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Μπα κ6ιιϋι.ΜΕΝΥΕκ κ62τ ΗΑε2ΝοεΑΒΒ ΜΑοΥΑιι
οιιε2ΑοΒΑΝ Α° ΗΑε2οΝΒΕ:ιι Α' τίυω.ΙυοΝ κΒΖΒιιΞε
ΝΕ1. ? 'ε ικειι.γικ ΗΑεεοΝΒΒιιι ι&gt;.εΝυε2ειι νοιΝΑ ΗοΝι
νιεεοΝΥΑΙΝκ κϋεϋπ ι.Βοο2ιπεεεΒ0Βυ

Α· Μ. οΑ2ι1. ΒοπεΠωεΤ
ΑΣΤΑ!.

Κ0820ΒΠ20ΤΤ Μι.τ.«ΜυΝκΑ.
ΙΚΤΑ

Ααο·τι:ι.ι:κι Βσ.1Απονισε @Μπα
8ΑΒ05 »απανω ·τΑΒ1.ΑΒι1ιό 'ε .10ε:ΑοΒιιιΦοεοε, Α· ι»ωοΥΑι: 0Α211Λελοι
ιιοτωεϋωετ ιιι:Νειιεε, Α· Μαι, ινιοιινΑ· 5:ιω::ωι , ετΑπ:ιι, ννϋε·τ1εισι

ΜΜΜ, 'ε Μοε:κνΑι οΜειΑε.#.οι τΑεεΑεΑοοε ωενε:ι.ιπό που..
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ΒΙϋεπὡΒ

. Α' 5.ΙειΒγειτ ΟειιάειεἐΒἱ ΕΒγοεϋΙοτοτ ιιειΒγτέειΙ›οιι ω
ειἐΒΙ›ἱι·τοΚοεοΕ Εόροινεπ, ειι τοΙῇοε ευωαωπ Μήει “οει νοει
ΙοεεΒοποΙ:, πιοΙΙγοΙ ει' Μοι·ιιΙιά:άει τϋΙεο· εε 1ιόροεεε8ΜεΞειγ οΙΙο
1ιεΙ›οιι ει:άπγτειΙειπύΙ υει&quot; τοήοάοΙ:πϋ Ι:ΜοΕοΕ ΚοιοΙεεο ΜΒ
'ε ειιτιι6οιάτ Μή8 υΜε εποπ ::οΙιειοε8οΚποΚ, εε ειΙαειάάΙγοΚ·
υΜε, ωοΙΙγοΙα ει' τιιΙεψΙοποε εεήάτ ΙοΙϋΒγοΙΙιοτ.έεἱ τοΙποτεόΒόΙ:
£ϋΗΠιιιιιΙό ]όειάΒοΚοπ ει' τϋΚεΙοτοε, &quot;Η ΙομΙέπε ΗΙϋ Η·
ΙιειοιπάΙΙιειτάετ 8άιοΒέΕ. - Βάι· ιπἱΗγ ε2οτοροι ]άτο2Πτ Η ο'
τόειΒοπ ει' ρόπ1- εε πόρτοΙοπποεΒ, ει' ΕοτοεΚοιάόε, ἱμιτ, εε

1ιάνοΙιεόΒ Μάιιγει; ιιιέΒἱε ει' Ι›ειῇοΕ οεἔγΙΙι ΙοΒΕϋΜ»Μο πιειΒει ει'
11ει8 γ τ ο η οε οΙοιιι ιπειι·ειά. Πο ΜΙ οι πιάοιιττ ἱε οΙδίοι·άύΙ;
8.2 ειφεΙ ειτἱετοετειτἱεἱπειΕ ειἱιιτο τϋιιιότάοΙ: ει' ΙϋΙάΙ›ἱι·ιοΙ‹ει, πο::·
Μπι ΜνοιάοΙοιπ π. 20- 30 “ειιτει ιιειΒγοΙ›Ι› οεΝε ο&quot; ΜΜΜ
ο&quot;, ιιιἱιιΗιοιιἱ Μ” Ι›ἱτιοΙωἱιιΚ οΒγοΒγ ΙιοΙάῇάτειῇιιτιιἱ ειοΕοττ;

άο ει: οι·ειάΒΙοΒνἱτάΒιὁΙ›Ι› ΕοτοεΙ:οιάεεο, ειάω:εΙαπ Βγάτειἱ ,ε

τιιΙεἑιΒοε εεριοεεεΒο εε ίοΒγειειτάεει άειειεἔιι·ει κ. ΜΗΙ Εονο
εοΙ›Ιιοτ Μπει οα ἱε ει' ιιοΒγοΙ›Ι› ]όειάε;, Μι ειρτὐΙ›Ι› ι·όειΙο
ΙοΚΙ›οιι @γω ΜειοιιΜετΙδΚ ΜαιΙ 11οιιι ΕοιοΙιο1υεΚ. - Με»
Μι ει' τιιΙει]άοιιοε ΙιειιάπΕΜιιι Η ειπιιγἱτει τειΒειειΚοΔΠι Μι·τοΙώ
Ιιοι,ΙιοΒγ ἱιιΙώΜ› υόΙΕϋΙΙ3ιτ ει' ]ϋνοιάοΙοπ:π επιροι·οιΙάετ, ιιιΕπτεοιιι
ΒοΒγ]ύειέ8εΜ ΜΗΜΙΙγ Με τόειέτδΙ ωοΒνάΙπόΙζ; ειι: ει' Κέτάεε

ΜΜΜ: 1ιο:π τειΙάΙΙιειτιιάειΕ-ο ΙιειιάπΚΙ›ειιι ἱε Κόιόριιτειτ, ιποΙΙγ
ει' ΙιϊττοΕοε::ειΙ: ει' τιιΙειῇάοιιἱ @μτ πιο8ωοπτοπε, 'ε ιιιεΒἱε τοιι
@Μει ῇϋνοάοΙιπότ ἱΙΙϋ ειτόπ;Ιπιπ οιιιοΙπό. νειΙΙ)οπ , οΒγει(›
νειΙ, ει' Μει ο Ζοε Ι› ε Η ι·οιιάειοτ, ιιιοΙΙγιιοΚ οάιΗ8 ΜειΒγετ·

οταιαΒ οεειΚ ατυγόΕ-οΙάειΙάτ τειιιιιΙα ἱ8111ετΙιἱ, πεπι νοΒιει·ο
Εέροε ΙιειιαυΙεΙ›ειπ ἱα ωωα ει' ειιΙειῇάοιιοετει, πάιιά ει, ετατιιετα
πόινο ιιΒγαιιειιοιι ωτότοιιιόυγεΚοτ Μόιπἱ «Μ, ιιιεΙΙγοΚοτ ειπ·
πω; ΝειΒγ-Βι·ἱιαιιιιἱει Κϋ5ιϋ1ι? - νειΒγ ω” οπξςγοιάϋΙ αειῇαι

νειΒγ τἱειτἱ ΙαοιοΙέα απεΙΙεπ ΙοΙιοτ-ο ΜΜΜ θα ιιγιιΒοάτει, ιω
1οΚοα ΙιειιαιιΜειιιθ

Ε' ΚέιαόεοΙο:ιεΙ: ΕουιοεαάΒει, 'α τοτ]οιάοΙωοαϋ Μαιάμ
ἱπΙοιειΙε ΜαΚ, ε6τΞ τϋΜυιγἱτει ΙιειιιγειτΙό ῇϋνοάοΙιπο, Έ ειι εα·
ωΙ οτοσΙϋ ετἔιτιιε€ειιάειεαΒἱ τοτειυοα νοαιτοαόΒ οΙόΒΒό ημι
ιοΙῇαΙ: &quot;Πω ει' Μ. (πω. Β;γοεϋΙοτ ειΜαοΙἱ Ιιειτα:οιειτατ, πιοΙΙγ
ιιέΙΕοανει ειι Ι84ΙάἱΜ ιιγαι·ἱ Εόι8·γἱ1Ιέεόπ Ιθ0 ειτειπγ]ιιτα··
Ιοι:π ιιιοΙΙοτι ει' οιἱιιΠειροπ οΙνειαΙιεισό Κότάόατ Κιτϋιό.

Δι ΒΒγοεἱΠετ Ι842ιΗΙ‹ ένι ΕόιΒγἱΠόαέιΒ ει.,Κἱτϋιϋα
ΙατΒγϋειπ Ι:ϋνοτΚοιδ ῇεΙιΒόΙ: ειΙειτ£ πιέΒγ ίοΙεΙοτ ότΕοιοττ:
- · 1. Α' ΙϋΙάιιάνοΙέε ειιοπ οιιιΙδ, ιιιοΙΙγ ει'Βειιατ £αρΙαΙῇει;
ΜΜΜ ίοΙ:ϋαιποΕ Ροτύ Ι›έιπγαἱ Έ ΚΗιοεοἱ.

2. Α, νειΙὐααΒοα αιαπτύνοτϋ πειταω οαοΚέΙγ ιιΒγειιι , Με
ειιέττ Εοταπτοαιιι πιοΒνοτϋ.
3. ΕΙυΕ 'α όΒιἱ ΙιειΒγιιἱ.

Μ έ!. Α' πωπω ΒειιάειεαΒ, 'α ει:πιειΚ .ϋ5νοιάοΙ:πο ειι οτοιαΒ
άύΙΙότόιιοΙ: ΙοΒΜιτοεειΜα ειΙειρῇει.
Β' ράΙγει ιιιιιυΚαΕ ιαωιωα. Οεειρό Βα.ΜοΙ, Βεπ

τόάγ Ιατναιι, έα ΚΙειιι ι άΙ Μπε ΙιειιαιιΚΠειἱ ναΙειαιιειαειΚ;
ΜΙ: ἱα ει, ΙοίοΙγτ πγάτἱ ΒόιΒγϋΙέαι·ο .ήεΙοιιτόαϋΙ:οτ Ιιοειάναε,
ει' Ι:οαιοι·έι:, ειι οΙεϋαόΒοτ,ει° ΕΜΗ‹ αιέ.ιιιύ ΜοΙοτιιοΚ πόΙιόΙι;

'α ΙοΙΙ›οπὶει1νεἱυ ει, εποτιδπιονέΕ τοῇτϋ .ῇοΙιΒιἐα ΙονέΙΚο, Μπ
ϋ:όιιιι·ο 'ε ει' ραΙγειιιιιιιιΚει αοοεότ ιιάιι$οΒγ τειιιιΞαἱ:ύΙειΒ ιηἱΙ
να.ιιιιΙτ ει, άοτόΚ ειοτιδ πονο.

Νε:π ειΙὑΙ1τ1ειτΠΙοτνὲυ, 'α 1και ο' ΙιοΙγτο τειττοιναυ ει'
αιιιεΚαιιειΙε τέειΙοεοω ωομιόΙέεο, αΜοιι Ντ ει, ΙιοΙγοττ ει'
»Μια νεϊΙειειιιιιαυγ οΒγΠ·: ]οΙοε τ:ει8Μυει!:, Μ Μπιτ £ϋΙ›Ι› ατο

κ

άειΙιιιοΕ ΙιειειοιιΙιειΙδιο ο' ιετΒγΙιοιι ιειιιοιοιοε ΠειεειΙειτἱ πειρ
ιιιιειττοΙ Μι, ΚϋΙόιι Ι›οιιγιιῇτοττ νεΙοιιιέιιγο :

,,ΒΜι, ε? ε?πί ειιέςειιι!&quot; -· υιε:· ο, .ἱοΙειὑ ειι εικτοιι
ιιοΚ ;ιοΙειεινει; πω&quot;, εΒιἱ, εε εΙιιι ΙιοΒγιιἱ ο' τει8·γιιοιι ει' Μ
ιοΙειεεε; -- ε' ιιιιιιιΚει οΙοειιεεει ΝώΒ Μιοιηιι]ει, ΜεΒγ ει
1ε.:·ΒγιιοΕ οιεΒειιεεειι εε ιιοΙιειοεΒοι ιιοιιιεεειΚ οΙ ιιοιιι ΜΗΠ
ιεΚ ει·τοΚοιε ει· ΠΒγοΒιιετ, Ιιοιιοιιι εΙτοΙει ειιοιι ΚοιιιοΙγ εε
εεε οΜειΙιι νιιοΒεΙειτ εε νοιιοαειΚ, ιιιοΙΙγ οΒγοιάϋΙ Κεροε ειει
!ιειτοεεεΒοι, ιοιιάοτ, εε εεειοίϋΒΒεετ ΜΜΜ.
,

ΕιΒγοΙοιιιιιιοΙ ίοΒτοιιι ει, ιιιιιιιΚει οΙοιειιοΚ οΙνειεεεεΒοι,
εε ει' ΙοΒιιοΠοΙι!ι ιιιοΒοΙεΒοεεεεοΙ, ,ε ει' ΙοΒ!ιιιι€6Μ Μπο
ΙοτΙοΙ ειι οΙδπτοιιι ιοιιιοιοτΙοιι ειοι·ιε Με, τοτι-οιιι Μ, νεΒε
Ιιοι ειιτειι, ΚοιοιιιΙ›ϋΙ. -- ια Ι:ιιόιιϋ Ιοιιιιεειοτι εει, ει·ο1τεεε·.
ιειρειειτοΙεε εε νεΙο8·ειτοιτ εΙνειεοττεεΒ οΒγοεἱινο νειοΙ Ιε·ειι ιιΒγοιι , Μ&quot; Μπτ ο&quot; ειΠαΚοΙ ει, ίαιιιΕοιΒε πειΒγΙιοι
ιιιεινο ι·ϋνιάοΜιιιοΚ, ειπεοα οι” ιιιεειΙιειτ ι·εειΙοτοεΙιιιοΚ, οΙ
Ιιοτει·οιεΙιΙιιιειΚ, εε οΙΙγ οιιιιγιι·ει ΜιοποττιιοΚ εΙιειῇτοιιειιι, Μ”
ει, ΙιειειοιιΙιει·ι ιοιιάειοι· ει' ΠειτοΙτ ειοιιε εΙτοΙ οΙὅειάοα Ιώ

ιϋΙιιιειιγοΚΙ›οιι οΙΙοιιεΙΙΙιοιειιΙειι ΒγειοΙιιιοτ νινῇοιι ει.
Ε., ιιιοΙΙεΚοε οΙδειεεει ΙιεΙόιιΙιεεΒοΙ‹ Κειτοιιι εε ειοι·ιε
ει· Μπι ειιοιιΙιοιι ιιγἱΙνειι εεειΚ ειι οΒγειιιεεΒοΚ Ι(ϋΙϋιιεεΒε·
ΜΗ, νειι” ροόη οιιιο Ιο!ιοτοιΙοιιεεΒΙ›ὅΙ ειειιιιοιιιοΚ, νειΙει
ιιιοΙΙγ ιιοΒγιοιιτοεεεΒύ ιει8γειι , ιϋνΜ Με ειΙειτι, οΙϋοιάεε το
ΚιιιτοτεΒειι ιε οιιιιγἱιει Μιιιοι·ιτοιιι, εε ΚιΕοτοΕἱτοιιι , Ιιοε;γ
οΙεπο ιιιἱιιάοιι νεΒγ εε εΙιοῇτεε οΒιειιιιιΙ]οιι.
Μἱ ει, άεΙοε ΙειιγοΒετ ἱΙΙοτἱ,. Ιιειοιιι ιϋνΜ εειιονετοΠ;
νειΒγοΚ Νάτοι· ιαιιιἱ. - ΒΙδειει· ειι ιι.ϋειΙιΙι ιιϋνειιγοιι ιε ιιιιι

τειτιιοΚ ΙοΒειΙεΙιΙι οΒε, αο ΙειιγοΒοε τϋινειιγι, ιιιοΙΙγ ει, Μει
ειοιι!ιει·οε ιμιι·τεΙ ΒοιιάοεΕοάοτι; τ. 5., ειι 1840άι::ι 22άιΕ

Μ&quot;. ειιΜι 37. Με ιιιοΙΙγ ει' τϋινειιγ οΙϋττ ῇι'ι ΙεΙοΚΙιοΙ Μι
τϋιτ, 'ε ειιιιιοΚ ειΙΚοτεεει ιιτειι ιιΒγοιιειιοιι τόι·νειιγΙ›αι Ιοιιι

οιδιάιέεοΜωΙ Ι:ϋτοιιάδ ιιιιειοιιιιότοο αιοι·ιδάόεοΚοτ ιιιέΒ οΜΜ
οεοιέΙιοιι Η ίοιιιειιτιιτιιἱ ι·οιιάοιι. Μάεοάειοι· οτι, ΜΙ Μπου

Ιιόι·ι εποιιδάέετ, Μπι (Με ει, ιιιιοιοιιιιιιιι τόειοε Μπι) Μά
ειιΙ ιιιαιι·ιιιιιι ρ6τοΒιἱ; Με τιιιτοιιι ιΒαι ωΒγ ιοΚιιιτοτοι @άο
άοιιιοΙ ειι, Μ&quot;, Μ. ιιιιιιτ όι·τοΚοιδ πι· ιε ιιιοιιάιει, οι” ΙιοΙιτοε,
έε ιιιἱιιά ει' Μέι :Με ΙοΙιοτίιΙοΒ ιιιιιοεἱτό Ιιειοιοιιϋότι ειοι
ιΜέο ιΒι-:ιι ποΒγ ίοΙειάάε , - οι” πιω ιιιιοιοιιιόειοε ΜΜ

νόΙ ιιιόΒ εοΜ:ιιΙ, άο κι” εοΚΙαιΙ ιιοΙιοιιοιιιι, 'ο ιιΒγειιι οιιγ
ιιγινεειΙ ιιωΙιοιιιιιιι ει' ιοΙιιΒγοΙόε ιε ει: ιΙΙγ ειοτιΜόε ροιιιοε

νόέτοιιιιιτάεά:·ιι, ιιιιιιτ ειι ο,Β·γ.ειοι·ιι Μειοιιιιέτι ειοιιδάέειιέΙ;
οΙΙγ ιιιιιιγιι·ει, ΙιοΒγ ει: οπόΙο πιο οεειΙτ ει' τιιμιειωΙτ ω6ιι
οιέ%ό ιειιιοι·τ ιιοΙιό:ιιέΒοΚ ιιιιΙειιιι:ει ειι ιΙΙγ ιἱειιι &quot;οτιδ
ιιέεοΚοι, ΙιάιιιιιΙΙγ Ιιιιοιιιοοιιιι ΙοΒγοιιοΚἱ5, ΚιναΙτ Ιοι]οάιοϋϋ
5ύε2ει8οΙιοιι, ]οΙοιιΙοΒ οοιιΚ ΚινέιοΙΚέροπ τοειι έε ιιγΠνάιι
ο2οιιιιιΙ πι @Με τιιΚέιι τοοιιάι Κινιιιοιδιτέ , Κινειο, Μει ει' πιει

Β·διοΙιΙι όε ιιιέποε2οΙι!ι Ι›ιιοάιιΙιιιειτ έε νάΙΙειΙειτι αιοΙιοιιιοτ, ειι

ιιΙιιροε τάι·Βγ- όε ιιιιιιιΙαι· (ιιιοιιάοιιι ιιΙειροε έε ιιοιιι άἱΙΙοωιιο
ίέΙο) ιειιιοι·οτοι, όε ιιιιιιιΙαιιιέΙι Βγειιιοι·Ιειιοτ νοεειιιιι τοΚιιιτοτ
Μ, ιιιοΙιγ ΠΙιτιόΙο εποιιδάόεοΕιιέΙ ιιοιιιοοιιΙ: ει' τἱεπ, σο 2.'
ιιιΙειῇάοιιοε ιόειέι·ϋΙ ἱε ιιιέ8 ιιιΕάΜι, ιιιιιιτ ει' ιιιιειοιιιιέποε
8ιοι·ιδάέαοΕιιέΙιιιοΒΜιτάιιιιιιιΚ, Μι ει' ιιειιοΙτ ειοι·ιϋ πι· κι
ΜΜΜ ,,έΙιιι όε έΙιιι Βιι€γ Μ&quot; ιιιοΒιιϋιοΙἱτοιιἱ Ειι·ει.ιιιέΚ

ει' Μπι - ΜΗώρ τόειοειτι Ιοειοιιι ρ: ο. ει' 8ειιάιι€ τοω
άοιιοε, ΜΜΚ ιιιιιιάοιι οΠόιι Ι:ιΚέροπόεο ιιιοΙΙοττ ια εκοι· οεοι·

Ιιοιι ιιΙιΒ Με: οΒγοιΙοιι ο8γειοι· (ικιΙύΙιιιιι ιιοιιι ιιιιΒγἱτοΚΙ)
οΙοΒοιιάδ ιοΒιιΒιιιι σιι ιριιτΙιοΙι ιιιιιιιιτει ι·οιτοττοΙιΙι τόιιγοιδι

(|αοίειπιέ) ΜΗΝ , - ιιιἱΚέρ ιόειοείτι ιιιοιιάοιιι δ ει' Ηειτοι; ει:
οι σΜειι οειΚόιΙϋπ ιεινιιαεοΙ: ΙιοεεόΙιοιι , Μι πω: (τειΒγιιΙ:
ω) ιδΚέρ ειΜιιιιι άΙΙειιιιιΕ, μα” δ όι·τοΙιιιοετοιιγόει:όεο Μειι
ει' ειάιιιοε ΙάΙιοε ι6επι8 όττέΚέτ έε ιϋνοσοΒιιότ, ΙιεΞιιοιιιποι
ιιιιιιγιι·ιι οιιιι-ιΙΙοθ - Μιι€Ιοει.·ο ια Πιοτνο ειι ό&quot; , ϋΒγοεεόΒ,

έιΙΙΙιειωοαπέΒ, Βει ει' τιιΙει!άοιιέε ει' ιἱειτπ ΜνοάοΙοιιιΒεΙ 1ειΙάιι

Ιιιιει ένω Κοι·οειτϋΙ νειΙειιιιοΙΙγ οΒοΚόΙγ ι·όειι Μ!! Ιο[ΚινάΙτ
ιιιιάδιι ο' ]εινἱώσι οειΕδιΙέεο ιιιιιΒιι ἱα πω· ! δ ι·ϋνιά ένοεε··
!ιότ Ε!νάιιι? ΜΙι. ΜΙι. - ΕΒγ ΜόνειΙ ει' (ἱε2τἱ ε2ά:1!'ιΙι οιιιιΚ
Μ»: ι·ιτΙαι οεοτΙιοιι ΙοΒιοι ΙιοΙγοιιοιιο ει' εοΕΕειΙ εΒγειοιίἱϋΒ
Βειειοιιϋέι·ιιοΚ. ΗΕ!:·!ΙΗΜΙ820ϊ τϋΕέΙοτοεοιι ιιιο,&lt;ζοι;;γοιοΕ ειΙ›Ιιιιιι,
ΜΒγ ιιάΙιιιιΚ Ι18.ε20υϋέτΙδΚ ιιιέΒ ΒιάιιγωιιειΚ, 'ε ειι·ιιιιγ επι
νειΕιιιιΚ απο” πω” ι·όειι ει2οΙπιτ, ιιιἱΚοτ ο:οΙτ ΕἱΕέροιέεότο
Μινει Μαι!! ιιτ ιιιοπ:Ι, ,ε ΝτιέΙ! ειπ, πιἱ! ει' μιιάειεάΒι Πειτ
νιεοΙδΚιιοΕ ΒιιειοιιΙιέτΙδΕΚό ά!νάΙιοικιτάοιι ίοΙδΙἱι·, ετ.ινοιιι

Ιιί!Ι νειιιιιιιΕ Εἱἱι·νει, ,ε οι ΜΜΜΕ ιιέιιιοΙΙγ ΜΒγ πι, Μ., ιάο!ο
(όε ο, ωΕἱιιΙοτΙιοιι ίοΙνιΙέΒοεἱινει) ιτοΙιιιι,16ιιιότάοΕ Βειιοιιιάτει
ίοι·άἱιΒιιτιιά; :Με νιΙέΒιοοιιιι Η ΚοΙΙ ιιιοιιάειιιιιιιΙε, έε ιἱειτάιι
ιιιοΒιιιιιτιιιιιιιιιΚ, ΒοΒγ οΙδΙ›Β ει, τιιΙειιάοιιοοιιειΙ: ιιιιι€έ.τ ει, Μ·
ειιιιιΙιόι·ι ι·οιιάειοι·ι·ο οΙ ΜεΙΙ ειέιιιιιι, ,τι οεειΚ ιιιιιτάιι Κθνπτ

Εειι!ίοιἱΚ ίοΕοιιΕἱιιι ει' Μπάοπ ιιιόι·εόΚοΙτ Κινάιιιιτιιτι!: ιιιοΒίο

ΙοΙϋ ΒιιειοιιΒότοεοΕιιοΕ οΙοΒαιάδ ε:ειιιισι.; σΜε πιἱ Π! άοΙοΒ, ιι,
ιιιοετπιιι νάΙΙειΙΚοπόΚ!αιΙ Μ, (εοιιΚ ιιΒγοεεέΒ όεῇὁ πειτοτ το

Βγο ει' νάΙειοιτάετ), εοΕΙ;ειΙ !;6Ι›Ι›ιο ΙοΒοι; ιιιειιιιιἱ,
ιιιιιιτ ει' ιιιΙειῇ @πιο ΚοποΙέεεοΙ, τοι·ιιιέειοτοεοιιιι' Βιοτ

ιδ πι· ΜαιΙ οΙϋειάοιτ ΒοΙγοιοτοΕϋοιι.&quot;
ΙΙΙγ ιιγΠειιΚοιέιε ιιιάιι, 'ε ει' πειω, τιιάοιιιάιιγίι ειοι·ιδ
ιι:·ιιιιΕ Κόιιοιιιοι·οτϋ ιιονο ΜΜΜ!! ει' ιιιιιιιΚάιιιιΕ σΜπιτ ΙιοΙέι·

τόΕότ, Μάι· ίοιιτοεεέΒΜ οΙδειι'ι Βγιιιιάιιτ ΒὅνοΙιΙ›οιι νιτιιιιιι

ΪεΙεεΙεΒεεΙἰ τιιττοιιι, - π: ότιιιΙιιιοεΙι €ειιάειΚϋ2όιυεέΒ'ε 1ΐί!ΙοΒ
ει' $ϋΙάΙιιι·τοΕοε ΙιϋΙ0ε ΠέΙοτέτο 'ε ωριπωωιω Ιιιιινέ.ιι, ει:
Με!! ράΙγειιιιιιιιΕό.ϋύΙ , ιιιειΙΙγοι ει' Μ. οπο. ΒΒγοεϋΙοι ο' Μι

τοτΒοιι ει' ω&quot; Ι:ϋ:6ιιεέΒιιοΚ έιτιιγιι]τιιιιι ειοι·οιιοεέε, - ειΙ
!τειΙιιιιιιάε ΜαιΙ ιιιοιδ έε ετάιιιε;;ειιάειΒάΒι ιοΙαιιιτοτΙιοιι ει::ηἱ
Βειειιιοι 6ε ιιγοτοεέΒοτ νοιιιιι, νει” ΙομΙάΒΙι ειιιιιγι νοω

τοεει€ιιιοι;ειόιιτοιέιιξιιεΙςΝιιιιιά!ε!.ι·6Ι έγδ2ϋάιι! ιιιο8η ιιιτιΙΙγ&gt;

ΜΙ: πιόΙτάιιγΙέιεει οΒγοάἱΠ ἱυιΠ:Ιιωά ειι Β;γοεϋΙοτοι οι ότάο
Με ράΙγειΙζότάέε ΜΜιόεότο, ,ε πιοΙΙγιιέΙ ΙοιιτοεΙ›, ,ε άΙοτΙ:ο
νέι€όΜ τάι·Βγειτ υυΒγοΙιΙ› £ϋΙάϋἱποεἱιιΚιιοΚ οΙιιιέΙΒοιάόοϋΙ
ειΙη; εΜάιιΙΙιειτυάυΚ.
Ροετο1ι οοτοΙ›. 20·Ιζάπ 1843.

Τϋο·:Μ .Ϊάσιο.ε,
υΜτ ει' Μ. Θειιά. ΒΒγιεεϋΙοτ
ΜοΙαιοΜι.

-
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Ταπ·Ια!οπι.

Ι. 5. Α' ρΑΙγειΚέι·άόειιοΕ ίδΜρ Μει,&lt;;γειτοτειίι€τει ιι6ινο ΕοιιΙοε &quot;Μει

ἔειιἀειείηςἱ τϋι·νόιιγο1 ύ) ειΙΚο:έιεΔΙιοι Μροε:, 'ει ει' ίοΙ:ΜΙειτ πε
Ιιέιεόςε.

Σ. 5. ΒΙο,&lt;;·επάϋ τϋι·νόιιγοΚ πεπι:6:ο Μει€γειτοι·ειάΒΒ;ιπ ει' ΜειοιιΜττε
Μπα

δ. 5. Α' ΙιειειοιιΒ6ι· ίο;;ιιΙωέπειΙι ιπε;Ιιειτό.τοιέιεει. ε:ιοΙΙγ ἱ6οἱ8Ιοιιἱ 'ο δώ
Ιώε ΜειοπΜι·το οειΙΗτ.

Α' Μτ ΙιειειοιιΜτἱ τοπιάειω· εΙΙοπ 'ε ΜεΙΙοί.Η ΗΜ.

Ψ'Ρ&gt; Ψ°Ψ' ΛιοΚιιειΚ εΙ6οάάεει, ιιιοΙΙγεΚιι6Ι @μει

επ ϋτϋΚϋε ΜποαΒότ Μει
ΜΜπι Μπι τπιιθ.εεοε . ΜΜΜ ροαΗε; ΙΧΙιιέ·γειτοτει:58τει ιι6ινε ποιο
ει!ΙωΙππποε.

θ. 5. ΕΜΠ όπεΚει6εποΚ σι: ἱάεἱἔΙοαἱ ΜειοιιΜέττε ειοτἱΙΚοιἀεει, 6ε
:ι' ΜΜΜε ΚϋνετοΝ ιἀτἔγ-τειι‹Ι.

'Ι. 5. Α: ἱἀεΞἔΙοιιἱ ΜετοιιΜι· Μοει 'ο :ποΙΙοΜ νἱΜ. :ι, εειῇἰιτ ,·;;οιάέιΙΚο
Με εΙΙοιιέϋεπι. ιιιἱιιάειι ε;γοε οεο$οΚ!ποπ ΜΜΜ ε€γ6ιιἱεὲἔοΚ

(ΙιισΙἱνἱιΙιιειΙ:ιεεοΚ) ροπ1οε ιυε;Ιειιιοτ6εόα ειΙορύΙ., σπ' ΜΜΜ, ΜΗ
οι6ι·: ει: εΙιιι6Ιε0 ($Ιιοοι·Ξει) ΜΜέ.ιιοε οΙνεἱ Η Ιεπιπ6πεκ Μινι.
8. 5. Α' Ιιο.ειοιιΜι· ιιιοΙΙετΗ οΚοΙτ.
θ. 5. ΕΙΙειο!κοΚ.

10. 'ξ. Α, ΙιἱΜε ΙιειειοπιΒὐτΙόεἱ ιιιύά·Κάι·οε ΜΜΜ ει, ΙοιυΜτιἰ-νοΙειιοιεἱ

ΒΜϊΙγεά;Βειπ. νωωιθκωιω ει πσπι ΜῇοΚ οι·νοεΙάε6.ι·:ι ει.ΒιιΙοπ
8ι·ϋΜε Μι·τε, 'ε επιποΚ ΙοἔιιῇειΒΒ οτεἀω6ιιγοΙ ει' ύϋΙεΜ οΙειει
τειττοωέιπγοΜπιπ.
ΙΙ. β. Μό; ειοιιοι·ύΙψ ΚΒνε1Μιω6ιιγώ ει' ΜειοιιΒ6τἱ ΜΜεΕι οΙι!πιτει
ΒοΗιεύιιΜι ΙιιΙιοιπϋΙιι6ροεοά656το ιι6ινο, ποπ οΙι0ΚΜιΚ ιωεωιε
οΙϋΜάεάνειΙ , ωοΙΙγεΚΜ5Ι ε' εἱτειΙιιιειε ίιΙΙειρο!; επάτωειιοπ. Οπω
ΙάεέιιειΙ( ιιεΙιόιεό;ο.

Π. 5. Όι·νεπάο8εε εΙ:ειιτΜε επιποΚ ειι Αιι€οΙ- 65 $Κ6τοτειάΒΒιιπ Κόνε
ιεπ Μειοι.Ι›Θτἱ ι·οΜειοτ ΚοπΙνει6 εΙΙπετε; :ι, ιπειεἱ €ειι4πεάμειΚ

ΙεἔιιῇειΙτΒ ΜπιιιΙειι·ιιΙ6 οΙδΙιειΙ:ιάΜει, ΜΜΜ; οι ιιτ6ΒΒΙ οι·ειάΒΜ:π.
:3. 5. Ρτειιιοιἱειοτειάἔἱ Β6τΙ6επιΜ; ιι€γ ειἱΜόπ .ςειιὐὰΙΚοἀεἐεΑ ιπἱιισ!εα
£ονἑιΙ›Μ οΙ6ΙιειΙ:.6έωάπει:ι ειΚειἀάΙγοι£ειτό9ει :ι' ΕϋΙσΙΙ›ἱι·τοΚ ΜΜι·Μειιι
εΙάειτοΒο!6.εει ΜΜΕ

Μ. 5. ΝἑπιοΙοτειὐἔἱ Μι·Ι6εωιΜ.

15. Β. ΜηγειτοτειέιέΙ Ι1ύΗέεπιΜ. ΙϋΚέρ ει' Βάιιεά,·;ΙεΔα, Θε ει' “ειει
ιποΙΙ6Ιιἱ ριιειίάΙ1οπ; ει, Κϋιἱιιι6ιεΙΙ ΙεινειΙπποΙΙ Μι·ΙεοειΜε ω6:ΙΙι;
ΡεΙεδ·επηγειτοτειέιζΙ πιει;άιοε Μιι:οπΜι·Ι65εΚ.

Μ. €. Δ' Βόι·ΙόεΙ Κϋτ6εοΙψοει ωο;Ι.ειτωιιά6 ΓδεΙν, 'ε ειι εΒΜΙ ίοΙγύ Κό
νοιΚειωόπγεΙα.
ισ. ;. Η:ισιοιιΒέι·Ι6εΙ ειοτι6Με ΧϋΙΘεο. Α' Μι· πιο8άΙΙερΙΙέιεέπειΚ Ιιι3Ιοεει.

8ιειΙπιά ΙΙ6ιΙιΒΙΙ &quot;πω· έιι·πει·έεΙ Ι›6ι·Ι›ο-εισΙέε. Α' ΙΙότΙιῦε ΙιοισΙεΙε ό;

Ιοι·Ιύεέύἔει. Α: έ.$νεττ .ςειισΙειεάἔΙ›έΙἱεΙ‹τϋΙ (μιάειε!η,;Ι ΚόειϋΙετεΚ

ΜΙ, ΜΜΜ Ιηε:τιιοΙιιέ) .Μό μια, 6ρϋΙεΙοΙ;.5ενΜεοΚ, 6ε τοπι
Ι6.εοΚ. (άο1ετΙοτει2Ι6Ιι). Αι ειπ,&lt;;οΙοΙι 6ν6οειΚϋιοἱΙι ει' ΙιότΒο·ωΙοττ
.ἱύειάἔοΙι οΙεονάιηΙΙό5θ.ιιειΙι €έιΙΙΑεέτει. ΟειοΙω πι· Μι·Ι65Ι ΜΜΜ

1:ιομιοεειειΒΒΙτ8ω.. Κειιιιοε Ιοτό 2έτειιΙ6Ιω (ΚΙο.ι.ιεεΙ) ειοι·οπεε6Ι
Ιω οεετοΙμ ΜΙ:οτίι ΜΜΜ οΙιοιοΙ: ΙάιτοΙμ Β6ι:ει·ΙποΙη 6ε εο.46ιά
εοΙ1, ἱἔειιεά·ες ειοΙ€άΙ$ειΙέιεΙ ΙιϋΙΙε68·εΚ Ιτέιιιτ. ΕτάϋΚ, ειϋΙΙό:Ιι Μει
ιιίιΙάεει. Ι7ΙειοιιτΙι6ι·Βο ειιΙάει·ει ΜΙι:ι:οΙιπειιέε.

18. 5. ΜΜΜ 6ε ειι·ι·6Ι ειω·Ιαποπιά6 Ιι·οιιυ3η. Α' Μι·Ια Μό 0ΙΙεΙ658.
ΑιιιιειΙ&lt;ι Μόε:6ΙΙεΙ ίεΙΙι0ιιίέεο.. Α' Ιιει520υΙιόΙ'Ιδ8ἱ @νοκ οΙ:ιαό5έτόΙ,
νειέςγ ει' ε20τειδάδΚ Ιιε.ιΙ:3Ιει οεε0.6τε ΒϋΙϋηΒϋιθΙ0€ ἱπΙύιΚΘΙΙὅ ΗΜ·
νέπγεΙ:. ΜεΙ5·ΙεπϊΜι·τοΙωεοΙι άΙΙειΙ ΙώΙ6ΜΕ Ιιιιειοιι-ϋότἱ εια·ι·ιΜ6
αεκ. Α' Με:ο:πΒ6ι·Ι6εΙ ε:ω·ε6ιΙ6ειιοΚ ΙΙΙ ο;γοιΙιο'Ι6ε ιι6ΙΜΙΙΙΙωΙγ

τΜέιω. Α' Μι·ΙοιΙ:Ιό νόμύΜεΚοι·Ι ειέιωνοΜε, 6.ΙωΙε3ε, 6ε Πει
ειεινό$οΙ.

.

ως ΡεΙεΙοτ π' ράΙ;ωΚ6ι·κΙ6ετε. Α' 1°οΙΙΙΙΙΙιοΙΙ οΙνεΚ ;γ6ιΚοι·ΙειιΜι τόπ
Ι6ιιεΙσ ΜΜΜ( ιιτ.ϋΙπιπι έιΙΙ6 ιιοΙιόιεόἔεΙι θε εΚειιΙέιΙμ.ιΙ
20. 5. ΤετνειοΙεΙι Η ειΚεισΙὰΙγοΙξ οΙΙιέιτΙτ:έι56τει. Α' πιοΒγειι·ετειέ€Ι ΙΔΑ
ειοιιΜτἱ ΙζϋΙ.όεοΚτε ιιέινε πονεπε2εε ΜΙ ροα: ειοτΙζειοίο.

.Ιοεγ26ε. Α' @Ιω 6τΙοΚει6εΙ›ω 6ι·Ιιι:εΙ: ΙιοΙά:ιΙι «και, ιιι:ιιἀειιϋπ ει'
ΜιιιεέιεΙ ΙιοΙΜΙυΙΙΚειΙ ωο;εἔ·γο:.ϋ οιιειτι·ΙειΙ :ϋ00 π6ἔγειϋ€ Μο

εεΙα έτί:εΙόιΙυοΙΙ, νειΙπωΙΜ ΚϋΙϋιιΒεπ Ιε ε' πίΙΙΙ.ιυΚ άΙνειΙοιό :πιει
ΙτΙειΙ υι6ττ6ΚεΚ 6ε ρειι€6 ρ6ιιιΙ6.ΙΙ.

Μ:|1_γ Ιπϋι·::ΙπΙ1όΙ1γοΕ!:ϋ2ϋιτ Ιε:ιεπαΙ1οεαΒΒ Ι:Ι:ιΒγ:·ιποι·
Μάδπκι1-ι ει' !::ιε2ο1:Βέπ πι' τιι1ει]άο1π !ποιο1όεΙ1ύΙ? -- 'ε
1:1ο11γ Βειε:ποΙ1Μππ ποΙ1άεεω· νοΙΙ1:: Βου: νπεποΙ1γιιππ!Κ
ΜΜΜ: ΙοεοκόΙεποπϋΒΒ?
π. 5.

. ΕΒγ οιιειέΒπει πωπω εσπυ ίοτπιοεειΒΒ ο' Εότάόε εΜπιτ Μει
ΒγυτοιιειέΒπο , ίόΕόρ ::ιοετ, υ:ἱ:Ιὅυ οΒγίοΙὅ! ο' ΒοιυΒε:υ ::'υιοιοι
ΒειιάέΙΕοάέε ἱε ει' πεειΙεΜέε ρέΙγό]έτει τέπη υιοΙΙγοιυ (πιγ σοπ:
πω: ει' ΙοΒ&amp;οεόι=οιιοεΒ Βιι:8όεέ8π8·ειΙ ἱιυάυΗυΕ πιε:Β, εΜε πάπ
ΜΙ όρου ο' ρἱΙΙειυειτΒπυ ει' 1πιοω-επ Βει:πά:ίΙ:1οάέε έωΙόΒεεππ πιωυ
οεειΕ ει: οευΒοιἱ όειεποΙπ πι' ποι·εππόειοτνιιοΒέΙεπ νόΒτοΙοιυ ::ιοιο]όιε
κοποιτ ΙοΒέ]ειΒΒ ΒέευυΙπππάό ωιέΒυέυγειἱτ 1υειΒέόπνε Ιοιυυἱ
εοιόυγου ἱρππΕοάἱΕ, πωπαυ ίόΙπόρ ΒοιυιπυΗΜυ πι' τόνόιυγ:ιοιόε

ΙοΒυ]ειΒΒ ]ότόΕοιυγ ῇεινίτιἱειεἱ Μτι: οΙΙγ ίοιπέεΒιι ἱΜΜΜ πυοΙΙγ
ΒόΙ.ειι, :πάμε ίοΙϋΒγοἱόε ::υοΙΙεΜ, εποΒπἱειτιιἱΙνευ 'ε ω·τὅεϋάνο
ΙοΒειοΒΒ νιπόΒιέεπυ ίο]ΙΒοϋΕ Η , ίοιυέ:: Βέυέευεόά ::υοΙΙαπ οΙ

ΙοιυΒου πΜε Μπάοπ εεινειυγοάέ:Βει έε τοιΙεειά:άεΒει μπω.
ΕΒγόΒιπέιυἐ ο' Εότω Ε6ιοΙοΒΒι ππιοΒνιιοΒέιέευ οειε.!π ειπ
πόΙ Βγὅ: ::υο8·, υεἱυτ π' πωπωἱ ΒιιιάέΙΙποάέετ ἱΙΙεετό ΕέπάόεοΕ
υειΒγοΒΒ τόπο, πεοΒγ πι' 1ποιού ΒοιάέΙΕιοάέε εω·]ωπι Εόι·όΒοιυ
ἱΒοπ Εονόε έτειΠἱυοε ειυΒέΙγ πω, 'ε όρου ΜΒΜ είΙΙ ό' ::ιοιοἱ
ΒειιάειεόΒ ΙοΒίὅΒΒ Πω, ΙιοΒγ οι οΒγόυπεέΒοΕοτ (Ι1:άἱνιάυειΠ
πέπτου) , υποΙΙγοΗποΙ οΒγοάϋΙ ίοΒΙπΙΕιοιἱΕ , ειιέευτειΙεευ υπόόοείτεί
ειιΠώειυ 'ε ΕϋπόιυΒεό!·ποἱΕΒοιυ ]όΙ ::υοΒιευεω·]ε, 'ε ειἱιιιοΙΙγ Ιάπ
ΙϋυίόΙο ΒπόιυγυΠποιυ πι' ΙοΒοιόΙειοπἄΒΒ οΙΙοιυειοιοΗιοΙ εο8·ἱτεου.
δοΙαι: ΙιειεοιυΙἱτ πι' εποιεύ ΒπιιάόΙΙ::οάέε ο' ποιάυΙο1Βου π';Πόπςγ
τοιιπεοι, ευοΙΙγυοΕ ΙιειεοιυΙόειυ υΠυάἱΒ ει' ΙοΒΕίιΙϋυΒίόΙο :Έγω
ειο::υέΙγάΕ ει' τέπ:ησεἱ, ΕάΕειοΕ ΒγειΕπιιυ ο:πόειοιυ Μ:ΙϋυΒόιό σΠοτ
Ι
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ιιιϋειω·οΙι·ο ιιΒγιιιιιιιου 8γό8·γε:οι·οΕ ει' ΙοΒοΙΙοιιΕοώΒΒοιι Βπτ
ιιιιΕ; 'ε όροιι οιιιιοΙ1 ιιιΒψΙοιιΜέΕ ί6Εόροιι ει' ΙοΒιιιι8·γοΒΒ ω

Μιιωτι'ί οι·νοεοΕ ιιιτ,ιιοΒγ ει' 8·γό8·γτιιιι Ηι]φοέι·α2εοπ έε θ'α|επ
ό“ι οΙΙγ Εονοεοτ ΒγοτειροάοΙ:; νειΙειιιιἱιιτ.ειι ιιΒγυονοιοπ ΏόΒγ
τοπάειοτοΕ ιιιιιΙΙόΕοιιγεέ,Βέτ ἱε, πιοΙΙγοΕ ΕόιίΠ Μέι· ει' ιιιἱ ΜόιιΕ
Μπι ἱε ειιιιιγἱ οιιγόειοπ οἱ ο8·γειιέεπτέιι ιΠνειτ ιπόά]έτει; νόΒτο
εοΕ ιιιιΒγ τιιάοιιιέυιγέ , άά οεειΙε ΙοΒἱιιΙσἱΒΒ πιιιειοΒέΙγοΕι·ει πο·
ι·Μ:οιό οι·νοεοΕ ε:οτοιιοεότἱοιι ΒγοΕοι·Ιειά εΠιοτότ, ιιιἱΒ 1ΜΗΘ
ΙὅΙ ιιόπιοΙΙγ Ια·ινοεοΒΒ τιιάοιιιέιιγέ εΙο ΒγειΕοι·ΙοττειΒΒ οινοε π'
εοΕ όνειΙι ΙοιοΙγω ειΙειττ πέ Βι:οττ 'ε ιιι.ἱιιάοιι- οτΕ6Ιοει έε τοι·ιιιό·
ποΗ ΒιἱΒέἱνι-ιΙ .βΙ- Μἱειιιοττ Βγειι·Ιό οιιιΒοι·τ 8γειΕι·ιιιι ΒέιιιιΠοπάό
νόιιεόΒιΒ ιοΙτο:ιΒειῇιι, όροιι ιἱΒγ, ιιιιιιτ ει' Βιι:ι!οιεέΒ ιιιοιιοιόιι ει'
οοιιρέιι ΗΙρειειΠΙΙόεΒόΙ οΕέΙτ, Η ]όπιιυ οπόνοΙ 'ε όρ ὅτ εἱπό
ΕόνοΙ π' ΒιοΙγ Ε6τίιΒιιόιιγΠιοι ΕόροετΙοΒροπτοεΒοπ οΙἱπΙόιοττ

ΒιτΙοΙωτ, ιιιόΒ ΜέτοιιάΙοΙτ τἱειΗ ΒοΙγοιοτΒοπ ἱε, ΒγειΕτειιι ΜΕ
ΙαιΙ ιιειΒγοβΒ ειΕοι·τοΙ οΙιΒιιιΒειψι , ιιιἱ ιι : ει' ε π έ :π ο ε Ε ἱ
ιιγοιιι1ΜοΜ ιιιιιιιΕέἱ Μτωτι πιοεπεπο ίϋΙάτὅΙ
άτέ8·έιι ΒοπειτοΜ Βει:άειεέ8·ι τιιιιέοεοε.
.
Ε' ΒειεοιιΜέε έΙτιιΙ ιιιοιιΒιιιι Εοτέιιτοοιιι ειΙαιτοΕ νειΙειιιιἱιι:

έτπιέΒιιπ ει' ιιιάοιιιέιιγιιιι!κ, ήΒγ ΕίιΠ6ιι6εοπ ει' ιιιω6ΒιιιάειεέΒ
τιιάοιιιέιιγε:οτιί ίοΙγτειτέεέιιειΕ πωΒγ ΒοοεόΒόΙ Ιονοιιιιἱ. δοιιΕἱ
εαπ ἱειιιοτϊ οἱ ιιιΕέΒΒ εΜπιτ έυ , ΒοΒγ ει' πιάοιιιέιιγ νΠέΒΠό ΗΕ
Ιγέ]ει ιιέΙΕίΠ, ειιιιιιιΕ ιιιοεπιιιἱ οιιιοΙΕοάόεόἱιω 'ε οι θα ΜΠΕε
ιιιοεεό·τόιοΙότο οπόΙπό ἱτέιιγέΒοι Εόροετ, ιιιόΒ αειΕ άΒγ πιω
Ιοι·εό,ν; ἱε, ειιιιιγἱνειΙ ἱιιΕέΒΒ ει' ιιιέι· οΒόειοπ τπάοιιιέυιγι·ιιιιΒΒιι
οιιιφΙΕοάοιτ ιιιοιὅΒιιιάοεέΒ ιιοιιι ΒγειτειροάΒιιτπόΕ , 'ε ει' Βοιι ιο·
νότει πιοω ]ιιΙΒΜιιιι π:ιοπ ροιοππτει , ιιιοΙΙγ ει' ΙΒΜ οΒγΠε ΙοΒέΙ
ιΜΜιΒΒ οι·ειέΒέΒιιιι πέ νέι·ιιΕοιιΕ; - ΜΜΜ εαπ ίέ]Ιει[ιει ἱιι
ΜΒΒ ιιιἱιιτ έυ , ΒοΒγ @Με όειτοΒοτεό8·ι'ί ἱί”]ιιἱιιΕ Ε6πϋΙ οΙΙγ Εο
νοεου ειέυ]έΕ ιιιιιΒοΕιιτ ει, ιιιοιόΒΜάέΙΕοάέε Βόνοιι ]ιιτιιιιπ:ιπό
οΕε:άτίι ίἱ:όεότο, ,ε ΕόειοΒΒοΕ οΙΙγ Μέρ ιοτιιιόε:οτἱ τοΙιοτοό
ΒοἱΕοτ τότνόιιγΙιιιιιιιε-ιιιιιιΕ ειόνονόυγοἱΒοιι ΒειεπειΙειιι οΙνοειτο
Βοιυιἱ : αΜε ιιιόΒἱε πο:π νόΙ1οιιι ΒιοΙγωΙοιιιιοΕ, ο' ρέΙγιι·Εόι·άόει·ο
ἱττ ίοΙοΙοτοιιιιιοΕ Μπάονόπι ιιιοΒοιιιΙίτιιἱ ο' ίο]τοΒοτόευάΕ πιιιΒέ
Μπι ιι'ιιιοιιοι ΒιιΜέ!Εο:ιέε ωι·ιιιόειοτόΒοπ Μιετό ιιοΙιέιεόΒοἱτ,
'ε οΙὅαε οΙιιόιόεόι·τ οεοάοιιιἱ ειι οιιιΒοτἱ Εοι·ΙόιοιιοΝεέΒ ειέιιιέτο,
ιιιοιΙγιιόΙ ΜΒνει ιοΙιοιωΙοιι π' Ιονο8·ότά, ΙόΜτο, ιιιιιιιΜιοι·ότο,

Σ:

'ε τό:εΙ‹ε ο::εέ:όΕε·ο 1εόινο ο:ειυυγἱπει :ε:::6υ::όιπό ε·σέειο!τ ΙιειιέιυΕ
πω:: Εϋ:όιυ:ό:ο ΙιοΙγ:εά:ἱ νιειουγειἱΕ:εειυ ἱε ο:Ιγ ρουιοεοιυ ἱεευοι
υἱ, ει' ππιουυγἱε·ο ίὅΕκόρ ο' Εότ::όε υεέεοι:ἱΕ ε·έειεέυοΕ ιο:.:οε ευοΒ
ίο]τόεο :όνέυυέ, Ιιο: οΒγέ:εἱι·όυτ ευἱυσ:οπε οει:ε εει:έτ τειρειεπτει
Μτἱ ἱεεπιοποτοΕτό: :ϊἱΒΒ, ευἱυτ::οΒ)τ οι ο' τέε·Βγ:εειυ :εί::όιυ:εοιυ
απυ ποθγ ειέυευεει: Πτ υιἱυσ:ου :εϋυγνο:εΒὅΙ Είι:6υ6εου ΜοΒγε::·
οτ·ειέΒ Ιιειειοιυ:εόττΙόει :άειοιυγειἱ ἱτέυτ παυ ἱΒοιυ :οΙιοτ ο:1ιι:υἱ.
2. 5.

ΜόΒ1εο:πόι::::ό Ιοειἱ π' ]ο:ου :ε:ἱ:γοΕότ::όε υεέ:πίο]τόεόι
ποιοτε Εεϋτίι:υεόιυγ, :ΜΒγ Ιιουἱ τότνόι:γοἱυ:ε ει' τόττνόιυγΙιοιόε τοπ
Β)πέι·όΙ ύΒγ ειό:νέυ εοιι1ιοἱ ειει:εέΙγο:αετ εοιυ :οΒ:ει:υει::π ευεε

εοΕ:εειυ, 'ε πιου Ειονόε ἱε, :υάΙΙγ 1802. όε 1807ε:ἱ:: σΜε Μεε
νε:Β , /οευ:εέυ οιιοει ποιυ::οΙιηόυγε·ο ειοιτίιΙιοιἱ:‹, πευοιΙγ π' Ιι::ειοιυ
::έι·:ότ πι' τιι:ει]ιΙουοε ε·όειόττὅ: ]6Ιιοτό ω·όειοΕοε πόνἱι-:εόΒο:ε οι
:οιυ ο:τειΙιυειιιει; οι 1840ι:ἱΕἱ 22. τ. οι. 37ε:ἱ:ε Θ. οειιΙπ οιτ ποιυ

::οιἱ, ΙιοΒγ οι ο' τϋε·νόυγ οιόττ ]ε: Ιιἱειου:εοιυ ΜΜΜ, πω, β
νὅιο τόττνόιυγοεοτε Εότοιυι:ό ΙιειειουΒότιἱ ειοιτιόσ:όεοΕ εΜΒ ει:ε:ιοι·
ἱε, :ιει π' τιπ::ε:ε:οιυοε 1εΒ),ειυειιου Με: Μειττ οεόά Μσί οευόΕ,ίοιυυ
τειπτειεεειυει:ε οε·ο:6Ε:εαυ. Ηειειοιυ:εόε·:οτἱ ροπΕότε:όεο:ε::ου τοΙιέ8

οΒγοτ:::: οι ότι: :ίυοε (π' :εέι·:έε· όε Ιιειειουνότἱ·ειοιιόι:όεοΕ
::ξυ7οΒό:ε6: οιιοι:ό) οινο:$ Μέτωπο:ε ε-ι:ευγἱ:εε:υ τοιεἱυτοτ:εο, ει'
υεοιυυγἱ:εοιυ πιο:ε π' ειοε·πό::όε Είι:6υ ροιυτ:ειἱ ο::εε: πόει:οτοε:εου
υεοΒΙιειτέι·οινευ υἱυοεουοΕ , πωε ει' ευουυγἱ:εοιυ τότνόυγειό:εἱ
Ιιειτέτοιπ:ΕοΕ οΒγοε ροιοεοιοΕ:εοιυ τόυ :εἱισεπιγοε :εότι:όεοΕιοτευέτ
:εόιο:ο:ε:επό: :εἱίέ:τοττοΕ, 'ε εειοΕοιυ νει:εε11εο::γ ειο:αἱε:οΒοτ Μει
:εἱτοτωΕ ειο8·.
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Ναυ :ονόυ ιοΙιάτ ο' τέΒγε·ει υέινο ΜΡ:τ νἱ:έΒοε πόι·νεέ
υγοἱυΕ , ιἱΒγ :έτοιἱΕ, υοιυ οιόΙ]ει ο' ρέΙγει:«έε·άόευοιπ ει' Ιιειειοτε
:εόττΙόεἱ ειοιιόι::όε όντο:υεο 'ε οι ω·ιο πόιαε Ιιοιοττ ειυεπτε·ἱειἱ,

ροτ·οει, ό:ε υειρο:οοιυἱ τόι·νόιυγο:ε τοι]οι:ο:υεοε Ιιειτέτοιειαεἱ.:πόι=

υγί::οτοε τ:εΒ:ει:ειτέ:εει :εοοεσίιΕιοιυἱ; π' σ:ο:οΒ έι·:οΙιυόυοιπ υόευἱ
υεοΒΙιειτέποιόεέιο ειιου:εειυ ποιυ έ:·τ ο:ὅ:ε0οεέτ:εἱ ο' :εὅνοτ:πο-,
πυ::ὅ:ποι :

,
δ

`η

4

·

ΜοΙΙόινέιι Πα6ΜεΙε ει' πειειιοπΒΒόι·Ιόοι·ὅΙ ειάοττ ειιοπ άο

ππἱτἱό-ῇέτ, ποΒγ οι νειΙειιπάΠγ ]όεπέΒπειπ νει8·γ ]ό
επέ8· ]6νι»άάΙιπέποπ πἱποπγοε ένοπιΒ ιποΒνέ
ο έ ι· Ι έ επ , ιπΙπτπο8·γ ει' τιιΙει]άοππειΕ ει' ιπ ο 8·ν έε έ Η έ ο ειό
ποπ ἱττ πιοΙΙάεΙοΒ- ειΒιττει έττάτόάό ΕόριεΙοτο Ε6ππγοπ -Βιπέε
Ε6νάτποιτοτό6άπι·ο νοιιοτποτπο ,·ἑ εοΕΕΕειΙ ποπτοεοΒΒΒποΕ νόΙάιπ
·ει:τ Έγ πειτέτοιπἱ πιο8· ε
Α' πειεποππ έι·Ιέε νειΙ ειιπάΗγ πιοποἱ -ῇό ε:ΕίΒ·
ποπ πιο Βπειτέτοποττ εΠ]έι·τ πειεππ έΙειτι·ει, έο πο
εποπνέτοΙτο έτοπ8·ο Μ&quot;.

Α' οοιιρει Βόι·Ιόει Ε6τό; οοειΕ ει' πει “π έ Η ο τ ειά]ει π, ει'
πειεποππέι·Ιέεί εποτπὅ άέε οπε·ιπΒοπ ει' πειεποπνέ

το Ι τἱε, νειΒγ ἱε ει' άοΙο8· πειειπεΠέειίπότ πει:ειππό πγοτοπ6Βάτ,
ει' πιἱ ιπἱππάἱΒ ει' Βέι·ΙΙοττ τέτεἔγ τοι·ιπόποΙι·ο ιπιιτειτ , ιπἱΠγοποΕ ει'
ί6ιω: τοτιιιόΕοἱ , ει' ιπειι·πέπ Ιει]πειτειἱ 'ε ει' τ.
Α' ιποιιοἱ ]όειέΒ | έτοπ8·άοόεο νειΒγ πι ο Βπ ει τ έ ι· ο π ο τ τ;
ιοόι·ο τ6ι·τόπΗ:, 'ε Με” ει: ΜάιΒΙ οπἱ πειε πο ππέι·Ι έε:

νσιΒγ 6 ι· 6 π ι· ο , πει τ. ι. ει' πειειιοπΒότΙὅἱ Ε6τοΙάπτοτόεοΕ πιόΒ
επππόε πόΙπίΠ τοΠοεἱτοτποΕ , 'ε πω” ει: 6 εεε π 6 ο πει οπ ο π·
π άι·Ι έ ε , ιποΙΙγ ἱειπότ νειΒγ ει: οΙειοέε όε 6ι·6πΙόε ιπἱπάοπ ιποΒ
ειιοιεἱτέεει πόΙπίιΙ τ6ι·τόπἱἱΕ οεπρέπ ένοπΕἱπτἱ ότ6πΒόι· (ειειΒοττ
Βόι· , οαποπ) πιοτόεά ιποποττ , νει,ε;γ ιπο8ειιοτιτέεειιΙ , πει τ. ι.

ει' επειποττ Βόι·οπ Ησάπ ει' ]όειέΒ εΙειοέειι νειΒγ 6ι·ὅπΙόεά έτἱτέει
τπϋειΙ (!απάεπιίωε) με. - Ε8γέπιτέπτ ει: ότ6Εόε πειειιοπΒΒόι·
Με Ε6τόεάΕοτ ει:ιοππειΙ πἱιιοπγοε ρόππ:πιοππγπιεΒ πιοττάτιπ Ιο
εεε·πιω ράιι:πΙ , ιπάΙΙγ πιἱπτοΒγ πιπτοεἱτέε 8·γειπέπτ ειιοπ.ιέΙ ει'
πιὅΙ , ποΒγ ει' ειειΒοττ Βόι· ροπτοειιπ πιοΒίἱιιοττοτπἱ , ει' ]όειέΒ
οΙΙάπΒοπ 'ε έρίΠάτοἱ τοπτειτπἱ ποπι ίο8·πειΕ , ιποΙΙγποι Εόράετ
οΒγειιο:·επιἱπά ει: ένεπΕἱπτἱ ειειΒοττ Βόι· ἱε Ιο.ωιιι επἱΙΙ.
4. Θ.

νειΒΙππιἱπτ ε-τειΙέπειπ ει:ιοπ Εόι·επέε , πειειποποΒΒΒ·ε νειΒγ πέ
&quot;πι:π ει' πειειιοπΒΒόι·πο·ειοέε ει' πἱττοΕΕοε πει]έτ Βιι:οέιΕοοέπέιιέΙ,
ποΒγ νἱτειτέετ τέιιιειειτοττ : πειεοπΙό ιιιόττόππάπ πἱτει:ῇάάτ ο' νι
τειτΕοιέε ει' πειειιοπΒπεέτΙόει Ε6τόεοΕ Εότ ίόποιπιπιο ἱε. Ε: ιππ

8·έπόΙ ει' 40Ι0Β τοι·ιπόειοτόπτΉ Ε6εω:ωΕ. Μοι·τ οιιοΙκ, ι:ιι:
πιἱπάοπ πειειιοπΒΒόι·πο·ποέεπειΕ οποπε6ΒοΙ, εοΕΕειΙ πειΒγοΒΒ Μπ

Ο

εοεἱτέετ :είιυε-ι:ε ει' ]όειείΒ :ουυΕειπτέεέπει έε :ει::ίτ:ίεεἱπεε υόινο οι
6πϋ:εϋε :πειειοτε:εό:·:όε:εοιυ , υεο::γ εο:ε:εει: :εό:ιο:ο:ε:ε Ρί:· ει:τ11:8]·

::οιιοεἱ ειοΒειοεέΒΒοι, υιἱ:πτ οι ἱε:οἱΒ:οιυἱ :ιοειοτπ:πόι·:όε:εου ,
Μοι:γ:εο:π ειι ἱι:οἱΒ:ουἱΙιἱπτο:εοε ότι:ο::οἱυο:: π, τυ::ε]ε:οιυοεόἱτόΙ
:ε:::όιυ:π6ιόεο ειυυέ: ειοιυιΙιοτ::υό:ε:ε, 1:εἱυό: :ο]ο:ε:ε :ποΙγοιἱ:ε ει'
:εότ:ο:ἱε:ό ε·όνιάεόΒο, πω, ει' τὅΙε:εἱ υιοΒειοιίτό :εότ:όε ίο:τέω
:ο:: ει' :πειειοιυ:εότ:ό εἱ::έεέτ ει' τιι:ει:εΙουοεόππέ:. Αι 6πϋ::ϋε
Ιι::ειου:πό:·:όε υέυεἱ:οΒ όρου :εόιόροττ έ:: ει' :σέι ι·οιυε:ειοτ· :ιό
πόττ; 6ειτϋετ υ)πι::τ π' :πειειοιυ:εέι·:όιυο:: ειυυει:ε :εἱιοιυγοε τιιε:σ:εει
εί:τιυ:, :ποΒγ ει']όειέΒ :εινἱτέεέπει :οιάἱτοττ :έτειε:εέΒει, έε :εϋ:τεό
Βοἱ Β7·::υε6:οεότ πποιυεοεει:: ευειΒει ό:σ:ο::ιοτἱ, :πειυοιυ 6ε·ό:εϋεοἱ
ειε:υεέτει ἱε :εἱιτοε:τοττο; υιἱ ότ οπο ::υιε:ίτ]ει, :ιοΒγ 1υἱιπάοιυ
1πόιι::εο:ἱ, τοιευόειοτἱ 'ε ότωΙιυἱ ω·ιο]ότ 6ε·δ::ϋε Ιιειειου::ότ:εοιε
Μ:·τ ]όειείΒει ευἱυέ: υπεε8·γο:ε:ε Βγειε·ειρί:έεέτο ειοιυτο::ο; υεἱΒ επέε
:ο:ό:εει :::οἱΒ:οιυἱ Ιιειειοιπ:πόττΙό ειίιυω:ου οεει:ε :πειειοιυ:εέι·:όεἱ
ἱσ:ο]ο Ε6ω: νόΒότ τει:·τνείυ ειοιεοἱ ο:ὅτ:, υεἱιυτ ει' ΒειΝευ απ::
:πό: όνἱ :εοιευέ:εγιέεπεε ειοτ·ἱτοττ νει:ε::ἱ::, ππιἱυε:ου τ6ε·ο:ενόεότ
ειπει :οισ:ίτ]ει, :ιο,&lt;ἔγ ει' πιο:εἱ οτπΒα:οττ π6ιόε: Μόι , ει' υιἱυ: οειιΙε
:ο:ιοτ, :πειειεπό::ει, 'ε π' ππό::ε:ἱ:, Ιιο8:γ ει' τυ::ε:ιΙουοε @παππού
Βο:ἱ :πειειεπέ;έπτ :οΒ:εονοεο:ε:εοτ ἱε έ:εΙοιεπό:ε , ει' ]όειέΒ υιἱει:ου
ιοἱπ:έτ 6υΙιειειεπέι·ει ::ἱειἱήει, :ιοΒγ οπτ π' :εόττΙόε ευυ:τε:νει: εἙέ
ειου ::ἱοεἱΒέιοπ εί::ειροι:εειυ ΙιειΒδήυ οι , ευἱέ:τει: υιἱυε: οι οι·
ειέ8:, υεἱιπι: ει' τιι:π‹ε:σ:οιυ.οε :εέτιοεοσ:ἱ:ε.:ζιόπτ ειο:ετέ:ε ειι 6ε·ό::δε
ΙιειειουΒόττΙόε οιεό:ε:εεόΒόιυο:ο οι ἱσ:οἱΒ:οιιἱ :ο:οττ :εἱευιιτειτέεέτει
ἱε ει' τιπ:πή4.:ουοευει:ε :ἱτει:έ:εειυ- :ί Ιιιεειοιυ:πόι·:όΙιό: :πόροετ:νι
ειοιυγσίτ :ε:ίο]οιό οιιο” ο:υεέε Ιιειεοιυ:ίτέετ ει::αιΙυεοιυἱ, :ιοθ
ει']όειέΒ ειευειευει:ε ειοε·ο:ευοε Ιιἱτνοεο, ουεοευο:ε
ρο::ἱΒ οεει:ε έΒγειευ.
Εποιυ ο:εο:ε, Μο :πόνο ευόΒ π' τιι:ει:άοτιοεεει:ε οιοει ποΒγ

Ιιειειειέτ, :ποΒ:, ]όειέΒει :όνοάοιπυότέ:: :εἱιτοεἱτνει :ε:τ]ει ευει,·πότ
πι' πιό::ε:1:, ΙιοΒγ Ιιει::ειυεει 'ε Ιιἱνειτέεει ο::οε ευει8·ει :εόιυγτο:οιυίτοτ
πιό:: νο:ο 8:ειε:έ::εοι:1ιἱ, ,ε πι' Ιιειειοιυ:εέι·:όιιο:ε ειου Εόιυυγο:εΙι

ΜΒΜ, πυο:Ιγ ειο:·ἱυτ τ:5:εορόιι:οοεΕό:ότ οΒόειοιυ ἱρειε··τό::όίι: :οι
σ:ίτΙιειτ.:ει, 'ε ::υόΒἱε ει' τειΙει]σΙουοευει:ε Ιιειειυειἱνει: όΙ πι' υό::ε:::,
ΙιοΒγ ει' ]όειέΒ ::ειευειτεεἱιιέ: τό:ε:ιοτ :εο::οιυο :ἱιοιυἱο,- οΙιυό:ο

::ἱ:οΒ ο:Ιγ εγοτυοεει::ειο:: :έτειοττει:ε, :ποΒγο :οΒυειΒγο:ε:: Βοι
σ:έ:ε, οτ·ειέΒοε 8ειισ:έ::, 'ε ::ἱ:ιοετέπ·τἱει:ο::, ει' πιέ:τ ειέιω:::ειυ

δ

Βιι·οε ΤΒιιοι·ιιιιΙιοι Εόνοινο πΜε ιιοιιι οὲγἱΠ·οὅγἱΒ οι όι·όΙιΒιι
ειοιιΒότΙέει ι·οιιάειοι· ιιιοΙΙοιτ ιιγΠειτΕοιτοΕ , ίόΕόρ ει' ίο]οάοΒιιι
όε ετέτιιε·ιιι·οάοΒιιειΒτο Μινο , ιιιιιιτΒοΒγ οι οτειέΒοε1όειέΒοΕ
Ε6ώΙ ιιιἱιπ:ΙοιιοΕ οΙϋπ οι ειίιΕεόΒ, ΒοΒγ νειΙειιυοΙΙγ έ!ΙειιπΙό β
νοάοΙοιπι ΙοΒγοιι Βιποεἱτνει , 'ε ιιιέΒ Μι οι ΜόνοΙ οι οιεεόΒι·:ι
πιόινο ιιΙέΒΒ ειέΙΙιιιιιι ἱε , ο' ΕεεοΒΒ ]όνοάοΙοιυ ει' τοι·ιιιοειτόε,
πιόΙιοεοάόε 'ε ΕώήόΙΙότ &quot;ειι·ειροάέειι ΜπιΙ Βόνοιι ΗρότοΙτοεεόΕ.
ΜιΒγ οΒιιόεεόΒΒο! ιΒγοΕοιιιοΕ ιιιοΒοιείοΙπιἱ ειιου !”οιιτοε οΙΙοιι
νοτόεοΕοτ, ιιιοΙΙγοΕοτ ει: οΙΙοιιίέΙ ιοει, ίόΕέι) ει' ειειΒοτι Βόι·
ιιιοΒΒιιτέτοιέεέιιιιΕ Βιι.!οε νοΙιιἱι·ιι πό:νο, ιιιοΙΙγοτ οι ΜπιΙ Β:πι
άοΙπιιιΕ οΙΒόιότιιιιάόιιοΙμ Βιι ιιοιιι υ' νέΙτο:έΕοιιγ Βόυ: νόιοΗΕ
ώπιόπιιόι·ττόΕίιΙ, Βοιιοιιι ΒιιΒοιιοέι·ιιΙ: Βοεειιἱ εοτιἱΒόΙ ·ΕόειίιΙτ

Ιε6$όρειέπι, ιιιοΙΙΥ Βέι· ιιιέΒ ει' ροιιιόι·τόΕιιέΙ ἱε τέΙτοπόΒΒ, άο
@Μ: ιιόνειοτἱιιτ οι , ει' νειΙόάἱ ωέΙι ιιιΒιάἱ8· οι ιιιοιιιάνέιι. -·
ΗοωιιΙόπιι οι ἱιιΒγοιι 'ε Βόι· ιιέΙΕίιΙ έτοιΒιιιάό έρϋΙοιοΕ Βοοεόι·ο

πόια» τέιιιιιάό ιιοΒιέιεόΒοτ ιιόιιιοΙΙγ ιΒοιι Μόνονόιιγοε @νπάει
ΙοΕ εἱΠιιΙ ιΒγοΕοιιιοΕ οΙΒέι·ἱτιιἱ, ιιιοΙΙγοΕ ειοτἱιι: μ ο. οι έμε
ΙοτοΙσιοΕ οι όι·όΙ:6ε ΒιιειοιιΒόττΙόει ειιοτι6άόε ΙώτόεοΕοι· οεΙείιιΙι

Βοοεἄε6Ε έΙτοΙ ιιιοΒΒοτέτοπιιιάό, 'ε οΙεό ΒοΙγοιι οι οιΙόε ]οΒγ
ιέ!εΒο Βοἱτειτοττ (ιιιπιΒιιΙέΙι) όι·τόΕο ωιωωέΒ πιοΒ οισω οεο
τοΕιο , Βιι οι 6ι·6Εόε ΒιιποιιΒότΙὅ (ότϋΕΒόι·Ιὅ) ιι']όειέ8· Βοι
άειεέω τοΙΙεότ οΙειάιιἱ ειΕειτ]ει, Μ&quot; οπτ ει: όι·όΙεΒότΙὅ ποιο Βιοτ
Βοτόεο ιιιἱιιττ ει' ι6ΒΒο: ιΒότόιιοΕ οΒιάιιι ΕοΙΙοΗΕ, ΜΒγ πιοΙΙέΕ
ιιτγο!!ειΕι·ει πέΙΙ 'ε τ. ο!!ζ ΗειεοιιΙό έι·νοι·όειιοΕ ν” ΒοΙγο, Βιι
οι 6ι·όΕΒότΙὅ ει' ε:οΒοπ Βόι· Βέτοιιι ιιοΒγοά ι·όειένοΙ ωι·τοινέιι
ΕόΒοοείιΙτοιιιόΕ, νειΙοιιιἱιιτ ει' ΙόΙάοοιιι=ε:εέΒπειΕ ἱε ει' νονόει οΙ
“ΜΒ ίοιιτειττειτνει ιιιιιτοιά.

5. έ.

