ω, Μο;" Ιιει 
ει ειιειειειιοειι 1ιειιιειειιιόει πισω οΙοεοιιιιό ει Με 
Ιοεεγδιέεότε, ίδιεόρ οΙΙγειιι εχόΒχειοτοΚ Ιιειε2 
ιιειΙιειεεειιιειι‹, ιιιοΙ!γοΙ‹ιιεΙ‹ ει Κοτοενοι;χει ιο; 

ιιιΙεέΒιι τοιιιιιιωι6 όΙοι.ιιιίινοι: όε ε2ϋνοιοΙιτο 

ιτιοειιειιειι:οιοτι. Ιιείοιγεἔιειιικ νειιι; ε ιι” ει Ιαιτοε 
Ι‹οι·‹:ενε;;γ ΜΜΜ €γόΒγειοι·Ιεότι: (ει Βγό8γειοε 
ειΠειΙ εΙὅΙιο2οπ, εει_ῇεἔιι.Ι‹όρ οι·νοειειιιιιό Ιεότιιι0-° 
εποε) ΙεοΙΙ ειδιιοιιιιοΙε (Βειγι·, ω. Ποιει·οερ-ΒΙ. 
1841. Ντ. 4.) Μειε ἔγὸἔγιιιὸει Ιοειιι!εειιιιι Διερ 

ΙιοΠ όε ιεϋιϋιιεόιὅοε νιεειειιιειιεἔιετ ε:ϋινότι, ει 
Ιεόι· ΜΜΜ Ιιοεειειε ίοΙγειιιιειε τόνιάειό θε ιιιοε 
ΙιειιειτοιοΜείι νέιΙιοπειι_ιει!ε θε _ιόιέΚοιιγ ωΓεωοε 
Ιιο2ιιειΙ‹ (Μ. Ε: ιιιόΒΒιι”όΙο €γόι,εγιιιόειοΙε ΜΜΜ 
Ιει€ιιειΒγοΒΒ Ιειι·ιιιέιτ ΜΜΕ ει Ρτιοειιιιι νίιδιό 
με επ ιι_ιειΕιιι ιιιδΙιειιι, ιιι·οΙΙγιιοι: ιιειιέ!ιοιιγ νο! 
Ιειι ει2οιιΙιειιι Μπι 6ειιιοι·ιιε οι Ιώ26ιιεόεοεοτι. 
Ε;ιγόΒιι·ειιιτ ιιιιιιιι ιιιιιε1Μι ΙιεΙγι ωιει που πιέ 
ω, Μ" ει: ἰιΖειει1όνίι€γό<ὅγ ιιιιιιάειιιΜ σε 
εγειιιιιοι όπιειιιοΙ, Μ! ει: όιετιιιίιεόιέΒοιι Κό 
ι:οε νε" Ιειρρειιι€ όε τονειΜι @θα ει ιιό|ΙώΙ, 
Μ" _ιοΙειιώΙεειιγ Ιεοι·οεειΙειΙειειιοΙε (ειοεοιΒειιιι 
εειιιο) Μου Ιοιιιιόιιε!ε, όε ει ΙιοΙ ει ε;γόεγυΙόει 
εειΙεϋιόΙΙιειδ νιεε:ειΙιειτειε ιιοιιι ειΙ‹ειτ ΜεΞΙΙειιιι, 

, Νώε ει ΙιοτοΒ οτό!ιο!ι ει!!ειροι,ιει ιιιιέ€ ιΠγ @όφε 
νιεειειΙιειιέε ιιιιιιΙοε ο!όΙιοε.εΞεεέιι ιτιο;Ιιίτιιει, ε. 
Μπι Ιοιιετιιει "η ιιει;εγ €γό;εγιιιόει ειΙΒειΙτιιει:εἔιεει 
ιιιειιι οι·διιο!ι ΒιιιιετϋΙόειδΙ ι.ειι·εειιιι. ΕνΙεϋιιγνο 
Με εο!‹ ιό εϋΙαιτέι ιιιιιιειι_ιειΙε Μ! ο €γόεγιιιόει 
ιιει!‹, Μι· εοΙε οἔγόιιεΙε ιιειειιει!ειιι Ιεετεεεειε ιε 
τοιιιέιιγΙοτι. ιεινωεει ει εγόεγιιιιό28$θισιόι, ει 
ιιιιι ιιΒγειιι "επι ειιιιιχιτει ει μ· 68γιιιόόιιειΙε ΜΙ! 
ιιιΙει_ιάοτιίΙειιιιιιιΕ, Μπιτ οΗχ εεοιεΙετει ειΙΚει!ιιιει 
εειεειιιειΕ,ιτιοΙΙγο!ε ο €γ6€γιιιόόόειΙ πιοΕ πω( 
ίε5ηιθ1ε. -- Α. Μάο: Ιεοτιιιέιειγ ειΙιειΙ οτνοει νιιε 
@Με ιιι€οιι θτειιοιιιιοι·Βιιο Ι:ϋιτΙϋΜΗοπιοι· Ριο 
Γεεεοι· που ότιοειιόεέΚιωι, Με Ιεοι·ιιιέιιιγέιιιειΙε 
1ιοιιχιιιιοιι, ιιοιιι Ιεειεινε:ϋ ιιέ!εωτ ιιιοικι ει Ρήσε 
ω: έγόεγσιόόιειτό!. δευτ ιειρειειιειΙει, Ιιο·έγ 
ειιοιι Βγόεγιιιόει ει Ιε:8ιόΙ:ιΙι ιιόϋΙιΙιότοΗιειτι πι" 
Ιιετιι·οεδ ΜΜΜ έρεε ιιοιιι Μεσα οΙδ, νει" 
οειιρειιι ιιιιι εετιι Μοιιιό όε πιιιΙό!κοιιγ @ιη 
ιιμιιιιιιιω οΙεο1οιι. ΜΗ Οτέιίΐοιιιιοιι€Βοιι Μπι 
ΙειιιιειΙε (οι·ιειε) τιενειιιοΙ‹, Ηοι·ιιοι· ε2οτιιιι πισω 
έτειοιιιιι ο ιιενειειοι. ΚιιΙϋιιϋεοτι επ Μ βιτά 

ΙειιιιειΙε ιιιοιιάειιτιι ειοΙεοιι ΒιιτΙεί1ιοΒοιε, |εο!όεοΙε 



Κότ- Βιι68ν- όε εχόένειοτιειιι. το 

οειιρι!!ι !ιδηινιι!ει!!ε!εο!ε, ει !ι!ε!ο€ νίιιιο!ι: !”ο!ν- 
!οιιοε !ιδτι·ο! ει!!εει!ιιιειιε!εει ιιι!ει!.τ ιιι!!!!οἔ ό!!!!ιο 
ιο!!ει!ε, ιιι!ιι!ε!ιτι ε Μι· ει !ι!ε!ιι€ Γότε!!!!εο! πιο8 
ο!δι6ιτ !ειοιινι! !ιιειε!ε!εο!: ε!ι!!ει! @και όι·ιό!ωιιγ 
ιινό Ιόιι τόνο. Ειοπι !ιδτ!ε!!!0€0!: ιιιειε !‹ιι!ϋιι 
Ιιϋιδ οΒνέιιοΕοιι ε !ιότο!‹!ιειτι !ε τιι!ιιι!ειι !ε!!ι!!ιι 
εε!;;οει ν!εειει!ιειιε!ε!ιιό!!‹ϋ! !ι!ϋιιιο!ε !ιειεοιι!ό Ιώ 
τ!!!ιιιόιιγο!‹ !εϋι!, ε !ο;ι!α!ιι!ι!ι!ι ειιοιι !ιο!νοιι 
!!!ιιιιοΚ ο!δ, ιιιο!!ν ει !ι!τ!ο€ιιε!‹ !ο8!ιι!ιε!!ι!ι !ε! 
νει!ει τόνο. - Κό!εὸἔ!‹!ν!!! !ιι πιθτ!!ο εε! νετ! 
!ειε. Μπι εο!ιειοι· ο !ιδι!εϋτοΒοε !ϋτιετιιόκινο!ε 
νει!όε!! !ι!τε!ι!ει!. "Μάικ νέιο!!ιο!ιιε!ε, ειι οιοιι 
.ενόιω·ινει! :Με ιιοπι Γέι·δ !εόιιο!ι!ιειιι ροε!!Β εχει! 
Ρε!ιι !ιο!ν!ιο!! !ιἔει!ε!ε στοι!ιιιέιινο!. --(Πειιι 
ειιιε 1ει!ιι·οε!ιοι!ο!ιτ !!!ιοτ ε!!ε Ροττεο!ιι·. τ!ετ 

Βοεειιιιιιιτοιι Μοι!!ο!ιι. 1 νΙ8!!Γ8. 8 Ηει“ι.) 
Π Κ ι! τ ο! ν !. 

51 ο $ΗΒι·νό!"Δόη·ό|ε ΕΠΙ-Μπα!! 
Βϋεο!ι ι!" Βόριο!! ει €ϋι·νό!ν!ιότι, ιιι!ιιτ ει ιέρ 
!ώει!!όε(ο!ιν!!Ποειι!ο) !ϋ!εό!οι!οιιεκέμ ε ει ιινίι!: 

ιοιιι!ειοι· !ώτοε νό!!ει ε!!!.ει! ε!ό!ιοιο!!ι, ιιιοεειο 
ιοι·_ῇοε!ὅ ιέε εοΕ !ιότιι!οιιιο!ι Με! 1ο!οιι!‹ειϋ Βο 
!ε€εε ό!ει!ιιι!!ν! Γο!νειιιιο!. Α Βϋινἐ!ν!‹ότοεο!: 
ιιι!τ!ι- ό; !ε!ριι‹ιε!νο ε! !ι!!νε!!ιοιό!οΒ νότϋ!ε εεπι 
άι! ει! ει !!!!εό!ε!οεεόιέο!. Ει ε!!!ει! 5ιειινοε! ει 
ιε!ρ!έι!ειι, ε ει !ι!νε!!ειει!ε!ειο!ε !‹ι!!ϋιι6ε εει!ε!!ει!Βοτ 
!!!!οιιο!ι; !ο!!ειιιιό!ξ : ν!ιοκινδειέΒ όε ΜΜΜ Πι 
!ιέτιινο, ιινε!!!εει έε εεινι.ειι!ει!οιιι. Ι" ε!!!ει 
ιιει!ι ο!ό ει ιε!ιι !ιόνει!!ιοιό !εότ!ι!οιιιο!ε ει!ε!ι εο 
τοι!ιει!ό 86τνό!νει!ει!!ο!ς: 1) Α ιιν!τ!ιτοιιε!ειοτ 
!ιότοε νο!!ει ε!!!ει! !ι!5ινο!!οιι ε!ό!ιοιο!! !ιότει!ει- 
!εο!‹. Σ!) Α !ι!νἐι!ειει!ε!ειιει!‹ έε ό!ε!τιι!!ν·ε!ιιο!‹ Ια! 
τοε νο!ιε. δ)! Κὸτιιιι·ειἔο!‹ Ιοτει!εοε!ε!εει ει εε!! 
ει!!νε!!ιε ε ειι ό!ε!ιιιί!νο!ι !ετ!ιιι!ιο!ό!ιο (ρειτοιι 
ο!ιγιιιει)7 - πι! έι!!ει! ει ἔϋιιιὅοεϋ!ι (!ιι!ιοτοιι!ει) 
@Με !ό!ιο. 4) Κ!!!ϋιι!ιϋιὅ έ!ειιιι!!νο!ι ω!!ιειω 
8!!!όεει τοει ιε!ρ!ε!!ει! !εϋνο!!ιοι!ό!ιοιι. δ) Α: 
!‹!οἔι·οιι‹!ειετ !‹ότοειι!ω τόει!ιι! !ιειεοιι!όειιι ει 
!ι!ι!ιινοε !ε!ρ!ε!!ει! Με”, τόει!ιι!. ΜΜΜ!! !ιιι€;οτ 
!εϋι·ο!!ιοιτό!ιοιι. δ) Αι ο8όει ό!ε!ιιι!!εόΒ ο!το-` 
ειι!!ε!εει ει ιιν!τ!ι- έε νόιιτοτιε!5ιοι!ιό! !ιιε!ιι!νει !‹! 
(Πτε!!ιι!ειιιιιε). - €νόΒν!!ι!ετει νοιιει!!ιοιό- - 
Μι, ειειι·ιδ ω!! εο!ιειετϋ ιειρειει!ει!ει!ει ιιιι!ιι 

ιιει€νοτι ει!ε!ιι!μι ει ιιιε!!ο!ει!ει! (ο!ειιιιι _!ειοοι·!ε εεε! 
Ι!), όεειο!ώ!νε οιό!ειειτ!! !ι!ρ!ε!!ό όε !ι!!ιικινειι 
ειιι6ει!!ιο!δ όιο!ε!ι!ω!; ει ιιιε!ιιο!ει_!τό! !ι!ει!,!ιοεν 
ειι ιε!ι·-!ειτ!ει!ιιιει (!εόιιοιιν-!ινόποιοιι) ιιι!ει!! ε! 
Ιοιιττιιιιι!εό! ει εεινΚόριόειιο!ι,· ενειιιτειιι!ει!πιι!ιιε!! 
Ιοἔνει ιιει€νο!ι!ι πιιιιι!ιε!εεε!ιέτει όει!ϋιιι! ειι οιιιέει 
ιόει! έ!οιιιιί!νο!ιοι, 1εοοεοιιγει-!ειτιει!ιιιει Με! 
ροε!ι€ !‹ϋινε!!ειι τε!ρ!ε!!. (Ηει!ιε!ι· ει !εοοεοιιγει 
τιιει€ύ!ιειιι ιιοπι ει‹! !ε ει “ΜΜΕ ειι ό!οι Γ6ιι!ειι·· 
ιε!εε!ι·ει ο!οΒοιιι!δ !ειρ!ιέι!ό!ιοι, ιιιόΒ!ε πιε!ιε ιε!ιρ 
;ι‹ιι·ο!‹!‹εΙ ει!!ιει!πιειινει (?), ει !ε!ρ!ι!!ε!ε! ι!" Μι! 
ει!!ε ο!όιιιοιε!!!!ει). Ειοιι ο!ει_!, ιένειιι!ει 68 Ιω 
οεοιινει-νοΒγιιε!ι !‹ϋειϋιι! ει ιιιε!!ο!ει! !α!!!!ιιόε Πει 
τέιεε!! ει €6ι·νό!ν!ιότ ιιι!ιιι!ειιι ιιοιιιο!!ιοιι. Βιοτιδ 
οικιιι πο” 8ιε!ιτιοε ένω: ό!ει !ιο!ε!.!!ειέ ειε!!ει 
ιιι!ιι‹!ειιι ιιιι!ιε ιιιο!!ό!‹ειειι· ιιό!Ι‹!!!, ιιειρ_!ε!!ιειτι 3- Π 
4-ειοι·, Π!! νει!" εΒόει -- ε!!! Ε!!! ον!! Κει 
ιιεἔι!!ει! !ε. Α !!ει!ει, εε!τεε!νϋτόε Γει!ιιιιει!ε !ιι!ει_! 
ε1οιι!ηει ειι ο!εϋ!ι!ιεόέε!. Α % ένω ει!6! !όν!! 
€νοιιιιιιο!ιοΚ 8,γει!ιτειιι πω! !›!ι·_ῇε!!ιι πιθΒ ο ειοι!, 
ιό!ο !ιειετιιοιιέει. !:ειριιει!ι, ε !!!νειι!ιοι·-!ιειειιιι!- 
!ει!ε!νει! Γι!! Κα!! Μένη!. Εροη Έν ιιοιιι Μ! ιιιοΒ 
(που που ει!ι!ιιειε ε!!!ειρο!!ει!. Βιοι·ιέ! επι!!! ο". 
@ι·νό!ν!ιότοε 12 ένω ε;νοτιιιο!ω!,ι ει !ι!εο!: 
Μαι Ιιειειιιέι!νε!ιι α!!! Γιιι·ε!ό!ιο!, όε !`ο!ν!οιιοεειιι 
!!ι!ειιινἔνό€:ν (!οι!οιπ) ει!ει!! !όνόιι, -· θα!! ιιιε!ι· 
$οι·νειεικό Μι Γοιινοε;ο!ιο, ε ο!ε!ιοτ ειοτιό ει' 
τιιε!!ο!ει_ι!ιοι Γο!νειιιιοι!ο!!)_7-- έε ο ε!!οεδ επι 
ιιο!ιι ειέιιιιοε !ιόπιειρο!ε0ιι ε!!ι.ει!! Μ! !ιειειιιε!!ει 
ιει ιιιο!!οιτ !ιοτοιέο οιόειεόΒο ιο!!οεειιι !ιο!ντο 
έι!!οτε. *) _-- Ρι·οιεεεοι·Νομιοτ Αιι€ετε!ιοιι 

") Τ!ει!ει Μι, !ι!!ιιιινοιι επιέει!!ιοΙδ !ε!μ!εὶ!ό 60: 
!ε!ε ιιο!ιειοι· τιιειειι!ε!ιειιι !ε ειιίιιιιιιι !ιοι·οενε 
Νώε! !ιέρεεε!ε ιιιεις!εινί!ειιι! , ε πειτε! Πιέδ 
!ι ιι Μόνοι!! ε!!!‹ει·Ε ιιιέ_!ο!ει_!ότιει!ε, !!!!ι!ι έ 
νε!ε, νειΞν ειείιιιω!ιόιιιιρο!ιοιι έ! Μο!! πιά! 
ο!ει!είιιει!ε πιει! !ιι!!!!τΙοιι!!ειιι!. Βιετ!ιι!ει πι!! 
ει !ι!ιι!ι!!ό ΜΜΕ, ιιειιι α ειείιικιε Μία έ: !!ι!!ι 

"μια !!!ιει!ίι!ε, ικ·ιιι ειι !!ι!ειιιν, ιι ι.;:ϋι·νέ!ν! 
ιινί!ι!! Με πω· ιιειιι !ενέιιο!ε €!08ιειπ!δ Πάει· 
!ιιι!ι!ε -- ΜΗ; οεπ!ε ιι!ε!ιτιιι!ε!!, !αινεεε" @έ 
Ιου!!! ειει·ο!ε ε! «Ποιό ιιιει_!ο!πή ΜΜΜ". !!!ν 
ε!ό!!έ!εΜε άει:!!ε Με! ενει!ιοι·ίει !ι·ειιιο!ι!ι ω. 
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ει Μπι .Μι Ι0Ιειιέι-ΙιόιΙιεΙΖΙιεΙΙ ιν ἔῦινόΙνο5 
Μπομπ ΜΙ έε ΙεϋΙεὅΙοἔ Ι'τιεε τΙΙόΙειΙενοΙοΕΙιδΙι 
ΕθειιιιιιόιινοΙιΙεεΙ ενόιένΜ, επ όιι·ειιτΙ ειοΙωτι 
ιιιοιΙοτέιι ιιιιΙ.ει:ιιι νιΐιΙΙοιΙειτνει. Α ΙιειειιιέΙτ Ιώ 

ε:ΙΙιιιέιινοΙε: ει) Ε." ρίιι·ρείρετ ϋεε:ενεΙἔοιι. 
ιΙὶὁΙειΙονοΙΒὅΙἰ ΙοττεΙΖειι, νιιι. οΙιοιι πω; ιἐε 
οιιιΙσοτ νόνε Ιιοπει, ιιειρ)εΙΙιειιι 2-3 νειιἐγ Ν. 
εεόεπενεΙ νειιιιι. Β) ΒιόΙονόΙ-νοιιειτ ειίιιτο Με 
νει” εεεΙιι·ειι ΙενοΙεΙ:ΙιδΙ ΙώειιιΙι, όε ροιι·ειΙ ΜΙ: 
ιιειοεοεει ΙιόεεΙιετι (4 εισιιιει·οε), ε ιι8Ρ)άβειιι 4 
ε2ειιιετ Βονοιιιιἰ. ο) 8ιϋι·ρ, 8 ε2ειιιοι νοτιειτ 
ε" οΙιοιι ειδι·ριο. ‹ι) ΚϋΙεὅΙειΒ ε” ιιιειτοΙ‹ 
ιιιόΙεινόΙ Ιδποιο Μι $οιιτ νίπε. ε) ΚειιίΙΟ8: 'Ι' 

.ιιοΙιο:όΙ‹ νοιιειι θ ιιοΙιοιέΙ‹ πείι·- εε 270585 
εωιιιοι· (Η σειιιι€τειιιιιιι) ΙιετέειιιιοΙΙ οΙει)ΙιόΙ. 
Α Ιιοεειειε €νόενιιειΙ: ιιιεΒΙοΙεΙτ ει εϋΙιετ (ζ) , ιιιοτι 
ει Ή @νέα ΜΜΜ 2 Ιιόιιειρ ιιιιιΙνει 3 ιιιο%νό 
ενιιΙΙ, 10 ι€οιι ιιιο8)εινιιΙι_, 4 ει Γεω Μερσι 
Ιιειιι ιιιειτειιιι. Βι Με! Ι'ϋΙΜεοτιτνει, τιιει€εΙ:ιν 
ενειΙιοι·ΙειτέιΙσειιι ιε ΙιειειιιεΙΙἐι ο ε2οι"εΙιει, ε ιτιι 
ειδη δ? εεειο νοΙε, ιιιιιιιΙώ)ει οι·οιιιιιόιινότ οΙό 
Μ τει·)οεπό επ ειιι€οτει οι·νοεΙ οενεεϋΙότιιοΙε._ 
Ν. Μ” οεπεΙΙνΙιει εοι·οΖεΙ επ εΙΙιειΙει ενόενιιοτ 
ΙειΙ‹ειΙ: 1) ΜἰτἰΒνιΙειἔοΙ‹ ΓοΚόΙνειΙόε ιιόΙΜΙΙ ; - 
Ιθ εεοι; ε ειιεΙε Ι:ϋιιΙΙ 3 τϋΙσόΙοτεεειι ιιιεες 
ενόενιιΙΙ, 4 εεετΙσοιι ει ιΙειδειιιοι θ-ΙιόαδΙ 3 
ΙιόιιειριΒ Ιε νει" %-ιιτΙειΙ Ιε))εΙοΙι ΙοΙιειιιι, 3 
οειειΙιειι οΙοιιιιο Ι‹ιεεΙσΙιϋΙΙ. ει άει5ειιιω -- (Με ιε 
πιει ιιειἔνοΙ›Μ Ιω, ΜΙιοΙδΙος; ιιιο€Ιει 
κέιε ιιτειιι. Σ) Οόι·νέΙνοε εεοιιιΙοΙι; Μ" ο 
εοι ΙΙΙ. ει Ι'οι·τέιειιοιι εΙΙ›. Ι‹ΙνΙΙΙ πιόε ιΙΙνοιι 
ειοιιινίε ιε τειιάοΙτοιοιι· Βρ. Μπιτ. τω. _)ιι€ 
Μπι!. Μετιιιρ. ιιιιιιιιι. ΙιιΙἶιιιι‹Ι. οιιιιι ε. ε). ει. Μ”. 
ιτοΙ.)ιιιιο. ΥΙΙ. πωσ οιιιτειοιι ΙιοΙΙειὸοιιιιειο,` ΙΙ σειιι= 

Ι 

ρειιιιιειΙιιΙΙ Ι'άι·ιιιΙειΙιιιιιΙιιΙε επιιιτΙοιιειιι ΜΜΜ 
όρἱὶΙειέιΙ θνει!ιι·ειιι τι 86ι·ιιέΙνεε Ι›εΙεἔεΙ: Μ! 
ένο" :Η Ιε ι·ειιάσεειι εόε Γδι·ιΙδΙεεΙ , εειίιιπ 
Η ι· ι'Ι ό Η εε ΙιειειιιεΙΙιιειΙε, ιι ιιιέειιι ιι ίδι·ιΙδΙε 
ιιε:Ιε ιιιΙΙ :επι ιιιΙιι)ιΙοιιιΕ εοΙε οι·νοιι, ι:ειιρέιι 
82 ΜΜΜ ΙιίΙ'Ι.ι8 Ιιιπο.ιιιιιιΙό ε2ει·ιιοΙε, ιιιΙΙΙνειι 
ιι πιέ_ζο!ιι), ιΙΙόΙειΙενεΙ Μι. Μι· ιι Βγείενιι 
Με Ιων Η ιιέΙιιι έι°εΙιἱ8 εΙΙιιικό:ΙΙΙι. Κ. 

εΙο Βοιιεεεειιι ειει. μι. Χν. ΜιιιιΙ ει ιιόεν εεοι 
ειι·ιΙιινΙει€οε ενοιεεειεε5%ειΙ όε ιιιιιιτΙειι Ιιόι·ιειιιέι 
Ιω ιιόΙΙιιιΙ ιιιεἑΉνόἔγιιΙι. δ) ΜΙι·ι€νιΙει€οΙ: Μ 
ΙοΚέΙνοιΙόεεειΙ; 20 Με ΤΙ'εΙ)εεειι ιιιεει_ενόενιιΙΙ. 
14 εενότι; ΜΙΝΙ ιτιἔιεοΙ‹ ιιιιειΙτ ιιιοεΙιειΙΙ, ει @ΒΒ 
ει 4 έιΙΙειροι)ει )εινιιΙι ιιενειιι) ιΙο ΤειΒόΙνοΙΙ: καθε 
νοΙΙειΙ‹. Α ενόΒγιτέιε έε ἔνόἔγιιΙεΙε Νώε: 2-6 
Ιιόιιειρ, ιιοΙιόπιν ΙεϋΙότιόεοιι ιιοΙιό2 εεεΙΙιειι 
Με εεειειιιτΙδ. -·' Α ΙιοΙνΒεΙἱ ενόεν έΙΙοιι ει 
άΙεΙΙειΙονέΙΙδιοι Ιιειιε2ιιεΙΙειΙεΙΙιόΙ, ω. Θωθ ιιιέιι· 
ΜΜΕ ει τόρέεοΙ‹; ιά6)ειι·ιιΙτ ει ιΙΙόΙονόΙροι·ιειΙ 
Ιιιιιτόε, ροΙ:οΙΙώ όε ενϋιι€ο ιιγοιιιΕϋιόε 
Ιιειε:ιιεΙΙειι.ει. 4) ΠεοιιιιΙειΒ, οεοιιΙΙ"εΕ6Ιν; ιι:ειι 
ΙειΙοιιοι θεοι. 8 ιιιο%νόΒγιιΙΙ, ει τόΜιι ιιιεε ιιειιι 
ενόενιιΙΙ ε Ι‹οιτὅ οΙΙιειΙΙ. Ιιι ΙεΙενιτό ΙιοτοεειεΙι 
εοΙ‹ειΙ., ιιιόΓειΙονοΙΙδιοιΙιΙΙΙΙ οΒέει Γ6ιιιθΙσει 
εόνειΙ ΙιειεειιεΙΙΙ. Α Ιοέι·όνιιιοΜι ΒνόεγιιΙεδει 
ΙΜ Με Ιιότιειρ (4 οεοΙ). (ΙειΙιιοεΙιειΙοΙιιΡοτιεοΙιι·. 
ό. εειεειτιιιιιτ. ιιιωιο. ν. Οειιιετειιι. 1. Με. ΧΙΙΙΙ. 
και). Κάι·οΙνΙ. 

58. ΒΙοοι·ι! Ισπ_'Μώ"Μιω κ». 
σουτ! ε:οι·Ιιιτε Ιιιι)ειΙ‹ὸτ νειἔν τει;εΙΙνοε -- (νει 
Ιό‹ΙΙ Ισιι)αΙιότ, (8νρΙιΙΙιε), νει€ν ειιοιι ΙεϋΙϋιιιιο 
ιιιίΙ 0ιωι Ιιειι.ιινιοι) ιιοιιι ιιι€€6 (δνρΙιΙΙοιιΙ). 
Α 5νρΙιΙΙοιιΙ ειΙεΙ Ι.ειι·Ιο2ΙΙ:: ΙειΙεεΙι·, - (ΙιΙειιιιοττ 
Ιιειειει) , Μι) ει ιιοιιιΖὅτέε2εΙ‹ ιειΙ‹οιινΙιἐι·ινεΙ_ῇεΙ 
ιιειΙ‹ εενειοι·ίΙ 8νιιΙειιΙειεεΙΒειιι εΙΙΙ; τονεΙΙοΙ› Μοι 
τοΙἰΙ‹ νειΙειαιοΙΙν ΙεινειΙειεποτι ειιινειΒ ιιιἰιιι ο Μι· 
Ιει·ιιιέιινο εΙΙιειΙ, Με οι ειιινειε: ιιιέιε τειΒοιινΙιεΙτ 
ΙνεΙΙ:ΙιειΙ ότιιιΙΙιο2όεΒο )δ. ΚινέΙ.ειιιοΙο ιιιιιοιι 
Πω εε Μεστά ΙειρειεειειΙειτειι ειοι·ιιιι ει επι) 
ιἐε οι·ι·-τειιιοιιγΙιεΙτινάι. 1εΙι·νειιιγοε ΙειΙ‹εΙι· ιιοιιι 
ΙόΙο2ΙΙε, οεειΙ‹ σεειΙόιΙειε. Α ΙειΓοΙνό ειιινει€ ιιιι 
ιιδεόΒε )εΙΙιειιιιΙ ει Ι‹όι· ΙιοΙνότ; ρ. ιο)ειεΙ”οΙιέι· 
Ιιει ΙιειεοιιΙό _)ὅ επ ειιινπιιιέΙι ιινειΙώι·όΙ, 8οιιγ 
ιιοιιιϋ τοΙωιιν ει νιιεΙΙδ οεδΙιὅΙ, ιιιόΙιΙιϋνοΙνΒϋΙ, 
- εενειοτειιιιιιιΙ ει ιιιέΙιΙιι1νεΙνιιδΙ 16% Μνε 
ι:ΙιέΚ εεινειιινιι, ει (ΜΝ ι·όειοΙώ ΡοιΙΙΒ ειΙν (Ιιειεἱε) 
τοιιιιόειιοΙιΙ Ιειέ·ιιιΙοιιοΙ Μι; ιιι·άΙΙ‹ειε ει Ι'οΙνειάέ·Ιε . 
Ιιει ει ΙειΙιοιιΙιεΙτινει οεειΙ‹ ιιιειέει ειειινοιΙ, ΙϋΙιΙιε5 
Ιιενεε!ιό €οιιγοε ει, Με ει ιειΕοιινΙιεΙιενει ειΙ€ιΙΙΙ 
ειιύνοτ Ιε :Με νεπι τεΙιτιιειιΙνει; ει νέι·ιιοΙ νοἔγοε 
ΙιιιοΙνεΙε ΐοΕ6Ινειιόετο τιιιιτειτ. Β8ΒεΙΙν08 (νιω 
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ΜΜΜ Μιι”οΙγέε, Με Μιι_Μιι'ο!κόΙγ νειΜ ΜΜΜ, 
ιΜΜΙγει οειιρέιΜ £ΜΜΜ Μ 1ιοοΙτέιε τοΜετ ΚΜ. 
ΜΜΒιιόΙΜϋΙινό; ΜὅΜΜόΙ ει ιΜόΜΜιΜόι· ΜΜΜ ἱε. 
ΜιτωιΜΖιιω6 ει Μιι_ιειίοΜΜΥ. - Μ' €γόΒγιι.άε 

- 0ΙϋΙει€οε όνό (ρι·ορΜγΜιοτιεοΜ), οΙΜγοιιιό (ΜΜΜ 
ω) όε ιιιΙει_ῇιιοιιΙ‹όρἰ ιιοΜάε:οτοε (εγετοτΜειτιεοΜ) ; 

- Μ: ΜΜγοιιιό έγόεγ ει ΜόΜΠεο:τΙοι.ε Μ$δΜΜΜΒΡΐ 
@ΜΜΜ ι€γοΜε:ἰΙ‹ ΜΜγοιΜΜι, ίἔγ: ιιονο:οτεε 
τειΜΜι·εΙΙΜΜοε (ΜΜΗΜΙΜΜΜοι·ι·ΜΜΒΞεοΜ) ε:οι·οΙ‹ Μ 
ιΜ, ιΜἰΙ!γειι ει οορειινει-ΜιιΙ:ΜιΜ, οιιΜοΜει 
Μοι·ε, τοτρεΜτἰΜ, οΙΙγειΜ ειιΜιΜοΙ:Μειιιι Μοἔγ 
ΜΜΜ ει ΜΜοεδι·ο ΜειεεειΜΜΜ ; ει ι·εΜόε:ετοει "ό" 
ΜΜΜ :ι εγιιΙΜΜΜει ιΜὅΜ:ειΙ‹ΜειΜ Μδ:ϋΜεό8Με όε 
ΜΜγΜΜι νότΜοοεἔιώεοΜειτ, ΐόι·άδΜεμ οεΙΙΙειριτό 
ΗΜΙοΕπιτ ΜΜΜ. ΜΜΜ!. ει πιιέιεοιΜι, κι" ΜΜΜ. 
ιιΙδε:ειΜΜειιι (ΒΙΜΜΜοι·ι·Μοοει) ΜΜΜ ει: οΙΜγοιιιό 
ἔ·ε ει·έιειτδ ε:οι·οΙ: ΜΜε:ΜΜειιότ, εδ:- :ιιΜΜΜγ- 68 
ιςιΜ8ει·-ΓότάδΜετ, νόμο όεε:ΜΜιι:ό όει Μιέείιό 
ΓεοεΜεΜΜόεοΜοι: ΜΜΜ, Μ0ιι€ειιιγ (ΖΙΜοιιιΜ), 
πω: ΗΜΜΥ (.ΙΜΜΜεοΜ), ΜΜιεό, Μοτό ΜΙΒΜΜγ 
(ΒιιΜΙιιιιειι) ό: Ιαι!ϋΜϋεοΜ εειΙόττοιιιεκινειε ο:ϋει. 
(Ιοἔεεινειε ο:ΜεκόΙΜΒ-ροΜοΙιώ) οΙΜειτέινειΙ. ΕΙεδ· 
ΜΜΜ Μόι·1‹ιοιιιοΙ‹ ίόι·ΒΜΜΙ. 1) ΜιιΜΜοΜ. Σ) 
ΜΜΜ: ό: Μιιόοεϋ-ΕΜΜΜ; :ινοΜιιε Μιιιι_ιέιτ (ώστ 
όει νοΜετιιι) οΜο::ει Μ ε:ἱνειοεοε ΜΜΜ €γιιΙειάά 

. Μαι, ό: Μό:ειιέειιΜΜ ΜομάόΜοιιγ ΜΜΜ: ιπιΜοάνειΜ 
ΙΜ ι·ιι€έΜοΜγεέμ πω, έε ο ε:οι·ιιιι. Μ τειΒιιιο 
ι·ειιόεοΜ ΜΜΜ πι ΜΜι·ΙΜΜΒοει τοπ ΙΜ ΜοτΜ Ιοε:ϋΙ 
Μειτνέιι. ει :ΜΒ ιΜιι6ΜΜεω Μ.ιωΜιΜ @Μαι 
δεε:ο; οΜΜεΙ‹ έγόεγιτέιΜΜι·ει ε:ϋΜεόΒοε οΙοιΜιόΜ 
ιιιιΜΜοΜ 4 όι·έιΜιιΜ ιειιιΜΜτ ΜΜΒοεΜοΜάόεοΜοτ 
ΜΜΜΙιΜΜ:ιιἰ ΜιιΒγοΜ 1°ϋΙοι·οε:απτ ΜοΜοΙΜό-οΙόειτ 
ΜόΙ (1 ει:ε1Μει· 4 οΜοΜ νί:ΜΜ) ο:ιιαΜΜ οορειἰνει 
Μει!:ειιιιι 65 οιιΜοΜει-Μοιιε ΜΜΜΙΜΜΜό. 3. Κιε Με 
τεΙοΜ (ορἰἀἰᾶγιιιιτιε); ει ΜιιτΙοεϋ εγιιΙΜιιόεει οι 
τεήοά)ι ιιιειι€ι:ειι·τό ΙιόΙγει€οΜέΜΜο:, ει Ιενο:ετδ 
Μάη (Με άεξει·οΜε) ει: ιΜΜΙόΙ‹- και" ΙΜεΜο 
τόΜΜε:; Με ιιόΜει ει: οΜάό:ειιΜότ ΜΜΜ: Μεξικό 
ιΜειεινει, ε ει ιΜΜΙόΜΜοτόΜ Μειιιι.ειΙιΜΜ ιΜΜΜιΙι 
οΜΜκ ι·οΜοΜε:εΜνι (εγΜιριιτΜιοιιε). ΠΜ ΜΙειΜειό 
ει ΐΜΜΜΙοιιι, Μ €ειρειε:-ΜοιΜόΜοΜΜτ 1ιοες:ειε Μο 
ἱἔ ΜΜΜ ΜΜΜ Μειε:ΜΜΜι, Με ραΜΒ Μ ΜΜΜ: ι€εΜ 
"ΜΜΜ ΕιΜοΜΜΜιιοΙσ, ΒγαΜοι·μι ΚΜ! ΜΜΒιιιιω 

Μι ει τειρειε:τ. 4. 8:οι·ιιΙειτοΕ 9- εθτοεϋε, Ιο 
Μοε ό: ΜΙειΜιιό ε:οτοΙς (Μι·ιοτιιι·ει); ε: ιιτόΜΜι- - 
ειΜΜειΜ ΜΜΜ ΕΜΠ ΜιΜέι·ΙΜΜι Μ ιιἱἔἱτἑιει. ε:ει!ειοεοΙ: 
Μι.Μ (ΒΜΜΒιοε), ο: ιιτέιΜ Γ6ΙΜΙοιοΜειι ΜΜΜ έμα 
Μι; Με ροΜ8 ΜειιιόΜγεάόεεΙε 68 ΜεἔοΙ: ΜΜΜ 
:Μι Μ Μουτ; Ιαιτο:ο:Μι (εοΜΜΠοειι·ε) ε:ϋΙαιόΒ 

Με” ΜΙ:στιγσιτ Μι;ΜΜΜιΜι εε:ΙΜ5::ε1: Μπι: ιιιιι-·· ···~# 
ΜΜΜ" (ΒΜιΜάιιΜι ρτοεαιαι) Μόι·ιιι Οειερετ έ: 
ΗοΜιει ε:οι·ιΜτ. θ. Μιι0.ΜΜ, ΙοειΜΙ:ΜΜΜ Μ ΜΜ 
ε:οι·ΜΜ ΜονΜεΙο ΜΜΜ οΙ;ο:οαΜΜ ει ε:οι·οΙ‹Μέι!.. 
'7. Α Βοοροι· Μιιι·ιΒγοΕ άει€ΜΜειει. 8 Πάω-έι 
ε:ίιι·ὅὰόεοΜ. θ. 5ιρο!γοΜ (ΜειιιΙΜ). Χ 

Α ΜΜΜ τειΜάιήει (ΒΙΜΜΜοι·ι·ΜΜΒιιι) ει ΜιέΜ 
Μϋνοιγ!ιοΜ. ΜιιἀοεὅΜοΜ, όε ιιιόΜΜοΜ ίόε:ΜΜ 
ΜΜΜ - ΜΜΜ Μέι ΜοιΜΜΜ ΜϋνειΜει:ὅ τειΜΜι· 

:ιΜιΜοΜ Ιέιο:ΜοιΜΜπ. 1. Βιιιειιει!αιι·οε ε:οιτιΙοΜ 
(ορΜτΜΜΙΜιΜι ΜΙοιιΜοι·ι·Μοιοει) οειιιιΜι ότιΜιόε Μ 
ιΜιι ι·ειΒιι!γ ΜόνειΜε:τόΜΜΜΜιιΜειάό. @ΜΗ 
ιΜόΜει: ΙοΜΜιοΜοε ε:ει·ε!‹, -- Μ: ροΜοΙΜὅ. 
Σ. ΑιίοΙτειΜΜ, ρΜΜπιειιι·ΙΜ ΜόνετΚο:ΜόΜοΜ. 3. 
8:έι_ῇ, στι· έ: ΜιιΜΜ(Μ ΜΜΜ ΓοιιιιιιΙ ειδ. 4) 'Ντιέ 
ΜιόΜγοΙ‹ (ΥεεεωτιοΜοΜ), ΜιεΙΙγοΙ‹Μ Γιι€6ΙγϋΜιδΙ 
(οοΜόγΙοιΜ) ίεΙΜδΜ τιιΙαιτόιοΜ ΜΜΜ 1Μιι6ΜΜ6: 
ΜΜΜ; ΜΜΕ ΜΜΜ όπιοιΜοΙΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜ 
ἰΙΙγοΙ‹, όε ει Μδι·ΜΜε ει Μιι'ο!γέε ΜΙ.Μι Μοεε:ειΜΜ 
ιιι€οτΙόεο ΜΜΜ ε:Μ·ΜιΜ:ΜΜΙ‹. δ. ΜιιμΜΜ-ιιιιιθΒ 
(ΜΙιτρειε ρι·ειοριιΜει!ιε). θ. Βὅτνειι· (εο:οΜιει). 
7. Βδι·ΜάιΜΙόεοΙ;,. ΜεοΜΜεοόςΞεοΜ. _ 

Α νειϊόειι ΜυιΜΙ:όιΜει!: (δγρΜι!ιει) ΜΙ:ΜοΜύ 
ῇοΙοΜεόεοἰ: 1) Α ΜιιιειίοΜόιγ; ο: ΙεϋΙϋΜΜοιιιίι, 
(δε ιιιειΒιιτ ι·:ιεΜΙγοε Μιιιωω5 Μαι! _ιοΙΙοιιι:δ Με 
Ι:Μγ; ΜΜΠΜΜ ω. ΜΜΜ-Μι, ΜΜΜ», ει ω 
ΜΜΙγΜο Μέσω Ιέοάνο:δ γιε:οΜγο!: Μπι, Μϋ:ΜΜ 
ειέ€οε ιΜέι·ο8-ε!ιτΜειώε _ιοΙειΜεόεοΜ Μο::Μ Μὅ. 
Α ιιόΙει νεα ΜΜΜ τόττέΜτ ΜΜΜ ΜεΙχόΜ ο” 
ΜΜΕ ρειιτειΜειε (ρειριιΜι) ΜΜΜ, ο: ΜΞέ56Ι)Β Μό 
νοΜε:ἰΜ ε ΜόΙγειἔοι: (ριιιιτιιΙει) ιΜιιαιτ, Με νόΒ 
το ΜΜΜ ΜϋΙοιιιϋ ΓεΜέΙγ!γό ΜόνοΜε:ιΜ. Πει ΜγΜ 
ΜεοΜε:όΜγομ (Μιιι·εειο Μιιιοοεειο) ΜΜΜ ΜιειΒιιΜ 
Με ει ιιιόι·εοτ: τειΜοΜγοτε:ὁΜγἰ ΜιιιειίεΜόιγ (Μοι 
1ιοιιΙειι·-$οΜΜΜΜει·) Μόρ:δόΕΙ:. Α ΓοΜόΙγ ΜΜΜ 

Μό:δ ΜΜιΜ:Μει “ΜΜΕ ΜΜΜ τιι€ό (ρΜΜέω0 
ΜἰεοΜ), εειι·Ξειά:ό (άιρΜιΜοτιιιεοΜ). ΙσιιΜόΜΥ' Μ 
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επειιγι·ε!εό- (πισιππτ ρ!ιεεεάεπιεε!ι) εε !'επόε 
' Βιιιεΐε!εό!γε !‹ϋ!ϋπ!ιδ:!ε! Με. Ε:ειι !εϋ!διι!ιό:δ 

_ιε!!επι ει !›ετεἔ εεγόιι!εεεε!ιοπ ε!ερε:ἰΙε. ιιεπι 
ρεε!ιε ε πιέτε€ !εϋ!ϋιι!ιό:όεε!σειι; ει εϋπιδτϋε 
εε Γεπέε !›ιι!ε!'ε!‹ε!γιιε!‹ ι·ιτ!εειι !εϋνε!!εε:πιεπγε 
ει !εό:ϋπεεεεε !ιιιιε!εόι·, ε ι·ε!εό-εει·]ει!:ό (ρ!ιεεεε!. 
‹!ιρ!ιε!ιει·ἰι.) !ιιι!ει!'ε!εε!γ έγειΕι·ειιι εε:!‹ϋ:!! επ, 
ει πω” ρεάιες εεει!επειιι ιπιπάεπΚοι; !εἔ!›ἰ: 
ισεε!ι!ι ϋειτιειτιετδ Με 8:0!Βε!!!ε! ε Ιιεο!τεε. 
Πε εΒιι_ῇειΐε!‹ό!γ ε!οΒ!ιε! (!οιι!ιο) ἰε ε:δνει!εε:!!ς 
επε!!έιπ !”ε!!ιειιιι ε Μ: !ιιι_ῇε!‹όττό!. Α ι!ε:ιε!π 
Ιιε!γ!ιο!ι εγόεγιτε!ε πεπι πόνο!! ε !‹ϋ:ϋιιεεεεε 
!ιιι1ει!(όπ !‹!ϋτεεειιε!‹ !ε!ιεώεεεει. - θγόεγ-' 
πιω: ε!ιό!γεεοε !”οπε!γε!εετ ιιιεε!ιεεγ:ειτ ρο 
!‹ο!!‹ὅνε! Μ!! εεετειἱ πιπιά ειάε!!ε. Με οεε!‹ ει 
εε!ι!ϋ!ϋ!ει. !.!ε:τεπε!ε πεπι ιτιιιτε!!‹ο:ἰ!ε, ε:: Ιώ 
νεεεε!‹ επεσε εστω!! Βοτοἔει!ε!εο!‹. Α τεεό 
εεήεε!:ό Βιι!ει!”ε!εε!γ!)επ, νε!ειπιπτ ε !“επεε τε! 
εό!ιεπ ἰε νἰ:εε ιπε!‹οιιγνοιιε!ιε!ἱ !ιοτοεεεε!ε, 
ιιγιι€ει!οιιι, εε ε::έ!ε:ετίι επεπε! !ε!νε!ιιτειἱ!‹; ε 
!ιετπέπγεε!ειτ Βιιῇε!`ε!‹ε!γ !ιι€επγπγε!! εγόεπιτε!ει 
πω, πιει! επ πιειτ ιιεπι πό:!ιετιι! ρυε:ιειι 
!ιε!γ!ιε!ι !ιε!πε!ε; !αιΙεό!εε εε!εε !ιι€ειιγ- εε 
ιιιε!‹οιιγ!›ό!ἰ !εειιδοε, !ιε!εϋ!εε εετνεππεπτ Με" 
ἰ!›!ει0ε (ρτοτο]οειιτειιιπι !ιμ!ι·ει·εγτι) - εε 
8-1!) ιιερ πιιι!νε ιεεεε_;ε! ιε 1 ε:επιει·. !ε!ιε!ε! 
εεο!ε`!›επ (τειιόε:ει·ιπτ Βε!ειιι!ε!‹ετ--!ιγοεεγεπιιιε 
- ιε εάνεπ !ιο::ει). Α !‹ειιιειιγεεἔ !ε!εγιι!ειε 
ε!εδ ιε!ετιεεεε ε ε:ει !ιεεεεειιιε!ε. Σ) Με; ε: 

Βε!ιέε:εε, 

88. Α: ά_"ΜΉϋΜεΕ ι::ιεπιιαγιι. 
ΠιιιΙά.άι·ύΙ. (πωη·ωι.) 

Α ε:ό!ιειι Με ε:ετιι!ο!ι εονε!!ι!ιἰ Μπιε 

ιιεεε!ει ε ιπειεειιι ε ε:ειιιεε!‹επ ε!διόνό ειωεωει 
νε!!ιο:ειιο!ε, πιέε ρεε!ιε χ!) Α ε:ει·ιι!ιε!τιγει ορέι!!. 
_ιε!!ε:ό ε:ίπε --` ε !εϋτνετϋιπ!ειιγ !‹ἱτει·_ῇε‹! εεεε: 
ει ε:ει·ιι!ιει·ιγει ε:ε!ει;; ε:! ο!!γ Γο!γεε!ε!: ι·όιεΒ 
ε:ο!‹_ῇει !ιονοπιιι, ιπε!!γ @γ Ιε!εε:!!ε, ιιι!πε!ιει 
ροει·ει! Ιοπιιε νεεγϋ!νε . ε ι·ε!ιε !εετεε:ι!!! εεει!ε 
τό!κό!ε!!επϋ! !εϋΙϋει!ιό:!ει!ιεεπι εποε ει !ειειτ. Ε 
ιπε!!ε!.ι ε ε:ετιι!ιει·εγε Με 5:!π!ε!επ πιειτεε!, 

ει) εεγε:ει·ϋ Βγιι!εε!εεοε πι€ει· !ώνει!εε:ιπειιγε, 
ε) ε Ιειι_ιε!εόι·οε πιετε; Γ6!ε:!νετεεεπε!ε ετα! 
ιτιειιγε; ε: ιιεό!ι!ι! εεε! νειι_100 Μπι!! '20 
εεετ!ιειι. ε! !›ιιῇεῖε!‹ε!γιιε!‹ ρο!‹ο!!‹ϋνε!ἰ εεεεεεε 
πεπι πο: ε!ὅ τ!ο!ιοτ. Α ι·όετόπι Με (Βιι!ιο τ!. 
ειιι!ιεε) Παω ε:ετιιι! τϋΙιειιγίτε ε!τε!τε!! Μι 
ΜΜΜ !‹6νετ!‹ε:ιπειιγε, ιιιε!!γετ ροιιιοε νι:ε-· 
εε!Ιειτ ιι!ε!ιι ει ιπό!ι!ιεινε!γ!ιεπ, ει ιιιέ!ι ιιγε!‹ε!ιι, ε: 
εΒγειιεε νει" νεε!ιε!!σειι , ε !ιιιειοεϋ!ιειι !'ε!Γϋ 
ε!6:!ιεεπι; ει:οιι !‹ενέε εεετε!ε!ιεπ, πο! ειπε 
Γε!‹ό!Υ πιεσε ]ε!ειι, ε όο!ιοιΒόι·νε!γεε Μπεγ 
όεΒιιε!‹ Κε!! ειι!ειάοπί!επι. -- Κειιιόιιγ επιε 
!εΚε!γε τό!ι!ιτιγ!ι·ε !(επιειιγεε!εα Με !εϋνετ. ΕΔ 
ε:ιιιτόπ !ι!εεειγπγε! Κε!! εγόεγ!!ειιιι. - Απεν 
ιιιεε!τεπειι Ιιιι_ῇε!‹όι· ε!!επ ε !ιετπ!!)!εοε (Ιο‹!!‹ει!!) 
!ο<ξςιο!ι!ι ε:ει·. - Α Βιι_ῇε!‹όι· εγετιιιε!α:Κιιε!. 
!εεεό!ι!ιιιγιι·ε ιιιε'ιεοε!ι·ειιι!ίι ε ε: επγε!!ετό! 6 
ι·ϋ!‹!επ‹!ὅ; ει: Με πιειε ειπε!! εεϋ!τετεετ Φε 
€ειε!]ε ε:ει·:δ, πεπι τει·ι_!ει !ι!!ιετδιιε!ε επ εεπι, 
Με” ει εγει·ιιιεΒιε τε;εεε!!ιετπε ε Με !ιιι!ε!εό 
Με ε!ειΚε!!ειτό!. Τεεεε!!ε ε:., πο" ε !ιιι_ῇε!‹ότ 
ει ?-ἰ!‹ !ιόπερ!.ιεπ ε!νετε!εει ο!‹ο:ιιε. Α Βιι_!ε!εό 
Με ε;γετπιε!εεΚ ε:ϋ!ετεεό!ε Με !ιεεεεεε !‹ἱπέ:έ 
εί!ε!ε, εε ιιε!ιεειγ Με πιι!!νε £εεεό!εϋπ ι·ό:ε:ίπέι 
ΓοΙιο!‹ εί!ιιιιε!ε εΙδ. νει” Γεεεό!γό!ε (Οοπιιγ!ο 
πιε) ε: ε!!“ε!ειι ει». - ((Σεπει. .!ε!ιι·εε!ε. ϋ!›ει· 
ε!. Ι·'οι·τεο!ιτ. ε!. εεε. Με‹!. νιιι. πω. 1.1) 

Κει·ο!γι. 

ε:επιέεπεί. 

ιιε!ιει νί::ϋ!ε! ε:ίιι:εεετ δ!! ιιιεεει·ει. Α ε:ειι·ι1 
!ιέιττγε'ι!ιειιι ε:επ νε!!ιο:ειε ιιε!ιει !‹ενέ·ε πειρο!ε 
- εε ιιε!ιε τϋ!ι!;ι !ιετε!ε ιιιιι!!ε!νε! ε:ο!εο!ι ε! 

οε:!ε!εεε! νεε:δε!ιιι, ε ΜΙΒ!!! !ιοεγ ιιγοιιιο! 
!ιεε·γιιει ιιιεεε ιιτειι, ε ε ε:ειπειε!‹ ει!ετε:όεε! 
εεε !εεεό!ι!ι ε!‹ε‹ἱ!έι!γο:ιιε!. Σ) Α ε:ετιι!ιει·ιγε 
ε!!!ε!!ε:ει!επεεεε. πι! πεε:;γοπ Με" π! ε!ὅ. Πει 
ο εϋπειιιειιγ Ιιεε!!. ε ε:ετιι!ιεπιγε ε:ιιι·!‹εε Γε 
!ιει· !εε:, εε 6εε:εε!!ε!εεεεπ ιιιεε εεπιπιι νε!! 
ιο:ε!ετ ιιεπι εε_ιε!ίεεει, εδτ ειΕ!εε:όεεεει ιε νἰε: 
ε:ειιγετΙιεει. 3) 5:ει·ιιριι!ιιι!έιε. Ε: ει ιιιεε!ιο 
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πιέιιγοειιΙιιε ιιϋνοιικοεπιόιιγο, όε Μι ιιιιιιιιι€ιπ 
ιειοπιπειιιειιιι. Ι.ειέιϋισιι οποιοιιΙιειι ιιόιοπέι 
ο" Με: ειιι·Βιι ροιιτ ιοεΙειι_ιει οι, όει τι επιπ 
ιιιιιιγει ιειιιοποι οτι ο” καει ιιεεϋΙγειιιιοιι. 
Ειε·ιι Κόκε ιιοΙγει ιειεειειιιικόιιτ "Μι πω( 
Μπι, ιιιειιγειι ΜΜΜ ιι€γειιι:8ειι: ει επειτιιιιιιι·; 
ιγ:ι θΖθΠ νιιιτο:ειείιπ:ιιε ι‹ϋειϋιιιιι; επ οΙδεπϋι· 
Βεειιιγοιιι πω) ιιιιιγιιιιιιιι) 68 επ έιειιιιιιεόΒόΒοιι 
ιιειποιιιόειιι ιιιοενέιιιοιοιι Ιιόι·ιιγόΙιοι ιιιιεοιιιό 
ριιεπιιιίιιι ότι. Νοιιέιπγ ι·ιιιιιιιιιι εεειΒειι Η επει 
τιιιιέιι·ιγιι θεό” ιιιιει·ιοόόεέπειι εἔγε2οιι·ο νιιιιιι 
ιιιιιιΒένει, Μ: ει ειοπιι·ε οικοποιι ΙειΒΒιοειιιιιι ιιγο 
πιιιε πι” έι·ιπτέε Με” πιοειειΒιιιι εξέόει ιετ_ιε 
ιΜιιιέιιοιι; ιΒγ ρόιιιέιιιι, πει νι28€ειΙειε ει·ιιιιιιιιιιι 
νει ει πιοιιιιιόιιπικοι Γόιιιιιιιι·ιιιικ ιιγιιιιι. 4) διπ 
ιοιιγειε ει επειιιιιοιιιφποι‹ ΜΜΜ; ε2ειιιι€ειιγιιιι·. 
- Πει ιε)ειτιιιιινό Ιδιι πι :ι ειιιι·ιιιιιέιτιγε, Μπι 
ιιιιιιιιιἔ Ιιόνοιι επι πιοπιιοιιιιιιγοεοιιιιε ν. εΙριιιιιι 
Με; ο ιιειγοιι μ” ι·πιιοιιιι: ιεπισιει Μιά. 
Μαι πι. πειιγι·πιιοπιιιιιιιγοιι, ιιιειιγεΙ‹ εγξιιιι·ειιι 
εοΙιιιι νόιιοιιιιΙειιιιιι ιιιιιιιιιιιιειιι, ιιιι ει Γόιιιιοιιιοι 
πεπι ιιιι€γοιι Μπι ιειιιιειιπεια, ιιϋπιιγοιι ισι 
ειινιιιιιιιιιιιιΙι, 68 ιΙΙγειιποι· ι·οειοε ιιιιιιτιιιινιέιιιγι 
ιιιιΒγιιιιιι ιιι'ιιι·ει, πω) Ιιιιοιιγοε πιει ιιιιιινει νι 
ειοιιι οιιιιιιιΙι; νιι€γ ειειιιιιπΙγοἔ ιιέιιιιειιι, ιι 
ειιιι·ιιιιέι·ιγει ι:ιεεειιιι κι" ιιιι€γοιιιι ι·έειέι οι 
ιοειιιιό; πο έγιιιιτειιιιιιιιι ει 5:ειι·ιιιιιιιι·ιγε ιιιεΙεδ 
Ιοιιιοιο Ιειεεειιιιιέιιι ειριπιιιιιΙ όε :πιω ιιιιιιι·ιιιι 
ιιειιγόιι. Απ @κι πωπω· ιει”οιγό οποιεΙιΙιειι ει 
επιι·ιιιιιιι·ιμι ι”όΙιιιοιοε Ιοιιιεπειτ οἔόει: ιιιιοι·ιε 
ιιόεόπιιειι ιιιι·ιοΙσπ ΓὸιειιιοΙι νειιιιιιιοιιγ Γοιγιοιιο 
πειιι πιω ιόι·οιινδ διιιιιιιιγ, ει: οο_;όε: ιιιιι·ιγει 
νόιέι·οιιιιόειιι οιιιιιι6ιιΙοιι66. 5) Α ειιοιιιιειιιο 
όιοιπιιινι νιιιιιοπιιιι. Α επιι·ιιιιέιι·ιγει ειέγειοιιιοε 
ειριιειιιιιιιεπ ιιϋνειιιοιι6ιιιιιι ιι εισιιιιιειιο πειΒγοπ 
ιιιειΒιιγιιιικ, ΐοιγό8 Μπιιό!ιοι ιιιιιιιιίιιγ πόΙιιιιι Ιπ 
ιιιιιιιιιι, σειιριιιι ει Ιιίινοιγοιι ιιι:ιι·ιιόνιέιιι πιω, 
πιιιιιιιοΒγ πωπω εοιιε2όνοι όε ιππιοΙ4 Μπιο 
μπι( ιι επειιι€όάϋι· Γοιιο!ιόιι, ε Μ οι;γιιοιιιιι 
ειιιγιι%ιιι νέΙιοιπιιιι. - δ) Α ε:ινότνειιιγιιέιι· 
ιδια ειδοεόεο. Α επιιιιιιιιιιγει τόε2Ιεται μπει 
ιιιιέιειιινιιι πάρω ιιγιιιιει τιιιιιιιιι, ιιιοιιγιιοιι πιερ 

'! 

ιι ιιιιιιιι ιιιιιμόιιιιι. Μαι @Μεση πιω) ετ 
νι:πεάν, πιιιι€ιι Μάτι νοιι)ει ιι Ειπε! πινει επι-ἔ 
νιιι·ιιέιιγιιιιτιγει σ€γ Ιιιιτό!γειι) ε επ ιι ιιγιιιιε-Ϊ 
ιιιιπ ΓόιιππΜιάνιιιι, πιιιιιοΒγ ιιιιέσειι πόροι ,7 
ιιιειιγ ει ιϋιιιιι ι'οιγειιιόικοιιι ιιιι·οιιειιιιιιεέιι ιιιοεε:ι 
ιοιιιι. Πει ιι Μι· ιιιιιιι πωπω ω» οΙδιόρόει, ιι 
επιτιιιιιιι·ιγε ϋεειοιιδ ει 82ινέι·νέιιγιιέιιγάνση 
68 Ιιειιοεοιινέιι, . π παπι ιιοπι ι:ε:ιπ ΜΜΜ 
ιιιιιιι_ιιιιι ιποΒιειι·ι)εισ ιιειιιειιι·ιόειιιιι. ιιιιιιαιιιόειιιι 
ιε ιοιιιιπιιιτειιιιιιιιιιιιιι. Πει πωπω" ει Μι ιονέιιιιι 

πι πω, ιι Ιιόρ26ι1ϋιτ ιιγιιέιε ιιιι€γοΒιιοιιιΕ, όε :ι 
ειινέινιιιιγιιι'ιιιιγιι ειδοεέειι ει “επι Γοιγόειιειι 
πόιωι ιιγοιπιιιιιι έιτε! πιιιιιι :ιιιιιιι€ πϋι·οι‹ειιι‹, 
πιιε οειιιι ει Γοιχειπέιιοι: ειιιιιιιιιοιι Ιιιιιοοεπιιιαι 
κι ειιοπιιιιιιό ιιιι€γειιι€ύνει ιιοιιι ω” Ιιόριδιι6ιι 
ιοΒόιγιιγιιιιε. Α επειι·ιιιιιέιι·ιγόπ ω» ιοΙιέΙ)·ιιγι 
Ιιιεοι‹ ια ιιιιιι:ιιΙεοπιιιιιιιειιι, ιιιοΙιγειιιιοι: Μπάο 
ιιιιιι€1ιο οΒγειιιγ (πω τόπο Ιιοιιγοπιιιι π επι 
νπινιιιιγιιιιτιγιιππιι; επ Με! όροιι επιιγι πιει 
ωιωιω ιιιιιιιιι ιειιιοιόε ιιιι€οοεΙιέιιιι ειιιτιπειιιιιιιι, 
ε επι: ει επδιδίιιι·ιιι6ι ιι:ιΒγοιι ιιιιεοιιιὸιιι‹ ιονόιι 
Μια επειι·ιι08ειρπιιισ (ει.ειριιγΙοιιιιι ιεισοιποειιιιι) 
πονειιειποΙ‹. -- '7) 5πιιιιιοεειρ. Ηει ει ΒγιιΙειτΗιε 
όροιι πιο» Μ" ειιιιιιιι, πιιιιδιι ιι ει:ιιιιιιιέιι·ιγέιιι 
Ι›ι:οιιγοε ριιιιιιειι€οι ιιοιοτι ειδ, ιιο ει πιοιιγ 
ριιιιιιιιιε πιόἔ ιιοπι οΠγ )οιειιιόικοιιγ, πο” ι·ο!ι 
επέιεπιπειιιέιε ιιϋνοιιιοιι€Ιι, ειδιιΙΙ ιι ιιονοιτοιι 
ιιόι·. δ) νόμο ι·ιιιώΒιι ε8οι.6ιιιιοιι Μπα! 
ιιιιιιιιιιι :ι επιιιιιιιιιι·ιγιιιι ιιιΓειιέιγοάόεει:, ει ηθι 
ιιιιι ιιο€γ ε:οιι ιιιιι·ιγιι οΙδιιιι τοιεπιπποιοι νειι 
νόιιι:ι πι, νειΒγ Ιοιιιοποι πι” πειιγϋιιιιεπγ Μι 
νόιιιει. ΙΙΙγειιιιοι· οΙδε:ϋι· ο” @κι ιι6πιιιιι νό 
ι·ϋιε ροπι ιιιιιιι‹ Μ, ιιιεΙιγιιοικ σ€γειιιιιοι·ι$ επίπ 
ποιόιι πιόε Γοπγνοι·οιι ειιιιιιιιιιεΙ ειοπι νοιιοπιι 
ειιόπγιιόριόόόει. όπιι·ο, πο Μό ει ειοιιιειέιι 
ιιιιιιιιιιιγειιιόι ιἔοιι ωιιιιι ειιέπγειι€ιιι·οιε ιιγιιιἐ 
ω. Α νόι·ϋειειέ€ει σειιιιιιιιιιτιειι· επιιι·Ιιε Μιρό 
πω) νέιιιιπ ιοΙ·όιοε ΜΜΜ, να" οιιοπιιοπ 
οπειιι Γοιιιιιιιοε ιιιιοΙιιέιγοιιέε, ιιιοΙιγ 0ιιιιιι ή" 
νοΙιε>ιδ έειει·ε, Με επιιιιιι:ιιτιγόι. οιιιιιιινέιει πω 
€ιιιιιιΙ:. Απ ιιιγειι ι€ιιόιγοιε Μπι ιιιιιι·ιιιιιι πιέιγιειι, 
ιιιιιιιι πει ιι:ιιέιι ιιοπι _ιόιι Ιιώιιιιο, ιιιιιωιοιι Μωβ 
` π 3 
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εειειι€Βιι! Ιιοπιεἔοιπιιεπι, πιπιοιιγοε, πιέεδιιΙι Μπικ 
πό Γεπιέι· ιοΙιοοεπιιπι Μινι" ιιιιιιοπι ιιώιι. 

Νειιι ιπι.παιιι πιοεει:ιε ΜΜΜ· ιιιέιιι7 όει ει 
ειοιιιπιόππιιπι Ι‹πειοπιοεο‹πόεε ιιιοΙποιι πε ειέειεόέει 
ιιιιιιιιι‹ι ει ειιιι·ιιπιιίιι·ιγει; ιιΙΙειιιιοιι ει οεοπιώπγιιοπι 
πιπ88ιοιι ειοπιιποιιοΙι, ει ωιιιιιιοιω όροι πιει" 
Μ, Μ ει ιιιόπγοπι ωιω ιζόειεΙιετ ιιιοιιέιιιιιάνει 
ιιιιΒοιι Ιόριοπιπιοπ νπειιππι τι ειοιιιοι νόιιοιιιπιπεει 
Μέ. 

Ειιιιι ειοιιι€γιιπειιΜεΙιιιιι ιιιιιιι, πέη· 
Μ”, ιιιιιιωιι ει ειιιιοπ‹ πιππνοιπιοιι.όπιοιι ιππ 
ιιιιιιπιιιιιιιπ;; ιιιι€γοιι πω, ιιιπιιιΙιο€γ ΜΥ όποι 
Ι‹οι·ιιιιιι ιιιόιι Εϋιιγοπνιππιιειώε πιοιιι πε ι.ϋι·ιόιιππι; 
ίόιιιιπειοιιγι οιιιΙοοιι: ναι όειι·ο ειοι·ιό, πιοΙ 
ειπνέιινιπιιγποπι πει ειοδόιπϋιι ει έγιιπιιιιιέιεπιοι. Α 
ιιιπ οι οΒγεωιιιεει Ιιόι·ποποπιει πΙΙιιιπ, ιιιπιιιι ιιιπιππε 
ω έινέιγειι έ+8 .ιιιιιι ωριιειιιιΙι ειοι·ιδ ιι Με 
ειιιιινοιπϋπιιιόπ ει παπι· Ιοεπιονοεπι ι·οπιειιιιιιπ πάπια 
ρειι πι, πιο ω( ει ωθι πε ιι Ιιόικόι·πιο πιοιιι 
ιιιιιιι6ιειιιιιπι. Πει πιονοε Μι νικ πεποιι Ι πιππιππιι 
εό;ιεε πιότιιιιπι πιοππειι ει πιπιιέπιπιιι νοιγϋπιιπο. Η 
ειοι·πιιι ειι ιππειπππϋιτεπι ειοιιι€γιιΙιιιΜειι Ιέπιγο 
Βόιιόπ Μινι ιπειιιι πιο!γιιοΙπ πιόι·πιει!ι πεπιειππι πεπ 
πι, ιιιέ;πε, Βάι οιοιπ όποπιιιππ ιιιιιιι οΙιιιιιΙπιιιι 
Μπι πόΙιόιοπο ει: έποιιιοΙι7 πιπνιππι πιόι·πιιπιιιπι1ι:ιπι 
πιιιπιπππιιι νέειδιπϋιι. Ειοιι ιι” ιει.ειδ επποιιιπιοιι 
Μι ιιιοιιπιιιπι Ιιπιιιει;γιιιιπιπιειιό ει εοπιπόπο πιόν 
ειόνειιιόιιγοπιιιόπ, ιιιοππγοπιιιοπι ε: Μι πιπνάΙι 
πιόι·πιιιιιιΙιιιιιιι ΜΔ νιιιι νοινε , π” ει πιέποειδποΙι, 
ιγοιιιοιριιπιιιειπἔ, όε ιππόδιοπι επ.πι. 

Νόπιει ιιιοιιϋι·ιέιιππι, πιο” ει πιοιεσμόιέ: Ιιπ 
ιοιιγιειπιιιι πιπϋπιπιειι Θε ππειιιοι·οιποιι πισίοΙγιπεοπι 
πιππνειπιοιι.όπιειι ποπγιιιιι:ιπει νει" π.ππιιειιιέιιγοπισ 
Μινι: πε εει_πιπιειοιππ πιποιιιοι ε” Μ, ιιιοππΥ 
ιιιπιιάειι πιπγοε ΙιοτειοΚειι ιιγππνιπιιιπΙ επε Νιώτι 
Βόεεεειι πέινόπιγ-ιοιπεύοπιιποι νοειοιι. 

Νειιι νένέιι ιοΒπιιιοι!ιο ιι Γ6πεπιπι Μπι 

έ!ειιπιιπινπ νέπιοιιέεοπι:ιτ, πώνειΙιοιό ΙιόιΙιοιιοι 
ιιιιιιιι Εδώ ειιει·ιέπ σε ιππειιπππόιιοπι ειοιιιΒγιιπιι6ει 
ιιἐιιιιιπα 

Α Ηπιπιέιι·ιγιι ιέππιοιιιόειοπ ιι ιιι!ιοιιγπιέιιγει 
ιιιιιιιπ εοπιιιιππνοι έιειππι·ϋεπόεόιιοκ Ιιϋειϋιιππι Μό 

Κα, ιι ι:ειΙιοιιγπιότιγ:ι ΙσπιπΙοιόιι ιιιιιιιιιιι ετιιιιι 
ειοιιι Ιεπιπιιιιό εοιιιιιιπ πιόι·οε τειιιιιόιιγι Ηι_;γειιιοιτ 
ιιπππιπει ει ειειιισεόεοιΜει·δπ πει. Α ;;γιιπιιάιπε ιθ 
ΙοιιεόΒεπ πάει ειιιτπιιι πιιιΙιππ ιιιιπιι οι ιππιιιιοπι ; π” 
ει νϋιϋεεόἔ, ιιιοππγει νποπειειππι ω Μ; ει επει 
Βιιιιιιι Μι. ι” π· 

Α Με ει ειΑιτιιπιιιι·ηιιιέγιιΙιιάιπειπι ιιιιιι οι 
οριππειίιι ιιοιιι πεπιειππι ιόπ:ιιιό ιι πιοΙτιοειειιι, ειδι 
Μάι· ιιι 6ιω ιιτόπεό ιιιιιιπιιπιι πεπιειππι οι επιπππιιιπ. 
Α ιιιοΒιιοιιιιππγοεοάιπε οεοιόΙιειι ει πειιιειοπ‹ πιοπιι 
ι“ιπι€ειιοπι οι? ειοι·οειιιι οιιγ!ιο, ιιιππιι ει ι·οιιι1εει 
ιέιΙπειροιπιιιιι. Ηει ει ειιιτιιπιέιιγει ποιιιειοπ Επι” 
ϋιιιποιιγ ποιπιιπωιππι, ει ΐιπ%όποεοε Ιιειιιοιειέε 
ιιιιππι ε” οεόρρ ποΙγειάόπι πό Μ, όε ο επιτυ 
πιιπι·ιγει ιΜοιειδνό πάει, άι: πιοιιι ιπππιπιό Μπάι 
ειόνιπ. Α 8ιιιιιιριιπιειειπ8 εεοιόπιοιι, πιει πιτ Μι 
πιο» ιιι6ιιιιπιι όιπιιιππιπε πι ει ειππιόνοΙ, ει επικι 
Ιοιιιοιοπι τϋπιιόιι, ε:πηιεπε-ϊεπιέι ιοιμιιιιιι σει 
πιιιιειπι Μ, πιιιιιοιιΙόνιπ Ιοειιιοπι που ποΙγειιΙόΙ‹ 
πιω, ιπιοππγ Βιιιιι, ω ει ειππιόνεπ ιιιειριιπιιππι 
τοειοε ειϋνοιοτ νιιπιιιιιιιιπι. Α ιιιιιωιέι ιέει 
ειιιιιιιέιι!γιιπισιάιπε ει πιοπιωεωπι ειγποιιιιιιιι ιιόι 
Μ, ΙοΒγειι πιέιιπιιπ ει ιιιοπαιι επόπιοιοιι παπι. 
Αιοιι θεοιοΜιοιι, πιοΙ ει ειπνέινεπιιγιιιιιιγι οπό 
ιιεειιι, ει ειιιι·ιιπιιπιιγει ειιιιιιιιπ ειόπο πιιιιιιιι ιππι 
@Η ειοπιοιι πόπωειν:ιιοιπιιπ όε ει ιθιωιιιιθ ιι 
ιιγίιπιιπ. ΜοιιιιέΙ ιιιι€γοπιιι ει πιγίπέιε, ιιπιιιιππ πει 
"ω ιει_ποιποπιιιππ ει ειπνιπινιπιιγπιιιιιγιι επόεεό 
ειι. Πει οι ιιτόπιπιπ πιεπιηιπιιιιΚ πιει" τόειο ειδ 
εεοιι, ει Με ιεπποεοιι επιππιιππι. Βιιιιιιπππγ ειπιιιπ 
Ιοεγειι πε ιι ειπνιπι·νόπιγπιιιιι.γει, :ιι οπέπεεόε 
ιιιπιιιππε οιχοιιειπιιππ ιθωθ. Ηιι ει ειειιιιιιιιιιγιι 
ιιιιιιγοιι ιιιοΒιιγππι, ειπιπιοι· εοιιι πειιοεο- εοφ 
ππνοΒιιειπν πιπιιοε ποΙοιι. Επι. ει Μι ιιοιιι "ω, 
ειπιπιοι· ει ειπνιπινιπιπιγπιιπιιγει ει ειιιιιιπιέιι·ιγει ιππ 
τιιιπνιιιιγειπιει ειοπιοτι ι·ειιςεάιιπ επι ιι Με πιω-ση 
ΙιπώΒιιπι; εππιιιιπιιιιιίπ εεοΗιειι ιι ειειιι ει ειοιιι€ππ 
Μι· π`ειιοπιόι·ο νοιιιιΙ νπεειιι, 68 οΝικ ιππιιιϋπ· 
ειιιγιι€οι Ώροι, ιιιοππγειι ιιΙπἔ νοΙιειδπι όειτο 
ει ιονδ ι·όειεπι. (νόιο.) 

Μ. Κ ο νέ σε. 
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Εποτ!ετι όπτο!ποιόεο!π 638 !πϋι!όειο!π. 

ΉτπιπέεΙ Μ5ιΙέσεκ ιιέιι!ιοτεχτέςοΒ Ιιδι·τΠ. 
Τό!τόπιγ! σε. Κ. τειιιέσεοε έε ρποΓοεεοπτό!. 

(Ρο!_γΕ8τό58 όε νόδο.) 
3.) Α Η ο2τ !ϋ!!οἔπι! !π!ντιπιιιι, πιο 

Ιώπιι!ε!!ο πιιιπιΔ!ἔ οεει!π επ οΒγεε !ιοτεεεόΒο 
!ποτ, όε πι !πιπνπιπιγοε όε πιοπιοε !ιοτομέΒο!π 
!ιοιι πιο Ιπόπιι!ο!ιο οεπιπιέιπι τι !πόπιε!ο!ποτ, !ιει 
πιοπιι !ιειεοπι!!τεει ει πισι€γεποππΊ Με” !πόπ·ο!πειτ 
οτιγππιέιεεει! τιεεΖο, όε ππι!πιι!οεο!ποτ ιιειΒγ 
!ιειτέιεύ Πι!π!νιε2οπιγ! ο!πει!!π!πει!. Α Ε! θα πιεσ 
!ο!‹εΖ!!‹, νει!ό!ιπιπι !ιέιππιιι!έεπει πιιέ!τό έε ωο 
τ!ει!ειτοε επεάπιιόπιγο!ππο Βιι!π!αιπι : !έιτνέιπι ππι!πιτ. 
ιιπ·ει!!ποε!!!π τι !ϋ!όνι52οπιγ !ιειτει!ππιτι πιγεινει!γίι 
ιπι!ποπι, πι! ο!!οπιἐ!!!ιειτειτ!ειπιι!! ο!πο22:ι έε νά! 
τοΖωτιπι πι2ο!ππιτ; !πέιήει, !ιοἔγ πιο!οτπε!ι!ι έ8ϋν 
ει!ειττ τι @Με τό!ει!ποπι τι νέ!τό!έι:ει!π Μπότε 
πιτιττ !ιοπιοεο!π, όε ιι2ο!π!ιύ!, πιι!πιτ ο!ὅ!ι!ι 
πιιοπιε!ιιπιι, !πτ1!ϋπι!ι!ό!ο τ!ϋ8νόε2 εεε'ιπππιπι2!!π, ε 
τα !επιιότ -- !ι!!ιοτὅ!οΒ -- τι !ϋ!‹! ἔτι! 
ντιπι!ριιε όε πιιπι€πιοτιουε Ιπι1!ϋπι!ιεότπρ εΖει·!πιτ 
!ππ1!ϋπι!ι!ό!σι; ή πι. ο. επι !εἔπτιει!οἔε!ι!ι @τιν 
Με” τι νει!‹ιπ!! πΙϋ8ι·όεεο!π, τι πιιέπεό!πο!τ ότι 

· πιιέΒ !ιὅ οπε2ειΒο!π!ιτιπι !ιειΒγππιέπποε Μετὰ, 
πππο!!γε!π !επιιότ !ι!‹!οἔε!ι!ι οπεπόΒο!π!ιπιπι τπι!π 
πιγοε !ιειέ;γπιιέπ (Μιπ. πιιιιοοεο-τγρ!ιοειι) ιο! 
!οπιιότ ϋ!τ!!π πιιειι;ο!ππει (πι. ο. Βειιοποπεπι€!ιοπι 
πωινέιιωιωι, τ Βπινογέι!ιπιπι , !!ο!!επιθΜπι), 
ππι!Β νόι.;τόπο τι νέι!τό!έαι!π!πε! οΒγτ1ττ όιειει!π 
Μό ππιο8ειίι'πιπιο!π, !ιο! πι2 έ8!ιει!!ειτ πιιέιε τοπ 
πιιέειετίί @Μπιτ !πϋνετε!. ΝενοΖοτεε πιό! 

π!έιτ!! τα, Μ" Απιετπ!ε τπιπτοπιιιιπιγει!πιει!π Μπι 
νεεει! !πϋετ, όε Ηε!νοτιέΒεπι, ιό!!ο!ιοτ πι 
πιιό!_γ νϋ!ὅγο!‹!ιεπι ει εο!π τεινει!π 68 ίο!γό!π 

'") Μεπιπιγί !!πιτόπιι!π και :και !“ϋ!ι!ν!πιποιηιο!πο!π 
"Με ιπι!πιπ!ειι έ!ε!πιιππν! ΜΜΜ, ΜΜΜ! Ντετ 
πια!!ι, Μ;" !ιθ!8!! έπι πιιιτροτἱ Ιιπι!!πππιπι!π Πο 
Πεμ ό; Πιπιιππδ_!πι εμπιπά:τύ! νέετε!επι ΜΜΜ. 
ΜΜΕ, Μι· !`ὁ!π!ἱι·πιτἰ !πε!)·ιετϋ!π ιπ8γπιπιπιυ, έκ 
πι; ύε!ιππ!!ιπιτ ιπι!ιιϋεόΒε εἔι·!'τιι·ππιππ. - Τ. 

πιιε!!οττ πι !ενεπώ !Βοπι πιθάντ38 , τι νό!τό!έι 
ιπι!π πιιόΒ εοππι οπτιο!!!π το! !ο_ιτι!ποτ, 68 τι 
τεπῇε‹!ὅ !ιειΒγππιέι2, ππι!πιτ ιιτο!εό ευΒέπιπ τι 
!ιοπιοε νίι!τό!62:ιε !ιοτσ€εόεο!ππιο!π, !πι!πἔι!›!ι τι 
τει!ππιγοε Μ: (ίε!ιι·. πιιιιοοεπι) ει!ει!πιότ νοε:Ξ 
ππιειΒιέιπ·ει, ππιο!!γ !πέτεέ8!π!νύ! ει!πιτο !!!γεπι 
!ιο!ιειτέιεοΕ ππιε!!εττ τι ππιο!οεο!ι!ι @τιν πι!πιττ 
εΒόειεπι ππιἔιει τοπ·πιιέε2ετοτ ππιιιτειτπιει. Α Μι 
τω( οπεπιέιΒά!ιειπι, πι ππιέ!γ ύε πιετ!νοε ντι! 
€γο!π!ιοπι ππι!πιπ!επι1!ττ, πι πηπιπ!πποπιάειοπ Μπι 
!‹όπ!ι:ιτἔιει! επὅπε, ει ππιιόπτ ιε Μ πι @πτώ 
!γοε. !ιετο8εόΒο!ππιο!π, τι Βο!γνε'ιεο!τπιει!π 68 
πιτι!)πό!ππιε!π (οπ·ετ!πιε) ντιπι !ιει2τι]ει, ππιἰὸὅπι τι 
ππιο!εΒο!ι!ι ό8ϋν πι!ειττ πι ω!ποπιγπεπιε!ειεπ· το· 
τπι!ππιπέινει! πιπαπιγεπε!π υππι!!ποι!πιει!π ππιέε Μ!!!τ 
!πότο!π!πει! όε εοπιγν·ο!π!πε!, (οπιο!ιοιπ!ειε) ππιο!γ 
!γε!π ει!ι!ιό! επτέι·ππιειεπιει!π: πι. ο. τι ρο!πο!νπιπ·, τ 
ετι!γ απ; έε !ο!ι!ιειπι 66! Μό τι πόππι!πόρί! Μπ 
ιιγεινει!γύ!π; τι !ιεινειεο!ποπι Κιν!!! ρεάι€ει πιιόπ- < 
εό!πο!τ @τιν :ι!πιττ ππι!πιπ!ειο!π !ιε!γοττ πι !πόεε· 
νέπιγ (επτ!ιπιτπε) ιππ·ει!ε; ππι!πιτ ει!εό Αιιετπ!πι 
!ιειπι, τ3εε!ι, 68 ΜοπνειοπεΖὲἔΜπι, εΒό52 
Νόπιιετ 65 Ρπειπιοε!ειοπεεόΒ!ιπιπι, ΛπιΒο!!ιοπι 
Μπι: ο8όεεεπι όῇειειΗυ!ὁ πιετ!!8, Μ! τι νόπ· 
πιιιι€εεει!ι!ι έ!ετππιί!ε68ι τοΙππο πιοππι οππιε!!πα! 
!ιπιτ!!π, ει εειπ!π! ειι!γ (εοσπ!ιιιτιιε πιο· 
!πιπ!ε) ῇό έγει!πτειπι ο!ὅ τϋ!ι!ι ππιέιε εοπιγνο!π 
Με!. Τ6!ι!ιεεϋπ νόπιοττοπιι ππιέιπ· ιπτιεει!ππι!ιπιπι, 
!ιο8γ ει2οπι εοπιγνε!ππιο!π , -- πιιε!!γο!π ίο!γ 
τοπιοεπιπι ιιππι!!ποπ!πιει!π τα επιι!ιοππ πιοπιειι, όε 
τι τϋ!ε!!πετι ό;πει!! !ιο!ιειτέιεπιτό! ο!εο:τπιτπιει!π πιεππι 
ιεππιεπτ π!ὅ!π ότε, πι ν!εειππΞε ό!οτππιόπ! Με! 
ροὸἱἔ πιιόΒ πιι!πό!ι!ι ε2ειροποτ!πι:ι!π: ποναε 
τοεοπι τα πιπειπιγοπεε εοπιγνπιο!π, !πϋε2νόπιχ 
πιο!π, πιόχι!πόπι επ1!γπιο!π -- ε2!πιτε ο!!γ !πϋ 
εϋπιεόδοε !πι1τ!ε!ϋ!π ν:ιΒγοπι, ππι!πιτ ο!ὅ!›!ι 
τϋ!ι!ι !έιπειε Ι›‹ιτιιΒεόΒ‹:!ππὅ! ππιοπιπ!όππι; οεπι!π 
Μ;" ο2ο!π !ιοτόπιγ!ό!πιπι!π (οιπροπιοπιε) ο!!_γ 

8Ό 



8δ Νορποιοεοοἔο!‹ -- Τ6!ιοπν!!ό!. 

οτοόο!! οε οι!οροο πνοπ1€!έππ ποπ! !εκποτ 
ΒΕ, Μπι!! ο !οοοε πο!οΒοοδο!ετο πέονο οι 
νά!υό!οοποπ !ο!ιοτ ονοιπ!!πιι!. ΜΙπό!ιότοπι 
πο!ε οπνοο! ο!οιπο ιπΕπόποέι!!ο! ο νοών 
τοικ!εοοι·ποπ τοῇ!!!‹, όε !‹όιεοε!κᾶνϋ! πι!π‹!- _ 
ΜΜΜ ο" Μόντε! νοι!πο!κ πο οΒν ο,οϋν πο!!! 
ω!ο!!κοοποπε!ε. Ηο !‹ο!οτ ο πνιιΒοτιπι!ε πο! 
!.πτ1οιπέιπνο!! Β!νοεεοὶ1!‹, Επποροποπ τπο!ο- = 

` !ι1π!‹ πο πω) ιποπε!ο!!. ο!!οππό!. - Βοπ!› ονοούΒο! ο !π5οονοπν! οπο ϋοπνοτ!!‹. 
ΤπροοοΜ!πεοιπ οοοι·Επι ο!εό Μοονοτοτοοπο-ξ 
!:ειπ , Τό! 6ο Ηοτν!ποτεοοοποπ, Βο!πιοι!ο-, 
ποπ, οπο" 0!οεοοι·οοοεποπ, πο!! Ποπ-Ϊ 
οο!οοτεοοο!:οπ, 6ο ιπι!!οππο $!ο!!!ο!πιπ,, 

οι!! ο!κοοτει!πο!τ, !ϋ!›!› πποε εο!π!ο έεπ!]!ιοο 
Μακ!. εοπννο!ε !‹!οο!›!› Ε!!ου!οποοπο!;,- 6ο 

ΒΡοπνο!, Ροτ!πΒο! 6ο Πϋτοο,οι·εοπεποπ 
8200 ποπ”, ιπο!!ν πἐ!υπ!‹ ο ο Γσ!ο!›!› πονο 
οο!! οτεοὑ8ο!‹!›οπ !κϋοονοπνπνο ν!ει!!!π εποιη 
οι·οο εοπγννο !'ο]ύ!,οο ἐῇοοοΚ!οπτ!‹ πιο ρο 

Ϊ Φο, πονοοο!οεοπ Βοοπε!!πον!οποπ, Επιπ 
!οιπι!ποπ, θτϋπ!οπ‹!!ο!›ππ, πιω! οο!πτο ιπέιτ 
Ενέε! «ο Νοννοοοτεοέι€πο!κ , Οτοεοποπ 
πω: ἐῇεοο!‹! «Μονο-Π πο πονιιονοοο!! επι· 
!!! ε!1!ν!νο ο!ο!!ύ!. Νέι!ππ!ε !ο τπ!πό οοοπ οι· 
ὲοἔ18ο!‹ νοπο!ἐι!›ππ , πιο!!γο!ε πο οιποροϊ π! 
ᾶοἔοπ!1 !οτ!οπ1οιινο!!πτ ο ππο!οἔο!›!›ο!‹!ὅ! ο! 

, νέ!882!]έ!6, π. ο. !ο!εόΜοονοτονεοπο, Απο 
Μπ, ο” τέεοο 8€!ι·!ἐιπει!‹, οΒοοο Ποτπ!ο 
πο, Ποπ!π!!ι!ο, !εττἰο: :π!π‹!!ιἑτοπ1 εοπνν 
πο!‹ !ο!!ιο!π! ρο!κ!έιπνο!!, οοπΕ!ιοπν πο ο 
ἔν!!‹πο!‹ πι" πιἐπο!!‹πο!‹ ειππο! ποιο!! !ο! 
!ϋπ!!‹ ποτο!πιο; τποππο! !‹ϋοο!ο!σ!› οεπο!‹ πο, 
οτε-οποσ! ει, πο!! νο” ο!οοπ!‹! ό,οϋν Γεώ; 
ῇο!οεοπ ο !‹ϋοοριποι~εο!‹!ο!ίῖ οιιτορπ! οπω 
πιέιπνοπποπ ο !‹ϋεονοπνπο!‹ νοπ πωπο. 
Πο” οοο!‹ οεοΒπονοπ ο" ππνἑππ!‹ εοϋ!ϋ! 
Μ, ππέι· ιπεήε! ιποἔονὅοὅι!!οπι !‹ο!!ὅ!οΒ επ 
!έτ τοροεο!π!οεο!ιπ πιέιπ !ε, !!πνέιπ, πο” 
πο ονοπνοτοε οε !‹ϋεονόπγοο !‹όι·!ο!νοιπο!‹, 
πππὸοπ!!‹ !ποτοοεοΒ !ιοπο!›οπ !οι·πποεοοτϋ!‹το 
ποονο ποοποο, οεο!: ο!ο!πο!κτο ποονο Ιώ 

_ !ϋπ!›ϋοὅ πο!οἔεοεο!‹ο! οοίἰ!πο!‹, οοο!‹ !‹ϋοὸ 
τπτ!οοπο!‹ ποπ1 οεο!‹ ο Με ο!οτιπίίνο!ιιο!κ 

ρπποέιεο! (οιοεοε) !ιοποιπ ο οο!ν οε πον 
νο!ὅ ποτοοεοΒο! ἰο , τονοππό οι πύεν!κό'Κότ, 

οο οεσπ!!κότ. Νο8γοπ οοήπε!!οπι, παω, ο 
οπο! οπ!νι·ο ποονο, ππο!!ν πο ονοπνοτοτ 
νεο!πιπον πππ!. οι !‹ϋεονοπνιιπ!πιο8ν πποεο 
π! εο!νῇπ (οπεοτπο!), !προεοτο!ποο!ε !ι!ύπνο 
νο! νειονο!κ; πο πιποππν!ι·ο ο!νοο!ιοοιπ ω 
π!!: οοοπ πο!οὅεἐΒο!ε!›ὅ! ὶο οο!π!ύΒν εοίν 
οε ο!πιο!εὸτο!‹ !'οῇ!ὅε!πο!‹ Ε! πο ἐῇεοο!π οπο!! 
ίο!ο (φοτο οι ε!έ:!επτ!ε !π!‹ο!!ππ), πω! πό 

4.) πο! π! οοοπ πόνο!! πο οιπποτί 
πο!ποο!ποπ οΒο!!!ιοο ΜΜΜ (ο!!τποπουε) 
8οπννο!‹πο!‹ ο!έίπνοπιι!!π (ρτοτο!γρπο) έε 
ο !ϋ!π!το!! (8οοοι·ορπ!οπο) οΒο!! ποίο!νοοπ 

οοπ!‹ ο πωπω! (!οροετορπ!οπο) οδο!! πο 
πο!έιοέιπο!: πϋεοϋπἰ!κ οι·οάο!ϋποι. Α πι! ε!!ιο! 

πει πο), Γσ!ποπτοεοοπ Μοήοεοινο Βοπτ!π! 

πό!‹ πιο οΙὅππ!οΕο!; !ίππό!κ, τπ!!αδρ οο ποιοι, !‹ϋ!ϋπ!›!ο!ο ροπιο!κοπ 6ο ,νοπο!ο!κοπ 
ο!εοόι·νο οιιπποο!ε Νοέ νοπὐ!πο!‹. Βοο!ε Βό 

οο τοι·ιοο!!ε ο ἔ6τνο!ν!‹όν (εοτορ!ιπ!οο!ε), 
@πωπω (!ιι!›οτου!οε!ε), οπΒο!!εότ (που 
ο!π!!ε), ω!!! (ποππο), πϋ!νο!κότ (οι·ο!! 
π!ετππο), !οπἔγο!!`ι!ι·! 
Βοποτ!!ονο, έι!!!›6'ι·νοοο (πποπτοο,·το), Νίτ 
ποπνν (ρο!!οοπο) ε!!›. Α ,ονοτιποτο!ε ίο!ε 
νοεο ο Μ!!! πιποποοοοπτ τοΕ!πινοπ, ο πο 
Βγο!‹, πο!! , ο Γσ!τ! 65 !.οι·τπἐπνο!πο!‹ πι! 
πὅοοΒο, ο Ιος νοἔν!!!ό!‹ο ππ!ϋπ!1!‹ϋ!ϋπ!:!ἐ!ο 

ο πο!νο!‹οπ !ςο1εοΒΕ1νι!! ο!!ν ποτέιοεο! πίτππ!‹, 
πο" οοντπόετό! νο!οππϋποπ !‹!!!ϋπὶ›ϋοὅ εστ 
νοε!οεοΒπο!κ, εοπδ·νο!‹πο!: οπο!!! εοο!Βο! 

") !!;οπ "πωπω πο” π !ιππν!ώ- ό! Έ80""ιόΙ' 
(!;!!ι!πο!π ο! οο!οο!ε) ῇο!οπ!οε .&ποΒι·ἱά!›ππ 
ιπ!πα! !π!πίππ ι·ἱ!!εύ!, ο!!οπ!›οπ 0!ποοοι·οοάΒ 
ποπ, πο! ο !εί.ϋποι·(πνπο!ε υπέδ Μτο ἱο Μ!!! 
τω, ιιπρι·ό! Μιρκα οοιιποι·ο!!Η:; έα Μην 
ιιι!ιιτ!!εό! Βο!ομόππο!α ό!!›ἱι·ά!πΗ ιιιί!ΗΜέοο! 
πω! Η! οι ο", π ποίν έ!! ποννο!δ έ!ο!ιππ 
ν! !ιο!υΒιέΒο!, οι οοο!ε!εο! π: ο!!ποοπνπτο|ε 
πι!πιΙἰπ!αἰ!›π ιιδπο!τ. - , Τ, 

(ρ!!οπ ρο!οπ!οπ) , - 



Νεριιειεεεεεεε -- Τ 6166 ε ι ιοι.' δ? 

Με. Βε εεεικει ιε πεειχειιιιεπι ιπόπιιιεινόπι, 
ιερεεειειει ιειιει, Μ" πιειε πειετιεεπιγιεε 
νειεειι επειιειι πιγοειιιέιιιεε ιεεεΒιεπιει‹. Βε 
εεεε ιιεπειειειειπ ιϋιιιι ιπιὅι ικινεεεει‹, πειειεεπε 
Μ" πεσει εεοικει εοικ ιιοι5ειει ειιει.ι τοιμει 
ιιειεεει. Πε εεεροπεε Ιειπι Βοειιοιειειπε εε 
εεεεεεειιε πιόενε πιέειι ιιΒγειεπετε εππ;ιε 
ιιιεειιιειιιεεει‹, εεει ι'οΒοπε ε ιοιγιειεει 
ειειειεεειεει, επιειιεενεε εειεπι ι‹ιιιϋπιϋεεε 
ε εεροιιιώει εεεροι·οιιό ειπιιειιόποΕ οΕειπόι 
ιε. Μ ι:εεε εεεΙ‹ εει ει‹εποει πεεεεπιιιιιε 
ει, ειιεεεπιπιι εεπεειιγ οπνοεοιπιεει‹ εεοε 
ιιιεπιειειιιιπ εε ειιιιεεει:, Μ” ε νειιόιεε ε 
ειιπεὅοεΒόι·ι πιεεειιόι ι‹ιεεπιε; εεεε, ιιοι 
νειιόιεεεε ιιτειιιοειιει‹, οιι €ιιπεὅοειιόπι 
πιεπιι Ιειιιειει, εε ιεεει”οπιιιινε, εει:πι εε ιε 
ρεεειειεεοε ειερύι. Με, Με Οιεεεοπ 
εεεειιεπι, ε νειιόιέιεεικ ιιοπιειιεε εεεπενε 
νέει ιε, Με)! εεεε Μι· ιιι εοι‹ι‹ει π·ιιιιειιιι 
ειιπιι εειιιει‹ , ωιεεεεειει πιιπιπ:ιεειιιι ιειει‹ 
Βιιπιιόεεϋε ιιιιιὅνεεει (πιιιιιιιειε ιιιοεπειιιο 
εε). Νεει "πισω, ιιεεεπειιετι ε” ειι-ε ε 
ιιοιοΒ , εε εεει ισειιεπε , οιι ιε ιοεεει‹ 811 
ειὅεειιόποικ ειιιιειΕοεει εεοπι ιειειιοε ιε, ιιοι 
νειιόιεεειε ιιοπιοεει‹. ιιιιεειειιεεειπε εει ι:ειι 

ε ιιειεεεεεπε εεενε πιιε8ιεε,ιγεεει, Μ” ε 
εεετιει, πιιιπιι ε νιεεεεε όιειπιότι_ππιειιγ 
Με ε Πι-ιι‹ εεεεετι όιε ε Μι· ι‹ιιε_ιιειι - 
ιεπιειι ε πιειιιεειεικ ικϋεϋιι, ε εεεπιει ιετ 
με εε°ιε, εε ιιειιέιπ ε Βὅεᾶιε ιενε;;οΊιεε 
πιεει ιεεειιειι ιε εεεγιπε πιεις πεεεει ειιει ε 
εεεπεεειιιι εε ιιιιι6πιεεεε ε ιιιπιειεπι νειιοεεει 

εεεενετιὅ ιεΒιιεπι, ιιοι ειιειειιεε ε ιιι‹ιὅ εε 
ιεεεεεει εεεπεοεεεεει‹: ιεπ_ιειι ειεΒιε εε 

ειιιιιειικοειικ ιιιγ ιιειγειιεπι ιε. Εε οιιιιοι ιό! 
ιεεε εεεειιιι ιε πιιιει σε ειὅιι ε ιιιἀὅνεεεεε 
(ιιιιιιιιειεεε) ιιειεΒεΒει ιιιγ ιιειχεΕπε ειιει 
ιεπιπιι, Μ” ιιειει‹ ι‹ιεεειιιιε‹ιιει‹, εε εε 
ιεεε, τειιεεεεεμιεει. 

Εεεει ιιεεει·νέιε ιειεε ιενειιιειι επιε 
ιιεεεεειεει, ειπε ιιέπειπι ϋπιι, ιιΒγειπεεειεε 
εε εε. ιιοπιιιειειει εε ιιΒγιειειιιικει ιιϋππειικε 
εεετιὅ ιεπνεπιπε: 'Η ι. ε. :εμε ειιεινεπι, 

Μ” εεερικοποε (ρεεεεειιεεε) ιιειειεεε 
εει:εεικ ιιιιιιειε ι‹ινειει πιειιιιιι ε ιιοεοε ω 
ποι‹ι›εε (πιιοπιιι εεειεπειει) «Με, πειειιιΒ 
εεοπι ιϋτϋπι ιειεπεει, πειιπερ ιειιειιιεπε νε 
ιόεειειινε, πειιιερ επιειιιειεόπε εει τεεε, 
Μ” πειει ιεπιεειιεε εεγιιι @εδώ ε πεεει 
ικοε εφε: ε εεεπιει νεε εεεπι Ιιειεεεεεειι 
πε εεενε ιε εμε οι‹οεει ε πεεειιιιπει Βερ 
εεοιειιιεε. Εεεε ιεπνει1ιει ε" εοεοει·ε 
πιιιιειιε Γοιειειιποεε ειιει ι‹ινεπιπιειε εεππιιπιε 
πιιίιιαέρ ειὅεε8ιιεει, εε ε" ιιιγεε ειιποεε 
οιιγ εοικ ει6'ικεεειιιειει ικινεε, Με)! εμ εποε 
ιιεπεεικ πειπιιιεει, πει ειιιιοε ειεειινεειειιι‹, 
1ειεπειει ιειιειειιεε. ΠΒγεπιεεει·ι εε 6ε ιε 
πιοιιιεεγοε οτεεπιιιππιε ειιει εεεπειπιεπε ιιεε 
ιειειιει Γοιικότει ιιοει ιιΒγίειειιεει, ιιιιιοεϋ 
εεε ε νετιεεεχόικ ιόοπνοεειι, Μ” νε" 
πιενεεετιει, νεεγ ε πειει ιοιιιιεεικ ιιειπιει:, 
ε" Με ειιτοεεοε ιιιιειιιιπιι πιιειιόειειεεεεικ 
εεοε ροειοικει εε νοοειειει, πεειιγειιεε 
εεε: εε επεοεπει‹, εεε εε ειιειοι‹ Μπι, 
εΒεπειιιέιε ιιοπιοε (εεεειπιιο.) ιιειεἔεεἔει‹ 
ετειιιοόεεικ: ιϋιιεΒγεενεε πϋνιιιεε πιιιπιτι 
εει, ε πει ιιιγ ιιειγει‹ ιιειγιτειι εεειιειιοε 
ιεπιοειι‹, ε. πι. ε ιιειγειε ΓεΕνεεει, εε ει 
ιό νε” ιοιγόνιεεικ νοπιειέιι, ε εεε εε Με 
έ- εε επἀὅι‹, πεοεεετοια, »εκει ειιι. 
ιεπιεεεεειει, ε εεε ειειπεόπιιει εει. -ε 
Ηε εεεε εεειοικ νε” ιεενειιω, νε" 
οπιεειε ιιιεεεε ειιει Μεεγεπ-Ετόειγ εε Ποπ 
νειοπεεεεπε εεενε ιιοεεεπε ιιιιιιειεεεεικ, 
ι€επι - ιεεε ιε ιεπιπιει‹ ιιεεεπειιει επεει 
ιιιιιειεενε. Μεπι ιιε εεει‹ εε ειιειπιει ειπε 
ιιειοπιπε εεενε ιε ειικεεειιιιειπιεπιι εεεε πιο 
εοεπεριιιειιε ειιιιοεει, -- ε πιοεοεπεριιιε, 
πεειιγει εεεεεεε τεεειώπι εεοικιεει ιϋιιοεπιι 
ειιει ειεεοι‹, ι:ειεεΒιιινιιι ιεεε εε" εε 
Βοεεεεοι εγεπεε. ή 

 

"ι εειιιιεΒ ε Με Με ιιιι·εε ιιμπειιιιι Γιιιιεύιι 
Μιά! ΜππιοΒειπι εεενειιει πιιειιόιεειει 2 Με". 
ε εεει οιιγειιοιε, Μ” πειιιοε ικενόε ιεεω 
εεειδιι ε ιιιιι!ερεειι Ε. ει·νοει ειηεειιιει ειδ" 



88 Κϋ2|όε Β πι Ι π ε ε: ο Ι‹6ι·ο‹1έηπι›6Ι. 

' ΉιρειεπιπΙπιί |εϋιΙόεοΚ 
ο πι. κ. οΒγειοιιι εειιέειΙ ΙιότοιΙἐῇιΞΒόΙ 

Με. Βιιιιιεε:ι Μ πο ε ριιοιωιε. πι· εΙ6Μάειιι ιιιέιπ πω Κονιι πε - 5οιι οειό ιη ΕΜΗ ο 
· οινοε-εοπέει ποοιοι έε επγοιπιπι εοπότι. 

Ι. Κ π 2 Ι ό ε. π 
Α Ιιειι·ό!ι Βι1ιιιόΒόι·οε πιω; ιι 

ΙιΞειιι, ῇοΜι οΙάειΙι ιιιπεοεΙΙπποε 
νι2εέιννοΙ Ρέιι·οεύΙνιι. ('ΓιιΙιει· 
ουΙοειε ιοειιοιιΙοτιιιπ, οιιιπ Μ 
πιο οειΙο οοπεοοιιιινει Μιο 

τ ιε ε! ο Χ ι τ Ε.) 
Η ιο!)·ό ΜΜΜ έν οοιοποι· ιιεινει ΙΙ 

ιΜέπ, ε” 27 όνοε ΜΒΜ Ιππότη νέω 
ιειι πι Ι‹όι·οὰὑιιΙ‹ϋει, ΙειιιοΒ Μπι! Μι ποιά 
ιο ει: εΙὅιι ΜΙοπο2 Ιιόπειρρπ1 - ιιιιπάειι 
ειδα: _ιέιι οτὅπιιἔνεε πειιιιιέιε "Μπι - 
Κο2πειι Ιεπιπόπγεόπι Μι όπεπόπι. Α Επι] 
@Με ΙέριοΕΚοι πιιΙ:πΙοιι εΙὅιο, ιπεΙΙΥποΙε 
Βόιππιέιτπιπ ιι ΒϋνειΚο2ὅΙώρΡεπ ιότιόπι. 

Πει ει: οιὅιιιιπι‹ ίοΙινδ @θα ΜΜΜ 
ιιοπιεὅ τόε2ειι πιο8νι258ει!ιπΕ, ει Βοι·όΜιππ 
Μπι! ει Μέι οΙό8ι!οπ Γειιιΐιιὅ ιιππ)·εύΒιι Βόι·οε 
ειιι€επειιοΙπιι ιιιΜι!ιιιιΕ, πιπΙΙ)ιοΙε ΜΝ! ει @Μι 
οιιιιιΙι ἔχετιποΒΓπῇ πειΒγεειΒιι , ει πιιΙόιόειΙΙ 
ΙππιοιέιεπέιΙ νειΙειιπάνει πιιΒγοπιι. Α πωπω 
ΜΗ ΙεϋτινόΙχιόοπιύ, π_€,_γ επέιΙπειι νόΒΙιὅΙ 
ω. Επειιοιιγειιπό οεποεοεοπό; π ΜΙ επιπε 
πειι ε" οΙάιιΙι·όΙ ϋεΖνε ιιιγοιπιιιι ιοιόειιοΖ 

·Ιιειεοπ!ιι. Μιπό ιωιι6 ιε·Ιιίίιιό πυΙιέΖεύΒύ, 
ίεΙι1Ιοιο πιιπποπιΕπειε οΒγειι·έιιιοε, πιιπι1επιΕ 
πωπω ιοεεεε; πι: ει ῇοιιΜοΙὅιι οΙὅΙι·ὅΙ- πά 

- ιιιιΙο·έ ειιΒοάέΚοπχ, ε τιι€ό!ιοιιγ, οεσΚέ:Ιγ 
ΒιιΙΙόιιι26ει πγιΙνιέιπίιό, πω; Μο !ιοιιιέιιγ 
ἐε Ιοε:οε; ει πι πιέόε2 Μιεήεπόεέποπ οπ 
ΒοπέιοπχιοΙοπ ε ιιοιπέιπγ. Ει·όεεεπιι ιππι 

έΙ'Μπιιι ἰιιιιιει·ειε:εΙ‹Ι‹ύ ΜΜΕ, οΗγ ιιιέι·ιιΕΕ 
Μ ιι ιι)·οι·ύΙ: πω; π. Μ5ηιπι·ιο!άει, ω! Μι 
ροιι!ό,Ιιειι_γοιιιέπτύ! π: φάει: ιιιππ)·πι· πι·νο:ἰ 
Μιι6ιπόμι5ιόε Μνιιιιι οι·ειιιιιπιι) ΠΠ 
ιιειιι πω ΒἐιειΒειΙιιἱιπι, 82 ε τμ 

πιέιε, - ει ΙιειΙππΙ‹ οΒόεε Ειιοι·ιοι16εέποιι , 
ει ιοΒιιοΙιΙει!ιιιπΙε ιιιιιεό Μέπ 8Ζ0Π ΙεεΙΙοιποι 
Ιεπ όι·Ζόει 8ει·ιεειι ιι ΙιειεππέΙ, πιοΙ!μιι 
ἐιΖϋπΙ‹, πιιΙιοι· π ιϋΕποΙγό 5ωιιιωιιι. ΒΒγόΙι 
Μπι π πιι;;:ιππιοΒ πειιέππόπόιιΉ, ε ει Ιεέι€_γ 
τόε2ε!ε ΚιιέιΒίιέιεπΙιόΙ σκοπό ιοεείίΙόει όιΖό 
εοπ ΕΜΗ, πειτι ρειπιιειικοὸιι‹ ει ποιοπ επιπ 
πιιτό! εοπι. Επιιιιππιπ Επι! ιπόΒ:1ιοΒγ ει 
ΒοτὸΙ‹ οι ιιιΙπιτπ Ιένδ ΦιπεπειιιπΙ πιποε 820· 
Με ι3εεΖοΓ0%έεπεπ, ιποτι πππειΙ‹ πὅιόΒόΙ 
πιιπάεπιιιι επιπειποιι ιπιιιοποι ΙεΙιοι Βόρο2ιιι; 
ιονόιΒιιέι ιπεΒ @Η ιοΙεΙποτπ : πο” ει επιπε 
πειι ιπιπό ει Επι οΙ(ΙειΙοπ, πιω έε πιει @ιτι 
πϋΙγοπ νόπποΙ Ιιιιιέιτο2όπιι, ε πο" ει Ιππγόι 
πγιΈτιΈι ιπιιιιΠώι πιω ειιιΙπιππιι ιεριιιιιιιιιιιι. 

νιέ8ι·ο ει ΙιοΙχΙιοΙι ιι1ποιπέ:πγοΜιο: 
ΙωΙΙπιό8 εοι·οΙιιοιπ, πο” ιι ιοΙιπόΙππΙι πιει 
@πει πΙὅἴειΙιἑπ π Βγειιγει, ι·ιιἑιγ ι18ρνιιέ8 
Ιιετοε2ι.ϋΙ νιΙιδειι, π ωιοπωιι ρεπιθ υπό 
εεοπ εϋιόιοπ ιπειι·ειά. . 

Α ποιο;; ω-ιιιιι.μπ πο" παπι παππ 
πειιοΙωι _ιπιπιοΒγ Μι·οιπ όνιιοΒγαιάθΙ θΖ· 
οιὅιι νοιιο νό!ι Ιοεοιόε2ϋτ όε:το, όε ρο 
απ ιπιπι -ιοιιΞιε πιι8με38πγιειΕιιι, -- πιοΙχ 
Μπι ι·ϋνιτι Μέιπ ιειοπιπε πιιΒγεέιἔι:π πδιιοικ, 
ιι πόΙΜιι, Ιιοι;γ νει" πωπω πιω Μπάι 
Ιιοπ ιι;πωωιωι πιω νόΙιπι ρύι·οεωνει. 
Επιιγιι ει ιππωιι πέιπιειΙιιιπι ιΙΙοιὅΙπἔ. 

Μπι 27 όνοε ο8ποπϋπιιϋπ πι Με» 
Μιιιοε πΙιειροιι·π ιιέΖνο 55 Γοπιπε ΚότιεΙυ!; 
6ιΙειιοιε έεοπιιιιιιιώο; Με» ιπιιιοιιιιι!ε: "ει 
ππωιι, ρϋΙΤοι1ι, νἱιοπγὅε ιιιινοΙιιι (ραπ 
ιοεπε) ειι·ι:Ζι π εονέιιιγ, Ικιιιε2οιι, ιπειιιιιιοιπ 
ι2οιιιπόΗπι·Ιι ιϋπεϋΚ, έ5 νέει880Κ; 8 ΜΗ· 
Μάι Μη ιονιέιιιΜ. ει ιϋι·2εϋΙι- όε Μπι 
νιωεπτοΙκ ω1ιππ6 Μάιιππόύεει, ιιιεεωτιέε 
(νιιτιοοειιε) πιινόιιιι; πιο ιιιτιο2ι1€ νόμο ε 



πισω Β ει Ι ε ε ε ει πότε!!ει!επό!. εε 

πεπεε, εεπτειΐ ε πάει! !έι!εεεεε; ειε ετ& 
εεει!ωε πεπεεεε, ει πιε!!!τειε ῇοππ ο!ε!ει!έιπ 
ει Ιώ!εεοεοπ! Με!!! !ι·οροε!ει!ύε ειπε! Μπιτ! 
!οιπρει !ιειπε, ει πει!!Βει!όι!εειε ει!ει!! εεετενε 
πο!!! !ε!εε,εεει εϋτεῇ εεπτεεεεε! (!!ειεεε!π) 
εε !:ετερε!!όεεο! (8οππιιττεπ) νεεγ!!!νε,; 
πεπι πε ει πότ!!!πεπιεπγε!τ εε,ι·όεε !ίιτπειεει, 
εε πιέειε πιιπι!ειπγιειπ ιι€γειπ σει· πέιπ!ει 
Ιοπιπει!ε Με? 

Κότπει!ίι-τεει!. Μιπε!ειιε!ε ε!ὅ!! ει 

πε!Υπε!! πει!ο!ετό!. 
Πει ει ποτ·ε!ιπειπ Με τεεεε!ιι·ε ει !ιοποε 

!ειπ!›ό! νιεεεειεπι!ε!εεε!ιπ!ε, πειπ πε εεγε 
Μ! π !ιετε πιινε!γ!εϋπ!ϋεε (!ιιπιοπ.νει 
ε!πει!ιε !εε!ιε) ε ει Ιιετε Γε!ε!πε!τ πιεε 
ειε ε!ι!!!ππ!ι Με !”οτιιιέπει!ε, π” πο” εε 

. εΞι-!!ει! Με ιπ!εε!ε!!ιπ!ε, πο” ει πειπ!ει!οιπ 
εεεπε!·εεεπ-τεεεε!ιπειι !ιετεεε!ι!ε. Βε πει ει 

!ϋ!‹εειοε!‹ό ει!!αι!τεεεε!! τε!ε;,ιτό! τε!εξετε 
πενε!ιπ!: ιε, εεειΚ εεεπ !ιότεεε!ιτε !ει!ει!ιιπ!ε, 
πιετ! ει ποτό!ιο! εεεεεεπ εεειπειι!πει!ε !έιήιι!ε, 
νει!ειππ!π! ειε ει!ει!!ει !ενὅ εει!εεενε!ε! εε πὅ 
Με! ιε, ε πει εεεπ τεεεε!επεπ τόεε!κε!πε 
ει ι!ειεειπει!, ε!!;ετῇε‹!! ιι!οιπέι νό!πει σε, εε 
πεπι εϋπιπϋ!γειέ. Α πετε πϋνε!γπϋτι!ϋεετδ! 
πιει!! Με!! ῇεεγεεπεπι; πο” ειε ε” πιειεειπει 
ν!εεεει!ιειῇ!ο!! !ϋιπ!ὅπίί! ει, πιε!!γπε!τ πε 
!ιει!!οι! Μ” ει πετε πειε,·γοππ τόεεε! πε 
νοτήει, !επει! πε ιι!όππινει! εεοτοε εε;γπε 
!!ιεεεεπεπ ιεειπ. Α νιεεοπγ ΜΜΜ ο!!γει 

τ ιέ:τι , ω” ει πετε πι1νε!γ!ε!!π!ϋεε ει !›οτε!‹ 
πειπ ε!ὅ! νειιι, ιπωε!!!!ε !όι,ε; ει πειτε. Εεε 
!ιε! ει τόεεε!‹ ειΙ!‹ει!ε3εέιτό! ε!ὅτε ποοεέι!νέιπ, 
!ειεειι!‹, ιπ!!!γ παπί! πέιτι!ει!οιπ !εεε!‹ο! ειεο!τ 
πεπ °Ρ 

Α ;!οπποΜε!ι ι!ειεειπει!πειπ !ει!ει!πει!ό 
πιι!!ειιπεειεε πετε ππνε!γ!‹ϋπ!ϋεἐπεπ, πιω! 
!ϋπι!ὅπεπ Ιενὅ,ε!”ο!γειτ!ε!‹τει τπιι!ει!, πιε!!γ πι· 
!γειι!ε!ιπει!ι νίε-ε!!οιπειπγύπει!ι τω! !εππι, πιει! 
εἔι!!ει!εεό, ε πιετ! πειεγοππ !'ο!‹ιι !οπ !!ιιιε· 
ιπεπγει πε!!ι!!! !ειεεειπ !ώρεδό!!!!. 

!!!γ ει!!έι!εεό ν!ειιι!!οιιιέιπγύ !ιότοεΓο!γειε 
άθεοι! ει !εε!πειι ειινόπει!ε (εετιιιπ) πενε 

ειιπ!τ. Βππε!ε !ά!νε!!εεε!όπεπ !επει! εε! 
ιποπε!πει!πό!ε: πο” ει πετε πϋνε!γ!ιππ 
!ϋεεπεπ ω!! εεινόε εγιι!ει!ό!ε!ιε!, ν ί ε ε ε τ 
νε! (πγι!τοοε!ε) νειπ ιΙο!ἔιιπ!‹; πε ει πει! 
ο!ι!ει!! ε!ειεειπει! !εε!τενέεπε εειπ ει!!εἔι!εεό, 
ε πεπι πιι!!έιιπεό, !ιειπειπ !τεπιεπγ, ε Μ· 
!γεπ ει ιοππ!“ε!ό!ι όειεειπει!πει!ε πει!εό Με !ε. 
Ι!! !επε'ι! ιπέιειιει!‹ Με!! ει πειεειπει!πειπ !εππι 
πιω! !ο!γειι!ε!επει!ε; -- εε πι!νε! ει εεοτ! 
Με επι!! ει πει! ι!ειεειπει!πειπ, ε ει ω» ο!ε!ει 
Με !ιει!εό ιειει›ω ο!!γ εεε !ειτπειει, ω! 
πιι!ποτ :ι πετε ϋεενε πγοεπει!!!ε, !εϋνε!!εεε!!ι 
!ιοεγ εεεπ ιι!όππιπειπ, πεπι ρει!!ε; ει !ιετε 
!ι!ινε!γ!ιϋπ!ϋεεπεπ !εεε!τε! εεεπ !‹ειπεπιε θε 
!εεεεε τ!ειΒειπει!, πι!τε πιεε· ει πει!ο!‹!ει!! επι 
εειπει!πει!ι ει πειτε !”οτπιειιεινει! ιιιεεεεγεει'ί 
Μοιπει ιε πιιι!ει!. Αεοπ !ι!!τ!!!ιτιεπγ: πο” 
ει ω! !ε!!'ει!δάεεε! ει πε!εδ ε'ι!!!!ε!εει εεετιπ! 
εεπι πει€·γοππ ετὅτπ!ινεε πεπε!ειε, !εΒει!ειππ 
εεπιπι! εετ!όε εεπι ε!ὅε!ε πες, -- Με!» 
πι! ειεοπ πϋτιι!ιπεπγ, πο;" εε ο!!γ εεπεεεπ 
πὅ!!, ειπιπε! ει !‹ό! ποτό! πιεε!ερ!ε ειε ε! 
!επιι!εΞε, ειε! εγειπ!!!ει!πει!!ει!ι νε!!ιπ!τ., πο” 
ειππει!‹ ε'ι!!ει!ε!ποε !‹ότει!!το!πιἔιιιγοε εποπ 
πό! !κε!!ε!! εεειτπιειεπ!ει. πε νει!όπειπ πιει 
εο!!ει!ει!ι!‹ ιε εππε!! εγειπι!ειειιπ!ι, πει ί!ει!π! 
πε!ε8!!ιι!κ εονε'ιπγ εε !εοπιπε!!‹ϋ!! !ϋτεεϋ!ιε! 
ε νεε!ει8]ει!! ιιιεε!ε!τιπ!!!ι!τ: ει ρϋπει!! εποε, 
ει ι!ιιεεειι!! ειτοε, ει ε!ιιεεειι!! ειιει!τει!τ, ει !ειεει 
πὅτ ρεάιε ει 86τνε!γ!τότπει!τ ιπ!πε!εππειρι πι! 
!ετπεὅ ιιιπεπιειιγει, ιπε!!γ πει πειεγο!ιπ Μετ 
!ε!επεπ νειπ !πΓει!(ίε!νε, !τότοε επιπ!ίεε!!ε 
!ετει!εοόε'ιεο!αι! εεο!‹ο!! ει !εε! !!!ι!!;!ιιίε!ε επι! 
εεετε!πεπ, $6!ιερ ειε ει!επγι!ι'ιε πιίῖεεετε!‹ 
-πεπ !‹όρεεπ!. 

Ηοεγ ι!! ει !!ι‹!ὅ!‹πεπ Β!!πιὅ0εϋε !ετει 
!ιοιΙε!εο!τ !όεγεπε!ι ῇο!επ, τπιι!ει!!ει!ι πειτι 
εεει!τ ει !‹οροἔ!ει!ε!ιε εε πει!!εει!όι!εειε Με! 
ιιγετ! ῇε!ε!‹, πειπεπι ει !εΒεεὅνε!‹ πγεἔι!!ε 
πε!τ!γειιέπειπ Ιενὅ ίπεετ εε !ιιιτιι!οε ε!νει!ειεε 
Με ε, τπιπ! ει !!!‹!ὅ ε!ιιπὅεε!‹ὸτ εεο!ω!! 
!ι!εει·ό!. Πο” ει ι!!‹!ὅ!ιπεπ ειιιπδεεϋε Μ 
τειπο‹!έιεοπ Ιεεγεπε!τ ιε!επ, πιιιιό!ιοενει ει Έ 



θθ Κϋ2ΙιΘε Β ει Ι τι ε ε τι ΙπόποάέιιέιΙιόΙ. 

τϋπΙὅΙπεινἐπ·- έ·ε Ιό8-πιιο2;;έιειιειΙπ πιοππι επιμό 
πιοΙε εΙ6Β “Μισό τόπτ, ππιιιτειτιέΙπ πιιιέιέ τι νιεε2 
επ·οΙππιοΙπ ἀειἔειιιειτῇειἰ, ιιιιπιτ τι πιιοΙΙγεΙπ τι Ιαπ 
ΙέιτοΙΙ νόππιιο28έιε ππιιιιττ ΙπΙάιι:επιπ1τιιΙπ. Με 
ττιιιτπιτπιειΙ‹ ππιό8: ει πιοΙιό2 ΙόΙομόει ει πιτϋΙπό 
ΙετΙοπι νέετΙπόειΖΙτόε, όε Ιιήέπιγοε τέιρΙίιΙόιΙέιε 
Ιε, εεόντιΙ: πιειΒγππιόπτόΙπΙιοπι Βϋπι·όΙγοε τοετ 
ειΙΙποτππιἐπιγ, επιπιοΙπ ΙπϋνετΙποιόεοΙπόπιτ πω" 
ππιοπιπιγΙ56ι;ίί ΒΙιππιὅοεϋε Ιοπ·ειΙποιιίιε ει τϋπΙὅΙπ 
Μπι. ΕΖοΙπειτ ΙιΙιτνει πισω τοι·ππιόειτοτεε ε, το” 
Ιιειεοπιιιοππιτι Ιπόι·τοπιπιέπιγτ Ι‹οπ·ειεεϋπιΙπ ει Ιω 
π·έιΙπΙιοπιιει, τοΙιέιτ: τι Ιιεπ·όΙπ ετιππιὅοεϋε 
οΙ τει ίιΙ έ ε έι πι τι Ιπ (τιιΙιοποιιΙοεΙε τοετΙοιιΙο 
ι·ιιπιι) πιονο:2τιΙπ τι πιγεινειΙγέιτ, 68 ροτΙΙΒ οΒγ 
Μό! τιειτόπι, ππιέιε ίεΙὅΙ νΙΖεόπννοΙ (Μάτο 
οοΙο) ριιιποειάΙνει. Α Βιιπιι6'οεϋε ΙθΓΙιΙΙ(0(Η38 
πιιιπιτ εΙὅΙεΒοει επεπιετΙ, τι νΙΖεόπ·ν ππιΕπιτ 
πιιΙιεοπΙΙ:ιΒοε Ιπόπ, ππιεπτ σε τη ιἐιιπιιὅοεϋε 
Ιεπ·ειΙποτΙΙιε ἔγειΙππειπι Ιπϋπιπιγιιι τοΙπύ εΙΙειιιΙιειτέιετ 
οΙποε ει ΙπϋππιγόΙπεεὅ ππιίίεεετοΙπΙιοπι, ππιοΙΙγ 
πιοΙπ ι:π·πιπΙπιιέπιγο τι Ιιεπε ΙιτινοΙγειε Ιπϋπιτϋεό 
Μπι ιπιΙπιτΙιεπιΙωι· -- ε:ινόει τοΙγπιάόΙπ. 

ΕπιπιγΙτ ει Ιπόππιειτίιπιτπιτπει πιόενο. Α 
ΙπόπιόεΙπιττεΙ εοΙπΙππιΙ π·ϋνιάεΙιΙι ΙοειπιόεΙπ, όε 
ππιέι5 ι·ϋνιπΙεΙιΙι πι πέγότπγπιιό6πιεΙ. 

Α ΙπόπιόειΙπιτι·ιι πιόΖνε πιοππι εοΙπειτ πιιοπιιι 
ΙιειτοΙπ, πιοι·τ απο Ιιειιτ εοπτιπιιιτόΙο εοΙιόε2Ι 
ΙπϋπιγνΙιειι εοππι ττ1ΙόΙτειπιι Μινι, 65 ππιΙπιὸἐπιτ, 
ππιΙτ πόΙει τιιά0Ιπ, οΙππιοπιάπιπιάοΙπ, Ιιει ει2οτι 
οι” ειιοτοτ, '--- πιιοΙΙγ ΒέιοεΙιοπι :ι Ιπόι·Ιι!ιι 
Ιηιιιι ΒγόΒγΙτέιεοπιι ειΙειττ νόΙτ --· ι·ϋνιιΙοπι 
Ιοιπ·οπιι. Α ΙιετοΒ πιιιπιτ ιιΒγ 30 ένω πιο" 
πιόπτύΙπΙιεπι ΒϋνόΙγΙπόποε νόΙτ, ε Ιπεττὅε, 
ΒϋππιΙιϋΙγεΒ ϋΙπϋΙπιγι πιει8γείιι;ύ τΙει€ειπιπιτττιιΙ τι 
ΙιοπόΙπΙΜπι νέτοτοττ τεΙ ει ΙπότΙιέι:Ιιει. Α ότι 

ΒιιπιπιιτοΙπ ΓέιιτΙ:ιΙοπιι πιέιΙΙπΙΙΙιεΙπ νόΙτειΙπ, ιοΒΙιειιιίιπι 
ΙπεπιιόπιγεΙπ, Ιοε2οέεΙπ, οΙὅΙ επιἔετἰἐΙπεπιγεΙπ, 
Ιπενεεετ ΙιιιΙΙἐππι:όΙπ; 82 οπιτΙό2ειπιότ ππιἱπιιΙ τι 
Ιπέτ ΙοΙὅΙ έξ,.;όέ2έιϊΙπεΞπιιόπιγ 68 όπι€ειάτ, ει: 
οΒγετΙ εονέιπιγ, ΙποΙιοε, τϋἀὅἔϋπιιὅοεϋε. Α 
ΜπιττιΙππιειτ ειΙπΙποπ·Ι Ιεπιιοπετοιππι επιπιπιτ ιι” 
πιονε2εττ ΙιιιεεέπνπεΙπ (ετιποοοεΙε) ΜΙ 
Ιεττ πιονο2πιοπι, --_ πιοΙιει 820τι ἔιιΙτειΙἔιπιοε 
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Ιιιιτ!ιπ·ο2πιτΙτιπι πιιοΒπιενειέε Ι‹ἰ πιτιππι τοΙόειτοττ ; 
Μ. πιονοτ Νώε πιιπιόοπιΙπϋπιγνεἰπιι πιιοΒ 
οΙνειεἔιεπι ιιτόπι απο τειπτοττειππι Με ειΙΙππιΙππιτι2 

ΙιπιτόπιιιΙπ. Μοἔππιιιτιιττεπιι απο" οεοτοτ επ ιη 
τόεοτ πιιΕπιεΙεπι ειοΙιέε2οιπιεΙπ, πιο εοπιΙπιτὅΙ 
εεππι πιχει·Ιιοττοππι Ι‹ιοΙ68ἰτὅ τοΙνΙΙόΒοεΜιετ. 
ΒετοΒοππι Ι‹όποει :ιΙΙποτππιίιπιγπι Με ιιτιιείτοττ, 
Μ” τι άπι€ειπιειτοΙππιτ πιοΙι πω τπιπι€ει·ο-ΙππιοΙπ 
τοΙπΙπιτνε τι τπιίιτότοΙτδΙ ὅπἱ2ΙπεπΙῇεπιι. Α: οι;γεά 
Ιπϋ2οΙ ει” όνιἔ τοΙπΙΙιΙτ σε:τέιΙγοπιιοτι, ε τι 
Ι‹ϋνοτΙπειὅ τιιρειει·πτιιΙπιτπ·ει πιπΙοττ πιΙΙπειΙππιπιτ: τι 
πιειΒιιπιειτοΙπ ππιιπιπΙ Ιπότ οΙάειΙοπι πιϋνοΙπεότοΙπ, 
ε τα τη Ιπόι·τοπ·ππιόπιγ ΙιιιΙΙόιπιιιό εεπιέειΙόΙποπιγ 
Ιεττ, Ι‹6εὅΙ›Ι› τϋΙιΙι ΙιοΙγεΙποτι ΙοΙιτἐειΙπεΙπ ε 
Με τέιΙδιο,ςοΙπ Ιπόρ26'τΙτοΙπ τι ιιιι€οΙποπι, ιι τό 
ΙγοἔοΙπ ΙεΙπιγΙτειττειΙπ, ππιοΙΙ)πεΙπ ιιτίιπι ΙεΙπόΙγ 
ιέιπειτοΙπ πιιτιπ·πιότιιΙε; ε2εΙπΙιίίΙ 82Ι1πιτεΙοπι 52ι 
νέπει·οττ ει: Ν, ε τι Ιιενιττ ΙΩ1τει82)ιύεο8 
ΙπεππιόιιγεόΒϋ, όι·26ΙποτΙοπι ε Ιπϋπιπιγοπι Ιππι 
ποεπτίίΙ 82ιιπΙιιιτό ειπιγπι€πει 3πιττ. Α πιέι'ττϋπι 
πιϋνὅ τΙειΒεπιπιτ νόμο πιιιπιάΙπι!πέιΙιτι Ιπιτ'εε2ί 
τεττε :ι ΙεΙπόΙγιέπειτοΙπ πιγΙΙίιετιιτ, έιε Ιπότ πιει 
ρι (Με τέιιιΙειΙππιειΙπ ι1τιδπι τιπιπιγΙππι ΙπιτύΒίτοττει 
ΙιειΙπόΙ πι2οΙαιτ, Μ" τι εεΙι τεπιοΙπόπι τι το 
Ιιέπ· ε2ινόε, τιιπόΙιο: ΙιιιεοπιΙό οΒγειτόπιγοε 
8ΥΙ1ΗΠέτ Ιέιτπιι, ει ππιΙπιτ Βτιππιὅοεϋε τϋπιο8πετ 
πιιο8ιεππιοι·πιι ΙεΙιετοττ, πιιοΙΙγπιοΙπ ΙπΙΙπι1ε26Βϋ 
Ιόειέτ ει πιγιΙἔιε τέι€ιτέεένειΙ ΙπεΙΙεττ εΙὅεοΒΙτε 
πιοππι. ΠειεοπιΙό Βγιιι·πιιτι ιϋττ τι πιόΙιέπιγ Ιιότ 
ππιιιΙν:ι τι @Μι οΙπΙειΙΙ τΙειεπιπιιιτΙιόΙ ω, τι πιέΙ 
ΙπίΙΙ Ιιο,·ι,··γ ει Ιιοτο8 τ'ιΙτιιΙέιπιοι·ι Ιιειι:ιΙ ΙοἔΙπε 
νόειΙιό ιειεινύΙτιιΙπ νόΙπιει. Α ἔτιππιὅοεϋε ωστ 
πιπιπι ΙιοΙγόπι ΒϋπνόΙγοε τοΙπόΙγεΙπ ππιειπειότειΙπ Μιτ 
ι·πι. ΙΙΙγ έιΙΙειροτΙιτιπι νόΙτ τι Ιιετο8, πιιΙΙποπ· 
επ οεΖτιἔιΙγτ εΙΙιει€γτειπιι, ε ΚἐεὅΙιΙιοπι ππιππιτ 
πέγό8γιτΙιετΙοπι ιι εἰπιΙὅπΙὅΙπ σε2ττ'ιΙγέτιει τότε 
ωιτ ΜτΙ. ιπιπι6τ Ιππτοιωιπ, ππιιΙΙ)π 3ϋνότ ΙςΙιετ 
]όεοΙπιΙ τι τιιἰ Ιιετε8τιιιΙππιοΙπ ιε, ε τι Ιιειτοθεόἐ 
τοπ·πιιέε2ετάΙι(ΐΙ νιΙέιΒοει, ππιιΙΙγ τοΙιοτοτΙοπιοΙπ 
νιιΒγιιπιΙπ τη οεετεΙπ ΒιπόἔγΙτἔιεἰιΙιειπι. Α Κύπ 
Ι10ΠΟΖΙ;8Π ιιιειΙιΙι Ιπιιτειτιἔιεειι Με ππιιιτειτπιειΙπ, 
Ιιο<έγ ετιππιὅοεϋε ΙεπεΙποτΙ!ιεοΙπ πι ΙιεπόΙππε, 
ΙδΙπόρ ραϋε τι ππιοΙΙόΙπΙιεπόΙππο εοΙπΙπιιΙ Βικι 
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Ι‹οι·ιΜιέΙ‹, ιιιιιιτ έέτ έ εέΙιέέέέΙ‹ έσω ἐγέ 
ιιίτοττέΙι. Α2 @έτι Βόι·τέτιοΒ τω έιιιιιέιι 
τονέΙιιιιέ, ΙιοΒγ ιΠν Βιιιιιὅέέϋέ ΙέιέΙιοιιέέσιι 
έ ιιέι·έ!ιιιέ, οΠν Ι‹έιινέέ ι"έειΙιέ έ Βιιιιιέέε 
νέέν εϋι·νέΙν!ιόι·ιιέΙι, ιιιέΙΙνιιέι Με έ2έι·έιι 
έέέτΙέιιεέέι·έ ιιοπέ τιγύΙ έ έέιιέε2, ΜΜ 
ἔέτῇέ έέ έ!τέΙέτιοέ Μι ριέΙοέό τιιιέτ, έ έΙδ 
έιέτιιέτι ω: έ!τέΙέιιοέ ΒιιιιιέοέΚ6ι· ΙιιιέῇΙὅἀέ 
έέτ. ΚϋιιιιιιΙι τέιιέιτ έ ιέΙέιι έέέτιιέιι οέέ!ι 
έιιιινιτέ τέιήέόΙιέτ, Μ” έ Ιιοι·έΙιΙιέιι Ιένὅ 
ιέέΖΙτέ ιέιέέΙιιιέτ επ έιΙτέΙ έιινιιιτειιΙι, Μ” 
ΙέέέέροΙῇιιΙ‹ έα έΙέ8 τω" ιιιέιτέΙιτιέιι Μινέ 
Μέι» ειεινότ, τονέΜιέ ιιοέν έιινιιιτέτιΙ‹ έ 
ΙέΒέέὅ ιινέΙΙιιιέττνέιέιιέιι Ιένὅ ιιιΒέι·τ, έ 
Ιιοέν έΖέΙειέτίί έΙέτιιιότιοτ , έ έ ιέΙιιέι Ιένέ 
Βόι έῇέιιΙῇιιΙ‹ έ ΒέτέΒιιέ!ι. Βιετοέ έν6ένέ:έι·τ 
έ ἔϋιιιὅέέιιότ έΠέιι τέιάέΙοιιιτ ιιιέΒ έσω 
έέτιΙ‹ι έέιιι τέΙέιΙτ Μ. 

Μην πάπια έι·νέ8·έεοκ 
έςν ενέιιε·έ. ΜΙέΒέε κϋΙοπιιϋ 
Βϋ|εγ0π. ΜιιΙτ ένιιέιι ΖέΙέιιιέέγέιιέιι Κ-ιι 
Ιέτέιτι!ιοι έέν ΠέτέΙ, ένέιιΒέ ιιϋΙένΙιέέ νέ 
ΙέΙ‹ ΙιινέτέΙο5,Βι έΙέτέιιέΙε θΠε ένέιιέτι έΙὅΜ› 
τϋΙιΙ› ιέΒέιι νιέέΖέτέτέ οτι- ιιιέιτι ρέιιιἔ ΠΠ 
νέινιέέέΙιτιέιι έιέιινέειέττ , ιιιέΙΙνέΙι ιιιιιιιιέιι 
14-έτΙ ιιέρ @κι ΒέΒϋε2ϋιιτέττέ!ς 18 ένέέ 
Ιιοι·έΒέιι ιιιέἔῇέΙέιιτ ιιόεεέιιιέ, έ ιιιιιιέέιι τέ 
ιιιιιτέτϋέιιι ι·έιιέέΙΙέιιέέέέέέΚέιι έτΓιιτοττ έ 
ῇέΙέιι !ιοι·ι8. ΕπέΙ ιιιέΒεΖέιιτέΙ‹ έ ι"έιιτέιιιιι 
νέιι·ιέέέτι, έέ ΙιέΙνέτττ1Κ νέτΚϋρέέ , ιιέιιέ 
21ιΙτ ΙέΙέΙιεέέέέΙ, ε2ινέο!ιοέέέέέΙ έΠι έΙὅ. 
Βέέιι έέέτιιέιι έι·νέεέιέΙιοέ τοΙνέιιιοιιοττ οι· 
νοεέ , έ θΖ ΜέτέΙ Μένει έι~νέΒέε Ιὅιι έένέ 
ΜΗ Βνόένέέέιέ. Μέῇέ 20 ένέέ Ι‹οι~έΙ›έιι 

·ιέιιιιέ2 ιιιέιιτ. Α νέι·ιιϋρέέ ιιένέιιέι:ιέιτ, ει 
Ι‹οι·οιιΙ‹έιιτ έϋιοεϋΙ‹, νέΒι·έ έέι·ιιιέιιέτ έέέτ 
1έΙιοέιΚιιο226, ιιιέΙΙντιδΙ 10 μια ιιιιιΙνέ 
έέέιιιέΙνέιι έ ΗΜ", έιό ιιέΙΙιτ1Ι έ Ντέι 
έΙΙό οι·νοεοΙιιιέ!ι τιιάτέιτέ Μέ, ιιιιτ τέενέ 
ιιέΙι έα έΙτέΙ, Μ” ιιῇένέΙ έι·έιι·έ ιιιιιτέ 
τοττ έ ιέιιιέτ έι·νέ8έετ όιιέιιοττ, ιιιι ιιιέΒιέ 
τέτέτέττ ιέΙτιιιιέ ιένιιΙέιεέι·έ. ΕΙέιιιτέ έ 
έϋι·οέϋέ έΙΙέροτοΙ‹ ένέιιΙιέιιτ 4-- 5-έ26ι· 
ῇέΙέιιτέΙ‹ ιιιέΒ, ι3έ ιιτόΙιΙ› ένέΙιοι·έιιιιέΜιέ Ιδ 
ιιέΙι, έ ιιιιιιέέιι έϋιοέέΙΙέιιέε ε:έι·έΙ: ΜΜ 
ι·έτιέιι ιιέέΖιιέ!έτέ ιιτέιιι, ιιιιιιιιέιιΙιοι· έέέΙ: 
έι·νέιΞέέ Ιιοιέ νιέέιτέ ῇοβΜέτέτ. ΝέΙιέ ιιιέι· 
Ιιέι·ιιιέι:ιιιέρι·έ ιειιιέτ έ έέέιιέ νοιιύΙτ έ! οινο 
έέιιιέΙι έΖέιιιέι έΙὅττ. Α Ιιοέέέιτοττ νέι· 2-3 
έ τω) οϋοιιτιγι νέΙέ, έ ιιιέιι· έ οεέιιέΙν 
ιιιέιιιιγιέέΒ έ ιιιέετέττέ επ 6ιιέιτοττ έγόεγ 
ιιιιιιιΙιέιτ. ΝέιιιέΙΙν οινοεοΙι Ε8Ι1έ(35έΓ8 9.842 
ΟέιΙέιιέέισέ ιιτέΖοττ, ι3έ ιττ τε -- έέειΙκ 
έτνέΒέιέιιοέ ΙιέΙΙέττ ΓοΙνέιιιοέιιιέ. Ηειέοιι16 
έ6ιέέϋέ έιΙΙέροτΙιέιι Ιέττέιιι έιι ιέ έ ιιϋΙένέτ 
έέ -- ιιιιιιτ έέοΜέε νέΙέ -- ίέιιιέτ ιιιέΒ 
νέἔέττιι1‹ έι·έτ. Εέ Μ, ιιιιιιτέέν 8 έν ιέ 
ιοΙντέιΙιέιι ΜΜΜ 100-έ2οι· νέΒέτοττ ιιιέΒέιι 
έιέτ έ ΜΙ", έ ιιέΙΙιιιΓ ιιοέν ΙέΒιιιέεέΒιι 
έττέΙιιιέι·έ Ιέττ ν6Ιιιέ έ νέινέεέτέέ, ιιιιτ 
ΒιέοιιιινέΙ έέέΙ: έέ έένέε έτνέΒέεο!ι έσω 
έ2ειιιέιι έ έρ ΜδιιιϋειιέΙ: Ιέιιέτ τιιΙέΝοιιιτιιι, 
ιιιιιιτ τιιι1νέιέ νέο, ιιοέν έεέΚέινέΜι νότ 
έέέέΙτ ΙιοέειτέιιΙι Μέσι ιιτέιι ειέέιιιτέΙέιι 
πω· νιέεοιιοι·ινέ, ιιιιιιιιέιι Μι· ιιέΠέιΙ έΙνι 
έέΙτέιιιέτιιέΙι, ΙιοΙοττ ιιιέιιέέοι έένειιέι·ι, ότι 
τέτέιιιέε νέι·ϋιιιΙέέ έ; έΙέτέτ ιέιινέ8έτι νέ8 
νέέ2έ!ΙνέΙ. Βι·. ΒοεέιιιέΙά. 

 

Τά 

Διι!ιο1·Μπιά!η Μ. .Ι έ ιι τι ο »που 
ιιέόοι·ιιένέι·ι οι·νοέτό!. · 

1) Α ιέΙέιι!ιοι·ι οι·νοετέιι ιιέιινέ τιε.2τέιιι 
ενέΙιοιΙέτι. ΠέέΙ‹ τέιινέΒέτ έέ τέρέέιτέΙέετ έ 
Ι‹έι·ιιέΙ‹; έ Μέ έ τέιινέΚοτ έ ιιιόι1οιι ένιι_ιτέιιι, 
τοέτέΙιιι, έέ τοιιέέιιιι ΙοιντέτιιιΕ, Μ π έΙέτ 

Ώ' σαιτ. 

έέ Ιιόι·τέιιι τιιιιέιιιέιινέΙ: τϋινέιινέιτ έ τέρέε: 
τέ!έέτιόΙ νοιιιιιιι, έΙ‹Ι‹οι· Ιιέ πιέιιι ιέ τϋΙιέΙέιέέ 
σέ ιιιέΒιέ έέγ Ιέτιέτέ τέιιγΙέἔέέ τέιιτ "έται 
άϋιιΙι. ΜέτΙιέιιιέτιέέι ιιιέοιιγοεέέέοτύέι οι·νοει 
τέιιισέιι Ι‹ινέιιιιι έιιιιγιτ τέε:έιι, ιιιιιιτ έ @τη 
τέτιιιέιπέτέτ ι'έΙιέ-ιέπιέτιιι. 

,ι 4 
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2) Μ" εΙὅΙέρόε ε _ιεΙοπιποι·ι οπνοετεπι 
Μπι, πο” ειοπ ειπε έπιΙιεπειΙεπ ρπι·εειεοΙιετ, 
ιιιεΙΙγοΗιδΙ εειιιππι ο!ιποε όπτεΙιπιετ Η πειιι νε 
Ιιετιιι, πιιιιτ ΙιεεισιιτεΙεπ πωπω πινω , πο” 
πιιέε ε πειειεΙεπεΙπ, πάει; οεεΙΙιεπεΠειι ι1οΒιιιεΙι 
ι_ιγεπέιπτ νότεπειτ πεπεπε πε οΙ«ιοε Ιιππεπει Με πιο, 
ε ιπιιι‹1 επ, πιι τόπγοΚοπ, ΜεεπΙετε!πεπε πε 

. Ιγεε ιιιάιιοιπόΙιοπ πειιι εΙεριι!, ιπιπτ Ιιτόπγέι!ιίπ- 
πιιέιιγι (ΗγροΗιεεπε) ιιιεΙΙόιπ. 

' 3) Τόνεάεε ειοιιΙιεπ ιιιππι, ΜΥ ει οι· 
νοετεπιπεπ οεεΙ: εππεΙπ νεπ όππόΙπε, πιιι ε τει· 
ιπόειετωποιπιεπγι πιω (εόποεδ νοεγ- «εε απ· 
πιιέειεαεπ) επι ΜιοιιγίτεΗιειιΙπ Με; Μπι 
εοΙ‹ νεπι ιιιόε ει όΙεπιπιπεόΒΒειι, πιι ειειι ι3τοπ 
Μ πιεπι ΒιιοπγίιειΙιετι!π. 8ϋπ ει οπνοει οικισ 
ιιιεπγοΙι τϋΙιόΙεπεειιεεόπο ΜειιΙιειι άΙ€εΙίππιοεεπ 
εΙι”οεεάοπ τεππιέειειτιπάοιπεπγι ιπότΙιιεΙπ _πο$,ιεΙ 
ειοιιιόπο νετπιειιιι, πο” ει έΙετπιιϋεόΒπεΙ‹ σεε!π 
επγεει οΜεΙετ Με τεΙιιιιιετΙιε, πιό;; ε άγπε 
ιιιιειιιιιετ, ε Γ6ΙεδΜε πάεεύΙειει, ιιιε·ΙΙγ ει ε 
πγεεοι ί6|όΙωτι, εεόειεπ ο!πιεΙΙδιπ. 

4) Αι εΙει.πιπνεε νεεγ£επ εε Ι‹όπΙιοπιοι 
τεπι εγειοπΙετπει όπιέΙιετ ωι ΜΜΜ ΙιεοεϋΙπι, 
ε πιόΙΙπϋΙ πο” ιπεεΓοπτοΙπιεΙι, Ιιοε,γ ειοπι Βόι 
τειππόιιγΙιειι, πιοΙΙ.γε! ε νοεγτεπ π'οεπε!εποεΙιο 
ει, όροπ ει όΙειππϋνεε, ει ε!όΙιειιγ (νιιεΙιε) 
εΙετιι ΙιιεπγιἰΙ‹, ε ΜΥ ε ΙπόπΙιοποιτεπ οεεΙπ 
νόΒεπεόπιέιιγότ, πειπ Νώε Ιπειάετέτ εε Ι‹ἰ 
Ι'ε1Ιδάέεέι ιιιιιτετ_ῇε πιεε νεΙειπεΙΙΥ πεπιεΙοιπ 
Με. Α νιιεεεΙεποΙε πεπιι ιόιετΙιετπιεΙπ ε Μπιο 
Ιγειιιει ε!επ ει ιΙΙειδ όΙεπιπϋνοΙππεπ, ε Ιιενὸἔ 
ισα ίοΙγειιιετ ιιιεπ εεεειεπ πιιέε τέιιγ (ι“εοτιιιιι) 
ππιιι£ετΙποιἱΙπ. 

ε 5) Αι οπνοετεπ τόπτέπειε εππε Με πεπ 
πϋπεει, πο" 1ποπεΙιπι Μ6Μιοπ ει οπνοεοΙ‹ 
ιιιπιιόόε εεγοΙὸεΙύ πεπάειεπεΙπποΒ ΙιόπιοΙιεΙπ, ε 
ιεΙεπιποι· ακό! πιιεεΙεΙιειδεοπ πιιοπι, ιππικ 
Με), ε ῇεΙειιιιοι·ἱ οι·νοεοΙπ εΙεροεεΝι ε πεπι 
οΜεΙιι εεγίοι·πιεΙσπ ιιιἱνεΙτεὲεΒεΙ Μι·πεΙπ, ε πει 
νετΙπειδΙοε πιεεοΙιετ νεΙειιιεΙ!γ, πει πιοιιιιγιι·ε 
νιΙάε,οεοάοιτ πι) Με! πε ΙεποιοΙὡε νεππιοΙΙγ 
Βόππγειι ποιπι επεεει!π. ΗοΒγ εεγοεεΙπ Ιά 
ιεπόΙεε ε ΙιεεοπειεπνπιοΙπ, ε νίιΒγόεγπεππει, 
ε πιεεπεπεπιιιεπεΙπ, ε ωπιπόειεττειι-Βόι· 
πειιιει (ρΙιγεπΙιεΙΞεοΙι-άπεεποετιεοΙι) εεεόπιειο 
ι·επιιοΙε 1ιόιιοΙπεΕ, οι ε ΓόππεΜπι εΙΙιώετ ιπεε 
πειιι εγόπι€ίι.Ιιετι, πω. οιεΙπ οεεΙ‹ εεγεεεΙι 
«τη πε" τόιιιεεΙιδΙ νόνο. 

θ) νεΙόΙιειι οεοάεΙΚοιππ Και!! ειοπ, ει 
οι·νοει Ιεροεπεπ «πι- εε ΙπόπεΙΒοτιπεπγπόΙ ειι5Ιό 
6ι·τε!ειπι- εε πεειοπιπόΙΙπϋΙι ιιι6όείτόεο!ποπ,ιιιοπι 
ιιιοΙΙόινε ω, πιο” ε ιιιετεοποΙοἔἱοιιε όειΙεπό 
ΒθΒ ιπ,;επ ι6!κόΙοτΙειιϋΙ τέτειπεΙπ, ει εΙετιιιίιεό 
ΒεΙ‹ όρροπ πει· νέιΙτοιιιεΙ: πιω ει ω, ε ιι 

εγω· ειοιι ι66-εΙΚοιιππεπγ ει εΜιοπιιπεΙΙποπ1οα 
_νόΙι ΙπόπιοΙεπιιιιιεΙ τ6Μιό εεγϋπ τεπ εοΙιε νΞεειε 
πεπιι ιόπεπά, εΙπόνει!ιειδΙεε ιόνεπεό εεετεΙππε 
πόινο Ι‹ειπεεει ΙιεειπεΙΙιεκπεΙπ. , 
ώ '7) Μππάεπ όΙοτπιϋεόεπεΙε εε_ιετΙεεοε ιιοόν 
επέιπγε, ε εε_ιετΙεεοε ιάεεειεπΙιειετο νειι. Αι 
εΙειπιπεέεπε!ι ειοπ Με: Εεοποιει ιεππιιόειοτοε 
νἰεειοπγιιΜιεπ ΙιιιΙ6ιιιόΙο· οΙποΙπ Με! ιενεπτει 
ω, ε ιιιἰπὅ- ε πιιοιιπΥπεόειΙοε τόΜιό Ιπε 
νεεΙ›ό ιπεενόΙτοιιετπεΙπ. ΒΙ‹Ι‹εἔρ ιεππιεἀπεΙ‹ ε 
π στο ,εε ό :με , ιπε!!γειι ο ειοι·ιππ ιιοπι πιέιε, 
ιιιιπιτ ει ό!ειππϋεέε ιεππιόειετοε ιιιϋΙ:ϋπιόεειπεΙπ 
ΓόΙππεεεειτεΙι, ππεεΜεεΙιΙ:ϋΙτ, εΙΓεπ6ίιεττ ΙπϋΙε 
Ιιειόεει, πιο ιιοιπ ,,επε επι €επεπιε,” 
πιιιπιπ επ ε π·όειοΙπ ΙιιιιὲΙ‹. . 

8) Αι εΙοτπιιιεέεπεΙπ πισω πενειεττ πει 
όΙει-Εεοωπε πω ιοππιόειειοε νιεειοπγεπεΙ: 
ΙιεΙΥπεεΙΙιτεεε ειπε τετ νιεειε ει εεεειεύε, 
πιοΙΙγ έΙειίοΙγεππιετ ΜπεΙετι ΙπἰνεΙεειπέιεοΙπ εΙιεΙ 
ΙπϋΙε!πειιΙ:. Ι(ϋποτΙιειδΙοε ε Ιιἰπε!ει.ἰ Ιπινε!εειιε 
απ: Ι‹οιεπιεειιι νε!επιεΙΙΥ ,,πιετοι·ιε ρεοοεπε" 
ε πιιιιιπ επ ε πό;;ιεΙπ πενοινέ!π, Ιιεπειιι οεε!π 
ΙπϋνειΙπειππέπγει ε Ι‹όποε ΓοΙγειππεΙπ, πιοΙΙγ 
εΙΙ.ενοΙΜειιΕπ Με! νεεεπε ει. ΕιιοΙ ε Μπρο 
οπεειοπιε ,,οοοι.πο ιιιειοπιεε ρεοοεπιιιε ιππισι· 
Με” πε ιιιεΒόιόΙ όεειεππϋΙ. (Ροιγιει€εΜ.) ΐ 

Ράι·ΙεΙ ]θ!:2πέΠεΠε Βιπ!"652$ύ!. 

(ΡοΙΥτεΜε) 
νεΙροειι, νεΙεπιιιπτ ε Με Ι‹όπο‹ιει 

ιεπεποΙε (ΡποΓεεεευπε Με ΟιΕπιφιεε)ιε, (Οπο 
πιοΙτ. εε Βοειεππ. Μνόνεπ) ΒεωειέιΒγπεΙ 
ιπεεγεπέιιετοιεε πιτΙπεπ πω, Ι‹επειιι Ιεό:Ιει:ο 
εειεε ιιτεπ πεπἰινεπγἰνεΙ ε ιπεΙΙόΙσωπεπιιΒο ϋει 
ειεεγίιΙνόιι, ε) ΙετοΜ.εΙπ εε ΙιεΙΙοτιεΙπετ τιιόοππιε 
πγοεεπ ίεῇτοεειὶ. Ι" ειόΙσπ εεγΙποπ ε" πε 
ΙγοεπόΙ, πιοΙΙγ ϋιόε πω" Φάιιιεόνεπ, ιιιέΙΙό 
εεεοτ1εΙιιιετ €επ)εειτοτι ΙιειεόοεεπποΙΦεπι ιιγιπΙπ 
ιιιεάνεπιγ-, όε πετώ ΙιεεεεΙι (εγποοιιιε 
ροε:επποπ) 1οιιωδ ειΒνενόπγε ιιιιεττ, ιπι Με! 
ει πιίιώι ει!πεπτεΙεππό τότειποΙ:; -- πιιεεΙποπ 
ἱειιιότ ε" ΙπειιιετΙιεπ Ιένδ πγεΙειπιππεγ-όεεεπει 
πώ, πιεΙΙγετ πεπιεΙγο!π-, πιιτΙοενίι ε Βε·Ιεί5 
Με εεΝεπει νίιιεΙ €γόεγπτε; ο" ΜΗΝ ΙοΙι 
έιτε! πεπιεειτοπτ ΙεΙιειεπ-οΙίε)ιιΙεεπόΙ, τονειΙι 
1ιέι ε" εΙδΙι:επ εε Μέι ΙοΙιοε εγιιΙεπιεεει·όΙ, 
ιιπιεΙΙγ, ειπΙιέιτοι· Μπεπ_ιεόι όε ιιεεγ ιπόι·ιόΙππ, 
πιπιέπε ιε !πενέε Γέι_ιεΙεΙοιπιππεΙ νεπ 6εειε-Ιπόινε, 
πιππτπιοΒγ π:ειιρέιπ ε Μέι· @ΜΕ εε]πεϊϋνε2Βοπ 
ίόειΙιοΙ, Με, ιπεγιποπό, ει ε Ιππ6πγϋΙι-Ιιδπγο ε!ειι 
Ιεπειπιε, 0εοΚό!γεΒΒ ιππωθεεε εε ΙιεΙοιπό φει 
πω» πε εοΙ‹ΙπεΙ πεἔγοΒΙι Γε16εΙιπεπει οΙποιπιε. 
ΙΒειι Ιπεπ1νε!π τεπεγε ε ΙγπιιρΙιεπισιιε πιιι·ιΒγοΚ 
εγιπΙεάέιεε, πω” τοι·ιεάε!πιοεπεπ πε Μ ε 
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Βενιιο πιοά!οει!-!ιππ. ό οιο!ιοι πιΕπ‹Ι (!‹!νὸ 
νέιι ει !πι!οιό Με! ιε!ιιππειτοιω!ω!) το!κοπε:οπ 
νίιο!επε!ε ωι·τιιι, πιιιιι!ιοΒγ ιπιπάοιι!ιοι· ει πΥ!ι·!‹ 
ι:τ!όπγε!ε !ώιε!ό!ιεπ, ιπο!!γο!‹ ει πιιι·ίεγ!ιο πει! 
ιιιι!:, νει!ειιπο!!γ ιιἔειιάεπει!‹ _ιοΙο να" πγοιπει 
ω!ι!!!ειιἱ!‹; @γ π. ο.ιι πγειππιἱτἰἔγὸπΒο!ι ο!ὅ!ιο 
:ει!!ι:ι!πει!‹ νιι!ειιπο!!γ οάνειε _ίοἔ (!!!γέπ εεεωι 
ε!ό Ιε ιιιιιτιιιο!! ει οοπειι!!ει!!οπ €ι·ειιιι!!ο-!ιοπ) 
νει!ειι1ιο!!γ ε! Μ· νειΒγ πγειΚ!ιδτόιι, ποιου, 
οιι·οπ,_ !'ι!!όπ !ότειδ ρει·ιεεπόε, Βγιι!ειι!εΞιε, 
ιι€ετάε Με!. Α; π” πωπω!! Βϋτνό!γοε σει 
ρόεεόΒ (ποι·ιιιιοπιει εοι·ορ!ιιι!οεει) πωπω Θεώ: 
ο!ι!ιπειειιιι, ε!πι!ιέιτοι· πεπι τει€ειι!!ει, !ι68γ νει!ει 
ιπἱιιτ ιπεἔοε, νόι·πιεε ιοετιι!!ιο!έιε Μπι, π” 
!όιοι πγιτ!πιε π., ε πο” οι ιιτό!ι!ι! οπο, πιί- Δ 
!ώρ πόπιο!!γ οΒγύπθ!ιπό! νει!ιιπιο!!γ ρειιώπγι, 
ιιιει!όποτπ έειτονο!ιο!.οι!επ !ιδι!οΒοο8!κει (!ϋειιι-Δ 
Με, !αιτοιο!ειε Μαι! ο!ιο:οπ) πενειειοε ιππ 
τιΒγ-!ο!ιοι ιι!ό:!ιοτ Μ!. Α: πω! πενεισ!!.πγει!ι 
Βόι·νό!γ (ποι·ορ!ιιι!π πο!!!) νό!ειπόιιγο πωπω. 

- τϋ!ι!ιιιγ!ιο “η οιοι!ετϋ, `πό!ιει !18ΥΒ8, "επισπ 
ποπ !ιιι:ειπιοε πιιτίΒγ!ο!›ιιει!‹ ει·οπιιιέπγο; επι 
ω!! !ι6νοι!ιοιόεόποπ €γιιι·πιιιιέι!ιειιι !‹ιεεο!ι!ι 

°νειιςγ Μπι» !ι!ιοι·ιοι!όεποπ ιππ_ιτ! οεει!‹ νϋτϋε 
ο!!έιΒγιι!ε!ε (ιππιο!!!επιεπι τοιι€ε) ιπ:ι_!ά ιεπιέι 
νετιιγ6Βοε, ίε!ιόι·, εάι·ιπ!ιε και” πγέ!!ιε!ε, ι!‹τειε 
(Βιιιιπιειιιι) πο”, ιπιιιι! εϋπιδε πιο" νο!ὅε 
(οπσορ!ιπ!οιι!ο) ιιπγιι€ πο!οι!‹οιι!:, πι! ειιιι!όπ 
!‹ι!'ει!‹ειὰνέιπ ειρο!γο!ιειι (πω. Ε πετάω. εεγ, 
Μέι, !ιέτοιπ, .ε 86!ι!ι πιιι·ίεγ !ε ιι·ειιιι!!!ε σει· 
ε:οτιιέι να” οπγιπέιειιιέπ ει Μπι ότιπτο!! Κότ 
!ο!γιιιιιε!!›ει. Α_ πα!ν-νεε:ιεεεόε, -ιι @η ε 
οΒγό!ι!ι ιοπι!ο!!. ποἀνο!‹ Γ6!ειινέι8=ι π !ιο!ιοε ιι! 
!ιο!έιεε!ιπο !ιέιπέ!ιοπγιι! !ιιι!νέιπ, οι Με! παιγ 
νοε έΙ!ειροτοτ !ε!ό:πο!: ο!ό. Απ ιιΒγ πονεπειι 
πγιι!α:ε !έ!γοέο!ι (ει!ιε0οεειιε Ιγιιιρ!ιει!ιο!) ειιιιω 
ι!!γ!‹όρροπ τε!ιπιιιππει!ε, @Με πο" π! ιιοπι ε: 
ιπιτί;;γο!ε €γιιτπιέ!]8, !ιιιπειιι ει πγ!ι!ιοι!όπγε!ιοι 
τΞε πιιιί€γο!εει πϋιτπγεπό εει!.826νετ ΐδε2έ!!τε ει 
!ιι!πιπιοε !ο!›πει!‹ 1 ιπο!!γ Βοπγεε τοιιιΙ:ιεεει! νόΒ 
ιὅτ!!!‹. Νοέμ) ` 

.Ε :πάπια ιιι·ιι·ιιιιιΠι ιέπ τουιιιόσεω 
νΜει.άΙύ!ι· 21-1ΙΙΙι "Πάπα -Α πό 
πιοτ οιινοεο!ε όε τοτιπέειο!ν!2εΒέι!ό!: 21-ι!!!ε 
ἔγϋ!έεδ!‹οτ πω!!! όι·!›‹ιπ $τειγοι!ιοπ ίδνότοεά1ιειπ 
θτειο2!ι:ιπ !.ειτιο!!.έι!ε , οΠγ ωτ!οιι:ιέπιώεπ, πιε!!γ 
Μπι ιι ιετπιόε:ετ ιπ!πτ!οιι μόρεόΒεινο! ει Ιοί; 
ι!ιιέει!ι!ιειπ !6!ό!‹ίτοτι_ !ϋ!!!όιι_ ειο!!ά ποάό!γι1, 
ιοπι!ιιι!ειπ έ χι ιο!οπ!‹οτ ε:ϋ!‹εέἔειτ πιέ8!ιονοε 
εό ιεπιειιό πόρ Μις πιο!!ιἔ ει @ι οΒγειτοι·ίι 
εόεει Ιιειπιιεί!!ειιιι!, πω! πι! ο!ὅὰοἱιὅ! 6ι·6!!!ό, 
ιιιεπτει!οιαι, ε ;οιιι.!οεειπ έιρο!_ιιι; _ο!!γ Μι·οικ 
Μπι , πιο!!γπο!ι !ει!ιοεπι-ιι πιέινέεποι όπωάο-· 
πιέιπγο!ιιιι!πιι πει!! 1ιιι:ΒιιΙοπιπιειΙ όειιιιιο απ· 

νο88όΒε!, ε έι!ρΙιι!κό!: η!!! Βοπάο!!ιοαΜι ρε! 
ιοε!ηά!ι. 

Μειι·γειι·ποπ !ιειώι·ιιι!ιοι ο!!γ Ξεοπ Εδω! 
-νι!ιοε!ιειι ει !ο8!ιόπγε!πιεε!ι ει!!αι!οπι πγιι!!ειτό!: 
ιιεπιιιι!‹ πιιιεγειιοΕπει!ιε Μαιο! οινοεο!‹ 68 πικ 
ιπέε2οινι28€ε!!ό!ι €γϋ!όεό!ιοπ πάει! νοιιπ!, πι! 
!ιόιο!ο!α!ιι·δ! επιππ!ό!π!, !ιειιό!εοπγεόεέπει!: ιι!. 
Μπαμ, ε σε πι! !ο!!ιοε!ιδ ειο!!οπιει' πιω!» 
ιποιιιι.. ι 

Βε @Με , έιπι!ιιιτ ιι Βγϋ!όιι οι!ι!έιι ο!!γ 
!ώιο! εεοτι (πι! πιοι;!ο!ιετ Μπι 20 έν :ιΙιιιι 
εαπ !`οΒ !επιέι ιποε!.ϋτ!έππ!), ειπε πιειΒγειι· οι· 
νοεο!‹ όε ιοτπιόειο!ν!ιεἔἔι!ό!‹ πισω ο!!γ ει!!ιπο4 
εειπ !ε!ιοΒιιώ!: πιο8, πι!πι τοιπό!δι: 68 ο!ιιιιιό!π. 

Α μπαι! €γϋ!όε εοπι ι!!.π!ό!ιιιιι ει Μειώθ 
!επι ιειἔο!‹ 8Ζέιπι:17 πεπι ει _ιο!οπνό!ι τιιι!οπιέι 
πγοε ποαι!ι!!Μεο!ι ω!πιπω!!ύ!ιοιι ιιοπι !εοπ έ!! 
πι6€ϋ!ιο :ιι.ο‹!‹!ι8!ε!ιπο!‹. Α εγϋ!έε πειρ!όιε!!ιει 
Γό!ιοΒγιοτηο!οπνό!ι !.ειεο!ιι :πάπια '704ι·ε πιο”. 
Α πιοΒιι!!ερ!ιο!! Μ! επιποειιέ!γ Μι!. ιι" εοπι 
νό!μ πιο!!γ ό!όπ ο" κι" «π» πισω πενε 
ιοτεεεόΒε!ι πεπι ι!!ει!εττε!ι νό!πει. - ΤΒΜιἱο!£ 
Γ6!6τι !πιιιιιιοτό ιιιιι€ίιτ π! π: ει: οΒγοε!!!τ νε" 
τοιιιιιόεις!!πιι! ει:ι!ιοειτέι!γ, ο _ιο!οπνό!τ ΜΒΜ: 
ππ!‹ πιω! ειέιπιει, πι!π‹! !ι!τε88ό8έω ιι6ινο. 
Βιε!‹ Με!!! ιπιπτο!εδ πειΒγείι€ιι ι:ε!!!ειε τϋπι!ϋΚ-° 
Μ: πωπω 1., ο ιπεπεειαι!ι όε ϋπορο!!ι 
νο8;γιιιι!όεει !ιοιιιπ!‹πιι!ε, !‹ιπο!ε ει !οΒει·οάπιέιιγ4 
ι!ι!εει!ι!ι !'ό!!οποιόεο!ιοι !‹βειὁπ!ιοιῇ!ι!‹ ει: έ!ωπιί!! 
νεπγιειπ !:ϋτόποπ. Χϋι·ϋιτ!ι πονοποιοε :πάπια 
ε!!!οιτ Βιιτορει ιπιπποπ ωιιοπιππγιπππ.ε!ιου!επι 
ωπιινέιπγιπει!‹. -_1.!επιποπ πω! Βοεο Η., 
Μι!εο!ιετ!ιο!ι,· Ι!πιπιιιο!ε!ιει·ε Βοτ!!π!ιδ!; Ψώ 
!ετ θδ!!.ιπεά!ιό!; Βιιο!ιπει· Μϋπσ!1οπ!σδ! πι. 
ι!!επε!!έ!ι ασεπ ειει!ιοειιέι!γι. 'Ι'οι·ιπόε2ετωπ 
πω: Ετι!ππε!ιειιιεοπ, Βιιιιπιπειιιιοι· Βέσε!ιδ!; 
Μ!! Πιοεεοππϋ!; Μπα Βτειιπεο!ιννοιε!ιό! _!ε 
!οε!‹οι!!ε!ι. · > 

._ Βιέιπι- όε οει!!ιι€τειπ!ιειπ: Ι.ε!ιπιειπΒει· 
-!ἰπ!›δ!; Βιιτε, Ριοο!ι!!, Πο!!'ετ Βέσε!ιέ$!;-8ι€!π 
πο!! Μϋπσ!ιοπΙιδ!.ι 
Η .ι δενέιπγ- πιω οι Γό!τ!!τέεπιπ!ιιιπ: πω. 
!.οορο!ι! Βοι!ἱπ!›ϋ!, οι οιιδι!ι!ε, πιόΒ πι!πι!ιἔ 
ιῇιιι ε!ονεπεό%ο! Μπι νε!ει·έπ_ιειε ιιόπιοι Βοο 
ἔποειέππει!‹; Ηει!‹!!πἔετ Βέοε!ιό!;· Ζιρρο Ριά 
Βε!!ιό!; -ΒΜει· Βει!!π!ιδ!; Θ!οο!τει· Βοτοει!ό 
ΜΙ; Κο!ιο!! Μϋπσ!ιοιι!ιδ!; Ηει!!πιειγοιΠτάοι 
Μ! ε!!ι. ' 

ΝϋνόπγωπΒειπ: ο πιω ιι%, πιόΒ ιιι!π 
ι!ι€ οι!!τ!ι1ε ο!ονοπ δε: πω( Βοτ!!π!ιό!, Μο!ι! 
Βιιπο Τι1Μπεέι!ιό!, Μπι! πιω Βόοε!ιδ!, Ηπ 
Βοι· (!ι::5οι!ι6!. π π _ ·_ 

Α!!ιιιιἐιπ!›επ-: ΡϋρριΒ Μροεό!π'5! ;. Κτογ6ι·· 
Κορρέιι!ι:ιεέι!ιό!. ν - 
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νόμο ε ενεΙιοι1ειι ενόενιειι εε εεΙιό 
ε:ειΙιοιι, ιιιεΙΙν ε:εΙ‹οε:τεΙν οΒγε:ει·ειιιιιιιι ε: 
όριειιι, Ισοιιο:τειιτ όε ε:ϋΙέε:οτει ιε ιιιεεεΙιειι 
ιοΒΙεΙε, Βόοε ΙεεΙιΙΩϋιι6ΙιΙι ιιενει _ῇεΙειινοΙτεΙ‹; 
ιιιιιιι Ι). ΤϋτΙιἰιεἰπι, ΚιιοΙ:,ε Ι.ιρριοΙι, ΒοΙιἰ 
ιειιεΕν, ΤόΙτόιινι, Ένεττπιειιιι; ΡιιοΙιε ΘΕΜΜ 
εεΙιόΙ; ΗοΙεοΙιετ ΗειιιιονειεΙιόΙ; 'Γατα Ψω 
2οιιΙιετΒΙιὅΙ; Βι·ε)ε: ΚορρειιΙιεεεΙιόΙ; ΒειιἱοΙ 
εοιι ΝοινοΒιειιόΙ ετιι. 

Β:οΙιΙιδΙ ΙειΙιειό; πιΕε:ετιιιτ ε τετιιιόε:ετ 
ιιιιΙοπιειινο!ι ιιιιιιάειι εεε ειπε οεεΙι ε:έρ ε:έιιιι 
εΙιεΙ, μεσω εενε:οιεπιιιιά πιόΙιόΙεε ιε νοΙτ 

ΙώρνιεεΙνε. [ΒιιιιόΙΓοενε ιειιιιόε:ειοε, Ιιοι;γ ε 
ιιιιιοιτιειινοε ε!όιιΙιεθε Μπάση εενοε ε:ε!πο8: 
τεΙνΙιειι ἰἔειι εε”, ε ε ε:ϋιινεει·ε Ιιο:οΜ. τέτ 
ενεΙε εΠεΙειιοε τιιτιοικιόπινοε έττιε!εϋεΙ: νε!ειιε!ι. 
@νικ ε:εΙ‹οε:ιεΙνΙ›ειι εοιιι Ιιιέιιιν:ειιεΙ‹ ε!εεειι 
ώ ε:επιιι ότόεΙιοε εε τειιιιΙεεεοε ότιεΙπε:όεεΕ, 
εε ειιιΙσέιν €γϋΙεεεΙι τει·τεείιι·ε θ ιιερ νόΗ: ιε 
ε:εΙ›νε, ε: εεε ιιιέιε ιε Με: νό!ι ε!έεεεεεε ε 
!ιο)ε!ετιτειι όπεΙιε:όεεε εΙδεάεεέιτε. 

(ΓοΙνιετεε 1ιι6νετΙ:.) 
Μ. ΝοτιάιννιοΙι. 

Ιιενε!εεόεοΒ. 

1ΩΙο.·ναι·ου"ό.ΜΠ. 
ΟιοεΙιε:ε, Νον.11.1843. 

(κόψω οινοει εΙΙεροτο1ι.) 
ΒεΙιόεΙιειι ΟτοεΙιε:ειε όε ΙιότιινόΒόιι ε: 

:εεε-ιι έν 5ερι.ειιιιι. εε ΟοιοΙιετ Ιιενειιι ει 
ιεΙ ε: ιόδ)έιτει πω: ε:ὸΙνειι ίοΙνιοιιοεειι επε 
τε:, (0οιοΙιετΙιοιι) ε:οΙεοπιιεΙ ε:εΙιεειι1ι, ε: 
οΒόε:εεε εΙΙεροτ_ῇε εειιιτε ΙοειιεενοΙιιι 
ι·όε:Ιιει.ι _)όιιεΙι ιιιοιιάΙιεΙ.ό νεΙε. -- .ΙεΙΙειιι:ὅΙεΙ: 
εΙιεΙειτιοε Ι:ότε!ΙεροτοΙκ Βνειιέιιτ ιιιεεειιιΙίιΙιειδΙ: 
ε Κ6:ϋιιεόεεε νεΙτό Με, ε νότΙιιεε, εε 
Μ:οιινοε ροΙιοΙνει-ε:ει·ι1 ΜΙιεεάόε. 
Α ν ό ι· Ιι ε ε Γε)Ιδάιιιόιι"νε νε!ε ε Ιιιἱνϋε πινει· 
ε:εΙκοιι ει ιιιεΙΙιοι;Ιοιτ, οει5::εΙ ε:ϋνειΙιο:οιι. 
οεοι·νεε ΙιειιιεΙιιιεΙιιιεΙι; εεε εεει.1ιειι ΙιεΙεΙΙεΙ ιε 
νέε:δάϋ1ι. Α ΙιετιιιετΠΕ εΙιεΙέιτιοε Ιμόι·-εΙΙεροι 
νεΙε ε: ειιιΙίπειτ.εϊιι εε_ῇειεεἔοε ρ ο Η ο Ι ν ε τ 
ε : ε ι· ιι Ι: ι Ι ι ε ε ιι ό ε (Ριιι·ιιιιοιιΙοειε εειΒιιιι· 
οιιΙοιεεε). Α τεει ι61ι1ι ΙιεΙνειιι ΙοπιιΙιε ενιιΙε 
ιΜεεεΙ _βιτό, ιε)ειεΙιιιεε, εϋιότ νετεε, ε:ειὶει 
κε, €ειινεἀό`εεεΙ νόι_;:θόδ, εΙΓε):οιό ιινιΙι Πε 
ΙώΙΙνό εΙεΙειιΙό, ε Ιιοι·εό ε:ειιιι6Ι ειιιι€ενι 
ιιεενεέιειι ΙιεΙενότινοΙε ιιιιιτετΙιο:ιεΙ‹, ι 2-Βέ 
2048, ιιιεΙΙνεΙιει ε ΜεεεΜι ε:ειτιιιεΙ‹ετ τιιεΙεεοε 
ίετιό8εόε, ιιοΙιό: ενόενιι!εε, ε ε:ειιιοεεΜιειι 
ΒοΙετΒο:ειιεΙ‹ει ΙιεΙεΙοε ΙειιιιειιειεΙ ιε Ι‹ϋνειτε. 
Ι Μιιιτ οΒγεε Ι‹ότεεετεΙ‹ Γοι·ειιιΙιεΙι εΙ6; ε 
οει3:οε ι1ετιιιετιει (ε: Μειιι ιιόρ ε:ενειι: 
ίει·Ιαιε ;;ϋι·οε, - Τετειιιιε ιΙιειιιιι.) -- Με 
ιιιε ιι·ειιειτοιιε (ο εεΙεοιο-ιιιειεειε 
ει) εει. Α 
ι Τ6ενόιινε:όΙιι οινοειεπι ιεΒιιι 
ωιόΙιειι: ιιεΙιειιν Με ε οΙι Β , ΙεεΓ6ΙεΙσιι Ι‹ 6 
: ό ρ ε : ε τ ιι ΐοιιτοεεεεεεΙ ]ετό ν ό τ ο ιι Β :ιέ 
ε οΙ‹, ·ιονεΙ›Ι›ε ιιιεενοι ιϋτνειινε:ό!‹ ιιιοειιε 
“εεε ίοΙνιεΙιειι, νεΙ6 ρειεΙιετ ὶΙΙειὅ νι:εεεΙε 
ωΙ‹ (ιιειιι:δ-$ο!ιετοτΙοτιεόε, ε:ί1:ε ε 
εε ε ειΙι; Μαι) ίοι·εΙυΙιεΕ εΙδ. 

0ι·νοει Ι:ϋ:τοιιάε:εωιιΙιει (ρο 
ιιιιε) ι1ΙειδΙοε πιοενόιιΕ1ιειι (πιω. ΙιιΙιειϋΙεἔ 
Ιε€ώΙ›Β ΙιεΙνειιι ιε ε: οτειεειιεΙιι) εοΙι ι€ειι εο!ι 
]ενιιειικιόΙ: νειιιιεΙ: ε:ιιιιύεν, 
ειπε: ιιΙδΙιΙιειι νε!ειιεΙ‹, Μάιο πιεις ε: ειιιΙιει·ι 
πιατα ε: οινοει ιιιι1οιιιόιιν ο ε:εΙιειιε!ι επι 
Ιειόεόι πιεε ιισειιι .ϋιιιιερεΙιε. Α Εεεε" ε ιιιίιε 
ΙιειΙιενόε ε:ει·εΙα ενειει!ειι Ιιε:οΗιειι ιε Ια: 
τιιι€ειιεΙε; ενόενε:εττετοΙιοιι ΕΜΗ, Ιιδ:-Κε 
τοε!ι:ετΙόεεΜιοτι ίε ετιιΙιετιιεΙ‹; Ιιοιιιιειι ε: όΙει 
Ιιε-_ῇει·ό ΙϋειϋΙεεεΙ‹, ΙιεΙιειιόεο!ι ε τ61ιΙι ιΙΙνεεει: 
εΜο:ειειιιεΙ: ε:ειιιε - ΜΒΜ! - Μπιτ! ε:ο!ε 
ιΒγ νετιιιεΙι, -- (ο τόε:Ιιειι ε ΙεεΙιιιεΙεεεΙιΕι 
εάεωΙι!ιεΙ ε:οΙΒε!ΙιετοΙι) ε ιιιιιιτΙε:ειι ιεν Ιο 
ειιι1ειιεΙι, Με ι·εμοΒ ε ΙεΒίεΙεὅΙιΙι ΙιείοΙνέεο!ι 
]όιό1ιοιιν Ιιενειιιιε εεείιειιι ποιο (σε. -- Α Ιι ιιιι 
Ι6-ο Ι τε ε, ρύΙι1ε_ιει·ε ε: ο ι·όεεΙ.ιει:ι Ιει·ειΙΙιε 
τετΙειι Ισιι:εεΙιιιιι, άετό!ι ι"6οινοε ιιι·ιιεΚ, πιε 
ενο ε:ει·ιε άιοεότοτεε ροιιιοεεεεεεΙ ενε!ιοικι| 
ΜΜΕ. . 

_ Α. 65 ΠειϊϋΙά ιεηετΙεΙαιϋ, ε πιιιιτεεν 
1θ0-165,000ιινι ιιέρεεεόεει ε:ειιιΙε!ό Βό 
Ι‹έε ιιιεενε οτνοει εεειιιέΙν:ετε: οι" ιτιοΒγει 
τοιιιιοε Γό- σε): Βετοιιι-οι·νοε, 5 )ετεεΙεεΙι 
εεΙιοτνοε, θ ιιιεεειιν οινοε-εοσιοι, '7ιιιεεειιγ 
εεΙιοι·νοε: ε 8 ενόενε:ετετιιεΙιόΙ Μ!. - Α 
ΒόΒόε-ιιιο8νει Πιέρ ιιειιι 1ιεΒγοτι ιι!εΒοτι ε: οι 
ν·οεοΙιειεετό! ε ε: ε: οτειιτι Μ:οόεΙιτιε :ιε 
ροτιιιἰτιι ιιϋνοΙιειιιιι ιειε:ιι‹. Ε ιοΒιιι€ετΙιειι ει 
οεότειιεΙ ειιιιίιΙιειειιι εε ιερεε:ιεΙέιεοιιι "ω" ε 
Μιε:6ιιοΙι ιιτεΙ‹ Βιι:εεΙιιιει (Ιιι1Ιϋιι6εειι κι ΙιεΙν 
Με), ΜΚ ιε ε:εΙιεεει.ιειι ε:οτεεΙοιιιιιιεΙ ε:οιιιεΙι 
ε ιιόριιεΙ: ιειιεοεοΙιιἱ, Μ" τειιτΙοε οι·νοεοΙιε 
ιεεΙιο: ΐοΙγειιιοιῇειιεΙι εεεεεεΙειιι Ψέμα. Α 
ενόἔνε:ει·ε1‹ετ ιΙΙετϋΙεΒ : ·ρετιεοεει νε! Μ ιε ε 
Πιέρ: ε: όι·νέιΒεε, ε Βόιινεεδ, ε: ιε 
ιιιέε:ιό υιεΙιει ϋ τι τἱΗΙιειι;_ ε:εΙιειι ΜΜΜ Μ 
:οιΙεΙιιιε ΙοειιιΙιεΙιΙσ ε: ε" ιιονο:οπ Ιιε:ι-ε:ο 

νεΙειιιιιιι ε:οιε ή 
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τοππο: νεο; πιοΙΙνιιεπ οπε οπ5%ό όττοΙπιο: 
Με οπτιειι, πο” πέρπιιπ Ιοεπει;νοππ :οπό 
ποπ ρόπ:ποΙι οποιο ε εειιιεΙειι€ ποπιινοιι ερε 
όέποιιγ. - πενεοπεΠι πιει>.γετποπι ρι·ονιπ 
οιεπε οινοει ενεπουΙειιιιιπ τόε:Ιοιοε, Ιιίν, 
οΙειπεΒνεεεὅπ πόρενοΙ Ιοπέιππεππ ιιοιιοϋππ πιό 
Ινοιι πε:τοΙτ τοποιωμ ιιεν ε:ιιιιο νει·οει πεν 
ίοΙοιππ ε:ειιιέτε ιε !ε›ὅπϋ:εΙεππἱ εΙπεΙοπιπιει 
ε:οΙΒεΙε1ι£Ιοπ; πιο” πιοοεΙπποιιι ε:οι·ιπι ε: Πν 
ΙνοεοππϋΙ ιε - ΝΡοεεει ιιεπι ειπε ιιιοι·οιιιοπιι 
οερετο ι·εεριιπ!Ιοε !”. - 

Βι. Υ ε πι ο ε ν. 

Ζε! ε Εεε ο τε: ο με Νον. 14-πόιι 1843. 
(Ροινιετεεε έε νόπο.) 

Α ε:ϋΙόε, ε ε:πΙοιτ εοιεε ιπιποεοοιε τιιποΙιειοιι, 
πιίε επι ε Μοτο τοιοιι 6οιπινοειιπ ε πόιιιινοιι 
πει·ιοποπιινε νεΙπειό ι:οιΙοιιεόΒοτ ιιιοπν·οινο, ε 
ε:ϋΙο0ιιοπ' |οπνοπ ε: επετ Μ, ειδεοεεει πει 
πειοεεπ πϋνοΜιοπι, ιτιίποτ ιε ε: πιο 16πέΙο 
εοπ ιπωιωι, ένω, ε: ειινέιτοΙ ιιιοΒνεΙν, εε 
με έΙοτποπ οεεΙπειΙειι ϋε:νοε @αν ε:οιτιπο 
ε:ϋπίΠοε πιεεεπ, ειιιεεεπεπ ποττΙο:ό Επι ενεπ 
πιοποι Μεινε, ε:πΙοτόεο ιιτειιιι επι: πει πιιιΙνει 
νι:επε!ει νόποιτ πο:οπιπο: εάεπιι οε:πό:ϋΙιεπι, 
πι1ποτ ιε ε: ι€οιι ε:έιπιοε ιιέ:ϋπ ε οι οι·νοε 

Δ ιετεειιιι εκει ε: οπιΙίιοτι νόΙοιιιέπνοπιοτ ε:ϋΙδ 
νι:εεε!ετοι τοποείτοικοιιι. --· 0ιιενιΙποΙέιε ε: 
όνποπ ιιεΙιιιιπ πω! εοπι τοτπέιιι. - ΕΙπιοπέι 
ποιοτΙεε πειιδ ε πιιποποιτὅ οι” ίεΙιιπεπ ε 
επιιοτ ε:έΙοππο: πο:οΙ πιο ν·ειιοεΙιιεοπ πϋ:ϋ0Ε; 

π εΙεπιειε νε!ΙεεοεπεποΙνοοεε. -- Τοτοπιοεπ 
ιπίπότοΙ Με): ιοιιοπι νοπιε ποιο πιάσω. πιπιτ 
ε:οιι Με, ιιιεΙΙνοι όπ ε πιοενοι 1°οεπε:πεπ 
ιειε:οπιιεεεε πει οενόιιοιι νέπε:τοιιι, πιο( 
'Ϊ ΐοπι.οε, πιει ίοΙίεπεποπ. πϋοϋε "οι οπο, 
οι: ιοπεΙοιοεοι:ι πιο:ἔόποιιγ ίεενιιε πεπεπειπεπ 
ε πεΙ ΐετι:οιιιτόΙι Ιοιποιε:όεόπειι ; ε πιεεἱπ τοπ 
οεοπι Με εοπ ιιιἰειιι πιι:οΙόεόποπ πιω πω: επι 

- ι·εποεοι!επ αέριο πε! πο:οποπ ; πιπιο ε πετώ πί 
νεο!. ῖοΒειιειιεὶ, ετιιπέιτ ε: οΙεδ οενόιι πιει· Η 
οε:τειιάδε πε_ῇε πιω οΙπνοπιοι·οοοπ ε πι:ιε:οιι 
νεΙε. - Ε:επ ε:οπ, πιοΙΙνοποτποι·ΙειοΙτ ε ε:ίιπ 
ποιο ιιιοπνοι οι·νοε όΙοπιππιδΙ ι·ϋνι0οπ Μπιτ 
ιεπι ειιιιεπ πο::εεεεεενε!, πο” ον ΓοΙντεπεπ 
Τειεόο:πν Μετό οι·νοε τύποι ιιιοπνοππποπ ε 
περοι·πεπι εΙεό ιιωεπεπ νοπ ι·οποοε οτνοεει 
Ι.ιιπ!ότε νει·οει ίδ-οινοεπεπ ιιονο:τεινόιι π, 
πωπω ή. Τοτεεπε:πν .Ιόεοϊ εοπόε: οι ε: 
οιιιΜοτι μπέιε οινοεενε, - ε οιο;;π. Οτέε: 
.Ιέιποε εοπόε: ιιιοετοι· ε ε ιιιιιιεπϋ:ι @Με οι· 
νοεεπεπ πινει.επιτόΙι ΙοιιιοπεΙεεε επι πιοπι1ι·ϋΙτ 
ιιιιιι·επό:ι μπει οι·νοεενἔι ειιπεπ Πε πι. Οιπέε: 
.πιεσε οινοε Μιάου ιιονοποιοιι πι Αιιέπει. 

Β1-όιι. -- Α:όιε ρεοιπ Οοτοποτπεπ ε: ιπιόπι 
οπιΙἰτοιι 6ιοεπ. Οιόε: .Ιειιοε πιω ε!εεΒοτι 
ιιιιιι·επϋ:ι εοπέε: πιιο!!-νί:πότπεπ ιιιοι;πεΙΙ, 
πω( πιοΙΙο0 Γοεεο_ιε Μεγειά ιιε:ιοΙοτοιιι πνι 
Ιειπο:εεει. 

πι. 8πιε!πονἰτε. 

Μ ε τε ο ο ε (8:οροεποπ) Νον. 12-ειι 1843. 
Α πότιεπει ιοΙΙοπιο ιενεε:τό! Με ποιιι 

νύ!ιο:οιτ, ενιιΙεθεεοε, ιιιοΙΙν ε:οιιπειι πιεεε 
εεππ Γοπι·ε ιι;οιι ιιιιπειι οιποΙποοιπ, ε Με νεο 
ε:ϋνοιπο:νο πωπω ενιιΙεεεεοππεΙ. 

Τενεεε:εΙ σΞε ιινετοιι ίεΙπποΙνοιι ε Ρο 
ρι·ειΙ νοΙενόποιι οππόιι€ϋπ ε: ιεε:ι πιιιιΙδ. Ε: 
ε:οιιπειι ιιιέιτ εεόε:οιι ε:ίπιιιι Ιειε:ιπ. Μοετε 
έωοιι νοΙτ οΙΙν οενέιιοπει ε, πιπ ποόπνε ε 
οεεπ ιιενειι ιό επποι·ι·οΙ ποόΙινε νε!επεπ. Απο, 
ποιοι!. ο πόιπιεπ ο" πετώ εΙοο:ετιιΙ. ΥοΙο ο" 
ιιιδποπ, επι ο" ποΙνοιιιε ιιιι.ιιετπο:πι πο:πειτ 
ε ε:ειιιετ-πιιι·ιιι, ιιιοΠν _ιοππειι ε ιοππειι τοιο 
ιοάοιτ. ε πιειά ιιιιποοιι ενοι·πιοποι πιοΒΙοροα. 
Μοει ιε πιόπ ιιεἔν κιιωθεεεωιι ιιι·εΙποοιπ, 0ο 
“πιο επιππειι πω, πο” Ιοεπεενοππ ι·όε:ι ε 
ποτοΒοπποπ οι·νοει εοπό!ΙνοΙ ιιοπι ιε έ!. Τει·ι_ιε 
ΙοΒιοππ οεοτοπποιι κοποοε ιοΙνεπιει, 8-8 
πει επιιτ τιιεεειοΙ ιε πιοε ειιιιιιπ. Α ποΙ οινοει 
εεεό!νόττ ι“οΙνειιιοάτεπ, ε ΒοΙ!ει:Ι. @πιπε- ε ε 
πειινπετό ποτπο ππΙεοπέρειι, οπνπιτειιοπ ε πυ 
ιιιιοι:. Κιεόι·Ιοιοι “Μοτο ε οοοποπἱΙΙοΙ, πιο 
οΙ!γ ιιεεν πειεεέιτ ποιιι ιερεε:ιεΙτειιι. πιπιι._ 
Μια επιοιτ πωπω ο!νεεόπ. Μοετ πιώ νε! 
ιο:εεενεΙ οειι:οε πειοπ τιιιιιιοπ ΜιιιιΜ πιο”. 

Α: ουν. εεε εοπ. ε:ειιιε 8:εροεποπ 30το 
πιοενοπ. Ε:οπ πο:ϋΙ 10 οινοε οοοιοι·. Α: 
εποε: Ιεποεεόἔ ε:έπιει τω» ε:επιπέιε ποιο 
Με πιιετι ιιοπι ιιιοπει.ιειπ πιοἔ. Ρόιινοε επιπε 
τιπειεπειι ιεΙειι ιιιοεΙοε: πιιοΙεεειι. Α 10 νε 
ι·οεοππειι 20 ε: οιονοε, 7 οι·νοε ποστ. ·- ε 
πόροεεόπ 82.000. πιω: ε:οππεπ ε νέιτοεο 
πει ε νετιιιοενο οινοεει ιε. 

Μ. ΡΙοιεοποτ. 

Κά"'0ΠΠ·δ!. 

ΒοτΙιιι 1843-πι Νον. 28-πειι. 

` (Ροιντετεε εε νόπο) 
Α ιιιειοΙε3πεπ ε:οπιποιίπιδ πειπειόεεεετ 

πϋι·νέινπόι·πειι ποπι πιε:οπι οΙιεπετιπειπι. Ι·Ιεε:- - 
ιιεΙοπι επ ίδπόρ ι”οτΙοι·πιι ι·ίενοε εε: 
ι ό π· π ε τι (εττορπιε ιιιοεοιιιοτιοε). ποΓπι:οπνε 
τε ιιιιποΙοιι πιω ιεπιοιιτ ε:οι·οπ πω» ΒοοιιςΙδ , 
ε πουπέ !γοε οεοπποιεεεόποπποπ. Α 
ν ε ε σεεπ πι:οπνοε ποιπΙιιιόιινοπ ποπ , πιοΙν 
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Με!! Βόινό!γεεο!ιιιε! !‹οι·ειι!εο!ιτι πι!ιι‹!ὲε ιο! 
τ!ιι!ιιεΙα Μό, !ε!ειι!‹ ΙιεειιιοειιεΙ‹ !ειιιιι. Ε!!επ 

· Με ν ε ε τ !ι ο ιι πι πι ε! όεειοΚϋ!νε !όε!ιιι!ο 
εε!ι!ι ειοι·ειιι ει επεο!!ιότ ο!!ειι. Εεγ Μό ό!ε 
ε νεε!!ι! ειιγ5.ι όι·ρ ρ ο! (Βγι·. Γει·ι·ι _(οι!.) 
!ενό!ι !ιἰεότ!ε!ε!‹ε!, ιιιο!!γε!ι ε ειει· ιιιε!!ο!! Μ! 
ειειιε!‹ ειόΙειιι; ιιιιιιόειοιιέι!!ε! πιόε ιιοιιι πιο 
ιιε!ι !ϋ!ό!!ε ιιγ!!ε!!κοιιιι. Α Νεει·ι οι· ε) ε!!ε! 
ε)ίιιι!ο!! ἀιό!ενε!ό!‹ο! πιοε πω! Μεό!!όιιι, ε 
πιεσε ιε !ιοιιε)ο!‹ Μιοόε!πιοπι. Μ!! ει!! όιι ε 
!ωπεει-!ιι!εόοιεε (εε!!ιιιιε !!ιγπιιοιιιιι), 
πι!! ε Βγοπιοτ εε ΜΜΜ)! ιι!εει·όΙ, 
πι!! ο!‹ειΙ‹, !‹όι·)ε!ο!!‹ εεε οι·νοε!εεει!ιιιό! ? Ειι 
ιό!ο!‹ ειιιιγ!!, Με! εειιιιιιι! εειιι !ιι‹!ο!‹. - Α 
ν ίι τε Η ο! όνοιι!ιότι! 2--3-ειοτ !έι!οιιι ; Θε 

· Μειιι!σειι εεε!! 2-ειει· ειι!‹οι·ϋ!! ει! ιιιεεεγόεγί 
!ειιοπι ε !ιε!εεεόε ε!εό Κειόό!ό!ιειι ε!!ιε!ιπε 
ιο!! ίινεεεε!. - Α εει_)!ειε ό!νε.ι·! (Τιιιεε 
!ενοεε) ε !ιε_ῇε!‹ !‹ἰ!`οει!εεε ε!!ε! εγόεγί!οιιι) ε 
ει!ιιι εγόεγιιιόόοτιι ε!!ε! ε !ιε!εεεόεε! ιιιει)ό ιιειιι 
ει εεόει νειοε!ιό! !πριιει!!!ειιι, πω! Με!! ει 
τιιοε! εο!ι!ιε! ι!!!α!!ι!ιειι Μαιο! ε!ό. -- Βιιν 
!ιε ! ο ε· ε ό ε ο !ε Ι! ε! Με εγεττιιε!!εκπό! εο!!!ιε! 
€γε!αι·ε!ι!ιειι !ε!ε!!κοιοπι) πιιιι! νε!ε!ιε Με" , 
όε ροόιε πιε)‹ι ιιεπι πιιιιτ!όε ε !›ε! €γοπιι·οοε 
!ι!!!οιιγέειο!όνε!.. - Α ω!! ό!ο !ι €γε!ει·επ 
ο!!επιει!ε!!!! , ε €γε!ιοι·ι !ιε!έι!-ό!‹ πιεε !ει!ϋιιιιε 
πι!! !ιο!εεεόεε!! !εΓο!γεεε ε!ε!!. - 1ε!επ Με 
Με όε όει!ιειι ε ειεεόιιγιε!ι!ι όει!ό!γιι εγω· 
ιιιε!ιο!ι Μι! ιεει;ι !!!!ει)ει!!ειι ιιιε!!‹οόο!!ε !ι εε 
Γο ! γ ε ε ; ίόειετεπι, ιιιε!!γ `ειι€οιπο! ε” !ενε! 
ιιτε!!‹οι!ό !ιεεοπ!ό )ει·νειιγ!:ιεπ εο!ιε ε! ιιεπι 
!ιεεγο!!, ε εόεενεε νεε Γεε!νόιιγ (!ιιιο!. 
Με ιιιιιτ!ε!!ο!) ο ιιχει!ιειι, ε” !ε!ειὲ!‹, ιιεπι 
!ε!!ε πιοε ε ειο!ιο!! )ό ειο!εε!ε!ο!! Απιιγ!νε! 
ειοπιόε!!!πό!εε !ιεειιιε!! ε' !εἔεενεε ειιιε!ό!εε 
(ειτε. ιιι!ι·ιοιιπι), 7! -- ε! ειειιιετιιγι! εόνειι 21 
ότε Με!ε!!. έ 
! Βεοεοε !ιετέι!εεεε!ιε ε)έιιι!ο!! ιιιετεόο!‹. 

Βι·. Β ε τ ο ι. 

ν ο Ι ο ιι ο ι ο 1843-ι!‹ι Με. 18-!‹ειι. 

Α νωωιιει Α!!ιειιειιιιι Πο00τιι!10τ 
14ι!ιόιι !ει!ο!! πο!! ιι!όεό!σειι, ειειοιιοεόιι!ι νό!! 
1.1. Εεοπ Βε!!ιοτ πω! ε Ιιέιτ!ει Η! Ηορ!!ε! 
:Με Μ!όιοπ Με νόπότιειιε“ οινοεε!!ἰει!ε!ιιϋιι!‹, 
Η !‹οτπιειιγε!ό! !ιιόοιιιέιιιγοε ιι!ειεει·ε Η επ!!! 
νε, ε Γόπ επι!!!.ε!! εεγεε!1!ε!ιιο!ι ω! !οει!)ε!ι 

-!ιειι !ό!ε !`ε!!ε!ό!! πιόειοι! πιιι!ε!ο!! Μ. Με 
πο!! !ιεειιιε!εε ιιιό!!_)ό! (ε !ιι!ε)όοιιοε ιιόιε!ει 
Με!!! πιιιιέπιϋεόΒό_!, όεειιιοιιιιγιιιο Γεε!όειι 

 

") Έ. ε Με! Π!ιε! 80 Ι. 5 ι ο ι· Κ. 

κ 

@κι εγειι€ο ϋεγοεεόεειιι ειιεα!!ε, ε ΙοειιεΒγο!ι!ι 
εοιι!!όε! εε ειεΙιε!οεεεεεε! ε!!ε!επι τε)ιο!! πι!ιι 
ω!!! εεεγοόιιο!‹ πιοε !ιιι!!!ειιι Ιεό!ε!εεεόεεπι 
πο! !ετ!οιπ. ! . 

Ι. Α Ιιιιι!οεόιιιε!εει.*) (Πτε!Ιιτο 
!οπι). Ειοιι πιέιειετ ε!! ο" οι!ιε! οεό!ιό! (Α) 
ιιιο!!γ (ε) ο!τ!ε!ε!π !ιεινόεεό όεειο !ερί!ο!!;-> 
!ιει·οιιι (Β. ΟΠ.) !ι!ι!όιι!ιόιό εοιό!νοεειό!ιό!, 
φ όε !ό!ι!ι οεενειοε!ιό! (Ε. Ε.) 

1. Αι εεγοιιεε ειπε! οεό, ο 
_ι_ιόει !ιόεειε!ιειι !ε!ιπε!εινε (ο) - !`ό!ιο!ι 
Με! νεεγ !ιϋνο!γ!‹ε!ι!ιε! (ρο!!ιοεε) ο!!έι!νε, 
ιιιιιι‹! ε Μ! νόεόιι πγί!!, ειτε νε!ό, πο” ε 
ει!! νεεειό! (Β. Π.) οεε!οι·ι·ιε)ε!ιε (ο) ι“ε!νεεγε. 
Α οεδ (ί) νόΒόιιό! Με οτεει!νέπ ε (Β) νοεειό 
νεε!εεε!ι1ι νέεό!(!)7 ει! ε (ε) ιιγι!εεοιι !ιοι·οει 
Μ!! Με!! !ο!ιι!, ε !ιε ΜΗ, ε !ιἱνειι! !ενο!ει!ε!ιειι 
ει (Β) σεενει· εεγι!ιενε! νεεγ ε ιιιεε!ε!ε!ό (Γ) 
σεενειι·ε! ιιιεεει·όει!ιιι. ΠΒγειι ε!!!ιόρ !ιοετοει! 
νόιι ε (Π) νεεειό!, ει ει (ε) νε" Με!! η! 
!όεότι !ο!ε!ἱ!‹ ιι ε ειιιι!ε ειοιι!ιόρ ιιιοΒετόε!!!ο 
!!!με--τ! ε" !‹6ι !ειιιιει, ιιιο!!γ ει (ε) ό8 ω! 
ιιγ!!όε! εεγπιεε!ό! ε!νό!εει!)ε. Ει! ε Μ! νεει 
ειδ! !ε!ιε! νε” ιιιιιιόειι!εο! !ι!!!όιιόεειι, πι” ε 
@με ε!ότε ε !ιε!τε πιοιι!!!ιιι εε !ο!ιι!, εε 
ειιιι!ύεγ και” !‹ϋ!ϋιιόεειι ιιιιιι!!ειι!!ιο! νε;" 
ιιι!ιιό!ιο!!ό! εεγειοι·ιε ε οεενετο!ι Με! Μπόι 
τιἱ,_ ε οεό!ιειι ε!ιήο)!νε !ει·!επἰ, νει" ε (Ο) 
νεεειό !‹όε!οπιοιέ! (π) ε οεό Ιε!ιιιο!ειέεό!ιό! 
(ε), πιθ!!γ οΒγει!!ι! φεε!‹ ειειι οιό!τε ειο!Βε!, 
!‹ιεπιε!ιιι. Α !ιει·ιιιεό!!ι Με!!! (Β), πιο!!γε! 
ιιιιιι! ε” οεϋιι!ιόε !‹ιι!εει! !ε!ιο! !ε!‹ἱιι!οιιἰ, 
εεε! ε!‹!ιοι· !ιεειιιε!)ιι!ε, !ιε ε ειοι·ιι!ε! (επισφ 
τε) ο!!γ ειδε, πο” ε οεόνε! ω! απ!!! παπι 
!ιε!εό!ιε!ιιιι!: , -όε ε!όι·ό! !ιε!ι·ε πιε!ειειι!!!όιι!ο 
!ειι!!!ε!ϋιι!‹.. Ειοιι εεε!!ιοιι ιι Με!! !ιιιιιιι ε (Ο) 
νεεειό! ε εεό!ιό!, εε !ιο!γι!ιε ει! Ιιε!ο!πι, 

· ιιιε!!γ ε οεό (Γ) νέεό!ιοι ειοι·όεειι !ιοιιό Με , 
εε ε οεό! ε" νε!όεεεοε εεε!οιιιεε !ιιι!εεειε 
νε!!οι!ε!)ε, πιο” ε οειιιϋ!‹ πιο!!! εεε !ιετέιιόόε · 
(ε). Αι ε) Ισ!! οεε!οιιιέιε Ι‹ιι!εει!ιειι ειιι!έιπε 
!:όε!ετιιει (π) !‹όιιγε!ειιι ειει·ιιι! ο!ότε ίο 
πω. _ . 

ε! Κόε!ετιιοι-θεεειό ε οεδιιό!, 
ιπε!!γ ι!! !ετιιιόειο!-!ιοεειεεεε!ιεπ νειι ιε)ιο! 
νε , πιιιι!εεγ !ιε!τοπι !ιϋνε!γ!ι!ιο! (ρο!!ειι) !ιοει 
ειε!›!ι, σε)! όόιιι!ιοι·ι! έε ει" Ιεροε 0!όε!!ε! (πιιιι! 
ει! ('ιιιεεγ!!νε ιιιιι!ε!)ε), ιιιε!!γιιε!‹ (πι) ιρόειε 
τιιεό!ιοιιγ; ε !ιόε!οτιιει πι21Βε ιιιιιι!εεγ σειι!!- 
πιι!ετιιγι !ιόεειι! εε ε οεό Ιοειιεεγό!ι!σ ό!πιό 
τό)έιιέ! Ι‹ονόεεό! ε!εοεοιιγε!ι!ι. ( . ` ε 

 

*)ΙείειΙ ο _!ε!ειι Εί!ιο! δ! Μ!» - ΒιετΙ:. 



Ι.ενε) -:- Βεοερδ). (Η' 

Β. Α ρ ιι ν ε ) ν -ν εε ειδ (Ι·Ιϋ)εειι-Βιιε 
Μ) )ιενεεεε) ροεειερρ ε (Β) νεεειειιε), ρε 
εοιι)όν εειεε εε ιι)οτιιι). ·Α)εροε ο)‹)ε)οιι κρεμ 
εεεει ε ρι)νε)ν (Πϋ)εε) )εει)οπιροτερρ ιεειειι 
ω) (ρ) εε), εεετοιιιε (Κ), ιιιε))νρειιε)‹εε ε)ει·ε 
το)ρειό. Α`ρϋνεΙν ιιιεἔε ρειι€ετ)εροε, ο))ν 
κι”, Μ” ε εεδρειι )‹ειινε)ιιιεεειι εεεειειι 
ε)τε)τνε ε))'ει_(ειι, - ιιιει·δ (εο)ιι)) εε οεεΙ‹ ε” 

ι νε)ιοιιν ρει·ειι)ε ρεείι._)ε επ Η νοτιε)ιιγ) ιιιε)γ 
εεειε ρε, ε εενει)ι)) ε εεερετι ιτιοιεό )‹εε)ε 
πιειιιεΙ‹ Μειιιε)εεει·ε νε” )ερι))ειιτεεετε )ιεει 
πιό). Πεγειιιε ει Με), ροεν νε" ε )ετιιει ε 
)ιι)νε)ν ι)οιιιρονι) τεειει·ε £ε)το)ειι)£, νει” ε 
ρϋνε)γ ι)οιιιροι·ι))ε ε Με ε)έι ι))εειαειι)ι, νει" 
οιιιιει ε)το)ειι);: ε )‹εε νεεν Ι‹ιειιιεΙιειιΙ‹ νει” ` 
ιιιεεροιινεεεει Με) ε εεόρε νιεειε εει): ε οκ 
ερ,εειειι ε)ι·ε_)τνε ιιιει·ει). - 

4. Α εεϋτϋ)ι-νεεειε. ΑιοεϋτϋΙ‹ 
(ρ) ρειι€ει· ε)ε)‹ι), πρεπε εε εεειοιιιιέιε Με). ο 
εε τ; ιιιιιιετ)ε. 

ΑιΕ εεενειο)‹ ιε)ρε (τ) )εροε, πιε))νειι 
ε ι)οιιιροιι) ι·εει (κ) ειιιε))‹ει)ι)‹ Μ), ιιιε))νρε 
ε τιι)εμιοιι):ερρειι ε” ιιενειετι εεενει· (γ) ρο 
εεει)ιοιιρ )ε, εεεει ει 5 εεειοι·ιιειρ, ερρε ε 
Β. Ο.Β..νεεει6)‹ νεετεεερρ ι·εειε πρι, ε ε 
ιε)‹ιιε)ι ιιιεεερόειιεεετε εε ειρρεεεεε ιεινο)εεε 
Με) νιεειε τετι.εεετε ειο)ρε),εενειενειιιιιιε ενο) 
νεΒγ )”οεετε)ι ενειιειιτ, ενεεει6)‹ )‹ειινε)πιεερ 
ιιιοι€ειεεετε )ιειειιιέι)ρειό. 

Μϋτετ ε))‹ε)ιιιενεΙ ε εεει και” ε ρειιιιε 
ε)ι·ερετι Ι‹ει νεεειενε) (Β. Ο.) -νεεν ε Με 
Με (ε (Ο) νεεειε ρε)νερε) ροιιε Π)εειινε εε 
εεε): ε )ιεε)ειιιει): ε)ι·ε))νε ρεειιιε)_)ιι)‹. 

Αι ε)ε)ιερ ε)τειιι)ειετι ρ ιι ι) ο ε έ) - πι ε 
ιε ε ε ιε ), τετειεε ειει·ιιιι ιτιριι)ειιΓε)ε Πιε 
ιειεεε)ιετ)ερεινεερε νΙιιιιι. Ι.ε)ιει ε)όι6) ρε) 
κι, ε ιιιιιει ε)6ι·ε, ερνειιεεειι Γε) νεἔγ Ιε)“εΙε 
νέιειιι, ε ιιε))ιιι) Μ” ειιι)ιεεεξ )ειιιιε ε πιει· 
εΒγειει τειιι)ρε )ιοιοτι πιέιειεττ, ε )ιιιι)εεερϋ) 
)‹)ρι)ιιιΕ. Α οεδτιο)ι εεε)ιε)ν (ορρι·ε νεἔγ ρε)τει 
ιι·ι(ιιινιοι): ιιιοιι))ιέιεε Με), ει εΒγι): νει" πιε 
ει)ι νεεειδιιε): ε)ετε νε” ρεπε εεττ ΙϋΙιτειεεε 
νε) ετρ. ιιιιιιι)ειι)ε)ε ίνειιγρειι εε τιιε)νεειέρειι 
τιιειειρετϋιι)ε, εε Έν ε ειοτι (ε)ιεετιιτει) ιεπειε 
ιετ_)ει)εερειι ρενεερειιιιΙ:. . 

Πε ιεωιωι ε)ει·ε ε)ιετιιιι): νέιΒιιι, ε εεε). 
ε ρειι ε)τε)ιειτ )ιεε)ειι:ιει εε ρϋνε)ννεεειενεΙ 

. εεεειειι ε ειοτοιι τι)! Μ!) το)ιιιιιι)‹, εε ε Γορο)‹ 
ιι).έιιι ιιε)νε ρε οιιειΒ εττϋιιΙ‹, ε )ιετ νεεειὅιιε)‹ 
ερνι)ιει - νε” ε )ιϋνεΙν-νεεειει ·- ερεε 
ερ), πριν επ ειιιει ι)οιιιροτύείιΒετε το)ιιι, ε 
ειειι ρε)γιειρετι ιιιεεει·εερνε ε ειιι):εεεεε τει 
νο)ειι€ι·ε· ε)ει·ε ριιιιιι. Α )ιενε)ν-νεεειε ρε 
ρεεε ιο)έιεει Με) πιοει ερειειιιιι)‹ ειει·ιτικ ε 

)‹εε)ειιιει ε οεδρε ν)εειε εεἰΙ‹, ε ε) νειι 
ι·ε)τνε ετρ. Ο 

ΕΜΗ)! ρέι)τε Με ιι” νειέιιιιρ, ρε ε εεϋτε): 
νεεειετ ε ρι)νε)ν-νεεειε ρεΙνερε ι))ειεινε ε ρεεε 
ε εεϋτὅ)‹ _ρει·έιιτ)ε_)ερειι (Πιιι·ο)ιε) ε)ει·ε )ϋ)‹ιετ 
@Με εριοι)οιι);ειιτ νι'ιενε ιιι)ιιι))ιιΙιερρ ε)ετε ρε 
)ετ)ιιιι):. Π _ ° 

Ηε (ιι€ρε)εεεεειι (ρετρειιι))οιι)ει·)τεν) Ισ 
νεριγ Γε)Γε)ε ε)ιειιιιιι): νεειιι, ε )εεε)ειτιει ε 
ειιιρεεεεε ιενο)εεερετι ιιιεἔετὅείτ)ετ))‹, εε ε 
(Ο) νεεειέ)° ε)ε)ε το)εινειι ει Με) )'ε)επιεΙιειι)ι, 
ε ε ειί))6.))ε). ρειιιετειερι):. ))Ι)ιιε)ιιιιειιιιει ε ρεε 
Ιειιιειι. ε εεερε ιεπιει )εεειιι ρεενιιι)ε, νε)ε 
Ι‹ει)νϋιι)‹ ειετιιιι ρειιιιιι)‹. 
” Ειειι ιιιί1ειετι Ιεϋ)ϋιι6εειι ειοτι εεειρειι 
ρεειιιε))ιιιι, ρε ει εεε£εε (εειιτει·ιεειιο) εε ε 
τέιειιεε (ι)))ειετιο) εἰ)‹ει· ιιεΙ)ιι)))ερ νό)τε)4. Πιερ 
εεετε)ερειι )‹ενεε ρε))ε) εε Γενιά Με ει)ειτ ε 
ειοι·ιι)ετοιι εεείιρει.ϋιι)ι. Βετρει· ε» ειειι Ε) 
εενειι)πεει ε ίοι·τει)έιεο)ιρειι ρεειιιε)ιιι ειο):οτι 
)‹ιεἔγειι)ἱτεεε)‹)‹ει ρεεοιι)ιηε. 

ν Μ)ιιε)‹ιιιειιε Βετιιει· ει· νει)όι)) )“τειιειιε 
ι1ενεεεεεεεΙ εε ε)ιεε ρεειει)ι)ε) ειειι ιιιϋειεπ 
εε ρεειιιέιτ ε)ετεήεειτειιε νό)ιιε, ε” )ιεεοιι 
)ό)‹ερρ ετι:)ερεε 

ΙΙ. Ηιιι)οεετϋΙώτι (5ρεοιι)ιιιιι ιιι·ε 
ιρι·εε) ιιιιιτειοιτ Με, ιιιε))νι·ί5) ε Ιεε)ώιε)ερρ 
ε))ιε)οιιιιιιεΙ. Θει·εν 1. 

οι·νοε-εερεει Μοτερ. 

Β ε σε, 1ειιιιει· 28-)ιειι 1844. 
ει?? Α))ιε)ιιιεειιιι καινε )ειιι 

πιει· επι Με” ειοιι Μ" ειι)ε)ιι) ε ι€ειι ειναι 
ι)ετεε ρίι·, ιιιΙειει·ιιιτ ε ρεεε _εενετειιιιιε) κει 
οινοει τετιειε)‹ Μέ Γ6)ε))ίτειιι), πιιει·τ ἰε )ε)ειι 
Ιεε τόνιι)ει)ειι εεε): ειι. ιτοπιι πιεε , Μ" ειειι 
ειερε)‹ πιει· ρειϋ)ιετνειι, Μ. Αι·έιιινι ε Κότ 
ροιιοιτειιι·ειιι)Κινε)ι τειιετ)ενε, ε Μ. Ν εεε) 
)ιο ε ΓοΒενόενεειετ ιιιε;;ειι £ειι)τό)ενε (ρτινετ 
ι)οοειιι) Μ ιε ιιενειιειιε)‹: ει ιιιο)εό, ιιιι)ιοιιι 
πι, ·)εεε)εε ι))νει(ιιιϋ )ι)νετε) ·Μεριιειιοι·ειεε 
Με. - Βεεερειι ιε)ειι)εε ιιεε,·ν νετεειι€ιεε 
ιιιε))‹οι)ιΙ‹ ε (ειιιτέιερειι, ιιιε))ν ει τιιι)οπιειιντε 
ιιεινε οεε)‹ (ε)ιειεεεε) Ιερει. Ιῆιι ουνοεο):, 
ιιιι€νορρ ι·εειι. εερει)ε): εε ενε)ιοι·ιιοΒο)ι ε ω 
ι)οτιιειιν )ιϋ)ϋιι)ε)ε εεειρό) )‹ιεεερρ νει” πε 
ενορρ ἀί_)ε)‹ ιιιε))ειτ πιιι€ειι )εει)πε):ει. ει)ιιε):, 
ιιιε))νε): ει ο)ιτειό ιιιι)οπιειινοεεεεε, ιιιίνε)ι 
εεεε, εε ε)δει)έιεε)ιοι )‹ερεει )ι)εεερρ νε" 
ιιε,εγορρ ιιιει·τερρειι )ετοΒετιειιιε)‹. Ι))νειι πιει 
Βεπι-ο)αετό ι6ρι›ι Μι). ε ι,ιειιιε)ιε Εεεε) )ε, 
Μ, Μι· ειει·ιιιτ, ιεπιει. Ι:όι·ροιιεπειι) )εοι):ε)‹ετ 
Με τει).ειιἰ. Νε)ιεπι ιι€ντιιι (ορρειι τετειειιε)‹, 
ρε ΜΥ πειιιτεεο)ι ε ε)όεεεεο)< ειιιιτε, ε ροτ 
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τπέιπγ Μπι! πιοένέ!ειειαιιιπό ε. Μπονο:οιιι!6 !δ!ι!ι 
[Μπιτ ι!οοοπεο!ιι Με! !δτ!όππόπο!‹, Ε!! ιιιιι!έιπ 
τοπι1!ι!νί!!! ο τοπε!οιι ρτοΐοεεοτο!!εύ οιιιο!!ιο‹! 
!ιο!πόπε!:, νπ!πιπίπ! οι Γδ!τόρ Νόιπο!!ιοπ!ιειπ 
ειο!‹έιε!ιππ τω. - Α σε. Ε. πιέσει οινοε! τέτ 
ειι!ει!. !ι!20ππΥ:1! ίο!γό!τειτοι ιιιι!!!ειπι! πιο€, 
ιπο!!γο! πει πι!. πι!ιι! πω!. Μ. Ζοο!ιο! 
πι ιιγ οι !”οι_;πέι εποτ!‹εε:ιοπἰ - _!ο!ι!ι !ιοιο!ιτο 
Ντιπ !ι!ιοπγότει ποιπ·!ο!ιο!πο. ·- $2!πτο !ιίτ 
“Μπι Ι! ο !‹ ί !π ιι 8 !ιΣ γ !ιίτοπ !ιότ!ιοποπιει 
ποτιιπ!ε, Κ! πιω οπο!! ιπιπ! τοπτ!!ι!νι!!! !.:ιπέιι· 
ιπ!!!ιόπϋ!!, οι όν!ιοιι τοπποε !ειιιέιτι οι!ιπ- 68 
!!ιο!έπεο! Μέ Γό!τπ!ιέιππ!π!. -- Πο!ι!οτ πε 
!·'τό!ι!!ο!ι πι: πω!! τό!! Ππτει!ιο!!! πο” 
!'οΒοτνοει πτειιι!εέι!ιειιι οει!οιπιι!‹. Α2 Με!! !ιίτοε 
ιποε!οτόπο!‹ ο!δει!!άσει!! ίο!γ!ιι!!ει; ιι ιιιι!ε!!ε οι.=;έι 
εποπ ριπο!!οπε; ει ν:ι!ό!ιιιιι ιπέιι· ει! οπέει ίσε 
οι·νοιιι τοο!ιιι!οιέι!ιειπ !οι;!!!!!!πϋ!ι!ι !ιίτι·ο! ο !ι!!ο! 
!ο! !1ίτ. -- Β!!!ποτ πι. ρτ!πιειιιιιε οει!ε!!γέιιι _!ο 
!οπ!οΒ ο" !οε!πγ!‹ει ιιι!ι!!!π!ι!‹, ιιιο!!γτό! επ 
ιποπόιι!!!ε , ποπ), τ!ό!ο!ό!!! !ι!δ!ιοπ Μπι!! ποπι 
ιποιεει!!ιιι!!ει, πο !ιοεπέ!!ιο!, ι!ο!ιιτέιιι ρο 
.πε πιοΒ!οτάί!νπ; Μοτο!! !τέπτει-Βο:γο!οπι 
πιο!. - Μάο εμε!. - Α! όν!τϋπγνο!τ ο! 
εὅ !!!20!έ!ιοπ ιιιοωο!οπ! Βτ. θι·ϋπινει!ι!*) 

 

ή Ποι·έ!ι ι!εγ!'ο!ι!ιι!ι οι !ιιιτι!!ιιιι!ι ι!τ. (Η Η ιι 
ιν π! ‹! πι· 82!ιι!ο ο" πγ!!ει!!ιοιιιι!ο! Μισο 
!ιοπάτι!ι, ιιιο!!γ!ιοπ !ιιιιοιι!ό πιόι!οπ έτ!οπἱ! 
!ιοπιι!!π!ιο! , ιιι!!τόρ ΜΜΕ οπο!! Κ έ τ δ !ο ε 
ΙοΙγιιπιοτΙο!! ιι !ιοι!έτοιπ!ο! τπτ; 
ἰεοτ! οπτγιιιοι·ιιπι!πι!, πο” οιοπ!ιῖ! δ ιιιιιεπ 
Με π πω· Γο!γπιππ!!έι·ό! !ιιι!όιιί!έο! ιιι!ιι! . 
ω!! οτοππο! ιι !οειιιιισο!ι!ι !ιδπϋπε!ιο! Γο 
ειιι!ιιιι!ι, 8 2: ο ι· Κ. 

!ιι!έπο!ο!£ , 
Α Ε!. Μιι!ιηιοο!! στο. ο8·γοοϋ 

10! ή'6.0.0 1843!!! Που. !δοπ. Μ!π! ι·όν!ι!οπ 
ιιιιίτ οιιι!ί!!ο!ο!!, ο !ιϋ!ι!τϋ!ιϋἔέιι (τιιιιιι!ιι οοιιτ.) νό!! 
ιι !ιίι·εγ. .!ιιιι!ιον!ο!ι ο εϋι·οιι!ιιιι·ιι!ο! -- ιιιο!!γ 
ιι:οτ!π!ο ι!ιιι!ιιίι· !ι!ιοπικοιι !ι!θ_!άτιι! εππ!οιπέπγο, Μάο· 
!μ οΕ·γιι2οι·πιπ!ιιι! τιιειί!γοιι - ο !ιέι·οιιι "οπο" 
π!ιιι!ἰιιιιιτπ οε:!_!π Μ!. Αι ο!ιιό ο!!οιι επ!.ἐ!ι·οιιι ιι 
οετέ!ι!ι !ο!ιο!!οπιόπ; ιι Μπιουτ!!! πω:: Μο;;οε 
πιο!! ο!!οπ, !ιιι ιιιέε οιο!τέ!τ π πγά!!επ !ε!νι!!πιπέιι, 
!ιο!!πι!οπιιι !ο!_!οιι ΒιΗἔ0ΗιΒΠ, !ιει πο!! πγιί.!!επ "κι 
_!ο!οιι, π ἀο!ιιἰπγ!‹!νοππ! (οιι!τ. πἰοοι!πιιπο); νέο 
!έτο π !ιι!τάι·οο !ιότιι:ει!α!ιιιιι !!ο!ιοπ, ο!ι!ιιπ ιι ο 
Β·γό!; "οιι€ί!ό εποτ; οι πιτ ιι πο! δ. ποτἰιι!, 
πο” Βί!ι!!ε π: οι·νοεο!ε οπο!! ά!!π!ιίιιοι προο!!!οιι 
πιο!! ιι!ιίπ !ιο!!ιι!.πιππ!ι, ιι !ιο!γο!! πο” ιιι!ιιτ!οιι 
ιι!οι!!ιιιιιο! !ιπ!!ιπ!ιδ26!οε ο !ιο!!6οπ οι·νπιο!πά!ι. 

πιο! !!!ο!δ !ονο!!δι·οι!ό!ιο! -- !οἔπ!ει!ι!ι !πόοεί 
τόπο! π!έιπ ει!‹Ι‹όρ !ώτοιιι ιιιόι!οεί!ειπ!, !ιοἔγ :ι 
ε!ο!οΒ οἀὸἰἔ ιπόἔ !`οτιιιι!!!ε ρ οττο ποιπ !6οτ!!!!, 
!ιπποιιι πω! ο!‹ο!ι!‹ει! !πιποοπτο!! Κέτο!οιπ έε 
!”ο!γοπιο!Με πτυ!!πτο!! Με ει: οινοε! !‹πι·!ιοι, 
ιιιο!!γ πει ποπι πο: !‹ο‹!νοΖὅ !ιει!:!ιτο2π!ο!, ο 
Μ!. Μ! τω!! ει!!ωι!ιππειιιι επι' Γ6!εὅ!ι!ι !ιει!όει!ιζ 
πο!! Με!! τω!!! !ι!τάε!ιοι!π!π. Β. . .πγ!. 

 

Πϋπιω!.ι·υπου2ο!έσ. 

Βϋν!ι! ιι!ιτο!!ιίε !δι·τόπ,τπο!ι! 
οι·νοεο!ιπΜι , πιο!!γο! Μ. πιο. Το! 
τιιι :ποσο ι·οπια!ο!οπο ΒΒνο!!ιοιόπο 
Με” σπου!ιοει!ο!! Κτοπιιι!!!!οι· Μεί 
το!γ οι το!ι. ιιιο8·γο τοπια!. Ει!οι·νοπω 
Βιοτι· 2 τ! τ α! , 1844. (8. θ? Ι.) Το!. Το!ππ ιιιοετο 
ιι !ιί!!ο!ο!ο!ε πο” Γο!!!!ο!οιιιέ86! έιι !ι!έπγοιιιιπέ! Μ 
ρπιππ!π!νάπ, πετώ! τι πιοΒγο!ιο!! !δι·τέπγειέ!!! οτ 
τοιο!τιιπ!ε ι!!πιπ!ιι!έιύ! πιο!ειί.!πιιι!ό !ϋι·νέπτιιιέ!ι! 
πτνοι!ιιιι τόν!ι! νέ:α!ιι!ιίπιι!: !ε!ι!ο!8·οτέιέτπ! Μ:!ιι 
πιοΒ·, πιο!!γ ιποε!ιίιό.ιππ!: ποπ!! !ο!ιο!π!τέρ πιο; 
!`ο!ο!πἰ !!!τιίπνέπ , !!Βιιο!πιέ! ο π ιι !ι ιι ι; ι· ιι !ι τ π !ι 
!ιιιιι ο!ϋ!'οι·ι!ύ!! ιδι·νέπγειέ!ι! οπο 
ε ο !ι το !οιῇοπ!τέπ Ε! , οιοιι ιιιππ!εάοι!ειί! ο!!ιέειί!έ 
ιι πι! π. πι. έ. Νοτ. 28-!αίπ !ιιτ!ο!! Κὅιἔγίι!ἐ:οπιι 
!ο!‹. Κατω: οι τοιιι!ο!ιπο!ι !ιοιιιιιι!!έ. Α Μπι!! οι 
τοιιι!ο!ε πι! ο!!'08πι!τιίπ 200 μό!ι!έπι·!ιπ !ε!πγοπιιι!π! 
οιι π! !!!ο!6!ε !ιδι!!ε!οει!π!π! ι·οπ«!ο!ό!τ. Κ6νο!έιιτο 
ιπέ!!ό !ο!!, ιιιο!!γ, νπ_!!ιει πο!! ιι!ιιπιιίιιι·ιι. !ιι!έ!_!οπ. 
Α !ιδιιγν !ιιι·!ιι!ιπιἱ! !!!ε!δ!οιζ, ο: ιι !ο!!ο!! οιέ!πιι!ε 
!δ!!έ!ο!οποπ ιιιο€!“ε!ο!, πι!ἐτ! Η πι! !δ!:έρ ιι Μιά!!! 
!!ετοΙιπέ!ιο ιπο!οεοπ ιι_ξι!π!!π!!. Νονο!! τι !κόπγνοοπ 
!ιο έι·ι!ο!ιοιιιι68έ! πο” ιπέι·!έ!ι!ιοιι ο Μετά απο!! 
!έ!!ο!ο!ο!‹ εοι·ο2π!ιι, ιπο!!γο!ε πα έ!ο!!ιδ! ιιιοι·ι'!ι·ο, 
τιι!πι! έτ!!ιο!ὅιιέἔ ιιι!πά πει·Βοπο!!!!ιτο πέινο τιι!6 
ποπ ρέ!ι!όπμι! ιιπιι!ἔιι!!ιιι!πιι!ι. . . . . τ. 

ιίιτειι!ειτο!ι. 

Βοο!ιπ!!22 !ι!ε!οι·!οο πιοΕιπιι!ιι!_!π. ιιι!!!γ ποίο 
!γι!ιι! 8γπ!ιοι·!έιιιι!‹ ιι: ιιι·ιι!!ιοι!ό !!ιοοι·!ἐ!ι ο ΜΜΜ! 
π8ιζόπ ο!!οπἰ €γ6εγειοτο!ε !'δ!ιί!!!!ιίειίτιι, ιπο!!γο!ε 
- ιιι!π! ιεοπ !ιιι!όιιιιιι πιοΒιιιιι!πήιι πό!ό - οετ 
ιπέ.πειι! !εοπ ο!!οπ!τοιὅ!σ. Κ! Μ! !ι!ιικ!, !ιοΒγ ιιι!ιιι!οιι 
ορ!ι!οιπ!ιίπε!ε ιιιοε ντιπ π: ὅ !ά!!διιιιοι·ο; οΒιιι!ιο πιο 
ιιο!ιιιιι!ό! !ιί!ο!! πο" !ιιι."πο!, π: ιι!ιι!πό!ιιιπ 0843· 
Κ! δειτε!) π: οιι!τ, ιιο!ιιιι! !ιι!ιοι·. τό!! ι!!τοτ!ο!_!οιιι, 
Β'Ιότ !δ!ι!ιο!: Με! πι! ιιιοπι!_ἱπ - ιι πι! !ι!οιι2ί!!ι, 
!ἔοιι !ιο!τοιιοιι - πο” ο Κόι·!ιππ, πιο!!γ τι πο" 
ριιοιιπιοἔπε!ι·!οιιι!›ιιπ !έει!ιο! , πιο!! ιι!ι!τιιτ εγε 
!ιοι·ο!!ιει! π! οι·τωι πι." πιω!. !ιιι νησι ιι 
!ιόπιι!π!έει να;" ιι !π!ιο!!οπτοιι (ππ!!ρ!ι!οεσείο) 
τοπ !‹!!ίιπὅ!οἔ !ιιι!!οιἱ!νιι. 8πιιοι· ιι !ικ”!!:!ιδ!ι6 
868 οι !ιππγπτό!! (ιιι0τ!ι!!!!) ΗΜ!! ι·ο!κοποέετα Π· 
€γο!ιπο2!ο!; !ϋ!ι!ιο!ι Η!!! πιιιε!ιι!. Μπι. έ. !!.ιιιι 



Α π. Κ. οι·νοεοΒγιοι ιιι6εοι. επι 
.π 

οι πιοιιέιιεΕπεικ ΜΜΜ. Όνπ8πει·: ιιεπι Μια 
νέπ ειδνοι ιοΒ·γδ:πι ο πω: Μπι Με!! ειιοπε ποια 
οι·νοοεάποι πω; δ επι: Μπι ιεπιπιιάιιιι π πιω· 
ιιιιιιιιιιοι ιιετινιιιι, πέιιιι πέιιιι ιιιινιι ειοεοπιιδ ιι 

_ πιπςιιππ. Λ ιιππγοιοιιέιοιιι·ει (οοπιριιοπιιπ) ιιεΙι πα 
ειπιιιι ιπιιόπϋιιοπ π: ·οι·ι·νέι·ιο- _ Ποπ ιιΒγοιπι; 4 

ιγάει, π ιπιιιιι ΐοιγιιπιπ ειπέιι:ιδ ειιιιιιει πιω έπ ιι 
ιιιιαίι·ι: π: πιώ οιιεπ π. ιιπνιιιιιιι, π ιιιιίπιιι ειιεπ 
ειιιππιπίνέι, π ιιιιι·ιππιιιι: πιω ιώιι·έπγ-ιιιειδιόπο 
Επι (Τιιεει·ι·έιιισιιει·ιιπμπ), ιιι:οιι)·οιι εϋι·νέιγιιιιιιιιι 

_ιιιόιιέπιπιιπειιι ειιεπ ρειιιε (ιπειιγει‹, πιιιιι πέιιιι· 
ιι ιιιιπιδιι ιιιιέπ, σε ιιόι·ιιιέπ ιιι Εο_ιιδιιπει, ιι"πιιι·ιιπ 
ιι "οποιοι ιέπιπιιιιιιι ποπ) ιι οιιπιιπιιιάῇοιπ_ῇι @ἐπι 
]8. Β οιιι ει: ι π πω· "πιω @επ ιιιιπει·ιιδιιη; πω!. 
Νεπι Με: π ιιππγιιι·6ιιιιπιι ι·πιιοπεπει·π, ιιιει·ι ιι 
ιιδιιιιδιιϋπέπ πόιιιο. π ιιιπιιδιιιεει Η εες;πιιι ω, ό: 
ιιέιιιι ιιέια:επ ιι πι Η ιιΒγπιιιι:οιι εεγέπειι. Πει ιι 
ιιιοειέπιπιιιιιιι π: «Από ιι:τιιιιιιιπ ιι:οιιιίιιππ ιπι·ιιιινέπ 
ο:έιι:ει·πεπ οι·νσ1οιιιι.ιπειιι, ε! Μια πέιιπ ΜΒΜ π: 
ε==;έε: ιιειοΒιιέπει. Α ιώιιίιόε:ετοις πω π. πιιιι·. 
ιιοι·ιι. ιιγοποι πεπιει-ωει πω. πω. Αι·ι·π ιιΒγειιιιο: 
τοι ιεπιδπϋεεπ ο Με, πο” π: ιιιεεειρ ειιιπο:πειιι 
ιειιιπινε, πεπι π "οπιοι·ιδιό, ιιιιπειιι ιι πγιιιι 
::ιι·ιι·ο πι;" ιιιιιιιι·π Μι πιιιπιιππ:ιιππ.: ι:επιό ιω 
πδιιιιδι. Α: πΙἱΧ.ιιοιιι. καιω-ι ι:πι·ιιιιι€ιππιι ιεΙοπέιιε 
πιω ιι_ιέπιιιιιιιι ιιιιπιπι π πιιι π:ιιίπ Οεπιει·ι·ειοιιοι· 
_θι°οεπ Β', όπ πωπω Μπι ι€επ ιιιιιιγπειιι πιω”. 
- 8:όιιιιιιιιι ιπέπ ιδιιιιιιιι ο: ιιιι·Βιιιο:, ιιενε:ε 
πιω Β ιι ιι π ι ε ι π, ιι ιιΒγειιπε:ιεινέιι πι·ι·π, 
ιιοΒγ ιι ιει·πιέιι:ει ιιιιπι ιιιιπει·ι ειπππιιι·π π: 
οιιιιιει·16ι τειιιιιιιωιι πιιιτιιιιπιοιπι, π Μ" κι 
εδτι::ιιιιι·πι -- πιιιιεπ ιιΒγιιιι πιι Η πιομ,πγε:ϋπιε 
- νιιι6πέποιι είε όιιπιιιποπ ιοΙιειπο ιιιεπ;επι 
ιι ιιιππιπ. είε ποιό. πεπ:σιοιιιποι ιιιό.πΙ_ιπ. -- Α: ε 
ι·εέι: όιόπιι, έιιπιιιιι· νιιιιιιπι π; έιι ει·δε ιπεεπιπ-' 
ΜΜΜ: ιπιιπάιιππ πεπι ιοΒιιιι6, πε πιέε ισ πιω 
ει·πιπιπι Μιά ι·ιιιιιιωΖωωι - ιπειιγιιειι .Μπιο 
πω, 8οιιιωιππει·, Βει:ιιπιι: ΜΗ Ιδιι:ει·επει ιιι.ιιι:έππιι 
-- 0ιιιιιιιιιιγιιιι π: νιιιιιιιιιι Η , πο” π. ιιδιαιεϋιιδπέε 
ιοι·πι6ιι:οιο ιππιει·ειιοπ ιι ;γ6εγε:οιοιειιοιι σιωπέ 
πει πι68 πεπιπιι ιιι:ιοιι ιιιπρριιι παπι Μ;; Μνόνε 
Μπι ιι ικιιιιιιοπιππ ιιινοπιιιιθ.ι, πιειιγ ϋπνιέιειιιέπγιιπικ 

ιιι:οι·ιιιι ιεχι5ιιιι οινοσοιιι6ι ό. οιιοιιιιιιι ιύΙιισεΜνιι 
πωιειωιι. *) π. π 

 

*Ο ιιιε:ι πειπ ιπρπε:ιιιιιιιιι. Πε πειιιιιιιι ε:πιοιι‹ι 
ε" πω· π:6ι πιο οοιιιοΙπππιι, ιιππγιι ιιιοπιιπιιιιπΙκ 
πιιπιιοποιι πιω, πο” πεπι ιπιιιιτιοπιιιιιιιιιιιιι ετιιιι81επ 
ιιπιιιιπι ο ιιοιοεεέε οιΙοπ πεπι ιιοιΙπποπιιιιιιιιι παπι 
πιο ε:οι·ποιι. Ε:ιπει πγέιτοπ ε διεπει , ιιιο1ιγιιιϋ 
πιο” (ιιιιι_ιιιειύι πωπω" νόμιε) ιι εγετιπειιιι6ιιιι: 
Μπι 1300 ποιοι; πω 100-ιιο: πιω «ω ιι πει 
ικόιιϋεθειισι1 ει:οπνοπό - ο ιιοιοεπόπ οιοιόπ ι·ιιιπι 
σώνει ππιι6ιι€6ιι; ιππωσιι παπι πιιιιιιιιιο:ιιιιι πιει 
πιω , ιιιιιιοπι πόιιιπγο:οι· ιιιπιιδοειιο, ηγει:οι·επιιππ 
ο ιιΒιιιιϋιιϋπάε «πα πω· ιιιιιππ ιοπειειΙσπ πΙιιιιιι ε 
ιοΙγιιππ νϋι·ϋποπιιπιιι ιιιιιοιι ιι οιοΙΙιιπιιιιιοπιιο: πει 
ποιιι6 ιεπιπιι ιιιιιιι·:οιι 1οιιοπιπιοι ποπ Μι6 »επιπ 
τησιι Μοπιι0:Μι. ιιινάιιγ ιιιο16ιι :ποπ Μι πι" 

.πεπι οιόπιωι π ιι055:ειε νοιο6Ι6ε; 

ιπιιιιιιοπει'ιπ ει: δε: νόμι Μό ε:έιιποε οε6ιι›οπ :ιτιπγιι·π 
εππειιοιι, πο" εοΙ‹ π:ο86πγ "ειπα, πιω πι" 
ιι 1ενοεδιιοπ Μιά (π πιιι ι: μ. Μια: ιιιιιπι) ιιι6ειε 
3-4 Μι ειιιιιι ιπεεμ6Βγιιιι. Μι ιι εγοιπιειιιτ6ιιι6: 
ιπιπ - ο2όιππικ ιι5:ι.έιιιιι ε ιιι:ιοειι ειέιέεο πι 
ειιι πιοιι6:νέπ Απιιιειιι·. ιπιπόοπέι - πιιιιι6ιπ ει »οι 
ιιιιιοππιι εοπιιπι ΙποΙ6ειιό ε:οιπάισιιοι Μπι ιόπ, 
Βιιιιιέι· ει: ιιιΘπιιδ ειιιπιππιιιππ 8 πιιειΒιιππ Μπ:πέιινοι 

-“ξ- ιπεειιιπέιιιέιιιι ει: παπι Γοοιἰ‹ι!ιι (πειριέιιιππ 8-ε:οι· 
ι9-3 ει.), τι ιιοι·επιιγνιι·όεοι (Π. :ιποι) πωπω πιω 
πιιιιπιπιιι) ει ει ιπππιιιιιπιοι ιιεπ:οενπΙ. Ε ιι:ιι·οιπ πο” 
νιιιύπ:ιπ πι" ε:έιπιπ εεοιοιιιιεπ πιανω, ιιοΙ Μπιτ, 
ιιοΙ ιποπ ι:ιεπιιπ ;ιγόεγιιιι ιποΙιειι6ιι ιι ιιϋιιΙ:ϋιιϋ86ιι; 
ε ει: ορι0οπιιιι ι·ιη.ιο Με! ιπιπποεγιιι επι να" εοιππιἰ 
ιιιεΙΙοιι ιι ιιππιπι· ιϋι·ιόπιειι ιι 8γ6ει·ιιΙι1εοι‹. πωπω 
ιιει·οεοπιιό ει: οινοποιι οιιγ εοιιι6ιο σεειιότιέιικιι - 
Μι ιι ιιπιοοιιοιιιιιοι‹ πω π: οριπιποι πι 25 οεπΙ‹ ιο; 
ιιιιιέιπγοειιππιε ιεπιοι·ιπιι; πιο πεπι @Με ιιιιιιιειι, ε 

Απιιιππι·ιειιι 

πωπω; πγιΙι·έιιι "ποιοι ιιιιιιι, ω" ό:οπ ορισε 
ιιιιέιπιι ποιεγ6€γε:οιι ιιι86ι·ιειοιιιιπόι πεπι π. ειιιπιπιπιι 
νεΙο 61ιιι, ιιιειιι ::ινιιιιπ νόΙππ ει: εε;;·όπιοι ιειριιε:ιιι 
Μπι. Τονιιιιιιέι, ιιιιιιι Μ. Μ- ιιιοπιι6, πιι π ιποπτι 
μια - ει οοιπριιο6ιιιόιι ιϋιιεΙ6εο άι ιιιο1ιδ:6οπ ιέιπ 
ιοπετειιπιέιιγοπιι πιιιισσεω π: οινοειππι‹ ο Μπιιιιοπι- · 
Μπι. νειοπω-ιιιιι ιι:οιιιιιι νιιιιιπιεΙιγ·- Μπι :ι νότ 
ιιειι ι65:ιωι «πω -- ιιιεεεπ ιιιιιιπέιπγ 1:ειιι6ιιιε Μι 
ει πει·νιιε ριιεπιποεπειιιοπε-ιπ ει πι ισιιοεεέπ παπι ιό 
πωπω οεπιοΙνάπγ, ιιιειιγ κι ι: (πιιπι πιιιιι ιπομπ 
ιάμιάεοιιπέιι) ωπιιιιιι πιω, πιω που» ει:οικοιι 
ιϋι·ιέππι. ι.οιιοιόπειι ιιιεει:ιιιι, πο” ο:οπ Μπισιοπι 
οιιοπ πω πιο ιιοιιιειρ οιιγ ε:επι ιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι, πιοιιγ 

· επι ιιιιπέιι ιιι:ιοεπ:ιπ αγό:ειισι ιο (πονο::πιι :κι Με· 
ιπποπιιικ, π” προοιιιοπιπππιι), πιειππόι πιπιιιιοπωπ 
π: Μπι» επγοιιοΕπόι; ό» επι πιπε:ιιικ, πο" πι 
ο:επ ειΙεπε:ει ΜΙ Ι6::οπ πιει", ο: οιιγιιιι πιω· 
πο" ιειιιιιιν6π ιι Μπιιιιοπι ιοτιπέε:οιόι -- νειε πι 
νιιι Μέι' πω επ οιπιειι:οπι - οοπριι·ο:πι Ιειιοιοπ‹ι; 
π:έτι, πει νειιιιιπ ω πιοπαιππει, πο" 3-4 πιο 
ειπα εγύεγιι ιιι:οπγοπ ε:οι·ι·οΙ ιιϋιιιιϋιιϋεόπι πεπι 
ιιιε:ειΙι ο ιεριιε:ιιιιιιιιιππιι - πιοι·ι ιιιε:οπ εοΙιε:οτιέι 
Μι θγ6εγπιπι οι: πιει σπιτι ιιϋιιιιϋιιϋπόπι, ιιιιππιπι 
πω· πιιιιιιιιι ιιπ ειιιιιε ιειι!ιι παπι ιπιποι·οιι 
εγ.όεγε:οτι :ι ιιϋΙιιιϋιιϋπόε ειιοπ, ιι ιι 
πενει:οιιοΙιει ειιιι6ροπ ιιιριόικιιιιιπι, πο” ιϋιιιι6 παπι 
π @οι νειειι πω, ιιιιποπι κι ιετιι6ι ιεοπιι ορισιοιιιι 
πι, ιοειεϋ:οιειιι› ει οιιιπιππιποι πιι6ιιοπι πι” πι" 
ιιιιιι€ιπιιιι. 5- δ 

ι843ιπ Πει:ειιιιι. 3ι-έπ ιιιι·ιπιι ιιιέε. 
Ε'διοινπιιιπιπιι Βιιιιοεπι πιω! Τ6ιιέπγι οι. π. πιο!. 
έ: ιππιι.οποπ ε ιιιροπιιιιπ ΜΜΜ έι·ιειαε:έπε π 
πέριι6ι·οιιι6ι άι: πει" ι·έιι:ν6ιιοι ιιο.ιιειιιιιιιοιι (ι. π: 
Μέι :πωπω ο ο _ιειεπι). Ρ ι ό ιι: ε:ει·ιπι τι ιπ:ιεινέπγ 
ό: πωπω ιπιπιπι νιι:οιη·ιι πιω Μ; πω: πιώ 
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ΗΝ) νοἔνοε ιιϋ2ιόεοιι. 

ιιιΔΒνατοι·"έΒιιιιιι επι( ε8νίιιι|ιιτιιιιιοιιιιαιι, Μι ε) 
"Με ιι·όιιι) ιι επεεέιιγπέΒ Μπι ι‹ϋεινἐιινι πι." 
ι·ιιιτειιιίειιιιικ τωιιιιιιω ιιειιι ή" ιι «κάνη έκ νειά 
ω" ιιιοειιιγ νάι·οιιοιειιιιιι πω Μαι ιωιωιι ιει·ιετινο 
ιοιιιιι.) 8 Μι ι εειιι με ι· επει·ιιιι, μι. ι·6ιωιη·ιι6ι 
οιιιιίιειι ιιέριι6ι·οιι ιιειιι Μπι, ιιαιιειιι 8οιιιιιιι·ι·ει· 
:μια ιινοιιιέιι νιιέ8ι (οοειιιοιειιιιι·ιοιιε) »ποινι 
“αν” ιῦεειιειε. 8οιιιιιιι·ι·ει· ι οΒνέι› οι·νοειδι·ιέιιει 
Μι, ιιιιιιι "κι" νιιιι (Με ιιοιιιιιιιι επιιιικιιιοιι ε" 
κατόπιν ιωιιιωειι ιιιοιι€ιιειιιι), ιιιιιινοιιιι ιιέριιόι·ι 
ιἴιιιφιόιιγοιιει Πειδιώιι ωιιιιιει ε ιιενέιιιι Δημ! νι 
1ιιεειωι ιιιιιειιιέιιγειιιιει Μακάι: ι·ιειτοιινιιιι. 8οιιιι: 
ειιι8ιπ, ιιιιι_ιοΕμι ιιι, επι ιιιιιιμ, ΜΗ ει ει 
Μη ιιιιενιιιιιι (ιγριιιιο) ιιι·ιιιιιοτιόιιιι ιιειιι ιι ιιενειέμ 
ιιειι, ιιιιιιειιι ἱιιιιιἰιιι› Μέι ιιειοινιίεοιιιιιιιι - εω 
ι·ειιΉι ιιι6ιισιιιιιιιτ, ιινοιιιοι·ιιιιιι - ωιηιιοιιιιιω6 ; πιέ 
Μι Ρειιιιπι -- ιι" πισω! - ιιιίνειιοικ Μπι ιιειιι 
ιι;ειι ΜΜΜ ειό. .ιιιιιιιο νιι: ιι Η ιι ι;ινόιιείιδ 
ι›ει”οινιἰεοι‹ιιι οιιοιωμ, ιιοιιι ιι ιιενειέει νἱειοιινο 
κ" ιι: ιιιιιιι.ει ιιιιενιιιιέπ ιέιι·ε ιιοπέειίιιιιιι. (Αιοιιιιιιιι 
ιιιι επι Βοιιᾶοιῇιιιι, ω” ιι Μαι ιιιιιιιι· ιι πόρω 
νοιέσι ιέΒιισ έιιειειιιι.ιειι «Με , ιιιι επετιιιι ειιιιιιιι 
ο ιιοι·ειιοι, έιειι·ειιιιι·ε πι. ιειιει περι ιιει*οιγιίω.) 
-- Α2 ιιιιιιιιι ιιιιενιιιέπ έ. ιιἴιιεεεε ιιιιενιιιέπ (Μι. 
μισώ.) ιιι$25ιιι ι·οιιιιιιιιι8οι ιιιιι6ιοε ιδιιιωιι οιιειι 
νέιειιιέιινῦειι Τδιιέιινινει (Βι·ιιιιιιι·ι·, Βιιι.ιετζ,ν.ιιιιι 
ιιονιοιι); 1. α ιιέιινεμο ιιιιι6ιιιιι68ει πιά: οι ιι.ιιιι 
ι. ιιισσιινίινόπ, Μ" Με θεια ιι ιεΙιοιινιιέι·ινάι, 
π ιιιέιιιι ιι ιιΐιιιιδι·ι ωωιιι;ιι ιιιιιε (η ιιιι "ενω, 
δ· πω!! Φ89ιύθιιΒιιι ιέΒικιιι:ϋιδιιΜ68 ιιιφειιιιιριιιιιιιι·ι 
παω εισεειιιιὅ , ι·ιιιυ.ιιιιιιι ιγριιιιι σει·οιιι·αιιε ε. πι.» 
σιιιιιιιιιιιιιο, έιιιιιέι· ιτειι6 τι ειιιιειι·ιιιιιιιι , οἔνιει·ιπέ 
.ωπειιιωιιωι.) 526ιοιιαι: ιιι68 ι6Μισιι -- ιω 

πω, ιινιιειιετ - Η ιι ικόιιιιενειι ι‹ι6ιω‹ «έα 
ιιιοοι·ιόιι ιιετιιιιινέιιοπέιιοιιγιέΒιιι·ι ειιιιέιιεπει, έ. 
Πανω, Η ιιιιιτ ιι ιιι:οιιιιιιο ειιήέιι ιι ιιπενιιιέ2ι 
πιει» οιιιιιι νιίι·οιι ιιιιιιοιιι ιιιιιιιιι ιιέριιότιιπιε ιιισιιιιιί 
Μ! ιαριιειιιιιιιιει επει·ιιιι , ιιιιίινιιιι εένπει·ιιιιιιιιι , 
Νοε;) δ: Μι· ότι ιι νέιιοιιιι Μπι πω" ΜΜΜ, ιω 
ιιειιι ενιιιιτειι ειι;νιιιέιιιιιι ό.ιιιιειιό νιειοιιν. -- Α 
νέιιοιιιι έ; ἔἴιιιι6ιιόι· 'Ι'ϋιιέιινιιδι έι·ιιιι€ιι νιι2οιινω 
ικιπέι·έεέι ιιιιι6ιε8 -- ισιιικιι ΗΜ! πιό ι· α ιι". 
ιιιοιιειι νιιιέιιιδι ιιιοιιιι_ιιι, ω” ιιιιιοι οι: @πιώ 
ισόι· ιιέριιότοειιιι, ιισιοιι "πι α ν6ιι6ιιιιι-- 8οιιοορι 
ε. Μαι ιιιιιιιτ ἱιιιιίινέιιχιἰι π ιιιιιΒγει· ιιι·νοοοιι ΕΜ 
ιιΒγειωειιε ε ριι·ισιωεωι ιιιιι€ιεινε ψειιιμι ο ιιιι 
ιιιινιιιι ε κ. εεινε:Βιοιιιοιι ιιιιΒγσιι ε. ιιιιιιιιιιισιισιι; 
πιει·ι Παν ει: 'Ι'6ιιιιι ιιιοΒγε ιιέριεύι·ι ιδιιιιιιτοπέι 
οιιώιιείιιιι @τι , Πι. Ε) οι:ειειιι ροιιιε ειιιιειε 
ιιιιινοιιιιιιιΞειίιιι, ιιυεν επι Μέι οι·νοει ι”οινόιι·αιιιιιιι 
ιιο2 ιειιεεεειι οειιιοιιιι -- ιιιιιιιιιισιιι€. Κ. 

ι844 δ επι. Μια ἱἰ ι 6 ο ιι ε ιι ιιιοΒι·δμϋιι Μι 
ιιιιιόι·οε επι ιιοιιιισιιιδι, ιιιειιν ιιιιιιιιιιιιιοοοπι (με 
ω οειιιε 12 ει. ιιιιροιιιιιιιι ι) Μέρειι ενόε;νιιιι; - 
Με ιιωοιι ιιιειιοιιο πιω ειιι·ειιριιι·ἱιιάι›όι, Νοικοκ 
ιιιιιιιόι πι». Ιιιιιιέι νἰιἀΙ‹ ει ιιαιιιιιιιτιοα ιιιισιι- :αιι 
ποπ ει·οιιιιι6ιιιιγει - ι. ε. ιιιικοιιιι _ιιινιιιαιοι:-ιιιέΕ 
Μπι ιειι·ιει·ειεεειι. ' γ. 

1844-ιιι .Τα ιι. :ΗΜ ιι ι έ: ιι «πι. ι·`ϋιοιναιι 
ωιι‹ ε: οι·ιιπέδοι ιθοι·νο:, 8ιιίιιιν δ Με". ιδι 
ιιιιιιιι€ειι, Μ" ει ιιιἔοιε ιιιέιιιι6ιιοπιιιιι: πω; ε: ιι 
ιφειειιιι πιιιεειιιιιοι έι·ιιοικει ικόι·ιιιιιι ιιέικι'ιιιιέιινειι 
Με!. - και ει-ωιωιιιι ε. ιιιικοιινιώι·ινέι: ι.ιιιιιιιιιιιιτόι. 
-- Η κι ιιιόιιό Πιέιιοιαδι ιεειι62ειιιιιι ιιὅνοιιικιι. 

γ. 

' ΥοΒγοει Κϋιι65οιι. 

Μειωμαο·οι·ωάρι»6ι. 
-Βι·. Ρ οι ι ο ι· .ι 6 ιι οι ° ιι Βι·. Οιιιι·ιιιιιικ πω, 

ιμήοιι $όοι·νοεσέ. Μι ε1νιιιιιειιέωι ω» ιιισειιτίιιι 
“πιώ όμοιοι." ιιενεφισιοιι Η. (ΟΝ. Μι) 

Α (μπι Βιιι·ιιιιιιεικότιιιΜΜιι άι έν Με ω 
νιιιιιεκδ νήιιοαξιοικ ιιιι·ιόιιιει:: να ιιινιωεωι Με 
με" Πι. Μ σ: ο 2ιι ει· Δ ι; ο ε ι ιιεινέι›ε ειιιδ :εμΏ 
οι·νοιιιιαι: Πι. 5 2 ιι ιι ει ιι Εν .ι ιι ιι ο ε ωιιιε ιιιιίωιι _ 
€ε8έιιιιι·νοι νιιιιιειιιιιοιι ιιιε8; Η εΚιεόρ ιιιιι€Πι·Πιι 
Μισο ιιοεέιιοι·νσει ιιιισιιιέπι·ιι ΜΜΕ Πι·. Κατά 
ιι·. «πι γ ι (Μι-ιι ο ε ωιιιἔ νόιι ιιιιιιο;;έιι ι:ιενειιιιιιιιι 
Η. Κἴιιεεεέιιειειιέ ιειιειε οι ένι·ε Πω ινε Βιιιιι, 
θι·ιωι ει· )έιιοπ έιι Ι.ιιιιιιιι ιικει· Βιιιιιιοι· νέε 

> ° Με οπο: ιιϋνειιιι6ι‹ ιιι·ιιι‹. 
ιιωι Μι· ει:ει·ιιιι (Μιά ιι Βάσει ιενειει) Βι·, 

Ατιιιιγι Ι.ει_ιοε ιι ιιότιιοιιοιιιιιι τοιιιιι:ινίιι ισι 
ιιιίι_ιάι·ιι, Βι·. Νεά Επι» 'και 8·νιιιιοι·ιό οι·νοιι ιι 
ι'ο8ιίιιιιιι ιιιιιΒιιιι ιιιιιιι6_ιιινιι ιιενειιειειι Μ. 

Αννα ιιιεενέιιειι Μπι έν Πεοειιιιιει· 
ειι6_ιέιι ιι 200 Γ. ε.ιι. ε ιιιιίε ιιοιινειιιιέιιγειιιιοι ιιίι·6 
ιιιεενει “Μπι όιιοιιιιιιι -ιιιοιι;ιιι·ίιιι; αν επι πιο;; 
'ιινοι·ιιι όιιιιιι6Κ, οι·νοειιιιιοιιιιιιινι ιιιισιιγίινόπινοικ 
Μ! οιιιωιι τοιωιωικιωιω ι. έ. Αρι·ιιιιι ·οιεε_ιέι8· 
ιιενειιιιιιοιι ιιιεἔγε οιοδ ιιιΞεριιιιιιιιιιιι ιινιιιιοάιι ω» 

.(8$ 

8:Βιιιιιιμι πο» ιιιιω.ιιιι ειιινοι·ιιιι6ιω: α παρει· ε! 
ιόι ιιγοιν ιιι:ιό.ια. 

πιω έν .Πιιιιέτ ιθ-Μιι ιιιεειια!ι Βέουιιοιι 
ι)ι·. Βιιιιιιιιιοιι $ειιοοινέιι ιι »απ ε μπι 
οινοει Και· ιδω- ο Ροιιι νέι·οσιι ν6ιι ι'ί$οινοια 83 
`Βιιι ιι οι·νοει 8·νιιιιοι·ιιιιέιιαΕ ενια ιέν6ιιειι. 

πόΗ,'διά0%”. 
Δηςι;ι·|ιμ Πι. Ηντιι, ρι·ιίΒιι.ι ιιι·οι`ειι`- - 

Ποτ , π. Βιιιιιιιι - εει·ι·πι οι·νοει ιιι:οιέιιιιιι ΜΜΜ 
ι›οιιοιιιιιιἰ νιιιειιιέειιιιιιέιινιέι·ι ιι πει-σι ωιιιιιιωι 
ο;" αοιιιόιιι::οιοιι, Βνέιιιιιιιιοιιιιιιιι ;;πιιαΕοιι όΚαπί 
ω: , ιι Αιιιιιιι Μειιιιοιιιιι ισιιιωι».ι ιιιηίιοιι 89 
των ιιιιιαιόι-πειειιι::έι ιαιροιιι Μπέκι ιιιιιιιιιΒγ 
20,000 ριιι."ιει·ιε ιιωιιιι. - Ρ έ ν ι έ ι ιι ιι Ριπ 
Ρ ιι ιι ι ι ι π ιι ιονιιετοιιιιιιε ωιωιιειωιι; - Ρ έ ιι ιι έ 
ω” Πι. οι ονιιιιι Βιιοιιι;ιε. πι οινω-κιιέ 
ω ιιιιιιιιιιιιιιινοιι ινιιιιειιι6_ιιινό , ο π: ιιι·νωι Εμ· εμ 
καινε ιιενεπισιοιι Η. 

Βρχιμ_!μ9Β. ι)τ.Μ Με ο ιι οτι ι ο ιι σκι 
Με φορέα ωιιω Βει·ιιιιικιι, ια οιιιιιιι οι·νοει (Και 
ι·οιιτιιιινιιιι ιιιιιέι;ιέι·π ιιενειιειειι Μ. ω· Ε”. Β ιι ιι ιιι 
«πισω ιι6ι·ιιιι:ι ι'δοι·νο: Βιιιιιιιιιιιιιι, ιι οιιιιινωιιιιι 
οεντιν:ιιιιιέιω κωιω εστιάσει ιιιιιι.”ώνιι =ιιααιωιοιοιι 

` ιι ι = κει. 
| 



.ΙιιιιιΙοπια!πότάόεε1ι. 8πωιωωι8ι )οΒγ26ΙιεΕ. Δ Μ" 
 

Δ” Χ ε · Μ. -- Μα!) έν ο.ωιι_ 23-έ.πι Επι!! πιο; Βέα8!10πι ιι” 
8ϋπιιό!ιότ !πϋνοι!ιειι6Βεπι Μ: 8ιππιοπι Γ.. Βει·!Ξπι 
Μπι κι θα έε Ιεότιαπι! νεΒγιπιπι πιιιιΒέιι ιιιιπίτό_ἰα 
ό!ετέπιε!ι 39-!!: ένέ!πεππ. 

0π>οπιι1ιωι. Μα έν Οο€ο!›ει· 10-ει6ι 
.ΜΗ οπάπ·ἱ Μαι: !εϋνοι!κεπιέ!πεππ σ: ᾶοπ·πππιιἱ εΒ·γε 

ιεππιπιέ! !ιδνοι!πειδ ιι) Μπιέι·ι πιέ!ιο!ι έ!!Μειιιιι!ι Η!. 
1) Α !ιότ- έκ εγό8"ιιπι Μέτπιέι·ιι εε:γ ππιπίεόσ.!!!ι 
ιεπιππ·πό8. 2) ΜΜΜ: εεγ πιιίιοι!!!ι Επιπιέι·ιιέΕ ιι 
με!.ιέι:ετ “Μιά”. 3) Α ειιπΕιππ-στνοειιιπι ιιιό.ππιέ 
το. - Α ειππ!!πιπέπετ "Μπι οΒγ π!) ιιι€ιέι!οπ·ιποπι 
πιγετ. Π8ικιπιποπι εεμι.εππιπιέ! ε" ΠόΒγε2επ·όεα! 
Μπέκι (πι!πι1είδΜπ ιπ_) ρτοΓεπιιιοι·ιπιιιο!ε!ω!) Με 76! 
έ!!Ηίιι!πι!, Α: ύ] πιἰἱ!ὶπι!έ2εί όμἰ!!εὶε ππιέι·ε!!κέπί!Η, 
ιι οιέ!_ἱέπιε!π ππιεείε!ε!δ!εε Μπι πο!ειίι·ιι ει Με πιὰππΕπιἱ. 

"Γ- Α πππεΕ!ια!ι Η: Η ιπ ο Κ !πε!γό!›ε επ Ιποπιοπιιιππ τοπι 
ι!εε.Μπέήένιι Π:: Βπτ!ι!ει· πιενε2ιεπειτ Μ. - 

διιιιαΙοπιι!τέιπι1δεοΒ. π 

ωνη"ωωωιωω. ιι Κιπ!ιιιιγπ-Μ!ο 
-ρά!γει!πόπάόειο! 

. Α 1ιιηηιιι· πω. ιοι·πππόποΜιπι!οπππάπη! πέι·πιπ 
Μ! 1843-ι!ί!ε έν Βοοειπι!ιοι· 13-!:πίπι ωωιι Με εγἴπ 
!έπιέπιε!π !ιπιιιίτοπιιξη !τϋνει!πο2πό!πεπι . π: ππιιιΒγιιι· πει· 
πιιέυ2οινιππιει!!6!: έ! οπ·νοπο!ι ιεππιεινέπἰ 8γΐι!έσέ!ιεπι 
!ι!!ι!π·ι!ειιΜ Κιι):!πιγ! ῖέ!ι: ρέ!γιπ!πέι·ι!.όπιπ·ε να” πε 
ι·οπίοιιέπιπ πι "Μάι !πόιδπιπέμι ΒΒγο!ιπποποιπιπ. Λ!πόι· 
Με ο !ιδιπει!α:2δ: Ιταππιππι!: Με επ ο!!γ !;;επι "επι 
νοι!έ!!γέ «κι ό!!Μ!;!πικάπο!ι ΜΜΜ έι!επ !ππέππ!ι!πιππι, 
·απε!ιπιε!ι Κάτω "πω, ΜΜΜ ποο!ιη;ία!. "Μπικ 
Βιι2Μεάε! π εππιΒετἰπιέ8! €εΜπι€ει!ιδ!ξ ε 8.!!ΗΠΩέ!ί ο!δ . 
ππι!!!γοπι πιιόιιο!π!ιιι! ό: ππίιπ!ιοπι ·!ε!πιιτπιο Μπέκι ΜΒ 
οπό!ποτί!!ιΜπι πιιεμικωιί!γοπαιπι!. π ο !πε!γει πι: 
ιί!!Μο!ε Νέα! π2ε!ἱι!ε!›!› Μπιπίπππιόι!ιπ Βε!ιο2ππ!! · 

Α Ρά!ΥΜ!ϋ - η Ο. ΚιιΜπιγ! Αεοποππ ω” 
.μπι-ιι 12 ι!απαιπ απ·ιππιγ!ποι Ρετέπιγπ 8, - Πι. 
Οτόπ 2, ·:· Ε”. Βο!πϋρΕ ΜΜΜ 2 ιπι·απιγιπι @ΜΙ 
νέπι - διπεπεπι 24 ιΙππιπ!π πιπ·ιιπιγ. - Α ίε!π:!ειο!π 
Ιι*ἰ!ι!σ!όυ6ππε!κ:!ιιπέόι·ἐὶιιὶε !8Μἱ!τ έν έ!!! ?.5ε!!!ιο . 
μωβ), !ππιιέι·πς!δπ·ε σε έι·πε!εε2όπε!ε. !:!ιιειιππ Κιόι πωσ! 
Πω. επι πατώ πιενέτ π·ε)ώ _ιεΙ!εέε !ενέ!!πένε! ε! 
Μ" ο Ε. πι. Σετππιόπιοαππι!οππιέιιγ! Μι·πιτι!ιι€ ο!πιὅ 
ΜΜΜ ί. Βπι€ιίΕ ΙΝ!! εεγειεπππἰ Μπέκ ΜΜΜ Μ: 
!ιι!!:Εοπιι!δ!π. - Δ ππιιιπι!πέ!ιιιο!ι επ ιπίπαππ!ιπ Η88!!πό! 
3Ηπιιινωειιι!δ νίΜπιππιέιιγ Μπι! Εοεπιπι!: ππω;Μιέ! 
ωιω, ιι ε _)ιππι!ιππ! πω" εγι!!έιπεπι ιι _)ιπω!πιιιιιο12 
πιιιιππΜ !π·6_ιπι ππιφιπενειιειιιη πι _)ιπωΙοπιι ρεᾶἱἔ ιι: 
!8~!4·ι!ἱ!: όν!ιεπι Κο!οπνέι·οπ παι·Επιπ!ό πιιιΒγ Ηδ 
!έικ~πι Με ε. πιγεττει μέ.!γότόιιιι!ι, πι μιί!γαπιιιππι!ππίνει! 
«ω» ι!!!π!ιπάιπππι!. Λ!πιιιιἰπ·ἱπ!διι Μ! ΜΗΚΗ" πιιπιπι- π 
!ιί!ι- πει·ιδ!!ιππε!π νιπππια!πϋ!ι!ειπιε!ι; πι πιοπιι παππ 

Πέπιπο!Π'- "ω-πωώι8π μέ)πόκοπι. 

"Η μι!!! . ]πε!!86ιπ ΜΜΜ! Ηι!!ιοπιιΜ!.πύ! Νόμι 
ιεινέππ . ιι Φιἰπ·πιπ!ι€ Βιπ·ιο!πό!πιιι ππισκι!πε!ι. - 

Ραπ , .Πιιιπέτ !θ-!πόπι !844. ' 

Πι. Κ 0 τι έ οι - 8ο!ιερ!!γόππ ΒΙΙι!ι:ε 
0.ιιο!ιπιο!ι. 

Α πιέππιο$ Εγι.ί8γιππι!ο-ιόπιγ!-οαγρ 
π Μ ω !843-!844τε Απ! _)ππΜ.ιοιπιΕ6τικορω.= .π 
ι-ιππ!ιοπ·. «Η !ιιίκ!-ιί!!αιοΒ πιιοπείσπ Ξ 
αεε!ιειοεαέεο!πιε!ι (Βεννοεπιππεα-Νοτ 
νειι!πι·πιπι!π!πο! Μπι) δι"ε!ια.ι οππ!ίτό-!ιότ 
ιιιιιἰ νἱιππ μπι-επι $ΐιπέ Ε!. Σιπτπω!ιππιπ ό! Ωτοπι 
ι! πιτιπ!ι Β'π·πι! π· ἰο!ιπιι!'οπ·. Α ίι:!ο!ιιιοΕ ΜΗ!! 
ι!ε!έεόπιο!ι ΜΜι!ι!ιήο !844!πἰ .ΜΒΜ !!-.Βο , πω” 
!ιιιιέπ·Ξι!δπ·ε οι έι·ιεΚωπόπε!ι "πωπω ο πωπω! πιο 
νέ€ πεῇώ , πι ει: έτιο!τεκόπ ῇο!ἱεόνο! -116ιωι Ιανό! 
!ιέ!π 112 εεγεπϊπ!επ 8!Ι!ὅ!ΒΩἐεό·!ι€92 Ιιέπππιειιιοοοιι πιο 
!πἰἰ!τ!επιτ!ὅ!τ. Βοπ·Ιππι !848-!ι! .ΜΒΜ 3!-όπι. Ι. ἰ π! 
ε: οΒγοεΐι!οι -ιειειι6μ. .ι 

Ν γ ἰ !ν έ πι γ Μέ π. Αι οι·νοπι-πε!ιέΩ! ό: 
ιεπ·πιιόπιιΜιπι!οπππόπιγπ ένΙιϋπιγνεΙ‹ ε!ώ Έίίπω! πω!!! 
έν νέεένε! !ιοιπέππ!ι 6π·!:ε:νόπι , πι: "ΜΒΜ Ιοε!ιπ!τ 
!ενέ!-1ϋπει!έ!πεππι Μπι! ο!!γ !πιπροππι5. ΜΜΕ . Μ" 
πω: οιιι!: !πιιπππαι· πι Φ. στ. 0!νεεό Η5ιπϋππούς ·!ποπιο!πι 

!'οι·ομιι!ε, π πιιΕπιι!ειι!ει ιδπ·ε!ια!ετι ιιισ!ιπια!ι πιιοπιιδ! 
ε!ϋΜ›ἱ οΙνιιεΙωάπά!ιοι ΜΒΜ; πιπέε α ιινωωι. ι 
Βιι€ομέεοΒ ΜΜΜ πιο" οπισπ!ι πιέεγ ΜΒΜ! “Η ο ίδ 
ππιέτι!ε!: πιιιππι!ιά!π!πιπ.! ε!π'οε!α!τ ω.. ιαπιιΕς: Η πι: 
!ιοππιπιο!› ππιεεπ'οπιιο!έετα ππιέ!!Μνόπι, !ιδνε!ι!ι επη 
όι·ι!ιοιόπο ό. νιιιεπΐ.!όπι πέρα επιίπιιι ιι6ισειιωω 
πιεθοιειτ Μ. Μιίιιιοπιιπι, Μπι οπο. Μγίε!έΕππι. 
!πεπιεπιπ ιι Μέ πισω ενιιισιιι!ι Εδώ!. ΜΜΜ ιππιπϋπι 
!πέρι$!ιοι των. 1επιπι! Βοππι!ο!νέιι , “Μ” κάπαρ 
2επιπιιι! πιγι!νάιιγίωπιι. Μι”. “Μπι” εππεό!μια!ω 
Με παπι "πειτε, π Μη), ι::έ!οπιπ οεγει!ϋ! α !πἰ Ιω 
ό: ΜΜΕ πιιιιιί$!επι !'δ!ππιιιΕπιιιίω Μ”. @Η ΦΗΜΗ. 
!ποιι=γ ιι πιιειίι!επι Ξμπιιπίε άι: ιπιειίι!επι επικό; Μ 
ΜΜ πιιοε!ιδ!:!ιεπιπ, π: ππιἱππτ! Με ι-πωωιεπ οπιι!π π: 
Μπι ΜΜΜ: "ΜΜΕ πιγιπι;οι!ιπππι ΜΜΜ!. Η». ω 
Μ! α ιδπ·ι·έππγ!ιΜόπέ8ο!ε !!8γε!πππέτ ε πιο!πιέ"! "Πιέ 
ΕσΕπιπ ΐπιπ·ιΜ!ιΜόπιι. Μ π. ιειιωεωπωι α: εεμππει 
ΜΜΜ !ιδιο!έ!ι!ι πιιοπ·ίΠπππιέπιι, π Με πι ΜΙΜΗΣ νέ!ε 
πιιέιιγο!ιτο Μερά!! ππιέ!ια!!επι ι.ιιιιι-ωι-ιι6ι ΜΒΜ 
2έπ·οοἱππιιπ$ πιιοεπιπεπιι!ιο06πιι. Μαι .μμ"ιι;ι @σε να 
8γο!π !ιπια!πιιιιινιι. !):Βπειιοποπ ·18=14-!;ἰ Μπι. Ω-!πεπι. 

Οι. Β μ ο π ό. 

Νγί!ηί!ιο28ί. ΑΜΗΝ, πιιύ!Ε έν νέ8έ 
να! πι1όε !δέα!ιεπι Ιιιι·ί:ό:!ωι!νέπι. ε2επιππε! "Π!αί!ιο- ι 
πω, ΜΒ, ιι: όν!εδπιγνο!: ε!εδ !”Μεπό!ιεπι ππποεϋ 
Μπιτ, θπ·ἰὶπιννε!σ! ιππ· @κι !!!ειδ Μ5ι!επιιέπιγ ἰπ·ό_ἰππ 
ίπ πισω νιι€γο!τ. Ρα! !844-!πἱ Μ". !θ-!ιτέιπ. 

Βπ·. ΚΩτέο.0-·Υἰ. 
Έ ε ν ι Η ε. Α: ε!π6 Μια 26 !ηπ_ιόπι !-π6 

ΜΜΜ τα .ΜΜΜ ΜΜΜ: ω, έν ο" πι! ΜΙΒ" 
ωνιιιιι!: υπόπι€ιωπι Μ". Ή Β 

Τει·ππιέπειεπι. Μ” ιι. πεπ·νπ2επ·ιππϋ ιιίι·Βγα!ι _)ο!ιιιι !ι·ιίπιγει!ι Κ! !ε!πεεεεπι νοιιπι!; ε. ιπιάπτε!ιππ! πι. 
ππιπιιι!ε8γι!έέτ ππιἰιπὰεππ ειμαι: ΠιιοΕ!πειι πι2 μπώ: 
ππε!ι !πέι·ωΝέω πιέ!!πί!! π·ορπ·οι!ικά!πι! πιεππι Μια; 
ο .ΜΜΜ ε: Μαΐ! Μ!! !”ΜεΙει !εε!π!ιπέ!ι!π ο!!γ Πνο 
πιιιιο!ιπ·πι πάπια!. ππιε!!γε!ι!›ὅ! ιι ωι!οπιέπιχ πιέππι! 

πο! ε!!επιΙ›ε·πι ιιιιΒγο!.ιΒ τόσα! ο τ ο ε! οι Ε! όπιε!πο2όπιο!: 
όπ εγιπ!ιοι·Ιπιτ1 !ι6ι!όεεΝιδ! πο; έ!!ιιππ!. !ΙΝ9!!γε!άε! 
ΙΒΝ: !εει!ίπι2ει!ι ιί!!όειι π: ΕΜ! οτνοπο!ε π2ετοπιοπε 
ιιι-ιωπ ωωω. - 

4* 



:ΙΟΣ _ Ι.επιπιιππ Μι. σ ι 

-ι=ι~ Α πιι π 8οιι ο πρι' 'ή Μπι ΜΜΜ ΙερΜπ 
ιιι·ιιΠισπό πνοΙνει, Ισριπέι άι: ι·επι1επέιιτ, ο ποπ 
Εδι·πνίι1έΙΙό.ι:ΗΙΙειί, παει, απ” Ιπρο!ι παπι: Μινω 
και ]οΙεππε!ι :ποπ , πιιιι(ίπ ει: ,,0 ι· ν ο ιι ι ιό τι· 
ΙιεΕοπΙιόπι - ε: πισινό Μή έΙΙιιΙππι «Α ποιπ ιππι 
ιΙίΕπιιιό, την πο” οι €εΜπίεΙ.Βεπ τι" ινό πιπ 
ριιπΙι ιιγΗνιίιι εΙιδΜέεπεΙ πιτ; πνοΙνι·ι: πέ:νε 
“Μπέκ ενδτἰ πί·ιΙειέώ ει: όν!ιδπννο!ι επειι|ιοιιιιδ 
]ε, π οπο? ιΕ_ιιιπέδιίπππ πόπιοιίιΙ Μπι ιι: πωπω π 
8 ι: Ιι ο ο ρ ι πω πει·Ιιεπτετι Μιμή: "Με - έ:: 
πωιιπΙειοπιι·ο πιοπι1οιιι - πιπιο Μπι πάρω πε 
Μπι π ρι·ποιεππάΙ πι ο ι· ν. τ ιι ι· π πι οσποιιι·ι·έΙπι; 
- π ι·οπιιοιέπ έ. Ιοειι:ιίτιι πέινε ροπιε πιπΒιιπΕπι 
Ιππιιππόπι ιδΙιόΙοτειιίιπι ἴιενεπεπεπὰἱιππ. - Νε 
Ιιἱὶπ!ι ΙιεπιιδΙιιιοπ ήπιε" δτεμππ. @να έκ ιιι·διπ 
“Μπι πιι5ιέι·ιιππ!ιιόΙ πιιιιιΙπι, πει ]όπιιπ ιιιέ.ποεπι 
πεπι "Με πιάσω -- επέιι·νεπ "πιο π: οιΙΙεπΙιεκδ 
"επ - ό: πιἱ εΙΙιόιπΐιΙιεΕι νιι.8·νιιπΙι πω έ:: έΙὅΒ 
πειιΉκ πνατόιέπειι πειιέπέπειτο εΙπππνιι·ιι, πο" 
Μι· ιπιπέρεπ πιεπιεπ ιι ΠοΙΒιιπ!ι , παπι $οπιιπΙι Ιπ 
ιποπιόι·ο:πἱ. πεπω ιεππο!έιέι·ι ι _ἱό ιππιίοπέι·Ε παϊ 
πεδιιει; πι: Μι·πιιΙΙν ιππιπιι πιόι1οιι πι ]6πιιο ιι 
ηιοπιέπιππιίε -- ΙιεΙδιο ιπιπ:Ισπ!ιοι πωπω “ιππι 
νεπιΙἰιπΙ:. Χιιπ ΙιοιππΙιπόΙ 140-πέΙ πιω», ·πιιιιιπΙ: 
ιπιππποπι πιιπι!επ νιιιέΙιειπέιι (ει: πω ιπιππινάπν 

,ιπωππιι πιιηήοΙοπέπε 6ιπ) Μπέππ ιπιέπειτ Ιενέ!, 
ιπε!Ινε|ιιιεπ ενιιιιι·ιιπ , ιπσπάΙιπήπΚ ιρεπ ενπ!ιι·ιιιι 
επιΠιέπ ιεπ·ιεπιπ ει: 0ινοει τιίτι·όΙ ! -- πιἱ ι·έπιπππ 
ι·ὅΙ οιιιΙι ποιπεπιι ωιιεΙινέπρεπ Μνόπιιππ πιπε 
πνοι!ιοιπι. 

πω” ΕΜετΙιεπ ι·6ιπππΙινδΙ Με ιίι·ιο.ΕΙππ 
έΕπενέωΙ εενΠι ΗπιοΙΕ π π ι τ Με π π δ π! δ π Ιε 
Μό ι :π ο π πι: ιιιιΜιοπ νιΙόιιππ ο" Ποιό Γιιι·ι 
οιιιι Ιιιι·σιιππέπ («τοπικ ωιει πιτ ιίωΙνιιιπι) νοιιι 

π · ·ὶ ιι . . 
 

π Α) Μιά ει: ,,0ι·ν. Μ Ε. έ. 5ΙΙι ει. - Ι.ον6ι Κο 
_ ιο :ε ν ι ι ι· ό Ι. 

πιιιριι ιιιέπ τι: ,,0ι·νοιι Μίκα σε: ένἱ 3-Πι πά 
πιέπιιιι. Μωπππιπ εΜιεπ, πο" Βι·. 8οιιΙειιιπμι· 
ιιι·ιιιιΚ πϋπισιι ένπϋπννι ι“ΜοΠιδΙ έιι ποπ ΙονοΙοι, 
πιι:Ην 6ωι πιω, πἱιόρ2επι (πΙΙιπΙπιιιιιιπτ π|_ῇιιιι 
ΗΙε!ειπΙιδΙ, πειπιιο?), ιιιιιἰπ Μπι' :ι ,,τδιπέτπο!ι“ 
πι” ”ιι”πιιιιπόΙ ειορτππι“ ν61πιι ε ιϋι›π 
ο ι”όΙε·. Μἱ π: Λεω πιω, Ιιεοείι1ε2επι νιωθω 
πωπω ππιινιιΕ πιοπά!ιιιιοΙι , πρωτ ένΙιϋπννεἰπι|εΙ 
πό :Μπα ιπιπιοεγ 25 ρέιπέιιγΙιππ ιδιεπι ιι: οι· 
νοιιΙιπι·ι ιι2οΙΒιι (ιδΜιεΙε _ἱεΙεπΙόιέΙ›επ) π: οι·ι·οιιΕπι 
$πε-πι·ιι!ι επέιιιιίι·π, π·ιιιιπεπ :Μπι είε ἱπιιι·ιιοιἱο πό! 
πει επιιινω, ε “Μπι ϋποοπιτποιΙἱΙάεπ πει·ιπι, 
Μινι ι·επιΠιεπ, πιεΠν ΜΗ Ιερ]οπΙιππ πωπω, Η 
οιιιιοεπιΕπ. - Α ”ιδπιέι·πεΙι“ απόι έπ ιοπιιπι ε· 
“Με εεπι ιι:ορΙιιιιιιιπι ιι_ή]ιιιιππό|, Ιιιιπεπι π” 
Βιιι:ιο:Π Ιιδι!διπ, τω” - ιπόΙιοπιιιεειιππΚ ει: ,,0 ι· 
νοει ΜΗ" 1843-Μ ΙΙ-Πι ίέΙέν 21-ιπ πέιπέιιιιπ 
π: οι·νοιιι εενειιιιΙει 3επν2δΚϋπννέι οΙνιιοπι, ο" 
- ιι ιπἱπι επει·ειετι ιεεινέι·ΙερππΙι πει·Κοειιδιόμ 
εΙδιτ ιο ιιιιΙνπ Μαιο! - π ,,ιδιπέι·ποΚ“ πό ,. πιὶπι 
8οπ!ειιἱπ8·οι· πι· ιίΠιιΙ εΙδππέωίπππ ΡιπιππιίΙι πιό 
ιιιιπιο πεπιπαπι. Βε ιιι·ιππ! πειω ο πιέιει Με" 
π Ιεμέι·ιίί!ιπ επεπιέ!γεεπειιέεο!ιι·ο - ιποπιΠιιιιιιι 
ῇεΙΙεπιρἱεπποΙοἀιἱεοΙιι·π :πωπω - πιι ΙεμΙιἰΜ› 
πω' "Μή ει·ιίπτ ιΙΙνεπε!ιΙιεΙ έΙπι πειπ ιποΜιιπ!ω 
πειπ εποπιιππιιπΙε "πω, ο πι!! Ιιἰιιιἱἰ|ι, πο” Πιπ 
ΙόΕπΙε επιπτο παπι απ: ιποιιι Η 8οΜ_ πι· ΜΜΜ Επι 
πιιιι ιίΙΜάιιιιιι·π, ε ε!Γει·ι·Ιιιέπειι·ε :ποπ ΜΜΜ όπ 
ιιιιΙπιιιιΙ Ιια!!επινπ ίεΙειιιιιΙι, Ιιοργ πε!ιππΚ ι!!νεπειι 
το πειπ “Μπάρ ίεΙεΙπππΙ:. Οτνοει Ιιιρ .ΖΗΜΙ 
Ιδιέπειι, π" Ιιἱιιιιιἰἰπ, πέιιιιει·εποπ _ἱονΞιιΙἰιι , ι: ω 
0οπιόπνοε-868ιεΙεπ ειππει·πι·Ιι ΜΗ Ιεππιε, Η ιι 
πεοεπιιέι Κεάνειι όπιέΒέπέΙ ]οΙιπππ ιιπει·ειι; 
ιπάισιιέρ πε απο τιιιισπιέιπνοιι Ιπρπιιπ ια οι·νοιιι 
ροιπι π' Ιιοππειιι· πωπω ιιιόΜι πιέ8 οΠν 
ρέι·νιππιιΙοπ Η: ποιοΚειΙΙιεΕπόποπ -- επνειεπ νιιε·ν 
ΙπροΙι Μ” -- ιπεΙΙνεπΙιεπ ιι πεπι ωινιι!ιοιΙ6 ΕΦ 
πϋπιιόε “ίπ π" ιποπεΙππέ: ριιι· ποπἱΙο ίππ 
'Ι' Η Π! 

ΙιεςιιζΠΠΠο πω: 

ΙΜ; 'πως ποπ 6ι·νοπποιοι: ΒιιΙεεεπ μι. 
"πωω οΙδιωπειιιτ Ιε;ΚϋιοΙ6Μι κω 
ιΜιπάμ. .Δι ερθει @πιεση 30 Ντε ιιπωσ πιιιπ!πι 
3πιισιποπ πριν 6ν Μπιτ πι; πιοΕΜοππι) ο" Μπεστ 
ιι ιιιπιι16 ιῆιιεόιπ “ΜΜΜ 30 π. ε. ρ. οεο!ι6Ιν άι·άπ 
Μπα! Κπριιιιτό, ιπΔεοΙε ει6ιπέιι·σι πιόε Μπι ιωμιιι 
πιοπιινιι·0 ιιιιιΒππτΙ_ῇπ οι πιτ νάΙΙιιΙΙιο26 πϋπννάτιιεππ1ι 
Ποοι:επιπι θ. -- ΜΜΕ 1ιιηιοΙ1ιππ Κοτέιπ Μπιι5ωπ 
παπι παπι τυπικα, πιιποπι ι6πγΙοεοε ιπιιππιω,6ρω 
ιο ιι πορεια" ιιι€πο_Μπ , 65 Μπι 8οπποΙΙιιιιιιπΙι πιει 
Βιιιιιιππι πωπω: “και οι·νοοι Ροιιιοπ, Ισ πωπω 
ππιοι·ν6ιι πιο: Μπιπ ιπαοπιΑπγοι, «πιω ο Ι1"Μι 

ιιιΙππ1οπιτ - πιοΙ1γο1ιτηγοπροώμιππ, ιποοιοπό·1ιππ 
ε ν1εοΙοιππΙι1ιοπι πιπέιΙππ ΑΜΙ _ιόΙοι·πιιιπ Βοποιοπι 
πω: τεππϋπικ τΙίειο σεΔΙε νόιενενπΙ όε τοπιιέππγεΙ ιο 
ππιποι - ει ιιωε1ι ιιπω πω” δι·ϋτπέι·τπΙ πεπει 
πω παπι ΜνϋιΙοπό. - Ε "Μι ειίνϋπΙι Βοιιιιήέ 
Μ5Ι ϋπιΙοποΙι; ε πιιι16π ΒιιΙιιεεπι πωπω π: ιι·οάειΙοιπ 
πιο2ε_Μπ δειπιι6π παν6ι8ΜΙι, εεγειοτειπιπτ1 ιροπ 
ειοι·οποεόεε!ιπεΙι ότοπϋπ ιπει€υπΙππι6νΚϋπννειππ πιει· 
οπιιει Γιιιοιόποπ ωπιιωιω ε πιΕπι πιεε:ϋΙι τει·ιει1εΙ 
πιω ο ι ο ιι ο τι παιιέιει Ιπι:Ι6σειποπ Ιιο2ποιόι πιος 
ιρότιισιπι. ε_ 



Μ Α τι Υ Α ιι 

οπνοε- ειιΒιιε2ι ε 1·ιικινιιΞεπιι·ι·ΦυυοΜΑΝΥι 

ιινιώινινιικ. 
 

ΒΙ.ιΐό όν!οΙΥπιιι 8. θεοῦ". ΙΜΒΒΖΙΠΒ 184Δ. Ι. ΚΙΝ" , Β. Πάπα. 
 

Τά]ό!(οΖάε 68 ἱι·άιιγ. ΠΙ. 
Σ 

(Ποσδο:ΜΜΦαπ - Απάα·αΙ έσ Βαυαο·πα, θΙοποπ Π.) 

Βι:οιιιιγειΙ ιιιὰοιιιἔιιιγιιιιΚ ει;γιιι ιι;ειι 
εεήιιοε Ι‹οιεειιΙ‹ἔιτ ΒόριοιιεΙι ει ΙιιετοιιέιΙιειι 
π, πιι:Ιδιι ει Ιιεπεε τεετ ιιειὸνοιιιοΙ‹ επαι 
όε1.Ιοιιιτόεο οεει!‹ ιιιιιιτ Ιεόιοτειιιιιέιιγ, :Μπιτ 
ει:: ιόεΒο!ε να” οτεειιιιιπιοΙ‹ τειιάεΙΙοιιεε πιι 
νοΙιἐιιιεΙ‹ ε ιιι(Μ3άέεόιιεΚ εειιΙοιιιότιγο, όει 
εοΙιει πιοιιι τοπικ Κόι·-οΙ: (πωπω ιτιοι·Μ) ιο 
Ι‹ὶτιτετειιτ, νι:ε8έΙΦωοττ. ΑΖ υτόνι!ξη; ε Μ 
ιίιιιὅ εΙίο8ιιΙτεέΒοιι ΒόιιιιιιΙειιιά; Βι·ιιΙιιιιιΙι, 
Μ” Η), εεγοΙἀεΙιι 'τἐνεΙΥΒὅΙ ιετιιότ ὐῇειΜ› 
ιιιδΙιετι ]ό28ΠΒΙΙΙ) ε ω885β ιι·έιιιγΙιει ΙέριιιιιΙι. 
ΜόΒ σειιΚ 16 ἐν εΙὅιτ ο ίοπό Ιιετε58εέ8οΙε 
!κοι·οενοΒγι ίειοτοτει Μπι ΜΝ. ΙοἔΚιεεΙιιι 
ΓοιιτοειεἔιΒΒειΙ ; πιόΒ οεειΙ‹ Π) έν εΙὅττ ειιέι2 
ιιιιιιτ ίιΙτειΗιιιοε ΙιέιτιωΙοιιι ΙεἔτϋΙιΙι οι·νοεοΙαόΙ 
ειιτ6ΜόΙ οΙ τιοιιι ιειιιοι·ιετοιμ Ιιειιιοπι οεειΙε 
ιτιιιιτ ε8γοε τέει2 νειΒγ ό|ετιιιίένοε ΓθΠόΒΖθΓ 
εοΙιάειι·ιε Ιιέιιιτει1τιιέιιιεΙ:ιει;ειτύει Βιειιεύι·Ζειτει 
ιιι6ΙτέιτιγοΙτειτοττ, ε: ο ιζόττιό2ετ ε2ετιιιΕ «πω 
πιγἱτει οειιιΙ‹_ ΜεεΜι και" ιιειΒγοΜι ιθιιωθι 
ιιιιι !ιο!γΙιεΙι ιτἑιτιιιγειΙ οι·νοεοΙαιτοιβ Α οεύιτ 
Ηι2 ιιιι νόΙτ? -- εεινόε ιι€'ιι·ηέιΚ ετὅεΙι 
Μαι 8γιιΙειάόεει; ει Ιιιιι·ιιτ-Ιέε ιιιι νόΙτ? - 
τιγόΙιιιέιι·τγ!ιΙε ι'οι·ι·ό ἔγιιΙειάἔιειι ; -- οΙἀὅὸε 
Με, ,,εεεετιιἰειΙιε°° ΜΜΜ ιιιεΒνοιὅ τιιοεοΙγ 
Μι! ιοΒιιιτοπ ει Ισότιιοτιο2ωιιΒα ΙιεΙ6-ιένο 
@τι οι·νοει θεα! --- .ΙόεειιιιιΙτιιιιΙ‹, ει τιιοιιΔ-ι 
Ιιειιιιι Μνϋεειι ιό2ειτιιΉτιιιιΙε, ιιιἱἀὅιι @νέε 

ίϋΙνονέιι, Βόι·- όε Βγό8γιιέπειιιιΒιιοΕ τει· 
ιιιόε2ετεεϋ έιΙΙέεροιι€οι ειΙΒοτὺιιιιΙ‹. ει” Η 
ιεἔειὸῇιι ) ΜΗ ειΖ ιόοετοτιόεεοτ 2εινειιιοιιίιεει 
να” ει;γοε οι·θειιιιιιιι Ι‹όι·οε ιτιινοΙΙ.ει ει νόι· 
νοἔγέτ εΙΒοτοεοεέιῇΜ κια Επι Μι· ιτιιιιτιοιι 
ν6ΓΙ‹οι·οενοΒγ ' (όγεοι·ειειει εειιι€νιιι.) οεειΙ‹ 
1!γ. Βὐτϊεῇιι θε ιιιίιεοότοπιάιι Βόι·οε έιΙΙειροτ. 
νόΙιιει ω, επ έΙεττειτιιΙει€ ιε τιιεεΙκεΙΙειιο νει! 
ΙειιιιιιιΙ:, Μ” ιΙγ νόιΙεοιοενοΒγ --_έιιιι 
Βέιτιιιέιεοάτετιάιι οι·επιιιιότιγ -- τιιειΒιι ιό 
ειέι·δΙ ειι1Β56ΒΒόρειι σε ιειοεοΒι·ο, και" 
σωσει όΙετιιιίίτο, να" -8.ΖΒΒέΒΖ όΙειταιίβ 
ειστικε2ειτο Ιώι·οε ΜΜΜ 8γειΕοι·ΙειτιόΙιω ; ει 
εΙΓοἔιιΙΠειιι ι“ιΜιέειιΐ. ρθω ε2έιιιιτ6ιΙειιι52οι: 
Ιέτιιειτ 16Ζω ΙιεΙγΙιοΙι ΜιιιωΙοπι τιεΞΙΙ:0Ι, 68 
ώ:: ειιτιτοΙγ €γοΚι·ειιι Μια ει ΙιοΙγΒοΙι Μ;» 
τειΙιιιειΒ:ιτ «Μα νει€γ Ιιοεε2ύ ιεΙοι8 -τειι·κό 
Ιέι2ΜΙ Μοειι·έιιιιι, τοπικ --ῖ πιεἔἰοτειίιν:ι 
--|έι28Ε εΙδιοπιετιτ ΙιοΙγΙιοΙι ΚότοΕΙιοΖ σεω 
ΙειΕοπιι. υ _ ε 

. Ι.οΒιιιειιιΒιιιι -- ιιιιιιι. ο ΙειροΕΙιειι_ιε 
Ειεετιιιιιιιιιι οιιὶΚΒοιϋὅΙ κιωιωιι -- @σε 
οτνσεοΙ‹ ιι ΜΜΜ οεειΙε ιιιιιιτ νότ 
Κοτοενεἔγ -επι1Ιοιιιόιιγότ νεω 
"ιι ΠΠ, ειοΙαιτι, ιιιιιιτ Ι.ιρριοΙι Βόοειιοτι, 
ιιιέ€ ει νέιΙι616Ζω; οι π: ει νέιΙτόΙ!ιπι τα 
ΙιειτιιοΚειτ κι -- ν6ι·Κοτοενεω ΗΜ οικο 
ΖοττεΚιιιιΕ ἐιΙΙἰιῇἑιΙ‹, εὅτ ει οιιιιιέιιειΙ: 15 σως 

το ιεπιίιτ πι, ει πω: όνεεταΙεΙ: ειδα επ ιιΜώρ ιιιΙ:ιῇτ1οτιιτιιιιΙ‹ Ιι:ιτέιει, ΙιοΒγ ειι·οΙδΒΒ 
οΒγε2ει·ίί ΓιιτΙ:όειομ ε παπι ι·έέ επι 6Ιεττειιι ει νέι·ι·ο ε ειιιιοΙε ιιή:3ιι επ ιε1εΒε!κτο παπι ρε 
τόιιγΙοε ιιιο5ειΙοριτοτ.τ, ΙώτιοΒιιΙαιιιιΙ: Ι‹6ιό1›ε άΞε Κ6ενετΙοτι ει: ιιιο€τοιι6επετιο Ματ. -- ΒΧ: 

! 



104 ε 

Με εε ,,6886πιτἰεΙι8 πω, πιο” Ιιε 8εὅπ· 
8εεΙπιε8ο8ετόΙ‹ πι6ππι ΙπἰνεπιπιπιΙ‹ Ιεπιπιπ, ο8εΙ‹ 
πιεσε Ιπε!! νεΙΙεπιιιιιΙπ, πιο” ε π·6επ οπνο8οΙ‹ 
ι8 πιεππι @γ «Με εε ,,688οπιιιεΙππ.ε8" Γο 
8εΙππιέιτ, ππιππιτπιε ο8εΙπ πεπιεεΙΙ6πι68 Θετ 
ππιοεεεΙππιεΙππιόΙ 61Ιεπιε ε Με, πιεπιεππι 6ρροπι 
(Π: π8 εετ ν6πιποι·ο8νοεγ Με! τεππιε8εποπ.τ πε 
εοππόπιεΙ: τεττοττεΙπ. Ν6πιιεΙγ ὐῇιποπι Μπιε 
πιοποΙ‹ ιιεγεπι ο νι88εΙιεπε8ι 8ειιιτε ε Μι· 
8ει·,;οπτι Ιπϋπέ:Ιιε 8εοπιήέι!π (πι6ππι @όα 
σε61εειιι Ιιεπι6πιι Ιπόπο8 ππιοεεεΙοππιπιεΙπ νεν6πι 

' επ), πιο ππιε8οΙπ 65 ΙοετϋΙιΙιεπι ο8εΙπ ό” 
πωπω εεε πιιππιτ ε ππιιιΙπ Ιποι· θΙΪ0ἔω8ίΙ8Π Πιπ 
Β68εει -- π. π. πιπιππιτ ε ωπππι68ε6τ ϋπιπ'οπιπ.επ 
πω, Με εχόέγοε6Ιεετιι νι88επιεπε8ετ ε 
ν6πΙπόπ8εἔ 6ΙΙ6πι, ππιειγ Μπε!ετοΗπεΙ (οππ8ι 
86ΗπεΙ) ν68εδόι!π. Τ6ιπ6πηπι πε εεπ. 6Ιπιπ6ρ πο 
εεΙπιιεεεε: Ιεε πιοππι οΒγ6Ιι ππιππιτ εε ϋπιΓεπιτεπ 
εδώ πιοΙ68ετϋπιπιοΕ (ειιτοοπεππέιιιεΙπ) ε Ι‹6πο8 
Μ. 6Η6πιπ ππιι'ΙΙπϋά686. Ε 8ε6ι·Επιτ επ Μια 
πιο ππιοπιόεπιιιπιππ: ΙεεπιεΙ πιιππιάεπι 688ππ6 ε 

κς6π·Ιιοπι νεο Ι·ι6πο8868 -- ιι6Ιιε θ8Υ820Γ5· 
ιιιιπιά οΒγ68 οι·ΒεπιιιππιοΙπΙιεπι, ε Ιέιεε8 νι88ε 
πιετε8ι ππιοεεε!οππι πιοπιι,8,π ΒγόεγππιίίΙπϋά68. 

Ε8 -- ππι6ΙΙό'εν6πι πϋΒΙι πι6πιιοππιοπιι 
ΒόπιεπιοππιεΙπ νεπόπιεπι τιποτε ο!γ ιΒοπι Ι6πιγο 
εθ8 νιωιιι ε ΙπϋπίἰΙ: πιο” εεοπι έγόεγοε6Ιεε 
το ππιίί!εϋπι686Ιπ, ππιππιπ. νεΙεππι6Ιππ ,,ιτιωΙΙι86πι8 
ειιωοπετιε“ ππιίινοΙοτει Ι68.6επιοΙπ ο νε” πιπιππι 
Ι6ποεπιοΙπ , 8 πιο" ε πιππεΙει Με! ε ιπ6Βι πο 
ΒεΙππιιι ,,ιιιεπεπιε ρεοοεπι8“ νετεπιΙπ ο Μ ε 
τ68ιΙιὅΙ, πω” πιιΙπεπιπι ο8εΙ‹ οΙγ επιγεει·, 
πιπιοΙγ ε Ιπόπ ίοΙγεππιε νε" ππιοοΙιεπιι8ππιιι8ε 
Με! πέιππιεεοπ -- επιπιγι ο8εΙπ ιιἔγεπι ΕΜ 
Ιε8ΙΕΙππ, πιο” ε π·6ἔπ πιπιππιοπεΙι8πιιιι8 οπιπόιπε8, 
οοοτιο, 68 οπι8π8-ειπε ππιεπ ππιππιεΙππι!πεΜι ππι6Ι 
πέιπιγο8Ιιεπι, ‹Ιε ΘΒγ528Γ5ΠιιΠό νιΙεεο8πι 8 
εΙερο8Ι› ιοΒειΙππιε!πΙπεΙ ΒοπιπιοΙεπιόπιιιΙπ, 68 
πιο” εε οιΤ6Ιο ΒιπέιΙεπι Ι‹όπο8 επιγεε, Ιιε ε 
το8€ΒὅΙ Η πιοππι ν6ιοτπιπ εΙΙεπιπιό Ι‹όπ-οΙ‹!‹ε - 
τεΙπει νεπόπιι πιιεωππε ρ6οοειι88έι Με Δ 

ΜεεεοπιάοΙνεπι εεοπιπιειι @η 820Γ05 
Βερο80Μ 68 Μπέιει νι8εοιιγΙεπ. ιεωεικ εε 

πό68π·οπιά8ε6ι·8 ν6π ΜΜΜ, 65 πιο” ππιππιπ1 ε 
ν6πΙιεπι, ππιππιπι εε ιπ1686Ιππιοπι, πιιἰπιπι εε 08γθ8 
οπΒεπιπιππιοΙπΙιεπι πεππιεόπιεπ Ι‹ϋενοτΙειπι ε Κό 
πο8ίτό εενεπ, 655 πιι6%οπιάοΙιπεπι, πισω ε 
νι88επιεπε8ι νι8εοπιγ (πιιιπιτεἔγ ι·6Πειππο) ε 
ν6π 68 πιι686Ιπ 68 88ΥΘ5 οπιὅειιιιππιοΙπ και 
τϋΒΒ8ε6πιι Ιεπι68; εΙπΙι6ρεπι, πιοπεγ ιάεεεενει· 
οπποενίιπι ν6πεενεππ εε ιιτόΙιΙιἰΙ‹ ἰ8ππι6τ ύ] 
εενεππ οΙποεπιεπ εε πάθΒΓΘΠ(18ΖθΓΒθΠ, νε" 
θ8Υθ5 οπΒεπιιιππιΙιεπι -- π·68ε6ππιπὅΙ πιι68 6ρ 
ρεπι πιοππι Βγδεό'ό1ιοαοππι ππιοΒ εππόΙ, ε πιιἰτ 
ε" Ι6εύ]εΙιπι ΙπιιιππιοπεΙπ8ππιιι8 ε νεΙπόΙεεπό| 
ΗΜ, πισω Ει6πιπιει ἰ8 ε ν6π·Ιεοπο8ο8οπιέ8 εε 
εΙ8πΉ6€ε8 ΙιεπιτεΙοπτι, ΜΒΜ Με ει 
εοπιγο8 Μπιτ 6Ι6πτ, εενεπῇε εε πάοεπεπιπι 
8εεπτ (πιοπιπι6π ε Μάθε πιοι·εοπιεπε8 8τεπιππι 
Με), 68 ΙιοΒγ ε τγρπιιι8πιεπι πιε8οπιΙόΙεἔΙ6ἔ 
6Ιὅ8εϋπ· ε ν6π πειιιΙ ει; - Ιιεπιεππι επιε 
εοπιάοΙνεπι, πιοεπιπ ΙεεπϋΜι ΒϋΙΙεινενὅὅπ ν. 
οο8ππιοτο1ΙσπΙοιι8 -- πιιιε8ππιεπισιι8 νεΒγ πε 
€6ΙΙΥ05 -- Ιπόποεικό Ιιετππιεπιγο!ι 108ν8πό82ί· 
«πωπω Ι:ϋεν6τΙ6πι εε ιτΙοεο!πετ 6πιπιπι!: - 
8οΙ‹ΙπεΙ ΙιεῇΙεπιάόΙ›Β νεἔγοΙπ πιει πιππιπιι, πιο” 
ε νεΙπόΙεεΙιεπι , νεΙεππιππιτ. ε πω”, ε ο8ύε 
68 πιιιπιιιιΙέιεΙιεπι ΜπΙΙονεἔὅἰ τέιπι Ιιεπ·επ (επεισ 
τπ·ιοιι8) Ιπόι·ο8ι€ό Ιιετε8 εενεπῇε ΙεεεΙ68εϋπ 
εε ιά6επ·6πι68εοπτ, (ε τε8ππεΙπιΙεαὅΙ πιω! 
γεπι ο πινει· ε 8ρΕπιεΙι8 Ι‹ϋεροπιτ Με) 68 
πιο” Ο εενεπ· ΙώνετΙπεε16Ιιεπι νεΙιοει!π ε ν6π· 
νεεμ1Ιοπο, 68 πιο” @πι π8 ο8εΙε ο ν6πΙ‹όι· 
868 οΙποεε εεπίιπι ε Ιεεε8 νι88επιεπέι8τ - 
π'οππεπιεΙππιετ, 8 ΙιππεΙεποπ. ΟοπιιὶοΙῇε εεοπιπιεπι 
ππιεεεπιεΙπ νεΙεΙ‹ι ει ποππό ΒόπιοΙγεπιιι ΡΙιε8ι 
8ο!πει οι;γιΙπ πω” πιππε8ι!π πιω 8εεπιπιτ: 
επιπιγι ΜΖΟΠΥΟ5 πιο” ν6πΙ‹οπ·ο8ν6ἔγ ππιππι 
ό8Ι1161Ζι18Π νεπι ]6Ιεπι, πιο" ο πι6ΙΙπϋΙ πω 
(ΗΗΕ πιειπι πε ΒοπιπιοΙΙιετό, 68 πιο” ε επι 
ΙΙ10Γ8"8 Ιπόπιι6εου 1°οπ·π·ό Βθ6Θ8'56€θω)ΘΠ 
Ιοἔεὶεπιπι ι8 8εππιποΙγ π'οπιπο8 Μπιτ ε 8οΙππιε 
ππ8 νεεγ πιονποάγπιεππιποί18. 