Ή ιιιόΒἱε ΒέτοιΕοάοιιι ιΙΙγ ΜΒγ τοΕιιιιοτοιι! ειοιιιόΙγοΕΕοΙ
οΙΙοιιΕοιό νόΙοιιιόιιμ οΙι·:ιΙιιιειιιιἱ, ιιιιιΒέτιι π' τοπιε , 'ε οιιιιοΕ
ει' ιιιο:οΙ ΒιιιάειοέΒ ιιιιιΒιιειιΒΒ ίοΙοἱιι έΙΙό τειττοιιιέιιγοΕπι οΙ!‹ιιιΙ
ιιιειιιιιτέεέι·ει κέινο ἱ! , ειιιιιγινοΙ ιιι!αἱΒΒ ροάιΒ Βοιείιιιι·ει υαω
Βιιττέι·οιοττοπ εΙΙίτειιιἱ, ΒοΒγ ω·ιο οι όι·όΙεΒότΙόε ι·οιιάειοι·ο ποιο
ειΙ!ιειΒιιοιΒιιτό.
ΜιιιάοιιοΕ αΜττ ο&quot; ΜηιιιοπιιΙειιι οι·όεεόΒοτ ΒοιοΕ ίοΙ,
ιιιοΙΙ)τ Βιιοιιγιτέε-ιιιόάι·ει ει' ιιιοιοἱ ΒιιιάοεέΒ Ε6τόΒοιι εοΕιιτ Ιο
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ποι ο:::τοπἱ. Μ:πε:ειιοπ ΜΒγ οΒγοιόι·τόε επο::οιτ ἱε, ευο:::,ο: π::
6τὅ:::εότ:όε τοπο π' υεε::τ ειείιειε: επείεοε:ἱ:: :ο:έ:εοπ ο::γ πειτ
Ιιειτόευπ Ιιἱ:·::οττοτοττ, ποΒγ ο:τει:ει ευέ8: Π. .:όιοο: ιοεπειἱ οεέειεἱε·
πεἱπι:οπ ο:όΙιει:ειε:έεπυ ο::γ ἱΒοπ Ιιει::ειπι:ό οειο ἱε πόεπο::γ ωε:
:όρόεο:επο οπΒοάτο επ:εΒ:ίτ νοιοττοιπἱ; επἱπι: π' επο::οττ ἱε, ΙιοΒγ
':'Ιιειοι 34. έν ο:όττ ο::γ Ιιειτέποιοττειπ :όε:εί ,,ΙιοΒγ οι 6π6::
Ιιποιοπ:πόι·:εο·ει::έε Ιιειειππἱ ο::γ .πγἱ:νέπνει:ό::, ΙιοΒγ ειππει:ε
ειοιιοε ειεἱεπἱτείεεί ::οτ·ππ:ε:εοπ ποιπ εο:εέπο ιατιω:Βεεε: :έεο
:ΜΙ :εέτο::εοτ:1ιἱ πο:π :ο:εοτ&quot; : πο: τ:ιΙέ:Ιιειτ:πἱ επόΒἱε 8·γο:εοτ·:ειτἱ

:εἱιοπγεέΒειιτ νει:ειεπο::γ ο' ::ότ:εοπε:έε·επόιΙοπ ειοιοποεόεοπ εἱ
::οι:ἱ:τ υειΒγο:ε:ε ρπόΙεειτόιπο:ε: ο:ίοΒειε:τει·ο πιτ υεειΒει ΑπΒο:οτ
ειε:Β :ε π' ::έι·:όεἱ ε·οπι:ειοι ειεπο πο&quot; ο:όπέ:ε:ε::ει: - ::οειι::
:εἱίιτ6ττ ρπόΙεειτέτο:ο::ιο νόι:όἱπο:: εει:έτ νε:::έεπέεο:: ειοι·ἱππτ :πιο
ο:όΒ ρό:ε:ει ; - ,,ι:ο οι π' Βοπσ:εειΙειπεέΒπει:ε τε:ει]εΙοπίτε::ἱ:ε, επο:γ
:γο: ειο:: τέτοττο::, 'ε οππά:ίοΒνει π' ωττ ἱππτόι::ο::όεο:: ::οε·οε
νο:τει τοτειοιί ::ἱ, :ό:εέρ ει' :6:ε:οει1:·ει:ε τοτο1πέε :εεἱ
ε·ο ειε ι:έεει; 'ε ο' :πἱειττ ιιτόΙε:ε, οι ἱ::γ :1ἱ:πἱε ε·οειιἱ: :ειίιτϋττ

ρό:ε:έ:επει υτει:νε: , :ό:εέ:ε ::οτ:ἱΒ :πο::έ::το:εἱππτοτο::ΒὅΙ οι ό:·ϋ::
:πόι·:όεπο:ε :εόιιϋπεόΒοεοπ :·οει πονότ :εϋ:τ6ττό:ε , ,ε ειπό: π' :·ϋ:ι-:
:εἱ:·το:εοεο::ειτ, έε :εοιεπέπγο:εειτ όπ:ει:εοτ:πἱ ἱππτοττέ:ε.&quot; - ,,Πο'Ϊ
ἱἔν ειόΙ τονεἱ:ε:ε οι ο:εειοιίιεποιοἱ Βειιε:έ::εοε:έε έπε:ουεοε, :ο ἱΗ
ο:όνό:οιι1όπγο::οι πειΒειει:εοε:έεέτό: υεειΒείι τει:έπ πειΒγοπ εποει
ειο νοιοττοτπἱ οπΒοάοιτ ειοιτιι::ο ((:ε·Μιάοεϊ!ιο π:: ::α!ίο:ιο:ίοω

Βαεάωίυ·Μοε:ις# 1. ΜΗ:: ΜΗ:: :(421) ,,υεειΒειειε:::ε ειοεπιεοπιΙ:ό:
το:εἱπτνο ποπε πω: πι οιπ:εοιυο:: επειΒέτ Μγ ο8:γοε ρό:ε:ο:ετόΙ
εποΒνπ:είτ:ετπἱ, :πειπουε ἱπ:εε::ε:ε ειιο:εειτ Ιιειεοπ:ό Ιιἱ:εο:ε ο::εοε·:ἱ

οποά ἱπτόείι: :πειειυεί:υἱ. - Μοτε ποιυοεει:ε :ιο8γ π' :οειξἱΒο:ε
ε·:πτέ:εέπο:ε επο8·:εοοείι:όεότιο οΒγοτ:::: π' :εόειπο:ε ειυπγἱ:·ει ἱπΒει
τ:ε8· 'ε νεί:τοιέ:εοπγ όττέ:εόι νοττό:: εἱιεόπεπόπτέ:ε:::, Ιιειποι:πεπόΒ
π' το:·επόετ ἱε, π' ειεἱεε:εἱενοτόεπο:: ει:::εοι εΜΒ ο::γ ει:ειοεοπγ

εἱ::ειροτ:έ:ιοι :εόροετ, ἱ8·οπ :εονόειο ειε:επίτοττο::, πόεπο::γ :έ
ε·ιι:έ:εο:εειτ ρω:ἱΒ, υεο::γο:ε οΒγ :εἱε υιἱνο:όε επο::οττ πει8·γΙιπει
ποτ Ιιει:ιΙιοττει:ε νο:υει , το:εἱππτοτΒο εοιπ νοττο:ε.&quot;

Βιο:: υΒ:,ειπ ποΒγ Ιιἱ:εέ:: νει:έπει::, επο::γο:επό: :οΒνεε π'
ειοτ·πόε:όεο::πο:ε οει-ι:: π' ί6:άοοιιε·πει:ε τοτοιποε :εέτένυ:, οι ότι::ε:

:εέτΙό:επο:ε ο::οπΒοπ ειππεἱ: ππΒγο:εΒ Ιιειειπέ:·ει :οΙιοιοιτ εποΒ·π
:εϋττοιπἱ,-::ο :εἱ έ:: :ότ π' :ο:ό:, ποΒγ ἱ::γ Ιιἱ:εσί:ε ποιπ :οΒπε::ε
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ιπἱιιιἱοιι οπ'όΙο οεοτοΕΒοπ ἱειιιότ οΙὅίοι·άιιΙππἱἱ, νειΒγ ΒοΒγ πωπω
οειιΕ ΙοΒοτεέΒοε νοΙπιει ἱε οΙΕοι·ἱΠιιἱ? - Εἱ ιιιοι·ι έΙΙίτιιἱ, ΒοΒγ
ει' ε:έπτέενοιόε ιιιοετοτοόΒο ιοτόροιιψἱτ Μ!!! οΙόι·ιο, ΒοΒϋι οι
ιἱιιιΒΒ 6τνοπ όν ιπέΙνει ἱεπιόι Μἱπτ οπιιγἱι·ει ιιοιιι Μ8· οιιιοΙΕοιΒιι
πιοετιιιιἱ έΙΙέοιιιιΕ !'οΙοττ , ει' ιιιοιιιιγιι·ο ιιιιι8·ιιιιΕέτ 50. όν οΙὅτιι
όεοἱιιΕιιόΙ ιιιο8ιιεειΒΒππ έΙΙειιιἱ όωωιΜ Μο8·ιιιότΒοΙοιΙοιι οι
οιιιΒοι·ἱ όει ποιο; οι” ιάὅΕοι· εοπι όι·ο:Βοτιο ειτ οΙΙγ ιιιόΙγοπ,
ιιιἱιιτ: ει' ιιιἱόπ!ε, ιιιοΙΙγιιοΙέειιοιιιοἱ Ε6ώΙ ιιιιιιάοιιιιιιρ ιι:ιιιΒΒ ειά
άΗ6οειιάέΕ ΙοΒο8πιοΕ! ιπιά6ιι &quot;ει' ίϋΙά ΙοΒπιοεειοΒΒ τόειιοἱΒὅΙ
ει' ίϋΙσΒιιἱνοΙόε 'ε @οι επἱιιιέτει ιπιροιιΙόπτ ή] ιιόνόπγΕιιιοεοΕ

ειιέΙΙίιοτιπιΕ, νειΒγ πι: 6ι·όΙεΒότΙό ιιιἱιιάοιι ΒοιπέιέτιιΙέειι ιιέΙΕίιΙ
ει' νειειιτοΕ ιποΙΙοιτ τόπιέι·άοΙε Ιεϋειόιι τιιΗέΙτοιΒιιτΙΕ, ιιιοΙΙγ πιιιιι
πιόΒ εοπιιιιἱ Βοοείι Βιι·τοΕο!: ΒοΒιιιρ ιειΙέιι ει' ΙοΒΒόνοΒΒ Μικε
ίοττέει-ἱ τοειἱΙ νειΙόΒιιιι εοΒιι εοπι νοΙτ ιιιΕεΒΒ ειιίιΙπιόΒ, ιιιἱιιτ
έ·ροιι πιοετ, ποπ ΒΠοΕοάέετόΙ ὅτἱπΕοάιιόιιΕ, πιἱιιτΒιι ει: οιιιΒοι·ἱ
ἱοιιιοιοτ πειτέιιιιτ οεει!; εο]άίτιιι ἱε τιιάιιέιιΕ, 'ε σΜε ότο:νο πο π.
ΕιιωεοιιιιΕ τόνἱιάΙέτό ειοιιιοΙιιΕΕοΙ οΙΙγ ]όνοιιάό νιειιοπγοΕιιτ,
ιποΙΙγοΕΒοι Εόροετ 6 ι· 6 Ε οι οι· π ὅ ά έ ε ο Ε ο τ Ε6ιΒοτιιόιιΕ.
!)ο ει: οιιιΙίιοτι ΒἱΒέΙε οΙΒέι·ἱπἱεέτει ει]έιιΙοτι οειΕδιόΕ Μπι
ΙάοΙόΒἱώΕ. Α' ειειΒοτι Βόι·ιιοΕ ει' ΒιιΒοπει Εώιόρέι·έΒοι Εαέροε:
ιιιοΒΒοτέιοιέειι τοΙ]έεεόΒΒοΙιιοιιι εοΒπ ει' άοΙ8·οπ; ιιιοιττ ο'ιιιοΒ:

Βιιτέι·οιέε ιιοΒέιιοόΒότ ποιιι τοΕιιιινο ἱε , πιἱνοΙ, ΒοΒγ ιιιἱιιάοιιΠι
!'έΙπιοΕ οΙόΒ ΙοΒγοπ Νενο, ποπ πόιιέρειέιιιἱτέεΒόΙ ιιοιιιοειιΕ σι'
ΒέΒοι·ή , πίιΕ ιοι·ιιιόε, 'ε ιιιέε ι·οπεΙΙιιιίιΙι Ε6ι·ίιΙπιόιιγοΕ όνοΙ: ,
ιιιοΙΙγοΕ πω ιιππι Ε6ιέιπἱτοΕ ι·οιιάΗνίιΙ ιιιιΒγι·π πόνοΕοιΙιοΕ,
Βοποπι κι οΙΙγ οειτοπεΙὅΕοι !ε, ιποΙΙγοΕΒοιι υ' ΒιιΒοιιιιΕοι·οεΒο
:Με τοΙιοεεό8·ΒοΙ ιιιοΒιιΕέάνέπ, ιι'ιιιἱιιττ οιιιιοΙ‹ι πιο ιιιιΒγοιι πιοΒ
οε6ΕΕοπ, πιἱιπ ει' πι! ΜάιΕΒοιιλε ιιιιιιάιέι·ι ει' ΒόΕο ΒοΙγι·οέΙ
Μπι παπι τόι·τόιιτ, π ΕοΙΙοιιο οιυυ ΕόιόρεπἱιπιτέεΒάΙ ΒιιΒγιιἱ,

πιἱ έ5πιό 6ιιΕόιιιιι·ο ΜΜΜΙ ήτοι πγιτπο,-ει:ιοιι οεειΙΒιιτΙοπ Έπιπ
εέΒ 8γοιιέιιτιοΙνοιτ έΙΙίτέετ π, ,,ΒοΒγ ει' ΣέιαιΒ έιιιιέι· πιέ
ιι7·ει πιιιιάοιι οΒγέΒ άοΙΒοΙἐΒοι Εέροετ ιιιηΗιοΒ Β
ΕόιέρειέπιιιιειΙ πιιιιάιΒ ιιΒ)ιιιιιιιι νοΙι5, 'ε οι πιο
ιιιιιι·ιι (π, ει' ιειροεπειΙέε πιέι· π' πι! ΜόιιΕΒοιι ἱε ιιιοΒο:έ!”οΙτω
Μἱότει π! :ειΕι-ιι·ιιιέπγΙοτιποειτόεποΕ ει' πιἱιιά ἱπΕέΒΒ ιιιοΒειιοιἱ

ωττ ΒιιΒοιιονοτόε Εαίι·ένειΙ ιιειΒγοΒΒιιπΒγοΒΒ ιοτιοάόεο ει'ιιιο:οἱ

]όειιίΒοΕ ]6νοάοΒιιότ, ει' ιιιοιΒιιιιιιτέε τοιιγόειτιιιόιιγοἱποΕ ίοΙ

Χ
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ει6::::οπτόεο ο:το:, ο8·όιοπ πεοε, ο::ε:ἱ8· ο:ἱΒ εο:ι:ἱ:οττ ει:·οπ),:εοπ
οιυο:το; - :πἱότο π' ::ιιε·8·οπ::είπο:ε ο::γ ἱΒοπ Ι:::::·ει ::οποττ, 'ε
επόΒ νό8· πό::είι: ειοποιίτ:ιοτό τοιεποεπτόεο, π' :εοπγέε·πο:ε νο:ό
8:ε::οπέπο:ε :οΒγοεπτοεοτ ο8:όει τοιτοιποπ5,ο:εΒπυ , πεἱπτ :π:ειπι-:
:πιο , ποεπ οεπ:ε ειοι:·ίο:οττ υιοθιοιίτοττο , :ποποτπ ε·όειοπ:εἱππτ

ειἱππτο οΒόειοπ ο:ε:εο :ιοΒγοττο:-:ποΒ:εοπε:οττ οιοπ οιἱ:3:οΒγοπ
:ε, επο::γ::οπ π' :πο:·εποε Βοι::ε::εοτ:οε :·οπε:ειοιόπο:ε ειιο::εοε:είεπ
ο:οτ: π' :εοπ),έπ8:::εοπο πει π' τ6::::ἱ επἱπσ:οπ έ:ο:οευειοτο:εόνο:
ε:::οτ:, ·'ε ο, πεεεπ:εοι::: οθοι::::ἱ εποΒ:ιοτοιοιό-:οι:: ειο:8:ο:τ; επο:Ιγ
οιί::εοΒγοπ οθ,έ::ϊ:·είπτ πιοε (π' εεεοιοἱ Βοιὲο::εοι:οε :ιοτοποπ :εἱ
ν:::: οεὅ) νἱειοπ:εο:ε :ί:το: ἱε, 1υἱπτ πεοετ :οΒ::ϋιο:ο:::ε οι οπΒο:
:ποπἱ Βο:εοποτόι·νόπο,ο:: νέ:τοπτοτοεπ οπο: , π' :οθέτιοτἱοπο:ε:ε ,
ο::εοι·ίι::ιοτ:οπ :ποΒιονοε·:οτέεο::υο:ε νοπ :ειτόνο. Αππο: :οπω
εο:ε:ε , 'ε οιο:ο:::οτ:οπο:ε:ε εποιιοτ: οποίι οιοπ ΙιοτοΙιποε ο::οι:νο

:όε ἱε, ΙιοΒγ οι όι·ϋ:ε:πέπ:όεἱ ά::πο:ε π' Βο:εοπο νέ:τοιό οποε:
:εό::οετ :εἱειέυείτοεπ ο:το:, επο::γπό: :π8·νο οι όνοπ:εἱππτἱ ειει:εοττ

:πέππο:ε ἱε 1πο:π υόνο:εοι:πἱο,:πο:ι-: :ο.:ο:ε:ε ειέ::οπἱο :εο::οπο, οι
6πϋ:::εόττΙόε ποπτο:όἱπο:ε :όο:εο, τ. ἱ. π' ]όνοε:ο: οεπ,:εεἱιο
πγοε έε ε::ουε:ό νο:τει, πἱποε :εἱιπτοείτνο; -:πιοπ:, :πο

ΤΙιοοτ·πο:ε οι:ποι ο:οπἱΒοιοεἱΒοτ οεπ::ιοτοτ:οππο:ε νοππόπ:ε ἱε,

:πόΒεοιπ Μ:: :εοε·επο::),-ποΒγ νοθε :;ἱε οτ·ειέΒ :εἱποετεπἱ :εοι:·
επεἱπγο ἱε πέο::οπἱοιοπ :ονοε:οτπο, ποΒγ οι ο::πέ:οιἱ νό:οιπόπγ
:εοι:νόέε:τ, πυἱυτσίπ οτ·ειέΒοε :εἱι·το::οιτ 6:·6:::εε-::·:όεἱ ειοι·ιόε:έ
εο:ε:εο: ο:ἱι:ο8·οπίτοττο , :εϋ:τεόΒοἱ ποθ, πόειέτ , 'ε πονοιοιοεοπ

εεεἱπε:οπ ιι:ο:ι-::οἱτ, :πο:::εο::πο:: ο::::οι υεἱπι:οπ τἱι τἱι ένιεοπ οιπο

θ:εοποεπό:·τό:ε:ιοι :εόποετ ροπι:εοπ πόνο:εοι:πἱϋ:ε νοΒγ ::ἱεο::·
:εοι:πἱϋ:ε ::ο::οπο, ει:ἱπτο:οπ νο:τοιεἱε Μεἱ νοεο; 1πο::γ :εποε

:οτ ἱΒοπ :εἱνιΙιοτοι:οππο:ε, :ε :εἱνέ:τ :εέπνιεο:οτἱ οιιειέΒο:::εοπ έι
οιιειέ.8::εδ:τεόέ· :ε:τ:ο:Βοιείεεἱνο: 'ε :ποθειτοτοεένο: ο::γ οππγἱπο
πεοθόι·:ιοτ:οππο:ε :οτειἱ:ε, ποΒγ :πἱπι:οπ τονεί:ε:εἱ οιέ:ο:οτο :6

:όε:οΒ :οππο.

Α

ΕΒγέ:εἱτοπτ οι 6τὅ:εΒόι·:όετ νόι:ὅ ο:εο:ε ποθο:ε:: ε·εέειο

οεπο ροπτο:όΙτ οέόειου ο::εε::ο:ό Ιιἱοσ::ο::εοπ όπίι: , 1πἱπιΙιο π':ό
ειέΒ,&lt;:ο: ο:εειοτ·::οπ Βοι::ε::εοι:έετ οεπ:ε οι 6πϋ:ε::έτΙὅτὅ: 'ε 6πτὅ
:ε6εοιτό: :οΙιοτπο νότο: Ηει :ο:τοειοι:::ε ἱε, :ιοΒγ οι νο:όειί8·Βο:
εί::οπο οι ο:εό ότὅ:ε:εέπ:όιο πόινο οι ότ6:εΒότΒο·οι:οεπο :πο:

:ειπι:ὅ τει:ο]ι:οποεΙιοι :εόποετ;::ο :πιοΒει::πἱ:ε Μέθε επἱπι: π' :ο
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ΜΙ 6ι·όΙαέωιι·ο υέπο, ΜΜΜε ΜοιιιόΙγοε τιιιιι]άοιιεέΒει ιιιοΒΙο
Ιιοτ, όροιι οΙΙΙοιιΕοιό ιοΙοιιοιοτ ΜΒ ιιιιιτιιτιιι. ΟΙΙ): οεοΗιοιι , ιιιἱ
Δω οι ομέει ]όειέΒ 'ε @ΠοιοΙ ι·οιιτέειι ιιιέτ ιιιιΒγ, 'ε ιιοΒοιοιι
ΕἱρόιοΙΒιιτό Εέτι οΕοιοττ νοΒιει, Βέι· ιιιόΒ ιιιοΒΒγίΠτ Βόι·τιιι·το·
πέεοΕ ειι οΒόει ]όειιέΒ έι·νοι·όεότο ]οΒοτ ιιοιιιιιάτιιΕ Η, ειΜια·ι
Ιειιι τόι·νόιιγοε Ε6νοτοΙόεοΕι·ο όε ι6ι·νόιιγΕοιόεοΕιο ιιγιΠΕ ΜΕει
Ιοιιι, ιιιοΙΙγοΕιιοΕ ειόνονόιιγοε νοΙττέτ ει: οΙΝόΙόεϋΕι·ο ]ιινωεΙοπ
τ6ι·νόιιγοε :·οιιάειιιΒέεοΕΒόΙ ιιιοΒἱτέἱιιοτιιἱ, 'ι ιιιοΙΙγοΕιιοΕ ει:
οιοάοτἱ τιιΙει1άοιιοοι·ει Μινε; ειιιιιέΙ ειοιιιοι·έΒΒιιΕιιιιΕ ΕιοΙΙ Ιοιιιιἱ
Μ:, ιιιἱιιόΙ ιιιιαίΒΒ οΒγοάίιΠ ]όνοάοΒιιο Βοιιά υέΙωΠιε7.αιωεποΕ
ι·οιιιόιιγΙόεο ωι4ωιω ότ ει' Βόι·Βοειάέοιιο , ιιιοΙΙγ. ότ τιιιειιάοιιιι
ιιιιειιιέΙέεέιόΙ ιιιοΒΐοεποπει, ει' ιιόΠιίιΠ , ΒοΒγ οι ΜΜΕ τϋΕο
έι·έι·όΙ τοιιιΜΕοιΒοτόετ ιιιο8·οιιΒοάιιό 'ε ιιιόΒ άιοπ ί6ΜΙ (Η, νειΒγ
ΒγοιιιιοΕοΙτ 'ε 6ι·όΙώεοιτ ει' ]όειέΒ ιτέιιτ ροι·οΙ!εΒο έε Βιι]οΕΒιι
Μενού, ιιιοΙΙγοΕ ιιιιιιέΙ Εοεοι·ιιοεοΒιιοΕιιοΕ τοιειΙιοπιοΕ, ιιιἱιιέΙ
ΕόεὅΒΒοιι ΠιΒιιειΕ ει' ειοι·ιόάόε εά:οιο Μέπ Μτόι·ιιἱ, 'ε ιιιἱιιέΙ
ΕονόεΒΒό ΙοΒετ ΒοΙόΙόΕ νειιιιιιιοΙΙ)τ ΡόιιιΒο!ἱ Βιιειιιοτ νεέι·ιιι ειι
οι·οάοτἱ τιιιιι]ιιειποοι·ιι πόπιε , ιιιιιιΠιιιΒγ ιιιό8· ποπ οεειτι·ο Με, Μι
ειι 6ι·όΙώότΜ ΙοϋοεεόΒ8·οΙ ιιοιιι ίιιοιιιοινόιι, ο' ιιιιιιττ έι·νοι·όοιο

Μει ειίιΕιοόΒ, ει' νέΙτοιἱΒΒόιιιοΕ ει' είειΒ0ττ Βόι·ι “ιι·το:έεοΕοιι έε
Εέι·τότοΙΙοΕοιι ί6ΕΗ ιιιιιι·ειάτ ί6Ι6εΙο8·ο οι ότ6Μιόι·Ιό οεέωτόιιιο

ΒόΒιοι ειάιιιἱΕ, ιιοιιι ροάιΒ ει' τιιΙει]άοιιοειιέΕ, ΜΜΕ ει'τιιΙει]άοιιιι
ιιιιωιιέΙέεέΒοι ἱειιιότ νἱεειειιιιτιιιιτέέτει ιιοιιι ιιιιιι·ιιά ιιιέε οειΙιόι,
ει' &quot;πέει οΙό]0ΒέΒοι·πγιιιέοιιέΙ, -ιιιοΙΙγ ιιοΙιι ποπ ειοιιιε›ι·ιἱ ]ο
Βοι ιισιιι” ΒοΒγ τοΙ]οε τόΕοέι·έτ ίἱιοεεο Κε :ιιιιι]άοιι]όειέΒέόττ,

ιιιοΙΙγοτ ιιιιι8ει :αιω όεο, οι όι·τόΕ πιἱιιιἱοιι ιιιοΒτέι·ιτόεο ΜΗΚΗ
οειιρέιι οΒγ ιιοιιι οΙοΒοιιάὅ ειιιΒοττ Βόι· ίιωτόεόόι·τ οΙνοειτοΒοτιιἱ
οιόΒ ΒιιΙΒιιτιιΒ νοΙιι.
- Α' τιιΙει]άοιιοειιειΕ ο' υδάΙνέιιοε, ιιοιιιοειιΕ τϋιτόιιοτἱ, Ιιιι+
ιιοιιι ειι 6ι·όΕΒόι·Με τοιιιιόειοτόΒόΙ ίοΙγό Ιαἱι·οεοάέεει ει' Βόι·Ιὅ
ιιιιοπιιένειΙ, ::1άΙΙγάτ ιιιόΒ ι·όειΙοιοεοΒΒοιι ἱε ιιιο8· ιοιωωε ιιιιιτο
μπἱἱ, ειίιΕεέ€Εόροιι ιιιἱιιάἱιιΕαίΒΒ ιιιοΒειίιιιτοτω ιιιιιΒΒ ιά«ΉςΒοιι
οι ιιιτόιΕοάέε οΙὅΒΒι οειιάέΙέεέ:, ήΒγ ΜΒγ ιιιοετιιιέι: ιιοιιι
οειιιι τὅΒΒέ οΠέΙο ειοι·ιόάόετο ιἱιιιΒΒ ρόΙάέΙαιτ ιιοιιι ωιΙΙοπιἱ,
Ιπιιιοιιι πιόΒ ει' ΙοΒιιιιιΒΒ οι·ειέΒοε 'ε ιιιιιΒέιι ΒιπάειεέΒι τιιάόεοΕ,
ιιιἱιιτ ΒοιιΒοι·Εο Βοοεοε εποιοΙ Βιι:άειεεωι ἱειιιοτοττέι·έΒιιιι ,
(6'οποεπεα!ίοπε·βε.τίοειπ), 'ε ιιιέΒ ει' ΒιοτέιοιιοπιιΒΒιιιι Βοι
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Μά Ε σ›τειέΒοε ειόΜἱι·έΒιιπ (δίαα!α·βε.2:ίοοπ) ο8·όειαι οΙΙοπο ε]
ιιγΜιεΕο:.ππΕ; ΜΕ ΜΜΜ π: ιπόΒΒἱ , ο τ ε : έ Β ο ε ] ό ε: έ π; ο Ε
(Ποιιππποπ) ο:ἱΕΕοιγ πΙπττ,πγΠνόπ Ηιποπά]π, Βο,Βγ Βέι·ιποπγ
φάτο ππο:ποεειΒ]: ἱε π, Βόι·Βοπάέε τοπάειοτο π'εει]έτ Βπ:άέΙΕο
τΜειιέι π: οτειέΒπε ]εινπΕτπ πό:νο,:πἱππάπ:έΙτπΙ π: ότὅΕΒόι·Βο
Με ω;; 6ι·6Ε Βότόττ ότι·πΒΒέ:έε, ποΒ: εοΕπΕτόΙ, αε Με

:ππόπάο -ειοι·ιπτ πγαπόε , 'ε ΜΜΜ ρόπ:ίιΒγΠοΒ πω: οἱ; πόΠ:πΙ
π]έπΙ:πΙοττ.
Η: π: ότὅΕΒότΙόειπέι· τω·ιπόε:αόπόΙ ίοΒνπ ίε π'ειω·:όάό
ίαοΕ οΒγιΕότο νοειέΙγτ σε Εατ έτειειτ, 'ε πππέΠοΒνει ιπέτ ω:
ωπἱΙπΒ ἱε έτπ!έΒιιπ πωπωε παπ ππΒ7πειτό : ιιιοππγἱνοιἱπΙαἱΒΒ
ιιΙΙγππππΕ]εοιΙ Ιοππἱο Μγ οτειέ8·Βειπ, πιἱπτ ΜπΒγπτΒοπ, :ποιΙγ
ποιε εειΗαιΙ οεοΕό!γα1Β :ππἱνοιὅάόεόπόΙ ίοΒνπ, π: οιιιΙΠατ Νεπά
ε:ιιΒέΙγ οιΙοπ ίαποτάοττ (ΜΕ εοΕειοι·οε πτέπγΒιιπ πόνοΙωά

·πο!σσ. Α' :πόΒ :ποετ ἱε ἱπΒπτπΒ ρόπ:ίοΙγπιποτ παπ ἱε απΠινο,
ιποιΙγ παπττ π' Νέα μιπρἱτοε ραι: τοϋοε οΙοιιγόειτόιΒ εαπ άμι
Βπππέτε εαπ π' ιιιππΕπάἱ] :πποΒέΙΙπριτέεέτόΙ έΙπυοάιιἱ εαπ Ιιπω»,

- πιόΒ αἱάιΒ εαπ ει' ιπο:α Βο:αἱΠ:οάέε εαπ ει: ἱμιι· εαπιπἱ
έΒέπειπ έΙΙειπάάό πτέπγ παπ πΙπΕιἱΙτ; -πιόΒ :ποετζε π' πέτιππε

Βπ:ά:ἱΙΕοάάέε τοπάειω·ο :εειι·ποΕοΙ π: οτειέΒοπ, ιποΙΙγα Εονόε
Μ1·όΙοιπω:οιειππτόΙ6ΙπΙοτπΙαο Βα·:πειάτόε:όποιε πειειπόΙέεέπόΙ

ιπαΒίοειτ : - ο: ιππΒιι εαπ ωειἱ πειτπιπάτόε:ότ π:οπ :εΙιπαι
ΙαποΕ, ιποΙΙγ από ιποΒΙοπα Ιεονόε όνοιε ιπιιΙνει, π' πειροπΗπτ
ειπροτοάό , πο ει' ειπΕεόΒΒο: Εόροετ εΜΒ ίέΠΒ εαπ οιόΒ πέ
ροεεόΒπαι οΒγοπΙὅΒΒοπ ειότοειΙέεπ, - ει' ιπόττί6ΙάοΕτο τω·
]οιάό ρπε:τέΕ 'εΙ6ΒΒύ:ποειτόιποοεέτοΕ ιπἱνοΙΒοτόνό απο ιιτέπ,
]ιιτππά , - 'ε ιπἱπόΙ άἱοεόταοεΒ πεε:ΒόεέΒΒπΙ 'ε Ε0πιοΙγπΒΒ ω·όε

ειέπάόΜαιΙ τότοΕειἱΕ πιἱπάαι π' τ6ΕόΙοτοεαΙόε ΜΗ, πππέΙ Μ:·
τπΙπππΙιπ ειέπάάόΕπειΕ ιέτο:ππόΕ ει' ίοποπΒόε ο: έΙΙπροψἱπππ,
ποΙ πιόΒ ει' ΙοΒτόνζάα›Β ΒότΙόει ειέι:πἱτέεοΗιο: ειποεοποιε οΙΙγ
πΙπρροπτοΕ , :ποΙΙγοΕΒόΙ ΕἱἱπάιιΙπἱ Ιαιαπο , όι·όΙώε ΒότΙόεἱ

ειοτ:όάόεοΜόΙ ΒοπάοΙΙεο:πἱ, πιἱπτέπ ει: οΜπΙππιΠ ΜΜΜ, ωε
ιπόΒίε ιποΒιπέεοΙΒπτΙππππΕ π)ΉπτΕο:τπτοττ ειιπποτέ ιιτΒότἱ Ε6
τόεαεπαε , πω, παποΙΙγ ]όειειΒοΕ - πιἱπτ π' Η ει ι· ι· ιι ο Ιε ο ι·
ίόΙο οεω·όπο: πιττο:όΕ - Βα:εο οΒγ όνειέ:πάπέΙ παιιιπόΒΒ
ταέπ ειέ:πππγἱτπ οιποΙΕοάόεόποΕ ειοιπΒοτἰἱπὅ ΡέΙάέἱ , πππάοπ
οΙΙγ οΠάοΒοπίτόεοΕ:ὅΙ ιπόιτόπ οιτα8οπω: ει: οιπΒοττ,ιυοιΙγοΕότη
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ΙοΒιιΙέΒΒ ιιιιι!:Εοι·ι πωπω Εόροετ, ο..ξ Φ' Ό ΜΒ ωιμ :όΕοόι·τόΙω
πιοΒ ιιοιιι ιΒόι·τοτΙΕ όε ΒιοττοτἱΕ.

θ. 5.

ι

·

ΜιιιτΒοΒγ οιιοπ οΕοΕιιόΙ ΜΒνει ο' Εότάόε τονέΒΒἱ ίο]ιο

Βοϊόεο ΕόιΒοιι οι ϋι6ΕΒόιΙόετὅΙ ειιιιιγινειΙ Εονό5ΒΒό ΙοΙιοτ ειό,
ιπἱνοΙ ει' ΕόνοΙΕοιιοπάόΕΒοπ πιά8· Ιοει ιιιιιτειτνει, ωΒγ ει: όι·όΙΚ
Ιιόι·Ιόε Βειειιιιιἱτ ει: ιάοΙΒΙοπἱ Βόι·ΙόεοΕ οιόΙειοι·ίΙοιι ἱπτόιόεο έΙ
τπΙ οΙ ΙοΒοτ πω, 'ε ειππέΙίο8·νει υ' ειεπό οειιΙπἱπ ει: ιάοιΒΙοπἱ
Βόι·Ιόε ιιιοΒνἱιο8έιέοιέι·π ίο8· ειοι·ίτΕιοιπἱ : οιιπόΙΙοΒνει ΙοΒοΙεὅ
Βοιι ει' ΒόιΙόεοΕποΕ ει' ειι]έτ 8·ειιάπΙΕοιιέεΒοι Εκόποετ: Βειειιιιιἱ
έε Εαίι·ειι ίο8·ιιιιΕ νἱιοΒέΙωπιἱἱ, επ.ιιτέπ ει' ΒότΙόεἱ ΤΙΜΩΝ Μι
τέειιἱ π:οπ οτοπέΒοΕΒοιι, ιποΙΙγοΕΒοπ π: ΙοΒΒγιιΙεοι·ἱΒΒ, πιἱπτ
ΒοιπΒιιι·άιέΒειπ, ΝιιΒγ·Βι·ιιιιππἱέΒιιπ,'εττΒ. Μει ίο]το8·οινο,ιποΙΙγ
παπι έτ ίοΒ πόι·πἱ ει' ποτώ ΜιιΒγιιι·οι·ειιέ8· πωπω νἱειοπγιιιι·ιι,
'ε παπι έτπΙέποε έε ΕίΠόιι6ε οΙά6Ει·ο (οΙνοΕτο), ιιιοΙΙγοΙ: ειιο
ι·ιιιτ ει' Βόι·Ιόει ειοι·πΐάόεοΕοτ Εϋπιἱ ΙεοΙΙ, ποΒγ ποΕ ει' τιιΙει]άο
Με όε Βόι·Ιὅ οΙΙοπΕοιό όι·άοΙωιποΕ πιιιιόΙ ιιιιΒγοΒΒ ΕιπιόΙόεο,
έε ά”άΜοΙόεά έΙτιιΙ , πιἱιιά ι·έ]οΕ, πιἱιιεΙ π: οι·ειέΒ Εόιιιινέι·ει
πι-ίινο , ει' πιοιιοι ΒιιιάέΙΕοάέε ΒγιιιιιρΜἱευ έΙτιιΙ ο8γιιι·έπτ Μει

ποειιΕΙοΒγοιιοΕ.

_

·Ι

7. 5.

Α' πειειοπΒόι·ΙόωΕ Βειειιιιιἱ νειΒγ Εέι·ιιἱ Ιο]τοΒοιόεότ, νειΒγ
ἱε ιιιΙαἱΒΒ σΠοπ Ιαέι·άόετ : άιοΕ ότάοιποΙποΕ·ο νει8γ ει' ειι]έε
ΒιιιάέΙΕοάόε οΙεόΒΒεέΒρτ? ει' ΒιιπΙέΕ όε Εἱιιοετέι·ἱ τἱειτοι‹ @Με

ότο πειΒγ ι·όειΒοπ ιπάιιΙειτοειι.π.νιτιιπέΕ, ει' ειοι·ιιιτ ει' ιπἱπτ πι
ει' νἱτιιτΕοπόΕ ιιιιιΒέπόι·άοΕοἱτ ιιιιΒγοΒΒ καιω πωπω ιιιόι·τέΕ
Μπι όι·άοΕοΙτο νιι” Εέτοεἱτοπιι: ιιιόΒἱε φέει πιοεπιιιἱΒ οΙάόιι
“πιω ιπειι·ειάτ ει. ΜιιιάΕότιήόειιιοΙιε ΕιίοΒγΒιιτΙππ νοΙτ ιοΒγνοι·
τότο ει' :ιιΒιιάό οτὅεεόΒοΕΒὅΙ , οΙΙγ ΒειειοιιΒότΙόεοΕ ρόΙάέἱΒόΙ
τιιιΒιἱΠΙΠι, ιποΙΙγοΕ π' ιιιοποἱ ]όειέΒοΕτει 'ε τιιΙει]άοποειιἱΕι·π
νό8·ι·οιιιιέετ ΒοιτειιιιιΕ, νειΙειιπἱπτ ειιιιτόιι οΙΙγ εει]έτ ΒιιιάέΙΕο

άέεοΙαέἱΒόΙ, ιιιοΙΙγοΕ Μπαε π' ]όειιέΒοΕ ]όνοάοΙιιιοΙ ειπω εαπ
πιἱπο ΙοειέΙΙοτωΕ, π' πόΙΕίΠ, ποΒγ ει' ιιιοΙΙοΗ Μ: ιιιειΒοΕοιι

σι' ]όειιέΒοΕοπ πι ]εινιτέε ιεωέω νοΙπει; 'ε απαπι οιόεεόΒοΕ
ιιΙειρ.ιέι·ιι π τοπ ίὅΕόροπ ει' νιτειτΕοιέ όρἱτνο, ιιιιιιτΒοΒγ ει' πιο·
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:οἱ Βιι:ιιειεέΒ οιάάιΒι έΙιειροι]ει ιποιιοιτ έτοιιἱιιειπεοΙι::ειι ω»
ρέΙάΙει νοΙτ Μει Βο:άέΙΙΙιοάέεοΙιι·ει , πιιπτ ρόιάέειιπ ίοΙΙγτοιοπιιΕ·
τει , 'ε ιπόΒ ο: ιιτόΙιιιἱ ειπταγ ::ονόε ειέιπέι·ει πό:νο ἱε π: οΙιοπ
Μ τὅΒιιπγιι·ο πιο8· τιιάΙτει ιπειΒει ναιοΙιπόι·ο πιιιιαπἱ , ποθ, ο2οιι
ο8γοε ιι:ο:οἱ ]όειέΒοΙΕ νιι·έΒ:ό έΙΙΙΙειροτιιι ει' Ηπιο ]όνοιάοΙοιιι

υυΒι· πιοΒ@οπἱΕιιιέεένπΙ 'ε οΙΙγ πειΒγ τὅΕορόπ:αΕ τέίοπιἱτέεέ
νειι νοΙτ ιπο8ινέεέτοΙνει, ιποΙΙΙγοΙΕ οειιιι ει' ι·ιιιαἱιιιι ΕινότοιοΙι
Εό:ό πιι·το:ποΕ, 'ε ειππέΙιοΒνεει ει' πετάέι ιποΒίοιτόεέτο πό:νο
έτιοιέΙπιπ τοΕιπτοτἱιο ποιπ ]ὅΙιοτποΕ. ΕπποΕ ιοτιπόειοτοε Ε6νε:τ

Εο:έεο ει: Ιοττ, ιιοΒγ ιπἱπάοππἱ:: αει ε:έιοΙαιιιπ, 'ε παΒει ει'
ιια·άέε οΙΙάϋπιοτἱοπ πιοι·ιιάτ. Μαΐ ποιποεε.ιι ει: , ιιοΒγ ει: ιπάιι
ιιιιοεΙιοάέε ιι6:Βοπ , ιποιΙγοΙ ει' νιτιιτέε ία&quot; , ιι:έπ ιιἱιιέΙκι οε
ει” ιιοΒγ εοΙιιι εαπ πατόιε ει οΒγοππἱΙὅ οι·Ι::ὅΙΙοεἱεέΒ ίοΙιέπ έΙ
Ιειπι ει, ιιοειοπἱιόι·Ιόε ει' Βο:άειτἱειιτοΙ, ,ε τϋιιιιπγιι·ο οΒγιΕ το
ειειειιἱ8·έτ πειε0ιιιιιΒειπέι οΒγιιο ει' ιιιέειΕπειΕ οι·όπγοινοΙ:ιιοπαπ
οΙίοΙοιιοττέιι ιπἱιιάοπποΕ Με ει: ο8εγοπεέΒι ΕίιιϋππἱιεέΒοΙιοτ. το

Ι&lt;ιιπτοιιιο νοππΙ,ιποΙΙγτὅΙ ΜΗ, ει* άοΙΙοΒ πιἱπάοπ οΒγοε οεοτοιιιιοπ,
'ε ιιιάιΙγποΙΕ οΙΙΙΙγ πο,&lt;Π ιιιιτέειι νεα , ποΒγ οΒγοε οι·ειέΒοΙε πΒγ

τιιι·τοιπέπγοΙΕ ιπομοἱ]όειέΒειιτόΙ ἱε, ει:οΙΕπειιι ιιίιιϋππἱι6:ό ιιάιάΙὅ
άόει,`πόροεεέὲι, ι6ι·νέπγιιο:έει 'ε τ. α: νιειοπε,ειΠιο: ιιόροετ έτει

ιέποε ιιόιοιιοτ ιιο:πἱ ποπι Ιοιιοτ, 'ε Με ιιιιίτιοπἱ, ιιο8·ι; ο: νπΒγ ειπιιι:
ιώιϋπ6εοπ ει', Βέι·Ιόει νπΒγ εει]είτ Βο:άέΙΙΕοάέει τοπάειοι·ι·ο νοΙππ
ιιιιαιιπιειε , ιιειποιπ ιειειωι , ποθ· ιιΒγειπσι:οπ οΒγ ]όειέΒ εοιιρέπ
τιιιιι]άΙοιιοεπ ειοιπέΙΙγοε τπἱΙει]άΙοποέΒιιἱιιο: έε νιειοπγειιιιο: Εό
ροετ, ιπόΒ ροιάιΒ έΙοιιο ιιίΠϋππἱιὅ:ὅ ειειισιι ειοι·ιιιτ, παπι π:
οΒγἱιι, ιπει]ά ει' ιπέεΠ:: Βπ:άέιιιοάέε·ιπόάτο ιέτειιιι ιιιιιοιπιει
ειιιιι:ιπειΕ. Ε: έιιιτέεποΕ ρέΙΙάένειι νιιέΒοείττέεέτει , ιοινοειοπι ει'
Βγει::οι·Ιοιι όΙΙοτἱιοπ οΙΙγ 8·γπΙΕτειπ οΙὅίοι·άπἱό ει:οπ οεοτοιτ, πιἱάΙὅιι
νειιοιποΙΙγ ποΒγ ιιι·οάπΙΙοιπ ιιἱττοΙ::ει οΒε, οι·ιώι@ΠΙοΒ ἱε Βιι:άιιΒ
όι·ὅΙι6οι·ο ειέιι έροπ πιιΒγιιοιποέΒι·ει ]ιιτέειιΕοι·, πιἱάόπ ω ει:
όι·:έΙΕοΙΕ 'ε ππεστονόΒγέε ιπἱπάοπ @έΙΒιτέεειι 0εωιωθιμι, 'ε ο'
ιπἱιιττ παποειιιι ει' ίειιιιει έΙοι ο8γιοι·ιπειεέΒιι τίιι·Ιιοτοτἱοππό Ιοει
ποιιι , ιιειποπι ιπόΒ ΜΕ ει' ιιωμ ε:έιποάέεπιιπι τοΕιπιόε ἱε ιιπ
αΜπι έε @6ιπόι·τ οΙΕο:, ιποιΙγοΙΕτόι ιιιιΒ νέι·]ει, ποθ· ΕίΠιὅΙΙάι·ο
ιιτιι:έεειι έΙτοι ιπἱοΙὅΙιιι ιποποΕίΠι6π , ποΒγ πιειΒέτ ει' ειάριπιινό
παοΙΕ 'ε ιιιιπάοπ Φέι·εποιέΒι όι·όιπϋΙΕ ιιέιιοι·ἱπιτἱΗιπ έΙνο:οιτόποΕ
οάιιειάΙΙιοεεπ :- ο' ιιιΙιψΙοποεποΕ ποπι ιοΙιοτπο @Μι “:πήεεω
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επἱιιἱ ιιιιιιέΙ, Ιιο8·γ ΙοΒοΙεὅΒειι ἱε·ιιι·οάιιΒιιέτ 12-15 όντο, οΒγ
ΕόιόιιεόΒοεοιι οΙἱειιιοττ ίοάΒοτοτΙοιι οτΙαΉοεόιιόΙ 'ε Μέι· οΙὅΒΒ
ΒοΒιιι.οιιγἱτοττ Βιι:άειεέ8·ἱ ἱοιιιοτ6τόιιόΙ ίο8·νει ει]έιιιιιτοε, 'ε Βἱιιοε
ΒιιειοιιΒότΙὅιιοΙε - τοΙιέτ τοΙ]οεεόΒΒο! υοπι έτνοτόε ιιψἱιι , ιιιἱιιάιιιοιι οΙότονιΒγέιιιτοεοιέΒΒιιΙ, ιιιοΙΙγοτ ο' ιιιἱιιάοιι Ε6τόεοΕ
ἱοΒιιοΒοιοΒΒιΕο ιιιοΒἱόνέιι, ΜΡ ΗτιΙ. Πει ει' ιιιΗι]άοποε ει' Βόι·

Ιόει Βιιτέτἱάό οιωιωω ιιιιιιιτόττ, ότνορειτοιιάοιΒοιι , 'ε οι Δω
πιμιειωιέεοι έΙτειΙ ιιιοΒοΕοεοάνει : ειΠιοτ πιέ:· πιιιΒιι ἱε ιιιοΒιτόΙ
Μι , πιἱτ ΕοΙ!]οιι ωυιιἱο οιοιιτιἱΙ ιιι·οάειιιιιένειΙ, ]όΙ ιιιο8·ίοιιτοΙ
νέιι εα]όι ιιιἱιιάοιιιιφιιιιΐ νιειιοιιγειἱτ. Ηει ὅ ειιόπι οι·ειέΒοε Πειι
εόΒΒο Ιέρωτ, πΒγ ρωιΒ οτυει εοΕ 1Με Εοάντ6ΙτόεοΕ ιώιίΠ, ιιιοΙγ
Μ* π' ίειιιιει θα οεοιιάοεεόΒόνοΙιιιοΒ ιιοιιι ίόι·ιιοιόΕ νειιοιιιοΙγ
Μ: ιιτέιι πάω ιιιειΒέτ, νπΒγ ιιοιιι ότοι πιόΒ ιιιειΒέΒιιιι π' ΜΔ
όι·6ιιι6Ηιοι ειιιιι7ἱ νοιιπόιἱέετ, ΒοΒγ ειιοΕιιιιΕ ίιι%·αΙοιιεόΒότ
ίοΙέΙάοιιιέ , νει.ςγ οΙΙγ ίοΙοεόΒοτ ΜΒΜ νέΒιεπειιιΒ ΜΜΕ πιειΒγ
ι·εινέΒγέεέτ οειιΕ ει' υη»· νΠέΒ Ιείι·ιιιέ5πι οΙόΒἱτἱιάτἱ Η : Μάιοτ

]όπιιι οπο ιιιἱιιάοιιοΕ σΜττ ιιι·οάειιιιιο έΙΙιιροψἱτ 'ε παπι πιόάοτ
ίξιΒ3ει νοΙο ιιιοΒνιιοΒέΙ1ιιτιιἱ, πιοΙΙγοΙ ΒιοειοιιΒότΙὅ.ῇο ει' Βιιιιιιο

ιιοΙγοωτι Βἱιοδι.ιΙοιιιιιιιΕ ιιιςΒίοΙοΙτ. Έ Μι ει' νἱιιοΒέΙόάέε Εοά
νωπόΙο8· Μ Μ; οι ο5οτΒοιι ιιιιιΒιι ΙοΒτειιιέοεοεειΒΒιιιιΕ πιω ΜΗ
ιιἱ, ΒοΒγ ιιΒγειιιειιου ΒιιειοιιΒόι·ΙόινοΙ ΒότΙόεο πιοΒυ]ιτέεέιιειΕ
ίουότοιοιτόΙ ιιιοΒοΒγοι2έΕ, ιιιοΙΙγοΙΕοτ οι ειιόπι ιιιοΒηἱΒοιιοπ
νιε:οιιγοΕ 'ε ει' ]όειέ8·ιιιιΕ πιόγοΕοάοιτ Βειειιιει ΕινόιιυειΕ,ιιιοιγ
!γοΕοι ει' ]όπιιι πειειοιιΒόι·Ιὅ ειπούΙ ἱιιΙσίΒΒ οΙΙίοΒΜΜπ, ιιιιιιέΙ
ιιιΙσιἱΒΒ &quot;Με ΕοΙΙ ίοπϋάιιἱο ιιιοΒειοΒοττ Βειειιιοε έΙΒηιοψι ΠΠγ·
πιτέεέιιέΕ. ΕΙΙοιιΒοιι Μι ει' ειπε ει' ΒιτιοΕοεΙιοι οΙΙγ Εοάνοιό

&quot;ω, ΙιοΒγ ὅ ει· τ6Ι1Βιιγἱτο 0Ι1γ ΜέΒεινπΙό Βγ6υγ6ιἄεόΒοπιω
Ι:οι·έιι 'ε τωΒγ Εέτο ιιόΙΙ:ϋΙ ΒοωΙνόιι, ιιιό8· οΙό8· ]όΕοι· ιιιοΒότ·
Μαι ποπ πιοΒΒγόιόάόετο, ΒοΒγ ει, νειΙό(Π όΙοτΒοΙάοΒοιέΒοτ

Μι ει' Ιοτιιιέποτ ειιιγειι 6ΙόΒοιι ΕοΙΙ Εοτοοιιἱ; 'ε Μι οΙΙγ τοΕ0ε
ότιοΙπιιίί ιιιτνοετο ΜΒΜ, ΗυοΕ Επτ]ειἱ ΜΒΜ Μπιτ ΒοΙάοΒ ιότ]

έε ω” ει' ιιέιἱ όΙοτιιιἱιιάοιι ότόιιιοιτ τοΙ-ῇοε πιόττόΙώοιι όΙάοΙΒοτἱ,
ει' ιιόΙΙτί1Ι ΒοΒγ Μέττ ει' ιιιιιΒιιοιιΒΒ όειιιιόνοΙτεόΒ 'ε ΕίΠ6ιιίόΙο
ΕόιιγοΒιιοΕ όΙάοΙο1οἱ ἱτέιιτ όι·πόΙ:ι-ιτΙοιιιιό Ιοιιιιο , πιοΙΙγοΕιο έ”
τέτεειεέΒά Εοάνοπό ΒοΙγιοιήοΒοεωει: ειΕ14οι· ὅ ΜΒγ ειοιιιόΙγο·
ω” οΙΕοιιΠ]όειέΒέπ π'Βιι:άε]Εοάέεςει:οιι ΒιιιΒό ΜνέιιεέΒΒιιΙ9
ΜΒγ πιιιΒέτ ιιιἱιιι .ῇοΒΒέ8γιιἱ ἱιμιιἱ ειτιψι οΒόειοπ ιι'ιιωιοι επιπ
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άέΙΕοάέετει ειοιιιοιιο; νει&quot; ροάιΒ, Μει οΒγειοτιιιἱιιά ει' Ε6ιέ
!οτ°ι·όΙ εοιιι εΠεειι οΒό.εωοιι Ιοιιιοιιάιιιιἱ, ει' ΒοιάόΙΕοάέε :οι·Βιοε
ιιρι·όΙόΕοεεέΒιιἱΒιι ειιοιιΒιιπ εινειτΕοιιιι πααπ Μνέπι , ιιΙαἱι· ιιιειΒέ
νειι ειι οάάιΒά ΒειειοιιΒόι·ΙόνοΙ, Μπιτ, Μι οι ιιιειΒέτ ειπο ΜΕΜ
ιιιιιτΙειιιιιειΕ ιιιιιτειττιι , νειιιιιιιοΙΙγ πιέε ωρειειτιιΙτ τιιοιοἱ ΒειιόένειΙ

ἱΒοιΒει:έει ειοι·πόάόετο Μρ , ιιιοΙΙγ ποΙΗ Μποεἱωιτ ]6νοάοΙοιιι
ιιιοΙΙοττ ει' Βιιειοιιί6Ι6εΙοΒΒόΙ ἱε ιιιοΒΒιιτέι·οιοττ τόειτ μπω, 'ε

οΒγειοτοιιιἱιιά ει' .ιιιοιοἱ έι&quot; πιο ε:αΒΒ ίο!ειάειτότ ἱε ειιέιιιέι·ιι
ίοιιιιτιιι·ήει , ιιοΒγ ιιιο:οἱ ΜΕΜ νἱι·έΒοε Εοι·τοΕΕοΙΙ, εόπι·ίιἱτοτνό
ιιγοΕΕοΙ , οιόΙποι·ίιεό,ζοτ ειόρεόΒΒοΙ ρέι·οεἱτό όρϋΙοτοΜ:οΙ Θω
ειιεο, ει' ΙοΒιιοιιιοεΒ Βιιι·οιιιίιι]οΕ ΙοΒοιοΒΒ ρόΙάέιιγειἱνειΙ οΙονο
1ιἱωο , νειΒγ π' Ιο8·ειΕοι·ϋΙωΒΒ ή] ί6]άειιἱνοἱό οειΕ6ιόΙΕ 'ε σπό
ιιιίινοΙΕ ΒεΙΙ0:έεέΒειυ @από ρόΙάένειΙ ιιιοιι]οιι οΙό, ἱΒγ οξιόειοιι
ιιιοΒίοΙΙοϋοιι Ηοι·έοι οιπο ιιιοιιάέεέιιιιΕ : &quot;θιππε Μ|ίηιυπιοΙππ,

φιἰ πιίιοπἰ£ πΙἰἰε οἰυιἰοἰ .Μ

&quot;

Βέι· ειιοιιΒιιιι οι ο”ειοι·ι'ί ρόΙάέΒόΙ ειι: τοτειἱΕ Μ, ΜΒγ πι'
ΕϋΙόιιΒ6Μ ΒιιιόέΙΕοάέειιιόάοΕ ιιοιιιοΙΙοιιΕοιιιοΕ οΒγιιιέεειιΙΜ

ιέι·όΙειΒ, εόι ιιΒγειιιιιιοιι τόι·8ιγι·ει, ΒιττοΕοειι ΕίΠόιιΒίόΙο έΙΙέ

οιδισα νειέγ ΒοιιάοΙΕοιέειιιόά]έΒοι Εόροετ,' οΒγειι·έιιτ οπόΙειο
ι·ίίοπ ειΠωΙιιιειιιι:πόΕ : ιιιιιου ιιιιπάειιέΙτειΙ Μπι ΕόνοιΜΜΕ, ΜΒγ
οΒιιόΙοτΠοΒ έτειΙέιιοε τοΗπιτοιΙιοπ ἱε οΒγΠωτ νειΒ)τ τιιέειΙσιτ ι6ΒΒ
οι·όεεόΒοΗεοΙ τέιιιοΒιιιιιι Με ΙοΒοπιο.
8. δ.

-Α ΜιειοειΒόι·Ιόετ ΕϋνοτΕοπό ΜΗΝ: Βγέιιιο
ΙἱτιέΕ :

ει) Βέι· ει' ΙιιιοιοπΒόι·Ιόει τοιιάειωι· ρέι·τοΙόι τοΠοεεόΒΒοΙ
ποιο “ιΒιιά]έΕ ἱε, ΒοΒγ ει' Βιιι:άέΙΕοάέεΒιιιι ιι' Βε πωΙ ιι ε :οπιότ
(νειΒγἱἱε ει' τιιΙει]άΙοιιομ ειι]έτ ίοΙϋΒ·γοΙόεότ) εοιιιιιιι εαπ ΡότοΙΒειτ]ο

Η, 'ε ιιιιιιέ!ίοΒνει, π'ΒοΙ ει' ιιιΙει]άουοεπειΕ πιἱιιά ιιΕειι·ειψι, ιιιἱιιά
τοιιαεόΒο (ίιΒγοεεόΒο) νειιι .]όεπἱ8ει ειιοπιόΙγοε ιΒιι:Βιιτέεέτιι,
κιΒγ ἱε ειπο, ΙιπιΒγ ει: ό Ηιο]οιόεϋΕ ειοι·ιιιτ,ιιιειθμι Ιοω;οπ πιει
8·έιιειΕ ιιιιοιοιιΒόι·Ιὅ]ο, οτι ιάο8·οπ ιιειειοιιΒόι·ΙόετόΙ επί εοπι Ιο

Ιιοτ : άο έροπ οι έ!ΜέεΒόΙ ειπ ΕόνοιΕοιτοτιΕ, ΜΒγ ει' ]όειέΒ
ΜεισπΒόι·!έω πιἱιιάου ΜΙγ οεοτοΕΒοιι ιιιιειοιιιιειΙ πΙΕιο!ιιιει:Βιιιό,
ιιιΜόιι ει'ιιιΜ]άοιισ›εοΕ ΜΒγ Μέι· ΙότοΙϋΕιιόΙ ΜΒΜ, ::ΗΜ ει' Εόι
ιΜωωι νσι8·7 τέι·ειιεέ8·οΕ, ρόΜέιΠ π: οτοιέΒοε 5πνειΕτπ'ε Εό
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ιϋπεόΒοπ ]όειέΒ:ιἱτιι πόινο,νειΒγ ροάιΒ, πει ιιιιιΒέποε ειοιιιέΙγοΙε,

ει:ππόΙγοε τιιΙει3άουειΠσιέΙ ΜΒνει, !ππΙν6Ε νειΒγ τοΒιοΙεόΒϋΕ ιιοιιι
Ιονόιι , επ]έτ·2πειιάόΙΕοάέετει ιιοιιι ιιΙΙαιΒποεοΕ; 'ε ειι οΙΙ'όΙο εοπ
ΚΑΙ ΒγιιΒοτἱΒΒ οεοιοΕΒοπ ει' ΒειειοπΒότΒο-πάέε όράυ Μέτι ιοΒΒ
ει' Βιοτόεοε ΙἱειωΕ έΙτοΙ τΒπιΒιιτέεπέΙ, πιἱνοΙ π' πειοιοπΙπέτΙό,
πιἱιιτ ει' ΒειοιοιινότοΙ 81ιΒήάοποειι, π' Βειιάει·ει:ππιποΙ ἱε Βιτ.

Β) Α' ΒιιειοιιΒότΙὅΒοιι πιέτ οειιΕ π:έττ ἱε υυ8·γοΒΒ @Βιοε
όΒοτ 'ε ΙοΒπΒέΙιΒ ΒγιιΕοτΙειΗ ΒειιάπεέΒἱἱειιιοτοιοτ,ιομιειτειιέετ,
όε ἱμιττ ωΒοτιιἱ ΜΙ, ιιιἱιιτΒοΒγ ὅ ειττιι νέΙΙπΙΕοιΠτ, ποΒγ πιει·

8”γοΒΒ ]όνοιάοΙιιιοτ νο;Ποπ Η ει' ]όειέΒΒόΙ, 'ε Βιοεεοπ Βιιοιου
Βότι'ΙΙ, ιιιιιιτ.ει' ιιιοιιιιΥἱτ οι οάάιΒὶιΒιιι8ιιτέε ΒοΒοιοττ;ιιιοι·τ
ΙϋπΒοπ εοιιΕἱ εοπι

ΕἱνέπΒειτιιιι

ωμιἱ.

ε

πειειοιιΒότΙόει ειοιπόάόετο

ο) Ε' πειΒγοΒΙ;ι ]όνοιά6Βιιοτ ΒοΒει]τππἱ πιέτ ειπιιέΙΙοπνει ἱε
ἱιιΕέΒΒ ἱρειι·ΕοάΒειΗΕ , πιἱνοΙ τιιΙει.πΙοιι νειΒγοιιιι , - ιιιοΙΙγοτ πι
οΙεό Βόττόει οΙὅΙοέοιόεότο, πιοΙΙγ πιοω ιιιιι]ά οειιΕ ΕόεόΒ
Μπι τότίΠ πιοΒ , ιπιιτΒεειπροιἱτέετει ,'ε οΒγόΒ ]εινἱτέεοΕτιι Εό&quot;
“πσπι ίοτάἱτοπἱ, Ιω ΒειειοπΙιότΙόεόΒόΙ Ιπε.ειιιοτ Μπιτ νοπιιἱ , οΙΙγ ἱρειτ·τόΕο Βγοιιέ.πτ τοΕἱυτΒιοτό , ιιιοΙΙγιιοΙε ΒπειπέΒιιιι π']ό
ειέΒ ιιιοΙὅττ ιιοιιι τόειοεϋΙτ; ιιιοΙΙγποΕ ειιιπέΙΙοΒνει , Βέτ ει'
ΒότΙόποΕ ἱε οι π“πι πειΒγοΒΒ Ιπιπιειτοτ πει]τ !ω , ιπἱιιιΒει οΒγόΒ
το Μτ νοΙπει Ιοτάἱτνει, άο ΙοΒοτοιΙοιι πιόΒἱε ει' ]όειέΒοτ τοιο
ιιιοεοπ ιιοιιι ©πιτειρἱτπΙπ.
ά) Αιο:ι οΙώόΙ ἱε ΕϋπιιγοΒΒοπ Βει]τΒιοτ Μ πειΒγοΒΒ Μει
ποτ ει' ]όειέΒΒόΙ ει' ΒειειουΒότΙὅ , πιἱπ€ π' οιι]έτ ἱΒιιιΒιιτό, πιωτ
ιιοΕἱ πι ιιτειεἱτέεοΕΒοι ΜΜΜ ΙοΙοΙοποτΒ Μπιτ Ιονὅ ΒιιιιΙειΙἱειτ
πώ ιιιιΒγοΒΒ , εότ τοΙ]οε ειπΒπάεέΒιι νεπι οΒόειοιι ϋποειο ιιτόπ
οεοΙοΙαεάπἱ, π' Εοάνοιό , Βέι· ευ]έτ ΕοοιΙΩίιπιτέεεπΙ ]έτό τω
ιιγίΠοτοΕοτ οι οΙνέΙπειιό ρΠΙειιιιιτΙπιπ ΒιοειιιιἱΒιἱ, εότ πιόΒ π'

τοει τοι·ιιιόε νπΒγ ιιιέε νοειόΙγοΙε πιἱιιΗ τέιιιιιτΙτ ΕότοΕιπ; ἱε]όΙ ειέ
ιιιἱτοττ νέΙΙειΙειτοΕ έΙτιιΙ ΒοΙγτοΒοιπἱ. Α' Βοιιιιεπι ιιιόΙτόυ Βειεοπ

ΙἱΙοττέ:Ε ά' τοΙππτοτΒοιιπ' ΒιοειοπΒότΙὅ ΒιοΙγοιοτότ π' Ιο]οάοιο
ιπόΒοι, Η εοτοΒιέτ οΒγειοτειπἱπά Μἱπτ Ιόνοιότ πιιιΒει νοιότΠ;

πιιΒ ιιιέεΙοΙόΙ ει' ίοΙοιόε Βωιωιω παπι ιοτοποεόεΙοπ νοιέτ
Βιοι πειεοιιΙό, Η ΒοιάΒιο·ἱιιάπΙττέτόΙ Εοιάνο ειππτοΙειπ π' ΒιιιΒπἱ

μίετοτεόΒ ιιωεἱΙέεπἱΒοι Ιονόιι Εϋτωινο , πιέ8· οΙὅΒΒ ωὅΙ ΕοΙΙ
ειι οΙΙοιιεόΒ ιιιοΒνοτόεόι·ο οιιΒοάοΙιιιοτ Εότιιίο, πιοΙΙγ ειιοπΒειιι

ΙΤ

ει' Εοάνοιό ριΙΙειιιιιι οΙε:ειΙωεπτέεει πω, πιέ:· αειΕ 6ιιιιιιιΒιι

ιπο8·νοι·πττ6τόεοΕοτ ]ιιτ ΕοιόΒο.

- .

.

ο) Αιότι ἱε ΒιιτοειιΒΒ ΜΜτ ει' ιιιιειοπΒόι·Ιὅ ιιιιΒγοΒΒ ]6
νοάοΙοπι Βοιιιι]τέεειίοΙὅΙ, πιο” Βιι:ιάέΙΕοάέειι οΙΙοεόΒΒ, πιἱιιτ πι
ιιτιιοέΒἱ 6ει6 πειτεέ, ιιιοΙΙγ, Με ι·οιιάΙοΙτοτόεόποΕ πιοΒ Μπιτ πι·
ΜΒιἱ , ιιει” ΒιοιόεοΕοτ ἱε , 'ε ει' τονέΒΒι ειοΙ8·εΙπττει νόιιεόΒ όα
ΒοτοΒεό8· ιπἱειιτ ιοΒοτοιΙοπποΗιό Μττ Μπι 'ε όινοΒγοιιςόε έτ
νέιΕ ειιέιιιέι·ιι πγιιΒρόιιι·ἱιιτόιοτοτ πω», 'ε ιιιἱιιάοπ οεεπ:ι·ο , ΕΜπι
Μ” ]όειιέΒ·ϋεινοΒπόΙ , εοΕέΒέ ]οΒγπόΕόπγνι 'ε ειέιιινόιοἱἱ

τοιιάειοι·τιοει ειίΠσόΒοεεό ; πιἱ ΜΜΜ ει' ΒειειοιιΒόι·Ιόε Μἱπά οἱ
πω, ΒοΙ ει' Βόι·Ιὅ, ΙώΙϋιιΒοπ ἱε ιιονοεοΒΒ ΕόΒεόΒτο Ιονόπ Μι]
ιιιιιάό, .ιιέΜπόρο πιἱιιάοιιἱΕ τιιΒ]ένειΙ τοιιΙοΒ ιιοπέΙέτ :ι' ΒιιιόέΙ
ΕοάέεΒοι, 'ε οιιιιόΙίοΒνει ἱιἱνέΙτ ει' ίοΙεόΜι ιΒιιηιεπό ό!» οΙΙοιι
ωεωὅ ΗειτοΕι;ο ιιιιΒγοΒΒ τόειἱπτ ειϋπεόΒο ιιιυιοε.
| · ί) Ε8γ ἱμιτΕοάό Μιειιοπἱιόι·Ιίι 8·ειιάέΜοάύεέΒόΙ ἱεπιοτἱ
πιο8· οΙόΒ,&lt;ςό πιειΒιι ει' τιιΗι]άοπσ›ε, απ!&quot; Μι, πω ]όειέΒιι Μι·
πιἱΕόρ όι·άοΙΕοΒ ει: άΙὅΒΒιιΒειιΒιιτέε Μέιιγειιτ, έε ΒἱΒέἱη ει' εΙοπ
άτἱέιι, πιοΙΙγ οάιιἱΒ ει' ειιιιι)πιπσι:ό οι·όπ Εἱίο]Ιόεότ ει!ωπέ!γοιτιι,
ιιιιτειΙπιιειειιιι ωΙωωιιιι, 'ε π” εοΕ Βι'ίτἱοπεόΒ ίοΒέειιἱ ίοΙίοποι
τοιιιοΕ, πάΒ ιπέείοΙὅΙ πι' Βόι·Ιὅ τέτΒγἱειποτοτο, πιιιιιΕέεεεἱειι 'ιι
ΒγειΕοτΙειτἱϋΒγοεεόΒο απε π] ]όνοάοΙοπι·ίοι·ι·έεοΜιτ πδήπια·ιτ,

:αιΒγ οιόΜιοι·ι'ί ΒειεεπέΙέε έΙτειΙ ΒόνἱτΒοτ, ιποΙΙγοΕ ιιόΙΙ:ίΠο “πέπ
6ι·ϋπι·ιι ιιιιειπέΙπτΙειπ ιιιειι·ιιάτιιιι νοΙπει.

8) Πει νειΙπιποΙΙγ Βιι·τοΕΕοε ]όειιέΒιιι πιοω τοήοάοΙιιιϋοΕ 'ε
οΒγιιιέετόΙ υυΒγ πἱνοΙεέΒι·ιι ίοΕϋειποΕ, Μ· ποΒγ πιάσει ππΙε
πόιποΙΙγ ι·όειΒοπ ἱε νει8·,`τοΙ]οεοιι ποιυ, νπΒγ ἱΒοιι Βιι]οειιπ ίηΠοΙ
Μτ ίοΙ; απ” Μι οπ οι·ειέΒοε ΒἱνειτειΙοΕ 'ε οΒγόΒ ίοΒΙειΙειτοε

εέΒοΙτιπἱππ ποπι “πω : οΙΙγιιπΕοι· οΕοειιιι 'ε νιΒγέ:νει Εόιότ.:
ΒότΙόει ειοι·πόάόεοΕ Ιο8·οΒγειοι·ι'ἱΒιι εειΕόιόΕ ιιι·ι·ει, ιιοΒγ ΜΗ
]όειέΒέΒόΙ πἱοἱόΒἱτό ]όνοάοΙπιπτ ΒιιιοειτεειπιιΕ, ΒἱνειτπΙοε Πειτο
τοΙ]οπιτόεόποΙε 'ε επ έΙω ΕοΙΙοιποἱνοΙ όΙόειιοΕ τοιαποε ποΒιοιἱτόεο
ιιέΙΜΠ.

.

ιι) 'δ όρο:: ει' ]όνοάοΙΙοιιιιιοΕ ο' Βι:τοειτέεέΒιιπ έΙΙ ει' Μι
ειιοπἱιόι·Βοπιάέε ίὅοΙεόεόΒο ει' τιιΙει]άοπ ιΒειιΒιιτέε ίοΙοττ , ίόΕόρ
ΜΙ)· οτειέΒΒιιπ,ΒοΙ ει: έωΕ ἱπΒιιτειΒεέΒει,ει' ΕοτοεΕοάόε οΒόειοπ
ωιωΙάωι ΈιΨΒό 'ε ει' ΒἱττοΕοετόΙ πιόΒ οειιΕ Μπι ἱε εο]άἱτἱιάτό
ι·68τ:3ιι ιιιοΒιιΜι:Μειιι έι οειιρέεειἱ, ει' ΒγειΕι·ειπ πγοπιπιιιει:ό ΕΜ
9
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ρόπωε:ϋΜνοΙ οΒγίΜ , πιόΒ ει' ]6ΙτωΔωπ ειι]έτ |ΒειΒιιτέετἱε ει'

ΙάΒεπ]ποεπΒΒ Βπ]οΕΜ ο1:ἱΕ, ΗΜΙΙ! Μι ΒότοΕοτ, τοττέε· έε πγιιΒ

ρόυ:εω Ά οΒγέΒ τοπάοε ωι·ΒιοΙτοτ ΕοΙΙ ροπτοεππι ίἱιοτπἱ ει' ]ό
ειέΒ ΜειπέΒόΙ , τποΙΙγοΙσιοΕ ΒγΜεπιιι π'τοι·πιόπγοΙτ Ψοιι οΙοεόυ
οΙνοειτοΒοτόεο έΙτπΙ εοπι ΜΜτ ΟΜΕ ίοΙότ ἱε οΙὅωτοιιιτοπι, :πἱάὅυ
“παω ει' ειιιΒοττ ἱάότο Μτέι·οιιοπ Β:οτόεοΕ τοΙ]οεἱ1Βοτόεο νό
Βεττ Εοερι·νοε ΕϋΙοεόιιόιόεΒοι @ΙΙ ίο!γοιποάπἱ, ιποΙ!γοτ ΒἱωΙ

ιιόΙΙτϋΠ
οι·ειέΒΒειπ οευΕ
ιΒιἑπ· ειι]ποε έΙάοπποΜεπΙ ΙοΒιοτ πιοΒ
νέεέτΙειπἱ.
ἱ) τω” ίοΙΒοπέΕ τομιειτπΙειΗ οτόεεόΒ ΒγοπέπΕ·ει' Βότ

Ιέει ι·οπάειοτ ωοΙΙοττ, Βο” όμπι π:οπ οτο:όΒοΙμ ιιιοΙΙγο]εΒοπ
επ ΙάΒυει8·γ0ΒΒ Ητοι·]οάόεΒβπ άἱνειτοιἱΕ, εοΗεειΙ ίόΙϋΙι:πιιΙ]έΕ

Βει:άειΒεέΒτει, ΒόνοΒΒ ρόπιΕοτἱπΒόετο, ,ε εΜ οτειέΒοε ιυιἱνοΙτ
ΜΒ πιιιιΒιιε ίοΙαἱτει πιόινο ιιιοΕΜ, ιιιοΙΙγοΕ ειήέτ ΒεπάέΙΕοά:.ἱα
ίοΙγωτοειΕ. Επ οιῇειέΒοΕ Εϋπ ΙοΒοΙόΙ ωηΙΜΕ ΑιιΒοΙΒοπμ :ππτέπ
ΕοιπΒιι:·άΗἱτ, -ΒέτιιιἱΙΙγ Εονέεεό ίτἱΒγοΙΒοτό ἱε ΒιιειοπΒόι·Ιὅ&amp;

πειΒγοΒΒ ι·όειόιιοΕ εοτοει; ει' ΜΜΜ ωπο:πέπγοΕ ΕόιίΠ ρεπΠΒ ει'

]όΙόΜέπόΙ 'εἱμιτέπιέΙ ίοξςνει Ι;Πϋπό διέειοι·επἱΒοτ, όε δΠόειέτ,
'ε ει' ΙοΒειειΒιιάοΙωι'ίΒΒ οΙνοΕοιι πγιιΒνό 'ε Ιο81ιιωΙπιοπόΒΒ ει

ΙεοττοΙ Βοειοτέιοπ ροτοει 0Ι'ε:6ἱε]ειΥει1; ΙιειειοπΒότΙόεότ ΜειΒάο
Βιιι·ΒΒι:π , ΒτοπάοπΒιιτΒΒειπ, 'ετΒ .
·

'

9. 5.

· Α'ΜιειοεΒόι·ΙόεοΕ ο' Μιε:υιιἱ οΠοιιό Μπι ἱΒωι

Με τοπι οε-Ε έ ι· οΠκ ἱε οωΙἱτοτποΕ ει' ειι]έτ Βει:άέΙΙ10αΜε Μι&quot;
ιπ-ιϋιοι Εόροετ , 'ε ποΕπι-ιΕ ίὅροπτ]ιιἱΕ Ε6νοτἱ:οπόΕ:

Α) Α' ΒειειοιιΒότΙὅ ότάοΕο ει' τπΙει]όοποβόνειΙ οΒγοποεοπ

οΙΙοπΕοιό;-ειιπιπ οεπΒ εΜου ἱὲγοΕειἱἱε, ΜΗ Βιποἱ:ωΙειπεέ·
Βέτ ει' ππιέεόπειΕ πιἱιιόΙ πειΒγοΒΒ Ιιειε:υέΙΕ:ἱεένειΓρότ0Πει Η, ιω
νοτΕο:όΙοΒ :πἱοάειιοπ οεοτοΕΒοπ, ΒοΙ ο' :ποετιιιμἱ πιιΒγοΒΒ Ιιειει

πέΙέε οεειΙέ ει' Βόι·Ισπωό οΙτοΙτο Μέπ ΒοέΙΜπάό Εέτοε Ιε6νοΗιο
πόεάΗιοΙ νπο οΒγΒοΕόινο, εει]εἱε Βειειπέτ π' ΒἱττοΕοε ΕέτένειΙ

ο.3:ΚϋκόΙ]ο. - ΒέτπιἱΙΙγ τἱεποἱοττο ΙεόΙτόΕ ἱε ει'Ϊ:ειειοπΒότ! ὅεπε
πιόΙγοε τιιΙπ]άοιιοι; ιἱο Μέι· π' Βεέτ!όεἱ ε:οτιόάόέ ε:άΒ116τόεθ Ωω!
ειπο Εοττόε ΕόπγτοΙοπεόΒΒο “Μο :πιιΒέτ, Ιω” νει8',' ειιοπόάόει
ροιιτ]ιιἱ ]ό ΙέΙοΕΕοΙ !ππόΙτόεο ΜοΙΙατ πιοΒέτ ΗἱτνειΙΙέωπΙ Εοοπ

Ι:έπειεεει , νειΒγ ει' ιιιΙεψΙοποε Βιι.ειπέπει]ε ει'πιειέ·έέι οΙόΒο “Έγω

Π!

ΠΙγ οεοτοΕΒοπ ρπάΈ ΜΕ! ΕϋωΙοΒΒ Μο!ποττ ΜΜΜ ιιιοΒέιΒοε,
εΜπιτ ιπέεΒοι.

.