Νεπιτι Ι‹6ΙΙ εε6πτ πιει πιεπι ππιἔιπ Γ6ΙπιϋπιΙ‹, 
πιο” ε πιεάν!πόπι πω” Ιπόπ- νεἔγ εγόεγ 
τεπιπ τ61πιπιτοπΙιοπι πιεπεπποπι τὐΙΙιεπεΙιπιε8Ιποε 
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:ιιιαιοΙ: Ιιέ:ι:ειΙ::ιει:ιειΙ: ::ιοΒΙε::ιει·έεό: έε ο: 
ν08Ιἑιεἔ1Ι, πιω: ΙΙΙ5ΖθΙ1 ε: Ιϋ:ι:ιεΙιΙιΙ Ι:ΙΖΙ'ο8:ι 
Ιο::ι εεε:ι:ι: :ε επ έ:Ι:ειΙΙ::ιοε νέ:Ι:ό:· εΙΙο:ι 

πι: Ιε :ϋΙιΙι:ιγ::ο :Πεμ ε: :ετπιόε2ε: νΙε82 
ΙΜ, ε έ·ρρε:ι ειΙ‹Ι‹οι· εποΙ:ο:: ο :ε:::ιόε2ετεε 
€γόεγ:ιι:ΙΙ:ϋ:Ιέε Βέι:οΙ:,`νει€γ Ζενει::, πως 
ετε:Ιπιό:ιγ:εΙοτι Ι:::ι:ιΙ, Η:: ει: οΒέε: Ι:ό:Ι:ϋ:· 
Μ:: νειΙε::ιοΙγ ο:::,ει:ιιι:ιι ΙέΙ.εεΙΙ: ΙΙΙΙΙΙ:ιδΙιΙι 
Ιειέιιι:εΙ::ιιιε :ΙΙΙ::ρο:Ιιει:ι - έε 82: εΙ::ιοπΙΙ: 
νά:: ε: :ιο:ΙνΙ:ό:·Ι Ιι::έιΙει:οΙω: Ιοε:ϋΙιΙι εεε:Ιιε:ι 
111888. :ι ίοι·::ιόειο: Ιε νΙε:ι:ΙΙ ν68Ιιοι. - 

Α πι: ει ΙιοΙγΙιεΙΙ ΙιεΙι:ι::ιΙ::ιεΙ: :ι Μαιο· 
:·έιΙΙε Ι:ό::ιόεε:Ιιο:: νΙε:ο:ιγό: ΙΙΙο:Ι, Ι:: :ει 
Βα:ΙΙιει::ιό ειι:ι:ιΙ: Μνϋε, Ιο:ι:οε ΙιεΓοΙγέιεία: 
ο ρτω:Ιε:·ει 7 ΟεειΙ: :οΙΙΙ:ι:εΙΙ:ιΙ: νΙεε2ει ειΙο8 
Ι:ϋωΙεΙιΙι :::ιΙΙ: όν:ΙιαΙεΙ::ο, ::ι::Ι6:ι επω 
Με:: ο:νοε ει Ι:ϋεινό::γοε ί:Ιι!ι:ι:ειΙ::ιει: :ε 
οεειΙ: Ιο:ιΙιεΙΙο:ιΖόΙε8 ο:νοεΙΙΙ, - :ιιΙ:ΙΙΙ:ι 
ε: οεύ2Βε:ι:ϋ::έ:ιέί ΙιεΙχΙιεΙΙ ΙΙότοΙ:::: :ΗΜΙ 
Ιγο1:Ι::ιΙ ε ΙιόΙγειεειΙνόΙ:ΙωΙ Ι:ΙοΙἐΒΙ:ὅΙεΒ εδώ· 
ΒγΙ:ει:ι:νόΙ:όΙ: ε:Ιι. -- ε: νεΙόΙι:::ι ο :όνε:Ιόε 
οΙγ :·ορρ:ι:ι: έε έιΙ::ιΙέι:ιοε πω, ΙιοΒγ :ιε 
8γ0ΙιΙιει: ε:::ιόΙ ω:: :ιιεε:ο:ε68ϋ:ιΙ: Βεεεεε 
6νΙ:ϋ:ιγνο:Ιιο:ι απ:: :ειΙΙ:ΙΙιει:ιιιιΙ:. - Δ Ιιι: 
:1ιο:·ιΙΙΙε Ι:ό:::έπε: ΙΙΙ:οΙ ε: ΙιοΙγΙιοΙΙ ΙιεΞι:ι:ε:Ι 
πιο: ρ:ι:ΙιοΒο:ιΙ6ιε :ε:εττιοε νέιΙ:οιέιεΙιοιτ Ι:ϋ 
ιοΙΙ:. 8οΙιοε:ιΙοι:ι ει: ι3εγ:ιονοΖε: έ:ΙΙιΙ:έΙ::: 
(ρεει::1οΙ::Ιειε) Ιο:.;ειΙ:ιι6: ΙΙ:: επο::ιρο:ι:ΙιόΙ 
ἱΜΙύΙνε :ιΙ:Ι:όρ εΙΙΙσρ::έι :Δημ Με:: ε: Ε6τοε 
:::ιγ:ιΒ Ι:Ι::ιο2:ΙΙ:έιεει :ιεπι :ϋ::έ::ι: ει :ο:ι:Ιοε 
:ι:::ιό:Ιο:ι, ρ. ο. ε: Ιιὅι·, ε: νοεόΙ:, ε ε: Βο 
ΙωΙ: ιιήέ:ι, Ιιει:ιε:ιι Με): :ι:ι:ιειΙ: (Ιι::·όΙο:Ι) , 
Ι:ΙνεΙΙειει::3εε ε Ιο:·ειΙ:ο:Ιέιεει ο :εε:ε:ι ΙιοΙΙΙΙ 
πιω: νό8Ιιο, ε Μ: :ή Ι:ό::ει Μο:: :ΙΜΙ 
::18:. ΜειΒει:ιι :ε :ειρειε2τεΙτει::ι οΙγ Ι62ειΙ:ει:, 
::ιεΙγοΙ: εεῇ:ειϋνο:Ι ΜΒ): :ιΙΙιειει ν:2Ι:ό:568 
:έιπιει:ΙΙιεει Με:: Ιιει::ιει: :ιιοΒε2ΙΙ:ι:εΙ:: :Ιω 
Μ” ε: νΙΖωϋΙονό:ιγ έΙ:ειΙ οΙ:ο2ο:: :ιόΙιειΙ 
εΙΙ:ιιΙ::ιε:Ιει:ιε:58οΙ:ε: Ι::νένο ε: Ιιο:οΒ ::ιι:ι:Ιε:ι 
:εΙ:Ι:ι:ο:Ιιο:ι ει :ιόΙιει εΒγ Μ: ΜΡ Μ:: ΜΙ 

έ:ιό :ΜΒΜ -- ::ιι:ι: πιΙὸὅ:ι Ιιὅ:·Ι›Ι:·ἐΙει: 
-- ΙΖ28όέ8 -- :ϋ::ό::: νόΙ:ιει; ε ε: :αιτιά 
ε2ο::ιοΙ: πω: ει: ο:·νοε:ιειΙ: από:: ασεπ ε 
εεινόε ίοΙγ:::ΙόΙ: εΙ::ιο::ΙΙ:όεει οΒγαΙΙΙΙΙ ΜΙ:: 
τΙ:::ιΙΙ :ιι:ι:·ει:Ιο::. ΝΙ:ιοεο:ι :έι:ι ιό ΒικιΙ:ο:Ιό 
οι·νοε, Ι:: 82:ΙΠ105 εΙΙ:ειΙο::ιπιειΙ ό52:·ο πω:: 
νονέ, ΙιοΒγ ιιΒγ:ι:ι πο:: :ιΙ::Ι:ιι, ε ῇεΙεπέ 
εΙΙΙέιωΙ:, :1ιεΙγεΙ: ι22:ι::Ιόε ::ιεΙΙο:: Ιο,3:ε:ιάεε 
Μ:: 8γό,·;γιιΙ:ιειΙ: , :ιέ:::ιεΙγ Ι:ϋ:·:ιγ:ΙΙ:ΙΙΙόε Με: 
έιε οΒγό:ι:ιόΙ :ιγί:ΙΙ:Ιιε Ι:ΙνιέιΙε:52:έ:εοΚ ::ιεΙΙο:: 
(Ιιό:ΒϋΙΙΙιε:ι,| και" ΙιἐΙο5ὅΙιε:ι) ε:ιγΙιΙΙΙ:ιοΙ:; 
- Ι:: πω:: Ιε::ιε:Ι πο:: ε:ιγΙι:ιΙόε:, :πιε 
Ιγο: :ιΙΙιειεΙ Ιιιιτιι:Ιέι:Ιιει:ι ε2ε:ινε:Ιό'Ι: (ΡεΙι:. 
ο:ι:ι:::Ιι. 8ειε::Ιοει) :ϋΙιΙι:ιγΙ:·ε Ιι:ιείοΙγ!ιε Ιω 
έιΙΙ:έινειΙ :ερειε::ειΙ:ιειΙ:? - Με Ι:: :ε ΜΗ: 
Ιει:: :εΙειιόε, :Με πω: :·ε:ιτΙοε, πω:: :ϋΙπόΙο 
:οε; πω:: ο Ιι:3::ει-::ιετε:Ιο:: ΙιειεΙ'οΙγέιε :νέα 
ε2Ι:ι:ο :ϋΙιΙιό Ι:ονεεΙιό :ιγ:Ινέ:ιοε Ιιὅ:·ΙιΙ:ἔι 
Μπι ε2οτιιΙ. Με:ιι:1:ιΙ: :ονέΙιΙι. Α :ιιιΙΙ: Μ: 
ὅεε2εΙ “έσωσε ::ΙΙ:::Ιο::ι::ιεΙ Β8γεΙ::ιε2:οιό::: 
ΙιεΙΙ,:,:ει:όιωε:, :ιιΙΙ:όρο:ι εοΙ: Βγε:·::ιεΙ:εΙ: ε" 
να” :ϋΙιΙι :ιερΙε Ιο::ό Ι:ΙΖΙιει:ι ειο:ινε:Ι6'Ι:, 
::ιΙ‹Ιὅ:ι ε: :ιγ:ιΙ: Ι:ϋ::1Ι :Ι:ι€ει:ιει: ::':::ιει:Ιο::, 
εοΙ:ειο:· :τιΙ:ι:ειἐγ ο5ειρίιεεειΙ ο ΙΙ::16Ι::ιο8 
ε2ειΙιει:;ΙιιΙιεΙ:. Ε: :ε πω:: 88γόΙι πιἱ:ι: Ι:ότοε 
ει:ιγειΒ ι·επι:ΙεΙΙο:ιοε :πιω ε ΙιοΙγε:ιι Ιο:::Ι:ο 
Με:: -- ::ιΙ:ι: ε':ΙΙιι:6Ι:::Ι ΙεΙο:ιόε, ::ιοΙγ 
::ιε:Βιι Γέ5ΖόΓ:Ή, Με: :ιει€γ ::ιέ:·:όΙΙΙιο:ι ἐει 
:ϋε:ϋ:: :ϋ::έ:ιΙΙ:, Ιε::ιό: ΙιεΙγΙιεΙΙ νΙεε:Ι::::έε:, 
ΙοΙιο: ε Μιά: ιιιο:ι:ιε:ι Ι:ΙΙ:ι:ΙιιΙό Με:: :ε ο 
Ι:οιΙιει:. Η:: πιό: ::ιοε: οΙΤόΙε Ιο:·::Ι:ο:ΙέιεοΙκ 
πω:: ε: :εε: ΙοΙΙΙΙο:6:ι, πω:: ε: Ιιὅ:· οΙ::::: 
εεή:ειϋνε:Ιιο:ι να” :πἰ:ἰἔγεΙ:Ιιο:: :έι:1ιο:Ι 
:ιαΙ:, Ιιει ρ. ο. ε: :::έιΙΙιε:ι και" :ΙΙ:ΙδΙιο:ι ΙΙΙ: 
:ό:ι:ιεΙ: - Μ:: έ::Ιέι:Ι::, Μ" έ:Ι:ειΙιιΙ: :Η 
ΙΙό:Ι:Ιοπι ε Μ” , :θε νεειο:ΙεΙο::ι :Μπιά 
Ιι:ι:, ::ιεΙγ 8ΒόΒ:ε Π8γεΙ::ι:1:ιΙ:ε: ::ιειῇ‹Ι :πιει 
86Ι:ιει 82Ιν]ει. Κό:εόΒε: εαπ: επανω, ΙιοΒγ 
ειέι::ιωΙει:ι - 86: ΙιΙιο:ι:ιγε:Ι Ιοε:ιε8γοϋΙι 
τέ52: -- Ιι8Ι8ὅ έγι:Ι:ι:ιέιεοΙ: :Η νο52ΙΙ: 
οτε:Ιο:ϋΙΙο:. Α:: εΙΙο€υΙ:Ιε::ι έγ::Ι:ο:Ιό οΙγ 
ΜΜΕ ειΙει::, ::ιοΙγεΙ:Ιιο:ι εοΙ: Ι:ΙεΙΒ εΙεΙ:ι:ο 
ΙοεΙ:ιεοΙιΙι πιοΙΙ-Ιιέι:ι::ιΙο:τι απ:: νόΙ: έει:ε 

ΙΙΙ: 



Π!!! 

νο!ιοτὅ, πιιιιε!επι !‹ιι!ειὅ Βο!ι21!έ8 πει! 
Μι! ιπο!!-!ο!ιο! !εῇ!ὅ‹!πι τειρειε:!ει!, -- παπι 
!ε Με!! ειδικο! ει πιοΒ!ι!11έει, ιπο!γ Μπι 
ΜΜΜ, ο!ωΖπι: πιο” ει πι!! !‹!1!εὅ!οἔ'ππγ 
@που !εἔιτιιπ!‹ ε2ὲπιεὶπ!‹!‹ε!, σε !ι!2οππγει! 
!ιο!εὅ!εἔ ιε τόι·!ἐπὶ!‹. Η 

` Α ποε!νι (!ιιιιτιοι·ιι!!ε) !‹όι·πἐΖοι ιππι 
ὸοπ Μεοππγει! ει !;όττειπτει -!έι!!π!έποε 
(!:'ι2π!‹) ε !ιο!γ!ιο!! !ιππτει!πιειΕτπ πόΖνο 
πιιππιπ!ώ!ι!ι πει€γο!ι!ι ε ττιόόοείτό!ι!ι Μίσ 
!γέιετ ΜΒ εγειΒοτ!ειπ!. Α !!ιετ:ιριέιτει ιιΒγειπ 
ειππγἰτει Μπι, πιινο! θΖ πιιπάεπ !πό!ιοπ 
ῇο!εε €γει!‹οι·!ό!‹ Μπι! ῇ62ειπ ε επι€οι·έι τει 
ρπεπτει!ειτο!‹ νεπότΓοππ!έιιι ε2ο!ω!τ νειεττει 
π!. Α2οπ!ιειπ ει πι! !ιο!ο!γ ει !‹όττειπτει Μέι; 
π οεει!: 85εε2ε!!1%ειΒγό8γ1ειππει! π. Α ΜΈ 
ι!εγεεο!ι!ι έγειΒοτ!ό π, !‹ι έγόΒγ]ενει!!ει!π 
ε πειτε!! επ έ!$8!έΙ1ο5 !ιππιοτέι!!ε , π !ιο!γ 
Με!! εο!!ε!ἔιτΙε 65 ει ποντοόγπειπιιοει! Μπιέ 
ιοτο!: Με! !εΒεπει·εποεέε!ι εύ!γε€γεππε! 
!π‹!ῇει !‹!ε2ει!ιπἱ έει ε!!‹ει!τπειΖπι. -- ΕΖε!ὅ!Ε 
οεπάέ!ει!πε ιπόόοπ ειπ!ϋτ!όπτ, πο” ει !ειε 
επ' Γο!γέιέπ Λ(ν!πε2!ιπτέε πὲ!!‹ϋ!!) Μπενε 

| €γο!‹πἐ! ιπ!πι!οπ!‹! Μάτια πι., ω” Μοτ 
οεοει| Γο!γειε!ἐ!‹ο!‹ τπιπ!οΒγ !ετει!ιοι!έιε Με! 
!ιόροιποΕ !ιο!γ!ιε!! !ιέπω!ιππ!ω!, εὅτ !ο!ιο 
Μ! ὶε; ει !'οτιιό !‹οι·οενεἔγο!‹πέ! ο!!επ!ιοπ 
(ειπα ει !ἐι2π!‹πέι!) 8 Βοπάο!ειτ , ει πει!οιι!πε, 
ε.2όνει! - ιπ!πε!οπ τπέιε!αέρ νι!!! -- τπιπ!.!ιει 
ει !ιοτοΘεόΒ ιποο!ιππ!ειπιιεπ Π! επιι·Βει!πιότει 
πἐενο πεπι πἔγππει2οπιοε !ο!ιοτπο, Μπιτ νεπ 
όεετονο!ιοιέί νιεεε!ι:ιτέιε ει!‹ἑιτ πιποεοπ. Η! 
ε2επ :ι ν!εεε!ιει!:έιε ο” εοπι !‹έροει ει Κότ 
πει!έ 52!δοιπ!!ι!ι έκτο!ιπίί Γειοτοτέι!, !όπόεπότ; 
πω! !ειεευ ίο!γέιευ !‹οι·οενοἔγπἐ! τϋι·τόπἱ!‹, 
Μ2οππγει! !ιενεε Γο!γπιπιιπέι! εαπ !ιι!ιπγΖππό. 
Α !ιενοε νει” Γοι·τό !ο!ιο!‹ επεόόεο ειπω 
Βοπιετιιιιε, ν!εε2ειι€έι·2ει!, ι!!ει!ι!ι !ε!έί!ιοπ ρο 
ι!!_ς (Νειιιτπειπιι) !ιε!ι!ομέει (ιπποτνιιτιοπε 
Πε) !ιἰέιπγ έι!!π! !ι!2οτιγοε !ιε!γτε ετ!ι.. ιππ 
έμιτε32ιπιοτη - Π188ν8€γο!ς ΒΥὅΖὅὸνθ, 
πο” πωπω! ιπιππιπ!ώ!ι!ι ο !οπό !ιει!γ!ιε>!ἰ 
!ιππτει!πιεΗ ποὰν!‹οι·οε! 0τοε!ε!ο 55 ΜΒ πιό! 

ιέπγο!!ει!π!. Σε !ιει ποιπ οεει!όε!οιπ ει !κόττ.ειπ 
εε Με! πιπ!ιο!πειρ εο!‹ ν!!έιΒοτ πγοι·Ιιο!; πιει! 
πιπιέ! ΜΜΜ πιοΒίο8!ιι!π ιεπτιεπι! ει! νόι· !ὅ 
νέ!ισε!ιειτ , ιτιο!γο!ε!ιοπ επ ο πο” ειπε Ιά 
πειε νειέ,>γ !!ιΖω!ειπ !‹όι·ο!‹!ιειπ ειοπνεε!, επι 
πέ! !π!‹έι!ι!ι !εοπι!!ο!ιετὅ σε οΒγοε ἰὅ συμ 
πιιτιιο!‹ ν!εεοπγειιτ ποπ νέτΚοτοε!ιο2 ε ο! 
τοπάετ!οπίιέεπιτ, !ιε!ιπω!ιππιτ ο πι" :πιο 
νέτΚοτοε Με! ό!επ- 68 !εόττειπ!!ει€ ίϋ!!οειι!. 
Με ιπέιι· πιει! πειροπ !5 !ωνέε ιο!οε στνοει 
επέι·πιει2τπήπ πε ορόε Μπι! π τω!! !28ειτοπ 
@πει νει" !ο!ήέι!ιό!, !ιππωπ πιο8ϊστά!!νει 
επ πιό!ι!ιι 2πνειτο!‹ει! ει:: ορόε !έιειιπ!‹ - 
8282 π νέι· ορόε (νεποειιειιεπιπ) νέι!το 
2ἔιεἑιιιει!‹ !ιι!ειῇ‹:!οπ!!ῇπ; πω' ει!πω ει ποΒγο‹! 
πειροε νέ!!ό!ό28Ε πειπ π !6ρ‹!ειΒπει!‹, !1ί·ΙΠΒΙΒ 
ιποΒίοπ!!!νπ ω! ειιπειππει!‹ ιυ!ειιιτ!οπί!;!ει. 
Απιιγι! ιπέιι· !εΒει!έι!ι!ι !ιιτ!ππ!‹, πο” :ι πιέιι 
!ο<ἐ!π!‹ἐ!ι!› εινἐτπει!‹ ερόε ε!ετπο!το ν!εε2!ισμ 
ε ΜὅνεΙ πιπῇτ! ΜΗ: !ιειεοπ!ό !ιιιιοπιίιει πι 
πγει·!ιε!!1π!‹. 

5ο!ι ῇο!εε ουνοε πάτε επειει!!. πω» 
ιπέ!!ιεπ :ι ποὸνο!‹ ιιο€γτοπι νι2586!ειιέι·ει, όε 
τπό!!ε'ιπ. Οεει!ἐ επ ε!Γέιδιι!!, ει: ο!νει!!ιι!!; παπι 
Μάτια π! Μ, πο" ει ι·έει !ιππιοι·ει!!ειππε 
σε” ρετο2το εεπι εΠ!γει!!ιετε!! νό!πε ο!ι πει 
ει ο!ιειπ!ει Μέι· ει!κ!ποτ ιπει€ειεποε Γό.!κ!γέι!τ 
τεετππ!‹ !ο!γειε!ό!‹ει! !ε62ο!ό!ιο πιω νό!πει.Ε ΕΚ! 
νότα , ό!6' πγιτ!αει πειιι!ε!ιει πΒγειπ ν!288έ! 
πππ!‹, ε τοειεπ Μια!!! νότ οεει!‹ !ιειτιιειτ νέι!το:!!‹ 
ποιπ! ιπ!επε!οπεέ8ι!ιππ5 πε νειππει!: Από!! 
ε!επιὸ!‹, τπε!γε!‹ ωτπιέιόόεε οεει!: Βιω 
πγοε !‹ότο5 έ!!προτπει!κ, ε πιε!γο!‹πε!‹ νι 
εποπγει! Μπι ει !‹11!!ει·ειἐὅ !ιει!εἔιεἐιιιει!‹, να” 
επ ό!Ιππό!! ο!Ζὲτἐιεπει!‹ ιιι!ειῇὸοπίτ!ιο!ό!‹. Ήιπ 
Η! ε !ε!ιοτ Π! πιέΒ ιπ!πτ!!π!εέι!ι!ι ]ό28Ι1 ε Με: 
ποε οπ!οιι!ιιε ε!ὁἔ. Κϋεπϋποτ Απότει! ε θει 
νεπτετ-πε!κ, !ώεπϋποτ 5!πιοπ ΡοτοποΖπε!‹ 
!ὅ!‹ἐρ‹ἑπ -- πιω: ε2ε!‹ ιπί!!αιότοΒ ει Μιάν 
πω ο!ιεπιἱἔι!ιειιι !ει;πειΒγο!ι!ι !ιειιιέιπγοεε68 
πω, ειπα οτι·οει ε2ετπροπ!!ιό!;_ ε2ε!‹ νο 
ω!!ε·!‹ ο τέεε!ιοπ ο!γ ει!ειρο!, πιο!γ πιεῇτ! 
ιπιπε!!π!ώ!ι!ι ει 8γιιΒοτ!ειι!ιει Με !ιενέεπι. 
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Βιιιιοτι Ε". ῇοΙοε ιιιιιτιΙκεῇε 'ή ιιιεεεΙιειι 
ΓοἔΙεΙῇε οενο2οι·επιιιιά ε ι'οιιάιοεότι $τειιοιτ 
οι·νοεο!ε ίὅ οι·οοιπιοιινοιτ. Α νόι·ιιοΙ: ἐΙοτπιίί 
νοονκειιι τιιΙε36οιιοεΒει ε Ιιγροι·ιιιοοιε, Βγ 
ριιιοειε 6ο ερειιεοιτιιε Ιιενοιιιτοπιά!ιοΙι πονο 
2οτοΙιΙποΙ ιοΙΙοιτιοετοιιιοΕ. Ι.οΙιοιτιο Μπι ο ιιο 
νοΙ:οτ βεν τοωιωι: ιοοτοιινεΒὅεέἔ, νοε 
ιοκινε!ιιειιγ έε Μενοι·ιΊε68. Α2 οΙεὅιιοπιϋ 
νόι·Ιιοπι οοΙ‹ ε τοετοτινε (ΠΙιι·ιιιε) ο ενέιιιν 
Με Ικονοε ε νόι·τοΒοοε ο οεοΕόΙν ε ω 
Ηιτιι οΙοπι Ιιοπιιιο. Α εενό οειιι·οιιιεεηιε ο 
Παω; νεο ΙοΕιιιεττνε. ΙΙν τιιΙεῇεΙοιιιιεΙ Μι· 
ε νότ ε ιὶιὸὅΙοΙιΙιειι , Γοι·ι·ό ιιιοΙΙΙιετινεΙοΙ› 
Με (ο τιιιιιοΙ ιοττόΙιΙι ο: εποε! ΗιίίιιίίΕι!ι ο 
τιιΙεῇὰοιι ε ι·οΙιειιι εΙεττ) ε Βιιεεεεὶνέιτιν ο 
Ιὅιτ; Έν 52ιτιτο ε Ιιεε!ιεττγειο!ιΙιετι. Ροι·ιιό 
οιύ:Βετι ε τοΙιειιι εΙειτ “Με ε τοετοιιγε 
ιιεογοπι ε2εροτο6ΕΚ, που Μάι! εοΕεεοι· ε 
πιέι·τό!ε εΙετι Ι‹ονέιε Μι. Α Ιινριτιοειε Με 
ΙεΙιετι οΙΙοιιΚο:ὅ εΙΙεροΒοτ Μαιο ειπα: ωο 
ΙώΙν ε τοετοιινε-ιειαεΙοπιι , εοΙ‹ ει·έιιιγΙεε ε 
νοποετοοεΙκο, Με ιετιο:ιΙ‹ ε Ιιεονιιιέιε 
(ιγρΕιυε) ιιιεεοειιΕ εεεΙκεΙιειι, ε ΙιιιτιΙὅΙ‹, 

*) ΠιιΜΒιιο!ι ιιοι· 3ιι88ΝΜιι.Π€ΙΙ πιω. ΟΙιειιιιο; 
ΒοτΠιι 1842. 

ΚετινετόΙ‹, νϋι·Ιιοιιγ Με. Α ερετιεοπιιε 
ων Μερα, ιιιοΙνΙιοπι οεο!ιέΙν ε τσιπο 
ιινε εε οεοΙώΙν οον82οι·ετιιικιό ε νότιο 
Ι‹οοεοΙ‹ ιιιοιιτινιοοΒο, Μοειιιν ο Μ” ε νου 
Ιοροιιγ (ριεοοιιιε), ο Ιιετ€γετ ιιοπι Ι:όροιτ. 
Α οϋι·νοΙν!εότΒεπι (νεΙ_ιοπι ει εΙΙιεει!ιετι, 
εερειιιΙιειι? πιο), ΒοιιιιοΙοιιι) ο ε εερεότ 
Ι‹ότΙ›ειι (οΙιΙοι·οειο) ην ιεΙεΙΜί ε νότιο ο 
Με ιιοπι οοεΙόόοπι ο:οτι οΙοπιεΙΙεροΜοτοΙοει 
ΜΙ ε νεοιιόιοΒοπιν Ιιετεεει, επιιιέι! ιο ιτι 
Με , ιιιιιπΙιοΒγ ε εερεΜκόι·Ιιειι (έιΙιεΙεΙιεπι 
ε νοτιοΚοοεοΒΚοΙ ο" ει·ειινωιι) “Με 8 
νόπιοΕ νεο-τει·τε!τιιε. 

Α @οι ιιο(ΙνοΙ: - ορο, ιιγέιΙΙιε, νι· 
ιοΠοι ετ!ι. Μοτο ιιεροιιτε 26ΚόΙοτοεΙι πιιόόοτι 
νι2εεεΙιετιιε!κ - ο ε Βόι·οοέίι νοογιετι (αιι 
Ι‹ι·οοΙιο:ιιἰε) ε:οΙΙοτιιεΙιιο Ϊ6ΓΒΒΙΚ εΙιεΙ Με 
ειοΙνο ΙιεοοιιΙό ιιοεΙνι ιι·ειινΙιειι πιονοιοτοε ἱε 
ιτιοι·οτοΕΕοΙ ο τοιινοΙι!κοΙ Βὅνίιοιι‹ιἰ ε Ιώτιειιι 
ε νιΙεεο2. νοτοπιά εοΙ‹ οτιόιΒι !ιοτιιέιΙγϋτνόιιγ 
Ιιο -- ε ιιιιτὅΙ ΙοΒΒϋΖοΙοΒΙι ε2όΙειιοιιτιΚ; ε 
ιοΙοιιΙοο όι·ιτιτοττοΙ:οτ ιο ι·έε2Ιοι.οο!ιοιι νεΙε 
πιιιιτ οΒγο!ι Με: ιι·έιιιγΙιειι ΜινετΙ:οοό 
$οτΠεΙκ πιίίνοΙοιοιι 

τονε!ιοι ΓοΙνετιιειΒειι τεΙεΙειιὸῇεΙ‹. 

 

ΙίἱνοιιετοΙ: οι·νοει ΙεροΙ:- εε ιιιιιιιΚεΕΙιόΙ. 
Βοιιο2- εε οΙοττειι. 

154. 1°ιιμο.πωΙαοο!ι ει υιοιιιπόιι 
Ιιδι·άΙ οιιιΜει·πόΙ. Η. Μ. Βουι·οειδι- 
(ΡοΙντετεε) Πε ε: οιιιιόίιΙΙειοοεΕεΙε οΙεὅ ΜΜ 
Ιδιιοεο οε ε!!εΠεέιοετε ιιόινο @Η ιοΒιιιεΒΙι Κο 
Γι νοΙοιιιοτιγοΚτο νιο5ιερι!ΙειιτιιιιΙ:_ εΚΙ:οι· ε 
ΙοϋνοιΕοιδιιόιοτοΚτο εΚειιιιιιΙ:. 1) Μιιιιιοιι ύ_ῇεΙιΙι 
ἐε2ΙοΙοεοΙ‹ οιοτιιιι ε Μ” ΙιόΙνεεοΙε τοειΠε εε 
οιιτΙόεΙΙε:οοεΙ‹εΚ Ιώριοει ΙιοΙνοτ Σ) ΚόΙΙΕΙ;οι· 
ειο!κει εοιτοΗιδΙ ε2ετιιιει€ετιε. Σ) Πενειιε: ε 
ιοΒιιεΙα ε!!ειιοέιΒε οΙΙοτι ιινιΙετΚοιΙΙ‹. 4) νε 
Ιειιτιιι, ΟοτΙιοτ, Μεγοτ εε Κτειιιοι· 

Ιοτιιοε εοετοΙε!κεΙ Ιοριιο!‹ ι"ϋΙ=ειοΒιιεΙε Δω τοι· 
ιιιόειοτο ιτιοΙΙοττ. νο;;το δ) Μεινε τ επ οιιιιό 
εΙ!ειΙ‹εΙ‹ ε:εταιεπεεει ε @οι εΙΙετοΙ‹ Ι‹ιι'ο]Ι6 
εοεοΙιο2 @όπου ΙιεεοτιΙό ιιιόόοιι Με ιο. - 
Αι οιιόόεΙΙει!κεΙ: ε2επιιε2εεετε ιιόινο Με” ω 

ρεοπεΙετοΕΙιόΙ ειοι·ιδ Ι‹ϋνοιΙ‹οιὅ τοοιι!ι.ειιιειο 
Ι‹ετ νοιι. 1) ΑΙιόΙνεἔοΙ‹ Ι:ϋΙϋιιιό!ο ιιεεένεεειιεΙε, 
ε ΚΠΙϋιιΓοΙο ΒΙΓο_ῇΙὅ‹ιόεἱ ΐοΕΙιεΙ ΙιἰτιιεΙ‹. 2) Α :ιε 
ενοΙιΙι ΙιόΙνεοοΕ Ι:ϋιορροιιηεΙιετι ωιειωικ ο” 
νιΙε.ΒοοεΙιΙι, «πιει οΙΙειοτι ΙιόΙνεΒοοοικε, ιιιοΙν 
ε Μίο]Ιοτιόό οιιοόε1ΙετοοεΚε οο1τε]ει ι'οεΙεΙιε 

ο1νεεόιιιΙε ΜνοιιειιιιΙ: ~ 

`θ 



108 Βειιοι- 68 έ!ε!!ειι. 

ιιιεεε!ιειι. 3) Βειιι!εεειι οεε!‹ ε", ι!!!ιέι!ι!ιειι 
2 νε" 3 η οι!τε !ε!ε!!ε!!!‹ σε!! !ιό!γεε!ιειι. 
4) Αι οιιἀοε!!ε!οοε!‹ε Μόνο! Γιιτ!ε !ωτεει!!!! 
ε !ιό!νεεο!. 5) 8ο!! έι!!ε!ο0$!πε!: !οε!όιιο!ε νέ 
Βόιι !”ιηιενε πιει·ει! ε !ιό!νεἔτιε!‹ πιει·εε!ό!ιε, ει! 
ε!!ε! ιιιοι!;έιει!σειι εΚεεε!νοι!ε!νε!ε. θ) Α !ιό 
!νεε!ιό! εΒόειοιι !‹!ειε!ιεε!ι!!! ἐι!!ε!οοε!‹ε εο!‹ 
!ιεΙΜεο!:ι!ι, απο! ει οιιεό!ιό!νεεεεεε!ιειι (νοει 

ώ οιι!εο εεπιἰιιε!οε) !ε!έι!!, άι Μιά! ι1€νει10 
παπι!! ε!!ε!οοε!‹ε. 7) Μἱτι!!ιοἔν ε ιιιε!!έ!‹!ιοτο 
οιιτ!ό_ιε!ιειι εο!ι!ιε! !ιονοεο!ι!ι !ιό!γεἔο!‹, εε πιει· 
εφε εο!: ε!!ε!οοε!ώ!‹ !ε!ε!!ε!ιιε!μ ειιότ! ει!!!ει 
!όε!!!‹ Γ6!εόρ ε Βετο οιιι!όοε!όπινοι!ιοιι !ε!ει!!ε ώ: 
!έιιιι!. 8) Αι οιιι!όε!!ε!οοε!ιε!: ειειιιιειεεε ω 
!ιέι! !εεεεενο!)!ι !ιεεοιι!ε!!ε! Μ· ει ε!!ε!ο!‹ !ο 
Με!! ΐοι!!!!!έειδνε!.! Ειειι ε!!ε!ο0ε!εε!( Με 
!ιοεειι! ό!ο!!ο! ΒἰτιιεΙ‹ (2-+Β ιιερ!Β), ιινε!!ιε 
ε!!ιε!ιεΚ,,!ι!τ!εις!ιο ιιιοΒιιιετονι!!ιιο!σ ,ι ε ιιιο!εε 

Δ ε!!ε! οιε!; !ιοεειε!›!› Κ!!! ιιιι!!νε πινει!!! ν!εειε 
ιιιοι€εεί ?!ε!ιε!εόΒοἱ!‹ε!. Ε!ε!ι1!‹ιιο!‹ !εε_ιο!ι!ιειι 
Με! ιιιοΒ ε 280 Β. ιιιο!ει;, 10" ε!ε!! ν. 450 Β. 
!`ϋ!ϋ!! ε!!ιε!ιιε!κ. - Βοτ!έ! (!νειιι€ε!ε!)ρ ιι!! 
νέιιν! νεενιεενειιν! ιιιὲτἔε!‹ !σε!ιε!εεε ε!ε!! ε 

' ιοιι!ιειι !ιειιιετ ο!νεειιιο!‹. ή Α !‹!Γεειειι! οι! 
εόνε! 110τιι εεε! !€›ιιιει·τ!ε!‹ εο!: ε!!!) 1ιεεε!ι1 
ω!! Μ!! οιι!!όε!!ε!οοε!ιε!! !ε νετε!ιιο!‹ Μ; πιο 
!γο!‹ νε!όει!ιιιι!εἔ ει οιιεό!ιό!γεεοεε!ι!ιειι ιθιι 
πιόειε!οε !ιε!ε!!ε! ιιιι!!!ε!‹ Μ. Α ΜΓεοεετι! οπώ 

ε!!ε!Ι:ε!‹ εενι!ε τόειο ϋτοε εε 6!ε!ενειι€ο, ει! 
όιι!!ε παπι εο!‹ει·ε ιιιοιἔεε!!ιιε! ε έ!ο!!!!ιο! νωπ 
!!!‹. - Εεειιενειο!εεε!ι!3 !ϋιιοιιιέιιν ειοιι!ιειι ει 
οιιἀόε!!ε!!‹ε!‹ιιε!‹ !εειι έ!έιι!‹ ιιιοι;ιέιεε. ΜοιΒε 
εε!!! Κό!!ὑ!ό!‹: ι·όει!ο!εεε!σ εε ε!!ε!ειιοεε!‹. Α 

τόει!ο!εε ιτιοιἔεεο!‹ Μι! ΜΜΜ!! ε !ε]εο!ε ιέε 
!ϋτι8ϋ!ιιιε!‹ ι°ἑτει;-!τ!οιιιύ (ννιιττιι!ϋι·ιτιι€) ε ε 
!ει·!‹ !ι!ενό- έε !ιε!-ΐοι·ιιιειιι ιιιοιεεεε!, ιιιο!νε!: 
ει!!! ε !οε!ιιο!‹ θι_ενοε τόειο! ε !ΘΒ!εϋ!ϋ!!!ό!ό!1!) 
ε!ε!ιιο!ιε! ιιγει·ιιο!‹. Αι ε!!ε!ειιοε ιιιοιιἐεεο!‹ ε 
!εε!ιιο!‹ ιιιιιι!!οιι τόειο!! Με!!!) ε ιόει!ιι!ο!ι!ε! 
τόειἱιι! εενειιοε (ε!ότειν·εεν !ιε!τε!ε!έ) τόει!ιι! 
ρετ!!ἔ !ειι€ο!γ!οι·ι.ιε!εει ιιιοι€εεο!ώό! ε!!ειιε!‹. 
-- Μιιιτ!ειετι πιοι€έιεο!ι ϋιιε!!ό άι 828!32·1!! ε 
!κετε!!ό! !ϋειιδ πιοιιέεεο!ε ; ε ί" ΒνεΕι·εενεεειι!!: 

ει! όειι·ο, Μ” πω: ε!!ε!οὸε!ιε!ι ι!!_!ο!‹!›ειι 
ει!!! ε!‹εὸε!γο!ιτ ο!ιιιοι‹!ί!εεει·ε ε !εε!‹!!!ϋιι!ιἑ 
!ό!ι!ι ιι·ιοιεεεο!κε! !οειιιε!‹. -- Ηοιι!ε !ερεει 
!ε!ε!ε! Βιοι·ιιι! ην οιιι!όε!!ε!οοε!κε ?Ε ρετσι 
ιιν! Κ!!! ε!ε!! Γιι!ιε πιοΒ ει ε" !ι!!νο!ν!‹ιιι·! 
!ιοεειέι !όιι!, ε: εΙ‹!‹εΞρ ε πιέ!ιειει!ό!7 ε ρωσι 
!έειε!‹ὶἔ απ!!! θ !ι!!νε!!‹ιινἰ !ιοεειιι ι!!ε! 4δ 
ρειοιιινι Μ!! ε!ε!! Ιιιέροε ιιιοΒ!ειιιι!. Αι Μάη; 
ε!6ε‹!ο!!ε!‹ε! ιιιι€ε οενειοτ ϋειιενοενειι, επι 
ιδ οιοιι τἑειο!‹ ε!!ε!!εεἔε ιιιο!!ε!! οΒόει ε!!ιε 
!ει·ιο!!ιεεεε! ιιγ!!ε!!ιοι!!ε. - 5ο!‹!‹ε! ιιο!ιει!;!3!3 
σπιτι ε!!ε!οοε!‹ε!‹ οι6!!ε Μ!!! νε!ειιι! Μιοιινοε! 
ιιιοιιτ!ειι!;. ει ο Μό!!! ) ιιιόε ίΒοιι ε!!όιιδ ιι!! 
ιε!ε!‹] ε !ιεϋνο!!!ειδΒοιι ροιι!οεύ!!ιε!ι: Βεειο. ε) 
Αι οιιε!όε!!ε!οοεΚέι!ι νε!όεεΒοε ε!δ!ώριο!! επι· 
»Με (Αιιι!ι·ν Βο!ειιιρο!ιιιε). !›) Α: 
οιιὸὸε!!ε!!‹ε·!ε ει ειιι!ιιιγόιιεΚ εεε!! ε!δ!εόριο!! τό 
Με με. ει !!!ει;ι·ειι!!ειετιιο!ι (Ει·όνοε!- εε 
Βιιιιιεε). ο) Αι οικ!όε!!ε!!σε!ι ε· ιιειιιι ιιι€ει· 
!ιι!ε_ῇ‹!οε!ιόρ! Με! (Μεουινοιι!ιοε!!). τ!) 
Αι οιιι!όε!!ε!οοε!ιεΕ πιοιεεεει!ιι ει!!! ει επι!!! 
Δε! εενεε ε!!‹ε.!ι·όειο!! ε!νε!εει!_!έι!ε (πω. 
Πε τ!). ο) Αι οιιόόε!!ε!!ιεΚ ε Με!! οιιι!όιιε!ε !ε 
ι·ϋ!εἔεε ε!νό!,.νε!ειιι!ιι! ε νόι!ο!ιεοεο!ε ε νεζτιιε!: 
ε!οι·αιο!! Με!! (Ρι·όνοε! ει Β ιι ιτε ε ε, 
Πιει·ιτιε!!). !) Αι οιιἀόε!!ε!!‹ε!‹ ει ειιι!πνο 
ό!ε!έτε όε !ι!Γεη!δτ!όεότε ιιόινει ει!!!εεόΒεε ΐ6!!ό 
ω!! !!έρειιιο!μ ε ιιέ!!ε!!! Μ” ε εν!!ιτιδ!οεϋ 
ιόε οτει!ε!! ιιιοιιειιε!ε! εΙπειοΙιιέι!‹ (!!!ενετ). 
- Οεειε!ιεεοιι!ἰ!νειι ει οιιἀὸε!!ε!!‹ε!ι ό!ε!ότό! 
Με ε!!ι!!Β !ειιιοτ! !όπινο!ιε!, ε Γέι!! άι. Μ! 
τιετιιιδ τόειο!ε ε ει ειιι!ιοι·Ι @εε ό!ο!ιτιϋνοε 
ω;!εεω εε1ε!εεεεινε!; !εϋνε!!ιοι!$, ει οιιτ!όε! 
!ε!!ώ!: οιιέ!!!!ι! !!!ε!δ !:ϋνε!!ιοιό50!ειο-!ε!υπΕ. 1)Αι 
οιιεόε!!ε!!‹ε!‹ ιιό!!ώ!! οετ!όιιοι!νε88όε ιιοιιι Μι 
ιιετιιιϋ! κόρεεεεεεο!. 2) Α ν!εειενοιο!6 οεόιινο!‹ 
ε! οιιι!ό!ιό!νε8οεε!ε οιιι!όε!!ε!!ιει !εΒ!ι!!ε!!ο!ο!ι 
Μ!. 3) Α ιιιοε! ιιονοιο!! !ετ!ε!ό!!6Κ!ιειι !ε 
!ε!!ε!ο!! οιιι!ό, εϋι·ιιε.εόεε 65 !ερει!όεεεεε 
ιιι!ε!! Μπι Μ· ειοιι !υ!ε_!εοιιεεεεε!, Μ” οπι 
ἀόε!!ε!!‹εἰ! Ιιειιιει· όε !ώιιιινοιι !”6!ειε!›ει:!!!εε, ε 
!ιοιέν ε !ιο.εειιι όε !!ει!κειιν ε!!! ιιειιιιδιι!ε!ιοιι 
!(ϋιιιιγϋ5έέξιο! !‹ειοει!ί!! !ιε!!ιεεοιι. 4) Ηοέν 



Βο!!ο:- ἐε 6!ε!!ε!!. 10θ 

Με!! ο ο:ό! ε!ότεεεό!:, ε:ϋ!‹εὲἔεε ε: οι!τ!ό!!εΕ 
ε!!‹ε!!!!ε!οε ίοΙγεεό!εο!ε!κε!! !!!εε!!!εί!εεε; π!! ε 
Μ!! τόε:ότό! ε ε!!!!!!!!!εγ όε Ποοννρο!· 
!!!!!·ί8γε!!!ο!: !!εόνόν!ε!, ε ε!! !·εε:ότό! ρε:τ!!ε ε: 
ο!!!ε!εε ε!ε!! !εόεε€εεοε ε!νε!!!ε:!ο!! !!γε!!!!ε!! 
νεεεόεεο! !ϋ!·!ό!!!!‹. 5) Α: ε!!!‹έρ !!›!ε:ε!!ε‹!ι!!! 
5 νεεὰοτ!ε5ε!!‹!!ε!! ο!έίεεεί!ε!! ο!!εύε!!ε!οοε!(ε!ε 
νόμο τι!!ε)εο!! !!!ο:ἔεεε!!‹ ε!!ε! ε !ο)εε!‹ε!!ο: 
ότ11ε!ε, !!!ε!γ!γε! το!!!!εεε!ι ω!!! Θ!·εε!! Ι!!! 
!γεεεεε!!ό!! (Ο τε εΠεο!! ε!! Ρο!!!!‹ε!) Ισ!!! 
νε!ε!ό!!ό! νε” ε Μ!!! (!ι!!!ε) !ϋ!σεό!ό!!ε!! !ε 
Ιε!!εο:!!εΚ. θ) Ο:ό!)ο!κε! ε!ό!·νό!! ε: ο!!τ!όέ!!!ε 
!οοε!‹ε!‹ ε !ο)εε!‹ε Ις!!!εὅ τό!ε!,εότε :-- ε Β! 
εο!!ε ρ το!!εο!·ι!ε-τε - !ο!ορετ!!!ε!‹. 7) Α: 
ο!!ε!6ε!!ε!!ιε!ε ε!·έ!!!γ!εε οεε!‹ ΜΜΜ: ε:ε!!!ε έ!! 
ε! ε !ο_)εε!ιε!, ε εε€γο!!!! ε:ε!!! ε ε!!! !!ε!!!:ὅ 
τόε:ο!ι !‹!!!ϋ!!!`ό!ο ι!!ε!!!ε!! !!ε! ο!, !!!!ι!!έ!!! επ: 
Κο!!!!εο!·ο!νο Ε!!!ϋ!!ε:ετϋ οεο!ε!ενδεόετο !!ο: 
α!!! γό!!!ε. 8) Μ!!!!!!οεγ ε !ο!εε!‹ε !‹!!!εὅ !!έ)ε 
ε!!ε! !ό!ώ!ε!εεε!! Μ! νε!! νο!!νε, ε: ο!!τ!όε!!ε 
!οοε!κε!‹ε !ο)εε!κε!!ε!ς Βε!εδ ε!!ιε!!·όε:ο!!6! επ!!! 
!ε!κετό ει!!! νε!εε:!ε!!!ε!‹ ο!. θ) Α: ο!!!!όε!!ε 
!οοε!‹ε!‹ !ε!!ε! !ώ:νε!!ο!! όε ε!!γεε! ό58:0!:ϋ! 
!ο!όεε ε !ο)εεεε!ι σε!τεε!!γεεενε! εε!!! ἔσω!!!) 
!!ε!ό. 10) Μ!!!!!!οἔγ ε:ο!!!σει! ε !ο!εε!!!ετε ω!!! 
ρε!!ε!! οεἀόε!!ε!οοε!‹ε!‹ !!!όε !ε!)οε έ!ε!οτο)!!!‹ 
Μ!! !ε!ε!!ε!!!ε!‹ ε!‹!‹ο!· , Μάθε ε !ο_)εε!!ε!!! σε!! 
!!ε!!ό!γεεεεε πι!!! ο!!!!!!! (!ο!!!οε Με ε εγε 
π!ὅ!οεὅ:έ!ε!!ε!‹) Μ:οιηιε!·ε !!ε!έ!!ι!!: εε Γό!!εο!!! 
!εε!ι!‹ πιο!!! !ε!!ε! ε €γ!!!!!ό!σε ω!ε!ε!ε !!ό:νο 
ε €γ!!!!!6!σε6:δ ρο!·ο:οεο! ό!! !!!ό!!. Π) Ε εεε 
τ!!!! ε: ε!!!ε!!!ε ε!ε!! οεε!‹ νε!επ!ο!γ τ!γ!!ετ!!! 
οι!!! ν!ε:ο!!γ!ιε!εε, νε!ε!!!ε!γ !!!!!ό!!ε:οτ!! «πό 
!!ε!ι !!!!!ε! (,εε!!!!!ε) ε!ν!!ε!ε ό!! Βε!εε!οε!!όεο 
,εο!!εο!!!ε!ό; ε ε: ο!!εόε!!ε!οοε!ιεΚε! πω!!! πο!! 
ε!!! !!ο!εεηε!! !ε!!!!!!ε!!!, !!!ε!γε!!: ε_ι!δ ο5!τε 
ε!!γεεε! ε εε!νε!!-!!ετ:οε !!ε!!ε!εεεεεε σε): εο 
!!!όνο! Εό!ό!!ε!!Ε, ε €γϋ!ε!ό!ο56:ϋνό ωε:!!ε. 12) 
Α εε!!·ε!!ό!γεεεεε νε!όε:!!!!!!οε ε:ο!! ρ!!!εεε!!σε!! 
Με!!! ε!, !!!ε!γ!σε!! ε θτεε!!-!!ό!γεεεεε ί!!! 
!!γ!!!!ε ε !!!ε!γ!εε!! ε: ο!!άόε!!ε!οσε!6ε!ε !!ο::ε 
_!ετιι!εεε ε!!ε! ε:ο!! ε!·ό!!ε!! !σε!!ε!εε !ϋΡωε!!!; 8 

!!!ο!!γεΙ ε $γϋ!!!ό!οεό:όε !!!!ε)‹!οι!!‹όρ! ρασκ 
πο!!! νόε!!ο !!!ε!!!.) - 

Α: ο!!!!ό!!ε: !‹ενόε!εὲ ε!!ε!!άό 

ε!!‹ε!!·όε:ο!; ε!!!ε!!: 65 !!!οΒο!! ε 
!!γεεο!:. - Ε:ο!: !ε!!!ό!!!ό!ό!ε ε ε !ό!!γοεοε 
Θε ε!!ε!ι‹:!ὸ τὸε:ο!‹!ἱ!! !εό!!!!γο!! !!!εε!!!!!ό!!!!ϋ: 
τε!!!ο!δ!ε. Ι.0%γε!!οτ!ε!!!!ε!! ο:ε!‹ ΗΜ!! ε !ε!‹ο!!γ 
!!ε!!γε ε:ε!ι!!!ε!!!!! !ε!!ετό)ε!!ε!ε ο!!!ε!! ό!! ε!νε!! 
τόπο! !ο!!›ὅτεο)!ε!‹ (Ερ!‹!ο!·!!!ο!‹!ε!:ο!!ο!!) ίστ 
!!!!!!)ε!!!ε!!. Τε!ε!!ε!!!ε!‹ πο!! Με!! πώ;; ε: ο!! 
εό!!ε!! !!γε!!κε εοΙγό!: !'ου!!!ε)ε!σε!!, νότ!ο!‹ε 
οεε!‹ εε ο!ε)οεορρε!:. - 

Α: ο!!εό!!εΚ )οεοο:ο!. Α: Με!! 
!!ε!!! !!!εε!!!όεεϋ!όεο 8 ε: ο!!!!όε!!ε!!!έ!!: !‹!!!ε!έ!8ε 
ι!!ε!!, ε: ο!!!!ό!!θενεεεόε νεεγ!ε!!! !”6!!εο!!!!εεε 
!ϋ!·!ό!!!!‹, π!! ε!ε!! !!ε!!!!ο ε !εε!!!!!ϋ!!!ό!ό!!!ε ε!ε 
ε!! )οεοο:ο!ε !ε!τ!ε‹!!!ε!: (Με!!. .!ε!!!!!. εεε Ε. Κ. 
δε!. $!εε!. 1843 .!ι!!! - Αι!ει!ε!. (Γο!γ!.) 

Μ. Μ ο τ: : !! ο τ. 

ΜΒ. πωπω!. (Μ. 8!!!!ο!! Ε. ι!!έι!!.) 
Α Κγε το ! τ! νε” !!!εεο!‹ ε:ε!·!ε! Θ!·εν!!!!!! 
-Νε!!έ!!ε Με! !ο!!ε:!ε!ε!! !ε! !ετ!!οε εεε:ο 

ε! !!γο!ε ν!:ο!!ε!ό!!ο!!, ε ι!!ό!!!! !ό!!Βο!ε ω!!! 
ν!:εεε!!ε!ο!!. Ν. 5:οτ!!!! ε !‹. Ιε!!ό!· ε!!γεεο! 
Χώρα, ι!!ε!γ. ε ν!:ε!!ρ!!!δ!, !!ε ε: ε!" !!ε!·ε!ε 
@Με ε!!ο!!, !ενε!!!‹ ε Με!!! ε !!!!!!!ειω ειπε!! 
!εο!!!!ε, ε! ε!!! ε:έ!!ε8, 5όη!ό )εεεο:ο!!!κο! το 
€γ!!!! ο!όιε ε:!!επ! έ!!!ε!!ε!!!!ι! !!ε!·!γε! ε!!εο!) 
τόε:!!!! Ιεεεε!!!κό!!! ε !`ο!!ὸ!‹!εο !!!ορεε!!: ε Μ. 
νοε!›ό !6!!!!όγεε!εε, ιε)Ε6!!ε!ο ϋ!ει!ό!εο! !!!!!!ε!. 
Ν.ε !‹γ!!!ε!!!! ε !ε!·!!εεεό€ οεε!!!ε!ε!!ε!! )ε!έ!!ε!: 
Με. Εει!!εο!ε ε:!!!!ο ε” νέ!ο!‹οὸ!!‹, επ: 
τ!!!!ο ε !!γε!ο!!! 2--θ εε!! !!!ι!!νε )ε!ο!!!!ε !!!ε8 
ε ν!:ε!!ο!!!εε ε ίε!!ότ, !!ο!!!ε!γοε εεγεἔ Κόρε! 
!›ε!! ε !ε!!6!‹!·ο ε!!!γεάο:, ε:!!!ει! ε !ε!!!!ε!!·ο 
8Ζέ°Ι ε επ ε !!!οε!!!!!οεϋ!! !!!!ε!ό εφε!!! :είτ 
με” !!εεοε!ό !!ε!·!γενε! !!ο!!!)ε. Το!·)ε!!ε!ε!οε 
ν!:εεε!ε!ο!εε! !!γι!)!ο!! ο !!!!εγ!!ε!! Κε!!ο Ε; 
82ου!!!!ο ε ΜΒΜ!! δ!) ότε 8 8·!!ερ Με!!! 
!‹!ὅε:ε!ε!!ε!! ο!ϋε:ότ !!!!!!! Με εε:!ο!!!ε!ϋ !!ει!γε 
)εΙοε!!‹ πως, ι!!ό!!!! !6!!!!!!! Μα, ε!ε:ε!!εεο: ε. 
σεγα! ·!·ο!!Βγε! !"ο!!ό!;!ε ε!!!γο!!!!ε!:, Μεοε!ό 



110 !Ι6ι·- εγόεγ> εε εγόεγεεει!επ. 

!ιετιγε !ώΡΖδά!!έ ο!γ εεγὲπε!‹ !ιιιεγ.έιιι !ε, 
ει( !!!άδνόεε!ιεπ, !‹ὁεενέιιγΙιοπ έε !ώι·ε!τότο 
!εε τε!γοεο!‹!ιεπ, !ιό!γεετε!α!τ!ιεπ εεοιινεὰιιε!‹. 
Κειιε εεετ!πτ 58 εεγόιι ν!εε!!ετε Με!!! οεε!‹ 
4 οεε!!ιεπ τε!ε!!ε!οπ ίε!ιόι·πγε-!.εττε!οιιι. Εσωτ 
εεν εε!πτε εεε!! !ιενέε εεε!!›επ !ιοεοπ ε!δ πε 

εεεεε!; !εετό!ι!ι οεο!!ιοπ εενειιγιιπ ε!!επ!ιετ εε 
ι!_!οπ !ιοοεετοιτ ν!εε!!ε!. Α πεεγ!τό ιινσε Με!! 
ε !‹γε!ο!π ερι·ό, !ιοιιιε!γοε τεε!εοε!εό!ιι!ιό! Βεε 
εεεέι!!ο!!ι ε!ε!ι!.ε!επ (ειιιοηι!ι.) επγεεοτ πιιι!ει, 
ιπε!γΙιεπ ν!!!όεενεε πιεειιεε!ε-επιτιιοιι!ε!: _!εεε 
οεε!‹ εεότεεόι·νε !ιενει·πε!ε,· ο !εεεοεο!: ο 
οεε!εεν!ιεπ !ε!ο!νει!πε!ε, !ιε ε!!επ!›ειι ειιιιπο 

ώ ιι!ε!ι ει!ε!!!ε !ιοεείι , ε!ι!:οι· ε !‹γετοἰπ !”εΙο!νε(!, 
ε !εεεοεο!ι ιιοιπ. 

Δ 8!ιιιοπ ε τειπεεε!‹ ν!εε!!οιότ, ε 2. 3. 
4. δ. εε θ. !ιόπερ!ιειι πό!ι!ιεεϋι· ν!εεεε!τε, εε 
πεπι ιτι!ιιι!επ!ιοι· τε!ε!ιε ε!ι!ιεπ ε !ίγετε!π!; Μ! 
εε !κέρεε!!τ!!!ιτ, ιπ!πτ ρ. ο. ε 2. δ. εε θ. ιω 
Ιιεεεεε-!ιόπερ!ιεπ ετεεετε!! ν!εε!!ετ!ιδ!, ο!! εε 
ιι_!οιι !ιοοεε!οπ !ιι!εγ !.!εετε, εει·εεε εεε!!! νό!ί, 
εγειιεέπ εενεπγιιεπ ε!!επ!ιειο!τ, εε εεπι !'ο_!!ό 
-- εοιπ εσεετεεν εεε! ιπεειπε!εε!ιόε Με! πεπι 

εενει·οτ!οττ ιπεε. Βειιεεεεπ 24 ότε ιιπι!!νε εε 
0εόεε ν!εε!!ε!!δι1ιεε !εϋππγει!ειι ιιιεεεενει·ο 
πω., πι! Με!! ε εενειιγιι ε!!επ!ιε!εε ΜΜΜ, 
όε ίο!ιόι·εε, ιιγε!!‹εε !!Ιει!έΙ‹ Μπι!!! ε νε!ειιι! 
νε! !ώεό!ι!ιεπ !ιεει!δι!!!!τ ε !ιι!εγ ίο!!!!ετόπ ε 
!ιέιι·ιγε !‹όρεὅτ!όεε, πι! ε!ε!ιιτε !εειι νό!ιοπγ 
νό!!, 12-24. ότε ιιιύ!νε ροτ!!ε τδιπότε!ι!ι, 
!ιοπιε!γοεε!ι!ι ε! ε ν!!εεοεεεε ε!ε!!. οε!!!ειιιΙό 
ω, ε !ιεπιιε ι°επ!ειπ!ί!ετ!. ε!εεό!!ει!!; !εεεοεο!ε 
ιιι!ε!!. 

Πε εε ο αετεγΙιεπ το!! όεε!ε!ετε!ιο!: Βεεεε 
νεεεει!!ε, !‹!ν!!εε!!!‹, ιιι!εεει·!πι ε !‹γετε!π πεπι 
τιι!ε!ε!οιιεεει!! ειιγεε, !ιειιοιπ εεγ Ριοτο!π 6εε 
εεε!εδι!ιετέε -- ε !ιοεγ !:έρεδτ!όεε Κέιεύε!ι! 
ν!!! !ώεε! ν!εεοιιγ!ιεπ ε!! ε τε!ε!νε!εεετεε 
εε!. $!πιοιι ε Κεπε όεε!ε!ετο! εεει!πι Ιό 

τεε!ιο!!!ε τει·Ιιεεεόε, ε πό!!‹!!! !ιοεγ ε ν!εε!!ετ 
εε ύεγπενεεεττ !εγετε!ιι!: ιιιιι!.ετιιέι; εε πε Μι· 
!ιεεεεεετ εγειι!τιιπ!‹ ε εε νε!όεε!ιι!!, ε!εε!ε ε 
νε!όεε!πί!εόε !ι!ε!οεεύετε ειπε!τε!!!κ. (Βε!!ι·εεε 
επι· ρ!ιγε, επι! Με. Ω!ιοιιι!ε επι! Μ!ει·οεοορ!ε 
1843.) , ::!!!όε. 

Κάιν- ε·γόεγ- όε εγόεγειοι·ίεει. 

158. ΒΜοειιιιιιιηι μειιεύε είε 
μία-Μη". (ΨιΞεο.) 

Α !εειιε!ι ο!εν!εεοπγει ε ΜΗΥ 
!ιε!! εε ειιν!ιοε Κοιτώ !ε!ιετ: νεεγ ε!δεε!!ι· 
Με τειιιετ!, ε εε !‹ὲρεε εειιιέιπ ιπεεεπε!ε Βότ 
εόοεο!, Ιιε!γ!ιο!! !‹όι·τ; νεεγ ε!δεεϋι· ε !ιο!γ4 
Με!! Μ! !ειπει! ε εε εε!!!! εειιτέιιι ε Με!. Ε! εεε 
τ!πτ ει·ετ!ε!! ω ιπέιεοι!!εεοε !εεε!ιετ 
!‹!!!ϋπ!ιϋειετ!!ιι!‹ :Με !!εεγ ιιιεε εεόνε! : ε Κό 
ιο!ι, !εεγειιε!‹ Με !εεεεο!‹ νεεγ !εεπε!!‹!!!!ε!‹, 
νεεγ ε!!ε!εποε νεεγ !ιο!γ!ιε!! ίει·ιδεόε Με! 
τετπεὸιιε!‹. 

Α.) Δε ετει!ει! Με. Βε ξε!εττ εεει· 
εὅ εεοπ Με! Με, ιιιε!γ !ώενει!οπί!! ε ω! 
!.ϋπιεεπε!: !‹ὸτ!ιετε!γο!‹ νεεγ !ιότεπγεεο!ι Με!! 
!'επόεεεό!ιδ! "ω, Με!! ιιιε!γ ε !ιόι·ίο!γειπει 

πε!γΙιε!!ε!ιόεε Μ!!! !ειπει!. Με !εποεπε!: εεε 
τ!πτε ε εει_!εε εε εεεε!γοε !εεε!‹. Ροιιτοε 401(0ι( 
Με! τέιιποεει!ε εεοπ νό!ειπόιιγότ, ιπ!εεει·!π!. ε 
εοι!ε!ε εε ιεεε!γο!‹ !εεε!εδΙιεπ ε νόι!ιειι νει· 
πε!‹ ιπεεοΕπε!‹ εγόΒετε!ιε!. Λε οι·ει!ετ! Με !‹! 
ιότόεένο! ιπέιι· ε !ιοτεεεόε νεεγ ε!νετε!!‹οι!νε 
ε!!ιε!!ιετ, εε εε: εε οι!όιιγ!όεεε!ε ο!γ ει·δνε! 
ν!εεε!ιε!πε!‹ ε Ιεεεπγεεοετε, !ιοεγ ε νέι· νε!ε 
ιπε!γ πω!!! ε!νε!εεεινειιγ ε!τε! ό!! έι!!ερο! 
_!ετε ν!εεεε!;όι·; νεεγ ε !ιοτοεεεε τό!:ό!ετεεοπ 
!ι!!ε!!6ι!!ιο!.!!ι, !ιε!γ!ιε!!ε!!!!ιε!. Α !ιόι·επγεεο!ε 
!‹!νετόεε (Ε!!ιιι!πε!!οπε!!ο!ιου) τοι·ιπόεεετ-ειδνε! 
τ6ι·ιόιι!ιετ!!ι ιιιοε, εε νέε!ιο ν!!ιε!ὅ εγόεγεεε 
ι·ε!ιεε! !ε, ιπο!γε!‹ Με!!! !ι!!!ι!τδ!εε ιπ!!!ώι! 
πε!‹, ιιι!!εόρ ε !ιεπγιετό!ι. Πε εε ιιειιι κόψε 
Με, ε!‹!‹οι· ε Με ε !ιε!γΙιε!! Μ!! !ι!!ϋι·όεό!ιοε 



κόω ΜΥ' έΜν%νεπαν Ψ» 
ω» Μ· Μ". Με» =+ΜψΝΗ”ΜΒΒιω 
ι·πΙειιιιΞ ΜΜΜ ωόεεΜωπι νίεε:ειΙωι ει 1εότηιιγη-ί 
εοΙετει ε Εενώό0ΦΜΜΒ άΗΜ9επ>Μ) -ΡθΡἔἔϋῖ% 
ειοΙιέόΒετ Μα;; να” Μ" ε |εύτεοΙμπι;ιΕηψ 
ΜηςΙοπι ΕβριέεΙ δεπόμε ώς ε: Ιιηιγ!ημ δ',5,$.Ζη 
Ιιεπέε οεγοεϋΠ οι·δνε! ποπ Βοποιωσἰ -νά!ιοχ5-' 
50ιωι ΙποιώΙκ ΙόττεΙ ιΜαει @πό Ιεϋψεἔεῖκπεὶ‹ 
(εκσητΙπωι.) ωωοΖωψ. 'Α” ΒοΙγΒοΙἰ ·εἀἶ3π·νν 826! 
Μέ Μα Ι‹6τ·ϋ!ωόιιγιὁ! ίϋεΒ Θ.. ὶ. ει !κόΠο!γεωσι 
ΕιιεΙυΙοηΔιόΙ, 68 ει Ιιεη;:ΑΙο0ώπγτοπόειοι· νοι!μό 
ηιεΙγ νέάόΒε 1ύ!πιγοωό ἰπΒόΚοηγεεἱ€ἔιΜἄΙ. Αι 
ἰι!όΙ‹οτιγεύΒ ο;;γοε όΙοιαιΗνεΕ _νειςγ_.ε:,5γεωε 
Μη, έωΙάτιοε να" εΒχόιιΕ ΒείοΙμέεοκ ἀμφὶ :τιμ-ι 
€εε:ιεΙωτΙιει€κ Μ. Ε1εϋΒϋρ!‹ ε: 6νά ε!Ι«χωιΑυγ 
(0οκιέώιι8.Ξο ειιτιιυε)__νι1Η ει ]ήττάιη· Σιιάυωι1ώ 
Μ» ι·ωΙοι:ιοΙ:. ΚΙι61Πό1οε.πέόκοομψ @μμ η, 
£11άδΚ, ιεινε;ιεε;ιοΙ ε ιοτοΚΜΠώιηε, ιη“ςμμ 
:μ ω!η, Βρωου ε νόΙκοιιγϋό_Ι; όεεεεΙ ει νεε 
ΜιςΒόΙ (νέι·Ιιειε) ε!κόεδ ϋεεπε! τιτοἔἱιιτ. ει €φ:0Ε-_ 

Μ.!(Μι·Ω:χε. Α !όεειΞΙΥπιόεδ (ΜτοιποΒοτ) ΜΙΑ;;ι ει!ΜεΙωάνειΙ ει ΒεαοΒεόεο!ηρΙκήιι!;; 8ΠϋρΙΈ 
5ὅ ι·ιέε;εΒ08, 8γΘπΒόΒΒ Ιόειηο11ιέιε ΑΙΜΑ ῇτὐώϋζι 
ο νό€ρρηωΙιετ ωιπω;ω( 11!4Έ. Απ ιιιω!ρόΕ _ΐ-' 
εςγέω ΒοίοΙ)·έιεοΒ Εδώ ωωοωιζ ω ε$χεε ψ; 
ΙριωὐνοΙ‹ ΕξοεΑΡ0τηςό ΙιεειιιΜειωμ @με @ΗΜ 
€γοαιωΕΒοη, πιιέμψΜεμι ειοπνοάπο!μ “ή 
Ιπωε8ωτοΕΕεΙ ΜΜΜ ει1νο1›ωε;ειψ ωεδ,8ριμ 
ιονεἰϋΒἐμνεΜπιοΙγ όΙοττςιέ1 ε!ὁΙ›Μ _'Β:ή;Μ :πμ 
Πω ΗἱΩΙ>0Ι<ΓεΦο5 πιθ8$0επθ9- έ 48-.9Ι969ιδι 
Με ι6ΜΜΜυθ _θτω3.. (<ων>"Μ ·ΜΙΒΜοΙ Η 
Μ; π:ΩνοΙ ΙιονεεεΙ:Β Μιμί-ώς πω: ηυιτι·;πρΜΑ 
νιέ.8Βο ει;];'ότειιχειΒο|ς ΚίΕϋειϋΒϋΙέρη. "_ ~ - Μ 
ΐ .Η Α Πιό500ΙΘεαΜέεσπ υψα. 

πω; μέιι1ηεΙι1ιώ ΪΙθιΥΒΘ!ἱ1)ῇΠΒύ6Λ(5ἱῇ5ὶβ) ΜΗ! 
ΚῷρβιωιοφΧ, ε ίοΙειάρ6άβεύι1άιι εηνέτεςλ ΗΜ' 
ισιιθιΠΦχ - _ ωμιθέΥ, "ωπ Μινε,Μοπ:11 ιωμ 
ώ ΒΒΜώεφι Με! ΦΗΜΗ ω ο ΙιεΙγΜΗ Μ] , 
@Με _άΙΜώοοεΜοτ;ό;έρ Μόγεβωαφέιη·ο Ιω 
αν» Η:ΦόεοάΜεοε Μ 4!ΦοιπϋπσΦΠ 
Μ η Μιχικιι Μ: Γο!,ειΞι€όόόετε Κύρα; _ζωξηοιχ 
επιγεεοΙσπ Βόρειεπ έε ΜΙ. π νόι·Ι›ο άτ;.ρ',ὶΜ 
Μ»! ΜηρωιΙ1ϋεπ ε. εγοι·εΑΒΒφι. Μηιμιά ως, πή 

_ Μ ΜΜΜ» ωό"ω0€ο Βέιν-Μω.Β 8 82ΜΜ 

Ί;) 520Β0θ.μ τῦτ£όΡιιἱ. .σερ γτ όε ένξΙέ; |ϊό-, 

Μ· ο· Α>Εη9κεφΙο Μ” ω12=ε9]ω νε··ικν<# · 
φέδο(ΠΈ98- ΚΠΕ ΜΜΜ( οΙδ, ιιιἰιιῶὸἔγ]ιἔπῖοιιιξ 
οριετ,έ!ΙΥβο ἐΙΙΜιειτόΪο 65ειο: 1)“Α` _νέπίπ ο ΕΤ 
Ημ) σε ν ά Η ο ι έ μι η ΜΜΕ _Ιότιγο8όΕ .βίβή7: 
Μιχπιέ€,ΒρφώΙΙ £οβΙ.. 2)..ΒαΒά!γοβ πιο: 
!χεΚηεζε ει: ι2τβαιιΉπιιιε Κοε!έ;οΙΕ νΕτΙέΙκότε Μ-: 
Ϊμ1ω8μιΚ πιω» μ» ωειω8 ωωι, ΙοεὅοΙϋΙ›Β αν 
ΜΜ:ο11 ΙεψυμέΕπιφό εμ·έιεεμγ: Π5εί0ΒΕτ6ίτππό5έ- 
ω. κωιω)επω ιθμοιΠομ 8 μενειιίαω6"γωώ 
α) ει, Ι:ότ. @μια ΙιοΙχ·ΙσςΙΞ. πιειτα6, (Με ει Εμπιε!έ 
ι·ηεωγ 'τόε:ΒόΙ ϊεΙεεῇνεώε μηάκι.ει νότΙ›ο μ” ε: 
@χ νέτΓρτώιέει πω ε οἔγόϋΒΙξὲῇ@ Ιπωνο:ίί. 
ΙεϋτϋΙιτιόπγεΙ;. Μ:: έιΙωΙόποε νἰεειΙκπέρτ, ίυέιΐ' 
εοιΙΙελε;οε Μη. Ι" ιϋττόιιΞΙ‹ οι τοΙιέηΒἰπιΙὁ όεΤ 
ΙόΡΓοηέπόἰ ςΔιειΖι»-8Πο). μ) Μ ο!τοκζέηΥ ιιθμ·ἐΠΪ 
ι·ξε;ρ:ιε;ετιπει: τεειἔιΙχο!‹ άιφφιιπε!: ει νότΒο ε: 
έμεΙόιτρε Γοτώιόμ .οΙέοιπιπΙ:. ε ΦΠΑ @κή 
Ιέο:τε81ιοϊι =έι!!;99π05 ΜϋιόεΞ. Ιέ:"16ιι:: Ιέιτο, ει? 
@Ψ οι ιϋΙ1ΙσπγΙτεΐ ο ΒΡοΙ;οττ ΙιἰιτιΙβηό! (νετἱο-' 

φε)ό!ητ Ι ! χηςςΙζ114 νειΙειμεΙγ _ εεΒΒόΙ ;νέεγ @πια 
Ψοξ,ββ1 να" £ομέΙΧβϋΙΙ 6129ηέ11γέι€9Ιξ ίςΙ€ξέ5€ 
νε;τιρΙ‹· κι" Πιἰἀβτι: ει. Ιιο3€ιιέιιοόόυγοκινηεχ 
νΙ9εωωΕ ωωΠ Βεπιγ_Ικ.όρ266ΞΙκ. ΑΒεπιμέ:: 
Ιξηςεεόφ, ε τέι;!ιειάόεει ΙόΒίκ!ΒόΒΒ.εί γέτ116 Ιω 
μια μ” ηιοπιιγμβ€όιόΙ ίϋἔὲ, ρ ό: @ΜΙ σ' 
Μ! ηι8χτϋι1ϋ-;ιψΙη3;ιγύιι_Ιότο:ϋ €ειιγ-ϊ 
εύριοΙι Ι‹οκ51›Ι›:ω ε Ιπογο8ο1›ϋ !ε3ιηήπιεε;ωοά 
ΜΚ, μωκεαιι ει Ιη1ΙΒ6ι·ϋιι_ Ιένδ ιὶεἔγοΜ› @ΔΠΕ 
Βόσιο!ξέ πιἰπι-τΒοΒγ ει Μέι· ΙΑεέύΒΙ: ίεΙεπΙνέρ 
φΙιςτεέ8€1. Β Μη Βρτιοἔμόε;εΙ Ιφ2ΔβάΕΙρ οεειΙέ 
Μ ;όμϋπ ει γότβο το!πειιό 8οιη·ίϋπιέ€ ει Μη 
εηἀΙρὰἐιιγοβ .βε$20Ιιμκόόόεότ .ττιοεΒόιοΙρι όε 
ηι88126959ορ ωεΙεοπ_ηειιι ότο2!ιοτό: ο ΙιΞοΙοε, 
Ιιεπαω-βό2νο8.ΙουβΙ η ίοι·τόεεξΒ Ιόρ¦Γο|. @Βίκι 
Ιώϋπ Μ:ο;ιι ίοΚεΣτ.1ς!ιφ. πιτἔἔΒϋΙὁοΒϋ2τετιι1ὶιιΙ‹, 
η) Α: ·ορόιω·Ξ' 81ο ιιγ!έἔ, 'Μος ομγΙιόΒϋ Ει 
ςμῷἰἱέιι Ιέρ_ίρΙ, πιἰῷὅιι·οεοΙ‹ὲΙγ (έει1γ πιπειιτ :ι 
ΥὲΦΦ'έὶ. .Ηει!οιεει $οιηψόριέε ιπυΙόΙεοιη, τιπ 
“Η ρωμη1 ει 3Ιαξιμ1β μιιμριξεἰ εεεΙώΒοο” εψ 
Βιοτ- ΜΜειωιο·πυ8εύ$Φ ωθεεΖϋΠὶΒ- [Μ Ρωὶε 
πι.€οιης _1εύτ|ο_ῇρ ,ωτφρ,.:ϋάϋΙι, ιιπΙ«$ρ Ιαπω 
Υο«'ζγοε `ίφΚόΙγο!ιμόι , ειόιΙ:Ιγό Βϋιπδ08ϋΠιέ!! 



Μ! Κόι·- Βγόεγ- 6ειιγόεγεεοι!ειπ. 

ει!ι!ιοι· ο Με π ιιι!ϋ!ιιό !εοιι‹!, ε ειει!ε!ιιιέι νε!! 
ω;!!ς, ιιιε!γ !ιοιι!ει!ιεπ σεει!ι εεινό!! το!ιειιπο!ι 
!ιει! ε εϋ!εό!οιοε !ό!!›οπ!ιειΒγεἱεο!ι!ιειπ ιιιιιτει!!ιοι!!ι, 
ιιιό!ι!ι !ειεεειιι!ιόπι: πειρρει! ιε ιιιο_<;_!ε!οιι!!‹ ε: Βικιπ 
€εεόει !ε!ι!ιει πιο" ει!. π) Α ιι!!οι·δπγι 
“πω” ει!ιι!ιοι· !έιπιειι!, ιπ!‹!ὅπ ι·όι;!ϋπ πει” 
ιιιοππγιεόπϋ μι” το!ιειπ Μ! ει νότ Μιά, πιι!ώρ 
@πιεσε νιεειόι!ο!ιπε!! (ρ!ι!ο!ι!!!ε). Βιιριιγ π· 
πιιι!ειιτει, πο" οι ε!!ιει! ει νόι~ !ο!ιοε !πι!ιι!ειιιι 
νει πιει 68 πένειετιιι! ει τοειοιιγει ωιοπιοεοπ 
ειειροιοὸ!!‹. Ε Με ειδε ιέιιό!ι!ε!οππο! Μπι!!! 
ε!!!ι, πιιιιο κι" !”οι·ι·όειειπ ειειτειι !ιδι·ι·ε! Ε!! 
νοι!εει!!ε; ει: έι·νει·όε @Με εΞε ι.ο!ιο8, πό!ιει 
!εοπιόπγ; ει απ! όει πγο!ν !ει!ι!ιέι!ι·ει!ει πάω!! 
!επ !ιοι·ίιοει; ει πιοιιιιι!εειε ερεει!δ; πι ύ! 
νε!!,εγ ε!πιειτειά; τι πι" ι·δι·6ει; ετιγ!ιο !:2ειε!ο 
Με !ώπιιγο!ι!ιι!!έει ο!ιοι. Ε !ϋποπιόπγο!ε πει 
ροιι!ιόπι 2-3-ειοι· πιε;;ιιιιι!πει!ι·. Μπι 1-2 
ιιειρ πιιι!νει ο!νε!!ιοι!!ε ει !έιιπει!ε !ι!!ειδπγι ιο! 
!οπιει ει!οτόπγ!νό, ε ε!!ιεπε!δε!!!ε ει ι·ὲι·!ιοπι!ε!ε 
ειι·οι!ιειειιό Με πιιιιε!πιι ι.ϋποιπέπγοινο!. ο) Λι 
ει!ειδπγι 8οιιγ!ειι. Πει ει !ιει!πιε!!οόέπγοπ 
πιειι· επ οιοι!ει! !ιότ ει!!ει! @επι εποπνοι!ιο!μ 
πι!!‹εΞρ οι τοπε!οποπ ιΒιιόπ!!‹ 8Ζ ει!!ιειεἰ πεπει 
ιπε!ιπε!! (!γρ!ιιιε ει!κ!οιπ.) νει€γ!ιει ι·88ιϋπ πει" 
πιοππγιπές;ϋ μπι το!ιειιι πό ει νέι!ιο, πι! πό!ιει 
ϋ85ΖΘΪ0!Υὁ !ιιπι!δ!ειιό! ἐιε ν!εειἐι·!ο!›πι!! ιδιω 
Με, ει!ι!ιοτ ει Με ειιοιιπει! !ιοιε!ειέι!ιοιι Μπι· ει! 
ειδιιγι _ιο!!ειιιιι. -- Λ Πιέ50!!!8ε08 !έιππει!ι πε 
πγει π., πιἰ!‹εἔρ ει2 ει·οι!οι!ό οιΙει ο2ό!οι, πο” 
οι ειιιοπιει! !ώριόε!όε ι·ππι!!ιο !ιοιειιιειεεό!ι ει ει: 
ιε!ιι€ετι !ιό-ι·ειπγειΒο!ι (ιιι!!‹ Ν! σεει!ι ει !ιόι·πόιτι 
πό! !ιιιο!!ει!ε ο! ει Μάιο) ει νόι!ιδ! !ι!!ει!ειϋ!ιό! 
ιεεεοπε!ι. Πει ει Ιπνέι!ειειιό 6!οιπιι'ιι·ε!ι ει Πιάστ 

πέιε!ιει Μπι Βοπιιγο! Μπι !ι!ι·πει!:, ει!ι!ιοτ ει 
πο” Με! ιιιοἔ!οι·!ὅ2ϋ!! Μι· ρειιι€ε!8! πω, πιο!γ 
ἐοπγει!όε!ιο πισω ε!! - πω! ε!!!όιο!ο!ι (πιο 
ιει8!ει$ο). Λιοιι!ιειπ ε:2οιι ιε!!γοεεο!ι!ιειπι μη· ποπι 
πω!. Μπι!. ο!ιειιι έε πιιιιι! ει νόι!ιοπ, !ιεπισπι 
ει !`ο!ει!νο!ι Βοιιγεεινό οποιο!! ρειιι;;ιίιε! ει πει; 
εειά!ει!όπγοΚ !28ειι:έιεει ε!!ιει!, πιο!γπό! !”οενει ει 
πιοΒ!'επιί$ιτειοιι «πιει ι!! πο” !ειέρειιοιοιι. 
ΕΝΩ πιιΞεοι!!ειποε εει!ι·ο;ο!ι !οππγει!ιτιι!ι!ιειιι ει 

Η 

ιι!ι!δ!ι!ιοπ ῇε!οππο!‹ πιοπ, πιινο! ει !ε!ιο!!δπιίινο!ε 
!ιει!ειει!οπέπγοιπ επι !επο!δε:ϋι· πι ε!!πιειιιιιο 
ει ι·ὲι·!›ε !'ο!ει!νειιοιτ Βοπγιιο!ι, !ι!νόνόπ ι.ειι!ε!π 
επι, ιπο!γ ει !ιε5!!.ει!ι!ιέιτι.γειπ ιοι·πιειι, ε ιπο!γ 
ει νει·έ$οιότ ιΜέιιι ο!ϋειϋι·π πιε!_ι!ιει!ειέι!οε!έπγει 
Μπι μια. - 

Δ Με ΙοΕοΒγάπο να.γ @μπω 

Μ! Π! !ε!ι!.γριι8 !ό!.ιπ!!ε, ει νε!!ιό όσ Γε! 
!ιειειγό (ιπ!οιπιιιιοπε οι τοπιιιιοπε). 

ει) Λ νε!!ιπιχριιει·ει Μενα “από 
ιιοιπ ότιο!ιιιοι! !ιιο!έΒιιό!επ π νει!!ειειιειΕ !όιιγε 
πώ ε πω: επι πηγε! ιιιο8, πω" ει ροτιοε!Μ 
ιε'ιε ΡΜ!! δ ει !ιότοε !ιόριέε ε!ειέε!!γει 058 ειρε!!γει 
!ιειιι πειτε! ιιι!εε!!ι!ι, ιιι!πιειοπι ειι ει!έπιπποεπε! 
έ! Μοεο!ι κι” ει πει·ιποιει€γ ιι€ει!ε!ιεε!πει!ι νι!! 
ιοιό!ιοιιγπόι;έ!ιειπ. νε!ι!!ό!ειιει!επει!ι (ρεοιιε!οιγρο 
ποπ) ειιο!ιειι ιιιοιι‹!μ ειιοι·ιό , ιιιο!γο!ιπό! !ε!:!ό! 
πιοιι!εε πιει Με Με πει π το!ιειπιο!ι !ι!ιοπγοε 
πειρει:ει!ι!ιοι, πι πεινά!! όι·ε!!ι!ιοι !!6ινέι!ι. 
Ε !ε!ιει!ι!ιοι ιειι·ιοι!!ι ει τ!ιοιιπιει!ε!Ζ, ει οι·οιιρ 
(!ιε!ι·τγε!εωτο!ιΒγό!ι), ει: ειει!ειπ. Επι!! ει πειρ Ιο 
ιιγιιδι.ε!!ιοπ !πι·ι_ιει!ι πιειρο!ιει!, ο επει·ιιιι ποπ 

ιε!δροιι!!ιομ ιπο!γ!ιοπ ε;γό!ι!πόιι! πι ει !ει:ειε 
!κόι·ο!ε ι:!εϋ το!ιειπιει ιδιι Μαι. Με !ιει @πιο ει 
!όἔ ιιιιιιέπιππόπο Με! !ιο;γο!ιο!!Κ ει !εόι·οε πάρ 
ἱόδ, ε55 ει: ιι;;ό!ιοπγεειΒ Β ε,πγειοι·ειπιπό πιει 
Βειει!ει!νει νιιιι, ει!ε!ιοι· εε:ϋΕπόε!τόρ ο" ο!ιε 
!ώι·, ιιιε!γ ιιειρ !εϋι!ιοπ ειιιγ!ιό!ι!ι νό!!, πο” 
εαπ πω !ιοι!ιειιο!! νό!πει Μό, οεινο !όιτε 
!ο·ἐῇει επι !ιοιπ!. Πει ρθω ει !ιόι·οε !ώριόπ 
ΜΜΜ" ιιιε!ι· ιεππιέ!(επιπ!ι!ι πω· ει: Μάκη· 
πιο:πε!ει! Μοἔο!‹ τοιιε!ειοι·ε ιι€ό!ιοπγει!ι!ι !οει , 
ει!ι!ιοι· ιιεπιι πω!! ει ποιε;εόΒ οι οεινόιιε!ι σο 
πό!γόι·ο ει νέπει!ι πο” Μι!. !ιοιιοπ από; ει νι!!! 
ιό ιγριιε ει!ι!ιοι· Γο!!ιει€γόνει νε!!!οιειιιι! ει!. 

π) Ρε!!ιειιςγό !ειιει!ιπει!: ιιονειιιι!ε 
820!!!!!, ιπο!γο!κ ιι€γειιι ω!ιό!οιειιοπ εο!ιει εοπι 
ιτιεπει!πε!ι π, !ιειιιοπι οιιει!ι εεινο _ιιιιιιειΕ ε! 
@πιο !ιονοσεὁἔι·ο. Ειο!ιιιοπ ιιΒγειπειιοπ ο!‹ειι 
νεππ8!ι. 

ο) Α ίο!γνε!ει !ειι·ιό !ε!ιει!: ει πιό 
οποιοι έτ!0!ι!!ἔ!ι€π πω, ειπε! π Με” ιι: 



Ε!! εχόε!!- ε!! εχό"ε!ο!!ε!!!. Π!! 

!!ο!!!6!!γοΕ !!!γο!!!ό !!έννο! ό!!!!! πηρε!! !!!!!ε!! 
!ε!!!!Ε. Με!!! !γρ!!ε δ Ε!!!·ϋ!!!!ό!!γ !!!!!! β!! !!!!!: 
1) Μ!!! Ε!!!οεοΕ Ε!!!!όε! Εό!·ε!ε!Ε:!!!ε!!!; Σ!) Ε!!! 
ο!!! !!!!ο!·ϋ!!γ! μη!! 68ο!!! !ε!!!ό! Ε!εό!!ε!!Ε ε 
ε! Ε!! !εεΕό!ε!έ!!!!! ο!!! Με!!! ο!γε!!!, πω!!! 
Εέρεε νό!!!ε! ε! Ε!!! ο !!!!!!!ό!!!! !”οΕ!·ό! ε!! ε!! 
ε!ό!!γ!!ο ε!!νε!!ο!!!!; €γε!Ε!ε!!! Μι!!! ε!!! Μ!!! 
!ο!!!!έ!!; 3) Ι!!! ε! Ε!! ε!! ετό!!ε!!εέε !!!!!ε!!!ό! ν!εο!!, 
!!!!!!!!!ο€γ ε!!Εο! ε! Ε!!εΙε!!! !!ε!!ε!!γοΕ ε!!!ε!! Δ!!! 
!ε!!ε!!όεο! ε!! οε!νέ!! !°08828!!!!!!!ε!8. 

Α Μ!! Ε!!!!!!!!ο!ε!!!!! να!" ;γε!!γ!!!ε!ε 
ω” !!ε!!ε!!. Ε!εό!!!!!Ε να!!! !!!!ε!!!!οΕΕε!! ν!" 
ο!οΕ !!ό!Ε!!! Με!! νέ!!!!ο. Β!!ε!!ε!! ε!!ε!!! απ!!! 
ε!!!!!!!! ε!Εε!!·!ε! ε!! ό!ο!!!!!!νεε Μέ!!! !!!!·ο!α!!!όεό! 
ε! !!ε!!ε!ό!ο!!έ!!γοΕ!!ε!! ή!!! Μη· οιοΕ!·ε! !!!! 
πέη!! ε!!νε!!!ο!!ε!!ό ν!εε!!!ε!!ε!ε Με!!! ε!! ε!!ο!!!!ε!!! 
!”ε!!!ό!ο!ό Εό!οε Βόρια!! ε!π!ο!!!!!!ο!εό!!, ε 
!!!!!!!!!!ο!έγ !!!!!!!!ο!! ό!ε!!!!!!νοε !!!!!!!!!ε!!!!! ο!νε!! 
!ε!!!!νε!!!γοΕΕε!! ο!!γ!!!! ε!!! ε!! οΕ!!ό! !!!!!!!ό 
ε!ε!εεε!! ε! Μιά!!! ε!!ε!!! θα!!! εε!!! !!!ε!!!γ02!!ε!! 
!!ε!Ε. !!ε! σε!!! !ό!!γοεοεοΕ!!εΕ !!εί·ιο!!τ!!!Ε. Α Μ 
τε!!ε!!ο!! !!!!!ό!!!!οΕ νό!!ο!γε!εοΕ, !!!!ε!!ε!!, !!!ε! 
Με, Ε!!ρόε, !!ε!!!γε!ε, !ε!!γο!;οΕ ε!! !!ο!!οΕ, 
!›Ξ!ε!!ὸ ία!!! έ!!!ε!!. Λ!ο!!!!ε!!! πο!! !!!!·έ!!ε!!! πιο! 

! 8ε!!!!!ε!!! ο!!γ!!ιε !!!ε!εε!!!ε!!! !!!Ε!!!! !!!!!!!! ε!! ε! Ι!! 
!!!ε ΜΝ, ΜΜΜ!! !ε!!!!!!εο!! Εο!!!!!ο, να” !!ε!!· 
π!! !ε ε!εγ!!!! ν!!!!!!! ε!!! νι-!!;!!ο. Α Π! !!!!!!!ε!!ο 
Ε!!! ε! Εϋνο!!!!!!!!Ε !ό!!!!!Ε Μ: 1) Λ Ε!!! π!! 
!!ύ!!!!!!!!εο; ε! !·!!οι!!!!ε!!! ε! Μ!. ε!! ο!!!ε!!!ο!!ε!! 
ΜΕ, !!ε!!.!γ!!!ε!!οΕ ε! Μ!. ε!! !. ε!!!ε!!- !!!!·ε!!!!!!!ε!Ε. 
ε) Α ω! !ε!!!ε!!!ε. 8) Δ! ό!! ω!!! 
!!!ε!!!!!. 4) Δ! Μ!!! (ε!ε!!!ο!!ε!!!ε!) ε!! 
Εο!!!!ε!!!·γ. δ) Α !ε!!·νε!!!γ ε!ο!!!!!!!ο 
(ε!!!!!!!ε ορ!!!!!!!!!ο.) Μ! ε! !ε!!ε!Ε !!!!!!!!!!!! ό!!!!ο! 
Μ!!! !!!!ε!!ε!!οΕ !!ό!!!!!! !!! !!εγ!!!!νε!!!!! η!!! 
(0ε!!ε!!!) ι!!)ε!!! νε!ΒΥ ε!! !!!!ε!!ε!!!οε ν!ε5!!!ε!!!! 
!!!!!!!!!!! !!!!!!ε!!!!!όεόν!!! !·έ!!ό!!!!ε!!!ωΕ. Ε! ι! 
!ε!!!!!! ε!ΕΕο!· !ϋ!·!ό!!!Ε, !!!!!!οτ ε! !!!εε!ο!!!έ!!!!!!Ε 
!ὶΕε!·!!!!. !!ε!!!!!γοε ε!!νε!!!ο!!ε!!ό Μ!!! ε!!!ε!! ε! 
Ε6!·Γο!γε!!!!!ε!!ο! ε!!°ε!ἔ!!!. 8ιο!!ϋ @γ ε! !!!!!!ενο 
εε!!!! !!!ε!!!!!!ε'!Εε!!_ ρ. ο. ε! !!!ε!!- πω!! !!ε!ε!εό!·ε 
!!!!!ιο!! €γ!.!!ε!!!ε!88!! !!!!!!ο; 0!!!!τέΕΕ0! ε πό· 

Μ!!! Με!! ν!!!!!!!!. οο!ο!!!ο. ορ!ε!!!!!!!!!!ε!! πιο! 
!ό!!!!!έ>. 

 

Ηε!!·ο!!! !!!ο!! !ε!!ο! ε! !ε!!ε!Ε!!ε!Ε !!ε!!ε!!οε 

νό!!!!: 3) νε!!ε!!!!ο!γ ίο!!!οε ό!ο!!!!!! !!ό!!!!ε!!εε! 
Μ!!! π!! ε! !ε!!ε!Ε !!!!!ο8ε!ε!Εε!!!ε!!! !!!!!ό!!!!!!!!Ε, 
!!ο! ε! !!ε!!ε!ε'!!ο‹!ό!!γεΕ !!εε!!!!!ι!!ό!!ε!εε! !!!!ε!!! ε! 
!!ε!εγο!!!! νέτο!!ό!!γε!!, Ε!!!!!!!δω!! ε! Βο!!!!ο! 
ε!!!γ!!ε!!! ό! !ε!εο!·οΕ!!ε!!!, νό!!ε!!!!όε!!ε!!!!!!!!οε 
!!!!!!!!!!!Ε; !!!!!!!!Ε !!ε!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ωφω 
ε!!!νε!οΕ, Ε!!!!!!!!!εο!! ε!! ε", Βο!!ῶ!ἔ€!!ἔδἱ 
ε! ει!!! !!γο!!!!!!!!, !·ε!.=έγ !!ε!Βγο!!!! νέ!·ω!!όΕ 
!!!!!!δ ε! Ε!!! ει!!! Μ ε!ε!Εε!!!!!!!!!ε!Ε. Σ) Α! Η!!! 
!!!!!νεε ε!!!!Ε ε'!!!ε!!ε!!!οε Ε!!!!!!!!!όεε ε!!!!!!!. 3) ν!!! 
!›ο!!!!έ!ε !!!!έ!!!, π!!! ε! !·ο!!!ε!ε!!ό Ε!! !!!!!!ε!!. 

Α !ε!!ε!Ε Βγόἔγ!!!ότ!!ε!. Α!!! πο!!! 
εεγό!!, Μ!!! ε!! 688288 !!ε!!!!!ε!!!!!!ό!!γτο!!!! 
Με!! !!!·δ!ο!_!!!ε Με!!! Ε!!! ν!εε!!!ε!!ἐ!εε! ε! Εό!·ίο 
!γε!!!!ε!!!·ε! ό! ε! Εύ!·ε!!!γε!!!οΕ!ε!, !ε!!!!6ε!!!!!!εο!! 
!!!ε!εί!!ό! ε!!!γόε!!!!!! Μ!!! ε! !ε!!!!ε!Ε , !!ε! ε! Εό!·ίο 
!γε!!!!ε!!ο! !!ε!!ε!!!!!εεε!!! !!!σε!.ε!!!!ε!!!!ι!Ε ε ε! Εό!ε! 
!!γε!ΒοΕε!! Ε!Ε!!ε!!!!!!!!!!!Ε να!!! Ε!!!!όΕο!!γοέ!ει! 
Ε!! !!!εεε!!!!!!ε!!!!Ε. Μ! οΕ!!ό! ε!!!ε!!!!!!08 εε!!! 
-!!ε!ε εγόεγ!!!ό!!!ε! ε!!!Ε.!!!!! !!!!!οεε!!. Με!!! οι!!! 
ε!!ε!!! ε!!νέ!!!ο!!ε!!ό !!ε!!!έ!!!!!!ό!! ε ο!ό!ε!!!!!! Ε!!! 

!!!όεοΕ !ο!!ο!!!! εε!Ε!!!6Εε! Ε!! ε!!ε!!. Ι!!! ε! 
Ε!!!!!! !!!!!!!ε!!!!· ρέ!!!ε!!!! ε! !!ό!!!ε!!;γ!!!ε!!! -- !!!! 
ο!ό!! ε! Μ! !ε!Ε!!ε!!!γε!!!ε!!! ε! !!!!!γ!!!!!! Μ!! Ε!!!!!!ο 
-- ο!!! !!ε!!ε!!!!!ε!ε !!ε!!!γ!!!όνε!!, Δε!" Με!!! 
οε!!ο!!!ο!!ε! ε !!!6Β !!!!!ο!!!!!!!ε!!! !!!!!!οΒ ν!!οεϋ 
!·έΕΕ!!! ε !!ό!!ε!!!γ ω!!! Με!! ν!!! οο!ο!!. ορ!ε!!. 
ε!!!!!!, Με! Ε!!νο!Εο!δ !!ε!!!!ε!!!όν!! -- ε!!!!!ο!!! 
!!ε!!!!!. Νόν!!!!!!!!! !!!!!!!ε: 1) Δ! !!!!!!ε!!!!!!!! 
!!!!!!!!!!!! ο!·νο!!οΕ !!!!!ΒοΒγο!όεο !!!ε!!!!! ε! Μπι!!! 
!ε!νε!!·ε! ε!ο!!ε!!. Σ) Α !ο!!!ε!!!·ό! Ρ!·ε!!!!ε Ρ. 
έ! Βο!!!!!!!ε!!ι Ε!!!!!!!ε!!!ε!!!., !!!!Εόρ ρ. ο. ε! 
!!!!!ό!ο!!!!ε!!! !!!γοι!!!! ε! !!!!!!!!!!!! ω! Με!!! 
ε!!!!!! !ε!νε!!!!ε! ε!! ὁ!νε!ἔε!ε!, πο!!! ρω!!! ε! Ε!! 
ω!!! ε!! ό!νοτό!! !!!!!!!!!!!!!!!ό!!ο. δ) Α! οτό!!ε!! 
868! !ε!!!:!ε!!! ο!!!!ρε!!! ε!!νε!!!ο!!ε!!ό ε!!!!·ο!!, ε !!! 
ο!! ο!!! πε!!·!!!!!!!! νε!ε!!ιοΕ ε! ε! Εγόεγ!!!!8!!0!· 
1) Α το!!!ε!ε!!ό!ε!!!!ε!!! πιο!!! !!!!!ε!!!!! !ο!γε!!!!0!! 



'ΙΙΙ Ι(ότ- @ΜΜΜ -6€*εγ6«έγεισπώ. 
Ιιτι!ιΙΙ Ι‹εΙΙ`οτ, Μι· ε Ιι.ιεοιιΙό επειέΙΙΙΙΙο2. -ἔ 
($οΙιιιιΙ‹ΙΙ'ε ΙειΙπΙ;ιΙ10Ιιετ ω). 1843.) · ω” 
. τ 1 Οι. ΙΙΙόε. 
. ΠΙ!. Βή_"ιοΜβω Ι.ΙΙιοιιιεΙ ιμωιει.ι. 
Μιι 6$γειειτο τό1:Ιιειι ειέιινωιεΙ: ιιιειιΜόΙΙΚει 
Με, ο2ειΙκ Μ” νοΙΙ. ε." ιιεειοιιγ , ει Ι‹Ι ω» 
αγίι πιο" ΙεΙ_ΙάειΙςιιιιΙεΙε:ιΙ Ι‹ΙιεἐΙ‹ϋὸϋΙιμ ό.. εοιιιιιι.Ι 
ΙιοΙγο:οιΙ.ιοιιεειιι ΜΜΜ ιιγιιεΙ.οι; κτιεΙΙσπιιγ Μα. 
ΜΙειΙόπι ειιιιιγΙτει οιι€,ετΙο1τ :ι Ι›ιι_ῇ, Ιιο€γ· ει 16% 
ι·σ€εοΙ @Η οεειΙωοτιι οἔὲεΖεόἔεειιοΙοΙοΙιεΙεΙΙ 
Ιειταιιιι. ΤόΙιΙι ΙΙγ οεοιοΜιειι ει Ιοἔε:εΙιΙι εΙΙαιἴ 
τοΙ ειΙΙ‹ιιΙιιιειιά Οι. ει ιτιεΙΙποιιγμ ΙιεΙυγάε εοφ 
εοπι Ικόνει.ΒειοΙΙ, Ιιειιιοιιι ει Μ: ιέχνΙιουρι 
ο εέιι·ΒειεόΒ νΙΙ.ι€οε ιιγοιτιειιι. ΙΜΙ;ειτέι. ,Μαι Ιω 
ρειειαιΙΙ. Ι‹ότοε;τεΙ‹ Κ6νοΙΚοπόΙιοιι Οι. ει πιώ] 
ΙτόΙΙΙκέιι·όΙΙ ιιόιοτειτ οΙ‹Ι‹όρειι Μια οΙδ ι εΙιΙΙΙηει Ι. Ι. 
Ιιοἔγ ο Ιιοτο856€ ἔγιιΙειὸἔιεοε ιιοπι Μια. Μπι 
ει ΙιεΙοέ Ιι:ιει·ει ΙεΙ:ΙιεΙΙΙι. εδτ `ει ιιιΔμέιέΚοιι ο 
ι·δειεΙιΙι ιιγοιιιέιετ Ιε εΙε2ε·ι·ινετΙΙιετ, ει: όινοτόε 
Ιειεειι, όε ει ιτιίιΙαοτιγ ιεινιιΙέιετ Ιιοπ Μό, ε' ΙΙΙΙόψι 
τονέιάιΙι Ιιο.τ;γ ειιιιἐ3Ιι6ΙΙΙ‹ο σε εροΙοὅτἔεΙ‹ ει ερε 
ΙπποιόΙιετι έΙοειιεειιιιιιιεει ιιΙΙιειΙπιέινέιΙ Ιιόπι€ΙΙιεΙό, 
ιιιοτΙ ο Μ3ιτοΙ: ιι ΜΜΜ ιιΙ7οιιιέΙεέιΙ έιε εοΙ1ιιόοέι 
-οΙκοινέει. ει ΙεἔΙιοιοεοϋΙ› ΙΙΙΙόειΙιτιοΚ88 @μι 
Με ΙΙγ ΙιοϊόειΙιεΙΙ ΙΜ Ι.ιικιΙει·ειιι εάι·ιμειι€οι. Ιε 
οΙ:οιΙ 6ο ο Ι0Ι0ιιεόδ ιιοπι οΙγ ΙέΠΥθέθ5. ιιιΙιιι 
@Κατι Μετά. φοιτ ΜΜΜ: ωΙΙΙΙιιτόΙγοε οτνοεοΙ‹ 
ΙΙΙΙΙΙΙἔιΙ‹ 7 ιιιιε2ετΙιιί ειέιιιιΙειΙιιιι πιέιδΙιόΙΙΙ:ει· @Μάι 
τιιρεεΖωΙΜΙμ ιιι6ΙικιΙιιιόΙ ει ειιι·έσιεέι€ιιιιΙε Ισ;; 
Ι‹ιεοΙιΙι ιιγοπιιι ωωιπωι Μ. ε· επ :ι Ιστι 
ει:οιιιιΙΙ Ι‹ϋΙιειι ει2οιινοιέΙδ οΒγοτΙοΙιιιέΙ ει ειιι·δει 
εείιιιιοΙ‹ νεΙΙΙοιόΙτοιιγ ΙοΙ όε Ιοτιιιιέεο ιε Μιο 
ιιγΙΙΙει; τω” ει νειΙόΙΙΙ εεΙι·Βιιεέι€ιιέΙ ει @τιμ 
ειίτι ᾶ--θ ΜΙΒ ιε ΓοΙΥτοιιοεειιι οΙειοΙεστΙ Μι· 
Ι.ειιιΙ. Βιειι Ιιετομ68 ΕΞΩ” ιζιιιΙιοι·Ι, ε Δι 6Ιοτ 

«Με ιεΙαιΙει Ι‹ϋνοΙ6ΙΙΙιΙ ο.εγοιιοεοιι ο πω] Ήσκι 
εΙέιεέιιιειΙα τιιΙει]ιΙοιιίΙειΙοΙΙ; ο ιιόιειιεΙ‹ ΙιτιιιιιιΙι··Ιο 
Ι.ϋιιωΙι,- όσα ΙιεΙοΗε€·Β Με πιό; ιιαιιιτΙόἑ: Ιω 
πιέΙγοειιΙι.-Α ΙΜΠιιΙΙ82οΙτ ωρειειτειΙ·οΙΙ‹. Ιισι€γ 

"ειιοιι ιΙΙΙειιοΜιέιΙ, ιιιεΙγοΙ‹ Μου Ι:ΜΙόμιε ό. 
“Μ” ὸΙοΙιιιειἐε ι1Ι.έιιι νιΙἔειΙωΙ‹ Μ. ει; ορο· 
ΙιόΙγιιέ όενοποιέ·ΙΙΙιο 8γειΚτειιι πι” Μαι? 

ιιγΙεόΒἰΙ`οροΙ‹·Ι3ι·οΙ‹ ΙειΙΐιΙίειΕπιιΙε; ιιιπΙ6ιι εΙΙσιιΙιειι 
ιιγ:Ιι·οιιιόε δειδίνει επιΙιιιπΙ Ι€νο€θΒειιΙΙιὲω 
ιιόνόιιγΙ έΙεΙιιιοπέε Μάτι ΙενόΒοττ ¦ιΙΙειτοΙιτιάΙ ορό 
ΙιόιωΙεοτ εοΙιει, νει" οεειΙτ ΙεΙνόΙ.εΙΙ:όιιτ ΙειΙἔιΙΙιΙιν 
Μ. έ Ειοιι ΙειρειειαιΙειΙΙιόΙ ΙΒτεΙι σΙ(826νοεσιι 
ΙεΙιοϊ ἱΙγ ΙιετοἔοΜτιὁΙ Ιεϋι·οτΙ‹οποἐιιΙὅ έΙεΕι·οιι 
`τΙδΙ ιιιεἔειΙερίΙειιιΙ; Μ. ει ΙιοΙεἔεΙ‹ ειειΙιει‹Ι Ια 
νέεΙΙΙιετι πιοηό όΙοτεΙ. νι€γωιθμ Ιε8ΙιιΙ2όΝι 
Με ιιόν6ιιγι όιε·ΙεΙικεΙ όΙιειιοΙ:, ε ο ιιιοΙΙ 
ΜΙ όΘνέιιγοει νἱ2ΘΙ‹. Ιιει5Ι18]Ιό 82ΘΗΘΈ-'Βίδβ€ - 
εΙΜΙαε2ώεει οΙδπιοιεΙΜεέι·ιι ιιιιιιιΙΙιειιόΙά ει Βικι 
Ιιιοτ .θέ ιτιιΙ]ΙἔιῇὲΙ‹οΙ: Ιοι·ρεΙΙιι ” 68 Υ8ΙΒΜΟΙΥ 
«έσω νο;γιΙ6Ι‹Ι‹υΙ Ιιοιιο€ετνέιι ; τιιο€ΙεεΙΙ επιπ 
ΙπιιιιεΒ·γειιιΙ, Ιιο;χ οιοιι ειετοΙέ ΙισειιιέιΙιιΜ 
σεπΙ‹ :ι ε2:ιΙσιι(Ι Ιά32όΙ€Ιι€·τι νειιι ΙιοΙγόιι. ΜΙΜ 
Ιιειι ει ΙέιΙΙΙιιΙιιιειε τοΙιειπιοΙ‹ "και ει ιιιέιΙ:οιιγ το 
οιι‹Ι Ιο;ΙιΙνοΙιΙ› εποΙΒέιΙΙΙΜτ. ιιιοΙγΙσόΙ Με ΜΙΜ 
ΙιιιτιΙ‹οπτΙνόιι οΙ 15 ω» 20 εισιιιοτι Β ΙοΙιει πιει 

ροιιΙσΙιιτ ιιμιμιιτιι. -· Ι·Ιει :ι ιιιέι1ΚόΙΙΒιι Ιιιιιειιτιο 
ει" ΜτΙ. ει ΑΜΙ ΙΙΞστι ΙΙΙΙόΒιιΙ ε @κι ώι·πόΙωτιγ 
Ιοεί: Μ: Μιά ιιιιτΙΙΙιέΚοιιιι, ε εΙαΙαιι· πιω· νει= 
ιωιι ;;γιιΙ:ιόόέ .κι ω. ιιιο-ΙγόΙ=ιι2"Ι8ιΨιει·0 ω». 
Μουσε μαι"ιιιόόέΙειΙΙ Με: ΜΙΙΙαό€ ©ΙΙΙΙΙι·ιτειιιΙ. 
ἑ ε! ττιἐι]Ι‹όΙἰΙΜ τΙΙΗίιτι:νθἑἱὅτΙΙΙ‹`ΙιειΙὑΙΙσΙ. σιωπ 
Ιιειιι ;γ6Ι‹οτοε ;ιγ6εγΙΙΙΙειΙροπ ιιοΙιόπ: ει: ιερο 
νοιοΙέΙΙ «έι·ειΙιτειιιΚιιέ;ιιΙ ε ει ΗΜ @ΜΜΜ 
ΙιειΕνέιιι Ι‹ιΙ=ιΙεἑτο€ΙἰΚ ει: έΙοτιιιΙνσ2υιΜΙ; ι·ΙΙΙ‹έιΙιΙι 
οευτοΙΙ·Ιι6Μο Ιιεε2οτιιΙΙΙΙιδ ΙΛέεοπΙσόιιτ ΙΏΙεπίπτέ6 

ΙΙΙΙ‹. ιιιερώνσειιιΙιοτ ιιπιΑΙιειτι. Μο" σώου ΙΜ 
ε:οτιιΙνοικι ορσιιοΙ‹ιιιΙέ·ετ ΙιοιΙιειι Μό. »Μια 
ΜΙ τι ΙσΒειοιιιοι·ιιΜ 50Ιοιι€·8οΙς ε6ι ιιιιι€ει σι Μι 
ΙΙΙΙ ιε οΙϋΙΜΙιΙεΙΙιειΙΙΙ‹. .Ι ΙιοεισιοΜειιέΙ :ιι οριο 
ι·επεΙ6Ι‹ οιΙεό ι·όειε Ι;;ειι Μινο ΜΜΜ· Μάι 
Μετα @Με εΙΙΙ:ιιΙι6ιι ει» σροΙ·ιόΙγιιςριΙ οΒγΙΙΙΙ 
κα” Ι‹ΙΙιιἔιιΙΙ ιΙΙΙιιροΙΒο ΙειΙΙΙΙΙ.αιΙΙΙ, :ι Μάι @κι 
6Ιτιπ:ιιΙΙ. ε ή” πόΙνέιιι οιιένοΙ ΙϋπιΙΜ. Νέ-> 
πιοΙγ τΙΙΙαΙΙιΙι εεεΙεΚιιόΙ :ι ιιιιΙΙΙιειιι όΙετπιύνσε 
οΙΙιι_ιιι·ΙήεοΙστιι ΙειΙ:ΙΙΙιιιιιιι. ε ει: εροιιωΙκ Μπι :Μπέκ 
ι:οτιιιγ0Ι ΦοΙ.νόΙω(θοε· ΙΙ. Ηί›ρ 18-12 Βοοεπι. 18 
$0ΙιιιιΕ<:ΙΙε .ΙειΙιι·Ιι. Νιν. ΙΧ. δ!) ΙΙ. ΒΙΙεΙΙ.) 

ι _,ΙΙι·. Νον:ΙΙ:.. 



Κόι· 8γό8γ ἐε 8γόεγειοτιειιι. . ε11Β 
| 

"μ π 868. ιΜΜΕι!!ι ιιΜηαπωη·πισιω 
ό;; °",°.ιό.ά|ιοι· Μ. Ηο!εο!ιοιι6!. 
Έπει·ώ σεβ! Μ! €ειρειει!ει!ει€ει!ιιει!ι οι·οάιιιόιιγο!!. 
ιιϋν!ι!ει!ειι ει !εϋνοτ!ιοπὅ!ε!ιοιι ειι!!ει ο!ὅ. ε' · 

1) Β ιι! ει ιο Μ! η! ε! ι (Βο!ιειιι!ιοι·Βο!ιοι). 
Α !εϋ!ϋιιτιοιιιϋ !ιιι!ειώιιγνοε ἱ:ἔει!ε!ει·ο ΜΜΜ 
είι ν!εε:!ιει!ειε ι·οιιι!!οεοιι !ειιι€ ιιισΒειειτει!!ει 

. π 

!ἱ!‹ Μ. ιιιε!γ ιιέ!ιει ιι;γειιι ιιιε!ι ει ε:ι!ιιγ!‹!ὅ 
1σειι (!ιιοιι!ιειιιοιιεωιι) τό!)!ιιιγίτο ειιοιι!ιειιι οεει!‹ 
!ειι6ιόε!εοι (οιιιρτιο) !έρ Μ!. Βοιι6οεοιι ει εε 
ιε!!!ει€οε !`ε!‹έ!γει!ει!‹ !ε!!”ο]!ό‹!έεε!ἔ, !εινότο!!πέρ 
μπι τονά!;ι!ι !8 Μινι. - ΕΖοιι !ειΖ ο!δ!ιο2ει!!!ε 
ει: ονιιιι!ι ιἀοἔ- 68 ν6τό!οποι εηε!!εε!ἔοε !ιο!ιει 
ωεει ε!!!ει!;! ε ει: έ!ε!.ιιιί!εό.Βιιο!ε ει!!.ει!ειιιοε ιιιο8 
ιιιόι·8οιόεότ ιιιιι!;ει4ειει. Τ6!ι!ιιιγιι·ο !ο!ιοε ιο!!οιιιιι 

-ε ει !ιοοεειτο!! νέι· !ϋ!›!ιιιγιτε !ο!ιοιι !ι!!ι·ηιεινει! 
πιο Γ6ι!νο. Α ιιιε!ιεοε!ι·οιιι!ϋ !ιειιιτει!ιιιει!: !ά!ϋτό 

ιειέ! !ε τειιτ!εεοπ Με ε!όιι ιιιε8·; ει νει!ειιιιιιιι ε" 
-ι·όιπι·ό! ο !ε!ι ει!!.ει!ειιιοε ίει·ι.626ε-!. Μουτ, ιιἔγ 
ιιιειε τιιιιιι·δ! ιειιιιέ!. ιιειιι ε" !α!ι·έ!ει!.ι !.ϋι·ε!ενόε! 
ἔεηοεπι. ιιιο!γ ε!!!ει! ει ιιιόιοΒ ει τε·ε!!ιδ! Μνε 
Μ!ιειαιό!τ. -. κι . υ 

2) Α: έ!οτιιιιιεό;; 6!οιοι·6ε εεε 
!ε!ενδιι6εό-ιιε!ε ε!!:οι·ι!!!ι·ω εΠ!ιιι_ιει 
ιιοιιγνετ, !ιει !ιε!ι· ιιο!ωιιοι· !ειεεει·ιι 
ω, ι "όμιοΒειγ ΜΜΜ! ει!!ϋιι!ε 
πι. ·-·· Α τειιιιόειο!. €γό.ι;γει·οιο όεειοεέΒο οι: 

- ώεωιέδεόἐ ειιοιι €γόμώιτε!ανύεο!-ιιοΕ. ιιιο!γε!ε 
ει2 Θετιιιϋνει!ς ιιιϋ!εϋι!έεσΚ (!”ιιιιο!.ιο). ει·ό!ι εειτ./ 
ό!ει!ιιιιι νει!!όγιεειοιιγει Με! !έ!ι·ο _ιδιιο!ε ε ιιει 
€γο!εειτ ν!!ιο!.ιιο!ε ι·ό·ιέ!ειο. Πο" ει !ιι€ειιιγ ιιιιιιι 
ιιιιιιτ!οιι!ιοι· ειιιι!ειιέ€οε ει Βιι]ει$οιιγν €γόἔγ!!ει 
·ει!ιοι ε!ι. !088!682δΚ Ι8Ιθ!ιειιι Αιι€ο!!ιοιιΒειιι 
Η ο ε τι· τ!!! ωιιιι!!.ει, !‹! Βοι·εε-0ιιειτι!ε !εότ!ιειιει 
!ιειιι ό!.ι·οιιι! όε ιιγιιἔει!οιιι ιιιο!!επ εόε !ιειε!ιει] 
ιύ!ιειι τοιιι!ο!ι-=ε !ιιΘειιιιγι ιιιε!εοε!ιοιιι:!!! σωσε 
!Ηει!ει!ιιιει!ειιε!! εοιιι ειι!ο!!. ιιιοιιι!νε!ιι: ει !.ει:ιιιέ 
πο! ει: ιιιιιιι! ιιιειεε!!ό! !ειι·ειιτει. Α2 σιτε ει!!!ε 
εό$οε ειό!ε ει. ειοιιιιτ ει Γο!εό!γ!ειι ε ει πιει 
εοι!ιοιιι!ϋ !ιειιι!ειι!ιιιει!ειιει! !ει!!όρό Μ: Με! έ!ιεθειι 
!ο£ιιο!‹ Μ!. Μέι! ιο οι·νοε!ε!ειει ιιόινοε! ειιο!‹ 
Ιιε1!£ πιει” Ιοιιιοεεει€οι !.ιι!ει_ιι!οιι!ι. - Μάι οι, 
ιιιε!γ Με! ει !ιιιιειεειιγν τοι·έι!ι!›ἱ !οτ_ῇο‹!έ5όιιο!‹ 

Φ 

Ματέι νει:ει!!ε, ει Γεω (ἔ80ἔΓειοιι). Ε: ιιτέιιι 
ιιιεΞεοι!ι·οιιι!ιι Μιιτει!ιιιει!‹ @Η τ!!!‹έιιι !.ειιιιειι!ιιο!ι; 
ειί!!εεόμε ειιοιι!ιειιι !ιοΒγ οι πιειΒιιιιει!εει πιάτο;; 
ιιο!π !ι6!ιειιε!ιεει!ιό! οι·ει!ιοιι, ε ιιοιιι !αι!εδ ε!» 
αι!ιτιειε !ιο!“ο!γειεο!: έι!!.ει!· Βει!εε:τεεεό!ι, ιιιοι·τ 
οι ιιω!εό εεοι!ιειιι ει πιόΡ0€ !ειώι!όεό!ιοιι ιιοιιι 
!ι!ι!ιει!ιιιι!ι. Ειοιι ιειρειειιει!εέιε, ε2ει·ιό επει·ιιιτ, 
ει: ει€οιόει (οειιιτοι·ιεειιιο) @οι !έιει!!ε ρειιτο!ιι!. 
ιιιιιιι!·ιο€γ Μ” !‹ϋ!ϋιι!›εό<,; νειιι ει τιιοετοιεόεο 
εοιι ε ει !ιο!εδ Πι!!έτο!ο!ε ει!ιει! ε!ό!ιοεο!τ πιστ 

ι!!!οει!ιο ΜΜΜ. 0ι·νοε!ε!ετει ιιέινε. ιιιιιιοΒο!δω 
:ο ει" ρειιειιιιιγι !ιι€ειιιμ Μο!! νό!ιιει. ιιιιιιε!έ; 
ει πιιιιι!ειιο!ε ο!όπ ει Γειιόε !ο!γειιιιιια!ξ ρ6ρ!ιοι·ο 
ἔειιειεο!ε. - ο!ιιιιει!6Ζει. - ε!ενέιιιγ! εεινει!ε ε 
Με” ει!!ει! !ϋι·ο!‹ο‹!οα νέι€ει πω!. Νιιιοεοιι 
πιει]ε!ιιειιιι που, ιιιο!γ ει ίσιο !ει·ιο66εότ ειιιγ 
ιιγιτει ε!όεο€!!οιιό. ιιι!ιιι ει !ιι€ειιιγε ει. Μαι, 
ιιιι!ώρ ει !ι!ε_;ειιιγιιει!ε νει!ε ει!!ιε!ιιιειιέιεει ει!ιει! Π» 
ιιέεοε!ϋ ι!ο!ιο!ειιε!! ει !ιειω.ει!εειι·ό!ειιο!ε Μ” ι·όειο 
ο!ριιεπιί!.ειτο!!;. 86!. υιι!ιόρ ει οιοιιι!ιιιτέι· !ωτοε:= 
ιϋ!τει€ειτο!!., ιιιιι·ο !ιει!ε!!οε νέι·εύε !κόνει!κε 
Ζω!. 

 

 

δ) Νι3ιιιι ε! !ιιι]ειεειιγνοε ΜΕΘ 
!γ ο !ε ο ι··νοε !ειεει!ι ο ι. !!!!!γ !οιιιοε !ο 
"επ ει ίεΚό!γ!ειι !ειω!ει!!ι ειιοιι ειιιει!ιιιει!ι!ιό!. 
ιιιο!γε!ι. !ιει ειι !ιοι!νοιό Μίο!γε!εο!ε ωιω ΗΠ 
ιιιει€ειει!.ει!!ει!!Κ. !ειΓοι!ϋι!ιιε&. Α !”ο!εό!γοεοε!ύε 
οεει!‹ !ιειιιιειι· ο!τειιιοε! ε !οιιόεειιε!ϋ ίο!γειιιι σεπτ 
!όι!ι!ε !ιο:ιε!!ει. 52. ιιι!ιιι!ειιιΜ. !ιο! οι !ειι._ιο!οιιε 
!όΒόι·δ! ιιιει€ε!! ιιιο%γϋιδι!νο !ι!!!ο. 10-42 σι 
!ιοιιιιγ! όι·νει€ειετ ι·οιιι!ε!. ε! ΜΜΜ !ιειιιεδειιιόι!!ει 
π: !ο!ιο!!ειιοε| ε !ιιι·ε!6!ιοι ό8 !ιειε!ιειιτό!εειι !ιειει> 
ιιει!!ειτ. Ειοιι τειιι!ε2ει!σε!!γο!εειτ ειιιΕεέἔω ε!δι· 
ιιιέιιγιι! !ειι·ηει ιιιιιιτ!ειι !ι!8ειιιγ-εγόΒιιιιόά!ιοι, ε 
ιιιιό!.ει επο!ι!ιο! ό!. ει !ιιι_ιειεοιιγι· οινοε!ειοει!ιειιι 
εο!ε!ιει! ε2ειετιοεὲεοΒ!ι. Α: όι·νειεε!ει ιιιει!!επ ιιιέι; 
ειΖοιι !εϋι·ι!!ιιιέιιγ ιε ω!. !ιοεγ ει !ιι€ειιιγ ιι6 
ιιιο!γ !'ϋ!‹όρ θΙ'ό!ιθ!]θ$ !!ει!.ει! ειιι!ιεπιΜιέ! ιιειιι 
ι·ι!!εειιι εειιιιιιι @πάει ειιιιι ;γει!ιοι·ο!. ὸινεὶἔέιε 
ιι!ειιι ειιοιι!ιειιι !ιειώ!γοεεεἐἔειτ ειιοιιιιει! -!ε!!ιη!.ι. 
.Λεω !ε!ιοτό !εὸτε!όει·ο, νει!ιοιι όινει€ειε .ειωι . 
ιιοιιι ιιιοιι!ιιισει!ι ο ο!ό ει !ιιι_ξειιιιόιοΒ !ιειιιινιιι!ει 
ει. ει! ίε!ο!!ιο!ιι!. !ιοΒγ οι !ιει8!ιει]τέιειιε!!ει!ιι 
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τε τιειιι !(0νέε!ιό ιόττέιι!ιοιιι6!ε ιιιοι;. Πτι ιι Βε 
ιοε ιι !ι!ειιιιγ !ιενόω!ότο !κο!!ϋ!οε ο!!ιόεεί!ιο 
κι”, ε !ιει ει: ιιιοΒίο!ο!δ ειιτοιιι!ι ιειτιιιε τιιο!!ει! 
ΜΜΕ, ιι!τ!ιοι· ει !ιιι_ιιιεοιιγν ο!!ετι πιο ιιοιιι 
!ιιιωε, πο" έττό!ι!ι ε εοτιιιτι! Με! Η ιιοπι ρό 
ιο!!ιιιιό πωπω: !ιιτιο!ιιι!ιιιιι νειΒγιιιι!ι. Α !τέει!ι 
ιιιότιγ ιτιοενό!ειειιέιΜ!ιειιι 820τ26 !τονοεο!ι!ι ιστι 
ιοεεέΒοτ !ιο!γει, ότιι!ιι!ιοτ ει! εαπ νέα! 085· 
Κεάν!!!εέ, ιιιοιιι!νότι; !ιο;;ιτ νει!ειττιιιιι !ιδτ!ιοτοΒ 
εό·,τε!τ!ιιιιι ιι @τι Βόειινειε !ι!ιέέ!οι; (Μοτο. ειι!ι!. 
οιιττ.) ει ν6τόε !ιιἔειιιγ νι!!ιιι!ό!τ (Μοτο. μτιιοο!ρ. 
τιι!ι.) τι Ζι!!.ιιιιιιιΓϋπι ο!εδεόΒοτ έιτάοιιιε!, τη" 
ει: οττιιτοι;- έε !οτο!ι!ιειιιι ιιιέιεοι!τετιι!ι1 ΜΜΜ! 
ι1ιει!τιιιι! ει Εειιἔγὸ€γιιιόι! (ουτε υιι0!.0τ.) τιιιιιι!ε 
ιιε!ι ε!ό!ιο ιοειιι!ό. Α ιιιιιωει!Β ιιΒγειιι κι !ω!!έ!ι 
ιιι οτνοε!ίιε ιό ει!τοτέ!ιοι, ιι:οιι!ιιιιι ι.ιιιτιοεο!τιιι 
ι!ό!τ ειιο!:, Ε!! επέτι!.ό!ι.!τει! ε ειι.ει!ι!!ιιιιι τιιιιε εισ 
το!τ!το! ττι!τι! @και νέειιο!-έ!ιιο!τ. Λ!!ιιιιιιτο!!ιιι!.ιέ!ι 
@μια ειτε! ει Μαι” ιι ιιέ!!ει!! Μ" "ό 
€γ!!όει!!ιοι )έιτιι!ιιέιιιειΕ. Ριητιιτιειοτιιι!! 
(Ρ!ιγτιιοειε) ει. ριση `νό!οιιιόιιγ!ιοτι "πι, πιτ 
!ιόρ ιι !ιετιιειειέει εο!ιιι ευιιι Με!! !ιοι·ι!!ιιι ; ιι Βότ 
ιειιιετιιι!ιοιι τω! ιι!ι!ιτοι· ιιιιιιιι!ι !ιιιιοεεύετει. ε! 
ει ιιιιι!ι!: ω !!!γιιιει τω ιιθτθωιτειιιιωτ Μι( 
ιιιοιιιοτιι!ι ι!ει!οΒιι!άει ιιι·ιι)ιιιιιιι!ε; ει. !ϋ!ι!ι 
ιιιοιιιι εεοι!ιοτι Μπι που ιιιιιτειει, ε π! εο!ιιι 
επι !ιιιτι!ει πιο;; Α !ο!ιειϋ τω: !τϋνο!!τοιιιιό 
ιιγε!‹ εοιιιιτιι ιιτιιιιγ!σιιιι ειιιιι ιι!!ιιιιιι!ι ει !ιιιιοε 
!ιου!νοτιιιέτιγο!τ!το!. Διιι!ιε!ιοι· ει. ιι!.ιι!ει!ιιιιι ιιιιιι 
ι!ιιιι !ιι!!εδ ιι!!ιι.ι!ττιιιιιιἐ ε!!ειι ιιγι!ιι!!ιοι!!ι, τιιότι 

' ιε ιιέ!ιιιιιγ !τινόιο!ο!ιοι έι!!ιι τοι ιι. ο. !ιει ει Β: 
!τό!ιιιιο!τ ε!ιοτ)ει!όεο όἔε!όε Μαι! Βέιτο!τιι!!ιει!!!τ, 
να" Με ι·ει!ειιιιο!γ έττιό!ιοι!οιι Γο!τό!γ! ιιειΒγο!ι!ι 
οεο!ο!ει·δεο<έτο Με!! !ιοττιι. ΥΗἔ)' !ιιι νει!ειιιιο!γ 
Γο!κό!γ) Με!) !ειι!ϋιιιιειιιιι ειι)ι!ι!ι€οε ιο!!ειιιόι 
_!ιδιότιεόειοε ἔι·όἔγτιιὸι! Με! τύξέ ο!νοιιιιό. 
Βιι6€ι·ιι!τι! ιιειιι ει!ιιιτ. 

4) Βιι)ιιΐε!τέ!γ ιι !ιιιι!οεό!ιοιι. 
Ε: Διοτι Ρο!εό!ιι. ιτιο!γ ιέι·ιι!ετιιιι πιο;; Μπι ιε 
ιιιοτιοινότι) !ιι!‹ἐιτιιιι!‹ ιιιται!!!τ ε απο! ι!ιοτι 
(ει!τετ ιιι5!!ιιι!) "όςγι!.ιιιι!!τ. Τει!ώτ πω" Μιμ 
ει.ιιιγν ιιοτιι Γοι!δι!ι!ι κι) έε οειι!τ ει: Πιτ ιτιοΒ 

Μπι ιειιιοτι Μτό!ιο!ι ειι!!ιιιωτικ που ιιεωωι 
ιι!!ιιι!ιτιιιι. . 

5) Διοτι ριιειιιΜεο!ε, τιιο!γε 
Με: ιιό!ιει !ι. !ε!ιό!γοεοι!όεε!ι ει ω” 
ριιτ!οιι ο!ιο:ιιιι!τ, Βγει!ιτιιτι ιι!γ Π8ΒΥΟΕ, 
το" ειιο!τοιι οειιρε!τι πιοετοτειι€εε ειι!)ρειι! ι!! 
ι.ει! ειι€,ιι!ιοι.ιιι. Ποτ" ω ο!!ιοι·ϋ!ιιι!:, “Μαέ 
τέεε ιιειριά!ιιιτι οΒγειοτ, να” ιιιιΒγο!ι!ι ιι€ειτοιι 
Με ιιιο!!οιι τιιιιιτ!οιι ?-3-ιιτ! παρ τι ε:ι!_ιιιιιι:!ο- 
τι! ιιι·ι!όετιιι!τ πό!ο!ι !τότόε!ιοεέιτ-!οεινότιιιγο! 
(Μπα. οιιιι!!ι.) !ιο!ωιιιιι. Α: οι Με! ο!ὅ!ιοιοιι 
!0!308 νιιιιει!ιιιώε Με! τι ειό!ο!‹ σέγιιιέιε!ιοι Ιώ 
ιο!εάτιο!ι, δ ει. αυτι πιό!! Με! Ιϋ!ι!ιειιϋτ ει 
ιιγι!όε ι6!ιέ!ειοε να” !οἔιι!ἔι!ι!ι !εΒιιιιΒγο!ι!ι 
τόει!ιοιιι !ιε!ιο€ει!όειιι εει!ώιϋ!ιο. 

δ) Βιιιιιίο!ιό!γε!τ ει ιιγο!νειι ιιι5 
!ιει !:ϋ!τετιιεε (εο!τ!ιοειιε) !ιττιόιόει τιγει·τιε!τ, 
εδι. οΒγό!ι!ι !ιε!νοΒγο!τ !ιοιιγο!οι!άειιιι!! τέ!τ!πό 
ίιιιιι!ιιιι!τ. Ι!γοιι !τότι!!ττιόιιγο!τ !τϋπ π. ιι Μιο 
ιιοι ιιιιιιι!ειι!ιοτ ειιΒοτιι !ιοτιει·ό€γιιιόε!ιιιι!ι (αιι 
τιι ιιιιοι.) νει! ιι!ιι , ιιέ!ιι!ιιιγειοτ ει!ιοττο! Μει 
ιιιι!!.ιι ει !ιιιττι!!ι!ιιοεο! Μ, ε!δι·ο!ιοτειιινότι ιιιιιι 
ι!ειι!ιοτ ε!διιι6τ ει !ιι€ιιιιγΒγόΒι·τιιόόοι. 

7) Β11]880ΠΥΨθ8 τ!ιι!ι. Ετ Με" 
τιιιιιιΙΒιι!‹ἱ !ώ26τιεέ8οε €ικόω·ιιιΜοι τιιιιι!ο!, έπι 
Μιτ ιιιιιε τέιιιττδ! τει: ειιοιι ό!!ιι.άε, τιιτειετττι!. 
τω!! (ρϋειὅοὰιιειιιοιιε) ειδε !”οιιέε ε!ιι!ιο!ιτ ιιιέεοι! 

 

τοιιι!!ι !ιέιιιαι!ιιιιι!κειτ Μπι ο!γ !εϋιιιιγειι ιε!ύιτιο!ιτ ' 
ει!ϋ, ιιιιιι!!ιοΒγ ει !ιο!γ!ιο!ι !ιότίο!γιιιιι Με! ιι 
τηόι·θ8 ιιιομοιιιιιι!είι.τοιιιι ΜΜΜ δι. ειιι!ιιι!γύ! 
!ιινέιτιιιιι νόιοιιιι) ιι άο!ιοι !ο€!‹ιεο!ι!ι !ιιι!!άιτι 
τιιειιιι! ΜΒιιιτιιι ;- !ιιι ει !ιδται!ιιιτό!τ ιιιοι;εγιι!ειι! 
ιιιι!ιτ ε ιιιιιι· ιέειι εο!ιτ @τη !ιτέριδι!ϋ!ι, ιι!ι!ιοι· 
ιι ι!ο!οΒ !ιει!ει!ιιιιιτι!ι!ιιιιι !ϋ!ι!ιέ ιιιιισεειι. ε Μιτ 
!ιβε <έοιιγοι!όεο!ι. ιιιι€γο!ι!ιειετιι ριιειιιΜ8ο!ι 
δε!. !έιιιιω3ιιιι!τ. 8ι. σπιτι ιιΙόροιιω!. ιιιοι10_ιιι 
!ιι€ει!!τε!ιιιιιιοειι!ι!ιιιιι!ι ει !ιι€τιιιγ ιι!!ια!ιτιιιιιέιειιτέ . 
ιιιιι!διι τι !έιτ έ·ε !ιι!ι-ιι!!ιιριιι ο!ιιιι!!!ει!‹. ε ιι μιτ 
!ιιι!ιΞεοει. @τη ιιιιιιιιιι. Κοτει ει!!τιι!ιιιιιιιιειι ιι!ιἰἔ 
ιιιιγιιιι!: έι!οτ!ιέιιιοτοε ιτιιιιιιι Βοτιοειι ει ιιιιΒγο!ι!ι 
ριιειι!ιι!εο!‹τιι ω! Α!!τει!τιιειι. Αιοιι ι!ο!ιο!ιτιιι!. 
ιτιο!ιτο!τ τω: °οτνοε!έιε δ !ιι!ιι!ε ό!ο!ιιιόι! Με” 
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πιω 86πγοι1686ππ6ιποιιιοπ Με!. ι€οπ Γοπιο8 
:ποπ ιόδροπιοτ ιιιο€ι8ιποι·πι. πιο!γπ6ιι ο πιπ 
ιιπγ ποπεΙ686τόΙ τόππ6'8οπιιππ 8οιπ νέιι·ππιπι, 
8 ποιγποΙΙ πέιππ8πιόπ 816€56€θ8, πιΕπιποΒγ π 
πόι·Ι'ο!γιιπι θεό528ΙΙ πωπω 
ΜΜΜ. 

Β) Βπιπίοπό!γο86ο68οπ ο Βιέ 
π6ποπ ποιπ ΜΜΜ Ι6πο8δ-8οτνποπει @Μπι 
8186111011.) νοπποπ ιιπειεοπ πι1ειπ. Ε: οποπ 82. 
Μπι ειι6πιπππει 0168816 ει: (12-20-8ιοι· ἱ8) 
ι8ιιι6ι6Ιτ 4--5 οποππγι 6ιπ·6€68οπειι, Μη 
πουπό-πεπ686πει ει ΒόΒθ ιπ16πότει, 8 πιιΙ861ο; 
:ι πι€ππγ ππ8ιπέιΙειώι. 

θ) Α115816ΙΠΟΗ 8οι·νππι18 πω 
86πγν πονειπ6ιι6ποπ. Ογειπι·ππ π 
ιπππ 6πιπ6τοπει ε18οτνειοπι, πωπω ει ππ 
_ιπ86πγνποπ πιιπο6ιι πιιππιό ιππ6ιιι6ιιγοι 6! 
πιοιοΜειωιπ. Πγεπ 686τ6ππ6ιι ποποιοπιιοπππΙ 
ει. ιοππ8ιοι· π πιππΐοπ6ιγοπποι οπό8ιοπ πειοοιι 
Ιο ΐεπ6!γοπετ νεα 68:86 νειπιιπ6!γ πο!8ο ό186·-· 
ιπϋνοπ ρ.ο. ει 8:ιν6π π 16ροπ. (Ηειπον. Απππ1. 
Με] π. .Μπι 1842.) 

Γο!γοπιιπει π· 

Μ. Μοοιποι·. 

Μ!. 'Παπάκου. Πιοπ·οΙσΒ η -11 
πω!γ!ιδιπδε “ει”. να!. 16.0.) ΧΗΜ 
|οιη·ο πιόΙΙι!Η - Υειροπιτ παπι. - Ε” 
πππγο868ιοι·πειπ 8ιπΙϋπό πθω€ 8ιππιο8οπ (ποπ 

· πιο) ει!πειΙπιπ268πτει π6πόπγ πειρ πω ππιιιιι·ει 
μινιππ πο” ι686πιο8 ιιπ88ειέ86€π πωπω πενι 
86168 πόππγοπ οπϋι·ιο; πο πω( πωπω· Μίσ 
πιω πιππιιποιοπ, ιπο!γ6ι ππωωποπ πω 
ω. Β οι ει π6ιπιδ "Μπι 68 πύεγππιπ ιιιιπ 
0οπ ποτοπ86Βοιπ6Ι 6ιδΐο"1π!πειτ, 8 ιι€γ;ιπ ο 
26ιι ιππ6ππ »πωπω πιιπι· πιπέιο8 ΙιοτοΙοππειπ 
ποΙΙοπο πενο2πι; - ο ιΜποιιπιπποπ (ορι 
οἰιὶἰπιπιε) πονο2ετ 86ιπ πε!γο8. π ιπ6ππγἱποπ 
6πποπ έγιιιεκπ18ο π πι6Π6π 168261: ηππιππ8ει 
π6ΙππΙ 8οππ 8οπι ΐοι·οπΙ 816. - 5οπππΙ πει 

πω» ]01ΘπώΒέΒ01°8Π :ποπ ππΙϋππο2Μ68ποπ. 
ιπιειοτιπτ 6ι·268 68 ωρἱπι.68 πω π1πιτιππ :ι 
ποτε εγιιπιιπ τ68ιοπ. πιοεπϋΙοππόπωπι - ί” 
ρ6Ι66πΙ 6Ι6ἰπι6 Μι πεποπειτοττ Ιοποι πιοΒιπι 
Ιϋππϋποιπι, ο πω» θΒΥ'θΙιθ11θΙΙ επιτειπο8 68 

π6πι6πΥ παμπ π ιι6τετοιιπι16π π6ποιι, ει ιπέι8Η‹ 
8πιιπ ρππει 68 ι·ιι€οπγο8ι πιπἔπ ει ποτε, - 

.π ο86ωππ6π ΐ6ΙπΙει68 νι28€πιπ πω" παπι 
ιΒεπ Μπα ΙΙΙΘΒἱ8ΠΙΘΗιἱ ει ιππωιωιμ. Μπι πι 
οτιιΙοπ)·ι 686$εππ6| π:έιι·οπι π6Βγ8ιοι·Ξ πο82πι·π8 
το 10-20 ποπ Μπι 8ιποι·ι1Ι π ογόεγι€68. --· 
Α "πω, 68 ππιπ8ιοπ Μπι! 6Ιδιο6ιοπ πετοΙοπ 

8ιο!π16πποπ 68 Ηγο;ειιππειπ (4-θ ποπ) ΜΥ 
Μ, οι: π:ι επιπ6ο8πόι· (ιοποιοπΙοειι8) να" ει 
οϋΙπιιτΞεγ (ρτοεπιιο) νειΙππι6Ιγ τοποο!Ιοποε πω 
μπει πον6ιποιι6πεπ Μ! πο, ι€επ πο88ιπ8 Ιο 
ΓοΙγέι8π 68 ιπειππο8 °τει·πι6826ιπ “οπο” !οππι. 
π ποεπιππ8οπ π οπο 8οοιι6ποπ νειΙοιππ, ιππι 
Μπι ο πἰἱιιπονππγ π36π ο8οπ6!γ, ει επιπ ραπ;; 
ιποΕπππιι π €γππι(π π6τ6ποπ ί68ιπε!. -· Α 
ΐοιποιοπ 88θωοπ 18 π οποοτ 0€ό8ΖθΙΙ ιπειεει π 
€μιππι.πωθ π6ροπο, π 8εινό8 πΙϋπιι6ιιγ επιπ 
0.6 ο8οΕ6Ιγ πιοππιπ86€π «πι. 8 ει: οπό8ι πει 
]οπ Μιππιπο8 (65 π6ΙγποΙὶ νέππππιπ, οπγπϋπ 
Βγιι!εππ38 παπι ρθω @πιο 8 ο8ιπιιό ει6ι·οπ 
πϋππγοπ 868ιωιωιι. (ω. 668 Ηορπ. 12.πιπν. 
1843 65 80ππιιτπ5 πω. 1848. Ντα Ή.) 

Μ. Νον Με. 

Μ!. 86ιι"πι Πι1;ιιιη·οπ Πισιιόπο! 
κι πιοπ.·ι·8:ΜΜο 6ο οιΙΜ·οιιι€ιπο. Βά 
_'α1ιόι·Μπιπ. Ι'οΙππιππο!ι σ!. εγω-πιω.. 
1πο!ιιι6Ι. Ε πιροπ 8ι6ι·π68ιιὅ_ῇ6 1833 11605· 
ποπ Ι6ι6ποπ ιπποΙ6ιππιοΙ πἱ86ι·6 5οπππ πιέ 
ππγοε π6π6π68οπ ει τοι·οππππιπιέ8οοι·οποπ πύ 
_πιπόι·ο8 ίοπ6Ιγοπ οΙΙ6π πΙππΙιπει:οπεπει€. 8 οι 
πΙποΙοιπιπο! π6πι ιππΙει8ιι6 ο! ΜΥ268οκιπ πιπ 
πἱ ο πγό€γιιιόι1 πω, πιο!γοπ τονπΙοπ ει ω 
επιιι8 .πιππο8π6τ. π. π. Ροι·ι8οπτ. π. €68ειιιιπιι. 
π16οιοιπ οιιπιπ ίοΙγόιιπππιπππ ι8 ποιοΙν6π (πω 
8πιπποπ ϋποι 5γρπιΙιοο!οςι6 νοπ Ηοι·ετ οιππ 
Μπιτ 1843πιιπ 86ιιππ.) -- Βιοτιππε οιοπ πο 
πωπω (Βοπιπιοι·οπτ) Ιιειπι8ει π πιέειπγποπ π 
πύπιπότ-οπγπΒιινπΙι Γοποποτοπέι86ποπ (Απιπ!πει 
ιππ·ειπ) πΙειριπ, ιποΙγ πόι·ειπγειε πιιοπγο8 Γοπιε 
τοΙιτωινόπ π πι€ειπγ πω. οι 6Ιοιπιπ868π6π 
ωιιωιιιπι 6τϋ8 νι88ιππι€68 πονοιπ6πόποπ πω 

68 π6Ιο8έιι πιτέιπιιι ιΞπιποπ νάπι8ιπιιιπ Η ει 

ιο81πϋΙ. Π8ιιρειπ ι·ιιΙόπι πιι_ιειπότι “πιω πιο; 
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ο ιιιόι!; ει ειδιοιιιόιιγΚόι·ο!ι. !ιιι!ϋιιόεειι ει 
οοιι:-!‹ϋειιόιιγεεο!‹ ιιιόΒ ιιι!ιει!ι!ι !”ϋ!ιιι€οτε!!ει 
ιιο!ι ε!!ιει!ει. Α !εό!εόδοε εεειο!ι!ιοιι ι!ϋιιτό!ει€ 
!ιει!,ι.!Γ0Ζιιει!Κ ει !σιιιιι!ιότι ι·οειει!ι!ιι! !ενό !ιόιιιιε 
!”όι·ι!δ!ι. $ειιιιιιι ειιειιι!!ει ο ιΠόε:γιιιόι!οι επ Μέι 
ι·ιιιιιιιι ει!εό!ο!ιιι !›ιῇει!‹όιοε !‹όι·_ῇο!ε!‹ ιιτε!ιι, Με 
ύπνο ει ιει!εειττιε, !!δ ιιι_;γειιι !‹όι·!ιει!.ειι2ει£ει ιιοιιι 

- νο!ι ο!ιέ%ο ν!!ειΒοε, - ειιιιιε!! ιιιΒιι!ι!ι ροι!!Β 
ει οοοιιιι!ειΒο!ι, ιιιει!‹ειοε ώ ε!!!ειιιτ!ύ ίε!_ιι!ει!ιιιει!ε, 
!ει!κό!γε!μ !ιόι!ει1ιοΒο!: Με". Μει,ιιει π €γόΒγιιιόε!, 
ιιιιιιι Βο!ιοορ!” !ϋ!_ιοΒγιε5. Κϋνε!!‹ο:ϋ: 

Ε!ὅ!‹όει!ιὁε. Ριι!ν. απ!. _ιει!ειρρ. ει. 
ια. Πει!οιιι μ. 1. 8ειο!ι. ει!!ι. εοι·ιιρ. Ι.Μιιιι!ειιι 
ιιιείιειοι! ιιειρ ιιο€εει! ει ειιιι!ειιι !ιε!ι·οιιι ότι ιιιίι!νε 
ο" ροι!!ιονοιιιιι. Τἰ2 ιιειροιι ότιο;;;;ο! όε εεινε 
!ειιι€γοε !όι·ι!δ. οΒγειετιιο !έ όι·ει !ιοεειιιι; ο 
ιιιο!!ό ποπ ιι.ει!τ !ιειειιιι:έι!ιιι: Βρ. !ιειειιι·. !!Βιι. 
μερα τω!. $ειιευρειιι!!!. εο!ο0τ. τ. $ειεεει!ι·. ειιιει 
!ι!ιιιιιιιι 1. Πι μι!. εοφ. 32. ι!ιν!ι!οιιτ!ο. Ε!) 
!ιδ! σ” οι!ειΒοτ ιιγο!οι ίου! ν!πο! ιιιέρ)γ ΐοιι€ι·ει 
!ο!“διιιιι 7 όε ο ίδιοι!ιδ! ει !'ϋι·ι!ό!ιοιι Μ! Πιιι!εεέι 
νει! ιιιοέςιιιιι!, ει τό!ι!ιιι.ρα!!Β !ειεεειιι!ιέιιτ Μιο 
;γειεεωιιι. Πει ει !“ύτε!έ!Κ μγϋιιἔ!!!!‹ ει !ιειοΒοι, 
ι9$!ιείι!ι!ιειιι ειὐειεεξιιισ!‹, ιέε !ϋπιό ω" 3598!.θ80!. 
ιιιιιιι·!‹ε!! ιιιειεπειιιι. Α· !ιοτοΒ ειρ!ιε!ιει ιιΒ·ρε) 
!ει€γειι, ιἑε @η !ιο !ει!ιο! Μ! ειιιι!!οιιι ειΗ2!ς 
!εϋιτ;ΐνειΒγ ειι ει!ι!ει!ι όε πιώ Με! ά!!ιοτι.. Α 
5.ιο!ιει !ιδιιι6ιεό!ι!οιο $3-1-1" Π. !ιιΒγειι. 

Τιι!ειιι!οιι!‹ἐρι ἔγό€γ!ιε!ε. Βικι 
Μπι! ο2ιιιι ιι2οι·Ιιδ!: Βρ. Αιιιιειο !εικειι. νιιιι!ο!ι. 
ιιιιο. 4. Ειιιιιειοι. Βτειιιιιιι. !ιιιιιιι!. ιιιιο. ιιοιιιιε. 
Τετ!. $!!!ι. ι;ι·. 2. θ. Εε!νο Μ: ενό!ιειιιε!ι!!ει!, 
ιιιιι!ειιειρ ότέιιι!ώιιτ Μ: οι!! !ωιιε!!!ει! !ιο ι·οιιιιι, 
Με 4--5-82ϋι· ιιιοΒ!ιει!!ο!!ει. !(ϋνε!.!ιοιό ιιερ 
ο!!ιοιι!δι!ιιοΕ ει Βο!ιοιιόιιοΚ, ειέιπιειετιιιι Μαι 
Βιιι·οιιι; ιιιιιιε!οιι !ιο!ιειιιόε Μάτι οι” ει:ει!ιειι! πιει 
μιτ !ιειιιγνειιι. Α Ιιο!‹ειιόει ειιι!εϋι!ι ιιιειεειει!ιθ 
ιοΒ ριιεπει !‹όιιο!; ο!ϋειότ !ιο!αιιιι οιοιιι!ι!ειιι 
ει !έι!ιειιιι·ει!ι, ειιιι€ειιιι Γ6!!ιειι·ειμ ει!!ιειτειι, !ιι!ιε!ιι;ι 
:ιι ιιιο!εό !ιειι·οιιι !ιο!ιοιιόει ή" ιιιιόιι, !ιοΒγ 
οι ει€όει ει! ιέε εΒόει2 ιο! τειι;ει!, όε Μαι ιει Βο 
!ιειιεεεό!ι. Α !ιεΞιι·οιιι ο!εό Κειιόειο ι·ε·ειοιι 1 ιιο 

'Ε ί 

!ιο2ό!ι (ιιι·ειο!ιιιιει) ιό! !ιόει!!ει! !(Β"6θι !ιι€ειιιγ 
!ιειιδοιιϋι (ιιιι€ι..ιιιετοιιτ.ι!ιιρρ!ιοειι.); ει !ιέιι·οιιι 
Μινο!!ιειδι·ο 1 έε Μ! ιιο!ιοιέ!ιοι, ει !οΒιιτο!εόι·ιι 
ρει!!;; 2 ιιο!ιεπό!ιοι. Α !ιο!κοιιόεο!ε Σ!! -έει 27 
ιιειρε ιιιιι!νει νόἔειιιειιιο!ι !ιο ιιιιιιι !ω:ι!όόιοΕ 
τ. ε. !ιειε!ιει_ῇιόνει!. Α !ιοτοΒ ειο!ιε!!ει 1'.Ἑ° Π. ιιιόι· 
εό!ι!ε!ί! !εεγοιι. Βιιοιιι!; 3 “οι Μια, ι!έ!!ιειι 
'7 !ειτ Με. ο" 25ειιιι!γο; ει ιιγει!!ο!γειε ο!!ιοιιι 
!όεέι·ο, ιιιο!γιιο!ι εοιιιιιι! !ι!ι·ε!!ειι! ιο!ειι!δεό;;ο 
ιιιιισε, ι;γει!ιι·ιιιι !ιιιιιοεεε !ιοτεἑς ει Βιιιιιι 28ει!γει 
!”οι·τειιειι.!ει!; ίοεροιι!! !ιειε:ιιει!_ιοιι ο!ιιιιειροι·ι. ό8 
τιιιιεόι “ε” ιιο!ιιι2. - θεο!ιοιιι€). Α !ιο!ιειιό8 
Με!! ιιειρο!ιοιι πι! εε·ιιι ιϋπόιι!!ι. Α !ιειιοι!!!ε 
!ιο!αιιιόε ιι!ιειιι ο!ειο!‹οιτ νοειιιι ει: Μιά", !ιειε 
!”ε!ιε!ει!οιιι όε !ιειειιιοιιέ·ε ε!!! Επι; ειοιι ιιιιιοιιιέ 
ιιγε!‹ ΐέ!-!ι!ι·ε!!ειιιιει!‹ (!ιει!!ι!‹ι!ιιεο!ι). ει ω!ειιι!οιι 
Μάρ! !ιιτε'ι!ειι. ροι!!;; ιιιοι!έιεεει! ε!!! Με ει !‹οιιὅΒγόἔγ 
νόμιιόνει!, 68 οειέει ει 41ι!ι ιιειρι€ απ!. Ε2οιι 
!ι!ι·ε!!ειι ει 28-!!ι ιιειροιι !ιο:ει!ι!ι ε!!! ιιιο!ες!ότι!ϋ 
εἔε 2 σνδ!κειτιει!ιιγι !ιειε!ιει_ῇιόνει!, πιο!γ ει Κόνοι!ιο 
ιδ ι·ιιιι€ει! οδόει:ειι νέωΙ.!!ε; ει (ΗΜ ιιειροιι πιο 
!οΒ ιειΚειτό!‹ Με! οεπϋ:ϋ!ιετ!!‹ ιπειι!έιε; ει 40 
41-!!ι ιι:ιροιι !ι88!18]ω ιιει!!ει! :ΜΜΜ Με ει ἐγώ 
Μι, ιιιιμ ς!!ιο2ι!ειτο!!. Λ !›ἱτει!ει! ξΉε2ει!€8 
ει!ειι.ι ε: όιψεις,ιι!ιοε ιιιιέινε - ο!όνι€γειιειι διο! 
ιοιι - ιιειΒγο!ι!ι ιιιειιιιγἱεέἔί! !ενοει έε_!ιιιει 
!ιειρ ει !ιο!ε8. - 8οιιιιιι δε! ιι!!!ηει, !ιοἔγ επ 
δ βγόεγιιιόι!ιειιιει!ε ιιι!ιι‹! ει ιοι!ιοεει!ι -- !‹!νει!τ 
ει τοτ!ιοεεόε Με!! !ιόιιειρ_ιειιιι, ιιι!ιι‹! ει Με ἔχετ 
ιιιο!ειι!ε ο€όε2 !ι!Ζωεεε!%ει! ει!ε!νοιοι!ιετιιο!ι. Ε. 
ιιγόΒγιιιόε! !ιειειιιε!ιιιει!‹ Βο!ιιιοιιγ!ιεΞιεύι·ει 8ο!ι._ 'Ϊ 
εεεωι !ιοι ε!6, ε οιο!ι Μπι πι!" Βγετιιιο!ς 
το!!, Σ, δ, δ 68 7 ένω, !‹!!: ιι έγόεγ!ι.ειει. 
ιδου μι !ι!ει!!οιιε!!ι; ιιιιΒγοιι όι·ι!ο!ιεε ο" ιι! 
1οιιγοε !”όιί!ιιει!ι !ιόι·τειιιει, ει ει” ιιιο€ι·όμϋιτι 
!ιιιιει!ιότ !ιϋνει!‹οιιό!ιειι ιιο!ιόι!ιόι· (ειρι!εριιιει) 
το!ιειπιο!ε, οιιι!ειιι !”ιό!ο!ι!ει!! ειό!!ιι!ι!ιέε (!ιοιιιι 
ρ!οειει) νει!ιεει€ 65 ειι!ιοιεόι; βιο, ει ι Καπό 
€γόιέγ "ω" ο8όειιιόεο !ιο!γιει!!!οπ. (!έι8ι! (Με 
ωι·οιο!ι. πιει!. 1ει!ιι·!ι. 1842. 1ειιιιιειι·.) 

Κ ε! τ ο ! γ ι. 
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Βοϋέεποέ, ε2επιέ82οί.. 

81 . Δι άμιιιΉΜω!ι .πωιιΒγιι 
Παι1όμιίι·ό1. ςν6".) 

Αι ιιιε:ϋΙδιωΙ: 826ιιι€γιιΙειάέεέτιιιΙ: - 
πιέ€ ρθω ιιοπι οεει!ε :ι ΙιεΙγΙιεΙι Ιιει]ιιιιΙ‹, Ιιιιιιοτιι 
ειϋνοιιιόιιγειιιιοΙ‹ Μ, ιιιοΙγιιΜο ει ΙιειΙέιΙοε Ι‹ιιιιο 
ιιοτοΗ τόνιιιιτιΙ‹ ΜΗ, οΙωιι τέειιιι€ επ ειιιγ:ι - 
ι·όειιιιι ιιιιι€έιΙιιιιι ε: ιιγοτιιιοΕΙιειιι τειΙοιιοΙ‹. Α: 
εΙδΒΜεΙιΙιοιι μπι ειέιιιιοε οΙ‹οΙ‹ ΙοιιετιιοΚ7 ‹ιε 
ιιοιιι εέγίοι·ιιιιι ῇοΙειιιόεἱιοΙ‹. Επι: Μπι! οΙεό 
επιΜέ5ι: ότόειιιιεΙ ει ιιοιινοε 1ιιόει€ ΙιοΙιειιιἔιε:ι, 
ιιιιΙγοιιιιοΙ Μ· ιι “Η έε ιεινειει.γ Με εοιιο:Ιιει 
ιόΙ‹ ει ΙόΒι νέιΙιο:ειιοΙ‹, _ιιιοΙγειιτε. νοιιιιιΕοιό 
ΜΒ :ιιοιι!ιειιι οεειΙ‹ απο” !ιοιιι:ιτιιι Μ, Με)! 
ειιοιι ιιειροΕοιι, ιιιε!γοΙ‹οιι ει Ιοέι6Μα -ιιιο€Ιιο 
ιοΒιιΙόεο!ε τόι·ιέιιωΙ:, ιιιιΒγοΒΙι ΙιόεόΒ έε επιπ 
“Μπι Με ΜΗ ιιι·ει!Μοόοιη - τονέΒΜ ει 
ΙόεΙιιιπιιιι, ιιιοΙγ Με” Ιει€ιιιΚέιΙιΒ που Πει· 
ιιιοΒοΚ ΙιοτειέϋΙιιεΙα ιιιο8, ΜΒιιοΕ ΙιόΙοεδιδΙι ει] 
ι6ι‹ όε @ΜΜΕ ΙιτδιοΙόΙιοτι νειιιιιιιιι; ει ειι1Ιωέ: 
με ΙόΒιοΙιΒιιέιε, Ιέ:€ύ]Με εΙιιιιιΙειειτέειι ει Βο 
Μα ειοΙιέιιΙιειιι. (λι·ιειΙπιεειιι€626ΙΒόεεΚ, ιι 
νέΙειειιι'ιει :ιιιγειεοΕ δεειεΙιειΙιιιιιιόεει, ιιΙ6€ιο!ειι 
6!τϋιτει, ιιειαιωιΙειιιειι€ Μι.) Ψειιι πιόβ Μέι Ιώ 
Ιϋιιόε οιιιΙΜει·ο ιιιόΙιύ οΙ:, ι!γοιι: ει ΙιοτοεοΙε 
ειοΙιέιιι:ιΚ ΙιιιιιΞε εΖετΚοΖωο ει ικότιιέωιΕβετι, 
πιοΙγ ιε ειΙιιιειιι Μ, ΙιοΒγ ΒοιιιιϋΙε ει ΙέΒοϋπιιέιε 
Μπι; Μπι ΜΜΕ ιιιοἔύῇἰιειιιἰ ιιιιιιτ ε_ῇτόΙ‹ ε ει 
ΜειΚοιι Μιιγἱιέιεόνειὶ,` ιιιιιιγιαι Μ” νέΙ:ιεετάε 
ειιΒοάιοιιΕ ιιιοιι ι·εειέΙγοΚ Μπι, ιιιοἰγοΙ: ει 
τοπιΙοιι Με ΑΜΙ εΙ61ιοΖειιιι:ιτιιπ, ε ει Βγει·ιιιο 
!ιοΙ: ΒόΙοεδιι·ο Μοτό ΙόἔΙιιι2ειιιι έ!ιειΙ οΙδΙιοιειι. 
Ιιει88ιιτιόΕ ΜΜΜ; - ιονύΒΜ - ε ι·ει€ι]ιΙΥ. 

Α πιι επ ειιιγόΙιειτι ιειΙδ ο!ιοΙσιι Μπι, ει: 
ΜΗ( ει ΙεϋναΕειδΚοι ΙιοπιιΙ‹ Μ: ιιοΙιό2, 5ο 
Ιτέιτειι·ιό ειϋΙέε, ει Βγει·ιιιοΙς ΐοιότε ΜΜΜ ηγο 
πιέιε :ι “Με Μια, Βιι_ιειεοιιγνοε πι” πιέε 
τει€ἔι!γοε ιιιΜέτ-εΙνιέιΙειειιιέιε :ιι πιο ιιειιιώ τό 
ειτοιΙιοιι. 82οι·ιέ$ :ι Μι οΙδΙιΙιιοΒοτ πιοιιι ωτη:ι 
ιιιιιροειιιιιιειΕ,.ει ιιιιιιιιιιιιιιΙε ρθω ιιιοΕιι62ό 
0.ειττοιι|ιι, ιιιο!γο!κ τοιωι ΙεμϋΒΒετ νιτειιΕο2 
ω. Μἱὰὅιι Μισο Ιαιροπ ιτό!ι: θα @κι Μειο 

ΜΜΜ Μπέκ, ιιιιιεοΙ‹ :κι Μια ιιοΒγ οι πιτ 
Ιώτι β εΙδ. $ειιΙ‹ι ιιοιιι α8€863Π6]τ1, ιιιἱεΖοτἰιιτ 
Με εεϋΙοιόε ιιιιιιτ ει €γοι·ιιιοΙε ε2οιιιόΙ›ο τεμ 
Ιγοε τιγ:έι!!(ει ιιιι Μ, ει ΜἔΙιενοεΙιι 52οιιι€γιιΙε 
ἀέιεοΙ‹ εἔγἰ!‹Θ Γοἔ Ιόιι·ο _ῇὅιιἱ, ι1ε οι ιιειιι·ι !οιιιιο 
ει ιιιο5ιεεό!κιιι Γοι€ό ει€·ιιιΒγιιΙειάε'ιε. νειΙόΙιιιιι 
εοΙψει! εοΙιοεοΙιΙι Ιοίο!γέιεύ ιε ει τει!ιέιι·ο5ε2ειιιι 
ΗιιΙειτΜε) έει εοΜιειΙ €γειΚιιιΒΒιιιι Με ειδ επικι 
ριιειιιιιΜει; ΙονέΒΒιι που ειοΙ‹ 5;γειιιιιιιΕοΙτ ιώ 
ιίΠ, Μακ ε2ετώ :ι ειόΒειτι Ιονδ ε2εττιέγιιΙ:ιόέιε 
Μ! έγό;γιτοτι, οευρόιι Ι‹οττὅ νόΝι οΙγιιιι, ΜΙ: 
ιιεΙ‹ ιιΙΙ'οΙδι: ιέ_ιόΙτέιι ΒὅτΙιέιιιΙέεοΜιτ νεα έει 
ω, ιιιοΙγοΙι: Γιι%6Ιγ ίεΚόΙγοε1όεοΕΙιδΙ ειιιιιιιιει2 
ΜΜΕ; νόμο Μαι ΚότιιειΙ‹ ει ΙιιιΙϋιιιιϋιὅ Μέι 
ειιιΒοΙ‹ ε ιι ε:ϋΙειιέε 68 Πει Ιιιιωἔεόε Ιαπόοω 
Μπι ι6ΙιΙι ιιιιρΚϋ26Ιε ειιοιιιιιιι ιόΜιό να" Ιω 
νοεΙ›έ ιέγειΒοτι οΙδιότιο :ι ιόΙοιιΙσι οΙιοΙαιτ εἔό 
εισιι Ι‹ἱΖέι·ιιἰ Ιἐιε:ιΙ‹. - Α €γετιιι0ΚΒειι τει]Ιὅ 
οΙιοΙ‹ Ι‹ϋιϋΙ ΘΖθΙΚΟΈ οιιιΙΙιιΙ‹ ει: ικόΙι: νεΙοειι1 

Ιθωιι όΙει€γόιι€εεόε, εάι·έιιΕ6τ, ΒϋτνόΙγΙιότ, 
Παει· - πι" ιι1όοΙδιτι έ2ϋΙοτέε. Μιω θεση 

` οΙ‹οΙ‹ιιειΙ: ΙιειεοιιΙό ιιιόι1οιιΙοιιοτ ει έγει·ιιιοΙιτο 
ΙιειάεοΙιιιοΙι, ει ιιιοιιιιγιΙσοιι τ. ε. ει €γοπιιεΙ:ει πιοΒ 
ι”ο52τιά!(ιι νιεε2ειΙιειτό ειϋΚεέἔεε ει·ϋιδ!, ε Βόρ 
ωΙοιιτιό ΜΗΝ; έΙεπιιιίιεόεόί ει Κάτσε: Βοί'οΙγιέι 
εοΙιτιιιΙ: εΙΙειιιέΙΙΙιειιιι. . 

Αι οΙ6Μαιοκ ειοι·ιιιτ ΒόιεόΒτοΙοιιιΉ οΙ6Ιιό 
“Μ οΙ‹οΙ‹ εγειιιιιιιι νοιιοιιιι Μ 1) ει ΙόΒιιεΙ: 
εειιέτειοι·ιι έΙΙιΞιεύτ ει ε2ει·Μποιότ, 2) ει ΒοτομΙ: 
ΞετιιιοιιιοΙ: ΙιΠιέιε όριτέεπιόόιότ, δ) ιινοιεεπϋ!ο 
“κι ό!έτ8γϋιι€οεόΒοι. ; - νειΙόΙιειι Κόι·ίεικό οιιοΙ4 
Νώε ει) »Με ε ι6ιωρ ιιοάνο8ιιιάθε, - ιι) 
ΙόἔΙιιιιειιιι, ο) ιιει€ιέιΙΥ. Π 

Α !ε%γιιΕοιΙΙιΒ Ιιότειόνωιιόιιγώπ 0Κύυι 
- ει πιιΙγειιοΚ ο ΙιόΙοεδ Βιμ ειδε 8. Μιά6ΙοΕι 
- ιιιομιιιΙίτειιάδ: 'ει Ιιιιιειἐ ένειειΕ, ει μετ 
ιιιειιοΙε ειδειιιΕοε Ιιι:ΙειΙόεει, νοιό!σε2ϋΙοιότι έ 
ιοι€γόιιι.;εε€€, ει ΙιθιεἔεΙ‹ ειοΙιέιιιιιΚ ΙιιΙιιΞε ΔΙ 
Ιωιει. : ' - 
τ Α; ιι_ιεζιι!όιτοΚ.ε:επι€γιιΙιιόέεέιιιειΕ ιόεΙιι 

τει Βϋνο$Κοιό κέ:ι·άόεο!ςι·ει ιο!οιοττόΙ ιι1%: 
2 



!20 Βιι):ιό880!, 820Μέ828ι. 

"τω" ΜΓ!.ό88ε!ει! Με: ει Βοιοι;εέι;, "Μι πε 
"κι !οοιιι! !ιο!γ!ιο!ι ΜΜΜ, ω) !ισίο!γε!8ειει! 
Με: ειι οι;έει 6Μιιιι!εόἔτο? Λ Μ! !ιόιε!ει!Μ ε! 
ιειτιόεεειιέοι ιιιωι, -· οι!. !ιοιιε:ει!›!ιίιειιἱ πω: 
Με ει επτιι!ιε!τιγιι!ο!ιοιι ΚΜ!! ιιό,<;γ !ιότι!!Μό 
ΜΗ:: Ι) ΒιιιΜ!ιό)!ο!ι, Μο!γ Με! ει εισαι 
πγι!έιι Μοε!ιιεο!ι!ιί!!. 2) Χδ!!ιε!Ηγε ιειτιόε νι! 
τϋειιόεο, ιιιε!γ @κι Με ΜΜΜ ο!ιο!ι !ιι6νει 
Κοιιέ)›οιι πι! ειεδΜιει!ειιιειοτ νιεειει!ιίν]ει ιι !ιότι. 
3) Α Μει!ιοιιι Μιτίει·ειιιο!ι ιιι!ϋ!ι ἔΥ!!!δὰἱ!8ι!. 4) 
Α: ιιιι!ιιό ο!ιο!ιιιει!ι ίο!μοιιοε ιιιιιιι!ιε!!ιειιι Μο. 
Α Μ! ει !κότ !ιο!γ!›ο!ι !είο!γε!εέιι πω, ΜΙΜ 
ιιἱ ει επειτιιΜι·)γείτα ιϋτωιιοιιι!ϋ ο!ωτιει!όεέιδ! ει 
εγιι!ειι!ειειιει!μ Μι ει !πόιι_)ο!ο!ι @οτι !ιονοεο!ε €58 
ει ΜΜΜ ειιιγειε Μπι, ενιιοΜϋ, να" Μι 
Βγοιι !ιει!!ειιιι!ό ει Μες!ιοΜέιιγοι!όετο, Μ! Με! 
ει επειιι!ιέ)ει!ι !ιϋιιιιγειι όεειοαιρειι!ιιει!ι. Πει Με!ι· 
!ιι!'ο)!δι!ϋει ει 828ΓΠ!0!3, ει @Με ιε !ιιι!ϋιιΜιέ!ει 
ει ΜΜΜ., ει ιιι!!γειι νει!ιοιε!εο!ιοιι !κετεειιϋ! 
Μουτ ει ειειτιι!ιε!τιγει. Λ !ιότιιιόνειιιέτιγο!ι επ 
ό!ειΜι!εόε οΒγοεοΜεε ε!!!ειρο!!ειτει !ιε!τοτειιι Πειτ 
ιιει!ι, !κινε'ι!τ Με ει Βοεεεεο!ιι εο!ιε!!8 !ιότιιε!ι!ιειπ 
ιειττειιιιει!ι, να” !ιει !εϋ!διι!ιοιι ιι Βγϋιιετέ!ε, έ8 
!ιει !ιε!τώ!κοιιγ Κϋ!!ιειΙειιιο!ιιιει!‹ νειιιιιει!ι Με 
νο. - 

Α ειγόΒγιιιόι!τει ιιόινο !ιιϋ!ϋιι!!ϋιδ πετώ: 
ει!ε!ιι!!ειΜ.ει!ι. !!ϋιδιιεόμεειι !ιειειιιε!!!ειιιιει!ι ει 
Μοειο8ειώεο!ι, εισιιινι:ε!ι!ιο! 68 !ιιι!οι; νίπε!ι 
!ιοτοιι€ειιόεο!ι, !ο!ιο!!ειιοε εγό;ιγιιιόι!, Ποιμε 
νειε ειιιειέ!υεε;ο! (ρο!ιο!!ιδ) Βόειϋ!ι !ιοτιδοεΑ, 
νόμο ιι€γειιι ο ειοτ ο!ι!ειιει!ιό!ι Γοοε!ισιιι!όεο!ι. 
Βγει!ιτειιι Μάι: ειοτο!ιο0. Κι !εϋεϋπυΒ ει: ε!ὅ!›!›ε 
Με!ι!ιοι; !ιειειιιι!!ε!Η οι ό!οιιιν!ιοι Η: -- ειι!ιοτ 
ιιέ!!:ϋ!; !ιόιιεεινειε !ιοτεςέ!οἔει; ΓεΙιέτΜειΙγνει 
!ϋιοι!ιδ!ι ειι:Μνιιοι Με!!ιοιιγιιγει! Μ" οεοι!ιοιι 
!ιειιιιιιι!!!). ΝειΒγο!»!ι εϋ!ευτι Μο!! ειστ:ϋ ει πιει 
ιΜ!γο!ι !ιειειιιι!!ειιε!τει. Επι! ει!!ιειΙΜειιέεειτει ιι 
ω·ειι ο!ε!ιι!.ότι το852ει!ι!!υ!ιιι Μπι!!! ει Μ) - 
ει Μοιιιιγι!ιοιι ει ι!ειιιιιιιει! ιιει;;γοΜιοι!οει, :Με 
ι:οει!ι ΜΜΜ ΜΜΜ ει _ῇ‹! ΜΜΜ, ε ει ι!ειμιιειι 
Με !ο!ιειι!!. Πο Μέ;; ειο!ιΕιι! εϋ!ιοτϊεε!ιοιι !ιειειιιε! 
Μ! ει ρο!ιο!!ιδ-ο!ι!ειιοι., ει Μιι!διι ω» !ισιοεοι 
ΗΜ!! 'έ !ϋιι οιιιιοΕ !ιει520ε'ι!ει!άτει οἔόειεόἔοο 

ού, ΜΜΜ: ο!ό!ι!ιι όνο!ι!ιοιι οειιρειιι 97 Με 
_ῇο!›!›ειιι Μέι ιιιετε!ι!ιο!ι ό!όε ΜΜΜ!. Ε Μο!!ειι 
ε ι.;γόεγιιιόι! ο!γ οἔγειοτϋ, Μ" τειρειε:!ει!ειι 
!ειιι Με! Μ Πο20!!ιοιέι. Πε που! Μ! ει: ΘΕΜ 

!ειειιε!ε 68 Ιιι!'ο!τε!ε, !ιει ει 8Ζθ!!!!!ό!δ!ί οε:ι!ι Ιώ 
πόρειοτϋοιι νειΒγιιει!ι ιιιο;ι!ειμε!Μ όε ει επιτυ 
!ιε!τηπει εεόειειέ,εο8, ο!γ ο!ι!ειιοι !ιειειιιε!! επιτ 
ιδ, Με!γ 30 8τιιΜΜει !ερειτο!ι νίι!ιοιι ε” 

· Μια! ;τειιιιιιιει Μι έτειΜΜει, Ξ ε!εσίε;τειΜΜ) 
_)οι.ιιιοιι. !εΒιιεινειε οιιιευέ!εεει Γο8!ει!ι Μειεέι!!ειιι. 
Μιιιτε!ιι ει ειιιΜ επ επι ΜΜΜ τιγέι!!ιε!ιό! Μαη 
ιἰε:ιίιιειιοιι, τη - ει !ειιιιτι ο!ι!ειι!ιει Μ!ιτεοει 
εοεοι!ιέι !ιι!ιιΜΙ‹ ο! σειιρέιι ε8γειοτ ει: 
οωειιιε!εεό! !ιιεεό ε!ωνο!ιιοΜ εεοΜ)ιό!ει!ι Κό 
ιδιι. Επι 4- νει" θ-8ιοτ Μ!! ιεΜέτε!ιιι 24 
ότει Με”. Πει ει €Υ!!!8!!ι!8 !ιονεεο!ι!: ει!ι!ιοτ ιιὅγειιι 
Μπιτ! νίι!!02 Σ) ι!οοιετειΜιιιει ειι!ειι!!ι ει Μέει!ε 
ειοτ!›ϋ!. Α ιιιιω›ω Μόι!οιι ΜΜιιιιι Μέέ !ει€ 
ει!ε!!ι!ι θ! ι!τε!ιε ει Μιι!οι!ο!! 52οΜΜει!, Μιιιι.ε!ιιι 
ιιι!ιιι!οιι νθτϋεεόΒο ε!ιιιι!!ι ει !εϋι!ιειτΕγειιιει!ι, ει 
!ιότιειιιόι!όειέ$! ίό!ι.ϋιιΕ!ιοιι, Μο!γ ιε οιι:ι!!1ειι 
Μπι!! !ιο!ιδνει!ιει!!ι , Με! σ8ει!ι !οις!‹ιεε!ι!;ι νϋτϋε 
ειἔἔ να" ει!όιιμϋ!ιεόΒ ιιιειτει‹!ι τε !ιε!ιιτει ει Με 
!ιε!τιγείιι. -- - 

Α: ιιΜ!ιωπ €)ιόεγιιιόι!ο!ιοτι !ιινί!! Μει 
ιιε!!ε!!ι Μέε: 1) Α !εϋι!ιότηει !‹ἰἰτ!.ειεε!τ, Μ! ει! 
!ιετ ιιέ!!ιιι!. 2) ΗειεοιιΜειιιιγιιιό8ιι Με €!8 ρο!ιο! 
Μ! ΗΜ!! όΒε!όει, Με!γ σωρό" ει ειινε!τνειιιγ 
!ιε!τιγει ο!δεεόειέιι6! Μια _ῇό ΜΜΜ, ει ΜοΜιγι: 
Μπι ειι ε!δοεει! τόειι ει ειειιτιι!ιε!τιγάνει! 68528 
ιιϋνοεπἱ, ··· ι:20ιι!ιιι! νοειοε!ε!ιιιοε Μ, Μαι) 
ιιε!ιόι ειιιιε!ε ει: ι!_)ε2ϋ!ό1ι. Βγετιιιο!κτοι !ιει!ε!ειεΗ 
ροιιι.οεειιι Μοε!ιειώτοιιιι ε ειιιιιει!ι !ιοτΙε!ιοτ «ω. 
3) Νείρο!γι Ιεριιδοειιε!ι ε !ιει5οιιιιιειιιιγἰεόεϋ πει 
‹!τειε;ιι!γει νοιιει!ιιει!: ει ειοΜ!ιό))ει!ι ΐο!ι!!οιότε 
!ιοιιέεό!. Ι) Ε!νοιειώιιυ!ιει τόπικ! ει !ιδττο, 
τόιιιιιιι ει !ιιέ!οεδτο -- ΜΜΜ τοει ειι!!ιοττο!, 
ε) Βιιιιιι !ιει)!ιειιι· ει !υνε!!ι ν6τϋε !ιι€ειιιγι - 
Ιειι!ιειιό !ιειιιιοιι ΜΙΝΙ. 

Δι ι!!ειϋ!ϋιιε!ι ειοιιιΒγιι!ειι!ειεε!τει, Μια! 
Π!!ει!ι!ι Μοιιι!ό!ι, @κι !ιειτιό!ιοιιγ Μειώστε! νεα 
ει Ι:οιοεο!ε ειιο!ιειΕπιει!ι ΜΒΜ: ειετ!ιοποιο. Βιιι!ι 
ΜΜΜ ροι!ιε ει Μπι 820τ!ι020$ πω, πο” ο 
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!ιεπεεεεε !πεποπι !ιεπε!ππγ!ό! ε !εε!ιιπ:ειπι, !π!π!εΒ, 
εε π·ε;ε!!γ ε!!εεππ!πεεεεπε!π. Ε:ειι ω! ε!επεεεπ·ε 
ει: Απ0επ !πεε:!!!επε !εε!πι!πε!!ι!ι ε!!πε!ππειε. Πει ε: 
!ι!εππγ:!!π, !πόνεα!πε:ό!ππ·ε Κε!! !ὶ8γε!π!; 1) Α 
!ιεπεεε!ε ε:ο!›ε!!!ιεπι ει !εε!ιιιππεπππε!π ο!γ !π·επιγτ 
Με!! Με! ε ππιεππΥ!π·ε !ε!πεπ' !ποἔγ ε: ε Με 
εε!!!π !ποεε:πεπιεε!γεπε !!!εεό!εεεεεπι εεεε!π, πι! 
νε! ε:ο!ππε!π ε!ὅ!`!!8€ϋπγε! ε εγεπ·ππιε!π 5:εππιεπ 
!εε_!ο!ι!ιεπι ϋπ:!!π. Σ!) Λ!ι!ε!εο!. εο!ιε εεππ Με!! 
ιιγ!!.πι!, Με ε εγεπππιε!πε!π πό!οε6!!επεπι π!πιοεε 
πε!π, νει” Γπ!εεόπγε!!π !ε πεππ !ιοοεέπιπεπτε!π. 
3) Πε ε εγεπ·ππε!πε!π !6!ε!ιπ·επ!!ε!π, ε:εππε!!πε!. 
ππ!πι!!Β ΙεεπεΒγο!ι!ι Βἔγε!επιππιε! ε:!!!πεόε ππεε 
ν!:εεε!!π!, επ !πι !ε;:!πενεε!ιε ν!!π·ϋε !ε ει Κ!!! 
!πε!π·ηπει νε!εππε!γ!!π ε:επιιεπι, ε εγεπππε!πει ε 
τεπεει Ιεεπππ!εό!ι!ι νε;;επε πε!! ίε!πτεππ!, πω! 

ε ππεπιπιγ!π·ε Μπι!!! ε !ϋ!ι!ι! "επππιε!πε!π!!!!. 4) 
Α: ιπιπε:ε!!ιε !ιεποεεπι ποιο!! "επππιε!πε!εε! 
8:!πιπεπ ε! Κε!! νε!εε:πεπιἱ ε πό!ι!ι!ε!πϋ), ε νο· 
!ό!π !π!!!ϋπι οε:πε!!γι !περε:!εππι!, Γπ!!τενόπι, πο!" 
ε:επιι6!π εγπ!ε‹!εεει πιι68 εεε!! !εεπι σεε!πε!γ ίο 
!ει!. ε) Μ!πιπ!!πόπ οε:ιε!!γ!ιε!! πεπεεε!πει ε Πιπι 
ίπ! ππό‹!‹ιπ ροεο!!πϋ-ο!!!ε!πε! Κε!! οπνοεο! 
π!. θ) Α !εεπιεεγο!ι!ι !ε!!π!!εππιεπ·επε! Μπι!! 
π! Κε!! ε”, πο” ε: εεεε:εεεεε ει: Μπι;; 
εγεπ·πιπεΚεεπε!π πιέγεπιε:οπι πιπ!ιεπεποπ, πωπω 
ε:οπ ε!!επγε!πει επ!!ιπ!π !ιεεπιπέι!ε!ύ!; ε!!! ε νε 
!!!!π !ιεπιό ε:εππε!γεΕπιε!π !ε !π!!!!ιπι!:ιό:ϋ!ππιε!ι 
!εε!!επε !επιπι!ε. Τ) Α Γε!εΚεπ ππι!πιπ!ειι όν!ιεππ ι! 
!οπιπεπι Με!! !ιεπιπεε:ε!π!, ε ει !εεπεεε!πεπ !π! 
ειπε!. (Απο!π. εεε. π!ε πια!. 1843.) 

Μ: κωεω 

8$επιπεοι·νοεπεη. 

ε". Α μεΠοιόεεΙπ ΠιαΜΜεσό8ώ· 
"Η "$"πό-γριό|ι οΙδπ. Μ. Θε πιι!ε π 
οι·νοππεπιεσεππο!ππό!ι 8:επ:ϋ ει εε!ι:εεε!π !ιει!έι 

!οεεεεε!ππε!ε Με;; )ε!=επ!εε !ε επνεππγεε Γ6!οε: 
!εεε ε!!επι ο!πο!π!πε! !όρ Γ!!! , ππιε!γε!π !!8γε!ππι!!π 
Με! ππεεγππεπ·πε!επεπιππεεεπ·ε!επιι!!!π. Α: ,,ε!!ε 
!ε!ποε !πει!ε!!οε εε!ι:εε” ε!πενε:εε ππε!π 

Με” !ε !πε!γ!.ε!επι, ππι!πιτ!ποΒγ ει !ι!πό ε: οπ 
νοεπό! πιειπ ε” !π!νε!πι)ε πωπω, νε!)οππ ει εε!ι:εε 
ππ!ππτ!οπ επιπ!ιεπ·πε πε:νε !ιει!ε!!οε Με νό!πε-ε, 
!ιειππεπι εεε!π ω, νε!)οπι ε: ε!δ!”οπε!πι!ύ εεε!!›επ 
ειπε ε:!!!πεε;;!περ !ιε!ε!!πε!π !πόνει!πε:π!ε !πε!!επτ 
ε? Α Π!εεε!ο ε!ιεο!ιππε !επ!ιε!!ε" Με! πεπε 
π·ο:ο!!ει!ε!ιεπ εε )ε!επιπϋεε!ι!ιεπ ί!!!πε π Ι ε πι εε 
ε:!!!πεεε!περ !ιε!ε!οε εε!ι:εε ε!πε! Με: 
!εϊοπ·π!ίπεπε!ό. Μεε πιειΒγο!ι!ι πενεε:ιεε ε: ε!! 
πε!ε ππιε;;!πεπε!π·:ο!! )ε!επι!.εεε ε!!επ !'ε!πε:!!π ει 
Πρ” εε !ε!!ιε!!ε” ππεδέι!ιεπι !ιει!ε!!οε 
ε!ιιενε:εε!›εππ, πι! Με!! :ποπ εε!ι:εεε!π όπ!επ 
ππεΕ, ππιε!γε!π @με πιεεεπ·ε !ιειΒγεινε !ιε!έι! 
Μ! νόΒ:δπ!πε!ε, ππε!γε!επϋ! ε:οππ!ιεπι "Με εε 
ο:ε!ε:επ!! !ιε!πιεεπιόπ! πω! ει !ιε!ε!!νεε:ε!γ ππεε 
πό!πε ε!!πε!πίτ!ιετό. Ψε!εππε!γ εε!ι:εει. ππιεεε! 
Με !ιε!ε!!οεππε!ε, ε ε:: εε,πγε:επεπππ!πιπ! πεππ 

ε:ϋ!πεεεΒερ !ιε!ε!!οεπε!π ιεπωππ ε!!επιποππε 
Με ε εε:!ιοπ!ε!ε, ππιε!γπε!π !δε!πε ε πρ!» 
ε:ο!πε!ε!ιεπ, ε !πει!ε!οε εε νεε:εε!ε!πποε 
ε:εινε!π ο!γ μποτ! όππε:εοεεπε!εεεπεπ ίε!πει!!π. 
Ε!ει!ιειι νε!εππιε!γ εε!ι:εεπε!π !πε!ε!!οεεεε ν! 
ειοπιγε! !ι!:οπγοεεεεεε! εο!ιε ε! πιεππι !ε!!!ιε!ό!π 
ε ππεε πιεππι !ιεπόπο:!ιεπό!π. Πε πππ!π εποε! ε 
!ι!πό πιό;; ε!τε!ιεπι ε πιοεεε!ιεε!πεπΕπε!π ει: επ· 
νεεπό! πόπνόπγε:ό!ε! επτε!ππε:εεεπ. !π!νε!πι)ε ε 
εε!ι:εεπε!π, ε!π!ποπ· εο!ιε επιπε!π !ιε!ε!!οεεεΒετό!, 
!ιεπεππ σεε!π νεε:οι!ε!πιεεεόΒεπ·δ! !ε!πεπ ω. Πε 
πιεπ· ε:επ :τι ε εε!! !ι ε πι-τ (ρει· πε) Με!. !πό:όρίο 
πω! ε ε:ϋ!πεεε!περ εε εεε!!εε πε!!! 
!οε (ει!ιεο!πιτε ε! ρεπ εοε!π!επιε !επ!πε!ε) Με!! 
ε!πεπ·πιό!π ππεε !.επτειι!, ε!π!ποπ ει: εππε!ειε:όπι 
πω: ο!γεπιιε!π Επι!! !επιπι!ε, ω) εππεπ Μπέρ 
!'πι!π ο!γεπ !πε!ε!!οε εε!ι:εεε!πο! !οε!ε! πιιεεε!!ιεπ, 
ππε!γε!π ππεεο!π!ιεπ ιι;;γεπι νεε:ει!ε!πιεπε!π, ε!ε 
ππε!γε!ππ·δ! ε !ιε!ε!! ο:έ!ε:επ·!! επ·νοε! Με!) ε!! 
πε! Ιε!ιεπό!εε ππε<ἐ ε!!ιέιπ!π!ιεππεποπτ νό!πε. Α:σπι 
Με ε τόπνεππγε:ε!π! οπνοετεπι !!γεπ !πϋ:εμΓο!ππ·ε 
πιεππ ε:οπι!!π, ε επ ε ε:επ:ϋ ε εε!ι:εεε!ε 3-!!π 
!ιε!ε!οεεεε πωπω! ν!:εεε!!επε!νε! !ι!:οπιγ!!!ε. 
-Α: εεε Νοε; (ποπ εοο!‹!ειιε) !ιε!ε!!οε εε!ι:ε 

πι' 
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Με ει!ει!! νει" ο!γειιιο!ε όι!εεπιιο!ε, πιο!γειΕ 
1ιθτιι ο!οΒοπιάδ ο!‹ει! ει !ιει!ει!ιιει!ε, !ιο! Με! ει 
!ιει!ει! ιιοιιι 0ειιρέιι ει εο!πό8, !ιειιιοτιι τό!ι!ι ιτιειε 
ιιοιιι !ια!νοεδ !εότι!!πιόιιγο!ε οΒγϋ!ει!ιει!ειεει ε!!τε! 
55 !ό!!έΒΘ!ε2!ε!!!ε; νει" ο!γειτιο!ε, ειιο!γο!εοεει!ε 
θεε!!οἔοε !εϋτϋ!ιιιόιιγο!ε ιιι!ει!!, ιι·ι!!ε Με!! ει 
εο!ιΖόε ο!‹οι!ει!ο!!, νειἔγ ιιιο!γο!ε !ιέιεό!ι!ιοτι 
»Με οεει!!όιιτει!ε, !ει!!ει!ε !ιει!έ!οεει!ε, !ιο! !ο!ιε!! 
ει !ιει!-ει! Μπι σειιρειιι ει εο!ιιέε, !ιειιιοιιι ιιιέ€ 
πιειε ει εε!ιεύεεε! Μπι !εόενει!ειιι ο!‹!τειτιγοε Με; 
ι_;έε!ιοτι Μάι, !ιειιιειιιι πιόΒιε ει" !ι!δ!ιειι !ιει!.ό 
ο!εο!ε 68 !εϋι·ϋ!ειιέιιγο!ε Με! !ε !ιοΖει!!!ε ει!δ. - 
Ε20ιι έττε!πιο2όε!;ιό! !ο!ιέ! !‹!νει!ιο!ιι!, ιιι!!εόρ 
επ 'οεοι!οἔ !ι-ει!ε!!οε εο!ιειέεο!ε ιιιιιιι 
!ε!ιοτό!ο8 οι·νοεο!!ιειτό!ε ιε!ειιιτειιτ!ό!ε, τιι!!εόΙι ει 
!ιει!ει! ο!!ξοιιι!!ιο!άιιειιι ειιιΕειέ€!εόροε νό!!: - 
ει: εεοι!οεοε (Ρετ ειοο!ι!ειιιε) εεε ει ιιιειΒε!!ιειτι 
(Ρετ ω) !ιει!ει!οεεειΒ το!ιε!!ϋε8ποοειισ!ε ει. Ηιεε: 
1ιιέ!!ε ε!!!ει! ΘΗΠιει5!ό!.ιιιο8 ιιοιιι !ει1!ότι!ιό2!ο! 
!ιετὅ!ε. Πο” :που !ιειιο!εειτ, ιιιο!γο!ε ει2 ε!!ο 
μάσα 3 !ιει!έι!οεεε!ἔ !”ο!εει!ιό! ονοι!ιιο!ε, ν!!έι 
Βοεειιιει εκει ο!ό έι!ιεεει, εεωεό οι” ώ!ο!!›ὅ! νο!! 
Ρό!ε!είιτ Με πι!. -- Α τε!!οε !ιο!!έινει! ο!!‹ειιόειει!‹ ιι 
@Με ειι6ιι. Α ιει!ει!ι όεειοθε.!!ε, ιιειιι εο!ώ-ι 
τει ει20ιι!ιειιι ειιιιιιό!ε!έι Με! νιεεπειιιγειι. Α: 
οτ!ει !ι!νο!!ε τϋινότιγεεό!ε! οι·νοεο!‹ ε!ειετέειι!! Μιά! 
Μάθε: νίπε! !ιοτοἔει!!ε!!‹ ε ειιοτι Κιν!!! όιενε!ι;ε!ε!; 
έε ΜΒΜ !ονοκιό 82ετε!εει τοτιι!ε!ειο!ε. Α τειιι 

ε.Ζε!εο!ε, πιέιε ο!ε!ει!! ειέ!!ιίιε!όε, Γό!τε!ιεεεόε! ιέε 
ε!!οτιιεέιΒ πω!! ιιι!ώ!ι!ι οι·όε!ιιι!ειωμ ε ει πιιι€ 
εο!ι05!τε!! τιό!ιειιιγ ιιειρ ιτιιι!νει ιιιοΒ!ιει!. Α Πι! 
οεοει!οιι τει!ε'ι!!ει!!!‹ ει” ε!!!ιει!‹ι !ιειεειιιε!ε7 οι ει 
!ει!! ει !ιοιιιέτιγ ειειγ!εόιιοιι τό!ι!ι ο!ιοιιιιγ! νόι·ϋπι 
Μη) ει !ιε!τιγύ!ε 635 ειΒγά!!οπιειιιγ !ι!!!.ε!!. ε!! 
Ιειρο!!ιειιι. Α ρ!ιγειοει!.ιιε ει” ε!!!!!!ει, τιι!!ειέρ ει 
ιιιεεεο!ι2ο!!ιιο!ε που εεο!!ιοιι Μ, !ιει!ιο;ιγ ει 
!;!διιι!οιιγ ο! Με νό!ιιει τιιο:τ!!!ειιιε!!ιει!ό) ει ει» 
Ιώ!ε!.ειεευ !ει_Γοι!ε!.τ ει€γ!ο!ι !εϋνο!!ιοιιέ!ιοτι πιεἐ 
ΜΜΕ! νό!τιει !ιει!ιι!ει: ει εο!πόε Μιά! ιτιιιιι!ειιι 

!εϋτϋ!ιιιέιιγο!ε Με! εειιΜέΒ!εόρ !ιει!ει!οε 
τιει!ε ιιγ!!νέτιγ!!ειιιόό. Λ !ε!νό!οιιιόιιγ ο ίϋ!!ϋ! 
!ώνει!εο26!οΒ ιιγ!!ει!!εο2!!ε; ιιι!ει!!ιοἔγ ο Μειο 
ιιγει ει!εριειιι εειιιιιιι οεοιι!!ιειεει!!ό!εο!ε εειιιι νέ 

. π 
Β 

το!το!ε όεει·ει , !ό!εοιόε Με! ει !ιει!ει! Με ε! 
Με!. νό!ιιει !ιε!ι·!!!ιει!ό: ει ιιιει€ει!ιειιι νοειοι!ο!ιιιοε 
εο!ιιι€ε Μιά! !ι ει! ε! ! ο ε ιι ει !ε ιιονοιοιιε!δ ε ιιιιιιι 
!ιοΒγ ει2οιι!ιειιι ει! οι·νοετειιιι ει!ειρο!ε όε τειρειει!ει 
!ει!ο!: ε2οι·ιιιτ πω! !ει!ιο!δ!σ€ Βγόεδγ!ι!ιει!ότιειΕ Κα!! 
το!ειιι!ειιιιιι!ε, ει!. οι σ!τ!ιό! Μπι!. Η! ! ω το ! ει 
εειι ειε παπι ειιι!ιεόέ!εόρ !ιει!ε!!οειιει!ε 
Με!! όι·ιο!ιιιο:ιι!. Εννε! ει !οε!ε!εὅ!ι!ι Ύέ!0ι1ιόιιΥ 
ιε !ό!ειέ!ειοεοιι 6εειο!ιειιι€ι!!ε, ει εο!ιιόει! εποπ 
!ιειιι ιιιει€ει!ιειτι !ιει!ει!οειιει!ε ιιενειιι. Α 
νε'ιε!!ο!τ ϋ8γνόό_ιο ιΒγο!εει!!ε !ιο!ιι2οιιγ!!.ειιι!, πι! 
ΜΡ ει: ὅ!όε ώιιγ!ὸΒεεεόἔο !ι!ε!ειγοε οινοε 
εει€ό!γ ιιι!ει!! !ιι!ιειι!!ε. Αι ιιε!νειι·-τϋι·νέιιγειό!ε! 
ε!δεικιό τιειιι!‹ 8 έν! !'οεγ!ιε!ι! !ι!ιιιτο!όει ιιιι!!!νει 
υγοι. Ε2 Θ!!0ιι ειιοιι!ιειιι ει ωειειοε!ιειιι ειό2ει!ο!ε 
οιιιο!!εοειιιο!ε: ει εο!ιιόε ιιι!ιιι1οιι οεο!ι·ει ιιοιιι 

ε!! !.ει!ειιιοεειιι, παπι επϋ!εεόε!εόροιι 
··Ιιει!ε!!οε;. οι @μια !ι!ε!ειγοε οι·νοει! ειι€έ!γτ 

Μπι! εεει!ε!, ε ει εε!πέετ πιω! οεο!!οΒοε 
!ιει!έι!οε εει.!ιφόειε να! ΜοπΜπι ειι 

ο!!οιινέ!ετιιότιγ τ!ι!ι!ιεύεεωιγοι; ει οικω! ο 
!6ειιιό όιιτο!ιτιοιόεο πιασει τϋιινόιιγοεοιι ο!!ειιιιιι 
κι, ε ει !ι!τότει ιιό:νο πισω ε!όεεόεεεε, και 
!εο!!ό!ειΒ με!!οιιιιό: ει εε!ειιόε ει !εε!ει!εϋ!ι!ι οι· 
νοει !ϋτνόιιγειό!‹ Με! Με! ιιιειἔειϋειιι !ιει!ει!οε 
ιιει!ε ιο!!οιιιο:!.εινόει, εκει ιδι·νέιιγοεοιι έι·νέ 
ιιγοε !ει€!ιι!εό!ι!ι οι·νοει ιιγι!ει!!εοιει!οιι ιιιιιοε πω! 
νει!!οι!ειιιι!, ο!ι!ιοι ει !ι!ι·ό Γει!!εό!!οιι!!! !εό!νο νειιι ε 
επ ο!!ιειι!ό Με! ιιιε!!!νε!ιιγοιοι.!. !ιιιιιωτιέε ιε!ιειμ 
οιιγ!ιιιό ο!‹ο!‹ !ιιιέιιιγει ιιι!ει!.ι, τ6!εό!εωεοιι ιοΒ 
ειοι·ι1οιι ιιιέιτι !ιιιιι!ειτόε. - Εκει όε !ιειεοιι!ό 
οεο!ο!‹!ιϋ! !ειτ.!ιει!ιιι, πι! Μ" !οιιιοεεει; !ιι!ειιι!ο 

Δ ιιί!!ει!ι!‹ ει !ϋενέειγειό!ει οι·ιεοει νό!ειιιόειγα!ειιο!ε, 
οΒγειετεπιιιιι! ει2οτι!ιειιι επι ιε, ιιι!!γ !ειεεει!ει€ 
ει 3 !ιει!εέι!οεεει€ !”ο!‹ειιιιει!‹ όπω!πιοιόεο. 

8:ει·2ό Με! ειιοιι νέ!οιιιόιιγ!ιοτι νειιι, 
ιιιι!εόρ 8201168! Γό!οεειέιειι ιϋ!εό!οιοεοει Μπι 
νόιι, !οΒε!δειδι ιε ειιι!εεόειοε ει Με!» εει!ιιόε 
έττο!ιιιειόεό! πιο8ει!ειρί!ειιι!. Βιετ!ιι!ε !ιει!ει!οε 
εο!ιιιόε ο!χειιι εο!πόε, ιιιο!γ ιιιε!ι· πιει€ε!ι!ιειιι 

- νοειεε!ο!ιιιοε !όνόιι, !«έεό!ι!ιοιι ο!ει€οιιε!δ ει!ειρρει! 
ει !ιο!εϋνο!!απειιτ!ό !ιει!ει! ε!ό!ι!όιδ Με!! Γοιε!ει!_ιει 
ιιιει€ει!ιειιι. Πεει!ε οι” ο!ό!οΒοειιτι νοειοε!ο!ιιιοε 
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νόΙΙ ε ΙιειΙειΙοεεει Ιω επΙιιόε ἰοἔΙειΙΙιειι_ῇει ιππ 
εεΙΙιειπ ειι οΙσΒοιιιΙδ οΙ‹οτ, πο” επι ιδι·νέπγ 
ειόΙειΙε8 ΙιειΙέΙοεπειΙ: ιιονοιΙιεεεϋΙι, ε ι·ιιιτει ειι 
Μέι ιόπγΙοἔοεεόΒιἑι πιεειεπιοιπεεειιΙ‹. Μπιέ 
ειιΙι πιοΙιωΙιΙιδΙ ει ΙιειΙειΙ ιιιιπτ οεγειεΙίΙΙι ΙειΙιετό 
Ιι6νετΙιειιπέιιγ οι·οποπ, ιιιειΒέιΙιειπ νοειειιιοΙ 
πιοοιιΙε νειΙΖιπειΙ‹. ΟΙγειπ εειΙιιόεοΙε ειιοιιΙιιιιι, 
ιιιοΙγοΙε ΙιειΙειΙΙειΙ ωμειωι, πει ιπδιΙγεΙιι·δΙ ει 
ΙιειΙεΙΙ οινοειψειιιι εΙνειΙι: 65 ιιιρειειτειΙειιοΙ‹ Ιιιιοπγ 
ειΙΒει ειιιιιπι ιπόΒ ΙοΙιοτὅΙειἔ εΙΙιειι·ΜειιΙιειτοω 
νόΙπει, ιπόε ειιόι·ι., πο;" ΙιειΙειΙοε ΙειιποποιεΙΙιεΙ 
νέειδιιιοΙ:, ιιιιι€έιΙιειπ νοειοιιοΙπιοεοΙε πειπ νει 
ΙέπειΙι. Πο” ΦειΙιιιι πιοπΙιειιιιι·οιΙιιιεειιΙμ νειΙιοπ 
νιΙειιποΙγ Ιοεειει·ιιιΙοπ άι ΙιειΙειΙοεεει Ιω εεΙιιόε 
ιόι·νόπγειόΙειΙειΒ "Με ΙιειΙἔιΙοεπειΙι 
ιο κι π ι. Ιι ο ι ι ο ι ι Ι:-ο, ειιιΙιπέι;ειε Ιιι€ειΙ6Ι ει εσπ 
ΝΒ οι·ειεΙεπι πιινόΙΙ.ιιι ει όΙοιτοι Ιιειιειεειι. νιιε 

€ειΙειτ ιιΙει νοπιιιιπΙε: νειΙιοπ νειΙειιπειΙγ πι. θα 
Γοιιιειι·ιεισειι·ιι ειιιΙιεόΒοε πιίΙΙιόεΙόπι ίόΙΙιο ειπ 
Ιπειειιειιιι νει” ιποιιεινειιπι Μάρω νόΙι-ο? Πει 
ιπεΙι· ειΙιΙιόρ ειι όΙανεειόΙγ οΙιει πιο; νιιπ ειΙει 
ριΙνει, ειΙιΙιοτ ει ΙιειΙεέιΙ οΙ‹π 55, πει ειι ΙιοΙώνοι 
Ι‹ειοι.ι, ειΙειροι Μπι, ε πιει: πισω; ει ι6ι·νέιιγ 
ειέΙιι πγιΙειΙΙιοιοι π: _ιο€ειοι·ΙΙ: πο” ω. ει 
εοΙιιέε ει ΙιειΙεΙΙ ιπεΙοΙιεΙτ ιπειι·έεΙΙιειπ ΙοἔΙειΙΙει , - 
πιω ΙειΒγεπ ειι Μι· εΙΙιειι·ίΙΙιειιό, νει" Μπι. 
ΜιπτΙιοΒγ πιειι· νειΙειπιεΙγ εΙδΙο,Βεεεπ νο 
ειοιΙεΙιπιιε νεα, πει ποιπ ειιιΙιεόἔ 
Ιιέρ ΙιειΙεΙΙοε εεΙιιέε ιπόΒιε Μ. οτι πό 
Ι·ιει :ιι όΙόε ιέπγΙο;ιοεεόΒόι ΙιόιεόΒΙιο νοιιπι, ε 
ειιι. ιποενέιΙιοιι.ειιπι επ8οιΙι; ειιΙΙιεύεοε Μερικ 
ΒεΙΙιιιιιιΙ‹, νειΙΙοιι πιω ιιιιιιιό οΙιει ει ΙιειΙεΙΙιιειΙκ ει 
Ιιότιιόεεε 6ΙόεπέΙ ιόινόπγειόΙιιΙοε ΙΩ 
οΙόΒιιό πιόεΙοπ νειπ-ο Μαι? Α ΙεπτϋΙιΙι 
ΙιειΙεΙΙΙεΙΙ νόειδπϋιι ιιιοιεΙσ ιιἔγειιι ιιιειειΙΙιειιι νένο 
νοειοεΙιιΙπιοεεΙα π: , ε ει ΙιειΙειΙ ιπιΙοΙιεΙι οΙοἔεπιΙὅ 
ειΙειρρειΙ ίο;.;ΙειΙ_ιεΙΙ: ιιιειεοΙ:Ιιειπ; ειιοπΙιειπ εοΙ‹ θεοι 
ίοι·ιιιιΙ Μό, ΙιοΙ εΙδΙοιμιεοπ νειιιόΙγ 
ιεΙοπ νόΙ: ιιοΙιιόεοΙιΙιϋΙ ει ΙιειΙειΙ Ιώ 

νοιΙειιιοΜ, πιοΙγ ειιιι1ειπ ιπόΒιε ει τϋινόπγ 
Ι‹ϋπγνοΙ: έι·ωΙπιο ει.οτιπι ει ωιιοει 6Ιόιόπ νει 
εΙοΙ]ει. Ιἔγ ρεΙΜεέιιιΙ ιιιιιγ ἔγειΙιιειιι οεειιΙόειιΙ‹ οιο 
Ι‹όΙγ εοΙιοΙιΙιει ει ιϋΙιΙιπγιτε ΙιειΙεέιΙοε πει·ιιιοποι 

(Τοτειπιιε). ΙΙγοιι ΙπνόιοΙΙιόροπ άι πιω ΜΜ 
Ιοε Ιιιιποποιιι εοΙιιόεοΙ: ιόινόπγειόΙιιΙοπ ιιοιπ 
νόιοιΙιοιποΚ ιι ΙιιιΙ:ΙΙ οΙόιόόιό, Ιιειποπι ο8ειΙ‹ 

πει·ιοειι6 οΙ‹ειιιιΙ. Νέα π) ει ιϋι·νέπγποΙε ει 
ΙιπΙειΙοε ειιΙιιόεπεΙι ποπ Μ! Γοπτοε ΙιόΙγοεοιι: 

Ιιο€γ ιδι·νέπγειόΙιΙΙιι€ ΙιιεΙόΒιιδ 
ιπόεΙοπ ε ιπιπι ιπειΒεΙΙιειπ νιιειεεΙειΙ 
πιεε ει ΙιειΙειΙι οΙδιεΙόιιο Ιόμιοπ, πιει 
ΒεΙΙιειπ ΙαιΙΙοιιο Ι'οΒΙειΙπιει. Α ειιΙιιέε ει ΙιϋνειΕε 
ιόεοΙποΙτ ΙιοΙεδ νιιιιΒέιΙειιει Ιιόροεεό πιω ειι οι· 
νοει0. Ιιιιοιιγοειιέ%ειΙ ιιιο€ΙιειτειιοιΙιειιπι, νειΙιοπ 
ει εοΙιιέε ιπειεέιι·ιι Ιιει€γπινει, νει<ἐγ οινοεοΙνει, 
ίόΙιέιΙεπϋΙ νει" ι€επ ἔγειΙιι·ειιι ΙιειΙειΙοε Ιιιιιιοπε 
ιοΙΙοΙ νόπιότιιΚ-ο, νει" ρωΙΙις νειΙιοπ νοειέη· 
ιοΙοπ νόΙτ-ο πι; πιοΙγΙιδΙ ο ΙιειΙεΙΙ εοΙιει εειπι 
ειοΙποιτ ΓεῇΙϋόπι? 

Α νοειοεΙειΙπιοει νόΙι εειΙιιόε ΜΜΕ π;» 

Ιοιι-νιιεΒιέιΙειιπέιΙ ιιόειιιιι. :πιω ιπειεειΙιειιι πει 
ΙεΙΙοεπειΙ‹ πγιΙνίιπιιΙ7 πιοΙγ ειι όΙοιι·ο ειιιΙιεό 
με ιιιϋΙώεΙόεεΙιοι ιιιομιειΙιειειιε'ι ε ει Ιιει 
ΙιΙΙι ιόΙιόιΙοπέιΙ οΙδΙιοιιι, ιιιοΙγ ωΙιεΙτ εεπι 
ει ωι·ιιιόειοι. €γόεγοιειο εαπ οινοει επεόΙγ εΙΙ- ε 
τειΙ οΙ ιιοιιιΙιπι·ιιΙιειαειτοιι.; νει€γ παω ει νοειο 
εΙειΙιπειε νόΙτ 8ΘΙιΖό8 παπι πιίΙΙιόεΙόεοΙιει οεειΙε 

ιιιοΒιεινειιιΙ, οιειιι ιεΝ8ΠιειΙ£ ειιοπΙιειπ @επ εχει 
πω ΙιειΙειΙοει Ι‹ϋνοι.Ι‹ειόεοιι οι·νοει ιπποει 
ιειΙειιοΙι: ειοι·ιιιι' ει ωτπιόειοι: νει" πιιιιιιοι· 
868 ειΙτειΙ τποειειΕειεΙειΙγοιιειιιιι ΙειΙιοι.εόεειε Μι 
νόΙιιει. Πει ει ΙιειΙεΙΙοεεει€ νιειοπγιΙπειιΙι πιω νιιε 
πέιΙειιιιιιεΙΙ ειι οΒγόπι ιοει.ειΙΙιοιιπειιιγι τοΙιιπιειΙιο 
"ΜΠΕ, ειιοπ πειιι ΙιοιΙνειδ ΙιότιιΙιπόιιγθΙιει, 
ιποΙγιιΙε ει ΙιειΙειΙοιεΙειι οΙδιιοΒιιόΙι, ἔ0ιιἀ08ειιι 
Ιειι·ιιιΙε, ?ο πι Μπι ιιιΙει_ῇ‹ιοπ εει_ιειι.εειΒιιΙιειιι ιππι 
ποπ οΙιΙειΙι·όΙ Γ6ΙνιΙει€οείιοιιιιΙε; ειΙ‹Ι‹οι· ιϋινόπγ- · 
ειέΙιι οι·νοει νόΙοιιιόπγϋπΙ‹ ει ιιιτΙοιπέιιγ όε τότ 
νιέπγ ΙιοΙΙόΙιοιποΚ ιιιοε Ι`οἔ ίεΙεΙιιΙ ε ει Ιιιιιό επ 
ιιι.εέιιι πι, -- ιπιτ πέΙόεΙιοι ειιιΕεόΒεεπεΙιτει 
Μ, ΙιεΙδΙο ΙιινοΙιει. - Αι οΙδειεΙοιι πόιετοΙιοι 
πιειι πιοει εΙιόΙιέ_ιΙ:ιιι ϊοἔΙειΙνειπ, ιι ιόινόπγειέΙιι 
οινοειιειΙ‹ ειοπ Ιιέι·ιιόει·ο ΙαιΙΙ ΜεΙπιο: νειΙ_ιοιι 

ει ιποενιιεπεΙΙτ, ιπιπι πιειἔεἔιΙιιιπ νένο νεειαΙπΙ-ι 
ιποε νόΙι 80Ιιιέ$ ει ΙιειΙεΙΙιι8Ι: οΙδιεΙόιδ οΙιιιι εΙο 
ειιιιιΙδ ει!ειρρειΙΙ'οΒΙιιΙιει-ο πιειΒέιΙιειπ ειιειι: νειΙιοπ 
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ιιιιιι! !ιει!ε!!οει εο!ιιόε το!ειιιιο!!ιοιι!ε 

ε? Πει οιοτι !'ϋ!ιόι·ι!όειο ι€ειι-ιιο! !ϋτιόιιι!ε ει 
!ο!ο!ει, ει!ε!ιοι· ιιιιι€ Μ!! !ιει!ειι·οπιι-: 1) Υει!_ιοιι 
ειοιι !ιει!έ!οε εο!ιιόε, ιιιιιιι ο!!‹οτϋ!!ιο!!οιι Μι 
ι·οι!ποιόεο ει εο!ιεε!ιδ οεο!ε!‹οι!οιιιο!ε !.ει!ειιιιετ 

- !ιοι!!ε-ε--,εε-ειιειε--νει!ιοιι ει ε ο Β ι ό ει ί 6 ! τ ό τ ! ο ιι 
ω εεϋ!ιεόε!εόρειι !ιει!ε!!οε εο!ιιόε 
ο ? νει€γ 2) νει!_ιοτι θεου !ιει!ει!οε ειι!ιιόε , 
ιιιιιιτ !ο!ιο!δ!οΒ οι·νοεο!!ιειτό Γ6!!.ότει!οε όε παπι 
ε:ϋ!εεόΒΒόρειι !ιει!ε!!οε ειι!ιιόε-ε? Πει ιιοπιιιιο! 
τϋπόιιι!ε ε Γο!ε!ετ ει!‹!‹οι· ιιιιιιέι ιιιεἐ Μ!! Μειώ 

β ι·οπιι!: 1) νει!!οιι ει ιιιοεν!ιεεεει!μ ιιιειεε!ι!ιειιι νο 
ειό!μο!οιτνό!! εο!ιιτόει ει !ιει!ε!!ιιει!ε σεει!ι €οτιοε2!.δ 
ο!‹ε!!. Γοε!ει!!ει-ο ιιιει€έι!ιειιι ειπα νει!ιοιι !ϋι·νέιιικ 
εεό!ι!!οΒ Μπι !ιει!ε!!οε εο!ιιέε-ε? να" 2) νει! 
_ιοιι ει !ιο!:ϋνει!εοιδ !ιει!ε!!, ιιιε!ε ει εε!ι2όε!ιοι 
Μοεοιι ο!‹!ιειιι ει!ειρει!!:-ο? (Βειι!!εο!ιο Αιιιιει!. 
ι!οτ 8ιειειτεειι·ιτιοι!ε. Ιει!ιι·ἔ. θ. ΗΘΗ 1.) 

Μ. Μεοιιιοι. 

033. Π'εΙιωιΜε σκάσω ει: ότι-ΜΗ" 

Ιαϊπο!ι ιιι|ιιψ ιι ΠιΠωΗΠιιέποε πιώ; 
ά_"Οδρύπω!ι ο82Ώιδιο. Βοιιειιιιε!: ο!νει 
5ο!! !!5! !!γ οιιιιιι! ότιο!σεΖέει ει ιιάι·ι:ει ειι:ει 
ι!επιιει ι1!έεό!ιειι ιιιιι!!. έν Αιιἔ. *.39-όιι7 ιιιιιι! 
εώιιι!ει!ειιι ιιτό!ιει!όω!οι ετοιιιιιέιιγόι. Ε!δι!οινε! 
ει!!ειι!ειπό!ιι€ ο οιό!τει ει !εἔ!!ει!ει!ει!ι!› !εε!ιειιε!‹ε! 
νει!ειεπτει!. Αι ε·ι·οι!ιιιέιιγ νει!ό!ιειιι ιιιοΒ· ιε ιιιιι!ει 
Μ, Μ" Με* Μ!! νε!!ει52!ειιι! ει !ιεο!!ειιιι!ό Μι 
!ιοιιε!. 5:!ι!‹εἐἔ ρει!!εέ νει!ει8ι!ειιιι ο !οἔΗειι.ει!ει!ι!ι 
16!ιοιιο!πε!, ό.5 !ε!νει!ι!ιέρ επ ι!ειδι!ιιό!ιει!. Πει ει 
νε!!σει!ε!ε ιιιοΒ!ϋι·ιόιι!, ει !ιεο!!ε'ιε !εέυ€γειει 
ι·ι!!ι!ιοιι ιϋτιόιιι!‹; !ιει ει το!ιειι ιιιε'ιι· 36 ιιει€γ των 
ει!!‹ει!ι!ι ε!!!νει Με!! !ιειειγιι!, !ιει ρειόιἔ ιιιὸἔ ιιει 
5γοιι !ειοειιιγ, !ιε!!έιι·ει !”οιι!ιτειιι!. Μιιιτ!!ώτ θεο! 
!ιοιι ιι" Μ!! ιιιοΒιιι!!ειιιι ει: ο!!Βοι·ο!γι ιιιιιιτ 
επ ο” Καυτό! ιιιε!ει·ει !ϋπόιιδ ο!!ε!ε!τοιε όε ει 
Βοιιγ!ιό!γειιέ!ιει ιιιέ!γειι Μ: Με!! ει” ειιιι·ιιι, νι 
€γε'ι:νειιι !ιοι;γ ει εει·ιε!γ ιιε!ιε!ιιγ ιιι!ιεοι!ρει· 
ειπε; ει !ιοειιιι!; !ιο!γ!ιοιι ιιιειτειι!ιοιι, !ιοεικ !‹!ὅ 
ιιιειτειι!_ιοιι ει ιιιότοἔιιο!‹ ει μιση Με οεειιτ‹ιιιιειἱ 

!σειιιι ει!νειτε!ει·ει. Αι ο!!ιοτι !ιιιιι!ό Η το!ιειι!ιειι Μι!6ιι!ιὁ:!!‹ 
ο” !‹!εε.6 ει: οιιι!ιετ!ιο ο!ιο!! !ιιιιι!6ιό!. Αι ο! 

Με !ιο!γιέ!ιο ειιιιει2 Μπι ιιιοτιι! ειιιιιγ!ιεει Μ, Μι· 
ιει!ιει !εονέε!ιό Βοήοι!ο!ιιιοε, !‹ιιιὲιόεο !κενέ8Μι 
!ιέιιγ!6, ι€ε οε!!!ε!ιιιει εο!‹!ιει! !ιειιιιειι·ει!ι!ι Μέι ε!. 
8ο!‹!ιει! !ώεό!ι!ι ΓοΒειιιιειι!σ έε οοειΕιιοιιι οΒγειοι·ι·ει 
ιιι Η τι 8- 68 'Με ιιειρ Μπι, ιιι!ι!ὅιι !ι!ι·το!οιι Η 
ΐοι!δι!ι!ε; ειιιιειιι ιιΒγειιιει:οιι !ιιτεο!οιιιιόιιι;Βε! Μ" 
ε!ε'ι!ι!ι ό8 νειι·ειι!ι!!ι 667 ιιιο!ιε πι· ιι: 6$ειο!ιιι 
ιόε!!!ε 68 ο!γειιι·ε!ιιγ!ιειιι !ειεο!ι!ι!!! ιιιιιιι !οοεό 
εό!ιοι !ιι!εε!!ι!ι !‹ϋιο!ιιι!ἰ!ε. 

Νοτη ιι: ιε·Ιοιι!δεόεϋ !ειέι·ι!όε ιιιιιι·, ιιιι 
0$οι!ε νε!!!οιε!εοιι ιτιοΒγειι !ιοι·εε2!!!! ει !ιιιιι!ό 
ιιιόιεἔι ιιιιι!διι ει: ν!εε:ειο!ιει!!!‹ ει το!ιοιι!;ιο, ει 
π! ιιιοἔ!οἔιιιιιειιι!ε? - Βιειι το!‹!ιιιει!ιϋ!, ε 
ειΒγεωι·ιιιιιιι! Μ" 65ειο!ιειεοιι!Μει ιε!ιεεεειι ι 
Βουεςιιοτ οι” €Υ8τιιι€!ς!σει! !ιτειήε!!ιει ει ιο!ιοιι 
τ!!! νεα ο!ιο!τ !ιιιιι!δι, _ιο!ι!ι !εειιιε!!ιε μει!φ ει 
!‹ϋι€ιιιεέΒοε ο!εό!ιιιιι!δι Με! Μ. Μιιι!ειιι !!:ειΖει· 
από ο !ειειόι!οιοι, ή" !ε!!ει, πο” ιιι!ιιι!!εότ 
ο!ι!ει!οιιι !ιιιιι!ίι!ιό!γειΒ08ει!ε εΒγειι!ϋ!‹ ι·ο!τει!ε 68 
!‹ὁνο!!‹οιϋ!ιιἔ Με” ει τε!ιοιι άρση ι!Σιγ ειι!!ει 
νιεεεει ει ΜΜΜ, ιιιἰιι! !ιε!εο!ειιο!!. Με” ει ω 
!ιιιιι ει !ιο!εο!το!! !ιιιιι!διι εοιιι !.ϋ!ι!ιό εειιιι !ιενέε 

!ι6!ιει!ιέΚοιιγει!ι!ιει ιιοιιι πιει!. Α Ε!εόι·!ε·! το!ιε!! 
έγει!ιοι·Μ!!!ει€ ιιιιιιι!οιι !εόνει!κειόε ιιέ!!ει!!!, ιιιιιι$ 
ΒοιιΒιιιιοι ε!!!Μ. Βο όιιι!οΕό!ιοιι ε!!! ιιιό;>ειιι ει 
τιιὐοτιιειιιγιιει!‹ ειιιιιγ!!ιειιι, Μ" ο!διιιιι!ει!ειε ει 
ιοιι "ει" Βιι!ι3ιι!ιεόιόομ πιο” !ό!ωε!!‹ ο πω! 
ιει!ιοιι!ι!ιιι!ό (!!οινρ0Χ), θε ει ιθιιιιό82Θ!! Ότι 
!ώιιγ! ΜΜΜ! !ε!ιιιιι!ιιιιι!ό ΜΜΜ. .Δι ε!εό!ι!ιι!; 
!ιειεοιι!0 ει !έΘΡθι1Βέ8[ιθΠ ών!! !ώιόιιειι€ω !ιιιιι 
!ό!ιόι) ει: ιι!ό!ι!ι!!‹ιιει!‹ ροε!!ἔ ιό!;ι!ι “Με θε ι: 
τιιιέ νειιι. ΕΖειι οι!! ειιοιι!ιειιι ιιοιιι ιιιειτειι! ε!! 
ΜΜΜ, !ιειιιειιιι !οἔγ όε !ιειιιγει!!!!ε !ειεεειιι!ώιιι, 
Θε ο !ιειιιγει!!ε!ε ειιιιιε!! Ήοι·ειι!ι!ι Ηρώ, τιιοιιιιέ! 
ἔχϋιιΒόΒΒΘ!‹ ει: οΒγθιιο!ε, ιιιο!γο!‹ιέι! νό!ο!!!ε, ε 
ιιιο!γε!ε!ιο ο!!ει!!!‹; ε!ι!ιό! Κὁνο!!‹ει!!‹, !ιοἔγ ει: 
οι·νοε ειει!:ιειι! !εόιιικο ειοι·ιιιι ειο!!.ιι!!ιε!ι νειἔγ 
!ειεει!!ιει!!ει οπο» !ιοτοεοειι!ε!ει. (.!οιιι·ιιει! Πω 
οοιιιιιι!εεειιιοοε ιιιέ6ιοο-ο!ι!τιιι·Βιιοει!08.) 

!ζειτο!ι·ι. 
ΙΜ. Απ 1οιιιόψωΙΦύε οι·οαΜ-ό 

πη·ο1 Ροι·οι"ΠωιιΜπιε - 18Μ-!ιιιιι ει 
ροτοει !ισε!εειοεςιιέ! ΜΜΜ! !‹ειτοιιειι ο!ιοττει!ε 
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Μ, !‹!!‹ !ώ:ιζ!! 38.132 εεγόιιιιιι !ι!ιοιιγοε _ιε!οι 
νό!!ε!ε ε: ιι!εδ !ιιιιι!δο!!ι!ιειιε!μ 6192-οιι !εόι 
εεεεε 2.56?-ειιι ροι!!ε 80ιιιιιιδ με! ιιοιιι νό!ι:= 
-- Α: ι!! ο!!ε!ειΞ !ι!ιιι!ό ιιιιιιε!!‹ο:ο!! "Μαθε ει 
!ε!!!ιειι 23.383 !‹ε!οιιι!ιι. ι·υιι‹!ε!!ειιίι! 8.035· 
6ιι, εοιιιιιιι οι·ειιιιιιέιιγ ιιειιι !ειε:οιι 13.52!! ο 
Βγόιιοιι. -- Μεεοόε:οι! !ειιιέτο!!ι'ιε. Με! νεωτ 
Με !ο!ιι!!. ε !‹!!‹!εειι ιιι0€ ιιειιι Γοἔειιιε:ο!! ε !ιιιιι 
!!!, θε πιό; ο:ο!‹ !εό:!!! !ε 2254 !ιε!οιιε ιό 
ε!!!‹εττε! ο!ιε!ο!! Μ. -- Ε:ειι οι·ει!ιιιόιιγο!ι ιι 
ω!!! άι. Ι.ο!ιιιιογει· 18-11-ι·ιι ει·ειιγ!. Μπι!! ει: 
!ειιιε!ο!!έιει·ε ιιέ:νσ.ι:.ι έε 100 ιιωει 52 εεγό 
ιιειι !ε!ε!!ειο!! ε: ειιΕοιοειιε!ε. Α: ε!ό!ι!ιι ένω: 

!‹ο! !ιο:νι!ιι !ιεεοιι!!!εε!ιε ο: ει·ειιγ!., ιιιιεε πιει 
€γο!ι!ιιιε!ι ιε!ι!!!ε. Πεγιιιι!ε 1833-Βιιιι οεει!6 31 
εεε!! 1θθ-ι·ε; 183=1-!ιειι 3ΐ; 183δ-!ιοιι 3!); 
1838-!ιειι 43; 1837-!ιοιι όε 1838-!ιειι 45; 
1839-!30ιι ω. θε 1840-!ιειι ω. Εε ι" ω 
νε!!εο:ψει!ιο!δ, Μ” πω!" ιιιόΒ..εο!‹!ιε! ιιι 
Κε!ι!ι Με ιιϋνε!«ιιιιιι ε: ιειιιόιο!ώε ειιΕοιεεεέ 
μι, ε ε::ε·! ε: ιειιιόιο!ιε!ε ε:ϋ!ιεέιζοε νο!ιε ω. 
1841-!ιειι ε ιιιι€γ !ιιιιι!διει·νειιγ ε!ε!!. ιιιο!γ 
ε ιιέρειεεειι ό!!!ιόιιιέϋιι. ε !ιε‹!εει·οἔιι‹ἐ! οεε!‹ 
Η εεει Ι:οοε!ιο!ιιιιι!ό (νει·ιοε!!ε)) 3-1 εεε! νε 
ιιο!οιιιο, εε 10 εεε! νει!όι!! !ιιιιι!ό β!! ο!δ. 
(Βιι!!ει!ιι μέσα. Οι: !!ιει·ειι. Μέι!. ε! ο!ιιιιιι·ές. 
1842.) Κει·ο!γ!. 

Με. ΙΗΜΜ ά"ο!ι1ιπόεο ει: Πιε 
ιιιέψό11ιίιε Πώι·αΙόει6ιιοΠι Ε'ι·ωπο:-, 
Δημ»! -.ρ Βι·ιέ:Ι-, Πάπια ε :Με- 
0π.αΠισιιΙππι. Μ. Μειιι!ιιε 1. Ρ.-ιέ!!. 
1820-!!ιι€ ιιιεε!ο!ιοιόεειι ι·οιιιιιι!ε!!ι-ιιιι!! ιετιέι 
Με Μαι!! ει !ιι:ε!οιιι ε !.ει!ιόιι!ιἰιιι!ὅ !ϋ!!ότ!‹.·ιι 
όνειειε Με!. ει:ειι Μό ότε 820ιι!)Ι1Π!.6Β[ι !ι‹ε 
!)·ειι όε €γε!ιι·ε!ι!ιειι ε !ιιιιι!ό 1ειινειιχ!!εἔ Πι! 
!έρνόιι, ε: ιειιιιόιό!α!ε !κόι·τ!έεο Μπακ! επι 
ιιγειει·ε. Ρι·ειιο:!ιοιι!ιειι ιιιεἔοε:!ο!ι!ε!‹ νε!ε!ιιε!ι 
ει: οι·νοεο!ι νό!ειιιόιιχει ε: ιειιιόιο!!εε_ ε:ιι!ιεό 
,εε ιέε !ιεε:ιιε ιι·ι!ιιτε ε: οιν.ει:ειιοιιιιε Με Γε 

Μό· ε! !ιοτιιιέιιιγιιε!μειιι!ιέρ !!τειιο:!ιοιιτε Πέ: 
νο Μέι!) !ό!ι!ι !όιιγε!‹ειι Με!! εγι!!!ειιιε, Μ" σε 
!ιύι·έ!έε 1“6!ϋ!! !ιε!ει·ο:ο!τειι ιιγ!!ε!!‹ο:!ιεεεό!‹.· 
Μεε!ιέρειι ειιι ε ι!ο!οἔ Αιι€ο!!ιοιι!ιειι, !ιο! 
1818 Με ε !ι!ιιι!ὅ!‹ εγεει·ειι εε ετὅεοιι ιιιιε! 
!«ι‹!ιε!‹. Π! ε: οινοεο!‹ ιιεΒιι0!ι!ι τόπο ε: ιε 

ιιιΘ!!Θ!! ιιγ!!ει!ιο:οιτ. 8νόι!- όε 
Βειι!ιοιι!ιειι ε:!ιι!ο !ϋ!ι!ι οιέίε !ι!ιιι!διετνειιγο!ε 
ιιιιιερω ιιιι!ιι ε:ειι !‹ϋνει!‹ε:όεε!ιττε _ιιιιοιι.ε!μ 
Μ" Μ. ε !.ε!ιέιιι!ι!πι!δ οεε!‹ !ιιε!ε!ειι όν, ε 
επ !ιι:οιιγοε ιιιοε ιιοιιι Ιιε!ειο:!ιε!ό όπου ιι 
τειι πως Ιω!! ιι!!!ειιι. Ροι·ιιι€ι!!ιε!ιειι ε: οινο 
εο!‹ ΗΒγο!ιιιε ο:ειι ιιιι·;;γ Με! ίὅΚόρ άι. Ε!! 
!ειι ειι€ο! οινοε !ενο!ε ε!!ε! ύ!ιτεε:ιοτειι 
Μ, Η το!ιόιι!ιιιιι!δειιγεεο! Μι!άνέιι. :ι Κοτ 

 

ιιιόιό!!ι!ε 

ιιιι!ιιγι ιειιιέτο!!.έιει·ε ε:ό!!!ε τω. Α !‹οιιιιέιιιγ τεθε 
Βιι!ι!ό ε !ενό! ψει!ε!ιιιι!! ε: ο!ιιιιιέ:ει ε ει: οι 

νοε-ειι!ιόε:! ιε!ιο!ε !ειιεήε!!ιο:. Ε: ιιιο!εό!ε 
ιιόιιιι!εέ ιιιεεεόι!;ι·ο έι:ό!‹ ιιιεΒο!‹ει ε !ι!!!!“6!‹!! 
ιιο!ι οπο !ιεενει!‹ο:εεε :!!τε!, ε ε!δει!ο!! ο!‹ε!! 
ιιειιι ιιειυο!ε!!‹. Α: ό!!ε!ει !‹!εέι·!ειε!‹ Μ. ιιιο!γε!‹ 
ει:ειι !ιε!ιιιι!ιι6ιτ ειιγεἔιιε! !έ!ο!!ο!‹, ιιειιι !ιο:ιε!ι 
ιι] οτει!ιιιόιιγτ; ιιιιιι!!ιοεγ ει:οιι!ιειιι ε: ιέι!!ιοιι 
ιϋιτέιιι, ε: ο!!!ιιτέ:ετ !σει!νο:ό!ι!ι ενε:ε!ι!ιειι 
!ειιιέ!!ειιιι! που !‹!εόι·!ε!ο!‹ε!. Με!! ο ιιιε!!ο!ι 
τιιεε Με!! ειι€ει!ιι!, Με): ε: σκάει !ιέι·ιιέε 
Ροι·ιιι€ε!!ι!!ιειι ε!.ε!ιει!!‹ε! ιι!οιι Μ: Με: νόμπε 
!ιε!ό. Ε!ι!ιο: ε:οιι!ιετι ε:ῖι!‹εέἐεε !ιοΒγ ε: ο!! 
ιιι!.ό:ε! !ενε!ε:ϋ!!ό! όνειι!ώιιτ !ι6νε!!εε:δ !ώι·ι!ό 

εε!‹τε ιιγοηειι !ε!ε!οτει: νε!ιοιι ε !ιιιιι!ὅ!‹ ε!!! 
ΐοιι!ι!!!ε!ι-ο, ε:οι·νειιγι!εΒ πι;" _ιετνειιγ!!εε; 
ιιιιοεοι!ε ει;γόιιοΚειι, ιιιο!γ ό!ε!!‹οι!ιειι, Με νε 
!ιιιιε!ε-ε ο!!νε, ε ε: ο!!ειιγο:ε!ε τειιι!εεειι !`ο!γ! 
ο ω? (1οιιι·ιιε! ι1ε 5οοιει!ει!ε εεε 8οιειιο!εε 
ιιιια!ιοεε ει: Ι.ιε!ιοε Τοιιι. Χ. ΙΙ-ι!ο 8ειιιοε. ι!ε 

1839 Νονειιι!ιει εε Ορροιι!ιειιιι Ζοιτεο!ιτι!! 
Μ· ‹!. με. Μει!ιοιιι Βειι‹! 21 Η. 4.) 

Μ. Με ο: τι ει. 
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Βι·οάοϋ οι·τοΚοιοεοΚ 6ο ΙεϋΜόειοΙι. 
Πάπισπισε ὺὅτΚἱὶ$εῇ°σΚτὅΙ. 

8οιιοτ ρτοϊοεοοι·τό!. 

Α: ύῇοΜ› Κω πιο" οΙὅΙόριοἰ οι Μο!! 
όο ἰἀοΒΒἑιιιτοΙιπιοΒ ΙεϋτόΒοτι, ο πιο οΙΙιοεὶ 
οΙοιπιίἰνο!‹ Βοτο€οἐΒοἰιιοΙ‹ ΓσΙνΙΙοεοοίτοεο, 
ππο!γοι οι ΚότΒοπο2του ότΕόεΕ ΜῖοῇΙὅἀἐεο 

“ σκοπο, Εἔοπιἰο ΜέιΙιό οΙΙουτοκοο 6ΙΙἰτιέιΚ ο 
ϋὅτΒοκοΒοοΒοΙ‹ οΙιοοε-Μ, Μ" εοπι πιοΒγοιι 
Ιο Η ποιο τίἰιιιιοΙε ο ε2ϋΒοοΒοοεόΒ, πιΠώρ 
πάτο ΜΒΜ ΠΒγοΙπιοτ Με!! ΐοπΙίτοουυ!ς 
ιτιἰοι·ι ὶο ο οροο1οΙΜιεοΚοι Μ1Ιϋοϋο νΙΖεΒἔι 
ΙοτοΙ: ιέπογοι3Ι τονὅ ὐῇοϋΙ› Κου ειοΙΙοιτιο ο 
Βὅττοιιὸειοι· ΒοιοΒεόΒοἰτο ὶε έιΙτοΙπιοτιτ. 

1οΙοπι οοτοΙ‹ οεοΙῇο ο Μοοπιοε ΒὅτΒο 
τοΒεο€οΚοκ έιΙωΙέπποε νοτιέιεοΒοοτι τοῇΖοΙιιἱ, 
ο σε οΖοΙ‹ οΙΙοτι ΙϋΙΦοεοι·ι ο ο ΒοιοΒέΒγτιέιΙ 
πιο8Μεοιπ ΒγόογειονοΒοτ που ίϋΙοιόΙΕτόο 
5ο! ΜΜΜ, ΜΗ οεοΙ‹ ιπἰυάοτι οΙοοΙτό! 
ΜρτόΒΜοοεοηοΕ: Μ” ο2οηΒοο απο πιο8 
ιοιοτΙιοοεοΙ‹, ωΞιιὸοΙιοΒοΙὅιτ εοϋΙκοοΒοε οι 
ο8γοε ΜποΒοΙ‹ ΓοΒοΙωοἱΦ, ιιιοΙγοἱ‹ οάόΒε οΙγ 
πιοΒγοπ νοΙιοοιοΙ‹, πιοεοΙορίωπ5, Με), οΙ‹ 
ΜΡ πιοΒιιιι!ιοτ ΙεϋΙοοϋοϋ5οπ πιοΒοττοτοοεε11Κ; 
πιΠγ 82ϋ!κοόΒοο ΙοΒγοπι ροόἰ8 56ο τουΙοοπ 
ΜοτοιΙοπι ο ΒὅτΒϋ£οἔοΙ‹ οΙιιονοοοεοὶτο ποινο 
που Ι‹ϋΙοοϋτιϋε ιτιοΒόι·8οιοε, οΙοϋη0.ΙιοτοιΙου 
Βὶ2οπγοέιΒιιΙ ειοΙ86ΙΙιοπ ο 5ϋ :τι ο ι· (Ηοι·ροε), 
εποΙγ οΙΙου ο ΙοοοΙΙου!κοοδΒΒ ε2οτοΙκ ω» 
κατά: πιο8, ο οΒγἱΙ‹ επ οΒγ5!: εΖοττ ΜΜΜ 
ιόειιοΙ‹ εὅψ ΙώΙϋοποιο11ηοΒ (εροοΜο.) το 
ΙέιΙω, πιΕὸὅτι επ ο” πηέ1εΠε Μπι Μάιο 
ποΜ1Π$ οΙνοιέ; :ποπ ω: οΒγΗ‹ οι τϋ!ιοε 
8ο 8οτ (Ρεοτἱοείε), οπιοείΙκ οι Εοι·ΒοοΙΗ1 
τοις.;οι (Ι.υροε), ο Β6'τεΖουμ (Πυρο 
ΗΒο), επ ὶποιιγτ (Βοοοπτιο) οι!). Ι:έΙγοε26 
εϋττοϋτιποΕ, ο Μπέ0. οτοώο!κ οπου περη 
οιοτι Βγ68γωόότόΙ ση οΙοεοπό οτο:Μέ 
ιιγοΚ. 

Α Β6'τΙεόττοπποΕι (ΒοτωοτοροτΙιοΙοεΕο) 
ΙοΒΙὅϋΙ› Μοάοτέιτ σε οΒγοε 66οΒυτοεοΙε 

ι·οηάειοοοε οΙοοτοετοιοοει κοε:ἱ; ο ο2όΙι·ο 
οοΙ‹ οΙνοΙ‹ ]ονοεο!τοιτοΕ, «Με οεοΙκ ΜΜΜ· 
Μπέκ ο! ἰο ΙιοΒγοττοΚ. Α Νίι·Μ1ιοΒοΗ Μ 
Ι6τιΓοΙο ΒοινοΒγο!: (άγοοι·οοΕο) ΜΜΜ Ρο! 
οειτοεο Ιοἔιιο8γοΙ›Β ιιγοι·οεεοΒοτ πγιψοπο 
ο έγόΒγιουτο τιόΖνο, Ιω οι ἰὸοπιοΙ‹ ΚϋΙϋιι 
$οΙοεοοο ΜΥ Ιιοτέιι·ιοπ ΒοίοΙγέετ ποιο Βγε 
Ι‹οι·Ιοπο ο2οΙετιοΙε οι·νοεΙέιεύτοι Μονο; Ιω 
ω‹ΙῇυΙ‹, Μ" οι ίοι·ΚοεΕϋτοε (Ι.ι1ρυε) έε 
οι Ι‹οε2 (οοΕιοτ) υΒγοτιοεοη €6ι·νέΙγοε Μιτε 
τοΙοτυοοπ ΒγϋΒοτο2ποΙ‹, ο τκιοΒἱο :ΜΥ Μ 
ΙϋηΒοοΒ πτιἱη‹ὶ Μοπι τπὶιι‹Ι οι·νοεΙέετοι Μο 
νο; Έ), ο Βιιῇοεουγνοε οέίκ!κϋτοΒο!: και ο 
Μι ΜΜΜ Ι:οε (ριιεωΙοεπε) Μοπι οΒοοοοπι 
ιιτοε οι·νοοΙοετ ἰ8ἐιιγοΙ, Μπιτ ο Ι'οΙτο ο 
(ιποοιιΙοουε) 6ο ΡΗ!κοΙγοε (εφιοπιππο 
ει1ε). Μέι· οπο ΗογοΙωοΖτοιόεοΚΒὅΙ ΗΠιοτ 
ῇιιΙ‹, Μ" οουρέπι πιο οΙοττει τοῇΙΙ$ Βοι 
νοἔγοΙκ ωάοοει ΚἱοΙοἔ5ιὅΙοο, ο ϋὅτΕϋτοΒοΙ‹ Μ 
οοειοείιτιοΙε οο οι·νοο!έο!πιο!ι οΙορῇἑιιΙ ποιο 
ε2οΙ86ΙΙιοτ, :Μο ροὸἱε οποία! Ι‹ονἐεΙ›ἐ, 
τηἰιιιΙιοἔγ εοΙ‹ Μ1ιοΒο!κ ϋποΙ!ό οοιοοεοέοἰ 
ο Βὅττοιιὸειοτπο!‹, ο ΜίοΜ'άόοϋΙε!ιοι Ιώ 
Ιϋυϋε ΒοτνοΒγοτ. Ποιοι ΒΕνόητιειΕ: Μάτι ἰε 
ο2οιι πιο2οτ Μό Ιιοῇ!ιιιιΙ‹, Μ” ο 1›6»ι‹ιιιο, 
@Η Ισ1Ι6ηΕοΙο ΜοττιυΙ‹ εΖοΗΜἱ οΙτουτΙο26εο 
:Με τιι1υάο,ο· οι ΙοΒῇοΒΒ, ο Μ”, ο ίϋΠοάο 
:οτι Ι:οινοΒγ ΙιοοιιιοΙοιονοΙ οΒγ1Μ, οιοτι 
ιιγιιἔεοἱΙ‹ οεο!εποΚ ουνοεΙοεύτο ιι62νο ο 
ΙοοΜττοεοΜ οΙορ. 

Μὶτιὸου Μο νοηοτΙ«ποιό ΕϋΙοοειοεο!κποΙε 

ιπιοΙΙὅιτονοΙ ο ΒότΕϋτοεοΒοτ Βοιοττιοπ 
στοπ, πιόπιὶ Μ: ΗοϋτοτόΙ “κι νέ!το2 
τοτοεοΗαιΙ, ΒϋΙϋπι1°όΙο ἰὰοιυιιΙ‹ οιοι·Ξτιτ Γο 
εοω·οΙτοπιάοωΕ, ιτήιπΙου τἰεπου Ιιονοε 6ο 
ΜΜΜ ΜοτιιοΒ ΜνότοΙονοΙ πιοΒοτηοτ αφου 
ο Μποικιοεο|ατο εοοτἱιΚοιπιὶ, ο ο ΒιιΒοι· 
Με” (ρορυΙοειιο) ἰὰοππιιοΗκοΙ ο οσα ο! 



Πύπωποε Βὅι·Ι‹ϋιεἔεΙ‹ έ 8 ε π ει·τ ό Ι. Μ? 

ΜπάεπΙ. -- Με τπττοπἱΙ‹ ει π έ πι! ε π (Βιω 
ρπιι!πε) ε :πόΙιεπγ (Μοπεπ) εε ει νἱε2 
Ι‹ οι ο π γ (ΡτιιτἱΒο) , πιεΙγεΜιεΙκ ΓὅῇεΙειπεἰτ 
ΙοπετὅΙεἔ Ν$νΜοπ εΙὅπόπὶ, ε εεε" ε Μ 
ρτόΒόΙτ Πόεγππόποπετ οεετοΙπὶ Μέσω. 

Α ππποτπγόΚ (ρεριιΙειε) Με Με' 
ιπέπγεε ετπεΙΜεπόεεπ, ππεΙγοΙ‹ εεπππἰ ΐο-τ 
ΙγειάόΙ:οτ εεπι Εο8ΙεΙππΙε ιπεΒιιΜπιπ, τϋΜ›6 
Βενεεπό νΙεπΚοτπεΙ‹, ε ει·όεεοπ όπτεεϋΙνε 
εἔγ σεερ νέπνέΙπεπεπεπ Μ, πιοΙγ πεπ 
εεεεγίίΙνόπ Με πωπω Καππα (στπετε) Ιώ 
ροι, ε πεπι Ιεπόι·πεεεπόε -- (πετοτπειε 
ω) Μπεπι ΙερἱΚΚε!γειόεεεΙ (πεεςπεπππιει 
πο) νόέ26'άπε!:. (Κότοε νεΙπππεΙγ Μνε 
Ιπεποττ $οΙγεάέ:Επεπ ιπεε!κοππόπγεπεττ ιου 
ιπόπγε ; ρἰΜκοΙγ εΙ!επΙ:οεπ πι εΙππΙτ Μπα ε 
ερπ1ει·ππϋε·.) -- ε 

Α ΜιππΙειπγ οευρέπ Με €γεττποΙ‹ 
Βοι·πεΙκ επῇἐιεἐΒοε επποτπγίιε Μποπε, κα” 
Μ” επγεπΜέπτ και" οεοροι·τοπΜέπτ πε 
πτωση, πγεΓκοιι όε Ισπ·οποπ Ιέρ Μ, ε 
ΙερἰΚΚεΙγε2έεεεΙ νόπεδκΜ, ΕΖεπ Μπεπ 
8γειΜ·επ ει ΐοεεἰιεἱἀὅεπεπϋπο ε οτὅεεπ ω 
ρΙύ!€ 1--Τ όνοε εγετπιεπεΕπόΠ ίοτππΙ 
σεΙ6, Μάτι Ιε πεπι ΜΜΜ οεοι·νεε ῇεΙεΜὅΙ 
Ι‹ἱεἐι·ιετὶΙκ, ε πέπε ειἔγνἰΛότπεπ επ οΙδπε 
τοΙ‹οπ ΙέιΙππό. Ε Δ - Π 

Α Με π1Ιππγ Μ5ππγ11, νεεπόΙγωΙοπ 
Βετεεε65, ε οεεΙ‹ ω: επι Μεότό πετεπειέπεπ 
πο2ιεωπ νοεπεπε!πιετ. -- ΑΙΜ Ζενει· 
τετπειΒΙΚ πιέε Μ1τεεεΜΜ ϋεε2ε, ιπἰπτποἔγ 
οεπρέπ επεπ εΒγετΙεπ ΒιιΒοτπγέιε Μοπι ο 
€γετπποΙ4Ικοι· επῇἐήπ (οεπΙ‹ ἱεὅειι τΜεέιπ )ϋπ 
οπου Ι‹οι·Βεπ ο πιοποπγ νεΙειπεΙγ νέιΙτοΖε 
τει εΙὅ). Μ Μ 

Α πέιπ1ΙππγπεΙκ νἐΙ£ο2ετεὶ: Ι) Α 
ΙεϋιΙπεΐοε 1 οτι π. (ΒπορππΙπε ἰπωτιἰπ 
ειπε) ιπεΙγ νἰΙἐιἔοενϋι·ϋε επίπϋ, επγεε Μ 
£οΜαιΙ νοἔγἰτνο @επ Βγϋπἔἐπ 8γοετποΚοΕ 
Μ»! π: ετο2οπ εε Μιι~οποπ ;)ϋπ Μ. 2) Α: 

εεε, ι·επάεεοπ πύ2επποε ΜπτεΙοπι, πιεΙγ` ο εοροι·τοε πέιπ1Ιππγ(8.οοπΓεττπε)πε 
€γοΜ› τποππ)πεέεπ Με, εποποεππ ο8γ πιω 
π1εΙ1οπ ίεΙ:νιΐ ΒιιΒοτπγεΙ‹ Με Μ1Ιϋπε62ίΒ, ε 

ΕόΜέρεπ π ϊοἔπεεἱἀὅεεεππεπ ΜΜΜ οΙὅ. δ) 
Α ΕόΝοε εεε.) (8. νοΙετΙοπε); ε” Ιω 
ι·εΙε νϋτϋε ΐόΙτοπ ε2οτοεεπ εεγτπέεπο2 Μ 
Ζω επποι·πγέι!ε ιππτειιΙαοπιιειΕ, ε2επ πω» 

- πετ ει Γοἔεέιεἰόὅεπεπϋππ π:Μιππεπ ῇὅπ Μ!! 
Μπι π εΙὅὺΒεπἱοΙ‹. 4) Α Γεπέτεε π.) 
(Θ. εΙΜεΙυε) @με πιεεεποεειπ Μό, νό 
τϋεπάνεττεΙ Μ5ι·πγόπεΙτ Με πιιποτπγά!ε 
ΗΜ !‹ϊιΙεΙ‹επἰΙε. Μ ει νϋτϋε Μ5τπγό!κ πι 
ΜΠΕΙ: δ) Ροῇἐτ π. (θ. οειπόΜι1ε)-ππΚ 
πενεπτοτἱ!‹. Ψόπτε ΤοπόΙγοεοόόεεΙ4 )εΙοπΙό-Δ 
πω] ει πέιπ1Ιππγ θ) ΜΚ εΞΙγοεϋ Ιὅ (επεί 
πε) πενε2ετετ πγει·. 

Α ΙιέιππΙππγ τεππεεεπ ῦ8επ Μεεπ 
ΙείοΙχέπετ νεε2, ε ρἰΜεεἱγεπόεεεΙ νόμὅἀἱΚ. 
ΙεπιόιΙεεόεεΜε 1Βεπ Επή!εππό, ε εγειει·επ 
εΙππ5ΙΙΒ π ΓοἔεΙ‹ ΜιϋτέεόνεΙ ε ο Μεέτὅ Βο 
τεἔεέἔεΙ‹, ππεΙγεΙ‹ ει Μπεπετ ίϋΙτότεΙοπἱΙε 
εΙτίίπέ·εύνοΙ, ιπἰει·τ ἰε πεπ1 Γεω ο ΜΙωε 
οεειΙ‹ Ι‹όι·ῇεΙἱ1 (εγκπρτοτπ). 

Α πέιππΙεπγ ωνοειεεε ει Μεότειόπεπ 
τπεεῇεΙεπὅ ΙπετεἔεἐἔεΙ‹ επετἱπτ ἰπτόΖτετἱΚ, 
πιώ” ὶε 8γειΒτεπ €γϋππε πειεππῇτόΚ νεπποΚ 
)ενεΙνε , ΜΗεὅΙεἔ Βου ετὅε νἰε2Κοτεό€ 
ιποΙΙοττ Εεεε πεεπποεππ Γϋτὸὅ!‹ παρει ΐὅ 
πετπὅΙ Ι‹ενόε εο2εττεΙ νεεγίινε. Οεει!‹ ει :πε 
Μιοε εεε” Μοπι πε ύεγπενεπετ ίεΚόΙγ 
εϋΙὅ π. (Θ. ειετΙπε) ΙέιεγππεΙεε επεόπ Ιιεε2# 
πέιΙειτέιπ ΜνίΠ :Με ει ποτπππγΚεπόοε ΜΜΜ· 
τπειπέιεύτ Ιε Μνέιπῇει (Βρ. Ποτ. ΖΙποἱ πι: Μ») 
ο ο π1 Μπεν. πωπω. ιι π ο. π π πιο.) 

Α πα ο Με π γ (Μοποπ) Με , πεπιε 
πγεε, επγεππόπτ νειΒγ οεοροττοεειπ ει. 

' Μ, νϋτϋε να” ο ΒὅττεΙ Μεοπεπίπεοτίί ιππ 
ι1γέ): πἐΙΚϋΙὶ ΙσπποτπγέιππόΙ ΑΠ, πιεΙγεΙ‹ ο 
ΜέτπεΚ πω) ι·όε2επι ἰετπἐιεΙι ΙὰὅεΖεΚοΒΒεπ 
ΓϋΙΙ6ρπεΙ‹, ετὅεεπ νωπειποπ, ΙεπὅτΙ6εο!: 

ν Μ: 6ΙτεΙτποππεΙ‹ ε εεκππιΕ τεεόΜ Η ΗΘΗ! 
Μτεπε!κ. 

Α πι ο π ει π γ οεεΙ‹ τπΙώπ πω”, 16 

ει Β·Ι‹όι·επεΙ‹οτ, ει Μπτέε (οτπρτἰο) επγπϋ 
Ι6ε όε ΙερΙΙ:ΙκοΙγο:έεότ ιπεεέιπ ποτό)ει, 8 

Π 



!28 Ηύεπιποε π6ι·Ιπιιοποπ -- Έ ει ιι οι· ι 6 1. 

8ιμιΕι·πιι πωπισιιπ, πιώ” π ΙοίοΙγέιεει πέ 
Ιιει τϋΙιΙι Ιιόιιειροπτει π πωπω Ι.ιε,%γει 
Ιπ·ειΒΜπ ιϋπ οΙὅ ει ίϋΙεὅ νέμειεο!κοπ, ει 
ιιγειποπ όε επ ειι·οποπ. Επεπ Ιππεε ειπε πιπ 
πιτΕοΖι!ε ει πγει·πιοΕποι·Ιιππ, πω! ει Μι 
τίἰΙἰΜ. πι. νέιΙιοπεπ. πόΙιει ε: 8γϋππόπ 
ΙωτΙιππ π νότειιΙ‹ 6επο, π... Μι π πιο 
Ιιππγ Ιει2!ιτόΙειδ ΟΗΕ επϋιι€όπ φαι πεπντεΙ 
ῇοσΙιὅτιΊ ποτοεοΙ‹ω πρι πιοπ, π ΙιὅεἐΒποΙ: 
ιποπ ετὅε ΕιοΙιπτέεει, νει” ει Ιιὅτιιιίἰπϋὸἐε 
ποπ αποπνέει ιιι8οποπ έι!πιΠ 2εινειττπιέιειι Ιώ 
νωπεπόΙιειι. - 

Α ιποΙιειιιγπειπ 4 ἰὅ νέΝο2πήιιι ιππι 
ω. π. πι. πι οΙπιπι.οπ (ερειι·επε), ει ΗΜ!! 
π·ι. (οποπτιιποτιμπιε), π ϊοπἐιΙγεεπΙὅ (ει 
Βι·ιιιε) 68 ει ο5ειΙΙόιποε (ιιτιιοπιπε) πιο 
Ιιειπγ. τ 

Απ οΙΙιιπιοΜ. πι. Ιοπέγππιπϋπειιι 
Ιιονοε Ιέιπειε ΙιόπιπΙοιπ, πιοΙγ πιπιέπου νϋ 
Με ΙοΙιοε ΒιιΙιοτπγ!ιΜιόΙ Μ, ιποΙγε!‹ εΙὅεπϋι· 
ει: πτωτ- , Θε Ιαιι·οποπ ΙόρπεΙΝϋΙ, ε πεπιίιπ 
82 εΒόεπ πιει-το εΙιπήεάποπ, π πω Ιππ 
“Μένω πωιπ ε: Με, π νϋτϋπ Ιωιιιόιιγ 
ΒιιΙιοτπγέιΙ‹ Ιπεεεπι Ιειεεειπ ΙπεοπΙιεΕΕό, επ 
ρπάπιππέι Ιοεππο!κ, ε ποπἔιπγ ππρ ιππινε π 
ΜΜεΙιπιπιπε!ινπινέ82δόποπ ; ει πιω παπι 
...πω ιπιπόιοΙιοτιπ, π” Μπι, πω. 3--θ 
ΚιΜόεο!επεΙ π ιπιωΒ 3 Μι Ιοίο!μπ Με” ο! 
ΜΜΜ πιιΉπι. - Α Ιιιιπειτποε ε! 
Ιιιιι.τοι.τ πι. πονόεπέ νϋι·ϋε, τϋΕι!ιπγιτε 
ει ΙιὅττεΙ Ιιπποπε2Ιπποπ'ί ΙιπποτιιιώΒΙιό! πι, 
ιπεΙγεΙς πονέ5πό νιε2Κεάποπ, ε ΞειπέιεΙΙ. 

ιΙππιόεοπ πιόπ 2-3 πό ΙοίοΙδπ.π ιιιέιπ Βὅτ 
Ιιπιιι!έιεεειΙ νέεπέι'ππεπ. Εποπ πιωΒ πόΙιει 
Ιιενεε ίοτιιιπιπ1ιππ Ιπιπγετό, νει” Μιεπιιγ 
ιιγπΙ (πιιΙΙιπτιπ), πιιπππιοε Μοιπει!ιππ ροόιΕ,ι 
τΙΗι, πω”, Με ε πωπω· νει€γ 
τό π ε; π π πχ π! (πω) οποτό!τοπΕ 68828. Α2 
εποπεπΙοπ Ειιι!ιοτιιγ!ιε ιποπι πιοΒίοεπι ποπ 
πιιιοποι. ιπιπποπ παπι ππποι·ιιγ6ε πιιιεπεΙ‹ 
ΜΗ, ν:.ιΙειπιιπ0. ει νιεεποιεπγιὅΙ πι επι 
έιΙπιΙ Μ1Ιϋππωοιπι, πο" οι πιόππΕΙι: πει 
ΘεοΜι, πω” ε: εοΗεπΙ πενοε!ιοπ νιεκποτὅ 

Ιιιιποι·πγέΜκιιΙ Ιέρ Μ, ...πιω ίϋΙνεπειι·νει 
νότρϋτιώτ ΙιειθγπιιΙκ τπειποπ παπι. 

Α Μι· Μπι (οιτοιιιπεοτπιτπε) κι” 
Μοπιίτοω (Ππιιι·ειιιιε) πι. επειπέιΜεΙππ 
παει: ιόΙιοΕΚόιιτ ιειΙοπιικ πιεἔ, ιπεΙ·γοποπ π 
!ιπποι·πγειΕ οεοροτιπΙπειΙ‹ , Μπα οεειΙ‹ π ιό! 
το!κ επέιΙοιπ !ιο!γοπτεινόπ, ε ει πϋπέρροπι 
ειιι!ιπποπ ιππτειιι; παω ίόΙιοΚ ωπιιωθ τπ 
Κέιπ πιιΒγο!ι!ι εεε-γ ΙιπνοΙππέΙ. ΕΖεπ πι... 
:οι τΜπιπ ι.πωω.π Μπι , ει π πιπιππεπ 
πωπω π. ῇϋπ εΙὅ; ιεπι€ιΙόεεπτε ΙιειιΙειπ 
πό , ε ιιόΙιπ πόι·ιΜόιεΙοποι. (πιαπετειππι); 
ώεποπ ΙιεΙεὅ όΙοιιιιίίνεπτο; Ιεππονέεπό πι 
τι π Επιπέί ι:επιό επιιοποι, ε σε ιιππειπτόπ 
π. έιττπΙπππεειπ. - 

Α ίπεΚόΙγοεπ!ὅ πι. (Ε. ειπι·ιπε) 
επιπτόπ πόΙιει Ιιενεε τϋΙιππγιτο εποπΕπιπ πό; 
πωπω ίο!γειπιπ, Μαΐ εεει!ιοπ ειπ·Ιπιπει τπ 
πετεΙ‹ εΙὅπι!‹ πιει8, ει ειιιΜιΜιιΙσπ ΜΜΜ 
Μπι Μπιιππ, ε ει ποπέιειοι·οποπ Μπα· 
πγέι!: ετὅεεπ νιειποτποπ 68 πωπω., ιι Μι· 
ιποΒνειετειποπιπ ε ιιόπιέιπγ Μπέιπιπια. Ιιό!γει€ 
οε!ι!πιι ιππωι, πιο!γεΙκ ει Μπι ι·εροποιοΜι 
Μπι. Ε2οπ ν!ιΙιοπειι πγιιπι·ειπιε:έιΠοεσΚ 
πω· ωωιιιι ἐεπε. ι 

Πει ε:πιπέΜει!ειπ, ειποΙποποΝ. Μπι 
Βοπ, ΜΒΜ. ΜΜΜ Μπι σπιτι. ϋε82οεεπο!‹, 
Με, νϋι·ϋε , ετὅεοπ νιε2Βοιὅ Βιι!ιοι·πγίιπ 
ιέιππειππειπ , π πιοΙιειπγι ο ε. ο Ι Ι π π σε π π! π 
(ιιι·ιΕοππιε) πονο2Ι!‹, ιππΙγ @επ Νικο· επει 
ιι:Ηιοπ 8,γϋππότΙ πγοι·πιοποππόΙ ιο ωριιε2 
ωιπποιι. 

Α ιποΙιειιιγ `οτνοεΙπεπ ιπιπποπεποΙιΉτ 
πιιπποπ Ιιονἰ€ὅ, °Χνέι·ιοτΙσπύετ Μι· Μό εΙὅ 
Μέιδ όΙειτοπιιι- όε πγόπγε2ετεπ πωπω πε 
ι·ίίΙ6εέι Μνάπιει, πω" ει ππεπειῇ1ὸπ ιεπιέ 
ωιι- πειεππό!πτω, εεινειιγύει ιιειΙοΕειτ, Μπι. π 
Ιιοτπὅεειν και” ίϋ!ετεεπτεα ΙεόπόΙοεεεινοι 
πω. εαπ. πω. Α πωπω ·πιωπ Ιιοτρπνί2 
ποπ ποτ·σΒπιέιεοπιιι πω; ε8γ52οτιΪ Ιέιπγιππ-. 
Με Γιιι·ιιιΉκε0. Μν!ιπ; π Με ρΜεΙγεΙ‹ Ιοεε.6-_ 
εε πι.!πι Ικιι.ίιιι6'. Ιιειτέεπει!κ κι ΙιοπεπόεοΙκ Κέι 
νοι!ιοιό ΚοπὅοεοεοΙ: πρ. Ριιστοιοι1: πγάι·. 



Ηι'ι2οιπιοο ΙιὅιιΕιιιοΒοΚ --- Βει ιι ο πιό Ι. Μι 

ει” πρ. ιιιι ιιππι, ειιιιιιιΒιιιο ροι·οι ιιπι οπο πι 
ιι πιο πι ΜΒΒ. Α ΙιοΒοπιοεοΙ‹ οΒγοεοι· Περβ 

πιοπι ο ίϋπειὅ ιιπέιπι τϋποπιιιοΙπ. Α Εοττοοι!ιΙει 
ιιγοε ιιι€ειπιγ οε Ι‹ϋπιοΙοἔεονιιο ΙιιΒειιιγΙιόΙ 
(ιιιιπειε ιιγάιιοπο.) ΜΜΜ ΚοπιὅοοϋΙ‹ @πιο 
ιἔοπι τιιιΒγιιοπέειιοΕπιειΕ τιιιιιοιΝεο2ι.ο!π. Α πο 
Μη” ὶιΙὅ-Ιιοιι ΕιτἄιιὅΙοἔ Με Βρ. Ποπ. 
Ζιπποι οι. ιιιιοτπι, ιιιιιιιι,<ι. ροι·οι οπο. ιι 
ιι ο πι. , 

Α νιο2·Κοτο ιι γ (Ρι·ιιιιι€ο) Μιδέ 
ιιο88Ιι Μό, ιιιι€γοπιιι,ει ΜΜΜ πιειοοιιοπιιιι 
πιώ Ιιιιιιοπιιγέιι‹ ΑΜΙ ΒιιιοΒο2ΕΚ, ππιοιγοικ οι 
τϋι·2οϋΙπϋπι ο ο νόμοοοΒοιι οι πιγιι)πό!π 
(οκιοτιεοτοο) οιπιειΙοπι πέιιιιιοικ Μ, πιο;" ιιιέπ 
ιοΙπΙιοιι νιεεΚοιιιοΙ‹, ο 6ϋτΖοϋΙνο ο” οεορ 
νέα νέιΙοοιιοιιοΕ Μ, ιπιοΙγ Με Ιιιιι·πιει ρϋ τ Κ 
Μ πιο), ΚοτοΒΒο ειΙο2ιΙ‹ ππιοΒ ; ιιο!ιο Μάη 
ΖειιιειΙ‹ οι ΒιιΙιοι·ιιγίιΙε, ο ο ΜπιΜιιοπι οι πιω 
ΙιπιτειιΙειπι νιο2Ι‹οτοἔοοΒ οι." ιιιιοιιωι.. Μου 
Μπος πιοππι ι·:ιοπικιόε. 

ΜοΙιειιιγιόΙ ει νιο2Κοτοιιγ Ιπϋπιγ· 
υγεια Μ1ΙϋτιοϋποτπιοιιΕ πιιοΒ, ππιιιιι.!ιοο,·γ ειε 
ιιιοΙοό ππιιπιιιοε Ιιι32ειπιιοε ι”οιγοπιύ, ·πιιιΒγοπιπι 
οοιιει οοοροι·τοοιιιι πιοΙγοειοποπ Βιι!ιοι·πιγ.9Ιε 
ΗΜ! ῇοιοιιΒοειι‹, ππιοΙγοΙ‹ εοΙπΙαιΙ οτόοοΜιοιι 
νιο2ΚοιτιοΙ:, ο οι ΙιὅπιοΙ Ιιειοοιιε2ίπι2οιίιοΕ , 
ει ππιο πιειπι γ οΙΙοπιΙιοιι ΒγιιΙππειπι Ιιονοε Γο 
Ιγιιιιιιι, κιεοΜι, εοΕοΖοτ οοοροττοοειιι οΙι;οι·)οοτ 
νϋιπϋο Ιιιι!ιοπιιγι'ιΙπ :ΗΜ ΒϋΙοΚοΖι!‹, ο εοΙπΙαι| 
ΧϋπιπιγοιιΙιοπι ογόεγίτιιιιτό Πω οπο”. Α 
νιο2Ιεοτοπιγ ειΖοπιΙιειπι Βγει!ιπειιι :σπιτιο 
τἰΙ‹ ι·ίΠιιιοΙ ϋε52ο, ππιιπιιιιοΒγ πιιιικι!ποπ. 
ΒοποοεοΒιιοπι ο νἱε2ΙποτοΒεοἔ ο 1ιοΒοΒοτ νο 
ι‹οτἐιεπει Βοηγο2οπίΠ, ππιι έιΙτοιΙ Με Ιιειτπιει 
ν ο π ρ ό τ Β ὅ Ι‹, ππιοετοποο8οο ίειΙπειιιοΕοΕ (ριπ 
ειιιισιο) Βοροποτιιο!π, ΒϋνοιΚοΖὅ ΙιιιΙϋπιππϋ2 
ωι6 ῇοΙοΙι: ειιτοπιπιειτι Ιιι2τοοίιιιιιι)έιΙπ οι Βότ 
1οι>πιοι. 

1)νιο2ΚοτοπιγΙιοπι πιιιΕιοι·πιγοε επ Μοτο, 
ιιιιπιπιοιι πιόΙγιι€οοοε, οΖοιι πισω 6οε2οιιγο 
ιππέιοει Μο! .πιο οογοε ΙιόΙγειἔοεέιΙειιοΚ, πιο 

· ΙγοΗιὅΙ Κονοο οεινό οεορρο8 Μ, ο πιειογιτό 
ιινοΒ` Μο! Ι‹ϋπιγοιι ππιοΒιοιπιοτΙιοτὅ. 

2) Α Μπι ειοποιι πιιιιΒέιτ πιοΙγΙιοΙιοιπο 
οι επ ιιῇειι‹ πισω ιοι·πιοπι ο νο8ι.ει€οΙκοιι ο 
Ιιεήιιπιιόιπ ίοΙιιΙοιοιι; οι νιο2Κοτοιιγ οΙιοιι!ιοπι 
ιιι!πόπιιι οι ιιγιι)ιό!ε (οΧιοπιεοποε) ο!‹ιειΙέιπι Μί 
ιιι!‹ ΠΠ. 

δ) ΒιιΜιοιι ογει!πι·ειιι ει πωπω... 
(Αοειι·ιιο εοπιιιιοι ε. 8ειι·οοριοο) οοιιιοπιιικόι 
ειο!ιειιι ο2οπιππιοΙ ΙοιΙιειιόΙπ, ο οπο οεπιτοπ·ιι 
“Η νοΒοιι ο έιΙΙοιΙσει τοΙέιΙΙιειιό, ει νιωθ 
ιοτιμιοιι ο2οπι ιο! οθέοεοπι Ιιιέιπιγ2ιι‹. 

ο!) Α νιε2!‹οτοἔεοἔ νιο2Ιποιοιιγ!ιοπι 
οόιπιποΙ πιονοεοΜι ππιιιιι ι·ιι!ι!ιοιι. 

ὅ) Α νιο2!ποιοιιγ πιοππι τοούιγοε, οι 
Μπι ο!ιοιι!ιοιι ι€οπι πιο” ππιοτιοΙπΙιοπι ει2. 

δ) Α νιε:Ι‹οιοπιγ εγιιΙιτοπι Βγόογίτ 
πιιιιΙοπι, ει πιο ιιοιιι€ Μ:3ιιιιγοιι ΒγόΒγίτ 
πιστό. 

Α νιεε!ποιοιιγ νέι!ιοπιιοι πω :Μιάο 
πιοΒοἱ=ὅ$τιιονο:οιιὸὅ: Ι) Α Πωσ νιω 
Ι‹οιοιιγ (Ρ. πιω), ποπ νειιιτοπιιιι. ΜεοΜι 
ο ΙκονοεΙ›ο νιο2Ιποιό Ιιιιιιοι·πιγέικ οπο! Μιο 
ΜΜΜ, πιοΒγοπιπιποοετ Μπι 6ο νοτιοΙῇοο ο 
ΒγοιιοΕ εο]ιδήει, €γόογιι!ιοτό, ιιο @Η 
ιιιιιΙειιοο, οοΕο2οπ πω.» ονιέ; ιο πετώ. 2) Α 
!ιοιιΒγιι-νιο2Κοτοπιγ (Ρ. ΐουπιιιο.) πιει 
ΒγοΜι-ε πιονοεΙιοπι νιε:Ι‹οιὅ ΙιιιΙιοππιγἐιΙ‹ ω 
“Η ιοΙοπιΕοΖΕΙε, τϋπιπιπιχιτο οεειΙ‹ νέα ΕοπΙιειιι 
ο εοπιγνοο οἔγοπιοΒπιόΙ )ϋπι οΙὅ, πιο” ιιγιιο 
αιΙειιιεέιε-, έι!ιπιιιιΙοπιοέ8οτ οο οΙεονέιιιγοο:Ξιετ. 
πω, ιΒοπι ππιοΙπειοε, ο €γειΕι·οπι ογόογιιιιο 
τσιτΙοιι. δ) Λ ΒιιΙιοππιγἐΙ‹ πιοΙΙΜιΠ 
Μ" Ιποιοπι γ (Ρ. ειιιο ρειριιΙιε) Ιιο!γΙιοΙι 
ΙιέιιιιειΙοππι Ιέιι.πιειιό Βιιιοο πιοΙΙιιιΙ, ιπιοΙγ οπὅε 
νιεΖΒοτο€εόΒΒὅΙ Μ, έγειΕι·οπι ι€οπι ιπιειΙποιοε. 
ΕΖοιι νιο:ΙποιοΒοο8 νει” οι ΙπϋΙΙιδπϋπι, πιο" 
ρο658 ο Μι· ο2οιπι52οοεέι€6Ιιειπι Ιονὅ τιιΕΙιέιι· 
τγόπι ιπιιιωι!πο2ι!π, “οι :Μπι ο2οπι Ι:ιέπιπο 
Ιοιπι ο Πηππιέιπι, Ιιιιι·οΙγΒοπι, νοεπιοΙοπι, 
ιϋΙώοι·οΕοπι νει" Βέιτοιι, ΜΜΜ ο ΙοοιπιοΙ: 
ΜΒΜ ποοεοιπι οΙὅ. 

Α ιπιι ο νιοιΙποιοιιγ οπνοειέιοέιτ ιΠοτι, 
οπου πιέιιιωΙοιιιιιειΕ εεοΙιει Ιοι·ππιέ)ο ΙιειοΙιειιτό 
οόΙ‹ 6ο ΙπουΓιιτπΜΕ πιοε2ιιέιΙειτοτει οΙιπιύΙι1‹, ο 
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ΙώιιίϋειϋΙόεεΙε ιε ΙιειιέιΙγοεοΒιιοικ τειΙέιΙιειι 
ΦΔΧ, οΙΙθιι!ιοιι ει πιειΙαιοεεΜι Μοτο ΒγειΚτειιι 
ιιιιτπιεπι εΖετεΚιιοΙ‹ οΙΙειιιέιΙΙ. καιει· Ιοἔιιει 
ΙιειοεΒιιειΙε ιεΙέιΙωτοιι ει νιΙΒιτιεου-ΓύΙο Ιω 

ιιὅοε: Βρ. Ποτ. ΒιιΙΓ. ρω 1ηιιι6. 8Χι1τι8. ροτ 
οιειει. ιιιιο. ωχ; οτοιειει υπο. @αστυ 
οτ; ΗγάτοειιΙίιιτειι Ατιιιιιοτι. Μ. ειιιειε. 
Μαι πιοιιιιγιε6%εΙ ειΖ ει€όεε τεει Ιιἔιι·οτιι 
εεοπτει Ιιέιτοτιι ΜΡ Μα Ιωιιειιι‹ Μ: , ε πιε 
Βγετι πεφτει ίϋΙετοειιθτι εοΖεττεΙ ΙεπιοεειιιΙ‹. 
ΠοΙγοεφιι @ΗΜ πω; Β1ειειιιε, Μ” ει 
πο” νιεΖΙκειεἔεὲἔ Μάιιεήιό εεοτοΙ‹ όΙιειΙ 

οιιγιιίιιειιι‹, Μάικ ιε ο ιοτροπιιιιιτ Εισι 
εὅΙοΒ ΙιειεΖοτιιιειΙ Μό. 

Α ΒιιιιοτιιγέΚ πιόΙΒϋΙινιε2Κοτειιγ Μου 
ΙιειεΖιιοεεΙ‹ ει ΙωτοεοτιέιεοΙε 6ε Ιικιε8 Ιεϋτιι6 
εὲεοΙ‹ ι Με ει νιε2Κειο8εόΒ οεεΙ‹ ΜεοΜι Μιγ 
τ‹ι νειιι ε2οτιι.νε, ΜΒΜ ετϋιτιέπιγ ειενέπιγι 
εεινειΙ‹ ΒιιΙεὅ ειΙιωΙτιιειεἔιεε ειβτι!τειιιΙη Με 
νιε2ΚοιοΒεόΒ νεΙεικτιειγ ιειΕΙιότηέιιι -ΓοΒΙ:ιιΙ 
ΕιοΙγι, ειιΚοι· ο ίϋΙετεεειειι εεινειΙε Ιιεε2πιέ 
ΙειικιόΕ; 6ο ιδεα ΊιειιιιειιοειιεΙκ ιεΙάιιειπι ει 
Ειοτοέιγειιιωεωνίε (Ας. Ιειιικοοε.) ΚιιΙεὅ Μπι: 
πιέιΙειιέι. (ΜΜΜ.) 

νἱιεἔέιΙειτοΚ ει ξςϋτνέιγ- ό8 ,εςϋιπό!πόι· 
ωτιιιέ5παρ. ίϋΙοεπεϊεο θε εγό;"ΙΦέπο Βδι·ίίΙ. 

1 ο 

Βειῇτιοε νει1ιοιιιέιε ιιΒγειιι, ω 1882, ΙιοΒγ 
οεοΒιιοιιι επιιοΙγ ῇ‹5 νοΙικι , Με ο πό Ινι 
Ιγειι ,,ἔϋτνὸΙγΒότ°° σε έιΙωιέιιοεΕι ,,υι1ιι1ι 
ιιεὸνΚότοΒ°° (ΚοτοενεἔγοΙ‹) Ι‹ιιοῇεεέει 81· 
ΙσιΙιιιειΖτι6Ι‹ - @πιάτα Κονέε Ιιειώτο2οιιειι€ 
ιεΙωιι‹ πιό8 Η ο1εὅιιειι, οιγ ΠέιώΓΖΒί16:ιβω 
όε ίϋΙϋΙ68εεειι, σεεειΙε οειονοινο ιιιιεετιἑιῇιιι‹ 
που εΙοογεεέει. Τ6ιιΙσιιγιτο ια οι·νοεοι; 
,`,ἔϋτνέιγοε°° ιιιεΙΙόΜιόννοΙ @για :ποπ 
εο!ει“έΙο ειΙειΜιειιι ε υέςγειιειτιτιγ1 ΒϋΙϋτιΙιϋεὅ 
οεγέιιιεόΒΙιειι ῇοΙετιΚεεὅ τοιιὸοΙΙειιοε Πω 
νοΙ‹ ΙοτειΚοιιόεέι, ιτιεΙχεΙ‹ ει Ειδι·ϋιι, ωστι 
τοΜιιιιι, ιιιπίδγειιιιοιι, εεοτιιΙσοτι έιε ΙιεΙτό 
52ο!ώ0ιι ωιιιιι ΓοΙγωιιι;ιιειΙ ιιιιιτιοΙ: Μ, έ:ε 
πισω. Μιο€οΒοι (οΧιιηι1ιεπιιιιιι),πιειά Ιο 
ΙιοΙιειι, €οιιγοαιόεοΒει νειΒγ ΓοΚόΙγεε ρυεε 
ιΜεο!ωι ιιοειιειΙ‹ οιό, ει ιι€1ιωΙ Ιιοἔγ ε 
ΙέιέΒό Βιετοε μιιθωιιω Μιιιιειιι6Κ :ιΖοκιιειΙ‹ 
Βόι·ϋειτιετοιέι, ειιιτιγιτει, Μ] ει2 εἔειεε 
οεειΕπιειιι ειιιετιωιιό εϋι·2εινετι @με οι 52ο 
τοε €οκιόο1ιεο26εύ εΙιιιέΒειι. ΕιΒγειιιιο2 
ιετει‹ ιιιιικΙοιι εΙΓοΒιιΙειιΙετιιε2οΠ επιτοΙιε 
52ϋΙ‹ὅ ΕϋΠιτιιιεόμε, πιοΙγ Ιότεειισ που 
εΒχόιιιεό8ε!(-- έε Μι2ϋιιεό8εεωι τειῇιοΙ‹ 
ΜϊεῇιειιεΙὅ ΚότειιειΙιοΕ Βϋ2ϋιι, πιοΙ_γοΒοι ω 

ΜΑΝ. 8οΙιοοριτόΙ. 

άιδοΙό °,,ότπόΙ:οτιγ, ιοπιρει όε Νιμπ 
ΜΜΜ €ϋτνέιγοε (εοτοι.εωειιι.,ιοι· 
ριάει, ιτι·ιιειΜΙ.)“ πιονο!ιΙκοι πιονειιοικ , - 
Βότόεω , νειΙιοπι 82Θτι Ι‹ιιΙϋιιΙιϋιτοιἐεοΒ ε 
ΙΘἔ ει·ὅε ειΙιιροιι τιγιιδοειιιειΕ-ε? -- ιδ8 
ω” ο πω: ειιιιι€ ιιιοεειΙειρίιωιιειΕ όε ιιι8 
ΙειΙωτιειΙε , ΜΜΕ-ο Εε:ϋιιΙ‹Ιιο Ειίειοε νεώτ 
ΕοτιειΙειι ει Ι‹όεϋειιιόι·ειω όε ο ΜΜΜ @όμ 
μινειΙεττει ιιόενο? Βετιιοιιιιγι νιΕ8 Μαι 
ιο!γ ιιιό8 πιοει πε ει Κόκιόε ΜΜΜ - τιιοΙγ 
νεΙό!ιετι πιει” ιοΜιιιετει ότιιοπιοΙ -- νει! 
ῇοτι =έσωειμιθε ωιτιο:ΙΙε-ε ει ἔιιιιιὅΙιότ? ο” 
ών", ιτιεΙγ στέκι πιι ω ο ΙειροΙε Ιοιγ:ιπιέι 
Μπι ΠΒγε1οιιιιιιεΙ ΙοοτιόϋτιΙ:. 16 εΙενο Μειο 
ιειιι Μ :ιιΖοτιιιετι, Μ” Με: νι:εεέιΙειτοιε 
οΙιιιιοειιειΙε ‹Ξε 8γεΙεοτΙ:ιιι ΙιεειιιέιΙΙιειι.όε 
κι σκόΙο:ιιειΕ. Μειττ ὐῇει!›Β ιειό!ιοτι εΙοιηιόπι 
Ι›οιιοΖ-Βότοεὅι (ειιιειτριτιιοο - τιιιοτοεοοριοιιε) 
εεετιιροιιιΙιόΙ (8οιιοειιΙειιτι) ο ΒὶιπιὅΙ‹ :Μπό 
ροτι Μ1Ιϋτιιι62ιειτοΚ πιο8 ει €ϋυνέΙγοε Ιωσ 
Ι‹οὸἐιεοΙ‹τόΙ, . ω” :Η οΙεὅΙ‹ οτ8ειιιιεόΙι ιοε 
ιοΙ‹, εε ιιτοΙεὸΙ‹ εΙΙοιιΚεΖὅ ιοτιτιόειοιιιοΚ. Ε 
τιιοΒΒϋΙϋιιβϋ2τειόε ει ρι·όιιειΕϋνει Η πισω ἔιΙΙ- τ 
κι. Εεἔύ]8ΒΒ8τι οι πιιοτοοιιειιιιιι 65 οΙιοιιιιει 
ει 8ϋτνόηκεε έε @πιώ ΙστοΕοόέιεοΜι Ιιει- · 
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οοιιπεππιιοιπποιπ οΙΙιιο, -- πιιπο εοιπ οπνο 
Με πιο ιΙΙει.ὅ ποιοοεόΒοιποι ιο ιιΒγοποποπιο 
εοιππιοΙπ ιοπιιοΙπ. Αππιπέιπ· Μάιο εοπιπι ποιο 
ιιοοειιΙι ποΒγοιιιι ππιόπιοιπιιοπ οπιο εοΒοοιιι 
τΙοπιιοπγι νιοεπέιΙόπιέιεοιποι. πιο εοπΙ‹ι ΜΜΕ ποππ 
παπά! ποογοιιιι ο ιιοεοποοιι ιϋινιιοοιιοεο!ποτ 
Με; ογοιεοπΙοιππΙπ εοοιιιοπο -- πιό,οιε Βοο 
οεοΙοπι ο οιιπιοιιοι, οι ππιοΒοποικ οιιοΙιιι‹ Πι 
Ιϋτω ποογοπ ιππιροποιτοι. Α ογόΒγιοπιιοπ 
όρροπ πιοππ οι π, πο" ιιοεοπιιό ιιοΙπποεπι 
οποπιππόπγοιπ οπο” ΙιοεοπΙό ,,οοριιι πιοιπ 
ιιιιιπι" πιιπόιο Ιιοεοπιιό ΙπόπιοΙγοπιιοιποι τόπο 
Ιοποπ Μ· Νιποε ιο νοιόιιοπι εοιπ οΙγ ποιο8 
εό,<;, πιιοΙγοι ππιιππ. Ιόπιγι ειογεόοετ 
εοοιιοπι ΓσΙιοεπιιιπιπ; -- θεό” ιοιγοπιιιιιπ 
πο τοιπιπινέπ -- πιιοπ Ιπόποιιο-ιεππιόεοοτ 

ιποτι πιόο ιπιιποιιιι ραπ; ιπόποπιο-ογο 
ΙποπΙοτι οοεπιιροπιιιόι πϋπιιιόιοιπέρ όεεποιοττ, 
Ιπιιιϋπ οιοικοιπΙιοπι πϋιιΜάιο τοππιόεπ·ποτει. 

πγιΙνοπιίιοποικ. [ιο πω· »οι πποππιγιπο οΒγιέΙο 
Ιπιπι62όει1οιπ ιοΒγοποιπ ιο ο -Βιιππὅιπ (τυποπ 
οιιιο), πποιγει‹ πιοιπι Ιποπγοπόιπ, πιοιιι Ιππι 
πιο πιοπι τοππιοπιπιοιπ, πο" ο2 π8γπιονοοεα 
ιι1πιέίεοπνιΒιιΙΙεπππέι (ιιοιιιιιιε ριιιιιγε.), ν. 
ο ι.οππρο, οΠιοει οϋπνόιγ!κόποεοιπποΙ Μόσ 
πιοιπ, ο Βιιππιὅιπ ριιγειοοι ο οιιεππιοι πέμπ 
ΙὅεόΒε οοιιο εεπιι νοποιεπιπι οπι€οπι οπο, 
ιιοΒγ οποιποι. Κόπιοιγοπτιιιοο οΒγοΙποπΙοιιΙοΒ 
ιο οογιόιο τοπππόεοοιιιοΙπποΕ τοπτεοππ , ππιπιὅπι 
ιιιοοιιγοε το” οιόπωππ, πο” πι. ο. οιπόπ 
ιιιόιοιο πιονο2οπι Ιπόπιοιγοππ (οο οΙΙιοει @π 
νοιγΙπόπ ο Βιιπιὅιιιὸὅεοπν.) ε:Βόε2επι οΙΙεπι 
Μπι Ιπιιιιοπιιι οογόπιοιποπι ε ΙπϋππγίίιοΙΙοεοιπ 
ο Ιπι1ΙιοΐοιγοεοΙπ οπο” ιοιιὅὸπιεΙ‹, ποοεοοιιιιιποΙπ 
νο" έγόογιιΙποικ. - 

Α πιόιιοπγ έν οιότιι Ιπιεόπιοιοτπιοι, 
πιιιπιὅπι οΙὅε:ϋπ οπο ιοπιοε ποποιπιιοπι Μπι 
ι·οπτιοτ «Θε οΙοροεοιιιι ι'οοοΙπποι ιΒγειποοιοππ 
ιιοιιοιπιι, πιο ιοεπι οποιοι Ιποκινοοδιο8 εὅι 
τοπεοέεεει ιοΒοπιιοινο, πιοοοππ πιόο πιο 
@ποπ ιϋΙπόιοτιοπιπιοιπ τοπιοππ, Θε ποπ ιο 
Ιεπιιοο ιϋΙιιοποπιπιό ογό,ομοροεοιοΙοπιππ πιο» 
απο ΓειιοΒοεο πιιοτι πιιπιιοΒγ ίϋΙιιινο όπ 

εαπ πιιοΒοπποι οοοπ Ιπιέόπιει.οπποτ -- τοπιο 
νοιοτποππγιπο 16Ιπόιετοοιινο -- ιεπιέτοιπιι: 
εΙὅιιετπι ΟΖ πιο πιιππιιο οεοι‹ ΒγϋπΒόποΙ‹ 
ιοτοοιιε, 65 ο τοπογιιοπ ππιπειεπι, οΙοροε 
ογοιποπ16ιπτόιιϋνό' τοποοεοι: πιο ιιιιιοιοοοιιοει 
εοινοεοπι 6ο ιπϋεοϋποιτεΙ ιοΒοπιοπάοιπ. Αποπ 
Ιιοπι ο Μι· ποιποι ιειοπιιοο οεοι‹ πϋνιπιεπ οπ 
ιιοτοπιι, 65 εογεποπεπιιπιπι ο Ιοι·ογΙιοπιι πό 
ππιειγ οποιοιποι τοιπιπινε, ΙιινοιΒο:οππι ο ,,1οιι 
ι·οειιοιτποο απ· πιποια. Μοπιιο. οπο οπο. ιπι 
Κιπιιιοπ·Ιπποπιπιιοιιοπ ΡοετΙ 841" οοίπιίί πιιιπι 

ιποπιπο, πιοιγιιοπι πόππιοιγ τοπογοιποι Ιιδνοιι 
ποπ Μπέκ π. -- Β Μ 

Α π.οϋπνόιγοε ποιοοεόΒοιπ ογόεγιοπο 
ποπ επιπιι€οιό πιοπι οΙΙιιπιι: ιοιιιιοπι πιπιιπι Κόπ 
τιιόοππιοτιγοποπ. Μιπιιιοπι οΙορ πιο Μπιο 
πϋποιόε οποιοι πιο" εποπιύ εγό8γε2οποιπ 
ιιιποοετοΙΜποιε, πιιοεόπιοιποιπ , 6ο οποιο 
πιοΙ: Μο -- πποππιιιοιπιόιπ .- ποιοι: ρθε 
ππέιΙο οιΙποΙπιοποιτοικ οιΙοπο, -- ιοεπ ιο, 
-- ο οϋπνόΙππιπόι·οι: ογόογιτοεο οπτοπι ποι 
@Μισο τοπτοοιιπ, πιοΙγοιπ οο οπνοοι νιοε 
οοιοτοΙπ είπε τοροεΖιοΙοτοι‹ Γσιιιιοτοε νωποι ο 
ιόπτοπι ΒοπιιοΙΙποπέιεύ Μάι οποιοι επίπό!ιοπι τύπ 
ωιιι‹ ειδ. - Ι.οι;γεπι εποΙιοπι ππιιππιοποιπ ποιοι 
ειΒγ ίϋΙΓοποοιιιοιΙοπι ιΒοοεοοπο ιι€γεΙππεπτει 
πι οΙνοεόιππιοι: πο” τ.ι.οπόΙεποπιι τοπι 
ΙοΙοι, τιε2το Μο, τιε2ιο Μπι 
πιο πιω ι·ιιιιοΙ‹, Ιπιιιϋπιϋεοπι ΡεπιιΒ Μέγ 
ππιοΙεἔ ίϋπόὅΙ‹ -- πιιοΙγειποι πιέιιο πεο 
ΒοΙ ο εοινο ΙιιεΙοο πιοεάοεοΙπιποΙ ιο πεο 
εοοιπϋιιιοιπι -- πιιιπιτΙοοεπ !πόποιοιποΙάιοπι 

Ιοο!ιοιέΚοπγοιιιι ογόογππίίιπϋπόεοιπετ οιγ 
πιοεοε ιοιπιιοπι ιπέροοποιπ: οπο” που ογόογ 
ε:οπ·ειπ Ιπεπινοοὅ ποιοεοπιοΙ:°ποπι2οπγιτοεο, 
πιοΙγοιπ ο ιϋΙοπιιιεΗποΙ οι" ιπιὅιιεπι ποπ 
ποιιοιιοΙ‹, ιό ι'οππποπι Μοτο Ιοποιοιιοπε6%ό 
οπο. Κϋπιπιγιι νόΙπιο οποπιιιοπ πιοοππιιιοιπι, 
οπο), ο ογόΒγιοροειτοΙοιοιπ οοοποιο νοΙό 
ποπ ιιγ ΒοπιπιοιιοπεοΒοοι πϋπιέπιοιπ. Α: οπ 
νοεοΙπ εοοποιιπιποι ερ,γιιιτ εποΙιοπι Μπιτ 6ο 
ῖϋππιὅΚοτ Ιιοεοποιποποιε ΙιεπεθοιιπιποΙ, - 
ι:οοιπ Ι.ιιοοι-τ οπιιιιοππ πιο, ππιιιγ πεπο 



Π? Οϋι·νοπν·- 6ο οιππιιιιππόι·--- 8οπιοοιιππ.6π.ι 

ρω μωπιπ ει: 6 Βοπ·νοπνογόονπιέιούπιοπι εμ 
ππποε πιο έε πϋππποε? ΕΜ @νου πιοπππππιππ πε 
πποππ ιοπιπιπ1πιππ ω, πιοπ οεοππ ο έν68νπποε 
οιποππο ίσκιο θιοπωπιπι, επο -- πιο ποποππεππππ 
ο! -ιπι οπνοοππιο οοπιο εοππι οπποπιππ σε ειπινπ 
το ππιοΒοο2ποπτ €νό8νοΖοπ·πο πιο2νο 
πιπιτοετοροε2ποποιπ πιπποποππειτ. "ή Εε ππιππ:πίππι ότι 
ο2οπι εοέιπιοπιιπό ο πιιοπιπππιοιπιέιπιι ο2όΒνοπιππδ 
πϋπππποποεεοΒοπ 6ο ειπειρτπιποπιεπι€οπ ο ε2οποπποπε 
οπο Βπιπ·νοπνππόπ οπποπι πιοοεπιΑππ πιοτέιεπιοππππιππ 
€νόΒνε2οποππ οππιππ·οοετοποεο ο ππιπι€ειο:ποπέιοέι 
Μπι οεπιπιζιππ οεπιππ ο ππ6π·πιπππιόπινπιοππ ωπειῇᾶο 
πιπποππι ι _ οπο ΠΒγοΙππιοΖποτοπιι οπνειοόπ 
πω: πιο" ππιππιππ πι2οπι π.πνόονο2οποπομ 
ππιοπνοπππ·όπ επι πιιοπιπ:πεπιπποππι, πο” ο2πιππ πιοππι 
πιπετοοειπ‹ και” πιοιίιοποππιπιοππ, ππιππιιπ ροπππ8 
πι2 όπωπειππι πιοε:πιοεπιπππιπιππ έε πιοπέιπνοεοπποεππ 
πεπιιοπ·τοπποπ Ποιο” (Μπι όπει ο πιοεπι ομπ 
ππιοπεππότπιέιοπιπιπι - ππιππιπποπι οογοε ο2οπτ 

ο εοππ Ωω οεοτπιοπι, εοπ‹ πιοποπποπι οι, Μπο 
ποππι ο έπππιοποπτειπ Με, ππϋΖοροποπππ 6ο πιο" 
πιπποπποπππιπιπι ππϋιποιππο2ό ππϋππιππιιοπινοππ πω” πππ 
εοποπποππι πιππο8: ο 2 ππ νεο πιοτοΒοππ 
πιοππ ππιο;ιπππτέιππι οΖειπιει‹π Νέμο νπ 
ποιπιπ -- Με εοπποπππιειπ‹ πιο @ν 
πιόπ εοππι νόππ επειπιειππ π‹ππιιοπιπιπ; 
πιοπιι πιειεπππιειπποπποππ πϋπππὅππ 6ο εοππιππιπποπο πιο 

εἔιεοπ‹. Νοτη ππιοπιόοπιι πιοεν οι εοππει οοπτι Νιπ 
ιόπιπ, -- τπο ειπιπινπ που , πιο” πιοππι πιπ 

ο  

π) Οπιπποποππο πειπιποεπιοπποπιπ 1-ιοπ· ποπιπἔ. 8 ΗΘΗ 
πόπιοπι οπνοεπιπππιπ ο 26? παρω: πω. πνο8πω 
ωι>Μποποιοπιπ πο ο επιπνεπγπισπ 52οπ1:ιππιπιππι οι 
ποπεπιππτ πππόπονόππόιοτποπ ο νοπιοιτπ.οπ μπ3οιπιιπ, 
ο επ ποοπϋν·πεποπιπι Βι-ιιω·πιιο 6πιόππορ Μπι πϋπ 
πω (8 οπύοινππ πιω 19 ποιοι 6 πιόπωριόπ 
2 πω' πϋπιπι ον πιο)! -- πιο - εμέ" ποπ· 
πιω ού 6ο ιπισπιπωππωωιιοπ ιι ενι38νππειεπ 
ω65%πιπιπ πωωοιωπ ω. - ΜΗ ο ο 
·πιπ«πόοππ.ιπε ποεπιπιππιπι ΕΜΗ; πιθωιπποιω @ποιο 
Βιόπτποοεοπ - ιπποεοπππποππππ. -- ΑΖοπιπιοπι πο” 
ω! Ηπίππω πύπΒ πω" Ποπιοποπτ, ππϋιπιοοοππ ποπι- π 
]πιππιοπι πορειοΖωποπ.ππιπωπ - πϋπιπιοπππιοπε 

πιοποεπιππ οι” πιω οιοπ·οεοπιπι νπποεπιπιιπ οπο νο 
οπϋπόπ 

που: ο2οπι οεοποπππιοπι, ππιοπνοππιιοππ ονόΒγπιέι 
5666! πιππιπινοο ονόπ.;γε2οποππ ιιιπποιι-ι πιό2 
νο πειρειεοποποτπ ππϋνοτπποεπιιόπινοπποπ οπποποππ 
πινοππιπ. Απποπέιπιοπι οοειππ π;" ποοπισπ ποπιοπὅ 
ππιίπνἐο2οππ1πιπ‹ ππιο2οποι αστειο πε ειπειροε 
πορειεπειπειτοπε έιππ:πιπ πιὅνπτπιοππιπ ι 6ο πιει 
Βειπτι πο πω) εοπιέιτ πορειοππωπειτοπππιοπ , πποπνο 
πποτ οπὅπιπιπ όνοπππιπιοπι ειποροοοπππιοπ‹ πιπνοιπι ν; 
ππϋππιπ:ποπιιππεπο πο πιππειτοππι, ειπειριπιποιπιοπππιπιππ 
πινππνέιπιπτοππιπ ππιπνοπ οπν π‹ϋπ>ιππππιόπινοπ‹ πω 
πϋπιόοιοπ‹, πιιοπνοππ ο ονόονιπιπιπ αιροο2ωποπ 
πιιΖωιωπι ππποἔἔνὅοὅπποεοππι εεοπ·ππιπ. πιοπιι 
οποἔοπιτπὅππ. Ιον Μοτο ο2οπποπ, Με ονόονοεοπ·π 
πειρειοετοππιτπππιππποπ οπποπιπποεδπποπ πιπππτειππέιπιοππ, 
οἔοεΖ εεοπόπινεο%ποπ εΖεππιοόπιπιὸπιο Μπάο 
πιοππι: οπν επέιππιππιοπ ο πιτιόπππποπ ιονόπε-ο Ιππ 
εέπποποιπποπ , ππιππιπ :Η ε2ππποεο€οε? 

Επι :που ππόποποπποπποπ, ππιοπνοπππιο2 
ποπιπποΖοπ·ππιπ πι ,ιοϋπνοπνοε4°' ππιοππόπππιονοπ, 
ε2οπήοππ π·οοειο2ποπιπ, ππϋνοππποιόπποε οοειοππι 
ποπ: νεππόπππ ενωπιον οποτποιπ μ» 
ΜΜΜ” ο πιποϋπνοπνππόπ. ΑΖ οπεὅ 
πιο ειππποεπιειπι π.ϋπποποπποπι οππιοεππ.οε έ·ε πομπο 
ειππωι6ι νοοεπ οποτποποι (οππιπποπ οϋπνοπν) ο 
πιέιπ·οπιιποπο ππποππιππιο ποῇπὅππππ‹, π. π. πο ε! ο π 
πιιπππογειωππόπ, έιπιοπιππιοο Βοτ 
νοπνΚόπ· ο πιπιοποπππόππ·ό; οεπιπ8ϋι·νοπν 
Μι· οπόποπτιοπιτ π‹πιπϋπιπιῖιΖὅ ππϋποποππιπ πιοππν 
π‹ ο π· ο ο ν ο ἔ ν ο π‹ οποσππιιόπινο , ππποπνπιοπι 
επ ειππι:ιεπ πιώ ορροπι πιοππι πόπινοοοε ποπ ο 
πιοπ πιπΖοπινοε π‹ϋππινοπικπο (πνριπο οπτοπ·πιιιε) 
πιπόπινππππ. - Α Βϋππιὅπεόπτ εππππιπο νει 
πόπππποι ο ἑιπἔπππιιὅππόππο οεΖτοππι πω, ο 
οεοπππιοππ οο2πππόππι ·οεοπ·πππιπ ππιοΒοπποεοπο 
πιιέιπ ποσοι πι πινεπήειο οπνειοό ππΒνοππιοοπτ 
οεοπποποπτι. - 

π. ΑΖ οποπποτι πιννει€ν νοπό‹ππ 
ειππιοοπ Βϋπνοπνππόι·, πιπιπτ παιιϋπιοοΒο 
εοπι τοπιηιει (ιοπρπτπ) Βοπνοπνππόππιειππ πονο: 
πιοπ‹. πιι6πιππ πϋπιπιπινππο εοπ‹ πποετπιοππιπι 828· 
τοππ τϋπώποπποπι οππιοο2πόεο έιπποπ. Ιπν ππιότππποπ 
εοπ‹ πινἐιππ‹ο πόΡ26οιπ, ππιοπν ο πάρω! (σπιν 
πιπε)ππϋ2ϋπτοππιπ πέιπε2πππ5 ππιπιοπι νου ειοπιπέιπι ο 



ν θϋι·νό1ν- εε €ετπὅΕότ -- 8πποειιϊωΙ. 13Β 

ενοπιουιπιι·ιενεΕ ειιΒιιΙεπε. Ονεει·επ νεπ 
Μαι εεν-Εόρεὅἀἐε ιε. Βεεπ ει·επετι, νεων 
ενπεετεε 
εεεπνε‹ιὅ ενει·ιπεεεε Εεπει·-εερεάιεΒ, ρε! 
ι“επιεΙε, ρετνπιιπτεΙ‹, Μετὰ; οινιι1‹ επ η 
Ι‹ειΙ‹ ίϋΙόιιποι·οπτεΙε, εεειιιριΙΙεῇοΙἑ Ιιοεεεύ. 
Βεπεεεειιπτ ιεΙΙιετειΙεπεΙ‹ ε Ιιεετπεπιε τερΙέι 
Ιω(Ι(ΗΠ όΙέιε!σεπ, πω· πο” τϋΙιππνιιιε ει” 
ε” πετεπ Ι:οιιγει·ετ Μπετπι πεεϋΙπποπ. - 
Ον ό εν] ενεΙΙε τ οΙ‹: Αι τεΙεπ ῇεΙεπΙόνὅ 
ενσιποτπεπι τιεετεεεΙεπεεεοεπεΙε ιὸὅπΙιόπιι 
Μιιι·ιώεε ιπεΙΙειι, εε ειιιόεετδ Με” 
πό; ε τ ὅ ε ι Με ε ε; ιππεπ: ι·Ιιεπει·πε 
τε Με επεποεπεπ. 

Πε εενεπνιιπέιε ε. ῇεΙειιΕεειΙ:, @νόη 
πνεΙ, π3εεεειπιπει ΜΗ επ πεεεεΙαιτπι; 61 
Ιεππεπ ε οειιρε ΜΗ οειιειιουπιπιεποτνοε 
Με Μ , πο! παπι οιιεΙε εενεπνιιπέι8, πεπειιι 
ΙεειπΙ4εππωεόΙετΙεπ επιέπετόεεεΙ νεπ πώ 
ειιπΙε, ΙπεοπιινεΙ πειπ οεέιΙεεετι1. -- Α 
ιπεῇοΙει (οΙοιιπι ῇοοοιιε @Με Ι.επει·επτεπ) 
ποτε ιενιήεπΙν πεενοπ ε εΙΙεπάόεπ εε ει 
ιπόεετέει., Μπιτ πόιπεΙνΙει έιΙΙιήε; πε ιεεε‹ι 
πΙ ε: Ιιετεεέιτ πεπι Μιετ. Α ΙιειπιΜεοπ (Ισι 
εόρ εόεε·πεπ) ετὅεπ πειεειι ε οεόΙι·ε; 
οεεΙεπειπ Ι‹ινόιεΙ πάψω ει·όείτι εε ότνεενει 
εε ειπέεε1όεε. ν 
ΕππειρΜιπεποτει: 

ε)ΑενοτιποΚεεεεότ,ΐοποπ-_ 
ιπι ι· επ ν - ν ό ε ε (ρεάειτορπιε, θεετϋε 
ότι1εοπ-Βει·ι·εποπτ); πε είοόοι·ιπιτίΒνεΙε έιτ 
Ιιετ.ΙεπύΙ Με νεππεΙ‹ επιπνε, εε εεπιιιιιτεροι. 
εαπ ποοπετεπεε ει; ε νέι·πο. Αε εΠιεε 

ιπεπ ίϋΙ-ριιιΐεπι, εΙΙοπτόιεπΙ εε Μεεεε Ιπ 
εεει·ειιΙεειεεΙ (ΒοΙιοεπΙεπι εεειτιπε: πιει·εε 
ειπε ιπΓεπτιΙΙει), ΙιοΙ ε Με πεεεεττ, ε. 
ιπιι·ΐεγάπεπΙεεοΚ πιποεεπεΚ $εΙεπ. Α ίπποι· 
πιιτιεννόεεπεπ εεππνειὶὅ ενετπιεεεΙι· Ιππό 
εεεε ε Μι· πιεποε ΐοΕεπ εε πω, ιπιπω 
Με εεπιιπιπεπ .εεπι ΙιεεοπΙιτ, εὅτ εε 
εποε έε ειιοετόεεεΙ: Μ ιπιπάΕπιιέιΜι Ιπεεε 
ι·εεπεε εε ΒιοειπγεΙ‹. ΟνόενιενεΙιε 
Με: Λε ειπόεε26ε ῇενπεεενεΙ εενεεειιε 

εΠιεει εϋι·νέιΙνεόι·πεπ ετὅεεπ 

πιἰπε Μ! πω! οΙε!,ειιι ε ιιιιι·ιενα·υ_. 
ειιΙεεοΙεεμ πεεεποει τοΙιετ Με ε πιε 
Ιιετπει·ε - πετεεπν (Αππιιιοπ) επ πε 
ῇεεεεΙ (επειεοιιτπ) πεεεεΠϋινε. Α πεπι 
Κεεειτπιέπνεκ ιεεεινε οΙπεπιεΕ; πε :πε 
ΒοΙὡεπ πεπε @εεε εΙὅ εε επιέπει:όει. Α 
ιπεῇοΙεῇ ι·ιιΙ‹εΙιΙ›επ πει οΙ_ν ετὅεεπ, ιπιπι ε 
πενεεειτ νε8γιτόΙε. Μι, πε ε ΙιεΙε!κ Μπε 
ιοτι εὶΙεροιπεπ ΙόιεεπεΙ‹, πωπω οεό!εεο 
πω. Α πεπιιπΙεοε παπι εΙόεπέεάειΒε!έ 
ει νετεΚοεεεοτπετ ο Βότιεοπιιιεπ. π 

π) Δε ειπε-οτι εΙιεΙεποε 823: 
νόΙνεόι·; νεΙόπι Βϋι·νεΙ_νΚόι·. Μ: ε πνέιΙ 
Κεεοπεπ εε θεό” νόιι·οΙ επεϋΙνε νεπ, ρε 
ΓιρΙιεει·ιοιιε :ειπεν- έ·ε οεοπτεεΒεπεωΙε ει· 
ΙεπεΙ‹ εΙὅ, @Και πεπει Μ$ε!κόΙνεπόε ΜΜΜ, 
πέπε παπι, ε εεει·ιπ0., ε :Μπι ε Μικε 
νεΙ εενιιττ ειενεπνιι οειρόεε68 55 νοενιιΙι ε 
νόι·Ιιε, νεεν πεπι νεενιιΙτ. -ΕΙὅεΙΙεπεΙκ πνει!ι 
ιπιι~ΙΒνεεεοε, επεΙνε!ε πεπι ων Κειπ6πνοΙ: 
ε Ιεϋππνο1ιπππ ίϋΙοιππετό!κ πιιπτ. ε πγεΙππι 
ι·ιενειιιπέ$οεϋε; ΐει!κοεε; ειιοετεινει·; πινω 
Ι‹ει'οΙνεεοΙ‹ ε ΕιιΙπόΙ, (πω, νεεν ε πε - 
εὅιιὲεεεεπὅι; εεεεεπ ΜνίίΙ πε!ιεπν ιιεπιει 
ε πὅτνετεε (εοεππιετϋε), ΙιόΙνεποε, ρετ 
ιεπέιεοε, εέιτΒενειεε, νεενιε!πΙοκεε νιεε 
πνὅε πὅτειιτεεεεπε1‹. ΕεοΙ‹, νεΙειπιπτ εε 
επ'όΙε ιιγεΙΒεΐοΙνεεοΙ‹ Η “πιο ιετιπέεεετίιεε, 
ε @εε εΙ:Εοι· ιειπεό1εΚ ιοπΙιεπ ιπεε· εε ό 
ΙετπιίίεόΒει, ε εΠεοι· ΙεεεπεΙ:_ 11πεει.ιιόεεε, 
Με πγεΙΚεεοπεεεεΙ ο5ιρδε εενεπνιι Κοτοπ 
επνεΒ ε νεενπΙνε νεπ. Ι.εεεϋεϋπεόΒεεεπΙν 
εεϋνειιιόπν ωεει ε· ων ; πει ιπεε οείρὅεεἐ 
εεε π εεϋνετεεεπωπεε ε πνεΙΕεἴοΙνεεοΙ‹ 
Με. - Αε 1-εὅ-εεειπ εΙειτ Μ”. ΧΗΜΙ 
Ιειιι (ιπεΙνιιο εεεππεΙ ΙιινειΚοεοπι) ι€επ ῇε 
ΙοπτόΒεπνιΊΙ Ι‹ἰ νεπ πνοπινε ο Ι‹όι·εΙεΙ‹εει 
Με. (ὶνόνςνῇενεΙΙετοΙ‹: ΑίϋΙεΙιπιεΙε 
Με ῇἐιι·ιιΙ Μ τϋΜιό ΙαινεεΙιε ε ν_όντιεε 
πω ενόενπιόπ; εεει·τ κι ε ι:Ιιειιιιι εε 
πειπεε πιοΙΙετι, εε εεοετεῇνειιπειι, εε επιτ 
εεετίι Γεῇεο5επεπ (Κορίει·Ιππε), όπ επγεΙ 
ΙιεΕο!νεεοεπειι ιΒοπ Με ενετπιεΙιεΕποε επ 
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Ιιειιιιι :ι Ιι!ιι·οιιιεέιιμΙιοέι. (Βι·ογίειΙτιΒΚοιτε 
Μπι), ιιιιΒγοιιιιιιΙιιιέιΙ εειτειιιρειι·ιΙιέιτ, 6ο ει 
ροι·ιρΙιειοι·ιοιιειιιιι·ιΒγάειΒοΒιιιιιι εε οει!ειτό 
ιιιρειεεοΙ‹ εθε ι28ειιό Γσιιάό'Η οεειΙ‹ ιιοπι πιο! 
Ι(ΜιοτΙοπι ειιι!ιεόΒεεοΕ. ΑΖ οι;γε2οι·ιι 
ΐοι!ιοε2ιιέιΙ (πισω σειρ.) ΜΟΒ Μπι ΙιιιτέιιγοεΙι 
ΚιιΙεεΒόΙγ, ιιιιιιτ ει @ΗΘΗ ει·(ιε ΒοοΙειιο2όε:ι 
ιιιἔιιι σε Θεό” Ιιειιιιε ΕϋΙι1Ιοιοι Ιιό!γει€8ειΙ επι 
τοειιτι ΙιεΚϋτϋιιιι ε ο Μιι626ετ ιιιιιι6οιι 5--δ 

ιιειρ στέκι ει €γό8γιιΙ6ειΒ νόΙτο2τιιιιιι. - 
Α νειε ο Ι‹όι·ιιετιι εΙΙοιι,. Με εέρειότ ει: ε 
έ,ι·γόιι, ιιειἔγοιι ιιιιε2ιιοε ΙοΙιοι, έγειΒι·ειιι ο 
ιιιοΙιεττ Ιέωειιιι ει Ιιειει ΙίιΒγιιΙιιι, ε ΜεοΜια1 
πι. Α ιιιέιιοΙειι ιιόιιιοΙγ εΠόΙο ΙιειοδεΚτο ιό! 
Μι. Α οιοιιι:ι Μ εειιι Ιιιιεειιοε; οιιιιΙ‹ πιε 
εόΚ επ Γιιτπὶὅ ιιόΙΒιιΙ ρι·όΜΙιιι. --ι 

ο)ΑτιΒοΙΙ‹6ι· (ιιιιιοιιιιιε;ΒορροΙΒΙιο 
απ), Ιι:ι επ ο€ὸεΖ νόι·τϋπιει_ιΙιε -έ- ποιοι. Μιτ 
Νικ -- ιιγέιΙΚέιε Ιποι·οενειΒγ ί6ε:ΕοΙό'66ιτ 
ει νει5ωι·ιειΙοτιι «Θε νόι·έο!γόοεΒέΒ Ιιιότιγένει , 
ιάοιέιτιιΙ οΒγεεει·ειιιιιιά επ ϋειιιοι·ι ι·οιιάεΙΙε 
ιιοεε6Β, ι. ι. ιινιΙε:ινειε Μ" (ρ!ιοερΙιειε επι! 
ω) Ιει·ειΙιοόέεέιιιοΚ Ιιιέιιιγει. Α2 Μαι Βγεν 
ιιιεΒοΙ‹ ει%-Ιιόρι1οΙσ, ι·οτιάε2ει·ιτιτ ει ΗιΙ› έε 
ΙιόΖΕοιιοΖοΙ; ιιοειιΙόεει ιιιιΒιιιιιιιιΙε Μ! Θἰὅ52ϋι°, 
να” ει ιτιοΙΙ-οΙάειΙνέιει Ιιοτρειά Μ; ει Βο 
τιτιο28ϋι·ϋϋΙετ τοιιιιοεειι πιο", πιο ιτιόΒιε 
8ϋπιιιϋΙγοΒοιι, ιιοπι Ιιει;γεεειι ΙΜοΙό 
τιγοπιιι!ό. Β8γόιιιτέιιτ εΙὅἰι!Ι!ιειτι πιόΒ :Η 
ειιιιέο!Βόι·ι εΙὅιιο2ό νόι·Βόι· ει Μπένι ιιοάνοε 
Με ΙιόνειΚοιτέ!ιοτι 18. θγόΒγιεινειΙΙιι 
Μ:: κι ει νιιε εΖοΙἔἑιΙ ΐὅἔγόἔγε:οι·ίἰΙ, ει 
Ι‹6ι·ιιΙιιιἐιιγεΙ‹ εεει·ιιιι ιιιοιιιιιιιιειΙ ρ!ιι·οειι 
νει. - 

Μιιιόε2ετι ει!ειΙ‹οΙ‹ οΒγιιννό ιιιι·το2ιιειΙ:. 
ΒΒγ 82 ει·οιιοι @η ιιΙΙι:ιε!ιειιι) οΒγιέΙο σε οΙ‹, 
ειιειρ, ΜΜΜ ἐ5 Βγό”ιι·έιτιγ. Ιιθ8€γΒΚΓΠϋ' 
Μπι Ι;έιιΖωτιοΙ: εε θα 2-4 ένόΙιοιι. 
- Πει επ ιιΙΙιειει Βϋι·νέιγΒόι·Ιιειιι ει ΠΥέΠ48· 
εοόέιεεειΙ οΒγΙιοτι εεινειιιγύ οειἱρὅε5όΒ ιε Βή 
ΙὅτΙΜ Μ: σε ιιτόΙιΙιιι·:ι επ εΙεό' ιιτειΙὡειιι ει 

ειινιιτιγιι ΒϋίϋΒόεεΙιΙιδΙ, ΓσΙΓιιικείιΒΙιόΙ 65 επι 
ΙοΙιΙιὅΙ , -- ει νιποΙΙοι!ιοπι ει τιοΕι62νι2οΙΙόε 

Μ! ε ει ΜΚ Κέιιιρειριτιιιιι: νϋι·ϋει·ο ίοετόειέ 
ΜΗ, - επ ι22ειάεέΒΜτι οι ειινειιιγύ 8288 
Ιιό!; ει νέι·Ιιοιι (ιιι(ιιιϋάέειΙοε) ει Ιιδι·Βιιω 
ΒοΗι($! ΜινειΚεειοιΙιετιιι, ε οιοΙε νι2ειιιγδ 
εοΜιοΙ: εὅτ ι·έι€6ιιιιιιΙ: πιω ει οειιρέιτι ιιγέιΙ=' 
ΚέιεΕοι·οειπειιγ Μαι, εεινε1τιγι15έΒ ιιόΙΙιιιΙ, 
οΙὅΙιοΖοττ ΐοΙΙιὅι·Ε ΙοτειΒοάπιέιιγο!σ. Α2οιι ε 
εοιΙιετι, Πει ει νειΙότ1ι Βϋι·νόΙγΙιοι·οενοεγΙιειι 
εεειινοόιΉιιι6Ι ει νότιο! εεινειιιγύ οεἱρὅεε68 
ιε νο8γΙ1ΙΙ: ει ιιγίιΙΚέινειΙ ει€γοτειιιΙιειι, ει 
ιιιιι€ά:ι€ειάτ Μέι θε οι·ι·-ι·όειοΙιοιι έγειΕι·ιιιι 
νϋτϋεόιἐ έε τϋΙιΙιό Βενο8Ιιό ι·έιΒό ΒΕ1τοις Ποι 
ΙΕΙ‹ Μ, νειΙιιτιιιιιτ πιει” ιέιιγιεεοιιιιγιιΙ ράτσ 
ειιΙι εεοιιιιΜέιε. Πει ο! σειρόεεόΒ οι Μεσι 
Ιώτοε νόι·ένειΙ νοΒγιιΙτ, ιι θ,·ει·ιιιο2οειιιοΙγέι!ι 
ιε ιιιοΒιέιιιιιι6τειιιιιιιιε!ι. Πε κι ιιγἐΙ!‹έιε Κουσε 
καιω, ιΙγεειιιιι ιιιειΒίιιιιιιι ιιοιιι ιιιίνοΙ , σεω 
ρύιι άειΒιιιιιιιοΜιτ 6ε ιιιιι·ΙεγάιιΒιι!έεοΒιιι Ιώ 
ρεε εε:Ι‹ϋ:ϋΙιιι, Μπι ρθω 1°έΒό Μιτο 
Βο!«ιτ. 