Β) Ε' ιιιειΒέΙπιπι ει' άοΙοΒ τοι·πιόειοτόΒοπ ίοΕνε'ί οΙΙοιιΕοιό

ότάοΙωτ ΒἱέΙπιπ ρτόΒέΙ]ει νειΙειΕἱ ιιιο8·ειοι·ἱτό ε-ιοτπόάόεἱ ροιιτοΙε
'ε ιέτοιΙόΙποΕ έΙτειΙ ιπιοΒοΒγοποπιἱ, εότ ἱ8)τ τϋΒΒιηήι·ο π' οπόΙιοττ
ΒιιτοεἱτέεεειΙ όρου οΙΙοιιΕοιό οειΙ:ϋ:6ΙτοΗΙε ; πιοι·τ ωἱυάοιιοπ

ιποΒειοι·ἱτέεοΕειτ ΜεοΒΒ ΜΒγοΒΒ πιόι·τόΕΒοπ Ι16ειιιγϋ Ιεψἱτεπι
ιιἱ; σΜ Μι παι1 ΙοΒιοτιιο ἱε, πιέ:· @:εει ειοτίοΙοτΗ ΕαπόιπγεόΒϋΙ:
ι1ιἱειττΙιιοΙγτοΙοποΕ, πιιἱιιτΙαοΒγ ει' ΒιιειοιιΒότΙὅτ πιἱυιἱοιι ε:ειΙ1ειάειΒΒ
πιοιάιιΙειωίΒιιπ ΒειιάέΙΙιοάέω ΕόιιΙωπ πΙεει4ΙέΙγοιπέΕ, 'επιέ; οεπΕ
Μόι! εεΠΙ.έΙΙΙ:εΠ τέ]οΕ οΒγ ΒοοεϋΙοτοε ΙιειειοπΒότΙὅ ἱε, πιοι·τ
οΙΙοιι!εοιἱΕ ΒοοείιΙαοε οπιΒοτ ιιιόΙτόεέΒένειΙ οΙΙγ ίοΙτότοΙοιεποΙε
ιιι5Βέτ ειΙένοτπιἱ , :ποΙΙγοΕ οΒγοποεειΙνϋεόΒέτ οΙὅτο !αέτεόΒΒο
ΒοπέΕ.-Πει τοΙπἱ: ΜειΒέπειΕ ΤΒειοι·1ιοΕ έΙΙίτέειι ειοτΙπτ πιόΙ
τέ1: πι1 πιοπ:Ινει ,,!:ο8·γ, Μι ει!! οι·ειέΒ ΙοωοΙοεο!ιΒ τότνόπγΜ·
ΜΜΜε 'ε ΙοἔῇοΙ›Β ΒοιάεἱιιοΕ Μ&quot; τοπέοεει όεειοΒγίι!νόο, ιειόΒγ
σπόει ΒότιΒ οΒγωΙου οΒγ ΒότΙόει ΕότόεεοΙ Βπ]ΙόάπόΙε ἱε , πιόΒ·
εοπι τιιάπει οΙΙγειτ !αέειἱτυἱ, πιοΙΙγ ει' ]όΜέΒοτ ο” οεπΙέι·ιΙ Βει

ε:οπΒόι·Ι6 τοπτόεειἱ οΙΙοπ ιιιοΒοΙωΙπωιπέ ει' πιόΙ!εϋΙ, ΜοΒγ Βο
οείιΙοωε ΒειειοιιΒότΙὅ 6ΙωΙ πιο8·νοτοιιάό πιο νοΙππο ει' ειοτώάόε&quot;:
ύΒγ πιοΒει ο' πο|1όιοόΒ ἱε οΙοΒουάὅ :ΜιπΙοιι ]όΜέΒει ίουπιτειττέ·
Μάτ ειἱνόιι Βοτάοπό οεειΙέάωγέυειΕ π: οΒόε:ΒόυΙόει τοπάποττόΙ
όι·όΕι·ο οΙἱ]οειτόεότο.
.
η
Ο) Βέι· ΕϋΙϋπιΒοπ οΒγ τόε:τὅΙ ει' ΜεαέιιΒότΙὅΙ›ω πει8γο!1Ιε
όττοΒιιοεεόμτ, @ως 'ε Βπ:άοεέΒἱε:ηοτοτοτ τοΒοτιιε Π»Ι : ά:ε !'έ]ε
άειΙοπι , πιέε τόειτόΙ οι ἱΒοπ ΒγπΙεοτΙ τειρειειτοΙέε πιιόΙτό ει,ΒΉο

Φώυεπ τέωειειτ ει' ίοΙὅΙ, !1οΒγ ὅ όροιι ο' Ε6τόΙ)ιπιἱ Μ8γοΒ!ε πιίι
νόειοτἱ ἱεπυοτοτόνοΙ Ι:ειειοπΒόιΙόεο ἱ:Ιο]ο ειΙει1τυειΒγοΒΒ ΙΙειε:0υ·
Βιιιέετει νιεειοόΙΒιοτιιο, πιἱιπ ει, πιοπιιγιτ ΜΗ ει' ειοι·ιόάόειιιοΒ
οπΒοά. -Α' πέετ 'ΓΙπιοι· ιποιιά]ει, ,,ΒοοεϋΙοτοεεόΒ Βειτό
ι·ιιἱτ έ τ Ιι έΒοΜ“ Ι1ειειοιιΙ›όι·ΙὅΕ ΜεεΙ ει! ΒότΒο-οιάόΙ: τέειοτΙό
εότο 'ε ει' ι·έ]οΕ Μιας ]εινειΕ ΕἱοεἱΒέιέειίτει ίοι!άἱτιιἱ ειο!κο&quot;:
ΕϋΙόιιίόΙο ίοΒόεοΕ 6εειο νειπι:ειΕ πούνο ει' ,,ΙιειειοπΙ)όι·ΙὅΕ ειτειυγ
.ά Β σ·]ο“ πιόν ΜΜΕ, ιιιοΙΙγι·ό! .Μοπ!πιπ Μ; ΒόνοΒΒ οπιΙἱτόετ
πωεἱ πιοι:1 ωττοπι ΒοΙγοειιοΕ, ιιιἱιιτΒοΒγ εεω·οποεό]ότο Μι:έΙ:Ε
ππΕ , οΙΙγ πινειει οεπΙέεοΕ, ωοΙΙγοΕ Μίι· ει' ΒειιάειεέΒ! ιΒεπι οΙ
Βυοιποάέε αευω!ω εωΕέΙπι ω.ι·τύπω!ι, πιέΙιιιιΕ πμό.Β πο.8γοΒΒ
9
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ι·όεώιιτ ειΠειιιιιιιιιΙιοτόΕ εοιιι ΙοιιοόιιοΕ, 'ε οιιιιέΙίοΒνο ΒόνοΒΒ
ίο]τοΒοιόεϋΕ όροιιέΒγ ιιοιιι Ιέτειιιιιόια ιΗΒιοΙγόιι Ιοοιιἱἱ, ιιιἱιπ
Ιιει &quot;ΠειΠ π' “πιοω ιί]ιιεέΒ οιΕ6Ιοεἱ νειΙΙόεοε οΜειτέεοΙιοι· ει'
μιτέιιιιιεέ8· ιιιἱιιάοιι &quot;Με ι·όειΙοτοε οΙΙὅιισΜεέΒο Βοοεεωιο:οόΕ,
ιιιοΙΙγοΕτόΙ οιιιιειΕ ιιιο8·έτ ιιοιιι οεοΙ‹π τοττόιιωιιἱο ΜπΙ, Ιιιιιιοιιι
ιιιόΒ ειπόΙ ιιιιἱιιἱ ἱε νοειόΙγοε.
.
π Β) Α' Εότ ειω·:ὅάό σεΙΜΕ 6ιάιι ει' ιιοε:οιιΒόι·Ιόε ιιιἱνοΙ
ΜιΙιόΙ ΙοΙγό, 'ε πιέ:· ει' ειοι·:ὅόόε ιιιοΒΕϋτόεοΕοι· Εοιόόάό εσΙω:
·εόΒοε ιι·έυγει ιιιοΙΙοττ, ιιοιιι οωόει, Ιιει ι·οιιάοεοπ πιέι· ει' Βόι·Ιόε
Μό Μεττ ω, ΙοΒΒἱιιοιιγοεοΒΒιιιι ροάἱ8· ειιιιιιιΕ οΙτοιόεο οτέυ,
Βιοειιοε νοι·εοιιΒόεοΕ 'ε ροπήε τέιιιοά:ιιιΕ, ιιιἱιιτ εα ιιιἱιιάοιι οΙΙγ
οι·ειιέΒοΕ :ειρειεποΙέευ Βιιοιιγἱιῇει, ιιιοΙΙΙγοΕΒοιι Βόι·Ιόει Ε6τόεοΕ
όινειτοιιιοΕ.

ε

Π) Απ επόΙο νοι·εοιιΒόεοΕ ίόΕέρ π: έΙό Βο:άοεέΒἱ Εό
ειίΠοι (π' ΒειειοιιΒόι·:·οΙ έτναι ΒιιιάοεέΒἱ έΙΙειτοΚ) νἱεεωινότοΙο
Εοι· οΙΕοι·ϋΙΒιοτΙοπιοΕ, 'ε ιιιιιιάοιι οΒγοε σΜεπ ίοΒει ιιιοΒιιόιόεο
Εω· ιιιοΒιι]ιιΙΒιοτιιιιΕ, Εινέ!τ Ιιει έτιιάέεΕοι· ει' ιιιοιιιο]οΒγ:όΕ
(πΒγ ει' ιιιοι·ΒέΕ ΙοῆοΒγ:όΕο) ιιοιιι ει* Ιοιιοτό ΙοΒροιιτοεοΒΒιιιι
νοΙτ Εόειἱ1νο. Πο ει' Βέι· ΙοΒιιο8·7οΒΒ οΙόνι”έ:ειτ ἱε, όε ιιιἱιιάοιι
ο' ειἱι·τ οΙΕοι·ϋΙόεόι·ο ΕΞΒοιιάοΙτ οειΕόιόΕ οιόΒτοιοιιοΙαιοΕ'ε τό

ω'ω πιόΒ ιιιοΒέιιέΙ π' ι·οειιιέΙ ἱε ΕέτοεοΒΒιιΕιιοΕ τοΒ-ἱΙτοττοιτ.
Κ Βοοείι ειοιἱιιτἱ έιειάέε ιιιἱιιάἱΒ ΒιΒόε ει' ΒοοεϋεόΕ όιιΕόιιγο
'ε ἱ8·ω νειΒγ Ιοττοτοττ τέτΒγ·ιιοιιιόι·τόεο ΜΒΜ; ιιοΙοττ ιιιόΒ οΙΙγ
πιττοιιιέιιγοΕΒπιι ἱε , ω π' ΜνειωΙοεοπ ω·ιο τοιιάοΙτ 'ε ιιιο8·οε

ΜΜΜ ίόι·]ΒιιΕ ο' ιιιέι· ιιτοΒέΒοιι ἱε ιιοιιέι άοΙοΒΒιιιι ειόιιτοΙοιι
ΒγιιΕοι·οΙ]έΕ ιιιοΒο!αιτ, ροιιειει νειιι ει:ι8·οιι ΕίΠόιισόιό ΒοοεϋΕ
ΜΜΜ, ιιιόΒ ριοάιΒ οιιιιέΙ τ6ΒΒ , ιιιἱιιόΙ ωΙ«ιΒΒ ιιιοΒιιοΙειά]ο ει'
ότέΒέΒΒ πιοι·ΒέΕ έτο ει' Εόιόρειοι·ίιΕότ.-Α' Βοιάιοει οεοιιιότ
πωΙ οΙνέΒιά οΙαιι·ιιἱ, ΙιοΒγ εοιιιιιιι ιιιοιΒει]ο8γπόΕ πιο ειάιιεεόΕ
έτ, ιιιἱιιά ει, Μτ ι·όειι·ο @πά ιιοΒγοιι Εέτοε Ιοιιιιο. Α' Βόι·ΙόιιοΕ
εοΗαιΙ ιιοΒγοΒΒ τόΕορόιιοτο Ιοιιιιο ειίιΕεόΒο, Ιιει ιιιἱιιάοιι ιιιιιι··'
Με, Μπέ: π: ιιι·οεέ8·τόΙ , οΕέι· ιιιέοιιιιιιιιιι ωει ρόιιιοπι ΕοΙΙο
πιο ιιιοσςειοι·οιιιἱἱο; 'ε νειΙοιιιιιιτ π' ί6Ιάοοιιι·ειεέ8· ει' Ιιότιω!«Μοω
Εοι· , ήΒγ ὅ ΜΜΕ νόΒπόότοΕοι· ιιοΒιοιοιι τειΙέΙΒιοτιιιι ωόάω ιιοιι
οο, ΒιοΒγ οειΒγ ιιΕ·έ]οΙιιιοΕ τοτοπιοε Εέι· υόΙιαΠ ο”ειοι·ι·ο νονὅτ
ειοι·οποιι. ΟΙΙγ ιιτοεέΒι·ο ιιέινο οΙΙοπιΙιοιι , Η ίόΕόροιι ειόρ
πτοι·ιιο , 'ε ιιοιιιοε ιοιιγόεισοιοιιι ειοι·ιόεόιι ΙότοΕοάοττ, ΜρότοΙ

ι

Σ!
.--ψ--?

ΜτΙ” Μέι· Ιοππ:ε Μγ πο!1οιιοπ οΙότΒοτό οιόΙ]έτ ίίιετΒο πιωπιἱ
ἱέτιιἱ; 'ε νειἱεπιιἱιιτ π'Βόι·ΙόποΕ πιοΒοιιοπ οεοττ ει: έτωΙεΜ:οι· εΜικΙ

1ὲι·τ τε»τοπιοε ρόιπτ ίοτάἱτιιἱ ιιιειτΒενέεέτΙέετο, ύΒγ ει' ]όειέΒ
νἱεειεινότοΙοΕοτ ΒιιεοπΙό έΜοπιτ επιπέΙ ει·ήποειιΒΒ ΜΜΜ ει' τιι
ΙειμουοεπιοΕ, ιπἱπόΙ ειώΕεόΒοεοΒΒ νοΙεπι οΗιοι· ρόπω πι' Βότ
ΙοτἱάὅΒόΙ τ:πειτειάτ εοΕ οΒγόΒ ΕέτοΕυειΕ ἱε οι·νοεΙέεείτει.
Ρ) νειΙππιἱιιτ οΒγ τόειτὅΙ ποΙιο:οπ ΙοΙιοτ ει' Βόι·Ιοττ ]όειιέΒ
τοταποε τοπτέειιἱπειΕ ει' ΙοΒειοτοειιΒΒ Εὅτ·ιέει ίοΙτότοΙάΕ έΙτοΙ Β
οΙφ]ότ νωπιἱ : ιἱΒγ :πέε ι·όειι·όΙ ιυυι·ειάιπιάό ]εινἱτέεοΕιιτ, επάγ
ΜΕ οΙε6 όνοΕΒοπ οεειΕ ΕϋΙτεόΒοΕοτ οΕοιππιΕ, ωοΙΙγοΕοτ αειι:
ει' Εόεό ]όνοτιάό ίο8· Βόνοιι ωεἔτότἱτΒιοτιιἱ, υ' ΒειειοπΒότΙὅτιΉ
εοφ νέτιιἱ, εοπι Εἱνέιπιἱ ποω ΙοΙιοτ.-ΙΙΙγ, ει' ]οΙοτι 'ε ΙοΒΙώ
ιοΙοΒΒι ]όνοιιάό έΙάοιοτένειΙ νέεέτοΙΒειτό ]εινἱτέεοΕι·ιι απειΙε “ει'
τιιΙει]άοιι επ.οι·οτοτο ΒιπάἱτΙιω; ροιΠ8· όρου πο&amp; π' 1ποιοἱ Θειι
ΦιεέΒ οπιοΙόεόι·ο, ει' Εόι]ό Βγειι·ειροάέεέτει ΙοΒίοπτοεειΒΒ ρόππ
τόΕέΕ , πιἱιιτ : ίοΙιυἱνοΙόεοΕ , ίπϋΙτοτόεοΕ, ωοΒ1εινἱτοττ ΕόιιιτειΕ,
Μειέι·ἱτέεοΕ υ)άΙτέτΕοΕΕτΠ, τϋΙτόεοΗεοΙ ,ε ίοάοττ νιπειιτοτπέΕ

ΕΜ, οΒγΒοΕ6τνο ει' ΙπιειιιοΗ:οι Εόροετ πιόΒ Ε6!τεόΒοε 6υτόιό
ἱιιτόιοτοΕΕοΙ. ΗοΒγοιι ΙάΒοτπο ρέττοΒιἱ οΗγ τοπάειοι·τ,τιιοΙΙγ ειι
οτειέΒοε ιπἱνοΙτεόΒ, οΒόεφ τοττοιωἱπγοΕ ειόρἱτόεο ΙοΒΙιειτΒιιτόεΒ
οειΕόιοιτ νειΒγ ο8·όειοπ ειέπιϋιἱ, νειΒγ οαιτ: ει' ΙοΒοεοΕόΙγοΒΒ
ΠτοτῇοάόεΒοπ ειοιινοτΠ πιοΒ? -Α.' :Μμά Βεικάειεέ8·ἱ ἱρπιτέΒπΙσμ
εΜπιτ ιιιειΙι:ποΙ:, εοτ· έε ρέΠυΕοίὅπόε, τόΒιιινοτόε, 'ε τ. εα 1:8.·
8γοΒΒ ίιιόεότο ειϋΕεόΒοε όρϋΙοτοΕποΕ, 'ε Ε6ΙτεόΒοε οτὅωόνοἱΙε
ποΙ: όε οπ.Ι:τΈιποιΕποΕ ίοΙέΠἱτέεει ἱε , ΒιιειιοπΒότΙόε Πο]ο Μεπς
πιόΒ ει' τιιΙπ]ιΙοποε Ε6ΙτεόΒέιι ω, ει' ΙοΒήιιΒγοΒΒ ἱιοτΙοιιΕοάέ
εοΕΕοΙ όε ποΒόιοεΒοΗεοΙ &quot;:υ οθτΒοΕότνο, 'ε ειπιπέΙίοΒνει ειἱιιτ
οΙΙγ :ΜΜΜ νέι·πειτό, ιιιἱπτ ΕόΙτεέΒΒοΙ 'ε ΕοοιΕέπτοτέεεπΙ ]έι·ό
ό] ρτόΒειτότοΙοΕ , ει' ιειἱ 1Μπά οεειΕ ίοΙνΠέΒοεοάοττ, ει'τέτω πο·
τιπέτο 'ε πιοιιιοε άἱοενέΒΤ 6!ωΙ ΙοΙΕοεἱτοττ¦ ἱιιΙιέΒΒ ει, ]6νοπάό
1πο8]ιιτοΙ:πειιέεέτ ειοιυοἱ οΙὅττ τιιι·τό .τιιΙει]άοιιοε ειπΒοιἱοπ Βέπιό
Εοπή Εόιτ 8°Ϊ21Ι·ειρ0ιΠ:ειτΠε..
θ) Βάια εΒγειπ ειι οΙΪόΙῇεινιϋέεοΕτει υέπφ ωγ οεοτοΕ
Βοπ, πιἱάόιι ει' πειειοπΒόι·Ιὅ ει' ΒιττοΕοεπιιΕ Μέι· υει8·γ :πόττόΕ
Ιω» εποΒπγοιττο Βιιοάω:υέτ, πιόΒ ει' ειοι·πόάόε ΕότόεοΕοτ Πατέω
ΕωΙειἱζ 'ε π:οπ έΙάσ›ιειτοΒειτ , ιιιο!ΙγοΕοτ π' ίόΙόοειιι€ οτΐιέΙο ]εινἱ
τέεοΕπι “πιώ τιιττο:πό!ε, νΜειιπἱυτ :πτ ἱε, πιιοιιπγἱΒοπ ΕοΜοπ
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ΜοΠιο2 πι' Βόι·Ιό:ιοΕ Ιιοπέ]έτιπ1πιΜ, οΙότο ππιοΒιιιιτέτοιπιἱ : άά
οιέΙτειΙ ει' Βόι·Βοειάέε Ιόειπόψι, τ. π. οΒγ ιπιἱιιάιΒ οΒγοιιΙὅ πόνο
πΙοΙοιιι Βἱιτοεπτέειι πιιοΒΙιπιἱοιέΙ, 'ε οειιΕ ει' .ΙοΒ:·ἱιΕέΒΒ ΜνότοΠ
οεοτοΕΒοιι ίο8· πέ έΙΙειιιι ειιοΕπει πι' τιιΙει]άοιιοε, πιιέι· οειιΙε ειππ:όΙ
ίο8·νει ἱε, ππιἱνοΙ 1ὅ ει' νέτειτΙππι Εοάνοιπό Ε6ι·ύΙππιόιιγοΕΒόΙ οι·ιπΙό
ιιγοτοεόΒοΕοτ, ππιοΙΙδιοΕοτ ειι]έτ ΒιιιάέΙΕοάέεΒειπι Μγ ]εινιτέεοΕι·π
ΒειειπιέΙιιἱ ειοΕπι|μ οι οΙΙγειπιοΙιι·πι ιιοιιι ίοι·άἱιΙΙιειψι , ιιιἱἱιιιΙΙιοΒγ
ο' 16ι·τόιιοτοε]6νοάοΙοππιπιόνοΕοάόεοΕ οοιιμέπι πι' Ιιέι·ΙὅπιοΕ Μει
-πιόΙιιοΕ.

Η) ΝειΒ)ποιι ππιοεειἱ:·ο νοιοτιιο ειιοιι ΜΕ πιοΒέιιοόΒοΕ ΜΗόιι
ππιοΒοππιππτόεο , πιιοΙΙγοΕ]:οΙ ο8γΒοΕ6τνο νειπι πιιέι· αειΕ πι' Βόι·πιοΕ
ιιΕέι· πι' :·απιόιιγΙΒιοτό ΙιπιειοιινότοΙΒιοι Εόροετ όε Βοοείπ ειοι·ἱιιτ,
πιΕέι· ]όειιέΒΙοΙτέεοΕ όε ΕόιόρειέιπιίττέεοΕ έπωΙ ιιιοΒΙιειτέτιοιέεπι
ἱε, νειΒγ ει' τιιΙει]άοιιοετ Μάι· όνειηιόιιι·ΙοτότοΙ, Μεεί:· Εο:ω·έ]
Ητέε ΜπιΙ Βἱιτοεἱτό ροιιτοΕ, νειΒγ ροάιΒ ει' ειοτοιιοεέτιοιι ω»
τόιιοτοΕΒοπι πιάειπιόό Εέτρο:Ιέε:, νπιΒγ οι όρϋΙοτοιι Μπιτιιπέεέτ,
]εινιτέεέττ, νειΒγ ιπ]άοιιόριτόεότ, νπω νέΒ:·ο ειπ ΜπΕ οτά6ει
“ιπιἱ Βέιιέειπιόά]έτ, Έ ίουτειττέεπἱτ 'ε τ. εα; ἱΙΙαὅ ροιι:οΕ; οειιΕ
εἰ ]οΒΒέΒγοΕΕπιΙ τόττνόιιγοεοιι Βέιπἱοι·όΙ ΒοιιάοεΕοάέετ πιοιιι επι
Βιπά ππιόΒ Μ οΙιπιοΙΙὅ:πι6πιι, ππιοι~τ ει. ί6Ιάοεπι:·πιιπέΒ ππιἱάὅπι Μαιτ
Μάι» ει' ΒότΙὅπιοΕ, - Η ΒγέιπιοΙἱτέεοΕτιι 'ε ίοιιτειπέεοΕι·πι ειπιο
ΜΒ έε όιιΙιιἱΒπ]οΙΕ ΜέΙΕΗ τϋπόιιΙιιοτὅ ποι·οιιοεόιΙοιιεόΒ οεοτόΒοπι
Βἱιοιιγοειιπι ΕιονοεοΒΒοτ ίοΒ ιοιιπιἱ, ππιἱἱιιτ ει' ί6ιάοειιι·πιεπίΒ τοιιπιο,
ω τόΙο ει' Βόι·Βο-πάέε πιω οἱ ιιοιιι ἱάοΒοιιἱττοιτοΕ νοΙιιτι (ίόΕόρ
οΙΙγ οι·ειιέΒοΕΒπιιι, ΙιοΙ πι' ]οΒΒέΒΤἱ νἱειοιιγ &quot;πΒγ π' τόι·νόιπγ
πιω πιἱπιοε Ιοϋοεοιι οΒ·οιιάο:νο, &quot;Θ· ει' τότνεέπιγτ Ε6πιπιγοιι Η
ΙοΙΙιοτ Ρἱτειπιιιἱ) ππιειΒέτ 0εειΕ1ιοι::ι ππιἱιιάοιι Ε6τοΙοιτοτόεοἱ εΗΜ Η
νοιιπιἱ ΜτειΠε.

Ι) Μπιπάεποιι οΕοΕΒόπ ειπ Εόνο6ΒοπάιΙΕ ει' ΒειειοιιΜι·Ιό

@Ε οΙΙοιιπόἱ : ΒοΒγ πυἱιιάοιοιι ε0Ι‹Εε:0ι·0ε ΙιοιιγοΙΙόάέεοΕόττ, ιιο
ΙιιόιοόΒοΕόι·τ, ει' ΙιειειοιινοΙΙιοιὅ εει]έτιιειΕ “οπι εοΕόνι οΙιάοΒο
πιἱτόεόόι·τ, πιιοΙΙγ ππιοΙΙοιΗ ι-ΜΒ πι' ]όειέ8·ππειΕ πι' Βόι·Ιοτ νόΒτὅά
πόνοΙ ἱΒοπι πιιοΒι·οιιΒέΙτ έΙΙειροιΙΙιπιπι νἱεειειΕοι·ϋΙόεότὅΠε ΙόΙπιοιπιἱ,
εοπιιιιιι οΒγόΒ Εέι·ροτΙέε πιἱπιοε ει' Ιιωποιπ!ιόι·ΙόεΒοιι πΐἱιιἱιτοεἱτοπ
]6νοάοΙππιοιι ΕἱνἱΠ, πιιοΙΙγοτ ει' επι-Μι πΒαιιΒπιτόε ιιΒγειτι ιιοιιι πιά
Ιιιιτ πιιοΒ, άο πι' ππιοΙΙγπιοΕ ίοΙειέιιιἱωἱεέΒόΙ,Ιιπι πι' επιΒπιάειΒΒ Βόι;
πω ειοτ:όάέεο'Ιε ππιοΙΙΙοττ εοΗόΙο οιἱιπιοΕ όε ειἱιιοΕ Μπιττ τόττόπιτ
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Ιοπ:ιιιέεοΜιτ, ΒοειέιιιιτέεοΕιιτ, Ιαίι·ρότΙετεοΜιτ, 'ει. τω. ίὅΕόρ
ρωΠΒ ει' ]όΒιέΒ νἱεειεινότοΙοΕοτ τόειἱιιτ ιιιιιΒέιιιι|ε ει' Βόι·ΙόιιοΙε,
ι·όειιιιτ ει' ]όειέΒ οΙὅΒΒοιιἱ ΕαΙω ιιοιέοιέτιι τοέιιάό ΒιοτόεοΙέ ἱε
τοΕιιιτοτΙιο νότοτιιοΕ , ΒἱΙιοτόΙοΒ ιιιόΒ ει' εσι]έτ ΒιιιάέΙΕοάέε Ιιιιει·
ιιοειιΒΒ νοΙτει ίοΒ Μτοτειοιιἱ. Α' Βόι·ΙὅΒοιι ίοΙτοττιιιιΒγοΒΒ όττοΡ
ιιιοεεόΒοτ ρωιΒ ειἱιιτιἱΒγ ίοΙ ΙοΙιοτ οι” ρτόΒεΠτ Βειιάειτἱε:τΒοιι ἱε
ωωιω, ΜΜΕ 6ιιόι·άοΕότ -ιιΕοει.ιιι ἱιιτόιοττ ]όνοάοΙοπιιτόει-πάάε
είΙτιιΙ ειἱιιτιἱΒγ ιιιοΒ ΙοΙιοτ ιιγρι·ιιἱ, 'ε οιέΙτπιΙ ιιιιΒγοΒΒ ΒιιιΒόεέΒι·ιι

Βοι·]οειτοιιἱ, ΙιοΙοττ ΙώΙόιιΙιτου ἱειι'τἱεέτοΕ όι·άοΙώ ιιοιιιοειιΕ ΜΒ?
Μπι οΙΙοιι!αειἱΕ ει' ί6Ιάοοιιι·ένει! , εότ @Μ: ει' ΒοοεϋΙοτ 'ε Βέ!ει

άειτοεεέΒ ιιιἱιιάοιι Ε6τοΙοΙνοΙ, ότι ει' τέτειιεέΒι οΒγΒοΕόττοτόε ΙοΒ·
ΙιιιτειιιιιιιειιΒΒ Πω, τοιιιέιιγειέΒ 'ε ίόΙοΙοιιι έΙτιιΙ, επιτρεειιι νειιιιιιιΕ
οειιτοΙνει , ΜΜΕ ι8·ει:εέΒ ειοι·οτοτότόΙ 'ε οΙἱειιιοι·όεότόΙ πιοιιιοειιΙ:
Εοάνοιὅ ειοΙΒέΙπτἱ π:οΙΥ:οτοτ ιιγοττοΕ,Ιιιιιιοιιι ]ιιτειιιιιειτ όε οΠΠόρ·
τοτιέετ ἱε νέτΙιειτιιειΕ, 6νόΠάιοιι ΒγιιΕτειιι πω* ΙιοΙτοΕ ιιτέιι ἱε, ιιιοΙΙγ
νέτειΙιο:έε ειιιιτοΙΙγ Ιιειτιιιιτόειιιι Βιιιάἱτ ει, ΕότοΙοεεόΒ ΒΏτϋΙτόεέ··
το, ι·ειΙι-ιιιιἱιιτ εΜε ι·όειι·ὅΙ οι π” ΒειειιιοΕ οΙνοε:τόεο ίόΙοΙπιό

πιεΠ: όΙαιτ @τἱ ΕϋτοΙοπ8ό8·οἱΕ ιιιἱιιάοιι ιιιοΒεόττόεότόΙ τιιττόιτιιτῇει.

νόάοΙιιιόΒοιι,
Μιιιτέιι ο'ιιιἱοΙόττ
ειοι·ιιιτιτόΙοτϋιιΕοτ
ιιιἱιιά υ' Εότ
ΜιιιοιιάειιιόΕ
ιοΙοτΕἱΒιιΙΙΒιιττιιΕ
, τοΕιιιτειιιιΕ Εό
ι·ίΠ οΙὅΒΒ ειπο 0Εειέ8'0!ίΒειυ, ιιιοΙΙγοΙιτο ει' ΒότΙόει τοιιάεπ-ιι·
οιάιΠΒ ΜιΙόιι6εοΒΒ ΙιιιτέεειιΙ νοΙτ, 'ε ιΒγοΕοιπόιιΕ ιιιτ ιιιιιιιΙπἱἱ
ΜΙ ιιιοΒιειιιοτιιἱ. ·
.
10. 5.

Διου ΒότΙόεἱ νιειοιιγοΕ, ιιιοΙΙ7οΕ ειοιἱιιτ ει' ιιιοιοΙ Βοι
σιέΙΒοάέετ ει' ΙοιιιΒιιι·ά·νοΙοιιοποΙ Ηι·έΙγεέΒΒιιιι, 'ε τι' Ιιειῇάιιιιἱ
νοΙοιιοποΙ τοιιΒοι·ιιιοΙΙόΕοιι ϋιἱΕ, ει' ΙοΒοΙονοιιοΒΒοιι ίοετἱΕ ει'
ΒόιΙόεἱ ι·οιιάειοι· έι·ιιγόΕοΙάιιΙέτίοιιέΕ ιιΙΕιιΙιπ:ιιτειτόεέΒιιιι. ΕΒγ
ι·όειτδΙ ει' ειοτίοττἱ ιιόρο.εεόΒ ΕόνοιΕοιιιιόιιγοΙ οιιοΙ:, πιέε ΜΩ
ι·όΙ ρωιΒ :ι' ειιντοΙοιι τόΙφρόιιιοε ι·εινειει ειιέιιιττέεοΙ, Η οΙὅττ
υι' ί6ΙάιιιἱνοΙόειιοΕ αΣεειΕ ρόιι:οε Ιέάέ]ει πιοΒτόΙτόεο νόΒοττ γειυ
νειΙειιιιἱ Βοοεο, ιιιοΙΙγοτ ό, 1Μπιτ ει' :έΙοΒτει π:ιτοΙοπό, @Μ: :ι' ιιιέΒ

οι Μέυ ιιγεετοπάό ειιέιτόΠ ΙιειειοιιΒοι Εόροετ τιιά τὅΒΒτο νειΒγ
ΕονοεοΒΙιτο επἱ:ιιιτειιιι, παπι 8οτιεΙοΙνει ιιιοΒ εποπ νοειόΙγο!ιοτ,
νειΒγ νοειτοεόΒοΕοτ,ιιιοΙΙγοΕιιοΕ ιάὅ]έι·τένειΙ ιιιιιΒιι ει' τόΕοόττόΕ
Έ ιιιιΙιειΕ ιιιἱιιάἱΒ οε6Μ:οιιὅ ΙΗ1ε:υει ιιιιιΙΒιιτ!ειιιύΙ Η Ιοει τόνο.···

Σ

.

24
τι

ΜόΒ ωάιΒ ειΕοι·ίιιτ ει' ίόενοιιγΕοάό οΙωειπιπιιι, πι' Μ&quot; ε:ίιιιιο·
Ιοπι ίοι.ἱοιΒΒ·ίοι]εΒΒ οιιιοΙνο, 'ε οι &quot;νειι ειι·έιιγΙειΒοε έιάΙοπιιο·
Μπιτ ποιιΒοι·ἱιιπι πιιοΒτιιΒιιάνει , ΕἱιιοεοΕοτ Βγἱιῇτοπιἱ; άΙο ειπιπιέι ιιοι
πιεπόιιιι ωει ιοΙόΙἱιτωιόεο οειιιόάέεέιιόι2 πωπω ει: ὅ πιιἱἱιιάιππι
ωΙειπι πιἱιίιιιιειέιιό ιοΒιιέ8γιιἱιιειΕ όε πιειρειόπιι0εοιπιιιΕ @Με ιιοιιι
τοΙιοειτἱιοτό πιιοιιππγιεό8·ι·ο ιιόνοΙΕοιΙοττ ιιέτι·πιΙονὅ ωττοιέειιι ,
ππιοΙΙγοΙαιοΙΕ πιόνειοι·ἱιιτ πιιόΒ9ίΠόεόιι ό ειπιπιγιι·.·πι όπίιιτ, εοιπιτπιινό
οΙνειέἱιιπιΕ, 'ε ειι ιΒοιι ειω·ιοιΙοτιἱ πιόροεεόΒιιοΙΕ οΒόειοιι ει' Εότ
εόΒιιο·οεόειΒ πιόττ ἱιιεόΒο , οθπιιοΙΕόινο ει' τοιιοεοιι ιήειἱνοΝ: ίω·
πιοΙΕ όι·τόΕνοειτόεόνοΙ, ει' ίοΙιιιιἱιπιοιοιτ !τἱιιοεοτ οΒγιοιτο ειπιγ

πιγινειι ειι]πιοειιιιιιειπι ιίοιιγεεΒεΙουιειό, ππιἱἱιυόΙ ιονέιιιι νοιιιιιιοάΙοττ
@πιειΕ ιιιι·τοΙαιεει οΙιοεειιιιι ΒιιιάΙειεέ8·ίιπόε οΙνοἱι:·ο τόι·ιιἱ. -Ε”ἱΕ
Ιεωοι:οωπι , έιωι:πιιι ιιοιιι ι·όΒιιιειπι ππιόΙγάιι 8·γέειοιτ ιι·όιιΙΕ άτ.
Β ιι πΒο :· .Πἱοω ίοΙΙε6·οΙΙπειιοιεπίΒι ιπαιιέεει πιοιπι ::ονόεΙιιιό π6
τίιἱιπιόπιγοε πιιἱπιτ πιιεηιοε επιόιιιωιέοι·πι όριτοττ οΙΙὅπάέειι επιτἱιιτ,
οι οι·ειέΒιιιιπι ει' ειψίτ 8·ειιάέΙΕοάέε οειπΕπιοιπι ο8·όειοιι ἱεππιοι·οτ
Επι; ει' ιιόι·ιιέ-ειάέε ππιόπιιει ροάἱΒ ει' ]όνοάοΙΙοππιίοι·πόεοΙΕιιοι, 'ε

]όνοάΙοιοιιιιιοΙΙεπἱππιιτέεοΙΕιιοι Εόροετ πιειΒγοιι ΕίιΠ6πιιιόιιιαιι Μει·
οπιοιιγειιιιιιιιι ίοΙ&lt;ενὅ 'ε 6πιτ6πιόετο πΙΕειΙἱιιιειε ιιιι·τοπιιέιιγοΙΕιιπιπι, :ι'
ππιιιΒιιοπιιιικιπι ίοιινὅΙΕ έε επ.έτειιειιιιιιι::ότόΙ; ο' πιιοΙΙοττ ροιιιΒ έτει
ιέιιοεπιπι οΙτοι·]οάτ ειιοιι ππιοΒ8·μιιόάόε, ιιοΒγ ει' ρόπιπ ίϋΙἱιιἱοΙΕ
νότοΙόι·ο :οωιωπ πωπω ιιειειιπιοε, άΙο επι]έτ ΒιιιάέΙΙΕοάέοι·πι ιιοιιι,
'ε ειπιπιέΙΙίοΒνει ειιοιαιτ ππάοΙὅΙιιι ιιειειοιιΙεέι·Ιιο Ιω ειάἱιιἱ, ιιειοεπιΕ
ειι: οιπιιιοι:· @πάθω ρωέΙιὅΙ ιιειειοπινότοΙ ιιοΙπποττ Εέττ Μπι πισω·
νειιΙειπιἱ.

π :Με οτιπιπιἱ Βόι·ΙόΕ νειΒγ ιιέτιὅνέιιειιΕοιόΕ, :αιΒγ πι'
ἱιόι·ιειττ π6ιωΕ ππιἱνοιὅἱ, ιιἱΕιιοι ππιἱιιει τιπιπήάοπιιιό
ροιιι Βόι·ιόΕ, πιιἱἱιιά ει' ·ιοΒιιέΒγοΕ (οΙἱιιειιιι : οει!οπί) ἱε,
όε ππειρεΜἱππιοεοΕ πω” ἱε ποιιεέτοΕ τειι·τοιπιπιΕ.ΑιοΙΙεόιι
ΜΕ πιοΒγ ιιειειπιέι·πι νειπιπιειιι ει' πιοΒγ ιιἱττοΕοειιειΕ , ππιἱιιτἱιό8·γ Με
πι: ιΒειιΒιιτέε “Μότ ,ε πιιιιιάοιι ΕιοοπιΕέιτιιτέετ ιπιπι8·οΙΕι·πι νοε:.πιοιι,
ππιοιιγοι πι:οπ “εωππιβε τόιιορόιιιοΙε ιόειάέειι , ππιοΙΙΙΙγοΙΕοτ :ι, ΡΒ

πόΒγοι ι·ιο:όιιο Μπἱ ΕιοιΙοτἱΕ, εΒμιτι]6ι. Μππ8έΒόΙ ει' 60Ι0Β
τοτιπιόειοιτόιιὅΙ ίοΙγ ιιιοπιιπιιι, Βο&quot; οιόττ ειι: άΜο ίιΒγνινόΙΕ
Ηἱι·ειάΙεέΒιιιιιιτ ςιτέΒέιι ππιοΒΒποιτοτἱΕ, 'ε ππιει· πιγ ιό:ϋΙαιόΙ ίοΒνει

ιε πι' πιιοιοΙ ΒιιιάέΙιιοάέε Μόεότ :ι' πιγοιιόειΕοιάόε Εόι·όιιο νοιι]έΙΕ,
ππιοΙΙγτόι ΡοάιΒ ειπιυιιΕ ειίίπτοιοιι επιιιπ.ιάἱιιπιιι ::οΙΙΙοιιοῖπιιιιπιάιιἱει,
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'ε Μ&quot; ΜΜΜ οεοτι:·ο, Με ΜΜτέεειΕ ΟΙΜεοι·ειέΒΒειπ Μπι όρω
οΙΙγ νοεΜάοΙ:ποε ΙοιιΜ Μ, πιἱιιτ ει' πιἱιιό ΙτΙειπιάΜπ ιπιιωΙΕοιοτ1,
ει' πειειοιιΒόι·τ ΕονοεοΒΒἱΗΕ , ππιοΙΙγοτ ἱοιΜΙ οεπΕ ει' Μι·Ιὅ πγο·
ΙΜεπόΒΒ τοτΒοΙόεο έΙτειΙ Μπα ΜρότοΙεΙἱ, πιἱτ οΙΙοΒιοτιιο Εοτ·ίΠ
τιμ Ιω ει' ΒότΙὅ ει' τιιΙει]άοποεεπΙ Ε6ινοΙοτΙοι: Μ5ιΙοΙεοάόεΙιοπ
έΙΙειιιει.

Μ

- Α' τιιΙει] ά ο υΕό ρ ο Μ Βό ι· Ιό Ε ει' ΒότΙοττί6ΙάοΕοτπιιιπ#
ΜἱΙ]έΕ, νειΒγ Μρειέιιιοε Βέ:πιόροΕ έΙίπΙ, Με παΜε ΜΒγοΕ,
1Μπιτ π: όιιΙόιόετο Μυ]Ιππά, Βόά, όε Ρένιει πιττοτΜΜἱΒειπ,
ΒοΙ π' επ]:Εό-ειἱτόε οΒγοάϋΙ,νειΒγ π'ι·ιετοτπιοειΙόεε:-ιΙ οΒγίΜ Μ·
τέτΒγει ει' Βπ:άειεέΒυειΕ , ιΜΙΙγ εοΕ οΙ6Μ5ΙτεόΒεΙεοτ, ΜΒγ Εό
ειϋΙοωτ (ΙοΙοττέττ, ΙοΙ]οΒ;γιόΕοτ), 'ε τοτοπιοε ίοι·8·όρόππτ Μια·ἱπ,
πΒγ εει]έτ Ιπἱ:ιὰόροἱΕ Ιειώειἱ έΙτειΙ , ΜΒέυγ οεοΙόάοτ νόνο εοΒιτ·
ΜΒΜ , Μει ει' ί6ΙιΙοΙκ ΜοεἱυγοΕ. Α' ΒόεΙὅΕ οιοπ οειτέΙγει,Ι'ὅΕόρ

ει' ΜΒγοΒΒ ]όειέ8οΕοπ,τοΒοτόε ιιιἱνοΙτοιπΒοτοΕΒόΙ έΙΙ, ΜΕ ]ό
ειέ8ειἱΕοπ όΙὅ Με ΒιττοΕοειπΜόΙ εοΜΜΒοπ Μπι Μ1Ι6πΒόιΜΕ.

ΓοΒΙειΙειΙοεεέ8·ιιΕ : ι:πιπΜἱἱΜει Ι·οΙϋ8·γοΙόε, έε δ:Ι' Ιοτιυό!ΜΕ οΙ
εάέεει. ΜἱπτΒοΒγ όπτόΜετο ειΙΜιΒΜε Βει:άοεέΒειΠά ΜΒγοΕ , 'ε
ΕϋνοῷΕο:ὅΙοΒ υ' ειέΙΙέεοΕ ειιέιπο ει' ειέι·Μοπ ΙοΕνὅ ωττοιΜ
ιιγοΜιοι Μέροετ οεοΙεόΙγ, 'ε ιΜΒἱε όροπ ο' τοτώ:πέυγοΕ πιόροε

εόΒο, οΒγ πόΒγειϋΒ ιΜττί6Ιάτο τόΒΒ ΜΜΕε ΙΜΟ!) ΜΜΕ οενόπ,
ει' ι6ΒΙΜΕοτ πιἱιπΙ ίοΙϋΙυιιιΙΞει; ἱτπιοπι ΙέτιιἱνπΙό, ΒοΒγ ο' πόροε«
ΜΒ υυθγοΒΒ ι·όειόιιοΕ ει' οεοΙόΜΕ ΜΒγ πιιρεπίι:ποεοΕ οειτέΙγέ
Βο: ΜιΙΙ τειττοιΜει. ΕΜ ρόΙάέΕ ἱε τιιοΒΒιποιιγἱήέΕ , ΒοΙ ει: ο8γἱΕ
]όειέΒ 170 ει::ειτι·ἱΜ ΙιοΙάΒόΙ έΙΙ 22 Βέπιόρ πορειέΙπιοεεπΙ, π'
ΙΜἱεἱΕ ροάἱΒ 348 ΙιοΙά 58 ΙιέπιόρροΙ. ΕΜΕ Μδιί1Ι-οειιΕ πειτ νειΒγ
Μτ ίότΒ νπο έΙΙσειιάό ειοΙΒέΙΜΜιπ, :ε' Βόι·ΜΜΙ τοΙιοπόει· νειΒγ
ΙονέειΕέροπ , π'τὅΒΒἱοΙε ιιτἱεά:πγέ]ειπ ίοΙοεόΒοεώΙ'ε Βγοι·ιιιοΕοε
ΜΙ άοΙΒο:πἱ τοι·Ιο:ποΕ, νειΙπΒέπγειοτ επτει ει' Βόι·ΙὅΜΕ ειίιΕ
εόΒο νειο , 'ε “ότι ὅ ει' Ι'ότΒειΜιειΕ 8%, ει: ειεειοπγοΙωειΕ 5 ροπΒὅ
Μει]οιέττ ίΙΜτ, 'ε ΜΜΜ άόΙΒοπ ΜΙ ΜΜΕ τἱεΜίεέτ οΒγ Εονέε
ΜειιιΙΙγειΙ 'ε οΒγ Με ΜεπιγόττοΙ, Βοι·τ εοΙιει Μπι, το.ῇοτ ροάἱΒ
οειιΕ οΒγειοι· όνοιιΜυτ. Α' ΜΒγοΒΒ 8·οπάοτ Μνέπό τοτι:πόυγοΕ
ιιιἱνοΙόεο ει' ιιγοτε τοι·ιΜε Βἱιοτ:γοε ΜεΜόττ ειω·πόάόε ΜΜΜ
ιιάειτἱΙε ΜΜΕ Μ, πονοιοτοεοπ ει' ΙοπΒόΙ Χ” ει' τοπΒοτἱΒόΙ ΙΙ νειΒγ
%, ει' ι·ἱεΒὅΙ %νειΒγ οΙΙγΕοτ οεειΕ %τόεπ ΜιριιειΕ. Ε” Μιι·οεοωπ
ΜνίΠ ἱπιἱάο-ωτι6Μ Μρειέεπτει ]έι·ΜΕ άοΙΒοιπἱ, Με ιιι·οΕ Μπι
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οιά υοΙω: Εοι·εωτοτ. ,,Μἱιιό ειοΒόιιγ όε Νιώτἱευ έιΙειροτἱιπιιι
νυπ ο' πέιπιοε πιόροεπιπέΙΙγΙ'ξιΒγ ΕΜΙτ Πει π οιιιιιοιειοτοτὅ ποτώ,
-- ,,ππιἱπιίό ἱιιεόΒιιοΙΕ π-ιπι πωπω, ιιειιιέι· πειΕ «Μά ιιοτοΒοέΒ
πιἱἱιιττ ἱε ππιιιυΕέι·πι τοΙιοτοιΙοιι Ιοπ, Εόιιιι)τοιι ΕόρποΙιιοτιιἱ. Α,

πϋΙαόΒ , ιιγοιιιοι·, τιιιιειτἱἱιιπιειἱΒ, 'ε πιιἱἱιιάι-πυ οι·ΙΕόΙΙοει πιιἱνοΙτεόΒ
ιιιέιιγιι ππιἱππιτ ΠΙΙΙγοιιΙΕιοι· εοΙαιπι π οειτέΙΙγιιόΙ νόπΕοε ιιτιιιιτει,
οεοιπιρόπεό8·το, ἱορέπει όε ι·πιιιιέοι·πι νοτοιιιοάἱιιοΙΕ, πιιοΙΙγοΙΕ ο'
:ειττοιτιέιιγοΙΕιπιιι πιπιροιιΕἱιιτ ι·οιιάΙοεοπι τϋπόιιπιοΙΕ.“
Α' ι οιιιιέΒγ (οο!ειπο) οΙιγ ιιόι·Ιό, Ει ι)ότειάό]έτ τοι·πιιόΙΕ
ιιοιι πω. ΕΜ πι' ί6ιάιιιι·τοΙΕοειι:ιΕ πΒγ ιιἱιοιιγοε πιιοιιπιγἱεόΒιι
Βιει!ιοιιέτ πιά όνοιιιιἱιιτ, πιιαίι·:πιΠΙΙΙγοιι ΙοΒγοιι πι' ωτιιιόπ νπιΒ:γ
πιιοΒπειιι0ττ ιιόι·τ Βιοτ πιόπιπιιοιι, 'ε ει' τὅΙιιιι ιιόιοτιιιόπιγο::ιιὅΙ,
ΜΠΕ ιιοπ·ΙιόΙ , όε εοΙγαπιΙ1ὅΙ , πι' πιγοτο το:·πιιόε νπιἱιιππιοΙΙΙΙγ τόπότ,
νειΒγ ππιοΒοειήει πι' Βιι·τοΙιοπιιι πι' πέπιεό· 'ε πὅΙΙΙόί6ιά. τοι·ιπιό
ι1οΙτεΒγπόε έΙιιιι πιιε8ιιειτέτοιιοπ επτέιιγιιειπι. 1ΙΙγ ιιότἱΙόπεἱ πΒ?
τιιΙπ3ιΙοιιΕόπι ι·όπ.οε 8πι:άέΙΕοάέεοΙΕ ίὅΙππέρ πι' πέπια ίοΙΕνόεύ
τιιττοιιιέιιγοΙιιιΜ πιοω πεπίππιππιειι νειπιπιπιιι , 'ε ιοιτόποΙοἱΕ ιΞοιι ιώ
ι6ιιιειέϊιόΕ. Α' ιιοΙ ει' πωπω Βει:άἱιιεέΒοΙΕ τοιππιόΙΕοπιγ ί6ΙάππωΙΙω
ιιοιιι ιΒοιι πηιπόΙ:: , ο” πι' ]οΙιΒέΒγοΙΕ (οει!οπί) ποιιάΙοεοιι πι' επιπό
ίδιάΙοΕόπ πειιιοΜΕ 8ειιιοιιειππιοιιπιγιἱεόΒοτ, ειϋΙΙΙόΕόι·ι πι' ω” Μόττ,
ιαιπέιόΙώπ ρόιιιιιόττ , ει' ΙειΙαἱεόι·τ ροάιΒ τόπ.ἱιιτ πω, ι·όπἱιιτ
τοι·πιόΙΕοΙΕοτ ειάἱιιειΕ. Πει ει' ιιότειάό πιιότεέΕΙοττ, ππιοΒΒγὅιό ει'
·ῇοΙιιιέΒγ, 'ε ππιιιι·Ιιέ]έιιειΙΕ πιάόπόΒ πιόΙιώι ιιιι·τοΙΕοπ; - άΙο ἱιει
πι' Βόι· ιΒοιι πωΒγ, 'ε ει' ί6Μ παπι Έιμι το:·πιιόΙΕοιιγ; ήΒγ ει' πει
ιιοτι Βόι· ιιοιιι εοΙαπἱτει πιιο€πϋπιι.ι:, ει' ]οΙιιιιἱΒγ οΙΙειοΒόιιγϋΙΙ,ππιειι·
κέ]εει οΙωπΗ, 'ε οΙιΕοι ει' ιιιτιοΙΕοε ιώιιγτοΙοιι Ιεει8Β ειοι·πιιἱ
ππιπιι·Ιιότ, πω! πιέ μέπιπ ΕόΙΙοεϋπιόιπιἱ; πιοΙΕι ΕοΙι οειΕόε:όΕοτ
,ε ππιπιὅοτ πποι·πι:ιἱο, 'ε πιιτέπι πι' τοι·:ιιόετ ει' ]οΙιιιέΒΒγιιι.ππιοΒ·
σκαιει.

π

Α: 6πιι6ιόπο ειιιαιἱιπιπιε ί6ἱιΙοτ ιιιἱπιάΙοπιίιπ ρόιιιόττ πωε

ιιό:·ιιο. Μει]ἱιιπιά Ε6ι·πιγόΕόιι οι τέκ πότοΙΕπιοΙΕ, 'ε ποΙΕπππΙΕ, πεΙγ
πωε πι' Ιόνέτοε πιιοεΙόΕένειι ιιόνοιι ιιόνόι·ιτοιτ νωπιΙ1ιἱἱιι οπιτοι
πιέιιόΙ 6πιτϋποτιιοι‹, 1θ00 πιόΒγε:ϋΒ 6Ιοε ιι0Ι(ιμι 104-130

ρ.ίοι·ἱιιτιένπιι πωπω ει' ι6ιιιιι·όιιτ6ιόετο πιιιαιΒπιπιε ισΙιωΕοι,
ππιοΙΙγοΙΕπιοΙΕ οΒγ τόπότ ιιοι·τέποΙΕ ιιπιειπιέΙ]έΕ, θ4-77 ιι·ήένειι.
- Α'Μει]ΙππιάτόΙ ιιοεοιιΙό τένοΙΙεέρςή ιιοιιι όιιτ6πΙιοτὅ πέιιτόί6ι
άειΕτὅΙ ιιοΙ(Ιειπιιιιιιτ Μ οΒόποιι π, Μοιι:έΙ1πιπι 3%-4% ππιότέ:ἱ
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Βιιιέτ ειάιιοΙ:, 'ε ειι ιιτόΒΜειΕ πιόΒ οιοπ ί6ΙιΠ π' ΜΜΜ ΕότίιΠ
ίιΠΙοτοιτ ειόΙΙόΜὅΙ π' Βοι·τοι·ιπόε Μέτ. Α' ειωΙοι·ίέΕ ΙονοΙο ειι

πωτ Με, 'ε Βιο π'οΒΒέΒποΕ πιειΒοΕ εοΙγοιιιΒοΒειτειΕειτ τοιιγόει
τοιιοΕ, π' εοΙγοιπΒιιΒόΕ Βιοειιιέτ. πιοΒοειτ]όΕ ιιι·οΜεπΙ. Μοιιο
ιόΒιοπ οι&quot; ΒοΙόόι·τ Μέ ιιιόι·ό Βιιιέτ, 1%ιιιόι·ό τοιοοτ 'ε Πι πι.
Ε6Ιοετ ΒιοτποΙε, π' οεοΜεΙγ Βοιτοι·ιιιόε ίοΙόνοΙ, 'ε π' εοΙγοιιι
βιιΒόΕ εοΕιοτ όι·ό ίοΙόνοΙ. Α' οοπιοΙ τό ιΜΙΙόΕο όνοιιΜπιι Μπι
Ιιόι·όι·τ ειόοιιΕ Μι·Βιο, ιΜΙΙγ οΙΙγ ΜΗ, ΒοΒγ ιιιἱιιΜπ Βόι·ΙόΕ
πΠιΒ ειόόεοΕ,π' ΜΙΜΠ ποΒγ Ιοι·όΒιοτέεέτ ι·οιπόιιγΙΒιοτπόΕ; ιΒέε
Βοι·ιιιοΕ ειιιοε , εεπΕ ΜΒέιιγ τοΒοπ6Ε; πιἱπΜπ ί6ΙΜτ οεπΕ έεό
νειΙ 'ε ΕιορένειΙ ιιιἱνοΙποΕ.-Α, Βι·ιοιιιει όοιιιΒ]ειιιι 'ε ΒοτΒοιιιο
ιεπεΙ π' ΜΙά ιιιιιιάοιι τοι·ιιιόεοΙΒιοπ π' Ι6Ιόοοιιι· 'ε ιοΒΒέΒγει ίο
ΙόΒοιι οειτοιιιοΕ; ΒοΙ π' ΜΙά ]ό, 'ε π' 8·ειιάειεέΒ ιιειΒγ, π'Βόι·Ιό

ΒγειΜ·οιι πιόΒ τοΙόέετ ἱε τοι·τοιἱΕ ιιιιι]ά ΒειΒοπέΒόΙ, ιιιοιά Βοι·ΒόΙ
ΙΙιοιιιἱ ει' Μ5ιόιιοόΒοεοπ ειόπἱ ειοΕοττ ιιιοππγἱεόΒοιι Ι'6ΙίΠ, ιιοΒιο
π' τορειειέειΙέεΒόΙ ·ιΜΒ νειπ ιπιιτοινει , ποΒγ π' ΕόιϋιιεόΒόε ειέιι
ιέενοτόε ΕϋΙτεόΒοἱ, Βιο ειι οεοΙόΜΕ νειΒγ πορειέιιιοεοΕ έΒιοΙ
ίοΙγωτιειτἱΕ, οειιρέιι Μπι ΕοάνοιόΙ:όι·πΒπόπγοΕΜΒιι οεπΕ 50%,
ΜινόεΒΒόΕοάνοιόΕ Ε6:6ττ ροάιΒ θ0 , 70 'ε τ6ΒΒ ειέιοόότ ΜἱΚ
ιΜΒ π' ιιγοι·ε τοτιιιόΜιοΕ, π' Βοιιιιοπ ιιιοΒέΒόΙ Μ3νοτΕοιΠ:,ΜΒγ
ΠΙγ οεοτοΕΒοιι π' ΙοΙοε ιοΒΒέΒγ πιόΒ π, ιιιιιιιΜἱιέότι ότ ΠΙοιόΒόΙ
ἱε οΒγ ι·όειε ιιτόιιειΕ οινοιιιιἱ, ειι ειι ΜΜ π' οεοΙόόοΜιόΙ 'ε πορ
ειέιιιοεοΜιέΙ οΙοεόΒΒοιι όοΙΒοιιιι ιειττοιἱΕ.-ΕΒγόΒιτεἱπτ νειπ
ιιοΕ ειιτει ἱε ρόππα, ποΒγ ει' ιοπειΒγ ειι οΙὅοιάοιέ πιι·τιιιέεοΙ:
ιιιοΙΙοττ πιόΒ εοΕ πιόε ιοτιιιόΜιΜπ Μπἱἱ, 'ε πόιΜΙΙγ ιππιιΜίΜπ:

ιοι:σΜεει ΜιτοΙοε. Ιω, οιιιΙἱιόε νοιι Έγ ιποπτΙΙιΙοοιιοΙ Βπ:εΙπ
οιέΒι·όΙ, ιΜΙΙγ Με ΒοΙά ειέιιτόΙϋΙόΒόΙ έΙΙ , ΙοΒοΙὅ 'ε οικΙό ΜΙ
ΜΠ , 'ε ειγ 2%-3 ΒοΙεΒιγι ι-άοι·ειΒ ΕιοειέΙόΒόΙ , ιιιοΙΙγότι ΜΠ6

ιι6εοπ 17 Με 3θ Μτ ΙἱιοτποΕ όνοιιΜπτ. Ε' 11% ΒοΙάτόΙ ειι
όιἱ Βόι· 32% πι. Βιιιιι, 'ε τἱἱι έπἱ ΜδιόρειέιιιιιιοΙ π, Βοι· ίοΙο 32,5
Μ. ΕιοιιΜνίΠ ρωΠ8· ωι·ιπόείιΠ ἱε πωωειι 2 δι ιιιόι·ό έτροιιιο
Μπιτ, 100 τοιέετ, 8 τγιἱΕοτ, 8Ιιοπμιιιττ, 'ε ιιιιιιιΜἱΙ)όΙ ΜΜΜ
ιιοΕ : 2 πορι ειέπτέετ όε 2 πορι νοιιιοτέετ ειι οι·άόΒοπιπἱπάοπΙεοι·

4 όΕόι·τοΙ, 2 ειέΙΙἱωἱεΙ Με ιιιόι·τΙ6ΙάΜ Τι·ΙοετΒο, 4 Μι·ΙΙ πορ
ειέιιιοτ επόΙΙὅ:εοτειόεΕ0τ όε ΕειειέΙέεΕοι· , 4 Με ποπειέιιιοτ οι·
όόιιτἱ ιιιιιιιΜἱτει θ ΕόειέΙΙιτέετ , 'ε 2 ιιορἱ νοιιτειτέετ ειι οι·σΙὅιιτιει,

10 6Ι π. ειέΙΙἱιέεεειΙ π: οι€ΙόΙ)όΙ;ΜοΙΙγ τοιιοιόειοθιόΕοτ πιόΙτό
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Μ&quot; ειἱνὁΕι·ο νοΒγόΙ: οιοπ ωπΒοι· ειοι·οτό επόποΕιοΕ, ΜΒ ει'
:πειΒγειτ ρειτπειτ πγο:πειτωτέεέτόΙ αΜγ εοΕπτ τιιάειειΙΠ::οεόΙ::ἱ,
ΜΜΕ ειει8γοΒΒ τοτϋΙοτόι·τ , :πάΙΙγ %τοΙοΕειάΕ ιοΙοΙ :ποΒ, ιιάόΒειπ,
ΜΙοποιοάΒοπ, 'ε τοΒοτΙιειει ε::ΗεπΙ ΕονοεοΙ1Βοτ ΗΜ Β:οτπἱο , 'ε

ο' π:οΙΙοττ νοπ Ιιοπει (έΙ!ειειάό ΙπΕΙιοΙγο) , ' ϋπ::πειΒει ει' τπΙπ-ωο
ποεει ΒειιάειεέΒέπΜε όρἱΠοτοἱνοΙ 'ε :πειτΒέ]ένπΙ οΒγίΜ, τποΙΙγοΕ
ΜΕ ]εινἱτέε Δω σΜου όττόΕότ Βγοτ:ποΕοἱ όι·6ΗἱΕ, ποΙοττ π'
ειοΒόπγ οΙπει ]οΒΒέΒγ :πόΒ ::υειάοπ όνΒοει ειττόΙ ίόΙΙ1οτ, ΒοΒγ οι
Μ] ειοπιοτέ Βόι·Ιόετ ἱε ίοΙτποπά]έΕ ΜΗ, 'ε ό ίοΙοεόΒόνοΙ όε
ΒγοτιποΕόνοΙ επἱπ:άοει Ιιει]ΙόΕτόΙ :ποΒίοειτπτἱΕ.
ΕΒγόΒιτέπτ Βέι· ο' ]οΒΒέΒοΕ ει' Εοι:πόπγειἱώ ΒιττπΕοεειΕ
ειοτίοΙοττἱ ιοειτΙέεειἱ έΙωΙ ειότπγοπ πγο:πειττοτπΜε; άο πω* Μο:ει
ΕοΙάιιεειἱειΕ εοιω ἱε ἱτἱΒγΙο::(ἱὅ ει: οι:πΒοι·ἱ ἱπεόΒ π:ιοει ΕόρόΙιο:
Εόροετ, :ποΙΙγοτ αΠ. Βιιι·Βοι· Μτοττ πο:: Ρειάειει πιττοι:πέπγ ::η
ειιέ:ποεειἱ (οΙ1ἱιιειιτππτἱ, οΙΕοτἱτοϋοΕ) ΜΜΜ οΒγποΕ Ει:πγΒό1έ
Βειει, ΗΕΗ ΙπΕέεοΕ :ποΙΙό ειάοττ ΒυΕοτἱτοπ ί6ΙάοωΕότὅΙ πο
νο:ιοτποΕ ἱΒγ. Α' ίι'ἱ:8·πΙγειΕΒόΙ ίοπτ 'ε ειΒΤειΒΒπΙ τπρειειτοττ
Ει:πγΙ1ό 2 6Ι Βοεειέ 'ε Βέτο:π όΙ ειόΙοε νου, ειειΒ:πένπΙ Μάνο,
μιάΙειτ 'ο ρπΙΙό:ειτ ΜέΙΕίΠ, 'ε 4 ΙόΒπγἱ π::πΒειε εϋώ”· έΙωΙ Βο
ΙίΠτὅΙ 3 ίιι·ο8το. οειτνει, :ποΙΙγοΕ ΕΜίΠ οΒγἱΕΒοπ ί'ό:ποΕ , π' τ6Β
ΒιοΕΒοει Ιενὅ Εονόε ειειἱ:πυτοτἱτόΕ ροάιΒ ει' Βέ2ιειόρ ίοΕποΙγότ
Βγειειἱττππει , πιοω· οΒγ ίέήΒόΙ , ίοΙοεόΒΒόΙ ,· 'ε ότ Βγοπ::οιεΒΜ
έΙΙοττ. ΕΙιΒο: ει' Βτοπω·οεπτοτπει ΒϋειΕο ρπΙοτέἱ Βϋπ ΒοΕνὅ

ΕειπγΙιόπο: οΒγ ποΙά ί6Ιά 340 πό,:έγει6Β 6Πειέεοω οειτέΙγΒοΠ
ειόΙΙὅνειΙ Βγεέτοπ ΕόιϋΙωτο“υτ ειέπτόΙ'6Ιά τπποιοττ , :ποΙΙγόπ
ει' ει6Βόπγ ωπΒοι· ο&quot; νοΙοποιοἱ οΙὅΕοΙὅΒΒ ειι·ι:πγοε Ε6πγνπο
ἱι·τ ειοιπουειοΕ (άοἱ ΒΒι·ο ἄοιει) όνοπΗπτ 4%:πόι·ὅ Βιυιέτ, ει' Εειπγ
Ιιόέττ ροάἱ8· 13 Μ: 20 Ιω Η». τπττοιοττ νοΙειει ίἱ:οτπἱ , 'ε :πἱπτ
ΒοΒγ Ο Πτ 40 Ετ.τπΙ ειάόε π::πι·ειάτ , ππἱπ:ιἱοπ οειΙῶιοἱ , έΒγ::ιἱειπ
οΒγρέτ άόιοει, ΙιοιάόεεΕέΕ , 'ε Εονόε ειόειέ]:: :έΙοΒέΙ νόωτοττ,
ει' :πἱνοΙ ει, ειέπτόΙ:πτ ΕοΙΙοΗ νοΙ::ει Βιοτπι.Ειοει ωπΒοτοΕ:πἱπ

άοπ :πειτΙιέ]ει ι·οπάοεοπ οΒγ η·::ΕΒό! έΙΙ!

!

ΙίόπγιοΙοπ νειΒγοΙε; ειπ οΙνειεότ ::πιΒέτπ οι εωΙ1ωττ :πι:πΙαἱι·ει
ιιτειεἱτει::ι, πο8·)τ ει' τιιΙει]άοποε όε Βόι·Ιό]ο Εαπ Ιενὅ πι, Εοάνω
Ιοει νιειοπγ ΒοΙάοΒτπΙπει ΕόνοτΕοι:πόπμυτ Ε6τπγΞΗοτοεοΒΒοπ
ει1οΒιεΜοτ]ά, ΜΕ ΕΜΗ ε::ειει: ει' π:έεΠυπ τποΒοεειΗἱεέτπ επω
Μοπ !αέει τοΙνη Βγειειεειι ωΕἱιπἱ , οι ροιΗΒ ε::ειειπ π:ιἱπτ οΙπγο
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:πό]έτ ιιτέΙ3ιι; 'ε οεπρέπ ειπ ]οΒγιοιπ πιοΒ, ΜΒ, οεπΕ ΓοΙεό&gt;
0Ιειειοτοιέ8· ειοτοποεόε ΙόΒτέΞει έε τοππόΕοπγ ί6Μο, οιιτοροι
εοΙγοπι· όε επ]τοΒγοάέτιιεπέΒιι ΗίοΒγπεπΙειπ Εἱιιοείοττέεπι, 'ε ει'
πειΕω·όΕοε , ]όιππ , Εοτοεοτι·ο τοι·:ποττ, απέπγ, νιάοι·, 'ε ο' πιοΙ
Ιοττ πγέ]πε όε εεετό” οΙειειν. ίϋΙά:ππἱνοε ειοτοποεόε νόι·· έε Μετ
:ιΙΙσππ πιττπεποττ ίοππ άππγἱ ἱάοιΒ Μγ τοτιπόειοτοΙΙοπἱ ΒότΙόεἱ
τοπάειω·τ, ιποΙΙγποΕ, ίόΕόρ ει' Μἱα» 'ε τοπΒὸτἱ νοτόε Εόιϋπ
εόΒοεοπ άἱνπτοιό ΕότόνοεΗπΗ νέΙτοΒεπέεει :ποΙΙοττ, π' ί6Ιά “π·
ιπότόΙοΒόποΕ, ΗνέΙτ π' ποπι6πτόιϋπ (νιποΙοπ) τπττοπιέπγοΕΒειπ
τοΙ]οε οΙτοτι:πόΕοτΙοπἱτόεόνοΙ, 'ε πι όΒοΙπειΙέοι·π ]πτωτοττ απ·
ΜΜΜ πόροεεόΒ νό8·εδ ΕότοόΒΒο·οεόεόνοΙ ΕοἱΙ νόΒπόάπἱο,ΒιιοεπΕ
ει' ίόΙάοοιιτπΕ ιππΒοΕ ει' νοειόΙγτ τπἱπόΙ οΙὅΒΒ :Η ποπα ιέψἱΕ,'ε
ο' ειοΒόπγ όε τιιάειτΙππ ]οΒΒέΒγοΕ πγοιποτιἱ Βιι:πόΙΕοάέεέππΕ,
ππππΙε οπειοτπΒΒ ίοΙγτπτέεέτ ιπειΒρΕ έτνονεέπ β ει' ποιιέειϋΚ

εόεςοε εοΒόάοειΕόιϋΙαπ ιιιφΒειοτοινόπ, ίόΕόρ ροεΒΒ ει:έΙ8Επι
ιπἱπέΙ οΙὅΒΒ νόΒοτ Μπι νο:ποΕ, ποΒγ ἱπΕέΒΒ οεοΙόάίίΙ 'ε π:ιρ

ειιέιπτει ΙιπειπέΙππάό ]οΒΒέΒγειἱΕπεΠε ίέτειάεέΒιιΕποι ιπόΙτό 'ε
πἐππόροἱΕ ωττέεέτει οΙοΒοπάό ιπιιπΕ:πάἱ]τ ειάππΙε.
ΜἱπτΒοΒγ ιιιοπΒιιπ πΙιΒ τοιιιόπγΙΒαὅ,ποΒγ ει' ί6ΙάΒιττοΕο··
εοΕειτ τόιΜΜτέοιιΕ, τπάειτΙππεέΒιιΕ, όε ί6ενόππγεόΒόΕ 6πΗπτ

Μγ τοπάειειΒέΙγΒοι πγιΠπἱ επΒοά]ο , οι ειτγέεΕοάό ]:οτππἱπγ
πΜε ροσΠ8· ει' τιιΙπ]ιἱοπἱ ]οΒ :ποΒεόττόεο όε Μἱτοεἱτέειι πόΙΕίΠ
Μ; ΙππΒιιτόεειπ ει' άοΙοΒΒπ πνειτΕοιπἱ ποιπ πω : πιππέΠοΒνει
πιτ Βἱειἱ οι οιπΙἱωττ ιιτπ:ιέεΙοἱτέε ΗειτοΙοττοπιόΙτό ειιοτιό]ο οΒγο

άϋΠ οειΕϋπππΙτ ειπ οΙειει ρειι·πειτ νπΒγοπἱ 'ε ιιιἱνοΙτεόΒἱ έΙΙπροήπ
]ότόΕοπγ έε τοΙ]οε :ποΒνέΙτοιτπτέεέτπ,ΒοΒγ πάπάοπ πι οι·επίΒ··
ποπ τοΒγ ΕοΒγοε ἱπτόποτοΕΙιοι · ( πΙπρἱτνέπγοΕΪιοι) τπι·τοιό
ί6ΙάοΕ

όε όρπΙοτοπ

6 ι· 6 ω ε ΒπειοπΒόι·Βο ειάειεεπιππΙ: π'

]οΒΒέΒγοΕππΚ,ιπόΒ ροάιΒ οΒγοιόε ειοτἱπτἱ ρόπιιποππγἱεόΒόττ,
:ποΙΙγ π:ιοπΒιιπ οΒγειοι· τόττόπτιποΒΒπτέτοιέεπ ιιτόπ ιιτόΒΒ οεπΕ
ειππγϋπιπ οεποεεέΕ νέΙτοπέε Μέ , ΒοΒγ ει: ένοπΗπτἱ ειειΒοττ Μέι·
Μπάοπ 25 όνΒοπ π'ἱ”ὅΒΒ τοτιπόΕιοΕ, έ8·γπππτ Βιι:ει όε Μι· Μπόρ
έτιεποι Εόροετ ειειΒέΙγοιωεεόΕ. -ΑΜΙΙγ 6ι·6ΕΒόι·Ιόε ει' ιππΒέ
πο: ειοιπόΙγοΕποΕ ρόΙάέπγύΙ ειιοΙΒέΙππ, 'ε ΒγπΕοτἱειτἱ ρόΙΜΕ
ΕεΙ ιπιιτπτπέπποΒ ΜΜΕ ει' τιιΕ·ι]άοπ νέΒγ οοιιάπΒπτέεπἱτ, οω
ειοτο:ππἱτιά ιποΒΒιιοπγἱτπέ , ποΒγ οππόΙ πἱποε ΒιιτοειιΒΒ οειΙώι
ει' ΠΠάΒοπ ΐοΕνὅ τὅΙ:0ρόπ:ΒόΙ τοτοιποε , οεοπΕΜειΙειπ, 'ε ει' τοι·
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ιιιέΕοΕ Βόιόρέι·ένΜ οΒγοιπόΒΒ όνοιιΗιιτι ]όνοάοΙοιιι ιιγοι·όεέι·ο,
ΒειοεειΙε ει' ΒἱττοΕοε ει' Βόι·ΙὅΕΕοΙ ειειιαιάειτἱΙειιι νοειοΕοάόεΒοπ

όε νἱεειεινοιιέεΒιιιι ιιοιιι Μπιτ ΗΜ, νειΒγ ει' ιιόνειοι·ιιιτ πιειΒγ Βόι·
ειάό·ιιιουιιγἱεόΒοι ιιιέείοΙὅΙ ἱειιιό€ ιιιοΒτότιτἱιοτοιιΙοιι οΙόΙΙοΒοιό·
@Παει οεοιιΜπιιιἱ.

'δ νειΙόΒιιιι Μι ωΙπι0Ι·, Βι:οιιγότει Μ Ιοιιιιο πιιιέοεοε ει:
6ι·ϋΠιόι·Βο·ΜΜε; ΜΙ), πιι·τοιιιέιιγΒειυ, ιιιοΙΙγ ιιιἱιιάοιι νιειοιιγειἱτει

εόπο ειοτοειιιι ειιιΒέΙγοινει, οι·ειέΒοε ίοΙιιιόι·όε έΙτειΙ ΙοΒΜεοΒΒ
ιιιΒειιΒιιιι ἱε ιιιοΒνἱιιοΒέΙνει 3'ε ΙοΒρουιτοειιΒΒιιιι ἱειιιοτνο; ΒοΙ ει'
ιι·ιοετιιιιἱ ]όνοάοΙοιιι .ΙοΒιιιειΒοειιΒΒ ίοΕπι οειΒιιινει νειιι; 'ε ΒοΙ οι
οεειιΕιι8γειιι ΙοΒιιιιτἱιειιόε6 ωιΕ6ιιιοΕ ΜΜΜ ιι'ιιιοΙΙόΕπόΒιιιΕ,

ΜΒγ τ. ι. ει: όι·δΕϋε @ποΕ ιιιοΒοειτἱιιιτΙοιιεέΒιι έΙωΙ ει' Μοτω
Ιοιτἱ ιιόροεοάόε Εοι·ΙέτοιτειεεόΕ, οεκΔ6Μόεο ιιιοΙΙοττ , ει' ί6Ιάιιιι

νοοιιοΕ ιοΙ]οε οΙυγοιιιιιττιιτέεεβιόΙ,Βιο ιιοιιι ἱε τίιετόιιτ οΒγειοι·ι·ο,
(Ιο ΙειεεειιιΙιιιιτ, 'ε οιέΙτπΙ ειιιιιέΙ τιιι·τόεειΒπειιι ΒΠεοΒόΙόεότο ;ιιιοΙΙγ
]ότέΕοιιγ οι·ειέΒιιε οιόΒ·ει ιιιόΒ πι: οτε:έΒοε ιοπΕ ]όνοάοΙιιιός
ωε οεοιιΕιτέεένειΙ ἱε ιιιοΒ ΕοΙΙοιιο πιιιιιἱ ο'ιιιιιΒύτ ιιιοΒ]ιιωΙυιιιιό
έΙάοιειτοτ ,ιιιοΙΙγ έΙάΙοπιτ ειιοιιΒιιιι οι οεοτΒου ιιοιιι Ιοιι:ιτιιο ΜΙΣ·
ωποιτιοε, ιιιἱιιτ ειΕαίι·ιιιοΙΈγ ιιιεἱεΒιιιι, ΒινέΙτ Μι ει' Βόι·ειειΒέΙΙγο
Με ιιιιτέι·ιόο]ο 25 όνι·σΉ Πιο, νειΒγ ΙοΒίοΙ]οΒΒ 15ι~ά ΙοειεΗΙἱτ
ΜπόΕ.

.

ΜιιιιΒοΒγ Μέι· ειι6τόΕΒόι·Ιόε τέι·Βγέτει ιι!αιι·ιιιιιιιΕοιι Η
νίΠ ἱεπιότ νιεε:π]όνόιιΕ, ιιοιιι ΒιοΒγιιιιιοΕ αιιΙἱωτΙοιι οΒγ ΙοΒιι6
ποΙόΒΒ Ποι·οιιοιιέΒιιιι, ιιοΒει ιιοιιι ει' ΕόπγνΕοτοεΕοάόεοΕ ειέ
ιιιέι·ει Ηιιγοπιτειτοττ ἱι·οιιιέιιγτ : ΠοΙΙει οιιιιιριιΒιιει ιΠ Βοιιιει, πιο
ιιιοι·ιιι σΠ ΑΠι·οάο Βοιιιιιοιιτ: (Βοιιι:ποιιι Αἱίτόά ]ο8·μοτοΙ Βόιιιιι

νιάόΕόι·6Ι) , πιοΙΙγ ειιυυ ΜΜΜ οιιιΙΙοΒοιοττ τέτθγειτ, Βόπιει Βει]άιιιι
νιτέΒπό έε ε0Ε νέτοεοΗωΙ εόροε νιάόΕόιιοΕ εοΙε όνε:έποιάΙοΕ

ότο ΜοτΙοιι ΒίιιΙι6άτ ιιιοοεέτοΕΕέ νέΙτοιέεέτ τόι·τόπωΠφΒ όε
υιοιοΙ Βιι:άειοέ8·ΠειΒ ιιιοΒνιιέΒοειήει. ΜινειΙ ο' ΜΒ7 Βιι·τιιΕοεοΕ
Εαι ειόΙοεοιι Ειτοι·]οάό ΒἱττοΕοΕι·ει ίοΙοειτοττ. ιιΒςι· Μπε:σια:
(ι·όιιιειι Βιιτέι·) Θπιι·ιιιιιτοείττέεέτ:ι ιιιἱιιάΙοιι αΙάιΒι ρι·όπειτότοΙοΕ
ΗιετΒο ιιιι-ιιιιοΕ : πιιιιιέΙίοΒνυ Μ ἱε ΙοΒΒειτΒειτόεΒ 8·γόΒγειοτϋΙ οι
6ι·ὅ|ὡέι·Ιόει ι·οιιάΙειοι· &quot;Μι ει]έιιΙνέ, 'ε ο' νόΒοιτ ο' τοιιάειοτιιοΕ
ιι' ειιοιυιοιόά Ιιιοοιιι ΒιοτοιοΒεόΒΒοιιἱ Εοάνοιό εἱΕοι·ο ρόΙάέιιΙ ίοΙ
ιιοινει, ΒοΙοιιιΙόΕο:οτοτ ΒιιΙπιόό Μό ότο ει' £6Ι:ΙΒωοΙε πιΒγ τόπο,
ιιονοιοιοεοιι οι ειιιιιιιΕ Εόθι8.τιπιιόόι από σΉιω ]όειέΒ, ει'
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πιοιοΙ πόρποΙ: 6τόΙώϋΒόι·Βο νοπ πάνει, 'ε πιΜὅ1ι ει' ΐτππσιἱπ
ιοπάίΠόε 1801:ΠΕ όνΒοπ π' τέ,τεςἱ τυΙει]άοπ]οΒ πιοΒνέΙτέεέτ Μπα
Βο, εοΕΕπΙ τόΒΒτο τότοτοττ οι 6ι·όΠιι'ίΒέΗ ΒιττοΕοεοΕ Μειοπ

νότ]οΒπ (άοιπἱιιἱιιπι ιιιἱΙο) :Μπτ ει' ί6ΙάΒιποΕοε ΒιττοΕ.ῇοΒπ (άο
πιἱπἱιππ άἱτοοτιιιπ), π' ππ ιιΒγειποεειΕ ΜΜΜΚ “ειπ ο' Μέτω
:όΙ :ποπάοττπΙαπ Βιιοπγἱτ]π. ΠειεοπΙόειπ ει' ειοιΠἱπἱ ΗτέΙγεέΒΒειπ
ιπι€,&lt;ζ 1789άἱΕ όνΒοπ :ποΒΒπΒγειτοττ πιἱπάοπ ΕόιιοόΒοΕποΕ, ΜΒγ
ΒἱττοΕειἱΕπτ πά]έΕ ότὅΕΒότΒο, ει' πιἱ ειιοπΒππ οιοΕ 1817άἱΕ
όνΒοπ πει]τειτοττ ΜΒΜ πι τεμέα: οτειέΒΒιιπ. νόμο πονοιοτοεοΕ
πιόΒ ΒοεριΒΠοει Βοτοιο8·οι: ·έΙτοΙ πωΒέπι1Ε Βό:πέπειΙπ ω»
πγόΕόπ, πόνειοτἱπτ π' ιοΒειτοΙοἱ Ι:πετόΙγΒιιπ, πιόΒ ει' 17άἱΕ
ειέιειάΜπ , 'ε ππτέπ 178θάιΕ όντόΙ Μπάνε·ε 1828ἱ,&lt;ἔ π]οππιπ το&quot;
ρτόΒιιτότοΙοΕ, πιοΙΙγ :πόΒΒιπΕ έΙτπΙ 300 τπΒΒιο· 'ε ΜΙά (1 ΜΒ
Βἱο.·=7 1ππΒάοΒιιτΒἱ ΜΙά) Ε6ιόρειέππωΙ τιιΒΒιο·]έτόΙ 9 Μωϋ
όττ πάειτοττ 6τ6ΙώότΒο. ΑιοπΒιιπ οΙΙγ ΕότίΠιπόπγ :Μπι οΙὅππι·
Βέτ, ιποΙΙγ ειτ Βιιοπῇςῇπ, ΒοΒγ ει' ΒπειοπνονϋποΕ Εοι·ΗἱιΙοπ
ειειΒπάεέΒπ :Μπι σαἱωε ιπἱπάιΒ Μιειπέτο, 'ε πιἱΙΙγ Εονόεεό ΜΜΕ

ει' πιοιοἱ ΒιιιάειεέΒ οΙὅΒειΙπάέεένειΙ πιό8· οεειΕ Εονόεεό πιοΒἱε
τποτΕοάοπ πόρπόΙ :ειττόε ειΕοτΒιοι Βιιπἱ, 'ε πειΒγοπ οΙότο ειιέ'

πιἱπιπι. ΕΒγ οΙΙγ ιάὅΒοπ , ιπἱάόπ π' Βοι·ππ.Ε πει&quot; ότι νοΙτ, π,
ιοΒ8ι·0Ι0ἱ ί6ΙάοΕ πειΒγοΒΒ τόειότ εότἄπ ΒοϋΙτοπέΕ ειόΙΙὅτόΒΕοΙ,

'ε οΒΒόΙ πι Μτ, ΙιοΒγ πι όι·6ΕΒόι·ΙὅΕ ποιποειιΕ πιἱπάπιοπ ΜΙ
οεαοΕ πιἱπττ ειοπνοάωπ , πιοΙΙγοΕποΕ π' ειδΙΙὅτοτιιιοειτόε ἑπἱπ4

άοπιπέε ί6ΙάιιιἱνοΙόεέΒιιΕπέΙ ἱππΕέΒΒ Η κ-ιπ τόνο, πειποπι πιόΒ
οιοπ ΙόΙϋΙ, ππἔΒ ροάιΒ εοΜέειΙ πειΒγοΒΒ πιόττόΕΒοπ, π' Βοτέτ
οεϋΗωπόεο ιπἱειττ ἱε , πιοΙΙγ ιπύΙΒπιΙππ Ε6νοτΕοι:πόπγο ει'ειο1·
ίοΙοττ ειειροτἱτοττ τοτι:ποειτόεποΕ 'ε ει' πιἱπὅοέΒ οττόΙ νέΙΒειτΙειπ
ειΙ]πεοάέεέππΕ ; πιἱ πιἱειττ Τοεοππο πόπιοΙΙγ τόειοἱΒοπ ει' επόΙΙὅ

τοι·ιποειτόΙ: ειπο νοτοτποάτοΕ , ποΒγ πόιποΙΙχώε , ιπόΒ ροάἱ8· τει
Ιέπ π' ΙοΒοΙ·εοεπΒΒιιΕ , ει' επόΠὅτόΕοτ π' επόΙΙὅΙὲοτιιιοειτόετο ειΙ

ΙωΙππιτΙππ Μπσκ ωί]ειΕι·όΙ π1ιοΙόοι·ο ΜτόρτόΕ, 'ε π, ΙϋΙάοτ ἱε:πότ
ίοΙειέπτοττέΕ, ιπέεοΕπειΕ ρωΠ8· οι ωπέοεοΙτωοττ, ποΒγ εαπ
πιπ εαπ ό1·ὅ ΒοτπιΕΒόΙ ειοειτ ΕόειἱτεοποΕΕ. ΜπΒέΒιιπ ΖοΒπτο
ΜΒΜ ίε ειοπνοιἱἱ π' ΜΜΜ ΕόνοτΕοιι·πόπγοΕΕοψ ιπἱπά ει' πιοιοἱ
Μρ, πιἱπά ει' ί6Ιάοοιιτ, Η πιοετ 9 εοιπΠ ειειΒοα Μ: (οπποπ)
ΒοΙγοιτ, ειι οΙειοΒόΙ1γϋΙ!: ΒότΒιοτ6Ε τοπάοτΙοπ ἱἱιαοεοἱ πωΙΙωι
οεπΕ θ @οι Ε” ο&quot; τπΒΒιοε ΙϋΙάτόΙ, 'ε ἱ8·γ εοΗαιΙ ΕονοεοΒ

δΣ

Με, Μπιτ ει' ιυοιιιιγἱ: ΜΗ ει' ι6ΒΜ ί6Ιάοι ει' ΕόιπόπεόΒοε Μι·
Ιόει τοπάειω· ειοτἱυτ ΒοΙιοιποΕ; πιοΙΙγ οτοάπιόπγ ιΒοιι ΜΒΜ
Βόιό δἱειιιοπάἱιιοΕ ει' ιοΒιιτοΙοἱ ότϋΗιότἱόεἱ τοιιάειοττο Μήπω
ιοττ άἱοεότοτοἱτόΙ, οΒγειοτοιπιἱιιά πιιΒγοπ ἱε ιυοΒΒιιοιιγἱψι οΙὅΒΒ
οΜειάοττ έΙΙἱτέεοιπωπ (πό:οτοιιιιοτ), Βο8·γδοΙοπ :ποιιάέειι ειοιἱιπ:
8οΜά εοπι ΒοΙάο8· νόΒο οΙὅΗΙ (Νοιεο ειπτο Βιιοιπι Βοειω.ε).
Π.

Ηει οΙΒοιιόοΙ]ιιΕ εΠοπ ΜπιιοπάβειτΙππ ἱιιεέΒοτ, 1:ωΙΙγω ει'
ΙοιιιΒπι·άἱ ΒότΙόει τοιιάειοι· ποτοποεότἱοπ οΙΙ”ει]ιιΙόειι ΜίΠ :ιιΙιΒ
ΙοΒοπιο ΜΜΜ, ΜΒγ ει: ἱεωπι ί6Ιάόιι πιό8· οΙΙγ ειοΒΙοτ Ιάπω

πο, ΜΙ ο'υγοιιιοι· πιόΒ ΒοπειειτόΒΒ ίο!ετει ΒέΒοττ :άψω; ροσΠΒ
ναι ἱΙΙγξευ ειιπο ΒιιτοΙιιιειε έιἱΒοτοτειέΒ ΕοΒοΙόΒοπ, πιοΙΙγ ειι
Μιοροι :πἱνοΙτεόΒΒοπ Μ., «Με ιιιἱπάοιιοΕ ίοΙοττ Μπι Εόρνιεοἱόει

τοπάειοτΒοπ οΙὅΙ -.έΙΙ , πιοΙΙγ ΜΙγ νεέΒπέιΕϋΠ ειειΒιιάοΙωι'ί Πο
νοε ΒοειόάοΙ:το πγιι]τιέτ8γειτ έε ειΙΕΜιτιεπ , πιἱΒ ειΙΕοτππιέπγοε
ειειΒιιάεόΒει τότνόιιγοε οΙτοΙι:πει Μειττ ΜΙγ ἱειουγιἱεέΒοΕ “Μόο
πιοΕ, ιποΙΙγοΕοτ ΙοΒοτόΙαιοΕ εο:π ΕοΙΙοπο τιιττωιι. Έ όροιι πι:οε
πόΙά ειἱΒοτΒοιι ίόειΕο οι ἱειοιιγιἱεέΒοΕυιοΕ, ιιιοΙΙγ ει' ΒοιιποΙΜ:ό
:πποιτοΙοιι ΕιοΙάιιεοΙαιτ, πιοΙΙγ όΙσιε Βοειόάι'ί ειόειόΙό]οΜπ στ”
ΜΙτ, οΙΙγ ίοι·ι·ό ΒοπειοτοΙοιιιτο 8&quot;7ΙΠειεκήει, ΒοΒγ ο' οειιά:ποι·
πιόειοτϋεπϋπ ιιιοΒτότΒοτοτΙοπ οτο]ο εο!:ει ει' ί6Ιά οΒγ πόρόΒοπ

ἶε τϋπάόΕΙὅΒΒ ΙόιιγΒοπι ιιοιιι πιιιωιΙ«ποιοτ:!
.
,,νοπι ἄοΕοιἔΒειιιο πωΙ άόπι Ζιιετειπάο ΜΗ· Μευ
ΑοΕοτΒειιι ττοἱΒ.οιιάοπ ΚΙιο.εεοπ Πι Ιι·Ιειπά ειπ ά

Η :· ο ε ε Β Η τ ει υ εΗ ο πι&quot; (Α' ίόΙά:πΜ;ΙόετόΙ 'ε ει' ί6Ιάιιιἱνο!όε1 Μό
πόροειτέΙγοΕ έΙΙπροτ]έι·όΙΙι·ΙππάΒειπ ,ε ΝιιΒγΒτἱτιιπιιἱέΒιιιι) οιἱιε
Μπιτ πυοοΙοπιτ 18404ΕΚ όνΒεπι ΒόοεΒοπ πιό:πιοτ ίοτάἱτέεΙπιπ, πι'
ΗειάόΕ Μαα ]οΒγιαοἱνοΙ Βιι:ιάειΒἱτνει , ποπ ΒἱνειωΙοε νιιοΒό
ΜΜΕ έε ἱτοιιιέιιγοΕ Μνοιπιτει, πιοΙΙγοΕοτ ειι επιΒοΙ μιι·Ιει:ποπ2
!833άἱΕ όν ότο ΜΜΜττό ΜΗ; - πιοΙΙγ ἱΒοιι ΜΒγ ΒΒγοΙπιοε

έι·άοιυΙὅ Εϋπγν , :πἱι:πΙ οι οι·ειέΒΙό ίότΒΜπει πιἱπά ει' ιποιοἱ Βειε
άέΕτει Μινε ει' ΙοΒπονοιοτοεΒ ίοΙνιΙέΒοεἱτέεοΕειτ ίοΒΙειΙ]ει πιει
ΒέΒιιτι, 'ε ωόΙγόΒόΙ πεοΒἱειπιοττοτἱ οτυπ: οΙΙγ ΜΕ οΙΙοπΕοιόεό
ΒοΕοτ ιτιιιτειτό οι·ειέΒ ΙοΒΒοΙεὅΒΒ νιειοπγειἱτ. ΕοΒυσιΒγοΒΒ Ιώ
ειϋποτοτ ότάαπάΙ εποπ Βιι2.Βό τότοΕνόε, 'ε ει' οιέΙτει πιἱπιἱοιι
οειΕϋπ Βοειπ:ἱΙό Βοπάοεεέ8· , ιιιοΙΙγοΙ ει' ΕοτπιέπγτόΙ ΜΒ)! τω·

ι
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]οάοΒιιϋ πιοΒΒειτειΙιΜπἱεεπΙ όέ εωιπιιἱ ΕόΒεόΒοι πααπ ΜιιιόΙό
ΙιὅΕά$ϋεόΒΒάΙ ΜΜΗάϋπ ΒιποεοΕ ίόΕόρ ΙτΙπιιάΒιιυ ι·ορριιΜε εποΒ

Βϋ.ΜέεοΕΜπ τΠοεόυ οϋέττοΙς, 'ε ιιΊ6Ιώ::ἱνοΙό πόροε2τέΙγοΕποΕ
ει' ποιυι:οτ ποιπ ιπιΒγ ΒοοεϋΙ:πότο @Η έΙΙιιροψι Ιο8·ειό8·γοπΙΒα
«ω» ΒἱΒέἱτ Ειιτομι οΙὅπ Μωω ΙοιίοάοιτόΕ.

.

-.

,

Αι οΙεό ΜΒΜ οΒγοιάϋΙ ΙΗωιά νἱειοιιγειἱτόΙ ως”, ιποΙΙ)κεΕ

1όττόιιοτοἱ ΕἱΠϋπΒόιπό ἱάόεωΕΜΒππ εΒόειοπ επ]έτοιοι·ίἱΙοΒ Μει·
ΕύΙτειΙμ Πε;πιπ Η, έπιΒέτ Ιι·ΙοπάΒιιι: ει' ΙμΐΒότἱ τοπάειω: ΜΕόρ
ιόεο Ε6:6ε Επιι·όΡει τϋΒΒι οτειέΒπΙνειι ειιιιιγἱΒειπι, ΒοΒγ π' Εό
ιόρΕοι·ι ΒόάἱτόΕ ΒόάἱπἱειιἱΕ ΒγίιιιιϋΙοεοἱτ ΜΜΜ, Ιι·ει:1ειἱει 'ε ει'
@Π οιιτοροι οι·ειιέΒοΗπιπ ειΙπττνειἱὁἱΕ Ε62τ Βι'ίΒόι·ιΉ ΜοεποΜἱΕ,
ΜΒ ει' Βτἱτωιιιἱειἱ ειἱΒοτοΕ6οπ ίϋΙάοἱΕπιοΕ ίοΙγνέετ τιιἱει]ιἱοιιοεειἱ
ΜειτοάωΕ, 'ε ΕόνοΙΕοισ'$ΙοΒ Μ; έ Ι6ΙάΒιττοΕοεοΕ ειέιιπι εοΗεειι

Ηει;ΒΒ, πιἱπξ Ειιι·ομι τόΒΒι τόειοιΒοπ : Μ ΑιιΒΠέΒοι @ε Μώ
;ἱέΙιοι Εόροετ οι ει' τοιο:ποε ΕϋΙϋπΒεόΒ :έιιιειά ΙτΠιπάι·ιμ π:έινο,
Πο&quot; π: ἱιΙ|ειιιάἱ ίϋΙάΒἱττοΙφεοΕ πιω: ί6ΙιάοιΙαπ ο8γοιιΜπτ (άει
ι·ειΒοπΙήυτ), ει' πιέε Ιαέτ οτειύΒΒςΠοΕ ροφΒΒ @Μ: πιοΒγ ]όειιέ
ΒοΕΒιπι πά]έΕ Βόι·Βο. Ε: ιιτόΒΒι ειοΕέε ΜΙτ τιιό,&lt;ἔ οΙοἱπωΙτἱοπιά
Βιιυ ἱε, άε υΜΜΜ οι έιυΒοΙοΕ ει'·οειήιοΙἱοιι ε:ΒγΒέιτόΙ οΙεπι

Εειάνέπ ειι οΒγΜιἱ ι·οιοτπιοτ ΒονοττόΙςΒο ειΙαιττέΕ Μτ Ιι·ΗιπτΠπι
ἱε νιιπιι. ΤονέΒΒ οΒ.γ όνειιέιειάινἱΙ Μπι ΙοΒοτο ιπιοΒτότπΙ ΙτΙοπιεἱ
οΙΙουειοΒίΠόεότ; Μ ΟτοτιιννοΙΙ 30οωτ ίϋιι)ϊἱ εοτοΒο 1θ40άἱΕ
όνΒοιι Βγόιόττ, 8γόιοΒιιο ]ιιωΙπιέέΙ ει' οειτΒοΙἱοειεοΕ πιἱικἱοπ
ί6ΙάΒἱιωΙωἱτ οΙίοΒΙειΙτει , όε ει' οιιιΙιο!ἱοιιε μιρεέ8· 'ε ίοΙοΕοιοτο
οΙΙοιιἱ ΙοΒΕοΒγοτΙοποΒΒ τότνόυγοΕ οΙτΜειω ειΙειττ Ητοτ]οειτοττέΕ
ει: ΜΒΜ ρτοτοεπιυεοΕ ειρτόάουΜυτ ΒιποΕιιἱ:πτ οι οτειέΒ1εΠιοπόμ
ιἱιοιιἱπιτοά ι·όειόι·ο. 1θ40άἱΕ επόΙ Π88ιΒ ο&quot; εΜΙι0ΙΠ:11ΜΜΕ
εοπι νοΙτ επιΒσιά Ιι·ΙππόΒειπι ί6Ιιἱοτβἱτιιἱ τιιΙπ]όοπύΙ; ει' οεπΒοΠ

απ: ροΙΒείτἱ 1οΒειἱτο εό:Υά ιιιο8ΒοΗΜΕ τοΙόυ;οτο;τ, 'ε ί6ΙιἱΒἱι·
“Πω οΙεόειίΠϋ:τεόΒ ]όΒόπ ΙοΒΕ6ιοιοΒΒι μ·οτοετιιπε ΗΜ ι·οΒο
πιέτει ειέΙΙοττ.32 ρϋερϋΙώόΙ έε 1385 ΒοιιοποΙώό!, ΙοΙΕόειΒόΙ 'ΜΒ.
έΙΙό, άο οΒγΙιέωΙσ όε οΒγΒέωΒιἱνοΕ υόΙΜΠ Μαΐ ρι·οτοεωυε
ριιρεέΒ Ε6Μ οΙ ιιιἱπιά ο' ιιιειἱ πορἱ;; ΠιιΒΠιιΒιιο νειΒγ ΒοπάοπΒωι
ειι οωΙα6Ι ιποΒίοειτοττ ωτποΒοιιε ρειροΕ.11ύπάΒυ ]όνοάοΒιιοἱτ
εέε 1ΜΜοΠ, ΜΕ, ει' ΜΜΜ Μη” ωττέεοΕι·ει νειἱωιιἱ τοπάοΙνο

:αψω, ίέι·οάΒειτΙπέι ΒιιιΒόεέΒΒιιΙ έε οΙεπἱπέεεπΙ ΙοΠιόειΕοάποΒ
θ-7πιΠΠο οιιιΒοι· ΜΒΜΙ , ΜειΕ οΙειοΒόπγϋΙ0 ΒἱνοἱΕ
3

ΜΜ

$4

Κοιέοέ:πόΙ τοποοιγόπ· Βοεοτ·νοο οΙοτόΕΕοτ. Πο Μι· π:οο ΗΜ όπι
ἱι·Ιππιἱ ϊππ-ῇά ιπἱπάοπ Ι6Ιάοἱ οι οπέοΙοΕ τποιωΪέΜ ΙοποΕ ἱε,πο:π
ω( 6ι·όιποτ ΙόιΙιοΜοΙι οιιοποιοΕποΕ ΒἱττοΕέΒόΙ; ει' Εότεό8·Βο
οπόεἱ8· οΙΕέπγειιοτἱτοττ ἱτΙππάἱοΕ οΙΙγ έτοΙΕοάέπ μίττπειτοιιοτ

ίοΙγτοτιοΕ οΙΙοπόΕ, ποΒγ όΕ ]όειέ,οοΠποπ ΜΒΜ ποιο πιοι·έοΕ.
Πο;:Π €οΒΒέτ ΙέΒοΙόΒΒ π:οΗ:όΙ πόιπἱ ]όνοάοΒιιοτ νοΒοεεοποΕ,
ποιπ νοΙτ ο8·γοΒοτ ΜΚ ΙοππἱϋΕ οππέΙ, ποΒγ επωπω πόιΒοπξέτό
ειο:ππόΙγοΙαποΕ Βόι·Βο ΜπέΕ, ΕΗε οιοΕπτΜπόι Με εΙπι·οΒοΗεοπ

βόϊοΙτόΕ Μ, ιπο8·οπΒοάνόπ π' ΒότΙὅΕποΕ, ΒοΒγ πιοΙα1τ πιό8·
ΜΜΜ: τόειοοειπέιώοπ ἱε:πότ ΜΑΜ οά]έΕ.
·
Ε' τόττόποτἱ οΙὅοάέεΒόΙ εποπ πω Μέι· ίο]τοπἱ οιιοπ Μ8·

ΙοΙοπ ἱπεόΒοτ,4 ιποΙΙγΒοπ ΙΗοπά ί6Ιο:ππἱνοΙὅ οεπεΙγο :πόΒ πιοετ
Η ειπ!ἱΕ.

'

ΒΒγιΕότ οιιοπ ίὅΒο]οΕποΕ, :ποΙΙγοΕ ποττ ΗΙππά ιιγ68, όροπ
.ποπ ΒότοειειέτοΕ (Βόι·Ιοτ πΙΕπειιοπ)τοειΐΕ, ποΒο ει' Ιοιο;έ]οΒΒ
ΜὅΙώοπ π'ίοΙάΒΜοΕοεοΕ ο' Βο]άοπ Ε6:ϋποόΒοε ειιοΕέετ ιπἱπά

ἱπΕέΒΒ 'ιποΒειἱἱπταπἱ ἱΒγοΕο.πποἱε. Αιοπ ειέ:πωΙππ ρόΜέΙΕ Εδ
ιίΠ, ιποΙΙγοΕ ει' ΒἱποεοΕππΕ οΙι'$οάοππΕ οπο πόινο, ιπἱΙΙ5Ι πόπγ

πγοπ ιιιοπτοΕ έτ Μγ ιπόάοπ π' ΙδΙοΙπττσ›ΕοΕ π' πηίεσ›:ΗΕ·πέιΒόΙ
ποηππάΠώπ 'ο ἱΒγ τονέΒΒ, οΙόΒ Ιοει ίοΠ1οιπἱ οΒγοτ, :ποΙΙ,·

ειιοτἱπτ ο,&lt;&quot; @πι:π Ι6Ιάοτ, :ποΙΙγ ει' ΒότοειειέτπειΕ (ΜΜΜ οΙ
ΕιιειποΕ) ποΙο]έτόΙ 20 ΚήενοΙ νοΙτ Βόι·Βο ειάνει, οι τϋΜόπτ 1
οι 10 ΕήένειΙ οΒγ ιπέεἱΕποΕ σΜα·ι Βόι·Βο, Η ειπ εΠπτέπ ποΙά]έτόΙ
επι 33 Ετ]ένοΙ·ἱειπέτ Βόι·Βο ειάνέπ, οιιοπ -ποιπιοάἱΕ ποιο έΙτπΙ
οι Μέι· Η Μ: 53 Ετ]ένοΙ ππΙά]ετόΙ @πιο Βόι·Βο πωπω&quot;.
· · Ε' ποΒγ ·ΕορΒοάέετ π' ΙοΒπιοΒτότϋΙΒοτοτΙοποΒΒ Βόι·οΕοπ,
ιιιοΙΙγοΕοτ π' ΙοΒορτόΒΒ ι·όειΙοτοε Μπα ροΙτΠἱτΙππΕο:ππόπγοέ8
ξ.;οΙ πο]τοπο&amp; πο, οι οιειέἱο; εοπππἱ ΕοΗέτοΕ έΙτοΙ ποιο “-ιπόπ
τοτοττ ειιοι·ίοΙατἱ πόροεοάόεο οΕοπο ,- :ποΙΙγ Μ ποιέ οι οιπΒοιή
μια !οΒΪὅΒΒ οιέΙΡἱππΕ, ιπἱπτ ΜΙΧ απ: οΒπόΙΕοάόΕ ει' ΜΜΜ(
ειόιοοΒππ ΜΒέεππ νό!οΕΕοάτοΕ, ποποιπ ἱπΕέΒΒ π' ειιί1πτέΙοπ πό
νοΕοάάό ΕότεόΒΒο-οεόε οι·οάιπόπγέπο&amp; ΜτειιἱΕ. 1821οπ: ένιὅΙ
ϊ831ἱΒ οι όν πΙο” Ιι·Ιοπά :ποΒγόἱΙ›άυ π' πόροοεόΒ Θ,801,827

ΙέΙοΙα·:Ή 7,767,401το οι οι τἱιοππόΒγ ειέπειιΗειΙ (επἱπόΙ Ηιοπ
πόι”8γοΙ) οποοοι·οάοττ, πονοιοΙοεοπ Εοἱπποτοι·. ιποΒγοΒοιπ, πιοΙΙγ

ποπ· [ΜΜΜ Ι“όνέι·οεεἱπέΙ ίοΒνο ο ΙοΒΕονόεΒΒό ειιοΒόπγ οΒέει
Ιι·ΙπποΒιιπ , οεπΙ&lt;ι 8%·ί·1Ι; οοπποιιΒπτ ιποΒγέΒοπ οΙΙοπΒοπ, εποΙΙγ
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ειιἱυάάΙ11ΕυόΙ πγοιιτοτέΙωΒΒ , 21%-πΙ. δοΙαπιστ ἱΒ% Εοπίπ @Μ:
Μ&quot; Βέ2.ειεοάυπΙε , Μα ει' Βέι” οπιΒοι· Μποεοιι πέπια ωιτ
Ιπιτ τού , ΜΒγ οοιιρέπ οιόττ Κ, ΒοΙά ΒιιτΒοπγιιί61άοτ ΕΠρ ΒότΒο,

νειΙει:πἱιιτ ιη” πόειωπιόΙγ Μπι ΕοΙπο οΒγΒο οΙΙγ ίότΒνειΙ, Η άει
:οπάοἱ ΒότΒοπ ιπἱΙει Ιονὅ 9, Ι:0Ιάειτ Μπιτ πιπιπειτΙ1επ , Μγ Βόι·Ιοττ
ΜΜΜΙ ΜοπΒιπι οΒ? ίότΒ ἱε ίιτοε νέΙωπ ποπι Ιαιρτπι. Π8ργοιυ
παωε ΙοΒτὅΒΒοτ Με ΒιοτποΕ ει' πιέΜοποΙε Βόι·Ιοπ Ι6ΙάοιΕόττ;
πιοτΕ ειιἱἱ:οἱδά νει]ειιιιοΙΙ)ήΕ ει' ΙοΒπγοιιιοτύΙΜΒΒ ΕιιιιγΙιό Β1ττοΕό
Βοηιιτοττ, Μ.οιιπε:Ι ιποΒὶοιιιοι·ΕοάἱΕ ει' νέεέτΒιιπ νΜειιιτοΙ|γ Ιοέπιγ

υγειΙ, 'ε ίοΙοεόΒ·άι νοειἱ. Α' ΗποΕ ρόπιοοεΕό]ο &quot;-ιπ, παυ ειοτ
ιι€γ ει' Βέ:ειεεέ8·ΒιιΙ; (Με ει' ΜΜΕ εοιπιιιά-ῇο ειποε, Μπι Μα Βοπ

πιο εοπιιιιἱτ, 11:611 έΙΙειροτ]ει τ0εειειΒΒέ Μέι· πο:π νέΙΒΜ1Ε,εί18
ει' ίοΙοεόΒόνοΙ·ΙότοΙ 111έΒ ο8·):οτΙοπ νιΒιιοιὺειἱέετ ιιγέ]τ ποΙό, 'ιι
πιόιιιοΙΙγοΕ , &quot;ΠΜ υόΒέπγ ΜΑΜ: ΜΜΜ ΙονόΙ1, @Μ: Μ.όπ Βέιει·
εοάτωΙε πιοΒ, εποπ Μάιοτ ίοΙοεόΒόΒ 103Βει ειέ:πέτει ἱε, οι ό
ειέιιιοΕτει πε ΕοΙά1:ΙΙ:ειτ. Ιω ε1Ιε:ΕιΠτ ειπἱιτέπ επ ιἱΒγπονοιοττ

Οο ιι ει ο ι· ο τοπάειω·, :ποΙΙγ ειοι·ιπτ οΒγ υιειΒέτ νειΙειΒοΒγοιι Μτό
πόρωπέΙγ 1νει`,&lt;ἔγ 2 Ι:οΙάσ1τ όνειέπιτει ΜΒότοΙ πειΒ!οι·ιιιοειτόετο,
ει' ιιιιρειέιιιοε μπΠΒ ειΒΒόΙ ιιιειΒει εασέυιέτει%νειΒγ %Ι:0Ιάειτ Ιππ

8·ουγεΜ1ιΙ ΒοϋΙτοτ, Σε ο' τιιοΙΙοττ Με νέτοεοΕΒοι ΙκόιοΙ πιόΒ οι
@τό ΕειΒπέτοΒ 'ε Εόηπ:1νοεοΕ ἱε νοτοοπΒΜοΕ ει' πορπύ.:ποεοΕ
ΕεΙ ει' ίοΙοΗ, 0087 έεόνειΙ ΒιιτΒοπγέτιιιἱνοΠιοεεοποΕ, ιιιϋι1:ΙιοΒγ
πιόιυοΙΙγ Βέι·όεέ.ΒοΕΒε:π ει: οΕο ΜΜΜ: ΜποιοτΙοπ. Ε: ώε π' Βόι·Βοπ
Βἱτέε εο1οιινο0όΙ717ό νέΙτ ειοΕέεωιιἱρττ 0Ι1γ ἱειοπγιἱτο ἱε 1:έ8·οτ2

ει' Βόι·,:ποΒγειι, ει' ΒιιτοεοΕ έΠειΙ Ιι·Ιπιιά ιιιἱτεἱοπἱΚ :ηοΒγό]όΒοπ
Εειροπ ίάΙ65Ι6101: ειοτἱιιτ, ει' Οοπ:ιοτο τοπάειω· ΑΜΙ 1θ00 πόΒγ
ειϋ8· Βέοει 6Ι1ηά ΒοΙά]έτόΙ 44 ίοτἱπττόΙ, οΒόειοπ 105 ίι·τι·ει :πά

ΒέιτειτἱΕ, ει' ιπιΒγοΒΒ ΒότΙόει ειοι·πόάόεοΕ ρωΠΒ, Βέι· ΒοΙιΙ‹]ότόΙ
18-22 ίι·1]ένειΙ νοπ:πειΕ ἱε Εϋτνο , ιιιό,ς ΙιἱΒοτοΗοιι οιιπι:πέΕόττ
ειάτππο.Ε οἱ , πιἱπιτ Για” Βέι·όεέέΒιιπ, Ι:0Ι ει' :ποιοἱ ΙειΕοεοΕ (μι
επ82τοΕ) ε:ίΠὅίἄΙά]ὅ!εΙ:6: ΕέΡποΙΙιοτοτΙοπίιΙ τιι8·ειειΕοάπειΕ, ο”

812 ΙιοΙάυ)ά-Βόι·]όειέΒτόΙπόΙό Βέι·Ιόεέ ειοι··1όάόε 1230 ν.$`τ2οπ
πάειωττ·οΙ , οΒγ πιιέεἱ!ε 7Χ ΒοΗτόΙ ε:όΙόΙκκΗ8· 450 ίοτἱιπέττ 'ο
ιιιό,&lt;ἔ όνοιι1όπτ τέ δωτοπάό 80 ίπ ιιιοΒτόΙάέεό:·0 οπΒοιίωωττ έτ;
ΒιιεοπΙόπέτοιιΒοάόεόπ άΒγ 71ιοΜπδά ]όειέ€υυΕ ΕοοειΙο Βέι·ό
εέ8·Βππ 1700 1110τ ΜοτποΙε, 'επ. 'ε Π”· ΒόιοΕΒό1 εοΜιοωπ

α:ΒοάυοΕ εοιιι:πιτ; Μι ροάιΒ εἴ Μ11ϋΜόΙοΕόρ οπΒοάοϋ νέι·ιιΙεο
Έ

ί

ΜΔ ΙμιτέιΜόπι πιοΒ ιιοιιι ΙοειιιοΕ Βιοτνο, ΜεΕοι· οΙωΙ]ει έποτ
ιόάόετ (Ε6τΙονοΙοτ) ει' ί6Ιάεοιιι·, ει' ΗΜ]τοττ ειάόε νειΒγοπόΒόΙ
ΜΜΜ , ει' ιπιοππγἱ ΒέττειΙονὅ τειττοιέεένειἱ ίοΙότ, Ιο0ειττόι1ειτ,*ε
ει'1ϋΒΒινοΙ οΙοι·οειτι. ΚΠ.οοιιπιοΙ Βέι·όεέΒΒειπ ειι @τό ί6Ιάι·όειοοε
Ι«εΙωι ΗΒόι·Ιὅ ειοΒόπγ οωΒοτοΕΕοΙ ο,&quot; ει' Βόττοι οΒγοπΙὅ ότ
τόΙ:ι'ί πάόεεέΒΙονοΙοτ ἱτιιτιιειΕ Μέ , ιποΙΙγποΕ Βειτέττωρ]έτ όροπ
ει! οεΕίιΗειόΕ ιιιο8·ξηάτέεέτ ιιιοΒοΙόιό Μότο τοειιΕ , ΒοΒγ τΉωτ

ιιιἱιιά3έττ ΒοιέτοιτΒειεεέΕ, Μι Μπι ΒιοτποΕ. ΜοΒιιιι ΒότόεέΒΒοπ
εΜΒ εαιοΕτέΕ οεΕοτπἱ ει' Βόι·Ιό πορειέιποΜ, ΙιοΒγ 4:Β3' πιοΒΒιι
τέτοεοπ πειροπ ει' Βόττ ιιιοΒΒιοΗ. ΕπιιιοΕ τοΙ]άεΐτόεο οΙέΠτ οι ό:·τ
ΜΜΜ Ηέεπἱει ιιοιιι οπΒοάἱΕ, 'ειιΊιἱ οιτιιιόΒἱε Ιοπτιἱ ιιιω·πό,επ
οι οεΕϋττοιόΕποΕ ίοΙιιό]έΕ , οιέΙτοΙ ΜοιιΒπυ οι ο86Μ τοι·ιπόε
οΙτοιπΙέειιιιΕ νπο Μτόνο. Πει ειίθε οεπτοπάϋΗ:εοπ οι οΒόει ωτ
πιόε ΕονοεοΒΒοτ όι· ει' Βόι·πόΙ : η' ΒιποΕοε ει: οΒόει τοτιιιόετ οΙ

ειαΠιιιήει , 'ε πω* οιοπΕἱνϋΙ ]ο8·ει Ιοπιπο ει' ειοτοποεότΙοπ Βόι·Ιὅτ
ει' ΒότιιιοπιάόΕ ΠροτΙέεύτει τότνόπγοεοπ τέειοτἱπιἱ; ἱἱΙγοε τότ
νόπγΕοιόε ειιοι:πειπι , :ΜΜ Μοπά]ύ.Ε, ω” ΒειΙΒΜειπ. ΕΒγόΒ
ἱτέιιτ πιό:ποΙΙγ ί6ΙάοεὶιτειΕ ιιοιιι ἱΒοπ Βέπ]έΕ , Μι Βόι·ΙέΗΕ &quot;Πει
ιιιἱνοΙ ιιόόεοΕ ιιιειτειάιπιΕ, ιυοι·τ ήΒγ επιπ:ἱΙ τω8γοΒΒ ΜτέοιιΕ
&quot;ιει ειεινειπειιτυΜει νέΙπειτέεΕοι·, 'ε όΙαπ ιιιἱιιάοπΜΙο εεωΙΒέΙει.
1οΕι·ει, 10, 12% νει”ΙοΒίοϋοΒΒ 15 Ετ]ένειΙ ειιέιυἱτοπ οΙοεό ΜΜ
ιπιιιιΕέΕτει ειοιἱτπ:ειτ]έΕ. Ε”όΒιτέπιτ π' ειιέ:πόί6Ιά ΒοΙά]έποΕ
ΕίΠϋπιΒοιι ἱε οΙΙγ ἱΒοιι ΜΒγ έτει ΜοΜΙΙ ΒέτόεέΒΒειπ πιόΒ τοτο
Μοεω: οιπιοΙΕοάιΕ ιιιοιι οττ ιιτειΙΕοάό ε:0ΙΩἱε ωωτ, Ιι0Βγει' Βότ
ΜΗ ιιάνπι· ΕότίΠ Ιονὅ πιἱιιάοιι υωε ίοΙο, νειΙειιπάπτ :ι: έΙΙό νιιι'ί
ειιέιυοε Β6άι·όΕ όε ροοεοΙγέΕ Β ει' ΒότΒοιπἱοπ ΒοΜειΕΒοιειέ
ιιιἱτειτιιειΕ, ήΒγ ΒοΒγ ΒγειΕτειπι 7-ΒπΙιἱότ1ε ΜΗΙ Βιο“ιἱ, ΜΒΜ
νέιΙόΒοπ @Μ: 60; ΜΙά ιιιἱνοΙ!1οτό.

'

- Μἱιιάοπ ΙειυιΗε ειπ νειΙΙοπέΕ, ΜΒγ ει' ΒόυΙόεοΕ τορμιιιτ
έτει , 'ε ει' ΒότΙοπι-νέΒγόΕ ιιτἱιιά ο' ιιιοΙΙοΗ ἱε ΜΙγ ΒΠιοιοιΙοπ τό
άέΙέεπ ει' ειοι·ίοΙοτΗ ιιέροεεέΒοπ ΗΜΙ οιιυωι ἱε ειέτυιιιιιΕ,
ΜΒγ πιιέε ίοι·ι·έε ιιἱιιοε ει' ΒοΙάοΒιιιέετει, Βγετἱμιτ έε ΕοτοεΕ6
όόεἱ ΕόιΙοΕοάόε Μπιτ Ιονόπ,'ε ει' τένοΙ ΙπΕό ί6ΙάΒιττοΕοεοΕ,ΙεἱΕ

ποιε $όειέΒιιἱΕ ΙοΒΕονόεΒΒό απο ίοΕειοποΕ ειἱνοἱΕοιι, πιόΒ @Μ:
π' ΙοΒειί1ΜόΒοεΒ όρί1ΙοτοΕ ίοπτειττέεέτει απο έΙάοιπιειΕ ΙοΒΕο
νοεοΒΒοτ ἱε, ποιιιΒοΒγ πιόΒ πειΒγοΒΒ ιποιοἱ ΒειιάειεέΒι ΜΙΜ
ΙπτοΙ‹ι, εΜετ ει' αλε πω· !:οΜιηή πιοοεέτοΕ Εἱειότἱτέεπ, νπΒγ

δ?

οΒγόΒ ίοΙιιιΝοΙόεοΕ έΙτειι οι όΒοιό οιιιΒοτοεοροπιιειΕ Εοτοεειοτ
ειοι·οιιιόιιοΕ. Μιιιό νεέΒ%γπΙ τόάειΙιιει οι ειπο, ιιιο84:οιειοιι ιιιιιιι
ιρήοάοΙιιιοε ίοΙιιιἱνοΙόεοΕ 'ιι ἱτ:έειιΕ ι·ιΠαι ρόΙΙάέ]όΒόΙΙ, ιιιοΙΙγοΙΕοι

ΡπΙιιιοτοτοιι Μιά τέωωττ, ιιοΙ οΙΙγ ΜΒγ νοΙτ π' τόάέΙέε, ΜΒ]
ει' 1ἱειττιιτιό.,-Η ιιιιιιιΙαἱτ ιιιιιιάοιιιιπ Εόι·ὅΙειιοΕ ποπι ιιάΒειτοττ,

ιιονοΠιοι εοι·εωιόιιβιο νοινόιι , ιιΒΒ.όΙ 6τνοιιτ οΒ] Βόιιιιρι @Έο
:έοι·ιι εοι·εεειΙ ιιιιιιιτοττ, ΜΕΜ πιιτέπ υ' ιιιέειΕ ιιόιιιιρι·ιι ιιιέειΕ
ότνω νεέΙτοιτ ΠεΙ, 'ε Έ? ιιιἱιιάοιι ΒόιιιιρΒιιιι εοτοιιιιιέεεω &quot;ίΙειει
τοταιΕ υ]ειΒΒιι&amp;.
Α
Ε' ειοτοιιοεόιΙοιιοΕ όΙοιιιιόιϋιι ιιιοΒίιιἱοἱ ειιοιι νόΒιιοιοιΙοιι
ιιγοιιιο:·ιιειΕ , ιιιοΙΙγ ΠΙγ Βόι·Ιόάτοιιάειοι·ΒόΙ οΕνοτοιΙοιι επἱι·ιιιει
ΜΕ. ΠΊ, εότ τιιιιι]άοιιιιόρ ο8γοιΙοιι άκοψ5Ε ει' Βιιτ8·οιησι,ιιιεΙγ
@ω [ιει πεοιιιἱἱοιόνοι ΙίίειοτοιΙιοτιιοΕ, ιιιέι· οι ι·Μ:ιι ιειΕοιιιιι; 5!)
ίοοι Μγ ε ό τ ειΙ ειπι άναι ΒιιιΒοιιγει,-ιιιοττ αίτει ι·οιιάωοιι ιιοιιι
ΜΠΕ, _ωω πορἱ ειίιΕεόΒότ οΒγ ιιέ:ειερέι·ΒόΙ 'ε Εόι νειΒγ Βέ
τοιιι ΒγοτιιιοΕΒόΙ έΙΙό ιιέιιιόριιοΕ; όνοιιΗιιτ Εότειοι· οειιιοΙΕ οΒγ
Εονόε ειιιΙοιιιιέτ, κιΒγ οΒγ Βοι·ιιιΒοη ιἱο αειΒΕοιιγόι·το εοΙιει ειοι·τ
πιοτε τοΙιοιιιοΕΙ Α' ΒιιτΒοιιγεπω·ιιιόε ΙτΙπιιάτει ιιόινο όΙοτἱιιιιέ!
Εόι·άόε; Μι οι πώς τοΠοπ όΒοΙΒειΗἱε ΕόνοτΕοιἱΕ. Μἱιιάοιι οεοιι·ο
3 ιιόιιιιρἱ8· ίοτιιιειειοιἱιιτἱ οΙαΙοΙΒἱέιιγ νπο, ιἱΒγιιιἱιιτ ιιιέ3ιιεΒιιιι,

]ιιιιιιιεΒιιιι όε ]ιιΙἱιιεΒιιιι ; -ΠΙγοιιΕοι· ΒγΜπειε Εόιη·ιοΙοιιοΙΕ Η
έευἱ ει' Βιιι·Βοιιγόμ ιιιἱΕοι· ιιιό8· ΒειιιιιιιΒιο]έειιδά ειιιοε; Μγ όι·οι

Ιοιι Βγίιιιι6Ιοε6Ε ΒγοιιιοιΒιι]οΕιιτ οΕοιιιιιΕ, ιιιοΙΙγοΙΕ οι όνειειΕ·
Μπι οι οι·ειέΒΒιιιι ιιι·ειΙΕοάιιιιΕ. Α' ειοΒόιιγ ιιιιρειιέιιιοεοΕ ιιιι
8γοΒΒ ι·όειο Βιιι·Βοιιγό]ότ ιιρι·Πἱε Μό ι:ιειρ]όιΒ Μέι· ιιιἱιιεἱ ιιιοΒ
οειἱ , 'ε εέ? ΜΟε, ΕἱιιοΕ ιιιέ]υεΒιιιι οΒγοιΙοιι οΒγ ΒιιτΒοιιγέιει
νοΙυιι. ΚειριιειΕ ιι8·γοιι οΕΕοι· π' ΕοιοεΕοάὅΙαὅΙ πιει Ηοεἱτειοτι
Βιιι·8·οιιγέτ Μωιω Εότειοι·οε έπω, ει' ιιιἱόι·τ π:πτέπ πιόΒ ἱιιΒγοιι
ιιειρειέιιιιιΕπι ἱε ἱωΙΙ άοΙΒοιιιἱοΕ : 6ο ιιιιΒγοΒΒ @:οι νπά ιι6
νόιιγοΕΕοΙ ΙοιιΒοτι υγοιιιοτέ έΙωότ , ίεΉαέρ τόιιιόι·άοΕ ΜΕ &quot;ιό
ιιιιιοιέι·ι·ιιι , ιιιο!ΙγτόΙ ΜΜΕ οΒόειοιι ιιιοΒεείτΒιιἱΙ. Επ ιάόειειω3ιιιι,

ει' τειιιέΕ·ιιιοιιάέεει ειοι·ιιιτ, πιέτ ποπι ΙξοΙάιιΙΙειειΕ, ιιιἱνοΙ ειιιιΕι
ιιοΕ ειιιοειιιιίτ,ει' ιιιἱΒόΙ ειά]οιι ;·ιι' ειοΕοτοΕ εοιιιιιάτ νέοιέι·ι·ιι Μέι
παπι Βοι·άειιιιιΕ , ιιιοι·τ ει' υέρ ιιάιιτι ιιιἱιπΙοιι Ε6ιΙοΕοάόε ΙοΙιοιιοτ

Ιω; Μτ &quot;ΜΜΜ οι” ιόι·νόιιγπόΗ ε:οιιιόΙγ, ΜΒ· ΜΕ οιιιΒοττ,
ἱειιιοι·τ, ΜΕ ει' ειέιιιΕόνοτόει οΙειέΙΙίτόετ(άοροι·τιιιΙο) ειοιινοάό
εοἱΕιιιιΕ νό8·οι από οε:Εϋ: ΒγΜέιπτ ωΕἱιιτι·όιι, τοΙνιι]εέΒοΕιοτ

δ!!

ΙώνοτιοΕ ω, Μ&quot; (Παπ ο' Βιἱιιτοιόε όι·]ο. - Νιιις5·οιι ιιιοεειο
νοιιοτιιο ΙειιιΒιοΙγοιΕ ἱιιεόΒόιιοΕ όε ειοιιιιγοἱιιοΕ Ιοίοεττόεο, ΒοΙ
πιου οΒΥοιΙΙοιι άΒγ εοι·ιϊόε, ιιιοΙ!γιιοΕ ιιιιειιιέΒόΙ ει' Βόι·τ Β·ιοΗΕ,
ει' ΙιέιιιόρπποΕ ΙώπηιοΜο έΙ , 'Β ειιιιιιιΕιπόΒιιιοΙοΗΠόεόπε ειοιΒέ|,
ιιιιιιΠιο8·γ εοπιιιιἱ ωιοι6ιο ιιἱιιοεοιι, ' ειΠΒ ωιέΙωυι .θ @Μει
ΜΜΜ ο8γιιόΙ ο&quot; ροΕτόο:οτ, ο' ιιιοΙΙοΗ ΡωιΒ π' τοΙΗοιι'ίεΒ Βόι·ΙόΙ-1
οειιέΙγει ΜΒΑ ἱε ει' ΒγοτιιιοΕοΕ ο8·όει 10 όνα Εοιιι.ΜΒ οΒόε:οιι
ιιιοιιοιοιιοΕ, 'ε ἱιιιιοιι &quot;ΜυειΕ ποπ ι·όιιιἱτό ιιγεινειΙγάΕ, ιιιοΙΙγοΕ
Μπι ειι ἱτΙειιιάἱ ρειτειεπεἐΒ ειιιΙΠε; ιιιόΒιιιιΕέΒΒ .τιιΙιι]άοιιἱτΒειτιιἱ
:-ιιοΒιπ ο' ιιοάνοε ιιἱόιι€ιιοΕ, ιιιἱιιτ ει' ιοα τέριέ!όΜιειΕ. ΑιιΒ;νειιι
ει: ειριό Βόι·ΙόΕ 'ε ιιιιρειέιιιοεοΕ Ιιειι·ιι:ιειάι·όειόιιοΕ ο&quot; ίειέΒψει,
ιιιοΙΙγ πιγἱτΙαιε Ειιιιγιιόιωπιιι Μι 5 αΜΒ τ4ητ;.ιιιοττ ιι' ΜποεοΕ
ΙωτοειτϋΙΙαιεέΙ ωιι ιιτειιέειιἱΕ ΕόιΒοπι οι 0ι·ΜέΒΒιιε οΒγοτΙοιι

οΒγ Ειιιιγιιόι εοπι τειιέΙτειΕ , ιιιοΙΙΙγΒοπι ικό Βο πιο Μιατ νοΒιιι.
Ϊ]Βγειιιἱε ο' τἱ5ΒΒιιγἱι·ο ει' ι6ιάεω έΙτειΙ Ντε ιιιιιιγιιόΕ τοπάοεοπι
ππΙε· όε ι·οιοειειΒιιένειΙ νειιιιιειΕ Μάνο , ιιιοΙΙγοτ ποιιΒιιιιπ' ειο
ΒόυγοΕ ιιοιιι ιι]ιτἱιιιινέιι ιιιοΒ, ΒιιτΒιιιιιΕπιειειιιιιένειι.ιιἱιιτοιιοΕ Μ,
Βο&quot; Ιο8·ιιιέΒΒ ιιιοιι ιιοΙγοιτ, ΜΙ ει' ΗιΙιοεοΕ ιιόιιιἱ ΕϋΙϋιιΒεόΒ
ιιόΙΜΠϋεειο νοπιιιιΕ 2.οιέίοΙνει, ει: &quot;Μ οΙΙοιι .ιΜΒνόά1όΕ. 200
ΜιιιβιόΒοπέ ιιιοΙΙμΕοι ει' ΜποεοΕ ιιιοΒειοιιιιόιτοΕ, @Με Ισονόε
Βιέ·Βέ .πεδια τειιέΙΜ!Ι; :α οΒόειΒιἱιἱ ΕόειίΠοι ο”· νειεΒιιόΕΒόΙ,
ο&quot; νιεοιάόιιγΒὅΙΙ, ειΒγ ίειΜοΕτόιψΒόΒόΙ, οΒγ νειΒΒόΙ !«εωΠι
νΠΙιἱΒόΙ , ':ι Εά νειΒγ ιιέι·οιιιίειτέιιγότΒόΙ έΙΙοττ, ΜΗε Ειιιιγιιό
Βιιιι 8οιιιιιιἱ διά:ἱ @Διό:ι ιιοιιι ωΙόΙαι.Ε; 'ε Μγ ΕιιιιγΒόΙε, ιιιοΙγ
ΙγοΕοτ οΒγ ιιιιΒοΙ εοιιιωι·τωιο ιιιιιι·ΙιιιόΒιοΕ ἱε οΙό8 ]όιιιιΙι, 10
15 ρ.ιιιι·ιιιήένειΙ ιιό;ιωειιε Βόςιιο.
ι
.
Ή οειιΜΙΒιιτιιἱ·ο νειΒγ ΙοΒιοτ·έ οεπΕ νόιΙ:ϋΙ ἱε πιΙει]άοιιἱτιιἱ,
Μι θ:οι ει' ΜιιιοιιιΠπιτΜπ ιιγοιιιοι· νότΕοΕι·ο νοιοτἱ? Μι ει'Ιορέει
ιιοιιι τιιι·τ]είΕ ειόΒγοιιιιοΕ, Μει ειπο ιιιειΒοΙΕ π' ΜϋΙὅΕ ιιόΒειτ]έΒ
ιισοτιιιοΕοΐΕοτ 'ε ΒοΙότειιιΜέΙΕΐ Μι·ειΒοΒιἱ!επ' ί6ΙάοΙωτ,'ι τϋΒΒ
ΐόΙο νοτοιιιόιιγοΜιοΕ , ρ. ο. ει' ΒουεότιιιΕ, τόρέιιειΕ , 'ε Μιαέρ ει'
ΜιτότόρέπειΙμ ιιιοΙΙΙΙγοτ ει' ειοτοιιοεό€ΙουοΕ Εοάνοε οεφιιιοιχο @σι
ιιέιιτ τειι·πιιτεΕ, τοι·ιιιοεπόεότ οειιρέι:ι ο' ιιιἱιιιτ ιιοιιι Ιω” εοιιοΙ

ΗΙειιιάΒιι Βοιιοπιἱ, νειΙειιιιἱιιτ έωΙέΒειυ πΙγ νιειοιιϊο&amp; ιώπόπ
ει'ιπω.οΐ Βιιι€Ιειεέ8· εοπιιιιἱϊόΙΙο.ξεινΜἱεέτόΙ ιιοιιι ΙοΙιοτ ΒοιιάοΙΙΙιοάιιι !·
-Πο ῖΠἱΌ$0άέΕ ο' οεοΕόΙγ ΙιἱΒέΕ π:οπ ἱειοιιγύ νότἱιοΕΒιοι ιω

μετ, :ΜΙ Ιγοἱσ·ο ει'Μίιιϋπ Βιέ·ι·Ιότ ει' ΕόιοόςΒο·οεόε έε Βοεειύνεέ8γ

δ!!

ἱιιΒοτΙἱ οι οΙΙοιι , Π ότ ΙκέτΙοττ ΒιποΕιἱΒόΙ!Εἱίιινόπ , π5Ιοεό,ςό
νοΙ 'ε ΒγοτιποΕόνάΙ οΒγίι!τ ΕοΙάπεΒοτι·π ]ιιττειττει! ειιοιι ”ιι]τ0
ΒιιτέεοΕΒοι 'ε τόιιι!τό πόρΙέππάέεοΕΙιοι ω!ετ , ιιιοΙΙγοΙε ει:ιοπ
ειοι·οιιοεότΙοιι οι·ειέέΙπιπ οΒόειοπ ει' ΙοΒιἱ]πΙ)Β Μέ5Ιόπ, ιιιἱιάόιι
θ'οοιιποΙΙ ]ότέ:ποπγ ΒοίοΙγέειι οΙΙγ εοΙωτ ω1τ ΒοπΒειἱ οεοιιάο
εἱτόεέτο , νόι·ριιτιιΕο!αιτ οπτοττει!ἐ?
Βο ἱ8'ά:Ιἱε εοΕέἱΒ Εόετοπι ο' διοιιιοι· Εεέρο.!σιόΙ. Α' ιιοΙιόπ
εο,π!τό οπειΕ6πϋΙ1το,- ιἱ8·γιιιἱιιτ : ει' ειοιιοΙοττἱ πόροεεόΒιιοΕ ει'
Εἱ!εϋΙ!6ιόπε:οιιιοι·έ ειϋΕεόΒΒοιι·εοΒἱτόεο έΙτππΙἱ !ιονοειτόεόι·ο,'ε
ει' ειότάπι·ειΒοΙτί6Ιάι·όιιιοοεΙκόΕποΕ ιιιιΒγοΒΒ-Βόι·]όειιέέοΕΒει 6ει
ειιοειτόεόι·ο πό:νο ε πιοΙΙ οτ πιοιιΙπιπ πιέε τό ρ ΙέΙόΕ!'οι·ι·έεοΕ ιιγ:'-,

τέοιέιιιιΕ ΕοΙΙ ιιιιιΙΙπιτΙπρ ιιιοΒοΙὅπιιἱο, - ιιιιιΒέι·π οιπει ΒΒγοΙοπιι·ο
ιιιόΙ!ό Ε6πγνεο ΕοΙΙ ΒιἱνειτΙιοιιιοιπ, ιποΙΙγιιοΕ 2άἱΕ ι·έειόΙ›ὅΙ οΙ·ι
νποόἱπιπιιΕ όι·νοπάοτοεΒ 3οΙοποτοΙ:οτ ΜΒΜε οΙὅΒοιυιἱ.*)

Π

θ ΜἱιιτΙ10Βγ ει! ΜιτοιιοΙι πω!!! ει: νοΙτ, πο&quot; :ιι ιι·Ισι.ιι6ΕΊι6ιΙ6Ιι 'ο
!ϋΙάιιιἱνοεοΕ .ΙοΒει!εόΙοϋ οει!άΙγει !ιιοό;όπάΚ -ο!π$.τ ΚἱωροΒειεεἀΚ,

,ε οινοεΙάεάι·ειοειΚόι6Κοτ ]ΒΥ8ε0!]8.υ3ΙΕ : τοι·πιόειοτοε, πο&quot;
ό!! νιιοΒά!ειτειι!ιιιτ ΙοΒἱιιΚάΙιΙι ειιοΚτει εποΗ!οτ!άΙι, ΜΚιιοΙε Μειω:

γότοΙει 10 Ι10Ιάιιγἱ πότΙοτ! Μάπ:!Ι Η5Νιτο ποπι τοηοιάοττ, νει” ει'

ιιιιρειά.ιιιοπθΚ ειοιιιοτι! ι!ΙΙειροτ.ιάτει, Μ!! ει' πιι€γο!ιΙι .ιόειε1,=;οΚ Μι·
Ιόἱιιο!ι άοφοιιιιιΙι. Πο&quot; ιιιοιι!πιιι οι ιιτόΜιπιΚ ·έειιι!άΙΚοόέιεάπει|ι,
!”ό!ώρ ειιοΚόιιιιΚ, Κ!!! 90·-114 ΜΜΜΙ τοπσΙοΙΚοιΒοτποΚ-ΚἱΚιιοΕ ε2:5ιιιιι ειιοπΙπιπ ει: ΙτΙειιιά τοι·ι1Ιοτόιιο:ι ειπιω Μότ Μπιέ
ΙειΙ€ι Μι1πο!οπ !ειττοπιάιηπειιι οεειΙτ 1θ6 : 7625 -· ο;;όειοιι ιιιέιε

Ιέι.Βοπ ΜεΙΙ πωπω, ,ε ϋἱιτο!φεπἱπιιΚ ιιιιΒγοπἱηύΙότοτ ειοτοιιι1ο,
!ιἱ·ιοιιγ!τ.πι. ειπ Ιι·ΙιιιιάΜΙ Αιι€Ι4ι!!»ει Κινιττ Μαιο! Βιι:άειοάὲ·ἱ !οι·-9
ιιιέΒεΙ: ιιει,ἔγ ΙΙ1άυυΣ!ε%θ, ιιιάΙΙγ 1830ά!Ι: όνιϋΙ 1835ιέ; άνω·

Επιτ 3,109.000 ιιιύιπό Μιάτ 'ε οΒγέΙ› ΒιιΙιριιιιο2οιιιοΚϋοιι όε
1!ειτποιι5,819,000ιιι€τό!, ει!τ ΒοοΙ. Βέποττ1839ά!Κ όνιιιιιιττ!ιιε

παω οΙϋπάάεει ειοτ5ιιτ 18386!Κ άν!ιοιι ιιιιιιάοιιίόΙο 82:ιο!ιό.Ι!8π
1θ,455,000 ιιιότότ τοττ. Π” ει!ιιτόπ 1824άιΚ άπ6Ι 1826Ξ,·ἔ Ιώ

ιερειάιιιιιωΙ ιιιἱιιάοπ,όνϋοπ 57,395 6Κόι· , θ2,81!! ω, ΗΒΗ
εοιτόε, 539,53!! ιιιά:επ ειιιΙοπιισι, οι!άοι. όε Ιιοποιο!τ Με, θε
400,095 ιπάιοιι ω, νιτ!οτο!τ Εἱ Ιι·ΙειιιάΙε0Ι ΑιιΒΙἱάΜ.

.
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12. ζ,

Νοπι Μπι τοΙιοεοΒΒ οιΙοπιτόκπ Βοπ:ΙοΙιί, Μπιτ ση ἱτἱοπιόϊ
ΒότΙόει ι·οπάειοι· ειπ οπΒοΙΒοι όιεΕότἱειἱΒοι Εόροετ, πιἱπ:Ι πΙειρ
5ειΠετει :πἱπά ίοΙγτπτέειιΕτει 'ε ΒιπέειιἱΕτει όε Ε6νοιΕοιιπιόπιγοιΕτο
πόινο.-Α' ειότάειτοΒοΗε όε οΙειρι·όιέε ειιοπιοτιἱ οΙαιι, ιυοΙΙγο

Με Ιι·Μπά.ειοτοποεό:ΙοπεόΒο ιποΒένπΙ Βιβιοπ, ΜιΒΙΜτ Μπι όι·
τέΕ. Αι1ΞΠει 'ε ΜΜΜ ΒΕότἱο πιοάνοε ΙονοΒό]ε , πιοΙΙγ νιιοἱ οινε

ιοπόεότο ΕϋΙτεόΒοε πιιιιιΕέΒιπ Εόνέπ , Εοι·έιι ιποΒα·ιπἱ:έ έκ ει'
Εόπωπ:ιπΕόΙέε ειϋΕεό8·οε νπΙτέτει,:ποΙΙΥποΕ οΒέει τέ]όΕοΕτο,
ιώΙόιι6εοπ ροάιΒ ει' Ι0Ιγόνι4ΪόΕάΕι·ά Η ΕοΙΙατ τοτ]οάπιἱο,'ε πιοΙΙ)·
ει' ιΜπάοππο:πϋ ΕόιΙοΕοάόεοΕ ΒοΙΪτοέΙΙἱτέεπ τοΗιιτοτόΒόΙπιιέΒ
εόι·ΒοτόεΒ Μτ, πΒ? ΒοΒγ οττ π' τότνόηΒοιέε ἱιιἱ:ύΒϋ,ε Ι-:οι·έΒ
Μπι εΜπιτ ιιΕότιιιοΙΙγ &quot;Με οι·ειέΒΒειπ ΜΙ)τ ΕίΠϋπι6ε ΕότοΙοεεόΒό
ΜΕ ἱειιιοπο π' ιιιοιοἱ Βιιιάέ!ΕοάέεῆεινιτέεοΕ οἱἱιιτόιόεότ,ΒοΒγ
εοιππιἱ ίοΒιιἱνοΙόΜ ιιοιιι ΜΒ: ευιΜά Εοιόοπἱ π'ριιειω ί6ΙάοΙεοπ
ΕϋΙϋπιβε ροι·ἱιι::ιοιιτνόΒιόε έΙυιΠ ίοΙΜτειΒ:πιπωτέε πόΙΕϋΙ,ιπιοΙγ
@ομ ιτιἱπτΒοΒγ πάικΠΒ ειι: οΙΕοττοΙόε 'ίοΙτότοΙόΒοι νοΙτ Ε6τνο ,
οΙΕοι·:οΙόει τότωυγποΕ (ίπο!οουπο ΠΠ) πονοποΙ:. Ε'τόι·νόπγοΕ
όνοιιΜπϊπόνοΕοάό ειέπω” αποΙΙΥ 1719ΦΗΕ όνιόΙ 175:ῖιΒ @Μ:
148τει ιυο:π,175θτόΙ ροάιΒ 1835ἱΒ 399θτει ΜΙτ , οΒγειιοτειιιἱπά

ιιιόπόΕόἱΠ ειιοΙΒέΙ ειιοίι Μπόυγ ιιιιιπΕόεεέΒιιειΕ, ιιιοΙΙγοΙΝηΒγ
Μιτοππιἱπ 1οιίΠοτο , τποΙΙγποΕ 1788άΗε όνΒοπ δέ, τόπο εΜΒ
ΜἱνοΙοιΙοιι &quot;Πει, π:ότο ιιιἱυιάιΒ οιιιοιΕοάὅ ιπΙνοΙτεό8·Βο τότοτατ,
ιυοΙΙγΒϋΙ οΒγ;ωτοιπιἱπά :ποΒίο]τΒαιιἱ σποπ τἱτΕοτ Με, ΙιιοΒγειπι
ωΒω οι ιιιἱπάἱιιΙεέΒΒ οΙοΒοτ οΙΙγ εοΒοεοπ εωροτοάό πόροεεό
Βόι:οΕ, ,ε εΜετ ρ. ο. ΒιιΒοιιέτ ἱε ]ιιττειτΙπιτ ιιι:ιτΜΙιΜΜέετο.
Ε' :ποεαιιότΒοαΜοιι τόΕορόπιοΕοτ ΜΜΜ ίοΙπιἱνοΙόεοΕοτ οπει!ε ει'
ΜτοΙ ΜαιΙ ΙοΒοωα οειΕ6ι6Βιἱ.ιιιοΙΙγοτ οι ιπἱετοοτιπἱιι ίὅΕόρ
ε' π:ιΒγειέιπιποΙ έΙΙΠοττ οι·ειιέΒοε ΜπΕοΕΒιιπ ΜΜΜ, ιιάΙΙ7οιιοΕ
εΜ άΙεό 5-θ όνΒοπ , πιἱιιτέυ Ι82θάἱΕ όνΒοπ μιριτοερόπι ΜΙΜ
οεέτέεέπι ίο!ΒιιτειΒιπ:ιωττοΕ , ΒότειέιπέΙ τϋΒΒοπ πΙειΙσιΙτει!:.
ΕΒγειοτοιπιἱιιεΙ ειιοπΒιιιι οειἱεϋωίΠ ἱε ΜεειιέΙω πω ειτἱετοοτειτἱει
π'ίοΙπιιἱνοΙέεοΒοτ Μινι, ΜΒγ οΙὅΒΒι πΙΒιἱΒέτοεοιτὅΙ (οοργΒοΙάε),
ΜΕ ωιιΕ 5-θ ΒοΙάειΕ Βἱι·τειΙε, ιιιοΙΙγοΕτόΙ οιπο ιιιιιπΕέΕΒόΙ τέ
]οΕ οεό ΕόΙωέΒι·όειτ ιιοιιι Ε:αΒοποΕ, ΒιττοΕειἱ νἱεειονέΙαἱω
ΜιαΙ ειοΒ·ειειΒειάοη0υ, οι ή ίοΙι:πἱνοΙόεοΕοτ ροάιΒ 'ΜΙΟ-δω
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ΒοΙάπγΠιέΙ ιιοπι ΜεοΒΒ ΒόήόΜέΒοΕτει π:πει, 'ε ει: οΜΒΒ Μέι·
ιιιοΒνοΙτ ΗεοΒΒ Βόι·]όειιέΒοΕιιτ ἱε, ιιιἱΒοΙγτ ιιΙΙαιΙπιιει νοΙτ, ΜεοιιΙό
Μτοι·]ωόοιι'ί ιιιιΒγοΒΒιιΕτει ϋεειοειτεο, όε οιέΙτειι πιοιοΙ @φάω
εέΒιι ιιιειΒειε ίοΕοιι έΙΙέεέπ οΒγειοτοιιιἱιιά τοΜιιτοτόιιοΕ ιι' Μειγα
τοειτόει τοιιάειοι· έΙτοΙ ἱε ιιειΒγοιι εοΒίτοττ ίοπτι-ιι·τέεει ιιιοΙΙΙοττ,
ιιιἱιιάἱιιΕέΒΒ ιιιοΒιιΙειρἱτειι. Π8γειιιἱἱε ιιιἱιιάοιι ΕιΒειΙΙ8·ειΙοττ·τιιιιέΕ
οΒγοιὅ νειΙΙοιιιέεέΒόΙ νιΙέΒοεειιι Εἱτοτε:ἱΕ , ΒοΒγ ει' ιιιοι6ἱ Βοι
άειεόΒ ίιιόεόνοΙ όροιιιἱΒγ νοπ π' άοΙΙο8· , πάιιτ οισόΒ Βγέτἱ ίοΒ
Ι:ιΙΕοιιέοΜαιΙ; ειιιιιόΙ οΙοεόΒΒιιιι έΙΙἱτἱιιιήο ει: Η ωτιιιόΒοΙτ,ιιιἱ

ιιέΙ ιιιιΒγοΒΒ ει' νέΙΙειΙπιτ , 'ε Ε6νοτἱΕοιόΙΙοΒ ει' ιιειΒγειΒΒ τόΕορόεζ
ιοΗα:Ι ι·ευσΜΕοιΒαό Βόι·ΙὅΗωΙ όε ΒΎέτιιιίινοεοΕΕοΙΕονόεΒΒέ

ωΒωὅε νοτόΙγΗἱτειιιΕ ει' νοι·εέιιιγπέετ εΜΒ Μπι ΒιτΒει:]άΕ. Ε' πιοΙ

Ιοτι μιάΈ ίότοιάιιτοτοτ όι·άοιιιοΙ οι κ, ωΒγ ει' οειιρει @Βοιω
τοι·πιοεπόεΒειι , ιιιοΙΙγοιι &quot;Η οι ειρι·όΒΒ Βόι·ΙὅΕ τὅΙιΒιιγιι·ο ιιοιιι
1οήοειΕοάΒοτιιοΕ, Βιιιι6ιιιιέι· οεϋΕΕοιιτοΕοτ ιιΊιόι·Ιὅ Βἱιοιιγοειιιι
Εέττ ΜΙΙ , ιιιἱἑ· ιι' ιιιιΒγοΒΒ ΒότΙὅΕιιοΕ, Με Βόι·]όειιέμΕ 2/8, θ;
ι·όειότ τειιΕιιι·ιιιέιιγι·ει ':ε ιιιιιτἱιιιτοιιγόειτόπο ίοι:άἱτΒιιψἱΕ, ει: οιοΙο·
ΒόΙ :αι&quot; Βειε:οιι πεπέΙ ΒόνοΒΒοιι ΗρότοΙ]ει·ει' ΒιιΒοιιιιέι· οεϋΕ

Εαιόεότ, ιιιἱιιτΒοΒγ ει' επιροτοάοϋ ττέΒγειιιιοιιιιγἱεό8·πι: ὅ,Βέι·
ΜεοΒΙι τοτίΠοττο ειόι·ιτοττ ΒιιΒοιιοΙοι·ιιιοΒιιόεϋΕοτ, ιιιιιιόειέΒόιιοΕ
]ιινἱτέεει έε ΒέινοΒΒ ωτιιιόε έΙωΙ εοΕΕειΙ ]ιιτιιιιυει:όΒΒ ειΕοι·τόΙ
Βἱιτοεἱήει. ΕΒΒοι ει:οιιΒιιιι ·ιιιιΒγοΒΒ ωιιοάειωιι Βόι·]όειέΒοΕ,'ε
οΙοΒοιιάϋ οεοΜά, ιιιιιι·Ιιιι 'ε ΒειωειεέΒι ποιοΙΕ ε:οι·ιόεότο οΙόΒ

ρόιιι ΗνέιιτωιΕ ιιιιιΙΒιιιΙιιιιιΠ; 'ε ιιιιιοιι ω;υ ει' ιιιοΒΒιιΙΙἔειτοτι; τι»
ιιέΕυειΕ ιιφοιι οΒγοιόΙεΒ ιιγΠΙειΗιοιτιιιοττ έΙΙιτέειι,]ιοΒγ 140 ΒοΙά
πιόΙ ΕονοεοΒΒοτ Μάι ΒόιιόιιοΕ ιιιιΠΒιιτΙωιιΠ. τόιιΕτο Μι ]ιιτιιἱει,

'ε ΜΒγ ότ 140 ΒοΙάειιο Βόι·ΙὅιιόΕΙοΙιοτότἱοιι ιιιιιΒέτ οΒγ 70 ΒοΙάειε
ιιιοΙΙοττ Πιιιτοττειιιἱει. ΝοΒ? Εἱτοτ]οιἱόε ιιιοΙΙοτ0; υιιΒγοΒΒ ει' ί6ΜΜι

Ι6υΒεό8 ἱε, 'ε ιιιΙαιιιιιειεειΒΒ ει' ΜΠ6ιιίόΙο τοι·ιιιόεοΕι·ο, ει' ιιιΗιίι
Ι6ιι6εοπ ει' Εόιιιιγίι 'ε πιοΙιέι ί6Ιά Μπι ΕίΠόιιΒεόΒι·ο ΠΠΕ,ιιιάΙγ

Ιγ6Ε ΜΜΜ π: οΙιιόΒΒιιοΙε, ιιιοΙΙγα οΙὅΒΒ ίοΙ απο :αποΙΕ, πω·
ιιιόιιγι·ο, 'ε ΕόνοιΕοιόΙοΒ ιιιιιτΙιειωι·ττέοι·ει ιιΙΕειιιιιιιεΒ Ιονόιι,Βοοεο
ιιιΠιάιΒ ίοΙιοΒΒ ΜΒ, ιιιἱΒ ει: ιιτόΒΒι @Μ: ΒειΒοιιιιτοι·ιιιοε:τόετο
Ιονέιι ιιΙΕΜιιιιιο, εοΕΕιΙ τ6ΒΒ ιιιιιιιΙοἱ: 'ε ΕϋΙτεόΒ6τ Μνέιι, 'ε

ιιΒγειιι οπιτι Βότο ἱε ιιιἱιιάἱΒ ΜέΒι:ι ΜέΙΙΙ. ΤοτΕΙοΒοε ΒΜοιιγεέΒιιΙ
ΕἱιιοοΙιι Βτό!ΒέΒοτ ΜατέΕ ΜΙ , ιιιἱιιτ ει' ιπ:ιΙΙγ ιΒοιι ΜΕ ΒιιΙιοιιέτ
τοι·οιιι, 'ε ΜΙ ιιιόΒἱε ε” ἱάοΒοιι ΒειΒοτιέτο νοτάττ :1ειΒΥ όνόνέιυ0Κ
σ
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ιιιιοΙΙοπ Με οι ειρι·ό Βέι·ΙόΕ, Ι:ἱ!: οΒγοιἱίιΠ ε:έιιωἱενοιόει·ο ΜΜΕ
ιιιιιΒοΕιιτ, 16ιιΙ:ι·ο ]ιιτοπιιΕ; ει' Βιι:άει!ειιΒΒιιΕ ρωηζ 10 όν ότο
τόΕορέιιι6Ε 30 ρι·εοιιτ ι·όειέει οινοεποπέΕ; 'ε ιιιέΒἱε ειιιιιγιι·ει
ιιιο8· νε-ιιιιιοΕ νειΕιτνει, ΜΒγ ιιιιιιόΙ ι6ΒΒ ράιιιπ νοεποιιοΕ, ειιιιιέΙ
τόΒΒ ίϋΙάοτ ειέιιτειιιειΕ; ροιάιΒ ιιιἱιιέΙ τϋΒΒοτ ειέιιαιιιιιΕ , ειπιεήΙ
ἱιιΕέΒΒ ιόιιΙΕτο ]ιιτιιιιΕ.