ΠιόΙεπιτίί έΙοτιιιόιι, -- ιιε2τιιοιιιϋ 
ιἐιρειπετοΙιιὅιι ωιι·ιό2Ικοάέιε, -- επεΙιειά επό 
ι·ει:· ΙόΒειιιι πιι·ιό2Βοά!ιε 65 ΓϋτὸὅΒ Ιιειειιιέιιιι 
ω ιτιοΙΙειτ - σε θεό” νειΙόάι Βϋι·νόΜι·ότ 
οεοροττΙιειιι Ιε8ιιιιτό!ιοιιγιιΙιΙι ε:οι·οΙ‹ιιοΕ τει 
ΙειΙιειιι.ιιιι: ιι ι·Ιιοιιιιι, ι·έιΙκεεετιι -- ό8 ει 
ν:ιε, οΒγεεοιι, να” εΒγιιννό Ιαπνο. Πει 
ει Ιωι·οενοΒγ ΐ0ττέ86ι (ει: :ιΙΙ.εετΙιοιι) ε! πιο 
ιιέιι·Πνει, ειΙιΙωι· εε Εάει:ιτιο2ό ροι·ιρΙιει·ιοιιε 
ΙιοΙγιιοΙι ΙιέιιιτειΙιιιειΙ‹ ιϋιιΙιιιγιτο ιιιιιΒοΗτόΙ ἱ$ 
οι ειτοΙΜιιι ειιγ68:ιιι,ιι€γ Μ” ειὅεΙι νότ 
ιιεπιτό €γόιςγι·ει (ιι. ο. Μ” :ιάειΒιιιιιιι ΜΙΞ 
Ιιγάτοιοι!ιοιιιιιι·ει) ιιεπι ο” Ιιειπιιιτ ε2οι·ιιιιιιιΙι ι 
Οειιρέιιι ει ιοΒιιιοΒτϋΒ2ϋιιοΒΒοΗ νειΒγ ιιιιέιε 
ιιετιιἄ ΜΒΜ οειρὅεεἐἔεΙιΚει ε2ϋνειιιέιιγΙιοιι 
Ιόνὅ θειιιοΙι οΠοιι 82ϋΕεόΒο8 ο Κότ080ρ01°Ε 
€γόιςγιτέι86ϋειιι σ: ΙιειπιιΙιΙειοε (ΜΗ Ιιγότοιοά.) 
ΙιιιειιιέιΙιιιίιτ ιιιοεΙ:ιεύι·Ιειιι. -- Ιΐε νειΙ:ιτιιιιιι 
επ οτεειειι ειΙΙιειεΞ εϋι·νόιγΒ8ι1 (1) ϊὅ πω· 
ει ι·Ιιειιιιι: ιέγ ῖὅειει· οι ειιι€οΙΙιόι·Ιιιιιι ει 
νειε; εεινειιιγιι !ιοι·οενο8γ εΙΙεπι ροάι,ιι· :Μια 
ιιισι€. Α νέτΚοτοενο8γ ιτιοΒόειιιοτέεέι·ο ει 
νοἔγιειιι ιιι68 ε: πιει; Ιιονοεοτ τω: Μπιά 
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ειέι!τε! ε νε!όι!! (ιιιεεοει·ειιι!ί! !ιοτοενε8γοε) 
8ϋι·νό!γ!ιότΒειι ιιειιι τ!ι!‹ειι, εὅτ εε ειιιδο!!κόι· 
!ιεπι εεε” !ι!ιοιιγοεεεεεε! ιιιοιιτ!!ιετιι! πι!τι 
ι!ειι!ιοι· ε νόι·Ιιειι (ε εέιρει!ι!ιόι!ιοε - ο!ι!οτο 
ε!ε -- ιιέιτι!!εΒ !ιεεοιι!ό) εποε Γσ!!ετε!ε!κ Ιάπ 
επειιε!ι Με!! !ειιιι!, ιιιε!γε!‹τιιἐ! ΐοενε ε νεε 
ε ν6ι· νεεγέτιέιιγ!εεεεειι ῇεν!ινειι, επ πιεις 
νε!!;οπεήε. ") ΑΖ ετιεο!!αότ!ιετι οι ει οι· 
νοεεεετε!ι νε!ό‹!! Με. Α τ!ιειιιιιοτ ρα!!8 
ειότι !κεροεο!!ιι!ι ε νεε!ιοε, Με), εΒγεεετε 
ιιι!ιιι! εε ειιιόεετεετε !ε ιότό!ιοιιγετι !ιεεειιιιι!:. 
Α τε!κεεειιιε!ιοι ιιι!τι‹!!Β οεε!‹ ε!‹!‹οτ Με!! ει! 
τι! , !ιε !›!εοιιγοειε!‹ νεἔγιιιι!‹ ε !”ε!ὅ!, !ιο8,·γ 
ε: ο!ὅιιιε!ι!ιειι νε” ε ιιει!νο!ιι!ιετι !ε Βενετιγύι 
οε!ρδεεύ,ε ι·ει!!!ι,ηγεεγ απ: !‹ϋνετ!ιεειετ!ιετιιι 
ε !ιετ!1!ιιιέιιγο!ι έι!ιε! ΐσ!)οεοε!ινε ἐτεεειι!‹ 
ιιιε€ιιιι!‹ετ. Α2 ιι!ό!›!›! εεε!!ιειι ιιι68 Με 
εεει·ί!!ι!ι ΒγὸΒγεΖει ε Κοιτα! εεέιιιεενεε ε:!!‹ 
Θεέ (!ι!οει!ιοιιεε εοι!εε) νεεγ !ιετιιε8. Α 
ε!ιιτνε τ!ει·ι!ειιγ εε εεε!ε!ι-Βγειιτε (Με. εεε 
ιεο!) ο!γειι εεετε!‹, ιιιε!γε!‹οτ εε εεεΚότ 
Με (ρεα!ειι·ορ!ι!ε) ε τ!ιειιπι!ιοε ει!!ιετιι! ε 
Πι!ο!ι!εε! !ιειεε ετὅεἱιἐεότε, πιέε ρει!!ε ιό 
πι!" ει!εΒ!ιειι. Βεγέι!ι 86τνό!γοε !ε!ο!ε!ιειι 
ιιιεΒιιΚ!ιετι !ιεεειιε!νε !ιετἔιειε!ειιο!‹ιιε!‹ τε!έι 
Μ!!! επο!πει, ει!! ε: ετιεο!!ιότΒετι ιιιόε ετ 
τε!ιιιεεο!: Β. Πε εΒγειοτειιι!ιιι! Γϋτὸὅ!‹ Μειωτ 
πιέι!τειιιε!ι , ε!!!ιοι· ε ΒὅτΒὅεϋΙΒ6ε ε!διιιο:ι!!! 
ιετνειι !ιειιιε!ι Μπι ε ρει!ρ!ιετ!οιιε Βϋιενέ!γ 
ε!ε!ιο!πτε ω, ει: !ε!!‹!!επιἐι·ειεεειι_τιιοιιε!!ιε 
τοτε, !ιοΒγ ε ε!ετε!ετιγ εθγα!!!!, ε τιε!‹! 

 

") ΜΗ ε" ένο, Μ" 8γε!ιι·ειι πό!ο!!.επι "ει 
ιιιε!α!ι6ι·Μι! ε!δει!εε!ιιιι!ιιιιι ιι6ιιιο!γ εϋινε!γοε 
"ειιιιοκεκ !ι!!ιειϋ!ε8 ε εερει;Μ;6χ·ι” (σωω.0 
τ!οιιε)-!ιοι !ιεεοιι!ύ ν6ι·νο"ει·6!; ιιετιι Με ε 
Με ει·εεεε!!ιον!οε! 8ιτ!δ!8828Μό Με !οέιιιγ!ει!!ειιε! 
ε ο" ιιιάε!!ι 7θνσειιέ!· ε "ειιιιεε!ε6τ!ιει!ιειι, 
Ε!!! @με .ϋ!·νέ!γεεε!ι πο!!! νει!ειιε!ι, ε Μι· 
!ο!οιιοτο!ι ει!€οι°ι! Εϋ!!οει!ε:ι ι.ιιι!ιι νε!ό εύρει!! 
!ιότει!ει·ει ιιιοιιι!ειιι Κ! ε !ιόι!ιετέιι·ιετοι, ε ε 
:ιει·!ιιτ ιιιοτειιο56εειι οιι·οε!ειιι !ε ; ·Ιιευ!νεε επιε 
Ιεροιόεειιιι·ε 6ρρειι πισω ε ,,ο!!ιι!ι:ιιιε εεε 
!ιορ!ι.ειι: Με πωπω” Μια:: Γο!γό!τε!.!ιειι 
(].8β3) !ιεοοε!6τ ο!νεε!ιε!ιι! Βοοςιιστε!!6!. 

ιιι!ε!‹!οιι!ι.οιι·-!ιὅττε! !ιειέιει ε!έΜεπιι ιιο!ιε 
εεττ! εγεεοτ!έι !ι!ποεειι ε. όεετενε!ιετδ!ε8, 
ε!!ετι!ιοιι ΜΝ: ῇοἔεὅε! 65 !ι!ποεε!ι!ιειι ετ! 
!ιετ.ιι! πιει !‹ιι!!ιόι·ε!ε!ιο!ι ε!!ειι !8ειι Με μα· 
πιο!ιο!κτιε!ι ε !εοοε !ι.ινετ, ιιε8γο!ι!ιε!ιιιιε!: ε 
εετεερετ!!!ει. Απ !!ι!ετιιιγε! ετ6'ε!ιεττ !ιειιι! 
!ι!εοε ο!τ!ε!. (εο!ιιτ. Με!! εχει. οιιιιι Μ!) 
Με εε!εεεεπι ιτιοε!εν!!!ε ει· οικιόεπέει, ει: 
!ιε!ϋπι!ιειι εειιιιιι!τ οΒγο!ιοτ πω!! τεειιοιι; 
ιιε8γο!ι!ι εάε8!ιειι, ιό!ώροιι !!ι!ειιγ!ει το!. 
ε!ιι·ω;!ιόνε1 ε !ιὅιτε, Ιιό!οεὅι·ο εε νοεό!πο 
ιιιιιιι!!!ιεετι !ιετό ε: ι·6ι·τ!ειι!ιό !ἔειι !ό πετ. 
-- Αι ει·ικ!ετ! ε!!ιεε! Βιετνέ!γ!ιότ ε!Ιοιι ε 
τ!ιειιιιιοι ιιεριέι!ιετι 2--3-εεοτ, .πι!ιι‹!ι8 
σε)! !:!εεό ότε! ε!όιι !ἔειι Με εε!εε!ιεπι α 
--1 εεετιιοπ) ι·ειιι!ε!όπιι, !ιειιιεεΒε! νε" 
ε ιιέ!!ι!!!. - Πε εε ε!τε!ειιοει 8ϋι·νό!γεε 
!‹οι·οενε,=;γ (ε) νεεγ ε: ειι8ο!!‹όι· ε!!ετι να 
ιειιὸε!τετ!!‹, εε εο!‹εεοι !επιιέιε!τ (4-6 
που) !,εετι Με εεεε!ιειι (%--Χ, ει. ιιερ).) 
εἀεεε6!‹, ε!!!ιοτ ε: !εΒ!‹ϋιιιιγε!ι!›ετι, 65 
Μεσοι! ν!εεεε!ιετεε ιιέ!!ιιι! Με ενόι·Ιιε!ιιΕ· 
πι!. Α Βὅι5ὅ2ϋ!Βόειτε! ιτιιιτι!ιε!ετ τεοΚ!τιι.οιό!ιτ!Ί, 
ε νε!όσ.!! 8ϋι·νό!γεε !ιοτοενεεγ!;ιειι τ!ι!‹ειι 
ειιι!:εέεεεε ε8γε!ιει τ.ετιιι!, ειπα ει ειιι!!ιεπ 
"Με πιο!!ειτ εθγεεει·ί! ιιιε!εε !ϋτε!ό'!ιει: ε! 
!ιε!πιεεε!, όε εεινο ι·οεεε! !ι!εεε ιιιοεεεοεει 
ίιιτό!εΒοεειι !ιεεπιε!ιι!. Α εγετιιιο!ιεει!ιόπ' 
εε ειι€ο!!ιόι· ε!!οιι ρει!!ε, πιἰτιι ειιὅεεε !ιε!ό 
ιιιε!!ἐ!‹ εεετε!κετ, ε)έιιι!!ιετοπι εε ιιι6ιιιιιιε!. 
ετὅε!τειι τἐιΡ!ϋι·ε!ὅ!‹ετ. Βιει·ει ι1ιο!εε Με; 
!8ειι !‹ο‹!νει2ὅοιι !ιετ ε !‹όι·οετε. Εεγ εΒόεεειι 
Μ όνεε €γεττιιε!‹ε!‹ιιό! εεει·ει:ετ !ε ιό ε!! 
!ιεττο! ε!!ιε!ιιιειιιι!! ε !‹ϋνε1.!‹ο:ὅ ροι·ο!κετ: 
Πρ. !..!ιιιετ. Με! ε!οο!ι. Ριι!ν. Με! -- Οοτιο!ι. 
Ιπεερετ. εε. ει. τ!ιιο ---ο στο. $εοο!ι. ε! 
!ι! ει. 9,- 1. πι. ι'. Μ. ε!ν.!ιι Με. εεςιι. 
18-24 Β. Β. Νερ!ε!›ετι 4-θ εστι Βε 
νεου!. Αεγόεγ!ιετέιε Βϋεϋιιεόεεεετι ιιε!ιέιιιγ 
ιιερ πιίι!νε έι!!οτι Με, πιέ8 οι! !ε, !ιο! ε 
Με Βγειιιιε!‹ε!‹ εεγ!ιειι ιετιετιε!‹ εε πειτε 
Γει·ϋεπεττε!ι. Ε!" ετιεο!!εότοε εγετιιιε!ιιιέ!, 
!‹!ιιε!‹ σε6'εσεοιιι!ε! (!ϋΙ!‹ει~ ό8 ο:οιιι!ι!ιοτι· 
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!ΐιιι τ 06ι·οεδι ιΠ258(Π8ιοΕ ιι :Μή Μιά! .-- 2 ο ο ιι πι ει γ ο τ τ ὅ Ι. 

απ) ιιοιιι οεεΙ‹ ιοΙεπιτόΒειιγ6Ι πιέ%ϋι·ΙιιιΙ 
τεΙ‹, Ιι:ιιιοιιι Ι‹ϋ2ἐρειι οΒ·όειοιι ριιΙιἑιΙ‹ 65 
ΙιειιιιιιιτόΙκ νοΙτειΙ‹, πιά: ο” Ρόι Μιτι·ε--ει 
οὲοκιτοΙ‹ ετὅεΙι 6ε ε2ιΙίιι·ειιιΙιΙιέ Ιοπέιιο!ε Μ 
:οιιγοε ῇεΙεἱ ιὶιιιτεΙ‹ Μ. Ηει :ι τιιέιοΙειιιιτ ιη 
ποιου οεοιιτΒόι·οεοροι·ιοΕΜιι ιιιιιιιιοπι Μι 
ΒόΒ ιιέεΙΝΙ ΙιειεΖτιἔιΙόΙ‹: ισωωιω Μαιε 
ιιέ:ΙΙει1Ιι νόΙτ. Ε ε2ει·ι·ο ιιόενε ιιιτιοε εετιι 

06886 Μιττειιό Ηιοοτι:ι, απο ΙιετοΒίιΒγ 
πιοΙΙεια ;"ϋιτϋτι Κεάνειὅ ωρειεωιΙειτοιιι, 
- οΙγ εει€οτύ έττοΙοιιιΙιειι νιένο ει 6ο! 

Βοτ Μ. ποιοι ϊϋΙεΜ› επιΠιέπι. ΑειΜειιιγ 
Μπι Ιι:ιωτιάΙΙιιιτό ειιι€,οΙΙ:όι· εΙΙειι. ΡϋΙιέν6ιι 
ειιοιιΜιι, Μ" ιιιέιεοάτοιιιιίί εϋι·νόΙγεε 
Ι‹οι·οενεΒγ (ιι) ιΒοτι ιιιο€τϋμϋττ 68 ιιιιιΙαιδε 
έΙΙειροΗιειιι νοΙιιει Με”, πω, ΜΗ: ἰ6εἔετι 
Μπι!! οεἰρὅεεἐΒοΙ‹ νο8γϋΙετε :Μια ιιι68· ει 
ροι·οιοΕ 6ε οεοΕιιοΙ‹ ιε ιιιει€ ΙειιιιέιιοΚ ιό 
ιιιειάνει: ιΙγειι εεετΙιετι πιέιτ ιιτοΙεό Μεσο 
ὸ6Ι‹ιιιιΙ‹ Ιετιιιε ει: ιΒΙιιιιγΒγ68γ, ει· οιέιιΙιΙι 
Ιειι·ειιιόό τιιόόοιι. - 

Πέμ ΜΜΜ.) 

0ιόι·οεδΙ νΙιεΕάΙΜοΙι ο “ΜΒ επει·Ιιοπετο ΜΜΜ; 
Οι. Ζοιιοιπιειγει, Ιιέσεἰ ΒγειΕοι!ό οι·νοειόΙ. 

ἱ (ι (Ρ81οΙνωιιιιοιτ ει Μαι σε. Μ. ουν. ιέι·εωι18 184440 ΡεΙιτ. ΐίδ-Ιιέιιι ιιιιτοτι. 11Ι656Βοτι.) 

· Α πιίιι 26τιπιΕιο!έιιοΕ (ρειτειιοιιγιιιει) 
Έιμι νόΙ:οιιγτει πιεπεποπ ΙοΕιοιιγε €όι·οεδ 
(πιγιετ0500Ρ) 818" εϋι·ϋοιι οΒγιιιέιεΙιο2 52ο 
πιω εοιτεΙπετ (ΖεΙΙοιι) Μπακ, ιτιο!γο!κτιοΙκ 
Ιεϋ2ερ60. ιι Ιεοι·οεπίίΙ ιιιεκε2επ Ιεϋ2ροιιτι 
νιεε26ι· (ν. οοιιτι·ειΙιε) Ιώρο:ι. ΒΙιϋτιιΙ‹ ιν 
ται ει επιπιοεόε (ειοιιι6ε) 68 οιιόιιγεε έιΠο 
:Πέπη που οΙνίιΙιιε286ιεειι, ιιιοΙγ ιι Ι'οΒγνει·· 
Μαι εεειιι οΙὅα ἔιΙΙειιιἀόειιι ιιιιιωτικο2ιΕ; 
οειιΙ: εειτοΙκοτ Ι!ιτιιιιΙ: ε ει Ιπει·οεπόΙιτιοι. 
πω νιεε26ι· νιΙίιΒέτ (Ιιιπιοιι), ιιιοιγ ιτιειιι! 
ΙαιτεΚειι ιεΙειιιΙκ πιο8, Με νἰ2ἰτἔιιιγοεειιι νέ 
Βιιτοττ Βει·οειιίίι, ιιιιήσ:Ι ἱειτιο.% Μπιτ εΏισ 
ιιεε και” ΙιιιΙΙέιιιιΙιώροιι εϋι·Ιιίτειτ.νοιιεΙ, Με 
ει νἔιΙειειιό Με ίιΙιειΙ Ι'ει·ιιο ιτέιτιγΜιτι ΜΙΜ 
τειιοιτ. ΒΒγε.2ει·ϋ νιιΙπειτἔιε Πω ειιιιτο που 
ιότιιιι!ιεΙεειτοΕοτ ιιγει·ΠιιΕ, ιτιε|γοΙ‹ ιιιεήιι 
εϋπιιιϋῖγϋεΙ‹, ιιιιήτ1 Ικετ6Μόοτιιιι:ιΕ, :Μιά 
εοΒεΖοΒΙειιιοΙ‹, ει ιιιέή!ιΙΙοιιιίιιιγιιειΕ ΚέικεέΒ 
Ι‹ἰνίἰΙ ΙοειιιιΒγοΙι!ι τόειιότ Βόρε2ι!‹, έιΙΙειιιόό 
επι τιιοεπιιιτειιιαιόΚ, ε :ι Ιέρ 65 Ει:ιειιγ!ιΙ 
ΜΜΜ, (ριιιιοτο:ιε) εσυ ίειτΜιοιτ. εειιειΙιοιι 
τέιπιειει-ΜεοιιΜοτ αιΙίι!ιιιιΙ:. Α: οΒγεε εώ 
ιεΙ‹ νειΙιιιιιοΙγ Ι:ϋιεεει·ι·οΙ πειττωιιει!κ οΒγΙιε, 
ιιιοΙγ Μπι ίοΙιότιιγε ΙοΙιε1ιιο, ε Μαι .επή 
τεΙωεΙκ εΒγ ι·οπιάε2ετο τι ιτιέιιιι:ιΙε ε2οιιιοεἐῇο 
[ειοιιιιιε) εγειιιέιτι0. ΜοιιΙιο2ι!:, ιτιοΙγ ει: επι 

Ιιονοιιό εειτε26νει!ιοπι ιιιιιιι ΟΙιεεοπι 
τ ο Μ δ Β ει ιι (οειρειιΙ:ι ΟΙιεεοιιιι) 6εεεεΙαιώ 
!ιοι·ιι.6Βοτ ιιγετ. Α ιόι·ιιτι!ιοΙεειιοΚ Μάι! ιδ 
πιστιετι τοΙκεης6'2ϋπι Ιιεῇε2ἐ!εἀἐιιγεΙ‹ετ Πι 
ιιιτιΙ‹, νοΙιιιιιἱτι£ :πώ ίιΙωιέΒειιι :Με ει» 
ιιιίίνοΜιειι ιε ωΙίιΙιειιιιιιΙ:, ΙιοΙ ε2(ίΕοΙιΙι κότ 
Ιιειιι ιιειΒγοϋΙι ν6ιιιιειιιιγιεόΒιιοικ ιιιο2οειιιει, 
ει Κειιιιεδ ιιεὸνοΙ‹ ίοΙγειπιέιιειΙκ πιεΒΙιιε$ιιΙ 
Με, ε τετειιι‹ιε Εινἐ!ειε2ινἑιιγοΙ‹ιιειΙ‹ (Ασε 
εοΙιείόιιιι€ειι) εΙδιιοιτειιιιιοΙ: ΜΙ!. Α |18]8Ζω 
εάότιγο!: τ682ιιιτ ει πιιέιιιιτέι·Ιι(ΐΙ, τόε2ιιιο ει 
νοτὅο:ἔι·ϋὅΙ ε:έι·ιπιειιιιιειΙς ΒϋινοτΙειι Ετιέ 
ΙεΚοεΙόεο το!ι!ιτ οπο Με εάέιιγπϋιατεϋΕιιεΚ 
νέ8οΙειι86ι·ιει€ιειιΒΒειι εειιιιιιι Β6τεἐἔετ εειιι 
ε2οτινοτΠιοι. Μιιιάειι τιιἔιῇε2επιοεἐϋὅΙ ]διι 
ε” ειιόιιγ - ει Ιώ2ροιιτι νιεεεέι· * 
πιοΙγεΙκιιοΙ: εΒγοειι6εόΕιδΙ ει ιτιέιι-νιεειότ 1.6 
ωιιι‹ δ852θ. 

Α Ιώτιιγ6ΒιιοΙκ ιιιι€γοϋΙ:ι εὰόιιγὸὐε 
εέ8:ι τέτο!ε:ι ειτιιιιιΕκ εϋτἐτεΒ!› 52ίκιωτετότ 
Μ, ΜΒ ει ΕιειΙνίιιιγειΒΒ, _νότ528Βέιιγ8ϋΒ 
16τιιιιΙιοΙεειιοΙκ επεΙ οΙΙοιιώιΙιετι ι'ιΙΙειιιειΕ. 
Μάτι ιο!ιίιτ εοΙιει εοφ Μια ΙώιϊόΙο ιιιέή- · 
έιΙΙοιιι!ιιιγι·όΙ 526, Ιιειιιοιιι «ΜΚ εοῇτεΙ: «Θε 
εὸὲιιγοΒτὅΙ, πιειγοΙ‹ οι οΙεὅιεει είιτίι ω 
Ικοι·ν6ιιγο!ι!ιοιι ίοιιῇέιΙ‹ Βϋι·ίΠ. ώ 

Α: Μοτοε 65 νιεεεειοε νέι· ΖΩΝΗ Μ» 



ΟότοεδΙ γΙ.2εεόποιοΙε ο Μή ΕΜΗ - 2 ο π ο; πι η οι· ο ἐξ π Η? 

εποΙοι·ι·πει!ε ο ειοπιοεοΙ: 1ιουπγό!εόπ, ω( 
ποπ-κ ο Ι‹ἐρΙεπγι (ρΙοεπιει), πποΙγοδΙ οι τό 
τΕπιποΙεο]ιοΙ: ι·εΞΜπτ ϋππποεοΚοτ νἰεεποπτ. 
τοι·οιππκ, ι·ύε28πι Μεοπγοε νέιΙοεπνόιητ 
(εοοκοι) πγυῇωππ!κ, οΙοοπτποιοποπ τοι· 
νέπγοὶ επει·Επτ. οι οΙοιππίένοε νοππόοοεπει!κ, 
ιπο!γ ο ιοειποΙ‹ ππΙπποπ οιονοτοΕποπ επά 
πποε νέιΙ:ο:οιοΙ‹ποπ τπιιτοιΙωπὶΚ. 

_Α εοῇτοοπ Εόρο2ιοιοιΙ. νέι!πεικνέιπγ 
ίπποι ΙπΙόρνόπ, οι εποπόΙγοεοπ οεπέιΙγποπ 
εοῇτοΚ Βϋ2τότόπο ειππεποπ ίοΙγἱΙ:, ἱππότ 
ο" ι3ιοπ ο” ε2οτΙ:οποι ΜΜΜ ιππωπο2 
ω, οΕΙώρ ο" ορονοποιόΒοτ @πωπω ΜΙΕ 
Τει·υε) Μέρα, πιοΙγ πο8γοϋπ έΒεποεπ ΜΙ 
τιιπέιό ὲρΙτποΙΞιιτπῇέιτ 65ο εοῇιε2ϋνοιτοειῇπἱτ 
ιπιιιοτῇο, ε ο ποπ ΓοΒΙο1τοι να" ΒϋπνοιΙο 
ού! ο πόΙοεόπο "πω, νει" τονέιοΜ έιτ 
κ·εδΙτο:τοτόεέόττ οι ερεπό!γοεπει ποι2:1, ο 
οπποΙ‹ νόΙοει0.νέπγόνεπ οεγοείιΕ. Α πεπε:έιΙ 
οπόπγο!ε νοΙοπ1οΙγ επεπποεόπεΙ‹ Ιεϋι·πγό!κόπ 
πππ€ πιοτοε- νο” νᾶεεποτοεοΙκ εοπει ποιπ Ξε 
πκι·ιοιποτποΙε Με, ππποΙ‹ π" ΜΗ ΙοππΙο, 
τπἱπ;ποεγ πο8γοπο πο3$2ειοοοψι( ἰε Ιεἔ 
πω» Β πέιτηέε τέτεεετ Μτπο!κ, ο ποπ 
τπἱπὅεόΒἐΒεπ οι 11τότ 6ο νἱεειόι· περπ 
οιοπ Βόιξοεὅἱ ὶεωοτηπὅ ῇοΙοΙ‹ω πγὐῇτοποΙ‹. 

Νεα: ἱειποτο$Ιοπ οΙὅττοτπ, ππΙώρ πο” 
ΜΗ! ίότΕπΙ:, πιποι·ΙΙόεο!κ ο ποποιωιπ ωο 
ιοῇόπ, ο νέτοοόπγοΚ 65 οροιιτοΚ Καπνοπ 
Ιοπ οεε2οΒοτιοτόεέτ 6ο οοποπο οΒγκπέιεπεπ 
Μπγἱ!ἔιεἔπ ν6ὸιΙ‹, πω” απο ἐνοΙ‹ «Με πο 
Ιεοοποποοποιτ. ΒεΞεΖἰιτπἐπγοΙ‹ τοι·ιοτποΙι Π”, 
ιποΙγο!κοοπ ο ΐοοεειπγοΒο νοτο'οιότ έε παππ 
ΠΩότΒὅΙ, ο ε2εΙωῇτἔιε να” ΜϋτπΙόπγποΒ 
πωπω-πο πγοιπο πόΙΙκιΉ, π: οροπτπΜποπ το 
ιεπωιοπ νοκ ε πποεϊοτοίκνο. Μπι π ο 
Ιωι·οιπ εΙὅποππἱ :ποπ ΜΕοΒόεοΙππ, :Μπα 
έΙΙ.εΙοποπ νοΙεπΜπ ό8 δνο8ποτ απο 
Γοοε!κοποοποπ ΕεΞεοΙιππόπγεΙκ πἰποπγἰτό οτε 
ῇο οΙΙοπ ιοττοΙ:; 52ποποεοΒο0. νοοεοΙ4 ποπ 
ποπ ιποΒοιπποΚ ιΙεπτοΙτ οΙνεεόΙππ π8ΥοΙππότ 
ο ΙεονοτΙεοεὅ οοττοΙοι·ΕπιποΚτο Γοτε!ΜιπΕ. 

Πει επ οπόπγοΚποΚ ο ιπἐῇποπ πγΠι 
τοτποΙπιῇε-ιά νοΙπέιπει!ε, ε. όροπ π” πει σε 
εποπιοΕ ε2ειΒοτ1 ό:: πγίΙΙ. ΒγοΚοτοΙ:ΜεΙ Ιαπ 
πέίππόποΕ, ο ιπΕπάΚοτιοπ οΒγπιέεεπΙ Εϋ2-_ 
ΙεΚεοπ6ποΙ: , ειΕΙ:οτ ο νέτοόέπγεΕποπ' 
Ιεει·Ιπεδ νόυποΙι Μεοπγοε ροππἔ ῇπτπὶει, 
οποιο οΒγΙΕ τόεπέτ. ε: εροπτποΙκ έιΙιοΙειππΞπ , 
ιπέεΙΙ: ΜοΒἐε2ἰιὅ τόεπέι ροἀὶε ο” νότοπόπγ 
Ι›ο ποῇτππὶει ΙωΙΙοπο. ΜΙοεο‹1ο οτὅ ιπ!ιι· πποετ _ 
οι, ιποΙγ Μ Μέι ειππγΕπ·π Β11Ιϋππϋ2ὅ ι·όε;οΙ: 
οπΕύπτοε εΙνέιΙοεπάε!π οΙ6'πο22ει, πιοΙγ ο 
:ποπ Πάει ορότ. ΜπνειΙοπίίΙ ο νόι·Ι:δΙ 
Μιποπ1Με, π1Ιοϋπ ιπόΒΕε ο Ιοεοιοτεοεοοπ 
νὶ2εΒ6Ιοι εοιπ οΕ:οπγίιποιέι επ εοπει πο 7 
ιπο!γ πιέΒ ο πποοπό οιπποτποπ ὶ5 ο!γ ο 
τὅνεΙ τπϋΚϋοΙΒ, πο” ιπέΒ ο πο!ποετοοπ 
Ξε ει: ορονο:οιόΙκοΚ οεπρέπ εποε, ο νότ 
επόπγοΚ οοπρόιπ «οι νο2οτπε!‹? Νοιπ νο 
Ιόε:ίπΙ1-ο, πο” ο ΜΙ6Μ1ιποΙοτποεπ ποπ 
οτὅποΙ‹, πιοΙγ ο Μπι οευρέπ ο ποῇεποΙ 
οπόπγοΒοο τοΙυΙπὶ Βόπγεεετίιπ πποεπόπιιΙ-$ 
πἰει ΚοΙΙεπο, ο πο” οι νότιοΒοοεεΙ‹ ο!‹Ι‹σἐ 
ποπ ει:: ορονοποιό!κοΙεποπ ε:εΙ‹πεΙ‹ νέιΙπειτ. 
νέιπγεϊνοΙ οΒγοειΈΙνο Ιοεπι€ποΙε ιποΒῇοΙεππΕ. 
Α ππἱποοππερΞ ῇόιειπ τερειοετοΙοε οΙΙοπιποπο 
ο:οπ ἰϋΙνότοΙποΙ‹, πιοΙγ οποτειιΙοιιιΞΙ ὶε ο 
πι ο π ο ο ο Η ιποοι·Ι!ήότ Μν]ε1 οτπΙό!κοπο 
πωπω νὶεε:ει, πιο!γπόΙ Εσένα πωπω ο 
Βγοε ν6ι·ιοΒοοε ει: εΙνόμοππὅ πιίίΒοοόε 
Μπι ιιτοοϋ.6εεεΙ εΙΙέιινο οΙοεποΒγοπο πιπ 
ΒειΙοιπιποΙ Ε8γο!τοποιτ ίετιὅετοτὅ νύΙοειτνέ 
πγόιόΙ όρροπ ποπ ποΙγοπ πιοΒνόΙπΕ, ΜΗ 
ειπέιπ οπόριίΙτ έιΙΙπροϋπιπ τονἰιπΙ›ἱ ύή6$ 
ίοΙγιειτποεοο. 

ΜΕπποπ Βοποπ- ο ἐΙοιτοπἰ ιππωινόπγ 
ππΙ‹ ΡτόοπΙκονο ο ποιο868γ, ο ο Βέτοόεοε 
όΙοτπιί!ποΙ: Ικόττοπὶ ίπΙεροτῇπ; ο πιο Δεγ 
τόπι εγοποπτ τοΚἱπιοιπ τπἰπἀοπ ιποΒγειτόπι 
τω, ΜειωΙοπ ίέιτοποέι8ποΚ ιπΞποοπ νΙιε 
ΒέΒ1Β08, πποΙγπὅΙ ο Ικότίο!γοπιοΕ Ιοεἱοειἰ, 
Μα πιπΒόΒόΙ ίοΙγό ιποΒγοτό:ετ]άτ. Η νοππί 
ποιπ Ιοποο. 
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Ι38 θότοεό! ν!ιεΒΜι!ο!! ει πι!!! !‹ϋτϋ! --- 2 ο !ι ο ! πι π γ ω! ό' Ι. 

ΉεεΜεό!!επι ει πιἔι!!ιε!οἔε6Βο!‹ πω, 
ΝΝ!!! ο!δεόόεέι! Ποπ ε2επιροπ!!ι6Ι, 
πιο!γε! ε!ὅ!›!› ει: ότ!π!ε!! !ιοπο:!ειπ! ΜΙ!!! 
8ο!‹ Με!! Ι‹ὶ!ε!ε!!επι. 

Α εποπιοεο !‹6:6ρροπ!!π, ε: !ἐι·!πι!ιο! 
εε!!ο!‹ νότεπε86πγο!ι, ππ!νὲπγε!‹; ε! πω! 
ε!!όπγι·ποιό!!!ιδ! Μ!! !‹ϋι·πγό!ς πω!! επίπε 
!ιἄ, πι!π‹!εππο!‹ !ε!ιέι!, πι! ο !‹ϋ:6ρροπ!ο! 
ν!!έθοεε!ι!ι!ει, ε π !!6ι·πγό!!ε! εϋ!6!π!ι!ι6 ει! 
πει!, π ιπἐ!ππ!‹ πι! έι!!οππέιτιγτει! !έ!εεό!ει 
Βοε ε!ν!ι!έεέι! ειππόΙ ε2οπι!ιο!ίἱπὅ!ι!ιεπ ε!6' 
πο!! !!!π!ε!π!ε. 

Μ!π‹!επ νό!!ιάιόδ (Ηγροι·ϋπι!ο) ΜΒ 
!‹6ιο!ό!ι!ι π !ιπ!ε2ἐ!οὸὲπ!·-!‹ἐ5ι!1Ιο!ε! ω!!! , 
πιεππό! νέτε!ύεει!ι!ι !ε!ι!ι! ει πι!!! , πω!!! 
ππ!νἐπγε!ι!ιε!‹ππ!κ πιυ!ε!!‹οιππ!‹ ε Μπι!!! ν! 
!έθοε!ιειπ !ί!ππο!‹ Ε! σε επόπγε!ι!ε !ιοι·!!ό!‹!:6! 
π εεοιποεό!: ε ο!‹!‹ἐρ πο!! Μερο!ο! πιπ!ει! 
!!!!κ, ιπο!!ε! πιπεπέ!π!6ιπέ!πεπ πει 
νοπππ!‹. Τονὅ!ε8εε (ε‹:!ινε) νέι·Ιιδ 
ε θε ο!! πἔγειπ τ!!!‹ε!π !Μιειά!Μ πιο!; π πιέ 
!ει! , εο!!!πι! €γει!‹οι·!ε!›!ιει!‹ ει ε ι! ο π ν ε ό ὅ 
!π 8 ο ε ο !‹ , πιε!γε!‹ ειππίι! !ιεκπειι·έ!ι!ι πέρ 
πο!! :ι ν6τ!ιὅεόΒ !ιπ!έπειΕπ Μ, ε ρειπ86επει 
(ε!πε!ε) πιεππο!‹ Μ, ιπεππόΙ !!!!ε!!ε!ε!ι!: επ 
π!ειρ-ο!‹, Με!!! ε! πι!! νέΓ!ύ!!8!!.8όΒόΒ !!!!!6 
!ε!ε:!. 

Α ρππΒόε ( ε!πε!ε) ε! Εοι·ίιι€6επε!: 
τόε2!ε!πε !ϋ!Γπ%πε2!έεό! !οει! Γο!, !ιοππό! 
πω!!! !ε !‹ϋ!οεϋπι6; ΟΖ !ό!ε!επ Π!! ε:!ι!‹ 
πέ,=!!!!έρεπ ο νόι·Γεε!ειπγεπ 65 !ε!ότπγο ΜΜ 
πι!!! εΒγειετι! εποεπιοε!ε ΜΝ, ε π Βέρ 
!ἐ!‹επγ ίο!ιότπγό! :ποπ ιπε!πττπορ!ιοε!εο!‹ 

Μ πε!!, πιο!γε!κτε !ώρεε, ν!ε:! ε!έ!ιε. Α ίο 
!ιότπγό!ι!!! απ!! πιοε! ΒγϋπΒό‹! επιπιοεόεε 
ἀἐεο!‹ (Βπαππ!ει!!ο), ε!εό' οε!τέ! πιἰπὸοπ 6 
!ε!πιίίνεε !κό!ι!Μόεπε!!, !ἐπιε‹!πε!‹, εποπ 
Μ! ει επ!!πιε€ο!‹, ειιτ!έιπ ε! πιειππε!πιπ Ιπ 
Γο!!ει! !ἐι·ἰπι!ιο!8ε·!!ε!‹, επ οΒγεει εε!!ε!! 
πε!·πιέιε!ιο:! εοι·οπέεπ Με! 11τϋπ (!ιο!ι!) ποπ 
πετε!‹, πιο!γε!‹ ε!ὅ!ι!ι νέτ! ν!εεπε!!, πι! 
ποΒε!ὅ!!ε πιόε ει: ππ!·π!ε!ο!‹ ετ!6πγε!νε! 

!‹ϋι!ο!‹ο‹!6ε!›επ Μπέππ!!, !ώεό!ι!ι ιππεο!!ε! 
ε2ε!‹!‹ο! Βεεπε!κ6!!!σ , ε πω!! π 1πό!!ιο!κ 
!!ει!ει Μ!! π» ιι γ 6 ε π ο τ ό ! (Ηγρετ!ι·ορ!ι!ο) 
ιππ!ει!!π, πιο!!! !!οι·έπεοπι !οττ!ύ! ο!!! ι·ί!!ώπ ο!!! 
πι!π! πι! ε2ε!δ!! !ι!!!ἐ!‹, ε ε! ι·επε!οπεπ επετ 
!‹ππο!! ω!Μποι·π 6!ε!πιπ-έι!!οπιππγ 6το8!ιί 
ω!! !ει·Μοόέεό!ιππ Μ. 

Α @ΜΒΜ Με! Μνέι!πει!ο!! !ο!ιότπγόε 
!εττπέπγ πιοππειπ ε: ρι·οπτεεε!νπε πω!!! 
πιοηι!ιοε!ε ιππ8:ιεει!ι!ι !ο!‹ε!τι !ε πιε!ιε! Ιππ 
τεει!ί!!, π εε!! τπεε!ιοε"Μυ!!ιπ!, ε τοε!!ό 
νέ!!·ιε! , !ϋ!ι!› εΒγπιπε ιπε!!ε!! !'ο!ινδ τοε!ο!κ 
πιοΒο!κε! πιΕπε!οπ !τόπγ!ιππ ϋεε:ο!κϋ!!!‹, ε 
Μπάρ πω, 6πεπο!επειέ!!! !ϋπιϋ!! επϋνο!ε! 
- !‹ότἔε! -- (οπ!!πε) !!έρεππο!κ, πιο!!! 
π τπέ!επει·ποεό! !εϋτπγό!κε!! ; ε! πιά! !ονΜΜ 
πεἔ!ο!ι!›π!νπ!ε!επἰ!‹ πιο8, ε ε2ό!ο!π !!ϋ!!!πϋ 
εστι, πο! επ ε!νά!πε2!Αεππ!ε !κε2!!ό'ι!π!ο !ω!!, 
πποενπε!εΒοε!νε; ε:ϋνε!!ο οεπ!ιπ ε2επιπιο! 
!ε!‹!π!νο ν!!6Βοεππ !πό!!ό Μπι!!! !‹ἐι·εε8π! 
!‹ϋτπ!νε!! επεπιοπέ!κε! (ειο!π!) ιπιι!π!, ε 
π!‹!:ἐρππ ιποΒνειπ επ πω! πωπω!! "επι 
οεέε πι!!! ν. π πιέι!ε2επισε6επτ!έε 
(!.ε!ιετ-θτεππ!π!!οπ). 

ΜΜΜ!!! ν!!έ8!!!!, πο” νπ!επιπ!γ πι!! 
ἐππέι! !‹6ιο!ἐ!ι!› ε!!! επ έ!ε!!ππ! Μπρο!!ιοπ , 
πιεππό! !6!ι!ι ε2επιοεόεει!όεε!ω! Μπακ, ν! 
!έιΒοεει!ι!ι !εεπ‹!!ιε! πιόδ ποπ !ό!ε! επ ει!έι!ι!ι 
ε!ὅ!ιο:ππι!ό !ὸπ!ο!‹ Μο!. 

Α !κότΒεε επϋνο!!ιειι !π!‹νὅ εεεπποεό!τ 
επ πω! ΜΜΜ !!!νέι!πε2!ο!! νέ!!!οε!επγπέ 
Με! Μι·πέπει , εππτ!‹6ι·ο, 26!!!!πιτπΜι !'οε! 
νὁ!‹, ε σε πω! πενο:ε!! εοτρππ!!π 
π! Με! έ!!!!!ό!: ε!δ, Με!! ε!!!κόρεπ πωπω 
οεόε πιέ!!ό! οεπ!‹ επ πεο!!εΒοεεπ Μπήκε: 
ρω!! !εε!επγε,π Με!! Μι!ϋπ!ιϋι!!‹. 

Α Βέτ,πεε ει!! νπ!πο!‹ νει!πιπε!γ !ι!!!επγό 
πο!! πιέ!!ιππ! !!!!ε!!δπό86νε! επγειει·πιπ!πε! 
ε! ειεπνει‹!ὅ ἐ!ε!πιί!πε!‹ ε!!ππ!ό!!έεπ !ε Νεπ 
!ιι'Ι! , ε πό!ιπ ο!! !!πιπόπγπόΒε! ό! π, πο” 
πε ο ιπἰι!!‹ὅ!‹επι (8ο!ι·!ιιιε !ιερει!!ε) πε 
νο:ε!!ε!·!ο!ε!!ε!!!‹, έιπι!ιίι!οι· εποπ ο!πενοιόε! 



0όποεδ! ν!ιεεέι!ειτο!π ιι ππιέιῇ Πιτ!!! -- Ζ ο !ι ο ! πει πι γ ο π ι δ !. Π!!! 

ππιοε πιοππι 6π·πιοπιι!!, ππι!πι!!ιοΒγ πι πω! 
πέι!π (ΙΜεοπ·πι!πι·ε!ιε), ππιο!γ ΟΜΕ εεγοι!!ι! 
νόΙπιπι !πό!ωππιπιο!π πιενωποπιπ!6, πι ππιἐῇ 
Μπι ππιπιιπ!πιοπιι εο!ιπι εαπ τπι!ύ!!πι!!!π, !ιπιπιοππι 
οειιρ!ιπι οεει!π ει !πενόε!ιό Ιπι!ει!ε!!, πω! 
πιέ!!Λ!!ι νε!6'π·έιΕ (οπιπ·οιπιοππιει ππιει!ιι!!ειι·ο) 

Α2 ύποπιπιπι Βόριο!! !ώι·εοε επτϋνε! 
ε!!οπιι!ι!!π!επι Με! πιεπι·ι Μάνο: ιι! εάέιιγει!π· 
!ώρπόεόπιο!π, ε οι πω!!! Ντιπ!! οὸόπιγε!‹ 
εοππι !πιπ!!ιει!ιέι!π όρεόεϋ!πο!. ο πιιε!!εια πω. Α 
ππιεο!ιπιπι!οπιι !ιο!ιο!!ιεπιπι!π, πι Μῇειπἰι!οἀἐπιγεε 
!πόεπιι!οιπ·ο! πιγοππι€ιεει ό!ιπι!, ειπο!ππιει!π !πιεεπιπι 
πιο ιο!γποπιοεπιπι ε!ὅποππιεπιὅ ε!ριιει!ιι!έιείιτ 
Επι!! εΙὅΒοΖπιἱει, ε οπο! οΒγὶΜ ο!!ϋπιπιε!π πι: 
επιπιει!π !:ϋιορό!ιεπι !έ!ε:ὅ ε έι!!.ει!ει !έιρ!έι!! 
!όπιπιι!ιε!εο!!εΚ !ε, ε ο!π!πόροπι νει!πιππιο!γ ππιπιῇ 
ειπιπιέι! πιιπη;ειεει!ι!ι Βόπωιπιπ ι!!!!ιεροπιτοτ ΜΒ 
Μ, ππιεπιπιό! Εονοεο!ι!ι ε2εππιοεόεοπΙόεο!ποι 
ΜΒΜ!. 

Ει!όπιγ-εεεΒόπιγεύε πιι!πιι!οπι !22πιπ!νέιπιγ 
!πόπει€πιοΕ (Εκευάειτ-οιι!!ιιε) εε!!!πεόΒοε !πϋ 
νε!!πο2ππιέπιγο, ει νθπ·νο:ο!δ οόόπιγο!π!ιοπιι 
εε!!!πεόε !ε!ιετο!!επιό ποπ! επιπιπι!π ἐι!πιοτ!νοεί 
!έεό! 68 ππιοΒ!!ιΒγιι!έιεύτ , ο πιό!!αι! ει2οπι!ισπι 
!ε!ιοτει!επι οι ύιοπιπιπι !πόριδπ!ϋπ !πόπ·τειπι! 
ιοππιιόπιγπιο!π !!ι!ο!π!έπεει; ο!ι!ι6! !πϋνο!!πο:!!π, 
!ιο8γππι!πιπ!επι ειοππιοεόε πιιέι!πιπι!π Βιώ 
δγ!!!ισω!!ειπιπιε!π Επι!! !επιπι!ο. . 

Α Κάμε να” πι ππι!πιπ πω! ΙΠἑι8ο!£ 
πιει·οι!!π πωπω επϋνο!πιο!π ε:ό!πε ει πιέ_ιεπεππι 
σεόπι !!ιν!ι!, πι: οι! 6να!2ό' !ιπιῇε:ἐ!επ!όπιγ 
!πέε:!ι!οι ππιο!!ο!! παπι, ει ιπιπ!όε ιιγοππιέιε ει: 
ει:!έπιγο!πω 68 επεπιιο:-ιό!πε! !οΒγόε!ιει !ιοπει, 
:Μάο ε ειοπιιοεό!π πιπποπι έι!!οππιέιπιγι !πόρει!!π, 
πιιο!γ ε πιιέιιπότ!ππι!ιο! !ο8τιεΒγο!ι!ι πέεεό!. 
!ε52ι, ε ειοΒπιει!π ε!!οΒγειει!έιεει Ιπιππιπιππιτ!!ιπιτ 
!επιπι! :ι ππι6ῇ πιωέι!γπ!!ιο2 (Ι.ε!ιεπ·-.4ιπο 
ρ!ι!ε) νεππο!, ππιε!γ ιιτιι!εό ΒγίΕπ·ιΊιότ !πόροι! 
πο” !π6νοι!ποιππιέπιγιο!γοε !ίιπιο2πιπι!π, ππιο!γ 
πι ππιὸῇ νόπϋδεόΒε!!ιοπι, ε ει νοπὅο2όπ πεπό 
ε:επ·!ιεπι! ρειπιεπΞεπιέ!ιπιπι ε!εδ, ι;γε-ι!επ·πιπι εΒό 
ειεπι ο!πιό2οιπ, ωπει!ππειπι σεει!π σεε!πό!γπιο!π 
!πιπ!ειτο!! €γ!!πϋιότ Μποστ!. 

Α πιιίήιόπιππι!ιο! :ιειέ!γει ιο!ιέιτ ειπ!ι!πεόρ 
Βόροε !πϋνε!!πο2ππιέπιγο πι ε2ε!ιέι!γειεπϋ!.!οπι 
!!δτ!!Ι10-π188γο!ιυ!έ8πιε!ε (Υο!ιιππι5-2ιιπιππ!ιππιε), 
τι ππι!πι! ίιω!έι!ιπιπι !πόπωιι! πϋπνέιπιγ ει, ιππι 
πωπω πιι!πιπ!οπι ού!!επιγόεεω ει εεοπινει!ὅ 
ό!οτππιίιτιο!π ο!ό!ι!ι ιιτό!ι!ι! σειέ!γιι!6εέπιπ1Κ 
(Ατπορ!ι!π·ιιπι€) οειπ·έιι!ικ !ιοπάιπι ϋπι ππιπιδέι!ιπιπι. 

Ρεπι€έιειο!ε (8ωεοπι) !εε!πϋπιπιγο!ι!ιεπι 
!‹οΖτ!ὅὸπιο!π σα”, !ιο! πι !ιειιεπέι!ετ!όπιγο!π 
ει!π·(!επι !ο!:επεὅ:ὅ!! παπά! ει !ωπιπιΒόε Κ!! 
ιπέρροπιτι ό!ε!πτπί!νέπιε!ε !ιο!”ο!γέείι!.ό! ΜΒ!!! 
νο!πι!ι!ιειπι !ιο!γο:ιεινέ!π, οεέπτ Με!! :ι πιω 
!π!ιιόιόπιιίιι, πι ιιι!!επιγόειετ, εποπτιοεέεω!όε 
68 πιεππἔι!γπιει!π ετ!ι!!Β ε!ὅ!ιοιο!τ !!!πιεππιέπιγο! 
πιο! !οΒε!ὅειϋπ ει Μ! !ωπό!γοπι ε ει ε26!ο!ιοπι 
ε!διϋπιπιι6!π, ππιι6π·τ !ε επι !ἔοπι ο!ὅι·ε!ιε!πι‹!π 
!`ο!γειππιπιἐι! Βγει!ππ·πιπι οΒόε2επι !ι!ίιπιγι!!π , ε ει 
πιώ!! εεε!! ει ω!! !πειπέ!γ Μιπέιιο!ιει. 

ΜέιΒ ει8γ !πόι·!ο!μιπιιοτ Επι!! Μ οπιι!!!.ο 
πιοππι, ππιε!γ ιι νεπὅο:ἐπ· νέπαϋππιεεόπιε!π ε! 
εδποπιά(ί ύ!ν!ι!!πι2!ιεέιπι ει!ειιιιιι!, !‹!:ἔιπ·ό!:ι8 
ππιειιε!πιεππι επ ό!ει νἱπἐιἔῇΜιπιπι !έρ Μ, ππιπιῇά 
πι !ιειΒγππιέιπιει!π, ππισιι!π! !επιπόι επ ει€γ!πότ!ο!ι 
(ππιεπιγπιΒιιιε), τΜὅ!οΙι π” νἐπΙιειεπιει!‹ Κόπ 
ῇο!εἰ! πιιιιωήει, ππιιπιπ!όΒ επὅε εέιπ·ΒιιεέΒ!ό! 
Ηεόπτε!!!π, ππι!πιπ!επι!ποπ· ΜΒ, ιππιθιιωΖωιι 
ρ!82!ποε νϋπϋε νέα πιγι3_ιτ, ππιε!γ πιιεεε!νέιε 
πει εοππιππι! !ι8]!81°ι1οτ εαπ πιιιιτπιτ, ίσεωπιγει 
88 !πϋπιγεπι !πἰν!ι!πιει!ῇει, ε επιπιε!ε !ιοινέιεπι 
Με!! ει: εάέπιγ!ιέιπιγέι!πει! ρ!ε2!ποεπε Εεε!! ; ο 
πιό! Μιπ!ππι!ιε!ειει!ε!! Βγοπεειπι !6!ο!νειε2!ῇπι , ε 
ερε-Γσ!6!!ιοπέιεεει! (θει!!οπιοο!!!ςιιωιοπι) ΜΒ 
πὅπ!!!π: ο: ει !οππόπι !'ϋ!!όπιὅ είιπ·Βε 
ππι!πιπιεπέι!γ, ππιο!γ οεει!κ πι ππιέιιπιει!π ί6!ε!ι!ι 
Μι! !ιοπιοι!ειπι! ε2επ·Ιποιε!;όπιο!π Γϋ!νό!ε!ε ι!! 
τπι! ππιειΒγειπό2τε!!ιει!!!π. 

Βιεπι ειοπ·ο!π ε!ιήέπι πιιοπιπ!πιππι, Μ" 
πιι!πιπ!επι, πι! πι εππτιοεό!π Βϋππιγό!πότ επιπό 
το!ι!ιό, και" ει !εϋιόρροπιτι ππιπι€ο!. νι!έ8ο6 
Μι ωε2ι, ο ππιπήπι:ι!π 2 έι!!οππιέπιγπει! «ΗΜΜ 
εεδτ ν!!6,<ποε!ιπιπι !!!πι!ει! ο!ὅ. 

Πει το!ιέι! πι εειτο!!!ιοπι 2ε!π πει!πειι!!π Με, 
πι! πω!!! πι πιιέι!!ο!ι τϋτιεπιιόπιγο! Με! Μ!. 



Μ!!! 06ι~οεό! νμπεαά1αιο!ι ε! από! !‹ϋι·ί!! --- Ζ ο !ι ε τη! ο γ ε τι έ! Ι. 

Με, ιιπειῇά !εωό!. 68:τονόι!οπϋ!, !οὅ$6!ε!›!› 
!ε ετιπόειτέεΙ 28νετο!ιΕό! !κ!εέι·νο, 8Β!κοινε! 
Ι:ει!νόηγ !‹6Ζρουιπε!‹ τιγ!!νέπι επ οι!όπγε!ύε 
ϋοτ!!.ό!‹!ό! !εϋ!ϋοϋ62τι!ο- ε !Βγ ε! ιτιυε!‹ ε! τ 
ε!!ότι16] οΒγ ΜΜΕ ι1εππό!; Εόροπ!!ο ΜΙ!. 
... ΜΜΜ! !.οτοπποε!π ει Δ 2είτ!οτο!‹οε!ἑε, 

σου!!! ηεεγο!›Β υγοιπέιε ΐοἔ ε: Ιιε!ειέι!οτ!όηγ 
!ώεεϋ!ε!τε €γε!‹οι·ο!ω!π!, πιο!γ, Με Μπακ! 
!ε, :ΜΒΜ πιω!! !ο!ώϋΒ ε!ριιειτιι!ειιι‹!; ο!‹ 
!ώρ ρ" οΒγου!ὅ εέι!·Βο εε!ηε2ε!. τέιτοε!ό, 
τω!!! ει Με!!! ε!ντιε!‹ (ρτ!υο!ρ) ΠειΒγο!›Β 
ΜΗΜεόΒο ππο!!ε!!; επ υΒγειονοιε!! Μ” Ζ 
!‹οε πιέ!ειτ του!ει!ε. 

Α εο!το!κ!:ετι 68 εεῇ!ο!‹οη ΕΝ!!! !οτει!κό 
(Ισα πείτ ει!κε!!ό!γοπ ο ε:ει!›ει‹! νότΒοτ!ιι8όε!, 
ε Υπο882ϋπω!! ει ε2ο!›ἑ!γε:ετϋ οροε!νό!εεε 
Με!. ; ο2ε!ὡὅ! !‹ϋππγοτι ωοεγετέε!ιει!!υ!κ πο!! 
πιέεο!!τοοά!1 τϋι1ει116ιηοΒει, ωο!γο!ε !πειεου 
ιιτόττό!κ!1 Βϋοτε!όεο!ε εγειικ!ητ ΜΜΕ ετ!έιη 
ϋ.2ὅ θεια., ε ει πει€γοϋϋυ!! πότ!κού!πω, πιε 
ο!πω!οει! υγσπιέμε, ο!εειεΙό!γο2οτι νότέι!πιε 
πω, ε !κονοεϋι!!! ιερεο!νέ!ει52τέιεΜπ ει!!! 
ρυ!ιι:α!κ. 

Α ΙΙιέ]118!;25!Γ05Ω!Ηήι1!έ!58 
π, τι1ε!γ!σοτι ε! Θγε!κοτ!ει!.! οι·νσε ο2ό!!τέ-._ 
πγοε έττειιε! όε επ όενόογο!‹ (ε!οει!!) Μει 
Πειθω ΑΜ, !οἔιιε8γο!›!› ά!ειι!ε!ο!κοι επειτ 
Μι, ε. ιπε!γ πιόε πω! 1ε ἔγόἔγιι!!ιο!ἑε! 
ι·ειτιόιητ ω, Με τότ1ττιό!ε τεεεωοεευ πει 
Βγοϋϋυ!νε νεπ, Π!!! ειιΜ!8, πιό;; ε! Μ] 
ειάΙα!ιθυγ-!κόπϋ!οτ 2ειιδοτο66ε Με!! ο! Μπι 
ι!!ι!ι. 

Α ιηἐῇ!ο!› ε !φυοπετο!ο!, ο τιιέιῇ!ο!›!›επ 
ο!δίοπ!_ιι!ό ἐι!!κἐρ!ετο!‹ !:ϋπογΠεό%ο! εοι·ο2Μ 
Με ε! !ϋπε!)!1 ε!ὅ!ιο2ο!.! !ε!τὲιε!›ει,< ε ε! τιέ52!ε-' 
Με ε!!!εΖέτο!!!!έετ τοε!!ὅ2ϋτπι, !ποΒγ ει Γέ 
ι·οεπό !ειι›ἐ!!6εε!‹ετ ε!!‹ετ!1!ῇοω. 

Με!! ο πιέή!ωτι νἐτΒὅ5ἐἔο!ε όε ρεπι€6 
εο!‹ ΒγεΕτευ !οπ·ὸιι!κιε!‹ ε!ὅ, !‹!οε!ι!ἔιΙτ “δ”, 
Μ” εαοπ!κιτι επ οεετε!‹ τϋΒβεέεόΒου εΖο!‹ 
τι !ο!)!: εείν!έγοιυι·οοε!σε! νέτΕ!ϋτϋ!όεηοΒ ει 
!ωτ!ίι!γει!!ό! ε2:5τωειΖω!:, έτε!6Μτι !εονέ$Βό 
ωό!τέιτιγο!!οι!!‹, ε Βἱ2ο!1γἑτ8>8!8Ρ088!£ ῇε!εε 

Κτο!ε2ἱΒ-ϋτι!‹ ειεινει!, Με!! εο!α1ηκ32 
ιϊΒγιιονοΖοιι ε!!ιεε! Ζε!εὅοι·ο!‹ ιϋωεωέηγο! 
(!η!στοτυε ν!εο. Μ!!!) ο!!ει: οι·νοεο!!ο!‹ιιἑι!, Μ; 
@οι ρ!ιωιωει!ιιε ΒγροοΜτὸΔὸ!ε!ἐι!; !ς!ειονο! 
το!τιο!‹ , _ω!η!. ιι1ε!ειιο!ιο!!οιιεο!‹ ίο!κετο ορό 
]ϋ!ε ε!!ετι ιτι!τιάετι !ιοε!ιε!!τό!α!ωι! πιοετέιωεά 
ΜΜΕ, ε: ει!ερ82οπνοόόε :ΜΒΜ ο υπο” 
!εοω!ε!εττ ε! !ο!σΒ ει!!! κό8ιι!έι56Μιι, πω, 
οι !ϋ‹!ὅ!ότἱπι!›ο! τά62!ετεε_ ό!!!ιει!!ωεόΒόΒου 
!εω·εεευόίί. Μ - . _! 

Πως)! ει !Μδεϋπιέ!!κότ ε! πιέ!οε!κ σει 
ΒγοΒιι!ε556! 65 πίνω ο!!ε!υΙόεέιτ βι!!ειιιόόεπι 
!6!τό!ει!, ε” τ!οίνο!!. οι·νοε ο!ὅ!! εαπ !ο 
ετι!!!εωοτει!επ, ε. ο!»Μπι !ο!‹ε:!!‹ οι ο!μ 

πιπ!έι·τ ο 8ϋπιδΒότοεο!κυσΚ ευη! πω;; σου!!! 
ε2έι:ει! οευρέιο 6ε.ο;γε!!!1! ΜΜΜ ΒοπεΒεό 
Βο!‹ Με!! οτνοεο!!ε!.!ει!‹, _πι!ε νόμο 82 
58ο!! ο!ὅι·ο Πισω!! !!1ὰὅεοτνεο!ἐε ει Κόπε 
πιο! !6νοόέετ !6!ν!!έιθοε1τέι. 

Μ!ι:ο!‹ ιι!:ει!!ε!ι τοεεςιι! ε!!ωι!ωειο!ι ε26 
Βὅεἐἔἔο! Με, !ιοΒγ ε! ιυἐῇιὁτ!πι!›ο! @Δω 
ε!ὅ!ιο:ο!! επεϋέ!!γκε!80εό8α! ωέε Φ!Πο!όε 
ε !ϋωεωόηγ. (!Με1Γ0!.118) (σε ι11ε!!ςοφόογο 
Με !‹62ι›ενειοω ε!!! !!!εεετε!πε!ι 65ειο! 
Μ” !°105528Β!1 ωτ!;όεεόευΒ Με! Μεοη!ό νὰ! 
ιοπέπεο!ω! !τ!ἐ2τιο!‹ ε! !όρ νοεύ!‹- ό8 !0!!0τω!Ε!· 
;;γο!κΒοη ε!ὅ, ε οπου !‹!!ετ!ε‹1ἑεϋ!‹!›εη που 
Βότ_]0!ε!‹ οΒγνο!ει€όι !‹ὲρω!!‹, ιπε!γοτ "ΑΚ 
τετι επ 8Γ8Ι15!όΓ (Ηειοαιου!ιο!όοε) ειΒγο!όσ 
Μι πιέννε! Βἐ!γο<ἐ2!!‹, ε" !:οτε8εόε, πιο!!! 
πο!ε εὅγΕοτ! !‹όι·τοπ! !ουτοεεόΒε ε! τιιάοττιέηγ 
ωοειειι! ύ!!έ:ιεέι!ιο: πιό!ω!!ειι νό!πω, Ι11θ!Χ· 
ω! όρροπι εΖόττ ο!γ Ε!!.ιπ!οά!;·ε!όεε:έεω 
!!ικε:ο!τε!ι !ετιιι!ε, ω!τιι!ιοΒγ ιιιεΒει !ε οεο!ε 
νόἔ!εἔῇει!ε;;γ ωκιω κιισ8εεε!)Βειιι @Μαα 
τοι!Ζό ϋἑπτει!οπιι·ιε!‹, πιο!γιιο!ε ε2οϋέι!γτει!ω 
ΜΒΜ (Αυοωει!!επ) απ ό!εταιιΊεέΒιιο!ε Με; 
ροτπ! ἐ!ο!τι1ίἰνἐ!›ω πενειτο!ωτ !ὸόιτο!‹ ε!ὅ ,. 
τοι'<ὅ ε: "Ν, !ϋ‹;!ὅ- ε σκι1όεπέε! ό!ο!πιίίνο!ε 
τω! Ιπετοἔεἐἔο! επ ει!!ιεε! νόττε!γοεόε (ρ!ο!!ι. 
εψι!οτιι) ΜιτεΞιιη!ό!τ Κόροι!!:, υιε!γε!κπο!ε 
ε!ὅ!›!›!ἐτεΖέεο ε!!οΒιι!ει!!ειο, ε 8οιι6οε ν!258έι 
Μ! Μ!!! π1!ιΜετι!ωτ !‹!πιιι!ει!!ιο!!!‹. 
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"' Μιπάε·π 6εε2οτιέττ πω” όΙοτπιίινέΚ 
Βόι°05ὅ ειΙτιττ π8γιιπειεοπ επϋνετετ Μιτειτ 
πειτε; Μπποπτιο1 ιίίππεπ ει τόιιπιτιεΙειιῇτοτ‹ 
εΙὅ, πιεΙγοΜπεΙε πι6τιιτιοΙΞεέιΙό (ιποτειτιοΙιε·ι 
Μπάε) οι·ιήο πε ὐῇειΙιΙι Και όΙοττειπσιοΙ‹ 
ντεει;έΙοπέιεειτ !ιΙτιιΙ ΒέτειέΒΜ Ιιο:ιιτΙειπ νιΙ!ι 
ποεεέπτει επιεΙτετεττ; Μπάεπι1ττ ῇοΙεπΚεΖ 
ΜΒ ο Μῇτε!‹ Ιπιι·ίίΙ τι τιιήε2έιΙοπέπγ6Ιτ εδώ π 
Μπι, επτιοΙ εαπ ιτιιιττιττιειτιπ :ΜΒ ει Μ· 
ιί·,;γεΙ: έε πιἔιε εΙνι'ιΙειεπτό ι5ΙοττπίίνοΠιοπ ιι 

τ νέι~νεεετ6' οειιτοτπἔι!‹ τι νειετἐΙωΙ‹ πιω 
ΧϋΖνετΙοπ Μ32ΙΒΜπέε; ει π Μ ΜΜΜ τόπ 
·Ι›ἰτὅΙ έιΙΙ, ΜΜΕ 1)ΠΟΠΥ(:ΙΤΒ Μεοπτειτ ιιτι!ιπ 
=-Φ επγειτειπ ΒϋνετΙιοετοτέε , Με”, ει: οι· 
νοετεπΜπ έττόΜωΙ Βίι·Ιιτιτ -- ει ιπέήι·τι 
πό2νε ιε ο! @Η ἰεπιοιιτοτπἱε. - 

τ, Α: επόπγτεπι1εεει πω, ΜπΜπτιοΙ Μπι. 
Μι πέρα, π νέι·Γο!γειιπ ΜπάοπτιοΓεώέ'ιιτ 
Μπι! Μπι Μ” ιιιοτι:ο€, ιποΙγοΙ‹ εεΙιοΙ Μπι 
τιἱἑιπγιειπειΙ‹, εεΙιοΙ ει νέττοΕΜεοπ ΜΙέρόεότ 
ει τέτιπιτιοΙΙιο”ιιιει_; Μπι επεεπιπ, ΜΜΜ 82 
εάέπγοετιτοτπέΚ εεειΙπιπόεει ντιπ), τη επόιιγ 
Ιιέι·τγέιττ ιποπτιετεπεπόεε τοΙιετπό ιΙιτεπ Κινέ 
Ιειεπτέιετ ΙοτιετπόΒεεεό. (Σεπτ: οτιτι‹ιι ει τό” 

Δ Μι τέιπτιεποπνει "ΜΜΜ Κέρεεο!ε τι Κοπτι 
Βόετ επ οπγε2ετιι Μ ε2ΙΙότόι1Ιππε8πΙερίτοττ 
τοτπιόειοττειπι τϋτν6πγεΙ‹ επετιπτ Μτοεπι, 
ΜΒ εΙΙεπΙιεπ :ποπ ι·επτεΙτποε Μ εοτιει :ΜΒ 
Με Μπι Βἱεοπγἰιοττ οτὅΜιϋι ΙιεΠοπο Μιτε 

ΨεειωΙεΙιπω νάΙτόΙ:ΜΜι ΨετὅοιἐΒεπ 

Μ. Ζεοτιιποιετοι·, εειόΙ:-νειτοιιι τὅοινοετόΙ. 

1842-ιπ Μ!. νόΒόπ Ψιιτὅο2ότ›ε επι 
ΙειπιΜ2 ιιτει2νέιιι, οττειπ :ποιά Μπι 2 πό 
πειριἔ τειι·τόποπτειιπ. Απ ιοΒόεε τιέιιέτισπ σε _ 

ιειπτιειοΙ‹ έιΙτιιΙέιτιειπ ο8όεεειέεοεοΚ νειΙἐπειΙρ 
1ιιτιιιε 25-ι!ιει8,ι ιιιεΙγ ιπό'Μπ τιίίνεε Με 
ΙοΙ‹ ἰιΙΙτιιπιιΙ‹ Μ, ε το88οΙ έε ιιετνο_ιι Μπι .· 
είίι·ίί ΙώιΙϋΙε ΙεΡτόΙ‹ ε!. Μοετ Κεεάόπε!μπ 
Ιιειι·ιπειεΙππροε νέιτόΙέιεειΙε ιιιιι1Βοάπι, π” 
ειπιππι, Μπιτ ΑιιΒιιετιιε θ-Ιιτι Ι‹ϋτίἰΙ πω 

πιοάπιιπΙτ,. ιποΙγοΙ‹ ει νέα τι ΙιιεπιιΙιοττ ύτοπ 
οΙέέπετιπιτιέικ, έιπιτιέιτοτ πιόΒ πω: Πλέ8 Ιππ 
ΙειΙσιμιόε ιε πγιτνει ΜΜΜ, ΙιΙππιιπΙ‹ ΙιεΙΙοπο, 
Μ” ει πιέπ Ι‹οππ8ὅ νόι·Μπ επ οΙνειΙειειτ 
νιΞιπγοΚ πιέιι· ΜΜΜ τε!ιιι52πεΙι, ε πω: οειτι!‹ 
Μεοπγοε, Μ· οειιρἔιπ οεειΙ‹ εεοπ τι ΙιεΙγεπ 
νἔιΙειε2ττειτπειΙ‹ Μ. Α 

θεπιπΙιε τότΠειΙ‹, Μπτ ντιΙοπτιπ, ΜΜ 
Ιειι·, Κιοεπειπ, Βεττω, ΒοπιτειπεΙιγ, Επ 
πο! -- ΙπΜ!‹ ΜιτέιτειιιΒοε ύιπιιιτιιτ!ιεέιπτιτε 
Εϋε2ϋπτιετπ τιιιοπγέιτει ΒόσεΜπ ει Βόπ:5δι 
Ιιοποιεττιπ ΙοετϋΙιτι πϋνοππό!κοι εΙτιπόριόετ1!ιοτ 
-- τέτειππειττειπ νι:88έι!όπέιειιι ε" :Μπι 
Μπι εοιπίιοττ νιτέι8·οτ τοΜεπτόπεΙιτ τι Μέι 
ιι2οι·Ιιο:οτε, πιίίιιϋπόεο ε ιόι-πω νέι·1τοιά 
επι Γ6Ιϋττ. Α ΜΜΜ Ι‹οι·ι·ει ιπτιι·ειά τιειΒγνει ε 
Μπ ἰὅΓοπτοεεἐι8ιι όΙοτιιιίτ εΒγεε ΙιετοΒεέπει 
ΜΚ Ι‹ότιειΜἰ 65 ΜιΙϋπϋϋΖτετὅ ῇεΙεἱτ Μπι 

ΗΜ , ε ειιιτύπ ιπι!ιιΙνει τα ο!ιεεει·π Μό” 
τιιπτιοε νοποτθύτειτ τσΙταιεειιι. Α πιέιιπιιτε 
>Ι‹οροἔετ!ιεει 68 τειριπτέειι Ι‹ύπετιιοι τοΜπτετ 
ποπ πιέι· π τϋΜι ΙιεεΖποετ πγιιιτοττ, Ιιι2τοε 
ει!προτ ει2οπΙιειι οειιΙ‹ ΜΜΜ πγετεπόϋπτι, 
Μι επ όΙοτιπϋνι νο;γτειπ νι25Βιιόπωι , 
ιΜΙγ ἔγειτιπεΙ‹τ‹οι·έιτιειπ π. πιέιι· οΙγ τοτήεπε 
Ιειπι·ο ῇπτοττ, Ιιόττειπι τοΙμτποΕπι έιτνττοτνε, 
τι ιιιἔιῇπει!‹ τιι2οπγοει οΙΓ:ιιιιΜιετιιπειτι νόι·- 68 
ερεπόπιτόειοι Μτιειτέιεέιτ, επι οττὅΙ Γιι_πτώ 
τέιρΙέιΙέιετ Μ τοπιο τιιποπγἰτειπι. - 

- ο 

ΜπτΙεπ ΜΜΜ Ιοτιετο ε" Ιέι2τιετοετο πτωτι 
πἰ , ε ικα ΒϋείίΙ πέιπεΙγεΙε ο!γ Ιιενοε το· 
τιιιιιιοΙιΚειΙ , πο" τι Ιιιόε8 Μπι τιὅεόΒΜ, 
Ιπιποιτι πιέιτνέιπγΙιιπο8τιο, ει'ίτ ΙιειΙέιΙΙιτι πι 
ιΜΜ ἰιΙτειΙ. , _ Α 
__ __ Επιπ ,νοεεεπεΙππω ΜΜΕ Αυ 
Βιιετιιε,· Βορτοπιτιοι έει Οοτπ!ιοι· 
ποπ ἐνεπΚόπτ ν6τετποΙ‹ όε;ι·ο, ε πει τι Μ 
τε8ετ τΜἔ Μπι ΜΙ: , :Μια επι πόπιοΙγ 
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τοΙιειιιοΙτ ετιτιγιτε όΙεγϋιιείτι!τ, ΙιοΒγ ε ΙΒΙ 
Ηιτιεόεετιειι Ιιοεεεό Με νοεειοΒΙοτιιε !τεΙΙ. 
Β πω νοειοόεΙιιιεε, ετόε όε ιετιόε 
ΜάεεεοΙ ῇετό ΜΜΕ ΜΙϋιιόεοτι εε ετιιΙιετι 
εόετιεΙτ επεσε οΙΙοτιε68ει, ωεωτ ε Ιόρ ότι 
πιώ ΓσΙειιεεεόεεειι εΙό'Ιιοενετι, ε Ιοειιτιόο 
Ιτε!ιΙι εειιγνε!τει. οΙτοπεΙτ. Τεττό:Ιτοόεεότιι 
Μειο εΙετι ε ΙοδΙτιιΙϋτιϊόιότιιι ιόοιιιο!τει. έ82· 
ιεΙιετιι εεε οτνοεοΙτειιι. Μέι εεγότι, ο” πιο 
ε τιιίιεοόι!τ τοιιειιιΙιετι, ε ε" εεειοτιγ ε 

ΙιετττιεόΜιετι τιιοεττιετονίί!νε Ιιε!τε!τ εΙ ε 
Ιε2Μόεε Μετα! -- Ηενεεεόεϋ!τ πιοΙΙοπ 
που νεεεεόεΙιτιοε ιεΖωτ πιόΒ ιιγο πι ο έι 
ιοΙττε (ιγριιε) ιιόενο τε τετιτΙειΙοτιιιΙ τόπι 
τιοΙτ Μ!. Ε” !ιονοεεόΒε όε εεεΙιε|γε:ετίιτ 
ΙειιεόΒε :Μια τιενεεετεε εεεωτ Ιοεγετι εεε 
Ιιεό Μαι τόειΙοτεεΙιειι εΙόεότιοτιι. 

Ε” ιιινετεΙιιοΙτ Μ-ΙιόΙ Μ!. 28ετι ιιιοεΓι1 
τόάνότι, ιιιεεει ιιΒγετι εΗτοτ πιο; Π; ΙιιΊτόΝο. 
Π;γειιει τιερ εειό_ῇόιι ΜΜΜ ΙερετιΙτ ιιιοε,τιιειγ 
ειοιιΙιειι εειιι Ιιενεε εοιιι ι.ετιόε τιειιι νεΙε. Α 

τεε Ετόνοι!τοιό ό] τιγιιέεΙιιιεε νόΙ!;. »σετ δ!) 
68 ΜΙτότι εοτιιιιιιτόΙ εοπι ρειιεε:ιτοτΙό!τ, ε 6ο! 
;εια τετιόεεειι νόμό. ΑιιΒιιειιιε 1-ιότι Ιιενεε 
ίε_ιίε]όεΙτιιεΙτ εΙΙοπιιΙτ Με, όεειοΙτόινε !τϋΙδιιόεετι 
ε Ιιειι“ει!ιειι νε!ειτιο!γ τεΝεόε ότιετόνο! , Γιι¦ιό 
εεεεε!, ε Γόιιγ!ό εεοιιιεΙτ ιιγοιιιεεενεΙ, Μιγ 
ιεεποτιγ-, ε νότόε άιιεεειιι ΙτόρρεΙ, ε:οιιΙτινίιΙ 
στόεΙι πατώ, Εεεε ότι" Ιενετιεόε ε_οεοΙτόΙγ 
ιόόειεΙτοιιιώτιτ πιοειοΙοτιό Ιιοτιοιι€ετεεεεΙ ε εε 
'ότι. Α ιιγεΙν τιεόνοε Μ. Πειτε νόΙ6, ε εισαι] 
Ιεεεεπιτότιτ οτόετιόόότι; ε ΙόΙοειόε εεεροτίιΜι 
όε οτόε, ε ειινϋιόε !ιονοε; ότιόΙτετιγεόΒε ε 
τεειπειεΙτιιεΙτ (τιγροοΙιοιιότιε) Με Ιιε_ῇ, Βετε 
εϋτιΙτ ιιιειΙτότοε); τιότιει ΓόΙΙιόΓόεόε, Ιιετιγἰτι 
@η ε Με ριιΠεότ, ιόειιίιε; ε νεωιωτ εετ 
Βε-Ιιετιιεε; εεόΙτίἱτἰιόε :πετ 38 ότε ότε ποιό 
ΜΗ. Απ ότνοτόε ι€ετι "οτε, τεήεε, ετόε. 
Α Μι· Μέση Μ, ειετε:, Ιτιεεό εετεεε επίπε 
τοΝ.οΙ, ιιιἱΙγειι_ ε ΙτόΠιότηε ειίτιε ω. Βιοτι ε! 
Ιερότ εετἰε ωτωι, ε τιιιόότι 7 ότε 0.ε_ιΙιετι ε: 
εεεεεπό ε:έιτεε Ιιόεόε επεΙίόοΜι Μ”, ε τω 

Ιόιιοε Με ο" ότε Ιιοεεεειε τετ€ό ιιιεόεεεεΙ νέε 
ιόόόα. Βττο ο" .ειοωωιω ό] Μόνοι!τεεειτ - 
2-ειι ε Ιιειοε ΓόΙ!τεΙ8, Ιτονόε ΙιεΕγεότεεεόιι ιτι 
νϋΙ _ιόΙ όι·26 ιτιεεετ, ε ιτεεειτ ι·ειιό!ιο ε!τετε 
!ιοετιι. ΒεεεεΙι 8 ότε!τοτ Ιιειιγ2ετότ τοιιάεΙΙ.επι, 
ειπε ει;)·ειοτι Ιιετιγεε Ιτόνοτιτοιωτ. ΕττοεΙιε 
εεε ειοΙιειεΙιετι ΠΠ ε Με ιό”, ε 11848 πιτ 
Ιιετό ε!Ιεροι!ιετι νόΙτ; εΙτιτοτ ειοτιΙιειι ΙιιττοΙειι 
Ιιοτιοεεεει.όΙ ΙερειιΙτ πιοε,- ιιιεΙγ δι ε: εεγΙιε 
ΙτετεεΦό, ε Μου ιιειιι οεε!ι ει ε!ειιγι (εστησ 
οτἰνιιε) Ιιετιεπι ε τετεγι!εΒοει Ιιιόεε Μαι οεεΙτ 
Ιιετιιετ οΙγ τιιεΒοετε ιι6νο!τεόοπ, Μ" Ιτϋ!ϋ 
τιόεειι ε νόΒτεΒοΙτ τιιετνειιγΙιιόεεεΕ νεΙετιεΙτ. 
Ε τιιεΙ!επ ε Μ] ιιεΙιόι, «εε ίε_ιιιε!πιεε; ει ει 
ΙτεΙτ ΜΜΕ; ε ΙόΙο,Βιέε ιιεΙιόι, εεεεΙγοε,ειε 
ροτετιΒ; ε ειινϋτόεοΙτ τετιόετΙειιοΙτ, ε ειίν1ιοιι 
Γειόε|οιιι όε εεΒοάεΙοπι όποτε; ε τεεπιτειεΙτ 
εεειιιτιοτιιτιόΙοε ΓόΙριιιι'εόιεΙτ όε ότιόΙτετιγοΙτ; ει 
εΙΙιεε Ιιο!ιόιο1τ, η” ε “κι ΙεΙιετό!ε;; όειειοΙιό 
πι". ΜΗ. Αι ότιιιόε "σα, Ιτιοειτιγ εεε ειε 
ΒόΙγειετϋτΙοε. ΜιτιόειςΗιει. εεε Μι ότεΙτοτ 
ετδε :Με ερεΙιετιγεε , ότι εενόε-:όΙόεε, όΙοε 
1”οΙγειιόΙτοε ΙιεειΓο!γεε οεε:Ιειτοιοπ, πιο!γ επιπ 
ε" ότε !ιοεειειε τετωπ. - Α Ιιετοε ίόιτέρ 
ΜόεετδΙ , ε ειι.ετι ειιν-ϊόιόεΙοπι έε εφετι 
τΙειοιιιτό! ρετιεειοΙιτοόόΙτ. ΜιτιΠιοΒγ ε τιιοΙοεί 
τω. τιιΙιειώειιι ΒϋτιΒγϋ!Βετόε έε άϋτ2εϋΙόε ω 
σε πει εειιι ΙιεειιιεΙο, Ο ότειτοτ ε Ιιειοετιειτ 
πάει Ιιεεετε εε εωιε.ειειε ιιιεΙεε, τιεσ1νεε 
Ειοτοεετεεό!τει τόΜτειιι. Βττο ε Μάθε Ιτιεειό 
οιιγΙιϋΙτιἱ ΜΜΜ, ε Ιε!ιεΙτ πιετνειιγΙιιόεεε ε! 
τιιιιΙτ, ε ειι'ν-ίε_ιόε!οιιι όε εεεοόεΙοιτι Ιτιεο!ιΕι 
ω, ε ει ιτιοΙγε-ειίτιειει ΙεεεειιΒόει. ε ν6τϋε 
εΙιεΙ νεΠ.ειοπ Μ. ΟεεΙτ 10 ότειτοτ Μο". Με ε 

Ιιόεόε, ε ιιιἰιιόῇετΒ απτο ε: Με ε;" ότε Μει 
"τη “Με Βιιεεεε. Μιτιόειο!ττε οοϋτιάσε ό 
Ιοιτι Ιτόνοι!τεπειτ. Αι εΠεό οοϋτόττόΙτόιι πιό! 

Μάτι ΙιοεΙΙό _ιοΙοιιιόεεόε ιιόΗτϋ|ι, ε ιιιεεοόιΙτ 
(Ιιόιίδιι) εΒόει ιιερ οευρε ΙιόεόεΙιόΙ εΙΙό, ε 
ΙιετιιιεόιΙτ (Ιτόόόειι) όόΙ€όΙ «Με τετιό (ιιιειά 
ιιοιιι) οειιρε ΙιιτΙο;Ιιό! έιΠό τοΙιειιι; ε Βάι πιο! 
εόιιεΙτ Ιιενοεεόεο, ε επεΙιεΙγειοτϋιΙειιεόε, ε 



Ύοε:‹-ιόεΙιιιεε νόιτόιό2ειΙι -ε-ε ο ιι ιιιέ ι ει ο ι· ι ό Ι. Με 

' . 

:ιι ειοΙιιο Ι:όνοι!ιοιό Μ” εγοιιιΒόεόε έε ετοι 
νέι!ιοιόε ιιιιιαιι.ιόΙ: :που Η: νοειοόο!ιιιοεεόΒόι. 
Νέα ιε Αιι€ιιει. 3-1ιόιι ει Ιιόιτιειτο!ει- όε εεε 
ιετοτΒειι όΠό @ι ρι·ειοιιοιιε όε ιιιεΒγοι ιω 
νοε Βι·. ΒιεοΙιοιΙ' ιιι· κιιιόοειι Ι‹όι·οιοιι Μ. νόΙοιιιό 

ιιγοε:ειιιιτ ιιιόε ε" ιοΙιειιιιοτΙιεΙΙ ΙΙ188νέιιιι1ι1Κ 
Μ" ΙόεειιΙι, ιιιΠγ ιιγοιιιόει (ιγριιε) Γο8ιιΔ πιει 
Βίιτ ΜΜΙόόιιι. Πε ει ΙοθΙιόιο!εΜιι ιοιιιιιιι ιειιιότ 
ο!γ Ιιονοε νόΙιιιι, ειΙιΙιοι· ιιιιιιόειιοιιοΙόιτο ει Με 
οιιιιιιιιιιιιι άΙωιΙι οΙιοΜεό!ιοι ΙωΙΙειιο πω, ε 
οεειΙι ει:ιιτέιιι ιιιέιε, ει ι.ιετε8 όΙΙόροιιόιιιιΙι ιιιιη;ίε 
Μό ειει·ειιιιοι ιιιιύ!ιιι. Με ειΒοτοε·, οειιρέιιι μεγ 
ΡιιιιΒ (ι.:ιιιικειοιιιιι) ίόιοτει. ιιό;:ιγειεεόνει ΜΡ, 
ει: @Μια ιιιιιι·ιιό, ιιιιιιιιιο8γ ό” ιε €γειιεεεό 
μ: ιιιιειΜ. ιιιιιΒόι ΙόΒειἱιι Γόιιωιιιιιιι Ιιιόριο!ειι. - 
Εἔόει Πιερ ΙιἔιιτειΙειιι νό!ι, ε @Η ΓόΙιιόιιό όΙοιιι 
ΒϋνειΙιο:οιτ. -- Πεϋαϋι·ιϋΙιόιι Από 4!ιέιι Μπει 
Ιειιεόἔ οετι θ όι·άι€; οΙ‹Ι‹οι·-ΙιιιιοΙοιι ε Ιιιόόιιι 
ιειιιότ οΙγ οιόνοΙ, ιιιἰιιι τοΒιιειροΙότι, όΙΙτ Μ. 
Ηινωνει, ειιοιιιιειΙ εε εεόει Με έε Ιιόιιιι ΜΗ 
ιιιοΙοε ιιοόνοε Βοιοι;ειτόεοΚει τόιοιιοιιι, ε οι 
:Μό νόέίεΒο!ιειτ ιιιοΙοει ιιιΙιειιιΙ:ιει Βόιι€γόΙ€οκιοτ 
από ω; Βάι ότε ωιι›ω τιιόι ει ιιόεό; εωΙσι 
ιιιιιωτικόιοτι, ιιιοΙγ σε:ιΙΏΙιειιιει·, ιιέιιοιιι όι·ει 
ιιοεεεόι€ Με ιιι:ιιιέιεεειΙ νόμόόόιτ. :ΐ-ιώιι ο 
ΒειοΒ Η ειειιιοι· οιιιιιιιιιιιιι, είόΙ ιιειιοεόΙ‹ 
Ιιιι€γειι_;εόόόΙ, Αοοι·ιιενοιιει όε ροτιειΙ ΜΜΜ 
30 ΙειόόόοεοΙιετ Κειροπ, ιι" Ιιοιιγ ιι:οΙ‹`ι›όΙ 
όι·όιιΙιόιιτ 2 ε:οιιιετ νοι;γειι Μ. ΜόΒ :ποπ "ερ 
25 εεειιιοι, ει τόΒΒιοΙιιοτ ρθω θ-Ιιιιιι άόΙεΙόττ, 
ιιιιιιτ Ιόιιιειροιι νότιο Μ, σε Μ: ιι:οιιΒειιι`ιϋΒΒέ 
νιεεπι ιιειιι τόιτ. ΠιόεγόΒγιιιόό έγειιιόιιτ ει Με 
τεἔ @από όιόόΙιΙιιιΙ Μ, ε πω: Ιι:ιεειιόΙετε 
ΜΜΜ :π εεόε:εόε τόΚό!ειοεοτι ιιοΙγι·ό ΑΙΜ. - 

ΜέΒ ει ιόειιιιιέιι·ει (όοι·ωιι εειΙιοιε) Με!! 
άισεόιετοι ιιιοιιιιιιιιοιιι. Α τότοιεεόὅι μι 

ι·ειεπο!ι έιΙωΙόΙιειιι εοΙι!ιεΙ ιιιιΒγοιιιι Μπιιοιιι 
όε Ι·ιεήΙιιιιιιιιιιΙ νειιιιιιιΙι νει!ιιιιιοΙγ νι·ειοεειι·ειιιοε 
(ιιιΊνόεειιό) ιιιιιιι εε οινοειιο2, Μια ΜΒΜ 
Μ'ιιιτεΙιιιε!ιόειιι οειιΙι πιει ιο!γειιιιοτΙιιιιΙι, Επι 
ει »Με ειτοι·ε:Ιι όε ιιόιιέιιιγ νι·ειοεειτο!ι ει Μισό 
εοι;ίτοιιι ιιειιι ιιιότει!ι. ΕπεΙι ειιϋΒΜ κι" 

όνέιΙτόΙό2 εΙΙοιι !εϋνειΚεεό ι:ιιιόοεοτ ΜΜΕ. 

Α Ιποιοι; Τ? Μ2Γει Ιονειετ 52εό]ειι , ε επο 
Ιιιιι, ιιθεγειιθι ΙεοειρΜεόνόιι, ει;γ ιιιεεωγ 
νί2Ιιειι Νίκο, ε ει ιό:επει ΙιιιΒγιει. Μιιιόεειτ 
Νεοιιγοε οοτειιιόιιιένειΙ. Α2 ειιιιιειο!ι εποπ 
Επιιι επι ΜΜΜ, Ιιο<έγ ποπ πω· ΜΒΜ 
Μιε2ιιέΙ. Ηοπέιτι1 Μι νέιΙιόΙό:Βιιιι καπνο 

ι1ό ιόοειιό ιοΙγειιιιοόοτι. ΑΖ 68%: ιιέι·οιιι,4 - 
ει ιιιέιειΙι Μ” Μι·ιιιιιόιιοροε ιοιιειιιιοιι θεοι. 
Μέι· ΙέοιεεΖιιΉ. Με Κωδ ει ι·οιιιιιιι ιόόιε 
εΙειτι ΜΜΜ ιιιιιΒόιιο2, ιιιεΙγ έιιιιΜιιοι· Βο 
νεε, νεεεεόοΙιιιεεε!ι Κακό ιιιόΒ εοιιι νό!ι 
εοι·οπιιιόό. ΜιιιόειιιΙιιιεΙι Ιιόιιγιειιό Βοιω 
ΒόΊ Ιιόεει1Ιτ ιιέιιιγι.ειτότ τοιιόε1τοιιι, ιιιιι·ε 2 
ε 3-ε:οιοε Βόιιγίιε όε ιιειειοΙγιἔιε Βόνει!ιε 
πω. Ει·ι·ε ει ι(ί2ΓίιιιειΙι ωιιιω Ιιεῇιόειι, ει το!! 
εεἔιιιιόΙ Ιιιεεό νεετιιἔιιΒΙ› νεεεεόιι·όΙ ει Με 
Με Ιοιιέιιιιοειιιττειιι, ει νοεεεόιιε!ι ΓόΙεό τό 
εΖέι ει2οιιιιειιι, ιιιεΙδι ιιιόΒ οειι·όΖό, Ι'ι1νοε 
όε Η18Υ, ιιειιι ιιιιεειιέιΙιωτιιιιι. Μόιέ ρθω: 
ει Με ΙιἐῇϋόΙ οἔγ οΙποιιιιγιτ Με ιιιοεεεεΙι· 
νίΖΙιειι Τό2όΝοιιι, ε ει ιόΖετοι οινοεεόε; Βικι 
ιιόιιι ΙιεεειιέιΠειωιιι ειΖοιι ιιιεΒιοέγ2έεεει, 
ιιοΒγ ιιιιικΙοιι 3-όἰΙ‹ όιόΜιιι ιΙγειόιι ιό2ει 
Ιιόεειωεεό!ι ε ει Με ΙιεόΙΙόε:'ιι€ 4-5 Πχ 
ιιόπι€ νέωεεό!ι Μ. ΒετιόεΙέεοιιιιιιοΕ εαπ 
ἔοΙιιιειιοεειιι ιιώιιει ιιέ21οιιι, ε ει” τεΙόΙωιιι 
ῇοΙειι 2 εεειΒειι, Μ” ει Με ιιιέιι· ε Μό! 
ΙειιιόόιοιιιιιτιιιιιιΙ ιιιεΒεπόιιτ. - 



Μ4 Κ8ιΙθε Β πι Μι ε ε πι ΙπόιοὰἐῇἐΙι6Ι. 

ΤπιρπιπιπιιΙπιπι ΚδιΙόειοΙε 
πι πι. Κ. οΒγεωππι ιπεΕπόειΙ κόι·οά:ΗΜπόΙ, 

ι. Βιι!ειειειει 1. ρπ. ιππ οΙθωιέιεπιι ιιιπιπι παπι Βπ·. Κονίιοιι-8οΙιεεινέπι πι. Μ. οι. εοΒέ‹ι. 

Π. ΧϋιΙόε. 

ΒὅμιιροΙν ιπάρ1ϋππιιιι6ιοΙ Μια! ενό 
ενιινει (ΒπιπνπιπποριεεπιΕπ). 

Ε ί. έν .Ιεππιιππιπ· '.Π-όπι νέτοιοιπ Μ Κόπο 

ιΜπιιπΕιιιι οι" 32 ένω ειοπεπισεάιΙοπι Γ6Μπιίνοε, 
Η πιό!ιέπιγ έννο! ΜΜΜ οι" δπιενιΙΙποιόει πο 
Ιιοπιιπι!πΙ ΒόΒόιότ πιι:ιι6πιοπ:πι Ιποιιό νόμο, πιοΙν 
ών ΙπεάνοιοιΙοπιι1Ι Ιιεεοπιπ. Μ, Μ" ει εόπιέε 
ΙιεΙνέιι ει εδε πιεππι οεπιΙπ πιενειειοεοπι Με Βοι 
ρειάνπι, Ιιπιπποππι οΒγειοπεπιιιπιπΙ Με! πε ΙνιιΙππιά 
να ππιειπειι3οιπ. Α νπιε!ιε ο @ε (Ι.πιπνιιιπ) πιΙεὸ 
Μ" Ιιπιπέιπιπ ιι·έιπινπιπιπι πϋι·ιόιιι, πι" Μ" ει 
ενι1π·ϋρειιι:ε ειιιΙει€οΙπ (Ιιέπιππιεπιπει οπιοοιιιιιοπάοεπ) 
ππιειπάπιεππι ιϋΙπόΙΙειοεεπι, ε ε: ρειἱιεροποι ειΙεό 
πιο! επιπνει _ιοΙιπιπιιιέπι Ιπειπέ νόΙιειΙπ νέιΙεπειι 
να, πιιι οι ιππιέπιπ ΙπιποΙϋΙπ ιπέιπινπιειΕ ιιιοΒιοΙεΙδ 
Με νιΙέπεοεειπι Ιππιπιιιιπιι; ει πιοἔγ επ ρεπιπροι·οι 
Μό ΜΙ “πινει ει ροκ: οι” πέειόνοΙ !πετιό 
νόΙπ νέ8νει , Ιιιιοπινπιππι πι” ιπιέΒ ει πιπιιιεροποι 
ΙιπιΙΓεΙέπι οΙάειΙν·επειΕ ϋεινε-πιγοιιιιἔιε ιιΙπιιι.π νι!έεο 
Μπι όι·οιπιοιό ποροΒέιει, πιιοΙν επ ια πιοποιτάπι 
ιιιΙιπιπιιπ εἔγπιιέιειιιοιι εύιΙόπιι1ε.ΜιόΙ ειέιπ·ππιπιιιιπ; 
πιιεπι ππιίπιτ πιάνει να" εΙϋιιϋιιΙιπ, πι πιοποιο!π εο 
Ιιοι σεων επέιΙππεοει ενι1τπιππι Με! - ιοπιπιτ ιό 
πιόΙοιΙοπιιιι - Γοιι·ειάνέιπι οΒγππιέιεΙιο:, πιιο!π ΗΝ: 
Με πωνέπιπιό ππιο:ἔἐΙ‹οπιγειΙ‹ πιιιιπιιόπιιιιιπ. 

Α 868 ο” ειϋειτ Βπιπειειινι Ιπινοπποόόοϋ 
1ιοπιοπ·ρετΙέιεέπιπι!π ε οΜιί$! επωι: ΙιοΙνιΗιεει Με· 
Ιπεπιγοπιάεόπιεις πεπ·ππιπ-5ειοωε 68 ε:ϋΙπεόεοεΙπέρ 
χιεπιι Ιπϋνεπνοιέεόι, πι ΙόΙομέει πιοΙιόιεόἔοι 
!όΕπιπΙε Ιιοτειέϋπι!ππιόΙ, ιιιοΙν Φϋπιεππιέιιγ ίδιπόρ Μπ 
ω» νοΙιειδ όειπο, Μ" πιει ππιιππι!πει όε ιπιο:Βέιε 
ιπιεΠοιπ Εδώ Ιενοεδπ. Ιππνέιπι ο ιϋάϋΙππιο ιοπ·Ιόόό 
Μι, ιι πι ΜΙοεπόε εεΙιοεοΜι Με: ; πι" ΜΥ Μπι 
Μοιπ ππιπιπιιπ.έιπέινοΙ ιοΙΙππιενπιι. Α. Ιοπιοεο πιπιενεέι 
μι, Μεσα π'όΙϋπειιι ΒόΒΙνιιιπ ΙπϋνετΙ:οαιόΜπι 
ριιοΙιε οι νει ει ποιοι; πιιιπιπ;ιπι 68 ειπα Μισε 

νει, ενόπι€ι1Ινο, πισω ε" πόιπιο ει πιπιπιε Μπι 
τέεΙιει πάι·ιιΙό ΙονοεδπιοΙε ειιοπι ΙνιπΙποιι ΙπἰΙϋΙπο 
Μ; πιο ειδΙιοΙι Ιιατέεα ἱε :Με νειπι εοιπιππιιπιίι 
νε, - ππιπνεΙ ΙόΙοιμοιότ νιεειει ΜΜΜ πιοππι 
Μάρω, ππιιι πεπιπιι ιπιιπιπΙοπι ΙιεπτέΙνοειειΕιΒ οιίΠπι 
ιο_ιιέεπιέΙ επϋΙπεόΒοε. 5:όνειΙ δ Ιάπει:όΙππε Με 
ειεπϋ Επι] ει Ιποιεθπο Μινι: οΙν πινοπιπιειε:ιό, 
πιο" Μό! ππιιιι6επι έι·οπι ππιοεειεΙκιάύΙπιΕ όΙππιππ. 
ΒενόΙιΙιΙπόπιι ειδε τοειειιΙποιἀειι ε εΙόΒ όρ έε 
ειπέεπειέεοε ει: οι;νεό. 

Κόι·Ιιειιέιπωι. 

Κόπιιειώι·ιπιιιιιιΙπ ιιΙπιριπιιιΙ οεει!π πι Ιιεεεε 
Γ6!ϋΙοιπ1 εδειγιιΙππιιι ιιιιε2ιιέ!πιιΙπ, 8 απ ππιἰπιτ 
ποπιιιοΙΙοπιοε "πιω, πιιοΙν ει” ππιέε όΙοιππιί1Βοπι 
ιοΒΙειΙπ ειπινπινοι, π. ι. πι Ιενοεδι ε πινέιΙΙππιπ νε· 
ιει Μ -- :ι ειρο!νοΙ: π'ειΙδΙι ίο8ειΙππιυπι|ππιέΙ ΜΒ 
ν:ι--€δΒειροΙνιιειΙπ, - ό8 ρθω, ππιινοΙΙιοεν 
!ιοΒοε ΓόΙϋΙειϋ ειοπι ΙνιιΙπ -- Ιιειμε @μι 
ροΙνπιειΙπ ν. ΙόἔεἱροΙγιιπιΙιπ (ΝεπιπΙσοπιΠετοΙ επι 
ΚοιιΙΙπορίε) πιενει:ϋΙπ. Ειοπι πιιοεπιονειέεΙιοι 
πιοπέ ειι!νάπι πι ειροΙν ειόΙ‹ο πιι%·πιονο2όεότ - 

Ιιοπ_;γ επι πι ειέΙεπεοΙποιι πε!έιΙωπΕΙπ, ει: 
εεόει Ιπόπέ!!εροποπ ιϋΙπόΙοιεεοπι ιπιποιωι ω. 
οι οιιΒοάόΙποπιν πόειο!ποπι πι πιοιπ,€οΙ ειι1Ιπεόμε 
Ιπόρροπι ράι·οευ!ό ϋεεινοπιιιιόὸάεπ, 1ιοπιοτρει 
ι:ιέιει. ΜΜόπι ει πιοΒοε ειπιοΙν ιιιοΒιιονοιέει 
ΙιεειπιάΙοπιι, όπιειδπΙΕΕ, πιο" ει ειρο!γ Γό 
ΙϋΙοιόι Μπιπιπνο, επ ειροΙνοΙππιειΙπ Μ. πιοπιιοιπ ιε 
ΙπϋΙϋπιΒόιπετοΙπ ιπιενέ. ΝόιιιοΙν εοΕιόετοΙπ ει ίεΙπό 
Ινοε ιιιιιιιωθι ει ειροΙνο!π Ιἐπινοἔεε _ιεΙΙεπιπιοΙπιπιι 
τοΙπιπιιι!π; πιοπ1ιε που τοπιάεΙΙοπιοε πινι!ύε νει;γ 
πω, πιιεΙν ε" ππιιιε έΙοιιιιιι αιπωΙππιάννοιειι 
Η Ι'ει!ό, ΙοΙιοπ. ι3ιοπιπιπιπι Χάμκω 881) ιε, πιο 
Μια "Με πι" πιοεεε, πιιιπιπ ΜπόΙνοε Μωα 
πι ω, - ει πιόΙιώΙ ω” οπου ιόΙίιΙεπ-ΕπϋΙϋπιΒ 
επ58εΙπ ιι·ιι:πιτ ει Μι· ιιιππιδεόΒο νέ!ποιπιόΙπ. Α: 
ιππιόπιπ ότιπιτειι -- ει ειροΙνοΙππιεΙπ: ειοΙιειρο 

-ΐο 
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!γο!‹ι·ε, Ιε!ιό!γε!ρο!γο!ιι·ε ε !ιεπειρο!γο!ιτε 
νε!ό ιιιοε!ιπ!6ιι!ιδιτειόεε ειοιι!ιετι, ιιεπιοεε!‹ 
!‹όηόεΙει! ειεπιροιιι!ιό! _ιο!ειιιό!ιοε, !ιειιοπι 
πγόεγτπόι!ι το!ιιιιιοι!ιοιι ε !όιιγοεοε.ι 

ΜΜΜ. 

Κόι·ι!όε ιιιιι τενὅ!ι @μπι ιιιειι πεπιε 
!οπιιιιε!, πω;; ο!γ τιγοιιιεειτό:ε Κιε!!ιει!επ ε Επι· 
κυριε ιιόινο, ε Κ! πιιιιι!ιε Με! !κόιιτο!επιιιει!!ι 
!ιοι·οειι! !κοιιγειέτ, ειε!ειι ειοιιΙιειι εο!ιε ώσ 
Βειιιιὅ !ενειιδι ποτε !‹ερ!ιεινειι, ίο!γτοιιοε Γε! 
παω το!ιεπιο!‹ Με! ειοι·οιι€ειιει!!ι; ‹!ε ε 
ιιιο!γ έι!!εροτ ει εεγοιι επόειεόπέι·ε Ι‹έιι·οεειι, 
ε ό!ετόιε ιιιοετόν!τ!ί!ϋΙ0€ !ιετ, πιιιιτειι ει επε 

> ι!εΙγοιοτι Ιό!ει!κιόε Με! ε!πει!ε!χοιΦει!!ι ε νότ 
!‹ει~!ιιΒόε, τε!ιει ει ό!ει !εεεει!ιε!ειοεε!ι!ι πι!! 
Βόι;!όεε ιι? 

θγόεγιιιόό. 

Μιιιι!ειοιι !ώιιι!ιιιειιγο!ι ε” !ι!ειοιιι ε!ο 
εειι‹!ϋ ι°οιιιοεεεἔιι ο!‹σ!ι ειτε, ΜΥ ε ειετειι 
σειέι!ειι !ιοτοπιιο!ι εεείωόΒει ιιγύιτειι! Έμπει 
ι!!π!ι, πιο” ε ιει·ιιιόειοΙ: €γόεγει·οιόιό! Μ. 
!εε!ιονεε!ιοτ εοπι νέιι!ιετιι!; πε πγόεγειειτι Βε 
!ιειεεο!‹ εειιι !ιόρει.ε!ε Μ ε Βόι·ε!!εροιοιι Βιε 
!‹!εε!ι!ιοι Ξε _!ενίιειι!, ε επά!πο!ό ε!ιο! ιιιι€γο!ι!ι 
ιιγ!!εειι εϋπειρο!γο!ιιιεΙ - πιι!γετι ει ε!διιιιιι!ι 
!ένδ !ε - πγόεγι!!ε!ε οει!ιδιό!τετετι, ει τοιού 
επιιγ!ειοι· ει·ϋπιί!νοε 1ιο!ιετεειιε!ι - Μπέκι! 
ιιε!‹ ·- ειει!ιιιι€ιιγε νό!τ. Αιοιι!ιειι πιο εοιιι!ο! 

- 3έι!ι όιιϋ!ι, πο" Μ;; ειειιιοεε!ι ε έγόεγπ!εε! εεε 
ιο!ι, νε!ειιιιιιιι ειτ εε !ιι€γ_ιό!ι, !ιοΒγ πιί!!όι.ε!! πιό 
ὰο!‹!‹ει! Ιιὅνε!!‹εἀϋιι!ι οιειι Με! ε!ιε!νο!ίιεεει·ε. 
Αιο!ι Μπι!! @Με Με !ότει!!ι Μ. ε Βιιριιγ 
ποπ-Με ιιγι!!νει·ι·ετ, άι ε νε!ρεειι-ϊό!ε Ειδι 
ειτόιε!, ιιιε!γε!‹ Μι!!! ειοιι!ιειι_ιε!ειι εεοιϋιι!‹ 
πιό! οεγ!!ι εοπι !‹!ε!έἔἰιὅ. Αι έι!!ειιοι Μ. ποιησ 
!οποιτ, ε !‹όιὰὲε, ιιιε!γι!ι ει; ιιειγο!ι!ι, ε επιση 
ε, νεἔγ ε !ιε!ιοιιρετ!εε? ε ιιιε!γ!!ι ι·ειιι!ε!!ε 

·πεεεόπ ιει!ιεεε!ιΙι ε παθετε ιιέινε? ει-ο : πο” 
ε 1ιεει!νο!! !ενοεδιιε!ιι ε” τόειοε εὶρο!γ!γιι!‹οιι 
ιο!ιι!!ιο, εε Μ, νει" ει: !ιοεγ ειοι·ιι!ι εδπ_ιόιι 
ε!ιε! ιιοπι !ιεχι!ιετ ε!όεεεεεε !ενοεὅτ. Ιἶιι πιει 

πιει εεειιο ει ιιιό!εόι ιει·ιοιιι ι'οιιιοεε!ι!ιιιε!‹, 
ε !α!ιοεε!ι!ι !ιο!ιετέιειιιιε!ι, εε !ες!κενόε!ιό παπι 
!ώεε!!ιοι!ιιόπι - εισιι Ιιε_ῇοιι εεε!τειιτΙδ - 
!‹!νε!ἔιι! ει εΒέει !ιο!ιοι·ρει!! Βϋει·όειι, Ιιε ει 
επγι·έειι·ϋ! ο!γ ιιεεγ Μιεηεάόεϋ ιιοπι νό!πε, 
πο” ε 868 πιο!εδ !ε!έιτ επόειειι ε! !κεΙ!ειιο τόνο 
!!ιειι!, ε: !ιε πιεε ι·όειιί$! ι!γ ιιεεγ !γιι!‹!ιόροιιἐε 
ιιιε!!οπ ε" ιιοπι !ιον6ε!ιέ κε!!οπιοι!ετι !'οιειιετ 
ιό! τ. ε. ε Με; τε!_ιει ε!νεειι6εόι6! ιιοπι!ο!ιετ 
πε Φει·τειι!, -- πιιιιι.ε!π ε !ιεπε!πόροιόει·ο πιπ 
!‹ινειιιειὸ πινει!! ιιειιι ε !ιειιε!ιόριδ ιέ!ειιιιί!νε 
Και !‹οι·εει!ί!! , !ιειιιιιιι ει ιιιεειει·εόεεεειι !‹όριεττ 
!ό!οειδ !γιι!‹οιι !0!ύ!Ιιε Με άι Μ. Ε πιο!!ει!ι ε 
ποιοι ιιιοιει πιιιιιΚειε ί!ιεεότε ειιιιτο ε!!κε!πιει 
!ειι ιιιει·ειιιιε, ε !έ!ε,ειόε ν!εειετει·ιόιτετεεενε! 
Μιά ει·δοΙ€ιε!!!τεετε ιιεπι !ένέπ ε!!‹ε!πιειοε. 
Π" ρεκιιε ε!ιει· Βιιριιγιι·οιι, ε!‹ε!ι· νο!ροειι 
ιιιοι!ιιι ΓοΒιιειι!ι ε ειρο!γ!γιι!κει Ιιετϋιιιιι!, @κι 
!ιενεεω νε" πε!έιιι εεπιιιι!ι εεπι ιιγει!ιιι!1, πιω 
Μπι ιιιοεπιει·εάιιε, ιδι πιό; τε!ειι πϋνε!πει!ιιέΚ 
ε ιιγοιιιεειτό!ι!ι Επι! ε !'ιι!!ε‹!εε, !ιε!ιοεγ ε !γιι 
πω, πιε!γ ε!ενεεό!ι!επγι !ιονοεΙι!ι!, !ιοΦερεει 
ιεπό!‹. Ειι ιεΙιει ο!γ τοι·ννε! εοπάο!οπι ε πι!! 
ιόιο!ι ε _ιε!ειι εεειΙιοπ !εΒιο!ι!ι Μεινε! !ι!ν!!ιο 
ιδιιο!ι: !ιοΒγ!ιε ε Ιιο!ιοι·ρει!τ 868 ε" ι·έειι6ι 

° !ε!νει_ιοιιτι, ε ει ιιιιιέπ ιειιτιεπι πιόι·εό!ιε!ι πεπα 
εειιιι Ιγιι!πιτ έιτρ!ειι!.ε!!ε Νότιο! Ιιε!ϋπιόπι. Μέι· 
εό!ιε!ιπειγεεειι!γιι!ιετ “ότι !κιι:ειιο!ι !κόρειιιι, 
πο”, !ιε επ ει εηι!ειιτε!τ Μ; !ιεεει!όεο Με! 
ε!ιει·ιι! πεπι ε!!ιοι·ι!!πο !ε, οι ει επι!ί!:επ πεπε 
νεειτόει πο νοιιιε πιεπε ιιιέιπ, πιο!γοι. Με». 
Με ε" ιιιΒοιιγοε πιόιεε-Ισπιειιε! ιό!ιέ!οτεεειι 
ω Μισο πω!. 

Μίιι6ιο!! ι.ει·νειιι ει, πο” ε ειρο!γι Βόι 
ιιγοιό, ε ε ιδέει!!!ιιι!εει ο!‹οιό ΜΒΜ, - 
ε,εγ ιι6Βγειεπϋ ιιιετειόε 65 !”ε!Γει!όε Με! Μιά 
νο!ἰιοιιι -- απο πιει; ειόιιτ πι ειιιΕεόε τοπιιοπι, 
πιἰνε! ε Με τϋ!ιό!ει!ειι εε!ιειϋνοι!ιὅ! ει, ε !εγ 
!ιεεεόόειε ιιοπι !ενόιι πόροι, ε ει ειρ!ειιτε!επ 
ι!ό !ι6ι·πε!ι ει ε!!ε!ε Βο!ε‹1οιιε!ὅ τόιιε!ι!εε!! 
ό!ετιιιϋνοε οπγοεϋ!όεέτ πιοε!ιιιιείτετιε!. Α Με 
ε!τενο!!ιεεε Με! τέιιιιετ!τ εε!ιι“ε!ιι!οτει, ε ειρο!γ 
ιιγ!!εεεε! οΒγιιιτ, ε" ε!ό!τό! !ι!νέιιοιι, !ε!!ει 



Μ!!! Κ;!2Ι6ε Β ε! ! ε! ε ε ει Ιεότοι!ε!!ειΒ6!. 

ω”, ε·ίε!!ιεηιο!ι !›6ι·!ειιιοπο! Μέσω ΜΓόε!ι!!, 
ει! τόει!ιιτ Βοιτι!ιοε, τόπικ!! ιινο!οιειε νειι·ι·ει!!ει! 
ε: εοϋεπέ!ε!‹!εε! εε_ενεείιειιι, Ιεϋ!οε6ιιϋε όι·ιιιι!εο 
εό5!ειο ι.ειι·ι.ειιιι, ε @ν ει: έ!ετιιιι!νοε ο8νοείτε!ετ 
ιιιοε!Διεόν!ειιι. Α πιί!!ότε! ΜΜΕ ε-!εόνοι!εοεδ 
ε2ε!!:ο!‹!›όΙ ε!!!ειικ!; 1) ει !ιεε€ ο!ιε!νο!ί!ε!εε!!›ό! 
(!ιιιτιόεει!ιό!); Σ!) ει: ε!τρ!ε!ιΜ!ειιιι!ό Βδι!0ι!!02 
Ιι!πιότόεό!!δ! όε !`ο!!ο!ιόεό!›ὅ!; 3) ε! νέι·ιό5 
σε!!!ερίτε!εε!!!ό!; 4). ει Μ!ιε!επιθι 52ό!ο!, ε ε! 
εο!!ειόΙοιε τό52ἱιι!. οεοπιόε,. ιέ5ιιιιι ιινο!οιειε 
πινακα!! οενεε!ι68έ!!ό!. 

Π! ιιιϋιόιο! !ε!ν!ιο!ε. 
(Ρ ! €. Δ Ι.) 

Α !›ειοἔ ν!!εέι€οεεειΒ Μό ΜΜΜ!! ειι·οιοιει! 
Μ! Μό, Μ! !'οΙενό !ιο!ν!ι0ιο!Βο ε! ιιιϋτέτο!! ειπ 
ιε!!τει Γο!ε!ε!οιτ. Εἔν!!‹ εο<έόι! Με!! ιιιόνεό!ιο!ιοτι 
!ιέιιτει!ιει!ιν·ει ωειοιω. οεν ιι!έιε!!ε ε! ΜΜΜ Μ»! 
νε!!οιι εοἔιιιἑ, !ιειτιιιειε!!!‹ επ οεει!εϋιό!εοι -- - 

Σ! ·‹!οιτι!›οιιιι ἐ!ὅ ε;!!ώΒδ! , 1· ιε!ι·- , · . ιπε!γε!ε 
1 !›οιιο:-οε!ρεειΙ›ϋ! ,· 1 ο!!ό!›ό!, Με!! @ΓΜ 
έε κινιξι!ε2ε!ιά·ιί!Βδ!, Με... [οι·ιει!!ιό!. θε θἔγ 
ρειριι·οε !ειιιοι!εό! ε!!!οινή ιηι!με!, ει ιιεἔνο 
ω; Μάθε νιωε ει!νειοεο!εειι επο!'έε!!ω!οι!. 

!-εδ !ε!όειει!ε(Ριες. Π.) 'Ρ 
_ .ι ιωιι6εωθε ω» ο!ε!ει!ε!ιι Γοεό!ει!νε!ιι 

ΜΜΜ ε” (!οιιι!ιοι·ι! ό!ύ ει!!ιένο! ει ἔὅἔ ΒΒ 
Γεω !τε!τιγζιβειιι _!ο!!!)τό! Βει!τει Μιά!!! των! - 
ει-!› --. ειιιιιε!τι επι!! - ο-ι!, -- ιιιει1‹!; ΜΙ!!! 
τέ!! !οΓο!έ - χω: - Με! - ει. ιιι68Γοειίιο!ι 
ω!" ρομει6νε!όνι;! εενΜι !ω!!εωιο!ιο. ε ο 
Μ” !τέτιγ!ιωι ν!!! νε!ε;ε!ιεο!ε !ιό26 Γο;.ι!ει!ι !ιεἔοι. 
!ο!ί!!!·δ! !οΐο!ό, ει: ει!ειΜει Μαΐ! ιόε:ο!‹!ϋ!. ει 

'ε!ρρ!ν τιν!!ε!εέιτιει! ΜΜΜ ίοιε!ι!!τέιόΙοινο! οἔνιΜ 
ο" 0ενοτιοε !ιοΒνοε !ει!ιε2ιόι·ε!ιεει! ο!ι·εἰ!ειεπνε!ιι, 
ω ιό!εό!ειεεετι !ι!!ι·ιο!!εμ ιιιο!ν ε!!!ει! ει εἰι›ό!ν 
ιιγ!!έιε -· ο ή ιιιέιέ οι.ενειθι· ει!ξἱ‹οι·ει 'Μι ιτι!ιπ 
νε!!! ειειο!διτ, @ν Μ” ει ΙΏ!1!.8!ό ο!! !ιο·ένο 
ει!ι!:ιει !εϋιικινειι !ιο!ότι, ε! Βο!ιοι·ρειι!έιε ει:οιι!;ιειιι 
οΒέε:οιι ο!!ι!ιι!, @με !ιοΒν_ υιιινοπιε!εεει! ε ει 
ρο!ν !νιι!‹ει Βο!”οι!εινότι ει @Με Με!!! 828ι!18 
τ!οιι Ιέ!ομ!ιεω!!._ ' 

°.2-ι!!!ε ιι!ὅειει!ιεει (Πε. Π.) 

Α ΜΒ @Μενα Με! !ιι6ρε!ι ει.!›.ο.κ!. 
εο!α!“6!ϋ!ει εμ ρειρ!ι·οε !οιιιοι Με!! ροιιιοεειιι 
ιιιι;επιέ:ιε!ειτ, ε οι” έε Γε!! ειιιιιν!νει!ωοε!ιοει 
ειει!!!!!!ιειτνέιι ει - ο. ε!. - εοΒεεό!οιι ει!ό! 
τει !ιι!νο!!αινιτο ε! πιο!! Με!! Με ε- ε. τ. ο. 
ε!. -- ει Ινδι·το Γε!‹£ετοτι, ενώ!! πιο!!ε!.ι ~·- ε. 
ο. Ρ!. ι!. -ο. ε!. - ε! Μπα τοιιιε!νει! !ιιι:οτι 

νοι!ει!!ει! ειι -- ο.Ε.ο. ι!.· - Μ· Ιει!ο!6!ιονοτι, 
ε ει !‹ἰιοΙϋ!τ - ε. ο. -- κιαν! - Μ!. - ε 
νόμο -- ο. ε!. - νοιιει!ει!‹οιι ει Με εο_ιτειό 
νωειριδΙ Βοπιιοιε:έτοιτ, ε: πιοἔ !όνόιι: ει!ό!ι·ό! 
- ο._ ι!-τό! οΒόει Ιε!τοηει!όεό!ιοπι -- ε. Μέ 
!'ο!!ειοετοιι. - 
κ._ Με!! εεεεεει.Μ. 

Α νέτιόε !ι!ε!ειέ νιιοε ει!νειοε ε!!!ω!ιιιειιε! 
εε!τει ο!ε!!!οιι. 

ε!!! !ε!δεω!εεει (Με ιι. ιι!. 68 Ν! 

Α Γο!!ε!!!ει!. Βδ;!επιθι εξενειιεεειι (ε!!ιει_ι 
Μισή, ε ει!εό ειέ!ο έ ο. ι!. -- ει Μ!!! Μ· 
μια!! ει!!! - αι!. - ειέ!ό!ιοι !!!εέ2Μει!., ε 
ειιιιιει!ε !οιἐο!ό!›Β !ε Μπέρι: ει. - ν. ειιιιιέιιι 

. ΜΕ! ειόΙο - ο. ο. -- ε!. ε!. - 080ιιιόε νεπτειι 

ε!!ιει! ο;νοείειο!!ε!ε. Α: ει€νοε!!δ !οιιε!!ει!ε Μει 
ειειιι !ιεει€γει!νει, Μ! ο!ε!ει!τ !ε!!ε!ό !ιειμει!!ει!κ. 
(Ρἱξἔ. ΠΙ.) > Δ · 

Ειιιιε!ιι ει Γο!!ιειμε!ε Με! ει: ·-· ει. !ι-ιιό! 
ιιιο;!ιει!ιοιι εποε! πιώ· !‹ειιὅε !ιδτ!ειιιοι ιεο!ι!”ο 
ιιιιθιω Μ! Βοτ!!!ειιο!ι (Ι!!ἔ. ΙΙΙ.) έ” !ιο<έγ ει 
ει Βνϋι·ιιιοπ -- ει Β - ει .εε!› !”ο!εέί - ει!: 
ειέ!ο!! έτιιιιἔ. Επι! ειέ!ε!εό!ι!ει!ι Με εινι!!επε!! 
νειιιτειιιει!, (Πέ. Ν.) Μ!!! ῇεὸἰἔ ει: -- ει!! 
- ειό!ο!ε οεοιιιόε νειιετειι!ει!ρ€γοει!!οιτε!ξ. - 
νόμο ει ωιωμωι, θε ίο!!ιει!ιο!τ Βδτ!οπιοιιιο!ε 
τιιοδιο!ο!δ -- ο Γ - οι! - 80!! ό!ι!ει!ειέ 
Μ! Μ! Ιινι!!52ει!νε1ΡΓΩ! έ ο” υεοιτιόε νεπτει! ε!! 
!ει!η Μεινε! Μωιωιε, (Ρ!;. Ν.) ΐε!!!!βε ει!ό! 
οεει!ι οεοΚό!ν ι"οι!οι!οιι εοΒιο!!!!ει ιιιειι·ειι!οιι. 
Μπα. ' ` 

Α Βειο8 ς!δτο Ιιει!!οτι Γδνε! οι ΔΗΜ! Με 
Μα, ε ρ!ο!ιιιο !ιε!νὶιε!ἰ!ο€ πιω »ραδιε 



Πιει:έιει πιιπ!όπι!›ό! --- Β ει !ει ιι ιι π. Μ” 

εο!τ, !ιόεί!!ι!ι ι3ε.ει!τ !!ε:!!!ό !‹ϋι.δ:όεει!‹ ει!!ιει!ιιιει: 
ΜΜΕ. 

Α ι;γό8γίο!γειιπειτοι ιιπει!πιειεπε!έει ιέε ποπ: 
ε:ι!εει€ει πι!ειιι ο!!ιει!!πειτνει, ιι:οιι ε:!πιο!γ ει! 
πιόεοιι !ε!ποιιι!ο!ι, πι!πι πιι;γοεεπ ιιε58!ιο: ν!ιι. 
ιπ!!ιόιο!πο!τ, -- ιπο!χ π ίο!γό όν Ρο!ιτπειτ 8 
τ!!!τε!ιι ιόττόπτ - ε!όΒ !πειγοπ οιιει!τ Γέιιγειε ιέε 
εϋ!τοτειι!ε Γο€ειιιειι!ε!! ιπο8ιιπι!!ιοπεπι. 

1ο!ιιπ!ειΒ !!ιι!ιτιιειτ 28-!τύπ ει ιιι!!τε!ι ε!!!ει 
ρο!!ει ει !τόνοι!ιο:δ: ει ίει!!ιειι!οπ !ι!!τ!οιπε:πιι!τ 
-ειο--!ιε!- πε --οε!--ε:έ!ει!, ει 
Μπι !ιόριι!ι εο!› πι;γειιι ει:οπ ε:ε!!ει!νει! Μιέ!ο 
!088ιι ϋε:νει νειΒγπε!ε !ιοποε!νο, ε ει:οπ !ιοεειι!όε 
ε!!!.ει! ει ει!πο!γ ι.ϋ!τό!!οιοεοπ Μι νεπι :ε!τνει, ε" 
!ιοἔγ ει:οπ εαπ !ώ!ιόΒόε, εοπι οτδ!!τϋι!ιέε ει!ειι.ι 
!ειΒ!ι!εο!ι!ι !ονοε!! εειπι το!ι!Ι ει: !ι!,. 5ο πο. 

Α €δεε:ιι!τιι!όε εό!ιε5!ιιτεεοιι νειιι ε!πινο!!ινει, ε 
ει !ό!ιιΒ:όε ει !ειεε:ει!ιειι!ει!ι!ιειιι !!!τ!όιι!!τ. Α !ιιιιιι€ 
!ιειπιέ!ει πειρτό! ιιει·ρτει ιτι!πε! !π!εει!ι!ι ετ656ε!!!τ, 
ι!ε:ιε!!ι!ι !θ5Ζ, ε. !ιοε:όε!!ο ο!γ !εϋπιιγ!!, πο" 
ο!ι!ιδ!! ότόιπό!ιοπ !ποιοεέ;!!τι!ε ε:οπιε:έε!!ει!πει!ι _!ό 
!ιοε1ννει! ρότπιοπε!ε!!τειι τιι€ό!ποι. Α: ει!εό ειι!ι 
ϋεε:νε νειττο!ι ε:ε5!ο! πιιπι πό!ιει!τ ιιΒγειπ ϋεε:νο, 
πει ίο!!!!οιε _ιο!επΙε8 Γο!έπγ!το όεε:νο νειιι πι! 
:όι!νει. 1ςι!ιιπ!ερι ει ι.6!ιόΙοιοε €γόεγι!!ε!ε!Β οτει!ι 
ει: νειπ ιπόιἐ !ιε!ιτει, πο” ει: ·-· ει !ι - ο Ε 
- ιπει!εδ !τι!!ειϋ - ιε!ρ!ι!ε!ιι! ε:ο!εέι!τ - !ειρ!ει 
ει !ειιιιο:πει!‹ ει: -· ει !ι-πό! 'Κακιά νει€ειινε!ιι 
!ο!ιει_!ιειεεό!τ ε ει: - ει! - ει!ι - εο!ι!”ο!ϋ!ιι!. 
!ιο!'οε!οινόπ ει: πάει !ιο8οι!ιοπ, πο” !" πιό; 
ει: όιρ!ε!πτε!!ι Μάτ ο!τεινο!!ιε!εέπει!τ πγοπιει εε Ιο 
€γοπ !ε!!ει:!ιειιό. 

 

Π'ά 

Ή$τοιΙ6Μικ @σκεύη ιιηιΙ6ιιιιι6Ι. 

Ρε!τ!ε, Με!!ιιε 25-!ιέπ 18-13. 
Βιιτορει τορρειπι ει ιπο:Βει!ιππε νε!τοεε! 

Ιιειπ νει€γο!:, πο! ει" πει" πειπ:ετ.τ!!οειὅεόἔο 
επγ!ιο νειιι !ιει!πιο:νει. - Νιιπι:ει! επει€ειιι:ιοε 
ϋπότ:όε, νει" ισ !π!τε!!ι!ι !ιιινέ!γεόε, ό: πιόε! 
πιέ!!ιπ!! πιανει” ει !”τειτιο:!ει ιιι!!οιπ Πινοπάεει! ; 
-· ό$ πιοπε;!!ιει!π! ο: !ε, ειπιει: !ει !`ο!γ!οιιο5 
πιιιιι!τε!εεε!ετει !ιε:!!!π:! ο πόροι. ·~ Α !ε! !!!!ι! 
το ε Μινι: !ιοτοειγειπει!ιι ει!κειτ Ε! ρ!!ιοππ!επιθε; 
ε!!!ειροε!!!ε; ει ρε:ε;δ ώτιιοΒ· οιιγΓοτπιπει!πε!!πει 
ει!ιιιιι!!ε ε!ε τεει!ε !ιειπιειτ ο! νειπ ΐιι!ιιμνω. - Μπι 
ε!επΚ!πο!ι, Κ! ι!!πι!ϋ!ι!ω! !‹!νε!ιι, ὁποι·ε_!όνο! 
Κα!! ει: πω: πιε;;!ϋτιι!, ·- ει πι! Μ έγεικτιιπ 
!ι6ιιιιγο!ι!ιεπ ε!!κετι!! πι!! πι!ιιι ει;μι!ι!ι!!!ι, -·· πι: 
80!έ!Η1! πει€γο!ι!ι !`ο!ειτ!ει! ει ιπ!πι!όἔ£ϋ!›!ιει!ἔόπγ 
Κ! :ιο!‹ειεε!ἔ π8γε!πιύ!ιοπ πιοΒιπειτειι!π!. - 

Βε!ιπιι!οπι ει τιιάοιπέιπγ ε πιιινόε:ετ τει 
ιιιε!!!, Γό!ιέρρ ει πειΒγε:οτ!! €γόιιγ!ιιιέ:οιο!κετ, 
ιπε!γο!ε !ε!τ!ιε!:ει! πι!πι!οπποπιιι ότι!ο!εεειιοπ ε 

Π" 

ιιιι!π!νει!όπει!τ. -- !!Ιεππγ!νο! !!!!ι!ι !!!; ει: θα! 
πε πιο:;;ει!οπτ ιπ!ιιι ιιε!!πιι!ι ε αεκ Νέιπο!!ιοπ 
!‹ότ!ιε!:ει!!ιειπ! -- π” !ι!ε:ειπι !δ!εέφρ σπιτι, 
πιω! ει !ε!ιο8ειτό!τ Ι.ϋιπο!ιο !ιιι:ε!!! 8 ει:ο!επει!τ ιι:! 
ποτιι Η€γε!ιιιΘ ε!!οπὅτ!‹ϋ‹!!!‹. ·- .!ει!εεπό! _ιο 
!πε!ι !”ότΒει!ι!τει! ιει!ε!!!το:!!τ !!ι ει: 6ιπι!ιετ ιιι!πι!ε 
πως !ε!!τ ειιιιε!οιπε!πγι ιπ!πι!επιιοιπι! !τε!πγει!!ιειπ 
ε ε:ει!τει!!ιειπ !‹!ιπετίι.!!‹, ε όρειι ε: ε!!!ει!ει:!!ιει 

οσα. ° 

ιει!!πειε ο!δ!έρω!!ιοπ Γόπιιιτηε!!ε. Π" !ι!ε:οιιι, 
πει νει!ει!ιο!, ει ιιιτ!οπιι!πιιοπ ε πιιινόε:ο!ο!τ ο:ιιπ 
ν!!!οἔό ἔγπροπ!!ε!!ιειπ !ο!!ιο!: ε" !ό:ειπ Πιέ 
!ε!!! ε ε:!Βοτιι έε:!ο!οτι! οτνοε τ!!ν!ι! π!!! ει 
!ειιι πι!π‹!οπτ Μ, τπ!ι εγει!τοτ!ειτε.!!ιο: 5:!!!ιεό 
ποεπο!ι !ι!ε:. 

Α !'τειιιο:!ιι ιιτ:ό!ι!εόππο!ι ππι!ιοι·ο, ε ιιι!πι · 
!!γειι ει νει!ό, ει: ιιπγειἔ! !τϋτ!!! Γοτο<ὅ Μο; Π 
πγε!πιο ε ιπιιπ!τει!ώτο; -· δ! ει ωτιιιε!ε:οι!ιό!- 
ι:5ιι!!ιοι!όε - (Νει!ιιτρ!ι!!οεορ!ι!ο ····) !ι!!!ιιοεο! 
Μπι πγοπι!ε!!τ, πιω!. πι!πι !ιόι·!ιπ:! οτνοεπιι!ι 
-·όε !!γεπιιο!‹ Κα!! πε!!ιι!‹ !ε·πιι! ιπ!πι!ειπ ιειπε!τ 
ιιιι!ι-εοΚ!ιει! !ι!!νο!ι!ι ει!!τει!ιπει νειπ ει: Θεώ!!! 
ιιιιιτιτπ! τιιιιιι!ιιιι!ιιγει ιι!τπγει!τ, ιπ!πτεοπι πο” ει: 
ιέε:!ιέιι!εέ8 ίοτιο!ιο!!τιπ ε!!ιι·ε!πε!!ει!τει ε:οτιι!πει. -· 
Κόττειπει ι.ότνέπγο! ει:οποεπ!ι ει: ε!!! Ιππικο 
!τοιι ιιτει!!τοι!ό!ιόνει!, ει:έτι !ε ιό!ει πεπι πει! 
!ειπ! ει:οπ !!τοε όε _!ο!επτέε πό!!ι!!!! ε!ει·έε!!γοε 
,,δεετ!!!τ, δεπειι!νο!τ, ό!οι!'πο!οτο!τ εει!.“ ε:εινιι!‹ειτ 
ιπο!γε!ε!!!! ει πόιπετ !τοτ!ει!οπι εο!ι !ει€ι!!ει!ι!ι 
πιιιπ!τε!! !ε !ιοτπ:εο€πε!:. -- Α Ιοτιπόε:οτ- έε 
έ!οι!επ ε:ει!ιε!!γει!ι !ιειε:πε!!!ει ει !”τιιπο:!ει οτνοε 
ιιι!πι!ειι !ει!ιο!πό! ε!ποτιπόττό!ει!! , ει ε!!!!ιε!εει!πει!ε 
τόπγει!τοι τει!‹ ει!ειριι!. -· Α:οιι!ιππ Μια, πο" 
ει!τειπειι!-ιπ!πι τω( _!όνονόπγι - ει: Με!! Βο 
πγοιπε!ε, ει πι! ε:ε!πι:!ό!τοπι ιι!!ιιιι τόε:το!ιει!!πε 
τει όε Μπομπ !!ιέ!οιτε ι·!!ιοτπε. -· Ηει!ἔειιο!ε 
ει:έτ!. πι!πι!ειτ!‹!!ε, πι!Β Μπι !ιει_!ε!ττειιπ ει ταρω: 
ιει!ειιο!τπει!ι σπιτι τορρειπι τότε!ι. - Β ιπο!!ειτ!: 
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πιιιοιιιιι ο!πιο ε εεοι·ποε οεε!ο!όε !οοιι‹ιιιοπιοι 
εεεινιιιιιι. - 

Βοπιι. Μπι πε 29-ιποιι. 
νειον!ειπι ιπιποοιιοπο!ὅ!! Μπι! ει _ιο!οιι 

πειιιοεπι εο!ιοεεο! νο!οιιειππεέ!, ε ιιιοποειιιοι·πι 
ειεοπ !'οι·ιιιι!, πιιιοπ ο!ιπόε πιιι!έτο!ι ιιιοι·όιινοι, 
ιδπόρρ ει ιιοορ!πε!ιπει ποιοπιι! ειπιινιι·ει ιποο!ορ 
τοπ ; -ειε ιι·οτ!ει!οπι ιιιοεοιόπ πε :ιτιπο! οε ω! 
οειει εοπόεεο!ποε!ι ρύιιππεειπιέιιι πινιι! ΙΙοπιιιιιιπ 
εοπιπιι !ο!οπ!όποεπ πιπππέιει!εοιπ οεπιοιιοπι. - 

' ποπ:: ο" ι,οοιι ο!οππ ε ιό πωπω πει! 
νειποε, οε πω: πι!εειπ, πιιοϋιι πο!οποινο!!ι·ό 
π!! ε οιινο!οπ, κι" πιιτ!διι ει ιπιι!οι Με! νοεο 
π, πο” οεοιι δεεπο ποιο!! ι°οιΠπ, ο ποεεεειε 
πιπππει ε πε ονοπ !οι·πο επι!! !οοπονοεοππο! εοπι 
πειιινει!!ο!!. -- · 

Βοππ 1820. πιο ει πνειποιι!ει!ι εο!ιοεεο! 
Μπέκι, ε πιιιι! ο!νειιι ιοοινοεπ οι”, 80 ε" 
πρι! πιο πότοεε!ει!νιιππ, ιιιο!ν πο! ι·ορρειιι! 
ιιιιπνει!ιοπ !οι·οιππϋ! ει!! ει Ηό!οι-!3ιοπ ιιονιι, 
1200 !ιο!οπο! εεέι!!ε!εο!ό πόι·πειεπειιι.-· 

Δε Με!! πιιιιο!ο!, ιιιοΙνο! οεοιι ιι 
Βνοε εοποεε!6! Ιει!!ειιπ, ω!Ινοπιινι!ιέιε 
νο!!; ·- τιιιιπέιππ νονο οεοπο!νεεοι·ϋ ποεο!οε, 
ιιιιιιι!ειεέι!!ει! ει πο” πιι!!ο έι!!ει! ο!ν ιο!!οπιεό!οπ 
πινινο, πο” ιιιι·ό!πιο!!ιιπ ο!ιιιοπε!πει!!ππι ,,οπ 
πιι€νο !οοιιοιιι.“ Βιειοεεει€πει! ιιιιι·οεο!! πνοιειι 
επεο! έε ποεο!οει οειιιοεεππο! οιιιο!!οπι πι ιιιποι, 
πιιιι! Βοιικ ιιιιι!ο!ο!οιποπ !οππι!ιιιιϋπο νοπέιειιι!. 

.Κονο!ποεο!!; οΒγ !οι·οει!ιι!!ι Μέι· 
ιιειε ιπιι!ο!ο!οι - Βοπιι ι!!πει ιι,ονοεεοοιι 
τοπιο, πο ιιοπι ριι!πο!οππε οε ειεοι·! ποπι ιε 
Ιοπο! ιό πνοογίιεε. - Α οεοπιπιι!οι· !οπο!όεο 
ποε Γοπο!! οπποπν!οε (εροπ!ειιι) !!!οι·πιιοπέι!, 
ει ιιο!πιι! ποον πε ιι!οι·τοιιοεεοι· ιιιινο!!έι! ε πε 
πιοιπι!ειπ εεϋνοιιιέπνι ἐι!!προ!ιιι! πιοπνιεειςει!!ιι 
νο!ιιει.-·Α !οπο!οε π!ειπ πνο!οεει!! πειρι·ει, ει] 
πιιποι· οιι ειπο!οπο! ο!οεεοι· !ιι!!πιπ-οιοεεπποε 
νοι·εοε ει!!! πο ιι ιιιιι!ό!ο!ι εοππο, ·- ο !ιο!οο 
ιιιιιιιιιιοπι Ιο!πο!Ιοιι νο!! πιέι·, ε νό!οιποπνοιιι· 
εεοι·ιιι! πιειι· οεειπ νωειιιιιιι ι!!!ειρο!ιιι ιπιει!!εοιπ 
νο!! ει!πο!πιει!οε ιπιτιε!ειεοπ εοπεο ποπει!πεοπιπ, 
ιιιο!νοπο! Μπι: ει οεοπιππιοι·ποπ οπν ιιιειεοοιπ 
!οπο!όεονο! , ε νομο ει πο!εϋ οειριι!οιονο!νι!! 
ιιιι!ει νοο!ιοε. --Βο !οεεοπι, πι!! !όοινοπ :ιε 
οπνοο πω” !ο!γοε οι·οιιι , _πο5νειπ ν:ιιι!ιει!ιιι 
ο!ν ι!!όι·!οπϋ!όε!6! ιό οι·οι!πιοιιν!, ιιιο!ν οον 
ιινο!οε υπο ο!6ι! ποροεο!! εοπ ιοεεοιπεεοε!ει! 
πω, !οπιι!ει πνπ!ποπε !ιιιιιιι·ιιι ποε! !οι~!οιιιπ? 
- πιει! - !ιο ο πο!νοπ οονο!ι!ιπιιι! 6ο οε 
οἔοεεεόΒοε~ι·ο!ιιιι ιε πε ι!!ο!δ πω, ιιοπι πότ 
πιο! !οιιν-ο, πο” ειππειπ!οποεοιπιο!οι·ιινοι!! οε 
εεειπποοποπιινέι !ο!! Μπι, πε οι·δεεειποε νοιώ 
ποεποπ ο!!οπιέι!!ιιι Ιοεπονοεπό εοπι ποροεοπ, 
-- πο” πιεοπιιγει! ο!εεειπι!!ει!πιιπ ποπ? -·Εε 

οε οειιπ πονιιιι πω, ιε !οι!, ε που:: πει πιο 
πιιι!νει πι νοι·εόε Με!! ιι πο!οειριιιέιι! νο!! ποπ 
το!οπ !οπο!ιιι ; - πιιΙν ειποιιι·ο!, - πϋππνιι πόρ 
εο!ιιι. -Α εεό!σειπ !ονδ πιιι!ό!ο!! ποεεεειε οπι 
εποε ο!δε!ο πιοο, πο ποπι ειπι π πόιέι!!προ!τό! 
νειον ει πιιι!οιο! ιεινει!!ει!ιι·ό!, πειποπι _ιοππιιιιιιιι 
πιιιιιιπ πιι!οιιιο!ο ιποοοι·ειιι·ο!. -- Βοπιε ο!οιιιπ!ειι 
πειιιιειιιποε!ό, ε ποεεόιιιο πνο!νπο!ι πιπέιι:ι Με!! 
πρι!!! οι!!ιο!ο!!οιι; ποποο!ει!ιο!νειπιπ εεειπει 
ι!οεο!!, -- ιπι·ενει!πει πιοι!οιει ει!!ει!ιόπιιιι τοπ 
ιιοεο!!οπ. ···· 0 ποπι ειπιινιι·ει !πιι!!ο, πιιιι! πι 
!ππὅ πιπ!δ. ····· 

1ιιιιιπε 7-ιπο. 

νοοπο!ειρο!ν-ιιιιι!ο!ο!οπ. Κο! 
!έι·!!π , πε ιιι·οπιέιι·ει!οπ πιιιιο!εε όεόνο!.- ποιοι 
πει έι!!ι!ιει, πο” οπνοιιιι! ει πιιιιο!εεοε πιε!οε 
οιοι!πιοπνι! πιιι!ο!ο!-ιιιοι! νοππο!ειρο!νοπιιπ!, 
πω ει πόι·ποε ιιι·οο!ει!ππει! πε οπνεεοιπ ιο!πειει 
Με ιιοπι ποροε ο!οο·εοοοε ο!!οιι!ιει!πετει ιπποιο! 
π! , π" πο" ονειπι·ειιι οι” ιιιέιεοάιπ όε Μειω 
‹!ιπ ιππ!ο!ο! εειιπεοποεπ ονόονι"ο!νειπιει!πονοε 
εοεο!ιοε. - Ι.ο!ιο!, πο” οεοιι !οτιοοο!ιποε· 
πνειποι·πι!π εοποεε !ει!ι!!ποεο!! ι!! ο!! οεο!οππο!, 
πο! ιο!!ιειει!ειε παπι οειιπππνιιιι εεππεοποε νο!! 
ιειιιο!ο!! πιιι!οιο!; - ότι ιιεοππειιι οιιιιοπ Με!! πι 
πόρο ιιεοπ π6ι·ιι!ιπόπινποιι ποτοεοιπ, ιιιιιι!!ιοενει 
Γο!πειει!έιειιπ! εοπεεοτ π !οπεειποι·πππ ρππο!ο 
Με ιιιο!!ο!! εοιιι ειπειιιι Γο!!ο!ιιι ει πιο!!όπιειτει 
!οπιι!, ιιιο!νοπ οι εινόπνπ!πε! ιιιιιιοοιιοεο!ι·ο ει 
πει!!ει!νοε!ει!πει!ιειπ ; ·-· ε ι€οπ ιε, ι!ν ποιιι!πιο 
πνοπ ποε! ει πιιιιο!εεοε ππιινιππ! πιε!οεεειππ 
οιο!!ιποιινιι οι ιο!πειει!έιεπέι!, οι πιοπιινιποπ ειπο 
πι! ειιιιιππ ποιόπο ιο;!ει!ιιι πε πω! ιιιο!!οπιππι 
Μπι! ιε. Νοποπι τόεεοιπι·ο! ειεοιι εεππιοε οεε 
!ο!! νοππο!ειρο!νοπ οεο!οιιιο!, π» ει ποιο 
το! οπνεεοιιιι ίο!πειει!:!ιεεει!νι!ο!ο!!νοε!ιοε, πιοιιι 
νο!! ιι!πει!πιειιιι οεοπποπο πνοπνπ!πε! πω, πει 
οονοπππιιι! ει εοπ ιοποπονο! οον ιιιοοιι!ο πιο 
ποπ !οε!, ρο!ιιι!ιι!: ο" νειεεοιι!οπιοεο!πο που 
ποεειιι οι·ιτιτοε!ιο !ειι!ει!ο!!: ν:ι!ειπέιπνεεοι· ρο 
ι!ιο ιο!ειπειι!! ο ιιιιιιο!ο! ιι!έιιι ει €γόενπ!πει ιο 
!νειιιιει!, πιιιιεπιπιινιεεοι· !ιέι!τειιιιιι·ιιο! ιιιιοπιει 
ιιει!οπ νο!!ππ οεοπ ποτιι!πιοπνποπ οπιιιι. -·Απν 
ιινινει! πονοεπο !ιπι!οπ ροοιο ΙΙοπιιιιοπιοιι!οιπ 
!ι!ο!!·ιεινει!!ππι!ιοε, πιιιι!ποον εεοιιιο!ο!!ι εοπ 
εοεεο! πι ει πιιιτο!ο!, πιο!νο! ει εοππει! ομ 
εεοιιιππιιοπ ε ο!οποποέι οπ ιιο!πιι! ο!νο!ο!!ποπ 
!ιο!νοπο ειιιιιι!. ·- Μιιιοπο! οεο!!ιοπ !"ο!πειει!π 
εοππει! ποει!ο!!ο πιοπ ει πιπ!όιο!!, ε ο ποτοεε! 
πιοπιο! ποροεὅ πο! ιιιο!εεοε νόποι! οονοτιοε 
νοτιει!οππει! οπνοει!ο!!ο οπνιιιιέιεεει!, οε ιιιιιο! 
ποει!νο πι!`οι!ο!!ο πε οπο" - ποιοι!! ποπι !οιινοιι 
πειονεππιινι !ιοποει!ο!! ι·οεε! , --ποι·!!!!ιο!ιι! οπν 
πιω τοεεο! ει εοοροι ποιόποπ. -- (!ιο!ν!ει!.) 

Επι. Βιι!ειεεει. 
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ΛΙτΠοΗ.πιπίτη Βι·. .τοπτιονιοτι 
πετοοι-ιιετνειι·ι οινοετότ. (ΡοΙγτ.) 

θ) Μἰιιττοπ νοτειιιιτπττιονοε, @τη τιιτιιιιιιοε 
1ιοτομοΒοτιποκ νοιππειτι 8ει]ιτιτ και” ειπγειπι και" 
οι·δπγι (ετγιιιιιιιιοιιε) τιιιέιτιιτειιτι, οεοτ‹ τω” ο: 
ιιτότιτιιοτι ποιιι ιπιπιτοπτιοι· ε:οιπτιοτϋποτι. Α τιτ 
ι·έτειτοτι ει: ότοτιιιϋεόεποτι ε:ετιέιτγε:οιϋ πιει· 
τιο:οτότιοπ ειτιιριιτι·ιττ‹; ότι ο τιόιτοτγπιπποτι _ῇό 
τω” ιοε:ι·ειι τοιιτιιτροπτ_ῇειἰ. Α:οιιτιειιι οποτόιτέιει, 
τι: πι. τιτειι:ϋτιι, πο” επτα τιτ:οιιγοε ιιπροτ‹ 
πο: Μαιο νοτπιέπειτι. Πεγειιιιιι:οπ τιόιτοτγοιπ 
ιιΒγειπτι:οιι οογόιιτιοπ οΒγει:οι· Η κι" Μ, 
ιιιέιεε:οι· 40 νει" 80 ποπ :ιτιιττ _ιέιιτιειτ νέΒόιο. 
ντιπιιειτι οι:οιιγοε τιιιιττειτοτμ πο: ιιτποεοιιοτ‹ τιτ 
:οιιγοε »Μπιτ πειροτι. 

10) Α τττι·τ'ιτσιτι τιιντττοε:τέεοτιπτ ιο τ‹οττ 
ιποετ:ϋτόπτιο:τοτπτ οι τιόι·ιοτιοτιτδτ, ιιιέιετιόιιτ τω 
8οινοεοποπειτόοοπτι. Α: οτεοτιτο τοιιιτεειοπ τῶι· 
οιιγτιιιτόπ τιϋνοττιο:ιτι, ποιιι πο), τι: ιιτοΙπόΙιι·π. 
Α :Ματσε πο” (ιιιιιιιι τιιιιιοιιτοειο) νειτιιιιιοΙγ 
Ιιοτοἔεόπ οτοῇόπ :οποτε οιόετιιιτ6 τιονεεεόποτ 
_τοτοπττ.τ 

Μ) Ιΐρροπ οτγ τέγειτιιοιΙοττοττοπ (οποιοι: 
τἰποτι) ο τοι·ιιιόε:οτ €γόΒιιοι·οτότ τοεπιτπι, ιιιιπτ 
τιττ:οττ ιιιτιιιτοπ ι_;γόεγπτέεοτιειτ ππιιιιτι τιιτιιιτττοπί 
τω. Α τοι·ιιιόε:οτ €γόι_;γοι·ο_το οι, πιτ ει: τέτα 
ιπϋεόποτ έρεέΒοτιοπ τοπτειιτοιιτ τοιοτιιο:ιτι; ιιοιιι 
ν:ιτειιιιοτγ τιϋτϋιι οι·δ, τιιιιιιοιιι ει: ότοτιιιίιεόἔποΙ‹ 
ιιιιπιτοπ οτ6ιιιοΙ‹ 6εε:οεόπο, ιιιοτγοταιοΚ τοιιιιε5 
ε:οττττιιιότ Μενα ε:ι1τιεοπτιιτροπ ιιιίτΚϋττιιιϋτ‹ Ι‹οτΙ , 
ιτε όρροπ ο ιπτειττπε:ειτπέιτγτοτ οτ το τόιτιοτιιοτι, 
ε: πιιε:τιτότοπ τιειττιοτπειτι, ιιιι εγετιι·ιιιι ιιιοΒ το 
τοι·τοπιτι. Εττοπιποιιιτέιε ϊοτιο:ιτ‹ πτ.ιτιοπ, τιο ο” 
ι·όε:τ πιτ ιιιοπττ_ιιιτς Με τοιιιιιόε:οτ ι_.ιγό,ογιι ιιιιιπ 
ετοιι τοοτοΒεέ;οτ‹οτ”, ιιιέει·όε:τ ρατιΒ π: οινο 
ειοτι:ιτ Γοττιίνιιιτι, πο οιιἔο‹τ_ῇότ‹ ιιιειΒοταιτ ιι τοπ: 
8:ύτ ιιΙτιπτιιιτι:οττ ε:οπνοοότοποεεόπιιοτ (Μπετ 
ντττδτ) τω. 

Π) ΒοτοΒπόεεΚπότ πγειτιιιιπ τιέιοόε το 
ιΜο7 τοι·ιιιόε:οττοιοτινόε-ε ο: να)! ιιοιιι? 
Α: οινοεπειτα Μ. τονδτοΒοποπ οττ ε:οπτ·οπότοπο 
πω; ιττ Βιτττοτοπ οττ οΙδιιιο:οττοτειε τ‹οΙΙ-ο νι 
εοττοτπιο? Μάι· ο:οιι τώι·ττόεοτι το τιότεόἔτιο τισ: 
Ζέτα ο ιιιιιιοοιι οειοτοτιτιοπ τονότοποειιοπ Ιοιιιιι 
τ‹οττοπιτοττ τοι·ιπέε:οτ πγόΒγοιοτοτ. Α τοιιιιέ 
ε:οτ πγόογίττιοτ, πο ιιοιπ €γόΒγττ ιιιιπιτοπ πο 
τοππέιέοτεοτ, Βγόεγτοιοτινέεοιτιοπ €γειτιι·οπ τον 
ιιτιιτιι·ιι τιοι·ϋτ, ε τττ π: οι·νοεπειτι νο:οτόιέιιοΕ, 
τιοι·ιιιτπγ:ότιτποΙι τιοΙτ τοππτο. :Με οεοΚότι·οτιτι 
οεοτοτιτιοιι τώιιιτοΙιιιο, οι·δεοϋττοΗιοπ Ιιρ::έι 
τ'οεπτο τιοττ, τττ ει: οιδΙιοτ τιονοεπίτοπίο, οττ 
€γοτειρττειιιτο, Μ; τοτιοιι€οτπιει, οττ Γοτιιιιι€ειο: 
τοΙπιο, ο ιιιιπι1οιι οτιιιιιτοτγοτιειτ π: ιιττιότ ετιιιο: 
Διτιιπιτι Ιιοττ, ΜΥ οι ντε οοι.ιεοινοτιιιι οφεω 

πιτ τιοττιειοειοπ. Ε ει:οι·τιιτ τι: οπο: ποιιι οειιιράπ 
ε:οΙ€ιτιο ο τοιιιιέει:οτποτι, ιιιιπτ ο:τ εοτιόπ:ι πο 
τοἔεόἔοΚπότ π. ο. οεοπττοιόεοτιιιότ Ιοει·ιτοποετιειπ 
τετττιπτπτ. 

13) Α τοιιιιόε:οτ-ογόεγτοιοτινόε ο 
έγόΒγεοπότγ ιιόττιτττ σποτ οττ τ)8ττττθττ ιό 8ιτιοι· 
ι·οτ, τιοΙ ει: ότοτιιιιτνεε ιιιτττιόττόποτι πιο” @γο 
ποττοπεόπτιοπ (ιτιετιειιιιιοπιπ) ιιιιιοεοποτι ο ει 
τιιιτεδ Βοτοτγετεοτι τποπ οιὅεοιι τιο ιιοιιι τιειτοτ 
ως οττοπτιε:ὅ οποτοΙιτιοπ οι τοιπιέει:οτ-εγόεγ·· 
τϋιοτινοε οιόττοπ, ο τόνιιτοτιι·π τ‹οι·ϋτ, νει" 
ροιττΒ εγόεγτοιοτινόπο έιττοτ νττιπιτ ότιι·οει:τ τι: 
ότοτιπϋπόοτιοπ, ιιιοτγ ιιοπι τιονοετιό νοει:ειτοτ 
πω, ιπτιιτ νοΙτ οιοττοτιτοι; Μπι:: ο τιοτο.<μέΒ. 
Ροιιτοε. τ‹όιεεετοτ‹ οπτώιιτοε Βγόσέγιιτόποι ιτττώπ 
ι·όμοοιιοΕ τ‹όιτένοιτοε (ιιιοτοεοτιοιποτιειιιιιο), 
κι" τοιοτιοιτέιε πόττιίττ. 

Μ) Τόνοιτέε επ τιτππι, ιιιἱτ‹ιἐρ ντεε:τιο 
Με, Μ: οεοΙ‹ πο” τέιιι:ι‹1, Ιιο€γ :Μετα τι: 
άιτοτιιιοε τι:ιττττγ ει: ότοτιιιϋεοπτιοτ τιινοτοεεότι. 
Μι οττειι τι:ιεεοπ νιεε:ει "τοπ τι τέι:, τισ ει: 
ιιιι:ιεει π: έι~τιιτιιιτιε τιπτέιτγ Μπιτ τιο:ειτοττ πο? 
Ηει ο νιεε:τιπτέε, ο τετ: ο τιόι·οπγειΒ τιινοτοτό 
ποιο ε:ϋΕεό;;οε νότπει, ειτ‹τιοι· οι τίι:τοτειπ τιοτοἔ 

,εόἔοτι οττ€τιτι €γόογιιτπέιιοτι νειτειτιο. 
15) Υειιιιιειτ‹ οινοεοΙ‹ ιέε τοι·ιπέει:οτντ:ε 

ΒιτΙὸΙ‹, ΜΒ, ιιιιτιοτγτ νειτοιιιιτ ιιιοξι ποιιι έιτε 
ποτ:.| ει:τιιιοΒιιιοΒγοτά:πι ποιιι τιιττ_τιττι, ει:οιιποτ:ι 
πο” Η:ιττοι· π:οιι νι€πειτοττοε, ‹έε Βέτο! 
11105, στο πιω ιιειΒγοπ τε οΙτοτόποε ιιιοπιτττεάπειιι 
Νο τοι·ιιιόε:οτ τιοτποτέτιο εοιιιιιιι τοι·οιιιτοττ Μετα 
εοπι τιοτ πο” τ‹οιοεποτ‹ ιποιιοΜιτόετ. 

16) Μοιιπότ ιπτώτιτ:ι ιιιιιιοιιιτ τοετάτι ει: 
οινοεοτ‹ ο τιιιτόπτοτε ογόογιττειταιτ 6ο Ποτ-το 
τγειιιιοΙιειτ, ιπττιόρ οΒγιιι:τει·ει τώνεττιο:ποτι, ο 
οΒγιιιιτετιότ Γο_ῇτὅιτποτ‹, οπιιέιτ ιπτώτιτι έε ιπτώτιτι 
τοπιιειτι :ι ογοτιοιτειττιότ ο πονο:οτοε οεοτοτι οτ 
τίτπιιι. Δ 

τ?) Α Κιιτ:ιιιο,, 8οτικνειιι, ·όε Βογ 
πτειιττ το Τοιιι-τότ τιιτοττοττ, ο τ'οιι·έε έ 
τοτιιιτινοε τοιιιιέε:οτότότ ο ει: ο ιιιοττοττ τϋιτόπὅ 
τιότγσΒοοειτκόρ:έειδτ ε:ότό τοπ εττττιτ ει τοιπιό 
ε:οτ- οτε νοΒγτειιι που" τιοτοτγέειτ πγοιόποτι τι: 
οιινοετειιιιιι. Α εγειτιοιτ:ιτι οινοπτειιιπτιτι ο πιω 
τοιιιιόε:οττιιιτοιιιέιιγοτιτιότ τ‹οττ τ‹ἰο€όε:ίττοτπἰο, 
:ι:οπτ1:ιπ τιιιιιπτι ει: όε:τοτο8 ὅτε τειροε:τειιτιτε άτ 
τειτ πγειτ οιοετιιιόπγοιτ, ποπι ε:ειτιει‹τ ο:οτιτιοτ 
το_ιτοποτπτο. 

1ΜΠπόΙττόπ τι μπαμπα: συνοπ 
;|ι·ό|Πμφη. - Α ιιιιιΒγετ οι·νοετ τι·οιτπτοιιι ιπέε 
σποτ: εγετιιιετετεοτέτ έττ, ιιιτέιτ τ: Βοποοιι ιτροτιίπτ 
ἰἔἐιιγετ; ο τιετγεττ π:οιιΙιειιι τιί_ϊοτειτοιπ ε" ι·ιίτιτ'οιιότ 
νοε:ἰτπτιι ι·π_ἰτπ όπ:τε, πιοτγ τπτ ι·όε:1ετσ:ε ιιιειμεπι 
ιιιτιιττόπποτ νει" τδτιέτετεπ οτιιγοπιοτττάσεπτ τσιμπο 
ττ. ΚΜ τάτιτειιο ΜΒΜ πι, πο” ο” ποτε Μιά 



Ιὅθ Ρϋ!ειό!ιώε ει πιιιΒγει-οινοε ιι·ό!ι!ιοι -- .Ιππιονιε!ιι6Ι. 

!ό!ι , τε!ειεπιιε!ι έ:: !ε νεΙει6!ε ι·ιιιιπο!πιι ιι πέν 
τε!επιέπ ει ό!πενίίιέ8 ιἰ!ιιι·ιιέῇιι επί ι·ε_ἱιι!ε, ιι ε2ειι 
ωιιιειωιιι6ι πιιιιι!επ ιι·οι!ιι!ιπ! ιππειιιέπγε!ιει, ιι 
1ιήπι!επ Ϊὅπέ!!ό !πιέιιπέπγε!εει π !εἔ!!!ε!!επε!ι!›ί!! 
ιπε;!ιεεπε!επίι!!ι , πεπι ιι ιπεπει·ιιέε να” τιιι!οιπέπγ 
!ι·ι!π!! ειει·ε!εΦ, !ιππεπι ράι·ιἔγἱὶ!ὅ!εέἔ, !ιει·εεε1 
!ι·ίεγ!έε εε δπιέι!ώ!, πι! πω ιι !εἔῇο!ι!›!!‹ π. !ε8 
!ε!ιε!εόΒεε!ι!!επε!( πι ε!ιπεεγ π !σει!νε νιι!ιιιπι!ιει Βιμ!. 
Πι. ποπ! !ι·οτ!ει!πιιιπ!ια!, ιπεε$ει·εόἑςἰὶιι!ι εε !πι!πιπέ 
πγπιι!ειι! ε!δπισιι!ίΜπι, πι. έ!!έεππ!ι, οπου! Μπέ 
ιετε!π!: ε Γόπό!!ό !πιέιιπέπγε!π!ιει πιιιΒιιισει!ι!ι εε 
ιπέ!€6!›!ι έ!!ιίηιοπιιιι ειπε!πἱ ιι!ιιιιῇιι!ι, ιι!ε!αιι· ιππι 
ἀεπ!‹πι· ειιι!ι π ιπποιπι!πρι ειεπιππ!ι ε!δ!!; ιππι 
πιιπ!ι, ε ιπ!πι!επ Μέι επεσε” ιπε!!έ!ιειέ!ο!ια!! πε! 
!διπππ!: ΜΙ!. Μιπι!επε!ιε!δα επγιιιι! έ: ιιε!!ειιι! 
ει·ε!π!τε! !εε!!δ!εε· ιπέ!!ιίπγο!πιιιι!κ Μι ε ιιεπι Μ 
νέππππ!ι, !ισηπ ιι. ειειπε!ι !ι8!!]8Ππ!€, ε ιι !'ἱὶ!ε!‹ 
!έειειπε!ε. Νε!πιπ!ε ιπιἱιππ!‹ ότι!ειιιόι Ηει€ε!πί!ιι!ε έε 
πειπ ἰτἰεγ!επἱὶπ!ι, τι !ε!!ιεΙδ ιιι!επιοπιοτ εει·!ιειι!ε 
πιιπ!ι, ει πειπ ε!ειἱ!88ειιΕεπἱὶπ!‹ !ιε!!, ιπει·ι με 
!ι·ό!ε πειπ ιιιπ!εΕπε!ι πιἰπι ο!γιιπο!ι, !ισιπεπι από: 
Ιιιιιιιπ !ιιεεεπ !ειιιπε!ι ιιιο!ι!ιιί_ Νε!είιιι!ι ιιιιιιιο!ε 
ιπππ!α!!ειιιιΕ !ι!πιέ!νε Μι ιιιη;!ι!ι·ά!ιιιιπ!ε, ιι π πιπ 
Βιιπ!ιέ!τ πι! πειπ !›εεεἱ!!πἱὶπ!‹. Βιιε! ιιιππ!πιπ πεπι 
ιι!πιι·οιπ Με ιποπσ!ιιπ!, πο!" π_ῇό ιι!ιιιι·ιποι πι!! !ιε 
Με νεΒγῇἱὶΙι, ο ΜΜΜ ιπέ8 11 !εεϊ088ΖΕ!ι!ι πε! 
Ιεπι€ει·ιιιέπγ! ιι: , ιπιπι!επ ίδιιέ!!ό !πἱέιιιιέπγ! πί 
εεέι·Βειιεἰὶ!‹, ιιιει·τ π πιεΕ πεπι έι·ὰεπι!ε$! ι!ιοιότε! ιι 
πι ιεεπ !‹ἱπιέ!ϋ _!όιιι!νί!ιέΒ έπρεπ π!" όι·ιιιιιιι!ε ιι 
_ῆό ιι€γπε!ι, πιἱπ!! π !ι!ιπέ!ε!!επ όεειιτ!έε ε !ιεεε!!ε!ε 
ιι!!όε. Α !ιι·Η!!πι πιἰπτ! ει !ι·οι1ε!πιπ!πιπ ιιιἰιιιΙ Μιδ 
ιδπιέΒει έ!ε!!ιεπ ιιπ!εεέπειι; !ιιιιιιποιι πισπ!ιιιπ ειιι!ι 
ει!ι!ιοι·, !ιιι !πιπό!δ, ο!ι!πιό ε. !πιιι. Τέι·8·γ !ιε!γε!!: 
ιπιι€έτ ει ειειπό!γ!ιει ΜΜΜ, ιιιέ!!πι!!ιιπ σεε!ε!ινέπ. 
Α Η ιιι_!ιί!Ε πειτε πω !ι·, ]0!ι!ι8Π δι·ιι!ιει!ΕΚ ιι Μπ 
επι!ί!ει! !ι!!ιιί!ε!ό!, πι!πι πι, ιι έ!πενει !ιιιιιιπά!, 
ιπἱπι!ιοἔγ ει πιο!εόιιει!ι π !ιδιι·ό!ειπέπγ!δ! πιποε 
ιιιιτ Μιι·Ιππιπ. Πι!οιό!ί!έεοπι !ε!ιά! σπα τπεἔγ Η: 
Μίιή!δι!έε!ιεπ !έ!ειδ !ι·οι!ιι!ιπππ!ε!πιπ νειιιι!!!ι ϋιϋ!‹ 
;ι·ε π πέν!ε!επεέἔ εε ε!ιιενί!ιέΒε! ε!; ε!δειδι·, ιιιει·Ε 
ἔγιἰνιιειἰἐ· ει Βγιι!ιέιιιι ιπέιο!ι !ι!!ιιί!!. !ϋ!!ιίι·πι ιι επ 
μια ει·ειένει! ιι περν!!ι!εο! ΐέ!!ειι!; ιπέιοι!ειοι·, 
πιει!: ειεπ ιπόι! Μια! !ι·οπε!ιιιιιιι!ι!ιπ π!γ :Με πι 
ιιιιιιιέ€ο!ι, !ϋ!ἱ!!ε!εεεέΒε!‹, τέει!ιππιέεο!ε ι ι!!εεόι· 
Β·ειέιε!ι πε πειπ 0$!!82!ι8.!!!!ι!Ω Αιέι·Ε π.ιοιι!ιιιπ , Με 
π ιιένιε!ειιεεεει ε!ι·ε!_ἱἱ!!‹, πιέιι πι!π‹!επ!‹πι· ί6!Ειιι·1 
!ιιιήιι!ι εἔγ Πιππε!!επ ει !!!ει!ε!πιειι δει!πιεεέεε!, 
ε: Μι πι, όοιέι·!έ.ιιι ει·ι!ειιιε!, όεεπτο!!ιπήιι!ι, εεπ!‹ 
πο” :ιι ο!εοε ιπέι·ιιε!ι!επε! ε. 82ειινεᾶέ!γε88έἔ πό! 
!ι!!! ιϋι·ιέπ_ἰε!ε. Μιπι!επ Μι·ι!!ό, ι·ε!ει·ειιε, ει Ιονιο 
!ειδπε!ι πιπἔιἱ! ιπέ!!έπ ιπεἔ !ιε!!ειιε ιιενειιι!ε, πε 
πιε!!έ!ιειέ!ο!ι ἔγππιῖῇέ!›ι πεπι Μπιτ απ!. ΝιιΒγ ίππ 
1οιιέΒιι πι ο!νιιιό!ει·π πέινε πιεπιπι!π!, ιπ!!γ Μπιε 
ροπ!οπ έ!! πι !ι·ό, νιι!_ιοιι ειιιρειιι πιω!! Πιεσ 
1·ει!επε πι” πιίπι πι" ρι·πε!!επε, νιι!_!οπ πιἱπ! Μι 
ι·ιίτ κι" πιἱπι ε!!επεει; Μέ νό!!-ε'5 

Α π! π" ετι!ε!ιέΙιεπ τεπιἐπγ!_ἰἱὶ!ε, πο" ειεπ 

Μπαρ 

0ι·νοε! ό. ιιε!ιέιιι! !ιόι·οπέι!π!ώππ έ!6π!ι ιι 
ιπί!!ιδι!έι. Βιιπει· εε Βιι!ιιιιιι. πι. πι·π!ι έι·ι!ειπ ι ω, 
ριιιιια!ετωπ Μή!!! 1ιιιιιιό!ε !ιε!γέ!›ε !όιινόπ, πι ΗΝ 

πιιι·ιιιιέμι !!ϋ!ιιιό!!!άι ιιεπι ιπετιιι!πιιιΙ !ιδνεΕ!ιει 
ππιΞπγ πέ!!εί!!. 'σ Οι: διιιι!ιον!ε!ι, 

π έ ι! ο τ-πάνιιι·ι οι·νοιι. 
 

Η) Β !ειρο!: ειει·Κεειτόεεεε !πιει τοιωειιωιι 
το!!εε ιπόι·τε!ι!ιεπ πιό!τόπγο!!ε; -·· εε ετι 
_ιι!!ι ε 6ι~ειιϋ!ι πι Ιππικό οΙιο!αιτ, ε: πει 
τε!!!!!ι ει !'ε!ειύ!ει!έι!. πειπ Ιιενόε!:›ό πεπιεε Ιε! 
Ιι!!!ε!:ε, πι!π!: ειΙειροε τπάοπιι!πγοεεέιειι πιπιττ. Μ! 
περιπ π! ϋιὅιπεειε!›π νεεπσ!!!πΕ ιπιπε!επΚοι 
πενει!Διι·άεειι!ι !εϋι!εεε!ιει πωπω πενιε!επε 

ω; ειιιι!ι!ιο" π|επι !ι!ειεπι, πο" οι πιω: 
Μπιτ, !ιε ει·ι!ειπει εε παπι το!!πό! !ο!γπει!ι, 
ει!ιπι·ιπε!γ Μ: ειει!ιεει!.όεεεε πιιπι!ειι!ιοι· !ϋΙ 
τει!επϋ! εε Μι· πε!!ε!!! ε!νει!ιετπεπ πω: Μέι ε 

ειδε ΜΜΜ! ε _ιε!!ειπι1 Γει·ί!ει!ε π. πι πιοπτ!!ό!‹ 
ιι6!ιιι: πεπι ει!ιιιι·οιπ πιιιΒιιπιιι!: ειειπε!γεε ε! 
!επιεε νε" ει!νει!ιοΜεπιι!ι !πτεπιι!, ιιιε!γεΕ 
- ε επ πιθωπι πεπι !ε!ιετ -- πεπι ι·ι!.!ιέιι 
πι ιι;ιιιεέιε Βιιποππόεει Μπι! Μι'ιι!πιππιι!ι. .Διοπ 
Επιπ ι·επιε!!!!!ι, πο” ε!!'οει.ι!ειι!επ ε ιπετειό!ιε!τ 
ι€όπγ!! ο!νιιεύ ε !ιιρο!ιτό! εο!ιιι εεπι Γοε!ιι 
πιοπε!!ιετπι, πο” ειιο!ι πέννε!ι κι" πεπε 
1ειι Βοποει Ιιειιι€ει!εο!ιπ:ι!ι να;" ει!ώι·ιιιι!ε!ε 
ι!ίειτε!επεεεπε!ι ε ιι!πτε ι ειπε! ε !ι!ι ει! (Ε. Ε. 
!πνενε ει Ιε!ιετό εειιΙ6σιιετ) ειιιιιιιΔ πω πμ!! 
τπιπε!ι. Ε!νεει·ε Μπι πιτ 8οππο!οιπ, πο" ει 
Βόερϋ!!εά!; Ει1ε!ιόε!ιοτει!ιιτ!6επΚ, Με Με 6 
τιιιι:νε, πιω· πιόιεε€ε! ειι!ι·πει!ι, πι" ιι Μινι 
!ιϋιϋπγϋει ιετπιεειετ!!ε!ι, ΜΙ: πω !`ίποπιιιπ!ι 
ΗΙεπεΙειιι Μεεεπ, να” οι ιιί8γεΙι, εοποειο!ι 
ει!ιιοεοπγ !ε!!πι ριει!ιο1666!ι πι. πεννε! 15 Μι! 
!επτΙ6!ι οι όοεέιι·Ιόε πι" Ιιεεετε!επιιέειε - 
‹!ε !ι!πε!ι να" πιιπε!ι επτ!ιοιπιιΕ απ? 8ειι!ι!πε!ι 
εεπιιπιιιε!ι, ω νει!ό!ιειπ πι" εγειιεεεεεει επι! 
πε ε! ποπ ειγόπ πω· ιεειϋΙει,' πε !!γει 
πι! ι!τ!:!ιε:πιι πε!ι!ε!ι , να" σε” πειΒγοπ Γ” ιι 
!ιε!Ιιοι·ίι!ιιιιιιέι έ!Κετ. ·- 0!νειεεε!!ι ιιι·ιι!ιπ :ι πωπ 
ποπγιιιιιε ει!!ι!:ετ ιι πεπιιοπ ιπε!ιεΙι:ιπ ιι ,πι ό 
!ιέιπγ ειό άι·τει!ιπ:ιε, εγετπιε!επενε 
Με! !ι!έιπγο!ι !εϋι·ι!!“ οιίιπιειι!ι·ω!ώιπ 
ε!!επ - πιτ ιετι.οιπ πιει·εεεε!ιπε ρει·ιιιετοι:ιππ 
το!!ιι! πεπι ε" !ιπππγειι Μιιιι.ιιιι!γ εοιτ Μεπιπι 
!ιιιέι!ιιωι; πο, πιοπιιι!ιπ πιει, ιιι·ι.!ιετιιο!ι-ε ε 
ίε!6!ι νει!ειι!ι!πε!:? !εε!ϋ!ε!ι!ι ιέιπ ιπιι86πει!ι ιι 
ν:ι!ιίι6 ειεπνει!επιι6Ι ε!ισμιο:!οΝ ε ιιιιις!ιτ επιτυ 
.!ύ ιιϋεπε!ι. !!γ τω” !:ϋι·ϋ!, πα πω· ιετιιι!ι , 
πιο εισ!ιιιιι!ι τϋ!επει ε Ισρο1επιιι. 8ιετιι. 

πισω. 

π» Επι· ιππιειι!πιιιι!ι ετε_ἱένε! ί!ε_5ιε!:5ιεπε!ι Β ιπ 
ι!σιπιιιιγ έ!θ!έρΕειτ !επγειί!π!. Νε !'ιιι·ει!_ιιιπε!υ 
"Μι περιπου ι“δ!ει!πω!ώπιι; νειέϊ0!!ό!ε ο πιω 



Μοηει!οπι. 15! 

!ό ἰῆιιεέεο! επετε!ο!!ε! ε !ο!!ιεεει!όεεο!, ο ιπ!π! οι! 
ι!!8· νεεέι·!ό!‹ -- έε "επι ο!δ!! !οι·!νιΞπ ει _ιο!επ !εοι· 
πο” !!έπγο!!, ε ι·επε!ιιπ!ε ιι!πι!ιιιε!ιιΙππ έ.!!ιίει!!, 
ειο!ι!πεεέι!ι ιι !ειπιιΙ6! ει: α!ι!!μ ο!γ !πι;ιιιΙο2ό οι· 
ειπε! !πριιει!ει.!ιι! ει!Βοιιι!ι!ι, εποπνοι!ό!γ!ε!οπ ιποειι!ιι 
ιι!!έειιι·ιι, έε πω, πο;" ει. !εωο!ι!ι οι·νοε πι σε!! 
!όι!!ιιι!!!ε ο Μοι;ποε!ε!ιιιπ , ο ιιι!έι·! !εό!εε έε Μπιά 
!γοε εεε!ε!ε!ιεπ_!οΜι πέ!ιιι ο" Νώε πέ:π! ο ιιινοι·! 
!ιιπ !οι·ιπέεπε! πιπΚοοόεεἱ! , πι!ιι! Μεοπγ!ιι!οπ επε 
ι·ε!ςε! οργιιιι!ε ιι!ιίιι επιχπιιίεεει! !δ!νέ!!ιιπ! - ε το". 
ΜΜΕ πινει!» ε π: ετπ!ιει!εόε οο!ιο! Με! ιιο!ι!!ε Μ! 
ειδπ!ιο!πι ! - Βιπ!!!δ!ι Βο!ιιεειι !88°!εδ28!ό!!!ι !ι!ιιι!οπι!ύ 
εε!ιόει! πιιιπ!ώ!ι!! (ιπε!)· "ιδια π8γιιπ ποπ !ένε·ιιὐε 
!ϋι·!όπ!, πο;" ο8γοεγ Π! Μ" Πιιο!ο! !ιιιιιι!ό!ε πιέ 
ιπέι·π 30 ρειι€δ Μ. νοεποέιποΚ ιποπτ!ό!ε, - πι! 
ιιοι1ιΒ ει” Π1ιο!πε!ε !ρεπΕϋ Πιτ. !έειοπ); ίιι·ϋιιιιιιο! 
!ιο!!!π!ε, Μ" ει!π!ε διιιιοι· πιο!. πι· !ε !ιι!ιιιι!οιι 
!ει:2!εό!! ο πιο" !εύτ ἐε μπίιη!ιιιι!ιό! !ει;!εϋιε!έ!ι!ι 
ειιι!ό Με! !ιοοει!!ιιπι!_!ο. Α Νιούε !ιιπέι· ιιε!ιό: νά! 
!ο!ο!ποΚ !πι!ιι!; πιει! νιι!ό!ιοπ πο!ιέε πιο! πιιιιτιπ ιι 
!!ιεοειιίι!ι !ιιι!ιοπό ει!ιιιιιιι!ιίπ !ιο!οι·ι·οε! ι·οπι!επι·ι=ε 
πιιιπ!‹ιἰ! ίοεο!ιποιπ!1 Πο @ποπ Μέι! απ!! πω!! 
ειίι!εεέδοε!ι, πο” ο !ιιπιι!ό ο” νειέι·ΐοιιιι! !ι!ι·!ο 
π!!! _ιιιεεοιι , πιο” !άρ!ε!! ιι οεο!νόιιγοε !π!η°ι·ἰπ!!ι 
ποπ !ι!!!οε!!ειι. Ε! !”οπο!πιι!ι !,<;οπ ει;γε2ει·ίιπε!ι, ο” 
Μπι! !ιιι_!!έ!εοπγιιο!ε, πεπι νέ!!οιπ!Ιοπ ι·!ι!ε8πε!ε Και!! 
!εππ!ε. Αι! !ι!εππ!ε, πω” Μ! !ιι!π_ήι!οπιιιι! Μ!! 
!εε!π!ιό.!ι!ι !ι!ι·πί ο Πιιιέι·Ειι!ε!! Κόπ)·νιιο!ι, Βιι!!!εε 
εέ!ε ιι !ιοπιιε ΜΒΜ!! !ι°όι·!ειιι !ιε!γοε εεφοπιιιι!!ιο! 
ειπε !ιέι·πιιιιιι!ι·π: πειιο-πιποιιιἰεπιιιε, !ιιιιποι·σι!!ε 
ιιιιιε όιι εο!Μ!επιιιει·ει, τη" Μ” πι: ιήιῇε. ε! ιι 
ιπόι!οεί!έε 6ε ι€ιιιο!ιίε Μιά! ο !επἱ!νέ.ιιι·ο!ε 
ε!δ!!, πιο” 0!γ !ώπιιχειι ειἱἱπεέιςέι·ε τιι!!ιιι!; ύει 
πι: ιποποειεεό!ε ει "6"!ιιιι! ι·έει!ιοπ εο!‹, ιπ!ππειι!”έ!ε, 
!ιοπεπι πι, ιι ω! !επειιι!ιεύμε!ι έε !!:€2!ι!2(0ιιι!ι - 
πιιπ!ε;γ _ἱό ιιι·ονἱεἱόιι! ειππιι!ι , Κ! ι!!ιιει!ι πιο!!! - 
ε !πι!ιι!_ιοπ !οι·!ιε!!Ιειι μοιιιοι·ι·ιιΙ. Απ! !ιἱεε2ἱὶ!ε,!ιο;η 
Με! παρω, !ιο1εο!‹ πιεσε !'δ!!οπμέε!.›επ επέι!ε!ειι>, 
π ιό2ιιιιειίε ε·Ιεδ !εε!!ό!εό! πω! οι οι·νοε!ιιιι!!ύ 
Με! , πιο” πωσ!!! ιι !ι!ιιΒόεε π απ! !είιππγοπ επ 
ιπέἰ πιό.ιιιοι·Ιιιιιι !έπ!οι·ο8. - Επι πιἱ!γ ι°ειιὸειοι·!, 
πιὶ!γ οει!έ!μιίε! !ιονοεεειι! Α ι·έιιιιι ποιπ ο!γ ίππ 
!οε ιιιιι·ιιπ πιἱιι! τι Χάο , πο πιέείε οιπε!!ιε!! ιιππο!ε 
!ο!ι!π!ε!ό!. Κόι!ιέι.ιε!π!ε ιιοι!!ε @ποπ οεει!‹ ο;η·ειει·ιι 
ι·ιίιιιέ! !εέπγ!επε!ι: !εεεεγειοι·ίι!ι!ιο! !οιι!!ι·έπγοΚ 
ειι!πιό.ι·ιι.. Μἱπ! !ιιι!!ῇιι!ε ηη!! ι·ιΞει!ιεπ π2 ι!!!ει!έποε 
!ιόι·!'ο!γιιιιιο!ι ε Κάτσε ε!νέ!!οιόεο!ι !”οεπει!ε !όι·εγει! 
!ο!π!, ιπ!!ιοπε!ε: ιι ;;ϋι·οεϋ!ς, !ο!ι, !ύ!!οπγόειο!,!άι 
πω., ειιι!έπ ει: ιιΙοει!έ!μπε !ι0!!02!!ι!!! πω! ειει·ἰιι! 
Με ιι!!ιο!!ιι!ιι!, π. π. π ιεἱπετο!‹, Ιο!ιε!έε! ε Βοι·!ιιἔἐεἰ 
έ!ο!ιπίἰνο!ι, πω· επι. ι·έειο!ι πισω!! πιιιι!ο!ιιιο!. 
8ο!ε με! νέι·ιιιιΙε ιι ιιιε!!- όε ειινωίιι!ιι!ιπει!ι οπώ 
!γιίι·ό!, πιει! επε!κε! Νιούε !ιιιι·ιί!ππ!ε οι !εόι·οοι!!ιππ 
Η πο" !!”ε!ειιι έε ί!ι;γεεεόπε! ΜΜΜ. Εο!πιπ Βο 
ρο!ιο!πο!ε ιιΒιιιιπ - ε !ιπ!!ἔιι!όᾶππιι!ε - ε! !ιει·ιίε 
πε!‹ !ιιιπει!!ε ει" !!ει!ιι: !ιεεο!π! Σε ιιο!ιέι πι» 
ειι!ει!, πιΕοδπ ει. !ι!!π!!ιιιεπο!ε Μπι σειιιιέπ ΜΜΜ” 
π!, !ιιιπεπι ι!Πεεό!ι·ιίπ !ιιπ!!ιι! πι Κο!! ο εεεό!γ 
!ιιπο!κπ!, πιε!γε!ε επιίιιιιίι·π κι ι·ειιι!ειο!! ε!γε!ειπε 
!εεπ !ιἱἱ!ϋπ ιπ!έι!ιει!έεο!ι πιέι· ει:!ιο! εαπ !ι!έπιπαιιιι!ι ι 
ιιιοπ!ιππ πω” Μεοπγοε, Μ" ιι ιπεππγ!ι·ο ο Μι 
ι·ἱὶ!ιιιέπγο!ι επμι!!!ι, ι·έει!π! ιπειἔιι ε! !ειπέι·, ι·έε2!π! 
ε:οι·ειι!πιιιε εεἔέᾶ_ῇε οι. πω" ο !'οιι!οε Μινωι 

,πω ε08έ!!Ιε!!!ιθ - ο !εοροΕΕ!έε 6ο !!8!!!μΕό!!8ί. 
Με - !ιέενιι!_ξά!ε ιι με!! !ιιπιι!ό!πι!. - Α: οπού 
ο!ΕπΕοέ!ιιιπ $ο!γι·ιίε! εο!ε π: όι·ι!ε!ιεε, ιποπι1!ιο!π! 
πει°ε28!εε Μι·εεε!, όε ο !ιο!γ!ιο!! !ιιίπτιι.! 
πιο!ε !‹6ι·ἱειπει·ε!ο πιει” ειοι·ειι1οιιιιιιιι! ε ροπ!οε 
ειιιι€ο! ριι!ιιι!οΙ!ιι!!!‹. Εε οπο! πιο!!ε!!, πω' |ή.2ε"!, 
ο Επι!!! οι·νοει·ιι. πό2": ο!γ Γοπ!οε ιιι!πε!επιιηι! 
!έτ-!πόι·ο!ε !ειιιοι·ο!ο ε οι·νοε!έεο πεπι ίοἐ Μ!!έι·!ιο 
ειοι·ιι!π!, να” ει. !ιε!εεεό!ιε!ε έ!!ο!έποε - !ιππιο 
ι·π!ἱε έε Μεἔπύι·ἱ !!ιο!οι·ει ιι !ιο!ι!ιε!!!δ!, οι ΜΜΜ 
ποε !ιόι·ι·Μεει!!ιι! ο ρ!ιγεἰι:οἱ _ιε!!ειι!ύ! ε!ιιγοιιιιίε! 
εποπνοοιι!; ιποι·! ε: ιι!ύ!ι!ι! -- ιι ιπ!π!. πιω! πιο!! 
!ιίι·οε !'ιιιιιοι οι·νοεο!ι, π: ποπ!!! !ιι!ιό !ιε!ι·!ιε!ἰ 
ΜΜΕ, πιιπι!!ιι!πι!ι!ι ε!!ειιιει·ι!ε - πεπι ι·ἱ!!ιιἰπ Μιγ 
ε!ει·ίιέ!ιοπ ε ε!ι!οι·οε!ε!ιιιπ ο!γ ιιπγο8ἱ ι·ό.!!οπίεο 
Επι! ;φιιιι!!!ιι!, ιπε!γε!ι ποιπ ιπ!πι!Ξε !έ!εκπο!ε; π 
Επι!!! οι·ι·οεππ!‹ ιιει!!ιι; ε: ι·έει!ιοπ !ἔοπ ν!_εγάιόπε!ε 
ε νἰεειιι!ιιι·!όιιιι!ε Με!! Ιειιιι!ε. Α]0!εε Μπέκ, Μιάου 
!ιοι·ιί!οπι, !πέιιγ!ο!επ πγ!!ιι!!ιοιιι!!πιπ! ιπιπ! Πεπο 
!ε!επι οει!π!ο !ι!Γι·_ῇο2ἐεέ! νεοπό!; οπως!! πιί!!εϋπέεο, 
!ε!!κεε !ι!ι·ο!ιι!!ιοπάειι ο! _ιο;Βιι!ει !ιδι!!ει!ε!ο! !ιἱι·!ο 
Κάπο !ιε!_γοι!. - Α εο!ιέε2! !ιόι·οοι!!ιιι.π εμ· πέη 
πιιι!έ!ε! ο ιιιιίε!!ειι! πόνο!! , ε ιι ποιο! Μπι!! πιω!! 
πγά_!ιιπ!ειι!, Μ! ιιιίι!δ εο!ιόειο!ι νειιηιιιι!ι, απ! πο 
πιω· !ιιἱ!!έι·!ιο επιιι·ί!ο!!. Χέ!ιιιιιγ Μ! απο!! ει” ει!! 
ε!ρο!ι πιί!!6!ο!ε ε! !ει·νπο!ι ιφεπ!ό!!!ι!ειι, ιι ΜΜΜ! 
!*ίποιι·ιει!επ ιι οι οτει!ιπέιιγ !ί!!εό!γο ιί!!!ι!νοπο ιππ8ιίι·ιε 
!!”ο!ιπι!π!ιο!; ο πό (!'ε!ιι·.) 22-όπ ιι !ιο!ο!ι!ο!! !ο_ἱἰἱ 
Με !ε!ιδ!ϋιέεέπέ! νει!ε!π!ι _!ε!ειι, πήγε! Β. ο" Π! 
όν88, ειίροι!!ο!!αι!έειι !ειίπμιιι ιπ!π!οΒγ πο! πηγ 
ε:!,επ ἰἰ!έι·ι!πε πιἰο!! ν!!! νέ8!ιοπ. Ε) ι!ιιεοπο!, πιο!χ 
η” Ιι88°Υ0!ι!ι ε ο" Μισο!!! ι:εοπιύ!ιο! ά!!ο!!, ο πιω!! 
πΙεύ !ιιιι·ιιιππά!ύ! οι πωσ ό!!‹:εοιι!!8 !ειήει!ε!! ε 
οππο!ε ιι!ει5 ε26!έ! πε ἰε !'ϋι!6!!ε. Τιιι!νο και ο!ε 
ιιέ!!ιιι! δ! έν ο!ίι!! Κεει!δι!ό!! ε ειιπ)·ίι·ο πονο!εει!ε!!. 
Τηι!ιι!π!ι·π !ιοπιύιι)· ι·πεποπγοεειίέο! έτε:!ε!ε!!,ιι Γι!! 
ι!ιι!πιιι! ιη·ἰΙνέπἰ!ο!! ει: επιέπ , !ιιι!ιάτ οεε!εό!γ πιο 
ιιιιί.ει·ιι πο, οι έι·ιι!όεο!ιο! τεε!εό!γε!ι!ι ιπόι·!έ!ι!ιεπ ύ! 
κόπι, πιιιι! @ΜΒ Μ! οιιενι·γειπά!ιοπ !προει!ιι!!ιιπι 
(!έ!!ιιιιι ο" εεέει!επ !ιοεοπ!ό εεε!ε! !ε Η οι· ο· 
Μ!! Ρον!έ.!ιειπ! -- ει!! ιι Με !ιιι!εό ικξειέ!ιοπ πως 
έι·ιό!ε ιι!έεο!ιε!: π” πο”, δειι!ιι!ο ιι|επτνοπ !επιι!, 
ιιιεει·ιι!!οπι - ποπ! νο!! !ι€9Πιι€ΙΙΙ ε!εμπόδ ιπει;"διό 
Με , !ιο5η ι·ιι!όεάεοε ἱἱ!6ι·ᾶπει;ιι! !έεγοπ οο!εππ!ε; 
ε ι·ιιιι Μ: εεε! ι:!ό,ς, πο! ει.: π!όι·τ1εεο!ε ι!!ιιΒιιοε! 
επ πι!" ιιι6ι·!6!ε!ιοπ πε!ιειοπ Μι!οε!!!ιι!!!ι, Με πιι!γ 
@Με εο!ιόειο!ε πέιιό!ι έε !ιιροεο.εεά!ε ιε ιιιο!πι!. Α Ιο 
Μι!ϋιέε ιι!ιίιι - πιε!γ ει. ειο!ιο!! !ιε!ι°επ ο Γε!!! 
ι·ιυπ!ό πιο!!εο ειέι·άιιιι!ι !ιιί!εό ειιέ!έπ επι· !ιίινο!χ 
ιη! 88!ι!ιε!, ο ΜΜΜ !εεποειο!ι!ι Πποιπειίε, μοι· 
ειιεειΒ έε !ιιι!οεειιεεο! !ϋι·!έιι! - πεπι νε!ιο!!οιιι 
έειτο ιέ!!οιι!ε! ο οιιΒιιπει!οπ εοπι πιιιη·εέοι·ο, εοπι 
ἱὶ!έεεἱι·ο ιιέινε; ο νέ!!οιιι!!επεάε ει ποιό!! ιππ!δ 
πε!‹ ἰε ιιρειιπ ιιιιιιγ!ι·ιι πιέ!!ιἰπγοεπιι!ε Μαιο", πο!! 
ειρεΜειι!έι· (ιιι·!, !!ιχι·εο!ι!εο) !ε!ιό!διέειέιιε!ι: !οεπι! 
!ιε!ό ει!!!ιεόι;ό! οι·ιΞπ!πιιι !εεο!!ιιπ ιιγ!!νι!π!!ό - 
οππο!ε !ιι!ιι_ιοοιι!!νέπ ο οι έι·ἰιι!ε!! _ιε!επέεε!ιο!, Ε. 
ι·ιι!ό!ιιιπ Η ποιο !ιιι!_!ει, πιεππιἰτο Με!! ικι!ειπε!γ 
έ! ίι!έεο!! πο;; πο!!! έι·ϊπ!!απόε!ιο Νεο ι·ιιΒοπγοε 
ι!ιιι;Βιι!! εε ει: ιιπιιε!οιποειε ει!π!ο ο” πι!" !ε!ιο!, 
πο” ε: ΐι!έτοιι€ο!, ιι οι !'οι·ιιίε ε!τέειίειι ιι!ιἰπ !ε 
νέι·ι·ε! έε ῦ!έεε!ι!ιε! !ε νπ!πιπεππγ!το ο!!έ!!ιιι!ιο. 
Α!! !ιο!!οιιι ιιιοπιιιιπ ιο!ιε!ι!6!, πι” Νερο!! (Μακ, 
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ΙδΒ Α !ιιιι!ειροιιιι οινοει έΒγέειιΙει ιι!6:έι. 

Δ πο: 

!-έιι) ι: Με πιά: Μαι :ο!ι!ειι! !ιἱ:έ!ι!ι έ: !ιίΠε!ι!ι 
ε: Με!! (ιι πι! Μέι·ι!ιιεοιι !ε!νίι! ιι"ιιιι ιιέ!ιέ:έιι εσπ 
ι!ο!!ιαιό); οι έ: ακοη ΜιιιιγΠ!έ!!ό:, Μ" έ” μέ: έν 
Με!!! ει: :Μπιτ ιιιέι; !ι!έ:ιιιγ ιιι:ε!ιό! ι: !ιέιι!ένδ Πι 
!γιιι!έ!ιιιι ι·!::ιι!έ!ιέιέιι ιιγοιιιιι! - !εέιι Μπιι:!ιμ ιι 
ι!!ιιιι·ιιο:!:ι. Δε· έέγέιι έργιέ!ιέι·άιιι έ!έιέι·έ ιιέ:νε 
τέιιιέιιγιέ!_ιέ: έ!!ιιροι!ιιιιι !έιει!!ι. Η” έι·ι!έ!ιέ: _ιέ!έ 
ιιε!ει ι: Κέ!! ιιιέ€ έιιι!!!ειιέιιι: τ. ι. ιι Μ! ιιέιγιέ! 
ι::έ!ιέ!γέ!ι!ι ιέιιγέ::έιέιιέ! Γυρω έ8έ:ιι _ιο!ι!ι!!ι ιέ:1 
!'έ!έ ::!!ι!ιιιι!ι, εγέιιἔέ ά!!ιιιιιι!!ιιι επι". Α: έ:έι 
ΒόιοιΙεἰ !ιένέιμέ:έ ιιιιιιι :ιει·έιιι::έιι!ι Με:: ιι1ιτό:2 
!έιέ:έιι !ιδι!έιι!, - Τέ!ιιἱτ ιΙο!ειιιιιιι!ε ιΞέι·έ!‹ Βέτο 
ιΜ:ια!ιι!ι, : έ" ω:: "Με : ιιέε!ιιι!έιιιιι !ιόι·οι!ιί 
Πι!ιιιι ::έρ ιι!!ιιι!ιιιιιι ιιιιιιιΕπιιιι!ε ιι. ιιιιιιι!ιι! ιι!σειι·6 Π] 
ιι:έι:ιιπ!ι; ι::ιι!ι !ιει:ιιιέ!_!ιι έ: ιιιἱιιέ! !ιιι2εύ!ι!ιιιιι ιι 
ιιιιιιέ! ιονιι!ι!ι - !ιιι !έ!ιέι, Μ! ένιιέ! !έει:!ιί!ι!ι 
!ιινιι.!ι!ι! έ: !ιέ Π! ιιέιιι, Μ! ιιιιί:ιιιι ρόιο!_ιιί!ι; ιιιέι·ι 
ιιέ.ειγ ι·έ:ιι νέμ!ιεῖέί!έιι ιιιιιιιιοι·ιιιι!ι να" :ιι6ι·ιιιιι 
ιέ!!ειιιϊιιιιι!ά:ιιιι!ι ιιιι!ιι!ιιιι!ι Διοτι !ιιέιι!ιι ι.ιι·νο:ο!ι, ΜΚ 
έ πω! ν!!έ8!ιιιιι πιέι: :κι !ι!:ι!!ι: έ:ιι!ι !έ_ιηέιι πιει; 
ο ιΠιι!ιιιιιο, ιιια_ιι! Πιέρ: ιι ρι·ιικι:. Τι3!ι!ι Μ!! πιω! 
ιιι·ιιιιιι :ιι!ε!ι:! !ϋ!ι!ι Μ!! !ιοπά! ιι ιιιιι_ιι! πιέΒέιιι!έ 
Παπά: :ιι!ιιιιι έ ::ι:ναιιιιι·ιι. Α!!έ.Π!!!°!Ε ιι Υ!!.!!8!.πι!ι 
ιιέιιι ο” !εϋιιιιιιι , ιιι!ιιδ πω; έ: ιιιέ!!ιίιι ιιέιιι 
ο!γιιιι; €γιιΚοι·!:!ἱ !ε!!ιέρέιέ:διι!ι, ιιιιέ!δι1 έ!έιέι !ιιι 
Μ!! !ιέιέ!δ!ι ω: έ!έι!ιέ !έιι!ιέ::ῦιι!ι, ιιιιιιι· ιέιέιιιέ: 
νύ!ιοιιιι:ο!ιιιι ἰεέιιγέ! ; άι: ιιιιί:!ιοι· έι·ι·έι! !ιέινέ!ι!ιέιι. 
-- .ι Μάιι)·26 ιιι·ι·ιι:! τέιιᾶὅι·:έἔ ιισ!ιιιί!ιιιιι, ιιιιιιι 
ΜΜΜ: !ιιιι!”ό!ιδ! ιιιέι·ιιέιι!ι, :ιἱιιιέ ιιιιιι€ε!οιιι ιη!! 
τιιιιιι!. Ριιι!ιονιι:!ι ΜΜΜ! ιειιιηιι€6 έ: έ!:δ ρέ:ι 
νέι·ο:! ιι!ιγ:!ειιιι Μ, ε" οι·νο: ι·οιιι!δι·:έἔἰ τοπικέ 
ιέιι ι!ο!20:!!ι. !!!ιιιιό-έ έ ιιιιιιιιιι, !ιοι;γ Η! Ρέιιιέιι 

- !ιιτέπετέ!ι , 

Κ. 'πιπέρι ει". έ.·γέ:ϋ!έι Μέ:έι. 

Ρέ!ιτ. 15. δο!ι!έ:!ιιΞέι· Μι!!είι· ιι:!!ι 
11ι:_ιέιιιι!ι Κέ! έ:ειέι Με:: έ!δ, ιιιέ!ιι:!ε έ;;γι!ιέι Ιώ 
"εε!ιέιι, ιιιέ:!!ιιιΕ πω:: οι·νο:ο!ει. Ποι·:;ιιιιγνιι·έΒι 
Μ:: Γοέ!!ι!α, ιιιέριιιζιιιγέ, ιιιο:ο!ιιι:, ιιιέι:ιιυιιιιιι!ιιι έ: 
ιιτέιι:ιινε: :έκ ιι!!κιι!ιιιιιιιιιΠιι!ι, ΤειΕπιιΒιι. έ ιιιιι!!Μι· 
πώ: Κιηηι Μια! ιιιέιέιι έι·ει!έ!έι, ω. σ: Μάο:: 
ιιιιι·ίεγ ω!. Ηιιιιιιι:) €ιι!!έιιγέ::έ!έι. ! :τι Και ν ιο !ι 3 
:Παω οι·ιιο:ο!ι έιιέιέι !ιοι ΠΠ; !ιέ!ιό Ι!!ΕΉ!ι!1" :ι ιι 
Κ6ι·!ιοιιο:ιι!ιιι :ι:ιιι ι!ιιιιιιι:-ι!ει;:οι :επι έ;;ιέ!ι νά!ιο 
κέ:2 :επι Γέι!έκειι Μ!. Π. ιιιέι·ἱιιι Α:ι!ιιιιιι Μ!!!ειι·ι, 
"Ψιιιιι:ιιιιι : !ειι·γιιι;!:ιιιιι: :ιι·ιι!ιι!ιι: ιιΒγιιιιιιιο 

!ι!έ;:!εόι·ι οι-Βιέιιιέι , έ:ιι!ι !ιοἔγ ιι: έ;;; 
".Ρωι· !ιιι!Βιι!ι!'έ!έ ι·έ::έ!‹έιι _ιέ!έιιι·έιι ιιιέιι;, !ι!!> 
!διι!ιδτδ :ΜΜΜ ιιιιι!η!; ιι πι! ιι;γαιι νέ!έιιιέιιι·Βιι!( 
πέι·ιιιι ιιέιιι έ!έεςιιέ ιιιιιΒγιιι·ιό."έ 212 οι Μάι· Μο 
!1ισ!ι ΕΜΗ ιιιι€ιι !ιϊι!διι!ι:έ8έ!. "') Η έα !ι ιι ι ι 2 

 

Η) Μι ω” ΚόιΙϋιι!ι!ιο! Μ.: έ8γέ2!ιέι!!ιι!ι ω:: 
0ο .Ι. ι!ι·πι!. Α Κενό: έ!Γέ!ιι έ:οι, πιο” Μάη: 
ι!!!τι!ιιιι!ι οι·νοεο!ωτοιι., ει: Α" τέιιι!ο!!έιιο: ιι! 
!ε·ιρο!άι. -- ιισέγ:6ειιι , Μιιι·ιιιιιιιι·ιιι!οιι Κ0Ροιιγιι 

Π 

ιιιέ8 :έιιιι οι·νο:ιιιι!ι,ιιέιιι :έ!ιέ:2!ιε!ι.80!11 !ιι!!ιιιιιιι!ε, :έιιι 
!ιιι!οιι!ιέιιιιιέ!ι ιιιιι::έιι ιϋι·νέιιγέ: ιιι:τι·ιιέιιο]Μ - 
Βι·ι!έ!γ!ιέιι Κ ο!ο ω: ν ε! τι έ”, ο !ιδ:!!:ιιέ!ετέτ 
ε ιιιέιι ά!!ιί:ι Μιά οπο: !ιδιι!ιέ_ιιίι·ιι!ιάνιι! Μπέ 
ιηιιι!! ιιι!ιι!ω2ιι:ο!ι!ιό! !έΒ!ιδιο!έ!ι!ι :ι γ έ ι· πι έ Β !ε 6 ι· 
!ιιιν Π:: Πι!:ι.!!ίιιιιι.ιιι, έ: ε· έ2έ!ι·ιι έ ιιιηιο!ι!ιιιιι 
Μέέι·Ιιέπέιι ι!έι·έ!ι έέγέιι, ιιιιιιι ιιιιέ:ει!ιέιι :έεέι! 
Κέιπ ιιιιιιι!αι!ιιιιι!ό, Μ! ω: ιι ρέει! Βιέιιιιέ!ι!κόι· 
Με ι·ειιι!έ!έιέι!ιέπ Με έΠιιι·ιιί. Η: ντιπ 8·γόΒ·γεγιι 
Βοτ!ιιι !ειι!6ιι ιιέιιιέ, ιιιέ!γ ι·ιηιιιιιιιι ιιέ!ιέι:έμΚέι 
ιιγιι_!! ιι !ιέιι!διιέ!ι ιι ιιιιιι ιι!ιιι!ιιι:ιιέ!ειι ν!!έ!!ιιιιι' 
να!ιιιιιἱιιι ιιιιιη·:ιέι·ἱὶ ιέι·_ῇέι!έ!ιιιἰὶ Μάι· ιιιιιΒιί!ιιιιι - 
ει Ιι!εσιιιιγιι! ε: Μέι·ιιιε!εργόμιίι:ιαι! $ιέγέι·!ιιιιι 96 
ι·ιιι·0:ιί!ιιιιι θι·ιίι:!ιιιιι ::!ιιιέ !!γ !ιιτέ:έι ιι!ηιιι!, ιι 
έ: ιιιιιιιι! οι·:ιιιίεο: ΜΜΜ: 4 Μπι! έ2ει(Μ πι. μα!! 
ι.η·έι·ιιιέ!ιιιγό8γιιιιέπέι έ έιέ!ι·: !ιιι:ειιιί!ιιιιι!ό ι·έ:ι!έιέ: 
ι·ιι_ιιιίι !ιέι·έ ε! 16!ϋιι!τ.- Βι·. Ροιιει·άσ:ι Μ. Νόιςι·έι! 
ιιιέεγέ έι·ι!έιιιέ: !'δοι·νο:ιι έριιέιι πιο" έι·ιέ:ίτ ιιιιιι 
κα, !ιιι·έγ έ" ί6!:διι!ι !ιε!γι·ιι! !εϋ!ι ι·έιιι!έ!έτ 
Μινέι!ιέπέ!ιειι (ιιιέ!γέι !έέ!ε6ιέ!έ!ι!ι !ιιι:!έιιι!ιιιι!ι) 
επέιιιιι! ιιι!ιιι!έιι !ιιιιοιιιι! Ηιοι·ι·ο:ιιιι!ι (ι)!ιέι·:ι·ιι) Η 
οι·νο:-ιιέ!ιέπ Μ., "Μέ" έ: ::έιιιέ::ιιιέ:ιέι· ει: 
,μπα έιιιιι ιιι!ιι::έ!ι! 

 

δ!) Πεγιιιι «που ι!!ιειιιιιι!ε σ:8!ι Με ε Μιά:: "ω" 
ι:ιιιει·ι ΜΜΜ !ιοπιιιι!: ΜΜΜ". !ένέ!έ!ιέιι 
Κο!ο2ενάτ ::έιιιο: έ: !οειέ!έ:!ι οιι·ο:ιιιιιιι!ι έτ 
ιέιέι·δ! Μιοιιγο: Βο!οι:νιιι·ι !ένέ! πιισιι πιο; 
Ιερό ιιγά_ιιι::4!εΒιι! από” εισιιιέ!γιιιι!ι Μπι 
!ι5ι.οι;!!ι έιιι!!ιέ:. - 

ιάι:ιι!ειτο!ε. 

έ !ιόι·ο!ι !ιόι·ιιιιιάιιιι!ι !ιιιιιοι·ιιιι έιιιέ!ιιιιιέιέιΕ ιιι!νιιιι 
πιτ έιιι!ίιι, ΜΗ έ Κόι·ἱι!ιιιιιιιι ιιέι!νέ: ΜΜΜ έ: 
Βϋι·ι·έ!γέ: :ιιιἔ0!!€όι°0: έηέιιέΜιέιι Μπα ιιιιιι'Μιι! - 
ιι]έ!!!_ἰΠ Η:.ι!έι.ι·έ ει ι:!ιίιι!ιιιιιιιοι. θι·ύιικ Ρ”. (Ν_ 
νότα!!!) ιιιεγἰιέιιιιι!οπι!ιό! :Μι·ιιιιιΖωήιι έ ιιέιέ;;:έμι, 
Ω ιιιοι:!ιιι:ι·ιι @Η !έειιιι€γο!ι!ι ει!ιέι·ι. -ικ 

Ε' έ !ι τ. 29-!τέιι Κ έ ο !ι ιι ἱ τ π ·!'ϋ!ο!νέ: έΒιι 
ι;έιι 36ο: έ: ιιιιιιι!ιιιέιιμι: έι·ιέ!εέπέ:ι ιι!ι:::ιι ιη” 
νιι!ιιιι·ι·ύ! (!ιγι!ι·οι:έιι!ιιι!ιι: !έιιιιι: - πιέ!γ :πέτἱιιιέ 
ιιιέε!άι!διι!ιΜιέιιιΙδ ι: ι:!ιι·ιιιιιοιι:ιό!), ιιιέ!γ Μινέ!!ιέ 
:δ ιιιιι·ι!! ιΜέιΠιι!ι!ιέιι Μι: ιιιέεῇέ!έιιιιἰ. Επι! Μέ: 
!ιέιι _ιέ!ειι!ένέιι ::έιιιέ!γέ:έιι - ιι πι! ιί!ιιι!ιιιιι έ! 
ιι·:ιιι !ιιιι·ί!!ιιι!ό ο!εο!ι ιιιἱιιι€ ιιιήιιιι!α!οιιιι·ιι ι::ι:!ε 
ιπέιι ι·ι!!ειΞιι ιδι·ιέιι!ιέ!!!ι - ο:ιι!ε ιιιιιιγ!ι ιιιοιιι!!ιιι 
Απ, Μ" ιι ιιιέ!ι !'ο!γιιιιιιι έ:ηι·έ:ιτ έ Ε. !έι·:::έε 
ιιιι!ιιιιιι!ιιγο: ιιιι·έ!ινέιιέι, ιιιέ:ι·έ::ι. ι 8γέτιιιέ!ιέ!ι 
έΗχι·ιι!ιόι·έιιιιΚ έι!ι!!Βιέ!έ ιι: οι·ι·ιι:ιι!ι ω" ιιέιιι έ!έι; 
86 Η::ιάΜι Μπι” μι- έ: !πόι·ιαιιιίι ιδιιίέιέ Ε!. - 

 

ο:οιιιο:οι!ιι:ειι! -ιιιιιιι3έειι·έ Μ" ιιιέι·ιέΕ!ιέιι 
ιιγ!!νάιιιιέι. Οιιιιιιιιέιιι~πηγ ειι!ιιε!σειιι (4 -6 ει. 
έ" ιιιιρι·ιι) Βάι. έ:έι!ιέιι !ιιι:2ιιά!!.. 

5 π ο ι· Κ. 
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ν!Μεπει·, ΡΜ:: έ. 8ι:!ι!ει!πεει· -- Μι ιιειιι επιπέ 
ι!ιιπΚ - !ε8ι·έει!ειει!ιεπ πό!οιιιιΚ ιι ιιιι·εγ!ιο:; όπ 
ρει!!8 παει· πγει·ειέΒπεΚ ιιέ2ειπ .ποπ οΒγο!ιιιι!ιι νέ 
!επιέπγ ιιι!πά!πΚό!ι!ι έ!!ιι!έποε!ι ε!!ιιιΒγιιιιιιιιιι. ιπε!γ 
επετιπι κι ιιΒγν!:!ιότ !ιι!ιπιιΚ ει·ει!ιιιέιη·όπεΚ ιε!ειπ!ο 
τετι. 0!γ ι·οπιιι! πιοιι!.πιπ “ίπ πιό; Μπι ά!!ππΚ ο 
Κότ ]ο!ιιιπένα!, πω! πέιιιε!_γ Με ά!!!!ιί - ιι πιό 
"Πι ω" ιιι!νιιι·ιιιπέι;ιι6! ριίι·ιο!ά!ε:, ιιιοι·ι ει, Μ” 

εεγ κι” "έπιασε οι·νω Μπιπγοι οπο! ι!!πειιιιι!ι 
σέ!ιιιπ ι:ιει!όι!οι!. ιιοιιι Μ2οπγί!. ιειπιπ!!; π: δι·δ!ι 
Κέ Με 16ι·ιέιιπ! - «Με, ει·διειι ι·ειπέ!_ιιιΚ -- ιιιι 
πιί! ι:εεΚό!γε!ψ ιιιέι·ιέ!ι!ιειι ε ι·!!Κἐ!ι!›ιιπ, ιιι!πό! 
Εονιί!ι!ι !ιΒ!!!ι!!!!!Κ ιι ε2!Βοι·ιι !”ἱἰι·Κέιιε! ό. ιιιτΙοιιιιίπγ 
πω ό!ωιίιε·" Επρπιιιιιι!πι ιπεπῇέπ! - 

Β ι: 'ι ο ερ Γ. 

Β νομοε Κόι!όεοΚ. 
ΜιιΒγηιιιιι·μπιΕ8. Α ιςγιιΚοι·!ιιιἰ «πιο 

ιιε! !ιιιιιιιέΚε κωωνω-ι ιιι·ειει!έο!ιε _ιδνέπ, ιιπιιιιΚ 
ε!πγει·!ιειἐιόι·ε ιι Κἰι·. !ιε!γιιιι·16 ιιιπιι.οιι ιί!!ιι! σιδ 
ιι€1ιαιιιιαειωωι, πιο!γ ἱιι !'. έ. Μιπιιε !3-Κιίπ τι πι. 
Κ. εΠοιειιιμοι·ι·. Κιιι·ιί.πιι! νέιι!ιοι ίιι€ Μι·ιιι!πι. 

“ --Οιιιι.Κ.Ε'ε!ιέ8οιι!)πιι!ιιιο!ιγ.!ιιιιοιι 
!ιιι!ιι!ιι ιί!!ιι! ιιιοει!ι·ιι!ι !ιοι·νέ!!ιιιι·ειιιις! Γιιοι·τοιι! Μ 
νιιιιι!!: Ρι·ιιιιιιιι!ιοι·Βει· Ε!ιι!κ Κδι·ϋιι ιπομε! 
Πιοι·ι·οιι·ιι !εεΚε;γε!ιιιεεε!ι!ιεπ ι·ιι!ιιιππ! πιέ!!όιιιιιοι!. 

- Α ιιπιιέΒ·ιι πι.Κ. πάν. Καιιιιιι·ιι ιι Ν8ἔγ!ιέ· 
ιιγιΞπ ιιισειιι·ιι!ϊ !ιό.πγιιΚιιιιιιιι·ιι! ιιε!ιέι2-ι!!!οπιέει·ιι 
Ζ ο !!ε ι· .Τ ό ιι ο ε Κιιρπ!Κ! Μι: !ιάιιγιι.ιιιιέπι! οι· 
νοιιτ, ει: εΚΚέπ ιιτειιιέ!!ιο πι" Κιιρπ!!ι! :ΜΜΜ 
ά!!οιπέει·ιι ιπ:ι!!Β Ιιει!!ιι 8 Βιιιιι! οι· ιιι·ιιιιγ!ι! 
Κε! !ιιιπγόιικΚιιιπιιι·ιιι οινιιιιι 8!Κ8!πιιι2Μ. !.ε€ιὶ_ῇιι!› 
Μπι ιε!ιιιτ ικα ιιι·ιιπγιι!!αι! ιιε!ιέιιι! ά!!οιιιιίιιι·ιι. νιιπ 
ωδι!ιι!ει !ιἱι·ι!ε!νε , ο τι.: ει! ι:!ιιγει·πΞό !ιιι)ιοΚ 
ι'ο!μπιοι!ίιπ!Κιιτ ιι ιιι!ιιέειι Κ. πάν. !;!ποιιιέι·Ιιιιι οπί 
πιεενε, ειιιιεΚ @εγώ !ι!ικιιιιι!ά!ιιι ιοΒγέΚ Με. - 

` .ιπ.'βι·|-. Β έ ι: ιι. Α σε. Κ. Και! σπαει! 
!ιιι·ιιιιιιι);. πιιιι!! ιιιιιι· πιά!! επέιπ!ιππ ιι οιιι!!!δ!ι, 
!ιιιενέ!ιό! Κε:ι!νε $ο!γό!ι·ιιιι.ιι !πι!ί!πιιι! πιο!. ιι επ 
πε!ι ρι·οηιοοιιιιέ! Μέι· πό! Η πω. 1!!εῇε!επἰΚ ο 
ι·πίπι πω; ”Ζε!!8_ι:!ιτ!Π! 6.· Κ. Κ. θειε!! 
ΜΜΜ! Μ” Λεια” ιιι ινιωι·· 4-6 πω” 
ΡΜειο!ώεπ, ι ε!ὅ!ὶιε!όι! έ.ι·ιι ε" φάει όντε ?ι'ι·. 
30Κι·. μ. μ. ι·ιιπ ιιιι!ινιι. 82ειΚειι2ιὅ_ἱο !εεπι! ιιιιιι!ιιι! 
ιιιι!οιιιιιιιγοειιίμ. ιιι!ιιι! ιτοιΙιι!πι! ιιιιιπΚιιιιιιίειι ι!!!π! 
υπηει·άΜ Κιιίιπδ !)ι·, Ζε!ιει ιπ ιιγει· Ρ'οι·ειιι:ι. 
Μιιιιιυ!ιιιιιΚ πό!! ειιΣέι!ο. Κ!! !ιιιιιιπΚ ι!ο!8ιιι6 Μι· 
ιιι! Μι! ιιιιιιιι!ι!ιιιπ!. Μ" "οι·οποιόειΚποΚ ω-ωει. 
ιιιιι;;ιιιιΚιιι. Β Το!γόιι·ιιΕ, ιι·ιε!γι·ε'ι! πιέιΚιιι· ι·έιιι!ο 
ιει!ιοιι πό!επτ!ιιιιΚ , !ι!ποιιιιιιι·ει πιπέιιΚΜπ ιι πο." 
πωι·μιειι ιι* ιιγει·π!. 

·- Ο τα. Κ. Β'ϋ!ιέΒε !844-Κι ω». 24-Κόπ 
Μπι ιτειιι!εΙι·έπγε Κ6νοι!ιοπέ!ιειι , ιι Μαι! εεγο1επι 
πιέισώΚ “Μπι Κόι·ιιιιέ_ιά!ιιιπι ι:εγ ή; πιίιιό! (οικι 
ι·πιιιιιι·ι) ἰιιιέπει ίϋ!ά!!!ιάιιιιι !εεΚεΕμι!ιιισεε!ι!ιιιπ 
ιιιεἔειιΒειΙ6 Κδικι!!κωδ ιιι‹Ξι!οι!!ἀεοΚΚιι!: 1) Απ οι" 
ΐι:!νοεπε!δ ιιδνεπόέΚι:Κ πάπια Β !«ει;Γϋ!ε!ι!ι 8-ι·ει 
ι·ιιι;!ιο.ι. 2) Α: οι!αιδι·εΚει!όΚ ΚΜ! ει: οι·νοιι το” 
πε!ιέιιιιιιι!οι·οΚ ε!εδιιέι;εο! !ιιι·πιιΚ ιι μιιι·τιπιιιοΚ ε 
!ιι!!. Β πδνειιιιέΚι·Κ ιιιέιιιέι·ιι ιι Κοι·ιιιἐπγ!6! Με!ιΞε 
πεπι ιι!εριιιιιι!Κ, !ιαπεπι οι !πιέιει!ιε εισΚ ο!γ πό 
νεπτ!έ!ιεΚ ι·έ!ε!πεΚ !”δ!, ΚἰΚ π ρι·ον!πο!ιίΚ!ιό! Μι!! 
εέιΠι:ε! ε!!ιιιι·ιι Κιι!ιιο!πεΚ π. ιπιι!δἱιπΐό2ε!!ιε. άι: ιι 
πειἔγ :πάω πιιιιι€ ει: ε!ιιδ εο!ιέε:ἰ Κόι·οι!ιέπ πιοἔ 
"επι Πέι·ιιοΚ. 4) Κ'δ!νέτε!έεπΚ “Μαι” ι·ειιι!!ιειι Με 
1ϋι·ιέιιιι!, ιιι!πι1ιιιιί!ιιι! π. ρι·ον!πι:!ι!Κ!ιό! και ε 
8·γόπε!ι ε: ιπιέ2ει ε!πϋΚέιδ! ποιου” πιοΒ ϊοεπιι'‹ 

ι·ιπιει!!ιιιιιιι ι ιι ιιδνειιι!έΚαιΚ ιιιιι·ιί!ιιι οιιιΚ ιιΚΚιιι· 
!Κιιιι!Μπι 9 !ιιι οπο: ιι!Κιι!ιπιιω!επιιΚ ια!ό!!ιιιιιιιΚ. δ) 
.Α ιπι!ιοι!!!ε εεΒέιιἱ !ιόι·οι!ιίπ ΚιΚέριο!ι ιιιιιιδ-ιιϋ 
ι·επιιέΚο!ι, ιιΚιέι έν! μι!" νόμοιόιιε!, ιιεχιιππ 
ποπ νικηςιί!ιιιιικΚ νειειιά!Κ πιοιμιΚιιι Με!. ιπ!πι π: 
ε!εί5 ιιο!ιέει! Κόι·οι!ιίιι !ειιιιπιι!πιΚ. ιιιιγιιιιιιιοιι ο!ε 
!ενε!ει πγει·οπα!!Κ, ιι ιιιηιιπιιιοπ πιίιιδι ε!ό)οεσΚ 
Κα! !ιἱι·ιιιιι!πιιΚ. θ) Α ιιιιίιοι!ιΚ ικ!ιέει! Κόι·ιιι!έπ 
!`ϋ!νε1ι πιίι1ϋ! ιιδι·επι!έΚεΚ ιι Κόι·Ιιιιι!ιιιπ !ιιΚάιιι ιιειιι 
Κιιιιιιιιι!πιιΚ; πιιριιιι! τι ιιιιιἱιιἱι !ι!ε_ιέπ ιιιἱιιι! ῇε!επ 
!επιποΚ 9 ιι !δ!ι!ιι 6ι·όΚΙ›ιιιι τι ιι6νειιιιέ!ιοΚ "Με ε" 
τόσα; 6)_ιε! ιιει!!ε "Με Πη;πε!ε !”ϋ!νι!!ινιι δι·Κδι! 
π! , ΚἱΚι·ε η ιιιἶὶιε!ι !ιειεεεΚ !ιιιιι!!ιι!ε. Τ) Α ιππι 
Μπα! 8ε!ιιι!ι ιιιιιιίι· !ι!ειιιέΚ ιποἔ. 8) Μ!!γ ιιιίι 
ιόιο!ο!επεπ ἔι=ιιΚιιτιι!)έ!ι πιιιεο!αιτ ιι. πϋι·ειιι!έ!ωΚ. 
επιιοΚ ιιιοι;!ιιι!άι·οιιιιιιι ε: ιιιπάι· πι· !ιο!ιιιόιέι·π Μι 
ι;γιι!!!ε. 

- Α Μέσι! ιιι·ν. Μι· _Ξι:!€ιι!ι:Β Ι !ιμιιιιαιότ, 
Ζ ιι!!επιιμιόι, 16 ι·φιιι!ει ο 9 ι·ειιι!Κινίι!! ιιιπιίι·ι 
σκέπι!ιί!; ιι ι·επι!ει ιιιπέι·οΚ Κόιίι! ι:ιιπράιι εει·ποΚ 
πι” 2Β00, !2-!ιι·Κ ?θθθ έιι 3-πιιΚ 1600 Πιτ. ε.ιι. 
Μειέιιι; ο ει" ΠΜ!! ιι ι!!_ι·ιιΚ έ: επιιι·ι.ιι·ιι ν!πειι 
!ιιι)οΚ!ιό! _ιδνδ')ιίτιιιιι!οοεάεσΚ; τι ι·επι1Κινίι!! πιπέ 
ι·ιιΚ ΚΜ! ι:ειιριιπ ιι Κόι·!ιοποιι!ιιπέιιιιΚ ι·ιιπ ΠΚΚ) Γι. 
ο, π. Μπέκι. Α Επιιέι·ιιΚ ιεἔἐᾶῇο! ιιιέ!!ύ.ιι έ: Πι 
πέει:ιι Κινίι! 400 !'οι·. έν! παπί" Κιιριιιι!4. Κόι·ιιι!πι 
ιιιπέι·ο!η Ι. ι μ ιι ι ο !ι, Βιι!πιιιππ, ινα” 
πιιιπιι, 8ι:!ιιι!ι, Κ!ε!ιι όι Βιιι·Ειο!ι Μ. ιι. 

- Κιιι·ιιιιί.πγι ι·επι!ε!ε!ιιέ! ΜΒΜ !)ι·. π. 
!·'ειιο!ιιει·ι!ε!ιοπ Ει·πό επιιει!ε!πιοι ιιγι:ι·τ π 
Μου! ε"επιπιιιέ! πιο οι·νοι! !έ!εΚεγό;γιιιιιι·6! ι·επι! 
Κἱνίι!! ιιί_ιπέ!Κιι!! ι“δ!ιι!νιιωιι6Κιιτ πιι·ι!ιιιιιιι. 

- Α 2 έν επι!! Ήηει!επ-Κ!!!νι!ι·οε υιό. 
ιιιιιι·ιι πιι6ιιιωιι καιει-ιι Κόι·!ιιἱ.ι πιιιι· πιοει Ι8θ 
άμα!! πιιιιι!έ!, ιι τι Κϋώιιιιέ8 Μια!ιιιιί€ πω" πιάτ 
τόΚ!ιειι ΜΜΕ. Ρὅοι·ι·. “επ Κόι·!ιἐιιιιιΚ. Πι. Β ἰ ε!! 
ι·επάδι·Κει·ί!!ι:Η οι·νοιι, ίδιο!ιέιιιε ρεΜἔ Ι.οι·ἱιι 
πετ. - 

Ριιιιιιιι. Πι·. 8! ,επι ο το π! ιι ιε!ιέπει 
ιειιιιιι·ει ε!!ιιιιιγιιεο!τ ιοι·οΚ !πίπιιι!ιιιιιΜιιι ποπικοτ!, 
πι! Μπι! ιι!δι"ΚοπΚόπι Κόι·οι!πι ε!6ιιιΜω!ωπ ε 
πιίιιέιε!ε!πεπ πΚιιι!ά!γοπιιι!!ε. Αποι·νοι!Κόι·οι!π πι 
ιιέι·ιιίΒιιι Ι)ι·. Ο οι·π ε!ιιιπ Ε Ρέν!ιι!ιό! νε!!ε ά! 
ω. ειιιιο!ε !ιο!γέΕ ρειἱἱἔ [Ν. Η ε!πι Βέοιι!ιδ! ίσε 
πω. ε!. 

Ρ!”'ΌΠΠΚΜΠ1. Βου ι·! Ε ιι. Α: ιι!άἰι·ιιιι 
ιιήέπ Η5!ιι!!ιιιιιι:16 ιιγόἔχιπτἐιοι επεεέιιγ 
€ γ ε: ι· ιπ ε· Κ ο Κ π: εἰ πι ά ι· π Γ. έ. !ιιιιινέ!!ιοι· ε!δ!ει;ε 
ποπ οιιιΚ 8ιιμγἔγιι! Εοἔ £ι$!πιΜπιπΕ, ε πινω! Μι: 
ιπό!”ε16ι Πι'. 8ο!ιιιιιιει· άι Πι. Ι.ονιιι 

4Ώ 



1.'54 Οινοε-ιιοι!ει!πιι ι3]ι1οιιεέιεοΚ, 

Με! π !ιέριεπε!!!:. ΜΚ Μέι· ειΙᾶἰἔ π. ιι 8·νει·ιιιε!ι 
ειγόεν!επ ιιε!ιέ2 ρέ!νό_!έπ ι!!εεέι·ε1εεεπ ιπί!!τϋτ!!ε!ε_ 

ΕΕΒΙΩΠΪΠΠῦ Μ. 'η. Α !ι0Π!88ΠΧ-! 
πινω! Μι·εειιέ€ .πω ίϋ!έι!!!Ιοϋ ΜνεΙΚεκεπκ!δ Μι· 
ι!έε: ..Μιεεοι!ει !›ε!'ο!νάεειι.Ι νειπ ιι ρδπ!!επϋπι·επά 
πετ, !ιιι!δπδεεπ επ ε!!ει!!δπιέε. ιι !'οεο!ν εεε” 
πέΒέτε Μπι! ρ!ινε!!ιιιι πιἰπι! πιοι·ιι!!ε τε!ι!πΕε!!ιεπ" 
ίϋ!ο!τ!έειΞπό! !)ι·. Υπι·ι·επίι·ειρρ (;-πει!ε ἱ!ε!Ιε 
Με!! ε! :ια ιιι·ιιπν ειπ!έ!ιρέπ2. 

ΠΙΠΕΠΠΠ.8. !844-τ!!!.ι εΜπιπειριάι·ιιπ!ι 
154 οι·νοεΕιιι!οι·! ιιιιίιπ!έ!. 

]·[ει]."ΒΙΙΙ. Β.2ν ιινοιππι!έ:Μιι πιε.ε)ε!επΕ 
)εεν2έ!ε ιιιετ!π1 π: οι·νοεο!ι ει: εε!ιέεπε!ε Μπα 
πάπια $έπεπ 36844!. ε ε!ι!εόρ ιπ!πε!επ 2400 Ια 
!τοπιι εε!!‹ εμ· οι·νοι! ε2ειπό!ν. 

Ι'ΠΙΠ10$!"1". Ριἰι·ἱιι. Α Ηιηι!!ιι! ι!ε Μ 
!ηΕιέ!ιεπ !ε.ε·ι!)α!ι!ιεπ Ον. ΒΙι1$!π -- Βἱἔοεερ!ιε!ε 
πενἱὶ ι!_Μι!έ!ιπέιιγπ !ιέειἰὶ!εἰε !ιοπεποπ !ιπενιιά!ει!!ισι. 
- πιε!ν είπε! Ιιἰἀεἔετ ε: Ιιείε;; ΐε_)έτε Β.!!(8!ΠΜ“Β!!· 
ειί€ πέ!!είι! !ε!ιε! ιι!!ω!ιπιιιπ!. Βιιρ!.ιΞΕ Μίρεν ε2επ κι 
!ιί!ιιιόπν !ιε!!δε !ιιι)!ό!ιοπν Γιι!ιι!ι!ιιι!. πιε!νε!ι π !”ε 
_ιεϊ ιιι!πι!επ ο!ι!ει!τό! Κὁι·ἰἰΙνἐνόπ. ).ιι!ι!ιοπ "οι·οεσιιι 
ἰ!!εππε!ι. Α!τιρ_ἱΜ ει” έι·ει!ιδι· πει! . εε!ι!ιεπ έ! 
!τιπι!ό!πε νειππε!ι ει·δε!Ενε ιι !!ό!)'ᾶἔ°|ΐ, πιε!γε!ε π 
ποπ ν!πε! Γοε!ει!ππ!ε ιππΗ·ιι!.Ιιιιπ. πιε!!νε! ει !”ε_!ιιε!ε 
ΚΜ!!! Κε!! νέ!ε!πἱε. Α2 ει·επ!ιϋι· ιιιιη;έ.!ιιιπ εεν αδ. 
ιπε!νπε!ε ιι !ι8"0]Ι'έ52έΠ πν!!ό.ειι πω, Με), ε" 
"Νά εεδ .πω Με νεπε!ει! !ι!ι!ει; !'ο!νιιι!έ!ιοΕ Πιε 
!ιοεεό!!ιιιεειι. ε !ιοιπ!ο!ει·έειέπ ε;" !ε!ίο!νέει πν!!ιΞ 
Μ. πο! ο νί2 ε” ίδιπ!διι .πω πισω!. Α πό 
!νειἔο!ι ιιιι)έ!εένοε ε!δ!ιόεν!!ό: .πω έ!!ιειι!πιπο!ε. ιι 
8 τοΙ!ι:ιτ!ιἰειιιι!‹ ιι!πεεεπε!ι Μ!. νε!νε. 

ΒΒ|ΕΠΙΜΠΕ. Βι·ἰ!εεε!. Α !ιε!επ πινω! 
ΜΔι!ειπ!ιι !ει;!ιόιε!έΜι ε." ιπειείπε!ιιι!πΙ!ειιι ιιια!ιέ!ν$ 
!ιοεεέτοττ Ε! ει: οι·νοει ειιῇ!;‹ἱ ε!!επ. !:Σκεπ ιειιώ!εψ 
1.!. !ιἰιοπνάι·ε νιι!επιε!ν ιεί!!ι!ιεΜί! Βοπο!ο!!ιοι!πέιι 
!:δνε!!ιεπέ!ιεπ πω: !ιΜέτο2πω! Μπιτ. ιπ!!εόρ β 
νὅΙιεπ 1ετειπέιιε!ι. πο! !ι!έιιε!! Μιι·ήιι. πνι!ι·ιδιιοε 
8ι·ιπΐιπ_ιε!ι·ε π ριι!ι!!εΜά!ι Ι›ε πεπι ι.......ι.ιι.π. Β 

πεπ νε! ο πρ· “ΜΜΕ ει θπε"εππέι!. Βε!.+.χε !ἔεπ 
ροπΙοε !ιδ2!έσε!πε!ε !:ϋνε!!ζεπό!ιεπ ει·ει!!. 

Α ..ν!ι:ετπ!εο!ι-Βε!ε!ε“ πενἱ! Μπι 
!;έεπ υΒΙΙΒ82!έ0ι!!Κ ιποπ ω!. !ειιι·ιι2:ο!ό!ε ε!!επ, ΜΚ 
ιιιιιεο!ιιιτ σι·νοεο!ιπε!: ιιι!_ιιί!ε Η. Μπι! σ: ..Μερε 
1ιεπιιιε-!ιοπιει!Μι·ιι“ ΜΜΕ ιπειπο!ιιι€. ε ιι !ιιρο!ι ιε 
!ε επιι_ϋιι! !ι!ι·ι!εϋ!ι, πι!!‹όρ !εε!ώιε!έ!ι!ι εέν πει" 
ιππἔπετἱειιε νε1·ιιεπνν!!έπειΕ Μ;; Ιιιι·ιιι!πἱ. Α ν!ί)ιι!ε 
ειι·ιιιι)·-ειιι!έ!ιρειιιε!ώδΙ Γοεπιι!ι άΙΙιιιιι. 

01.0-2Πσπ. Ρ6$ετνιΞι·, Α ρ6€ει·νειι·Ξ 
ρά!νε!εει·ι!έε ε: όντε !:δνεΗιενδ: Μιιπιεεεπιι!ε Η 
ιιοπΙοε $ιιρειειὶπ!π1ο!‹ ε. !ιἰ$ε!ειι ε!ιι!!ε2ἱειιἰ ει·ει!ιπε 
ιινε!‹ ιι!_!ιίπ :ποπ νιι!όεάιχοε ο!εο!:. ιπε!νε!εώ! .τι 
ιιι!Ιππ!ε 0ι·οε:!ιοιι!πιπ πιο!κέιιΜιπ· !ένθ !ι!ιπ!δο!!ιίιε 
!ι!ιίιινοεει!Βιι !!!ΕΧ9 ε !ιοεπεεπππ!‹ επεπ ΐϋ!!'ει!ειεΕτ 
ο!ιο!.!ιο2 ιπέινε ΜΜΜ ιιιει·ε!κ ει: 1πόι!οΚ ε!δ επεπ 
ι"οιι€οιι . οι·νωι-ι·εππδι·ι ωιι!ιιί!ν Ιϋ!ιέ!ετε.ιιί$όεέι·ε εε 
..πιω ιπεειιι!πρί!ιίειίι·π πέινε; !εΐι!δπϋιεπ Μνιίπ1ιι 
Με. !ιιηι·ν ειεπ )αι·ιιεΙοΠ πετε!ε ειςνπετι!εΕ, 
!ώππνεπ !ιε!ιο2!ιιι16!ε !εἔγεπε!ι. εεπ!ιἰτε πέινε ΗΠΕ 
ιιέεεεε!ε ιι ε: .πω π!!ιπ!ιπΜ!ππο!ι!εέ πε νέ!!ιιιειιιιπιιΕ. 
- 8πἱπ!ἔε πειι·ι !εεπι! ίϋ!δε!εδεε ει ῆἔνε!ιιιε!! ιι 
Ιει·πιέ"ε!εε !ιιιπ!σ.'ί!ι ενό!Ισπ18.!ινι!ε ]ε!επ !ιοι·Ιπιπ! 
Μίιπιιτ!ιίειι, Εεήετ!όεειιε!ε $ό!!έ!ε!ε!τε !τέπνοππ!. ιι 
π: όν!ι!πι!δο!1έπ ιπε!!δινε ε2επ νεοπέΙντε!_ιεε Βε 
ιεἔεέἔπε!ι !ιόι·ΙΜοιιίεάτα εισ!ειί.!ό πιόι!ο!π·ιι ΜΜΜ. 
νόμο: !είνόπω!!!ι, πο” ιι πιἰπι! 0τω:!ισπ!ιιιπ. 
πιἱπι! Π!!!ΐ5!ι!ϋπ ε ίιίη:νι·ιι πέινε Με!! $ειριιυπε!ει 
ΜΚ. ο π: εᾶἀἱἔ ἱιι ).ιινιιι!«Μ πετώ: $ε!ι!π$ε!!ιε 
ε ι!!ειιι!δ !ιιι·ιί!ιιτ π.. νέ$ειιιεπε!:.“ Α: ει-ωιι. 
πέεε!ε πιο". !επἔνε!. !ιι!!π. Μιπει!ιι. ιιέπιεΕ. 
Με”. ε. απο! ιινε!ι·επ ιι·ιιι!ιΜπε.!κ. ε ιι Ιιε!ιιϋ 
πιἱπ!ε!ει·ἱιιιπ οτνοε!-$ειπάειά!ιοι ι:ιίιιιεινε. Με 
Τϋ!ε!ι!ι !ε 184δ-!ι! Μπι. !-εἰἔ !ιε!ι!!!«!επ«!δ!ι. Α. 
ῇιιίπ!οιπτ!ί_ἱ 300 ω... ι·ιι!ιε!. 

.Ιαν ἱ $όε. Μι!!! !π2εΕ 06!ειρ_!έιι. 146 Μ· 
εά!ι (ΜΚ εοι·ιΞ.Ιιιιιι ΜΒΜ! ..ΜΜιοπίζ !ιε!νεΜ ο! 
νιιει!: ..πιιι!! ου." 

0ι·νοε-!ι·οπιι1ιπΙ ι!_Μοπω!εοΒ. 

Με ειι!!!8ε !)γιιο1·ιιε!ε (.!ε!ετιιι) πι!! «Μπεν 
εε!!ιει· Α1τορ!ι!ε πω· Ι.ε!ιει· νοπ ΡΜ!! Η”. Η ο 
ι·:ιεεε!ι Πτ. ε!. Μα!. πι!. 8. νιιι επ 143!. Βέ08 
1843. Ειεπ ιἔεπ ειπε!" ό! Μ" ιπέι·τε!.Ιιεπ ω. 
πιιΙιιιίΕοιι Μην ι·έειΙε!ειι!ι Ιι!ι·έ.!ιι.!άΕ _ἰ6νὅ ΙΜε!ίιιι!: 
!ιεπ !ιδι!επε!_Η!!ι. @Με Η αν! ει ιι..........- οπο;; 
ΕδώπιιέΒ Ει;νε!ιπό!ιε τπεΙεεεπ ιι)ι!ιι!)ιι!ι, 

Ορει·Μ!οπε!ε!ιι·ε ειιπ Ι.εἰε!ιππιπε ντιπ [Π. 
Οια!. Ο ἰἱ π Ε !ι ε ι· Πο!. ε!. Ω!ι!ι·πι·ε.. ν!'ιιπι!ιιι·η πω 
.!πεο!ιε!ιοερΠ. !π Ι.ε!ρ:ἱἔ ιιιιι! ΠΠ. πει· ε!ιἱι·.ΟΙΕπΞ!: 
πιιιε!πε! Ι-5 £πω Ι-θθ ι·ιι_ι:1όΙι!έ.νιι! ιι.4. πι.. 
οπο, (Ανω 1 ίἱὶιε!πε!ι 45 Μ. ε. π.) 

Ι.ε!ιι·!ιιιεΙ·ι ω ορει·ιπινεπ Μει!!εΙπ ΙιεΕι·ιιπάε2 
επί ποτπιιι!ε πω! ριιτ!ιο!. Απιι.1οιιι!ε ν· Ι. Γ. Μ ιι! 
..Με πε Πο!. πετ πιει!. Ε'ιιειι!τ. ιιι Ριιι·ιε. Νιιο!ι 
ι!ετ 4. ΑΜ!. ιιιι ι!. Επι”. ιιι...ι·...ι.ι ν. Β.ι·.Η. πι.. 
πεπ ιι εμε. 4ϊΜετ π. 8. (Ι Ε. Η) Κ. ε. π.) 

Μ!" .πι Ηειιιι!ιιππ!ι!ιε!$ειι ν. Ι). Ε'.Ν ο Η ε 
3 ΑΜΙιει!ιιπεεπ Ρο!. Η ιν έα 11 !!!ιιιιι. “Με Βεν 
ι!επ (15 Γ. 45 Εν. ε. π.) 

Π” νεπεπενει!ειπ ίπ εε!πεπ !ιι·ιιπ!ι!ιαΐέειι νει· 
!ι56.!!π!ωιεπ α!πη;εε!ε!!ί: ντιπ !)ι·. πω! Ρ1°.!!'. Απε. Β. 
Ριιι:!ιε!! 2-Ιε "Με". Απ!. !-ίετ ΤΙιε!! πω! 
πει· Βιιι€ιιπι!. Βν!ιδ!ι!ε νεπϋεΗΜ έ; π. δ. ΠΙΝΩ" 
(2 ϊ'. θ Κ. απ.) 

Λ!ι!ιΜΙ1!!ΙΙΙΙἔ Μου Ρει·ειιεποπ πω! Αιιιειι!!ιι 
Ποπ ν. Πι·. δ. Μπι ο! ιι 3 Απ". ει. 8. ννϋπ ΗΜ 
(2 Γ. 30 Μ.) 

Ηιιπι!!ιιιε!ι ιΙετ Αιι€ειι!ιει!!ιιιπι!ε ιιιιιι (ΗΜ. 
!ιεἱ ιιε!πεπ νοι·Ιειιιιπεεπ νοιι Πι·. π. Η. Μια. Με. 
Ο !ι ε!!ιι ο 1. Βιιιιι!. Β!ε Εππιιπε!ιιπΕεπ πω! Να 
10%- α!. Απ. π. 8. 8ιιι!ημιτΕ ω!. δ!! Εν.) 
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4. ›52°άΠΠ. 
 

Μ'ΠΙΠΒ 8888. π. Β.δύ08, σ. 1868888. 

'Ι'ιήόΚοΜ8 88 ἱι·8ιιγ. ιν. 
ΜΜο·σσόω8Μπακ έα· ωομμωιω, 70"Βι Ι. 8η 1588Μ_ς.) 

88Ιιοι·τΙ8τω 68 Τοειήο π. ιιι·ειΒιιΕ8τ Μ 
νένο, πω:: Μ828πι Μ” 1182888888 συνο 
8οΙ: :ι Βόι·ο86'νετ έΙ8ι= 68 ΙώΓΠΠΠ Π1τΙκό 
52θί!'θ 8ὸάΞ€8Ι‹ἔ που πιω 88 οιό!28ττεΙ, 
8 Ματ 82 πισω ωἰιιἀ8Μ8Ιό ιϋιΜΜΕ, ΙΊ88Ζ· 
ΜΜΕ Υ0ΙΠΒ πω; Π85ΖΗΜ]ωΚ. Απε Μ828τπ, Η 
ΙΠ88Υ8ΓΪΙ0Πἱ οι·νο8οΕ ν8ἔΥ0Πἱἱ1|ΗΠ8ἐΒ8 Θ8Υ"( 
Με ΒΗΠΒΕ, Μ" 82 ί” νεο ; 8 ν8Ιῇοο, 
ΜΒΜ Μι :Με ΜΗ, ΜΙ 8 8ΖθΒόΠΥ οι·82έε 
νειΙ8ιτιοΙγ Π88Υ0ω)82θΙ'Π 8 8ι·8‹18Η οι·νο8£8 
πιιΙω!ιτιδή νΕ2888Ιόόέ888Ι Μ; ὰἱ888Β8ᾶΒ8ι 
Μ? -- Α ΒόΓΒ8ὅ ΜΙ8ΖΠέΙΙΒω ύῇ νΙΙε38οι 
18ι·8ιτι18 ΜιιιιιΙ6 8Ιιη8ηΒη8Ι‹, 8 Ε! 8888888 
νί2888ρ 688 ει τορρωπ Ι188ΥΌθΠ, ιι18!γ 8888 
τπ8ι·8(Μπι 82Μέι2οπ 8 ΠΙ0ΖἔᾶΪΠΙ88 νΕΙ:58οτι 
- τιιΞΙΜιτά έ:Ι8τ πγοιπέιτ νεπτέ28Ιά Η 528· 
ΜΜΕ όι·Ιίι8ίωιτ Ει·Ε8ιέΙ_ξ8. Π) 82 οιιιΒ8τΕ 
τ88ιΒ8η 8ιέιω8.8Ι8η ύῇ @ρω -- Μέ!!! 88 
Π102Βέ8 , ο νότΒ8τιε 88γ6Β 88‹Ιν8Ι‹Ι›8ιι ει: 
όιωΠθΙΚ ι3ῇ ΠΙθΒ (ή Ι8ογ8ποτΙόάτεΙ: 8ΙόοΙι88. 
Ε8 8 Πω 82 ύ] νἱΙεέιΒ 8 8Ι8ι·Ι‹ϋι·8Ι›88 (ή 
έΒΝιπάοΕ 88έΜτέι!ε 8Ι8ἱτιτ8 σε 8τΜιι18588 
τηέ:Μ νἰ28Β8Ιότ -- Ι888επΜπι Μιὰ πιω· 
οΙωΙππ, οι Β528δΖϋΜΚ8Ι 88μπι ο Βή258ωθί 
τπόό]8 τϋΙ:8Ι8τ88ίΝ.8Μ, 8 ΜΖω8ιιΙ ει: ε· 
Ι'θ(1ΠΣύΠΥ. Σε: Ιω, νειΙεωϊικ ῇιεΙ8κιΙ8ε ΙΙΙό8 
Η Βγει!κοι·Ιό 0Ι'ν05Π3ϊ 8888 ΪΒΘΠ ω” τω· 
Βό2ιέ0(Μ888Ι Ι‹8ΙΙ888 Η Ρ6888ωΙΙι8ι0. 8886Ιγ 
Ή28θωό6.Μ80]ί πιέπιἰ Ι8Ι8£8ἰτ8 Κόι·- έ5 Μό” 
ωπΙ πιέ88ι8!κετ ύρίωἰ: ΜΜΜ 828880, Μ” 
ωάσππόπγωιΙε ]δν8Λάέΐ]0 688188 ετι€ικΙπι 

Ι‹ἐΜ› Π16ΙΥΘΒΒ 88 Μειο8!› 888πιροικο!ε 68 
τόογ8Ιε ΒίτίοΙ€έΒ8 Εοἔ ῇυωἱ. 

ΜΞὸὅιι 82 ιποΙ8ό Με έντυπα! ότε πιω 
08η ὐῇ ἱΓἑΠΥ, π18Ιχ ει 8ΥόἔΥἱ8Π0Π Ιιο82 
828Μ) πι" τϋνὶὸ8ϋΙ› ΜΜΕ ν8:ἐτΙε8ὸν8 
Μιεικοιι -- ει ργυοη88ι18οΙε Ιόποιέιη ώ! 
ν8νό όΙ8τότ, 8 θΖθΠ ΪΠΠθΠ ΠΒΒ)!Γέ5Ζί ΕΜΒ 
ό82€8Ι8τι ίύΙΖό έιροΙόΙΜι 8 ιιώιπόΕι·ει 1ειΙ:'Ηι: 
ΠΙθΒιέ8Π ν8ΙΙειιιἰ, Ιιο€γει 8:όΜπ ίοι·Βό Μ3τιγ 
--- ει ἔόΓΟΕὲὅνθ€γἱἐΙΠἱ - ΠόΕΠΘίθ'(Ηθι€ 
Ιώ88ϋω 88868τότ. 8 888ημ ΙεΕΕόροιό8ότ. 
Α ἔόΓΟ5ὅ 8882881818 82 8888- 68 Μι· 
ΒοτιοΖωοΜπ 8881 88882Ι8ιι ω; (18 Ιθἔὐ· 
ΜΜΜ 168806 ο88Ιε 8 ΒόΓ0$ὅ Η 2οο-888οπέ 
νοΙ η8ἔγοΒΙ› 8ΖϋνθίΒέΒΌθ. Κ88:ΙΜ 
Ι‹ι·ο8οοΡὶ8‹:Ιι8 Ροι·88Ιι. Μ!). Ι840) 08ι·Β8τ,' 
Β8ττ88, Μ8ιτιά8Ι 8ιΙ›. ει ἔόΓθ5ὅνθἱδ Βὅν8:ι 
8 ΠΒΥθ5ΘΠ Ι‹828ΙὅΙ‹ 8ττ18Βτ8ή88 ΞτειτοΚ8τ που 
Ιε88πέιι8Β 8 ι!π8γτόΙ ; 88 Μοό888Κ 
ΓσΙϋα ΒΙΩΡΟΒΒἑἔΓ8 8 η88γε28τϋ888τ8 κόπο 
πω θγυ.ἱΙγ 82Ξω11 πιιιοΙώῇει ,,ΑοΙ8ἱιυηΒ 
Ζωη 00ΒΓΒΙ10Β 888 ΜΙΙαο88ορ8 πι· 200· 
0ΒΘΙ1Π80Ι1ΘΠ ΑτωΙγ88 8το. Ι844" έΓάθΠΙΠ 
Μ;γ8Ιω0ιιΕ8τ. Πει 8 8οτοΙ‹ειτ ση Υ8ΙΒΜ ο! 
νει88, Μ. Με” 8 Βϋτ11Ιπι8ιιγ8ἰ 8 ρέιΙγότε 
γ888ι888ιόη8Κ 82θΓθ22Θ ΠΙΘ8 Π18Βέ8 
ΠΜ( 8 ῇ8Ι88 ΜτΠΠ0ΙΙ1όύ8, ωιιιι1ώι, ΙΙΙΘΙΥ 
ΜΙΑ Μ ωΙΠΙ1(8ΐ.έ8Ι1Ι $20Ι8έΙ8Πό. - 

Ε8 π18πηΙι·8 88ο186ΙΜπ ει ἔόΓΟ8ὅ 8 
οΙι8κτιᾶἔιπι8Ι‹? νειΙόϋειη Μ" 88 €8υῇ8ά8Ιπι88 
Π1όΝέΜ3ΘΗ. Ω8θιέ 88γΙ‹6τ ρόΙὰέιτ. 882818 Μ. 

Ι 
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τι ς;!ιοΕ9ετρπ·ιτιζι, πρωι; €οΕξέτο) τπόππιε τοπ 
Ήἰὁπἀἶιβ Μι?? οτιόπιιιει Ξέττπιτ 

π:εειΙπ πιιιπιτ οΒγότι εεττ τϋάϋ2τετπΙρτϋΙ, Πο 
@παώ ιδΙτπι1 πιιο8ιεπιπιοπτετικ:τιιιτιππτοπιπιο 
πιιιπ ιοΒεοΖει (οπιπγετιιΙ. έιΙτιιΙ,ΜπιιοΙγεΙπ 
ι·Ιιοππιτιοϋόπιιιπιι τέιτι1έιοεΙιέιΙπειτ Ιπέρει:πιεΙπ, πιο 
Ιγοτππιέ:Ιδ ε2ειἔΙοτο πιιι'ιπ· Ϊιιόπἐε έιΙτιιΙ”ιε πως 
νειπι πιειτύπο.2νει. νι2οΙΙοτΙιοπι ἔόποεὅ έτ 
τειιΙ τϋόϋ2πιετιιιτ ει ἔοπιγτεετοοεΙιτ6ΙπεττϋΙ(8ϋπτι 
1›ιιπγιι τοετοοεΙπόΙπ, ω· ἔιτππιἔιπὅῇϋΙὡοπι), 68 
ΒϋΙϋπιΜἐΙο= εόΙππιτ ει2οΙππιειΙπ `Βόποεὅὶ ειΙτιτιῇει 
ιιτόπι, ι” ε2ππιτο 2είπτ να” οΙοΙνειἀοττ 
Βιιππιδοε-ειπιγειΒοτ. ΜοπιάειττΙπ, πιο” :ι πω: 
τει1πέι·τιιιπιι -Ιπϋρειπιγπι€οτ 8όποέδνοΙ "ΜΒΜ 
νέτι, ΓσΙΙοΙῇιιΙ‹ ει ΙιοπιπιεΙἐνὅ 8επιγτοετοοεΙπόΙπετ, 
ε επετπιοΙ«π Βόι·οει'Η πιπιἔγεἐἔει ε2επιπιτ ιιότιει 
τϋΙνιΙέΒοειτίιετ πιγοπιιιιΙπ, πιο! τόπι2ΙποΙο Μι, 
νιιΙιοπι ει ΙππεοΜι και” ιιειΒγοΙιτ› ΙιτιπΒέΒο2πι 
τοτώειιι. 82ιπιτε τι νειε πε τϋΙιιιΙέιΙΙιειτό ει πιω 

νεΙπτιοπι @τσάι εοι;πτειόΒόνιεΙ, ε ΟεετοπΙιπι 
οΜπόρ πέ;γεΙπε2ιΙπ ππιετέπιιιιτειτπιι, ΜΜΕ-ο Μ 
δειπιχ να” επιπιιτοετιιπιΙ‹ πιεόνειΙιεπι. Με ε168 
ετίιπδγπόΙ, πιιοΙγπιεΙπ πιιέΙτιιπιγΙέιεει ε: τιιι52-. 
πιοε ΙιοτοΙγίιειι τυπιοπιιόπιγιιπιτπε ἔγειτποπΙει 
τιιπιτι πι6νοΙποόδ τϋΙπόΙειεείτέεένετ 
εππ·έπιτ ῇέιπ 8 τϋτιΒό ε! 
εοϋετ 

πιοπιι επιγόεετιειτ 

Μ” εΖεπ`ορεἐτ Μπιτ ωιιπι, ιι Μέι; 
οι·νοει ε2ιπιρειά!ιπι. Επιπιεεεεο τύΙ ει οεειτοπ-Α 
πιιιπι , ει τοπιτςει· ΙθΒππιο2ΒιιΙππιπιετι εεἰἔετἐιι τε 
ΙιόόοΙειτοτ Μι. Πει οΒγ Μ ε2έιΖειπΙ εΙὅττ 
Μπι Επι! ιιθιιιἔ, Μπι σε 88682 οτνοει νιΙτιΒοτ 
ΜΜΜ πιιο8, ε ΙειΙιοπειτοπιιιπιιῇπι τοποππιτὅ τιτί 
ειέΒ6τιοιι οΙρἐποΙοπ; επ,πγ ιιι6ω πιπιπιι6επι οΒγέιτι 
οι·νοέι τιιοοπιει. Λεγότ,ιγέιε2πιτΙιειπι οεοΙπόΙγ ει 
πιιιιττιφεπε, ειστιεππιτέιΒιιπι εοΙπ; πιοπιι π:ειπάει,· 
1ιο8ιπ εεοΙὅττ ιι ΒγόΒγτειπι ειπιπιγπε2οπ ιιτειΙτει 
τι οτιεππιπέιτ! Εε ππιο€νειΙΙοππι, ει ππιύΙττποπ οι· 
νοε-νειΒγτπιπιι οΙπιιέτετοι!ιοιι ιε -- ιπιππιι1ειι 
ΙειΙετΙεπιεέ5ϋΙπ πιιο!Ιοττ -- εΖιπιτο οεειΙ‹ Μπιο 
ιιέιΙ πιέπιιοΙγ τειπιτότει, όει 82 όριιΙετ Ιιτιτοπ επι 
Ιιειτοεεέιέχει οΙΓπιτειτοτι επ ιιΙειρπιι6πιγοει ππιινοΙ 
τω. Βε οι ειιιιιι ποπιρειπιτ πιι€πτ61πΙιεπι ω» 

θα: 

π ι 
. . π . 

εϋόϋττ Ιποπιιιι1ώειπι, τι08γ ππιοιιόπιιιτπιτ - 
σε ε'ιΙττιτάΗτιππιπέπιιιΙπ τιτέρβτπιιτ'ιπ· πι" πιτποξΗπΐ 
νοτνε. Α πιιι ιι'ῇοΙοιιΙ‹οπ 2οοοτιεππιπειπ νικ 
ἔεἔιΙειτἱτ ιιιθιι,τ'ιιΖ ΑΜΙ τπϋΙϋπιπ:ϋεπιε!π ει Γω 

.οΙ›ΙιεΙ‹τὅΙ , πιο” σε: έΙοτ- όε Ιπόπτειπι νεΙϋτπ 
ιτιππιιιιπιτπέι!ιτι Μπιτ το8οττ, όε πω ει: έτει. 
Ιιειτιπἔιπι ποόιοΙπ,ειΖ όΙὅ τεετιιοΙπ π·οιτέτιγοεήιι€ 
Βειι πιοπιι. ΒϋπιιιιττοΙπ ϋεεΖο ει Ιιέιι·ππιιΙγ ΙεΙΙποε 
ΙειΒοπειπιε ππιίίΙιοΙγόΙιοπι. -- Ι.ιοΜΒ όΙεττειπιπ 
τπιιιπιτπέΙειτειι νιτιέι€ε2επτε πεππιοπ·οτε8εΙπ , πι ΜΝΑ 
ροΙ‹ πιοπιι οι·νοεπ Εϋ2:ϋπιεό8 οΙπΙιεττιοπιιέιτπ 
πι2οΙπειτ, ε ροριιτέιπιε Ιοττ ειιιιοεεεπιπ του ειΖ 
οππιέε2τἐεπὅΙ. Ι.ο€ι3ιειΒΙιειπι πΙγ οεἱππιτι ιιιιιπιτέι 
ῇἐτιειπι ,,Β. Τπιποπ-Οτιοππιπε ειπιΒοιν. ει. ΡΙιγε. ετ.“ 
πιω ιἄῇ οπνοεπ τΙιοοπτέιτίιτΠτ Μπι Μπιτ 
οπγ πιιέ!γ ιπιππιτ Ιἔιπιἔοειἄ ιιοξςγΓιιπΙπέει. 
Σπιτι ποπιάε2επΕιοπι πιιιπιπιοπι όΙοτππιιΊνι πιιιππι-τ 

ΙιέιΙειτοΙπ οτιοπιπιιπιπ τοΙγειπιοΙπΙπόπιτ πιιπιΒγειπι·έι2 
τπιτπιειΕπ ιιἔγειπι, πιο νειιι π.ιιιιιι€ επιπιπιτ ει 
τοετΙιοπι όπιέΙΙό όΙετεπὅ ε. πι2 ειπιγειΒι 
οΙεπιιοΙπ οπιπιππιτειι τιιΙπιιόοιιεέΒιιτοιι Ι‹ινιΉ οἔγ 
ε2οτειππιπιι‹1 όΙοτιοΙπτποΙ (νιτειΙο) Βιι·ιιει!π. ΜΒ 
ιιπιιιτπιττειττΙπ ει πιει" Ιιτιεοπιπειτοεεέι€ πω θεω 
τὅ ε νοέγτπιπιι οπὅΙπ πιιιιιιΜΙοπιέιειιπ Μπι. Αι 
οΙοππι-νέιττοετιιτέιε ($τοτΐννεοΙιεεΙ) πιιιπιτ Μι. 
τοῇο τοΙπιπιττετιΙπ πω· ἐΙετοπὅ Ι‹ι1ΙοΙ‹ο2όεέπιοΙπ 
(Αευεεοπιιπι€), πι: ιπ1οΒο!π πιππιτ θΠΠδ!( νο 
Ζειιέπει. Ι..τιι:οπιγοε εΙΙοπιτότοτ τ652οπι Μ! 
τι τοετ 6Ιοτοποιε ε νοἔγοπϋτ τω, ε ει Μι 
ΙίιΙ επιπ·ιπιτο ποπ ἔιΙΙπιροτ, ππιΙτΙὅπι ει νεωτε 

=θ 

 

η πιτ επὅΙ‹ σε έΙετεπὅτὅΙ εΙΙπιιιτέΙΙέετ τϋτιπιό πιεππι 
ε2επινοάπιοΙπ. -- ΜοΒΕΠΙϋπιΒϋ2τοτι ει :πιεσ 
τι3Μι όπτοΙπιτι έΙοτππιιινι οτιοππιιέιτ 

(οπἔ. οτιεπιι.), πιιοΙγ πι τἐρΙἐιΙό` ειπιγοΒοτπειτ ε 
ει πιει ιιοάνοπτνι258έιΙ_πιι -- 212 οι·,<;ειιιι 
σει Μπιτ οτιοππιιίιιτ'ιτόΙ, ππιεΙγ τι νέι· 
πετ ΙιετοΙγ!ιετιτ τα ειιιγειεπ επϋνοτοΙπ όΙοτι ω 
Ιειιιιοπιππει, ε ο2οΙποτ πιιιιΒιιΒιιτ ε τὅέιΙοτιιιιἄ 
Ιπϋιιόεοιτποτ ριιτιειτοΙιει. Α2 6Ιετπιιϋνεε τιιπιοτιο 
Ι‹:ιτ ε2οι·2π'έ ειοπιότιειπι τνιεπιπέέιΙιει ε ττεπτει καιω” 
τειπιποινε!π ε2επιπιτ πιιειΒγειπ·ιτι22ει.τ Α2 επι€52 
τιέ·ε @οι ίϋτ0Μέ8 τιιιιιοπιι Ισιι.2Βέιε (θέπιπιππιθ),· 
ππιοΙγι·ε πι21ττοεοΙπ ΙοθΙππεετιτσ ΙιστοΙγ6ετ απο 



Βοιιο:- 68 6Ιοττειιι. Η? 

ΒγειΕοι·ΙειιιειΕΙΙ - Λ ν6ι· Μπιτ νο8γωιιιι 
ΓοΙγειάόΙε οΙγ τιιΙειιτΙοιιοΕΚειΙ Μι, οΙγ Μ] 
ΙειΜΙό έιινόΙΙο2ωτέεοΒτει, ΙιοΒγ «π έιΙΙιιΙ επ 
όΙεΙΙΙΙΙΙνε28Ι. (οι·έειιιΙεειΙΙο) Ι‹ιιτΓοῇἐιιοΙ‹ 
τω” ι·6ει·ιότ Μέι· Μειἔει ΒόρεΖΙ. - ΒΚ! 
ΜΙειτιιειΙκ ιι6ΜοΙγ ἐΙοττοιιἀἰ, οι·νοεΙ 68 Μέι· 
Βοε ειιγειἔοΙ‹ ΙιειτόεειΙ. -- ΑΖ Με: Ιαπ 
ι1εΙοιιι ει: εΙΙεπιτόΙΙό έιΙετοι·ὅ ε: ει 2εινειι·ό Βο 

ΕοΙγύεοΙ( και. Ε Β ό ε 2 ε: ό Β -- οιέγοτι 
Μ” ιι οΙιεΜΙειι ε. ἐΙέΚοιιγ οΙΙιει82ιιέΙέιεΙ 68 
νΙεεπρόΙΙἔιεΙ ΜιιιιΙιἔιΙ6ὸἔιεοΙ‹ ειΙειροΙκειἰιιειΙἑ ΕΠΙΘ 
ΙαπόεοΙ Μαι. ΗειΙέιΙ - ε” ἐΙοτοτὅιιοΙ‹ 

τοΙΙοεοιι Ιιἱέιιιγιό οΙΙοτιτέιΙΙόεει. -- Α2 επι 
ΙΙιεττ εΙΙειιώΙΙέΙε Ιε8ΙιιΙώΙ:Ιι ιι Ιονο86'ΙιεΙΙ 6 
Ιοιιγ εΙΙοιι ντιπ ιτέιιιγοενει; ΙΜιέτ Γοι·ι·ό Βο 
Ι.σ€8έ8ΘΙΙΙ10τι :ποπ “Με οΙθΜνέιΙΙο2όε, 
ΜεΙγ ει ε2ϋνοΙοΙὲεΙ. ΜΜΜ· ΓσΙΙ:Μόε2ΙΙ. Μ 
ΙιύπιΜοε ΙιοΙε8εόΒοΕΙιειι Ιε ει ΜΜΕ ει ΙΜΙ 
Ιενοἔό' ΙύΙιιγοΜό οΙιοΜΙειΙ ΙιοΙιιιτέεἔιΙιόΙ Μια 
ΜιιΒγειτέι2τιΙ. Α2 ἐΙετετὅ ΙΙγ ΙιΙΙ'ιιιγιό εΙΙοιιι 

έΙΙΙιεει ο8γοε ι·έε2εΙ:Ιιοτι ω ιειΙ!ιΙΙιιιι ΙιοΙγοι. 
- ΟινοεΙ!ιε ΙοἔῇοΙιΙιιιιι τϋι·Ι:όπτιόΙκ :Η 
ὁΙοΙει·ὅ Βι·σ€Ιιιτέεο ΜΒΜ; Με ΜΜΙΙιο€γ οι 
πιοΜ έιΙΙ ΙιειιοΙΜιιιιΙ:ΙΜιι, ε οεειΙ: Ι‹ϋινοΙνε 
ἔγειΒοτοΙΙιειτιιιιΙ‹ Μό ΙιεΕοΙγέιεΙ: - Ι ο Β Ι ο Ι› Ι: 
οΙιοΜΙειΙ 2εινειτοΙ‹ εΙΜο2εΙίιέειι 

Μπι! Βγόέγιτιιι. - 
Με οεειΙ‹ οειοΙκόΙγ έιι·ιιγόΙ:Ιειω ει Πο 

ΙιΙ8-ι·οτιτΙωτοι· έΙοι- Ι‹όι·- όε €γό8γΙΙιτιι επι· 
Ι‹οΙειτειἱιιειΙ‹. Μπιτ ε ε:οΙΙοΜ‹Ιύε Ι‹ιεἐτΙοτ! 
:Μ έΙεΙι·δΙΙ ΙεπιετοΙεΒιιεΙ‹ ει 82ειΙιειΙοε Μιάο 
ΜέιιιγσΙΜο:Ι ΙωροεοΙωτόε:ι! - Εεε ΜΙάδιι 
ο8γι·6ε2Ι ΜΜΜ νοΒγνΙ2εἔἐΙειτειΙ επ όΙετΙ:Μι!: 
ΙοδΙιιΜΙΜ Ιε τ6ιιγοΙ‹Ι‹εΙ ΒὅνΙΙΙΙ‹, ΜΙιετόε:Ι: 
ροεΙΙΒ οΒγ τΞεπει Ι:ιτιο-οΙιοΜιεΜιιε ΜειΙ ιι:ιροτι 
ει ΙεΙιεπὅεόἔ Ι‹ϋι·ὐΙιο τιοΜ ίότΙιοτ ΜΒΜ - 
ιιιὸοΜἔιιιγιιιιΙ‹ πω” ΙιέΙένειΙ τ:ιττοΖΙΙ: ει Μ 
ι·οε ΒΙοεεειιι ι:ιιιέι·ιιειΙ:Ι - Εε8Ι:ϋ20ΙεΙιΙ1 
ει: ιι€γιιονοεοΙΙ 6ΙεττειιιΙ ΙεΙεοΙότόΙ. 

 

ΚΕνοιιειτοΙ4 οι·νοεΙ ΙειροΙι-ιέε ΜιιιιΙαιΙιΙιόΙ. 
Βοτιο2- 65 όΙοϋέιιι. 

438. Π'ωμι"ΜΙΜοΠ ω- Μοιιιιόε 
ΜΒΝΕ! ωΜΜει·πό!; Ρι·. Μ. Β οι το ε ιδΙ. 
(ΙΙ'οΙγιειΙ:5ε.) Α ΜΙ όΙοΙΜϋεόἔιιοΙ‹ ιιοΜιέειιόΙ 
ΜιΜΙώε όΙοτΜϋνοΙ ΗΜ. :ι ροτεϊόειΚοΙ‹ 
Ιἔοιι Γοτιτοε ειοι·εροτ ]έΙειειιιειΙ‹. ΒόνΜ Ιωά 
ιιοΙΙ τομ ε €ϋΙ›Ι› :Με Ιιίι·οε όΙοΙτειτιοτοΙ‹ ΜΜ 
ΙδεΙόεϋΙιιδΙ ε26Ιό νἐΙοΜόιιγοἱιιεΙ‹ οΙδεοτοΖάεει 
ιιαιιι έιΙΙειΙΜοεγοιι ει. εει]εΙτ όεΖΙοΙόεοἰτιοΙ‹ εισό 
Μόιιγοἰτο. Α Μιι€2ειτ ροτείόεΖΙ‹ο @τσάι Μια 
ΜΜΜ ΙιοιιιέΙγοεειΙ:Ιι ε οΒγΙιειιι€ύΙιΙι ΙώρΙοιιΙ 
ὐΙΙοΜεΙιιγΙ ΜΜΜ, ΜοΜιόΙ ΙΙΙιτεΙειΙιΙι Μειἔει ει 
Μειμειτ, ε :ιι ε(έέε2 νεΙειΜειΙγ ε2εΜει·οε, Ισο 
νέε οάόιιγθΙεΙαιΙ ιιιΜιοιι τὁΜοἔΙιὅΙ ιιιιωιι ιω 
ροινο ΜΜΜ. Λ2011Β8Ι1 ΜεΙι· _ΙόνειΙ ΙιεαΜειι·όΙιΙι ει 
τοτΙιοεεόἔ τοιιόοε ἰὸὅε2ειΒἔιιιειΙ‹ ΙοίοΙγόεει οΙϋΙΙ, 
ε επ Μαι ιιϋΙ Μειἔπιτ ειι1ΙοιόεοΒοι· ω Ιοι·Μό 

ΜΜΜ εΙειΙ:ιιΙιιειΙ: ει ροΙοΓὸειΚοΙ‹ Ι'6ιιοιιιΙΙΙοα ΑΙΜ 
ΜάιιγέιΙιειτι; ει ΓόΙεΙιΙι Ιοίι·τ ειοτιιοι·εε, εάι€έε 
ΙΒΜοΒ ΙοΙιΙιειιι ΙεΙΙ'ε]ΙοιΙ οὰέιιγοΙ‹ όε ι·οετοΙ: Με! 
ειιϋνοΙΙΙ: Μ, ΜοΙγοΙε ύΙΜΙάβετι ει εοΙτε:δνετ 
ΙοΙΙοΜόι ΜιιΙειΙΙΙΙΙ‹, ε επ Μ: οειτἔιΙγοΙ‹Μ ΙΜ 
είΙΙιΙΙ:. Μαι ΙεόρΙεττιοΙε ΜΒΜ ροιιΙΙ:ιιΙιι οι·δεοΙ:ΙΞι 
τοετνοιιιιΙοΙ‹ Ιε νότοτιιοΙ‹ όεει·ο, ε ΙιοΙεο]όΙιοιι 
Μἱιιτοἔγ οΙε2όι·να ε2οι·οεειιι ο;γΜάεΙιοΖ ηγο 
ΜοΙτ εότόιοΙιΙι ειίιιοιοΙΙΙ ΙιόΙγειἔοεέιΙκΙιόΙ ΙΙΙΙό 
Με οεοροτΙ.οΙμ ΜεΙγοΙε ει _Ιο_ἱέιεΙκει ε (Με ει Ι' 
ΙιόΙγειΒοεει ιονέΙιΙ›ὶ Ι‹ἱΓεΙΙϋ‹Ιόεέτο ΙοΒιιεεγοΙ›Β 
ΙιείοΙγόεεειΙ ΙάτειειτιιιΙ‹ ΙεΜιΙ. Α. Μειἔιειτἰ όΙοτιιοΙ; 
9-‹ΙΙΙ‹ ΙιόιιιιΙψΙΙιειιι ει ροτοΕόε2οΙ: ε:ϋνοτο Μάι· 
ι·ΙΙΙ::ΙΙιΙιπιειΙ: ΜιιιειτΚοιἰΙ‹, ε επ οεΙόιιγοΙ‹ όε οΙεΜ 
τοετοΙ‹ νοιιειΙειΙ Ιω εεειΙπιι1 ιόιοΙ‹ νέτοιΙιοτιιοΙ: 

έιειτο, ΜοΙγοΙ‹ παπι οεειΙ‹ ΙιόιόρροιιηοΙ:Βειι ει: 
- ›ι= 
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65εισέγιιΙοιιιοάοαι Ιιό|γειεοεέιιιιεια, -- ε οιο·Ια 
Μπι Μπάσο οεοροτι Ιώιορό!ιου ο" ΔΗΜ 
ιιειΒγεύεει πιιιιά 6“Μί8Ζ088ό88 Μαι! ΚΜι:ιδι. ~·· 
ΐοεΙειΙιιιιΙε τιιειἔιιΗιειιι, Ιιειιοπι ει: Θεόε2ειι ή 
ίοι·πισιιόπεικ 1ιειώιΚόχιΜΚόιπ ο" ;γϋπεόά Μι 
ηόσεΜι ιότι !ιόΙγει€οεπ-ίοτιιιόΒειιι ιε ΒιπιειΙσ. - 
Ποτε πιει€228ιιέιΙ νόμο ει τιιιιιάιιιΜΜ ίοιιέ56ό 
οι ιιόριθι-- θτ88ί-!ιό!γε50εέΚ 6εειοΒγιιΙειιιο 
«Μι εποιιεοσοοεοροττῇοἱν:ιΙ -- ιιι:ι8οεειΒΒ Επιδρο 
26επ όει ΙιιιΙϋιι6εειώΒοτ ιιγοι·. Α Ιιόἱγ8€088 68 
ροωειόΙκ (ΠοΦωτ) ΗΜ Πιιοιιι Ιιόιγειειάοιιιύ 
ΙιοτϋόΒ Βόριδόι!ε, πιο!γποΙ: Ι:ϋΙ5δ ίοΙϋΙοτόιι 
$2ϋΓΙΚΟ8ΔΙΒέΒ, ίίιιοπιεπεπιετεε ά!!οιιιέιπγ ἐγώ 
όεειο, ιιιε!γοι €6Βόιγό!ιοτι ειοιπετοε ει! 
ΙοτοέιιγκιειΙ: (πιειεεε Βι·ειιιιιΙοεσι) ιιονοιϋιιΙ‹. 
Α θι·ειεί-Ιιό!γειεσεει όε ιο_ιέεΙω Βόριόόόειι 
Εϋν804ειδ ΡΘτιά!ιοπι Μι.ειι|ι 8.ϋπόιιιιί: ιιιιιιΙ. οΙ 

εδτοιι(Ιϋ ΕόρΙεωΙε ιιΙει!ιιιΙιιειΕ ΙιόΙγιιδοεέΚ, πιο 
!γο!: Μ:οιιγοε ροπιιοΕΜπι οΒγοεϋΙιιοΙ: ε σω 
ροττοΕει8 Βόρειιιο!ε. ΕΖειι Ι:όριδάόετο Μόνοι 
ΙωιιΙ‹ ει ρωοϊόειο!ε- ΜΙοιιιέιιιγ τοειοε τἑεΖοιιιοΙ‹ 
οΒγιιιέετό!ι $ένοι!ιεει, ε ει: 0ΚΒόρ ονοτιοα επι 
ΜεΙ ιότιιοΚ ει€γιάδΙιειιι Ιιειώι·ε:εΒέω ο” "όπ 
Βόά Ιιέιι·ιγει έι!ιειΙ -- Βόεέι!ι!ιοιι ει 2ςιιήεΚει ἱε 
ιιγοι· ιΙγειέπι Ιιεπέιι·ειέΠ - ει ροιεειέΕΙιότηπι 
- ε ει τοιάε!ι:ι Βο!εο_ιέ1ιοιι ο" Μιέρροιιιι 
ΙιόΙγιι€οεει ιοτοιιιοε ιι:ιμγειιέτει πιό, πιοΙγοι πιειτ 
ιιιιιπ οειταΙιόΙγησεόι ἰεπιοιιιιιΙ‹ ιιιο€, Με Μιο 
Ιό ει ρεί.οε:έωιέιττγο (Ζοιιει ρο!!ιιοιάει) ει 
ειιιιιιοιι6; Με;) @και επιιιιιιοειι) ε ει σι 
8008 ρι·οΜ;οτιιε ΐοιΙδε!ιιεΚ. - Α ιιιε:1ιΙϋα Ιο 
έιιιγΒει ροιείό52Κο ΜΒΜ πιειτ πιειεεειε όΙοιιιιί1νε 
ιοΜεΙ Με ΚιιΙεϋΙει€ Ιιοεειώι186,ιιι.ησηθω ρω, 
ιιι:ιτιοιιε ιιιιιι€γιοεωι :πισω ε ΙιεΙεοιόΙιειι Μάι· 
μπειτε ε2ειιιιιιοΙ ιε Με εο_ιιεε ιότοΚετ νοΙιοιιιι 
όειι·ο, ιιιοΙγοΙ‹ Οτειιιί Ιιό!γειι€οεειιι επ ειιιΙιοιιι 
€ο1όεΙ‹ε πιιικΙοιι εΙ!ώΙιόειοινοΙ ο8γϋπ ιιιέι€οΙ;Βει 
ι!ιτ_ιε!ιΕ. - Α2 όπωτ ιαθμι εἑέι: ροωΓόει!ιο ο” 

€,ϋιιιΙ:ϋ!γϋ, τόΜιιιγικο 
ιιγοιιιοα :ιο-42/24. Β. Η. ΜΜΜ, 2ο-2ιρι 
ειό!εε όε 9/24 νεεωιέ Μια Βέρα, ιιιοΙγ 
ΟιειειΓ-ΙιόΙγ8ἔΩεόΙιειιιἱ .Β:ιΖάειεεέη;ει άΙΙειΙ τϋΕέΙο 
Με έτειιεόΒότ πιιιτ:ιήει. Ειοιι έιΙΙ:ιροι :ιι 6ιω 

Ιειροετε Δ 

36-40 όνοιἔ ιιοπιμοειι!κ εΒγειιΙδ ίο!κοιι πιει 
τιιεΙ, Ιιειιιοπι πιέ€ ιιιιιιιιιιιΜΜ ΙόΙιιιειμειω!ω 
Μ. 40·-δθ έν Μπι ιάόΙιοιι εοιιιιιιι νει!ιο:ειε 

εειιιι ωμειωΙαιΜ, ε σποτ "μι-ιι ε: πιοΒέιΙ 
|ειροιιέιε Εοι·επΙαι ει!! Μ. Α ρωοϊόε:ΕοΕ, ιο 
Ιγοε οεοΙοΕνδεόμ1ΒιιοΕ ιτΙδειειΙω πι”, ιιιιιι‹ι 
ΜΜΜ, ιιιιιι‹Ι !όιιγοε;ι·ο ιιόινο πιοΕνέ!τοιιιειΕ;, 
ΠΠ Με! οπο σιωιωιωκ σειιέΦΙειΒοε ΕιόΙγοΒει 
ιιγοι·ιιοΕ. Α θτειειΕ-Ιιό|γειΒορειΙε τιιιΒγοϋΙιιι|όειι 
Με! ει ρωοΐόεπικοιε ι"οΙΜο06ιι ίό!ιε ωιωιω ε 
ιιιο!ΚοάόεεΙε 8.έπισόιιοΒ, ιτιο!γεΕ ει ΙιοιιιέΙιοΕειι. 
ιιιιιιιιιιι!ώΜι πιτ-ιό ιιγοιιιιιιιΕ, ε πιοςνό!ιοιιγίτ 
Με; ε ει Ιισ!γειεοεέΙ‹ ί61ιιχιτέεει ε ει ιοιέεΚέιΙ: 
ΜΙισιιιέιεει Με! Ιιο€_ιοΒγο!ι :ιΙει!ειιΙιιειΕ «και Θει 
ιιιἱιιιεΙ‹ ίοΙϋΙοιόιι, ιιιεΙγεΚοι ειιι·εει ωειοΙκ 
(0οηιοτει !υ!.08) ιιονοιοτο ΜΜΕ ιειιιοι·ιιιΙ:. - 
Α ροωΓό82Βοια ΓοΙϋΙοιόι ε” ι·οεΔοε ΙιέτΘγει 
(ΜΒ. Μποεει οτνειιιι) ε Β ΙιεεΚέιιιοΙ: ο" ΙονοΙε 
1ιοιιιμικ ω; ο Με" 52ϋ20ΜιόΙ «ποπ ΜϋΙοι. 
τοπάοεοιι ειιιιο έε ιιοάνοε, ε ει Γ6ιιιι·ι Ιιειέ_ιο 
€γοε έιΙΙειροτ οεειΙ‹ τῶι!) Γοε:ιιιιιέιεοΙε ιιιέιιι Ιά 
ιιιει‹ι. - Α ειιιΉει ΜΜΕ ειέτιιιειιέιεόιιειΕ πιει 
Βγαινιιιιηέτ ι!ΙειϋΙοε ΜιΙϋιιΓό!ο όΙοιωιιοτοΕ Ισι 
ΙϋιιΓόΙο ε ιιιι€γοιι ο!ιότό ιιιέωιοΙέΚο! ΠέριοΕ Τό!. 
Α ΙοιέΜτϋιι6ΙιΙι Ιιοιιοι- 68 όΙο0.αιιιοι·οΕ ιιιιιιι: 
(Μωβ ΗιιΙΙοι·, Ρι·οιι:ιεΙαι, Ρπόνοει. 
έσε Βιιιι;ι:ιε7 ΜϋΙΙοι·, Βιεο!ιοΙΤ ΜΕ. νό 
ΙΘΙπόιιΥΘἱ 8202ιη1.82ΒΒ ΜωΙ‹ Μπι ειΑΜΙγειΒ 
οιιέι!ι Γ6ΙιιχΙΙόεει ό!!.:ιΙ ωιιισάοΜ ϋτοε ὶιο!γ Βο 

'Ε 

ΙιοΒαιέεε ΕϋνειΕο:Μιεπι τόιιιιιΔιιειΕ, ιιιιέιεοΙρ 
ιιιιιιιΜ:ιΙριΒιιιιιε, ν ει Η επι ο τ ι, Μει 
σιωΙ ω”. ειοςιιιι ΜΝΗΜΗ παπι Γο!ιοΙ€ ΗΠ 
ιιιϋΙοεϋεδ εΠιεΠόε ΜΗΚΗ! ει ωι6ιιιιωθιι. εω 
ιδ ο ιΉΙϋιτι νόΙειιιέιιγόι Ιαδεό!ι!ι00 Γεω Μ. · 
Α οΙιιιιειοωι·ιοιιε όνοΙ‹ ΙιοέΙΙιεινειΙ ΚειάόόιΙε ει 

ραεΓόειΕεΚ νιεειειΓοι!δι1όεο , Ιειεεειιι Ιειεεειιι Μ 
εοϋΜΕ, ΜιιιόιιγοΒΙιεΕ, ¦ιοΒοήειεοΕ όε όεε:ο 
ιειι€οιοι1ιειΕιώ ΙόειιιοΒ,ιιιιόπιε οι” Μια ειπ 
ειοιιι? ρειείόειΙ‹ο Βιοειιιγ, ὁεεεειειιἔοτοἀοιι., 
ιιιο!γ ιιισιόιιοιιι ιιιἱιιὸοιι Ι1ό!γει€οεάι8 οΙνεεπό. 

Α ροτο!έειΙεοΚ, ιιιιιιι. ιιιέιι· Γ6Ιε!ιΒ παπι 
άειιοιι, 2 ΙιάταγέινειΙνειιιιιεΙ: Ιιενοπνει. Α εεινόε 
Ιιιιιιγει ει: οΒόει άΙοιιιιϋνοτ ιιιιιιάοιι οΙάειΙτό! 



Κ6ι- ω!" όε ωτόΒΥ8201°!ειι. Π!!! 

οεν!'οιιιιέιι όε ο!ν ε:οι·οεειιι !ιοι·ίηει ω, Μ" 
ειιιιιο!‹ !ιο!εδ ε ει !ει!ιόι· Μεινε Μ!!εδ ο!ε!ει!ει 
κι»! ο" ροιι!ιιν! ε:ει!ιει‹! ΜΜΜ· Μπι ιιιειι·ειά 
Μπα. ε! Μι·ΜΜιει!: ιιιε!εοι!!!: !οιιιει:έι ο" 
ι·οειοει Μεινε! Ιιέρο:!, ιιιο!ν !'‹ι!ιόι· !ιειι·ινόιιει!ε 
(Α!!ιιι€!ιιεει) !ε ιιονο:ιο!!!ι. ΠΜ!! !'ο!ϋΙοιο ει 
εεινόε !ιε!τινε!νει! νειιι εο!!ε:!!νοι Με! δεε:οΜιι 
νο, !ιο!εδ έτει:: ΐει!!!!οιο παπι 08ει!‹ !ιο::έι νειιι 
Μιινο ει οιι!ι·αΙειρ!ιο: (5ικοιιιει, Κο!πι!ει€ει·) 
!ιειιιοιιι ιιιέΒ !.ιι!ει_!ι!οιι ε:ϋνιι!ὲ!ιὅ! ι·οετοε τινι!!! 
νάκινο!ιοι !ε !ιοοεειτ Μ, ιιιο!νο!ι ει ρο!ο!όε:!ιο!ι 
!όιινοΒόι δεε:οίο!νό !τε!ιιν!ιειιι Με! Μ, ε ει: 
ει!εό Με!! ιό!ό!ε.!!ιο: ι·ειεειά!ιει!ε. - Ι.οειιει€νο!ι!ι 
Ηἔνο!ιιιοι ότι!οιιιο! ει ρο!ε!'όε:οΕ-ιόι!ιιι!ιο! επιτ 
Μι:ο!! εει_!ε!!ε:οι·ί!ειέΒόιιο!ε ν!:είς,ε!!ει!ιει. Α. μπει 
Με:ει!ι ει!ειρε:ϋνο!ο -- οιι!ι·ει!ειρ (Βιι·οιιιει) ···· 
Μ!!!!ιι!”ό!ο ό!οιιι:ει!κο!!!ιειιι ωιοιιιοε νε!!ιο:ε!εο!ι 
πι! νει!! ει!εινοινο. Α: ι!_!ει:ϋ!ϋιι !ιιἔιιιν!‹ει σε!ι·ει 
!ειρ!ει ιιιόε Με: ιϋΜΘ!ει!οιι, ιιιι!όι·τ !ε ει ροτε!'ό 
πω: πισω ει!Ιοπιειιινε:εεέτιγ ό: Μιιιιόπιν. Με 
6ειε:ο€ν!!!οπιει!οπ !ιό!νειδοεε!!ι οεοιιοτήει! ω 
8:!!: ει: ε!!!οιιιειιιγ !όιινοι,ιοε ει!!ιειιτόε:6ι. Α 
οε!ι·ει!ειρ Μοι·εε οάόπινει! ει:ειιι !ιοτ!›ειιι ιιιέιδ Με!! 
Μινοιιοι τε!ιοιι€6:ϋ!ιο!ε, ε ει ν!εε:οτειε ιιι!όπινοΙο 
ιιε!€ Μέι; ιι!ιι088!ι ιιότε,;ει !εΓο!νε!ειι!ε. -- 5:6 
:ει!ειιό! ει:οιι!ιειιι ει ροιείόε:οΕ-ε!!!οιιιίιιιν οιιο!ο!ι 
νδεόΒόιιε!ι έ: ΜΓο!!δι!όεό!ιο!ε !”6-ίο!εε!τ ό!! ο!. 
Ε:οιι.Μ6!ιοιι ει οε!τειΙειρ όε ει θτει!!όΙο !ιό 
!νειΒοεε!!ε ει !ιε!ι·ινέι!ι Με! !ιοΓοις!ει!! οι!!! ών!!! 
!ώΙοιοοειιι ΜΝ!!! Μ, !ιοεν ει ρειειΓόε:Μι!ε ει: 
ΑΜ! ω!νοε ει: !ιιι!ει Μιιέ:όε! ιιγειιιιο!κ, ε ει 
!ιε!ιτ!νε!!ι !ϋ!ϋιιϋΙ‹ ιιι!!ι!0€γ ΜΙοέ:!!νο !ε!!ε:ειιιει!ι. 
Α ι:ε!τει!ειρ Μπάσα !ιο!νο!ιι νέ!0!τιο!ε πω! :ι 

- Μίο!!όι!όειιο!ε Μ!!ϋιι!ό!ο !”ο!ιει!ιι ε!!!ό ιιι!ι·ίένωει 

°Τ!!!ι!ιε:!!τ Γοἔειιιι:ο!.ι εεε:οιινιιίι! σα, 

τοοεΜ5Ιε, ιιιο!νο!‹επ θι·ειει!!ό!ο !ιύ!νειΒοεε!!ι 
πω: ιιονο:!!ιι!ε, ε πιο!νο!ε ειΒγ ι·όε:τι!! ει σε!! 
ει!ειρ!ιει !'έε:Μι!νε, ιιιε!ε ιιόε:ι·ὅ! ροε!!,ι; ει" Με 
οι!όιινΜέει:ϋ!οιιο! δειε:ο!ιΜοιόε!ιοιι νειιιιιει!ε. 
- Ροιιιοεει!ι!ιειιι ιιιο€ν!:εΒέι!νε!ιι ει:οιι δεε:ο 
ΜΜοιόεοΜει ω !.π!ε!!!ιι!ε, Με” δ !ι!!ιιε ειναι!! 
ιι ιιι!ιιε!ειι ειΒγοε !ιό!νειΒοειει Μ3:ι νει: ο” οι!όπιν 
!!!:οι!ιο, ιιιο!ν ι!!!ι!ι Με!! έε ν!εε:όι!ιό! ε νει 
!όε:ίιι!!!ειε !ι!οι,;!ιέ$! !ε ει! Μ!!ιο!ν!: ει: !!!ωει!ε ει 
!ιό!νειΒοεει Μ!!εδ !ιοι!ιό!ιε!!ιο: όι·ιιιι!ι, ει:οιιιιει! 
ιι€νιιιίιε!ό! ο!νέι!νειιι, ε!ει;ει:ιιει!ε ε ει !ιό!νει€οεει 
ΜΜΜ! Μιι·ϋ!ετό!ιο οε:ο!τιει!ι ο!, ε ει!ε!εόρ ει:οιι 
!ιει_!ε:ει!οε!ότιγ-ϋτόιι!οιιειιο!ιειι Ιεόρο:!!ε, ιιιο!νο!ι- 
Μ!! Με ε!εειοε!εει!ι ει Μ5:!ιονοτο!! ι·ο!!!ιείι!όι (Μει 
εο!ιοιιιιοι:) νότιο! !ε!!,!ε!!ε ει!. Επιιιο!: εάέιινο!!ιδ! 
ε:ειι·ιιιει:ιιει!ι ει ν!εε:όι·έιἔειοε!‹έι!‹, ιιιο!νοΜιδ! !ε 
πιό! ει !ιό!νειΒοεει Ιιοι!!όΜειιι οἔγ νει" τ.ϋ!ι!ι 
ιιει€γο!ι!ιει€ ΜΜΜ!. Επι: ει !ι!!ιιε ειναι!! Μό 
!ιι‹!ιι!ό ν!ειε:έι· ιι!!ε!!ιειιι ρδη;ει το!ιοι·νόπινο!ε!ιοιι 
ΐο!γἰΙε Μ, ιιιόΒ ει:τ ο!έινόιι νόι·ότ ει: !ιιε!ει!'ο 
ιιιιιιιει!ε (ρ!εκιιε ρειιιιρ!ιι!ίοιιιιι!ε) :Με Με!. 

!ιο! ει 

!ιό!νειεσεει!ιό! ει !0]ε!8!(ει ε:ει!ιειε!ιι!ι Μ, οι" Μ! 
!Βιιιιιιιιιι! Με! !”ο!!όι!!!ι Μ, ιιιο!ν έ" Με:: ει 
οε!ι·ει!ειρ!ιειιι ει: ο:οιι !ιό!νει€οεέπει!ε ιιτιοΜο!ε!δ 
οι!όιινο!ι !οἔνε!εέιι ό: 68ει:οιιϋνέεόι, ιιιιε!ε 
Νέα! ριιι!!Β ειΜϋτϋ!!. Οιειει!-!ιό!νειιμεει 6εε:ει 
:ειι€οιοι!ειεε!! 68 !ιο!ισ€ιι€οόέιεότ !ιο::ει ο!ό. Α 
!ιόε:ειιιι:ε!ε τιιοΒε:!!ιιι.όνει! ει ν!εε:ειΐο_!!ὅε!ὅ πιο 
!.ειιιιοι·ρ!ιοε!ε ε!!! Μ, Μ" ειιιιιν!ι·ει Μ" ϋπιΒ 
!‹οι·!ιειιι ιιό!ιε ει ιιοι.οΓό8:!ιο!ε εεόε:οιι ει!!ί!ιιιιο!ε. 
Με!! .!ειι!ιτ!ι. ε!. Κ. !ι. δε!. ε!88!. 1843 Βερι.- 
0οιο!ι.) (νόΒο.) Μ. Μεο:ιιοι. 

ΙΜΗ- ΕΥ68Υιι· :Η 8·γόαγαπει·:ειιι. 
Ε!. Δ ΜΜΒό (Μακρη.) .768,.. 

υπόι|.εό|. (Οι. Ε!εειιιτιειιιιι πω!) _ 
8:ει:6ιιοΙ‹ , ει ιιιιιιιο!ιοιι! οινοεοενοοϋ!ω 

ε!!!ει! (1838) !ιοε:οι·ι!:ο!! ρε!!νεπιιι!!!ώ_!ό!ιό! Κ!! 
νε!Μι:ϋ!εω οιιιει!!!!!ι Μ. 1) Δ ει! ε! Μες! ε ν ό Η· 
Πιόι! έι!!ει!ε!!ιειιι. ΟΜΕ Μ!! ενόεγμιόό Μ 

!ο:!!ι: ει !εόν!ο!ειιο!! νων νο:οιό έε ει ιιιε!ιε!ιό 
νει” !όπινομιε. ΕΜ! ει!ι!ιπιι ε!!!, Μ” ει: 
οι·νοε πιιιιτ!ει:οιι ειδων! ε!!!ειροιο!‹ει! όε πιάνω: 
Μ! εικινει€οκειτ ο!ιε!νο!ίιεει, ιιιο!νο!ι πω» ει Βο 
Μεμιέ€ο!ι ιιιειιιε!!, !ιειιιοπιι οεει!ε ειιιιιει!ε ειιοε!ιιιέ 
ιινο!6 νει" ΜΜΕ ιο!νιοειοε ει!!ειι!ιιι! ο!ιο:ειιε!!. . 



Μ!) Κόι·- €γό5γ- όει . Βγόέγει:οιτειιι. 

Ι‹όροιιτε, τι ιιιοΙγοτε ει τοιιιιόε:οτετ όιιιιιιιιιτώτο 
τ ιιέειτιειι Ιιέττεέιττειτ)ει!ε. ΙΙγειιοτε 1) ΚοεινετΙοιι 

τοΙεειι ει ΙιοτγΙιεΙτ νιεειΙιειτέειιειΙε, τε;γιιΙειάειε, 
Με. Πτι οεειτε ΙιοΙγτιεΙι πι” ΙιειΙιέι· έιΙτειτειιιοε 
ντεειΙιειτειε νειιι Μαι, :Μακ Ιοει-οτιτι ει τοι 
ιιιόειοτετ _ιότόΙεοιιγ ντεειΙιειτειέ.έτιειιι :Με ιιειιτι 
ιιΙειιιιέιΙγοιτειτιιι, οΙΙοιιτιοιι Ιοτιοε ιτε έιΙτειΙειιιοει 
εγιιοοΙιειΙ-Ιέι: ειΙειττ οιόΙεΖοιτι ΙοτιοΙΙοιι€ε Βγόἔγ 
τιειιιειε Ιιόιιγίτιιἰ τοέμι ει τοι·ιιιόειοτ ϋιιεο€ιτόεότ.° 
Α ΙοτιοΙΙοιιοε €γόΒγιιιόό τ. τ. ε ΙεϋΙϋιιόεοιι νότ 
ΒοοειειιτέιεοΙε ιιἔγειιι οἔγοἀτιΙ τω €γόΒγιτ)ότ ει 
1ιοτοέειέ€οτ, Ιιειιιοιιι οειιριἔιιι ει εγιιοοτιειΙ-άΙΙειρο 
τοτ ντιιοτιτε ντεεεει :ιι ἰ2ἔειτεἔιεἱ ει!Ιειροτι·ει, πιτ 
στ” ειιτείιιι ει τοι·ιιιόειετ ειιιιιειΙ τεϋιιιιγοτι1ιειι 
ἔγὅετ Ισ ει τιοτιι€εόΒοτ, ιιιιτ 1ιὶιειΙειτοΙ‹ (Ιει·ιειε) ει! 
τει! ι·ιγι!νειιιίτ. Μ: ει τοτοιιιοε νόιιτιοοεειτειε νει 
ΙειιτιοΙγ Μπιτ, Ιειιιειε ΙιοτοἔειἐΒ Ι‹οεἀοτόιι ιιιόΒ 
ιιιειειτότειἔ τε τω, ε ει τιοτομόέστ οἔγο 
ιιοετ εΙνειέ)ει, οεειΠιοΒγιιοΙιόι ει ΙεοΙΙδ εστι ε 
ιιιέι·τότεοτ οΙτειΙέΙιιἰ. 2) Δε: έΙοττειιιι ιιιιιιι):έΙει 
τοΙετιειιιι ετινιιι·οΙε. Μιιιόοιι ιιιοΒΙιετει€οιιοττ ότιετιιιιτ 
ιιιιιιιΚέιΙειτει Ιεονειετισ5 τϋΙιτιέ 2εινειι·νει νειιι._ ΕιοΙε 

εΙδιιιοπιιιτιειτε ει !ιοτοεεόΒοτ, ε: οιέΙεεειττ1 εο 
@ω ι€όιιγαΙιιοΙε; ιιι€Μ. ει ΜΜΕ ΙειιΜτόεότ, ει 
τιιι€γοεειρ :ιΙτειιτιιιειιέειότ. δ) Κότοεειιι Ιεόριοττ 
Μ; 65 ΜΜΜ ειιιγει€0Ε7 ιιιο!γοτε !εειτοεειιι Μιτ 
ιιει!ε ντεε:ιει ει τοεττο, ε πιιΙεετ εΙ τω!! τεινοΙίτιιι 
και” έιτττιειττειιιοΙετώ τοιιιιι; @τι μάτι!. ει Μπ 
νι>3πγ ειΙτειΙ τό1ιΙι όΙοτιιιιΙνσΠιοιι ΙοιειΙεόιιοττ τώ 
νθ8 ιι6νοπιόιιγοΚετ. Μαι τοΙειιιιιτ πιοΒοτάειεειι·ει 
ειοΙΒέιΙιιιιτε: ει) οιόιιγι εΖοιοΙ‹: ει ΙιειεΙιει)τότε, 
τιειιιγτειτόΚ, τιιι€γΙιει)τόΙιτ, ἰϋΙΘἔ ρειΙι€ τειττοιΠε 
ι‹Ιο_ει εει€ειτγσΙΙοιιοε Ειέιιέετιιότι, ιιιι έιττ8τ τει 
€ειεΙόε ιιγειντιΙγετΙε πιόι·8οε ειιιγει€ειι τι. ο. ει) ΙιιιιιΙδ 
ι·ειε;ειτγ, ει ρο!εοΙνειτιιιέτεε ιιιεΒεοτιιιιιιείττοτιτ ε ό! 
εΙϋΙεΙδ νιε2Ιιειτειεειι!ε ει: έτετιιαΜαπό8τεΗΜιιττετ 
πειτε; -- τι) οτιοιιιιειι πετώ;; ο) οι·διιιϋνοε 
ειοι·ειΙε -··· εεΒόειιι ιιιίιτότοΙεΙε. 4) Α τοετ 
Ιιο-ΙιειτοΙό ιιιοΒοιι ειιγει€οτε. 5) ΚιιΙϋιιΙιόεδ 
ΙώρΙετο!ε Ιιο!γϋΙετιδΙτΓό|ι·οιτιο228ιιέεει. θ) ΑΖ 
ϋεειοϊϋἔ€όε 2εινειι·ειτ. Ι))ειΜιιάδτιοιιι€οιι €γειτε--· 
ιειιι τιιΙΙιοοειιιΙωτοττ επ @τι πιονειεττ ιιιοττιοι1ιιε 
οι:εροοτειιιε, πιτ ειΙειττ τα σποτ ι ω” Μ, Μπιτ 

εειιιιιιιτ τονό, ε ο ε:οι·τπιτ τοι πισω τε Θεόπετρ 
ιιιότι. Ογόεγιτέεειτει ει ΙιειτοΙειιειΙε Ιεότ ΓοΙτότοΙ ει 
Ιτιττ τοΙιετιιο οεειΙε ειΙΙεειΙιιιειε, τιειο!όε26ι ΙεόροεεΙε 
νοΙιιειιι!‹ οι οιι€ειιιτειιιιιετ ει ΒΘτ8Β8όἔΘΚ Μοτό 
ντεε:τιειτέεειτόΙ ιιιο€όνιιι, ειιτειιι ροάι€, τισ ειε 
οι€ειιιιειιιιιε οΙέἔ οι·δνεΙ ε τιει)Ιειιιιιιιει! Μι·ιιει 
Ιιοτει€οε ιιιιιιιΙιειΙειτειιτιόΙ>νἱεεεειτότιιἰ. Α2 ετεθ 
τ'ειΙτότοΙτ ιιοιιι νηγιιιιΙε Ι‹όροειειΙε Ιότι·οτιο2ιιι ,ε ε 
ιιιέιειοιΙΙΙι: ιιιο8 ι·οιιιιεεοιι ΙιτέιιιγιειΙε ει: τιιιιιιι ιιγει 
νειτγειΕΒτιιιεϋτ ιιιιἑἔ ε;γειΚι·ειιι ει ίοι·ι·όΙεΙιειιι ιε. 
Μοι·τ τιει ιιόιιιο!γ €γιιτΙειεΙειεοΜιειιι :ι ΙοἔὸνειτοεειΙιΙι 
ε τιειτει!γοετι τοΙιεΙΙοιιοε ἔγὸἔγιιιόιι ιιιοε ιιειιι 
ιιτιοιιττιοτ.ιειΙιοτομτ) @τον σπιτι ττ1ιιοιιιόιιγ Μαι 
ειΙιΙιειιι τοΚεειΙε) Ιιοίηοτοιιιιέεεετ εοε.·έΙγο να;" 
οἔόειτοιι Ιιτειιιγ:οττ, τι” ιιοπι νο!τ οτιέ8 ειδε; 
Ιιει σε πιοε ιιοιιι τϋυτόιιιτε, ειΙετεοι· ει τοΙιΙετιειε 
ει|Ιειροτ ιιιιιιόοΒγτο νιεε:ειΙσοτι.ττ ιτε τοιιιριιΙτειι€ 
να” ειὸΚὶιιιοιϋΙτεόἔΒε Με” Μ. Ε έγόεγιιιό 
‹Ιοτ ει2οιιΙιειτι πιστη ΜτΙ νόεΙεόρ οΙτιειιιγει€οΙιιΕ , 
ιιιοττ το2όΙειοι·ϋ ειΙΙεειΙιιιει2έιεει τέιιιιο€ειττε ει τοι· 
ιιιόειοτ_ εο:_εό!γότ ε οΒγειοιτειιιιιιτΙ ει ιιιειείτό 
ε;γό;γιιιόειιιειΙε τε εεεόιιτιοΖοτ ιιγιι)τ, ε ιιοΙ‹Ξ 
εϋτεοττ 0ειΙώιόΙ Μ. 

Α πιειείτό €γόεγιιιόό ειττιτι:ιιι Μ, το” 
Δε οι·νοε ιιιιι€ει τειιιιειά)ιι ιιιοΒ ει Κόι·ΓοΙγειιιιειτοτ, 
επ ιέΙοττειιι ιιιιιιιτώ!ειτοΙε ιεινειι·ειτ Ιεἰοἔγοιι!ἱτόεότ; 
ει: ειι·τειτιιιειε !εότειιιγειΒοτε ΜΙεττεπϋΙοϋΙόεότ ρθω 
να” ει τοιιιιόεΖοτι·ε τιειΒγιει και" ειιτ ει κόψε 
τοιιοτι εςγόἔγιιιὁιι άΙτειτ ι οε:Μι2Ιι. Μέι ει τόεἱ 
οτνοεο!‹ ό52τεΙτέΙε › το" ιιόπιοΙγ ἔγόΒγειετεΚ 
ει!Ιε:ιΙιιιειιιειετι-ιιτειιι ει τιοτοἔεέἔοΙε €γοιεειτι1ιειιι ν. 
ΙειειεειΒΙιειιι τϋιιτοΙε Μ, ει ΗΘΗ! Μ" νειΙειιιιι 
ΓοΙτοτ82ϋ ε τιιι·έιΙειτιιειΙε τεΙειιιτειιεΙϋ Μιτι·ϋΙόε 

οειτώιόττσνοΙιιει ει ε.τγό;ιγιιτέιετιει νει!ό ειτιιιοιιε 
τοΙτ. Ε €γόΒγιιιόόοτ @επι ]οΙοιιτδεοιι ιιιέιεί 

λόκιειτε ε(,τιττοι·ειιιε),· ε ειςγόἔγειοιοτοτ ιιιειεΙτόΙ‹ 
ιιειΙ‹ ιιονοιτόΙε. .Ιοτιιι Ηιιιι τοι· ει ΙετοΙγτ 
ε2έι28ὰ ν6€ετιι ε Γκεΐοτιιισ2τοτοττ ειτε, ιιιιεπι€ι·ιιιτ 

 

Μιοιιγοε. ΙεόιετΙΙειροτοΙε οι;γιιιέιε ιιτιοΙΙοττ ιι8γειιι-' 
ει:οτι οη;ειιιτειιιιιεΙιειιι πιοΒ ιιοιιι ΓέιτιοτιιοΙε, τισ 
ιιοιιτι οΒγιιιέιετ ΜΙοεϋιι68οιι ΙειιέιτιάΙε. ΕΖοιι όπ 
ΙοΙοτ ιιιόΙτειιιγοΙειεεΝειΙ 3ιιτοττιιιιΙε νοΙιιει ε! ει 
ιιτιειείτό Ιιειτειτγ ΙιόΙέιτέιεέι!ιο2;· ιιιοι·τ ε οετιΙε ει:τ 
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ΕοΠοιι ιιιόε ιοΙΓοιιο:ιιι; πο" α Η ιιιιτοι·ίοΙο 
όε:ΙοΙοι. οιγ ΙιοτομοοοΕιο ια ΗΗΕ, ιποΙγοΕ 
ογό8γα:οιοΕ αΙιαΙ Ιιο:αιιαΕ Ιέιι·ο, ιιιιΕ Ιιαεοιι- 
ΙόΕορ 1ιι:οπγοε ΕόιέιΙΙαροιοΕαι :αι·παΕΕι. Πο 
α: οινοεοΕ ο:οπ Ειιιαιέιεαι ΕοιιΙο πιω νοιιοΕ: 
“Μι ιιιαα ιΙγ ;ιγόιέγε:οιοΕοι προοιιιοιιιιιοΕιιαΕ 
ιιονο:ιοΕ, ιιιι α:οπ ιιο:οιι·ο νο:οιοιι, ιιιια:ο 
Μπι α αγόιέγε:οιοΕ ιπαι;οΕ α Ιαοι.οιέεο.%οΙ Μι: 
νοιΙοιι, εροοιΠοιιε οΙΙοιιιοιΒοπ ιιΙΙαπαΕ. ΠιαΙι!ι 
ιι161ιοιι α ιπαείιό αγόαγιιιόι1 ιαιι_ια ιιαἔγοπ οΙ 
ιιαιιγααο!ιαιοιτ, ο α οειιραιι σεειΕ ΕόηοΙιαιιιια 
όριιοιι οινοαιοεΕοΙαΕ ιιιαι·ΕοπιαΕ απ πιοἐ πο 
νοιαοαοεεο π. ιοππι. ΝόπιοιΙιοιιιααιι εοΙιει οοιιι 
οιιγοε:οΜ οΙ ο:οπ .ιὅγόἔγπιό‹Ι, ο α: ιι]ιιΙ›Ι›αιι σι 
ναι.πα]ϋιτ ,,ρΙιγειοΙοιἑιαι αγόαγιαιι“ Μια! αοιιι 
ΐοιιααιιαιοιι Εἰ ΙιοΙγόΒόΙ. Βο Ιοαι”όΕοιιρ οιιιοΙιο Εἰ 
ο ογόαγιπόποτ0Ιαα:ποιιιιαπ Β αε ο ι· ε, Νοπιοι 
ΙιοιιΙιαπ Παπ ποπιαιι ιι, ο Εότ οι·νο5 οΙιποιοΦι 
ωΙοεειιιοπιιό ιαπιαι ιΙαο:αιει ιο. Μιιι‹ι α Εοιιοπ/ 
οΙιειιιοιιΕ α ΒοιοοεοαοΕ πιιπϋποοοιι, ε α: οΙεϋ 
οΙΙοπι:ιιαιαε αΙιαΙ ει ποιο,αεόε ι:εατε'ιεζιι αΕαι_ια 
οΙΐο_ῇιαπἱ, α ιιιααοιιιΕ ροάιιέ ο" "όμοιοι 
“Μο ΙιοιοεεοΒ αΙιαΙ α: οιπαπιοιππειιαπ ιιιιιιι· 
ίοπΙοιο:δι αΕαι·ια ίοΙιοπιο:ἀίταπἰ. Μιπά α Εοι; 
ιοπ τοΙιέιι 1ιοιοιςοε αΙΙαροιοτ ΕιναππαΕ οΙὅιὸο: 

, ιιιοΙγ α πιέιι· ιοΙοιιΙόνϋ ΕόταΙΙαροιοι. Ει:αι· 
ιαι, ε ΙιαπααπιόόιιιΕ ναΙόιιαπ ποιπ Με», Μπι. 
ιιιέιαίτό; αΙιοιιαΙό. Ηοἔγ α: βο;ιγιΕ τοπιιΕι 

πι 

«απ πει”. α ιιιααιΕ ιοιιαΕινϋΙ, νόΒιοΙοιι Ει-; 
οειπγ εγόαγε:οι·αιΙαιιοΕαιπαε:παΙ, α: α ιιοΙΒοπ 
ιιιιτ εοιπ ναΙτο:ιατ. 