διἱιιτόιι ἱΙΙγ πειΒγ οΙΙοιιτότ νειιι οΒγίοΙόΙ ειπ ΜΒοΙ όε εΙΕό
τἱειἱ, ιιιέείοΙὅΙ π: ιι·Ιειιι:Η ΒέιΙάεοΕ Ε6ι6Ιτ ει' ειοτιπόάέει ιοιω
τοΙοΕτο, όε εποε ιιιόάι·ιι ιιέινο, ιιιοΙΙγοιι ΜΕ Μ ειιιιει:0Η:0:
Εόράετ ιιιοΒτοι·αιτιιοΕ, ιιιἱιιάοιιοΕ ίοιΙοττ ριοάιΒ ει' τιιἱιι]άε›ιιοειιΕ
έε Βέι·ΙὅΕ Ε6α ιιιιιιά π, Εότ οτειέ8·ΒιιιιίοιιιιέΙΙό νἱειοιιγι·ει ιιέινο.

Κόιι6ιιεόΒοεοιι ιιιοΒτοι·τοττ οιν ΝειΒγΒτἱτοιιιιἱει ιιιἱιιάοιι Μέι·
ΙέεοἱΒοιι ει:ιοΙσιειΕ ιιοεειειε τιιι·τόεεέΒιι; ιιιοιΙγ ιιιοΙΙοιτ ο8·γειοτε
ιιιἰιιά ιιιοΒ νειο ]ο8γοινο, ωΒγ (Με ΔιιΒΙιέΙιιιιι ει'ιιιοιοἱ ΒιιιάέΙι:

Εοτέιιεοπι οΙΙγ ιοι:ιοτόεάΕ, ιιιἱιιἐ έΞειειΕἱΒειιι, ιιοΙ ει' Βόι·Ιέει

ειοι·ιόάόεοΕ ΒειεειειΒΒ ιάόΕι:ο |:ϋτιοτιιοΕ. ΕιειιιΕοιι ει' Βέτοιιι
εποιιιέΙγ έΙΙοτέτο !πέι·ιόε ιιιἱιιά ει' τιιΙιι]άοποοι·ει , ιιιἱιιά ει, Βόι·Ιὅτο
ιιό:νο εοΗεειΙ ΒιιειιιοεειΒΒιιιιΕ τι-ιιΙέΙτοτοτιε, ιιιἱιιτ νειΙειιιιοΙΙγ Βόι

Ιοιιάό ιιιοΒΒιιτέτο:έεπ. πι? Βόι·Ιέεοιώοιι ει' ΒότΙὅ τοιιάοεοιι ιιιει··
Βιετ 'ε Εό:.ιιιἱιιτοΒγ 10 ένοε Βγοι·ιιιοΕοἱτ -ῇοΙεΠ Η ειοι·ώόὅ ΠΠ
Βγοιιέιιτ, ιιιοΙΙγΒιοι Εόροια ει:οΕΙΜ·1Ε Εό:όρεπἱιιιέ τιιτω.εΒέΒιει
54 όντεειέιιιἱτοτιΕ. Πο Μ ο' 3ειοιιιόΙγ νειΙιιιιιοΙΙγΠ;ο ιιιοΒιιιιΙ,
ει' ΙιότΙὅ ει' ιιιοΒΒοΙτιιοΕ ΒοΙγεέΒο ιιιέε ιιονατ Μέ:· τέτοτιιἱ, π' ιιιἱ ιιιιιι
ὸ.ἱΒ πιοΒ Β οιιΒοιά:οτἱΕ. ει' Βέι·ιιοΒίοΙ]οΒΒ οιιιοΙέεο ιιιοΙΙοιτ ει!»
ιιτα Εόμπτ, ει' ιιιἱιιτ ει' ]όειιέΒ ]ειινιἱΙτ, 'ε τοι·ιιιόΕοἱιιοΒ·Βοοεο
οιιιιεΙΚοάοιτ. ΕπέΙτειΙ ει' τιιΙει]άοιιοε τοιιάοεοιι ιιιἱιιιἱοιι 18 όνΒοιι

ιιιιΒνοΒΒ Μ:·τ Εειι” ει' Βέι·Ιό ρωιΒ ιιιιι8·έτ ει' Βέι·]όειέΒΒοιι
6τὅΙει·ο ιιιοΒτοΙοροάεαι;ιοΕ τοΕἱιιτι. -Α' ειειΒοττ ἱιιἱο]ι'ἱ ΒέτΙέεοΕ
πιόΙ ειιοΕεειΕ τειτιόειιέΒει ει' Βιι:άειειίΒ νεέΠό·ειιιΙαιιιόΙ ΙϋΒΒ, μ”

π'δ- πω· 9όνοεοισιέΙ 19 όντο , ειι 5ενοεοΙσιέΙ 21 όντο τοι·]οά.
Α:οιιΒιιιι ΒικιωάΙΙ πι, Η ιιΒγειιιιι2οιι οΒγ ί6Ιάοτ πιέι· 39 όν

Με. ωιι-μ .Βέι·Βοε,ιιιτ ιιγΠειιΕοιτετιιι, ιιοΒγ ιιΕιότιιιιιιτ ιιιοΒ νειπ
ιιιιΙ: εε Βιοτέι·οινει ειι ένοΕ, οΒγ Με έπτοΒιοτεεΒΒοΙ Μπι ΒέτΙὅ
ποπ ρΠΙειιιιιαόΙ ίιιΒνιιι @Με ΜΜτ νπΙοιιιοΗγ τιιιιι]άοιιοειιιιΕ
ί6ΙάΙόι·ο 1ιοιάττο, ιιιιιΒεξι ΈιιιοτειάέΕπἱτ π:ιοε ειιιιωΙΙγ Βἱιτοειιιι
ιιιοΒτοΙοροάοττιιοΕ τοΕιιιτἱ 3 ιιιιιιι ει' τιιΙπ]άΙοιιοε εε ειιιιιιιΕ 6ι·ϋΕό
εοἱ. Ε, Βιποεεέ8ιιέΙ 'ε Ιιι::-ι]όειιιοεοΕ έε ΜΜΜε ΕΜΗ ΙαΠοεόιιόε
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Βιισ›ιἱιιΙι›ιιιιι:Η ΙοΒνει ιιόιιιιιΙΙγ τέ]όΕοΕοιι, ρόΙάέιιΙ δοιιιιιιοι·εω
ΒιόίοιιἱΒΒιιιι , ιΒοπ Εονεέε ΒέιΙόει ειοτπόιἱόεοΕ ιε6τιοιιιοπ; Ιιει ει'
τιιΒι]ιἱοιιοειιιιΕ ιιἱιιοε Μάνο ειοιιόάόετ Εότιιἱἱ, ιιΜισι· ει' Βόι·Ι0
εοιιι είιι·Βοή Με, 'ε ιιιἱιιιἱοιι όνιιοιι“οΒγοιιιοΕ; -ἱΒγ ()τονντΒοι·

πι· θΙοιοεετοι· ΒτόΙΒέΒΒόΙ ειπ ιιι0ιιάτει, ιιοΒγ ό ιιιιιι· 25 όν ότι
Βόι·Ιό όνειΉ όντο, άά ειιόι·τ ιιιόΒἱε τοτοιιιοε ΕόΙΙεόΒοΕοι Πιι·άΗ
ΒόιΙοιι ]όειέΒέι·ιι; ΜεοιιΙόπιιι ΕΒιιιιιιιι πι· διιεεωεΒόΙ ειπτ έΠἱ

“Μυ, Βο,&lt;&quot; 0 ἱε 25 έν ότι ιιιἱιιιἱἱ8· ε38!ε ΠΙγοιι όνἱ ΒόιΙὅ ειΙιιιι·τ

“Μἱ , άΙο ειιότι ΜΙγ Βἱιοιιγοε ει' Βόι·Ιόεο, ιιοΒγ ειιτει ειἱιιτοΙΙγ
πω” τ6ΕορέιιιοΕοτ ίοι·άἱιοττ, ιιιἱιιτἱιιι επΙε όνοε ΒότΙόει Εδιόεο

νοΙιιιι.-ΚινότοτιιοΕ ειι ιΒοιι ιιοΙιόι ΜΗΝ ]όειέΒοΕ, ιιιοΙΙγοΕ
ἱΒοιι ιιιιισ Ι-;όΙιεόΒ·οΕοτ ΗνεέιιυειΕ, ιιιοΙΙγοΙιιιοΕ οειιΕ 5-θ όν

ιιιιιΙνει &quot;ιει Μπιτ]οΕ , ιιιοΙΙγ ΕότιιγίΠιιιόιιγ, ιάο]έι·υΙνέιι ει' Βιε0›0

ιιιιέι· ἱιιΒιιιι-ιιΒειιΒιι ἱε, οΙΙγ ίόΙόιιιιοΗιό “Μο ει' ΒέιιιΉιε: , π:0Β)·
ιιΒγίοΙὅΙ ειοι·ιόάόεοΕοτ Ε6τιιι, ιιιέείοιόΙ ροιΠ8· @Με ριιειιιι ειότιι
έι Μειοιιιτο ιΒοιι ιιιι8·γ ιιΉιορόιιιοΕιοτ Εοοιιιέιτιιιιιἱ πααπ ειιιιιι·τιιιι,
ιι' ιιιἱ ιιιἱιιτι, ιόΕόρ ΜΠ ΑιιΒΠέΒιιιι, ειι Μγ ]όειέΒοΕοιι ιιιιΒγ
Βόι·ΙὅνέΙτοιόε τϋιτόιιτ. - ΒΕότἱέΒιιιι ο' Βιι]οιι π' Βόι·ιιοιι ει' τοιοιέι·
οειωιιάοι ιιἱνειιιιΙοε ιιόιόρειέιιιέΒοι Εέροετ ιιιοΒΒειτέιοιύειι
έ[τιιΙ εοΒἱτοττοΕ, ιιιοΙΙγ ειιιι·ιιιτ ρ. ο. φΒγ 2010 ιιιόιό ι·οιοοε
Βέι·]όειέΒτόΙ 1840άΠι όνΒοιι 5 Μ: 45 Ει·ιιγι έι·Ιι0ιΕόροετ 11,85!)
ἔτι Βόι· ιιιωωιἱΕ, 1841ό.Πι όνΒοιυ θ Πτ 41 Ειτει οιιιοΙΙιοάΙοττ έι·

ιιιιιΙΙοιτ 13,433 ίτιι·ει Βέ,ς,

Μει ει' :·οκέπ 1842 ένΒοιι 3 Ητ ό?

Εττει ειω, ει' Βόι· ἱε οεσιΕ 7772 ίπ Μει. Ε, Βόι·ειειΒέε ειιοιιΒιιιι

ιιοιιι ει' ι·ο.ιιάοεοιι οΙΙγ ΒἱιΒιιτιιτἱΙειιι, ΜΕ :ότιόιιοτοΕτόΙ ιϊί8·έὅ ΙΠ
ιιοιἱ εἱιῇοΒγιεἔΕ ειοιἱιιτ τ6ι·τόιιΠ: ; Έιιιιιοιιι ιιιιιιάοιι ΒτόίεέΒΒιιιι ει'
ει' εΙιοι·Πί ςἱ8·ιιιΒιιτό) 80-00 ιιιιιΒιι έΙτοΙ νέΙειειιοττ Εόιτἱειτο
ΙοτΒοιι Ιονὅ ειοιιιόἱγοἱιτόι ει έΙτιιΙοΕ οΒγ όν ΙοίοΙγπι :Πειιτ νέ
Μἱι·Ιοιτ ΒιιΒοιιειιιιοιιιιγἱεόΒοΕοτ έε έιιιιιιιιτ @Ει ιιιοΙΙοπ Μια·Π·

Μιά, 'ε ιιιοΙώόΙ Εόιόρειέιιιοτ Βήι ει' ιιιιιΒει μόίεέΒέτει.ΝόπιοΙΙγ
ΒότΙὅΕ ι·οιοέι· ιιειΙγοιτ ιιιΒέτ ειοιιιιτ ΒιοτιιοΙΕ 9 ιιόιιιοιΙγοΕ Μό;;
ιιοΙγοεοΒΒοιι ιιέι·οιιι ΒιιΒοιιιιιιοιιι 1ώιόρέττέιιοι Εόράα, ρ. ο.
θ00 ιιιόι·ϋ το”, 300 ιιιότό έι·μι, όε 500 ιιιόι·ὅ ΜΒ όττόΕότ, πιέ
εοΕιιιιιι ἱειιιότ ο' Βόι·Βιοτόε ιΒοιι τοιΒοειιειΙΠέτιοιοτι ο'ί6Ιάοειιι·πι
ιιέινο, ιιιοΙΙγέι·τ ἱε πιπΕ ει, @Με ιιιε:ιοΙ Βιιιάει. 'ε ρπι·ΙειιιιοπιωΒ
ΜΌ!ἱριΙιειιιτ ]οΙοιιτόεο ειάι·ιιιτ ιοΒΒιιιι ειοι·οτἱιι ει' Βόι·τ ΜΠΕ οειιέΙΙγ
Μπι ίἱιοιιιἱ, ιιιιιιΙγοΙι ΜΜΜ οΒγΠι έΙΙειιιάό ΙιόιιιιιιιιιιιηἱεόΒΒοιι

.
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Μοζέ νειιι ιιιιτέι·οινιι, ει' :ΜΜΕ ροιΠΒ ει' ΒιιΒοινιέι·ειΕ ιποι·ιιπ νέΙ
τ0%Πϊ ρ. θ· 2000 ί:·ΙΜ 'ε 1000 ιιιότὅ ΒιιΒοιιιι ότέτ, ει' Βι·όίοιέ8·ι
ιεϋ:όρέι· ειοιἱιιτ.

. Μγ ιιιόάοιι π'Βόι·ΙόΕ έΙιιιροψι Νιι”Βι·ιτειιιιιιέΒοιι ιι8·γιιιι
ιι2οτι όιιέΙιέοιέΒοτ ιιγοι·το, ιιιἱιιτ ει' ίϋΙάΒιἱτιοΕοεοΕέ. Α'ιιιιιι·Βιιίιι

@Ε , ιιιιιιτ ε:ἱιιτόιι ει' ί6Ιά ]εινἱτέειι οΙΙγ @Ε τόΕορόιιιοΕα έε Βἱ
τειάοιιέεοΙφι Ηνέιιτ, 'ε π' ΒότΗΠ: όι·άοΙΕο ει' τιιιιι]άοιιοεοΕόνειΙ
0”' 6εειοοΙνειάτ, ΒοΒγ τόΒΒό οΙ ιιοιιι νέΙιιιιτιιιιΕ. δώ ει' Βόι·Ιὅ
ιιιοετ Μπει Ιω ιι' ί6Ιάοοιιι·ιιειΙι, 'ε Βέι·ιιιΠΙγ Βιι]ΙειιιάόΕ ἱε ιώ

ιόιιΒοιι ιιιιιιάιΒ οι οιιιΒοι·οΕ οΙὅ!]έτόΙιΕ άΙΙοιι ρειιιιιειΕοάιιι, ιιιόΒἱε
ει' Ιιόι·ΙὅΕ 'ε ί6ΙάοοιιιιιΕ νιειοιιγει ωΙὅι ωιι ιιιἱιιάοιι νἱιιοΒέΒιιοΕ
Μι οΒγἱΕιιοΕ π'·.ιιιέειΕι·ιι ΒιιΒιτοιοιτ πιιιΒπιειτειιέειιι νιειΒιιιιωιι
β Η. -ΙΙΙγ ιΜόρ νἱε:οιιγ, ήΒγ ΙέτειἱΕ, ει: όι·6ΙΕΒόι·Ιόε ιιιἱιιάοπ
]οΙοεεόΒοἱτ εοωει-ιΙ ιιιιιΒιιειιΒΒ ίο!εοιι οΒγοεἱτἱἱ, ι 'ε ο' ιιιοΙΙ:πτ π'
τιιιιι]άοιιοειιιιΕ έπό ταάιιιοε Ιαἱιιιιτ ειοτοιιοεόεου οΙἱωτίιΠ.
Α' Βόι·ι·οιιάποτιιοΕ ΑιιΒΠει έε δΕό1ἱει ί6ΙάιιιἱνοΙτεόΒὲτοΙοιτ
ιιειτέειιἱτει Πέιια·ι, ιιιιιΒοΕτει :ποπ ι8·οιι όι·ιΙοΙωε νειΙΙοιιιέεοΕι·ιι
ΕοΙΙ ιιιιιεϋειιιύιιι, ιιιοΙΙγοΙΕ ο' ιιονοιοιοε ΕόιπγνΒοιι Εόι·ιιγίΠοτο
εεπ οΙέ νειιιιιιιΕ πιάνει. ΕΜΠε έωιέΒιιιι οι·όε ιιιοΒΒγὅπόάόετ ειο
τοιιιοΕ π' Βόι·ΙὅΕιιοΕ ει' Βόι· ιιονοΕοάόεε ιιιοΙΙοττ πιάΒοι·όεΒιιΜ
]όΙότότὅΙ,'ε ει' ιιιἱνοΒεόΒἱ έΙΙειρ0τ ΒέιιιιιΙπιιάό ]εινειΙιέτόΙΙ. ΕΒγόιι
ἱτω οι εοΕΕειΙ ιιιιΒγοΒΒ ιιιόι5τόΙ:Βου ΗΠΕ ΙΠιιιιάι·ει, ιιιἱιπ οι
ιιτόΒΒἱ ΜόΒοιι ό]ειειΕι ειοιιιειόά1ει εοΒοε ιιιιΙπάέεέτόΙ ιιιιιιγιι·ιι

οΙιιιιιι·ειάτ ΑιιΒιιέι·ιι, ΒοΒγ οι ιιιέ8· ει' Ιοιιάοιιἱ ρἱειοιοιι ἱε ιιΙιε
ιίΙΙΒειήει Η ει' νέεέι·τ ει: Μει· Βόπιιιι]όΕοιι δΕόιιέΒόΙ Ιιοιοκ ΜΜΜ

ιιιιιι·ιιένειΙ 'ε ο8γόΒ οΙοεόΒΞοι; Ε' τορριιιιτ οΙὅΒιιιιιαΜε ίὅτιιΒόἱ
π' οιόΙειοι·ἄιι ΜΙφΒιιει:οττ ιι·έ8·γειειοι·οΕοιι , π' ιιιόειοιι, @οπιτο
Εσιτ, ιιιιΙειέΙΕέΕοιι 'ΜΒ. ΕΝΠ, ει' νέ]ιιε οεοι·οροΙΕΕοι έε Εό
νοΙψοΙ Μι·ιιΕοττ ΠΠάειιιιτΗ νιινοποτό οειιτοι·ιιέΕ (άι·οιιιε) 9Βγ
ΒοΙιότνο ει' 16. ΙιίινοΙΙγΕιιγι ιιιέΙγ ειέιιτέεειιΙ, ιιιοΙΙγ οΒγ ει' εΙΕότ
δΙιιιιἱτἱι πι· έΙτειΙ ίοΙωΙέΙΕ 820 ίοιιτοε νεέ_ῇόοΕόνοΙ ιιιοΒγ νεέΒΒο ,

ιιιοΒγ ει' ιιιέεοάΠι ΒιιτέιισΜΒιιιι επ ιιΙεό ί6Ιάι·όιοΒοι έττϋιἱ, π'
ιιόΙΙκίΠ ΙιοΒγ Μίοι·Βιιτιιέ.ΕίιιιἱνοΙόειιιόό τοιιάΕἱνίιΠ Ε6ΙτεόΒοιτο,
ιιιοΙΙγοΙΕ ιιόιιιοΙΙγ οεοτοιώοιι ιιοΙεϋέτόΙ 150 ϊι·τι·ιι ιιιοιιιιοΙ·ι, τοιιάΙο·
εειι π' ίϋ!άοειιι·ειΕ ΜΜΕ ρόιιπ ει' Βόι·ΙὅΙαιοΕ5 ιιιοΙΙγόι·ι οπΕ ιι'
ΕόΙοεόιιιέΜ δεινάΒ 5 ειέ:ιιάένειΙ τὅΒΒ· Βόι·τ ίἱιοτιιοΙ‹ι; - ει' ιιιἱ

ΜΙ; οι·ε:έΒΒιιυ, ΜΙ 3 ρι·οιιτ ει' τοιιάοε ΕιιιιιιιτιοΙγιιιιι, ιιιέι· πιο·
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·

@Βοπ ἱέ Μειιιοε τόΙιοΜΜέοιέΙ ειό1ΒέΙ,'ε πιοΙΙγ ΐΠΗ·1Ι εΜΒ @ιοπ
ίοΗΠ ει' ]όειιέέΒοοεο ἱε άΒγ ίοΙΒέΒ, Ι:0Β5· ει' ΓΙωπιἱιιΒ Βιι]όνο·
εά· οΒ7ἱ!εΒἱττοΙκέτόΙ ίοΙΙιοιιοΝ: ρόΜει ειοτἱπτ οιοπ ειιέυτόίόΙάοϊ,
:ποΙΙγοτ Βόη;Ιέ:1]ο ΙιοΜ]ότόΙ 14 111 12 Ετπγἱ Βόι· :υοΙΙοΗ οάπ!1ει
Βγοττ, Μειέτἱτέειι 'ε ιυόΙ)άΠτ επἱπτέεπ &quot;ω:: ιιΒγειπιει:οπ ΒότΙὅ

ΙιοΙά]ύ;όΙ 39 ΙΝ 461:τ]ένειΙ ἱεπιότ έτνοτω, ιΜΜΒοΒγ ποπ ΗΠ
όοΕ, :υοΙΙγοΙε σΗ οιὅττ εΜ8· :άτωοττοΕ 17 πω, ΙοΒίοΙ]φΒΒ 20

τπότό ΜΜΜ, πιοετ 34 ιιιέτὅυόΙ τὅΒΒοτ τοιοπιποΕ; :Μιτ ει' Μέ
ποΒοιοΒΒ ί6Ιε1 ἱε τόμτοτιποεπόεω ειΙΕΜιποεεέ τότοτἱΕ, 'ε ο'
νοτοιυόπγ ει' εξ:όϋειἱ ΒόΒΒέτοπ ει' τοπΒφτειεπι ίοΙοϋΐ 7011-8011

ΜΒιιδή ιπειΒοεεέΒΒοπ ειἱιιτοΙΙγ τω·ιιιόΕοππγό ΜΗ, πιἱ:πτ π' ΗΒ
ΜειοεοπγειΒΒ ΗημἱΙγοΙ:οπ.
.
/ '
' .|
Νοπι ΕονόεΒΒό πιιοΒΙορό ε( :πειτΙιειτοπγόειτόε οιὅιήοιπποΙο
ἱε, ιυοΙΙ·γ Ε6τϋΙ ιιιΜάοποΜΗατΒέπιιιΙοπάό ειι Μτ Πνινοττ·ΠεηΠ

ότ:οΙευοεεόΒ, 'ε ει, εοΕόνι όε 1ῶΙτεόΒὲε 6εειο1:ειεοπΜό ΦτόΒιι
τό:οΙοΕΒοιι ΈέτειάειτΙοπ έΙΙΒΜειτοεεέΒ. ΝοΙ1η π' ενότειιίϋΙσΙἱ μι!»
τοππγόειτό1; Βιιιάἱτέεέτει Εόι6υεόΒοεοπ οΙτοτ]οάτποΕ ΙξἱτειἱΕ π:ιου

ΜοάοΙοιιι, Ι1οΒγ ει' εοΙγοπιιΒἱτΕιἱΕποΕ (πιοι·ἱιυόΙεπιειΙε) ΜΜτ ΙάΒ11
πωιιειΒΒ Βγειρ]έ άς: ΙοΒι·οεεπιβΒ Βιιοι1 ]ιιΙιοΕπιειΕ ωυγόειτόεο
ΑπΒΠήΒοι 'ε:ιοάνοε1ονοΒὅ]όΙιοι Μπι νειΙό, 'ε ειππέΠοΒνει π'
ΙοΕποιειπΒΒ ΒγιιΡ]ε:Ι‹:ειτ ΜΙαἱΒΒ ΕϋΙί6Ιάι·όΙ Ι:οΙΙ @ποι : οΙΙοπΒοπ

ἱΒοπ όι·άοΕοε ΒΒγοΙοιωυοι Ηεέτπἱ Μοπ.ΒειΙΜέετ, ιιιοΙΙγοΙ ὅΕ

Βοεειέ ΒγειΡ]1ΐ 5-5% ίω ιηήι·οώ 'ε οΒγποι·ειΜπά ἱΒοὲιξΙιἱιό

Εωγ· 3 ]ιιΒίει]εΜΙαιτ ει' τϋΕόΙοτοεεόΒ ΙοΒίδΒΒ ίοΙαἱπι νΗτόΙε. Βέτ

πιό8 ει' ΙιοΒγοΙ: Εαι 4-ῇόνοε Εοπ ΒἱεπιοΙ; ειιίἱΕεόΒοοιιοΕ ει'
@Β ·1οι]οε 1όΒόρ:($άόεότο, πιόΒἰε ει' ΜρέΙγοΕοπ ίιι·ΗἱΕ τόΚόΙαοε
ιπιφΒΒΜΙειΜεέτει Εότ όνα , εότ 19 Βόυειροτ ἱε οΙοΒουάὅποΕ ω:
ρωειωΙωΕ , ει' :πἱ υυ,&lt;Ποπ ίοπτοε ,έιιάιιτΙιιοΒ3τ οι ἱζῇιἱ ]ιιΙιιοΕ @Η
Μπι ΜΒιοτ1Ε ότ1ώΙαπ πιἱω ει' νόιιοΕ, 'ε υέΙοΕ ΒαοΒεόΒ νει!&quot;

ΒιιΙππάόεέΒ ηιἱιιττ ἱε ειἱιιτο εοπιιιά νοεποεόΒ ειιιὸε. Ε' μό6ωέωω
4 Ιοἱοοετοι·ἱ Μ]ι1 ΒέτέπΥτ 5Ιιόιπιροε Ι:οτιιΕΒιιιι ΒἱιΙειΙυιἱΕοιότοΙ‹,
'ε 14 ΒόυειριΒ, ει' ΙοΒιι]ιιΒΒ ΒἱιΙ:ιΙέει ε:ειΒέΙγοΙ: επ:ήπιτ, Μἱιιάςεπ
όνειει1ώοπ πιέε ότοΕΕοι ΜπιΙΜΜΕ, πιοΙΙ?· οπἱυ πιἱ:ιάοπ @ΜΒ

82% ί01:83Ι πγοιειοτ ι6ΒΒοτ; -.ιιιἱειτέπ πιόΒ οΒγ όνωΙ τονέΒΒ
ΜιωΕ, οεειΕ 2θ% ίοιπέειΙ ιιγοιιιτοΕ τ6ΒΒοτ , ιιιοΙΙγ ΜΔ επιεώ

ΈοΒνει ει' 24ΙΠ·π όνί :έρΙόΙόΙε Μέι· πιοω νοΙτ ΜΒιοινο.-Βο π”
Μό ότοτόε πόΙΙτϋΙ Με ο' Μ] ΒιιεέιιειΕ ΕόιόρειιΙγει 18-20 Βόιιειρ

.
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πιιιΙνει Β0·ἔ1°20 ίοιιτ ΜΒΜ νπο, οΙΙΙοιιΒοή Μοτ8·ειιι ΙονειΒ οΙΙγειτ
ἱε πιονοΙτ οΒόιοτ , ιιιοΙΙγ 298 ίοιιττοτ εγοιπτοττ. - ΓόοειΕόιίΠ εεοΙ
ΒέΙ ει' ίει]οΕ ιιοιυιοειτόεότο ει' Εοετοιιγόειτόε, ιιιοΙΙγοτ πόιιιοΙΙγ
]ιιΒτοιιγόειτόΕ ο8γοάϋΙ ο' &quot;Έκι ΙοΒιιο8·γοΒβ νἱΒγέ:επῷειΙ 'ε 1ΜΒ
νέΙειε:τέἱεεειΙ ίι:υοΕ, ΜΒ? ει' ΕοεοΙαιτ ιιέΒόπιόυιοΕπιιόόιέτει ΒέΒέε
ιάο]ότο Βιιαἱτοιοττ επἱπιέ ειπιγιι]ιιιιοΕΒοι Βόι·Βο ειά]έΕ,'ε Πἱγοιι
Εω· οΒγ Εοεόι·τ π' ΒέΒέεἱ ἱάότο 300-1000 ίοιἱυτ ΜΜΕ ΒιοτιιοΕ,
Έ οι” πμ Μισο 40, οΒόειιοτο,ιός οΙόι·τι·ο ροιΠΒ 80 ειυγει]ΠΙΝή
ειέιιιιτιιιιΕ , ιιιοΙΙιπ ΒέΒέεάἱ]τ ιιιοιιβωι ει' Βἱτοε ιπιειτΒειΙοιιγόειτό
ΒειΕοννοΠ 178θόΠ: όντόΙ 178θἱ;ἔ 20-Β0 ίοτἱιιττόΙ 3150-386Ό

Ηττει, εὅτ οΒγ Μάι/οε Βοεέόττ οΒόειοπι 4200 Παει 'ε Βέτέυγειἱ
Βειι·ιιιιιά τόπόι·ο ειϋιαοιοΗ.-Αι οιοπιτοιιγόεπόειπόάτο Μπι

“ιτι ἱΒου ΜΒγ ΒΒγοΙοιπι 'ε ότ:οΒιιοεεό8· ΜπιΙ , οΙοΒοιιάό. τέμει
ιέεεείΙ ο8·γΒοΕότνο,οΒόειοπ ιιΠιοτοτΙοιι οτοιάιπόπγοΕι·ο ]ιιτοτιειΕ;
Μέι· πιοετ τ. ι. ιιοιιι ύΒγ ωωἱφἱΕ πάπι: Ιιιο]άειυ,ΒοΒγ 350 ππγει

]ιιΒ ιιΒγειιιιιιιιιγι Μἱι·έιιγτ ειίιΠπιο, εποτε ειιιιιγἱ πιοω 430-450·οτ
ω, οωιιΜνίΠ π: οιιιΒοι· τοιοπόεο ειοι·ιιιτ ειϋΙοτΒοτ τόΒΒ Εοε

νειΒγ ]οι·ΕοΒέι·έιιγιε ει' ειοτἱιιτ, ει' πιἱιιι Η]ιι ΕοεοΙαπ νόυιοΒΒι
νη” νόιιοΒΒ ΒοεοΕειτ ιζῇειΒΒ ]ι:Β:Μω οιοπ:τ ϋεε:ο.
Α' ]ιοΙ εί ίὅΙάοΕ ]ιιΙιτοιιγόειτόετο ΕονόεΒΒό ειΠαιΙιιιυεοΕ,

ειπ ε? ειοτνειειιιειτΒειΙειι·τέετ ἱἱιιἱΕ ΒειεουΙό ἱρειι·ι·ιιΙ όε εΠέάι·Ι'άΙ , 'ε

ιιιἱιιάοιιἱΕ ΒτόίειίΒ, Με Πω]ά ::ιἱιιάοιιἱΕΪΒόιῇόειέ8· ΗΜόιιοΕ ιι'
.επιτνειειπιειτἱιέΕ ΜΠ6ιιΒό%ό ιυἱιιόεόΒοἱ ΜΜΜ: εει]έτειἱνεί, πιοΙγ

Ι)αξΕιιο!ι ΙώΙόιιίέΙο ίιι]ειἱ1: ΙοΒἱιιΕέΒΒ Βοεειέ,Εϋπόρεωη'ί,όε Ειιτπι
επιτνοιΕιιέΙ .ίοΒνει. ΕϋΙϋιιΒόιυοΕ οΒγιιιέετόΙ , ιιιοΙΙγ ιιτόΒΒιπΕ

ΙὅΕέρ ΑιιΒΠει ό]ειν.ειΗ τόειόυ ιιειροπΗιιτ επιροτοάπιειΕ. Α' άο
νοιιεΒιἱτοἱ Εό:όρειοι·ι'ί επιτνέ όΕ6τίει]τ ΜΙγ Βγοτεεέ τπ:ΠέΙ; τοιι

πΙ, Ιι0ΒγϋΙ'εε ειοΕόι·Βο ίοΒγει οΒγ ότει ΜειΜ ο8·γ πιόιιιοτ ιιιόι·τί6Ιά
υέΙ ωνέΒΒ ΒειΙειάπιειΕ, 'ε ιιόιιιοΙΙγοΕ ΜΙγ εοΒοεοπ ίιιτιιπΕ ΜΜτ

ει' ΜΜΕ, ειοΕόι·Βοιι ό.ε φΕόΒοπι 4'6Ι(6ι· ειυιιγἱτ Μι· οΙ ιιιἱιιτΞζΙό.

Α' ΙοΒιιοιἔοιοτοεἱι ειιιΒοΙ ειτἱἱετοοτειτέΕ, ιιιἱιιτ δοιιιιιιοτνιΙΙο, δειω

ιιιοι·εο:, δοΒοιΕοΙά ό8 ΕΒτοιιιοιιτ ΙοτάοΕ @Εεπ ΙοΒΗιΙειτοεΙαιάτειΕ

ο' Μ] τ6ΕόΙοτοειτόεόνοΙ,άο ΕίΠ6πι6εοιι ΑιιΒΙἱει ΙοΒιιπΒγοΒΒ ίὅΙάς

ΜιτοΕοεει , Βοάίοττ Βοτοπ:Β, Βό:· Ι -ὅἱ οΕΜι τ έ ε έ ι· ει ΜΕ Ετό
ΒέΙ:ειτ τόωτοττ νοΙο, ιιιοΙΙγοΙΕ ειιιιπ:Ε ΒἱιόΕοιιγεέΒέτ ιιιἱιιάοπ τ6Β

ΜιιήοΕέιιέΙ ιιειΒγοϋΒτει οιιιοΙτόΕ, πιἱυτΒοΒγ ει: ο' ίπ]ΒάΙιοΕ 13
Βόιιςιρ Μπα ιιἱιΙειΙόΒιιιι 317 ίοιιττειΙ πιονοΕοάτοΕ, ΒοΙοΗ οειιΕ
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Βιιι·ιιιιιάι·όειπγΙ οΙοάοΙι ίοΒγειε:τοττιιΕ εΙ ιιΒΒοι Εόροπτ, π' πιἱτ
ει' ιϋΒΒιοΙ: ΙπιριιιΕ , ιποΙΙγοΙ‹ι οειιΕ 135 ΗΜΜγἱ! ΒἱπιιιΕ.
0
Α' Βοεε:ιιειιιι·νειἱ ίιι]τ ιιΒγιιππ:οπ πω” ιππι·Βειτοπγόε: Βιι!πι

πιοΙΙ ποιποείτπΙ Ιεοιάιο, Η οππόΙ ἱε άινειτΒιι ΜΜΜ ει, Βἱ!πἱΒπειΕ
!”οΙγιιιέεἱ ἱιάότο 100··-θ50 ίοτἱπτόι·τ Βόι·Βο·πάέοιέτ , 'ε ΕἱποΕ θμι
Ιγέ-!έόττ άιιι·ιιΒ]ιπόΙ 1000-2100 ίι·ιοτ !!:οπεΕ. - Π8·γειποιοπ
Βόι·Βο·ειάέοιέτ ει' ΒἱΕέΕππΕ, ιποΙΙγοΕτόΙ Βοεειειε ειέτιιιπ:έει]οω
πέΕ νοΙι Ιαέειίτνο, ΙάιΙϋπόεοπ Βροποοι· Ιοι·ά ει' Ειιι·τπειιιι·νύ @ιτο
πόινεό ἱε ΒοΒοιπι, ιποΙΙγΒοι οι έ]ιιΒΒ ιάόΒοπ ιιππγἱι·ιι οΙΒιτοείιΙτ

ιιγτοΒἱι·οἱ Τπ] πι τιιι·τοτἱΕ. ΝοΒει οι ειρΗ! ίει]ο!τ ιπιιπΙαἱι·ιι οΒγέτει·
ΙέΒιιπ ιοΒιοτοιΙοπο!;, 'ε 3έι·π1 ἱε ἱΒοιι-Εονόεεό ειΙ!:πΙππιοοΕ, πιἱπτ
ΒοΒ7 ι8·οπ Ειιι·πι ΙέΒιιΠε Ε626ιτ πωππάτ τόΙΒγοἱΕ 8·γειΕτιιπ ΗΠ

άἱ8· έι·ποΕ 2ιπόΒἱε ιοπ ό ]ῇό ιοϋπόι·Ε'ε ιιι·έπγΒιΒ πεοΕέΙγ οΙοάοΙ
ιπέΙΙοιτ ΜΒγ ΒἱιόΕοπγεέ8·οΙιόττ πππγιι·ει ΒοοείιΙἱΕ πω , ΜΒγ
Μ'()'οΙΠπΒ 47 άειι·ιιΒΒύΙ έΙΙό ΒιιΙγέ]ει 71,150 ίοτΙπτοπΒοΙτ ε!.
Κἱ νειπ Μέιπἱτνει , ΒοΒγ οὲ? οειιοπάόε τἱπό οΒόει ιπι1εοάΠτ έν6
Βοπ πεηιοππΙειπτ 195 ΜΜΜΙ πιει ποΒοιοΒΒ, εότ π' 2άἱΕ όν οΙοιξ
140 ·πειΡ]ειἱΒππ` οιιΙγιι ιιιἱπάοππορ 2$·5 ίοπτιιγΗ πό; Ύνιι!ιοιι πι·

ροάἱΒ Εόιόρειοι·ι'ί ΙοΒο!ό πιοΙΙοτι 224 Μπι ιιΙιιπ ιπἱπάοπ τοΒόπ
Μ!Ι 302 Μπι Μπα ιεΙαιροττ.-Α' ιοπγόειτέε ιπἱπάοπ πααποἱπποΕ
ΠΙδι εἱΕοτάιἱε οιπο!!τωΙόεόΒόΙ Εδππ;ιοπ πιοΒ ΜΒΜ Μέι· ίο316πἱ,
·ΒοΒγ ΝιιΒγΒι·ιιππιιἱιι πόΒοεεόΒόπωΕ ΜΒγ ειιιΡοι·οάέεει πιοΙΙοτι

π, πιοΙΙγ ει' έγόι·νιάόΕοΕοπ οπιπ όνειέπεπά ἀεό 30 όνόΒοπ
Εότιιππγιιιι , ει' ί6Ιι!ιπ1νοΙόετ ίι:όΙεΒοπ ροάἱΒ επίπτόΙ 20ἑ50ποΙ
πόνο!:οάειιτ , όΙοΒπΙ τοι·ιποεππιόππο!εΒοπ ΜΜΜ ό]ειιιΕοπ πιόΒ
τοτοιποε ί6ΙοεΙοΒοτ ἱε έΙΙἱτ οΙὅ, ποΒιι ιι'Ε6:ϋποό8·οπέπ οιποΙΙω

πι&quot; πωτ ι6ΒΒ π! μπι θιωπιοι π! έι π! οΙὅΒΒιπόΙ. πΒγ πι·
ιππιιίΕ , ΒοΒγ ΝπωτΒι·πιιππΙει πωπιιι6 ΙόπιιιπέωπιοΙΙοπ ιπέΒ
8ιιιΠΠόπέΙ τόΒΒ επιινειειππιΒέτ πἱρΜι , πιοΙΙγοΕιιοΕ ροάἱΒ ποιιι
πιππιτἱι·ει πειΒγ ειιέιιιιι ιπἱπτ πιιπόεόΒιο άι οιιΙγιέπειΕ ιι6νοιεοιΙόεο
ΒέιπιιΙιιπιΙό , π' πιἱ Ιο8·]οΒΒιιπ ΙεἱτοτειΠι οΒγ 1'710άἱΕ όνι πω·
οιιΙγΕόιόρειέιιιΒόΙ, πιοΙΙγ ειοι·ιπτ ιιΕΕοι· οΒγ πω! άοι·οΙπι οειιΕ
310, εΒγ Βοι·πγιἱό 40, οι” Βέι·έπγό πιΒγ πιω ροάἱΒ οΒγπο
ιιιέετει 23 ίππιπι πγοιπΜι , ΒοΙοΙτ 1830άἱΕ πω: ι-ιἶ Ιοπάοπἱ
Βιιενέεέι·Βιιπ Ε:ϋνοιΕο:ὅ οιιΙγπἱ νοΙωΕ π' ΒιιειιιιΕ ΕόιόρειέιιιιιιιιΙ ·
159,90? Ιοπέ8·οτι 6Εόι· Ε6ωΙ οΒγ·οΒγ· άιιι·ιιΒό 531 Ι'οπτ, 1,287,070
ίιι·ι'ἱ όε Βέπίπγ ΜΜΜ άΜπι νόνά άειι·ιιΒιέό '73 Μπτ, 'ε 22,500

ο
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Βοι·ιιγέ ΕΜίΠ ιιιἱιιάοιιἱΕ όιιι·ειΒό 11θ ίοιιτ; ει' Ιιοιιιιειιι Με:έιιιίτ
Ιιιιτιιἱ Μτ ἱε, ΙιοΒγΕοιιάοιι 1,450,000 ΙειΙ‹ιοεειἱ Ι16:ίιΙ ιιιἱιιάοιιιΕ
13%., ίοιιτ Ιιιιετ @Μ: ιιιοΒ όνοιιΜιιτ, ει' ΒιιἱεεοΙἱΙειΙαιε οΙΙοιιΒοιι
οειιΕ Π, ει' ρέτἱει οειιΕ 65, διόειοι·ειέΒ 15 νέι·οειιιιιιιΕ Ειπἱιο
ω ροάιΒ ιιιέι· εε8Ε 32 ίοοι Ιιιιετ ίοΒγιιοιτιιιιιιΕ οΙ όνοιιΜιιτ σΠο
άοΙϋΕι·ο. ΒΒγέΒιι·έιιτ 1.οιιάοιι ΙιιιείοΒγειειτέειι 1835άΠ,ι όνΒοιι
1θ4,351 61ώι·ι·ο 'ε 1,351,540 ίιι·ι'ίιέο Β5Β0ττ, Μο ιιοιιι επἱιιιίτνει

έ εΕόιἱειἱ Βὅ:Ιιπ]όΕοιι Μει ωΙΙιωττ Ιιιιετ, ιιιοΙΙγοΙ«ι 3 ίιτόιιοΙι
ιιιιιιτοΒγ 220 ίοιιτιιγι Ιιιιεέτ Εοεειι·ειΙώειιι 1 ίι·τ 15 Μέτι ΒΙΜ
Βιιι·86όΙ [.οιιαΙοιιΒιι νἱειἱΙε. Ε8·γόΙϊι·έιιτ 8Εότἱιι Ιιιιε επιροι·ιτέειι
ιιγιιΒσιτἱ ΕἱνἱιοΙόβοι Εόροια ἱε ιιόνοΕοάἱΕ; ειισιιι ΙιοΙοτ11820άιΕ
όνΒοιι @Μ: 18θ0 6Ιιι·ότ 'ε 17,80Βίιι·άι νιττοΕ Η ΒοιὅΙοΕΜπ

ροοΙΒιι, θ όν ιιιιιΙνει 1835Βοιι ο'·επἱιιι Μειττ 5000 61ώι·ι·ο όε
75,200·ίιι·ίιι·ο οιιιοΙΒοάοιη 'ε ΒοΒοι·1εοιι ιιι· ει' επέΙΙίττέοιιιιΙ: ο'
ΒόιιιιγοΒΒοάόεο ΜΜΜ 8Εότἱει ι:πική 8·ιιιάειοιέΒι έε 50ΙπΙέ5 νι·

Β:οιιγιιἱΒιιιι 10 όν όιει τόι·τόιιτ ίοι·άιιΙειτοτ ΜΙ)π οΙΒιιπἱι·οπόιιΜ:
όε τιιι·τόειιιιΕ ΜΡ; , Β0Βγ οι·6εειιι ιιιο8· νειιι ει' ίοΙὅ1 ΒΤὅπόβνο ,

ΙιοΒγ Ιαινόέ όν ιιιιιΙνει ιιι οι·Βι·όει οι·ειέΒΒιιιι τϋΒΒό άΒγ1Ι‹ω·ειΒ εο
νέιι$ι Μπιτ ειιιιι ί0Β:π5Ε έι·ιιΙιιι.*)
. Πια· ιιιἱᾶόιι ει' ΒέτΙόεἱ ι·οιιάειοι· ΝειΒγΒι·ιτειιιιιἱέΒιιιι ιιιἱιιά ει'
τιιΙει]ι1οιιοεοΙαιιιΙε , ιιιἱιιά ει' Βόι·ΙὅΕιιοΕ ο8γειτέιιτ Ιιιιειιιοε, 'ε πωπ:
οΙεόΒΒοΙ: ιιιιιιγἱτει τένοΙ νειιιιιιιιι ιιτιόΙ, ΙιοΒγ οιπα ιιτόΒΒιιιΕ]ό
Μιά !ωεω·ιτιι6Ε έε ιι·ιΒ)ΉοιιόΕ, ΙιοΒγ ΡοοΙ ΒοΒοι·τ ει: ή] ]6%ε

ι1οΙοπι-ειιΙοι·όΙ ότοττ ιιιοΒίοιιτοΙόεεπΙ ΕόειεἱαΞιτ τόι·νόιιγ3εινειεΙεπιι
ΕΠο]τόεοΙιοτ ειιιΒέΙγ Βγιιιιέιιτ ίοΙτοΙιοιιο, ΜΒγ ει' Βόι·Ιό Εόιόρ
ειιέιιιιιιιιΙ ΠέΒιιιιιγι ιιγοι·οεόΒοι νεειΒόι·]όειιέΒέΒόΙ,ιιιἱιιτει'ιιιοιιγ
ιιγἱ Βόι·τ ειἶ ί6Ιάοοιιι·ιιιιΕ Βω : πιέείοΙόΙ πισ* ΙιειειιιοειιΒΒιιιιΙε
ιιγ1ΙνέιιΜπ ιιιιιΒό1Ε ο'.ι·οιιάειοι· ]ότόΕοιιγ Ιιιιιέειι ΜΜΜ οι Μέτω
1°) ΙιοΙιοτοιι νοΙιιε·ι-ο οειιΚ Μπι ιε ιΙΙγ οι·οιάιιιόιηι, Μει ΑιιΒΙἱιι ιιιιιι
άοιι ΒτύΐεάΒἔιΒιιιι, ιιιιιιτ Ν1ειΒγειτοι·ειάΒ ιιιιιιιΙοιιἱΚ νάτιιιο;γέι.ιό

Μυ , όνόιιΚιιιτ ιιόΒγειοι· :ι' Ιοἔῇοϋϋ Μπιτ ιιιιιιτ ωιιτω ει' ΜΈ
τοειοιιιΙιΙι Ιιιένάιιγ ΙιιιειιιιΚ ο ἔ·γ 1ο τ ιιι πι. ιι :· ε ι ιιΙι ει ε ει. ΜΜΜ
ιιέΚ άιι1ιϋιιΒϋ Ιάτιιιιι 8611 οΗγ ιιόριϋιιιοἐ Μαη, ιιιι:ΙΙγ ιιοιιι!ιοι

ιιιιι8ε1νειΙ ο' 1ιιιιάοεΚοιόετιι οΒγύΙι ιειιιοτοτοι ειιιιιιιΙ , ΙιοΒγ ιιιὸΒἱε
ω” ΜΠΟΜΠ !1000άε000 ιΙοΙοΒ, Ιιιιεάέι·τ οἔγράτ Κιιιιοιάττειι Ια:
νοεοΜιοι ιιωωι Ρ

4!)

@Η Βέιιιόρο!:το πόινο,ΕἱΕ επἱπτέε·νο1έεΒόΙ όΒιοΕ, 'ε ΜΕ ο'
υόροεπτέΙγιιειΕ 85% ι·έεπότ τοειἱΙ»:. ΕΒγόΒἱτέιιτ Μ ἱε .ΕιτοτειἱΙε,
ιποπιιγἱνοΙ ]οΒΒιιπι ΒγειτειροάιΕ ει' άοΙΒοπό πόροεπέΙγ ει, ΜΜΜ,
ει' εΜπιτ ΑυιΒΠιι ό_ῇειειΗ τέ]·ειἱ ΙόΕόπτ ροτΠε· δΕότἱει , ει: οι·επἱΒ

οτοάοτἱ ειτἱετοοτειτἱ:ιἱ ἱπτέιΕἐῷόεοἱΒωι, 'ε ει' 154Β5 οΙὅΒΒι ριπή
ειτοΜιἱ (οωΙέάΕοτιπέιηή) όΙοτγἱειοπγειἱΒοι ΜνοΒΒ ιυειτειάτ, ει'
ΜέΙΕίΠ ΒοΒγ ιικιΒέτ, ιιιἱπτ ειι ἱιιΙωἱΒΒ άέΙτο οεὅ ΒιήόίεέΒο!τ,
ΓτειιιοιἱειοτειέΒ ρόΙΜ]ει έΙτειι ίὁΙάΒἱττοΕ:: οΙάπτειΕοΙέεότει οεέ
Βἱπιἱ οπΒοάτο νοΙυει. ΜιΒ Με π' 8·ιιΒοποέτ οεόΜ:οπόεο πιει€ει
ε.ΙόΒ πωτ υττει , Πρω ΜΕ ειρκόΒΒ Βέι·ΙόΙε τϋπΕτο ]ιιεεειυειΕ έε
ειέιποε :υιιπΕέεοΕ οΙειοΒέιιγϋῇοιιοΕ : ό]ε:ειΕοιι ο' οπ6Ηωπ:έε

:ποΙΙοττ ἱε ει, επίιιτόνοτόΕ ]όΙότο οιιιοΙΕοάοττΝπἱνοΙ ει, Ιοι·]οάοΙ
ιυιοε. ί6ΙάοΕ έΙ1::Ι οΙὅιποιάἱτοττ ιιιω·Βειτοιιγόειτόε Βγειι·ειροάέω ει'
ΒπΒοιιΜοτιποειτέε ίοΒγειτΕοιέεέτ Βόνοιι ΜρότοΙτει. ΕΒγε2ο-:·ε#
υὑπά ειι ειΒγιι€ΙϋΙά ποΒοωΒΒ :πιιιιιΕέΙέειι ει'ιιιιιιιΜἱεοΜιειΕ ποπι
οειιΕ Βὅ υειρειέιιιΒόι·τ νειΒσ ει' :ϋΒΒιι)όι·ο ειοΙαἱεΒειπι Ιονὅ εεπἱΕ
ιιιέπγ:πιιπΙωἱτ, πειπιοπι οΒόει όνω όιωι ιιιιιπΕέτ ΒΜτοεἱμωιωἱΙ
ἱε ἱυιΕέΒΒ, ιιιἱπτΒοΒγ ει' ΙονοΒὅ οΒγίοι·ιω ε:ιοΙἱάεόΒο ει' ί6ω
ΜειΜ νιινοιαόεοΕοτ τέΠ ιιιιιιιΕένέ τοιιειἱ οπἐςαΙι. ΠΒγειΜιόπ
ΙοΒΙειΙειΙοεΕε›άΙειιτ·ῇέΕ ει' εΕότἱιιἱ ΒότΙὅΕ Β ειιιιπιΙΩἱεειἱΜπ :αιω,

οΒόει όνοπ ΜωΙ , νειΒγ ΙοέειΙ:ΒΒ ει' ιιγέι·ἱ θ Βόιππρ ειΙπττ,πιιοΙΙγ
πιοΙΙατ ει' πόιΙοΜΕ ΕόιωπτειΙπέΙ τέρΙόΙτει:π:ιΕ, ει' ΒέπιεοΙΕ ρο

ιΠΒ τοτιιιέΕοΕοτ 'ε οΒγ τοΒόυτο -&quot;Μό τ5ϊξειτιιιέπγτ ΙωριιοΕ Βέτι'ἰΙ
ρόιιιάἱ]ιιΕοι: ΜνίΠ , ιπιοΙΙγΒὅΙ ΒειτΒόιιειρτιωι' ΙειΕέεοπ, τι'ίιοΙόιι,
ιο]οιι 'ε€Β. ΗΜΙ ειὅτΙοε ειέπιτόΙε 50-θ5 Ει·ωτ, ΕόιϋπεόΒω
ιπιιυΕόεοΕ 45-50 πω, ΒγοτιποΕοΕ 15-30 ΜΒΜ, ;ιοΙεέἱόΕ
ροιΠΒ ει' πγέτἱ θ Βόπε:ρτει 30-40 Ει·ω:, &quot;Πω 20 040τ Εειριπιἱκ,

ει' ΒέιειεοΙΕ ο8όει όνἱ Βότο οΙΙοιυΒοπι ει'ΕιιπγΒόπ 'ε Εοιτοιι Μάι
80 ίοτἱΜ 800-·900 ίοιπ ιιιΒΠειΗοΙ όε ΒιιτΒοιήειΙ6ΙΙάάομ 'ε
ει' ειϋΙ:εόΒοε -ειέιιποΙ νειΒγ Ιεω οΒγίΞΗ. Α' ΜΙ :ωρειέιπΒέπ
Βαππά:: ἱε, νέΙτο:ἱΕ σπ 4 ὑπόΙ 5-θ , εὅτ 7 ίττιΒ ἱε Βο:οπΗπτ,
ιιΒγ ΒοΒγ πιἱιιάοιπ νπΙΙοιπέεοΕ οΒγοιόΙοΒ Μι έΙΙωέΕ, πιἱεωτἱπτ
π' υειρειό:ποεοΕ εοΒει εαπ οττοΕ οΙΙγ ]ό Εοπγοτοτ, όε εοΜεοπι
νοΙτ ]οΒΒοπ άοΙΒιιΕ, εΜπιτ :πωτ, Βιιοπγιτ]ο ἱε ω, εΜπιτ ΙοΒΒἱι
τοειιΒΒ ιιιόττόΙ: (Βπι·οιιιοωι·) ει' τειΙωτόΕ·ρόπιτότειΕ έΙΙοροήειἱε,
πιοΙΙγ 185θσΠΕ όνι πονοιπΒοτ 20άΠ:εἱΒ ΝοΒγΒτἱπιιιιιἱόΒόΙ ό:

Ιι·ΙππάΒόΙ 177,481,400 Μαι ιιιοπιτ, πιοΙΙγοτ 588,811 ειοπιέΙγ
.
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ιο” ϋεειο, πιιοΙΙγΙιοι ιι:οιιιιιιπι πι' πιόροεεό8 Ιιιιι·ιιιιιάι·όειόπ ιονὅ
1ι·Ιειπιά οειιΕ 17,509,000 ίοι·ἱιιΜιΙ, όε Ψ] 10οάι·όειπιόΙ ΕονόπιεοΙ
τόιιΒοΙ .Μι·ιιΙττ.
13. β.

'

ΜιΒ 1.ποιπιΒιιι·άΒπιπι, ιπιἱἱιιτ &quot;Μο ΝπιΒγΒ:·ἱιιππιπιἱέΒιιππ εέε Ιτ

ΒιπιάΙιπιπι ει' ιτιοιοι ]όειιέΒοΕ ειι]έπ ἱΒιι:ΒιπιπίεειιΙ Ειοι·ππιέππγιέειι
οεπιΙι Ι:ινότοΙ'ε ΒότΒο·ειάέε πι] ι·οιιάαε επιΙιέΙγ : Έ':·πιπιοπΙπι· έε Νό
ππιοτοι·ειέεζΒπιι όριοπι πιιοΕποιάἱτοιΗ τόπο::; νειπι. - Ρι·πιιιοιιιιοι:·
ειέΒΒιιπι ει' Βόι·Ιόε νειΙειιιπἱιιτ ιιι οΒόει Μπι-ιι Βιι:άέΙΕιοΜε πι'
πόΙάοΙππιοΕ ειοι·οιιοεόιΙοιι οΙάιιι·ιιΒοΗἱειπ, όε πππἱιιτ οΒ·γ ίπιιιιοιἱπι

Μρ ει' ιπιἱιππιρ Ειίο]οιό , οΒμέειοιι ροι·ειοπιιἱΒ Εοι1έτΙειπι ΐοΙειεπέε
εωιΒιιάοιέΒιι, Ρπιιικ·ιιιιοι:·ειέ8· ππιππιάοιι πἱειπέιπΙόιό ππιοιοΙ Βιιιιἱέπ
έΙττειΙ ππιόΙγοιι ειι]πιέΙτπιπόάοιι ππιο8· νειιι πιΙπιπάέΙγοινει : ει' ιιιἱ πιήΙ

ΙιιιιΙπιπι ΕόνοιΕωππιόππγο ει' ΝειροΙοοιι·πόι·νόπιβ:6πγν ο' τοΕἱιυποι
Μπι ἱΒοιι έτιειΙιπιειε οΙνοἱιιοΙ‹π, ππιοΙ|γοΙε ει' 16ΜΒιι·τοΕ οΙάειι·ιπΒιι
Μαι έΙτιπι π: ιΒοιι ιπόροε Βιι]πιπι 'ε ΜοεοΙ νιάόΕοΗιοιι ΙιυεοιιΙό
ιιΒΒπιεπό πιιόάοιι όι·οιΙιιππόΗπό ἱε ΙοειπιοΙπ. Μέι· ΝειροΙοοιι όι·άο

ππιοε πππἱιιἱετοι:·ο ΝοιιίοΙιπιτοιιιι ?πωπω ε:τ πιιοιπάω πιι·ι·όΙ : &quot;Α'
ί6ΙάΙοΕπιοΕ Μγ εΙάπιι·πιΙιοΙέειι 15ε οΙπιρι·ό:έειι πιιοΙΙοιΗ, ιιι ιιΒγοε
τόειοοεΙκόΗπο: ]ιιτΙπιπτέοι·ιπ νοιοπό” ΜειΕ πιόΙΕίιΙ, πι'πιιοιοΙ Βει:1Ιει·
εέΒπιπιΕ, ιιιοΙΙγ πιιέΒ Μυίοιππι πι' ειιιΒιιά ΙάΒΒΙὅ έΙτιιΙι·οιπάΕι
ναι ΙοπκοΙτοτἱΕ, ειἱιιιοΙΙγ Ιιονόεεό 1οΙιοωό8·οε πιόνοΕοάπιἱ έε Βγει
ταροάπιἱ , ππιἱιιπ ειι: οΙΙγιιππ Βγοι·ιιιοΕπιοΕ, Ητ νειοΒἱΙἱιιοεοΕΙ«ποΙ Πίπ
πιοΕ ΒόΙοεὅΒο.&quot; - Αππιιι ]οΙω πιιοιοε ΒιιιάέπιιιΕ ΒεωειΑ. ιιι·πππΙπ,
Έ πι' νοΒοει πιιοΒγόΙ:τΉ νειΙό Μ”· ιι:·ιιιιΙπ π: 1835 όε 183θ όνι
Ι.πΆΒποιιοιιιο πτπιιιοιιιι Ιιἱι:·ΙειρΒιιιι ΕόιΙϋπ ρπιπιιιειειι ειιι:·ἱιιτ επιγ
πιγιι·επι πιιοΒγοιι ο' ποΙόπιππιΒοΙέε, Με? άΒγ θ0-80 Βέο.ειι πιόΒγ

ειοΒ6Ιιιγι πόι:·, Ιιπι πι' !1έ:ι ειτγει!πιοΒΙιειΙ, 5-θ Πο:·ππιοΕο Ε6:6πι
ιειππόπ ίοΙοειιιιιΠπ , 'ε οΙιΕιοι· οι ΠΙγ ι·εειοοεΕόΕ ππιιπιάαπ ΙιοπεἱιοΕ
νινὅ ήι (Βο]όπέε) πιόΙΕι1Ι ιιΒγ όεειονἱεειιι·ίοΕϋειπιοΕ , ΙιοΒγ π:
απιΙιοι· οειιΕ 20 'ε πϋΒΒ ππιέεοΒ ί6Ιάόιι Εοι:·οειιιΐΙ ]ιιτΙιπιτ ει' ιππι
ΒέόΒει, πι' Με οεόε ιά6Β6πι ΕοάνοιΙοιιεόΒοΕ 'εππιἱἱιιάοιιΕάΙο ωινό
άέεοΕ πιόΙΕπΠ ππιοΒ εοιιι οεΒιιτἱΕ, πιιοΙΙγφ1: ππιἱει1τ οιοιι ι18γπιονο
ιοττ τιιΙππ]άοιι οΒόε:οιι οινοεπι Βοοεότ, 'ε Βιι·τοΙφμἱπια!ιππιἱιιάοιι
·Ιιοάιτει οΙππιοΒγ τΜο νόΒΙόι·ιο. - Ι.οτΙιιιι·ἱιιΒιέβπιυ 016Β 0Ι17 Φι

ι·ειΒΙπιπ ι·όιοΙπ ιε νειπιππειις, πιιοΙΙγοΙσπ τϋΒΒ·Ειοιοεώ0 ε::11011 10Ι5]

δ!

ιΙοιιιιεοΙ€ω ΕιιΙ6ιιΒ6πό ιιι·έιιγΙιαιι ἱΙΙιιΙιιοΙε, 'οι ιιιοΙΙγεΙιιιάΙ: ΙΒΙ
οε:ιιΙειι ΕόπϋΕ ιιιἱιιαΙ0ιι ένΒοιι ιιιέε·ιιιέεΙιτόρωι :ΜΒγ νόι;Βο, ήΒγ
Ιτοέγ ιιιιἱιιάοιιΠιϋΙ: οι:.ιιι.έΒ7ιιον6:οπ ΙϋΙάΒΜοΕΜιιιἱιι€Ιοιι όν

Ι›οιι ιιιέε·ιιιέε ΒιοΙγέιι Ι:ιιρ.ιιι Η, Μπι ε' νειιιάειΙ0ΙΙἱάοιόΒοιιΙ
ΡτοιισΔιιοι·ειιέΒ Ιο8έ_ιειειΕἱΒΒ τόπο ει:οιιΒιιιι , Νοι·ιιιιιιιόιιι έε
Ρἱοιιι·άΙΒ, πιόΒ οΙΙιτιοτοιιοεόε, Βο8·,τοιοιι 6ΙάιιτιιΒοΙιἱεΙόΙ Ιω

νοειιΙ3Ιιοιε ε:οιινοά; οΗ ιιιό8· υει8·δϊ ΒἱττοΕοΕι·ό! ΒιοειόΒιοΕ, Μπήγ
ΙγοΕ 50-150 ΒοΙάι·ιι τοτ]οεΒιεΕ,-ΒοΙ4Ι1έιιιιιιιτοΒγ2000-Μοει
ιιόὲγεωοΒϋΙόνοΙ ειέιιιἱωει ,-ιιιοΙΙγοΕ ΕΜΗ ο&quot; ΒοΙεΙειτ ιιιιιιό
εό8·όΒοι Βόροετ 30-70 ίι·ειιιΕόι·τ εΜΜΕ Βόι·Βιο ; - ΕινόΙτ Ενε·οιικ
Ιε6ι·ιιγόΕκόιι 'ε οι ο8·ώ: οιιι·‹ιἱ ιιιοΠόΒοιι Ιώνόε ΜΒ? Ι`6ΙάΒἱι·το
Ιαι; &quot;πι, Η ιιιιιΒιι Βιι:άέΙΕοιΒιόΙ: , π: οΒγ 'ε τϋΒΒ οΕο Μό νειΙό
Εἱω!ιΒ ]ῇόειιέΒοΙ«ι ΙϋΒΒιιγἱι·ο Βόι·Βο νειιιιιειΕ πιάνει; σΙο ο'Βέι·ΙόωΕ,
ιιιιιιτ οεειΕιιοιιι ιιιἱιιάοιιίιιι ΓτειιιοπΙιιοιειέΒΒειιι , εοΒι-ιειιιιι Μπω
ιιειΕ τ5ΒΒι·ο 9 όνειόΙ , «Μ: ρωΙἱΒ· οειιρέιι θ, εόΙ 3 όντο ἱε. - Ει·ι·όΙ

ιιιοιιά]ιι ιιιέ,ι· Βοιιι0ιιεΙο.Μέτό οι, Η π' ίι·ειιιο:ιιιοι·ειέ8·ἱ ιιιοιοἱ
ΒιιιάΔεέΒιιι κέπο ΙοΒιιιιΒγοΒΙ1 τοΕιιιτοτύ' Μ: ,,9όνοε. Βόι=Ιόε
ιιιοΙΙοπτοιιάοεοιι ει' Βόι·Ιὅ ει' 3 οΙεό όνΙπιιι ιιήόπέ8· ]ιινίττέοιέ·
νειΙ ίοΒΙπΙΕοιἱΕ; πι' 3 ΕόνοιΕοπόΒοιι ιιιο8τιιιήει ειπ ιιιἱνοΙι έΙΙει
ροι]έΒειιι, ει' 3 ιιτοΙεόΒιιιι·ροάΙΒ ΕἱΒέπιι ΒοΙὅΙο, ει' ιιιἱΙ εειιΕ Μ)
Βοι, ειιπ: Πωνιο ει' ΜΜΜ ει' ΙοΙιοτεόΒἱΒ, ψ&quot; ΙιοΒΤει' Εόνοι

·Εοπό Βόι·Ιοτ 3 οΙεό όνόι ειιιιιιιΕ ἱοιιιέ4; ΒοΙγι·οΒο:έεέι·ει ειϋΕεό8
εοωιωἱ, ει' ιιιἱΙ ει' ιιιφΒοΙὅιόττ 3 όν οΒ·οιιτοπ. Α' ιεινἱτέειιειΕ έε
ι·οιιτέειιειΕ ο' ιιιἱιιάοιι 9ένοε Ιπέι·Ιοτ ίοΙγτέΒιιιι οΒγιιιέετ ίοΙνέΙτό
ἱάόειιιΙωἱιιιἱιιάοιι 1ειμιειωΙτ οιιιΒοι·οΙε έΙυιΙ οι νιιιιιιιΕ ἱειιιειι·νο
πιεοπ τέ_ῇιιΕοιι , ΒοΙ ειε:ήε ειοΙαἱεΒειιι νειιιιιιιΕ. - Α* 3ένοε

Βόι·ΙοιοΕΒοιι ιιἱιιοε ]εινίτόεἱ ΜόειιιΕ, ει: οΒόει Βόι·Ιοτἱάό ΕἱεΛ
νεέοι·ι-ι ίοι·άΜιιτΠη έροιιἱΒγ νε-ιιι ει' άοΙοΒ οιοπ Βόι·ΙοιοΕΜΙ
ἱε, ιιιοΙΙγοΙτ 3όνε·ο Βιιέιιι γοειιιι,3τιι ροιάἱΒ ΒιιοιιγιειΙιιιι
Ε61τοτιιοΕ, ει' ιιιΠΙγοιιτ· εοΙαπ τιιΙέΙΒιιιιιἱ, Μο&quot; ει: ΠΙγ ΕότόεαΙι
εοιιι οΒγοΒοΕ τιιΙει]άσ›ιιΙιόρ ιιιἱιιτ ει, 3όνοεοΕ, ιιιἱιιτΒοΒγ ο:οΒ
ιιιιιΙτένειΙ ει, Βόι·ΙὅτόΙ οΙ ΙοΒοτ ει' -Ιόε:έΒοτ νιιιιιιἱ. ΜἱΒ ΜΒΜ ει' 9·

ιενοισΒόι·ΙοτοΙεΒοιι :ι' τοιιιιέΕοιιγεἐΒ έΙΙειροψι ι·οιιόοεοιι ο8·γΙοι·ιιιιι
ιιιιιι·ιιά , ιιιιιιτ!ιοΒγ ει' @Νώε έε τοιιτι·ἱε οΒγοιιΙὅ : όροιιο:όι·τ ει
3όνοεοΕΒοιι ει' ιοι·ιιιόΕοπγεέΒιιοΙε ίοΕοιιΜιιι ίοΒγιιἱιι Ι‹ιοΙΙ ιιιέΙ
ΒιιτΙει:πιἱΙ , ει' ιιιιτ ιι'τηιιεπιιΙέε ἱε οΙόι;,&lt;ι·ό ΒἱεοιιγἱΙΙ ΜιιιέΙ ιιιΙαἱΙιΙι
ιιόνοΜπΙἱΕ ροάἱρ 9 όνω Με&quot; ει. Ι›ό:·ΙοΙοΒ τιιι·ιόεεόριο, ιιιι'ιιιἱΙ
0
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ἱπΙα!ΒΙε νέΙτοιΙ!ε π, ]εινιτέε έε ι·οπτέε ΜόειπΙωἱ Χό:τ! πτέπγ,
εποτε π' ΒότΙὅποΕ οε:-ι!ε Ιι€τΙόεο ΙοΒιιτοΙεό·όνοΠιοπ ποιπ έΙΙτό!ε
Μέ όι·άοΕκόΒοπ π' ί6Ι!! τοππόΕοπγεόΒότ ίοπτπτωπἱ; 'ε ει' Εόειἱνέε
ἱάόειο!α·ι ποιπ :ωτ τονεέ!»Ι» εί20·, πιἱπτ ει' 9όνοε ΒότΙοτο!:Βοπ.
Α: οΙεόΙ:ΒοΕΒοπ ει' ΒότΙό , ίοΙνόνο, ποΒγ ει' ιπἱνοΙτοό8·ἱ έΙΙπρο!ε
ει' Εἱε·ι.ἱνέει ἱάίίππΙε οΙόψ οεπΙς3 όνιΒ πιτπιΗΕ ο8·γοπΙό τιιΙπ]
άοπεέΒΒιιπ, πειειπέτ Ιέψι Ι»οππο , πει 14 όνἱ8· ]πνιτέεοπ άοΙΒο
ιἱΙε; πτ παΒέτ τοτιπό|:οπγοΙ›!1ό ΕοΙΙ ΙοππΙο π'ίϋΙάποΕ , ιπΙπτΒοΒγ
3 όν πω! π' 14 έν ίοΙγτέΒππ Βμηι6ιι ΒοιάπεέΒοτ ποιπ ίο
έγειειτΒπψι Π.&quot;
Ειοπ οΕοε!ιοάέε πιοπΒππ πειΒγ τὲειἱπτ ππππΕ οΙότο ίπΙ
τονόεέπ ειΙπριἱΙ , ΒοΒγ εοιιιιπἱπ πιάΙ έπε-ιΙ ποιπ πω!: π' ΒότΙὅποΕ,
πει ποπ: ἱε βἱιοπγοε, ΙοΒπΙέΒΙ: νπΙόειἱπι'ί :·οιπόπγεόΒοτ πγππππΙ
π' 1·οΙόΙ, ποΒγ Ιπέ:·Ιοτότ π: οΙεό Εότόε ἱιάόειπΙεέιι ΜΙ ἱε ίοΙγτπτ
Ιπιτ]π. ΕπποΙ πιοπΒειπ οΙιω«ωτ Βιιοπγἱτ ιιι ππΒοΙοι·ειιἱΒι Βόι·
Ιόευιόά, ιποΙΙγΙ1ὅΙ ποπ! νοΙπει οΙΙγ ἱΒοπ ποπεείπ πόΙπἱπγ οττο οτόΙ
πό ἱπτόὰοάόεοΕω ιπέε οτοιέΒοΙώπ ἱε Βονιππἱ , ει' ππτόΙ ιιτόΙ:Β
ἱει:πότ οιιιΙίτόετ ίοΒιιπΕ τοππι.
ΕΒ7όΒπέπτ, Ιιφέγ πιω 8γόΕοι·οε Ιπι]οΕοπ, ιποΙΙγοΕ π'
ίοπτοΒΒἱ ειεινπΒἱΒιοτό ΒιιοπγεέΒοΙε ειοτἱπτ Γτειπο:ἱποτοιέΒ πω·

άπΙόεειίιΙτο οι·ει;έΒΙέει έε τόι·νόπγΒοιέει έΙΙειρθήέΙΗΙυ 8·γόΙεο
ι·οινόπ , ί6ΙάιιιἱνοΙόεόποΕ 'ε ιππτΙιπτοπγόειτόεόποΙε πιἱπάοπ οΙὅ
ΒπΙπάέεέτ :ποΒιιΙ6ει4ΙύΙγοιτπΜἱΕ, ιπόΒ οπόΙειοτἄΒΒ Β6τΙόει Μ·

τόιΕαΙόεοΕ έΙτειΙ ἱε ειἱπτοΙΙγ Εονόεεό πωτ εοΒἱτπι, πιἱπτ @άοπ
έΙΙποπ ιιιοετ.οἱ ΒπιάπειἱΒἱ ἱππτόιοτοἱ έΙωΙ, ΒειοεπΕ ιπΙπάοποΕιοΙὅπ
Ι:ΜΙ:πτόε τότνόπγΙποιέει τοπάειπΒέΙγοΕΕπΙ ει' ΙϋΙσΙΙ›ἱττοΕ πιω
τππἱ, ΜΜΜ ραΙἱ8· πω* ππτέπ ΕὅναΕοιοπ:Ιὅ ΙονέΒΒἱ οΙάπτει·

ΒοΙέειι πιοΒ Μπι πωπω :πιτ πππι!οπ όι·τοΒποε ίτειποιἱπ ιποιοἱ
Βιιιάπ οΒγΒειπΒιἱΙειΒ οΙἱειπρι·ι, νπΙωπἱπτ εΜε τεέειτόΙ ει' νειΙει
Μή οι·νοεΙέε ειΙἱΒ ι·αππόπγΙΒοτόεότ !ώπόπεόΒοεοπ ίεά!Ιειϋέ!ε.
14. 5.

.

Κ· πόιποτοτοιέΒἱ Βότ|α ιπΙνοΙτέτόΙ, όροποΙΙγ εοΕ Εί!!ϋπ
Βὅ:ὅ Η5τνόπγΒοιιέοιι ο8·γοε οτειέΒοΕτει 0ε:Ι:ἱε8 ΜΜΜ, ἱΒοπ πο

Βέι έτοΙέποε τοΙάπτοτοτ ειοτοιπΙ. ΔτπΙέΙπιπ &quot;ένε ει' ΒότΙρτ Νό
ιποτοι·επἱ8·Βππ, Μἱπτ Μέι· οιπΙίτνο νοΙτ, ει' ι6ΒΙπέ πΒγ ΕονόεΙ:
Μέ τἱτΙω Ι:ἱνότοΙοΕ Ε6ιέ ωττοιΠ:; ειψἱτ ἱΒωιΒπτέε οΙτ π' Μπάοα

-
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επιδειίΙγ , :πόΒ ποάϊΒ ιἱέΠ οτοιέΒπἱΒππ πέτσξΒ ἱπΕεἱΒΒ Μπτ πι ή·
ειπΜπΗπιπ, ποΙ ϊόΙαίρ π: πιιειττἱππἱ ΒιτοάπΙοιπ πόιποτ αιτιο
επέπγπἱΒππ ιπόΒ πι οτο:έΒοε έε ει' οε. Ε. οεπιέά ΒἱποΕοΕ ἱε,
ο: πτόΒΒιπΕ παοιιοτοεοπ ιποε:ππἱ οΙὅΜοιπἱειποτὸτοε]οιοε ιΒπι

ΒπτόεέΒπ πΙειΗ ΜΠϋπόε ειΕοττοΙ, πωπω· ἱΒπιΒπττπΙππΚ Α'
ροιοειιοεειέὲά οτοπέΒοε ]πνπΕ Βόι·Ιόεόπ ΗνίΠ :πόΒ ΙοΒἱπΙαἱΒΒ
ΗἱωιΠ: ιΠνπτοιπἱ π' Βόι·Ιόε ΚόιόρπόιιιοΙοιειέΒΒειπ, άο ποιπ

ιπἱπάΨ π' ιπωιοι ΒπιάάπεέΒ :ποετππἱ έΙΙόεέποι Εόροετ. Μ)· ει' επἱπ:
πτοιέΒι Βἱι·άΙγἱ τόι·ιοϋΕπγέ]πΕ]ο!οπ ΈπιΒπτό]π 'ε τππτππάτἱ πιο

'

ιοἱ Βπ:τἱπεέΒἱ Ε6ιοΜπτό δοπννοπιοτ θ. Α.πιπέι· οιτιιιοπά]π π'
ειιέειιοτο:έΒἱ Βόι·ΙοτοΙει·ὅΙ : ”ΜόΒ ιιιἱπάοάιἱιΒ π' πωπω( π:ι
Βγο ΒΒ ι· ό πιο θ όντο ΙεϋττοΗΙη ΜΗ νειπππΕ εΜΒ 3όνοεοΕ Μ,
ε πιόΒ ει' 3όντο Βἱποπγοεππ όε 3 όντο ΒἱιοπγτπἱππιἱΙ
Βόι·Ιόε νπΙόΒππ οΙαπΙππ ιιιόά]π επιπ ι·Μαι. Ποπ πι οΙΙ)εππ β*
επἱΒοΕ, ιποΙΙγοΕ πιπΙόΕοιοτοτ ππΙπάάό Μσΐ ότο π8γἱΕ ΒότΙὅ Εο·

πότόΙ π' ιπέεἱΕότπ :πιοπωΕ έτ,ιπόΒ οΒόειοπ πἱποεοποΕ οΙι·οπενπ,
νπ[όΒειπ οοιιάένπΙ ππτέτοπ*); εότ ποθ· :πό8· :ποετ Β π' Βόι·ΙὅΕ
πέ:πζ ]πνΜἱπτει νπΙπιπἱτ τοειποΕ 'ε π' ]όειιέΒ τοΙ]οε ΕόοειΒέπέεέ
ππΕ @ΙΙωο άοΙΒοιππΕ , ποιπ ΜΜΜ ιπόΒ επ·ῇέτ ππετ.πιιΕ ι·ονέεπι·π
ἱε , οπππΒγ ΒιιοπγεέΒπ πιοπ ππΒγ οΒγοππεειἱνϋεόΒποΕ, ιποΙΙγ
έτπΠἱπππ πι πτειπΒροΙΒεἱτοΕ οιοπ σΜγ τἱεΜοΙοττο ιπόΙτό οει
τέΙγέΒππ ΜΜΕ, ΜΕ π' οεπΜτππΙσπ: ιππΒοΕ Εόιόττ, ιπΠΙγοποΕ
ίέ]άειΙοπι ε:›Εππ νππππΕ, τόΒΒπγἱτο ιποΒ:·ο:όεεοι ΒϋΜοΗΕ.
δ' ιπόΒἱε π' Ε6ώττ ειω·πόάόεοΕΒοπ :πἱπάοπἱ&amp; Βότἱό ::ππ

τΠΒ (Μπά πωπω· Βγππέιιι τοΕἱπτοεἱΕ, ιπἱιἱόπ πιοΕΒππ π'
ΙοΒΙώΙϋπΒωΙο έε ΙοΒιώΙϋπόεοΒΒ ειπΒόΙγοΕ, ίοΙτότοΙοΕ, ιποΒ
ΜππωΕ τόταποΕ , :ποΙΙγοΙ:ποΙ; Μπά π' ΒότΒο-πάό Μποεἱτέ
πέι·π , 'ε π'·]όειέΒ Ιιπειπέτπ ΕοΙΙοπο ειιοιΒέΙπἱοἱε, άο π' ιιιοΙΙγεΙκ

ΜΜΜ, &quot;επι εοπωιοιπ σΜΕ ο! ωΙιοεοπ οιόΙπΕ:πτ, επἱπτποΒγ
~· Ε

.

.

&quot;) Βι οειϋπΙἱΙ›ο Μπαμ ειωε ρτ6ΜτέτοΙοΚοτ , ιποΙΙγοΚοτ :ι, ΜΒ
τιάόεΙυ εέε ί1ριέοΜτοιιιόΙτ6ϋπ πόιιιο0. ιποιοἱ Β·ειι|άΚ ο8γἱΚο, Η
ί6Ιοε π' πγιιΒΜιπ (ΜΜΜ) ιπιωιόωΒ ιιιοΒπιύι·ποτΙοπ ιιιΘΙγεέΒοἱτ
νάΙπειώ Γάι·πέιτ6 ΓϋτΙεόειύεοἱ τάτΒχἀπΙ, 20 έν ΜΜτ οΒγ &quot;όω
ειάπτΜϋΙ60οΙ ΜΙΒ, ιποΙΙγιιτ ΓοΙγνάεπ Μ! ειάιυποπ οι·όιΙοπϋέε
πω τοηεεοπ Ηἱεονἀπγππἱ τοπιιόπγΙο;πτ, 'ο α: ΑιΚοωιι ειιππό
ΗΜ πιέ$ ιποετ ἱε τοτωιιΙ

.
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ιόΒΒπγἱτο, Βέι·ιπἱΙΙγ οΕοεειπ νειππιιΙε ἱε ΕἱΒοπάοΙνει, Εἱ]έιειη
ππτόΕ, 'ε οΒγοποε ΙοΙΕύ οιιιΒοι·ττ, ΕἱποΕ οΙἱειποι·τ Γ! ο:··ΙεϋΙοεο
οΒγοάϋΙ πγυ]τΒπτ ΙοΒΒἱιτοεΙ;ι Εο:οεεόΒοι, ΙοΙ;ιοΙοτΙοπ ιποΒποπι
ΒοττέπΕοιππιπἱΙοΕ. Τει8·ειάΒπιΙειπ, ποΒγ οΙΙγ άΒγοιιΙ;οάόε, ει'
ιπΙΙΙγοιιοπ ει' ΒέτΙοτοΕ όρίιΙποΕ, πόιποΙΙγ ιιιο8ΒΜέτοιοττ ίοΙτό
ιοΙοΙε 'ε π' ΕϋΙοεϋπἱ$εοπ νέΙΒιΙτ Ιι6τοΙοποτόεο!ιποΕ ιιιἱιιάΕότ

ειοτιόιάὅ ΜΙ Βιποείτέεέι·ιι Μοτοοιιπ ΕϋοΙοΙόειο πό!ΙώΙιποΒ ιιοιιι
ΕόιτοτΒιοτἱΕ; σΙο Μ πγ!Ινέπ πιιΒγοπ πιοεεω ιποπποΕ, 'ε Μπάο
ειιιι ει' τ6τνόιιγτιιάό ιιτειΕπειΙ;, ΕΠε οειιΙ: πω! ΒἱτποΙ;!ιοΙγοε
ιποιοἱ ΒιιπάειοέΒἱ ἱοιιιοτοτοιεΕοΙ, ἱΒοιι πειΒγιποιὅτ πγΗππΙζ.ΕιοΕ
πιέτ πω: ΜΜΜ, ΒοΒιτ π' Βόι·Βιο·ειάό όΜοΙιότόΙ ιπΙπάιΒ ΙοειοΒ

Μπι ΒοπάοεΕοάπειΕ, Μι ιιιἱιιέΙ ι6ΒΒ ιποΒειοτἱωἱεοΙπιτ τοειποΕ:
ιιι::πΒα·ιιι ΕόρωιωΕ εἱποε, ωΒγ επ οΙὅττϋ!ζ 6ισοιάϋΙ ἱειιιοτοιω
Βέι·οιπ ίοι·Βόει τοπάποτπόΙ ]οΒΒ Βιιπ:ἱπεέΒἱ τοπάειιοέ ΙοΒιοτππο,
ιποΙΙγι·ο οειιΕιιΒγοπ ειιοιοποεό2ΙοπεόΒτο απε ι·όΒΠιΒ 16ινόπγοε
τοπάοΙοτοἱππΙε ο8·γοάίιΙ νειπυυΕ τοΙάπτοττοΙ. Εποπ ιιι·ειΕ ιιοιιι ιε

εο]άἱτἱΙε , πέ” ὅΙ; ΜΜΜΙ ιπἱπάάοπ πΙπροε ]πνιτέετει ΒόΙεότ ποτ
ποΕ, 'ε οΒγποι·το ιπἱπά ει' ΒόιΒο-ωΙόπειΕ , ιπἱπά ει' ]όειιέ8ιιπΙ:,
ιπἱπά ει' ΒότΙόποΕ εει]ποε Μα οΙεοιππΙε.&quot;*) 7 .
Έ νειΙόΒειπ πωπω νειπ πι οΕο ιπἱπιἱοπ τόι·νόπωι0ιόεοΕ
ΒΜπγοε νοΙτέπιιΙ: ει' ΒότΙοτι·ο πό:νο, ιιιοΙΙγοΙεπόΙ ει' ιπο71οἱ Βιω
άπεόΒ Βγοι·ε ΒειΒισΠίειο πιέτ οΙέΒΒ 1έι·, ιπἱ,'ι; πιιιΒοΕ ει' Βιἱι·οιπ·

ισοι·Βόε τοπάειω·ἱειπωέΒππ οΒιιοτίιΙνο ιπιιι·πάωΙ:; ή&quot; ΒοΒγ Βει·
πέιππειΕ ει' ]όειιέΒΒότΙόοιπο πό:νο ιοΙ]οειόι·νόπγΒιἱέπγιἱπ ιπΙιέΒΒ
6ι·νοπάοιΒοτπόΕ, ειἴ ιποππγιΒοπ οπἱΙ€ειΙ οι οΕειοι·ίι ΒειιάέΕ πιο·
ΒειεειΒΒ ΒοΙέτέεο. Βιέι·Ιόιπ Ι:6τόεοἱΕ ΕόεώτόεόΒοπ ιιἱποε ιποΒΙώτνο,
'ε ιιόιποΙΙγ ει' αιοτιόάόεΒοιιοΙότο ιιοιιι Βἱτοττ ροιιτοΙαιτ, ποπι
πόΙ οΙΙοπἱ ιόι·νόπγειαΒέΙγοΕ, Βπποπι ει, ειοι·πόάόεοΙ: τοι·ιπόειοτο
κι ιι'·]οΒ έ8 ἱΙΙοιιάόεόΒ ΕόιϋπεέΒοε οΙνοἱειοι·ἱππτ, νέΙειοποτιΒιἱ
ι·εἱΕ έΙπιΙ εοΕΙαιΙ οΕοεπΒΒειπ οΙ Μπα ιπτέιπΙ; ΙοΒνιΙέΒοειιΒΒ
Βι:οπγεέΒιἱΙ ειοΙΒέΙ οι·το,π* ΒόττΙόοι·ο πόινο ιπἱπάοιι τότνόπγΒο

ΜΜΕ !16ιόττ ΙοΒι·όει|οτοε!.ιιιοΕ 'ε ΙοΒότοιτοΒΒοπ ιπο8·ίοπτοΙτπο!ο
τ;

.

.

&quot;) ΒοεοΙιτει!ιιιιιέ,· οἱιιοι· ΙειιιάννΜ!ιεοΙιει!τΙιοΒοπ Βοἱεά ΜΜΜ ΠιιιιΚ
“και νοιι Ε. ΜοΙΙ, Πο!. πω· Επιιάιπιι·ΗιοοΙιειιτ ιιι πωπω.

Ποιπεε!ι ιιοιωιεΒοΒοιιοπ νοπ Πι. 8οΙιννοι!ιοι· 183θ. Α' 115ά!Κ
Ιειροιι.

π

.
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Ι. ι. π' ροι·οειππΕ ρόΙιἱέ]π. Ηπ οι οιιιἱπιτ Μ. πω:υ ιπέτ ΙϋΒΒ

ιπἱπτ οΒγ όνεἱιοά έΙωΙ πω! πΙπροεππ :ποΒιπιιτο8·εποττ Βιέπγοἱιπτ
'ε οΙΙοπιποπάάέεοΕπτ οΙνειεεπ, ιιιοΙΙγοΕα (ιιιπΒπ π' ροτοει Ε. Μ
:ἱειαπττό όε οτειέξωπνπΕ ΒότΙὅ-ῇο) Κορρο θ. .Ϊ. @Με πό ἱε
εει]έ: ειπΒπτοεεέΒ8·πΙ Ιο]:οΒοτ, €ειιάπεέΒΙππ]π (0οοοποπιἱο.
ΕπἱριἱΒ 1831) 1εό ι·όειιέΒοπ : ΙοΒο“πΙοπ ιπἱππάἱιιΙωἱΒΒ ιποΒ ποιπ
Βγόιπόππἱ π' ίοΙὅΙ , ποΒγ π' τότνόπγποΜε άΒγ τέηΠέτπ πόινο
ιοπι τπττππήει ιππΒέτ Εονό$ΒΒό Βοίο]οιοττποΕ, ιπἱππτ πιοΙΕτπ
πέινο , :ποΙΙγοΙΕ π' εποιά ΒπιόπεέΒΜ , ἱρπττ, πε ΜποεΕοπόετ ότ
ιΜΗΠε, ιποιΙγοΕ, π' ιπόνόειοτοΕ 'ε τπάσ›ιπέπγοΕ ιιιπε:ππἱ εοΒοε
ππΙπάάέεέ$όΙ Βγέ:ποΙἱτνπ, ει' τοπάειοι·οε τοπάοΙΙποπόεοΕ έΙΙππάό

ΜΒΜ ότπἱεΙόρτοΕΕΜ έτει6ΕοΠἱ&amp; , ιπἱΒ ει' τότνόπγπο:πΕ ΜΜΜ
πππγἱ ρόπιϋΒγἱ όπΕέι·οπἱ οΕιιΙέε ιιτέπ, :πἱπτ ρόΙάέιιΙ π' ειιοπ

Μἑειιἱἐόει ἱρπτέΒ Ε6τίΠ, νόΒι·ο ΕόπγτπΙοποΕποΕ ποιπ ότιοπάἱΕ
ιιιπΒοΙαιτ, π' άοΙΒοΕ ιιιοΒἱορό ΙοΙγπιιιπτέτπ πι ππγπΒι ότάοΕπΕ
ΕότόΒοπ τϋΒΒ ΒΒγο!ιποτ ειοπτπΙιιι, 'ε νπΙπΒέτπ Μέι· ποπι οοιιρέπ
εΜτ τπι·τππἱ ποιπ οΙὅ$τ , ει' ιπἱΒὅ! Ε6ιρόπιτέτπΕ ωΙπποΕ, ππποιπ

ιπἱππάοποΕοΙόττ π:ιοπ ίοΙτότοΙοιεα ιιιοΒἱειιιοτπἱ, όε εποΒειοτοιπι,
ιιιοΙΙγοιε :πόΒ πι οτειιέΒροΙΒέτ0Ε !οΒππειποεπΒι› πεπέΙγπππΕ
ΙοΒοτόνό το8·γόΕ πιππ ρόπ:πἱ:πΒ ιιιοΒτϋΙτόεότ.
Α, ΒίΠϋπίόΙο τότνόπγπωέεοΕ ο8γοε τππάπΙαποἱτο, ιποΠγοΒ
π, ΒόιΙόει ειοτιόπόε ιιό:ποΙΙγ ΙοΒίοπτοεπΒΒ ροπήπἱ ΜΜΜ Ιοτο

ιποεοπ ΕἱΠϋπΒόιποΙτ, ιιτόω› νιεειπ ιοΒσ›Ε ιπό8· ηέτπἱ, νπΙππιἱπτ
Με Η ίοπωττοιιι :πειΒοιπππΚ, ποΒγ ο' 5·ποι, ιιιοΙΙγἱιιοπ ιπόΒ ΜΒΜ:
πάεποΙΕ ειιο!ΒεΙτπτέεπ &quot;επ επἱ:ππιιππ ιπιοὅἱΒότνο, πιόΒ πΒγ τοΙ
άπΙόΕοτ ΕόεεοΕ.

.

15. Θ.

ΙΙπ:ιέπΕΒππ ει' ΒότΙόεοΕ έωΙππππ τω* ποτπ ἱ8·εεπ &quot;ΜΜΕ

ειιοΙ«:έεΒππ , 'εΙοΒίοΙ]οΒΒ τόεειοπΜπτ π' ί6Μοπιιή ππειιοπνότοΙοΕ
ππειπέΜεέι·π, νπΒγ π' νέτι:ποΒγόΕΒοπ, ποι π' πειΒγ ριιεπέΕ

οΙοΒοππάάό πόροεεόΒ πόψω π' πειΒγ ΒἱττοΕοεοΕππΕ π' ππ]έτ Βπο
ΦἱΙΕοάάέετ ἱΒοπ ποΒόπό, πει οΒόειοπ ποπι τοειιἱΕ !οΒοτοτΙοππό,
ο' ριιεπέΕ ποΙάοπΜπΗ Βόι·Βο·πάάόπέτπ τοι·]οάποΕΕ. ΝειΒγ τόεειότ
ππππΕ , ΜνέΒ π' Τἱειπ ΕότπγέΕοἱπ, όππόπμππτππΕοτοεΕπάόΕ

σαιω ιπόειιέτοεοΕ ΒότΠΕ Η ιιΒγπονοιιοπ :Μό τπΙξπτιπέπγοπ Ιππ
ΙππΙέει·π , ποΒγ πόΒέπγ οεπΕ ΙοΒππωοΒΒ ειιίἱεόΒτο έΙΙἱ0οΝ όρίἱ

58

“ποΙε ΜειιιέΜειι ιποιΙοττ, ει' ιειοεειο νέεέτοΕοπΡόεειονο88 επιτ
νειει:πιτΒέτ ει' Εόνότ Βγοροπ ίοΙΜ:ΙειΒέΕ,'ε ύΒγ έΙΙοιπέεοπΜπι
ειι οι·επἱΒ Εόι:έρροπτ]έΒοι ΜΒγ ει' Βόοεἱ ίο&quot;ειεπτέεΒοι Εόιιο
ΙοΒΒ Ιι:ψ0ΒοεεέΕ. ΜόΒ πειΒγοΒΒ τόειότ ο' μιεπέΜιειΕ τω” π'
μειΒγ ιιτειάειΒιιειΕ τύνοΙειΒΒ αό ίοΙοεΙο8· ί6Ι(ϋοιιιοΕ Βέοε,ΒόΕόε,
διοΒοΙο;, θεσπΒτέά όε-Λτειά, ιυἱιιάοιιοΕίοΙοΜ ρο:Π8· π' Εότ Βέυ
εέΒϊΤοτοπτέΙ ,ε Ταιιοε νέτιποΒγόΕποΕ :πει8·υΜιτ βΙ Βιι·ό , Η·

εάΒΒ νέϊοεπἱππΕ πειΒγοΒΒ ι·όειότ ιιόροεεόΒτο πόινο ίοΙϋΙπιιιΙό
Εεϋ:εόΒοἱ ΜΜΜ Μ, ΒγειΕτειπ @μεει πειΒγ, :ϋΒΒπγἱτο ει' ΒοΙάειΕ

ειιέιιιέΒοι Εόράετ επιί:πἱτο1τ ότοπ; ιποΙΙ)· Βόι·Ιόειυόά ίὅΕόρ ει'
Βέπεέωιειπ πιέ:· τϋΒΒ πιἱΜ ίόΙειέιειά όν ότο Βο νππι νόνο , 'ε.

ΕϋπιιγΜοτνο ει' ΒιτοάειΙοπι ποπ όΙόΜέτει ΜιοΉίΠγωιεπΙπππιιΕ

&quot;πωττ τοΙοΙονόυγΓϋΙάο (Βιιιιιυε) ΜΜΜ, ΙιοΙ ό' ττέ8]ϋΧοΙτοΕπ
ι·ἱτέεέτ π'ιποιοἱ ΒειέάόΕ ειΙΙππΙππμτΙπει τοΒοι· 8·γειιιέπτ τοΕΗΜΕ, 'ε
πιτ οεειΕ ΜίιτοΙΜΜ: έε ειϋ!ΙοἱΕ Εοι·ἱτεεότο νει&quot; &quot;ΙοΒεΖέτἱτνΠ
`μ

ΗιοΜετο ΒειειπέΙ]έΕ, - ει' τιιΙει]άοποεοΕποΕ όροποΙΙγ ΒἱΕβοε
`τώπιτ Εόιπγοι:ποε όνοάοΙι:ιοτ πγέ]τ.
Ν
-Η
ΕΒγ Μέε0ΙειΠωπ ΕοιοἱιπιιπΗ Ιονὅ οΠ'έΙΙο ειοτιί:δάόε ειοτἱω

ο8·)άΕΒὅΙ σί ΙοιοπτέΙιποΒγοι ΙοΒιιειΒγοΒΒ ιιτοάεΠωειΕ Ε6πϋΙ
535οιοι·Μιφιέι υό8'γε:6Β' Βόοει 6Ιοε ΒέπιεέΒἱ ΙιιοΙά ιιτοεόΒἱ
πΒγ ἱε ίοΙ6εΙο8· ί6Ιά 3 όντο 1841 ένΕ οοτοΒοι 1εό πειρ,ῇέτόΙ Μ.
Ω844ΜΕ όνι έπειτέε νόΒοιΒ έτνοτόεοπ ΕόνοτΕοιό ίοΙτό8οΙοΕ @ιτι
Βόι·οΙτοιωτ Η ί 1. Α' 3 οΒγοπτόειτο οειτοΗ υιοπόΕ ΕΜΗ ει»
οΙεότ Β1ι:ένειΙ, ει'..2άἱΕειτ έτρένειΙέε ΜΒΒιιΙ ΕάΙΙ Βονοτιιι,:ποἱγ
Μ” Βόι·ίΠ ΒοΙά]έτόΙ Βόει ρόπιΒοπ 15 Μ Η Ετ. νόΙτόΒειπ =
θ ΙΝ θ Μ. Η., 'ε τοτιπόΕΜπι ΜΠ έΙω 2 ιπόι·ό Βόνοπ οεπρνει,

τονειοιἱ όΙοτ 4 1Μαΐ ρ- ει' πώ ίόΙΙοτόινο - &quot;υ Ε6τοΙοινο. Α'
(ΜΗε ιποιόΒοπ πιιιΙΒ::τΙωιιἱΙ, ει' ΒότΙοτΒέ$Ι Ηνοττοτόε Βίἱιιτοτόεο

ειΙειΗ ΕπΕοΠοιέτ δωΙΓ τω:ποειτοιιἱ ίοΙόΒοπ, πιοΙΙγόπ: ρόπιΒόι·
ιιΒγιιπ Μπι ΙἱιοττοτἱΙε, .`βο ει' οεόνοΕποΕ όε ΙοιιιΒιιειιΙε ΜΗτ οι

ιιτοσΜΒοι τειΜέτΒπ &amp;εΙΙῷΡιέΙΙἱ[ειυἱΩ $. Α' ρόππΒέτ Εότ οΒγοιιΙό
τόειΒοπ ει. (ἔγότΒγ· όε

ΜἱΒέΙγ·ι:ειρΕοτ ίοΒ ΙοΒιοττο1πἱ ειπι

αιτοάειΙΠΒ ρόιιιτέτΒιι, π' ΜτιπόεΒοΠ τιιττοιέεοΕ ΜΜΜ ρωΠΒ ει'
παπω ΒειΒουότ ΙοΒίοΙ]οΒβ εορωτπΒω· 15Εόἱ8·, π' ΒιιΒιοτ5οιέτ

ος:ΕοΒοτ νόΒοἱΒ ει: ιιι·οάειΙ:πϊ ΒειΒοπΜέι·Βει'ε ουποπ,νοΒγ οΒγο
πέεοπ Βωπιιπποπ ει' :ποΒπονοιοπ ειιο:πειόάοε (4-θ ιπόι·τί6Ιά

Φάτο οεό) νέεέτοΕτο ει: ιιτοιἱΜιπἱ ίοΙίιΒγοΙόεόΒ ειΕέΠπἱΕοτἱ·Εἱ

'
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νέπεέΒέα·ει , ιιιἱιιεΙω ἱσΙὅΒειΒιάόΕ όε Βιο1όε πόΙΕϋΙ , ειψἱτ πεθ:
]ειἱΒΜι Ιω·ΙοιἱΕ ει' Βόι·Ιὅ νιτοτιιἱ έε έτωΙπἱ. 3. Ε' Ροπωεω: Βο
ΙὅΙτοπάὅ ΕϋτοΙωΙοώε ΒΜΒοεἱτόεέτει ΙοΕϋτοΙοιἱ 1υπΒέτ ει: πΙόΠττ

Εόιιοό8· οΒγοΙοιπΒοπ, οΒγἱΕ ε' πιέεΠεόττ, 'ε ιιιἱυάειγέ]ειυ οΒγἱΕ
όττ, ιιιἱιιάοπ ἱπΒό 'ε ἱπΒειτΙειπ ]εινειΠε ΙοΕ6τόεο πιοΙΙοττ, Ιάιιιοιιά
Μυ πΙἱΜοπ πόνειοτἱιιτ οΙὅειιέωΙέΙτ τ6ι·νόπγΕοάνοιόεοΕτόΙ, Ιοι
]οΒΒνἱτοΙοΕι·όΙ 'ε ίοΙγειεποάόεοΕι·όΙ, ]οΒοτ ιπΙνέπ ει: ιιτοάει
Ιο:ππειΕ, Βι›Βγ ὅΕοτ ιποΒιιοωπιττέε οεοτότο ει' ΒότΙοττ ί6ΙάοΙε
!εἱποΙαἱΒόΙ Ι,ιιτοΒοεεο, :ππΒέοπΕ 1Μπάοπ ΙοΒοτό Ισἱι·ρότΙέετ εΜΒ

2.τἱΕΒΙά€Ψ€ΙέΡεάΙ Ιἱε, ΙοΒτὅπάάοΒΒ ιιτοπ ειοτοιιοπ , 'ε ει' ΒότΒο
“Με ]όειιέΒ01.ει' Εόιιοό8· τονέεέτει οΒγειοτύ ή έι·νοι·όοι·ο Βο

οεέεειι, ιιιοΙΙγ -στόυ ει' ΙΙιόιιοό8· οΒγοτοωΒοπ Ε60οΙοε ιυειι·ωΙ, ει'
ποτειΙέπ επἱτιππωήάόΒόι·Ιιϋἱπγτ ει' ΙιέττειΙονὅ Βόι·Ιοτἱάόι·ο ΕἱρόιοΙ
Μ.4.ΑΙΒότΙοτ (ιιιέεποΕ.ΒότΒο·επΙέε) εο:πιπἱ οεοττο παπι οπΒοάτοτἱΕ
:πιοΒ, ιιΒγειποεπΕ ει' Βόι·ΙοτΒόΙ ΕἱνοττοτόεποΕ 'ε π' νοτόε οΙΕοΒ
:έεεἱπειΒ Βίἱπταόεο ΜΜτ. 5. Α' ΒιτόεΕοσιέε πιἱιιάοιι τέ:πωΙΒπτό

οΒγοποτΙοποφοΒι·ο 'ε ]ο8·ΕότάόεοΕτο πόινο ειι πτοάειΙιιιἱ ΜΙ
ίι8γοΙόεέΒά ΗειτεόΒοΙ ΠΙοΗ. θ. Α' ΕόιιοόΒ εοπιπιἱ ω.ωω ΜΒ
ΕἱεοΒΒ οΙοππΒωΙόετο ἱε πέπια Μπι τειττΒειτ.
.
Πο8·γ ΠΙγ οιοιιέπἱ ΕότόεΒοιι Μἱπ:Ιοπ οΕειω·ίι ΒιιαΙέΕ
εΜΒ ίοΒΜΕ ΙιοπέπΕοιπἱ , όροπέΒγ ποπι ειοπνοά Βότεόἔα, πιἱπτ
ειι, ΙιοΒγ οειιάέΙΕποιπἱ ίο,Β·πιιΕ τεψει , εΜΜΜ ”όιΒιοτοττ πιοΒ
Μέι· εοΕ όνοΕ ότο ο' νιάὲΕ τι·έΒγέιέε πόΙΕίΠ ΠΙγ 3όνοε νέΙτο
ΒιιτέεΙ·. ΡϋΙάο τοιιάΗνίΠἱ τοτιιιόΕοπγεόΒόπ ΕἱνϋΙ :ποΒΙ:πειἱΕ
ἱπποπ ΙονοΒὅ]ο ειοΙἱάεόΒο ἱε, ιιιοΙΙγ ει' ΕιιΕοι·ιοιέτ οΙΙγΕοι·έπ
ιποΒότΙοΙι, ΒοΒγ πιόΒ οι ὅειἱνοτόε ΒονόΒ:όεότο ἱε οΙόΒ ἱάό ιππι
τιιά. Ε8γόΙιἱτόπτ ο' ΕιιΕοι·ιοιει·:οι·π:οειτόε , :πιοΙΙγ π:οππειιι ποτπ

ΙΒοπ Βὅωτιυιοει'ί Μπα , ιπἱΜΒοΒγ ξΙ:πιιΙειειώεει οΙΙγ πωΒγ ΒΙΜ
ΙΜόε εΠειπ πιοΒ νειιι ΒΙΝει, οΒγοάίΠ ΙέΙειἱΕ οΕειω·ι'ἱπιοΕ Ιοπιιἱ
ει' Βέτοιπυγοιπέεοε ΒοιάέΙΕοάέε οΙ:πόάοεἱτέεέΒειπ, ιπἱνοΙ ει'
Ριιεπει ιιΒοι·τ ΕἱρόΙοΙ_ῇει, 'ε οι οΙΙγΈοιι Ιώνόι· Ι.6ΙιΙιιοΕ ΕϋΙ6πι
Μπι οΙΕοι·ίιΙΒοτΙοπ οΙΒγοπιοΝεοάόεέτ πιοΒοΕειάέΙγοιιο. Ι)ο ΒοποΒ

ἱι·ἱΒγΙοιιάόΕποΕ ΙέΙεπιποΕ Μ ΠΙγ Βότί6ΙάοΙκ τιιΙει]άοποεειι, ΕἱΕ
ει' πιόΙΕἱΠ , Βο&quot; πιειτΒει , επἱπτόοειΕόιϋΕ 'ΜΒ. ειοτιόεο νόΒοττ
ΙρειττόΕότο , 'ε οΒγ ίοΙϋΒγοΙόπ 'ε ρόπιτέτποΕοιι ΕἱνίΠ ιι:έε Πει
“Πεω ειίιΕεόΒόΕ Ιοπιπο , ιιιἱπάοπ ΒοιπΙ 'ε ίέτειάεέΒ πόΙΕίΠ επω
τοΙοπ ΙἱεπέΒΙιπ Μι·τοΗΕ Βό ]όνοάοΙι:ποἱΕοτ , ιιιἱ:πΙοπ Μει Ιοι·ιπόε
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τη” εΜε Εέι·οεοΜετ ΪόΙοΙιυιο πόΙΜΠ όροειύΒγ ΙεϋΜιοΗΕ Νέ
ροΙγΒιπι νπΒγ ΡέτἱεΒειυ, υιἱω ειιπΒἀιι]όειέΒιιΕι›π. Ι)ΒγόΙ›ἱτέπτ
ει' Βότἱό Ε6:εόΒοΕ τοΒοτόεεόΒο πιοΙΙοΗ ἱε ΙοΒο:ποΕ πόΒει ΜΙγ
οεοτοΕ, πάάόπ πιόΒ ει: Με πω” Βίιυτοιόε »Με Ε6ι6ττ ΒότΙόεἱ
ίοΙτότοΙοΙ‹ι ΙοϋοειτόεέΒοπ ἱε ειΕει:ΗἱΙγοΕ τέ:ππά:πιΕ, &quot;Ποτ ρ. ο.
όροπ:ποετ ιιι έΙά0ττ Τσ›ι·οπτέἱ νέτιποΒγότ, ει' τεινειεώ επἱτευ
εέΒ ........, υΜΒ· π: έ]επιιή 'ε ό_ῇειειἱζιιγιιΒοτἱ Νόιιιοτσ›ι·επίΒἱ:ειπ
ιιτειΙΙεοάοττ πωπω ἱάὅ]έτέεειιΙ ει' ΙοΒε:οι·σ›ειιΒΒ οΙΙοπτότΒοιι είΙ
Ιοττ, νεΠόάἱ όΒεόἔ.ἔ ΙοπγοΒοτἱ, ιιιοΙΙγποΕ ει' ΙοΒοιοΒόυγοΒΒ πόρ
οειτέΙ7τόΙ οΙΒέτἱτέεέτει , ει' Ε6ΜπιτόεέΒ πιόΒ ο' “Η νόΒέπ τὅΒΒ
εΜπιτ 80.000 “Η έτιἱ ΒιιΒσ›πιέτ ΕόπετοΙουέττωοττ νέεέι·Ιοιυι,ιποΙγ
@οτ ει' Ι6Β4οι·:πόειοτοΙΙοπἱΒΒ ιιτοι: ει' Πιι:πι·ΕότπγόΕοΕΒόΙ ΕεεΙ
Ιοττ οάει ε:ύΙΙἱτοιιἱ, ιιιοΙΙγοΙ εΜοπΒειπ ιπόΒ ειΠΒ Ιω ει' ειίΠεεόΒ
ΙοΒΕἱεοΒΒ τέειόιι ἱε εοΒιτνο. δ:οΙΒέΒοπ ο' τόττόιιοτ οΒγειοτο
υὑπά ἱιπόειΉ, ΒοΒγ οΒε· ΜΒ: εειιυ ΜπιιοτΒοτοτΙοπ , 'ε ει' ΜΒπ:ι
Β70ΒΒ τοι·ιπόΒοπγεόΒ εοιιι ΜίοΒγΒοτοτΙειπ; ΙιοΒγ ει' ΙοΒΕόνόι·οΒΒ
ί6ΜτόΙ εοπι ΜΒΜ πιιἱππάἱΒ @Με οΙνουυἱ, ει' ΜέΙΕίΠ ΒοΒγ ΜΗ
νειΙσιΙιει νειΙειιιιιτ ΜρότοΙοέοΕ. ΙΒΜέιιιτόΒΒ πιέε τόειοιΒοπ, ιιιοιγ
ΙγοΕΒειο ιιΒγειιι ο' ΒΜνόΙο:πόπγ ιιι·ειΠιοάοττ, εΜυΕ ρ. ο. ΒἱτΒευ·

νέτιιιοΒγο τοτιιιόΙ‹εοπγ ΙειρεΠγειἱυ, έτιυοΙΙ7όΕοιι. Ιω:άουοΕ ἱε
Μέι· :Μ:8Ι ιιιἱπάἱπΕέΒΒ ἱ·οΙΒοΒγπιἱ, ει' τπρειειτοΙέε τειπιιτνέιι, ΒοΒγ

ει' επί:πιοε όεοΕ Μει ιιιἱὶιάιΒ ΕονοεοΒΒοτ τοι·ιιιό ί6Ιά ωεΒ
εεοπνοάἱ ει: οΕοεπυ οΙΕΜιπιει:οιτ ττεἱΒγέιέετ, Μι τ. ἱ. ειπ οειιΕ
Εειμιπ6νόπγοΕ, παπι ροιΠΒ ειέΜε οόνόιπγοιΕ οιιΉτ τοειΠ·ε, ιιιοΙΙ)·
ιιτόΒΒιειΕΒειπ ειι οεειΕιιΒγειπι οΒυγοιιιό Βγοπιοτ 'ε άίίΙτ ΒοΒουέ:
υόνοειτοπο. Πο ΜΕ ει' Βόι·οιι:πγοιπέεοε ΒιιιάέΙΕο(Με ]έτιιιέ
“Η τοΙ]οεοπ ιυοΒε:ειΒειάιιΙέε Μέπ ίοΒ ο' τειιιέεέΒ 'ε ΜΜΕ ]ότό
Εουγ ΒοίοΙγέειι οι οΒόει οτε:έΒ Ιοι]οΒΒ ΙιέΒοττ όΙότότο Βο]πιτπἱ.
Α' ΒέπεέΒἱ ΙϋΙΙάΜττοΕοεοΕόΒοι ΜιεοπΙό ιυόάοπ ειἀειπιιιΕ
ΒότΒο Μέτ τόΒόεει π: έΒεπο:·οιοττ Τἱειει·Εόι·πιγόΙεοἱ:Βοπ ιιπέ,εζ π'

ιυειΒγειτ Ε. ιι. Μάιοεπἱτ ΒιποΕέΒι:π Ιονὅ Ιοτ]οάοΙιιιοε ριιειτέΕ,
:πιΒ ει, ει* ιέτάέ:: 'ε οΒγΒέιἱ τοπάοΙΕ οΠόι·Ιόεο Μέπ οι οτοιέΒ
ΕίΠ6πΒϋ:ό τόειοιΒοι: ει' Εο8γοε ειΙειρίτνέιιγἱ ρόπ:ειΙειιρπειΚ ]ιιτοττ

ΜΒΜ πσιΒγοΒΒ ιιτἱιιδ ΜεοΒΒ ]όειιέΒοΙΕ, οΒόειοπ 183θάἱΕ όνἱΒ
ει' ιιιειΒγειτ Ε. ΒοΙγτοττότοπέοε ίὅἱπτόιΕοάέΒε Μπττ, ἱΒιι:ΒΜόΜἱ·
ΒοΙετει όε Βοιπάε·ἱεο!όεόΒοΕτο 'ΜΒ. ίοΙοειτειτνσι, ειι]έτ Βιι:άέΠ:ο
όέεεειΙ ιΒειιΒειττπ0τοΕ, υ' πιἱ ει' !«›ι·οπει]όειέΒοΒἱ›πιι 'ε πιέε ΕΠ.
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ΜΜΜ·Μ ιιι·πάΙπΒπιιΙ€Βιιιι, πιἱιπ ειἱπω ιπἱππΙε·υ ριπή .ῇόειέΒοΙο
Βιιιι πιό8· ιπειετ ἱε ειοΙσἱεΒυπ νππι Ι)οιιιἱπ1ΙιοΒγ οιοπ @:ωέ

ει' πιο&quot; ἱΒιιιΒιιΙόεἱ Β6ΙτοόΒοΕ ιποΙΙοΙΕ ιιπιιέΙ ΒονοεοΒΒ πειέιποτ
Βει]ΙΒιοΙοπ , ιιιἱτοΙ, “άΗθΒγ .ά Ιώ:ρόπωΙειρ νειΒγοπει νειειόΙγ
ιιοιΕ ΙοΒγοιι πιό” , @μι Ιιονόε νοΙτ ο' ]ό5:ύΒοΕ Μπι ιππτΙι:·Ι·
νειΙ ιΙπιιέΒππ , »πι-Ω ΙοΒειιέΒΒ οΙοΒοιιάόνοΙ οΙΙέτνει , 'ε ΕϋΙ6ιιΒοιι
ἱε ει' Ιο8·όι·ιοΙιποεοΒΒ ΗεποΕΙ:οιιοι ειιιιιγἱι·ει ιιιορι νοΙτιιΕ Εόινο ει'
ειοι·οε ίοΙάΙοτ τοι·Βο 'ε ιιοιπ ιπἱπάι8· ιιΙειΒοπάὅ ΒιοΙγἱοιιιοτοτωΙ Εό
ε:άτοττ ιιτειεἱτέεοΕ έΙτιιΙ, ω&quot; ΕάυτΙάΙΙάτόε6ΙΙυάΙΚ οΙέΒ8·ό πιοΒ

ιιοπι ιωοιωειωΕ :ιιιιιιέΙίοΒνει οι ιιΙέιριτνέιιγι τόΕόΕ Ε5ι·έΙγι μι
ι·ιιιιοε έΙτιιΙ ώι·τόιιτ ΙοειέΙΙἱτέεένειΙ :·ΙώΙόιιΒοιι πι ΙἱΒοπ ιιιοΒοιοπ
Μωττ ΕόιρόπππΙπρ·]6ύοάοΙοπι ΜἱΒ· 8γὅπΒοιτο πιέτ εΗ οΒγΒέ:ἱ
όε πονοΙόει Ε6ΙτεόΒοΕ ωι·Ιιότιε. Πέγιιπειιόι·τ Μέι· ιιιοΙὅττ ι·ό8·ιιιι
τιιπιιΙωάτιιΕ έε Ιιοε:.έΙτοΕ ο? ]όειιέ8·οΙ:Βό:·Βιο-ειιιέεέππΕ τππέοιπιε
νοΙτιι ΙοΙέΙΙ; πε ιπἱπτΒοΒγ ά:έΙΙειΙ (Μ)· παί·όω όι·άοΕοΕ Βἱ:8ιειτ·
ιειττπΕ (ει Ισἱι·οειττειττπΕ, ο' ιιιἱιιττ οειιΕ ΒοΙάοΒιιΙτ Ι. Εοι·οποπ
οεέειιέι· ΙοΒΒιιτέτοιιοιτειΒΒ ΒιοτειΙοιπΡιιτέποεπ έΙαιΙ ΙάΒοτο π: οπι
Πωττ 1830 όνΒοιι πιοιι]όειέΒοΕ Ιοτοιιιοε ι·όειόιιοΕ Βόι·Βο·π4Ιέεέτ
νόΒΙκόρ οΙι·οπάοΒιἱ , πιοΙΙγ έι·νοτόε ιιςΙέπ π' ]όνοάοΙοιπ ίοΙειέ
ιπἱτέεέιιειΕ οΙ6ΙοΒοε Ιέ6ΖΙό8θ ιιτέιι πιοΒ πε τόι·τόιιτ ει' ΕόνοιΙπιπὅ
ΙΙιΙτότάΙβΒ ειΙΟττ , ιιιοΙΙ)ποΕ ·ΙτόπιίιΙ Μ οεειΕ π' ΙοΒίοπιοεΒιιΙπιτ ΙοΙππ
ΕόιΙοπἱ ι·όνπΙ ΙεινοιιιιτΒιιιι, ιιιἱπτΒο8γ πιιιΒει ει' ειει·πό4Ιόε 15 πγοιπ·
τιιτοττ ΙόΠνοε Ιειροτ τϋΙτ Μ.
Αι οΙεό 5 ροπτΒιιιι ει: έι·νοτόε ιιήέπ θ όντο Βόι·Βο·πάειιιάό

]όειιέΒ ιιιοΒπώνοπόεο ιιττέπ οΙὅειάειπιιιΕ :ι' ΕόιρόπιειΙπρ Βἱπτοεἱ
τέοιέτει ει6νονόπποε τότνόπγΕοιιέεόιιΕΒόι Ιπέροετ ΜίΠεεόΒοειιοΕ
πιι·τοττ τοιιάεπιΒέΙγοΕ 6ε όνέεοΕ εΒ682; ειἱΒοι·ύεέΒΒιιΙ , άΒγ ε”
ο8·ώει όνι ΒόττοΙ ο8·γο:ιΙὅ οιιιιιπιέπιιΕ ΕόιϋπεόΒοε επιτιιεμιρἱτο
εοΕΒιιιι νειΒγ Βἱποεἱτνει Βο]εΒγιο1τ (ΒιιτέΒΙύιοττ) ιιιειΒέποε πάπιε
ΙονοΙοΕΒοπ ΙοτότοΙο, ΜΒγ ροάἱΒ νεειΙειιιιοΙΙγ ἱιιΒειτΙειιι ]όε:ιἱΒ Ιο
Ιώτόεε; ιποΙΙγτο π' ΙιέτΙόει ειοι·πόάόειιοΕ ει' ΒότΙὅ ΙκϋΙωόΒόιι
πιέΒ ει' Βόι·]όΜέΒ·ΒικοΕέππΕ έτνότοΙο οΙὅττ Ι)ο ΕιιΙΙ1οΒγοιτοτιιἱ

(ΒαόΒΙόπτειτιιι) , π' ΒότΙὅ έΙτειΙ ιιιἱιιάου οΒμέΒ νεειΒγοιιέππΙ: πιόΒ
οιοπΗνι1Ι οΙνέΙΙειΙππάό πέεΒιοΙἱ ΙοΕ6τόεο ιποΙΙοττ οΙ.τοιιά6ΙτοϋΕ,

'ε οπιυ οεαι·ο, πει ει' ιιιἱπάιΒ ΙόΙόνοιιΙάιιΙ οΙὅτο Ιοωεπάὅ , 'ε ει,
πιοΒπονοιοπ Εόιρόππέι·πΕΒει ει' Βέι·Ιὅ Ε6ΙτεέΒόπ ΒονιτοτοιιεΙὅ
Βότπιοπιιγἱεέπ μιιιΙοε4ιπ πιοις Μπι Βι6τταπόΕ, ει'ΙεὅπρόππιΙπρ

α)

ΜΕ, πιἱΜ τιιΒψΙοποεπιιΕ ΐοιιτοττειτΠε παπι ]οΒ, ΒοΒγ π'δόΗό!
6υπειτπΙε:πιιΙπΒ :ι' ΒΜοΕΒόΙ Ηνοεεο,'ε ει' ]όειιέΒ τοΗΙοΒοε π·ιπιο
νόωΙο Μευ παοπιοειιΕ ει' ΒότΙόποΕ ειΒΒππ ωΜΙωεό νειΒγοιιέε

ιιΒγιιυοειιΕ όυΜιωΙι:πιιΙειΒ (νιει ίπιοτἱ) ΙοίοΒΙειΙ]ει , Ιπιπέιει Π:ειΒ:“
ει' ]όειιέ8·οτ ἱε ει' Βόι·Ιό τονέεέτει ή] έτνοτόετο Βοοεεἱεεπ, 'ε ὅ6
Μπτέυ ει' Βέτι·ιιΙονὅ Βόι·ιιοΕ, ιι':πέεοάἱΕ ΗεοΒΒ έτνοτόει ΜΜΕ
ΙϋπΒεόΒιιοΕ, ιεἱιιτ ειἱιπο πιιἱπάοπ ωΙέΙωτό τοπωἱεοΕΜΕ'ε οΙΕο
ιοττ Εέι·οΙσιοΕ τοΙ]οε ιιιοΒτόι·Πόεότο ειιΠΙοτὅ τόι·νόιιγειόΕ οΙὅττ
εοπιιπέε ιιτοπ ειοτΠεει. Α' ΒότΙόεἱ ειοτπόιἱόεΒοΙἱ Ε6ΙοΙΙοιΙοτόεοΕ,

:ποπ οεαι·ο, Μι ει' Βόι·Ιό ει' ΒότΙοτἱάὅ οΙωΙόεο οΙΙόττ :ποΒΙιΜπει,
έτιποοπο&amp; 6:6Ιῶεοἱτο ἱε, ο' ιιιοΙΙοττ ειιοιιΒππ ει' ῇόειέΒ εΜΒ
οειτέειι εοπιπιἱ οεοττο πιοΒ ιιοιιι οπΒο(ΜΜΕ. Αι έΜιάειπάό νοτόεε
ει' τϋΒΒι ΒειιάειεέΒἱ ΕόειϋΙοτοΕΕοΙ (ίιιπάιιε ἱπποπιιοτιιε) οΒγίιΝ
ΜιεοπΙό ιιιἱπόεόΒΒοπ όε ::ιοιιιιῇεόΒΒοιι νἱεεω ΙωΙΙ ει' Βόι·ΙοΠάέί

νόΒπόάτοΕοτ τότἱωιά; ει' ίοΙοεΙοΒοτ νειΒγ ίοΒγΜόΕοτ ιιιἱιιιΠΒ ειι
ιιΕΒοι·ι ρἱεοιἱ ότοπ ΙώΙοεϋπ6εοπ ΗρότοΙπἱ, νπΙειιπιἱπτ ει' Μέιιγ

ππιάό ΒειιάειεέΒά ΕόειϋΙΙοτοΕετ. (ίιιιιάιιε ἱπε1τιιαιιε) ἱε ει' ΙοΙοτ
Μἱι·Ιππι (ΙοϋοΒγιόΕΒοπ) :ποΙΙό]6Ε ]οΒ)ποττ ΒοοείιόττόΕ ειοτἱΜ.
Πει ει' Βόι·Ιὅ ει' Βόι·Ιατ ]όειέ8· ΒἱττοΕέΒιι ΙόρωΕοι :ποπ ιιτοάειΒιιἱ
ΜοτοΕοτ, ιυοΙΙγοΕ ει' ΒειιάειεέΒ ίοΙγΙιιτέεέτει ιπιιΙΒΜΜπέΙ ΜΕΕ
εόΒοε 8·ειι(Μεέω ΕόειίΠοτοΕοπ (Μπήεε ἱπποττιιαιιε) ΗνίΠ ίο!οε

ΜΒ ιπιιτΜΙππΕ, έτνοπυιἱ παπι Μιιιτπέ ξΙ‹:6ωΙοε Ιοει εΜΒΜ ποΙαπ
οβόειοιι ει' Εὅ:οΙοΒΜ ειτιπέειΒ Μιςγ εωι·οτΈ οι ιιτοαΜΙοιιι επἱ
πιέι·ει Βοπ:Ιοεειιι ιιιοΒότἱιυι, 'ε πάπιάοπ Μάι· εει]έτ, ειΕετοιπΒοτοἱ
ΒοπάειτΙππεέΒει ιιιἱειττ τέιυειάοπάό !αἱι·όπ ]ότ έΙΙειπιἱ , ω όττνόπ
ει' Βιι:άπεέΒι ΕόειίΠοτ (ίιιιιάιιε ἱπεττιιοτιιε) Β5·ειπέπτ ΜΜειπάό

ιιπιτΒέΕτει ἱε, νπΙοιιιἱπτ ει' ΒιιπΙειεέΒἱ οεικόι6Ετο ἱε ΙοΙΙοττέτἱ Βο
οείιόττόΕϋΕ ειοτἱπτ, ΜιΒέτ πιΜε @Μ: ει' Βοεεν.ειε Μό νειΒγ εφωσ
εόΒοε ΜιειιπἱΙέε είΙωΙ ἱε ιιΙαἱι· ο8·έειοπ ειΕέι· νειΙωπιοΙΙγ τόειΒοπ
ΒιιΜπονοΒοτΙοποΕΕό νπω ΕονοεοΒΒοτ όι·όΜαέ ἱοιιπόποΕ.
Α' 9-12 ροπτοΕ ειιοτἱπτ πΜπάοπ όρϋΙο0οΕ ει' Βόι·ΙὅποΕ

:ποΒοεΕοτοιτ πιι'ίόττόΕ Δω ιποΒΒοοεϋΙτ ότ“έΕ ειοτἱΜ έτειάπτπιιΕ,
'ε ει' Βόι·Ι:π νόεπόάτοΕοτ ωΙέΙτειωπάό οεοΕόΙγοΒ!› όι·τέΒοτ ει'
Βόι·Μ Η ίοΒ]ει ρότοΙυι,Εἱ Ε6ωΙοε Ιοει π: ορι·όΒΒ τοπάοεοπ οιὅ

ίοτάιὐό.ῇεινιτέεοΕω εει]έΕΕ6ΙτεέΒόυ τότοπιἱ; οΙΙοπΒοπ Μι ει' ]ό
ειιέΒ νἱεειοιιάέεπΕοι· οι όρϋΙοτοΕ τὅΒΒοτ όι·ὅΕποΕ-τειΙέΙωπιέποΕ,
“όιτ εοπτιυἱ ροτΜετπαοπι ΗνέπΒιειτ; 'ε πιἱπάοιοΕ όι·ωτιιοΕ ει'

(Η

ΚοΒγιἱτοεἱΒἱ ῇοΒποι @πε μπι·οπειτπε) τειε·τοιό έρϋΙοτοΙπ·όΙ ἱε, :πἱπτ
οΒγΒέιεεΕε·όΙ , ρειρΙειΕοΕτόΙ , ἱεΕοΙειΒέιειΕτόΙ (τειπΒέιπΙ:ι·ό!) 'πώ.
απ:: ειιοπ ΕἱΠϋπΒεόΒΒοΙ , ΜΒ)· ει ἱΙΙγ όρίεΙοτοΕτο Μο:·τ εωΒο
ε1οΙοιππόΙ ίοΒνει ει' Βόι·Ιὅ ω: τοττ επόπϋΙειόΒοΕποπ ει' Βόι·Βά
τπάέεεε :ποΒοπΒοάτοεἱΕ , επἱΒ επἱπάοπ οΒγόΒ ε] όρίιΙοτοΕε·ο,νησ
εί:πεε· ίοπεΠόΙ:πειΕ επέε 8πιάπεέΒι οιόΙο:εε·ει έεειΙειΗτέεέι·ει πΒγ
8αειε::οεΒ επυΙΙεε:τΙειπ ]εινἱτέιο!ετπ τοοπάό ΕϋΙεεόΒοΙΕ, πεί:· πιο::
π' ::6ε·πγίιΙοτοε όρἱτόει τει·Μι:ε 'ε ΕϋΙτεόΒναόεοΕ &quot;Με ει' τΒιτ
εόΒ έΙτειΙ ]όνέ πει8·γνει ΙάππόποΕ ἱε, ει' Βέε·Ιό εΠεειΙ ίοΒπειΕ τέ
ωεπ3, από ειιοπΒειπ οπο:ε ει' ΒότΙοεἱεΙὅ οιτάΙτο πτέπ ειι πω”
τπΙέΙ8πτειπάό Βοοείιέι·τόΕ ειοτ·ἱπτ εποΒτόι·ἱΗοτπἱ; οΙΙγ όρἱιέεοΕόπ
ροεΠΒ, πιοΙΙγο:::π ει' Βέε·Ιὅ οΙὅΙοΒάε οπέοε:οΙοιπ πέΠ:ίιΙ τέτοεπο,
ειἱπτιιΒγ ποιπ ίοΒ εοπεεπἱ Εέε·ροιΙέεε Επμπ νπΙειεπἱπτ ειΒέε·πεο!Ι,·
επέε, ει' ευΙει]άοποεε·ει ι1τόΒΒ ΒέτιπΠΙγ πειειποε ΒειιάειιέΒ :ει:ά
εέιοΕέετ πΒγ ειειροτἱτοττ ]όνοάοΙοτπ·ίοτ·:·εεοπόττ εε·:υε; ει' ΠΠ·
άοοιυε·πεέΒ οΙΙοπΒοπ :άπτειε·τ]εε επειΒέπειΕ, πο;&quot; ει' Βόι·ΙὅποΕ ει
ποΙό έτειείΙοετ ί6Ιε:ε·:Ε επἱνοΙόεά ΜΒγ τε·έΒγέιέειι Εόι·ίιΠ επἱπεἱοπ
ΒοπάειτΙειπεέΒέόττ, νειΒγ ει::έε·εποΙΙγ εΜε :Με ΒπιάπεέΒἱ ἱπτὲι
Ιεάάόε ευἱπ:τ ειέε·επειιππάό πέτοΕέε·τ 'ΜΒ. 1πειΒέππΕ τϋπτόπτ οΙόΒ
εε=5ωΙε ειάε·οιιάπ; - άι' εποΙΙοετ πιοπΒειπ νέεςίιΙ :Μέ τότοτἱΕ,
ποΒγ ει' πέιΙαότ ει υε·πεείΒ ππε:ιπέε·ει ἱπτόιό Βότ:όι·ά, πεε πι:
ίο:γτεεεπἱ Εώνά Ιοππο, ειι ό] Βόι·Βο-ειάέεΕοτ ππεοπΙό ο8γόΒ πώ·
πγίεΒπόπΕποΕ Εάα ,,οειο τ οι· ἱε ρ ει Η:: ιι ε” ΕϋΙϋπ6ε τοΜπτα
ΜΒ Ιοππἱ , ει' πιἱ πιοπΒειπ,έε·νοτόε πςῇέπεπἱπάιΒ π'ι6ΒΒοιἱΒεέτὅτ

ΠΙάτνόπ πι οΙεόεόΒ, απ:ε :ποι ἱΒόι·ατό :εεΗπα - Αι οιειέΒ8·γί:.
Ιέει ό:: ποιποει ίοΙἱωΙόει εοΒοάοΙιποΕ, νειΙπεπἱπτ ει' ί6Ιάοοιυε·ει
ΜΒτα Ηνωάπάάό επἱπάοπ οΒγέΒ Εεῖιτοτ·ποΕεποΒ ίεεΒπειΕ ει'Βόε·=
ΜΜΕ τόι·Μοεπἱ, εΜπι ειἱπω ει' ί6ΙάοεπτπεέΒ ειέεπέτει :ΠεειΙει
ειο:8έΠειτειπάάό ευἱπάοπ ειοτο:ε ό:: τοτ·ευέΕοΕ ἱι. Αι πτοάπΒπἱ

ροΙΒέτἱ έι ΒϋΜοτό τ6ι·νόππγπειτόεέΒπει&amp; ει' ]οΒΒέΒγοΕ επειΒοπ

δε6ιεἱ :αι&quot; πι πι:ειέ8ΒειΙἱ επἱπάοπ ρο:·ΙοΕοάόωἱΒιο πόινο, 'ε πι
επ:ε νόΒεκε: τεπεεεπάό ΕϋΚεέΒοε πε·ἱειόΕιοΕποΕ ωε·Βότ οΒόειοπ
ει' ΒότΙ6 ίοΒ3εε νιεοΙπἱ , νπΙειεπἱπτ πι ι1ε·πεέΒἱ οε·εΙὅΕ Βεπτειε·τέεέτει
ειίιΕεό8·οε οε·άϋίοΙνιΒγέιόΕΕτεε “ΜΜΜ Ε6ΙΙεό€εΕοτ ἱε, εποΙΙ7
1ΜΜΜ ποΕἱ ει' Ιο8πειΒγοΒΒ ΒοπάοιεέΒ 'ε πεἱπάοπ οι·άόΕέτ ά:
πέτἱτέεέε·ει ΜΜΜτ τω·πο πΙειΗ ίοΙνιΒγέιέε τόωτἱΕ ΕόεοΙοεεέΒόνό,
ει' πόΙΕίιΙ ειι::πΒειπ, πο” πο:π εἰ Βϋπ8ο8όει άἱ]ειΕΒό:, πεοΙΙγο:ε

|
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πιπΙε ει: ειΙειρἱτνέπγἱ ρόππέτιιΜει ΕοΙΙ Ιπωιάειτπἱι»!ε, €αιΙειιιιοΙΙγ
Μει οιιΒοάωτυέΕ, πιο|Ιγ πιοΙΙατ Βἱἱιέω (ΐενέχεικ·ἱω) αΜΒΜ,: π'
ειόιωἱπι τοπεΙοΙ: όνοιεΗιπεἱ νέΒήεοΕτά (ΪπΘέΒέει ω·άότόει6Μ·ο)
ειοτΜειτἱΕ, ιπέεΙΙγοΙκ::όΙ ωεοππΙπιπ ὅ ει, ]οΒΒέζηοΕπει!έ Με Μειο
Ιόοι·ο.ειϋΙιεόΒοε ίέτ ειοΙ8έΙτιππ!,'ε ιπἱυάοωΜ:οΕΜ όΙ:οτἱΙΙ6τό,
πιἱπιΙ επ ιἱτειεέΒἱ όρἱτό8οΕΒιο2.ε!' ει!!ΕεόΒοε 6ΡϋΙωε νειΙό ΐ:ίτἱιι

@πεει ειάπἱ τοι·τοωἱΕ , ει' ΜΗ ει: :ιτοάιάΙόιπι ίϋΙ4Ιόπ ωΜΙωιό οΒγόΒ
όρἱτό ειοι·οΙ:ι·όΙ ἱε ΕάΙΙ όποπι,ιιιοΙΙγοΕποΕ @Μ: :οι9π!οειτόει ότυ
τόι·ἱττοτΙ!: πιοΒ ΜΗ.

·.

ΑπιΙπἱτ ει: ε:οπ ΒότΙόεἱ ίοΙτότοΙοΕ Μπα πιοετπιέτ ιιυἱεοά

ἱιΙωπ ΒότΒο·οιάοττ ΕϋπιΙπρἱτνέπγι ]εινειΕ ειαπ! όΙΙΙιτπειτοε οΙ!υπέ
τοιόιΙόεπει!: ΒϋΙοε νοΙτέτ, ιιιοΙΙγ έΙωΙ οι οΙὅΒ!ή ΕονόεΙ›Βό Εοά

νο:ό ειι]έτ ἱΒοιΒεπέεποΕ Ι:ει:πειτ νόΒότ ΕοΙΙοέτ πετοι, τοΙ]οειειότ
αθώοπ ιιιοΒΒιιοπγιτοττέΕ, ετιἱπτΒο,&lt;Π :ι: πΙειρΐ:νέιιγἱ 1όνοάοΒιιοΙ:
ιιιέΙτειΙ οΙΙγ ταοπιοεοπ υόνοΙιοάτοΕ, ΜοΒγ πιἱιιάοπ τοπ:ΙοΙωτό
εοἱΙσιοΕ τϋΕόΙοωεοπ οΙό8· τότοτ!1οτοττ, 'ε ει' άἱ]ῆιοτόεοΒ οΙὅΒΒἱ
ΜΒΜε ρόιιιΒοπἱ :ποπυγἱεόΒόΙ:το νιεεωνιτοτΒοττοΕ : ιπΙπάεμέΙπιΙ
ιιι πεπι ειοτιὅάόεἱ ροπτοΙωειΕ ΜειρήΙ ειιοΙΒνἱΙό υόιοτοΕ οΙΙγ Εο·
νόεεό ίόι·πιοΕ 6εε:ά ιιι οΕειω·ϋ ΒότΙόειιιόάοΕΕιιΙ , ΕινέΙτ Μ!»
οτοιέΒοε νειΒγ ειΙειρίτνέπγΕ ]εινειΕι·π πόινο , ΒοΒγ ἱ8·οιι ΗΜΜ
τοε νοΙυιι, Μει ει' 3ι!Π; ΒότΙόεἱ ιάόειοΕποΕ ίοΙγό όν!πονοιπΒοτ

κ

ΙΜ$ υειρ]έπ Ιοοιιάό ΒοέΙΙέεειΕοτ 3:0Ιε!Μ:1 τοτωυοε π:όάοεἱτέεοΙε
τότοτιυόποΕ, ει' πιἱ ει' Μι· ειοτἱπτ νπΙόεόΒΒιιΙ οΙ ἱε ΜΜΜε Μπιτἱ
Βιιτέτοιινει οΒγἱΕ Ιο8·ίοιιτοεειΒΒ ροτπτει, επ ιΒοπ ι·6νιά ΒότΙοτ

Μότο Μιοο, Μπιτ ει' ιιιοΙΙγποΙ: τ. ι. Οέ9%Ι Πω Ειτοι·]οειτόεο
Πέω ]εινειεΙειτ νοΙειει τόνο. Απ οΒπόΙοτ 'ε ωμιειτοΙέε ω!Ι ε:0Ι·

ΒέΙτειιοττ ίοΙ:ά!έΒοεοάοττ οΙνοΕποΕ, ει' ΙοΒυι»ΒοιοΙ›Β ΒότΙόεροπ
;οΙετόΙ, ει' 882άει8έΒἱ Ικό82ϋΙοτάΕτόΙ (ϊιπισΒιε ἱπετι·ιιοτι:ε), έρίι·
!πποΙκι·όΙ, 3ονἱ:έεο!:1·όΙ 'ΜΒ. ΕότυγίιΙοτοε!α ίοΙνι!έΒοεἱτέεέτ ε:οπ
όττοΙ:οιόε :ονόΒΒι τόεπόι·ο :ειττνόυ, Μ; οειιΕ έωΙέποεειπ που

1υοΒ88ὅιόάόε 1οΙοπτωεόΙ: Μ, ΒοΒγ π:ιοε ιιοιιι Έφε Βἱιωτό
ιπό!!, πιοΙΙγ ειιοτἱπιτ ει' ΒότιιέΕ 'ε ει'Ε6ΜΒεειτοε68 οΒγόΒ Μέτρω
!όεει!11:-ιΙε Βιιτοε!;έεει 5-ΕὶίόΙοΕόρέπ Β οειΕόι6Ιτσ·ιτἱΕ, ιἱΒγιιιἱιιι
μ' ί;έΙόνι Βόι·ποΕ οΙότο ΒοΜοτόεέ έΙωΙ, και οθγόνιποΕ ΙαότοΙο
νειΒγ Βα]οΒγοιτοτόεο (ΒοτεέΒΙόιέεπ) ιιιφΙΙσπτ, ει' ΒότΙό πιἱιιάοπ
νειΒγοιιέηειΕ ἱτέεΒιιυ ΙοΕϋτόεο ιιιοΙΙοα, ει' ΒότΙὅιπιἱπάοπ ροΙΒέ
γἱεοάοπ οι·επίΒΒειπ οΙΗΙωτι 6πιΒιιωΒπύ ΕἱγοτΒέτόεόπο!;,`ε ει' εει

θ!!

.ΙΜ ίι8·γόΒοπ Ι›ἱτόεΕοάΒειτέε ]οΒέπειΕ 1“οπ:ποι·πἱΙιει ιποΙΙο08, ει' Βόι·Ι6
ΜΙέΙτειτΙΉιτό &quot;-ι8·γοπέυειΕ Ιοίσ›8ΙειΙέειι ιυοΙΙοΙτ , νόμο ει' Ιεέι·Ιοτ
ΜΕ ει' ΙπέυΙὅ τονέεέι·ει ή] έτνοι·όετο Βοοεέτέεει ιιιοΙΙοπ 'ΜΒ.

ποπι ἱΒοπ ΙέτειΠ: ειΙΙπιΙπιειεπειΒ υττει, ΒοΒγ οΒγοποε ΙοΙΕίἱ όπω
:ποε όε τωγ τοεειέΙ ΙαΙΕόειἱτοττ, ει:ιοΙὅττ πο8γοπ οΙΒειογειΒοΙτ

]όεΜἱβ·οΕ ειέιιιέι·π Εοπόε ιπόττόΕΒοπ ειίψεόΒοε ἱρππόΕόΕΙ«εΙ
Βἱι·ό ΒότΙὅΙαπ υιειΒέΒοι όόοημεεου ; ει' ε:ιἱ ροάἱΒ Βο;&quot; νειΙόεέΒ

ζοι ει' ΙόΕοτιιιέπγπόΙσιοΕ 16 οιέΙπιτύ ειέυάόΙσι &quot;Μ, Μέι· οειιΕ
π: ἱιτειοΠτει έτνοτὅΕ ΕΜέτεἱεέΒόΙ ἱε ιιιο€ςτωειἱΕ. ΠοΒγ πιόΒ

οάάΨ· ωΙέΙΕοιαιΕ υόιυοΙΙγοΙ‹, ΜΕ ο' ίοΙτότοΙοΕ ΜειΝ, 'ε π: ειι·
οΙὅττἱ ]όνοιάοΙιιιοτ Ιιέτοιυειοτπι, Με πόβγειοττο ΙοΙίΠΙιειΙειάό
Βότόττ ΠΙγ ]όειέ,ςοΕειτ ΒἱΒόι·οΙτοΕ : οπ ο8·γίειΙόΙ όροππ: οΙΙγ
εοΙαἱιΒ Μει ΒιιιόέΙΕοάείε ειΙΒΗ &quot;ΙΙΙ ]όειιέΒοΕ εοΕΙαιΙ ]6νοάοΙ
ιιιοιΒιοτόΒΒ νοΙυἱτόΙ Εόιϋπεέ8·οεοπ οΙτοτ]οάτ νόΙοΙ:οάόεποΕ, επέε
ΙοΙόΙ ει' ἱὅΕοτιιιέιιγειόΕ ἱΒειεέΒειοτοΙοτέι·ὅΙ ειἱπτσ›ΙΙγ Ε6ιόυ
εό,&lt;ζοεοπ ιιτιιΙΙωάό ιιιοΒΒγὅπϋάόευιοΕ ΙοΙππο1τ τιιΙει]άουἱτυι,ιπιοΙΙγ
τόΙ οΙόίοτάιιΙοπάό οεοτοΕΒω ἱΒει:εέΒοε τοΗπτοτΒο·νότοΙτ, 'ε ει'
Ιιεέι·Ιὅτο Μ:νφ ΕοάνοπόΒΒ :πειργειτόεειτοτ ιιιόΙτέπ ΙοΙ:οτοΗ νέτιιἱ,
υιἱΜ ει' ιιιΠΙγοπ ει' ειοι·πόάέε οΙΙῇοειτό ΙππίιἱΒὅΙ ΜΜΜ Εόνα
Εοιυἱ; πιοΙΙγ νότοΕοιέε τϋΒΒ οΙὅίοι·άιιΙτ οεοτοΕΒοπ, Βέι· @Μ:
τϋΒΙιένι τέτ8·γειΙωτόεοΕ Μέυ, νειΙόεέΒΒιιΙ τϋΕόΙοτοεοπ Βο ἱε

ωΙ]οεοάοττ. Πο όροππ: ιιιιιτοτ]ει νπΙει:ποΙΙγ Μοτιόάόε ΙοΒπειΒγοΒΒ
Βγειι·Ιόεέ8·έτ, Ιω ειΒΒόΙ πιέτ ιιιειΒέΒόΙ ἱε ΒἱιοιιγοεειειΕ τοεειἱΕ
τοΙ]οεἱτΙιο:ΙοπεόΒο, 'ε Μ: 6υΙώπγ έΙτειΙ ΕοΙΙ ΙέΒγιττειτιιἱει, ει' πιἱ
ει: ΨειπέΒΒειΙ οΙΙοπΕοιἱΕ.Ιάο τιιττοιπιειΕ ΙώΙϋπ6εοπ ει, ΒότΙὅ έΙ
ΜΙ τοουάὅ , :πιόΒ ει' ΒότΙοτἱάόπ τιΠ ἱε ει' ΙϋΙ4ΙοοιιτιιεέΒτο πόινο
ΒέτιπάΙΙγ ΒειειποειονἱτέεοΕ, ιιιοΙΙγοΙεόττ 1υιἱππΙοπ ιποΒτότἱτόε οιότο
Εοιιιόυγ ειόΕΙωΙ ιιιειΒΙι-ιΒιιάτοτἱΕ ει' ΙιότΙϋτό.Ι , ει' ωἱιιοΒ Βι:οιιγο
εειπ οεειΕ ειι: Μει ιπιιΙΙιεπΙππ ΙεϋτοΙΕοιοτο, ΙιοΒγιιιἱ1ιάοππἱΕΒότΙ6

@Μ: οΙΙγ ]εινἱτέεοΒτει ίοΒ ειιοτἱΙΕο:ιιἱ, πυοΙΙγοΙ:ιιοΕ @Μ: ὅ @Πο
άίιΙ, ποιο ροιΠΒ ει' Β€τΙοττ]όειέΒ, ίοΒ]ει Ιιε:ειπέτ νουυἱ , ει' “ιἱ
ο' ]όειέΒοΙωτ ρ. ο. 1υττέε·, ΙόΙιφτ·, ΙαοιοτιιεινοτόεποΕ 'ε τόμιτοι·
ιποεπόευοΕ ι·οιπόυγεόΒότιΙΙ 6τόΕτο ιιιοΒίοεπτ]ει. ΜἱιιόΙ ότωΒιιο
εοΒΙ: ΜΜΜ τοΒέτ ει' Βόι·Ιὅ, ειιιππἱΙ τοΙ]οεοΒΒ Ιοεπ ει' ]όειέΒ Ιά
ειἱνέειι όε οΙοι·ότΙοπἱτέεο, 'ε Μ)! έΙΙειροτΜιπ ίοΒ]ει ό Με πτω

]εππΙε Μέι· οεειΕ τϋΒΒοτιΒότόεο::ιἱειτΙἱ ΒοωειιΙΒόΙ Β: έκιάυι,ιποΙΙγ
όΙτπΙ οι Μ Βόι·ΙοτέΒόΙ Εἱίοη;οππ. Ιττ πιω πιειΒγοπ Εόιόιι ειο

δ!