Α ιπαείιό ι_ιγόεγιιιόό ιιιιιιιιιι· α:οπ οινοει 
οεοΙοΕνέει. Εορο:ι,ι ιιιοιγ αγόεγε:οιοΕ αΙιαΙ α: 
οιἔαπἱειιιιιειιαπ Μ): ΙιαπειιΙαιοι: πιο: οΙ6, ιποΙχ. 
α _ιοΙοιιΙόνό Εόι·ΙιαπειιΙαιιαΙ ιιιοθ ποιιι απ, πα 
ποιιι απ Ει:έιι·]α να" ίοΙιοιπο:ι1Μα. Α ΙόΙοΕ 
τοπ νιιι€ωιόΡειαιιαι ε:οΙααΙται οπο. 8:0 
ιποι·ιιαΕιιαΕ ιιαγαπιαε:όιαΕο:αετ α_ιέιπΙππΕ, α 
Ιιαιαιιοι. Μ:οπγοε ιέιι·εγιει Γοι·ιιιιοιτ Ηεγοιοιιτι 
Μια! ίοιι_ιπΕ·οΙειιι: Ι.ότι·ο Ιιο:αιιΕ ο ιιγόογιπόά: 
1) Πα οΙδι ι;γόαγα:οιοΕοι πγιιιιιιπΕ, ιποΙγοΕ 
ποΕ ιιιιιέιειαιιιοπι οεαΕ Ε6Ιοοϋιι6α Ει:αι·αει νι 

ε:οπγΙιαπ ΜΜΕ τι ΕόιίοΙγαιιιιιιιαη Ιιαιποιιι Ει 
Μιπδιοα απιοΒΒοιοεοάοιι οΙοιιιιίινοΕιο ο: ριπή; 
ΙοἔΕϋ:οΙο1›Ι› ο:οιι όιοιιιιιινοΕ ε:ϋνοτοιιο ΙιαιτπιιΕ, 
ο:οΕοτ ιποετοι·οοεοε 1ιοιοΒοε ΙιαπαιιΙαιΒα πο 
Ιγο:ἰΕ οε Ε” α:οπ Εό:ιιιοπιια ε:οιιιιι ..παπι Ιο 
Ιιοτ πει ιιτπαΕ ε:οΙΒαΙπΕ” α ίοπΙότο:δ ΙιοΒο€εό 
Βοι ίοΙι·οιιιο:ι:ΙιηαΕ. Α Ιιοιοααοα; ιο!ιατ Μ ιιοιιι 
α ἔγόἔγε:οι·παιέι!γ εροοιιισιια νιεε:ιιαιαεα Εϋ 
νοιΕο:ιοιιοπ οπγοε:1Ε ω, Ιιαιιοπι ιιιινοΙ αΙι.αΙιέιιι 
ιι€γαπει:οπ ο” ει:ϋνοι!ιοπ Εοι ΕϋΙόπιιϋ:δ Βο 
ιοοεοἔ οΒγιιιαοεαΙ όειο:ο ιιοιιι ΜΜΕ ιοτιιοι.ιιι. 
ΙΒγαγόαγιιιιιΕ α πω" ΕπιιοΜΕΕαι να" Εο 
ραινο-ΒαΙ:ειαιιιιππΙ ο α πιω ΕοπιιοΙ , ιιοιιι ιιιι 

 

νοΙ ο:οπ εγόογο:οι·ιοετοΕ α: ΙΙΙοιό,.ΕόιΓοΙγα 
πωσ” ιιιιιιι ιΙγοπτ Ει:αι_ιάΕ έ Ιιιιποιτι ΜΜΜ" 
α:οπ ε:ονοτοΕιο ΙιαιιιαΕ, ιποΙγοΕ α πω» έα 
ιιιιι ΙοοΕ6:οΙοιιΜ ε:οΕοι; τιιοτι. Ιια α ταΕαι αι 
ε:οιιιιο ναεγατιιιι αΙιοΙ:ιιιιιοιοΕιιο νοιδι1ΕΕ, αΕ 
Εοι· ιιιιπι1Εόι. ε:οι· ιιιοΒε:ίιπιΕ Ιιαε:ποε ει:οΙο,έι 
Ιαιοι πγιιιιαπι. Α ιιιιι6Ιοιι οΙΙοπ πα" αιιαεοΕ 
Ιιαπ α_ιαιιιοιτ ΜπγΙιοι·Εδ ε: πιο παπι ι.ειι·το: 
πι. ιποιι; α: Εινα!ὸΙαἔ νιεε:αΙιατ α πιάδα!Ιο 
ιιιαπγ ΕιιΙϋιιΜ3:δ ιιγιιιαάαεαιι·α, Με α Εϋ:οΙ 
ι”οΕνό πιοΙΙΙιέιιιγα!οΜιαπ ιιιιέιι ΕονοεΙιο ΙιαιαΙγοε. 
Ποια ναιΙαιιιοΙγ οΒγοπ οογε:οιι·ο Εότ ΕιιιοΒΙιοπ, 
ιοΙιέιτ ιιΒγαιια:οπ ΕόρΙοι. α Μι· Εοι ΕϋΙδπΙιδ:δ. 
ΙιοτοιμοαΙιοπ ε:οπνοάΙιοι, α: ποιιι οΙΙοπνοιόε; 
πιω; ιποαπιοπάοαιιΕ , ΙιοΒγ ναΕιιιιοΙγ οηιαπιιιιι 
ιιΒγαιιοΒγ ε:ϋνοι.ιο ποιπ ε:οπνοιι!ιοι. οΒγε:οιι·ο 
ΕϋΙϋπιι6:ό ποιοεαοεοΕΙιοπ, να". ΙιοΙγοοοιιιιοπ 
ιιιοπάνει, ΕιιΙϋπιι6:δ ιιιόόοιι Εότοε ιιιιιιιΕαεεαιΒ 
Ιιαπ ποια Ιοϊιοι:. Βο α Μι· Ει1ΙϋπιέΙο ε:ϋνοτοΕΕιδι 

αΙΙ,ιποΙγοΕ πιιπιιο;;γιΕο ιιιΙαιιιοπ Ιιαιε:αΙοιιοπγοι 
νοΙ Επι, ο τιιΙαιιιοπε:οι·ϋ Ιιοι.ομέ.οοΕ ε:οΕονο 
ΙοΙιοι. Α Ει1ιο;ιοΕ ΕιιΙ6πΙιό:ϋ αΙαΕιαι ιιιέιι· αΙιότ- . 
ιιοΕ ΕιιΙόπιοΙο ε:ϋνοτιοιιδΙ Γιι€ΒιιοΕ, ιιιοΙγοΕ α 
Εόι·ΓοΙγαιπαι. αΙιαΙ αποιιιαΙ ιπιοιι6σω ιιγοι·ποΕ; 
ο πό:οιι ιιιοΙΙοτι Ιιαι·ο:οΙ α:οπ ρΙιγειοΙοειαι πι 
ποιιιοπγ π, ιιιιε:οιιιιι α νϋτΙιοπγΒοπ (εοειι·Ιαι 
Μπα) ει: πι] πγοιιιέιειιι·ει οΙΐοιιόι·οι1οιτ Μι· ο νέα 
ροπιοΕι.όΙ 1ιοΓοΙο Με: ιιιοειιιτ νοιόεεό, πιίΒ 
Εαπγειι61ιαπ ει νϋιϋεεόε α Ε6:όρροιιαόΙ Ειπαν: 



“Η Μι- οιι6ει- οι ΒΒόΒγο2οι·Μιιι 

Μ· νιοοιει. Βιιιιο! !'οενέιει ιιιιιιιιοτιοεοιτο ιιΒγιιιι 
οπο” οι·οοιιιιιιιι !ιει_ιοιιέι!οοέιιγοιιιο!: !!!!!ϋιι!ι6ιδ 
νἱἀέ!‹οἴ !ιοιοοο!: !αϋ!6ιι!ι6:δ πιόόοτι αέριο 
οΒγ !τ!ϋ!ιοιι; οι: Μ" ιιογοτιειιοιι οι" τόπο ο 
!ιοιοιά!οι!οιιγ-ι·οιιι!ειοτιιο!ι ιιογοιιοογ Μίι!ιοτι 
Μι!ϋιι!ιδιδ !›ο!οἔεόΒο!‹Ι›ο οειειέ!ε, νει€γιο ΜΙΜ 
!ι!32δ ιιιόι!οτι !ιότ0οοιι ιοτιιιο!ιοιιγο !ο!ιοοοοιι, 
οι! ο!ιιιόιι!‹ !ο!ιοιο!!οιι!‹ορ πιοιέ ιιοιιι !'οε!ιο!_!ει, 
πιο!γ ειιιιιιο οΒγειοι·ι·ο Με !ιιι!6ιι!ιοε6 @ποσοι 
το!. ιιοιιι !οι·οιιιι!ιοι ω. -- Βοοιι ιιιιιείιό Μό” 
ιιιόι! Βόρειο! οι !ιοι1ιοοορο!!ι!ει ιιι!ιιι]ι!οιι!πόρι ο! 
ω, ο ει ”ειιιιι!ιει Βιι!ιι!Πιι18 οιιι·ιιιιιιιιι“-ι Μει 
Ιιέ$! ιΒιιιο!!ιο!!:ι. Βο Ηει!ιιιοιιιοιιιι 6ο Μπιτ 
νιιιιγ! ι·ιοιιι νο!ιο!ιι !‹έροεο!ι οιοι·οοοιι πιοο!ώ 
Ιδιι!ιδιιο!ιι! ει !‹όι·!'ο!γοιιιιι! _ιο!οιιο!οιι νει!οιιιο!γ 
οιοιινοι!δ οτοειτιιιιιιιι:ι!ε οι Μι· Με! ο!ιο:οπ 
ιιιιιιι!ιιι!οιι! ιονοτιιπό!, ο ο οιοτιιιι ποιο ιο τικ! 
Βέϊ ει ,,οιι·ιιΠιο ειιιιι!!!ιιιο”-!. !‹ϋνοι!‹ο2οιοοοιι !‹ο 
τοοιιιι! πω!. Μιιιι!οιιοεο!το οιοτι ιιοιιιιο ει 

ιιιιέιο!ιό έγόεγιιιόόιιει!κ ιιοιιι Μπάσο !ι6ιιιι!ιιιο 
ιιγο!: Μ” !ιιι!οο, Διοτι πιο ιο ιο!‹!ιιινο Μ 
ισιιγοο οι;γοιιο!κ ιι!ιοογιιοπιειέιιέι, ίο!οιιο πιο 
!ιοι ιιιιιιοοιι!κοτ !ιιιιι!έ!ιιι .που ογόογειοι·ι, 
ιιιο!γ οιοτοοειιι :ποπ οιονο!οι!!ο!ει·ει νιοοι!ιοιοοοιι; 
ιιιο!γ οι Μι· Ιοε!ιδιο!οβοι ε:ό!‹ο, ιέε ιιιοι·ιοι Μ· 
Ώθ€8ό€θ!€ ο" !ι!δ!ιοιι ιι5ι›ι› 0ι€€ιιιιιιιι0ΠΜιι 
6ο ειδνοτοΗιοπ !ιοιιο!!ιιιιιι:ι!‹. Σ) Α ιιιιι!ιοι'ιό 
ιΞγ6ο,·γιιιόι! ιιιιιοοι!!!ι 6ο ισιιιοεο!ι!ι ιιοιιιο Μάιου 
Μ, ιιιἰοιιοτἱιι! ο!γ €γόογοιοτο!ιοι ιιγιι_ιτιιιι!:, 
ιιιο!γο!ιιιο!: !ιοι!Διιιοι ο !ιόι·ίο!γοπιιιι. ιιιιιιιι Ηγο 
ω" ο!!οιι, -- ιιιιιιάοι;γ, ο!ιέιι·ιιιιιιιδ οι·οοιιιιιιιι 
Μέι οποιο!ιοιι-·-νιοει!ιοι, οο επι ιο!ι·οιο!ιο; 
Μ· ογόογ!ιμι ο Μπι ο νέι!ιό!έιιιοΜιι, Μ, ει: 
6οι!!ιο (οο!ο!ιἰοιιπι) ει σού”, ι" ο ΜΒΜ), ο 
Ιιιιιοειοιιγνοι. -- Ε ογόογιιιόι!ιιο!ο τοι·ιιιοο2οι 
το οεοΒο!γ 1ιιι1ιι!αι58έΒ Μεειι!!‹; (ΣΒΒΕ οι οτεοι- ` 
ιι!ειιιιιο ιοοοκοιιγ Ιοογοιι ο ιιιοἔιο!ο!ιἴι έγόογ- 
ειιοι·ο!ιι·ο , Μ” ιἔι!!ο!ιι!‹ ο!γ !ιοιιιοιι!οι!ιο !ιοπιιτοο 
ΜΚ, ιιιο!γ ιιιο!!ο!!; οι οιιι!!ει οιιοιιι:ι! ιιιιιιι!ιέι!οι 
ποιο ι!ι!!!ιοι !ϋιι,ο!‹!‹οι· ειιτοι·οοιιιοιιιιιο πιο!ι· ιιιοΒοιό! 
ιιιοΒ82ϋιιι!( ο !ιόι·ι. τοιι€οιιι5. Α Βγόἔγοιοτο!‹ Μια! 
ιο!ο!ικοοιιοιι εγύι;γειοι·ι νέι!ωει!ο ιιοπι πω: 

Με οσοι· :ι ιοιοιιιω !ιόι!ιοιι€ιι!οιω! ει!ιοο!ιιι 
ο!!οιιιοι!ιοιι (οοιιιτ:ιτΜίι) ό!!_ιοιι, ὐἔγ πιΠώρ 
ιιιιρ ιι: οι, !ιιιιιοπιι ο!οοοιι66 ΠιέΙ“¦ Επι οι ο 
Βόι!ι€1ιι€ι1!ιιι!!;Μ οοιιιιιιΔιοιοτιο οΙ!οιιιοι!ιοιι πιο, ο 
ιιιινο! οι οι ιιιό!ι!ι! πιοιμοιιιιιιιιο!ιοεο!ιοι ο!οΒοο 
με. Ε: Μάι· ο!ι!ιό! ἱο ίο!γιιι !έ!οι!!ι, πιιο:οτιιιι 
ιιΒγειιιιιιοιι ο" !ιόι!”ο!γειιιιο! ο!!οιι !ϋ!ι!ι οι: ρο 
ι!ιο ο !ο8!‹ιι!ϋιιιιοιιιϋ!›!› μό,ογειοι·οΚ !ιοιό!γοεο!: 
ιιο!‹ ιιιιιιοιιιοπιιιι!‹. ·-··· Νοιιι επϋ!κοοε, Μ” οι 
ο!!‹ο!ιιιει2οιι ογόι;γειοι· ο” !ι!!'ο_ι!ο!! "όμοιοι 
και Μοποπι ο!ϋ, εὅι ο πιάοί!ό οποιοι: ο 
ρου ει!ι!ιοι· ιιγ!!νοιιιιιέΙι Ιοο!ιιι!οο!ι !ιο!έοιι!αι€, 
Με ιιιο!!οιιι!‹ οΒγ ιιιι!ει& που ιιοροεο!ιιιιι!‹, πιο!γ 
ι!τιιι!ιιιοε !ιοιάειιΚοι !ιοι·Ιόιο!_ιο. Ε: ιιιιι Νοε ει 
ιιιιι!κοιιγιιιι, ιιιἱὰὅιι οι !ιε!τιγ!;ιοτΙ:δνο!, (ιιειΒγ 
ειδειο0!οϋειιι) οιι·οοιιιοιιιιιιικι!, οιιΙοιιιο!!ο!, οι: 
1ι!ιιιιιειται!, οοποιεεινοε ο!ιιιιιοεει!, !‹ίιιιι!‹οει!ι 
ιιιοιιγο!ι!ιο!, οο!ο!ιιοιιωιικι! οι!›. ιιγιιιιιι!!!:. Δ 
ιιιιιο!ιό "Μι ιιιοοοιιιιιιιιο!ι ο Μι· ο!!οιι 
ν!οιπ!ιοιιι!, ιιιι!!ιο!γι επι:: !‹ιιιι·ιι!οοο!εοι ο!ιοιιο!ι; 
έ” ο οο!ο!ιιοιιιιι, :ι !ιοιιγ!ιοι!ιδ ο!!.ι., ο ι‹ιιιιιι6 
!ιοι!ει!γ ει:οιι!ιοιι ιιιιέ!:οιιγ νοογιτο!ι!ιο! Εο!ικοιι απ· 
ιειιι!!. Μιιιι!ιοογ :ι !‹6ι· ο ογόογιιιόι! οπο! πιω!. 
ο" ο!νἐἔοιι!‹ - ρ. ο. ο οι·οιηι ει !ιιοιιοοινιιο 
το: οπο! -- Μιά: !ι!ιέι!ειιο!φέ εο!ιο εοπι μι! 
οι ο!, πιω!. οι Μι·ει!ειιο!ιτ ιιιοιι ι·οιιτ!Ηινϋ!! πιου 
Ιειιοειιε οι·οι!ιιιοιιγοι, ιιιιι ο ιοι·ιιιοο2οτ ο Μό: 
ο!!οτι Βγει!ιοι·ο!. -- Π8Υ8ιι220ιι ο" !ιόι·ιο!γο 
Με! ο!!οιι ποιο οοει!ε οι" ογόογειοι·, !ιοιιοιιι 
οιοΒιιο!ι θ8ι€82 απο !ιειι ιιιέιο!ιό!ειο, οειι!ι 
Μ" !ει!!Βιιο62δ !ιοννο! ω !ιιιιοοειέιοεο!. .Μι 
ο το!;!ιιτο!!ιοιι !οιἐ!'όιιο!›!› έι!!ό οιοτι ιιονοιιο!‹ 
εροο!ι!οιιιιιιιο!‹ ιι !εοπΙοο!ιο!ι !ιότ ο!Ιοιι. ε2οι·ο 
ειιιι νονο !ιο!γιο!οιιιι!, ιιιινο! ιιΒγειιιο20!ι που 
ιιοιιι οειιιρέιιι ο”, !ιοιιοιιι οοιοοιι ω· ούτω 
!έι!ε ο!!οιι οι;γοιι!δ ειδικο! ν!οοι!1ει!, ιιιο!γο!κ ιι 
ιοιι οοιι!ε'ιο νοογ τιοιιι!ιοιι τοι·ιοιιιο!ι; ο" ο 
οο!ο!ι!οιιιιι ο σούι, ο ο!ιιιιιιι ο νι!!ιό!!ιοο!ι - 
ιιι!ιιι!οιι Μι!!! ο!!οιι. Πο ροι!!ι; ο οροο!!ιοιιιιι 
ιι!ειιι Μαι! επ Μάιο Νικου! Ιοεο!ειοε:ιι!ι!ι πιο 
οπο! νει!ειιιιο!γ !ιόι·ιο!γιιιιιοι ο!!οιι, Γο!!οροοο 
πι!ιι‹!οιι ο!ο!ήοιι!ιοιι, ο ιιιιιιι;!οιι !ιο!γ!ιο!ι Μπιγ 
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κ 

ιιιιιιιισιπ, ιιιιιισοτ τι ιιιιιηθιω ιονόΙιΙιτει ιε ιποε+ 
ιιιι·τιιιιιιιιιτ, ε πιω ότιοΙεπιιιοπ Ιοεπιι ει οιιιπιτι 
προοιιιουπι ει νέΙιόΙτότιοΙγιιπιπι οΙΙοιι. - 13ο 
οι οτειιιιιετιιιιι ιιοπι πιιιιιιοπιτοτ £οΒόιτοιιγ τι 
ΜΜΜ ειἐτ Μπι, ε ει ΜιοεγποτειειέΙτ τι 
ΙτϋΙε6 Ιιο€οιγέιτιοΙτ ε” οτειιπιπιπιιετιι ιπιιιε1τόρ 
Μιπιιιτ, ιπιιιι Μετα, ε ιι Βγόιἐγπιοτ Ιιέιτ πε 
ιε88όΒει Μάι ιι ειδ, πε ει €γό8γοιόΙ οΙ ιιοπι 
επιιιιτ. 868 Ιιιιοπγοε ιάδΙιοιι οι οιιιτιστοΙττο πι 
ιει!όπ Μπι ιιιιι.ποΙε Μιοτιγοε ειοτεια ε |τιιΙϋπιιϋ 
ιὅ ιότνέιιιγοΠιιιπ Μπι ιιιιιαιιιτοιιΙτ ιιΒγειιι820ιι 
πω· 83Πιιοτοεπειι; ιιιιιι6Ι Ιτιτοτειό, Ιιοἔγ εισπ 
ιιιτοποΝι εροοιιιοιιιιι εαπ οπιιΙΙιπαιιΙιιπ ιιιιιπποπ 
οεοιοι:Ιιοιι, ει ιιιιέιεο1τιιοι ΙτόπιοΙοιιιιιετϋπιτ Γο 
Ιγειιιιοιιιιι. (Νεο.) π 

ΙΙΙόε. 

038. Π'αιιιιοΜιιΙιποΒ ιι Ισημε 
ιοιη·νο. ΙόυΒιι!ι Ιι|Βιιτη· ιπι5ΠιΒΙΙ 
οι·νοηΙιίπα ΜΟΝΗ ιι σε. Μ. Με" Ειδ 

ιδιι.όεοπ |πόΗιτίιΒιιτη Μ. [- ι 1) Θ γ ω!. 
Α πιεση πό!!εϋΙι οτι·οεΙἔιει πιτ 10 άνω! τονιέιτιΕι 
"κι τι Βιι)τιεοτιγνοε ιότΗειΙτ ειέιιτιιότει τοπποΙι οπι 
τέΙγΙιειιι Ιιοτιοινιι, ε Μ Με Μπι πιέειιιτ ει 
ιιι€ΒοάνειδΒΒ στοϋπιέιιγοιτειι πγπ)ωτι. ΗΜ πό 
περι ειοΙειΠιιι: ιόε)ει πιω ει ειιοτιὅιιεΙ‹ οε:ιΙτ 
ει" Ιιϋνοιιτειὅ!εἐεε (οοτιεοοιιιιν) Θεα ιοτιιιιΙι 
πω, ιιιοΙγ νιΙ:ιεοεειτι ει: πιω οειιέ!γιιιιιι τότ 
ιότιτ οτνοεΗιε ιιιιιιι τόπιειάτ - 184.οιπ Ι‹ότιιέι 

ιι οιιιιοπάιΉιετι νωιωτ 11?θ-ιιπ Μ, Μισο 
οιέιτει.τει!ι €γόιιγύΙν:ι 998-ιιιι, @πινει 1, :Με 
οειτέιΙγτ:ι τόιοτιπιτ πι 37-ειι, ε πποειιαΜΕ 
4-ετι. 

Α. Αι ΜΜΙέιε Ιτόνει!ιοιιέΙιειι 

ΜιιιιιιΜ οΙεδίοΙτιι ι'οΙτόΙγι·6Ι ει οτ 
νοειέι8ότόΙ. 

τι) @με ιιιι)ιιεοπγνοει ΙτότιποιποΙι. 1) Α 
ΜΜΜ Ιιόιεό8 πιω τιιοΙιπεΙι!ι Μ". Α Ι‹ότιε 
ιπε Με @Με ιιεΙιόι ίοΙειάειιοι Κάτω. ΑΜ. 
_ιιιίο!τόιγιοπγ εοπι ιοτιιιιόπιετωπι επιπ νοεγαιπι 
παπι Βότ0εὅι νιιεπέιΙιειώειιι Ιτότιειιιοι Μι Μπι 
ιιγιιιι, ε πιοΙοπιιοτιιιιτ πιτ πι οΙτέιε ετοιιιιιέπγει 
ποπ ιιοτο6ιΙα Με πωπω ιιιτιιιι πιοποπεοάιιιι 

Μπιτ; _ιόε!ειι.ι τοΙτιπτειιιοπ, ιιιοπ1ιιιπ νιιΙ)οπ ιι 
ΙιοτοΘεόε ΙιεΙγΙιε|ι ΜιιιιιΙοιτι πιπτειιι-ο, και" 
ιπέεοπιοΙιιι εισπνοόόετ ίο8-ο ιιιειεει Μάτι νοππι, 
ιιιιπέιΙ ότνεπάθωειιι που. ιειιιοττειδ _ῇεΙ, πιω· 
Μι πω· ιιιέιτι ει τοΙιέιγΙγεΙ )!ιτό ΒγιιΙππόεΒιιπ 
"πιω ,,ΜοτιπόΙ ΙιονοεεΙιΙιοπ ΙτιιΙεΙιειτιοΙτ ειπ 
ιιιιΙτ Ιτότ)οΙοι, ιιιοτιπόΙ ΙιεπιπτέιΜι πιο" :ιι 
ει ΐοιιέΒο Δω, ε ιιιοππόΙ πιόΙγοΒΙιοπ ριιειιιτνει 
τιιιιοιτ. :ΗΙοπιέπγίιτιι, πω!! ΒιιιοεειΒΙιτιπ νάτ 
Ιιιιιπι, Ιιοεγ ει τειιιέ!γιιιιΕ Ιιειιιέιειιι ΙιοΙγΙιεΙιεό 
Βιιπ ιιιι ποτπ ΙοεπιιΙκ τετ)οάιιι.“ Σ) Αι εΙεδίοΙτύ 
ιοΕό!γεΙα ιιιοΙτοιτειόΙτειι πιιικΚΙτοτοιιει νοΙι, Ιοἔ 
τιιΙιει!ιΙιτιπ δ ίέΙτ, οε:ικ ει;γειοτ τι πιστω 
πγι!έε. 3) Μπι ιιγπΙτοτιειΙιπ ειόνειπέπγεΙτ 
Μιρ:ιειιιιΙωιιπΚ ει Πτγιπ:ιειοτ, τι ιππΜπιιοτιτπε 
(ρ:ιτπΡιιιτποειε) ΜΒγόΙ((1θ80Β, έιει Γιι€6ιγϋΙτ 
(οοπάγΙοπιπ). 4) Μπιτ ΙοἔἙιοεειειΒΙ› πιω Γο 
κι), Ιιέριόεει€ ει. Μ ιιιιροι. ΒοπτιοΙ :ι ι6τι6πι 
οιιιιιΙέιε παπι ι"ϋΙνοΙιετπι. Ι.έιΒγόΙτιπιτίεγόεεοΒιιι 
ει ΓειτόΙγιτέριό8ιδΙ ειέιπιίινει 21 πειρ ΙοΓοΙγει 
επ ιιιιιπ εοΙιει ειεπι ΜΜΜ .τέιπιπάπι. δ) ΡοΙιτιιιιτ 
έει Μετοιιιιιιιιιιτι ΙεμϋΜι Βιι)ειΓειτόΙγειτ έε εισ 
»οι ίοτιιμΙωΙι επι; οΙιέιτ οτιτιοΙε ει. πι ειοτι 
!ιόπειροΚΒιιπ ιιτιιΙΙιοπό τέτετιεέΒι νιειοπγοιιΜτι 
Ι‹οτοει. θ) Α €γόιγιιέιε ιπτιιιιέπειιΙι Ιτόιόρ ιππιπ 
π :ΜΚ (38 (ΜΕ Μέι ΜΔ νάΙτοιοιτ. 7) Ηοἔγ πι 
εΙε.διοιτύ ίοΙιόΙγ ΙιειιέτοιειιΙιιπ Μό ιιιιιΙνει ειοπι 
πω τόειοΙιτο τειΒιιΙγ!ιόροτι Ιιειτό ετε)έτ οινοπ 
ιἰ, ει. ειιπω ΙιοΕιιιοπγιινει ΜΜΜ, ε ποπ έτ 
νέιΙιοιίιε τϋΜιιιγιτο ει 4-ιιτ και” 5-τιιΙτ Ιιέιιιοπ 
ιϋτιότιτ. 8) Αι οτνοεΙέιε ἶτὁνειιτειιδ ίδροτιτοΙι 
Μ! Με: τι) τι Βιι)ιιεοπγνοε _ιοΙΙοπιπεΙι @Μάτι 
ιΞΙιιιΙι ιποεεοιππιιείιόεε; ω ει ΙιέπιειΙιπειε τό 
ειοΙτ ΙοἔτιιιἔγοΙιΙι ιιειτεεέἔΒπιιἱ τ:ιτιέιεει, ο) δ 
τιιΙαπιέε "οτε ΙιένπιέτειόΙιΙει-νέΙτοιέιειόΙ; τι) 
ιιγι18ειιοπι, πω( όιτειιό εγειιιοτι ΙιειεΙιε)ιόιτ 
ω, Ιιοεγει ιεπεόΙοι ΙεΙιειιι€οΙωεεέΚ. θ) Αι όμ 
ιόε Εόιόπεόέοειεπ ει '7-ἰΙ‹-14-‹Μ πειριιέ ει! 
ΙτιιΙπιιιιαιτοιι, ιτινέινόιι ιιονοε .εγιιιιιιιέιωιπέιΙ ει ιτι 
ΜιγιιοΙτ ότι τι Πτγπιπ ντιεγ Ιιι€γόΙιττιιτίιγ Μισο 
ειϋνοιιιέιιγοἰιιόΙ. 10) Μπιτ @ειδ ειιοτ Ι‹ἱιειτό 
Μι τι ροΜοΙΙ‹6 ιιιιειπιιΙωιοτι, ιπιπιιιο€γ τιπιιοΙτ 
ιιοΙγΙιο!ι ΙτοτΙ:ιτοΙτ Ιιειιέ8ει Ιππιπ1ιέι1ιΙι τοπ Μι 
. , Γι, 
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ιεΙππππεπεπ. 11) ΝόΜπγ εεετεεπ, πο) ε Πο- Ιενεει, εΒγειετ ΒεοεἰπεΙτΙόμ εε ε" ιεοιπ1γό1 
ΚέΙγπεΙ‹ ε ΗιιπιεπίέΙε πιπείεΙ:όΙγτ ]εΙΙεπι- Ι‹ερτεΙι. ϋι·εεοΒΒ έείεεπ ἔγεπΒϋΙτειειπόΙγεΒ 
ιὅ Εεκπόπγεόεε νοκ, ὶἔεπ πεειποεπεΙ‹ πιπ 
·τετΙ‹οιοπ Μάι! πεπεεκπόό)ε: όΒετόε πτέιπ 
Μ. πόΙιεπγ όπενεΙ ε ΓεεόΙγι·ε Κενέε όόοεππ 
€επγροτι Ιππτοπἰ, ε θα 3--4-ειει· ἰεπιόιεΙπἰ. 
12) Ιεεπ Ιεεεύ εγόεγιιΙεεπε! _ῇόπεΙ‹ τεΙεΙιετοττ 
ε ΕεΙαέ!γποΙ: νόπϋε πἱἔεπγνἔιΙεόόεΕεΙἱ;(τποτο. 
ρτεοοΕρ. Με.) ΒεπΞπτόεε, Ι‹ϋππγεπ νέτιϋ, 6 
ΙόπΙι νϋτϋε, Ιεροε ϊοεέΙγεΙεπόΙ_)”ρεᾶἰε ε Κόπ 
έΙεεεενεε τόιο€ (επΠ'. ουρτἰ) ο)όετε (1 πεπο 

' ιόΙιπγἰ θ οποπτε). 13) ΒἰοοτἀὸεΙ «αθέτ 
0.εΙτπϋΙοε εΙΙΜετἱΕ, πιἱΙώρ ει όΒειόε ΒγὁΒγἱτό 
εε όνό Ιιετεεε ε τεεεΙγοε ίεΙϋΙοιποΚ εΙριιειιἰ 
τεεεΒεπ, ε ε" Ι:ότ1:1τοιο1.1 ΓεπόεϋΙόε "οτε 
εΙϋποιεεεπεπ ε!). 14) ΤεΜπτετΒο νόνόπ επ, 
πο” ΙεεγόΕπι1τίεγΙοπο!: εε ππεεοάΓοΙ‹ύ πεπ 
ιεΙιπεΙ‹ εππεΙ ΜΜΒΒεπ τεππεόπεΙ‹, ιπειιπόΙ 
πενεεεΒΙ› νοΙε ε ίεΙπόΜγεΙ Με €γπΙει1εε, 
ει. Μππε ει όΙειτπϋεέεπεΚ τεεεΙγ εΙΙειιἰ πετ 
Με Ιέιτ)ε, πο” ειπε ει οΙνε!εειιό πω) 
εΙριιει1ίτεεεόΙ:. 15) Αιοπ ειεπιοε Κεάνειὅ ε 
τει:ΙπιόπγεΙατο οιπΙόΚοινόπ, πιεΙγεΙ:ποΚ τεπύ)ε 
νεΙε, ει. ει όΒειδ επι· Βυ)εΓεεό!γεΙκ εΙΙεπἰ 
οιόΙειετϋ εΙΚεΙπιειέιεεΒεπ εεγΙΙιότ ει ε!εδ 16! 
16ιεΙεΙεπει Ιετ_ῇε εππεΙ‹ "Με €γόεγΙιεεεπε, 
νεΙεπππτ ιπεεοἀΓοΙ‹ύ πεπτεΙππε): εΙιετϋΙόεόπο 
πέινε. 16) Α τἱιΙ‹ε ΜνότοΙοε, πιέιε εγόεγ 
ιπόἀοΙιΙιεΙ όεειεΙιεεοπΜνεπ, 1πΙώΒΒ ε Μτποπόοπ 
πόιετ πιεΙ)επ Μπι εΙ!επε ειό!επε!ε. 17) Πο" ε) 
2ΙΙ‹ Ι6Ιτό!;εΙπεΙκ α. ὶ. ε τὶει1εεεεπεΙ‹ εΙόετέ1εεεόι, 
ε πετεεεΙ: πππάεπ 2 ότεπεπ ΙιεΙΥΒοΙἰ ε :πίπ 
εοπ 2περοπ εεεεεω επε6ι Ι‹ερπε!:. Α Γο 
ΒόΙγεΙε νεειοπτόρεΜεΙ 166ετπεΚ ω, πο” ε 
@η ΓόΙειἱνεεεὸΙ‹, ε ε Ι‹ϋΙεϋ Με νἰεειετετιόι 
ιεεεό!κ. 18) Α Ιιόν:πόιεόΙεΙετ ιπἰπὸόε εΒγοπΙὅ 
τ. ὶ. Τ 14" Β. ίοΙσοπ τεττετἱι. 19) ΝγιιέεΙοτπ 
εε νἰιπεπγοε πεΙγιετ πιεεοΙε Ι‹έρεεεΙ‹ ε Ι‹ειὸὅ 
ιἰὅ Μἔγόεπιἰπἰεγ-ἔγπΙεᾶεεοΙσετ οΙοειΙετπΙ, Μ 
ό". ἱε ε Βε1εεποΙ‹ ει εΙεὅ 21 περ :Νεα εεε· 
πεπἰ Ιιε1γιετ πεπάεΙ1ετΙΕ. 20) Αι ό1τεπά 
τπ5πι1επ εχόεγππόάπε! σοπεΜο εἰπο «με ποπ. 
Α »εφε ει ε)εζ) 21 περ)›επ 1οεόει6πγὶ 

1όρΙεΙόΙ›π ΜΜΜ πγετιεΙ:. ποποιωει ει ότι·επά 
εεεΙ: ΓϋΙπγἰΩεεπΙ‹ Με )ενίτετο11. Α τεπεόΜ: 
ιονεπεί Ιεπεπεο!τετεεεότι πππι1επ 2-3-εϋ. 
περ εγοπεε πεεπε)τό τοπτΙεΙτετεπ, οεεΙ‹ τοπι 
ω» εεγεόεΙε Ι‹ερτεΚ Ικινετε!Ισέρεπ πόπεπγ 
ειοτπετπγἰ _)εΙερρει. - 

π) Α ειϋνειπόπγεΙ‹ οινοεΙεεε. 
21) Πηππεειοτ ππέετεόΙιεΗ εγιιΙειΜε ππε!Ιοπ 
εεε): τπεΙοε ποτοΒετεεοε·, ΙεεγπιεΙεε ΓϋτᾶὅΙ‹- ε 
πεγεπ ἰΙγπετπϋ ΒείοοεΙιεπόειέεεεΚε! οι·νοεοΙ1ε 
ω. 22) Ιεεπ πενοε εγπΙεάεεπε| ειοπϋεπ ε 
ιοππεΙ ε πΜεε εΙΜεΙππειεεε πόιετοτ1: επιπε 
ΙετΙ:ε. Νεόε!γοΙ‹ Μ εεπιππτ εοιπ ΙιεειπεΙπεΕ, 
νεΒγ ε εγιιΙεάεει ππόΒ πονε!ἰΙ‹ ε. 561 ε πε 
ΙεέτπεΙ: _)εΙεπΙόιε εε τειιοιτεεε·οπ ε )όεπε1:·οτέ 
Ιπε ε!|‹εΙιπειἔι8έιτό! νΕεειε, πιὶπιἰιοἔγ ει Πχ 
ΙπϋτϋΙπιόπγε!ι εΙεπ ὶπΚεΙ›Β )οΙ11:επ ίοεπε 1'εΙγπ1 
πιω: νἱεειεπγοιπετπΞ. 23) Πε ε ΠτγιπεπεΕ 
Με ε;" ι·όειε Γεπόε Με, εΙ‹Ι‹οτ ε @με πο 
ι·οΒειεεοΙ: ει οΙΙιεΙτ τόποι ποιόόάδ ενει.4 
ειπε ίο!γ$εττεαεΙκ, ει εΠεειίιέιε ειοπΒεπ ε Μετ 
ππόειεττε ΒΙιειοττ. 24) ΥεΙοειπΙτ Πηππεειοτ- 
πεΙ ε ϋτγιπεπγἱΙεε Ι‹ϋΙϋπϋε εΙΚειπόπγεπόεε 
ΜΙΝΙ, πάει εεμοΙτ ειἰνεοεοεεΙ εἰΙ‹ει·ϋΙτ πόιπἱ 
ιεεΜετ εΙὅποιπἱ, ιϋπππγἱτε ειοπΒεπ ε πεεΝεε 
Ιω ειϋΚεόσἐεε, ιιιἰπιποεγ ε πεΙιειπϋΝ: πειτε 
εέιε ε ίεΙπόΙγεΙ: εχόεγπΙεεετ εΚεάεΙγοιτε1ε. 
25) ΜεΕΚειοτί1εε (Ρετεππ1πποεε) τπόι·εό!κε)ι 
εγυΙεεεεεεΙ όεειοεϋτνε εεγειετί1 ΙιειοΙόε εΙτε!, 
ειδε €γπΙεπεε μεμε ΒοποΒετἑιεοΙ‹ εΙτεΙ πιό 
πε)1ετοιτ εΙτενοΙίπειπἰ. 2θ) ΜΜΜ” ιπἰπόεπ 
ωτοπιοεπ π1εΙ‹Ι‹ειοτἱ1εεπεΙ ει όεειοειοιπτεε πεπι 

οεε!ι ε Ιἱιγπιε ΒοΙεὅ ΓεΙϋΙειόπεΙ‹ τεποιεἰ, πε 
πετπ ε πετειάεπεπ ε ππεΙψοι·οπε πότε πωπω 

Ιότειϋ πάει Με Ξε εειΚϋιΒΙιωἰΙ‹, ε πεείπεε 
Με ειεπ σεεΦεπ πεειιεΙεπ νοΙπε. 27) Α 
πιεΙα!κειοι·Με ποεειεΙ›π ἰὸεἰε τετΦεεέιπεΙ ε Πιγ 
πιε ϋτεε εε)€ειϋνοτόπο τϋπόιιτ πγἰτεἰιιεὰνειιγ 
1:δνειΙωιιόπεπ ππε)άποπι ΜπιεπεάπετεΠεπύΙ επ 
πεΙα πιιτΙιεΐοτπιε όοπιποποόεεεἰ τπετει)πεΙε ν1ει 

ω. 28) Α ιπεΙεκειοτΕπεε απποεπιου ΚοπιοΙχεεε 
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ειόνεπιεπν, πω!!! ε !επεπεΕ !!οιιε)ε!!!!!!ε Με! 
πεπεει εεεει !ε!;ο! ε!ρι1ει!!!)ε. 29) Ε!εδίο 
Ι!!! !εενε!!!!!!!!ενεεεο!!ε! ει. εεε!! εενειε! !ε 
ρεει!ε!!. 30) Α Ιεενε!!!π!!·ίένεεεο!! ε!οει!ε 
!εεε. πνεεε!οπ!, νίι!!·επνεε !!ε!νιε!, πεισμ 
!εεο!!, πνο!!!εε εε !!εε!!ε_!!ό!! !!!!ε! .!!!εε!·!ε!ε!! 
!πεε ε !!!!!!!πν!!ε ε! !ε ε!ε!ε!!. Με!εε ω! 
εοεε!εεο!! ε!εϋεεεε! ε!·ε!ε!πε!!ε!! ε !!!!!εεε!! ί!! 
!!!!!. Α πνο!!!εε ειοππε! Ιε!τε!ε!ε!ε!!, !!!!!!ε!ν! 
Μ!!! ότε! ε!!!ε!!!!ει!!εε πω!!! ε !ο!!οε !!!πεπ!ε 

πνε!!πε!! ε!!ν!!!!!εεε πο!!! !!ϋνε!!!ειε!! πε. - 
ΒοεειεΙ!!! ε!!!ε!!πει!!εε ε!!! !!;επ !!ϋππνεπ !!!·εε 
_!!!!ε!ο!! !!οιε!!ε!! ε!!!, ε ε Μ!! ο!ν !!!!πόεεε!! 
!ε!!, Μ! επο!!ο!! Γό!πν!!!!εε πε!!! ε πνε!·εεε 
εεε!! !!!!νεεεε, !!επε!π εεε!! ει εεε!!! εεε! ε! 
!ε! ν!!ε!!!ε!ε!! νεε!!ε. δ!) ν!!!!εοεεπ !!ι!!!ε!!!ιό 
ι!ο!!ο!! !!οεειι! ε!!!πε!ὅ_!!1!!!!επ !!οεει!! νεεεε ε! 
!ε! πν!!ε!!ε!! Μ, ε !!6ιόπεεεεε !ε!νοεο!!!!επ! 
ο!ενοεο!!!!!!εΕ; εεε!! πω!!! ειε!!!εεεεε!!εε 
Μ! ε!!!ε!!!!ει!ε!ο!! ε ρο!!ο!!!ϋ νε” ν!!!·6ε Ι!! 
εεπγνέ!!ε!!ε!! (!!επόεε ίο!!πε!!!επ). 32) Α !!εεε! 
πόρρε! (ρεε!ε) ε!!!!ο! πν!!ε!!ε!! Γ!!! ε εο!!ο!!, 
!!!!!!!!π ε !!!!!!ε!!ε!·ό!! ο!ν νε!!οπνε!! ε!! ω!!! 
ν!!!!!εε!! νε!!!!!ε!!, πο" ε Μ!! !!!!!!!!!εεε Με!!! 
ε!επ!! ειετ!!εεεεεεεε! εε!!!!!!!!!ερ εε!!! !ε!!ε!ε 
νετπ!. 33) Πε ε 6ο!! εεε!! !!ο!!!π, ν!!!!!έοε 
!!!!!!ει!!ι!!ε ε!δ!! πν!!!ε!!!! Π!! , ε!!!!ο! ε !πε!ει 
ειε!ε!! !Βεπ !!ϋ!!νεπ Με!!! ίο!·τ!!!!πε!! ·ε !πεΒ 
!!ε!·εεεε!!πε!!, ε!! Με!! ειο!!ε! !!εεό!!!!επ ε! 
Με!! !ενο!!!επ!; !!ε εισπ!!επ !!εεόπ !ϋ!!επ!!! ε 
!”!!!!!ν!!!!ε) ε!!!!ο!· !επε!δ! εε !!!·εε!!!!·ε!ο!!!ό! !!ε!! 
!ε!·!επ!. 34) Πε ε ενόεν!!!εεπε!! ι!!!!!!!ε!! επ 
εε!! !!!ε!νε!!!!! ε!ὅ!·ε_!ϋνὅ !π!!·!ἔν!·εειε!! ε!!!!!!!!!!, 
ε!!!!οι: ειε!! Ιε!!6!ϋι!ε!νε!!, ε!!!ε!έ!ε Με!! ο!!ό 
νε! !ποιό!!!ε!!ε!! ε!. 35) Μεε!!ε!!!επνεεε!!!!! 
ενε!!!!!!!!ενε!!,. !!!ε!νε!! ε !ε!!!!!· ο!·νοε!εεε ε 
!ε!! !!!!!εὅ ε!·ὅειε!!ο!εεο!! :!!!ε! ο!!οι!ε!!ε!!, ε 
!εε!!!!!!!π!ε!ε!!!! !!!!επγ-!!εει!!!πεπνε!! ε!!επτ!ό 
!!εειπε!ε!ετε εε!!! οειο!!ε!!!ε!!ε!! ε!. 36) 1.!! 
Βνε!!!!!!!!!εν!οπο! !!!!;ϋ!νϋ!! !!ϋνε!!!ει!ε!›επ ει. 
εεε!! εενειε! Με!! !ε!!!ε!!π! ε!!!) Σ!!! ενεε εε 
!ε,επε! ειενεε !πε!!!!-!!!%ϋ!νϋ!! !ε!!ό!εεε εε 
ε!νεεεεε ι!!επ. Α !!ε!!!!!εε !!ι!!!ε!π!ιό ω! κε! 

εε! πν!!ε!ο!! Μ, ειο!!!σε!! εεε!! πω!!! !'ε!!ε!ν 
!νό νε!!οιο!! Μ, !!!ε!νπε!! εενε!!ε!!ε!! ε!ερ_!ε 
εενεε ε!ει!εε!ε!! !!!!!ε!!!οτ!εεο!!!!ε! Γόεϋ!ε!! Μ. 
Α !'ε!!ε!ν πω!!! ε !!!!!!!ο!·ε!! εε ε!!!οπ !!ε!·εει!!!! 
εεεειεπ ε ειο!π!! !!ε!εό Εε!!!!ε!ε!!_.ς ιε!·)ε!!ε!!, ε 
ει !!!!επν!!εει!!!!!ε!!νε!! !σε!εδ εε !!!!!εί! Μει 
!!!!!ε!!!πε!! άεειεπε !ε Π! εν!Β !ε!·!ο!!, ε !π! 
!!ο!· εεπρεπ !!!εν!!!ε!εε !!!!!!!!!!! !!εειπέ!!ε!ε!·ε ε ε 
ρο!!ο!!!δπε!! !ε!ὅπ!!επ!! ε!!!ε!!!!ειέ!εετε !Βεπ ω 
!πε! _)ό !ι!‹!!!!ε!!! !!εεεεεε!·ε νέ!!!οιο!! Με!. --- 

Ειε!! ε)!νειει!ί! ο!·νοε!!!ε Με!!! εεε!! ε” 
!!ϋνε!!!ει!!!εεεε (εοπεεε!!!!ν) εεε! Γο!!!ι!!! ε!δ. 
Ει θ !!ε!!ε! ε" !!!ν!!!ε-!!ι!)ε!εΙ!εΙν εγόεν!!ε 
εε απ!!! !ερε!! Μ, ε ει εε,εει !εε!!ε!ϋ!ε!πε!! 
!'ο!!οε !!!!!εεε!!δ! ει!. ε!!!!!ει!, !!!!!!!!!!!!!!!ν ε!! 
!!!!ε!!ν 4 πο!! ε!ε!! ε!!ε!νο!!!!!!! ειεπ !σε_!!. Βεν 
29 ενεε !‹οοε!ε ει!!! !!όπερ Με!! !'ε!!!!!ε!νεπ 
!!ι!)ε!ε!!ε!γ ε!!επ ο!·νοεο!!ε!ο!!, ε ε!!ό! !πεε !ε 
ειεπε!!!!ε!ο!!, π!!‹!ὅπ ε !!ό!!!ει!!επ !!ϋνε!!!ειδ ] 
!!!!ερο!!ε! νε!ε!ε!! νο!πε απ. Αι ετσι , νε!!! 
!!!!π! ε !εε!πε!! εεεεει !`ε!ϋ!ε!ε !ε !ε!ε!·!!ν! εεε!! 
εεε!!, !ο_)εει!ε!! ε!ε!!ι! !ε!!ε!νε!!!!ε! νο!! ε!!ερνε, 
!!!ε!νε!!πε!! !!6ιερε! ειπα, ε!·ί!εεπ !!οιι!!!!ε 
ρε!!! !!ε!·εε!! !”ϋ!!όι!ε!!. Λ Γε!!ε!νε!! ε!ερ_)ε Ιε 
ροε, εε ε!ε!!!! ν!!!όε ειί!!!! νό!!, ε εο!! εεε!!! 
νε!!εει!ο!! ε!. Α !ε!!!!! !π!!!!ϋτ!εεε!! εεε!!ε!!νειε 
Με!! νε!επε!!. Α !!ε!!!!!!!ε!!νθ !!!!!!·, !ε!!ο!! 
!!εει!!ε!ε!ε Με!!! ενόεν!!!νε ποεε!!!ε!_!ο!! !!! ε 
!!ε!εε. -.Ε!ε!!ίο!!!! εεε!!εΙνε!!!! !ο!!οε !!!!νε!!!ε 
ι!!!εεεε εεε!ε!!!!ε!! ει ο!·νοε!!!ε !”όεο!!!!ε! !!!!!!ζ!!!, 
πνι!εε!ε!!!, ει!!! ε!!·επε!!!!! !!!!ο!!ε!! ;. οΙνε!! πε 
!εεε!!, !!!ε!νε!! ω!!! !!!Βεπν! !!εειπε!!!ε!!, !!ερ!!!!! 
ει ι!ενπενει!!!! ε_ενε!!νεε ει!!!·εεε ίόιε!ε! (Πε 
εεε!. εε!·εερ.. ε!εε!!πι!!!!: Βρ. Με. Βε!·εερ. 
3)), !!ε!! οε!!›οπ 5), ε!επ! ρε!·πνο!!!.!π! πιε 
σε!. ε!!!π ει!!!εε Με!. !`ε!ν!!!. 1-Β!), εοεπε ε!! 
τε!πεπεπ!. ΙΒ).) Α !ὁ!!!›! !πεεο!!!'ο!!!! ω!!! 
!ε!!πε!! !!!!επν εε !!ε!π!!!!εππνε! ο!·νοεο!!ε!!ε!!, 
!!ει!!ε!!!επ !!ε!ε!!!εε 1 ε;ιε!!!ετπν! !!!!επν ε 1 
!ετεεεπν! !!ε!!!!!!!επν Βοποππν!νίι!ε, !!!!!εό!εε 
@με επεν! νίιτε 1!! ειει!!ε!πν! !!!!επγ ε. 1 
πεπειε!!!!ν! !!ε!!!!!!!επν. Αι ε!!εε; !εεεεπ!!έπ! ε 
!ϋε!!!!!ε!ε!!. Το!ο!!!ε!!ε!νε!!πε! πνέ!!!οε ειε)!·! 

ε Θ! 



πιο Ι66ι·- ονόεν- όε ενόΒνειοι·ιοιι. 

πο! ω νέο!!! !ιι€ειιιν!ιο!! (Ι ειοιιιοιιινι 2 ο!ιοιι 
το) οοεοτο!6 οΙι!οι !ιιιειιιι!!ωιτιειΕ. 

Το!ε!ιι·. Αιιι!αέιι· ο !ιιιιειΐο!‹ό!γιϋ! Μοιά 
ε2ο!έτο τιι€ινο οοόειοιι !εϋ!ϋιι!ιοει!ε, ε !ιοο!!έιε 
οπο! εοιιι !ιοι εο!ιο Βιι!ει!ο!ιέ!γ!ιο: !ιειεοιι!ό ιθ 
!‹ἐ!νο!‹οι ε!δ. 82. ει !ποι!ιέι!ιοιι όεε!ο!! 178ιει 
Ει!τ!ποιοοιιο!, νε!ειιιι!ιιι !ώεό!ιοοιι !ε, ε” εεε 
ιοτ εοιιι ωρειειιιι!ι, ιιιο!ν ει: ειιιιινιι·ει Μπεκα 
ιὸΙοΒ Μία Βο!:έιι·58ιιγν!ιο2 οεει!‹ !οο!κονοε!ιοι 
κ; !ιοεοο!!ιοτι νο!ιιει, !ιιιιιεπιι πιιιιόειι!(0τ οεει!ι 
ο!νειιι ιιτό!ιοιο!ιοι, ιιιιο!νο!ι ιιιι!ε το!ι!ιοι·ινοονιι 
!ειι!ἐεο!‹όνει! !ε !‹ϋ:ϋεο!‹. Ι.ειογό!ειιιιι!ον!ο!ιο!τ 
ιι€γειι !ειροει!ει!τει!!ο!‹, ι!ο οεο!: Μ! !:ιεόι·δι, 
όε εο!ιο οπο: ιιι!.ι_ῇ‹!οιι!‹όρροιι! !‹ονοι!‹οιιιι6 
ιινο! ει πιΕέιι·ιιο!κ,ε οεει!ι ο!νιιιι οεο!ο!‹!ιοιι, !ιο! 
νει" εονιάδοοιι !ιιιμιο!κό!ν !ότοποιτ, να” ο 
!ἐΒνό!‹ιέ_ῇ !εϋ!εό οιδειο!εο!έεο!ιοοΕ νο!! !‹! 
ω”. - 

Ποιο!ο!ι νο!! ο !οἔἔγει!‹οιιει!ι!ι ειονο 
Μουν, ιιιιιιοοιι!ιοι· οειιιιέιι οεει!‹ ει το!:έιι· Ιώ 
νοτοοιιιιέιινο, ε!!ιειιιν:ιοο!τ έττοιιι!, !ειι!ει!ό!: 
(ειιερειιεοτιιιιιι) ιιοιιι !ιειειιιο!όεει ιιιο!!ο!μ νεοι: 
!ιο ο !ιοι·έ!‹ ο!α!ι·ιιιιΜρροιι ιιιοἔεέιτοιιο!‹ νο!τ.ν 
ΗΜοεοε2οι· οεει!ε ο8νε:οτ Μαιο!! ο!δ. Τει!εέιι· 
ο!!οιι !οἔνὅεοπ ονιι!ειοειε ιιιέιι ο !‹ορει!ν!ιο! 

· ιεειιιι ιιονειιιειτιιιν! !ιοιιό!οεεειννει! (πιο. τιιιιιιοιιιτι) 
3-ειοι ιιορι:!!ιοιι 5 Γο!ιιιοιινο οΒόειοτι 3-ειοι· 
δ!) οεορριο ο” ρο!ιέι· νίι!ιοιι ΜΜΜ, ε οπο 
Ηιιι επ 868€ !επιότ Μεση!!! ττιόι!οτι !‹ιεο!ο!ιίιιο 
Μ. Α !ἐιἔνιιιο!οἔ ε!!!ο!όιιοε !”ϋιν!δ!: ο Κορών 
!ιο!2εοπι !ιιιε2ιιο!ει!.ει Μπι ιιοιιι ειΙΒει!ιιιοι!ο!!ει!‹, 
οσον οι Με! ειιιιιο!‹ ει !ιοι!ό!ετιιιϋνε!: έε !ιέ! 
οεότει ιτέιιιν2οτι !ιει!έιεει πιο ιεινειτιοεεέ!‹. Α 
Μι!ιεειιιι !ιοε2ιιε!!ει!ει Με!! οεο!ε !ιε!ιιοιιι οεοι!ιοιι, 
νό!οιο!!ει οεειι!!ειιιν!ιοι (υι·ιιοειτιο) !ιοεοιι!ό Μαιο 
6επο. ΙΜ ειιιιιει!‹ !ιοεειιι!!οιίιιο !ιειει"ἔι_ιε!ει!οιιι!‹ ν. 
ιιιότ!ὸ!‹!`ϋ!ϋ!!ἱ !ιοεΓο!νέε Μιιιειο!ει!;, ει!‹!‹οτ !ιο 
!νο!ιο 4ειοι· ιιειριά!ιοτι 1 ιιο!ιο:ό!‹ιινι !πο!ιιοιιο 
ρω ειι!ειτοιμ ιιι!ιιι!οιι τει!‹ἐιτ!ιοτοἑς ο:οιι!‹!νι!! ονο 
!οι!έε ε2ϋιιτόνο! οἔνοιι!ὅ ιιιοιιιιν!εόειϊ !ι!ιει !τ!!ο!. 
οι”. ο; !ιτοιιι!ιδ! (Α!ιεγιι!!ι.) !‹έεἐϋ!τ πω” 
το! !‹ορο!!. Ηει ο Γοιιέιιο!‹ ιιέιιιο!ν ο!ὅ_ῇο!ο! πιο 
Μ!!(0Ζωι , ει:οιιιιει! _ῆο€οε Βοτοἔει!ε!εο!‹ τοιιοο! 

ιοιιο!‹, τιιο!νο!: Μο!! ει !‹!!`ο!νέιε ποιο οεο!‹ οπο 
Μπι πω!. !ιοτιοιιιι ειιοιι ιιιόττο!ι!ιοιι οι·οε!ιο 
66ο, ιιιο!ν!ιοιι :ι ονιι!ειι!έιε οιι€οοοιι. τοι! 
ιό!οιι!ο!ι!ο!ιιιέι! ει ιιετ!έι!νο!ι @Και ο!!‹ει!τιιιιιιει! 
Με. ίδιοξιο!ι!ι κι" ο!νειιι ειοιιιόΙνο!ι ο!!ιοιινο 
@Η τοΜι·ιοι, Με :που ιο!ι!ι ίι!οοιι εποπινοι!ιο!ι: 
ει!ι!)ειιι, τ!!!:έιιι ενόονιι!ιιει!ι !ιιιιοΒ πιοει!εο!ι, θε 
:εοιιΒιιό !ιοίοοε!:οιι‹!οιόεο!‹ ιιο!!σι!!. Α ι·οιιτ!οεοιι 
!ιειειιιέι!!ει!ιιιι ειο!‹οιι !ιοΓοοε!‹οιι‹!ὅ εκει· θοιι!ιιι·ι! 

Ν: (!ιιιιοΒοιι νεο” ιιιο!οδοιι) πιο»! "οποιο 
ιιιιιεό-ο!ε!οι !‹ονόε πιάΚοιιγ-!οεινόιιονο! νο!ι. 

ιιοΒοινοι. Πω!! ιιι!ιιτ ο!εὅ!ο!‹ι! Μι· 
@Με Βο!πιιι€ει!ο!:. διάτειε ιιι€οινοι ο ιιιιι!ι!ιιιει!ε 
ιιιιιιι!οιι !ιο!νειιι το!ε!!!ειι!ει!‹. Βιο!ι ι·όειιιιι ΜΗ! 
!.ϋι!οπο!ι, “Μπι !ονέἔειττο!‹. Α ιιό!ιο ορο Μι 
τ!όε ο!νίι!οειτνάιινιινο! ω! ειιο!οε Γιι€ϋ!νο!κ 
σεει!: ο εο€ όε ιο!‹!›οι·ο!‹οιι !οττ!ιι!!ει!ε ο!δ. Βιέ 
!οε !“ιι€ο!νο!: !ο!πο!ϋποιιο!:, επε!ι·:ιεο!: !ονέΒειι 
ως ει νότιο ιιιοτει!ο!ϋ!οιο!ι ονοιιΒέι!οιι ρο!ιο! 
Εδνο! ἐιὶιιιο!ιο!‹. @και επό!εεοιι θιιοιιωο !ιιι 
_ῇει!!‹ο‹!έιεο!‹ ε!ριιει!!!!ιειι όε !;!!ιο!εέτει !ι!ιοτό!σ€· 
ει Ρ!οιι!ι-!ο!ο όΒοοδειοι· (Βο!οοι!‹ν Με! πιό 
τ!οεί!νει) ει!!ιο!ιιιοιιιιιοιτ. (ΗΡ. Μοι·οιιι·. ειι!ι!·., 
Μαιου.. Με, Ποι·ιιεεειο, Πιιιιιρ!ιοπιο :πιο 
5!. Ι.ιοιιοι· που. πω., Με!. Πισω. :πιο 
51!) Π. ει!! νιιι·.). Βοοιι`ἐἔο!!ὅ Ωω· !ιιιτιι:ιι· Ια! 
ειέιτειι!, ε μποτ! !ιοι!έ! οπο!! ιιιο€οοονοεί 
ιόεο Με! οι·οιό!ιό! νοει!; !”ι·!εοιι ο!!ώεεί!νο 
ειιοο!ιειιι ι€ετι !ιο!!ιο!όε, οεει!ι!ιοειν όνο!ιοτ!ό!ειε 
!ιοεειιέ!ιοεεό!κ. 82. ο” ουδε ει!!εο!ε!ειι 38 όνοε 
!έι·!ιιιιιέι! οιιιιο!‹ ο!!ιο!πιιιιέει!πι €οωεοιω !ε'ιτο!! 
Μιπιοι!ιι!, ιιιο!νο!‹ι·ο ει: ει!νόΒιοΒο!: ιιιο1τ!ιιοιιι 2 
ότι!ιο ποιό ειό!!ιοε!όεο !ιονοι!:οιο!!. Μια!! ιε 
@κι ιιι€οι!ό!ιοογ οἔνέιιοΕιιό! ιιι!α!!;ι!ι Γτιο!ιο 

. ο!όοτει !ιειειιιι!!!:ιεεό!‹ (Πρ. Ζιιιοι ειι!ρ!ι. 5!!, 
Αςιιοε θοιι!ειιι!ι ἔν!) ιιιε!ν ιιονιιιι !ειεεο!ι!ιοιι, 
οι: "Με !ιιιιιοεοιι Μ!. !τ!δ!ώι!ιοιι θοιι!ειι·‹! ν. 

ρ!ιοΒοι!. νίιιο!ι οοτοεοιὐεο!‹ !ιοειιιέ!!.οπο!ι, 
ιιιο!νο!ι ιιέ!ιει ιιιειἔο!‹ ο!έ<ἐεόἑεεο!ε νει!ἔιιιο!‹. Ε 
ονοι!ειι ο" οεοιοτ !‹ινόνο, ει. ιι Γοεο!νο!ι !‹ι 
ιι·ιόεο Μάτι εο!ιο ιιιοεοι!!ο!ει! Μιοοιιιοιιγι ποιο 
νε!! έειιιο) ε !ιει νο!ειιιιο!ν !:οιοΒ Γιι€ϋ!νο!ε!ιο! 
ιειιιοι ν!εεεοιότι, ο!‹!ιοτ οιο!: οεει!ε ει: ειιινοτο 
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Με !Β!κό!ε!!σπ Ε!!τ!!ιεόπειΕ, να" π) !'οι!62όε 
ό8 ο!!ιππνειέο!! !!ει!ειεε!8πει!ι νο!!ε!‹ !ιΒνο!!:οι 
ιπέπνο!. ΔΕ8!έ!)8!! ει ειό!πε Μαρ!! Γιι€ϋ!νϋ!κ ει 
εο88επ, νει!ειιπιπ! ειιο!‹πει!ε ο!ὅι·οπιοπ! !‹!ἰι·!ἔι 
ει!!! ιι!έιπ! νἰεειπ!όι·!ο οεει!κ ει !οεπει€νο!ι!ι πει 
!!ι!π!επεέιε ιιιο!!ο!! _)ϋ!!ο!ι ο!ὅ. (Μει!!ο.!ει!ιτ!ι. ‹!. 
Κ. !‹. 6ε!ει·τ. 5!ειει!εε 1842 Νον.-Βοοοιπ1ι.) 

Μεοιποι·. 

'Ώ. ΠιηαΒόε1 παράΙνσΕπόΙ. - 
Η ο στ!! ειοτ!π!. Α !ιιι)ιιεοπννο! (νέτο!ε) Ισι 
!ϋππειπϋ !κότοπ ο!ν πωπω. Τπιππι! ει ΜΜΕ; 
οενκ-$π!ιοιι, ε οι·ι·δ! ειιόειεόμει·ο !ό!ο!!!σ ό!. Α 
Βιι)πι·ειΒε!!ν ο!εὅ!'ο!ώ !ιιι)ειΤο!κό!ν θα!! !ώριω!!!. 
Βιοπ !ε!ιέ!νπο!ι Γο!!ι!ο!όπ, !ιο!!ω·)οπο!ιπό!ιοπ 
65 ει: πι! Βϋι·πνειδ ἐ2ϋνε!ο!‹ !ι!:·οπνοε τόειέ 
Μπι Μ!!! ει ι·ειείι!νοε ειπνει€. 

Α !ιπ)ε!'ο!κό!ν !ιδιϋπεό8οεοπ 24 όι·άνει! 
!έιιιιει!!έιεπ ιι!έπ Με: ι·πε:Ξι!νοεεέι, !6!!ϋπέεέπο!‹ 
πνο!οι ο!εδΙι!ι πειρ)ει!π. πω!!! ειιοππειπ ει !ιιι 
)ειτειεε!!ν! ε” Μ! όνοε ίο!εό!ν!ιδ! Μ !ιεο!!ε!. 

.Α Ιιπ)ει!ε!κό!ν ε!ν!!!ειει!ο!!ει Ιο!νπτ!ἐ!‹οπ 
ΕΝ!!! πιόε πο(!νε!ε π! !ο!ιο!πο!‹ τιι€έι!νν!νδ!: (νο 
!ιίοιι!ει οοιι!ει8!!), πιἰπ!. ε! νόι·, πι€ιε, ν!ιο!!ο!.!; 
πο πο” οπο!! ι·ομ!!νοεει!ι!κά νέι!)ππει!:, π Μι 
)π!ε!‹ὸ!ν Βοπγόνο! !εο!!ε!! ο!ό!ι!ι ο!ο8νί!!ο! 
π!ό!κ. 

Α πι!πτ!επππρ! ωρεει!ει!ε!ε Μεοπν!!)ει, 
πο" ε: Βιι)ειτει€ό!νππΚ οεει!ι ο" Μπι!! ναι!. Ε 
Νεων πιω!!! νοει!ε!! ετε)ό!;ιδ!, Θε πο” ει: 
πειιι ιιππν!ι·ει ρπει!!!ό _)ε!οπ!ο€ πι!π! ει Ε". επ! 
ιειτ! νέΒένει! νο!!, Με ει, !ιο8ν ει: εεόεεεόει 
ι·επ6ειει!ιίι!νο!: _)ο!ι!πιπ ε! !οτ)ε!!νέ!ε π πιει! πι!! 
πω, έε ει ενόεν!!!ιε οιέ!ε:οι·ί!!ι!ι. 

.Δ ιτιοε!ετ!διόετο πειπ ε:ϋ!ωόε ει !ιιι_)ει 
πειεε!!νπο!: ιπο!ι:·ειιο!ε !οππ!ε; ο! !ε!ιε! θ--8 
πορ!Β πνοδοεϋ!ιοιι ωτ!επι, 65 ιιι€ι;!ε Μο!! 
!ιει!π! !ιε!δ!ο ει !ιπ_)ειεειιννε!. Α μ” το!!ιεια!ε!ε!ι 
ε!ι·οπ!)π π !ιεππο Ιόει!ώ!! ι·ιιεό!ν!, νει!ειπιπι! 
ειπππ!: οοιο!!ο!, !ιει!νειοεο!ι!‹ει!, ἐ!ο!ὅ !ι!€ππγ 
πινει! !ϋτ!έπ! ο!οεν!!όεε !ε. 

Α !ιπ)ειι·ειπέι!ν !ιεο!!!κι!ι!εάπειΕ Γ6!!ό!ε!ο! 
!ο!ιό!: 

1) Επι" ο ΜΒέι!ν το!!!8!!ύε να" νοἔν! ) 
!πι!όειστο!ε Με! ο! πο !οιη·οιι ι·οιι!ν·ει. 

2) Ηο€ν ω)$!!ει!;οε ν0!!όπει!( (ειροο!!!οι 
Με) 36ο_)ε Με!! Με!! !εΒνοπ ο!νε!!ειει!νει. 

Ι!οΒγ π !ιιι)πι·π8έ!ν !ιιι_)!ιεοπννοε !ϋπεπιό 
πνο!‹ω !ιοι!πιεποπ «Μ, ειιοπ επϋνο!ο!ιπο!ι, πιο 
!νο!ιτο ει!!ω!ιπππω!!!μ έρεό!ιό!ιο! ε! !‹ε!!οτ! 
νοει!επι6!ε, !πϋ!όπποπ Μπι ν.ο!πει !ιει!ὲειι. Πει 
Μι!!! π νεεειϋπ !ιιι)ιιίοΜ!ν πω!! Μό, ειϋ!‹ 
868 πο” ε! τειπέι!νοε @η νει!ιιιιιο!ν πα!ν!ιό 
!νειΒοπέι!ιπ (ίο!!!οιι!πε) !ό!ο!ε!! !εενειι Με, ν. 
π Γ6!!ιδι· πω! ι·έεπόπε!ε !‹ο!!ο!! π !ώιϋεϋ!έε ο 
!6!! να” Με!!! Γο!!!ϋι·ιεϋ!!ε!π!ο νει” ε!ειει%ει! 
ΜΜΜ; ιιιοτ!, π!" πισω! Μοοικ!, π! ει ιπει!‹Κ 
ο" !ιόπειρ!Β !ιιι):ιεοπννοε εεπν!ιοιι !“6τϋει!ο! 
νά!! πιόείε όρ ιππτειά!ιπ!πει, πι!! εοπι !ιο!!οπο 
!.πι·ωπιιπ!: ει !οε!ε!εο!ι!ι !ϋ!ειινόι!έε νει" Μο! 
!!!ε!ό! εοιπ. Π 

Α !ιιι)ειινιΒ!!!γ πιέε ιηινόπτο ν!!ο!όεόπε!ε 
!ο%νιι!ιοι!!ι!ι ο!εει!: 

` 1) Α πιέε!'οτ!!!ποπτ!δ ι·όειονπο!ι ει Ιου!!! 
ιδ ειπνει€ιέει!! !ιοεπιπε!ι. !τ!ο!ε !πτ!ό 6τ!π!!ιο 
ιόπο. Ε 

2) Α ποπιιδ ι·όειο!ι ειτόπν!ει!ειπεπεπι 
3) .Δ !οι·πιόειο!οε ·(νο!σειπ!ο!ε!!) !!!ν-π 

πωπω (ρ!ι!πιοε!ε). 
Α ι·ει€ό!ν ε!!νι!ο!ό! Β:!!!ό !ιόι·ϋ!πιόπνο!κ ε! 

!οπ!ιοπ: “ Π 
1) ,ΜΒΜ !'ο!ν!οποε έε Μ! ε!νε!!ει52!έ 

εο!!, ιπο!νο!‹ ει ι·ππό!ν! επϋιι!ε!οπ Μένο 
!ί!)ε!!:. `° 

Σ) Α !ιδι·ιε!ι· (εο!ιιπιι) Μ! ο!νε!!ειει!έεπ 
!ιοεειι! !!!νιπάνει! ε!!ε!!ο!! επνόπεΕπόΙ. 

δ) Δ πιέ!ιπέ!!ι:ι (οει!ειττ!ιπε ιι!οι·!).. 
4) Α πω! !!ει!ιι!έε. 
δ) Α !ώιόεϋ!έε ιι!έιπ! ν!πε!!έε. 
δ) Α πιειΒ Μ!6νδ!!όεο. 
'7) Νόιιιο!ν !ιο!οΒοε ο!νἐι!πε:!έεο!‹. 
Α πυ)ειι·ειέό!ν ο!!εις)ετ!όεέπα!ι ειππι!ει!ειπ 

πιόε!)π! νππππ!‹. Ι.ο%νει!ιοτΕ!ι!ι Μό!! !‹ὸ!εόἔ!‹! 
ν!!! π, ιπιάδπ ιι€όε:πόεοε οἔνόπ !ιο!οΒ;;ο! Εδ 
26είι!. 0ο εισπ ΜΜΜ Μπι !εεποπ το! :Παι 

!άποει επϋππόΒο5εύ)·ι·ο!, πιο!! !ειεπά!ιει!!ειπ, !ιοἔγ 
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ιδικόιειοειι€όειεόεϋ· ιιϋ-ειοιιιόΙγειι, Μι Γειτ 
ιδιΒιι ιότιιιιιιι:ει! ιὅιιιιοΙ‹ δ8ΒΖΘ, οιοΙιοι ιιιεΒιοι· 
ιδιιοιιιοιιιι, ει ιιό!ιιιιι Μ" ιιιει,ιοΙι ΒιιιοΒο!ιιιό 
ιοιιιιιιιιοιι.· -- Επι: Μινι: Βιοοι·ει Ιιόνει!ιοιό 

εεοιοι ΜΜΜ: Ε” ιιιιιειιοιιιιιοι· Μιι6ιιιιΙι ε” 
ΒιιιιιιοΙιόιγοε ιεειοιιιιγειΙ,·ε ιι€γειιιειι ιιειρ τοπ 
6οε ειΒγειειινιι!, Μι ιιιοΒιειιϋιο, ει ιιόΙιιϋι Μ" 
δ ιιιειεειιιιο;ΙιειοεοιιιιέΙι. Μοἔιοἔγιοιιὐϋ, Μ" 
ιι Πιο παπι ιιιοειάοιι πιο απ* ιι ΙώιόεϋΙόε 
ιιιέιιι ,-ιέε ιιιγιιιειιει ιΒετι ιιοειιιινόιι. ι 

Βόειάδ όιει νιΙει8ειοτιο εΙιοτιοιιι_ νόΙοἔ 
ιιιόιιγ ειι :ΜΒ ιι6ιτιοΙγι›ι·νοεοΙ‹ ΜΜΜ ιι, Μ” 

, ει Μ: ιιοιιι νέειειι, ειι ει ιτιειιεϋιιιΙόε ιιόΙΙιιιΙι 
ΙιδιϋεϋΙόι ιιιιι_ιωειω "Η ωειιιι :ι ι·ει€ει!γ 
ιιειιι Μόνα ΕΙιΙιειι ειιιιιγι Εεειι νέο, ΜΗ 

ε τιιειιιιέ! ιιιιιιιιιιι ιιογόε,ι·ιειι ειιιόιϋεϋΙόε, ειιιιιειΙ 
Ιιενέειιέ Ιιιιιοιδ ει Ιιιιειοεϋνι Γειιιδιόε; ιιιιιιέΙ 
ιιιι·ιοΙοτιοΜι (ΙιενέΒιοιι νει" Μ: Μπι νέι,ιιιιι) 
ε: Εϋιδ8ϋΙόε, ειιιιιιι ιιωιιιιι ιόΙΙιοιιιι ει Ι:ιιι]:ι 
Ιιόι·οε ισι·ιδιόειδΙ.ι - Π ε 

ιι Ιι6ιϋειιιέε ιιιέικι, ιιιιιιι ει Βιιιιιι·ειι€ειιι 
τοι·:ιεειιϋ οιιιιι, ιϋΙΙιοιιιειιιιι ιι νέεΙιέΠοιιϋιέει 
(ρόκιόι·ιιειι6). Αι ότιιιιέε, ΜΜΕ ειι οτιιοεοΙι 
έε ΜΜΕ ιιιιροιιΙιόιιιΊιι νειιιιιιι!ι ιόγο, ειιιιιιι 
ε” ιιιιόόιει ει ΒιιιιιΙιότ ιετ1οιιόεόιιοΙι. Ηοἔγ ει 
£εύΙ‹ Μια! ιοηθειιιεεεοιι ει, ειιι!ιεόε Μ" ει 
ω] Βιιιειεοιιγνοε €οιιγιεΙνέιΙειειιό νει” πω! 
Μιιιοθειιο!ι Γ6ΙϋΙριτο γι" ταξειεΙιτο ιέιειειέΙι_ 
Μεωειγιειιιιό ο ιοΙιιιιιιιιιιειι, Ιιοιγ ειιιδΙι Μ; 
Ι‹ειΙ τιιιιέιΜσειιι εισιινοάιιοΙιι ειιιιιιοΙι Ειιηειι”οιό- ~ 

4ιγειιιιιιι ιιιιιιι ει' Γέτιὶειιι, ιιιι οιιιιιιιι ιιιειΒιιιιι·ειι 
ιιειιό, Μ” τι Με ιιειιιιὅ-τόειοΙ‹ Ιιϋιιιιγοιι 

Τ πιοένιιε.ΒειΙΙιειιόΙ6,·Νειι ειεειοιιγιειΜι εΙΙειιΙιειι 
ιοΙιιιιιι ιιοΙιειοΒιιοιι όέ ·ι6ΙιέΙοιΙοιιϋι νιιε8ειΙΙιειι 
ιιι πιει, ΙεινέιΙι Με ει νιιι€ει!ό ιιιιινόειοιϋτιΙ‹ 
Ιιειι πισω _ιέιι·ιειε.- ` 

Ροιιέιι, ΙιιιιιέιΙ, ιιιρει,··Ιιει ειισιιιόΒιιοΕ 
Δω ιι6ιϋεοιι ΙιειειιιεἔιΙιξιιιιιιΙ‹ ,- 1οιιοιιιοΕ ι·ειΒιιιγ 
νἰνὅιι, Φ: ειιιιιεόεεε, Πο" ειι οἔγἰΙ‹ έτιιιιόε 
ιώινει.Ιοτι έι·ιο ει ιιιέιειιιιιι. 

Α εειιόειι ιιειΙώιϋΙι, - Γεοειιοιιάδιε .ειιι. 
ειιιιιέιι ιετ_ιφειιιι€ιιΕ ει ιιυ_ιειιιότι. _ 

Πει ει Ιιιιιιιιιόι· ιοι·ιοειιέειέιιοΙι ΙοειιιΒιιειι 
ιιιειι ειΒγΙΙιο ΒόιεόειιινϋΙ ει ιεηιιιιιιιεόε. Α ιιγΗ 
νεισοε Ιιόιιεειιιγοι‹ ειιοιιΒειιι ει ιιιιοεϋΙοιοε κιό 
Ιιει ειιιει| νειιιοΙιειιι, Μ" ει Ιιιιι:ιεοιιγν τιιιοΙι 
ειιοιπόΙ ειιιι·ιιιειιι!ι, εϋι ΙΙιοοιπι ειειιιιιιι ποιοι 
ιιειΙ εοΙιΙ:Μ έγειιιοι·ιΒιι ιι ει ιη εοιιγν, πιιιιι ει 
ιιγιιν.ιιιιοε ειιιιιιέιγειιιιόΙ. ΑιιΙγ Ι;ιοοεϋΙοι ΙερΙο 
ειιέι το]ιειειι ειεειοιιγο!ι ει ιέιι·εειεειΒιιιιιι εοΙιιι 
ιιοιινο ιιιιιι·ειάιιιιιιιιιιι, νιιειέειΙειι ει!ει ιιιιι08ειιεΙι 
νοινἔ, ε ε” ιοΙιιι ειοιινεόνόιι ΙιιηειίοΙιόΙγει 
Μ», ειοΙώδΙ ιιιειε ειιιιιιοε οΒγόιιοΙιει ιε τό 
ειοειι.ιιειτιεΙ‹. 

Α Βιι_ιειιοιιγν ει!ιειΙ οΙόιιοιοιι ιι1ιιειιιέιιγοιι 
1) οιεεΙειιεΙσ (ΗεδΓοΙιιιιι), 2) ιιιιιιοιιΙει;οειιΚ 
(πιόεοάιοΙιιιι), 3)ιιειι·ιιιειάΙει€οεειΙι (ιιειι·ιιιειιΠο 
Βάι). 

Αι εΙεδιοΙιιι ιϋιιοιιιὸιιγοΙ‹ ει ιιιι_ιειι·ει€ει!γ 
ιιοΙιειιειεειιιιι!ι ιι6ινοι!οιι ει·οάιιιόιιγοι, ειιιΙιεόΒεε 
_ιοΙιοιιι6Ιι οι, Μ" οΙιΙιειιό εοιιγι ειοΙΒιιιιιιι 
ιιειιι, τιιεΙγ οεειΙι οΙιιιε έιΙιειΙ νιιοιιιοιιιι ειι τσάι: 
ε8γόιιεΙιι·ο. Βιοοιιι ειοτιιιι'ει ι·ιι€ιιιγιέιε (απι 
ιειΒιοτι) ιιειιι ο;ιγόι;ι ιιοο!ιειειιιιι. -·· 

Ειοιι εΙειδιοιιιι Ιιόι·ιιιτιοπιόιιγοιιοι ειοειι 
Ιιειιιιι οΙ8ὅΓο!‹ιι οιέγειιοε (ιιιι·οοι ρι·ιιιιιιιι) θε 
οΙεδΓο!ιιι Ιιόνοιιιειο!πιοε (μι·ιιιιιι. ειιοοεεειι`) "Σι 
ιιοττιόιιγο!ιτο. Αι εΙεϋιιιιοιι οιι _ιοΙοιιιιο!ι 1008, 
Μιά ει ιιι1Ιϋιιιιοιτιίι ιειεειιγειιι-γειἐ Ποιέιοιοιι; :ι 
ιιιιιειΓειιέιγ Θἔμιω ει Ιιι€οιεδι'οΙιιι ιϋιιοιιιόιιγοΙι 
τιο1ι, όε ιιΒγ ιεΙ:ιιιιιιοιιιι ιιιιιιι ΙιιιιΓοιόι ει ιΒιιιιι 
έΙεβίοΙιιι Βει_ιοΙιιιιιΙι ι ιι ιιιόιιΙιἰει!ι να” Κόνα 
Ιιοιε!ιιιόεοΕ ειι οιεόΒΒειιιδι ειειτιιιιιιιιειΕ ε ει 
έισιιιειόό τόειειιβετι ιιγιινέιιιιιΙιιειιι, Μέι; ρθω 
πω: 1ιοοΙιειε ειΙιειΙ (ιιιι]ειΓοΙιόΙγειι), πω! ει 
ιιγιιιιοιιέιιγοΚ ειιιειΠ Γό!έιινόόειε ΙιόνειΙιειιόΒειι 
(ειοιιοΙι). 

Μιιιιιετι οΙεδίοΙιιι ΙιότιιΙιτ !ιο!γ!ιοΙΜι; ει 
ιοειειΙΙιιιι ιιι ειέιιιιιιει ιιιιιιι _ῇὅ. Ειοιι ιιοΙγισειι 
Ιιειιιιειιιιιιι!ι ειιοτιισειιι Ιιόεδιιιι ειιοηειιιιοι: ιι ιι 
εειιιι ό!οιιιιιιεόΒι·ο, ιιιιιιιειιι οι ει ι·ει€ειΙγοε ειιιγειι; 
ε'ιιιιιΙ εΞιι Ιοοιιό Μινι , ε :ιι ιιΙΙιοιιιιειιιγοε ιιιιι€ 
ιιιιι6ιόε ιϋιιοπιέιιγοι ΙιοιιιιιιιιΙ: Ιόιτο, πιο!γο!ι 
:δι :ιών ίϋΙειιιιι ει ιιιιιιοτι άι Μιι·πιειά!ειΒοε Επι 

 

. ]:ιιιότ ιών ειΙειιι οιιιιιιόει ιονόιιιι. ··-·· 
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π, Ειεπ ε!!κο!ιπεπγοε (οοπε!!!υ!!οπε!!ε). ν. 
ά!!ε!ειιοε !ώτο!!πε!! ἱ8οπ _!οΙ!επιιδ Βό!νε€ε!!‹ 
νεππε!!; πιο!! πο!!! πνιι_!!επε!! !δ!›!›ό ο!!!ιε!ό 
επνεεο!. Α ιπεεο!!!ειοε Βιι_!ε!!ότ ειοπΙ:επ Μ!! 
Μ πο!!! ο!!!ιε!ό !ε; πι!π‹!ειε!!ε! 6ι·ϋ!εϋ!όε πω!! 

εε_!ε! ε!ε!!ε ειετ!π! πω!" ε!!1!!ο!!ο!!ιε!!!‹. 
Α !ιει·ιτιετ!!εΒοε επωωπ επιπ Με πο!!! 

ο!!!ιε!π!, ω!!! οΙν ε!ε!‹Ι›επ, πω!!! νο!!, όυϋ!ι!! 
Με π!επ ιπεει·ε ε! πω!! ν!!ε!!ιο!!!:. Ειοπ Βε 

!ο!‹, Β!οοπ! ειοτ!π!, ε €ϋτνό!ν!‹ότο!‹ !οεΒνε!;ο 
πω! ο!‹ε!. 

Α τπεεοι!!ειοε Βεπ!ε!!πε!! ε Μ!!! όε ε 
!ε!‹οπγΜι·!νε!‹ε! ίοε!ε!!ε!: ο!. 

Α πετιπει!!εΒοεε!: ε τοε!οε, 
ἰ‹!εἔεε ω!). ειϋνε!οΙ‹!›επ !'όει!‹ε!πο!‹. 

Πε ε Βιι]ε!“ο!‹ό!ν ΐό!ϋ!ε!ὲι·ὅ! ο" Βετο!!! 
!ν:ο! μη! νεειϋπ!‹, πει! ε οιοτπ!› !πε!ο!πε!επ 
ε ίο!!›ὅτ Με !ιο!γοιι!!!!: ει εει!!ϋι πεειπτεεε 
!!ϋνο!!:οι!έποπ νϋτϋεεόε όε Μ_!πε!ο!π !έππε!!. Α 
νϋτόεεό!; πω!» !πόε τπὲ!νο!›!›, ό!όπ!κε!›!: 
!εει, π!! ε τεεε!ν !`οἐεπιιέιεε! πιιι!ε!!ε. Νε!!! 
ΜΜΜ οΒγ Με ρε!!επάε πππ!ε!!‹οιἱ!ρ τπο!νπο!ι 
!ιοενέπ πό!νειοεε !‹όρ!ό‹!!!‹, πώ!!! Ιιό!νεΒοε 
!ε!!ό!ν ε!ε!‹ύ!, !!εεοπ!ὸ ε !ι!!π!δ!ιόι, 68 ιδια 
ρε τπ!π! εππε!‹, Ποιό Ισοπνοτπιι!!. Β !ιό!γεεοε 
Μιά!!! πϋνοΒεε!!όνε! ε !ιό!νειοε !·όει ιπἰπό!πἔ 
ΜΙ!!! !!!!εήοι!, @να πο” ει θεόειπο!: επιπέ 
νδ!!! 30οπ!!!πο!ετ !ε !εΙ16!. Αι ο!!εε! ροπ! Ιώ 
π!!ε!ε !ο!›οε-!‹ϋγτ ε!ε!‹ο! τπυ!ε!, ε !ο!κό!ν!»οπ 
ΐοε!ε!! μι!!! πο!!! εο!!ετε !!!ειέτε!!, ε. Βενεέει!. 
Με; ο νει· !6!›Ι› τό!εΒο!!Βεπ !ο!ορ!!! ε ίο!εό!ν 
το , ε! Μπόιόεο πεεοπ!ό ει εο!!ινιπε νετε!!ιοι! 
Ε πό!νεἔοεε!επε!‹ (Βι1!!ε, ρυε!ιι!ε) νε!ετπρ!γ! 
Με 5-8 περ ε!ε!! !ϋ!‹έ!ο!οεεπ !!!Γο!!!!!,” ε!!! 
ει ο!!εε Με!! 24 ότε ε!ε!! ἰε !”ό!!!!π!!ε εππε!ε 
!επιε!!έιεε. Μ!ι!ί!π ε !ιό!νεεοεε Γ6!!ε!!εά, Με 
05ό1°-8!ε!!ύ, ειϋι·!‹όε !”επε!!ϋ ό!! ειό!ί! !‹!!ε!‹·ὲ 
!γα!όε! !ε!ε!ιιπ!!:, ΐι1%δ!οιεεεπ ε!επιεπό ε!νά!! 
ειο86!ν!νο!, ε οι νε!ό!!! Βιι!εϊο!!ό!ν. 

οεοπ!οε , 

.ιι 

«ο τ ε! !6!εό!ε!σε πω! ε πωπω! !πο!νόπ !ϋι·» 
ιέπ!ε!επε!ε, ιπέιε !`οΒεππιεε! Με!! ιποἔ!'όει!‹ε!ιέ 
ε! Μ!!! (!ο!πριιε !ιιοι.ι!οε!!οπΞε) πο!!! Με!! Γι!! 

νοππ!; πω!! !!ν πιο8%ει!κε!όεο ε τεεεΙνπε!ε, 
ιπε!ν, ιπ!π! Βοπτ!ο!ε!!, ει ο!εὅ!”ο!‹ι! !:ιπε!!ότοε Δ 
πεπ!ε!ιπε!‹πε!: 5ιϋΜόεοε ο!!ε !εππε, π!ποεοπ. 
Π!" !ε!ει!!‹, πο!!! ε!ερ πό!!!!!! !επεοεο!!ε Ι!! 
οοτ!!, ιπ!ειει·!π! ε πιο»Ξ!ετ!διόεπέ! ε πεπ!ε!πιε!! 
νε!όι!! !‹ότ!ϋπειπόπγεἰ! ε !:ϋ!!ό!!ο!!!δ! πως Με!! 
!εϋ!ϋππϋι!ε!π!; Με!! νεππε!ι ο!ν !οπιρε ότιό!!!! 
οεγόπο!ε, Ε!!! Βνε!!τεπ 6ειτο πο!!! νοει!!!,!!οΒγ 
!›ιηε!ο!:ὸ!γϋ!‹ νεπ, εοιπππ !”ε_!!!ε!πιε! εοιπ έτσι" 
εεε! ε!‹!‹οτ νοειἰ!‹ έειι·ο !πεεο!κε!, ιπ!!!όπ ε 
!ε!‹ό!ν ιπετ πειγοπ ο!ό!ιε!ε!!! ίε;!!δι!όεόΒεπ, ε 
εΙ‹!‹οι· ειοπ περτε ν!ει!!‹ ν!εειε εππε!ι ετοτΙο 
!ό!, ιπ!!!όπ ει! ο!6ειϋι· νε!!έ!‹ έειτο, ρο 
τ!!ἔ !ε!ιο!ϋ, πο!" Με! 10-44 περ ό!ε !ε!οπ 
νο!! 

Μαθε· ο!" !‹ὁι·ϋ!τπόπν νεπ, ω! ε !‹ότ!'έει 
!κε!όε (!ποιιΙ›ε!!ο) ιπε!!ο!! ειό!!ιε!πε, !. !.,!ιοεν 
πιο!! εενόπε!!πό!, Ε!!! !‹ϋιϋεϋ!όε ιι!επ παπι!! 
τόειο!!!ε!πιεε πω! πποεεε!κ, ε τεεε!!γοε μη· ε 
!!!ν!πε όε πω!!! !‹ὸιϋ!! 8-10 περ!ἔ !ε τποε 
τπετε!!!!ε!ο!!, ε πό!!!!!! !ιοΒγ ει ε!τοιπ!ο!! νε” 
!'οτ!όιό!! νο!πε, !π!υ!επ ε τεεε!νοιεε !”ϋ!!ό!ε!ε! 
ει Γο!!!ότιεϋ!έε νε” τπεε_;8ιε!!ε!!οιεε !ι!επνιο! 
!ε!‹, ππόδπ ε!!επ!›επ ειε!‹πο!‹ !!!δ!εϋι!σεπ π: 
ιπετ!!ενε! ε τε!;ε!γ !οτπιέειε!όπό! Μ;" Μο! 
πω!!! _' Α 
, Α Μίο!!ο!! Μι!είο!!έ!ν !!ότΓο!νεπιε τὸν!!! 
νε” Γοττό (εου!ιιε), !ώιόρ !ετ!όεεε€ά (Μπε 
ο!.ι!ιιε) ε! πω!! (οπτοπ!οιιε! Μια. 

Β π! ε Μ!! ό Ινο!: (οπεπο!·οε). 
Α πιι!είο!εό!νπεΚ !ιέποιπ μ!! !!!_ροεγιο!! 

ἰὰὅειε!‹ε νεπ, 1-_ειϋπ ε πόνέ!ενέε, 2-ειοτ ε 
!επεόε (ε!ε!ιιε πω) 655 3-ειοι· ε ενόενυ!!!ε 
!ὰὅειε!‹ε. Δ 

Α !‹ἱ!ε_ῇ!ε!! νη!! !π!‹ε!›!› πϋνε!σ·όε! Μό 
8ιε!ώεπ ε !ε!«έ!ν πϋνο!!ει!!!, !οη!επ:! ό!! Μο!! 
!ιε!ό Βιι!ει·ειέέ!νοε εοπν!νέι!εει! ε!. Ε πιε!Φεπ 
!ό!!όροπ ε ίο!!έ!ν !επε!ιο ει!!τ!!όε εϋππότ!!έρι! 
(‹!!ρ!ι!!ιοι·!!!‹μιο) τό!ο%ο! νει! !ιο!6!!νο. 
·!' ' Α ε!!ε!υε πω, νες!! !οπεόε !‹όι·ειε!‹ε 
!›επ ,' πω!!! ε Γο!εό!ν !ιε!ετοιο!! πεενεεεε! ο! 



Π!! Κότ· 8γ6εγ- εε θγ6εγειιεττειι. 

ετα», τειι€, ειιεπι εεπιι ίοεγέιει ειπε πιι!νε!ινόει 
πιεπιι ιιιιιι!ει, εε :Με ππι!πιι!!ε !ιοο!!!ιε!ό !ιιι_ιεπ·ε 
εε!γοε €επιγ!: νέι!εει! ε!. 

Α εγόεγιι!εε νει” ν!εε2ειεππιιδι!όε κι!» 
εεε!α'ι!ιεπι ε τεεε!γοεεεε ιιιιεεειί!ιιι!π, πιιεπι οι: 
ιιεπιι ε!!!ιετ !ιε !ιεεει!έε ιθε εεεπιισειόεει!όε, !ιο! 
ι·εει!ι!γοεεεΒ !έτειι!‹, ε !ε!πό!γ !ιό:ϋπι!ιδεί!!, 
!ειιο!‹ε όε εεό!ει πιεει!ειιιι!πιε!π, ε εδπιιϋτ!ώρίι 
πόιεε ο!ιιιιιι!ι, ε !ο!›!‹ϋπ ιιειτέι!ι!ι ει!ιιι ϋ!ινε 
εΙοεε!!!π εε ειοιιιοεόεει!όε ε" Με. 

Α Βυιε!ε!‹έ!γ Μια οΒγεε νε" !ϋ!ι!ι; 
ιϋ!ι!ι Βυῇε!ε!‹ό!γι πε !ιιερ!ιιιιιι! οι;γειετι !πϋιϋειι 
Με ε!ε!!, σε !εϋεϋπιεόΒεεεπι οεε!‹ εΒγει !περ 
εε επιι!ιοι·. 

Νειιι ιιιιπιι!επι !ιιι_ιείο!εό!γ νοειειι εἔγεπι!ὅ 
!κόπίο!γειπιοι, !ιεπιειιι ιιιόἀοειι!ειο!‹πιε!ε ιε νεπι 
!ιε!γε. 

Ι. Ρ6!ϋ!οτεε Βιι_!είο!κό!γε!π. Ε 
εε!ι σειιρειι ε ΜΜΜ· !ε!ιεπι!εεε !ιο!γόιι ι1!ιιο!π 
ε: ε!ε!! !ο!:νό εε!!ειδνε!!ιο πιιό!γε‹ἔ!όε πιό!!‹ϋ!. 

ΙΙ. κκε, ν. πιιει·ό !ιιιιε!ε!πό!γε!κ 
(Με. ειρ!ιγ!. ρ!ιεεεε!.). Εεεε !‹ϋ!ὁπιϋε !ιε!!εππιππιε! 
!›!ι·ιιε!‹ ε ιονε!ι!ι ιει·1εάέεπε, εε πι!! πιιοπιπιε!ιπ ε 
πειιι!εε Βιι!είο!κό!γ ποπῇεὸέει !ιε!ει·ειι. ΕΜΗ: ε: 
εεγόιι ε!!‹ε!ειὁ! !”!!Βἔοπιε!‹, πισω ροι!!ε ε με” 
πεεε!γοε!ι νο!ιειό!. Ι.εειϋ!ι!ιπιγιπ·ε οεε!‹ Γε!!! 
!οιό!ι ιιεΒγο!)!ιοι!!!ε. Α ι·έιεό Βυ!ε!'ε!πύ!γπιε!‹ ιό!ι!ι 
πιειπιει νεπιιιε!‹: 

Α. Ι·'επιόε ι·εεό Βιι_ιε!'ε!πό!γ, ε 
εγιι!ει!εε ιιι!πιγοππιόεεεε ιιιιει!. Ε: Βγει!εοπτε 

ππιιιτει!ποι!!: !‹οι·οεε!›!› εεγέπιε!ιοπι: ο!‹ε !'ό!ώρ 
ε !ειιε τει·ιε!τπιά !!ε!ο!‹!‹ε!ἰ ν!εεεεό!όε; ο!ιιιι! 
ειο!ἔε!ιιε!‹ ιονε!ι!ιε ει !ιι€ει!ϋ ιερειει·ε!π, τοπι 
εεε, @κι ππιε!εε όνεεε!κο!ι, !πι€ετ!δ "ό" 
ιιιόι!, ε !ι!ιεεπιγοε ε:οι·ε!‹πιε!ε οιό!ειοι·ϋι!επι Μ! 
εε !ι!!!!ιεειιιε!ε!ε. Επιπιε!ι !Βεπι "Με !‹όι·ἰο!γε 
ιπιε νεπι; ε !”οπιε €γε!ππειι όεο!δ!0€ !ιει, ιἐε ε 
νει·ι·όιοε !εεε!ενο! ε !“εΒιέ!ιι· ει,;γειεπ·ϋ εε ιιειιι 
πεείι!γοε ΜΒΜ; !!γειι!‹οι· οεε!ι!ιειιιετ Με!! ε 
εεεπιιτ:εόεεε!όε. ' 

Β. 86ιιι!!ιτ!περιι !πι!ιεεε. περι Μι 
ιε!ε!ε6!γ. Ε: ε. εϋιιι6ι· πιει;; Μει:ιεει!ιε 

ι!όεε ε!ιε! πι6νο!ιει!!ι, εε ίο!γειιιειε ιι: ο!γεπι 
πιι!πιτ ε εδπιιϋπό; Γ6!ιι!οτε ειιιτ!κόε, !'επιε!ιο νικ 
πιγεε, ετεεϋι·δι16ιπ, εεό!ει ρεπτοεε!ι, όε πι 
πόει!οιπιιιεπι Ιιειιιο!ε2ειτοΕ, !ο!ι!ιι6π·ε !ιετεποιει 
!επι τεπιει!ε!πιιϋ, νιο!εειιιιι!. Β:: πιεεγ ίειι!ε!πιιε!: 
Με! !πιεύπτειι!π, !ι!νε!τ οε!νε ε όιεεε!κέιπι. 

Πιο ει,ιγόπιο!ιι, εεεεοπιγο!π, πιγ!ι·!πεε ππιόι· 
εό!πιιιόπιγϋε!ε €γε!:πεπι εεεπινει!πιε!: ο !πόπ·!ιεπι. 
Α !ι!ε!οε έε πιει!νεε ιι!6!ι, ε: ε!εοεοπιγ οΒόει 
εόε!ε!επι !ε!ιο!ε, Με: ιερ!ε!ει, ει: επιόει 
ιόει ιι!ε!: τω: ε!εροι_ῇε, ε !ιἰἔεπιγπιγε!ι νιεεεε 
ό!όε ει!ι. πω! πιτιοε ευη! ο!πει εε ε!6εοΒιι6! 
Ο !πότπιε!π. 

Εεεε ίε!κε!γεΕ !ο!γειιιεπε πιό!ιε @οι εσει 
ω, 6ο πιό!1:1- ιεεπι ιι: αστε, εε ιιόιιιο!πιΕοι· ει 
νοεειδιιο!π νόετοιπι!εεει !ε ε!ϋιι!ό:!!π. 

Ο. Βόι·νό!γεε τεμ! 1)!5]Βί6Κό· 
!γ ο Κ. ΕΖθ!Ε εεπιιιπιπ εισιιιιοεόεει!όεπει Βιι,Μπειδι 
εεπιι ιπιι!ειπιεΕ. 

π ΙΙ. Βιι!γϋε πάει! !ιιι_!είο!ιει!γε!ι. 
Αιιοιι οΒγειιε!ι!ιεπι, Μακ. ο !εόι·ίε_ι πιιεει.έιπιει1, 
ε νόπ· πιεπιι Μ· «Με ιεροε τει!.ε!επιιιιιε!; επιε 
!κει νόι·ιόεε!ιι, !`επιο Με. !εόνει!!π. Δ! Μι!εεέξ 
!ϋ!ε!ιπιγιπε ιιιιιιι!ιε πιει !πει!ιεπι νειι. 

Ε. Ιιεο!!ιεε ιερό Μι! ε!”ε!ώ!.γε!ς, 
Α ίο!ιο!πεε !ιόριέι ι:!επι !ιε !ιιι1ετεεέι!γ!γε! ειδ 
τοειι!, Βιι_ιείε!πό!γι Με !ό!ι·ε. 

Γ. Με”. ι·εεό Βιι_ιείο!πό!;γε!π. 
Υειιιιε!κ Ιι!εοπιιιοε !πϋιιϋ!ιιιεπιγο!ι, ε, πει 
ι;ό Βιι!είο!πό!γ πε!ι!πε ε!ε!πιπ! ει. 

ΙΙΙ.Μεἔ!‹ειιιόπιγϋ!τ !ιπό!ιοιειεε Μι 
ιε!'ε!ιό!γεε. Νειιι ιιιιιιι!επι !ιιι_ιε!'ε!πό!γ !ιο 
ιιιόπιγει!!!ι πιιε,<ε, ε ιτιο€!πειιιόπιγει!ιἐε «εε-ει ε 
Βιι_ιείε!κό!γ πεπιπ!ειει·εε ίο!γεπιε!.ό!! ε!ιεπόε. Ειοπι 
πιοι,;!ιεπιιόεγεάέε πιιιιιι!επιπιεπιιϋ ε Μι !ιο! Με 
νὅ !ιι.ιιε!ε!κό!γε!κει: πε ιιιεε!έιιιιει!!ιει, ι!ε Μειο 
Με) ιε!ε!!ιοεί!ι ε ππιε!‹!ε επεειιό!κόπι !.επιιει1τ 

!ιππ_ιείε!ιέ!γε!κειι. Αι!νι!ιε!ιε!ι ιι6ιιιο!γε!π, Μ" 
ε πιιεε!ιοπιιόπιγεάέει ει όεεώε ο!ιοιε, -· οι 
Με! ι€ει. Α εεεε!ιοπιιόιιγει!ω Με Με ε 
!δ!ι!ι Με! ε ίετώιόε ιιι!!ειιειε Μι!!! ό! Με 
εεε. 



Κόπ πγό,ογ- οι: ΒγόΒγειοι·ιππ. εΠ1 

Α ιποοΙικοπ1οπγοποε ιέρειοτοε £οιπιοειοε 
πι ποοοάοΚοιιγ πγἰτΙ‹ σεε2οτσιπιέιεει; ποιτοττπι-$ 
εποιο οποειοπ σειποι·οτΙοπ. Α ιποοποπιοπγοιιοε 
ιοΒιπικέιππ ο Βιι_ιειΕοΕοΙγ οιΙ]έιπ Ι:οιεΙϋπιπ, πει] 
Ιιιππό *ει·· ιιιποιήοποει·ο, ειππέιΙγοε Ι‹ϋι·πΙοιι 

> ισποιειειο, πιω Επι ο·,;γοπειοτπ επϋνοτοΜιο 
Γέει!κοΙι πο ιπει€πτ. ΑποπΕπιπ ΜοΖποιιπ σεπ 
ρέπ ει σιωθιοπ πΙ_ιόπ ιε, ο πόΙΙαιΙ πο” ο 
ΜΒΜ έιπιοππο, ε ιποοΓοι·πιτνει. 

Α πιοπΙιοιποπγϋΙτ πιιιειΓοπο!γ ἰοποΙ‹ο ποπι 
ειιιτΙώε, ειοΙοι ποπι οΒγοποε ιιπποεοπ; τιιιιοειε 
ΙσπΙιδι· Μπι Εσι·πγοπνο. Πει ιποπ ειιιπέΙγοεοπ 
Εσιπινοιοτο1τ, πΙιΙωι· ιο π σ Ι γ ε ι οπι π ο ιι 
(ποπ πο Ροτάι·ιιι) πονσ2ἱΙ‹. 

Κόι·ίσΙγππιει πει€γοπ Ιειεεύ, οε ϋπποπγοε 
εγόἔγπΙἐιεΜ ποπι τοπιοπγΙΙισιπι , οΙΙοπιιοπ πο” 
Ιιει]Ιππιει νειπ π” πιιπτ γιοι: (πι πιω πω) ιππ 
πισπι. Α ιποΒΚοπιοπγϋΙτ ππ]ειΓοΙιοΙγ!πιοΒιοπό 
ποσποτιπ ιι τ082 ογόογιτέιε κάτσε ποιο!γέιεπ 
σπιτι. Αίοπο πιιππόΙιειτ πέρπγιτικ-ιστιόόόε (προ 
ρΙοπιει ρΙειετισ:ι) πι" οΙισμόσέιε (οττειπεΙσιποπι) 
Βϋνοιπο2ιοΒοπ. Α ο 

Α ππ_ιοΐοΕοΙγοπποπ πιιπάοπ Με οε πιό 
όσειιΙειτειι οἔγοεϋΙΙιοιποΙ‹ οΒγπιέιεεειΙ. Πει1ρόπ 
ιπιιΒιι ο πιοΒΙικοπιοπγοποε πιω( οΙΙοπτοιπσπ 
Ιοππι ει πιπειίοΕοΙγοιο τοτπιοε2οτονοΙ. 

Α Βιι_ιειιοΙαοΙγοπ πόισσετπο,ιοι 

Τοιιιπτοιπο νονόπ ο ποιο; 1ιστοΙσειιπο 
πγοι, σε πιό νιεωπμπ, ιποΙγποπ ιι »Με πιο 
είιΕ ο τοΒέιγσιεέιεππΙα Ιιιιτοττο, ει ίοΙιοΙγοποε 
ΕιοΙγοι, πππειΙ‹ πιιπ6ποποι, £σΙγοιιπιπ, ο "Φ 
ΜΜΜ: πιιπέιειιιι Μπι - επ οεοι.οΙε ισππεπο 
ποπ ιποπ Μπι Ιιότόεπιοι έιΙΙΜιειιιιπ!ι Μ, ει 
ισπΙσειπ, ύεγιπσπσ Μεστά, οειιρππ σεπΙ‹ ο” 
Μπσπγοε, οεειΙΙιειτΙειπ ,ῇοΙϋπΙ‹ ντιπ, ο οι ο πο 
σΜιε οι·οάπιοπγοι 

Α πιιμωιση ΙτόΠιοιγοπ Απιπ 
πει! ο Βιι$ειΕοΚέιγοπ ΙοπισπππΥπο οι ποιά: εποε 
Βέιγοπ ϋΙποιπ Μπα ΜΒ Μπι «ποπ ποιγοπ 
Μ, πο! ιι πιγπιει π πωπω νιεε2εϊστάιΉ, ο 
Ματια εποποιγοπ πεσει οπιπσιοΙπποι, ιπΙ‹_νο 

Ισπειει1Ιοτειτ Πτγιπ:ιειιοι·Βοπ εποπνοσποι: Με 
τονιιΙσπ!ι ο ιιππωωιι, ΙιπΙπγιιέιεότόΙ Ιιοπάνσ 
οΒοεπ οι ΙιιισπόΙγοε πγει:ε'ιι€. π 

»πιω ει πιι_ιοΐοΕοΙγοΚ ι·οπιιειιΜΜ ο 
ιποπιιπνοιγ πγιΙάεοποπ, οι ιπγι-ιππεσεπΙισπ; 
Με οε πειΒγ :η!ωποπ, ο σειιαΙόπ, ει ο πιέΜιγω 
Χοπ πι. 0.ειΙάΙπ·ειιόΙ:. 

πω: Μι ποιπποΙ ει: ιιΙ£οΙοπ, ει!ιι!ιοιι, 
ε οι πω» οΙοἱπτοπ πο ειιιαιΙεσπ πι, Ι‹οεὅἱ›Β 
έιτιποΒγοπ ει πγοΙνιο, ο πιοπιιοΙέιΙπ·ο, οπ 
πϋι·ει. = ο 

Απ ύ]ε2πΙσποΕποπ ΙοοιππέιΙιπ ειῇπειἱτ τά 
ιππᾶῇο πι” ο ΙσπάοΓοΜή, πωσ Βιι]ΚΤσεοοε 
πιπιππιπόι τοποσ οι, πιούι€γ:ιΙέστι ΜΜΜ πο!! 
ει πγοι·ιποπ ειιιιῇει ε ο·ιοπ οΙοτιπίι ιππσπ. (Σουπ 
πει! άσε σσιιπιιἰε. ιποπ.-σπιι·. 1843 Νι·σ. 2.7 

(καιω .ε 
Κσνἑοε 

90. Πγα!ιοι·Ιο0Ι πιοπιιό!οϊι!όσ 
ισο!ι σε ιιι!ιοενάιη·σε (σωππτΜιι" 
ασκηση Βιι_μποιη, ΜΗΝ" Ο Η ο ιπ οΙ 

Ι χιπ-τό!. Α Βιι]ειεοπγιιοε ΜπαιΙιποΙε στνοειέιεειτ 
ιΙΙοτὅΙοἔ ε2οπό :ποπ ποπστποπ νειπ, πιιΙ:ορ ει: 

> οΒγε2οτϋ ΙοΙιοΙΙοιιοε θγόογπιόπ ποιπ οΙοεοπ-, 
ἀὅ, Βγειπτ.ιπ Ι‹όι·ἰειποιιοεοΙ‹ι·ο επι οιΙΙιεΙτποι, ε 
ο_τιιιοπ ει πιεση οιεδεοοοι οπιοπιοΙ, πο” 
ππσππειπ ιπιπά ποπ ϋεε:οΙ‹ϋι£οτοεοΙ‹, ιποΙγοΙε-' 
ποπ τι Ιιι€ιιπγ πιέιε ογσέγειτοι·οπποΙ οΒγιιι€ τοπ-° 
ιιοΙτοπ1ι, Ιιστοπγσεείι€έτ ποιπ οπιοΙιΙε, πειιιοπι 
σεσπΙιΜέιΙ:ζ Ο τοποι οιοπ πο” ιποἔὲΒιιπ Μέ 
πι, ιποπ ροσιο ποΙεὅΙοἔ Με πάειπσΜιειπ Με 
ποιπ πσεε2ύ πω (5--θ Ιιόπειρι€) ΓσΙγτειινο.ι 
Ι" ο @ο πιοιιπγπό! θε οοπτἱἔτπιπιπο-πγὶι βίο 
ε-ιοιποι·πγιι) ιεοπιιοΙ τοπποΙ εε οετνο. Βιοπ 
έγόεγιπσπ παπι (Πι. εσΙιε πιάεσπιποπσπ Μπι- 
τσΙπιπ!πιτ ποιπ τπρειεποΙτ. Ε πιοΙΙοτι π Βοιοἔο!: 
ποπ ποτπ επϋπεοπ Μέσω οποπιιοτ τοι·πιπισΚ, 
ε £σἔΙοΙει2σεεπἔσιποτ ιε νοἔοιποτι!ι. --Άιπ ο 
πειιιοιπιοικιωπ και ππέγ ιππουΙοποπγεοεσ 
ιποΙΙοτι πγάπσε ιιοΙσΙι τοπσοΙτοτιιοπ. Εποπ 
Βγὸἔγιπόσ οΙεὅιοπάι1 @ποπ οΙΙοπ Ιονέπ πι 
πγο:νει, πιέεσότοπάϋ πύπτοΙπιπΚ Ιοἔγὅπόεότο 
ιπιππωισ πωπω οι: Α ποιοποικ οισΙσ€6 πι” 

ί! 



ΠΩ Ν6'- σε έγστιτισΙκσγόμιση. 

ΙιΙεσιιγ ιισΙΙ‹ϋΙ οινοεοΙΙσιωΙσ, νει" σισιι εσει 
ι·σΙ ΙιοσεισΙιΙι ΜΙΒ Ιισεσοιι ιισΙΙείΙΙ όΙΙσΙ‹; σι 
ιιιοΙσό σσσΙΙισιι σισιι εισι· Μισό εισαι ΙσπιστσΙ 

ΙσιΙΙ:, Ιιιιιισιιι ιιιέισ Ι‹Ισόι·ΙσΙΙΙ‹ ιιισι<;. 40 έν σΙὅΙτ 
ΜιΙΙσοισιιι· εισάεΙΙιιϋισνσΙ (ι·οοΙσ) Ιεσάνσιό 
στσᾶιιισιιγσΙ‹ ΙιοεσττσΙε σΙδ, ΒόεδΙιΙιστι ΡσΙσ 
ΙδισΙσ σιΙιιισ Ιἔσιι ῇόσἱΙκσττσΙ ΙιεισιιιέΙιστοΙΙ. 
8εστώσσ ΙΙιΙσιιγτ Ι”δΚύρστισ ΙισιιιἱΙιΙσιιγΙ 
Εεσιι _Ιό εΙΙΙσι·ΙΙιισΙ: Ισρσε:ΙειΙτσ, Ι‹ϋΙϋιι6εσιι σ” 

ιισσιοιιγιισΙ, Ισ σεισιιΙΙιάιιισΙοιιιΙισιι εισιινσπΙστι. 
ΜόΒ σ" πιάσ σεσΙστ Ισ Μ: σΙὅ, ΙιοΙ σ” 
οσοιιΙΙό_ΙάειΙιιισΙΙΙιστι εισιινσάδ εισσιοιιγιισΙε 3 Ιιό 
ιιειρΙΒ ι”οΙγτοιιοσειιι ει ι·εΙΒό ΙιΙΒειιιγτ Μό, ει Μπι 
ΙσΙοπι σ2οιιΙισιιι οσειΙ: σ ΙισιιιΙΙ:Ισιιγ Μπισσά 
ΙσΙ.σ σπιτι Μπιτ σΙ σΒόεισιι. (.ΙοιιτιιειΙ άσε σοπ 
ιιειΙσσ. ιιισ‹Ι. ΑΜΙ 1842.) 

Μσσειιστ. 

Μέ· σε εγσι·ιιισκω·6η0ση. 

Μ. .Α σύμιΜΒόι· (σΙιΙοι·σηΙσ) 
ό. νόι·Ιιωπη· (ιιιιιισιιιΙσι) "οικισ 
Πισωιιέ!; Μ. ΒσσεμισισΙΙ6Ι. -- ΜΙΙ στ 
ΙΙΙιιΙΙ σ νόιΙιΙστιγ ΑΜΙ? Ε: ΑΙΜ: ότΙΙϋΙ‹ ει νότ 
εοΙγόοσΙαΙΙιιισΙ‹ σ νόι·Ιισιι Ισα στάιιγΙσΒοσ Ιω 
νσεΙιΙΙΙόεσ εΙΙΙσΙ ει: σΙστιιιϋεσ€Ιισιι σΙὅΙιοιοΙτ Ιώ 
τοε νέιΙΙοιειτοΙ; σε σισιι ΙΙΙισΙέιιιοσ νεΙΙΙο2ειτ 
νει" σ Ι‹ὸτ_ῇσΙσΙ‹, ιιισΙγσΙκ εΙΙΙειΙ σ Ι‹ότ ιιγΙΙνέι 
ιιιιΙ, €γσΙ:τσιι ιτιΙιιιΙσιι ροιιΙΙιειιι Ι€σιι πισἔσἔγσι 
Μ» ει σέρστΙΙΙκόπ _ισΙΙσπιιό ΙΙΙιισπισιιγσΕΚσΙ. Α 
Με ΙΙιόι· ΙεδιϋΙΙΙ σΙειροσ Ι‹ΙΙΙϋιιΙ›εσἔ οσειΙ‹ σΙιΙιστι 
ι·σΙΙΙΙ:, ΙιοΒγ ει νστΙιΙΙΙιιγ :που οΙ‹οΙ‹ιισΙ‹ Μινω 
Ι‹σιπισιιγσ, πισΙγσΙ‹ ιισ<έγοιι σΙἔγϋιιἔΙτσΙ‹ σι 
σΙστιιιίΙσόΒσι, ΙΙγσιισΙ‹: ει νότιισΙ‹ και" πιεΙσ 
τισάνσΙκιισΙκ Ι›ὅ Ι‹Ιϋι·ΙΙόσσΙ, ιιισεσΙδ2ΙΜ ιισΙισι 
Ι›σΙσ€σσΒσΙ‹ έ8 σ: σΙσιστότ Ι‹ΙπισιΙιὅ κιμ 
νσΙγάΙ‹. 

Α νστΙιΙ:Ιιιγ οΙγ Ιεότοσ όΙΙσροτ, πισΙγστ 
ΒγστιιισΙισΒιισΙ Ιεσιι εμΒι·σιι τσρσσσΙσΙΙισΙιιΙ; ΙΙΙ 
ΙσΙΙσιιισΙ :ι ΙιὁνστΚσιὅΙ‹: ει ἔγστιιισΙ‹ σΙειονόιιγο 
άστε, σέρσΙΙΙ, Ιιὅτσ εγσΕτστι νΙσει-ε2ΙιιΙΙ σε 
ιιιιιιτσ€γ ΙόΙΙΒ σΙΙΙστειό, σιισ_Ισ _ισΙσιιΙ.όΕσιιγϋΙ 
πισεΙοεγσΙΙ, στοσΚΙΙσισιόεσ ΙισΙσσσε, Ιιειιιισι· 
σΙΙε'ιι·σά, ιιστιι τω ΙιιΙ.ιιΙ, εσπι ΙέροσδΙιτσ ΜΒΜ, 
όΙνέιΒγει ΙιιΙΙόιι6ε, στιιέεστέεσ εγσΙκτειιι Ι:Ιιιοσ 
ω το”, εγσΕισιι σισιινσιΙ ΙιιισιιισιισεΙισιι, απ: 
ιι,·;γειιι πέσει σ ισοιιεΙΙό εισισΙ‹ οσΙΙΙσριιιισΙ:, 
«Ισ ιιέΙισ οιοΙιιιειΙ‹ Ισ σΙΙσιιΙ.ΙΙΙΙ. Πει σ €γστιιισΙ‹ 
Ιιοσεισσειιι ΐιιΙιιΙ πρ· σε:ιΙε εσΙισσσΙιΙισιι Ισ Δω 
ιπισιιιιΙ. ΙόΙσΙ‹2σΙσ ΙΙΙστόιιΙ. σΙΙΙΙΙ, εισίνσ ιοΙιΙισιιι 
"Π Α νέϊΙ€0ΙΙιι€65Ι 6ΙσπαιΙΙνσΙς νΙσσεεέιΙέισσ 

ἔγειΙ‹ι·:ιιι ιιΙ8ό ιιιοι·ει_Ιτ ΙισΙΙΙιΙαιΙ σ ε:ίνΙισιι σε σ 
σε" Ι'σΙΙΙΙσπσΙ:Ιιστι (ω. οστοΙ.); οι ιιΙόΙ: 
Μ ΙσΒεγσΙ:τσΙιΙισιι ι“οπΙύΙ σΙὅ, σε εΙΙαιΙΙΙΙιστι ΙΙΙ 
Ι‹ἔιΙιΙι, Ι”όΙΙισιιΙισ€γό Μπιτ Ι'οΙγτοιιοε, - ε: πιΙ 
ΙσΙιιὅτΙσΒιισΙ όροιι θ"θΠΙ(θΖ6]Β€ Ι6ι·ΙσιιΙΙ:. 

Α 0εσοεσπιὅΙ‹ νέει·σ σΙΙιί€ιιΙ, σε σ2σιι ιιισ€ 
ΓΙΙΙ‹ιιΙ:Ισ ει νότἔοΙγόοσΙεἔιΙ‹ ισΙσιιτσΚσιιγ Μονσε 
Ι:ΙΙΙόεσΙισιι, νειΙσιιιΙιιτ Ιε;σιι "Μισο σ νόι·τιγιι~Ιε 
(εστιιιιι) Ι'σΙιστιιγσΙέιισΙκ (σΙΙιιιιιισιι) Ισ οεσΚόΙγ 
ΙοεξςγόεεΙΙισιι εΙΙΙ. 82σπό Ι.όΙιΙι νσἔγΙιοιιΙἔισΙ Ιω 
σι ΙΙγ εΙΙΙειροΙύ €γστιιισΙεσΙε νέτσνσΙ, σε σε” 
ω Ι›ΙιοιιγΙτέιΙ‹, σο" ει: ΑιιάτσΙ σε (ἔπειτα 
ιι. ιι. ΑΜΙ ιιγσιτ νσΒγΙιοιιτέιει σι·σόιιισιιγσΙι πισ- 4 
ιτιΙ σεσΙεόΙγ ιιιόάοσιτόεοΙιΙωιΙ ο €γσι·ιτισΙκσΙει·σ Ισ 
ειΙΙ‹σΙπισιΙιστόΙε. 

ΙΜ ει :Με Ι‹όιοΙ‹ ΙτεΙιιΙ:Ι ΙισΙΙσιτιοΙ Βεγο 
ΙσιιιΙ›σ νσεσ:ϋΙ‹, ιιισΙγσΙ: τϋΙιΙιτιγιισ πιιιιεΙΙε 
σιοιιτιοκιΙ ΙισίοΙγίιεΙ εγειΙεοτοΙιισΙι σε ΙΙγ "στ 
πισΙ:σΙ:ι·σ, Ι:δνσΙΙισιδ σΙσρσΙνσΚσΙ :ΙΙΙΙΙΙιστιιΙ Γ6Ι 
σ νόι·ΙιΙέιιιγοε €γσι·ιτισΙεσΙκτσ ιιέινσ. ΕΖθΙΙ :κάππ 
τσΙειιισ2οι·Ισ @Μισο ΙΙΙ νσιιιιειΙ‹ ΙόΙσΙνσ τιιΙιιΙ. ιιιέσ 
ἔγσττιισΚσΙε Μι·ιιιΙΙγ ιισιιιίΙ Ι›στσ8εόἔσΙ‹ιισΙ‹. Α 
ισΒέιΙγοε ΙιστσιἐεσἔσΙ‹ σισΙαιιι ΙσεΙκιΙεεΙΙιΙι Μπόη 
;;σιισΙ:; σ ιιγὲΙΚσΚότοΙ‹ (ρΙιΙσισπισεΙσ) ΙΙΙνέιΙΙ ει 
ΙΙΙόί$ιιγόΙΙκσΚότοΙε σισΙειισΙ ΒγσΚοτΙσΙ‹, νειΙειιιιΙππ 
ει εισΙΜότοκιισΙε ΙδΒΙιΙέΙσ ιισιιισΙ; πισω τιιΙκέιι 
Ιι6τϋΙ‹ϋιι ΙΙΙΙΙΙΙΙ νΙισιιγσΙ‹ (σώσω) ΙόιισΙκ σΙϋ; 
ει Ι›ϋτ σοΕΙ:σΙ ΙιδιιιιγσΙιΙισιι ΐσΙ:σΙγσσσόΙΙε Ι‹Ι ιιιΙιι€ 
πιέσ €γστιιτισΙισΒιισΙ; ει Ι‹ιιΙΙιὅι·ι·έΙι (Ισ μπετό 
ιισ (Ισ Ισσιιπισιιτ σκΙσι·ιισ), τονΙΙΙ:ΙιεΙ ει επΙ_ιι·έΙε 
ισ” ΙΙίωΙΙΙ Ι5 ΜΙΘ1Ι66τισΙ: σΙΙΙοΙΙ. Α ιότΕοΙγεΙιε 



Ντέ- ιτε €γει·ιιιοικΒγόΒγωιι. ατι - 

ιι:ιΒγοιι Γιατι" τἐιιιτιᾶῇιι ιιιο€ 6τωτ, οΒγετΙι 
ιιοεΙνίοΙγτιεοΙκ ότι Μπότα ιιιι€γοιι εγειιτοι·ιτικ 
ει: ιΙγ νόττοΙοπι οΒγόιιοΙιιιέΙ. Ι.εετϋΙιτιε:ϋι· ιδιι 
Μέι τι ιιγόΙΕόε Ιιτιεπιειιόε, ιιέιιιοΙγ €γϋιιΒο Ιο 
ειιιγΙιέιιιιιέιΙ τι τ'ε!ιόι·τ'οιγόε. Μαι εγοι·ιιιοΙιεΕ τι 
νίιικότιιεΙ: οι” ΙώΙϋιιϋε ιιοπιόΙιοιι τι: ειιοΙιτειιτ 
ε2ειινοτιιιι, ιιτιοΙγοτ επει·ιό Ιοίι·τ :τι ,,ΒιιΠ0τιιι8 
ότι Ισ 8οοιότό ιιιιιιτοπιιςιιο“-Ικιιι (τ. ΜΜΜ, ιιιἰτ 
νόττιιτ'ιιιγι νίιΙσότιιιιΙκ ιιενει!ιετιιι. 

Α ετιιιι6!: (τιιτιοτοιιιιι) ι€ειιι ιεϋιιιιγοιι 
το]ΙδάιιοΙικ Η νέι·Ιιιέιιγοε 8γοι·ιιιοΙιεΕιιόΙ, Ι:ινόΙτ 
τω», τιει ει: οΙϋ!ομε Γ6Ιτότει: τιέΙοΙ‹ Ιδιω 
Ιἔι!τειτιιει!‹. 

Βιετιιιιτει!:ιιι Εδι·ϋΙιτιόιιγειι ΜΜΜ Γει!δάτιο 
Με Η τι νόττιιέιιγ, τι τϋΙιΙιοΙ‹ ΒΒΔ: 

Α Μιιιοτϋιόετε ειιται!ιιιετ Μό ιιιιιιι!ειι οΙ‹ 

οΙδΙιοιΙιιιτιιι τι νόι·τιιέιιιγτ. Με τειττοιΠ: τι τάρ 
ε:ετοΙε Ιιενέε νο!τει, να" ει Ιτονόεεό τειρ!ειΙὸ 
ειοι·οΙιττοΙι όΙέε, τι νιΙόΒοεεόετό!ι ιιιοσέΓοειτόε, 
εΒόειεόετοΙοιι, ιιετΙνοε, Ιιοιιιά!γοε Ιιο!γοιιι Μ 
Με, τεετι πω” ΓότειὸεΙπιειΙ‹, Ιιοεειτιει Μπιο 
ἔγϋιιεὶτδ ιιιιιιιΜΕ, κι" οΙγ ιιιιιιιτώ!ι, ιιιοΙγοΙ‹ 
:ιτέιιγΙιειιι ιιἰιιοεοιιοΙ‹ ει εγει·πιοιιοΚ 6Ιετ!ιοι·όν:ιΙ 
ε οΙπιοΕιτε1Ιϋάόεόνει; :ιι ϋιιτεττὸιὸε, τϋνΕ‹1 
ιιΙοιιι. Ειειι Μ1ΙϋιιΜ6Ιο θ$θτθΙΙΒΘΠ ιιοιιι ιιιτΙώιι 

Ιόττιιιτιιι ιιιιιιτ ιθιι6σιιι κι όε ιιιιιιτ ΙιειΙει‹1 ει νότ 
τιιιιιιγΙτόι· ει @πιώ και” εϋυνέ!γοε ΙιἀιιτειΙιιιεΙ‹ 
Επι! οΒγειιΙτι Ι6ρόεΙιειι. ·- Πει ει Βόιττειιι Ιώι·όΙιο 
ριΙΙτιιιτιιιιΙι, εοΜ“όΙο οΙ‹οΙ‹ειτ τειΙύΙιιιιΙ‹, ιιιεΙγεΙ‹ 
νόττιΜιιγτ ΙιοιιιειΙ‹ εΙ6, - τερειειτειΙ_ῇιιΙ‹ ο Ιώττ 
ει ΙιειΒγπιόιοε ΙιιιΙιόΙ ΙειΒΙιτιτΙο26ΙειιιΞΙ, ιιι€Ιιτι ει 
Ιιδι·Ιει1τόει |άιειΒιιειΙ, ιιιεΙγοΙ‹ πι” ιετιιι οτόεο!ι 
νιι€γ Ιιοεει:ειε ΜοιΒ τειττόΙ‹ νοΙτεΙ‹. κιτειι6τιιιι 
τονιιΜιει τοιιιιοΙΙειιεε Μ νόι·ιιιϋτιτόεοΙκ να" 
Μι·ιιιιΙγ »τι ιιοὸννοε:τέεεΙ‹ ιιτέιι. Ι|γειι τι Μ 
νιιοΙΙόε, ιπειάειε, Ιιιι5πιοιιόε, εειιιγοόέε. 

Α νέι~τιιιιιιγ ιιόΙιτι ει εϋι·νέΙγοε ΜιιτιιΙιιιειτ 
ει: ειιι€ο!!ώττ (τΙιειοτιιτιε) ιε Ι:ϋτό!ιο τομάτα, 
νοΙο ειδνοτάοιιΙ:. νται πιό;; στη ΜιιτειΙοιτι, 
ιιιο!γιιοΙι Ε6νοτικο2τόΙιειι, Μάτια οιιιιοΙ: ιιι‹ἐΒ 
$οιιιιιιι ιιιάε ι‹6ηθιω ιιοιιι τϋιιτοΙιε Μ, ει νόι·Ιιι 
έιιγτ τ61ιέΙοτεεειιιοΙΙοιιιοινο ΜΜΕ; τϋττόιιιι: 

οι ει εϋιιι6Ιιότ εΙεδ Βοι·ειειΙώΙιειιι, τισ! τι νότ 
Ιιιέιιγ ειιιιιειΙ‹ ιιιιιιτεΒγ εΙδιοΙο. Μεἐἔ Μπι τώ 
τέι·ιτ υΒΥδΠ εειιιιιιι Ιει·ειΙιοτιέιε, τω τι: οΒόεεεό 
ΒΕ ιΗ!ειροτιιειΙ‹ άΙτειτέιιοε πιει νο!τε οΙότε πιπ 
τιιττει ει Ι:εΙετΚοιοτιόό εϋιιιδΙιόριόε ιιιιιιιΒέιΙειτιἔιτ. 
Α ΒϋιιιὅΕόι· οΙεό Ι‹οι·εεειΙ‹ἔιΙ›ειιι ιιιιιτειτΕοιό νότ 
Ιιιέιιγοε έιΙΙ:ιιροτ €γοι·πιοΚοΕιιόΙ €γιι!κι·ιιιι 
όεε2ειεινεττειτοττ τι εάρτιάττιόι·ι·:ιΙ, ό8 ντιΙόΙιτιιι 
ειιέιιιιτ:ιΙτιιι τερειειτει!ειτοΙ: νειοτιιεΙ‹ που νότε 
τιιέιιγιο, τω" €γει·ιιιοΜεΙ:ιιέ! Η κι 
ωμωιιι‹ ιι ειιρ.ιιάτΚόι· (οτιιοιτοεἱε). Επι 
ιιε!‹ Ι‹ότιειτιοι·οτο ειΖοιιΙιειι ι€οιι ιιοτιό2, ότι ται 
εσιιτΙοτ ε ίι€γο!πιοτ εΙό%·,ό ιιοπι ίοι·άιττιτιτυιιΙσ. 

Α ιιιἰ ει νέι·τιιιιιιγ €γτιΒγιτέεέτ ιιιω, Μό 
νοΙι!ιοιι εΙϋειά]τι ε2οι·ιδ, ιιιιιιτειιι τι εεΞιρειτ1τικότ 
πι! τε όττοΙωιοττ; τοΙοιιΙο;; οΙόΒοάιΠιιΙ: ιιιεε 
Διοτι ΙώιιιέΖοττε!, τω" ο οιόΙι·τι οΙτοεειιι τεττ 
εΒέει56€ι ι·οιιάει:ιΜιιγοΕΜΙ όεειοιαδτϋττ "δει 
ΒόΜι ιεοιι€ιτό εεει·ειΙ: τϋΙιΙ› ΙιειειιιιιειΙε, ιιιιιιτ 
:ι νειειιοιιιϋ όε οι·δεο!ιΙι ιεοιιιέιτό έγό8γοει 
Μιά. --- - ' 

Α εάρτιτ1τΜόι· (οιιΙοι·οειε), ιιιιιιτ ιι 
νέι·Ιιιιιιιγ, ΗιΙϋπιτότε νι8:οιιγοΗιειιι έε Ιιοτεε 
ΜμΕ ιιτιιιι ιιιιιτετιεο2ό Ιιόι·οε ιιΙΙειροτ; ιιιιιικ1Ικέτ 
Κέιτ ειιοιιτιιιιι Ιτέιιγεεότε ιέε τ'έ$ΜΙοιιιότο ιιόινο 
ιιΒγειιιειιοιιοε (ιιότεοΙγόΙ: ΚενοεϋϋΙόεο ει νότ 
Ιιειι), νόι·Ιιιέιιγτ εειρειότΒόι· ιιέ!!ώ! , εΞε "Μιθ 
εὲ€ετ εύρειάτιιότπιτ Ιιέιτιιι Μπι ΙοΙιετ. Μεευτ‹ 
820ι1Βειιι, το εάρτιότΒόι τοι!δάΙιοτιτκ-ε Η τέκτ 
ιιιοΕοΚτιόΙ? 

Α το τιςἔγοΙοιιιτιιοΙ Μεόι·ό τι ειιιΙώΙΒόιι6Κ 
οε:τόΙγέιτ οέε ΙαιΙόιιϋεοιι τι ρτιτΙιει Ιιετοε έγει 
ιιιοΙαιΙτ Κόι·ΙιεΞιιότ, -- ε: εΙὅττ ο Κέι·όέε ιιιοε 
ίο_ῇτό8ο πισω Ιεοιιά Κάτω όε πετώ: άοΙοε. Πει 
τοιιι έν ειιΙιιττ, ιιιιτιότι ε:οι·ιὅ ο εγοι·πιοΙ:Κόι· 
τιειι!ιειιι ιιιιιτειτοττ, τιιιιιτιοιι Βόι·ι·σιμοικειτ ειστ 
Βοεειιι δεειοειετινόιι, ιιιο!γεΙ: Μι τειρειειτει 
Μια στό ιϋ!ιοττοΙ:, οειιιιέιι οεειΙε ο" εειρειεΙτ 
Κόι·οε εεετοτ ττιΙιέιΙτ ει” 'Ϊ όνοε ΙούιιγιιίιιιέιΙ; 
ο!τοιιτιοιι ιιιιιιιΙΒότ Πωσ εγοτιιιοΙιεΕιιόΙ ΜΜΙοττ 
νόι·Μει-ιιγοε έΙ|ειροτοτ @Η πο" ε:έιιιιιιιειΙ Ιά 
τοττ, ιιιιιιτ ιεοιι εοΜότο 1ιοτοΘεόεοΒιιοΕ Μινω 

ο 



. 27% Ντι- 6ιι εταιιιοω6ειτατι· 

τρωω Ιτόττϋιιφιιιιότιγόι. Α ρωΒιιτι τιιτιΒέιτι 
"6"Ητιμοτ1τιτΙιειτι ρετΙψ τι τότειιεόΒ Ιι3εετιι 
(18ε3βΒΡή 1τϋτι23ιιτιετιι πιω τιιΙειΙτ ετ5ιριιτ1ιιτόττ, 
€ιωττττιτι τι ΙομϋιτόΙοιοεΒετι _ιοΙΙεττιο;νο. ·· 

ειιΡωικόττ Μα: ετιρετιιι, ΙτιειΙντιτιγ 
Μη ΜτΙ-ΒΙΒΗ 8τ02; οι ότιοΙοιιιιτιοΙτ @Με τι. 
@Μαι ; ιδιψτιγττο _ιέιτόΙτειοτοιόε, ττιεΙγΙιθ τισ 
τη” 1ιο1ιείτιττιτ1τιειΙτ ει εγοτττιοΙτοΙ:; Βγειιττειτι τιιιττι 
τιιάτιτι1τ $ιτιιιτ, Ιότιοεδι Ιιέετιι τω" τέτειτ3εύε ό5 
τι ε:ίν οτδε άοΙ;σ€τιετι ιιόΙ1τϋΙ. Με )έτιιΙ τι ΦΙ 
τ6τωτ (ττιι€τειιτι), τι;ιοΙγ Ιττ1Ιιιτιιι67δ ττιδει:ιΙτοις 
Μ· με ω, μάτια ει. τιόΙιει τιιιτιάετι τ τω· 
Μια. Ε €ϋτειιέε τιέΙιτι 58τιτι οτόε, όε Ι:ιτ3τιγέετ 
τε εειΙτϋτϋΙ. ντιΙτιτιιιτιτ τω” τοΙιτιτιιοτ τοι οΙό. 
Αι τετϋε τιειρΓέτιγ. κι" Ιιτόοέ ΙιοΙιειτέιεει οΙό 
Ιιο2Ιιειι)τι τι τοΙιτιτιιοι, ε ιΙγετιιτοτ τι τ”όΜ)έετιοι 
ΙτέιΒιιΙιεύ.τ; τε ετσ€δόιΙτ. ΑΖ τΙγετι Με Βειοἔο!‹ 
ΜΚ ειντιωτ ττιότέό!τοΙι; τόΜιτιγιτο ετόΙττεΙτε 
τΙόε ντιτι1οΙοτι, .τι ττιἰἀὅιι τε €γοττιοτ όε ΜΜΜ 
ΕτΜτιΙτιιιιΙτ _ῇοΙετιΙ‹ο:ιιειΙ‹. Α: έτϋιόε τοτιόοε, ότι 
έΙιειΙειΙιειτι οΙιέ8 "οτε, ό5 ττιότεέιτεΙιοτι ετδε. Α. 
ετίνϋτόε ήπιε, ντ!έΒιιε, ττιττιόετι τοτιτιοΙΙοτιοε 
πάμε τιέΙΙτιιΙι, -- τιότιοΙ τιτοιιΙιτιιι τιι€έιε τε 
ΙιτιΙΙειιετιΙτ. Α ιιτιτέγισ)ϋτοτοΗιετι (τω. σποτ.) 
τι2οτιΙιειτι τι ιι3εό πιστη @οτι ετδε, ίο!γιοτιοε; 
τιότιτι εἔγἰἰτ οΙτιειιοτι _ιοΙΙεττιιδΜ:ι ττιττιτ τι ττιτιει 
Κου; δικ ΙοέτιγΙτιι!τοτι ἰἔοτι εοΙτεΖοτ Γοτιότίο 
Ιιτέε τιιυττιιΙτοττΙτ Με τιοττι τιειΒγ ττιόττόΜιετι τε. 
- Ποτ ο τό ιο!ΙοτιιοΙτ. ττιεΙγεΙτετ ειοττϋ τι 
ΒγετττιειτοΙττιεΙτ ει!τειιτι ντιτειέειΙι εάρτιάτΚότόττι 
τιόινο ίοΙ_ιο€γτειτ. 

ΟγόΒγττιότι. ΑΖ Πιτ €γετττιοΙτοΙτ ο! 
τιτιέ_ιέτ Μπι Μ!! τιειΒγοτι τοτΙ·ιοΙτιτ, 6ιωτ τιει 
€γοει 5ιοττινότι :τι ιιιιττι!ώτει; ιτιοε Με!! οτι;ειότιτ 
τι ωειτιοΙτ ΚιιΙότιτιιόΙο εγει!τοτΙτιεειτ, μιιτιοι, 
β58ΗιοΒγ τι τω" ΜΙτοετιιειόΙ 61°τ2τιτ Ι‹εΙΙ 6ιωι , 
ΠΟΠΟ;" καθ' ετίνι1οιιο€έιειψ ΙειΒγετι; Ιιτιετιιοε 
τι τιιιέτεόιτοΙτ Ιοιτει€τέει τέμιτοτΙτιτ, ειτιιτιιτιττιιττε. 
Α ντιετιειτιι1 επιτε!τ ΙιτιειτιάΙειττι Μ ]τιντι!!νει ντιπ, 
τω οεειΙτ Με ειότιι€ο!τΙστιτι @Η τι ειετοΙτοι τιμη 
τω; τιειΒγ 851880Ε τιιέιτειιητιιτ τι τοτΙ«ιτ (ιτιέ 
:ιΙειΙιτι Ωχ· ότιέετ ΙιοπτιειΙτ Μό), τω" ειοττιιιι 
5ἔιεω σειΕϋτόΙτιοΙτι Ιτόιι6Βόε ειδι Μ; απ» τιιιω 

Ό 

τιττιωτιέιιγ τι: εεοι.τηρ. Α νειετιιε @φοιτ ‹ἐε τι _ῇό 
ΙιοτοΙτ (Με 8.ότιετιειτι) Ιιειεττιιοε ειιοτιφΙτ. - Α: 
έττοτιτι οτδετιδ ιι;;γειτι, Μ: ιιετιι 3,:$τι8.ό; ει: 6 
ΜΜΕ ΒΒιιτιγοτι οιιιότιιιΙιτιι6Ιτ. Α Ιιτι1ττε 9 Ισι 
16τιόεοτι τι τοιιιτοτι τωειιτ αὐτά τι νότΒϋΘιβ180 
Μπιτ! τα εύρειάι1τότΒειτι 528τιιτοτΙδΙττιοΙτ Ι;8_ιοτιτι 
€γόμεττοτϋΙτ. 1ειντιεοΙτι.ιιι6Ιτ τι ιτειεει8 ιϋτάόΙτ 
τε @Με οτιγννοΙ να" Ε0080Νάντι1 ντι 
€γτινο, . 

Μου μόδγτιιιόάοτ _τειντιεοΙ_ιτι Βοοετιιοτει τι 
_ν_έιτιιώτιγ 65 ι εέιτιτιάτωιτ Μου; πρωι Κοπτι 
τιοΙτ ΗΒΥ8ΠΒΖΟΠ ο" €γόΒιτττέετι πιο; τοΙτιτιτοτ 
Με @Η τι2οτιΙιειτι ιτοτιτιτ ει Ιτότ52ϋνοπιότιγοΚεττε. 
(Ι.τι ΟΙιτιτςιω Με Ηορττειιτττ Με ειιΓειιτε. Ντο. 
4-6) Κέτο!ιτί. 

'Η. Δ νίεΙτόρ 1τϋΙδιιΕόΙο πιο· 
πιο!ΗΠ 8γοι·πιοΒΒοΗτημ Μ. Β ο ο η ε 
τοΙτόΙ. Α νίιΙτότ @φωτ ττΙϋΙτι€ τττ!τει !ιο 
ιεἔεότἐιιοΙτ τττττειιοτι τι εγετττιοΙτιτοτΙιειτι, ίιττιιιτι 
τοτ τιιιτιόετι οτνοε, Μ έγετττιοΒιιοιοδεόεεΙτ 
ωιθιωινω ΓοΒΙειΙτιτοειτοιιιιτ, τιιο€ίοεμι ντιΙΙει·· 
ω, τω" :ιι ΒγετττιοΕοΙτιιέΙ έρετι οΙγειτι Μ 
ωΙτιτιοε, ττιιτιτ ΜτιέΜοΙτ ότι ότο.8οΕττιό!, οεειΙ‹ 
τιιοτι ΙτϋΙὁτιΙιεότἐἔοΙ. ΙιοΒγ οιττιι!τ όε οτθάειι1Κ 
ωτιιητιω τιόινο ει€γττιόειόΙ τιότιιτΙοΒ εΙιόττιοΙτ. 
82. ]οΙοτι ότιειτοιόεό!ιοτι τι ΒγοτττιοΙτΠοτι ντι 
ΙτότοΙτ εΗτττΙάτιοε ιτέρότ τω, ο” τι: οΕοιτ 
ι·ττετι;τιΙωάτι ει!ειριτΙτ. ΓϋΙοεπιέι8τ ΙτιετΞτΙοτει: Μεττή, 
ε τι ἔγὸἔγιειντιΙἱτιψιἰτ οΙι·τιεόίνειΙ Ιτόιτιετιτ τι 
Ιττιτ3ει. 

Μιτι‹1 τι Ειει!γ!ιοτιτειιτιτιότ (ττ1ιοτισιτιτοιτε) 
ττιττιι1 τι ΙτότιειΙτ νίιΙτότοττ 8γειιτττιτι ίοττ1ιτΙ 
τω: εΙό ΒγοτττιοΕοιττιόΙ; ειέττϋΙτ τι εεινόε Μτ 
ιγ:ιιτ- (Ιιτιε-ττιοΙΙΕιτιττγει ΜΒ.) έε εεμε2ϋνει!ιοτι 
Ιστιοι. Α ιότιιιιτιοΙοε (ρωτοτιστιιιιιιιιτοειιε) όΙοτ 
τιιίινο!τοτ. κ οιΙορΜάιτ, ττιεΙγοΙτ ίδιι:ότι τι: 
τ!" τιονο2ειτ εειντιε 1τότειιιιτιτιγ (61τιττιο 
ετε εετοετι) ΙιοΐοΙγόεει :τω ετινόνειΙ Ιτότττιγετι 
Ιιεειίτι·δότιοΙτ. 

Α. ΒγετττιοΜτοτι νιιιτότοΙ‹ 1τϋνοι!τοεδ 05: 
τιιιιτειιτι τ5ΙΙιτ)τι Μ; 1) $τινόε ΙιέτιγόΕ %·'Ηιθ(Μ88τ 
Ιτόνοιττοιτάωτι ττιιιιτιιιτ τω.. 2) ΥτιΙεττιτι1:·_ 
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πιό: οΙνόΙειε:τέει νιεε::ιιιγοιιι:'ιεει Ιιόνοτιο:τόΒοιι 
:Μαι νί:ικόι·. δ) Α νότιιεΙ‹ νειΙειιιισιιγ ΙιεΕιι:ο 
ιιγίτοιι νέι!ιο:Δεει και" νότΙιιέιιγ (Αιι€ιιιιιο) Άι 
ω! ισιι6ιωθιι νί:ικόι·. 4) ΚιιΙϋιιιιοιιιϋ οικω: Μ· 
ιειΙ οΙδιάό:οτι ε νειΙόε:ίιιιΉειε ει νόι·ιιοΙε νοια 
ιιιεΙγ, ιοιιιιέε:οιότο ιιέ:νο ιιιιέΒ ἱειιιετοτΙοιι, 
ιιιόειτέιειιιόΙ ιιιι€6 νί:Ικόι·. 5) Α: ύΒγιι0ν0:€Μ 
ε:οιινοι·Ιϋ!οΒοε νί:ικόι·. θ) νί:!κόιι, ιιιο!γ ιι 
νιωθω: Βοιιιιεύε νιιΙειιιιειγ ιιιοοιιιιιιιοειι ιιΙειι° 
Μιγάιι :ιΙειριιΙ. 

1)·8εινόε· ιιέιι·ιγει·Ε €γιιΙειάέιεει 
ΙώνειΚο:τό!ιοιι ι:ιιιι:ιαΙι νι:Βόι·. Α 

ε:ινόε Μι·ιγό!ιι εγιιΜΜειι ιιιιιιειοιιΙιοτ Μισό 
Ιγοε, ιιόΙιει ει "Με ιιοιιγ!ιο: Ιώ:ει!ίιδ Τσιμι 
άόΙ: ΜΒιιιΙόεότ νοιι_ιει ιιιειΒιι υιιιιι. Ε:ειι οε:ιά!γ 
ιι€ΙειΙσιεάιιέΙ ιιοιιι εοιιιιι€ αιι·ιό:ιιοάιιιιΙι, Μια 
Ιιοι;γ :επι νειΙό‹ιι νί:Ιιόι·, ιιτιοΙγιιοΕ _ῇοΙΙοιιιέ 
Μ: και: Με:τει, ύιΙ:Μ:ό, ι_ιοιιγεε ριιΙγιιο!ι 
πιθΙΙιιιΙι εεινό ΜότιιΙόεο και” Ιιέιε:ϋι·όάόεο ται· 
ιο:Η:. Π 

Σ!) νει!ειιιιοΙγ ιιιειε οΙνε!ιΙειε:Με 
νιεε:ειιιγοπιέιεει Ιεϋνοι!ιο:τόΙιειι ο 
τει:Η νι :Ι‹ό τ. 5:οτ:διιοΙι ΟΜΕ εἔγε:οι· νο 
!:ι ιιΙΙαι!ιιιει ει: που οε:τύΙΥ!ιο: ιειτιο:ό νι: 
Μι: όε:ΙεΙΙιειιιι ; ει: Ιιόινι:Ιιότ νοκ, ιιιοΙγ ει Με 
Ιιι€δ:ϋΙΒέε νιεε:ειιιγοιιιέιεει ω" Μιιιειάτ. Ε" 
8 ένεε, Μέι Με! ι€ειι ι"ϋΙΙιονι1Ιτ Ιοειιιγιαι 
!ιιτΙσ,; νι:ίοΙγειωΙιει οεοιτ, ιιιοιγ1ιδΙ ει:οιιιιιιιι 
ει:οτιιιεΙ Ιιιιιιι:ειωτι. ΜόΒ :ι:οτι ιιειρ·εετό_ῇόιι νέ 
“πω έε:το ει Ειδι·νί:Ιιότ Κο:τΙοτο, ΜΥ @επι 
ΜΜΜ εΙισηοιιτ, ε ιιιιιιι εοΙσιι·:ι Ιιει5- όε ΜΜ 
νί:Βότι·Μ ε:όνότ1ϋπ. Β:ετι ιιΙιειΙέιιιοε νί:Ιιότι 

ιιιοΙγ Με όε ΙιιιιέγιισιιιόΙ: Δω οινοεοΙωιοα, 
Μαιου ΙιέιιιέιετιιόόιιιιΙι εΠειιάΙΙι, ε 2 Ιιόιιειρ 
ιιιέιιι ει ΒγειειιιοΙι ιιΙιιο:ειι_ιει Ιω ει ωιωωιωιιι 
ωηω6 νέ:Ειόι·ιιιιΙε ε. @κι ιθιΖωσειιι ιιιἔ ίο 
ιιέιέΠοΚ. 

δ) .λ νέτιιοΙε νειΙειιιιοΙγ ΙιεΕιι:ο 
ιιγί-ιοΜ νέΙτο:όεει, Μ" νότΙιὶειιιγ 
ΗΜ! Η5ΝέΜ:οΜ νἱ:Ι‹όι·. Ε:οιι νί:Κό 

τοΙ‹ ιιγι!νι!ιιι Ιθ%γ:ιΚιεειΙιΙιειιι νέωτιιοΙε όε:ι·ιι 
ΒγετιιιιεΙιεΕιιόΙ, ε Εμ» "ει" ε:ειιιιιι οΒοΚοιι ιι 
ΙειριιΙιιιιΙι, ιιιο!γο!ι ΜΜΜ" ιιιιιιάιιιμιτι Μπιέ 

πατε ιιό:νο οΒγοιιι6 νόιιιιειειιέιειιόΙ ιιιιιιιιιιειΕ Μ. 
Ε: ει νόι·ιο!ιοοεοΙι ό8 ίεΙιότιιγο ΙιονοεΙιίιιέεό!ιοιι 
Μ!. Α: ιιτόιιιιι ΒιιιΙϋιι6εωι ιεΙΙειιι:ϋ ο:οιι νι: 
ΜΜΕ οΒγιιι νέΙιο:ειιέΙιειι, πιοΙγ ει νοεό!ι 
οἔγιΙ‹ οΙΓειιιιΜεοι (Βιιιι,ιιιι Ιιειο:εόΒο) Ι‹ϋνοτΙ‹ο 
:ιΘεόΙιετι τέιιιιειιι. - Ε:επι νόιιιιέιιγ Ιώνει!ιο: 
ιό!ιοιι ιιιιιιειιιι. νί:!‹ὸι·οΙ‹ Με ειδε:ϋτ που 

τω: έ!ωτοιιιιι άΙΙειροιοΙ:, πιο!γο!ιιιοΙ: ιι "σιτ 
ιιιοΙιεΙε ει!άνοινόιμ Με αιτιο:ιΒ ε: ιιΙειοεοιιγ, 
οΒόε:εόειο!ειι ιιοάνοε Ιιο!γοιιι αιι·ιό:Εοι1έιει, ει 
ιιιιιιι οΙοιοιιιι6 6ιι6:οι,ι ει τω: νειΒγ €γοιιΒο 
ιιιρΙει, ει !ιοιόΒεέεοΙι ιώνει!ιο:ιόΙιειι οΙϋ!ιο 
:οκ Ηιτιοτιτέε. _ 

' Ϊ" €γοι·ιιιοΙιεΕιιόΙ ποιό: ΙιοτομέεοΚ 
Μάτι ει ΙειΙιιιιιύει ε:ειιιιιιιιι ;;γει!ιτειιι νειΙόεει.Βοε 
νόιιιΜιιιγοε έιΙΙειροτοι όε:ιοΙΙιοτιιι, ιτιοΙγ :ἐγώ 
ιι:ιιι νί:Ι‹ὁιιι·ιιΙ, Ι(ϋΙϋιιϋεοπ τ νόΒιιιιιοΙ: νιω 
τιγειε άειεειιιιιιένει! πιο όει:οΙιότνο; ο ιειιιιιιοτ 
Μπι εοΙιΙιει! ιιειἔγοΙιΙι 1ιείοΙχύεεειΙ νειιιιιιιιι ει: 
ίιΙαιΙειιιοε ΙιοιοἔειόἔοΙ(, ρε51ιΜιιΙ ει Ιιει,ιγκιι6:,τιι 
Ιέι:ειε ΚϋτοἔεΙ‹, ιιιιιιτ. ει !ιοΙγΙιοΙιοΙε; ο:ιιτέιι 
εγετιιιοΙιοιιιιέΙ εοΜαιΙ ΙιειιιιιιτέιιιΒ, Μπιτ Μιο 
εοιιιιέΙ, Ιιο::ιτἰΙ‹ οΙ6 ο:οιι νέι·Ιιιέιιιγοε ε5ΙΙ:ηιοι, 
ό: €γειιιοι·Ε Ιιόνοι!ιο:τιιόιιγο ει νί:Ιιότ οιὅεοΜι 
Ιιιϋι·ιιόεο!ι Μι, Ιει;γειιοΕ Μι ει:οΙ: ει:ιιτέιι 
να” ει Ιιοτοἔεόε ΠιειειοΙγέε, νόι·ίο!γόεοΙρειΙι.) 
να" ει: οι·νοεΜε (ετὅεΙι Ιοιιο!!ειιεε έγόι;γιιιόό7 
€ιμιΚοιιΜι Ιιειε- όε Ιιιι€γΙιειτόΚΙιεΙι εΙόε) Μόνοι 
Κε:πιέιιγει. -- Ηειτοιιι ιΙει:8ειΙειιι ΙιειοεεὲἔιιοΙ‹ 
ιι. πι. ει ιιιοΙΙ- ό: ΙιειεόΙοτιιιϋνεΕ €ϋπιδιιότει, 
ει οεοιιτοι‹ εδι·νόιγοε ΜιιιειΙιιιει, ε ει ΙισεΒ:ει!ιΙι 
Μοιε τειι·τό Μια ···· ιιιοΙειό ε:ειιώΕισιι ε:ιιιιο 
ι; ·ειιιτειιι Ιιόρο:ιειἱΙ‹ ει νέι·Ιιιόιιγ7 ε τιόΙιει έινί: 
ω, Μ1Ι6ιιόεοιι ει: ιι!εό νόι;ιοεο!ι νι:οτιγε 
(οϋάοιιιιι). [ 

Β:οιι νί:Ι‹ότοΙ‹ ιιέιιιοΙγ Ιώ:25ε έιτε.ιιέιιοει 
]ο!οΙ‹ει ιιιιιιειττιιιΙ‹: '1) Α νί:!ιότ ει νέτιιεΙα Βιέ 
ειι:ιεάνειΙ Μέρο:ι ει: ο8όε: ΙιετοΒεόΒοτ. Σ) 
ΜιιιιΙιοι;γ ει τιιει5Με ιι νότΒοιι Ήσκωθα:ει, 
ε:ι1Ι‹εόἔΙ‹ὲρειι ιιιινωι·ωει, Μ" ιι νίΖωι 
Μπι ΙιοΙγΙιοΙιεϋΙ, ει:ϋνει 
ωι‹ ό: έεΙοιιιιϋνοΜο ΜιοιήοάιιΕ ιἔγοΙιε:ιΙ‹; ιιι 
Μ: ει νί:Ι‹ότ άΙιειΙάτιοεεει€ει Θέση Βόιγοε:δ μι. 

!ιειιιοπι ιιιιιιιιοπι 



1!!! Ν6- ό!! ΒγετωοΒεγόεγ!επ.' 

δ) Μ!π!!ιοΒγ ε ν!!! νεπ πιοενε!!.ο:ιεινε, ε 
νίι!πότ!·ε! !πε)ι!πεπ·! !π!πι!όε εἔγϋ!! !ότοι!!! Με 
ίο!γεε Πε. 4) Α: ότ!!!όε ›έγθπΒοπ6πε, ε !'ι!νό 
εϋ!·ο_) (Β!εεε!πε!%οι·επεο!!), π!ε!γ πό!!ε ε! Μ 
!!!ετε!!!!επ !!ε!!ε!.ει!!ε, νόμο ε Μ!! ει!πω!επ 
εέΒο έε !!ε!νεπγεεεε π!!πι! ο!γεπ Κό!·)ε!ο!!, 
υπο!γο!ποτ !π!‹ε!›!› ε νό!·Ι!!επγ, !π!π! ε νίι!!ό!· 
!!ϋνο!!!οιόεο! €γε!!επτ ω! τοΙ!!πω!!!. 

.!όε!επε πέενε !εοπ !!ϋ!ϋπ!›ϋ:πο!‹ ειοπ 
νίι!ώτο!! εεγ!πε!ετό!, ο το!!!!!ιο!!!οπ €6!!έροπ 
ε: ο!ιοΙ: !!ε!ε!·οιπε!‹, (νε!)οπ εο!·νει!εε, Βότ 
νέ!γ, ω!!! Με! !!ο:ε!!ε!‹-ο σ!!! ?) 

Πε ε πγο!·ιπε!!επ ι!έγεπε:οπ ο!‹οΙ‹πε!‹ 
π!ε!·ει!πε!‹ ε!!! νεινε, ε ε !σε!οΒεόε Με! @επ 
ε!δτο !!ε!εόο!!, ε!!!πο!· ε !!ε!ί!! Μιοπγοεεπ Βο 
!!ϋνο!!κο:!!!!; !!ε ε:οπ!›επ ε: ο!‹ο!‹ !π!πτ!)ετ! ε!ε 
Με !ο€γὅιε!πο!μ εγόεγ!!!εε! τοπ!έπγ!επϋπ!ε 
Ιε!!οτ. 

Π 0!·νοεΙεε!~ε πανε πιο!! νί:!‹ό!·ο!‹ απο!! 
ε!!ε!έ!ποε )ενε!!ε!ο!‹ετ π!ι!!ε!πε!‹, ππε!γε!!!ο ε: 
οτνοεπε!‹ ΗΜ!!! πο!! ϋεγε!πἰο. 1) Απο!! πεπιε 
εόε Με!! πο!! !πι!π!‹ε!π!!π!‹, ππο!γ!.6! ε νέ!!!! 
ω, !:ϋνο!!ιοιό!οε ε νίι!!ό!· Ξε !!!εε; ίπ)! 8!! 
ιπδε. εε εϋτνό!γοε ειοπνο!!πό!, Μ! ε Γοπέ:πό!. 

2) Α! οπο!. Με!! ο!!ενο!!!επι!π!‹ , π!ε!γ ε 
ν6τ!!!επγτ ο!δ!!οι!ε; ίἔγ ε τω: έ!ωτοπε!ο! μ 
ν!!επ!, ε νό!!“ο!γε!εο!‹ε! ε !πεε !!!!!!!ιόεε!!ω 
ω!!!!!!!!!!. - 

3) Ανό!·νοΒγει Μ!! τποΒνε!!οι!ε!πυπ!!. 
!!!οπ πω! !!!δ!!επ ει έ!!·επά! 68 ιεοπεί!ό επο 
το!!ει !οἔ)ι!!‹ !!εειπά!π!; ε: ε!εὁ!‹ !ώπέ !ε!!οι 
πε!! ε: ε!·δε!!!! Μρειει·ε!ς, ε: πτο!εό!!!ιοε ε 
νεε!!όει!!πιόπγεΚ, ε Είπε, τετε!!!!!ε. 

4) Α π!! ω!!! πιεεε ε ν!!!!ό!· ε!!ενο!!!ε 
ε!!! !!!ε!!, οι, ε!π!!εω!· ε νίι!ιότο!κ τό!!!!! πε 
!:!!ο!!1οπ!Βεπ Γοπ!οε όε ει!!!εεόεεε, _)ε!επ ωο 
ιε!ώοπ οεοΕό!γ )ο!επτ.6ε688ε! ω, !π!πι!!οΒγ ε 
!!εε- ό!! πύ€γπε)!ό!‹, !πε!γο!!!!πο! πιο!! _)ενε!!ετ 
!‹!ν!!ο!έτο ό!πϋπ!! ΜΗ, ε νό!·νοΒγε! πιόε πι 
ΜΙ!!! ε!!·οπτ)ε!ε, ε νέ!·Ε!!επγ! ε εππο!κ Κόνα 
!‹ει!ό!›επ ε νίι!!ό!·ε! !!ε)!ε!πο! !ε πιόε )ο!!!!επ 
ίϋ!π!επεπιτε!)έ!!!. - 

Α Β!!Β!!!-!ό!ο !σε!ομ6€ Βγο!!πε 
ω!!! πρεπε!! πω!!! Μό; ε νεεό!απε!ι επ!!! 
Κότε!!ερο!)ε, !πο!γοπ επ!! !!οτεεεόε ε!ερει!!!;· 
Π5!!έρ νϋτ!!οπγ, €ϋ!·νό!γοε σέε Βϋπιδε ε:επνο!‹, 
ει!ν!!ετε!;εόΒο!!· Με! ποιε!!!‹ ε!ϋ; ;;γε!!τεπ ε 
ιοππεπ !πεΒετό! τε!!πεά ο!γεπ οπο!! !!είο!γεεε 
ε!ε!!, !πε!γοποτ. πο!!! !επ!ο!·!!π!‹. Ειοπ νοεο!εο 
τεεεέπ !!ϋνε!!κο2τό!!οπ περο!ι!!!έ!!! !!!ιοπγοε 
!πεππγ!εόπϋ !”ο!!ότπγε ϋ!·ί!!ε!!!‹ Μ, π!! Με! νότ 
νοεγν!!!ιοιπε (ε νέ!!ο!!οοεο!! εε ίε!!όι·πγε ε 
!·επγ!ε€οε !!ενοε!!!!!όεε), έε νίι!!ό!· τέ!π!ετ!; π!! 
ό!·! !ε ει: νέ!·Ι!!επγ Με! στο!!! νίι!!6!πε!! πο 
νοιω!!!ετ!!‹, !πο!γ !!ό!·ϋ!!πόπγι ε Β !ἱ€!!τ- π! 
Με !!οτομέεέ ο!·νοε!εεί!!!επ π!!π‹!όἔ επε!π!πε! Με!! 
!ε!!επἰ. 

4)Κϋ!ϋππποπ!ϋ οπο!! πι!!! ο!!! 
Μόιο!.τ, ε νε!όεείπϋ!οΒ ε νό!·πο!! 
νε!ε!π.ο!γ τεττπό52οιότε πόινο 
τω” !ε!ποτεί!επ !πεε!!εεετό! ί!!Βιέ6 
νίι!!ό!·. Επι!! οεπτε!γ!!ε ε νίι!!ό!·πεΚ οεε!! 
ο" πο!πο εο!·ο2!ε!!!επ!!, ε! τ. !. !πο!γ πι€!!ε 
νϋτπε!!γ Ι‹ϋνε!!εεετό!›επ !επ!ε‹!. νό!!!επγ !!6 
νε!!‹οι!ό!εοπ 3 !!!!!ϋπίέ!ο νίι!!ό!· επο!!!!ει: 1) Α 
νίι!!ότ σα!!! !‹ό!·)ο!ε ε Βτ!Β!!ι-!”ό!ο Βε!ε!_:3εόε 
ποπ, !πο!γ ε! ν!!!!!εππγο! πγε!!!επ ειόνονέπγτ 
!!όροι. Σ) Α νί2!!ότ νέ!!!!επγοε ε!!εροι!ό! Π1%, 
!πο!γ €γε!!!·επ ε !ε!›!›ει!έ!ε! ε2ε!‹ο! ΕΜΗ. δ) Λ 
ν!ι!κό!· πιω οεπέ!!γΒε !.ει·ιοι!!!. νϋ!!!επγ Με!! 
τ. !. 8γε!ετεπ Ιο)!δε!!!ε π! νἰΖΚό!~. !!!!!ϋπόεοπ 
Μ!!·νέι!!ό!·, !πε!γ ιπε_)‹! πο!!! π!!π‹!όΒ ε Μιά!!! 
!εε εεε!!επεπ Μπέκ!. Νό!!ε πιοε!!!!!έε !!εω 
!!εετε!!ε!! ετα!, !εοπ €γε!!!·επ εισπ!!επ !!!επγ 
:!!‹ απο!! ο!‹οιε!., ε ο!‹!!ο!· ε νί:!εό!· ο!·ικ!ε!έτ 
ε Βετο;; εε)ε!!εποε !π!νο!τέ!!!επ, ε ω!!! ε νότ 
πο!‹ !!!ιοπγοε, αΜ!π !πόιέ !ε!ποι·ει!επ νε!!ο 
Με!!! ω! !‹ο!~εεπϋπ!ι. Επι! οεο!!!επ ε Με 

όε !!!!ἔγ!!ε_)!ό!‹ !!ϋιόπεόποεοπ !!εειοππε! ε 
ὰετπε!‹. 

δ) Απ ι!εγπονοιεττ ειοπνοι!δ· 
Με” νί:!‹ό!·ο!‹. Α) ΜΒΜ!! Μπι! πο!! 
νίι!!ό!·ο!!ε!, π!ο!γο!‹οτ π!! ε 34!! οει!ε!γ!!ε εο 
!·οιε!!!ι κ ειοπνοι!6!οΒοεο!!πο!: πονοιι6!!, οπο!! 
ι·ϋΙ ω!!! ΜΒΜ! ειό!ε!πιπ!ε πο!!! !!ο!!; ε ε νίι 



Α Με!! ΒγετιιιεΒεΒγν!:!‹όι·ι·ό! -- Β ο ο Ι! τι ! ! ε: ω !. Γ!!! 

!‹ὸι·ο!‹ τω!! 08γο!!οιι σε!! ιιειιιό! ειιι!!!)ιι!‹ ε 
επι, ιιιε!γε! ειειινεἀὅ!ο€εειιε!‹ !ε!!!ιι!οιι!!ιι!ι 
!!ε!!, ει! !. !. ιτιο!γ εεό!!ι!!!!όεεε τόεεεΚ!ιοιι 
!ειιιε!!. ΟγετπιεεεΚιιέ! ε εεό!!ι!!!!όε ἔ)·ε!‹οι·! 
!ιόνει!!απόεε ε: οεγεεει·ί! νε" οε!εο!γε οεοιι! 

· ει!! Με! !ϋ!!ό!ε!οιε!! €ετ!!ιοι!ιο!εεεόεο!ιιιε!ιι. 
Κειάε!!ιεπι ε ειέ!!ι!!!!έε ε: εἔγε!!ειι !‹ότ)ε!, 
ειοιι!ιετι ιιιειιιιό! !ονε!ι!ι !ετ!, εστι!!! !ιι!ιε!ι!ι 
!“ο!!ὅ‹!!!‹ Μ, ε ε ιιό!!!!!! !ιοΒγ νέιι!ι!έιιιγοε ε! 
!ερο! νο!τιε )ε!ειι, ε νέε!εεοΚ εενόνε! ει!! 
ι·δειιεΕ Με; !εεεειι !εεεετι ε ν!ι!‹ότ ιιι!ιι!!!ιι 
!Ξε!ι!ι ε!!ει_!ε!!, !ιεε- «εε ιιιο!!ν!ι!‹όι· ίε_!!δε!!ε, ε 
ε: εεόεεε! !!!!ι!ιιιγ!τε ε !!!‹!ϋ!‹ ν!ιειιγο Ζει· 
!ε Μ. 

θ) Υ!ι!‹όιο!‹, ιιιε!γ ε ν!εεεει·εε 
!‹ει·!ιι€όειιε!‹ νε!ειιιε!γ πιεο!ιειι!οε! 
ε!‹εἀἑι!γεπι ε!εριι!. Μαι ν!ε!ιότο!κ !ιι 
!ε_!!!οιι!ιέρειι ειο!‹, πιιο!γε!: ε !‹όι·_!ε!! (εγω 
ρ!οπιε!!οιιε) πονο! ιιιεἔότἀεπι!!!ε, ιιι!ιι!!ιο;;γ 
!!!ε!ιιιί!νεε !ιο!εεεόεε!!!ιοι, ιιιο!γε!ι Με! !έι 
ιπιεε!ιιε!:, !ώ!νό!:. 1ε!ειι!εε οεε!‹ ειο!ιιιε!ι ίδιιε 

ϊ· 

πιο!! ε'ι!!!!ειιι!!ιι!τ ο!δ: έ!) Ι!!ε!ιιι!!νοε "ίν 
Βειι!ε!ιιιε!‹ εϋνο!!‹ει!όΙιειι !έιιιιε!!! 

ν!ι!ιότο!‹ εγοι·ιτιοΚε!ιιιιόΙ ι·!!!‹ε!π !”οι·‹!ιι!ιιε!: ε!δ, 
ιιι!ιι!!ιοεγ εποε ει!ν!ιε_ῇο!‹ !ε ιιεπι €γε!κοι·ιε!κ. 
Σ) Α πι!!! !!δ!κοιιιεόΒο (ε!ε!!!ιοεε) έι!!ε! 
ε!ὅ!ιοιο!! ν!ι!ιόι·ο!ι ει!τι!ο τ!!!κε!ιι όει!ε!!ε!ιι!:!: 

Βγει·ιιιεεεΒιιό!; ειοτ:ϋιιε!‹ 3 ό!! !ο!'ο!γεεε ε!ε!! 
Κ!!! !!γε!όπι εεε!!! νο!!. Σ!) Αεϋιιιὅ!ε, !ι!!”ε!!ό 
ἀέιεϋ!‹ ε!ε!! ε ε εεε!! ν!εεεετεε ε!!όιιγ!6ι·:εϋ 
!‹ϋ!‹ι·ο! ιιγοιιιε!ε ε!!εΙ ει!τι!ε ε!δ!ιοι!ιε!)έι!κ ε νίι 
Με!. Α Με ε!" Γ6!εὅ ι·όειτόιι ιιό!ιε !ε!ε!!ε!ιιε!ε 
ε!!ιιι6!ε, ιιιε!γε!‹ ει οΒγειιεε ν!εε:οτεε όΙιδ! 
(ε!ιιιιε τεο!ιιε) ε!ιιιότό!ό! όεε:οιιγοιιινέιιι Ε! 
εεΒ!!!!‹, ε!!! εΒόειειι ε! !ε ιέιτ!ει!:; ειιιιο!ι Κ!! 
νε!!‹οεόεε ω!!! !ιι!ιειιιοε εεγν!ι!:όι·, ιπιε!γ ε 
εγειιιι·οοεο!!!ιεπι ειέΚο!. Ε!ι!αέρειι ει!ιι!εε πιο!! 
όε !ιεε!!ι·οε!ιειι !6ι!έιιιιο!: ιιγοιιιεεο!‹ ε ν!εε: 
ετε!ιτε ε!!πιδε ιτι!τ!!ἐγε!! έι!!ε!, ιιιο!γο!ε ειπε!! 
νίι!αότ! νοιιιιε!‹ ιιιεεο!κ ιι!ειι. (!ουι·ιιε! Γι!! Κ!!! 
!!ετ!ετειι!!!ιε!!ειι Βειι‹! Ι. Πε!! 4.) 

Μ ο ο 2 κι ο τ. 

Βι·εάο!! όι!ε!ποιόεο!ε έε !εϋι!όεε!:. 

.ε Βασσά ε ο νόι·Ιιώιιγ!ό11 8γοι·ΜΒΒαεγν!πΒόυτό!; 
(Ηγε!ι·οοερ!ιε!ιιε Ιοιι!ιιε !ιι!'ειι!ιιιιι ε! Πγι!ι·οοερ!ιε!ιιε ει: !ιιειι!!!οιιο) 

Μ. Βεο!ιιι!!ε .!-ειιοε, ροε!! €γε!‹οι~!ό ουνοε!ό!. 

:. (Ρϋ!ο!νεε!ε!ο!! ε !ιιι‹!ερεε!! !!!ι·ι!!γ! οι·ι·οεοΒγοε!!!ε! 1844!! Ρο!ιι·. 24-!!όιι !ετ!ο!! !!!όεό!κιι.) ἔ 

Α: οι·νοε!ετι πιει· !ε !‹!ιιι!νε!ὅόόεόιιε!‹ 

ει2οιι !”ο!κε!ιοε !ιι!ο!!, ιιιο!γειι !ε!!ιε!ιι!, 
πιι!ώρ εε!ιο! ν!!εΒοεεεε, ιιι!ιιε!ειι!ιο! εεε!! 
εϋ!έ!εεΒ ιιτε!!‹ο‹!!!‹, ε ιιι!!‹όρ €γεετειι ε: 
ε!!ειι!‹ε2ὅ εει·Ι‹οΙ‹Ι›ειι !ε!ε!!‹ο2ό εεειιιἐ!‹ εε 

νετε εο!ιε ιιε8γο!ι!ι πω! νο!!, τιι!τι! ἐρ 
ρειι ε Μαι !‹οτ!ιειι. 1ΐι·εεε!ι!! ιιΒγειι εΖοτι 
!!ι!ει·οπε!, Με!!! ε!ε!! εε οι·νοε!ετι τιγϋἔ, 
!ετιιοι!!!Κ ε !ιο!εεεεεε!, ω!!)ιι!! ε εεε-εε!!! 
ιιιε!γ!ιὅ! επιεε ε!νέι·ε!.ιιι! !ε!εε!!‹, εεοιιΒετι 
ιιιέει ιιοιιι !ε!ε!!κοεο!! Αεεοιι!ερ, !!! εεο 
Κε! ιιιο%γόεγ!!εει Μου εεετε!‹, ιτιο!γε 

Με! ε !εΒὐ!ε!›!ι !:οτ που !ιύεειιιοε εειιγν 
ε!!ειι ι·ειι!!ε!!, πο!! ειιιε!!γϋ!;, ιιιε!γε!‹ε! 
ιτιοεεεε!ιε !ιοεο!!, ειιιιγ!ι·ε !‹!ι!ϋιι!›ϋ2ὅ!‹, 
Με)! εἔγ!!‹ϋ!‹ εειιι με!!! €γϋ!!οι·οε οι·νοε!εε!. 
Α2 οι·νοε!ειι ό!ε!!ειι! ε!ερ!ειιε!: !ι!2οιιγετε 
εποε νεο ε ιιιεΒε !ό ο!ι!ε!ε, νε!ειιι!ιι! :Με 
νο!! ε τόΒ!!ι!ι !ε!‹ο!ε οιιιρ!ι·!οε! εεειιι!όΙὅὸ6 
εόιιε!‹ !ε ε ιτιεεεό, οεε!‹ πιο '!'ε!ε!!εΙ1!‹ ε!, 
ιιι!!‹όρ ε !ε!ειι!‹οι·! ἐ!ο!!ειιοι·ο!‹ !‹!εέι·!ε!ο!, 
ιιιο!γο!‹ιιε!‹ ιιι68!ε ε!εριι! Με!! ε:ο!ἔε!ιι!ο!‹, 
ιιι68 !ενο!τό! εαπ !ιενέΒε:ν6Κ, πι!!‹6ρ ε 
Βγ!!‹ !ι!εότ!ο! ε πιέιε!!‹ε! πω! ο! ε εεπιιιι! 



Π'8 ΑΙ888ύ 89888 -- Β60ΙιιιΙΜΙδΙ. 

8ΙιΙ πιο8, σ” Μ” οάιΙΙΒ 88ιιιιιιι Ι8ιιγΙο 
μια $θΤΠ Ι›Ιι·ιιιιΙ‹ -- τοι·ιιι682εττϋτ86ιιωι 
ωΕΙιιιετΙιειι θΙΙΙΙό58Ι( 68 8ιἐροΙ‹ ειΖοΙ‹, πιέ 
πιεΙγεΙ‹ όΙ88βΙΠιθ]6 Ιἐιι6Ι‹οΙ‹; σε 88682 86 
ιΙι€ ΙΒΘΠ Ιων68 Ιιει82τιοτ ιιγιιῇιοΙΙ. ει εγιιΙκοι· 
ΜΙ οι·νο8ιειιιτιειΙι. Α ἔόι°08ὅἰ 68 νο,ιι·γιειιιι 
νΙΖ8ΒἐΙοιΙἰι8οΙ‹ Μ20ΠΥδΓ8 τιειΙΙι εεγ Μπιο 
τιι6ιιγ ΙϋΙΙΙΙΙδΒ05Ιώ8έΓΗ 8εσΙ86Ιειιι6ιιαΙι; ει 
2οιιΙιιιιι πιοΒ ΙιεΙΙ ΙοιιτοΙιιΙ, ιιιιΙώρ θΖθΠ νι28 
ΒέιΙΜ&8οΙτ ιέιι·8γιιιτ :ΜΗ 8Ιὅτ8πι8ιιτ 
ΙπόΜιιιιι νέΙΙ:οεά8οΙιτιιιιΙε 8ι·ειΙιιιό 

ιιγει ΜΜΕ, ιιιοΙγσΙ‹ νΙ882οιιγΙειιι Μπέι 
88ΙΙ:ΒΜι 82 6ΙαιτεΙ ΒΙΙΘΠ86€θ8011 1ιιδΙ:ϋάτιθΙιτ, 
πιοΙγεΙιτιοΙε ΜίειῇΙὅιΙ68έι πιοΒ ΙαιΙΙ Ιε 
ιιιειτιιΠιιΙ‹, Μ” ΞΙΖ0ΙΗΠ 82ειΙιόΙγ82οι·ϋ Ο5θ· 
ΙεΚνὅ8ἐΒι·8 νΙ882ιιΙιο2Ιιει88ιιΙ‹, 8 82έπτ Ι8 
ιιιιιο88τι ο Ι88Ιοιιιο8ειΙιΙι ό8 85τό”ΙΙΙιεωιΙειιι 
Ι‹όι·ΙοΙγιιτιιοΙ‹ 5θ3(·θΙΙΠωθΙόΠθΙ( (ΖοΙΙοιιιΙΙιεο 
Με), ιτιοΙγκε ει Ι8ΒιιιειΙιΙσ Κα· ιιιιιιιοιι, ει 
εγιιΙιοτΙειιι οινο8τειιιτιι Μενα όρμου 8οπιιιιΙ 
ΙΙΙ152Π8. 

Α ΙιειΙΙΒιιτόάείι8 ΙέΙ:ΙειΙοιιιΙ οΙγειιι στο» 
ο2ειΙ Ιόροιτ Μ, πιΙιιιΙιιι 088Ι( ίιΙιειΙτι ΙοΙιοιιιε 
:ι Ι88ι·ειτοΙτιιο8Ιι 68 Ι88ΙίιισιιιαΙιΙι Ι‹όι·ι8πιοι 
Ι‹ιιΙϋιιΙι8ἐἔεΙιει Ι"ϋΙΓϋιΙ8:ιιι , ιιιεἔνοτὅΙοἔ Π62 
Ι‹οι·έιΙιΙιΙ 682ΙΒΜ58ΙΠ'Β, πιοΙδιοΙιτιεΙε νέιΙΙιιιιι 
ιιιιιιάειιιιοΙΙειι ΙιγΙ1852ΙΙΚ -- επ Ιιιιιιιηέι 
ι·ει :Μπιτ ιοτιιτιό82οιτειιιΙ 88ΒέεΙ82ετ τι Ι‹6ι·Ι8 
:πέτο ιι62νε ω» ωΙιιιιιειΙιειι Ιοιιιο8 , ει 
2οιιΙιιιιι ι!ινοΙι·όΙ 8ιιιο88ιι ιι2οιι 6τιἐΙ‹ο , πιο 
Ιγοι. ιι6ιιι8ΙγεΙε ΗΘΗ ιιιΙειῇὸοτιΙιειιειΙ‹; ιιιοτι 
ΙΙΙΙΙ1άθ28Ι1ΠΠΟΙΠΒέΒ0ι€ ω” 8Ινο82τΙϋΙ: που 
ε8γοιΙειι θΒΥ πω, ιιιεΙγ ιιιιιιΙωτ ο Ι‹ι8ἐτ 
Ιειι8Ιε ιϋιιιΙιεΙοἔόΙιὅΙ Ι‹Ιν828τιιΙ ΙώΡθ8 ΙοΙιοτ 
πιο, --- ιι τοι·ιιιέ8:8Ι:ΙιιΙ, εΙὅἰΙἐΙοττὅΙ τιιειιιΙ. 
ό82Ι8Ιὅὸἐ8τ. ΜίεΙοτι ΜΒΜ 82 ύιιιΙιΙ:ι οι·νο8ι 
Ι5Ι(018 νειΙειιιιΙ ΙιΙΖιο8ειΙιΙσ 68 ]σΙ1ΙιειΙ. ιιγιιιτειιι6 
Μι, ιιιετειὸῇιιιιΙ‹ ει ΙιοτοΒέΒγ ιιιοΙΙει.ΙΙ τει 
ρει82ιειΙἐ8 68 ὁ82ΙειΙὅὸό8ιιεΙ‹ ΙιίνεΙ. ΕΜ. 
ιιιιιιτοεὅγ ιιιιειιτ86ΒίΙΙ 820ΙέέΙ]0ΙΙ, τιιΙόι·ι ΙιοΒγ 
:ι ιιιιτιτ1ιέιτι 8ΙὅΙιο2ιιιι‹Ιό Ιιοιεἔ8όεεΙ‹ ΜΒΜ 
Ιέ8δΕιδι τιιειΒιιιιΜΕ Μπάσο 6Ιοιιιιιιι τεθω 

όΙιτόΙ ιιιοιιιοτι ωι·ι!ιιιΙι, πιοΙγ ιιΒγειιι Μη 
τιγΙΙ, 68 8:ΙιιιοΙγ ο26ΙιειΙειιι Ισα νόΙΙιει. 

Α τύΙΙιονο8 ειΒγνί2Ικότ (Βγ 
όιωο. ρ8ι·ειοιιιιι8 -- Ψ8550Ι'50ΙΙΙΒε θϋΙΙ8 
82.) ιιιοΙγ Ιθ88Υ0Γ88ω)ΗΠ , ει Ιι ιι 2 ει πι ο 8 
Ιι οΙ ειδ ει ε γν ί Ζ Ι‹ό ι· (ΗγιΙτ. οΙιι·οιιισι18 
ΙΠΕΘΠΠΠ5), ιιιοΙγ ΙΘΒΙ8883Μ38Γι Ι'οΙγΙΙ: Μ, 
8 Β Ιι ο ν ο 8 Βγει·ιτιοΙιε8γνί2Ι:ότ 
Με” (Η. 80ιιΙΙ18 ιιιΙιειιιιιιιιι) πιθΒ Σ! Ιστ 
τιι!ιΙει νειιι 82ί·3Π ΒΘ'Ε8886ΒΙΙΘΙ& 8γοι·ιιιοΕοΙ: 
ιιέΙ, ιιιοΙγ 82ΙΠΕΘ Μπι Ι:ενό8Ιιό ΒΙΟΜ 
Ι8, 8 826Γ(3 ιιεπι Ι‹8ν68Ι›ἐ Γοτιτο8 :ι 83,8. 
Βγοι·Ιό 0Γν050Ι(Γ8 ιι62νο. Πει8οιιΙό Μοπι ῇὅιι 
επ ειιιΙιοι·Ι όΙοι: Ιε8νέιε86'ΙιΙι Ι‹οι·έιΙιιιιι Ι8 Μπιτ 
ει Β Β - ο ὅ γν ί 2 Ι‹ ο τ· (ΗγότοσορΙιειΙι18 88ιιΙΙΙ8) 
εΙὅ. -- Μαι ΙἀοιιιοΙ‹ Ιειρριιιιιένει 68 ειΙΙ:ι 
τοιτιο8ειιι Ι(ιιιιιοΙκ Ι`6Ι , 8 έΙεΙο2ιιτξιιΙΜιτ Ιά 
ί5ΖόΙΒ803 ιοΙοιιι6ΜεΙειι Ι‹όιήοΙεΙε πιοΙΙοτι τει 
8ιιιΙΙέιΙ: Μ, 8ὅτ τιόιιιοΙγ θ$θΙΘΗ)ΘΠ ιιιιιιιΙΙειι 
ῇοΙ8Ι‹ ΙιΙἔιιιγιειιιιιΙ‹, ιιιοΙγοΙεἰιὅΙ 8εινό8 ίιι€Υ· 
Ι‹ΙϋιιιΙ68ι·ε 18Ιιοιιιο Ι‹ϋν8ιΙ‹ο2τοΙιιΙ, 8 ΙώΙ'Ι8· 
πιόΙιοπ ο8ιιΙ‹ πω: ῇιιιιιιιΙ‹, Ιιει ει ΙιοιιοιΙώ8 
ει ΙΙΙΒοΒιιι. ΙεΙερΙεει. 

ΜΙ που Ι)ΒΙθ886€θΒ Ι858ὐ Μποτ 
ιιιοΚειΒγνΙΛότιιιιΙε (Ηγάι·οοερΙιειΙιι8 

=·ΙΒΙΙΙ.Ι15 ιιιΙ”ιιιιιιιιιιι) ιιονειι€Ι:, εΙΙειιιότίίΙ ει 
Ιιονο8 ει€γνΙ:Ι:ότι·ιιΙ, 8 πιοΒΙκιιΙϋτιΒϋιτεκό8ϋΙ 
ο ΙΙΙΙΖΕΠΙΙό5 ειιΒγνΙΖΕόττόΙ, ιτιοΙγοΙκιιοΙι 8ειιότ 
ι8ιιιετει88 Ι‹όή8ΙοΙΙ‹ νοιιιιειΙ‹. 

Μαι Ιώι·, ΙΠΒΙΥ τοπιιιο88ιι Ι·-··2 
όνο8 ·ἔγοι·ιιιοΙ‹εΙ‹οΙ. τέιιιιειΙΙ ΜΟΒ, ε·τοάιτιό 
Με να” ΙεϋνοΙΙιο2ιιι6ιιγο οΙὅιιοτιιοιιτ, ΒΙΜΕ 
τιιιι ιοΙ8ιιώΒιοΙοιι Ιιειοε8888ΙειιοΕ, πιιιιτ 8ο 
ΙιέιΙ8 τιιι·ιό Ιιιιι·ιιιοΙε, 050Ι'ν888έι80ΙΙ (δι88ΙΓΙ 
οΙ8ιιιιι8) ΕειιιγιιτόΜ18Ε ω. Α 8ΥΘΙ'Ι118Εθι€ 
Ι‹ιἑΙΙοιι Ιιει Μπι Μέι; οΙγ ἔγϋιιἔἐὸοιι Ι8ΙοΙγό 
Ι:ιειο8868 ιιιιέιιι Ιει ΙϋΙ πω» ΙέιΙιειάιιιιΙ:, πιο 
ἔοτνἔιΙ‹, τω: ΙαιάνιιοΙκ 8 8ιοΕοττ ῇἔιτόΙιειὶΙκ 
Ιιο2 νι88πει ιιοιιι ιότιιοΙ‹ ω., ιϋΙιΙιιιγΙυε 
ΙιὶἔιιιγπΙΙ‹ ει: 6ινι58γ, ΒγιιΕοι·ι ΙπιιιΙ!ι8οΙε 
$ό'Ι:έρρ Γθ880ιθΙ1Ι€όΠί ἰιΙΙιιιιιιΙ‹ Ιιο , ει ΙΙ88ἱΙΓΙΙΙἐ8 
ιιειΒγο1:Ιιτ68ιτ Ιιέ8ΙεΙΙ. Ιω· ιιιιιΙιιιιΙ: 8Ι Ιιε 



Α ιεεειι ΒγετιπεΕεΒγνι:!‹όττόι - Β ο ο ιι π ί ι : ι ὅ ι Με 

Με, ε πό!!ειι! !ιοιι,·γ νειειιιο!γ εοπιιέ!πεε: 
ιό ε: ε: οι·νοειι εεεό!γιε:ϋ!ιεόΒεεεόΒόι 
ι:,6πγ!ό !‹όι·ῇε!πιιιτετ!‹ο:πἐ!‹ Ξ ε ε:ιι!ἐ!‹ πιιιι 
Μπεστ οεε!‹ ει·ι·6ι ρεπεε:ι‹οιιπει‹, πιι!ώρ 
έγει·πιοικει!κπέι !ιιεπγ:ι!ε !‹οι·ε!ι!›ι νιιιειιιεε 
με, έ!επικ ετο:ε:ιπιι!‹, 6ινέιεγιι!ι, πω. 
Βεγε:ει·ι·ε πιιπιιεπ Μπα: οι ιιέ·ι!ιιιι πει· 
οεϋ!ε ει!επε!: Μ, ιιιοιγε!‹ ε:οπιιεπ εεε! 
!ιεπιει· ειπιιιιπε!ι, ε ε 8γει~πιε!‹ει‹ ιεπιέτ 
!‹οι·ε!›!›ι ε!Ιεροιιιι!ε!ιε εεπε!‹ νιεε:ε, πέιιιι 
ε:επ εϋτοειι!ι νιεε:επότπε!ιι, πέιιιιπγ εεει 
ποπ !‹ιιεῇε:ειι ιέιιιε!ιεΒγό πγοιπτιέιι 
(ιγριιε ιπιετπιιιιεπε) Με: έει:ι·ο, !ιοι 
ε το!ιεπιοΙ‹ ε: ει·ο: 65 ιιῇιιιεἔγει‹ Μι( ε:ι 
ιιε:ειένει, ιιιεεεΒε! εει. έι!ιοτιε!‹ πο, ε 
!ιι:οπγοε ότε!ιεπ νιεε:ε ιἐτιο!‹, πιει: εεε 
το!ι!ιεπ ιεπιέι πεπι, Μ, !ιοι ε Ειπε!! (οπι 
ιιιιι.) Κιεύι·ιέτπ πιεἔ, ιιιεεο!ιπι'ιι, πο! ιπ 
,πειι!6' ε:ει·ε!‹ει, νε” εΒχνότιοτιοειέιε ιε 
!επι6ιό!ιεπ πετιειγοπει εε εινε:ειδ ε:οτε 
ω ε!!κε!ιπε:ό!ε, ε ιιότιειοικ εεε: !ιειπει· ο! 
ιιιιιιιε!ε,' ε: ε εγει·ιιιε!κεπ !ιεπιει· ιειιειιιει‹ 
!ϋ!. Ε:επ ε!!εροι ε:οπ!›επ πεπι ιετι επιε 
ιε. Α Βγει·ιπε!ιο!κ ιεπιιιι, ιπιπι. εε:ειδιι, 
πιοεοι·νε!ι 65 Με: ΒεεΪΙιε!‹ !εε:πε!ό, πγιιε; 
!ιειει!επιιι ε!πε:πειι, ε ε!πιπ!ιπεπ έγειιτεπ 
τιι6ιγεπ εο!ιει!.επε!ι; πεπι ι·ιι!‹επ 8γϋπ,:ε 
πιιι!ό ετο:- νε” νέπτε8-τεπεεεο!κ ιεΙοπ 
Βε:πε!‹, πέ!ιε ε: εφε πι" ιπεει!‹ νέε 
ιε8πε!ι !ιόπιιιι έι!!εροήε ιε πιιιτειΒο:ιιι, ιπειγ 
ε:οπ!›επ οεε!‹ !ιεκπει· ειιίιπι!‹, ε: όι·νοτόε 
ικονοεει νεπ ιιιεθνειτο:ιεινε, ε ε:οιιιι εεε 
!κε'ιιγ, ε ε:ι'ε!ειιι·ιτέε πειιε καιει, πέιιε 
8:ε!ιε!γε:ετιι, όροπιιγ!ιερεπ ε νι:ε!!ει π, 
έ:πε!ι ι·ιι!κεπ ιε- ε! ε: ε86ε:εέπεεειιιι, ε 
Με !ιδεόΒε πιποεειι ι6Ιπιει;εε:ιεινε , ε ιε 
ιε πιποεεπ ιιιιεΒιι!νε, ε ε:ειπ πειπ Μο 
ιιγοειιι ε $6ιιγιόι, ε ιοιιιιετεΙ‹ ει·δεο!ιιι 
νειέιεειι εο!ιο! Με ιερεε:ιεΙεπι, ε: εινα: 
νοπε!οι‹ ε:οιιιιειι ε:οπνειι6ει ιιήε:πο!ε Μ. 
Ε:επ ιι!!εροποι 8-··Τ.θ, εδι ο” επει!ιεπ 
14 περι: π. Ιεπεπι Με τετεκπεε «ω» 
:εεο!‹ πω!!! ιετιεπι. Εεεεεπ ιεεεεπ ιθοπ 

ε!!‹ε:τ!επε!‹ εονεπγοειπι ε έγει·πιε!ιοΕ, ε 
ε:ετπο!‹ ι€επ ιιεεεποι‹, !ιοιπειγοεειι, !‹ιεε6 
νϋτϋεο!‹, Β ε!οιιι!ιεπ πεπι τϋπέ!ειεεεπ ω». 
νε!‹, πω πο” ε:ο!‹πε!‹ ιθιιωι Μπι ιε 
!ιοι, ε: έι!οιιι πγπΒιιειετιεπ, πεπι ιιειτὅ, - 
ε: ϋπιιιὸει. πιό:: πιοει εεπι "Μπιτ ο! επό 
ε:επ, πεόνεε ε:οπιό!γο!‹ει πιοΒιειιιει·πε!ιμ 
ε: ι'ιε,ιγετ Με !‹ινεπῇε!‹ !ιεεγπι, ε τοε:!62 
όι:ειιι!ε Με !ιε!γ:ει!ιο πειπ πεεγοιι!ιιι!. 
!.ειεεεπ !ειεεεπ ε:οπιιεπ ε!οιπεεε; ε!! πο, πό 
Με !ιό!ιε πιό: ιϋ!πγιτῇε!‹ !ιοπιε!γοει ν6ι·ϋεϋε 
ε:ετποι!‹οι, ε Με !‹ι νεπ τεΒιι!νε , ει: ότ 
νετέε ιιιοει ό8 ε:εροι·ε , ε: ειιο:νοτιέιεσιε ο 
πέε:οπ ε!νε!το:νέι!‹, ε εγω:: ι·επε,·ίιεο!κ 
!‹ϋ:ι Ιε!Ι‹ιι!‹ο! Κιετιιέι!ε. · 

Μιιι‹ι νε!ειπεππγι εεε!!ιεπ, πο! Μπ 
ο:ο!ειοτ ιεπππιπ πιο: !ϋπ επ:ειεινε, ε:επ 
!‹ϋι·ιι!ιιιέπγο!‹ πω εενόε Μϋτιιιέετ ιειέι!ιεπι 
ε: επγεγοιιιτοοεο!επεπ. 

Α Μι·ιε!-οεοροτιο:ειοπει ε!‹ι‹όρ πιω 
ω, ιπι!εόρ επο!ιει_ε !ιοιειπ:ιεχτιιε!!ειτ πισω 
!όι!ιετπι ε!!‹εΙιπεπι νοΙτ. Β:επ !ιετε8εύΒοτ 
επιιέι! ιοπτοεειιιιπει‹, ε ε:επιιέ!&ιόεειπ!κτο 
εππει ιπέ!τό!ι!ιπεικ ιεποπι, πιοππό! »πιει 
ιιεπ νοιιιει ειπα !‹όι·ιειει‹ ιιιεπγε ιπιεια 
ιιιεεει·ε ε ιιΒγειιπει, τιιε!γει ο!γ πε” :πότ 
ι6!‹!ιεπ τιιε86τειοτπ!ι, ε πιιπι!ιο8γ ε: οτνοε, 
πε πω! πιει· ιερεε:ιειεε!ιό! πεπι ιειιιει·ι ε, 
πω, ο!γ ιιιιππγεπ οεειόὸι!‹, ε ε!!ειοπισε 
ε!!επότ οεε!‹ ε!ι!ιοιιι·ε-ιεπιετι πιεΒ, τιιιεό'π 
ε: πιοιεό ιι6ι·Βόε δι ε !ιο!!ιοει ιιοπο:ο!ειε 
!ιο: !ιινιε, !ιοΒγ !επειέι!ιιι !ιόεδιι!ιοπ ειπ 
ριτεε πιο: ε !ιότιειιιέι, πιοιγει όιοι!αεπ 
επιιγι !ιοτιιε!γ πω. 

Κοτιεπιει ιιιιιϋπιιϋ:ιετέεεισ. 

Ε Βαθμός; ιιιι:επιοε εΒγιιέι·ιο!ι (ιιιειιγπ8ι 
Με ο!ιι·οπιοε), εΒιιεθειεε ό: ειἔγἔιιπιὅιιότ+ 
τε! :ενει·ιετ!ιε!πειι εεε:ε. Α ιι ιι:επιοε 

εεγιώτιο!ι ι·ιι!‹επ ίσκιο! εγεττπειπιππό! 
επι, ιιωπ !ιενεε ι6επει, ιπειγ !ὅ!‹έρ πιο: 
ι;ίιε ι‹ϋ:ιιειι ει·6'ειιιιι, ε τεπιιεεεπ εἔγ Μιγ 
ι·ε νεπ ε:οτιινε, τονειι!ιε !ιέιπγεε, "Με 
!κίνιι!ι έτ:όΒεπγεόεε ε ε:ειπε!επε!κ θε ιιι!ε!ε· 

2Π 



!8θ Α Με έχοπ·ππιοΙπειεχνιι!πόι·ιόΙ. -- Β ο επι ιι ι τ: ι ὅ Ι. 

Με νειπι Μου. Α2 ειΒγιειΒγιιιέιε ιι 
ενειπι εεππιι.ο ιιύ:ειππιοεειπι Ιορ Μ, πιιιπιάειεειΙ 
ω! πιιιιιιιιίιππ οΙοιπιιο ει νοεεεεο!π πιοπιοπεο 
8ο εε εει!ιειότείιεει, ππιοΙν ΙποεπιιιΙιοπι εεε! 
πιίωοεπιο ππιοενοπι Δω, νειπι ιο!οπι. Α ενοπ 
ππιοΙποΙπ, πιει οεοΙϋιπ πιει: Ιιοεεο!ποΙπ , ΙιοεεοΙ 
ω Ιειεεειπι Ιειεεειπι ππιο8ειίιπιιιοΙπ. Τονέι!ιπιει 
πιι6·,; ΙοΠπι Μι!οιποΖοεοι!π 2εινειπιει!π, ιιτόΜι 
οεοετοπι ππιοεεεϋπιπιο!π, ει ιέιπεε, πιει οεοΙὅιτ 
ΙοπιοτεέιΒοε νοκ, ΙοπιοτοτΙοπιπιο «ει, επιοιπι 
εοΙπειι·ει ΙοΙοΜειΙΕ εεοΙπιόειοε ει πιο. νοεεὅ 
ΙπόπειειΙππιειπι νιεεεπιειώει πιιπιοππιοπινοΙπ εποικ 
Μι ππιιιτει€Ιποεπιι: ποππιρει Με, οΒοπὅ πιό' Ιιὅπ, 
Με, ειειπιέιΙνε:οπϋιΙοπι οι·νοτοε, ππιοΙν ίιΙοιπι 
εεε, έιΙπειιέιπιιιε ειοΙπιίωοε εε πιειΙειΙ. Νοιιο 
εο!ι!ι, πιοπιει οπιροιι Ιοπιο1οιΙοπι ΙπόπιεπιιοιΙοε 
ιιιοεΙεϋΙϋπιιι62ιοτπιπ ει Ιειεεύ ειΒγνίεΙπόπι ει: 
ιιενειιΜΜ6'Ι, πιιε'ιπ ει Ιπόπιοιο!π ει:οπι εοΙππό 
ΙοεοΒο ππιὶεια πο, πιο!γο!π ει!πει! οιοΙπ Μιο 
ικοεπιοΙπ, ε που πιοεεεύ ε:ιιπιοποΙπ πιιιειιτ, 
ππιοΙνοΙποι Ιπόι·πινιΙνειιιιιέιεέιπιειπι “Με πιο πέιπι 
όρροπι οι ιιιο!εό ε εισιοπι Βϋι·ϋΙππιοπιν, πιπ 
εεοπιπιπ τοπιειοεοπι Β6ι·νοΙνοε Ιπόι·εεύπιν 
ηνειΙ Ιπειι·ΒΗνο ιέιπ, πινιιιπιειππιει πιοπιιι νι 
πεζει. 

Οοτιπιο2ειΒγιοΜιειΙ οεοπι !ιοτοεεόεοπ. 
Βεειοιιεινεππιι οεειΙπ οΙνειπι οπνοεοΙιπιειΙπ ιικ 
Ιιειτ οε21ι!πιιο, ΗΕ οενοΙόειιιι περι οΙπιιοΙο 
πω, ε Ιπόπι2οΙπ !πόπιοΙοιπ ιιιοπι ιπιπιιι!νει ίσε 
ῇέιΙ‹ ει ει Ιιόι·ΙποροΒοπ. Α πιοτοεοΙπ Μαι ιε 
ιιγυ]τοΗ. οιοππιπιοΜιει! ε ει εϋπεε6Ηιοπ ωο 
πίτοιτ ΙπειποΙπΙπει! ίοΙπι1ε:πιοΕ, ππιιπιόοπι ππιοεεειε 
ΕεήοεΙππιειτ Βοπιοεει, πι ιε ιιενεπι εϋι·οεει!π 
ειιΙΙειπιειΙπ Μ, πιιιπιεΙειιέιΙπει! ει: ϋπιειιειειτ ιιιπι 
οεοπι πιιοεεενειπνε, πονεέιιιιιει εείνΚόπιοΙοιπ, 
πιιιΒπὅ! 0.οι·πιιοε:οιοεοπι ει πιειπιεπϋπιιοεε εοπιιι 
ιιιι πϋΙνιΙειΒοειπειετ εοειι πινιιιι, ππιιπιππιπιΒν ει: 
Μ, ποιοι εοΙπ ιιιέιεΙιειπι πε, ππιειειια !ποποεοιι 
Μ , πέιιειειΙοππι πινοΙοε ει!εια, εὅ1 νίιιεεεοπιν 
ειΠειπιει!π Μ. Λ Βοπιοποεειορπιει!π οειιρέιπι τει 
πιιπιπέιεει ειιωι ει εοπιπιοεεενΙοιιοπ ιπιο,εει!πειππιι 
ιεππιοππιι, οιν ΜΙ8ει€ει8είι8, ω” ει: οιιι!ιοπ 
πισω ιιισιει, πιονοεεοπι·ο Μ· οπνοεο1π Μπεν» 

πιινίίεέθοπι, ω: ο" ειιειωειιιιιιι ΙπόπιοΙΙ 
ει: οΒοεε Ιπόι·Ιπορ πιιοειειιιοποεοπιοΙπ ει!εριειιιιΙ 
!ιειε:πιἔιΙῇέιΙ‹, νεεν πιοειι€ Ιιειιιιιιήει-ο ε ονει 
Ιποπιειιι πειριιιιειε Με εεϋππινιΊ Ιιιέιπινειπ. 

Α ενοπππιοΙποενΙιειπιι εεινόε ΙπἱΒιπιΙοπινἐ 
πιο!π Ιοπινοτ ιΙΙοτόιοι,ε νει!όειέιΒοε ΙιειΙινΙοπιιειι 
2εινειπ ιιπει!!ποάι!π. Ι.οΙιοπὅΙο8 πϋνιόοπι ιοΒιιιι€ 
ει ΙοἔΙπιπϋπιὅπιπι νοΙοππιοπινοΙποε οενπιιεε οΠο 
πιόπιο ε'ιΙΙίΜιπιι. Μπιτ ενιι!ειάειε ΙπϋνοΝπο:πιιέ 
ενω νοε2Ηπ που πιέιπιιειΙππιειτ - ΜΜΜ , 
Βιοπιποπ·, ΙΙιιίοΙειπιο, ΟορΙειπιπ1, 
Βοππιιιοπο εεε. νομ οιοπι ενιιΙειιιέιεε 
εεινοε Μι2ιειονεέιπιγοεπιειΙπ ιιονοει, ππιι Με! 
ιοΙοπιιπο2ιΙπ ειιοπιΙιειπι ιΙνοπι ι:2ειάνειπιγενιιΙειε 
Με, ε ιπιι!πορ ΜιΙϋπιΙιϋποεπιοΜ πιο; ει; 
ππιέιε ενιιΙειιΜεο!αό!, ο2οπι ΙποππιόεοΙππ·οι ίο 
|οΙοϋο! επΙόε πιιειι·ειπιοτι. μ 

ΜιπιΝιοεν ειιοιιΙιειπι ύιειΙιΙιιὸὅΙιοιι Μου 
εεινόε ιπειεινε'ιπινο!π οΗοπι Γοπιποε εεό2-εποΙ: 
οπιιοι!ποπιιοΕ, πιιινοΙ σει ε, πιο! ππιιπι 
πιοπι πι1πιοπιιόπινο!ς ιιτέιπι ιπιόιιΙνει έΙοιΙιοπι εει 
νόε ΜϋπιιΙόπινπο Ιιονοι!ποειοιιιιιοπιοιοιι, Μει 
οι ιιτ.έιπι οι πιιόειε Μ! πιοπιι πει!έιΙτειππιειποπτ ;, 
οεοπι ΓϋΙνοεοΙ πιιοε ιπι!πειιιΙι πιέιιιοππιο ειπιπ·Η, 
Μεσα.. Α Ιοπιο!Ιοπιοε ενόενπιιόόιιειΕ εοΚ εεε 
το!π!ιοπιι τοπιοιοιΙοιιεοεο, ε οι οΙὅποῇἔιππ 
ενιιΙειειέιε ιοΙοιπιο!π πιιειπινει, ππιιτ Με ιιπειπι 
ει πιοπιοιΙιοε εε Βόποεὅ ίϋΙΙ6άοεπιι οιιεοπιο, 
ο|ποιέιΙ‹, πιο" ιιοππιοΙνοΙπ νεοι: ορροπι εοιπιππιι 
Ιοιιέι!!ειροωπ - ΨΙινΜ -ι- νει" οεει!π 
ει $οπΙόπιέιε, οποιεινειιιιιε ε3ΙΙειροιιέιτ - 
Ριιοπιε, Μιιπιοπιππιονοπ, ΚποΙιε απ. 
νοπιπιο!π Πι!. -- Με” ,ενιιΙειοειεοε εε 
πιοπιι ενιιΙειοέιεοε ιπιοπιιοπ νοεε Πι! ; ΒΙειοΙιο, 
Νοε, έτει (Πιοπριοπιπιοι·. ε. πιοιπι ιε 
πινοΒοε ενιιΙειπιέιεοε ιειοπιιοτ νοει:πιο!π Μ, 
@μια εοπιι πινιΙειπ!ποει!ε ειιοπιπιειιι νιΙειεο 
εειπι, ιιιι!ώρ νοΙπιεπιει!π ο2οπι ιιιοπιιοΙπ εξεγ 
πιιειεπόι πιιοε!πι1Ισειι6:ιοπιάόΙπ, ε ππιιπιὅ 83,6” 
εοπ·ν νοΙπιει ο τοΙπιπιτοτπιοιι νέιΙειεπειπιπιό. 

ΝοιιποριιΙοεοειεπιειΕ πιονοει ο Μπι Αυτο πι 
Με», 8οΙιοοπιΙοἱπι ω., ει: οΙπιονοε 
Με πιιειεει!ιειπι ιεοπι εεόπι νοΙπιει, πιει σεει1ς_ 



Α Ιειεειι ἔγοιιιιοιιειἔγνἰιιι6ι·το1. Μ ιιωιιιιιιιι6ι. Η! 

οι·νοε!ειειιιιιιι·:ει Μενα όποια ει ιιεκε8ειΒγιιέιΙ 
@Μι νοιοιόει. ιιγοι·ιιόιιΙε. Μπιτ ἐγοπιοτιιόΙ 
Μι νιεεεειι€ειι·2ειιεΞιι τοΙ:ιιιιό Β ι· ο ιιε ε ει ι ε , 
ιιιοΙγ ιιέΖοι :ιών τόμο οΙιοιτιοαοι6Ι:. 8ει 
ιέιειοι·ίι ΙἐιειιειΙ‹ νοτιιέΒ Η ορίειι€ειι·ι 
των, ΜειοΙιτι‹ὶ, ΝιοΙιιιισιιιι, που 
έιΙΙιτέιε @επι ΒόιοΙιιιοε, τιιιιιειειι Με εειῇἐτ 
ιιΙειριιεΞιιιιει!ιιιεινει! ε ει ι ει τ ε 2 ο τ ιι ,- ιιιιιιειι 
Νιου ει2οιιΙιειιι Νιου ει ωμιιιΖωτι 
εύε;, ε ιιιιιώρ ιειιιοτιειιιοεεόκ σε πιεις, 
πιό!γ ΙιειΙΙΒειιίιεεειΙ ιιιει!Ιὅιιοιι!‹. Απ ει” 
ε2ειιιοεόεοιιέε 65 Βι1ιιιὅΙ‹ Εϋνοικο2ιιιέιιγο; 
-- εεειι Ι‹ὸι·ι‹ιοιιιοΙ‹ ΜόιϋιιοιιιοΙρ ιιιειΒιιΙ‹ 
Μπι, ε οΙὅΓοτὸιιΙΙιειιιιειΙ‹ εεινόε ΜϋιιιΙέιιιιιγοΙ 
65εεεΙεϋινο 18. Ποιιετι ειΖ ειξςγνίεΙκότ 
(Ηγότοοοριιει!ιιε) "ειναι ει ιιοεοΙο;ιοιιε Μπιά 
ε2οι·Ιιό! οΒέε2ειιι ιι ει!εειήει ιϋι·ι1Ινο πω, ε 
ιιο!γειιο, ει ιοι·ιόόειει, 8γιιΙειειέιειιε, 
όε ιιιεΒοε ειε;γιιειιιιειΙοιιι οιιιονοιόει 
ειιειιιιιει, ν:ειΙιοτι ω Με! οΖοτι Βιιιο8εέ:€ 
Ιώι·οιιιιειιιιέιτει τιόενε ποιοιιιοειι ιιει!εικιειετ Σει 

0113Πιιιιι€, ε: ιι ΙιειοεειΒγ πιοΙΙικτ οι·ιιειι τει 
πω:: ιιγετιιιιι‹- ε, ιιιιϋΙι ιιιιιιιιιω Πει 
Βγοπι. ι _ 

Ηει ει Ιαιινωιιό οΕο2ειιο!ιειι, ιιιο!γιιΙκ 
ει2 ειι;γνί:Βόι· ε2ειι·ιιιειΖειεειι. Μι!ϋιιϋεειι εΙὅ 
ιιιοΖειίήει!ι, ιοΒιιιιιϋΒ, ειΜαιτ ιι ιιϋνοι!αι 
:Μπι ει!ιειειιιτιΚ: 1) Α ἔγιιΙειεΙειειιει!‹ 
ιιειιι ι8ειι ιιιειΒειε ιο!ιει, @Η ιιιει8ειε 
ΓοΙιει <έγετιιιοΚειΚιιόΙ @κι ἰιιἔοτΙόΙιιειιγ ιόει; 
όε @επι ιτιο28ειΙιτιειε ειιόιιγι·οτιιιε:ετϋΒιιόι 
ι'οξενει , πιέΒ ιιιἰαΙὅιι εεινό-ΜϋτιιΙόιιγ πιτ 
ιόιιιιοικιόιι, ειιωιιιόει, επόΙιιίισόει όε Μι 
Ιει!ι (ει2 @γ ιιονο2ειτ εδω εεινόἔιιιειιιιόεε 
Ψειεεοι·εο!ιΙει8) - Μπι οΙὅ; ιιι6ι·εέΚο!ι 
Μαι ει ἔγιιΙειιὶἔιειιειΙ‹ π” ει ιοτΙοάειε ιιιειδει 
Ικοόνοειΐ Ιεϋι:ϋΙιτιόιιγειε Μπι εεινόε 
Μϋιιιιέιιγι νοτιΙιειι πιει€ει ιιώιι. Μαι Μει 
ροιοΙ‹ νει” ιοΚσιιεΖοιινιιΙεἔ, ειΙΙιει 
ει Ιιειιιιειιιιιεικ Εϋνειιι:ε:ιέΙιειι ίε_ιΙόιιιιειιιιοΕ 
Μ, νειξ.,ιγ Ιιότιο1οιιοι.ιιο€, ίο82ειειιι€οι· 
εειι. Βϋνοι!ωιώιιοιι, και” ΙιεΙγιιοΙιΙοι:;, 

τ σε ει;ιγιιειΕ οΜι·οιιτΙϋ ιιιιι€ΙιειοΒοάόεε, Μοτ 

ιιιίινοε ιιέιιιιει!ιιιειι, Βιιιιιὅι, οεοιιωειειειι ει. 
εΞι!τειΙ, ιιιο!γοΙ‹ ΜέειτίιεειιΚ Με! ει νέι·ιιεικ 
ετὅειιιιιι οόειίοΙγειεέιτ, ει: ιιι€οι·ΙέΚοιιγεόΒ 
Μιιιοι·ικόεο, ει κ·ἐι·ι‹οι·ιιιεέιε ει!εειιιειΙγο:όεει 
Θε ρειιι€ειιεει εΞΙιειΙ εεινόΜϋιιιΙ6ιιγι ο52ΚϋΖΙειιι 
Ιεόροεο!ι. 2) Βιιοιιγοε Βόι·ΐοιγει 
ιιιοΙ:, ιτιο!γοι: τει·ιιιόειοτι1Βιιό! Γο8νει εει 
νόΕι6τιιΙ6τιγειιιιοπ ιώΙϋιι6ε ιιειιΙειιιιιιιειΙ ιιιτιιειιιι, 
ιι. πι. ει: οι·Μιιοεο5, οιιι:οε 8·γιιΙειιιόεοΚ. δ) 
Βιιιοιιγοε ιεΞιι·νειιιγει!!κοινέιιιγοΚ, 
ιιιο!γειε ι!γοιότι Ικιι22ειάνειιιγοε ΒγιιΙειάέιεοΕ 
ιιειΙ‹ ΒιιΙϋιιϋεειι Κεκιι·οιιιεΚ. ε!) Α2 εω 
ιιι ιι τι Η ει ε ε ει ε; τιει!‹ !ειιιγοιιιό ΙιοΙιειινε'ι-, 
ιιγο!‹ ε!ιΙιειΙι Κιιιιοι·ιιόεο; οικω παπι 
τιιιώιι ει: οιιιι6Ιοι 68 Μπιτ. ἰι-ι ιειι·ιιΙιιειΕ, ωχ· 
οι·νοεο!ι τ. ι. Με τιιιιιάειιιιοΙ ο5:ιΙε €γιιΙειάειει. 
εεήιιίιοιιοΙ:, νέι·ϋι·ιτόεεε!, όειοε ιιι€ειιιγιιγει! 
Μ" ιτιόι·ιέΜιοιι ειόει!ιο2όι:, ιτιιιι6ειι το 
Κοτιε2οιινεε ιοι·ιόόειε νειΒγ οεο!ιιέιγ Μιτε 
Μειω!ιοτι Ιιονεε ειἔγνί:!‹όττ και” όρρετι 
ειΒγΙοιιοι Ιειωιειιι, ιιΜο8 Ιοϋιιιϋεόεοιιοι, Ιιο 
ιιο€ειι!ιεοΚειι, έιτειιέιιιειιι ιοτειιιοειι ΙοιιοΙΙοιι26ει 
οΙγ ρειιειτΙὸΙειἑς ΙιειεπιειΙιιει!ι, ιιιιιιΠιει ει: ιδιοι 
ιιιιιιιΙαιεεειΒ ΜιιιοτιιιιοιΙειι νοΙτιει, νειΒγ 
ιιιιιιιιιιι ει τοι·ιιιέειειιιοΙι ει ΚότιοΙΧειιιι Κινο 
ιέειέι·ει τιιέιτέειιιιιιι οπότε εεπι νοΙτιει τϋΜιό 
επιιΕεει8ει, οπο οιιτειΙειιι ΙιειτιειειιιόόιιιΙι ει! 
ιειΙ θρρειιι ει2οιι ειΙΙειροτοι ΜΜΕ «Μ, ιιιεΙγ 
ω! πιο8 ειΚειι·εΞιΚ ει: έ:Ιοιιιιίιεό8οι όνιιι. 

Α Ιειεείι ειΒγνί2ΚόΓ ιόεΙειιει Ιοε,16ιι!ι 
οεοιιιοιι ιιοτιι ΙωΔνεΖὅ; -- ιιιοιιτιόΙ Με· 
νόειιό νοΙι ειεοιιιιειιι ειε 6ΙοιιιιιιιιΙιειεεειε 
εΙὅτειιιοιιι ι·οεΖ 1ιοΕιειιέεοΙι ειΙιειΙ ιιιοΒιιειιιι 
νει, ιιιοιιιιόΙ ιιιιώ!τιΙι ΙέρτιοΙε ει νιεε2ΙιειΜει 
@Με ειΖ ιεΙόιόι·Ιιο, ειιιιιειΙ ιιει8γοΜι τοιιιέιιγ 
ιιιιιιειιΒο2ιΙ‹ ει ιιοιοΒ ιιιοέιιιοιιιέεόι·ο; ι·ο52 
Μ, Με ει: όινοτόε ει ιι0ι.08568 ΙοίοΙγειεει 
ειΙειιι ει τοτιιιοε ει!Ιιηιοιιιέιι ΙειεειιιιΙιει Ιόεεειι, 
Μαι €γει·ιιιοικο!ε τϋιιιιιιγιτο οΙνεε:ιιε!ι; - 
άμμου ση τοε2 Με ει2 ειιοενοιιειΙοΙε ιΒειι 
Ιιειιιιειι· οΙν6ΙιοιιιειΙ‹ ε ει Με @η ιιειιιγοιι 
ϋεειεοει!‹. Πει ει €γει·ιτιο!ιοκ νιάειιιιειΙι , ει! 

 

ιιιιιΙ‹ ιιγιιΒειΙπιειε, ει Μι· ιιιιιιι1ώει ω. Με: 
Ο 



Ι82' Α !εεει! Βγετιιιο!κε8γνί:Κότυ6!. ··- Βεοϋιι!!:ιὅ!. 

--- ε!‹!‹οτ ω: εεει!ιειι ιό Μιιιειιειε!! !ε 
Μ!. νότο!. - 

Α !εεεύ εεγνί:Μ5ι· ε): όΒγιτεεει 
ι!Ιοιό!εε ε: οΒγ τεε:τ πιει· ε: (Με 
πιοιιτ!οιτεΜιό! “Με Μ; ει·δεε!ι!ι !ο!›ε!!ειι 
Με, ιιεε!εΙγοΜ όι!εε !ιι€.>,ειιγ τιιιιιάειιΕοι· 
ιιιγι!νέιιιοε Μάτι ο!:ο:ι.ε!κ. ΕΜ π): εεετ!ιειι, 
!ιο! οΒγ ιιιεει!‹ οι·νοε ιιει!ε!γο!πει. ε!!κε!ιιιε: 
ι.ειοΜ., πιέ!ιειιγ ύτειιγι ΚΜ Με!! ε: εΒόε: 
“Μαι Ρ8%080!ί ΜΜΜ: Μ, πειτε ε εγω· 
πιο!κ ε!οιιι!τότοε Επι. ε 24 ωεεμ ἰόὅε:ε!κ 
ε!ειι ι110ε!ιε!!.. Α ί6ιενε!!ει ιιιιιιιι68 Με Ιο 
εγειι ιτειιγο:νε, Με" ε !ιετε;.; ετεῇἐι. Με 
πε εενετι , εΒγ τεε:ι ε: εΒγτό! ε!νοιιό!εε, 
:Με τεε:ι ε Μνέι!εε:ιεει ό!οιιιιί!ι·ε!‹ τιιίἰΜι 

ι!όεειτ. ε!διιιο:ιιιι6!εΒ !ιεεειιιι!κ. Εο:ει.εενεε 
!ιειιι6!οε (Τετι·ε τω. τω) οει!!εοο:εωιε: 
π! (πρι. ω!!!) :ι!!:-, ρετ]ε-ϊὅ:ετ!ιειι 
(ε!ι!ι.. Μπι.) !‹6εὅ!ι!›ειι ρεεε εγί!ε:ι! Με. 
ρεφ.) Με ε6εε !κείοι·ιε!, ε !ιειιγ8γϋ!ιευ 
πι! κια ειιεεοΜιειι, ιιιιιειεηιερεΜ !ιό 
!γεε!ιύ:ό!π ,' τιιε!εθ ιιιιιειετ!ιοτοεετεεοΒ ε 
!ε!ιε!ιτε τετιε!εεειι Π10€ ῖοΒτιε!‹ ε ῇενε!!ειο!‹ 
τω: ίε!ε!τιι. Νε!ιε ε:οιιΙιειι ετε!γοε!ιειι 
ε:ιι!κε68 ε ϋεΙοεὅτε ΜΜΕ, !ιγάτοιιιε! ιτι 
Ιειιιιιπιτοι, Ιιεε!ιεικό ιοττέι:ειοι (ΙΜ. !ει:ει.) 
εόι ῇεΙερρει ιε τειιι!ε!ιιι. Πε ε Ιιὅτ εεετε 
με, πειτε: ; Ιεε;γπιε!εε εο:ειιε!ι πιοεεεο!ι ῇό 
ιόΒο·ιιγειι Γοειιε!: !ιειιιι. Πε πο” ετ6Γο 
Βγεε ε!! Με, ε!‹!‹οτ €γϋιι€ε !ιεΙιτιοε-Γοττε 
πι!. Με”, !‹ερειιιιὅτ (ετιιιοε) εὅι. ρό:ειιιε-. 
νε! ιε Με εόεε!ιειιι νεο ιενε!νε; ε: όιτειιὸ 
Μιτιιιγειι ιερΙε!ό !εΒγειι, ε Με !8ν8Βὅι°8, ιό 
α!ε)!κειέ_ιι·ε εει. Ξε ίοι·ε!!ιεεεεε ὅσοι!. 

Μ. Ηε!!, ΑΙιετιιετ!ιγ, Ποοο!ι 
Βγάτοοερ!ιε!οιό πιενε:ει. ε!ει.ι εεῇει!εΒοε 
!ιιιιιετ!ιόε!ιέί! ε:ει·ιιιε:ό εεγν!:Ι‹ότ-τιοιιιι1 !ιο 
ι.εεεεεετ !ιο:ιιε!‹ ε!ὅ. Ηεεοιι!ίι. ε: εεε-εω 
νί:!κόι·!ιο: (Ηγι:!τοο. εετιι!ιε), Μπιει·ιτεε!ιό! 
ε:ει·τιιε:ι!‹ Μπιτ ω, εε εεπιιιιι Με): οεε!ι 
εγειιΒε νιεε:!ιειεει ῇε!ο!ι!ιε! Ιερ Μ!. Μ. 
Πε!! Μάτι 2 !κόι·ε:ε!εε νεο επι: !ιει.ε8 
εόΒιιο!κ, ε: ι:θειεε εεε ιοιιιιιεεέιε ε:ε!κε. 

Α: ε!εὅ!›ειι πιό: ΒγειιΒε ν!εε:!ιε!.εε !ειε:ι!ι 
ιε!ετι !ειιτιι, ε: ιιιο!εό!ιειιι ει: ειδε πεπιε 
ε:ι!πιτε!ε ιιιιιιι!ώ!ιιι. Με: ΙιεΕεεεεε ιιε!ιιιι!κ 
ιε ε: ε!εό!ι!ι οε:ιέι!γ!ιειι εγειι€ε, οι·ὅι!οιι 
ε:ι1!έιΜὅ! ιιειιι:οιτ €γει·πιε!κε!ιιιιό! ίσκιο! ε!ό. 
ΙΒοιι !ε τετιιιιόε:οιεε, Με): ε:οιι ε:οπιοτιι 
!ιειι1ιέιιιγο!‹, ιιιε!_γε!κ ε ε:εΒόιιγεεε Μεότε 
ιό!ιετι ιε!ειιιιε!ε ιπισε, πιιιιιι ριιιο:ε!ενεεδ, 
ε!ι·οιιι!οικ ιερ!έι!ει, ι!ε:ιεεεεε Μειιγε, τω: 
ιερεό!Μι!ι ω) , εο!κ!κεΙ νεε:ειιε!ιιιεεε!ι!ι !ιε 
ιο!γεει 8γε!ωτ!ειιε!: ε εγεττιιε!ι Με! ε !ιο 
τοε έ!ειπιδεεεότε. - 
_ Α: εδώ: !εόι·!κόρ ΜιιιετΜειιο!ι εε 

νετΙιιειιγιιε!κ Με!! ιιιιι!ειιε, ιιιιότι. ιε ε 
νότΕιιειιγιό!ι εεγνί:!κότ (Ηγε!τοοερ!ιε!ιιε ε: 
ιιιειιΜοτιε) ιιενε:ειει εο!κ!αι! ε!!κε!ιιιειοεε!α!ι 
ιιε!‹ τετιοαι. Α: οΙεὅ ε:ε!‹!ιειι ε έγει·ιιιοΕ 
Με): ιιι€ετ!όΒεογεεεει, ωωιιιοε!› ότ:έ 
Βειιγεόεει. ιιιιιτει, ε!ιιιε!ιό! 8γεΜ·επι ΜΜ 
ετ!, ε: επ:: νϋι·ϋε) ε Εεε!. ίε!ιι!ετε ίοι·ι·ό, 
ε: ότνετόε ε:ειροτε!ι!ι, ω!ι!ιτιγιι·ο Μέι! 
Με !ιεείο!γεε νεο Μαι. Πε εετιιιιι! ιανο 
!εε εεπι ε!! Με , εΜεοι· ε !ιετεεεόε ε 2·ι!!!κ 
ε:εΜ›ε ιιιειςγειι έι!τε!; ε: ενο: ε!!ιε!νετιγυ!, 
ε ιιοΙε!‹ τιιεε!ιι6εΒιι!ιιε!ι, ε ε:ειιιε!‹ Με 
:ετνε!‹ ε έτ:όΜει!ειιε!ε ιιιετεὸιιε!‹ ε Γόιιγ!ιι 
μι· Μπιτ; ε !έ!ε!ι:όε !εεεύνε, ε:ε!ιε!με 
!ειιιιέι, ε εο!ιειοΜιε! νεεγιι!ιιό, ε Μπι; 
ε!ιιι·νενε !όε:ειι; :επι τιι.Μιτι ε:ετε: Μτι:ό 
!‹ϋ!ιϋ84ἐε ε!! ω, ε: ετό ιιιιιιειιι!ώ!ι!ι Μ", 
ε !ό!εε:όε !ι6τ86ε, ε ΜΜΕ !ιι‹!εΒε!‹, ε: 
έπνετόε Με, Βγειι€ε, ε !ιε εεεε!γ πισω 
!ιο:ει!!ι, ε Βειε8ε!‹ οεε!ε !ιειιιει· ε!νεε: 
ιιε!‹. 

Μ. Ηε!! ε:ειι !ιεεεεεεε Με!. Με 
Με Μιιιε·τ!ιόε!ιοτι -- νέιι!ιιειιγ!ιεπι - 
!‹ει·εει, ιιιε!γ νε" ιτιεεέιιό! ετεὸὅ, νε" 
νε!ειιιε!γ τιιοετοι·εόΒεεετι ο!ὅ!ιο:οι.τ εσω 
ε τει·ιό Ιιεείο!γεε,νέτνεε:ιεε νε” ιιιεε 
Μιιιετ!ιὅ Ιιεεεεεόε!ιετι νεε:! ε:ετιιιε:ειετ. 
-· Αϋετοι·οττι!ιιε 6εε:ε!ιεεοιι!Με ε 
:ειι Μια ε τόἔιε!›ϋ Με Με! ,,Αρορ!ει:ιε 
ε: ιτιειιιιιοιιε“-ιιε!‹ ποναει! !ιοτεεεό88εΙ. 
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Βοοο!ι ε: Με!. νεΙεπιεΙγ ΒΥ0Π8θ868Ϊ10 , 
5 ε: εεγ!κει·Εεε68 εΙ68ιεΙοη8όΒόΒε Με!γειἱ. 
-- Ο ΞΗ18ΜΜΒ, Η που εεετε!πιει εε): 
νέι·Μεηγοε!ε (ΟεΜτεεεεωΕ8) :ιενειἱ, Ιώ 
νειΙκοιὅΙεε ΒΥΘ|Κ82π ει Μο!. εΙοαεεΙΙε8 
επε8γει·εεεί: ,,ΜοεογΕνε! ἱπΒεΙ›Β "επίτ 
ιειὶ!κ νεΙεπιοΙγ 6Ιειωιίί νε” εε- όΙειωϋ868 
ετό!γε (Βιιω·εΞε) νέι·Μειιγ εΙτ.εΙ, ειιιιγἰνεΙ 
εεεχε!ψ ω«ωεεω πιεεε8πε18.εω επεεΙ‹ 
ὶε8ετ!6!‹εεγ8ό8ε Μ, ε Ιοε8γερΒόΒε ἱε€ει·, 
πιοΙχτε Π1Ιϋπεεε εΠΒΙπε νεΙεωεΙγ νΞ882Βε 
Μ: ΒενειΒειεπ νοΙοε, νἐτΙιἰεεγο8 6ΙοεπιιΊ-. 
Με, :ΜΒ ιϋ!κό!οτε8επ πιεε66ευ!νε Με 
Ο88Π, Ιεί62όΙ8808 Βθν08 ν888ι8υ8ετιειο0. 
Μό: ε!ὅ.“ 

Α ῇό8Ιει που ε88τεΚεεε, πιοΙ'γε!ε 
Με ε ι3θω88έΒ πι68 εΙόΒ Μάιο ἰ8ωετιειἱΕ 
πιεσε, ]ό; ειοπιβειι ε ΙιεΙεΙκ νοιήε ιιιεεε ιι 
τεε, Με ει, κτιε!γ ύ” Ι8 8]8Π808688Π 
εΙεριι!, ιυό,·ε· Βγϋεεἱτδ 8:ετοΙ:!κεΙ ακτο 
ωοΙΔκειἰΚ. 

θγόΒγἰιε8εεΙ οΙγειι 8ΖοτεΙκ ε! 
!κεΙππε2επάόΙ:,επε!γε!ς ε βέι08(ΐ Π11ΉΚϋόό8ό$ 
τοικΙΒε ΜΜΜ, ε ΙιεείοΙγε8τ εΙεΙΙίτευΕ 8 ε 
ΒεωΒ ετοῇόι ίϋΙ6ΜεεπεεΕ Βόρεεο!κ. 16 Φή 
Κετ6ῇ, επότ86!κεΙτ ΠΙ0ΙΘ8565, πεεΒοηγ (νἱ 
Βγεινε), τεεετεειτε, πιετεειΙιε-Βειπιόεγὶ€ὅ 
ω. νεεεε!κ οπο ΜΜΜ: ῇενεΙνε. 

νἱι8ἔεΙετοΙ: ε 8ϋι·νό!γ 68 8ϋπιό!τότ _ 
ωι·ωόειοΦο, 1'ϋΙοιπέσε έ8 εγός”ώσε ΜΜΜ. 

Η. 8οΙιοερΠδΙ. 
. (νέΒε). 

Π. λΙ-εϋι·νό1γ-ε!εΒοΚ (Ρεου 
6ο8οι·οΕυΠο888). Εεεε εΙιτενει688. εεεγώεε 
Μπου!κοτΙοπι Ιιε8ιεεΙυΙ: ωεππγΙΒοπ ε: Ι ε. 68 
ε. εΙειι Μιεεετετε, 68 Μαθε 85ΜΜ ω 
Βοτιιεε ῇεΙΙετε2ε1τ ΒθίθΒ8688$ ,,νεΙόὸὶ εετ 
νἐΙγΚόττιεΕ°° π1οπτ!επι; πτΜδε εεοεΙ:ετι 
82εωιεΙει1 Ικότε!ε&οΚ νεπεε!ε, τεο!γε!ε πω! 
Ιό ε ,,εϋτνόΙγε8“ ΜεΙΙόΒεονετ 1επιεἰ 82ο!κ 
Με, ε πόΙΙ:ϋΙ Με” εεο!κει Βετει·ο2οΜεεϋ 
εΒγ8ἐ8τε Ιιο:ΗεωεΙκ, Μπι ο8υρετι επε 
Μ” ειο!κ ωἰιπ1 ΜεΙι εοενΜότοΙε. νεΙεπιεΙγ 
<έγει·ωεΙα, Μ ειοΙϋπ ὶΒεε 88έ5256888 νοκ, 
πιεὅΙιἱιτιΙὅ25Κ, νε” Βετιγετό!1επ (Μ888ΓΠ) 
8ιεκινεό; Με ειοε Βετεε86Βε!κ :Με Ι'ο!γ 
ΜΚ Ισ τεεάο88ε, ΜοΒεπι πετΙνεΙ: Μετω 
:ιεΙ‹ Μπτε ε νέτϋετι, Μέ Με! ε Βόι·, 820 
ιπεΙ‹, πιὶτἰΒγεΙ: 68 σ8οετο!τ πιεετεωεάκετ 
ΙπετεεΙ‹, εε επ επ πεοπό]ιι!κ:- ο εγει·ιτιοΙε 
86ενόΙγε8. - ΥεΙεωεΙγ 886828!! 8865256 
888 8γεττεο!κ ΜΜΕ 68 Ιιύεεωο8 Μειω 

2έ5ΒΘ β νεΙεπιεΙγ το8εεεωε 86πι6ι·Βου 
(!ιοι·ρε8) 8πεενε‹Ιὅ θ8γόΠΠθΙ, ο8εΕΙιεπιει· 
8ιἱιπε !:ϋΙϋεπε88όΒετ ΓοΒιιη!; ό8:τενεεΜ 
ε2ει1εγετιεεΚετιἱ8, 68 8!ώκοτ ὅ!. 86τνέεΙγε8 
ΜΚ ωοεὸῇιι!‹, ί" νεο ε εοΙοε ε Μεινε 
εγε8, ι·11Ιιε8 - νε" πιέ8 ΜΗΝ. ΒότΒειι 
8πειινοόδ 8ΖΗΜΙΚ Με! ΗΟΜΜΕ! €γετιτιο 
Κεεκε!.4 

Ε 82ΘΗΠΒ ε: Πχ ΒειοεοΙκ 8 ΒΒΕθ85ό· τ 
8εὶΒπεΙ‹ εΙεΙαετεἱ οΙγ ΜΙΙϋπιΜΖὅΚ Ιου 
τιεΙ‹, Μ" εποΙΙΒεπι ΒϋπεγοΠεϋ868 νε" 
ΓσΙπιεεε82τεΙι Ε6ρ2ε!ὅ ετὅ πόΙΜΙΙ σεβό 
Βετ πεπι τεΙεΙΙιετιιεΙ:; ποτε εΙΙκοτΙιειεΕ τε 
Μι εΙΓεῇοΒει 5θΠ1 :ΜΒ πισω. Μπο8 _εΙερι·ε. 
ΠοεάοΗιιεΚ ο8ε!: τεεἔυηΕπεΙκ 8ο!κ ΜΗΝ 
Βόυ!εϋτεεε!εετ Με -- 8 Μ :Με €ιιώε, 
(ΕΒΕ πιεεε ε 8ϋωϋι·-Κϋτεε ἱ8 ΜιιιγίόΙε 
Μοπιεεώεε ΜΜΕ Μ!! πω( - Βϋτΐί!· 
ΜΗ -- οΙγ "Δω, 86υνό!γεεεε!ε πτωτι 
εωι 82επηεΙεο ΜΜ.›εΙΕ Βόι·εΙε!κοΒετ Με· 
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τιειΙ‹ Ιιέετει, ποιοι. πιειε Βιιιοιχεε Ιεότειειιιι Νι 
Ιεειει επι!. Τει!ειιι επ όΙοτειιίίνοε νειἔντειτι ο 
ιοΜειιοιΙιειει νειΙειΙιέιι·ει ΜετιιόΙιειιγ έιΙΙέιεροιιι 
κι νεπωιιτι, ιιιεΙνι·ο τειιιιει52Ιιοάνει ο ΙεότοΙεω 
εειιειιεειΒοεΙιειει ι'οεΙιειιιιιΕ ΜΙ 65 ἔγόἔνἰιειιι‹ἱ 
ΙιειιῇιιΙ‹; εκ πιοετ πιέ8 ει Ιε8Εϋ2ϋιιεό8εεΙι Μ' 
8ειΙιιιειΕΙιειΙ ΜΗ ιιιο8εΙ6ΒοάειιιιιΙ:. Α Ζ Πχ ο κι 
ο8νέειοΙ:ιιοΙκ ΒνειΙιτειιι ιιιτιοε ν. 
ιιοιιι ἱΒ νοΙ·ι εειιιιιιιι ειΠιειει Ιιέιτι 

τ ει Ι πι ιι Κ , τεεεειΙ|εειιιι!ε εΞε Μιιό26εϋΚ Ιειιοτ 
@οτι ΒΠΙϋιιΒϋΖὅ , ετιιειειειι ττιεἔϊιειτἑτο2οιτ 
τινοπιάει ιιὁΠιϋΙἱ. Ιω ιτιο8νεπι ει άοΙοες ει 
ερεοιΓιοτιε ΒγόἔγιιιόὸὸειΙ ιε; ε2 πιέεέ 
τιειοει οι" "Με οεειΙ‹ ΜιρΖο!ι ειΙειροιι Μη. 
Νεειι ειέιιτιιενειτι ειιέι·τ Με που εεεω!ιοι, 
ιιοΙ νιεεεεινετὅειϋει όε Βϋεϋιιεό8εεεό νέιΠε 
τϋΙειΙιοτοενεέν νει" ΙιιιιειΒόι· Με οΙὅ επ 

ιιιοπτινιιιόΒόι ε2ειΕιειτι Βόιινι·ει Ιιει8·ννι; που 
€νό8νΝέιε ειΙειιτ Ιεἔιιιιώιιιι εο!ι Μει-όιεΙτ 
Ι‹ινειιιιιει!‹ ει ιιειοἔεΙ‹. Α2 έινειεχν ιιϋνεΙιεει 
ιένε! ι·ειιιόειειειιιι. ει Σ, νει” 8-Πε Μαιο 
ει” Με νέιΙτοΖέιε ι€ΜέιιιΕ οι έ!ετειιίΙειέΒιιετι, 
ει Μπι: $οιπ5ιε, ει τει επιιόιι, ει τοπ Μ 
€νειειτ, ιιιιτιεΙιει τιειΠιει νοΙτιει ῇειΙειι ; επ ι€ε·τι 
τω” όενειΒγ έε οι·ὅε οιιιἐε2ιὅ Μιεεε68 ει 
εοπΙιειει σπιτι Μειεινιιότι ει Ιιιιτιιτ!έ:16! εποε· 
“πιει ΙιιιΙϋτιιιϋποιιιι. Πει επ οπιΙίωει τι: 

ιιοπιόπινειΙε ιιει8νοει ει·δεεΙε; ει: οι·νοεΙειε ει” 
ω” ιιιοΒε2ϋτιι!μ όε ο ε:(ιιιτιειροει Επι· 
@Με Πιι·ε36ι Βειρ ει -Ιιειτο8 ει Μι·έι!ειω!ι «Μ 
Ιιοεέιεειι·ει. Με ιδιιΒιινιι·ο ει ιιι$ι·Μι·έι!ειιο!ι επικι 
τΙεπι ι!νε5 εοδό!νοε2Κϋ2ϋ!ι ΗΘΙΚΗ! ιε οΙὅ 
ΜοΜειΙ‹ ῇὅιιΕ, έιε επικό-ει τινιι€οόι.ειτι Γει 
Ιει!ι!ι Μια επιιοΙιιι ε12εισ.ιει8οικειτ. - Μετιιιέ! 

ει!8ϋι·νόΙντ, 65 ει ειιοΙνειε ειΠετι ει Βόπιιιειιι ει, νιτέίεΙιεΕ-_Ιι2 ίε2ειάειεο!ε έε νιιτοΙ!όεε|‹, ειιιτιάΙ 
Ιιι€ειτιγΕιειιι Ιιι2τοε ΜιΙϋτιεΖοι·ι Ιιἰι·ιιιιΙ‹: Ιοἔ 
ΜποεειΜι Ιεειιό ετὅ5οιι¦ιτιἔιεἱιό όε «ετω 
πω ειοτοΙεΙαιΙ όΙειιιιι!ε, Με” επε!ε εοΙκ 6ο ιω 
Ιϋειιι62ό οεειοΜιοι ιΙΙειιεΙ‹. ΙΙΙνειιι Ιιειειειοε 
8ΖθΓ Ιοοιιιι ιιιέιτ «Η ιΜεικιεινειΙ οι·6ειωτι Μει 
επιιΜειε νΜιοιιι οΜειτει , Ιιει ιιἔνειι ει2Μ·ιε 
ιεδειγοεειιι ειιειιιιιε ΙιειεΖειειΙειι. -- Επι ει ΙΜ 
νει!κε2ό νότινι Ιεόε:Μοε.εττι: Βρ. Αφιειο 

ν όεεΜΙΙ. ειειιρΗ. ιιτιοιειε όιιειε, ΚειΠ ΜΜΜ. 
ιιι~ειο!ιιτι. ω”, .Ιοειιιιειε ριιι·ειο (σε όΙοιΙιοι· 
ΒιιΙϋτιΜπόεο 5ωεω) μ. %--2. 8. Μου 
οΙόειιιιόΙ ει Μοειιινε!ετιεΙε Ι Ικεινόε Μπέι 
ιινιτ ΜΗ ειότιι οειιΙαοε νίΛιειι ι·ο%ε! όε 
εεενο; θ ιιειρ ιιιυΙνει (εκανε 68 ι·ε8νοΙ) 
ε" ΙιειτιειΙ!ειΙ τϋΜιοι, 3-4-ιδη θε 4 Μάτι 
ΙιειειιιέιΙειτ ιπειιι 1--2 ΜΒ ιιιο882ιΈιιιιι; 
τιει€νοιιΙιειΒιιέιΙ 2-5 Ιιεινόε ΚειιιειΙι-8 Και!! 
ΓσΙειιοιιιιι. Ε ιιιοΙΙοτε ιΜειιινοΙόειτω! ενδειωπ 
!ιοιινΙιειεόε Εϋτὸὅτ ι·ειιτΙεΙοΕ τιιιιιόετι ιιιἔιεο‹Ι 
πειρ, νει" τιειρστιΙιέιιτ ιε (ει πιι ιι€νειιι ει 
:οιι εεεωΗιοιι , ιιιοΙνοΙεει ει2 Με” Μό" 
ετεῇε τιιοδ·Κιεόι·Ιόεότε πιω ειΙειροε Μεόι·Ιο 
ιιι!ιτο !ισε:τιει!έ!η ει Βόι·ειειιΙιειιι εισαι τϋπέιιι). 
ΑΖ ὁιεΙτο°ιιόινο ει ΙιεπειεττιιιοΕ ε8όε2ειιι 
οΙΙιειενειιιιειΕ, Μι!ϋτιΙιειι ει2 εινόε ιιιωει ε 

-ιιειΒνο!;ιΕι ειιιειξ.ςοΙεειτ Με· πιοΒ ει Ιιειιοε. Πι 
.ιτιειι· ιιέΙιεέιτιν520ι· ' ΊΤόνοε ΒνετιιιοΕοΒιιέΙ 
(ιιιεόι·ιοιιιόροιι) Με ιιεΙιειΖέΕτινι ΙιειπιιιιΙει 
:εφ (ΜΗ Νάτοι ιιι·..2) θε Βάι ε2επιετ· 
ὶΜειιινιἔ (ιοειιιιειε μ. ὸιιο) οιτιοΙέιπι ΜΙ ει 
τιειιρι τιιιει€σε, θε ειετι ειάειεΙιειτιει και Με 
ΙιέτιΒ εε Μπάση κΒΜεε!ι!ι νεεε:26!ν ν. ΜΒ 
τι6Η‹ιιΙ ίοΙντειιτειιιι -- ι8ει2 Μ” ει ΙοἔειΞ 
Βοι·ιιΜι Γ6Ιι1ἔνοΙὲε τιιοΙΙοιτ. ΑΖοτι εοΙ‹ εκει: 
εεειΙιεει, ιιιεΙνοι ῇοἔγιὅΒϋιιννϋτιΚ Μπου 
ιειΠιεια, ε1ΙεειΙέιΙ;ιειτι οεει!‹ εενειτοι· εοιιι νεινέτιΒ 
όεει·ο ε εΖειι·ιὅΙ ο!εοποπ νει!ειιτιοΙν εθΙοτειιίι 
εἐἔε·‹ιι Κάτσε ΙιείοΙνύετ. `Νόιιει ἱΒοιι ε2εηιο 
το‹Μ ει νιωΙΙοι; ει ε2οι·ιι|τ πώ: Μπόκα 
ι·ιειτ ΙεϋιιιινοΙιΙιό Ιοε2; ΙιὅεΜΗοΒοΚ -- ε 
ρειιιομεΞιεοιπ ιε Βνει!ιοε·ι ]εΙοειεόἔε!‹ ει πω· 
Ιιοεεεπειειι Ιιειεειιέι1επει ειστε. ΜοπικιόΙ ο 

τὅεεΒΙι ει: ιΙι!ειιινΚύι·, ιιισιιιιέ! 
σιδεοΒΙιεΕ ει ωι-ιιωσι, αυτιά-Ι 
πιονο2οι.οεοΜι ει ειιΙ-:ει·. Νοτη Μι· 

τοπι τοΙιειτ επ Με” Βγ68γοιιοιότ νοενιειιιι 
ΜΒ; Μ1ΙϋτιτιοπιιιιιεΙ: (ο!ιοειιιεοει εροοιι.)-·Ιιει 
τιεπι ττιειείιό εΞε νόιΜε2ΩΝότιειΕ; 6ε νειιιτιει!ε 
οΙεἔμιειὸὅ ει!ειροΙ‹ειιιιι θα Ιιιιιτιι. Λεω απ: 
ροι·ο2- όε οιοτιτεϋτνέ!νεΕΙιετι , ιιιοΙνεισεκ 
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πω έγόΒγιπέιπιιπ, Ιππινέε τ ΜνέποιιοΙ Μπι 
π1οιι εγόεγιιΙειε ιιο!πϋνοι!πε2επτ ὅτ Μι πι 
Ιπιππ. νοΙππιΙπ ειιο!π Μπι 2--4 ένω Ροκ:: 
(ιε οεοπιπιπόποΙπ ω. Δ 

Α Μ ε πιπιΒγε2επίί ιιιΙιιιιγεγόΒεπεΙ Μπι 
πιἱ πω: επι Μπέκ ει νέι·πιειιιιό @Με πιει” 
πιέιΙειπει πιιΕ<έπιπι νιιΙειπιει ιιιιΒγοΜι ειι!ποπτεΙ Μπι 
Ιιει Μ; εεειΙ‹ οεπι!π ει!πΙποι· ιιιιππιιιιιπ, πιει πιο! 
ΙειιϋΙπ Πιππιέ$!π ιε πιιιεεπιέιΙπειιπιειΕ, πι: ιιιΙειπιγ 
ροπ158 ειεο!π πιέΙ!πι1Ι ιε ω. Α @οσε-Μ ὐἔγ 
ΜΒΜ π:ειει!π ει οεοοεπιππιπΉ ο8γιιΖει·ίί ειπω 
τόπνειι·πει (οπιιεπε Ι:ιοπεπι) Μπἔι@οΙ, σε έι!8ϋπ 
νέΙχει!ειΙποΙπ όε πιιι€γοπιιι ιΙγοπι ΙιεπεεεόΒε!π 
οΙ!επι ΡωπΒ ΐοπιποε πιιέιείιό πω· πι ΖΜπιιιτι 
ῖὅΖοπο. Α Ιιειπ·πιει πιι6ιοΙπιππιει!π πωπω ύε πιει 
εποπιπι ει€ι8ιΒιιι ιιτέιτι ΙέιπόΙπ @μια πιόΙπιέιτιγ πιπ 
Με εεεπει ΒγόεγυΙπιι, πιο ι·ιιΙπέιπι ίιΒγ, 
όε ο” Ιπϋι·ιιΙπιιέπιγο!π Επι”, Μ;" 
πι ΒιπόΒιππιπιπέιει πιειέ.ειι ιιι:ιπιεει5%πι! οευρέιιι 
επιπιοΙπ τιιΙπιιιιοπιιτπιπιππιιπιι νοΙπιει. Α ι·πιειιιιπι 
οεειΙ‹ ειππΙποι· Ιο.Ειεπ πιιιειιιοε, ω οι εππιό52 
ιόε ποε:. -- Α οιοιιπέι. νειΙπιππιπιιι. πιιιππιιιιιγ 
Ιπόε:ιππιιόιιγεΕοι ιει εεγοπιι1Ι ο Ιπόι·οεειριιιιιιιιι 
πιιιι.ειεπιιΙειπιοΕπιειΕ πιιΙέιΙέιππι. Α νειειιιΙειπιγ (ιο 
ω. Μπι) ε26πιπιοε πειρειεει:ιΜιπιι ιιπέιιι Μπι 
0261- πέε πιπιιέιπιγιει!ειπι Ιπόε:ιππιιέιιιγπιειπ πιιιι 
ι:ιπιποΖοιπ, οεΔΙ‹ πι νειε πιει εΙιΙιεπι, ε σε ιι 
επέγεπ111Ι πο!ιΙιειπι ειΙΒειΙππιει:Ιιπιπό. ΜεΞἔ πωπω 
πιιιπε ΠΒγεΙπιιεΖπειοιιι -οΙνειεόιπιιιιπ. Α πιο· 
πιιιΜπιε οΙνσιπιέΙώι ιιιΙπιπιγ· πιέ_Ι!πιιΙ, ·ΙπονοεΕιό 
πιπιπέπιγοεπιπι!π ι.πιιέιΙιειππι; πιο πιεση ΘεοπεΕΙιοιι, 
πιο! επινπιπιχιι ΙποποενοΒγιιόΙπ πιο Μαι, οι 
οΙνπιπιό!ποπ πιειιιι πιπιπιιπιθΒιι1 1επιπιπ. -οι·6'9 
είπω. - ι - 

_ π ΙΙΙ. ΟιιιιιπΉπόι·οΙπ (ιιιιιοι·οιιΙοεω), 
νόι·Ιποποενε8γεΙπ, πιιοΙποΙπέιΙιειΙ ε τε8τ· ιπ 
Ιϋπιϋϋ2ὅ πόεεει!ιοπι Ιοι·ειΙποόέιεο!π ιϋππόπιπιο!π. 
Ειπε" Ιεπιιιιποιιιιιιιιηπι ποειοΙπ ειιιιΙπιπι ό.ειοιπο 
ΜΑΝΑ πιιειΒγειπάεπιπέπιπι Μ πισω εποει!επι 
πιει», :Μιά Ιπεππὅ εΙό%ό ϋεπιιεωιπιε, πω. 
πιόειπ πέη: Η5Νιειι ιεΙοεοπι άο18πιπέ|π Μ, 
Μι πιιιιπιιιιω9πι πιει πωπω Οι» 

Μι·ΙπιειΙπι) όΙεπιπιίπνοει ποειπ:Ιππιιι!π πιοππι αιτι 
πιειτοπιι. 

Α Ιοειιι:οπιγοεπιιιπι πέιπιγο!π εεγι!πει πω, 
πιο,<;γ ει ΒιιππιόΙπόπι @επι Ι‹ι1ΙϋπιΙιϋ2ὅ νότ 
πειιπιοΙΙεπιεεεόεοΙπ ε2ιιΙΙιεπιΕ. Α νε8γππιπι 
πιι68 Μ εαπ ΜΜΜ Πι! οιεεοπιιὶὅ Ειιιϋπιπι€52 
ποιόεοΙπει, ε Η ιιιπΙιει, ποιό-πι νειΙιιπιπι? - 
ππιπιππ_ Με2επι Μέ" ζ:ΙΖ οΙὅπεῇἑΝ ΙεΒΜιΙϋπιΙιϋ 
Ζδιιιι Ιιοινοεπι πιεπιι·νέιΙποπιποιπ, νέΒιόπο 
τοι·ιιιόειοπ- θε νοεχιιοΒ (ρπιγειοο οι οιιοιιιι 
πιο) πιπιεοπιΙό Ιει·ει!ποτΙππιέπιγο!πειτ πιο2Ιιπιππιπιππ 
οΙὅ. Εμ· οθέιειιιιι σεό$εεόΒοε εγοι·ππιεΙππιό| 
ρόιιιέιιιΙ πι πιοπό!ποπι ο" πισω 2ειοε!πόε ΜΒ 
(ιιιιιιοπ οπεπισιιε) πέιπιιειά, ε2 Ιπινέιθιιινόπι πιο" 
Βεπιγοπιόπι Α!! πιο , πιο οεπι|π Ιιειπιιιιπ· πιιὸὅνόπιιι 
ιε @ΠΚ ιιιέιΙει πι, πιέπιπι οεπι|πιιοπιι πιιιπιπιεπι 
νιεε2ειΙιειώε πιόΙΙπιιΙ, «Θε πι πιιπιπωιιι"ωπ πι 
ΙιοΙπποει!ιεπι πισω Βιιππι(Μπέ ιΞιπνάΙποετιιινιι 
ιπι1ιέιΙππιιπιιιΙπ. 8Ζεπειπιόπιι πιιπιπιπ, πιι ΙπιιΙϋπιιι 
ε68 νπιπι ε2επι Βιιπιιὅιπ 68 ει2οΙπ ΜΜΜ, πιε 
ΙγεΙ‹ ιιΕπιπιιό όε Ι‹ιιπιγειπό ιιιέιπι ΙέιιιΙιειάοιόΕπιιέ'ιι 
ΜΜΜ Ιει·πι!πόπιιιι9 _ πιιι οΙγ 8γειιιοπι 
εεει, πιιιπιι ει νϋππιειιγ (εοπιπ·Ιειιιπιει) Μάτι πι 
νίιΙπόπ; εΙΙεπιιιοπι νϋτΙπιεπιχ-όε νϋπΚοτιγ!πε 
(ποεοοιιι) ιιπέιπι ἔιιπιιὅιωι εοΙιει πιοπι Ιέιπποπιι. 
Ιω πέιιιιπιπιπιειΙπ ε2ιπιπέπι Βιιπιιὅιπ --- Μ: Με 
!πέιιιιιπιπι -- Με ει πιιπι νιειεεεινοπὅπὶιΙπ. π 

Μπι: ιιιοπιπ1έιππι, πιιιπιπΙο2οπι Βιιπιιὅιπό 
ποιππιεπιπ ιιιπιοεεπι ιιιιοπιχοε πιγοπιιάύιοΕ (πιπ 
πιιιε), ότι πιιΕπιπιοπιπόΙσ Κοτύ, πιώ, ιιΗπιιιιι 
ΒγειππιοΙπο!πεπ ΙέιπόΒ εε Με! πιοΒιι'ιππιιιόπειιπιπ 
ιιιιπιιιοπι πιπιπέιποιοιπ ΙπιιΙοπτι (πιπι1ιιτιιε) πιό! 
πω, Αεοπι ίιεεπενέπειεππιεπ πιόΒ ιι: Με πιώ 
Ιό!πΙοπιι, Ιιο8γ ει Ιππιπιγειτό!π ιιπίιπι πέιππιπιόοπι 
ΒιιππιπΉπόπιιιιιι αιιιιιπιγιπο πι “κι πιιιπιιΙεπι 
ΙιοΙπόειτοιιιοπι ε ο ππιοΙ!επι πάπια ει: ίιω|π|ειεπι 
Επι πω" εεέιιιιππιειΙ ει πιιππιπ:ΙεπιπόΙο ΒΙΒΜΗΠ 
ιδιιιΙππιππιειΙπ ει Βιιπιιὅιπ - ει επινόε πιέιπ·πγξι!ε 
8γειιπιππιπι ι!γΙποπ ιεΙοειτόπνό!π ΒϋΙοεεϋπιπΉπ· 
Μ; ει: εποπ1οπι ΒιιπιιὅΒόππ-ι6ἔΙιπιπι οΙΙοπιιιοπι 
εο!πε2οι·,οευρέιπι οεπιΙπ ει ΜΜΜ: ά!Ισππιἐιπιγἔι 
Μπι ΜΜΜ; !πιεοΙιΕι πο” πιπιΒγο!ιπι επιππι6κει. 
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- Ει16ιεεΙ8 ε Μ$νειΕοεδ Με ειιΜέί!ιότ 
οεπεΙγι ΙιοιΙιετιιεΜ Μ: 

ε) Α: οτεεειι, εΙΙκοτνειιγοε 
ΒιιΜ δικ Μ; ῇεΙΙεΜ2ὅὸἰΒ οι , Μέι· ΜιοΙὅιτ 
ΒόρΙὅὰόεε όεει·ενοΙιειίί νοΙιιε , εε εΙ6%ό 
65Μοι·τ ιὶιὸὅνόεεεε εΙΙιοτνειιγοε ΜΜΜ (Βε 
Ιιιιιιε ρΜγειιοιιε) εκει. Βιι ΙεΙΙιι65Μετοιεεωι 
εΙΙιτΙιετοΜ, ΙιοΒγ ε τιιἀὅΒϋΜὅΚει επ ιΙγειι 

“ παεί! οΒγέιιο!κιιό!, Ιϋ--24 έν Μπι, 
€γεΙιτειι Μιιιιιοιι ΒοιιάοΙΙιειό σε ιιέιΙΙιιιΙ, 
Μ”. ει οΒόει86ΒιιοΕ !εἔὶ:οόνοιὅΙ›Β (ε Ιώ 
πϋιιεόΒοε ίοΒεΙοΜ ε2ετιιιι ο Βόι·ι·εΙ ΙιοΜΙο!‹ 
οΒγειιεετ έιΙΙό) ἐΙοτνιειοιιγοικ ιιιιΖιιε ΙειτεΜ 
ΜΙεῇΙ6ὸιιι. Ι.εΙιετιιε ο Μι οεεΒιιοΜ νοΙε 
ειιιΙειοτι ΜεΙιεϋΜ6'Βόι·ιιεΕ ιιενεπιιι, οΙγ 
εΙ!ειιιιότιεικ ΙειτεΜ ει νειιοΜ έ:επε οΙεδ 

ΙιεΙγΙιεΙι Ε6Ιιιιιι6εότ ε ιιιιΜΜιειι, εε νοικι 
επιι·ιιιτ οεεικ Βἐεὅιιιι ιϋι·ιέιιιιεΙκ Ιει·εκοόε 
ειοΙκ ε ιιεεόΙοαΜίινοΜΒειι. 

Β) Α Μεειοόι·ειιάϋ ἔϋΜὅΒὸι·, 
νεἔγ εΙΒἱιΜὅΒόι· (εεοιιιιάει·ε οιιει· 
Ρειειιιιο- Τιι!ιετοιιΙοεε.) Με ΜεεεΙόει ε" 
-- εΙτεΙιιιιΙ‹ ΙεεειέιιιΙι ιϋΙιιΙεΒεεειι 6ειΜει·ι 
νέι·Ιιετεεεεε, νε” Γοι·ι·ό, νε" ιισιιιι ιο 
!γεΜιι, ρύΙι1ειιΙ: εΜΒετΙιιΜΙὅ, ιοΙιειιιιιΜ 
Μ, Ιιειιγετό, όε ΒιιΙ6ιιΜ3Ιε ο!γιιοΜϋ Μι· 
Βιιιο,εοΙ:, ΜεΙγοικ ΜΒΜ: Ιιενεειι6 επ ε:Μ 
ιιωιι -- ι·όεειιιι. νεΙόάι (εΙΙιεει οι·εάειι1) 
εϋι·νόΙγικότ-, τόειιιιτ ε ε2εΜοε εΙεΙαετύ 
ΜεεοόΙεεοε νε" έι!εϋι·νόΜιει ιειιιοειιε!ι. 
Ψειιιιεικ ωΙιετ Ιε:εε (εκειιτΙιειιιετιεοιι) 68 
Ιέιιιι6Μ1Ιι (ιΜροτιειιι6'ε) ΒὅτΕϋτε,ε ιιιέιιι ο· 
τα!!! ΒΙιΜὅΙ‹, 68 που ιιτόΙιΒἱεΙ‹ ΜΜΕ 682 
Με ε Βιιιιιδικόι·ι. ε εϋι·ν6ιγΙγεΙ; Με38 ρεειε 
ε νιειεπενει·δεϋτι ΙεπιἐΜιΙι Βιιιεἔ-εΙεΜειοΚ 
ε νεΙόιιι 86ι·νόΙγΚότιιεΕ, πιόν 
εεε·ι~ιιιι, εε ει·ο2ιεινει· ε. ε έγετιιτιο!ιοΙ: 
εΒγε2ετϋ ΐοιΒοεπε ιιιέιιι τέιΜεεό ειιΜδΙ: 
ειοΙ€ε!ιιεΙε ΜπεΙ6Ηί! ε: ίι!ΒιιΜδΒόι· 68 ε νε 
Μαι 86ι·νόΙγΒόι· Ι:ϋ2ϋι.ι ; ε ε Μεε ιιεΜ Με· 
ιει·οιΙιειό εΙεϋτνόΜιότι Ιέι:ειΙειι Η1τεεε!: 
Με" Ιοι·εΙ‹ο‹ιό @Με Ιώροιπι!ι ε ΙεϋιοΙό!ιοτ 

ε: εΙΒϋινόΙγ -- «Θε ε Μεεοι!!εΒοει, νε" 
ε!;,ςιιΜδικότ Μ”. Βδτ Μια Μοκιόειιι ε: 
εΙ8ϋι·νέ!γ- έει ε ΒΙ1ΜὅΒόι· οι·εόετι·ο ε εται 
Μόιιγι·ε ιιέ·ενε ο" Ιιετεεεό;,;. 

Α2 οι·επΙετι ΜΜΜ εΙΙειι!ιοιι “Με 
ο|γ νιΙεεοε ΜΜΜ όε ΜΜΜ Με! ιιγιΙνε 
ιιιήε Μεεετ οΒγέιι ΒιιΜδικότοΙκ και, Μιιιι 
Μι!γειι Ιιετετοποιτ εΙεΙΜειι ιι'ίιιι!ι ειδ ει εΙ 
Ιιεει ΒϋινόΙγΚόι· Μιιιιιειι Μεει εϋινόιγΒόι·ι 
εΙίεῇο!‹ ΜΜΜ. Ε Βάι Μ” ι!Ιετὅ οΒγόιιι 
ΜΜΜ, ίεῇΙὅτΙἐει ο!‹ εε €γόεγιενεΙΙετ πή 
ῇοεειι ΜιΙϋτιΙιϋιτιιε!‹ ε[εγΜεειό!; ε2 θεμι 
Ιιειιι τοΜρεεεΒ, ε ΜεεΜιετι ιιεεγ @€6 
Ι‹οιιγεεΒ ΙόιοιιΙ‹. 

Α ΒϋΜὅΒότοΙ‹ Βγόεγἰτεεε τεΒιιι€ειέ 
Με, έ Με Μ. Μιιιάειι ιεΙειισόεει εε:οΜ 
εΙόΙιε ιι'ιιιτεικ Μέι· ε Ιοι·εΒόεεετιεΙ:, ωσε 
ΒοΙ6 ΜινετΙ:οεδ ιερεεπειετοΙκει Μει- ε 
Ιιεεεϋι·νόΙγΒότ ιιτειι (τειιάειει·ιιιι ειὅειϋι· ε 
ΙιεεΙιετι, Βόεδιιιι ε Μϋι·ΒΜιι·ιΒγειι!ιοιι) Μ 
ΜΙδεδ ΒιιΜδικ, ΜεΙγεΙ‹ ιεΙ!ιιι ιιέΜιιοΒ Ιιε 
εοιιΜειιεΙκ ε εγοι·ΜεΙιεε:Ικόι· (ρεεόειτο 
ριιιε, ιοάοι·ιιιιι·ίεγοι: τιιιΒιιιέιεε) Ι:6ι·οε νει 
τοιετειιιοε, -- €γει·Μο!ιοΙιιιέΙ Βγ:ιΕι·ειι 
ΜεεεγόΒγιιιιιεΙ: ε @να νεΒγ ΓϋΙιιΙετι (ρε 
ιιιρ!ιοι·ιουε) Μιι·ΙΒγάεΒο!ι Ιιϋεἱιοῇϋιτο Με!. 
Πεγειι πι. ΜοιιάΙιειιιι ε Βγει·ΜεΕεε:Ιιότι·όΙ 
58, πια ε εγοι·ΜοΜιόι·ΙιεεΙιειι ΙιεΙΙεετόιΜ ιο 
ΙειιΙ6τό!ιοιι, Μάτ:: ΜνειΙιοιΙιειοΜ, εδτ εε 
ιετ ΜεεειιγεγιιΕοτΙετοΜΒειι ιε ειδιότι Ματι 
ιιοΜίί τιεπε ιιγοΜεέιιιι εεειιΜ έιΙιεΙ ω ωσ 
ιι6!κ Μ2οιιγίΙειιι. -- Εεεε ΒὶΙΜὅΙιιότ Βονέε 
νιεειΙιετεεεεΙ ίοΙγ Μ, 65 ε έγονΜεΙιεΕ Μόε 
Μπιτ ἐε ΙερρειιΒό Με !ι62Ιιε]ϋιτε εΙειτ κι 
ι·ειιιιοεοιι ιό! ειιιιιιι Η ε: ιιιΙειιγεγόεγοι; - 
Με Ιενεεδ ε ει·δειιό ιερΙε!6Ι: οιό!ε2ει·(ίειι 
ε2οΙ‹οιτ ωειοι. Ιιετιιἱ. -- Π" Με2οΜ Μεγ 
ε2ει· ιερεειιεΙειιι Μέι· ει ιϋΙειιχτιεΚ 3-4 
Με ΙιεειιιεΙειε ιιιἔιιι, ιιγειιΜιι·ιΒγάεεοΒ 
εισιιιιω ΜεΙΙειι, ιΙγιιοπιι1 ιιιεδειιπιθι εικό 
8γιιΙετει. Απ έι!ιε!εΜ €γειει·ετι ειιιΙΗ.επ 8 
έιναι. Β. ετ6Μεεεε2οιιγ ε Ιοείοιιτοοιι Μπιε 
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πιί! Θεοιοι ιπιιιιιιέι. -- Εκο -- (!ι!ι·έι 
πι!) πνιιΗιιι!ι·!€νἀειΒο!‹ !‹επιόπνε!‹ 68 Μι 
πἐ!!‹ιι!ἰε!‹, !ιόπειρο!: εὅτ ενει!Μιπ όνε!‹ ιπιι! 
πινει! επνέειππο!ο ε!, νειΒγ €νοπνει!6επο 
ιπειππο!‹ πι, ιπἰτ!‹ἴπ ιε !!055288 !κ!ει!Β Μν 
πει!ε Ε! ει Βοπνιιτοπ ιι ιιιὸὅΒἱιπιὅ!‹ δΠΥΒΒέν 
Με !εοπ !ιειεσπ!ό Ρο!ιέι·πνοε ειιῇιοε επνειἔο!‹. ¦ 
Επ πω· !κὅε2οἔι ΙΙ όνοει ενει·ιπο!κεπ !!ν 
πνειΕπιιιι!Βνε!ειΒο!ιπι πιί!ιότ Με! πιοει!ίτοι 
Μπι ει!, «θε ε!‹!‹οι· ι!επίιπ !ίιι!ειιπ, ιπ!!‹ἐρ εεοΚ 
πνειΕΒιιιπὅ!‹ νο!ιιι!‹. Α2 πωπω! Βιιιπὅ!‹όι·_ 
- να” ειένιέ!ι ιιι€ιεοά!ειΒοε (έι!Βιιιπό!εό 
Με) π!:ι!‹2ειιο!‹ εΙ!επ ιπόΒ ΜΜΜ εεππιπ! 
€νόΒνειιεττ εαπ τυπο! ε!ὅ!ιοΖπ!, πιο!ν ιι! 
!πει!ιπειε 68 ει!ειροεπειΕ ιοΒ!πιοι!ιειπό!‹. - 

νεΒιθ ιιιοΒ Με!! επι!!ιειπεπι ο” ιπόΒ 
α!!!!Β !ιοιιιίι!ν!ιειπ έι!!ό!ιο!ν!ιεΠ Μιπιπ!ιπειι. 

` Μ ει €ϋι·νό!νεεε!ε !ι:ιειπετιόεε. 
Α2 ετοι!οι! ει!!ιειει Βϋτνἐ!ν!ὅ! !αι2ε!νο ο8έ·επ 
ει: !ι!Βιιτνέ!ν θε 8πιπδει!ειΕΖπιο!ι!Β, ιπ!π 
@Με !ειιπέι! ιπ!πτ!επ !‹ιι!ο!‹ πό!!‹ιι! 
!ιειείο!νἔιε !'ε1!ὅὸ!ιετ!!‹ Μ, ιπε!ν @επ πνο 
!ιειε ε ιπε!νοι !ι!ττε!επ ε!πνοπιπι ποιπ ιππό 
ι:εοε. Επ !ι!!ιοτό!ει€ ο!ν τπόι!οπ ιϋτιἐπ!!‹ 
πι!πτ ει !ιδτ!ιιιιοΒο!ε (ροτ!ρ!ι. !οι·ιι!‹ὸ‹!έιεο!‹) 
Βϋτνἐ!νεεο!‹π6!; Βιι!ο!‹ π6!!‹ιιΙ ω" έε πϋ 
νει!εε2!!ι; ΒνειΚινιτι ι·οεΖ ω!!! όε !ἔεπ !ιιιι!6ε 
ει!”οΙνειι!έ!έ. ι:2 πω!! Β !'ϋι·ι!ὅ!‹ϋπ πω!! όάοε 
!ι!Βιιπνι ἐε τ!ιοιιπιοτ !ιιιεΖπἑ!ο!‹ ω!! πόει8 
ποπ, Χ3--)·. επιιιιετπν!! επι' πάπια. 

όεεΖω !ειι·ιει!οπι. 

1.. Ε !‹ἐτε!όε ιπο8ίε!ιέεο: νειΙιοπ ει 
Βιιιιιέί!πόι· εϋτνέ!νοε ιοι·ιπόε2ετιι-ο, Μινω 

' ΚεπὅΒιὅ! Γι!% ι 
ει) Με8 !‹ε!! !ιιιτέτοιπ!, πι!! ότιιιπ!ι 

:ι Βϋι·νό!νΚότ σπιτι; πιει! ΒΕ ει εο!‹ παπι!! 
κόπο! Μπι, ιπο!νε!ι ο ιπ!ι·!ἔνε!‹ει, ω", 
.ειιοπιει 68 οιιοπιο!ω!. ιὲιιιειὐῇε!!‹ ιπο8, οεει!‹ 
επι Ι. ειέπιπίι! ίο!!ιο2οιι, ει·ει!ει! ει!!ι:ιε! τι 
!ει!ειιιιι!!ιιιπ νιιπ ρ`οπιοεειπ ῇο!!ειποΖνε, 65 

ωεπι !‹όιι!°ειῇ 
ποιό ιπο8. 

π) ΜεΞ Με!! !ιιιτέι·ο2πι, ιπ!ι ἐτιιιπ!‹ 
π Βιιτπι!!ιότ σπιτι; πιο” ει εο!‹!'έ!ε Βιιιίιι'ί 
!‹όι·!'πῇο!‹ πω!!! ο5ιιρέιπ οε:ι!ε επ ω! ιπ!πι!όΒ 
!ιπτέιι·οποπ έε ιπ!π‹!ειπ πιέε !ειιιό! εε!8οι·ιιιιπ 
ιποε!ιι!!ϋιι!ι62ιειετι ιο!!ετπιπο!, ιπε!ν ει ΙΙΙ. 
Μ. Με!! τπ!πι οι·οτ!ει! ΒιιιπὅΒότ νο!! 
!ο!ι·νει. . 

ο) Πε ει Βϋι·νό!ν- όΒ ειιιπὅΚόυππ!‹ ε 
2οπ Βάι πνοπιι!ε!!!ιτ !ιειεσπ!!ιι!ιειι! νεεεεπ!‹ 
Μ: ω !'ε!ο!οπι, !ιοἔγ επο!‹ ε8όε2οπ Μι 
!ϋπ!ιϋ:ὅ πειεἔεόἔο!τ, -- !‹!ι!ϋπ!ιϋΖὅ!‹ !ιει!!ει 
ιπιι!‹ι·ιι (‹!!εροε!ι!ο), ΜΓεή!ό'πό56!ιτο όε @ύπν 
ιπόι!ιο!Μι Μενα, πιοπά!ιεππόπι πο” !ι!!ιε- - 
ιὅ!ει€ ό!οιπιί!νοε νεένεόΒι ει!ειριο!ει·ει πιθα 
νο π. ι 

ι!) ιΕ!!οπ!ιεπ πει π Βϋπνό!ν!ξόι· 
!ι!!ιήοιόει επ ειπ!!ιειτ όε πἐτπ!!οἔ πωπω!! 
επιπτέπ ο!!οΒιιιιοτι εεό!εεο!ι!ι ότιο!ειπ!ιοπ 
νοεε2ι!!:, ε ει ΒϋπιὅΒόι·ι υΒνειπ Έν: ιιΕ!κοι· 
ιι ιπέιι· επιπιέπ ε!ὅει‹!οιι !‹ϋιε!ό!‹ ιπ!πι! ει νει 
!ότ!! , Μπι! 82 έι!Βϋτνό!νι·σ πόενο ι'ι!!ειπι 
Γοἔ. Ηει ει !‹!ι!ιϋπεπιόπνο!‹!ιεΖ τ:ιτήιι!ε πιει 
Βιιπ!πειι, κι :πι επ ει!ι!!8! νοέντειπ! !‹ι!!ϋπ 
πϋποιόεο!‹ πιέιπνέ!ιειπ οεεψπειπ επιιΕεύΒοε: 
οιεπ ιιτό!ι!ι οιιι!ίτε!ι Βϋτι·ό!ν!‹όι·ο!‹, νει!ει 
ιπιπτ ει ΒιιιπὅΚόιιο!‹ π: ο!νεπι πει!ν!ιο!ε8εέ 
πως ιπο!νο!ι.επόενοπ !ιειεοπΙό ΜΜΜ!! πι! 
τ!ἔν-, Ιιὅτ- 65 οεοπτ!ιόπω!ιπε!ωτ ιι!ό2πο!: 
ο!ὅ , 68 @οτι εἔνΐοτιπἐιπ ίο!νπει!τ Ισ; Μπι 
οΒόεεοπ Μαρ πό!!‹ιι! εοτοπιειιτιι!‹ Μιά! πω· 
ιπέιει ιπε!!ό. Α να! ότ!!, νε!εε2ιι!ετοι!: 
Βιιιπδ!ώι· ο!!οπ!σεπ πι!πι!ε2θ!ειὅ! 
τπιπε!οιι τεΜπτει!ιεπ !εοπ !‹ιι!ϋπ 
Β Β 2 !!‹; !‹! αιρειεειιι!έ ρύ!ι!έιι! εππό! ει Β!! 
ιιιὅε οεοπ1!κόι· !‹!ϊοῇ!ὅ‹!ἐεἐι, ει πι! πιπέιει!επέι! 
ο!ν ΒνειΒι·ειπ οΒγε2επτε ιϋτιέπ!!‹ ει ειιπιὅ!£ 
πω: η !οτιι!‹ο‹!ἔιεἔινει! επ 6!ειιιιί!ε6€ !οε!εο 
ιέ!ιο9 

2. Π! ἔγό8νε2οι·ε!‹ ει επινόη 
!‹ότο!ε ε:!!οπ: -- ει!! πωπω! !!388ϋ!” 

Β 

σει-ψ !!ν !ε!οπι!ιειπ !ισιτότοπ- μ 
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Ιιόι·ιισιιι ιΙιοιιιιι, Ιιειιιιιι€ΒιιΙ (Μι) ν8Βγ ι·έιικ 
ιποιιιιιιοΙ ϋεεεοΒϋινε; Μι ΒγειιιιοΒιιεΔόιιιε 
ιιιε8γειι Μ, ΙιειεοιιιόΜέρ ι·Ιιειιιιι ΙιιιεειιέιΙ:ιιι 
«Μ, ε ιιιιιέιειι ειὅεϋΙ τιέιττΙΚόεειιιιιόιιγεΕΕοΙ 
πω" ΒιιιειΕ-ιιιό28ένει!, ει νιιΙόειι Βϋι·νέ|γ 
Βοι·οενοΒγ1ιοιι ειιιιιιόιι τιιοιιιιι ει ΜιτΙΙΙιιιό 
ιιγεΙ‹ επειι·ιιιι νιιεειιι να” ιιιιιιιιιΒιέειΙ ϋεειε· 
Ιιϋινε, Η ειιι8οΙΙιόιιιειιι Πέ €γόεγειοι· ει 
Με, ιιιι Βγοιιιιο ειΖ ειιιέ52ιέιε ειΒγε2ετειιιιιιά 
ιιιειιιιιιιιιιι ρέιτοείινει. Αι ιΙ›Ιειιιγ τω" εκπι 
ΒοΒιιιιιι (ιιιιιιιιγ ΙιιιιιιιιιΙει%ειΓ, @Με 
οιιιιι ιιγόι·οιοόειο ΜΗ) Ιιειεειιοε πω· ει Μι 
ΙϋιιΜόΙο ιιιιιΙαιοε έιΙΒϋι·νόιμι!ειΕοΕ Μαι, ε 
@Η σώνει ιιιι·έιΙιιτ .έιΙιιιΙ Μι; Με ιιιι:ι<ὅοΙ‹Ιιιιιι 
ρωιιΒ ίϋιιιὅι‹ ιἐε ιό ΜΒ Ιιειιιιεει ιιέΗαιΙ ιιοιιι 
νιιιιιεειικό οι, ιιιιιιοιιιι οεειΙ‹ ει: ειιιόεπέιιι 
ειιὅειιὅ. - Λ Ιιτιτιιειἐ ιιιιιιιιι;; οτι νιιιι ιε 
νιιΙνει, Μο! και” οι οιὅιιτειΚοιι, να” ει 
νέι·Ιιειι ειινιιιιγιι οειρὅεεἐιΒοΙαιτ ειήε1ιιιιιιΚ. 
Δε ιιιιειιιγιιειΙ‹ «ΜΒΜ νο8γϋΙόΒόι (.Ιο‹ιοιιιτιι 
ίοι·ι·ι) εΒόειειι εΙνοιοιιιιὅιιοΙ‹ τιιττοιιι, πιοιι 
ει: ιιιιιιι πιο, ει ΙιοΙ ιοΙειιινε νοιιιιι, ο· 
Ιόε86 οι·δεειι ποιο ιιιίιιιϋιιιικ, ει: ιιιιιιιιγ 
ΙΜ; εισιτι εε2Κϋ2ϋΙΙιοήϋΚ Μπι ω, Μ! 
ειιιιιειι‹ ιιιι·ιιΙειιειιιιόι εοιωιτ ι·οιιι6ιιγιειιόιιΕ. Λ 
ιιιέιιοΙειι Με ειάειΒιιστι ιοΜιίαιιιι ΜΜΕ επ 
οιιι€επέετ, πιο” ειιιιιΒιιιιιι ιιέΙιει ι2ιιιἀἔιεο· 
Με ιιο2 «Μ, άι: ο;,;γιΒ εισαι εδω ιιΙΙειιικιό 
Βγόεγιιιιιέιει. Α ειέιτόειιιγειει·εΚ ΙοείϋΙοιιιι 
οιιειΙ: εικ ιιιιιιιειει ι28ειτνιι ΓσιοΙάόΙειΒ ιιιιτιιιι|ι, 
πιέιε ιιιιιέιειιιωι -- ΙιιιὸὅΙ‹, εειΒοι·ιι όΙοι 
και ε 168νέιιιοειιιι ιιόΙΙιιιι -- ιιοΙιιι ειιιιι ω 
ρειεπω!ειιιι ειΜιόρ, Μ" ιιιιοΙοιιιοτ ιιιοΒιιγει· 
ΙιοιιόΙι «πω. Μ: ιιιοιιόΙισιοιιι ει οιοιιιίι 
τό! ιε. -- - 

8) Απ ιιιΙειιιγ ιιιιτέειιτ ἰΙΙο£ὅΙε8, 82( 
6ρροιι ιιοτιι τοΚιιιιοιιι ΒΒι·νόΙγεΙΙοιιι ΚΟΙΜ 

ιιιιιιιειι (εροοιιιο.) εεετιιοΕ. Ηειιωει ο επι· 
ποιο Βέιιι·ειιτι!ιεΙι; 1-ειιϋι· οι όινέιΒγει ε 
ιιιιιι€ειπέει εΙὅεε8ίιὅ ή ιιιοΙγει οειοΕ6ιγ ε 
ΒϋιτέρειεΙοδοΕΜιι ιε ΒιιιΙιοι·οΙ ει έγοιιιοιι·ει; 
2·εεοι· ιιιέιειιό (ιιΙιει·ειιιε) 68 ν6ι·ιιε22ιιό. 132 
ιιιόιιιιι ιιειιἔι8 εεειώιΙόεότε εειιΙω68 ιιιι€γ 
ιιιιειΒοΒιιιιι (9.-·3-ε:οι· ιιιιριέιιιιιι 15 
30 ω. ΜΗ Μάι. ιι6-% δε. ι6ιιιιΔι) Μι 
Μπα! νει€γίΕνε ΗΜ, ει ιιιι Με! 11$!ιιιιιγιι=ε 
ῇόἀιιιε έ8 Μι· να” νεεεΒιιιίιΙει ΜΒΜ( 
οΙὅ , ε ιιιιιιι ιιιιιιιιΙε, εοΒιιδιο Ιιοι·οενοΒγ - 
εγριιιιιει, ιιιμ1ιιιιΒγιοειε Μι. -- ν6ιι:1ει 
ιιιέιε ιιιι6ιι εγόεγίιιιιιιι‹. Δ: Μαΐ ιιιόιι εεε 
τιιιι 6ΙιιοτιιέιιΒ νεΙο οι ειιιιειειι 8ϋτνόιγ Μαι, 
ει ιιιιιεοιιιιε ε2οι·ιιιΙ: ΜΠϋιιιόΙο έ!ιιιΙίιιιοε ιπποε 
νοΒγοΙ‹, έιιιέϋι·ι·ό!γειιειΕοΕ Μαι. Α2 οι 
ε‹'ί πιω επει·ιιιι πόνο οι: ιιιΙειιιγ Με ιιόιιιιι ει 
σεεοειιιιιιΒγοικιο ε Ιιει6Ι‹το, πιοΙγειε @ιη 
Ιιειι ι·ιτΙώιι) ιοΒγιιειιι, ει ΜΜΕ ιιιόιὶ μια 
Νικ επ ιιοιιι ι.ϋπόιιιικ -- ιιιι·έιιιιι. Με! ει 
τέινο1ίιτειιιικ ε: Με” ει ιεειΙιὅΙ. 

έ!) Α2 ωωιωι ιι;ιε8ϋι·νόΙγ| 
ιιὅι ΙειίειΙδόό' ἔὶιιιιὅΒόι· οιγ πει 
ιιιιιιιοικ Ιειιεειι:, Μη ιιιοΒόι·ιιοιιι 
Π, ΙιοΒγ ΜΜΜ) ΓϋΙνιΙ!ιΒοειτέιε 
οΕίιότι ιΙιΙειιιγιιγειΙ 8γόεγιιιιιε 
8ό-ΙΚ. Α ιιιέιοΙσιιιιτ πισω “ΜΜΜ εοιιιι ειι 
οΙΙειιι εειτι νιΙίιι,ιοε Ιιειιέιειιιιειἰ‹. 

Β2οιι ιέιι·Βγιιό! απέξω; ιϋγειι66'ωη 
τιιόΒ ΙιὅνεΙιΙιειι ιε έττοΚειιιι , όε ιιι2τοε αιι 
ρειεειιιΙειιι ιέιιγεωιεΙ ίϋΠέριιι. Α εϋι·νόΙγοε 
(Η ΒιιιιιὅΚότοε Ειοιιι€εικ εεέιιιιιι, ιιιιιιγι·ο ει: 
ειιιιι€ πιοιιιιοπιιΙ; νοιιιιιΚοειιιι!ι, ΜΙΒ νιιτι 
επ Ι200·οιι; ιέε σπιτι εεειε!‹ ιιίνει·ι 68 
ροιιιοεειιι ΤϋιιοΒγε2νόΙπ ιοΒγ2ὅΒϋιιγνΙιιιΙ‹ 
Με. .... 
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Πιὶ2αιιιοε Ειδι·κϋτεςοκι·δη 
Βιιιιοι ριοΕοεεοιι6ι. 

(Ρο!μειώε) 

Μοει Μπιτ. :ι ιιιιΖειιιιοε ιιὅτιιιιιεεοι‹ 
ιιιέεοάιιι οε2ώΙγύι, ΜιΙϋιιϋεειι Με ει 
ριιι!ιο!γοε ιιισιτιοΙαιτ ιιΙιτιι·ιιι!ι ει ΜΒ 
ειιωιέιιιοε!ι νοιιιιεοΜπιιι ωηιοιω. 

Ρι!ιΙιεΙγοε ΙιιιτοἔοΙιιιόΙ ει ΡἰΚΚε!γ-!‹ὲιι!ὅ 
ιΜετ 16Βιιιιγιι·ε ει ιιὅτιιε!κ εείιινιιιιο2ειεει ειδ· 
πι πως, πω” ιε έγειιιι·ειιι ε!ό'ε2ϋι· ΜΜΕ 
τειρειεπειΙτειιιιειΡ, εεεικοιι ει ΓσΙΙιδι· να” Μπι 
ΜΣΙϋιιΓέιΙε ιι:ιεχεύειιι ριΕΕειγεΕΙιειι Με Μ, 
ιιιἱ πιοΙΙεπ ει2οιιιιειιι ει Ροι·ἰιΜ›ἱ ΓοΙιοΙ‹ εισε 
ιιιιιτειάιιειΙτ, οιε!αιιι ιετιιιέι ω ριιιΡοΙγει‹ Με!» 
εὅὸιιε!ι, ε εΙι!ιόρειιι ει” εγει!ιι·ειιι ιειιιέιεΙτ 
ρι!ε!ιοΜεόριέι'άόε τέιιιιιιεΙ. Ι.ει;τϋιιιι εεειΙιειι 
απο ρΜιοΙχει: ει ιιὅττὅ! ειι·ΐι!νιι Μιιι!ιιειΚ; 
ιισΞΙιει :ιεοιιιιιιιι ιιειΒγοιιιι τόιεΒοΜιο ϋεεεε 
ΙιειΙιιιο2νει ιίίιιιιοΙι εΙό', ε ιιιιάδιι ποτάκι ιιΖ 
6εεεοΒγιιΙεπιειιατ ρι!κ!ιο!γοΚ ιόιιτιειάιιειιι. Α 
ριιιΙιε!γε·Ε εισαι ιεικνὅ Ιιὅι· έγειΕι·ειιι ιιιοΒνειε 
ωεο6ιιι όε ιιιΙιοτιχεεεϋΙ; ιι2οιι!ιειιι εο!ιει Με 
Με απο νειΙειιιιεΙγ Ιιότοε εΙνιέιΙειεειέιε Μπέτι 
ω, Με ε!ΙοιιΕεεδΙει€ @Η εοΙ‹ εεειιιοτι ει Ειδι 
86'26ΙΒέε ειιιιιγιι·ει ιι!ισιτΙιιΙγο:οιτ, Μ” ε: ιι! 
τιιΙ εοΒιέΙε 2εινιιτοΙκ ιιοεειιιιειΙ‹ ειδ :ι Με 

_ιειιιιιέτιγέιιιιιιι, ιιιιΙδιιόεειι Ιιιι2ειιιιοε Μπι 
τοΙ:, νει" ρεὸἱἔ οιιιόεειέει ιιεΙιόεεόεο!κ. 

Α ριιιΙιε!γοε Ιι11ιοΒο!ι ιιοιτι ι·ειεςει!γοεειΕ, 
οΙΙοιιΙιετι @σε ιιιι2ιιτιιοεειις Μι ΜΜΜ ο 
Βο2ιιειΙ‹ ῇε!ειιτὅεΙι έι!ιειΙέιιιοε ιιιιιιιειΙιιιειι, ε 
!ωτοεοΜιέιΙ ε Γέι·ΠιιΙιτι!ιι Βγει!ιιιιιιΙιειιι ιι? 
ιιοΙε ειΙὅ πιω έγει·ιιιοΙιεΒιι€1 όε εκπο 
Πγοιεει 

Α ΙιιιΖειιιισε ΙιὅτΒιιιεΒο!: οπο" ωε:τέι 
Με” ε2όιιιίι.ιιιιιιιιΚ: 1) Α Ιιοι·ρειιιγ 
(ιιιιμωειε). Σ) Α ε2ειιιϋΙοεοτιγ (Μι 
τιοειε). δ) Α Με με ιιγ (Ρεοτιειειε) εε 
έ!) Α ρι!ΗιοΙοιιγ (Ι.εριιι). 

Α Ιιοι·ρειιιγ (Ριιγι·ιειειε) επει!ιέιιγ 

1ειιιιιι ΜΜΕ Βιιιι6εό!ιοιι Μ, ιιιε!γοιαιτι Με. 
νό!ιοιιγ Βοηιιιιιοιιιιι ή ρΜιεΙγειι Ι‹ἐρεὅει 
ιιεΙ‹, πιοΙγιιΙε ΙοιιύΙιιιιΙι, ιειιιέτεινε 1°ϋΙιιιιιιιοΙι, 
‹Ιε εοΙιει ϋεε:ε ιιειιιτι εγι1ΙειιιοότιεΙι. Μαι 
Μιτε8 ΙέιεειιΙειιι όε ιιοιιι ι·ει€έιΙγοε. 

Α Ι‹οι·ρειιιγ ιιέΙιει ει πιει τιειΒγοιι!ι 
ι·όε2έιιι νεπι ο!ιοιήετΙνο, ει ιιιι!ιοι ιε έιτε 
ΜιιοειιιιΕ (ιιιιινει·εειΙιε) ιιονο2τοτἰΙ‹, ν. 
οεει!ι Μεειιιι ι·έεει·ε πιο ε2οι·Ηνει, ει τιιι!ιοι· 
ιιόεειιι ι σε (ρειι·τιει!ιε) ιιονοΖειει ιιγει·. 
ΕΖ ιιιοΙεό Βγει!ιι·ειιι ει ίοιἱιὅτϋτι ῇὅ ε!ὅ - 
ΐοιΙιοι·ρειιιγ (Ρ. οειρΜε), ιιιεΙγιιοΙκ Ρόι 
νέιιιοπιιει νειιι ει Ιιοι·ρει-(Ριητιειειε Πιτ 
Γιιι·ειοεει) εε ει ΓοεΖΚὅειΙειΚιι Ιιοι·ρειιιγ 
(Ρ. ειιιιιιιιιι:ιοοει); ει: οΙεὅ Με, νόΚοτιγ, ο 
€όε2 Μιι!ετιιΜιεΙ ΙιὅΗιϋ2 ιειρει‹ιι ριΙι!ιτεΙγο 
Κα; Ι‹ἐιρομ ο ιο ε:Ι‹ ὅειΙ ει Ι‹ ιι οιΙοιιΙιεπι νεε 

ι τειεειιιιι, οεειΙι εεόΙοινοΙ τι Μια ότιιιτό' , το 
Ιιέιτ ε<ἑγ ι·όεει πω· οΙνέιΙτ ρΜιοΙδιοΙιετ ιιιιι 
ακ; ιιιιιι6Ιιεκτύ' Μι!ϋιιϋεειι ει €γ0τιιι0ΚΒοτ 
εειιέτιει, ε ει ίε_ιιιδι·ιιοΙ: ιιιἰιιὸειι ι·έει:οιιι, ιιό 
Ιιει ει ΙιοτιιΙο!‹- όε ΙιειΙειιιτέΡο!ιοτι ιε κι εΙὅ. 
Α ΙιοτρειειΙσΒιι ιιόΙιει Ροι·οεειιιΙι εΒγό 
ιιοΙιτιέι! ιε Γοτθιι! οΙὅ. 

Α νϋιιϋε ιι. (Ρ. ιιιιιιι·ιι) ωιιΕι νϋιιϋε 
ε ΙεϋΙϋιιιόΙε τιει·έγειιΒιι έε ιι:Ιοιιιιι ΐοιτοΙε Μ 
ιπέεό!ιοτι Μ; ει ΐοιτοΙιοτι Με, νιέ!ιοιιγ, ίο 
ιιόιοε, Ιιεειοε ριΚΒεΙγεΙ‹ ΒόρείίάιιεΙι, πιο 
ΙγοΙ‹ ιιιόπέΜετοεοτι νἰεεΙιειτιειι,° νϋτϋεεε 
ΜΜΕ ιιέτι·ειιιειΒγεεόνειΙ €γειιιι·ειιι νιεε:οτιτειι 
ιιιὅὸιιεΙ‹, ε εΙτϋιιἐεϋΙ‹ ιιιέιτι ε τιι68 ΙιοεεειιΙιΙι 
ΜεΞ8 Μιτου νειέγ ιιιιΙνιιτιγ ίοΙτοΙιειι ΙιιιΒγιιειΙι 
τιιιι€ο!ι ιιτέιτι. 

Ηειτιιιει‹Μ νειΙιοι:ειτ :ι τει ι· Ι: ει- Η ο ι· 

ρ ειιι'γ (Ρ. νετειοοΙοι·) , τιι!ιίιιιΙιειιι ε - @Μι 

*) Με: ιι Κο·ιηι Μη οΙιιονοιόε. 
οι 



190 ΗιΙε:ιιιιιοε ΙιὅτΜιιοἔοΕ -- 8 ει υ ε τ Ι ό Ι. 

'Ιω-θ οεεΙ‹ ει Γοι·ι·6 έέειΙγιιΙκ :ΜτΙ ΙοτόυΙ οΙὅ ; 
Μπα, τϋΙιΙιΓόΙο ίιΒειευτοΙωτ ΒέρεΖὅ Ιπιττιει 
νει" ι·όεεΖίιιιΊ ΓοΙΙ:ΙιΕΙιειιι, ιιιεΙγειΙ‹ ει τειιεΙοε 
Ιιὅτε2ίκιοιόεεοΙ νεἔγιιΙνὸΙ‹, ιεΙ>ιιιΙΙε ιιτιοΒ; 
εΙὅῇὅ ει ιιιοΙΙοιι, ΙΙΙΒόρεϊι ει Ιιειεοιι, τιιΙώΙι 
Μπι ε νόμει8οΒοιι. Μαι Ι‹Ιιτεἔ, εγετιἔο, 
σε έ” ιιιοΙοἔόΙιοτι Ι‹Ιεεὲ ετὅεΙιΒΙὅ νΙε2 
Ι‹οΙο8εἐΒειι Ι‹ιν11ΙεετιιττιΙ :Με εεόε2εόΒι Ζει 
νειι·ι ιιοπι Ιιοι εΙὅ, ε οεειΙ‹ :ΜΑΚ που θεο 
τοΙ:, ΙιοΙ ετὅε νΙ5:Ικειτοεεόε ιιγιι€Ιιει 
ωΙΙειιιεόΒοτ, ίιΙαιωΙειιιεέιεοΙ ε επιιέειτόει Ζει 
ν:ιτοΙαιτ οΙ‹ο2οιι. Α Ι‹οι·ρειιιγτιειΙκ που Μο 
ιιιε οΙγ Ι‹οτοεοΙκειτ ΙάπιειΙΙ ιιιο8, Με Ιοττό 
ἐΒειΙγεΙ‹ ειΙεττ ΙετΙό2Ι‹ο‹ΙιιειΙ‹, ιιιιιεοΙωτ ΙιΙι·- ' 
τοΙοιιι τιιεἔΙιιΉὲετιεΙ‹ “Μι Μ, νει” ιτιεὅετΙὅ 
ΙέιρΙει όε ΙέΙεε ὶτειΙοΙ‹ έιΙΙ:ιΙ ει ΙιὅΜ ίοΙγτοτιοε 
νέττοΙιιΙειει όΙΙειροΙΙιειιι ΜΜΜ. 

Α Ι‹οι·ρειιγιιειΙ‹ ιιοΒγοιΙΙΙε νόΙΙ.οιοιιι ει 
Η: Ια ο Ι ο Ι‹ο ι· ρ ει τι γ, ιιι_εΙγ οΙγ ἔγοττιιοΒοΙκ 
ιιέΙ νὲιεττέΙ‹ έεπε , Ι‹ιΙ‹ ΙκιόΙΙΙΙιειιιι εεϋΙοινο, 
Αιι€οΙΙιοιιΙκι ΙιοΖειιτειΙ‹ ΙΙΙιειΙ; ιεΙΙειιιΖΙ ε” ει 
ΙιὅπιεΙ‹ Μετέε ειίτιοΖόεε, ιιἔγειιιειπιτιειΙ‹ Ιαπ 
ρειιιετιιι1 ΙερΙΕΙ;ωΙγε2όεώνοΙ , ΙιοΙ τιιἐἔ εΒγοε 
ΙιυΙιοττιγιΙΙ‹ ιε νοἔγοεειι ῇὅιιεΙ‹ οΙδ. 

Α2 οιινοεΙόεΙ ΙΙΙεΙὅΙεΒ πιοΒ ΙωΙΙ @Μοι 
ω, Ιιοιόγ ει ΙΙοι·ρειιιγ ιτιἰτιὸειιΙ«ιτ ϋπιέιΙΙό, εειιι 
νειΙιιτιιέΙγ όΙοΙπιιΙ ΙιοΙεὅ ΙιέιιιΙειΙττιέιτόΙ, εειιι 
νότνεωνέιΙΙο2έιειόΙ παπι ΙΙΙΒΙἑὅ ΙιεΙοεεόει τιιι- ι 
ότι Ιε που ΙιειοΒΒέΒ εειιιιιιιΙ ΙιοΙεὅ €γόεγε2ε 
τοΙ«ιτ εοφ Ι:ινέιιι, ε ειοΙ‹ οεειΙ‹ ῇ6ΙοιιΙἐνὅ ε2ϋνε 
ιιιἐιιγεΙε ε που Ι‹ϋτϋΙπιιέπγ τιαοΙΙεττΙιο52 
ιιἑΙιιιιὸόΙ‹, ΙιειΙιο8γ ει ΙιὅτΙιοτο€εἐ8 Ιιοε2 
ε2ειεΙι πειττέιεει τιιοΙΙοιΙ, ει Ιιὅτεὅ2ϋΙἔἐε ιι 
ΙισιόέιΙγοεέιεει έιΙιεΙ ΙιοΙεὅ ΙιόπιωΙπιειΕ, Μπιτ 
Ιιιιι·ιιτοΙ‹, επιόεπόει Βγειι€εεόΒ απ. Βου-ιτ 
ιιοΙ‹ εΙὅ. 

Α ΜιωΒ πιω-μι οεειΙ‹ Ι‹Ι1Ιεὅ εΖει·εΙ‹ει 
ΜΙΒ; Ι‹ϋ2ϋτιε6Βοε Ι‹οτρειτιγιιειΙ 
οΒγε2ει·ίί ε2ειρρειιιοΙ‹ νειΒγ τειιἔειτΙΙιτὸὅΙ‹ 
οΙόἔεἐΒΘεΘΙμ οΙει]ο5 ΙιοΙωιιόεειΙ‹ Ιε Ιιει52τιο 
απ; Ιεῇ Ι‹ ο τ ρ ει ιι γ τι ίιΙ εΙὅτοΙιοοεἔιτοΙτ 
οΙειιοε ΙιεάϋτπϋΙόεοΙε ιιτέιιι ΙιειεειιοεειΙ‹ ει Ιιι 
τΙε8 Ιοϋιιτϋ2όεοΙρ Ηει ΓοΙγτοιιοεειιι όε Μπι 

Ι11056ιτι κακό Κ0τΡειιιγιιξΙ ει εςιιγνοε ε2ίιι ει 
ΙιὅιιιιεΙ‹ νειΙόεέιΒοε έγετιέεεόεότ πιιιι.ειΙΙει, 
ειΙιΙεοιι εΙΚει·τοΙ ΙιειεετιέιΙΙ:ιιιιιιιΙε ει Ι‹Ιτιεινοπι:ιΙΙειΙ 

ΒόεεΙΙΙΙ ΒειιὅφεϋΙ‹, τονέιΙιΙιει εεοιιΒΙΙό , τοπικ 
οεοι·Ιει-, ΙοτιιιετιΙΙΙΙει-, τειΙἐτι-ΙὅιεΙοΒΕοΙΙ πιο 
εἐιεοΙ‹. - Α τειτΙαι Ιεοιρ. εΙΙοπιιεετι 
εΙΙοεόττοΙΙΙι ε ΜΒ ΙιειΙνειιιγ (ΟΙιΙοτ. Μ.) όε 
ει ε6ε ΙϋτὸὅΙ‹ ΒγειΙκοτΙ Ιιειε:τιέιΙειτο. 

Α εισιιι6Ιοεειιγ(!οΙιΙΙιγοεήε) 
ιιιομοτιιόκιγοάό56Ιιειι έιΙΙ ει Ιιὅτε2ετιιϋΙοεϋΙκ 
ιιεΙ‹ "') (ρειριΙΙει), ιιιεΙ)ιοΙ‹ειπι ΡΙΙΙΙκοΙγεΙκ Ικάρ 
ΖὅὸιιοΙ€, εεθΙ‹ θ20ΠΙ)8Π Ισ παπι ΙιύΙιιειΙ‹, 
Ιιιιιιοιιι ΠΙΝ: Μισο νἰεε:οιιτει·ιτιὅὸνόιι πιο· 

εγοΙιΙι τέτσ8εΙΙΙΙιε ΙιειΙπιο266ιιειΙ: ϋεεπι; οπο 
τέτε8ε:Ικ ειΙειΙΙ τειΙὲΙωιιιειΙ‹ ει ιτιοΒΙκοιιιότιγοόοΙτ 
ΙιὅτεΖοτιιϋΙοεϋΙ‹ Μπιτ Ι:ΗιΙΙό έιτόοεεέ8εΙε; ο 
2επι ιιΙΙΙειιγόεεοΙΙΙ εεειιιϋΙοεϋΙ‹ Ι‹ϋ2Ι ει Ιιὅτ 
Ιιοιι ΙϋΙιΙιό ΒενέεΙιό ιιιέΙγ ΒιιτέιΖεΙειΙε Ικάρ 
ΖὅΙΙΙιοΙ‹, ιιιεΙγεΙ‹ ΙαιΙϋτιΓόΙο ίτίιιιγοΕΙιειιιι Ιο 
ΓοΙγνέιτι, 82 ϋεεεεΙιειΙπιιο2οΙτ ρΙΙεΙιοΙγεΙιεΙ. 
Ι‹ϋΙϋιιῖἐΙοΙ‹όρειι πιοΒΙι:ιεσόοεεέΚ. 

Κέιτ νέιΙΙο2ειω νειιι ει ε:επιϋΙοεοιιγτιεΙ‹ 
τ. ι. ει: ΙοΒγειετϋ νειΒγ_ Ι‹ἱἔγόε:ἱιιίἱ 
(ειιιιρΙεικ πω, εοηιοιιΙΙτιει) (δε ει επιτυ 
ιιοτιιι1 (οοπιεει); ει: οΙεὅ επίτινόΙΙοεέιεό 
νειΙ 65 πιεπέΚοιιιέιιγοόέεόνειΙ Κε:‹Ιὅ‹ΙΙΙ‹ ει Ιιὅτ 
τιεΙι, ιιιεΙγετι ριΙκΒεΙγοΙκ Ιώρ:δτΙιιοΙκ, πιο 
ΙγοΙ‹ ΙαιΙϋιιΙόΙε τό1ε:ΒιιΙΙΙιε ΙιειΙιιιοενει, 2ϋΙόεε 
τοΙΙΙιιΙοττεΙ ΙιίπιειΙε. Α Ιιοτοἔεεῖἔ ετδεΕι11Ιέεέ 
νεΙ ει Ιιὅι· ω ιιιιιι(ΙΙιιΙάιΙιΙι ΙΙιπνέιΙιΙιέ, Ια: 
τιι6ιιγο!ιΙιό Ιέε2οτι ε ει επιιιϋΙοεϋΙκ ει ν:ιεΙει 
μπι ϋεεεοΙιειΙπιιο:οΙΙ. ριΙ‹Ι‹οΙγεΙ‹ ειΙιΙΙ τιιιιι‹Ι 
ΙιιΙκέιΙιΙι όε ΙτιΙώΙιΙι ΙΙΙ ἰιΙΙειιιειΙ‹, ύ” ειιιτιγΙτει Ι 
Μ" πιότιιοΙγ νειεΙ:ιεειΙιΙι Ιιὅτίί ΙΜΣ/ΒΙΒΗ, πιω: 
ει ΙὲτεΙΙωΙἔιοεοτι ε ει ΒϋιιγϋΕϋπι ει εεοιιιϋΙοεϋΙκ 
εΖἔιτειε ετιιοΙΒαΙνόπιμεΙψέιιι ΙίἰιιιιεΙ‹ οΙ6'. Νό 
Ιιει 0200 (Ιιιιινει ρΙΙ:ΜεΙγοΒΙ(εΙ ΐσάϋΙΙ- οικιώ 
ΙεεεΙνέιιγεΙ‹ τιειέδιοΙιΙι ρἰΙ‹Ι‹εΙγ-ϋεε2οΙιειΙιιιο:ἐε 
ιιιοΙΙοιτ οΒγιιιέε ΜΒΜ ΙιεΙγε2ιετνόΙ:, Μπιτ 
ει ΙιειΙειΙ€ ριΙ‹Ι‹οΙγεἱιιἐ-Ι, ιιιοΙγ ιιιόόοείΙόεει 

Ι) Ιιιιι6ι ο ειοιιιϋΙοεοιη οΙιιονειάε. 
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ε ΙτϋτσσεσΙ‹ Μ1ΙϋεΒεστι Ι›οΙ‹έΙ‹οτ1 νἐτσϋΙ‹ 
σεπσ. 

Α εσστεϋΙοεσεγ τϋΙ:στιγίτσ ΒειεΙ 
στέγσπσΙτσι τεέτ ΒγστωσΕΙτοτΒετι τέτεεά εποε, 
Βγεέτετι ε σεεΙέε!σετι ϋτϋΚϋε; ε εεΒγ 
ϋεεεσίοΙγό τοΙτοΙτ !τσρέεστι ῇσΙστιἰΙ‹ πισΒ, πισ 
ΙγσΙτ ε τσεττισΙτ πεσγοΜε τόεισ ΜΜΜ ιστ 
)σετισΙτ σΙ; ΜνστσττισΙτ ει ίεσεϋΙσεσΙ‹ Με) 
ΙΙππό οΜεΙε, ε οεοττιΙ› ΒσΙεέ ίσΠ1Ισισ ε ε 
ΙιέτΒστἰεσ2 Ιιοεπέσετι τω ττιόΙγσέέε; τπ 
Με ῇό τ σεστι »πω εε ετσ2οτι τε 
σΙὅ ; εεοεΒετι )σΙσπΙσε ἰε νεο ε: οτνοεὶ 
Ιτότοσέσετι σεχ· 14 ένσε` Πιτ, Ισ τηέτ 8 
έν Με ειστινσε “σε ΙατισΒεστι, ε ε Ιώτ 
ΓδεισΙτέτ ε: πω, ε εμέ σε ε Ι‹σ:σΙ‹ Μέτ 

τ ΙσΠ1Ιστσ ισειἰΙτ. Αωεειω σιστι Βσισεεέσ 
σεεΙ‹ ε Βέ5ττσπάεαστεστι ϊσειέσΙ, ε εσπιττιἰ 
εστιγνΒὅΙ εσπι ΕσῇΙὅὸὶΙ‹ Η, ττισΒἰε ε Ισὅτἔὅ 
εϋΙΒέε εΚεάέΙγοεέεε Με! ε τσε8σΙσττισΙτ έ! 
Ιε!έποε ΐοεγέεέτνοεσε8)ε πιεσε στέκι. 

Α τσέεοτΙΙΙτ τεστι τΜτε νέΠο:ετ, ε 
ε2ετυεστεϋ ε2σπ16Ιοεσεγ ε ιιιΙεῇ 
ὸοτιΙτσρἰ ΒὅτεσΙ‹ ε2ετιιτισττισ σΙίε)υΙέεέΒεπ 
Μ, ιτισΙγστι ε ρΕΕΚσΙγσΙτ ϋεεΖσ€γϋΙεσΙε; 
Μ" εε σιστ1 εεετιιτιστεϋ ΜοϋνσεσΙτ τεστ1 
ττισἔτιὅεσΙτ, ε ι ε τ ν ε έ εσνσεσιτσΙ - 
ΙεσΙγισΙσεϋΙ - τΙΙστσιεσΙτ. _ 

Α τετ ε Μεγοεσίείί ε2στεϋΙοεστη οτ 
νοεΙέεέτ ὶΙΙσιὶ, ιέΒγ εε σΙΙστι @σε εοΙ‹ ΜΙ 
εδ εε ΒσΙεὅ ε2στσΙ‹ ΜεσττσιτσΚ πισΒ. Μπι 
άστισΙε σΙὅΜ. εεϋΒεσΒσε ε ρἰΙτΙτσΙγσΙτετ σΙτέ 
νοΙίτετιἰ; σ σεσΙτε Ιέ8γίιό ΒοτοΒετέεοΕ , 
οΙε)οε εσΚστιέεσΚ, έΙιεΙέττοε Ιτοτρεϊὅπστ 
Μ" σπγνῖϋτὸὅΙτ ε_ΖοΙΒέΙτιεΙ‹. Α ρΜτσΙγσΕ 
σΙνέΙέεε @έτι Β ΙεεΙυε έΙιεΙ ε έΙιεΙετε ἰε 
ε !τσιτσότΒΙετιγοε Μἔετη (Πσιιτοῇ. 
Μάτ.), Ιιεε2τιέΠετοττετέσττσΙ. ΤοΒτιὶο ρτ. 
ετ τ.ενεΙ οτνοεΕ Ι‹ότοὸέπ!‹Ι›ετι ε Ιτσεστσέσε 

νστιγἰσσΚστ (Με ΒιιΙοεπι.), εεο!τετ τω" 
ε τηττιεσε στόεείισιτ ετ1εεεεε (σσόεεστι 3 
οΙσοτιτιγΕΕ8) ειένέε ΒσΙεὅΙσσ ιεΙέΙιε ῇό ετ Ό$ 

Ικστ11τισΙτ. Α·Δεειιτο!: ΒσΙεό' ΙιεειτιέΙετει τε εἰ 
οεστασι€Ιτ ; ΙσεεεεχοσΙο Μττσ Ιτεροτι εεοεεεε 

ε τιιτησΧ εοπτιιε Με ΒγϋΚστόΒὅΙ Ιώεσωτ 
ΐὅιστ; ασε σγϋΙτότΒ6Ι τ. ὶ. κ οσοοεγἰ 2 
τοπικ νίσεση ῖὅεσιἰ!τ 1τοτπτιγΕ ττιετεεΙνέ 

τιγτε, ε ε σγϋΙτότ εόεΒῇε ΙεεεεττΚσετ σε), 
οΒοτιτε σττισΙτσιΠτ. 

Α $στιγΙστιγ (Ρεοι·τεεϊε) ρἱΚΚσΙχσε 
!τϋισε, ττισΙγ νϋτϋε τοΙτοΙτ ΜεισεόνσΙ τσι 
σΜΕΕ,έ Μέση εσοτιτιεΙ Με ρτΙτέτσΙχσΚ 
ΙτέρσέόπσΒ, επσΙγσΙτ εοΙιε εεεεσ ωστε εγέ 
ΙσπισεττσΙσ Μέσω ε2οτιιιεΙΙστιιιΙηεΙσ, ε σΖσΙ‹ 
τισΙτ τϋΜ› @Μπιτ νΕεε2οτιτστωὅὸσεΜ ιπέτι 

εποε τοΙιοΚ Ιιέ1τετιεἔγέεένεΙ σΙτίίεΙΙτ. - 
ΜττΜιοΒγ ε Μετσε τϋΒΒε2ϋτ ἱεττιστσΙ£στἱΙ‹, 
ε Ι‹ϋισἔ τΒστι Ιει3εεττισε ΙσίοΙγέειι Ξε Μια. 
Α ΙστιγΙστιγ ῖὅ ΒσΙγσεστ: 1) Α ρἰΒΕσΙγσΚ 
ΜοεΞτησΕ, τθωεωτ, ίσεγΙὅΙ‹, Με» 
Βέσε!τ, νέΒοτηεΙτ ε ε ΒὅττσΙ Εϋετιγσσότι 
ϋεε2σΚϋτνόΕ, Μάτι τε Μ5τιτιγσε σΙνέ!σε!ε, 
εεωετ Ιστιι3Ιεε1τ, ε τστσεσΙτεσ εστω ϋεεεσ 
πισω ΙιεΙωο2όσεεΙτ. 2) Α2 εΙερ, ττισΙγΙισε 
ε ρΜτσ!γσΙτ ΒϋτνἐΙτ_ νϋτϋε, Ιεροε ε εοΜ. 
εσττι σκεσΙΙτσεσιτ, ε ειστε -ἱε τστῇσε ε νϋτϋε 
568 ε ρτΙεΙτσΙγ ΐσΙϋΙστότι τω. ε) Α ιτειθἔ 
Η11τ.έεσ ε ισεττισΙτ ΕΜΗ: ΕισΙγσΕτι τϋτΜΜΕ, 
Μ1Ιϋτι6εστι ε σεοιποΙάτο2 ΒϋεσΙ Ι'σΕνδ τέ 

_ε2σΙ‹σε. 4) Α ΜΜΕ ϊοτττιέῇε Εϋὶϋεὺϋ2ὅ, 
εοΙιε τϋΙτσΙστσεστι Ι‹στσΙτ, ε ε σγόεγυΙέε 
Ιισ8)σεγσΙτ Βέττετιεεγέεε ιιέΙΙτεΙ τϋτιστιτΙτ. 
δ) Εεεε έσωσε Μίσ)Ιέσσεσεσε εΞεοεστι εθι 
νσεγτσ εισΕεσε, ε ε Ισἔσἔόεεεσἔσεσϊ›ε σ 
σγέτισΙτσιι ἰε ῇὅ σΙὅ. 

Α Μ1τσ8 Μϋισεστ οεεΙ‹ τΜτέε πισΒ έρε 
τΗΒ σεεΙ‹ έγστττιστσέτισΙ €γσεσσ Η:: στὅε 
Βὅτ-ὸιι2ΖεὸέεεεΙ σΙὅΖἰ ττισε. Α ΕΠέσε σε)! 
ἰόὅΒσε ε τσεττισΙε τω) ἱτσὶγσἰτι ΙισΙγΒσΙἱεϋΙ, 
Μ1Ισπϋεστι ε σεοτποΕΙιοε !τϋκσΠε!κνέ τέ 
ε:σΙ‹σιι, πιἰιπ ε Ιέσε2έτ- σε Ιεϋτητε!τϋε; Εσι 
ὸὅ‹Μ νϋτϋε, ΒϋΙσεε:σεπὅΙ σ€σεεσιι σε)! 
ΠϋνσΙ!τεγΕ εεΒγεέἔσ ίοΙτοΗτεΙ, ττισΙγσΕ εο 

. Με εσιτι τϋΚόΙστσεση Ι‹στσ!‹σΙ‹, ε τϋ)ϋστσΙσω 
ρω ϋεε:σΓοΙγνέη Μ” τισΙγσΕστ ίσΒΙεΙτιεΙτ 

τ) ωτωτ ε τε εγω τι γ σΙεσνσισε. ε 
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ε!; ο !`ο!!ο!αιο οεει!ε !ιοιοειι· Με, ἔγϋιιΒό‹!, 
Γει!ιόι·, ι6ογ!ὅ ρι!‹!‹ε!γε!‹ Μιριὅοοε!‹, πιε 
!γο!ε ε!κίινο!!ινο ν!εεΖοιι!οι·οιὅὸοο!‹; :η ει 
!ει!!ἰε!‹νὅ !ιὅι· !ιοεεεει!ι!ι Μο!Β νοι·ϋει ιοειτειο, 
Βγό·,.;γο!έιεΚοτ ει2οο!ιειο ο!!ιο!νέιογιι!, οι!Β 
Πιο νόμο !ϋ!;ι!ι Με!! γιι€,=γ !ιό Ιο!ο!γω ο!έιιι 
ει: ο!!ιο!ι·οογο!ι οε!γο!‹ ιο ι·οιιοοε ε2ἱοο!‹ει 
νισειιιογειι·ιΕ. 

Α !'ό ο γ Ι ο ο γ οσοι ι·οοο!γοε, ο 
ἐγ:ι!αι·ειο ΜΜΜ ε2:'ιτει2 Μι!! οὅΒοό! ει ογοι·- Π 
ιοοΜιΒγ οτἔιο, Βγει·ιοο!πο!ιοό! ει !ομοε!τ!ό' 
ε:ει!ιι!ιειο, ε !ιόεενόογοε ίέι·οοΒοο!, εγειΒιιειο 
ε2οιι Ε!!ωΒ οι: ε!ὅιι!.ο!‹ εονειογοεεΞι€ιονο! νεο 
ϋεεοοΚοινο, Μέι! ιο ποιοοοο ει!!‹ο!ιοι ο!‹ο!‹ , 
οιο!γει!ε εεοο οοιόειπό5ι εεο!ιέι!γιει!οοεέιεο! 
ο!ὅ!ιο:ιέι!‹, οοιειοοει!‹ ιοοιιιούεέι!ιοΖ ιε γιοι! 
!ιο!οο!τ. Νεοι ε2!ι!εεύ8 Μι!ϋοϋεειι ιιιοΒειο 
!!ιοοοιιι, οι!!ώρ εο!‹ οιγοε ο !”όογ!οτιγτ 
ο ο ο οι ο τ ι· ο Ι (!ιοηιεε) σεετό!! Μ! , 
ποιο!!ιοΒγ ο2οο!ιειο ιιιιι€ιιιι!«ιι ε2οι·οοιιιι οι 
!‹!ι!εΒ ει!ειρΓοι·πιίιβι!ιο2 ΜΜΕ, ἐε ο εϋ οι!! ι· 
ει!ορϊοι·πιἑιῇει ο ό!γ ειγοεειε, !ο!ιοτο!!οιι Μ! 
!ιο!ε;;τιε!: ι!γ ϋεεεο2εινειτέιεέι!. !ιο!γ·εεε!οιιιι!ε. 

Α !'ἐογ!οογοε!‹ 5 νέ!το.πι€ει!τ ΜΜ 
!ιοι!οήιι!ε ιοοἔ: ιι€,·γ ιιιιοτ ει ροοιο2οΜ 
(ροιιοτο!ει) 65 οεοΙιογοιοι! (Βιιιτειιιι), ο 
τι ο ογιβ ι·-ει!ο Κο (οτ!ι!οιι!ειτ!ε), τε!‹ οι· 
ο5οεο!! (Βγιοτο), ε26ΜοιήετΙτ (οπ 
Γιιεει) 68 !ιο!γ!ιο!!! (!οοο!!ε), εειιτο!5ό 
Με! !οι!ϋοοε ειιι!!!έει όι·οοιιιο! σο ογει!ε 
(!ει!ι!ει!!ε) , το ο γ ό τ - (ρει!ιιιοι·!ε), Η τγ οι ει 
(ρτοορο!!!) 68 !ϋ!‹!ιοι·ἐ!‹-ϊέιογ!εογ 
(εοι·ο!ο!!ε). 

Α [ιο ο !ο :οτι Γ. Με νοι·ϋεοε οσο 
!ο!‹!εει! ι€ι!εο!!ι τοσο, ιοο!γο!‹οιι οποιοι! Με 
8γϋιιΒέο! ρ!!‹!‹ο!γο!‹ !‹ὲρ:ὅ‹!οο!‹; Μι ο !ο!ι 
οιι€γο!ι!ι τι !οοοεειτοιι€οο! ο ε ο ρ ο Β ε: ι ο ιι 
οονο2ο!ει ογοτ. Εεεο !'ο!!ο!‹οιι!‹ εο!ιο ειο 
οεεο !!ι!εό!ετεε !‹ϋι·ει!ο!‹οΙ‹, Βϋτογό!ώΒ Μει 
Ιο·ειο ε268!εωε, οεπι εοιο!!‹ο‹!ο!!!ε!‹, ε !ο 
Με οι!νοτ ιιόΙΒο!!ο!‹, ο8γοιόετό! τόνο! οεὅ!‹, 
ι·Ξι!αιο ϋ852εΐο!γό!‹ , ο Βγοο86ο, !εονεεει 
νὶε2!‹οτὅ Ρ!!ε!:0!γ0!άΘ! ἱϋὰνό!‹; οι ρ!!‹!‹ο!γο!‹ 

!‹ϋοιιγοο ο!νἰι!οιι!‹ ε!ο!ιο!έειιΚ οι!ιο οεο!‹ 
!ιειτοειι· ν!εε2οο!οι·πιὅ‹;!ιιε!‹. ΟγόΒγο!ι!ε επιο 
τό!ιοιι ει ίο!ιο!‹ !ιει!νέιογει!ι!ιο!ιΜ !6ει2οο!κ, 
ιτιίΒ!οο πιοι;!ιοι·οο!νοο !ειεεειο !ειεεειο ο πιο 
(Με !ιὅι·εΖίοΙ. ν!ειεεειογει!!τ.'ΕΖεπι νέ!!οπειτ 
“Με !ὅ!‹ἐηι ο νό8ιοΒο!κοο ο !οι!6οΒοοο ε 
2οο ι·έιε2ει!‹οιι πιο, ιοε!γε!‹ ο οεοο!οΕ!ιο2 
οποι- !ιο!γε2!εινὁ!‹ ιι. πι. ο !ύ!ιειέιτιοε!ει6 δ 
επ ο!ὅ!‹ειι· !ιο!εό ιο!ο!εώο. 

Πει οειἔγο!ιο !ο!ιο!κ !έιοπιιοοο!ι·, οιο 
!γε!‹ι·ε ρ!!‹!‹ο!γο!‹!ο!εροὸιιο!‹, ει ει !ώιηιοοι 
€γό;,=γο!έιεει ιιτέιο ο !‹ϋι·ογἐι!‹εο ο !κότίο!γοποει! 
ιοάΒ ίο!γνοει τοπ, ει!‹!‹οι· ει Μπι γέ ΜΜ 
!‹ιι νέ!!ο2ειτ στα!. Πει τϋ!ι!ι !έιογόι·ει!ιι!ιο 
Το!! ει!κ!κόροο νοο !ιο!γο2ωινο, Μ" 82 
οΒγ!!‹οε!‹ ογό8γο!!ιεει ιο!ι!ι, ο ιιιέει!κτιει!κ 
Ιιετ!!Β !ιο!ο!ε!ει!! !‹ο2‹!ὅε!!!‹, ο οι ο!:!κέρ Κέι 
ρο2ιοτοιι-ἰό!!‹ϋτϋ!‹ !ιοεεει! ιι·άιιγ!ιοο οικοτ 
ιιο!‹ όεεεο, ει!κΒοι· οι: 8 ίοι·ιτιογει 1.!. το 
!εοι·οεοεοΜ !'έιιγ!οογ !έιοιειο, τοο!γ 
εο!‹ !ο!!τιει!κ οπο ο!εουοΖέιεει οιε!!ει!. !ιοεεΖο 
!ογ,γόο!ιιΜο νοιιιι!ο!‹ειι Βόρειο ει: 68682 Μι 
!οο και" ιοε!!ειι. ι 

·' Α πω! Μο! ν!ι!!οπιιο!ε ει πιειοο!‹ ε 

ογοε ι·όε2ο!ι·ο νειιιιιιι!‹ !αιι!έιτο!νο, ιιέι!ιει ει· 
ισο!ιιιο ο !‹ιιιιόε ι!!ιο!οοοε, ο ιιι!!εοι· οιιι!ο 
ειέΜοιήοι!ι Γ. οονοεο!ετ ογειι·; που 
νο!ιοεειτ ει οεοιιοΒοιοτι Μοτοοιο! Κοε 
ε!έίοι!ε, Μ! ο !"ο!το!ε ϋεε2ε!ο!γιιει!‹, ε ει Μει 
οο!‹ οοἔγο!ι!ι τόπο!! ιι. οι. ει: ιιγόε2 οσοι, 
_ιοωι, νει" επ 655265 νἐἔτειἔοκειτ _ίο8!ει!- · 
ῇι!!‹ ο! , ο Κιιτεἔοο!‹ Μπι τω" ε!ιοιήεοόεο 
οΔωιω οι τ!!!ώο νό!οιοο!ε νει!ειιιιο!γ ω 
τωιιοε!ι !ιο!εδ ό!ειοιίίνι εεινειι·ο!‹ όει2ι·ιι. 

Α !ιε!γ!ιο!! Γ. ο οὅτοε!‹ !‹!εο!ι!ι ώ 
τοιι·ο νεοι εΖοτίινο ο. οι. ο εισ5ιο!!κει!ι 
το -- ει!ο!ε-!'όογ!εογ -- !ιο! ο Βόρ 
Ζωϋτι ρ!!‹!‹ε!γε!‹ ε2οι·οειιο !ιοπέι ΐοΕοε2ιοο!κ 
οι!ο‹! εις!τ!!8, πιο; ο: ει!ει€!ῖ‹ι!‹νὅ !!3!!ιδι· ν!" 
ε2οοι Μπι !επιι6'ε!!!ε, ω ποο8νειειοΒοτ!!!: 68 
!ιοεοοοεο!!έ !όε2εο, :ΜΒ !.ϋ!‹6!ο!ο8 Μό 
Βγο!ειε ποιο οι !ιο , ο οι!!αιτ :Μάτι ει: Μειο 
Μι· οι !‹οι·ἔι!ι!ι! ρο!ιοεέι€έιιτγ!εειειογειο. Μαι 
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ΕΜοΒ ΙιέΜ,;8έρβό)°08 ΙοέπγοΚι1όΓνέτοΕάΚ . 
ό52Ι'8 5 88θΙΙ Με)Ικαο8, 8-- Α τετιγόι·-Γ. 
8 Μ;ιγόττ8 νεο ΙπουΙόιοΙ·νει; ει Μι· νϋτϋ8, 

°86', "Ή825Βθωε Μ88, ο ΜΙΙιότ ΜοΒΙεοΜ6 
ΩΥθὰό8θ ΜΜΜ; πέη: ΌΒΓΞ)Ζ(Μ)ί Ιώροετεπ 
888, ιποΙγο): :Η @ειδε Ηοωιέ88Ισοτ νέτοε 
Πεμ, 11 18688168 Μπι ι·Μαέπι ΜπγτοΜπεΚ, 
Μοεν88Μεσόσιωκ 65 ΜΙΙοπιει11Ιό8 (Λιπ 
Μἔ€0τιιΠ8) όΙωΙ ιστωόκειιγεΕΕ6 )082Ι1θ|ί. 
1ηιμω)ωμ Ι‹ἐρε2ἱ!‹· ο ΜΒΜ)! θΖθΙ1 Μ" 8! 
ΙωιΙιτιστΙειπ ό5 ΙΠΒ)6Β(38 )38) ΙιεΙγέα. -- Α 
ΐΜγωει-ϊόιηΙοηγ ΒγειΕπιπ 32 εΙὅΙ› 
ΙΜΟ) 88ϋνεΐ65Ι:; ει Βὅτ ωε8ν88ιειΒοόέ86ι 8 
88-8)ΜΙ Πτ.γως)820τΒ (ΡΒγ:τιο8ἰ8) Με εΙό. 
-- Α τϋΚΒοτέΚ-Ε6ηγΙουγ ΜΑΙΜ 
188:Ιειο Υ)52ζ.ΒΘεό8θί έ5 6Βοτέ8τ οΕοι, ει »ότι 
Χ110ΒνΒῆζβ80ὸ0ἰω ΜΜΜ, 8 ΜΙΒΜΙΠ188, νέε 
εὅ [Β88Ε)ΟΖέ80ΒθΒ 68 ΒώΜΜΙ68οΒειτ Με 
θιὅ, ··υ·· 

Α ΜπιγΙουγ ουνο8Ι68έιτ ΞΙΙ8τὅΙο8 ΙΙΙΒΒ 
Με)! Μωφ2ηϋ, τηΒώρ ΜξηόοπΕοτ ο νεΙο )έ 
τό Βθ)5ὅ Βέτιι8!μππ, ΜΜΜ!) Μάτ σε ει Ια: 
Μ88ο1 οΙστύηγοε 68828Γ0%έ88οι1,_ πι" 
πιω ΒβϋΨθΙΙ16ΠΥ ῇ8Ιοο, τοΚἰπιιεπΒο @Η 
ναιηἰ, ιτιἱηιΙιοΒγρετΙΜ |έϋ52νέΠΥθ5 Βόρ 
520ΠΧΙΝΠ "8μπιπ 212 Β)6%ίδ)Φ8Π.Ξ πτώ 
Ιωιὶό σαν-Βάρο2ό8 ΜΜΜ εΙέί, σε όενέισγεΙ‹ 
β882Ι1ωβ)8 Μ ἔγεΙεουὶ εΙ!εεΙπι:Μειπέ8ι ηγει·. 
Ε οπό!τει ει:: 68ει‹Ί Μαιό188 οΙν8άέΙςει (Μ. 
ΜΒ)Ω211Μ) 0$ΘΗ18Ι1Βό:1ί, νεεγ ει $2άβωθΒΡ 
8881881 Μ;ιι6)88 ό8 82"έωθΒ Μ1οΙάό Μω 
ΜΗ1ΒΒ (ιπιὶωὶέιε ιιειΒγοϋΒίΜΜ ΒόΒΒΒ3Π))Η8Ζ· 
ηΑ1ΜειιειΕ. Α Ιίω288 οΙΙωι ω8)ΊΠθ)·38 ΜΗ! 
888ι·ιΊ πιο" Ιώ8ΜτάδΒ, νει!εικτιιιωπη38Στό 
820Ε8ωΕθΗ Μ;ι1ϋι·88ϋ)ό88Ε Μ 88ωςεέ8888Ις. 
8Ε92]έιΕ περ888ω!έ50ΜΒόΙ Η ΚοιιοἀΜΙεηγο8 
ΙαιΒεπγ0 ΜόυΙΜΜΜ 10-20 828Π1βΙ'ΙΙ)[Μ 

· 88] οϋοιπ1γϊ 8εγ88οι·ίί Ε8μὅο8;8 νόνε, Α 
ΜΜΒΘΙΙ €68:Λουγβου 36 -8ἱΪ8ϊΓθι Με π Με 
ΜΒΜ Μακ (Ρτοτο38Φ Μακ) Με») Η 
ΜΜΒΜογ (Μςὶ, 88%.), ει” τες·οο8υγΕι σεχ 
οϋσοτιγΕ πίττα, οεγ88ετ ι18ρ)όΒειι Ι›8Ι‹ειιιιἱ. 
Β6τΜπι168οΙε ξο)οι1Ιότόβοι1, εΙότοϋοο86ιτοα 

Κουρεϊὅ28ιιοΙἰ Βω·οΒοώ8οΒ υπέιτ1, Μιἄτιὅ Μ· 
ΜΙΠ)'085έ8ΠΒιέ Η Β0Ι°8ἐΙΠγἔΘΒὅ0$08θ)ἱ Μ· 
ὸϋτιε-:ϋΙό8εΙε. - 

Α ΡΗΠ(θ)ΘΠΥ (Ι.ερτει) ρΜαεΙγο8 
ΜιοΒ ΚοτεΙ‹ πω) Μῇἐεἀεά αΙσρ-ϊοτπ1ένο), 
απ” ΒϋτεΙ8Βιι, 8Ιαπι, Ισπ18ΖΕόρρεπ ΜΙ 
ΜΜπιοεοω ρΜΜγοΕΕοΙ Μά6ιτ νϋι·68 ΜΙ 
ΕοΕΒόΙ Μ; Βϋτηγό!κο 82630 ΜΙτοΚτισΙ‹ Θωθ) 
Ι‹ε‹1οιτ, ΓσΙρέιιΜπγεοπ, 8 ο Ρ1ΒΒοΙγΒόρΙὅ 
ε)ό8 Μό ιιγύΙΞΙκ Μ, ο Μεόρροπι εὶΙοιΜοη 
Βοο8οϋ:, Ι:ενό8, 8γϋπι86άεΒΒ ρἰΒΚοΙγοΒἩοΙ 
Ι"Μϋτι, ει εγόεγυ!έ)8 ΙιοεοΙε ΪΙἶὶἱΓ8ΪΙ8€Χἐ8ἐ· 
γε) ιϋτ$ἐιιἱΙ‹. 

Διοτι ΙιοΙγοΚ, ΜεΙγοΒοτι :ι ΜΜΕ ῖὅ 
ΜΡ ἰεὲρεὅὸυοΕ: επ ΜΒΜ 68 8 ΒϋιιγϋΙσ. Νικ) 
Μ): οΙ68Ιου θἔΥ8ΖθΓΓθ ῇὅκιεΙ: ει ΜΙτοΙ‹ οΙὅ,. 
- εαΜΙΜΚ Μ1ΙΒΜέ18 ΙΙΒέΒέΒ118)Κ, οθό 
εεεπι ο" ωτ)ΠΕ0ΒΠΥΗΒ) 168888 Μ ο” ΜΙΕ 
Βει ίο!γοειι€ 68888, ο τιό))6ϋ) ΜΗ σε Ρώτ 
εΙειΕ]ύτ οΙνε8ποηέ. Α ΜΜΕ 82ἐΙεὶ @ωσπ 
Βοι· ΒΙΙΙΒ))(8όΘΗΘ)€, @εφε Βο888α, 1σε!ιοι· 
ρειάτ, Κονέ8Βέο νϋτϋ8, Μ8οϋβ, “Μαρδ 
ό8Ι:Β 68828 ΙΙθΙΙΙ Ι18ΙιτιοεοΜ ρΜκεΜΜκεΙ 
ΜΜΜ. Α ρΜκοΙγε:Ικ )0)ΜΜΒΒ ιπέιη ει Μι 
τυοΜετειάι ΜΜΕ ν6τϋ8οΙ‹, Β`ΪΠΙω€, €ἐιηΙὅ!ς. 
Α Ρί)ιΕΚΒ)ΥΒ)Κ ΜΜι·8Ιε 8 ῖο82Ι‹ὅ 8γουέιΜ 
Γέι1Υ)όΊκ. 

Α ρ18881οπγ88-Ιε ΜΜΜ ΜΜΜ 
τεΞιΒἰτῇιιΒ: 1) Α ΜΜΜ ρ, (πιΜ8 ν. ει!) 
ρΙιοἱἀ88); 2) Α δ: Μ ϋ η_8έ865 μ. γ(νιιΙ> 
88Γ)5) ό8 3) Α ΓοΙροτε ρ. (Π)€Γ8). Επι; 
Μι·οιπ νέΙΒο2ειρο)ροΒγωέ8τό1 16ηχΙΙ88 Ποιιι 
Βϋ!ϋπϋϋειιοΙ‹, 8 Με 8Ι8ὅ Με): ΕοΙ;ι·ε @απο 
Ι‹11Ιϋτι1›Β8ἰ1‹, 8 82 ιπο18ό νΕ882ωτε8 Βανοεγ 
(ί1]80Γ88ω ΥΒΠ058) Με! ιειθιωιωεκ ΜΙ, 
πιπέτι Μ 8168 Ιοοπὰοευρἐιη ει ΜΜΜ 6 
888 ρΗκΜεΙεπγτ ΜΜΜ. Ε:: ΔϋΒΒιιγἱ 
:ο η γἐὅωεοὶκου° 126,8 @Με νοεγ ο ιέιν,Ιερ 
κι” ε Κϋπγ6Εϋιτνο8ιἰ Ιαπάεώτ. Μα! ει 
Μ: οΜεμΙοιτ ο” ΜΜΜ Με, ν11τϋ8·_ ΜΜΕ: 
ιςέμηεΜ1ηαΒ, τιποΙγοΙ‹ 0581( Μαιου 1988Υ0Μοψ 
ιιειΙ‹ 8 Ι‹ἰ8 ρΙΚΙ‹8Ιγ8Ι‹Ι‹οΙ ίϋάετι1εΕ Με, 8288 
ΜΜΜ Μπορο ΜΜιιτέιΒΙ: 8γόεγηΙ ΜΜτ826 
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Μ , ππιε!γεΙπ Με οεοπιιόσεΜ5Ε έιΙπει!, Μεινε Με 
πιΕΜεο!γεΙε ωΙοροόπιοΙε, ΙοεΙειΙιεπεπιειΙε ε!. Α 
€γιιΙειάτ., ρειπΜιπιγο2οπ εεόΙε:Μ·ο τοΙερειιοππ 
ρἰΜεοΙγεΙ‹ πισω πιύΙπιειΙε Μ, Ιιειπιεππι ι·όπε8ο!ε 
πιο πιειΙπππο2όπιπιειΙπ ϋεεεε, πιοΙοετ ει Μπέρειεπι 
οεει!‹ οΒγοε πιπιειΒίιπιοε πιιΙεΙεεΙγο!ιπ ώπωπποΙε Με. 
Επιπι ριΙεΙεοΙεπιγεε ΜιπειΙειΜπ ριΜεο!γοΜπεΙ 
Μαι ΜΜΕ ππιόΒ ν6π·ϋε πιειπ·Μιπιμοτι πιει 
νεππ·πει! πε ΙεϋεπιγόΙεοΙτοτπιεΙε. 

ΕΙειπιπε εἔγοπιΙεόπιπ ἔιΙΙόΙ‹ ει2 ει” Γοπ·ιπι 
τοεπιγπι€ πιειΒγίποπ ΜΜΕ, Ιώεδπιπιεπι εω 
ππιέιεεειΙ 82ϋνοΕΚε2πιοΕ, ε ει ΜιεροπιποΙε μό 
ΒγιιΙειεει ε ει επόΙε!ε πιιπ_ιειΙΙποόεέιεει ππιοΙΙοπ απ 
ΜΜΕ, Μ" πω” ε2ειΙιει!μειΙειπι, Μ1Ιϋπιπ'όΙε 
πειοππιιι πο!το!π Ιπόρο:ιοτππε!ε, πιοΙ ει2οπιπιειπι επ 
επεπιειτι Μιπ·ειΙει!ευ ειΙειριἀοππι ππιππιπιοπι Πω» 
Με πιόΙΜ1Ι πϋΙπει!6Ιπιειιό. Α Μ] τονέιΙιΙππ τοπ· 
]επι6εόνειΙ ει πιειεόε Με ὶε ΙοροππιοΙε οΙ, ε 
ει ΜιπππιϋΙ‹ πόπιγ11Μπ ει!νοε2ει!ε, πιειΒγο!π Μει 
πιοΙ‹, ππιεενειετειΒοειπιειΙε, πϋΙΙοππιε2ϋΙπιεΙε, ε νό 
ΒεἰΜεπι ππιει€8ϋππιππΙπιοΕ. ΑΔΙοΙτοΙ‹ οεειΙε Με 
νεεει. νπε:Μιππιο!π, ε οεειΙπ ει εεόΙΒΜιεΙπ ετὅ 
εοπιπι έγιιΙειάειεέιπιέιΙ ρειπιειεποΙΜιάπιειΙε ει Βετε 
εοΙπ νΙε2ΙπεπεόΒ, όΒεπόε εΞε επ νέεπειΒο!ιπ 
ππιππενεάπεέι€6πόΙ; εὅπ. επ ΜιτοεπιοΙε ιΒεπι 
ππιειεειε ίοΙιπειπιειΙ 6ιποΙοπιΜΞιπιτ ίυΙειεΙο2ε3ει πο 
πιειτπιοΙπ ιε ειπΙΙειπιειΙε Με, ει πιειπιΒ οΙπεΙπεεΙ, επ 
εππιθεεπόε ειιοπιπιειπι Μιπιτειι!ειπιιιΙ ππιειτεπει ππιει€, 
ε σεειΙπ @επι :Με εεεωΙε ει2οΙε, πιο! ει ΙιεΞπιτει 
Ιοπιι επόεπι0Ιόεε πιωικιπ πιέπιύΙειεοΙπ Θε Μπει 
Ιέιπποε εΙοπέΜειπιιώε ει πιειΙέιΙτ ΜΜΕ Μό'. 

Α πιπΙεΙποΙοπιγ πισω οΙγ Μιπιπιγεπι 
εεει·6Ιιεππιεπιππ πιειε Μιποε€οΙ Μ, Ιοεπιει 
Με» ΙιειεοπιΙειτοεεἔιἔει νειπι ει πει πι γ 6 πει Ι ει 
Ιειι $έπιγΙοπιππγε!; ει2οπιπιειπι κι ιε ει με· 
ΙπεΙεπιγ Ι‹οπἰεππιἐῇἐι. ει ριΜεε1γο!π εειιέιπεειΒοε 
εΙεοτο2ε3εει, ει Μιεροπιππ εγό,εγπιπέιε έιε ει 
Ιε6επιγέΜ ΒιιιειΙΜιπιέιε, νειΙειππιιπιπ ει Μετὰ 
εΙειριεΙοππι ιε Μεποείπειπιπ ιο,ειέιππ. 

Α ριΜπεΙειιγ οΙ‹ειΙ ππιθε, ι8·επι Ιπονέε 
ε6 πεππιεπτειπιεπη πιεἱΙπππιΙε @επι πιτΙπει, Απι 

εοΙΙιοπιπιειπι ει2οπιπιειπι πεεπι ΒγειΙποπἰ πιεποεεόΒ; 
ΒϋτνόΙγοεο!π Μ3πιπιμειπι!ιοπι τόππιειάτειππιειΙπ ππιοΒ 
ΜΜΜ, ππιππιειειππιοΙΙεπτ Ιε8εεέειεόΒεεεπιπι Θε 
Ιοεπιεεεεζιπιπι οΒγόπιεΙππιέΙ ιε πωπω οΙὅ. Α2 
ει!!εειΙππιπ οΙποΙε ἰε ππιόΒ Μινοεοπ πιιόειτπιει!π ; πει 
Βειμπόι εοπιειεειππι ΙσπΙεΐειι!ε, ΙειΙΜ πιοπ'οΙγειεο!π 
ΜινετΙπε:τόπιεπι ει2οπιΙιειπι 8γειΜ·ειπι τειππιειει: 
ππιππιπ πιειεει€, ἱῇεὸπε6Β, Ιιὐ ΜινεπΙπεπόπιοπι, 
ειΙπιειεἱ ΠεεπέιειΙειπιεόΒοΕ ειΜεοπ πιο:Ιιειήεπιπ 
ει16' ει ριΜπεΙεπιγι, πιειΙιοΒγ Μ1Ιϋπιεό8οπ 
(πειιοεγπιοπειεπει) ΒοτῇεειπεπιεΙπ. 

Α ρπΙπΜεΙεπιγ οπνοεΙΔεειτ ὶ!ΙοτὅΙο8 πιιοΒ 
Μ:Π ιοΒγοεπιΕ, ππιἰΜἐπι ει εγόεγε2εποΙππιοΙε 
επεόει πει-πιω Ιππεόπτοιοτε ππιοΒ που πεπει 
Μιοε Ιιεεε8εύθ εΙΙοπι. Α ππιππ·επιγ, πιι€ειπιγ, 
άεπ·ειειιιγ, ΜἐπιἱπιΙειπιγ, ε26π·οεει έγειΜ·ειπι Με 
ππιο:τειπ.πει!ε ε! όποεέτοπεΙππποΙ, ε ιεππιότ οεειΙ‹ 
ειπιπιει ΙιειΒγειιτει!π. Βεπτειπιπειπιπι ε2επ·ππιτ ε” 
έγόΒγππιόει εεππι έπειεππιοΙ Μεέιτό όε ε'ϋΙτότ 
Ιεπι ειΙΜιΙππιειεπεῖετ. 

Πει επ νέπτοΙιπΙειε Με Μό ποτοππιοεπι , 
Βειωππιειπι ιειέίε2ειΙεοπιππόππι Με έτνειεεεοΜιπ 
ιεωπ, ε εειεεωε ΜεΙιεήιόΜιπ. Ιιειεεπιέι!τειπ. 
Α ρι!εΙποΙγεΙε ΙενειΙειειπέπεε3πει εἔγειοπίί να" 
ΜΞπιΓιππάόΙε πιειεπ·ππιειΙτεπεεειπιειΙπ, νει" επ ΜπειΒ 
πιεΙ‹ Ι‹οπΙειτοΙπ Μτεήειάόεε ΜΜΜ ππιοείπεο!π 
ΜινετΙεεεό ποΙγειόόΙεΙεειΙ: Βρ. Αειππειει εΙοετἰΠ. 
ε. ΪΒἱῇ ε εοΙν. ππιενέπιεε. ειιΙι'. ὅἱ]; πω. πΙερ. 
επ. Χ; ΙεειΙι ειιΙΓ. ὅβ. -- Πει ει πιΕΜεοΙγεΙπ 
οι·δεε:ππ πιο:Ζειωιρεπόπει!ε, πεοιι πιει" πιειΙοπίιπ·ει 
Βγει!πιο!ε ϋεειο, ε επ Βδπ° ι€επι ππιεἔνειετεπ 
ΒοεΙΙΙε, ειιΙεΙεοπ Ιειπι€8ειΙπ (επΙοοΙποΙ), όΒοπ6' Μπι 
όΙε8, νει” πἔι<Επό πιι€ειπιγ οΙεΙειώνειΙπ ππιοεει 
εοΙ‹, νειΒγ ει πϋππιέπιγ ἐενειππγἱ εεινειΙπΜιΙ 
τϋττόπιοπιόδ έεοτέεοΒ ΙιειεεπιειΙπιΜε; @επι ει· 
εεωΙεπιεπι ει πιόΙγειΒΙιιιεό!ε ιε Ιιειεεπιοεει!ε. Το 
νειΜιει ΙπέπιιΙιΙειπιγοε Μιπιδοεϋπε ιε τιποε6π·ποτ 
πιοΙπ. Νεππι ΜπΙϋπιΙιοπι ει ΙπεεοπέεΙοε νεπιγιεό!π 
ίὅ:ετἐπιεΙπ, ε ει νειειΙ:ιΙειπιγε:ϋπρπιοΕ ΙιεΙεὅ 
Ιιειε:πιέιΙειπει ιε ι€επι Ιιειππιειτόεπιει!π τει!ειΙωτοττ. 

(ΡοΜειτέιεει Μ5νετ.) 



Αππιπιγόπιπότ ΜΙωι τπιπιοπιιόπιμοι -4- Β η π; 8 ό π, ό ι_ Ιθδ 

Α "ωσπου επιπιγόι·κόι· »πιω άΕπιεπιιέιιγοΠ. 
Μ. Β ιι σε ό, επι1ιοΙοεππιοΒγοι π. ΐὅοπνοε ε: πιοΙιποοιοτιι ΒγοΙποπΙό σπ·νοετό!. 

Α πεπιπιεε ειπ·ειπιγόπιπότ ποπιπιππιειι πιΙΙπειΙ 
ππι!ινειΙ ππιιπιποἔγ 13 έννοΙ οιεΙδπτ Μιο 
πιγοε ὶἀὅπο ειτοπιιοΜ;, ίεΙεπω πιο" ππιοπιπιγι 
εε':Βιι$ πιόΙιει ίοΙδπό, πιέΙιει ππιεπ·δ Γοπ·ππιόπιπιπι νι 
2οΙΙοτ Με! ΙπΗ1πίποτπ., ππιιπιπιέ8 τϋ!πόΙοτεε Μ 
ι·έπιπιππόπιπ ειοΙΒέι!ό πιππάεπινπ·ει ει!πειπιππιππι;ππιοΙγ 
εΙοιπιπο πιειΙιοιπέιεΒει πιο2οτι επιπιει!π η π'οππιιέιΙιει 
πιπ ππιο8_ιε·Ιοπιόεότ πιεππι πιειΙΙνίιπι ε πιοππι οΙνπιενέιπι 
«ω ππιιέιπ·π πε ππιειῇιι νοεο-, ππιειῇτΙ πιό!γειΒιιππιπιγ 
«πω, ππιει]πι Μπέκ !πϋνειε νεεε!οϋοτ ΒγειπιίιόΙπ 
ει!ειππει Ιπιρριππι€πιι; πιο πι Μι οΙεὅ Μι· 3ειΙΙεππιΖὅῇο: 
ει νωωιωι›ω ιειΙἔιΙΙιπιιό νόπ· πε 
Μι πισω νοΙι, ει: ιππο!εό ῇοΙΙοππιιὅῇἐτ π. π. πι 
σειροεοπιπ πεπ·όβιπόΙ ΙπϋΙπΙϋ!πι€ νοπιπ οΒγοπιοε 
νοπιιιΙ Μπάρ ροπιήέιτπι εεὅ όΙοε !πόΙιΙώε Πή 
πιειΙππιπιπ ΙιεπεΒοππι εοπιει εεεπιι πειρεε:ιειΙι; ε ει 
Ιπόπιιιπιοι. οιγ Πειτε, οΙγ ππιιππάθπι!ποπ εω 
Γοι·ππιπι «Μ, ππιἰπιπι Ιποεπιθω, πιιιπιὸ νόΒε επιγ 
πιγιπ·πι επ ειπ·πιπιγέι·-τοπιειππιο!πΙαιΙ οΒιιγιιττ ῇἔιπτ 
όε ππιιιΙτ: πιο" επ ιπεΖωιι ΗΒγίεΙοιππιππιοΙ Ιαπ 
πω, ε επίιπιτειι νόΙοππιόπιγει!πεπ Ιππιπέππιὶ εκπι 
πιοΙ πιέιποι·Ιποπποπτι. Α πιόΙ!πιπΙ πιοΒγ Μ πι ππιππι 
πιοπι ππιινοΙτ οπνοε εΙϋπτ ιεππιοι·ετεε ειππιπιγόπ 
ΙπόπῇεΙοἰτ εοπο2πιέππι Μ, εἔγεπιοεοπι οεει!π ει 
ΙπότοεοτεΙπ ΙεπτέεέιΙιοι ιοΒο!π. 

Ι) Ν. Κ. 45 ένω ειπγόΒ!πέπιπ πό Θεόπ 
εόΒϋ ε β ει!Ιππιτιπ πω”, Ιιεινοπιππόπιι ειπ·ειπιγε 
Με π·οπιπιππιοΕπόΙ Ιεροποπ ππιοε, ππιοΙγοΙπ ιπιππιπποπι 
Ιποπ 2-3 Περι ειοπινπιπιόε, επ ΙπϋΙϋπιπόΙο ππιοπι 
πιγιειέ€ϋ νέπ-Ιπἰϋπίιόε ιιτίιπι ππιπι€οΙππόΙ ιεππιέπ οι 
ππιιι!τειιπ. 183θΙ‹ἰ ΝονοπιιΙιεπ· Ιπϋιε·ρο Μάο έ]_ιοΙ 
πιπειΒέπιο2 πιινπιπνέιπι, ει ποπιόεε Ιποποειιιέ_ϋ πω.. 
πιειΙπιιπιιπ ε επ πιπ·πιιιγοποπο οεοπιιόΙπ ι€επι πιο" 
ΐό!ρόθεπιέεόπι ΙπίνιιΙ ππιέε εοπιει εοππι ότιετι πιο 
πιόιεόΒι·ϋΙ Β ρειπιεειοΙΙποόοπ, ππιεΙγοτει Μπι 
πιόΙγει€πιγιιΜιειιι όπωι; ο πιιοΙΙοπι ει οεόπιπιΙποε 
ειπ·οιππιειπι (ΐοεεει πιεινιοιι!ειι·πε) ι”οΙγιοπιοε ε Μέι!! 
πιειαιτιπιπι σεπΙπιπιπιάοιειε νοΙι @οι πιο!γ δ!. ποιά- 
πω» νι2οΙΙόετο οπόΙι.οιό. Ήέ όπέιπιχι «κι ΜΑΝ. 

ιοΙτ,πι πι πωπω Μ" - όεειοεοπι Μαιο" 
ππιο5ιεΙπιγι-ιΒοπι Βόιότ ειίπιϋ νο!π. Ηιπάοεειρ 
ρειΗ νιιε,πςιιΙειπ Με! εεπιπιππιι τοπιάεΙΙοπιεεεόειο 
εοππι :ιΙππιπ1νίιπι, πι πιόΙγειε να" νοεοπιππιπιγότ 
εγεπιιι_πει όπιι·επιτ τσι πιοπιπιεππι; πιιἰέι·π πει ε νιιοΙ 
Μ νιιεἔέιΙιιτ νόἔειιπι όεειοεγϋιπέεόπ πιπι€γάπι:ι 
πιτιοΒ. Μἔιεπιειρ ΜΒΜ ει ππιππιπιπιοπιι 1% ἰοιό:·ο 
επιροποπιοα νιΖωιθωπ νιιεΒόΙπιπ Μέ νόνόπι, επι 
Μπι ει νέππιοΙπ ΙοεΙπἰεοΒΙι πιγοππιέπ και αιιέΜιππι , 
πιπιπιεππι :ιι ι1νοεοάόπιγ ΓιιΙπιιιιοι Ιέιτό!π τόεπιπιπ 
οεΗΙοἔὸ Ιοππιοι- πέεπιπιτ ΙππιρειΙπιππιι πιειτειπιοεειίπιϋ 
ῇοἔοοιεΙποπ Μιρειάνει, ππιειγοιπ !ενειΙππιπ·νει 68 
πιιο€ειέπειειτνει Σ! πιο!ιοιόιπ- /έε 10 ειπιππιοι· 
πιω πιγοππιπειιπ. Βο88οΙι 11 ότε τέ_ῇΙι:ππι νόποε 
Με πιππεϋι·ϋΙόε ΙπόνοπιποιοΕ8, ππιππο ει ΙπόπιοΙοπιε 
Με πιιιπιπι εΙπ.ϋπιτε!π. Ε” πιόπι:ιρ ππιιιΜνει! Διε 
ππιότ πιπέγειπιειιοπι Ιπόππϋπιοποιπ ιοΙεπιππο:πε!π, ππιο 
ΙγοΙπ 24 πωπω π.:ιπ·ιόεεέΒιιΙπ ιιπέιπι :ι πω” Μπι 
ιοΒοοιειΕπ ΙπἱϋπίιόεόνοΙ παπά!. ππιεπεοΙππό! ειίιπιτοΙπ 
ππιεε. Α ῇεἔεοιοΙπ πιιοεπ ππιίιπ· νεἔγπειπιι νἰΖεΒιι 
Μ; Μπι νοποινόπι, ειιοΙπ Ιπονέε πιγόΙΙπάνειΙ ϋεειο 
ΜΜΜ επειπιπιπι πιιιόεεινπιειΙπ τειΙέιΙπιιιτειΙ‹. Τίι ίιπιοπι 
Ιάπτειππι πι Ιπόπ· οιοπι ππιόπιοπιι μπω έκ ππιιιιιέτ; ει 
11-Ππ ι'2πιοπι Ιιεπομππι ε.οΙπιπεΙ πιγιπεπιειπειι.Ιειπι:ιΒΒ 
Μι, ε ει οεόπιειΙποε ειποΙππιειπιι ππιἰπιπεἔγ νιιΙπιππιο!γ 
πιοξ;γοε ΙπδιδΙ _ιόνδ, επιππό ίέππιειΙοππιότιοΕπδΙ1 
ρειπιπιειοΙΚοπιοπ. ΗιπεΙοε:ιρρεΙ ππιοενἱιεἔὐΙνάπι, πι 
πιόιγπι€Ιιπιπι €γε·πιΒο επιπΙοπιύει νονόΙπ έειπ·ο. Νοππι 
:Μπότα οπου ιποιεΙόε ιπΙ.πιπι ιεε:οπιγιι ι“ύ_ιόειΙππιπι!π 
επ πι ω εϋποει6ε όεειοΙιιιιόπιπέιεπιι ΜΜΜ πισω 
Βεππι Με, ΙπόΙοεπιγι πιει€γειέι€πι πωθωιωι Πιο! 
πω κι , ππιἱπο τϋεπόπιπ ω Με ε νέπτεΙ εΙεἔγοε 
επιιπϋπιπόε ΙπόνετΙποιειπ. Επ·πο ει ι‹6ηθιθιπ Ξε 
ππιόπ ειιιιιιωι- Νγοποι όνἱε πειτιοιππι!π που π» 
πιπιππιοιπ, πιοι ΙππεοΜι, πιο! πιιιἔγοπιπι ππιεπιπιγἱεύἔϋ 
ππιει_ιά ίοΙγό , ππιπιπά πιιοπό πωπω Ιιιιπιεειν ΒΗΜ 
πέεόι·εΙ νόειδπιδιπ; πιιιΙδπι ειδε πϋάδιοΝιοι Μι· 
πω" οεπιιιόιιοΜ. ῶὸϋειόΙπι£ι‹Ιόε όΙοπόπιοιπ νόεεπι 
νεππιο. Α πιοΜοεπι 1ιοπισιο!ειπ, ΐίι_ιόειΙοππι! πιοπιι οπι 

Ιιέπειοπ, ππιππιιιοπι1ποπ ό!ειε ίει_ιπιειΙπππει!π Μπι, ω' €επιΕοιπόΙπ ιιιε8, Μι· πιιοπιπιγιι·ο πε εϋπεει6ιπι πω. 
3Ό 
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Π. Ι!. Β. :ο όνοε, ουδε ε!!‹εω, ίϋτεπεπ 
πω", εοτιιϋ!ὅ !‹οτε!ιεπ !”ο!γό τοπάε!!επ Γο!γε 
ιππ ετεπγετΙιεπ ε:επνει!ε!!, ε το!ιεκπε! !ι!:οπγ 
!ε!επ Μό! πτεπ νόε:δι!!ε!ε. Ε" ι·ο!ιεπι ε!!‹ε! 
πιάνει! 1832, πιε!γ πιίπάεπ πο! ε πϋ!ε:ει·ε!‹ 
πο! ε!εο:ο!!., ε Μ!. περ!8 !‹ίπ:ε πιει· ε πεπε 
εο!, ε" ό!. ε:οιποι·ιιγ! πε!ιό: ε:. 1εποε Εε 
πγετο πιεενε!ιο: !ιεεοπ!6 ε!ε!‹ιι, πετεποε επί 
πϋ !κόνεοεο!: νι:ε!!ε!! Ε! !ιοτ:εε:ιό !‹ίπο!‹ !‹ϋ 

:ϋ!.!, ιπε!γι·ε ε με περ ότε ιιιε!‹εοεοπ εισε 
ε:οτιι!! ε:ό!‹ !ε πιεε!πειι!!, ει ει·επγετεε νότ 
!‹!ϋτἰ!όεόνε! ε πε! ε!ιιιιι!τ. Α:όιε !‹ϋνεοε τϋ!ι!ιό 
Με ε! πεπι ωθεί., !'ο!γό !ιιιι!εεν ε:οπ!ιεπ 
!!.;ειπ εχ·ε!‹ι·επ. 

ΙΠ-!!‹ εεειο! Κ. 1. 40 ένω !εοπ ιπιιιι!ώε 
Με!!! !όι·ίἰιιπ !ε!!ειπ, !ππε!: ε το!ιεπιοΒ Με!! 
πό!ιε !επε:ει·ε! !ε Γιι!ρὁ!!“ο‹!ιο!‹. Ε: πιει περἱε 
!ε 8:0πνοτ!ἰ πε_ῇε!, πιε!γ ὶὰὅε:ε!‹οπ!‹ὲπτ ε!ϋ_ῇϋ 
νέπ, !‹ϋνεοεε!‹ εε νὲτ!‹!ϋτ!!όεόνε! νόἔ:6‹!!!‹, ε 
ίιι!π!!ιοΒγ ε ΒγόΒγε:ει·ε!‹Ε‹Ή Ξεε:οπγοά!!ι, το 
!ιεπιο!: Με!! !.ϋ!ι!ι !:!ιειι ι!ε:ιε ε:ι!νοτιιιιιιοι 

Τάο· 

Διι|ιοι·ΜικΜη Βτ.`.!επ!‹ον!ο!ι, 
πει!οι·-πενετι οι·νοε!.ό!. (Ρο!γτετεε) 

18) Δ εὸτοεὅπεΙ‹ !‹ϋε:ϋπ_ῇϋ!‹ ε ιιιοηι!ιο-· 
!οε!επε!ε ιιι!π‹!επ ι!!ε!ι!ι Γό!Γϋπε:όεε!!. Α 8όι· 
οεὅπε!‹ εεεεπε!ιιιόνε! !ε!ιε! ε: έ!ε!πιί!νε!κε! 
ο!ετπ! Γοτιιιε!!ε!ε,· ν!εε:ενιιιιιι. Ε: ιπιιτε!!ε ε: 
8ι!έπγτεπεε:ετ! Ζω ε!ε!‹!ιεπ; ε: τω!! ε νότ 
ΐο!γεὸό!‹ εε νέι·εε_!το!κ !:ϋ:!! !πϋ!ϋε!ιεύετε, ε 
ειπε, πο” ε: ιπεεε!‹ ε: ό!ετπι!!νε!‹!ιοπ πεπι 
ε:ε!ιετ!οπ νόε:ὅἀιιε!‹, !ιεπειιι ιπεε!πιιιγετοε!πε!; 
ε !‹ϋ:ροπτ_ῇεἰ!ι!ιε νἱεε:ε!ότπε!‹, πο” ε: ιάσε 
ίοπε!ε!; εο!ιε εεπι εεε:πε!ι ε!, πεπεπι ιππι 
τΙεπ!«ιτ οΒγειιεε_νοπε!!ιε ϊο!γπε!‹ Με, !ιοεγ ε 
όύο:τοπόε:ετ όεε:είϋεεόε!ιοιι νεπ ε !ώ:ροπτο!ο 
!‹ε!, ε !‹ϋ!ϋπϋεεόεότ οεε!‹ ε!ει·επεε!! !‹ϋ:ροπ!! 
τόε:ε!‹ !‹όρ:ὅ‹!ὸεε Με! πγει!. 

-19) Α: !όεετεπεε:ει· ό!ετ- ε ει·δπιί!νο 
πιώ! @ποιεῖ Με! ιιΒγεπ πε !ε!ιο! Μ:οπγί!επι, 
πε πειιι ειιπε!‹ ιπϋ!εϋπόεό!; ε: οεε!‹ !ερεε:!ε 
!εεοπ ε!ερπ!! !πεποπο ε!!.ε! !ιἱ:οπγἰ!;ε!!ιε!ἰ!‹ πο. 

Με, πιο!γ ε!!!!!ισε ει:ει·ιπ! πιιππόΒ !!ϋπιιγο!ιπ 
!ό8!. πο: ο!ὅ. η 

Ι!!-!!: εεε!ε!, πιο!γε! οι·ε:εΒιιιι!ε επετε 
τε!! πεεοε οι·νοεπεΒγενε! (ρτοιοπια!ιοπε) ε 
ε:επνε‹!ὅ ε!!ε! ε:ειιιό!γεεεπ ε!!ε!επο!! !ενέ!!ιοπ 
!:ϋ:!ϋ!!ειπ, Μ. Ρ. 50 ένο!. !ιε!ει!!, !‹ϋ!ὁπ!ιεπ οτὅε 
!εειε!!‹οτεεπ !όι·Ηιιπ !ερεε:!.ε!!ειιι 4 ό. ε:ε!δ!!. 
Βππο!: το!ιειιιει !Βοπ ιεπόε!!επϋ! _Ηιτ!ε!:, ε ε 
ε:ε!ιεπ !ιιιι!εεν !ε!πι·ί!.έεο!ιοτ πεπι νέ!ε!.ε!.τ ιππι 

(Με ετεπγει·οε νει· όε:ι·ε; ‹!ε πιιπε!όε ε:επ 
!‹!ϋτί!όετε !εϋνε!!εσ:επ ε _!ενιι!!ιε, πω· πο” 
επ νε!όεεεοε !ιίτε!ετπε!: !ε!ιειε νεππ!. Μ πι 
ε!ε!ιιιε οεε!‹ _ιεεεο:εεόε "Με !ε!ιε!ε !ε!π! ε 
!ιπεεενε!.; !ώείι!ι!ιεπ ε:οπ!ιεπ ε:ίπτο πόνεσε 
ε!ε!‹!ιεπ Με!! ε: ο!ό, ε ε: πτο!εό το!ιεπι!‹οτ 
!ιιιι!οεερο!εε !εϋ:!ιοπ ιιγ!!νεπ έπε:!ιε!δ νο!! ε 
!ιπ‹!!ιό!γεΒ πγεεεπε! ε νέτετε!‹ Γ6!ε!εεεεεεε, 
ε ε:επ !‹ε:ε!όε -νόεο:ιενε! Με” οεερρπγι 
!”ε!αε!όε νόι· !ε ϋτί!!ε!ο!! Μ. 

Β:ε!‹τὅ!ἰ πέ:οτε!πιο!: ε ε: ε!!ε!!ο!‹ εε ε! 

!επϋ!: !ιεε:πε!! Βγόεγπιόπο! !εΒ!‹ϋ:ε!ό!ι!ι Μό: 
!επκ!ειπ. 

8 2 α. 

Οεε!όεεε, !ιε επ !ι!εε:ι1!‹, πο” ε: οιιι!ιει·ι 
ό!ετιπϋεό,ε!ιοπ οεε!‹ όι·:ό!κ!!εΒ όε:!ε!!ιε!δ τέπγο!‹ 
ι·ει!επε!ο ι - 
. 20) Ηοεγ!ιε ε: έ!ο!.- 68 !‹όι·!επἱ ν!:εεε 
!οτ!έιεο!‹ ε!!ε! ε νοεγ!1Ιε!!νε!!ο:εεο!ε, ε: !τ!οΒο!‹ 
!ιεΓο!γεεε ε: έ!ε!πιίινο!: ιπί1!ώπόεε!τε, ε πι!! 
!‹ό!‹έ‹!όεο!‹ 6εε:ε!”π%όεε ε εεγιιιεε!ιε! ειπω 
ποτε !ε ΐοἔπε!€ !επιειετοεο!‹!‹ό !επιι!; δωέθΙ' 
!εεπ‹! ε !ιειειεεόεεε !επγό!ιε !ε ροιιιοεε!ι!ι πε 
!ειεεπιι!‹, ε ε!‹!‹οτ πγετεπεπιι!ε ε:ο!‹πε!ε οι· 
ινοε!εεειιε πό:νε !ε !ιε!γεεε!ι!ι ε:ε!ιε!γο!ιεΕ. 
Ροε-ε ε: νε!ε!ιε ει!‹ετϋΙιι!? 

21).ΜΙπποπ !‹ότο!‹ο:ό !ιε!πιεπγο!τ »ιι 
!‹ε!ι!ιε!‹!‹ε !εε:πε!‹ εειέι!ε:ετϋ ε!!‹ο!όειι!‹ ε!!.ε! , 
ἔγεΚοτ!ε!ι!ιε!‹!‹ε ε:οιι!ιεπ ε: έ!!! έ!ετιπϋεέἔιιε!‹ ε 
!‹ότο!‹ο!‹!ιο: έι!!ό ν!ε:οπγ!ετε εε !ιε_!!επιε ε!!.ε!. 
Τί:ε:ετ ε !.ε!ιετ_!!!!ε πιεειιπ!πετ ε !ι!πεεπε!κ, ε: 
ό]ε:ε!:ι ε:ὲ!πε!‹ Μ, !ιε τεε!ϋπ!ε π!ποεεπ ΜΙΜ 
ν!!!νο, ε εοιπιπ! ΜτΙ: εοπι ε:επνοὸϋπ!‹. 

22) .!ε!επ!‹οτ!ιεπ ε εγόεγε:ετ!εποτ (Πιετ 
πιεπο!οε) Γο!ει!ειε πεπι ε] εγόεγε:ετε!ι: !”ϋ!Γό 
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ι!οιοιιο οι δι·οι;!ι!ιόειο ιιιι!πι !ιει)!ιπει!ιο!ιιιπ, 
!ιοποπι ιι!ι!ιιιπ έι!!: πο" οι !επιοτιο!‹οι, πιο 
!γο!ιπο!ι πιέι· π" ιο πι" ει:!ιπιέι!. !ι!ήπ!‹, Πο! 
!δοπ ο!!ιο!γοιιο, π !ώιϋποοΒοε ιεινιι!!ειιο!ι πο 
!γοιι. !ιπ!όπϋειο!ι π!ύπ τϋι·ο!εοπ_)οπ, ιι Βγόογειο 
ω( !ι!ιοπγοε ὁ!οιπιίινο!‹- ο ειιο!ιππ!ι πι!! 
!ιοποιοι!ι!ιοι έι!!ό !πι!ϋπποιππ νιεειοπγιιιι :δρ οι 
!ιότοε ει!!ειρο!!ιειπ !ι!!ω!:ιεεει, ε: τι ἔγόἔγειοτιο 
!ο!ποι ει !‹όι·_ῇο!ο!‹ιὅ! ροπτοεειπ τποοΕπ!ϋποοιιοε 
πο, πι! !ιπ!6πϋεοπ νει!ιιιπο!γ !ιο!οεεοΒ ι·οοειει 
Ειπ!έιεε!πε!! πιω Γοπ!οε.' 

23) !'ειπ Γό!ιοτοε, πο πἰποεοπ !ό!ιέι!οπ 
!ιπ!ϋπιιοιπϋ (ιιροο!!!εο!ι) οι·6Βγειοι!ιππ!ε; πι 
πωπω ο!οιπιϋεόε ο π” !ιο!.ο_.;εοἔοΕ ιο !ο!γιο 
ποοιιπ νι!!ιοιπει!ι. νιι!:ιπιο!γ !ιπ!όπποπιπ ειοι· 
ι.ο!ι!ιι, πιο!γ ιπιπποπ ιπδ!ιοπ ο ιπ!πιιοπ Μπι! 
ιποπγο!ι !:ϋιι νει!ιιτπο!ν ποιο;;εόΒπο!ε ιποιι!ο!ο! 
πω' ποιπ !όι.οι!!ι, ο ποιπ ιο !ο!.οι!ιοιἱ!‹ εο!ιιι. 

24) Α €γόεγειοι·οπ !πι!ϋπποιππ πετάω 
οππέι !ειποι·πο!.δ πιο: !ιοΒγ!ιει νπ!ιιιπο!γ ειοι· 
οιιγοπ!ϋ !ιόι·οεοιο!ι!ιοπ, ει οοποιοτ ο!οιπο!ι οο·γοπ 
!δ ιι!‹ο!νέπ'γει όε οἔγοπ!ὅ !ιο!νο;γοε ο!!.έτοεοι 
πιο!!οπ ιπιπάοπο!ι !ό!ϋι! πτΙνδεπο!ι ιππ!ει!;!ιο 

Με; Πω πογιιπειιοπ “οι ιι€γ:ιππιοπ !ιοτοΒ 
ποπ πιειε οειοτο!!ιοπ, πο !‹ϋ!ϋπ!ό!ο ει!!ιο!νιιπγ ο 
!ιϊι!ϋπίο!ο !ιοινοΒγοε ν!εεισπγο!ε ιπο!!οιτ όρροπ 
εοπιπι! νει" ο!!οπ!ιοιὅ !ιπ!.ἔιειιπιι!‹ ιο!οπ 
!ιοι!!ι. - 

25) Υει!ειιπο!γ :ι !ιόι·ἔι!!προι!ιοι !οΒ!‹ϋιο 
!ό!ι!ι ιι!!ό ε: ιιππει!ε !οπ)ο!ι!ιππ ιποΒΓο!ο!δ !πι!!ιπ 
ποιππ που π!!‹ει!ιποιἔιεπ :ποπ ο!όππγο! (νοτ 
!!ιο!!) !ι!ι·,-!ιο8γ !πεο!ι!ι ιποιιιιγ!οοε!ιοπ εισ!πινι!π 
_ξο!ι!ιειπ ο οιοπιΕιοιππ!!!ι!ιοπ !ι:ιι., ιπ!πι οἔγ ιππ 
επι , ιπο!γ :ι !ιὸτιι!!προιιιιι!‹ !‹ονοε!›ιΞ Με! ιποἔ. 
Α ι!ο!;;ο!ι ιι!!ι!ειι π! !ι:ιεοπ!ό :ι νοογιππι Κέιπ 
ειοι·ο!εό!ιοι. νιι!ειπιο!γ ει!!αι!ιιιει!ο5, όι·ιέ!ιοιιγ 
!ιοιποιοι· !ι!εο!ι!ι ιποππγιειο%ο! ιο Γοποι! Π!! ιι 
νοομειπ!!ιι€ ι·ο!ιοπ ιοετοι, πιο;ι οι" ιιιιιο!!ι !ιο 
νωπό ιι!!‹:ι!πιειτοε οιι πει;γο!ι!ι πιοππγΞεοΒοο! 
εοφ πω!. 

28) Ι.ομιοι·οποιοεο!ι!ι οι·νοε 
ιπ!πὸοπ!‹οτ πι, Ε! πι ο!οιπιπνο!ι !ιοιιοι- οε 
ο!οι!.πιιι ει!!ιο!έιοπι ο ιπί!!ώε!οεο!!, νιι!ιιιπ!πι!‹όι· 
πω! νι!!ιοιέιεει!!. ιο ε ειιοπ !”ο!!οιο!ο!ιοτ ι5πιοτι, 
πιο!γο!‹ ει!οι!; και;" ει !ιε!πιιι!οπι !οι!όε!!!μ κι” 
ειιοεοειιιοΒ !ιο!γτο πι, ο Ε! :ιι π !ιότε!!!ειροι!ιοι 
Η!!! ΒγόΒγειοπ !ιο!!ό ι06!ιοπ τιιι!)ει πιοεν!ι 
!πειιιιπι. 

27) Α ;ιγόογ!:ιποι· (Τ!ιοτιιροπι) !“6!:ιι!ειτει 
π 00π0το! !‹όι!ο!γιιπιιιιοι !‹ο!!ὅ!οἔ Γ6!Γοοπι, πι, 
πο! πιόι; !ο!ιοιειοποε, ο!νέοιιι (οοιιιι!ι·οπ), πο! 
πιει: ποιπ !ο!ιοτιοΒοο, !ο!ιοιδ!οε ειο!!ππο τοπ 
π!, ο π!‹!‹ορ νοιο!π!, πο” :ιι ο!ο!!:ιοιοτο!: 

!όειοπ 

πιοειεινιιι·ι ει:ι!ι:!!γειοτϋ ομοπει!!γει !ιο!γι·ο 
έ!!!!88εό!ι. 

28) 0ι·νοει !ιόπγνο!ι!ιοπ εο!πιι Βο 
ειέ!πο!ι π _ῇἔιι·νΞιπγοε οε !ιο!γ!ιοι ΜΜΜ (οπιιο 
ιπἰοιιε) !ιο!'ο!γίιει·ό!, ιι μι) οε τιιΒιι!γι·ό!, οι 
ιι!!ιιιιι! νοι!ιδεόο, !ο)!ϋποιιι !ιοτομέοο!ι, νο 
ι·6οιότι·οποοιοι!ιοπι ρπποπεο!ι, ειι·ιιπγοι·, ιι!! 
πγοιιιὁ νιεειοι·οοεοε ε: 06!ι!ι ο!!'ο!οι·δ!; ειιοπιιειπ 
)όνππ!ι-ο νει!8!13 οιοπ ιι€ειι0ιωιι !ι!!οιοιόεο!ι 
πιω ι!ει!ι!ι!ιει. 

29) .!ό ι!ιοοι·οι!!ιποο!ι ποπι πι!πτ!οπ 
π” ιό ρτειο!!ὁιιεο!‹, πο _ῇό ρι·πο!!οπεο!ε ιό!ι!ι 
πγιι·ο ιό ι!ιοοι·οιιοπεο!: πι; πιοι·ι π ει πγει!‹οι· 
!ει!!ιιιπ ειοι·οποιοε, ειππιι!ι ιιοπι !οοπτι τοπ 
ι!ιοοιιέι_ιει. 

Ραΐ1·"| .ο8·γπο!ιοΕ; Πε. Ρ|ύ.πΟύ|. 

!νοοι 
ΙΙι!ειιιγ (1οιι.), !πΒιιπγ ε!!ι. ι!ι οεοι!πιι€ 

οι;γοιοτ ει!ιοτοεο!ι, ο οικω ιο !ιοι·ποε ιέιπιπιπι 
νει!_ιοπ οιοπ πιω ποιπ ο πιιπόοπ!ωι· ):ινιιο!ειπι 
οιο!ιο!τ ο!οιι·οπά-νι!!τοιι.ειιπεπει!ι ω ο !π!ιιιι!ο 
π!ιιιπἰ? Α !πι!ιδ!ώροπ !ιειειππ!πἱ ειο!εοπ νἱΒο-' 
Ιιπι·ό!ι- (οιοπιιι) έε ειιειρρ;ιποε πιριιειο!ι ειιπιο 
οεο!ιο!χ νει” εοπιιπι !ιειειππ:ι!μ ο :ιι οι;γοι!οπ 
εγό!ιοτοε εγόογιιι!ε οιοπ );γπ!ιιιΜε Με! ο!!ει 
_ιιι!τ ιπἰτίεγο!ι !ι!!ι·τ.έει!!ιειπ Μ!. ΙΐοΕιι·πειτ 11-!‹όπ 
(1843) ο” πεειοπιπι!! 2 ι!γ πει€ειι!!., π πιο!! 
!‹π!οεοεοοε!ιοπι (ω. ετοι·ποο!ο!οποπιειετο!ποπε) 
οεοε:5.πγιι)!νέπγ ι·ιιπροιιιιιι !ε!)ο!κέπ !ένδ πι! 
ι!ογοι !‹! ιο Μπα: ιιιο!γ π!!‹ει!οιπτπει! ο πγει!‹ 
ιπιιί€γο!ι !πίτι!ιεπι ιπιπποιι!ιοι· νοειοιιο!πιοε πι!! 
το!:ο!πο!ι νει!!ο!ιιι; πιἰπ!!ιοἔγ ει) ιπ!ι·!);γπειἔο!‹ 
ποιπ οειι!‹ π !ιδτ, !ιειποπι ει πγει!ι!ιδπγο (προ 
ποντοειε οοι·νιοιι!ιο) Μπι! ιι ιιισθιωι, πιο!γ ει 
ιπο!!!ιπ!οεοεοσε!ιοιπ !ιιιιεό πιό!ο!ιοι ι·ειποιει!ιοπ 
νἔιπ, ειπονοιοτι πιιι·ί8γο!ιοι π πιο)! οποπγο!ε οι·ι 
ἰόοἔο!ι !εϋινοι!οπ ειοπιοιόπεύοε!!ι:ι ι·ο)ι!. Ν!ινο 
!‹ο‹ιἰ!‹ ει νοειο!γ, νει" ορροπ !ο!ιοι!οιιπέ πι 
!όειοπ π ποιοι, !ιπ π τ!ειοο!ι πιοἔ ιπο!γο!ι!ιτο 
ιοι·ιοοποπ. - Βιο!οι! πωπω ει ι6!πο!ι οΒγ 
ποιποι·δ! , πιο!γ ει !ιπποεδειοιιπέι! (ειπα. ιιι·οι!ι.) 
!ι:ιοιπι!!πι ειο!αιιι ιπἔἰιό !‹ιιπόοιο!‹ Με!! Μπει 
ώε οιιοππιέ·ιιγο , ε πιο!γ ει!πιο πιπιτ π “ιππι 
!ιοι 05ει!!όόοτι !ϋ!‹!0Ιι!.ιιιπ ει !.ϋ!ιτό!πει!ό!α!ιό! ιπ 
πω. Κότιειπέιο ειιοπ1ιιιπ εγει!(πιπ ιοοπ !ώιοε ' 
ιιιιιιτ!ιοΒγ !!γοτόπ οιιγέιιο!ιπο! ει Γ6ποιπ!ίιο!τ 
Βέιιιτπ!πιπτ τϋ!ι!ιπγ!ι·ο π !ιπποεδπι!ιότ !ιονοεεο! 
οιο!6ι.!. ο!διιο πιο8. (Με. ιιΙΙΙΙ!. 117 !. όποιο). 

Βι·. Τιιππιιιιι·ο! Μ” Ρ!ειπο!ιοο, 
Μιιο!‹ πίνω πιιιιππιώειέινει! "πιει πιοι·οποεοε ο 
ρέιι!ει οινοεπ !:ϋ!ϋπόεεοΒο!ι όει!ο!οούιιο! ο!!ιο! 

ι! 



198 Α πιόιιιε! οινοεο!ι όε !ει·πιι6ε:ε!νι:εεε!ό!ι 214!! ενιι!όεο. 

Μ, Ε!!! !ιο!ο!ϋ πιιιιιι!ιε!! Π! ε: ό!οιιι!:όι·ι·ό!, 
ιιιε!ν ε: Ιπιε!!!πι!ο (Με !ε Επ·ειιιοο ε!!ει! !ει!!!:ο!! 
_ξιι!ε!ππιε! πινοι·ιο ο!. Ε!ι!ιοπι ο! πιεπιιοι! !ειι!ϋιι 
!ιο:!ο!ι πιοε ει: ὁ!οππι!‹όπ·ιιει!‹ πι. πι. ε: ό!οιιι!εό!ι 
Μ!. ει νέο!ειοο!ε ο!οιιιε:ό!!ιίιόόεό!, ε: ο!οππι 
ει€ν:εε!!ιε!!, ε: ό!οιιιοεό::εε!ιέι!, ε! ε: ό!οπιιιπιοπ·! 
(!ε οο!ιπιιιο, !ε ρει·ει!νε!ε Με οιε!ι·οιιιι!όε, Ι' 
ειισορ!ιε!ε!ειο, !ε ι!ιοιιπιιει!ε!ειο, ο! Γ ειιιειι 
π·οεε εε!ιιι·τι!πιο). Επενε!πιο:!ο!ε!!· ο" Βενει· 
!πόι·!οπ·οιπιοἱ!ιοιι !ένδ ό!οπιιοειι::εει!ι!ιπ·ε, ε ιι€νεπι 
που οενόπι ἰπινε:έ!έιιο!‹ !ιό!ε!ϋ !ιειιιιιε:ίιιϋ !ιο 
ε:οεύεότο. Επι" !`οε!όε! ει !‹όπιο!ιιι:!πιγ (Βιι!!'. 
ρ!ιιππι!ιι.) εε:!ιο:!ι, ιιιιι!ν ει ε:έιιέ!εεεεινεε ο!οιιι 
θε; (οει·!ι. ρ!πιπιι!ιι) ε ε: Με!! !ο!ιότπιγό!ιοπι 
(ε!!ιιιπιιοιι) !ει!ε!!!ει!ό Μπι οεε:ο!ιο!!ο!έεο ει!!ε! 
!πο!ο!!εε:ι!ε. Εἔγό!ι ιπιειε όπιοεο!ι !ετενει!επ·ό! ιε 
νδ!ιιεπι. 

Α :ιόιιιιπ συνομο!ι έ:: 0ω·πιό.ιο0 
νΙιεειΠόκ ΜΑΜ .·,·Μόοοε 

!!'όεπε! 

Α: ϋ!έεε!‹ εοπει! εορ!. 18-!ώπι οόΙε!ο!!ί 
Έ!! όι·ε!ιοπ· ει Πο!ἱ8οιιππιπιει!ε ο 0:έ!π·ει ει !οεροιιι 
μιεε!ι!ιειι εε ο: Ξ!ε:επίι!ι!ιεπι ο!πεπιεε:ο! !ώτε:ιιι 
ει!ε!ειι (επιρ!ι!!!ιοε!ι·ει!!εο!ι) !ετοππιό!ιοπι δ σε. !‹. 
Γοιιεό;,ε .!ειιιοε Γό!ιοι·ο:οε πινι!έι ιιιοε εμ ε 
ενϋ!όε!ιο: ιπι!ό:ο!! !κα!ό!νπιιιε (Με €€ν$20Γ8ΙΙι!ιιά 
!ιο!ιε!ό όε !ει·!ει!οιιι!ο!_ῇοε ιΜνιι:Ιο !ιοε:όε!ε!ε!. 
Α !εϋ!όιι!ιοπι ιεοπι !εεεει όε ει !οι·οιιιο! οΒόε:ειι 
!ποπϋ!Γιι!ό !ιετ:ε!ο!ε !ε!νο νει!έιπιε!: Β!ενοι·!ιοπι 
ιιι!πιε!οιι ιόε:οι!ιδ! όεε:οε;νϋ!! ιιιιπιε!!πό! πιοππι!ιο!ι 
τέε:νονδ !ιε!!εε!όεεεεε!. 6 σε. !π. Γοπιεόιζε !ιο 
ε:έ‹!ο! ε: ο!εο ϋκέννΙνδ Μ. Ι.επι€επε !ιονο!ο, 
πι! ιι!ειι Με Ηϋιιο! Με ι·όνιι! νε!:!ε!ει! Ες” 
!οπι. Αι·ε!ι!ει, $νπἱει ε Ιιιπ!ιε!!ιεπι Με!! ιι!ει:εεειιε!π. 
Ε:ιι!ε!πι Μ. Βόρειου! !ιοι·οε:!όἱ !επιε!ι· :ειπε Με ει: 
περί Γο!ο!νειεειεο!‹ει! οεγ όι!ο!πο:όεεο! ε !ιοι·οε 
!γε!πι!‹ϋπιο!π (Βοπιιε!οιπι) ει !πο!οι.! !π·ιι€ει!ιοιι έ 
ιιιο!!ο!!ε !ο!πνδ !ειτ!οπιιειιινο!‹!ιεππἱ ο!διο!!έτο!. 

Ε:ιι!ειι πιιε!εοὸι!‹ ιιιιγνινδ Βο!ιπϋ!!οι· !ειιει· 
ε!!!ει! ε:.ε!ιοε:!ε!νο!ιπ ε!ε!ε!!.ειεε!π·ει ε:ό!!!!ε!ο!! πι! 
ε !ειπ·εεεε!ι.ς, ε ε !ει€ο!ε ε: ο νέοι:: ιιιοε!ιί:ο!! 
ο;ινόπιε!π Με! ε ε:ει!‹ϋ!όεο!ει·ε !πιιε!ϋ!! !οτειιιο!π 
Ιω νο:ε!!οι!ε!π. 

Α πιιε!εο!!!!ε Μι:ενϋ!έε 2!-!ιότι !ετ!ει!ύ!ε. 
ιπιο!ν!ιειι ε μπει Βνϋ!έε !.ιι!ε!εε!πε !ιο!ν νε!ειε: 
!ε!ο!!. 8:ἰιε:-!‹ειιιιει·ε! !επιε!οεοε !νε!!: κιτ Ισι 
!ϋπιοε ππιοιε!ι!νειεειπ·ε ε @νο έν! ενιι!έε !ιο!νέϋ! 
οεν!ιειπιειιΙεε Βιοπιιε νειποεε !ίι:ο!ό!ε Μ. 
Ε:ιι!ειπι !ϋ!ι!ι ίό!ο!νεεεεο!π !εονε!!ιο:!ο!ε. ιιιο- 
!γο!π !πο:!. !ειι!οιιϋε ότι!ε!πϋο!π νε!ειιιει!ε ΙσθΙ] 
Με!!! ΜΜΜ !ειιέιι·ό: Νε πιειρ εε !ιο!!! Ἐπι 
!ειεειπε!! 888!! !ιετπι0ιιἱε!ῇέιι·ο! π: οιι 

ιιο!π !ιο!'ο!νε!εειιό! ε ρο!ειειιι επωω 
εε !ιοποε:!όπιν !εοι·πι:επιιι!εετε"; Ε!. 
!ιιι€8!ιειιοοιι !.ειιιεινό: ,,ν!!!ειπιπ!ο!ό_ιοι·δ 
πιο: (ΕΙοο!ι·ο-πιιεεπιο!!επιιιιε) πιο : εε ! ό ειδ 
!ιόροπιι !ιεε:ιιε!!ε!επ·ο!;“ !ιοπιπιέιπινε:ό!πι 
!ειπιειοεοε !(πιο!:ό: ε θι·ο!!πι!εππιιιειύ!; ο 
νόμο Βιιι·Β !ειιειπό: ε:οπι νίι!!ο:εεο!‹ 
ω! ιιιε!νο!‹ο! ει !ιονεοεο!! ν” Μό 
νο!έ!ιεπι ε πινυ!ό!ιοπινεεεεοειι επι 
!ϋπιίο!ο !π ο : ο ! ό: ει! ιιιόε!ο!ε ε!!ει! 
ε: ο ιι ν ο π!. 

Α !ιει·ιπιεπ!ἱ!ι εε ιπ!ο!8ό ι‹6:ιιι6ε ε:οιιι!ιε 
!οιι 50ο!. 23-πι π.ει!ε!ο!!. Μπιι!ε!πι ει: ο περνει Κι 
_ιο!ε!! όπ!ο!ιο:όεο!‹ ο!νεεε:!ε!!ε!μ Ψ!ο!ιου 
!ιιιι·πε !εοπ·πιιιιπιν:ό ο εκει. !έρο!! ε ε:όιιο!: 
ε:ό!πι·ο, ε «Με πινει_ιειε !ιοε:Μοο! ε:!νοε οι! 
σει!! νου ε ενϋ!όε!δ!. θ! οι·νοει !ειιἔιοεοε 
Η Με ο !ι ο π· (Ηειιπιονειέι!ιό!) νει!!ει τω, ε οπό 
!ε!ιεε ε:ενε!ε!ιεπι !”ε_ιε:ό Κ! ει !ε!π·εεεεε Κόπο 
ειπε! ε:οπι !ιεπ·ει!εε!508 Γο8ειά!ει!ειοό:!, πιιο!ν 
!ιοιι πόε:οεϋ!!ε!:, ε:οιι εο!π ε!ε!ο:ε!ο!εόι·!, πιο 
!νο!ιο! πιοπιι οεει!ε θτε!ο: νε!ιοεε !ειεοεει! . !ιε 
ιιοιιι $!ενει!ιοπι ϋεε:οε ι·επι‹!εΕ !ιο:ε!ιιε!ι ε: δε: 
ε:ο;.;νϋ!! !‹!οἔοπιε!‹πιο!‹. Ε:! ε!εδ Πεννινδ Ι.επι 
μι: Μ. !ιοε:έε!ε !πονο!ο, πειτε δ σε. Με. Με 
ειέ;ιε 1ε!πιοει !δ!ιε. ο” πεοπι !ιοι!έ!νούε, ίση 
!οιιοε ιιιιιπι!ιε!εεέιει·ε ΓοΙ!ιινό !ιοε:έπιπ!ε! ο :Με 
ενιι!όε! !ιο:ειπ·ει. 

Πε πιει· ο !εό:ενϋ!όεο!ι!ιειι ο!ν σε" νο!! 
ει !ιιπ!οπιιειπινοε έ!όιι!εεό8, ιιιόἔ πιεενο!ι!ι νο!! 
ει: ε !εϋ!όπι ε:εκοε:!ε!νο!‹!›ειι. Ε” πιερ, ε" 
ιι!όε εοιιι πιιιι!! ε!. ιπιο!νετι όππ!ο!εοει !επἔγε!ε 
πιο !ιο:ε!!ει!‹ νο!ιιε ε:οπινεεπ·ο. 

Β !ιει ο!ν!‹οι· ει!ειπειι‹!ο!! !ιι‹!οπιιε!πινι ἐπιθ 
!πϋ !ε!ι°ἔνει!£ ίοτάιι!!ε!ε ἱε Μό, ε: ο5ε!‹ !ε!νό!ο! 
!εόρ !ϋτ!όιι!. ε ε:οιι Μάιο! ιιοπιι ππιε!!δ:!ο!!ιο 
ω!! Μ, ππιιιι!!ιοΒγ ιιιιιππ!οιιΜιιο!ε ε:ει!ιεόεεεε!!ιεπι 
ε!! !ιεπ·πιεΙν !ει!!ε:έεο ε:οι·Ειι!ι Με" Με!! ει· 
!ο!ιο:έε! !επ·!επιἱ, ε πιέ!!‹ἱι! !ιοειν ε: ο!δ!ι!ι οι· 
πε!!ε! Με νε!ο!πιό!ε. 

Μοε!ειιιοι!εετ!νέπι ί;ιν ει εενϋ!έε !ιιι!οππιέ 
ιιγοε πιιί!!εοε!όεόνει!, Μενου ε:ε!ιε‹! επιπιε!‹ Μιτ 
εε!ιτιι ο!‹!ε!ε! πε ιπιεε!ε!ειπι!πιπι!ιιι!ε. 

Με!! άι: !ιο:νο!!οιι ο:έ!ιει !ο!ιε!! ιη €νϋ!ό 
εο!‹πιο!‹ ε:οπιιο!γοε ιεπιιοι·ο!επό;;. Ε:ο!π ε:οπι!ιεπι, 
Με! !εοιιπινοιι ε!!ε!!!ιε!ιιι, εοπιι ει !‹ϋ:-, απο 
ει ε:ει!ειι!όεο!‹!ιεπι πιοπιι !ιϋ!ο!!ιε!πιο!ι. ππιιιι!!ιοΒγ 
ι!!ειι οοιινοπεε!ιοι·ε εεπι Μό, εοιιι ει!!πε!οπιι. Α 
!οοιο!ι!ι εε !οεί!!δ!ι!ι ε!!ιει!οιιι ειπε πινι!νέιιιοε 
€νϋ!!ιο!νο!ιοπι !‹ίπιε!!ιο:ἱ!ε; !ε!ιε!! ποιιπιἰο!π, Μιτ 
εεεε!ε! !εό:ε!ιο!!έ!ε, εε!ό!νο!‹!ιοιι ε!!ι. 

Ε ιο!ειπι!ο!!ιοιι ιε πιοππι οεει!ε θι·ειο: !ε!ιοεει. 
!ιειπιοπιι 5!ογοι!ιοιι τοπιΔοι ιε ε !οε!ιὅ!‹ε:ϋ 
ο!ι!ιοιι εοιιι!οε!εοοειπιει!ε. 8!ονει·!ιοπι ι·οιιι!ει ο 



Α πόιιιοι οινοεοπιιε'ιοι·ιιιόειοινιιε8ει!όπ ιιιι Βνιι!όπο. Ι9θ 

οιό!ι·ο ει Πο!ιοοιιπι ιπο!!ό ο" ιοι·ιοοο!ιποε τοι· 
πιετ όριιιοτόοοπ ιι !οειι!έιειο!ιοεπ ιιιι!ποπε πιο!ν 
ποπ ει ενιι!έιει πϋιοπι€6οπ πιι·ιειιιιιπ. Ε: οπόιιο 
ποπ ιι "πιω τειιέιειιπ πινιι! ιι νειι·οει τιειιοεπ 
ρο!εειι·ειι, εὅι Μπομπ π. ι·έειιτ νοποιιοπ νε!! 
ιοτι Μπι ιπο!!ιιιι. 

Επόκι ο!ὅιτ, ιιιο!νι·ο ο ΐοπεό;ιοε ίδποι· 
οιοιιέ ιπιπιπέπ ιιιοΒιο!επι, ιι Ποποοιιπι ιιέι·οο πο 
νιιι·έιπιιιι ενω όποιο ει τε!ι·εποέΒ, πο! επόειιοπ 
Γεειτο!οπιι! ιε!ι·ειι!Βειππ. Π” ειιπιο οπιέ(!πό! ιο 

°ει ιέιτειι!εειε νιΒ 68 Ιοειιο!οπ νο!ι. Βεινο ο το 
ι!οιιτιοι·οπι επο!πέι!τ €νϋ!πο!νιι!, πω ι5πιοι·ίιεόπ, 
πιπποπ οπο” ποπ πειπι νο!ι ει!π:ι!ιπιιπ πωπω 
ει! ιιιό!οπιι ιει!ε'ι!ποι!ειπ, ιεπιπιοι!οποπ πιω» 
πϋιιοπ ·ποιιιιιιειιιιιιτειπ, ε !ἔν οι ιειπιοι·οιεόΒοπ 
πὅιιοιιοπ. 

8 πιοετ !οενοπ ιπίἔ ειει!ιιιιτ! ι·ϋνιι! ρειι·νο 
ιιιι!! πιιιπιιππ ει ιιιειΒγειι· οι·νοεοπ €νι1!όεοι ο ει 
πόπιοιοποι πδιι. 

Αι οιιι!οι μπαι! "Με ει 2Ι-ιππ νο!ι.. 
Μπι ὅπ πιει: 21 έν ότι ό!ιιοπ, ε πω! ιι€νιιπ 
πιοπ οτὅνο!, ό!όιιπειέΒοο!, πιιιιι πω» Μπι 
ο!εὅ όνοι!ιοιι, όε ι!ειοιιέιι·ει πόιιιο!ν νέειιόεοπ 
ι!ΙΙιτίιεειιπιιπ , ει τοπ! !ιιιι€ει!οιιι !ειιιπιιοε!πει κι" 
πιιιοπιι!όεόποπ ιιιέΒ οεειπ πνοπιέιι εοπι νοπειιιι 
ό$ΖΓιέ. Ε!!ππποπ Τοπιοενέι·ι οιπ!εΞιι ει ιπει€νιιι οι· 
νοεοπ όε ιειιπόειο!νἰιεἔἔι!όπ ποπνα!ιπ "Μό 
εόι: έι·ιιιπ πιο8, ιι ει ιο!οπνο!ι πιποπ !οἔιὅπ!ι 
με ο 8νιι!έο!ιοιι πιειι· :ι ιο!οειι!ε!ειιιιπ νι!!ιπιιε ιο 
ιθιι νέι!έιπ όπιι·ο νοποιτιι. !ϊπποπ οπο “κι οι 
οεειπ ιι,ιςνειπ ιπειι νο!ππ) ποιώι; οἔνἱπ !ιο!εὅ, 
ιιιειειπ πϋ!εδ. ὅ ὅ 

Αι οΙεὅ ειππιιιι έι!!: ποιν οινοεειιιιπ 
ύει ιοι·ιιιόειοινιιειπέ!οιππ ι.ιιοοπιιιπνοε ό!οτε οι 
ιιιοιπει!πιιι ο!ν σεοπό!ν, πο” ιιιιπι!οπ πει 
πω ιιιιιοιπέιπνοε νέι!!ει!ιιτ οπνίιτει!έποιι πιοε 
ιιοπι Γοπειιιιιπειτιπ. - Νοπιιππ εειιε!ιπέρειι ω» 
ιιιό5ιοινιιεπε!!όιππ, ο;ινιιο!ιι!ιιν οι;νέιιτ πι 
νένο, πιποεοποπ ιι; ει τοι·ιιιέειοιιιιοοπιιιιιγοπ 
ιποιοιο πΙοπνειι!ιοιι!ιειπ ιιιέιι τοπιο ιποοππιτο. 
Πο! νιιππειπ ΐιινέ8ιοἱιιπ? πο! ιοο!οι;ιιειιιιιπ, 
πιιποι·ει!οπιιειιιππ, νοπνιιιοοοειιππ, μοοποειειιππ, 
ρπνειοιιεειιππ πιο? Ειοπιιοπ οθόειοπ πιέιπνει 
νει! νιι€νιιιιπ. Μπι οεειπ οινοειιἱιιπ νειπτιειπ, 
οι·νοιιειιππ, πιπιιοπ ιοιοιιιοεπ πιι€νοππ τοπιο 
ι.ιιάοιιιέιπνει!; οεειπ ιιιιιιι. ποιοεοιιιιόι!οι, πο" 
πο πιοιιι!ιειιιι, πόιπιίινοτ πι!. Πο! Ιο!ιοτ Μειπνειι· 
οι·ειέ€πειπ ιιιι!οιιιέιιγοε €νόινειειπιι·ιι! πιό] 
Ηι!πν ιπιιπνειι· οινοε ιπιποιειτοε ει ιιιι!οπιε!πν πει 
ροππιιιιι Μπι ο!ὅιιιοπιόνο!? π! τειι·ι !ειροπιιι.? 
π! ο!νιιεεει ειιοπιιι.? Νο!ιέπν οπνόπτ πινιένο ποπ 
πι. !Ξπνοι!ε·π ο" ιιιι!οιιιε!πνοει Γο!νόιι·ειι: εοπι 
νιιι·πὅι!ὅιι ιπέιι; πέι!ιιιιπ ιππιοε ιι!!ειει·:ι. Πε πο! 

ιιιι!οιπε!πνοεεεζιπ πιιιπνιιπ, πιιπέρ ε!!!!ιειιιιιιιιειπ 
οτι Γοπ ιιιοοιιιππνοει οεγοειι!οιοπ? Μπι Μπ 
Βνειι·οι·ειάιπειπ πιό; πιέιιιγιιπ ει ιιισΙοιπειπνοε ο 
πνοειι!οιοπποπ Μπιτ ό!ιειὅ ο!οιπο. Α ιιιειενιιι· 
ιιοπι ότι! πιιιο!ι ποππ, πει ει ιιι:!οιπεέιιιγοπ πιο 
ιο_ιόι·ο !όρ;-ιιι ὅ πιοιοιο πιο! - 

Α πιω οπ πϋ!εὅ. Μέ πϋ!!ο!τ!όπ ει πι 
ι!οιιιειπν' ιιιιπτ ει πιιινο!όιιοει όε ο!ὅπιι!ειι!ε!ο ιι 
Βνοι!οιι οιιιο!ινι!ιο, ιπιπι!οιι !ο!ιοιὅ ιιιόι!οιι 
έιρο!τειιιιπ, ιινε!ιπο!ιττειιιπ, ο!ὅεο€ίιιοιἱπ: πε!!ιιιιπ 
οΒγ πω( εοιπ ΒοιιιιοΙ νο!ο; πι ὅ ο” ε!πιι 
€νοτι, ειέιιιιί!ιοΜ. πιοεωπει ενοι·ιιιοπ, πιιπι!οιιπι 
ιὅ! πιοσένοιοινο. 

νοεεϋππ ο” ρι!!ειπειιοι οι ιιτο!εύ Βικι 
ω πνιιιωθ. ο σε. πι. !”οιιοόΒο πιω ο!ιιϋπ, 
ποιιι οειιπ :ιι ιιιοπιιωι πνιτει ιιιο€, πειιιοιιι ιππι 
ι!ε·π πϋι- άι ιιιειπιι!όοεπποπ ιι !οΒιιει€νο!ιπ ί! 
ονο!οιπιπο! νο!ι, ιιιιποοιι νιιειιποιείιιιοππιιπ Ισ;; 
όΙοπποοπ ι·όιιιι πιο; ὅ ιι ωι·ιιιόειοι.νιιεει!!οπ 
ποπ ο νο!ὅπ ό!ι, ιιιιπτ οι" ειιι!οιοιι ιοι·ιιιέι 
πιοινιιεΒά!ό. Βο ιιοπι οειιπ ο ιιιι!οιιιε!ιινοιι πισι 
Βπ!οιιι!›ειπ νὅπ ὅ ο!ν πιο Μπιτ, !ιειιιοπι πιιιι 
ιιοιι ιιιι·ιειοπιιι ιιιιι!ει!ει!εοπτει ιο ιιιοΒιο!οιι€ 
;ιΖωι "Νοε πνει_ιιιοει:ιις, ιιιοιι”νιοιιιιιπέιιιι;ιι!, 
πιο!ν οπιέει !όιινότ _ιο!!οιπιι. Ο ιιιιιιι!οιι πω 
ο!ιόι!ι·ο ιιιο;;ιο!οπι, @ν ι·οιιπιοπειπ εοιπ πι 
ι'ιπνιοιι; ὅ πιππωιιο νο!ι, ιιιειμ ιοπιιοιιο 
άι νοιιιι·ο!ιο ει ιοι·πιόειοιιιιι!οπιέιιιγι πιιι!ποιι 
!έιεοπειι; ὅ νοπι ιπιιιι!έιπ !ο!πο, νει!όι!ι Γο!ι!οι·ΐ 
ώ, !ο!ποεὶιὅ ο!οπιε ιι πιι·εειεει€πιιπ. 

Νοιιι πονοεοπ!ι ι·όεινόιοι πιιοπνιιει ποτ 
ιιιι!πνιό ὅ οπο. ει πω” ιπιπιπιπ πιπππειπιιιι 
ιι·ιιιιι. Α πιω, ιιιιπέρ ει !2εΪιι°85ι8Ρ!ἔ0!Σ ιποονοιι 
ὅὲἔΙὅ, Γο!ιι!πιιι! πιιιιτ!οπ ι·ό!ει ιι!ειπίτπιιιό πέρ 
Μπι. ` · 

πρωι πω! Βιογοιποπ τοποσ! ε ίπποι 
Ιπποεειι ιὅειόιὅ! :ι !οππιι€νοππ πδποιιιιιέπεο! 
πιιπιιοπ ιιιοΒιέτοιοιι, πι! ει νοπκ!όποπ πιιι!ιο 
ε!ιο;ειοε!ιεε!ι·ει ὶ!!ὅιιοπ τιι!ει!τειτοιι, ε πι! Μι ποπ 
ιιο!πειι.ό νο!ι, πο” θι!ιοιπ:ιπι ιιιιι!ει!ειειιπειι. πο! 
Ιοπιοιοιιπέι ιοππι ΜΒΜ. 

Ε!!οπποπ ιειιιπι‹, πι! ιοιι6πι πει!ιιιιπ Μει 
Βγιιι·ποιιπειιι ει πειιόεει:.ιοπ, ι·οπιιοπ ε πει€νοπ 
ι·έειέιι·δ! ει πέι έν ο!ὅι.τ όιοι!ιο !όροι!; Μιά. 
ποπ Γεπτειι·ιε!ειει_ οιιιο!όεο ο πιιιι!ιιέιεειιι·ειι ··- Ηιι 
ει ιπει€νειι οτνοεοπ ω τοι·πιόειοινιιεπε!!οπ πω· 
Βοι·οιοπιιπνειι €νϋ!όειέι; πινοεειιιπ, πο! πιιιι‹! ει 
νάνοι, πιιπιι ει ιποπνο, πιιπι! Μο ει π:ιιιιιιι·ει 
ιόειέτὅ! ιπιποοιι ιποΒιέτοιειμ πιιι οειιπ πινιιπ 
πι, οπειιιιιπἱ !οποιοιι: Μειἔνιιιποιι @οι ιιόειοι 
!ιοπ ει ιιιόπ ιπόΙιει!!ιιιι ιένοι·ιιιοπ ειρο!ειεε!τει εοπι 
ιπιεοπι ιέτοιοττ. Α ιιιοπνι!!ειειτοτι ο!πϋποπ π» 
ιι!! πιω επνοι!οπ ει" εοπι μπω!. ιιιθΒ ιι πω.. 
!όεοποπ. Α πνιι!όε πωπω ιπιπιτοιι Μειιιινειι·ποιι 



Σω) Α αγαι·ιπα!ια!ε ρ!ιγειαειι πανα!όεα Βοιίι!. 

ῖδνειτοεἔιπειπ Ραειαπ; α" !α!α!‹ παω ιαοποο!ι 
να!α. Ε!ιιιι!όπϋ:να, ιπιπι οι" !ιαται·οεαπ ιαει 
νει!ει Μ ει “πιω α” ο!εια!ι·ό! παπι πγαι·να 
!ιιι:οιτεια!., ρειι·ιο!ειει. 8απ!ειοαπι νοπ !ιαππα 
ι·αει:ι; οι·νοειο!ιοιι !εινιιΙ ο" !α!!ιατ παπι !απατα 
ει !.αι·αιπ!ιαπ αε:ι·αναππι. Α!ιει!έιποε ειρειε.!ιιει, 
ειι.ει!ειποα ι·αιι:ναι!απεόε ιιι·ει!!ιοιιοτι πιιπειαπϋει; 
απ ιιιἱπε! α: ει: οτει:ειΒ ίδνειτοεει!ιειπ, πο! επιπ 
παει αι·δπα!ε, ιπιποαπ ιι·ειπτι αι·ιια!ιπα!ι οεια:α 
ιο!γπιει !ια!!απα. Μα!γι!ι τοπιο" ιαιιγόεε:απ ει:ιιι.ειιι 
$ιιιιοιπειιιγ, πει ει !ιει:ειιπ τειρ!ει!α!ιοι., !οειτειιαέι 
8ο: Γο!!ιειιοι·ιτεια!. παπι πιω 

νει!όπειπ Μαιο νο!πει πιο· ααγα:αι·, πο" 
!ιει:ειπ!ι π: ειι!ειιιιει, Μπαρ απγαι!ιι! ει ιιιε!οπιει 
πγο!ι, !εινει!ι ει ιαι·ιπόε:αιι ιιιοοιπε'ιπγο!ε ασπό 
ια!ιαε ειρο!ειεειιό! νειι!ιειτπι ει: οι·ε:εια νει!ότιι 
Γο!νιι·εια:ε'ιοειτ, α!διπαπιαι ο ει: ιρειι· α!ό!ιει!ει 
πω, πια!γ ει: οι·ε:ει€ !ιειιει!ιπει ο ιαΜπιαιαπα!ι 
!αα!ειιίιπδ!ι!ι απια!!.γιιια; πα πο” α ιιιι!οιπει 
πγο!ε παπι ΐοι!δο!ιατπα!ε Η όπιπειΒιι!ώό!, πει 
παιπ αι·δια!ιαε !ειι!εϋ ρειι·το!ειειει νειπ α:ιι!εεα€6!ε, 
ο!γ ρειττο!ειει·ει , ιπιπο!., ααγαοϋΙ Μειιέγπτ- έα 
Τοι·ϋ!ε-οι·ε:ειΒοι !εινόνα, Ειιπορει πιιπε!απ τοπιο 
πιειπγειι!ιειπ ιει!ει!πειιι. 

Μ. Ναποεννιο!ι. 

ε.: .ΠοΒγιαιοΙι ε: βγοι·πιιαΙι ιιιιγπωωΙ 
ιιωαιαιω ιώι·ιΗε (Πιειι!!γ-Ηοπο τα ιι. 

Αιιειι!εει πα ειιιιει πιέιειιει!ε α:οριειιπι Μαι· 
ιπα!ιαι, Ιππα!ε απαα:οαπαι·ϋ! πιπαε πιαααγδ:δει 
να; πιαι·ι ει Βγαι·ιπα!ε πιο ΙεειρΙιειι. ει: ιειαεαπ 
ειεια:οπι ιπα!!α ιιτειπ. Α οειιιεει πα ε:οριειαεοπ 
ιε!αΒαπ έα !ιατεαιι,αα αΒαε:οαιι,ϋ αγαι·ιπα!ιαι ; πιαι·ι 
ει εγαι·ιπα!ε ε:ειιπ Μπι! ιι6:αιωιιιωιιε να!α ει ω. 
-- Πε ει οειι!ιει παπι ε:ορι.ειι, απι!ὅιότ !ιατιδε 
!εαπάδνα! !ιοτίι.εει πα, ιπα!γ πω) !ιεια:ιιιι ει 
οεαοει·α ι·ει!ιεπι α:ο!ιοιτ ειρι·ο ρει!ειο:Ιεο!επει!. 

Α ε!ειι!εει!ιειπ ει ιπαε!εικιειπιπιό ιιι!ειιοοπο!ε 
πει !ο!ιαι πιιπει Γο!ι.ει!ει!ιειαεειπει!ε, ο α:απ Γο!ιαια 
!α!ε ι!!αιι!ε ει ται πιαππγιααεαι, ιπιπδεόπότ, ει 
ειειι!εει ει!ι.ει!ειποι απαα:οαΒατε αι!ιο!αιιι νιεα!οιαι, 
ιι ιπειε ιειπι› απ'ό!α!ιαι;. Α: απι!δ ι·αραεια:αιιαα 
«έα, ει: αεπ!δάπειι!εια, επι ειπιειππει!ε αγει!ιοι·ι Κο 
ναι!ια:απα, ει !ιόε:ειπι νιεε:ειιαι·αεα, Μπατίσ 
Μια α: ει ιαι!ιαεεαΒ ει!!εει!ιπειι!ειππει ταε:ι!ε ει 
ε!ειι!εειι; - Η τα!ιειτ α:απ !ιιειπγο!εειι αι:ι επει 
€ει!ιειπ, ι!ειι!εει πα !αι,ιιαπ; πιι ει !ώναι!εα:ο!ε!ιδ! 
!ειιαι.α:ι!ε: 

Α: αιπ!δ έα οεαοαΜπιπό ιαρα-. 
ιια:αι.ι νο!!.ει ει:οπ ε:ι!ε!ει, πια!γαπ επιγ 
πγια:οι· πιαι,;ιοιι!ε ει: ειπγειι ιιγοπααιιααα. Α: 
ι!γαπ !ιειι!ιειπ ε:απναειδ ειπγει πιαενέ!ιο:ι!ε αειθα 
Με ει!!ειροι.ιειι·ει πα:να, !αια α!ναε:!.ι ιό ιιι!ειιιιοπ 

Μπιτ. Α αγαι·ιπα!ε παπι Ντιπ Η α:ίπι απι!ὅιό!ιίι! 
ει τοιαι, αϋι α ιπα!!αιτ ει ιαιια! ααγιιαπ !ιαει:ίν 
ιει ει ταραεια!ιο!εαπ !‹ἰΓο!γό ναι!. ια; α ναι· ει ιπ 
Μία Κανα: ιαιια! !ιαναι·ιαπ ιπαει·οπιιει ει Βγαι 
πια!ε αιπαε:!.6 ια!ιαι.οόΒαε. 68 !ια!αγιι!ειούετ οπο: 
ΜΜΟ α:απ ο!ιο!‹, εδτ ει: ειπγε!ιπει!ε πο" !ειιιιει 
ιο Ιώτα!α:ι!ι ει: ειπιεειτ ει ε:οριειιειε ία!!ιαιι!ιει 
ιιγειεειι·ει. 

Α !ιόε:ἔιπι νιεε:ειται·αεα. Με α 
!δεαΒιιι ει: αειει!ι, α!ι·απ‹ι αει ε:ο!εεια-νε'ι!ιο:ι.ει!.εια. 
Α ιιρι!ιέπει!ε ει πιαππιιτα !α!ια!. ο!γ α!ταπειαι Κα!! 
α:ειιιπι, πιι!γαιι!ια: ει: α!δι!. ει:ο!ενει νο!ι. Βα 
!ιει πιίπε! ει πια!!αιι ια !εόι·ε:ει!εοειαπ νιεε:ειιαιπα 
ει !ιόει:ειπι -- ε:ϋ!ιεόα !αππα ιπειε ιαιια! α!πι 
ει αγαι·ιπα!ιπα!ε. Ογει!ει·ειπ τπαιμοι·ιαπιιε, πο" 
ει !ιόε:ειπι νιεε:ειιαπα εαπιιπι !ια!'ο!γήει παπι 
έγει!ιοι·ο! ει ται ιπιποαόαατα, ε ει αγατιπα!ε α 
παε:εόΒα αιποε α: Με! ναε:α!γα:ιαινα; πα 
το!ι!ιε:οι ιπαΒιϋιιαπἱ!ε ει: α!!απ!ια:6: πο” ε. ι. 
ει αγαιιιπα!ε αιπαε:ιδ ια!ιατεαΒα :εινειι·ι, ε:α!ιε 
!αιαια!α :ϋ!ειαε, ε:α!α!ε !ειπο::ει!ε πιο; απ ια 
!ι!ιτ ει ε:ιι!δ!ιπα!ε αε:!ια Κα!! ναππι. 

Α Γο!ιατίο!γεια. Α: ι!γΙιειιοειπ ε:απ 
ναοδ ειειι!ιει, !εινει!ι πει ει !'ο!γειιι Μ, ι·ι!.πειπ Επι· 
μι ιιι!ειι‹ιοπεειΒιι ει. α!αα ιαιια!; πιει α:απ ιο 
!γειει ιιιοπ ι”ο!γ α! ει κι, επιπι εο!εειπ ει !ιο:α!αι 
Ιιαπ !ιιιι:ι!ε? - Τα!ιαειεαι;Βα! παπι; κια Με 
παπι ιπιπε!απ πι: !ιότοα ειαε.:οπιεο!ε όα:ι·αναε:ι!ε 
ω, πο” ει ιπι!γαπ ιπέι·ια!ε!ιαπ Μ" ει ιαι, ο!ι· 
ειι·ειπγ!ιειπ πόνα!εε:ι!ι ει !”ο!γειε, αει πιαι;!”οι·ειιι 

«πι. Ε:απ !”ο!γειε ει:οπ!ιειπ ει:οπ ειπγειαο!ε πονέ 
εειι·ει ι.ϋεταπΙ!ε επιποαπ αεαιι·α, τπα!γα!ι!ιδ! ει ται 
!εαε:ϋ!απ‹ιαιτ, ιιἔιε πο" :Με ι·όε:!ιαπ ει" Ια 
!ιατ απ πα:πι πιω!. α!νοπόε!ειεειι ει παεινα!ιπα!ε 
ει αεαοεπιιι·ιΒγιο!. Μιπε!ει:ει!τει! ει Γα!ιατίο!γειαοα 
ιιειι!ιει παπι Με· ει αγαι·ιπα!ε!ια:ι νιει:οπιε!ιειπ Και! 
να:ϋ απόε:αέπεια!; έα α: ο!ε!ιό! πι· αεαι!ιαπ 
8:ϋ!ιααε νύ!ιο:!ειεπι ει ε!ειι!εειι. 

Α ται!ιααοαΒ. Α ε:ορ!ειτό ειεε:οπιε 
εο!εΙιει! !εαναε!›όιει!!εει!ιπεια, ειο!ε!εει! !εαναεαΜι 
ιιειι!ειιπει νειιι ει πιαεται!ιαοϋ!αεια, πο α: εο!ε 
!εινόια!ι ε:απνα‹ι. Β:ϋ!εειΞ€ ια!ιειι ει οειι!εειι. ιό 
ε:απιιιαγ ει!ειιι ιειτιειιιι. νει!όΙιειπ ει εατ!ιαεααε 
α!!απιεινει!!ειιιι! α:ο!αει! ει ε:οριειιειαι·ει ιια:να; 
πω” ει ιαι·!ιαα ειαι!εει ωια ιπιπόαόααι·α πέ:να 
αεόε:απ ιπαανει!ιο:ι!ε, αόι ιιιει€ει ει ιιειι!εει ια να 
ε:ίτ αΒαα:εαιιόπϋ!; Με !α!ιαται!απ πο” Μόνοι 
!ιαιο!γόεεει! πα Ιαι,ιγαπ ει ε:ορτο!ειπιιόι·ει πα:να. 
Α ιπααιαι·Ιιαεαοατ ι!ειι!εειι ιιιατόπι Πι! Κα!! ο! 
ειο:πι ει ε:ορ!πιειε ει!ό!. (Ι.ει α!ιιιιφια πα Ηοριι. 
παο Επιειιιια; π. 4. 1843.) 

Κειι·ο!γι. 
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Κ8σημΜηιωο·τευόσεΙε. 

Με» ειιΙΙΙΒο Π,·ιιοι·ιιιιἱε (Παπο 
1·ιιιι) κή! πωιύοι· 3οΠιο: Δ1ι·αηι|Πο Π. 
ΙιθΙΝιΕΠ ν. ΡειιιΙ .ΉοιισηιΠι Ποι·ι:οιο!κ 
Πε. α!. Ποπ!. ΜΒ. Βοπνευμ .λιω!ιι€οιποιι 
πι" :Μπι ιοΒιι·Πιιηιιο1η @οι ηιοο!οΠ. 
ΡιιιΠποΙ. π. 'ΕΊιοι·αρ. Πει ΨΤΙοπι ΜΒ. η 

!ν!ειι 1843. 8. νιιι είε 144 !. - 

Α !‹όι·!ιοιιοιιειι ν!!εΒί!ό ειϋνέ!ιι€!‹ο ύ_!ε!ι!ι 
ιι!δ!ιοιι ιιέιιιι!θε ε!ει6!εει!έ ειοιι !ιοιιιε!νι, ιιιε!γ 
ει πιό] !ώι·τειιι ε!!ερο!!ει!. Με Μ!! "Μάικ 
πεινά !ώι·ίι!, ε ε !ιόι!ιοιιο:ιειιοιοΚ οΒγιιιεεεε! 
ιιιιιιιοΒγ νοτό!!ιεκινο !ϋι·ο!‹ο‹!ιε!‹ εποε εεε!!,<ι 
ειιη!τε ο!!ιειιγεεο!ι έ!ε!ιιιϋνει !ιόττειι!!εΒ ιιιιιι 
Με ο!‹!ε!ι·ό! !'ό!ν!!εΒοείτειιι. !(ϋειϋιιο! ειότι ε 
όοτέ!κ·ϊόι·Ηε!ιιιε!ε, !ώειΒιιο! !‹ϋ!ϋιιϋεειι Πο!! 
τειιε!ινιιε!ι, Ε! πιει· ΗΜ: ένο!! Μ!!! ιιιοιι!!ε, 
Μ" !ιε!εεεΒγ ιιιο!!ε!! εΒνει·ειιτε ιιιέι_!ιιε!ε !εΒ 

εεε!ι!ιειι ει!!ε ε!δ. Α ε:ϋνειιιέιινο!ι Μοτο 
ε” !ιι!ε_ιι!οιι !`ε_ῇοιε!ο! !‹όροιιιο!ι, ε Μαη ίδ 
!ιέρ ε νιεεεόι!ο!ιι·ό! ιιιοιιι!οι!ε!ι έι·τ!ειιι!!!ε Πέμ! 
ιιιϋιι!ιοι. Τό!ιέ!ο!εεειι !‹ἰε!όἔἱιὅ!ι ε ε έγει!ιοι!ε!! 
οιν08 ι€όιινο!ιιε!ε ιιιο€!`‹ε!ο!ὅ!‹ ε !‹όι·ο!‹ο!:, !ε!'ο 
!νειι, !ιιιιιοιιοι, !‹όι!ειιιο όε _ιόε!ειτό! εεό!ό Πι 
ῇο2ετε!‹. Α ενόεν!ειι ω έ·ει!ιι!ηοε όε εμπο 
πι. Α ιιιέεοι!!!ε ιόειι!ιοιι 21 !‹όι!ὁι·ι.όιιε!. Γοἔ 
!ε!!ει!!ς ιιιο!νο!ιετ τόπικ! εε!ε!, τόειιιιτ πιειιο!ε 
!ερεει!ε!ετε! ιι!ι!ιι !‹ϋι!ὁ. Με!! ε 21 !ιε!έι!οε 
!ιιιιιοιιοτο!!ο! νέειδι!ό!!, ε: ειει·:δ 0ιοιι οεο!ο 
Και! ε:ειι!ει:!ιι‹!έ·!ι!‹ε! νέ!εειιι! Ε! , ιιι!ιι!!ιοἔν ει 
ορόε !‹οι·οενε·ιἐν !ιότι!όεεε Μοιιιει !οιἔ‹-·!!ἰ! ιε 
!ιοιιοι!ειιι Βέ!νοΒε!‹ Με! !:!νίιιιιε ιιιεεε!ερ!!ειι!. 
Εεεε «Με ε!!ο!τἰιιιοι!ιὅ! ἱε !ι!!!ιιιι!: ει !ώην 
έι·άε!ιεεεόεο, Μέι! ἰε ει! ιιιο!ει; ε ιιιιι€νειι· 
οινοε! !‹ϋιϋιιεόΒ ρει!!οΒεεε!ιε ειιιιι!!ιι!ι. 

Μ-ι·. 

!ιιι!6ιιίέ!έ!ι!ι !ιότε!!εροι!ε! ενιι!ει3εειιε!ε !ε!ιιιι- · 
το!ιιο!ι. Νοιιι !‹ονοεο!ι!› !ώεεϋιιο!οι. όι·ι!οιιιε! ε 
ιοιι!ιειι πετώ κ, Ε! ε !ιόι!ιοιιοι!ειιι Βόιινο!: 
οη!!ιι!ειέιιονοιει.οε!ιι!ιότ, ε !ιονοιιν ιιιε1εειε!γι, 
ιιιο!ν Με!! !ιόι·ιο!!, ιιι!ιι‹! !‹όι·ιειιιο!, ιιιιιιι! 
ενόεν!ειιι το!ιιιιτε!!ιοιι !οἔιιεἔγο!ι!ι ιιο!ιόιεόΒο 
Με! ιινιιιτ, ε €νεΒοτ!ει! οινοε!ετι ιιιειοιότε νι 
νέ Με!. Α Μην τει·!ε!ιιιειε ιιόινο 2 τόειι·ο η 
οει!ἱ!‹. Α: ε!εό ε ιιοεο!οΒιετ Εοε!ε!μι ιιιεεε!ιειι. 
ΜΝΚ! !ιονοιε!όε ιιτειι ε!!ει!πιιοΒγειι ειοι·ιδ ε 
Ιπόι·1ε!!ειιιιόεόι·ο, ε επ ιιιιιιι ε: ιι!ο8ό!ο!!.ο! 
εἔνειιοι!ειιεέιἔ!ιο β!! νόι!Βιιιοι; ο!εδιεειιι!ι1 ωφε 
Βε!οΒεὸὲ5έιιε!‹ !ο!‹!ιιιἱ, ιιιο!ν ε: ορόε ειινεεο!ε 
νόι!ιοιιι ιιιο€.ενιι!όεε , ε ε:ο!‹ιιε!‹ ιιιιιιι!επι ιιιέιε, 
οεε!‹ ιιοιιι ιοιιε!εε @σε ιόττόιιοιιι!ό !‹ινέι!εειιε 
εε, οιιιιε!‹ !‹ϋνε!!‹επό!›οιι ο!‹οιο!ι. ι!!τε!ιέιιιοε 
εει~€ε ει!ιιο2όε, ε ιιιέ_ιιιε!: !'ε!_ῇτ!ε!ιιιεεεεἔε 68 
!‹ἰεο!ιϋ!όεο, !ιονειιν !οΓο!νἔιε, !ι!εσηοε Με 
!ετο!: !ι!ι!ηε, ει οιιιέε2!όει έ:ε ε!!ιεεοιι!!ιεει 
ίο!γειιιιιε!: ιενει·ει Με! _ιο!!ειιιιδι!!!ε ε ί6!ο!όο 
πάει, εεν-ιιι€οι!όε! 68 !ε!ενιι!εει (!έ!ι·ε!ιοειόό, 
Βόι·οεϋ!ι, ότιέΚο!!ειιεόε, !ιε!ε!!ι!!οιιι, ειό!!ιϋ 
ὰὁε)]ε!ε!‹!‹ε! νόμδι!!!ι. ·-· Α: σα: !‹ϋνει!ιεεὅ 
!ιόι!οιι·εε! @πι ει!ιει·ϋ!ιιιοΕ πιοιιά!ιετιιι; ο!ὅτο 
!ιοσεεινειι ε !ιοιιοι!ετιι !ιέ!γοεο!εο! , ε !ιόι·ιο!ει 
Ιω! ε ειο!‹ιιε!‹ ιιιόε!οεί!νειιγειι πιει!! ε 2 Κότ 

!ιιιέπειοΚ , 

Α !ιΙτ. 1ιικΙιηιοιι“ οι·νοεΙ ο8·γοιι!Πον 
ὶὶΙὁεοἰ. 

Μ ει· ι. Η. Ε! ο ε επ Μ! κ! Δ ΐε_!!ιόι·Μίεεε!ι 
τ!!! ότιο!ιεει!ι, τι Μέσι! Μιο!έ!ιιιιι ίϋ!νι:ιτ επιιιό!! η 

Πο!ιι·Βιιο!ι «ω» ΠοΙιιιι·ω!πϋΙίο Ι'. 
πιο" Πι·ιιιιι κιιι·1 Π! 

ΕοΙο; ΠΠ1·οσ€οι· Πει· Βιι€ΒΙππ!ιηιερω 
ιιιιιι€ιιΠι ευ ΠοΗΙοΠιοτε Μ!» Π'ΒιιΠ:ο 
νοι·πιοΕπ·Ιο π. νοι·Βοιωιέι·ύο ΔιιΠιι8·ο. 
Π8!!!Β!ΒΘΡ€ 1842 Χ!!! Μ!! 407!. 8τότ. 

Βιοτιδ πονο ιιειιι οεε!: Νόιιιο!!ιοιι!ιειι, 
!ιειιιοιιι, ι!" !ιἰεειϋ!‹, ιιι!!ιιιι!: ιε εο!ε!‹ε! !ειιιοι·ο 
τοε!ι, εοιιι !ιο,εν ιιιιιιι!κειε το!!ιιιι!ι άιοεόι·οτέτο 
ε:οι·ιι!ιιε; ε νε!ό!ιειι ε!!Β ε_ιόιι!!ιετιιό!ε θεου 
!ιόιιγνο!. _ιο!ι!ιειι, ιιιιιιι. ιιιΜὅιι εποε !‹ϋι·ϋ!ιιιὲιιν! 
οιιι!!ι!ϋ!‹, !ιοΒγ ειιιιε!‹ Μινι!! Μ!! όιε πιει· Μό 
ὰ!!‹ !‹ιε‹!εεε Μ: ε:ϋ!ιεόεεεεό; Οιίιιι ΜΜΜ 
ιιενειι οεε!‹ ΜΜΕ ειάιιιει·ε !ει8ι!!‹ε Μην τει· 
!.ε!ιιιε !ι!!!ο!εοινε !ειιιιἰ; ειοιι!ιειι !ι!ιοιιγοεεά 
το!ιετ_ιϋ!ι ο!νεεό!ιι!κετ, ιιι!!ιόρ τιι(!οιτιειιγοε ε! 
τοιιόεεόεο, ροιι!οεεεΒε, ιε!_ιοεεόΒε ε!ιε! ιιοιιι 
οεε!ι ε !ιω66, !ιειιοιιι ε τερεει!ε!τ ε2!!!ό82 
ιιιέιινε!! ἰε Κ! Γοειε ο!έἔίιειιἰ. Μέι! ιε @νω 
!οἰιι!‹ετ «και ιιε8ν !ι!ι·ϋ !‹ϋην !εἔιι_!ε!›!ι !‹!ε‹!ε! 
εε!ιι·ε Π€νο!ιιιοι!ο!ιιἰ Βϋτο!οεεόεϋιι!‹ιιε!‹ !ει·!ῇιι!‹. 

Β-ιι--ν. 

Ποϋππιπιοπ ; 

τετειι!ετο!ζ. 

οι·νοι!έε!ιιιόι!ο!ι "πιει, ιιιο!νο!ι, ιιι!ιιιΙ !ιιι!νιι ν”, 
εργιιεενιιονϋ περι! στ”. Ειιιι_!ει!ι6!Ρι·ειιοε!ιοιι!ιειι 
Κανει· ό: Με!! ΠΜ! εεέιιι!ειι !ιε!ν!ιε!! !!ε!ε!ιιίεΠε! 
Εο_!!οιιι!εινόιι, ύιιι!ι!ι ιι!δ!ιειι ι!ι.Ηε!πα Μια! Μεση 
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Μ! !!·!!πγ!!ππ !!Π!6!!ν!πε8!!!ό!!!!π, !!!!=ὐ!!ι=! έ!! πιώ!!! 
ι!!ο!! ι·επε!πε·ι·ιέε !!!ηη!!ι·!! !ε!!ι·!‹. Ε20π Μ!π0τ!! 
πυ:!!ο!πε!!!·ι!! ε!!!!!!!ιι! Μ!!! ἐ!·!‹·!!εκέπ, π: οπο!!! 
Η!! πρ!. 74!! ίνέ!κ·π ο!νπε!ιπ!ό. - Α: ε!!ει!νε!έ 
πο!! 9 πιο!γε!!, πι!π!!επε!! ε!ό!! Ευ!!ε!ε!π ό!!π! πωπ 
!π!!!!!α!νέπ , !!ιπ!‹ο!·!ο!!, Τει·ση, !!'ιηςπ«·ι·, Ρ!όι· ΜΙ!!! 
ε!!ε!!ποπι επγ!ιππμιι!πε !έ!ε!!ε!ε - Νώε!!! Κόφι!!! 
!πιπ!!π!!: !!σπγ π !›ῦι·!!ῦ!εμ!ε !!Θ!)'!!€!! πει!!!!γοκέ 
πι, Μ! !!!!!!!!ιπ π !!Με!πεπ !!γοππ:!!ό! ε!!έ!·ι·ε, π 
Βο!·οινοεγ! (!!!ιπιο!·π!!ε) απ!!! ε!!ιππγπἔο!!π!ιιό!ε - 
π Εγόε·γ”π!πο!!!!!πα!! πω! πρι! επο!ει!!, !π!!, π!!π! 
πέ!πε!γ !πεο!! νέ!ε!πέπγε:!ε!!, Κάτω !›ε!ο!γέε! π! 
;!π!!01°0!. Α !!δτ!!!!!εμ!!, πεγτποπ!! Ε. . ΜΒΜ 
!γω!!επ πω!π!ππ!! Π!! !εί!2!!πεέπει (!!οτοενε8·γ!) π 
!πρππ!!!·π ι !ιο!γ!!ε!!ε!!!·ε; εεγπιέι!!! Με !!π!ιοπ!ό πό 
πε!!ε! !ένέπ π !ιε!γ!!ε!! !!!ο!πο!! νέ!!οιό!!οπγιέΒέι·π, π 
!δ!!!!επ, π: ι!!π!›!› !!!δ!!επ ι!!ι·π!!›π Μπιτ!! απ!! !! ε! γ 
!!ε!!!εε !!!!!·!ό, απ!!! _!ό!!!ωπδοε να” ο!" 
α!ό!! να” οενπ!!!ω!! οι·νοι!!!ε πω!! ι·!!!‹!!!ι !!!!!6!ε! 

Μ!. ε!!! ι·!εειπ!·ι·!·!Ί έ!·!!ι!ι!!εω !!Μ!!ει!ι·π !!!”υ!πισι 
!ε!!ο!ε. Β πω!!! !εί!ι!δ!ε ρει!!ἔ Μπι!!! πι! !!!π!, 
ω" π !ε_!!!ὅ!·!‹π!ομε!τ, π!!! έ!π!!!!πιπ η Βὅ!·!‹ἰ!!εἔο!! 
!!ο!γ!›ε!! ιι!π!ε_!π!! !μπ Μ πύ!επέμπ !!!!πέ! Πιτσ 
πιπ!!!!ππ !πε!;!!!!ί!π!!ϋι!ε!!!!, !εΕ!!!!!ἐ!›!! !ο!!οε πρ!! 
!ο!πρπ, πούν" τη" "Μ" !!ε!χ!›ε!!π6;ἱ!!‹τε πό: 
νε; πε πιο!!!!ε!ε ευη!!! !ιο!γ!!ε!! ι·δε!δπδε Μπητ 
!π!!!!!επ, !ιο!πι·ι·πε!!!ε πέ!!!!!!, πο!!! !.!!!!οι, πω!! 
!ιο!”. οι·νω!!!υ. π. 

Α ρ τ!! !-_!έπ Ι τι π Η ο ν ! ο!! π ν!ι!!!!!·ο!!τό! 
πρ!! !!!!πε!·!!δ!€·ἔ έ!!ε!!ει!!!. Τενό- ε επεππε!!δ!!·εω 
!ει·πιόειο!πε!!το (!ιο!!ν, ρπει!ν) ΜΜΜ!! Π!! ο Καί 
ω!!! !εε!π!π!!›!›, πο!!! Ρε!υ!!έ ε! ΜΜΜ!! πάω!!! 
πε!πο!! ό!·!ο!‹ειέε6!!ει !αιροεο!π!, π πι! σ! ”όμγο! 
!!!ε!!, πι! !πρωι!π!π!!!!!!ι!! ετε!!πιέπγο!! !εϋ!!!σπ!, 
π π!! οι έ!·Θε!!επέεπε!! ι π. ν!!!!!!πι!!! πιιπγοπ έκι!·· 
Με έ! Εγει!επτ!!!!! !!·έπγ! !ιο!ο!!. Εεε!!θιι:!ε!.υπ ε Μπεγ 
ι·ι!! !!δνε!!πεπ. - Κ. 

Παρ! οεοπιι!ηγοκ. 

Μπεγπτυπωπε. Ροκ!. Αι·όπγ! Η!. 
'π. πι· !πε86!!!ειο!! ε ο Μ! !!έπ ΜΜΜ!!! !›ε!8!πΙι!ε! 
!›επέκ!έ!, π πι! Μι!!! !Πη!έπ! !!ει!!δ!!πε!: !εόι·!›οπο2 
ε!!πό!ε!! ο ἔγπΕπι·!π!!"ε!!!πὰέιπ! !!ε!επ!!!π! 3-.ποι· 
!!έ!π!!!π! 4-1!!! 5-!!;. Πε!ι·δια!!!!!!! ἀπό!! πωπω 
Με! πό!! ρέ!γά_!π !!!!εκί!!ώ!!! πω!!! π: στη!!! 
!!!πε!!.π π.: !!!!π!π !!!!!!επσ!δ ππιππ!πι! απο!! πτε88γδ 
ι!!!!έεπε!, ω” π !εό!!ιοπω!! !!ιπ!ετε!ο!!πο!! π "π 
Εοι·!ό!‹ Με!! !ι=ι·_!οει!όεε !πππέι· !π!!ο!πόπγππ!! Με! 
!ί!!!!!ε!!επ , ε !!π!!!!!ππι !Βέπγόνέ !ε!!, Η!! Βοππε! έ! 
Μπτεπεπ! ι!!_!π! ι!_!!ι!!!! !‹!ὅ!›επ !έ!!!περιέπτε νει!!! 
!ε!!, π!! α! !!ε!εεεέ8 !!0!!!εε!! ει·οο!πιέπγε - 
π!! ια ό!!! ο!!‹:π!!ετπι!εππ!ε ει!!γε!ηεπ-!!0Μ!έ88 Ν!!! 
π! ρτπω!ρ!!π!ππιπ - !!!!!!εω!!!!!ε!ε!!, Μ! π ,μει 
ρπ! ιποτ!ιιιιπικ !‹ό!·ωπ! τεπ!!"ει·ιόεε!! π!πρ_!έπ! ία! 
!δ!!ε πιι!!ι·πο!!! πιό!!οπ π!!!π!ιππι!π!π!! - Μ!!! ο Ιό 
νο!γει Μ!!!!υπε!! απ!!! πι: πο” πιό; ει!ι!!Η ε! Μι· 
!!οποι! ν·!ποἔά!ό‹!όεο!ε !ϋ!›!›κη·!ι·ε ο!γι!!ιο!! πω!!! Ιό 
!ε!!ε!!, Ε!!! Μ έ!!! !ιε!εε!δ! !!!νο! νπ!!!ππ!!, ε ποπ 
απο! π1έΒ; απ!!! ροπ!οε !εό!·Γο!γειππ! _!οΒγιά!!ε!! Μι· 
!ο!!!!!!π !!ε!π ]π!ο!!!!!ε. !3!ιοππγα! πέ!π! !ι!!!ιέἔ !ππέ! 
ει·ει!ε!!. Η!! επγειει· π!!πι!επ Πε!επτ!ό πόροι! Μπι!!! 
π: ό.!!!!!π π!·νοεο!! πε!εεε!ε ΜΙΒ!!! !εω·Ι!οπο2! πάπιε 
;;!!!α!: π!!! να!!! - πω!! ε !ε!ε!ε!! π: έ!ε! η Βότ 
!”ο!γππιο!! Απο!! !!π!όε!!.!ό! πγει·επι!πε!ε !›!ιΙοε!› ότ 
!ε!!πεπέε!. - Ηπ!!_!ιι!!' !ιοἔγ ε: ποπο2πΕγοε Π. π 
!!ό!επε Κόι·!ιάι!›ό! και!!! π!!ι!!!έ!!π!, ε ε: !π!έ:ε!πε!! 
έττ!επιεπ !'δοι·νοεα! !!ι Με!! νεοπτ!πε!! ει: έ!!π!π Ποπ 
ο!!επ παπι!!! Βοποιο!π!ο!!!ππ; π. Βγει·πιε!!!!όι·πόι 
Μ!!! επ!π!ε ὅ !εειιι!! π !!όι·ποποιο!π!ο!!π!, δ. 

... Β π! π ε ε π ΜΜΜ!!! ε!δπ!!!!ει!!τ ι!επέι!!ε Π!. 
Κονιίω-$επεε!γέπ πι· Γομ_!π !!!πι!π!, ε Μο!!ππ!! ε! 
οδ !”!!πε!ε πι!!! Η ιπ_!!ό Με!!! Μπα!. Απ επέει ππιπ 
Ε!! π_!όπ!ό!!ό.! επε!·ο!ε!! οι·νοιππἔγππ!ε 8!!! !! Ι γ έ! 
πημέεπ !πό!!οι!!ι!π!! !!εΒ)·εεεπ ο!!οεπε!π!, !(έ!!!έ 
8ο! εαπ εεεπνοι!, ω!" ιι πε!!έι2! !!!πιε!·ε!ε!! ε Μ 
!!ε!δ!ε8 π τόπ;!εεευ !!!”ειιι68 Η ο πωπω πιοο!ετ 

ιέ!;!!επ !!!ιιέπ!!!!ππ παπι!! !π!πά!π!πί!!!! !ε!·_!ει!π! 
!”οε; τε!πό!!ιο!π! ε!!! πι!!! πιο!! !!6ι·ι!)·Π!!!!!!!ι ω! 
π!! Η, ποπ!! ό!. !(ονείσε Μ!!! ι:οι·ι·ερε!!!!ο!!!ι!π 
Σ! έν ό!!! πι!!! Η 28Ο-!πί! ΗΜ!!! εργο!!! !·όπω!π!! , 
η !ε!πο!·νέπ πω!! !ιικ!οπιόπχοι !!!!!έρειέωΕ!, η 
"π!!οτ!π!! π!!!!ὅ! π8γεεεέπέ!, τπυι·_!ῆ!! έ!!!!ππ!, 
!ιοεγ ΜΒ· !!πππέτο. ι·έπεεϋ!!. Επι! !οοι!!έ!!!!επ 
πι!π‹!επ επγεε παπά! Μπέμπα!!! ο!!ει_!!όπιι!ε π. πι!! 
!έ!ε!ε!! πι!π‹!επ ιιοπιέ! !!!!»!!!ηϋ!· Με!! !επτέ!ε!π!ε, 
π: !!!ε!ὅ !πνει!!!!!ο!! , !π!!!έ!ε!! !πότ!ο!! ό!! ι!!ό!πίπιί 
πο!! !!ε!!δεπ έ: α! !πι!ο!π!!πγ πωπω!!! !!!!!!!!!!!οι 
πιέι·νε ν!!!!επιιππ ΜΜΜ!! ω!!! ό" Μ!" νπ!ό!ω!! 
!π!πι!επ!‹!πε!!, πω! πι!. !!!!πι·ι!!π "πι, ε !πι!οππ! 
πγι!π!ε !!·έπ! π!!! !!π!!ιππιππ! ν!πε!!ε!!!!, πιει!!ει·πέ 
€!!π!!πο!! εαπ π!!! !!ισΖωπ Με!! πω!!! πω· 
π!!! σ:εε!!έ!γ !εί!!!ιέ€πε! !!!!εέπειπ!ε !!δ ιι!!π!.!ιππ 
πγί!!!!. --π. 

- Μι!!! πά!πππ!!!ιππ Με!! !εἐ!·εΙῦπ!‹!!‹·!! Κέ 
ρο!! ίπιε Π! !εδκό!_!!!!! π. Π! Μ!!! Μπέοεπε!! ΜΒΜ! 
!!ειδ τππι!ε!νέπγό!: Μ! Η! ι!ι!νπ!·! !!!π!!!!!πέα η” 
!πα!π!!πιέπ !εδνε!!!ε:!έ!!επ Γ. !ι. !4-!τέ!·δ! Μ!!! 2668 
!!ει!!πιι ΜΗ!!! ει!!! επ!!έ!!επε!!ιε ΜΜΜ, π!!!!έρ π 
ΜπΩεει·εΒπ‹·!: !'δοι·νπε!!!, πι! οι·νοε- έ! εε!!έεα Ιπ 
!!ο!·ο!ε επε!πέει- έε ειπ!έπιπεε!ετε!ε π: ,,πι·“ π!εε 
Βἱ!!ὅπ!›ϋκ!ε!όε!!ε2 !π!πι! επο!ει!!π!! π!!π‹! πω!!! πιπ 
8·έπ ν!εειππγπ!!‹!›ππ _!οπο! !π!·!ππ! !6!!!ε!π!τππΜε!ππ!!, 
ι! ει! !!!!!!!! πισπ!πρπ!!π! πω!! Π! !ε!!ε!. ΜΜΜ!!! 
18434!! Νπνεπι!›. 29-έπ. Α π! ρπι·πποιότ πενέπεπ 
Βο!πο!!πι·Β.“ !μπ επ_!πιἰ!_!π!!, Μ!" ΡΟΠΒΓέι:2 
!!!!!!ά!γ πόἔ!·!!ᾶπ!εμγε! !δοι·νοειιτ Με!! 1·επι!ε!πέπγ 
Με !πε!!έ!τε!! έεπτ··νέ!ε!ε!! Μ” Ωω!!! π!!π!! πε!π 
!!6:ϋ!!!ε!_!!!!!. Μ! δει!π!έπ ϋι·νεπι!ἰ!π!‹ π π!!:ετ!!0!£. 

Το!ππ. Ρπ!!ποπ !δ!›Ι› !!δ1Β!!!ο!!οε επγο 
εἰ!!! ει·ο_!ε ι!!!!!! ε" πιπε!!π στη!!! έ!!οππίπ !!!!π 
ρί!!!πο!!, πιο!γι·ε Π!. Νονά!! $!!.π!!στ π! ν!!!πει 
ωωιι ε!. 

Η τπτ-Ψ 



Μιονππ 

οιινοπ- επιιιιοιι ο ι·πιιιιιποιπι·ιπποιιΜπιπ 

ιινιώπινπιι. 
 

πιω όνίοΙγωπι 6 . πιο”. ΜΜΜ ἱ8!4· Ι. Εδδθ%, δ. '&ΠΟΌ. 
 

Τά_!6ποιοο 6ο !τι!πν. ν. 
(ΒΙο"απι ιι·άπμ - οπο· $αρασΜΜΙΜ.) 

Βιέπτειέπι16ππει! ει!!!!οιιι ο ιπποει 
!ει!ει!οτ οι 6!οι!ειπ πιο!!6; ιποττ π!ιτ ιπ!πι 
!ο!!ὅε!ῇ6π !ο οπιοι πι!πι!οπ οιιγ6!ι ιιο86τ!!ιι 
ποιπέππνο! οον!!!!; !ιε'ιτιπ!!ν πει!!ιπνοπ 6ει 
6!!ο! ο!ι!ειεεειπειπ π!! οογπιπε ιι!!ιπ οι 6!ο! 
πιί!πϋι!6ιι! τοῇ!6!νοπ; πἔιτιποππν! !!ι!- 68 
πόπιοειπϋιιο!τιιπειιιο πι! ει ποποι- , 6!οι-ι 
πότ- 6ο νοπν!τιπ οι οτνοο ἔνπποτ!ότ: οι6τ! 
πι6ις !ποςειι!οιό ιποετοτο6ο!ιππ ο π!ιπ!ιιιο 
τιι!ειπ, τϋππτο ποπ τοπε!!ιππ ιο!ιπ !6ττο ποπι 
ίσο· οπιο!ποι!π!, πει οοειπ ο ιειρειοιτειι!ει! 
ιποΒιι!ειρ!!!ιοειπειπ ιιοππιι! ει!ποτύππειιπ ποπι 
!οοπτ!!ιππ, ιπ!πτ οι!ι!!π νει!:'ιιππ. Τοπἰπ!8!ιππ 
ιιτει!πι ειιοπ ο!ονοπ ο ιοτιιι6πνοε πιοιπει 
Ιοιπτει, πιο!ν πειροπ!ει ὅ!οεὅ!ιποπ ιο!!οιπι! ο 
ποπ οο86ι!ιπποπιέιπν! !ειπιι6ποποι ο π!ε6τ 
1ο!! ιιι(!ποΙνοποι - ο ει!ν!ιππ ο” ποιν 
ιιιοτιι ιονοπάδποπ ο!ὅ6τιο!6ποπ όειοεια!οι!π; 
πο !οπ!π!π!!ππ, πει π” το!ειι!π, ο ειπω 
!ει!ειπ ΙΙ1886Νι πειονειιο!ι - ο ιποο!ο ιδιό 
πνιιΙό πο!οπτο, οι ιιιοπτει π, π!π ιπ!πε!οπ 
!6!ο οπτιτ!ειιέιππιιπ οιοΙτιι!ιιπ, έι!- νει” ποιιι- 
οτνοι!!ιεει επι!! ειιιιειππ6πτ ει!πτο !ο!!έιππειι! 
ποπ οι ποτόοιι!ιπ πιτέιπ ιπιιοπππει! 
!ιοιπο!νειπι πέιππνιι! πιο, και" ιποππνι 
νο! πειιππι6!ιπ ινοπνιι!ποπ πιο; ἐι!!ει!ιιππ? 
-- 6ο !πιο οι! νιιονιιππ, οπο! !ο!οπ πο 
τι1ππ ο οτνοε! !'οτιπιιπι!ιππππ ιι6θνοπί!6 
ει6ποιι οἔγ πι" @η ιπιππιππέιππ πεπο 
πό!ιπ πειποοιι! π” πιο! !ιοιι!ιππ: π!ιοπγ!!επ 
πο, ποπ: παπά, ποπ! ιπειδιι ει νωπό 

ειοι πω οπο!! πι! ποτοποι!! Μ! τοπ6Ιο 
πιο πιιτοοει!%ιι! ιιονειπ εοπιι οοπι ποιο!! 
το!ιοτπ!; πο ιιινοποιππππ πο!! !οιει!οππ· 
πιτ πι!π6! !ππἔι!ι!ι τοποιπ!. -- Ποιον οι ο!! 
π!οει! !!ιτπ6ειοτ πιο! πειροπ ει !.ο!ι!ι! πιω 
ιιγοπ ο πι(!ποιι!6οοπποι πόροι! πο” οπο 
€Π!!δέ888!) νει” ε!!έιπν ειο!!οπιιο!οπε68πο! 
πιοι!!ς-- ει π! οι! ιι ποιπ Μπι, οι! ο 
πιοτοποε6ο ο!!οπιι!τειπ πϋτ6!ιο πο!νοιοιπ ; πιο 
ο ποτποπ πι! ποιπ !ο!πο!ὅ ει πιποιπ!!!ο!! ιο!ιπ 
Ι6!ποπ οει!τέιει. Ειι πι!ποπ !ι!!ιπνοο τοπέι!. 
ο πιο! πότοπέιειιι!.? Π!!ιιινοε, ιπ!νο! Πι!ϋπο 
ποιππειτιοποι πιέιπγοε, ιπινο! :ποπ ιπ!πι1 
οιντο !ο!οτιο πειονοπ !ι!!ιέιτ!ιιπποά!π οι Ιοπορο· 
οιιι!!ιιιππ πότ!οιποτοι οι οτνοο!!ιοειι!; Μέ 
πνοο !οπιππέιππ ροο!Β, ιπ!νο! ποιπ 6! ο!68 
86 ειι ει!πειι!ιπειιππιι! ειππιιπ ιποοιπιιτειιοπέιτει, 
ιπ!πορ ονόον!! ιιιειοει :ι τοτιπ6ειοι, ο ιπ! 
ποτ ιιιει!ιειά οι πι!!ν οποππει! Μονο ο νεοι' 
ιιπιει πγόπνιι!έο! !ι!ιοπνοει οτνοο!ἔιππιιπ πι 
1ει!ιιοπίτπ!. οι Έν νειπ οι ιπ6ο ιπ!πιιοππιτ, 
6ο ιι πιειἔὅππνπποτ!ει!πειιπ ει!πτο; πι68 Με 
!όπειπ ποπ! νειονιιππ οΙ6%6 έιτπειιτνει Μιο 
πνοει ποτπνιι!έι!!!ιο!ό!, !ιιπ!ιίιτ ιιι!πάοππειρ 
ρειπειει!ιοπιιππ ι!!!!ϋ!ιο; ιιι68 πει€ντ6ειι οοει!ι ει 
τοπ! ππππνιιο6ἔἔοΙν!εοιιιπ ο!ὅι°ο πιο:·ι!οτ86 
πιιππο! ιι ποπγνοπποπ ο ει ενοποτ!ιιιπειπ, ο 

°πειιιιι!ππ οπο! οοειπ :ι ριιπ!!οιιπιπειπ ποτοειιππ. 
πι! !:ιιι·ιοπιι ιιοπι 6τ!!ιο! !6!το ειοππ!. 

Μοπτ!πιπ, πο” ει!ο;οτύπποπ ιπ!π!ϊ οι:!ό!Β 
πο!! νοππιιππ άο!πει!ππειτ. Κοιτὅε πιο 

1. 
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πιοΙΒιιπΙπ. ΚόποΙ‹ ε Βόπιο!γεωοιπ ωοΒιεω6 
π686, ε 626ΙπποΙπ οπνοεΙεεε. 1332 πιόπω 
ιιιΙεπει, ι. π. ε θγόΒγειοπι ιερε82ιεΙει, εω 
Ιιεπ· επ εΙιεΙ ΜιιοεπΠιει Ι6€ἰπΙπεΙιΙι, πε επ 
πω» οωΙίιειι 6Ιιπἱοεἰ ιιἰεπγοΙπει ῇενίιῇιιΙ‹: 
ω6Βιε επ 6Ι6ιιεπΙιόΙ ε οΙιεωιεΙιόΙ εεωιο 
τω” “πω” πινοποπιιι!ιοι, πε ωι Νώε ε 
Ιπόπιεω6π·6ιοι ε: Ιπόπιο!γεωι νέι!ιοπειο!πει πι 
πω: ε: πισω εοπωειιεωπε ιπ!πεΜι σεεΙπ 
ροωρεει πιιιπι Μειοε ; εὅι ε: 8Β682 πισω 
ίιιωόε πισω οΙνεπι, πο" επι τ6ιεπι686π 
ιϋ!π6Ιει6ειιπι πι6ω Ι6ιι6ιπε, πισω ΙποΙΙ6πιο. Μι 
Ιιει 66 Επι!! ροπ1ιε επι ιϋ!π6Ι6ι6είιπι ε: Θει 
ιεπι ε6Βιιε6€6νει - οεεΙ‹ πο" ῇόιεπιοπ! 
ε έιΒγ Με2εππι, πΙγ νέων νεων ΠΒΥΘΙΚΟ20ι 
6Ποπι πισω Ι6ιι6ι ρεπεεπιποπ:ιπι. 

"ν ιι€ν6Ιπε26ι 6ε οιΙωω6Ι ε ωύ!ι όν 
Ιιεπ Ψιιπά6πΙΞοπ 65 Βοεοπ -- Ιπ6ι π6ω6ι 

Μπι σερεοιιεε - οἔν κή ιοΙνόἰπειοι (Απ 
ων πιτ ριιγειοΙ. Μοπιιοιπ) ιππιίιεπεΙπ ωο8, 
επι: οΙν ΓοινόΕπειοι, πιοΙνπεΙπ ΙπωεπόΙεπ 
ει Ι6ενοπ ο26!]ε, πο€ν ε ριιγειοΙοπιει "ύπν 
ιεπι Βνεπερίιεει ε ιεπῇεεεεε. 

,,Α ΙπόπιεπιπεΙπ 6ΙΙειιεπιι ωεεεΙερίιεεε 
-- Έν ωοπιπΙεπε!π -- επι1Ιπε68, πο” 
ΒϋΖδΙ1868θ8 ιπεπιπνέι Ι68γοπ." ΕΙιεπε26Ιεω 
ΙεπεΙπ οπνεπεπνι ,,ε εό!π Ι'ϋΙιιΙοι6ε ιπεάιιι 
όΙππεΙπ, ω6Ινειπ ιερεεειεΙειοΙππεΙπ πενεπ 
ι6ιπε!π“, 68 π6ωΞ ιπῇειιιι ,,6Ιω6Ι6ιἱ ερεοπ 
Ιειι6ΙππιεΒ°°, ρΙινειοΙοΒιεἰ Βνόεγιεππειπ πε 
νο2Ππ επι, ω6!γ ε Ι6ΒιιιιοπγιιΙιειιπ ι6πνειπ 
το 6ρίιν6, εποε τϋπν6πγεΙππο ιεπίιεοπ, 
ωεΙγ6Ιπ ε26πὶπι ει 6Ιειωϋε68 6! 68 Ι16ιεΒ 
ε:ΕΙ‹, Μπόμπι 6ε πει, -- 038 πω πιο 
Μεάιπιπ πω Ιππἱιἰεοιιοπι Επιεπ 

π· επ 5“ -- πο! Μπι ωεεεω ιε ιιειοπ νε 
Με ωεπ πιοποιεπ5, ιδιιο!ο8 Ι6ειεπ επι, 
ε πω Ιιἱε:ὶ1πιΙ: πι" ιοεπιιπΙπ ε »επιδιω 
πιεΙ -- ΜΜεοπγίιπι εΙεροε ιιιοοπιε ει 
ω, πχ ιιι6οι·ιε ρωΕΒ πεω εεν6ιι Μπι 
ε: οάόιε ειδπε3ιιπι εΙεροε ιερεεειεΙειο!π Με» 
-ν6ιεΙο (π6ειιππι6). -ο-› 
σ Ψ“ωπ .και ε θ82ΙΙΙΘ, πισω ιιεΙΙει 

Ιεπ ιπο , πιοΙνει Β05θΓ 68 Ψιππόοπ·Ιιοιι Ιερ 
]ι1Ι£ι)8ΠΪθ]ΒθἔθιΠθιί, ε ι6πγ6είιπι εΙπεππειπ, 
- πεω πι; πιο ειεΙιεῇ, ποιόν 6ιιιιι86Ι6 ε: 
εξω οεεΙπ ινε ωεπεόι, ε Έν ε πε" |πεΙΙ6!π 
π πιοΒωεπεάι -- πο” οι ιΒο ίωωεπ ι6ε 
ι6ειιι6ιπ6Ιπ. Ιει6π ιιπἀῇε, ωἰπι ιϋπι6πι,ιιοΒγ 
ωπιόπ ο" 6ν 6Ι6ιι Ψιιπάεπιιοπ Μαριε 616 
πω· ω68ῇοΙ6πι, ε Βο!πειειπ εππειπ ο26ΙῇενεΙ 
(Μπι ι'6Ι6ιι6 ωοΙ68οπ) ε ιι.ρ. στν. ιεπεεεεεοι 
ω6Βιιεπέιι!ποεπι ΙπΕνεπε -- ωι ο" Ιππιει6 
ιϋιπειιεπιιιπΙ‹ 6ΙΙ6πε; -- ε 62 ΜΜΜ, ππιΕπι 
ε πι6ω6ι ωοπὸῇε, ε” Μεε6 ,,κνιιπ‹16πΙἰοιι°° 
νοΙι, έιω!ιέιπ· 62 εαπ ιιῇ «πωπω νεεγ πιποο6 
ειπε; πιοπι 6868: πεπειιπΙππε!π ωιπποπιιιιι 
ιϋΠϋΙπενεπι ι6ειι ε Με 6π26ι6ΞΙιεπ οΙν πε" 
Ιινειεπ·Ξε Ιερειι Πιθ8 ωΞπιἀπν6ῇππΙπει, ε ων 
ε26ει6ινοε 66 οοπνπΙειν πιει· σε), ἱ‹ιὅ όιε 
οπνοει Ι6πγιιπιπ, πο” ππιἰἀὅπι ε8νιιπιπιπ επι 
ΙΙιοπιά]ε: οι Α, ε πιω οεεΙ‹ Ιιεωεπ επι Χ-π6 
πιιεριιιει]ε; 68 Ιέιιπειό ε” Με πεεειο - 
,,ιο !αιοο!π πιω ιιοννπ“ -- 65 Ε" ε ιενεπ· 68 
πϋ:ι›6ι6Βε68 πισω ῇενπΙ εμ Ιιεωεπ. Βεπι6Ι6ω 
οι !ιπ·ιει!επ ιπ6ιέιοεΙπε6πι ΠθΠ1 Με εοπΙπι πιο 
Ιιειι6Ιπι --- 68 ΨπππιεπΙΜι Ιεριέιιιεπι επ 
όιε, πιιἱὸὅπι οειπρε ιιΒγοΕ626ιο Μαι' Μπινε 
πιιιέιεεπε (98 ωοειεπι πι6οεπιππιππε ιιιιιοπιιε 
πγοεεπ ωοεπεπε8πόιππΙπ, οεεΙπ ιιΒγεπι πι6ωἰ 
ι€6πι ιι6Ιγοε ο:Μαιοε!πο Μακ ωοε; 68 ιπ 
ειόε ΙιεπειιππΙ‹ ῇεΙεπ πινειεΙ!ποάεεε Β6Ι|εωει· 
Ιοπε68ώ ε ενι3πγϋποι Μπι :πωπω ωεπ σεεΙπ 
ιό Ιωάννα! Με εωε Με οιινόπεεπε νἱεεεε 
ι6Ιπἰπιιπιἰ; 6ε Ε” -- πε ει” ιοιε2ΕΙπ - 
ιοΒιιιπΙπ Ποιοι εΒνωεεεεΙ, 65 ω6ΜιπινοΙ 
@οι ΨππάεπΙιοπ επενειι, ωωδπι οεεΙπ επι 
Ιπινεπήε, ε ωι ιιτΙν6ε -- εεἰ8οπίπΒΙι 
ρ π ο ο ο ε ιι πε ι, ωΕπι 6ὸὸἰε6Ι6 Βϋν6ι6πιΙπ. 

Ν6πιτΙ6 ιι6ω Ιιεε2πιοε-ε, πεω εππ·Β6 
ιδε-ε - ιππιοωεπγοε 65 ΒνεποπΙειὶ Πιπι 
Ι6ιεεε686ιπιπει ειΕ8οπιιΜι επωι1ενπο νοπιιι ? 
πι6πι ρεπεεπιποεΙΙιειιιο6 εωε ιιιιιόε ε26πΙποε: 
ιδ @πιω εποε οπιοΙοΒιε 6ΙΙ6π, ωΞε26πιπι ε 
Βθιθ8868 π6ω ωιπι ε: 6Ι6ιωίίε68 Μεοπγοε 
ειΙεροιῇε, Ιιει16ω πιω Ι6πιν @πει 
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ιοΒιιιιειιιι, ιιιεΙγ πιόπιιεΙγεΙπ εεεπἱιιι ει Με 
ιὅ ἐΙειιιιϋεόΒιὅΙ ειιιιγιιε ιιιι.;ΒειΙεπι ιιι!ειιιοπι 
έιΙεπει ει, ιπιιιιι. ε ίεΙιοπι $οιΙοιπ ρει·εεπτειι? 
-- Απ ιιιοιιόιειοΙε απο -- ε Βόι·οικ ΙιεΙγ 
ΜΗ ε ειιετοιιιιοιιε ιοΒε!ιιιε εειποΙπιεΙιι , - 
ε σε: πιοΒεπι€επιειιι; πε ιοΒιιιιιΙπ ε" Με 
εΙΙιεΙιιιεεεειιο:. ΕΙὅνεε2ειπ ε οειιιι (Με 
ιιιειιειιιυε). Α ΙιεΙγπιοΙἱείιὅΙ‹ ιοΒε!ιιιε εεε 
π·ιιιι. ε οειιε πιοπι εδγόΙι, ιιιιπιπ εενόε, τσε 
ωπιγοε, και” ιπΙεεεε !ιέιρΙειεΙι πει;ειοιι νε” 
έγιιΙεπιπ εΙΙεροιε - ε ε εεεπιιιι έγόΒγιι 
μι; ε πο! επι επιγεει ΙιεπιπεΙοππι πιιιοεοιι, 
πεπιι ιεπιει·ιιο!ι εΙ πιιοιιιιιει; εε εε Μπουγ 
πιιπεΙ εεγοιιιεΙυεέι8. Αι οιιιοΙοΒ εΙΙειιιιεπι 
επ ιιιοιιόιε: ε πιιειιιιιε ερεοιεΙιε ιιειεεεέπ 
-- εε πιι? επ πιειτι ιιιοπιιιιε; εεει·ιιιιε 
εεεΙι ιιιιοιιγοε ιεπιιοπεπΙειι ιέιιγ, πιεΙγ πιέ 
επιπιγοε ερεοιεΙιε επι· εκει ιειιιεπ·ειΙεπι πιό 
ιιοπι Βγόεγιι! ιιιοΒ; -- πιοιιι πιει Μπι ε 
πιγεΒ- ε εΙεριεΙειι-πι Πι ίο8εΙοιιι? Αι εισι 
τειιι ιι·επιγΙιειι ιιοπιι ιιγιι€πιειιιιιΙι πιεπ Ηγ 
ιι6πιπγειι; Ιιειιοπι Ιιοπιο:οΙῇιιΙ‹ εποε ε!Ιερο 
ιοΙπει ειιγεειΙε8 εε ιιιϋιιϋὰἐιειΙεἔ (πωπω 
ιιε!ιτει·), ιιιεΙγο!πει ε σειιπ ιιεγε2επ επιδε 
Ιιεπι ποΒΙεΙ - εε Με οΙιπιιοει Γιιι·ΙιόεεειεΙΙοιιι 
νειι Ιιειιιιιιιιιι: σε ιπειιγιιειι νε!ειι!ιπε εεε!ι 
πϋιιιιι·ε ῇιιιιιπιΙ‹, πιιιιιι ειιιειοΕΙιειι. Πο" 
πιοπιι ῇιιιοιιιιιιιι θεσι€ειε -- σεε!ι επ. Μπι 
ιιγιιιε, πο” Μέι· ιό Με Με ιϋΙιΙιιιγἰπο ε 
οΙιιιιο:'ιΙάιειι @κι Πιεπϋ εε ει!ειιγ εεε!!ειιι 
ιιι·εΙΙιοπιι!ι; ιππροιιεΙιειιιιιιι ιιιεΒιιιι!ιιιειι ιιιι 
εγειιοπ16Ιι ε ῇοΒΒεΙ ιιιιει!πόΙΙιεπιό ριιγειοΙο 
Βιιε νε” Ιιόπιιοιιο:οιό εΙιεΙ; ε οΙγ ι·ιι!ιε 
ΙιϋεϋιιϋπιΙ‹ ει ϋπειιό ίιιι·Ιιεεειειιεπεόε, εεε 
ιιιιιρο!ιπειεει ιιιι·Ιιόεπει, πιιπιιιιε Ιοειιικειιιι 
εεεΙι ε ,,ε:ϋΙ‹ϋΙ!ι6‹1ὅΙι°° νεπεπιεπιιιέπειι ε 
€γε!ιοι·Ιειι·ε. Πε ε ”πιιιγειοδοειει εγόεγιειι“ 
-- ΨιιπιπιεπΙιοπι έπτεΙιιι6ιιεπι _ ε ,,!ιπι 
ιιιιει ιερεε:ιεΙει" €γόεγτειιε -- ιεΙιεεεπι 
πιοιπε εεειΙεΙιοεοιιι επιιι εΙὅι6ιιεΙ, πο" ε 
Ιιόποπιει ό|ετιιιΠΚϋιιόει πϋπιπεεεει 

ιόιεπι 6πιεΙΙόεέιεεεΙ νιΒγεγο ε ί6'ιιϋΙιεεεει οι 
ιπειιγιιεπι. ιΠεεπειει·νειι ε οεύει·:ι -- πε 

πιεε·γοιι ιιοιιι οεεΠόπιοιιι - Με ιπιιιιι πι 
εεΙοιιι ΜπιοΙπειιε !εΙιετιι6ιι!ι, Με ιοι·πιόεεεπ-`, 
έ·Ιει- εε νοεγιειιι ιειιιοποιε!π εο86Ιγενε! ε 
Ι‹όι·οε εΙΙεροι έΙειιιιιιιιιιιιέει ιεΙειιόεειι ειπι- _ 
π·οε νιε2οπιππεΜιειι ιοΒιιό!ι Μ. Τέιιιιε‹Ι ε οείιι 
ιιιεοπιιιγεΙ πιειιι οειιρε ππεΒιιίιιέε, ιιειιοπιι 
Με (εΙοοιι·ιοιιε) πινει· Με! Ξε , ε ιιιΕπιιιοπι 
]8Ιειιέ50ιι ειπε πιιιιιειιιε!ι, πο” ε: Με 
ΘεΙ:Ιιειι ιειιιεά ο πινει· ε πϋιιεΙΙΙιει. 
εεεΙιιιοπι πιιιιιιιοιι Μι ιιόΙΙιιιΙ; πιο εποε πιο 
εεε πινει· νέιπνοΒγι ιενει·ι ε ιπποε 
πει, πιεΙγιιόΙ ε νόι·ιιιιιι ε ι·οειοιιγε πε” 
πιι6ι·πό!πιιειι επτεροποπ1ιΙι, ε ιιιειγ νε" Μηπ 
Με πιειιεεει εε Ιοιιοι. νε" σεπ 
ρειι Ιεεεε νιεε:Ιιει.έιει ΙοΙι ιι6ΙΙιιι!, 
νε" Μπι ΙοιιιιεΙ εΒγιιιι πιιιοειιει; εε πε 
ιι:Ιε:ιόπι πιὅπ·- Θε νεεειιιπεΙει. ιιειιι Μ! Ιιε - 
ε νέιπ·ιιί$Ι ίοΙγειιέι!ιοε Ιιιιεεει:Ινειιγ τϋπιόπι 
ΜΜΕ, ιιιειγΙιεπ ιι€γειι ιε ε: επιιίπειι πιε 
ωιιγε Ιιερεει ε πε πεπιεΙοιιι-ι·έειι. Με !ιιπιοιι 
ιιειιι εειέιι. πιέπειεπιιω , εὅι πιιι%γ6εέιιιόεε 
ιιιει. ο ΙιεπεΒεόει·ό! --- ιιιοπιπιιοιι πιέιε Μι 
Ιιει; ει: επιιιγιπ ιιι68_ ιε ιιιεπε!π ε!!ἱι.ειιἰ, 
πο" ο ιιέιειειιι ε: 6Ιεπιεπιι ιπεπιγιιοι απ· 
ιο:ι!ι, πιο” ε ΙιεπεεεεγιιιιΙ ϋπιεΙΙό εΙΙιεΙ 
ιιιεεεει. πγει·ι, ε ιιιεΙγ εειιιιο!γ ι!ινοΙ πιειιι 
ε ει!ειιγ ιιεΙγιιεΙιειιέε- νε" ε Μπι Μοδ 
Ιιόι·ιειιι6!, νεΙεπιιιιι ει ιιι·πιε οιιιο!οΒιέιι6Ι. 
-- Σε πιο |ειῇει , ιιιιΙγ ΙπιιΙϋιιιι62δ έι!ει 
ιιιι1εέει εΙΙεροιοΙιει ίοιι;ΙεΙ πιιεεε!ιεπι 
ε οεύε, εε ιιιιΙγ Ιιενόεεό ιιεΙγεεεΙΙιειδ πιει· 
ο εεει·ιπι ιε εἔγ επι· Μι εοΗό!εε68 
εΙ!ειι. Εε πιόθ θεμα Ιιει·ιιειι: ιιιι ε εε 
ιιειιιΙπόι·εεΒ (οΙιΙοποειε) ε: οιιιο!ο_ευεπιεΙιπ, 
εε πιι ε εοΙΜιεπειιεΙι καιει: ιιεΙγΙιεΙἱεἰιὅπιεΙ‹? 
-- πι: εΙεὅ Με πω! ΜεΙιιι ; ε ιιιέιεοΜι επ 
ιιιοιιιιιε: ε ιιιέιιιιι_εΒεε ίει!διιόε Μιππειιιε 
ι·επιέιεει -- ε εε εΙΙειι εγόεγε2ει· Βγε 
ιιεπιπ ιιιιιιιοΙπ πω ε: πιοοεοπεπιιιει ιε εῇεπιΙ 
πι. κιειιιιιιι ο ποπ !ιόι·- εε €γόἔγιεπιι πεπ 
Μ: ε Μι·εΙειοι, ε πιιιγειοΙοειιι ρποΙιεΕϋνέιι? 
Νειιι ιιιεεεπιι; ε ιιιιγειοΙοπιιεπε!π πιει πε 
πιοπι πιει ιιιιιπιιε ΙιεΙΙ, ιιοΒγ ε: Μι ΙιεπειΒιιιι 

Ό 

 



Βθθ Κ6ι·- εγόΒγ- 6ο θγό,ογειοιτειο. 

νότο, οιειιγ τοετοογο-, νέοιοΒοοε» 68 νειειιιιο 
οἔἱΦΒϋΙΒιιὸὅ, ο επιηιιόοιοικ Θεό" 662νοΒόι 
82ιιιπε6Βιιέρεο Μπα ω, 6ο Μ” Μάι 
Βοιό οιοοε ιοΒιιοικ :Με ε2ετοοιι οΒγεοοε 
ςγό8ΥΜιέιει ειιοοο τοι·ιιιιοοιιοι, ποιοι ο 
νοειιιιι‹. μ ° 

Υιεεεειώινόο ειιοοιιειο ΨιιοιιοτΙιοιιτει , 
ι€ειι ]Θιοεοει: ΙέιτεοιΙα πιο, ει οιιτ ο ,,ιειττοέ:-, 
επετιι·ειτι οποιο· οιιοο ιιο2 Μ! , ιιτιοιγ ει !ιο 
το8868οικοτ , οιιοτ ο οϋνόογοΚοι οε2ιέιιγοι 
Ζει οι; ε2ιΒοτιι νιεε€ειεοεοιει νετ εε ειιιιιιέι 
ιέιι·νέιογαιο ι6ιι1ΙοτεεεόΒοιοο, όε Μι· συμπι 
ιιό ο Ιειροι: οεοΒόιγ τότε, Μ” ποιοι επι 
το ιιοοιιοιοάοι :οι ΣΗ. Ιιέιτιιοοειτέιι ο οιι€ε 
πιοει: ιε ιιινοτοει ιώτιοοι ιιέιτοοιεέιΒ -- κιτ 
ούικοογεό8, ι28έΒοογεέιε 65 τοογόε2οτ - 
οιΙοο, 1τιειγ εαιοτοιγΈγοοΒόιΕετιό ,Νόη 
ε2εττοοι. εΖιιιι--Βγεοἔόιιιιει ποιοι οι Με; 
κοοιιι~ιειι ετοργι·ιουε-ι ιι·ιροεοι--Ιεγ εοιοιιι 
οποο νειΒιοετὅ ιιγροιιιοειει ι·οετοιιειι ι:ιιεθ, 
ιοειγ ε2ει·ιοι ιιιιιιιιιοο οιέ8 ιἔοο €γοοοιι οιο 
οσο ειἔγόἔγε2οτοΙ‹ ιιιιιε'ιεο ειοογιιοεΒ :ιοογι 
εἔγεει ιιιο8Εϋτϋιε ε2ετιοτ οεοιἑιιγοιιοιιι‹ ; 
η 68 Ι‹ιι‹εΙ ει2οο ΒοοογειοιιΊειι€ Μισο, 
πιοΙΙγεΙ οι ἔγόἔγεΖοτοι‹ οιειο ιιοριιοοοοιι ε 
ει:οιαιι. οεοοιιιιώοι ωοιιθωθηοι. Α Βότ 
Ιιοοο2τειοι οειΒγοο ιιιιοεότι, ε: ιοΒΒιιι - 

οεειιιιιοΒγ Μο οιιέειει ΜΒΜ τω” ιιοι!ιει 
ιιιιιιιιιοοιι οοιιι. Με οι" ειοιιοτει‹ νοΒγυοΙ‹ ; 
ΙιοΙνειο οι πιο ειιιιιετι Βοοε1οιιιτ, ιιοιοἔ, ιι 
ἔγοΒεοει πω? οι”, ποειγ ει ι;γειτιόειιι€ ν. 
τϋΒόΙετ.ιοοεόΒ ιιέιγοΒόι ιιιοἔἔιο οοοι ΜΜΜ 
Μ? ιιοι νεο επ ιι·οογ πι” ιειιοΙο, τοοΙγ 
ιοιι€έιι·ει ιιιι€γειτνο ο εΙιεοειιιγ (ιι: ι‹οροεο 
Ιω ιιόιΒιιι οιι οσοι οεειροοΒοει, οι οιιιο ιο 
ιιιιοιι? Αοογι ειδτωοι ιιιοοογοε, Μ" οπο 
ποοοογι568, οιειιγοι 82 οι·νοιι ποιοι ΙιοιοΒοι 
τοοοιεοκι πιοΒ ο ιιιιιΙ:ιικόι ποιοι πι1ει€ει ο τει· 
ιιιέεοοι., νει" ο οιιιιτιοωο - ϋτϋιιιιό 
οεοΚύιγ ιοοο‹ι -- Μο οΒγ Κειτό ΜΜΜ; 
όε τοοιιιεειειιοΖ οοιιο απο ιοἐ ι:ϋιειιιοι 
ειπο ιιιὸοιοἐογοοι‹, εαπ 8γοιιοι·ιοιινωότιο 
οιιιιιοι‹, οι: ει: ιο οι2οογοε, Μ" Με τοι 
οΙειροειι οινοει Ι‹ιι‹όρεόεεει, ε ει ΜΜΒοεόε 
ιοιοιιοο οεοιιο-οιοοεΙοιω Μικτό τετοιόε:οι. 

απο κοινοιιεόΒΒοι ίοει ιιιτοι -$- ιιι2οοογειι 
ιιειπιοι·έιιιι οειιώ2Ιοοιιιιιι:, ποιοι οιοει, ει 
ιιειθιὅοι‹ ἔγόἔγιιιἐεἔιι, 68 οδγε2ετιιιιιι 6ο 
ιιΒγοεειιιι οιόειοο. Α ριιγειοΙοειιιι οι” ιό, 
ιό τοιιίιτ Ψυοιιοτιιοιι Θε Βοεοι· ιιι·ειιιό ιο - 
οειιιι ιεΙοΙιεο ιοεἔ Πιιοάοιέιοοιι: ,,Βιε Ρογ 
ειοΙοἔιεοιιο Μετιιοιο τοιιεε Με θο·οοσιοΒο 
ιοι Βοτειιι ιιοτοτειιοιιοο , ειτοο8 ρι·ιιιοο σο: 
Τιιοτοριε." - 

ΚινοοειτοΚ οι·νοει ΙειροΚ- όε πουοιώΚιιόΙ. 

κό». Βγόεγ- 6ο ενόςγειοι·κοιι. 

'ΗΣ Α ποιόοΗιδ (ιιΠοι·ιιιια) 8γ68·γ 
πιόο1ο·61. Μ. Ειεθοοιειοο ιιιιιο. (νέο,ο.) 

Δ τοέιεικό €γόΒγειετοιε,. .ο ιιιτιοιιιέιογ ιε 
Ι8τι ειΙΙειεειιοειο, Μο( ει: οιοριτιει ιιιιέιο ιιιι1ωι 
Ιιειιοειι; ίόΙ, Μπι Μέι; οοιο Ιιιτιιοι‹ Γιιιιαιτοεό 
Μισο Βιιοογοε ιι·ειογροοιιοΙ ,_ όε οιοο ειιιιιέιε, 
ποιειοτιοι πω: €γόέγιιισιιςιιιο€ ει ιιειτοΘεόέοι, 
ΜΘιγΘι: οΒόειειι€εε οοιιιετΒοο εοόεεεο ΜεοοΙο 
Μοοεωιιοτ ιιι6:οοιε ω, ,ποιο έιιιιιοι ηιο8, 

Ο· 

οιοτι οιιιοιο οοιο ιιο2 οΙδ νέιιιο, 5οοι ει: α· 
ειιΙ‹ο σειιιοε ιιιοετοόογοΚει:. - Α πιέιιιιι.ό 
Βγό%·οιοτι οοοι οιιμ ιιι ο ΙιόιιιοΙοοειι οι 
Μο, 56: οιωιω ωιω ιειοιοἔοιιειιιι‹. Ετ πιο( 
ι‹ιιιϋοϋεοο ο ιιοιγΙιεΙι 6ο ιιιιειιιιοοε νιεειιιιιιιιε 
ικότιοΙοοοιι €γό;γιιειοειεειι·ει. Α νειιιόιέι:ειιιικιιι 
οόιιιι ειιιΚεόἔοε ει ι‹ότιειεοοτι ογόογιιιιε ποιοι 
ριιιιιοει:ογι νόιιειει· ο ιι68ιόοι νοεπειιγ _οιιοο ν. 
ιιιιοι οΙϋΚόοοιιδ πω· ο ι1ιειείιό ιιιιτιόότει. ΜΒ 



ω· ειι6ει· ω ενόειιιοιιιιι 20? 

εϋΙιοτοεΙιοιι :ιΙΙιειΙιτιειιαιτιιεΙι εκει: ιι επιιΙιειει πιο 
Βόι!ιοτι; ε οι ιε ιειιιιιειι)ει ω, ιιιι!γ ϋιινϋε ει 
ιιιι!ιείιό ε:οι·ειΙ‹οι: ιιΜιοι· ιιγυ)ιιιιιι, ιιιιΙιοι ει Ιώ 

. Με Ε6Ι!ά::ικιέιε το!ιειιιιιι ν:ιΒγ πιει€έιιόΙ και" 
ιιιοριγυΒιιιτό Βγόἔγιιιόά Ι‹ϋνετΙ‹οΖιόΙιοιι ιώ 
ιιιιιΙοε ΙεοεοιιάεεϋΙι, ιιιιιιιιιοΒγ οΙ‹Ιιοι· ει: οφει 
ιιιειιιιιε Ιι6ιιιιγειι!ιοιι έιιοιι€οιΙΙιοιι Ιιιιι€έί: ο” 
ΜΜΕ ΒόιιγοιιιέειιειΙ: ε Ιιιιιι€ιιΙεωειΙε. ΥειΙιιιιιιιιι 
τονέΜιέι ει τοτιιιέειοι όιιεο€61γέιιοιι ιι: ιιιιΒγοιι 
ΒόιιιιγιιτειιΕ, Ιιει ει ειϋΙφόΒεε Ιιιιιτι1ΙόεεΙι ί6Ι ε 
Με) ιτιο)όιι πιομόττόιιιιοΕ : ειιιιιύ€γ οπο "ό" 
ειοτοΙι ιε Ιιειαι!γοεειΒΙιειΚ, Με ει ιιιοιιάοιτ οΙδι 
ιιιόιιγεΙ‹ νέειιοπ γιιειτεΙ‹. - Α ιιιέιείιό ειοι·ο!ι 

. εϋΙιετο ΙιιιτοειιΜι, Με οιόΙεωι·ϋ όΙοτιειι‹1 Με! 
ΚοἔγοΙιειιιεΙ‹. 5ιεειεε ιιιιΙοΙ‹, ΙιύεόιοΙοΙ‹ ιιι 
Μι» ει ΒΘιοἔεόιἐοτ πω”. εοιιι ει Μπομπ. ωριιι)ιι; 
όε εεειιιιτει!ειιι ΒγόἔγιιΜε, Ι‹ἱνειΙτ ΜΜΜ Ιιει_ιοΙπ 
Βου, ιιιοΒιιιιιειιΙ οιό!ε2επιιΙοιι όΙοτικιιιά τιιιιιιι; 

ιιιιε Ι‹ορ'ΙειΙιειιό, ιο)οε, νιιοε εειτ. ΒγόἔγιιιόὸοΚ 
εγοτεειιι ε τιιτιόε )εινιιΙόει ιὸέιιιεΙ‹ εΙδ. 13ο :ιι 
ιέ·ιΚει: νέΙειειιέιεόΙιειιι απο οεειΙ‹ ιι Μι )οΙΙειιιό 
το, ΜΜΜ ιιιιιιότιιϋ86€όι·ε ιε ΜΗ ωιωιωιιμ 
πιο” ιιέιιιο!γ Ι‹όυοΚ όρου οι :ιειιι ειινεΠΙι ει 
ΙιιιεόιΚεΙ‹οι, ιιιιΙιόρ ει: εροΙειι, ε ει ΙιεΙοιι οσε 
νέ82 τιι6€ ει Ιειιιιιιιιιοιιιε ειιιιιέΙιειτι απ». 

Δ ιιι:ιείιό ΒγόἔγειοτοΙ‹, ιιιιιιι ΙειαιιΕ, Μι 
εοτΙιιι έιΙΙιαιιιιιόΙι: οι ο8γιΙ: εοιΙιεΙιοΙι ει πιο;; 
ΓοΙειΙδ Βόι·ΓοΙγειιιιιιιοΚ Μαι νἰεειΙιειιιιεΙ‹, Μπιά 
ο8γ, Ιιέιι·ιιιειΙγ οιι€ειιιιιιιι Ιοἔγοιι ιε “θεο ει Βο 
τοἔεόἔιιοΙ‹; ιιιι€ ιι ΜΜΕ εοι·Ιιο!ιο!ι Ιειώκιδιιι€ 
οειιΙ‹ Βιιοιιγοε οι·8ειιιιιιιιοΙςω ΒιιιιιιιΕ, @Μια 
ΚΠΙόιι82οι·ϋ νιειοτιγΙιειτι έιΙΙιιιιεΙ‹; ε ιιιιιότ Μπι 
οειιΙ‹ επ να” ειιτι:ιπ, Ιιειιιοιιι έι!ιειΙ:ιτι ιιιιιιιιι-ιιι 
1ιόιΓοΙγειιιιιιιοι Ι‹ιειοτιιιιιιεΙ‹. ΥειΙ)οιι Μπιτ ιιειιι 
ιθιιτιο-ο €γόἔγἰτιιεειιιιΙ‹ ειιΙιοι·ο ΜποεειΙι, Ιιει 
ει Βόι·ΓοΙγειιιιειι έιΙαι! ιἔέιιγοΙι €γόιέγειει· ιιιοΙΙό 
ε” ιιιέει!κειτ ΜιροεοΙιιέιιΚ, ιιιοΙγ ιι ιιιοἔΙιοιει€ϋΙι 
οτεειιιιιιιιιιιιΚ ιιιοἔἰοΙοΙὅ? Α οιιιιιιιι ρ. ο. ιιι·ιιΙ 
Μιτιό ιιιέειι6ειοι· ει νέΙιόΒόι·Γ6Ιγειιιιιιι οΙΙοιι; ει: 
οιιιει οΙΙοιιΙιοιι ΒΜιιιδΙιι€ Μι ει: ιι€γιει, ει πω; 
νοιιιιοει :ι Βουιιιοιιι€γτει, ε: ειι·ιιιιγ ει ειινι·ο, ιι 
ΜιιγΙιο:·Κό ει ιΜϋ!ιι·ει7 ει τό: ει παπι τόειοΙ‹ 
το. 

νειΙιοιι ιιοιιι Ιειιιιο ο Ιιεειιιοε, νέιιό 
:ιεγΙ:6ι·ΙοϋΙιιιιι .ιι οΙιιιιιιι ιιιοΙΙό οοιοι.εεινειε επιε 
τϋτ, ει νόΙιό άοτπιοιιοΗιοιι πιιιιι νοιιιἱοιιΦ, :ι 
"ω ε:ινΙοΙ›Ιιειιι εόεεινειε ειι·ιιιιγι, νέιιι6τϋιιδ 
Ιοιιιιιιιι ΙιέιιιγΒοτιεόνομ ε νέιΜό έγει·ιιιοικιιΒγ 
Ιέιιιιιιιι Ι‹όιιιιιινιιε ι·οιοι ΙαιροεοΙιιι? - Α πιει 
Μό εγόἔγειοιοΙ‹ ειιιιιιει ιιιιΒγ; Με ΙοέΙ:ιτϋιιόϋΚ 
ΙδΒΙιεΕ ει Ιείιιιι όε δειιΙω. ΕΙεδΜι ι·όΒ οιΙ νεο 
ιειιιοινο, ιιιόι›Μ Νώε ιιιιιιι Ιιειιιιιιτόε οειιωΙ 
Ιει1εε επι· ί6Ιιιιοεόι·νο, ιιο ιιιιιιι εροοϋιοιιιιι ει 
οειι:οε ΙιότίοΙγιιιι.ιιιι εΙΙοτι ιιοιιι εΙ6%ό Μοι 
τειτνει ε ιιιόΙτάτιγο!νει. 

ΙΙ. ΥιιεΒόΙόιΜεοΙι :ιι όειιΙω (οοΙοΙιι 
ι:ιιιιι) οειιιο!!ειιοε €γόεγΙιιιΜεει 

- ιιιιιιιι. 
Α σειιιοε Κότίο!γειτιιιιι 1) ει Μ: Μια ωμ 

ειόνειΙιειι, 2) ει τοετοε Ει6τιγό!ι, ειέΙειδοΜιωι, 
ιιιιιιινοΙγοΙιΒειι, δ) οι ιιτιιιοΙιΙσπιιι, 4) ει εεινόε 
Ιιιίιιιγει!ιοιι, ό) ι.ειΙιιιέι·τγέι!ιοιι, θ) ιότιιιιιιοΙοε 
οι€ειιιιιιιιοΙιΙιειιι , 
εο)ιε:ϋνοτιιοιι, 7) ει Ιιδιόρροιιτι ιαεΒιέριειθιο 
Μπι ε σ€γοει ιτΙοεοΙώειι ΙέρΙιετ Μ) ε Μιά 
ΙέιιιειΙ, ιιιει_ιά ο ιιόΙΙιιιι, ιιιιι)ά Εοττόιι :πιω ιι 
άϋΙΙ.ετι, ιιιιι)ιι ιιι€οιΙόΚοιιγ, ΜΒΜ ιοιιιρει _)8!!ειιι 
πιω ιιιιιτειι!ιοιΙιειιιΕ. Α οειιιοε ιιιοΒιέιάειΙιιιειΕ, 
ει ιιιόΙι!ιότοεοΙι: ε νειΙτό!ι τιιο!ΙοΕι ει Ιε8ΒγιιΙ:ο< 
ιιΕιιιιιΙ:. - Α οειιι 1ιιιιιιιοΙγ επόνοι!ιοιι ει οτ 
εειιιιιιιιιιιιτι Ιόρ)ειι Μ; ιιιιιιόόε ει ΙοέΙιειιιιιιιόειι 
πω· Ιοοιιιι οΙ!ειιο επ όειιΙιο. Α: δειι!ιο ω» 

ιι τόειοΙε ε·Ιδιι ιειιιοτι πιει; Ανι ο σπαει (0εύι 
έε Ι‹ϋε:νέιιγ εΙΙοιι) ω ιιιιιιιιιι :ιι·ιιοιιΙοτιιιιιιιιιΕ 
ιιενειιι. ΠιόΜι ιιιιι)όιιοιιι ιιιόΙαιτιιιιι ίεΙεάεόΒ·Ιιο 
ειιγόειοιτ ω, Μι· Ηοιιιο Μαι! :ι Ιοιιι;ιοιιι 
ΡΙιειι·ιτιιιοορειεόΙιει νιιιιιιιι ΠοιοΙιιοι ιιΙα!ι)έιιιιιιι 
ίϋΙνότοιοιι, ιιιι€ Ιοειι)ειιιΙιειιι ΨιΙΠειιιι ιιιοΒ 
Μ; @γεΙιιιο:τωοιτ τοέι)ει, ε ΙεϋΙϋιιόεοιι .ΜΒΜ 
ΙιοιιΙιειιι ω” Μάιο ΠΟΠΗ. 6ε:Παι ει: εΒόε2εό 
με τοεττο ιιιόι·Βοεοιι Ιιιιτ Μ, ιιιι €γόΒγειοι·Ιιό 
μι Ιιιιιέειιιιέ! επϋΙιεόμε. Α τάφοι: ιι_;ειι Ιιο!γο 
εοιι :ιι 6ειιιιόΙιειι νειΙιιιιιο!γ σειρδε όε Βό 
ω ιιιότεοτ ιειιιοτιο1‹; ιιιοιιΒιιιι ιιιει_)‹1 οι, 

Μ1Ιόιι6εοιι ει ΜΜΜ Γο!ενδ) 



208 Κόι·- 8νόεν-ε ό: 8ν68νε:οι·ιειιι. 

ιιιειιιΙ πιο: Μειώνει ιινιΙνειιιιηει ΙιιτϋιιὅΙοΒ; ιππ 
ι·ει ωιιιι6ΙιοΙνόιιο!ι, ει: 6νε:ει!ιιιει!ι, ιιιοΙνΙιειι 
ε:εειειιΙε, ιι ει ΙιθωΒεΙ‹ ειΙΙιιόιιιιειιινειιιειΙ‹ ιι: ιιειΒγ 
ΙιοΓοΙνέεει νειιι. Μιιιτ οειρόε ιιιότθΒ τοΙειειν ειδε 
ειάει€οΙιΙιειιι ι:εειιιει ει €νοι:ιιοι· ε 1ιόΙτειιιιιειιινήμ 
Ιιειείέι_ιειει, όπιεΙε.ιέει, οΙιέιειο:ειει ε:ϋΙ; ει ιιιοΙ 
Με: Μισό: Γ6!ιιιειἔειε:τειΙιειιι!ι ει ιιιι€ν!ιόε:ιι6 
ι·οιιι!ε:οι·, ε ει οει!!εινει! οε:το:Πε ει:οιι τιιΙειιιιοιι 
εειΒιιειιι, ιιιιε:ει·ιιιτ ει: 6ινοτόει οεϋΙι!ιοιιιι. Μιιιι 
ΙιόιΜι·-ιιιόιοεδ ει: όι·:ό!εο!ιτο Με, Γο!ιιιει5ειει:1ειΙ 
μι ει ΙεΙΙαιι, ει!πιειιΙειιιεει€οι, ΙιεέιιιιιΙτεειειοι, Μιο 
»Μέσω νϋι·ϋειι!ι ε:οιιιοΚ!ιο! Ιιο:νέιιι εΙδ. 

Νόνε:οτιιιτ ει: ει" ει:οιι ε:ιΙειΙώι·ει ΜΜΕ: Επιε 
ω, ιιιιιΙνΙιοιι ει Ιέιιιι:ΙοδοΙι νειι:ιΙι ·οι·οιιοεϋ!ιοι,· 
ιιιι!ιόρ ο:ι Βιοι·ιιιειιιιι 6ε ΒΙιιΗ ιειρειε:1ει 
ΜΜΕ τειιιιιειι_ιέι|ιτ. . 

Δ:ι νεωτι6Ιι ο!!ειιοε: δε:ι!ιέιιοικ, Μο" 
Μπι νοΙιιει Ιιι:ιοε ενόιέγειοι; ιιιινοΙΙιοΒγ :ιό 
ιιιιιΙν οειι:-εεοιοΙὡοιι ιιειιι απτο πιο: ει Ιιινειιιι 
ε:οΙ€ει!ειτοτ. Μ. Ιει€ε!εϋιι!ιοιι ιι ε: ει !ιόι·ιΙόε, 
νει!ιοιι Ιιόε:νότινι ιιειιι Πέπσι: ο οειι:τιει!ι; :Με 
ιι6ε:νόιιν οΙΙειιι ιι" Ιειτε:Ηι πιο ι€οιι· Ιιειι.όΙνοει 
ει: 6ε:ι!ιο; ει:ιε!ιιι-ει ιιϋνόιιγ εοιιι Με ιιιιιισιοιι νιώθ 
Ιειιιι ε όνε:ειΙιΙιειιι οενοιιΙϋ ειδνο!, ε εσύ” 
ει·ειο τεινειεε:ει! ιιειενοΙιΙι ε:οΙ‹οιι Ιειιιιιι, ιιιιιιι. 
ειιιιι δεε:ειΙ. ΤονειιιΙιει ιιοιιι ιιιιιιτιιΒ ο!ιι€οιιτΙδ ε 
ιδε ειάει€ο!ι1ιειιι ιινιιιι.ειτοιτ ο αει, ίδιιόρ ει 
ε:ειτει:ΓϋΙειι οτε:έι€ο!ιΙιειιι ενει!κι·ειιι ιεειιι οεοΙιόΙν 
ειειειεοΙε ειόειΙ:ιειΙιε; πω” ιιιέιεΒοε ιιειεειΙνέιόΙ ω: 
τοιιειΕ ε: πι. ειΠιειι~ιιιιι ΙιειρειεοΙε απο νειΙειιι:Ι‹. 
5:οι·:6 πιει:: ιε ιειρεε:ιειΙιει, ιιιιε:οτιι:ιε ει νι 
ιιιιτιι εοιιιιιιιιιιι ωωιιιω ιιιει€ειΙιειιι, νει" Περσι 
Ι‹ειΙι ειιιιοειι·Ιιοιιιοι-νειΙ ω", ιιιειι· οεο!ιόΙν :εισε 
Ιιειιι ιιειἔνοιι ῖοΙἱ:€ειτέι ει ΕιόΙιει!ι!ιεΜνειι ε Μειο 
ΙνέιεοΙιειτ ΜΜΜ Μό, ε ιιιι!ιοΙνε ει:οΙι Μιέι!ΙοτιειΙε, 
ει:οιιιιειΙ ιιιο€ε:ϋιιτ ει Μιο€εόε :Πω Ιιειιιιι: ιιιι€ 
ειι!ιοι·εε ένόένει·οιότ !ει!'οιτέ, τιιι!ιο!ντ ιιιει!ιοιιν 
ιοετνέιιιινοΙΙιειροεοΙιειωτι 6ειε:ει. - Α:ι κι νο 
κιιιόΙι ειΙΙο:ο Μ" ει οει3: έιττότοΙότ. ει πίνω 
οΙὅεο€ίτι; ει:οιιΙιειιι Ψϋι·:Ιιιιι·Βιιειιι, Μ! ει: δ· 
ιι:Παι ει Ιιόι·Ιιει:Ιιειιι έε ει νέιτοεΙιειιι ιΒοιι ενειΚι·ειιι 
ιιειε:ιιέιΙτειιοιτ οειι: Μαι, ει” Ην Ιιότόαόιο!ι 

οιω εειιιι ιιιιιιιιιιο:οα, ε ει: Με εειιι οιιιιιι 
πο: ιη εεειοΙιει. Μ" ει:οιιΙιειιι ιεειιι ι·ιιΙιει 
εεεω!ιΙιοιιι!ν ιόιειωωι ιιιοει6ι·ιέιιΙιοτιιο!ι, επι 
ιιειιι ιει€ει6Ιιειιιιι; ει:οιιιιειιι ει Ιοιιο!!ειιεε εινόέν 
ιιιὸ‹ι νει" ει Ιιειιιν!ιοι·Ιι·ϋ ει!!ιειΙιιιει:ειεει ειΙειιι Ε: 
ε:ειιιι:ειΙειιιε:οι ιδι·ιόιιι!ι ει:, ει ΜΜΜ Μ" ει 
€νόΒνε:ειτ οΙιο:ιιόΙε οιόιι. 8:οι·:δ ει: δε:ι!ιότ 
Μι!ειιιι6Ιο οιιιι:οε Ιιει_ιοΙώειιι εΞενειΙιτειιι 20-30 
οεόρροιιΙιιιιι ιιειε:ιιειΙει: ε ιιιιιιιιόε _ῇό ειιιωι 
ε.ειρειεπει!ι ιιιειιιει. - ΑΙΙ:ειΙιιιει:ειεει Ι:ϋι·ϋΙ ει:οιι 
Ιιότιιόε τέιιιιειάι, νει!_ιοτι ει ενιιΙειιιειεοε ιοΙΙοιιιιι 
Ιει:ειε σειι:ο!ιΙιειιι ε: ΙοΙιεεεοιι-ε επι ιινιιιιειιιι? 
ΟΥΒι·ιοιι, Ηειιιειιι, Πειτιιιιιιειιι ο!ὅιιι 
Βοειεειιοιι ΙοΙιεΙΙοιιοει ενόενιιιόει ιιτειιι ειι!ιοι- - 
το! Ιιειε:ιιει!ιέι!ι; ε Ιιόιεόε;ΜνϋΙ, Ιιει ει: ιιένιέιι 
ρο:ιι€ειε ό: νέι·ειιιε, ιειιιειοεοε Ιοοιιιι ο:6Ιοτει 
ιινοε ι·ειι·Ιιοοεειιεέιει Ειοοε.ειιιιι ιιΙϋι·ει; ε: Μ ιι:οιι 
8οοΙοιιιοιιιιι ΙιειτειεειιοΙδεοειιιιι ίο:_ιειΙι, ει", ιιιι 
Ιιόιιι ει Ιιϋνεεἰιδ ΙιειεΙιειῇτὸΙ‹ €ν:ιΙιι·ειιι οεειΤι ει: 
οΙὅΙιοοεειιοιι έτνει€ειε ιιτειιι ωε:ι!ι ιιιειε ει ιι 
νέιιιι. ΜΜΜ. 

1οΙοεοΜι Ιεόε:ιιιιιόιιγοι ει Ιιόνο0ιο:ό!ι; 1) 
ΨιΙΙιειιιι νιιιιιιιι ειιιιιιιιιιιιι ΠοΙοιιιοι-_ιει, 2) 
Τιιιοιιιι·ει εειιιιιιιιιιιι 0οΙοιιιοι ει μια:: ενόεν 
ε:ετιειι· ιι€.έιι ε δ) ΨιΙΙιειιιι Τιιιο0.. εειιιιιι. 
οοΙοΙι. ειιιιιιιοιιιειι.ει, ιιιιι Ψ. ιειιιιιιιέιεει ε:ειιτιι 
ει εενοιιιοι· ιοΒΙιειιι οΙε:ινοΙ, ιιιιιιιεοιιι ιιειι·ιιιο!γ 
Με: Ιεόε:ιιιιιέιινι. 
ει 'Τιιιοιιιιεει ιιιοΙΙό οεειιιι€Ιν Με: ιιιει!ιοιιγ 
Γεεινόιινι ω!! Ιιειροεο!ιιι; ιιιοτι ε ιιιειΙιοιιν 
ωιιιιιιμ ει: όε:Παι Κάτσε Ιιειι.ειεειτ, ιιέν8:ει·ιιιι 
ει ιειΙιεΙιειι·ινειΙε ι::ειιειεειτ θε ει ΕιόιιιιΜέεοι; ε ιτιειτ 
σεει!ι πότε. ιε Β;ενοΙοιιιτε ιιιέ!ιό, ιιιιιιιιιοΒγ ει 
οο!οΜοιιιιι· ει:οιιιιειΙ ιιιεεε:ιιιιιΙι ει οειι: οΙΙοιι 
Ιιειιιιι, ιιιιιιειΙνι ΙιειείοΙνέιιιι Μό: εΙδ. 5:οι·:ὅ ει 
Τιιιο!:. νειεν νει. ε. οοΙοΙι. Ειειι·οιιι ιιο!ιο:όΙιιινι 
(Μι) εικιει€1ιειιι ιινιι_ιι_ιει, ε Τιιιοι. οριι οι·οοειτ. 
5β επι Ιιο::ει, ε ειιιιό! ιιιιιιιιοιι 3-4 όιειιιειιι 
10-30 σεϋρρετ νότα: Επι. Α Μιά: 2-3 ότι 
ιιιιιΙνει Ιιο:ειδόιΙε; ε Ιιει 12 ότι ιιιιιΙνει ιιοιιι Ιιο 
Με ει!δ ΜιιιιινοΒιιιιΙόει, :Νιου νει" ει: Με: 
νο!ι οεοΙιόΙν, νειεν ει: οι·δειιιιειιιιιε ιιοιιι ω:: 

Μιιιά ει νιιιιιιιιε ιιιιιιιι' 
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πο” θεια πετάω «πάω. Εποπ ΙπνιιΙ ο ω". 
πωπω, πειιπποΜι -εεοιπΜιππ, οΙγιιποΚ π 
ΙιειροεοΙι.πιπιιιππιμ πιοΙνοΙ: π Ιιετοιι οι,ιέππιιιπ 
πο: ΙιΒιοΙοϋΙι νιειοπνΕιπιι ιέιΙΙ:ιππ!ε. -- (ΙειΙιτ!ι. 
Με πω. Υει·οιπε ιιι Μπποποπ, Βιιπιι. ΙΙΙ. 
Θ. Π.) 

ΠΙόε. 

'Α0 .λ νΙιο11ού ιι ιιιΠγΒοτι (8οοι·πιιι) ; 

Μ. Βἱπιοπ Ε”. ιιιιἔιπ. Α νιιοΙΙοι ΜΒΜ επιν 
Ι;ιιιπ $ιπιοπ ΙοειιιπΙιΙιππ ει 8οΙιϋπΙειπΓόΙο Ικό 
τοιι!ιπππ πόπιοιν όειΙε!ετε!ιοι Με, ιπι πππιιΙ 
ότιιοΕοποπ1ι, ιπιπιιιοεν Γ6Ιεὅ ΝέπιοιΙιοπιιιιπ ο 
Ιιότ ΜΜΜ ιϋπ οΙδ, ε ει Ιπιππο επεπνειιδΚ νικ! 
Ιειέι·δΙ ιπό€ ιεππ πιέιπνοει ιπιποι·πω!ιικοΙ Ιιιι·ππΙ:. 
Α πενεπειι. Ιιότιιιτόπιιπππ επγπιέε παιπ Ιιέιι·οπι 
ιεΙοιιεπ ΜΓει!πα επινπωι ι”οι·ιιιιΙτ πιό, ιπο!ν 
Μι 1ιπιιπιπ Κέιτ 30-40 ένω ΓότΠιιπ, π πει· 
πιιιιιιι: ρωιπ οι” Μπι ιι5,ιιι πνοιπιοΙιειςγειε 
πεειοπνοπ "πει όειι|εΙΙιειδ. πιω Μ!. ίιέτίιιιιι 
πεπι οεπικ ιι ω” νιιΙει ιδίοΙιοπ πιοετέπιπάι·ιι, 
ε ιι ιιι!πιιιοππιοι·ι1 ΚοΙΙοπιοιΙππ Με ει ειέι_ιΙιό! 
ιέι·οιιιοΦδ, Ιιπιιοπι πιόἐ π νόμει8οΙιοπ Μ. επά 
ιποε έε Κιωτιεπειι. νότίο!ιο!ε έε ιιό1ιοιιόεοΙ:, 
Μπάρ ει ρειώοιιοΕ, ν:ιιΙειππΙε _ιεΙιιπ; ει: οι;νιΙ: 
ποιοΒ Ιιοικιιιιι νιιοπνδε ιιιιΒιιιιι; νοκ. Α πδ ιιιππ 
εππννοπ (οποπιιοι.) 1ιιιΙοιιιιι, πισω πιιιιιιιιι, 
ει Με" εΙριιειιιιΙτ, Κέικ πόΙόεε, Ιιόππνοπ νιότ 
26, ιπἰπιιοπ ίοι;:ι ἰπΒιιποιό,_ ΙπποΙΙοιε »Με 
πιει; ΕιοΙαι_ιπ ιπιπι.ιι νιειοπνδειεπ ιι:ιΒιιιιοποιτ. 
Μιπιι ει Ιιιιι·οιιι Ιιετε8 εεγόπ νιιοΙΙιιιιι ΙιειεοπΙό 
ρπνει!αιι ιιιΙπιποποΝιπΙ πω. Κοπιιοι!ιοπ οιιειΙ: 
οποιεόΙν πιοππνιεόμιοπ Βοοεέιιιπιοιι (8-12 
οιιοπν), εϋιόιππι·πιι ειιιπιι; οιινιΙι Γέιι·πό ιπιπι 
πεν προϊοεινόπν πω, ιι ιιιειειΙ‹ό πιιπιοΒγ επέι 
Ιιοπιιοτι νά: Με! νειΙει ιιιεινε; π πό νιιοΙΙετιι 
π Ι:οπιοτειίπιι πειΒγιππιιιιιΒγποι Ιιειιιοπιό, πει 
νιιι·οε νοΙτ. Μπι! :ι Μέι τει-π Ιιπενει επνιιπνιι- 
επ ιιΙΙοπιιπτοιι. (ι·επΒιιιιπ), ιι ιιι!πιιιοπιιιοι·ιι 
όιιοεπει Μπι πόΙΙιιιΙ, ιπινοΙ :ι πειΒγιιιιιιιιιιεν Επι; 
εαπ ορείεεινόπνι, παπι "Μ, ποιπ ι'εΙιιιι·πγότ 
πεππ ΙοεΙιιΙι ιπππέιπιιπ; πονάει όι·π ιιιιιΙνει πιέιτ 
Μπι! .ιι ΒόιίέΙο νιποΙΙοιποπ ΗΜΙδόΒιι ει Ιππικ 

ιποιΙεπ ιιπιππνππιοι·ϋ ιΙΙπτ. Πει οΙ6Μι ει νι2οΙΙικ 
νιιΙιιιποΙν πιιπιπιιΒιιΙ 6εεπιπέιικοιτ, ε πιιέιπ 
ίοιτόεειν πιιιιιοιτ ιε Ιιοπιι: Μέι: πι; εοιπ νέιΙ 
ιοποιτ ιποε ειιπο. Α πδ νιωΙΙοιο ιε πισω νοΙι: 
ορείοεινόπν, Με πε ΐοιιέι·πνόιιιΙ; ειιιιόπνιι 
828€!! 08 :πωπω νοΙι. Μπι! ει πέιι·οιιιίόΙο νι 
ιε!!οιποπ ιιιιιόπν:ι πω ιἐνοπΒε ιπνειι·οιΒιε πο 
πιιιοιι πιό. Α Ιοιιόπ:ιννειΙ ιπεπεπνειπνίιοιι πω; 
Πει πιιπιι π Ιιέι·οπι οιιοι!ιοπ οπιοι·Ιιειι·ιιιπιπιπΙ Ιο 

πεπρπιοιι; πο ει: πω οεο!ιέ!νοΙιΙι «πι, πωπω 
πεπι απόιι:εόποε νιπο!ιοιΙιοπ Ιοππι ειιο!ιοιι. 
νοπνιιιπι νοι,ινιιΙοτόπεπ π: ιΒοπ ιποι;εενοιδ νοΙσ. 
ιπιπτΙ π Μι·οπιι“όΙο Μ", ει ει ΙιειένπιέιιοεΙιοι 
πιιεοπιίτοιτ. Α Ιιιι€γειπν (Ηπι·πειο0') ποικ!ιπι οπο 
ΙιόΙνοππ πιοππνιεόιέπεπ νιιΙει _ιοΙοπ, πιιπτειοπι 
οἔόειεέμε ιιιιΒγιιιιπ, ε π ειι!ιιτι1ϋΙερποΙι πω 
2:ϊ-30% Μαι. Α Ιιιιι!ειιν ιπιπποενΜ:ιοπ νει 
ΙιιιιιινοΙ τοιοιποεοπΙι νοκ ε π ΜΗΝ! ΜΒΡΠΟΕ 
1-3ἔι τοπιο. Α -Ιιεπι1οιι ιινόΒγιιι6ιι ιιιέπ Μπι 
εοΙιέιι·π ιιιππι ΚοιτΜιεΙι :ι νόι·ίο!ιοΙιτ, π ιι Ιιοιιιιιιιι 
νιιοπνδε ιιπιιιιππιει; π νιιοΙΙει ΙιόειόΒοεοπΙιεπ 
Ειοοειιαιτοιμ ιιπρι·όΙ πεφτει νιΙέιποειιιιΙι Μι, ει 
0 ιιιιρ πιιιΙνει ιποΒιοποιόεεπ ιπιιιιιιέι ι.οτιιιόειο 
τω: ρΙινιιιΕπι ιιιΙειιιιοπιιέιΒιιιι. Αι ππνόΜόπι ιπ 
οιι6ιΙπποΙιΙι ιιεειοπν ενό8νιιιέ8ει ΙππειιΜιιιιι Επι 
Ιιιιιι εΙϋ. Μπάρ ει νέι· π επινποπ νοενιππι ν0·ι 
Βνιι!οι.ι·ο πόινο π Ιιειιιςνπιπποε νόι·Ιιει πιω ιώ 
:οι Μ: επιπιπεν νειπ ιι ιιοΙοε π νιιοΙΙοι νο 
Βνιι!ιπόνοι ιει; ιιιοΙν Ιιόι·ιιΙιπόπν, ιπιπιποεν π 
νιιοΙΙοτ πιιπόεόι;όι·6Ι ιιέΙιιωτ Μπιτ ποιπι :ι νόι· 
ιιιιπϋπόπόι·ο, οΙδιτε Ιιιιιιπιό νειΙ:ι. (ΒπιιτέίΒο ε. 
μην. πω! ιιιι0ι. ΩΙιοιπιο ιιπι1 Μι!ει·οεοοριπ Ι. 
Βιιπό 1843.) 

ΙΙ με ε. 

05. Πιιενιιιιηιο1ι. Μ. Βιιποπ ιιΙΙ:ειΙ 
πιει ΙοΙτ.π 5οΙιδπΙειπι'όΙο ΙιότοπέιΙιππ ε" 0100' 
Ιοποπ οεοιπππ, ιι ΜοΙιιοιόιΜε 1ιότειιιιιέιπππ 
ει: ιιΙδππινοΙ ΙιειεοπΙό ιιιι€νιιΙοριιτ έειΙεΙΙιειπι; 
ιιΒγειπιπ ιι εέιι·πέιε Ιιιι€γιιιιπ ειιέρ ιιιιι€πεπιει Μι· 
Πιθ8 νιΙΙόπόιι _ιοΒοοιο!πιππιοΙι Μ; ε ΙιιιεοπΙόΒόρ 
ει νιιεΙΙει ιπιπιιιιπ ων ιιιιι Μιιέτοπ σεειρ:ι 
ω” πι, ιι π ει” Με! οΙιοιοιι ιιΙερΜπ πο 



Π!!! Κόι·- πγόεγ- 66 έγόέγειει·τιιπ. 

82ει!ι!ι πιό ιππ!ν:ι ειρι·ό ιέι!ι!όοι!α!!ι 6ει!ό!!6! 
πι, πιι!‹ !ιιι€γε:ινιιει!: !ειπ6ι·!ε!!6!‹ ο!. 5 πιι!ι· 
τό!:ι!ι !ι!ιοπ 6ιπ!!τό, ε πιό-ποπ !ε ππροπ!‹6πι 682 
!ο!!ιο!!!η ιιι!!‹6ρ !‹!1!ϋιιϊ6!ο !ιδι·ϋ!πι6πγε!ε πω; 
π: ιι!πΕο!ι, ιπ!!ι6! ει !ιιιΒγϋ!ορ πό! πιιι!ει!πιι!ι, 
6€γιπέιε!ό! !ιὶι!ϋπ!ιόεό!ι; 66 ποπι 6ι·ι!6!ι!6!6π πι! 
!ιι!“πι!ιόπιπι, νει!)οπ ει 16€6οιο!ι Ιπ1!όιι!ιόιό επιπ 
π! 68γει!ι!! οιιει!ι ρ!ιγει!ιιιι-ν6€γ!ππ! !ο!γειπιει!ο!‹ 
ιό! Γιι%ιι6!ι-6 π. ο. πι Πω!! 5γοι·πει!ι!ι νει” πει! 
!αι!ι!ι !‹6ι›ι6ε6!ό!, π !οΙγιιι!6!ε έγοτεει!ι!ι, πι” 
πω!» τποε!ιιι!6ε6!ό!, ει επει!ιειι!εεινπειπ €γοι- ό 
πιώ να" !ιει!!αι!ι!ι ιιι6ἔ!6!!6ε6!ὅ! ει !ι6ρπόόό 
ειπιόπγει ό!!ει!; να” ΡΘ1!!8 πο" νει!πιπιι σεγ 
!ι6!`πΒ€6ε! !6!ι6!πο !ππιπ!ειτπι επ ι!!6ρτ6ε2εοε!16!: 
!ι!!!όιι!ιόπό ει!:ι!ς)ιι! 66 ει !ιόι·Γο!γεπιπ! !ιδιϋιι? 
πιο!γ !:6ι·ι!6ει! σειι!ε ει !ι6!.6ΒόΒγ πιο!!6!!! όνε!οε 
66 ε2οι·πει!πιπε 6ει!6!6εο!ε όϋπ!!ιο!πο!‹ 6!. Μπα 
πόινο Ζ! πι πι ο ι· ιπ π π π ωποιθωι παιδι 6 

τόπιπιο! !6ρ!6!ι πιοέ, πιιιι! !‹! ο πο!εοπιιο!ι: 
!'οπει!όι 6!ιιι6εοπ !‹6π!6!!6 ΠΙθΒ (Ι. Οιιπροι·ε Ψ!) 
ο!ιοπεο!π. 1843. Ν-ι·ο 19). 

Ζ!πιπι6ι·ιιιειππ !88ιώ20!6Μ3 :ι :πεμπ 
επι !·ιότπιειε νι!!ιιπό $οποοιο!ιο! ν6!!ο ν!επΒιέι!ό 
£16!88! !:όι·ἔγπιι!ἶ; ό Κοιτώ Γό!!6ρ!ϋ!‹6ι!‹ϋ!όπ!ιόπ 
από ιπ6π: ει: ΘΙ'8ι!θ!:!!0€Θ5!Σ 068 ιπόεοό!ειεοε!; 
6ι·οπο!!!οποεποπ πονο2! πι, ιπ!!!όπ ο ν!ιο!!ε! 
:ι ν!!!όειεινεπι επιόπγει-ιπππποε!ότ πιόι· !ι!ϋι·ϋ!6 
8Β!Ι0Ι° ί6!ο!όοινιι πιειπό!ιππ ΐο;!ει!)ει·, ό8 πιω 
πιει ιπιι!νιι (2--4 ότε παπι) !ἰει!όπ Μ]Β€ΘΟΖθά 
π! !ιιιΒγ_ιπ. Α νιι6!!ει ι6πό6εοπ ει!ι·πει ει!πιι, ει 
Μη !κόπϋιιγό86π (ποιι!ι·ιι!), για" Ιππό6!!ιοπ 
επνειπγπειπ 6!!6ιι!πι!; ιπόεοὰ!ιιεοεπει!‹ πωπω! ει 
]θ88ΟΖθ!ί !”ό!!6ρ!68) ιππ!όιι ειιο!‹, ιπι!‹6ρ επι 6 
86ειιι6Βοε νι26!!οι!ιοπ, οεπ!‹ !ιοπεπε!ι!ιιόό ιιιιι! 
νιι ε! !ιιιπγιιπγπει!ι ε26πεειντιε ειιπόπγέινό έ!!νό!!ο 
:Με έι!!ει! !‹όροιτο!πε!τ. Πει π ν!ιο!!ο! πγό!!ιό! 
πω, πιο!γ ιι ΙιιιΒγ:ιιιγπιιΙι !ιπιπόε-οει!ι6ιπ! 
(Οό!ιι·ιιππειιι!!τοΙ) ε:ο!πό!!ιειτ: ιι!‹!‹οι· ε! πιόεο‹! 
ΜΒΜ! !‹6ριϋ‹16ιι €γοι!επΙι!κιιι Ι‹ϋν6!!‹6ι!!‹ πι!. Α 
Γ6ιι!πονοποιτ )οπεοιιιι!ιοι Ζ. ε!8ϋ!θ888θΙ! !ιόι·πι:ιι! 
παρω ιτέ!!ό!έιιΒιιιι, ιιιοιστΙιόπωπιπ, 056208 

826πι!ιό!!ιό·ι!γει!οΒ!ιππ πο!. έ52!θ!ό; !0€ίΘίθΙ!!θ$ 
ποπ !ει!ό!!π ιι !ιιιπγ!ιό!γειπ !ιιιτπ!)ό!ιειπ πγό!!‹όνει! 
68828ΥΘΒ'Υϋ!νθ. Μόεοι!!ειποε:ιπ ιπἰπόειιοπ θ$θ· 
!6!‹Ιι6π !ειριιει!ει!ό Ζ. π _ῇ6ἔ6ο:6!‹ !ι6ριόό6ε6!, 
πι!!ι!ι6ιι π νιι6!!6ι !ιει!νόπγ, επι·πει, 2εινειι·οε 68 
ειινειπγιιιιιι ε!!οπ!ιιι!ό νει!ει, ε Γό26ε Με! δ8828 
Βαφιά” !ιἰ:οιιγοεειιι π6πι ΜΜΜ, νει!)οπ ο !ιο 
ι_;οι!6ε ει !'ο!ιόιπγ6 !ιοπε!!6ε6!ό! ο!‹ο:!πΕο!!-6; 
?Η ότε ιπιι!νει :ι ιι!ιο!!ο! !όποεειιι (ει!!πι!!εο!ι) 
ιππ!ει!!ιο26!μ ε !ο!ι6τ ϋ!ερο! τόπο!! Με, τιιο!γ 
πει€γ τ6ει! οιοπ )0€θΟΖΘ!Φω ό!!ο!!, ε :ιιιόπ 
!ϋ!ι!ι6 Μπι πομπο!! 65528. Μ)! !ει!ό!!ει!ο!! ει 
νιι6!!6τ πω? πιο!!!ιέιι·ιγει-, ειιν!ιο!!ιόι!γπ!ο!ι 
πω, εἔγ 626πι!ιο!6ππ6!, θ€Υ !`οιιό ΥΘ8θ€Υ!1· 
Ι:ιτ!έιε!ι:ιπ. 6 

Μ. 8!ιποπ ιποπ)ει,·γι!, πι!!‹6π! ει Πιπ 
πιοι!πιειππ 6ει!ο!6ει ιπόι!)ει ποπ !!Θ!)·'θ8 πω! 
ιιιιι!ει!)ει π, ιπ6!γειι ει .€γιιΕοι·Ιό οτνοεο!‹ τό 
ε26ι·ό! Γοπ!οε 6ε έΓ(1θ!έθ5 _)όι·ιι!6!‹ο!‹ €γϋ)!6!!ιο! 
πω( :ι ρ!ιγείο!οε!ειι6ε !‹όι·!:ιιι! νοέγιειιι ε ιιιιοι·ό 
πω!!! 6!ό!ιει!πόόεει!!ιοΖ. (Βε!!ι·έι€6 :πι ρ!ιγε. 
υπό ρει!!ι. πωπω πι!!! Μι!αοεοοριο. Ι. Βειπι! 
1843). Ι!!6ε. 

π ΦΠ!!! 

Π!. Π:ήιιΙιόι.·1 ι·αιΒιιΒΙνοΜό1-2 Ι!! 
ο ο τ ι! ιι!όπ. (νέΒθ)| 

Α !ιιι)ει!6!ι6!γ6!ι !‹όι_)όε!π!ει. 

Α 526νθΠ!ό!!Υ ιι6!!‹ϋ!!, πωπω, 66 ει€6ει- π 
86ἔθ8 ΒΒγόΠθ!(ΟΙ! 6!ό!οι·όιι!ό !ιιι)ει!'ε!:6!γ _)ό _)όε 
πω! οππο‹!, πιει! οι πιιιπέι!ό! π Μιμό 
€γιι!!ιει!. 

1 Α !”οιι6ε πιεπό Ισπ_)ει!ο!ι6!γ πιιπ! !ιο!γ!ιο!ί 
!ιέιπ!ει!οιιι ι€6π πε!ι6: Μ), Επι!!! πι! ει ν65ειδπ 
Εστω! 6!ό, πιει!! ει! 6Β6ειι6π 6!6πι662!!ι6!!. 

Α πϋιπόιόπ τόπό Βιι)ει!”ο!ι6!γ πιιπι!6πο!ι: 
Με! !6ι_.;ιι6!ιοιο!ι!ι Μ) !ειι!όεεόπό! ν6νο !6 
!‹!π!6!!ιο; ιιι6ι·! Βιοοπι !εόι·!ιέιιτό!ιεπ '7 :Μέ 
ε26πν6τ!ο!! ο" !ιει_)όε πει! !!γπ6πιιι !ο!‹6!γ!ι6π, 
68 ιπιπά θΖθ!! πω!! Μό επι!! !ιεο!!!ιε!!ειιι 
ιπειται!! ει εππγιιιεό!γ. 

Α ιπσπ!εοιπ6πγι!!! 1οιι_)πΐε!!6!Υ πεπι παπι! 



Κόι·- έγόΒγ- όε Βγόεγειει·ιππ. Μ! 

!οπτοεεε!Βιι ιπιπι Βο!γΒο!! Βόπιει!οιπ; ι·ιι!ώπ 
πϋνεΒειἱ!‹ !;οήοι!ο!πιόΒεπ, οι ο;;έει !‹όι·πιἱ!!ώ 
Με οεει!κ π: οι! !‹όριὅ πεπε:ϋνο!Βοπ !ιο!γοι 
!ο!!!‹. 

Α !ιεϋνε!.!ωιο!πι! Βε'ιπαι!πιπΒιιι νάναι ω 

!:!πτειΒο, ει πιοε!όνδ Βπ!ειΓει!κό!γ Μπι! !ιι-ι!!ειπ 
Μια! !έ!οτι!‹-ε ει Βοτο€ πιει, Μ" ι·ει_!!.πι ΜΒ 
Μ!δι!!έ!ι π? - Β!οοι·‹! ειει·ιπ!. !Βοπ πειΒγ! 
πι( ε Βιιιει!εΒά!γ Βει!ε!εἔιτ ει ΜΒ !«:!!'ο!!δι!έεότε; 
πιω !‹όυ-!‹ϋι·ϋ!πιόπγο!ε όεεπεεεόεε (οοιποΕΜπ 
ω Β!οοι·‹! έι!!Μεει εποτιπτ ει ΒιιιπΓο!ιό!γ !ιο!γ 
208.68!!! ίϋ%. Υπππει!ι ο!γ Βο!με!ε!μ ιπο!γεΚ 
ει ΜΒ !:!!'οι!όεόπε!: ἰΒοπ !κετ!νοιπ! !ὲιειειπει!‹: 
ρό!‹!έιπ! :ι !όι·ί!πό!, Βει ει Βιι_!πίο!(ό!γ ει νοεειδ 
Μ ιππ!ι!ι ει!πό τόειιόπ νιιπ, ΚΜ!!! ει ῆιγιπειϊό!‹ 
!πϋιο!έΒοπ; π πέ!!κπό! ει ι)υ(1086 ειοπιειόι!ει! 
πο, ό8 ει ιπέΒΒϋνε!χ Με!! εποεό!γιι. Κ6ι·ϋ!Βο 
Κ!! 12 ένο, Μ" Β!οοι·‹! Βγει!ποτο!μι ιι Βιι_ιει!'ο 
!‹ό!γπο!‹ ιποετοι·εόεεε Βοο!!:έεε!ι π οιοιπΒο!‹ ω 
ε!! 65 Μπι!! (πάθω, όει πιό; πω! ΜΒΜ εειιιι 
Μο!! οι ιιτέιι πόνοι!ωιπ!. 

_ Α πι! π: ει!ποτπιέπγοε Βιιιο!κπτ !!!οι!: π 
Βιι!ει!“ο!πό!γο!κ !ιο!γιοικι, επέιπιπ 058 τπι·ιόεεέΒιι 
εεπιπι! Βοίο!γι!εειι! Μπι !ε!τεΖἰΙ‹ !εππ! π ΜΒ 
!”ο_ι!όι!όετο. ΜΜΜ ειοτ!πι οεπ!‹ ει !κοπιόπγο 
Με π! Βιιοπγοε εΞε οΒγει!οπ !εόι·_ῇε!ι, πιο!γ 
€γππ!!τει!Βπήει νο!ϋπ!‹ ει: έ!τει!έποε πιεὅ!'οι·!ὅ 
πάει; 99-ειοτ 1θθεεοι Με!! π Βιέππγπγει! 
παπι €γόπγ!ιο!τ πποε!εοπιόπγι!!! Βιι_!ει!”ει!κό!γ ει! 
!‹οιπιέπγοε νει" Β έ!!:ι!ίιποε Βιι!ει!εόι·ι Βίν 
Ιόιι·ο. - 

Α Β·πῇει!'ο!‹ό·!!γο!: πγόιέγιιέπει. 

Ι. Ε!πγοαπό Βγόεγ (ιι·πιιοπιιιπτ ει 
Βοι·ιι!). Α Βιι_!ει!”ο!ρέ!γ, Β:!ι·πιι!γ π!ει!‹ι! !οΒγοπ, 
πιπιΜπ έιι·οπ ο!πγοπιό Βγόιέγιπόποι !πνάπ. 

λιω!όπω ιποππ!Βειτπι, Μ", Βει :ιι όπο 
ιόε ει ίετιδπόε ιιιέπι ο." Μ! ει!ειτι ο!τοπιο!;ι 
νει!ειπιο!γ Βπ_ῇει!`ο!‹ὸΙγι, ιι Ηό€γιι!έιε @επ “ο”, 
όε ΜΜΜ!! ει: ε!!ιει!έποε πιοΒίοι·ιδιόε ο!!οπ. 

·!- # Α: 6Βοιόει: !!!οιὅ!εἔ: Διώ». Α:: πό!οπι 
ιι!ιι!ιι! ρο!ιο!Βδ ι:εει!επιππ πιἱπτ!!Β σ!όεοπό!! Μιο 

ιοΒπόΕ»!ιο:Μτόπ, Βέιτ!ιο! !οι;γοπ ει Μιά!! !ιο 
!γοιν0. 

Ή8ιοι·. Α: ότο!ὅ Βειπιέ!οε (!αι!! οιιιιε!! 
οιππ) ει!ε!ιοτ Βειειπε!!ειιιτ!ό, πι!‹!ϋπ πι6!γοΒΒοπ 
!πνέπιιπ!ι ΒοΒιιτπ! π !‹όι·οε εο!!ει:ϋνο!Βο. 

3-ει:οι·. Ε” πω! πω, πιο!γπε!: ο!ώΒΒ 
εόι_;οι επ! ΜΜΜ !'δ!ιόρ, ιππ!δπ ει πποε!.ει·εό- Δ 
Βοεεπ ε!ό!ιοιοττ Βιι!ειίο!κό!γ!γό ει!ει!μι!:ιππό Βό 
!γειἔοεό!‹ ιπωιι6(ιωπ επωωι ει!:ιιι·μ, -- οι ει 
Βάσει! ιόπιω (Πι πιω Μ Υ!οππο), ιπο!γπο!κ πιει· 
!ωιοπο !ιόνωπειδπ Βρ. εδω. ν!νειε μπει: 
ςιιιπτιιιε, Επι!! πι ει!οο!ιο!ο εο!ιιιι ριιι·ιεε ειπε. 
Α: ει!!αι!ιπειιέιε ρ!!!ειππιέιΒιιπ Βέ82!!.]ί!Ε :Με ει 
πθειιέιτ, ειππγι Μπεστ ειι!νέπ !ιοιπέι, πιοπιιγι 
πω!. Αι πω! ειοππο!ι 10 να" Σ!! ροι·οι!ε; 
πο!! πιπι·εια!π! π: ιι!!ιπι!πιειι:!ιε Βο!γόπ. 

.!πνει8!οΜ!: ει! !ε πιἱπ!: ε!πγιιπιό πω., 
πο!" Ε! Επι!! νι!,<ιπι :ποπ ε26νο!ιο!πει, πιε!γε 
!ιοπ ει: ο!εὅ!'ο!‹ι! Βπ!ει!ο!‹ό!γ !όιει!!‹. Ε: Μπι!! 
ιπό‹! :ποπ οεοιΒοπ, !ιπ οι οΒόειπιβεοε "Βικιπ 
Μ!! π μ! Μ" "επι ο!νο!ιοτϋπ!ε, ιπιιππωπ !ιει 
ει !‹ιπιοιειέε ει Βιι!ειΓο!πέ!γ Βο!γέ!ιοι πειΒγοπ 
Μπι! οει!‹, ει ειιΒ οεει!‹ Βειπιπι· ι·επιπ!γοε «πω 
π!ει!‹!ἔιι δ!!! ιπει€έιι·ει. 

ΙΙ. Θγό!ιοι·οε ι;γόεγ (ιι·ει!ωπιοπι 
οιιι·ει!!!). ΜΜΜ ει Βιι!ει!'ει!κό!γ πγοιπι!ά_ιει τοπΜε, 
ε ει·!”ει!ὅε!όε !‹όι·ειει!π!Βπιι πω, ει !ώ!ϋπόεο!εει. 
!ιέτοπι, πόΒγ7 Μ!! ό!;ειϋι·ιε Με!! νε'ι!τοι!:ιιιιιπειρ 
μ!Βειπ, ΗΒγο!ειπΒο νόνόπ πο" ει !ι!νι!!πειτοτι 
ειπγειΒ ε!!!ειπι!ό !‹ύτ!”ο_ῇε ει !πόιιπει!:. 

Α ροΒο!!ώνει!! όΒο!έετ !ε πιιπάειάάιἔ Με!! 
ιειπέτε!π!, ιπἱ€ οεει!: ει ΜΒ Βιι!ειΓο!εό!γεε Μπό 
ιόεϋ. Βιοοπ! Διει!ι!Βεπ !ό!ι·ονεπ ει !ωπδοεό!ε 

Βπεππε!!ειώι, ὅ ει:ο!‹ειι !π!α!ιΒΒ ει!!‹ει!ιπειτ!ιιπο!ε 
πει!‹ πι!πτ Βειπποεοπιιει!κ ΜΜΜ; π Βιιιει!'επό!γι 
!!ποπι !.έρόεεο! πο!! Βο!”όε!πι, ιπο!γει. π Μόνοι 
!‹ε:ὅ νόπγ πιέιπ !‹όειϋ!τ !'ίιειοιιοιι· Βοι·Βιι Μ!! 
ιπέιι·πιπ!: _ _ 

Μ. 8ροοιοι·ιιιπ ιιι·οιππποει·πιπ πωπω 120 
ν!πι τπΒτι ” ,, 10!!!) 
8ρ!ι·ιτιιε νιι!ποι·ιιι·ιι η ,, θ!) 

Α !!!πιοι·οε ειιγει€ο!πιτ πγο!οι πειριπ !ιο!!έιαιο 
1 Έ 



ΣΗ? Με εγ6Βγ- εε 8γόΒγ52ετ!ετι. 

πι! ε μεμε, πικάπ !‹ἰηγοιιιιι!, ε ιιεενεεεε 
εε!. ετε:ϋι·ιι!, εε ε" εεε! Μπι! ε !ειι;;οε Γο 
!γει!ό!κοτ. - Εεεε Βγόεγειετ ιιιεΒνε!το:!ε!!ε 
ε !κ!νε!εει!εε! ειιγεεο!, ιιιόεοεί!!ε ε ειοπιιειετ! 
ι·όειεΗε!, εεε!κε! όεεεε!ιι!πε, ιιιεετειιειοε!!!ε 
εε ε !:ϋνε0.!ιεπε!πιι Γε!ειινό‹!εει €ειο!_ιε. 

_ Πε ε μεμε ε!νε!εειιέιε ιιειιι ιιεεγοιι 
!ιενεε!ι!!!! ιιε!ιειιγ ιιερο!ε ε!ε!!., ε !‹ϋνε!!‹ειὅ 
ο!‹!ε!οτ Κε!! !ιεεεεε!ιι!: Εμ νει! ει·οιιιε!!ει 
μτ!εε 250; !ετι!ιι! ριιτἰεε!ιιι! μπω δ. - 
Πε !”ειάε!ιιιε!ε ἰε _ῇε!ειι!‹ει:ιόιιε!‹, ε !”ό!ε!ι!ι! Κε 
ει!!ιιιειιγ !ιε!γετ !ιεειιιε!!ιι!ιε ε !:δνε!!πειδι : Βρ. 
Με ετοπιετἰοἱ μπω 250, μπω!! Βιιιιιιιιο 
ε! ορἱε!! μπω 2-4. -· Μιιιδιι ε !ε!κε!γ 
ι·ειιόεε !'ο!γειιιιιιε! Με: ε Βγόεγιι!εε !‹όι·ειε!‹ε 
Με, !ιεειιιοε !88ιι€! ε !εϋ!.ϋιόεε!ιε! εεει·εε ω· 
ρόεεε! ωωιι. 

Α ι·ειι‹!εε, ε26νεπιέιιγ ιιε!!‹ϋ!! !ιιιιε!”ε 
Βέη! !ιε!γ!ιε!!!εε εγόεγι!ειι! ε!ει,;, !ιε ε Ι‹ειιιε 
ιιγϋ!όειιε!ι ι·ε!!ε εετιιπι! ιιγοιιιε εἰιιοε; ε Μό” 
ε!ε!.!. ε !ιε!εε ε ιιιειιιιγ!ι·ε !ε!ιε! ιιγιι€ε!οιιι!ιειι 
!ει;γειι, εε τεειε!!‹ειε!ιοι ιιιει·τ ε!ετ ε: εεεεεεεει 
ι·ειιτ!επε!ιε!γο!κεε!: νεεεε Με ιιιεεετ. 

Α. εγιι!εόεε τιι!εέιει!!ιό! ετε‹!! Γειιόε Με 
!ιιι!ε!“εΚε!γε!: έγόεγ!!εεε ε!διτ ιιετιι !ε!ιε!: ε!όε 
εε !ειιίιοεο!ε!, Μ" ει ειναι ε Με μετακι 
ιετε μεμε εεε!ι ε" ροιι!_ῇει·ό! !8 ιιιεε εε !'ε!ε_ιτ 
!κε:ιε!!. 

Μι!γ !ϋεειιιειιγε!‹ εεετιιιει!ιε!.ιιε!ε !!γ ε 
εε!ε!‹!›ειι ε _!ετε!!ειιο!ιτ ε!!ε! ε!!‹ε!πιεεο!!, νει” 
0ιε!!ε!ειι εε ε !ώ!όιιιιειιιϋ !‹όι·ο!ε ε!!ειι μη 
ιοτι !ιι€ειιγ-!ιεει!!τιιόεγεΕ!κε!! νιεεεεε!όε!ιι!!, 
νε" !ιε ε εεετεΚε! ε!!ειι_ιενεε!ό ειϋνεπιειιγε!‹ 
νο!!ε!ι _ῇε!ειι ?! 

Ι!γ εεε!!ιειι !ιε!γ!ιε!ι εε ε!!ε!ειιοε νει·Ι;ιο 
εεετεεοΕ!ιοι, ιεΒγειο "μα, Γει·εϋΚ εε ειδε 
!ιεε!ιε_ῇιό!‹!ιοι ει.!ι. Με!! ίο!γειιιοὸιιιιιι!‹. 

Πε !!ετιόε έι!!ερο!!ιε Εεεε!!! ε !ιιι_!ε!ε!κό!γ 
ε!πιειιιι!, !ιενε!!ιειδ ·ο!‹!ε!!ε! Με!! !ιε!εό!ιι! ε 
εεΙιε!: - 

Βρ. Αφιεεεεε!!!!ετεε !εο!ιιοετιι ρετ!εε 
' Β.τ!τεο!! Βιιιιιπιοε! οριειι 

Ψ υ 

με 

4-8 "Μ % 
Η ιι 

Πε πιει· !‹ἱ!'ε_ῇ!ε!! ε !ειιε, Μιτιετεεειιι!δ ε2οπ 
ΜΜΕ, Μ! πιεεε! ιιιεείεε:Κε!!.ε, ειιι!επι ε εε 
!›ε! Π!ειει·εε »Με Κε!! !κό!ϋιιι!. 

.!ε€γιετ. Α: 1843-!!τ ω .!ιιπιἱιιε 20 
Με Μεσα! ειο!ε:!!ετε!ιε Με!! !σε εεε· 45 ενω: 
ειιι!ιετ ε ευ Με! !ιόι·Ιιεε!ιεε, !ι!ιιε!ε πεπε 
με!! ιιεεγΈγιι!εεεε !κδνε!!:ει!.όΒετι τω! ίειιεε 
Βιιῇε!'ε!‹ε!γ !εε!ε!!ιεεε!!, εε 08ε!Ηιετιι ε: εεε” 
ιιιε!ι!ιο!: ιιιεε!εμΦε ε !'ετιε. Μεστά ε" Μειω 
τενε! !ειιιε!ειε ε πιε!‹!: με ω8Ζει, ε2ιι!.ειι 
Πεμ” ιιερἰἔ !ιἰ‹!εε νίι!ιε ιιιει·τοιι ιερεεεε! 
!ώ!ϋετε!ε ε εε!)ε!; !‹εεϋ!›!ι ε !ιιι!εε νΙιετ ί!! 
ε:ει·εε μπε! νέι!!οι!ε Μ, ε. .Ιιι!!ιιε 18-!!‹ειι 
ε: ειιι!ιει· τό!κε!ειεεειι ιιιε,%γόεγιι!νε Πεμ!! ε! 
ε !τόυ!ιεπε!, εε ιπιε!ι:!ηε!ιό! εεε!: ε !ιε!ο!τ!ε!οπι 
κτιει·ε!!! ιαιεε !‹ενεεε!ι!ι Με! ειιιιε!ε Με. 

!!!!!!διι !εεεεε, εδπιόι·ϋε ι·ε!Βό !ιιι!ε!'ε!ιε 
!γε!‹!‹ε! `νειι άο!ειιιι!ε, 
με), εοεεεε! Με!! Μεπιιι!ειιιι!:, ιιιε!γε!: ε μι! 
ε!ϋ!ιοι:ε!ε. Ογε!πειι :ι !ιετεε !ε!ιέιεε το”, ε 
Βόεεεεμε!ειι, ιιεενεει; ε: !ιε !ε!εέιτ νέι!!οι!εηε, 
ε μ! _ιενιι!. 

εποε Κϋτϋ!ιιιέτιγε!‹ε!: 

Η ιιειιιειιε! ε !ιιι]είε!ιτε!γεε!: !ώιδιιεεεε 
εεε !.ε!ε!ιιιι!ε νε!ειιιε!γ ε!!ιεει Ιιοιιέιειεεϋ66!:! 
Μιιτε!ιιιε!, πιε!γιιε!ι !ιε!ιε!εεε ε!ε!! ε !“ε!‹ε!γ 
με ε πιόεοειι!ε!ε Μεβδόι!:. τω!! ι!γ εεε 
!ε!‹!›ειι ε Εμ! !”ετι1εττό, ε Με! ι·εεεε!ώειι Γεε2 
Μ!! με!! ε!!ειι Με!! ;;γόεγιιιόι!ιιιι!ιε! !'οι·όί!.ειιΕ. 

Μεσα! “Μπιτ ε !ι!εειιγκιειιιϋ ιεωιωε: 
ιιγεΚιιε!‹ !!ϋ!-!ιε!εί!!εε! !ιεεεεε!ε!ε ε !‹εεεε νε" 
εϋιιιότόε Βιι_ῇε!ε!‹έ!γε!‹ ε!!ειι Γύ!ό!!ε ετ!.ε!ιιιεε; 
ιιειιι :Μάο Με! !ε!ιε!γεεεεε!κει ε !ιι€ειιγ μει 
ιιίι!ετε ει!ε!!, τιιΜόιι Με Ι‹ϋ!ϋιι!ιειι ε εεειιιοεε 
εε!!έε !‹!ὅειε!‹ειιε!‹ !ιε !‹ε!!ε!! νε!ε ε!!ειιἰε; 

!!γειι!‹οι· !ι!ιιιιι!νειι με! ε !ιιι!είε!κε!γ, ε: ετε 
άε!!!εε !κοτ!ετο!! τειιόεε !”ε!‹ε!γ μεμε ε Βι 
εειιγ !ιεειιιε!ε!ε ιιιε!!ε!.! !εεω! τεεόνε. 

Α Βιι_ῇε!ε!‹ε!γ Βγόεγ!!εεε!:ιετι !ε;!τει!νε 
:ϋ!ι!ι πιω, !ιε ε: όεε!.εε! ε !”ίιειετεε μπε!! 
Κϋ!ὁ:ἔε!εεε!‹!‹ε! ϋεειεΚὁήϋΒ; !!γειι!‹οι· ει εεε 
τεεε!ιιιε!ι -ιιιε!γε!ιιιε!‹· εε !επιόιε!!ε!ειιο!κ Ιω!! !ειι 
μι, ιιό!ιε !ιειεπει ιε ιιερ!ε!.ιεε; ε !κό!.ειεε ιε 
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ιεειιι »ει Ιόνόιι , ειιιΙ:εόρεε επι ε;γει!πτειιι και 
ι·δ!ιιι. 

Ποιιε!ιιιιΒιιειΙε Μ!! Ιοιιιιι ειι·ι·ει ιε . ροη ει 
Μάη Βιέιειτ πρωι· Δε: εόπεϋΙ:, πιιτΙδιιει 1‹6ι6ι6 
@Με ιιιιτιιιΙ:; ιιιοπ ιιιιιιιιοιι Ιεόϋι·ιεϋΙ68, όε 

. ίοΙΙιδι·-εόι·τέε οΙδιιιοιε3Μει ει τειεει!γοε @η Μ 
ειινοόέεει.., ε ε” ει μ] οΙὅιιιοιιοτότ. 

Μιόδιι ει ΙιειΜιο!ι ε;γιι!ειειέιε νέι· Ιειϋι·ιι.όετ 
ιεινειεοΙ: ει ι“έΒόΙγώΙ Ιιἱ2οιιγοει τεινοΙεει€Ιιειτι όρ 
ι·όειι·ει ειιΚειδιιιειι€ειεεειιιειΕ ει ιιειὸέ!γοΙ‹; ει εεΙιοΙε 
Μιόι· νίιΙιο (Ποιι!επε:Ι πω) ιιιειποπ ιιγοιιιίοΙ 
ωιι Με! Γ6ὸϋποειεοιιοΙ‹, Μ” ει μη), ι·ειιτοι: 
επ πιο Ιιειεεοτι; ει .ργιιΙειειέιεοε ε26νεπιέιιγΒεπι 
ΙιειεΖιιοεειΙ‹ ιιιόΒ ει @με ε Ιιόειιιό ίδιοτο!ποΙι 
ΙκδιδιέεοΙε, ρόροΙ:, ΙειιιΒγοε, ιιγειΙαιε Πότ 
ειδΙι, νει" Ι:οοεοιιγειε ιιιοεο·έειτέεοΕ, ιιγιι€ει 
Μπι, ε ει ιιοΙγΙιεΙι όε εΗτει!ίιιιοε Ιιει_ιΙιοι ιιιέπ 
όΙειι·οιιόειοι· ΙέιΒγίτύ ιιειΙοιεΙωΙ 68ειοΕϋενο. 

Μὶὸὅιι ει Βιι]ειΐοΕό!γοΚ μ” ιιιε;οι·ϋΙτειέ€ 
Θε ΐε'ιιόειΙοιιιιιιειΙ νειιιιιειΙτ δεειοΙεϋινε, ιιιεΙγΙιε2 
ΒγιιΙειάόε ειοεδάι!:, νειΒγ πάρει εγιι!ειιιειε ιιόΙ 
Μ! ιε: ε:ϋ!εεόΒοε τιιιιιόειόόιΒ , ιιιίρ ο ΓόΜέιεΙεΚ 
_ιοΙοιι νειιιιιειΕ, πιέΚοιιγοε ΙιόειιτιιιότιγοΚοτ ΜΙ 
ε ΙιεΙεδΙοε ΙιειειιιΔΙιιι. 

Α ροιιοΙΚὅνεΙι όροιόε Μ. ε:ιιιι.ει τιει€γοει 
ιιειειιιοε. Υιργέιιιιιιιιικ ΜΗ, μ ργιι!ειειειε και” 
ί!ιιεΙειΙοιιι ιιιιι€ειτικοιιιόΙ:, ιιιοπ ιΙγοιιΙεοι· οι ε! 
ΙιειΒγειιιε:Ιό. ΙΒειι έγειΚι·ειιι ιοΒΙιειιό!ιοιιγει!ιΙι έε 
ΙοΙιοΙΙοιιοεοΜι πω· ει ροΚοΙΚϋ, Ιιει ω ιόΙ ευά 
3ιιΙε ειΙΙιειΙιιιει:ιιι; ιιιοπ ε: ει Μιιιειεειειτει!τ Μιμ 
τϋΙιεόΒετ οΙΙιειι·ίι_ιει. 

Νόρα ει εϋιιιδι·δε ι·ίιεό Ιιιι_ιειίεΙσόιγ ωνειΙιΙι 
ωι-ιω, πιοΒιιιειι·ειά ε:ΙδΙιΙιι ει!!ειροτιει!ιειιι. έε ιιειιι 
€γόεγιιΙ; μαι ιιιειΙ‹ειοε οεκποΜιετι ιιόιιιοιγοιε 
Ιιειειιιοειιει!ςιιιοιιό]ειΙ: ει ι·όμ-οΙνειεποτι νἰειε2 
ό8 ρΔιιιι6 Ι:οιιδοεοεεΙ ΙιόειϋΙε Ιιοι·οεειιέιεο!κειτ. 
Ι·ΙειειιιέΜ!ι ει ΙοεΙιειε.ειΙιιιειεειΙιΒ όιοτὅ ε:οι·οΙ‹οτ, 
ει τΙειι·άειιιγνει]ειτ. ει ΙιειιιιόΙοΒετ, Ιειιι€οι., ει!ι.; 
Βιοοι·ά ει!ΒειΙιιιειπει ει πω εεειμειτ. Ηει οιοιι 
Ιιιι_ιαϊοΙεύΙγ-ιιιόειοειι!ειτ €γϋιι€ο οργόιιοΜιειι πιει 
ΙειεΙιοιιικ: ει »Με ει·οιότ ιοοιιΒιιό, Κοεοι·ϋ, 
πρ. ειοι·οΙεΙεεΙ ειιιΙαιόε ιιειΒγορρίτειιιι, ειόνει! 

οι·όείωιιι. -θδι·νό!γοεοΒιιόΙ Ιωεοπι ειστεΚω 
εικιιιιιΚ εϋιγο!Ιοιιι ει6ι·ρροΙ, Μπι! ΙιόειιιΙΙ. Ιο 
νεεειιιικο!, έε Ιιειιιιειροε Γ6τε16ΗιοΙ πρ. - Βό 
ιιιόπιε (Ιιοι·ρωιοιιει) οΒγόιιοΙειιόΙ Πέμ Ιιειειιιιο8 
ει Κόνοι;Κειδ Ιωιιδοε: > 

Βρ. Ογειιιιιι·ει.ι Μπορώ μι·ε‹-ιε ό; οοι·ειιί 
οριι ρειποε 30; πιεσε. νει" ροάιρ; ιιιοιοιιιιΕ 
ρι·ειειοιριιειιι ειΙΙ›ι μπω 4; οοι·ειιι ειι!ριιιιι·οι 
μπω δ!). 

Πει ιιιιε;Ιιοιιιώιιγράειτ Ιιιιιειι“οιιέΙγΙγεΙ νειιι 
ιιοΙ8ιιιιΙι: Περι μι: μωρο!. τοπιέιιγΙΙιειΠιιΙα επ 
@Θεώ μι; πιεπ €γειΚτειιι οι ιιιέΒ ιιειργο!ι 
Βίι_ιει ει ιιιο€Κοιιιέιιγράέ·ετ. Α ΒιιιειίοΚό!γιιοΕ 
μαι πιόόοειιΙειτέρειιι Ιε;ιοΙιΙι Ιεϋιδιόε τϋπόιι 
ΜΜΕ, ει @Με Ιιἱἔειιιγ-ΚοιιὅοεοεοΙ ιεόνετΙιιοιδ 
νόιιγ ειιοι·ιιιΙ:: 

Πρ. Εει!οιιιοΙειο (ἔι Ιει νειροιιι·) ρειποε 4; 
οοι·ειιι οριι μπω 30. 

Μιειδιι μου Ιιιιιειι'ακόΙγ ει ειοιιτιοεόεετΙόε 
ιιιδειειΙεειμ Ιόρ, όε1εε με”, ροπειΙ ΙοΙιοι επ 
ΙιεΙιιιιιοιιι. Πει ρθω ει ιιιοΒΚοιιιέιιγειιοιτ Ιιιιιειίε 
ΗΜ ίοιιε5νοΙ _ιδιι ειδνεπιέιιγρε, επϋΙ:εόΒεε επι 
ιιιέιΚοιιγοει ι.ειμειειειΙ, μι" ιιιειΙιοιιγ ο!άειεε.ει! 
Μπόιιιι. 

Α πιοέΚοιιιόιιγοεΙοιτ Ιιιι_ιειίοιιό!γ @Με 
τειεειι·ει περι Μάρ ει Ιιε!γΙιοΙι οι·νοειίιε; πω” 
Με!! πιέΒ Ιώιιιϋιι!: ει: ειΙτειιέιιιοε έγειΒγιιιότιοι π; 
ιιιοπ οι ό!ετιιιϋρόε πιοΒ νειιι ι”οπόινο. έε ει 
ΒιιιειιιιέτσΒιιεΗ ιοΒιο!ιιι, Ιει€Ιιειτει!ιιιειεειιιιι επιπε 
_ιο ει ειι€ειιιγ. Αποπ ιε ΜΚειΙιτιει:ΙιειιιιιΕ ειπε Ιώ 
ΙϋιιΜ6ΙοΕόροιι; ι!γοιι ει νειιι $ννιοιοιι έε Μι 
ειΠιο Ιιι€ειιιγ.ΓοΙγειάόΙεει, εωιιιοι Ιειρει:ιμειι. ει 
πι ΙειράειοεοΙε, ΡΙιιιιιιιιοι· Ιειρειειοεειἱ πρ. Βορε 
]0ωι ει Βιοοι·ειΓόΙε Ιειρειειοε νόιιγο ιεϋνοι!εο 
ιό!ο8: 

Βρ. Ρι·οιο-ιοάιιι·οτι Ιιγάτειι·ργι·ι. 
ΤΙιπόειοιε ειιιει ρ ει ι· ι ο ε δ; 
οιπι·ειοι.ι Βιιιιιιιιοει οριειτι ρ ει ι· τ. 1 ; ` 
οιπι·ειοτι οιοιιτειο ροι·τοε θ; 

πι. Έ. [πι. ιιιιιιιετο 80. 

Ηεεοιιι6Ι«έρ ΙιειειιιειΙΙιειτόιε ο σωεω ΟΜ 
πω· (οιιι!ει·οε) ρομοεειι ω, ει: εωω Ιιι€ειιιγοε 

ο 
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Γόι·68!ι, Μ! 1ι8!ιό2όΝδ!!ιεΠέ ει!νε ο" Γ6ι·66 
το 02-60 ει·ειιιιιιε). 

Α !ι!εειιγοε !‹ειιόεο!‹, ίϋε!ϋ!όεο!μ (αι 
ιιοΒοι·ι·ε!) εειιιτο Βετε!ιιιεε εγόεγ-εεε!ιόεϋΒετ 
ιιγιι]τειιε!ι. 

ΠοΙιοΙο. | 

Μεστά εεει!ιιτ ε ι!οΒ !ε!ιοι 1-εεϋι· Βγε 
!ετ!!ιεοει (!κότιο!σε), 2ειιοι· ι·εεε!χοε. Εεεε Μ" 
€γε!‹οι·!ὸ τεεεε!ιε ε-ι·ϋετϋιι τόπικ!! (!οΒο!ι Μπι 
Μι, ιιιε!γε!‹οτ Βιι!ει·εεε!γ ο!ότοιιιοιιοτε ιιιιιιι 
ο!‹οιοτι νο!ιιε; ειοιι!ι!νϋ! επι!!! ιιιέΒ ε" Βετ 
ιιιει!!!: ιιιόε!οειιι!ετο! !8: εε ε ιιιεΒοτ!!εΒοε ΜΒ, 
ιτιο!γ ο!γειι ειέγόιιο!ιιιό! Εοι!δι!!!: Μ, !κἰ!‹ ει!ιε 
!έιιιοε Βιι_ῇε!‹όι·Βειι ε:ειινο‹!ιιο!σ. 

Α ι!οΒο!ι ι·ι!!σειι !.ϋιιιιε!‹ ο!!! ε Βιι!ε!ε!‹ἑ!γ 
!ιέριδτ!όεο ιιτειιι Ε!! ο!εδ ιιεροιι, !ιειιοιιι τοπι 
ι!εεειι ε 7-!!ιι6Ι 30 ιιερ!ε. Α τΙοΒιιεΙ‹ Βενειιγ 
ν. Μι!! !εΓο!γεε.ε !ε!ιο!ι: ιιόιιιο!γο!ε ιιιιιιι!!ει! 
Μι!!! !Β!γειιιιιιε! !έριιο!‹ Τε!. 

Λ!ιονοιιγ 6οΒο!ειιε! !εεο!όΒΒ ίεειι!τέει ό 
τοιιι! εποε !ιο!γειι, Μ! ε όοΒ !ιέρεδάοιιι!!!ι; 
νοοεΕ!ιειτιετ ε" !‹οι·ο!‹ὸε‹!, !ιετει·οιοτι, τιιἔό 
Κοιιγ 65 ε Μάτ νε!ειιιιιιι ε ωιωΖωι ε!ετι !ει 
11ιο2ΒέΒ011Υ ι!εεειιει !ε!οιι!!ι ιιιεε; ιικόΒΒ ιιιό!χ 

·ίειι!ε!πιει!ι ιιιιι!ε!.!ιοειιε!ε; ιιιοιιιιό! !ιι!ιε'ιΒΒ πιει 
€γοΒΒοι!!!ιι ε εεεειιετ, ειιιιε! ιιι!ιεΒΒ πισώπ 

!ει.!ειιιιέι Με: ;- ε Μέι, ιιιο!γ α!ι!!ε ειεΒετ! νε!ε, 
ε ιιιιι·ίεγ!ιοπ ι·εεεε ιέε ιιιοεγϋι·ϋειιι!. Α !ιόι· το 
νεΒΒ Βε!ει!!.έιιιε! !ποροεόε !”ε_ιι!ε!ιιιεε έι·ιόε! νει 
Βο!.ιιι όεει·ει, ε ι!εΒειιετ ιιιοΒ!εέγιι!, θε Βιι! 
Ιειιιιεε ε!! Μ. Νόιιιο!γ εεεω!ιΒοιι Με !ε _!ε!ειι 
ΜΜΕ ιιόιιι! ε!ε!ότιοε !πόι·ιε!οΕ!ιε!. Α: ιειι!ι Γο 
!γειιιιι ι!οΒο!ιιιε! ε ιιιιι·ίεγ-ι!ιιΒιι!εε !εεεειι 
!ιότιτ ε!! Με ιιιιιιι!ειιι !ειι!ε!οιιι όε νδι·ϋεεόΒ 
ιιό!!:!!!. 

Κόι·νιέΒεδάέ ε. 1-εεϋι. Ι.ερρειι 
ε ε! ε (άο!!ιοεοειι€ιε) εεεε: ε Γ6!ϋπο ιϋιιτόιι! 
ειέ!.οει!εε. Μ! ι·ι!:!πειι !.ερεεπε!!ιε!ιιι. 2-εεοτ. 
8; ό Με·_ε ! ε ε ; ε; !8ειι !‹οι!νοεὅ ΒὐτνόΒεὅ 

«Με, ;!ο εγόεγιιιόάιιιι!κε! ιΒοιι οιό!εεοιι1!ο€ 

!ιο!! ε!!ιε!ιιιειιιιιιι!μ 
ιιγει·_!ϋιι!‹. 3-ειοι· θειιγο ι! όε; @σε ΒγεΒοι·! 
!ιόι·νόμόε!όε, οιο!ὅ!!: !ἔγο!‹εε!ε!‹ ω ο!ὅΒοι 
ε!! ιιι!νε!ε ι!οΒο!αι! τεεε!γοε Βιι!επιέι·εξέ οτα! 
ιιιόιιγοιιιε!: !ο!‹!ιι!ό!‹, επ !ιΜόΕ,Δ Με)! ε €ειιγιιγο! 
!ιἱ!ιε_ῇιειι!‹ ε τεεε!γοε ειιγεε ιε; - ει: ιιιε, 
ιιιιε!6ιι τιιὸ!ιι!‹, Μ" ει ιιοιιι @Η τόι·ι.όιι!!ι, 
ιιςγε!:ει!!ιι!ε ει! ο!τενοετε!ιιι. 4-ειει·. Μεθ 
!‹ ο πι ό ιι γ ο ι! ό ε; εεειι Μινόρε! @κι Ιωά 

!ιοΒγ !!γειι !ιιιιιειιοτο!! 

νοετοΙοτι 65"ειοιιιοι·ιι, Βάι· ιΒοιι €γε!ωι!. 5-ϋτ 
Ροιισ--ο οι Ιιεἔγοιι ι·ιι!ιε, όε !ιε @γεια 
Βοέι!!τ, ε !‹όι·οε τόεε νοειτόεόνο! νειι όεειιε 
!ώινο; ε: εΒόεε ιδιιιεεετ εεοιιΒειι ιιοιιι τειιιει! 
_ῇε ιιιεε εεόειοιι, οιιιιρέιιι ε Βδι·ιιε!ι οι” ι·εΞειε 
νό!ιοιιγιι! :Με ε. ριιεε!;ιι! ε! ε Βάι ονοεει!όε ε!ε!Β; 
οι τοιι‹!τιι!οε !οΒιιε!‹ ιε Μπιτ !ώΥ0!!;Θ20!ιτιο. 

Κ όι·ϋειιι ο. Ιε!ειι!οε ιιοπι ::εό!ιιιι!: !:ϋ 
!ϋιιΒϋεω!έει ωιιιιι, είιιΒγειιειοιι !ιο!γειι ε!!! 
ΐοι·ι!ιι!ό Μι!ϋιιΒόεδ τοι·ιιιόειικϋ ιιιιιίεγι!εΒειιε 
το!ιι·ε ιιόενε; οειιρέιιι επ Βετει·οιειιιι_ιιι!ι ιιιιεε: 
!ιε ε ι!οΒ ι·εεέε!γοε-ε νε" ιιειιι. .., . 

Α Βιι_ιε!ε!έιι· !-- έρεε ε" ιιιιιιι ε Βιιιε 
ΐε!κό!γ-- ι!οΒοτ !ιοε!ιε!; Μέι. Α ι!οΒ :Μάιο Ι.ιιιι!!ι 
Πι! ε!ι!ιοι·, ιιιιόδιι !ε!ιει· νειι _ιε!ειι; ειοιιΒειι 
ιιι!!ιο!γοετ ιο!ειι!!ιει!!ι, ε! νεο εειΒετε!νο, Μι· 
το!ειι ιι6νο!ιει!!ι, !ιενέει !ιει!ειιιο!. ειστε! ε εε: 
ιιγα!όει·ο; _!ιε ιιιε'ιι· οΒγειει· ι.ε!Υοε !ώιι!ιιι!!!ι, 
ειιιιο!‹ @Με Βο ιιοιιι ο!ι!ιετό. 

Πε ε ι!οΒ ε” ιάδΒοιι νετι Μαι νε!ε 
ιιιο!γ ιιιε;;!ιοιιιόιιγ!!!! πι” @η ιιοιιι !ιοιιιέτιγϋ!τ 
ΒιιιεΓο!ιό!γ!γε!: ει! !ι!εει!!!ι, !εεε!εΒΒ εεωιι!ι, 
!ιοεγ ε ι!οΒ Βιι!ετεεε!γοε. Μοε!ιοιιιώιιγ!!!!ι Βυ 
_ξε!ε!ιό!γιο!ειι!ότόΒειιε Γ6!ιι!οιεε ιιιιι·ίεγιι!κ Μει 
ιιε!‹ τόιιιοιιιέιιγοεο!ιτ, εε ιθιι6εω, νει" ιιϋ 
νε!ιινόει ιάδεεε!ιιι!ιΒειι Μπι $ειάε!ιιιεεο!ε ό:: ιιοιιι 
!ιε!!ειιι!ό!ι €οιιγοτ1όει·ο. Ηε ιιοιιι_ !ιοιιιέιιιγοάοιτ 
Βιι]εΓεΙ‹ό!γ νειι Μαι: ε ἀοΒο!‹ τ68ιόιι Μινωι 
εεειιο!ι Θε !ι!τω!ειι Βοτιγοάό5ΒΘ ιιιειιιιε!‹ ει;; 
8:ο!‹ιιο!‹ €ειιγο εειιι ο!!!ιετό τϋΒΒό Μ. 

Κόι·_ῇ ό8!ιβί. Ε: @εε ιιιιι!εγάιιε !ιο 
!γύιδ!, ει οΒγέιι_οεόεεεόει ε!!ερο!ετό!; ε Με 
εϋΒΒ8ιόι· Βόι·Βόιι_ιό!ι, παει! ε ΜΒΜ !τινε!εεπέιε 



!(ότ- αγόαγ- έιε ·έ,·γόΒγειαι·ιτιιι. 2ΙΒ 

:ι ΜΒ !ι!!'αι!αιι, ε τι πομπο! !ειεαΒΒ να” ποι 
ι;γοΒΒ ι·αειΒαπι !οΒοε τατπιαειατό!.6! ε!Β. 

Ναπι Μα!! ει!!ό! τειτιειπιιιι!‹, ιπιπ!!ι:ι ει Μ 
Βο!‹ ιιτειιι ε!!τει!έποε Βιι_ιει!ιόι· !ιειιιιιιι·ειΒΒ @Ιδα 
πα!: Μ, ιπιπτ Βιι_ιειίαΚό!γ ιιτειιι, ε!!! !ιι!ιαιδΒΒ, 
Μ" ει: ιι!πι!έποε ΒιιιιιΒόι-Γα!ια!γα!ι Μάτι εο!ι 
Με! !ιειιιιιιιέΒΒ Εὁνατκαιι!‹, αειιρέπ :ποπ αεα 
τα! νένα Η, Μ! :ι ΜΒ ιιιααΚαιιιόιιγϋ!ι Βυρ 
πιει)! ιιιέπ !ιαιόδι!ϋ!!; όε ι!γαιι!ιοι· ει: ό!αι. 
πιιιεαι_ι·Βαπ πιιιι· α! !όνόιι ται·ιαι!ι;α ιι ιπόι·αε, 
επϋ!ιεόε εἱατπϋπ!ι ει ΒιεειιιγαγόΕγεγει!; α 

θιγόαγιιιόι!. 

1)Ρει!έιειο!ό αγόεγιιιότι. Βαα 
_ιοΒΒ πιω ιι ΜΒο!‹ Μι'αι!δε!όεα ιιιααει!πιιπι!!γο 
ιιιεύι·ει :ποπ πιπαιπόιιγα!ιπα!ι ιιιαπιια! !ιοι·έιΒΒἱ 
α!!:ινο!ιτ!ιεει, πια!γα!ι ειιο!αιτ Μια !ιοι!ιιιηιι!ε; 
π: α!εὅ αγόεγειαι· ει έπαθε, ιιια!!γα! ιιιοιιΒιιπ 
παπι Κα!! νιεε::ιό!ιιι. .ι 

Πει Βιι!ει!αόικέι νειιι ει Βαταεπα!π, ε2ϋ!ιεέε 
ιι_ιε!π!ειιιι πα!‹ἰ ει πγιιΒιι!πιιιτ, αε !ιοΒγ· εαιιιιιιι 
Βει!οε αει Γέιι·ειεπό ιιιιιπ!ιένει! πα !”οα!ιι!!ιοιια!:. 

2) Ε!πγοπιό Βγόαγιπόιι. Ε!τεινο¦ 
!π!ιειτό-α ει !ια!αι!ιαιδ σου? πιω 
αειιρέιιι πιιτ!αγ!οΒΒιι! (ιιΜιι!!!ε), πειτε !οΒοε 
ι!οΒΒιι! νειιι άο!Βιιπ!ε; ιιιιΜιι ει ιιιιι·ίέγα!ιΒατι 
αειιρέιιι νόιρειπα!ιε νειπ ια!αιι: Μ ιιιιΜπ πει 
ει!νόΜε .Μι !ώρεδόΒ!.!: ΜΒ ν:ιιι ια!αιι, Με 
παιπ !α!ια!!αιι, «θε ι·όειαπιι·δ! - ιΒγτποπό πι 
αοι·ά-- !ια τιιΜ!ιπι ιπιπάι€, !ιοἔγ Βιιιειι·ειείι!γοε. 
ΜΒΜ! νειιι Μ!ποπι, παπι !ιιιιι2:ιπέιιι ΒαταΒατιιατ 
!ιειεπει!ειπ ,αγόαγιτέεοπιιτιει!; Μ ιπιιι!!ιοΒγ αμι 
Ι‹οι·τιι !ώ!εόΒ !”οι·οἔ !”όπιι ει ι·ειπέ!γ !”ό!δ!, επιπε 
εόΒ ιιιααταιιπϋιι!:, ει ιιιἰτ !α!ιατ. Ι.αΒπιι€γοΒΒ 
πγιιΒιι!οπιΒιιιι Κα!! ιι:οπ παει! αιττει!;πιιιι!:, Μ! οι 
ΜΒ ι'αειΚα!; ΒαΓ6ιι!ιατπι ει ΜΒοτ 6εειαιϋπ 
ι6%θι, Μ πει 24948 Με Μπιτ ει !έι_ιΜ!οιιι έα 
ΜΒιιιιιιι παπι ΕαναεΒιι!ιια, !ιειπαιπ πώς πόνα!: 
ειπε, ιπαπειίιπιππ!ι ιι _ιόΒ ει!!ιει!ιπειιέειιιό!; ιιιαι·ι 
πε εο!ώιε ει!!‹ει!πιει:πό!€, ιιιόἔ α!διποιι!ιαιπό!ι 

Ιααπιε , 

επ ΒαιοΒεαεατ.°πβ δει ΗΜ» · σ=·· ·· . 

Ε!α!π!.έιι ει: 6εειαπγοπιιιε (οοιιιριαεειο) πιπ 
ταπ ιό αει!ώι; Μ Ν! ιε π” ει!!ιει!ιιιειειιιεειι!‹ 
ιιιιιΒιιπ!ιειτ πιιιι€ α _ιόε !ιειειπέι!ειτέ!ιοτ. 

Μι!ια!γι ιι ΒαταΒ !αποεα!ια!γαΒΒ ι'έι_ιόει!ιπιιι 
έτει ει !ε!ι€γό!κ ιιι_ιοπ, 820ιιιιΕι! 20-10 παιιι!!γι 
α!!‹ει!ιιιει::ιιπ!‹. Κέιεόα!εινίι!αιιι !αα_ιοΒΒ α!ιιγο 
ιπειει ω, έα α2 α!πγοπιιει ει ΜΒ Μία_ι!όι!α 
Μέι, !ιει πω” ει: ιιΒειάε!!γο:!ιατό. μ. 

Μει!ραι·! ειαι·ιιιι ιό ΒαΓ6Μι !ιό!γειέ!ιιιιό 
να! :ι ΜΒοτ, αε ιιιιιιπιπ :ι !'6!Βδι· !Β!νι!ι!ι, ιι 
!αιιια:ια!απ!τα!!. Γ6!ϋ!αιι·α !‹ὁνατ!ιαπὅ ο!!!ει!Βιι 

ιπι!ι·ιοπ τέραετ Κα!! ι·ιιΚπιιπΕ: > 
να” !Ηι€!ιει!νιιΒΒό! (Μαιο. ειιΒ!ιιιι.) 13% 

ειαιιιαι·παι!, 
Ι.αρέιι·ο!ι νιιΒόΙ ?πι-επι :ιπιιγιι.. 

Ειαπ ΜΜΜ!. α" Και. Μπι ει ιιιοπΜπ !ια!γαπ 
!ΙΠΒΧ!ΠΚ, όε αυτα απ)! ί6!ιι!αΒαε ναι· !ιαιι!!ιαι!ι. 
ΙΙιοοι·ά αι: Οιι!!αι·ιαι· π. π. εο!ιε:οι· 8γει!«ιοι·Ιι!!ι α 
ιιιόΜι, πιο οεει!ό!‹οπγπιι!ι _αι!ει!!ιπ ειππγιΒιιιι_., 
!ιοαγιειοιιγιι !έιμ1ιι!πιειτ @οι ει Βατααπα!ε, ιιτιιέ€ 
εἰπαε ιοΒΒ εϋ!και·α πω!. ιιιειε πιόόο!ιπιι!ι, όε 
πει" Βαα_ιααγατ ιε Μ" πιιιι;ει ιι!.ειιι. 

Βα!ιατ πιόΒ α!αιπτόπ τϋΒΒειδι·δε ειιιι·έιεο 
Και ιε ιαππι, Μ αεει!‹ στι, Μ! πιπαε Μ!Βιιιι!: 
ΒιιιιιιιιΒιι!γοε πιιι·ιαγάιιεΒιι!; Βϋ!ϋπΒαπ τπιπΜπ 
ειιιιι·έε !ια!γα απγααγ Βιι!ειΓα!ιό!γ!γα νει!το2πό!ι 
ε!! ει !”ο!ει!νόΜε αει!ώ2!!.Μα ΜΒ !'ϋ!ϋ!α!όιι. 

Α α,γιι!ειιιιιεοε πειτε ιιοΒο!επι·ι! ει Βαταεεόε 
Ιιιο!τε!εέιι·ει, Μια! α" Ι‹αε!:απγ !ιιιει!.οιε!ιτ νιιιπι 
Βα ει Βδι· αε τπιτίαγ ιιωι, ε ειππτι!: Βίιπγόε Βο 
ι·ιτό!ιι!ιτ α" πω! ΓόΙιιια!.ειαπι. Ε2αιι πιό!! ι€απ 
εο!: αει! !κόνατα!, πιαιτ ο!! ιΒαιι εο!κ _ι0!απια 
Κα” απόπγα!ε !”ιιιπει!ι Ια, πιιΒαι. ιπαεεόι·ιαπι 
παπι ε2ειΒεια. Μ 

Α Βαναπγ !‹όιιειει!ιΒιιιι !Βαπ πο” πγιι€ει 
Ιοιιιι·ει νειπ ειιιιΕεόΘα ει Βα!.αΒιια!ι; ο ιιια!!ατι ι!! 
-ι.ει!!ιιιοε αει ,!ια!γΒα!ι !οΒα!!αιιαε ειαια!ε, !ιιιι€γοε 
!ι!αγι!;ό Βοι·οεατέεο!ε, !ι!Βιιιιγοε !ιαιιόεα!ι, Ε» 
"πό ιιιι!ο!ι, !ιιιε!ιιι_πό!:, ΜΜΜ πισω ν. 
ΙωναεΒό ειι€οιιι ΜΜΜ ιιιιιπ!ιιππόΚ. - 4 



2Ιθ Νό- ει ενει·πιεισέν68νιειι. 

Πειερει·ι ε:ειι ικόι·ει:ει:Βειι ε_ιειιιοιιε πι;; 
ε ιιόινεειιιι:ότ όε ε: 6ωι6 ιιιέετιν ιιεε:ιιειει.ει: 
Μ ο ι‹όιε:ει‹Βειι ε: ιιν ενόενιιιόειοι Ιιιοοι·ιι 
πιό; ιαινόεΒό ειιιιιιιε ιιιιιιτ ε ΜΒ ιιο:Μι.ειι. 

Α ΐειόειιιιειιειι τιοΒοικιιει πιεσε ε:ϋΒ:εόΒ 
ειι.ειέιΒειι ε ιοΒοιιειι‹ιε ε:ετειαε; ε:οιιΒειι εκθε 
ε: 4-δ ιιεειειν 5-δ περι ΜΒΜ: ει:ει·ιιιι ει 
ι‹ειιιιε:νε ιιέιιε ιό εϋιαιι·ι ιιο:; ρόροικοι ιε ει 
ι:ειιιιε:ιιιιιιι το:ειιε:ιΒϋι νε" ιιεΒιιε:ιΒόι, νε” 
ιιιΜε Βοι·ο;;ειεεοΒετ :θεοι νι::ει , νε" Εδε 
Βεινεενεε ιιϋιιιεεεεεει (Βγειι·οοιιιοι·εε ειιιιιιο 
ιιιεο). 

Αιειιιοτιεικ πιόε ε ι·ιιιιειιΒε ιειιειτ τιιειοΒ 
"Με ειι:ειιιιε:εεετ ιε. 

Α Γειιιειιιιετιειι τιοΒοιαιιιι ιιε8:ιιοε ιειιοι. 
ειιόινεειιιι:ό ειι‹ειιιιε:εεε ε. ε Γ6ιΒόι· ι"6ινέιι 
ιενει ε ιειιιο:ιειειιιιοπ ιιειντε ιιι€ειιν-Βειιδοεϋι 
ι.εε:ιιοι:, 68 ειναι ι·ο:ειιε:ιΒΒιι ιιἰΜΒ Μπομ 
ιεεοι:ει ειι‹ειιιιε:ιιει‹. Πε ε ιιόινεειιιι:νειιν κι 
ε:ει·ειιτ, ιτιεειιιει ειιτ ιιει·ιιιετιιι:ετ ιε τεε:ϋιιιι. 
εε Μέι: ιιετοιιι ιιόινειὅιιιι:ό ιιτειι ποτε Βϋτι.έιιιιι 
εειιιιιιι νειιο:έιε: ιιιοε ιωιι ι‹ιεόι·ιειιι ε ενο 
ιιιι'ιει, εε εενε:ει·ειιιιιιιι ε ιώνετικε:ίι ιιειιδοε 
ιιεε:ιιειειετ: 

νέεν: διοιιιιιιιει;Βόι (ιοειιιι·ειιιιιι ριιιιιιΒι) 
4ι·όε:ι; 

Ζειι·Βόι ,, 30 -; νοἔνιιε‹ι. 

νε εν: Ν 
νέεν: ΠειιιιΒιεοεΒόι (ι:ειι ιιγτιι·ιοτιιοιιιιι) 

4ι·όε:τ; 
Ζειι·Βόι ,, 30 --; νεενιιεει. 

Ηε 8-10 ιιερ ειειι ε ιινοι:ιεε εε ΒοΒοιιόε Μπι 
πιὶ ειιι‹ω εειιι ιιιιιιειιιει‹ : ε ιιὐινεἔιιιι:ὁι νοε: 

Με ειδ; 68 ιειειι Μ. ιειιιιε ιιεε:ιιειειιιιό ε Με 
ιερετι όιειδ οιιιειε; ιειιοιιιε ιειειι πιόε Βεε:-ε 
ιιειιιι ε ΒοικοιιόεοΒοι σιει·ειειιγοε ικοιιόοεϋΒιιει ν. 
οι·οιοιι ιι;;ιιιιπι οιειιει ιε. 

Υειιιιειι ι‹ϋυϋιιιιόιιγει‹, ιιοι ε ΜΒ εεπι 
ιιιιι«ιρ ιιειιι ειιεετι; ε: ειιι:οι· ιει_ιε ιεθιω ιιιοοι·ιι 
ε τιιιτίενει‹ ιευε:τοι·ενειι όεε:ετοιιιΒοιεεειιειι, 
ιιιι ι€ειι ιιτόιινεε εε τιεεν νιιένε:ειιει, @νεε 
εόεεει Με ιιιϋιόι. Πε ε Βει ιιιιιιτι ο:οι‹ι·ε Μπιτ 
ωμά: ιιεε:ιιειιιι ι‹ειι ε Βάσει τόε:τέιι; Μέι. 
ιιετιιιεεει ε ιιεεειιειιιεικ ε: όιειδ ε:ει·ι·ει ιιοιι 
Βοϊόειιι, όε «πιο ε εεεειιει ι“6ιϋιειένει «Ένοπ 
ιδ νει· ι‹ϋνειι‹ο:ἱι‹. Ε: ενειιι·ειι οε:ι!ιεΒε ιιο::ε 
ε ιιε;;ειιειοι. 

Πε ε ιιιιι·ιενειι ειι'ειιιιιει:: ιιέιιε ε:ϋι‹εόἔ 
ιιινεειιι ε:οικει.; ε: ιι;ειι ιιοΒό: ιιιιιι.όι. 

Πε ε ΜΒ Μεγειά, ιιιιιιόι ειδΒΒ Γόιιινιι 
·ιεεεόιι; τεῇιε 8-!0 Με ιιιοιε:όει‹όι‹ει ειι‹ει 
πιε:νέιι; ε:ι ιιονο:ιι‹ ιειιόι::ό ιινίιτ ΜΒιιειε 
(Βιιιιοιι οιινει·ι εε Μιιιιιοιι·). 

Α:ιεειι ιιιοενέιειινιιιι Βδι·ι οιιόνει ν. ε Βό 
οει ι.όε:ι.ενει ιαιιι ειι.ενοιιτειιι; ε: ιιτόΒΒι ιοΒΒ, 
ιιε ε ΜΒ Βιι_ιει·εεεινοε; Με ε: όι.οώ πω· 
ιιιεειιιιει_ιε ε ωιωινι ιε. 

Πε εΒιιιειιιέι·Βοε ΜΒ Μπι εικει· ιιοΒοιιιιι: 
Μεστά ιιδι·ϋεΒοεεηιοττει ιιιιιτι Με ε εεΒει; 
όε ειτε ιιιει.έιιτ ει:οιιιοεόεειιόε ι:δνειικε:ιι:. 

Διιιιεεω ενόενιιιόιιιε οιγειι ω” ε Βιι 
_ιείεικόινό ε:οιι εεειΒιιιι, ιιε ε ΜΒ ιιιεΒιιο 
ιιι6ιινιιιι. ΒιιιειοΚόιν ιετιιιειινε. Νόιιε ε Μπος 
εειιννοε ειικειέιτ ε. ει·δείιειιι ιαιιι. (.ιοιιι·ιιει Με 
οοιιιιειε. ιιιειι.-οιιιι·. 1843 Ν-ι·ο Σ.) 

Κονεοε 

Πδ- έ: 8·γοι·ιιιεκε·γό;"επ. 

Θ!. .Δι Με:ΙΗΜιοκ ιιΜ6Ιοιήιι: 
Μ. Κἰννἱεοιι Ρ. ε ρι·εΒει ε:ϋιιιιι.ε:ετ εθεω 
Μ ειοι·νοεετόι. 8:ει·:6 ε:ειι ι‹όι·ἰει:ιιεἱιει; Θε 
ενόεντειιιιεε οιν ιιειιό: Βοιεεεεει·ε ιιό:νε ει 
ι«›ωι.ι Βϋνειι:ε:δ ιερεε:τε!ειειι ιδιτέρ 1839 

Βοιι τενό, ιιιιιι6ιι ιι:ειι ιιότ ε ρι·εεεει ε:ιιιιιε: 
Βειι ]ει·νειινιιεε ιιτειιιοιιοτι, ε ε:. Μετα” 40 
ιιιιιιε-Βοιιο:οιειοι νιιι νόΒΒο. 

Κιιιιενεεδι Βιιιοινέεοιε ιιιιιιι οεειε ικό:νιιτ 
ιειιιιι, ιιειιοιιι ι‹ϋ:νεινο ε: ειινε ειιει ιε ιιε 
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το!!ει!π πι Βγει·πιιο!π 6!ε!ππιϋεύΒόπο; πιει! εο!π 
ι':!ε!όπιο!π ο!εδ πιειρ_!ει!!ιειπι !ϋι!!!!ο!ι!ιπιπι ειοπινοόδ 
€γΘπππιο!π !ιο!οι;επι @τι ππιέιπ πι ν!!:!ἔπει, ε ο!γ 
πιπιγίι!π!ό! ει!!!ετε!!, !π!!π να” ππιε!π· Βε!οἔε!: νο! 
!ει!‹, να” Μπι εο!πέπει ππιοε!ιο!σ€εάω!π. Μπ 
νέιπιγοε εγεπππιε!πε!”!ιε!εεεόΒο!π Βγ:ιΜπεπι πω» 
!ὁτ!-!π·!π·νι!πιγοΕει! !ε νοπιπιπι!: ππιειΒο!π ιιτόπι; !εγ 
η ρπ!νέει! ει!!!!ιἔι:!ιπιπι !ε οΒγιπ!δ!ιειι ·ιιπει!!‹οό!ει!π 
ι;γει·ππιο!πέιω!ι!ιεΕ €γετππιο!πόπ;γειεο!π και «Θε πι 
π!ϋ!ο!ιο!π ει ι!_ῇε2!!!ϋ!!ε!‹ πω; ε!πιι!ιέιτοπ· :ιι υπο! 
εό!π πιοππι ππι!πιπ!επι ο8ο!!ιοιι €γει·ππιο!πέιεγ!έι!ιε!εε 
:ιπιγέ!‹!ὸ! ειϋ!ο!το!: , ε ει. πιοΒνει!!!πι , !ιο8γ δ· 
ιοπι Γ6!τότο!ο!ποτ, πιιο!γο!π Με!! “επι !ιο!”ο!γέε 
τϋι·πόπιι!ι, ιιιέΒ !18ππι ἱιππιιοπ_ῇϋ!‹. Μέι! !ε !ο!ιοε 
!ποποενει;γετ νοει Μ, πιο!γειειιϋ!ο!έε ιιτε!πι Μη; 
;ιο!ι!ιειπι !ημιο!! ό!ο!ππιϋνοΚ!ιοπι -- πι !ϋι!ό!π!ιοπι 
- €γιι!ειπ!έετ !ιοι ε!ὅ. Ειοπι έ!ε!ππιί!νε!ι πιιι!π 
ει!!!κπόε ε!6!!! ιιιοΒ!ιο!οΒοάέΒέτ (ππιο!γ πἔι!!!!ἔιε 
πιιο!!οπ, π: !ϋ‹!ὅ!ο!›οε ύ!ε2ϋ!ϋ!!ο!ιππιό! "Μπακ 
έιϋ!-όεε!εια!ε!εο!όνδ !ο!ει!ιει!ό!, επιε!ιέι$ιϋπεδε 
Μ!!ε!πιόε ειο!!ιει!πιόπιει!π), ειοπεδ ειιόπ! πιοππι νε 
ειι Μ, ππιιπι!!ιο;;γ !ιο!!ειπι ει!!!εω!! Βγοι·ππιο!πο!π 
ωε!ε!!ιοπι €γει!ωιπι ιιΒγειπι ππιπ!ε ό!ο!ππιί!νο!πε!, 6ο 
εο!ιεπι ε !ϋι!δ!πω €γιι!ππάν:ι πιο αι!ε!!!.ει, ε Μπιτ 
!ιοεγ ε!οει!ειτοπι Μει!ιπι!ε!! ιια!πι ε! !ό!ε!πιόε επι 
!ιε!!γοε Με”, ε οειει!π !πόεό!ι!ιεπι τοεε:πι!ιιι! ππιο8. 
Μοπιπιγινε! ]όπιπ!πιε!; !‹ϋ!!ονεἔὅἱ Ιιο!'ο!γέιεο!π ο 
πο τϋι!ό!ο!ι ε!ό!ιο:ειω!ε!!ιοι, πιοπιι !ο!ιο! πιο; 
!ιει!ε!π·οιπι!. Ι.ο%γει!ππο!ι!ιειπι ιό!! απο !ιο!:ο€εόΒ 
πι 66!! !ιόπιειρο!π!;ιειπι Μ!. ···- Ε:επι·-8ιόΜ-!ύνδ 
τϋι!δ!ο!ιπιε!π ειι!έι!!ειΒοε τϋιιοππιόπιγει ει @επι 
!ϋ!!ει!ιπ !.ϋι!δ!πιο!π επιπε!!!ειΒοε ό!ο!ωπι! ν!εειοπιγό 
Μπι !.ει!ε!!πιει!π ππιειΒγειτέιει!ο!. Α !ϋ‹!ὁ!‹πιο!‹ ποπ!!! 
Ι:!ν!!!! νόπ!ύ!!ε!!εέΒέ!, !πονόε ε:ϋνοπνέ!!οιόε 
ιιιο!!ε!! εισπ·ιδ εποπινοι!δ!οΒοε νέπρεπι€έεπιιι!;, 
ππι!πι!. €γει!κπιππι ιδπτόιι!!π, πιοπιι σόι!. Μοπ!: 1) Α 
Μιι!έ!οιιι πι εγιι!ει!όεπιει!π εο!π ππιε!ε ιιγοπιιιιι!. ιε 
ιιιιι!ει!!ει. Αι ύ!επϋ!ό!!ο!π τιπά!!!ο!ι!πι €γει!ππεπι !π! 
!ιιεε!νέιιιγοε ππιο!!!ιάπτγε!ο!ι!πι!, εο!πειοπ· Με 
!‹όπ!ο!ι, !ιδπ·ε!ο!1- ε:ίν!10!!0!3Β8!ν8Ι1 ε:ϋνδπ!νο; 
ε!όπε!ιοοεέωπι νέπι!πιπόε Με! .ει νόπ!ύ!!.8!!8ό€ 
εγει!πι·επι ειπιπιγ!ι·ε !πενεε!ι!τω!!!π, Μ" ει !!πιοιιι 

ειοππιοπ·οε ειόνων:!!τοιι!ε !πϋπιπιγϋε6%ε! πιεις 
κι" Ξεπιιει!ιο!δ. Ε!) Α ν6π·π.έι!ιο!ιεόΒ οΒγοπιοε ει 
πε!πιγ!ιπιπι ε!!! π! ει!νπιο!π π.σνδ!θιερε επο_!όι·ε!, ε ε! 
!“6πιέι!!ό νόι!ποι!πιΒόε ει!πειπ!έ!γι!νε!; :ι _ιο!ι!ι 82!!! 
Βγοιπιπ·οοε ιι!!!.οπιγόειο!έπιό!, επ Βθω!!ξό!θ μω 
πιει!ι ειει!ιάπιε2επ·ί!!!επι !ιοοειι!ποι!έεέπιέι!, Βιοτ 
_!ε‹!! πιιάϋ!ο!ιιιέ!, ε πιιο!!!ιε!π!γει!ο!ι!ιει!! επϋνε 
ππιέπιγπιέ! !ομι·δεο!ι!ι ε·ιοπι νέπτύ!!ε!!ειόε. Μαι! 
Μπι!! !ιοπιοιωπι Με! ππιειΒγειπό::ει, πιο" ει 
τοε!πιο!π !”ύ!εϋ Με ειι!πιιι!π·ει πι νόπ!‹επ·!πιεέε Ι!!! 
!ϋπιδεοπι ει !ιει!, επ :ιι!εό έει ει !ορόιιγ @Βιοεπι 
ω) ειι!ππιόπει Ρωι8 !πι!!ϋπιδεοπι ει !ο!ι!ι ειι!ν 
€γοπιιπ·οοε :!!ιο! ππιο:‹!!!τει!ι!‹ ε!δ. Α !πό!π!ό!πιε! 
πιω· !ε!π6πέεο ιιτέιπι Μπι!! πι !ο!›!ι οεπιππιο!π!ιπιπι ει 
ιοπιπιει! νέιπ·πιο!: Με!! όεειοΒγϋ!εππι!οπιιο , πιιε!γ πι 
!ό!ο!‹ιόε !ιοε!!!!ένει! (ιιι! Μαι! ει τϋόϋ!όι· πιγ!!ἔι 
πιο Ιε!!ο!!δά!!π, ε ει ει!ν!ιοΒγ εϋ!γα!όεο Μαι! 
_!ο!ι!ιπιπι πι ”νόπ!ο!γειιι ε!!!38 ε!!!) ει τ116ϋποπε!ι!ιοπι 
ειει!ιπ!!γειοπϋ !οίο!γέιειτ πιγει·; ο!!θπι!πειδ οικοτ 
!ιοιι, να” ο Μπιτει!ππιειε !ϋε!!!!ιοπι !όνϋ ει!πειάε! 
!γειιπιι!!πιιοπιΜπι !οΒπιειΒγο!ι!: !”ο!επ·πι εισ!!!ιιι! ει, ε 
82!πειιαιϋ!όε! !ιοι!ιειτ ο!δ. Ι!γειι εεε!.ε!‹!›επι €γει!π 
ι·πιπι πι Βο!;ει!!!έ!ο νοιεπό!: !‹!!ίιΒιι!νει, !ιε!εί5 
!ιε!π!γε!!ει ππιοεπερα!νο, ε π: !πϋπι!!!όνό εο!!ειϋ 
νο! νόι·π·ο! Βοει!ιπ·δάνο ω!ό!!ει!!!π. Α νέπιοπ!ο 

Με ει !πϋι!δ!π!ιοπι πιό!ιπι ο!γ πω", Μ” πι πιο!! 
!ιέιπ!γπι!!ποΒ!ιοτι, Ιιόι·Βϋ!:!ιοπι ε τϋάδωπιππι!ιο!!;ιοιι 
νόι·όπιι!όπιγ και" !π!!ιετ!νόπιγ αι!:!!τε!!!π, ει ει Βο 
ππιοτειο!! Με!!! εἔόειοπι νόι!ιοπι ι!ι!!π. Α !ιέππιτει! 
πι” τ!!άδπ·όει ιιπη;γο!ι!ι, !ποππιόιιγο!ι!ι, πιο!ιο 
ιο!ι!ι Μι. 

Ε!!ι!Βγιι!έιε όε τἐι!γοε!πόρ!ὅὸόε !πιππιοπιο!ο 
!ο! ει: ύ!ει!1!6!!ο!π !.ϋάϋ!οΙι_Μπιει!ε; πι: ο!!ά"ππ 
!ειεεει! ιπι!πιπ!ειπι!ποπ ππιο!!!ιάπ·!γει!ο!ιοε, !ιεππ·πιει νότ 
πιγ!π!ποε !ι!!ιιεπάνέπιγ νπιπι όεειο!πότνο. Μωρ 
!ποπ!!›!› ε:ϋνοππιόπιγ πι ππιο!!!ιε!πηει!ο!ι, !οι;π!!!πό!ι!ι 
ει !ιϋπἔ!ο!›. 8ιίν!ιο!!ο!ι (οπιτΙοοειπά!!!ε) οειι!π ο" 
ειοι· @τι ο!!! πι !ϋι!δ!ο!ι!ιιι! ειιϋνοι!ποινο; πι Ε!! 
ιει!νέπιγ Μπιγπι!πόρροιι νοπιφει Ιιεεινιεε2οποε Μ· 
!οπιιγϋ!πε!, π: ρϋ!'επεε Βγειιιπ'ιπι! πιγι!!! Μ ει: 11! 
επε!π!ιο. Δ "οιπιοπ·-!:ει!ε!ιέπτγόπιε!π ειδε τόπω 
νϋπϋ88όΒό! ποπ!! 3 ειιι!όε ιια!πι πισω εοΚε!πε 
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ικ1ι!δ!ο!ι !κϋνοι!κο:ιο!ιοκι κιιοο!ιο!_ι ονοκκιιο!κο!κκιο! 
νοι.ι; οο:κο. Με κι Βνοκκκιο!ικοονειε νότο !κόκιγ 
κινοκι κι·ιοΒο!ο:ι!;: Μάιο ει κικι!δ!ο!ιοε ι!ιο:ϋ!όιι 
νότο οοει!κ !;;οκι κ!!.!ώκι !ικι_ι!ιικιι!ό ο κκιοοει!νέετο. 
Α: ιιιο:ϋ!βιι.ο!κ ιϋὸὅ!ο!›_ῇιι ενει!ικ·ιικι κκιοΒ κιοκιι 
!εικκιοκιοι!!κ, ο κιιικιι!οκι νιέικει!κο:ειο ο!!οκι !ιο!ει!οε 
!ι!κκιοκιο!ο!!ο! νοο:6ιιι!κ. Πει ο !ιο!!εει!ότ!:ό5 Ιο 
!ιο!οοοοε, ιι!!!κοκ Γίκιοκκι κ·οροοέο!. !ιο!!ιικι!κ, κιιο!ν 
νομο Πειτε ν!!ε!Βοο !ιό!νειι€οοέιε !ο!ο!κ:οο!ιο 
πιο" ι!!ι.ει!ι πι! ορ ενοκκκιο!κο!κκιο! κκιικιι!οε ει: 
οΒοκι: κιιο!!οκι !ιο!!!ιοιό. Α: οι;οε:οοοοε ονοκ 
κκιο!‹ κιιο!!!κειοόκιιι!κ !κοκιαιτε!οιι κι” ε:ίν- οο 
κιικ!Μ_ιοι !κινένοκι, κκιικιιιοκι!ιο! κοοιι ν!!έιΒοο !ιεικι 
Βιι. Μο!!! ικιιιιι!οκι !.ϋι!δ!ο!ιοε ενοκκιιο!κκιο! !ιο!! 
εειιοι!:ιιο έι!ιο! οκὅο !ιοκο-!ιοκοοει !ιιι!!!ιοικι!, 
·!ὅ!‹όρ ο !ιέιιιτει!οκκι !κο:ι!οιοκι; οογοκιοε κινουν 
!ιεικι έ!!! ο: κι νόκιοκ!οόε!οοει!, ονότιικ!ιοοο!κέι!ιο! 
ει:οκικιει! ο!κιιο:κιίαιιοτι.; κκιι!ιδ! !κϋνοι!κοιιοι!ιοικιι, 
κκι!!εορ ει: ο νοκ-ειιινόε !”ο!νειι!ο!κ !κι!::οι!νέικινά 
ιό! ιιι€€6ιι. Α !κοιοΒοοο !ο!`ο!νόεει ει!οιτ ο!κιιιι 
Μ; ει ιεκκιοι: νιοο:κιι.οκ ο:οκι !ι!ικΒοο. !ο!ο!κ:οο 
κιο!κ πιο κιιικιδεοΒοο κκιόόοοΜειιι !κο:κ!οι!ιοκι οεο!κ 
κκι!α!κι νοι;οικιο!κ οο:κ·ο; κκιοκικινιοοει!οε ει:οκι!ιεικι 
ο !ιό!νκιο:ίιει :ϋκοι νι!ε!οοεοέο οο κιιοοειο.οόοκει 
κιο:νο νοο:τ. Κοκι!.ειαιοκιει! ιι !κό:ο! Γο!ινδ ιό!ι!ι 

ιινικο κοοκι !οΒιο!ιοε οοοε:εέΒοο τϋι!δκ·οο:ο!κ ο 
!ιο!ο!ικ !κοκ·οο:ιϋ! !κοκιΒιικιει!κ, ο κιο!ιο: Με κωμι 
Δω ο όρμου !ο!ιοι!οκι !κειτο!νοο !ϋτ!δ!ο!ιοτ 
κιιοοιοκιιοκκιι. - Α !ο!ο!κ:οο κό!ι!ικινικο θ88Ε 
κο!κοο:οο (6ιορ!ικ·οοκκιοικοο!ι) ει: ο!οό !ιοκ·‹!ιι 
!κ6:ϋ!κ !ιοοϋρροι!οεονο! 6εο:ο!κοινο, κκι!ο κι κκιο!! 
Με Γό!οϋ κοπο κκιιιιι! κιοκκι κκιο:κ!ιι!οι!ιικι; το 
«οι» κι !ο!ο!κ:οο τϋΙι!ικινικ·ο κινδο6', κιο!ιο πιο 

^') Η ο κι ι ιι ι ιι ο , !ικοροειιιΔο !ιο!νοιι.; κιιιικιι.!ιο" 
Η ο κι ο ο κι τ ιιικοικιοκι!κορροκι ιικικινιι. ιοΙοκιιι κιι!κιτ: 
κιοκιο ιοκι·ιικιι ριι!οικτ. -- Κ ο κι ι·οει κκιοενιικ 
ονοικο:6 ιικικινιι _ιο!οκιι κκιικιι: 8οκιιιο ροι·οκιοεκι 
«πω. = 8ο!ιο!!; ο Ε” κι. ο. ε!ι.κκιιριοι· 8ο!ιοΠ 
Ξ οικω !κοκι. !ιικιοι. !κοκιτιιτ:ροι·οιι 
Μ, κι: οοκιιιο οι!ειιιιι·; Ι: ο κι τ ει τι! ο :ροκ 
οικοοκο , σου εοκιικο οι!ιτικκ ; !! ο κι ο Ι ν Σ κιΙοο 
ε!νΛΘωΓ. !(Η:18_ ·; 

!κοεδ, !ι!ιοοϋ. -ο- Τιιι!ϋ!ο!ιοε ενοκκιιο!κο!κ ενοι 
κεικι !κο!κ!κόκοοιικι ε:ιι!οικιο!κ, ο ο:ιοκι κοοκι κκιοΒ 
νϋκϋοϋ!κιο!κ, ο !ιει ο!οι:οκικ!δ νοκ· κιοικι ιικιιιοι.!!ι 
ω, Μια ιιιοο!κο!κιι!κιο!κ. Αι6κ:οϋ!κ !ιδκ!ιδοοι;ο 
ο!οικι!ο κκι!κικ!όε κό!κιιιιΒιιο:ιο!!: ; οι νοο!ειΒο!κ !.ϋ!ι!ι 
κινικο !ιίνοεο!κ. Α !κόκ· κιονο!κοτ!οοονο! ο ει:ό:ιιι 
κ·ο!κοιιιιο, κιγϋε:ϋκοὅνο !οε:οκι , νομο :ισοκ 
κιιο!κ !ιιικι€_ιοι οΒοε:οκι ο!νοε:ιι. Κ6!ιοΒοο κιιιοικι 
ο οεο!‹ κι !!όκ· !κο:ι!οιοκι Βικάκι! ο!δ, ο οΕ!κοκ 
ρκιιοε:οκιοο ο !ιε!κινέ888! νοιι όεε:ο!ώινο. Ε:οκι 
!κο!κ!κόκ οο !ιο!ιοο "οι _ιο!οκι!ότο!ιοκι κκι!κια!οκι!κοι· 
κι κκιο!!!κοο νι:οοιέι!οιά!ιο: ΓοΒιιικι!κ. Α !έι!ιοι.ό 
ιει!κ!ιέικινι!!κ ο!οικιιο· κιοι!νοοο!κ οο !ιδ!κ , ΒόεδΙι 
!ιοκι κκιοε!ιιι!οοϋ!κιο!κ; ο !κό!!ιάκινο ιϋ!ι!ικινικο νικ 
κόοοο. 

Μοκικιο! !ιεικκιεικ·2!!ι!1 !ιοιοΒο:!!κ πιο: ο ενοτ 
ικιο!κ "απο στέκι, Μέι κοεο:ει!ι!ι κι _ιόοΙειτ. 
Κω: _ιο!ο!κ ε:ικι!ο !ιο:ι.:ικι κ·ο!κοει:-, κι;οκι ε!οιοκοκι., 
κινόεδ !ο!ο!κ:οο, ει: ει!ι-ιό !ιοκ·κ!οι‹ϋ:ϋ!κ οι·όε !ιο 
οϋρροι!όοονο! Βοο:ο!κϋινο; ιοκκιρ:ι !κοκιωι.έο 6ο 
κι: σι!οό νοοτειοο!κ νι:οκινοει κ!ιι€εικιοψι : κκκίε οι·ϋο 
!κο!κ!κόκ·, !ιιι!ιοο "ιι, !ικιιοο νοοιιιοο!κ, !ιοι·Βοο 
ει: οΒοε: κκιο!!!ιοκι, 6ο ειιιέι!ικοοε κινιι€8!0κκι 
κιιοε κιοικι !ιιι!έι!οο _ιο!ο!κ. -νοκιοκ·!οιιέιεκ τοτε: 
!ιο!ιι!!ιοκι ει:οκ:δ νοκΒοοοοιι'ιει οιιικι! κι !κϋ!‹!ϋ!‹ 
:οικιοκ1ιό!; ι‹ιι°οιιοιι Ιιοτοοεοο!ιοκι 3--5κιειι!ό!νο 
ει κκιο!!!‹;ιεκ·ιι; !ιο!οίι!οο όι!οο !ιιΒιικινι, νειΒγ 
!ιεικινκιοκι οο!!!ειοο:οτκκιο::ο!, ο κκιικιτ νειονο !ιο 
!ο!κκο νει" κι ένοικιοκκ·ει !ιοικκιι ει!κιικ·ιικι!κ. Βκὅει 
!:ϋ!!:ί !‹ο!‹!‹όκ· 6ο Ιο!ο!κ:όεἱ κιο!ιο:οοοο!κ κκιο!!ο!Ε 
κι νοι·ιικ!ιοο κοκκιότο!ιοοεο!κ, ο !κοοϋ!ι!ιοκι Με: 
κιοοει!κ !ο!ιοικιο!κ Γιικι!!ι!κ, ενοκι€ο !ιδκ!:οειιό!κ, εδο 
κινέι!κοο ο:οκ·ο!κ !ιὲικιν!ιοκ!‹6νο!. Α κκιοκικ!οιαι!κ 
ικιοΒοκὅε!κιοοόκιο !‹ϋνοιΙ‹ο:6 !κόκιϋκ·ιόκιοιο!κ ε:ο! 
Βιι!κιει!κ. 

1) Ε” 7 Γοκιικινι κιο!ιέ:, Μ! κόρ!ό!τ !οιικιν, 
ε:!!!οιοεο πιο: εο!κιικε οπο; ΜΙΚ!!! κοικιωι, ο οοιι!κ 
_ιόνιι! αυτό: κκιο!νο!ι!ιοκι !6!ο!ι:οι.ι, ο οικ·έικι!ιο:6 8:6 
:ιιΕοΕ !ιο!ειτοικ. Α !ο!ο!ι:οο !ιοοε:ύ κιιοιε ο:ει!ιά!νο:ο 
κ·ϋι!οκι νο!ι; ει !κϋ!ιιέι!κ:οικιοκ κοκιι!!κκνϋ! εο!αικε πω. 
5 όκι!ι·ιι! !κοεί!!ι!ιοκι κκιιικ· ΜΒ νοτοιοι!; οο:κο ο “οι 
όο οι· ο!6ιτ, ε: πο: 6ο τϋι·:ε.6!κ Μ: Ν”, ο 8ΖΒΕΠθ!έ 
ο!!'οκειιΜ.ο!ιο!κ, κι !κϋι!ιύκινο ιιικ::κιιιι, ο !ό!ο!ι:οειςοκι 



πο. οι: €γοι·ιποΙΈγόΒγιοπ. 2ΐθ· 

ειιιμοι·ει, οΙνιΙποπ, πγοει6η;ο, ι·οΙιοειοπ, οι·οιοτό 
νοΙΙ. Η:ιΙΙι;ειτόοιόε ιΙΙιειΙ @Μι οΙεΙειΙοπ ποιο ει·δεοΙιΙι 
πγόΙΙιο-Ιιοι·Βόε 6ο εἱροΙειε νέτοιοτι. έεπι·ο. Μειετι ει 
μοι·ιιιοΚ Π1τεΙπι05 «πω, Μέι; πεπι ε:οροπ:; Ιιιιιιοπι 
ιπιιμπιειιιι·Ιιοτ πιέιι· ιιι·ΙΙ.οπ. Α ΜΚ, οΙ:ϋΙΙιε ΙοεΙιιΙτ 
Ι‹οιοΙι 6ο ΜΙΝΙ! ΙιιιΙοεοΙκ νοΙιιιιΙ‹. Α εγοι·πιοΙ: οΙΙ:ΙπΙι·π 
ΙοΙιιοιοιτ ;· ει Μοτο 4 πιι‹ΙιΙΙγ ιιΙΙαιΙιιιειιιιι-Ιοπ, πιπε 
τέιηιέρεΙτ :ι ΙππΙΙπόΙει·:ι, ο ΙιοΙοοΙοε ει ΓοποΙιΙι οπιΙίιοττ 
Ι·ιιιπγιιιιο ποσιιοπ. Μέι: :πιο ιι Ιιοι·πιβ ποιπ νοτοιοκι 
ιοΙιΙιό έπεισε, νΙΙέιεοε Ιιωγπεποπο ΙέΙοΙπόο. :Ιππ 
ροπ ιι Ιιοι·πόο ιεπιέτ ΙιιιΙπιειοιτ ιοΙιΙι οι Ιιέιι·ιι Μέ , 
ιι Μ" "οποιο νοΙτ, π ΜΙθΙίΖέ8 εΙοτειιοΙιΙι, π ΜΙ: 
Ιώι· ιπέι·ο6ΙιοΙι. 3 ποιεΙέιΙγ ιιΙΙ::ιΙιποποιοπ ο πιοΙΙοεοπι 
τ” ικ-ιΙοδΙοε Μητσιά ι·οποοΙΙοτοΗ, πιἱι·ο ο ποιοι· 
πιοΕ οοπΙι Ιιπιππι· οδόοι:εύποε Ιοιτ. 2) Ε" Ι'ι·Ιο ιέε 
ΜΙ ώρΙ:ΙΙΙ. Βγοι·πιοΙ: επιιΙστόο πι.6π 2 πειρι·ει ιιεπειιΙπό 
πιο πω, επιροιέιπ ο οι·οΙΙιοπέεποΙ Ι6ΙοΙαοιη ιιΙιειΙΙ 
Βιιιύπιπο τπιππεπΙιοΙ ΙόΙεΙιπέιιι ιϋι·οιι·ο ιιΙαισοτι, ΙιειΙ 
το ιιιιοιιΙιειπ οι ιιιοΒιε ΙεονέεΙιό τΙοετιι 6ο νΙΙόΒοο νοκ ; 
οι ειίνϋΙ.όε ΙΒοτι εγοι·ε; ιι Κοπιιιτόο ΙπιΙοΙοπΙτ τοπι 
μπώ, πιιιιΙ; _ιοΙιΙιοΙάειΙΙ. 4 ιι:ιεΙάΙγ θε ιπιιιιιωπι% 
πιοιποι·πι·ι οιιΙοιποΙ ιιοπι πιοππόΙι πιοπ ο εγοιπιοΙιετ. 
Α ΙέΙεΙαιέπ πεπι πινιιΙΙ:, ιι ω; Ιοι·ι·ύ Μι, ο Ι:5ΙιιιΙι 
ιιΙοοεοΙι, ιπππο·ποιπ· 5ποροιτ ει εγοι·ιποΙι·, ο θ' πειρ 
ι·ει τπο<όΙιειΙΙ. Κ ό ι· ο ο π ο ι ο Ι ιι τ. Α: ιι"ΙκότοΙα πο 
πω, Με πέσω ιοΙνόΙ:; τι ΜΙ πιοΙΙΙιοι·ιγπϋτοποοιι 
εοΙ€ νϋτϋποει-οιΙΙιΙω ίοΙγειεΙόΙ:, ιποΙγΙ›οπ-εοΙ‹ ΜΙΝΙ, 
Μ" νΙΙιιεοο-πέιι·ειΙο πγίι·ΚΙΙιειονέιπγ πεποΙ;τ. Α ΜΙΝΙ 
σε εΒόεπεπ ΙόςΙΙι·οει, ι·οπάΙ€ινΙΙΙΙΙοε Ιο1ιοτο νέι·τοΙ 
ιιιΙΙοΙνο, ΙιοΒγιέπ πιο"οι·οπγι ποεγοι58ι·ει εΙΙέι€γιιΙνει, 
ο ιιω·οπ οιοιι ΙιοΙγοπ ει πιοΙΙΙιέιτηπ-Ιόποπγ ΙοπιρΙιγ 
εαπ) ι5ΙαιΙ Ι'ϋ1οιι·ιοΙνο νοΙτ. Α ΒοιπΙΙ-νοποιοΙαποπ, 
ιποΙγ οιοΙαιιΙπππΙ ΜΙΒ έε πωπω νοΙΙ, 3 Ιιωε6πγι 
πο", ιιιοι·6, πιτ”, ο οι·δεοπ Ιιοιπέι :παοκ πγιι·Ι4 
ιιιιιιονέιπγ ιιιΙιιΙιιιτοιι:, ιποΙγ ει πγΙΙΙειιιιοτ οΒόειοπ Ισο 
τϋΙτό. Δ πι] ιιοΙε νόι·ί, οι οροΙιύΙγο8 πονο:: ορι5τ. 
ίοι;ΙειΙτ ιπειεεΙΙιειπ. 3) Ε” ΜΙ ώρΙΙιΙΙ:, ειδε έο ο86ει 
πέέεεοπ ο2ΠΙετοΙτ.ΙοάπγΙκόπόΙ , πιοΙγ οΙοΙπω ιο πεπε 
πεΙΙ νοΙΙ;, ΙιόεδΙιΙιεπ ιιγιι€οιΙτ άΙοπι ο Ιπιεπό εγοι·ειιΙ:Ιι 
Ι6ΙοΙιιι6ο ιποΙΙοτι ο οποοποι επ ποπι πειτε, 2 πορτα 
ιι Ι6ΙεΙαό: ι·οειεππΙιΙι πω; ει ιποΙΙΙπιο ιπιιιιΙώΙ;Ιοπ νοΙΙ, 
ο ΜΜΕ ει ι·οΙιοει: πποηοι.ι Ιιονοοοπ. Δ ΙιειΙΙππιοιΙιέιε 
πισω τοπιρο, ποιο ΙεΠιέΕ ιιοτπιπι ΙὲΙοΙιι6οτ οοπι πω; 
«Ξειιι·ο, ει Βιοπιπιπο ΙιιιΙοΙππΙνιππ οιΙιοτοΙιΙα νοΙτ; ιι 
πο: ιοιριιιωι ο πγοιποιοτει ΙσποοΙπιπο. ΝιιιιἐιΙγοΙι πιω 
ποπ Ιιειεποπ πέΙΙιϋΙ πΙΙ:ειΙπιπι€ιιτιιιΙα, ιι ει: ι€τΙοε ΜΒ 
ειιιγ ΙιΙΙι:5ιπγειιοιτ. Α ΙόΙοΙΩόε οΙοιοιιοπο Ισα, Με 
ε.πόΙππι·ιι6ποΙι άΙΙοιΙειΙκ Μ: , ο Ιιέιπγέο πιοπεπϋπι, ε. ο 
€γοι·πιοΙι 4 πεφτει ιιιοπΙιπΙτ. Κόι·Ιιοπο ιοΙ ει!. 
ΜόΓ86ΙΚθκ νιεοιοι·οο ν6ι·τοΙΙεέε ει Ι'ο_ιποιι , ιι ΜΙΝΙ 
π6ποΙ‹ ειΙιιύ Ιιιιι·έΙγει οΙπιιι_ιοιιιιΙνο, ιι Ιιο26ροϋ νότ 
τοΙ 86111680., π ΜΙ ιποΙΙΙιέι·ηοϋτο8 οΒόειοπ ιιιοΒιοΙνο 
ΥϋΙ'ϋ8θ8 εον6-Ιι:οαΙιππγπμι1, πιοΙι·Ιιοπ Με ιι6ιι·ςιι 

ροΙγΙιοΙ: ιιοιΙώΙιεΕ; ο· ιιιοΙΙΙΙι·ος ΙειΙππι π' Ι:ΙΙΙιδΙ198 
ιι ειίνΙιοι·όΙωπ "πιω ΜΙ1°ηιά|:, πιοΙγοΙ: π ΙΜ; πιο!! 
ΙιοτηειΙενοΙοι οποιοι.ειροοιιοΜΙμ π ΙιπεΙτέι· ι·όιωοιΙ 
Μ, πιπιπποπι επόειοπ Μιι·ιγέιε, νΙ:ιο:-ειιι·ειιεπίππ 
ΙειιιιειονιΙιππγεΙ Μονο; ΙεΙΙΙοπϋποιι ει Ιέρ πιοιπποπι 
επέειΙσπ πο νοΙτ' Ι5οι·ΙΝιι. Α "οιιιοι·πιιΙε Μπομπ 

ιιιΙεΙιπι·η·Αμ Ι:ϋππγοπεΙ πιο” πιοποοΙΙιο16. 4) ΠΒιβ 
"οπο, ι'ι]ειΙΙΙδΝ, ΜΙ ΙειιιπέΙτ, ο οΙοΙπω πει ιο 
820ρ0Π.. Πάει ποπ τπο€νο€ετΙ;ο ο οποοεει, π)·ιιαΙιΜΜ 
Ιειπ κα, ο "οπο πωπω: Ιιειπεοπ Ιππι1ιέιΙτ. Δω 
πορτα ιι Ι6ΙπΙαοπ οιοιοι€οι.ι, 6ο οι·6ΙΙ:ϋποτ: Ιοτι , π 
ΙιιιΙΙΒΜ6πιιιιι Ιπιτει·ιοιΙτ Ιιοι·86ει πωπω" Μ, ιι Ιππι 
τπιπε ιιοπιπιι οι·επιπέπγτ εαπ πγιιιτοιι., ιπιπτιιοεγ ο. 
Ποι·πιοΙι Ιποπ πγιι€ΙιιιιιιτΙ:ιπ νοΙΙ. Α εγει·πιοΙτ πιο; 
ποπ πειρ Ιιιιι·ποε 6ο Ιεοπ ΜΜοο ιιι6Ι:Πι·ΙτέιιοΙ: ειπα: 
πω ιπεε. Κ ω» οπο ιοΙπτ. Ήποιοι·οο τιιΙτοΙτιι6π 
οπνόιι ποοιΙΙι·οπόπωΙ ιι Ι'ο_ι- 6ο πωπω; ιι Μι: απ· 
ιιιέ_ι Ιποπ ΜΠΑΚ ν:ιΙάπιιΙα. ΑΙοΙιΙ› Ι.ΙΙιΙδποΕ ιιΙού Κα· 
ι·όΙγει πειΒγοπο, τϋιπϋττοΙιΙι, εϋΦέτποι·πο ο Γίποπι Ιπ 
πιπνέπγΙιππγονιΙΙ πιο” νοΙτ. Β:οπ ιιιο:ΙδποΙοιιιοτπι 
Ι'οΙο·Ιοιόπ απ» Ειοι·ιι6πγΙ , τόπίπτ 82ἱΙτἩ8, ι·έοιιιιΙ: 
εϋτα-νοιοε, αϋιιιοα ΙιοΙγ τιιριοιιιιΙΜοιο; πιοΙμΙΩΙποπ 
πόΙιππγ πιιιΙσποιπ ροι:ο:ποπιιι "Μ, πιθΙιεΙπι· ιιιπι6Ιι 
ΙέεποΙ τοΙνο. Α πιέιιοι:ΙΙΙ: Ικειι·έΙγ νέι·ι·οΙ Ι;ϋπιθΜ νο”, 
ει ΜΙ πιώ οειιΙι ΙιοΙγοπΙιοπτ νωωιιιιι ντιπ; ιι πότ 
ποΙι εοποιονοΙο ο ει πιοΙΙΙιέιτιγπϋι·οιιοΙε οιιιι·ιιιιιΙι νο 
Ιάπ:ιΙ:; π οιινΙιοι·6ΙιΙιπ Ι‹Ιεεό τοΙιΙ1 επικό; ιι "Ν 
πιιπποπ ιιι·οεοΙΙιοπ πω: ΜΙΝΙ, Με: νέα ΓοεΙπΙι, ει 
ιι ΙιΙΙΙοιιηιικ νιΙιΙιποο-ειιι·Επ ιιι:ιονέιπγΙιοι·ιγάνειΙ Ιιονοπ 
Η νειΙπππΙ(. (πω. .πωπω ΙΙ; Ι:.'Ι:.° πω". 8τειει€. πο. 
ΧΧι.ει.4). Π η Μοοιππιτ 

Ή8. ΛαΙιιΙόΙιι οι ΙπωΙοιιι-Επ1ικΙσπόπ 
(ιιππΙππιοι Πη·πιιΙσππι) ") ίδΠΗΗ Λέει: 
“ποιο” Μ. ΜπποΙιπιογοι·86Ι πιω 
ποοεπιινοπ οι ποτοἔεόΒποΙ‹ _ιοΙοπ Ιπποπιέιιιγοε έΙἔ > 
ΙιΙιεροπη.έιτ, εΙιΙΙ:ιΙπποΒγοπ οι εποτιδ 2ιπππΙ: πιω. 
Ιόιιγο πιιοιιι νιιοπέΙιιτέτει, ιποΙγποΙ: στοιΙπιέ 
Με ει: 8Ιέω1 ΙιονοΙΙιοεδ ροπτοΙιΙ:σειπ ΙοεΙ.ειΙαι8 

 

θ Μαι ΙπΙι·Ιι·Ιοιιιι·ιι ιι6ινο ππιιγΙΙ. πιοποποιοΙη 
πο" ιιιοπ ?οποτ, πιοΙγ οσοι; Μπ 10,000 
ίιΙωιΙππι οτνοοοΙτ Ματσε ΙεΙεσΙοπ πο” οΙδΙ'οιιι·ΙιιΙη 
πι1πτΙοιιποι· 1-3 ένω οΙγ εγει·πιοΙκοπ «ω, 
ΙεΙΙιποΙι Ι'οΙΙ:ιιτοοεοΙΙι πω” ο πεγνοΙοΙΙ£ ιι"πο· 
νοιοτΙ: τιιΙτοπγόοιεΙΙ έιΙΙοροτΙπιπ νιιΙίιππΙιπ Α 
ΙιοποιοΙειτ ιι Ιιοποοιπιιιίεγ οιιΒιιποκιιιι6ΙΙΟΕΙ:ι 
εοΙιΙιοτ εαπ πχΙΙνέιπίτοπι Μέι Ιπποπ ο Χορρ 
ΓόΙοι ποιοι ΕοΙππιρειιι παω, πι" οι:οΙ ΙΒΙ 
νειΙΙόΙοε ΙοικιιιΙτ πιο; εογιιιοι·, ΙιοΙ πγιΙνάπ 

ΙΙ 
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πειΙτ. Αιοιι,μπιέιτ οογειοιι_Ι:ϋπιο πιο αιμοπ 
ωΙ:Μι, πιοΙγ εποτιπι οποιι ι'ιιΙοι3οιπο έγοιΙττοιι 
ει: πο), ιι3Ιτοπγοε:οιονοΙ ΒοετοΙ:ϋινο )οΙοπιιτ 
πως, ΙτοεδιιΒοπ ιποο ιιιΙώοΙ› ιποποτδειινο το 
πιο. Εποτι αιροοιιιιΙοιοόΙ ο οιοτιδ ποιοι ΠΠ 
νΙΙιιιεοειτοεοΙτοτ ω Ιτόνο8ΙτοποοοΙποτ πειτοΙτοιιΙτ 
Ιτινοππι, ιποΙγο1τποΙτ οτοιΙπιοπγοι ο Ιτόνοι)το 
ιὅΙ‹: 1) Νοιπ σεειΙτ Ιοιιοτοοοοε, Ιιπποπι_ν‹ιΙὸε:ί 
πϋ ιο , πο” ο" εο)ιποιοτϋ ΓιιΙειοοιι!ιο, ποιοι 
ιεοπ _ιοΙοιιιιοτοε Ι‹ότιοοπι ο Ιτοποοι-ιιιιτιογ (οι 
ιΙιγιππε) Ιτότοε έΙΙοροι)οιιό! Γιι€ιέ. 2) Βιιοπ Βότ 
ιιιοπι εοΙτ οοοιΙιοπ ΒεεΖοΓι1% όο Βγο!ττοπ ειέιτ 
πιιιιιΙτ ιο ει: ιιΒγ-τιΣΙιοπγόοποιτοΙ. 3) Βιοπ ειπω 
ποιε7τπέο ΙιοΙγΙιοΙι οΙτοιί ο ΙοΙιοιπο!τ, πιοΙγοΙτ οι 
Ιιοτοε τΙιγπιπο-πιιτίΒγΙτέροπ ΙιοιιιειΙτ ιι ΙοΙοΙαέοἰ 
ιιΙοεο!ττο. 4)ΨειΙοΙιέιπγε2οτ οποπ _)οΙΙοπιιό ίπ 
Ιειοοιόο οΙδιοτιιιιΙ, οΙοδ ιἐε κι ΒγειιτοτΙι.ιιι ποπ- . 
οιιπΙτοτ οιοιι ΙιοΙγΙιοΙἰ οΙτοΙτ Ιτιιιοιέιεύτοι Ιστοί 
ιεπΙτ. Μοτο 5) οεειΙτ οΙτποτ ιοΙάΙΙιοιππΙτ οΙτειιοτι1 
οιΙΙτοιΙπιιιιι!ιετ ει Μ1ΙϋποίοΙο οτνοεοΙ‹ πιο ομιιιΙοτι 
οιοι·οΙτ. νότιιτιι.οοοΙτ ιιΙτιτοτ ιπΙιΗποιιτ ΙιοΙγι, Ιιο 
Μπιτ νιΙι!ιο;οο ιιιδοιπΜ νέττοτΙόοέιεο!τ άΙιοιΙ _)ει 
νοΙτειιποΙ‹; ειτοποειπ πιιποοπ)τοτ οοειΙε ΙιοΙγΙιοΙιοΙτ 
Ιοειγοπο)ε. θϋτοεοοιΙ!ορἱιό οιοτοΙτ πιο οπγιιι1Ι 
ΙιοιποΙτ οι οΒγοο τοΙιοπιοΙτ, ο ο πιιιιτι ἔγειΙττειτι 
επι1ΙτεοεοεοΙτ ιο, οοοΕΙιοΒγ €γοιτοτοοοιι μό 
φωτ ογειπάπτ πο στοτοεεοποΙτ. ΚέιΜιόΙτ ορροπ 
πο Ιιοε:πἰιΙι:ιεεειπειΙ:,πιἱπιποἔγ έιΙιει!οΙτ νοτιοΙοοιι 
εοΙτ οΙτοιιοιπειΙτ ιο) οε ιιιοΙΙ Μό. το οτνοεΙοει 
εοπτΙππιτ οι2 ποιοι” έε Μ Ιτι1Ιοποεοπ οΙδίοτ 
ποιό Ιτιι'ο)Ιδιιοε οΙτιιούΙγοιοτι έΙΙοροι)ιΞιποΙτ μι 
νΜεόΒοπ οε Ι‹ἱοἔγοπ!ιιέεο1›οπ ιΞΙΙ_ιοιι, ω Γο 
Κάτι _)ό έε ΙτοΙΙδ όΙοιτοπο :ΗΜ ότι1τιΙτ οΙ. (Ζω 
εοΙιτ. τ. άιο Βοοοιιπιιιιο Βίοι!. ΙΜ. ΧΙΧ. ΗοΓι δ. 
1842. Μοοοποτ. 

 

πονο” νοι·ιοτΙόιΜο Ιόι:οιοιτ, νότνέτο) ειιιέιπει 
οιιΙοπιοΙ Ιιοτοπιιγ-νιτά8μΙ πο” ιιοιιΒοοπ (πο. 
1-2 οπο. ο. π·ιιποοπ 2 ότιιοιιπ) ιπάε Μι 
οοοιΙιοπ Μάιο ο οιιιπιιιιιτπ (4-5 τη. ο" 
πορτα, 2.2 ιιοιι8τοι οοιιι·οι) οοιιτϋ:Ιο τι Βικι 
ιη·ιικιοι. " 8 2 ο Με. 

δ; 

29. ΚοαΙοιιι-ίιιΙΜϊοιόιτ 6ο 38%:: 

εγο1·πιοΙππόη86ο (ΒοΙιιιιηιοἱιι) - Πτ. 
Μι π ο ο ο ο τ τ; ποιο. 5ποτιο -οιοιι το ἔγειΙετειπ 
οογιιιι Μοτο ποιοιμοΒοτ οι ει" οο ιπγιπιιο-ιπι 
τίεγιιιΙτοπγοε:οιοιόΙ ειέιττποιτοι)ο, ιπἰ πιοΙΙοιι 
ειτοπΙιειπ :Με οΙΙιιιιέτοιοιΙοπ πωπω, νοι)οιι πο 
ο” τιιΙτοπγόοποιο τοοιιιιτοο-ο νει” τοΙ_ιοο, ο 
νει!)οπ ιι Μιγιιιιιο ιιι!ιοπγοετοιο ποπι ιπέεοάΙο 
τοσο-ο. Βιοτιο ε:οτιπτ ιπιιοι Ιτοππγοπ ιποιογ:ιτάι 
Ιιοιτό :ποπ ΙώτϋΙτποπγ, Ιιοογει Ι‹ϋτϋΙΙόνὅΒ Ιοε 
οΙδοιότ ιο οι ΕοΙππιρειάτοι ϋἔγοΙποΙε, ο πο" 
οι ο πιοΙΙοϋτοε Ιοογόπιο πο.. ιο πιόε Ιιοεοπιι 
Μοιο. έπιοιιιοτ €γοπεοοΙιοπ, πιο ετοΚοιι Μει 
τιι. ΕΙιτιοι πιοε 2 Ιτότιότιοποιοι. ο οειιιοΙ, τπο 
ΙγοΙτΙτοΙ ιιΙΙιτάοοιιτ τόπιοοειιιιι οιΙτοτ)ο. (ΗιιίοΙοιποε 
.ΙοιιτπειΙ ΕΔώ( ΙΙΙ. 1842. 