ιιιοι·έοιι ΙοΒοιιιο τοριοε:ιειΒιἱ , ΒιιΒγ ιιιἱιιάοιι ΙώνοιΕοιό έτικετώ
Εοι· π' Μέι· ειἱιιιοιοιι οι·έιιγΒοιι ίοΒ οεϋΕΙποιιιιἱ,π' ιιιοΙΙγΒοιι οΙοιιι
ω ιι6νο:ποάοιτ, ΕινέΙτ Βιο π' ειϋνονόιιγοε όε Βοεειοε Εοι·ιιιέιιγ
ειόΙεἱ ίιΒγίοΙγειιιιοτ ιι. ιιιοΒΒοιιάοΙ]ιιΕ, ιιιοΙΙγ ιιιἱοιττ ίοιιτοεπ!;ιΒ
οεοωΕΒοιι , ΒοΙ π' Εοι·ιιιέιιγειόΕιιοΕ Με* ίοΙεόΒΒ ιιιοΒΒειτοΒιιει·
ιέει·ει νειο ειίιΕιό8κι, 'ε οιιιιέΙ!'οΒνει ι6ΒΒειόι·ϋε ειέιιινονὅἱ τέι·
ΒγπΙέεοΕ ίοι·άιιΙπιειΕ οΙό, π, ΙοΒιοΙεόΒΒ Βειτέι·οιοτοΕ ΒγπΙ:ι·οιι
οεπΙ«ι όνοΕ ιιιιιΙνει ότΙποιιιοΕ Μ, π' ιιιἱτ π' ΒότΙόιιοΕ, ΜΜΕ ρ. υ.
π' τωΒγ Με υειΒγ ειι.ίιιιιἱ ιιιοτΒέι ειέιιιέι·ει ΒιονοιιγόΒοιι ωοιιιΙὅ
όιιιιόεοΕ έΙτοΙ ΕοΙΙοιτ Βἱιιοεἱτοιιἱ, θ όνεε !ειότΙοιιάό· ιιιοΙΙοτι Ιο

ΒοτοιΙοιι νοΙτ οΙύέι·ιιἱἱ, 'ε οιιιιέΙίοΒνει ΕόιιγτοΙοιιιιτοτοιτ π' ειοι
ιόάέε ειονειι ειοι·ιιιτ ιιιοΒέτ ειιτει ΕοοιΕέιτοτιιἱ, ΒοΒγ ]όνεέΒιο
Βγέι ι·οιιιόιιγιόΒο Μειττ ΒγοιειιιιιιιΕέεεέΒΒπΙ ιοτήεινἱτέεπιτιιιιιι
Με ιιιοΒτόι·ιτόε ιιέΙΙιίιΙ ΙοΒγοιι ΕέιιγτοΙοιι ιιτόά]έιιειΕ έτοιιΒοάιιι.
Πει οιιιιοΕ ειιοιι ιΒοιιἱε νπΙόειιιιίί Ε6νοιΕοιοτο Ιοιιιιο, ΒοΒγ ειπε
ΕοιΙνοιό ειΕοι·, ιιιε:ΙΙγΒοιι π' Ι‹ιόιιοΕιρἱτνέιιγἱ ]εινειΕ, ]όνοάοΙιιιο
ιΕιιοΕ ιιιιιιάοιι νέι·ειΕοιέετ ιιιοΒΒπΙειάοττ ειοροι·οάέεπ έΙτοΙ, ει:
ειάι%ι ΒόιΒο·οιιἱέει ριόΒιοτόωΙοΕΒόΙ ι·έειοείιΙτοΕ , οεειΕΒειιιιοτ
νόΒοι έπω, 'ε π' ΕειοειΒέιοϋ ]όειέΒοΕ ἱειιιότ οιὅΒΒἱ οιοΙ,ιόΙγ
Βοοπ6Ετο πΙέειέΙΕιιιέιιειΕ : ΕότεέΒ :πινίιΠ π' Βόι·Ιόεἱ τοιιάειοι·ιιο!ε
ιιιΙπ]άοιιἱτιιέΕ ειπ, π' ιιιἱ ιιιΙειιάοιιΕόρ οεπΕ ίοιιέΕ οΙι·οιιεΙοΙόεό
ΜΕ ΒιΒέ]ει , 'ε εοΕοιι @ωε ο' Εοάνοπό ειΙΙεειΒιιοι ειιτο Βειει
ιιέΙπιἱ, ΒοΒγ ειι ὅ Μιέτ ΒιοειιιοΕιιοΕ ιιιΕέΒΒ Εοάνοπό επ]έι ιΒειι

Βειτέε νιεειοΒοιέεέι είιι·ΒοεεόΕ. !)ο ιιιόΒ ο' Βέι· ιιοιιι ιΒοιι όι·
νοιιάοιοε ιορειειιοΙέεοΕ ειιιιι ΙοειιιοΕ ΒιιέΒιο ειι οιιιέΒΕοτιιιέιιγ
Β6ΙοεοεεόΒόπο ιιέινο,'ε οιόΒΒ·ιπόΒΒ οΙ ίο8·ιιοΕ ΕοιίιΙτοιιιἱ :Σι6
νοιιάόΒοΠ Βόι·Βο·οιάέεοΕιιέΙ ειιοιι ΜΜΕ, ιιιοΙΙγοΕ π' νεέι·ειτΙειι
ΒιοτοΙοιιιρειιοιιοε Βιοιιιοι·ιέΒει ιιιἱειττ, π' ειοι·ιόιΙόει ροιιτοΕ οΙεΙο
“ιτι ΕιάοΙ8·οιεἱεπΕοι·, ιιιό8· ιιι!ιέΒΒ 1ιοιάἱ8· ειι οΙεὅ έτοάέεΕοι·, ει'

ιιιόΒ ό] ιιιτόιοιτοΙ ιιοιιιἱἱειιιοι·οιοεεόΒ ιιιἱειττ, ΒοοοιέειΒιοττοΕ. .
Ηει π' ΕόιιοΙπρίτνεέιιγι ]εινει!ε ΒόττΙόοιιιόά]π, ιιιἱιιι οΒγοιΙοιι

ο&quot; εάεΙιΒ ΒειέιιΕΒοιι ιιοΒγοΒΒ ιιιόττόΙ:Βοιι “κι ο!!!έΙο ρι·όΒοιό·
ωΙ Εόι·ίιΙ οΒγ Ε!εειέ Βοιιειοεοιι Εόετοιιι: ειποέΙ ι·6νΜοΒΒοιι επιΙ
ΒοιοΙ‹ι π' ιιέΙιιιιΕ οΙὅίοι·άιιΙό τϋΒΒι Βόι·Ιόεἱ νιειοιιγοΕτόΙ , ιιιιιιόΙ
ι·ιτΕέΒοιι ίοι·άιἱΙ έιοΙεέΒειιι οΙό ιιέΒιιι!ι ιιιἱιιάοιάάιΒ π' πωΒγ ιό

ειέΒοΕ Βόι·Βο-ειάέεει. Α' ιιο”οΒΒ Βιι·ωΕοεοΕ, ΕινέΙτ π' !)ιιιιο
Ε6ιιιγόΙιοΕοιι , ιιι πΙέΒΒ ΙώιοΙοΒΒτόΙ ίοΙνιΙέ8οεἱτοιιάό ιιοΒέι

(Η

πόΒοΕ υωττ , ιιιοΙΙγοΕ ιπἱΙιιιιΕ ει, ΙπέτΙόει τοπάε:οι·ποΕ πτ]εΙπππ
έΙΙ:πιπΕ, 87πΕι·ππ ἱΒοπ τοτ]οάοΙ:ποε ΒἱττοΕπἱΕΒππ π' ευ]έΙ ἱμπ
Βειτέετ ειοιπόΙγἱ νιειοπγπἱΕπο: Εόροετ ΕἱεοΒΒ·ππΒγοΒΒ εἱΕοττοΙ
ιιιοΒωττοττέΕ; οεπΕ ΓοΙεό-Μπωοτοτο:έΒΒειπ ΙοιωΕ ωπΕοι·ἱΒ
ΜΕ π' ΙοΒιἱ]πΒΒ ΜόΕΒοπ ει' ΒότΒοειιιέεοΕ, π' ιππ ππΒγοΒΒ τό·
ε:ἱπι π: ἱ:πιοΠππ Βόι·ΙὅΕ πγοτόειΕοάόεἱ ποΙΙο:πόποΕ τπΙπ]άο·
πἱτπωπἱ , ΗΕποΕ-τοτοιπω ιΒότοϊοἱΕ, π' ΒηΕοπτΙὅ,νειΒγ οΙὅΒΜ

ι6ΒΒπδάτο τιιιΜτΙειπ τἱειτ]οἱΕ οεπΙέειπΒα ΜΙοίέι·ειάτ, :·ει8·γ Ενει
Ηοπἱ νιειοπγπἱΕΒππ πΙέειέΙΙππ Ι6ΙάΒἱι·τοΕοεπΕ οΙὅττ εοΕΕ=-Ι
ἑᾶΙοεΒοτὅΒΒοΕποΕ ιέω:σ›ιωΕ , ιπἱπτεπιπ ποΒγ ει:οΕππΕ οΙΙάπτ ΙΠ
Ιππἱ τιιάτπΕ νοΙππ. ΝοΙιπ Μέι· π' Βόι·ΙόεοΕ ἱεππιΙέΒππ ἱΒι-ιπ Β
ΠειΕι·ππ :ποΒΒἱ:σ›πγἱήέΕ π:οπ ε:οιποι·ιἱ τπρπειτπΜετ , ι10σω
άΙωΙοΕ ΙοΙ]οΒΒ ΒέΒτπτοττ ]όε:έω6νοποΙοτπ εαπ π' 3οΒΒέΒφοΕ
]όΙότόι·ο, εαπ ιππΒοΕππΕ ει' ,ϊόε:έΒοΕππΕ ]εινἱτέε:ίτει, π: όρίι
ΜΜΕ, οτάόΕ ·'ετΒ. ίαππιττέεέτπ Εοάνο:όΙόΒ ποπι ΜΜΜ : εΜε
ίειΙὅΙ ει:τ εοπι “Ψπιπ&quot;υἱ, ποΒγ π: οΙΙοπΕο:όι·ο ἱε νειπππΕ Η
νόπιΙΕόροπ ρόΙάέΕ, 'ε Μ, πόιποΙΙγιιιιιπΕεἱε έε ειοιποε ΒότΙὅΕ,
ΜΒγ 'ε ει: οΙὅΒΒἱ ]όειέΒ ]6νοάοΙιιιοι εοΕΕειΙ ::ιοΒΙιπΙπάάό Βόι·
ροπτοε Β:οτόεο':ποΙΙοττ, π' πόΙΕίΠ, ποΒγ οΒγόΒἱτέπτ ει: οάάἱΒἱ

Βιι:άπεέ8·ἱ εοΒΙοπιππἱπτόΙ :ωοιποεοπ οΙτόποΕ νοΙππ', ΒότΙοτ ]ό
ειέΒπἱΕπτ π' ΒοΙό]οΕ ίοι·άἱτοπ 4:όΕορόπ:, 'ε ρέΙἱπΕειίὅ:όε,ιππι·

πειΒΒι:Ιπιέε 'απ. έΙτπΙ ει: οΙόΙ3ΙππόΙ @ΒΙι ΕπτΒπ πο:τέΕ, π'ιπΠ:οπ
ὅΕοτ :πέι·πόΕπΙτ όΙοτειίιΕεόΒοἱΕ πιΕπι·έΕοε ΕἱοΙόΒπόπο, 'ε π'νο

ΙόΕ ειϋΙοππτ πἄοτόε:Εειάόεἱ ει6ΙΙοιπ έΙτειΙ πονοΙτ ΕόπιιγιἴεόΒ.ἱε
ιοΒἱτοττο, ωΒγ ει'·ίϋΙά Βο:άέΙΕοάέεΒππ νπΙΙοττ ιπἱπιἱοπ νοειτο
εόΒοτ, ]όΙ ειέ:πἱτο&quot;, 'ε ει' ΙιἱΙεοτεοεπἱΕπτ οΙοΗὅΙ Ι'ο8νει ΙοΙΕοεἱ
»εττ οερτἱτ άο οοι·ρε ιποΙΙοττ :Μπ:Ιοπ νιειοπγοΕ τοΙ]οε ἱειιιοτοτό

νοΙ νό8·τοΒπ]:οττ ΕοτοεΕοάόἐἱ νέΙΙΑΙΜοΕ έΙωΙ ε:οτοποεόεοπ Η
ρότοΙ]ειππΕ, 'ε οΙΙγ Ε6τπγϋΙοωΕΒόΙ, ιποΙΙγοΕ πόπωΙΙγ ΒιττοΕοε
πειΕ ]ό Μι·έτ οΙππποττόΕ νοΙππ, ιπό8· Βπειποτ ἱε Βιἱ::ππειΕπ'πόΙγ
ΕίιΙ, ΙιοΒγ οΙΙγπε νπΙππιἱτ ειοιιιόΕτο νοΙπἱ ΙοΒιοτπο, π' ιπἱΕπ'

Ε6:ϋπεέΒοε Βόπωω (απ ΒγπΕτππ1οι·ΙιοΙἱΕ.

·

'

ΕΒγόΒἱι·έπτ πω ο' Ι:όι·ΙόεοΕ ίοΙτόΙοΙοἱ τοπάοιοπ π: όεἱΒέ
τοιππγοιπέεπε Βπ:πόΙΕοάάέε πΙειρ]εἱιι ίοΙϋΙ πααπ οιποΙΕοάποΕ , 'Ε
οεειΕ π: οΒγόπἱ νιειοπγοΕ ΕἱΠϋπίόΙοεέΒόΒο: Εόροετ ΥππππΕ
επΕΠέΙοΕόρ ·ιιιόποεἱτνπ, ήΒγ ποΒγ ίοΙὅΙὅΕ εοπιιιιἱ ιππώάΒγ:όετο

ιιπέΙτό οπιΙἱΙόετο παοπι ιπέτπά : ιπόΒιε πποΒίοΒ:›Ε ο' πωπω: πο·
δ

θθ
α.

ίο-ῇοιόεπίιι-οιιιΙἱιοπἱ πΒγ παπΕ Εονόεεοι οιοΙόττ τπάτοιπι:π απατ
πωπω ειοι·πόάόετ, ιπποιΙγ παπἱ”· όν Μττ οΒγ ΜΜΜ; πιωτ

Εϋιαπέπ ίοΙινὅ ΜΒγ ΒἱτιοΕτιιπόινο , οι” ΙΈθεε$ειε πιπ:έεοΕ 'ε
όΙαιωιι ΙπρπεππΙέεοΕ έιιπι ΕἱιπιἱνοΙτ ΒιττοΕοε, όΞ οΒγ πιππἱΕέε
ωπαόε πωπω :παοι @Μει Μπι εοΕόνοε πωιπι6ιε 'ε ιΒοπ
οΕειω·π ίοΙτόιοιοΙΕ πΙπττ παπά π' Εα ΜΙ Μειπέτ:π Β6ττοωιτ, 'ε

πππγινπΠποάνωόππΒ ειΕοι·τ ἱΒόι·, :ππἱπιποΒγ πι πιω ΙοΒειοτοπ
οεέεοΒΒ Βέα νἱειοπγοΙΕ Εόιτ όΙὅ , πἱνεπέοιέποι ποι3οε οι·όόι·ωτ
ιοΙ 'ε ειω·οταιοΙ Βιι·ό παπι, πι Μπ8·οπ ιιῇοποιοιέΒοτ Μέι· ειιο
ιοποεόεοπ ιιι6ιι6ιω, 'ε π] πειιέ]ει πγοΙνότ έε όΙΙοι:πόά]έπ Μέι
εει]έτήένέ ωιω. Απ ό ειπΙναπεό8·όπποΕ Ε6ειϋπόιπ έπ πι' Ιοἔπαιο
ιοΒΒ Βόι·Ιόει πέηΠειιιπτ ιΒάπ ειάΙ·άυεεόεάυ ιποΒίο]τό ΕόναΕΕοπό
πέι·οι:π ροπτ :πέεοΙπτέι , :πποιΙγοι:ΒϋΙ ο8·75ιοι·επιἱπά πιω οΒόει
πωπω ειω·πόάόε οΕειω·ϋ ειοΙΙΙαπότ ἱε ππιοΒιτεΗπαπι, πωπωυ
ιπἱπάοπ πΕέι·ιπιπτ τέιππάππάό οΒγοπποτΙοπεόΒοΕτο πόινο, παπι

ιι8·]·ιππ ω·όπωπΙοι:π:ππἱ όΙἱιωεπ ςωιιΙ:οΒι πτ, νἱιι πειπι) ::6ιωιι::
Μ, ππιπαπ νέΙπεποπ ΒἱτόεέΒ πονοπαἱΕ Η :πἱπιἱοπ ιονέωπι
ιόι·νόπγιιοιόε πόιΕίιι , ιποΙΙγΒο :ππἱπάοπΗ: ΠΠ ποΒγ “μποτ νεέιπειτ,
ΜΕ ππτέπ :ππΒοΙε Ιώι6Η ει' Ιι:ππιππάΠι νέ!πεπέαι πιω πιπΒ

οΒγοιιιοΙΕ. ι
.
.
,,Απ π] όρἱτόεοΕτο πέπιαε: Μἱπτπο8γ πι άιοπ ]ό
ειέΒοΜποι ιπόΒ πιιΒγοπ ειίιιιεόΒοε ΒπΜπαἱω όρίΠαα:το ΕΜΗ
ΒοΙὅΙ 80,000 ρ.ίοι·ἱπτπγἱ ΕὅΙππόΒ ΗνέπιπτἱΕ : π'Βόπιό πιπΙ,ι ίοΒ

μΕ πι πιοΙΕι·πι νπΙόεέ8·ΒπΙ ειιίιΕιοόΒοε πω:τ οιόΙΙοΒοιπἱἱ, 'ε ειπόΙ

εαιιιπιἱ Εειιππιοτ παπ Εἱνεέππἱ λιππΒιι πι' ε:π:πιπει πιοπἱΙ1:ππ παπι
ει' Ιιότόε νόΒ:όάποΙι:οι· οΒόειαι ιπάΒ ΜΒ τόιἱτοιπι. Πιι ει' Βόι·Ιό
ιιτειΕ ππειππ π' ίοπιαιΒι όττόΕαι Μπι ιπέΒ πω› όρίΠαοΕα Μ·
νέπππ : ατά ει' Βόι·Βαπάό ιιι·τόΙ Εοιι οπΒοποιιπα ιιότπἱ6Ιπ.Μἱπά
οιοπ όριτόεοΕπο πόινο π' παπι πιειΕ π: όριπόετοι·ναπα έε ιόπ
εέΒναόεαπα ει,ΒότΒαιόό Μπαε οΙδα: άΙιια ποαέΕ τοι·]οεπτοππΙ,
'ε πει οι π Β9ο πυ ι ο π όριιόεοΕα ΕπνοεαεΒ ΕϋΙτπόΒΒα :πποΒ
ιιιάπέ ιααΕπΙἱ, υαπ ει' ε.2πιπέΒα ρέπιτ οιτει πιόΙοΒοιπἱ; ιἱο, πει
ὅ πόΒγ ω πιπιτ Η παπι πγΠπτΕοιιειήπ , πΙ:ιιι·]πι ο' οπ παπἱ ,

&quot;ιΒγ πγΠπτἱΕοιιέεπ ιιτέπ πι (πωπω οι παπι Εοισἱἱ όε-επι·όπγοπ
παπι ίοΙγιπτ]π , ειιιΒιιάεέΒοΕΒππ. ΜΒ έΙΙππἱ π' παει ιιι·πΕπειΙ:,
ποΒγ ει: Μγ έριεέωΕοι ::6ΙωόΒ νοτόεοἱιστ Μοτἱπτ νόΒι·οππή1επ::,
'π ι·αἱ]οΙΕ ιοοπάὅ Β6Ιτοι€ΒοἱΕοτ π'ειιοι·πιόιζόει όνοΙα οιωΙιοΙππω
·Κὶ

(Η
π

ε:αἱιιιιιεέΚ ΕΒγέωτεἱιιτ ει' Βόι·ΙόΕ ωτιοιΒιιΕ ιιιἱιιάοιι όρίιιοιοΙΕοτ
πιώ ΕόΙτιοόΒόΕόυ Βἱιτοείτιιτιιἱ.
Α' εποι·ΙΜοττέτ (ΒοΠ ΙοιοΜέι·) όΜιάέωίτει όε
ν ι Με ι ο ν ό τ ο Ιό ι· ο Με! ιι ν ο. Α' ΒότΒο·ιιάό έτοιιιιοά ει' Βόι·ΙόιιοΕ
νοτόοι·ο ιιιἱιιτ ειἱιιτόιι τοΕειι·ιιιέιιγιιιιΕ έε ]έι·ειιιάόεέΒιιιιΕ (Πορα
:ιιτ) οΒόειοιι ιι']όνὅ ιιτειτέειΒ π'.ιιιοιιιιγἱ ειίιΜόΒοειιεΕ ίοΒ τιιιέΙ·
ιιιιιιἱ ιιιἱιιάοπ ΒπιΒοπιι· όε τιιΙεειτιιιέιιγ·ποιιιοΕΒόΙ, ει' ιιιἱ ποιό πω,
ιιιἱπάοιι ΗΒιοτόε ιιόΙΕϋΙ, σΙο ό ἱε ει' ΜΜΜ νέΒφόάτοΙροι· ιιΒ·γειπ
οιοπ ιιιοιιιιγιοιέΒι'ίτ έε ιιιἱιιόειέΒι'ίτ ίοΒ νιεειειΒιιριιἱ ίιππέε ΜΜΜ.
Πει ει' @Μιὰ νιειοπι:ιάέειιΙεοτ :ι' Μτω έε ε:ειΒιιει ιιιοιιιιγἱεόΒ
τόΜιι·ο ίιτιιο : ο' ι6ΒΒεόΒ ει' ιιιἱιιὅ;ό8·Βοι 'ε ΕοΙΙὅΙο8· Ειιιιάοιτ

ΒοΙγΒοΠ.έι·έΒοι Εόράετ ιιιοΒ·ίο8· τόι·ἱτοτιιἱ. Μἱιιάοπ οΒιτόΒ έτ
νοοιιάό..'έ ειό.ιιιιάό ΙοΙοττἔι·ι ποτοιε νειΒγ Ι‹6Ιοε6ιι6ε οΒγοιΕοάόε,
νειΒγ βέψω ιιιἱιιά Μτ ίόΙτόΙ οΒγοιὅ ειΕιιι·ειιωΙ νέΙειειιοπ ευεΒ
οεΕοτοιτ Βοπέόι·ιόΕ έΙτιιΙ ιιιεΒίοΒιιιιΕ ΒοοεϋΙωτιιἱἱ, 'ε ει' Βοοει'ί
ειοτἱἱιιτ ει' Βόι·ΙὅτόΙ ειι έτνεέτοΕοι· οΙίοΒειότειτιιἱ.

- πιω ότιιάέετ ΠΙοτό ροιιτ ἱΒγ ε:όΙ : ΜἱιιτΒο8·]
π' ιιιιιοΕυειΕ , Μνένο ει' ροριιιΙοι· ιιγέ-ιιιτ, άειτειΒιέτόΙ5 ρ.ίοι·ἱιιτ,
Έ ει' Βέι·έιιγοΕιιειΕ άπτειΒιέτό[ 1 Πι 40 Μ. Εόιόμἱι·οιι έτνότοΙέ

ει' πιόΒγ ιιτοΙεό ω Εδιόρ ἔγειρ]ιέ έι·οιι ιιΙειρειἱΕ, ιιιοΙΙγ εΜπέ
]έτόΙ 9!) ρΙοιἱιιτἱιιιιι νοΙτ ιιιοΒέΙΙειρἱτνει όε ίοΙειιέιιιἱτνει : ΕὅτοΙοιἱ
ιιιιιΒέτ ει' Βόι·Βοειάό πι· , ΒοΒγ ει' @Μπι επιι·ώάεέε οΙιοΙτοΕοι·, ει:
Μάιο:· ιιιοΒΙονὅ ιιιΙιιιγέ]επ ιι€ςγειιι ποπ οπἱυγ κω·ιω, τ. ι. ει'
ιιόΒγόνι Εόιόρ Βγειιιιιἱέι·Βοι Εόροετ, ιιιοΙΙγοιι ει' ΒοιιΒιιιι ΚΜ Βο

νεΠτειιέε:ἱιιειΕ.ΕἱοΙόΒἱτό ιιιόάοιι Βο ΜΗΙ Βἱιοιι)άττεπιιἱ, επἱιιιιτνει,
οΒόειοιι έτνοειἱ, 'ε ει' ]όειέΒ0Ε νπεειεινόιοΙοΕοι· ΕόειρόυιΒοπι
ιιιοΒτότἱτἱ, ρόΙά:ἱιιΙ Μι Βγειριιι έτει (Πνέπ ει' ροριιιἱΙοι· ιηέ]ιιτ,

ιιιοΙΙγ ΕίιΠόιι6εοιι σΜετὰ οἱ , 'ε ιιοιιι β· π'. ΜέιιιἱτέεΒει) ει' ι όΒ&amp;
ιιτοΙεό εωοτι6άόει όνΒοιι ΕόιόρεπἱιιιιιιιιΙ @Ο ρ.ιοι·ιιιτ Νουε, σιΕ
Ιεοι· οΒγ ]υ]ι νέΙτοιέΒιι θ ίπ 40 Μ. τοιιιιο; Μι ΙιωΠΒ ει' @Μωή

έι· θ0 ίπ νοΒιει, Μάιοτ οιιιοι @Μ: 3 ίι·τ·20 Μ. ωιιιιο.ΗειεοιιΙό

πιόάοιι ίοΕ ει' Βέι·έιιγοΕ έτει ἱε Βιέιιιιττειιιιἱ. ΠοΒγ ροάιΒ ει' Βόι·Βο
.ειάό πι· ιι: ιιτοΙεό ένΒοπι· ιιιοΒΒγὅπόάἱιοεεόΕ ιι'ίοΙὅΙ, ΒοΒγ ει' υγέ-ι

Βοοεο οΙιιάέε έΙαιΙ ιι[έΒΒ ιιοπι ε:έΙΙἱτιειιιΕ : ]οΒιι Μ&quot; ειπ (Πιό
_ιιιηιμιΙ π: έτειάέε οΙὅΗ έτνιεεΒέΒιἱ, 'ε Ιιει τοτειοιιά, πιοΒιοΙοΙιοτ

ιιι , ιιιοΙΙγ Μό ιιτέιι οειι!ε 6ΙΙ3, 1ιιΒοΕιιτ ΙοΒΣοιι ειιιΒιιά οΙωἱιιι, ει'
ιιιοΙΙγοΕ ιιιιιιτ ρ. ο. ει' ε6Ιο]ιοεοΕ, ει' ιιιοΒιιιειτοάοπάόΕπιιΕ ιώ
-
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σε

'

ιέρ ότι ἱπΙΕιίΒΒ πόνπιΠΕ ιπἱπτ οε6ΕιεαπιιΕ. Πει ει' παπι Μό ο'

Βἱιτοείττέεέ:π αιπΒάάαἔτ .βαίνπΙ έιπἱ άιιππἱπειψι : πΙΕΕοι· ει' ]6
ειέΒοΙΕ άτιιάέαιΕοι· ιποΒιάνό πγεϋπτ ππιἱπάαπ ιονεέΒΒι πΙιάπναέε
πόιΕίιι π' ιοπΕιιαΐι ιιτεἴπγιπΒοε έποπ Ειιιιαπι τππιοιιΕ.&quot;
. παπι ο' Εαινάπό Βόι·Βαιάέε ιπόά πέιππἱΕ ιπιπέιάιὅι:Β 'ε

ΒγπΕοιί πιέπιέοι·π ιπΙιέιπει; νπ]ιιιι οι πω ιπιἱπάοπποΕ άιάιτ επΙΕ
ιοια έι ΒπιάιιΒ ιρππτό”ΕέΕΕοΙ ιποΒέΙάΙοτι ΕίΠι6Ιάι :πποια Βωπι
ι:οιιέπΙΕ νοπιάιτπιπέποΕ, ιιο8·γ :πἱπά επ]έτ ο:·ά]6ΕΕάΙ, :πἱπά
ρόιάιιοι πειτέει έιιιιΙ, πιάια ΒιιιάπαἱΒππἱΕππΙΕ , π' Εόι μια
ΙοΒάτὅεάΒΒ πιππιέποΕ $πνἱτέεέππ άἱοεέπάιάεάπ ιιπιπέποι:.

«σ. ε.
.
Μἱιιτείπ αιάἱΒ ιπο8τπιιτπι:πιοτι , υπω· ιιπειποΙΕ όε ιεέ:·οΙΕ
Ι1ειι·οιοΙπιιΕ Ε6:ωιππΒ ει' Βόι·Ιόει ι·οπάΙειω· ιιιοΙΙαι όε οΙΙΙαιά, 'ε
ιιιἱπὅ ιπἱπά Εαινάιὅ :ππΙπά έι·τππΙιππε ΕόνάιΕοιιιιέπγαιιιυιτιιιΕοι
ιιΕ ο' ι·άπάΙειάι· οΙΕειω·ίι :αιΒγ -ιοπέΕ ΒγειΕοι·Ιπτι πιΕειιιπιπιέεέ·

ποΕ έτιιιέΙιππ ει' ιποιοἱ Βοειάππόο;τει, 'ε ΕίιΠϋπ6εοπ π' νάΙο ίοΒ
ιιιιΕοιό πόροειιέΙΙγοΙΕ έιιπροήέι·ιι πέινά ειοπ ::ίιιϋππἱΒ6ιό πόροΙΕ

πάι , πιοΙΙγάΕ πιτ αιιιιΒ πιειΒοΙΕ Εόιιέ ιό:Εόραι ΒονΜέΕ : έΒγ
ἱιἱειαπι, έττόι·ΙιάτοΙΕ πιοιι οινα: ιιιοΒέιιειριτέεέι·π , ιιιοΙΙγάΕ πι
(πω :ποπάιιττειι:ΒόΙ οι·αιιιιέπγϋΙ ΕϋγοιΕάιποΕ.
ι
ι νάιέπιό ι6άιωι ιπιἱπειοπποΕ άιόττ πιοπ ἱΒπιοέΒοτ ΕοΙΙΙ οι
νοππἱ, ιποΙΙΙγ Μέι· οι απΒω·ι τοι·ιπόειαΒά όΙωιι ιιιΙιι]άΙοπ Μ8·γ
ΒόΙ πιιπτ ειιπτέπ επΕ ποιοε ιπρπειιπΙέεοΙΕΒόΙ ΕόνάιΕοιΠΕ: ποΒγ
π. ι. ιιππέι Βγίιπιπόιοε6ιὅ ιι Β ιάει νιιιιιιιπάιιγ Βέ ι·
ιέε ιιιἱπά ει' Εέτ ιέιω πέινε·, ιπιπέι ιπΕέιιι› Εὅιά

ΜΜΜ: π' Βέπιὅ έιιέειι π' ωμή άοποεέιιοι, 'ε ιπἱ·
πέι πιοιοεειΒΒιιπ όι.ωΙπω:Ιιπιπιπι άΒγΒά ινιιπ
ειὅνο ππιἱπά παω; 6Ε ιιπειπιι.

ι ιἱΒγέΙἱιιἱπέπτ π' :ππΙΠΙγαι άΒγειω·ι'ίποΕ όε π·ΠέΒοεπιιΕ Μπαε
άιοπ ιΒειιοέΒ οΙιό ιάι:ιπΙοττάι , ιέποπ οΙΙγ ποιιέι ειππειΕ ΠΙοπάό
ιάΕιπΙοιΒά &quot;απο 'ε ΒγπἱΕοιιπτἱ ΙόΙοειτόεά ιιΒγοε οεαοΙΕιιαι, ιιοι
ει' τότνέπγιιοιέεπιιΕ, πόράεεέΒποΕ, ιμιτππἱΕ, Εάι·άεΙΕαιόεποιο

οτειέΒοε ιπιινάιτιέΒ έΙΙειροτέπειΕ έτπΙιέΒιιπ, 'ε ΕίΠϋπϋπαι π' Βάιγ
ιιοΙι ιποια ΒπιάπεέΒππἱΕ νἱειοπγπΙπ ΕινίΠ , ιιιἱπάΙοποΕ ωττ ει'

ειω·πόάὅ Μιαε ιιαπόΙγἱ τπΙπ]άΙοπεέέπιτ 'ε οΒγόπι νιειοπγπἱι
μια τοΕἱπταΒο 'Μπα.
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Αιιιιι ίόοΙν ΕόνοτΕέιοωι Βγειιιέιι1, ιι:οιΙγοΙε Μέτ ιιιιιιιιΕ
εγειΕοι·Ιιιιἱ πΙΕιιΙπιιπ:πόεέΒοι Ι:όιοΙοΒΒ νωιο:ιιοΕ,ίοΙ ΙοΒοι νοιιιιι
ει' ΕόνοιΕοιό ΕόιόιιεόΒοε έΙΙίτέεο!ωτ.
ει) Α' ]όειέΒ ιιιΙπψΙοιιοεέιιειΕ,ιιιοιι ιιιοΒΒγόιόάόοιιόΙ ίοΒνει,
!ιοΒγ ει' ιιιοιοἱ ΒιιιάπεέΒἱ ἱμιι·, ιιιἱιιτ ειἱιιτόιι ει' ΠέΙ'θ!; 'ε Εο
ι·οεΕοάόε ειοι·οιιοεόε ίιιόεέι·ο ΕόνοτΙιοιπό τιιΙει]άοιιεέΒοΕει: ΕοΙΙ
οΒγοεἱΙοιιι : όι·τοΙιιια, 8γειΕοι·Ιππτἱ @εοιοια ει' !:ἱνειτ:ἱε ἱτέιιτἱ
εωι·οτοτιοΙ, τοτιιιέεωτἱ οιότ 'ε ιιιιιιιΕρἱεεέΒοτ, όε οΙοΒριιάὅ ρόιιι
οι·(Η , 'ε Μ ο' ΕεινέιιωτόεέΒοΙώόΙ νειΙειιιιοΙΙγἱΕ ΒιἱέιιγμἱΕ, Εα!
πωΐ ειΕοτι Μπι ιοιιιὸΙΒοιιιι, - οι ΠΙγ ΙΙ1ειΒέυέΙ τειΙέΙωτό Μέπ”
ο8·γ οΙΙγ εοΒόιΙ νέΙωειτόειι ΜαιΙ ΕοΙΙ ΕόρόιοΙπἱει, ΠιόΙ ΒἱεΔ,
Βο8γ ιιέΙιι ιιιιιιι ΗΙΙει]δ0:1εέΒ0ΙΩπ οΒγοείιΙνο ίοΙοΙτο, 'ε ΕιιιοΕ
ειιιιέΙ!οΒιο ει' ιιιιιΒει ΒἱποΕέτ, τοι·ιιιέΕο Βειε:ιιέΙέειι νόΒοιτ σΜει
ιΒόιἱ, ΒοΒγ πωπ: οΒγοείιΙι ΙιοιΙνοιό ΗνέιιτοιόεέΒοΕω ειπει

ΐοι·άἱτοει. ότ ωΒέτ ει' ιιιιιΒει ]όειιέΒέι·ιι Μινε», ιιιοΙΙγτόΙ :ισειω
ιιοΕι 8·οιιιΙπόΙΕίιΠ 'ε ει: οΙὅ66ιι τοιισΙοεοιι ίοΙίιΙΒειΙειάό ΞόνοάοΙ

ιιιοτ Βιιτοειτ, ΒοΙγιιιιώιένέ, ιιιέεοάἱΕ ιιιιιΒένέ (ειΙτοι οΒο) νέ
Ιπειήει, ΙάιιοΙι ΕοιοΙΙ:ιο εει]έτ ιΒιιιοἱ: τ Μ] ο ε ΒΗ ο ά ει Ι ο :π ιιι ειΙ
ε! ι υ ά] π.
.
Β) Μ!ιιιΒοΒγ ο'ειοι·ιιιτ ιιιἱιιάοιι ΒότΙόει ειοι·ιόάόειιοΕ Μ
ιοεΒιΙοιιι ιιιι'ίνόιιοΕ ΕοΙΙ Ιοιιιιἱο , ιιιοΙΙγιιοΕ ΕότόεοΕοι ειἱιιτοΙΙγ

ιοΕιιποτΒο ΕπΠΙ ΜΜΜ:ἱ ει' ΒότΙὅ όι·τοΒιιι, ω·ΕόΙοει, όε τοτιιιόέιοτἱ
.ξεΙοεεόΒοΙιιοΕ , ιιιιιιτ ρόιιιΒοΠ οι·ο:!όιιοΕ : εεττ: &quot;ΜΜΜ οοιιρέιι
ει' Βόι· ίοΙοιιιοΙόεόι Κοι:πΙ οΒγοιάίιΙι οιόΙιιΙ; ει' Βοιιιιιιιι πι' ΒότΙόεφΕ

έι·νοιόε ιιήέιι Εεϋιόεοι·οιιάοεοιι ΒοΙγτοΙοιιιιοΕ Ιέτειἱ!;, ιιιἱιιτΒοΒ7
ει' ΙοΒτ6ΒΒοτ ιΒέω ι·ιιΕέιι Εἱνέιιειτοε ΒόιΙὅ ἱε οΒγειοι·ειιιιιιά, Η
ιιοΕ ΙοΒτὅΒΒοι·ιΒόι·όεο ΒγειΕτειιι οειιΕ τέτΒγἱειιιοτοτΙοιιεόΒότ 'ε
ιιιΒιιωΒεέΒέτ ιιιιιιιεἱςῇει, άιΕϋΙοει.ιιιΙιιΒῇάοιιεέΒιιἱτ ροάἱ8· ιπ:ούΙ
ΕονόεΒΒό ΙοΒοτ Βοιιιιο τοΕἱιιτοιΒο νοιιιιἱ, ιιιἱνοΙ Μπεἱ:, Η :ι'
Ιειέιπιτρόιιπ Ιοτοειἱ 'ε ει' ι6Β!ή ΒιτοειτέερΕιιειΕ οΙοΒοι ωει, Μι
ΕίιΙόιιΒοιι ει' ω»ἱ ιιιοΒΕινέιιτειτό ιιιἱιι6εόΒοΕ Βοιιιιο ποπι Βιέιιγ
πιιιιιΕ , ει' Εόιέι·νοι·όεΒοιι ι·όεινότοΙΒόΙ !ε!ιέι·ιά ιιοιιι ειιιΒιιά, Έ
ιιτΙοει6ΒΒοι·ιΒόιόε ει' ΒότΙόετ ιιοΙό Βἱιτοεἱήει.
.
ο) Πει π'τιιΙει]άοιιοε ἱΙΙγ ΒιιοάιιΙιιιἱ ειοι·:όάόετ οΙΙγ οιιιΒοι·
τοΙ Με, Μτ ΕκόροειιοΕ ω&quot; ιιιΙει]άοιιει τοιοιιιοε τόειόιιοΕ ΒοΙγο=
ειιΒΒοιι Εέιιιιέιιγοιέεέτει , ιιιἱιπ ό ιιιιιΒιι τοΒιοιτο νοΙπιο, Ειτο έ!
οιιινἱΙίοΒνει , ιιιἱιπ ΒοΙγτιιττό1έτο, ει']οΒΒέΒιιι ίοΙοπι ίοΙεόεόεω

|
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έε ΒειτειΙΜειτ Η Βέττοπ τέτεΒέ:Βειήει : ΒοοεϋΙοτόπό οπιΒοι· Ιό
0ότο πιοΒοπυοΒειΙποεοεγιτέεέεΜε ΕοΙΙοπο τπποιυἱει, Ιιει ο' Μέγ

1ειττό]έτό! οεω: ίοΙ ἱε τοΒοτυό 3 Μ&quot; π: πιοΒπΙ:ίεό ίοΙτότοΙοΕα,
πιἱιιτ ρ. ο. π' ΒότΙόεΒόΙ όεΒει1ϊπΙΜυΙπΒ ΗνωΒοτόΜ,ειιέἱτυει,ιυοΙγ
ΙγοΕ εεπΕ Βέσπό ΒΜειΙπυιοτΙπποέ8· έΙτπΙ οιυΒπΙΙτοτνει , πισ-Έ οεπΕ π'

τιιΙπμοποε εειΒγοΒΒ ΒΜοεἱτέεέτο ειπε ειοΙΒέΒτοΙτ, ιιάπιιΜΒγ
οεπΕ οΜοεπτΐΕ ειι οΒγοεοεΙοΙΕῦ οπιΒεπτ ωγ ειοτιόάόεοΕ Εότέ
εόΙὅ!, ιιΙιΒ π' εαει οΙΙγ ΙόΙοΜειποτοωε ΙοΒίοΙ]οΒΒ Μοπ τοιιιέπγ
εέΒΒοἱ 'ε 0ΙΙγ επἱπάόΗππΙ έΙΙ τωἱ]οΕ, Με? π:οΕειτΙοΒοιεό πΙ
ΕειΙοπι:πποΙ Η]έτειει.
4
ΙΙειεοπΙόειυ εει]έτ Βειειεει οΙΙοπ οεοΙοεοάπόΙμ Μει εΔΗΜ ει'

ιυοΙΙοτι ἱε, Βο&quot; π'πιπΒε οεοΕόΙγοΒΒ ΒοΜειεέΒἱεπιοταότ 6πι, π'
ΒότΙ‹'Η Βει:ΦἱΙΕοάέεπ οΙἱυτόιόε:πόά]έτο ιιόινο ιιιο8·επειΒειεάό εκΒ
ειοτΝέεοΕ έΙτπΙ π' ]όειέ8· ειειΒειάοιτ Εοτ:ππέιιγ:έεέΒειπ ΒιέωΙΜ
'ε πυεΒοΕωΙέΙγοιπἱ ειΕοι·πέ, ΜΒγ ΒοΙγοεοΒΒ όιιΒεΙέτέεπ ειοτἱιιτ
οεοΙΙοΒοάΒοεεόΕ.

ά) Λ:ω ΒΜοάπΙοτε, πιοΙΙγ π'ιιιΙπ_ῇάοειοετ ειτι·ει Βειτέι·οιτο,

Β08·γ όμπι οπο π'Βόι·Ιὅτο Μπει π'ιυιοΒο τιιΙπ]άοπέτόΙ Β0ΜΙοε
Εοάέετ ιπιπΒέτόΙ ΗτοΕοειτἱ π' ΒότΙόιιοΕ οι·τει ίοΙε2ειΒειάἱτέεέτ,
ΒοΒγ ειοτ2όάόεότ :πέε νειΙπΗτο π' τιιΙπ]άοιιοεειειΕ νἱΙέΒοε οιι
ΒοάοΒυο ιπέΙΜΠ έτι·υΙιέ:Βειτοέ; ΜΒΜ· π:ειιυοΒειάπτἱΕ, ειΗεοι· π:
οΙεό Βόι·Ιὅ ιπἱυιάοτι τονέΒΒἱ Ε6τάΙοπτοτόε πΙόΙ ΜΙ Μει οΜοινει ,
Εἱνόνόπ π' :πὲεπγἱΒοπι ποτοΙέε ΕοεοεεόΒετ νέΙΙπΙτ νοΙιιει, 'ε ειπ
ή] Βόι·Ιὅ οΒόειοπ ειπ εΙὅΒΒιποΕ ΒιοΙγόΒο Μρ.
ο) Βοξ” οΒγτόεει·ὅΙ π'ΜΜό ωΙόπωτο οτόεοΒΒοπ ιποΞειΙπ
ρἱπειεεόΕ, πιέε τόειτὅΙ ροάἱ8· ὅ Μερα ΙοΒοεεοπ ει' Βόι·Ιοττ Ξό
ειέΒο: , :ποΙΙγπιοΙε π: οΙό1τἱ ΒειιάέΙΕοάέεέι τοπάοεοπ ιιοιιι ἱΒειι
ρόΙάέεειειΕ τοΒοτυἱ ίοΙ,τοττόεππ πεοωεινἱτπιἱ : ο' νόΒοττ π'Βόι·Με
ἱιειτέτἱάο]ότ!:οεειειΒΒτο ΜΗΙ ειοΒιιι, πιιἱνοΙ π'τομιεππΙέε τοειἱτ]ει,
ΜοΒγ π' Ηεονέεγἱτοττ ί6Ιάοτ ποπι Ι.οΒοτ οΒγειοι·ι Μέ” πέΒγέ

:έεεπΙ τοπρόΕοπογό τοιιειἱ, Βειποιο οΒγ οΕειοι·ίι ΒειιάπεέΒἱ πε:ά
ειοι· τ6ΒΒόνι ΙεόνοτΕοποτοε νόΒι·οΒει]τέεπ ΗνείπτοΗΕ οι·τει, ΒοΒγ
π' ί6Μ οτο]όειοΕ υόνοΙόεο πιοΙΙοττ $ιιτπΙ:ππο:ό ειτοτιίεοΕ οε:Ε6

:ϋΙτοεεοεοΕ.
·
·
ί) Ηο8·γ π' τιιΙπ]εΙοεοε εέε Βόι·Ιὅ ΕΜΗ ΙώΙοεϋε6ε ΒιιοάπΙ
&quot;ποπ ειΙπρέΙτ ΒειτέτεέΒοε νιειοιιγοΕποΕ όΒιο]τοττ τοττόεεέΒε Μ:
ωεΠειεεόΕ , 'ε π' !οΒοτόεόΒιΒ οΙΕοτίἱἩοεεόΕ, Μ;&quot; πιόε; π' Βόι·Ιόε
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νόμόάιοΕοι!ε Βοεειπε ροιΙοΕοάόεοΕ ει'Ιεότ!`έΙ νειΒγ 6ι·ϋΙ:ϋεοἱΕ
ΜΜΜ πο τέπιπι!μιππΙε : π' ΙοΒποΒοιο!:Β ροπτοΙ:ι·π, ιποΙΙγοΕ
πω νοιεοπ8·όεοΕι·ο ΙοΒΙώπιιγοΒΒοπ πγιι]ιΒπιππΙι ιιΙΕιιΒπιπ, ΙοΒ
πιι”οΒΒ οΙόνιεγέιέετ όε Βοπάοτ ΜεΙΙ ίοι·άἱιππΙ, ποΒγ πιοΕππΙι

ιπΙπόΙ οΒγειω·ίιΙ:Βό τότοτοΙο έΙ:πΙ, ει' Εότοε ιπειΒγοι·έ:πτοΕι·π
ιπἱπεἱοπ πΙΕπΙοπι οΙΒέττΙτιπεεόΕ, '5 οιοπ εκατο , πει οι τοΙ]οε

κόΒιιοΙ ΙοΒοιοτΙοιι Μττ &quot;Ηυυ, ο|όι·ο 6Β? νέΙιιειτοπ ΒιιόεέΒοτ
ΜοΙΙ ΕόιιποΒοΒγοιόεεοΙ νέΙειειτππἱ·, ιποΙΙγ ιπἱπάοιι ο!!ιέΙο Εότ
πόΒοε ροπτοΕιιτ ΙοΒι·6νισΙοΒΒ οιοπ Μπι οΙεό 'ε ιιτόεό Βιιόοιέ8·
οΙιτόϋοπ , 'ε οι έππΙ ιπἱπά ει' Εότ ΠεΙοτ π' πωπω!! ΕϋΙτεόΒοε έε
πωπω τϋτνόπγΕοπόετόΙ ιποΒιποπιοο!
Β) ΜἱπτποΒγ ει· τοτΒοε ε:οι·ει:Ή!όεοΕποΕ ποπ πιέι·ιιιιιΒέπ
ει' τοιιπόειωτἱ ]οΒοπ ιιΙειριιΙό επιΒέΙγει : πι» πι (Με, Μάο πι ίπ

οἱιιε, π' ΒέτΙόεἱ ειοι·ιόιΙόετοεε ιοΙ5οεοπ ιΙΠΕ : πππέΙΙ'οΒνει ο
!ιόΙοεϋπόε 1οΙ]οειτόεοΕποΕ ο!.Ιγ πγιΙνείπ, νιΙέΒοεππ, Βινω, 'ε.
ιπἱπάοπ ιιιοΙΙόΕιοΕἱπτοτ πόΙΕί!Ι Ειβήοινο, οΒγιπέειτέπτ οΙΙγ
ἱΒιιιεόΒοεππ Ιόπιέινο Μι Ιοππἱ6Ε,ΒοΒγ πιἱπάοπἱΕ !όΙι·ο πόινο
οΒγοπΙὅοπ πάπι!! ΙοΒγειπ π:οΕππΕ πάπέΙ ιονέΒΒ τιιι·ττέεπ, 'ε
ΒοΒγ π, ΙπέτΙοωΙό νό,εξε ίοΙό π' ΒόιΒοπάό, π' ΒόιΙὅποΕ ποπ Μι
ΙϋπΙ›οπ ἱιοιιἱε τοι·ιπόειοτοε ι6ιοΕνόεο οΙΙοιι, ΒοΒγ ιιιόεό Βπειοπ

νότοΙἱ όνοΙΒόΙ, Βέι· ει' ]όειιέΒ ΕἱεονέπγιτέεένειΙ ἱ! ΙοΒοτό Ιο;ἔππ
ΒγοΒΒ Βειεπποτ Βέ::0π, έροπ ιιΒγ Ιήποε!τνπ ΙοΒγοπ, νειΙειιπἱπΙΕ
π' ΒότΙὅ ΒιιοπγοεππΕ τιιι·τοιι , πο&quot; π' ]όειέ8· ειιίιπιοΙοπἱ ωεω
ειίι·π οΒόειοπ π' Ιοἔιιτόεό ριΙΙειπιπἱΒ οΒ7πι·έπτ πωπω Βοιιάοε·
Εοάέεει ιποΒΙοει ]πτπΒιιιιινει.

ω Πει π' ΒόιΙὅ οΙΙγ ειιοιοποεόε νοΙτ, Βο8·γ οΙΙγ τιιΙειιάο
ποει·ει ΜΗΙτ , Η Μγ ιΒιιιιοείΒοε, τοΙ]οε ΙπιοάπΙοιπ έΙτειΙ οιιΒέΙΙοιτ
οΙνοΕ πωπω , πι ό όι·τοΒποεεό8·όποΕ ,ε ἱμιιέπειΕ ΒειειιοππειΙ ειΙ

ΕειΒππιέοιέτπ οΙΙδι ε:όΙοε ιπο:ότ ιιγιτ, ιιιἱ!Ιγοτ ΜΗ τέι·επεέ8·ι
ΒοΙγωιοτο ΜιΙϋπΒοπ ποπι Μπττ νοΙπιι :ΙοΒο!εοιΙοπ ποθ· 6π' ποιε
ποΕ ο' Εοιάνοιόοιέτ επιπιοΙοπ ΒέΙόεειπ οΙ πο ἱειποι]ο, 'ε ειιέΙτοΙ
ΙόρόωΙπἱ πο τόι·οΕιοά]όΕ , ΒοΒγ ει' τιιΕι]άοποε @φις ιπἱπι ειπ
ποΕ ΒιοΙγτπι·τό]π, π' ΙοΒΒιιιΒόΙ›!1ειπ Μάιο όε οΙτιιΒπειππ, 'ε ιπἱιιά
ΜΗ, ιπἱπά 6ι·6Ε6εοιποΕ , ΕότοΙοεεόΒοἱιιοΕ π' ειοι·πὅάόε ποπήπἱ
ωτοε πιοΒτειι·ττέεέΒππ Βινω τοΙ]οειτόεο ίοιόΙ, οΙοΒοιιάό όνειτ
έι! νειΒγοπένειΙ]ότ έΙΙέε έΙτειΙ, 6πΕόπιχτ ει' ΙοειοΙ.ῇοεοΒΒ Μπσκι
πέετ π]έπΙ]π όε τόι·νόπγοεοπ ιπο8·οι·ὅεἱτιο.

π

ἱ) ΜιιιιΙιοΒγ ει' ιιιΙειιάΙοιιοε, όε ει' οοιιρέιι ιιειε:οιινονό ίο
ρειΒιιο , Μ6υ όι·άοΕοψ οΙΙγ Ηνέιιοιοε οΒγΒοοΙνοιάέεπ ιιιοΙΙοτι
ἱε, !όιιγοΒοεοιι ιιιἱιιάἱ8· ΕϋΙόιιΒό:ό ιιιοι·οιάΙ, ιιιινοΙ π' Βόι·Ιοιτ ]ό
επἱΒ ΙόιιγοΒο π: οΙΙεϋΒΒό , ειι ιιτόΒΒι ΙιοσΠΒ οιιιιοΙ‹ι οεπΕ Βιοειοιι
νότοΙότ Με , ει: ειι 8γϋιιι6Ιοεοϋ έε τοι·ιιιόΕοΙτ ει:.όρϋΙοτοΕ'ειΙι.

Βειειιιιέ!έεένπΙ ο8·γίιιτ π' ΒιοειοιιΒέτἱ ειοι·ιόδόε ἱάο]όἱΒ : ἱειιοιι
ειίιΕεόΒΕέρ ΙώνοιΕοιιΕ, ΜειΒγ ει:οιι ιοι·ιιοΕ έε ειοι·οιιοεόιΙοιι

οεοΙοΙΕ , ιιιοΙΙγοΕ ιιιειΒοΙώόΙ π' ]όειιέΒ ειιοιεοττ νιειιοιιγειἱΒόΙ ιιοιιι
ίοΙΙγιιειΕ, ιιιοΙ!γοΕ οιιιιέΙίοΒνει ει' ΒιοεπιιιΒόι·ι ειοτ:ὅάόε Μειω
Ιιιιι· ἱε εοιιι οΙὅι·ο Μάνει, εοιιι οΙόι·ο !έιιιει8όΕ ιιοιιι νοΙτειΕ, ει' ιιι
Ιπ]]άοιιοετ ω:οΕιιω νπΙοιιιἱιιτ ιιιέεΈοΙὅΙ π'ειέΙΙοιιιέυγοΕ(οειάιι
οἱιετοιι), νπΒγ οΒγόΒ ι-οπά1εωιι ειοι·οιιοεο·οεοιοΕ έε ]6νοάο
Ιοιιι·ειειροι·οάέεοΕ ἱε, ιιιοΙΙγοΕ εοιιι ιιιειΒει π, Βέι·Ιὅ ΜπιΙ ιιαιι
οε2ΕόιὅΙτοττοΕ, εοιιι π, ί6Ιά τοι·ίΠοτόιιοΕ ΒιοειιιέΙέεέΒόΙ, ιιιοΙΙγ
το π' Βόι·Ιὅ πιιιιιΕέεεέΒει τοιιάοεέιι ειοι·ίτνει νειο, ιιοιιι οτοάιιοΒ,
ε-ιιοιιι οιτ·, ιιοιιοιιι οεπΕ π' τιιΙπ]άοιιοετ ἱΙΙοτἱΕ. - Πει οιιι·έιιτ
οΙΙοιιΕε:όΙο8· ειοι·:ὅάιιόιιοΕ, 'ε π: έΙΙοιιάό ΒειειιιοΕ όε ρόιιιΒο
νόιοΙεΕ ἱε, ιιιοΙΙΙγοΕοι π' ειέτει:]όνοάοΙιιιοΕ πονο ειΙπιτ όττοιιἱ
επιΕιοΕ , 'ε ιιιοΙΙδιοΕι·ο ιιόινο π' Βόι·ΙιΉιιΙειμοιιΕόρ πω; π' ιιι
ΙπιάΙοιιοε Εόρότ νἱεοΠ , νεεςγ π' τόΒΙπνοιό, ιιιόε:όΒοιὅ ΒοΙγοΕ,
ΕόειέιιΒέιιγέΕ , 'ε ιιιέε π' ιιιοιιοι ΒειιάειεέΒΒπΙ ε:ίιΕεόΒοεοΒγΒο·ι
ΗιΒΒόεΒοτι ιιοιιι Ιονὅ ιμιτέθιειΕ ]6νοάοΙιιιο, π' τιιΙπιάοιιοε ιιειε
ΒγοΒΒ ΕόιιγοΒιιο νόΒοΗ ιι8·γοιιοεπΕ π' Βόι·ΙὅιιοΙΕ ειάειτιιέιιοΕ έΙε
τοΙ 2οι·ι·ο πόι:ο οΒέειοιι νΠέ8·οε , εοιιιιιιἱ ΕότεόΒιιοΕ ιιοΒ·οι ιιοιιι

ΙιειΒ7ό ειοι·πόάόει ροιιτοΙε ιιιιιΙΒιο8Ιειιι ειίιΕεόΒοεοΕ,
·

·

π. ε.

.

Επέιι οΙνοΕιιοΕ ειιοιι ο,&lt;Ποε ροιιτοΙει·ειι ειΙΒπΙιιιοιέειι,ιιιοΙγ=
@οΙιτω π' ιιοειοιιΒόή ειοι··ώάόε Ε6τόεοΕοι· , π' Βόι·ΙΙοτ έτιοτΜειιε
Ιωι· εε ίοΙγιοιέεπΕοι· ιιιἱιιτ ειἱιιτόιι οιιιιειΕ ιοΙΒοιιτέεπΕοι·, π' σΜε

ΜΒ ΙοΒιιιΕέιειΒ ΙϊιΒΒ, οΙ ίοΒ οε:Ιειιιιἱ ΜΕ ιιοΒιέιοόΒοτ, όε ΜΕ
ιιοιιιέΙγτ ίοΙνιἱέΒοεἱτοιιἱ, 'ε π' ιιοιέιιιώοιι ΕίΠ6ιι6ε τοΗιιιοτοτ
οτἀοιιιΙὅ ιιόιιιοΙΙγ νἱε:οιιγοΕι·όΙ ειόΙΙπιιάό νό8·οΙιιιόΙΕοόόεοΕιιοΕ
ἱε Βιιτοε νοιόι·ίοιιπΙιιΙ ειπΙΒέιιιἱ.

·

·

ΜἱιιάοιιοΕ οΙὅττ :οΒέτ ειπ ι;ΠοΕοι:ίιΕ Μίο]τοιιι,ιιιιι·ο ΕοΙΙ
ίόιοΜιιΙοττοΙ !έιιιιι π' ΒειειοιιΒέι·ι ειοι·:ὅάέε Εόω
ε ο Κ ιι τ,

-

.

,
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ΜἱπτἱιοΒγ πω* π' 3άἱΚΒΒοπ ιιιοωοΒγοιτοτο!Ι, Μέ” :ι'

Ι›έΙγειΕέι·άόε ιιιοΒ:&quot;ο]τόεόΒοπ, ιυοΙΙγ ίὅΕόΡοιι ΜειωειτοτειέΒπι
νοιιειτΕοιἱΕ, ιιιοΙΙγποΕ τότνόηΒο:έεπ ει' ΜειοπΒόι· :έι·Βγόι·ει
ε:όπο ιώΙϋπι6ε τοιιάειειΒέΙγοΕ ιιόΠάΠ ειίιΕ6ΙΙσΒάιΕ, οεεΠε ει'
ιιιοιιοἱ Βιιιςὶειεέ8ἱ 2οΗπτο“ετ ΕάΙΙ ίτΉκόροπ ΜπεΜι οΙόΙτ τειτΦειυἱ, 'ε
ΕόναΕοιόΙοΒ ει' ]οΒτωιἱ ίο]τοΒοτόε 'ε ει: ο' πίτΒγ ίοΙοτΗ ΜΜΜ

Β6πό τότνόπβιωέεοΕ “υΒΙπΙΒιπέειι τόειἱιπ ἱΒοπ ιιιοεειο νοιοτπο,
ι·όειἱιιτ ποιπ ἱΒοπι Ιοπιιο οπόΙειοι·ύ : οπιιόΙίοΒνπ οειιΕ ει' ΜΜΜ
Κέτω ροιιτοΙσιέΙ ίοΒπειΕ ει' τόι·νόπγ!ιοιιέεοΕ 'ε ιιηΩειτέιόἱΕ οΙ
τότό πόιο€οἱΕ ωΗπτοτΒο νότιπιιἱ; έτοΗἱΒειπ ροάἱ8· ΠιΒγω οΙόε
ειιοΕοτ, ΜΙ; ει' πιἱιιάοπ τότνόπγοε ΜιειουΒόή ι·οπάοΙοτοΕ ΗΜε
ΙοΒτοι·]οάοΒιιοεοΒΒοΕ τ..ι. ει' ροι·οει ΕόιϋπεέΒοε οτειἀΒτ6πόιιγοἱ
ίοΙζ5Ι, ΕόιοΙοΒΒι ίοΙνιιέΒοειτέΜ ΗνέπποΕ. ΒοπΒοτΙιέ δέιιάω·

εΜΑΗ ΒιιιόειεέΒἱ ἱεωοιοτέτο (Εειπά:νῇττΒεοΒιιί1Ποἱιωι (Μπαοτ
επτἱοιιε·Εοκἱοοπ) ΜιειοπΒόι· οιἱΗ:οΙγ εΠεπτ (Απ. ΡειοΒτ. 9.νν.),

Ηοιιεξοάτ πιοιοι ]όειιέΒοΕ ΒότΒο-πάέεέτει (νοι·μιοΒτιιιιΒ Μ:·
ΕπιπάΒΜομ Ηωιπιονοτ· , 1837), ιιιἱπιἱοιιοΙε ίοΙοπ ροάἱΒ ει' Κορρο
όε ΚΙοΒο Βιι:ιάειεέΒΙεΜιει (οοοοιιοπιἱο) 1εό τόπόΒοιι !ονὅ Εότ
ιητἱ1Ιοτφε.ΒἱτέΙό ιοΙνιΙόΒοεἱτέετο ιιωεἱτεμιιἱ, νειΙειτπἱιιτ ει: οι:ει
ττἱειἱ τόι·νόιιγΒοπόε Μο πιι·τοπό τουάοΙοτοἱτο πόπε δοΒορί Ιώ
νοιΙωπό :πιιπΕέ]έτει : ΠιπάΜι·τΒεοΒειΐτ ἱιι @υ άοιιτεοΒοπ Ρα»
νἱιιιοπ Με 6ε1οποἱοΒἱεοΒοπ Κοιεε:τεαιειτε Μάι Πιι·οι· Βοεο€ιῖἱ

@:ε:: νοι·ίειεειιιιΒ. 1840. 2 'ΓΙι.
Α' ΒειειοπΒότἱ ε:ω·πόάόειιοΕ τποΒέΒιπι ΗΜ ίοΒΙΜυἱει ΙοΒ
οΙεόΒοο ἱε ει' ΒότΒοειάοπάό ]όειέΒ ροπωε όε Μτέτοιοττ Μ]ο
ΜΜεότ , ΜΒΜ Ιοἱπἱεέτ πιιἱπιάοιι.ειΙΕοτό τόειοἱνοΙ όε ΜιεπιέΙει

τειἱνειΙ, 1πἱιιάειιο!σιο!ε νΠέΒοε ΗνόΙοΙόνοΙ εποέ:Βπ:ι, ει&quot;πιιοΙΙγο
Εοτ ει' τιιΙει]άοποε εΙΒΒει Μιέπι;ἱτει ιπιοΒτειττιιιιἱ, νειΒγ ιιιέε ι·οπάοΙ
ωτόεοΕτο ειεπιπἱ]όιιειΕ Ντ, σΜε ει' πιοΙΙγοΕοτ ήιέΒοεειυ πιοΒ @ΙΙ
πιονο:ιτιἱ έε οἱόειέιιιὶέιιιἱ, ηήυΠ:οΒγ ΕϋΙϋπΒου ΕότεόΒ οεοτόΒοπ
ει' Βγοιιιἱ η' ΒότΙὅ τπιοΙΙοττ ΜιτειοΙ, ει' πιἱτ ΙοΒτωπἱοεοωΒΒΈε
ο8·γ έωΙόποε ΜέτειάόΕ ,Ωω ιιιοΒΒεπότοιιοτωπ ΕΠο]οιπιἱ. Βέι·
εΒγόΒἱτέιι£ ει' ειιοτιόάόε ειΙειΕ]ότει πιόινο πιέΙππΕ εοπιπιἱ τόι·νό

:σ:α τοιιάειειΒέε ιιἱιιοε τόνο : ιιιβΒότόΙ όι·τπτόά&amp; πιιόΒἱε , ΒοΒγ
τωιάοεοπ Μαξι· :αιΒγ Μαΐ:· Με Βόι·ΙόεοΕπόΙ ιιιἱιιάιΒ ιποΒΗνέπτειτό
π' ειοι·ιόάόειιοΕ ἱτέεΒε·ι τότοΙο, 'ε Ι:οΒγ ειπο οεοτΒοπι , Μι οΒγἱΕ

να” ιιιἱιιά ει' Ιαέτ ειοι·ιόάό ΗΙ ΠΜ νεειΒγ οΙνυεπἱ ΜΙΒ τιιά:π:π,
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νπΒγ ει' ιιγοινοιτ, ιιιοΙΙγοιι ει' ειοτιόάόεἱ Ιονόι ΕόειἱΠτ, ιιοιιι όι·
τοιιό, ει' τόι·νόιιγοΙι ιιιφΒΙιἱτοἱοειιόεἱ τοιιάειειΒέεοΕ ιιιοΒιιιι·τειιιάόΕ.
Α' Βόι· ιιιοΒΒιιτέι·οιέεει ΕόιΕόροιι ιόι·τόιιΒσΜΕ, νει Βγ Βό ι·
Εἱει έιιιΜέε, οι ιιι ει'Βόι·Ιόε τέτΒγέΒόΙ π' ΜιιάέεοΕ
Ιονοιιέεει ιιτέιι ΙΩ]ϋνοιιάό Πειτει ]όνοι1οΙοιιιιιοΕ
έ' Με ι έ ιιιιτ έ ε ιι ειοι·ιιιτ , νει8γ Μγ ΜειέιιιΜἱε υόψει , 'ε «Μτ
έ τ ο Ι έ υ ο ε ΜΒόι·ΙόειιοΕ ειοΕτέΕ ιιονοιιιἱ; -τονέΒΒέ τόπόιι

ιιοιιιε ο' Βότάἱ]ίοΙοττἱ όι·τοΕοιόε ει' ειέιιάΙόΗοπ Βόι·Βο-πάέειιιιΕ
οιόι·ο ΕδιΒιι·ιπέ τότοΙΙο Μέυ νπω ε ιιιΒ ει ά Εέι Β όΙ ιιιιιΒέιιοε
οΒγάιΕοάόε ΜΒΜ , νειΒγ Ε 6 ι έ τ ν ο ι· ό ε ιι ή έ ιι ε, ΙοΒιὅΒΒοτ
ιΒότόνοΙΙ.
Α' ΒόιΙ-ιἱειέιιιἱιέειιιιΒ ιιι ει' ΕόνοιΕοιιιιόιιγο , ΒοΒγ ει' Βόι·

Βο·ειόό , Βιιοειιιι ει' ειέιιιιτέεπ ΒοΙΙγάε νοΙτέόι·τ ΕοιοεΕοάόε οΙΙάιι
νιιέΒοε όνέετ ιιοιιι ωει, ιιιἱιιά ει' ίοΙειέιιιΠοιτ τέτωειΕέι·τ ιιιόι·
τόΕοἱ!ι όε Βοοε·ειειΒέεειιΕ ειοι·ιιιτ, ιιιἱιιά οι οιοΕΒοι Εόροιτ Μ
ωεωιροπ ιόνοάοΒιιοΕότι -ῇότέΙΙειιιἱ τειιιοιἱΕ , 'ε ιιοΒγ ιιι ΜπΙέ
ιι0ειιιι οΙ6πάοιτ ]6νοάοΙοιιι·ΒονειιιέειιέΙ ο' ]ότέΙΙέε ιιοιιι &quot;ΗΜΙ
ιιιιιΕ οΙΙ. ΜοΙΙγιΕοι ΕοΙΙ]ιιιι ο' Μέι ιιιόά ΕόιίΠιιιοΒιιιι·τιιιιἱ, ειπι”
ΕίιΠόιιΒόιιΉι ιιι ιτόΙοτοΕ , π' ειοι·ιιιτ ει' εΜπιτ ο' τΜΒγ ΜάοΙΒοιόΙ
ει' Βόι·Βο·ιιάό πΒγ ροάιΒ ει' Βόψε Βειειιιέτ ιειττ]έΕ ἱιι!αἱΒΒ ειο
ιιιοΙΕ οΙὅττ. ΑιοΙε6ΒΒοΕ ιιοιιι ιιιιιέοεοΒιέΕ ει' ΕοιοεΕοάόεττ, Μι
ει' ιιιοΙΙγ ει' Βόι·Βο·ωιότει ιιόινο ιΒοιι ιιΙΕΜπιιιτΙειιι Ιοιιοτέ 'ε Ο:
ιΒοιι εοΕ Εέι·ροτἱέεοΕτει ειοτἱτΒειιῇσι , ει' ιιιἱΒόΙ τό ιιόινο ποΒγ
νοειιο.εόΒ ειέι·ιιιιιιΒιιτιιόΕ, ρ. ο. ιιιι νειΒγ τοϋωιεόΒΒοΙ ιιοιιι,
νειΒγ ιιιέι· Πέμυ Ειιιιότι Ε6ΙιΜι ει' ΒονέΙΙοττ πιόι·τόΕοτ ειοι·οειιιι

ιιιοΒ ιιοιιι ΜΜΕ, 'ε ι6ΒΒ οθόΙο; νειΒγ ρωιΒ εειΒγειέιιιέ όνό
ιότι·ιάόΕοΕιιτ ΗθέιιιιειΕ Βοιιέτόιοιιιἱ, ιιιοΙΙγοΙΕ έΙιιιΙ ει' ]ότέΙΙέετ

Ε6ιιιιγοιι ιιότΒό8·άεεό ΙοΒοι:ιιο ωωιι όε Ειῇέτειιιιιι. Πο ΒειοειιΕ
ιιΒγιιιι ἱΒιιι ειι, ΒοΒγ ι»Βγ ειιιιροειιιι ΗάοΙΒοιοττ Βόι·Ηἱειέιιιιτέε
ιιοΒέι όε τωιεάοΙιυω ιιιιιιιιαι, ιιιοΙΙγ έτειΙέΒιιιι ειΙειροε ιιιοιοΙ Βοι
ιἱειοέΒἱ ἱειιιοτοιοΙιοτ, 'ε ει' Βόι·Ιόε τέτωέυειΕ ιιιἱιιάΙοιι ιοτΒοἱνοΙ'ε
-ῇεινει:ἱειΙιιιπἱνειΙ , ειοΙΒέΙειωινειΙ 'ε ιοΒοειτέειιινειΙ οΒγίιττ ΙοΒροιι
τοειιΒΒ ι·όειΐοιοε ιειιιοι·οτότ τοειἱ οΙὅτο ίοΙ, πιεωγ ἱειιιοι·οτ ροάἱΒ
ιιοιιι ιιιἱιιάοιι Βόι·Βο·ωιόΒιιιι ωιέΜΜΕ ΜΙ οΙοτεΒοάΙὅ ·ιιιόι·τόΕΒοιι:
Μτ ιιΒγπιιι ει' Βόι·Ιό , Η ειΠΒ ἱειιιοι·ΕοάΒοιοττ ιιιοΒ οειιΕ ίοΙί1Ιο
μεοπ ἱε ει' ειοτιόάόε τέτ8γένπΙΙ, ΜΜΕ ει' ]όειέΒ ειέιιιιιάέειιἱ
ΜΒ, ῖοΒιι6τέεοἱιιοΕ 'ΜΒ. ιποΒνιιοΒέιέειι ιιιοΒ εοιιι νοΗ οιιΒοάνο,
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ιιιΠαέροιι όνΒπτιιέ ιΜΒ ιπειΒέτ π' ΜπόΙ , ΒοΒγειιι τέιπππιιπιππ
Μπιιο ΜΒΜΜΒΒ ΒιιοάπΙΙοιιι ἱε 8Μι·πόάὅ τέι·επ ἱτέπι, πει οιΜι
ιπειΒιι ἱε ιιιοΒνειιϋει, ποθ· ιιιιπ]ποπ ]όειέΒέττ, ιποΙΙ)πιτ ιπόΒἱε ει&quot;
ΙοΒοτό ΙοΒπειΒγοΒΒ έτοπ πΕπτπιι Βόι·Μ·πάπΙ, οιό%ό Μιπ ἱειποτἱ,
νπΒγ Μπι ιοΙ]οεεόΒΒοΙ Μπι Μπιτ π]έπΙΙΕοιπΙ, ποΒγ ποπ οεοιἔ:·ο›
πει πΊἱειιπ ]όνοάοΙΙοιπ ίοΙΙεπἱιπΙτέεέτπ έΙτπΙει ΕεπΙ6ττ ειάειτοΙΕ Βι

ΜεοΕΜΕ ωΙέΙτιιτπέπειΕ , π' ιποΒοεπΙεπΕοιιοιτ Βόι·Ιόποιε Μέη·
ιιιΒοε ιώι·ροιΙέετ πά]οιι? Μγ Βέπέειιιόπ οΒγοποεοπ οΙΙοπΕοιπόΕ
οΒ? Ε6Ιοεϋπόε Βιιοάπιιποιι Μπριτππάό ειοι·ιόάόε ιόπγοΒόνοΙΙ,
'ε πω ΜΒγ ποπ·Π&quot; νοιΜ ει' Βόι·Βο-ειάό οΠοποεεέΒότο όε
ιιἱνεόΒότο, ο' πιοΙΙοιτ ΜάιΒ τπτ ΙόιιπεέΒιιτ τοπΜ ΜΙ Μπιιο,
ποΒγ ιπόΒ π' ΒότΒο·ειάέε ριΙΙπππτέΙπιπ π οειιΕ νέ8Π Μπι τέιιιπάτ
ΜπΜ, ποΒγ ΙυειΒέυζΕ επ]έήπτόΙ Μπακ ἱειΜτοτα εΜι·οποπξ
ΠΒγπποιόττ οΒόεΜπ οιοπ νόιοιπόπβιοι ]έι·ιιΙοΕ, Μ? ιπἱπάοπ
Βόι·Ιόετ ΜπἱΕ ΙοΙιαόΙΙοΒ ειιοιοεειΒΒ ίοΙειέιπἱτέε ειιοτἱπι; Ε6τπἱ,
ω·νε ει' ιιειειοπΒέι·ι ειοι·πόάόεΒοπ ίοτιπει εΜΜΜ ΒἱνπιΕοιπἱ , 'ε

ει' επινπιοεειἱΒοτ ει' Βόι·Βο·ΜόπειΕ νΠέΒοειιπ οΙνέΙΙειΙπΙἱ, όε ει'
ΕδιόεΒοπ Η]οΙοπτοιιἱ Επι
- ι
.ΪόΙΙοΒιοτ Μπι· πι οΙὅΒΒι 5ΒειππιοΒέΙΙπρἱτοττ οΙνοΕΒόΙ π:οΙ::
ΜΕ ειπ έτιιφτόει Βόι·Βο·ειάέεεπι πιοΒ Μιπ Ιόι·Ιιοτόεο ΕἱτοτειἱΕ,
ιπἱπτΒοΒγ ο' πόν Μέι· ιιιειΒπ π ιπιιτιιήιι, ποΒγ πωε ειΗεοτ &quot;πι&quot;
Η νειΙειιό ιιιιειοπΒόιτ έι·νοι·όεοπ, !ιο πιτ π' τϋΒΒι έι·νοτόΙ: ιπἱιιά

ιΒοπ πτέΒέπειΕ τπΒέϋέΕ, 'ε π' ι·έιιπΒγέετ π' ΙοΒτόΒΒοτ ἱΒότὅ
πγοι·ἱ ω, Μπιτ ]ό Βοιάάπ πἱεἱ:· Μιπ, ΜπΙΕ ποΒγ π' ειιιΒοττ Βιω

τοειτόΕοτ ΙοιοΒγο , ιποΙΙγοτ ιΒοπἱε έ·ιτπΕι·ππ Η ΙοΙιοῇέτειιιπἱόε
ιποΒΒιἱύειτπἱ : πιωυοιι πιόΒἱε οσοε ιπωωιι Μοτὰ, ιποιΙγοΙε
Μπ ει' τιιΙει]άόποε Εόπγ:οΙοπ ο' Βόι·Βο·πάάέειπόάποι πγτιΙπΙ. Μ!
οιοιοΙΕ ΙοΘεσπΕτειΒΒιιπ ίοι·άιιΙΒειτππΕ οΙΙὅ οι·ειιέΒοε -

όε ΜΒγ

ιοέτϋΙΙοτἱ νει,&quot; !εϋιοόΒἱ ]όειέΒοΕ ιώι·ίΠ, ίὅΙαέρ π' Βόι·Βο·πάέε
ΙοΒοΙεό ΒοΒοπιτπΙπἱιιιι·, 'ε πω· τπι·τοιπέπγοΕΒππ, ω π'Βόι·ΙόΕ

ειέιπιι πιό8· Μπι πει&quot;, 'ε πιιπέΙίοΒνει π:οπ ΕονοεοΕποΙΕιμ ΕΠ(
πιειΒιιΙπιτ ]οΙοπιιιοτπόΒ, ειοιπόΙγοε τιιΙπ]άοπεέΒοἱΕ ιπόΒ ο8·όειοπ
ιειποι·οιΙοποΙΕ , ΕόνοτΕοιόΙοΒ ει' Βόι·Βο4=ιάό ποπ νωπόΙγποΕ
ΙοπΜ πιω, ιιοΒ,ι π' ρέπίοΒόἱ τόειι·οΒπ.βέε ΒοίοΙγέειι, νειΒγ
ιπέε τω* ΒοποειπΒΒ ΒοΙιιιττέποΙΕ πω ι·οει νέΙπειτέεοΙαιτ Ιοπ
Μ, ιποΙΙΙΙγοΜ:οΙ ιπόΒ ει' ΙοΒτϋΒΒοτ ιΒότόε ιιπειπει Μπι ΙοπΜ
οΙόι·νο.
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Πει ιιιοπΒιιπ πιέτ οιιιγρέι· ΒότΙοιἱάό πω, 'ε πιώ· Βόι·!ὅΙ
Επι· ιιοιά ιιΙπιιιιΙπἱἱ, ιιιιάόπ πι ο8γοε οθπέιιοΕ οΙόινόπγοἱΒὅΙ
οΙΙγ ιιιιπ]άΙοπεέΒοΕ Βιτέεέτ ΙοΒοι ΕόνοιΕοιιοιπΙ, πιοΙΙγοΙε ει' ειω:
εόΒοε Βἱιοάιιιιππι ίοΙΒοι·]άειτΒοιιΕ : ιιιιΕοι· ει' ειιιΒέΙΙγ ιιιόΠ ιιι

γόιοΙοΕ οεοιοἱ ἱε ιπἱπά ι·ιιιεέΒΒιιΕ ΙοειποΕ. Πο πιόΒ ιιΗιοι· πι,
Βιι ει' ΒιιοιοπΒόι· έι·νοι·όεο οεπΕιιΒγιιπ ειπΕεόΒοε Ιοππο, ] ό νοΙππ,
οΒγ ι·όειι·ὅΙ ΒοΒγ ει' ΒόιΊοπἱ νέΒγόΕ ιοάιιιέεπ ειίιΕεόΒιοΙοπίΠ
πο Εοι·ιέιοιιιιοεόΕ , πιέε ι·όειι·ϋΙ; ΒοΒγ π' Βόι·Βο·πάόιιειΕ ΝΒπ
ΒίΒΒ ει' ΒότΙοπἱ ΕινέπόΕ Εόιιι ειιιΒιιά ·νέΙπειιέε ίοπιπιιπεεόΕ,
ιιι έτνοιέει Βιι·άοιιπόπγοΕΒο ει' ΗοιιετωΙτ πω ]εινειοΙοττ Εόνα
Εοιό ροπιοΕιιτ ΒοΙιιιιιιπἱ :

1. Αι έι·ν6ι·όοι·ο Βοοειέτιοτέοι·π οΙόΒ π' Βόι·Ιοπἱ ΗνέπόΙι οΙἱο
Βοιιάό νειΒγοποεεέΒέππΕ οΙόΙΙοΒοε έτιιιέιιοε ΒοΒιιοπγἱτέεει, ει'
Βόι·Βοειάό ειιοπΒιιπ ιιοιιι πωπω εοπΗι οι ιΒόι·όΕ ΕΜίΠ Βόι·ΙόίΠ

οΠοΒιιάπἱ , Η πιἱπά]ιἱι·τ οι έι·νοι·όε ΒονόΒιόπιοΕοι· ιοΙ]οεοπ Βο
ιιοιιι ΒἱεοπγιιΒιιι]ει, Βο&quot; ει' πιοιοΙ ΒιιιόειοιέΒΒιιπ ]έι·τιιε, όε ει'
ΒιιιάειπέΒά ΕόειϋΙοιοΕ ιπειΒέΒοι νέΙιόεέι·ει 'ε ει' ιιπειοπΒόι· έτ
νόιοΙόι·ο οΙοΒοπάὅ νειΒγοππιιΙ Μ», 'ε οΒγειοτοιπἱπά ει' Βιιειοιι
Βόι· οΙΕοιάόεότο---ίοι·ἱπι οτο1όιΒ ο!ίοΒειάΒιιιό Βἱιιοειιέετ
Μπι πάΒιιτ.
Σ. ΜἱπάοπΠε έι·νοι·ό Βιιοειιιι ει' Βόι·Βο·ιιάό ει' “ιτι ιΒόι·όεοΕ

νειιιιιιιοΙΙΙγιΕόπποιι οΙιοΒιιάέειι ιι·έπι οΙβΒΒ Μπι πγιΙπιΕοιιΕ, ειι
έι·νοι·όε νόΒπόάόεο ιιτέπ - -· - πειρι8· ΙοΒιιτοΙεό έι·Έόι·όεόΒοι
Εόινο ιιιιιι·ειάΙ.