Μοο:ποτ. 

80. Κηφ ΕιιΙιιιΙοιιδιω ΒγόεγΗι5 
ΜΜΜ; - Βτ. ΕΙιοτει.6Ι. Κοι Ιοπγοοοε 
νιιἔγ ΙοἔΙτϋιο!οοΙιἱ οΙτ ειιιπιιΙτ τοκοι) οΙϋ ο πο 
Ιϋπι'όΙο ποπ Με!. 1) ΤόΜιο, ΚονοεοΒοο πο 
τοπγοειοιι τπγιππε-τπιτίογ, πιοΙγ ο ΙόΒ0οὅ, ΠΙ 
τω, ε:ίν ότι πω." οτΙοπγοΚτο πγοιπνιίιπ, Ιό 
ΙοιτιοοιποΙιοποοοΙτοτ (ΓοΙοο1τΙοετ) Μέι οΙδ. 2) 
ΙτιοετοΙτι οδτοεοε Μποστ, πιοΙγ ο €γοτπιοΒο 
Ι‹οτ οεοοεοιπδε ΙιοτιιΙτοιιιι ιποοΙορι, ο @βιρ 
Ιιιιπ, ιέιιι ει ΜΜΕ οε ειινΙιοπ ιο τουτο!) ο Ιο 
ΓοΙγέεύο:ιπ ει: ει”, ΒοτιποενοΙδ ο οτ οοέει 
ιοο;;τοποετοττο ΜΜΜ, @τοπιο )οΙοποιο1τοι. 
ο ΜΜΜ ποπ οΙδ. Κορρ ειοτπιι: οιοιι οικειο 
"ο )οΙ|οιπεδ $ϋποιοιει ΙτϋνοιΙτοιδΙτ: 1) ΙιΙδειει 
ΙτοπΙτοπι.οοίιΙΙό, οΙοε ΙτιεΗιίιο, οε οοιιΙΙγιιΙ δεο2ο 
ΜΜΜ ΙόΙοπιοει Γο)ιόόπο. 2) Βιιοπγοε Ιι:ι_)!οπι 
ο2οπ εΗΙοροτοΙτ οΙδΙιοποιοΙοτει τοιοπιθοο8-, οι·δο 
είτιέιο-, όο ινοειτοτ. 3) Κο:ϋποοεοοοπ ο πγοΙν 
ποΙ‹ πω. Μπι οΙδίοΕνόεο. 4) .ι Ιτοόοε:πιι 
τίἔγποΙτ τοποοΙΙοπιοε πτςγοΜιοΙοεο. Α ιππο 
πιόπγοΙτ ϋεε:οΓιι%όεοιΚορρ ΙτϋνοιΕο2ὅ!ο€ ιππ 
€γοτιιι:ει. Πο νοΙοιπο!γ ιποΜό Με ΑΜΙ οι πει 
€γοπΙιιιΙτ, ο ο Με” ει πιοΙΙΙτειο πιοΠεδ ιέιε ετο 
Ι‹οΙ›Ιι ιιτοεοοοπ όοετοπγοιποτι Ιτοάο52 Μιάου! ; 



Ν6- ἐιι ΒγειιιιοΙιΒγόεγιειιι. ?επι 

ιιιιιΙιεόΒιιόροιι ιιγοιιιιειει ι;γειιιοι·οΙ ει ειιν ιΞε ω" 
οόόιιγο!ιτο. ΒιιιιοΙιι Ι:ϋνειΙιεπόΙιειι ει νόι·Ιιοι·ιιι 
@ει όΙοιιιιίινε:Ιι ιιιοιεειεειι ιιιο8ειιιειιΙνειιι, ει Ιό 
ΙειΙιιόε 2εινειι€ειιι!ι, ε ειιΒέει!γοεεει Ιέπειιι ιιιίέ 
ιι ειινιιοΙι, ει: οιιέιιγο!ι άι: ιϋάδιι ι'οε:οι·οιο ετοιι 
ειΙιειὰειΙγι ιειιιότ ιοΒγϋει, 8 ει Ιιαιοειτ ιιιο!ειε 6ει 
ειοε:οι·ίι]ει. - 

ΑΙεινεινόιι ιιιειι· ιιιοετ ιιιιιιά Μαι τιιιιειιιό 

ιιγοΙιοτ ειοι·οε νι:εΒόΙειιιιειΙι, ιιιο%γδιϋάϋιιΙι, 
ιιιιιιέρ ειιοΙιιιειιι ΙοιςΙιόιοΙειιΙοι οΙιει ει έγειιιιεΙι 
Βιιοιι6ιιόεέιιοΙι ειΙιειὰειΙγοιεἔιεὲΒειιι Ι'εΙιειιιε, ιιιοΙγ 
να” ει: ιι]ειϋΙϋιτειι Μάι· ιιΙεδ Ιιοτειιιειιι ιιιιι 
τειιιει ΙιοΓο!γειείιτ, νει” ρθω σεειΙι ειιιιιοι· Κω 
τΙδόιιι, Με ει οεοοεοιιιδΙιοιιιειιΙι ιιτόΙ:Μ ίοιΙὅὸό 
ειἐνοΙειιοιι νειιιοιιιεο!ι εΞΙΙιιιιιι Μ, ιιιοΙγειιιιοΙι 
οΒγόιιι όιιειΙΙόεει€ειτ οι όΙοιΙιειι οΙδΙιόειιτειιι6!ι 
ιέε ΒἱποεἰΚειιιἰοΚ ω. ι:2Βιι Ιόρ τοι οιοιι ιω 
ιειΙοιιι !ε%γειιΙιτειΒιιειιι ει 3- ό8 10ι!ι Ιιόιιειρ ω”, 
ε Πει οΙόιιιι ΜΙδόϋιτ Μ, ε οι ιιιιιιι ιιιοπιιτει 
ω, ειιι!ιοι· ω οΙ Γδ ΜΒΜ, ιιιιιιϋιι ει: ειἔγ- άι: 
ΒειιιιοινοΙδ 1ιιίο]Ιδειόεό!ι νέΒέιιοι ιειιι·ιιειιι, ει 
Γειιτιό!ιοιειι Ιιο2ειιοόιΙμ ε ει ι“οΒιειει Γοιγειιιι Ιω: 
άδειιΙι. Ηοἔγ θεου Βοιει€εόΒιιοιι ει νόιΙιοι·ιιι€όε 
ειιιιω τύπω, Ιιότει!ιοόιιιιιιιι ιιοιιιΜιοι; εποπ 
Ιιειιι ιιιόε Ιιόιιιόε ιειιιιέι, νειΙ_ιοιι ει Ιιειιοειιιει!ι Μι! 
ιοιιγόειοιτ να” νόι·ιοι·ιόόειει ειΙΙειροι_ῇει ιιιιιιά 
ποπ ει€ειΙγ ιέε Γομέιει ιιιιιοιιιέιιγο!ιοτ ειδιάιέιι 
ο; ε νειΙ]οιι ο τοΙιιιιιοτΙιειι ιιειιι ιιιιιειιιι› οι Μο 
€οιι ιιι;ειιιΙιειέ€ο ιοΒιοείιιιιιιό-ο, 568 νει!ιοιι οι 
ιιιοΙεό οΙιοι ιιοιιι1ιοΙΙ-ει ει ιιιιιίέγι·οιιόειοι· ειΠει!ει 
Με ΙιετοΒ Ιόιό!ιοιι, ε: οιιιιοΙ‹ ει Ιιιίο]Ιδάέει ιο 
ΙγειιιιιιοΖι νἰεε:οιιγειΙιειιι Ιιει·εειιϋιιΚ? ιιιἱ ιιιοΙΙοτι 
ιιιέ€ ειιοιι Ιιιόι·ϋΙιιιέιιγ ιε ω!ιιιιτοτΙιοιι νοειιόὅ, 
ιιιὶε:οι·!ιιτ που ιιοτοἔεέ<ἐ €γει!ιι·ειιι ϋιϋΙιϋεϋὸἱΚ, 
ε Μ" ιι€γειιιειιοιι οεειΙειάΙσειιι ειιιιιειΙι ΙιόνειΙιει 
τόιιοιι ιιιειι‹ι ιιιιιιιιιοιι εγειι·ιιιοΙιεΙς, "Μια ιειιιόι 
οεειΙι ει ΜΙ; να” ΙοειιιΥοΙ: ΙιειΙιιειΙ: ιιιο€. ·-· 
ΕιιιιοΙι Ι:ϋνοιιιοΖτόΙιειι ειιοιιΖδ έγόεγιιιόόιέΒειιι 
ιιοιιι οεειΙι ει Ιιειιοε2 τιιΙιειιγόειοιτ ε3ΙΙειροιιέιει, 
ιιειιιοιιι ιδιιέρειι ειιιοιι ΓόιιιοΒιι οιιιΙιτοττ ΜΜΜ 
ιιοε ΜιιιειΙοιιιιει ϋἔγοΙτ, ιιιι έιΙιειΙ ει Ιοεοι·οιΙτιιό 
ιιγειιοΜι οι·νοεΙέιει ειιιοιιο Μι πω. -- Ειτε 

ει Ματέι τόΜι !ιόιιιδιώιιοιοτ ΜΜΜ, ιιιοιγειιιιοΙι 
Μέι οΙειιιο ιιΒγειιιει:οιι οεειΙειι! Με ΙέιτειόΙειε 
οΒόειιόεεε, οΙεὅειιιιΙϋπ Βιι-εγει·ιιιο!ιότ ιΙΙοτι, 
Μ ει Ιιοόοειι“ιι!ειεΙοιιιΞε Βοειειειει 6ο ειοΙΜ Μίσ 

!γειεει ιιιε&ιι ειΒγνίιιιόιοε @Μι ω” ιιιι·τοΙοιι οι 
Ιιειιι. Μιιιιι κει εεοι!ιοιι ει Ι(θάθΒΖ τύΙιειιγόει2οιι 
έΙΙειροτιιειιι ιιοιιι ΙόιοΖοιι. Α Ιιειιιιιιειιιιιι ι_;γει· 
ιιιοΙι, ιιιειι· ΙιοιειιιειΙι εΙεδ Ιιεπειιιοιι @πιει 
(Μι!οιισοΙιοτή Ι:ειροι.τ: ε ει: ειειιιιιιειτόΙ ιιιοΒιιι 
ιιιιό!ιοτοιι. 4- ό8 Μιιι εγοι·ιιιοΙιο ει οεειΙΜιιειιιι 
ειιιιτο ιο_ινειι·ειε ε ο8γειοι·ειιιιιιά Βόι·νόΙγΙιόι·ο 
Ιόνόιι, ει: ειεειιιιιειιόΙ “Με ιιιιοιιινο πιει 
τειιιοτι. Α θ €γει·ιιιο!ι ιἔοιι οι·ι”ιε, άι: ιιει€γίειιι 
«πι, ε Ιιοι·ειιιειΕ εξ όνόΙιοιι ιεε:οιιγιι Βόι·οεϋ!ι 
Και, ίο]Ιιιιιιειάνειιιγ ΙιιινετΙιειιόΒειι ιιιιιΙι. Η. 
Α 7-Ηι €γοι·ιιιοιι ιΒοιι έγόιι€έιι ειΙΙιοτειειι Ιόνέιι, 
εγειιιι·ειιι οιιιόεπέει 2εινειιτοΙιΙιειιι εισιινοόοιι. Α 
Μι εγει·ιιιε!μ ιιι ριιγειοειι !ιιίο]ΙδάόεόΒειι ο 
θ-ιιιιιοι ιεειι ιιειεοιιΙΜι, Μ) Ιιόιιειροε Ι‹οι·εΞΙιειιι 
ΙιοτοΒοάοετ ιιιοε ο!γ ιιιιιοιιιόιιγειι και, ιιιοΙγοΚ 
ει Κορρ ίιι!ειιιοιέιεειιιοι @Η ι·οιιοιιοΙι νειΙἐιιει!‹, 
ειιοιιΒειιι ιιειειιιΙγοΙι ιθμειι ειΙΙιει!ιιιειιέεει, Μάο;; 
Βοι·σ€ειώεοΙι, ε ιιοΙεδΙοε ΠειΙοιι:ιοι εέιΙιειΙ σ€όεεεό 
θα ιειιιέι νιεεπειιιγοι·ό. - Ι.ιι€ιϋΒΙιοΙειιό! έπη 
Βγοι·ιιιοΙιεΕ ΗΜ οιγειιι ιιιιιοιιιόιιγειι ιιιιιτειΗιο: 
Με, ιιιειγοιι Ιοεει!ειΒιι ει Κορρ Γιι!ειιιο:ιιεειι·ει 
ειιι!ό!ιοΖωτιοΙι; ε ει Κιόι Ιοιι6ι·ει€οιιιιιΙιι Πιι οιειι 
Βιιιοεεόε ΙθΒιιειι€γοΒιι ίο!ιειιιειΙι εΞι!όσιειι]ει Μι. 
ΜἱιιὸιιγόῇοΒιιεἔΙ ιιγιΙνειιι Μι Μ' ειιιιιιιοι Με» 
ω”, ειιιἱὸϋιι ειιοιι ιιιίίε:ειιι !ιδεο!ίτοιιι, ιιιοιγΕιοιι 
ει Η €γειιιιοΗιοτι Ιιιίοι!ΜόεοΙι 66ι·ωιιιιο!ς ει νο 
ειοιιοΙειιι ιιόιεόεοιι ν ΙιινϋΙ ει: ει€γ ό8 Βο 
ι·ιιιο2νοΙϋτϋΙ μια. Α Ιιέιιιοιιι ΙιόνειΙιειδ 
ιέγοι·ιιιοΙιοι, νειιόειιιιιιιο8, οεειΙ‹ ει ωινειιιιειΙ: 
ιιι€01°ο 6νιει ιιιοε ει νοεπό!γοε Ισειιιό!. Ειοιι Ιιόι· 
ιϋιιοιιιέιιγοιιιιδΙ , ιιιοΙγοΚ ιι ἐγει ιι ει ι ο ιι οεει 
Ιειι1ιιειΙι Βγει·ιιιοΙιειιι ωρειειιειΙιειτιειΙι, εειΙειιι ειιοιι 
Βιιοιιγιιέιει ΙοΙιετιιο νοιιιιι: ιιιιιιιέρ ο Κοιιρ ι“ιι 
Ιειάοιειεει ιιειιιι εειιειιιιοιιιϋ Β0ίε0€868,.1ΙέΙΙΙθΙΙΙ εκει: 
ει” Ιιόιόε ιιειιιτειΙοιιι εειῇεἔιιε:ειι·ιι ιιιόιισεΜεει, 
ιιιοΙγιιεΙι οΙιε ει" Μ” ο ιιιιι·ί8γι·οιιόειει·, ό; 
ιειρΙέιΙΙιοιε3εΒειιι, Με ι·όειι νειΙειιιιοΙγ ιτΙοειιειιι 

ιἱι 



:Βα Ν6- 6ε €νοι·ιιιο!κενόενωιι. 

ιει!κιιιι, ιι ἔ.οι·!ιιοιειἔγ 68 _!:.ὶε δεν πω 
νει!όεό!ιειι, Ι‹οιτοεοιιι!ὅ νο!ιιει. - 

Α1ιο!εεειέ€ Μ! !'δι·έειι·ο οει!!!:: οι" οι· 
Βωι!0!18, όε ε” άνιιιιιιι!οιιε ειοπινοι!έετο ε 
_!π!!!ώ !!!ιιιιιιιόπινεΕ ιιτέιιι, ει !ό!ο!αόει ἐ!ο!ιιιϋ 

!ισιωΒοε έ!!ερο!_Μι·ει, ε ιι πιιτ!ενοε νεφώσ 
!!!ει!δΜΜπε!: ;ι!ωό!ι!νοπάεύι·ει. 

και !;όιεό;;οε, νει!_ιοιι :ι Βοτ!εε:ιιιιι·ων 
.0!!02ό!8=θ 8 &εωμέΒιιοΙε; νει!όε:ιιι!!!ι!ι, Μ" 
Μα! ό!00ιιιι!! :ΜΕ ο!ι!ιοι· ω! Βϋ!ϋπιδε ο!κο! σπα 
βιειινωέετο, Ιω οι ο” ιι!δ!ιοιι ει ε!!αι!έιιιοε 
1ο_!!δι!όε! Γο!νειιιιιιιει!, ει ιονέι!ι!ιι !οι!6ε!όειιο!ε 
πιικ!οε ίο!νειιιιέ!ιο!! ΜνέΙοει!έεό!σειιι ει!ωι!έι!νο: 
ΗΜ. Β,ννοε 4-350!ΘΗιοπι @ΗΜ ει Κορρ ΜΗ!!!) 
;;ξεει ι!εϋνο!.!κοιι!ό!ιοπ ιιιεε!ιοΙιεΕ!ιειιι ει Μιάου 
μηνο!ι!:ιιι!νει πισω τει!ά!ι.εικοιτ; €νιι!‹ι·ειιι εποπ 
!ιειιι !ιοιιοιο!!ει!πιιΒ ο!νειιι _οενόιιο!‹ ΙιοΜοὲιοΙ, 
Με εο!ιει Γιι!ειτ!οιὲεἱ _!ο!ε!ε!ιοιι πισω 
ειοιινοὸτο!‹, ε ΜΒΜ! :ι !‹ο‹!οει Ξεοιι ω» 
Εν ο!ι !ι ιι Ι νε ιει!ειΙ!ει!οπ: ιιιι!ιί$! !‹ϋνε!!‹ειιΙι, 
Μ" οπου Βε!οἔεό<ἐ ο!ό!ιοιάεε!ικι ιιοιιι οσει!: 
έ!εωιίινεε !ιειιιειιιι €!γι18111!Ο!18 !ιέιιιαι!οπιιιειΙε ιε 
Μου Ιω!! !ειιιι!ε. Α: έι·ιόΜ ιάεΒΚότ οεει!‹ !ιο 
νεεει επειινοι!; !88!ιι!ώω1 που !‹!εΒο!‹ νειιιιιει!ε 
13ιο;Μιι!νε, πιο!νο!ε ε! τε!ρ!έ!Κοιε!ει όε πιοι€έ 
εἰ, ε ει: ότιό!:! όι5 τοιινόειοι! ὸΙειΓο!ν!ιιιιο! 
!αϋινο!ρε!ιβ ό!ο!ιι:ιί!νο!!!ιο: Μι·τοικι;ι!ε. - 

Μαιο, ΜεοΒο! ό8 Βιιιι€ετοι!τ, Εικιιιοι 
πω! ν!ιεεέι!οι!έσε!!τ Με! ιιισιτ!ιιοιιι !ι!ιοιινεόε!Β 
οπιεΙ6!‹, τιιι!α5ρ σε ΒαΙοει ειιι!οιόε ιιιέιιι ιι€6-. 
και 2-!Ικ όνιε ιιὅ, ειιιιτ!!ιι ο 50-51: έινιε νε!! 
8.οι;ι!!ειιι ιιιειπιτ!, ε σεει!: σπιτι !ε!δτό! !ωιι!νο 
ΗΘΗ!! !ει8εειιι ο!!ϋιι!!;; πιώ!!! πιει€έι!.ό! !:ϋνο!Βο 
ιὶΙ‹, Μ" ειιιιιει!ε επει!ιε!ειειοτϋτ!οιι ι1ειΒγ0!3!;ι11 
]όεε, ε ιι; νικά!! !”ι!ΒΒό ιινοιιιετε!εει ει !.ϋτ!δ!ι όε 
!σει·ιιι€έει ό!ειιιιϋνο!ιιιοΕ, 8οιιι ε! !ιι!ειι!οιόε!: έω 
Μπα, εαπ κάν; ειιιιιε!‹ σένα το!ιειι:ιιιιιι το! 

@φαι Μο!οι!ιο!!. Β!!οιι!‹ο:ὅΙο8 $όιιν!0ε08ειι !ιο 
Ιι!ιοιινί!!ιει!π! ιιιιιια!ει:οιι Βνει·ιιιο!κοΒιιέ!, Με 
Κορρ !ιιΙ:Μο:άεό!ιεπ ειειινοάτο!κ, νει!ειιιιε!ν 
ι·οιιι!ο!!οιιοεεόεο! ει !ο_!!δτ!όε! !οΙνειιιι!ιειιι; !.ϋ!ι 
Μπι εϋυνέ!νεε ει!!‹ο!έιειιει!: νει!ε!ιιει!κ, πιόεο!ε!ιιιιι !ιΤ·ι·0 44, 45, 4δ). 

ἱειιιότ ώρΜ!!ι·οπέει ιιινειιο!‹ ν6!ο!!ο!‹ όειι·ο, 
πιο!νο!‹ ει: :ι!!ιειει ιιι!ι·ἰἔνο!νο! Μ1!ϋιιϋε ν!ειοιιν 
Μπι ε!!!οιαι!ε, τϋ66εοιιννοε οι” εοιιι νο”, ιιι!ιιι 
ει!ιιτο όΙο!ιιιϋνοε ε2ίν- να” ιιειΒ·γ οόόιιγ 
Ιιε!!ιαι!ιιιειε εοτιι, πω!! 8νει!‹τει!ι!›ειιι !'οι·ε!ιι!ι δ· 
ιοιι!ιειιι :που εεε! ω, !ιοἔν ει !ιε!οἔο!: ε !ιο 
τοΒεόΒ· Μό ροιιηίιιι ει€γν!Λόνοε _!οΙειιό 
ω!! Μια έε Με! ο!νοε2ιιε!‹. Βδιιεεειινο!!!ιοτι 
επιινοι!δ ἔγοτιιιο!‹ο!ε τ!!!ωιιι Ιοιιο!;ιιο!ι ιιιεΒ 
Κορρ ειετ!ιιιιε!!ε!!ό!. Ενω Βο!οεειέ€!ιοιι ειιοιι!ιειιι 
Π!! !ο!ιο! νειιιι!1ιι!ε, Μ" Α.ιιιἰι·ίἔντοτιὸε2ετἱιι 
!α!!ι!ι !ι!!!ειιγόε2ο!! πιω! ειειΚόι·οε !`ο!νειπιέινει! 
νειιι ὸο!Βιιιι!‹; ε !ιοἐν ιιι!ιιι!οιι Βόι·ϋΙιιιόιινο!ι 
Μ! :που !‹1οΒο!‹ !εΒιιι!!ι!!ι!ι Μιιαι!ιιιειεει!‹, ιιιο- ( 
!νο!‹ ει εετιιιο:ειΒν!ιό! _ῇϋνόιι, ει !ό!ο!:πόεἱ εδω! 
ιιιϋνο!:!ιο !οι·_!οι!ιιο!‹. · 

Αι οινοειιει!: Μ! _ῇεινιι!Ιετιιο.!‹ Μ!! ε!οξέοτ 
ωιιιιιο; ε!δεπόι· -? επ ιάεέτοιιι!ε_Ζοτώ! 1°ϋιέ€6 
€6τοεϋε ι·ο!ιειιιοι ο!ιέινο!ιτειιιι, ε νιεειει!ϋπές 
ειΙωὰέ!νοΖιι! ; πιιΞεοόειοι· ειΖ οπο! δ5828ΐι!88δ 
8 !ιε!δ!ο !‹ἱότει‹!ό νόι!οτ!ο(Με! :!!!ειρο!ο! ΜΗΘ 
τὅ!ο€ !ιειιιιιιι· ε!ιιιο:‹!ίτειιι!. Ηονοε νόι~ιοι·Ιοάέ 
εο!ε Με" των!! ιιειάε!!νο!:, Μάκη; Βοτομ!όεο!τ, 
Ιονοιιό, !ιειε!ιει_ῇτό ἰτειΙο!‹, όε!οε !ι!εξιιιν Ρέ28ΙΜ! 
νει!; ιιιει€ει ει !ιι!:ιτ!οιέιε ο!!οιι !εωο!ι!ι ΜΜΜ ει 
ρό:ειιιει, !ιοεειι! Με!έ ε ω!!! Με ειόειδο!!!ιειτι 
Μειιιά!νει. Ε ιιιο!!ε!τ Π! ιοΒιιιτειοτ όιε!οιιιο! ει 

πιιι·ίΒγιοτιάειει· τύ!!.οιιγόειο!ι έ!!ειρ.οηει, ιιι‹ι!ν· 
ε!!οιι εΖοτώ ε οειιΚαπιέ_ιο!ιι1ειμ ε !!ϋ!εό!οΒ οι 
!!ι!ειιινηενεεο!μ. Χϋ!ϋιι6ε όε εϋτἔε!ὁε οεο!οΙ‹!ιοιι 
!ιειιιιι:ιεοτ όε !1811ι!!ι!ειι1ν!. (ΜΗ !ινότ010€!.) !ιο! 
εὅ!οἔ ιε Μετα! -τοιιόο!!. Μωβ ιιι!ιιι!οιι ενωπιο 
Ι‹ο!‹, !ιἰ!‹ειΚορρ :ιιε!!ιιιιέ1ει Βόνοινοε!ό!ιειι τιιεΒ 
!ιει!ιιο!μ Ιιει!ε!!ιι!: ε!δ!!: ε!!!ει!!!ιιοε 8ϋι·οεϋΕτό! Ιο 
ρο£ιιοΙ‹ ιιιον;, ιιιε!νο!‹ιιο!ι ει:οιι!ιειιι πιε!ε ο!αι!: 
68 _!εΙοιι!όε!!!:, Μπιτ ιιιειεε!πιει!ι ε Γιι!ειάοιε!ειιειΚ 
ιιιιιοεοιι, ιιιιότ! ἱε ιι€νειιι ε €νόενιιιό!!οτ !άνέιι 
_ῇε!!‹. ΟνειΚτειιι ε2οτι!ιειτι νειιι ειΖοΕτιε!‹ ιτιόΒ ιιιέε 
νοεια!ε!ιιιεεο!ι!ι ο!ειιΙ:, τ. ι. επ α€ννἰ:!‹όι·οε 
!;!!2ιειάνέιιιν, τιιο!ν ΜΜΜ ει !ιει!έ!!. Κόινο!!ο 
πι!!! ο!‹οι:ει. (Πειερει·ε Ψοο!ιειιεοΙιτι!! 1841. 

Μ ο ο 2 τι ο τ. 



ΔΝὅ- ‹Ξε €γοτιιιοΙιΒγό8γιειιι. πει 

81. Πηγ Παρ;» 4'ιι1ιιιΙοιιΜιιΜ61 
1ιιοΒιομο" ΒιιιιαΙι ενόχγιιΕιδια; - 
Βι·. ΗιιΒοιιει·-τόΙ. Κορρ Ι'ιιΙειάοΖιιεύτ 520128 
20 όνι €γει!ιοι·Ιειιόιιιιτι οειιι: ΜΜΜ ιειρειεπιειΙά, 
ε ϋἔγίοΙοι, ει ιιιοιιιιγιι·ο ιιιό_ῇ:ι οΒγε2οι· εοιιι. 
Μιόι·ι ιι ΚϋιοΙοεεόΒόιιοΙε ιιιιιιει, οπιιιιιοΙ ωιιι 
.άσο εγειιιτιοΕόιι ω ιερειειιειΙι'ιεότ Ι:ϋπιοιιι, Μπιτ 
1ιοΒγ ιιιιιιιιειι ειι1ειΙόΙι,ε:οιι νεεεοάοΙιτιο8 1ιοΦοΒιιόΒ 
τοι·πιόειοω ιετιιοτιιιόΙιει ΒϋιεΙοΙιΙ› νοιοιοιιά!ιοι. 

Α 1ιοιοε 1141: εγει·ιιιοΙιο νοΙτ ειοι:ΒιιοΙι έ. 
ιιοῇὲιιοΙ‹, πιοΙγ ιιτοΙεό ιιιἱιι‹1 ιιιιι€ιι, ιιιιιιό ρθω 
εΠΠέι ει Ιει,ιο1ιιι οι;65ε6€Ιιοιι τ6ειοεϋΙτει1‹. Α: ω” 
ν:ιΙειιιιιιιτ .ο"Η: Πει εγοι·τιιοΙιΙιοΓΔΜιι ;;ϋι·νόΙγοε 
νοΙι. Α εγει·ιιιιεΙι :ιιιγειτόι-ιιι6ιιγ Μπιτ νιιιιόΙ ιιονοΙ 
ωωιι, ε 13 Ιιόιιιιροε Ιιοι·έιε ιιιιιι0έΒ οδόε2εόεοε 
νοΙτ. ΒΚΚοι· ει:οιιΜτι ιιέΙιιιιιγειοτ @Η Μ1Ιϋιιϋε ΠΗ 
ΧΗΜε τιιριιε2ιειΙτιιτοιι, ιιιο!γ ιι2οιιΙιειιι ιιιιγ]ιι ΔΗΜ 
τοΙιιιιιοι1ιο ιιειιιι νέιοιοτι. Χόιι6Μιοιι ιιιοτιικιιι εποε 

ι·οΙιειιτιοΙι ιι:ιρριιΙ κι εΙ6_ιϋνόιι , εἔγειοτιιο οεειΚ Μει 
“ω” ι·έιιιΒό εϋτοεϋΜΒΙ Ιεροιοτι τιιοδ ει Μ, ιιιο1γ 
0ΙΙιπι 0ιιΙοιιιειΙ ε ΟΙοιιιιι Τιιι·τ. ρ. ιιοΙις. ι·οιιι1οΙτοιοιτ. 
Βια: ιι Βϋι·οεϋ!ι 4 ιι€τιε ΙαιιιιιιτιισιιιΙι, ειποιιΙιιιιι Ιώ 
νειΙιειδ ιιιιιοιιιόπγεΙε νόιοτιοΙε 6ειτο : ιιι68 ΙοϋΙοεϋ 
μιι›ω ΓεΚνέΙε, ιειωιΖω ιιεΙιέιεύε!ιοτι ειετινοάοΜ., 
ίοΙιιιοΙδιόΙιδΙ ρειΗΒ ίϋΙνότεινόιι, Μέι Μετα Μό Μή 
ιά, παει ιιΜοΒ (58 ιιιιιινιιιιγειίιιΙί, ΜΜΜ ιιιοι·ε6ιοΚ 
Ιι-ιτιέεΙ:, πιω 8Βγειοττ8 όΙοεοιι όε νέΚοιη·ιιιι ΝΗΜ 
€ιιωιι , ιιιιτο ιειιιότ Μ Ιαιάνι1, θε νιιιίιιτι κα. ΟειιΙι 
τιιοετ ΒοτιιιοΙτ ει ε:οι·ι6 Κορρ ειειιιιτιιΜι·ει, ιι εΙ1οιιο 
ει: επισηι ιι:ιειιιέΙτ εΖετοΙ‹ω τοιμιιι. ΡΙοτοε πω, 
Κι.ι!εδΙση; ρθω ιόεγπιοΙοιι; τιιω6ιωι, ε ιΒιιιιιγ-Κοιιό 
ειιϋι ει Μάθε; ι6_ῇ6Ι‹6ι·ει ιιιιιιιιιιιΙιι. Μου ειιιτεΙι ιιιοΙ 
ωιι ει: ιζιΙΙειροτ εΙο_ῇ‹έπ _ιονιιιιιι Ηιτειοτι, Ι:όεϋΜιειι 
ΑΖοι1Βιιι1 οειγειοι·το ε ι·οιιιιιιιοΙ: ΜΥ οτόεο!ι βοη· 
ιςγειΚοτιαΙωΙενόιιοΚ , ἑιΙτειΙἀιιοε Πωσ €ϋτοεϋΙιΚΘΙ νει 
ΒγϋΙι·ει , Μ" ει επικό ει ΙιειΙΔΙοε ΜιτιοτιοωΙτ απι 
νέιι, ε ει Ι:ειάειιΖ ιιιΙτειιγι-Ξε:οτ οε:ιτι6_ῇ6ι 
οΙνοινό11, ρόιεπιειΙιο; ίοΙγοιιιοτ1οιι, ιιιοΙγοι εΙο_ῇόιι 
Πει1οπιοΙ Με ειι1ειθμιινειΙ ριιτοειιι·ει Με. Α ι·οΙιειιιιοΙ: 
ει:οιιιιιιΙ ειι€οσΙιεΙι, ε ιι6Μιιγ Μ: ιιιιιΙνει ιϋΙ«Ποιο 
εστι ιτιοεε:ϋιιωΙι, ε οι Μό ότι Μπιτ? οε:ιετι‹ιο]ε) ει' 
εγοι·ιιιοΚ πιιιιιιοιι!κοι· ιι ιεΒιοΙ:Ιι θΒό52$ό€ΒΘΠ ι·ε58ιοεϋΙτ. 

Επι” οεοι ἔγόἔγιιΙΔει ιιιὁὸ_ῇυ επιιιι.ο-ιιό 
ιιιΠει; ΙιεΒιιοιιγιΠιειιιιέ, ιιιιΙ:έρ ο2ειι Ιιει:ο€εόξι 
Ιιότιιιιιει, ιιιιιιι. "Με ειιιιιειΙ‹ ει ιιιι€γοΒιιιι!ν:ι τει 
Ι:ι1αιιοιι Ι‹ε‹1οε:εεοΙἱ όεε:οκόττοιόεο πιέΒι ωο 
ΒιιιιάίΠοΒ ιιιιιοεοιι ίϋΙνι!ιι€οειτνει. Ριι€ Μετο 
οιιοι· ιιιεΒιιιιιιειώ, 1ιοΒγ ει: οιοιι Βοτει€εό8 
Ιιόνοι!ιο2ιόιιοιι, πιοΒιιοΙωΙώειτι, ει Μάο” πιει 

€γοΜιιιιΙιεει παπι ιιιιιιεΙοιιΕοι· ιιιΜΜ 
ιἰΙ‹. Πει Κορρ έιΙΙιτέιειι η” νοΙιιει, ειιιΒοι· κι 
ΒοιγνέιιιειΕι, ιιιοΙγ Βγοτιπο!ιοΙιιιόΙ :Μπάσο Μάκη 
οΙδιοι·6ιιΙ, "Με ποπ Μιιιει!ιιιιιι ΙαιΙΙοτιο ειδ 
Ιιο:ιιιει. ΒΙδιιοτ @για ν:5ΙΙ-!ιΙιοΒόιι (0ι·ιΙιορ 
πω) εδι €ιιιιιϋιόει ω, εοΙιει ει:οιιΙ›ειιι οΙγειιι έ! 
Ιειροιοι, ιιιοΙγ οεσιιι ι:ινοΙτόΙ ιιιαειι, Μπι _ιοΒ 
μ! πιστη ιε ειετιιιιιει ιιιγιιιιοιιιιιιιιιιι ιιονοιοιιάδ, 
Ιιεισ€ειόΒΜιι-ΙιειΒοιι!ιωιιι. (Μαι. ΖοιιεοΙιι·. νοιι 
ν. Μ· Η. ιο Π. 1841. Ν-ι·ο 22.) 

Μ ο ο :ιι ο τ. 

88. Κηφ Ειι1ιιιΙοιιΜια. Κότοεοτ ιι 
Βγειιιιι2οιι οειιΜά ΒγοτιιιοΙιοιιιόΙ , Μ. Κ ι· ει υε 
Β Μ! ο € ιό Ι Ρι·έιΒέι!σειιι. 

Α: οΙεδ θεοι ει” Μι ιι6ιιιιροε ΙοέιιιγΙιι:ιτό! 
526! , Μ, Γο_ῆόιιεΙ‹ ειι·άτιγΙ:ιε οτόεεΜι ιιιιΒγεέιΒότ , ιι 
ιι ΜΒΜ” εΙτιγάΙΙ:έεοάόειιι Κινένέιι, τοιιι1οε ΜΙ'ο_ιΙ6 
ε16εεοΙ όε _ῆό οΒόε:ε6%οΙ Μ”. Με Ίιόιιειροε Ιιοι·ειΙιειιι 
_ΜιιεΙε πιά οΙόε:ϋι· ι6ϋειιιιιοε 16ΙεΙιι6ει ιιοιι6ιε6ΒοΙ‹, 
ιιιεΙγοΙ‹ ιιειρι·ύΙ παρισι €γιι!ετιιΜιειιι άι: οι·δεοΒΜιι πω· 
τιιτιιο2ιειΕ. 

Ηχου ι·οΙιιιιιιι ιιΙΚειΙτιπάνειΙ, πιο” ιι6Μιιγ πιά 
εοάρετο:τϋΙ ορια” 2 ρει·οιι8 τειι·ιοιι, οι εγετιιιοιε 
ιιιιεοιιΙό ιιιιιι€οι ιηιωι Η ιιΜιοι, πιοΙγ οΙδιιοιει:Ηι, 
ιιιΜϋιι ιιιτιοΙειι ϋεειοιιιιιοι.ι ΒόΒόιι6Ι ειδειειΕοε !ιο 
ΙέΙοΙιιόεεοΙ οι Ι. Μπι: ιιγιηινιι ιι·ιοιιώιιΚ ω; Α Βιοτ 
ιτιεΙ‹ τεεω ιΙγειιιιοι· Ιιε1τι·ειΓειΙ6 "Μι Μινι , ει: απ:: 
νϋιιϋε, ΚΜ, ιιεΒιιΙγοε, ο ειοιιιεΙε ιιισιιιωω, ει 
Παω( 6ΙεϋΙΙιο 1'οεΙειΙνιι, ει ΙειιιιιΙκ Μινε.ιειΙε ν:ιΙιιιιιι!ι, 
Μ;; Ιιϋι·8ϋε Ιιϋιιϋεόε ΙιοέΙΙΙ:έινιι1 ει τοΙισιιιιιοΙε Μ” 
Μα. Μ: ιιοιιι νέτειιοΠ: έκτο, ε ει Βοτεεεόε 8 Μ 
ω τιιι·τοιτ. Α εγόεγπιόό ο!ο_Μιι ε" ιιίιιιγτιιτόιιὁὶ Μ 
εδΜισιι ΙΜ. ΨειΙ6ι·. ·- Οιεγε1. Ζιιιοι - Ειαι·. Ημιε. 
- Αφιιιο Ι.ιιιιτοοοι·.ΜΙ ΜΜΜ, ιιιιιιι6ειι ε1Ιιοι·ιι6ΙΙιιιΙ. 

1ειι·ιιΙειεει οειιΙε ΜιεΙϋε ειεε:ιιι-οεδι·έΒ, ειέΚΓιι-ϊΠτ061ι ε 
Ιιδι·ι:ειιτό “Μ”. πω. ΜΡ.) Ιιο!ωιιόεεΚιο ΙεϋνειΚο 
Ζω. Α ΜιπειΙοιιι τϋ!ιέΙετοεοιι Ιοεγόιειετι, ει Νιότη 
Ιιει ειιοιιΙοιιιι τιιέεΙ'όΙ ένα. Ιποτιιιιιιιι Ιει-ιιιγειι·ύ ΜΜΕ 
ιιοιι6Ιιειι πιει€ΙιειΙτ. .Δ Βοιιο:οΙέιε :Με »ατι επεσε! 
ΜΜΜ. 

Ά ..Ξ εεει ιιΒγειιι:ιιοιι οεειΙέ‹1 τοτειιιοΜιτι επι 
Μαι Βιιζι·πισκόιι Γοι·τΙιιΙτ ω, ΜΜΕ :Με ιιοεειιιΙιιχ 
Μοιε ΜΒ ειπε, Μιιε8 νόμειωειι ό: ι·ϋνιά, Μι· 
εϋε ΙοιιεΙόιιο νοΙΙ:. Α ριιιιιιιιιιι€γ @Μι Με @Ιγνα 
Ιεόροιι ΜΙ νοΙτ άειΒιιιινιιι. Ηίιτιγιιιι6 Μισή ΚιεοιιΙι Ιω: 
ιιεχιιιι ει ιιϋι·Βόε , Δ εοΙιεεοΜι 65 :ιΙωάιιιγοιοτι.Ι6ΙοΕ 
Με ειιοιιΙ·ιοιι ποιο ΜΙΕοιοιι:. Ηοωησιι ιιι68 Δ Με 
οιι6ιιοικ 8ϋιοετοιιιιιιιι-, ειπα ΙϋιιοικιΙΜΒι ιηέι1ηοι 



τ224 ΙΙιεειιιγ Μάτσε :ιΙΙκιιΙπιπέαι -- πωπω τω. 

¦18118ε:Π, πιοΙγ Δ εγοι·πιοΙπω @οι $ιιΙωάπωΙ Μηπ 
εει.ό. Μάεπειρ "Νικο Μαι οι·όε τοΙιειπι , πιω Ιε π 
(Μετα πειώΠγοΚ :ιΙΚειΙπιππωτωΙ4, ε ΒοίπόΙεε Μπιγ 
ωι-ιω πωπω ιιάεπΙπιπ. 3-ειά πεφτει ιι ω; οπγΙιἱΗΕ, 
έπιΜποι· ιι ΙύΙοΜέε :Με πω” Ιιϋτεϋπ 68 τϋνΜ 
νοκ. ΒοΙεὅΙοε ιιιιΒγιι€εύ, Ι:Π!εϋΙοε ΙιωιιιΜκιιιγ. ΕΜ. 
ι·ε ο Με ΜεεΝιιιΙόεο, ε εισΒιιιΙΑΒΒ ΙόΙ0Κιόε νέω 
ωιι όεπε. ΒοΙιειιιι 0.ϋ1ιΙιέ παπι πιρειεπτοΙΒΜοΠ. Α (Με 
οΙιιιιιΜνειΙ ιι 8γετιιιοικ οεόειπ6πέι τϋΙιόΙοι.οεοπ Με» 
εισιπγοι·ό. 

Βιοτιὅ πω: ιιτόπ ἱτόΙνο νειΙειπιοΙγ οποι 
ΙέιάΙιειΙιιιπτει Ι:ϋνο0Κοιτοτ, πιοΙγ νοΙόειιιιϋΙ6Β π 
πότνό!γΙεύττιιΙ €3εειοΓ0%όεΙιοπ νου; ε Ιιοπέι 

πω: πο” πιιπποπ Ιιόι·ΒΒάιιιαΙπιπΙΚ ειοπ Μ] 
ΜΓοῇΙὅ6όεέτο δ ΙοἔΚὲττόΕοπγειΒΙ›` ΒοίοΙγάεεειΙ 
νειππειΙ‹, ε νοΙο τοΙωποΙ‹ 15. ΥειΙ_ιοπ Κορρ νέ 
Ιοιιιόπγο ε2ετιιιτ ει Μάθε: ιιιΙτοπγόε2ετο οποι 
:ιι-ο ποπ πω, @κι Ιπόιεόἔοε? Μιπποποεοπο 
ειοπ Ι‹ινϋΙ πιόι_:) α” πιειε άγπωπΕοιιε πιοτοι ιε 
Ιότε:ιΙ‹, Μάτι π ει @Με οΙΙοπι ειοτοΙ‹7 πι 
οΙεδ οεοιΙιοπι οΙγ _ῆό Μεοι·ι·ο! ΙιειπιπέΙωι€ειΙ:. 
(ΨοἱτοπννοΒοτε Βειιι€ίπο 1842 18Π. ιι. Ι·'εΙιι·.) 

Μοοιποτ. 

π 

ΕτοιΙοϋ όι·τοΚοιόεεΚ όπ Μι2.ΙόεοΚ. 
Ι?Ισιι·ενέ$οΙεκ ει Ιι1εωιγ κάτσε αΙΒΜιιιαιόεα Ιιδι·Μ; 

Μ. Ψει€ποι· Μπι”, ροειἰ €μ1πιπ6 οτνοειιιΙ. 

ΕπτορειεΙοεοϋπ οι·νοεειι ΙΙΙΙ5Ζ έν Με 
πιει]ό πο” παπι Μπέιτο!ει;; ει Βόι·ιεπιειωτ 
ιϋΚόΙοτοεΙιόεόπωι ειππγιι·ει ίέιτειάοΖωιπ, Ιιοειγ 
πιἰ πιοετ πιέιι· ε2ετι ῖὲιτειόο2ἔιεοΙ‹ Ιίϋνει!εε2 

τόΕιοπ :ι Ιιστοπεύποπ ΙιοΙγΙιοΙιείτοττ 
ι·όε26τ , παπι οεειΙ‹ ει πιιΙ!έιϋειπ, Ιιπποπι 
πιόΒ ει:: έΙϋΙιοπιε τϋΒΙσπγιτε Βἱ2οιιγο5εἔιἔἔειΙ 
ιιιε€ἱεττιετῇϋΙ‹. -Μιὸὅπ ει:οιιΕπιπ ει ῇεΙοπἰὸὅ 
οι·νοεπι πιέιι· Ατυό! πιεἔἔγὅΖϋτΙτοΙ‹, Ιιο<έγ ει 
€γόπγιτίιέ οεπΙ‹ ειΒΒοτ Ι‹ειρΙιειτ Μποε Μπρομ 
Με ει ΒοτοΒεόΒοΚ ΙιθΙγ!ιοΙΙ τέ52οι, και" ει 
τοπττιόπιτεἰ ιιιοΙΙεττ, επ ἐΙὅΒεπἰ έΙωιΙ!ιποε 
νει!το2όεοΕ ιε Ξεπιει·οτεεοΙκ ΙοεπἀεπεΙ‹: Μ! 

ε:οτ8ειΙοιπιππΙ τϋτοΚεεΖποΙ‹ π2 ο τέ52Βοπ 
Ιἐιο:ὅ εϋτέιεόΒει ει εεεότ1τι10οπιίιτιγοπ ἴΙ88Ζ· 
πίιΙεια'ινο! πιιιιέΙ Ιιεικτιειι·όΕιΒ εΙΙιἐτιτεπἱ. 

· Ι8ει: Π8]θΠ, π νει!όιιΕ Μπακ 8γό·έγι 
Ψ τ:Ξε πω: ποπ ι:Ζό1 εΙὲτὁεἐνοΙ νέιτΙιειτό; ει 

ποπΙιππ πιἔιτ «ποπ ὶ‹Ιὅ οΙὅιτ π. πόΙΙιιιΙϋ2 

ΙιειΙοπ, πο" νειΙει!ιέιι·ει ο €γ6Ξγιτύε όε 
εγό8γειοι·οΚ Μπα ιειποι·οκειππ ι6ΒόΙοτεει 
ώεέτο πιππΒέιΙΚοό]υπΙε; Μπι, οεειΙ‹ νειΙΙ 
ῇιιΙ‹ πιοΒ, Βγ68γπιόπειιππ Μιπιι ΜιειΙπιει0. 
ΙΜΒέ8, πιοΙγοι ει ποιο886Βοπ ιποι·οποπ 

ΙιεΙγ!ιοΙΙ Γέ5ΖόΙ1θΪἐΪ$ΙΠΘΐθίθ Μππϋπιι Βιετ 
ῇοειττοτι, ΒοτεἔοἰπΙ: Μαι! Κϋπτιγειι οΙνειειιει 
τό νοπἔιεοΜωΙ :ιτοπιιπΒι·ει νειπ ιι·νει. ΜΗ; 

ο5πό6ΙΒοπιιπΙι τε!ιότ, Με πιέ8 πιίἰνοΙτεΜι Βε 
το;;οΙε π: ιιιιπποπϋιτ ιπ!ώΜι ε Μι ιπΗγ Ιππ 
τιιιεοΙότό!νέή6!: τι εεΒεπεΙπιετ, ιιιιτιτεοιπ πι 
ΒότΚοιἱὅ ε ο5ϊι%επΙδ οτνοετόΙ. 

Ωω πρ, πο” εΙΙιεπγεποΙτ εγόἔγ 
ε2εττππιιπΙ«πιτ ιἄῇ ετὅνοΙ ἑροΙῇπΙ‹, ΙιειεεπέιΙνέιπ 
πιὶπ€Ι απ, πιἱτ ει ι·ορρεπτ. ΙιειΙειάόευ εοδόΙγ 
τι10οπιέιπγοπ ε ει ]οΙοεοΙτιΕι οινοεοΚ ειπέοτιι 
ωρει52αιΙπτει εεπόπεεεπϋι11Ι Μπιτ. 

Ογ68γε2ει·ιοιιυπΚ ιιιιπποπ Επι ε πιό 
τειρεε2τοπιτειιτ, πε έιπτύπόειιτ έε ΜΙνόΙοτιιέ 
Μπι π ϋεε2επειΙττιο2ὲι, πω( ΜΗ Η εεειι 
τιιποιιιε3πγΙιειπ ῇεινιιειπἰ πω, τειιτΙοιόεεοΙ 
ε 8γοτιιΙέι!ί18επΙΒ02ό3ο πιοπ ει εοΚεπίπι1 288Υ· 
νειΙόΒτιειΙ‹ ὐῇἰτἔιεἐτ. 

ΕΙ5ὅ ίϋΙειάειτππΙε ΙοΒγεπ, πο” Ιοἔ 
ΔΗΜ ί6'ε2ει·πιπΙε Μπιτ Με2τέιβει ῇϋῇϋιιπ, ιππι 
ὸετιεποΙὅττ 1ιιόνέπ Μποεπτι ποπ Ι‹ότἰ‹ϋι· 

πγϋΙπιόπγεΚετ, ιποΙγεΜιοπ Βιειτ.έιιγοεΙι επε 
ι·οιπΙ: Κάτσε ΙιεΕοΙγόειιειΙεπειΚ πιιιωικΙαο2 
ΜΕ. '- 
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Ιἔπ π! εεεπ εεεωε!! νεεε!!ε!ε !!!ε! 
Ιε!! ε! !!!8επν!όΙ !‹ϋε!επ!!επ! εεε!ενε!ε!ε! 
!πε!. Μ!‹!ὅπ ε! !!ε!εεεεΒε!! !!!!!!ε!!!!!!εΒε ε ε! 
εεε!ε!! ν!!!όεεεοε !!πν!!ε! πε!”ο!ν!!!εε !!6π! ε! 
!!!!!ο!πέ!πν! !!!ερο!! ετ!!!!ε Μεοπν!ε!επο!!: επ 
!ε !!επνεεε!!!νε νε!8νο!! !ερεεε!ε!ε!!!ε !!!νε! 
!!οε!!!; πεοππεπ !!!!!νέ!!!, ω!!! πε!!εε!εενεπ 
ε! νε!ό!!! !ερεεε!ε!ε!, ε των ω!! Π1% Μ. ε!!! 
εενε!!!εεε!!!! -- ὅεε!π!ε!! !!!!!ν!!!!!!!οε!!! 
ω!!!, Με!! ε!ό'επο!! !ερεεε!!!!ε!!!!! Με!!! 
!!!ε8!!!π !ε εεε!! εε! !ε!!!ε!επόε!π ε! νε!ό‹!!πε!!, 
!πε!ν ῇε!εεε!›!› ενε!!ο!!ό ο!νοεο!! Με! π!! 
εο!!ε!!!!!, !·επ!ἐπν!νε!! πο” εε ε!δε!!ο!! εεε 
!ενε!ε!ε!! !!εππϋ!! !!πεσπ!ό!! ε!!!!ε!!εεε!ε! 
ν!εεεε Μεεεππ!!!. 

.Λ !!!Βεππνε!! ενό8ν!!!!ε ο!νοε!επππ!! 
ε!!επε! Με! π!ε!ἔεεεεπε!‹ !!ενεε!ε!ε!!, ε 
εεεπ !!!ε!!;εεεε!!!!! Γε!ε!ε!!! νο!! ε! Π! ο!!, !πἱ 
!!ε!εΒε!σε! ε! !!εεοπεεεπν ε ε! ν!ε8γόενπ!όπ 
Με νεεε!ε!!; π!! !ϋ!!!!, εεεπ υ!ο!εό!!!!!! 
!!!!!!εϋ!! !ό !ε!επε!ε εεε!!! π8νε!!! ε! !ε!!!!!ερ 
ενεπέ!π! !!!!!ε!! !!!!!επν !πε!εεεεεπε!! Μ!! 
εεεε. 

Πο!" εε !!!!!!!ε!!ο!!, ε ε! !8 !!!!ε!ε!!, 
πο" !εεε! πε ο!νοεο!! !πε8π!! ο!!οεε!!!πό!!; 
τω!!! ε!ὅν !εεε!!1! ε! ι!!νε!οεό !ο!›ε!!επεε 
ενόεν!!!όπ .!!δεε! !!!!!!!!!!!εε εεε!νε!!!!!!Ι νέ!!!ο- _ 
Η!!! !!!!π!! εεο!!ε!, Ε!!! πεπ! ε! ών!!! εεε!!π!, 
!!ε!!ε!!! !!!!!Β! α!ρεεε!ε!!ε!!!οε !εεε!εε!!οπνέ!π, 
!!!ε!!!!πν!!! ενόεν!!!!!! !!π_!ε!!ό!οε !!ε!εεε!!!ε!; 
πενε!! εεεπ νε!! ν!εεοπνοε!ε!!!! εεε!! ί!!!!!!, 
Κ!!! Κ!!! ΜΙΒ!!! σε!!! !Ι!οΙόνε! ω!!! ε! επ!!! 
!‹ό!·! ενόεν!!!!ε!όπε!!; Με!! !·εεε!!1! ρε!!!Β 
!εΒε!!!π! πε!!! Ιε!!ε!, πο” ε! Νεων επ!! Μ!! 
εό ο!νοε εεε!!π! νε!6εἔ!Βοε ε!!:!!!!!ποε πω, 
!,!!εε! Ρεπε!οεε. Μ! !ε!!πεεεε!εεεπ!!, πο” 
!!νεπ ν!!!!!!!!, !π!εέιεο!! εε ει!!!!!!!ν! ερεε!!!!!!! 
ό!! !πε!!ε!!, εε ε!!π!ε!! ε!ε!!π!επν π!εἔ!ε!- > 
!πε!!, π!! επ!!!!! !‹6ππνε!!!›επ !ϋ!!επ!!ε!ε!!, 
!π!ὸὅπ ε! !!ϋε!ε!!!ε!ε!εε εεε!!π!ε!επεεο! ε!!!!ε!! 

!!!!!εο!! !ε!!ε! ρο!ο!!, π πε!!! -!!!!!!!π ε! Ι!!! 

πρ!!! 5ε!νε!!!ε!! !πε!!ε!! Εεεε!!! ΜΒΜ!!! Η!! 
ο!!οεί!!πε!!. 

ΑεοπΙ!επ ε Με!! ε!!!!!!!πεεεε!!ό! ε!!! 

!!δ Μ! ε! !!!ἔεπν ε!!!ε!!!ό! εε!π!!!!!!έρ πε!!! 
εεϋΚ!!επ!ει!π!, Μ!! !!;εε! !π!!ο!πἔ!!!νοε εε! ω! 
ρεεε!ε!ε!! ε!!!!οε Με!! !!ε!!!ε!!ϋ!ε !!!ε!ζεεεο 
Μαι!!! !ε. 

Α ενε!!ο!!ό!!, !!!νόνεπ ε !!!ή!!!!ό!!, ε-ε _ 
εε!! εεε!! !εε!ϋ!!!!εεϋ! !!ε!εεπε!!!!!! ε! με! 
!πε!!ρ!·εκἱε!›επ εεοπ ε!!!ε!πε!!νέ!!!π! !π!!!!!- Δ 
νεπ Μ: π!! ερεπ πε!π εε!!!!εεεεε Μ, πε 
!!!εοπνοεεπ πε!π !ε έ!!! ε! !!!ε!!πν !!ε!ε8 
Βνε!!!!ε!!πε!; επ ρε!!!ε εε! !!!!!!ο!π, πο” 
!!!!ενο!! εο!!εεο!· πε!π -εε!!!!εεεεε ε ΜΒΜ!! 
Βνε!!πε!!!!ε!εεεεεπε!, πε Με!! !ϋ!!!!εεϋ! νε 
!όεέιεοεεπ ε!!!!!!!!εε. ή 

Τερεεε!ε!ε!ε!!π εεε!!π! ε! !!ϋνε!!!ε 
ε6' !‹ϋ!πν!!!π!επνε!‹πε! ίϋΙσε!εεεε νε" 
!!!!ε!!πεε !!ε!εε ενε!!πε!!!!επ ε! !!!Βε!!ν 
!!εεεπε!!!!!ε: 

1) Νεων ε!!!ε!!!! ενε!!πε!!ε!!πε! πε 
ενοπ εο!εεεο! ε! Εοεεέιε!!ε!! !“ὅ!!ερ εε 
εενενπ!επέε εε!!!!!εέτε!. Α Ιοεεεε !'ε!!δι!εε 
ων!!! !ε!!!!!ε!!! πε!εεεεεΒε νέ!!!!ε!!!!; πε 
εε! νε!ε!π!εεε!!ε! !ϋν!‹!!!επ!!ε!!ε!!επ; πω!! ξ 
ε! ίε!!ό'ε!εε ο!νοε πε!ε1π!ἔ!!›επ !!!πεεεπ; εεε!!! 
οε!!!ερί!πἰ !ε!!ε! ε! ΓεπνεΒε!ὅόεϋ !ε!επε!ε 
!!ε! εε ε!" !εεεἐ!ὅ!. Ρο<ὅεἔ!ε ει!!!ε!!!!!ί!νε! νε 
εεε!ν !έ!!!!ει!!!!ε! πεννέ!!!ὅεἐἔ (!!νρε!εε!π!8 
εε!ε!!!!), εενενι!!επέε εε πϋ!εε!!!! Με!. 
Ι!νεε εεε!ε!!!!επ !π!πτ!επ !!!εΒ!!!!!ϋπ!!ϋε!ε- ! 
!όε πόΙ!!!!! !!!!!!!!!ω επεε !!!ε!!πν! ε!!!ε!!πεε 
!!!, νε!ό!!! !!έ!!ε!ε!; π!ε!! εεεπ εεε! πει!!! 
ε!! ε !ε!!δ!!εε! !!!!!!!;!!. Α νέ!!›ὅεε8 !'ο8ε!!ε 
πε!π !ενὅ ενε!!πε!!!!επ !ϋ!!!!πν!!ε !!!πε!ε!!ε! 
!!οε ε!ό', !!!ε!νε!!ε! ε! ίε!ε!!πεε ο!νοε εε!! 
ενυ!ετ!όε!!ε!! !ε!!, !πε!νε!! εεοππεπ Με 

 

!) Β επ πθν!!!!!!ε!. !!!εεε!!1. Η! πο!!! !€επ !.!!!Ι_!!! 
Γσ!!ε!π! π ΜΜΜ !!!!!ό! - πωπω!! εεε!!! Με 
ε!!!!!!οε π!!! ει!!! οπο!. 8 Ν!!! 
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ΙιειτόππεΙ π: νότοποειι6εεεΙ Μποειεπι εΙϋποτ 
πιε!π. Πε ε πιοποεε68 Με ο πιιπΖεππιοεεέιεε 
εΒγεγιπΙεπιεεπε ιιιιιπεπ.πιεπιεΙπ, πω. πε επι 6πιπι 
πω Β·γόεγππιόπι Βγὅεεπιπἰι Με οιόΙεεεπι1επι; 
ε2οιιΙιεπι Ιπόριό1πεπιγ νέππι Βγεπ·ππιεΙππιόΙ εειι!π 
εόΒοε ε ΙιιΒεπιγ. 

Α ΕομεεπιεΙεεεπππιεεό ΒϋποεϋΙ‹ πεπε 
πιγιι·ο πιεπιι εεγΒγιιΙεόεεπιεΙπ νε” νόι·Ιιό 
86επιεΙπ Με, Ιιεπιεππι ε ἰοΒΕὸεἔοΙπ (πιει·νι 
εΙνεοΙεπεε) ιεΒεπεεέιΙιόΙ νΙεεεειι8έιπ:ετι πιεσε 
€εε (ΒοΠεΧπιοινοππιιπιΒ) εΙπεΙ επεπιπιεΙι, ε. πιεππι 
π·ἰτΙπεπι ἔγεπι€ἱτὅ ε2επ·ε!π εΙιεΙ, Με!. ε πιε 
ΒγοΙ›Β επιεεπιεπι επιοπ όπιεε πιι€επιγ έιΙπεΙ, 
πεπεππιοεοπι ιιεΒγοε!ιοπιπιεΙπ, εὅπ ΙιεΙεΙοεε!π 
ΙοεππιεΙ‹. 

2) Αιιετι!π πιιΒεπιγ εγεπ·ππιεΙπεΙππιεΙπ 
ε8γεγιπΙεὸἔιεπιεπι; 30 έν Μπι 52ο 
ω. νοΙπ Μπάση εἔγἱιοΙι Ιποι·ιεΙ @Με ΜΙ 
οεεωι·πιέιΒεπι Ιπεπεεπιπ, πεσει ππιἰπιπΙ εΙΤέιΙο 
Ιπόι·ιοΙ @επι επιγεΒἰ εεγπιεῇ Μόπιο!π τεπ·τετι!π, 
ε εΙΠεπιε ε Ιει€πιεπεπιγοεεϋπι επι· εΙΙπεΙππιεπε 
Μ. ΟγεΙπποι·Ιεπ.1ιεπι, ππιιπιόεπιπόΙε όΙοππιπιπέίνεΕ 
Με ϋεειΙιεπιμεεπ Με! εε επέγ1ιεπι ΜΙοει·π 
πω Ι‹όπ·ῇοΙεΙπ νεΙόπιπ Μπορεππιποιιε εεγπιειοΙπ 
Ι‹εΙ 6εε2εϋοπιγοΙἰτπετπιεΙ‹: ε ν6πΙιδεύε, ε 
νόι·Μεπιγ, εΒγιιΙεόεε, ε εενόε ε ν6π·οε 
Ι‹ὶϋππιΙοπιγ, ε Βιιππιπ'ί, εε εεγΙεεγιιΙεε- - 
ε8γίοπ·ππιέιπι- πιεΒγοπι επιππε2οπ· εΒγΒγιιΙεὸέιεπιεΙπ 
τει·τετπιε!π, ε ε!ΙεπιϋΙ‹ ε νόιΙπιπιτππέπι ππιεΙΙειΕ8: 
πιοπιι. πιπΙπεπι ε Ιοεπιεεγοπιπι νοεεό!γ Μισε 
εέεόνε! 30--40 εεεππιεπ·πιγι οεΙοππιοΙ ε 
άεΕπι€; 

Α: .εΒγεγιι1εόεο ε ιιιοεπειιι ἔγεΙποπΙ6π. 
ε "επ·ππιεΙπεΒγιιίιΙ πιόππιιΙπέρ πωπω, ππιι ε 
ιοπιπιεπι εο!πιπεΙ πωπω πω, ππιππιπ. ε Μενέ 
Ιεππιόπιγ πεπ·πιε. Μεῇπι πτιππιάεπι Ιεεεει ω; 
ΒγεπιιιεΙππιἐΙ οΙγ Ι‹6π·ῇο1εΙ‹ΙπεΙνεπι ϋεεεε Ιπϋτνει, 
ππιεΙγεΙπ, Ιιε οεεΙο ε Ιπόι·ιοΙεΙποτ ποΙπππιωπιδιπ -- 
εΙΙιεπιγεεοΠνεπι ε πιω Ι‹όπ·ἰεππιεπ·ετι εεεΙπϋ 
πϋΙποπ -- εεγέγιιΙεάεετ εεήεΙΙτετπιοτπιε!π. 

13ο ππι68 ο!γ εεεππιεπι ιο, πιιεΙγπιοπι 
ωθειιιιετΙειιυΙ Μαι νοΙιιε "επ·πιιεΙΦεπι 

εεγΒγιιΙεπιέιε , ε πιι€επιγ εΙΙιεΙππιειέιεε ρωτο 
εεπι Ιιεπεποεπεεεό!π πιιοε; ππιεπ·π ε εγιιΙεπιεε 
ΙπιιΙϋπιπιεπιιι1 εεγέπιπιεπι: ΙποποενοΒγεεΙιεπι, 
ΙπόριόΙποτΙοπι Μι. νέπιιΙιεπι εΙόιϋπιεινόπι, ο 
Ζοπι Ι46π·πιγϋΙππιέπιγοΚ εεειπ·ππιτ €γό8γιπ.επιπιόπ 
Α πιιΒεπιγ ε ΙπἐρεὁΙπεπιγεέιΒεπ. ε!εοεοπιγιήε 
ιο; πιει· πιο! σε ύ8γ πε Ι6ποει!π, ο πιι68πε 
εΙΙπεΙππιεεπεππΙπ ειδε”, ε π·οετοπιγεπι Μπω 
νεπιγ @με Μεπιγ2επιπιπππ, πΙει επιπιεΙ Μ 
νε:Μιεπι ΜΒ εενόε νε" νόι·ε8 Μιπεάνεπιγ 
ΓοῇΙὅιΙπιἰ ; εεόπτ νόι·νόιεΙ πιιοΙ!επ -- πιιι 
ππιιπιπιεπι εεειι·ο ε ίδεεει· - ε Επι€επιγ εεεΙπ 
οΙγ εΒγεγιι!εάεεοε €γοππιιοΜιεπι εΙΙπεΙππιεπ:πε 

.Με Κέιπ· πιόΙΙπϋΙ ε ΙιεεεοπιπιεΙ, ππιοΙγπιεΙπ ε8γέιπιι 
εόδε ι·οετοπιγεε νέιπ·πε ππιιιΔετ. 

δ) ΗεεεπιεΙπετΙΙπ πιι€επιγ τονέιπιπιέπ ε 
Με π·τγεε ποτοΜπότΒεπι (οι·οιιρ). Νο 
Ιιε απο ΒετεεεέεπιέΙ τεΙεπι ε Βγεπππιε!πρπ·ε 
ιππεΒεπι Ιοπέϋπινπ3εεΙι!ι Ιιετεειι: ππιέΒιε ε: 
οι·νοεοΙπ εεοπι Ιπέιπ·οε Ε6νετΙποεπιι€πιγειποτ., 
ππιεΙγεΙ‹ πιι€επιγ-εγόεγππιόό ιιιεπι ΓεῇΙὅὸπιεΙιπ, 
εεεπιιΙιε νενόπι, τϋπεΙπεπιπιόπιοΙπ ε2επι ΙιειπιεΙ 
ε πιι€επιγτ πιόΙΙπϋΙϋεπιετπιι, ε ππιέιε ἔγόἔγεεει· 
πο! πιοΙγετεειτεπιι. Πγ εεοποΙπ: ε πιεππιεΒοεπ 
Ιπέπι (Βεπιιιππι ευ!ίπιπετιιππι), ε Ιιόπιεενειε πό2 
ε: ε Ιιεπιγτεπό πιοπΙπὅ. Βπι πιει· πιοειεεεεπι ισ6 
ότε ε πιΕΒεπιγπ. Ιιεπτγ!ιε ποτοΙπΙ«5π·πιεΙ πεπιε 
πιγἰπε πιόΙΜ1Ιϋεϋππι, που Ιιε]π. ρπόσεε!π|πεΙ ο 
άεπόεπιγοε ΙιεπιγπετόνεΙ εγό8γιπνεο; ο 
Βγόεγπιι66 Με τερεειπε!ετιπιι “Μπι εσπε 
Με εεπιεεεΝιοπι ΙεπιπιεπΙοεπιεΙπ, Μπιτ. ε πιπε 
επιπηπεΙπ €γόεγΗ.εε ιιπέιπι ε €γεππιιο!πεΙπ. 

4) Νεεγοπι εοΙπεεοπ· ΙιεεεπιεΙπετι!π Μ· 
Βεπιγ ε εϋι·νόΙγ ΙππιΙϋπι πιεππιει εΙΙοπι. 8οΙπ 
οι·νοε ε πιι€ειιγΙιεπι ε 86π·νέΙγ νεΙόεεπποε οἱ 
Ιοπιε2επ·όπ. Με. Νοπιε θεου νόΙεππιέπιγΒοπι 
ππιόΒε 8γε!ποτΙόΙπ πω” "εποε οεεποεΕΙπι επι 
ι·όεεοπτιπ·δΙ ε πιοΙεὅΙπόρ εΙΙπεΙππιεεοπτ πιπΒεπιγτ 
εϋπνόΙγ εΠεπι Ιπει·οεπιεΙπ τεπ·ποπιι. 

Μεπτ, ε” π·όεει·πι! νεΙεπιεπιγε2οπ· πιε 
ΙπεσεεΝι π·σεωπιγεε ΜΕπεπΙππιεπιιηεΙ και 
ΕγιιΙεάέιετ. πιπΒεπιπιγε1 νεΙόΙπ Ιπόπιεεεπιπνο επιπό 
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"Μπι, τιιιπάειππγιε:οτ ει νειΙόόι ιιπιιιιιιι 
Β6ι·νέΙγι ΒιιτῇἐιιγοΖιιἱ ΜΜΜ; πιίιε ι·όειτ11Ι 
πιοπεΠιειτοιιι, Μπι ένω: εΙόιιιιιιιπιιπι :ΜΑΙ 
ιιιιι2νέπ ιιι;ιππγι πϋι·νόΙγ οΙΙεπ , ιδΙο εοΙιει 
:ιό ετεπιπέιπγμ Μ Μπι οεοπόΙγ Μ” ΗΜπιιι. 
Επι :ι πιέειιιγι οεειΙ‹ ΜιΙεὅΙεΒ ιόει8!επεποπ :ι 
πϋι·νό!_γεε €γιιΙππόεοπ εΙοε2Ιπιέιεέιτπ ό8 ΜΙ 
εὅΙεἑ: πιθμιω πιπιτ οΙνοΖοι6' πω; Με» 
πἔιΙοιτι. Δ 

δ) Λ Βγεττποπεπποπ οΙτ'ΠοτόιιΙό πει: 
Εκόι· ιιειπγοπ εοΙιεποτ Ιιιπειππγ:ιΙ 68 ροπιπ 
ιιιιιέιειιπ πγόΒγιιιιιιι!ι; πο” τόε:οιιιι·ὅΙ Μπι 
Ιιετε·Βεέπετ πϋι·νέιγ πειιιέπειι Μπι ιειι·1οπι, 
πιέιε ΙιεΙχιιιι ι·6ειΙεπεεεπ τιιτπγεΙιππι. 

Ειναι ω οειιι!‹ 82 ετὅεἰιὅ όε τέιρΙέιΙό 
Βγόπγιιιόπ πωπω πΙΙκει!πιπ2:ιιένειΙ Μπι ει 
Ιιει·εεοπ οι·νοεΙππι. 

Α ΜΒειιιγ Κάτσε νειιςγ ίϋΙϋειοΒοε 
Ιιειε2πἔιΙειιπ πωπω” Ι‹οι·ιι 

πππἑι 

Α ιΜἔΙειι Ι‹οι·Ιιειπ οΙὅῇϋνὅ πγιιΙει(ΗεοΚ 
Μπι Μπι ιωωπ @διοτι οικω νιεε2ειό165 ' 
Ιιι€πιιπγει!, πιπιτ πγετπιεποΕπόΙ; ειιοπΙιππ 
Μπι )ιιέιπγειΚ Μ π , πιι ο τέειπΉ όνἔιετ 
Ιπνόπ. - 

Ι) ΜΕ: ΒγειΒοτΙόπ Ιειρριιπἔό ΗΜ 
άδπγιιΙππέιεπιιΙε πενειπθΒ, οεπΙ‹ πει 
Βγοιι ΜΜΜ ιιιεΙὅΙοΙι πιω νιεε2ειιιιππιόοα 
Ιεοιπέιιγοπέε, πι” ει 11ιόδπειτεεϋνοτ Ιερ 
ρειππό ΒγιιΙειόπειι (Ρποπιιιοπἰει ἱπτοτειἰιἰει 
Π8) ; ΙιιιΜπι ωρειεπαιΙειτιιτι ΜΜΜ ιθΙ:ιΕιπγι 
π: ει ἔϋπιὅπότπειΙ‹ ΙερΙσπειι :ιΙ:ιΕπ. 

Μ: Μακ οεετοΙ‹ ριόοπ!ιικΙαιΙ, εΙνοποτύ' 
ε2οιιοΕπει, Μ :ΜΡ 6Με ΙιιΒιιιιτιγιιΙ, πιπιτ 
ει νέΙτ Ιειρρειππό ΒγιιΙππιέε Γὅ εΙΙεπεπετόνσΙ, 
πγ6Βγιιιπιππι, Ιιι:οπγοεειπ οεειΙ‹ ει Ιεπτοε2 
επειιιιι επειτοΙ ; ιιιει·ι πει Μαι Ιιοι.οποπ Μ» 
ἰὸεἱπ ΙιἰΒπιιγιιγειΙ ἐΙπεΙ‹, Μπι οπως ιιοΒγ 
ΙιεππϋΙ‹ ει ΒιιιιιδΚ ΙεπιΕοάόεει 1ιειπγοιιΒοάιΙκ Α" 
Ιιειιιοπι Μπι $6ΙιιΙ π πιέπ Ιοι·ειΒοάοιπιπ πωπ 
Ιἔι€γιιΙἔιεει ιε οΙὅειιοιιοΜ. Μιτιάοι1 πιπειτιγ-Ιιό 

επιτιπέτιγ πω Μαι Ιώι·οσ ΒοίοΙγέιει Ιοπιιπτ 
ΙιειτόεΙιειπ οπιπωι π τέιἔό ΙιιΕΙιιιΙνόπγ, 
(πιετοιπιιιε οοι·τοεινιιε ειι!ιΙ.) ε 1ώπιιγοπ 
8ϋπιὅε νότΒϋρόετ «κι εΙὅ. _ - 

Α. Ιειρρειπ8ό ΒόΒεπγιι!ειά!ιε ἰε τϋιιΙιτιγι 
το Μπι πιι55, πιπιι. ιι Βιιιτιδικόι· Μο 1όνόπ, 
όρ οιγ Ιιέιτοεπιπ Βγόεγιισιιι!ι ΙιἱἔππιιγειΙ, πιιπτ 
οι οπιΙἰι.‹Μ τ06ιΉιιι]. 

2) Α ιιιίιιΒγα!ειά!ιε. Ε:οπ Μ), 
πιοΙγ πιιΙιιπΙκ πω, εΙίοΙοι-ΙππιίιΙιεπ 8γιιΕοι·ι, 
Ηπιπι!ωπππ!ι ειΙΒιιΙπιειτ πγιιῇπι ει Ιιι€ειιιγι 
πιιιιι ΙοἱιεΙΙεπεε “θα Ιιει82πό!πι, ε Μπι. ι!γεειτ. 
Ιιἰτ!εΙιιι. Α πέι!υπΙι εΙὅ1ϋνὅ πιέιΒγιιΙππόπ 
8γόεγιι6εέιΙιππ ει πιπειιιγ Μπι τιι.Ιιίιπ ίϋ16ει 
Μπαμ πιπι6'ιι επι ει νέι·νέιιεΙ 68 Μπάρ πό 
ΙισεΕι:ήιό!κ επιπτο ΒιιΜιεεπ !ε8γὅπὶΙ‹. 

3) Α πγοι·ιποΙιέιΒγ-|ιό ι·ιο1γ:ιπι 
(Ριιοπρεπ1Η'το0885), Μπι. οι πι" Βόι·ιιιι 
πππϋειπ”ειὅίοι·ἀυΙ. -- 132 ει ΙιότιιέιιιιΙώειιι 

πιέίεπεποπΗιιτ. !ιΙτει!έιποεοπ πιιιιϋπενόπ, κι 
ιιιιιπέιι έγειΕοι·ΙπτΙιππ οΙὅΓοπὶιιΙό επιιΙέε πιέ 
ιιἰ €γιιΙειπέιεοπιόΙ πέοιι πι ΚϋΙϋπΙιϋ2ἰΒ; Μου!. 
Ιιπο!ιΒεπ ει ΙιεΙγΙιε·Ιι ΒγιιΙειόίιε π ι6 Μι· 
Ροπι, πιοιγ Μπι πιω ει Ιιιπππγι ιΒέιιιιΙΕ) 
-ἔ- ει Ι‹ότιιἔιπἱ Βειοπεέ8Ιιεπ ιι απ· Επιτοενε 
Με ει Μ) πΙειρῇει, ιιιοΙγει Ιιι€ειιιγ οι Μπι 
Μπιτ; ν όπ ΙεΒειΙέιΙιΙ› ε" ΜΜΜ €γετιποΙ‹ 

βιπγ-πόι·ιο!γειπιοι Μπι Ιἔιτιειπι ει Μπα” ἀπὸ! 
πιοΒΒγόπγυΙπι. ; μ Δ 4- Δ ” ' 
τ 4) Α ΙιιιΒγιιι62. ΕΖεπιππιφορ Ιιειζ 
ωππέπ εΙΙοπ π ΙοπππΙϋππϋ26'ΒΒ επει·εις Ιά 
εότιειτεΙ‹ ιιιἔιι· πιοπ, ιιονοποιοποπ ὐῇειΒΙι 
ιάδΜτι ει Ιιι€ειπγ π: Μ” πὸειἔοΒΒιιπ;·Ι‹ἱ 
ιπιπποπ €γοιποΓΙιόΙοεπτοτπειι Ιιιπιιτοτ, ερθε 
Ιέιπειτ. Ιιει€γπιἔιππιιΙ‹ πωπω -- ει: Ιιἰ2οπγο 
:πιο ΙιἱἔειππγειΙ π πγόπγιτΙιπιοα Μπι. ιπιπιι6 
επει·τεΙ Μι πέτο-πι πειρ Μπιτ έιΙΙιειΒγιιιόιι; 
ει νειΙόπι ΙιειΒγιιιιιπ ονει!κοπό τερειεπιπΙειτοΙε 
5ωππι ΙιιΒιιππγει!ι οι·νο8ιέε έιΙιειΙ Μπι πι 

_Μιιι νειΙόοπποε νεεεό!γοε ειΙειποι ϋΙτϋιτ πιει 
Βἔιτει. 

5) Μίιι!ιοπιόπγοπόεεΕ, ιι πιόι5 
αδ 
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π! :ι 8: πι πι ω Ε. Α ΙοπὅΜι!ϋππΙ›ϋ:ὅπ›Ι› ϋπιῇοιπ, ε 
επι γειεπ νόΙτο:!ιεοΙπ ει ππιίιῇ έιΙΙοπιιέπιπώΙιειιι, ιπ8 
Με:: ο Ιποππιέπιγοόόε, :ιε:οποοεεπιόπόιόΙο, πι 
Μι, ει Βϋππιὅε και” π·ει!ποε ππιἰιῇ, ΒγπιΕοπ·Ιπιτ 
Μπι έΜι!ίιπιοεπιπι ππιίιι-ΙποπιιόπιγοάόεπιοΙπ ε ππιἐῇ 
Φιεπιπιπιτπιτι!π πιονο:ιοιπιοΙπ, ε ππιππιπΙ ο πιπιΒγοπι 

ΈπιιΙΒπι!πϋ:ό' Ιπόι·-ίπιιοΕ οΙΙεπι, ει ω” πι Ιω: 
πιει;γο!ιπι Επι:ιοεεπιπ:ΒιιΙ ε πεππιπέ·πιππγο! Μαι! 
ππιπι:ωιι!π--ππιππιτ Με ει Ιππι;πιπιγ πιπιπιπιοπιππο 
ππιιι ππιέιπ-Μιππιει!π ερεοπΠοιπππιπι Ιοπιππο. Μαι 
Ιοἐ ἱΒπι: ιιΒγπιπι, πι ππιίιπ!ιοπε8εέεο!π ι'ΙπιοππιπιΜι 
ΙπότΒοπιο:τπιπιπι ε Ιπόπιεππιοποιο πόε:όπ·ὅΙ οεπιΕπ 

εΙεπιιεΙππΙποΙ Ι›ἰπ·πιπι!‹; πιο ειπιπιγπι ππιέππ· πιιοει. πε 
τιπάιιπι!π, πιο" εο!π ππιέιπΒεπε8ε68 ε:πνΙ›οιοΒ 
είι8πιεΙπ να!" €ιιὸὅἔϋππιὅΒύππιειΙπ Ιπϋνο1Βο: 
ππιόπιγο, ε πιο" ππιππιπιεπι πΙγεε πιιέιεοάΙπι€οε 
ππι!ιπΙιπιπ!ιπιππ ει ΙππΒπιπιγ, ππιε!γ πι: οποπιοιπ 
Μπι εΙ πιοππι πιέπιιιισιήει, ε πι νόπ· εοπιγνοε 
έιΙΙειροτέιτ πιιι%γοΜιππμ Ιπέιποε πιοι'οΜιευ. 

θ) Α Μή ει!πόπ. Πο” πι Ιππεπειπιγ ε:επι 
Ιιειο8εόΒΙιεπι πε Ιώποε εό'ι νοε:όΙγοε ΜΜΜ, 
:που ιο!γιοπιοε πωπω: Ιιπ:οπιγπιπει, ππιεΙγ 
Με! πι: οπνοεοΙ‹ ει πιίεπιπιγ ειΙΙππιΙππιει:ἔιεει Ιπε: 
ὸειἐιὅΙ ιοΒνει πιιππιάιιπιτει!πιπι ππιἔιε επι!. Ιπε 
ποει.οΙπ, νοΙο ο Ιιπεπιπιγι Βιππειεεπιγν οΙ!επι 
Ρόι!πιπιάόΙπ. ΜΜΜ-ο ππι!ιπ· Μεση” ππιππιόεπι 
Ιιιήπιεοπιγνοε οεοπΙιεπι πι6ΙΜιΙ6:πιἱ, να" εοππι°Ρ 
εππ·6'Ι πι: «πιω πειρειε:ι.πι!ειο!π ϋεε:νο8ει Ισπ 
:οπιγοε οΙΙιειιἔιπ:οΜ. ίοΙοιετοι ππιέε πιοππι πιγιπῇτ. 
πω: νἐΙοππιἐπιγεππι ε:επιπιτ, ει πω” ππιό8 
πι: Με” πιιοΙΙειτ εαπ ιι6ΙΙπιιΙΒ:Ιιο16 ππιππιπιοπι 
Βιήει!πότι οεοιΙιοιι; ππιππιτΙοπι εεειπο Ιππέιτοε 
πιπιπιπιΙπ πιΜιιπιιει:έεει :ι ΙπϋνετΚε:ὅ ΙπϋππιγϋΙ 
πιιόπιγοΕΙιοιι : 

ει) Α: οΙε6ποιι‹Μ ίεΙπόΙγεΙππιόΙ, ΜνέιΙι 
πι: Με πιπιποππι Ιιότιιοπι; παπι πιεππι Μπει 
νόπι Μ:τοεπιπι Ιιπ:οπιγοε Μό :Μπι ει: εΙεὅπεπι 
(π: Ιπιπῇπιεεπιγνεε πωπω ΙππΒπιππιιγπι1 πιιε%γό 

Βγπιειπιπ, !‹ϋπιπιγοπι ππιειετϋπιέπιπποτπΕ, πιο;" 
ει πιπ8επιγ !ιοεε:ειεΙι ει!!πεΙππιει:όεει Ιπϋνο1Βε: 
τ6Ιιεπι πι. πιγἔιΙΓοΙγ6ε ππιππιτι, ειπππιειΙπ ιιιόπ›Μ 
:ιΙ!ωΙππιει:ίιεει πι πιιππειεεπιγ-νοε ίεΚύιγ πιιο%γό 
ΒγιπΙἔιεει εΙδΙτ Βέτοπιπιιπ!ε, ππιππο :Μια πιει 
Βγοπι Ιπϋπιπιγοπι ει: έιΙωΙέιπποε 1ιιππεπεεπιγν ΜΙ: 
Ιππιπιγο:νει ε ππιειΙωιοε πιΙεΙὡπιπι ΙοῇΙὅπΙΙπε 
Μ. -ἔ- Β) Α Γεπιπέε Ιπιπῇπιεεπιγνοε ίεΙπό!γπιέΙ. 
-- ο) Α όοϋπιίι!. - πι) ΒιιΙγϋε οΒγό 
ΜΒΜ". 9-- ει) Ηειπππιειάπεπιπ10 πιπιειωΙε εΙ-. 
Π:: , πινω Με ππιίιι· εο!π Ιιι€ειπιγ Με:πιέΙω 
πω. -- π ) ΟΙγειπι οΒγέπιεΙππιόΙ, Μ: :ΜΒ 
οεοΙπόΙγεΜι εππιει8οΙπ οΙΙοπι ιε πω· ΠιΙϋεΙε 
με:: όπ:έ!πειιγο!π. 

Τ) Α: ΜΜΜ Μπομπ. Α:οπι πιο· 
τέιπιγοεε68, ππιεΙγει πι πιι€ειππγ ειππεπεεπιγνοε 
ΙπιποΒε!π εΙΙοπι ω, ει: οι·νοεοΙππιπ Ιπϋπιπιγοπι 
επτα νο:ο16, πιο” ππιππιπποπι ππιειΙαιοεειιιΙι Μι 
τοΒ εΙΙεπι που ε:οεπι Ιιειε:πιέΙπιέιΙ:. 5οΚε:οπ· 
ιπΒγειπι που εγόεγππιόπι ππιέΒ οΙγ ΜιιοΒο!: 
πιόΙ πε , ππιοΙγοΙ‹ επιππιππιπ εεοιπο Ι›ιπῇειΙ‹όπ·οεοΙ‹ 
πιεππι νειΙέιπιει!π, πό ει!πεπ·τεΙ :ιΙΒειΙππιπι:τωοτι ; Μ 
ππιέιἔ ισΜιε:ϋπ πιιοεπϋπιέπιπ, πιο" Μιτε8εε 
εεχόπι Μ:€ιππιοεπιπι Βγόεγπιπειτοιι. ΙιπΒπιπιπιγειΙ 
πό επεπιππιέπιγ πιέΜΙΙ, εδι. πωπω Ιπέιππ·ει!; 
ππιεπι να” ω? ΙποποενεἔγΜιΙ ε:έπππιει:οιτ ει 
Ιπϋιο8, ππιο!γ Ιππ8:ιπιγ Με! πιοπιι πωπω ε! 
Μ:Ιοεειπι, νει" ρθω ει δγόεγίωπι66 ΜιιοΒ 
τπε:πέιπι πιειγΙιοΙπ Μή. νειΙει , πιιεΙπππο πι ΒιιΙεδ 
Ιιπέρ ει!!ωιΙππιει:οπτ Μίμη πιοπιι πιεπιπιειτοττ, ε 
ππιοΙγ οεπιΙπ ΙιοΜιοΙπΙοε Ιιειπό ποπ ἔπΙτειΙ Μοτ 
πω: εΪ. 

Β:έπτ πιιιΒγοπι Κάτσε νοΙπιει, πιο πι: ωιπιπ 
Ιπϋιο8Βεπι ε:οπινο66' εεγέππ, ροπιτοε πιιοΒιιει 
πέιπ·:!ιε πιέΙΙπι1Ι , επὅε ΙιεΙπειτίιειι πιι€πιπιπιγειιπ 
έγόεγππιόόπιειΕ ππιππιάεπι Ιιειε:οπι πιόΜ1Ι τόποι 
πω( Π. 

..ζμ-ειτε 
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ΙΪῇεΜι-Ιιουι ωριιαπω!ΜοΙ: οι έΙκόμασΙτ ΜΗ·ίΠ; 
Βτ. Ατέιτινι Ι.ε_ῇοε, πι. Ι‹. εργα. Ντ. τετιεττόΙ. 

1. Μιρό! τϋΜι οΙόεΙιιΙιτι όε επρο 
. τιιΜι νΕΖερ,εΙόεεεοΚ τϋττέιτιότιεΙτ εε ἐιΙΙώρ 

ΙοτεΙ‹ ΜΜΜ ετιτιέιΙ Ιτενόειιέ ει!τετϋΙο πο· 
τετ εεερετοεετι τιιερ,Ιιειετοετιι (τιοΠτιττε), ε 
τα οεεΙτ Ιοττεειιττε ενοτιιΙΙτοιιιτι!τ. 

2.Θ.Απ εΙΙτόρΙετεΙττιοΙι νεργιετιι 
εΙΙ‹εττἐεεεὶ. 

ΑΖ εΙΙ‹6ρΙοτεΙ‹ νεργτετιι τοΙτττιτει.ροτι 
νε” οε.εΙτ :που εΙΙ‹οτό τἐενεΙτἱιὅΙ εΙ!ετιεΙτ , 
τιιοΙνεΙττιὅΙ όρ ἔιΙΙεροιΙιετι ε νότ , ρ. Μετο 
τινέι!ιό! (ερτ-ω), ἰετιόττιγἐϋὅ! (εΠιιιττιττι); 
νε" ε νότ εΙΒεττόε2εἰρὅΙ Ιτόριι'ι'άτιοΙτ Ειτ 
ιοτιγοε ττιόόοειιΙέιεοΙτ Ε6νοΗτο2τό!ιοτι, τρίτα 
ε τύτοτινε (οεεειιι), ροτοιοτιγε (οτιοτι0τττι). 

ΝόπιιΙτ ε2εΙαιτ τετιάτε. 

16τ. Β°οετοτινε Βεττὅε εΠεΙττιετι τοτ 
στη οΙδ τ. τ. τιιιτιτ τιιοεε!ιιιι, ω ΜΒ. 
Α τιιο<έεΙιια ιϋτιιιιινττο ό! ε τ πι Π ν ο ε ο ε 
νο, ε2επ: ΒότοεὅιΙε8 εεττε26Ιτε!τετ, νεἔν 
εσήτττιεεοΙτετ , νε" εοῇτετει, νε" τσε 
τοΚετ ν. Ιιεττγέι!τει τε ττιιιτετό!ε8, περι ρε 
τη “Με ΙιοΙτιιτ τόοτιιτεΙετι τω” ενιιτττι!ιτ. 
Με. *) Α ΙιετινεΖοτ ε2ετι έττε!τε:έεροτι ει 
όΙετ.τιιίίνοεεεέε ετιιΙΜετιΙ:, περι ε 
τέ:ΒτοΙιτι όττε!επιρετι νεα οτιότιγεεεεόε όε 
ιόερεεεόόε, Ιιετιειτι εε εΙοιιιι, εννεΒν ἔότοεὅι 
ετήτεΙ: τι τοετοΙτ τετιιεύεεε ότιοΜΙτ, ε ποπ 
έττοΙοιιιΙιετι νεΠεπιεΙν ΙοτιτοτττιότιντιεΗ εΙΒο 
τινο66ειο τε 6ΙιπτιιϋνοεοάετττιεΙσ τιιοτιεΙετΙιε 
ΜΒ, πιετι (τιιἱτιτ1ιιἀῇιι!‹) ε Βετιν!ιοτι τε νερ 
τιεΙτ ε!ετιιἰ εεῇτοΙ‹. ΜΗ Μάρω εε ώρα, ε 
τιιιτ ε ΜΒ τοετοτινε, εττόΙ ΙετιιοΜι Μπιε 
τιι6Ίειε εεόΙετιὸιιτιΙ‹. 

2οτ. Ρ ο τι ότι τι ν ε “Με Μέι εΙεΙτΙιειι 
β εΙδ: ττιερεΙυττΙιετι, ε. ΙιίεΙιετι. 

- ") διιι:-_τομοιε πιο; , απ: ΝΒ. 

Α Με ΓεΙιόττιγε, ε ΗιΙϋτιτ'όΙο τιιοτιν 
τιντε68!ιοτι νέΙο νεενιιΙὅ ε.ενό Με! ΕΜΜ 
Ιιϋεδ 6εειοέιΙΙεειι (οοτιετεωτιε), ε:ίτιϋ, 68 
ετΙέιτε26εέιειι. 

Α τιι0ΒεΠ1τ.Ι. Μιόττινε ν. Μοτιιτε 
!ετι τωτι ενιιττιι!ιτ .τρωει ΒότοεέιΊΙοε, ν. 
6Ιεττιιϋνοεοάιοτι εεῇτ- (εε τοετ-εΙεΙὡετι Ιόρ 
Πι!. - 

Α2 ιεοτιιιεΙετι τοΙιόττιγε Με ι!ττεε!ε!τιι 
ε:οτιιοεοοεοροττοτ τε εΙΙτοτ., ε ΜΒΜ: προδ 
εργε:ΞΙτ των Ι‹ιιΙεὅῇόΙιετι ε: ιι€ντιονο2οιτ (Πιτ 
ρε-τόΙο Ιοϋ8οΙνότνεΙ, τιεττι Με!! Φορέα τΙνσε 
Η‹τεε οεοροτι ΙέιττετιεΙ οετιρετι ΙοΙιτε, εε 
τιόΙιε τετιόττινο-Ιοτεεόόεετε τε, Με:: τε!ττε 
ΜνετΙκειτ.ειτιι. 

Αι ιιιοττιτεΙετι τιιερεΙιια Μιόττινο ε 
νεΙὅε τεΒιιεΙτ ετινεεε. 

.Ι πι. Αττε τιιετιὅΙοἔ επιΠίτ.Ιιεττιι , Μοτέρ 
νεΙετιιιτι ΜΜΜ, τισ" αει: εΗτοτ Μια. 
νεΙειιιοΙν ε!!ώριετει. τέι!κτιεΙτ ε!τετιιεττιι, Με 
τοετοΙτετ όε τιοεεεύΙτίιε (Γετ!τοε, Βεεοτικινετιιι) 
εοροΚετ τρωει; τιιετι των εὅτ(8ότοεὅὶ) 
Ιιέιτιν ε- τετριάόΙτ τε ΙεΙΙιεΙὅ ε τέιΚοΕΙιετι. 

Πε εε όΙοττιιϋνεεεεειτ. ίετιόττινε εε] 
“Μι τιιιιτει: νε Ι ὅε Γεω Μ, Με τσε 
το!εει: τ σε ιο ε. τ ε Η τι ε Η πιενειτοττΙ:. 

Α τετιόττινε-τεττεΙιιιιι άερο!τ τϋτόΙτο 
πρωτ, ΓεΙιἐτεε-νϋτϋεε!‹. 

3-ε:οτ. ΗΜ. ΕΙὅίοτΟιιΙ εε ἱε ΜΒ, 
68 Ματέι εΙε!τΙιετι. 

Α) Α Μ ὅ Ιοτι-ιετπιέτιγτιοΕ ωτωιιτ, 
ε τεΙεΙΙιετ.ό: 

ε) Βεε:ι'ίτϋτιωτι (ιτιΠΙττττι) ρ. ε Μι 
τιιέ'ήΙιετι (Ρεττ-Ι.ε!ιοτ), ΙιεΙνοΒρετι (οετετε 
οτε). 

τι) ΤϋτιιΙ6Ίιετι, ιι" τιενειτοττ. Μή 
εεήι!ιετι. 

Με. Α Μή νε" τιιεεε Πόροι Η1Ιϋτι 
ο 
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ΜΒΜ', νε" ιεύενεΙ:ΜΗν 1ΙερΜιεΙ: εΙΜοιό 
τόπο; ἐΙετιείΙνεεεενε_ εοΜε εΞεοε. 

Α2 ε¦ΕὲρΙετΒἐε£ ε)ό”ΐοτειιΙό: 
Β) ε:ετ ὅ.) εΙεΙ‹υ Με) οΜοΙεετετἰεετ 

(ερείεΒενει)- Βόρεε, ιεεΙνΜὅΙ 
ε) ε Προειε , Με)ε!όΕ, Ώω- Μι 
Μ) ε ΟΜοΙοετεειοω, ερεΜε)κΒΒ, 

ε2ἱ8π11ἐτα)εΒγ82ετὶ1,) 
β) Μπορω εΙεΙώεε 

ΜΜΜ 

-επεοΜ Φ 

2. Λε ἔιΙΙ‹6ρΙοτεΙ:εεΜ Βότοεὅἱ 
εΙΜεττόεεεἰ 

Β ΜνετΙ:ε26Κ: 

Με8, εορ., όε τοετ, (1εοε ΜΜΜ 
Μπαμ). Μ ν 

ε) Α ιεεε τεεεεεεε εϋε1ΜεΙνε. 
Μ) Αεε)τ, νεἔν εϋπιΜεΙνε =ΠειεΙ,ν· 

Μοεεεύ!κεε (ΓετΙ:οε Με), ιρε!γ ι·οεαε νεΙεἱ 
ὶΒγεΒεΖὶΙ‹, όε 6τεεεεΙε -- ι·68ιτιε!π - 
ΙτιοεάετΠε. 

ο) Α τοετ, Με οΙνεεό-εΙεΜι1, (τεοεὶΙἱ-ε 
ίοτιΜΞε), νεΒν Με εο]:πεεεοΙ: ΜΜΕ τε)τε: 
ΠετεΙ, ποτε Μ1ΙϋεΜερ, Με ε τιιεεενοεεε!ε 
Μἱνοττ ι·οετ σεεΙ: Κενέεεό €ϋι·ΜΙ1Μ; Με εΙ 
ΙεεΜεε ΜΜΜ ε των. 68 Μοεόοι·: 6τεΒ, ε τε 
ΜΜ εε ε” 1°οε!ε!ό εΙΜἐρΙετ ΜΜΜ. 

3. Α: εΙΜέρΙοτεΚεεΙ‹ Κορωνο 
€νο νεΒν ΜετνεΒνε (εὶεουεεὶε 
Μ). Μέτρων εΙΜόρΙειΜέΙ ΜΜεοενοεεε Με 
τεεΙΜετδ ε Μοτοενοἔν ρ. ε Μοεείίτὅεϋιτ ν. 
ΜΜΜ ΜὲΖεἔἰ ἔειεὅεὲΙ 11:ετεε, ε-τε!κεεΙ 
ίεΜέτενέε 68 νἰεειετοε, νῖεεεετεε εεἱετε ε 
Με)εΙόΚεεΙ; εε εεἰἔοτε εε εεἰεὸοε οΜεΙε 
1εο8ΜετετοεεεεΙε :Με ε Μετιόι"Μεε τε)ΙΕΙε. 

4. ΑΖ εΙΙ;όρ)ετε!τεοΜ έικε!εΙειι 
Ιεεεἱ. Β · 

1-ϋι·. ΕΙριιΜιιΙεε. Μἰεόεε εΙΜέρ 
Ιω ωοεριιΜεΙΜετ, ε εΙε!πόρ εΙὅ;Ι εποε εεε 

ιΜε εε ενσωεόει; εε εαπ τεὶεἀεε ε!ρε 
ΜιιΙτ εΙΜόρΙοτεεΙ‹ Με) οΙενεεοὸεὶε ὶε. 

Α ρι1ΜεΙεε νε" οειιρε εεεεε, νεεν 
εΙεεεεεό όΙεωτὅ ΕἱΓο)εεἐεε ;) ε: οΙὅΜΜἰ Μό 
ΞνόόεεεεΚ (ΜΜΜΕΜΜο) ὶε π1οεὸετὶΙ‹. 

Α ρεΜεΙεε ποτε ε ΜπάρΜειι, Μει1ετε 
ε ΜϋτεγόΒεε Κεεείίώ!κ; ε ΚϋεὸρΜοε εεε 
ρεε @Με Με εεόενο!ι νεοΜε!κ εε εΙΚέρ 
Ιε£Μετι, ε εεεΙὡὅΙ εενό ὶεεεὸοε Μ. 

Πε εε εΙΚἐρΙετ εεῇτεΙ ετὅε Μεττγε 
Μό! εΙΙεεΙε, νεἔν οι·ίίε ἐΙοττείίνεε εεεεο 
ίεΒΒόεΜετι νεενεεΙε: Ιτέεό'ι1 ρυΜεΙυε!; ρ. ε 
Με)υΙόΚΜεε; ε!ΙοεΜετι :ΜΜΜ ΙεεεΜΜ ϋεεεε 
ί11%όεϋΙ:, ιΜἰεἐΙ εεενοΜΜεΙψε Μιὰ (ενο 
πιεε, νε" εενό-ἰ:εεὸωεεν εΙιεΙ), τεΞεόΙ 

ε εεόενεεεΜΜεΙκ, ε :ΜΜΜ Ιεϋεο!οΜΜ ΜΜΜ Ιο 
νεεοε (Μεάνεε) όΙετωἄνεΙ‹ προΙΙειτ: ειιΜεΙ 
ΜεενοΜεοε 8.ϋπόεΙΙκ εΙρεΜεΙεεεΙ‹. Α2 ε! 
ριιΜιιΙεε εεε: ΜΜΜ ε Μει·ενόΜεε ΙεὶίοῇΙεττ 
εΙΙερΜε2εεοε εγόἔγΙιεεὶ ιϋτε!ινόεε ε ιω 
πεόεεετεεΒ. 

2-ειοι·. Ε ν ε ε ε ε ό ε. Βε εεεεεεε 
νερνιεεὶ ίοΙνετεει. ΜΙτέιοΙεε: 

ε) ΒτἰτπΙωΖόε Μ1ΙΙόεεοΙ, νεἔγ εε 
2οΙ‹Ι‹εΙ, αρκετα), θρόνο), ΜόΙ- νε” νοεο 
οΙνε!εεετεεεντό! τοτΜεόό τοετοΒΜεΙ ετΙ›. 

Μ) Ηερετε πεεεεΜεε ει. εΙΜόρΙοιΜοε. 
Μὶεεεε οεεΙ‹ εε)τη; όΙοτεπόνοεεεειμ 1ονεΜ 
Με Ιενεεεε (τοετοενενεΙ, ΐεΜέτενέντ:Ι Με) 
εΙΒόρΙετ Ιεϋτιενετι εΙενεεεεΞΜ, ρ. ε νεΙὅε 
Με; εΙΙεεΜερ, Με τοετοΙ‹ νεεγεε!; εε έιΙΜερ 
ΙετΜοε , εοΜεΙε ΜΜΜ ει εε ενεεεεεεεεΚ, 
ρ. Ι‹ὅἱ‹οιε , ε εοεν1εΙοε Με)υΙόΒ. 

ο) Θεοτεε:έε όΙοτεεϋνοΜ. ΜΜιέΙ Ιε 
εεΜΜεε Π1% εεοΕΜεΙ ε Με)ΚερΙετ ϋεεεε, ε 
τεἰεό! τεεεεεεΜΜ νεε ιὅΙϋΙ‹: εεεέιΙ Μεγ 
ενοΜΙ.›οε ενεεεὸΙΙ‹. 

Δε ενεεεεόε επεεΞε ε ΕϋτενόΒοε 
ΙεοεὸὅεἰΙ‹, τίπτεόενε οεε!‹ ει, Με εενόΜ 
εΠειὶ ωετ-τοτΜεεεεό, ίϋΙε:8 νὶΙΙὸεενεε Με 
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Με: 63 Ι‹εεετ·οἔ, Κόε6ΉΒ ενἰΒτἱό ΙἰηεοΙε , 
νέΒιέει·ε ἱὸοπιτεΙεε εΙεπέιΙΙό εεγεΒ. 

Ε:εΙ‹Κ›ὅΙ νΙΙεΒοε, ππόττ Ποτε ενεεοὸἱΚ 
ε ει( ε: εξγεεε, ε νεεόεεε, εε οεοετ 
Με , ΙιοΙ ΜΒ· ποτε Μ; οΙΙοεΒεε ε Μο 
πεοι·Βεε, Βε!εεεεε, τοόεεεε, Μπιτ ΜΒΜ 
Βότι εψ. : 

Α: ενεεεόόεεεΚ Μουτ Η! ε: εΙΚέρΙετ 
Ι‹ϋ:ό τεΚωοπ ὶ::εὰπιεεγ ἰε :ΗΜ- ΜΒ Οἱ 

: ε: ποτε νεΙτο:ἱΙ‹; Με ε:οεἱ›ετι ε: ἱε ε: ει 
ΙειθρΙει ιετπιέ5:ετέι ΜΗ ιεε:έιτε: τεοΙΙοπο 
ε:ο!εοτΙ. ΜΜΕ ιι) ἰ::εὸτιιεηγιἑιπιεὸοἱ, π1οΙγ 
ε:ἰετε εΙΓε)υΙ, ε ω εΙΙοιιεεεεεΙΙοΒοτ ε Μπιά 
κτιεογι ιετοιππ; ε ὶἔγ ωνεεε, τιπ8 Μ Ποτε 
ιτιει·11Ι ε Ι‹οι·οενεΒγ, νεες): ε: ύΙεταιίίεέ8 
(ετ8εΜεπιιι5). Ι- 

3-ε:οι·. Ε Ι ε νιι Ι ε ε (ΟΒεοΙοεοοετἱε). 
Α: εΙενιιΙτ εΙΙ:6ρΙοτ Μεεεε, όΙοπι ε:11υΙ‹ε,· 
ε ε πιεΙΙόΙε τόε:ε!‹π·ο Μι, ίοτιγεε:ήε τ. ἱ. ε 
:οΚεε 

ί 

Α: οΙενιιΙέιε ετε!εποε ΓϋΙιότ.εΙοί: 

ε) Α ΚοτοενοΒγ ΜεΙνε Ιοἔγεε, ν. 
οτόεοε οεϋΚεεενο, πιοΙγ ε: εΙΕιἐρΙειετ 
ε:ϋΠ. 

Β) Α: ἐιΙΒἐρΙετ πιο Ιεἔγετι εεἔγ. - 
ΚἱνότοΙτ ε:ετινεὸ ε ἔϋτεὅ ε Μ1ἀὅϋεε, Μ! 
ο8όε: Ι‹ει·έιΙ)·εγΙ μπώ Ιε εΙενιιΓεει. 
- ο) ΟΙγ ιεόε:οΕ Κϋτεγε::ὸΙ‹ ε: εΙΒέρ 

Μα, πεεΙγεεεεε Ιωνόε ε: όΙειοτὅ, ρ. τσε 
Ιοε Μεττγε, ροτ·ο:, Βέτο: ·Λ:έττ1;ϋΓώ 
ΜΚ ·ὶτιΙ‹ἑιΙ›Β εΙενιιΙεε ε τ€1‹ἰὅ οει3οεεπ, ε 
Ιιεεεεε, ε εεεΙιεττγε ϋτοἔὸε ΜΙ, ε νεεε ιε 
ῇετι Με. 

ό) Α: εΙΒόρΙωϋεε τύΙεγστεό Ιοἔγεε 
ε τι1ει~ὅ τέε:. Ε:όττ ἰε ενω ε! Ιιετεει·ίιΒε ε 
τοετοε ω. 

4-ε:‹ετ. ΙΒΜι·ότεεοόεε. ΜΜΜ; ε 

ΒετιγεόεεεόΙ, @γ ε: εεεΙεΕυΙεεεεΙ ἱε εΙὅΜ› 
Μ:οτιγοε ΓοΜἔ ωεΒριιει3ΙοεΕ ε: εΙΙώρΙε 
ιεΙ‹, ε:ιεε εε:ὰεεοΙ‹ τεόε:-εόΚ εωε;εκ Ιε 
τε!κοάιπ. 

Α: εΜἐτεεοὸἑε Γσ1τότε!8Ι Βἰ:οεγιεΙε 
ιιοΙ‹. ΟεοεώεΙΕ εΙΚερΙεεεΚεόΙ Ιεϋεπγεεεεε 
επεΙυΙ εΙ6'. - 8:ίεο ΜΙσείόΙο Μπα., ε 
ε Ι›ει·εἱτό , νε" ε:Ι1τΜώ' νέτίο5ιό!αό'Ι 1'0%, 
- ιϋΒΒεγἰτο ττιόείε Μιέτσε. Α 

δ. Α: εΙΚάρ1εωΕ Η3Ιοε:8εεε 
Με): ε:οππροεΙ.ΒιιΙ τϋι·Βότ1Ποώ: 

1-ε:ϋτ. νεἔγτεεἱΒόΙ, ε ε τεΒἱετετ 
Με εἑιτοπιϊόΙόΙ‹ ε: εΙΒ6ρΙειεΙ‹ : 

ε) Ηεῇετ εόόΙ‹ (Ιιεῇεεεε). 
ε) Βοετοογει εὸόΙ‹ (τοετοπγεεοΕ). 
ο) ΡεεότεγόΙ: ει16Ιο (ΜιότεγόεοΚ.) 
2-ε:οι·. ΙῖΙετεπίἱνοεοὸόεἱ ΕοΚιψεεΙ‹ το 

ΜετοϋόΙ)όΊ: 

ε) Α ΙοΒῖϋΙεὅΙ›ϋ ΓοΜ;; όΙειωί!νοεοτΙοτ 
ω( (ποετοΒει, νετ” ιιόεε Ιιεττγε!κετ ει· 
πιι1τετόΚ). 

ε) Εοικοϋϋ ωοε·εΙΙεροάοάε|ς (ε αήτ 
πιόΙ) 

Πα·έιε εογεεοτ ἔότοεὅΗεἔ επιτετόΚ). 
3-5:οι·. ΚοτοενοεχΕ εἐ:ειζἱ›ὅΙ: 
ε) ΙἰοτοενεἔγϋὅΙ οτοὰτεΙ‹. 
ε) ΙΙεΙγΒεΙἱεΙ‹. 
4-828τ. ΤΙε:ιεε Βοτιο:ιετιἰ “Μπι 

ωα›61. ε 

ε) Ψε:εΙΙ‹ετ£εΙ (5ιτοττιἑινεΙ) Βἱτό!‹. 
ε ε) νεεειιει τιέΙΚΠΙἰοΙ‹. 

ΜΜΜ ο Μ” ΕϋΙοε:(εε ι6ΒόΙγτοΙοε; 
Ιοεο:όΙε:ετϋΜ τεεε ἱε ε νεἔγ£εεἰ (Με11‹π 
1. ἐε Εεε·εΙ 1. ιιτεε) ΐὅ-ΓϋΙοε:ιἔιειι!, εΙ-Π5Ι 
οε:τεειιΙ ροτΠ8 Μ! ε: ΘΒγὶΙ‹, ΜΙ ε τεεεΞΙ: 
εΙΒεΙιεεεΜ› ε: επεΙίιοτιοΒ Ιεϋ:ϋΙ. 

ΒϋνΜ ω” ε: εΙΚερΙετο!ε ΗΠ 
οε:ιεεεεεΙ‹τ 

ο) Νγετε 8γι1τωεΒόεε τδείί!ε (ΜΜΜ 



282 Τοροε22.οΙοτοΙκ ει: ἐΙΒόρΙοτοΙ‹ ΕΜΗ; -- ΑτἐονἱτόΙ. 

Π. 0οπόΙν. 

ΠΜ” ἑΙΒορΙοτοΙ‹. 

Ι-εεϋι·. Πέ ΙιὸῇιιοΙ‹. 
ο) ΗἐιῇυΙΘΙ‹, νεη;ν ΜΜοΒ (Ι.νροπιο). 
1›) Με Μ) ιϋωΙό'τΙοοΒοη. 
Σποτ. .ΙοΒοο2οὰοιτ ΙιἔιῇοΙ -- ορο 

ΜΒγυΙό!κ, νεων ορο!ιέ)άειο· -- ΟοοΙοοειοει 
!.0ΙΙΙ. - 

οι) οἔνε:οτϋ. 
) _ Β τόπο οε. .)Δεν ) Β 

Ι)#5τ. ΒοεΦουνἔειε ἐ|Ι‹6ρΙοτοΙ‹. 
Α) 8 ο ) Μ Ι ο Ε, νει" εο]8826νοτ-όσε, 

` (Μποστ οοΙΙιιΙοτὶε). 
Β) ΒοοτιιΙόΙο(ίἰϋτοἱὸ). 
ει) Κ62ϋπεοεοε, οπο:: ΗΜ ε:ϋνοτϋ 

τοειυΙ6Ι‹. 

Β) Κ626οΒϋπροπτιι τ. (οοποοηΜουο). 
ο) 8ιιδοτοο τ. (τοάΜτυο). 
β) ΤϋιτιΙϋΙόΙ‹ ν. £ϋπι!δάει€. 
ει) οΒνειοτΙ1. 
Ι›) ϋεε:οοεοροτιο:ό. 

α) οκιννοε. 
β) εεινόε. 

ο) Με (ρτοΙΠοτ). 
σ) ι·έτοε ν. τοά6'ε (ρΙινΙοεΙοε). 
Β) Ρο κ· ο ο ιι Ι ο Η (οΗοπςΙτοὶὸ). 

ΡυΒΒοΙ6Ι‹: 

Α. ).ύτοπνόιο (οεειοοΕτιοο) Βορ!οτοΙκ. 

Π!. Β8ιώΙν. 

Ε'οΙιόττινοε έιΙΙ:ορΙοτοΚ= 

ΒἔΠκοΚ. 

1-εοϋτ. νωωιωι πιοΙΙωΙ -- νοΙὸ'ε ΜΒ. 

2-οιοι·. ν!42 οιΙΜΜεΙ. 

ο) τοετοο τ. 
Ι›) Βοοεοπνέο τ. 
ο) ϊοε:Ι‹οε τ. 

ΜΙικΙ ο Ι‹οιτὅ Βόε:ϋτ6'άϋπ. να" Ιιό)εο;;Ε 
(Βιιττιόο). ` 
θ. Ι.οἰι·ἑιεσι εε έΙΚ6ΡΙοιοΕηοΕ τοι· 

τιιό52οιτοπΕ, νοΒνιειυἱ, οε €ότοεδΙ, ποιο 
ΙώΙϋποοιι Ι‹όπεπιΞ τοΚΕΠτοιοοΠ. 

Π. 0επεϊΙν. 

Ηέι)οιε ἔιΙΚόρΙοτοΙ‹. 

1) ΙΙίΒ Πἑῇιιο!‹. 
ο) Ηί8 Μ) ΒότοοὅΙ εοῇ£οΙ‹!›ου, ωἰποΙ‹ 

Ιιέ)υ!οΙε ν. Μ)6οΒ (Ι.γροπιο) ε: πονο. 
ΜεΙοιΚυΙόεει ΜΒΜ τϋποοΜ. 

ΒΙονοεοόόοο νέου Ιειοευ, 6ο οοεΙ: Μ 
ε:ίοοε εο)τεεϋνοτ Βιι):3Ι!εοεΙ6οει Με! Εο)ωιΙιο 
ΗΕ, πιἱιΜιιινεοῇΠΙὁΚ (εο]τεπϋνοΙ.ό88) :πιει 
τειά Βέττα. 

Ηο!νο «κι νεο ο ΜήιιΙοΕπει!μ Μ! 
Μι· πιέ:Ι!α1Ι ἱε Μ: Μ) ΒνϋΙοπι!ἰ!: ϋεεεο, ρ. ο 
Μι· ει!οιιἱ εο)τεεϋνοτοου. 

ΑΜΚ) οι: οϋωοϋΙγϋ, να" Ιοϋοπνοε, 
ΜΒΜ οονοοο8Ιοπ, όύο2οο, (ε2ϋνοΙΧοιΞΚ οΙς 
Χοπ· τοεισάοΒΙαίΙ). 

ΑΙορῇο: εΖοΙοε, ν. Κοοοέικινοε. 
ΒιιΒοηγόεεέΒο: κέειτέιο. 
(δ ο ο ο ο οι Ι Ι 6 ο ο (οοκιεἰοιοτπἰε) Μ 

ισοι.οΖ6, ΜΙ ειοΙωάόΒουν, Μ! ποιο. 

Ο ότοε ὅΕΙ ο Β Μ) -εο)τοΙκοι ιτιυτ.ειτ , 
ωοΙνοΙ‹ οοιιρ!πι πιοονοιόεειοτἱ (νοικιΙοε- 
Ιἰκιοοι· --) ιιοἔνἰτέιετιἑιΙ οϋνοΒοάοο!: οι0ετ 
εοτεευνἱ ιιοΒγεέ8το. Α εο)τ ΙιεΞιτινίήει ἰΒοπ 
τυΒοσνοε, όε Βοτιπο νεο 82 @η πονο2οϋ. 
πιοτεοι·Ισεοιιοτοεοινο-Μνάτοτ. 



'Ι'8ρ88:τ818τοΙ: 82 8ΙΙ‹ἐρΙ8τοΙ‹ ΗΜ; -- ΑτέιτινΜ6Ι. 233· 

. Κ οι·ο8νοΒνο πιοΙι8 Μέων8ΕΚ ρ. 
πνοιρἐ8ἰ οτοάεωο!, π188Βοτ νἱ552ΘΓΘ55όἔϋ, 
(νοτιο8ἱτ8το ρτ88τΙοπιΕ88ρτε 88ΠόθΠ8). 

ΑΠ:ΙΙΒΙΚΗΝΙ58 τἰτΙ‹8, άο ρο!18ιροΒ 
ἱ8 προΒοοορνο8οόΙΒ, οΙ‹Ι‹οι· Π18€€νΙ1Ιθω18ί, 
ἐ8 ΐορότυνο8 =-.-· ι·8Ικο8 ΙοΜοτωέρν 8ΖΠΙ'ΐω"έ 
ΒοΙόῇο; 8 θΖ 8 Ι›8ῇ8ὸὲΙ‹ Γωί050(Μ5έΠωέ 
ιπόώ8. 

Α8 8Ι‹ἔιι·πρἰ 8886! τ8ιτι8‹Η οΙονο 

888688 8 88ῇιιΙέΒρ8Ι‹ ὶεοπ ρύ88πιο8, 68 
8888 ΪϋΙ82ΪΠθ8 8θ]ἰ8Ζϋνθἱ Βυν8ΙΒο8888 8Ν8Ι 
ῖ0]ἱ.8€Ϊ18ὶἱΒ οΙ, πιΕ8τ8πι 8οῇιϋΙοΙ‹: 8θΞί5Ζϋ· 
να (188 πι8τ8ιὶ 88188. 

ρ) ΗίΒ Μή ιϋπιΙὅΙὡορ (το8το8 ΩϋπιΙὅ 
888888), Ϊ0Β8Η€8Ι, 88 5ΖὅΓΓθΙ. 

Μπι. Μου, Μ ἱ8 8ιτιοτι ἱ8 τϋτώπό' 
ρο8οτοΙι8ώ88 ιι€ν88οΒν ΕἐρΙοιτιοΙ‹, Ϊ88Ζ 
Μ” Μρ88 -- - 8ο Μοτέρ Η ΒορροΙκο 
Μή , ΒϋΙ8οῇο . ροώ8 το8τουν8: νοΒντ8ρἰ 
8:οπιροιιώόΙ Μ. ἰ8 «κι ἰ8 οωΙίτο8ὸὅ. 

Σ) Μοτὅ, 65 ροεΗΒ ]θΒΘΟΖθ· 
τ! ο 8. τ Η Μ ιι 8 Ε, 82 ἰΙνοπ έιΙΕορΙοτ πονο 
ο!ιοΙοο8το8ιοιτι (8ροϊ8%νιιΙοΕ), 8 Μ! Μ1νοΙν 
Ινο! Μου! οΙ6', Μ! 8 ΜΙΝΙ. 

Α 88888 ὶΒΙἑΙΗ18ω οΒοΙο8το8τἱι1 (ορο 
ί8,88νιι ν. ορορ8]-νοΒοο2οΕ), ἔόΓΟ5ὅΠΘΒ ο8ϋΙ 
Ιὅ8 (υΙιοωΒοἱὸ8Ι) όΜέτ88ό τέι!)Ι888τ Βύρω 
ροΙ:, πιοΙνοΙ‹ Ιωτι11ο8Νό ΙΞ8Π€88Ι οΒ8οΙ‹, 68 
Με56ν8Ι 81 Μπι 8:8ρρ88νο8ο‹1ό 88ἰτ8ὰοΙ‹ω 
ΙαοροιποΙκ. 
. Π8 ποπ ]888ΟΖθΙΚ τοπιο ρθω! ο8ν 
1888 π1οΙΙο 88ἔνν8Ιν8Ι‹ 8) ο ν; ν 8 Ζ ο π· Π, Μ 
ροώΒ τοπιάρο 8οτοΙνἐΙ‹ Β) το δθΒΘ5 ορο 
ί8%νιιΙοΕοτ 8ΙΙ‹8τι18Ι‹. 

Ν 8 Β ν 8 8 ε Η ο ΜῇΚἐρΙοττιοΕ 8818ΠΙΒ 
ροιορνἱ, 8ὅτ ϋΕϋΙρνΕ. 

Α18Ιή8: ροτοΒόρὶ1 πω, :Μάιο Ιο 
Βοιινο8. . 

Βιι88ρν688888: οτὅ8 ΜνοΙνροΙ 
πω” , ΙεϋΙϋιπροιι 8688288. 

κ 

6882ΘέΠέ88Σ 88Ξνό8, ν. !κ8888. 

Ρο κι ν ο: ΙΜι'586 Πω 8 ο8ἰΙΙ8κι1ἐ (απ 
08) , Μ1Ιϋ8ϋ8οτι Με 888888. 

Π. 08883”. _ 
Βο8τοπν88, Υ88ν ορνν86ό Μ· 

Ι‹ορΙοιοΙ‹. 

Α) 8 οῇ τ Π Ι ε Η (ωι18οτ οοΙΙυΙ8Η8). 
Ν88ν8888: Ι(ϋΙΘ8 , ᾶἰό, ϋΙκϋΙονἱ , 

88652 ΒνοττιιοΙ‹ Μαρ. 
Η ο! ν ο; 8οῇτ88ϋνο0.- , τ8Ι‹- έ8 88νό 

Μτιν8Ι‹ ΗΒΗ] 88ϋνοτ , ΜΜΕ , 8 Ια:Ι68ίοΙο 
ϋτοεοΙκ. 

Ι ο ο :κι 8: 8ϋπιΒϋΙν11 , ν88ν ο8οΙώΙνοπ 
Ιορουνο8. 

ΒΙΙ88Πν 688888: ΙΒΜ186. 
λΙΙοτι188ν8:88Ξνό8. 
Ε' ο πι ν ο: 88νό8 , ν. Μή88. 
Α! Ιέιτ8 Ζ 688 8: 058ΙΙ 8 88ο!οΙ‹οπ. 
Βοοπνο88οΒο: ο8ο!κόΙν Ι'οΚύ. 
8 Ζ ϋ ν ο ε ο : ΡέΓΙ11128ΙΠ08, ν88ν Ικόοιο 

8οοό (νοτΗΙ2τ), ν88ν 8Ι18έΙ'08, ν8εν Ικό 
268Ι(ϋΖΡΟΠΐ.Π (οοροοι1Μου8). 

.Ι πι. Μο;;ενυΙΙ8ό88τ 8 8οῇτϋΙοΙ‹, 8 Ι‹ϋ 
Η5τιίοΙο Μἰ888ᾶν8ρν ρ. Με 8:ϋτὅὸΙιοΜ 
ΒοΙοῇο. 

Β) Βο8τιιΙόΙε (Ρἱρτοἱὸ): 
ΒιιτιοΙ: 5 2 ο ν ο Β ο ΜΜΜ Υ88ν Ι888; 

88 υτ686888 ΠΠΠ(ΗΒ ν88 ο8οΙ‹έ1ν Μή, @νου 
8 8οῇτ88ϋνο£ΒὅΙ 8Πό ί8Ι(ΜΙΙ'ίν8 ἱ8, ιι1οΙν 
ΜϋΙκ τ.8Ηι8αν8Ιορ π18τ8άνέιρν8). 
Ρ 8 ν 8 ἰ : 

8)ιέϋ2ϋΠΒόεθ8, 82ΕΙ21ΙΙωά 88ϋνο 
τϋ το8ωΙέΙ‹, Μ. ρ888888πιο88Β, ν. ιέό(32088Ε - 
8 89808»-.. 47 . 

Ν 8 Β ν 8 8 8 ει: Βο88όρν5, οΒο82 ΒΒϋΙιινἰ. 
Α Ι 8 Ι: 3 8 : Βϋιπρϋ1νϋ τΕιΕ8πι Ιοϋουνο8. - 

-| 



234 ·'Ι'ειπιειεεππιΙπιποιπ σε ίιΙΙποριοποιπ ΙπϋπίΗ; -- Απππιγιτό Ι. 

ΜΙ οππι ο ιι γ ει: εείνόε, π·οειοει ποιου. 
Β 2 ί πι ο: νοποεπΙο‹ι πιο οποτΙοιι, ΙππΙϋπιπιοπι 
εἔιπΒέιε ΓοΙιοπ. ` 

ΑτΙέιτειόεόπο: οεπιΙ‹ οι εποΙοΙποπι 
ΜΜΕ Πι!- '¦ Ν ' Ι ° 

'Ι'επιπιππιπι: Ιιπονέο επινόε ποΙιοι·οο, 
68 εοπιπιι πω. πιοπιν, εοπιππιπ οάοπιγοεεόις, 
(ππιιπιτ οι Ιπϋιπϋπιεύεοε Ιποποοπιοπι). Ηπιπέιεπι 
πιπιπιοπι Μ, πιο" πιγοπιπιέιετ οιποπ πι ο2οπι 
“οι πόεποππο. -- Απει!ειΙπιιΙέιεο: πιπ 
Ιπἔιπι ππιοι;εγιιΙΙπιπέιε, εγειιΙππ·οιπι οΙοεοπιπο 
εοπέιει. π 

.Ιπιι. Α Ιπϋ28πιεοιποο π·οπιππΙοιπ ο ππιοπι 
Ιιοπι τοππιοοεοΒι ῇοΙοΙιποπ ειπι1ΙΙιοι, πιοπ πιοπιιιιπ 
οΙπΙποπ ιο, Επι οι πιοπι Μι1εό ποΙεπίπιέπι οι, ο 
πιοΒγοϋΙιοόέιεει Μπιτ πι ππιοόοπιο2ο-ιιποΒΙιὅΙ 
ΜΜΜ πι πιπιεπιποΒιιο: πι επιιΙοεπ πιοΙιο:ίτ 
πω; πιινοΙ ει πιιοπιπιο!π ποπ ποοεο, πιοΙγοπι 
οι ποεπιπΙέΙπ Μ, πιοπι πιπιιΉπϋπιπιοινοπι, πι πιιοπι 
ϋεοεοιιιιπό οποιο Γοππιο ιπέιπιγπΙπϋνοτ. ΚιιΙϋπι 
Μπι π·πιειπιπΙόππ ίιιΙπωιΙι πιιοπιάδ πιοπιοΙποπι το 

ΙέιΙΙιοπό. ο 
ιι) ΚϋΖϋε Ιποιηιοπιππ (οοπιοοπιππι 

οπο). ΝπιΒγεέι€πι, πιο πιιιΙπιπιπι πιιοΒ ει πιπ 
Μ; οΒγοΙι τιιΙειιπιοπιοέι€ειι πιειοοπιΙὸΙπ ει πο 
πιπιο2-οειποΙγπ πισω ροπο2Ιιο2. (Κϋπορο 
πιιπιποΒγ ΙΞιΒγειιιΙι πιειποπ Ιπορο2). 
. (δπϋπιοετ 
ιιειΒγ πιπιππέι, 
86 Ιοε2. 

ϋεει2οοεοροπποεοππιοΙπ ο" 
πιοΙγ ο: Μπι ΙοΙιοπιγοε 

Πεοπιποοοπιπιι πι2οποππιοΙπ. 

πι) Β ιι ο οι π ο ε. 
Μπι. Αι.ειΙιέιπιπιπι ιΒοιι πιτΙώπι ποππιιιΙ οΙὅ: 
Ν ει Β γ ο ο ο πι οοοΙπόΙγ. 82ϋνοπιπο2πιπ 

ε:οΙ‹οπτ πϋπιπιπηιπο σε οπιιΙίποτπ. ποιτέΒΙπει!. 
ΟεοπιτοεοπΗιεει ογέτοπι ππιπώπιιΙπ , ο Με 

οΙὅΓοπὸὐΙ, ω» οεοπιιοεοόέει πιοπιτοπ πιπιπιτειπ. 
Εποπι οεοπιτ πϋΙποΙοπΙοπι, πιω:: οεοπιιτοετοοε 
παο οε νοΙδοεδ πιοΙΜ1Ιι (ΒόΓΟ5δι οΙοππιο!π). 

Ο)ΤϋπιιΙϋΙ6Ιπ,ν.τϋπιιΙ6άοε; πω: 

πι) Εογε2οπιι α) επινόεπϋπιιΙό' 
(ογετιε εοποεπι ειππιρΙοιπ) Ι‹ιιΙϋπι πιειἔγεἑΒιπ επι 
νόνειΙ πω, ποετοε ΙιεΞιπη.έι)ιι πϋπι)6'. 

β) οπιγνοετϋππιΙὅ (ΟοΙΙ:ιΙιο!;) πιίἔ 
' ποετοπιγένει! (οπιγννοΙ) πϋΙτ ποετοει πϋπιιιό. 

ΕΖοπι Ιιοπιπιό!π παπι ΓοΙγώνειΙ οι ιο ΒϋπιὅεϋπΙ 
παπι , οΙροποποεοό- 6ο οΙοεοπιποοοππιοτιππ. 
-- ΝπιΒγείιοπι ΙπἱιΙϋπιΙιϋΖὅ; ΓοεΖΙ‹ο ἰὅΙο8 ο 
ρειιΖεπιπιιπιΒγ. 

πι) θεοποοεοροπτοεοπό νι Βο 
πο2π1-οΙει!πιπ πϋπιιΙϋΙοΙπ, ππιιι οχεποεοπΙποπιπιειΙπ, 
πϋπιιΙ6'-ΙιιιοιιΙόΙππιοΙπ ιο ιιίνπιειΙπ. Α 

ΝπιογείιππΊπι1Ιϋπιπιοπό. ΑΙπιιπ)ει: 
ει τοπιο πϋπιιΙὅ ϋεε2οΐοππἑιεει Με! Ιοπιοπιγοε , 
πιο” ποπο2όοε. - Α πϋππιΙὅιπ ειιπἔιιΙπορΙοι 
οΙοριίιπι επέιππιοπιοΙιΙιεΕ, ο επιπ·όΙπ. Βοπιπιέ 
πο: επ ιιιπιπιπι νι2οε, οιιγνοε ποιγπόόιπ; πι 
ποοιιιοπ που”, πο”, ΜΒ πι" πιοτονο 
σει πιο), επόπ, ποι,ποΙπ, οεοπιποιπ οπο.) 

ι πιι. ΙΙοεοπιΙίπ πι Ι‹ιο‹1οπι 6ο νπιετπιποΕι·Ιι 
πϋππιΙὅΙ‹ σποροππο2πιτέιΙιόΙ πιό Βοπο2ειοε τϋπι 
ιιιιοιπ εινοΙὅε τϋππιΙὅπιὐειιΙἐιιιππιοΖ (ογεποεπιπ 
Ιποπιπι ππιοπιιιΙΙπιπέπιο2) -- πιέππιοΙγ ποε2Ιποε 
καιω νέιΙγιπει πέιΙππιο2 (οειπιοοπ ειΙνοοΙειπιει) 
πο. ΙπιιΙϋπιιιϋπιιπ ππιππιπιπιπέιΙωΙ ειπιει2οΙ‹τόΙ ο 
ιπϋνοτΙποιπὅιπἱιοπι : 

1-ϋι·. Νοπι ΜΙ νοογποπιιΙπιπ ποπιόππιγό 
ΙιὅΙ , πιιιπιπ οι πέιΙποΙπ. 

2-οπ·. ΒοπιπιοΙπο πιοπιι π'οΙιοππιγο, ππιιπιπ. 
ει πόΙποΙπο. 

3-οπ·. ΟόποεὅιΙοΒ πιοπιπι οειιρἔιπι οοοοεο 
πιιὅποετοΙπιιπ πιπιιιππιπ, πιιιπιπ ει π:'ιιποΙππ 

ΚοπινοΙπ ΙιοΙγο ο πϋππι!ϋΙοιππιοΙπ, ἘὅΙπόπι 
πι εοπο2ποεπιοΙπ πι ροποποεποΙπ, πιοπιπι πι οεοπιι. 
πο, 6ο οΙπποπ ο5οπιππιύουΙόΙππιειΕ, οετοοεπιπ·Ιπο 
ειεπιειΙπ πιονοετοΙπ οτιπιπΙοπι) έροπι πι” πι 
οεοπιτΙιειπι πειπιγέι:ό ποεπιιΙοΙωτ ιο. 

ο) πιω τϋππι111Ιο1π (ογειοεειι·οο 
πιο ρποΙιΕοπιιπιι) πιο ο ιϋππιΙὅ1π πιοΙεπιπιοπι πιο 
εοπ1ποππιτι πιρπό πϋππιΙὅΙπ πιω (πι: οΙεὅ τοπι 
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άπιε!πτ6Γ Μιὰ. ΙεϋὶϋιιϋϋιΙιαμα εΙ8Ιήι1Ιππει Ρι1%οιόΙπϋΙ πι ποειτοπιγέει έιΙΙππ'5ρΙοπο!πΙιεε Μία 
Πέπσι. 

πι) Βέτοε και” ποάό'ε πϋπιιΙϋΙόΙππιοΙπ ει: 
ππιοπιἀπιτἱΙ‹, ππιοΙγ πιοΙεό' ίϋΙεπιπιόπι @επι 
ει* καιω πι” ποειδι ππιιι€πιπ.; Μπιτ .Η 
“Μάιο ρεπο2πιΙ πι Ιπόπὅὸπὅιπ έγοππιπέιΕιπππι. 

ΙΙ) Ροπ·ο2υΙόΙπ (Οπιοπιπιποιό);ϊ·ππιειγ 
πιοΙπ οΒγόΙιΙπππιτ τϋΙι!ι ΜΓειΙΜέει-ιάδεπιΠω 
νειΒγοπι, ό” πισω οΙοιπιτο επήιϋΙό!π, Κέι 

. εὅΒΙι ποεπιι16Ιπ, ιιπόΙι!πι ροπο2ιιΙ6Ιπ. ¦ 
ΑΙ:ιΙπιπι: εϋππιΒϋ!γπΙοό; πιπιΒγεέΒε 

ε,ι;όε2 ΒγεππιιεΙπΓ6πιγἰπο πεπῇοὸΙιεη έ Ι Ι ο πι έι 
ιι γ πι: ο86ε:επι ο ροπο2όπιοιπ πιππεοπιπό; ε π: ί- π 
πιο: 1πόπωω. Βοπιπι6Ιποι 6806, όεοεο1πόΙγ 
Μή. Ο 6 π· ο ει ό Η ο Β ροπο2ποεπεοε!πό!αιτ 
ππιιιιειΕ, ππιο!γοΚ ππιπιιπι πιέι-οεερροΒΙπποΙ, ππιπιῇπΙ 
εο]το!π!πεΙ, νει” εΒγειπ·έπππγιι ΒΙοιοπι€6π·ππιι€) 
Ιπέιε!ιε Βγιιι·ππιάνειΙ Ιπενει·νόΙπ. (Πει 82ΒΙΙ 
ροπο2πιπ16Ιπ ι·οετοΕπιτ πιιιιωππ: ι·οοτροποιειΙόππ 
(Μιποοπιοπιάποιά) ει πιονο;-·Ιιει ρθω ππιε:Β 
οιιοπιτοεοάι!π: οεοιπύΙέ!π, ππιειγΙιεπι πεπιπΙοε 
οεοπιτ-Ι.οετοοεΙπόΙπ Ιέππιειτό!π :ι εόποείίπι έκ. ' 

Μπι. Κπι16ιιΒϋιπΙπ ει ππιοΒοεοπι2080ό0Ι.Ι. 
πο81ιιΙόιπ, πινω” πι-οεοπιτιπΙόΙπ πι οεοιιωιπι 
πωππω (ειτοετοεπεπόΙ) , ππιἰνοΙ πιιἰπκιεπι Μειω 
Γπ1%6ει ΜΗΚΗ! ιιΙ ιπιοΒεπι τω.. Βγπιπιέιπιτ πι 
οεοπι-Μιπιπι. Α ππιίππεγ-πεπιιιε2επι ΙπεάνειΙι. - 
ΚοποενοεγΙιόΙ σαι-ει? Μπι Μάσι. 

Α οεοπιτπιπιπι έΙδποσόιι!ό ποοϋπτ!& οεοπιππιι'πειιι6Ιππιωπ (οεπεοεπιπΙποεπε) , ο πωπω 
ηέιπι οιὅῇϋνδ ρθω πο5τ>ρϋποποεπιοΙπ (φοΙγ# ξ 
ρ11ε πωπω.) ΙιινπιειΙπ. °' 

ι! Φ 
δ 

,ΡΗΒΒοιέΙο 

Α νοΗτεπιππεΒ πιπ16ιμΙ€ Ιπιπιιεπ·πιδποδ 
ιιΒγεπι κι ω» ιπἐππιΙεΙπ., π.. πι πο5Ι:οπιγέιπισ2 
ΜεοπιΙό τυΙεήὰοπιεἐἔιΗσποπιγα· (θεειοιπι) πιο 
νιι επιγειεΙι6Ι Μπι οΙπππιι1Ι6Ιπ ω" 6ΙΙπ6πιΙο0. 

_ οι ποάοππιέψππιππΈγεΙππιεπι πωπ..π. ” 
.Έ 

Ιιειὅ ; πιω Με ὐῇπιϋΙι “πιω” Επιτιιτ1πιπποΙιοτσ 
ππιιπιτ ε" εΙιΙιὅΙ ω: . 

1. Α Βιιππιὅ, Με 65 πιο‹Ιν Ιιιέιπιγπι πω, 
πω, οΙΙποππιοπ16 ποετοτιγἔ18 Ιοπιτει·πιιόπη·πιεΙπ 
ΜΜΕ Ιοπιπιι. π έ 

2. Α, Βιιππι6 ωποη,πωιπιπ ιι-ἐιινο ΜΜΜ: 
Α)ΗενοπιγΙοίο·ιγέεπ1;-.ειιεπιέΜ 

' ε) Βέεεδπ·δάϋΜ: Με ε28ετππιδ 
' νοΙπ ιόπιππιΒοΕόπ (ρπιποπιοΙιγππιέιβ1)πιιϊπιποΒγ διπ 

ππιπι ω). όΝᾶΙποπιιιῇιι ==ι 6ΙΒΜιδοΚί; β. ππι.4- - 
ιοεοιι!ιεπιίιπ πι ιιιόδτ. 

πι) Η 6 2 ει ει (ππιποπετιτπεΙιε),ξΜιάδπι :ί 
τότιππιβώπιοπι Η ιιθ>·γειππ, πιο ΜΒΜ-Μ· ΜΗιπο!π· 
πω πω, πι. Ιπ-ινίιιοΙΙιπιτό πι πωιππωι πωπω-ι 
Ιπσ2ίιειε ΜΙΝΙ. - π ι- ·π 8 ·› 

ω. Επιιιθι ειΠιιπ]έτει Ιι:ιεοπιιδ·, ω 
νοέγιειπιιΙπιι€ (ϊοπιέππιγόπιὅΙ έιΠνέπι Μ.)', δει' 
ΒιιΒγππι!ι2οε 1ποποενοΜπ βΙΙειϊ @επι 1πιιΙΒιιΒ826” 
εξ πω”, ΙπϋΙοε-επιππιὅ (πιοιιΕεπ' ΜΈπιπ-'[ιι-'ή· 
Ιιοπ·ΙπεΙ) , πιΕπ ιό ε2επινοπ έιΙ-5ΙιππιδπιθΚ Ιο:Ξ_, 
ΙιεΕ.πιε ϊιίνπιἰ. 

- Β. Ιάι1Ιτ,|ωπ πεππιέι: 7,' , 
α)_ Βόειδπδάϋπτ. _. - 
ό) Ηέεπι€ι, ει Μαι: _ 
ε) Κιι6πι6Ιε8 (κατεξοχου) ι!,π;γπιο· 

νεπεὶπ Μπιτ @πώ (π... Βωιιωπιωωἔ, οάομ 
νπιπιπ18ΙΙοπι πιο· €επιπιπ·ιπι€ο οπιποππιεσ'πιο Τυπου 
ΙΜ), πω” ΙπϋΙοε, ε86ει Ιιοπεόπηπι·πισέγε.έ·8ιΜ 

Ιι) Α πιιπόε @πιώ (Ιππ1$ίΒοπ: 'ΓιιΙιοπΙπΙ), 
ε τπιεΙγ 8ϋπνόΙγοε εΒγόπιοΕπιόΙ, ΓὅΙπἐρ Πετ 
Ψ ππιεΙπ-Ιποππιπιπι.οΙγ Ιπιπϋπιδ, Ιιοπεό εΒόεεροτε 

πιειΒγέιι'π811, ο Ε6'Ιπε8 πι ΜΜΜ Ιε:ΙιεπιγόΙιεπι, π1ιοΒ 
. ., Β 

, τ 

(.η··, ' 

τ 

θ. Α ,ππιιππιπΐ 1πιιΙϋπιπέΙο 1ιέΙγε8ει. ι 
ει) Α Με εινν8εγ σι ειέΡΒέε πωιεπ. 

τύπω 2$ε8ππο!ιΙΙίωι1, 8όποειδιιοε πάοιπποΙοπι Μ», 
Με 8,πιππιιι6ι :πωπω Μ.: . _. . _, 

πι) Απ ισιιιπ Ι110εριιΙι11ΙΚϋ2ερόπη ω· 

 

41 ...-ι.. 
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πνεε οποιοι έ!!! ιιιεεέιι·ει, πε 86ι·οεδι!εε 
@επ !πινέε ἐε !ι!!νέπν εο!τε!κα ιιιιιτει!. 

Ύ68ιόι·ο νει" ε! ενεεετ!!ιο!!!κ (τοπια 
Με! !ι!!πί!) Με !ιοπέι ]ἔιι·!ἐνει!; 

νει" 8!8νύ!; έε μάς; ει!!!κοι·, πει ει 
!εοι·σει·εεν (ϋτε8!1!όε!ιοι· !ὅ!‹όρ, π! πιἐἔ νει 
!πιπε!ν ν!εειοτοε Μ;) !!!!ε!!δε!όε6πο!: Μια! 
πιέινει! πι) !κιει!ει!!κ; τι! ιεπισι·πι οι έι!αι!: 
πο” ει ε!ιππό Με επτά !κόι·εοε; ει!ιτ!κε 
επειιιοεένέι τϋρϋτϋά!!κ; 

νει" ιπόεπεό!: σεειροε!ν!ιπ !ει !ιο!ό]ο, 
ε!!ατό!έειι!; εννοω ο!τιιοεπε!ι! (νου!κι·ει!τ!ει , 
νοι!κε!!!!); π 

4. Α ;;!!τιιδ !!τει·εε έ!ο!πιίίνο!!!ιοπ μ. 
*ιιιόό!ιοπ,· όε Μουσε εενόιιο!κ!ιοπ ειο!ιστι 

ε!δ!'οι·πιι!π!; Και!!! ει νιεεποτεε έ!απιί!νο 
Ήοι, ρ.ιπέιπιι, πόροι επι. Κετ!ι!! ε ν!εεεο 
Με 6!επιιί!νοιεκπ οΒγόπω!κοι, μ. ει ῇο!ι!ι 
ει!ν ιι!!κεπνέεπόεό!ιοπ εεεπνεπδ!κοτ; !κοι·οε-. 
νοενο ιο!ιέιι π ε!ιπι6'πει!ε Μοτοε; πο" !ιει 
ρει!!ε ο!!ειι!κοπό! τερπε:τ:ι!πἔιπ!‹: Μπι Με!! 
ε!!'ε!ο)Εοπι, πο" π Βιιππόπε!: Μουσε !κοι·οενο 
ενο Μόνο! !!!!ποι·1ι!!ιει, ε ί" :Με !‹οι·οε 
πω· τ. ε. νιεε:οι·οε (!ο!ιότπνέε, !ιε!ιιειε), 
ν!ι!ιότοε, ε!ι!νϋε !!ιι·ιι!!ιει!; ει ε!ιπι6-ι·ει!εονέιπν 
Με; ε ε!!!κοι· ιει!!ι!!ιειιπ! ιο!ι!ι εε!νιέιΒιι!έιειι 
!ιό!!!ιειπ πω!! ὶε ; πο; ποπ Βιιιιι6'Ε πιιιπποπ 
Μποππνει! ο!εινιι!τει!: !οεπ‹!επε!‹; πε ε!!επ 
ποπ εο!ιει παπι πιω! ι·έΒι ιο!ι!ιεείν-!ιειι!ιο2; 
:ποπ ν!εε:οτεεε68!ιό! εο!ιει παπι τέιππειι!!ιειτ 
!ι!ετεεεό5. 

Νοπι Επι!!! Μιά! ι·επε!εεεπ ωσ ε ε!! 
πιδνο!: ει) τἔι!:; !ι) Βτν·,;!ιτ!ό!ε Μ! ; ο) ν!εε: 
ει·οεεόε (!ι!ρριποειε); π) !ιε8νπιἔι2. 

.ϊ πι. Πει πωπω τει!έ!τειπό!; π τι!!! π 
Με 81ιτιιδνο! ει" ἰὰὅπεπ: ει: εεε!κ πι!. 
]ε!επιοπό, πο” π 8ότοεὅ όε νοεντεπ ο! 
!ιππνιι€ό!ιέινιι! :ι τίι!!πει!κ εΒν!!ι οεοροι·ι!!ιι 
ε!ιππ6πε!ε πενεεό!κ απ; :ποτε ει ΒΙΙιιιὅπει!‹ ε! 
πενειεα ι·έιΚ νο!ιπ!‹ἐρροπ εεε!! Μ!!! ε πεπι 
Βιιιιι6. 

Π!. (ΜΜΜ γ. 

Ρε!ιέι·πνόε ι!!!κό;ι!οι.ε!κ, πιει: 
ΒἑΒοΚ 

Μόἔ πεπι !ο!ιο!ο τΞεκιέιπ πιοΒιεκποι·πι 
ποπ ιο!ε!κοι , πιο!νο!ι Με! π Βοι·οενοΒγοε 
Μ!!! ει !επτοενεθνι.ο!επώ! ειναι;" !ιο!ν!ιο!!!ό! 
!πι!ϋππϋ2!!κ. 

Ε!ὅ!οι·ᾶιι! ει ΜΕ: 

Ι-ϋι·. νέιπει!!πιτ πό!!!!ι! = νε!ό'ε τε'ι!κ, 
οειτοιποπε ν. εειι·οοιπε πια!ιι!!επε ;· ιθε ρα!!Β: 

ει) Βόεει”!πό'άνε; (ε ω;) ει !ϋτιδ!ιοπ 
ιπέιιοεοπέιει !ε ο!κο2!ιιιι). 

!ι) θιιιπό!!!ιππ (!(ποιοπ); ειπε: πιιπτ 
_!ιόιει8! απ. 

8ε!πο: νέι!ιοιό Μπέκ, να” !πι!νέιπν 
εέιτείιε-ν6ι·6εοε, - πέ!ιπ ΜΜΜ ιε. 

0όι·οεδι!οε εο!ιεεό!κ; πω' εο!ιο!κ 
!.π!!ι!!ιππό!τ, ιπό8 ροτ!!8 !πι!σπ!όΙο ε!:ι!‹ιιειΠ. 

Α νο!ὅε ι·έι!ώό! ι·οειοε τἰι!‹ Μια; 
ιπει·τ ό!οτιπί!νεεεόόεε 6ι·οε!ιεπόεέινε! ει εεῇ 
το!: ι·οειο!ε!κέι ν!ι!!ιειτπει!κ; πο πεπι ν!εεεοπι. 

Α ίπποι-ε -- ιι€νπονοιετ Ιοετοπ (ριπ 
πιοιι!!ι·τ.) -- π!!! πιο!εποε!ειιει!κ ΜΜΜ, 
όε πιιπε!ιε ι·68ι. Α ιπε'ι!!ιοπ !εΒενει!κοι·ι!ι!ι. 

Α οεοπ!!ι:ι επίίτδό2Μ Με - ερΕπει νω 
τοεπ ,ι νει” οετοορεειντοεοε!ε (!.ο!ιε!ε!π 
επει·ιπ!) πονετ ν!εε!. 

2-οι·. νέ2ει!!πιι!.:ι!. Π 

ει) Βοε ασε ΜΒ, ιιιιιε2ε!! τοετο!απει! 
πω; ροι·οιΒοπιόπν !'επε!κε !!!'ί!πειππε!!($!ινι·ι· 
!ιιιεπ:ι!‹) πποπάει!!!κ. 8ι!πε: νέι!ιοπό, επε 
!ε!π έιαι”!πό. Α ε260τοιπ!πεπει!ε ο!!επτέι!!. 

!ι) Κ ο ο ε ο π ν έ ε τ. (σωσει !ινει!π!ιιε); 
!κοοεοπνίι!ιοι πειεοπ!ό !ε!ιότιινόε έι!!‹όρ!οτ ; 
ιιιε!ν πό!ιίιπν Μ! πω! 10-30 ιοπιιιγ!ι·ει 
πϋνε!κοό!!κ ε !ο!ιιοι·ιπ6πγ!‹έπ!; πονειετοεοπ 
πιΕπι !ε!!ι:ει!!νέιπν, ποπι Μπι. !ιοειί!τι'ωνόιιν 
ειστε!: Πι!!έρπ!. 

ο) Βόει!κεε να” ιπεπτεε Μ!! 
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(οεποει· ειΙνοοΙετὶε) -- ΜεοτΠό ε: ει :σει 
τϋι11Ιό!πει, ‹ὶο σποτ οωΙίτνο Μενου, πιο" 
ει νοενωκιἰ Ι:Μϋιψεέ8, νεΙεωἰιπ. ει: Μει 
Μπή ἱε. 

3-εποτ. ΜΜΕ (ρεουάοοεποετ) = 
ΜΜΜ: (ερΞόει·ππε) ιύ!ιοπνύε:όεο. 

· ο 
Ο 

Ρϋ8εο!όΙτ. 

Α εϋπιδ , θε Με !σε6νοΙτ ν. ΜΚετϋΙτ 
!ποΙνεί: 

Ο Β τ:: δ Ι δ! 

Κεάοεί!εΙϋ : |έα·ΠΙοϋέ .· 

ει” εΙειρῇε , Ηοωοτιέπ , 
ΜΗ οεύσεε , νοετοεΙΜ , 
ΓοὸοτΙιἐῇπιΕτΙΒν , ιυόΙι , 
Ιέρ , ιιι6Ιιειέ] , 
Μ! , (ο Μ1νο!νΒοπι 
:ΜΔ Μιο!κε, πἱηοεευ) 
“Μπέκ” , ΒϋΙΙ:δι·. 
τοειοε Μιτ1νεμ 
οεοιπ εεΞνειοεοε 

έ!!οπώπνει. 

Β ίπ Ε Θ. ό Ι 

ΕεἄυσΙΙοΙἰἐ : |ου·ϋ!!οϋΕ .· 
ει" ΓσΙΒΜο, ΜΗ, 
:Μή ε τϋΒϋπνὶτο ΙοὰοτΙιἔιῇωΜΒν, 
ῇοΜΜ Με, 
νοετει8Β6!, 
ΜΒΜ, 
ιτιἐΙιεώῇ, 
!ιύ€νΒόΙνσΒ, 

ν πιεΙΙόΙΜ5|ε, 
ακου!. Ικοιπόυν 

έιΙΙο:Μηνει, 
ΒΠΙΒὅτ. 

ΕὲιιῇυΙε, Μ" ει 8ϋωὅ ΚεάνθΙιε ΙιεΙνε 
Και ϋωτοε, ο τἑΒἐὶτι ροτΠ8 νἰεεωτοε ε: 
νόι·. - 

ΜΡ. 
ω, 
πι6Ιι !ειιο!ιο . ' 
εενό-Βέιπνο , 

Επι: ότΙοΒειἐεπο!κ, Μυμπι Με :ΜΒ 
νοΙΙοπι, εο!ι ο Μέηνε; 0ο ωΜέιι ιινετε 
ει!ει!ώό| ΜΜΜ! ει: ύΜωδνοεοάοΜ., ΜΜΜ 
:ο πιω ΙπϋπννοΚ ότι6εύΜπ εωσρέι· ειό 
οεε!ώΙν ωεενοτύπτΕ6οτ ε:οΙΒόΙΜτ., ε πιἰ 
ιιώιι ιἄῇ Μονιι νΕ2586Ιειο!ιτει ε έεατονέω 
Ιε!κτο εει·Ικοπιώει: ηόπι€ ΜπιέΙόετ 68 ο ῇ6 
Ποτε επόπιιι ΜοτοΙ: 8εεπτοπόοιόεο νόΒετ2. 
πόωἱ π16ΜιινΙέειΞε Μπι οεει!: Ι86ονοΙΙιοι. 

.Δ ι·οιιιΙοε ιιι·ωιγόι·κότ ι·ΙΗω ώθηε11ιέπγο!; 
Μ. Βοοεό, εισΒο!οεπιοενοΙ κ. Ιδοι·νοε, ε ὸεΒτεο2ειιἰ ενειΕοι·Ιό οι·νο50ό!. 

(Με. οι Ι.Κ. ΔΕ!. ΜΒ!. 6εειο). 

Α Μ" εΙόετΙοα Κότεεει!ιοι τἰεπἑπι 
ΜεουΙότ ιιοπι οΙνειενέπι πιέε οΗκοι·658: ε; 
ύ]ε:ΒΒ Πιεοπ·ΜΙε ΒϋνετΙκειτόΒρη, Μποο ει: 
οτωινότΒοτ ε Ιποιιἔιτετωιὸἰ τοΠοεοϋΒ ἱε 
πιοτοτότο νεΖεΙΒοΙὅ Μεπο!κετ ΜΜΜ: Μέ! 

τι5; ε ωοεειΙσρίτνει ΜΜΜ ει εουάοΙΚοιό 
οι·νοεοΕπει!κ ιιιέι· 8τέιΜτόΙ Ικει:1νο που 
ιώιοτόι: ωἰεΖετὶοτ ε: οι·ειονότΕότ, ο Μπι 
νέον, όε !κόΙιότ νειΙόε68οε ειτνΜΞ-1εεινό 

τεΙ‹ ; ιτιοΙγεΙ‹ Ιώτ εΙεὅῇἐτό'Ι 8οΒϋπΙοἰο πιόΙν 
ΒόΙίι15εεοΙ πιιοτιώε, Μ" οεειΙ‹ υΒνεοεπου 
εΒν οεεΙἐι‹Ι Με οεοροτήει, ω» ΜΠινέο: 
Μ" ει νότΙεότοε ε:ὶ1!οπιἐοντο ο Με» 
ν·6ηνιιέΙ ει: ΠτοτεΙ‹, ει: ετειονότΒότυ6Ι ει Ἡ 
νΞεε:ετε!ε τεπάε:οτε ει ωίἱΒϋτ!ὅ ; (Η: Με ει Ιώ 
!ωτΒειιι ιτιοΙ)·ΕΙκ ε: ίδτύΒό, επ ΠΜ· ν. ο νἱεε: 
όι·-τορτΙε:οι·7 .ΜΒ οεσΙετΒο:οιπ , ε6'τ ΜΜ› 
οΕοΕιιέιΙ Μενα έιΙΙΗΜιοπι, Με;; ο Ι:6ίΕ6τ· 

. ο 
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Ι ει» ε: ΙεΙοει·ειι6ε:ει> ε-ΙεΒιιε€γοΙιΙ› ε:ετο 
μ” Άι,εεεει_β ε ε:ειινεςΙ6', ε, ιι;ι(ΙΙ56ιΙΙΙ, 
ιιιεΙγτε ε Ιώ$ ΜΙεΙιΙιΙ ετγείιε8 Μ: Με” ι. Ι. 
ει νι5ι·νεεγΙΙόΙι Ι‹ότοε εΙΙειιοΙιε πιιιτιΙώΙόἀ 
Με, ε. πιά" ΙϋΙεΒΙ› εΙὅεὸοΙΙ. εεεΙΙιειι ΜΙ 
τϋτιὅ ίειιΙεΙειεΙιΙιετι, ε κοιιιΙει.Ιοτι Ι‹ΙΙ1τΙΙ6ε 
Με ιιχι1εΙΙιε:ΙΙιε; πιοΙγ ΙειιιτΙΙόε ιτιεδτϋττόιι 
νιόκι, ε Με ΙοοεΙΙεριιΙ. ΤιιεΙΙιιΙ: ιιΒγειι Ιε, 
ιιιιιιιΙε: ετειιγότιι6Ι, πιιιιιΙ ε Ι6ϋε:νέιιγιιέΙ 
ε Ιιιιιι·Ιιειτ Με ε:8ιΙιΒοΙίΙτιὅΙεΒ εενειιγύετι 
με: (ι·εεΒιι), ε Ιοιτόεεν εΙΙεΙ ΕΙιεεεεϋΙ 
ΙιεΙδΙο ε ΙιύιΙεεν εεε” οεεΙειΙιενεΙ; ιΙε 
οΙγ Με): ιιιετιιιγΙεόεΙιετι :Με εειιι τεΙεΙΙ;:ιΙΙΙε 
Ιιετιιιο , Μ" ρςιὸ:ὅ ε:ει·εΙ‹ τιέΙΙ:ΙΙΙ ΙΙε:τειι 
ΜΜΟ” ΙιοΙ6'Ιε; ε οεεΙ‹ ε" ΙιοΙγι ειιιΙΙΙΙ 
8οΙιϋιιΙειιι ε-νΙ2Ι(όττόΙ όι·ιεΙ:ε:νειι: Μ” ε: 
ει·ειιγόι· έιΙιεΙ οΙιτο:οΙΙ., ε νοΙο εεγΙιετιΕ6 
ΗΜ νΙ:Ι‹ύι·Ιιετι , :Μπιτ $ὅῇοΙΙοιιι:ὅ , Ιιύιιεεν, 
ΡΙτοεεεν , ε Ιιέιτεοιιγεεν ιεεεεϋΙ ε ΙιύεγΙιόΙ 
ΜΜΜ Ισ. ΑιικΙο ε: οΙὅ-εὸοΙτ Μ" εεεΙ 
Με ε νί:ΙκόττόΙ ε:ό εοφ Μια; πιο” εκτι 
ει” ε ΙιετπιειΙΙΙ: εεεΙΙιειιι ε τοΙιει:ιοΙι εΙεΙΙ. 

ε ΙίιΙιε:ετεΙ‹ Ι:ΙοεΙτ ιτιοερϋΙΤεόΙεΙι Ιε: ιιιιιιι:Ι 
ε:εΙιεΙ 18όν εΙΙοτεεεε εΙειτ ε νΙ:Ι‹6ιιιεΙ‹ 
τϋΙιΙι ιιιιιειιι6ιιγειι εοΙιε ειπε Ιεττειιι , ε ε: 
εΒγέιι ιτιιιι‹Ι ε πιει ιιερΙΒΙϋΙϋτιο πιιιιιΙ:εει, 
ε ει·ειιγόιΙιότοεεεεει Μνένέιι, ε:οπιέιΙγοε 
ιό εεέιε:εέεεεΙ ω. Πε ε: εΙδειιοπεΙιΙιετι έ 
Ιιύάεεν ε οεεΙἑιὸΙειιεΙ‹ Ιεεεο: όε ιτιοι·ὅ εστ 
ι1ιεΙιειι Ισα ιιεεγ ιιιειιιιγΙεέΒϋ Ι‹Ιϋι·ΙΙέεε: ε 
ΜΙ νιεε:όττετιάε:ιπ εΒγοι·ιοε Ιιότοε πιιίίΙ4ϋόό 
εέτιοΙ: ΙυΙειεΙοιιίΙΙιειό νοΙτιε: -εΙιΙιοι·- ιιιΙιεΙιΙι 
ε τειιιΙοε νομιτέΙ:ότ νεε:α:Ιτ νέα Ι‹εΙΙετιε 
ΙιικΙεεν ΙιεΙγειι ΙεΙεΙιιι ε νι:εΙΙεΙΙιετι; εΙ‹ 
Ιποτ ε ΜοτεεειιΙ εεότιεΙήεΙιε Ιόιο:6' ΙοεόΙε 
εοΙιΙι, ε ΙοεΗτϋιι6Μι ίεισεΙιτιετ, ΙιοΙ εειτιιτιΙ 
ΙεΕΜεοΒΙι όΙετιιιίΙνοε ι·ειιιΙετΙειιε68, ν. ΙοΙιοε 
ΙΙιιιει:ιετιιπιεΙι ιιγοτιιιε ι:ιιτιοεοτι, εΒΙιόΙ: Μ” 
ε: ετειιγετεε 11τ- εθε νιεε:οι·οΙ: έι·ιτιιιέεΙιετι 
γετιιιεΙ: ιιΒγειιε:οιι ιιενΙ1 ΙόεεοΙεΙιεΙ , ιιιεΙγεΙ‹ 
ε: ΙΙΙΜεεεεΙΙ εεγΙιευ-Ι:ϋττετόεϋΙ:ιιόΙ Ι'οΒ·νε, 
ε τοπιροι·εΙε ίοΙ60 τετιετΙό', ε ετειιγέιΙιότι 

ιοΙΙοϊτι:όΜιεεΜεΙιειπ σΙ‹ο::εΡ, :Με ΙοΙιοΙι 
ΙΙΙιιιιιΒγει·ει:τιι. “Μουτ Ιιε ε ΙΙΙιιι·εοΙιεΙΙ ΙΙεΙΙ 
ιι6:οτειιε:ει·Ιιι€ ·ιιιάύΙιιιιΙ: ιε Μ: ε: ΙΙΙΙιΙεε 
επιε:οΙ‹ιιεΙκ ποτε νιεε:ενε:εΙὅ]ϋΙ‹; ε ε τοπι 
ΡΜΙΙΙΒΒεπ-Ιόωπὅ ·Ιειόόο11ι πιο ΠΟ” όΙεε, 
εοΙκΙιεΙ Ιιρεε:εεε,ΙιΙ;›ειι κι Ιεπ, ε ε :ποιό 
Ιιιιόεεν Ι‹ΙΙΙι·ΙΙἐεόνεΙ ποιο τιιύΙΙΙ(; ε Ιιιόε6'ΙιΙι 
ε εγόεγπιόιΙΙιόΙ, ε ιιιεΙγτε°ὶϋΙιΒ ΒοιιᾶοΙΙιο:εε 
ε εε:ιιιεΙΙιειΙόε ιιτειι ΙιιεἐΙ‹, ε:ετι Ιιότι ΙΙε:ιε 
ΙόθΒΙώτιιεΙε ιεπιιοι·ιεπιι Βο ιιιΙνεΙ ιεΙεεΙιόι· 
ΙεπιετοιεΙιιΙε Με;; Εεε Ι›οιιγιιΙτ εΙΙεροιΙ:ιετι 
νεΒγιιεΙ‹: ε:έι·τ Ι‹Ινειιτεπι ε: οΙι'ίειΙοτι εεε 
ωΙιεΙ Ιιϋ:ϋΙιιι, Επι” ϋΒγΙεΙεΙιτι Η8γεΙιιιϋ 
Κα. ε:Ιτετιι ίϋΙδετιεεε:εω, ε ιιέ:οιεΙΙιετ 
£ϋΙὅΙιιΙ‹ ει·ι.Ιιεεεεπι; ε οπο! εΙιτιεΒγεΙ‹ Μό" 
ιιιόι:Ιενιιπε. ι 

ι 'Ι'6Ι:ΙιτιγΠ18 ο:εΙὅα , εὅΙ; πισω'. Ιε ε:ε 
ιιιοε ιεεεεεΙεΙιειι νο8Ιετ Ιιεεετε8οε ρο 
τεΙΙ ποιο ειΙωι· ιιόΙΙ‹ιιΙ ε:οΙαειιι Ιιεε:ιιέιΙιιΙ , 
ε τειιιΙεεετι εΙιεΙοΙ‹ ει·έΙΙιετέε ιιόΙΙιιΙΙΙΙ ΜΙΜ 

τέιειεΙιετ, ε ε:οΙ€ υΙετι ΙειεΙεΙοιτι-ετιγΙιΙ1Ιέετ 
Ιερεε:ιεΙιειιι; (Με ε ίεΙειΙοιτ. εεετεΙι!ιοτι εο 
τιεΙ‹ εειιιτιιι Ιιεε:τιει Ποτε Ι:Μειιι , ε ε τοσε 
τιιεΙιεοεοτΙοπ ε:έΙιΙοιόιεΙ -- εαπ ε ε:έιιιι 

τεΙετι εΙΙ6νειεΙ‹ιε, εαπ εοαιιιιιιιεπι11 ΙιεεΙιεῇ 
τόΚτε παπι ειι€ειΙειτ. Πε οτὅΙΙεωΙΙ εεε 
εοΙὡειι εοιιὸ8ΙΙ8ΕΙεΙ‹ ΙιεεΙιεΙΙόΙ‹: πιέΒ ε ε:ε 

ΙΜ ΙιΙτιιΙιοικιιεεοΙει, ε: όιΙεε ΙιΙΒετε Μι· 
·ιιιΕΙΣετι Βεε:οΙξ6ττετέεΙιεινε ΙιειιγεεεεΙ νει 
ΙεΙΙεΙ‹ νιεε:ε; ε Μι ε Βϋρρ6Ι6:όε-, ιιε 
ι1εΙγο:εε- , ιιγεΙΚέιε ΙιόιΙΙτό Ιιοτοιι€ετεεοΜε , 
ε εΙε:τε ει·ειιγετεε $εΜεΙπιεΙ: ε:ίιΊιτεΙε ιε: 
ε ΙιιιτΙοεό' νέι€6ιι πιόΒιε ε τιιοιιιΙοιΙ: ΙιοΙγειι 
ιιιιιιτΙόε ΙείιιοεεΙιΙι: ε Ι‹ΙιιοεεΙ›Ι› ΙεΙΙ. ε @εε 
Ιοτιι. Α σε:Ιιετετι·οΙ Ιεττ ΙιύΒγΕΙϋι·ΙΙόε εειιι 
εάνέιιι εειιιτιιΙ ετιγΙ·ιΙΙΙόετ, ΙιιιεΙΙιεῇιό ε:ει·εΙ‹ 
Μ:: ιιγιιΙΙεπιι Ι‹ιιΙ‹οΙΙ:ε-ΙενὁΙ-, ΙΒΙΙΙ:-Βγϋ 
Βόι·-Ιϋ:εΙΒειι, εΙ- ε Ικοιτεόε:όιιεενεε Μπιε 
€οτ τιιεΙτΙ ε:ΙΙιεθοι εΙΙόΙς εό'τ ε ε:εΙιειΙ ΙιιιιΙεεν 
Μ:ϋπιΒϋεΙΙόεε τεΒιιιιοιόΙιιΙΙ ιτιόε:-νΙ:ετ Ιε 

ρι·όΙιεΙτειιι; εΙΙιει· ιιόΙΙει1Ι. πω εΒγετΙϋΙ 
Ι‹όι·Ιι1ιιεΙΙΙε8 ιιΙοεε:ετεε, €ειιΙεΙοτιι ετιγΙιι 
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!ϋ!‹ει νε!!ειιι ε!ὅ; !'ε!‹ειε εεει·εεκινε9ν!πει 
πιό!ιοπν-!εεινέπιινε!, ει: @ιό @έπνεε Πι! 
!ε! νειει6!ι, ιιιε!νι·ε εεε!ι!ιεπιει· ειιν!ιιι!έε 
!ιϋνε!!‹ε:ε!!, πω, !ιοΒγ ει.ιέεπ όι·ιιιιοπνει! 
το ειιίίπτε!ι ει !ἑιῇι!ε!ιπε!‹. Ι!ν !ιει·ιινιι!ιιιέ 
ιινε!ι Με! ε:οπ Βοιιιιο!ετινι ιθτιεπι , νιι!ιοιι 
ιι Μ" ιπειιιιγ!εόΒιι !ιύι!ειιν ε!νι'ι!εεΖώεπ, 
ιιιι!ει ει·ιιεε!ι!ι, ιι ει: ιπεπιεπόεεει·τε ΜΗ 
!ιιι!ι5ειι ων ἔι!!ιι! Μπι εεε!ι626!τε!!ιε!πό!ι-ε 

!ιειιιιιιι·ἔι!ι!ι, ε Μπι ιιιοεπίτει!ιειιπό!ι-ε ε!ὅ πι» 
ιι!ιεεειι Β ν6ει·ε!ϋ!ειεεπιειι εόεενει!ιετε!ι 
!‹ϋ2ϋιιε6ἔεε ν!2!ιε ι·ειιιιεε ι!ε!ιι!. Νεεε!ειιι 
ιιιεΒ Μτιι εεε!ι; ιιιει·ι. !ιενεε !ὸὅι·ειιν!:ε!!ει 
πιιΒνο!ι!ι ιιιόι·ιό!ι!ιειι !ιενεεε!ι!ι !σει!νει!ειι 
εεΒιιε! ιιι!ιιετε!τ Μ, ε πιει· ιι ίε!!Β ιιιεει 
!ιιι!!!ιειι ιε ε!δ!ι!!ο!ι π Με), ιτιεπιιν!εόΒ!ι πιε 
ι·ὅ !ιιιι!ειιν-οειι!έιτ!; ε ε!ι!ιοι· επ ο!ν ειιιιιν!ι·π 
ιιιει!ιεοε ε26!ιε2οιιι!!ιε !ιενέε πέσει Μια! ίδ 
2ε!ι·ε, ιιιε!ν!ιε: Γοιιό επειινεε Με! ιενέ!ι , 
(πιε!γ ιι!ό!›!›ἱ πω· ει ι·εε!ε!ιπε! ο!ν !ιει!νεε 
νο!!:,ιιιιιι! !ι!ό!ιειι ρει!!Β ι€επ ιι!εριιι!επιι! 

ε!!ιιιιιγεδο!ιει!!ι), πιεπει!!ιιι; Μίνι !ιι·ι!ιοιιε 
επέι!ι!ει6ιε!ε!ι, ω!ι!ιιινιι·ε πι!ιιι!όΒ εισπν 
ει·εε νότιο! !αϋνε!!ιει!.ε!ι, ιιιε!νε!ι ιιτέιιι π 
ιϋ!ιε!ετεε ιιινιι!έιε ε!6'ά!!ο!ι. Α2 @Με ιι!δ 
Γσ!!ετ!επόεει ιι ε6ειιν ει·ιε!!ι!, πε !8ειι Μ” 
ΜΜΜ. επ !πεΒι·επιιεπει·ι·ε πιίιι· !ιόιεόΒειι 
Επί!! !ιε!ν!ιε:έ!η·όιι ει !ι6!ιόι· !πειιι·επιι 
επειιεεΒόι τόεε!πι ποπ ιεπιει·ει!ιό! !ιοποπι 
Μ, ι·όε:!ιι!. :ποπ εειδπιοει εε2ι·ενετε!ειιιι, ο 
ιερεεπιιι!!ιεε!πι!ιό!, ιιιε!νε!ι επετιιιι επειι Μι· 
Με» ιιιει·ε!ι Με! !ε Μπι εν(ιιτει!ιειι!ι, ε: 
ρει!!Β, ιιιι!ιε!νεει ει !ώτιιιιιε!.ε!ι πιιιτει!ιο2νέπ 
ε!!εΜ ίοι·ι!!!τει!!ι, ει !!ιιι!ει!ιιιε!κειτ ει2οπιιιι! 
ε!οε:!ιι!ῇε; ι·6ειιιιιι ε!ι!ιό!, !ιοΒγει νεΒν!ιό!ιέι 
νεεπτειι ειι·ειιινετεε νει· “Η ίι!!ει!!!ιιιιι!ιεεό 
νε! ιι !ιιιιιεε6'ϋεπ !ό!.θΖὅ ε!εε !!ιιι!ε!ιιιιι!ι 
Μπι ειιν!ι!ι!πε!ι, ε ειιτι!ι! !ιενέε!ιό πιιι!ιιιι!ι 
εμ εε ΜΑΚ ιι !ιιιτ!ειιν Ιϋ!6ε!εεεε, ε εισι 
Με πιεππνιεε8!ιειι !ειτ ε!νέι!ιιειώεει 6ο Ιπ 
!ιιιιιέιειι Με! ει!! πε ε ι!.68ιϋιιϋε ισινιι!έιε. 

 

θ:ιετπιε!ι!ιόι·- εε ιινόπν!πιιι ιερεεπε!ειο!ε 
θ87εε πόι·εεεΦειι εε ενόπνιιιει·εΙκ 1ιιϋι·ιΠι 

ι ο ρεει! ενει·ιπε!ι!ιόι·Μι!ιό!. 

Μ. Κ ει ι· ε! ο ε ο τι γ! .Ιε!ποε εεεει!οι·νοε!ό!. 
ι ο 

!. Ο ιι πιὅ !ι ό τ. 

Α Με!! €γετιπε!ι!ιόι·Ιιέι2!ιππ ε!ὅίοι·ι!ύ!ι 
ποπ !ιότεεετε!ι !‹ϋπίί!, ιτιε!νε!ιε!, Μέι· Βόι 
6ε ιινόπντεπι, πιει· ρει!!ιι Ιιόι!ιοπειιεπι ιε 
!ι!ιιιει!ιεπ !ιιι!ϋιιϋε ῦἔγε!ειιιι·ε°ιιιε!ιό!‹ιιπ!ι 
ιετινιδιι, ει ιπειενει· οι·νοε-εε!ιόειι! ΕνΚϋπν 
νε!ι!ιειι !‹!ὅιι!‹ιτιτ !π52!επι επόπιιό!ιοποπι, ει 
!ϋιι!ε!›!›! επίπι Με εειὅ !ώνει!κειτό! Με! Μι· 

εεετει ιει·ιοιιι ιιι!ιιι!ειιε!‹ ε!!!!ι ιτιεἔεπι!!!ειι 
σ16'πε!ι, ε!ὅιε !ιήε!ειιινότι ει2οπ!ιεπ: ιιιι!ιερ 
ει 02!πι!!! εεο!ἔἔι!ειιι!ὸ Μ!. !ιόι!ιει!!ιι·πει Μπι 
!ιόι·-, !ιιιιιεπι !ιόι!ιοπεπειιι!. Μετι Μι· φετιν 
ιιγ!ι·ε ιιενετεεεεεπε!ι !έιεεό!ι π: Μπι !!επτε!ι 

ο!νεεό!ιιι ΕΜΠ! Μπι επνιιε!ι ει: πο” ε 
!‹ϋΖ!ειιε!ὅ πενεπε!εεε!ι!ι !κόι·εεετε!ι Με!!! 

επ ερετι ειιιο!αιι ειι·ιε!ειιι Κ! !εΒε!ὅε:6ι·, 
ιπε!νε!ι!ιε! ι!ιεεε!ιειιιι!ιπ!ι !εε!ιενεε!ιό εεπι 
!ε!ιετι ιιιιιιτόπ ιπ!ιιι!!ιετ!δ !σε2ειιι!ι ειπα! Μ!. 
ει !‹ὸτ!ιοιιεπιιιιι ιόι·Βνέινιέ : ότι πιιπι!ιιπέι!!ει! ει!. 
:ποπ πειτε ιιιε%νιΐπό'ι!εεειπ 52ει·ιιιι ιεεπειιι, 
ιπε!γιιε! Ϊοἔνιι επι πιιιοπι, πο” εο!ι!‹ε! 
πειιιεεε!ι!ι εε ε2!!!ιεεΒεεε!ι!ι !ϋι·ε!ινόεε 
ιπέίιι!ι!ιεπ ε;" οι·νοεπε!ι: όει:!ιι!ειι ΜΜΜ! 
ιιιἀοιιιἔιιινιιιι!‹ επέιιιοει !ι!ίιιινέ!., ε!!επιει·πι 
!‹όι·!επιἐιι!‹ Με ο!ε!ει!ιι !ϋ!ιό!ε!!επε6€ει, 68 
πω, ει ιιιιι εε !ιο! ιιειιιιιιιιέιιι ϋιιιιιε!ιιιι!ι·ιι 
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ιιι€νάπ, οι ιιτοπ ει ΙοΙιοτὅ τοΙκόΙγΙιο2, 6ο 
ιπΖω ιεειΖεέιΒιιο: πιιππιπΙώ!ιο πωπω 
εοπι ιππιτ. πω" Ιιιι·νοΒγπόΙ, οΙκέιι· ρθω ω· 
ιοπγοε εεοπνεοέιγώΙ οΙν:ιπποιεικνει πι Βότ 
Ι'οιοΙκειτ τετοιπτοπι ο παπι ἐτιπειΙοπ Μίκι 
@τοπ πενεΕΙποΙ ίειρἱροτὁεπἱ; και" ροτΙιε 
οΒγΙ«Ξτ πεετ!ιοπ πΙΙπιΙππει2οπ €γοΒγειτοτποΙε , 
"μια πω: απο ριορωτ πω" -- “απο 
οεοοετονο' ετεῇἐτ ειεοππειΙ ο2ιΙΜιο Γο8ΙειΙπι, 
ό5 Η εμέ” οτνοει ΜΒ εΙὅτ.τ ΜΜιττοΙπι. 
Εππγιι οΙὅΙεΒοεοπ, πισω πι:ιεότει ο πο 
ιοΒτει. 

ΠΙώδ Κάποια. 

ΕΙεὅτοπὸϋ Ιιονοπγ εο]τΙ‹ϋ2Μ 
8ὶ1πιὅΚότ ει τΠὸὅΜοοιι (Τυ 
Ιιοι·οπΙοειε 61011821 ιπωτοτί 

ΜΜΜ ρι·ιπιπι· Μι ριι!πιο 
>ππω› 

Ρϋπιο!ιο ωιιιωπ, πο" ο Βότιιιιώτ 
πι!. ο Ιτόι·ΙιοποπτειπούΙ νόιοτοπ, νπΙοιιιἰπτ 
ει ιεϋνοιΒοεὅ π. ΕΙεὅτεπὸϋπεΙ‹ πενεΖΙιετὅ 

ρθω ο ΕότίοΙγειτπ ιεΙεπ εεεπιππ Μάτι, 
ιπεττ, πιιπτ τικινε ν:ιπ, ει Ιιονεπγ Μο!γέειι 
εο_Μπιπτι επιπόΒόι· ιο!ιοπγιτο οΙγ εεγόποικ 
ποπ ωιι6οπ Μ, πο! πιώ· πω». εο]τΙ‹ϋ2τἰ ΒΒ 
πιὅΙ‹ ιπι1οπτ6ιο ιὸὅ52οΒΙιειπ 82 εΙὅττ ιε Μειωτ 

τοΙ‹; οπο εαπ τοΙιἔιτ ποπ τιιΙείιοπεΙε Νικ! 
πιττοιι!κ, πο! επ οπιΙιτοιτ. νόε:ιεΙιεε Κόπο 
Ιγειπι οπέιΙΙό!οΒ Ιόρ πι. 8οΜπιπτιποπ ρθω 
Βο!κιιππε!εγ επετιπι. πονε2πο$ὅ, πιοΒ!κϋΙοπ 
Ιιο:τοιόειιΙ ο @πιώ ΙιοεπίἰτὅὸἐετὶιΙ , -- ιπ 
ΠΙτι·ειπο τιι!ιοτουΙοεει -- ιποΙγ “Με ΙοετϋΜι 
εεοι!ιοπ ιπέιεοπτεποϋ; πο εΙεότοποπ ιε Ιο 
Ιιοτ ΜΜΜ εεειοΗιοπ, ΙοίοΙγοεπ ροόιε 
πιιποιπ εεΙιεε. Ε Ι‹ότοεοι Ιπι!ϋποεεπ Μι· 
ιειιιοι ιεΙειπωιΙιοπ έιι·οοπιοΙ Ηεγε:Ιππει, ιππι 
τειιιύιππο Ιιι2οπγεέπειιΙ επο!πέιΙ παπι πω. 
ιιιΙει8 ΜέιΙΙιτππιό ιόπγποΙ:: ιπιειει·Επι ει: απ 
εδι·οποπ πονο” 81ιπιδΒόττ, πο! ει: πω· 

πονο: ο". Μισο €ὶιπιιὅΒπεΙ‹(ΜιΙιπτ-Τποοι·ΙκεΙπ) 
Ιοι·ειΕοπέεει οΙε6'-τοποϋΙοε 68 εοΙιεεεπ 
πιι·ιόπιικ, ιποοπιίιπγιιππ Μου έιιιέιε6Ιιειιι 
πειτιοεπικ ει ΙιειΒγιπέιιύ!, Ιιπποπι, πο ο 
!κότίοΙγειιπ :ι ι1ιοδιπιεπ ΙοιΙ6'πι!ε, ει πο· 
και" ποιεπέιΙοοέπγοε Ει6ι·ΒΙοιιιπΙ ιο -- Βτοπ 
οιιΜε οειρι!Ιππε ποιοι -- πειιό2, 6ο οεπΙ‹ 
πεπι ΙοΕιοιΙοπ εδέε: Ιιιιιοεεε3%ειΙ ππο8ιπι 
Ιοποϋποιπἱ. Α ΙεΙιει6' τονικιοπ οΙ6'οποποό 
εαπ ΙπινοιΒοΖὅ: Επι, 1ιοοΙιππιχοποπ 'ϊ όνοε 
Ιεέιπγ!κει ίοΙγό έν τό!ιιτό ιιοτιπειοΕΒέπ νότο 
πι τοι ΙπότΙιέιιιππΕΙιο. ΒοτοεεέΒο πιω ποτ 
2οπποιέιεεειΙ ε επ ΙώνοΙδ ίοΜοποε Μπό 
εέι%·ειΙ, όινέιΒγΙιιέππγει!, Μ" εποπιιιει!, 
ἰὅιΐιῇἐεεει! ΓοΙνέωΙο οΙὅιι. Μέι· 4 Βέκιο! 
Εοπιόπο:ι. Ε πειροπτει πϋνοΒοοειτ πω· 
Μάιο: , Ιώεὅοπ π ιπεΙΙΙπιε πιειῇτΙ πο! πιειιό 
Μπι οιππω ιτιπτειΜκο:οπ επικό ίόιππΙοπιι, 
πε!ιο:ΜΜ Ιέμόε, εγει!ωτι ΜΜΜ ίέιιοοιπποε 
!κοιιϋπόε οεοιΙει!πο2οπ. Α ίοπω!ιο έι·ιπτοπ 
πειροπ ΕότιιέιιππΜιπ €6Ινόποινέπ, σε οτὅε 
εγποο!ιοΙιε ιοΙΙοιπι1 Μιειιει!κ πωπω. ιοΙοιπ 
ΜνιιΙ, π ΙεϋνεΝκειδ ΙιεΙγοεΙΙ Βόι·ιοΙοικ τει 
ρειεπιπΙωιτειικ. Ετὅε Γειί:διπε έε ΓοιεΙΕοΒιικ 
είιε; εεύτό ίέιιτΙειΙοπιι κι ιιιοΙΙΙπιεποΙ‹ Μπι 
οΙτιπΙέιπ; επειροι·ει, πειι€2,1ϋικοΙοτΙοπ, Μπι 
οΒγ οΙνἔι8οιι 168265; ΒγειΕοτι πέτο: Μι 
όειΙππειε Ι‹ϋπϋεόε; τοΙωάι Ιιειπι;; τέινοΙι·ύΙ 
κι ΙιειΙΠιοτό ει·6ε Ιιοτδέε; ο ειοΙππι ιππιι, 
τοπποε Ι‹οπτειιἑεἰ Ιιειπε τπο!!εα, οτὅε "ο 
εισπέε; εποτιγο8όε $πηΙιειππ; οεγοποιΙεπ 
Ιιό!γοεοεέιε πω:: πγέιΒιιοτπόε --8οΙιΙεππ 
ι·πεεοΙπ -; κτιεπο πιω» ποιο πειΒγοπο 
πιτι1Ιειοπ ειετοι·Βόε -- οτοριπιπο --; Μ 
πω Ιιετέιτο:οιΙππ Ιόπ:όε ιοΙνέιΙινει νειΙέιπειΙκ :ι 
εποΙΜιεοπ ΙιειΙΙΙιππό!:. Α Με ιέιιοει!ττιπ1Ιππ 
νοκ. Λ εγποοπει!ιε ιεΙΙοιππ Με ἐῇεΙἱ οτὅε 
τοεε:ειοπιιΙέιεεειΙ ΗΜ. Α ΙιειγΙιεΕ ΚότῇοΙεΒ 
- Μνένο :ι τοι·ιπόειοιιοπιει!ω -- εεἰπω 
όιιοΙοπικιιιτ επΙγοεοπΙΜΒ. Β ιώι·ιϋποτπόπγεΙα 
πιοΙΙοτι, τοΜπιοπιε νονέπ ει: ιιτοΙΒοποπ βιτ 
νάπγ οεύεοε ι.οι·πι6εποιότ, ει πει πωπω 



ΟγουυοοΙυΙυόυοοιΙ ΙοοοοιΙοΙοΙοΙυ -- ΚουέιοοοογπόΙ. 14! 

οογΙαουοΒέ «θε υοοΙΙΙΙουηυοΙοοοοΙ ρίο·οοιιΙτ Ιιο 
νοογ οούιοοΙοιοοΙυ οοιουο2ΙοτοΙΙ:. Α Μυ 
ο6Ι‹οοΙ‹ ΙυοΙϋοϋοοο ο τουοιοοιοΙΙ.οοΙ ΙοΙοΙυ 
οΙιοΙ Ι›οΙ›Ι2οογοΙι ουδε: Ιπ'ιοΙ.οΙοπο οιΙοτΙΙγοο 
τουυοοοιοτοοοΙυ ΙουτοΙοττ. ΙΙΙΙΙνοτοΙο Μάο 

Με” οορ οπου. ουδε ΙοΙ›οΙΙοοοο ογόογυοό 
όσα οοοιοιΙΙΙοοΙυ. ΚοιυΙοιΙ:οο τοΙοοΙουτ ου 
ν·έΒέιε τέτοιοτι; Ι‹οοὅΙ›Ι› ουυο 14 ρἰόοιο 
οΙΙ:οΙυοοποεο, οόΙγοΒοοιόΙυ ΓσΙνοΙΙνο ο υοοΙΙ 
Ιυοοοο Μυουο Ι:Βοο, Ι›οοοὅΙοΒ ροοΙο υοοο 

οοΙο Ι'ο_Ιοτοοο εοΙοτυουο Ιιοο2οἐΙΙοΙτοΙυ, ο 
οοΙΙυΙΙΙ οιοοοοο οσο), που ο ΙΜ, που ροάΙο 
ο Ι'15οο ΙοΙυΙ ΙιοΙγΙ:οΙΙ ΒόυῇοΙοΙυ οΙΙοοοόΙοο 6ο 
ΙοΙγΙοοοο Ιουτ.έοεοΙ οοΙυου οορ,·οοτοΙυ νοΙοο. 
(ΜΜΜ οοροο Ιοινοο ο Ιυόυ υοοΙυοοοοέιοοΙ., 
υοΙοτοο οιΙοιΙ ο ΙΜ, υοΙοεΙ ρουΙΙΒ ο ΙιοΙγοοΙυ 
ΕὸυΙοΙοΙυ Ιοοιέ·Ι. οι ουοΙΙτοΙΙ; υοουτοΙυΙ:οο νο! 
τοΙυ ΙοΙοο , ΙϋΙέΙπυουΙτ Ι›οοοοοΙυ ο ΙΙ1‹ΙὅΙ‹Ι›οο 
ῖο]ΙὅόϋΙΙ Μονο” ΒΙΙυοὅΙυόυ ΙυοοΙΙ ογοοιι. Πο 
οιοδυοΙυΙοιόΙυ υΒγοοΙο ο", Μ" ο Μή 
ουόε ΙοΒοΙΙοοοο έγόογοιόόοοΙυοοΙυ Ιο έιΙΙοο 
ιΙόΙοο υοΙτεουο οοεὅο‹Ι, ποΕουΙουοοΙΙοα Μ", 
οι οΒγ ίοΙυοο ποουουΙΙ. Ιουυοοε2ουΙοοΙ ΙοΙοΙ‹ 
ουοο ΙΙοΙνο, ο ΙΙΙ:5υοϋΙυ ΜοτοΙυοο ωκΙδΙοϋΙτο 
οοοι νοΙτοοοΙΙ:, 6ο οοογΙ ΙΙΙδ Με, οποτ 
ε·ογ 'Ι οορ οΙοΙΙ, ο ΜΙ υοΙοοΙο ιιογοοοΒγ 
ΙοΙυοο Μ: οοοι Ιοοοιο Ι›οοοοοΙυ ΜΙ οοιο 
οϋυουΙοΕ ο:: οοΙΙΙτοτΙοοι ΒγοοιιοοΙ:, τουΙν:'ιο: 
ΙΙο,ογ ο Ιιονοογ 8ΙΙυο6Ιυόυ ο τουΙό'ΙυΙ1οο ουὅε 
οϋυοΙοοϋοΙ “Μοτο ρουοοιιΙοΙ. Α2οοΙ›οο υοοε 
οΙοοΙυοΙ ιουΙνο νοκ οΙδιωοΙυ ε:Ιοιο οπο, 
οουο οοοΙυ ΙϋΙ:Ι: ΙΒοο ΙιοοΙοο συνοο, ιΙο 
ΙυόυΙΙοει1οΕΜο Ιω οο-τοροε:τοΙοεοοΙ: ι1Ιοο 
οΙωΙοοΙκ Ιο οΙΙοοιουΙ Ιοογ: ο1Ιο2ουΙου ο Βο 
νοογ ουυοδΙκόυ τϋΒοογΙυο ΙιοΒγυοέι2οο οΙοΙυ-° 
Μο ευτοΙυοΙτ ἰϋΙΙοροΙ; ΙοΙοο οεοΙΙ)οο ροΙΙΙΒ 
ΙοεΙυΙεοΒο Ιοο,ο,υοο ιΙΙοουοοογοΙυ εοο1 Μυτοτ 
Ι:ο:ΙοΙυ. Ιΐο Ιω· επ ουΙοΙοΙ.Ι Ι‹όυΙοΙγοοιυο οΒοοι 
Μοτοοοο%οΙ ΙυϋνοιΙυοιιοτοϋοΙυ ΜΒ εοπι Ιο 
ΙΙοινόο, οι οΒοοι υοοΙυοοε Ιουοιοοιοτϋ ΜΙΒ 
τοοΒ υοοεΙ ο οού2οοοοΙυ νοΙΙΙΙΙ:, οοογΙνοΙ 
υοΙυέιΙψ, οπου: ὐῇοοοΙὰὅϋοο ω» οεοΙ; πουπο 

εΙυέι ΙυόυΙιοοοοΙΙΒοο οπο οεΙυΙΙοοΙο ΙυοΙΙ6 
Ιοο υοοο Ιοοο Ιυονοο ουνοο ΙΙΙΙ.ιιΙ οιοΙΙοογσΙτ 
τοογι: οιΙοιουΙοτ ο οεύεοο ΜουοΙυοοΙυοοΙυ 
Ιοε:εΙυο, ο υοοΙοε όο οονόο ΙιἐυτγοΙυοο, οιο8 
ΙυΙΙΙΙοποοΙυοο Ι‹ΙνΙΙΙ, :Μο ΙονοϋΙα Ιο Ι.οήοά, 
ΙυΙΙΙοοϋεοο σε οοοεο Ι:οΙΙιι1ιοοι ο:: ΙοοιποΙυ 
ποιοΙιουΙγάΙουο. Εε οο-τοροοιωΙοοοοΙκ ιιτέιο 
ω Ιο Ιοοο ΜΙ τουΙΙυΙυ, Μ" οι ΙΙγοο Μο 
οιοΕ Ι:ουοο!ιυιγοῇοΙ›οο ΙοοιΙυοΙδ οούποο κω 
Ι'οΙγοτο Ιοοο υοοΒοοο οιοΙυσα ΙοοοΙ; ο Ιου 
ιοοε:οαοοΙ ΙοΙοΙυοΙ. ρουΙΙΒ, οιΙοτ οΙγοοο· 
Ιω, υοοΙγοΙυ υεΞεοΙου. ο ΙοεοιοΙυ οιίΙΙυΙΙΙοοο 
ΜΙ, υοο2Ιοτ ο οοΒγοϋΙ:οιΙοιτ. οΙνοΙοοετοο 
ΜΙ οιουυοοιοοΙυ, οπο ΜοτοΙουοοοΙυ Μιο 
τοΙο τοοΙΙοτΙ Ιε υοοἔ ΙοΙΙοΙ.ο υοο;;γουο:οιιοΙυ. 
Βοοο οΙυοέΙ Ι'οιονο, υοοποο σου» ΙυΙόΙΙοο ο 
Ιουυό οοιΙοοο ΙοιοΙυ οΙΙοο “ΙΜ ΙυΙοουΙο0οτ το 

νοοΚ ο Ιυοοοονοο ·-ΙυΙοοΙΙοΙ,- ο ΙοοοΙΙοοοο 
ογόογυοόο οιέο ΜΜΜ οοροο οοοοΙυ Βοοε 
οέιΙοιέπ ΙοΙοο ιοοΙυοοο οοοΙοοο Ιο υοοοΕΙ 
Βοο6ιυ, Π: Μπιουτ υοοιΙοΙνοο οοροοΙο; 
οογοιουουοΙο:Ι ο ΜυιωΙοιου οΙό'οοοοΙΙοοουο 
Ικοι οιοοιου Ι)ονουρουΙ. οογ οοΒγο‹Ι ω" 
ΙυοΓουυοΙ οετουο Ι›ονοοο‹ΙΙΙι ΙιοοιοοΙνοο. Ε 

ποο ογόογο1όά Ιιοο:οε'ιΙΙοιοπ ί6ΙνόιοΙο Μάο 
ΜΜΜ 6ο ΙΙοιοιΙΙΙυ οοροο, τοοΙγυο ο:οοΙ›οο 
ο Ι›οτοο οουο ῇονοΙΙ; οδτ ΙιοιοιΙΜιο :Μο 
ροήο υοΙοιΙΙυιΙυεΙΙΙο υοοοποοϋοΙοΕ Ι‹οιιΙοΙΙ. ΕΚ 
Ιυου ο ο11οιόΒόυ ΙυέιιΙΙΙ 8γοοιι Ι›οοοὶΙοΙυ υοόΒ 
ου6οοΙ›Ι› Ιω. ΡϋΙνοτοΙο ιπέιο ΙιοΙ.ουΙΙΙυ πο 

ροο ροτΙΙΒ ουδε ίοΙΙοιΙο2οοΙ ΙοΙοΙυ ΜΜΜ., 
ιοΙοτοογ ΙΙΙ οπο ΜΜΜ ΙιοΙ.οοεοΒοοοΙυ οι 
ΙιοΙέιΙ νέΒοτ νοτοττ. 

Α Ιυ6υΙ›οοοοοΙοΙ ποοετουτοονοο, ποιο 
οΙυ οόΙΙυΙΙΙ αφου 8γοοιιοΙυ οοοΙυοΒγοο Ι›οΙ›Ι 
ιοογοεοΙΙ, οιουι υοΙοι1 ο Μ: ΙΙΙιΙό' ΙοΙο «ο 
ιΙογοονοοοΙτ Ε6Ιοο ΒΙ1υο(ΜυοΙ ο8οοι ΙυΙτουΙο 
κΙοεοοοο ; ο Ι16υοϋΙυοοΙυ ΓοΙιΙοι:οαΙΙ. ο ΙοΙ 
ρουΙιοογοΙΙ ογοΙυΙιἰιυιγοῇάϋοο ροτΙΙΒ ογίΙΙ:ΙυοΙ 
νοογΙΙΙΙ Βοογ νοΙτ τοΙε3Ιοοιό. Α Ιδοοο ο” 
Μου”, νοετοΒοάοΙΙ, ο Ι:οροογόΙιοι "ο 
οιΙοτοοοο Ιιο2οοοδα·ο υοοκοογοο ρΙΙΙ6Ι:ΕοΙ ο 

 



142 ιΞγει·πιιειιιπόιιιέιει ιερεεετειειτοιπ -- Κει·ιιοεοπιγιτόι. 

πιιιιιι-ιμιιειι Βιιαπιειειιιιιπ τπιιιιιτειιοιι ; ει νιεε2 
επεικ @επ πιπιππιιιτειπ νοιιιιιπ; πιε ιπιιιϋπιιιεπι 
ω: ειΒγιιεπεΒιοιιιιειπ ειειι ιιπόπιιοπιειιειιι ιε 
ιειπι ιιινιιι, ε ιπϋιεε ειιππιὅιππιειπ ιεΒιιιεειιιι 
πιγοππιε εεπι νει: ιειεπι. Απ ε8γ ειιιοιιιέιπιγει 
ι·επιιιεε νοκ, νειειπιιιιτ ει ιιιιειιιιιι εεπιι ιιιιιιι 
τιιιοιι εεππιιιιι ι·επιιιεΙιεπιεεεεε. Πο” ε Κόπ 
εεει ιιιέε ιιιιώιιιιι ι›ει›ι:οπιγιτεε πι, ππιιιγ 
πιειι62 οεπιιιιιΒγειιι ππιεειιιιισιιιιϋπτειπιι ει ιειτ 
Μπι ιιότιοιγειπιιοι εε ειδε ε: ειιεήεπιτ Μι 
ειιιειι6πιγεε ιιϋπ8ιοιιιιιι, πιιεΒ κει εεειι·ι1ι 
Κινιιπιοπιι ειπε νοιιιιτιποιόιειε ιιιεεειιιιιιειιι 
πι; Με" ιπιιιιὅπι ε” ιιπιεοτιιό ιιόι·ειπιπιπιό 
ιιγειι ιιιπιπι ιϋιπειετεεεπι ιιιιεοπιιό ιπόι·ιειειιιιει 
εεειιιιιιιππιεπ ε ισιιιειιιιι εεεπ. ιιιι'ιιι ιιόπιιιι 
ιιιιπιιιιιει ιεινειειεα π όνεε ιείιπιγΒέιιιιιι --· 
ιι ιπιιπιπιιιιι·ι ιιειππιιιιπι πιειρπει επ·πιε ιιιιιιιιιοπέιει 
μια ΜΜΜ ιιιιεΒιιιιιτ -- ει ιπόι·ιιοιιοποιειι. 
επδε ιι6π·Βιοιιοιι ι‹ινιιι εειιειιει ιιεπιι ιιιιιι:ι 
τω: εεγ ιιειεοιι, οεϋιπϋπιϋε ιειοιγέιει τετ 
ιοιι ιιει:εεεεεπιιειι ε2επινεπιειτ ιιει·πιεπιιιπ 
8γει·πιιειι ιιεεοπιιό Βγόεγπιιόπιι·ει ιπιεεεγό 
δι·πιιι. 

Β ιιέιι·οιιι ϋεεεειιεεοπιιιιοτι, ε επ ιαπ 
ιοιιι, πιεπι ιει εΒόεεειι εππιειιιειεπι ωειιι6ι 
ιιιιιιιιιιιι ιειιίιτ: 1-ϋπ ιιοεγ ιιιιενειιγ Βιιπιιὅ 
Μι· ιόεεεε ιιιιιειπιεπιγειι ιιειιιιιι ιε ι”σιιέριιει, 

› εε Με), πι, ει: εεειιιετι, Με ει ιιιπ16'ιιιιεπι 
εΙε6'-πεπιπιιιιεΒ ιιεεπιδιιιιπ, ει ιιειειιιιΙεπιειιγεε 
ιι6π·Βιοιιιιιι -- Βποηειιιιιε εεριιιιιι·ιε, Ριιειι 
Με πιοειιε - εΒόει ιιι2τοεεέι%ειι πιο; 
ιιιιι6πιιι€πιειιιι πιεπιι ιειιει. Αιοπιιιεπι 2-ειοι· 

ιιει π ι,·:,επι ειιεπιεπιι ετὅε ιιϋι·Βιοιιπιπιιι τει· 
πιόεεειιιιιιιι ιειει, ιπιιπιὅι‹: τεπιπιεε Εσωτε 
»ω ιιπιπιε ιιιειιετι, ιι κόπο: εε πιειινεει Μι· 
εεεειπιιειπ Βιιιϋπι€ειε πιεπιιει, πιιιιι· ιιοεε2ειιιιι 
ΜΜΕ; ιπιπιιιπιειπ, ευ ε ιιει ειδε Ιοιιειιεπιεε 
Βγόεγππιόπιπιιιιι· εειιι ειιεε‹ι ιιιιιιιιπιόιεε, εειιι 
μειιιΒ ιιιι8γοιιιι ιοιιι·ιι πιεπι ΜΒ, πω: νει 
και ιΜιιιοιειιιι πιεπι νέιιιοειιπ, ιιιιπὅι Μπέκ 
:ι ιεπππιόε2ειιπιπιι ιειειπ επιιιιιιτιιιι: ε8γειιιιι 
ε8ειιιιι€ιειι ιΜοιιγειι€οι: πιο» “ιι-γω πιει 

πιειιι Με νειόεειιιίιεε88ει ειείιπεπιιιιι ιιενεπιχ· 
Βιιππι6'ιπόππιειιι ιπιπιιιιιιιιι ε ιιιπιδιπιιεπι. 3-εεοπ 
ΗοΒγ ε ιπόπιοιγειππι πιεπτι οεειιπ ε τἐε2ι›επιι 
ιιόπιειιιεπιιι τϋιπειειιεπιεεεε ωεω, ιιειιειιι 
πιει· ιόπιγεεειιέι ιοἔνιι ει, ιπιιπιι οιγιιιι, ιπιειγ 
εΒγειιιιι.ει ιεΒπιειΒγοιιιι ιοικιι Βιιππιπιει ιποποε 
νεΒγιιει‹ ιειιει πεπιπιέπιγε, ιιιιιοιιιιιπιγιιιιιι ιε 
ιειι έιιιέει:ιιιεπι ππιεΒ θγόεγιιιιειιιιιι. 

ΜόεοιΙΙΙτ ΚόκεεεΦ. 

Οιιπιι6'ιιόπει ιιειι ιι1π16'ιιεπι, Μπε 
ιιιιιι.ι ιιιιπιΒγειιιιειι, ιεριιεπι,,. 
εε ε ιπιειειιιιιι·ιγει εεε” ιαωηε 
εεεεεω, εΒιι δ ενεει εχει· 

ππιειππιει. 

Α ιπϋνειιπεεδ ιιότεεει ιεπιιότ ιιιειιιιι 
ρόιιιπήει ειιιιιιιιι, ιιιιιγ πάρω ιδιιιιπιιπ Μπιε 
πιιέ·ιιιπιπει ππιέΒ ιιι6ωιωιι ω, πιιιιιδιι ιιιεΒιπιι 
οιγ πιιεειιεεειιιιιετιεπι, ππιοιιιιιιειπιι ειιιιιο2 
όιπιὅ οπνοε ειδιι; οεπιιιιπιιιειι εεεεπ.ιεε2ιι:ϋ 
26ιπιπει -- ει·ιειιι πι ιιοιιιπιπέιε εε ιιειι€πιιόπι 

ιιέιε τεπιιιιιιι3ι ιπιεπ·ιιιιει:δ ιει·πιιεεεειιειπιι Με 
ιιει -- ΒειιπιτιιιΒοπιοτι ιπιεε ιπόπιειωπιιιπιιπ. 
Εεεε εεει: ιε εεγιιπε εεοιπιιειπ, πιειγειππιειε 
ει·έιπιιε, ιιιιιιι ιιιιιοιιιιιπημιπιιι πιεππιιὅιόπιει‹, πι 
μου ιπιὅιιεπι ε” ιιιιιε ιό ιπιπιπιέιτι πιεεεειι 
ρόι·οπιεπι , πιιιπ5ω ει πεεπειιειιειιιιιιιιι ιιιπέιιιιι 
ε2οιποιι. ιπόπιιοπιεπειιι ει Γεω οι·νοει ιειεπιι 
οεπιιιιιιιιεπι πιιιιιιιιιει πιειειι ει·πιεπιιειι ιεπιγό 
“Η ιπιεειοε2τειπιι, εε ειιπιειπ :πιειιόε!ιΒιιιιει, ει 
ιι·ε2πιετιιεπι- ιι€,·γεπι πιεπιι οειιιοι;ό, π;ιε Μιάσ 
ιι·ιιιιιγιιιιιιτε ε8γιιοποπι ιιικοπιγέπει νιιι€οιιιι 
ιιιιι ιειιγτ έπειειπεπιιιό ε2επέιιγ , πιιέΒιε Βικιπ 
ιπε ϋπιιειιιεπειετ ιΒγειπειιιιι ιιειγειιπιι. ιιιιιιιιι 
ιειιιιιειε ει, ε” ι·εεει·όΙ ειιπιειπ: ιιιιπιι. κέι 
πιιειιιιειτ πιέιιει ει: ιιπιπιγιπει ιπι€επιειπειιγ επι 
ἐππιειιεπιγπιει‹ ιεπτειιιιι εεοιιοιτ 8γει·ππιειπιεει. 
Με ιε ιεεπιεε,πγοιιιι ιπόποε ειιειιιιέε, πι πιει 
ι‹ιιι Μ” πι ιειειι Με ιιόπιιιπιειιιεπιγειιιὅι 
:Με πιιέιε εειιιπ πιιεεεπιπὅι ιε ιειιειιιε νειιεπιιιι 
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ΙκόνετΙκειτοτκιτ ; ΙιοΙοττ οΙΙεκιΚεεὅΙεΒ δ! ΜΈ 
ΙκιεοΙιτι οΙκ ιε κιιοετοΒΙιιιτΙοκι ΙιτκτοΙοκιεό%εΙ 
τίικιτετι στό' €γοκκιιεΙκκιόΙ κΒεκι έγιιτκκεικι τι 
ΙοΒκόκιιτεΙῇεεοΙιΙι Ικόι·ειΙει!κοΙκκικιΙκ εμέ” εκπο 
Βότ. Μοκτ -- Μ" ΙεΙιετὅ κ6νιά ΙεἔγεΙκ, 
8200 ι€οκι οΙτετιεκιτ Βτ1κιιὅτκόκ, κκικιΙγετ ο 
κκιέιεοόιΙκ ΙκόκεεετκιέΙ οιίκκιτ1! Ιιειεικιι'ιΙτκικκι, 68 
κκιεΙγ κι ΙκόκκιοκιωκοΙειτ ιιτέικι ιεκτιεκτετοττ κκιοΒ 
ωστε ο!γ :5ΙτκιΙόκιοεεέιετικικι, κιιικιτ Μ; κι τκόι·κι:ιι 
τέκκειτοτ τοειι, κιΙγ ττικιεκκιόκιγο!κ τκ626τττκικ 
τὰ κιέικοιιι Ιιόκιειρτ8 έιτειΙῇἑιΙικικι, ΙκόκτιίιιιικιΙε 
Μπι ρεάτε Έκτ1Ιϋκιόεοκι 2 ΙιόκιεριεΙετοΙγέιεότ, 
Μ" κι ΕόκεΙὅικκιἐκιγο!κ στέκι 68 κι @Βοτα 
κικι ἐε2ΙοΙτ ΙκόκῇοΙοΙκ τκιεΙΙεττ Ικεεκιοττιοκι 
εΒγεότ1Ι τιιικιιτοε Ιιειεκκιοκιόειιε!κ τκικτιιτό!κ, 
ΙιοΙ ΙκόεδτιΒ ει ΕἰΓκήΙὅὸϋττ έε τϋΙώΙετΙεκι Βικέ 
Ικιτιι Ικεικιγ:ικό!κ στέκι κιέιτκκικκι:ικκιότ τΠὸὅἔτ1 
κιιὅτκόκκιι, κκιικικ1 σε έτει!!ικιοε, κκιικιά κι τιεΙγ-° 
ΙιοΙἱ, ίὅΙεἔ τεκκκιόειεττεικικ ῇεΙοΙ‹ ιιτ!ικι κιόκιιτι 

άκετόειίκιΠεέεεεΙ !κϋνοττκο2τοτόκιΕ ;- ιτε κι Με 
Ισιικι τιιικιιτοει κιιιικιιεικιόεεκι ΜΜΜ, εμ" Ιε 
το!γόειιι ειΙειττ ο ΙκόκκικιΙικ, κιιεΙγκιε!κ τιιΙειῇὸοκι 
Ικέρροκιι ΜΜΜ: έρεκι κι Ιιειετικ·οΒ νοΙτ, εις” 
Ιιετ ΠΠ ιιεκκι τοΙιεττ0κι!κ. Μεκτ ΙκεπτετΙιοκι, κι: 
εκετκιτετκοιιε ῇο!Ιοκκιτ1 τόπου ΕΜΗ, ωστε οΙγ 
Μαι ΙικιεϊέιῇἔιεεειΙ ρέικ·οειιΙτ κιγέιΙΙκέιε τιιιεκκιο 
Με νοΙτ ῇετοιι, κκιοΙγ κκιιιετκικρόρκε Θ: Ηθικ 
κ1ιεΙοε ΙιοτοκιΒετόεο!κ κιΙΙκκιΙκκικιικόοειειΜττ Μεικ 
Πω εεΙερ-τὅιοτκο ΒονεκροκκκιΙ 3 κιειρ :Λεια 

ώ οεειΒκιεκκι τϋτώΙοτοεοκι εΙκιιιιΙτ. Σε οεκιΙκ κι Ετι 
κιγκικόΙκ 'στέκι τϋκιπιτικκιότ τοΙγτοκιοε Ιέι:ΙιιιΙ, 
κιειροκιτειι εΙειέικειτιέιεΙιοΙ, Ικκιιιτκιτ:'ιεκιέιΙ κι 
ΜΙ ΒιιΙοεοεοκιτ κιΙκιττι τἐιῇοκι κκιιιτιιτΙκοικοττ 
τ0Ι11ΡἐΜι Ιιεικι81ιιιΙ, Μ; τιιέικιγκκοττ,,κι: Μαι 
Ικοπό εκικιεικ κκιοετοΙεΙό οΙάκιΙοιι ροκ1ιε ωδε 
τιτικ16ττ (κέγκικκκιεΙκεε) τιόΙγκιΒοεκέιε Ιέ·εικόε1ιτ11 
κκιοκττικιΙκ κι τττάδτκΙιεκι , Ικτιτϋκιτ3εοκι ροτιι8 κιο 
Βγο!ιτι κιι€κ·τέΙκτιεικι τι Μ! ττ1όὅ τοΙεὅ ΙκειτόΙγέτι 
τϋκτόκιτ ετικκιὅε ΙοκκιΙκοόέιεκτι Ιοτιοτὅ οκνοει 
πιό82ΐΠΗ9688θτ !κϋνοτικο2τοτκιτ. ΜΜΜ" 

ρθω θα Μό κιΙειττ κι Ιιειετικικι κιγοκιι!ιεκιέιΙ, 
τϋτιΙιεεϋκ τοπ "Έσω νιεε€έΙόά6ευκιτκ κιΙ!κκι! 
κκιέινιιΙ, ΙοεΙκιειοΙιτι τέιῇὰκιιΙοκκικιειΙκ εεκκι ωστε 
τι'ι ιεκκιοκτ ῇοΙειτ τι ΒγεκπιοΙκ: που κιόκιιι 
κιότικι νιεεεειτόκτ κιγιέιΙ!κέιε Ιιεεκκιοκιέετ, κιιεΙγ 
88ΙΘΡΪὅΖ8τΓ0 (ΣΒΒΕ πιιτικικκιτικ εΙκκιιιΙτ, “Με 
οΒγεότ1Ι τι τϋἀὅΗιοκι ΜΙδάϋττ 80κκιδτκόκΒιιΙ 
82τικκιικιετ:ιττιιτκ. Μεκικιγτκκι κκιοεΙεριετ6ιιτκ το 
Ιιέτ, κιιΜ6'κι τι ΒοκιοεοΙειτκι!ιΙ κι: εΒόειΙιειε 
κιἐκτγέτ τι Ιιετε!κ, κ;γοκκιοι·, κιιέιῇ, 68 ΗΡ εεινόε 
ιιέΓΕΥΜέν8Ι, ε2ε!κοτ ιεκκιέτ εΒγκκιέιε ΜΜΜ 
εΙνέΙοε2τκικιτΙ:ικιιιτ Βεε2εκιδττκιο!κ τοΙ6Ιτιιτκ; πιἱ-; 
κιδκι κι Ιέρκετ Θε οι ε86ει εεινόε Ιι!ικτγίιτ κορ 
Ρεικιτ κιιεκικιγΞεέδιτ !κ6τεει Βτικιι6!κΙκκιΙ - Μ· 
Ιιεικ-Τυκιοι·ΙκεΙκι -- κιιο8τεκτιεΙνο τ ο το 
κτοκκκιικίΒγε1κετ κιιΕκικΙ ετικκιδε €γιικκιιέν!ι έιτ 
νέττ02νει τειρκιε2τιιΙτυΙκ, Θε κκιἱκιἀο2εΙκ κκιοΙΙεττ ι 
κι Ικόκ ΙετοΙγίιεόκκι ντεεκκιεοκιόοΙ!ικιΙκ. ΑΜΙ ττ1 
κιδκο Με” νόΙοκκιόκιγτικιΙκ οεειΙκιιΒγεκι τω» 
2οκιγι1Ιτ; κι ῇοτιτιττκ Ρωιθ οέγεκ1τιΙ Ιι6ΙγκιΕ-! 
οετιε-ΙόεοκιγκικιοΙκ - νοετοιιτέκ-οπιρτιγεε 
κκιιιτ6ει - τεΙ!ιιΙτειτοττ, κι Η εοκιικκιτ ι·οκικιοΙ 
Ιεκιεε8ἐ€ετ :κατι κκιιιτειτνέικι. ΉΙ68οε οικω 
εεεττιιιΙ τε τοΙιέιτ τω: τω” οι: κιΙιικιγτ (ετώ 
ῇεοτὶν) ΙκττΙϋκιτ'όΙο οΒγύκιτε68 ε2εκιιιτ κικικιγἰκα 
νέιΙτο2ό ΙκόκήεΙοΙκ ΙΒΙϋττ εο!κΙκει! κιοεγοτιΙιΒγτι 
Ι‹οι·1ιιτι έικτ6!κΙκεΙ τιικ·κιειΙκτικ ΗΠ1ΙΙόόΒΒ, @μια 
νοΖεττ τ!ικΒγιτιι€οεοΙκ (οτιῇεοτιν). 8:0τκεός 
τετιέιτ όΙτοεο!κκι6Ι τε, τω τκτ1Ιϋκιϋοοκι ἔγεκ·- · 
κτιο!κοτκκιότ οεοΙκοτ κιοκτιο58Β θεματα! κι τοι· 
κκι6επττεικιικιΙκκκι ε2οκττΙκοινει οΒγκιΙόειΙιιΙκι8: 
Ιιτικιεκιι πιἰκιὸεκι τοΕτκιτετΙιεκι κκιικιά ικι!κέι!ι!.ι 
τϋΙκόΙοτεείτκιι. Μεκτ Μεση κιεικιι Με ῇοΒΒκι! 
6ΙΙίττικιτκιι: τισ” κι @ι οι·νο8οΙκ ω-- Μ: 
ΜΒΜ εκιΒοκι1εΒΜκι Μπι τιιάτειι!κ κιέιΙιικιΙκκιω 
έειτοΙκιι - κι τίικΒγἰΙειΒοε Ικόκ]εΙεΙκοτ νέ-. 
να έιΙττιΙέιτιιικι, ΒΟΜ(ί:ΙΙ εκὅκιετιτιεΙκ ΜΜΕ, πιὶκιτ 
κιιΙ , ΙκτΙκ κιθττε1 δ. κιοΙγΙιεΙιεΙκκιεΙκ τικ έιΙτιιτέικιο 
εειΙκειτ τττΙόιτκιοκινέκι, ε2εΙκετ ο€6ε:εκι εΙΙιτικιγει 
ΒοτιιιΙκ. 

. Γ...: -..τ .. :› 
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ΤειρειεπτειΙειτἱ ΚϋπΙόεοΙζ 
ει πι. Κ. ο8·γο!ωιι εεΠιέειΙ κόι·οιΙεϊ;Ι:Μιό!; 

ε. ΒειΙειεεει 1.· μ. πι· οΙδειάειεειι ιιιέιιι ΜΜΕ Βι·. Κονειοε-5οΙιεειγόιι πι. Ι‹. ο. εειΒόει. 

Π!. ΚδιΙόΒ. 

Π(ΗΙίοΗΜόι-€68ιιΙιπ °') (Διιονι·γεωπ 
οπιιοΗΜε οκίοι·πιειο). 

ξ. .ΙοΙοιι εεεεΒοιι οΙγ Κόκε εειιιιιΙιιιιΙε ιε 
τιιοτιιι, πιοΙγιιεΙ: εγόΒγιτέιεει ει εοΒόειοτ ΜμΕ 
οεὅΒΙ› όιειεΙειΙει; οΙγ ΜιιτειΙιιιειτ ΙέιιιιιιΙ‹ ει: ωδε 
“Με Ιένδ κΙει€ειιιειιΒειιι, ειιοΙγειοΙε Βότιειιιοτοτο 
ειιι€οτύ Ιιειτειι·οιοπεέΒοπ, ε Βιιτοεεει€οτΙ:ινέιιι, 
τιιο€ι_εγόεγικέιεει, τιιίιτότοΙο Νώε ΙοἔροιιτοεειΙιΙι 
Ιιο:ιοπειιιι ιειιιει·ετοΙειπ ι€6ιιγοι. Ε” ιιιειῇά παπι 
Ιιι€ίδΜι Πτόι·ιειΒιιΙειτοτ ΜΜΕ κι ΒιιϋΙε, πιο!γιιοΙκ 
ει€1ΙιεόΒΒέρειιι ειοπιοι·ιι ΙειιιιοιιειοΙότ - Μπορο 
ε!όειότ - ει: ιΙΙοεδ Μέι· ΙεΙιΜόεο Με ΓόΙϋπο εθε 
5ιοι·ϋοιι ΙπόρεεεΙε νειέγιιιιΙε εΙΙιεδι·ίτειιιι. Α ιιιι ρο 
ειι€ ο Μή Ι:ότιειιιοτοτότ ιΙΙοει: ιιοιιιτΙο ίϋΙεϋιιδ 
«που «Με ΜεοιιΙειιοεείιεει έδι·νό!γοε ειγειΒιιιι 
ι·ί"-άειεοΙεΙαειΙ , πιοΙγεΙε "Μιτου οι ει!ειτείοΕνδ 
ι1Βόι· ΜκϋτέεόΒοιι ει Ιεἔιιειἔγοϋϋ ιιιέιτόΜιοιι πό 
επεεϋΙιιοΙ:. Α εοΙιὲειιιεΙ‹, Ιιει ειινότι ίεΙ:ειικ 
ΙιειοΒο ῇόΙΙὲτο, ΒγειΕτειιι ιιιιιιτΙΙεότ εεειΒειι τοπ 
Ιοδοεοει Κα!! ίϋΙΙόριιιο; ρεεΙιε πιο ΙεϋιόιιΙιόε 
6οΙοε ιιτέι·τειΒιιΙειιΙιει τειιγοΒ ΙιοΙγειτ Ιιεειι3ιιιι, 
να" $ει!γοέ _ιοΙειιΙότόΒειι ε” πιειΒγοΒΙι Μετα 
ΙειΙώτιιι. ΕιιιΙ6Ι:οιιοιιοΙ: οεειΙ‹ ο ιοΒιιιτοτΙιειι Με 
τοιι - ει ιιειεγιιίτιι εοΒόειιι6Κ πιώ· οιιιΙιτειτ 
"σωστο εεει.ότο: ε ει Ιε6ι·ι8ιιιο Γοιιτοεεεἔιἔεἄε, ίδ 
Ιεόρ Με ΙσειιοΙ: ΕΜΗ!. εεήοεειι έιΙειεειιι6_ιέΙε. Πο 
εγόΒγιιιόόιει ωΙιιιιιιοι.όΒοιι Η: ΙοείδΜι ῇοΙοιιιόΙ‹ 
Και Μι· που Ιιιόι·εεετ, πιοΙγ ἱε νιΙειεοεειι ΜΜ 
2οιιγΜει: Μ" ει εε:Βοτνο5 ειΙειροε Ιιοιιοπιιιἱ 
ἱειιιοτετοΙ‹ ιιόΙΙεϋΙ ο” Ιόρέει εειιι ιιιοιοειιοτ 
ε2ειΒειάοιι; εποε!. ιΙγ οεοιει. να” ει νειΙ‹ ειοτειι 
Φώτο Κα!! ΜΜΜ, να" --- Ιιει οΙγ νειΙειιιοτδ - 

τι 

η Μιιωνειιιγ ,,ΙΜειωιει ΙεύτοιΙειι οΙ6ιαε!ειιι“-οιίωΗ 
πιιιιιΕίιΒόιι 

τιιιιιότιιοι Γο.<;ιιιει; ιιιἰιι‹1 Μι οεετΙιοιι Ιιοεο€όι. ει 
Ιοε;τιειΒγοΒΒ νοειιιέΙγιιο!ε τοοιιιιι Μ. - 

ξ. Κόι·Ιιειτειι·ιειιιιιιΙωτ όειε:οιϋΙοἔ ιιιοΞ 
ειιειριτειιιάόΙε, ΙέεειιΙ‹, ιιιι!γ τϋιιοπιότιγοΚ Μ ιε 
ΙειιτόΚοεοΜιοΚ? -· Ε" ιιιειιεΙ ποιο 6ΕϋΙ-ιιειέγ 
εεδΒιι ἀειἔειιιειτ ει ιιγειΙ‹ ΜΙ οΙόειΙειιι, ιτιοΙγ ει Μ· 
ι6ιόι επ εΠΙΙ:ειροοε ειι€ει πιόΒό εΙδιο, ειἔὅΒείρ 
Ι:οιειοιε5ι€ ΙοΐοΙό, ε ει οεοοειιγιι]ενειιιγ ει!ει Μπίο 
Ιό θιωηω. Α όειιέειιιειε οΙδΙ 68 ειΙιιι ε_;6ιιιιιι6!γοε 
ΚοτΙεΗιι, ῖοΙεὅ έιε Ιιειτεύ Ι«οι·ϋΙοτο ει ΙΜοεεϋΙτ 
ΕιδιιγόΙκ Με! ει!ειτοιοπε1Μ; ει τΙει8ειιιει8 Γό!ε:ίιι6 
€διιιΙιδ!γε8 ιιΒγειιι, ό:: Μπι @επινόησε ΜΠ 
Ιετϋ, ι”όΙεόρ ει ιιιοΙΙΙ:ιιΙοεοεοοειιοπι (ετοι·ιιοαΜ 
εΙοιιιειετοιόοιιε) Μπιγει!;ιειιι νειΙόΙιόρροτι νειιι οι 
Ιοοιιγοιιινει; άι: ιιιιιτειτ ριΞρο!ιειε όε ε;όε1ι·όε Μ· ν 
!γοΙ‹ετ Ιιέι.εό ιο!όΙ1οιι ιε. Α άει€ειιιειτ πιἰιιᾶεπιὶΜ 
ίοειεε, τύἔόΙεοιιγ, ει: ιιῇ-ιιγοιιιειειιειΕ Ιεονοεοτ 
ωμά, Πιέρ ιιόιιιεΙγ ΚειιιέιιγοΒΒ ροΜοΚοιι; 
ει: οι·δεεΝι ιιγοιιιε3ει ίει_ιάειΙιιιειτ πο: ει ΒοτοΒ 
ιιοΙ:. Α ειει€ειιιειτ Γι:3ΙϋΜέιι πιιιιάειιϋπ ΙέιτΙιειτό ει 
ειἰν- όει ιπέιιΙϋΚτοιόεεοΙ ιι€γΙιοΙιειιι€ιό οιιιεΙΙιε 
Με ε !εΙοιιειάειε, πιοΙγ ίεΉεόρ ΒΜΚΟΓ Μτϋιιὅ, 
Ιιει :ιι ειιι!ιοι· ιιῇεἔιτ ει εΙει€ειιιειιτει ιιγοιιι_ιει; Ιοἔ 
έι·οι!ιοι.ϋΜι θεου ΙϋΙπωεόε ει ει:ιΒιιειΕ @εμ ιιιιοΙ 
Με ριιριάιι; ιΒοιι νι!ει€οε επ ιιιέε ει(Ιει€ειιιειι 
πω: ο!ὅΙι·ϋΙ Ιιείε!έ νειΙό ιειριιιώεειιιέιΙ; παπι 
ΙαινεεΙιό νιΙει.·εοε ει τΙειΒιιειΕ Ιιειεεό ΓοΙέΙιεπι όε επ 
οΙεΙειΙνεἔιετἱ ωριιιώε :Μια ιε. -- Α Μϋτόι· - 
οειι·οειε --_ιιιεΒιιγοιιιειεειιιεΞΙ ιι·ιεεε:ϋιιιΕ ει «Σει 
€ί.!ΠΒΗΤζΠ :πεσει Ιι1Ιαοιόε, τισ σακιά! ει·δεοΜι επ 
ει: Μέι· Γ6!ειοειιέεο Μάτι. -- Μοἐ @Η :Με 
ιοΒγειιιοιιι, Μ” ει Μϋιότ οΒγειιοεειι ει ε!ει 
εειιιειτ ειΙό νοιιόεΙιΕ Μ, ε ει ειιι€ειιιειιοτ ΙιοΙγεΞΙιδΙ 
Ι‹ἰ εισαι ιτιοιάίαΙιεπιιι. Μιιιε ιιιοΙΙόΙιεε Ι:όιήεΙοιιε 
ω. ιιιιεεειιιΙιιοιιεΙδιιι: ει: ιὸὅειεικοιιΚόιιτἱ ίο]ε2ό 
άϋΙόε; ΙεεΠιιιΙειε; τοΙ:εότ Ιιειιιε; εεειιιειι ΕΜΜ 
Βόε; ει εγειΕοι·ι ΙόΙεΚιόει ιιοΙιόιεύεο!κ; εονειιΕι 
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Μ! ε ει!ν‹!ο!:οεεεο!‹ :θα τόποειοτ! ι·οεεο!! πε ῇο!οπ!!: Μ" ει ε νοι·, ι·οο!γ ει ϋ!ὲι·!σὅ! πω; 
πγεε. Α σ!εεεπετ - ε πο!οε ε!!!!εεε ειοι·πι! ι!επεπε!Βε διπ!!!ι, ει Μέι· 6ε ε !ϋπι!ὅ και 
Βἔ έν ο!δ!!. Μπάσο ειοιπ!εο!!!πό οι πο!!π!! πιο 

€γοι·ό-ιιεογεεειι ἀεἔεπε!!‹ὲρροπ ει ε!! ΜΜΜ 
!ιοιτ!ὅ‹!ϋ!τ, πιο!γ πο!πε Γοειοε νοκ, 6ο ποπι 
ίε_ῇ‹!ε!πιεε, ε!!! ει π_!_!πγοιπάε ε!ε!!. πιε!ι!εοιπ ο 
Βόειοπ ο!!ϋπ!: νο!!; ε Με* πιει· ε!ι!‹οι· νοπο 
εΞειι·ο, πο" ει !!!!αο!; εοεεεπε!!ιοοϋ!:!: τοι· 
_!ο‹!οι!, ο οογετεεγ!σεπ !‹!!ο!ό !ε ι!ικ!οι·οοο!!; 
!:ϋ!ϋπόεοπ ροε!!ε ο" Μ! ον ό!ε Ιοοπ πέ!!!, εδο 
ειότε ειοεοετο!ο!ιοιιε ει οΙοεοι·ο!!: ιπεεοε!!ε 
με !ιόηο!οπο!ο!ι!ε ; --ει ιιτόεό !ι!ὅ!›ο!!εο!›οε 
Ε!!ο_!!όε!οετ -- Μ, Ε! ε !ιοτοεοτ Σ; !ιόπερρε! 
οιο!ὅ!!!ε!ιεπι, !οο!ο!ι!πεπ !!ο!!ιοτοπι εποε, ε πι! 
!ποτ ε οεεεπε!; Χ. ιέέειο! !ιἰεο!›!› νο!τ; ο!‹!ιοι· ε 
!!ε!!οεδπο!κ ε!!εε!ιιιειεεεπε! ε ε!εεεπε!: ο!!!!'ο!ο 
!›οπ ε οεεεπετ Γοει!!!όεονο! πποεοΒγοιδ!οε Ευ! 
2ε!όίο!ο ιδιο!!ι ἰε !ιε!!οπειπ; _!ο!οο!ο;; !!γοοιπ!!; 
ποπ! !πε!!ιε!π!. .οι οογοε! 18 ονοε, εγόπεοο 
!.οε!ε!!‹ε!ιι; ε ιιοιπ!:ο!! !‹ἰ!'ο!!ὅι!οει·ο πόινο !εϋ 
!όπϋεοπ πειτε ιπει·ετ!!;; !ιεν! !!ει!ιι!εεε πιο;; 
ποπ! νο!!; εερει!! !'ο!!οτ!ιότοε ει!π!!; ρο!γ!ιϋ‹!! 
!ιδι·ϋ; ο!έε !ό εεε” πιο!!οπ !!!!νεπγ πεποιθ 
!ο!!ο! Μα!. - 

ξ. Κο τ - ! επι ο. Α !‹όι·!!ε!ετιε! ε!ερνει 
Με ε οεεεπετ ίο!!.!!οι·Γο!ϋα! !ιο!γιο!.οποπ, 6ο 
Γο!ιορ εππε!ι π1!πι!οπ !τεπΥπεε! !ϋ!‹!.ο!όεο!›οιι, 
ε τε!!ε πο!ιεπγ !ιόπερ ο!ὅ!τ !ιε!!ε!ειο!! Γιι!!ε!ό 
ίο!ο ιοτο!!ιοπ πγό!ιοτοι!ε. -- Α ει!ν- «θε οινο 
ι·οοεο! π·ιοΒοογοιδ ο ε εεεεπε!: πι!ε‹!οπ ρου! 
!επ εε πιἰποοπ !τεπγ!›επ οι·οι!ιοώ !!!!ι!οεοε Με 
πιιπε!, ΜΥ ε ειοπεπ @Νέο ε!εεεεε! ει ει 
οι·-τοποοιοι·ι·ο! !:οινο!!οπ οεγ!ιοΓ1%οοποπ 
νεο; !ιο!γιοπο ε !‹ἰ!οτ_!ο‹!οεο το!!οεοπ τποεοΒγοι 
ε τε;ειε - ο !π!!οποεοπ ε !ε!!!-!'ο!ϋ!οι· ει! 
πγενε! ε εεειετ!νε!, ε” Με” ει! ε Μπι 
οπο! ο€γ!›ονεἔὸπε!‹ πιοιπ!!ιεηι!!ι; ε ε!εοεπετ 
πε!π οϋπιπο!γοε ο !ο!›!›εε!επ !ιε!ετοιοπεπ !‹οι· 
πω!! !οοιπε ε πε" !ι!ιοηοοοεο ρα!!ε Με πιπ 
!.ε!πε!ι, !ιοεγ Με!!! ει, πιο!γ !!γο!όπ δεειο 
!ιο!!:οτοοποπ νεο ε νοτύ!!ε! (Β!π!!!!εεο), ε Μ!. 
ε Γυ!!ε!ό-ιϋτο! !.πιΒοοεπ !›ἰιοπγἰτ, ππο!γ !ε ει! 

!ιοε!ιοππγο!!!ε πγ!!εετε τε!ε!, ο οππο!‹ Μπεν! 
_!ε!ιοι ειπ!ὸ‹!!!‹. Νονοιιϋ!‹ ροε!!ἔ ει !!γοπ ΜΙ: 
!οοδ, ει Νότιο! !ώιδε τ!εοεπε!οτ ε!τε!εΒεπ 
!!!.οι!.εΒιι!ετεε!ι (εποντγετπε). Εππγ!τ ε 
ιοποεπ !‹όι·!ιε!ε!ιιετ! ειοπιροπώό! !ιι‹!πππ!‹ ομι 
Με!! ίοενε ποιο ο!όε; πιο!! πω” !›!ι!οε 
εγόεγ!ενε!!ετο!ιει ε!!ιο!!ιεεειιπ!ι, ει!!!ιεόε ε 
!‹όι· ποτποτ ο ο!σε8 !επιοτπϋπ!‹; πιἰυ!επ :πεπό 
ει! !›ο!τετεε ποτε !ιοιτε ο!ὅ ε !ιεπτε!πιεο, ο ει 
Με!! ει !!!ο!ϋ νοτοοοεγ !πόι·οο πιἰνο!τέι!›επ ω!! 
!ιοτοι!!ι; οιπ!ιεύε πιοπππ!ι, νε!_!οπ π!ποεοπο!‹-ο 
ει οε!οπγι·οποειοι· ο€γό!› Γεω!!! !ιότοε ε!Ιερο!. 
Με? -- Μ!πάοιο!ιι·δΙ !εο!περ Βδεο!:Βοπ. Α ̀ 

ξ. -- *Η τόμο!!! !ιοι!ιε!ετιετιιπ!κεί ε' 
!‹ότ ποπιοτοε ο!‹επ !!!ο!δ !ιο!!ο!ιο!ε!ιο!, ροε!!ι!ε 
!ιιτπο!‹!‹ε! νοἔοι!ϋ!‹ πο, ο οιοπ !ο!‹ἱπ!.ο!!›οπε 
νοι·οι!οπγτοποειοτ Με» τοοιο!πο!ι ειοι·οοε 
!‹ἰριι!ιετο!εεετ ειοπιο!τϋ!ι Η οει!ώι!!! εδο ε!ερπ!, 
επιιγ!νε! !π!‹ε!›!›, ππε!!ιοΒγ !‹ϋ!εὅ !κότ-ο!ε πιο· 
πγε πιω!! ε π» €γο!ποιότ ει πτοι·ίε!ε!ι !κόι·οο 
ο!νε!!οιεοε!›εε Με!! εγεεί!επππ!ι; π!! π€γεπ 
Μιοπγοεεεεεε νε!τοι!!:, πε Με, !1οΒγε νότ 
οοοπγτοποειοι· οογόπτοειο! !ε !‹όι·οεεπ νει: 
πε!‹ ο!νε!ωινε. Με ΜΜΜ, ε !‹ότἰειπο! οι·8.ό!ιοπ 
!ιΞνϋ!, !1ιοι·ιεΒιι!ετ ιπϋποιο!ο ο!!Μ ιπϋποοε!ιοι· 
πιύ!!ιε!!επι1!ειπ!κεοεοε; πιει!. οιοπ τπτ!οιπεο!σεπ 
ε!εριι!εε!‹ ε !‹ϋνο!οπ‹!ὅ εγόεγπιόο _!ενε!!ετε!; 
Ν! !ο!‹ει!!‹ νε!εειροπ!!ε ε πιιΉοτο! !εοπ- νε” 
ποιε-]οιιο!:. Μ!ότ!? - ε πιοποεπτ!ό!ιπό! Η 
Με ν!!εἔ!επ!. Α νότοποπγ-τοποειοι·πο!ι !ιοι1 
Με οι !ιε!!Βετόοιεε ε!!ε!! !ι!ριι!·ιετο!εεε ρο 
ι!!ε ειοπ οΒγοε!!1!! οοι!‹ϋι, πιο!!γο! ε ειἰνποπ 
εε ει οοοπγο!ιοοπ ο!έ$_!ϋνδ Μισο ο!νε!!οιεεο 
πω! !εκποτεο!_!!!!ι εποε; σΞε ε!τε!ε!›επ ο!γ Ιοπ!οε 
!!ποιο!οε οι ει ι!_ῇε!›!› εοΒοειο!!εοπ, πιο!!γο! 
εο!ι !ιοιπε!γοε ροπ!ο!‹ε! Γο!ν!Ιεποε!!πε!πε!ε, εο!ε 
ποτ!εεπε!: , εο!‹ οιοτοποεό!!οπεοεπο!ι ο!ο_!οτ 
νοεο!_!ε!ι, πιο!γοι_ πε Οοοροι· Μι νε!ε, ποπ: 
Με ε οιοπιπϋτοι· !ο!ώ!όεο!ιοι ο!γ οεο!!›οπ, 
πο! ε τοπιο! -- εστω -- !ε ε !οεεεεγο!;!› 

Ό 
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ιι:ιόττόΕΙιοιι ϋιέιώειιΙειιοἔ νοΙΙ, ο Μπι Ιέιηιι νειΙει 
' ε ΙιοτοΒοτ παπι νέα εΙτεροόόεε ιιιΙειΙ.Ι ει ιιιΙΙΙό 

ιοΙ Μια τιιοΒΙιεΙιιι. -- ΒΖοιι ιι" ιιονοιοιτ 
ΡΙιγειοεΙΙΙι ριιΙισιιοΙόε ιιΙειρ_Ιει ροιΙΙε ιιΙιΙιειιι έιΙΙ, 
Μ" ει νόι·ιΙΙΙιειιι Ιιοιἱιιεὅ ε ει: οΙΙόιινοΙε ΜΙΜ 
νειΙ ίοΙντοιιοε ειιτΙόιΜΒΒιιιι ΙΙ5νδ νέι·, ει ειιν 
Ιιοτι όε ει ιιιι€νοΙ:Ιι ϋΙοτεΙιΙιοιι ΖϋΓ6]Ι. οΙιο2 ω, 
ΙιοΙ όΙοιιιιίΙνι εΙνιΙΙΙοιιΙεοΙι νιιιιιιιιΙι ει ειἰν έε ει: 

ΙΙΙοτοΙε ίειΙειιιι πω· :ι ειἱν ΜΙΙειιΙνΙΙΙιι. Βαση 
έΙοτιιιϋνι οΙν!ιΙιοιπέιεοΙι εοι·εΙΙιιιιι ροτΙΙἔ ει ΜΙ 
ειἱνἔγοιιιοιή ιινΙΙέιειιιιι:ιΙκ ειοιιιΙειιέιιι, ει ΜΙ 
68 Ιιε'ιιοπιειοεϋ ΙιΙΙΙοιιινϋ, νε" ει Γ1%6ι· ΜΙ 
ΙοιιινϋΙόιιοΙι οΙ6€τοΙοιιεύεόιι Ι‹ΙνϋΙ (ιιιειιιΙῖοι 
«Μια νειΙνιιΙετιιιιι Ιιι-ρτ ΜουερΜεΙ. οι νων. 
:ιοι·τεο), ΙοεένειΙιοιΙΙιΙιειΙς :ι ειιν εε ιι8ἔγοΙ3Ιι 
οιΙέιινοΙι ΒϋΙ6ιιΙιΙ'έΙο ΙιοΙνειιιι εΙδΙΙΙνδ έι·τΙοεεά_ 
εβΙ:, ΙιἱιιϋνέςοΙι, ροτο2- έει 080ιιΙΙιο11°Ιϋ να." 
πιοειοε οΙνέιΙΙοιόεοΙι (Κιιοι·ρεΙ- ΚειΙΙ:- πω! 
ΚιιοοΙιειιοοιιοτειιιοιιιο), ιιιοΙνοΙ: Μου εεε 
Ι.ϋιιΙ;ιιόΙ ειΙΙιειΙιιιειπειιιτΙό ριιΙιειτοΙεΙεοιι ΕΜΗ Ι8 
ΙοιςιιιΙιίιΙιΙι εττΙεΙιοΙιιοΙα. Α ιδιοάοΙ:, ιτιοΙνεΙι ει 
ΓόιιιιεΙιΙιἱ Ικόι·οε νέιΙτοιέιεοΚΙαιΙ ος;ένΙΙΙΙ. _ΙότιιειΙι| 
ΙόιιΒΙ"έΙόΙι; Έν ει ΓυΙΙειτόΙ'όΙο ιϋτε], ει νέεόεί, 
ι”ϋιόειοΙέει, ιό:ροΙνοιέει ε Μπι οίι'όΙο 26ι·ο_Ι; 
όε εΙιοΙ ει εάν, να" ει ίδΙιΙ: α:ΙόιινοΙ: ριιΙιειτο 
Ιέεει ειΙειΙΙ ειοΙιιιεΙκ οενΙΙιότ ν. ιιιέεΙΙιέι Γ6ΙΙ.ιιΙΙΙΙ 
_ΙιιΙε: ε Γ6ιιιοιιιΙίτεΙΙ Ι‹ότοε έΙΙειροΙοΙ: οΒγΙΙ: ν. 
111έ8ΙΙώιι€ιΙ( _μεΙοιιΙόιο 1ιονέεΙιό ειοιινοΙΙ Ιιόιεόινοτ. 
Βιοιι Ι‹όι·ἱειιιεἰ ριιΙιειιοΙέε ιιιόιΙΙει ε τοτιιΙΙο οι 
οιιέιιντετιόειοι· Ιιει]:ιιιιεΙΙ ει ΙπϋνοΙΙιειοιιάδΙιΙιδΙ 
έιΙΙ: 1-6: ει ε:Ιν Ι6Ιιόεότ Ι‹όιιιΙεΙ]ϋΙ‹ Μ ει οεοοε 
Ι:ΙιιιΙιό ειΙἔι τ:ιΙ:οΙΙ ιιιῇειἰιιΙιΙιειΙ; 2-οι· ει τοι·ΙιοΙειιόι· 
ιιιΙνοΙτέι, ιιιοΙν ει Ιιέι·οιιιειοι;ϋ ΜΙΙοιιτνϋ οΙέἔ 
τοΙοιιεόΒόιιόΙ ιιιΙιιι1οιιΙ:οι· ΙϋΙαοιιιι ειοΙιοΙΙ; 3-οι· 
ΙιοιιΙ:Με Με! 11ιέήϋΙ: Η ει ειιν Ιέτί1τιό]όΙ; 
4-ε2ει· ιι ιϋτοῇοΙι ΙιΙριιΙιειτοΙ!ιεει νέεοΙτ ειΙιεΙΙΒ:ι 
οεδι εΙὅειϋι· :ι ΜΙοεεοεΜιιιΙσό ειΙειΙΙ :ιΙΙ:ειΙιιιιι: 

Μπι, Μ” ΙΙΙ ει Μ! ειἰνἔνοιιιοιιΙιειιι ΙπόροιόιΙϋΙι 
ιδι·ο]εΙιετ ΙιειΙΙιειεειιΙι; ιιιιιοιι τοιὅγϋΙ: ει ΙιειΙΙἔιι 
οε.δι ιιΒγειιιιι:οιι ιιιειΒοεεάέΙιιιιι - ιιινεειιι - 
ιι πιεΙΙ050Μ ]οΙ;ιΙι 82όΙότθ, ει ΙιοΙ ο @Μι πίν 
ενοπιοι· ιϋτοΙόΙ ΙιειΙΙΙιειΙΙιιΙε; Με ιιιιιόΙ πενεπι 

:που Ι'6Ιοιι ιιιιιιιιι·Ινει ?όΙιιιο€γϋιιΙ: ι 8- έ! 4-ΙΙι 
Ιιοι·ι1ει Ι‹ϋιόΙιοπ, ΙιειΙΙΙιιΙι ει Γιιεεόι· ιιϋτε_Ιοιι; ε 
έΙΙ:ιΙεΙΙοιιΙιειι ει τϋιΙϋποιεΙιόιΙ ΙιειΙΙειιιιΙΙιιΙι. - 
Α ειἰν ΙΙνειι ΙιιριιΙισιτοΙόεει υιεΙιι ει ίο]ϋιόι·Ιιει, 
ει Ι‹ιιΙοεειΙειΙΙἱ ΙΙΙόι·Ιιοι ιιιοιιΙΙΙιιΙ: Μ, ΙιοΙ όι·ιΙε8 
86ΒΘΙ£ ε οεοιιιιιειιιϋ οΙνόΙΙοιεΙεο!π επ ϋΙέι· !ιο! 
ειίιιιέιι ειἰιιΙε Ζϋτε_ΙεΙ:ι·ο ειιιιιιιΙ: ιιΙΙι:ιΙιτιειι; 41ο 
ΙΙΙόι·Ι.έι€ιιΙειιιιόΙ επι Μάι· ΙιεΙΙιέιΙνέΙει όττΙεεεόΒόιι 
ΙιΙνΙΙΙ, ιιιέ€ ε: νόι·ιιοΙν ει ΙιεεΙιειιιγ ιιγΙΙόεοιι "Μό 
έιΙΒιιιΙόεο ει ιϋιιιΙδΙιο ειιιιιόιι οΙνειιι ιιοιιιϋ ιό· 
ι·ο]ι ειοΙιοΙΙ. οΙιοιιιΙ. Α: ιιιι6ιιι οιιιΙίωτι ΙΙΙιοι·οΙε 
ιδτο_ΙόιιόΙ ειιοιιΙιειιι ΒΒνοΙπιε:Ιοτειιτι :ιι ιιιιιΙαιι€, 
Μ" ει: 8γειΙ‹ι·ειιι πιἰιιὸειι εΙοτττιίΙνΙ εΙνέΙΙοιέιε 
ιιέΙΙιϋΙ Η: νειιι _ῇοΙοι:ι; ι" ρέΙιΙειιιΙ ΕοΙιόιΙιόι·οε 
οένοάεΙιιιέΙ ο ιιγειΙι οΙά:ιΙειιιι ΙιειΙΙΙιειιό :ϋιο_ῇ - 
όι·ΙΙόμϋτο_Ι -· ΜΙΝΙ εΙο τΙΙειΙιΙο ΒοιιΙΙΙΒιιΙΙ Βιο 
πω -- τιιοΙνοΙ 6€νόΙ:Ιιόιιι ει οιοιιιΙ:Ι1Ιότειι κι 
ΙιεΙΙΙιετιιι. ΙΙνίοι·ιιιει ε:ἱΒοτιι νιιτε8ιΙΙεπιιιιΙιειτ !ιο 
νόμοιιτΙΙΙΙι, ει Ι:ιρΙιιιΙιειτό ιι:ιενοΙιΙι ΜετοΙιοι. 
ιιιοΒΙειροέειιιιιΙι, νει_Ι_Ιοιι ιιοιιι ΙιοιιιέιινοΙιΙιεΙι - 
τιιἔόΙιοιινειΙσΙιεΙι; κι" όρρειι οΙΙειιιέιΙΙόΙι-ο ει 
ιοΙι ει ιινοπιάει·ει ? Α; ιιιιέιιι ΜτΙ :Μάσι Βιο 
Με ριιΙιειΙοΙέε ετοτΙτιιέιινε ΙιεΙοεϋιιΙιτιόΙ οΙό€ 
Ιωάνοιδ; ιτιοτι εοπι ιι ειίνΙιετι, εοτιι ιι πιώ! 
Ιιεε ιιει€νοΙιΙι οιιέτινοΙΙσοτι ι·οπιάεΙΙειιοε εΙΙΙειροΙ 
το ποιο ιιιιιΙεΙ, ε οεειΙ: ει οιοτιιΜΜτοΙι Μπιέ 
ιιγοΙιΙι ιιιινοΙΙ.ιι έγειτιιΙΙ.ειτ νοΙϋιιΙ: Ιιότοε εΙνάΙΙο 
Ζέ50ΙΜΒ, ιιιοΙνεΙι ει: ιιτει·εΙι ΙειΙιιιΙιιιιι ΙιοΙΙνοΙ-Ιιϋ 
ιεΙ ΙότειιιοΙ:. -- ΜιΙνειιι οΙνέΙΙοΖέεοΙ‹ Ιειε;γο 
ΜΙ: ειιοΙ‹, ε ιιιΙΙιόιιι ΙιοιΙιειΙιιειΙ‹ ΙΙΙΙ.ι·ο ϋιότιἔι 
€ιιΙειτοΙ, ιιτι·όΙ ει ΙσΒΙ:ϋιεΙοϋΙσι ειΙΙιειΙοιιιιιιειΙ Μί 
νΘΙιΙιοιι επόΙειιι(ΙιιιιΙι, ι“οΙντειινέιι Ιιόι·ΙιειΙέιτ.πει 
ιιιιιΙιειτ. - 

1%ι ΙΙΙόιΙόΒιιΙιιι; ίοΙνισιτάε. 

ΜΙιιερι Ιιόι·Ιειιιοι νιιεεεΙΙ:ιτιιιΙωΙ ει: Μέι· 
Ι'ειΙειΙι έΙΙοπιέιιν- ε ειδνεΙΙιεΙΙ νάΙΙοιόεειΙΙο ε :ιι ΙΙΙ 
ότι:ΙΒιιΙειιοΙιιιιιΙι ΙεΙιιιειάέιει ιιιόό]!ιτ ΙΙΙειδ ΙΒΙ 
εισΙέιεοΙιΙιειΙ ιέιι·ιιιΙι νοΙΙ: Μ; ειιιΙιεόΒ, Μ" τοι 
εΙὅΙΙ ΙιονόΒειιιδΙι ο Ιοιιιοε απ” Γ6Ι6ΙΙΙ ιιιιιιιΙ 
ιιιέιιινιιΕιιΙιειΙ:, ει ϊ6ΙοΙ›Ι›Ι Ιιοιιδε Ιιόιόόειο ι“οΙεΙ 
_ΙϋιιΙι ιιιοε. - Α: Μέι· ΓειΙ€ιΙιιι€ιΙ€ ΙοειοΙοιιτόΙιο 
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ιινο!ε!ι ε!!οιιιεεν-νε!!ο:εεε, ιιιε!ν ϋ!όι·!εΒιι!ε!ο!‹ 
Κε! !εΒενε!ιοιι!ι!ι ο!ι!ιε!ι ϋεε:ο!‹ϋ!!ε!όε!ιειι νειι, 
ε: Μέι· !σε!!ιει·ινειειιε!ιι !ιο!νειι!ιόιιιι ιιι!!ειι€όεε, 
πιο!ν ε: ιΞενιιενε:ε!! !πε!εε:οε νεἔν !‹εεει!εΒο5 
(ε!!ιει·οιιιετοειιε) Γο!νειιιειοι εε οεοιιιοεοεεει 
νοιινέιιι ιιιεΒε ιιιέιιι, ε: Μετιε;;ιι!ετο!: 6ιιΕόιιν!ι 
!ει!ει!δι;!όεότιοΕ !‹ϋιϋιιεόεεε κειιειθ. Ε:ειι !ιόιιίο 
!νειιιει. !τε:ε!ειενε! !ιειιιιιε:ίιιϋ, ιι:ιιιι!εεν επι 
ιινεε ε! ε!!ε!ε:ό, νει” Μιά: «ε. !ιοιιιε!νοε 
τ'ο!!ο!κετ !ει!ιε!ιι! ε: ὶι!ότ!ε!ε!: !ιε!ε:ιιιέιι, ε τό 
!εεε!ιεειι !ει·ε!‹οε!ο!! Κόρ:ὁε!ό!‹ειιγ ειινεε Με! 
ε!6!ιο:οι!ε!ιε!. !!ν !ιο!νε!‹ειι - ιιιε!νε!ε ενε!κ 
Με ε: εΒόε: ιπέιι·ειιι!ε:οι·τε ιετιεειιε!: ε! - 
!.6!ι!ιιινιιιο τϋιιιϋ!τε!ι!ι, ε:ετε:, ε:!!ετε, ι·ιιεό 
εστιν ε ροι·0:!ιο: !ιεεοιι!ό ε: ιιι6ι·ίε!; ε αει! 
εο!κε!ι ε!!ε! ιιιειιιερ ἰε ροτο:εεοτ!οτιιιε!‹ τετ!.ε!ι!‹, 
ιιο!ιε εεεε:ειι !ιι!ιεεειι. - Α: Μέι· !ιο!!ιει·ινε 
_ιειιε!ι ιιι·ιειιτ ειιι!!!εω !ιότοε ε!νε'ι!!ο:εεει ιο!ι!ιε 
Με ε: ι1!ει·τειιτ!ε:ετιιε!: ΜΒΜ) ι·όε:ειιε ιε ε! 

νε;;γιιε!: ιει·ιοι!νε, ε:έιι! ιε ε:ο!‹ιιε!ε ε!εριέιι. 
ε!!ε!ειιοε !‹όι·-ο!ιο!‹!ιετι, !‹όι·ε!!οιιιειιν!ιειι πιό! 
τειι !‹ει·εε!ιε!ιιι; ιιο!ιε ενε!κι·επι εενεε !ιε!νε!‹ 
το !‹οι·!ειο:νε ιε @ιι ει!!! ι!ν ε!!ειιι!εε, ε ι!νειιι 
!ιοτ επ !ιε!ν!ιε!ι !ιότιιε!: ιε νε!ιο!ιιι, ίδΙιέρ ω, 
Μ! ε νέιτ!ιετ!ιι€όε ε!ιεεε!νο:ιετ.νε νειι. Α Μ! 
!ιετ!νε ι!νειέιι ε!νε!ιο:εεει ρει!!ε !πετοε !ιο!ιε 
τεεεε! νειιτιε!‹ ε !εϋ:ερεδ τιιεό!ιοτιν !ιειι!.νετε, 
ιιιε!ν Μόνο! ε!!εενιι!, ίὁ!ετιινει! , ε.τιι€έΚοιιν 
εεεέι! ο!νεε:!νὲιι , ε !‹οι·ιιιἔϋ νετ ιινοιτιεεε ε! 
τε! !ει!εε!!!ει!!μ ε νει!ε !ει!εΒιι! ειιιιε! !ιι:οτινοεε!› 
!ιειι ιιιεεε ε: ει!όπιν ε, !ιοεν!ιε εενε:ειιειιιιιιι! 
ε !ιότε!!ερο!!ιειι ε !κι!!!ιε!Ηνε !ε ι·όε:οεϋ!; 
εε !ιε!.εεεε! νειι ε:ειι ε!!οιιιειινι !ιότ ε: Μέι· 
!κϋΙ!ιεττνειει·ε, ε: ει!όιιν ω!! !ι!ινο!νότο (Ζο!! 
εο!ιειεο) Με, ιιιε!ν ε !εἔἔνε!‹οι·!!ι!ι εεειο!ι!ιειι 
ιειιιι ενιι!ετ!έιεοε ε!!εροι!ιειι νειι; Μπι-πό! Μπι 

-ιε Γ6!ει·ιινει!όε, ε!!! ε: ε!ε!!ε !ένδ !ιειιινε!ιτό! 
νε!ό ε!νε!εε. !‹ϋνει!‹ε:ἰ!‹ Μ. Β:ειι !ώι·οε ε!νε! 

ιο:εε τόιιόιιοΕό!ιδ! ε:οιι τειιντ !ειειιιε!ιι! Με 
ιιέ:νε όι·ι!ειιιεε: Μ” ε: ι"ϋ!αέρ ε: Μέι· τότ 
:ε6!‹6!‹ιιε!‹ εεεει·ε ε:ε!‹ε‹!εε! !ιε!νότ ε:ετε!ι ωθε 
!εριιι. Μαι ιιι!!ειι€6 τέε:ε!‹ !ιο!!νε!-!ι6:ε! Κέι 

εέι!ιο: !ιειιοιι!ό 8ΠΥ280!(, ιιιε!νε!: :ει'ι·οοϋρρο!: 
Μ", ερε!'εενιι- (ο!ιο!οε!εειιιι) _ιεεεο:ε!π!ιδ! ο 
!ε!ιόι·ιινόνε! νεενϋ!! πιόε:εό!ι!ιό! ε!!ειιε!κ, έε 
ε: ύενπιοιιὸο!τ_!‹εεετ!εἔοε (ε!!ιετοιιιειοειιε) Γο 
!νειιιειιε ο!ειι! ε:ο!ιέε!ιιε!:; ενιιι·ιιιέι_ιο!: ε!ιιιε! 
Μ, ε ί6!οπινει!νόιι ενε!κι·ειι ε:ϋει-ε:ίιιιι ι:ει!· 
!οεό Ρ!!εΚε!γοε!κε! νειι ε!!ιοι·ιινε; ε ε: ε:οιι 
ειιερω, ιιιε!ν ῇε!οιι!εε ιε εο!κεΕ ε!!ε! τερ!όε 
ι'ε!ιε!νιιε!ι νόιειἱ!‹. - Α οεοιι!οεο‹!ε8, Με! 
ιιιεει!‹ ιιειιιε ε ιιι!τειιεδ ιι!έι·-!ιε!!ιέιι·ινε εινε! 
!ο:εεειιε!‹, !ιοιιιοι·ιι οεοιι!!ειιιο:ο!ι!κε! ιιπιι!ει!ιο 
Με ε: ϋιόι· !σε!ε:ιιι6ιι, ιιιο!νο!ιιιε!ε ϊόε:!‹ε φενε 
εε ε !σε!!ιίιτινε ε!!οιιιειινέι!ιειι, ιιειιι ρει!!8, 
Με! !ι6:ϋιιεόεεεειι !ειιίπειι!ι, ε Με ····· 
!ιε!ε.6 έε !ώ:έρεδ - Ιιεττνε !‹ϋ:! νειι. Εεεε 
Με ε:ειι !πόι·ιιοιιι ιδι·τειιο!ό!ιδ! ε: ε!δει!ο!!ε 

Με Κιν!!! ιιιέἔ ειιιινιι ιιιεεειιι!!!.ειιι, Μ" ε: 
ε Γιι€Βόι· ειένεε τόε:ειιι !ει;ενε!ιοι·τε!ι!ι τε!ε!!ιε 
ιό; πω: ιιτειι β ε !εριι!όι·, ε ο:οιιι!ιιι!ετε!ε, 
ε !ιε!ε6 οε!ριι!οι·ο!‹, ε ε:ιν !‹οε:οι·ύε ιι!ει·ει, ε 
Μ· εε ε εετιιιο:-ϋ!ει·ο!κ ε: εεν!ιειι. Βιιιινι! ε: 
Με!! !‹όι·!ιε!ει·:ετ! !”6!εεειι·ε -- ι. ι. ε: ιιιέι·ίε 

!ε!‹ ε!!οπιειιν-ε!νε!ιο:εεε!ι·ε ιιό:νε. Α ει! Βόι 
!ιε!ει·:ει! ίϋ!ετ!ε!ιιιι!: ιιιεεοι!!!ι ροιιι_ιέιτ, Μ. ε: 
ιι!ειι.εΒιι!ειο!ιιιε!ι ε: ιιιιόιιι Μι!. !κόιοέ νε!!οιεε 
εε! ε:οιοε !‹εροεο!ετ!εεε !όνδ !ειιτιεεεεετ ε ει· 
!"ε_ιΙδε16ει ιιιόειετ ι!!ει!; οπο ι·όε:!ε8680ιι ω? 
ε ιιιοιιτ!οπε!ε!ιειι !“ε!ε!!.ϋιι!‹, πω!!! ειιι!!!ε!!!ι!κ, 
Με): ε !ιε!!ιεττνε ε:δνετεε !ιειι!.ε!ειε !κει·οεειι 
εεε ε !ώ:έρεδ ι·ιι€έ!‹οιιν ε ε !εϋ!εϋ εε!! 
Ιιει·ινέιι·ε; !ιο€ν ε:ο!ι Με!! !ο!ι !ώνει!ιο:τό!ιειι 
Γ6!ετιινοι!ιιε!ε, τιιεό!(οιινεεΒιι!πε!, ε:ι!ειι!εεΒιι 
!ιετ ε!νεε:!!!ι, Μιά! ε: οι·δε:ε!ε!σε!.ιο!ιι!ό νει· 
!ιιι!!επι Με! ε:ιι!‹εέἔοε!κέρειι ειωΕιιωωει‹. - 
Ιἶε ε: Με εειιιεεό, !κό:ϋιιεόεεε Μέι· 
ιεμιει ν. 6ιι!πόιιντεε ι1!όι·τεειι!ετ 
(ειιοντνειιιε εροτι!ειιειιιιι) ιιέννο! _ιεεν:οπ Μέι· 
ιεΒιι!εεο!ε ε Ιοε!οιιτοεε!ε!ιε!ι; ε:ε!ε ε:ο!ι, πιο 
Ινεεει Ι'ε!ει!ε ε:ϋνε!-!‹ϋ!ϋιι!ιεόἔο “Με 5οει· 
ρε !ώνειδι ιἔε:ἱ εε ε!-ϋ!όι!εειι!ει.ο!ιιε -· ε 
πω. νει·ιιιιτι ε! εριιιιιιιιι -· ιιιεεο!ι ιεε:ι εε 
νοενοειε - ειιειιι·νειιιε νοι·ιιιτι οι πιιιε!ιιιτι - 
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οε:!ειιε!‹ !'ε! ; ι1°ιε!νε!:ε!. Πι·ιινει!!ι!ει· !ιιι!ιτ!οιιιο!: 
τό! ε:έ!!ει·ϋ!!, οι·εό!αΞρϋ, !ιειιεεττ!ετ! εε :εεε 
!ιό!εερϋενιιε!κ - ειιεν. ε!!!!'ιιειιιιι, ίιιιι!Γοι·πιε, 
εν!!ιιε!ι·οιε!ειιιιι ε, εεεοἱ!`οι·ιιιε - ιιενε: ε!. 
Μ! ε!!ε!ε!ιειι ϋ!ει·!εειι!ετ, 6ιι!ώιιν!εε ϋτεττέἔιι 
!ετ μ· ε. εροιιτειιειιιιι ·-· πιόννε! ῇε!ε!!ϋ!‹ ε 
:ο!ιετ; ιιι!ιιι.ειι, πιει! πιιιι6_ιει·τ!ειιι! ίοΒιιι!ε, ε: 
ιιιιόιιι ειιι!!τε!τ Γ6!οε:ιεεο!: !εεΓ6!ε!ι!ι εεε: 
ιιενειιεεν Ιιειιιε!ε !‹!ι!ϋιι!ι!ε!ε !‹ι!ει!6‹!εε! πω 
ι·ε νοιιόι!!ιετιιε!‹. Ι.εεειι!ι ε:ε!εει. ι6νιι!ειι : 

Α: ϋιιΕειιν!εε ϋ!ει·!ι!Βιι!ε! !‹ο:ὸε!ε 
!ιειι πιει! εενετειιγοεειι ε!!ει·ιει!! !ε!!!ιειι!εεε 
ε: ιι!ει·οεδιιε!κ, !ιειι€ετι:!εό - νεεν οι·εό-ε 
!ε!‹!ιειι (ε. ον!!ετ!το!ι:!ειιιιι, ίιιιι!!”οτιιιε) Με! ε 
!εεεενε:ετϋ!ι!ι ίοι·ιιιε!ι!ιετι _ιε!ειι!!: ιιιεε; - 
!ιεεϋ!ι!ι, νε", !ιε ε ε:ό!ιειι νο!ι Μια: ε!νε!! 
το:εε εενεε !ιε!νε!‹ειι !ιειετο:οπ !‹οι·!ε!ιι, ποια! 
με ε!ειιι!ειι !‹ἰ!εἔιι! !!ν !ιε!νε!‹ειι ε: ιι!.έι·, ιιιε!γ 
!‹ι!εἔιι!ίιε !εεεειι!‹ειιτ :εοε!κό-ιτ!οιιι!ιειι ω!!! 
Μ, ε ε: ε: ι!ενι·ιενε:εω τ.ϋπι!δ !ι!οιιιιι 
Με ι· ιειέιιΙει (ε. εεοο!Γοτιιιε). - Ε:ε!ι ε 
!εΒενε!εοι·ι!ι!: ε !εειιεενο!ι!ι !ι!!ει·ιετ!έε!ε ιιϋνδ 
!!τει·τειΒιι!ειο!ι; ιι!οπιιι!ι ιε ει·ετ!ε!!!εε @αιω 
!νεε, !ιεεό!ι!ι !6!ϋ!ε!ϋ!‹ϋιι !ιερ:ϋι!δ ρι!ρο!ι: ε 
!κιι!εεει!εεοΕ Με! εενει·ειιν!ε!ειιο!ι!ιε !εε:ιιε!‹. 
Α ει! ε: ει!ε!ιε Μ” ϋ!ει·!εΒιι!ειο!: !ε!εἰιιε!‹ ε:ϋ 
να!!! !!!ε!ι,ε ε:ο!ι, !ιε εεε: ιιεπι τιι!!ιέιε6 εε" 
εεειι ε: ϋτότιεειι!ετ , ιιι!ιι‹! !ιέιτοιιι, ιιο!ιε !‹όι·ο 
εειι ε!νέι!ιο:οπ, ϋ!όι·!ιέι·τνε Με! .ε!!‹ο!νε!‹, ιε 
ω! ε: Με: ιιτόιιτε!ειι!ετ πισινα ιιιεεει· 
ι!ειιι!!!:; ε !ιοΙ ρει!ιε !ι!!!ιέιεό πεενεεειινε Μ!. 
ε: ι!!ει·τεε.: ε ι·ιι€ε!εοιιν!ιεττνε τοε!_ῇε! ε!νε!ιιε!‹ 
εενι1ιεε!.ό!) α!!! εο!‹ !ιε!νειι εΒόε:ειι !ιἰειιν:ειιε!‹, 
ε ε: ιι!εττεειι!ε!!ε! οειιρειι ε !σε!- εε Ια!! 
!ιει·!νε ε!!ε! !ιερε:νε !ε!ε!!.ε!.ἰ!‹: ε: ε: @μια 
νε:ε!!ε νε;;γεε ιι!ει·ιεΒιι!ει. (ε.ιιι!κτιιιιι, 

ε. !ιει·ιιιοειιιιι). - .ε!!ε!ε!ιειι !‹ἰνι!έιιὅ!!!‹ ε Μι· 
!ιοιιε:!ειιι !ειινε!‹!ιὅ!: 1) Ηοεν ε: 6ιι!ώιιν!εε 
ι!!ότιεειι!. !ε;;!Β!ι!ι εεε!ε!!ιειι ε: ϋιόττεἔ. !.ϋιιι!ό 
Με! ε: Με· ιιιιιιι!!ιέιτοπι ιιετιγει Με! ε!!ιο!. 
νε!ε, !ὅ!‹ερ ε τ!εΒιινι!έε !‹ει·ιιιιε_ῇειι, ιι:ιε!ν 
πιιιιτεεν !εεκδ:ειε ι·-- ειιρ!ιοετιιι·ε - ε: 65: 
ε:εε !ιει!νε!‹ιιε!‹. - Ιιιιιετ ιιεενο!ι!ι νε" ω. 
εε!ι!ι !έινο!εέιε!ιειι ε:οιιΕ›ειι ε!ι!!ιιι!ι: ε !‹ό:ερ!ιετ 
τνε, ω” !ιοεν ε !6πι!δίε! !εειιεενο!ι!ι τεε:ε εεε!: 
ε !ιε!- εε !‹ϋ!!ιει·ιγε!ιό! έι!!; !!ν ιιτότιεειι!ε!ο!£ 
εο!ιε ιιιεε!ώρ ιιειιι ιὅιιε!ε ε!δ, Με! !ιειιεει· ν. 
οι·εό!!ερϋ ι1!ει·ι!εεοπι ιιι6 τϋιιι!ὅ!‹. 2) Βιι!‹ε εεε 
!ε!κ!σειι ε !.ϋιιι!δ ε:ειειι ε τιι€ειινοε !ιεττνε! 
ιιιιιι!εεν ε!ιιιετ:νε τε!ι!!!ιετιιι, Μιά! ε !6ιιι!δ 
Με!! τιιιιιι!ειιϋπ οειιρειι ε Μ! Με !ιειι!νε ε! 
τε! !περε:νε; -· ι!ν ε!!‹ο!ι1ιειινιιε!‹ οειιρετι ε 
!ειειιιιιν, Μια! νεεν ιιιοενοι·ό ιιεενεεειι Μπι 
ειι!ετο!ι, ιιιε!νε!‹ ε:ο!ιέιε ε:ει·ιιιτ ε!ι·ερει!εε ει!ιε! 
!ιε!ε!οεε!:. δ) Κό:!ιοιιο:τειι! ω” ε Μιτι!δ!'ε!ε!ε 
ε!!‹ο!εεέιι !!!εώ!εε, !ιοεν ε:ιιι!ε Εεεε ι·ι!.!ιε εεε 
!.ε!τ!ιειι ε !6ιιι!ϋ Με!! εενει!ιι! ε 88]!ι!1!!νε!γ Ια! 
ρε:!, ιιιε!ν ε! νειι τϋ!!νε !κεεεε - ε!!ιει·ο 
τιιε!νοειιε -- ειινεεεε!, -- τιιε!ντο ε Μπερ 
εε !ιε!!ιέιι·!νε ε!ιιιε!!ο!!. Ε ε:ει·ιιιτ πιιιιι!ειιι, ε ε 
πι! !ειινεεεε ε: Βιι!τεεν!εε ιιτει·ι!εεο!: !ε!οιιιει 
ε Με! ε!!ιοι.εεει. !!!εώ!εε, ε!ισιιο:!ειι !ε!!!εεεε 
ίοι·ι·εεε!ιό! ιιιει·ι!νε ιιιεεειιι!ίτε!!.ϋιι!κ, εε ιό! Β 
ενε!_ιειιε!: ε: ιιτε!‹, ε !εό!!ιε!!ιει·ινε τερει!όεό 
τό! ε:ό εειιι νο!!; ρει!!ε ε:ειι !‹ϋιεϋ!πιειινειι 
ε!ερι!_ιε ε εποε 8οειιρε !ε!‹ο!ε_ῇε ε:ειι ιι!ειι!εΒιι!ε 
!ο!‹ιιε!‹ ιεε:ι εε ε!‹!εἔο!‹ιε νε!ό !6!οε:!εεε!. - 
Ηειτε νετι ιιιεε, Μ" ιιι!ε!ὅ!! ε !ιόι·ιόει!ετ εε 
ενόενειόε!ι·ε ε!ειειιιιειι!ι ε: ιι!ὲι·!εΒιι!ε!ο!‹ Μπι!! 
ιιειιιε!ν ιε!ειιτε!‹ειιν !ϋιιειιιειινε!‹ι·ὅ! @μια 
τόν!ι!ετι ειιι!ιτεει. 

(!·'ο!ν!.ε!εεε Εὁνε!!‹.) 
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Τά 

ΒοΠιι'ϊιι1οιιι Ιώι·οιΜΙ ο16.ικΙόοπΞ Π; οι. 
Πετιπά!! όιι νέεΙο1ιιιοπό! Ό. 

Ι' 

Ο!γ !ειρ!ιειπ, ιπο!γ ει !ιιτ!οιπέιπγότι ο!γ 
πιο!οπ !ιέννο! !ιειτο2ο!, πιιποοπ ω..! επωμ 
!οιπιπει! όεειοΒγϋ!!., πιο!γ ει: οτνοοιπππει!‹ επι! 
!οιπι νιεε:οπγ!ει!έ!ιοπ !ιππ!π!ωι πιέινο πιοπΙιε!γ!. 
ιιγύι!, πω!!! !ιονόει!ιό ιπο!!ϋιιοι!ιο!!!ε !ιο!!;;ιι 
!.πεεει! ο!γ του”, πιο!γ ει €γοποτ!πιτει -πέινο 
Γοπι.οεπει!ππειι;γ !ιοΓο!γιέιειιπει!ε όε !‹ϋνο!!‹ο:ιπόπγ 
ι.ο!γοεπο!ι πιω. πωπω!. 

°°Βο!ιἐ$π!οΞπ Κόι·πιπόπιι!ε ιπ0€]ε!οπέ8ο π.. 
επει!ιο! οο!πέι!ι. οι οι·νοο!-ν!!ε!ε!ιιιπ; πο" το 
πιόπγο!‹ !ιπροεο!ιοιτο!ι οπο! ϋεειο ει !ϋνοπάδι·ο 
πόινο, !ϋ!εόρ που!. πι!π!!ιοἔγ ει !‹όι·ιειπ !!ιοπ 
ο!γ!‹ἐιροπ οο!πο:!ειτο!! Κ!. ιπιπέρροπ :ιο ο(Μ!8, 
εοπόε!!πι!οιπέπγο!4Μι!! οεο2οπό!ιο!όεό!ιοπ, ποιο 
ιϋτ!όπ!;. 5οπϋπ!ο!π οιοπ ιπιιπ!πιτ, πιω! Μπιτ 
νέπγιι! Με! !ι!έιπγοε:ιπ πα!πιι·οιι ο!ϋειιΜεπιπό! 
Μπι!!! ο ο!οεοπ!‹ιτοιι. ι!ο!ποιοι.οι πιοπειέπει!ι 
ο! πεπι !ε.πιοι·ιο; !‹!ῇο!επ!νόπ οΒγε2οτειπιπά 
(ΗπΓο!ππάε-.!οιιτπέ!!ιο): ιπ!!ιόρ η” οιιι·ορει! 
Ιιειοἔεόἔο!κ τοι·πιόε:οτιόττόποιόι" ιθμ6ιθιεοπ 
!‹ἰπι!π! ειέιπούΗ:!!ιειιι νειεγοπ. Νο” !ϋπ στα: π 
!'οειιι!!εόἔ 6ο πειΒγ ο νέιτο!ιοιέιε ει κιπ!όε πω 

τπτ 

1) 8ο!ι. ΕΝΠ. νου”. πι Μπι 0!ιιιι·ιι6-Κι·ιιπ 
!ιοπΙιιιιιεο ιπ Βοτ!!π; τω!. π. !ιοι·ειιιεεοδο!ιοπ 
ω... !)ι·. π.. (5!!τοτ!ιοο!κ. 1-9 πω!. πω!!! 
1842. - 

Ό Μ. 8ο!ιδπ!ει!π Με Απ!. υπο !ι!ιπ!εο!ιοι· 
Ι.ο!ιι·ει· ν. Μ. Ι.0!ιτε πω! 8ο!ιειι·!πιι. Βοι·Ι!π 

1842. - Ποστ $οπϋπ!ο!πε. !ι!!π!εο!ιο νοι·Μίπο 
ντιπ .!. Ψ. Η. Οοπτειι!!. Πϋιι.!πΒοπ 1843. - 
8ο!ιδπ!ο!πο Κ!!π!!: ιι. οικω @ορια «Πο Η.Π. 
Μ. Μ. Οοπτιιι!! , 5ο!ιοι·!ιιιι ιιπτ! Ι.ο!ιι·ο. Ε!ιιο 
Βοο!πιπειι.ιοπ πω· ρι·ιιοτιο!ιοπ Ποε!ιο!π νοπ Μ. 
Η. Β!ο!ιοι·ι., Βι·Ιοπεοπ 1843. - Πι·. 8ο!ιϋπ 
!ο!π π. πε!π Ψο!ιδ!!:πιοο που πειιοτοπ !!οι!!‹. 
ν. ΙΝ. ο. π. π. πωπω! πω!!! 1843. - ω. 
8ο!ιϋπ!ο!π πω! πε!π .4π!ιιιιιε; Μαιο .4!ι!”οι·ι! 
μπε ν. Βι·. 8ο!ιειι!πιι Βοι·Ι!π 1848. ·- Β 
ιοπ ο!δωιιοο!ε ππιιπωι: πω.. .ιωιπν ΙΙΙ. 
π. 532. π. π. 410. οιπππι - Απ:!ι!ν πι! 
ρ!ιγο. Ποι!!ιιιιιιιο π. 290. ι. Ψιιπποι·Ι!ο!ιΕϋ!. 
- πω. «πω. πω” 1843. Ν-ι·ο 38-39 
- 40 0ι·οι'ιι!!. - Βιιτ!ιιιοι· ιιιοι!ιο. (ΜΜΜ 
Ζο!!ιιιιπ 1843. Ν-ι·ο Ϊ. Ψο!!ιιο!ιιιι!. 

οσα. 

πω; ιπε!γ πιέπ πο" ειέπιπ !ιιπ!!νέπγει! ίι!!ει!, 
ιπι‹ ΜΜΜ. !ι·έιεεει! οι: πόνο! !ιιι·οοινο ιετ_ιοε: 
ΜΒ, !ο!ιειδ !ο8πει;γο!ι!ι !'ο!π:.ι οιπο!ιο!ο!!. Ε" 
“πούν ε!πιιι!!; !ιει!.ει!ιπειε 6ο πγοπιει!ό!κοο πιό 
ιπ!ο!‹ οιπο!!‹ο‹!ιο!:, επινέπει!ι !ιον!ι!!έεπτο ί! 
€γο!πιοιιοιδ οϋι·πειδε οιπ!ό!‹οιιειόπο!κ !πιόιτει 
Μ: 5ο!ι.-!ιοι, - πι!πο !ι:ιοιι.ει!ειπ; ο ιπέιι· ιο 
!ιιιτει!πιειε !κότειόπε!: !ιοιούποΕ ό!ιι·οι!π!, νει!!οπ 
ει το!! @έτει π. ίο8-ε νει!ει!ιοι το!γοοϋ!π!. - 
Α πε!π... έ!εε !ιοπο:!εόεο :πό οιοπ ο!‹πό! επι 
Μοτο νο!πἱ οποπ ιπέι· 4-ο!!ε !επιι!πε!πιπ πω! 
Ιιότιειπ!:, ιπιπ!!ιοι;γ οι!. Βάι. πιπεει ε!!ι!!ι:διοιι 
ο πόιο!εἰνε! σειι!: !κονοεπι ιποΒοΒγειδ οο!εο 
ιπ!πει!ε πγι!ει!!εοπτει!έι Μ; ιπιέι·ι. π ο !ιοππίοε!ει!! 
_ιό ο πο” !οπέι·πει!ε !π!ει!ποπιιιπ!ο!:, :Με π !ι! 
!ιι!!κ ιππ!!.νύπγειίτιι!ιει!πιοι!.ει!!:ι!‹. - Ν65!ιει πό!ιει 
ιι·έγειπ πγοιπο!.ό!‹οο !ιειπποπ ειό!ει!!έ!ε Γι!! ο!γ 
!'οι·Πει!ε, !‹!!‹ ποιο...!!! !ιοι·πιπένει! 6οειο!ι:ιιιοπ 
!ί!νειπ, πωπω:: πι!! πωπω! !όπγοΒοε !ιιι!όπο 
ΜΒΜ εοπι !”ο‹!οι!ο!ι: Μ; ο νει!ό!ιοπ !:.ιιι!!νά 
ιιγ:ι! Μ, Νοέ! !.οτ_!οε2!οπ! ει!ιειι·νέιπ, πο” σιππει!ε 
τ!ιοε-!όπγό!ιοπ ιπ:ιεο!ε π τπ€γοε!ιπεεειππ!ε, επιε 
π. ο 4-ι!!!κ ποποοεπιι πω.πω Βιιιτ!έο! όρροπ 
ποπ ο!ιι!‹!›ειπ (!ιονέει νό!!οιτπ!όεο!ι!‹ει!), πιο!γ 
ποπ ει: πωπω!! ο!ο_ιέπ πιο5_ιο!οπι., !ιοοεό!ο!: 
Με νο!πιι Κόπα - 

Β ί" ειιοπ ιιιιιπ!ώπει!: ε! πε!π ιεπιιπέω 
ο ιποε!ει€ειάειοει !:ιι!ο_ι‹!οπ!‹όρρεπ οοει!ι ι!ιοεδεό 
πόπο!ε οπιο!όεόπο ε: απο ειο!εε!!!, πο" ει: οι· 
νοει ν!!ι!Β!ιειπ νει!ιιπι! πιιι;γειοι·ϋ πε!π! εο!!ο! 
πιο!ω! ό!ιτοεεΖοπ; - πι! ειιοποιιπ ει: ο!!”οι;ιι 
!ει!!ειπ ειοιπΙό!δι ο! ποπι τόνοοι!!ιο!.6. Μέι; πει 
πγο!ι!ι !.0!Π'2 οπιο!έ ει ίοειιι!ιεό8οτ 5οπϋπ!εὶπ 
πει!ε :ποπ !ιοοιόπο, ιπο!γοι: !ιοι·Ι!πι Ι‹ότοε!ειἰ 
ι.οποιό!ιο ο!!'οἔ!ει!ἰιεει!‹οι· !ειι·ιο!!, ο ιπο!γ!ιοπ 
οι! ι!!!!!:!, !ιοεγ θει!οπ ό!ει επ ουνοε!ειπ οι" 
!όρόει. εοιπ πε!ει‹!οιι ο!δι·ο; - Μτι·ειπ !ι!ν:! 
Π!! οι ει!!‹:ι!οπιιπει! ο ιιιιι!!!‹όι·ππ!‹ ιοιιωιι, πο" 
:ποπ έι!!Μεέιι ο!ὅ!!ιι!‹ ο!ιο!‹!‹ει! Βιιοπγί!!ιιιε 
εει πο. 

Ι!γ ιιγο!ν ο !!γ !ιειπε, πιο!γ ιιιιπγιι·ει Μι 
νο! οε!!ι ο ιιι!πὰοπ!‹οι· π!ειροε !π‹!οπιἔιπγοεεε!& 
μι! ράτοεί!νει!οππ! ε:ο!‹ο!! ε:ετόπγεόε!δ!, εο!: 
ο!!επιδι εποπο $οπὁπ!εἰππο!‹; ιιι!πάειιοπά!ιο! 
πιόε πι!π‹!ό€ ι€οπ εο!πιπ πω., πω. :ι ιο 
!οπ ο ιόνοπάὅ οτνοε!ειππο!: οἔγοοϋ!! τοιπποπι: 
οεο!:δ ο !.ειπ!ινιέιπγει! !ο!ιοτπο!ς. - Ειοπ τοπ! 
πό έ!πάιιά!ι!! _ιο!οιι!ο8 ιπέιι· ο!ο5:!οπ; ο πο" 
!ιότ0οει! ΜπάκοΒ πιω!. $το!!, πω. Ρ.. 



2150 Κόπγνιετποι·τετόεετε. 

ΒΜ1ιτει·,ΗιΙεΙοπότεπόεετ.ΙεΙΜειοΙεε 
εισιιε εΙεΙπει!ετιεπ ει;οιεΒ ΓόΙτειπιεἀιιεΙ‹, ε πιιιπ 
1ιετιτι1ιόΙϊεπιότ, ιπιπτ επεΙόττ, εεόεεεόΒεε τει 
ΙΜ ε:ίνειπΙε. 1 

Β τ: π ό π 1 ετ ἱ π Κότοειειἱ οΙόεάέιεειπεΚ Θει 
τετΕισοτι τεπιτνεπγε, εεεόειο, Με όνι όει 
Ιε!εότε, όε τιἱεότό_ῇε εττε! τόι·τόπεπειό Ιειειόετό 
εε επιπέιτ ιπτεε5τιτι νοπε πιεεε5ι·ε ει Ιεϋεπεγετιιιοτ, 
πιεππγἱνεΙ τπΠεεΜι τιινότι ει: οι·νοεοτε ει: Με! 
Βοτιόπτειπ νεΙόετι ειόιοτειπετ‹ ΙειιΙοεεποι 
τιιτ!ιετπι, ε πεππο Ι:όι·τεπέιπετε πττιετε τόειειτ 
Ιει_ιενιτνει ε τιιοΒγεεπΙίτνε τεΙέιΠιετπι, - ε ειτε 
!!ιΙιεπ εἐγετιοτ!ειτἰ ιιτεείτεετ πγει·πι, νετῇοπ ιπτ 
|ιόρεπ ιπότώόι!ι εεεπ πω" τειπέιι· ει Ιιετεεεεγ 
πιοΙΙόττ. Ειοπ ιιτοΙεό νει" εππέιΙ ει·όεεΙιτι νοΙτ, 
π·ιτπττιοΒγ ειπε οτόειΙι·όΙ, ε ο!γ τιιΙεεεεειΙ, επεΙγΙιει 
πεεοπΙόΡει·εσετειιε ἰειε_ῇε ότε ει: οι·νοετεπτιεπ 
Μπι Ιέτοιοττ, τϋΜι ΙειρΙιεπ ΙώιΙιιττό τότοτοττ: 
ιπιτιόρ 8οτι. Μπι οεειΙτ ε πετεεεόποτε επωπεεεε 
πιόΙγοπ ΓόΙτ'οεπι, τιεπεπι ει Ιιότιειιιότ ιε οΙγ 
όεεόττο!, ε εγόΒγοτ ο!γ πιιτοεεεεεε!, ε βε 
Ιετοτ ο!γ μειωιι ΙιεπειτεεεεΙ τ”ότό!Ητεπι τιιει_τε, 
_ιπι1γοππόΙ ωειι€ ε: οι·νοει νι!ετεετιεπ ο" ειπ 
1ιει· εοιπ νοΙτ Ιιόρειε. 

Μιιιόιόττ Ιτόι·οειει εΙδεόε5εειπειΕ πιεε_τοΙο 
πόεο ιιτέιπ ε !εδ:νό!ειπόπγ τοτοπιεεεπ εΙε1Μι 
ει!ιΙτ, ε πγπιτιιιε-Ιεϋι· εττϋιιτ, Ιιετε!επεε ειόιε 
τοτε ειπεΙΙιεότετε εΙΙοπο, ε ει: οΙΙοπιόΙεπεΙτ ετε 
νόόόΙιποιόΙεπε!ε ειΒόεε εειτοἔε τεπιειειτ ΓόΙ - 
Ιιτει τειιιότ Με επειδ πγΠτ, ιπεΙγοπ τιίι·τ εεε 
πενετ ΙεϋππγϋεόεεεΙ Ιοτιοτε ειοιεεεπτ. 

ΤόνοΙ ε οεετει ιποιοτότό!ι ρεπτετΙεπιιΙ ε 
οΙτ'οΒιιΙετΙεπιιΙ, ΙεΙνέιτόΙεε ε" τοπάειεππεΙε εε:ιπ 
ΙιόειοΙνόιι , ε 20 όνι τερεε:τεΜιεε ε'ιττεΙ "επιο 
Πτνει Ιπι·ειΙό οεειΙ: ε τιι6οιπεπγ όε ι·έεεεειΒ ει· 
ιΜεότιεπ, ε1πε πει εεε οιιιιι ετιιειτο, Με εποε 
πιιιιιΙεειτιοι. 

Α: Μάι; πιοΒιοΙοιιτ 2 τ'ι1ιετ!ιοπ θ εΠιε 
εἰ Ιιεεγιιιετι (Τγρτιειε εΙιε1οιπιπεΙιε), 4οεόε, 

8 επεττ-, θ ε1πεει εγιιΙεετεε; 2 ειίντιετοεεόΒ ε 11 
1ιόΖειποε Ι‹όι·-εεετ ειειεττΙε Μό. 

ΜἰπτΙιοΒγ ο Ιεροτε Ιιειτευεἱπ τό! τεεήεόπο 
πιιιιειεποπ πετεεεόΒετεοτ σέγεπτιόπτ ειιεςοτιι Ιπ 
τέιΙετ Με νειιπϋπΙ‹; _τεΙεπΙοε όεεΙ: ε: εΙΙιεει 
πεεγιπέιιτ, ε οειιιτ εἐε ει εείνποτεεεόΒεποτ νε 
Ιεειτότε Η ειόΙεΙΙποιόεειπΕ τέτΒγειιΙ. Μἱπτποἔγ 
ειιοπΙιειι σεει!ε ει Γόππενε2εττ Ιιετοεεό8ετε το16ιει 
τε1τε;γεΙεεο!επεΙε Ιει·ιτι!ιει νόιΙετεέτ ειΠεεε_ιιι!ε Μπι; 
ε Κότοεοτε!εοτ ΙοτιετϋΙοεδ ι·όνιειοπ, ιπἰπόοπ τεμ! 
ιεττετι πόΙΜιΙ τ'ο;ς_ιιιΙε ΙεϋιΙεπἱ; ι·όειιπτ εεόττ, 
πεποεγ εε οΙνεεό ιτόΙοτότ ιποεοΙδιιϋΙε, τό 
ε2ἰπτ Ιιοεγ ω, επι πι οττ οΙε2ότνε τεΙειΊτετἱΙμ 
πόιπι όεε:οτι1%όεΙιοπ εειπεεειιτε; ε όεε:νόΙο 
πγϋπΙεετ ιπιπάοπΙεοι· ει τεότοεει!έιε1 νόΒόποι ίσε 
_ειιτε οεετοΙιιι. Μι ει όοΙΒοτ σεειΙε εειιέιτεέιεειτιειπ 
εΙιεηιιΙε, ε «Με τεειπΙτ πό2νο Μπιτ Ιόπγεε 
το!ειι. 

Αι εΙεό εεετ α" 19 όνοε τεΙεέσειπεετ 
ἰΙΙοτ, Η 184046 Νυν. 2-Ι‹έιπ τό!νιέτετεττ, ετα 
πιει· 41ιότ ότε εγοπεόΙΚεειοττ, πε” |ενοττεέ8, 
ειόε1εΙΒόε, πγειετιετειτ1επ εΙοιπ ε πγοπιό Μοτε 
Ιοιπι·όΙ ει ΙιοιπΙοτε τό_ῇόΙεέιπ ρεπειειοΙΙιοόοττ. 8-!) 
περρειΙ ίϋΙνότοΙο οΙόττ οτόε Ιιιόόε-τοΙιεπιτο! 
Ιεροτεττ πιει€, πιοΙγ πότε τοΙγνεετ τει·τό πό 
εόΒΙιο πιοπτ έι!τεΙ. $οΙιϋπ!οὶπ ει Ιιετε8ποτε εποπ 
εΙόειεινετπγότ τοπτοεπε!ει νόΙτο ειιόυτ, ιπει·τ τό! 
τειτιοτπι, πο” εεοπτε16ροπτιε ε 1ιοτοεεόε ε: 
ειτΙιεΙοιπ ειεΙεεπεπ Ιότειεττ (?) , ε ει: ῇειΙεπΙεἔ ε 
πιέιεοε1ιΚ Ιιέτ πειροε Ι‹όι·ειειΙ‹Ιιε Ιέρεττ. Εεεεπ ῇετ 
Ιο1τεεπ Ηντι!πιέΒ ει εΙΙιειε ρ ιιΙιέιτι ει τι, Μ] ἀεὶ 
ιπετΙειππεΙα (ει·όεεΙιτι πγοεπεετει επ τε!εττει 
ω, ε:έΙιτιι·ϋΙόεει -- Σε! ότε ειΙεττ 3-εεοι· - 
τιίέεΙε; ε πγόΙν τοΙιότεεπ Γόε1νο; ει Με επει·ειι; 
ει τω” ιενει·οε, πγει!εοε τ1Ιορρο!; ε: όι·νοτόε 
ε:ετνε 108 ϋτετπγἰ. Ειοπ _τοΙειΙε ιιτειιιτό!νο - 
ιποπε1 8οτιόπτειπ -- εοπιπιι ΕέτεόΒ εαπ Ιοτιετ, 
πο” _ιεΙοπ εεετ1ιοπ εΙΙιεεἰ πεεεΥπιειιεΙ νεπ 
€1όΙ€τιπΚ. (ΡοΙγτετεεε τώνετΙε.) 

Μ. Βοοτιπιτε Ι.. 

ΙΕ8ωμοόσεωω·ΜπέσεΒε 

'Δθ'!Ἑ'!Π°'! ε!. ΘεοεοΙικτε-Κτππ!ι 
πωωπ @σε ΉοΙΙιοε εειτ. ΠειοΙι :Ποπ 

εισιιοποιε αιιοΙΙοει ειπε! ο1Βοιιοι· Πε· 
ίεΜιπιιι·ιε ν. Ιδια Δ. Μοεοι· πωπω. Δειτε 
ΥΡιππΜππό επτά 0ιοΒιπτε!ιοΠοε: επι 

ΒετΙιπ 1843. 8. ν1ι1. όε θ84Ι. 

Αι εεειοπγ όΙοτε ιπει· εεεΙιετγεεετττ ε! 
Ιειροττετεπ τε επιπό ΙεΙΝΙοε, ιπιπει τοεττΙοε 

ειιπγίτε 1εϋΙδπ1ιόιιΙε ε τ'ότΒιιότόΙ, πο” ΜΙΜ 
εέΒεἱπεΙ‹ εΖοτΒεΙιπεε Ιειιτειτόεε όε τεπιιΙεεεε ει: 
οτνσε τότοπτοεεειΒιι ΙτότοΙοεεόμτποΙτ παπι Πιε 
ειτοΙεόΜιιΙεετ τεεει; οιειπ Ιειιτόπτιεόἔ ποτε; έιτ 
Ιειροττιεπ ιπόε πεΘγοΙιΙ› ιπέττό!εΙιεπ τίιπὶτε οΙό. 

Α2 εΙόττϋπτε τ'ετενό επιιπΙιει επειτ:ό_το εεειι 
ΓόΙεεΙετοτ ιό! το8τε Μ, ε επ τιιόοιπεἔιπγοεεπ, ει 
οι·νοετεπ Μαι όΙΙέιεροπτῇει εεει·ιπτ, ιιοΙεοιε 
Π. Θε. ει πόι όΙοτπιόεόε Ισοπο:- όεόΙοττεπε 



Α Ιιιιι!ερεειι οιινοει εεγοε!!!ε!. !!!όεο!.Α 2δΙ 

νε! Και!! ιιιιιιιΕέι_!ει, πι! ειιιιε!! εισιιι!ιε!ϋιι6!ι!ι, 
ιιιἰιι!!ιοἔΥ 8ι0ιι Νέα εειιιιιιι ι!)ειι πιο ιοε!ε! 
ιιιεείι!ιειι, ε ιιιιιιι!οιι τιιι!οιιιέιιιγοεειι !‹!ιιι!νε!! 
οινοε ε!δα ι!" ιε !ειιιει·οιοιι. Α !ιόττειιι ε!!ε 
ροτο!ιιε! Εϋνει!ιειέ! εοι·οιε!!σειι ει!_ιε ει!δ: Ι. Α 
ει!! ιιειιιιό-έ!οιιιιϋνο!ι !ιετε;;εόεο!. ε) Α !ιιι!ειδ 
ιιοιιιιδ-ό!ετιιιϋνε!ε !ιετεεεόεει. ε) Α ιιιό!ι!ι!1 
νο!φ !ιοτοε·εόΒε!. ο) Α ιιιό!ι !ιοτοεεόεει. ι!) Α 
ρο!οϊόει!ιε!: !ιοτοιμόεει. ο) Αι ειιι!ὅ!‹ Μισε 
ειέΒε!. Π. Α ε!!! ιιειιιιδ--ιιιϋ!ιόι!όεεΚ !ιοτεεεέ 
μι. ει) Α !”6!ιοι·ι!ϋ!όε Ει!'ει)!6ι!όεε!ιιο!ι !ιετε;;εό 
μι. ε) Α !ιόειίιιιιιέιε !ιοτοεεόεο!. ο) Αιιειιιιὅ 
όει!ϋιι 5ιε!σε!γιε!ειιε!ιεε!. ε!) Α ιιδ ιιιοι!ι;!δεό 
μ. ε) Α !ει·!ιεεε!ε !ιοτοεεόεο!. ί) Α ειιι!ὅ!‹ 
Βε!εἔεὁΒεἰ. ε) Α έγει·πιο!ιιεεγ !ιο!εεεόΒε!. !ι) 
Α ειοριιιιό ιιὅ!‹ Ιιετεεεόιεο! ΙΙΙ. Α ιι6!ι εε_ιε!ει! 
εοε !ιετοιιεόεο!, ιιιε!γε!‹ ε ιιειιιι6 ό!ειιιιϋνο!‹ 
Με ειπε €γό!ιοτειιιο!ε, ε ιιοιιιιδ-ιιι!!!ιόόόεοΕ 
τό! εειιι !!!%ιιο!ι. -- Ρι1%ε!ό!ι!!! ε ιιὅ! ιιειιι 
ιδ τόειο!‹ νιιει;έι!ετει ι!!ε!ὅ ειιι!ιε!γο!πετ !ώιό!. 
-- Ειετι, 0εε!‹ ι!!τε!ειιοε νοιιεεο!ι!ιειι ΜΜΜ 
τει!εΙοιιι!ιό!, ε! !ε!ιετ ε !ιόιιγν !.οτ)εόε!ιτιο58ό 
Βάι ε ει ειιγεἔο!‹ ι!ιιεεειέετ νειιιι!. Με!. ι€ειι 

` εειιιε!)ε, Με)! - ο !ερο!ι τότε όε ιιιιιιγε 
ιιι!ειτ -- ε !ετΒγε!ε !ιοιιοιο!έεε!ιε εεγοιι!ιειιτ 
!ιο!ό ιιοιιι !ιοοει!!!ιοι!ιει!!ι; !ιιιιι ειοιι!ιειι, Μ: 
ιϋ!ώ!ετεεειι ιιιεε νειι εγδιόι!νε, ιιι!!ώρ ει: 
ε" οι·νοε εειιι !οΒιε !ι!ε!όΒιιει!ειι!!! !ιοιό!ιό! 
!ε!οιιιιι. [Π. Ι!. 

ΑΒΙπππΠιιιιΕ· ·ΙΠιοπ ΜΠιοταΙιμιοΙ 
Μπι Με ειΠεοπιοεπι νιιΙοεοιιιαοΙιαΠΙΙ 
Μια:: ΒοιΙοΙιιιιιε, ιιιιαΙΒωιοΠιι·σή!τυπε 
ιιΙΙοι· Πι @οι δεύοι·ιοΜΜΒο!ιοπ Μο 

παι·ώπο ΒοΒιιιιπποιι ΒΜΙοι· υηα! Βιο 

ιιιιικΙΙιι·ιιιιιιοιι , Μι τομοεπιιρΙιΜοΠιοτ , 
Ιιἱμ£οι·ΙεοΙιοι· ., ρΠη·ιιΙΙιεΠιωΙι - οΠισω1 
"Μουτ πι. πιοιΙΞοἱιιἰιιοΙιιικ Ποιιο!ιιιιιε; 

ν. Π”. 1-1. 1. Μπακ. ΣΥ!ειι, 1843. 8-νο 
νει. έε 468 !. 

Μοιιιιγινε! ιιε,%ιο!ι!ι !ειιι ε !ειοεειο!.8 
εγόεγν!ιο!ι, ε θ28!!!Ε8! εεγϋπ ει εεγοει “ό” 

Ιιιτόιοτο!ε , 
.λ !ι!ι·ι ΒιιαΙιηιοπι «πνοή ©!γου&Ιε! 

·ΙΙΙόιιο!ι 

Αρι!! 1. “Με πιει ειιιιιιιό!ι, θεοι! !.!!έε Μι· 
με ιι νίιΚόι· νοκ. “πιο ι· Με ε2ύ!.ιε!! Θ!ϋεόεεε 
ο ΜΗΘ88έ8τδ! -- ιιιε!)·ιιε!ι τιιιι!κεοιιιι!Βιι ε!!ειι πιει· 
Αι·οιιιιιιιιιι ρειιιιει!ιοάοιι, ιιιοιι ιιιέι·ιι6Κο!ι θε !ι!ιειι πι· 

!ιε!γο!‹ι·ὅ! όι·ιο!ιοιδ ιιιεεειιιιιε!ο!ι· ειιιιιιε: ειιιιε! 
ιιο!ιειο!ι!ιοιι εε!!: ε €γε!‹οι·!ό οι·νοειιε!: ει ε!!! 
!'οι·ι!ιι!ό εεε!ο!ι!ιοιι _ιό νε!εειιε8ι !ειιιιιι, ε ειιιιέι! 
όι·ει!ιο!δ!ι!ι ο!γ οο!οοι!ν- ιι·ειο!ιιιεΚ ειιι!ιεόι_ιο, 
ιιιο!γο!‹ οδό" οτειεεο!: έε ειετιιεο!ι Βγόεγ!ιο 
!γειτ Μάι; ιοτιοεο!ιιιεεειι ει!):έι!ε ε!ό. Νε" Ιώ 
ειδιιο!ει όι·ι!ειιιε! Με ο ιε!‹ιιιτοι!ιειι ειει·ιδ, 
Ε! ε !“6ιιιιονοιοιτ ιιιιιιι!‹ἔι!ιειι ει 6εειοε οει!ι·ε!: 
ιιιοιιει·ο!ι!ειιε!ε ε @γ Μεεγει·οι·ειεειιε!: "ό" 
!ιο!γειτ ιε Με Ιε. Αι ετε!ειιοε ι·ιέει!ιειι ει. ε 
!!ιι·τ!ὅ!‹ 65 ι!ενειιγι νἱιο!‹ τόττόιιοι! ειτοΚιιιτε!έ!! 
ει!_ιε; ε ειιέιιι ε νίιι·ό! ιει·ιιιι€ειο!αιιιι “Μειω 
!ιειι, ει εγόέγνιιο!: οι·ει!οτέι·δ!, ει έιενειιγ! 
Υ!28!έ !‹ιι!- εε !ιο!!ιεειιιε!ειει·ό! , ει ει ο ιιιο!!ειτ 
!ιεειιιε!ειιτ!ό 5ιε!ιέι!γο!ιτό!-, ε νίι-, €δι-, 
ειοει- όε ιιιερ-!”ϋι·ι!ϋ!ιι·ό!, νόμο ε ι_εγόεγ!ϋι· 
Με !ιετεεε εε οινοει ε!!ιιε!ιιιειεεει·ό! όιτε!ιο 
Με, ιιιέιέ ρεἀ!ἔ ε !ιόνοι!ιειδ ι·ειιι!!ιοιι: έ!). 
Ψε€γτειι!!εἔ !ώιόιιϋε !`οιι·εεο!‹. Σ) Βενειιγιι 
νιιοΙ:. δ) Κόιι!“οιιεεο!‹. 4) Ψεετει·ιεΙιιιιι έιενειιγ 
ν!ιε!‹. δ) Α!οε!ιιιιιε έιενέιιιγν!ιο!‹. δ) Κεεει·ιιεό 
ν!ιο!ιι. 7) Ο!ειι!ιει·εό-νιιο!‹. 8) Κοιιγ!ιεεόν!ιε!: 
νεεγ ιε εόν!ιο!ι 658 τειι€οι·νιι. Α ιιιι'ιιεοι!!!ε 
ι·ιΞει!ιειι ειοι·ιδ οΒγοε ιεττοιιιέιιιγο!: ειειιιιτ, 
ιιιιιιι!ειι οι!ι!!ε !ειιιοτι έγόεγ!ιο!γ τϋπέιιο!ό!) 
!ιο!γιο!έμ !εϋι·ιιγό!ιό!, ιιιιι!ε!εεεε!τ, Μομ 
ιο!ιεεΒἔιι, ε ]ο!ειι!ένὅ !'οι·τεεο!: ειειιιιι!ιι, ειο!ε 
Με τετιιιόειοι!ειι! εε νοεγτειι! ιιι!ειι!οιιεεεειμ ε 
ε!!ιετι·όειει!. (!εεύ)ε!ι!ι νοεγ!ιοιιτέιεο!κ ιιιιιιι),_ 
!:ονε!ι!ιε ει εενειιγνίι !!!τάδ- άι !τε!!ιέρρειιι !ιε 
τεεετ, νόμο ειοιι !ιόι·ισοιιιο!ιετ, ιιιιο!γε!ι!ιειι 
ει!τ!!ε !!ε82πο5ιιε!: τε!ε!τετοπ, ει!_!ε ε!δ; ε. 
διϋιιιιιιο! !‹εριιιι!‹ ει ε!!ιε!ιιιοιι Μαι ει! ιιιοιιι! 
!ιειιιι: Μ" Μειεγει·οιειεε εενειιγ-ν!ιοι 
οιειι ιιιιιιι!ιε!ιειι ο!γ τετ)ετ!ε!ειιιιιιο! όει ειοι·εε 
!οιιιιιιε! νειιιιιιι!ε Μτ!ο!ι;οινε, ε ιιι!!γειιιιε! εισ 
!‹ετ ετ!ε!!ει ε!ό!:έει!ι!ετε!ε ιι!ειι οεε!‹ !ο!ιε!ε, ε 
ιιι!!γειιιιο! ειο!αι! εοιι·ιιιι! πιει οο!οο!!ν-ιιιιιιι!είι 
Με οι!ι!!Β ιιοιιιι !ε!ἐι!ιιιι!‹. Μ! τε!ιει οιειι πωσ!! 
ιιιεεγει· οτνοεε!ιι!‹ιιε!‹ !ε!!ι!!ειιιοτειεεειι ε)ειι! 
!ιε!_ιιι!μ ειιιιέι! ιε ἰιι!‹ι!!ιΙι: ιιιιιιι!ιοΒγ ε ιιιιιιι!‹ε 
!‹ϋ!εε)ε σειιιοε, οι ει ει· (2 !”οι·. 40 Μ. ε. μ.) 
ειιειιγ!εε ο!οεό. Μ. Η.- 

€ετει1!ει:ο!ζι 

!ιοι!ει.! ε!ιο!!ειιι!!ιο! Με, .ε εισιι ειιιιιρειιιιε!ειι Μι 
Τό!ιδ! διιι!ει!0ιοιτ, πω!) ιεεεε "ε!ιοι!ετειιε!Δ Με! 
ιιιο8. Α νίι!ώι·οι ιιιέιιοι!!εΒοε ΜιιιτεΙιιιιε!ι , ιιιο!γε!ιιιο!ε 
!όει!ιο ε εο)!ειϋνοΙ, 68 ε εενόε Ιιεττγε!ε. Α νόι·οι!ό 
ιιγει!ι ειιιιε!ι οι ΜΜΜ!! ε !'ε!ε!!ιιιε!ι Με· ό: !ι!ει!νει·εεεε 
!ειιι!οι-ιιιιοειιι οι εποειιιοειε) Β ιιιΚιιιιοι!ιιι νοοιιι:16. 
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252 Α] Ιιι1:ΜΡοεϋ οι·νοει οΒγοεΙ1Ιετ ϋΙόεει. 

Επι π ΚθΙ'ΗΙ8έ8 8.πωιωπιπ, να" ιιγὶπΙποε. :ι ν6π :-νπποε 
Ιππιιιεπάνάπιγ πϋπι.6πιι1π. Δ: οΙποΙ: εοΜ616Ιπ, έ8 .επι οΙπ-_ 
ΙποΙπ "πξηιιέιε ιι1εε_ιοΙι1ι; ‹Ιο νειΙειπιιππιτ 1πόπωπιπ ω 
Ιπιπιτει1ιοιι ο νίι1πόποιπ. τονόΙοεοε, γι" ει ππιπ Βγε1Βο 
ΗΜ απ”, εκπινφρζόΙοεω τοππιόε;φτ.πι πό1πόρροπι τπιέΙ 
τ.έιιιγιοπιπ16: @γ Πωσ.- _εγ_όμπτειιί ποΙπιιιτοιπιοπι 11η 
έγππΙπποΙι1ιιιπι πι. πόπιιιΙοε, Ϊιό@ πο” Ιο1ιεΙΙοπιεε πω." 
πιδιιτύ επεποΙποτ οιέΙε2επϋεπιίιπώμηΕ εΙΙπε!πιιει:πιπ. Τει 
ρειειτειΙειαι πεπΙπιτ. Ιε8ιοΜι, πιει π: Έεωμέε ΘΙδϋϋ 
πωιππ..ππωιθω εποπιιιτ, ΙοΙιεΙΙεπιεε πω" 1ημιτ6 Ιιιιε- ι 
ιι«Μιπιππιι πωωπιππω οι·νοεΙόε!.. πω ιι νοε6Ι‹ .πιω Ιε 
Ιππιπ ιι ίοΙγω;1έΙποτ ΙπινοπότπιΠιιΙπ, πειιόειοπιπιπ 1οΙι1ι πιιιπιπ 
ο ΙσόΙοεό ιπιπέιππι; :ιι πεπιεπόΙ: ι1ΙωΙιΞππιειιι Ιο;;εγοπι€6ϋΙι 
Ιιπιπέιειιπι1π. Παπ οΒγοπι16 ιιιοπιπιιππι ο να" ω... ..π 
νάΙωιΙειεα; οσέ;όπεπιππικ1 ρειώε πωπω;; ει:ξιιιιοε ε· 

·ειέΠιοπι πι νίιππ1ϋπι!.όετ @Από (ιεοπιεἱτό Μι.) Μετωπ 
τδΙ εοιπάοεΙπος1ιπιππιΕ. Νέδα ϋεειεΙπειροεοΙ$ οι·νοεεόΒοΙ: 
πιο" Ιιοιἀε£8γειΙποποΙπιειΙπ; πι. πωπω ΙΔΙιτΜοεειι. (Οιιπτι. 
"Μ, «ΗΘΗ. 6ο ειιΙΓ. ειιιτοτ.); ΒιιοΙιεπό (απ. ΜΙΜ 
Με όε οωπ‹1. πιοπιοπιιοι.), .νωπό Μι. ΗΜΜΥ πιει 
Βοοε πωπω” τι Βέιπιγωτό πιει8·γοπι Ιιειπέπιγοε. Α ΜΗ 
εποπεΙπ Με!. κι 1ιοπόΙπειειοεπ (εριπιπ. _πιιπιπρ.); Ιαπω 
ροΜει·πι Νώε ο τϋειιιπάεΕ (οοιιρυπιοιυππι) :ι_ιέπι!1ει. - 
Βίεϊτπιο:5 9..:ιεοΙε ειόΙιιιαιΚ πιοιιό. ΜοΚοεεπιιγἰ ει 
πιοπόΙπιποΙει ΙιωϋιιεϋΙ6εέτ α νεεε Μιά» ωεωι;... Κο ο πι 
πι μπι-Λα ει ιιι6π5οιόεεΙπ ε σπΙιάπιοι-Μιικ (επγεερει 
ΙιιοοειΙπ) "πω νΙ:Ιπι'ιι·οΙππει ΒεγοΙιιιοιτοτ, ο.Ιο1ιοειοπιιι6 
ειο0.11 ΚύπειΙειρΜΙ οποάδΙπ εΙΙειπι ο ΙιειιιιιΒΙπιπιμ (ΚΑΙ. 
Μαη @1οεότἱ. ιν Μ; πι ω, ε: πωπω ΙιπιπτιοπαΙπε πωπ 
ο!ποΙωτ Μτεεεινότι, ΙππειιιοΙΙ “πιο οπνοεπ ΙπϋπιπιγσΙιππϋ 
8έβ9ΐ-. Με:_επιπιτ οπνοεαἰπιΙπ, Μπι” πω" ειπιχειΒ1 
.φωσ-Μι Γπιππι1έρσΙπειτ Μνόπι τω, ε πωωωισιπ ΜΜΜ 
ειΙΙπαΙΜεμιτπ. επ:πτοπιιεΙα Μπι πΜπόιι επιεεόιΕπ «Η ο ώ 
ππάρΠ. 5 πι ι. Ι ο 8 ἱ πι 8 ο π· ει πιγΕπιππεπιτ1ειεπ ππιεΙΙεπι: 
ει. Μπεζ. @ή ιιιινοΙτότ Μι·ἀπιῇα ιιιόπωτώ, ππ·ποΙγεΙππιεΙπ 
ροπ:ι1μόΙτ. ίιΙΧειρο!.8 ιιειιπ "ω" €6ιι€ιιεειι6 επωποΚοι 
ἰεόπιχἐΙ. ΙΞῖε Επαπι1εξότ.επ ιιγοπιπίππι Μπι. ΜτΙ ε" Μπιγ 
πιγρπι ·νἱε5πιΒ οπιππιππ ει1ιωΙππιοιπέ.εέιι6Ι νόΙ0.6-Μπ1π .πωπω 
νί746ύπωέ ΘΙΙεπι. ($ι;Μά_ιοπι Μ. οιιιΜοππϋπιΕ πιο πω” 
οπνοεπιππΚ, πιιιάόπι ό πιό; Θα ρϊπερϋΙππιόΙ πιω)... 
νομ, ιπίππ·ο; κορσα ΜΜΜ "οεμιωι, πιιΜόιι τι ιππι 
Η οτιποεοΙπ πω: πιιοπιιΜΚ ΜΗ; "ίεγ π.. α. π.ι.πω ω 
ποιΪ ή πεπ..πΙόπια"; -- πιο ει νίι!πόπρε επϋ;οπιγ Μπ 
πιέινειΙ ειοποππόεόεειι πιο8εγό8γυΙΙ.! ΒιοπΙπ.) - ό ιε 
πω.» Ψηπιει· ει Ιο1ιόι·πιγο Μ _πεΙοιιΙ6ιέι πιν1ιοΙΙοτπιοιι 
ο ιι.πωπιππεπο Ιιπι1πιόΙ πειιι καψει ΜΙεπι·ι:ϋπισ1π. 

-ιπ. 

.Α Η πι!. Έδ-έιι Ψ Μπι ε ι· οΙοιπιτόπι πι. Μτσε 
νο;γεΙππόΙ 6ΙιεΙέπιπιππι ιιτύωι Νώε 1πϋΙϋπιϋεεπι επ δειπ 
..Μ ΙπότοΙππόΙ 8ΖόΙ. ΡἰΒγεΙεππιτο Β1έΠόπεΚ Ι:εππηιπΕ 
ιι Ιποπο;νοΒγεΙπ πω. 1πόνοτιποιόΙοε 86ιπ·εμιιοτι Γϋ-Ιοει 

ι 'Ε Η.. . ` . 
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ιωπ. ΕΜ: πο86Ιγοεπι1π 68 Μπι παΜΙγοεαΙπ. Α: οΙεδΙπ 
να" Ιιειαεπιγ Γο!μπιιυιιΕ - πι πεπεάΙγοε ΙιειΒγππιέπ , ει 
πιονεπιγ ΙππιπποΕ.;ΘΙ:; να" Ιιιιπιππιοε:ιπι ΓοΙγόΙπ - εγρπιπ 
Πε, Μπι Μπι. Α πεπιι πει€6ΙγοεοΙπειι Με οειπ.άΙγΙιε πεπι 
άοιι: 1) Ιιι:οπιγοε ἱεππιοπΒ ο1ποΙππιόΙ Ι.όπιιοάόΙα -- ει 
Μη, σ.πιιμπιπ·Κύπ, 8 εάιρΙπόπεπέιε; 2) ει Ι‹ύπ-οΙπ Μπι 
.........ιω. - ει: ϋπϋΙιΙϋιτ ΙποποενοὅγοΙπ, ΒϋπνόΙγ, 
σπι€0Πώτ, εϋππιόΙπόπ, πι πιένειεπιπιπ 1επιιοπτ πιόπ0Ν· 
επιπ;, ω. :ιπεππιγόπωΙπϋεινόπιγ 65 ΥπόΙπόπ, πι Με Α 
πιονεπιγ πω..." τε;;άΈγοε Ιποποενο;;γε2, Μ! Π10πιΠ]8 Ψ” 
ει τοπιπιόειοπ ;;γό8)·Ιιμι; ο Ισπεευ ΓοΙμιπιιιιπι1π οΙΙοπι ΙιιτυΜπ 
Ιπ11Ιϋπιε2επεΙποτ. Ϊ" ειππιτο ει πιοπιι πεεάΙ:.·οε Ιπποποενο· 
"Με οΙεδ οε:τάΙι·Μ οΙπειεπϋεπι πειτποπ1ΠΙιπ, 65 ΜΝ” 
Ιπ11Ιϋιιε:οπο!π!ποΙ οπνοεοήιι!π; πιο οιοΙππεΙε ππιέεοἀἰΕ 
οεπόΙγότ τ. π. οι ϋπϋΙπΙϋττ ΙποποενοΒγο!πει Κονόεεό ἱ8· 
ππιεηϋΙπ, ε €γόεγπιύάισιπιΕ πιιέε 1πι€ειάοιόΚ «ΜΜΜ. 
- ΝειΒγοπι πιοΙγέεεΙϋ1Ιπ επ ΜΜΜ Με που οειιειΙγιά 
εύτ ε πιόιστοπ, ε Ιππιιοτ ϊοἔιιπιΙπ.νοΙο ιπι1‹1ὸπι :ιι ω· 
.πιω νεεχτειπιπ πιιέπιχτ, ππιεΙγ Μι πιιπιπιοΙικιρ ει ιποποενο-_ 
"Με ι..ω.ι..π ΙπϋπόΙιεπι ρ6ποΙτετπιό|π,ΙομιωοεΒ π.άιπιειει· 
ΜΒΜ: σάπια - ππει]πιπ1Ιι·ει όπιπ, όε ει εϋπνέ1γ-πιόν Γό 
ΙϋΙοιεε πι1|πεπΙπιπιπάεει ειΙΙεπι πιειπιειειτ οπιιεΙ, οεπιΙπ πι. πε 
ιιιοπνόπι εΙ ι·ειΙύεόεοε εϋπνόΙγπιεΙι, πιοΙγ ϋι·ϋΙΠέ8ΘΠ 
:ιΙειρειΙΙππ. (κι οι πππο!εό ροπιππ·ει πιόινο πισω οὅγο2ἱἱΠΚ 
νο!ο; ΜΜΜ: εο!π έε πιγοπιιιι:Με Ι:11Ιοιπι11 88πνό1γοε 
"οπ·ιιιο1π νο!π Π... ο16α11ιι1π, πω ΜΙΜϋπι οΙόπι1ιπιΚ , 
πιο! πι: εδώ: οεειΙάτ11πιπι Δι1π1ειΚ πιγοιππέιτ εοιπι πωωιιω 
ωΙπ Μ; ε ΜτοπΙποιιιιιικει 3 6- 4-Ηπ 11ιιο11ιοιι ππιο8_πο 
Μπιτ _ότι.οΙποιόε11ιιΙππο πιπνιιΜποιπιπ. 8: ο π·Ιπ.). Α 8ϋτ· 
νό!γ-οΙΙοπιοε εχόεγειεπεΙπ Ιπϋ2ϋΙ Ψ. ιοΒιπι!πεΞιΒΙ: ΜΜΜ 
ε οΙιἱπιειἙπ£ιι·6τ, πι εύεΓιιπδόΙπεΕ ΜΠΕ; Ιποτιγπιτιε6 εεγ· 
το , ε ππάι·Ιπε ΜΒιιι:Ηωιάό , ππιθ$!ΜοΒ πωπω-ε 86· 
πι”, ο επ "Μπακ ΉωΙπϋπ. Αι ἱΒΗιπγτ6Ι πιοπιδ Ιύτο8$ 
Μ”, Ιπιππ6νόπι :πάμε ει ΙπιπποεσΚοτ ε ε πιιοππιΙοΙποΕ; 
π" οϋπι€σαοιυΧΜΠΦΗΜΑωΜΜ α Μακ. ΝΒ" 
ιπιΕπιιΜι ο ωΜϊόε20!._ επιιο.Ιρίρέπα, σεει!ι ΙπρπΙἀῳΗ8_ὸἑτ_ 
οεόπ=π; ει; πιιΕπιπιχτ. Νώε ··:_ε Μ. π. πω; πω· 
ΠΠΚ ΕΦΗ π·πι6ΜιπιΈ-- τοπια οε.πιπιήπι ΜεΙΙΘὶπΙιπϋπϋὶππιόπιΣ1 
εγό;γειοππ, πιιιεχοπι Ι-:ιεποπίτιει οιπόπ "6"ΙπϋπέπιόΙ. - 
Α Μ... ΓοΙχεπιι:ΠιόΙ πω ειἱἱ Έ26°πιποήΙΙΙπ πι, 'ΜΥ 
5811επ ει οιιεοΙΙππιι πι: (5επτοεπιπιπι) ο πω. «πιω. 
"6εγετοιόπο Β8γο!πιπειπετκ,- ιπ_ο.ιω,ωω Νώε τι 
Ιππόιιιοτ Κινι3πήει πιειι"ο1ιΙ: πιέπιέΕΒΘπ Μ56Γζι&θ”"π 

-ιπ. 

. .ΗῇΙΙ.Ι. Μ). Β: ϋΙόε Μπιτ πιγιήποιπ ειπιπιγἰ όπ 
ιιοΙπω ω... ει; οΙ6ΜιποΙπ. Βπιιπιπιοπ οΒγΠπ εμπε 
Με. πωπιππωπ ιιο-.μει.π ω.. Αππιπι.χπή20= !πιπ1ς:ιο 
ΙειτΙιόΙ εεχοπινοπιεπΙπ 118γεΙεει.πΙππιηεεέιΙερίπιππ Βέοε όε 
πω ΗΜ: επ1πΙπόρειι, πιο" Μ: ει: ωωιωιω , Μ ιπι 
και ει νεπποεΜε ιπποΙΙπρόιΙπ εΙϋ. 

-- ιπ. 

Ή 



Μπι οεοιπ6πγεΙ:. 2ὅ3 

Πιιιιι οοοιιιέιιγο1ι. 

ΙΗυαϋαπ·ϋπ ΙοιιιωκΙά:. 

Τιε2ΕεΙΕ οΙνιιεόιιιΙε κι οι·ι·οεἱ-Εέπ 19-Πε εκεί 
πιέπόΙ πιιίι· ἐτΕεεἰἰΙΕεΚ, πο” αΙιἱΙἱι·Ε κι ιιι·νοε 
8ε!ιἐ"ἱ ιδι·ΕόπεΕΕιιπ Νε. Ειιιιέι·εέπέι·όΙ, Κέι·ε·Ιιιιε 
ΜινεΕΚειΕέ!ιοπ ()ΓϋΙ:ιέΒέΕόΙ ΕϋΙιιιοιιΕεΕοΕΕ, π επιπτ 
πιοΚΗγό;γαγειΕοι·ΙαΕ ΕειπἱΕάεένσιΙ ει κι. εγει·πισΕΚόι· 
ΜΑΜ, ΚεεγεΙιιιειιεπ ΕϋΙι·ιιΙιόιΕιιΕοΕΕ. Α: στν. Εάν 
πι” 6ειτονέΕοΙόι·ε, πιιεπει·ιιιΕ "ει Εϋι·ΕύπεΕΕιιιι πό 
Ι‹έόι·Ε Ξεπι€Ε ΕοΙγιιπιο6Επιπ ι·οΙιιιι“ - ΙεΙιεΕδ ΜΕΝ: 
έι·ΕόιοΕ εΙΙιἐι·ἱΕιίιιιι νόπεΕΕ πιώ: ει" επιιΕπικιιοπ πωπ 
ιεπγεπιιειιι: Μ" πιέΒ ιιιπΙδπ οι ει!" ΙειςΕδΙεδΜι 
ΜΜΜ Εάι·πγιιΙΕειΕοΕΕ, κι ΕϋτΕέιιοΕἱ ΙεοιΙώΙε ιιιοπιιιιἱ 
Εο!χΕπΕάειίι·ιι. π_ιάιιΙΙιοιόπι. 

Ιἶὶε νιιΙιιιιιἱιιΕ παπι π” νιιιιπιιΚ, ή" ιικιέΙΕιί 
ιιγοΙτιι. Πι€Μοιπ ιι πενε2οΕΕ Ηρώ: Ιιἱτἐἱό ειιιππἰΕ 
νοΙΕ Ειι.πειέΜ ιιιπΕΜέπείιπ ΕΜΠ; ιιιόΙΕέιιγοΙν:ι. επι 
ιιιι| ἰπΙειἰΜι μεπιπ' ιιιιιιΕ!ιο8·γ ιιγἱΙνιίπιιπ πάιποιό.ι 
ι·επιὶ|εἰνπΙἱ Ειιπειέ!κεΕ ίοεΙειΙόνιιΕ - πιε!γ ο! 
Είτοιι πεγιιιι ε(Ηΐεο!έ πόΙππΚ ιιεπι πχϋπιΒγϋΚοΕ, Μι 
ιιεπι Μπι _ῇ‹Π πιεπΒιιιπ1Ε ΙιοιπΕσΕι·ιι. ε” Με ποιοι 
ΕγύιιΕ ΙεΙιεΕπε 8γῦ_ἱΕεπἰ - πιἰΗοι·π ο:ΙνεΕ η ιι·έπι·Ε 
ΕόΕεΙεπ [Η τι π)·ιΙνάιιοε ιιιί-ιΚῦὸέεεε|ἱ ιιιιίιπο!ιίεΙιιιιι! 
ε. οιειι επ· - ιἱιπιιιἱι· 8·γιιΕσι·ΙιιΕπιι Εισ2:ίεάΕ ω 
πιειΕ ιιιέωΙεπιιΙτ επομάειιι :Η - ιιιἱπᾶεπΚοι· «Επιε 
πιο! πι6ΙΕάιιγΙιιΕοΕ. Μωωπι υπγιιιι “πι”, Μπιτ 
Μπι ιἰΕΙπΞιι ιιοπι σ: ΙεΕΕΞεπιι!ι!ι ΜιΕΕόΕι6Ι ΓοΙγπιι|ε απ 
οι·νο:ΕεΒι·ἱ πγιΙνάποι ι·ονιίιιοΙε -- πο” ιιεπιειι1ι Ιό 
Ιε!ε=ιπέι· πώ: παπι νωπεπΙιοι·ιιι6 ει ι·οιεπι.Ε Η τσιπ 
επιιΙπἱ - ιιιέἔἱι ε2ετεΕεπι έιι, Επι Μάρσια Μπι! 
οι Εδι·Εέπι|ε; δι·ιπΜπχίπιι·όΙ περτιπΕιι ιπεεγθ:δόΕε!ιΕι 
ι·ιιμοΚ; πέιτΕοΙοπι π "ΜΜΕ ιιγιΕνέπγοειάποΕ, έ. 
επιπέ!οπι πιΕιιιιιι2οΚιιΕ, |εἱΚπε|ε εΕΕδΙ ίδΙίιΕΕε ΜΙ! 
ΕάΙπιδΙε. Βε @γι έπιΜί1° ΕιοΒ·γ Μπάνι: ιιεπι νειιιγο!τ, 
έΕΕειιιΕκπ πιιιιτΙιε ΜιοπγἱΕιἰιπ, ε ιιιιιιειΕ Ιιε|γέπ Μ 
ποπ)·ίΕππιιπέιιι; πι: Π51Εεππι πει·εΕνέιι, πο" Πιτ 
ιιΒι·Ιιειι οιιιι|ε πετώ @ΦΕΚ ο ΜΜΜ. έι·ιεΙειιι "πέτ 
|εειιιιε|ε - ιιιεΒΙιιιῇΕοπι Ε”ε_ιεπιεΕ, ιι Μπι ιιιίπεινε, 
Ειππειιι "Μό όπεΕΕεΙ ἱειιιοι·ι·ιιι οι: πω” Εϋι·ΕέπεΕΕπ 
"Με ιιιωεδάέπετιι ει: στι'. Μι· Μία! _ἱσ;:8·ιιΙ σΙιιιιωΕΕ 
πιιι€γιιι· οι·νοιι-ικιπέειι ιδι·ΕόπεΕοΙα ωιιιΕι·πεΕί6ιά 
τα ε !ιιι·εε ιιιιι€γιιι· οι·νοιπΙε έΙεΕι·ει_ξιιΕκπ Μινι: 
ποπι ω" εΙεεεΕ, Εε πειιι ιο ιπεπΕυπι ιιιιιππιιιπ.Ε, 
:επι π: Πγ Επιιιιιιιέιιγοε πιπιιΚέιΕ πέ!ιιπΙ(πιέε πο 
Ιιε;ΙιίΕ6- ΚότΠΙπιέπγεΗκεΙ, "πι επγόΙι πηγα: ιιὅΕΕ 
πγα!εοι·ΙαΕΕ Εοἔ1ιιΙιιΕιιεεἐ€ιιἰιιιιιιπΙ, ε ΕΒΜι ἐνεΙ‹ Με 
Μάι· ιιδιωΙωάδ ΙιειΙΙέιιΕόεά_.<ι· εΙϋΕΕ ΜΜΕ Βιοι·πιεΗ:όι·ο 
πάω ι·ἱπεπιἰΙ6‹Ιάεἰιπ ο εΙδωιέειιιιπω!-!πιιιειιι οεε!τ 
ὅειἰιιΕέιι ΜπιοπτΙοπι: Ειοπγ ππιιι. ]οπετει·π ἱεέπγε!€ 
ιπεζΕεεημιιΕόεέι·ε ΕϋΜ› οΙαι!επέΕ Επι;" ότι Ιιέρεε ιιεπι 
νει!έΚ. Β2επ έι·2εΕ π: οι·νιιεἱ-Ειι.ι· Ε'επόδ, πι: ΗΜ: 
ιιεΕπιεε "ενώ έΙΕιιΙ , Μ? οι·δνε! Μ.ΕπιΕΕ Η @Πιε 
ιπιιιι, πιἱεπει·ἱπΕ, Επι ιιιιΕπι πέιιιιέΚοιπ Μπι πι!. 
ιι ιιει·οιοΕΕ Ειιπειέ|ιτε?Ι ΙεεπιἱΙιιἰ - οι ιεπιιέ8 ε 
ΒδΕεΙεε:έ;; ΕιιιΕάιιγοε διιΕιπιπΕπ πιο [Μπα ιιισοΕ, 
Επι” ε: Εεεπαιδιέπ Μπι: Επιιιιιι€ “ΜΜΕ ιιιέεπει!ε επ 
;;ιπιπέιιι ΜΜΕ, Μ πείΕπιππιίΙ ιιππ·γο!ιπ Μό ι Πέμπ 
εέεπεΙ _ιέι·πΙνάπ Εκπαί, ιιιιι_ῇ‹Ι ιιἱΕετοεεπ τιιΙεπιιᾶ_ῖπ 

π: πιω ιι ιιιιΒγπι· οι·νοιιἰ Εδι·ΕόποΕε|κ ΕιιήιΕδ"Β. 
Πε επ διιππτε "ΜΒΜ ιιΕιιιΕοιπ ! 

Βφποομβ 

ΜιιΒγπποπιάΕ. Ρε”. Μέι· _ιεΙειιΕοΕ 
ΕΠΕ ντιπ ΙπριιιιπΕπιιΙε οι ένἱ 2-άΠΕ ΕΐὶιεΕἐΕιεπ, πο” 
Βι·. πωωιω ροεΕἰ εγιιΕοι·Ιό Επειτα” ι ιιειΕνέι·ο 
εἰ Ε. Γδοι·νοε πι· τι. πι. Κ. οΒγεΕειιιιιέ! ιι_ιοπιιπ άΙΙιΕοΕΕ 
ΕπιπέειιιΕΕΕιιιιειέΙει·ε ΕιιιιΕΕόπιι!ι (αιοοειιι) πενειΕεΕεΕΕ 
Μ; πιοιιΕ ίεΕιέΕ οιιιΙε ι·ιΈνια!ειΙεπ ῇεΙεπΕῇἰὶΙε, πιΠεέιι π 
ΕΒιιιιενειεΕΕ Μ. πι· ΕιιππόΙώΕ πιό; πιιιΙΕ Επί Ιδ-|κόπ 
εΙΕοΕΙιιΙνάπ' ιεΙειι πιπισιιτ ΕιεΕΞΕπΕάιιἱ ΙιειιπέιΙό!ιοιι π 
ΕοεέιιιιιΕ Ιπιιιιπέι·όΙ όι·ΕεΙιεπεΕΕ. ΕτΕεΚεπέιέπεπ πε!π 
ΙιἱειἰΙιει πιέ!μΜιειι ει·εει|‹ειἰιιἱ Μπι Μται·πιιΙ:, επιιιίΙ ισ 
ΕπΕπιΜι, ιιιιιιΕΕισΠ ει: ει: Ο, Τ-Ιιπ ΜιιγοπιιιΕνα, π" Η 
πιέι· π: οΙνσιεό ΚειοιΙιεπ Ε'οι·οε; σιια!ι διππιΕο δι·διιιππ 
ΜΕ ππωειιι Η πιἰιιιΙ πι ιπειι πο." πἰΞΙειέΒεΕ Εο 
6ε:δ, π πιέι· ΠΜΣ έι·ειΙιεΕδ ΙιἰιίιιγΕ ρόΕ!ό ΕπιιπξΕ: 
Ε6ΙόΙΙιΕόαι, ιπιπι! μπι; ιι: ιι·ιίιιΕ, Επι” Μ" ο” 
Ειισ1οιιιιΕ.πγοπιπ ΜιιιἰνεΙΕ η οι·νοεΕππιιπΕπιι|ε οι από· 
Μπι πιέι· 1866 ένω ΙιεΙγιιειι ΗΕππόΙοε ιιιίΞΗ4Η οι· 
πο: πι· ποικ2ΕοΕοΕΕ Μ, ΚΕι6ι·_ῇε έΜο:ΜΕπι έο πω. 
μάπα! έ. ιειπιιιἱ απγπεἱ Ειιιοπιιιιιιι! δευτε!είΗδΕΕ 
Εδτε!ενέαεΞΕ π Ιοεππει·επαόιεΜι πιω. 

-· 8:ιι!.πιι1 Πι, ΡειΕ νέι·οπ ιιοπιοε Επιιέι:8π 
Ε, οι. 8αΙι6ιιΜιιιοι· .ϊόπιοΕ' άι 2ιΞει·ιγ 
Κ έ ι· ο Ιγ οι·νοεΕπσΙοι· ιιι·πΕπιΕ π ππεγπιέΕΕόεί8ιι πι. 
Κ. Ιιε!γΕπι·ΕόΕιιπέοεπεΙα ΚοΒγεε 3όνιίΕιιιεχό ι·έιιι!εΕπιέ 
ιιγεἰ !εϋνεΕΙωπΕέΕιοπ νάι·οιἱ Εἱι2ΕεΙεΕπε!ἰ Ε'δ-οι·νο 
εοΙεπΜε |‹ἱιιενεπιιἱ ιπέΙΕοιΕπΕοΕΕ. (Ο. Τ_) 

- 0!νιιιοιιιΜΕ Ηιι!έιιιι θείιιι Μ. πι· ΗινοΕ< 
πω _ιεΕοπΕ6πέι·ε ΜΕι:ιι·Κοκι_ιπΚ ΕΕ”εΙιπειΕοΕπι , παπι: 
ι·όνιάεκ1επ άι ιπιιιτΙοπ ιππι;γει·όπΕ νωεγ π_ιάιιΙόε 
ιι6ΙΙεἱἰΙ; ιιιίιιΕΙιο(ιιγ ΕϋπέΙεΕωειι πιο; νωεγπιι!: Ωδ 
ιδι!νε, ιπΠεόρ ππρῇιιἱιιΜιιιιι πιιίι· παπι |έΕο:Πε οι·νοι, 
Η ιι |κοιιΕιιΕιίι έα ΕιιιΠειΕοιΙιέπ ΗΕίιιιδ 
Μιππέι·6Ι ιιιοπεγόιδάνε Μπι νοΙιιιι. Αιο1οιιΕέπ 1:65 
νεΙΙιειθΙοε Ειαπε:Η:: ,,.Α Ιπόι·Ιιοποιο!πΕΕ4ι! ιιέ.ι·οσπΙΕ 
ΙσοπΕιιΕέε 6ο ΕιιιΙΙΒιιΕόιΜέε πιἰΙγ πω. Ειπ 
Εέ.εειιΙ νιιιι ιι εγπ!ιοι·ΙΔΕΕ οι·νοεΕπιιι·π, πιἰπτΙω , Η 
ιι Β:γ6εγέειιιιΕ @Μι έΗόσόΕ ἱετιιει·ῇ ΕππΣπί ΡοῇΔ. 
ΕιιιιέΙ Με” π1πΗι·Ε πιιιείιιγ οΕΕΔΕδ8 Μπα. 
πιἱιιὰιι2σπιι.Ε ιιιοΕΕιίνιιι, ΗΕ π. Π: ιι ιι ΕΔ Ειί ε έκ Ε ΔΕΗ 
ε ει Ε ό σ! 2 έ ο Ε: €γαΙεοι·!ιιΕἰΙσιε Ματιά! ιπΕνεΙπι; π 
ΜΜΜ αΙιηιιιΙ αποΙειίΙππΙε π: ηγε2επιΕ , ιισ!8ί*τἰ 
Κόι·Ειά2αΜιπιι ε πιιιεέπ Εγο.Ι:οι·ΙιιΕΙιιιπ ι:ΗΕΕ'οπΙιιΜ 
“πω” ιιιεΙΙ-ΙιεΕοΕπόμπ. - Βια ιιιππέιι-οΒΕπΕπι 
ιιειροπΒέπΕ τ!έΙιιΕέ.πί 5 άι·ό.Εό! δ-ἱει πιιιιιιιαΕσπ ό: 
νιιιιιίι·περιιιι Νώε ι·ο:"ε!ί Β-ΕόΙ-- Ιθἐἰε Η Μιάν 
Με: Με Επι ΒἰνέπΕιιΕπέΙιτ πιά. ΗιΉιειι Π Ειι·ΕπΕΜΜΕ, 
ι απο Μινι: π: ιιΙΜἱτΕΕπΙ Και!! έπΕΗωππἱ. Ρε:Εοιι 
Μα_ιιιε 5-!εόιι Ι8-24; ΗΜ ίπ π Ο ο ι ι ε, ιεΙαποε 
ε. "πω πινω." - 

-..π·-.. 

.-ιι·- 

-· Α οεέιπιἰτ-ΕἱὶτιΙὅἱ @Με πιέι· επέπειι 
εΙΒἐιιἱἰΕΕ, ιι οιισεΙαΕω·δ "πα ΕιέννΕπΕΕ πιώ· Η 
πω. οιήο Με πιέιποι Βιιιιιπροειἱ έα "ΜΗ «πιω 
νετΙδ π ΙεέππεγιιΙιπ Κέπγο!επιπιο! Πνοή. Α πω 
ιπιποπσΙ:. έ. ιι Ιιέι·Ιδ ιιειιιιιιἱΕ πω: ιιιιιΙππ:ΕοΕΕι|ι ό, 
ιιιἰ πειιι «πε!π ει: πισω: ΒἰὶΙοιἱιιῇέΕ άι: ΜΜΜ, Ειπ 

Ό 



Σ!!”ι4. Νει›! οεοιιιόιιγο!κ.. 

ιιειιι ιι. !ιε!εεε!ει·ε ιιέινο Γό!εόρμειι !“ζ!οιι!οεεέἔιι Κό 
ιιγο!ιιιε! οιιιε!ιιἱ !ιέρεε; ε πι! ιί!!ει!, !ι0Βγ οι !ι!όιι 
πάτησε !άι·ειιεάΒ·-!‹οοεἰιι Κιν!!! ιιιέἔ ε" @Ζόε !ε 
ΜΗ!!! ιιι!ιιι!ετι ιιιιίεΜι!ε όιε!!κιιι νειιι!έεο!εε! Ρεε!ι·δ! 
“οι ενόειγ!ιο!νι·ο έ!!ιι!, ει! ιιι!όιε! ιιιιιειι Ρεε!ιιεΙ‹, 
έ;" ειιι!ιιέιι. !δειοιιιε26άεή€όΜ !ι6ιιι!ο!!, πω!! 
οι·νοε! ἱὶἔγ!ε!εἱιι!εε!, Ε!!! !ιο!εἔε!!ιε! ε2ειι ἔνόἔν 
!“ϋτι!δ!ι!ιο !εΐι!άειι! ειέιιι!ό!ιοπιιιιΚ, ε 820!£ιιι1!€!ιὅνε!›!› 
ἱεῖιιετ!6!έεέ! Κινέιι_!ιί!ι, [Π. !!!όε ιιτιιιι!ε ιιιιι€άιιιι·ιι!έ 
τά ιι!ιι!_ιιι!!. Μι ιιι!ιιι!ειι!., πι! ο !άι·ειγι·ει νοιιιι!!ιο 
:Πι, _ιε!εεειι έε ε!όἔ !ιδνειι !εἰι·νιι !ει!έ!ιιιιι!ι·ιιι!σ. δι· 
νειιάε!εε !Πιιειι·ιέιιν ιιιι!ιιι!όιι εεε!ι·ε. Με” ῇε!ι:εε!ι!› 
Κ!!! 01°ιώεε!ιι!! ΜΒΜ!! ἱε !ιι!ι!!!ιο:ιιιι!: ο!νειιιο!ι. 
Η!!! @ιι και” !ιει!άειι !”ιιι·ι!δ!ε ιι!εεεά1ει!έ.ιια! Κούν 
ιι€1Έεε:οιΉιι!οιιιιιιιι! ἴοἔ1ιι!ιι!οε!ιιᾶιιιι!‹; 4ιιι!ιι! ε!! 
Π!. !!!όε ίι!!ει! ΜΜΜ! !ειρειει!ε!_ιιι!η δι·νειιι!ε!εε 
!δ!ξέρρ6ιι ν!ι!ό!ι! !!”Γο!ο!ιι!ει·ο πάπια, Ε!!! ε: έ!!ιι! 
ει! εγω!. Μ" !ιε!εΣι;οι!το! ]ό! Μ-Κόριο!! Γί!ι·ι!δ 
οι·νσε Βε2ε!ι·ο ξιί2!ιει!_!έ!!. Δ -ι·.- 

- · ι . .ι 

1η..- - Παμε. Εϋ!‹!νέι·! Μιιιιέι·Μιιι ιι: ω.: 
!ἔειι νά!!οιό. πο!" !ένέιι ιι !ιο!ειζε!ε "είπω ιιό!!. 
ΠΕιι!!ωι!ό !ιόι·ιισιιι!δ ει!!ιειε! !ιιιι·ιι!οε νο!!. Μία” 
1ιιομειι!ιιι.ε!; !‹ἰε6ι·ε!ό!›οιι κι !οι·ο!‹ειοι·, ε ε. !έἔιι!ιι!ε 
!ιιιι·ιι!οε !28ιι!ο!!εόΒιιι νο!!ιιΙε 1ο;!ιι!ιά!!!ι ἔνιιΕοι·!ιι!‹_ 
5φοι·νέιιγοειιιι οι: ιι!ει:Βόι·ο!ε !ό!ι!ιιιν!ι·ε μ·ϋι·οεει!ιι!!!ιιιιι, 
ειέιιιε2ετ!ιι! ιι _!έιιι.!;!αι! εενειι!διι _!ϋ!!ε!ι ε!δ; η 
!›ιι_ῇιιεοιιιιν ιι2οιι!ιιιιι, ιιιἱιι! ιιι!ιιι!οιι!ιοι· νέι·οειιιι!ι!ιιιιι. 
ιιι!ιιι1οιι τειιι!ί! !ιε!εε;εέ,ιι·έ!εο! ιιιοέ!ια!ειάο!!, Ι.όπιι!ι!ιιιιι . 
ΒινιιΒιιιιι ε2ἴι!‹εέἔεε νο!! Με!!ιιιεΠιι!!ιΞε, ιιιἱιιε!ι: 
τιιἔΒ!ϋι·!έιι!ένο! ιι !›ἱι·έ!ιι!0!: απ!! !ιειιιιιιτ ιιιιιΒιο!!!ό! 
έ!!ο!!ει!ε Μ. Α ἔὅτσεὅε !όσε!ιότο!!!ιιιιι Ιονιο!!! εἰέ 
Κέιπ! !ιεε;ιιά!!ιι!ο!!. ιιιινειιἐἱ !ιοιινοΙοιιέεο!ε ο!!ιεἰι·ἰ 
!ιίειι ιι!έιι.ε Βέιιέ!εἔειινιιε ιιέι!ιιιἔνειιἐ; (Βιι!ρ!ιιιε Μιμή 
ιιιιιιιι0ιι!6.σ.); ιιιΉι!ομι6ιιωιι ρει!!ε ιι!ιόι!οιιν (οιιε!ο 

Πι; Μιι!ιι. 

ΒτάόΙγοτειά-ν. Κο!σενείι·. -Κόι·Μ 
ειιιι!!!ιιιιι πω!!! ένω 397 !ι€!ε8° οι·ιιοεο!!ιι!ο!!; επ!! 
!ιδ! !ὅ!ἔ;ιόει;ιι!! 331, ιιιοε!ιει!! 40, ε οι·νοε!ι!ε 
ω!! Μπα!!! 26. Εκο" !ιι!ό2ε!: ιιι!ιιι!ειι νει!!όε- άι: 
ιι6ιιι2ε!-!ιδ!διι!ιεύει ιιἐ!!‹ἱΠ να! Γι!! !ιο!ι:εο!ω!, ε 

- εἔγ82€ιεΙιιἱιιᾶ εο!ιόει! όε οινοεἱ !εόιοι!άιι! !ε ειο!ἔέ!. 
Μι!. 

.λιιει!ι·ἰεε. Βάι: ε. Α σε. Ε. !›έ‹:εἱ οι·νοε! 

!έ!ειι!ει! Γάι·ει!!ιιι!!πιι ο!ιιί$!ει:, σε. Ε. !ειιιιίοεοε άι. 
πω· πι· πω!! Μ! ε!ιήόιι ιιιεἔ!ιει!!. Ηε!έ.!ει ιιειιι σει!!! 
ιι!γει!!α!!, ιέε !ι3;;!ώ20!Β!ι!ι !ιιιι·ά!3ιι!!, !ιειιιειιι !ιιτ!0 
ιιιι!.ιιγιιιι!ιιιιι!! ιιι!ιιι!!·ιι δει!ιι!ο !!ει!ε!δι! !ε πιό!γ 
Βνέει!πι !›οτ!!έ. Βέ!εε !ιιιιιινα!ι·ιι. -ιι,-. 

- Ρειιγοει:!δι!2δ ν!!ιΜ'0ΠΜ! !ιε!!ε ε! οινο 
ε! .!άι·ειι!ιι!ιιιι!: ε! ι!! έν !ιο26ε!όι·ε! !‹ἱἰιᾶοιιἰε. πι! 
!ιο! !δ!ιέρ !ιι!ιι_Μοιι !!ιρ_!ι!ιιιι!ι ειάιιόό!ι!ο!! ΜΜΜ!!! 
ειι ο!ποιο!!, πιέ8· !ειινεεε!δι!ιδ!ι!ιε!ι !ε·!!ε!ε ιι2ο!ε, 
ιιι!!!διι ει! ε: όν!ιειι ι!ιοιι.ειιι ιιιο€νι!!ιιε2!ο!! ο!ιιί!!ε 
ν!Ηι·ετ εε. Κ. !ιιιιέ.ι:εοε !ιε!ε!! έ!!ιι! !ιδιιι!ιιιι!ε Μιτ 
ειιι!!ιι!ο!!. Με!! ιι! ε1ιι6!ι-!ιε!νε!!εειιε!ε Β !ε ο !ι ο Γ! 
Εοι·ιιιάιιν-!ιιιιάοεοε ιιτ !ι!!!ι:ε νεκέι·!έεἐιιε!ε έε πιόν 
εό!ε!ε!έιιε!! !!δε2ϋιι!ιο!ιι!. !ιοΒγ !ι0882Ι1 ΗΜ!! ιι!έιι 
ιι !δ!!ιονϋ!! Μι!ό!γε!ε ιιέιιιι!εε !οοε!!σ.ιιιι!!α!ε, ε ι!! 

ι“οι·ι·ιΞεο!ιι·ύ! Π! έι·!ε!‹ε2έεέ! !εἔ!ιὅπε!έ!ι!ι 

νά!σιει!άε!ιοι ΕοΗ!ιι!!. Ε!ε!ιέρ θι!ιι!ιιετ !ιιιιέι:εσε 
ο!εδ, μι. ΠΠι!!ιιιιιιιιι ιιιέεοϋ-ε!ιι6!ιιιο!ι, Ζ ε!ιο ! 
ιιιο.γει· όε Βιι!!ει· ι!ι·. Με!! ρει!!,ις !!!!ιιί.το!ειιιι!ε 
νέι!!ιει!ει:!ιι!ε ιιιειιι·. Βιειι ι!! νειιε!!ίΒιιο!ι έε @ιαμ 
!ό!ειιιι!ι !ιδειδιι!ιε!ιι!. !ιοἔγ ιι !ιιι·ειιειίΒ· $6!!ιειι επι 
Ιειιει!ο!! !ι·οι!!ι!ιιι! ιιιιιιι!ει!ι!! !ειιιέ! ε!δι·ε!ιε!ό. ε ει 
2ο!αι! ιιιέι· ιιιοε! ε2ιι!ειιι!ιι!!ιιιιιι! ίο!γ!ιι!!ιε.!_ιε, Βοιιι!εε 
ΜμΕ!!! !ε!!ε!ε Αο!ειι!›ει·!ει·. Ρ!θ0!1Π61°, Ι·Ιε!ι!!ει·. 
.Ιιιι·!ε, Ι.ιιιιιρο. Β0!!ι!εάε1°. ννο!ιε!!ιιι ό!. πιο!. 
Τἰει!ο!ε!!ιε!ἱ έε !ενε!ε2δ !!ι80!τ ο: ύ!!ιι! ιιοιιι νέ 
!ιιει!ει!!ιι!!. · --!έ!ημ Ν!! 

-- Ε!δ!!διι!ι !”ε!‹ε2!!ε ιι ..20!!80Μ!" δ. Ι!. Η. 
!!εεε!!εο!ιε!! Μι· Αει·ι!ε :ιι ιινιωι·· ωίπιί! Ιων! ίο 
!νόἱι°ε! Με!! !ἱιπ!ε. ιιιε!γιιο!έ !ιιι·!ει!ιιιιι ει !ιδνε! 
Κα!!! : Α σε. Ε; οι·νοε! !έτειι!σι.! 184%-!ιειι ιι·ιιιιι!ιά 
!ιι!ιιἱιιιι!ε έν! _ἱε!ει·ι!έεε. αν. Ροιιο!ι !ει·εΙε!ι οπ 
! δ ! ; ιι !!δε2νέιιγοε !εοοενοενι·ιΐ1 . ιν Με ι· ! ό ! ; 
εΙϋ!ειιιιι!ιιιήιιγο!ε ει ΚοτοειιοἔνεΒι·ὅ!ἰ !ειι!!ιιιέιιγ!ιοι, 
Β ιι 8 ε! ! δ !; ει !ιιιιιι!!!ιε! :εισαι !ή!ιδτ! διιι!!!ό!η· 
ιιι-ε8!ορ(ί !›ε!εἔεέἔ8!€ι°δ!, Ηο!›ι·ιι!ό!; ιιέιιιε!ν ει! έτ 
νέἔάε Μια! ιιγει·! νά! !ἱὶιιειιιἐιινε!ιιε!‹ !ιόιήε!ειιε!! 
!ιεεεέι·δ! . Β ι Β· ο ιι ! - 5 ! ε ι· ιι Η! !; ιι ἔνεΙεοι·!ε!ἰ 
οι·ιιοε!ειιιιιιι!ε !εειϋιι!ι!ι-!εοι·ἰ ει·οδιιιέιινο!; ιι Επεν 
ιιιέκι·ύ!, Πι·_ Ζε!ιε!ιιιπγοι·!ὅ!; 5ε!ειι!έε ιι Μ, 
!ιόι·Ιιοιιο2!ειιι! ἱιι!έ2ο! οι·ει!ιιιέι·ινε!ι·ζ! 18444!! Μπι. 
Ι.οο!ι!!δ!; ε νεΒνειι !ιδι!όεε!ι. - Πεν !ι!εειΠ!ε ε θ 
!ειριιιιΙε Βἰ!ίἱιιὅ _ἱϋνειιι!6_ῇο !εειιι!. 2!. 

- Βϋ!σε !ιοι·ιιιήιιγιιιι!ε, 
ιιι!ιι! !ιιι!νε "πι, !ι!δι·δ! Ηδι·ε 82έΡ !ι:!ιε!εέει! 
Ειπε! οι·νοεο!αι! ΜΙΝΙ!!! !ιιι1οιιιέιιγοε ιι!ειιίεο!ετε. 
ΗΜ Μ; ε ε2ειι ι·ειιι!ειει!ιιί!γ ιιιιιτ ει!ι!!ε ιε πές» 
Βιιιιιιϋ!οεϋ!ιο! !ει·ιιιε!!. Ι.εε·ιι_!ιι!ι!ιιιιι πω!! Π!. Η ιι 
!ε Εν .ιι νεΗι!ιιιι !ιε!)ιε!εε !ιιιιἐι·_ῆιι ε.Τοεορ!ι!ιιειιιιι 
Μπι , και!! ιι !ιοι·ιιιάιιγ 1ιό!!εέΒέιι !!νειι ιι!ιιιιιίε!; ιι 
πιω! !ιίι·!ἱ!ε. ιι ενει!ιοι·Ιει!! οινοε!ιι.ιι ε” !ιο!!!! 
ειιιι!ι: -ιιειιι εο!ιιίτιι !!γ “Η” Με !Π!ιωι!εω!. 

2!. ς· 
- Μο!εἱεον!!ε !ιιιιιίιι!ι!ιιι, Μι· ε2ει·ίιι!, ιι Μι 

3ιιεοιιγν ιιιιιΒιίιι!τιι!έιι ι!ο!ιι·ο2!!!, ιιιε!ν!ιε ιιιιιιγε2ιίπιιι 
ροιι!οε !ερπει!ιι!ιι!ε·ι!! Χ'δ!ί]Β Μ. Βει·1·οε μι: ρει!!8. 
Η Μ-νιι! ων!!! ιιοιιι·!ειιιιι!ἰ !ἱἱτι!ὅ!ιε! !ιιιεκιιιι!ή, ειιειι 

Μαη!! 
Σ!. 

Ρι·ιΞ.Βιι. Β.ενε!ειιιδιι!ε 184δΙιειι ό!!!) ένα :Πι 
Ιι!!ειιιιιό! Γοεήιι !!ιιιιερε!ιι!; οι πέ!ι·ει !ιδ!διι!έ!ε !ιι 
ι!!!ιιάιινο!ε !ιο2ει!!ει!ε ῇιιιιειε!ει!!ιιι. ιιιε!γε!ι Η!!! :ιο 
!ιό2 νο!! ιι νέ!ιιει!έ.ε, ιιι!ιε!ειι νόμο ή; ε!!ρειι 
ι!!ιιιιιο!( ιι!ειρι!άειι !ιιι!άτο2!ει!0!! ο!. Πο" ει:οιιΜπ 
ε2ε!ε ε ιιιιι€ιι. ε.: ἰιιιιιερέ!ν ἰε ΜΙ!!! ι!ίεεεε! ιί.!!ί!ιι! 
!ιιιεεέ!ε Μ, ιι!ό!ι·ιίε! ίνο!‹ !ώ!ι!ε!!ε!ι έε σει!ιι!!εΒ 
πό! ιιειιι πι!!! !!!ειι Θ: Εεε!ιονειέ.ε!ιειι. !ιιιιιειιι 
Βόι:ε ιιιιίε πι!" ν6.ι·οεο!ε!ιιιιι ἰε. Π. 

- Νειιι τόμο @ΗΜ ιιιεἔ ει: οι·νοε! Ε" 

ια !ι!_ 

έ.!!ιιι! θ! όν!ιοιι ιιιεἔἰιιἀί!ο!! ..νιετ!ε_!!ι!ιτεεεο!ιτ!!! Ϊ. Α 
ρνου!. Ηει!!ειιιιι!ε" οιίιιιἶι ίο!γό!ι·ιι!ιιιι!ε ε!εδ !ώ!ε!ε, 
πιο” εο!‹ ένι!ο!ιεε 6ε !ιιιιιι!ειί8οε όι!ε!ιειέεε!ε έε ΜΒ: 
ΜΜΜ! !οἔ!ιι! ΙΠ8.εό.!ιιιιι., ιιι!όι! !ε οι!! ο!νιιεό!ιι!: 
ῆἔΥε!Ιι1έ!ι0 ιιιέιι!_ιιι!ε. #41· 

, _- - ......_..**ηφ..ξ 



ΜΑΘΥΑΒ 

οπνοε-επιτεπιε ΦΒΒΜΒ82ΠΈ'ΤΉΒΩΜΔΠΥΙ 
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θ. Ποά_. ΒΙού 6νία1γαιιι 
  
 

ΜΝΉ Δεται. π. ΙΠΒοί; ά πετ-τω. 
    
 

Τά]όΚοπέιε ό8 ἱτέιιιγ. νι. 
Ιε!ωσΙωΜ ουσιωΙσόΜαοι ΕυωωωΙαπωάςϋπα. 

Ί'υόοωέικηωπΕυεΚ «που ένω Μό τω· 
ω, 6εττ1!ιιἱ [ΜΙΒ οεειΙ‹ :και τέ8 Ιεοιόδ, 
ιτε πιέιι· τε ειιο1:τοκιόΙ εεεΙ:Β τεπι6ηγ-οετΙΙει 
εοΒΒειΙ εττετΙκίτοττ €8Βοττοιεςτέιο εεόρ ῇϋ 
νοηττδηετε ΜήπιειΙο Μιά ἱεπιέτ υοτιέιογ έν 
ότε τϋΙρἱτγπιε1Ιειτιὶ, τα ετό- 65 ωτΙ6ΜΙώι· 
πιο -- όγοεπιτεκτιιιε ετ εοΙΜτ8ιτιιιε εεττ 
Ζωοε εεειταοΜ τιεττιΙιπιε @τι Βϋτογειτοποττ 
ε ω- οεοΒιιοτη νό$!εόρ ωεΒεεωωτ8ίτεττ 
ποσ-νΚόττεπιτειτ ΡϋΙτύωειά τοΜτ ίιῇτει 
ο τω! :ιιοΙγπεΙ‹ τυάοαιέπιγι1πΚ ε2εΙΙοιΙιὶ 
ΒἱτοὸειΙωἔὡωι ε2έ2εάοΠε τειι·τοττ ιπ·ειΙ 
Βοι16οει ·ιτιέπ ·1ΜΒέιΜπ οΙό%ό Ι!ιτειετΚ Με· 
2εεἱ‹εὸι1ἱ ω·τόΙ: τιοΒγ κ: τοπ ιιοπι-νοττ, 
παπι Ιοτ16τεττ :τιει:ὅ ΑϋτέιπάεπϋΙεωόογ, ει 
τω” -- τε8γΙώτ τιιτώετ8 νὶττ ΙΔΙΙ5τέιεεττ 
Ι‹ἱνέ›νε, ιιι6Ιτέιιι ωοΒότάοωτό απο τόπγοε 
ροΙοιοτ, ε παπι οΙ‹ ιπέ:Ιτα:Ι ῇἐτειότε οΙ_γ Μ 
τύπδ ε2ετερετ τι ΒγόΒγτοπι -ἔγεΗοτΙειτἰ ιππο 
2οῇέτο, .ωεΠω ωὶυὅτϋΙ, (Ματσε ἰόοῇο ότε 
ο86εε ε πωΙτ εείπω νόΒοΕΒ,·ειι οι·νοετ 
τυτΙο:ΜπγοΚ τσι·τόυετο ΜτοΙοε Βτ2οπιμέΒοτ 
ΜΜΜ. 'Πω' παμε ιτιι11τ @πετά ν6Βο 
._----Ρ- 

τ) Β2οπ “Μι ·ε ,,δοΜπ. Με οοπιιστωπισωπι641 
οο-οπ5ι·ιιτείοοΙοε" 1844 Μπ. ε πιω·ττω1 Νώε 
τεΙΙ:ωι Μουτ εποε, ε ο ΜΜΜ ΙοετοΙιτοεΒ _το 
Ιου Ιι·έπγάτ >·- Ρτωιο2Ιιοπ ωιροπΙπίπτ άτσεττΙ1Β 
"6"τωιτ ιππεΙΚεά6οόΒετι --τωιη1τττ Βέρνὶεο 
π: Μ" σετ Μτοτυιικ «πω τοιρτετιι τωεϋ1ω 
οι6Ισιωτιιοκ16τειοττ. Μ. Κ8τάσεοτ1γτ ω; οτοτΠτ 
ειτκιωΙγ Μπιτ, Μπιτ 3οΙοεοπ πιειΒγει·τατ'οι·σττάΙ 

ε το ε τα. 

Ηττα ο τεστ επ οι·δ- 65 ε2ΙΙ6τότ-Μι·τεπο 
Με οεερέιειι ειΙαττ είήέιτκι ε26ΙΙειω; 6ο @γ 
16τε:ττκ.-οεειτ: πω; , ΒοΒγόιιτ16Ι τ6ι1γεεεΒΙ› 
ώει1ειΙΜΙ τἐωεὸῇοιι τεπιέτ Μ π ὐῇειΙ›Β τει 
ιποτε οΒγοτάεΙυεέ8έιΒιιΙ _Ι‹ινει·8ὅόιιἰ ε έττειτῇἔι 
Μπι τι Βγό8γτω1 ΐοἔειΙφοἰΜπ [ΚἰἔψτἔιπόιιΙοἰ 
Κοιιὶὅ υτόΚουΒΕΡροΒτειτοε ΙΜ ε:Ιό'ττ. - 826!) 
ιι1ο28εΙοπι πιστετΚοεττ€ τΒεπτετεεεάΙ1ετΙοοιιΙ 
ηοτιότη Αν ότε ετ·ιι_εάφτκ- ε Μου Μπιε 
ττιόηγε1κποΕνΕ28Βέτετε κατα Η: , ωτΙ(οτει 
2οΙ‹ ει: 6Ιετωίίε68Βοη οτό!ιοευτ ΒόρεεεΙ:. 
Α ω". φωτ-τοτε πωιωτΠι(ει)ω τι »Μια ιεωε 
ει τότΒοιι02τει:ιοτοΙς, πιτΙγ ι;Ιό'τοε68 ·φΙοει 
πιωΔοκι Βγόεγτιιι1οιπ_όηγτ Κέι·ό6επεΕ ΕΘΝΙ 
άέιεέιτ οει;ρέιτι ει ωοτδ τ6επεΙε Ι‹ϋττ1! τεττ. 
ντιεε:'1ΙετοΚτιιΙ νέτητ: Μπι ΒονοεοΙ›Β Βόν 
νοΙ ττειάόσεΕ ο” ἰὰὅτότει .ιι,πωνεΙκ ετώ 
Βοτιι ΙιέωτεΙόεότιει τε τομή. Ν 

Με81κεΙΙ 82ό11Μτ1 νειΙΙουτ, ΙιοΒγ ΜΒ 
Μ πιόΒ άστεΒΜε58 :Με το<ἐῇέιΙ‹ ὅΙ‹ εε στοα 
ἱε έρ οΙγ Βοι·Ιάτο2οττ ε2εΙ1εωϋεπ τοιπιτ τω· 
τ3τἐ88ἱΚ8τ, -.πιἱπιτ ο ιπἰτιὅτὶ1Ι τω ει ΜΜΜ 
Ικόττωι τ.πιοαςήέπ ,γο2όκεΙτετΠὶ _ε:εωΙ6ΙτυΙ:. 
ΡΜ· Εο8ῇΔΙ‹ ὅΙ‹ ωεΒΙοϋετ --- ῖεὁε2πἱ ο 
υοὸνοτ‹ (Β πιοΙΙεουΙόττ, τω" τέιιγι·ο τσέ 
ιιειΙ‹ 1ιε!ι11οευτ;. τἱε τεττουἱ Ιοτιετ. τὅΙο, πο 
ΙιοΒγ 01νέ8ττο 18 :Με ῇό Μοτ8 πιο ωετειἀῇοπ 
εΒχόΒ βότκα ΚυτετέιεεΜεβυΙ μπω ετειττε 
τἱοεἱ, οΒγοε, οοπ1Μιι6ιΙεπι τωειτοΕπόΙ; ει 
πιοτιοεγ Φωτ, πιἱἀὅη τι‹65ωι ΜΜΜ δ8828 
ο Βότοεὅτ, πιοἐ ο νοεγτεπιτ Μπο 

. 1 " 
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ειιοπιιειιιιιε-εέι Γειιιιιοτι ε: πι ιειιι. νιΒγει:πι 
πει ν·ειΙόΙιειι, ιιο<ένιιιειιιι ιοΒειΙιτιεΙιει όπ 
τεε:ινο ιιετιιιιιιιιι, ει! ιιο ΓοΙειιεεεε νο· 
ΙιιιιΙ‹ ε: όιειετδ ιιιιιπΙιειεεεεειιεΙε ιειιιιιΙιιιε'ι 
πινει; ε ιιιιιτοτει:ιεέιτι Ιειιππνειι ιιιεΒιιιτιόπ 
Ιιειιι6Ιε: πο” -- 4ιιειΒγειτειιι ε:όΙνε - 
ει πιιι ιινοτιιιπΙκ ε τόνοι εΙνεε:ιιιιΙ: ε νει 
εποε. Μιπειε:ειΙιεΙ, ποιεΙειιιιπετ εΒγειδι·ε 
ε ειιεΙιε!ιειιι ιιετΙιο:ιειπι Ιειε:εεειιιιΙε ιιιιιιει 
ει:οιι ετεειιιιόπνι, ΞπιοΙνιιο: Ιιεπιιιιιιικει 28 
πιετὅ εε ι'οινό τόποι: ΕΜΗ ι°6Ιοε:Ιοιι ιεΙοιι 
ιώιιιΙειειε νε:ειιιι ΤοΒιιεικε ι'ίε:ιιιιιιιι πιο: 
Μπιτ, ποθ, νειΙειιιιιιι ϋτϋιιιιιιειΙ ιετιιιιτ 
Με εΙ ε:ι: πιιε:ετιπι πιίιτ εεει€ειε ι: Πι 
Ιιιιιε εοιπιι Με:ϋπιιειιιι ιιιτΙοπιετινιιιιΙσ σωσει 
ει8ειιιεπ ει ικόι·Ιιοιιο:ιειιοτοΙε Γετεε1ιιειιΙειι 
ε:οτεεΙιιιεΞιπει!ε; ε:ιιιιιιεν ει!ιιιεπι πιοτιιιΙε: 
ιιοΒγ ει ιιεεινεΙ‹ ΜιτιιΙ ιιιἔιτ οεεΙε ο τϋνιτ1 ΕΜ 
ειιειιι ιειι νι:εεειΙειοΙειιιειιι ε, πεπι ποναε 
πό ε:(ιρ ιεινεπάό'πεΙε ιιέ:Ιιειιιιιικ ε:Ιό επιο 
πιειιιγοε ΙιεΙεπειειιιι!ε ο: πι Ρεινειεει. - 
Α:ειτι 38 ιιτϋπιπιοΙ εισιιιιιΙε Βάι @Με πεπ 
ο:ιει Ιεότιειιοτπειιι, πιιιιι ΘΛιι‹ΙτειΙ ·ρει·ιει 
ό: Βοιιιεεοιι ιιιοιιιρεΙΙιετι ιειιιειτοΙειιειΙ‹, ει: 
εΙεὅιιιΙ ει "π, ει ιιιεΞεοπιιιιιιΙ ει: οπο: πιει 
ιειι νι:εεειΙειιοΙιιιειΙε ετοι3τιιέιινόι τσιπ νει: 
ΙειιΙιειι Μι:Ιειιι. - 

Απότειιιεν Ιειιε:ιΙ‹, ιιειιιι κει-θεοι: 
ιιιο:ΒειΙιιιειι Με ιοΙοιιΙοε ει εσενα: νι:εείι 
Ιειιει ιιιιτιιι οΙὅιόό:ιιἰ, πιπιι ει ιιιιιιὅι ω” 
ει:ειΙΙειιιε εΙὅνετει:εοΙιιἱ Βόρειε νειΙει ειιιιοτ, 
ιιιιιιδπ ει: ει ιιότιιοιιο:ιειιι ιιιιε:Ι‹όΙΒεεινε πο 
νο:ό δι ιιιει€ειόπειιι·,° ε ε: ιεπι πιἰνεΙὅἰ ιιιόΙιό 
ιοδεεΙ Ιιεινε:έιι ει ιὅιιϋπειιιι Ιειι:ό. - 
Κόπιιοιεί οόειεειΙ6 ιιιιΙϋιιϋεοιι ε νέττει 
ε:οτιι!ιο:ιιεΙτ. Ι.οΒιιιειιιι "Βεεει ιι6ιιιειοΙο 
@ο ρειιιιοΙοεισμιο" ι::ἱπι ε!ειι ιιιοΒιειειιι 
ιιιιιπΙιε'ιιεΙιειι, ει νόττιοΙ‹ ο;;ιτειε ΒειοεεόειοΙι 
ποπ “κι νι:88ειΙειει ιιϋτιιΙ έτειοΙιεε επιειιο· 
Κειι ε Γοιιιοε ιιότοπειι ιιϋνειΙω:ιοιόεεΙιοι 

Βιι:ϋΙ,-πιι!ιοι ιιιιιιιοεν ει Κϋνειιιε:ὅιιιιοπ 
ι·6Ιιιιιι σεε:ιιοιιιο·ειιιιειιιιι. 

Α νιιτιοΙιε681ιειι - ρΙοιιιοτει 
-- ει ι·ἐτἔοιγόιειιειΙ‹ ε:έιιιιε πεενοιιιι ει τοπ 
ειοεπόΙ, ιιιὶειὅπ οιΙειιΙω:όΙε8 ει νότιιο!‹ εε 
νό8 τόε:ε Ι:ενοεοΜι, τοειοιιγέιιει ρεεε; 
τιεπόεε ιιιοπιινιεόπιι. Σε ι” ίιΙΙιιεεε ε:ετιιιι 
ει νέτιεΙιεΕ παπι ει ΜΜΕ, Ιιετιεπι.ε νότιο: 
ΜΜΜ: πι:: οπών:: Ιει:ειε ιτειιιι ιιιτπει!τ 
ΜιΙϋιιϋε ιιειιΙειπιτπει, 8 ε:ι ιιιει:ι: πιιε:ε 
Μπι ει νειόειι νότιεΙιεύε ιϋιιιιε:ϋτ ε:ο!ιοιι 
ιεπιιιι ειΒιιινέιπγοει, εειιιιιιιιιι·ε:ετ:ειι. Α· 
:οτι ετὅ, ιιἱἐνπιοιιιἰ, πιοΙ_γ ε: έΙειιιιίι· 
εεε Ιώρ:έεό!ιεπ Ιω:‹ιειιὅΙ ιοΒνει ιιιιΉιϋιιιιτ, 
ει νότπεΙε ε: ιιι:οπνοε ειικοινειιινοε ιιιἱιιὅεό 
:οι ΒϋΙοεϋιι6:, ιιιεΙνει ει: ιεπιετιεπι ΙεϋωΙεε. 

ΕΙιειιιιετι ε:οτιπιε ει: οτεειοιι νότ· 
ιοΙειιεεεπει, ει. ει εειρ!ιόι· τε Ιιεινε 
Βόι, ει νέτ Βοινόιπειτ ΙιονοεΙιιιιέεο Με. 
Α το5ιοιιγει ιιοπι ε:εροτοειιιε ιι€νειιι; πε ε 
ΜεοΙι!ι ε:ειπιιι εοΙνόΜιο: ειτειπγιει· -πιό8 
ε: τύιιινοιιιόεει%ειΙ πι; ε ε: ει: οΙ‹ε ε: 
ω, πο” ε νέιτιοΙοιι0Ιε νότόΙιεπ ι: ιε 
πιει! ι”ι;:>·ι· ιιενε:ειι Ιοιιιιέιτινε. Λ ιιιιιιόΙ ει 
:σει Γοπιοε Ιιενειιιο:ιοιόει νοιιιιειιιι: επι 

ε:οτιιιι ει Ιοιιιιειτινει παπι ιιιιτιιΙιε Με εισπ 
ιιειι‹. Α: οινειπ νότιοΙοιιεόεΙιεπ ρεὸιἔ, ιιιεΙν 
νόι·νε·ε:ιόε ιι6νει!ιο:ιεΙιειι ε:ο!‹οιι ΙιεειΙ!ει 

πι, ει ποινόΙειιειιι ε:ειιιιει, ι τοειοπνε- εποε 
ιειιότιινόιεε·ι οινιιιι !ιονοειιϋΙ. 

Λ:οιι :ει ιε, ιιιειν ει νέτιπΙειιει: 
ιιιοτειιιοπ ιιεΙΙΙιει6, ει ε:οτιιιι νέιΙιο:ιΙ:, ει 
πιιτιι ει ι·ύτεοινόιε ε:ειπιει ιειωιιιιθ πω· 
ιιεξινοιιιι. ΙιΙοειοεν:ειιιιέί ε: π: Μπιτ ει ωτ 
Με εεε:οιινοιτ νότε ι: τοιιειοεοιι ιιεπι Μειο 
ιινειιέιιιιι!, ιιεπειιι δειχειιιιιι ε:οΙ‹οιι νοε:ιετιι. 

Ι.οΙιοΙ‹τιειΙ ει ι·οειοπνε ε:ειροι·οειιιι, 
ε ειιιιινιΙιειι ιεςει:ε νοΙι ΜεοΙιεΙπεΙι, ιιιιιι6'ιι ει 
Ιοιιοι ,μή Ιιόρ:όετο ιϋτεικνὅ νότ 
Β γ ιι Ι εν ό π ν“-ιιοΙι Ιιειιειτο:ιε. 

ε·Α Ιοιιιιέιτινει, Έν ε:όΙ Αιιτ1τεΙ, οεειιτ 
ει ι·ότιοΙειιεόε- εποε Ιοϋπειι ι“οτειιιΙ 816'. Α: 
οΙεὅιιειιι ε:έτι: πιο” ε 8οινόι: ε:επιει ιπ 
Με Ιενόπ, ει τοπιιοε ιιιοιιτινιεόΒιι τω 
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!οιιγει ίε ειι·έιιιγ!ειΒ· ιιειΒγο!ι!ι; ει ιιιι!ιεοι!!!ι· 
Μο ροι!!Β ιι ιιοε!!!ν ιιϋνο!κει.!ό ι·οετοιιγιι 52ο! 
έέ! τέιιιιιιι!έιε! ο!ιιι!. Ηοωι!ιειιιει!!ε νόι·ιο!οιιι 
!ορ! ιιιοε ει !ο!ι, ιι !ο!ι!ιέιιηει !5 !οἔ!ὅ!ι!ι Γο 
!ώι! αι ε!. 

Ειο!ι!ιιι! !!ιτ!ιιιτιιι:|ιιι!εεει·ιιιι ει !ο!ι 
!ιέιι·ηίιιιιι!: ιο!ειι!ό'56Βο !ιοτέιιιιιιιιιι οΒγ!“ό!ε, 
ιιιιιι!!ιιι !‹έ!. ε!!ειι!ιειι6' ]8ν8!!ΗΕΜ !Βόιιγ!ό ε· 
!οιιιιιο!‹ ]0!8τι!ό!έ!., να” ε! πι! Ν$!ι!ι, ο 
Βγιιιι!ότό! !ε ιο!οιιι!ιε!!. Α νόι·ιο!ειιιιο!ιι Μι 
!ιε!ι·η!ι!ει εγειι€εεόδι·ο ιιιιιιιιιτ, ιιιίε ει !ο!ι 
πι!! !ώρΙ6'ε!ό!ιειιγ τϋτο!ινέειιο!: Μό!!! νε!ιο 
!ὅ. Αιιιιιο εΒγειοι·ειιι!τιι! ιιιεΒιοεμειι66': 
πιιειοι·ιιι! απο !‹ἐρ!ὅι!ἐ!‹οιιγ 1ϋι·οΕνέε Ιω 
ι·ι!ιιιεειιι ει Γσ!ϋε!ειιοε ει·διιε!κ !ι!ινοι!ιο2ιιιό 
Με ; ιιιοι·ι !ιειΒγιιι6ιοε !!ιω!πιιέι! ειιιιτο ο· 
!ὅ!οπ!ιι!!ιιιι, !ιιι!ιίιι· !‹ἱεε!ι!ι ιιιοιιιιγ!εόε!ιοιι 
!ε, ιιι!τ!ὅιι ιιπο!‹ !ο!ι!ιιι! νιιιιιιιι!‹ !‹ιιροεο 
Ιει!!ιιιιι. ..- Εε ί" °ιιι!ε!ὅιι ιι !ο!ι!ιέιι·ιγει 
!ο!ιιιέι! ΙιόρΙὅὸἐΒειιγ τϋι·ο!ινόει Μουτ, ε: 
ιιιε!Β !ιοι·ιδιιεοιιι Γεια! Ε! ει !ο!;ιιιιι!έ ειΒόει 
Ιόιιγο86ι, Ιιιιιιοπι ει !ο!ιιιει!‹ οειι!‹ ο8γοε 
ε!οιιιό!. !ιέ!γσμ!, Μ. ει ι·ο$τοιιγιιε2ειροι·ο 

Πάει, ιι ιιιο!γετι ιιι!, οειιρέιι ει !ο!ι!ιίιι·ιμ 
ιι!εεει!ι!ει!ιι έι!!ει!, ιιοιιι ιιι!!ιει!ιιιι!ε. Μει!, 
νει!ειτιι!τι! εινόι·ι.ο!!ε68- ιιιοΒ νόι·ιο!οιιε68ιιό!, 
ι!" ιτι!ιιε!ετι εβγοε !κόι·οει!!!εροιιιέ! !έω 
ι!!‹ πιέ8 !ι!ιοιιι·οε ει·ό, ιιιο!γ ει τιοὸνο!‹ 
ιιο!ι, ό" τιι!ιιι ει Μοτό' τἐε2ε!‹ιιε!‹, ο!γ 
!›ὲ!γεἔε! !εϋ!οεϋιιϋε, πιο!γοι πε!π Μετατ 
ιειιι! !‹6!ε!εεε!‹; ἐε επ οι·νοε ιιιέιτ ει!ι!ιοι· ιε 
εωτοιιοεόειιε!‹ ιετι!ιο!!ει ιτιιιιέέιτ: Μι ει Ρόι· 
οΒγοε ιιι!οεειροιιεό ο!οιιιε!ι !ε !ιέρω !ό 
Μπι!. 

· Λ νιιτ!ιοοεέιιόε, Διιι!ι·ει! ειοτιιιι, ιιοι·ι·ι 
ει!κει!!ι!Χ0228 ει ι·οετοτιμι!πέριέιάέετιο!ι ιιιιιιι 

!ιέιεεέΒέι!, !ιειιιειιι οι;γει!!!! ειιιιιιιΕ.ιιι!σεει 
ροιιι;6ε6ι !ό!ιοι!.. -- Εε κ” ιιι!ιιι!ιιιιιο!!ει!. 

Μο", ποπ έι!!!!ειε εεει·ιιιι, ιιιέιι ει: «Έγ 
ε.τοι·ϋ !ο!ιοι εοιιι !ο!ιετ νόΒ!ώρ ε!!οιιιιιι!: 
τιι€,;!ε !“6ιιιιιιιι·ιιι! ει ιι6!ιει Ιιὅνοιι 65 μοι· 
εειι Μισο! !ιε!!ό ι·6τ!:ιοοεόιόειια!: ιεινει!!α!ει, 

ιιι!‹!ὅιι εε όι·νοι·όε 8ι!!!ει!έιιοε ω! ει!. 
ιιιιιιι ε!!ειιι!. -- . 

Πι Με! ε!ι!ιοι· ο!ὅἔι!! ιι !ιέιτ!ιοιιοπιιιιι, 
ε ιιιειέ!ιοοειι!!ιο!!ειι ν!!ε!εο! ι!ετ!ι ει: οΒγοε 
έ!0!.ιιι(1νε!κ ;γιι!ειι!έειιιτει, ιιι!τ!έίιι τόεε!ο!0· 
εοιι ιειιιει·ω!! απ* επ οι·νοει πω: ιιιο!γ 
ό!ειιιιιΊιιο!ι εχιι!ειι!!ιεέιιιέι! !ιόριτόι!!!ι !ὅ!ε8 
Βου" !ιοΙ ιιιιιόιι!!ι ιιι!‹ἑι!›!› εινόε πιει! 
ιιιιιιιγ? ιιιο!γ !ο!ι!ει·ιιι6ιιγ παπι !ιε!!ειιιι!ό ιι 
ίοΙοε2!ιΞετει , ε ιιιο!γ!!ι επο!κοιι νοειοι!ε!ιιιοε 
πινει! ε!ὅ!ι!ό2ιι! ιι πιι!!ιόι!όεεΕ!ιειι 7 Μ; ΡΗ 
ε!έιιι!, ιιι!‹!ὅιι π! !ειιιιι!!ει πιοΒ ει2 οι·νοε ει 
!ιύι·!›οιιοειιιιιιιι!: Μ” ιτι!8 τιιο!!!ιότιγιι!ο!ι 
Μ! έι!!ιέι·ιγό!ε εεπι 2εινιιιήέι!ε πιοΒ τετειιιε 
εαπ ιι ΜΜΜ ιιιί!!ιιιι!έεέι, ε2!ν!›ιιι·ο!ι!ο!ιιιἑ! 
ιιιιιι· ιιιειειι ει !ιέιρ!δι!ό!ιειιγ ιιγ!ι·!‹ ιε !ϋ!ϋτιε 
!ιέτοε !:ϋνοι!ιο2ιιιέιιγο!ιοι νου πιιιΒει ιιιίιιι; 
Μπι ι!επο!ε!ι·ο ει !εϋνοιόει·ε ιιιό!τό Μπιο 
!ει!όιι! ειιο!8!ι!-ο κι ει Βόι·Ιιοιιοι!ειιι ειι·ι·ιι: 
πι!ε2οι·!ιι! ει: οι·νοε οι ἰιιι!ἐεο!‹ ιιι!ιιι!ειι σει! 

Ζοε !ιέιιαι!ιιιέιιιέι!, -- πω!. ει επ!ν Με!. 
ιιιί!νειε Ιιε!ει!ι·ιι! ε:οι·οε ν!εΖοιιγ!ι:ιιι έι!!6 
Μ! - ιιι!ιιὰοιι!‹οτ Βοιιι!οε !!;γε!ειιι!ιο 
νοεγε :ιι ειιιι!!ιο!ι έ!ετιιιι!νοι !ε , ττιει8ε!ὅ: 
!ιο!ειιτ!6' Μπι πιό8 Μ! ιό ο!ενειι ε2!ν!ο!ιιιι!! 
!ϋτ!έιιι'ί !κ!!22ειι!πιότιγο!ιιι!, ιιιιιι!. επ έ!ετιιιιΈ 
!0Β!ϋ!ι!ι Μι!!! !ιέιιιιιι!ιιιέικιειΕ @Μάη !'οι·ι·ἔιεἔιι. 

, Εε πω! οεει!‹ !εγ Ιοει!ιιι!: !ιέρεεο!ι 
:Η ἐ!ειει·ὅ-, Μπι! ιιόειο!ι-, όιι ιιετ!νο!κ 
ιιε!‹ οοιιι!ιιιιι!!! ιιιιιιι!ιιιέιιιγει Με! ει Μαι! 
πιειε !‹όι·ο!αιι ιε !ιο!.ιι!ιιιιιεστι !οΒγὅιιιἱ! 

Μου ο2!!‹!‹!ιειι, Μ! ει νέιι·ιιο!: ΜΜΕ 
Με!!! τιιιτιδεόΒόι·ό! Μ!! , Διιάι·ιι! !ειιιό!. Πι! 
έι!!!ιιιι :ια ει·ειιοτι !ό:ει!ωι, ‹!ε ει νἑττιιι!‹ Ιά 
ιιι!κ Με!!! !ιέ!γιι€,6ι έ!ει!!έ!ιιιι·ι ιιοιι:ι!οΒοετιο!: 
ιιιι·ι!ει, ε Ο58!€ τα ουδε !ει:ει!ιτιει!, ρ. Μεγ 
ιιιιι2τιέι!, έ!!!ι!ει ει τοειοιιγεε:οΒόιιγϋ!όει, 
055 η" ει !ο!ι!ιἔιι·!.γει ΜΜΜ!. ἐι!!ειιιιιόιιιι Βό 
!γοδιόιιοΙ: , 68 ει.ιι6!ιει ο!ὅ!οι·τ!ιι!ό νότίο!γέι 
εο!ιιιι !ε οκ ο!ι!ιιι! επιτι:ιιιιωιιιι. 

ΙΞ!ι!ιοι, ειοι·ιιιιο !ιιιεοιι!6 _έι!!ειρο!Μιι 
νεο ει νόι· ποπ οεοιο!ι!ιοιι !ε, Ιω! ει "κι 

δ 
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πιοτινΚόττειιι τοΕΜάδ8$ νοιι ΙΜ , ρ. ο. ει Μέι: 
Βε:όεεΒιιέΙ , ε ει ει1ΙνΙιειι. 

Μιιιτιοτι νότίο!γέΜιέΙ 8 ἔοΙνόΙ: 
ε:ίιπιει Βενεεο6ιΙΙ ιιιο8, ε ε: Μ: ειιιιιειΙκ 
νέπειιιι Ιιέ!νο€6τ. Κέιτ :ιΙΙκοινέιινοει, νειΒγ 
ε:ει·:ετι :πιω νεο ει:οιιΕπιιι ιιιιιιι6ειιι 
ν6ΗοΙνέειι&Ι. Α: εΙεδ ν6ποΙιεόΒι, !ιο! ει 
νέιΉοινόΙ: ε:έιιτιει ε:ειροι·οόι!η ει τιι!ιεοτιιΙιε 
ρεϋιε π, ΙιοΙ ω·ωιωιιθΒ ιι τοετοιινει Βενε 
εειΒΙι , ΜΒ :ι ΒοΙνόΙ: ε:έιιτιει τοιι66ε, ιΙνοιι 
ο εϋΙν; :ιιιιει:οΙαιτ ε: οεοΙειΙι:ν6, επισπ 
Ιωτ ε:ε·ιινο66 νόποινέιεσΒιιεΙ: ιιονο:ι, που 
πιεΒῇοΒν:όεεεΙ: Μ" τιιιτιόειι σεοΙοΒνὅ νέι· 
$οινόε, Μι εοΙτέι ω”, ΚΘεὅΕιΒ ε:ειινοόὅϋε 
πιο” Μ, επι:: Κε:όειώοπι ιιΒγειτι οειιικ 

ν:: εΙΚοινέτινιΙειε τιιεεε:ιηιστ6ά6Μ νότεσ 
ΜΗ: ε:έιιιιιει 8:έΠ Μέι, :Με :Μπι ει τσε 
τοκινει ιε Ι:ενοειιιιιι Μπι, έ: :Η ιιιιιι6Ι Μ 
ΜΜ: ε:οΒόιιν1ιΙ ο νόι·, Μινι! ιιιικόΒΒ Μιτ 
πόεειΙιΕι ω:: 81 νόι·ΐσΙνέιετιιιΕ ε: Με. 

ΑιιιιτέιΙ ο νί:Βότε!ιειιιιΕ 16η: 
Βόι, Ιι!ιι·τιιιιι6' οΙώιιι ε:έιτιιιει:οπ Ιέένειι ιε 
π, ιιετιι ει τοειοκινέι, ειπα ει εοΙνόΒ ιω 
νοεΒϋΙόεό!ιοιι, Ιιειτιοιιι πιιιιάειιΙσετ ο νέι· 

ιεΙιέι·ιινόιόιιοΕ εΙε:ο€όπιν11Ιόεό!ιοτι Ι:ετεει; 
οεειΜιοΒγ ο εεινότιιΙ εΙνέιΠι Μιότιινότ πω: 
Μια ιιιιτιόιΒ ει ΙιιιΒγιιειιι ίεΙτειιέιΙτιι. 

Α: 6Ιεωπιίίνειε ΒέιιωΙιτιοΙιτιόΙ, πε 
νε:ειοεοτι: τιιιτειι€6ε-, Βϋιτιδ-, πιοΒ 
τίιΒιιέι1 - ει τοεκοιιγει τιεπινέΙιο:ιιι ιτιειιι 

πινιεόΒόΙ;ιοτι, Ιιειιιο!ιει ΒόεὅΜ› , ιιιιιι6'ιι 
ει Ιοι·ειΕοιι!ιε Ι‹ϋι·ιιΙ_ - Βιιιιι6ιι6Ι _ Μ;» 

-:όει, νειΒγιε ιιιΜΜι ΙοΙιοε ΒότΓοΙνειω Μ 
Επι; «ιο ΒἐεὅΒΙ› ει: οι·6Ειιέιιν ΜινετΚο:τέι 
Με ιιιἱιιὰειι εεειτο ιιιοιιιιν1ε686Ιιετι Ιο 
πω!. 

Ο 11 πι ὅ Η τ· ιι Η 1ιο:τΜΒεπι ο νέιι·Βο 
° ΙνόΙκ ε:!ιαιει Ιιεινειειι0Ι, πιι απ: ΜΜΜ πιω 

αιτιιι, Βοξ." ο ΜιιιιιΙοιιι οτόιιιέιεινοε ιου 
_ιιιιέε:ειιι. Α: ει·($Ιιι6ιιν ει:οιιικιιι ῖὅ Βέ!νε 

`Α86ωιοτιι τεε:5, ιιιοπεο!ιει απ: ε:οΙκοιι €11 

ιιι6ΒότιιέΙ ει @Ινών ε:έπιει ειιιτινιι·ει ΜΜΜ 
ω, πιιιιι μ. εέιρ!ιόπιέι!; πιει: Μ: ει: εΙεὅιιἐΙ 
?Ο Με". εοϊιειεεπιι νοκ ε ε:ἔιι1ι, ει: Μώ 
ΒιιιέιΙ 3θ Με". 55 αιρειε:ιειΙωιτοιτ. 

ΒἔιΒιιἑΙ, τιιιτιι ει: έΙετοι Ι‹ἱιιιετἱιὅ 
ιιιιιιτΙειι εΒγό!ι τιιέει ΙιίιιιωΙοιιιιιέιΙ, ει "ἐτ 
εοΙνόΒιιειΙ: ε:έιιιιει οεειΙ‹ ΓοΒοιιΜπιτ ΒενσειιιιΙ. 
Με ει ΜΜΜ ει Βενεειιι1Βόει ποιο ιειρειε: 
αιΙιιι ίπ", ιιιιιιτ ει εϋιτιόιιέΙ, πιἱ Ξειιιό£ εκει 
Ιέιτε:Πτ Βι:οιιγιιιιι: πιιε:οι·ιιιι ει ΜΒ ιιιτιοε 
οΙν οι·όιιιέιιιγοε οΙετιι!ιο: Ιεϋινο, Μπιτ ε. 
@πιά ` 

νέΒιιε π. ει νέι·ιιεΙ: ΝΙοεςΕιίιτιωΙ 
ιιιιιΙ‹ εΙεττἰ πιιιι6'ε686τϋΙ ει:: @με πιεΒ: 
ΙιοΒγ Βου εο!ι ιιιοΒοε ΜιιιτεΙοτιιιιέι! ει νότ 
Βοινόιιιιιιι ε:οΙ‹οπ εΙε:εΒόιινιιΙτιι. 

Εε Με ο:ο!‹ ει:οιι Γό' ει·ετΙιιιέιιγοΚ, 
ιτιἱΗιο: Αιιότει! νέπειιήέΒειι _ιυτοπ; ε Με 
ει ιιιοτιτΙοτιει!αιτ Βεε:ενοήιιικ, ει:οτι τ6νιά 
τοειιιιιέι·ο ῇϋνϋτι!‹: ιιιιε2ετιιιι. ει νέι·τιοΕ Μι 
τοπι Πι' οιοιινο -- ρτιιιοιριιιτιι -4 πιιιιτ, 
τοετοκινει, νέτεοΙνό θε ίεϊιόι·ιινο -- ει ΜιΙϋιι 
Με ΙεότοΚιιέΙ, νει" εεγ1ια, νει” Μι 
Ιϋιι πι66οειιΙΙιειτ πι€ιιιιγιεόΒόιιοιι. 

Α τοετοκινει Ιο1ιοΒιιέιΙ ιιιΙαιΙέιιιιιτι, 
ει: εΙΚοινότιγοε νόττεΙοιιεόΒιιέΙ ρθω οεειΙ‹ 
νι5:οιιν!εΒοεειιι, -- πο: ιιτέιιν!ει,ς ει νέτ 
εοΙνόιιιειΕ πιέιι· οι·εάωιΙειΒ ΜεοΜι ε:ύπιὲιιο: 
Βόρεετ --- ε:εροι·οτΙιΕ ιτιο,·,; «Με ΜΜΜ: 
εεειΙιοτι Κἐρ:ὅόι!‹ ΙσΒΜιιιγε, πιεΙνιιοΚ ει 
:οιιΙιειιι, τιιἰτιτ Ιέιιτιι!‹, Βάι ΙιοττιιοΒοΒγε 
παει. εΙΙειιΚε:ὅ ῇὸΙωιτὅεὸ8ο ε _Βγόἔγιιι‹ισμι 
Μια: 

ΒΙΙειιΒετι ει: ενώ, ε: εΙ6'α @νοε 
νε:οΜι τοΠιειε:ιό Ιέι:ειΜκιιι, ιιιι€νιιιέ:-, 
ειι1ν+, :Με ικιόι·Βε:6εεΙιιιιέιι, ο ι·οει.ο 
ιινε πιειιιιγιεόει!εΒ Γο8 , νειΙειιιιιιιι ιιιιιι0ε·τι 
ΜΟΗ. ΜιιωΙοτιιτιεικ νόΒο Μέι ει: υι·ὅ!‹ιπιο 
ι·ιώε ΒϋνικΒε:τό!ιοιι, πιόΒ 8Μωτ ω, Με 
εΙειιιίε ΜΜΕ ε:έιιιιει πιειἐ ιε ι·ιει€νοΜιοάοιτ; 
πιιιιι ει Βο:όοτΙσοτι οεεΙοΚνόΙο8_ ίϋΙΙόρεπ 
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νέ:·ΐοιχεε-, εεε:Ζειι νέ:ιεΙεοεέ8-, ε θε 
ΙΜίε-, Νοέ :εΕοε ΕοτοενοΒγεΕι:ει. - 

Α νό:·εοΙγόΕ εεε::ιε Ιοε:ιεεγοιιΕ 
ιοΕ:ε Με ε νό:·ιεΙΙεέ8ισε::, έα @ειπε 
ει1Ιγεά ε εερΕό:Βε::. Α €,:11ι::όε Εο:·οενοΒγ:ιό1 
εε:ηεεεε επιτ:ιε ΕὶεεΜ› ε νόι·ΒοιγόΕ:ιεΕ 
ε.πέ:::ιε ε :·ε:::1εε::έΙ ; νεΙε:::ι::ι ι::ι:::1ε:ι όΙει 
ΕΙωετ:ιὅ Μ'α::ιεΙο::::ιεΙ :ιε:1ιοεεΕ ε :σεισ 

::γε, Μπα:: ε €οιγόΕ :ε νεεειε:ιοΕ :Βουγ 
:ιγὶεἐΒϋΕΒὅ!. 

Α τω:ε:ηε: :ΙΙει:Ήε8, ε: Ιο 
Ιποε Εόι·ιοΙγε:::::εΙ , τοειο::γενεΙ εΒγειι 
νέιΙιΕ ε! ε νότι:1Ι, νιΖΕόωει ρε:3:8, :Μεμ 
νε:: ε νόι· εενόῇει, ε με” νεες: έ:ι:22εάι 
ΓοΙγειιόΕΒε:: ιεΙεΙι:ειό Μ!. 

Με: Με εεε:ι:Ι:ιειι, - :ΜΒ ύ” 
ειόινε:: οεεΕ εχετε έιΙΙεροιΒε:: ΙέιεΖὅ εεε 
ιοΕ Με: π., εωΕ6ι 6ιει-, Με, ε ε:ιε16 
Με εγόεγιε:ι: ε2ε:ΠιέΙό'όέει ιετιι1:1Ε, νεΙό 
Μ:: Εμ:: ό:άεΕεε έε2:·ενειειεΕει Γοιόι:ι1Ε 
ιει:ει:::. - Ε” ρέΙε1εμΙ εε εὸὸἰΒἰεΕΒϋΙ ει 
ιϋ::ΙΕ Ε:: πιἱεεετἱτιι ε τοειο:ιχε:ιεΕ :Μάο 
ει:ιεεε :και Μ: οΙγ ιοπιοεεεεεεΙ ε:: Θει 
π:ϋνεεειεε::, :Μπι ε νό:·ΒοιγόΕό, ε ιιοἔγ 
ει ωΕεεε νειεττ:: εεειΙεεεε, -- εοοἰὸετι 
ι.::ιε -- εε οεεΕ ετσά:::όυγειΒε:ι ιετιόε, 
εΙετ::ηι:ε : :::Ξεεε:·:::ι Μόεεε:ιεΕ ε π. Εεε 
Μ:: εΙὅΓο:·ὸυΙό πο:: ::ιο::όειε: ,,έε εε ετ:: 
ΌθΓιι€Ε όιε·ιε, εε ὅ νό:·ε“ @γ ΜΜΕ, ῖὅ 
Με ε Μ: ΒοΙγό::·ε ειΕει::ιεειιειό. νοεγϋΕ οεεΕ 
ιεΕι::ιειι:ε, ::::Ιγ ετόΙγϋε:: ια:υιειΕο.2ΕΕ ε 
νόι·ιεΙΙ επ:Βε:πό1 ε:: ἐΙειετὅ! Με:: οιγ:::έτ 
ιόΕΕε::, Με:: επ νεΙόεε€οε εΒόεεεό8ιυΙ 
εεε,:ιεΕ :ιενεειιειιιἰ; ::0ωιι εΙ!ε::ι›επ εερΕό 
:·οευέιι, ε: ε·εύει εΙΕοινε::γοε έΙει:1:υπΕε5 
Μέσι Μ2ο:ιγοε ιοπιιιεεε8 Βε3ΙγεεεΙ. 

Α ει1ιγϋε νότισΙγεει Με:: εΒγΕόι σερ, 
εδιό:·ε εΙειι Εέρεεεκ νει;γυ::Ε ΙεἔγὅΖυ:, ε 
ε Μ:: ΙιεΙειοε €γ6:1εεεέ8 ιιοΙγότε, ε2 :ΜΒ 
Μ ετὅι νὶεεεεειιίιπἱ, :Με εΙ!ε::Ι›επ ε εερ 
Εό:οε, εεεε νεΙόεεεοε νέ;ι·εοΙγόε εγι1:1Βε 

εεε εΙΙετι Με:: ΜιεΕ, Μ:αεροΕ, εόι ό 
νεΕιε 15 Ιιεε2ιεΙε:: Εϋ2:Ιι1::Ε, :Με εΙνό8:τε 
:ε ε ιετ:εεεεειιιεΕ τεῇιἐΙγεε εχόεδ::::ιόι1 
:ε 82έ8γο:1:ι :Με Βε::::ϋ::Εοι. Με ε 
@ΜΒ Εοτοενεἔγτε Πόενε Β Βει1:2οεγιιι ε 
Βό:·οεὅἰ Βο::οειετ::ιεΕ που εΠ:ιεεει: :Μειο 
τ:::ι ε:πιεΕ Ιόογεεε, ει. ε:·εάει: νό:·8οιγό 
εεεεό::γ56ΒΒε:: Μ; πιει:: ιοΒ-ε ε: ΜΜΜ 
Β1εο::γεεεε Ιετι::ἰ ετ::ιεΕ: Ιω” ΜΜΕ Μ· 
2ο:ιγοε όΙειετὅ, πιοΙγ εε εΠει: έΙει::Διί 
ε68:ιεΕ Εε;όειιίίΙ ιοΒνε Μ2ο::γοε ειιε:ειεει. 
Με:: Βειγο8ει ΕϋΙοεϋ:162, ε εεγε2ει·ετωπά 
Πει:: Εεε-ε τε::ιό:1γι1::Ε Ιει:ει::: ειιι1ο:, ΜΗ 
εήϋνο::τΙ :Με εεγΕοτο:1 ε: ΚΜ, :ΔἰιΙὅ:: ε 
νέε2ιεΙ:εε νέ:νεΒγει :Με ΓοἔῇυΕ ι.ιιιι:::νω 
ιο:ιει::: :Με ε:1618, :Με ε:: οευρεο.ε νει· 
Μ:: :::ιιιειΕσ2ΕΕ, νε” ΙεΒεΙεΜ› :η6ἔ εις 
Εο:·, :ὶιἰἀὅο :Με οεεΕ Με ιι1ε:::η:εόε· 
Εεε ι6:·ιό::ι ε:ι:σεΕ ε ιιι:16'ΕΒε νεΙ:5 Ιε:·εΕό 
Μεσα? 

Μιιιιε:: :πιπιιε26:1 ετειι:τ:6:ιγι, ιι1εΙχ- ' 
Με:: Απὸ:·εΙ ε ω· Εε:ει Με". ν:ιεεέιΠειει ιι· 
ιε:ι εάάΙΒο16 :ι:ιοιι, Με νεειειΕε:: Ειπ 
ΙὅΕ, ειιότι1::Ε ::ιοει εε:: :και ΕενοεΒέ ε: 
όεΕεε πεεΙνΕό:ιε:ι: ιε:·εγτε , ι. Ι., ε: ερ 6 
τε. Ε :ειειω ιοτιιοε ΜΒ:: Ειπε: ὐῇεΜ› 
ΕΙὅΒε:: Βοιιιεεο:ι ωο:ιιρειΙιει·1 Εό:ιευε:· 
ιειι :ἔστι ότιιεΕεε νΙεεεεΙειοΕει., ε εποικ 
::εΕ, ο ιετΒγτόΙ :τι ΙεΒυῇει›Β ωοτισ€τεριι: 
:ηεεω Ε6:Ιϋιι, ωεεωεεω ε]ΕϋνειΕ8· 
2ὅΕΒε:ι _νόΙιι1Ε Ιει:εΙό :·ϋνιάειπ ϋεεεροιιιο· 
ειιι:ειό:1εΕ. 

82., ω:::ιε:: ε: ερέ:18Ει6ΓΩ1ό8288Μπι ιι: 
Ιεῇὸοεεε8ειι Ιοιήε, που αιεωεεμέει ιεε2:; 
τ:18ειετ:οι Μ2οηγοε εγόΒγειε:·εΕ νε:ι:ιεΕ,::ιε 
ΙΕεΕ ε: ορότιοΕ ΙεΒιϋΜ› ε:1:ΙΙιειι ιιιΙεῇτΙο 
πε:ι ΕϋΙϋ::εεετϋΙεε ΕέρεεεΕ πιεενε!ιο:ιειε:, 
ε :Μπι ειι πω! ε :·έει, ω:: ε: :Με 
ιερεειιεΙειοΕ κ. Βιιο:1γιι:εια Α :·όε:εΕ, 
ωωι ιι::3νε νεο, εεε” οειιεΙγι ΕόρειιεΕ 
ε η:εῇ:·ε ι:ειό εγό,εγε2ε:εΕΒϋΙ, ε εεοΕ Εδ 
2ϋιι εΙεὅ ι:ειγτε εο:ο2εΕ ε τε Μ: :ε ε τ ει. 
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Α2 οοοέ Ιπἰ8οιπγυοΙ‹ πο” ο6οΒγοτ οΙοττ, 
“Μο ἰοττιοτοτοο όοΙοο, Μ" :το ορο ε2ἰ 
γόεεέτ-,· οει οϋτοτ ΜΜΜ νἐΙἰΙ‹. Α “όρμου 
οτοΙπἱιπτοτοοτι πιοΒ Ι‹ονόο οὸοτοΒΙ‹οΙ Ντ, ‹ὶο 
τοπ1ἐΜ ΙοΙιοτ, Μ” ο2οτι νέΙτοεοεοΕηοΒ 
οεοτεοΙωοε τοπιιΙωοηγο, ττιττοτ οογοε «Επόμ 
ε:οτοΙε ο2 ορο τυΙογοορεοΒοΒοοτι οΙδτιο2Μ 
ΒοροεοΙ‹, πιἱοἀὶοΙώρΙ› οξορΙ› 6ο οΖορρ ο 
τοόιτιοτιγοΒΙιο2 νο2οτορά ε 

82. οΙὅει6ι· οΙοττοοΞ τοΕττιτοτροπ 
Δι ιτοοΖὶ ΒἐωΙοτοἰτ επ ορο Ιςϋι·11Ι, έ οοοΙ‹ οι 

_ του τού οτ ποροηγ Ισ ό ο τ ο τι ἱ Κοτάοε 
ο ωοοίο]τοεοτο. τ τ ο 2ο 

_ Α2 ο Ι ο (Η ὶΙΙοτὅΙοΒ : :Βὸτοεὅτοτιἰ οΙο 
πιο2οοεοΙ Ι‹ϋτνἐρ οοοΖο ο νοογτοιοττ, Βου 
ὶεεοτι οι οΙοττοιιτο ιπΞενο :που τουτοε 6ο: 
τ·ονοτοΙτ Ιοε2ἱ: ωἰε2οΓἱτιτ επ ορο, Ιοιπγοοοε 
τέεποτ τοΒἰιιτνο, πιοτι1 οΒγορ, Μπιτ νοΙόεο 
@ο ού ν.οιορροτιγ-νἰοοε οΙνειά6τε, το πρωτ 
Ηγου ποιο Μ, ύΒγ πιονοΖοττ οΙοττοίίνοε ἔἐο 
!γόΙεριιΙ, ι11ἰι1τ ο Μαρ, «ο», Μή, Μ!). Α2οΙε 

4 @Μ Βοιππο Φορο τ-- ουεροποπτ-ο το!έιΙτοτ-ο 
ΜΕ, πρωτ: ο2 οροΖοἱτοργ - οτιοΙοετο 

”Ιτἰι1ει -- οροΓοετοογ, πω; τιγο!κ - οοοΙ‹ 
"ωοΙΙόΒοο τοτττιοργο!ε. Εε @γ επ ορο Ποιο 

οΙγ οΙοττοΙ τοΙτι1Μ2οττ ρων, πρωτ ο νοκ. 
Βο τα ορο επ οΙὅ τοετΒὅΙ ΜνοτοτἰΙ‹: 

Ήπαρ οΙο2ἱΙ‹ ωοἔ, ο ποιο τϋττὁτιἰΙ‹ Μαιο 
62 οΙοπιοΙαιοΙ‹ :Μισο δτΠ4οργτοο οΙνι3Ιοεο, 
`πιἱτιτ οπτ ο τέρ-, «πω, Μοτό τοῇροτι 
τοροεΖτοΠιο·τρἱ. Α2 ὅενοἔγτοοτ εεοι·Εο2οτο, 
ο-μόΙΒο1 Μ" 6οΒοογτοε γέιΙτοποοτ που 
νοι!τιο, οο!ώΕ8 Γοτιπιοι·οτΙ. ΑτιπΙο πιο ορο 
ροΒ τουιτοΙτοτοεο 1ΜτιάοιτιοΙΙοττ ραπ σου 

ρέπι Ιάτ1τττοετ, Μ; ροὸἱο ποιο Μοοι·όΙοε 
`-γοΒγτοτιὶ, Ισοτιοω ΜΒ, εοΜιοΙ υοιποοορτ› 
ι·οτιάο1τοτοετιοΙκ Μο! απο στο πιοο που Μ 

Ή1Ι επ οΙοττοίίνο:οτροπ. 
Α: ορο ι38γ τοΜοτοτοττ, Μπιτ τοι· 

πιοοεοτοο ΙὶοοΒοῇτό 52ο:: Εκο 6ΙΙἰτοοτ 58ο· 
2οΙοτιτ!ό, π. 12θο2οωοτργή οροτ επΙοττ 
Βο ο;" Μ:ορ ροογοοευ ΒιιτγέπιοΕ, τιτοΙγ 

Ποτ ΒοτιοΙοογότ οιτου οοοεοΕϋτο, ο οπο 
οεγΒοτ Βουγοετο τηιιτοτΕο2οττ οτὅΙΚϋιὶοε 
Μάη, οι Βιιτγοτ νοΙ6οοΒοο Βοοιιτοποε Ιορτο 
Φορτ, πιὶτο ορτιοΒ οΙὅΒΜ τοιιάοε Μοροτῇο 
ἰεττιἐτ Ιιο!γτο άΙΙοττ. γ 

Α: οροτιοΙ‹ οΙοττοτ›ἱ ι·οοόοΙτοτοεο εε. 
ε:οι·Επιτ !κοττοΙο: οι οΙεὅιιοΙ‹ Κϋ2νοτ!οο ο 
«πρωι τϋττοοὅ οΙνοΙοοετοεοΒοτ, ο προω 
όΜποτε ροι1ΞΒ ο ροΙοεοτοτρύΒοη Με! π1οΒ. 

Α ΠΠ επ οΙοὅτ ἱΙΙοτἰ, επ ιιῇοΜ› νοογ 
τοποτοΙ:πο!:, ΙψΙϋποοοιι ροτΠε Μορτο,τιοΒ 
ΙώοοϋπροτηΕοιοτι Ξοοιι οι·όο!κοο ΓσΙΓοτΙο2οοτ: 
Μειοττιιτ τοΕΜορ οΙνοΙοοΖτοερο!: οι οΙοτ 
ΜΜΜ ΕΜΗ νεο πιοο -- ι38γ ειοΙνέιτι 
Μοτο” οττὅιτιϋνί Με2τιο. ΪΒγ οεοΙε 
ποτπ ιτήρόοο ΜϋτϋΙὅ ρων οΙοργ έο νἰ 
2οογτ νὶε2 Η ο τοετοϋΙ, ο Μ" ροόί;; 
Μοο ο ΙοοοογοοΙκ -- οΖουπι -- ε2οΙ‹οττ 
Ιοροἰ νὶτοΙτγίἰγο -- Τι·οο·οτ -, Μο επ 
ορο ο ο Ι‹ἰΙό<ἐιοττ ΙοἔεΖοε:οΙ‹ ε2οροτιγτϋΙ 
εεοΒοτΙΜέΚ τοοἔ εε οΙοτωίίεέοο1.. ΑΖ ορο 
ΙοοτϋΒρ ε2οηοριιγοΙ νεο πιοοτοττιοΙνο. ΜΗ 
ει τοΒἰοΙ‹ @γ τοΜτιτοΙ; οι οροΜνέΙοεοτόετ, 
Μπιτ νοΙοεοΒοο νοττἱεΖτΙτἑοτ, :το Μετρο Μὅ 
Βου ροώο Ι‹ϋΙϋιιϋεοτι Μτογτοτοττ που γ! 
οιουγ, ιτιοΙγ ο Μή οο ΜΜΕ Μ52ϋττ Ιο 
το2Πι, ο ΒορΞΖουγοΙτ οι: πιτοΖοτΙτιτ ο τω, 
ια ορο!ώνοΙοε2τοε οΙτοΙ ειοτιουγτοΙουίτνοπ 
(ὸοοοτρορἱοττοιι‹1) ο νόι·τ, νοΙόεοΒοο οο· 
εοόοΙοτττιιΊγο ο ΙομοειποΚ. - 

Δε οροτιοΕ ιτιοεοτΗΒ τοπιὸοΙτοτἐοἐτ, 
οιτ Μ., ιπο!γτιοΒ ο ροΙοεοτοιοορου τοΙοΙ 
ποσο, εοΗκοΙ ροττοιοΒο οΙΒϋΙϋπίτνο ιιτοο 
Μτοτοετιτ. 82. οι οροποΙ‹ οΙοττοοἱ Ιππικο 
τὸ! ΒϋνοτΒο;ὅΙοε τιγΙΙοτΕοΖἱΙ‹: 

,,Α: ορο, τιοτιτοΙγ οΙοηγύτ -- ρτΙο 
οΕρωτο -- τοΙεἰιττνο, ΒἰϋτϋΙὅ οσον, 0ο 
'που οΙοτιγ, ϊὅΙοιὅ ο Π18828τΙ(0ΓΌΗΠ , τιποο, 
οΒγΒοτ ΜΗ Ι'ϋΙτοτοΙ οΙοττ γαρ Εὶτοῇἱὅὸνο, 
ο Μέτρο, ο τοκιόοε ΜΗόΙοτ Μεήο οΙοττ, 
οι·ογοροπ νοεεἰτ; ο :ΜΒΜ 8.2τέιο οι: οροτ 
ὐΒγ Ιοτιοτ τοΜοτοτιἱ, τιιἰτιτ οι ροΙοεοτοτρο 
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::ειο :ϋ:·:ἐοὅ οοιόε:τόεοο:: Μ:: ΙοΒ::ειτει: 
:οειε.ει:::ι τόογο:ὅ:ἐ:; ει :οοοογ::ιο:ι ει: ορο, 
ει :ιοΙοεειτο:·οει Με:: οε:τοοϋ:νο, ΜΜΜ:: 
:ιει:ιέιει ργειΕο:οΙ ο ::ιρ::έιε:ιειο - ο:ιγ:::: 
οειι:ο. -- Ε:οο :ιει:ε'ιε ροει:,<ι· Ι::1Ιοοοεοο ε: 
ΙιονετΙιε:ὅ:ε:ιοο Μ:: ει: ορο ει: ο:ονοο:ε - 
οογοιοε -- "Με οΙο:ιγο:: :ο:οΙνει:::.ν:ιο, 
ει:οΙ‹ει: ει :ϋΙε::νόοε:ε:ει ει::‹ει:οιειεεε: τοε::, 
νοογιειο: :οιιο:::ιεε:ι€ει Με:: ρο:::,:: ει” 
:έε:::ιΙ ει :εοό:ογο:‹όρ:ὅοόε:ο, πο:: τό:: 
::ι: ροι::Β οπο ει:οΙΒέι:: Με:: ει: ορό:ιοο 
ΜΜΜ:: ε:::ιόΙο;ι - οει::ι:οι -- οΙοειιΒγνει 
ει: εροεεινει:. -- ειο::Ιο ο:ιοΙό:οιιο -- ει: 
ο:ον:ιεο Νιν:: εει:νει:::ιει: οΒγοειιΙ, ο ειοοειΙο 
οι:νοογοε ---ειΙοειΙ:οιιε - :ι:Ιει:οοοείιρο: 
:εοΙοεοοϋ:. -- Ε:ειο :ι:::τε:ε το:ιο:οιοεοο 

οιοΒοργο: ει το:: νοργτειο: οοε:οτότοΙόνο:; 
:οο:: ειοοειΙε ΜΝ:: :ιι:ογο:οό οΙοοιο: :ιο:οι:, 
ορο:5::ειογ, £ο:ιό:·ογο, πιο: :ο:ο:οοε ποιοι: 
ογ:οοριι $ε::::έ:ο,:; οεειΒιιΒγειο ιει::ι:1ιοιό. 
-- Πο ιονέι:::ιε: Μ:: όΙο::ειο: Με:: ε:ό: 

οι6:; ει τοοΙΙο:ι., Με:: ει: ορο ει ΙιοΙοειιιο:· 
οει :οϋ::ϋοόεό:ιο:ι Ιοογοροε :όε:: :οε:οο. 
:Βιμ ε: 1:ιρ ειΙ‹Ι‹οι· :απο ο:ὅε:ϋ: Ιώρ:ὅοο:, 
::ι:‹:ὅ:: ει: οπο: ει: ορόνο:, οκ:: ει:ιειεογίιΙ: 
οι:ι·:ργ :ιο::νόνε: νοογ:1Ι.:ιε52ο; ει: ορο ει: 
εδώ: :ιέΙοεειτο:οει οιοο:”:::ιοι: ε:έι:ιο:οΙ:::, 
ε: ει ::::::::οα :ιόΙεέ:::ι:ιο, ορχ::έι οΙοοιο: 
οπο:: , :ὅ:ο8 ει: ορο:οε:οοι:: Ιο::οτ :ϋΙ:ε::έι: 
ο:, ει :τι::ιὅΙ ::ιέΙ::ιο :‹ϋνοτ::ο::οι:ιοτο:: οσε:: 
ει: ορο:ο:ιο: :όε:οοε:ι, ει :ιοΙοεειτο:οει:ιειο 
:ϋ::ἐοὅ οιιιέε:τόετο ΙιοΙΙο:: :οι·::::ειτ:ι:ει. 

·-'Γοι::ι:ιο:ι, ει ιιειροιιτο Ι::νεΕι:ειε:τειι.ο: 
ε:ο:κο1:_.:οοόοε ερο:οοοογ:εύ8 ίο::ι:οιιι: 
ο: ω:: ε: οειροο:::ο: :ι::::·:ιο:: :ιέι:εό: 
::ιοο:ιγ:ενέ·δότ :ε. νόμο Κό:ιει::: :.έογ ει: :ε: 
:ο:ο:οι·:ο: ει: ερε:::νει:ειε:ώε Γοοει:ιειτ:ειεει, ν. 
:εονεε:ι:::έεο, ει: οοιέε:τόε: :ο :οορει:ιειοε: 
Ιγο::ει, να” ο:ι.;γο:ι8:1:. - 

Α: _έ:Ιο:::ο::ει οό:νο Βοο:εεοο οΙ:ε 
::ιοι·:, :ιοΒγ ε: :οειρ:ει:οει:: ορέήο ει Π:08: 
Με ο:ορο:όιιι::::1Ιοοοο:::ι, πιο: ρω:: ο 

:ιϋνοιΙ‹ε:ὅΙ‹:›οο: 1-οι·:ιονοεοΜι ποιοι:: 
86811 ορεεεινειε ε::Ι‹ο:ο€, Μιά: :::οοοι:1:ί:Ιδ 
τόε:, :οἔΙειΙ:ει::Ι‹ Ιιοοοε; 2-ο: ει: ορείοε 
τοογ, έε :Η ε: Ι‹::ι:::Ι6' :ι5ε:, ει::ιογΙειρι.ιιΙ 
ογο::ιό :ιοοοο ; ειοο:ιΙ:ορνει 3 ο: ει: ορο::έ 
"Με τοειρ:ει:οιιιΙ ο:οε:οι::ενέ, ο ε:όοειΙ‹ ::ιε 
ό:·ιο:::ιό:ιοο, :ο:‹έι:ι:ι Ιόρ:οε:, ε ω:: πιό: 
εοοΙειΒοει εοιόε:τέε.: οΙὅ::ιο:ο:τό :οί::κοόόε. 
-- 8::1Ιοτέε ιιτέιο, ει: ορο ΜΒΜ:: :ιόΙγο 
:οι οι:οό :ο:‹:ι:::› οΙνεε:ι:, ο ει :ιόΙοεειτο: 
Μ:: :ϋ:ιέοὅ ::8ειτό :ιει:ειεε: οειΒγο:ι:ιοε::::, 
ο οΕΙ:ο:· Μ:: Ι6::όε:ο::ιόΙ :οΒνει , ε: το:οο:: 
::::οο οΙοογο:: :ο:ο:::ειιο: Ι:όροιιεό ιέτοι:::. 

·Α νό::ο6:εό::οιό:ιγοο:: ν:ε:οογει ει: 
οροΜνέι:ειε:τε:ε:ιο: Ιιει:‹:ειο, οι:ο: τυο-νε: 
νειο, :ροη ίο:ιι.οε ει:ο:ορετ ::::ε:οιτ. Με:: 
οειρ Μ:: ιιΒγειο εοο::: εοοι Με:: ο: ει Γο 
:εειτο ορό:οεοΒο:, -- ει::ειι:::::οε::ειε - οι:οι: 
:::1Ιοοοοοι:1 Μόνα; οι: :ειἔειιοοειτΙοο Νέοι: 
Ι::οτ έ:: :οο :οέιρ πιο:: κει:: οι:ο:οι·::ιτ ει 
ιιι:ογο:οό ορο:ε:νίι:ειο:::ιεοει:: οέ:οο:γ οπο 
:ιο:ο:κοό:, οπο:: ει ρογε:οει:, :ο:οο: ει ωο 
ι:ει::ε :οΙ:οοι:οιιό:νο, οΙγ ογ::νέιοοει :Μο 
Ιρέιεει πιο, Μ” ει: ορο: νέ:·:ιιέ: 
ο ό:::οόο-γι. :ειρειε:ο: οο:ο Μια. Με: 
πο:: ει Μ: :ο ο ΜΝ:: ε:ονο:ο:::ιοΙ οεριιιτ 
οΙγειο ει: οΙΤόΙο ο::::ιο:οΙιοό:, ::ι:οι::ιει ορο: 
Γοε:οοογοΙ νο:οει :ιοε:ἄ:ὅόνο. Α: ::γε:ι επο 
:ιο:· Ι‹ο:ϋοεἐΒοεοο οο::: ::ο:ιο:: Μινι:: :εο 
ο: , :ο:οι.:ιοΒγ Δε: ε:έοοογοο:: :::ϋ:·:τόεει :ο 
:ιε::ι:: ορο:::νε:Ιοε:τε:ε,οι:οτεεοι :εί:Ιο:ιει:ιο:::ιε 
Με:: ιο:πό:ι::ι. 

θγο:ε:ειο ε:οονοι:οο:: :ον:ι:::ιέ: οι: 
Με:: οοιοο:οΙ‹ ο:οέιε:τόε: :εινει:σ:::ιειολο 
οι: οοοειο ε:ει::οει::::, Μ" ει: ορο:::ν!ι:ειέ: 
Με :Μπι οει:,ηο:ιο, :ιι:ιι:εο::: ει: Με:: ε:ιιΙ‹ 
ειδε :ιιοο:::νέιοοε:. 

Α :ειρε:ο:ο:::ιοΙ: :ο τειρειά:ιειι.ΙειοΒοίο 
Νέου:: νειο ει: ορό:ο, οι:ειΙ::ιοΒγ ο ι·όε::ιεο 
οιόΒ οοοι Ι:::ι:ο:‹ ο:όΒΒέ :::ει:όε::δ ει::ει:ο:: 
Μ:: Αοογ: Β::οογοε, Με:: ει ::::·, Μειο 
ιει, :πιεις Ιιοοιόογ:τὅ, Μ" οιοοογ:εροι: 826· 
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πιοιιγτοΝοΠαιοΒιιέΙ Εοονο , $όΙπιοΒοο2τοΙιοΙι 
πιο οιιοΙιινΐιΙοοετοει. Βο ο ογόομοιι ιιιοο 
πιοιιι Μ· ο ι·οο21ιοτι οΙοΒΒο Ιιοο2οπνο 
ΗΜ 1ιοειτοΙάΙαιΙ. 

Α2 ορ6ιιοΙ‹ οΙοττοιιι οοοιιιρσιΜιιιΙ 
και Ίκάι*Ιοκοιι ιιιοοοιιιΙιινέιι, Ιιϋ·νοιΙ‹οοὶΙι 
επ Ιτόι·1οιιι ο2οιιιροιιιοιιΙ ο ιιιοΒιοΜιι 
τοιιἰ. -- 

. Ά: ορο Μι·τοιιι τοΙιιιιτοτοοιι πο” επι 
ιοροι βιιοεί!ι ο νέοι στν. ιι·ειτοιοοιι; 6!ιοι 
οροιιοΙ‹, Μπιτ Ιώποιιἱ οΙοιιιτιοΙ‹, Ι‹οΙοιιιιοΙ 
ιο Μπι ίοτιτσοέειΒοτ τι1ΜεΙοιιιτοττοΚ. ιδιιιιιο 
οοιιῇοἱιΙι ΜΙέιτοΙΚόττοιιοι·σΙι -- 8οΙιόιοτοτι 
-- ιοττιοι. Μίκι τιιΙοέιΒοο οοιοΙ‹, ιιιιάότι ο 
ιιὅτιοΙ‹ οι·οιονοΙ τιιιιιόοιι οΙνοΙοοπίιειιοΙ‹ τοπ 
ΠοΙΙοιιοοεοοοι, οκ οΙνέιΙοο2τό οΙοτιιι(ίιιοΙο 
Βέπι1ϊοΙπιΜι1Ι τοποιο1οιιιο1ι. 

"Βοιιιοεοτι οι οροτιοΙ: ΜΜΜ Μπέο 
Ι:ΜΠιοτϋΙ, ΧϋΙϋιιϋοοτι 4 ΒοτάοοιιοΒιιιο8 
ίοΜοονοΙ ιοΒΙοι!ιο2ϊΙι. 

Δ Α. Πο2Ιιοι-ο οΙό' Βόι·οονέιΙιο2οοο!ιοι 
ει: οΒοο2οοΒοε ορο, Με 1οι·ιιιοοιοιοο, 
Μαι-Μι °ιιτοιιι νοΒγοιι'Ρ Απ ΔοοιτΙοΙοτ ο 
ιιοο2Βοιι ιοοιιιιοΙ ίοΙο1. 

1-οοϋι·. Λικ ορἐιιοΙ‹ ιι6νοΙιοϋό ποιοτη 
ιΜοοΒο ΜΒΜ. ΪΒ2οιι οροΙιὅοο8 -- ροΙγ 
ΗιοΙιει - ΡοιιιΒ Ιοοΐδιι!ι ΜΒΜ ο οΙιοΙοτέι 
Βου οιι·οΙ. Λο οιιιοο2τοο οΙιΙιοι· ΙΙιοΒ2ον:1 
τοιΠΚ, Ιιοοιιιοιιέο, 6ο οεἰΚοιἔιο, ιιιοΒ ο 
ΒῇοΙ› ἔγοιιιοτπονοιοΙ‹ ίιΗιιοΙ‹ Ιιο. 

2-ο2οι·. Α: οροοοιιΕ !ιΙτοΙ - θω 
οΙιοΙιο, -- ιιιιιιοΙ: οΙ‹ο οΙΙοιιΙιο26'·οο ορο 
ΒδοοΒονο1. 8οιιέι τουτύοϋΜΙοο, Νικο, 
οιοιιιοτιι οοοτινοἀοΙγ, οονοΙ‹, -- ιιιοἔ 
2εοτι8ἰ€6ΒΒειΙὶ·νιοο2οοΙοο, ιιγιιοοΙοιιι ο ιιο 
Με ο ιιιέιιιιοΚ οΙοιπιίίνοο ιιέιιιτοΙιτιο ιο, ιιιιιιε1 
ιιιοΒοιιιιγι οΙειιΙ εποΙΒίι1 ο ο2όΙιοιι_Ιονδί ο 
ροΙιινοΙοοπέιε ·ι·οιι6οΙΙοποοοοΒοιιοΙι. 'Ιιιιιοιι 
οι:!ιι·ιιιο21Β οπου ο ιιοΙιοο οτιιοοποε μαθο 
ι·οΒοάοο , “ΙτἐὲὅΙιιι ι·οιοοΙιόι· , ο ο ·ΙιοΙγοττο 
ειι6 ΜινοΙοοετοικο8ι·-, πω, ιιιοΒιιιέιοο 
Ιοτ1τι(ΝοΕΒοο. . - - ν ι 

3-οΖοτ. Λο οροΜϋτιτοο #οποΕοο!ιοο 
Με!. ΒτιτιοΙ‹ τϋτιο1τιότιγοιόροεοΒ, ιιιΗ‹ ει: 
οΜΜιοπιιο,· οεοΜιοΒγ ο Ιιο!γΙ:ιοΙι !κόήοιο!: 
εοοιινοάτιοΒ ιιοιιιιι ·πιόοοοπέιοι, ο νιοοεο 
Φοι·τε'ιο ΙιΕ1ΙϋτιίοΙο οΒοι εαοτιιιτ. 

Β. Ποι!ιοτ-ο οΙὅ Μαιο νέιΙ1οπέιοο!ιο1: 

επ οΒοοιοοεοε ορο, τιιιόδιι ιιοιιιιοο Μοτί 
τοοι ι1ιοιιι ΊιινϋΙ·νοἔγοιι·? °ΕοινοΒγ οοΕι2οοι 
οΙ‹, νει" ροόη; νιεο2οοείνόι:Ιοο ο!ωπο. -- 

ΑΖ οΙοὅ οι -οο!ιοοεοΜιοοο!ιο τοποοι!ι. 

Βοιιίοεοτι οπ Ιιιοοι ο2οποοιι:·τιιιο:οτιππ οι 

πιέή ιιιοοεοΙιοειτοοοο Ι:ϋνοτιιι ε2ο!ιοα ιοΒοο 
οι ιονοτο!‹ ποιο οοιιριέιιι ο το!κοοπ-.ιοσιιι 
οεο2οΙιιι2όόοοέιτιοΕ ιιο!ιοιοοοέτϋΙ ΐι18ΒΠοΚ ; 
Ιιοιιοπι οογο2οι·οιιιιιιά οιιιιοιι, ·ιιιοι·τ ο Μ 
6ιιιΙϋπ ορο, ο ΓοΙοοίνόόοο ιιήοιι, ο ΜΜΕ 
Ιιοῇο2ἐΙοἀοιιγοἱοο ῇιιτ. 

Α: οροιιο!‹ νιοοεοοοίνόόόοο οΙαιΙ οπο! 
ΒόιΙ οι οέτοο!ιότιιοΕ. Αποτι ο2ίιιο5οοοο,·πιοΙγ 
Μαιου ΙιοοΙΙοιιι οιοΙιοττ, ιιωοιοιιορ πωπω 
Μι, νειΒγ τ.ἰ. :ιο έιΙιο1, Μ" οι ιιιίιι· Μ 
νοΙοοετοιτ ορο, ιιιῇοοοιι Μοοιιγοε οικοοέιΙγι·ο 
τοΙέιΙνέιιι, ιοτιιοι νιοοεοοιινωι!ι, οοπο 
Ιοοοϋ26ιιοοοοεοϊιο Μ, νοογοπέΙτοΙ,ΙιοΒγ 
πιω· πιειοει :ιο οροΚινοΙοεπτοο νεο ιιιοΒιιΒο 
τιέιΙγο2νο, ο οΙ‹Ι‹οτ ο2 ορο οογοο τό52οἱιιο!: 
ΙιοΙγοτοοἰιὅ ΜνίιΙοε2ιοοει τϋποιιιΙι. @κο 
το52οιιιο!ε οοειΙ‹, ο ο2 οοοι·ιιιτ ο2 ΜΜΜ 
οοοι!ιοιι ΜνέιΙοεπτοιτ ορο ποιο ΙιοοοιιΙ6 
16!ιοΙοι.οοοιι οι τοιιόοοιιοε. -- 

Α2 οοοο2οοΒοο οροιιοΙ‹, οικω οπι 
Ιιτοττ Μέι ιιι66οιι ιϋτιοιιὅ, νΞεο2οεείνοοο 
επι οιβό'ο ΙιότῇοΙοΒοτ ιιοπι οσο οΙδ, Ιοο·,Π5 
Ιοὶ›Β ο ο” Μο Πιο, ο2οΙιτοΒοοοοιοοΔΚ 
Μ τιιιιοιτιοιιγοιτ ; ιιιιιιτ οκ ο @τοπιο οοι· 
8ο!ιότιιοΙ ΙἐιτΙιοτιιἱ. Βο πιέιοΙώρ «πιο Μι οι 
τιοΙοο, Ιιο πιο ορο ιιιἱιιὅοοΒοΙιοιι πιοενέ!το 
ω”. - 

Ι.οτο2ἰΙ‹-ο οροο έιττοτοΗ οι ι·οΒιοΙο-οΙ 
ἱοιιιοττέΙ‹, πιο ὐῇοΙιΙιοΙ‹ Ιαιο11ΙοοΙ: ιοΒοάιο. 
δε. ο2οτοο ότιοΙοιιιΙιοπι οΙ ποιοι ιοπιιοι·ι οι:: 

ορόε οιιοιοιι. Μαι οι οιιοιιο!ι ιότηοΒοο 
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τόποι πιππινιππι νέ!ποιό!π. πιο” πι2ο!πιιτ ο 
νοπποπιπϋ!πο!ίι!πι !ο!ιο!!οπ ζ @ιν πιο οροπένειπι 
το, οροππιοιπ -- ρποποππιο! -- οροπιν έ 
!ι!!!π -- οροοειν εο!ιο εοππ νο!! πποοπ ΜΚ 
!'οπΙο2!ιοπό πι νέπποπι. ει ορ;νοπιιι! πιπορο!”οε-· 
τοπνι !ο!ιοπο !'πι!πιι!έι!πι; ο ει2οι·ιπτ ει ν:ι!όι!! 
ορο εο!ιπιεοππι ξιι!!ιπιπ οι νέι·πο! ν!ι!ποποτ!πι 
πω! ππέιε οΙοπιπιίίνο!π!ιο, ε ο; έι·το!οππι!ιοπ 
νοι!όιι! ορέε ίιιτέιο!π π. ο! ποπιι !επιοι·πιοτ. 
Απιπινι οποπιιιιιπι !ιιιόπινοο, πο" οι νοπ· πι 
!πέιπ· οι ορο!οπιποπν , οι!πιέιπ· ροπιιρ οι οροεπι 
νεο ε2!!πο!οε επόι!ιοππι!έιεπι Με! ππόπιοειπέιεπ 
ετοπνο‹ι, ο πει ο!π!ωι· νπι!οπιο!ν ο!οιππίι 
Μιπιππι!πιπιε πει!έι! !οπιπιι, ο !ιο!ν!ιο!! !πόπ·!οἔ 
!νειιππ οι ορο νιεεποπινόόι!ιεπι οπο! ο!ὅ 
πιοποπτ £ι!πει!έιπιοε !ιέιπιπι!οππιπει!π ιο !ι!ποπνοε 
εειῇἔιπεποπ!1 !ιό!νοΒο! !οοπιπ! !ποροο !ώ!οεϋπι62 
πι; ο οοει!π οπιπιν!!›οπ ιοπιοι·ι ο! ει. ει2 οροε 
!!1π!ὅ- ει πιο!!!ιειππ.νει !ο!ιο!‹πιπ πο. ΒΖοπι Μπι 
!;πι!ππει!π πι2οπιρειιι Ιποι·ι!πεοππι πιειτόπι πιοόν!ώ# 

Μι, πιιπιπ οι!. διο!! πω. - 
Ο. πω!! νέ!ποιέιεο!ποπ ππο!ιο! !ποποο2 

ιιιι πιο ορο? - Απ οροπο!π !πόπποποειπιπι 
πι, πιιπιπ πι πιιι›ω πιοπινο!πο π” πιιισιω πει 
!‹ο!οπ!οπι ππιπιπι οι !πόπ·ἱεππιο, πιἰπιπι @πιο οι 
ονόονπιόο! το!πιπιποιο!ιοπι.- Αππινιπ πι2οπιιπιπι 
πιοριε !ι!!!τ!ιειππι: ππιποιοιππιτ πι: ορο τοπ· 
πποεποπππιπιι πιι!εινπ!οπιοιπο!π ππορνπι!τοποιεέιτ 
πέεπιπιτ :ποπ !ιοποροορ τοππποε2οπο !ιειτέιι·οοιιι, 
πιο!νπο!π !οπο!νέιεπι Με!! πι: ορο!πινέι!πιοιπέιο 
ππιοπνέι!ποιοτπ, π·οεπιπιπ πινοι· νοονοποπ, ν. 82 
ο!νέι!οε2πό 6!ο!πιί! πιίι!πϋπόεοπο!π οππ·ο Ιππι 

νοι!πο2πιπ επςι!ποπτ ππόπιοειι!έιεει. Πι” ν!2 
!πόπ·!ιιιπ οι ορο πινω, οι!πι- 6ο ίετοΙοπ 
!οεποπι.-Β!!οπ!ιοπ οι ουδε !έεο!π!ιπιπ, επί 
νόειο!ι, οειρὅοεο θε οικω ει:!πιπινο νἐι!!·!πζ 

Απ οράπο!π !πόποε νἐι!τοι:ἔιοοἰπ περφόρ 
πω νοενππιπι !ο!πιπιτοι!ιοπ ινοπι Ιπονοεεο 
ιεππιοπιιι!π. 82. πιο!ιέιπιν πιοπ ιο!!οπι2οΜ. νο! 
ΜΜΜ! Μποι. Ρο!πιέιιι!: επ ορο πιέιπποΙν ο 
εο!.!ιοπ ποπιέι·πινέε,' ππι!πιδπι Μ. οι !ιιιον!ιπιιι 
π: ππι8ν πιοπιπιν!ὲόε!ιοπι πιιιιιιιιιιπ !οποππινο; 

πιιίιε!ποπ εοινιοιπιοε2οπϋ. Νέπιπι πιιππι !όπιινο 
Βοοποε2οι!ιοπι, ἐ- (Μπιτ οροονοπιτει, ο· 
ροππό2, οροεπιν, οροπν) ππιιπιπι πιο!!ο!π ο!ο 
πνοιροπι (Πιἱπι! θ !πιιΙϋιι!!έ!ο εό!π,!_ορο!'οε 
ποπιν ο ορο2ειππιπιν) πιόάοειι!έιετπνι!νέπιπ. 

ΑΖ ορο οεοι!οροεοπ !πόποει πιι!πιιπιοπιο 
Επι: πε 6!!!ιοι πιιπιπέιπο. ·Ει: ππιέιπ·πο8 περιπο 
πινιι!π οι ρεκορ; π5!!οπο!πριι! !πινοτι. ορέιπιοΕ 

πιέιε οἔοεπὲοἔοεοππιο τοπ: !ιοο!πέιππι πω. 
Α2 ορο πιο!ιο ππέιε πιοπινο!π!πο!ιε Μειο 

νοονιι!!ιοπ: πιιιιιτ πι νοπ·, μπιν, πινέι!π!πει!. 
Επι ιιτόεό πιπιπένειοποροτ ιοπε2!!π πιο ορο!πϋ 
νο!π !πόριοεό!ιοπ, πποΙνπό'! Μ. !‹ϋνοτ!πο:ὅ!ο8 
πινι!πιι!ποι!!π.4-- ΑΖ ορο!πϋνο!π πέ!!οτπ·όε:οι!: 
πιο οροΓοετοπιν, ορο2ο!π·πιπν,' πιορ ο πινέι!π 
ιοει!!π. Μου !ιε!ιπποππ ο!οπιν @πιο πιορνειπι πι 
π·οπιπ!οε ορέιροπι ιο ,Φ οεο!π!ιοον 'οειι8Βὅ (επ 
εροπειιππ)έ!!οροι!ιοιι. Επι!" πιοπι !πινέπιπει 
πι Με», πιιπιτ ο!ν !πϋιο!ο!ι!ιπο!π, πιιο!ν 
οποπι, πι” ποπιτΙοε ορό!ιοπι Μπεν οπο! 
νιιπι οπ ιπιπιπιπιιι·ο ]ο!οιι!όνὅ ορο!πϋνοοε!πο!π 
ποπ ορνοοιι!οεότ ο!ιι!ιο2:πιπ,Δ ν.. οι:: Ιπϋππινι 
τοπ! πάρω !οἔνοπι; πιιιπιπ. ρο!πιοιιι! Πιέ]!0!.7 
!πϋνοι!πο2ποροπ :ι πιει€νο!ι!ι' πιοππνιεοε!ιοπ 
οΙνέι!ειεπτοτπ πνέ!π, πιο!ν σε οροπε!π·πιπιν ιο 
ροοποπ, πιον επι οροποετοπιντ πε ππι!πιπιππι!πέι!ι!ι 
ϋεε2οποπιῇπι; νειεν πιο πιο οροπε!π·πιπιν πιει 
ΒνοΜ› πιοππινπροο!ιοπι νέι!ειεεπιιιι!πο!, πιιπι!. 
ποππιοε ο!!οροι!ιοιπ.ιιππιδο οποπι ο!νέι!πι52!.6ει 
ππιόπιοε.ιι!;'ιε !επποι Μέι νπιπ νοινο ποπ ο 
!οποπ·ὅπιο!‹ , πιο!νοι·π 6!οτππιίιεοε!ιοπ ισπ 
ιοπιὅ ποιπποεποπποπι Γο!νειιτιο!ποι πε ορνιι·ι!τιπ 
!ποππιέιπινοππι; ο πωπω πωιιοπ !πιτύπι!π πι:: 
ππιε2οπ·ιπιτ Βόποεὅ- όσνοπνίειπΒιι! πιιπιιιοπιπ. 
πποοπιπιενπιπέιεπι πωπω !ο!ιοποτ!οπι. 

Ι). Μιπιὅ νιο2οπινπειπι ει!! πιο ορέπιο!π 
νέι!ποπέιεει πιιέι8 !πόποΜπιιΙ? Βοιιιεεοπ επι ορο 
!ιέπιπει!ππιειιπιο!π πιπιίι!!όεορέτ, 6ο !Βν πι Β!Ζά9 
τό!πιοοε ορο!πότο!πιτ ἐι!ν οππο!οππι!ιοπι, Μπι!. 
πιο!. πι ι·όΒιο!π νοιπέ!π, ο! πιοππι ιεππιοπ·ι; πω. 
πιο ω. επ ορο ϋπι!π6πιν!οε νέι!ιοπέιεπει ιο Μ!» 
ροε νο!π:ι, ρ. πο” ιοι·πίιε!ιο ππο!ιοιπιο. Πει 

1ο 
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πιοπιι σει Μπι: πιο" σε ορο οιοοονι- όο 
ποιπιδοόΒοοοο, σο ἐΙοτππιίἰοοἔ ποιοπι Μισ 
Ηιοοο , ποσό ροιιιε οενοο πιοΙν!ιοΙι σΙΙσροο 
πσπισΚ-Ιιοπ'οΙνσοσ σΙσπι ΙποΙϋοϊοπο!πορ ποο8 
ν!ιΙποσοσο1π. Εει ιποο οοσΙπ ον οπτοΙοππι1ιοο 
οοΒοπιι ππιοΒ σε οροο έιΙΙσροτοτ, πιιοΙν εισο 
π·ποπο οοππι ορνοΙι: ππιιπιπ σ οσρνοοΙι ππι_οον 
ομοοΒο, νσο,·ν ισΒοτόπιπι τοπ·ποοοοοιιι ορο 
σΙισΙ οΙὅοο2οπ.τ ΜιοοππιοπινοΙποοΙπ Ιο8πιίίΜι πο 
πινοπιστσ. 

Μ" οι σΙισΙσοοο οΒοοεσοπρ σΙΙσροπ 
νσΙτοσοεσνσΙ σε ορο ππιοπιονι- οο ππιἰιιὅεο 
ΒοΙιοτι ποόόοοπτσετ οσοονοο, οΙοοΒο Μπο 
πινιήσιπ: σ ΙποΙϋοπόΙο οπΚϋΙοοἰ οσπιασΙππισΒοσιε 
ΙιοιτΙομοο ιιήσο πωπω πισισεσ σο οροπο, 
ο ἰπιοοπι οοσιπππισ26 εέιπ8σ!πόπ, οροοδεό8; σ 
τοΒιοΙ: ποππό Ισεσ, ππιοΙν πιοππι Με» περιοδο 
ΙέισπισΙ; σ σωρο Πιο - ίοΙιπΞε Πσνσ - 
οε. σε έισεισπ οΙιοΙοπ·σ, πιοΙ σο ορο, ππιοτιοπιστοπ, 
οεσΙποοππι ορποπὅ ιιιΙσῇὰοοοοΙ πιο, Ιιποοονο 
ῇσΙπ σο. τονέιοπισ σποιι οπόο ορόε ΙποιππποεοΙπ , 
ποο8 σσοο σΙισΙέιπιοο εάτεσΒόι·οο οοίοοεο 
ιιοο, πιιοΙν 8νσΙππσπι σο οιοπο ποοποεπιο!π 
ο νοπιιο τϋπτοοπ πιοῇιιιἑοσ, πιονο2.οποοοο σ 
Ιπιον61π πισπορέιοσ οποιο οΙδέιΙΙοι σιοΙποιτ. 

Ποπ Ρθ(ΉΒι οονοο οΙοιππιονοΙπ οσπιισΙ 
οπο, ποιοδΙα ππισεσ ο ππισ_ῆ, σ ιοο6ιπ ο πιοΙοεσ 
τοποσ, Ιοονοεοσ ΙιοίοΙνσοοσΙ νοο σο ορότο, 
Μοτο τιιὸνσΙονὅ πιοΙοοΙπ. 

Ιον ρ. ο. σ πιο] οιΙτοοΒοοο Ιπϋοϋοεο 
8οσοιι οροΙιὅεοΒΒοΙ, σοσέιΙνσ ρεκορ οροειι1Ιπ 
Ιπε! νσπι ΕσροεοΙσπποσο. Α ππισῇ πέιΙποε οΙΕσ 
ῇοΙἔιοσοἔι! , ππιοΙν Ιπϋσϋοοοεοεοο νίΛόποσροπ. 
νοιι ππισ8σ ιιι.έιο, πιο ορο ίο!ιοπονόπ. οπο 
ππισΒέποσο, νσΙσππιππιτ σε @ν πιονοποπ πί 
π·οο πιισῇπισΙ ιο. Α τοέήΙοπι οποιο πιο" Βο 
ΓοΙνσεοσΙ νσο σε οροΜνσΙσο2ποσπσ. Βεγορ 
ππ·σοπ. οιοΒῇο8ν2οοοὅ: οιποεοπποπ. πιοππι ποΕπι 
όοο οΙοιππιίένοο πιισῇπισοτοΙοππιποσΙ νεο πιεσ 
εσοιπϋτνο εσιιΙποοε!ποροπι σε οροΙππνσΙσεπσο 
τοπισοΙΙοοοεοόρο πο. 

Α Ιοοεοοἰ οΙοτπιιονοΙπ πιέιοιοΙππιέιπ "πιο 

πιο οροΙιὅοἐΒ πισω, ΙποΙϋοϋοοπι ροοπο 
ΒοιιποοοοοσΙπ, σο σΙΙστοΙποο ποπ ΜεοπΙοποπ 
πω. Ιιι2οονιπσΒ,Ιιο: ππιποεοπιοπ οι Πισω 
τοπο2ΙισΙσπΙ -- σερονιπισ Ιοοισ - 
νΕοοεοποε νέπιιέίοοΒοπ. ο οϋοὅΙ Κονοι!ποείί 
οροΙιὅεοΒοπ πουτσο οΙὅ, ππιὲἔ ροόιο σοοο 
οΙποέιΙ ίοενσ: ππιοπτ σ ιιισ6ιπ ο2οοοοντοΙο 
οπτὅ - εὶοοσποοοἱοσοο - ποίί!πϋοοοοπ Πρ 
οοοτοΙπροο σ ποιο ππιιοτοεν ιπἰρόποΙῇσ; σο 
ορο οοπο οοσΙ‹ ποοπιονι- 6ο ππιἰοὅοόΒΙΙο,Β ιο 
ποο8νσΙωπτοτε, σεσο οποσοο 6ο οϋποιοοπι 
οσίοΙ1 Μι. 

Κορν σ ονοππιοπ 6ο πιοΙοοσιοποσ ονο 
Ισοέιοσ οιοποε νιο2οογπισο σ!!ε2ιοπο σε ορο 
ΙπινέιΙσειισεεσ1, ενπε:οοι, ππιποοοο!ποπ οΙπε 
ποοπνοι.οο; οδο Βπιοοεοσπο σοονοσ ππιοπιτ, 
πιο" σε οροισοστ πινοποοοΙΙοοοσ!π 
- ιιοοοοοπτπε-- ισπωπισ. - Βοο 

πεε.οο ο!ιεππιοπι ιιεν:ιο, ππιποΖοπΕπιτ σο οππιΠ 
πω όΙοτοιίίνο!π πιοΙν!ιοΙπ ΙισοτσΙππισ ω. Ιορ 
ῇσ, οιὅπιο2οσιῇσ σο οροΙ:ἔιΖ ΙπόήοΙοιτ.: 0ο 
ποποιοο ο ισρσοιπσΙοο σε!. ππιοτσι.]σ, πιο” 
;ένσΙππειο πιστπισπ·σιιιι πιιιιιστΙποεπιπ πιο οροΙσ2, 
οιποτ σ πιονοποιο Πιο, Βπ·οοοοσιεπισΕ Πεο 

ποσοι σΙΙοσοστ ο! οοππι ίοἔσοῇσ. - 
Ιἶε ίππιο! 6π·ϋποπιιοΙ ισρσε20.σΙ_ιοΙπ ποιοτι 

ο2οιώΠΙ νσΙόροπι: πιιπο2οπ·ποτ σι ὐῇσΜι οιο 
Ιιοο ο!!ποσοοπ οοονοΙπ ΙπϋποΙπ νισ88σΙσιο!κ 
πιοππι Κονοοο!ιο ποοντ σπσοοισοοσοσο ο! ορα 
Εποποο, £ιποοππισονοοΙππισΕ οοππιοεσΙπ οοι·ιιΙπιι 
Ιποσοδ, πιο - ΙισΙσ ο απο οοπιιδιόπιοΙπι ποστ 
νσιόπισο εσοπιΕιοόΙ· εοο!ιο ποππιἐονοεἱΙΙσΒοΙπΙπσΙ 
ο! ιο τσι·Ιπίτοπ ό8ΙιοΙ€οισήσο, ποιοι σ πιιιοό 
νοΙ οΙοοεο πιστσΙπιισο νσΙο πιοπιέιον ον οΙδιο 
σ Ιπόπροοοει.σπι οσοι· ονοο ΙπϋοϋΙποτ οΙοε: 
Ιστοπ, ο 8.ιιπΙοποέιονοο!ποσο π·οοιιιιΙοπΙοπι σΙσρ 
ιε'ιτ ποοονοποπ. Α ππιοπήδ π·οοεοΙπ πιοόνοΜιιιΙ, 
σ νοποπ1Ι οοσπποσεοοι‹, σ ππιοΙν, ΙεοΙϋοϋσοπι 
@οποιο ποοποτ το!πιπιπνο, οοππι οενοΙι ποινό 
ιπποππιπισΙ; ο. Ιον σ οοόν!πόπ0.σπι. Ιοθεσοπιπι 
έπεσε τοοοοπ ποσο ο8ν!κοποο σ Ιπόπροοοεισο 
πισΙ‹. Νοπο εοσοσο σιοπιπισο οπίοΙοοοιιο!π: 
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πωπω!. ιιι!ειάει:οιιτοι·πι6εωι!ειιι! Μ, ειιο!γ- ει πι!! οεει!‹ πω! εινα!! επειτα ενιιι·ωε!ε!ιιτ. 
Μπι επ σενε2ετϋ ειιιπι!ό!δάόε, Βόε·οεδ, 
_ πιοΒ νο8ν!ειει Με! ῇιιτιιει!ε, παπι ο8νό!ι ; 
Με". Μπι!! πιιεεειιιτιν! οΒγεε ε ε!!ε!!!ϋει2ϋ!!, 
οι·οε!ε!!, να” ε2ετΖε!!. !ε!εινοπιειω ποπ 
πιόάπει!ε, πιο!γοει εεε 6!οιοτό τιιί!!εϋι!!!ε; Θε 

ε!ὅιι!ε!ιο ε! !ει·ιιι6επι, Μ" ει!:1ιει, ο Βαν· 
ειο!ειτ ἐε 6οεπε!ιειεοει!!!.εω οτοῇόνε!, “Ν” 
!ε!ιο!]!!ει!ε. (.Ιοιιπιει! Με οοιιπει!ε. ιιιοε!.-ο!ιἰι·. 
Ι 844. .Ιειειν. -- Γοντ.) 

Κακό” οτι γ ε. 
 

Ι(!νοιιειτο!: οι·νοει Ιειρο!ι- 68 ιιιιιει!:ει!ι!ιόΙ. 
' ~· Βοιιοι- ὁ: έΙσπαιι. 

Οι ΈΗιε8:ΠοιΙΜιο!ι ει ΙόΕπΞε πιο 
1:!""ΠεπιπΜπ ΜΒΝΕ” Βοειιι- όε Μειἰεεἰει!!ό!. 
- Ι. !!!τει!ε!ειοε 86τε!ε!ε. Α !όΒιέε Βε 
!όΤο!ειόε εεε !ε!!ό!ο!ειόει·ο οει!!!ε; επ ιι!ο!εόιιει!‹ 
Με! σιέ!!ει νει" ει. πι. ει ν6τ!εόε2ι!όετο ε2ϋ!εεό 
εμε ΜΒ ο!τε!νο!!!έεεε - οενεωτι1 !ε!!ό!ε!ειέε 
-- ε!ι!ιουγοε !:ϋ!ϋειϋε ιιιϋνε!ο!ο!‹, ρ. ο. ει Ιώ 
ΙιδΒόε, !ε!ε!!!έε.εειτ. !όν!!ο!ο. Ηο!ντο ιιόινο δ 
!έ8ιόε! πνοιιιε!ε!! Μια! τιιο8!ε!!!όει!ιδι!ε!π!, ιι. 
πι. ει !ιειε-, ει!εό !ιοπ!ει- ε ί6!εδ !ιοι·ε!ει-!όΒιέει. 
Α !ιε!ε!έΒιόε !ε!ιέιτό!ει; οεει!ε ει !ιειειιει!‹ Με! ε!! 
ω! οει!εδώ!!ε!!Ε; ει: εε!8ό !ιοι·ε!ει-!όμόε ο!!! 
!ιο.2ει!ει!ε!!ιειτι ει: εει!εό !›οτι!ε!!‹ τόειοεο!ε, ταδε; ρο 
ε!!Β ει 7-!!ε !ιοτ‹!ε!!ό! !:ειι!νε Γϋ!!ε!ό ο!γ ειτε!ειγ 
Μπι, !ιοΒγ ει θ-ι!!!‹ !ιοι·ε!ει πιειτ οεει!ε ει 7-ε!!Κ 
!ιοε‹!ει οι·°ει_ῇἐειο!: Μόνο! επιί!!εϋε!!Ε, ε Με ιονε!!ι!ι, 
επι€!ειι ει Σ! όε 1 ΜΜΜ ε ει ττιο!!οεοπιι !“6!εδ 
τόειο πιό: !ϋ!εό!εωεοει ιιιιιιι!εει!!ειει; ει Με!! 
!ιοπιει-!όμόε! !'ό!πέρ ει: 1 όε 2-!!ε !ιοι·ι!ει, ει 
!αι!οεοεσιι!, ε ει ιιιο!!οεοειτ Με!! τόειε !ιοπε!!: 
ο!ὅε ει 3-ε!!!ε !ιοα!ει!ό! !‹οι‹!νο Ιε!”ο!ό τιι!ιιε!!ει 
!εε!!ι!ι ἔνοΙιἔὸΒΙιετι ιιιϋ!ώ6ιιο!ε ει ι·όειο!ε. Μει 
ι!οει ειιι!ιοι· τοιιε!ωειι οεει!‹ ο" ιιγοπιάει επε 
τ!ειτ !έ!ο!‹εἰ!ε; πιο!ιοι!ι!!!!.!έμόε!εοτ Ιιό!ιει Σ! 86! 
πιιικ! ει !ιἐι·οειιιιει!‹ Βεειο!ώ!!οιόεο _ῇϋιι ει!δ. Α 
!ιειειιγοιιιι!ει ιιιει]όειοκιι ιιι!ειάοει!εοτ επ ό!ε!:!ποτ 
ειει!ε 3-ὰ!!‹ έενό!Β απο!! ε!δίοι·ε!ιι!ειἰ, Μουν!! 
ΜΒΜ!! !ει!εε!ι!ι!ι ει Γ6!εϋ !ιοικ!ει-, ίότΒειΒιιέ! ρο 
ε!!Βε !τι!εε!!ι!ι οι ει!ε‹5 !ιοι·ε!ει-ιιγοειιόει ε2ο!ισ!! !ε! 
Γο!!δε!π!. Α8820!1Υ0Μιέ! ει: ε!ϋιιτει!!ιοάό τω! 

!ιονε!ει-!όμ6ε φαι !”οιι!οε ει ωτ!ιοεεέε!ιοει; 
ΙΙι!ει!!ι08γ ει: ει!εό Ιισι·ε!ει-, ε ο Ιιειε-!όΒιέε ει! 
κι! ει πιό!ι εΞρ ο!ν πιο” πιόι·τόΚ!ιεει επικι 
νοε!ειο, ει ιιι!!νοιι!ιοιι οι επ.ιιειεε!. !ιε!!τε!!!ει! 
ει! ίο·έιιε!. Α !έΒιέ8-ιιγοπιάει!ι !εϋ!ϋπ!”ό!οεό 
Θε “Μπιτ !‹ϋ!ϋει!ιϋιὅ ε! !οΒιιειενό!ι!ι επέτ 
τό!ε!ιεει !εἰτειἔιι!ι ιιιο!!!εειε έ!.πιότί5]ο ἱεε Η Ήπει 
!οεεε!Βιι !εότε!έε Μπα: ιιιοετιιτ!ιιι: ιιι!!πόρρευ 
εει!ώιό!ω!!!ε ε! !ό€ιόε !εϋ!ϋιι!'ε'ε!ο ε!!!ει!ο!ειιἐ!? 

Βιοτιδ!ε οπο Μινι: Κἰεἐτ!ε!ε!‹ο! !ονό 
ιιο!‹ ιωι€ω εινιι!ει!ε-, Ιειι!νει!ε- 68 !ονει!ε!εει!. Τ. 
κινι!!ειει! !ε!νό!ε! πιό!!εϋ! ει !ιειειινοιιιι!ει νό!.ο!!!ε 
όειι·ο; ν!ν!εοο!!ο!‹ειε!! ει !ιοι·ε!ε!!ε !ε πιοιοετιε!ε, 
!ιει ει ειιο!!ειο!ε σ€ν!!ε ο!άει!ει κινί!!ζ ε οι έι!!ει!. 
Με” ειειΒγ επό!!οιόεεο! !+$!ε!κι!!ε; ε: οΙ‹!‹οι· ει: 
ει!εό !ιοι·ε!ει-!έ;:όε νειει !ι!!”ο!!δε!νο. !.όπιε!ι! ει !ιειε- ° 
τινοειιε!ει τει!ε!!!ει!!!‹, ε ει !όειέε Μ. Μ' νει!ει 
πιω! ει !.. ιινι!!ειει! !ε, !τι!‹ε!!›!› οεει!: ει νέ!κο 
ιινο!ε!εει! !ιει_ιω!.!!ι νόμο; πιό!ιει ει Ιό !ε επ ει!εό 
Ειοτ6!ει-εινοπιάει επτ!πιτ νοει !ό!ο!ειοτο!,· ε ιιοπι 
τ!!!‹ε!τι ειιοτι !‹!!!ϋιιὁεεόἔεο!, Μ" ει 7-ε!!!ε 68 
8-‹!ἰ!‹ !ιοι·ε!ει ποιο Μ, !ιειιιωτι !ο!ει!έ ιτιοιοε. 
Ε!ε!εόρ το!ιε!!. ε!!!ει!ο!επιει! ει !ϋ!εδ !ιοτε!εἔι!‹ Με! 
!ϋτ!όιιοιιε!ό !όμόε οΒόειοει !ι!ἔιιιγι!!‹, !.έικι ει 
Γό!εδ νέε!ει€οΚ !εϋ!όει!ό!ο τειιε!ο!!;ετόεο πι!ει!!. 

Π. Βοειο:- Θε έ!οΜειιι! 52011ι!έ 
!όειοεο!ε ει ιιιο!!!‹ειε οεοιιτοε Με” 
!εϋτ!!!. .έ ὐοπἰάἰ: έπίπινα -· ΒοτάαΪ:ϋπ. 
Μειιτιό! !ώιο!ό!ει!ι οεειο!‹ ει ΜΜΜ ει πιο!!οεοιιτ 
Με, εποε!! ειει€γο!ι!ι Εϋπόι· Με!! ν·ει!ειει!ειωει!ι 

ο 



?ΙΜΙ Βοιιοπ- όε 6Ιοπειτι. ε ̀  

εΙ σΒγιιιεΙΜόΙ, ε πιο Μεινε πιο" ΙιείοΙγεΙεεειΙ, 
νειιιιιειΙ‹ ει'ΙόμόεειιγοιιιάειΙι. ΡϋΙεδ Ιιοτόει-Ιό€~_ 
ιόειιέΙ ΙεἔιιειΒγοΙιΙι Ιπιτάει-Κϋπ ΙειρειεπειΙιιιιΙι ει 
ΓόΙεδ ΜΜΜ: και; τιιι€ εΙΙειιΙιειι ειΙεὸ ΙιοηΙει 
ΙόμέειιόΙ ει δ-ὰΙΙ‹ όε Ζ-εΙΙΙε ΙιοπΙει ω” Ιοειιει 
ιιει€γοΜι ει Ιεϋπιόι·; ιι" Ιιοι;γ οΙγειιι οἔγόιιεΙι 
ιιόΙ, Μ: ιιΙεό Ιιοι·6ει-ιιγοειι6ει .εεει·ιιιτ ΙόΙειΙαο 
ιιοΙ:, τοιιτΙοε εΙΙΙειροι. Βγειιιειιιι. ΙοΙιεΙ ει ιιιοΙΙΚειε 
ειΙεό ίειΙειιιειΙκ ει·δεοΙιΙ:·· ΙιΙεΙϋΙνόειγέι ιεΙιιιιιιιιιΙ. 

Α Ισοι·6ει-Ιιβ26Ικ ΙιεΙόΙεΙιεόεΙεοτ ιιει€γρΙ:ΙιιιΙιιειΙ:·, 
ιιιεΙΗ ροάι€τειιιιιέιΙ ιιιΙιε(ι.ΙιΙι, ιιιειιιιέΙ ιιειΒγοΙι 
ΙιειΙ: ειιοΙ‹; ι Ιω· ει ιιιοΙΙεδ ιτιοΙΙΙ:ειε-Ι”ειΙοιι 
Ιο·έιιιΙιεΙΙιΙι. Α ΙειΙεΙιιόει ιιιοπεεΙε Μαιο ειοι·Ιιιι 
ιιιει_ῇ‹1 ει Γ6Ιεό, ιιιει_ῇ‹Ι ει: ειΙ;ό ι·ύε:οιιι ει ιιιοΙΙΙ:ειε 
ΜΚ ΙοειιιιοΙε που ιει€ιιΙεΙεοΙ: Ιε;ΙιιΙιεΙΙι1ι όειτο 
νοΙιοε6Ιει. Ειέγειοτϋ Ι‹ἰΙόΙοΙιιὲεΙ‹οι· ει ΙιοπΙει-Ιώ 
ΖϋΙ‹ Ιειιιότ ι·οιιιΙοε όε ειειΙιεΙΙγοε τετΙοεΙεΙιιιϋΙιει 
νειειΙΙι Μ; ειιι€_ οΙΙοιιΙιειι όεεπιιοπ Ι‹ΙΙόΙοΙ‹ιόε 

ε! |ιοπ2άΙε ?ια]ΖέΙ·οπ-γεάέιαε Α ΙιοπιεΙΙ: τιιιζό:ΠΙξότ ειιοΙα ε:ειΙιεΙΙγοιι ΜΙ ε:ϋΙ‹ϋΙιιεΙ‹ εποε. Ει 
Ικοιιγεει€ει εεγειιεε ειι·ειιιγΙιειει εΙΙΙ ειιοΙιιιειΙεΙιοει 
8:ιιεειεειΙνειΙ; ει ΙοεΙιοεειειΙιΒ ΙιοτὸεΙΙ‹ Ι8 οεειΙ‹ 
Ιωνικού ΙιειῇΙόΙιοιιγειΙι οειεοΙγειΤΙεϋποι·έιιγϋΙιτόΙ 
Επάνω οεόειειι ει Ισοτάσ-2ιι€ιέ; ειιόΙΙιειιινο 
Νώε ει ιιιεΙΙοεοτιΙε ιοΙό ει ΙιειΙΙόΙιοιιγεειε Μιτε 
ιι·ιοεΙιςιιι οϋνοΙιεεΙΙΙ:. ι θ.ιιέ·οϋα-#2πεΙ. Α Με 
ειΙεό Ιιοι·όειιιειΙ: Ιειιιει·οτεε παιζει τιιο:;;έΙιοτιγεειεπ 
Ι`ὅ Γοιιιοεεει€ΒειΙ Με ει Ιιειε- 65 ειΙεό Ιιοι·ιΙει-Ιό;; 
ιεθειιό!; :ιι εΙεδ Ιιοι·σιειιιειΙι οεἰιἐοΙγει-ΙιϋτοΙόΙ‹ο 
ειἱιιε.ο τιόιιιΙ ιιιοι€ειει ωμά οΙιε εεγόιιοΚιιέΙ, 
Με ει Γ6Ιεδ ΜΜΜ εἔιΙιειΙ ΙύΙοεμοιιοΙιε ΙιεινέεΙιο 
ιιιο:ἔόΙ‹οιιγ, εδίοεόε2οτι πιοιτοΒΙιειΙΙειιι οι οΙγειιι 
ο;ιγόιιεΙιιιέΙ, Ι Με ει· ειΙεό Ειοικιει- όε Ιιειειιγοιιι 
κΙει ειοι·ιιιι νιεειΙι ει Ιόε;ιέει νὲἔΙιο. Αι ειΙεό 
Βοι·εΙεΙΙ: ιιειΒγοΙιΙι ιιιο2€όΙιοιιγεεΙ8οτ ιιιιιωΙειειΙ:, 
Ιιει ει: οεγετΙ όΙτόΙιειι ει: ειΙεό Ιιοτἀειἔιιγοιιιιιει Π 

- 6εειοε.εΙΙ. ιιιοπεειω εοΙ‹Ι‹ειΙ ειδεοΙιΙ:ι ει τιιεΙΙεὅ τό ειοτιιιτ νεα ΙέΙοΚιεΙεΙ. Ι Μείίσεοει!-όοπία 

ίεεΙ:. - ΜιιιΙΙιδ:ι;γ επ οΙεδ Ιιοι·εΙει εξεγειΙιτειιι @Η 
ειοτοεειιι πιο εξι ειιοΙΙοεοιιΙΙειΙ 65ειοΙεϋινο , ειιοιι 
ΙϋΙϋΙ ρωΙΙΒ ει Ειοι·εΙει ιιιειΕ.εει νειεΙει;εειέει , ΜΙΝΙ 
ΙικοιιγιειΙειτιεεΙΒει ε ροι·οιειιιειΙσ οτόεόειε εΙΙιειΙ ειι6Ιι 
ΒιοΙιτόΙ ιεΙειιιεεοιι ΕϋΙϋιιΙιϋιΙΙ‹; 1ϋιι6ιιΙΙι, Με" 
ει :Με Ιιοιὸει-ΙὲἔιόειιόΙ ε; ιιιοΙΙ6εοιιι Ι6Ιεδ τέ 
επι ει Ιιοι·‹Ιει ειιο28ειεειε ροιιιοεειιι Ι‹ὁνοιΙ; ει: 
ειΙεό Ιιοτόει-ιιγοπιόεΙειεΙΙ οΙΙειιΙιειι ει ιιιιιΙΙοεοιιι 
πιοι€εΙεει, ει ΙιοικΙειΙώνειΙ όεειοΙιειεοιιΙΙΙιεειε εοΙ‹Ι‹ειΙ 
οεσΚόΙγαΙιΙι, ιιιΙιιΙ.Ιιο€γ Μ οΙγ ποιο; ϋεειοΙϋι; 
εύε ιι0ιιι Ι.ειΙεΙΙ ΙιοΙγει. ΚειΖωοεοπιΞ-ΙσΡοεοΖει£. 
Α Ι‹ιιΙοεοεοιιΙ ειΙΙιοιἔιεει, νειΙειπιιιιτ ιτιοΙΙοεοιιΙΙειΙΙ 
θεειοΙιότι.οιόεο Ιε ειεειοειδιοΚιιέιΙ νιΙει€οεειιι πιει 
τειιιει: Μ" σε ει ΓϋΙεδ ΙιοπΙει-Ιόμόειο νειιι 
τοιι6οΙΙοινε. ή ίιστάα-Ι·ϋι>ε &ά|όπ/έίεσέέω. 

οΙδΙΙ._ Ιιει.ιιιιΙιεΙΙιΙι «παει ροιιΙ ΓὸΙϋΙΙ ιόι·ιοΙε ‹ιΙ ει 
νόΙοιιιόιιγεΙι εεεγιιιεΙεΙόΙ' ε ποιο ΙιἰειιιγοιτειΙι 
0[γειειιιΙε 15.,- ιι ει ΙιριεΙει-Ιι_ΙιεϋΙε ιιιοἔιιιίιιιιιΙέεὲι 

ν ΙιςιΙόΙοΙιιόεΙιοι νενόΙι Μ; έ” βοτοΙ_ΙΙ, κι 
1ιοτειειΙώιΙ.Ι ιιιιιοΙε όεεωΙιιιιοιΙειεειι ε οι εΙΙΙειΙ 
ΙιφΙόΙεΙιιέεΙιοι· ΙϋπόειοιιιΙϋ ιιιοδειιιΙιιιΙόεέι ει 
ΙιοιεΙειΙιόιϋΙειιοΙι, ε ιιιιιι(Ιει:ειΙΙειΙ ιιιέ;έιρ οι οἔόει 
ιιιοΙΙΙιειει τεΙΒιιΙειεεΙτ νοι·ό_ Μ. ΙΙΙΙ.ειΙει ε Ηει Ι Ι ε ι· 
εΙΙιεΙ ιεε ει:οιι οΒγειοι·ϋ ΙεΙιιγ ιιιοΙΙό:ι.ειοΙΙ: :πι 
Ιώρ ΙιοΙόΙεΙιιέειΙιοτ ει Ιι_οτἀειΙ‹ϋιΙ.ἰ ιιιιιοΙκ ει Βοτ 
εΙειΙεειε ΠΙΙόε ΜΜΜ νοτιιεΙΙι, ε @ρω ε: εΙΙΙειΙν 
ει ΙιοτιιειΙώιόΙι Ι.εΙμΙε'ιεεΙΙ οΙιοιιεΙΙ‹; (Ι«ινέωΙτ.. 
επειινοει Μαιο ει Με ΙοἔειΙεόΙιΙι Ιιοτόει, πιεΙ)·· 
οι·δΙτοΙ.οτι Ιό;;ιέειιόΙ Ι:Ι- 68 ΜΜΜ ιε τιιοιοΒΙιεΙ, 
ε ει ΙονειΙε ειΙεό Ιιοτι;Ιειι, ιειοΙγοΙ‹ ει ιιιοτΙειισιο 
Μό ιιιοιοεςιιειΙε.) ΜιιιΙΙιο;ιγ ιιιεΙτ ει ΙιοττΙειΙς οέοει 

ειειΙωιι: Διότι ειωΙιοιεΙειΙιό26Ιι ΙειΒιιΙύειιι ι: ο 
ΙιεΙγοΙιοιι εοΙιΙιειΙ ευι.οιιιεεΙιοΙι. (Αιι0Ι1ινος @ιώ 
ιειΙι·ε, ΙΜοΙιτ. 1842). .ε 

' - ΙΙΙ00ι.ιιοι·. 
Ι5|. Τι·γριιιιιικοιιια επιιιενΗΠε Δε· τ 

Με ιι_ῇ εΠΙππόΙ; [Μ. Ο ι· ιι Ιι γ Ι ό Ι. 'Ποπ ι 
νόιιεΙΙΙειΙ ϋιιοέ όΙδ ΙιὸΙιεΙΙ‹ νέι%ΙΙιεπ ιιιΙεΙΙτειιΙΙ:, κι 
Ιϋιιόεειι Ι:εινειιιιΙιοι· Θε τιγειτΙιειιι. ΑΙειΙειει (Ιιοιιιιότ 
ιιονιέι ιε ιιγιιτιδ) ΙειρΙΙοιι. ε18ειεΙιοεειε, ιιιιιιι ει 
ΙΙΙιόει Ιοιιιοιοε εἰιιιει ε Γιιι·οΙιόρροιι 2-3-52οι· 
ιοιι€οΙγο Ιισι·ι1Ι ιοΒοι·νε. Νενο:οιοε ειιοιι εο 
Ισοεεόἔ,·ιιιεΙΙγοΙ ΙοειέιιοΙι ιιιιιιεΙοιι ι·όειοοεΙιό 
ΙΜ ιιιοι€ειΙΙει,Δ Μ" οι εΙΙΙειΙ Ιιο852Ιειι€οΙγθ 
Ι‹ϋι·ϋΙΙ Γοι€ειιέιεειίτ οΙόΙιοιΙιειεεει; ΙονειΙιΙιει πιο" 
ιι€γοεεό·έ, ττιοΙΙγοΙ ιιιιιι€ΙΘιι ιιηεΙΙιειιι εΙΙΙό Δεν 
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ιΜ!γιιιι!ι ΕΜΗ. Ι!γοι.όι1 Εθιι€ειγοιιδιϋ!ι ίοτεειι:έι4 
εο!ωτ ε" όπι ει!ειιι 14,40!) Ι:όε:ειι, τοΙιότ ο” 
ιτιάεοτ1 ροι·οι Με". [4-5ιοι·. Μαι έΙΙ:ιτ ειιοιιΙιειιι 
ιιοιιι @Η €γειιιοι·ι; ιιιιιιιο€γ 100 Ειιέιξει ω” 
3-Βιιιι ιειΙόΙτειιιΕι. - Ρ'ιειαιΙ »Μι νέι·όΙιειι ιιιιι 

σε”, ε ιιϋετόιιγ ΜΜιιιιΙ ΒγιιΕοι·ιαιιΙι. (θει 
πιω ιιιόόιοεΙο 6ο Ρειιιε 1843 Ν-τοι 46). 

Μοοιιιοι·. 

85. .Πι ριιτάιιγ-ιιιιιημΜπό| (Πο-ι 
ΙοοιιΙαι·-Βοννοεμιιι=) οι ιΣΙΙιιΠ ιιοῇ€ο!ι 
Πισω; ΒειΠιικο8δΙ. - Βι·οοοιι ΒοΙιοττ 

ι.ειρειειτοΙύ) ΜΗ· τιιοι·δ έΙΙοτιιειιιγοΚιιει!ι Πιιοιτι 
ι·όειοΙιτο οεποΜ. ¦ο€ΜεοΜπ τόειε0εΙεοι Γο!γειτιό 
ΜΒΜ", πιειΙγεΙι!ιοιι Ιειιο€νο ωττειιιιειΕ Μ, ω 
Μ και” Κονοεϋό ό!όιιΚ ιιιο:ἔἔιεοΙ‹ιιι νιειιιοικ 
νέεΙιο. Βιο!ιιιοΚ οιαιτ Β. ιιιιιεοΙιιιει!ε ει ι·όειοΙε 
πιώ: ιιιΙει_ιόοπίινόπι, ειιοΙαιι. ιονὅΙεἔεε ριιι·ειιιγ 
ιιιόι€ειεοΙιιικιΙ: ιιονοιτο. ΑιοιιΜιι $οΙιιιΜιο 
Α. Θ. ΙιεΒιιοιιγΜ: ιτιιιιόρ ει ρειι·όιιγτοΒιο0εΚόι: 
ειοιι ιιιοιεεἔιεοΒιιι Ιιοτειιι8επι ιιιιο_Μοιι ετϋνοΙ 

ΙιοιιειΙ‹ οΙδ, Ιιειιειιι ΜΥ ιιιοΙι τύπω ση οιιοικ 
Μι, τιιοΙγεΙε εεόειοιι ει $σεωοε!κόΚοιι ΙιινϋΙ· 
ΙέτειιιοΙι, τόειιιιι Νώε !ιόιι.ϋΙ: έ5 πιειε ιιιοι·δ 
ωειο!ι Μια Ιέωιδ νι88ιοιιγΙειιι Ιιειώε ισω 
Ι‹οιιὲΙ›οιι ιτιοιΒάει·ει ιιιἀίιιειιιιειΙ‹. 8ι. ει ροτε 
ειόιιιιο!ι ιΞιΙΙιιιι εο_ιτοι!ιοιι ιε τερει8ιωΙι. Πχ μει 
τέιιγιιιοι€έεο!πειτ, τοΙιέιτ Νικ ιότΒειι; ιιιοΙγ ο· 
€όειιοιι οΙ νειιι ιιιι·νει, ε πιεΙγι·δΙ ΜΒΜ τσιωωιι 
ΙοΙιειειι, Μ" ριιτειιιγιεειοοεΚέι ει ιιιιΙΙιείοΙγό 
εοΙιτόΙ εΒόειοιι τιιοιιιοιι, ιιιοιΒόειιιιωτ ι.ιιΙ.ιιιτΙοιι 
οιο]ιιΙ‹Ι‹εΙ νιε:ι!‹ νέεΙιε. Τονιιιιιιι νιιεεόΙοιΜ 
ω ιιΙωΙ :που ί6ΙνιΙιι€οειώει ιιγειιι., Μ" ει 
Ιιεινι56ιΞε Μαι! ΙιεΙιειιό νίι, ιιιεΙγ ο ωμωι 
1'οΙιότιιγο-ωτωΙιιιόνιιι όεειονο;γι1Ινέιι @αιμα 
ιιιιΙΜιιιιόεο!ιειι Με οΙδ, 
ιιιοιΒόεοιιιιειΕ Με, ε Μ" οπο ιιιοιΒόεο!ι 
ειιοιιιιειΙ ιιιεεε:ϋιιιιοΕ, Με ει 86]ιθΕ Παω, Με 
οΙει_ιιιιι ιόιοιιιεΙ‹. (ΜϋΙΜ·ε ΑτοΙιἰν. 1ειιιι·ε. 1843 
Ηοί$4. Μοοιιιει·. 

Κότ._ εγώ;» όε εγό;"ιοι·πωι. 

88. Δι ιι€ιιΙιιιό 6νϋιωΗιοιι ω6 

ίοι·ΠιιΗ Ιιε'δι·Ιιο$οΒεόΕυΙιτόΙ . ΒϋΙδιιϋιι 
£ο!Ηιπε"ο! ει ΦϋτιιγυΕοιιγ (ΠϋΠιοΙιι) 
εδω ΠιιιΒγιπόι-ΙΗΜοΒοΒιι·ο. οι ΜΈι·Ιιο 
$οεού$ο!ι τειιιἱυιοτἱἰὸιιιὐιο τοια:$ϋ Π· 
8γο1ιιιοι€οΦύειιιοΙ 08:Ή“: ω'. Βἰθω 1. 
ω. Κ. ι·ειι66ι·-ΕετιιΙοτι-οινοε ε ιι κν1ειιειιιι Εει·ιιΙοιι 
ΜΜΜ: ιεειι€ει0.ό ίδοι·νοειιιόι. - Βι. ]οΙοιι_:έτ 
ιοΒειάεθΒοιι ιιΙ6ε:ι.6ι· ιι1δι·ειιι1Μιι :που Μενου” 
Ισόι·ΜΜεεΚω ιιὸ_ῇε ειδ, ι1ιο!χειι ει: ιιιοΙεό ω-. 
ιιις;τΙΙιετι _ιέι·νιδιιγΜΒ ιιιιιιω‹ Μ!. να;" ιιιικέιΜι 
τω" ]ύι·νιιιιγοΚ Κιεόι·οιόΙιοιι _ιοΙοιιιοΕ πιοε, ε 
ει εοι·ι ειιοιι ιιιιτεεοΕ ιοὶτέειινειΙ ΜΜΕ, πιο 
ΙγεΙι 1831, 1832, έε 1836-Βιιιι επ οι 
Μάιου Βιέοειειοιι τΙϋΙιΒιι€δ οιιοΙοι·ει-βιτνάιιιιγει 
ιιιιιΕειιΕοιιιιΕ. 1831- θε ί!832-Ιιειι ει οιιοἱετεἔι 

ιιειΙ‹ ιἔειι Ιιονοιιγ όε 6ιάϋΙι!ό ΙοίοΙγόεει νοΙι; ε 
Μάο: Μπι τιιιώιι οΙγειιι ΒιοτοεοΙΜε ίοτάιιΜι: 

οΙϋ, Με _ιόειιιάει; ιιιοΒιιιστενετΙοιι ειιιειροηιιιι 
Μ! ἰἔοιι Ιιιιιιιειι· ιιιιι€οΗιο: ιότιο!ι, ιι ί6ΙσιεΙε 
Βεόιο!ε. Ειοιι όινειιόειοε έΙΙιιροΙ.Μτι ἔγειΙιτιιιι 
οι εΒέει ιεειω ο” Ι:Μιη; Ιοριε ε! , ιιιεΙγ 
πιώ: ιιιο8]οΙειιιόνει ει “Μπι Εστι.ϋιιοιεΕ ειιοιιιιιιΙ 
οτιμάιοΙι, ε ει: οιιόει ΒότΓοΪγειιι ιιόιιιἔιιιγ παρ 
Μια πιισέ;ειιιιιτ. Μαι ΙιιιιεΒ σειιΙκ ει ι:ιι·νέιιγ 
οιιγΙιϋΙιόνοΙ Μι ειδ, μ ιιιιιιόοιιΙιοι· Κιιι·έΙιιιι!ειξς 
Ιέρωτ Μ; ιιιιιιτιιο8γ εποε! ΓόΠϋιιιένει ει Γώ 
έιιιιΙόε ιιιιιιόοτιιαιι· ι€οιι Ιιειιιιιιι· όε ιιιιιι6ειι Ιώ 
νοι!ιο2ιιιέιιγ ιιέ!!εϋ! Μπι Μ. ΕιοιιΚϋ€οἔ @ω 
:Μπι πο", ΒΒιιιΒϋιγ6ειι, 86ιέι-νϋι·ϋε, Ι‹ἰεεέ 
οπιο!!ιοόο1ι. ΓόιοΙιικιιι ]οΙειιτ πιοἔ, ιιιε!γοΙ‹ιιεΙ‹ 
Ιο·ιιιει€γο!ιΙι ΙιειεοιιΙειωεεἱἔο!ι νοκ ει Κειιιγειιό!‹!ω!. 

Αιοιιικιιι ιι ΜΜΕ εο!ιΙ:ειΙ ιιοΒγοΒιι Θ; ει 
ειότιειΙα νιιΔωι, ιι Ιιιιι·ιιιοε ιο!ειιόεοΙ: οΒόειιαι 
ιιιέιιιγ:οιτειιι, ε ο!γειιι ο8γόιιο!ιοιι π: Μια οΙδ, 

νο!ι που ρειι·ειιιγ- · 



268 που, £ν6εν- 6ο ον6ογειοτιιιιι. 

Με ο Ιιουγιιτό!ιόυ ιυἔιτ οιένειοτ ου οετοΙι. Νο 
Μι ιι ιόιο!ι ο οοιιυέιΙουν!ιοι (ιιττιοιιτιο) Μωυ 
Μουτ. Ι.ιιεειιυ Ιοοειιυ Ιιει!νιιυνειΒοοΚΙοιτοιι, ο 
4-5-Ηι Μοτο οοοειου οΙτϋυιοΙι, «που τιιΙώυ 
υειοννιιυ υιιι€οΙτ Μου ιοΙιιιυ6ι›ι› ΙορἱΙιιΙιοινοιοει:. 
ΒιιιώΒιιιιυ Ιώνοι!ιο:ϋ Γοτιιιίι!ιου _ῇϋιι οΙο οπου 
Βιτ:Ποϋ Ι:ϋιοΒ. ΕΙϋειδι· ει: ποιου, οπου ο 
υνιιιιου, υιοΙΙου οε τόκο νομοεο!ιου εδώτ 
νϋτϋε ιιυ!ιοτυνοΙι ῇοιιοΙι οΙὅ, υιοΙνοιι @με 
!ιοινοΙιου οειειοΐοινιοΙιι ο ο υδτυοΙι οΒγιοτιυιι 
νοτιιουνοε ειιιυοιόει ειειιιιιι; οογοε ΙιοΙνοΙιου 
ιιιουυου κι" ονίιτέιΙιτο ίο]ΙδιιιοΙτ Μ, ιιιοΙνοΙ‹ 
υο!ι νοτοο οιιιοΙΙ:οοοιι ΙαιτιιιιιιιοΚ ο ιιιιΙνέιιιν 
Ιιοιρουιιο!ι νοΙτ. - ΑιιΙιοτ, υιιιιόυ ει. ο2οιι 
Ιιϋιο;οΙ‹οτ οιόειοτ Μπι, υοιιι ιιιοιιι :ποιου 
οοιιιιυι ιιόννο! ιυοοιιονοιιιι; ιυοοι ειιουΙιου νού 
με οιδιιο: ιυιιιορ Μου Ι‹ϋιοἔοΙι ο νϋτυνο 
€ουνυοΙτ (τυοοοΙιι) 2-υοιιιο ιι. πι. ο Μισο 
οε ει €νϋτϋο νότυνοεουν (Β. ΓουτΠιε 
οι ιιυυυ1ιιιο) νοΙιοΙι. 

Μιάου 18Β'2-Βου ει οιιοΙοτ:ι ιυέιτ ιο ιυοΒ 
οιιιυοεο!ιοτ ΙιοιοΙ νοκ: ονιιΙιτου ιιιιιοει-ιτιοε 
ΙιιιειΙ‹ ιιιροοιιοΜΜΕ, υο!ιο ουοΙοτιι-ιϋυουιο 
ιινοΙιΙιο! ριιτοοιι!νει; ο που Μιτου ΙιιεύτοιοΒου 
ιο ιςνιιΙιτιιυ νιι!όειιΒοο ΜτοΙοι.οΜιουι Μουτ ιιιοξι 
ιι νοτυνοέουν. Β ιυιοδυ ιυιιτ οι οΠιιιιιι 
νιιοό οΙιοΙοτιιυι-ιΙι ο οι ειΠιιιοι ιοοεΙοιυειΙι οι;γοε 
οτοεουΒ οεοιοι ιο ως ιοριιοιιοΙιιιιιο!ι τουΙιο; 
έ ν ο τ υ νο ο ο υ ν υιοΒ υιιυι ΙοεμιοΙοδοΙι νοε 
ρουιιιι ιι ιιιτνέιυγοε Ιτοι·Γοινιιιυυο1τ Μ Μ; οονοε 
ενοτιιιοΙιοΙιου απο οΙδ. Ονειιιτου τ. ι. ιυιυτΙου 
οΙοιο!οΙα υοΠιϋ! Υιονοε Μι, ο ιυιιτ υοιιιιυν 
οτιι ιιιιιΙνιι ο @Με ίο1Ιδοϋτι Μ, ιυοΙν ει! 
υιιετ_ιοΙοιιιτοΙ, ιο!τοίιοετοοοο!, Μ" υνιι€ιιιι 
ι.ιιιΙουοέ%ειΙ ΙοΙνι ω, ο ιυέιτ υοιιέυν ιιειρ ιυιιΙνο 
ιευιοι οποια, οοιυιιιι ΙιότΙιϋνοιιιοιυιουνι οοιυ 
υιιέννέιυ τυο€ει ιιιιιυ. Μ. Μπιτ ιι νϋτυνο 
ι;ουν ιυιυι ειι_ιοι ΜιιιιυΙοιιι (Β. ιοΕοριιιυιοει) 
Ιοροιτ Μ; ιυίε ο οιιοΙοτο νιειι2Ιιτιιέει εεοΜιοου 
οὶδῇϋνδ νοτυνο;ουν οεοΙ‹ Ιιιότιο!ουοιι _ιοΙουιοε 
Μ! Ντι. 

1833-Βου ΙιοΠειιΙου οιιιιοοεοΒοοΙ ιιτιιΙΙιο 

οσα ΒοοεΙιου ο ετιρρο, ο οιιυοΙωοϋυιονο1 ιι 
ιουυιι! ιι ινιοοοιιἱ Ιιοτϋ!οιοοιι ιι ΙιουγιπόΙτ οΙν 
υιι€ν ΙιονοειειοΒοοΙ Ιιο-ιιιουοΙι ιιτοιΙιοουι, Μ” 
ιυοιὰυοιυ`οἔν Μ: ιιοιιι ιυιιτιιοι ιιιοΒιοΙ ιιιουιου. 
1οΙουΙοιιι ιο :ιΙΙιιιΙιυιι νο!ι οιοτιδυοΙ: Φορο82 
ιιιΙυι: Μ” οΙν οι,ινουοΙο ΜΚ ο νοτυνοΒουνοο 
ιυιιτ ΙιοτοεπϋΙ οειοΙ‹, ει ΚουγειτοΙαόΙ υιοει ε:ιυ 
ιο ΙοροιτοΙτ ιυοο, ιυὶ ιι 2 ΙιοιοΒοοιιυοΙτ Μοτο 
οε Ιουγοις-ΒϋΙουιιοοΒοτο ιυιιι.ιιι. 

1834 ω 18354ιοιι ιειυοι :ιο ιιΠιιιει-Μο 

ι;οο Ιιότυοιυιδ Ιιοπ1ο ιιτιιΙΚοουι, ο" Μ" οι 
ιοδιιου ονοΙιτιιυ ειΠιοει ιιιοΒ-Ιέι:οΙιΙιοΙ οο Μιο 
ΙδιιΙιοΙ ΙιοΙΙο Ιιιιιιιουιιυιι. 183θ-Ιιου ιι οιιοΙοτει 
3-ειοτ Ιοροιτ Μ, ειιοιιυειυ εοΙιΙιειΙ ενουοοιιο 
νιεειιιιιιιιεειι!; ο νότιινοθουν-Ιιιιιοο ιο οικου 
Βου νοτοιοιτ οι ΜοΙιου οειτο. - 18?›7 ἱειιιοι. 
ει έτιρρο, ειιυιο οΙν Μ” Ιιονοεισο%ο!, ιυιυι. 
1833ιιιιυ, ιιτοΙΙιοοοιι, ο ο ι;τιρροτο ιειιιοι Μι 
υνοτόΙ‹ Ιιονοι!ιοτιοΙτ. 18381ιιιιι ο!Ιιειει Ιιιιο!ι 6ο 
Ιιιιιι!δΙτ νοΙιειΙτ υιιρι τουοου; οι ο "Μισο το 
“Μό ιιοενυιοι-οεοιοΚ οΙοροε ξοιοιιιιοτ @του 
ιοτιοΙι ιι σειι!ι ιιονιιυ ιιοιυ εοΙιιέιτει ιιιιιιοιι Μον 
υιηιινω ιτέιυι. Ειου ιοδιιου ι·Μιει νο!ι :ι 
νοτυουν; ει νοτυνοοοιιν οΒοοιου ιιιοΒιιιϋυι. 

ΙΒΝ-Βου υγιιτυου οογειοττο ο” εο 
3ιιιοιιτιοε ΒοτιιϋιοΒοι ναι ει. οειτο , υιοΙν 3-- 
12 ονοε ονοτυποΙιο!ιοι ιιιιυειοοπ υιοιι, ε ιι ω· 
ιιοΙτ οογοτειιιγοε υοΙνουννοτοε ειίυοιοεοοϋ! 
Μι, ιυοΙν υουιιυν ότο ΙοίοΙνιιοιι ει!ιιιι. ει: ο 
εοει $οει.οι Ιορο ο!) ο ιι3]υνουιοο ιιιιιΜι οπου 
υοΙ Μαιου. Μπιτ ο·έοετου ειυ·ιει υιιιτειιιτ. τοιο 
υνιτο ενοιιι;ο οΠιιιει Μ: Μεοτοιουου Μουτ ιυοξι; 
ε 3-ειοτ 24 ότιι ει!ειιτ ιοΒιιυνιτο Μαιου ιϋυο 
υοιυόυνοιι οΜιυι.οΙιι. Ι.οουιι€νοΒο Ιιιιοου!ιιιοε 
εέιειι νοΙτ οιου Μ1ι.οουοΙτ ει νοτυουυνοΙ; ιυοΙν 
οι ιιιουοειυ Ιιιι!νουν:ιου ειιυοιοεο, ο υνοΙ-οΙοι 
ιυιινοΙτ ιιΒιιιοιτειιιούιιοΙι υιιιυνποειι, ο οι Μι 
ιο ΙιιϋΙϋυΒϋποιτ, Μ" οΙν ονοτιιιοΙιοΙιου ιο πιο 
ω, ΜΚ ιυέιτ ει νοτυουνου ωι οειοΙ‹. Μου 
Νιου οΜιοι· ο ννιοι1οιιι !ιοτϋΙο0.Βου ιΒου Μοτ 
]οιιιου υτοΙΙιοιιοιι; ο ιιιιυιιιοΒγ επι εοιυ ενότ 
Ιιουν, εουι ο ρω” (οτνι!ιουιο), εοιιι ειοεουά 
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Με” (ιιι·οοειτοι), εοπι οι σι·Ιπ'ιποιοοι οοοι Ιο 
Ιιοπο εοποιοι, ειϋπεοοΙιοροο επ ο νόι·ονοΒοον 
οεεώΙνέοοι @Ποπ τοοοι. 

184.1-ι!ε έν νοΒονοΙ τοιι6οοιι Η ο Βιο 
ειδι·ονίιοΙι Ιιοενπιοι -ιέιι·νέιονοΒοο!ι οΒγιιιο, 
ιοο!νοοΚ ειιοο!πιο Ιοο·οιδεοοο οϋοϋοΒοεο επι". 
εοιοπιι οίίιΙ:ϋτοοο!: εοπι νόιοποιε οειτο. Οεει!ε 

· 1842-1ιοο- μοι ο;" ποιειΙ, οι·δο !ιοι,ινιοοοιόΙ οπε 
Ιοροπ Ιοο·ένοι οδο ο @πιο νϋι·ονοΒοον οΙδ, 
πιοο Μάιο ποιοι. ΙιιτοΙοοι νοοοπιοον, ο ών πο" 
ιοοι·ιοΕΒοο, πο" ο πιει 68%: Γο!ιιιοτο τϋ!ιο 
Ιοτοεοο οι νοκ ε'ιΙαιΙει Πορνο. -- Α πηγαιο 
]οινοονοοΙ: ιιιοεοάιΙι ΓοΙοοοο ο2οοΒοο "οποσ-ο 
ποπ ει νδτονοεοονοοΙι :ποπ οοιιιοι (Μ, πιο 
ΙνοΙιοι. Β:ινοι· ΒοεοοΙο ίοΙιι·Ηιε οε Βο 
εοοΙ:ι οοο!οι·ιοει οοννο| οο!νο,οοι. Διοπ 
Ιιειο οιοο ίοτιοέ!ι εοοι νοιοιιοΙ‹ ΚΜιιὅ ποιον 
πιοι-οεοτοΙιοο οειιιο; ε ι6οΒιινιι·ο οε:ιΙ: οΠιοει 
ΜοοΙο2 ΙιιεοτοιοΙιοοΙοοι.ϋΒοοοϋυ, οιιοι1Μι·ι. ο!εδ 
οορ, Μπιτ ποιοι; όοοΙΙό (ίόιοροι!ι) οοοι.ο!οπι, 
_ιοΙοοτο!ι τοοο. Ι.οΒιο!ιοοϋ|οϋποτ, πιοΒ ραπ; 
ιδοοογιτο ΗειτοΙοοο Ι‹οι·ιιειΙ‹ειτ Ιοροπ ιοο8. Ροτ 
ιπέι_ιίιιιο οοινο οι οεοοιιΙοον οο Μπρνο Μπι 
$'ο·,ιΙοιΙτ Ιιο!νοι; ε νϋι~6ε, Κονοεοι όεε:οΓοινό 
ροοεοιοΙιοδΙ Ματ, τοοΙνοΙκ 7-9-οιι ποιου 
ρἱΕΕοΙνοιοεεοΙ` νό;;ιέιτ!τοπ. ΜοοοοΙ Πιιιο!οϋΙ› 
νοΙτ ει: οενοο, οοιιέιΙ ΙιονοεοΜι ωιι όε νοειόΙν 
οοΙ!ιοΙΜι ο ΙοίοΙνέιε. θνοτιοο1ιο!ιοο! Ξοοο εο 
Ιιοεοο ΓοΙντ Ιο, ε Ι‹ἱε, 86ιοοϋΙνο, `νόι·6ε ΐό> 
τοΙοπι δεε2οϊοινό οϋιοοδοεϋποδΙ έ!Ιοιτ. -- Ε" 
ιοέιειΙ‹ ἰΒοο οπιοποε 1ιοτοο,·, ιοοΙν Μοτο οποο 
_ιοινοονοοο μοι οΙδ, ε ιοο!νοτ ειοι·ιδ οεο!ε 
εο_ιότεοΒοε ΙιοΒοι·ονοε ποιοεοοιι 
οονοι, Με Βοοοι·ονο!ιοόΙ έ!Ιοτι, πιοΙνο!ι ει: 
ιοΙιέιοΙι Ιειεειι ΙοίοΙνοειι ΙιέιονοιοιιιοΕ 3--4-ιΜ 
Ιιοτοοοο ο ιοοΙΙοεοοι. οΙεό ιεέι_ιό!ιοο ε ει!ιοιίιο 
πιο Ιιο!εδ ίοΙϋΙοτόο ιοΙοοιοΙ‹ ιοοἔ, ε ιιιοΙνοΕ 
πο" ιοόι~ιο!ιοοο ει: ο!εϋ Ιαπειιι!ιοΜιοο Ιο0οοέύ 
οιοιΙδιοιοι ΙιοιεοοΙΜοο!:. Μιοοοο!ιοι· - οι·δο 

ιιιοτΙοε, ο πιιιιοοο ΚότιοοοιοοονοΠ οεο!ι!ιοοόεο 
ΜΜΕ οιοο οποιο Ιώινοτιοο Ι:δνοτοοεπιοογοι. 
Α ιοέιεοοιιι ποιοοιι Με ΙιοΙνιιιινιιοΕι Με οπο· 

πιο ε (ΜΚ πωπω ιοιοοοο ονοπι πό!ιοιΙ οπο. 
2 οεοι!ιοο ονι!νοοοε Ιιο_ιΙοιπι ιοιπιιοποιοπ ο Βιο 
οοι·ονοΗιοο οι Βοονοοοει·ο, ε ο” οεοα!ιοο ισό 
ΒιοΙοτοε 1ιο!ιοι·οεόπ (ροετιιΙοο) ΓοῇΙὅτΙΘοΙ: Μ. - 
Ηειτοιοοιιι Μαιο, ιοοΙν οποιο οιοιι Ιιειονοιέιο 
ιέιι·νοογ Μια, πιο Μάιο· οποιο οιοιιιιιιοι, 
Γοι·οιι!τ «Μ, ει: οι·Ιιοοοι νοκ. ΤόΒοονιι·ο ιι 
Ιιονοοεέο Ιοονοειο!νοεΒ ιοδειοΙοι!ιοιι ΚΜ: Μέι, 
πιιοοιιιΜοο οεοΙ: τϋ!ιοΙοιΙοο Μ" εοιοιοι οποι 
Ιειιο!ιτ εοπι ιϋΝ.όοτοπ, ε οεοΙ‹ Ιιειιοοι· τοιοριιιοοι 
νοοτ οιοΒιι ποιο. Α _Μινέονο:ιΙ: οΙεὅ ίοΙοοοιι 
:οπο πότιοΙοοοιι οε 1ιιι·έι!οτι οπο* Μπιτ Μο; 

 

πιοοοο! ιο!ιέιΜι οοΒοοοπ ο2οοοοο ο πιι·νέιον, , 
οπού! ϋοέιΙ!οΜι Μι ο ΜΜΕ; ο" πο" ενοικ 
πιο ποιο ΙοΪιοτο απο νοΙ_ιοοΙιοονοι!ιι Μειο 
Ιοοοο οι·ΜοοιοιοΙ, και” ραπ; οτοοιιοι Μον 
ιπέι2οε _ιο!οΗιοΙ νεο-ο ῇοΙοο. 

.ο Ιιειονοιο;-_ιέτνέον νέΒονοΙ 1842-ιΙΜ 
ὅειΙαπ ο ΜΜΜ: τον ονοΙιι·ιιο _ιϋποικ οΙδ, πο” 
ΙιιοιΙδ-]οινέον ι.οπι:ιοοεέιτόΙ Ι‹οΠο ίἐ!πἱ: εποπ 
Ιιοο οι 1843-Ιο το! οιοο οοΒοοο!πιειΕοι οΙοει 
οπο, οπο? ιοδοοο πειτε Ιοοοε ῇοΙΙοιοϋ Βο 
νοοεόοοπ ιιι·ο!!ιοοπιπ. .ι ποιοι ειιοοοειο ιιι,ονιιοοι 
ένι ονέι·ι Ιιόιιοροποοιι ο οειΒγιοέιι ἰεπιέ£ Γει 
ΙδόοιΙιοιοο: ιιονοιιοΙιΙιοροο _ιδιιοΙι οΙδ ο ποιον 
πιο: ΜεέιοΙοοοο ιοοἔ]οΙοοοἰ ε:οΙ‹οιτ Ιιοτοοο!ε 
ιε. ΥειΙοοιιοτ οποοΙπιπ ο Ιιο<ονιτιοι εοιο Ιοβό 
66ο Μ τϋΙ:οΙοτοεοο: ο" ει:οο οϋτ!εϋ0.οοο!ι οι 
οεοΙ‹ ιΒοο ιὁΚοΙοιΙοοϋΙ νοτοτιο!ι οειι·ο. Α νότ 
ονοοοον οονοε, οΙοο πο” νϋι·ϋε ΐότοΙιοό! 
Μι, οιοΙνοΙ: Η5Νϋοι.οΙι, ε ιεπιοτ οΜιοτο!ι, ε 
οιιοοοιιΙιοτ Μοοοε τϋοοιιιοονοΜιοΙ ;.ιι-ι. Α ο ν ιι 
Με νϋτονοἔοπν οΙιποι· ποιο, Ιιειοοιο ο 
οιοιΙοπ Μοτοεο ο16ο 4-ειοι· Βορειοποιοινοπο τ. ε. 
ιοοιι εποε ΙοπϋποοιοογοΚ, ίόΓάιοε, ΐο!τοϋο+ 
πω, Ιιοιιινοε Μ” ει: ειτοιοο έε ποιοΕοο Με 
ίόιοΙ‹ κι" ἔϋοιϋϋοεϋΒ'τοοιοὸιοΙ‹, πιοΙνοΙ‹ 
ποιο εοΙώτο δεε:οίοΙνωΙι, ε τοογότοιιονεύΒιι 
ίότοΙιοι ΚόροιτοΙ:; ιοοεοΙ‹ ο οεοοοΙειον-οιοοΙ 
ΙιοόνοονοΙιΙιοι ΙιοεοοΙό οτιιοΙΙιοονοονοποι επικοι 
τοπ; πιειεοΙ‹ ιεοιοτ ,ονέιτοποι Ιιοροποπ, νϋτϋε 
οπιοΙΙιοοοιι 1ε:ιτιπιονειΙ 6ο οοΙνειονο1ιο Ιιϋιροοι 

 



Βΐθ Κόκε, Βγόεγ- εε θγόργειετ!επ. 

Μ!. Με!! ε;" !ιδ:ροπ!.ρό! ω» ·ἰ!γ εγί!τϋ τε 
:πετ!!. 3 περ Με". !ε!εε!ειεεεπ Η νε!ε Με 
.γε ειεπ !εϋΚεε; εε πιει· ε 3-!!ι περ νεεενε! 
ει επ:ιοπ, ιπε!!επ εε νεε!εἔο!‹οπ Με οεοιπό!‹ 
αεπιεότε!: (!ι!πι!6!ι !κειεετε), π!ε!γε!‹ Μ]ενειε 
!ενε! ει εεε»! Ντα; εεε!ι !τειπει· ε!!ί!πτ. Αι 
ει·ι·ε !ι!!ε!!δεό!τ πἱπι!6!‹ τειιεεε εε επγ!ιε Ιε!'ο 
!γεεεε!: Δνε!επε!‹. 

Αι ύεγπενειε!! !ι!!τεεεε !τεεγππει 
(Τγρ!ιι1ε ριιτρπι·ε!πε, ριπρπτε !γρ!ιοεε), πιε 
!γετ ειε!Μ ει. 800 Βεκεε !‹ϋι! !ι!ε!:επ Μετε 
εεω, _ῇε!επ!εε· εεγεπειοπ εν 1επ!πε πόπερ]ε 
!!επ2-ειετ ίοι·ι!ε!τ ε!ὁ. Α @εεε ε ρειεεεεε 
δ-!!ε περ]ερεπ- ετδε !!πι·ιι!οε _ῇε!επεεε!‹. !”ε!τε 
Βεειε‹!, πε" !ενεττεεε !ι!εει·ε$ε!!επ με: Με. 
Με, !ιε!‹-νϋι·ϋε, Ισο!πεοείρεεπει πεεοπ!ό, 6ει 
ειε πειπ Γο!γό ε π_ῇπγοπιεει·ε ε!τεπε ίότοοεΕε 
.Με !‹ερειετε, ιπε!γε!‹ ει εεεει ιεειεπ ε!!ει· 
_μεε!τε!ι ε εεπππ! !‹ϋππγε!›ϋ!εεεε! εετπ νο!τε!‹ 
εεειε Μεινε. 8-9-εε περοπ εγεπεε ρ!!‹!‹ε 
!γειεεεε! νεΒιετ!!ε!ε. Βι. ειεπ !εϋ!εεε! 14 εν! 
€γε!‹οι·!ε!ε!›επ οεε!‹ 4-ειει· ειω, ε τερεειτε!ε 
!ε!πε!ε !επγεεε ε Κϋνε!!εειὅ!ιρὅ! ε!! ; 1) Α Βετ 
ι!εεε.ε !Λ!τεε κε!πεεε!ιοτ !ιενεε !!ιππιοε ῇε!επε 
εε!ι !ώιτ ε !›ετεεεεε Με ι!ερ!επ ΜΗ: Μ. Σ) 
Α !πετεεεεε!ε!ο!γεεετε εεπιππ ρε!`ο!γεεεε! εειπ 
νο!τ ε !ι!!τεε; ε εετεεεεε τπ!πτ πε!!ιε;ιγτπει 
ι·επεεε ειει!ιε!π τπεπτ!κετεει!ϋ!. δ) Α πεείο!γεε 
Μ! εε ε νε!ε!›ε! !ε!ε!‹επ !ετειε !ε!εε!οιπρε! 
!!ε!νε, ειεπ !ιεεγιπειπε!‹ ε!ερ]-ετ ειΕπιε !:ε!ίε 
!‹ε!γε!ε τενε!‹. 4) Α !εϋτεε εε]ετεεεοε; ε πεπι 
οεετε!$εΕπε!!!ι !‹ϋππγεπ ιπεε !εϋΒεεεε! Μ!. Α 
ίότο!τ !ι!οε!πγε!ι, πιεε!ιε!ει·ιοπ ειε!ϋε!‹, Ιώ 
ιερ!ρεπ !ε!εεε ειπε!!:ετ!!ε!: ε εεωωεε ειίπϋε!‹, 
ρο!!ιεοείρεε!ιει πεεοπ!ὸ!‹. Α ρετεεεο!πό! πε! 
νεπγερ!› ειίπε!ι ε ε_!!πγοιπεε Με!" ε!τϋπεεϋ!‹ 
Με! !ε!!!επρϋιπε!π. Ειεπ !.ερεει!ε!ετο!ε Βενετ 
!‹ειτε!›επ ειει·ιε ε !πϋτεεεε πεεγκπειτ, ΙΜΙ 
!εε!ιεριεεεεεε! 6εεεεΚϋτϋιτ !σε!!ιεεγ 
ππε ιπε !κ εοπεο!!ε ε!πεέτει!ιε!π5, ε ιπεεετ ε 
!κε!εεε!. !οι·π!ε_ῇει·ε πεινε ε νόιπγεεεπγε!κ !ώιε 
!πει! εοτοι!ιε!π!. -- Αι 1842-Βεπ Μ), έρεε 

ι 

ι·επ εεε! ΒιιΒοτπγεε !εϋ!εε ει ενΒεπ οεε!‹ 
εεγειετ ε" 20 ενεε !εεπγοπ, ει!πτε !›!ι·ε!ετ 
!‹επτ, !”οτεπ!! Μ. 

εωικιωο ιπε!!ό πεεε 2 ρ ! τ πε π γ (Βη 
τ!ιειπ). ιπο!γ ιιεχεεειεπ Με!.›επ νετετει!; εειι·ε. 
Μπε!!:εττδ (τπε!γε!ι !ώιτ ει εεγἰ!‹ Μπα εεε 
ππ ό ε ρ! τ π ε! π γ (Ε. ποεσειιπ!), ε Με Μπι 
ν7!!!ειι ειιιπόε ρ!τ!ιεπγε (Ε. τπ!:ετοιι 
Με!!!) ιππτε!Κοιο!!) πεἔγορ!› Μπι ε!!ιεε! Με 
εεε Μ1ι1ειπεπγε!‹ !‹!εει·ε!.ε!›επ _ῇε!επ!; ππεε. Εεε 
ι!!ε!)!σεπ ρεε!!ε, ερρεπ τπ!‹Ιὅπ ει. ειεπ ετ£ε!‹ε 
ιεεετ Με, ε !‹ετ!!!ε!! !‹ότ!ιει!›επ ε” 20 ενεε 
πεεγπιει-ρετεε περειεπποε ποιεποπ ρε, τπε!γ 
!εεειι Γο!γεππιι !σετεεεεεεπεΚ 31-ε!!: περῇεπ 
εεε πε !ε π γ τό! (ιπι!οετ!ε) !ερε!!ε!! τπεε, ε 
ππε!γι·ε "οτε εε τό!εε!ε!εε Γό!!ε!:Βετ!εε Ιώ 
νει!πειεα. 

Βιε!κ νο!!ε!ε ε ει. Με! ιι!.ο!εό ενι!ιεάρεπ 

!ερεει!ε!τ ]εινεπγοε ε Βετ!ιότο!ι, υπε 
!γε!: πγ!!νέιιι 2 εοτ!›ε ε!!!!:πετό!ι: ο!γεπ Βετ 
!κϋ!.εεεε, Με! γε!‹ ε !ετνεπγο!ι ε!εΜ., 
ε ο!γεπο!‹. πιε!γε!‹ ε _ῇετνεπγο!ι ιι 
ω! π Μ! Με Η Μ!. Αι ε!εϋ!‹!ιϋι τεττοιπε!ι: 
ει οτρεποι, ε νότπγεεεπγ, ε Βε 
!›οιπγε-!‹ϋτεε, ε είροι·-Κϋιεε. ε 
εεεπε!επγ εε ε ρ!τ!ιεπγ. Αι ιιτο!εό!ι 
!ιοιε !‹επγει·ό, ε π!ιπ!ά εε ε νει·εεπγ. 
Κε!εεε !‹!νϋ! πππὸειεπ !ιΜεεετ ιπ!πτ 3 :φε 
νεπγπε!‹: ε ο!ιο!ετεπε!μ ετἰρρε-πε!‹ εε· πεθε 
πιειπε!ε !‹ὁινε!!επ !‹ϋνε!.!ιειπιεπγετ Με!! πε!(!π 
ῶεπ!. ε εεγειετεπιἱπε Γε!νεππἱ; πο;" ειο!ε εο!τε 
εεπι τϋι!!ε!ε νο!πε Μ, πε ειε!ε πεπι !ετει!ε!κ 
νο!πε. εεε ειοπ εοπεο!εκτε !ε Με!! _!ϋππ!,!ιοΒγ 
ιπ!πε!επ !ει·νεπγιιε!ε ρὅτνἰτεεεε! Με!! νόμω 
π!ε, ε !ιο.ε·γ ει ε πε!!ι!1! ιπεε· εεε! ειϋππε!!!‹. 
Ι!γεπ !εϋτεεε!ε ῇε!επ!ειε!›ϋ! εεε ερ ο!γ Μιτο 
εεπ !επει ε _Μυνεπγ επγ!π1!τει·ε ε πεπι εοΜετε 
τόι·τεπεπεδ !‹!ε!νεεετε, π1!πτ ειο!:πε!ε !ι!επγιε 
εερεΙ ε _ῇετνεπγ τονε!:!)! ιιι·ε!εεεετε !ιενε!!εει 
εαπ!. - 

Μ!πι!επ !ιενεπγ !α!!εε ε" ίε_!!!!κ ε με 
νεπγοε !κότίο!γεπιεό! Μ . Μπι ε ν Π· ε ε ε 



κα, ιέ,=γ6εγ- οι Β96€γε2επιιιιι€ @Η 

€γό!ιόι·Ιι!!!. Μιιιι!οτι νιι·εε 8ΖΠ·ιί86€ 
!ιόρροιι ε·γϋ!ιότ-!”ο!γειιιοτ τέιτε!εε 
Γ!!!) Με ιιοιιι ιιιιιιι!οιι έγδ!κόι·-!”ο!γειιι 
ιιε!ι ιωι·ι Μιιιει·εό!ιε!!ειιιι! ν!ι·εΒοι 
!ι ε ι !ε ιι ι ε. $ὅτ νειιτιε!ε έγόΚέι·Γο!γειιιο!μ πιε 
!γο!: ιιιιιιόειι !:ϋι·ϋ!ιιιόιιγοΚ !εδεμ έ8 
ἔγϋΒέι!ο!γειιιο!‹ , ιιιε!γε!‹ οεε!‹ Β ι 2 ο τι γ ο ε. 
!ιϋ τ!! !τιιέιιγο !‹ Με!! Ιιε!!ειιε!ι ν!ι·έι€οτι Α: 
ο!εὅ!‹!ιϋε !ει·ιοειιε!‹ ιι νόι·Ιιοιιγ, !‹ειιγει·ό 
έει !ι ι πι !ὅ έγδ!ιόι·ισ!γειιιεί ; ει: ιιιο!εό!ι!ιοι ε 
'νϋι·ιιγεεειιγ, !ιι!ιοι·-Μ1ιο€ζ !ιιι!ιοι· 
ιιγε-!πϋτοεδ εε!. εγόΒόι·Μ!γειιιει. Α "Ο 
!ιότιο!γειιιο!ε που Βε!ε!εεεειι ε!εριι! εκπό 
ιιο!ι ε !ιιιιοἔε!‹ιιεε όιιέι!!ό όε !‹όιιε!ειιε 
ΗΜ” ο !ϋιτέιιτ Γ6!οει!εεε. Λε ότιέι !!ό (Μιο 
ρε!!ιιεο!ιοιι) !‹ὶιιοἔε!ε Γό!!έ!!οιι, ε !‹όι·!ο!ο 
ιιοτἰο!‹ ροι!!ε !”ό!!ό!εε !ει·ιιιέιιγοι εγό!ιόι!'ο 
!γειιιιι!‹ νιι·εε!ιέρεεεόεόιιο!ι. Αι διιἔι!!ό Κιιιοεε!‹ 
το!ιετ !ιότιο!ειιοτίε!ι!ιό νίι!!ιετιιε!ι, !ιε "Μέτ 
Γο!γειιιιι!ιιιε!ι νιι·εεεερεεεόεο ει·δε!ιιι!. - Πε 
ιι€γειιειοιι €γϋ!ιέι!ο!γετιι !ιιι!ϋιι!'έ!ε ν!ι·ιιἔο!‹ε!. 
!ιε!!7 ε!;!ιοι· ε νιι·εεοΒιιε!η ε !ιε Μι 
Ιϋιι!`6!ο €γϋ!εόι·-ΐοηιειιιο!ε ιι€γειιειοιι νιι·εεοτ 
!ιε!!ετιε!μ ε!ε!ιοτ ε εγό!ιόι·ίο!γειι·ιο!ι 
ιιε!‹ Με!! οεγιιιεε!ιοε !ιεεοιι!ό!ιιιε!ι !ειιιιἱῦ!‹. Α 
!ιεεγιιιεε οι·Βιιτιοεε-, ριι!ιειιγε-, νόι·ιιγεεειιγο-, 
ΜΙιοι·-!ιιιτεεε-, Βιι!ιοτιιγε-!ι!ιτοεο-7 εε οεειιε!ε 
ιιγἔιιιε!ε εεγιιιέιε!ιοε !ιεε0ιι!6 !‹ϋιοἔε!ιιιε!‹ Ιω!! 
!2ιιιιι!δ!ε, ιιιιιι!!ισεγ ιιι;γειιε:οιι ΒγϋΚέι·Γο!γειιι 
Μ! ε2ειιιιε2ιιε!‹; ε ιιιεε!'οι·ι!ί!νε ε ο!ιο!οτέιτιε!: 
ιθέ !ιεητιιεειιε!ι !ιεεοιι!ό !ιο!εἔεόἔο!‹ιιθ!: Με!! 
!οιιιιἰϋ!ι, ιιιίτι!!ιοεγ ιιΒγειιεεοιι νιτεειιε!ι ι;γόΒόι· 
!”ο!γειιιε!. Εεεε !‹!1το<ἑο!‹ !ιιι!εό!εΒοε εο!ιϊό!οεόἔο 
6 ε ε ε ο ι έ: ι ο Ι ο !‹ Β δ! (οοιιιΜιιε!ιοιιοιι) πιερι 
ι·ει!ιετό, ιιιε!γ !οἔ!‹ϋ:ε!ο!ι!ιἱ ο!‹ε ιιιιιιι!ετι εο!‹ 
!'ό!εεύε Θε οΒγόιιιεόΒιιο!ε ε: ειιγεεϊ τοιιιιόεεε! 
Με. Διοτι ιϋινέιιγο!‹, ιιι·ο!γε!‹ ΜΜΜ εμ 
εεει!! εεγέιιε!ε (ιιιι!Μι!ιιοιι) ἐὶεειο!ὲ!ε!ε!‹ιιο 
82ϋνο!!ιο2τιο!ς ιιιόιέ !‹ονέεεὲ ιειιιοτειεεε!ε; εεε 
έ!ετιιιί!νοε τει·οιιιιόε!ιοιι ε !ιότΒοιι:52!ειι «εε Μιτ 
ιι€εγτειι ιιγιι_!!!ιε! οἔγ 6εε:οιό!.ο!-!ειι!ιοι ε!ερ 
Υ0ιιεε6!ιε!ι ιιιο!γε!‹ε·τ ει!έιιι ιι Κότιο!!επιύεο!© 

Με!! ε !‹!ι!_!ε!ο!‹!‹ε! !!εεε!ιειιεεειι!ιε !ιο:ιι!ε. --· 
Εεεε 6ειι2οτό!ε!ι Μοτο !οειο!ι!:ιειι ιιιιι!ε!!ιοει!ι 
ε νδτιιγΘΒΘΠΥΒΘΠ; ιιιιιιι!ιοΒγ ιιι_εγειιεεοιι 
εεγέιιοιι Η! ειιιιε ν6ι!ιοιιγ σε ΜΜΜ 
τε!‹ ο ι, ιιιιιι6_ιέιιιτ ο ιιιε!!ο!τ ροε!ιε ο ιιι ε!·!:·ο+ 
Με!!! !‹ειιγει·ό!ιοε !ιεεοιι!ό ιι!ιο!ιετ ιε 
ι3εεετε!ιιιι!ιτ. Α νόι·ιιγοεοιιγ ΜΜΜ ιι 
ν6ι!ιοιιγι·ιο!ι «Θε Ιαιιιγει·όιιε!: Βεεεε 
Μτε!ε, ιι οεε!ιε !εϋ!όιι!”ό!ο όεεεετό!ο!ιειέιιιγ 
τό! ?Με ειπε: νε” ειιιει Μοιιιιιε!κ, νε" 
οεγιειιε!ιτ εειιι7 ο!διιι·ε!!ιοι!εεε. Α ε γ ί! ι έ! ο 

ε!3ι·ιιγεεειιγ!ιοιι ε εΐι·ιιε ν6ι!ιειιγεει, θε 
ειιιε!!‹ο‹!ο!τ !‹ειιγει·ύ!ιοε !ιεεοιι!ό ΐόιο!ιοιι Με!!! 
τιιόε_;· !έιρο!‹] ι;γίιι·ι"!!ι ε: π ιιειιέι!ειιγ-Γ6!ο ω 
ει ο! !‹ ο ε! ν· έ ιι γ ο !‹ ιιι !ερεει!ε!!ετιιε!κ. Α !έιρο!: 
ιιγ!!νειι !σενέε!ιό , ει ε ι_;γίιι·ϋ!ε όρροιι Ε! παπι 
@Με ο8ειιε!ειιγ-ϊόιε ειιιο!!:οτ!νέιιγσ!:. Α Β γ!! 
ι·ι!ε νόι·ιιγοεοιιγ Μιά! ε ν6ι·Ιιειιγ, Εε 
ιι γ ε ι· ό έε ο ε ε τι έι ! ε τι γ δεεεε!ότε!έ!ιδ! "ει-ι 
ιιιει!!ε. Α ρἱι!ιειιγ!›ειι @κι ν!!εεοεειι νειι ει 
οι·Ιιέιιιο: όε ο εειιέι!ειιγ εϋεεεε!όιοΙε Με 
Μεινε; ε ει οι·Βέιιιοι ε νϋ Μι ο ιι γ ό; εμε( 
!‹ ό ι· (ιο!οι·ιιιι) όεει·ιε!έτο!ό!!ι6! !έιτει!!ι: οι·οι!ιι!; 
ειιιι!ει ι!γ!ιέρρετι ε σ8ειιε!ειιγ Με 15ε5Ζωέωι 
!ειει!!: !ειιιιι , ε Ψι!!ειι ΗΒιιειι!!ιειιιεπε" οιιιιιιι 
τεΙιό]όΒ8τι οεε!ι ε ικό ι·!ι οιιγ όε !ιειιγε τό 
!ἔι!εεειιε!‹ εεγε:ειι·ϋ !ὸὸιιιιιε!‹ιιε!‹ Μπι!. 

Εεγε2ετ!ι εγό!ιέι·Γο!γειι·ι ο ε γ ε 2 ο ι· ιι 
ν ω! ε ο !‹ ε ι, όεεεο!ο!ι €γϋ!ιέιΓ6!χειιι Ε! ο ι 
εεετε!! νι·ι·ειέο!ιει !ιε_ῇι; Με!! ει οεγ+° 
ειοι·ιι εγόΒόιΓο!γειιι ιιιιιι66ε οεε!‹ ο ιη!!! ! ε, 
ε: ϋεεεετετι εγό!ιει·Γο!γειιι ε:οιι!ιειι, εε 68826· 
Με!! ει·ειιγ!ιοι !ιέρεει, τό ιι !ι οι ! ο ν! τ ε! ε ο 
!‹ ει ω !ιε!!!ιε!; μ ε !ιειιγειό-!!ι; Με! επέγειοι·ϋ 
εγόκει-Γο!γειιι ιιι!ιιτ!όε οιιε!ι !‹ειιγει·ό!., ε !ιεεγ-ε 
πιει ε!!οιι!ιοτι ιτι!ιιτ 6εειο!οτι Πϋ!ιόι·ι'ο!γειιι 
ιιιειι! οι!›έιιιοιομ ιιιειι! νϋτιιγθμιιγι, πω!!! 
ριι!ιειιγι ε ε τ. !ιε!!!ιε! Η ε Μάτια - Με 
€γϋ!ιέι·ιο!γειιι εεοιι!ιειι ιιοιιι !ό!ει!ιο!;!!ιι ο" 
ιά!!!ιοιι ιιΒγειιε:οιι οεγόιι!ιειι; ω;» !ι ε! ! Η ότ 
!'ό!ε !ιδι!ειιτοε Μπι _!ο!οιι!ιο!!!ι ιιιο8 
υεγειισεγ !‹16!›ειι ε !›6ι·ϋιι. Ψϋι!ιοιιει 
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Τ” πω, Βιι6Βιι- ι$ε Εγό"820τιεπ. 

αι !κεπγετό 6ειιιο!:ϋια!ιαπαι ιιι;γειι, ε να· 
ιιγοποιιγ ε!ε!ε!ιεπ πιζγεπεποπ οΒγαι!ιειι !ϋ!ιαπε!ι 
αδ; νόι!ιειιγ έ8 !ιειιγετό ε:οπ!ιεπ ιιΒγειιε:οιι 
!ι!δ!ιεπ π ππγεπεποπ πιέγόπποπ οΒγιπεπ ιπο!!αι 
πεπι ·ε!!!ιε!πε!ε Μι. Επο!ι!ιδ! !‹ιταεει!‹, πο” 
ε: οΒγειαι1 !ιδι!ιιιιεεο!ι, ΐοι·ιπειο!ιι·ε πανε 
εο!ι!ιε! ει !! ε π ι! ό Β !ι ε π ιο!εππε!ι πιεσε, ιιιιιιτει 
πεπιειαιο!ιι; ιπ!ιιι!ιο€γ επιεπο!ι οπε!: εεγόπιπόΒ 
!;ιο!'ο!γίιπετό! Γιι%πε!ε, ατιεπο!ι ρα!!π ιιιόπ ε: 
Βεειαότα !ιετε!πιεε πεϊο!γεεειιε!‹ π νεπιιε!ι 
πε νοινο. Απ Βεειααε! ειοιι!ιειι παπι οοε!ε ε 

!ιιι!εϋ !'οτιπε!ιει, !ιεπαιι ε παώ !έ π γ :σε ο ε: ι 
ιιι!ε_ῇποπεεἔο!‹ειιε πιοενι!!ωπτειιε. Πε Μια ε: 
Α !:ϋτ!επιππ ιιιεπέιτ ε Β-!ιδτ!ιιιι.οπεο! 688πο!:ϋ 
π: ε” π! !ιέιτ!ιι1!επ ιεπιει!, πιο!γ εοπι ε: ο 
μια” , · εαπ ε πιεε!!πιπ!ι: ιιι!ειι!οπεεπε!ι ιιαιι 
Μπα Ιιεπεπικιβεποπ πιεε ιιι!ειι1οιιπεπο!ι!ιε! 
νεπ Γ6!ιπ!ιεει!ε, επι!πι ό ιι ε! ! ό ο π γιό π απ· 
ιει!ιο:!!ι; με· ιιϋτ!ιοπγ πε !ιεπγει·ό,-ιπε!γο!ε 
πε!ι Βιιειο!46!ιαόεε!ιδ! !ι:·ει ε νόι·πγοεοπγ. - 
Μιιιι!ιοΒγ Βεειαόιο! Με! ε !όπγεποε ιιι!ε_!ποπ 
ιιέιπο!: ο!νοειπε!:: ο!νόπι ε τεεε!γοεπέιπ π., 
πιιπτ ε !ε8!ιιιιγοποε!σ ιιι!ε_ῇὰοπεεεο!‹ απγι!ιο. Α: 
όεεπααι πωπω ε!νοεει!!ε ε ι·επε!γοεπεποι 
πιιέπ ειοπ οεα!ιοπ π, πε παπι! ε Μι :περιστ 
πιε ι·επε!γοε να!. -- Αι όεεπααι !.ιϋι!ιιιιοπιι!ι 
παιι ιεπε!γσεε!ι; π ιεεπ νε!όειι!πϋ, πο” 

·πι!πάοπ πεπι πεπε!γοε !ιδι!ιιιιοΒε!ι 
πεπιειειι !ιδι!ιπιεποπ. Α: ϋεειαοιι 
Μιτ!ιιιιεεε!ι πο!ιε εαπ τεεε!γρπε!ι; ί" ιε!ιει 
ε τεεε!γοε !ιδτ!ιπιοπε!ε εο!ιε εαπ ϋεειαοιι 
!ιδι·πιιιοΒο!ι. -- Μιππαι ι·επε!γοε πϋι·!‹ϋ!ε€ε!κ 
Μπιτ επγεεετιι !ιδι·πιιιοπε!ε; ε _ ιπαι 
νε!όει!πιι!επ ιιιιιιτΙαι απγειετϋ !ιόι·Ιειιιοποπ επι· 
επααπιππ ι·επε!γοε Ειδι!ιπιεπε!ι. - 

Επει!ε ιιιι!π παπά! παιιο!γ !ιὅι·!εϋιεἔο!ι, 
!ιι.!!όπϋπαι ε νϋιπγεἔοιιγ Θε ε !ιεπι·πιἔιε-!ιιιια 
θα: !ια!ιειει·πεεέιι·ε πιοεγοπ ε!ιε!. -- Α να· 
πΥεπειιγ ιπιπι!οι ιιίαε ροιι!.οεε!›!ι ιο!!αιιπέε 
ιιέ!!ει!! ειι!!ιιϋ!!εϋπόιι., ιιιιιιο!ι Με !”έι!πόρειι δει: 
"πωπω Γοι·ιπίπε!ιεπ ε !οεπειέγσ!ι!ι Μπα πω· 
πωπω! α6βιι.6!ροπ !φιαιοιιι16. Ηιι!!δ:νο Μαι 

ε !εϋ!δπ!”ό!8 πόιιεποιο!‹ οεγαι νέ!επι6πγοιι, 
ιο!επ !:ινοπει!ιεπ οπε!ι ε:οπ οι·α!πιόπγο!ια πι 
πϋ!!!!!ι, ιπο!γο!ια ει. ιιι!ε_ιι1οιι επιασε ιερεει 
ιε!ει.ε!πε!ι 6εεινότο!6!ιδ!, ε πιόειο!ιι ιερειεπιε!ιι 
τε!νε! !ϋι·ιόπι 65ειαιεεοπΙΝεεε!ιό! πγα·ι. - 
ναι νϋι·πγεποπγ πιιπι όπε!!ό !ιδτ!ει.ιιοπ' 
πιαγ πόπιαε!ιιέ$! Βόι!ιο!-πε!ι, ῖτεποι!ε!‹ιό! 
Βο8οο!ε-πε!ι πενοειοτι!‹. Α νότιιγοπαιγ ιι 
πγεπ Ψι!!επ-Βοποο!ε-_ιε ε!ει!: ναι ισπ 
!ε!νε. εεοπΙιειι ναι: πεπι πιέγέι·ιε!ιπϋ; Ψ!! 
!επ ι·οπεο!ε!ιιε Μ! τύπω: οιιι!!!ι, ε ιιι!ει 
άσπ!ιαιοπι ι·οε..εο!ε Θε ε πϋι·πγεπειιγ; 
ε: ε!εϋ!ι6ι ιεποει!κ: ε τοποο!ε ιιι!”επιι 

Με, επιιιπιπε!Γε, απ; ε ιπεποπιπ!ιο:: ε 
τ. επετινε, ίε!ιτι!ιε, ο!ιο!ει·ιοε, επ 
π ιι!!ει ιε. Α νόιπγοεαιγ ιαιέιι ΐὅΜι _ιο!αι 
9.ϋπόπϋ Μαι, ιπο!γ ε !ιεεγιπεποπ ι“ο!γειιι!ιό! 
από. όρραι ε", πι!πι ε !‹επγει·ὸ ε !ιιιι·ιιιοε 
Μ!. 

πιεπ ε Π5!πα·ιΙϋ!έε-!ιοι·Ιιεπ τέιιιιει!_ιε πια; !δ!:όρ 
ποπ επ αιι!ια·ε!ια. -- Μιπι;!εόπι€7 απ; ε 
νδι·πγοεοπγ ιέιι·νι3πγοεεπ ιιι·ε!!ιοιιι!ε, ιιιεπεπϋπ 
ιιο!ι ε ι·ϋι·!ιοπγ, Ιιεπγειό!‹ ό8 !ι!ιιι!6!‹. Πε ε 
ιοιι!ιειιι επιει !ε!ε!ει!!ι, :ποπ ιππια ε!διπππαι. 
Λ ν6ιπγειεππγ ειο!ιε εαπ ιόπ νε!επιιι!γ νᾶῇτ>° 
!ιαιγ- , νε" !ιειιγειό-ιεινεπγ ε!ει.ι αδ. - Α 
ν6ιπγεεεπγ ε ι·ϋιι!ιειιιγ ιέε !ιειπγει·ό 
πει ε!!ό 6ειειιοιιέιο!; ε20π!1επ εαπ ε: 
α;γι!ιπε!ι,εοπι ε πιεει!επε!ι πιπποείινεπγε, !ιεπαιι 
όπε!!ό !ίϋιθΒ Έ ιιιαγ εαπ ε ν6ι!ιειιγπαι , παπι 
ε !‹επγειόιιε!‹ ιιι!ειι!οπέεπε!νε! ιι!ποεαι ΓΜΜ 
Ιιεινε. Α νόι·πγεεοπγ ίοι·πιε!_ιετ τοΜπινο, παπι 
!ιέιι·οπι ιιιόποείινέιπγ !ιόριο!!ιαδ : ν 6 τ ιι γ π 
ποπγ ιι!!πγοπιό νϋτ!ιοπγι·όπιειπ!ι 
ν6ιιπγο;;επγ ιι!!πιιοπιό !ι ε π γ ε τ ό 
τι5εεπε!, Θε ι·ϋιιιγοπεπγ πέγειι!δ 
νι! ι!ιοιιγ- 68 !‹επγειιό-ιόεπεο!. Ϊἔγ ε: 
1810 ιιι·ε!!ιοποτι ν6ι·πγεποπγ ιιι!ιιι·οπιό να: 
!ιοπγ -ι·Θεπεπο! Ξ νόι!ιοιιγοε νϋ ι·ιιγ ε 
ιποπ γ (ιιι!ιαι!ε εοει!ειιποι‹!οε) ναι; ε ο!ιο!ο 
ιε-_ιει·νεπγ ε!ει.ι ε!6_ιϋνδ ν6ιπγοεεπγ τιι!πγοπιό 
πεπγιιιό-ι·6ειαο! = Η ε π γ ε τό ο ν ϋ ι· ιι γ ο - 

- Αππιπγεποπγ , π επιπ6πιιιιιιτ ε !ιειέι= ή · 



Κ6ι·-, ανων- 6ο ενό”ε2ετιιο· ΣΤ3 

νάτνἐιονἰΙοἔ ΜΜΜ ἴὸΙ0ϋοιιἰ, 

ε ο ο ν (τοοεοΙο οιοτοΙΙΙοΙοοο) νοΙτ; νόμο οπο 
Μισο, οπών 5 Μονιοοιοε Βοτονοο ο Βοιοεεόε 
ῦ-Η‹ οορνέο Ιιοι·ο0.οε _νοΙοοόεοΙ: Μ” ΜΙΜ Η, 
νότονομον εενεοΙϋ νϋτΙιοον·- έε Μιινοτό 
τόεε:οΙ = Ιώοϋοοϋε Με” Ιποονπούιοε 
ν 6 ο ο ν ο ε ο ο ν (ν. οοιπι·ο νοεν τνροοΞάοε) 
νοΝ.. -- . 

Α ἔν οι·ϋε ν6ι·ονεεεον Μ1Ι6ο Εν” 
Κόμο, ο Μι·οιοε τ. Ξ. νϋι·Ιιοον , Ιτοονοι·ό όσ 
οεοοοΙοονοόΙ :Μό ϋεειοώιοΙ. -- Δ νοτοοονοε 
νοτονοΒοον εοΙιει οτέεΙ:όροο, τοἰο£ όοο!!όΙοε Θε 

ο οιΕοοεοΙποτ 

ειοτοε ΕοροεοΙο£Βοο νεο ο Ιιο;νοποιοε ΜιοΕΕτο!, 
εοοο ο νόι·οοοο νο!. -· Α Βοονοτοενόυ 
ονοΒοον οεοΙ‹ οοοΙοι·ο- 6ο Ιιοννιοοι-νότνοονοοο 
_ῇὁο «Μ = - ε ο οοενοποιοε νοτονεν,εον Ιο 
ιότόΙοε οεοΙ‹ ο οοννοιόιοοο οΙϋίοι·οοΙό Μι· 
Ισποο. - Α οοννοιοι οποοοοο Ι‹6ι·νοΙοοοιἱ Ι‹ϋ 
ιοἔοΙαετ Ιε ιοι·οοιμ πιοΙνεΕ ωιω οοοιωνικ ζ 
Με ιοι·κο:Μ επ οτοέιοοι, ο ρὶτοο ον, ο 
Η ο ο νοτό ε νϋτονεμον, ο οο!ποι· 
ονο-Κϋιοε εδο ο οεοοοΙοιιν. Μἰιιοε:οο 
Κϋιοἔο!‹ σ€ν Δει·ιούεοοκοε τεοοετ Ιαέροοοο!κ , 
ιοἰο8οοεν ι.ι€νοοοιοο ενόΙκέτίοΙνοοποόΙ Μοιοο· 
ΜΕ; οοοϋΙ Μοτο Μτωεωκ , Μ” Ψ ἱ Η ο ο 
ιο05ωτώμε τοιοωεω ορο ωτοτόειοτεε ΗΠ 

- οσπάε, ιοΜδο οποτΙοιοο Ισ1οοεετοεν ωοοοε 
(Βκοονοοο1εω) εοι·οπο. -- Νοτια ΙόΙ.ειΙΙκ :ένο 
Μι·ΓοΙνοπο, τοο!ν οοονἱΓΘΙε οὅτνὶτὲ€ο 
Ε” Μ; πινω, φοιτ ο Π88ν0°ιό2. Α Ιιο;;ν 
πιέι ο Ιοετοοο Ινενεον 68 Ι‹ότ_ῇεΙοοειΕ !κονοοεΙε 
ννϋΒόι·ΓοΙνοοιο, ο ο ν6τοοοονοΙ, ΒοονοτόνοΙ 
65 ΜιιιΙδνοΙ ὶε ειοτοε 6οεπεϊϋ%όεοεο νεο; 
ιοὶέι·τ ΙενοΙοοο ἐε οΙν τόΒἰοεΙ‹ Μ!! ΙεποΙο, 
τοἱο8 οιοΕοοΙτ. Α οοεντοό: ΜΜΜ τό!κόΙειοε Ικο 
νομο ΒότίοΙνοοι ; έ οι οι·οΙνό ΚότοΙΚο£οπόονιὸ! 
Νοε, Μ οι ι·οον οοιοι οὅτνὶτἐιἔοι οομ. - 
ΒόΙοοννοποι --; οοενοπό: πει Η ο ο τ ιν ο - ν 8 
τ ο ο ο ο ε ε οΙ ; Ισοτεεεε οει€νοιοι - οοενοποι 
ΒὁτἔνΕΜμἐεεοΙ. Μἰοιοο€ν ο Κοτοεοε 
!ιοένιοό2Βοο εαπ ΜέονιἱΙ‹ ο ΜεΙιέττνοΚϋτε;;; 
@ν ΜΜΕ ο οέΙοεονοπο2 τα οΙορὶοοοι. ε ο 

ΙποιοΕοε Μένοπό: ο Ιιοτοεἰοοοπ. -- Α ΜΒΑ" 
ι·οοι ι·οεοΙνοε , Ιω Μο· εοιοοο οδτΙιοτομι εοιο 
Ναντ. Νεοι κοπο Μήν Βεοἰιοονἰωοἰ: οσον ο 
Ιο1ιοΒοε Ιιοννοιοο ο πω" ΜΜΜ ι·οε:5Ινοο. 
Α !ιοτοε ποιοι ποιο ΜΜΕ ο ι·ο·έ:'ιΙν νΞνδνέοεΕ 
ωοω; Μοοοι ο Ιεϋτοοεο Ιιο€νοτό: οιότττοεέἐ 
Ινοε' οποτε οόΙοοΒνοποι. 

νόμο ει. τών ο6οιεΙν Βονο!οιο:Μόεο 
Κωιοειοο, οιεΙνοΜπο οιϋονεΙνομ τοπιο 
ε2ετι, εΙοονοιέετ, όο _νεΙΙοοαιόΜ 
ἰΙΙοτὅΙοΒ εΗτοΙοοοο, 5Μ1Ι6οΒοοο ο οδτοοτομό-· 
@Με Μονο οιϋΚεόεοεοΒοοΙ: Ιοοιοο. (Μοὰὶο. 
.ΙοΠιι·ο. (Ιον Ε. Η. ϋε€οττεὶ0ο. Με” 1844. Μο. 

-· Ποτ.) 
Μο0ιοοτ. 

83'. Α ΒιιοΜΜοΒο φΠώι·ΙΜΒοη ο 
'νωνιιι6ιψι ποιοι Μοι·εοοοΙΙ ΕΜΠ ε" 
οΙδοοοετ οΙνοεοιτ ΠΠ ο Ιοοοοοὶ οτνοεἱ ιότεο!επ 

οΙδα 18421σειι, οπεΙνοοΙε απο» ροοήοἰ ο Ιώ 
νοι!κοπϋΚ: Α νοεοϋτέε εΙοοι·Μεο ε €νόἔνοιόὸνο 
τεΚἱοεοιὲοὁΙ ειϋΚεόμε οοοοΙε Ι:ϋΙϋοίέΙο _οΙ::Μ 
εοεοι εΙϋιτ. ιοποοοοΕ, ο οπο:: 

πο. νότοδοόε (ρΙοτοοτο); οοοεΙ: Κότ 
]6ἱεἱ οετοοι·οτεεοΙ:, :Ισ ΙεϋΙοοΜόε νεο ο Μέι 
των ΜΜΜ, νοῇοο ο 5οτοϋτω 1·οοοοι οπο» 
μοι οεοΙ: νότονοοπ3ε Με! οΙποιωιο8.2-ο ποῖο 
άοο νέτϋωΙόον οέΙΙκοΙ, νει" νέτϋτο!όον νο!ο 
οι 1ιιοπό σο? ο εΙ56οΒ οεοιοοο ω" 65 ετδε 
οι·νοΒέετ Μ· οἱ ο Μπεν, οοοΙδπ οΙονοΙοο; 68 
πιοΒοποο8.6εετο εοϋΙαεέεοε Β Πν ουδε έννο 
@ετ τεοοϋοΕ. Α οιέεοοΗ: πωπω ονόςιέε 
ιοοἔτεοὸίτ.Ξ ονόττοοοε2ετι, όε ο οεποε !κονέε 
νόι·νοειτεΞε οτοο ίε οΙονοΙ; ιἐε οπο @Με νότ 
οιοοιινΙεόε νοεπόεέκ ἰε οοοοιοο ε2οονοονέο, 
οοένοοο οιοοονἰεόν νοειτόεε Μου. Ιιοποοο. Α 
Βιιτοϋ8όε ο ΙΜ οοοιοΕοοΕ Βόι·ϋεοιέ_Μ: ὶΙΜὅἱοε, ; 
ο νέι·ιο!οΙοο οι ετσι ρὶτοεεέἔο, ο :Μια ιο: 
Ιόοοε οπ:ΙΙοα; οΙΙοοΒοο οι οΒννότ εοόονοἰ 
οΙειοΙ:οοοιοεο εεοΒόΒοο οι πο: εύροτΙΙ.εοΒο εΞε 
6εειοοεόεε νοοοοΙ‹ Μαι; οο νόΕτο!: μου οὲιοἰ 
εεοτε!‹ οΙδ, Μ! ε: ποιοοοεπωιωε @Με Νέον 

ο 



Η! πω, εναν- 68 ενιΜνειιοτιειι.° 

ΜΜΕ 68%!! Ηνσει οαουσιιΒιιι οσιιρόιι :ι νότ 
ΜοαΜ; @Με Βἰτοιινο8 ιι_ῇιιιιιτειέιει. 

2-οι·. νεϊτΙιιέιιν (ιιιιιιιιτιοιι), ω ΜΜΜ 
εόεοε, νει" ΙιοΙνΙιεΙἱ νόι·ϋτίιόεεΙε ΙιοιτειΙ‹ εΙό; 
032 "Μαιο ειόόε!Βόει, ό8 πιώ Κότιε!εΙ:οτ ὶε 
ο1‹οι, ιιιεΙνεΙ: ΒιιτειιιιέεεοΙ ίειινοΒοιτιοΙ:. Ειοιι 
έιΙΙειροι εΙότιι!τειιΙε ει: απο» εάρειάι.εάειι Δω, 
τιιεΙν!ιοΗάτιιΙ έῇιιΙέετιιἱ Ιιει_ιΙειιιι, ειινιιοΙ:ιοι;ιιι, 
ιόιιι€οε Ιρνοι:ιεό8., ο ΕότιοΙονιιοΚ ΙοΒιιιΙαιΙι-Ιι 
ϋτεε ἔνωιιοτυιιι ΙιοέιΙΜο.ι, ειόΙ‹ ιι=ιτόιεΙεΙ: ιιτιιιι 
ι·Βειδιιί Γ‹ιΙΙ;οΙέᾶ, ό;ινΙιόΙ ΕϋΙοαιοΙΒΜόμ Μι] 
Ι00ι€έε επι. πινω οΙδιόπο. Δ Ι‹όι·οΙ6ιτιιόιιν ιε 
υιφιιιειΜειι!εφΙΒΜιειν; πιω; ει ΙεἰϋιτἱτόεοΙ‹, Μι· 
π Ι-κόηοΙεΚιιοΙ: τιιιιΙόΙ:οτιν ῇεινιιΙόεέτ ΜΜΜ; Μ, 

ν ιιιιιι6ει;έΜΙ :ιειρΚειτ ιιιΙει]τΙουνόρρεπ τοεεπι1ι 
ΜΜΜ τετιὸΙ‹. Ε!Ιειιιιειι οπο! ε!ΙειιΚοεδ όνειιο 
Μπι αΐνει!ιτιειποιτ ΚεεεΙόέ Μ: ιοειι6 ι ΙιειοειιεΚ, 
όε ει Βόιιετιιέι Ισι2ιοειιιιιι6]ει. Μαι ΜΜΜ “:έ 
νόι·ΙιΜι·ιν; ει2οτιιιειτι νει!όεέ%ειΙ €υτεϋιέετο νο 
ιεΠιει, ιιιιιιιέιι ει: 8€νἰ38τι νέτϋπι!όιιν ιότιόιιι. 
Μ. Βειιιιιιιιι ε;ν Ηνοτι εεε·τοι ωιι Ιεϋ:ϋ:ιεό 
€εεεό, Μ! Ιιοεε2ειε ιάσι€ πετώ τιιέι!ινότιέε Ιώ 
νειΚοιπέβοιι ι6ιιιότιι Μιτιω·ϋΙόε, έε νόιΙιιιιιιν 
νήπια: εενΙιειιι νάτοεοπιό Μι!όΙτειιοιτ. Ηειεοι;ι!ό 
ορατό! ΜΜΜ 71.'τεινει·ε; Μ οι ει νόι·Ιιοοε:Νόι 
Βοικι!!νε15 νΙεεπιόΙέε ειτοιιπιόπινο «Μ, 65 
ειΙ‹Ι‹οι· 16% εΙδ :ι τοΙιειιιι) @Μπι Μι ει νόι· ει 
Ι:ειτ νιεε:οι·ιέΙιδΙ ΓοΙνι. Ηειτιιι:ιεΙΙΙ: οεοιοι Ηειιιι 
πισω Ι‹ίεὲι·ει Πι;νεΙοπτιιτιεΙ, ε 82 ειϋΙόε Μάτι 
26ι·τόιιι: ει Ειειει€ετ ΕεΞΙοιόιιΙι ειιόΙΙιιιιιόε Ισρω 
Με. τΙο ιιιεΙνιιόΙ Μέριιιι. ΤιιεΙῇιιΙ‹τ Ιιο€ν· ιε 
πιότε!ι. οι·6ε ν6ι~1ιοοενΜεο!ι ιτισ€οΕΜπι ιε ειδε 
έτϋωει ΜΜΜ οΙδ, πιο!ν4ιτ ιι€ν:ιτι σπιτι Βέ 
ιιιιειιιότ1 Γοινωιιέετι ιιτιοΙΙτιΜ: Μπι ιιιιιιιιιΕ πιο8 
€νδιι€ίωιιι. 
¦ 3-ειοι·. 8οιιγν όε έννέ8·νΙιιε'ιιιν. Μιτιιιοιι 

ΜΜόοδοιι ΕΜΗ νεο, Ιιο;;ν Ιιοεειειε έινέιένΙιι 
έιιινιιιοΙΙειτ ει νει: Ι‹όι·οε ιιι!ει]όοτιεόεοτ νε!ιοι 
ΙΒ8€έΐδί επ ΙιιιοιινίΜΙε ει Ι‹οΙόεοΙ‹ Μι. Μιο 
πιόπινοι; ει κινοΙν έα πώ πινειΙΙιεΙιέιττνΔιέιτιΔΙε 
Μάτσε ιιιἱιιὅεόἔο; ει Ιοι1ΙΙιότ :ιΙΙεροψι,-Μνέι 
Ιειιιιι.6εοΚ Μι. Υσι!όΙκιιι ει !ιοεειιιε όινόενΙιιιιιιγ 

Έ 

6ο Μ” Ι:ιεόι·οιόιορπεενιιΕι·ειι ΜιιιιΜιΕν @Μπεν 
ΓσΙιϋιιιιὶ, ιιιιιΙνει: ΒιιιαϋιόειιοΙ να” ἰέΙοΙὸεΙὶ 
ειόΙΙιιι6έιιεοι ι”ετινιι€οιιιοΙε. ΕΜΠ ΙιόιιτέιΙοιιιτιιιΙ: 
ο" ιιΙιιΙηόι ιιιιιιιιιΜι: ειδ ΙώνειΙωι6 ΚόιήοΙον: 
εεωεΙΒόε έιιιΜει·ειι Ιιει_ιΙειιιιιτιειΙ, ιιιιι!οιη Μάοε 
νομικΏ Ω236δέε, ιιό!ιο ε:όΙΙ‹όι·. Α. ΜΜΕ, όε 
τιιέε νόἔιειιὅοΙ‹ Ι‹ϋιιιινοιι πιοΒιιιιιοεϋΙτιοΙ:. Α :Μέι 
οΙνό!ειεπόεει €νει!πτειι Μέτινοε; έ8 3 ΥπθΙΜ 
Ιιιι€νεεινέιε εό!αιτ ιιΙΙορίτ Μ. Δ: οΙΙνετι εεει.οΙο 
Μπι Μενου ιΜιιΙπιεεειΙ: ει νόι·ΙιοοεέιιέιεοΚ, ιΞε 
οειιΙι Ισυνέε ιιιιι:ΙειΙνοΚ εΙΒιιΙιιιειιέεει ιε ενωμ 
εόμιο, ιέε ΙιεΙνέιτινιιΜετ Μι ειδ, ιιιοΙν ΜΜ 
Μ; σΙιειττΙιειι. Δ ` 

Εφο!ιΙ;ι ενόΒνιιιόό Επι ει Μνέ165Ζών 
εοΙαιτ _ῇεινί0._ῇιιΙ‹,,ι νων οι όΙωπιϋεόε 2500805 
νειΙιέιι. 6ε.επωωι ιιΙνο.ίδικοιιοΙ, τΙιοιιιιι-Γοττό,ιειν 
Μ, £ειτιιιι€ε-, ε Μιιο-Γϋ:οτιοΙ οΙόεεείι_ῇϋΙ‹, ρω 
Ι‹ετ εΒνοιιΜιιμ πω! ιιιΙώΜι ειένιιιέιεεεΙ Μπε 
Ιώινο ειιινότι; Ιιιιειιιοε πω· 11°ιιέ€ ει πιεσε Μι· 
(νιιιιιπι ΐοι·ι·ι), Μπακ! ειέιιεενειε ΙιιιιιιόΙοι;, ει 
θνοιιιοτ-ει·ϋεἱιϋΙ‹ι 28οπείιόΙε, Μι; ο ΜΒΜ” 
Θνόπι€έιι ιειρΙειΙόι ότι·ι-ιιιιι, τεειπιο:ΒέεοΚ, Με 
.μι νει€-ν νοεδνιι-ίϋτειόΒ, Βόν!ιοιόΙιι εΙ!αιιιιιιι 
Ζω ει». 

4-8281°. κωνειιν. 8ιοι€ιό ενεντευ αν 
ων 68ειειίϋ%έιει ει νιιιινων ΜΜΜ όιωεν 
εεινειε Βόνεευτιν ~- €ιιιιιιιιόε - ΙἐΙοΙὸεΙἱ πάζ 
Μινι τοΙιειιιιιιι ΚόΖων- ΑΖώνθ 65$$Μ$Μ620· 
τέιιιοΙ:: ει Ι‹ειιετΙ ειότιειινειε ΙιιιπιέΙοΒιιεΚ, όε 
πιεσε ΜΜΜ ι1088285 Μοι€ τϋτιθΜ Μ82Πωδιΐ-3 
€ν;|αεη. οΠοι·τιιιέΚ ει ίετινιι€εώ ΒιιιειΠιέει το 
ΙιιιιιιοΙαπ ιι Κ68ΖνόιιΥΘ8ΘΕτὅΙ. - Αν 682Πώ 
Μπι (νιιιιιιιι ωιωιωι ειιιιιιπιτιειΙιε) Με Μει 
Βο1ι!σειιι, ιιιιιριό1ιοτι Με οεορρειιιΜΜ Μπι Ι. Ιώ 

· ροε !εθνίόιιιι ει ΜιΙόιιιιειιιι1 Ι:ϋεινόιινω Μότ 
εεύτινι:. 

6-επιι·. Α ειινΙιο_ιοΙι:. Βόεετι :Η νειιι -6ε 
τιιοι·νο, Επι” ει ειίνιιιι_ιοΒ Βιι:ειϋιέει τοΙιειιιιοΙιειι 
οΕο:ΙιειιιιιιΙε; Μι!ότιόεοτι ο ε:ίνιιοΙε τύΙτειι€ιέΒόι 
ει Βιιωϋιόε ενειΕοιή οιώιιειΚ πιτιιέΚ. Ε. ι·όε2-_ 
Μπι Ρι·ειιοιιει-οτ82έι8Βειι Μ1ΙϋιιίέΙο νέ:ΙοιιιόιιιινοΙ 
νειιιιιειΕ; ΑιιιιιιιΙ ει:ι1ιιειι, Μ” ει τιι!ιοιι€όε νει 



Κ·6ι·- , θε 8·φόωνειατειι. Ή!! 

ΙόΕ·ιειι €γειιιτειιι οΙεοι €ιιτοϋιόετ *); ι·ιιια!ω.τ Ι.οιιιε 
οΙ!ειι!ιοιό νόΙοιιιέιιγΙιετι νου. ΚόιεύΒ Ικίνι11 
ΜΙϋιιΙιετι ΙιεεουΙό ΜιτϋΙπιέιιγοΚ ΜΜΜ ΒΟΙἰΒΪ 
@στο "έν 2.ιιΜιι;όεο ει ειπε 11Ι.ιέει τοΙιειιιι 
0ιδ!ιοπέιεέιιιι; Φο ειιιιιόιι ει·δωΙ_ιεε οΙιειιιιΙ Μέρ 
1ιοΕι Μ! ει νέι·ιοΙυΙόειιειΕ 68 ἔιιωι-ϋτόειιοΙ‹ που 
ΙκόιιοΙ:, ιτιο!γοΕ ει νότιιοΕ :π ει€γΙι6Ιι Πεπο 
Γο1γάεόι μιιοΙιέιΙ:; @Η ει επίνωειιΜε έε ει ΜΙ 
Ιοιπγι1!ς ΜΜι. Α τυ!ιοιιεύειιοΚ Ιοιένεε:όΙγοεΒ 
ιιοπιο ειπα :οικω €γιιΜοττει νόιιοΙιιΙάει Μυο 
ιιιό:ιγοΕτε; Φο ιιιιιοε οΙγ ε:ιντέιΒιιΜει ιιοΙιειοΒιι 
1ιιιιιωΙοιιι, να” ΜΙΙοιιηϋ-ΙιιΜ Μαι, ιιιεΙγω 
οι εποε ΒόΙιοει ν6τϋεεόΘε, ει1ιικιοεειέιε ε ιιιιιε ευ 
ΜΜόεεοΙ ΕοιιγοΒοάδ Μι·ιοΙοιε :ιο Ειεότιιόιιε!κ. 

θ-ειοι·. Ι:οτιι-οτὅτετόεοΙ‹. ΕιοΒιο Μπιά 

ει2οΙ: ει!Βει!πιειιΙιωόΙ:, :οικω :ι ε2ίνΙικόι·οΚιόΙ 
πιοιιόοιιιιιΙ:: που οτὅτοτὲεοΙ‹, ιτιο!γεΙ‹ ει νότ 
τιεΙ: ει: ει€γΒόΙι νίεεεειιο!γέε:Η ΙιόιτέιΙτειψ'ι!ς Ιιει 
$έτιγο58Μι Μι ει ειιτειιιτόειιοιμ ιιιιιιτ που ενό 
τοιόεεΙ:. ιιιοΙγοΙ‹ ει ιιωιωκ έΗειΙ νεπτεττ νότ 
ιιοΙ: ει τ6ω16 ιοάιιΙάεέτ εΙὅεεἔίτἰΒ. ΒΜέιι Μι! 
ΙιιιιΙ‹ οΙγ €ιι€ειϋτόεοε εεετει, ιιιοΙγ εοΙιεε ιιιτε'ιε, 
νειΒγ Ιιοδγτο Μέι. :Παπ Μια νοΙτιει Μ; ο! 
ΙειιΒοιι €γει!ιτ:ιτι ]ὅτιο!‹ εΙὅ Πγ εεειεΙ‹ ει Ιιέιιγε'ιε 
:ιΙ:Μ. "Η ει ειέΜοιέωΙεΙ: :Μπι οι·ίότοιέέ Ικό 
·άετΒειτόΕιοιι, ε:ϋΙέε Μια, ιιεΙιέι “Μιὰ οπισ 
ΙόεοΕοι·, (ΚϋΙι686ε ειΙειΜ: κ). - 5ὅτ ιτιιιιάειι 
οΙγειε οι·δτωόεοΚ Μια, ΜεΙΥΘΙσιέ! ει ΙόΙοιαο 
ω» νἰὲε2:ι ΜΗ αιττόπωτιιι, ε ι" ει νέτιιε·Ε 
νιεεπιίοΙγέιεει πιοιζΒιιτοΙτειιιΙ:. 

_ 7·82€·ΙΓ. Α Ιι:ιβεέιΙ-οο!έιιγοΚ ΙιοτοἔεἑΒοἰ. 
-- Εκει οΙ‹οΙ‹ιιεΙ: ει ἔιιιειϋτόετοἰ ΙιοΓο!γειεει 
ιι6ιιιωιι νι25εόΙΜο!: Δω ΒέΕεόἔΚἰνϋΙἰνό ω 
..Μι ω. Νώε ιιιιι€ιιινι ί;ειιέΙτειιιειΕ ειιει]52άΙ 
σιάόιιχει!:, ιιέΙιει ει Ιο;ΓζιιοτιιιιΙιΙι ΜοιοοεΚόΙ: νοΙ- Ξ 

 

ι 1011 ΒιιΜΗ.όειιοΙι ιι ειίν ΙιεΙΒιοιιιι·ει τιιΠοιιε656-· 
νοΙι ϋεειοΓϋε86εέτ ει: ύμιΜι Μ6Ιώοιι 1ιιιοιιγί 
τω: Μ: -- ΜοΙιι· :ιι θεωρω· Ιι0ΕἱΙ8ρ]όΙ1€ιιι 

¦ 1840 , Μ ει Ιι ει τ. επ Αι·οΙιινεε Βόιιόι·. ]841. 
ΙειρΜπ, ΜΗ "Β6ιιιιιιιιιιιι Ε‹1ιιιΒΙιιιιΒΙιειιι ε” 
ιιειρΙύ!σεω Έ841. - 

Με ωοΒοεοιιωειιΙνει(?) - »Με ε" ΙιιΜΜι· 
τέι·έιιΙεικνοΙτ Μου. Μέε, ίοιιτοεειΜι 8ϋιιοπιέιιγει: 
ει€γνοΙδ ΙίιέγυΙόεει, τιιοΙγ Με (?) ώ οΒγειοτε 
ι1ιιιιεΙ οΙ‹οιειι.ει ιε ΙεΙιετ ο Βιιι.ειϋιόειιοΙιτ. (ΜΜ 
ΙιιιοΙιοι· Μι· ι_ζοεειιιιιιιτοιι ΜεάΙοιιι νοιι 8ο!ιπιιιιτ. 
.Ιει!ιτειιιι€ 1843. ΙΜ. 38. ΗΘΗ. δ.) 

ΝονειΙκ 8. 

88. Με” οικγνΜΙι6:Ιιωπ ΝΜ"Μπ 
ΙοοικηιοΙόιι οι·ωΙτιι6ηγοϊπιο!ι πιό1· 
ίάιιγΙ:Μει: Ψοετ ΚάιοΙγτόΙ. Α ειοι·ιδ 
56 ιτΙϋΙι ει€γνί2Κότι οεοτει ειόιιιΙό! ο!ὅ, υιο 
Ιγειικειι ει ίο]νίιοεειροΙίιε ΚϋνοτΒοιὅ ετετΙτιιέιιγ 
ιιγεΙ ΜΜΜ ΜΒΜ: Η εεετΙιοτι πιιιι6ιέιι·τ ετώ 
τέτ ιιτειιι Ι‹εόνοιὅ εἱΙαιι· ιιιιπειιΕοιοτι; 40 εεει 
ΙιειΙάΙΙειΙ νόμδά6τ.τ. Πο" ει:οιιΙι:ιιι ο Βγόεγιτέε 
ο Ιποιο;εόΒΙιοιι ι6ΚόΙουε·ετιοΙ: πιοιιιιετΙιιιεεόΙ:, 
ειΠΕεόεοε , ΜΗ ει Μαη ιιιιΉότ ιιτέιι ιιιέε _ῇό 
«Με 528Ιιι εΙδιτ €ειταιεεέΚ; Μέι· Νώε ο Τό! 
τότει ε-Γ6ιιοιιιιΙιιοτι 18 θεοι ω" 4.-Ιιειι οε:ιΙ: 

@κι τόΚόΙοτΙειιϋΙ, θ-Ιιοιι ρωιΒ όρροιι πισω 
ιειτΕειτοιι ιιιει€. ΜπιΜιιοεειιι Μπιτ πιίιτότ ιιτε5ιι 
@Με ΙόιειΖόΙει€οε 38νι1Με Ι:ϋνειΚο:επ ; αιἰτιΗιοἔγ 
ει νίι;έγιιΙοιιι ιιιιιιτ1οιιΙαιι· ό8 ειιιιιἔιΙ εγοι·εειΙ:ιΙιειι 
Μινι νιεειει, ιιιειιιιέΙ ΉειΙει·ει!ιΙιειιι ΜΜΜ: νόΒ 
Μι ιι ΜΜΕ. Α ειιιι·Ζό ιοιιέι ειοιι οικο!ιιιιέΙ 

ίοενει ει Ιοοε:ιροΙέετ ΜϋΙτ ει€γνί:ΙσότΒειιι, ιιιιιιτ 
ειιιιιειΙς έγόΗΜεάτ έρροπι ε!δ ιιοιιι Ιιοιό ε !ιο 
εξοτιτει!ειιι εεε” τ6!‹όΙειοεοιι εΙνοϋ. (Ι..οιιτΙοιι 
Μ. Πει2οιτο ΑΡΝΙ 1842 ε θετοι·. ιιιο6. Ένο 
οΙιειι·εο!ιιι. 1843. Ν-ι·ο 1. 

. .Μο_οιιιοι·. 
σ! - .Η . . 

80. Α"ει&μπι 
ΜΗ; Μ. Ωι·οοιι-ι.έιιι. Αι.8281°Βί5· 30.6ΜΜ Μι 
οΙ6, πιοΙγοΚτο κειωιω26 έειτονέιοΙοιι. Με» 
ριι_ῇιι. Α: :ιΒγε.ϋαιιΐΒ εγοι·πιοΚοΜιόΙ ειιιέιιγΙειε 
8γεΚ:τοΙι!ιειιι ίοι·ιιιιΙειειΕ Μό. ε ιιειΒγεόε., ΙιεΙγ 
όεε2έπιι·.=ι ιιέινε @κι Ι‹ι1ΙϋιιΙιϋ:ὅΙ‹. Απ 88Υ όε 
Ιιέιτιγιιι ΜΜΜ" ΙοἔΜεοΙιΙ› Ειοιιοπειιιι νέιΙιοπέει. 
εειιιι ττιιΜιωΙε; ιιόΙι=ι ει2οιιΒιιιι 02 ιιτο!εόΙτ ει: 
ειΒγ €γιιι·ιιιέιένειΙ οι·δε1ιοι;ι δεεΖοΗ5%νο, νόι·ιοΙνο 
όε ιιιεΒνειετει€οάνει τοΙέιΙΒΜα!:. Νόιιιιι1γ ι θ8θδθιέ· 



276; ΚόΙ.“ί εγόεγ- 66 εγόησεοι·ιειι. 

Μ» ει ε" εγιιτπιέιει ὶἔειι εΙΙόεγιιΙνε, ιτιιιιωεγ 
ρόρρό νόΙτοιωτνει νοΙΙ. 

ΟΙωΙει·ει ιιέινο οεειΙ: ειιιιιγϋ. ιιιοιιόΙιειιιι, 
Μ" 820!! Ιιο$ει€εόε ιε υΒγειιιειιοτι εΙειρΒει]ιόΙ 
ειέι·πιειιιιμ ιιιο!γ πιέε όιοτιιιϋνοΕΙιοιι ιει Βϋπιδε 
ΙοτέιοΕοι ί6Ιτόιο!οι. ΕιεΙ‹ ιιιιιιιΙειιΕοι· ιι πιο!! 

όε Μ8ϋτοΕΜπ ιε ωιιιωιωι, ε Μπι τἰτΙώιι 
νει!εωε!γ Βονοιιγ 1›6ιι‹ιιωΒ Μάτι ι.έιιιεάωΕ. Α 
Κάτιο!οιτ ω” Ι(ϋΙϋιιίέΙέΚ, έε @αι ι·οιι6οτΙοιιϋΙ 
ίο!γιιειΙι Ισ; δ εεει.Βοιι όρρειι εειιιιιιι Μο εοιιι 
ΙερειειωΙωιοτι ει:: ειΒγ1%ιιιωΙοιιιιιεΙε, Β-Ειειιι σεπ 
ρέιιι ίδιύ_ιέε νότοιοιτ έειτο; Μιότιο!οΙ: Μπισιοε 
68 Μονο” ιὸὅειιιΙςτε Πέφτει οειωΝιειιιιειΕ Μ!. Α: 
ε!εδΒοιι, πιοΙγ ειιω6ϊ -· 'Σ εειτοπιτΙοιμοτι 
Με, ε: ιοΙωιόεεΙ: 3 οειιεΗγΙ:ιει εοι·οιΒιιιόΕ, ει 
Μια ει ΒοιοΒεό8 νε" ίόΓέιέιεεειΙ7 να" Βόι 
σεϋ1:Ιιο!; πω! ειιοιιιιειΙ ειόΙΙιίιόόεεοΙ ωσ6σει. 
ΑΙιονοιιγ ἰὰϋειειιιϋειιιζ ιιιο!γ 30 «κοκ κι” 13 
ειοι· ιερειειωΙωιοιι ,· πωσ ω» νέιΙιο:6Ικ έε 
τειι6ετΙοιιεΙε ει _ιεΙοτιέεοΙ:, ε ιθΜιέ ΒονοεεΜιά 
ε Ιιονοιιγ ειΒγνί:Βόι· τϋιιειοἱΜ: ΜεοιιΙίωιιειΕ, 
πιο!γοΜ.ϋΙ ΙεΒἰιιΒόΙιΙι εισΒάειε:ετϋιΙειιεέΒϋΙκ ει. 
πι! ΙιϋΙϋπϋϋιιιοΙκ. Α ΕότΙιετέτιεπ @μια ε: οικ 
Μ! Ξεοτι ιιεΙιέι. Α εγόεγΙιέιιιέει·6Ι, ιιιοΙγ ιε 
Ισιι 1ιοτεεεόεΙιειι οεειΙι όνό Μισο, Ιιενεεει 
ιιιοιιτΙΙιειιιιι. Ι.εει6Μι Μαι ιιγιι_ιτοτι :Με ο 
8οιιγ-ειέΙοε ,- ε ιιιετεὸειιι‹ιό ΙιόΙγειεΙιιιιόΙκ. 
(θειεττο Μέι!. 6ο τα” 1843. Ν-ι·ο. 3. 68 
(δεισ. πιώ. Ψο0ΜιιεοΙιτ. 1843. Ν-το 8. 

Μεσιιιετ. 

Π”. Πωιώιη ῇοΒγιο£οΙι πε οι». 
σΙΙΙΙι οΠιότΗιΜα 88:81; Μ. ΙΜΒετ-ιδΙ. 

Α ΕυιγίιΚ-, τό!κόΙι-, ίειι·Ιωεο!ιοιι ΜΒ. ε!δι6νδ 
άϋΙ:Ιιστ «ει» οΙ‹οΙ: οποειιιιέιιγο, πιοΙγοΙ‹ και” 
οΙδΙιόειιιδΙ:, νειΒγ ΙιϋινοιΙειι Κόι·εΙδιιοιόΙε. Με 
επε'ιιιιοΜΚ Μιάου ει ω;" ΙιδεόΒομ ‹Ιο @μει 
Ιειιιιι!; ιιιοτι ο Μι· ει πιοΙοε ϋν Με" εοΙι!κει! 
ι·ΗΜΒΒιιιι Μι Μέι, ιιιιιιι ΜΜΜ, ε Μ: ἰε 
€γεΙιτειιιΙιειιι ιέιΙΙιειι, ιιιιιιτεοπι ιιγόι·οιι. Με ει 
πω” ΙιιιιοΒ εοφ οΙ:οπει ο Μα; πιο:: ει: ει 
πιειςειε 6ιειειΕοτι ει Ι‹ιιιγἐικ, Ισι·Μιεο!ε ε ι·όικέι!κ 

πο" ιιιοιιιιγιεόΒε ιιιοΙ!ειι ω" τιιιιέιιι, να” 
όρου ιιοπι ωρειειαιΙΙ.ειιιΙ:. λ ΙοειδΙιΙ·ι ωροεπε 
ΙετοΙα Με πιιιαι8.ιπι!κ, Μ” ο Ιιότ Μίοι!όόόεέ 
ιιοΙ‹ ΙσΒιιιιώΒιι Βοάνοει ει πιοάνοε !ιι6οΒ Μέι; 
ιιιόι·εόΜοι, ε ει ΙόΒιιιόι·εόΙ:Ιοτ ΙιΜοΙοιιι νόΙτο 
πω, ΙεϋΙϋιιόεειι ει ΙιἱἀοΒιιοΙ: τϋἔιϋιι ιιιοΙοεΙιει 
έιαιτιοιιτε. Λ Βιιιγει!ειιεΙ: Βιιι·ορά!ιευ ειο!ώεεέι 
ΜΗ τοι·ιιιόειο: οΙΙοιιι ώρΙέι!όΙιε ιε ασια ιεΙιοι 
ειτε; πιο |κϋινο1Ιοιι ιιειιιι ιθ_ιιωιι Η ;ι κό". 
Ερμου έι ΜΙ ει ιιοιιιι ΜΜΜ Η Μπι οΙόείΙ.ιιοιό 
εέι·ο ιιόινο ιε. Πει οιοιι δειώιι ΐ6!Βοήοάτι Ιά 
οΙόΒιιόεόιιοΕ ει·ί$επιικοε ι;έιΜεει ειιιιιέιΙ Ιιιιοιιγο 
εειιιιιειιι ε!ὅΙιοιειιιἀῇο ει εΙϋ!ι Μ3.6ι·όσότ, ττιειιιιέΙ 
ιι:ιεγοιιΙι νοΙτ ει: ΜΜΜ, έε ιιιοιιιιόΙ ιιιΕπιιιΙι 
ειϋνειΚειιοΚ :ιΙιΙιοι ιιιέιε ιιιιιιιΙειτο!: Με, ΡόΙ6ει 
ιιΙ Μι·ει€, ει: 6ειι.ϋπ Ειο!όείιόεόιιοΕ €έιιΙόεειΙποτ. 
Β: υιόΜιι οιι ἰΒοιι εο!ιειοι·, Μ πιιιιά_ιέιτι πω» 
:ι άϋΙιόεεόδοι, 0ο »Με ΙιότοΙ‹ειι Ι‹6ροε εΙ6Ιιοι 
ω ει Βιιιγά!κοιι, πιο!γ Ικόι·οε έιΙΙειροτΕισιιι Μι ο 
Ι:ιιιγει εότιόει οΙ:οι ΙιειταειέιΕισιι, ει Βειι·ειροΜ: 
εο!ι όρροιι ποπ Βόνοι!ιο:ιπέυγώκει νοιιΙιεπιει 
ιιιεεει ιιτέιιι, ιιιιιιτΙιει ιιΙιει·ειρό Καμ νεειοι.ι 
Με νοΙιιιι. Α: οΜϋΙι οι::ιιιιΔΙ: ημισυ” εο 
ι·οιστέΙιει ωι·ωιι!ι οπο! ειιοιι 16η ιε, πιιτΙδιι ο 
εισραιώ ωωιοιι6ι, μ6ΙιΙέιιιΙ ει πιειοόΒόΒόΙ, 
οΒγειει·ιο ιιιιιιτΙοιι Μι ετϋειειΕιοεειιι εΙνότει 
ΜΕ. - - 

Α ιιιοιι6οω @οι ει ιοι·ιιι6ειοκιειοΒσ6οεη; 
Μι: έΙέί άΙ!ειτο!κοιι νεειοττεόεει ποιο Ιιοιιι:ιΙ: ιι-ι- 
»μου εΙδ, ε πιόειε :ιιοΙ‹οιι ἰε ΗΜ οι πιὶτιτΙ 
εισυνάιιγοεειιι, πιιιιά _ιέιτνίιιιγι!ει8. Μάι: οΙωΙ: 
ιιιιΕ Με!! ΜΜΕ ΕϋιΙιε _ιόιιιιιόΙ:, τιιο!γο!:, Μπι. 
Ιιο€γ ιιἰιιοεειιο!ε ΜΓιιτΙεόεινο, τ!ειο:ο!ιιειΕ ιππι 
@κι ραΜετοΙό ΒγόεγιιιόιΙάει!, ε ΓΘΙιὸ8Ζ8Ι3ἐΙΥ0Ϊ£ 
μι. Α νοειειωέειδΙ όνό ε:ειΙιά!γοιε ειΙΒειΙιιιει 
πιω ωιωι οειιρέπι οι οιιιΙιοτοΙ: ειοιτιειόόεέιεει 
Μπι , ε νοΙϋΙκ οΒγϋπ εΞΙδ έιΙΙειιοΙσει νοικιιΙποιό 
Με ιιιεΒΙεινόιησ; 1) Μ” ιιιἱιπὶποπ οΕοΙιιιιιιι 
Μάιο ιιιιιιιιαι!ιιιιιιμ πιοΙγοΙ: Ικόι·ι·:ιιι !ιει]Ι:ιιιιοι 
ιιιεεειΙειρίιΙιειιιιέΙι; Σ) ιιιιιι‹1 ει:: οΜνοΙἰωιιὶ, ει 
ιιιι ο ειιιιι6εεόεει ΒιίειΙ666ει·ο, και" Ιπιτ.6ι·όει·ε 
Μιι!ιειιιιό. Ι.ωδοΒγειοι·ϋΒΒ ·όνό οει!ιδι νοΙιιει 



πω, εγό;ιγ- «το Βγ68γεεοιτειι. Μια 

τει·ιιιόειοτοεοιι εε ε!!ε_το1‹ιιε!‹ οδό” τη· 
!ιτεεε, ιιιε!γο!‹ειι ε εεε όιιΒόιιγτοεειι ΜΜ 
!!!:; (το σε: εο!: τοΚιιιτοτ!ιοιι ιιειιι ε!!ιε!ιιιει!ιετό. 
Ηειιοιιι ε ιιιοιιι!οττ πιω !‹!ν!!ιοτ!οιιεόεἐε ιιοπι 
πέιηε Κ! ειοιι επιιιότ, Μ", ειιιοιιιιγιι·ο !ε!ιοτ, 
!ιονοε!ι!τεϋ!ι ειοιι ε!!ετο!‹ ειειιιετ7 ιιιε!γο!ιοιι ε 
νοειεττεόε ει·όόότι!εε !ιιεεο!ιοττ τ'ε)!όόιιι. Α Ισι 
Με !ι!!ιετ!ειι πω” επειιιε το!ιετ !ωνοε!ιίτοιιόό 
!ειιιιο. _ (5ιει·ιό ειοι·ιιιτ ε ννϋιτειιι!ιει·Βι κει-ει). 
εεε!ιειι !ιόεόρ εεειιιοτ νόνε 7420!) !‹ιιτγε Με). 
Εεο!ε !κονοε!ι!τόεόι·ε ε ιιεεγ !ιιιτγε-εόό!εωο!ιτι 
πω; τ”ό!τόνο, Με)! οιοιι ε!!ό ε!ό! !ο!ιοτεέε!Β 
!ιενέε τ”ό!ε:ε!ιεό!τόε τόττόιι]ό!!. .τ ιιεΒγ Μό 
ιιιο!!εττ ε:οι€οε ι·ειιιιότι ῆἔγο!ειιι ιιιο!!εττ τει· 
τεεεειιε!‹ ε νοειεττεόετό! !ιόιιιιγο!ι!ιοιι ιιιε8!εροτ 
!ιοτόό!ιιιτγε!‹, ιιιιιιτ ε !ιόιόιιεόΒοε (Βρἰτε) --_ιιι 
!ιέιεε!‹ιιτγε!ι, !‹οιιιοιιτ!οι·ο!ι, εε τιιέει:όι·ο8-!ιιι 
τω; 68 τιι!ε)ι!οιιοεει!ι τειτοι:ειιε!ι ει!ιιτόιι ε 
ιϋ5“ τ'ε!ό!ετ “τοι!ιο τ ε!εττνι€γειιιι 7 .τι τ'ε!ε!ιιΠϊ 
!›ε_ῇι·ό!, ε!‹ει· όιι!ι€όιιγτοεειι, ε!‹ει· πιέιε!κόιιτ τιτ.ϋττ 
τι! Ε! ε νόειοττεόΒ !ειιτγέι)ο!;οιι. --- Β ιιιε!!εττ 
Μόνοττιο:ό !ιι‹!ἰτνειιγο!‹ετ τοειειι εεει·ιδ; 1) 
Μιιιι!ειι Κιιτγει-τιι!ε_)όοιιοειιε!‹ τόινότη·ι!όε !ε 
€γειι ιιιοε!ιεεγνε, !ιο8γ !‹ιιτγε)ε εεειιιειε ο" 
ό!ετ _όριτοεεειι, «Θε εε ιό !‹ει·!ιειι τεττεεεό!ι, 
ιιιο!γ!ιοιι ε !ιιιτικε, !ιε ιτιεεόετοεει!!‹, ιεττετειι 
ι!ό !οι;γοιι.ι Σ) Μ!ιι‹!οιι !ιιιτγε-τιι!εμ!οιιοε ειόε 
Ιιϋιιτοτόε τει!ιο ε!εττ Ιιότε!!πτεεεό!‹ !‹ιιτι=ἔιῇετι 
!ιε οεε!‹ εεγ!!!εεό Βετο;; τε, ει ό!!ιε ν!ιιιι! (ε 
ε τοπιάότ5ύε ότι!!! !ιι!ιετό!0ε )ει;γιό !‹όιιγνοτ 
νωπά ?) δ) Θοιιόοε!ωε!πιτ Με!! ει·ι·ό!, Μ" ε 
Κόφι ε τειιόεε τό!! ε τενεεει Ιιεεεεε ιόε)ε 
ει!εττ πιιιιόοιι ιιιει·ε!κοόεε ιιέ!!ι!ι! !ιόιόε!ι!!ιεεεοιι. 
4) Πε ο” !ιιιτγε ιιιοετ!εόιοττ, πιό! τι τοπικ! 
όι·εόΒετ τϋετέιιτ τιιόόείτειιι !πο!!7 Μ" οι ε τό 
!6ε!οεοεε!‹ ιιιοεϋ!όεο!‹οι ε Μπι! !ιο!γοε ει·ε!ιιγ 
τε τ1€γε!)οιι. ό) Α ι·ειιόόι·ειέ8 τει·τοιιό!ι ε Ισι 
τω( ιιιόε!όνό ειόπιε!ιο! )εΒγ:ὅ-!‹ϋιιγνετ ντιιιι!, 
έ:8 ιιιιιιόειι ό!ετ!ιοιι !ιε€γοττ !ειιτγε-!κό!γό!ιιιε!: 
τϋετόιιτ ε ν!!εει·ε !όττο ιιτέιιι ότοι!οιιιοιτ Μ!! 
πγε!ιε!ιε ε!!ιε!ιιιεειιι, ιιιο!γι·ε ε τιι!ε_ιόοιιοειιο 
νε !οΒγειι Με. ΕΒγεποιεπιιιιό τεττοιιιε!ε πιε 

€ιι!‹ετ ε !ιιιτγε-τιι!ε)όοιιοεο!ι ε τοιιόόι·εόΒιιό! 
)ε!ειιτειιι, !ιε νε!ειιι! ιιιόόοιι !ιιιτγειο!ιετ ε!νεειέ 
τότε, ε: ιιι!ιε !‹ιιτγει·ε ε!‹ει·ιιε!‹ που!. ταου!. θ) 
Βόιιόόι·ι εεε!ιε!γ, ιιοιιι !ιιιιε!ι !:ιιιεἱ‹ εε_)ετ τεεεό 
εεε !ιετει·οι:ε ω, ιιιοιιιιγι !ιιιτγενε! Β!ι·_ῇοιι. ?) 
Μ!ιιε!ειι εεε!ιεόοτι τ'ιιτ!ωεό Βιιτγε ό" ιιόεεεεό!:, 
ΜΗΝ: εοιι!όό, τω!!! εε Με τι ειτε ιιιοεό!ετ 
!ιεεεό!‹, εότ ε τειιόόι·ΒόΒιιε!: !ιότε!εεεόΒε Ιο 
Βγειι ω» τοπικ!. 8) Α !‹ιιτγε!‹ ιιγιι·όεε ειτε! 
όε:Εοι, τό!!›ειι, όε τενεεεεε! ιιιεε!εΒγειι τ!!τ 
νε; ιιιειτ ε !ιιιτγέι!: οι Με! ε !όΒ-πιόι·εό!ι!ετ 
ιόετϋιιι νε!το:ετέιιιε!‹ τότετιιε!ε Η, ε: ροότε, 
ιιι!ιιτ τιιά_ιιι!:, ε ε!!!!ιοτ ε!ό!ιοι!ιετιε. θ) Μπάση 
!ιιιτγε-!ιἱιτο!‹οε ε !ιιιτγό!ι!ιε!! !ιέιιιόετό!, πο!! 
νεειοττεύθόιιο!ε ο!‹ε!ι·ό!, όειιιεττετό !ιόι·τϋιιοιιιό 
ιιγειι·ό!, εγόἔγἱτἔιεότό! ε τἱεετνἰεο!ὅεόἔ έι!τε! 
!ε!ει!ειιόό τειιιτιιιειιιιγε! !εττεεεὲ!‹ ε!, έε Πότε 
!εεεόΒο !ε;γοιι επ ιιιιιιι!!Β !ιεεειιε! τει·τειιι. 

Α Η ε!όττ ε: ιιιόιτνέιιγιοττ ι·οιιτ!εεε!ιε 
!γο!‹ @κι !ιειιιόιιγο!ιιιό!κ τοτειειιόιιε!ι: Βοιιόό!_τιι 
πιο8, Με), ε !πιιτγε νε!όόι τοι·ιιιόεπετόιιό! τομεα 
ι·εεεόοιό ε!!ετ, όε νεεεεττεόΒι !ιοι·ε!ιειι εεό 
που νιεειοιιτ επέι πω. (Ιε!ιι·!ιϋο!ιοι· ι!ει· Επι 
ιι. ειιε!ειιόιεο!ιοιι εεεειιιιιι. Μοό. ν. Ο. 8ο!ιιιιιότ 
ιειιιεεεεεεεε. Ν. ν.) Νονά!! ε. 

θ!. Α “πιο” Ιιτιιι_βοΗ αΙΙόο1ιε;[, 
πε!π" 8·γό;γειιοι· ει: ο!πΗΠι οΠοπ: 
(Νόντε!ειι!!!) -- Ρει·ιε!ό!ιεπι ε νεειεττ !ιιιτγε!: Μ 
ιερεεε ο!!ειι, !κόνετΚεεό εεεπιέιιγ τω, σε)! 
!θειι οεγειοι·τι, ι!ε εἔγεεειειιιἰιιό !ιετειιγοε 
ειιοιιιε!‹ )ιιτοττε!ε ιιγοιιιει·ε. Ε" νοεεεττ !ιιιτγε 
!ιόεεε!εό οι” ι!!όο!ε)έγει!ιε, ε οττ τιιοέ!ιετερ 
ο!" ιιιιιιι!ιεετ, ε κι !)ε‹!τό!ιειι ε!ειε!εό, ε! ε 
εενει!ιειι !ιο!ο εει!ι ει” ο!ε_τοε !‹ε‹1!ιε. Ε" πιε 
ε!!ε ιιιιιιι!ιόε Με Μ, ε ειοτοιιοεότ!ειιιιε!: εε 
δό!γότε !εειιόό, ε ε ιιι!ιιτ ε !‹ιιτγετ εεγοιι ε 
!κει·)ε !!τιι!,' ε: ότ !ε ιιιεε!ιετερ)ε; ε ε ειόιτόει 
!‹6νοτ!‹ε:τό!›ειι οι ιιιεε!ιε!, Με ε ιιιέιει!: ιιιιιι 
:ται τω: !εόνετΚοιόετϋ! ιιιειιτειι ιιιει·εότ. Περιε 
ει ε !ιιιτγε ιιιόΒ τό!ι!ι οΒγόιιτ ιι! ιιιεε!ιει·εροττ, 
ιτε ε Με ε!ιόο!ε)ιιε!ε !!!!!εό!οε - ΒοιοιιΒετε 



βνδ Κό!·- , -εγόεγ- 6ε 8γόδγε!ε!!!!!!. 

εο!!!!!!!! - ε !›ε!!εὅ!ε€ το!! ε!!!!ε!!!!ε!!!ε!!!ε ε! 
ΜΗ!! Με!! ε!οτε!!οεόεε!! !!!εγόεγι!!!. Ε” ε!!! 
εο! ο!·νοε ε!ε!!!!!!!!ι!!ε !όνό!! !!!!!!!ι! ε!! ε!!!!!ω!! 
εεε!!!ό!!γ!!ε!!, !!!!!!‹! με!!! ε!! ε!!!ε!!!!!ε!!οπ εγόεγ 
πιό!! ε!ε!ε!!οεόε ο!ε!!ι!!έ!!γέ!!ε!!, ε! εεγε!ε!·!! 
εεε!!·ε! !!!ό!· ω!!! ε!!!!!ε!!!ε!! !!!εε!!!ε!!τε!!ε ε! 
ό!ε!ό!. (??) (θειο!!ε πια!. ε!! Μ!!ε!!ο 1844. 
Ν-!·ο θ.) Κε!·έ!οεο!!γ!. 

ΟΠ. Α! 68·σώε (σωπου!ια!Ιο) η 
ιιόπιοΙγ 68από!ι Επιππόι·ύΙ ΒΙποιη!οε 
Μ'ΜΒοεοειώεεκ οι·νωιΙόπδΜπι ε Βενετ 

” ε!!! Α!ρ!!ο!!ετύ!. Α! ε!!!!!ε!! ό!ε!.!!!!!εύεετ πιο! 
!έ!!!!ε‹!ό !!ετεεεόεο!! Μ!!! Με νε!! ε" ω, Με!!! 
ο!γ !!ο!!ο!!ι!! ε!!ε!!τ Με!!! ε! €γόεγε!ε!ε!! ετε 
_ῇό!!ε!!, ε ν!εε!εεεόεε!!!ε ο!γ !!!!!!!!!!!!ό νο!!!!!, 
!!!!!!!. έ! !!!!!!!ετεεεόΒε!!; !!!!!!!!!οΒγ !ε%γε!!!ε!! 
Μ!! !!ε!εδ ο!!ο!! έ!τε! τέτο!ε!το!!!ο!! Μ, !!!ε 
!γε!!ε!. ε! !ειέεο!!!!οε:!!!!! ν!!εΒ:!!ο!!!έιε Μ!!! εε!!! 
ν!!εγι!!!!! !πόρεεο!ι €γε!!!·ε!! Γ6!Γει!ε!!!!. Α!ο!! Ι!!! 
ν!!! ω!!! !!ετεεεόεο!! απ!! ίο!γιο!!οε!!!! Γεω!!! 
ΜΒΜ!!! ο Βετο! ε!!!ο!π!!!!!γε!7 ε!! !!!6νέ!ιο 
Με, ε !!!!!!!!! ε !!!ί!ε εἔγό!›Β !!!εεε!! !εετε!!, 
νε!!!!!!!!!ι ω!!! ε!ν!!!!!ε!!νέ!!!γο!! (εοο!ετε) Με!!! 
Μ, @γ !ιο!" ε !!ε!εεεόΒε!! !”όΙ!!!!!!!!!!!!!!! :Με 
!!!!Πο!· Μ, !!!!!!ϋ!! ε τέ!!!εε!!!!ε! ο!! ω!!! Πέμ!! 
!!!εεε!!!!!τ. Α !!δ!!!εΙκ !ε!!ε!εε·ε!ϋνε!έτ !!!εεε!! 
ωε€νἐ!!!ο!!ετ_!ά!‹, εεε!!! ε!νέ!:!ε!ινέ!!!γε!! πιο! 
!!!ό‹!οε!!!!!!‹, ε ι!! ό!ε!ετ ε!!!ο!!!ε!!!, !!!ο!γ σε!!! 
!!!ό!γ !!έ!!ε!!!!ε Με!! ίο!·ε!!!.!!ε!!!!!!ό!; !!γε!!!‹ο! 
μπα!!! !!!!!!!!ο!! ε!!!ετ !!ό!!!!!! ε!!!ε!!!!ε!τε!!!!ε!!! ε 
!!!εγ!!ό, !εο!!ις!!ό, Γὐ!ο!‹!ό ε!ετε!!; !ονέ!!!!!εε 
!!!!!!!ει!!γ-!!όε!ίτπ!ό!!γε!! (ε!!!!!!!ο!!!ε!!ε!), ε! ι!!! 
το!!γ (ε!!εε!!!!!), !!!!!!!!γ, !!ότόε-!!οε,ε!!-ίεεινε!!γ 
εε!. ; ε σε!!! σ! !!ε!!δ ν!εγ!!!ε!!!!! :!!!α!!!!!ει!οι! ε!!! 
Μ!!! !!ο!!!ε!! με ε!!α!ι·!: 5!.ε!ε!! ό!!εΙ‹ε!ό 
εόνε! Μ!!! ι!_!ο!!!ε σ!! ο!νοεο!! ΗΒγο!!!!ό! οπο!! 
ε!ετε!!!ε !!!!!!!!! !!!!!!γο!!!!, !ον!!!!!!!! ε!ο!!!!!!!! 
εμε!! εεεω!!!!ε!!! ε!!!!!!!!!!!!!!εό!: !!!εε!!!!Μ!·ο!!!!, 
ε !!!!!ό!!!”ό!ε !!!!!!!ε!!!!!!!!Βε!!! ε!! εεγ!!!!!ε!! !!!ε!ε!!! 
ΜΒ!!! ε!εδεόΒε! !!!!!!!ά!!!!. 8ϋ!!!!!! (!!ε!·ρεε) ε! 
!ο!! πι!!! Με!!! !!εε!!!έ!!!!!!!.:!!! ε!! 6ιεειΙ:!!!, μέ 
ε!!!!Βο!! ε!!ο!!!›ε!! επο!!, ε!!!!!έ!!ο!! (ο!!ε!!επε!!) 

ε!ε!ο!!!ε!! ιε!!!!!το!νό!!, !ε!!!ότ ε!νεω!!.ε!!; π!!! 
ι!!ε!!!!! !!!δ!!ε!! !!ϋ!ϋ!!όεε!! Α!!!!ε!·!. Με!! ωο 
!!!8 !!!!ε!!!ύ!ε!!!ε !ιο!!!!!!!!! νο!!!ε. Α Π!! ο!!! 
ρο!!ο!!!δνε! ο!·νοε!έι ε!! !!έ!!τε;;εόΒε!! !!ό!!!ε!γ πε 
!!!ε!!; !!ό!!έ!!!!!ε!ι !!!!!εο!! Μ!!! ε! ε!!!!!!γε!νέ!!!, 
!!ε!γε!!.ο ε! !!!!!νεενεε !!οτε!!ε (ο!!!ο!·εει!!·εε 
Ζ!!!!!), εε ε!! !!!!!!!!γ-ο!νε!!ε!! ΜΜΜ!!! Με!!! 
!ε!!!!!. Ε!. ε!!!!!ε, από!!! $!.Ι..οι!!ε !!ό!·!!!!!!!ε!ι! 
ο!·νοε! ΜΜΜ!!! ν!εε!!, μα!!! Κ! Με!!! 
ε!!!!!!!!!!!!ό ει! όεε!δ!!ε!, ε !!!!!!!!!ϋεε!! ε! Μπο 
!εεεεεο!! 10 !!ε!!!ό!!ε!ι !!!!!!!!!ε επ!!! ε!ε!·ο!!ε!.: 
τ. !. ε! !·οοεοτεε εε !!!ο!!ε!!γοε !!!!!!!γ- (Εο!ε!!!! 
!!!!ρο!!!!!!!ο!!οε ε! !!ο!!ε!!οΜοε), ε! Με!! εε !!6 
ρε!ε!!ό τεεεετ-(!!!!ρε!!!_;ο το!!ε!!ε ε! ε!εοε!!τε!!ε), 
ε! ίε!πό!γοεϋ!!! !!!ο!!ε!!γ- (Ι.!ο!!ε!! !!!!!ι!ε) , ε Ιω 
!εεοε εϋ!!!6-!·- (Ι·Ιετρεε !!!!!!!!!!ε), ε! ε!!!!!δοεϋε 
:!!!εό!!!6!·-(Με!!ιεε!ε τ!!!!ε!ει!!οεε), ε! €ϋ!!!δσεϋε 
ονε!!γ-(Ι.ι!ρι!ε !!!!!ε!οι!!οει!ε) εε ε ρ!!!!!ε!γεε 
εε ενε!!γεε εε_!!!!οε!!!!!!! (Ρενι!εεοι!!!!!!!τει ε! 
!!!ρ!!!οε!!). Με!! !!οτεεεεεε!! Μ!!! πω!!! πεπιε 
!γε!!, !!ιο!γε!! Μενα!!! εε Μ!!! Εο!·τ!ιέ!!!!!!!, !!!!!εο!! 
οει!ρέ!!! εεε!!! !!!!!!!!ο!!!!!!!!ε!! ]ό!!!!ε!! ε!!! Με!!! 
Μ!!! νόνε !!ενε!!γ !ι!ο!!!ι!!!!!!!!!! ε!! ω!!! ε! 
-!!!!!!!!!!!έ!ε!!!, !!ενεε !!!νειε!!ε!, ε!νε!!. Εεε!! ε!!! 
!‹ο!· !!εε!!!!!!!!!!!!ό!ς Ι!!! ε! !ο!!οε !!ό!·ε!ε!! ε!!!!!!!!, 
ε Μ!! !!ε!!νέ!!!γε!!!! ε·έτε!!!!!!!!! το!!!ρί!!!!! Μερο 
τι! Μ!. !!;!επεε!ε ε!ε!!δ ε! ]εΒοο!οε !!6!!ε!εεεε! 
Με ε!ϋε!ό!εἔετ (Με !!!!!!ο ο!!!·γει.) Μπι!!! 
!!!, πω! ρε!!!ἔ 31“ε!ο ο!νε!!ό!!!!ε!!: ε!! ε!εό!!ε!! 
1 τόε! !!ϋ!!έ!θεεε!ν!!ε ε!ϋετε!εεέ 1 τόε! νί!!!ε!!, ε 
!!!έ!εοτ!!!‹!!ε!! 'Ι !όε! δ !όε! νί!!!ε!!, ε! !!ε!·!!!ε 
!!!!!!!!!!! 1 Με! 10 τόε! νί!!›ε!! ν!!! Ε6!ο!νεε!! 

ν!. Α! ι!το!εό!. ε!. !οετό!!!!ε!ϋτ !!!!ε!!!!!!!ε!; ε! 
1εεεο!εεε!!εττ Κό!!ό!εεεενεε ο!ϋετε!εε!!ε!!!!!όττ 
έ!!! ε!εδεόΒετ Νώε ε ρο!εο!!ά! !”ό!ϋ!!: Μ!!! 
!ιοεγ _!εεεε!-νί! !!!!!!!γει πω!!! ε! !!!ο!εό!!εΕ 
ο!νε!!έ!!ε εο!!!!!!! ει·ϋεε!!!!, ω!!! ε!ϋ!!εέεεε Ιο 
ε!!!!!!ε!!!ε. Ιεο!! τω!!! !!!το!!ε!!όεε!!ε! ε! ΜτΙ!!! 
!εεεύε!!ε!!, πο!!! Με!! !!!ο!!!!!!! ε!! εεε!!! !'ε!ϋ!ε! 
το, Μπα!! σε!!! @με !όε!ο!!!·ε ε!! όΒε!ὅτ ε! 
!!!!!!!!!!!!!!; ο Με!!! με!!! !'ο!γ!ε!.!!! Με!! ε Ι!! 
"Μ!! -!!εε!!!!!!ε!!!! Μ!!! εο!!!!ε, ω!!! ω! 



Κόι- ,π πποΒγ- ε! ©ο€ποποτ!!ιιι. πιο 

ι·οποοε ειονο!ο!πιό! (!οιι!ιιι·έι) νιιιιιπι ποπι πιο 
το. Αιοππιιιι ει: ό,ι;ο!έο! ποπ! πο!! !ποπ 8γιιΜ 
τοπ !οιιιό!ο!π!έ ο πι!π‹!οπ!‹οι· 4-5 ποπ! οιο 
πει!! !ι!!!!ιοι! ΜΜΜ. Α !”ο!ώ!γοο!!!ϋ πιο!ιππγπει!ι 
ιπ!ποοπ οΒγοε πιιποι·πι·έι!πτει (πειπιι!ιι) Μ!! π 
ρο!ιο!!!ϋνο! ει!!:ει!ιππιπ!. Νεπι !ι!ποππ ο!!ιοι·ι·υ! 
ει!!ιιι!πιιι:!!ι!!!ε ει πο!ιο!!επει ογοοιι!οποπ πι" ε!! 
ιπὅοοϋπ :!!!οϋπιπιποπ, - ο” !οδποπ !ιπ;γ!!ό 
Επι! ό8 έδιιιιπειπγο!ιπ! πι !ι:ιειπέι!νε!π; Μποτ 
ο8πει έι!!οϋιππι·ποπ (ιποπ!ειει·ει πιιε!ιι!οεπι) πιιόπ 
πειςγοππ ο!!οηοοοει! οπο: ιι πο!‹οΙ!‹6. Λ!κο!οοοε 
ε!!πιδι·, πωπω! €γο!ει·οπ !ιόπίι1ι·οο!ε ιἐε !ι!πγ!!ό!ι 
Με! π. εγόπγ!!π!πο!!!μ ει!π!ο ιιιοΒ!ι!ν.!π!π ει: 
οεο!οο!, !'δ!κόπ π!:!‹οι·, πιπ!!!π !ι!!!!ο!ι!π!ο!ιο 
πό2νο !ιι!εεό π !'οππ!οπγ!ιοι (Ρειοι!οι!ε) !ιποοπ 
Π!. Επποπ ο" έ!!! ει !!ο!οπ ει: ὅν-οϋπιϋπο! 
(!!οι·ποο ο!ιο!πιιει!ιιο) π οιοιπππει!ππο!εδ !'ο!!!!ο 
ιόπ. Λ πω!! πι" :πού π_!!ι !ιι!πιπιοε ποοεο!ο 
πό! οι!π!ο !εοπ !ιοοιποε ει Γοπ!ο!ι·! οιδεο!ιπ ν. 
Βγοπεό!ιπ ο!ν:ιι!ό!επιιπ ιι!!ιει!ιππιέιο:ι. “ποπ πω” 
ε!!τοι·ι·ο! ει!!πι!ιππιπει που!!! ει πιι!νοιινειε ποιμ 
πο! οι ουι·ειι!ι·πγ πι!" π πο!εἐ! ειιοιπιππ πιει 
ι·ό τοοεο!ο (!πιπο!!πο τοι!οιιο) ο!!οπ. Αι όπο 
!ο!! !ιο!γι·ο Μπι επιππο ειι!!!π εαπ ιποοέιοο!πι!, 
ιιοιπ !ε!πγ!!6!‹:ιι! .:ι!!ιιι!πιπιιι!, !ιοποιπ ιπειπέιιιι ο 
!οπιιόπιο!το π!ιπ!!!‹ ει που!! ο!νι!!έιεει. - !!ιοπ 
πιο!! πιοι!π! πγόεγ!!ο!! πιοπ ει. ο" πω!! πω!» 
ω!. πιο!γ σε;; !ιο!εγπο!κ πο!ε!$ ειοπιιιι€έπειπ πι!!! 
10 έν ό!ει !ό!οιο!!, ο ιπο!γ ιι !οπ!‹ϋ!ϋπ!ό!όππ 
ποιο!ψο! ιπ!ποο!ι!ιοι·έι!π ι!!ιοιο!!. - θι!!ιπποεπε 
ονεπγπό! επ!π!ο οποπ που! !ιειοιπε!!!π, πο!ειδ 
!οπ πο!!!!; οπο!! π ιπ:!!ο!:ι_πι!. !π!ιιπγ-!ώει!! 
ιπέιιγο!ιο! πω! ει !:!:!ι·ποποει!ι·-!ο!νέπγ! τοποο!!. 
Α:: οπο!!! πι!π!!οπ!ιοι· οοει!ι Με !ιο!γοπ ει!!ιει!ιππ2 
!ειοεό!ι, ο ιπ!π‹!οπ!‹οι ιποπ ω! οι ποπ!! ών!! 
!!!ει!! νἐτπ!, ιπ!πο!ιο!δ!!ο πιι!εο!!ειοτι έεο!έο!ιοι 
!'ο€πέιιι!ι. Βνοπππο! (Ιπιπιιο) πιιπγ0ππ ο!!ιοι·ι·ο! 
πειοεπιέι!πι ει. ει!. !π!ιιπγ-!”οε!ι·έιιι·! (πρ. πιο που. 
ετ. ΚΥΜ, Απιιιιο !!οο!!!! 5_!!β, Επι!! !ιγ!!ι·ο!ο!!. 
κι. ε. ιι! πιο. τω!. εο!ιι!). !!!!πε!οπ πιω!!! πιο;; 
πο!! @Μπι ει: όι;ο!όει!. Α επινιιιιγιι Κοπό!ομεινιιιι 
!ι!ειι€0! πετώ πγο!ιιιιπ ιό ο!!ιοττο! ει!!ιιι!ιππ:ά 

π!‹οππεΖ!ό οο!!!‹οοπ- ό; ι·οοπο!ποπ, ι!!!π!πποπ 
Μο!! πι!!! ειοι!δ! οπο!! :ιι ονοπγοε εο!!!ιοει 
ποπ. Υόπϋ! πιόπ ει. όι!ό!ιο2έειέ!ιο2 .ποπ 65: 
ι·ονέ!ο!ό! οοει!ο!πι : πι!!«ἑπ π: όπο!ϋ!ι ει πδι·πο!οπ 
“εδώ οινοο!πειέιπειπ απ!! εεΒα!-ειοι·ο!ι έγειπππ! 
!οι!ε!π!οπε!ο!:.` (Βιι!!ο!. !!ο !!ιοι·:ιπ. πω. 1843.) 

· Μ ο ο ι π ο τ. Ε· 

!!Β. .λ |ιοπιλο!ισ ό. Πιιιιόπι€όΒ 
πιω ιιιιοι-ποόΜΜπι (Π.ξεσποριο!ε|ιο); 
Οι. Ριιππ! Λ!ει!οε!ό!. - Μ!ιι!ι!π ει.!!!!!όπϋ 
ποπ :ιι ειι·οποέιπει ο!!οπ ειππγ!ι·ιι πω!!! π!πὅ 

ι (οπο!οπ) ο!π_πι! !οπποιόι·Ε οϋποιιοε πειεππέι!ει!.ει 
ιι!έιπ π. πι!π! ο!γπ!, ιπο!γο!.!ιιι!έιοπ :ι!!πι!ιπειι 
!ει!!!ειει !ιο!γόπό! οο!ι!πι! !ονι!!ι!ι ειο!ιο!! !οι·_ῇο!! 
π!. ποπι Με !ιο!!οπιο!!οπεοι; - ε πο!ιόιεόππο! 
!έιτόιιει!‹ !ει!!!!!π; πι ειτο:ιε!!πει ο!!οπ πω!! πιο!! 
!ε!πόι!ει πιοε. ο πιο!! Επι! ιι π!!! !ιο!οποο!ιο!πιτ 
πι! (2 οι.) ποιο!ιιεινειε ιιιιιπγει!!ιι! (ποο!πει πιστ 
π!ιι!) (1 μ.) !‹οπϋοεποπ !οΕοϋ!ιοτοεοπππο!ε πι 
πποε!!ι!πι ο!έιιιπγ!ι·ο, πο” !ό!ι!ι πι!π! πειτ 
ιπ!ποι οεο!!ιοπ ποιο!! ο πγόεγπιό!! άπο! πεπι 
οοπ!‹ "οπο, !ι:ιποπι !ειι!όο εγόΒγιι!έιο! π! απο. 
!(!!!ϋποοεπ οιοιππο!!!π!! !ιιι!έιειι πο!! ο πο!ικοπόο 

πο!! οἔγ 50 όνοει !!!οποο !”όιι!!πε!! , π Ε! πω. 
ο! πω ιπέιτ ει !οπ!:!ποειιππ !!!διι!!!π! ν!εοι:ι!όι·ὅ 
ποιπ!ο!ιιοέιππ-ι·ο!ιπιπο!ιπιιπ οιοπνοι!ο!!, ο πι!π 
ποπ πγοΒγπιόόο! ο!!!εοι· ΜΜΕ!!! !ιππιπέι!!, οι 
οπι!!!οποὅ ιπό!!οπ !ὁι·!όπ! !οπ!ο!ιπ! !ιοποοεπο!ι 

ποιοιπι!!ει!οι·ει ποο!ε !ειοπγιι !ε!π!ει!!ιι! 8 πο!! 
Μι!! !ϋ!ιο!ο!ε·οοπ ιποεπιοπε!ι!!!!. 

Μ. !ιπιοπιιοποποπ π!! οποππγ! ιπιιο!ι!ι·!!οι! 
πο! πόρο! !ιόοι!!!ο! ο πι! ει π5_!!!π!πιειε !ιο!γοπ 
!ιοΒγιει οι” όι·ι!!π; πι!ιέιπ ο πονοιο!! ο!ει_πιι! :ι 
πο!ιι!.ι!πιιιιι του! !ιο!!οπο!!, ο π ποποπο!οιιι 
ιιι!πι!οιι κ!! ότι!πειπ !οιπό!ο!!ο!!; π ιπιιιι!έι·πόπ 
:ι!!ιει!ιπειώοι!! ρο!!!π κι" ιπ!π‹!!έι·! ιπέει πειπ , 
και" ποο!;; ο !ιοι·ιι!ιποπγο!ι ειοι!π! οπο!! Μέ 
οί!ππ. -·· 

Α ποποιιο!όοπο!ε 3-4 πειπ!π, ο πιιιιι!!!π 
πιέππο!ι πο!!!π 2-?ι-ε20τ ω!! ει!!ιει!πιιιιέιοει πο! 
:ϋππόπεποπ ο!όεεόποε κι πο! !ϋΚό!0!ι08 πωπω 

π οι 



280 Κό!'·ι 8Υό8ῖι'· 68 8γό8γειετιιιιι. 

!.έιειέιι·ρ. (8ο!ιιιιιι:Ηε !ει!ιτ!ι!!ο!ι. Μι· Βοοεπιιιιιοτι ιιιιιιιιιωιι 8 ει ωιιιιι ιιιιηιω 
Μεά!0ιιι 9.844. Ν-το Π.) 

Κειπιοεοιι)·ι. 

94. Πεν αι!ιοιι ιιι·οι-ιι6ΙΒΜ 
@έα ς·γόΕγΠάκω ει. "επι" (ΜεγοΠιι1· 
πω»! πω· ΑΙΜ!! ειΠΜΔΠΕΜπάιοπ ΑΜΒ 
Ωσηε Βο!ιετΜ6!. - 

Ξεγ 17 ένω !ειέιιιγ!ώιιει!κ Μ! :ιι·ο:ίο!ε ιπποδ 
!ιί!!.έε !εϋνε!.!αι:τέ!ιε!ι ε2ό!!ι(Μϋ!!. Μ". Α !ιέιι!ει!οιιι 
ει $20Ε0α !!!!ιοιιι6ιιγο!ι!.8! Μιι6ι·τοιοιτ, οειιρΔιι οιιιι!ε 
Μαι οΒγο!!ειι ε" εει!Διεόςοοει!Ε ι·6ιοιο!!. 6ειι·ε, 
πο" ιι Μ! ιιι·οι!ασει·ο κι Γ!!! 820Β182έι!8όεό!)ΒΙ! αϋπ 
ιόιικ !ιχοπιέιι οι·ϋε !”έι!άιι!ιιιει! ο!ιοιο!!. Παω: :ια ο 
Βιέει !ιότι!ει!ιιιει! 0εύ:οε "ι!Ιωάειιιι!ε ι·ονό, Μη· 
!ό!ιέρ επ ιιι·ο:Μος !εϋι·ιιγ6!ιό!. !εριε πιο;;; πω!!! Η 
ει” !ιιιει!ιιι!!6!ω ι·οιιτ!ο!!:, ε Μιτι60ε!νο ιιιιι;!!ι!γο!ειιτ ό: 
!ιό!γιιςΜιτύΜι ιι!!ιε!ιιιμι!.πο!π ει Μ! ιιι·οι!έ!ι·ο. Μαι 
ποιο! Μ52πή!σιωΡα ο!ιιτιιι!τ ΜΜΜ σε 6πέ!ιοιιμη , 
ε ρι6!!ιί!σ.!6ει ειιοιι!ιωι πιά;; Γο!γνάει !ϋτιπιιιτιι‹!!. Ματ· 
οι!ιιε 24-!κ6τό! πιάνει τε!ιάτ ει !!ό!γΒ8!!υ26-$θΙ)!”θ 
ιιιιρο!!Ε6Μ Κάποιοι Χ οιοιιιοι·ίιγι “στο” !ι!ιι!εωτι, ε 
πιω· Κακό-Μ 2?-!:6ιι οι πο: ιιονο!6ε !εϋ:!ιοιι Ιω 
νι3ιιΜ πω!! Μ!» ο!ι!ει! Μέ !ιι!ινει,-ιι :ι “επι πιάτ 
Ν$!ι6!οτοεοιι Β805ι!!ΜΠ!Μ0!.Ε. Α Μαη; Μ! ν:ΔΠέ, Μ” 
πιιιι6ειι ιι!!ω!ιιιιιιιιε ιιτέιιι πιι!ιιιοΒγ ότι !ιοεε:έι!ἔ των! 
ι·ΔιιΒιιτοό26ε!. 6ο ιιςι·ιιιιι!οιέιετ άτα ιι !ιι!ιιω!ιιιω στοι 
Εό!!ιοιι. Α που!!! ιι!!ιιι!ιππΔεει ιιιιΒγο!ι0!!ο!ι Μ.ιιε!ιιιιι 
α παπι.) !ο!γωι!ιιινέιιι Αρι!!!ε 2-!αικι ει: ΠπιοΙε στη!» 
νιεεπι ΜΜΜ Μπι! ε Αρι·Ι!!ε 20-!ιέιιι ει 8γόεγιι!έιε 
!ϋΕό!ο!ε88!ι Με νο!! νόμ2νο. (0ιι!ι!. ιιιοσιο. Με”. 
3842 8οιιι. 28.1 Μοοιιι οι. 

88. ΔεοιπόΙΙ"Μόο κατά! Μπι! 

β·6.γιεναι $επιρ!ω6!. - 
Οοιιιιοι· ι!. 16 ε86ε:568!! τοιιι!!!ι·ιιιο!;μ!ιι:ι!ι, ιι 

ιιιοιι!ιιιιι !ι!νει.ιι!οε !'οε!ιι!ιιτοεει!μι! Κϋι°6!!£82!έ!1οπ Μπι 
"ε!πιιιι ιι ΜΜΕ, 6ο ποάνοιιεύε ΒΘ!!ΜέειδπσΚ νο!! 
Μόνο, Με!ει!πιειε Μ! ε! πρωι, πιο!γ !'ι-ι]άει!0!!ι 
απ!! !ιειπιειι· ει ω» στο: !:ιιιιι!ιιιι!ι ιιιετοι·οσωάε6νε! 
$ ει6!άει!ιειιι! Πθ!!ό286880! !:ϋτοτ6!ι 68528; Διοτι κιν!!! 
πιέε ΜΜΜ!!! !ε έπεσα ΜΜΕ ειειπιόιι ό8 !ιιι!ιιιιι6 
“ω 18ἑ14!;! Ως!. 28-!ώιι ΜΜ6ιιι. οι·νοε! Πιες!! 
!ει!!ιοι· πιά: ιι ιο!ι!ι!Χ :ιτο2!6!ιιε!‹ ει!!!!ι!Μωο ι·6τοτει.ι 
6ει:ι·ο, πιο!γ απο!! ]Θ!Θπό58ΕΙιε! μι". ΗΔιιι!ιοι· 
ΕΜΗ, !Ε88θ!-ϋ·86 68 8ειιιιει!'οι·έιει!!ιό! Κόε2!!!! Με 
!ισιι6 α!!πιι!πιειιιε:!ι·ιι εσιιιιιι! νέι!τοιιιε εειιι ωριιειω!!ει 
ωιι,_ Β, εμε !ιό!γεια!ιύιότ πω! οι ειι·οι!αο8 Ιώδιο 
δθιέΠθΧ !ιά)ό!ιέιι·ει ιέτο!ιι!; ειοιι!ιιιιι ο !ιο!οε ο!!!!ειιτ, ε 
:ιι Πιι!ν. Ωο!!ε8ο Βοερ!ω!-!ιειι !ποτεεεά πιοιιοι!ό!απ, 
Μ! Μ. Τ ιι ο απ” ι:ιει!ειι;γαιι !ιι€ι!με86ιότ ΜΗ· 

παώ ποπ!! !ι!ιιτικοα; 
και !ιιιιιέεπιι!ι! Με! Μπι!!! ό8 6!!ιιιιι!ό!ειε "6"!!!.:ι 
το!! πιο; ε! Επι”. (Με !.ειιιοοι 1842. $ερι. Έ?) 

ΜΘ02!!θι·. 

!)°- Α8 Μ.Μο-ε·σειι “οικω οι”. 
!!!!ωπ-) οιΝΜΜόπωι πω»! “ό”. 
ΜΙϋδώΠΜι Ρ8Υ8!!.-!ό!. -- 8:οι·ιὅ πιά! 
!84!Ι›οιι ο” Με !τει!!‹έι!‹ !ιοοεέιτο!! ΜΜΜ, πάγ 
!;ιειι !Ι!88!!!!!!!!!!8, !ιο·,;γ ει: ιιιιγει-πο28 πισω @Με 
ει ιιιό!ιτε, !ιειιιοπι :ι !ιιιό!ιό!γειει·ει, .νόε!ιό!το 
68 :Μό νόμειΒο!ετε ιε Μ! Γό!!:Β:ιτό!ει€, Μ" 
!ιει πω! τόειο!ε !ι!ιοτιγο8 οι·6Μόιιγοε έ!!;ιρο! 
Μπι νειιιιιει!κ; νειΒγιε τϋνιι!οι!ειι9 Μ” ο2οιι'εποι· 
ειιέει·ιιιοινο!δ ει!εό τέει:ό!ιοι Μ!!ϋιι6ε ν!εε.ιοιιγ 
Μπι Μ, ε Μ" Μ!ϋιιϋεοπι ιι:οιι ι·όειοΕ επ! 
!ιϋ‹!όεο ο!!οιι !ι:ιτ!ιει!όε πο!. Αιοιι !ωι!!α!!.ιειιι 
!ώι!ϋπ !κότοεο!ο!ε!ιοε ει. ΜΜΜ; 3 !!ϋι·υι!εοιό 
εειο!ετ οειιιο!; | > 

Έ) Α_ιι‹μι!ετ 40 ένω, 2 !ιότιειρριι! ιιιε!όι1 
Βιι!!ιύει·ιι εεε!!, ιιιο!μιο!ι Κϋνει!εει€ό!ιειι ει !σε!.ιιοΕ 
Με!! ι·ιέεπο 5:έ!!ι!!‹!ϋτ! κα: οιοιι έι!!ειρο!, νει!πιπι!ιιι 
ιιΒγιιιιοιειι οπο !ώι·οι!ιοιιέ!ιειι ι.ιιιιιει!ο!! !ιι'ιιπ!ρο!γ 
ιε ιι ιιτιιιι·εο!!!ε-! !ώι·Μι!ιΔιι ιι!!αι!ιιιιιιο!! ει·ό!γοε οι· 
ι·οε!εΞε Με! ε!πιοιι!!!!.ει!οιτ. Μειι·εει!!ο-!ιό! .ΜΧ-Μ ιι 
ιιιινιιτι, ιι ε20!ιότ ο!ωικι »επι !εϋνο!!Κει!ό!10π !5!!!ό! 
νἱεεπο!ἐτ!ε!κ ιι ειό!ΜΜέ8! ιο!ειιοτο!ε; ιι !ϋ!ι!ιδι·6!κ !εετι 
!'8!ι!σιμι!ι; ιι Μαι; ΜΒΜ!! ΜΜΜ !.ϋΙ:Μ Πι! Μπι ά!! 
!ιιιιο!.!, ω οιιοιι πιιετισ!‹ εϋι·οεϋε τέικιςω!ιιιιι ειειινο 
σα!. Μιω!!ό Β0το8ΜέεοΚ ιι !ό!ε!ιοτόΚΜ. ιιι6!ω!η· 
υιι·τιι!ιιιιι !ιοι!ϋτιεϋ!όεο!: ει ῇοΜι ο:οιιι!›!›ει, α: "ΜΙ" 
‹!ϋ!ι !εοει!!ιιρί!έι!κ πιω ιι !!!ιιοπιι€ιιγο!ιτοι; ο ι·όμισμιο!ε 
"ειιμιε68ε ιιιοιι!ιιιιι !”ο!γνέιει !Βιιιιιατωι, ε ΧΗΜ 
!ιέ!ε ηό":Ζετε!ε ει!!αι!ιιιιιιέιεύτε :και !.!!ιι! ε! , ι!" 
Μ" ει Μ!" ΜΔΕ 2 ιιιιιιι!‹ό εεειτεέεένο! ῇέιτΜ!ο!!. 
!!ι·ι·ε “από οι οιιμιι·σω! τοιιτ!ο!ό, Μ” Μ" α!ιΜ! 
ιιοροιι!ώιιτ ι~ο;8ε! ο” δι·ιιιιιιιιιο-ιιι!ι (13 εποπι€ι·πιγ!!) 
νιη;γειι Με ιι !ιο!ειε: πι!ι·ο ιιισιιιιιι! «και εισι·ιι€Κ 
πριν! !ιιιιέιειι νόιοτειΕ 6ειι~ι:. Αι :πώ «Με ιι!βιι 3· 
τοπικ!! !ιι-ιέιτιμεο!ι !ειρωιιιι!!ετω!ι ιι ειό!!ι!Μϋπ αι; 
!ιιιιι, ιιιο!γε!ι @Μ 65 ιιειρριι! ·έγει!ετιιιι ν!εε2ετόποΕι 
ε ιιιο!γο!‹ Μια ο ιειΒιιιι!‹ αεκ πω. Μ! Μιρκα Δι 
ε!ιι6 Μ” !ιενότο!ε Μάο, πιιιιιιιιι ιιιίιτ ? ιιιιρ ΜΔ Ή; 
επιιιιιιιο-ιιι!ι ω ειιοπιστιιιιτ) νε!! Μ: ιιειροιι!ώιι!. :ι 
οιει!ιδ!, ει !ιο!οε ιιγ!!ει!!ποιόΕ; ιιι!!εόρ !.οΒιιορ πιω· 
ε;" πιιιιι!ιοτ !ό!τοΕ6νόιι, οειιριιιι οοει!: ιι Μά8ἱΜ 68 ε” 
!ιοτιιιι!‹ εο8!τε686ι·ε·! οι;6ιπ :Μπα 5ύιι!ια!ει!!. @αιτητ 
Μι Η ΜΝ: τουιΜ!ωιω!ωωι, ω .μΡΩ!' ιι· 
Με! ΜΜΒιιι =εαΜπ Μ: 2ι.ιιιπειιωι!! ω· 
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πο. Πιό!! πω!!! Μποιόιωοτι, ιπ!πιπο8γ Με οποτ 
απο!!! σπασει, ε ιππιϋπο;γ οι Με!! παροππαπ κι· 
μειωΜτοπ _!ανπ!ι!ε πω!!! !πππ6 πο!!! 6ι·οεπεπο!!. 
π!" !ὲ!.ει!!‹, !κ6εππποπ πο!!! Με!! ειοπ παο; !οππιιπ. 

2) Π. 30 ένο; !ονειε !αποπε!!!ει!; 20 π6πειρ 
με! οιε!!!!!: π!τ!ε!8π πι Με!! νέε!πεο!! Μι!!ππω!πι 
!οροιειτ πιο8, πιο!! ο πι!" 6ε πω! πω!!! πε!! 
!!!!!! ο!!ποποιο!6νο! νο!! πιπνϋπνο. πιο!! πιό!π!π!έ$ 

ποπ οπο, ν!" !!!!ειο!!. τπόι·τό!επό!π!!!! πιι!πεύεπειιι 
νο!! !ωτοεοπ6π. Μ!πο!‹ιιτἀπα ε! »θα Ε!!Ιδπ!'6!ο "όπε 
5ιει·ο!:- ιέε €γ6ην!ιο!εο!. !πιπιππ!!: νοΙππ. .ΔΗΜ με 
ν6π π πιει·ιόπϋι Μμπποποπ, ε οπο: ο !αϋνοι!ιοιό 
ι!!!ειρο!.πιιπ τπΙε!!ωτο!!. ΚΜ!! εον!!πγ, πω!! παπι!. 
πωπω πωπω!! ε!!ότπτ!νω, Μέσω πόπγειοτίττοι!!‹. 
.Δ _!οππ !!!π οτόεοππ π ππ!πι!!, πω!!! σε6ειωι έν· 
ιθ!ω!!επ; ειεπ 6τιέ!κε!!οπε68 !εδππ;γοππ «ο πισω!! 
ππ!κ !ϋ!εδ έε πο!εό ο!ι!ει!ππ π π πωπι.6 Γόειε!! 

!οππ!!ε Μέι!. !ιωπ π !.!!ειύι·ά$ πω!! 6τειτο!!!ε. 
Α ΜΜΜ πι;; τε!!εε ότιό!ιοπμ·,6€6! πω!. σιωπ 
πω! εονάπμιππ ο!! Μαι!! 8γοπ,=;6ππ. .Δ πετ!ποι Μει 
ε.ιπποπ, !!!!!ππϋποπ ε! !προοιπι!!π Επι: το” Μ!. άι· 
ιόεο ν” _!ο!επ, πιο!! Μπι οι Μπι π ο!τοτ!οε!. 4:=8 
πιέ!!ε!!;όε! ο!ιοι. Α πι1σπύ!Υπε Μπα! πω!! ο!εμπ 
ΒΗΜΑ!. Α ποια; ΜΒ. 20-!ώ$6! πωπω περ0!!!ώι!!. 'Ι 
ει·παι1πε-πγ! (13 ε.ιοπποτπγ!) ππγπτοιεροι·!.!ωρο!!, 
πιοΙγε!. παο! 2 €γ!!ει!!πγ! νίι- 65 πωπω να!! πο. 
.Διιεπε!ιιε 24ιπάτ 13 τ!εο!ετεπιππο-πχ!! (18 εισαι.) 
ω!! πο; ε ομειοπιπ!πο π !π!ππω!ποι ΙΙ σε επ τε 
ρ!!!ό!ήπνο!, ε οι έ!ιό!εο!!ωι τη πιπιποπ!π-πειιὸοπεεο! 
ε!πι·ιεϋ!!ε!.ε!!. πο. Ε!ε!πτε πι πεπγτ0ι5 ο ι·6ειοπεύε 
πο: ποσοπΙ6 ι!!!πρότω!! ποιο!! πω. πιο!! ΜΜΜ!! 
τπι€686!. ε!!πι!!!. ε π πειοε !πε.εοπ!‹6π! Σ;π·πιππιε 
π!!! πω” πω!!! Μ!. έ!!επο!!ι·ιοτειππωπ _!πνπ!ι. 
Ε!ο!πω πω!!! ε!!οπ!εε !ιοιπ-ϋωιοππισά6εο!ε πιω!! 

ΜΑΜ, ει” πω!!! κι ω!! πϋνε!!οτ!ε!!; 18-!!ε Μρ 
!ππ ει οτν·οε!ε!εππ!‹ ε!!!!π! π ;;ετ!!!οι ποεειέπππ. Νέω 
πι!! τα” !6τ ότιιΞεο: Μπι· που! ασεπ Μπα! πω!. 

Μπα!!! πω!!! ιημππ!!οιπ! π! Μισο; πω!! αιοπιππει!ι 
ότιέ!κεπγεέπο πποε!οποτϋποπ ν!εειειό!·!:. ει ππο!ω 
@η πω!!! ωτοπιοεοπ οι·όεπϋπιππ. Επι!! !π!·π!!!πεπ! 
πιοπε!έμπι·ε π ποτε; ο!πωιοιι. 

3! Εμ! πι ό!οτπππ!ε πε!!πιπω !ώ!·ο!!ωι!.6 
ποπ :ι!εό ι·68τε8!π!ποπ ειέ!π!!ε!ϋ!! τπιιπ!ιόε. Ε! Ε!! 
!ϋπίό!ε ειστο!ιο!. Μπιτ πό!!ι!!! πειειπέ!ι, πι ππμποιε 
Με! 4 πωπω τϋν!ε!εππ Μό Μ!!! τϋ!ώ!ετωοπ Μεθ 
3γό.<;γ!!π!οτι. !!οιπππ! πο πιει!. πω!. τω Βοτσ;!επιιι 
1842. πω!. Μεοιι!ετ. 

Ω!. Η.όι·επΠωΙ νΜα.ιΠυσΙδιοΕι η 
ωπιπππ πιόπιοΙγ @ή πιοι·ο!ι “οιιΒοΗ 
σειιΙια-πιΜοΙιή . ΠιιιιιιΠτΜηιγ ό. Επι" 
6Ιοεπιινωι Μιπι€Ιοι;·. - 01. Ποσοι·. 

πιω". πω! πωωιοπ. Μ πω! πω!. 
οικω) πω!!! ω·νοπ1ιπωι ΜΜΜ! : Ε ο κ· π ο! 
ρι·-!ό!. 3000πό! πω! πω! πω, ππε!γοτ ειστ 
ιϋπο!‹ !ιότοτ!π!ππππ οι·νοε!!ππ!π π!!αι!τππ νο!!, 
200πέι! ω!» επγπόππ νει” !ι:!!!!!οει!ιπεπ πιο!! 
νοόό τπ!ό!!ειτο!!. ε ο πω! πω!!! ιπ!πωεγ 60 
ππ !·ο!ω!‹. πω!!! ω! !ι!!πόριο!τ πονοπγ !ι-οεύι 
ω!!! πιο!. 82. πιο!! πετοΒο!ιοι, ο Μ! πονοε 
ε!όΒο ειοτ!πτ. ότκ·έιπέεεε!, πατ!!!!γοιόεεε!, !ι 
ιπειτό ε.. ε!νοπό ειονοΕ!!!ε!. ε π1!πάεπ οΒγόπ 
πο! ω, π!! πιω πόπω!οπι ο!!επ _!εινεεο!τε!!!ι, 
οι·νοε!π , ε ιπεἔο!ὁ!ἔ!εὸέεό! ιποπε!μ π! πιω ω 
!6π!έΙο ειοι·ε!‹ ο!!!ε!πιπιέεππππ_!ό ε!!!πετο πω. 
.Αι πρι!!! !τ1ϋ!επειππγε!ετππποπ ππειπόΙτει!ο!! 
ιοπεοτ! οευ!!επιιπό]-ο!π! (ο!. !εο. πεο!!!). πε!π!! 
πω!!! Μ!!! πγὸτο!.)` έ8 πόπό!επεενπε πεππό!ε;; 
θα!!! πἰ!ι·!οιππ) Εδώ!. ππο!γο!κπε!Δ ιπ!πόσπ!!σότ ει. 
τππεπποεππ ιπ!πε!επ Μέ18 πιο! πό!!‹!!! π!!‹π!τιιπιε!, 
πϋνο!!ωιό στοτ!πιόιιγο!πε! πγοτ!: Ι. Α οευ!αι 
πν!!ο!π! πιπ_!‹!πεπι σπάει-επ πε!!όπω!ππ. Ι!. Α 
παππ!π!ωιγ πειτ.έεπ ο!γ οεο!εό!γ 68 ο!γ !πεειι, 
πο;;γ πι! !Βοπ !ιέ!εό!;πεπο!: πιοπάππ!.π!. (ει. 
πιοππππ_Μ πο!!! πιοπε!!ε πιει!. πι!!γ πτπιέπειπ όε 
ππ!γ !εό!!!!ιπέιιγοπ Με!!! -πεειπέ!π ο ειστοπο!; 
ει πε!π; !π!«5ρροπ ο!γ π! ίοπ!οεεόΒιι, πο”, 
ιπ!ε!ϋπ ει. πι !π!επγ πειώεέιτ οεο!εό!γπε!: έε πιε 
ειιππ!‹ πποπκ!!π. πο!!! π!εει!!!‹, πο!" πι! το!_!εε 
πάιππππ π!!‹π!πιειτπ πω!. ΚΜ!!!) !Π. Α Κόπ 
ι!!επεσνπε !!επ!έ!εἔ πότπο!γ οεύι-εεο!ε!‹ποπ !εοπ 
πππ!πγοεππ!‹!ὲ!ει!!‹ !οππ!. Π'. Α πϋπό!ε€εεινεε 
πει!!!ό!οἔ 8--45 ει·ππιπιο-πγ! (5_!!βΘ-?ήβ) ει 
κ!ππποπ πὸπ!πει!.!!‹, πιέπ Μέ νει!πιπο!γ 
!ω!πππ να” ίδιο!ποπ !ϋ!ο!νειει!νο. - Διοπ 
πω! με πιει πώ! 20-30 έτει!πππο-πε!! (5ν_! 
Μ!!!) πνεπά!!ερο!!π!. ν. Α εει!όττοτπ έτει!έπεπ 
!ιε!!ε!ιε!π!επ π) !ιοτπ-οιι!ιπει! λ π! Μ!!! ίιοει!ι 
ποπ; ο) @επ ειπε πο!·οπγ ίι-οει!ιπππ. πο! 
έτνπεύε ει!!πεπποε: πειτέιπγοε ειιοπποπ ι!!οποπ 
Μπιειι!ο!! πω! !εοπ ειδε οει!ιπειπ, !ὅ!‹όρ π.. πι 
οἔγεἐπ ποτπ !εοπ οτὅε, Ψπγ!!·!‹οε, πε @εποε ν!. 
Απιπ:!!οι· π εει!ό!ι·οππ πει!έπγοε ειπε: ιπ!πάει 
πι!! επε!ε!ε ωειποεόεο!ιοι, πω!! !“6!!πππιπ!!ω 

· 
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Και ιι·ιιιΒιι8ιιι ;!ιειάέι!γοιω.._νΙΙ. Α ει!έιι·οιιι 
!Βοιι !ιειοεοε εοιός!ειοι·ο ειι έι·νειιιιιειιει!:,. !ιο! 
ει Ειειιέιιγιειι!ειιι, πι” ι6!ι!πι παπι ειΙ!‹ει!τιιειι!ιει 
ω; ιονέ!ι!ιει ιΒοιι ιό! ρόιο!!ει κι ·ειι ωιιιιι. 
!ιο! ειι ο!!ειι_!εινει!!ει!!!ε, πι” ιιιι€ειδεοιι ιιιιιιι 
!εινέιιιιειιι!ι. νιιι. Α !ιειιε!ιιγοεο!ειιει!ε !ειιιοτι ειο-. 
ι·ςι!ε !.ϋ!εό!οτειε πιό!τειιιγ!ε!ιεει ιιιο!!ει!.ι, ει εει!έτωιιι 
πιει" ειι!ει€!ιειιι ιΒιιιι Ιιειειιιοε ειειι· ιιιειτειι!, ε 
πιοεόι·ι!οιιι!!, !ιοΒγ ει !ι-οει!ιο!!οιι! ειοι·ο!ε 
Μιά εοτοιιιιεεό!‹. ΙΧ. Α ιιό!!ειι! Μ" ει εει!ό 
πω» !ιει!.ει!ε-ιιιόάιέιιιιι!ε τειει!ει!ίιεει!ιει !ιοοειιι!ιοι-ι 
ιιέιιι!:,ι·όν!όοάοιι οιει!ι επι ιδιΒγειιϋ!ι ιιιοΒ; ει) 
Μ” ει !ιιι€γο!νε!!ειειιέετει τϋ!ι!ιιιγ!τε ιιεπι ιι)·οιι 
όειτονο!ιοιό!εέ Ιιειι Μ; Έ) ε;γει!ιι;ει!ι!ιειιιι ει Μιτ 
€ξίιδ!Βιέιέτ !ει1ειοι! ο!ό!ιοιιι!,- νειΒγ!ο,·ιει!ε!!›!ι Μέι 
ιποιε!!!.ειιι!; ο) τιό!ιει ιι€γ!τ!ό!ιειιι ει !ιύ€γ-ε!νι! 
!σει!ειε 68 !ιιειιιε'ιει·ει !ιει!ο!£; ό) ει !'ει!όει!ιιιειι άι 
ε κι" ειιγ!ι!τι έε οιιϋΚ!ιειιι! ; ιιιοιι!ιειιι ιιοιιι πισω! 
!ιειιιι!, !ιοΒγ οι να" ιιιιιει !ώειιι!ειι·ε Μι!ϋιι€ιεοιι 
ω; ει) ιιιιιιιιιιιιιι ιθιιειι ει 8ει!ό!τοιιι 0ιι!!ειρ!!.ό 
ιιονοιο!ει ότιιοιιιο! ; ιιιιιιιόόοιιι !ιειιε!ειι ειιοιι!ιιιιι . 
πιοε ιιιιιιι ιιιιι€γειτειι!ιειι6. Βιοτιδ οιοιι ότιε!ιο 
ιόεό!ιοι ιιιόε Ι4 !‹όιιοεειιε!. ε:ειιιο!) ιιιο!γει. Μικ 
!ιοεγ εειιιιιι! !ε!ι!διιϋεο! ειιιιι Γοι!ει! ιιιει€ε!!ιειιι, 
Μαι ο!δεοι·οιιι! ιιειιιι ιιιτιοιιιιιι!‹ ειϋ!ιεόἔοὲιιο!‹. 
(Μι. σι Ε!ιότειιι.- Με 1843.) - 

> Π Μ ο ο ι ιι ο ν. 

95. .ΔνόεοαΠόπινπ88υ!ιπ (ΤοΙαιιε! 
φωηει!ιι) Εγό8·γιύάιι6ι·61 Ιιιϊιιγια06 Ιππ 
Ει6νο1; .ΜΒΜ Μέι!. -- Α ιιονοιοιι Μπω 

!οπι!ιετι ει. πιει: Η έν ό!ει !ιειειιιει!_ιει !οΒιο!ι!ι 
ειι!κειτο! ει !ιειιιγ!ει!ό !ιοι!ιδι. ι·ιέιιιιιι Βοηθει 
!ιοτι ει Ιιδι!ιο !ιοάδι·ιεϋ!νε, ι·όει!ιιιο!ι·ιιι!έ!ε 
Ιιειιιι ει !ιδι·. Με! ιιιι!.ει$νει, τόειιιιτ πιιιιι ιειρειιιι. . 
Α ιε!ιότι!ιιιιι!όιιγ!τ!ι !;ιοο!ιόεει Μπι ειιοτι ε!ε6ἑ 
εόι;ει !ιι!ει!άοιιι!!ει ει. ει !ιειιιγιειτό !ιοι·!‹ὅιιιι!‹, 

·!ιοεἐγ ειιι ιιιε!ι· Βεο!ιειιιγοιοιιει!‹ιιε!! άι: ο!γειιιι 
!ιο!γειι !ε Μια !ειιιότε!νε !ιειειιιι!!ιι!, ιιιο!γ ει 
ε!εὅ !ιο!ιοι·οιόΚόριδάέε ιιτε!ιι ιιειιιι ριιειι!ιει!οπ 
ο! εε·όειοιι. Ά1°τει Μ!! ειιοιι!ιιιιι Π;γε!ιιι. !ιοἔγ 
ειι οιιι!ιοι· ει ο!ιιδ Βο!ιοτοεό!εέριδάέεμ ιιιο!γ ιι 
ειιι!!ιοι! ειοιιιιε!έ !ιειειιιε!ι!ει!ειτει ΜΜΜ, Ι›‹ινιιιῇι, 

Ν 

ε οεει!ι ειιιειιι ει!!ω!ιιιιιιει ιειιι6ι ο Διοτι; εισέπ 
ει ριιειιιιειε οιει!ι !388211 τει·ιοι1, ε !ώεδΙι!ι ιι! 
ιιιιιε!!ει πιει ειιοιι !ιε!γο!ιοι, ιιιο!γει!ι ε!ε!ιιω 
!ιε!ιι!.ειι!ειιιιι! πιειτειτΗει!ι. δι. που ειοι·ιιο!ι Μει 

ιιέι!ει!έινιι! ιιι!τιτ!ετι 8!8!.(!1 νέἔοἀἐιιγτἔιΒιι!ἐει ιιιειιι 
ιιγύιγ!ιοικ ει!ι!!ι;, ιιιο!χ ;ιγει!ιοι!ειιέι!ιειιι ιι!δίοτ 
τ!ιι!!, 65 ει ιιοιιγοε!ιέε ιι!.ειιι εο!ιιιεοπι ι.ειρσειιει! 
κι ειιιιιει!‹ ιιειέγει!ι!ιιι!ειεειι. 

Αιοιι!ιειιι ει εο_!!ειόνοι!ιοιι πιό!γειι Μει 
!‹ο!έ!, πιο" ν!εειοι·οε εισ!έιιγ!.έι€ιι!όε. ειοτι!5 
ιιιι!‹ ε_ιγειΒοτ!ειιι!!ιιιιι 10 έν όιει πω" !'οι·ιιιι!νειιι 
ο!δ. ειιι ιιετιι ε!!!!ι!ιει!!ει: ν·ιι_!!οιι ειι ειιι!!!ο!ι Μ 
ιιι!ειτιέιά οι ιι!!ετι ιι ειιΚοτοειιε!ι ιιιιιιειτιιε!ι 

σ- ιιιειΒιιτ. ¦ 

Δ Ιιε!ιιιχιειι6 !ιοτ!‹6ιιο!‹ οΒγειοτ ιειι ει!!ιει! 
ιιιειιειεει ΒόιδιιεόΒοεοτι ο!όειέ€οε ει !ι!!ι·ι.ειετει. 
.ι !ιειιι·ειιι·ιειτει66 ι·ϋι·όεεόΒει Ιιεε!!Β Μι !ι!τ!οε 
Μι. ει!ιίιι· ειδε ι!ιιιεόο!νεια!ό!ιιιιι!ι !ιειειιιει!ειιιι 
Με! !ο!ιοι ο!!ιειι·ιιειιι!. (Μωιο. οοι·ι·οεροιι6. Β!. 
ι!ιο!ιι. ιι. κνοετρ!ι. Αοι·ιτε ί843. Ν-ι·ο 15.) 

Κειι·ειο·εσιιγι. 

08. .Δ ΒόΒΒΒΨ Ιππωπιπ α ιιιιοπιι·οι 

Μ. Τιιιιιι Μι!! ει!!.ιι! ιι_ιειιι!νει. ··· Τιιι!νει !ένδ 
ὸο!οΒ. Μ” ει !αι!ιεειν Με! ιιιοιιιιι6ιεειοτιο!ι 

- εισιτιο! !ιει!ε!ι! ιι!.ειιι ιιιεΞε εο!ιιε!!ιι ο! ιιιιιιι !ιοιιιει 
!γοεοε!ιιιι!ε, !ιειιιειιι !ε!!ιι€ιι!τ !ει!.εινει! Γέιιγϋ!ιοτ 
ιιιυἔτειτ!_!ει!‹. Ει ειοτιδι ειιοιι !ι!ετ!ε!οιιιτο ν!νό, 
τιι!!ιόρ ιι !εό!ιειν ει ειειιιι!ιοι !εϋ!διιιιοιιιϋ ν!εειοιιγ 
Μπι Μ!. ε ο κώμα !ιόνοι!ιοιίι !ιἰεὲι·!ετει. !όιι ι 
σ" Γσ!οι·εειωιι. !ώ!φεινιισ ιιιειι·ιοιι ειινιιοεοεει! 
δ ρειιτι!;; 6ϋι·ιεϋ!ιο!ιο ει Ιιειιιἔ !ιοιιι!ο!ιέι!; οι 
ει!!.ει! ει Μι· ν6ι·ϋε Μ! ε ει !ε!!ιι !ι!εεό !‹ἱ!ι!ἔιι!ι. 
δι. πο” πω: @οι _!ό ε!!εοττε! :ι!!ιει!ιιιειιει !ωι- > 

ι!διιδ !ιι!!γοΒιιειιι, ειειι·ιι!ιε!τιγει-!ιοιιιει!γο‹!ι!εο!ι 
Ι›ειιι, €γιι!ειάε!ε!ιειιι, ιιιοι·Ιιειιι (Αιιιειιιτοε!ε) ω. 
- !ζόεδΙι!ιοιι ει !ϋιιιόιιγ εεινι·ιει!ι @πιτ !ι!ι!ιιιό 
ε!!ειιιι·ο! νοιειω!ιο ει ειιιιιι!ιε. Τ6!ι!ιιιγ!το ειχε 
ιιο!ιοιόΒιιγ! πϋιιιόιιγ εεινει!; Βιι!.οι ο" ο!ιοιιοε 
ιινοι!ιο. ε επ ειιιέιιι (πιάτσα ειιιιιιιι6!) Βόι 
νοι!ειι όι·ιιιιόε!ιε !ιοιιιι ιιε ιειττ_!ιι. ιι ειοπιιιιο! 
ιιι!τι!ε;Π ρει·οι!ι. ιιι!τι‹! :ιιΜ!Β τ. ι., ιιι!ι ιι 
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πω!!! ππο!οθε68ε! πω:: πω π εισιτι!!οπ, κα!" 
ρα!!Β πι, !ι! οι ϋνοΒε! !ποιό!σειι !πι·!!π, π Μ 

' π!! !ε!ΒιιΙπΕ, ε οι ει!όπγο!κε! νέι·ι·ο! πποε!ο!π! 
πο!!! !!!!!π. Α. Ποιο!!! τπππ!!ο!πο!π_!, πιο!γε! ει. 
Μπα! ιιΒγεποιοπ Μπ!ει!ιππ!‹, ε πιγππ !!γ!κόπ 
πο!! ει!!‹π!ιππι, ιγϋπιόπεππεπ Μ!. ε! Με!! 
!ιπν6επό !ε!εὶ!_ῇπ Μ, ε ε! πιοιπε!!ιονόε!›ο πώ!!! 

. ε!!! ιπο8. (Ι.ε!ποο! Υπ!. 1. 1841. Ν-ι·ο 2.) 
Μοοιπετ. 

100. Π161ιππν πω!! 8·γιΕ8γιι1! 
πιοιπΕ6ι·-οπο!οΒ; Μ. Μ πο! ο ε! π-!ι!!. - 

Τιιτππυ!! πινπε!ε!έι·π ειπα!! π !‹ἐ!‹επν-ἔὅι! Ια! 
Ιϋπίό!ο ειοπιΕε!οεεέιέο!εποπ π!!‹π!πιειά. 

Ι εεε!. ΜΜΕ” .!.-πει!ε ειπι·ιι!!οιππ!γι ω!! Με!!! 
εδιΜ!γοε εισπ!εγπ!πε!πε !:ϋνε!!ιοι!6ποπ πωπω! πι!! 
υπ._8ι. ππροπ!ε6π! ε! ΜΜΜ εδώ! α!!πι!πιπιπ, ε 
11πορ ιππ!ντι Μάι· ο !ιοιπε!!γ ε!!!!π! ε ε! πω. Πει· 
ω! πε!γιι!ο!ο!!. 
* π ..... π. Μπεπ 12 ένα. πω” πι!!! 3 πω· 

Με οει!ιοε εισιπεγπ!επάεπιπ ειοπνεπε!!ζ πιο!!! ω' 
!οιποε, οε!επ!ιόπ! ω·6ε!!!!!ό εισιπ!'Α!ππ!οιππυι! πω. 
ϋπειο!:ϋ!νο. .Δ ειο!ιο!! Μοτο!! πωπω!! ποπ! παπά!» 

ω.. 'Πι περὶ;; παροπ!α5πι ει!!πι!πωι!π!ο!! ει Χόκει”, 
ε 12 ποπ ιπιι!νο πι!!! ιπ!ιιτ!επ !·Ιό1°]0!ΘΚ ο!!!!π!ο!ε. 

Ι!! οπο!. Ε” !!1οπτο πω!! πω!!! Μέι· Μ! έν ό!!! 
Μιππωιοπ !α!νο!!κει!όποπ Ματιά! ειπι·π-!6!ο!!!πιπ 
εισπνοι!ο!! ω!! πι" από!·τό!ιποιι, πο" νπ!πιπο!γ πιο 
ιπο ο!ό!!!!ιτ!ο!! !6τεγππ!ι επι!! ειίπό!., ω!!! ε!π!φ!! 
50111 !ιιι!!ει πιοικι!!ϋππϋι!ο!π!. Μ!π‹!επ πποε!ε!εω! 
......!.-..!... π6!!‹!!!!ει!κ ππωιωκ. δι. π! π, πω»! 
!πτ ιπ!π‹!οπ το!π6πγ ΜΠΕ!!! , π !ε6!κεπν-Βόιπε!κ α!!αι! 
ιππιπε!!! !ι!ε6τ!έ πιει. Μπι· 11 πο!! ιπιι!νπ ιι6!ιε!πγ 
ΜΒ!!! πιεε!π‹!ο!! !‹!!!ϋπ!›ϋι!ε!ιι!; 8 ππρρο! Νεώ 
ποπ Με!! πόπω!γ ν!ι·ε!εο!κ ειίπο!! !ε ιποἔ!ιπ·ιει·έ. θ 

116!! !ιπειπέι!τι! π!ε!π Μπι· 1 πτ6τ!!`ϋ!ὰ!η·ἱ ποιειπ πω! 
!ο!!; ε :παπι _!πνπ!έω ιπ!πι!!π!κέι!απ ο!ότο πιο", ε 
ε! ειπι·ιι!ιάι!γι!!ιπιπτ επ·όπ;!π,ι ε'ι!!ά!ειό!π. 

Π! εεε!. 8. 8. 28 ένα; ιπππ!ιοΞε πω!!! ετο 
ιπε!πο!ε ειπι·ποεορ!ά!πιπ (8!πρ!ι!!οπ!) π ιπάε!!επει Μ!!! 
οεπιπ!πα!πιπ ειεπκ·ο‹!ε!!. Α !‹6!‹επν !ιπειπέι!π!πι·π ε! 
ο58ρ !'ο!όπγ!το πω!» Μ!. ε ιι!ά!ό!18!! !έτειό πγ!τ!ε 
!ιιπ!!νάπγ πρεπε!! ωππωποπ, πωπω! π Μ!!! 
!ε!ρπ!οπ πι!!! 4νοππ!πγ! ά!ιπέτό!ϋ. · 

Υ πιο!. Μ' Κοπι!ο, Μπι!!! πιω· 3 ε!!! ό!!! !έ 
!.οιό !οΙι-!ιεΞιΙΥοΒει νο!!, πιίπτε ειεπ πο!! !ιπειπε!!ά. 
.Δ ειπ!:άπειετ!!!!επ Βέρ!ε!πο!ι !”ϋ!ει!νοι!πω απ!!! Με 
ιειππιππ! ο!δι·ο-;- !π!οπ!ες 6.ιιοπΕππ·ππ!τ ομοια!!! ο! 

πω, ε π πω!!! απιωπωωπ πωπω- ππ. !!πωω!.2 
πω!. π. 1842-1813. Ν!!! Μ.) 

Μ ο οι π στ. 

101. .Δ Ιώ!ιπσιν ι31!π11 πιι6ι·8ο 
ιόιιι·61 ή_'πΜο Ιι!πόι·Ιοιο1ι 'ΜΜΜ Ε”. 
Μ ογοτ-!ό!. .λπι!πέι!οι· Μπποπκ!!ε έε Ειππωτ! 
!ει€ύ!π!!!: !‹!εότ!ε!οὶ Με!! Βοϋ!ιοπγί!!ει!ο!!: πι! 
Μ!!! ε( !!οι!έιι·-ειοι·ε!κ (ππτώ!!οπ) ππ!ἐεπ!‹π! 
πω!!! π!‹!κοι· πγ!!νύπγ!!!έ!! , ποιγ!ιπ πιο!! ε!ὅ!›!: 
ε! νέι·τοπτ!ειω·πο !ιοιπ!!π!‹ πο! πιΕι!!!ειιοπέ!ωΙ 
τπόε!ε π !‹ό!‹εειν !ιε!!πεετε_ῇο τπέέ εο!έε!!επτποπ-_, 
Με! όε ει!ό!εάιοε! !ϋπ!π! ε!δ.. 8ι. Μι!!! ειεπ_ 
!πππγοπ εοεἰ!οπ‹!6 Μ1!ππ!ό!ο ε!!!π!ο!‹οπ ΜΜΜ 
!ο!‹ε! απ!. ιπο!γε!! πι!πι!πγέ_ῇππ !παπ!ιοπγ!!ά!ε: 
1) Με), ε! !κό!κε!ιν ποπ τόειο!επε!κ !εϋιπγό!ωε 
!ποΒο!ι·ο, ιπε!γε!‹!‹ο! !ώινε!!οπ 6τ!π!ύεπε ποιό- 
!!!‹, ειό!!!!!π!!δ!ει ω. Σ) θα!!! ει!ε!ιοι· π!!! π ΜΚ 
εειν, π! πι ω!όπγι·επάειοτπο νέ!ε!ε!! Μ!. Α 
ειίν έε πο” οε!όπγο!ι !ο!‹ϋ!ὲεόπό! π !ώ!ων. 
σε!!! ει!ιΕοι· !ωιτ!ο!! !!π!π!, ιπ!!!όπ πνό!!κοτ!π8όε 
ω!!! πω!!! ε!!!!!ει!ο!!. 3) Α !εό!κεπν πω!! 
Μέι πω!! όρμο!! ο!γ ν!!!8Ι11-88196886Βϋ, Μ!!! 
ει! ειο!δ!! πω!!! !!!!.πω σα!!! Μ! π...! 
π!ε!π). 4) Α !‹ό!‹επν Με!! ε!ό!!πιο!! Μ!ε!!ππ!‹ 
ω!! ε! ειίνπθ!6 ν!!! πω!! πειπϋσωεω !.!.π 
ε! ωππωπε σα!!! Β ροι·οι πω!!! !ϋ!·!όπἰ!κ, πιο!γ 
Μό Με!! ε! !εό!‹εεν οΒόειοπ ει “ΜΒ πι!. !!οιγ 
π ει!ν!ιε!‹ πω! ει!!!πϋπόεε ε! !κό!εωννπ! ιο 
πρ!!! νότπε!‹ ειίντε ΜΜΜ! !ιο!γ!›ο!! !ιο!!!ε:!!6! 
ειπτπιπιἰ!‹; !πιοπγί!_!π ο" τόει! π πιε!!!!ποπι 
πω!!! !ϋυ!όπϋ ειό!πϋπόεε ε! πίνω!! οικω πιέ 

ι·ει !ϋ‹!ὅ!‹ι·ο !ϋι·!όπ! π!!‹π!ιππιὲεει ιι!ε!π, πω; 
πάει! ροι!!ι ππ3πγει ιπ!πι!επ !ϋποπιόπγο!απο!κ, 
πιο!γε!ε οι οιόει Μοετοπάειπτ πιεπιπότΒοιεεό!" 
!‹!εὲτπἱ ειο!κ_με!Ι‹. -- δ) Α !π!π_!ι!οπ!κέρρ!· ΚόΕεεν 

-ιπόι·Βοιόε π πι!!! Βοπέι·-Μ_ότεο!ε Με!! ε!δ!ιοι 
π! ειο!‹ο!! Μεοπ!ό ειό!πϋτ!έεέπεπ έ!!! πι εΒέει 
!πειτοπάειοι·πο!κ. Πο" πιω !ιπ!όεε!ι! ο !ώ!: 
ιεινπε!: ει. ποϋ!ιοπγ!!επ, πι! ο!γ πε!πΒΜπ Με!. 
πιο!!! ε! ειίνπο!‹ !ϋε!όπ!ἱ ειέ!!ιί!όέεό! πιω και!!! 
Ιεόροι ε!δ!ιοιπ!; ε οι ο!‹!εοι· ο!ό!!οιο!! πω! 

ω!!! ι!οτιπεπε!οε !ϋπιππόπγο!ιπδ!, ε: ν!εειιέτ 



28Φ Κόι·-·, 8γ68γ- 6ε εγό8γεεει·ιοιι. 

πιιιο!ε:οι· ιι!!ιο16ει556!, ε ειινόε ἱἰτο€8ΕΡειι ι6ι· 
!»όιιι εεινόε !ιι!πιειάνέιιιγ!ιό! ι!!!σιω!ι. Αιιι!ιά!οι 
ἐιω!έιιιιιι·ι :ποπ νό!οιιιόιιγ ιιτει!!ιοἀι!‹. !ιοιἐγ ει 
Ι‹έΙιεειν !εϋνο!!ιοι!έ!ιοιι πιο.·.ς!ιει!!ειΚ νότο πιεἔ 
πισω ει!ειΕ!α μ.ει. ιιι€ε!ε ει! !.ειρει-82!ει!ιι. Μ;" ει 
νέτ-Π!888!νέ8 ιιιιιι6οιι!ιοι·, εἰ!! τειιτ!οεοτι ι€ειι 
!ιειιιιιιτ !ιο!ών6!!εο:ο!!. (Αι·ο!ιιν Μι ρ!ιγειο!οιι. 
Ποι!!ε. 1ει!ιι·Βειι€ Π. Πο!! Σ.) 

Μ ο ο ι ιι ο ι·. 

10!. 1 νειαΙιόιιιΜπι€ιηωι Μπακ 
Πι5"Μό|ιιώ1·πΙ α πάχι1ώϋ (ο!ιΙοι·ο61.) 
ιι6ειιο1γ ΙιεῇεΜΜ; 'Ι' ι· ο ιι ει ε ο :ι ιι ρι·-ιό!. 
8ι. ει ν:ιεΚόει!!ιιι6ιιγοΚιιο!: ει!ιρ!εόι·Ιιιιιι! !ι:ιειιιέ!ει 
ω!. ιιιιιιι :ι !'ό!εινε!!ειτιιιιΚ !ϋ!‹όΙε!εεοιι πιοΒ!ο!ε!δι. 
ε!ἱειιιοτἱ ιιΒγιιιι , (Με πω» !”ό!!έ!!οιιιι!; ιιιἰιΜιι 
ΒΙΟΕ!Ηιί ει!!ωΙιιιιιιέεό!, !2ϋ!ϋιι6εειι ο!! , !ιο! ε 
Μι· @πιώ !ιει_!!ειιιιιι οΒγόιι!ιοιι ίο!!6α!!!: Κ!. ε 
ο Μ! οι πω:: ιιι!ςει!ι!ι ιιιεΞεο!! ιοπιάϋιιο!ι “Μπι 

;!ιιιι6, Κέιισειιέ!ι αι!έ!!ει. !!γειι οεο!ο!ι!ιοιι ει. 
ει! ιερειει!ει!!ει, !ισι;γ ε Με !ιειειιιι!!ει!όι·ει επι 
.<ιοτ1 ιι€γιιιι ει 8ἔ!ι!£ὁτ. Με' Μπι!! !ιιιιιιιιι·έ!»!ι 
εΙδά!!:ι νέ;μειτό ίο!γειιιιιι 8οινσιά&ε: ιιι!ιι!!ιιιΒγ ε 
ειιιιΚόξοΛε.ννόιι, σιιιο€!ονόιι ιδεών! ιιι!ιι6ει:οιι 

ι ίϋ!!ό!:ο!!!!!, ιι ἔϋιιιὅ!; !ε!!ο!!δι!έεόιιο!ι Ιωά 
νο2ΙιεΕιιο, Μοτο" ο!!οιιτέ!ο ει €ϋιιι6!:όι·ιιιι!ι; 
!ιει πιω ει γέει!κ6Ωι!τιιέιιγο!ι !ιεε2ιιέ!ειτίιι:ι ει 
νέι·ιι6!2 ο ιιτιιιιίι€6Β6ιποένέ!ιοι!!μ !ειιιότ Μάι! 
οι οι·στ!ο!! ιἐϋιιιΒει° !ιδιΐ:ενοΒγ. 82. Μιά! ει ε`έιρ 
!ιόι· εγόεγ!!έιει!ιιι!! !ώνει!ιο:δ $πι!ιά!γο!τιιτ ε!! 
!!! ί6! : φ 

1-ειϋι·. Μ! εειρ!σόι· νει!ιιιτιο!γ Μαι! Μι 
ιιιιγιιι!! !'ο_!!δι!!!ι Η ε! ΐό!εετε!!!!ιεόΒ !‹!ὅειτι!ώ 
Μπι; Με ιιιέέ πισω ι·όΒ τσιπ; Μι ει !ἐιιγ!‹ει ι_;γει· 
ιιιο!ι-!εοι·ει!σειιι @ι·νέ!γοε Βέιιι!ει!ιιιιι!ι!ιειιι ιιοιιι 
ειοιινε!!ε!.!, εειιι νέι·Εόρόεο!ε!ιοιι; 65 !ιει @ 
ειδε !ιει!!ειιιιιι ε2ϋ!ό!αϋ! ιιοιιι ειιιτιιιιιιο!.!; ει!ι!‹οι· 
ει. :ι νειειι!, ιιιιέΒ ροι!ι€ πιο" ειόειεο!;!σειιι επο!ιωι 
!ιειειιιι!!ιι!. 

2-ειοι·. ΒΙΙοιι!ιοιι, Με Βγειιιιι !ο!ιο! νει 
!ειιιιο!γ €ϋιιι!.!ε !ιο_!!ιιιιιι·6!; ει!ιι!ιοι· ε: :ΗΜ Μιά 
εστι ιι μ! β€Ιιει_!!;!!ιειιιι- !ειτιόι!εο!!ε!εοιι !ι!νϋ! 

»Με ει·ϋε!!δ, Γ6!εΙονοιιιι6 (ειιιει!οι:ι!!ςιιο) ὸ!ο!ιιιό 
Μ!. !ονιι€!ιιει ε ε !ι6ιι!‹όε2!!.ιιιἐιιγο!: !ιιιειιιά 
Με!! :ιιέιι!μ. ι!ε ει νιιε!ό! ν!εειει!ειι·ιόι!ιο6!!ι. 

!ι!!ει!ε!!ιειιι ειιιιιι!! !κενόει!ιό ειι·ειιιιιιε ο εειρ 
Μι, ιἐε Ε” σου!!! ΜΑΜ παπι _ιεινει!νει ει νεε 
ιιει!ι: !ι:ιειιιέ!ει!ει, ιιιιιιό! !εϋιοΙε!ι!ι ό!! ει: οἔγἐιι 
ει Γ6!εοι·άϋ!!εόΒ ιάέιειιι!ώ!ιοι. 82. 25-30 όνοε, 
εειρ!ιόι·Ιιιιιι εισιινοι!ίι!ειιέ! ίϋ!6!!ιο νι€γόιό!ιι€ 
!ιειιι2ιιέ!!ει ε νειεει!; ιιιιιι!!ιοἔγ τιιόι· πιειι€έ!ι:ιιι ο 
!‹οτ!›ειιι !ι!ιοιιγοε τοπι1ο!!ειιεεε6€ ιιιιι!ει!.!ιοι!!ι ει 
@βότκα κόπο. Α!ι!‹οι· ιε !!!!!:ι ει. ει νειετιει!ε 
!ιειειιιέ!ει!ό!, !ιει 1--2 !ιόιιειρι !ιο!γοε Μεστά 
!ειι ιιιε!ιι ω!.οιιιοε μινιι!ι!ε ιιιοιιι ό!! Επι; σι! ε» 
ιοιι!ιειιι, Μ! νόι·νοει!.6ε, να” ιιο!ιιέιι ε:ορόε 
!εόνει!ιοι!ό!ιοιι. !ο!!ὅ‹!!!‹ Κ! ο Μι, ιιιιιιάι€ ιε 
!οιιι!ιει!ο! !όνόιι ει ε!1ιπιδε !ιει!ειιιιτει, Μειώ 
!αι.ε!! ειιιιιι!ιει. (0ιιιο!ιε πια!. 6ο Ροι·ιε 1843. 
Ν-ι·ο Ώ.) ν Κιιι·ειοεοιιγι. ι 

ΙΙΙ.. Ηγιι!ιοι·Ιιιϋ ῇοεγιούοΙι ο 
Βαι·ιια νικόΠοε “'οι·ι·ιιιιι ωωεωωω 
ίΩΔΜ11-1) ΜΜΜ: Μ. Μο!ιιι!!‹ει-!ϋ!. Ειοιι 
νειιι!ιόει!!ι:ιιόιιγ Μάι· ιέέ!ε!ι!ι οινοεο!‹ Με! ο το 
οιιε πρι: Ντιν σε ιιονοιει ει!ει!ι ιιιιειΕειοε νι!! 
!ο!έιει!ε) €6ινέ!γ!ιόιχ ειεποι, ιδιιιοιιιέιιγο!σ 
ε!!ειι !ιειειιιά!!ει!ο!!; ει!.:ι!έι!ιειι νένο ειιοιι!ιειι ει 
!!5!ι!·ι! νεε!ιόει!!ιιιόιιγο!ιιιό! !ιἰεειΙι!ι !ιει!.ἐειιιιε!‹ 
ιειι·!ε!ο!!. Ωεει!‹ ιι!ει!ι!ι ιι!ό!ι!ιοτι ιδι·ιότιτο!σ !ειιιέ! 
!‹ἰεότ!ε!ο!ιγειοιι εισιιιι·ε! επ !τ!εξέι·οιιι!ειοιι ω· 
!διι!έ!8 Β0!.οἔ5ὲἔεἰϋοτι. ιε!Κ!ιοι·οενοεγεΕ!ιοιι, 
ιιι!ι·οιιγ-ιιιέι·Βε:έεο!ε!ιοιμ ιιιο!γο!ιοι. !ό!ι!ιιιγιτε 
ει !εἔΐὲιιγεεε!ι!ι ε!ι!ωι· !ιοι·οιιέιιιι. 52. €ιοτιι·ι! 
«που εεει·ιιο!κ !οειιειΒγο!ι!ι Μ50ιι!8!05εύΒ2 ν:ιιι 
ει νειει-ι·ι!ερο!γω!.ιο! (Μπι. ίσια!). Μ» 
Μ !ιέει:ιτιιιόιιγο!ι #6!ϋ!ι ειοιι!ιειιι οι Με! !ιιιιι!ι 
Μ. Μ" Κενει8!ιό Μινι! έε 1ηιιμ ε !ιοΒγ 
πιει" 0ό8Β0!ώ8ιι οεοι·νέιε ι!!!ειιιο!!ιειιι !ε μ” 
τϋι·ε!!!ι. Κιι!6ιιίιέ!ε !τ!εΒϊέιιι!ει!ιιιει!ι, ν!!.-ιιιιιοι, 
ιιε!ιόι!ιόι· ε!!οιιΕ !ιει!ε!εέι!. _ῇο!ειιΙοἔ πιό;; ΜΙΜ 
ιιειιιιιιιο!ι (εροο!Πεο!ι) Με!! !ε!ι!ιιτοιι!; πιιιι!!ιοι;γ 
ει έρροιι ι!" ειδε ιιοπιι·οετο!ι, ε :ιι ει16ιιγ 
ι·οιι‹!ειοι· πιο" ει·έ!γοεεόεο, ιιιιιιι ά!!ει!έιιοεκ 
ρειγ!ιιιι!!ειιε, ιιε ιιιΒιιιΙ6!ιοιιγειι€ ΜέηΥΔ ιιιιο!!ωι 



Χοπ, πιο” 6ο ιιγοΒγειοι·ιειι. ΜΕ 

ιπιι!.ει!ιοι!!:. ο οΕ!ιόρ ει ε νεοπε!ε οοπρεπ ιοοπ 
πιο ιπ!ειι!οπεεεε!!ιό! πιοιἐ ποπι ιιιεογει·ει!ιε!ό. 
81. οιοπ εποε! ιό ε!!‹οιτο! !ιεειπε!ε εέιρ!ιότ-. 
Βοτνο!γ!ιόι·-, !ιι!ιειποο τε!ιει·ο!:-, ειοκινοι!ο!οΒοο 
ιπο!ινοι!'ο!γεεο!ε-, ιπε!‹εοε νε!!ο-!ειε!ι-, ΜΙΜ 
!”ο!ο !‹!οΒοο !'ειάε!τπε!ι!ιεπ ο !‹!ο8!ειε!: Με. ή 
(8ερ!σόι·-οεο!.) - Α Κορρ έι!!ε! οιοπ οιοτ 
!ιεειπέι!ετε υ.ιτίιπ ιερεει!ε!! !ιεεειοι·ιι!εο!. Μαιο 
ποιο "πιο «πω, πο! ποπι ΜΜΜ !ιε8!0!γέι8 
έι!!ο!! πο. πιο» περιε τοπιο!!! ε!!κε!ιπειεο ιι!ειι 
ε !ιεοϋι!!πιόπιοΚ !ο!‹ο!όε ει!ποιοοι πγοτπο!‹ ε 
τοο!!ιο Γι!! ποπι νο!! νεοιπετει!ο!ιτό!. Ι!!!!‹ε!›!ιεπ 
ο!ιοι, πιἰπτ ε νεοι·έιερο!γιετ, !‹ο!!οπιο!!οπ πο 
!οιιοο!. 8ιοι·ιδ οιοπ πω! νεοι· οιιγειοι·ϋοπ 
οιιι!κοιι·ε!, νεοι, !ιοεοιε!ι!ι !ιεειπε!ε!!ιοι·, νε 
!ειιιιιιι (ιοι·νο!γοε, εερ!ιοι·οε οεο!ο!‹!›οπ ιο, ει 
οπιοειτοο! Θεα!!! πονέπγροιι·ε! ο. ο. @οποιοι 
ι;γο!ιοι·- (πιο. Ζ!πε!!ι.), οπο- (οοι·ι. ο!ππεπιοπι!) 
πατε!. Πο" πε πεπγο!ι!ι Με!! οεοι·νεοεε πιο!! 
ιο!οπ - ιποοο!ιοο πιο!ν, ρππεε!ι, !ιοιποπγ 
πει, ιετ!-οιο!‹ - Ιιεοπεῇτό ι·οπε!ο!!ο!ο!!; π! 
!ι!εοο!ι !'ο!ιιι νο!! ε οεοι·νεεεο, ε νεοποοιιπποπγ 
τ!ιοππιπιε! ρέιι·οο!!νε επετοι.ι. Νοιπ οιεοε‹! ει! 
ὲοιπ πιω, εοπι το!! €γοιιιοι·ι·ε! Ιιονοππ!; περι! 
!κε!πιεεε!ι!ι πιο πονο!! πο! π!επ 1-2 όι·ενε! πι 
εο!ι!ιοπ. Βενεπγιι, !'δ!!π_ιό οιο!ο!ιοϋ! όπιπο!!πιο 
πο!! ε Ιιο!οἔπο!‹, ο επιρ!ιότοεοπ- οι πο!ιοι πο 
ιοΒοοεο!ε Μάο! !ε!ιει!οιό!επε! ΜΜΜ! ε!!‹οι·το! 
!ιοτο!!π ε νεο νε!επιο!γ ποιποο Ι:οπε! (Με ε 
ι!εε!σεπ) οποιο. ΝεΒγ !ιεεοπ!ετοεεοε νεπ οιοιι 
νεο!κοοι!!πιοπγπο!ι ε !ιοπό!οεπενεε !:ίπε!!ε! α!!! 
μπει. Ω!ι!π.); οΒγ!!‹ ε τπεε!!‹πε!‹ εγόογοτοιότ 
πεεγ!!!ει ο πι!π!οΒγ !!!οποει!!!, !'ο!ιορ !ιύιεπιοο 
πε!!ο!ειε!ι!ιεπ, πω ιιιει_ιε ε Είπε! »ποιο πεπιε 
!ε!επ, ο πο! πιει· εοπγΧιοε ει!!ερο!, ει ε!!ιεο! 
ε'+!ο!ιπϋνο!ε ιποο!!επεπεεενε! ε!!! πο. -- Α πι! 
ει ει!εε ιιεογειεπετ !!!ο!!: π" οοε!ε πω! Μο 
πε!ι ο!γεπ οποιο!ι οιο;οππι, !ιο!1--2 πο!ιο 
ιο!ιπγ!πο! (53-5!!) !ϋ!›!›ο! !‹ο!!οπο περ]ε!ιεπ 
πιω; ε οιοιι πεἔγο!ιο ει!εέο!ε παω ιοιππι 
!!ε!πιε!ι!ιεπ, ν!!-!επ0ιΜπ, πο!ιόε!εόιι!ιεπ πγοτ-+ 
ΜΚ ε!!ιε!ιοει!ιοι ; ειοππεποιοπ οοο!ο!εποποι 

ιό πιει !ι!ειο!ι!ι ε!!ειιο!ιι!ιε! (8 ειοπιοι· -- 1 ιο 
ι·οοιι) !ιοι!!οπι, ο ΙεεεεπΚέπτ πεογοοοε!ετε ε! 
το! πιοππι. !!οποοοοπ ο Μπάρ !ιοεοιεο!ι Μει 
πέι!ει!ιοι· ο. ο. ε εέιρ!κόιι!ιεπ, Μ!!! !ΕΕό!'ΟΕ138Π 
δ-8 πιοιποι·πγ! - 1 τοποο8πγ! ει!εεο!: ο!ο 
εοπε!όπ. Πε !ε!οε!“ειάε!πιε!ι ο!!οπ !ιεειπέι!!ειο!! 
ε πιο:: ε!ι!ιοι με !οει ει! ε !ιέιπ!.ε!οπι πιοε 
οιί!ποειο ιι!επ π ομ·ι!!οιε !ποο!ι!.ι εάηο!εΙιεπ 
!ιεοιπε!π!. - 

 

Βιοπ ειοτπο!‹ πε!επγοεοέιεε! !10Β!20!η·( 
!!ιο!!ό εποε: πωπω Με! ι€2,π οι·ι!ο!ιοε 
οεο!οι ΜΜΜ: 

Μ. 1- 28 οπο: πω ιοοτε!!ιο!!ιεπ πινω, 13 
οπο!! !ιοι·ε!πιπ ι.ενειιι!τοι· ο!δειοι· νο!! ε ιο!ι!ι!!κ επιπ 
εϋποι·οοπ ο ειοπιιο!ιο Μο!! ο" !ε!‹!ε!πιεε 6ι·ιοο! 
οοιιο, πιο!γ ε ειοπι!!!ότ ειοπι€ϋποι·Γο!ϋ!!! ΖιεεπεΚ 
!ιονοε !ιοροείιοπ 8γειιιιιι! !κ!!!οΒιοιο!.!.. Βιοπ Μπορω? 
π!! ε!!!ιρο! Αμ·ι!!ο Μπορει Μπι!!! @Με Ιοετοο!σ€.ο!ι!) 
περιειε περοπΙιοπ! τοπεο!! 8 οι·ε!ιι! - πως πιω. 
Βό!ιιιι!π πι!π‹!οιι!εοι· ιιιοι;ειϋπι ιι Μισο ε!!εροι.. ο ε 
πιο ιπιπιππωπ !ιο!γι·ο πιο. Η οϋποο!Μπ πω. 
ποπ !!εγ!!πειοπ !!!ϋποπ :ότι νιεειε ιι πι;; ε πιο; πο 
ιορέπο! ιονόι!ι!ι ειοποεπ πιει!! ποιπ εο!ι!! εοπι τετ 
το!!. (δει!ιιοτ οι; ιοιποπ πι!π‹!οπ!ιοι· πεπι οσε!! οιοπ 
!ιε!!ο!, !ιπποπι πωιεπιπ ιιιιιισοπ !'ϋΠιιδο26Ι πιοπ!οπ 
νοκ. Α Μπω!οπι πήΒιόΒόΒΒ οιοιι Μ! Με!! πι!! οοπι 
νε1τοιο!!. Θγε!ιοι·ι πιοιπέο ο ειιε!ιεε!πεπ οτιγ!ι!!6 Με 
πο , Μ!!! πιππ!κεεει,· ειοποεπ πειγοπ €5ι·οο!ι!ιο ε Ι!!! 
οιι!πιει. Α !ε!ε!ιο!γ οι ει πωπω νε!!οιεεε, ε ποτ 
τε! νε!ο πιο» νεοι· πιο! ωι!ύι!αι‹!εο, Ε!ειι!ε Γου 
ΜΜΜ, απο ειοει!!ουαν.” ποπ !ιοιππ!ι!ε!ε. !οπ 
Βοι·ι-!πι·ο!ϋ!ι, πο!. εοπιπι! οο!ο!γεεεε! εοπι νε!επιικ 
οιοπ πεπ!.ε!οι·πι·ε, πιο!γ ε περιιε! ιιιοΒιιιεμειει!ιει 
ιε!!επ ο!ι!ι·επγοε ΒεειοΠ!"οε!ιοπ Μι!ειο!!!οππ!; Μπι 
πο" οιιπο!: (ϋ!!ιαι!ιονο!ε 1ιεποε!οιπ ιι!πιποοο! ο πω! 
επτ!!ε οι·έ!εοϋι!!$!! , πι1ε!οπ ε περ πο!! πιιιμιεεεει!!. ο! 
ποιοι! πεω·πι. Εκο !ποιεπε!ι 24 @Με εοπιπι!"6" 
οιοι·οΚ!κο! εοπι Μ; απο» ειοιι!ιεπ ε Γέιιι!ε!οιποιοο 
Μ!!ιο Με!! !ιοεοιε!ιο !!!ο!ε, πιιπε!οπ οι·δε!ι!ιο!!·ποιη 
πω. !ιοπιιπι!!ι! ο ΜΜΜ, ειοπΙιεπ οπο: πό!!ι!!!, που 
πο!" ε οι!π!ε!οιιι Με!! ι·οπ‹!οο !‹!ο16!›οπ πω!! ο!. .Ιϋ_ιι6 
ον!ιοπ !ιοιοε!ιο οιδεο!κ ι·ο!τε!ι ο ι·ο!ιεπιο!:; π" Μι 
52!!! ε εοΚ πιο!! πιοιπέιε «Θε ιοπεοι-Γπιοϋποοπ! πιπ 
!ει!(ιε !ιονοι!ιοι!οποπ. Μπι!!! οποο!ιοΙ€ !ο!!ο!: πιο!! οι 
πιο 1ιοι·ο!!ιοιό οειωιιι!δ!ιοπ, ο ο Μ;!ε!οιιι 28Ιοπέ; 
Με ο! οι: πω! πω, Μπες!. ει. ΜεΙιο ν!!.!, ο 
πω; οι απο!" 6ο !ο!!πΙρε !ε!!ι!κεει!ε. Κίπε!, πιέικοπγ, 
ιιιορπδπγο ο !!$!ι!ι πιά!! ε!!τε!πιειο!! Μετὰ πωπω 
Μιά: ΙΜικΜΕ. Μ!" πομπο! ο !!!6Μοιιιιοπιά 
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τπιπέι6Ι ιππΙι ο!. ΜΜΜ πιοπιπιπ πε Μπα ο πω» 
ποιό 6νποπ πιπιπικοιπ6Ικ , 1. ο ππι·ππ νπε6Ιομι 1εω36 
πεπιπέππι , ππροπιώπι 3-πποι· Μ 1ι6εποεπγὶι·οΙ ι·όνέπ 
πο ο οιετπϋΙ. πι" πι εΙεΒ 4 ππρ πιω Μεοϋπ 1οιι 
α Μπε1οπι ε πισω πωπω Ιπποηοιι. Α πιο” Ι. 
“ό” Μέτηπ επ ποσππ6Μ, π πωσ” πο" πω” 

Μ: ποποιύ ππειπέι1πιπ ωειππππ› τω:: Ε8νοι!ιο:1π6πγι 
ω νοπι νοΙππ πιπεπ πι.ππ. ΚϋνοιΙαπ6 «πιω Αρτ. 
οΙοῇο Μπι Ιιοι‹1ο πωπω πάειδοΙιπππ ει και Με2πά! 
πι, ε» ε: @ποπ π »πιω επόπιοπ πιοπιοπ Μακάι. 
(πιω. :πωπω 1843. πι. π.) 

- Μ 8 Ο 2 τι ο π. 

Βτοιἱοιἱ όι·ιοΚεπόεοΚ όπ ΜΜόεοΚ. ` 
θγοι·πισΚΚότ- όπ "πωωπι ιπροεπιπΙπιοΙε 

σκιά” κόι·οποιοκ α!. εγό8·γειοι·οΚ Ι:ϋι·ίΠ. 
π ροπή μοι·ιπφΙιΚ6ι·πάιπόΙ; 

Οι. Κ π ι· π ο ε ο π γἱ 1όποει εο€όποτνο5ιόΙ. 

Π. Α Ικέπεπνειε πό2ππ8μι€ 
(επΙρππε οιηπ·Ι πιπιποπΕποεΙΙ5) όε ιει· 
ρεπτ5π-οΜήππΕ ΜιειπέΝπιπ ἰτὶεΒ 
Ιες$το!ώππ. 

Α εγόΒγιειπ τποιεήόπ ΙιοΙοι!πεπειι πρωι) 
ΜΗ πιοπεπΙπππΕπι ΠΒγοΙοτπΙ›ο νένο , πω: πί 
52επι Μιτππ εΙπποπάπειιπΙ: ιπΙε2οτἱπι ιι16ο 

τπέιπγιιπ!ιππ!ι Μαι ππΙπἀἑεἱ ΜΐεπεΕπ,ιπιπάεπ 
ύῇπΜι 5άδποπΕ ππ€γεποι·Β ε νειΙόϋππ π Ισοπ 
Μπι) ῇϋνεπτΙὅπεΗ εΙὅῇοΙἐπΙ ιοΒἰπιποιὅ Μό 
Ιέρω ιποΙΙειι ω, :Με ΐὅΙοἔ σεπΙε π Κότ 
Ιετπο ἰὰὅειππΕπ. Ιι:Ιεήο πεοπΙπιπ, πο” 
π έγόΒγεποτιππτπ πέινο 18 ιπιππ 
“πωπω Ιεἰνετἔὅὸπἰ ἱἔγεΒοππϋπ!ι :ποπ δε 
ωνπιππΙ, επεΙγποπ ο Βγόεγιππ Ιιοπάοιό 
“Η ιοΒντι Με ππρἰ8 οεπΕποπιοΒγιτέιπι ιό 
νοΙγ8Ππ!ι. -- Α2οπ ωππωποπ πΙπροΙνεΙ‹ 
Εϋ26ιι, ιπο!γεΙε επετἰπι ίο8ππι οΒγεό11Ι 
ιιι0οιπέπγιιπΙιππΙε απΙΒιειι έιεπϋππἰ ΜΙππέι 
επ 682εποτι1!εΒ ιϋι·ιέππειπΕ, ι3=έγ πΕεεπι1!ι 
-- ποιπ ιιιόεό ποΙγτο εοτοΖππιό!‹ πποΙ‹, 
ιπἰΙωι Ικότπέι2υπΙ‹ ιἱεπιοΙι Ε8πι€πιό ίὅοι· 
νοεπ πππάοπ Βγόεγεεεπιππἰ Μεόι·ΙοιοιπόΙ 
ιΜεόπιι!ι πω”. Εποπ ΕτέιπγιιΙ εποΙ€.,έΙό 
εΙνεΙτ Ραπ π Ε6νοι!ιοπδΒ: 1) ε πέιπιοε 

· οεειΒεπἰ ιπρπεπιπΙπι; 2) ε Μ 8ο ι· π πι ο 84 
π ο ει ι Μέι το π πι Μα Θε εγόΒγιοΙμπιι εποψ 

ιπ6πγοπποι; 3) οωΙππι·ΙππΜμει 
Ιε8ΜεοΜπ ΙΒόπμ εοφ ΜΜΜ; 
68 -- π τπἱ ΙοεϊὅΜ› -- 4) π” ΒΒ 
ΜΙππόπγοπ !εϋ2ϋιι όαση· πάει 
Βο!ιπππι πΙΙιπΙππειπέιεπ π επόεγειεἰ . 
το!ιποΙε, πο” π ιει·ιπέεποι ιπίίΕ6άόεόι π 
εγόΒγεπιπόνθΙ ππωιππ πο Ιοπεεεεπ. - 
ΜΙπποπ Βόι·πέτειιπΜπιπ ιεππἰ 5ποΙεπιι ΒγόΒγ 
επετππιπεΕ ΜεθτΙειππΕπόΙ ιι·έιπγιιΙ εποΙΒΜό 
εποπ οΙνοΙεει επϋπε6ΒοεπεΙε !έιιιειπι οΙὅτο 
πποΒοπιΙίιπΙ, πο” ίεγ ει ι. ο!νειεό ιππω 
επ: ιπιεπετΕπι Με ΚἰεἐτΙοιοἰπΙε εισάκπόπγε 
τπόΒ Μπι Ιε Μ· πππγι πιιοΙοε οτὅνοΙ. :Μπι 
π ιποππγινοΙ οεπΙι Μπι») ίο8 ιει!έπ πισωκ 
Ιιοιπἰ, οι πι ΙεεειΙππϋ, εποΙγοπ ο τέειπεπὶ 
6επΙοΙοιἱπΙκπἐΙ ππΙπόπΕ ιϋτεΒε:ϋπΙ‹, Ι-επει(ίΙοε 
επ5Βοι·ιι. Εε επ οΙιππΙ Μιοι· ΙοεπόοΙα ιππ 
ιεΙι οΙνειεόΞπ!επι πέιππ ἔγόἔγεποτππιἰιεὶ ιπ 
ρπεπιπΙπιΕπ1ιτπ Β8γεΙαιοπιοιπΙ, 5 «Μπι κι 
26ιι επιππεποΙ: οΙδιι ο $οπποποιοιι εγόΒγ 
επετοΙιππΙ: Ι‹όι·πἐιπιιπΙ‹Ιιππ ω". πΙ|ιπΙπιππω 
τπόὸῇέιι ε εππε!‹ ετοάπιόπγόι Μνέιποιπ τόπ 
Ιειεεοπ πιοΒοιπΙίιπΕ. 

Α Ι‹6πεπνπε πό2ππεγπε π ιοτροπιιπ 
οΙπῇ Ιι6τι1Ιιετι Μεόι~ΙοιοΙπΙε πποπ νόΒει·οπ 
πιόπγιο ]ιιιιειιιπ!ι Βοππϋπικοι οάάΞ8οΙό: ιππ 
πωπω: ππωωι6 ιοΒοπΙειπι ππΒγοϋπίιοιι 
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ΜιιΒο!ιιιιιιι, ε ω" ω ιϋτι.6ιιιιοεεό!ι εω 
$2ει·επιιιιιι οεό!ε2ετι1 νέιιγο!ει!ιΙιειιι νει!ό ει! 
Ειιιιιιειεἔιε ιιιοΙΙοιι, οειιιιιιἔχιιιι ει Ιιι€ιιιιι.έιΙγο 
ειιιιιιι ιιιοΒΙιότε!ιοιιι ΒγόἔγειιοιοΙ‹ Μιά εο 
τοπιιιιτό, ει2οιι Μιι6ιιιι86%οΙ, Ιιοιιγ ο τόπ 
Ιιειιι όΜεΙοιιιι!ι ιιιἔιιι ει Ιιέιιεεινειε ΓΜΜ 

έγιν,; Μπι ΜΜΜ ο!γ ιιιέιγοιι Ιιριιιιιιιι επ 
ιιιοετειιόειοι·Ιιο, ιιιιιιτ ει ιοι·ρειιιιιι-οιοι , φοιτ 
Μις ει: ο!ειδι ειιιιιι;ι τειριιεΖιιιΙειιιιιΙ‹ ιιιέιιι οειι!ι 
νιιιέιιιοπιιιιιι ιιιιέιιιιιι ιιιιιιιΙγοειιιι!ι, ει ιιιεΞεο 
ιιιιιιιιιΙι ιιιιιιιιιιιιιιέεέιι·ιι ιιοιιόιιιόι·ι ιε ιιιιιιιιιιι 

ΒγόεγιιΙιιι, ιι τιιοΙ!ειι , Ιιοι,ιγ“ νοιιειΙε εεειο 
Μι, Μ! Μπιτ νιτιέιτιο:Βιιιι ιε ει!ιοι· ιιέΙΙιιιΙ 
ιιιιειιιέΙΙ.ιιΙι , ιιιἰὸὅιι ΜΜΕ ιιΙΙαιΙιιιιι26εξιι 

`ΙοεεποΜι ειιΕοι· ιιιιειιιιιιι:ιει. ΑεοιιΙιειιι, ιιιιιιι 
ίειιιοΒιι επιιιιόιιι, Μι Π1ΙιότοΙΙιε·π ιιιιιιιιιι ε· 
€γόΒγε2οτοΙι ιιιιιιιεύι. ΕΙδε26ι, Μ” πό! 
επετιι νόιιγιιιειΕΒειιι ειιιιιεεόΚ, ιιιέεοόειτοι·, 
Μ” σε ειιιιι€οΒιοΕοιιΜιιι ε ειιιιιιΒ ιιιι8)·οϋ 
Βιιι.ιιεειιιιιιιιι, ιιιι€ ει: ιιΒγόιι ιι.εειιιι Μ] 
ιιέΙΙιιιΙ ΗΜ, ε νειΒγ ει Ιιειο8ε68 0Ιιεεό, 
να" ωχ Μειιόεε!ι ιιιιιιιιτΙιοειιει!ι, ιιιοΙγο!ι 
Βι2οιιγιινιιιι ι:·8γι·ύε2ι ιι ειοι· ιοΙιοε ΜΜ 
ιιιιι·ιιτ,' πιέι5τόεει οι ιιιιιι€οιε ΜεοΙ:Μιέεόι 
ιιιιιιιιιέιιι. -- Α: οιώι ιΙΙοι6'Ιοε ει ΚιΒιιειιι·ειε 
ι·ι'ιιιιιιΒγειΒοι ιιιι ει Ιιι$νειΙιοΖδ νόιιγ!ιοτι υι 
ΙέιιιιιΙτ Ιοει:ιόΙεπιπίίΒΒιιιιΕ: Βρ. Λιιιιιιιι ιιιειιιιι. 

°οι·ιερ. απο. ιι·οε, Οιιρι·ι ιιιιιιτιοιιιο. ει. ωχ, 
Τιιιοι. ιιιοΒιιι. Βιιιι. απ, 5γι·ιιρ. οιιριΙ.Υοιι. 
οπο. εειιιιει. ΜΒ8. ιι:ιριιιιιιιιι 4-ειωι· 1--4 
€γι.ιτιιιοΕΙιειι6!ιιγιι, ει τοι·ροιιιιιι-οιιιιιιι ροιιιε 
Πϋνοι!ιο2ιΉο€: ΕΡ. Με!. ιιοεριιιτι. ιιιιο. ιιιιιιιιι 
ειοιτιιε, οΙοι ιιιοι·ειιιιι οπο. εειιιιε. ΜΒ8. ιιιι 
ροιιιιι 4-ειοι· 1--4 !ιιινέεΚιιιιέΙιιγιι, !ιοδι· 
Με ρετιιε Μι ιιιιιιι ιι'ιι·οιιιόιι, ιΙΙιιιοε νιΖιοΙ Ιώ 
Μαι ΓοιοιΙιειι. Α: ειιιιιθοΙιτιι ιιιΞΖνο ιι2οιι 
ιιιο8ιο€γεύει ωε:οιιι, ΜΗ νοΙι οεοιιιιιιι, 
Επι! ο” ιΠιιιιιιιιοε ι·ιιιιέιιιωιιιιιι ει ιιέιιιιιινειε 
ι·ιθιιιιιΒγιιΒιιιιΙι ειι1ιιΒιέιι. ιιιιροιιιιι 12 εεε: 
ιιι ο Με οιιιοΜιικ, έε ω ιό ιιιιιιε ίοΙγιιιι 
ω Ιιειοειιιιιι· ιι Ιε8εεεΝι ειι!ιοι·το|, ε ει 
ιοΒιιιροΙιιι ι5Ιοιιιι6νι 2εινιιι·ν€ιΒγ ιιΙΙιιιΙιιιιιιιιιιι 

ΒέΒ' ιιέΙΙιιιΙ -ι ιιιιιι6|ι, Ιιιι οΙὅἐΙΙειιιιιι‹, ται 
ιιοεοιι ει ΚϋνεΙΒεεὅΕ ΙοοιιιιιιεΙι: ΒγοιιιοτΓἔι 
Με, ὲιιιογιὅἐε πι" Ιιέιιγόε, νε" Μειο 
[Με. Σε: 6ρροιι ο 2εινειιοΙκ ιιιεΙΙ(ίιΘεότε ει 
ιιιιιοιιιιιιοιι εΖοεπειε όε πιιι!ιοιιγοε νοΒγΙιΙε 
“τι σε” ιιτιόπόΙΦετι ειιίιιιΙΙιιιήιιιι. Μαι ε 
εοιει τ682Ιοτεεειι ιε !κινέιιιοιιι Νινιάειιοιι 

ιιιοι.;ειιιιιίιιιι. - 
ΟΙειεει ΜΜΜ, 11 ένω ΙιεοΙιει 

ιιγοποιι, Γοιγό ἐν ιιιιιτιιιιε Ιιό 13-έιιι νό 
ιιιιέιιι ιιιι ιιόι·ΙιιιιιιιιΕΜ έιΙιειΙέιιιοει νΜιιιιο2 

ο2ιιι, έιιιιΙιιιιοε; σπιτι οΙγ ιιιόι·ι.6Ηιοιι νοΙΙ 
Ιιειιιιιο ει: οιιιιιιοιι Μεεεε ΜτιιειΙοιιι ΜΜ 
Ιδιινιι, Ι·ιοΒγ ιιιιιιιιοιι ϋιιιιόιιγιοε ιιιο2Βόειι 
ιιοιιιιιιιιι ιιιιιιι·ιιιοΙΙοιιι τέιιιΒιιιόιιεόε ι·όιοιοιι 
(Μια, οΙειιιιιγιι·ει, Μ” πιόέ ει ΜΜΜ ιε κι 
εεετι ει·ιέιι!ιιιιιΙ ,· Με ποιο εΙ6%ό νιΒγ62όΙιιΒ 
ιέιτειέιιι επ Μ, ιιιιι16'ιι επ έιρο!όιιδ όιοΙιέι, 
πιοΙγ Μπιιιιεύεεεοιι· οειιιι ιιιιιτιιιι!ιιιε-Ιενοε 
Μ! Μαι, νιιΒιιοι·νοεεέιΒιιι Βιιιιιιιιι, πισω 
ιονιέιι ιιόροε ιιιιιΒιι ιιι68 σειιΙι ιιιεΒιιιτιειιιι 
εοτιι οι Ιιειιιιιιιιι. 82ό!έιειι νέΒΒόρ ιιιοΒε2(ιιιι, 
πω;; οειιιιι οΒγ ιιέπιει ,,ιιι" εεόι εεπι το 
ιιοιι Μπιοιιιιιιιιι. Μου ιιΙιειι·ειτοΙΙειιιοει ιιιοι 

εέιεοΙι σειιιιι ιιειρριιΙ ωι·ιοιιιιΙι, ιιιι εΙειΙιιιιι 
τι Βγει·ιιιο!ι, ποια π: ιιιοΒεαι'ίιιιοΙι, --- ΡΜ 
νέιοΙοιιοι· ιιιέιι· 3 Ιιόιιε ιειιιοι.ι ει Μή , ιιιοΙγ 
ιιιιιιιιιιιι ιιιεΙνει Με οΙ‹ ιι6ΙΙιιιΙ ιίιπιιιιιν!ιιι, 
ιιειροιιιει ΒιοΒιιαΜι, 68 ιϋΙιΙι _ΙιοτιΜΜ 
ιιγύἔγεποιεΙ‹ ιιΙΙιειΙσιει26εέιιειΕ ιτιειΙαιοειιΙ ει· 
Ιοιιιεεεειιιι. ΡϋινόιοΙο ιιιιριέιτι ει Ικέιιιεεινειε 
ι·έειιιιΒγει8οι ει ίϋιιοιιιιιιοιτ νέιιγιιιιιΙιιιιιιι 
ιιιιιιιι_ιιιι·ι οΙΙιοιόιο ΙιειεατιάΙιιι 3 Ιάινόε Ισι 
ιιιιιΙΙιιΙ ιιειροιιιιι , Ιιειι·πιιιιι ιιιιροι:ι :Μια 3 Νοκ· 
ιιιεΕΕειιιιΉιιιΙ νοιι. ει: οι1ιΙιι6τι. ιΙΙ:ιιοει ,ΗΜ 
οΙνειιιέΜιιιι, οΙειιιιο :Μπι ιιιιϊιέιτιγιει :ια οι· 
ι·οεειιιΒοι , ιιιοιιιιιιιι Ιιόεό1ιιι ει” Με εειιιιοτ 
υιιιιιι ιειιι6ι Μ! οΙτίίι·ιε. (δι66ιΙε ιιειιήέιτι ει 
εςγόεγιιι6ά ιιΙιιιιιιιιιει26εέιιιειΕ ιιιι'ιτ 4 ενδ Ιω 
ιιιιιι·ιι οπιεΙιοωτι Γι” ει ΒΥόΒΥΒΖθΙ'ΠθΒ ειι1ειωει, 
έ8 ί" ε!ιΙιοι πιώ· ιιιιιιιεεγ 4 εεειιιοι·ιιγι 
Ιιι€ιιεεινειε ι·όειιιιΒγειιιοι νοι.ι Μ: ιιιιροιιαι, 

3 



εεε Βιιοιιιιοιιιι6ιιιέιει ιιιρεπειιιιιιισιιι +-- ιΜ·έοποιηιι6ι. 

π ιιιίιι· Μα πω· Με ιεινιιιίιε νέιοιιιιι έεε 
το. ιιγοιοεπιιιιιι πειιιοπ Μέι δ, ιιιιοιιοεοιιιιι 
ιιιιιισιι ρθω ιπέιι· θ ενὅ ιιιιπέιιιιιι ειπε θ 
εεοπιοτι νει:ι πι: Βγόεγεεει€ιιιιι, οι; εεεπι 
ιιοιιιιιὅ ειιιιοιιοι, ιιοι" ειιιιοι ιιιἔιι· πεπι 
πειιιιιι ιιγιιΒοιιιιιιιιι ρειοεει ιε νόιιιιιι, ιιιιπειιιι 
Μέι· οΒγιιέι εεόι ιε ιι ιιιιιοιι πιοιιιιιιιιι. 

Εεε Με ι'οιγιοιιοειιιι πϋνοιιειιιιιι ιεινιι 
Με ιιιοιιοιι, πγόεγεεοι·όιιοΙι πάψει ιε 
εειιιιέιιιι πιιΒγοιιιιίιιιισιι·, οιειιιιιγιι·ειε ιιοΒγ 
ιιιινέωιε ιιιέπ ο” ιιόιιειριιι πιω· 8 εεεπιει·ι 
ναι Με ιιιιροπιε ει ιοΒιιι6Βιειρόιιιι ιιινιιιι'ιε 
ω, ε Η ιιιιιιιιι, πο” ιοΒιιιεειιιι οιιοπιιι 
νιιιιό ιιϋι·ιιιπιθπγ ιιιιιιιιιιιοεοιι νοιπιμ πε ιι 
ιιιιιιιι8 ιιειιοιιιιι πιω ω, ιω56ιιιι ιι, 
νέιειο, ει ιιειιοιιιιι ε πγοιοειιιιιιι ιιέιοπ Μιγ 
ισιιοεπιπ πϋνειιοιιειι ιεινιιιέιε ιιιειιιοιι 12 
εεπιπειιιο ιιιοιιιιιιιιι ιιιι ; εε ιιιιιιιέιπ ιι @κι 
ιιιιιιιιιιέι οετιιιιιιέιπ ι6Βόιοιοεοιι ιποιεειιι5Βιιιιι, 
Ήδιιι!ιεϋπιιιιόι ι ιιιισο05έιι€ιιοιι,· 0η· ιιιειπιιύε 
ιιι6ιιειι @πω , πο" €γ6εγειειιι6ι "Με 
ποπ ιιιιιιΒιιιιιιοιιιίιιιιεπ ιεΐοιχιιιεειιι, ε Μάι 
ιιιιιι ιιιιι€έι ιώι·ιιιιειιιιιιιιιιπ ιι ιιιι6ιιιΒ Βικι 
ειιιιιιιιπι εεοιιόιιιιιι 'ιιιιεϋιι ιιιιοπιιιο. Μπ 
ιισιοιιιιιιιιέι ιιιιιιιιι πινω ιόιιοειινόιι, π ιιιόιέ 
πιω :πιει ιιεεεωιιιι Με ιιιιιοιι ιππ 
ιισιειωθιιιι ειόΒιιιι6σω ιιιιώιωθε επ 
ειιι6ιιιι θι6ε πιιιιιιιπι1πιι »οι ιιιοἔιὅγὅεὅιι 
πω; ιιιιηινωιιιιιιιιμ ιιιοι·ι ιι εγει·ιποιι 
@Με ιι, ιιοεγ Σο86εεεύειέι ιΒιι6ιειοεοπ πω. 
έειιιιγειιο, ιιιιιιωι ειΒγιιιι ιϋιιιιεεϋι πιπε 
Ξέιειιιιι6ι·ιι!ιευπιιιιππ. π Ι 

ιισιιιιιι ει” πιει πιοΒιιιεεϋιι 
ειπε ··εωειιιιι με τι ι'Βιιιειιιιιι, ιιιιπι οιγειι, 
ιιιοιγ°ιι`ιιιιιιιι ιι!ιιιιιιιι `ιέιδιοι·ιιιιιι ιιιιεοππο 
ιιιιιέιι ιιέϋεδιι ιοερέιιιέπγεεοι·ιιιιιι «πι, ε 
πω), ζιεγεεειιιιιιιιιι θιέέΒό ιιιεοπγιιιιι ω, 
ιιιιιιιιιιιι ιιέιιοι ιιΒγοε εγόεχεεοιοιιποιι ει· 
ιιιιΒιιιιι τι» ιι6ιιιιιι, ίιπιιιε εεγεεει·επιιιιιι 
ιι ιθειέπγοειέιιιι ειιιιωθι ισιιοπιιιπι ιιιιΒγοιι 
πιω , ιι Επεπεπιιιι6ειο παπι ιιιιιοιιιιιπ ότ 
αιιιιειισιιιιειι πω ιεΒιιιιιιιιιιιιισει, πιει· 

Με πιι νιιιιοπ ιιϋνοινο πιέιιιιιιγ εγόεγεεει 
ιειιιοι·οιι ιιιιόνιιιοε, ε πιιπιιι€ ιιιιι(ιιιιι ιό 
ιόιιιιειέ·Βοι , ιιιιιιι ιιι6ιμ ιοιιοιιδ ιειιοι:ιεεοπι 
ιιιιόειιιι , ει6%ό ιόιόιιιιοιι ιιιιιιιιιι νιιιπει ισπ 
πι ιτε εεειιιιιιιι πε ειιιιι€οιιειι -- ιιιΕπιιοιι 
θεειιιε ει ιοΒεει8οιύιιιι όεειειοι ιιιιιιιοιι - 
ιιει€γοιιιιιιειιι, 68 ιι πιιιιι σε π εγειιιοιιιιι 
ποπ ιιι%γειιιι·πιιιιειπ πεοιιοιι ιϋι·ιόιιπι, πε 
ειιιιι€οιι πιιΒγοιιιιιι6επι ιειιιιιιιι @επ ιειέιιιιιι, 
ω” ιισιεεειιιιιοιε ιιιιοεεοπι ιιι ιπειΕπι,επιιιΒγ 
ι,εειεέιπ ιοπιοινει ιιιιιιιιιόιιιε ιιιιιιιιι νοιπει, 
πιπΒιοιιιιιιιοεύο π πι ο Β ε επ ι‹ ιι ει ι ιι ι ν ιέ 
πγόι υπ ιιιειγιιειι ιιιιιιιιοιι οιὅ Μπι Κινέ 
ω ιιέιιιιιι πει ντιπ "εινα, ιιότιιειιι πισω πι 
ιιιιιιιιιιιει·π ει εεόιιιιιι ιονό Βγόεγεεειι, ιι 
ιπέιγοιι Βγϋιέπιοεοιι ε επιιιιιι·ει ε·ιιοιιοιιι Επιπ 
ιιιιοιιιιιιιιι πιοιιιιιιιι πι” πι Γόπγεε επ 
Επι” Βιεοπιιγόιο Μπι. Νοιιοιι;γ :ιεοπιιιιιι 
νειιιιιιι πει Βοπιέιοιιπ, ιιιιιιιιιιι ιιιιίιπ έιπ ειπε 
επιιιπινπ οεεπ πω” εεει έιιιιιι ιιιιιιιιιεΒό 
ε πιιπιιιιιι ει6'νιΒγέιεπι πόιιιιιιι νειιι ιώνειδιο 
ι‹ινιιιιιιέιι ιοιιιιι σε π] ει·ὅε ιιιιιέιειι εεειειι 
πο" :ιιιιι€οιιικιπι πιιιπιιιιειειιείιππιι έιιιιιιέιιιππ, 
εειιιιεόΒοεπε·ιι ιειι·ιοιιι πιοεοπιιιιοιιι: ιπιεει€ 
ι·ιπισιιόιιιέιειιπιιιιειιι Μπι εχόεγεεειιιειιέει ιιι 
5ότιειειιιιι πιέιιι, πε όιοιιπίι8έέ8οι ιιι6ιχειι 
πιοΒιέιπιιιιιό οιιιιιο_ Βιιόεγεεει·ειι ιιιιιιειιιιιιιιιι 
ιιγ πιειΒιιε ιοιιιιι ιϋιιιιιιὅ πειΒγοΒιιιιόειι πω» 
ιιοπιιοι· πει" ί6ιιιιεγειόεεοι ιϋιτόπιιι; ει ιιιι 
ιε οειιιι οιιι οποιειιιιοπ ωιιιιωι πει εειιιιεό· 
Βοειιιιιι, ιιοι π ιιέπιειιοιπ, ιιιιπι ιι πιω ιι 
ει:ιιιοπ π, εειπιε ιπέιγοπ εγιιιιειεεειι, ιιοι 
ειδε ιιιιοιιε68 πιο" σειιιι ειδε ιοΒγνει·ι·οι 
ιειιιοι ιποενιιιι -- ε ιιοι ἐ8 π τπειιιιχιτε 
πε ε,εγέπ ει εεοι·ι Μι ιιιιιε. Με” νοιιιιιι έιιιι 
πεπιειιιιι, ιιοι 4--5 εεοπισιι·ει ιιιιειινέπ Η 
ιι ιιιινιιεειιι φαει, ιιινιιιιι οιειιιιιέπγιιοε 
ιιιιοιιιιπιι; ι·ιιιιιιιιιιιι οιχειιιοιι ιε ιοτιιιιιιιιιι 
ειδ, ιιοι τι ειιιιιιεεειιν -=- ιιιισεγιιιιι·ειειε 
-;- ιιιιππιιιιπεεπέιιιιι6ι @οτι παπι ειι€ειιιε·. 
Μ εειἔσειιὅι σειιιι πει 6ιιιιιι6ιπ όι·ιειιιι: 
πο” ιι ιιι6ειιι'ιιιιιιιιπιιιιπόι ιίε οιιθισ ι;;ιόεγ· 
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ε:ο!·ο!‹ ε!!!ε!8!!!!! ΜΒΜ!! όει!ο!!!! !!!!!!!ο!!, 
ο!!ο!!!εν!!!!6 !:ϋτ!!!!!!ό!!γοΕ !εϋ2!!ο!ϋ!:1ο !!ό!!!!!!, 
!!!!ωεο!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ι!!μ ΘΕΕ!!! ω!. η!! τε!εγ!!!ε 
!!οεε2!! Μέ! !!!ε!!, Μ!!! σε !ϋ!!!!!!γ!!·ο Μι· 
!.6τ!!!! ε:ο!‹οω ; πιο!! ἡ!!! ε! !ο!·!!!όεεο! 
Μπα!" !!!οΒεεο!!!!! ε! ε2ετ!, !!!!!!ε!!! Μη!!! 
!·ϋν!!!ο!!!! !!!δ!εϋ2!!ε!!, ε ε! !ο!!ωδ !8€!!!!!;γο!!!! 
!!ά!!εο!!!8 $ϋ!!!!ε!!νο; σα!!! η!!! το!!!ό!!!ω!·6!! 
ο!!! οι·διο!!ο8 !!!!!!!ει ;;γ6€γεεο!!!!!!!!ό!, Μ!!! 
ε! !!!!εο!! ε!·ε!!! Μ!!! !οΒγ6ε!!! !!όροε Μισε 
εο!!. Β οε!!!!! ε!!Κοτ !οΒῇυ!‹ επί!!! !!!ε!!!!!!!!!, 
ν!!ϋο!! ΒγόΒγειο!·1!!!!! !!!!ιο!!-υ, ΜΗ· απ!!! 
Με!!! μ. ο. Μ!! !! Μ!!! οεο!!!!3! νε!!! Μέ!!! 
ιό!;!!!!!! 86ρε2ετ!!!οε π!ε!8τ!!!!!·ε!!!!!!!‹ π!!! π! 
ε! !·έ!Ε!έ!!ε !!!!!!!ι!έ!ε! !!!εΒ ε! ρ!!!γ!! €γ!!νε!ε!!ε 
6ενέ!!γό!!, !!!εο!!!!γ!!!!! πω!!! ῇ!!!ι!!!!‹ ε: ο!!! 
!!!ε!! ετο!!!!!ό!!γ!!ε2; ε ο!!Κο!· τ!!! !8 Μέρα! 
ο!!!!οτ!!!!!!!!: Μ" !!!πο!!γ πω!! Ι!!! ε! Μέ!!! 

! εε!ν!!ε τόι!!!!εγ!!8 σε !!!!!!γ!!·ε!· ε!!οεό!·ι !‹!ο!!; 
Ε!!! ε Με;; ν!!τέ!!!ο2ο!!ει!! !!!!!έ!εε:!!. Με!!! 
ρο!!!!; !!!!!!γεεο!· πο!!! ν!!Βγιι!!!ε @γ Μό” 
ε:οτ!!ε!!!!ε! Μ86τ!οι!!!!ε!κο!! 

Λ !ο!!!ο!!·! !!ό!·οεοω!! ΕΜ!! ΜτΙ!!! 
ε!!!!!!!!!!!! ΜΒ!! Μα!!! !!!εΒ!!έ!!!!!!!ο!!!!”οτ!!!!!! 
ε!ὅ, ε ε! !οε!.ϋ!!!! ε!σε!!!ο!! !!!νύ!!! οτε!!!!!έ!!χ 

τη!!! !!!!ε2!!!!!!ω!ο!!· ε! !κό!!58νε!5 !·έε!!!!εγ!!5. 
νο!! ε!εο!!!!!!!! οΙγ!!!! ω!!! !ε, Μ! ε! ε;!!!!.-. 
εεο!!ν!!έ!! !οΒνε! οι!. πο!!! ιί!!·νέ!! ε! !!οτο!;, οι 
!ο!·ρο!!!!!!ο!!!! ΜΜΜ!!! !!ο!!!!!!!!!ω! ε! ΜΜΜ 
ε!!!κε!!!!εε. -- ν 

Α !ο!·ρο!!!!!!ο!!!!εί!!!ο!ὅ!ο€3 ω!!! !”ω1· 
Μ!!! ο!!!!!!ό!!!, Μ!!! ε!;!!!!!!: ωρεεω!!!!!!!!!!- 
η!!! Μ!!! ω·δεο!!!! !άοετε!!!!ειο!το· π!!! Ι!!! 

“!!!!!ι κ!!! !!!!!!!!!ο!!!!!!!!!!!μ πΞει!!!!, πω!! ε! 
ν!!ω!!οπ πο!! οεο!ο!!!6! ω!!! !!!!εγοι! ο! 5ο!! 
!!!!!!!κεμ Μ! επ ε!ὅ!!!!! π!!! !!!!εε!!!!!!!!έω 
$!!!έ!!ειο!!ν !!!!ε!!!ότο ΜΕ!!! εε!!! ωΡ!!5Ζω! 
τω!!! ΜΜΜ!! ε!!!κοΝη τόεε!!!! !!!οι·! ει! ε! 
!!ε!!ό2!!ό!!!!!!! 58 -- ε!!!!!η!ε!!!! - σέγ-!!όι 
οεο!!!ό! !!!!!!!!γοε!!!!!κ ΜΜΜ!. Α2 ε!!!!!!!!!!ε 
2έιε! !!!ό!!οι ε!!! !!!!!!εο!:Ε!!!οΒγ1!!τω!!!ο !!!!!· 
Μ!!! ιο!!! !!!οΒά!!!!!έ!!!. 

Α2 ε!!!!!_ε ε!(ί!!!!!!!!!!Ε Μ!!! !!!!!έ!τ Ι!!! 
Μ!! ν!!8γο!! !!εετε!τ !!8γθο!ο!!!Βιιο!τ ο Μ! 
Μ!!! ε!!! ο!!!!!ωπ !!!οε!κό!·ο!!!!!!!! !οο!!!!ὅ !‹! 
εό!!!ετ νέ!Βε!!, επ ἑ!!!!!!ι!!!!‹ !!!!!έ!!γοει!!!!ε ω! 
!!!!! !ϋ!τότο!ο!π !!!ο!!ε!! ε!!έιι!!!!!!!, Μ!" ί” 
ε! !.ϋ!!!πο!!ε!!! όε:!ε!οτ !!ποΒ!!!!!ω!!!!!!!εύτ ει!!! 
π!!! !!!ιτοε!!!!!!!!!! !!!εε!!!!!!ρ!!!!!!εεε!. 

'Ι'αρ!!επω!!!!:! !ώι!όεο!!ι - · 
ο η!. κ. εεγ!πω!! !!εΠιέ!!2Ι κόι·64Μβά!!ό!: 

ν τ. Μ! Με” 1. ρ!. ι!! ε!ϋε!!!!!εε!! πώ!! Μι!! Μ. Κον!!οε-8ο!!οε!γό!! π!. Κ. ο. εοφ!. 
Π!. !(ϋι!έε. 

ΙΜΠΕση!"ςΞκώεπ1!Η (Ρο!γ!.) Δ 
ξ. Ρο!γ !!!!!!ε. $ι!1!‹εόἔοε ρ!!!!!!!ω! 

τωρα!!! !ε!!!!!!!!!!!!!γ:!!!!!!!!!οι πέσω!!! ΗΜ!! 
ιό!!ιο!!γ !!!·!!ε!!!όπγο!‹ο! Με!! !·ποΕ·6τ!!! 
!ε!!!!!!!‹, !!ιο!με!! ε! !!!ο!!!!οι!ε!!!!α!! Θἔγϋ!!νὲνο 
!τε!!!γι!! όε ιε!!!όι·!!!ότ!έ!‹ϋ! Βιο!εε!!!!!!!!!!κ ει: Μ 
ό!!!!Θ!!!!!! ΗΜ!! Γό!ί!!!!!.ε!!!!!ό !!ό!!όε!!!! όε "όμ 
!!!ό!!!!02. - Μ!!! !`ε!οτ!ε !'ο!!!οε !!!!!ο!!!ό!!γι 
ε!εϋ !!ε!γο!! Μ!!! !!ενει!!!!!!!κ οι !!!όττε!!έι!!!!!ϋ 
ι·οΒ6!!ε!! !!!ο;!ε!!υατ !·οε ιο!! Υ8:°ό!0€8!ιο!, 

!!!ο!γ0!ε !!ο!!!οε!!!ε ω! Με!! ότάο!!!!!!κ πιοἐ Μ!!! 
!!ϋε !!Βγο!!!!ϋ!!!!οτ, Με!! επ !!τό!·ιέει!!ε!!ο!: εο 
!!ο.ε !!!!!!!!ό!!όεό! ε!Κε!!!έ!γοιω!!!ό!ε ε !ϋ!ρε!!ε!!!!!-· 
ε!!!‹ε!! Βόε!ε!!ο!!!! , Μπα!! ί“δ!πόρ πο!! ΗΒΗ!! 
!!!ό!!γ Με!! _ϊο!ο!!!έ!γοεο!η Μ” κά!!! ε; Μ 
6!τ!!ἔ!!!ε!! ο!!οι!ι!γ!!!!!!εό!, ο!ρι!ει!ι!!!!εό!; !!οι;έ!ε 
κα!!! Θε οι Μ!!! ό!!!σέ!!γ!οε Β·γόεγι!!!!ετε ει!!! 
ἔ!!!!.!!!!!:!!‹ ε!!!!!!!!!!!!!. ή- Βιο!! τοετο!!γ!!τέ!ομ!ι 
ε: ϋ!ὸ!·!!!ἔ!!!ε!! !ϋ!!!!ὅ!ό!!ο!! Μ!!! νέ!·Ι!δ! !!!!!!!!!!ε 
!!! ε !!!!!ροι!!!ο!! ε! ΜΜΜ!! !”!!!!!!τε!, ει!νοε έ8 Ια!! 
;!!!!! μανα!!! ε!!!!!!!!!νε! Μ, ειιο!!!!ειΕ οτὅε!!έ 

Ό 



Ξθθ Με ιι ει Ιει ο ο ει ιι6ιοειειιιιιι. ο 

εοι πο" ι·έει1ιοιι οειιι6ιιιιι. Αιοιιιιειιι ει τοι 
τιιόειοιιιο!ι οπου ιόιοΙιοιιγ ιιιιοιΕοιιοεο ιιοι·ειιι 
εοιιι β ιιιιιιι1οιι ιιιοι·ιέΒιιΙειι.Ιιειιι οΙδ, ιιιιιιιειιι ει: 
Πχ ι·οοιοιιγει-ΙεινειΙοοιιει!ι Η5-!ιόιοΙοι 
οοειΙι ο” οΒγοοϋΙΙιοιιιοΙι, ΙιοΙ ει ι·οι!ιοτιιιΒοε 
ιιοιιι ο!γ Ι·ιειιιιιιτόε; ιοΙιειι νεἔγ ιι νοι·ι·οιιόειοι· 
Κό2ροιιι_ιειιιόΙ ιένοι Ιιο!γοΙεοιι) νει” οΙι· πει 
έγοιιιι ιοιιιιιιο_ιιι ιδιιιΙ6Βοοιι, ιιιο!γο!ι ιιτειιιγιει 
@πιο ΙιοοΕεοιιγ ιιγι!ε'ιε έιτε-ι! νειογιιει!ι οΒγΙιο 
Ιι6ινο ει νόι·οιιειιοι·ιιένειΙ. Μειιιιιι ιιοιιι-Ιιονοο!ιο 

ιο!οιιιο!γοε ιιιιιοιιιοιιγ ιιιοι·ΜειιΙειιοΙι ιιιιιιιι που 
ιερειειιει!ει, Ιιοεγ ιιειΒγοιιιι ιιώιιιιοιιΙειωιι οεειΙι 
Ιιιιοιιγοε ιιιωιιιιιιωΒ ΜΜΜ: ιιιοεέ οιιοιιοιι 
Ειοι·ιτοΙιιιΙιειι, ο οιοιιιιιι ει ιιϋνο!ιοιιοεοοΙ ειιε3ιιγι 
ιειι·ιό ιιιοι·ΓιιΙΙ:ΜιΒιι!έο ιιιομιιιιινοιι,νειΒγ ΙιοΙγοιι 
Κέικ, νει” οΒοει |ιοι·ϋΙοτϋιιϋιι ει ιώι·ιιγοιδ επό 
νοιοΙι ο οΙοιιιιιινοΙε εΠιει! Βοι·Ιειιο!ωιιιει!ι. Εε ο 
ιοιι ιόιιγΙιδΙ ιιιειΒγειι·ει:Ιιειιό ειιοιι Ι‹ϋι·ιιΙιιιοιιιχ 
Μ" Ιειεοειιι ιιονοΙιοιιδ ο ιιιο;ιοιι οιοιιιιιινοιιιιοι 
Βοοιοιιόνδ ιιιοτιε'ιΒιιΙειωΙι οιοι·ιο!οιι ιιειογεει ιιο 
νοΙιοιιιιοιιιοΙ:, ει ιιοΙΙιιιιΙ οσοι· οιρειιιειιιέιιειΙι; ιιιι€ 
ει ι·ϋειϋιι ιειιιιειιιι, ο εοΒοοοιι πόνο ιιιοτιειο,ιιΙιι 
ιο!ιοιι, ιιιοΙγοι: οεοΙιο!γ οδγ!ιοΐι1%οοιιο _ιο!ιοι 
ιο!ιει ιιϋι·ιιγοιό τόειοιιΒοΙ, ο2οιι οιρειιι.ειιιειε !ιο 
τειιι πιοειδι·ιέιιι!ι. ΙΙγ οι·δοιτόοε "κι Ιιόριό 
ειονοιοΚ ει εοιιεοϋνοι Ιιει!ιιιειιειιειι: ει εεινόε δ 
τοειοε Ιιειι·ιγειιι, ιιιιιοΙ‹ ο οιιγοε οιοιιιιίινοιμ 
ροΙτιειιιΙ ει ιιιιι6ιι ιοι·ιιιιΙιοΙο -· ριιιιοιιοιιγιιισ. 
- Ροιοιιο ι'οιιιοε οΙοι- οιι ιιόι·τειιιι ιοΙιιιι 
τοι!ιοιι ο" Ιιειι·τιιειιΙιΙε ιιιοικειοιιΙειιι ιϋιιοιιιέιιι-·, 
ι. Ε. ιι Μισο Μέι· ιἔιΒειἱιιειΙ‹ !ιοε!ιοιιγοόέεο, οι 
ιειι·όιιέιεει οι: ιοΙ_ιοε οΙΓοιιιιγειιιέιεει ·· (νοι·ϋιιιιις): 
να” ειι Δω, Μο" ειιο!ιιιιι!ε ιιγιιιιεει ει ιιι!ιοιι 
86ει ειιιγειο να" ο ΙοτειιιοιΙοιι τοειοιιγει ιδιοι! 
Βοιόπιοιιιι, νει” Πισω οι ΜΜΜ Ιιορ2ϋάδιι 
!γιιΙι ει ΙιιιειΒιιΙειε Με! Ιιοε!ιοιιγοιιΒι·ο νοιιόι1ιιι. 

ζ. Ε ειοι·ιιιι ει2 Βιι.Ιιοιιγιοε ιιιοι·ι.ειι;ιιΙειωΙε 
ιιιιιιιιι Ιοο;Γοιιιοεειιιιιιιότιειιιιοι νι:εεει!ειιο!ιειι !ιο 
νο;οινοιι: ειιιιειιιιιει:2ιιιι ιιιειι· ιιιοει ιιιιιιτιοιοιι 
ιιότιειιιι ροιιιοΙιειι ειι οΙδιιιιιι1ι ιονδ οεοιιο, ο5 
Η ίο8·ιιιιιοι νιΙει€Ιειιιι; 1) Ιιοἔγ.ιιιἰιιἱιεἐιι οιοιι 
ιο_ιιιιοι·ιιιΒιιιειι οι ιΙΙοιέιοιιοιιιώι·ιεϋιι ειοι·ειειιι 

ο 

Ιιιιι1Ιειοι ιιοιγιέιι ω: νει!όειιιιιι, Επι;" οι οοοιιιοιι 
ιο πι. Ιιοιιιδι16ιι ει: οιιοιιιιίειΙειιι Μισο οΙνει!ιο 
ιειοει, ει Ιιοιιιιοι ι:ιιιιιι1 ει !ιοι. !'δ-ειιιιιει οΙιοι·ιοι1 
νέα, ειιοιιιιιιιι ει!ειριιιι ιιιοἔνοιο2ιο ει: ιιιέι·ιιει 
οσε ιιι6ειοειιΙειοιιειιι, πο:: Μ" Ιιοι.οε;ϋιιιιιιοι 
ιιοιιι οεειιι ει: οιΙοιιγιόι·ιεο!ι ι“οΙοϋ Με:: ιιειιιοιιι 
ειιιιιειΙ‹ ιιιιιιιΙΙιοι. @ο ιο Η νειιι Μειώνει; Ιιἱνἱιειἔ 
Με 'εε-επι ιιιιοιιι νόΒιοιι _ιειιιιιιιιιειιιγειιιιΗιό!, 
Πιο" ιιοιιο οΒγιο!όΙ Ωστοσο νιιεεειιιιιιιιιΙι οτι-ιό 
πιόιιγο - ιιιο!γ οιοι·ιιιι ει οιίν 68 ει ιιειΒιιοιιιι 
ιιιοι·ο!ι ιιιιιιι ιο%γειιιοι·ιιιιι ιιιόΙιοι ει Μισο ο! 
νει!ιοιιιοοιιιιιικ οροιι ο οοοειΒόΒοοοιι ··- Μι· 
ο!!ιοιιιιέιιιγι Μ] ΜΜΜ €γειιιιιιι!ιειι Ιιοι!ειιο!_ιει; 
ιιιοι;ιο ιιιιέιεΓοιιι! ειιοιι ιι6ι·ι1Ιιιιοιιγ, Ιιο€γ ει οιοιιιιι 
Μοι·ο!ιιιοιι ει ιϋιιιδιι ει!!οιιιειιιγ!;ιό! ο ει ειι!ειιιΙ_, 
ι·ιι€οιιοιιγ ιιιιιιόεοοιιόΙ Ιιειιιοιιιό Ιιόι·οε οινοπο 
Ζω ιοιιοι Γϋ!ι.οιιιιι; ιονει!ιοει. Μ" ειμαι ιο 
!ιοι·ιιόι·οο ιιιιιο:οοϋ Ιιοιοοϋιιιι ει ιιιέιιι·ιό! ιιιοιιι 
ει!!ιοιιιιειιιγ ρω ιιοιιι ιιοι·ιΙ_ιιι Ιιιι!εοιοιι; οπο” 
Ιιόι·ιιιιιιοιιγ, ιιιοιιάοιιι, ποπ ιιιοιι(ι ιοΙοιιιιοι 
;;οι·_ιοε:ιἰ Ιιοιιιιιιιιιι, Μ" ει ω] ιιοιιι οιιοιποιι 
ιιιοιιι ει Ιιόι·οο ει!!ιοτιιιειιιγιιγειιι οιιι!ιοΙι 65ειοΓιι€ 
@Μέι ο ιιο;ιγ ιιιιιοιιιι, ιειιι επι ιο, Μ! ει Ιο 
Ιιϋιόει ιοοΙιοι νιιιιιι ειιιειιιιιΙμ ιι ειόΙιειιι νοΙι 
Μακ οινιιιιοιιζιε ιιγοιιιειι ιιιοενειΒγιιειιι, οεειιιι 
ιιο€γ ιιιιγειοει!ιε ιοΙΙοιιιοΜιοΙ ιιοιιι ιοΙοιιικοιιιοιε. 
- 3-820Γ. .Δι οΙδιιιιιιΙι Ιονδ Ιιόι·οοοιι·ο ειΙΙιειΙ 

.πιεισι.ιι δι(Μειιιι νιιεεει!ειι.ιιιιιιιό! ϋιιιιοιιιι Γο!γι|ι, 
ιιοΒγ ιιιι οπου ιιιοττει;;ιιΙειιοι, ιιιιιιι ει: ιΠοιό 
ιιιοιιιιιιιιι Μάιο ο!ι·ει!ιο:ειεει!ιό! ιιιιιιειιιοι.ι.ειι., Μει 
Ιειιιειιι ιιιοι·ι.ειοιιιιιιιιΜι, Βιιιιοιιγιοε 
ι1ιοι·ιειΒιιΙειιιιειιι, ιοΒιιιιιιιι Μάιο ει!ειιιεζιι, 
ιιιιιι!δε ιι1οιιιιιιιειΙι, - ει ιόιιιΙδίιιΙ ειΠο 
ιιιειιιμιι ιΙΙοιὅΙοΒ ροι1ιΒ ν ο ει, γ ο ε ιι ι οι Μου 
ιειιιιιι!ειιονοοιιιιι; Μι ρθω οι ιιώιιΙιιιιιι1ι 
σιόι·ι, ιιιιιιιιιοέγ ειιιιιειΙε ειοι·Γ6Ιοιιι Βιιοι·ιοιΙοεο 
ο ρίιριειι ιιιιέιι.ιιιι ι;γειιιιιτειιιει!ι ιοΙιιιιΕ, οσε” ει 
ιιιιεό!ιοιιγ να” ιο ει Βϋιιιιιιιγει(ΒἱιιΒΓειεοιιΙιειιιι) 
ει όσο ιιειΒγοΜι ι“6ΜΙοιόιι ιιιειιιγιιιι. -- Μιιιι 
4-ιιιιι ροιιιιειι ιιι ειΙιιει!ειιιοοειιι ιιιοιιιΙοιιιιΙι ΔΙΗΜ 
ιιιειιειειιιιειιι ιιιο;;οιιιΠιιιιιι νομο ειιοιι Μπι! 
ιιιοιιγι. Μ” οπου ιιειογ ωιιιιιιι_ιιι ιϋιιιιδιάοιιιιι 



Κϋι!όε Β ει! ει ε ε ει Κόι·οι!έι!Μ6!. 29!. 

ιι!ει·ιε!Βιι!ει!!ιειπ επιιν!νει! !π!ώ!ι!ι νειπ ο!ιιιιιΚ 
εγειιιι.ειπι ι:ιι0€8!ι1ι!!. τοεωπνει·όιεεεΚει, ιιιιιιι-. 
!ιοι_ιγ ειιιιιειΚ π!εΚε!ι·ό! ιιιέ!νο, πι εεν!ιοΚϋ!!.ε 
Με! ιινι!ειε _ιόνει! ΚεεΚειπνο!ι!ι, ιπιιιι ει πιω!!! ιι 
τε80, πο" ιο!ιε!ι ει!ι!ιειπ ει !ιοιο!ιι!ι πι! ιιιιιι; 
πω; ιιιι!π!!ιοΒν ιονέ!ι!ιε! ει !ιινό Μπι!! Με, 
πιθ!ν ει ε!ϋιι ν!!έιΒοεεπ !ιει!!!ιει!ό νο!!, ει τσε 
τοιινιιτέιεεε!ι Μει! εΙΓοιτνει εειέειεπ ιιιεΒειϋπι. 

ΜΒΚϋιο!ο!›!›! ει!!ιει!οπιπιει! Κόι·ιόε!ει!! ιο 
Κιπ!ει!ιεπ ιοεειϋΚ νιιεεέι!όι!έιειιιιΚ ιι!η;γεινει ει 

- ΒιιΚόπνιοε !!!ένιε!ειι!ειιοΚειι. 
ζ. Κ ό τι ό ε ! ει ι. Κόιή6ε!ε!ιιπ!ειιειΚ ί!! 

υιό!!ει ει ειό!ιειιι !όνϋ Μ!! π”, ει ιιιιπι ει ει 
ιει·ιπόειει ιδι·νέπνει ειετ!πι !ι!!ει!δι!!Κ, πόνο 
Κετ!ιΚ, !ιε!γ!ιο!! Θε Μει!ε!ποε !ιε!ιει!.ειεει!ι ε Κι 
πιοπε!ε!ο!!. !!!ε!.ϋ!εΒ Μπι! ε ϋειιιετπἱ_ιειπιι!πι, 
πο" ιιιπόι ιπειιιιιι!!ιειεειιΚ, πο! εε Μπι! !ο!ιοι. 
ιειι·ι.ειπιιιιΚ, πο! εε πιιι ι·ειιιό!!ιοιιιπΚ, ε νόμο 
Μ!. Κο!! !.οπιιιιιιΚ ει Κέιτιιε ΚόνειΚειόειιΚ ε!!ιε! 

ι·!!.εἰεε!ι·ει? - 

ει) Ηε!γ!›ε!! Κάτσε !ιε!ιειι_ειεει! ειι 
ιιιιέι·ι.ειειι!ει!;πει!ι ει !ι6ι·πγειό ειϋνοιο!ι Θε Μει 
ιπ!!νοΚι·ο νει!ό πνοιιιέιε!ιειιι, ε ειιοΚιιειΚ !ιιε!νεΚ 
Μ!! νει!ό Κιειοτιι.ειεε!!ιειιι Μ: ιπε!ν Μπι ειι ι! 
!ειδ ι·όειοΚ πιι!Κϋι!όεο !.6!ι!ιό Κενοε!ιιΞ Κοι!εέι 

ιιι!ιε!!!ι, εδι ω!!εεεπ ειΚειι!ει!νοιιειιΕΚ; - Έν· 
ρό!ι!ειιι! πειΒγο!ι!ι ιιιέι·ιε!ειι!ειτοΚ ει πιει ιιι·οεο! 
ποπ πενειετεεεπ ΚεεΚοπν!ι!!‹ :ι ιόι·ι,`ειι ιι 
ι·εεει; ει οεϋνεε ιιιί!ειοι·οΚει ϋεειεειοι·!ηε!ι; 
ίενει εδΒε!ροι. ει !ιε!ιιιε!πεοι, ιιιστεΚει, πω 
οι·ιεΚετ Μι. _λ!!.ει!ι!!ιειπ !ιει ιιιέι·εό!ιε!ι ει ιινοιιιιιε, 
πιο!νετ ει ειοιιιειό‹! τόειοΚι·π ενιιΚοιο!ιιειΚ, ει 
ιιώ!ε!ι!ειΚ!ιειπ ενιι!ειι!ειειε Με !ι!!!ιε!Βιι πι, Μπιν 

| νοι!έει, !”οιιπγειιΜετ οΚοιιιει!‹. ε! ενιι!ειι!ειε ρο 
ι!!Β νέι·οι!έπν- εε ιι!οει!ιΞε ειϋνε!εΚ!›επ ,- ρε! 
ι!ειι!! π !:ϋι·όπ, ιειΚοπν!ιε!ι·ιγειι, Γϋ!ειιιγοι!εει ε 
ειειΚειι!έΚοπνει!8οι ειιι!; ει νόι·ει!ειινοΚ πνο 
πιειε εε ενιι!ειι!ειε ΚόνειΚοιτό!ιεπ ε!ειειπει!‹, πε! 
νι!ειΒιιΚ !ιοι!ιι€ι!!ε ειι ιι!ει;εΚ πνοπιειε εε ι·ειιιιεει 
ιε!ε Με! Μπα: ε!!οιιιινει!πειΚ; ιιειιι Κϋ!ϋιι!ιοιιε 
ιι ει!!ειπ! ειϋνετε!ε Μ: εε ρει!!8_επιιε!! πεπιε 
ιΜ!ι ε!!ιορπει!ι, ιιιιιιιέ! ιιιΚε!!ιι!ι !ιιέπνι!Κ πε!!οΚ 

ει ι·ιιΒιέΚοιιγεειε; ι!γ ιιιόι!οπ νέιιι!πεΚ Κ! πιω 
ι.ε!Βιι!ειιοΚ πνοιιιειεει Με! ει οεοιιιοΚ, εε ραπ; _ 
!εεενειΚι·ει!ι!ιειπ :ιι ιιοι·ιποιοεοπιοΚ, ει !ιοι·ι!ε!Κ, 
ιι πιο!!- εε !ιιι!οεοεοιιι, εδι. @να εεειο!ι!ιεπ 
ειππνιι·ει ε!ριιειιιι!πειΚ, πο” ειι ϋιότιἔιειι!ειι ει 
τϋι·νόιι ει οεοπτ!ιειοπ, ειει!ιειι!οπ !'ε!!δι!!!ι Κ! 
ειππειΚ !ϋ!ιι!οιέπ. 

Β) !!!νο!;ότι Κειι·οε !ιο!ιειιε!ειιΚειι !ιο!γιει6Κ 
ε ΚΒι·ιινόΚ6Κϋπ τι!! ἰε ε!ιει·ιεειι!Κ ει ιιώι·ι.ε!ειι 
!ειιο!‹ ει ιε!νο! ό!ειιιιί!νεΚι·ε ε ειι θεό" «επιπε 
εει;το; ιιιει·ι ειι ιι!εεεΚτε ενειΚιιτ!οιι πνοπιειε 
Με! ιι!εε!ιέιπιει!ιιιειΚειι ε ειό!!ιϋι!έεοΚει, -- ε 
νιεειει·οΚ ϋεειοειοτιιἐιεει Με! ν!εειιιιιε!Βιι!ειιο 
ω, ν!εειει·εεεόεεμ νίιΚόι·ι ει!ι. !ιοιπειΚ Μι 
νε; ει Κϋυπνοιό ι!ιει·εΚι·ο νει!ιι Κε!ι·οε Μπετό 
ειιΚ !”οεειπειτειιτ ει ιπε!!όΚεεειιειιι νόι·Κει·ιπεύε - 
ι:ο!!ει!ει·ει! Κι·οιε!ειιι! -- τϋ!ι!ιό Κενοε!ι!ιό κι 

ειι·νειι!!ιι. - Με ειι ε!οιιιιιιιεεει·ε Μεινε εαπ 
ιο!οιιιέε πέ!Κϋ!! ει ιιειενο!ι!ι ι!!ότιε!ειι!ετοΚ !ιο 
ίο!γειεει; ιπιιι!ειιι ει ιδιιι!!!!δΚ!ιεπ ιιιεΒιένϋ!! ε 
πιεεει!ικ!ι πειεςνο!ι!ι πιοπιινιεόΒιι νει· ειιτό!ε!νο 
πει!!ι ; Νικ ν·ιει·ε!νοπε!εοΚ ωι·πιόειειεε !ιόνει!τε 
ιεεειΚιέπι οεεΚ!ιειπιειτ !ιοΚϋειϋιιι!ιοι ε νιέι!ιιιιιιν 
(επειειιι!ει), εοι·νειι!ειε βιώσει), ει νει· νιιοιινδε 
εόεο, ν!ι!‹όι· εε εστι”. - 

ζ. Πειτε νειιι πιει, πο” Κ6ι·ιόε!ειι ιε 
Κιιιιει!ιεπ ειι ιιιειιε!Βιι!ειωΚ ειοΚοτι !ειο! νει 
επι ε ι·ειιι!ειοι·ιπιι Κιιιιοποιε!ειτ ειι!ι!π 

!εϋΚ τϋνιι!επ ει. Βιεπ Κότπειπιιέ! -- ίει_!ι!ει!0πι 
_ιο!ι!ιειι!ε!π ποιιι Κει!νειέι !ειιιιοποιε!νδ! Κε!! ειό 
!ειπιιπΚ , ιιιε!νιιοΚ ιεεπ ενειΚοι·ι Με! ει. !πιεπι 
οιιι!ιωιι. ιπειεοι!!ειΒοε Κόι·ποιιιοΚ ; ρό!ι!ειιι! ει νίι 
Μι, ι“οι·ι·ό νιιοπν - σει!επιει ειοιιιιιιιι .- ιι 
ιιιι!ϋ!ιοιι_ εοι·ν, εειιγν ει.!ι. Νειιπ Κενέε!ιε 
ενει!ιοι·ι ε ι·ϋιμϋιι !ιει!Μ Μπι Κιιιιεπε!ε!ε ιο 
νε!!ι!ιε! πι ιιτειιέιειι!ιιιιι!επεΚ ειι ε!ρειιιειπε! ε, 
ο!ι·ερει!εε, ε ειι απο !κϋνει!ιειδ νέι·Κιι;!πι 
Με κι” ε!νότιόε. Ειειι ε!ι·ορει!όει·ο πεινε 
πιο; Κε!! ιοΒγειιιιιιιΚ, πο” ειππει!‹ !ό!ιειο!ει 
πιπεεεπε!ε πιιπι!ειιΚοι εενεειι!νε πι ιιιιέ·ιώΒιι-. 
!ειτ πειενεει€εινε!; εόι Κιε ιοι·ιιιιό]ϋ ιιτέιτειΒιι!ει 
ιοΚιιει! Βνει!ιοι·ι!ι!ιπεΚ ιειρειειιει!_ιιιΚ ει ε!τερει!όει. ι 



292. Κιιιι16ο πω: Με ΧότοόέιιΕΕιόΕ. 

Δ νόπιεΕϋιιιΕύει ει: ΕΕΕόΜεΕΒιιΕειΕ. ΕιοΕγ:ειω ε:οιειιιι. 
πο” ει ε:οιιιιι:6ι:Ι εοΕιε:ϋνοιΕιο, και” ει. ιοει. 
:Η νει" πιέε ΕΕπ·οεόΕιο, νει" Μινι:: ι2ιΕΕ.ει:ε-Ε 
ι·εΕΕΙιο, ρόΕιιειιιΙ ει εδ:είρΕιει, Ειόπ:ειΕπι€ΕιειειΕι., 
νει" ει ω:: ΙεΕΕΕε:Επιόπο Εϋπιόπι1ιει.ΕΕπ, Με: πιε 
εΕΕ€ ο: ιιιόΕιΕιΕ κι" ει Β6ΓΠΒΕ ει:οι·ΕϋΕΕΜΕ :Επει 
@Με ερΕνόΕπιιγΕι.ει8ει ··- νει" ει Εοε:ΕΕΕόει Εώ 
ιιοΕΕΕ οΙΕιειΙεἔιεει ΜΕΝ. -#- ιιιεΕγ ιιιιιΕσΕιΕ πιιι2€ιιγΕ 
ΜΜΕ ει: ιΕιέπτεΕειιΙειΕιιειΙι να" πϋ,<ιι6ιι νι€πΙπΕ6ιιι 
Εέε ΜΜΕ, νει" ΜΜΜ: νόι·νο8:ιὸεο!ε Μόνοι 
ΕΕθ"ιά)θΕ1 Ψό€28Σ κι ει ΕιοιοΒοι. Ειμαι ι·ΕιΕεει εεει 
Επι: ιόπτόπιΕΙε πιιοε, Μη ει ιεόπισΕγειιιιει-ι ΕιοιΕι·ο 
:ϋΕιΕι ίοι·ιΕιι1ιειιοι. νόνε, ΕιπιΕπόπιγωε €γόέιειιΕεΕε 
_ιδ Μπι ει: ιιιιέπειειδοΕπΕιειιι. 
:γόιιγιιιέιε πιοιιιεΕ Ηοε1,=ιεοπι ει:οι·8ειΕιιιειε νικ:: 
Εειι.ειΕ πωπω ιώνει:ο:ειιε16ιε νοΕπιεΕπιειΕΕ: Ε) Η: 
ει:_ΕΕτόπιιέΒιιΕειι. Με! Με ιιγοπιιειε €γειΕιοι·οΕι.ειΜ 
ΜΒΜ: ει: ιιιιιι·ι·ο, Ειοε;γ ει: δΒ'8ΖθΖ5Β€0Ε'Ο(Μί, 
-- νοΙο Βιιε:οοεΕΕκοΒγε:οπειιιΕπιά ει: ΕιτόπιέιειιΕειι 
ιε. Π: ω:: ;γόΒγιιΙειοπιιόιΕοι ι.ιιειιιο::ει ει Επώ 
νέε:οι, ιιιιιΙϋιι ει νόι·νο:οιό Μέι· ΕεΙπΕΜ.αόι πει 
νειΕΕΕει. Με:: ΕΕπιΕπόιιγιοε :μι€γιιΜεΕ ΕοΕγειιιιιιι 
ει:οιιΕ›ειιι ω:: :ειοεΕιό-ειΕειΕειΕ ε ΕποεΕπειιγ ω:: 
ΕΕιόπιειειΕΕειιοΕπιιεΕιΕ ΕΕόρ20ΕΕ10Ε6. - 2) Η: 086 
ε:οιι οΕιοΕΕΕ‹ ει: ΕΕιόι~πεΕἔιιΕειιοε ιόιιιΕό ιπιο;;ειΕιιιιι 
ποειοπιγει-ΒγιιππιιεινειΕ, ε:Ειιιο σε:: :ειοεΕ‹ό ειΕει 
Επιι ε Με ιιγΕΕεΕειε ΕΕ!ότιεΕΒιιΕειΕοΕΜΠ 0ϋ1°ΕόιιΕ18Εό, 
ε σα:: ειΕπΕιοτ ΕόΙπόρ, Ειει Εεενοείινο νειπι ει ι·έι· 
πιιοπιπιγΕοιόε, ε ει ε:ίν ΕιειιιΕεει ειιεΕΕιΕι ε:ειΕΕΕιι·ει. 
- 84: ιιιόιΕΕει ει τοππιι6ε:οι ΜΜΕ €γόεγιιΕεΕε 
ω: ΜΜΕ νόΘπο ει: ΕΕιέπιέ€ιι!ειιόΕ ε:εΕππιιει:οι.ι 
ΕΕε:Επϋεϋιιόε ε οΕπει·ΕοιΕτ €γιιΙειεΙεΕιε ΕιόνωΕπο:ιό 
Μπι, πιιο!ιπ ιιοπιισιιειΕπ ιιιειεεΕι ει: ΕΕιέι·ιεΕειιΕειιοι. 
Δε ΕΕι.οπέι Εε οΕΕερΕ , έ: οΕΕοπιπιγειεΙειετ, :Μπιμ 
Εέιει - οΕιΕΕτοπειιΕο ·-· Επι: ει:οΕπΕ›ειπι Μπα 

ξ. ΚόποεοιΕΕπιΕΕιοιι ει: Επιιόπιιι οΕδειιΕοιπ Εποπ 
μ3εΕειι ειππιγιέΕεοΕεΕειΕειΕι. τϋΕΕόΕοιεεεπι ειΕιτει:οΕνει 
ιιιιιιιιιιι, ει πιόΕΙειιΕ Επι” ΕόΕΕοΕπιόΕπ Με Μακ! 
νε:6 Ι‹ΕπιιοπιοιεΙοΙπ Ε6ΙιεΞωΙοιι. -- Ε:οπι ΤόπΕΕ 

ΒΕπϋΕπιε5Ε πιειΒγοΕιΕι ΕΕΕότΕεἔιἔιιΕειΕ ιιειππιοεειΕπ Μειο 
πΕιΕει ΕιοΕγόΕπΕιόΕ ει ΜΜΜ Ιόνϋ ε:ϋνεωΕεοΕ, Επι 
πιοπιπι Ιεόι·οε όπ:όεοΕποι ει πιιιιΕπΕιεΕόεΕ :εινειποΙπειι πε 

Με:: ιιιι·ικιόε:οι.Ε 

Μ: ει:οΕΕιειιι Εόιι·ο, --· πιο ιειιιοπιειΕπ ει πω: 
ΕπιιΕοο-οεοοεΕ:οιιι -υ- εωπιιοοΙοΕιΕυιπει:ΕοΕι:Εουε ι- 

Γεπι:ΕΕΕόεο. ΓόΕιιονοππόειειεει, ει πιγειΕπΕιδιιγο ΜΜΕ· 
πιόΕΕεΕΕΕΕ ε: ΓειΕπιειΕιιιειε ΕπΕΓοε:Ειόεο, ε ΙΕΕΕΕτοιΕΕοΕΜέι· 
ε:έΙοειτο ιιγοπιιειΕ:Εεει, ω: ι.ειι·ιο:ΕΕ: ιογειΕΕιΕιεΕ ει: 
ιιι€πι.ειειιΕειι ιιι686ιι Μισό Γοιιιοε ΕιΕομΕπι·ε, ει 
πιοΕγε;ΕεΕε:οΕππε· -- πιοιι·. πιεσε - ε :Ημια 
8γοΕσΕι οΒγιιιιόι·:ιάομει -- πι. ειγπιρειιΕιΕο. πιει 
κΕπιιιιε - ιιειιι3 πιγοιιιεΕιε Θε νοιι€έιΕειε, ω” ει: 
εΕΙιειΕοΕπ οΕΕειιοιπΉοιππιιΕνοιε Μπι:: 0ΕΕιιοιιιόιιγοΕ 
ΕιοπιΕοΕοιιΕιο:ΕΕε. Α ΕιοΕγ,<ιΕειο: Ε. Ε. ιπιΕπιι όπ:Εάσε; Η 
-4 πιοι·νιιε εσπιεοιιιιιιι - ει Επι:: Θ: ΙόΕοΕπ:έε 
6Ιωιιιιιι·οΕι·ο , ιονεΕΜιεΕ ει ε:Ενι·ο , ΙιεΕπ·:εΕιι€π·ει ε 
ἔγοιιιοπι·ει Ματια: , ει:οπι όΕοιιιιΕΕνε:Βεπι ει: όρ 
ό: Ικόποε άπό: ΕΕϋΕΕΕπιΕόΕο ιιοιιιοΕπ Ιεοι·ιΕιειιιγο: 
νει", ιιιΕπιιΕει:οιι Επόι·ο.5·ι.ΕΕιιοπιιόπιγοΚιιεΕπ, ππιοΕιιοΕπ 
ει: ιιιιιΕΕιοιπ ιπιΕΕε:οποιεΕιειι ΕιειοΒΕΕπιΕΕπιόΕ ππιιιΕ.ειΕ 
Εεο:ιιειΕε. ιι ΕπϋΕιΕΕ86ειιοΚ, ι·ιεΙεεειο ΕΙξιΕ1ΒΕ18ΕΚ. 
ιιιοΕΕπιγοιιιεΞεπιειΕρ ::ένεΕοΕιο,:ειιιιιειΕπ, ΕιεΕπιγειεπιειΕι 
Μι. ιεπ·πιιόε:οιεε Εοπι·ειεει. Πο;" ει: οδγΕΕΕ.Ε.άι·: 
Με;, Μπιτ ει ιε·ιιΒιιΕειιιοκ, οΙκιεΕΙειε:ι.έιαπιειΕπ ε 
έιΕΕειΕεΕΕιειιι κ: 6!ειιιιιΕΕνΕ νοΒγΕοΙγειιιιπιειΕπ ω:ιιιιω 
ει πρωι: Μαι! Μπα: Εποι·ΙεΕΕοΕΕειιΕΕπ πιιιΕΕΕιότΕΘεό 
Εκει, ει” ΕιΕε:οιιι, παπι ::ιιΕεεόεοε @με ω 
πιοππιιέπιγοΕπ Με! ΕιοΕιΕ:οπιγΕΕειιιΕ ο:οπι ε:οΒιέπιγ 
ιιιιιι,,πόΙοιΕΕ, εειρειεΕι, Μιόπιπόποε ει;γόπιπιόΙ. Α 
:οιιΕιειιι ιι ΕιοΕ:ϋ ιοπΙποΙειώι·ι·ο Μ·ειΙποπΕοΕΕ Ηχο 
πιιειε ΙπόπιόεΙειιΕ ιοΕπΕπιωΕΕιο Εδω, Ε”δ ΕΕ8γοΕιιιέιι 
όι·ειοππιοΙ; πιγΕΕειιΕεο:ΕΕε ροιΕΕε ει: ει ΕοΕε:όειοΕ86ε 
έ: ΕάδπιΕπόπιιΕ ΜΜΕ:: ΜΔΕ , Μπιτ ει: ειΕΕειτΕειΕγο 
:οιι νόι·ιιιο:ειΕε ΕιδνειΕπιι:ιιιόιιγο. Μ" ο:οπι 
ιει€ιιΕειε ειωι πιονο:οιοεοπι ε:οπινοιΙ ΕιοΕοεΕΕπιΕπιι6Ι 
ει: όΙειιπιιΕιεό€ Ε:: ει Βετο: Ειπιόιιι _ΕοΕΕοΕπι:οιπ 
ειΕΕιοΕπιιιΕπιγεΕΕιειπι ω εΙειΒιέέ Ειό!γειέο:νο ΜΜΕ 
ΕιιΕΕ , πιιοΕγ :ΕΕεοΕπιιέιιιγΕ Επι: πιοιπιοεειΕΕ ει:Επιιόπιι 
οπιιΕΕΕοιι ιιιιιιιοε όΙοιππιΕΕνεΕπ ΙιεΕπιτειΕππιειΕ εΕΕΕει!, πιει 
"επι ει: Με! Εε Ε”όΕι6ιοΙο:ΕοΕΕ!ε, Ειοεγ ει τοπιο 
ιΕοΙππιεε Ειι.6παιΒιιΕειτοε ιϋιιιΙὅΕιο ΕεπειΕποεΕοΕΕ. νόπ 

> πιο: ΕΕΕι·εΕιοε:ιόεο εΕΕιειΕ ει νόπιιιΕιόΕ ει ωειι6Ε ΕΒιιιι 
ιιοι: πι· οΕνοπιειιΕΕι, ιιιΕιεέιι πιεπιποεειΙε Ει6:νοινο 

οΕπο:ι.ειι:ΕΕπ ει τοιιιιόΕοι ειΕεειιΙειΕγειΕ εΕΙιειΕ νέιιΕιΕεΕπιγ, 
Ειειιιοπιι ο: ιιιόΕιΕιΕ ΕΕ6ι·ιΕΙππιέπιγ ιιιΕειιι Ει6:νοΕΙοπι 



Κ6ι!όε Βιι!πεεει ιιόι·οπέ!!ι!ιό!. °° - Β-9.3 

!8 επιπιππΖωιιι απ. Νοιιιι!ο θεό82 !ιει!πιιιιιι 
ν!!! ε!ϋ!!ϋπ!‹ ει πο! !ιόι·οε !'οΒειπειι:ι!π:ι!‹? Με 
ειι!: πιόΒ πιι!ν !οι`ο!νειε ε !ι!πιοπε!ο!ι πεπιισ!ι 
νιι!όειίππο!ι !ιοτοΒιιιιΕ πιότώππ!ιιιέιπάΙ? - 

πμ Μάε!οιιι! ιιιιπι!οιιιι!! οσει!ι ειοπιοιπ 
!ειιπεπε!ε!! [ΜΜΜ !:62ο!ο!ι!ι ν·επέν πινοπιιω 
!ιε!!πότ!ιοπ, ε οι οιιι!πο!! 6ιι!ιέιινιοε «μπόμπ 
!ε!εποιτιο!‹ οένι!ιόι·ο παπι ωι!έ!ιιιι!ε !οε!ι!ω!ι!ι !ι! 
πιω εεπι. Β οι ποπ !‹οιι·ιο!ν !εϋτϋ!πιόπν, 
πιο!ν ιεειι·πο!ι!!ιιε ρειι·ειιιοεο!!ει π πιοπε!ινόε ο 
Βνει!!!!ι -- πο!ιει !ιότεει επιπϋιόπε!ι ει!!ιει!πιει 
ιιι!ιει!!. Βιοπ ιιιόι·ώΒιι!ει! !ονέ!ι!ι! !ιι!'ο_ι!ὅὰόεό 
!ιεπ ιπιπε!οπ τε!ππιο!!ιοπ !ιει!ει!οε, Θε Νώε ν·ειέν 
:ιι Με! , πο" ει!::ιε!ά!γοιιπ ει !ιο!του!ιο!Μέτποπ 
:ι ΜΜΜ νέι·πει·ιππόει, ιπο!νι·ο νόι·τοτ!όι!όε 
-- Ιιγροι!ισπιπι - ε πινω ν!ιοπν· - ·ειοιιτεε 
σο0οιι·ι >- πιιιιιιοπ ρ!!!ειπει!!ιειπ @Με Μεινε πι 
ιι€ν!πιπ, να" πο ει! !‹!!ιοι·ιιΙ! π ει !ιοωΒ, ο! 
ρει!!τιππέι Με! πι πωπω, να” πει οι! ΜΜΜ!!! 
!8 α!ιοποε, ο!ρα!πιπέιει Με! νε!! Μπα ει ποιοι: 
6!ειι6ιιο!κ σωπ :ι Μτι!Βιι!εια!οε!ό!ι!ι ρο!οιε!!ιοι 
Μπι! ἐι!!ό!ό€ιι!ει!; να" νόμο πει ει πνιιπ!ι6 
πνό!έ έ!!ει!!!ιόε!ο!ωινο !οιπιο π οιειι !‹ιιιιοπο 
Μ, ει ιιιιρι·ό! Μπιτ _!ο!ι!πιπ πδνε!κα!ό ιοπΒ6ὲ 
Μ!! ι!κοι·Μ!έιε·ο!ιππ!!ιε!!ειπιι! νοιι_πι ιιιιι;;π ιιπ!π 
π Μην πι" εοι·ν Με!! !ιπ!ι!!!. 

ζ. Ονόεγιιιόε!. Μπαρ! νιιεπε!!πιπιπ!: 
Μ! ε!ό€πό ἰεπιοτο!οε !‹όι·!ειιι! ε !όε!ει!! ιο!ιπι 
ω!!ιοπ :ι !ιότιιοιπ, ε π !:όι·οοοι, τιιο!ν πππ ιππι 
ιό!ε!πιι!επε!ι !!ιι·ενει. Ε” ο!ν ϋ!όι·!ύειι!ιι!!ει! νειπ 
π! ιιο!-Βιιιι!ι, ιιιο!γ π Βιι!!”ο!ὅ!ἱ ιθμιωιππιππι Τ 
ώμο επε!::ιι!όεει πω!" πιπι! !ιπ!ώπν!εε - 
εροππιπ - πτύπέιππ!ει! Γο!!ὅ‹!νόπ Μ. πινω πει, 
Χ ·όν πι!! πει τιιοΒιιδι!; ε _ῇε!επ!οπ ππιιιιω 
πειΒγειέ€!ι€ιπ έ!ιπ!οι·οι!!!κ Η ει ιιγει!‹ !›ει!ο!4!ει!ὸιιει!‹ 
ιπό!νό!ιδ!, ε πιπι! ο!νειπ, πνοιιιέιειει Μπι! πεπι 
σε:ιι!: ει !‹ϋι·ιινοιὅ τόειο!πο ε !ι!νο!‹ι!ι!›ι 6!ε!πιέι 
νει!ιτο, @Με πωπω! ό!ο!πιπεύει·ο !ε !ο!οπο 
!ιίιι·οε !ιο!ιεινόεεο! πω; ω !εϋι·ϋ!πιόπν ρω!!ε 
ει, π” ο" ο!ν πιόττειΒιι!ει!!ει! νεπι τιο!πιιπ!ι, 
πιε!νπό! ει ιοι·πιέειο! Με!! ενόπνιι!έιιτιι! πι 
πιπππι!‹ πωπω!! εοπιπιι πνοιιιιιιιιπσε, πε!π 

ο! 

!π!Μι ει πιοιιι!εποππιε! πϋνο!ιοιι6ε ιπο!!ωι, οι 
ε:οιποτι! 8 !ιοάνοι!ειι !‹ιιιιοιιο!ο!ιιο!ι ισιωωιω 

πιππ! οΒγοε!!νέπ ειπιιν!ι·ει, πο” !ιει :ι Μό!! 
πό!!‹ϋ! ει!ιιι6ι!!νοιο!! ν!εειι6τ!ιο!ι νόι·που!ιιΒόει 
ποπι !ιδνο!πό ε! ίοι·ι·ό :ιεννιιοιιν - ειοιιιοε 
θο!ι!ιποοι!ειιι ··, !ιει τονέ!ι!π'ι ιιειστ!ο!ο!!-!π 
ΜΒΜ! ιι!όι!όΒιι!ει! !“6!ριιΜπάεει τόι-ιιιιιι. ει πνει!σ 
!ιδπνό!ε έι!!ει!, τύπω μιάς π πιω!!! ί:ι!ειιι·ει 
!ει·ιι!‹ο‹!ο!! ι·οε!οπνιιτό!οπο!ι Με! !ιόεοάο!πιοι 
Με νο!ιιει π; - π !οπιιοιιιοε!ι πιππ60!όεο!ι 
ποπ ει νόι·ικόΜΜε - !άρ!ε!!έε όε ωππό!ειιιο!ε 
ιεινειι·ει ιπειιπό! Μιιιιιι·ά!ι!ι!ιιιοππνει! εοι·νειάεπιι 
πε!π!! !“π!!όιο!οιιιοπ. Νοιιι‹!ο ει νόι·οεει!οι·πσι ει" 
ι·όειόπε!ι τποι;τοιπ!πειει7 ΚΜειι!ιέιεει Βιι!!ειο Ισο 
ιοπιιπ!ι ιιιοπιοπι ιϋνοιιάδιέπει!ε? Ε πωπω 
ενόπγ!ιε!πειιπ!ι !'ό!ιιι!ει!ιι πό!.!ό!ο Μια: 
κ. Ε. να!" ει!πιπέ!νοι!ει!πι ειοπ νοειό!νοε Μέι 
Βιι!Ξιε! ε οι Με! !ϋι·!ιε!έ$ ετ:ιτιιε «πιο-τ Μπι! 
Μπι, -- σΞε οι οι οι·νοει πνόπνι!όεπιππ Μ 
πνοπο; να” ει ν·6ι·επόπνι, πιο!ν ει ΜΜΒιιό 
νέτ! "ποπ οι !ιτέι·τϋιιι!δΜ, ε νόι·Ιτοτιππόε·πϋ 
ι·ό!ιδ! !ο!!εεεπ !‹ἰ2έτιιἰ, Έν πε ππ!ι·πιεπιπιοι 
ε!!”οιπιπι, ε Με ει-ι!ι6ει! !ιο!ιει!έεπει!ι ει!ειρ_ι:ι. 
Κόι·ι!έε: πι !ιιιόιιτ οιιι!!!:ο!! πνόπν!'6!ιιιάα!ο!ε 
πω! κι: ο!διππι!υ!όνϋ οεο!!ιειι πιο!ν!!ιιιο!κ ντιπ 
!ιο!νο? ιιιο!νι!ω! ω !ιε!εἔϋπ!‹πέ! ει!!πι!ππιι= 
πιιιι!ι, πει επνέ!ιπέιι! :ι ειστοποεό!!οπ οσέγόπ 
ό!οιό! ει ιό ειοτοποεότο, ει νει!ι ειοι·ει·π Μπι! πεπι 
:ιΚιιτ_ῇιι!‹? Ηισειι!ι ποπ οιέ!!ιό! τόει!ειτοεειι ει 
Μ! πνόΒγπιόϋποι. 

ΑΖ οι·νοει πνόεν!!.πεπ:ιπ πει 
!ιΜοι ιιιιιπ!·ειοπ "στα νο!πέιιιι!‹, ιπε!γο!‹ 
ει νόι· !ϋπιοΒόιε οτειό! !‹ονοειίιἰ!‹, !ιοΒγ οι 
πιω πιόι·εό!ιο!ππιοέι!κ ει πιπι!δ!πιι !οι·Ιόι!έιε, σε 
ιποΒ!πεεπάο!!·νέι·πισηπε ιι·ιο!!ο!! ι·σε!οιινιι!οι·ιι 
!ιοε!ε!εο!ι !ϋτ!όιι!οιιο!ε π !ϋιιι!δ Γει!ει!ι·ει; ο οιό!πι 
!πιπιπι!!ω!ω!ι Υει!ειει!ν·ει έει πωπω! ειοτιιι! ιε 
πιόιο!! ε !ποε!πν ε3τνι!επεο!ι, ει !ό!ε!κ ε πιει 
!οποιοι·οειιΜ πνιι€ει!ιιιιι, ει: ππόι·ι·επιΜρΜ·ο 
ο.ε!!!ειρι!ό!ειε !ι:ι!ό ε2ετε!ε; π" ει εν!!ειδπνε Ιο 
νε!ει, εεινειιινι! !ι!ιεπϋ ἰπι!ο!‹ είι!!ει!έιΒιιιιε Ισπ 
ιποιω!ι !ο!ιο!!οπσε ενόενπόι!, αι ι!;;ν·ποι·ε 
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' ΜΙΑ εότιιἱόπιγ ΜΜΜ "ό" -- ιιισΠιοτιιιε ρσπ 
ιιιιιισπιιιιιιιι - ιισιιι οσει!π ιιιιεοπιιισιππϋ ειίν- ε 

ίϋεδόι·Ιιιιιο!πιιΔΙ, πιιιπισππι ΙπϋΙεὅ πιτόπιιιειι!ειωΙπιιει 
ιε. - Έπ υπό!ιιιιιιΕπιεΙ ιιιοπιΜπι :ι ειόρ σΙπιισ 
Ισιστ σΒγάΙΙ.ειΙιιιι π'οενει ιισπιι πεειιοΙ]πι ει βάση 
ιιηιιιεπεΙεπε, πιισιγ ιιισΒιπιιιιιιιππι, σο” σε ιπιισπιτ 
Μπι σγόεγιιι6ιι ΙπϋΙε6 ιΜιιέιειι!ιιτοΙιιιάΙ πισππι 
οειιιπ ιιοπιι Ιιπιειπιοε, εδπ ιπι!πέιΙιΙι Ιπέιποε σε νε 
ΩόΝοε; ππισπι εοΙ:Ιππι! ιπι!πόΙιΙι Βγϋπιείτι ε: Βυ 
ριιγτπσπι ει:σπιπιι σε ιιισι·ιέειι!ειψιιιιΙιει, ππιιιιι ει 
ειίν σπσ_ισι, πιιο!γ σΙ6Ι›Ι›ισΙ‹ :ιπιπιγΙνειι ΙπσνσεΙισ 
Ιπόροεσιπ σΙΙσπιπάΙΙιιπιπ ει: ειιιιιιγΙειε σι·δεσΒιισπι 
ΙόΙπσισπι νέππόπιιοεπισιι, ππιιπιΝιοεγ :ι ειιΒοπιπ σ 
Ισιι·σπιιι ιιιοΙΙσπ ιιισειιιιιιιΙι ε νιεσπιγϋεϋιι6πι νει· 
ΙιδΙ ιισπιι @κι πιι!ποά!ιπιπει!π πι ιιιΒιι!ειτι'ει!ειΙππιι τσε 
1οιιγειπ·στσεσΚ, ειιοΙπειι "σι·ιΐειισιιάδιπ; -- ειπιιιγι 
πει, πιο" σισιι νσπ·ειοΒιέιιγειέΒστ πιο2ό Βιώμ 
πιιότιοι ΙπιΠεό ιιισιτόΒιι!ειτο!ιπιιι! !σεΓ6ΙσΒιι ει!πΙποπ 
ιιιΙέιΙΙιιιήιιΙπ σΙΙπιιΙππιει:ειπιόόιιει!ι, ΙππισιπιιιΙΙιειτόπιειΙπ, 
ιπιἰΙιοι· Γσισιισ νόι·ιιισε σεγόιιο!πιισι Μπι π1ο!ειιιι!π, 
Μισό! ει ιιιίιπόισΙ «Μι πιισε Με!! π.ϋι·πιι πι νότ 
ι·σιιόεισπιισΙπ, νσπιιιοιΒόειιιι|π πιπιιιίι!γέιτ. Οιι!ισιιγτ 
ιιιιγιιι ιιιιισι, ω" πισιιισειι!ι Ιιἰύ ι·σιιιέπιγ νοΙιιιι 
ιιγσιόπι οπνοει εγόεγιιιιεπόΙ νιιππιι εὶΙισπτ Μισ 
σϋπι!πιισΙ, εδι ΜΙιειεειπέ νοΙπιιι επ πειτε ΜΒΜ 
π182πιι. ' Δ 

Α εσΙισει.ι εγόεγΝέειιιιΙε σε: 
κε ι οι ση σι·6πιπϋνοε Ιισιιιιιέιεο!ι, τπισΙγσΙπ ει: 
ιιτσι·ιιισιι!ειιτό! σΙσπιπιιι!π ει νόι·ίοΙγιιιιιοι; σε σισιπ 
οι ιΙΙσπϋ ϋιόπιισΙ‹ 1πϋενσπΙσπι πι" Ιπϋπσωπι 
όεεισε:οι·Μεει, νιιιἔγἰε ει ΙσΙπὁισε - ιισΙι€πιπιο 
- σε ει Ισπιγοιιιιιε -- οοιπιρπ·σεειο. -- Ποεγ 
σε ιιτό!αΙιι έγόεγσε2Ιιδι ιιιιιιτ ο!γιιιι, ιπισιγιάσε 
«Με Ιιο!γσΙισπι άρση πισππι ΙιειειιιιιΙΙιιιι6, ιιισιγ 
τονιιΒιιιι σ€γιιι·ιιπιγοε ΐϋΙϋΙσωοεοιιπΙειροπ ιπέσπιγσΙ 
ει Ισιιγοιι·ιιιπιάό Μέι· και" ιιιόπωειιΙειι. πιπόΒόιτ, 
ιι ιιιἱ σεστϋπιΜισιι εσπι σε ιιιτόι·ισ, εσπιπ επ ϋι 
όπώΒιι!ειιτει πισω Ιι:ιε2ιιιιΠιιιιό, ει: ἱΙ!σι.ὅ Μιὰ 
ει!!ιοπιιιιιιιγέιΙιόΙ Ι‹ϋπιπιγσιι Ιιιισιε2ι!π. - Α ν όπ 
νσιστδ ιιισπιισΙ: ΙσΙπϋτόεσ πιιιπιιισιι σ 

εσιπ·σ ΙσΒσ€γε:σπϋΕισ ε ΙσΒόειεισπ·ιιΒΒ "όφ 
σει!πϋισ πι: ιιισι·ιόειιΙσιο!ι σΠσπι ιιιιιπιιπέι!όόό εσ 
πισεισιπισιι; ειιιοπιΙιειπι ιιοππι ιιιιπιιισιιϋπ ε ιισιπι 
ιιιιπιπισπι ΐόΙιέτσΙ πιόΙ!πι1Ι Μια σε ε2ιιΙιει‹Ι Μαι! 

ιπιιιτπιι ω. - πει Ιπινέιιισι σισπι ισιπιπιισι:Βσιι 

ει!Φει!ει!ιιιιι, ω" ιι Ισιιπϋισιιάδ ιιιωιιιιι ο Μειζο 
ιΙσει ι“ο!γιιιιιιιτιιι --. 0Μιισι·ειιιοπιε Ρι·οσσεε - 
επικιι!ιιπ:ιεοΙπ ΙσΒγσπισΙ‹; ΙέιεειιΙι σιιι·σ ιισινσ, πιπ 
Εισπι ό!! σισπι ίο!γειιιι:ιι.? ιπισιγσΕ ιιιιιιιιιΕ Γ6Ιτό 

__-_.____ωι...` - 

πιά 

ΠόΒιιΜηι ΜΜΒιι6ΙυΙι νιπιόιι νΜΜΒΒΙ συναι 
ει εγει!ιοι·1ινωκιΜΜΗ. 

τ Μσι;ι'ιιινιιιι πιοεειιι , - ΙιϋΙιεσ;; σε Μπω 
εέιε ισιιιπιισιόΜ5Ι Ιιιιι·ιιισ!γι!ισι ιιισιπΙιεΙσιάό ρά 
Ιγέι_ιέιμ πι ΚόποάέιΜΜιπι @Με ιπισει.σι·σι εισιιισσ 
ΙγόΙ:ισιι ει ισππιιόειστ @με αιριιιιιιιιι ειο!ειιιι 
τπιπιιιινέιπι δεπιισπιιι, ε ει π.ιεπσε εεε ΓοΙιιιπιτοΙπ σε 
@σε ιποιιιιΙοππι πέιι·Ιιι'ιιιιιιιιΙι Ιιιιειϋιισιι πε πιεσει 
ΒιιιΙνιιπι, -~ ο!πΙσνσ!όνσΙ πιόιιιι εισαι Μάρ οι 
ιζιιι οπνοε ιι οεσισΕνδεόε ρέι!γά_ιέι·ει! - Μιιιϋ 
σει!Ισει:ιτ ιιΙπιιι ΕΜΠ ιιισε σ ρέι!γιιι. πι νέιποε1πειπι 
πιισεισΙσριεπιδ ϋεγϊόΙ ? -- πιιιιιιιιι εσιιιππιι ιειρειειἔ 
ιιιιέιεοπιι; ··- πιιιιισππι, ιιιι!γσιι ρπονιπισιιιΙιε πισ 
ηπσΕσπι, πιένειστιιινιιι ιιΙΐ6Ιιιϋπι, Ιιοπιιιιιιπ Κει 

Π" 

ισΙσι? σε Ε”όΙΙειΙΙισώΙι- σ :ποια σέγόιιϋπι!ι 
ω? .- παμπ ιιινωιω 

Ο θ· πι. 

Μιιι;πιπι, - ο Μρροιιι·ειισειι σεσΙσιινόε-Κϋπ? 
·-- ιιιισιτ ΙσΒγσπι ε.ιιιΙκιπι πισιιιιιιγ σΙστιιϋ νο 
πιόεεειΙ σΙϋι·ιι_ιιοΙιιι. 

Α ρπονιπισἰειΙιε οπνοε Ιπόιόπιεσεσ Ιπό!.πσει 
ισ οειΙιΙ‹: σεχΕΙισ σε ιιΒγιισνοισιτ ππιινσΙισιπ 
Μετά !γπι; πιιιιειΙπιι ε σπόρ. Αι σΙεόι·δΙ πιιπισε 
εοΙπ ππιοιιιιιιπιόόιιι; ιισ Μεειι!π πιιι!γσπι ει: ύμ 
πισνσιστι ιισρ-ρπιικιε ?ι 

Νσρι1πι!ιπ6ΙπιιωΙιιιιιιιπι σΙπιοιιιιιιιιιιιι: Μ” 
σ: ει Με ισ ε τϋτΙισιδεσΒσιΙισ ιο!_ισε ιιισειιγιι; 
εονέεέι ι"σΙππστι. Μοπιπιπιπιτοιιι Μιιιιιι!ωιπι Μ 
πω, πιιΠγ πσιιάϋΙσιΙσπι πιισπ!σΙσιιιιιισΙ Μπει πι 
υπέρ πιιιιιιισπι νιειοπιτπι€εέπειιιι επ νόμσε τσιπ 
πισΙΙπσιέεσι Μ! - ε πισω; πισω ιισιπι ω» 
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Ιστιιιέτια!τ, Ιιαπιστπι ΜΗ στόπιειτ βετ Ιτεπ!νειιι 
τιονεατιι τι ναι!αε έτισΙτιισιτιόΙ Ιτο|ειιτσισιι ατιια 
ισιισε τεεἰ€πιατἱόι, τιισΙΙγα! α τιτέρ ΙιτιττιιιΙγ Εισ 
Μινστιτειπισιό 1ιαΙεεεττιότιγσιτει ιιιιιιισεγ σΙγειε 
- ,,εἰ Γτασττιε ιΙια!ιατιιτ" -- τιισσστΙιαπ α σει 
πιιιιιαιτε Μάθε νέττσΙ Ιτόειστι εισΙιστι Βενέτ 
πιι! - ε ίτζγ ναπι σε ΙτιιΙόιι6εσπι α τιόρ ωτο 
εσε!τειιέεσ εεσι.όπι τε. - ΤϋτιΙι ένι ταραειτα 
Με ιιι.έιιι πιισιιστιαισππι, Ιισεγ πιόριιτιΙτα σωστι 
εέα επιιγατ τιγιιιαστιτ ΙσιεΙτιτοΙ νιεσΙἱ, τιπιπιαΙτ 
ειοπτιστή ΙτιπιστιστσΙόιόΙ όρρσπι πιοπτι τσιτ.σε; 
!ιατισπιι π, α τσι ότ αττα ιιιητι, ιισεγ πιιαΒέιτ 
στνσεσΙταεεα, ΙσΒιιιΙτατισ α Εισι.σΒεεΙτσόόε σύ 
ιατιισεεέετι εισΙτο1τ Ισπιτιι; ε πιιτισπι ναπι, 
σο;" α σεισι;εσε Ιτειτισιόπι, αννιτα;; ατιπιαιτ @ότι 
ειιιγσε εεεπόπι τιιΙταπι Μ στνσει α ρότ; ιτιστι 
Ιιἱειἰ, Μ" ιιΒγ ιε πισπτι εσΚατα οποσ να" 
αισπι τόειτο πτιαιτι ε! ότι! α σεισ€ειΞε. ΞσΙτειστ, 
επέιττιταΙαπιειστ πια!!οιτ.αττι εκατ : -”ιιιε: Με» 
τε ΙιίνιιιπιΙτ νοΙπια σπασει, πιαπισπτι ι€στι:Ιαε 
εαπ (ειπε ειιΙγοεαπι) Ιόνόιι σετεε_;ϋτιιτ, τω 
νι'ιτιιιιτ7 τισέγ ο" Ιτονοεσι ισσΙιαπι Ιστιγσπι !” -. 
Ε: ΙτιιΙϋπισε ΙοεπιτέιιιαΙτ Ιαιειιιτ! Ιιαπισπιι τα α 
ιετττιόεεει. πιέ:ιπισ|γ ιΜτσε σεπϋπισιιόΙ αει Ια 
τετατιαΙτ ΙτἱΓσ_ῇσ:πιὶ α!ταττιι : τπιιΙσέ·τιτ νέΙσππιέπιγϋιτ 
εεετιτιι :τι στνσει εεετε!τ εστγεεειειιο, ε 
ιιιιπισεπιιτοτ ΙιαιόεεαΙ μαι Ματσε ττισανίι·όεατα 
Μέι ετϋΙιεόεσΙ τι τσετ. - Ει σε ι!γοε α 
τιόρπισιτ ετα στνσεο!ιατόε !τϋτϋΙι πιέισιο! - όε 
πρ", αταπιγ!εια ιτιιπιισεγ 5-8000-το πιισιιό 
ιτϋιόιιεόε Μπορειτε τοΙερειιιτ πιπισἔ α ρτονιιι 
οἱαΗε στνσε, Ιιοαγ ΜρροΙττατσειιι όεππιστωσιτ 
αγαΙτστΙαιιια νει_.τγ_ισ. Π 

Α τιέρτισΙτ α: στνσεσΙτατέεΙιοι ιτισεΙτιναπι 
σιτε τιιτσόοΙττισ, ε σα” τόεεόπισιτ Ιτό!τεέεσε 
Μισό ισιισιεέεσ πιστη ιιααγ; όε ίεγ όΙσε μια· 
πιαΠαΙ Ιιστιατντιπι α τΙίαΒιισειε τπιινσΠα!ια, α Πισ 
ταρειιιισιιππι τϋατόπιι εε 1ιστιατό τομεα. Αι Μέι 
τοΙειπιινε, εισΙτσιτ Ιεπιιιι Μεστιγοε 2ειτιότ-πιιόττειτ, 
ττισιγ ειστιπιτ. α ρότ πτιααέιτ έγόεγιταιπιι ιτισιιΙ; 
πια σεαΙτ Ιιαιαεεπιιατό, Μπα ειαταε ι‹ι6ι εισΙτσιτ 
ό σιτε ΜΙεεπιι; - αΙτιτοτ ιό ειιισΒΙτετεει α: 
στνσει; ότι ιισιιι έτη από”, ιιιιιιι!ια ό σε Μαι 
σε στνσει αΙτατιια ιιιτπιόΙΙσπιπ, Ιπατισιιι ιιτιστι αι στ 
νοεΙαεπισιτ, ΙτιιΙσπισεετι πι: ότναΒαετιαΙτ αΙτΙτστ 
μια ει!τετέτ τεττιόπιγΗ. - ΕεγόΙιδιτίιτιιιτσ 
τόιι τσεεεΙ, Ιτόεδτι σε1νσ, πιαριτόισειι, @εμ 
τι πιιιιτστ σειό!ισ _πιιτ, αννα" ιιιΙτότιΙι, πιιιιόόιι τι 
ιτϋτιιισιτσ ΙόνόΙτ τατιέισεα αι στνσεο!ιαιαε τιισΙ 
ΙεπόϋΙεΙ, πιΕναι_ῇα τα στνσει; «Θε τι: Ματια εα 
ιιιιεέιασε) τω" οινσει είναι πιιιπιόόἔ ΙτστσετιΙιιι, 
έτισΙτιιοεοΒιι τιμώσι. ιστό, "αιτιάται :Με 
γαΙα!ια. 

Μσε!όνότι ιΒγ τι2 σΙό2ττιότιγειτ, ιιιιιαΙτ Ετι 
ότι α ρτονιιιοΕαΙιε στνσε; εειτοε ααα! ιτισειότ 
ιότιἰΙ‹, Ιισαγ Ιτοσειι τε Με ότσιτε α Βσισε. 
ΜεεισΙστινέιι α Ιιε!γειιπιότι, @ότι ΜιστιαΙιτιατ 
εςστ_ισειιό σώσε, Πα πιο” α εισΙταεΙια ντιπ 
ρισιαεσΙτ τιγστιιαπι, αι δε ισόΙττόΙ τ1τνατΙιαιι Ιόνό 
τιιέι!αΙιτσσό σόιώειϋπιιόεεεΙ Ιόρ ω. - Επι: τετ 
ειιιιισ ἱΜ-ιπιΙτόιιι ναιαε2σΙιιαιτ α ΙσττπιαεγσΙιΙι 
ιΙΙσσεΙσππιιτισΙ , ε ιιαγ Μπιτ: σει ιιισΒ τε νατ_ῇειΙ‹; 
ιιιστι α ρότ ότι Ια!ταΙιαιι οεαΙτ αΙ‹Ι‹οτ ιώε2ϋπι, 
ΙιαΙισαγ α _ιόνό απ σΙόΙιΙι τιιεεισειι, εε σε 
πιστη ιστιόπινόπι ΙτόεεεΒΒ τιιτπιάσπι τιεπσΙΙισσόε 
πιόΙΙτιιΙ ιπισεΙσπιιιι. -- Αι οτνσε Ιτότόόεέτσ, 
τι. σ. -πτιι Ιια_ια Ιτειισπισε?, - ΒγαΙτταπι α2 α 
ίσΙεΙει: - ,Μι σΙόε Ιια_ιοττι α: ιιεΙτοπιι, σο” 
Ματσε γαμώ!" - -- πιο σε ιιιόἔιε?, - 
,ται εειιτ α ειεΒο2όε“ - να,ε;γ: -- ,,ιιστιι 
ιιιτιοΙτ οπιιιι" -ανναεγ -- ,,τιιμ α Με !" - 
όε σιτε στ” σπα! α Μ” ιπισιοατιόναι τε σΙό 
ότι ττια;ζα, να” α ΙτστϋΙόΙΙό!τ, τι πιισΙγ ώΙιΙιπιγί 
το τι” πιατιΒιιιτ: - ,,τόε τισιτι νέι€ατπαιπγ 
(!) ανναι;γ - τιιόἔ ιισιιι νέιεαττατιι στα, α: 
ιιαΙιστ;ται" -; Ιια σε α τσεπιόδ, α!τΙτστ ιό; 
- ότι Ματσε ιια ττιαε ειι1Ιτεόθεε, α!τΙτοτ τιιατ 
ιιΒγαπι ΙιεγΙσ ντιπ α τιιιισε2όΙΙό ε:όπισΙ‹ΙαιιιαΙτ. 
Βόνσπιτιι7 πιστα ϋτϋττισει να" α ρότ, απ ιιισιιιιια 
τοπιόσεσιι: ,,τιιιισε τιτατιι! τι 1ισΙεό τόεισιιιπισιτ 
εστπιττιι Μαρ" - αννααγ: - ,ρω ό;" τε 
τσεει α ΙιόΙσπτι, ατ.τ.όΙ τ.αττοΙτ, σε α εοΙτ οτνοε 
Με τιιόἔ @Μαη σΙτοπιιια” -- νααγ: ,,νεαεπτι 
τπιέιτ Ιιό τιιιιιτΙσπιπ, α ιιιιι σεα!ε ΕτσττιόπιτΜΙταιτ (τ. τ. 
αι αιγαΒαΙτ όε ε2οπτιεεέτισΙτ), τιιόε εε Ιιαε2τιαΙι. !” 
- ετιι. εεττ. ΙιόεειιΙτ πιασει, ιτισΙγεΙτ ιιόρι1τιΙτ 
ΜΜΜ αΙιαΙαπισεασΙιατι ιιτα!!τοσό Ιιεισεεόεσιτ? 
- Εεεε ΜΜΜ. ΙεεαγαΙτστιΜι: 

1-στ. ε. οεσττιστ (ιιιστΙιιιε αυτια. ματ 
σιτσεΙΙσιισο). Ματια είΙτιαιτι!τοπι α τὅαΙιοπια, εστ 
τέε, ΙιατσττιΠ σε εειτακιόΙτ ΙιόεόεΙισιι Ιόνότι, 
τονα1ιΙιτι α ττιιιιτι1τότ τσιιότι τοτ (α εσττόε-τοτ 
Νσνσπιιτιστι.όΙ 1απιιιατ νόεσιπέ) -- α ΙαΙτατΙαΙ 
τιιιαιτ (ΒεριεπιιτιστιόΙ αόνεπιτια) - α σύεαιι 
ιαττατπιι ποτό". πιόνιιαροΙτ, - ιιέγ τιστιι 
ΙπϋΙϋτιιιστι ειδε ιιγατι τιιιιτι!ταΗιατι α τσιπ, @ότι 
γι: ω. ιτιιτισ απιιιγισεόιτιστ-εστιιιιιατισττιοΙτ. Οι· 
νοεΙαεα ιπι ρτιτιιο Έστω Ιτειιόε 8ΖΒΡΡ8ΠΟΒ νι':έ 
ισΙναἔγ ιείτταΙ , ε σε πισω ΙιαειιιαΙνέιι , α τατι 
τισε σόΙσεαιοττια-ϋτιπόΙτ. - ΕισΙτ εΙΙιαπιγαεοΙ 
ταταειΠιό! : τιιιτισΙσπι πιεπιιιι Ια2αΙ‹. 

2-στ. Ι. ο τι σ Ε. Μιιιαισιέιε 1τϋ2Ιιοπιι τοσε 
Μέι, ειιΙγοε τιαΙιότι ιιιιιπιΙταιτ, ισρραπιτισΙιετ 
σιτισιόε, Μάτια ΓόΙσι·σ ναΙό ΙεΙιενστστ1όε εαπ. 
ιστπιιόειεισε οΙται. Α αγόττγιτέιεΙιαιι ΙτινέιΙιεαεσι 
εαπι ειστορσΙ αι ότνέιΒαε. 

θ* 



ι 296 ΙΙΙΙΙ6Ι‹Ι οι·νοει ἔγοΙιοιΙοι -- %ιοοεγι6Ι. 

3-ε:οι·. 5ΙρογΙΜοΙι. .ΙόΙΙοΙιοΙ Ιιοι·οιΙ 
πάνω οονοιοοτΙ6 πο" νέιι·οοΙ €γϋογόι·-Ιιο_ΙΙιο 
ειοει οεοΙ‹ πονο ποιο 6ειιιοιΙ οορϋοΙ‹; ε _ιόΙΙο 
Ιιοι ποιο Μ, Ιιοοοιιι ΝέιροΙγΙιοο ιέιΙιοι·οιιοΙ: 
Ιοογοο 149δ-Ιιοο ΙΙΙΙΙ-ΙΙ: ΚοτοΙγ Π·οοοιΙιΙ 
ι·οΙγ ΙιοεΙοι: ιοόειε νοΙόΙιοο οΙοιοοιΙΙιοτιο, ο 
Η οιοο 1ιοΙοοεοε Μοπι οΙτοκιοάιεύοοι οΙδειΒι 
ιιοι, πο” ,,οΙιεΙοριιι ετοιοτοοιοπο εοΙ. - 
'Ι'ϋΙιΙιογιτο ο εϋοιϋτ οι: ο Ιιόεινόογ οΙοΙ‹Ιιο‹Ιοἰ 
νοΙ ειέιιε:οι·οε ποιο Ιιοι·οειτοΙ ειδνο , οΙγ τοι· 
ΙοεΙοεΙιοο ιιι·οΙΙιοιΙΙΙ: οι ο Ιιιι,ιοΒοογν, ω" ο 
πόροοΙι οιοΙιΙιόΙΙ ΙιΜειτοΙοεοΙιο: ι·οοιοογ οπο 
ΙοΙιοτ. ΙίοΙοι.Ιποιόει οΙοΙηοΙιοο ι·ΙιΙιοο ποιο ο 
ογονοΙγοι, ιοοι~τ Με: οΙνο ο πόροοΙι: -- 
,,νοτΙιιοΙ‹, οιοῇά οΙοιύΙΙΙι“ --, όσο οποοΙ "ο 
Ιιοι·ΙΙιΙι ο οιοεοάτοοοϋ οΙοΙο ΟεοοεοπιδΙι, μοι· 
ιοοΚοΙι, οεειοογ, Ιοέιογ, πιο, νοπ οποιοι 
ποΙΙιοΙ είογΙΙΙ‹ ο ι·οειιοτ ειοι·ιοτι, ι·όειιοι ο 
ειοΙδΙιτϋΙ ι·οιοΙ: Ιιοι·οΙτ Ι'οττοΙιοοι! Ιιοι,.ιΙιό:ϋποο 
€οεοΙιΙι ο ΙιοΙο-ιοτοΙι-ΒγοΙ‹, οεοοιε:οοΒο 
τοεοΙ‹, οιι·ίοοο, ΙοΙιε:οι·-ΐοΙ‹οΙγοΙ‹. -- Ηγου 
ιοοΙιοΙιούΙ οι Μο. οποιο., πιοἔΙοιιοΙιοοΙ ο 
ΒιοοάΙ-ιοόεΙ, ε τοιοοιοττοιοΙιπόΙ ο Ιο-ε:οι·οΙ‹ 
Ιδιοτο οεοΙΙιοΙΙοο εἱΙ‹οι·ϋοΙι. -- Α ιοι οΙδΙοε 
ιο Ι«έριοΙΙιοιό, Ιεε:οιιγιι νιοε:ο-οΙὲεοΙ‹ Ι.ϋι·ιοο 
ιιοι οιοο ΙοοτοοεοεΙιοο ο οιΙοοΙιοτ-ΓπειϋΙοεοΙι 
ΙιοΙ; τοπτΙοεοο ΙιπΙ:οΙοο ΙιοοΙΙ ο σού Ιιο,ςοογ 
Μι, πιιοιΙιοογ οΙνο ο ρόι·οοΙι: -- ,,Ιιο Ιοοπι 
οΙ‹οιιιοΙ:: ΙἔιεειιοΙι Ιιο:ιο Ιοοιοο; Ιιοε:οοΙΙοο, 
πο ΙιοειποΙιιι οΙ‹οι·.“ - ΒοΙΙΙοΙοΙι-, "όμι 
ειοττοι·οιοΙιΙιοο Ι‹οροἱ Ιιόογοεὅι, ιοοιι. οιι 
ιοοπτΙ_Ιο ο ε:οιοοε νονδ: -- ,,ιποοι! οιον 
Ιιε'ιοοΙε νιειοοι.” -- ΝοοΙι·οοιΙο ο Ιιοογοεδε 
Μ] ο; 6ο ιοοοπ νοο, ΙιοΒγ ποιοδο οι οΙγοε 
1ιοτοοΙδΙ ποιοι οι οοιΙιοι·; Ιιοειο!ιΙι ο οι» νο 
Ιοιοἰ έγόογειοι·Ι? - ι·οοιΙοεοιι οιΙ ειοΙιτο 
ΙοΙοΙπΙ: ,,ΙΒοο! ΙιοΚοοτόΙι ογοΙιοιπ-, 6ο ϋοΙΙοΙ 
ποιο, νοΙοοιοοογι Γοοοιο Ιε οιοἔΙότΙοΙΙ ΙιοΙο.” 
·-··· ϋεοιοτοιοο πόριιοΙι οΙόπ ο ειοι·οεο-ογόΙιοτ 
Ιιοειπο ο, ΙιοΙτοΙιΙιοπ ε:ιοΙο Ι‹ορΙιοι.ὸ, ο ιοι 
οΙΙοπ οπο νοΙοο ιποοάοποόΐο , ΙιοΙιοογ οι μου 
τοπ Ιοοε:οιτ, Ι"οι·οοε ποιο νοΙοο; εδι φάει ο 
οᾶποΙ‹ ο ΙιοΙγοΙτ. 

` 4-ειοι·. Α ροΙαιΙνοι. Α ποιοι τοροε: 
τοΙΙιοΙοοι, ο :ειι·οοοΙ:- «θε ρορι·ΙΙιονοΙι ι·οοτΙοτ 
Μο, ιοΙιό οΙοε ΙιοειίΙΙ οΙδ ο Ιιο_ιι; οΙΙιοΙιοι 
οΙ‹οι ιιιιοτ.Ιοο ιιοιοΙοΙΙ ΙιόΙ οεοΙοτοο-οειτ.έιΙΙοο 
εοοοΙιΙιοο ιοΙἔιΙτοοι, και” Ιο·,ιοΙέιΙιΙι οιιοΙ νοΙι 
οΒγΙΙΙΙ. - Ρορι·ΙΙιοε ειΙΙνοΙ, ροτοιΙΙοεοπι-οΙ 
ιτποι. ειοΙοοΙο πιο ποιοι, πο” Ι‹ΙΙ"οΙιοιΙΙοο. Ιέοι, 
ο ΙσόΙοεοΙοτοο ιΙειιίιέιεο οιοΙΙοτι ΙιοιποιειοεοΙτ 
ιόΙοινέο, ΙιοΙΙιοιόε όε οΙοοεοοοε ειονοΙι ο νοΙ 
ΜΜΕ ογοΙιιοο οιοΙι; Ιιοποιο, ιόΙΙοΙιοι εοΚοι 

ιοοιοοΙ‹ ο Βιιι·ιιιεοΙόΙι, οΙονοοΙιο @οι ποιο 
εε ποιο ειοΙ‹οιι ΙοοοΙ ΙιέιΙοι·εοΒιιΙι. - $οΙι πο 
ΙοΙοε όε οΙιιγοοιοτοοοπ οΙποιοΙΙο ιιιιοω ο ρο 
Ι‹οΙνοι·οοΙι οιΙ:Ιιο, ΜΒ ι·οοιΙοε οινοεΙ!ιε πιο! 
ΙοΙι ΙοοιιιΙιοΙιΙι ο ειοι·οποοέιΙοο Ιώ 
ιοοποιοΙ. (ΕΜΗ ιιιίιεΙιοι· ο" 1‹ιιΙ6π αιτιο 
Ιποιοει.) - 

5-ε:ϋτ. Ρο Ιοοε. Ι.οογοο Ιιέπιοι πονοο 
πονοιοοιΙδ Ι'οι·ι·ό Ιιοι.οεεόο, οόροοΙι οιι ειοΙαο 
ιποποοοι: ιιοιοΙε Ιοε: ο Ιιοτοεοπ; ι;οοιΙοεοο 
ΙιοιοΙ:οτεοτιο ε ιιιοιΙοεΙιο ι€γεΙιειΙΙι δι ποιοι, 
νότιο ο ιιοτοοε Ιιιϋιόεοι, ιποΙγ οι οιοοΙιοπ ο,;οο 
ποιο Ιιοτοοεοο. 

θ-ειοι· Υί:Ι‹όι·. ΒιιΒιιΙΙεΙιοοιοογοάοΙΙ 
ιεΙοοι·οΙι οε ΙιοεοιίτιἔγοΙι ποιο Ιοττοιο ποιο 
ιΙοοΙιοι· ΙιοΙοιΙποιοι. - δειοετΙ ο οορ ο 0εΙΙΙο 
ΙιοΙοείιι. ··- Πο Ιιοεγ οιοοΙιοπ οι «Μάιο Μπο 
ιοΙΙοΕΙιόΙ ο οιοΙιΙιο: ΙιοεοοΙόΙιΙιόΙ οι οοοι Ια: 
ι·ΙΙΙ ο άοοιοεΙΙοιι ιΙιοΒοοεΙε: νοο οΒγ 
@ποιο κοτ_ΙοοοΙιοϋ ΙοοιειοΙιτόογο ο Ιιοτοοεό 
εοΙιοοΙο, πιοΙγοοΙ‹ πονο 

?-ε:οι·. ΒοοΙοε. Νο ποιο ΙΙΙ εοΙ‹ οπο 
ποοΓοΙο 6εειοΙιοτϋΙ; τοποοεοο, ιοπ16ο ει: ΔΙ 
ιοΙοΙ‹ οοοοΙ‹ «οι οΙιοι ο ΙιοτοεεόΒοοΙι ποιο πιο 
οι οΙτοΙέιΙοι, το πιοοόιίιΙ:: πιο νοο τοπΙνο, 
ιοοἔ νειο νοι·νο ειοιοιοοΙ, οιοι: νοΙοΙο πιει, 
οι" ειέιποοΙιο ιοΙοοιοιιοΙ ΙιοτοΒιο Ιοι.ιο οι 
οοιΙιοι·τ. ΒοοοΙ‹ ογόεγοιόιΙΙο: ι·ο-οΙνοεοε, ΙϋΙιΙι 
ι·οοτΙΙΙ ΙιοΙιοοο 88ΙΙ. ΥόειοΙϋΙ Γ6ΙοιοΙΙΙοΙ‹ πιο 
ο" ογονοΙγοι, ο τοοΙγ ιι€γοο ποιο οΙγ Ιοοο 
ποιοιΙοοοορι, 6ο Ιιοι·ιοε:ιό νοΙΙο ποιοιτ οΙ ποιο 
ΙιοΙΒοιοοιοιο; 6ο οι 

8-ειοι. Α νοειοΙεο;ι (τοΙιΙοε). 7 
οε:ΙοοιΙὅ οΙοιτ Β οεοι Ι`οι·‹ΙιιΙτ Μ. οΙδ. Α: οΙεδ 
1839-Ιιοπ ιιοι· 12 ονοε οιΙοεΙιοο; οι οευροο 
Ι‹ἰτϋι·όεο ποριοο Ιοιι.οοι, οειοοοοο Η ο ποιοι. 
ΜοεοοΙΙ: 1840-Ιιοο ο" Η ονοε πιο”, ΙΜ ο 
οι Μάιο όεοιοι·ι πιό‹Ι ειοι·ιοι οι·νοεοΙνοο, ο 
ποιοι ογοΙοιο‹Ι οορι·ο ο: οποιο οιΙοεΙιοπ πι: 
ΙιοΙΙοιΙοοοοοοΙ‹ ΙιοΙοεο οιιιτοιΙιοιοοΙ: ο" οιιοι, 
τοΙιοποι δι οιοοοοΙ τιιότοπι οοΙΙιϋΙ (ΙεοΙιοι·ο 
νιττοΙο ΙοποιεοΙόΙιοι; ο" Ιιότιο° ΙιΙΙΙινοπ :οπο 
ο οπο, ιποοΙιοΙτ ο Ιοοογ; ·- Ιιοι·οιοιΙΙΙ: οι όν 
Ιιοο ΜΜΜ οΙό, ιπιιΙδο οπο ο Οοοποπο πο 
«Μι όειοοι·ιοΙι, οι οεοΙ οιοοΙιοο ΐοιάοΙοοιΙ 
οεοΙι ο (Ώ ένω) ΠιιοεΙοι ΙιιπιπΙΙο ποιο οεοιι 
ιιιι:Ιτοιοτο, ο οοΒγοεΙΙΙε: ΙοΙγό ον ποιοι 14 
Ι‹όο πιο” ποιο ο νοειοΙΙ οΙι οι” Ιδ ονοε Ιο 
οογι., Ι.οΙιοΙι πιόιΙειοι·ιοιΙ οι·νοεΙοεοιο οΙοΙΙ. πο, 
ιπο 22-ΙΙΙΙι οοριο, ιοι·ι.οΙ: ο 31-··32-ιόΙ. ·-· 
Ει @γ νοο; οε οοποΙι οΙιο οι ποιο τοοεΙειοιιο 
ιοιΙοο Ιιιιιγο-τοι·ιοε; Ιιοποπι οι): ΙοΙειΙΙ: , οι 
οοΙιιοΙ‹ πιΙο‹Ι Μο Γο!γΙΙι; εοΙ‹ ΙιειΙιέιτ ο Ιοε 



η νιι6ιιι οινοει εγειιοιιει - Υειιιοεγι6ι. 29? 

ιειιειειιειιειιιι ειιιιιει·, ιιιιιειι εεπιπιι νεεγοιιε 
πιιιεε, ιιιεειε Βιιιγει πω, εε ι,εγειιιειιιι πιει· 
ιεεειειιιι ε” ρει·ι ιιιιιειιι; εε ι", ιιιιπιιιοεν 
ιιιιιιιιεπ ιιειπει ιεεειειιιι ιιιιιιοιιι ιιιιιγε εεειιοε, 
ω” πι ε ι›οι ιιειιι ιειεειεεει ιειιγιιιεει ειιιιιι, 
ιιειιειπ ει ιιιειειι ιει·όιι εε ει ιιιινει·ιιε ιιιειιδι: 
ιπειιιειι ιιιι·οπ,ργοιι:ειεεει ειιιιιι·ιτό, ε ιεειϋιι 
"Με εεγιιειει·ιιιειεεει ι“ειιειειειδ ιέειιιειιε ιε 
ιειιιιειιγ: ρι·οιιειιιιιι εει. ΠοΒγ Με πειιι ιιόι· 
ιιειιιιειιιιιιι, ιιιιΚειιι νιτιειιειιιιιειι ει ιιΒγρπενε 
ιει.ι -- ,,όιϋιι νεεειιε ιρειιονεεοιιπειι" πιπ 
νε ειειιειιι νοιπε, ει: πο" ε ιε,ειιειιιετόεειιιι 
ιοινει-ιιει·ιιό, ε ιό σε: ει ιι,ιει, πε πο” ε 
ιειιιιειι ιειεειεεει οιιιιει ιιιόιιιιει ιιοτιειοιπιιιει 
ιεπε, ει πο" ε νεεγοιιε ι`6ιειι διιιϋιιδ, νι 
Βγει6 ιιιιιγε εειιιειεπειι ειιιιιε πγοιιιοεεπ πί 
νετε ι‹ειιεπε ιιόιπι, ω" νιι,;γειό οπότε 
ιειιιει. Βειάειε νιΒγειιόιε; ιιιιτιδιι ει ιιει.εε, 
,εγόεγιιεε νε" πεεε εεγοιι, ε πε ειεεειι_ιειι 
πε ειιει, ω” ιιοιιιοι·ιιιο«ιό ,εγειιιιε ειιε πιει· 
ε" Η ειειειειιι ε ιιειι;όι: οιι·οιι.ει· ει ιε ιεει. 
- Ηειιειιι ει εεειιιεπ ειιιειεε ι·επιιειιιειεεε 
ιιει εεειι ι“όιείι, οειιρεπ εε εΒγειιιιι ιεειόιείιιιιι 

ι ιιειγειιιδι ι·ειιιεπγιιιετιιι. 
ειωμειωε ειιιιεπι πειιιειγ «πι» νοιιε 

εειιιειι ριιονιποιειιε ριεκιειιπικει, πειιειιγ εριιο 
ι·ιειιιενει πειιεειιειιι εοτειπιει, ε ειει‹ει ιδιεε 
ειοι‹ ειειιιιιιιε, ιιιιιπειε ιδνεπιιδιει ε ειπε πε 
ιειεπ ρι·ονιπειειιε οι·νοει ιιειγιει ιιιιπδεεεειιειι 
ιιοιειιιι_ιε ιπεε. 

Α ρι·ονιιιοιειιε οινοε ειιιιωεεειι ε εε 
ε,ειι-, ει" ε ποιοι ετιειειιιιιειι νειι οι·νοει 
πιάσει. ιε ιιιιπιιεπ ιεειιετεε εεειι. Ηειγειιε 
ιεεε πειιιϋιδιιιειιειι _ιευτεεεεΒοι ειπε πειιι 
εεειι ε ρειιιοιοΒιοιιιιιοιιιιεπ, πε ε ιιιει·ερειιιι 
οιιιιι επιπιιεπ ιιινινεεειιεπ ω, ιιειι εειιόειι, ειπ 
ιεειι ιιιιιιειειειιει ιεπιιιε; ε ειίιιιδιιιιιιι6 ιιερει 
πειιι ιειιει ιιιέιειιοι ιιιεειιιιι ιιιεεειε Πιιιιειιτε , 
ιπειι εΒγειιιιιι·ειιιεε ιεποπιπιόε, εε ρι·ειιε, εε 
_ιϋνειιειεπι ; ι‹ϋιϋιιϋεειι ει ει·νέιεεει, εε ιειιιιιιε 
εε περι, ιπεπιε ι‹ειΙ; ει ιι€γειι οεειιειγεεε 
ιιειι ιειειιιι, ‹ιε ρι·ονιποιειιε ιιειγειιεπ ιεεεγε 
ιιοι·ιιιιι, ιοπιοε εε ειιιιεεεεεε πεωιει. - 
Βιιιιιεεεεε ιονειιιιε ιιιιιιιιε ε ρότ ιιόνεπγιειιι *) 
ε ει π,εγπενειειι Με οι·νοε ειει·ειι ιπιιιειιιε 
Μ, ιπειιε περ εεει: ιεΒιιεεγοιιιι ειιιιιεεε ε 
εειεπ ιοιγειποτιιιι εγόεγειειιει·ιιε, ιεειιιιι ιιιι 
νει ε Με ειει·ειιιιει απ» ιιιιοιιεΙιπε νεπ, 

 

*ι Μι· ιιιιιιει ιιειιιιιιι ιιιιιιέι 8ιόιιιι εΙΤειε Με Με" 
ιιιιτοιιιιιιει 8 ι ο ι ιι. 

ιιεειιιιι ιιιινει ει 6 πγεινεπ ιιΒγιιενειειι - 
,πιει ιιοιιγιιε" -- ιεεπ ιιόιιεεεεε. 

Τερεειιειεε ιιιειι ιποιιάιιιιι0ιιι, ιι0εγ ε 
ιώιϋπεεε ει οινοειιειι επι: οιιιειιι ιπιιοιιιειιγοιι 
Ιιει ιειι~ιιιιιιιοιι @με ιδιιειειει; οειεεοιιειε 
ειοιιιιειι ε ρεροιι, ιιι·εάειιιιι ιιειιειι, ιιειγιόες 
ιεεγιδιε ιιτειι Βόνει.ιιειιιι. _ 

Α περ ρεπεεεει ιιιιι ει εινεεεειιειι; 
ιιιιιιιπγιιε ιιιιιιιιεπ ισετεεεεεειιιεπ ειειι ι‹εει ιπ 
ιιιεει.ιόνει ε" ει, ιεινεπειέιιιοι ιπειιεοειιι τε 
ρεειιιοτιιιι, ε ει ι›επιιε εειέιιεεριοε, ιιειιοεγ 
ει ὅ ειιει·ειε ιιιειι ει· ιιγιιτειιιι ι·ειιε , ιιιιιέπειι 
εε ιιιι, ιόιιειιει ε ιεεειειειιεεετιεπειιιι ιιιιπε-_ 
πειει, ε ρόι· εοιιε πεπι Με πιοιιιιειιι, πο” 
ει ει·νεεεε ειωιι, ιιειιειιι ειι ιιιοπιι_ιε: 
-- ,,ιειπ! ει ει·νεεεε εε ιιεειπειι! ιιη,ειπ, 
ιιειει ειιειι απ." -- Εειιεπιιόιι πιει εεγειετ 
νε" ιιει.ειει· ιι ιιιιπιιεπ εοι·ιιριιιιιε πειιειι ιιιεε 
νεεειιε ε ρότ ει ετει; ιιε ειγιιιεε ιιι.ειι, ει 
ει ιιενεε περ ειειτ ι‹ειειει· ιπεενεειιειπι, - 
ιόιειιει ειιιΕεεεεε νοιιιε - ι·ιιιιειι εκει-ει, 
όρρειι ει ειπιιιειιειιι `εινιεδι: ιιιινειιιοι,ιγ -·· 
,,ει εινεεέιε εε ιιεειιιειι” (ιιιιιιιιιοεγ πιει· ι.ϋι 
ιεπι εμ). - 1841-ιιειι νοΙι: εεετειιι, πο” 
ε" 30 ενεε ιιιιιοε εεε ειιιγοε ειιιδιοιιι;ιειι 
ειπγιδεινόπ, ει· πγιι.ιειοι.Ε ι·ειιε; ιιειιπιειιιιεροπ 
πιέιεοειιι εινεεεε ειιιιιεεεε ειιοιτ πο, ιιιιιιοιι 
τιειιι εππειι ιππιιιειιεπ ειιιιεεεεει; ιιεπειιι ε 
ιιιιιεεεειόι πιει· ειόιιειιι πειπ ιιερεε, ειιιιεει, 
νετιει ειιιιιοιι ειειπι1 ιιειειιιιειι ιι6ιιιιειιόι επ 
ιιειειιιειι ειιεπειιειι. Κειιειιι ρόιγει, ιειει, 
πω, Με πειπ εειειι εεπιιιιιι, ε ιιι€οιοτιιειι. 
Ειι ιεινεπ ει ει·νεεεε ειιιιεεεεει:, ειι ιπεειει-ι 
ιεπι, πει", ειδε ίνισειι οεοι·,ιετιεπι ε ιϋιιιι·ε 
ιιιιΙιό νέιτ, ε ιόιιιιειότι ειιοεέιε ιιιεπ ειι ιση 
τεινεπ, ε ιιετεε οοεόιιιιι, ειόιεπι ιιιειιιειι. - 
Α ιι6ιειειιεκ πιει πιιπιιεπειιιει, εε ιιιιιιιι 
εειιιιιιι Μ; πειιι ειιετιειι. - Αι ε,εγειι ιειειι 
ιε,ε, ιι ειιιιιει·ε ειιιγοε ρειεειιι ιιιειει παππ 
ιαιιπειι. 

Ρι·ονιποιειιε ιιειγειιεπ ε ιό ιν ε π γ ε ι ε ιι 
ο ι· ν ο ε ι ε ιι περι "Με ; εεειιειγειιιι , Μπιο 
εειιιι εεειειιιιεπ ιεινεπιιειι ιεινιιεεοειιεει Βόι 
εεει, πιεερει ιιετόεεεοΙι. 

Αι ειιει-οι·νοειειιιι επ ειιπιε π 
ιεπιι ει εποε τεπέιοεέιι, τονειιιιε, πιιιιιιιοΒγ 
ε ρι·ονιιιοιειιε οινοε ιπειει εειειειιιοιιεε πειιιιιι 
ι,εεπ εγει ι6νεάειπιεσειιει·ε ειεπιοιΙιει: επ με 
νειε ιε ιΒγειειιειι ειιι:ειι _ιει·ιεεεέΒοι ειε 
ιειιιι. · 

ιιιεειιοι ιϋπιιειριοειιειει·όι ιιειωει. 
Μ. Υέιιιιοεγ. 
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ΒώιδιιΙοιιι Ιαπωιιιι εΙϋικΠότειιε ω. 
ΙειιιίΠ 6ο νέα1ο!ιιιοιίΠ. 

(Ι·`οΙγΙειΙάε) Ι 
ΙΙτιιΙιεΙΙοι· ιιιΙιιτΙοιι οΙιο€ιιΙειΙΙειιι Βγεικοι·Ιό 

οτνοειιιιΙ‹ όε2Ιιιιόιι ιιιοΒ ΙαιΙΙ ενειΙΙειιιιει, ιιιΙΙιόρ 
ἔγειΙιτειιι @οτι ιιεΙιό2 ἀοΙοΒ νειΙειιιιεΙγ Ι‹ότοεοι 
ΙοιτεΙιειει ιιιειιι ει ΙπότΙιειτόπειιοι ιιιοι;ειΙειιιΙΙειιιΙ, ν. 
ει ιιιειτ τωειιιιωιωι ΙεόιεέἔΙιο νοιιιιΙ ιιιΙιι‹Ι Νώε, 
ιιιΙΒΙειι ει Ιιειειι;ει όιιιιιιι€ει πιο; ιιειιιι νιιειιΔΙιει, 
ιιιιιιιΙιοΒγ €γειΒτειιι ε” ρΙΙΙειιιειΙ.ιιγΙ ιιιοΒιοΙειιιιέε 
ινοΚτει Ιειιιοι;Ιδ ιιιιιΒγειτεΙιειτοΙειιεΙΙ ιιειἔγοΙιΙι ΙϋΙ 
νιΙέι€οεΙΙεΙει ιιγιιιι: ιιιΙιιόειιεΙΙΙειΙ ιιιόειε ιεΙοιι ει 
εεΙΙιετι ιιιειιάιιειιι ΙεΙιεΙοιΙειιεό%ό νεΙΙΙΙ‹ ει: ειΙ 
ΙιειεΙ Ιιει€γιιιειιιιειΙ: ΙοἔΙ‹ΙεοΙιΙι ιιγοιιιειι·ει ιε ειΙ‹ει‹Ι 
ιιιιιιΙκ. - Ποιιι·ωΙΙ, 5οΙιειιιΙειιι οΙΙειιιιιοιι 
τΙειιιειΙ‹ εΖοιι Ι‹ὸιΙιειιεΙτ:ειΙιιειΙ‹; επ οΙ;ό ιιοιιι ιιγΙ 
ΙειΙΚοΖΙΙ‹, ω” Ι‹όι·Ι‹Ιοιιιι·ει ΙοΙιοΙιιο ειι εΙόειάοιΙ 
ιοΙιιΙε ιιΙειιι ΙεόνειΙ«ιιιοιιιΙ, οι ιιιοΙεό νόΙοιιιό 
ιιγόΙιοτι ει Ιιιιι·ιιιοε ΙιειεΙοΙγειε όε σεω 
νειε Ιω Ιιεϋ1ΙΙιειΙσο2ΙΙ(.-ΡειιΙιειΒγΙοΙιτει 
ΙώνοΙΙιε2Ιει. --·· 8ιοΙιοτι 68 ΒιοΙιΙειι, 
Με 80Ιι. νόιΙΘΙιιιοΖδΙΙ(έιιι ΙόριοΙε ΠΠ, ει2 0Ι8ὅ 
$οΙι. ΙώιΙιειιεΙιτιειιεΙΙιοι ΙϋΚόΙοΙοεοιι οεειιΙειΙιοΖιΙ‹, 
ει ιιιὲεοτΙΙΙ‹ επι ΙιΙειΙε ιιιΙΙώρ πειιι ήπιε ειΙΙιειεΙ 
ΙιειΒγιιιέιμ Ιιειιιοιιι Ιαινοι·ι ιτΙοιιι νοΙτ Μαι. 
ΟιειΕ ειΖ οΙιιονο2όει οεειΙ: ΙοτιιιειειοτϋΙοἔ Ι?) 
ΔΙ;ειτιει ότιοιιιΙ; ινιιιι‹Ι ο ι·ΙιοΙι Ιἔοιι ίϋΙΙΙιιιδ 
ιιεΙ‹ ΙειΙειΙΙ:ι, Ιιοἔγ οΖειι ΒοΙεΒεὁἔοΙ ειΙΙιεει 
Ιι:ιΒγιιιεΙ:ιιειΙ: ιιονο:τόΙε οΙ, ιιιιιΙϋιι ει Μι· 
ΙιοιιοιοΙειι τιιέ€Ιε εεινόε Ι‹ΙΙΖιειιΙνεΙιιγΙ. επ ειΒγΙιειιι 
ε ΙϋΙιΙι όΙοτιιιίινοΚΙιοτι @Μάσι ίαΙοποπ Μ. 

Μάι· ει νόΙοιιιόιιγοΚιιοΙ: ε2οιι ΙιΙΙΙΙιιιΙόΙο 
@με Ιε οΙέ%ό ΙιιιοιιγΙΙΙει-, ιιιιΙγ ιιεΙιό2 ]ς-ι]θιι 
οεοιΙιειι ΙιιΖΙοεει€€ειΙ νειΙειιιιιτ ει Ι‹όιιΙιειιεΙτ 
πω: Ι'όΙϋΙ ιιιοιιάειιιι; ειι;ιιιγΙνειΙ ΙιιΙιεΙΙιΙι, Πω 
Μ" ει ΙιειεἔιιοΙ‹ ειΙΙιοιιιιεΙιιγει, εΙόΙιΙιΙ ειἔὲειεὲἔ 
έιΙΙειροηει, έΙοτιιιόιΙΙει, νειΙειιιιΙιιι _ιοΙοιι Ιιοιεεςεέ 
ι;έιιοΙε οΙιειΙ Ι"όΙΙιΙ Ιε εοΙιοΙ ειιιιΙΙΙόε εειιιι Μικτό 
ιιΙΙ‹. - Βιιι.ΙιΙειΙ, ιιιἱΙ‹ιἐρ ει: ειΙΙιειεΙ Ιιειι€,γ 
πι ιΖωιε ιιιειΙιΙι Ι‹οτΙιειιι σΙΙνειιτει νεΙΙτ ΓσΙνόιοΙο 
ιιιιιιόειιιΙΙι, ΙιοΙ νειΙειιιιοΙγ ειΙΙιειεΙ ΙιεΙιιΙειΙοιιιιιειΙ‹ 
ΙΘεΙόεοΙιΒιοΙο Ιε ιιιιιιιιιΚοιιΙ‹, _ιοΙαιι οεοΙ.Ιιοιι ιε 
ω” ε2ειειροι _ΙειτειόΙ:. Α: οΙΕοΒιιΙειιΙειι Μαιο 
ιειΙέιιι οεοιινέιε ΙεέιΖειτ τοιειιιοεΙι ίοι-νόιιοΙιιΙειε 
Μ, ε Ιειει€οε ΙιέΙγεΒτοΙ Ιιει_ΙΙειιιιιιιειΙ Μι νοΙιιει 
ι"6Ι, ε ο επιιιιιτ €γόΒγιιιόόιε'ιτ ιε τειιι ιιιτόπο 
νοΙιιει ω; ιιιΙιιΙΙιοΒγ ειιοιιΙιειιι ΙοἔιΙΙειΒΙι ιάόΙιοιι 
ειΖ ,,ἰ‹Ιοἔοε“ εΖό ΙιιτοΙόΙ εΙνεειιό: Ι‹Ιιιιιιγειι 
ΙΙιει€γειτό2Ιι€ιΙ6 που τειιιτόιΙιοιΙειε) ιιιοΙΙγοΙ ιιιει 
ἔοΙ‹ ει ΙειιιειτοΙς Ιε επ ΙιιιιιοιιτΙειιιΙ εΙΙειΙ_ιεΙΙε. 

Οι·νοεΙεΙε. 1 τοι·οοειιγι ιιειΙοιιιοΙ, 8 
ειοιιιοιιιγι ιιιειΒιιοειέινειΙ ο" ειιΙει€τει. - 3-Ιςέιη 

3ΙιΙΒ πιω ειέΙαιτιιΙόε; πω” Μι; ιιγειΙεοε 
ιιΙορρειΙ οΙΙεέιιοΙτ ΙιιιΒγ; εεΙ.νε 90 ιιιειιιγι έκνο 
ι·όε; - ει ΙιὁτἔὅιϋΙΒόε εΙδιιιοπΙΙΙείιεύτει απει 
εεινειε ΙιὁιιΙεἔοι; (Α0οΙ.ειε Αιιιιιιοτιιειο) ειΙΙιειΙ 
ιιιιιιιειτοΙ:. - 4-Ιώιι οεοιιόοεεΙιΙι νοΙι ειι έιΙοιιι, 
ει Γε] ειειΙιειάειΙιΙι, ει ειειιιεΙ‹ Με εό άπό Ιω 
ιι°γοεΙ‹ ει Γέιιγ ΜΜΜ; ει: όι·νεπόε 84 Μει 
Πρ; Ιειιιιόι ει” ωτεοειιγΙ οειΙοιιιοΙ τοιι(ΙεΙιο 
ιεΙΙ. - 5-ΙΙαέιι 4 ἰιιΙ‹ειΙιΙι ρόρειΙΙοιιιέιιιγιι ειέΙι 
ιιιιτόε; επ οετΙ Ι‹ὸτοι·ὅεΙιΙιΙέε ιιιόιεόΙιεΙΙ; ει 
ΙιόιΙιιι·ειΙειτοΙε εΙὅεοιἑίιόεότο ιιιοΙοε ΙεὁιιιϋιόεοΙ‹ 
ό:·ι Ιπειειω ἰιειΙοΙ‹ τοιιιιοΙιοΙΙεΙ:. -·-· θ-ΙικειιιιιειΒγ ι 
Ιονετιεόἔ7 ειΙιιιοεεειἔ, εΙΙοιιιΙιότοε εΙΙΙηιοτ, επι 
Γεω ιιγεΙν, ετιιιιιιιι ειὲΙιιιτϋΙόε, ?δ ιιΙ.ιιιιιγι ότ 
νοι·έε; ει ιιιοΙειΒ Ιοϋιιι6ιόεοΙε ΙειιιύιΙόεει.- - 
7-ΙΙιόπι όΙιεΙ οεοιιτΙοε ιι€γειιι , 6ο ιιειἔγοΙιΙι επέτ 
ΙόΚΙιοιι ε3ΙοιιιΚόι·οε, ει ιιγοΙν ειιόεειι ΙιοΙ`6ιΙνο, 
εΙο ιιειΙνεε, ει ειοιιι_ι οιιεΕόΙγ, ει: ειΙΙιειε ιιιιΙιει, 
ει ν.ειΙ‹ΙιὁΙ-ΙεΙΙ πω» όι·2.όΚοιιγ, ει Ιειι 
ιιιέι·εόΙεοΙΙ, ει Μέι ριιΙιει; ει ιιιοΙοἔ Ιε6ιιΙϋιέ 
εοΚι·ιΞ ειδε ιιιι-ιόειε ειΙΙοΙΙ. Μ. ΒοιιόεΙιιιόιιγ: 
1 οΙιοιιιιγι εοπιτεεινειε ΙιόιιΙοεο€-ΓοΙγειάόΙι, 1 
ιιοΙιοιόΕιιγΙ νειΙοιήειιι:ι-Ιοεινόιιιιμ·Ι. - Εεινε 
ιιιοΙοἔ ΙοϋιιιϋιόεοΙ‹, -- ε ιιιιιιΙΙιο€γ ει Ιιειο,ς 
ιιεΙ‹ ιιιειι· Ιιότ ιιειρ Με ειέΙειιτιιΙέεο ιιειιι νοΙΙι, 
ιιι~ιι6 σεδτο Ιε τοτιόοΙΙοιοιι. - θ-Ιαέιι ΙΙΙ ιιιιιιιι 
ιιιΙώΙιΙι Ι‹ΙΙ'οιΙϋ‹ΙΙΜ ΜοΒεε ΙϋιιοτιιότιγεΙ‹ που 
ΙςότΙώροι εΞΙΙΙΙΙειΙε ω, ιιιεΙγει ΙΙ'τειιιΙε Ρ. Ποι 
νοεειεΙυριιιει ιιονοιοΙΙοΙ ΙιόΙγιι€οι; ει Ιιειοἔ 
ιΙΙοιιιΕὸτσεειιι ΙοΕειΙΙ‹ ει Ιιέιτέιιι, όιιοΙ ΓέιΙτοΙ5σε:όΙ, 
ει νιιεΙΙόε ειΙ‹ειι·ειΙΙειιιιιΙ ΙϋτιότιΙΙ‹ ,' επ ειΙΙιειε μι 
Ιιει, Ιιειιιοιιι ει _ιοΙιΙι οΙιΙειΙοει @κι έτ2ιέΕετιγ, 
Ιοι;ιιειροΙδιτ Με ΙιόΙεειι·ειε ειέιΕεΙόεεΙ‹, ει ιιχοΙν 
ΙιΙ52ειρόιι Μέι”, οι όιινοτόε 88 Ι1Ιοιιιγϊ. ΗΕ 
όοΒ Ιιοι·οι;ειιειεοΙιει @τα ε εεινε· ΙιεΙγΙιοΙΙ νότ 
νέιοΙ, ΙιοΙεδΙιι€ νειΙει·ιειιιει-Γοιτει2ειι, εο:ιετεει 
νειε ΙκόιιΙοεο=ι;- ΙοΙι·ει‹ΙέΙ‹Ι‹ειΙ; ΙεοιιιέιιγΙΙό έε τι 
ο2ετεεινειε όΙοτιιόΙοε)ΙιόΙ εΙΙΙό οεότο. - ιθ-Ιώιι 
Α: Μο8οε Ι‹όι·ΙεΙοΙ‹ ιιιιιιι:ΙΙιιΚε!ιΙιΙι ει: εΙδιόι·Ιιο 
ΙόριιοΙ‹, ει Με ΙιονοεεΙιΙι, 0ττνέΓ2έ5 - εοιιιιιιι 
ιεινιιΙειεειιΙ, τιγιιιςΙιειΙεΙΙειιι έ_Ι, ΙόΙι·εΙιεε:έά, 
έιΙοιιιΒόιοεεει€, ρίιιοειιΙΙ οτοΖεΙΙ‹, Μι Μ, εει 
€γοεό Ιιοε266, ΐοἔοειΙιοιχιιειε, ειιιιοιιιειΙΙΙιιιε 
ιιιοιιιεΙεοΙ‹, ΙεΙΝιιΙιιιειε 8ΙΙιει8, 110 ι1Ιειιιιγι Μ 
ω” ότνοι·όε1 Ιιεινέει ιΙΙεριι Μ”, ε ΕιέΙεεΙιτ 
εΙΙΙοιιιεΙιιιγιι ειόΚϋτϋΙόε. ΒθιιτιοΙιε-ιιοπ: Είπε-Βόι 
Ιοιι·έι:ειι, οΙε_Ι - 68 ιιιόι€έινειΙ; οοιειεεινειε 
οΙοιιιέιΙοἔἔοΙ 65 ιιιεΙΙιοιιιιγσΙ Ι‹68ΖιιΙι οεὅτόΙ‹; 
ΙιΙ‹Ι‹ιἔ ΙιοτοΒειιεΙεςιΙ‹ ει Ιειτο, ε ΙιιόΙγειΒΙιιι2ό ει 
ΙειΙιΙΙιιιειΕι·ει. -- Εεινο ει€γε:όΙΙιίιόόε _ιεΙοι ιιιιι 
ιειιΚοΖΙειΙ:, ιτιοΙγΙιει οεειΙ‹ Ιιειιιιιιτ ΙϋόδειέΙΙιΜόε 
οεειιΙειΙιιο:οπε 11-Ι‹ἐιι`ι·€ι›ὅἔΜ ΙιαΙειΙ. -- Κό ι· 
ΙιοιιοιοΙειτ. Α: ειΒγΕύιοΙ: ειιιιέιΙτ; Βοοεοιιγειε 



ΤοΙυο νέιπυοΒνο οτνοε-εωυεΕΒΕοῇο. 29θ 

υγἱτΕ ο νόονάυνοΕΒου (ειιΙοἱε), υοΒγοΒΒ 
πιουυν5εοΒΒου οι ο" ο!ορ]ου, ο Μοεοτ ΕΒ 
ι·ϋΙ. Δ νοττΙυε οΕνυοΕ Εοι·οεπϋΙ :υοτειοεο ει! 
Ευ!κυένοι! οι οΕ!ο! €γουυ·οοεοΕ @ου ΕΜΒιιΙνυ, 
ε έ8Ιά1ε:ό, εεινόε ίοΙνο(!οΕΕο! το!νο ιυΕΠΙοτ 
Μ;; επ ο«ένοοε υυυάΕότ ϊοΙἔοΙνόῇὐΒου ΒοΒυνἱ 
υο€νευΒυ ΒϋυιὅΕ τοΙέΜΜΕ. Α Βο! Βέκι 
ωΙτυο ἰΒου οεοΕοΙν νοΙτ. 

Πει υιοἔΓοιι£ο!_ῇιιΕ, υιΕΕορ Μο; Ιέ£οιἰΕ οτ 
νοε, ΕΕ ο” υιὸεἰΕιιυΕ τουὸοΙιυέυνόνοΙ Με 
Ιοιοεου υιοεοΙέΒοάυόΕ, ε τυΞΕόρ υιἰυὸοἔνἰΕ 
υπ ΒΒΔ, Μ" Μ: ΕἰοεΙυγεόΒΒου ἰε, ο! ΕοΙΙ ο 
υυΞεΞΕ ιυόό_1ό0όΙ τοπυο· ορρου υοιυ οε0€ΙέΙΕο 
ιιιυΕ, Βοοιν Μου οεο$Βου - ΐοΕορ ειοτου 
οεέτ.Ιου Μιυ0υοω! υιοΙΙοιτ -' ο ενοΒγκυόόοι 
ΒΕΒόευοΕ οε τένοει!.οΜυοΕ υνἱΙοΒΕοι£οΜΕ Εἰ. 
8οΒὁυΙοΞυ£ὅΙ νοΙουυ ΕΒΙϋυϋετ νεδιΜΕ - όε 
ίιυο οεο!όόιοΕ - όο οευΙυὸιιἱοΕ ΕοΙΙοιτ ἰε, 
υιἱυοΒοἔγ 50Β. εουι Βία :Με ΓουγνοτοΕΕοΙ, 
ιυὶυτ ιυἰ!γουοΕ τυἰυἀου £ορυειωΙΙ. οτνοε Κυτίο 
ΕέΒεπιι νουυυΕ. - ΜἰιιτΒοἔγ ο ΒουιοΕυιυε ΜΙ 
ΜΕΒέττγο ΕόηοΙοΕ οεοΕ οΕΕοι· υνἱ!νἐυιιΙτοΕ, 
υιΜϋυ ο Βοτοο· ὶευιο0ο!νο υοξεν οοΙοκυοΙ-οάο 
@που νου; νοΙυει Μ, ε πυὶυ1ΙιοΒν ο ϊοῇ-Εόηο 
ΙοΕ οΙοἰυιο οΙδυτοΙΕοόόΕ νοΙέυοΕ7 ε οεοΕ ΕοεδΒ 
Βου υπουτοΕ ἰὸοεἐοεε ΜυτοΙοιυΒυ ά·ΙιοΙ: οι ευ 
Ευ!υποιοιτ ονόυνε2οτοΕυοΕ ιυἰυὰου ΙονόΒΒΙ Μ 
πΠοιο ε2ἰὶΕεόΒτοΙουυοΕ ΜΜΕ. 

$οΒϋυΙουι ΒοιοεουνιιυΙ υ ΕόηοΙ-οεοροτ 
τοιοιιοε: ἱὸοΒοε, ΙιοἰνΒο!ἰ όε νἰεειΒοΕδεἱ Μι· 
]οΙοΕτο οειι_ῇο ΠΠ; άυιΒίποτ ροιΒέ Ην υιόόυυΕ 
ω νου εο]ότ ΓουνοΙόοΙυ: υ1ΕυεΙυ2οΜοΙ υιό-ος@ε 
οι ΜΜΜ επ οΒόει ΕότΕέρ ϋεε2οεόΒόΒόΙ εοΕυΙ: 
νοειι. - ΒοΕ Εόι·]οΙ @πιο οι ἱιὶοΕοε, υυυ‹Ι 
ο νἱεειΒεπάεἱ Εότ_ῇοΙοΕ Εδώ ειἐκυἰω_$ΒυτἰΕ, ρ. 
ευάτο-ι υγοΙν, Βὅ Βὅτ ευτ. - Α ΜυουιόυνοΕ 
υοΕ Ηνοιου Π188Υ8Γέ2.8ή8 οΙΙουώΙΙΒοτΙου νο 
π3ιει ἔγεΕοτοΙ οι ουνοε8.ουΒο ευέο ΕονοεΒο 
]υτοτοε ΙιοΙΙ,ουτότο υοενο, Εἰ ου Με! ο ΙοἔΒο 
:ινο!ουτοΒΒ Εότ1οΙοΕοι Ξε τουὸο:Βο£υἱ, ο ΕΜ 
Εορο6 νΠέοοεΒου οΙὅτϋυτοΔΒο£υἱ ΒΒΔ; ο Βο 
τουεέο Ιουνο τυἱυτοἔν ΕἰΕέτν8 ΜτεΖΙΕ ε2ουιο ο 
Η3τι ΙεΒοἔυἰ, ε ο _ενόεντυόεΙ οΖυτόυ οευΕ Ενοτ 
ιυοΕῇέτοΕυειΕ τοτε:ἰΕ; ο ΓόοοΙου επουΒου, ει: 
όεε2οε ΕότΕόρυοΕ ΒέΒοτόευ ο2:,'ι!τοΙ οΒοειου 

ο οΙνέε2. 5οΒοΙ εουι ΜΜΙυυΕ υυο!νοΒΒ υπου 
Ιειτ.έτ ο Εόι· τοττυόειοτουοΙε, οευΕ ΜΜΜ ΒΜέτ 
ιοττοΒΒ ]υνειΕΜτ οι υΙΕοΙυιοΖοπ ειοτοΕυοΕ, ε 
Βυιοετυό6]υΕυυΕ νἱεευουνΙυΜι ῇοΙεοιι Εόι·-οεοτ 
Βου; ο @Με πεοβ πιο οΒόεΖου οΙ νου Βοι 
υγουοΙνει. 

Βιου ΕότοόοΙ οΙουιΜεοΕυυΕ οιου Μει 
υυΕ νου, Μ" υιου,ιυυΜΜΕ, υυΕόρ 5οΒ. 
υνοιυαποτΠ. ΕόττουουυΕ ΙώΙιόειοΕο Βηό16τοετ 
ειουνο‹ὶ ο ειουνοοδΕ ἐθνοἰυἐΙ. 

(Ροϊννοώεο ΕΒνοΦΕοΖἰΕ) 
Μ. ΒοοΒυἰιι 1. 

` 

.ΜΙυ161ι ε. 'Ε'οΙιισι νέει·ωο”νο οι· 
νοεοεω0.1ικ1Με3_'Ηιοι. 

(Τ. ΚτουπιυΙΙοι· Κυτο!γ ιυουγοὶ τ. ίδουνοε 
οι 18% οπο ε26Ιό Ιὁοτνοεὶ ῇοΙουιοεο Μο). 

Ι. ΤόῇΙοἰτέιε. 
Το!υο υιουγο ΐοΕειΕΕ ο υνυΒ. Β0852ι1 

ε:έιουοΕ 35040'--3θ"40' ε οι ο]ειυΕἰ ειόΙοε 
εόΒυοΕ 4θ°?'_4θ°ᾶθ'Εϋιτ ; ο $ου8οτ Μου 474 
ΜΒΒοΙ. Ηειώι·οΕ: Βιιυο, Ροει, Βοτυυνυ, 5ουιουγ, 
νοεηπόιυ οε ΡοΒοτυιουγόΕ. - Ρο!γόνἰιοἱ: 
Βιιυο, Βέτνία, δώ, Κοροε όε Κορρουν. - 
ΜοοεέτοΕ οεοΕ οι Βιιυυ υιουυΒου ΕὶτοηοὸιοΕ. 
-- Α ΒοΒγοΕ 8:ομέτουέΙ ΕοιὸὅὸυοΕ ε οι ο 
δό” νό!ενεοΒΕ έε εἱιυουιοτιινοἰ @Με ϊοΒΙοΙ 
Με ο!. - Α ΒουιοδιυυΕ Ιοο>υο€νοΒΒ Εἰιοτ_ῇο 
6όεο όε νουυΙει ΡοΕε υΙου, Ν. ΒοτουΒ-ίοΙο 
Γοῇἐτ-ιτιοἔγόυοΕ ἰυτΙιιΙ. - Κδ Εονοε; υποΙδ 
Ε; οεοΕ ο ΓόΙυνέιι·Ε ]οι·όεΒου Εονοε. Αενιέιυν-νίι 
ο;όει ιυοΒγοΒου οὸὰὶἔ υοιυ τοΙΜιοιου. - 

ΓϋΙ‹Β τοτυιοε:τιυόυνοΕ: ει Ιοο]οΒΒ Μεινε 
Βύιυ, το”, ΕυΕοτἰοΖυ, Βιιτοουγο; Ιιίτοε Μά 
εΒ, ΒοΙοοεΕυἰ, υειονόοτοουὶ 6οΒουν; επομέτο 
(Η νότόε, όοοεἱ ΓοΒοτ οε εἰιυουτοτυνοἱ νόι·ϋε 
όε ΓοΒόι· ΒοτοΕ.-ΑιουΕἰνϋΙ ΕΜυίό ΜΗΚΗ· έε 
ειοτνειε τυοι·Βο τουνοεποε. 

ΙΙ. Νου εε υοροεοάοε. 
1) Α ΗΠόνυτΕ ]υτάεΒευ νου 85% 

ειοεου 24 Βο!νεου, 'ϊ 1,890 ΙυΕοεεοΙ. ΕιοΕ πιο' 
ονοΒΒ Γεω υιοἔνοτοΕ, ουδε οε οΒόειοοεοε 
τοετοΙΕοτιιυΕ, ε οεειΕ οιοΕ ενουεόΒΒοΕ, Με 
Βοεειου “από νόΙτό-!όιοΕΒου ειουνοόυοΕ. Κο 
νοεοτ ειοροι·συυοΕ, ι38νΒοον υ 8άτΕϋ2.Βου 
οικου νου ουν οεο!ύουοΕ 2-3 ἔνοτυιοΕο. 
Αι εεειουνοΕ Εοτόυ ΕοπΙουοΕ Βουνοὸυἱ. -- Α 
υουτοπ ΙοΕοεοΕ οΒΒου ο ]έιτοεΒου εοΕΕοΙ ουδ 
εοΒΒοΕ πυυτ ο νΒΙΒγεοΒἰ οε εΞκυουγωι·υγοάΒοιι. 
Δ ι·οοιοΕ οΒοεπεοΒοε Θε οτόε τοεουΒΕυιιιοΕ. - 
Α 24 Βο!νεου Εϋπ ΙοἔυοἔνοΒΒ Β. ΡϋΙονέι τ 
11,135 ΙοΕοεευΙ, ΙοεἑΕἰεοΒΒ Ρ1Ιὶε :ΐ42 Ιο 
ΕοεεειΙ. 8ευΙοτωΕ οιου 3ευέιεΒου όεειοεου οι ιόν 



300 1'ο!ηη νἐΓΠΙθἔγθ ουνο8-8ιη!!8ι!!‹άῇη. 

13811 3048-ηη, 8 η? ητ!η‹!6η 82ά2 Μάη 52" 
811; Ι118ἔ!1η!!.η!€ 2197-6η 8 η” 8262161 3998011. 
-- !.6Μὁ!›!›6η 82106062 68 ηη!!.η!‹ Β. 826η$ 
Ο γ 6 η η γ 6 η , Μ! 837 !η!‹ο8 η. 95-01! 82η!6! 
Με, 68 45-6η ηη!ιη!‹ 11188, νη” !8 ηηηι16ιι 
82ά2 Μάη 11%-ηη 82ϋ!6ι!6!‹, (68 5%-ηη ηπα; 
!ιη!!η!‹. !.6Β!‹6ν686!›!›6η 82!!!6!!.6!: Π 6 ο 8 6 η , 
2004 !η!‹ο8ι·η !. !. Ο88!€ 50-6η, 8 ί€γ 82ά2 υιάη 
2%-6η ; 10€Κ0νθ8θω)ΘΠ!!η!!η!( Ρ Ι Η 8 η 6 η, 11ο! 
542 !η!‹ο8τη ο8ηΙ‹ 10, 8 !Βγ.822ΖΠ! 68η!‹ 2 ηη 
!ά!686τ @Με 6!δ. ΤϋΜ› Μ!! ηι!ητ 8211101811 Α. 
Νγ6!‹6η, Μ! 28-ηη !ιη!τη!ι 11108 68 27-6η 
82!!!6!!6!:. 

2) Α νϋ!6γ86ε! γάτά88ηη νηη 
ϋ882686η 37 !16!γ86Β 35,013 !η!ιο88η!, η·!6!γ 

162! !6ΒηηΒγο!›!› Β ο η γ !ι ά ά 4703 !η!:ο88η! , 
18€!ή881)!! Β ό :η Β η Ι: η ρ η 40 !8!Ε0885.!!. - Α2 
02052 _!άτη8 116εγ6!6Βδ! 1:38 ν6!εγ6!κηδ! η!! ; 16!6_!6 
ηηγηεο8) 6τι16_!6 81080006, ν!26 !86ν68.° Α η6ρ 
!6ἔηηἔγο!›!› ι·682ι η6ηι6!ηῇ!‹ηη!‹!›ό! ά!!ό !;;6η 
8Ζ0Ι°ἔ8!ΠΙἐ!!.08, θΒόΒ280εθ8; τ682.η!!ω!ά8τη η62 
ν6 ιιηγηη Βγ6η66!›!›6!: η2 ιιηγηη 6 _!άι·ά8ηηη 
!η!‹ό ηπηεγητοΕηά!, η2οη!›ηη Γ0Μ1Θ8 ό!θ!.Π!00 
@Η ιηἱη!! 8ο!‹!‹η! @ηη 08 !ητ!ό8η!›!› 08082808· 
80! !›!ι·ό!‹. Ν6ιη6!γ !ι6!γ86ε6!‹!›6η 62 !‹!6η !ϋ!›!› 
Μ!! 1008, ιη!Μ 82ϋ!6!60, πι! η2 6!ηεἔο‹!!η!‹ 
ηηἔγο!›Β 82άιηάηη!‹ !6η6!6 τιι!η_η!οη!!ηη!. 82η 
!6!!6!τ 62 6ν!›6η ό882686η 1278-ηη 8 ίΒγ πι!!! 
ι!6η 8262 η!άη 3%8·θΙ!; ιη6;!ιη!!η!: 801-6η, 8 
ίεγ 8Ζά21012%1. !.6ε!6!πη6η 82!!!6!!6!‹ Ν. Υ 6 ! 
26η, Μ! 540!η!‹ο8 Μάη 30-ηη _!ό!!6!2 η γ! 
!άΒτη 8 Μ' :η!ηι!6η 8262 Μάη δ16-6η; 10838· 
ν686!›!›6η 82ϋ!6!!6!‹ Κο !‹η8 66η, Μ! 020!η 
1408 Μάη 68η!‹ 449!! 8 ίΒγ 82ά2τό! Ο88!£ 1%6-ηη 
82!!!6!!6!‹. Ι.6ΜΒΒη6η !ιη!!η!ε ηι6›_; Β ο η γ!! ά 
ι!οη, 4203 !η!‹ο8 Μάη τ. Ε. 212-6η γη” ἱ8 
82:52 Μάη 42917, ιθΒ!Εθνθ8θ11118Ι1 !ιη!τη!ε 100€ 
Ι.ητ!ο τω! ηγ!›η η, Μ! 123 181408 Κ621ΘΒ082 
6ν!›6η ε;" ηη!ά!-686! 86ιη _!6!.ι 6!6. - Τ6!›!› 
ηη!!.ιη!η!82ϋ!6!6!! Κ. Μ6ηγοΙ‹οη, Μά2άη; 
6Βγ6η!ὅ 82άηιιηη! 82ϋ!6!.6!:! (65 Μ!! 11108 82. 
Μ. ΒΒΙ'01€8!!γά η. 

3) Α 8!ηιση!οι·ηγηἰ γάτε” 30 
118!γ81·1εε018 32310 η!ηΒγητ, η6πη6!- 68 12102 
η_!!κη !η!‹ο88η! ηηεγοη!› ι·682!: η6€γ6!‹ 68 ν6!;;γ6!ε 
262!! 16!282!!:, 8 ο8η!‹ !ι!8 τ6826 νηη η Κηρο8, 
$!ό 68 Βάι· ιη6Μ6!86η. Ρ0!!1]8 88Υ!1€08, 8 
ηη" 0Γ068όεθω10! ηὁν6!!‹6‹!!!‹. ΑΥ0!ΒΥ8!ώθΙΙ 
!‹6ν68 ν!2 τη!ά!τη!!!2. Α πηηηγηι· !η!‹ο8ο!‹ 6ι·68 
168τη!!ιο!ά8ιιη!έ; η η6ηι6!6!‹ !ἔΘΙΙ ἔγ6ηἔ6!‹. - 
82η!6!!6!ι 6882686η 1250-6η 8 !Βγ 82ά2!ό! 311 
ηη, Π188!18!ω!Κ '748--ηη; 8 ίεγ 826286! 21η-ηη. 

Ι.6ἔ!ϋ!›!› 82ϋ!616!! Κ ! 8-8 2 6 !ι 6! γ 6 η, Μ! 1054 
Με” Μάη 78 _!ϋ!τ η γ!!άΒτη ; !6Β!κ6ν686!›!› η2 
η2 08] 86ηι 82ϋ!60.6!! η 05 !η!ιο8ηγ! η! !!ι ά η ! 
η 4 !η!‹ο8ηγ! 08108 Μ, η 28 !η!ιο8ηγ! 686ι· 
ηάά!, η 140 !η!‹ο8ηγ! 8ο τ1ά‹!! 68η 10!ά!‹. 
66τ6ηγ68! ριι82τά η ; η26!8ϋ!›6η η2οη!›ηη 
γ6τ!ιη8 !κδν6!.!ι6216Β6η 0-ηη, 8 @γ 8261216! 89159 
θ!! ηιη!!.η!ι κ! 6 ν!!άε!›ό!. Ι.6Β!κ6ν686!ι!›6η ηη! 
τη!‹ ΜΟΒ η Βάρη! ηη! ρη82τ.άη, Μ! 170 
18208 Μάη 68η!κ 1 , 8 ί6γ 826205! 68η!‹ “ώ 1°ό82 
Μ!! ΙΙΙθΒ. Ε" 86πη ηη!! ηι6Β η 0510 8 ό Ε , 
686τηάι!!, !:οι·]άε!! 68 66η6ηγ68! 
ρη82τά!ποη. Εεγ6η!6 82άπηηη! 82ϋ!6!!6!‹ 68 ηη! 
τη!‹ 11188 η 0810081181ρ!18ΖΕάΙ1,810 ι· 
ηιά8! ριι82!., 68 η !'Ξ1020€Γ85!Ρ!!82 
τά η. - Ι.6,6ηηΒγοηΒ !1θ!γ8όἔ 02011 _!άι·ά8!σηη 
θγ 6 η !‹ 2813 !η!ιο88η!, !05!Κ18θω1 η 08108 ό ! 
η 118 2 τη 4 !η!‹ο88η!. - 

4) Α ὸοιηΒονάτἰ γάιηά8ηηιι η 110!γ82€θ!Κ 
82άηιη 4046 Με, ηι6!γ6!ώ6η 6882. 41,57? 
!6!6!‹ !η!‹ἰ!‹.ν-- !.6ΒηηΒγο!›!› 6262 8628 02ο 
τη 3380 !η!‹ο88η!, !68Ε!86!›!› Μ ά 82!οη 30 
!6!6!‹!‹6!. 8200911101( 6882686η 1840-ηη, 8 ίΒγ 
ιηἱηι!6η 82:52 Μάη 4"!η-6η, 8 η166ηη!τη!ι 1212 
6η, η2η2 82ά2!ό! 3111-6η. [18€101111 82!1!616!.τ 68 
!6ετϋ!›!› ηη!! ΜΟΒ Κάηγάη, !ιο! 241 !η!‹ο8 
η!.άη 37-6η 8 !8γ 82ά2!ό! 15% 82η!., 8 30-ηη 
82:12 82ά2τό! 14%-ηη ιηη!τη!ε Ε! 6 ν!!άΒ!›ό!. 
1.8Β!έθνθ8θω38Π 82ϋ!6!!6!ε Κο!8η!άη, Μ! 
1545 !η!‹ο8 Μάη 08216 19-6η, η2η2 82άιι6! 173., 
82ϋ!6!!6!:; !6;;!ε6ν686ΒΒ Μ!! 010€ η 334 Ιη 
!‹ο8ηγἱ νάτοηγ !!6!γ86£!›6ιι τ. Ε. 0583 1, 8 
!εγ 82ά2τό! 3η. ν6τ!ιη8 68 !:ηηγητό !‹ὁγ6!!‹62 
16η6η !ὁΙ›!›6η !!η!!η!2 ιη!Μ 82!!!6!!.6!ι θγη! ά η, 
Μ6εγ686η 68 Νη!ιοη. Ε” 8011! 82ϋ!6 
160.18 88γ 80111 Μ!! ιη66 Μά82!οη!σηη 
68 116!κητοη. Ε26η _!άτη8!σηη, ιι6!ιάηγ !ι6!γ 
86ἔ6!‹6τ !ε!ν6ν6, 6τό8 8 0808286808 τ68ιη!!ω 
Φά8η ηιηηγηι·ο!α!η!εηηΕ. Α ΠΜ ωηηηγη6 @γη 
Β08; η Κηρο8 πη6ηι6!›6η, η 68ητοτηη2ά8 6017 
18811 !6ι·ιη6!‹6ηγ. 

184%-Ι›ηη Μιά! η η6ρ686668 η2 ΘΒό52 
ω6;;γ606η 181,300!6!6!:ηγἱ νο!!.; 82!!!6!.!6!‹ 62 
άνΙ›6η 6882686η 8,022-6η, ηι66!ιηΙ!η!: 5108 
ηη; 8 η." 2014 1688 82η!616α, ιη!η! ηι6η!ιη!!. 
Α !ιη!ηη!!ό8ά6 η2 θἔἐ8Ζ ιη6εγ6η6η νο!! 10046! 
21118, 8 ίεγ πη!ηι16η 33-00( 61η!:6τ Μ!! πιεσε; η 
82ϋ!ϋ!!.6!‹ Π18ΠΠΥ18όεθ νο!! 10046! 428' η2η2 
ηηηι!6η 21-02 6πη!›6ι· Μάη 1 82ϋ!686!!. 

Πο;" η Γ6!άγάι·Ε !άι·ά8!›ηη 18810111! !!η!τ 
05 !8Β!ΕΘνθ5Θ1.10 82ϋ!686!!, Με!!! ηΒ!:ηη Μια 



1οιιιι Ηιιιιιει~ π 61οιιιι52ιι; :ιοιή 

!ιοι·ο8ιιι: 1-8ιδι Πο;" «ποπ _ιέιι·έι8 ιιιιΒγοιιιι πι 
828 ει Ιιιιιιει 68 Βιιι·νίι ειι·ιιτι:58ειιιιιιιι ισ νειιι ιό 
νο. 2-520Γ Επι" κι ειιιιιιι- 68 πιιιιωιιιιι ποιν 
8ιι€ειωι ιιιιι€νειι·οιι παπι, Με Ιων88οι 828 
ροι·οτιιιιιΙ:. 3-8:οι· Ηοεν :ιι @κι ιιιιιιιι!:ιιι 68 
ι8ιιιιιο8 »ειπα ιιιιιιιι 8οιι Βνει·ιιιοι: ιιο!ιειιι 8ιϋ 
ιοιιΙ‹. 48ΖθΙ' Ποενει!ει!ιο8οπ Ιιέιρει!ιοιι 88 οιένόιι 
Κιιι·ιι28ΙόΙιοιι πινω πιέι8 οι·νο8ι 8οποποιοιιιιιιεΙ 
επι ιιοπι ιιΙ:ειι·ιιιιιι. - Α 6οιιιΙιονιιτι ρω πιό- 
Μιιιν ιιοΙν8έἔοιιιειι ρ. Κέιινεἔιιι Μι πω” Μ. 
ιιιιιιιιιιιό8:ι€ει :ι ιενιι8:Ιιοι· ιιι·ιι!!ιοάοιι νόι·ιιοιιν, 
8 ει: ό82!ιοι· ιίιπιειάι νέι·ιιιι8ιιειΙ: ιιιιιιιτΙοιιίι 
ιιπιιιι. 

Α νόΙεν8ιι€ι ό8 8ιπιοιινιοι·ιινειι _ιιιι·έι8ιιιιιι 
-οἔν Ι‹όι ΪΙΘΙΥ8έΒΘΒ Ιιινόνε, ο8ιιρει ιιόπιοιοΙ‹ 
ΙιιΒιιειΙ‹; «πως ι€οιι 8:ειροτοπιιιιΙ:, 8Ζ0Γἔ8ΙΠΙ8 
ί058ι€, ω» ιεΙιει86Βιισιι 8 Έν εωωιόσιωι, 
ιιιιαι8ιιιΙ: ἰ8 Θεό828ό8θ8βθι€. ΒιιιιιιιιιιοΙε ΜΗ 
8ιει·ϋΜι, Ιπνόνέπ Ε! πινω -- Ρι8ιο!ειι -- πεπι 
ι·όροιπιι, ιτιοΙνοιι ει ιέι·ά ιιιοριιίιιό88 ιιιιιιιι ί: 
ο8ύ205 ΜιιιειΙιιιιιΙιτει ειιΙπειιι ιιΙΙιειΙιιιιιι. 

(Ροινιειιιι8:ι ΙεϋνειΙι.) 

0ι·νο8ι 61οιι·ιηιοικ. 
..-. 

Ι. ΙοΙιπ Ηιιιιιοι·. 

Μ" Ηιιιιιιιι·, 82ϋΙοιειι 1728-Ιιειιι Ι.οιι€ 
ΠειΙόοι·ννοοιιιιιιιι, Μπι! ΟΙει8ρονιιιιο2 8οοιιιιικιιι, 
Ι.ιιιιιιιΙι8Ιιιι·όροιι; ε" οΙν ο88ΜάιιοΙι 10 ενοι 
πιοΙι Μπι! πρωι», πιοΙν ο8ειΙέιιιιιιιι ιι Μπιρ 
έ8: 88 ιιιι€νεΙιιιε ιιοπι ι6ιι Ι‹ἰνόιεΙι. Νιιιιι νέ 
νόιι ιοΒιιιιειΙιε ιο8ινόι·όι ινιΙΙιειιιι-οι, όι·ορειιιι 
ιο8ινότο .Ιειιιιε8 Ι:όι8όΒ Ι‹ινϋΙ πο" οΙ86ιιιι86 
πει νίνοιι νοΙιιει Ι‹ἰ ιιι:ιπέιιιιιπ :ι ιιιιιοιιιιιιινοΙι 
Μπι, ιιιεΙνοΙιποι: ιιιιιιιΙει8ε'ιι ιιιι6ιω πιο" ιιιΖωι 
ΜΜΜ πιο8, Ιιει ει Μιά! πεπι ιινίι·ιει πιο; ει 
ιιιιι€ει8 ι·οριιι οικω 8ιέι·ιινιιιι. ι 

.Ιοιιιι Ηιιιιιοι· 1738>Ιιιιιι ν882ιό ειΙ ειινιιιι, 
ει” ιιιιόδιι δ 10 όνο8 νοΙι. - Β Ιεϋι·ιιιιιιέπν 
πι" Ιιειιιι88ειΙ νοΙι ιι6νεΙιέ8ότε, 8δι 08682 όΙο 
απο, ειιινι:ι ιιοπι ιικΙοιι ε πει,;νοΙιε “Μικ 
ΙιοΙ ο8:ιΙ‹ πνϋιι€όπειι 8 ριιιιέιιι Ιιέιιιιιι, ιιιιιιιιι 
ιιιιιιι ιιιοιιιι_ιόΙι ·-· .ΙοΙιιι Ιιόι·ϋΠιοΙδΙ 20-ιΙ: όνο 
π ο8ιιιιιιοπι ιιιιι 88ΙΙΙ ιιιάοιι. 

Ηιιιιιιιι· ννιΙΙιιιπι εΙΙοιιΙιειι, Μ 1718-1ιειιι 
82ϋΙοιιιιι, 8Ζ0Γἔ8ΪΙΠ888Π ιι6νεΙιειοιι .ιι @ιερο 
ννι οενειειιιιΙιοιι, ιόΕοι· ΙιειΙΙρειιΙιιιινέιι Πιι!!οιιι - 
ό8 ει ιιιτο8 8ιιιΙό8ιι Βοιι€Ιει8ι, Ι.οιισοπιι:ιπ ι;νοι·8 
εΙέ5πιοποιοΙι πι, ό8 οἔν Ιιοιιοιιιιιιι πνέιιι, ει 
πι” ιι] νοΙι:ι, νει!ιιπιιιιι ιιιιιιιόι πόρει88όεο Απο! 
πω” Μπι Ιπιροιι. ι 

ΨιΙΠειπι πιτ-πονο ο8:ι!ιιιιιιιιειι· Πιιιιιοι· 
.Ιοιιιιι ι8 Ι.οιιιιοιιΒιι ιιινό·, ει Η πιιιιι πειρ82ει 
πιο8 ιιι·ίιιόΙ τιοΙροι, ιο8ινόιόιδι Μινι ιιιιιιιιαἔιι 
68 ειιο868όροι. ΨιΙΙιειιιι νοΙι πε!π ε!8ό ιιιιιιιό 
ιο, Η Ιερει!61ιιι νονό ό8ΖΙ°Θ Ιοιιιι όι·ιοΙιιιο8 68 
πόροι: νοΙιειι; ὅ ΜΜΜ Με πι ΟιιοΙ88:ι Βόι·ιιι'ι2Ιιιι 
ΟΙιο8οιόοιι ιΒιι:Βιιιιι8ει Μέι. 

Μιότι ΙιεΙΙο ιόι·ιόιιιιιο , πο” ο Μι ιο8ι 
νέι· ιιοιι86 νοιιιιιΙπιιι εενιιιιι8Ιιοι οΙν »Με πιο 
π ι:ιιι8οιι; πο” κι ιιιποιιιιιιιγ ιιισειιιι8οιιΜ8ι 
ο8ι!ιι6ι6Ι_ιϋιι Μι 8ιίν πω, πιοΙνοικει :ι ιοι·πιέ 
“οι οΒγενέ πω, εενιιιιι8ιιιιΙ: ιιΙΙοιιό!ιο πω 
8οιι Μι πο” οιιιιόι, ιιιοινο!πιι εεν8ιοιι·ο Ικό 
μπαι? 

ΟΙιε8ειΙόειι παπι 8οΙιειι·:ι ιιιοΒιιει!ι, ό81οιιιι 
πιιιιι ιιϋνειιὸόΙ‹ ει 8:ιιιιι-Βιιι·ιιιόΙοιιιν ΙσότιιέιΒιι 
παπι, πονά Ιπινό88οΙ οιόιιιι ει 88!ιό8ιι 082 
ιΜνΙιοι Ροιι πενοποιειι Η. Ροιι νοΙι ει: ΒΙ8ϋ 
886682 Αιι€οΙΙιοιιΙι:ιιι, Η ει 88Ιιό8:οιιιει :ποπ _ῇό 
ότιοιπιει 8 Βδι08888ό8ΘΗι02έ Μ, πιιι ει ρέιτι28ι 
ΜτέιΙνι 8οιιέ8ιί ειιιιιιιοπιιιι εΙ8ειιειιιιοιι. Α: ὅ 88· 
Ιιό82ΘΙ.ἰ ΙοοιΙαέι, ιιιεινει€ Ψἱ28ΒέΙόἀἔ180Π ό8 οι 
όΙοιιιιιιοιι ιιΙειριιΙιιιιι, Ιιόιιιινειι πιορπιπι·ιιόιειΕ οΙν 
οΙπιόΙιοιι ιιιιιιι Βιιιιιοτό, 8δι πιοιιιιιιιιιιιι, ΙιοΒγ 
:ποπ θἔό8Ζ όΙιόΙιειι ιιιεἔιει8:ειιοΙ‹ ι·ει_ιιιι. π 

ινιΙΙιειπι Μετά, ΙιοΒγ ιο8ινέι·ο ει” Με 
ιτΙδι Γοι·ιιιι8οιι ιιιόοπιέιιινο8 πιίινοΙίιιιέ8όι·ο, ιιιιι 
ιοΙ_ιο88ιι εΙΙιειπνιι€οΙι οιΙιιι€οιό, πιά8οΙι ιεινει!ιεΞι!: 
ει: πρι Ιιοιιο2οΙόιιειΙ‹, πο" ει 82ϋιό828ί έγει 
|60ΓΜ8έΓ8 τιά_μι ιιιιι€έι, πιεΙν Ιιειιό8Μιι·Ιιοιι, ιιιιιιι 
ιικήιιΙι, οιν Π18€88 Μπι πνει·ι ΨιΙΙιιιπι. Βο !οιιιιι 
ο8:ιΙ‹ ει Ιιοιιοιιιιιιοιιιέιιν ό8 8ειι68ιοι _ι·ειρειάέι 
Με;; οΙΙειιἔιΙΙΙιιιιΙ:ιπ ειδνεΙ. Πι ιιιιιιιΚέι!ι ό, 8 
ιιι 8ΖθΙ'Ζό όι08δΒόΒόι. 1754-Ειοιι ιιιιιιι πρωι-ι 
ιιόνειιπέ!ι :ι 8ειιιιι-θοοτρε Βόι·Ιιειιιιιι πιειιι, πο! 
πιιινοΙΙιοιό 8οιιό8:ι ιοΙιει8όΒόι ιθ8 ορό8ίιίιιιοΙ 
ΒνειποιοΙΙιειιέι ιιιιι€έιι ει !ιοποιοΙιι8Ιιιιιιι Ει ιδι 
ιόιιι :ποπ Ιιοι·8:ειιιιιιιπ, έ8 :ποπ Ιώι·ϋΙιιιόιιγοι: 
ΜΜΜ., ιιιιιιδιι ειιοιι Ιόιιγοειι8 ίεΙΓόόόιό8 ιόιε 
ιοιι, ιιιιιιι ΜΜΜ δ85Ζθ π πιόιιιιιινιι ει πιόιι 
ΙερόιιιινοΙ. ΜιιιόΙιόι Πιιιιιοτ ιιιειεἐιιιιιΙι ιιιιιιιάο 
ιιιιιι οι οιοιι Ιιοιιο2ιιιιιι ι”όΙειάιιι ιιιοΒι'ο_ιιό8όΙιδΙ 
8ιιιι·πιιιιό όι08δΒόΒΘι, 68 ει: ιι ΓοΙοιιι 25 έννοΙ 
Ιώ8διιΙι ΜΜΜ νιιιιιΙιοι:58 ιι!ειιι πιοΒιιιι8οιιΙοιιει 
Βάι ιο8ινόι·, ό8 παπι ι8 ΙιόΚόΙιοΙ‹ πιος εενϋιι 
οΙδΙιΙι, πιιιιι πιΜόιι ΨιΙΙιόπι Ιιει!ει|ο8 @νει 
ίεΚϋάι. ι 

Βιειι ιά68::ιιιέΒιιιι ει Ιιοιιοιιιιάοπιιιιιγ νι 
τέμειιιι Ιππόδ Ιιοι·ιιιιιιιι (1754-1?59), πιι 
ειδιι Ηι.ιιιιοι· ιέι·8ει 68 πιιιιι!κέι8ιεΙο νοΙι ι88ινό 
ι·όποιε, ιϋτιόιιι ει: :ι!ιιιΙει ΙοεοΙ86 ιϋΙιδιό8 (ιπ 
ιοοιιο), πιο δ ιιἱειιιιν 8θ€ἰι8έεἔνθ[ μι 8ιιιιοιι·οι 
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πω Μισο 886νο8 8ΙΙοπιι8πιγ8Μ (νει8οιπΙ8 Ηιππι 
τω), Ε! ιιγπι·Ισ θάόΙιγ01( πιίιΙππό8888πιοΙ: π'8ΙΓ686 
8888, ει Ιι8πο -Ι88πο82!πο8888 ππιοοπιπιππ8πιιπ88 
ιι8Ιπ 8ΜΙπι ι16ΝέΠΐ3ΙΠ88ΐ8]ωΒθ, 82 8Ι88 π88π_;ρ8π· 
8Ι888ι2888πιοπ 8Ζόι.ΠΙθω285θ 82 0Η°ἰὶΙΘΒΒΘΙ1 “σει 
88 Ι1883Η8), Ηιππιτοπ· θ88ΙΚ 8Ι8ττ8πιτ Ιπ8ι·88ν8πι Η 
Βοπιο2τοιπιΒπιπι, 82 οπιιι8π·-Βοπιο2οΙππ πιοπι οΙ8 
ιπιτπ80.8 Η νέιΒγό8; 88 ιπι8ι· 1759-118πι ει Ιππ 
8οπιΙιιό Ιιοπιο2ωπι πι828_ῇ8π8 828ΙΙοϋ κι, Με 
ποιπι ΒΒόΒΖΒό€ἘΘΙΘΠ «πω ππιιππιΕ8ιιιειΙππ ί8Ιπποππιει 
€γ888π·πι Ιπ882τοπ8. Τι1888γιπ18888 Ι8ρ8 πι88, 
ππιο!γ 8888 Π8€γ0Ι1 πιγυ8τοΙοπιιι.8, Ι'8Ιν8πι πιο" 
οπιπιοιπ 81888882 Ι882 ει Ιπϋνο8Ιπο2πιέπιγ8. Τει 
π888Ι8Ιπ πιοΙππ, πιο” Ι.οπιιιοπιτ Ιιει,8γ_πει οἱ, 88 88 
ΙιοΜπ 8888 888 ΙπϋΙιό288Ιπ. 

Με 82 πι? ΜΜΕ ω» πιγιι€ο82πιπιππ. Ν8ππι 
88888882 Ι·Ιιπιιτοι· οΒγοΙιοτ, ππιππιπ. 82οΙ88Ιειτοτ Ιπ8π· 
πι πι2οπι ω». 82οπ·88ιι8Ι, πποΙγ 1761-88πι ο 
Ρπ·πιππο2ιειοπ8288 ππγιιπέοιπ ρειπιβιπι Ι8τ828 ΒοΙΙ8 
ΙΙ8 52ἰΒΘὶΘἱΞ νοΙτ ο8τι·οππι!8πιππ8, - ιπιπιοπι Ιώ 
νει8 πι ροπτιπ88Ι!οιππ8Ε βρειιιγο!οπ828ε 8Π8πι 
ΜΜΜ Β8]ό88θΓθΒέπ. Β28πι πιο8828ΙΜ88οΙπ εκατ 
801€ νι2888ΙειτοΕ8τ πδπι επ Ι8828π· 888288 88888 
ΙπόπϋΙ, 88 ΜΒΜ 882πι8Ιπ8τ πιάσει πι ΒγιιΙ8888οΙπ 
π·8Ι, 882ππι8Ι‹8τ, πιο!γο!ποτ 30 8ν 8Ι8ιτ πιοΙ8ο 
2οιπ Η 88 88Ιπ8!8τ88Π8τι, πι πιπιπο88Ιπιπο2 π8 
ππι8Ιιό ιιιιιπι1π8ι 8οπεο2ν8πι Η ΜΜΜ!. 

Α ΜΜΜ ν8882τ8νοΙ (1763) Ηιππιτ8π 
νι8828,ιόττ Ι.οπι8οπι88, πιο! ππιππιπ ΒΥπιΙποπΙό οπνο8 
8Ιπεππι ππιο8τοΙορ88πιι : ΨιΙΙιειππι πιοπιο2ιππιπιπ ππιιππιΙππι 
8.8ιπ8ιπΙ ν8Ι882τ8 Η8νν8οπιπ, Ιπιπι8Ι‹ 50Ι( 8π·88ππιοι 
Μ" 8πο88π8ι.8τ 8πεια8Ιπ: 88 ΙπϋΙόι188πι 58 Η Με 
888ιν8π· ΜΜΜ πιοπιπι πιει" 655ΖΠ8Ι18288 νοκ, 
χι88π8 82 οεγϋιτπιιιππΙπ8Ι88πει 828888, ΜΖΠΙΠ188, 
οι πιοπι πο8ιπιπ 82ίν ΙποΙΙ. 

Ηιππιτ8π ω” Μοτο, Βοπιο2τ8πιἱ ΜΗΔΕ 
88Β8, 8 τέιΙιοπι 8888828888 Μια "πωπω Μ 
Ρ85Ζὶ8Ϊ8ἰ8ἰ, ο2ίππι8π, 88Ιπππιτ8ιγτ 88 ο Ιπϋ26πι888 
Μ28Ιππιέιτ νίν8Ιπ Μ 828ππι8πει. 138 82 ιι·16828ιπικιππ 
Ροιτ νοΙι.Ι.οπόοππΒοπιπιπ 8Ι88 888882, 88 πιέ 
8οπΙπππιπ_επιπ:ιΙπ νεπιέπιπιΕ ΒποππιπποΜ, ΗπικνΙπίπιε 
Π888π, 8πιπιπρ ΒειππιιιοΙ 88 Ψ8ππιοπ. Τον8888 
Ηιππιτ8π ῇ8Π8πι8 πιοππι πω 68828 πι2οπι ΙπϋΙϋπι88 
28 νἰ82οπιγοιπιππΙ, πποΙγ8Ιπ88πι Ιπ8Η Γοποἔπιἱπι 8 
εγειιποπΙό οπνο8πιππιε Ιποτ88οι 862828; ιοΒΙιειπι 
828ποτ8 ὅ πι πιοΙιειΙπεπ, πιππιτ επι 8Ι8!ποι; 88 πιπ 
88πι 88288882 Ματέι: οιἐγΙποπ·, 88ι·888πιο2 Ι.ιγπιπι 
πιοι ί" 8288, ππιιπ18πι ο! Ιπ8ΙΙ8 ί8188ΙοπιπιειΙ πω” 
πιο Βοπο2πιί182οπ8ιι.: ,,Κ8πιγιο18πι Υ88?'ΟΙί :ποπ 
8πιπο2οπι πέπιπ8ι. (88ιιιιπιοπ1 π_;ιιιπιοπι) τπιο88π88 
ιπ8Ιπιι, πιο8γ Ι88γοτι πιοΙππορπιι." η. 

Ι.838ύ ππι8πιοιίπ οπνο88γει!ποπ18πο πιο118η 
ει Μπάοππιέιππγπι8Ιπ 82οπιι.8Ι8 Ηιππιπ.8π ππωπει. Α Μ 
8οπιιιι.8 Ιιοπο2τοπι ίοι,8ΙειΙέι 6π οΙ 8888288, 88 
828Ι88 $οπ_ι888Ιπιι1 νπ2888Ιὸ888οΙπειτ ιδπι οι 8! 
Ιει£ι θα ριππιετοΙ88οι 888 ππι82οι8ππ, ππι8Ιγ πιππΠ 
Ιώβ Βον882888π8 888888 8Ιι8 ΙΒε520Μ) όπ8ππ 
8Ιππο28 Μ. - Ε18γ ππι828ι _ιό82έιεοτ ν8ΜΕπιπΙ8 
οοι.ιπι. πι8νϋτ, Ι118ΙΥ Βποπιιριοπι ππ8Ι18ιτΓ8Ιπι18τ, 
Ιπϋπι1ΙΙιο!8| 881 ππιόπϋό!8π8 Ι.οπόοπΙπο2; 88 Μ 
8ρπιποτ8π ο” Ιππ8 Ι.ειΙποτ, ππιοΙγΒοπι τϋΙτ8 παθω 
πιοΙπ ΙθἔΠ8ἔΥ0ΒΙ) π8828ι, ππιπππ882οπι 8ΙΙειτοΙπ 
8ιο!π88ειπτ 88 68ΖωΠΘπί. νι2888Ινει, πιοΙΥ8Ιπω 
68828 πιππ1οιι "πιω, Ιιοπο2ο!ειτοΙπειτ 88 πιε 
8ωπιππό Ιποππο2τοπιι Ιπι88π!οπ8Ι‹88 τόνο, 88 πιιππι 
ΜΜΜ 1°811882ε0$ν8. 
_ 17θ7-88τι Ηιιππ.8π· ο ΙοπιπΙοπιπ πω. οπνο8π 
τ8π·8ιπΙτιπ πιωέινἔι νέιΙει82τ8τοιι, 88 ίΙ768-88πι Η 
58ιπιτ-θ8οπ888 Ι‹όπΙι82 88Ιι8828ν8. ΕΖθΙΙ ιππόΙπΙππ 
ιι8Ιγ8281888πι _ιοπιπιπιππ Ιπιτππιιππ8ι8 8οΙ›882ἰ 8πό8 
πω, 688 0.888 πω οπνο8οΙπειτ ν8ιτ ώ! πιπιει88 
πω, ππιἱπιτ Ι:ϋΙΒιιϋ8 88πιπτν8πιγο!πειτ, Επι: Ιππν8πιο8ι 
επι πιειΙΙ8888Ιπ Ι8ο2Ι‹8ἱπ, 88 πιο8οπ8ΐ; 88]8ήοΙπιπέι 
τ8πιπιπ ι€ΥΘι€8ΖΕΘΙΙ. Ε28πιιῆιπ οπνο8οΙπ Ιπό2ϋΙ ντιπ 
.Ι8πιιιοπ·, Ουγ πιο ΟΙιἱοΙι88τ8π , Κιππ88τοπι, Πιγ 
8ιοΙπ 88 ΡΙιπΙει88Ιρπιιο, 88 επι· Εν8πειπά Ποπιπιο; 
Ι.γπιπι 85 8ιπ Α. ΠειπΙπ8Ιο 82ιπιτ8πι Ιιοππ88 Μπέκ 
8888Ιιει _ῇιπτοτι8Ι‹, ππιππ8πι Ι8ι82πΙ:, πο" δ θἔΥ 
8ο8882ἱ πι8πι2ο88Ιπ :ιτγ_ῇ8 νοΙτ, πιοΙγ εππιπιγι 
τΙί82τ πιάστε πι τιι8οπιι8πιγπιππΙο 88 Απι€οΙΙιοπιππει!π. 

.Ι8πιπι8π· 88388 νοΙπ Βιιπιτ8π· 8Ι8δ ππϋν8ππ88- ο 
Ιποι ΜΜΜ, Επι. 17?θ-Ι›8ππ ίοΒπιπ1οα πιει88Ιιο2, 
ππιπιπ 21 8ν88τ, ππιππ:Ιδπι ει ωπιππό 42 ύνθ8 νωπ_ 
Ι8πιπιοπ Ηιιιιι8π Μπιτ θΒό5Ζ 8Ιοτ88οπι ΠιθΒΐ.8ΠέΙ 
ει2οπι 828π8$8ττ8Ι ρ8πο8ιιΙτ ο8ο88Ιό 8π288ι, πιο! 
Ιγ8Ι τπιππο2οπ τοπιπτόμ Ι8πι€8828ιι8Ιπ. Βέιπ· πι8πιι 
ΙειΙπιπιππ π8 8" νέππο888πι, πιοπιάπιεπιπ, πο" πιοππ 
828πιτοΙπ ΠιθΒ 88Υππιπ 8οΙ€ο2πππ. 

Μοπιπιγππο Βοιπ8$888ο8 Ι81ιοπι 8Ποπ Ηιπιιτοπ 
18πιπι8πποΙ, ππικιτειι]8Κ πι 882888 Μια Ι8νοΙο28 
88Ι‹, ππιοΙιτοΙ: Μπι θἐΥ μια ίπιο Ιπό2Ιϋπι!π. 

Κοιπνο8 18πιππ8π ! 

Υ8ιιοππι πι 888π.ιιΙ88π 88 82 88 Ι8νοΙ8π. 
Ν88γοπι Ι8 "Μπα ππότ8Ι82νο ππέιππωιππι ππιπωι:οΜ. 
82ίν8888888ππ, 88 ιι8ππι πιάσω ππιπιπ.·Ι18Ι888ππ 
πι88, ππιπιποπ όπι 8πιοππι ο8οΙοΙπ82πΙ‹. Β8ι· ππιππιτ 
τϋπι8πι_ῇ8Ι‹, ππ8πιπ 8ι2οιπ8πιμιππιπ νειπππιειΙε ΙΙΙόΒ 
6πιιι82. Πει Ιπόπιιιγ888πι 828πο2Ιιοτπ8. όπι θΒΥ 
Μπι Ιειιππο2οτ (8πιΙππι8) 828πιοπιπ·8, πιπιΒγοιι 828 
ππ8τπι8ιπι; Ιπινέιππιι8πι, 85888: ι8_ ΙπϋΙ88πιο Ιπι1Ιϋπιπι 
ί818 Ιι8ιγ8πι (οΒο!.ωΙπειι, 838 πιο” πιο Ι8πιπι8πι8Ιπ 
πιἱπιά οεγΙποπιιειΙπ. 8Ζω(5όΒ πιι88ι8 επι 8888881 
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Ιειπππει! (ιιΙοο!ιο!)ιϋ|τ ρπιποΛΙιει ωππι. Α ΙΜ;; 
ιεπειώιοπ Ιοεγοπ, 68 εΙΙειριο π Μπι. 

ΕΙιο8:ιόπό!ε πιόΒ Μάι! ιπιπποπΓό!ο πενέι 
πγι πιπαιινόπγοΕπι ε επγόΙι πο!ποππι, πει ΜΜ 
πω Επι. ΚιιΙάτοπι ϋππο!ι: πόπιι οιιΜεΙκει πειρ 
ΙόπιπόΙ, ιπο!γω π ΝΤτειπεποτιοπε ριιιΙοεοριιι 
ςπεε"-Ιιοπ Μπγοπιειιτειιιι? Πει πεπι Μινόπι. 
ιπάόείτειοπ Μ. ΝόΙιέιπγ ΜιρπειιειΙειιο!πιτ επ· 
τοτπέ!ε ο ιό|επ ϋππε| ΙόιεΕπι. ΜΗ Κύριο! ϋπ 

· :ιι ειπ8ο!πει ωφιιιέπιπιπιόιι Νοπιιέι τόποι 
πιόι; παπι όεπιππωπο!ε, όε επειροτοπιιε ιπόιΙ-· 
δω τπόπ Μπι ίϋιΙδιωπ Μ. ·- Ει πονοιοτοε 
ιπι·Βγει ιοτιπέειεπϋτιόπωποπ. Επ ε!!εοιπέιπι ο 
νιιιι€ό!έει. πο Μπι ιππαιπι !ώινε·Ηεπ π νίιπό! 
π·ιεεό!ιοπ ΜΓοΒοπ ειπποΙππ!πει πω: τοππι . . . . 
ε2ίιπάόποεπιιπ τόΜι, θε Μό;; πω” ππποΙππ!πιτ 
πιπενίιεΒιιΙπι πιιπποπ πόπειρ εΙπειέιπ όει Ιδ-όπ. 
Πει ϋπποιε πω: ιιπποΙππ νιιπ ποιο πει·όποπ, ω 
ιπόιΙι·έπγοιππι Ιαοϋι·οποπ ι·οοπιιι, Ιππόειτειοιι 
επε;ειπ; όπ 6ππο!ε ιιπιειιέιει :ιπππ‹Ιο!;, πιἱΜ Με!! 
ΜΜΕ πιώ: π νιιεΒέ|ειτ π!!αι!ιπέιι·ει!. Α _ιϋιδ 
ιιινωι!ιοι· ϋπώ! π ΗνιιιιοΙε 8.ειρειειιπΙπωπει π 
πόι·έπγειε πππγο!ι!ιοπέεπι·ό!. Η πει ποιππιι ω 
Ιεπνειέπει πιποε, πζοπ ω( τειρειειιιιιιιιοΙεπι πι 
ιειπποιε Βπτο ει πδνόπγοΚ ιιόπιόι·πόΙ:ΜέκδΙ τό! 
Ιιοπ. Πει ιπιπ‹ι ποπ νι:ειπΞΙπιοΙε Μπιτ πι;; όπ 
νε!ιιιπι πινω ΙιιιΜ:πππι, ιιιι πιο;όι·πεπιιιπ Μ5:26 
Μπι. ιιιγοπειειιποιπ ειπα ϋπ πονο Μπα ΙώιΙοπι 
ο πι. ιότειι!πιπιι!. . . . Νοπι Κε·ι·Μιειπο ϋπ επι 
πιοιιιι·π πρ· ιοπεοτι-65ειπόμ ΡιπιέιΜεπόΙ ι·πιη· 

Παρι οπο: 

Μηγουσι·ιιιιδ-π πω.. 0 ω. ιι εμπε 
ιοΠ απ. ΓίΠεόεο Η Μπι ΡέΙ ππνοιιιια!πι· ιι πι 
ησ·ιιιοπιι πι·ι·ωιπιι· ιιιιιαι·ιΞΙιοιι π πι. Μια ιιιΙν. ι·ιιπ 
πει|ιίι· ι:ι·, Μιι_ι|πι!ι Αιιιει! (ι επ_ῆπ πιω πιεεωι Ισ 
νέΙΙιεπ |εμπεεγοΠτπειιειι!ιοπ π)Ήνέπι!ιιιιι πιέΠο21π 
Μ", Πιο;;; π ”1ει·ιπέεπεΜπσΠΜπέιιγί ο2ό 
π ιι Ι πι π ε" ιι_ιέπιπιέΕ οιΙΓιιμπιιι . έκ ιι ΜΗΜάιιι 
ρέ!πιίππΕ ιππεόπ-|ιδηνιέι·έππ ιιπωω Ιόιηοπ; επι· 
πει·ιπιιππ π τπιιπΙπι ΠΠ6Μ Ιοιμπιιμε!ι Μπόιι6$ Μ 
_ιο!επινέπ, π ίδπΗεπεΙ1 ΜΜΜ ηη Πόιπ6πιοπ . δ 
ΡεΙπέ;ι;ε ποτε ε!εδ ΙιεΕίι_ιένι=! εκιωι ιιι·πιιγ-μΐιτίινοι 
ιποεςῇόπᾶέΚο2πἱ Ι:επγειι!εειΙειι. - Οτι; Μιι·ιιιιΕπόΙ ιι 
_ιοπιιπ ΜπιπειειΕ "Μάτ Με* ειδώέιιιιιι·π ιπἱπιΙἰιιΚόΜι 
ιιπισπΙιιι επιίιππ|ιπ!!μΠόιιάδ @Η Μπι: 9 ιιιπ¦)° ιππι 
ιἰι·ιι|εοι· :ι !0επιι;ϋπιιιι ε!έ8ἱἰ!!ιιόμὴπ¦ !ιππγ_ιπι οὐκ π Μι· 
υποΜΕ. 8 νΜ6!ιιιπ ιι Γδπππνεπ:Η ιπιιιιι· π. ιιιιιιι!οπ1 
Βιιιπωωι, πιΕ !εσιΚόι|ε ότιιοπέΒέμ έα |ιειπαππιπέΒέι 
σιωπή “πι”. Π” Πι·. Ναι! ο! Και ΜΚ. τππιιι· ιιι·, 
Η πγΠιάσιου Βοσπ|ιέΠ ιπιπι1επ 820165!! έ: "οπι 
Μτοπ ᾶέ!ιιι.έπἱ 36ι·ιι|ιοι· 1ιιι·ήιι , Ιεπιιιιιιιπιιιι οΙιπέ 
Μ" οἱὅπιὶἐιιπἱν°ιιΙ ῖοποτποιιΙπτἱ _ιιίιΈγπΕοι·ΙπίπΕ Η 
ΜΜΜ Μπαρ: τπἰ πω ΕΦΗ: Μή! εποδιππΙε έν· 

σ . ρόιιιέΝ 7 -- Μιοεοπει πιππιικιι πϋΜϋιι 6π πο-Σ 
Μπι ? - ΗΜ :ποπ Με άΙΙπιοοειώιε? -_ π” 
πωπω πιπ!ποποΙ‹ Ιοειπο!ι. . Μειτειποιε πω. 

Πιιπιει· 1οιιπ. 

Κοκινοε Ιοπποι·! 

Ι.ονο!ειι, πε π ΜΜΕ ἔγ0πιτέι (2ιιιέ_ξω 
ιπο;Ισπρωιπ; πιοι·οποπι νοΙππ Μι ω» π Μι 
νοΙππ, πιο” ιιε·ιπ ιπιπποπιι: ο”Γοτιππ ]ππόιέ 
πι. Πει Ισιιοιπέπεει Ιαέι·πόιιι όπι, νεππο ειπ 
ιποπιπι ο" ΜΜΕ Μπα, όε τοππό πιτ ει;" 
πιιιπ Μπι» ΓόπιιώΙιο, ει ΜΜΜ Μοειπγι Μπέκι 
ειοΗιΜπο ιιιο;ζ7 ΙιειιΜ όειπει·ιϋπ πιο; 8 Με πιπ 
ιιπι·ει!ε σπάει ιιιιππβιτ. Ιπιο οπο!‹ Ισπιπο!ς εκει;;; 
!ει|ιΞειιι, ΕΓ_ῇπ Ιιειτότοπι! Πει πω! όπ ιο_ιέιαιΕπιμ 
“απο ε! π $όειιΙ:οι πι; πεπι Μποιιι, ει!ιτέιι·πιιπι 
ιιπΙπιο ιιοπιιπι. 8:ϋ!ιεύμπι νοΙπει ε” νωπ 
ε ο” επειτισι-ΐέεωΕι·ο π: π Γειι'ιΒιιΜεει! επγ!ιοπ. 
ιποΙγτο ι·πΙππιτπΙε: πι: ίόΙεις πο” Μάτι Ιεόεδ 
πιει. . . . ΤπιτΙ88 πιοπ ϋπ ει!ειι!ειιΙε ΓοΙδιιιοΒγιο 
Μπι, πι” ΙονοΙοίπεπ Ι‹ϋιΙοπεὶι "Μπι πιοΙαιΠ 
Επι, @πετώ Γόειο!ει·ο όε ο" πιέιε ι”όειο!κι·ο πι 
νειπ ειϋπεόἔοπι πω, Με πει!ιπΙΜι! οπγΙιειι;νειπ 
ειπΙεεόμιιι πμ νόποΙιΙι ΙπιΙ‹π!‹ι·ει π. Μιπιπιι 
ΙιειΙΙειππιπ πο” πιοει ϋπ επι ιποπόιπ ιπειςέΕπιπ: 
οι ϋπ ε:ϋ!ιεύιζει νόιςτεΙοποπ. ΜπινιάοΙε ει!» -·· 
(Οοιιπιππ πιόπ π 1οιιι·π. Με οοππιιιεει. πιω. 
οπιτπι·πιο:ι!.-πόΙ). Κ έ ι· ο! γ Ε. 

ιιιέιιγο!τ. 

ποπειιιιέπει ό. ΙππιιιώΒοπιίμι Μειπειιοπ πδι·ε|έ. - 
Α ,ιθ;Μεοι·ιπιι κ!ιέπει, ΒιιΙπεειι Ιεόι·οιἰπἱ ε!δικΜεπι 
εποι·ιπι ΚἱπιΞ_ῆπ Κονιίοε-Βε!ιεειγόπ Επιιι·ε σπα-πω. 
Μ. πι." "πω ιιιιιπΚέπιι|ε ΙΟ ίνπγἱ ι:Ιιιδ ίππω 
τπιίι· ιπιιπήε!επη ιι πιἰπιἰεπ_ ΙιΠεΙειι Ιώπγνέι·ιιιιπέ| 
Μιρ!ιΜό. Α)έπΙῇπ¦ε ποπ ἰ8επ όι·πε!εοπ «ίπ 1πι·ιπΙοιπ 
Μα 9'ΜεΕι:·ι οΙτιιπόιπ|ε ίιε·γε!πιέΙιε πιω ἰπ, ιπι';;ι 
πιιππ!ι ιιέινεπιι ιιιιποι·ωιέιόΩ πιἰΙιπΕπόΙπ ΠΒγιιποιοιι 
ιπιιπΙιπ ΙΝ. Β ο; οπ ΗΜ. πω !ι:ΐοι·ιΜνπ πειπ πι 
ΙειΞι·σι ιιύιιιο0 ιιγοΙνοπ Η Με τπεῇεΙεππἱ_ 

- .Ι πιιιειιιι·π πι, π, πάν. Μποιιώι· Δ: Απι 
ιιιιιΙΒιίιι ιιιο;ι)πι·πΙΟ ΜἰπγπΕιιιππτιιἱ εεΙιέει-έ!!πιιιιίιιι·ιι 
δύοπΡ. πιπΙιικείιιπι Ιιιἰπχπ-Κἱπσπἱάι·ἱ Ν:Ιιέ82ί ΜΜΜ 
πιιιιιπ. Αι π|ιΜπ ιιιε8ίἱι·ἰΜ ιπ πΙπαεἰπιιἱ (Ηρώ 
πιο:·έμέΙιπιι) ει!!πιιιέιει ιτΙπγει·πἱ ο!ιπ_ΗόΚ, εεΐι|κοόεει 
οΜει·ο:Μι!α:Ι εΙΙι5ιο", ο π ππιιιιί.ειι πι. Κ των· ΗΒΗ· 
Μή” Βιι€έπειιάδ Ι'ο!γπιπσπάεώΕπι, να” Ιιδένει|οιι 
ΜΜΕ _ξεεγ:δ ΙιἰνΜπΙπΙιππ, πω· παω: π ΙιτόπεΜ 
ρι·ποΐοπίστεΕπεπέ! πγπῇιιιἐπ Με. ·-· 

._Π__ 

Ζοιπ!ιοι·. Α νόι·πιιΕ ιιιιγειοιιιιιι, ιπφ|ιμε! 
30θίοι·Ξπιπ)·Ξ πρ, ω πισω: τσιπ 6ιιυπε!τόίπ, Β'-π 
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Ή)4 ° Μιρι εεειιι6ιιγοι. 

!.0όιιι Μιξηέιι ΜΜΜ Μπι! ϊ, ἐ. Μιί3ιιε “ΡΜ 
Με ιιιεἔἄιΉι-έιι , ετνι “Μ” Ι-ῇόι·ε ειδα! "πι Μι· 
ιΜινε. Α: εκει Ιιἱνιιιιιιι ειιιγειι·ιιί 6Μ_ΒόΙε Έσι!)·ιιπιο 
ΜΜΜ” ιι ΜΜΜ, ν:ίι·τιιι! Μιιία!ι08 ιιιιιαμειι Μ, - 
Μ ού ε π Η ήιγ άι, ΜΜΜ α ιιισμιιι· οι·ιτιιιι ι·σινι 
εισι!ε Ποπ” ιιευιοι·έ! "πιώ ει, ωιιιωιι ΗΩΒΒΜι 
Τόποι” Επι! ιι μιιιιιιισιιιιιι ιιι!ιοΙιίΜι ε!ιέ€οιι·όιι 
'πιω-ιιοι μια; παπι ι·ειιι!!ιδΙ, σΒιιγο·ι·νέιι ΜΜΜ 
ιι !ιίΠοιόπι ιιιιιοι·εέχοι Μ, ΜΙόροιι Η Μι1οιιέιιιιΚ 
"Η, καίτε ιιιιιιιιιιιιι νιιιαισιι κοιτώ” ειπα :ΠΕΜ 
Μει|πιιιιιί !έι·όιι, ε: τιι·νοι-ιιιιισιιιέιιμιΚ πιιιιιιήιισι 
»εδω Ρεισιι·ο ι·ιιιιιιιιΠ. Ι·)!νέμιτόπι ιι: οι·τω-ιιϋ 
ι·ειιιιόΕιριιιγόι, κι: ιχηο1οιιιιιόΙ Ιιοιιιικιιιιιι Μάι; Μια 
ιιι·οπετίοι· ιιιο|;έΠ; ει:ιιιήιι 'ΓιιΙιιπ πιοιηέιισιι ;.ιι·όθ 
Αι ιιι·εΒιιιιιιι οι·νο;Μιιι ι'σ;ΕπιΜ.ιιιιΚοιιοΙι ,ι νόμο 
ιι97-ι.”ι π. Μι. ΠοιιιΜιι· ι·ιίι·ιιεςι ι·ιειι«Μι ωσπο 
»ιιιιιιΚ πιεδιΜΜΜΜνόη. ασκ ΜΜΜ!! πισω που" 
Μ! ιιπιπιΜ; ιι Ισειιη·μιιιιι Βιικμωιία;Μ ιιιια·|ιο_ 
Μ” ΙιωιιιιειἰιιιΛ! π.- 

.01·088-0Δω Α ιιιιι·οιι2ΜΜ ιιι·ιιιιι-ιιιο 
ιιιέ|,2ει οιιιιιΜΒΒέξιι Μνιιιιιιιιι Γοι·τιικοιι ιιιιιιι Μ· 
νοι!!ε02δ: Ι842-Μπ ει: Ρἔιἔ!! ιιι·ιιική; Ια!ιοεπιιιιιιΕ 
πάπια 1δι293,2ΐΙ-ι··· ι·ιιἔιιιι. Η ιιι·ι·οεἰ ι·ι·ιιιΙΜπ 
ιιιι·ιοΜιι)ε 82ό82ΜΗΜ ῦΜΟ-πιι; σκι-Κ Μ” ΜΜΜ 
ιιι·ιιιιισιτιίιι οι·τωσΚ Σ!)4!-οιιι, «Διώ ειιαιιιι)·ιι ωισικι-ι 
";3-ειι, ιιιέιιοιΙοοπτύωι ιιοΒιέιικοΕ Η21-ι·ιι. Μη 
ιιτει·ιιιιιιιιιΙ "ιιιωωι Η ι·σιιιι|ε 2πιθ-ειιι; ΜΒΜ Με” 
ιιι,ιηοιι!ι ι·έιιπε ιι ρι·οιιιοπείΙι οι·ιοικιΕ- ό» Μοτό «κι» ι 
ω” πι-ιιέωτειιιιοΕ. Η ιιισει·ιιιι 2075 Μιιιικι·π Ε!"ι 
ΜΜΜ" νόι·ι: «Ή, οποσ: ιιιἔ·ι, ΜΜΜ, πω” Μάι” 
Η: έν α" παπι ΜίΠοποιη ιιιιιιιΜιμι 18324” οι 
ΙΜισιιιΚ :ήπια !39Μ5%ξ"·. ει: ω-ωωιε ΜΜΜ 
σ>;έο:Μιιι 4408-Μ κα, ιι ο επ:ι·ιιιι :Μαιο 2θΐδ 
Μεοπιι απ" ει” στι-σει επιιιιέιγ. Αποιιικιιι »και 
πάπια Κοι·ιἱιιιιειιι ιι!!ιιιιιιιυπιιιιιή ιιιἱιιι!‹·ιι ι·όιιασ·ιι·ι·,πι 
ιιι·Μά;ειιιιΚ , “Η οι ιιιι;γ ιιιόι·ΜΜι0ιι "Μπι . Μ; 
ιιι·ιιιι)!ιιις Πε;ιδΜι σιι·ι·οιιει πι" Βει·ιιιι ι° υπά 
ιιιι!ε. ιιιε!γ 334,Β(ἱ(5 ΜΜει·ιι 401 ιιι·ι·ιιιιι "ΜΗΝ . 
ή” Μ” Μέι· 828 Μαιιιι·ει ω”. «Η Μισή 4420 
ιιιέ!)·. Ρ)!!οιιιιστι ιιι·άιιχΠιι€ ιε;!ιειπ·κοιι!ι οι·ι·οεπ και 
ΠΠΠΠιιππσ·ιι ΠιστιιΕΜΜΕ.ιιιση @ΒΑΠ Μοι 
ι·π απ! (ἰθπιι·ι°οιι0 επέιιιΜ. ιι οιιιΚέιιοιι ω" 
ιΜι ιο,0ειι ΜΜισιι·κ «Με α” οι·ιοιιϋ ικι·ιιιέ!ι. 

τ. 

   
 

Η στ Η ι ιι. 8ι:Μ5ιι|ο·ιιι λότοιιέ_ιιίιι @και έι·ω!ιο·ιδ 
ιι ιιιιιιιιιιέιιιι·ιιπέιιοε οι ο” !ιοι·ιιιι ι!Ηιιιιι" ΜμΕ” 
πιοιι Ε'ει·ειιο2 _Μο·ιι Ιι6ι·-νι·;.ηιωιοι· ΜΜΜ Μπι! Μιο 
πο” νοιιιιοπιά;έ. δι·ΙοιιΙι·ἔ ω. Η ο· ιιι κι Β ;η·σι!ιι·κιι νύ 
η:ΗΚ 86%. 0ΜιιΜιι «Μαιο. Η ειιιιιι!ιιιιι , .ιιιΜίι· ιι μίν 
οιὅνοιέ Μ! Η ιιι6_ιιι ΜποΙιιἱ, καιω "κι Μ: ιι Μι· 
ι·ηηιιιιιι ιιιιικήιιιι ΜιδιέτοδιΜ. ιιι·ιιιιιἰ. 

- Πι. $ιι!ι ι· τη ΜΗ πι ίιιιιι6ι ηη· ιιἱ Μπι” 
Κέ! Η! έιέεπο, πιο” Μπι ιιιΚάι·ιι .. ι!!;‹·ιιιι·ἰιυι· Νιγ 
:ίοΙο;Η:“ Μίιιι ΜΜΕ ειι_Πό πιεί ιω·ιιιωιι. Ν. ιι.ιω 
ιο>;ιἱ|όἔιιιιΙ›:ιιι ΒιποιηίσιίΚ, ιιιιΚόμ ισ "ιΕΠΠ'"ΞΗΒι π 
ΜΜΜ, ι παπι οΙ|οιιΜώΙ08 Μ!! ιιιοςειόιιιιο. 
.Μιιιιιιισι· :Με €σιιΕοι·Ιό οι·ι·οιι "επι το" : ΜΜΜ:: 
.πω πιό;·ϋι ..Μο ιιισνιιι·ιτιΜ·Μ Ριπή” Με· Διαι 

πειιιιιιιεΙΙι·ιιι·ε; Με μπιστιιισιιε ΠΒιιιέιιιοειι!ι Μι· πι 
ιιει·ειι Κι·πιι|ι!ιειιοιι“ "Με ιιιιιιι!ιέι Νόπιει!ιοιιΒιιιι 
(Μ8;η°ιιι'0ι°8$ὶεἱιπΠ Η) ἰεειι ι-ιωι·ιωωι·. οι ιι !ε;: 
ιδΜι ε; τόιιγ-ιιιιιιι!ειι πιό;; ιπἔιιμήι Η ρέΜέιιμιΚ 
Μπι Μια:: "κι ι·__ 

-- .ιι πιω Βιιιιι·ιιέ-Μίι·Μ..Μιι_ διι8205τιι. 
093ι-ειι οι·ιοεο!!πωι|η Μάι ΗΜ! ιηόιηιιιιιι ό« 
_ικιιιι1ι·ε σωμα. Με!. "6"ΜπιιΔιισΕθΙΐ-επ Βο 
ι-ιωιωιωι Μ. διο;πιαδιιδιι θ' Ιισιιιτι ΗδΙείεΠ |Π. 
ιιισειιιιιι ιο08. Μαγιιικι·πιιι·πιτ "πω" Ι8.97-Ε"_ 

τ. 

Βοι·οικιό. Α: Πιο" επομέιιι Βιει·ιικ·ιι 
Μι·ιιιίι Ρέιιη.ςειιόπιιέ=ιι όροι και! Βοοπήιέ @ΜΚ 
«έι_Μειιιιίιιέι Πίπη Α: Πιειι Μάι· οι έν :ιιοι ί'δι·ιάδΜ 
,·ηει·ιιιοικιιέι·|ιόιι (20) έ;;γα!!ικιιι - ιιιιι!ι ιένιιοιι 
Μι ;ιγ·ι·ιτι·Κ οι·νο:ιοΕΜιοΕι; ΜΗ ω” “ιωα 
μιιιΙΜ|ι 100-ιιιι, ιιιπ;.;!ιιιιιιι!ε 18-ιιιι. ιι όμοιά:: ιι!ιιιι 
ιιιιιι·ιιιιι.ει!ε 8-ιιιι. Α ΠιθΗ!!δ"δι ΜΜΜ Σ! ΙιοΗ:πι Μ. 
ΜΜΜ. Μ σι Μ5ι·ιιιΕπιιιι. π ιιι:ζιι 2 Ιειι·Ιο2Κοθέσιόιιιιλ 
Μή! Σ” ό1°5ϋ2"ιΜι ΜΗ ιιι03μ_ .Η (-ωιωκιη·ι «Με 
[ισ-ιι ί;:0ιι !ιώνΜιδιισΙ. ιιωιικΗιΜιιι. 

Π·'ΗΜισι!Μιιι. Ρ κ ι· ι ιο. .ιι οι·ι·ωἰ Μωϋ 
ιιιἰιι .πω ..οι |ιιιιι;ι·ύε- νΜι·ιιχι·δι έ: ει 
;;δριιιει82όπ ΜϋιιιοΞι·δι Μ: άι·ιιιιιιιιιΞ 
ιοί!" ιιιιό!6 πιι€6Μι ιιοΒιισιιιιιι·α “Μι Ιϋ00ΜιιιΕ 
"ιζ μωιω.ιι ικιιω κι· "Μπι οι·ιοιι Μετά ει. 
.ι Θ' ι ν ι· ι ι· ιι κ-ΕάΙ·ι _ιιιι.πισιιιι (200θ Γι.) ιειωκωι 
0ϊ6Μι|κιι·ιι; ..λ κ δι·δ ι ιΠό:ι ιιυἴοιχεἱιιάι·‹ἱι 
κ2 ιιιι-ι-ι-ι ιιι!ίι μ·ι·διικός ι·Ιδιιοιιιιιι 
Ιάι·π, π ει: Μι ΜΗ σ·ι·σ·ιΠι ¦ισ!!!Χ84;;0ιι 
Πι ε ΜηΚιιΜι ἔδύἔΥ-?#°ι·εἰ πει" ἱιδι°ει 
Μ·ιδι·ε!κήιειι τιιιιωιοπ οι! : Η ἱιι ι ι· π ο πι· Βοτ 
ιΜιιιικιιιιιι 1000 Η. . Η ο ιι :ι ιι ει Ξ Ι 'Ι'οιιιοιιιιο-ιιιιιι600 
Γι· , Μ5ι:Μ:ιικ Ράι·Μιιιιι 100 Π·.Βιιιιιιι!ι. Ι8!δι·ε ΗΞ 
ι·ι·ι!ωκδ ωωιοπιιωιέωι ωθιιι-ι κι. 1500 [ιΉπι. 
ιι)ἱ _ξιι!ιι|οιιιύι°Ι Μιτίιψι κι ιιΕΜειιιιιι π ιιιάδιέιμ·ιιι 
(ΒιιιιιΜκι·ιιικ ιιιιΒιι0ιι) Νιι·ιόιν·ιό1 , ” ι ιι ίιι!ιιιΙοαάιι 
(ιιιιΝιιιιιι) !ιιιειιιιισιιοεπόμιθ ε ιιιο;;Κιι|διιΜικιειδ ιε 
ΙΡ". -- .λ Ροι·πι!-0'έ!υ ῇιιΜΗιιιιέι1 (]'.ξθθ Πα): Η ιι 
Μιιι!ιιιοπή;ιιλ- Με ΙεἱΙἰἱιΗιι-ἐμΜΕι·δ|, 
κιι:”Μι σι Μειω- 6ιι ;ϋι·ιόΙΝτόι· Μιπϋιτ 
Ι ό Ο ο π ιι σε Κ. - ·Ι·20θ Ν·ειιιιιιιγι 5ιιΜΜιιιόι·ι :ι κι Β 
ε «ι ι- μ ι ή σ· (Ημιιι=ι·Μ) ιιιιωμαιωι. » 

-- .ι ιιιιιιιιιιιιιι)-ΜιωΙοιιιΜιικΚ ί. ο!. -.Ιιιιι. 22 
Μ" ιιιι·ιοΝ ιι!οΞειίω·ιι Η1ι·ιιιιιηει· Μι Βίσθ`ι:ιιιιιιο!ι ιι 
ι·ει!ιιικΚ Για) ΐι·οιιιιιηι _ξιιΜ!0ιιι Πέ!!ειι:ι.ι οι; α: ε! 
ω”, ιιισιι=ι α Μιιιυειω|κιικιιι-ιιιίιιιέωΙ. !ιοΙΙ.ιεειειι ε? 
Ηεύι·ιν Με* ι·Ιίιειδι·; κι: ιιιιιΜάιιΜι ιιειΗΒ., πιει! 
"ΗΜιιιιιοιι ιιιιιιιΞυ·ι Με ΝΒιιιΡΝ·Η ο ιιωλ-ι6ωιι· 
ω ιιιΜ3ιιι·| ι·όμιο·. 

-- ΜΜΜΜιι·ιιιιιμιιιιιι έικαι·ιιι·ιι ιιιιιιιι·μι (ΣΗ 
Μισή Μη» _ῇι-Ιι·πἰΚ ιιιστβ·, η στειιμιίιι Ρέι·Μιιιιι ξ12_ 
|5Ἀ ιιιιΉισι ιιιιιιιιι:ξηιΚ !ιηιιιιιΙε ιιιιιιιι ιιι6σιω6μ 
"πι, Ιιοἔ›· ιι ηει·Μί2ιδ Μπι Μι ΚΒΙίεέεέΚ ΐο 
σΙσπΙιειι, ΜΗΝ-ΙΙΙ Πιέρ ΐιἰτωΙοπΐεπἱιιιιΚ Η ιι·ιόΙΜ _ιιι 
«ΜΜΜ ιιι·σ·ι·ἰ. ν ι 

λ 

ή-»ιαφω-φ 



Α: Με ΜΜΜ· ·ι·ιιιι·ι·Αι:.ιιΔ. 

Μ". 

°Π€16ιωιό. ό. Μάιο;» 
.Μ οι·ιιιιιιιιιι @Ιω ΜΜΜ. ιίιιιιιιιιιιιι ι 
.Μι·ιι ιιιωι·Μι - ιι!ειικΚόκιιιιι,ιιιιιέι>Μιιιι δ! 
Μ:ι!νΜι·ιιιιι , Λιιιιι·ιιΙ «Αι 16ιιιαι·ι·κι, Βιιιι.Ι·'. Π!! 

Η Ναό - ιιομιιιιιι έκ ιι·μιιιιι . ι ομ| δ. Η 
ΜΗ 

203 Βιειιιιιιἱ ιι·ιζιιχ -- έ: ιιιμωιιιιιιιιι) ι-'ι·ιιιιι·ιιιιοι·ε:ιίμιιιιί ..ι·|υιιιι0ι·ι ιικιΠΚύι·ικιι 

ιι·ι·ιΜ-ωεωει κιιι·ιιι·ιιοιι) έ) .............. ................. .. ' 

ΙΩνοιιιιπσΠι αυτο" Ιημο!ι ό. 
ιιιι"ΠιιΗΠΩό! 

ΒιιιιΡι- »έκ ύ!ειιιιιι, 

Λ ι·οι·ΒοησΒιιιιι ωι·ιιιιιιιιέικ............ Δ Η 
διέι· έα "μι-ι Η η 

   
 

!.6ΜΜ6ι ωιιιιιω ὶιιεἔεἰ!ιι$ο!ι ιι ἔοιιηιειιιἔιι > Μ” ιιιιιι·ιι ιιέκνι:; 
Μ.ιιιι6 σ.. |ι,-Κό|...._................. Δε: 

` 

ι-"ωμωι ιιΞι·!ιι:ι°ἱ μέ: 1ϋ!ώ!ειωι ϊἰιἔΗεΙΙτιι   
 

Μια εικ ιιιιγιο.ΗύΙ; Ρι·. Μ; Πι!ειιειιιΜύι. 55 
ΤιιριιΔΜιιΙο.ιο!ι ιι ιιι:ιιιιόο Εδώ! ειιιΜ:ι·ιι6ι9 
Π Γι. ΙΙι·.Βοι·ι·εειίιλ . 559 Π”, Πι 

.λ !ιύ«Μάιιιι·«Π; Πι. Χιιιτιιιοι·ιιιιι ιι. δ 
` κι Μειιι 
ΥἱιιἔιἐΙιιιΜιιυΕ ιι Μμιέε ιιιευιιιιιιιιιιιιιιιιι ω» 

  
 

  
 

ΝΠ; Βιιιιιι- έ: ΣΒιιιιεειιιιι6!..4.,.γ.......__Μ______.__..____' ° 
Τημιιιιοιοιιιιιιιωιι ή; ιιΗΜι·ύ!; [Μ. Ηι·ιιΜ 

Η” 

.λ μιιι·άιιι-ιιιυηιάιιι·ύι ει: ιιι‹ιιι ιιο_ιιεΗιοιι; Οι. 
κι"Μιι:ώ¦.......,.......... ” 

Κύι·- . ι;ιύιεχ- ό; μη·ύμμιιιιιι·Μιιι. 

Α ιι·ι·ιιι6ΜεΙΙιιιιἱ ΜΜΜ Μίι·ιειιιήιιιιΚ Μαμ 

   
 

υοιιψιι ; Παω" "ω" μ; 
λ ΜΜΜ τέι·. Π) 

τιιιιιιιωκωιι κι 
λ Κἱἱιτιᾶνιἱιιχ ιιιἱιιι έΜιιιίίνει ιιπδνει .......... .. Η 

   
 

.....-.. 

.ι ΜΙυἔι6ἔιιειι οιι·ιειωιωι ν6ι·ιιε!ι ι·εμιιιιιι 

 ιεπέιιισι"όκιι ιιιιιιιιιιιειιΜ  -ιιιιειιιεμ  .ό  ιιἱ_ιιαιπίιΙ  ΜΗ  .οσ
και ιωθιιω Η Π 
ι ωι·ω ίι-ι:πιιι εΠειι Πισω; Βι·. Αιιιιι·ιιιι ιι. 

Ηιιιιιιιιιιιωι ιι Βιιι_ξιιικόι· έκ ΕΜΗ ικοιιιικιιιιι: 

  
 

Ε”. Βσμι· ιι. ........................................................ ., 
ΗιιιιιιιιΜτι ιιιιιιιιιιι :ια ΕΜΗ! ΜΜέιμΗιειι .... .. 
Ι Πιι;ι"Μι ιιηιιιεπιιιιιιιο!ε ιι ιιιιιιιἰΜιωε Με· 

Μισαχ ιιιιιεί»ιΞι·ιι ιιέ2Υι· ιικ ιΖωιιωιι Μ· 
@ΜΜΕ ι Μ: €)ΩΓΗ: "Μ" ........................................ .. 

λ Ιιιιιιιιιιικι·ι ιιιωκιιάιιιιιι ιι ;δι·νέιγΚόι·Μιι 
Ει·ωεο! ιι πω- ι”ΜιιίιιιιΔιι; Πι: ΜΜΜ ιι. .... .. 
ι ι·ιιιιΜέσιευι Μιο€_γ ιιιιιιτ ιἰ_ῇ οΟΙειιειαε·ι·ο οι 

ιέιι·ώ ιιιδιωμιιιιι; ΜἱιιΝιε 1 ιΠεύικ Ιοι·ιι!εωιιίιιιιι ιι ΙιιιἔγΜιι-ιιιἱιιΕ Με!! 
ιιιωμιΜΜιί!μιιιιΕ; Εν: ιιιιίιι ................ ........ .. 

Α τωιιιιι·ιιιιιιιιι Ιει:ι·ειΙιδι!έιιιι ιι ικέι·Μιι ειδ]ι· 
Η ιι ειιιιι6οιΜι·ιιΜη Πει·ι·ιιιοιι πω"   

 

ι Νικαια ΜΜΜ Μάιο; Βιιει·ιιιιιι Μ Νικι 

Ειιιιέ Νιου ιιιιιιιΙι. ΕΜΗ; Βι·. Πει·ει·ει:: Μάτι 
Βιιι·ενέωιι:Η ει' μοιιιοι·ιιιιι: ιιιιιδιιιιδιιδ Μι 

σΙιιιιιιιιιι·6Ι ιι ιιιο!ι μιό!γιάίιιάι·όιι έ- ω. 
Βιιιιιιιιιιιι ιι_ 

ι ›αιιιιιιιι·ιιιιι·ιιΕ ἐν γειά" ΜΜΜ ιιιι2ιιΠιιι; 
Μ: Μειωιι ιι, 

1 ιιιι!ϋιο.ιτιιιιιιιιι ἑη°ιιἔ;ιιιύἀ_ῇω ι>ωιομι. ΐει·ι·ι 

  
 

Α Μι·ισιιιίιιι·ιι ΜιιιιΙιιιιιπάειι ιι ιιιιΙΙ-διιο;; ιιιι6Ι~ 

ιιίΜόιο Με! ο!ιουιιιι ιΜειιιιέΒιιοιι; “πω 
ΜΜΜ ιι. 

.Μ ΗιοΙό Μιά" !ιδι·ΐιιι ίηιιιιιιιιιι!ιιι0Χ............ 
............................................................ η ω" 

.Ι νέι·ιιδεό;ι·δι (Ηγιιει·Ηιιιἰο); Βι·. Ειιιιπει·ι 
Μ. ......................... .................................................... .. 

ιν 

   
 

  
 

Πιερ. 

Η 

Π!) 

.. Η 

Ι8 

Η' 

20 

Ε!) 

Σ!! 

Ε! 

ό! 



308 ΤειτωΙοτυ. 

Α ι·ιιεό|γι·ό!; Η. Βι·. ΒΜΜι:ι·Βό| .. 
ΑιωιεΠω ἰἀεΒΙεόΗΜι, ωιεω6. ωκε"ωιωι 

Μαι·εοΜ!|-Πο!! Επιπ_ϋπι; ΙΜ: ΜΜΜ! π. 
Λ νέι·Ιισηέι·νέπγι·ό!; Βι·. Πω! ιι 

  
 

   
 

Α τόν ιιιἱπὅ:έ8ἐι;ὅΙ ΙαίιαΙ:Μιι Α εἱὶιιιϋοε- ό: εδι·νέ!γ!κότ ιιΒγειιακοιιωμ 
ίΠΠΠ. Εστι:ενε8γε!κ $γόέγί]:288-... ...................... .. 
Θϋι·νέ!;Πότι·όΙ '    

 

ΒἰοοτσΙ Βιι)π|εόι·ωπε.. 
Μέ_ἰ|εό!ἰ!εει; Πισ1πε!!δ! 
Αάει!έ!: σε Ι›ιι_ῆιιεειιγν 1ιππι- έ: οττοε1:ί.εύ!ιομ 

ΙΝ. Πο!εοΙιει·1δΙ ΤειΚέι·οει Ϊι€1°εὶ0Β ιιΙιἱὶνε|γΕϋιιΙϋε ΜϋπιΜη·ο 
ΜΜΜ ; Ήίε!ρεειιι πι. ΜΜΜ Ιιἰεαιιγοε Μ·πιέπί ιι πιοει·ϋειδπ ό: 
"ϋνεπιέπγο: ΒιιῇαΒόι·Ι›σιι, ίϋ!πόΙΜε ό: 
,ϊεγοι·ιιιοΙ:εΙαιέΙ ....    

.Η πιά:Νό (ΔΠει·ωιε) μό"πιόότυ|. (ΙΜ. 

 ιιωιιιιιειἰΒ ΕοΕ:αΙωεωρ.οΤ  ικ  εενηιεειιήιΜ  ΚΜ·ιέΠ  ηιιιΒἰιΙ
πόΙΒἱὶ!ἱ οι·νουΙόειι Ιεϋι·ἱΗ ιι σε. ΕΠ. Μέσεἱ 

ΕϋιόπιιέΒεσ Μι·ΕιέιΙππ; ΕΝ. ΙΛΙ›ιη·τ6Ι .... .. 
Βιι_ξΔΕ6ιά ι·ιι8ΜγοΕτό!. -· Βἱυοι·τὶ εικ 

 .....;!ιιἰτ ΗΜ·ιοΒ.μθ  ε!εεέ|ιδΕόΙιιαπ  ικ  ιωγπόνιοΚΜ
Βιψιεειιχν ΜΜΜ ; ΕΙιοιπε! μι·.-ω!.................. 

Α νΜεΙΙ8$ ει εδ|χΒοπ (8οοι·Ιπι1); Ε”. 8ί 

πιο" Ε”. ΗιΞἩἰἰΙεροΙ‹ ; Βι·. 8ἱιιιωι Γ. π. 
Αι ΜΜΜ άνΗιαΙΙιεπι ε!δΐοι·σΙιι!$ Μ ΜΜ:€ 

ικέεο!κι·δ!, ΗιΙδπϋπ €εΙάκιίεΠεΙ σε νϋι·ιη ε 

"ω"ι""σωποπο ........ "ω"...   
 

  
 

Ηειιγ- έε !ισιμωέι-ΠΕεμΕι·ε, ει Ι›ϋι·ΙεἰΞΙο 
ζώ: ι·ειπάειει·Ηόεέι·ε νεπεώ ΗμαΙιιιοιΙο 

Μακ! εεχἱἰΗ; ΙΝ. ΒἱεΙΠό| Α ;.;ιΝιιΜ6υ εΙ|ιέι·ἰΙἐοιι ε ἔγόἔ›·ιιιόι!_ῇοιΔΚυι·ἱὶΙ 
Νό!ιέιιγ _ϋωπείεΙε κι ΜΜΜ εΙΙιάτἰΜεπ ΜΒ 

ι·ΕΠ; ΙΝ. Ι·'Μιετ$ϋΙ.. 

Α Ι`τἰιειι μεκήΠοΗ ᾶἱοο!ιι_μ Μπι! ἔγι›ἔγεει:ι· 
  
 

ει: οΜίΠι εΙΙειι........ ...... ................................... .Μ όἔεΙέε (οπυ€ει·ἰ8Μ.ἰο) ει ιιέπω!γ «με». 
Μοιπέι·όλ Μιοιιγοε Ι›ὅι·ΙιεΩεἔκέἔυΒ οι· 
ιο:ΙάιόΜιη Βενει·ἔἱο Α¦ρ!ιο:Μ«$! .............. .. ' 

.Β !ιοιυ!ο|ε ό: ΜεΙαιιΜΒΙάβ οι·υπιέΜ1·ιΐΙ ; Βιμ 

Ριιρμἱ λ.-ΐό[................ Ε” οιιἰιοε ωκ:ιειέΙ!ιίἱιὶέι ,μόμΕΙάειι κι 
ΜΜΜ (8ίι·χι:!ιιιἰπυπι) Μ: ει!ΜΗ ΜΒΜ 
ιιιιπάεπ ΜΜΜ Γεω ΠοΙ›‹ει·1ΙϋΙ.....>..... 280 

ΝΤ, ' 

ΙΝ 

20!) 

2θϋ 

27!) 

. Βιμ. 
Αι·οισιἐΙΙιἱἰ6ἐιι ειστε! “ΜΙ ἔχόεγἱ!νι ; δειπ 

Νεώ! 280 
ΑΒ ασηπτοιε (πωπω ωι·ιιωιιιιι) πό!!ιίΏΙέ 

»Με ο|Ιοπἱ ΉόμΒιι!έεύι·ό!; Ραγαπω!,______ 280 
κόιοιΙΜ νϊιεεό!οι!έεοΕ :ι οειί2πειΕ μέιιιεΙ)· 

..........4 ω......... 

ή] επει·ε!ε (€επἔ;ει·ἱ αειι!ες-τιιό]οΙει], ΜΜΜ 
Μωτγ έ:: λϋιιέ|εἔεαι·ειε ΒΒ.ΠΜπξ8) ΜΜΕ 
ιη·νο:|όεε Βὅτἱἱ|; ΐση;εί. ρι·.-Ιό! ..... 2. .. 28! 

1 ι·όέζο:τ!έπιγίέ8·ιι!πΦ ('Ρε!ιιιιΕΕεεωοϋι) 8γόδηΕ 
τείειίι·όΙ Ιιέιηπι1ό Μοι·Ιώνο:!; .ΜΜει·ιώΙ .... .. 

Ε”. Τιιι·"Μ!! 

282 

  
 

282 

.Ι ΜΜΜ· Μιεω ιι πειιιι·υ; 

  
 

«ΠΙΝ εήιίιιΙτα 
Κό!αιιτ ΜΗΝ ἔ·γόἔ›·ιιΙι επειιιΜο·ωεπ· , Με 

ΝΙΜΜιιιΕεΪΙ .................... .. . ....................................... .. 283 

Δ ΜΜΜ ΜΜΜ ιιιέι·μπέκι·ϋΙ ω", Ηιόι·Ιε 
“κ Μάη; Μ: ΜεγετΙδΙ 283 

Α κ·αεΚέειἱΙιιιύιη··εΚ Κάτω ΙιιιεκτιάΙΜάι·ύ| κι 
ωάμλόι· (οΙι|οι·οεἱε) πέιιικη· ἰυῇιιἱιιἐΙ; Μ 
'Γι·οιιεεεο.ιι μι·.-ΙὐΙ...... 28! 

1;γιι!‹οι·Ι›ιΙἱ ΜΜΕι.ι ει Μιι·ικι νειι6|οΒ (Γοτ 
ι·ιωτ σα”. Μεικιιιι) ¦εϋι·δ!; !Η.ΠυϊιπΠε 
Η”.   

 

:20ΜοΠ24:ί. 8 ο Μ «έ ισ κ ο 8 , 

.Η οι·ήιιΒιιΜΜ, Ι`ἱὶΙιιιειιεΙΜ ε ιιωιωδ Μειώ 
Μ: ΜΜΜ ἱὰεμιι Μιὰ ΚἰνύὶεΙέι·ϋ!; Βι·. 

  
 

ΜΜΜ: ιι. 30 
.ϊ ιιμἱΙειεἰ] ή] ιιι(Π.άω τιιόὐ_ἱειἰ; Η'υιΜ α. 30 

> Βτ. ἱὶἱὲυτιἰ Μενα: ή] ιιμι!εε:.ί]-σεω·.επ. Ή 
?ϊό- Μι Ξηυι·ιπο!ις;όε;!ειι. 

  
 

Υο_ξιιΜΜ υιΜΜιεύἔ εΙΙειτ.,................ 
  
 

   
 

Πέ!Λεμέιη!υΒ; Ε”. Μιπιμε Μάι: . 28 
.λ Ή·ετιιι··ϊεύ!η·ιικοΚ ΚϋΙεεΒἰὶΕωΒω; Ε”. (ΝΗΜ 

μοιιτ .. 29 
.Η κικ·ι!.«ψειι· · ω·ιιΜω|ωύ| ; 

”Ι'ι·οιιιωοεπι π. 22 

_Μηακιά!μ·ύ| ἔχει·ιιιε·!ι!€υι·!›υιη [Ν. Πειιου!ι 
Δ Η!. ΒειΉιιΜ:υ 2.3 

.Μ ιῖῇε:ἱὶ!5ΜεΚ επε181εψι1ΗΠέ8ύ1°ό|; !!εφω 
δ! 3 82κ Π!! 

Κύι°Μιἱ νίιισεά!Μο!ε ει: 8ιβ)·ΜΞΗ έ:: ειιικ:!ε 
τα"νί!Ιοτ-ΗΠ........... 

κω-ιωω." ` ΜΜΜΜό 8ἰὶιιιὅΕύτου ΜΜΜ 
ιπει!ε ΜΜΜ μει·οιΜεοΙεπέ!; Βι·. Βεσηιιυ 

Π:: 6"Μι .Ι ειἰμΙκόι· έ: νέι·ΙιΜπιγ 8γι·ι·ιιιεΙΜαιέ!; [Ν. 
Ι?2 



Ι' ο τ Θ. ε: Ι ο το. 30? 

   

!.ιυμ. Ε”. 
.Α νίι!πόι· ΚίΕΙϋΜ6Ιο πειιιώι·δΙ εγσΝιπο!κΒοτ- ΙΙ"ωω. ΙΙΙ-ΜΕ κωιε.. Κἱἱ!ίο_ῇἰὶΙιὲτ-$ἐ 

ω” Βι·. Βοαφ1ετε!!δ! ΙΝ 2ιιΜ. (Απενι·μπιε οπο!. υηα.) Σά!» 28!! 
Α:: ιϋε:ϊι!ΜΜε ἱἱἰιἱίἱ|οἱήπ; -- Ε”. Κϊκινίω. Νη” “Μπα έι·ι·έχέσοΕτ ε" μπεν: Μπα 

Ρ. σι ρι·όμἱ ιιἱὶΙἱιιΙἐκεΙ περοέ6- Μ οιΙου·- ΗΜπἴι ¦ιϋ!"επ; ΙΜ. ΚιποΜ'ο:Μώ| .......... .. θ! 
νοιέιόΙ............................. ω" Νιἱιιιιιιοε !»όι·Κωεμ|ιτϋ!; 8ιιιιει· μ. ω. Π!! 

.Μα!έ!π ο Πα:«Μπ-Ι'ιι!ιπΙο2όι (ΜΗιιιιιι Ηη·- ΥΜεεάΙΜοΚ ιι εϋι·νέ!γ- έ: ΒἱὶιιιὅΒόι· ΜΜΜ· 
πιιἰουιιι) ΠΠ6Μ πόιε1εΝιομ Μ: Μἴιπο!ι- _ "Με, Γε:Ιωικώω έα ἐη·ιἰἔγἰ!έιιπ Χὅτίἱ!; ί 
ιιιογει·16Ι ................. .... 2!!! Μ; ?η 8ι:ΙιοορίΕδΙ Π”. ΜΒ 

Χώεεπ-Πι!ωοπέι «Ξε Ηει·ιιιοΕ-τύπΧάι (Β- €ἐότοει”ἱἰ νἱπημἱΙιΜΚ οι πιά! κιετ!κεπω Εδ 
ι:Ιετιιριώι); Μ: ΒΜτι]8Β81°Χ ιι€όπ . 220 Μ; ΙΝ. Ζι:ΙιεΙιιιιχετ, Μέι:Η εγκι!εστ!ό 

Κομμ Γιι!ωΙοιόπι αγύἔχἱΙιἰεεἰι·6η -- Μ; οι·νσεΜΙ Ι36 
ΒΜι·ειΙδΙ .................................................................. .. ?20 Υειια!ε|ιιιεε τά!ίοΙόιαΚ_νει·δοιέΜοπ; Μ: 

Η” Κομμ ΐιι!ιιι!οιιίεόΒόΙ ιιιες!ερε". Βσμ- Ἡεο!ιιπεἱε!ει·, οεαἐΚνιίι·οοἱ Μοι·νοι!ιί!...... Γ” 
τω: _μό"ιι!ότε; Μ; "Μιαιοι·ΙδΙ 223 Α “πιω Π · νἐ!"'ἰἑ"Σ"ύ!ἱ €8Ή“Μ“Ω!Ή'ίι· 

κα” ΓΜΜοτέεπ. - Κέ! οπο! περιπποιι Μι·ι·ύΙ; [Ν. Μ:α!ιιιΠι Ξ. με.Η με!κοι·Ι6 
ι:ιιι!ιίοΙ "ετπιε!κείιιέ|; ΙΜ. Κιτσ. Βόι!ο8- 0Ν'08ίύ! - Π? 
Μ! ΡκόκίΜπ ..................................... ......... ....... .. 223 4 ωιι«Ιειι ειικιιιγόι·Βό τἰ€ΕοιΙιιποπιέιη·εἰ; Μ: 

ΗΒΗ ιεγνί:Βόι·Βιιι Ιίδι·Ιέπί Ιει:εκρο!ιίι ετα! 

 

πιιἐιιγεἱπε|τ πιόΙΙιίιη!έω; κα" Κ:ίι·οΙμόΙ 2ΐδ 
Μ;χη;ίΞπτϋΕι·ϋΙ "ει·ωοΚε!ειιέΙ; Π”. Ήτα:ΜοΉ Ϊ” 

ΒΙιιιιευτνσεΜιιι. 

1 εεωέιιε!ε Μ!έΙσπάμάιό! €ϋτν6ιηειέΙκ εμ 
ΗΜ; Π:: ΒειισΙω· οι·ι·υι-ΙειώσειιοΚΙό! .... .. 

ΐε!ιέΙΒΜ: ΜΜΜ κι ὐν-|ιἱιιιΙδιιυ¦ε· Μπι ιι 
ΜιιιΙύ-ιιιέι·ης ιιωἔιἰῇἰΙιἐιόιιιΕ ι·ω!εϋπ .......... ., 

.Μ ΜΜέίό!έπ ει·ο.·τὶυιιἐοιμ:ἱ ΡοτυιαΙιοιτΜΜ...... 
Πόνω έ!ΜΗΜέπε σ:: ἱιιιιέΙὐΙέω Μέι·ι!έιέιιτ·Ε 

Ι··'τσ.ιιια- , ΛιιἔοΙ- , #νω- . Ηιίπ- ι Ριπ 
1ιη;ε!!ιοπΜιη Βτ.Μι·πιΙω ...Ρ.-!ύΙ............ 

ΠέτοΠο0| ύκο!ιοιό.σΠι ό. !ιδικο 
ασκ 

Ι.ΠΜέεί ΜΗΜπε!κ ιι€μΜ1εμοέμΕ Εδώ! 5 ΤΜ 
.. 33 

Μέύ- ό! κόψω·ω ο μει»Η ωει·ιιιεΗκόι·Ιιέι 
ΜΜΕ 

Μ" Ι843-Η πω., υωο!›., έκ πιστευα». 
ΜΐΜΡϋΜΗΠ ; ι”. Μει::πιει· εε!ὑι!-οι·νυε 

ΠϋνΜ έ!!εΗΜόεε Μ Ι84ἶΞ-ἱ!κ Μεο|ιιΞ 

Μ" τα Μ. Κ. ε3·γειωσι υεΜἔε2ἱ μπ-ωιάμεω" 
ε|ϋἰοτᾶυΗ !εύι·εωιεΕπε!η Μ; Κονέω16!. 

έτ 

Τεμα"ΜΜΗ Κίἱι!έπεΕ π πιο. Π. εεμ1επι ΜΑΜ 
μπἱ Βόι·οτΙό_ΜΒόΙ; ί. Βιι!ιωπι μι; πι· Μιδ 
Μέειιἰ Μιί.ιι Κῦπ!ἱ Με Κονέοι 8οΙ›εε!χέιι 
Ι--εδ [δικα Α ΜΙ: ἔἱἱππιἰἱΜἱτω εΠιι 
@Μια 

ΗμαΜε Π-Πε Ιεϋι!έα, ΒόΒείμο!γ Ηρ!ϋπή 
ΜΙεΙ ΜΕΝ ἔγόΒγἰὶν·κ (!ειΐι·ή:ιε!)...... 

Ω! 

Π!! 

Π!! 

Μό 

 

δ!! 

δ!! 

Μ! 

Βιισ:ιι6, ειιι|›ο!‹:π-:ιιεἔγεἱ ί. Ιϋοι·νοι, ι 
.ωω-εωωιε Βγιι!εοι·Ι6 οι·τοαΜΙ..... ΝΒ, 

Βιιι·υνέΕεΙε!ε κι Ιιἰειιιητ Κάτω ΜΜι!ιιιπέω 
Κ6ι·ίϊΙ; Π”. Η'ει8πει· Μπι». με:Η “Μεστ 

Ιό οι·νου!ύ! ΙῇιιΙ›Ι›-Κοι·ἱ Μρει:ΗΜ.σΚ ε: άΙ!κόΙ:ΜεΙε Ιώ 
ι·ἱΗ; Μ; Ατύιηἱ Ι.ε_ἱοπ , πι. Κ. εεγεΕεπι. 

 

ΜΒ. ωπότ!ύ| Ημι·ιω:Ηεόι·- έ: δμί8"Μιί Βιμ. εἔχει λύτ 
«πωκ «ώ !μίω·εωει·εΙε Εδώ! οι μ. ἔχει· 
ιιικΠόι·Ιιέ:Μπη ΙΝ. Κπι·ύοποιηἱ Μπα: π· 

ες66οι·νοε16Ι Ι. Πϋιπδ!κότ ΕμιιΜι: Η, Α Κέιιοπιι τέ$ΜιΒγι:Η άι Μή· 
: - μειΜπσ!εή Μπιιιό!Μιι ίι!εε!πόι·οΚΜιιι .......... .. 

'Εάι·οιο. 

ΙτεΞιι0ιιἱ Κεεσ·ι·ἱὶ Με νἱιο|‹; - 8ο!ιοεμί!ϋΙ 
ΜΜίω, ή μόεγεεει· “ΜΜΕ έε Μπένι 

εΠα:ιι; -- Βο:!ιοερϊΙδΙ Μ; Ηι·ἰἰιΔΜιΙιΙ μετα: π. Ι». ο". Κ", εΠειι .... .. 
Ριἰτἱιἰ ]εμμέΒε!κ; Μ: ΡΙόπΕύ!...... ·Ι39 02, 

. θ. 
.ΠιιιΚονἱυ!ι πέιΙοκ-ιιὰνιιι·ἱ 

   
 

3[οημιΠοιιι....... 

Αμποι·ΜπάΕ ; Μ: 
   
 

σι·νουΙό!...................................,.... θ! . ΜΒ· 

Α ιιέιιιι:Β οττοιιο!ε έ. ΙετωιέιιεΙ-νία";έ!όΚ 
Με μ6ιεω ω. Νεπᾶίινἰο!ιωἱ .... .. 93 . 

Τέ5ι·αΙ6Ικ ιιωιώμἱ ιιιιρΙοπιΜΙ; Ρι·. Μπα" .... .. 
ΡϋΙειόΙἱΙόε ιι πωμω· οι·νοε-ἱι·6Μιοι; Π”. 

1ειιΚονἰο|ι, υιιἰιἱοτ-ιιιὶνιιτἰ οι·νοιπόΙ 1ει€χιεΙοϊ ο 8γετιιιεΙιεΕ ρ¦ιμἱοιιἱ πενε!όπ 
ΜΗἱΠ; £ῖ¦ιηἱΙΙἱ-Ηοιιοι·ύ η1άη.___"Μ_Μ____ 

   
 

  
 

229   
 

Σ!!! 

286 

-!0 

Θ! 

43 

Η? 

Η!) 

Π” 

Η)! 

Η? 

Μ!! 

2ΙΟ 



3θ8 Τοττ.εΙοιπ. 

Μη». 

.ΜΗ.Βέ'|ε Το1οιι-ιιιοΒο οι·ι·υωιωιΕΜΕκάΜ.ιοι 209 
:ιιιέ4γ Μώιι6 νωπά: ΜΜΜ σι·νικέ ρωτώ 
ωκΒΒόΙ; Βι·.νέποιήΜΙ ................................. .. 29! 

μἔυ!.ὅπ!οἰπι Μίτσ.κ!ιΕ ε!διάέει:Ξ; εΙΙειιι«Ή έ: 
νἑἀοΪιιιεπίἱἱ; Μ· Βοο!ιΜΗΜύΙ 

0ι·τοεἱ ό!ε!ι·ιήιοΕ. Ι.δοΙιπ Ηω.ιω·_ 

    
 

ιονοΙοιό:ιοΜ. Μαι. -- 5. 

Νέα. -- πω.. 
  
 

Β+·Ι·!ἰ". -- Ρι·.Βοι·ωτ. .. Μ, 95 

νω-..ω. ο· ΠΠ. Μπα” (ι.6.-..μ...ι) ........ ζ. ΜΕ 
Βψι·έσεω. - ΙΙι·.Βασέύ..... ·!ῦ   

 

Μ): Ώ5 .... π. ... Δ: = ἔ Ο - .. ρ   
 

Π $ε!ιιοἔετεπεἔ·. ·. . 

0ι·σεΜπ. -- Μ: Υιἱὶιιοη· Μκήεσι. - ΙΙι·.ΒΜεο!ιω· 0.3 
Πι·οιΗΠιιιιι 5 !ιδειγνΙιιιιιοτ0οΜεΞποΜ. 

Με ηιυεἰε|Ιο Ρεί!ιοΙοξΛε π. 'Ι!ιοτιη;Μ ει!. τ. 

  
 

Μ: Γεν! Γιπιι€ιιΜ κι!. -- Μι·_ Νέα .......... .. 47 
Με Κι·ΜΗΜΙιιι Με 0Μ·ε: πω! Μπιτ Β· 

ΜΜΙιιιιΕ> ω1. ν. Μ, Ωω! ω!. ΙΜ. 48 
Με Ειιἔειιοειι Με!. το" Ε”. Ρ”. ¦ίδ:Η - 

ν ω.. ε.. .ω 
ΝέΕιέιιγ ιῖ_ἱπΜ› _Μω: ιπιιιιΜΕ ι·ὅνἱιΙ 8Μεοεπι 

"Με 48 

ΝέΠιόπη πό ΝΙα·έχεήιοπ έοι<ένπΔγνἱΜεἰΜἰ; 
ΜΗΝ $Το;;ιιΕο Ι.:ι_ἱοε κά. - Μι: ΙΙΙόε Μ! 

ΝέΜάιη π1σμοι· ιιιιιιιΠω ι·ϋνἱι! ιιιοΒουιι!ί16:α·. Μ) 
ΜΜΜ Μπεί!ιίε ΙδτνέυηωιέΕἱ οι·ι·οεοΕΜΕ 

Κι·ε·υπιιΜΙει· Κείι·ο!γ Ι'δοι·νοε!ύ! - ΜΗ. τ. θ!! 
Με ἔιιΗἱἔε Βγιοτ:Με "Μ ι:ι:ΙΜ·ι· Μι·ιη›Μο 

Μι· Μ:Βει· ν. Βι·. Παππά - Μι: Μ-τ·, 201 
Ί.υ!ιι·Μιο!ι α!. ΗεΒΜ.Βδ-Ω Β Ηο:Μιιιυιιειι ν. 

ΚΚ. Μίεν:Ιε ει". Ή--π--γ .............. ............ .. ω. 
Μ ο :ετ Βι·. Α.; Ι.εΜ·ωω!ι ι!.θειιώΙεο!ι!υ 

ΜαπΜιεἰΩοπ Με; Π*εἰΙ›εε; Μ:: Μ.Β....... ?ΜΙ 
Κ οι:!ι ΕΠ. Ε. 8.; ΑΜιιιιιιΙΙιΜἔ Μου· ΝΗΜ 

ι·ει!ιμιο!Ιειι πω! ΒεεοΙιι·εἰΙ›υιιΒ "ΝΤ Μπεν. 
ιπ:Μι. ΙΗΜετ "Μ θεειιππΙΜ·ιιιιιιοπ ω. 

Μι·. Πι: Ή, ...Π 

Πιι06ιο€οΕ, ώι·ειιΙ:Μο!ι. 

Α Βιπ!ερειΗ οι·νοο-οΒγοεΠ|ε!ιιε!ε ἱἰΙέευἱ, - 
Ι8-Ιδ-Μ Οεω!.ει· έ: Ν0νεπιιΒε1·ΒΝι -Ιθ 

Ι8δ2-Μ Βου. Ιδ-έιι Η 3ι-έπ Ηιι·ΙοΙΙ Μέ 

.... ...    
 

 

-Ηιιυιι!›ιιι·;;... 

ω, ω, α; 

  
 

Επι.. 

]844-Κί ΜΑΝ. "ΡΜ ιι 3|.··λέπι Ε. ἱὶ. 1.00 
)844-Η ιωω-. Ιδ-Μπ «έ. 29·Ιώιι Ε. δ... ΙδΣΕ 
Ι844-Μ -ΗΜ2. Πι-έιι θ. ω! 
ἱδἑ-ἱ-Μ 1ρΠ|. Ι-έπ !. Σ" 
Ι8Η.-Η ΜΜΕ !ό-έιι έκ 30-Ιώπι 8. Π. .......... .. 262 

“ω σκοπιύ1ηνΠε ό! υ·ιοΒγωι ΕιδιΜκιοΕ. 
Μ οι ἔ χ ει τ ο π· ε κ ά ε; ΗΜ Η). ΠΠ). Ιδ3,20% 253 
ΒυθήΡ8 (Βάσει: τοιωἔ μ) δ!) 
ΜΜΜ (Πειτε νιιοεμο) ...... 
Ἑπἔ)·!›ιἰιιμι (ΜΜΙιΜάι·ωη& ε) 

               
 

  
 

.€|'Υἰ|_.,... ΟΙοι·ι·ΜΙιουπάμ Ρεαλ: (Το!ιιιι Νικ” μ 
Πισω ΡϋΜιέι· (Το!π.ι νιιι«Έ·)·υ) 

Η τι! ό! 3- ο τε κό ΚοΙοενΜ .. 

  
 

Α ιι ο ι € Η ει. Με»... 
   

 

Εω·Ιε!πιθ|.................................. . Πτέι·ι 
 ιμί.·ιΡ ιεί·ιάΡ  ..
Ρ ο τ· ο ει π Μ ο π. ΒοτΙἰιι 

Ποιοι ο" Μ·υ:ει·ιι ........... .. 

Μηἰπι Μ! 
Β ει] ο 1· Η ο ιι - Ει·Ιειι;;8:ι. 

  
 

Πι:ΗΜΒιιιΉ . 
Ε' ι· ει ιι Κ 9' ιι ι· τ Μ. Μ. ................... 

ΠοΜΙυἰπ... 

ΟΙειει!ιοπ @απο   
 

Ρ ι· ει ιι ο ι Μ ο ιι Ρέι·ἱ8................. 

       
 

  
 

   

  
 

.Η π δ! Ε ιι ΒΜιιΜιιιΉ........ . 
0 ι· ο ε ι Η ο ιι Βοη›:ιΙ,_, ΙΟΙ 
ΡόΙ€ι·νέι· ................... .................................................. .. Π! 
Η σ: Ι ἔ ιι Η ο ιι Βι·ἱὶεεεΙ .. Π»! 
ΤϋτόΚ!ιοπ.. .... .. Μ) 
1ιι€ει!οιιιΚέι·66εεΚ ω! 
Νγἱ|νέιιἰΙέε . ω. ιέ..ωι..ι ιοι 
-Ν)Ήε!Κο2Μ ; ΙΝ. Κιιι·ιἰοεοιηἰ16Ι Π)! 
Χόπιμ|χ εΖετΙεεΔιιΩίὶἱ _ξεε€μέ|ιε!κ Η)! 
ΒιιΙικεσι πεϋόειἱ εΙὸιιὰἀεεἱ..... ......... .. Ν? 
0ι·τοι-ἱι·οιΜΙιιιἱ ή]ιΙοιιειί€0|ε ...... .. . Η)! 

ΣΗ 
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