3. Ειοπ ιάὅ πωτ ειειΒειάεέΒέΒιιπ έΙΙ ει' Βόι·Βο·ειάόπιιΕ,

ΒοΒχι ιιι έι·νοι·όεΒοπ ιΒόι·όετ·ιοττ ΒότΙοπἱ ΗνέπόΕ ΕόιίΠ, ει' ιοττ
ἱΒότόεοΕι·ο ιο!όπιέε υόπσι , Βόι·Ιδι νέΙειοειοιι; ειιιΒιιτι Ιοει π'
Βόι·Βο·ειάόπιιΕ οΒγιιι οιέπΙπιοι ἱε οΙ ιιοιιι ίοΒιιάπἱ.
4. νόΙΙοιπόιιγοιιι ειοι·ιπι Βοιιέ ΕοΙΙωε ιοππι, ΒοΒΥιιιἱιιττέιι
π' Βόι·Βο·ειιΒι ει' ωτόιμέτωε Ε6πϋΙ νέΙιιειιππά, ίοπιπι·τήει πιει
ΒέπιιΕ , 'ε Βιιιοιιιόπιι ει' Βόι·ΙόποΙΕ ἱε ιποΒοπΒοάι 9 π' ειοι·ιόάόε
πιέιι·έειι πω ιιι έι·νοι·όε πΙειρ.πἱπἱ ΜΒιι·όοιοττ ίοΙτόιοΙοιι οΙΙγ
ιιιόάΙοειτέεπἱι ἱπάἱινέιιγοιπἱ 'ιι ει' ειοι·ιόάόε ροπιιιιιΒοι ιόιοιπἱ ,

ιιιοΙΙγοΕ π' Βόιιό οΒγόππἱ νιειππγιιἱ ιοΕἱπιοιόΒόΙ πιἱιιτ ει' Εόι
πι” πόινο ΒιιειποεοΕιιειΕ ιοΒιπἱππΕ ἱιόΙτοιιιἱ. Ε' Βιιιόι·οιέε πω
εωε Ιοππο &quot;ένε ιιιοπ ίόνέάιιειΕ, ιποΉγ π' ΒιιειοιιΒόι· έι·νοτόεο

οΙΙοπ ιπέιιέπ τόωιιιι, ΜΒγ πι' ιιόιϋπιόΒοε ότνόπγοεεόΒι'ἱ νέΙ
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τοιιιοτιππ ειοι·ιι'Μόε ροπτοΙι ιιιοιάιτιιοτἱΙοπεέΒο πιἱοττ υπιο&quot;
οΒγέπἱ νἱειοπγοΙΕτει νυιό τοΙΕἱπτοτ όροπ :Ποπ ειοτιπόάόειιὅι το
νυπ Μονο, ιποΙΙγιιοπ πιἱπάΙοπ 8ὅπ:πΙοι ίοΙΙοττ Ιο8τιπἱΕέΙιΒ ιιττὅΙ

ιϋ%τ οι οΒόει άοΙΙοΒ.

·

ι)ο οΙΕέτιποΙΙΙγ·ιιιιιιόάοπ ιιοτέιιοιτπτἱΕ πιοΒ υ' Μαη, ιπἱπ
ΜΒ οι οπο πέινο οιοπ οΙν : ποΒγ ει' Μ:το βνοάΙοΙοιιι ίοΙνοτό
εοΙιοι· ιιιἱπάΙοπίτττ πεοΙΕ ει' ί6ι ά τοι·ιπ ό&quot; οτι το υπό το ποτ

πό Βότ, 'ε π' πιιιπἱΕει ιπἱνόειἱ ίιΒγοεεόε, όε ·τόιαηιόππ πιο ::
ε-ό Βοε πιέ :·ΜΕτέ τ ΕοΙιειέιπἱιπ νοππι. πιο οποΕ ει' ιπόι·τ'ι
ειι·έπγτ, ιΜΙΙΙγ ροάιΒ ιπόΒ ΜΒΜ ι6ιάπόι , ιποΙΙΙγειοΙΕ ]ονιτόεε:ι
τοι·ιπόειοτἱ :οΒγ οι·ιώΙοει ει::πάέΙγοΙ::Επἱ ]ωπ::, ιώιϋππἱΒϋπό
οι·οάιιιόπγοΙΕοτ οά , @ΙΙ απο ειιΕοΙιιιπ:πἱ; ει' ιπἱ υι' πιυπΕπ 'ΜΒ.
όοοπ οιίιΕεόΒοε όε ιιιοΒΕινέπτειτό Μότωπέυ Μπι νυπ, π'ιπἱ
ιιπΒγοΙιιι όειτοΙιοτεόΒοτ, ειιοΕοττπέι πειΒγοΙιιι ειοι·Βιιιιππτ, ΕινέΙτ
ποΒγ τόΕορόππτ όε εποι·οποπότ τοει- ω, ειιτΈΒοιεέΒτοιπποειΒ

έ5 ει' τόπο νιιέΒοε τοιπΙέειι πόιιώι, Μιπ ιοΙιοτ ει' πωσ] ιππό
ιπἱτέεέιιπ ιοΙνοππι; ιΜι·τ τοΙ]οε ιΒει:ει νυπ ΚορροπιιΕ, ιπἱάὅπ σπιτ
ιιιοιιο]υ : »Απ όειτοΙιοτεόΒ , ειοι·ΒυΙοιιι , έε ειιέτοποεο, ΜπἱΕ
εποΙΙοιιιἱ Βοοείί πἱέ οεΙιοτποΙΕ , άΙο οΙΙΙγοπ πΙό ποιπ, ιΜΙΙΙγ ειέ
πιοΙιιιοπ 'ε ρἱειοπΙ έτοΙΕιιοπ ί:ήε:τοτἱΕ Μ.&quot;
- ·
Α' ιιπειοπἱιότἱ·ειοτιπόάόε οΙΙεό ιποΒιιπτέι·οιέεπἱ Ε6ιέ τοι·
τοιππΙΕ ει' ιιοπιοπιιότ ΕοΜιοτοποΕ ιάο]ο, είο τοι·τόε
εέ,&lt;;ει. Απ οΙεόιιιιποΙΕ πιοΒιιπτέτοιέεοΙΕοι· ιπἱπάοΜΕ οΙόττ επιο
::οΙι τοΙόπτοττοΙ @οι , ποθ· ει: οΙΙγ ἱάόειυιιτπ τότοεπόΕ,ιπἱάόπ

π: όνειο:: οι έτοάέετ ::ϋππγιτἱ έε τόνιάιτἱ, 'ε π' νοτόοποΕ ιπέι·
ιιονόΞπόάόεο 'ε οι οΙτοττ ΒοΙιοπο έε ·τοΙΕοι·ιπέπγ ιοΒγτο ιπΙπττ
πιἱιιάΙοπ ο,ςγειοι·ιιιιιι Ιοει. ΕιιοιΕόροετ οι ιιῇόνι ιιοτέι·ιάό ιιιἱπάΙο
ποιε ι«ιόιόττ ΙοΒτοεπ:οΙιιιππἱΕ ιέτειιΕ; Μπι εοΙΕΒειι ,οτ:π οππόΙ ει'
ιαιτοπιιι όν ::οιἐΙοτο πονοιιιΙιοτ οΙεό οποιο ἱε , ιπΙάόπ ει' Μπιτ

όε οιιΜΕ τοΙΙο νυππειΕ, 'ε οι ιάὅ]τωπ ἱε τόΙιιιπγιι·ο Μέι· @τοπ
εοι·άΙοπ όε τόΙἱοε , ήΒγ ιιοΒγ τπποΙΕ οΙΙγ οιοτοΙΕοτ, ιποΙΙγοΙ;ιιέιι
π' ιιιιτέι·οΙΕ έτοάέεπΙΕοι·, π' Μόνό ιειΒγοττ ί6ιάιιὅΙ ιιπτέι·άΙοιπιιοτ
ιιεἱππγπἱ, 'τι ο' ιιόΙΙορτο ιιόπιοάΙοιοΙΕ πιἱιιόεόΒότ ιποΒἱειιιοτπἱ ποιπ
ιοΙ:οτοττ.ινιέ]πε Μέι πιιΡ]π ιπέτ εοΙΕΕπἱ πΙιπιιιππευιιιι ιιπτέι·πυιρ
Ιοππο , οΙΕΕοι· πιοπἱιοπ ιιιόΒ ιό:::πίέΙΙο πγέι·ι νοτόεοΙΕ ιιἱποεοποΙΕ
ιιιοΒιπἱνοΙνο; Μ ΙοΒοιόΙεΜι·ιιιιιιποΙΕ ιέτειιΕ υ' ]έποει ιιειτέτπορ
νειΒγ πιε:Β ιπἱαἱιιιι πω! (Με πειρ]π , τωιω ::οΙΙΙΙοπο τιιιιιιάΙοιι

?Β

Εόρ “πιώ ει' ειέιππάέεοΕ έε ειοΙΒέ!ιπόν ΕοπΙπτότ Ιε,άο ει' ιιιοΙΙγ
οεειΕιιΒγιιιι ΜΜΕ ιοΙόνοΙ ϋεειοοειΕ, 'ε πιΜόυ ωἱιπάοιι :πειά
πιιι:πΙαἱΕ Βονόμωνόπ εέε πιἱιπἱοπ οει'ίι·ϋΕ όε ειἱποΕ ιιιοΒότϋΙ
νόιι, όροπ εΗ ειτεπέε ΕόνοτΕοιἱΕ, ιιιοΙΙγοτ ει' ΒότΙὅ Ιοϋοε υγει
Βοάτω: επειΒιι ειέιπέτιι ΒαειΕπι·ἱτβειτ, ει' πιόΙΕίΠ ΜΒ)τ οοιιρέπ
οΙὅά]ο ΙοΙΙἐόι·ο Ιο:ππο ΕόπγτοΙοπ πιειΒέτ Βἱιιιι.
Α' Βόι·ΙέεοΕ τπαοεεέΒιι οττ, ΜΙ ει' ΒιιΒοιιιι νέΙτοποτέε Βο

νπο νόνο, οιιποΕ τοιτόεεέΒέτόΙ ίϋ,-έΒ, ιἱΒγ Βο,&lt;σ οππ:ήε 2-3 ίοι
άιιΙσιαι οειΕ π' ΒότΙόει ἱάότο.Α' Βέι·ο:π πγοιπέεοε τοπάειοι·ιποΙ

ΠεΗ εοΒιι εαπ ΕοΙΙοπο ει' ΙοΒΗεοΒΒ ΒότΙοτἱάότ 12 όνειόΙ Εογο
εοΒΒι·ο “πιπΙ , 'ε ει' ΜΙ π']όειιέΒ υιιΒγοπ οΙνοΙτ ΒειπγειΒοΙνει, 'ε ει'
ι6ΒΜ ειοπόάόεροπτοΕ εαπ ειΕειάύ!γοπέΕ ει' ]όειέἐῇεινιτέεο
Εεπ, ο&quot; ΙοΒτειπέοεοεΒιιΜ: ΜιειἱΕ ει' ΒοεειειΒΒ ΒότΙοτοΙαιόΙππιἱιι
άοο 5-θ όνΒοπ 5-10%ειΙ πόνοΕοάό Βόι·άἱ]τ Ε6τπἱ Μ, πιοΙΙγ
ΒότοιυιοΙόε ιπἱπιτ ει' Εότ ΙόΙιιοΕ ΜειπέΙ , ιπιἱιιτΒοΒγ ει' Βόι·Ιό ιιι
ιιτόΒΒι όνοΕΒοπ, πιΜόιι οιόΙειιοτι'ί Βπ:άέΙΕοάέεέποΕ ιιιοΒΕιοΙ
Ιω πιέτ τοτοιιιυιἱ ΏτϋπιϋΙοεοιτ, ει' ίοΙφιιοιτ Βόι·τ εοΗΜΙ Εόιπγ
πγοΒΒοπ ιιιοΒίἱιιοτΒοτἱ , &quot;Με ει&quot; ΜεοΒΒοτ ειι οΙεό όνοΕΒοπ.
Α' ΕότόεΒοπ Ηίο]οιοιιιἱὅ τονέΒΒι ΕὅτοΙοιτοτόεοἱτὅΙ υὑπά
ει' ΒότΙὅποΕ υΜιά ει' ΒότΒο·πάόπ:ιΕ οι οάςἱιΒ 1τιοπάοταιΕ Μέπ
οΒόειοπ ΒιιεπειΙππ Ιωπιο Μ πιόΒ Εότπγί1Ιοτοε τόε:ΙοτοΙώο ω·οει
Εοάπἱ, πιωτποω οκάι Με οΙΙγ εοΗόΙο ειοιιιόΙ)ά όε ΒοΙχΒοΙἱ
νιειοπγοΕΒοι Εόροετ ιΒοπ ΜΠ6πΒόιόΙεΒ ιπιόιἱοεἱτεπιιειΕ. ΒοΗοιι

οΙόΒ ιιυπέΙίοΒνει πόΒέπγτόΙ π:ιοει ροιποΙΕ ΜΒΜΙ , ιιιοΙΙγοΕ ΜΒ
ποΒοιοΒΒοΕιιοΕ οΙ νειτι11ειΕ ἱεπιιοτνο 'ε ΙοΒΕ6ππγοΒΒοιι. τέιπιφειτ
ΜτωιΕ γΠΙοπΒέο::ειτ, έωιέπρειιπ νειΙωιιἱτ ειόΙωή.
·
Αι έωάειιιάόΙοΙοττέττ, πιοΙΙγ πέΙιιιιΕει'ίιιπάιιε
ἱυ ε Μπι ο τ πι ε (ΒιιιάειεέΒι ΕόειϋΙοτοΕ , ΒειιάειεέΒΒοι πιττοιόΕ)
πόν ΜειΝ: ίοΒΙΜτιιτιΕ Μ, ΠΙοτό ροπι οΙοἱτόΙ ίοΒγει ΙοΒιιοΙιοιοΒΒ
πο&amp; νοΙτ οΙἱευιοτνο , 'ε ΜΜΕ ΕϋΙϋπΒόιό πΙ.Βοτό·τόειοι Ι:όιόττ
ωτιυόειοτοεοπ ει' ιπειτΒέΕ,·ίὅΕόρ ποιιιοειτοπ ]ιιΒογέ,ειΕ έτειάέ
ΜΜΕ έε νιεεπινότοΙόπο&amp; Ι‹εοΙΙοτ ΙοΒπειΒγοΒΒ υοΠό:εόΒοΕΕοΙ
]έι·πι.1- Μέ; Μήε επ οΒ7611·Ιὅ πτΜόεόΒπποΕ, ιιιοΙΙγάτ νιε;ἔει

Εοωοπ ειάπιἱ; Ε6ιοΙοιόεο 11:ειΒο οΒ,φάϋΙ πε τνόΒοτΙοτ: νοι·εοιιΒόε
Εέτίο]ο Ιωιιιο , ιιιοΙΙγυοΕ οΜέτἱτέεέτει οεει&amp; ποιυ.ΜΙουπο πω(
ΜΒ, Βοέγ Ιιήπάοπ-68γόε άπτοΒπιιΕ ίοΒει ει: έωεΜεΕοι· εΙΘΒ#
νιιοΒέΙτοεεόΙ: , 'ο ιοΩώΕ6ϊιΪΦΒο ]οΒ?οποεεόΕ , ΒοΒγ ει' υγέ]

το

ιιειΕ τοτιιιόειαΒοιιἱ νἱεειεινότοΙοΕοι· νειΙειιιιοΙΙγ Μπ“κ ιιιιιιιιει
ροιιτ ΙοΒγοιι. -Ε' ιιο!1έιιοόΒοΙε πιἱεπτ ά8·γΒοΕ6πιο ει' ιιιόΒ Μιέ·
ι·όΙει8· οποΙ ίοΒΙειΙΕο:ό ιιιοΒοεΕιοΙοτ: Βοοοιι'ίεόΕιιοΕ ἱε ιιιοΒΒἱιΒω
Ιειιιοιέ8ει οΙΙοιιι ΕόιπόιιεόΒιιε μιπειοειιιΙ, ΕΠ: Ε6πϋΙ ο8ιγἱΕ,ιι' 'Ι”Βιιοι·
ΜπιΙ ίοΙΒοιοττ ρόΙαΙπ ειοι·ιιιττ , 10 τιιΙΙόι·ι·ιι ΒοοείιΙτο ιιΒγειιιιιιοιι
άειι·ειΒ ιιιιιι·Βέτ, ιιιοΙΙγοι ει' ιιιέειΕ οειιΕ οΒγ τιιΙΙέιτ όιόιιοΕ
ΜΜΜ, ΕϋΙόιιΒ!όΙο εοεἱι6ιιιόάοΕ:·όΙ ΕοιάτοΕ ΒοιιάοΙΕοιιιἱ,ιιιἱιιτ
π' Μπι 5Βιιιι οΒγΠε·ιι' ΙοΒειρι·οιιοεόεΒοΕ Ε6ώἱΙ οΒγ :ωΒγ πιο·
ιιιοειιοπ ]ιιΒέπειττει ιιό:νο ιιιόΒἱε νοΙτ οιιιΠινο; δά ιιιἱιιάρ' πιοι·
Ιω ἱε ει' ΒιιιάιέΕ ιιιιΒγοΒΒ ι·όειο π:οπ ιιιοΒΒγόιόάόεότ ιι)ιἱΒιτ
Εοπιιῇιι, .ΒοΒγ οειιΙςιιι οΒόει ΒιιιόιιοιἱΒἱ Εόε:ιίιΙοτιιοΕ (ίιιιιιΒιε
ιιιετι·ιιοι::ε) άΙ6ΙοΒοε οπο:όειιόΙ ίοΒνει νειΙόοιέΒΒειΙ οΗιάέειι έΙτιιΙ
ΜΒΜε ει' άοΙΒοτ οΒγειοτἄειτιιἱ, 'ε ει' ]όνοιιάὅΒοΙἱ νοιεοιιΒόειιοΙι
οΙο]ότ νοιιιιι. Πο ει' Ε6ώΙ ἱε πιωά Μι τόε:ι·όΙ ειΙειροε ιιοΒόιοό
ΒοΕ ιιιιιτιιτΙιοιιιιιΕ. Α' ΒότΙόιιοΙέ οειιΕ τοτΒοε ΙοΒοτ, οΙΙγ τοτοιιιοε
τέ!Εορόιιπ ιιάιιἱ Ε!!ιόιΙοιο Εοι:Ιοτόιι , ιιιΜόιι ρόιιιοτο]ο ΜΙΜ
Βοιι ἱε εοΕίόΙο ειιίΠφόΒοε, 'ε οιέΙτειΙ ἱριιι·τόΙ:ό]ο ει' ειίιΕεόΒοε
]όειιέΒ ]εινιτέεοΕτόΙ πιοΒγ τόειΒοιι οΙνοιιεπεΕ;-ει' ΒιέιΒο·ειάό
ιιιιΕ οΙΙοιιΒοιι ει' ]όει:ιέΒ νιεειεινόιοΙο ε:οτίοΙοπ ιιοΒόιεό τότοτἱΕ,
Βιι ιιοΕἱ ππτ ιιιἱιιάοιι ιιιιιτΒέΒόΙ , ΒιιΒοιιέΒόΙ'ε ΒπιιόιιεέΒἱ οειΙ:6
ιόΕΒόΙ Εἱίο8γνει ΕάΙΙ όΙΙγ ιάί$Βοιι νιειεινοιιιιἱο, πιἱΕοι· “Μυ
ιιιόΒ οΒγόΒ 3εινιτέειιΕιπ ιε πιοΒ ΕοΙΙ ει' ΒότΙὅ τόειόι·τ τοτΙςιιἱΙο ,
ει' Βόι·Βο·Μέε!ωτ ιιοΕἱ Μιττ Β.ιοτόεοΕιιοΕ οΙΙοιιΒοιι ιιΙιΒΒει Μει
Μέι νειΙειιιιι ιιγοιιιιι. ΜιιιιΙ ιι' Μτ ιιοΒέιιοόΒοτ ιι:οιιΒειι ἱΒοιι Εόιπγ
ιιγοιι οΙΒέιἱτΙιωόιιιιΕ Ιέτοιιι, ΕἱνεεἱΙτ Βει ει: Μ: ]ιινειοΙοπ 1. ]ιιΠιιεἱ
όπιάέει Βεπέι·ιιιιρ έΙΙειριτιιτιΙε ιιιοΒ, πιοΙΙγ ;οιιιιιιἱ οΒγόΒ π' Βόι·
ΙὅιιάΕ έτειάιιιιάό 8·ειΒοιιιι·ΙεινέιιιεπόεέΒοι πο:π Μει ΠΠ, ιιιἱιιι πιο
ΙειΙέιι ειι οΙεέδ όνἱ μΙιω όε οοτοΒοτἱ Εότ όνειοΒγοάἱ 8·ειΒοιιιι!ἱ
ιοτόεοΕοτ. Με ίοΙτόνο, ΙοΒίοϋοΒ!: οεει!ε άΒγ Ιεονόε τειΙσιτπιέιιγ
ιιιιιι·πάόΙ: , ει' ΒΜάειεέΒι οειΙώιόΙε, 'ε ει' ιιιιιιΒει ιιιιιτειά ίοιι, ιιιοΙΙγ
ιιοΕ νονόεἱ·έτ:ἱτ ειιιιιγινειΙ ἱιιΕύΒΒ ιιιάΒ ΙαιΙΙ Βιοιέτοιιιἱ, ιιιἱνοΙ
ΒοεειιιειιΒΒ ΒόττΙόεοΙςιιόΙ ει' ΒιιιάειοιέΒι οειΕόιϋΕ εΗ οΙΙ‹ι0ρέε πΒγ
ιιιόΒ ιιοιιι·ΒιιειιιέΙέε ιιιἱεπτ Πε ει' τοτιιιόειοτΒιοιι νιεειειειάέοιει οΒό
Μαι ειΙ!ω!ιιιιιιΙειιιοΜαἱ ΙοιιιιόιιοΕ..Μιιιάοιοιι ΒιιεάειεέΒἱ Εωπ

ΙοτοΕ σιιιιάιιε ιιιετι·ιιοτιιε) οΙειάέει όιξιόΕότ, ιιιοΙΙγιιο!: ιιιοΒΒειτέ
ι·οιέεέτ ΒιιοοιιΙόιιιι Βέτοιιι νέΙειειιοπ Βιἱι·έΕ ιιιόά]έτιι νέΙιιε:τιιιιιΙό

τέι·Βγόι·τ6Ι;το ΙόΒοτιιο Μπιἱ , Βιι μ' ίοΙοΕ ιιιιιΒοΕ ίειΙοτιο οΒγοι
σ

π
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πιοάπι ιιοιιι πΕ:πι·ιιέππΕ , πι' Βέι·ΙὅποΙι οπι] πι ομέει έιιάΙιι·ὅ! ΙΜ·
ιιιπειοι·ιπτ πάιιιιάό ιι6τοΙοι6'·ΙονόΙΒοιι :πἱπιἱοιι ειιζιιιπόΒοε Μιτο
εἱιέ!ε ιιιοΙΙοπι ᾶάόεεέΒ 8γιιπέιιτ ιππΒέι·π ΕΒΙΙοπο νέΙππΒιι οΙΙγ
ιιιόάοιι, ποΒγ ὅ ιιιιιΒέτ Βόι·ΙππόποΕ ο8·όει ἱάο]ο ιιΙειττ ιιι οι·ειέΒ·
Μπι ειοΙιοττ ΕιιππιπτιοΕ ροπτιοε ίιιοτόεότο πώτοΙοιπι, ιιιιιΒέτ πο·

ιΠΒ ει' ειιιιιιιιέτ οειιιιι ει' ΒόιΙοτ ίοΙΙιοιιιΙέεπΕοι· ιιιιποιιΙόππ έπεπ
Βιι·ιιάό ιοτειόεο ειοι·ιιιιι ΙππΙοτττέπι άειιιιΒοΕπιιΕ πι ιιΕΕοι·ι πω(
ειιιπἱιιτ π' πιω οΙὅπάοιτ πιιόάοιι ΕιιιιάΙειιιάό όι·τόΕόΒοπ νἱεειιιπόι·ί

πιοι τιιι·τοιιεΕ , π' ιιόΙΕίΠ ιιιοπἱιππ , ΙιοΒγ π' Βόι·Βο·ιιάότ ιιΒγειπ

ιιιιιιγἱ, ππιιγἱνειΙ ΕονόεΒΒό ροιΠΒ πιω ιἱπι·ιιΒοΕιιιιΕ νιεειπνεέ·
εέτπέειέι·ει ειοιιτιιιιτιιέ , ιπἱιιτ π' :ποπιιγπτ οι ιιο!ιι οιπάΙοτι νοΙτ, π'
πιιιιιιοπἱΒππ ιιοιιι ποτ]οιάιιοτ Η π' ιιοπιιέπ ιιπΒγοΒΒ τιιΕπτιιιέιιγ

ιιιοπιπγιπόΒ:·ο , ιιιοΙΙγοτ π' Βόι·Βιιιιάό ππιἱιιιἱοιι πωπω πι ιιΕΕοι·ἱ
ίοΙΙγόέτοπ έινοιιπἱ τιιι·τοιιΕ, ιππιιιιοΒγ ειπτ π' ΒόιΙὅ ιιοιιι ιΒοπ
ειέΙΙιιΙΙιπτ]πι ω.

ΜέειΕ ροιιτ, πιιοΙΙγ π'οΙΙοττ Ε6ππγοιι ρειι· πέιιιιιόΙιπτ, ,ε π'νό·

Ιοιπόπγοιι έιιιιέΒιιιι ιΒειι ΕίιΠϋπΒόιποΕ, επι -όρίΠο ι ο]ποτ Π·
Ιοιἱ,::ποΙΙγοΕ Ε6πϋΙ ει' ]πνΗέιΠ όριτόεοΕοι ιιιοΒ Μπι Επι
π6ιιΒ6ιτοιιιἱ ιιι ιι]άοπ όριιόποιαιΉ;
Αι οΙεὅΒΒοΕ ΕόιίΠ ι·οπάοεοπ, π' πιέ1ιιπΙε ἱε ειοΕέεΒιιιι
Ιονέδ Ιο,ΒιιϋΒΒ Βόι·ΙόποΙΕ ειοτἱιιτ , π' ΜεοΒΒοΙιοι π' ΒόιΙὅ, π' πει·
ΒγοΒΒιιΕπι π' τπιπει]άοιιϋπ πιόιοΙοε ιιπωιιιι; άΙο π' ιπΙτ πιιιιἱι· πιότι;

ι4οιιι πω ιιιοΒοπΒοάπἱἱ, ιιιἱνοι π'ΗοειπγοΙΕ όε ππέιγππΙΕ πτέιιγ·
ΙειΒοε ίοΒειιιιιπ οΒόειοπ ιιιιπέτοιπτιιιιι , 'ε πιιόΒ πιοιι οεοιτΒιιιι π,
Ιιει πι:πιπέΒιιπ ει, Βότπόεἱ ειοι·ιίπάΙόεΒοιι ειειπειοιἱιιτιἱ ιιιοΒιιιιττέτο
ιέποΙΕ νοΙπέιιπΕ ιιιοΒέΙΙπριτνπ ει, ίοΙὅΙ, ιπἱοεοάπ έι·ττόιιιΒ Ιοιι_Ποπ

ιιόιοιειε οΒγἱΕ νειΒγ ππιέεἱΕ Μ πι.ινιτεἱεοΕ:πτ τότοτιιἱ, ιπἱπάιΒ π'
Βόι·Ιὅ όιιΕόπγότὅΙ ιιιΒΒ, π, ΜεοΒΒ εοΒἱτεέΒ οΙιιιιιΙ.πεπτέεπ έΙτπΙ
π' Με Εέι·ειΒιιτ οΙΙγ ιιπΒγι·π πόπἱ οιιΒοάιιἱ, ΙιοΒγ παπι ιιι ότ ΠΙοιό
Ε6πτεέΒ ότιέΕόι ιιιοΒΙιπιπά]έΕ. δοΗιιιΙ οιόΙειοι·ἄωπποΕ ΙέπειΠ:
ο' ιο!πιιιτοτΒοιι ι-ιιοιι ΑιιΒοΙοι·ειέΒΒιιπ ΒοΙιοιοττ ειοΕέε , ιιοΒγ π,

τιπἱιιπάοποειιπΕ πιοιι ειοιιιιιιιοΕ ιιιοΒειοι·ιόει έτει, ιιιοΙΙγοΕ ιιοιπ
ιπιιΒέιι ει' ]όειέΒοπ τοι·οιιιιιοΕ, ιιιοΙΙγ ιιιόΒΒιπΕππΕ οειιιι ει' τοι·
πιιοειτόει-έτπ ιιεπόΕ ό τοπ, π, Βόι·ΙόποΙΕ μι, ει' ειέΙΠτύπ είε

ιιιιιιιΕπάἱ] , οΒόειοιι νειΒγ ιιΒγ πόεειΒοιι, τότοεοιειΕ ιιιπΙιιόνό.
Νοιιι ιιονόεΒΒό οιόΙειοτίἱιιοΕ πέπειπΕ π' ]πνιτέει όρπιέεοΕ
ένοιιιιιπτἱ Ε:ϋιωόΒνοιόεποΕ (όνι ]οω·ιέΙ«έποιι) Εόεειἱιόεο Μ,
`
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τιιοἱΙγποΕ ει' Βόι·Ιὅ ΙώτοΙοε Μει Βἱιοιιγοε τόειότ, Ρ. 15» 'οω Μι·
ιπ:Μέτ νειΒγ ίοΙότ νιεοΙπἱ, 'ε ει: όν]ο8φιόΕ νό81·ε:ΗιψέεέπειΙ:
οτοάιπόπγότ ει: όνἱ Βόι·ειιέ:η:ΜέεΒειπ Εἱ:πιιωτιιἱ; οιέΠειΙ ει' Βόι·Ιό
τέ Μ” ειοτἱτνει, ΒοΒγ ειπι όρϋΙοτοΕοπ τέιιιειάό ΜΒέΒτει Εω6
Με ΒΒγοΙπποτ ίοτάΠεοπ, σποΕειτ ἱά:ῇόΒοπ ΒοΙγτοΒοι2π , ,ε οι·
ΜπιΙ ει' εΜΒει όρἱτόει τόειέτ Εονοειτεο, οΙΙοιιΕοιό εεοτΒοπ ίο
ΜΙὅεεό ἱε ΕοΙΙι-υπο ὅτ τοιι:ιἱ) ΒοΒγ εΗ οΙυπωοεποπ ]εινιτέεοΕ Εό

νοθ:οιόεοἱτ ππιΒιι ίοωει ποιινω:Ιπἱ, Μπιτ οι π' Ροτ·οει τότνόιιγ
Μιέε έιωι νιιέΒοεειπ πιο8· &quot;ιει Μτότοινει.
- ΙΙΙγ όνουιΕἱιπἱ όριτόει ]οδηόΕοΕ ἱτέιιτ οι @Μοπ όριτό
Μάεα» εόπο ἱε ΙοΒοτ ειωΜόάιιι, Βειοειψ ἱιιΕέΒΒ @ιει ῇοτειοπόΒ,
ει' 15. 5Βππι οπεΠΜΜ ρόΙιΜ ειοτἱιιτ ::ΜΒ ει' ΜΒΜ ΕϋτόεοΙΕοτ·

:πιἱπάοιπ ειΪΒόιῇόειέΒ ΒοΙγτοεΙΙιτέεέω ειϋΕεόΒοε όρϋΙοτοΕτο
πιόινο οΒγ Μ5Μόθνοτέετ Εόειιἱτιιἱ, ει' πιἱ ιι:0ιιΒιιυ οΙότο ΜΙΜ
ειἱ, ΜΒγ ει' ΒότΙ6 Μπάοπ ΜΒΜ ειϋΕεόΒοε ρόειπτ ΙοΒΜεΒΒ
οΒγ ::ιοΒΒειτέτοιοττ ότ:όΕιΒ οΙ6ΙοΒοι, 'ε ΜΜΕ πιιοΒτότἱτόεό:
σΜΕ ει' Βό1·Ιοτ &quot;Έ:ω τειτι]ει Πω ηιειΒέπιιΕ. ΙΜ οι ει' Βόι·Ιὅ
τόειέι·όΙ τοπάΜνίΠ πιοΒγ ρόπωτότ του ίοΙ , ιιιέείοΙόΙ ροιάἱΒ :ι'
ΒότΒο·ειάόποΙε ἱε ιΒοιι :ποΒποΒοήτοπό ει' Βότ]όειέΒ νἱεειεινότο
Ητ, οΙΙοπΒοΙ1 όνοπΕἱιιτἱ ΜεοΒΒ ρόπιέΙάοπποΙσιτ ΕϋππγοΒΒοπ
ιιιοΒΒιτΒειτιιο. -ΨΕΠὲΒἱιῖέιιτ ει: @Μοπ όρἱτόεοΕιιόΙ ιιΙιιροινε'ίΙ
ΜΗ! τοιιειἱ , Βο&quot; πιοΕσιτ :οϋά5εόΒΒάΙ ποπι ειειΒιιά.ει' ΒότΙὅ Ε6
τοΙοεεόΒόνό πα:οι, 'ε ει' 8·ειιάειεέΒ ίοΙγτειτέεεειΙ όεειοϋΙΕΜόεΒο

ΜΜΜ; Μι ωιουΒιιπ ει' ΒότΙὅ οίΐόΙο όρἱτέεεΕυεΙςΙΙΣιειΒέὶ όιιΕόιπ
ειΙένοωἱ, 'ε ειιοΕειτ νέΙΙΜειτΕόροπ έτνο:πιἱ ειΙφι·1ει, π'πιιτ ὅ, Ιω

οι όρΠόεΙιοι όττ 'ε Μ”. :πει8έΒειπ Βἱνεπέετ ότοι, ΕϋππγοΒβοπ
τοΙιοτ εΜπιτ νειΙ:ΜπιοΙ!γ ἱάοΒοπ , ει' Βοπειιπ1 Μπι βοΒγ ει' τόδύΙέε
ΒόΙ (Οουοιη·τοπι) Η ΕοΙΙοπο :έτωιιἱει, είίτ ἱπΕέΒΒ π: όρἱτόειιςΕ

ιιιοΒΒΜέτοιοττ ρόπωιοπιηήεόΒόττ έτνόεςΙότο οιέιιΙΕοιέεει` πιέ
εοΕ ίοΙοττἱ Ιωάνοιόετ ΜΜΜε ότάοπιοΒιἱ; πιό8· Μ;Εοτ ἱε ειιιΒ;ιά

εέΒέΒειιι ΕοΙΙ έΙΙειιιἱ ει' ί6Ιάοοιιι·ιιεέΒπΜε, ΒρΒγ επ όρἱτόε ίοΙ
νέΙΙοΙέεείτ πιέε πἱαἱτὶιἱτο ἱε Βιιβειεεει, Η ει' :πυυΙαι οτί:ίεεόΒε
ίοΙὅΙ οΙοΒοπάό ΒιποεέΒοτ “ιό ειοτο:πἱ, 'ε' άοιιρέπ ει'·Εέτοε ΜΡ
Ι0Βοθέε0ι1 οΙΙωτϋΙόεο νόΒάΗ ΕοΙ!οπο ποΒέπγΒόἱἱ Βειτιίτἱάὅτ επώ
ιά, πιοΠγ Μειττ π' ΒότΒο·ειάόιιΜε οι ΜἱυΙ! ιιγιΙειιΕοιπἱει ΕοΙΙ]οπ,
ιιιοΙΙγποΙΕ οΙτοΙόεο Μέπ ΒειΙΙΒΜέεέτ ει' ΒότΙὅ νέΙΙπΙειτι-ιῇέπΙΕει·
πἱεέΒπιπ ιι:οΒοΒγοιόευοΕ ΕοΙΙοιιο τοΜπτοπί.
.
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Α' ΒότΙοτ ίοΙγτέΒοιι εΙὅίοι·άιιΙό έ] όριτόεο!ιοιι 'ε ]εινίιέ
εοΕοιι ΕΝΕΙ πιε: ιε ί6τοΕιιιτοττοΙ ΜεΙΙ Ιεπιιιἱ , ΠοΒγ ει' Βάι·ΙὅιισΙ:
έιιιι!ιιιι(Ιό όρίιΙοτοΙ‹ι τ6ΕόΙοωε ΒιιειιιέΙΒΜό 'ε ει' οπόΒ·ει, ιιιοΙΙγι·ε
επἱιινει. νοιιιιει!ι, ο8·όειοιι ειΙΙεειΙπιιειε έΙΙειροιΙ:ειιι ιιάειεεειιιιιΕ έΙτιιΙ,
ιιιοΙΙγ Ε6ι·ϋΙ !ιιιεοιιΙόειιι ει' εεοι·ιόάόεΒοιι εΙὅι·ο ΕοΙΙ 8οιιάοεΕοά
ιιἱ ει' ίοΙόΙ, ΒοΒγ παπι ποιτο, Βει ο: ει: έτειάέεΕοι· οΒιιιιι
Ιειειαιτοτι νειΒγοειιΕ τ6ΕόΙετΙοιιίιΙ τοΙ]οεἱττοτοττ, νπω Βιι π, ιιοιιι
ιΒοιι οιόΙειοι·ίι' όρίιΙοτοΙωτ ΒειειιιοειιΒΒ ι·επάοΙτοιτόετο έτειΙειΕἱιιιἱ
ΕοΙΙοιιο , ει' Βόι·Ιὅ έΙτιιΙ οιοΕι·όΙ Βοιιγιιῇτιιιιάό Εἱεπἱιιιἱιέε:ιΙεεπ ει'

νέΙειειιιάέει·ιι ιιιοΒοωΒιιιιάό Βιιτέι·ιεΙό οΒιιιιΙπἱνειΙ ΒιιεοιιΙόοιι ιιιοΒ
οι·όειιιοττοΕ Βγειιιέιιτ ΕοΙϋοιι οΙίοΒιιάιιἱ, ιιιοΙΙγ ΜπιΙ ιιιοιι!πιιι
ει' ]όεπἱ8· νἱεεωιιάέεέι·ιι Μινε ιε ΒειεοιιΙότ ΕοΙΙ π' Βόι·Βο-πάό
Βἱιτοειτέεέτει 1σΕ6ωἱ, 'ε ιιοΙό ειιοιι]οΒοτ ίοιιτιιιωιιι, ΒοΒγ ιιιἱιιι!
Μτ, ει'πιι ιιοΙεἱ ιι!αἱι· ι·όΒἱ ιιΕέι· π' ΒότΙὅ έΙτειΙ έΙΙἱτοττ όρίιΙοωΕ
Βοιι ι·οιιι!οττ έΙΙιιροιΒοιι ιιάειτιιόΙε ΗΜΙ , οιιιιοΕ ι·ονέεέτει τίἱειόιπ
ιιι έτειάι-ἱε Μέπ ]ό.Ειιι·Βιι Βοπιεειι.
Ε8·γόΒιι·έιιτ οΒόειοιι ίοιοεΙοΒοειιοΕ ΙέτειιιιιόΕ Μ Μτ ιιιο8·
]οιΠοιιιἱἱ, Μι ει' ι5ια 5Βειιι ίοΙΒοεοπ ειοι·ιόάόε ει' Εόιιἱιιτόιοτἱ
]εινειΕι·ιι Μ:” όροιι οΙΙοιιΕοιό Βιιτέι·οιοτοτ ιιοιιι ίοΒΙειΙπιιι νιΙέ
Βοειιιι ιιιιιΒέΒιιυ , ΒοΒγ πιο8· ιιοιιι οιιΒοιάΒοτό,ιι' ΒόιΙὅτ ωγ όμι
ΙοτοΕόι·τ ίοΙοΙὅεεό τοεοΙἱ, ιιιοΙΙγοΙεοτ οι ό νειΒγ οιιιΒοι·οι Βοιω

νιεοΙόεόι·ο έωάιιι ιιοιιι ΙοΒοτ , ιιιἱιιτ ρ. ο. ει' ρέττίοΒόεέἐ·! (νόάιιι·ι,

ΕοΒγιιτειεέΒἱ) όρίιΙοτοΕ, ιιιἱιιτ οΒ7ΒέιιιΕ , ρειρΙειΕοΕ , πιιιΒέπιΕ
(ἱεΕοΙέΕ) ΒοΙ ει' Βόι·Ιὅιιο!ι ειι @Πόει άοΙΒοΕΒιι εινειιΕοιιέειι , ιιι
ο8γΒέ:ι ΒιιτόεέΒΒιιΙ π' ΙοΒΕοΙΙοιιιοτΙοιιοΒΒ όεειιοιότάϋΙόεοΕι·ο
έε ιιιοΒΒπεοιιιέεοΕι·ει νοιοτιιο. - ΗιιεοιιΙόειιι οΙ νπο ει: ἱε ιιιιιΜοιι
ι6ι·νόιιγοε όε ιιιοιοἱ Βιιιάειεέ8·ἱ τοΗιιτοττοΙ·Βιι·όΕ ΜπιΙ ἱειιιόι·νο,
Βο8ιγ πι:6ρίιΙοτο!:ιιοΙε 'ε ιιιιιιάου έΙΙοιιιέιιγ τόειοἱΕιιάΕ, ιι·ιοΙΙγοΕ
Βοι ΕοΙΙ ει' ΕοτΙτόεοΕο: ἱΒ 'ΜΒ. επἱιιιἱπιιιι, νειΙειιιιἱιιτ π:πΕ έΙΙει

ροήέιιειΕ ΙοΒροιιτοειιΒΒ Ιοιι·έεέτει ιιΒγιιιι ει' ΙοΒοτό ΙοΒιιιιΒγοΒΒ
Βοιιάοτ όε !ιΒγοΙπιιοτ ΕάΙΙ ίωόιωἱ, π' ιι·ιοιιιιγιΒοιι τ. ἱ. ει' ΒότΙὅ
ειιοΕ ]ιινιτέεέι·π νειΒγ ΒοΙγι·άέΙΠτέεέι·ιι Ε6τοΙοε Ιοοιιά,. άο ο' Ε6·
τίιΙ εοιιιιιιἱ έι·ειιιΒέε νειΒγ ΡόιιιΒοοει'ι πιο ι6ιτόιι]έΕ , ιιιοΙΙγοΕ ει·

ΒγειΕοιΙειτΒειιι ἱε Μέι· ιΒοιι ΕόρωΙοιι ΒἱΒείΕι·ει πά8ειΕ ειΙΙαιΒιιιιτ,
ιιιἱιιὐιοΒγ ιιιειΒιιιιι ἱε τιιάοΕ οΙΙγ οεοιοΙξοτ, ΒοΙ ει' Βόι!!τ Εέι·τό
ι·Πόει·ο ΙαιΙΙατ νοΙιιει ειοι·Μιιιἱ, ιιιἱνοΙ ει' ιιιοΒοεΕοτοττ ΒοοεἄεόΙι
ει' ΒότΙοτ νἱεεωνότοΙοΕοι· ιιι όριτόει ειοι·οΕοτ, ιιιιιιτ ΒϋνοΕοτ,
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&amp;έωέΕΜ, :ποειετ, ΒοτποΕΜ, ει' Μιτ όνωΙ οι «Μπι ίει|νοπ Μ·
οείΠ:ιιΙοεπιέΙ ΜΕΜ·Π ειΙειοεοπγειΒΒ ειοτἱιιτ, 'ε ΒοεοπΙόειπ ει' Βει
Βοπει οΙοεόΒΒ &quot;Μει ΜΒΜ ειΜΒΒεπἱΙΙοττ ιπιιιιιΙωάἱ]τ εοΕΕειΙ Εο·

νοεοΒΒι·ο επίπιΒοττέΕ , 'ε ΜΠϋπϋε ΩἱτΒγίειπιοτατοἱ οι ἱε ιιιοΒ3ο·
Βγοιτοτοττ, ΒοΒγ πιό8· ει' ΜΜΕ ἱε, πονοιοτοεοπ ροάἱΒ ει' ιοἱιι
άοΙγπιοἱ:, έε ίοάόειειΙΜέειοΕ όττόΕο ἱε Ο όν ΜΜΜ, εΠειπ τοτο
υιοεοπ οεϋΗεοπτ. Έ νειΙόΒιιπ οειιΕ π: ίιδγοΕ ιΒει:ΒειΙόΡ τ6τνό
Μακ νόΙοτιιόπγόποΕ οΒόει πγοπιε›εεέΒει έΠειΙ ΜΜΜε ει' ειιο8·έυγ
ΒότΙὅτ, ει' Ε6τόε ΕόρωΙοιι “εινπΙ ειοτἱΜ οεειΕιιΒγιιπ τοΙ]οειιοιιά6
“πω” ΕέτρόΙΜε ,ω ίοΒποΙιτα1:ι.
Μἱππάει:ιοΕ Μέπ , ει' πω: ει: έωάοπ ΒπιόειεέΒΒοΙἱοΕτὅΙ
(ΒιιιόειεέΒΒοΠ ΚέεπϋΙοτοΕτόΙ ίιιιιάιιε ἱπεττιιοτιιε) όε ειι όρίΠοτοΙ£·
τόΙ ιιιοπάειτωΙε, ιι']εινΠέεοΕτόΙ όε τοπιτέεοΕι·όΙ ειόΙό
ροιπτει οεειΕ οιοΙΕ ιιιειτιιάπειΕ, ει' ιποΙΙγοΕ ει, επἱπσόί6Ιάο!εοτ,

ΙωειιέΙόΕπιτ, έε ΙοΒοΙὅΕοτ ΠΙοτΠ.ε, ειιοΙΙγοΕποΕ ]ιινιτέεοΕ ει' ]ό
ιπιἱνοΙόειιοΕ οΙΙι;υίέΙΙό τ ο τ:π ό ε ι ο τ ἱ ειΙεειάέΙγοΕ οΙΙπἱτἱτέεέΒειπι,

νειΙππιιἱιπ τοιιτόεοΕ ΒγειΒτειπ @Μι ειΒΒιιη έΙΙ, Βει π' πιέ:· πιοΒ
ωττ ]εινιτέε, νειΒγ π' ίοπέΙΙό ]όειιέΒειοτΕοιω ποπι τειττοτΠπ Πω ,
πειιιοιε ἱειιιότ τουιΜετει .ῇειτιιἱ οπΘοάτοωτ.
Κό:6πεόΒοεοπ οωυε οπτ ἱε ]εινιτέεπιιΕ ιιονοπΙποτπἱ, Μι
ο8·γ οάιΠΒ τοει ιπἱνοΙόεΒοιι νοΙτ ]όειέΒ, ιιιοΙΙγ ρ. ο. οεσ.Ε 2-4
ιιιειΒοτ τοι·ιυοττ, ]οΒΒ Ιαιι·Βπ τότοτνόο, θ-··8 ιιιειΒω: ἱε εΜ : εποπ
Βιιπι ει: (ωγ ]ιινιτέεοΕ, ιιιοΙΙγοΕι·ο ει' ]οΒΒ ΒιιιιΜτ απέτ επ]έ:
Βειεπιει ἱε όειτῦιιιἱ, έωΙέΙππι ει' ί6ΙάιπιἱνοΙὅ Ε6τεΙάεεόΒΕΠΙε$

τιιποιιιειΕ , 'ε ειπιπἱΙΙοΒνει ποπι ΙοΒοτ όι·τόΕ ΕϋΙϋπόε ρότΙόετ Μ
νέιιιιἱ ει' ΒότΒο·ιιόότόΙ ει' πυἱιιειΕ ΕύΙϋιιΒοπ πι' ΕόνωΕοιό @ΗΜ

εοΕτει·πόινο ιπΙιιώΒ Βοιγο πω, Μι οεειΕ π:ιοΕ π' ΒότΙόει που
πόάόεΒοιι νιΙέΒοεειυ ΕότοΙοκόΒόνό Λαπ τότοτΠι ει' Βόι·ΙὅιιοΕ.
Α: οΙΙγεπι οεοτοΗιοι, ιιιοΙΙγοΕΒοιι ει' ίϋΙάτοπιιέειοτο ]ει·
νιτειτοπ, επἱιιιΜιπάόΕ Κορρο ειοτἱιιτ :
·

1.' επ οΒόειοιι :αιΒγ. οΒ3ττόειΒοπ ριιεπόπ Βονοι·τ 45ϋΕόΜ:οΙ
όε ΒοΙο·οΗαιΙ ΜΜΜ ί6ΙάάειπιΒοοεΒέΕ ἱττέειι, ιιιοΙΙγοΕοτ επἱπ

1όΙϋΙΙάάό νειΒγ ΕεειέΙόνό ίοτάἱτνει βνοάοΙιιιοιόΜπό ΙοΒιο: “επιειἱ ;
Σ. ει' νιιέτειάέεοΕ 'ε ίοΙγόΙ: οτο]ο οΙΙοιι ειίιΕΒόΒοε μια·

εριτιιιόιἱγοΕ (ροι·ενόάιιιι'ίνοΕ), έτνέ]έεοΕ, οΙ]εειτόπέεοΕ, *ε νιπ
πιι'ίνόειἱ πυιιιιΕέΕ;

.

Β. ει: ειΙππιτ.ίοΕνὅ , νει8·)? εορροάόΙωΕ, εινειΒγ ιοττέεοΕ Μαι'
Έ
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οΙίοι·άιιοτι ειέιι4:όΙϋΙάοΙωιι , ιιιοΙΙγοΙε ιιιἱιια ει' νεπτώ Ιό!'ιιΒγ ,

έειιιιάό ιιγιΙτ νειΒγ Μάπτ!! Π!! έε πιοΙΙόΙε ΙοοειιροΙό ε!τΕοΕ;
4. ει' ι·ότοΙσιοΕ Εἱεπἱι·Πέε 'ε όιιτόιόε.ΒοιιιοΒοεοάοιτ Βγορ ΗΙ

τόι·όεο έε ίοΙειέιιτέειι 'ε ίιἱε πιιιΒΒειΙ Βονοιόεο Μ!» έΙτειΙ ]εινίττέειι;
ὅ. ιιι ειΙΕειΒιιιιτΙιιιι ίοΕνόοιΐ τοιιιΙειι!οιιοιτ Β.ιι:άπεέιζι πιάνει

ι·ο!:ιιιιΕ νει.&lt;ι·γ ]ιιΒιτιιιιγά!:ιιιι.!: ει' ιιιιι]οι·ο!ι ξιΙΙ7 Ε6ηιοιιψιιι·ιι έι
τότοΙο, ιιιοΙΙγοΕ έΙτειΙ ει' ΒιιιάειεέΒ·ΐόΙγτειτέε εοΕΙεει!!:6ιιιιγοΒΒό
Μει. Ε' ]ιινιτόεοΕΕειΙ, ιιιοΙΙγο!εΒοι ίόΙ:όρ Μ:ιΒγιιι·οτοπέ8·ι·ει πόπιε
ιιιιιιάοιιοΕ οΙὅιτ π' ί6ΙάΕόρ ΕόειΙτόεόιιο!ι, όεεεοεἱιόοιιοΕ όε ειει

!:ιέΙγοιέοιιιιΕ ΕὅΙ:εόΒοἱ ειέιιιἱτιιιιάόΙ:, οΙΙοιιτόιΒοιι ω;
θ. ει! !όΙάιιοΕ επἱιιτε:έιιάόΕοε ΕἱεονέιιγΜἱε έΙτειΙ ι·οιιτέεπ,
ιιιοΙΙγ ει' ιιιιΒγοΒΒ ιιιἱνοΙόε·ίοΕοιι έΙΙό ]όεπἱ,&lt;;Βιιιι Έκιυ ι·όνιά
βόιΙοτἱιάὅ ιιιοΙΙοττ ι·οιιάοε ε:ιιΒέΙγ ἐγιιιιέιιτ, νει&quot; Βιειεε:ειΒΒ Βότ
ΙοιοΕιιόΙ οι ιιτόεό όνειΕΒοιι !&quot;οι·άιἱΙ οΙό.

Α

Α' ]εινιτέεοΙαι·ιι εέινο ει' ροι·οει ΕόιπόιιεόΒοε οι·ειέ8·τϋι·
νόιιγ ιι:οιι οΙνεοτ έΙΙειρήιι ιιιο8· : ΒοΒγ ]εινιτ έεἱ Ε 6Ιτεό
ΒοΕ Βγ-ειιιέιιτ ιιιιιιάοιι οεοωΕΒοιι άειιΙε ει' Εόει
ρόιιιΒοΙι ΕιιιάέεοΕειτ, 'εοΙΙ)· τοτιιιόΕ!ειοΙι ΕἱειοΙ

ΒέΙτειιέεοΕειτ επειΒιιά ίοΙειιίιιιἱιειιιἱ, ιιιοΙΙγο Ε
ιιέιιι ιιιιιΒέΒόΙ ει' τέι·ΒγΒ όΙ Ειιι·ἱιΙτεΕ Εἱ. - Ε' εια·
ήπιε ει' τι·έΒγέιέει ίοΙοεΙοΒΒί$Ι, ιιιοΙΙγοι ει' ΒέιΙὅ ει: έτνόωΙΕοι·
ΕέωΠι ι·ι·έΒγέιέει·]οΒγπόΕοιι ίοΙϋΙ οιτ ΙιπιΒγ, οεειΕ ει' ιι·έΒγέ
:ω ιιιιιιιΕέτ ΙοΒοι ιιοΕἱ ]ιινιιέε Βγιιιιέιιτ ίοΙειέιιιοΒιἱἱ, ιιιιιΒέτ ει'
τι·ό8γειίοΙοεΙοΒοι ροάἱΒ @Μ: ίοΙοεΙοΒοε ΙοΙοπέι· 8γιιιιέιιτ,ιιιοΙΙγ·
ιιειΕ όι·τόΙω ό.ει Ε6ΙτεόΒοι ει' ίΐιΙιάοοιιι· έΙτιιΙ ιιιοΒιόι·ιτοιιάόΕ.-Α'
!ιἱεοΒΒ ιιιόι·τόΕΒοιι τοιτ νειΒγ οΒιιιιΙιιε:τοιτ ιι·έΒγέιέε έΙτιιΙἱ :·οιι
τέετ.. ιιιοΙΙγιιοΕ ΒοΒἱιοιιγιτέεει- όε ιιιοΒΒοοεϋΙόεο πιἱιιάοιι οεοιι·6
ιΒοιι ιιοΒόι, ει' ΜΒΜ, πιω, ειιι·]ιι'ε οΒ7°όΒ ιιι!αιι·πιέιιγποι·οΙ:
ίὅΕόρ ροάιΒ ιιιιιΒιι ει., ττέΒγει οΙειάέοιιἱιιιιΕ ει' Βόι·Ιόει ειοι·ιόάόεΒο
νιΙέΒοεειυ ΒοΙο ιοοιιάὅ Βίιιιτοιόε ειΙιιττ ιιιοΒτιΙτέεει έΙτιιΙ ΙοΒετ Μ8·
οιάΙειοι·ἄΒΒοιι έε ΒιοτΒιιτόεΙιειιι οΙΕοι·ιιΙιιἱ, Ιόνόνο,· Βει ει'ιιιιΒγοιι
ιοι·ιιιόΕοιιγ ίόΙάοΙιιιόΙ ει' τι·έΒγέ:έε ιιοιιι οΙΙγ ειίιΕιοόΒοε.
ΠοΒγ ΔιιΒοΙ· σΗ Ει&quot;τιι $Εκότοι·ειέΒΒιιιι , ΜΙ ει' ῇόε:έἐς-ῇει

νιτέοι·ει οΙΙγ εοΕειτ ιοε:ι·ιοΕ , άι πω ει' ί6ΙάΒιἱι·τοιεοεοΕ ιΒοιι
ειιιΒιιάοΙιιιίιΙο8· ΒοιιιἱοΙΕοιιιειΒ ει' 12άιΕ 5Βιιιι Εόι·ιιγϋΙοιάεΒοιι
ΜττιιΕ. Α' τοτοιιιοε ]όειέωεινιτέεοΙαιτ. ιιιφΙΙγοΕ Ε6πϋΙ ΜπιΙτ ει,

ίοάοιτ νἱι!οοειιροΙό εεειτοι·ιιέΕ ι·ορριιιιτ Ε6Ιτο6ΒΒο Εοι·ϋΙιιο!ι ,

8:ῖ

ι·ειιάοεειι ει' Ι6ΙΛοοιιι· οΒγεπΙίἱΙ τέτοιΙ, Η ειόι·τ ΜοΒοΙό8·ειἱΕ Μ·
ΜΙ , ΙιπιΒγ :ι' Μέτε ΕἱΜΙοτι ρόιιιο 5%νειΙ ιιόνοΠ; ΒοΙοιι: ιιέΙιιιιΒ
ιιιιΒγοιι Εονόε Βἱι·τοΕοεοΙ: έΙΙειιιέιιειΕ οεειΕ ειπο Με , ΙΜΒγ Βόι·
ΙὅΠ:ιιοΕ ΠΙ, ωιοιιιοε ]εινιτέεοΙΜτ, Βέι· ει' Βόι·Ι6Ε Μιέτ ΕόΙτεέ
είιΙώιι τόιοτιιἱ ιιιοΒοιιΒοά]όΕ , ΙΜ ἱεΜοιι ι·οέ]οΕ Μινε ει: ει' Ε6
ιοΙοιωτόε ιέιιιιιιΒιιι, ΙΜΒγ π' Βόι·Ιόεἱ όνοΙ: οΙτοΙτόνοΙ ει' Βόι·Ιὅ
ιιοΕ Ε6ΒεόΒοἱτ ιιιοΒττόι·ίτεόΕ. ΡοάἱΒ ει' Βιι·τοΕοΒιιιιΕ οιοπ οιιΒικΙοΙ
Μο ιιιιιΙΒειτΙειιι ε:ίιΕεόΒοε πιο ιιέινο , ΒοΒγ ει' Βόι·ΙὅπιοΕ ει'Ιαέι·
ρόΙΙεἱε ἱι·έιιτ 2ιΙειρ08Ι16νοτάΙόε0 ΙάΒγοιι, 'ε @Μ: ει: ει' ΕϋΙόιιΒε:ης
ίοι·άήΙ οΙό ΜΜΜε , ΒοΒγ “πιο οιιΒοάοΙιιΜ ΒγειΕι·ιιιι Μέι· ΜειΒέ
Βιιιι ει' Βόι·Ιόεἱ Μοι·ιόόόεΒοιι έτειιέιιοεειιι ιιιά€π·ιάειτἱΕ, ΜΒγ ΜοΒ
ΙΜιέτοιοττ οιιΜιιιέι·πι ειοτἱΜιτἱΕ, νειΒγ ροάιΒ ει' :Μιιάοιι οΒγοε
οεοτοΕΒοιι ει' ΙώΙτεόΒνοτόποι οΒγίιττ Βοιιγιι]ιιιιιάό Ισέι·οΙοιιιΒοι
Ε6ιτοτἱΕ. ΜἱιιάσΜ οεοτι·ο ο'ειοι·πόάόεἱ-ροιιτοτ ιΒοιι Βιιτέι·οιοτιιιιι
ό νΠέΒοοεπι ΕοΙΙ Εόίο]οιιιἱ , ΙΜ&quot; π' Εόε6ΒΒἱ ΕοΙΙοιιιοιΙοπ Εό:
εόΒοισιιιΕ αΠο-Ιο Ιο8γοιι νόνο.
Α' ιιιΠΙγοιι Εόι6ιιεόΒοεοιι ο·Ιτιιι·]οάΙ ει: όι·τοΒιιοε ιιιι8οΙ
ιιιω.οιΒιιισΙέΕ Μπι π' ΒιιιάειοιέΒοΕ ]ιινἱτέεέι·ει “ιτι Μιοιιιοε Ηπ
άέεοΕ Βειειιιοε όε ειίΠΜόΒοε νοΙτιι ΙοΙδΠ ιιιοΒΒγὅπόάόε : “Πιτ
οΙΙ)· οΙονοιιοιι όι·:ἱΕ (ει, ιιιοιι ΜπεΙΙ” Μ, ΜοΙΙγ ]όειέΒειΠΜι ιι'
πιοιιι @τυ ΙόΙάΕἱειιιοι·οΙοε ΒότΙὅΕ τόειότὅΙειι ιιτοΙεό ΒότΙοτόνοΕ
Μπι ίοιιγοΒαἱ, ΙΜ οιοΕιιοΕ Μέι· ΜΒΜ ειιΜ:Μ τοιιιόιιγεόΒ6Ε

ΜΜΜ ειοι·ιόάόεοἱΕ ΜοΒΒοεπιιΒΒιτέεέΒοι. ΔτΙέτνέιι, ΜΠΙγ οΙέΒ
ωΙοιιιιοΕ Με Ιαἱι·οεοΕ Μἱιιάοιι ΜοΒποι·ιτέεοΕ όε ιέι·ωΙέΕοΕ .τι
Βόι·Ιόεἱ ειιιι·πόάξεοΕΒοιι, ει: ἱΙΙγ οεοτΒοιι ο8·γ τεινειε: Βόι·Ιὅ τό
ειόι·όΙ ίοιιγοΒοιό ιοτνειοι·ἄ ίδΙΙΙΕἱεονέιιγΙτόε οιΒέτἱτέεέι·ιι, οΙοἱ·

ιόΙΙΙι8·νει· οΙΙγ ἱιιτόιΕοάόε ΕἱΒοιιάοιέεέιι ιόι·τόΕ οειϋΒα , ιιιοΙΙδι
έΙΙιιΙ π' ιιιΙει]άοιιοεοΙΜι οΒγ οΙΙγ νοειόΙγ οΙΙοιι! ΒἱποεἱτιιἱΙοΒοτ
Με , ιιιοΙΙιπιοΕ οΙΒότιτέοιέι·ιι ιιόΜοΙΙγοΕ ΕόιίΠ6Ε Μέι· εοΕ οιάτο
Εοι έΙάοιιιιΕ,ΒοΒγ ει' Βόι·ΙὅΕτόΙ ει' ϊόΙοΒιιοε ιιτοΙεό Βόι·Ιόεἱ·όνο

Εοτ Μοενύεέι*οΙΒιιεεέΕ. Μέι· ΤΙΜΜ· τοττ ω·το εέινάα·1:1ΒιιΙ ιιιοιοἱ
ΒιιιαΙιΜέΒιι 2άἱΕ ι·όειόΒοιι ο&quot; ]εινειεΙειτοτ, Με ιι'ΜοΙΙγ ει'ιιιιιι·Βει
τοιιγόεικόε οΙὅΒειΙειάέεει ότο ΜιιιάιΒ ΙΙιονόεΒΒό οΙάόιιτό Εόιόρ
ΒειΒοιιιιέτοιι ιιΙειριιΙνέιι, Μέι· Ε6ι·ιιγίΠοτοεεόΒο ΜΒΜ ειιιιι ]6ττ
ΒγειΕοτΙειτΒει, ειιοιιΒιιιι ειΙειροειιιιό: ιιγυ]τΒειτοττ ει' ΕόνοιΕιοεό
Μέι ΜΜΜ οειΕ6:ι·ο , ΜοΙΙγ ιιπότει ΑιιΒοΙοτειέΒΒειιι ιιιιΒγ “Πάπι
ωτίιοιτ έΙαιΙ όΙοτΒο Ιόροττ. Απ ο8·ιάΕ, ιιιοΙΙγοτ ειΜει ιιει8;ιτιιιοιοἱ

ΒΒ

κςι·ιιόει θοι:ο πι· Βουάο1ι Εἱ ΗοΙΕΒο::ιΒου, ει' οειιΕ 9 νει&quot; Ιά8·ή
ίοΙ]οΒΒ 12 όνυγι ι6νιάοΒΒ ΒειιέιιτΙὅιο Εότ6τ: !)όιΙοτ ιόειουιΕἱυτἱ
ιυοΒΒοεε:ειΒΒιιέεεέΒου έΙΙ , ιιιοΙΙγ υυυιιΕ ίοΙγυιειιιιιιι Μπιτ ΕίιΙόιι
ε:οινώάόεοΕ έΙτιιΙ έΙΙειρἱτιιτιΕ συοΒ.Α'ΒόιΒο-ιιι!ό κι. ο. υιοΒοΒγο
ιἱΕ ιιΒΒυυ, Βο8·γ υ' ΗιΕ6τ61τ Β ΒότΙόεἱ όνοΕ Νι:ύΙ πι: οΙεό Βέ
ιοιυ όνυοΕ οΙτοΙόεο Μέπ, ::ιοΙΙγοΕ «Μτ ει' ΒότΙὅ υιἱνοΙόει Βέ
υέεσυόά]έυοΕ ειιοιοιιοιόε ειΕοι·ο έΙτιιΙ Εώνοι Ευμιι:, οΒγ υ' ΒόττΙὅ,
ΜτυΙ ΕόειρέυιΒου Βιοιοιιάὅ ειιειισυεἱόττ οπο οΙεό βέτοιυ όν οΙ
ιιοιιι τοΙι Βγειυέυιτ ιοΕιυτοεεόΕ , ιι,ο·γ ΒοΒγ ο' ειοιιυτ ει' ΒότΙοι ιιι
|οιάοιιΕέρ επ:ογι όννοΙ Βοεε:ιιΒΒἱτιιιτοιτ πιοΒ, ει' ιυουυγιτ ιι'
ΒότΙὅ νἱεειεινέεεέτΙοπ. ΕΦ! έποΙ ΕόεόΒΒου, ::ιοΙΙγ Μειττ ιι'Βόι
Ιὅ ει' ]όειέ,&lt;κοι ίοΙγνεέιτ ]ονιιοττιι, ΒυειυοιειΒΒυοΕ Ιέήυ οι πιει
Βιιἱιει εέιινο ἱε::ιότ ΒυεουΙό ιι1έυιΙειτο: τουυἱ, υοΒοΒγ ]εινιτέευι
:όΒΒ όνοε επιροιιτέεο οτέυ ιιιιΒγοΒΒ υ]έυΙυωΕοτ ιουυιἱ Εόιγ
τοΙουιἱΙοε.ιέΕ; π' ΒόιΒο-υάό ροάιΒ οΙοιυτο :υότεέΕΙοιτ ειιευυιέΕΒυιι
συοΒοΒγοιἱΕ, ιυιἱΒ νόμο οι ΠΙγ νἱεειεινόιέττΙέει πε-ιι]έυΙειι όνοπ
Βιυτι ειοΕέεεπἱ νέΙἱΕ, 'ε ει' ιοισυιόΕουιγεόΒ όε !:ϋΙάοιοκο ιυἱυάΈ
ιι6νοΕοάνόυ, ιιι όνουιΕἱυιτιἱ ιιιοΒυιγιι-βέιά οιιιιιευει ἱε οι οιοάοτἱ
Βόιάἱ] 10-··80% έτιι οιιιοΙΕοάἱΕ. Α' ΙοίοΙγτ ΒόιΙοτόνοΕ ΠΙγ νἱει
επνέιέτΙέεει τοΒέτ π' ιιιΙει]άουοοιιι υιόινο οειΕόι οπο, Βο8γ
υιει οΙόιο ιε ΒότΙό]ο ]ονιτέιέυιιΕ ειΕοιόΒου ιόειοείιΙ]6υ, νει·
Ιειυιιυτ όειτόυ οπο υιόινο ιονιοιω ίοΙγευτέεεέιει,::ιιυτΒο© ειιοι

ιὅάόεἱ·ένοΙυοΕ τοΙ]οε ειέιιιει συιἱυάιΒ πιοΒ νειυ οΙότο. Ε8γοιοιε
:υιἱυιΙ οιέΙιιιΙ]ό ΒιιιέτεέΒοε νἱειουιγ τοιιυτιΕ ίου υ' Μτ ΗΙ Εό
πότ:, :υἱυιτΒοΒκγ ιυιἱυάου όνΒου οΙ]γ ίι8·γοτ ΕοΙΙ οΒγιιιέειιιΙ οΠυ
τέιιιἱ6Ε , :υοΙΙγ ιιιἱυάοιιιΕέτ οΒγου|ὅ πωγ υιόι·ττόΕΒου ότάοΙιΙι;

'ο έρου ειιου ιυἱυάουάΒ ΑΜΙ ιιιοΒιιιιιο:τ τοΙ]οε ιιοΒιιάιέΒ,Βο8·γ
ιιοιιι ιΒυιι εΟΕ πω ηιιιΙνει οιι·γ::ιέιτόΙ οΙνεέΙΒιιεεπυιιΕ, ΙοΒΒιἱ:ιο
ειιΒΒ ΕοιιοειόΒ ιιιοη ]ῇό οΒγοτόττόε ιειι:όεοιέΒιι !οΙόΙ,::ιοΙΙγιιιἱυά
ΕοιτόυοΕ Βυειυέιει νειυ.

ΜιΒ οιου όννιιιειονέεέτΙέε :υιἱυάΕότ ιόειι·όΙ υ'νο8·γοιιοε
εέΒΒυυ 'ε :υοιοΙ ΒιιιάειεσἱΒἱ ἱεειυοιοτοΕΒου ιιόιιιἱ ο8·γοιι1όεόΒοτ, 'ε
8·γοΕοι·ι ειοιυιέΙγοε όι·ιυτΕο:όετ ωει ιοΙ : ει' ιιυιΒγ ί6ΙάΒιι·:οΕοε
Κειιευοε Ιοιά· εΙτο.Ι οΙεόΒοιι ΒιιιωυΒότι·Ε6τόεοΙΒο ίοΙνοτι Μιο

άέΕ, ιιιΕέΒΒ εοΕόνοε ΒόττΙόει·ΒοπίιιάόΕτο ,ε- ο|Ιγ τιιΙει]άουο
ειιΕτο νειιι επἱ::ιἱ:νει , ΕιΕ ΒότΙὅιΕιόΙ τένοΙειΙιΒ τειιψἱΕ :υοΒοΕιιτ.

Ε: Κ6νοτΕοπό έινοιΕο(!όεΒοιι όΙΙ σΚο νειΙειιυοΙΙγ ΒόιΙοηιόΜέιι1

8?

,

20 όντο 8000 :οήπτ6ι·τ νειυ !ι6τνο, ΕᾶτοΙοιιἱ ππιΒέτ π' τιιΙπ]άο
πω, ποΒγ π' ΒότΙϋποΕ ει' Βόι·]όειιέΒ ΒπειπέΙΜέτ οι Μεό Βόι·
ΙαΜό ΜτΜόεο ιιτέπ ἱεπιόι ιι8·γππειππγι όντο, :Με ει' Βόι·άἱ]πΜι
ει' Ε6ι·πγϋΙοτοΕ!ποι :πω ΕϋΙϋπΒόιό ίοΙοιιιοΙόεο :ποΙΙοττ, πιοΙΙγ·
ποΕ. ειιοπΙπιπ πιέ:· π: Μεό ΒότΙόει ειοτπὅάόεποπ Μόνο πιο8· ΕοΙΙ
Βπτέτοιινπ Ιοππἱο, π. ο. όνοπΙεἱπτἱ 1000 ίοιἱπτόττ έτοπ8·πάἱ. Α'
ΒότΙόπποΕ πιοπΙπιπ ειιπΙ:πάεέΒέΒππ έΙΙ ο' ιποΒποεπιΒΒιτόεέτόΙ
πιέΙτΜ ΙοπιοπεΙππἱ·, ποΒγ ει' νόΒοΙόττἱ,ἱϋ19ιΠΕ ΒότΙόει όνοτ Μ
ίο!νπἱ οπΒοάἱ, π' πόΙΕίιΙ ποΒγ οιἱτέπτ πγΠειτΙιο:πόΙ:, π' πιἱΕοι·
ειιιιτέπ ει' ΒότΙοι ει' 20εΠΕ όν Μ€οΙτόνΜ πιπΒέτόΙ :ποΒέιϋπἱΕ.Ηπ
ροάἱΒ έ! ιι'ΒοεειειΒΒιτέετ οΙίοΒπό]ει , Μπ:οι ἱειιιόι ει'τιιΙΜάοποε
πΜε ειΜπάεέΒέΙπιπ ΜΙ π' ιποΒποεειπΒΒιτέεΒππ 1ΜΒ πω· ποπε
οΒγοιπἱ, πιοΙΙγ ιιτόΙ›Βἱ· οεοτΒοπ ὅ ω·τὅΙ ει' ΒότΙὅτ 14 Μρ Μειττ
ειππιιΕπνἱ!πτΕοιιέεπ ιιτέπ τιιάόεἱτππΙ, 'ε οΒγειοτοιπἱπά ΙόπγἱΙειτ
Εο:τπτπἱ τΜτοΜΕ, ποΒγ ΜΗ π: Μου οεοττο ππίτ :Η εΙεό ΒότΙόει
ειοτπόάόεΒοπ Μότο ΕἱΕόιότ: Εέτρό:Ιεέει επιπιπέτ, τ. μ, π' Βότάῇ
οιποΙόεόποΕ Ηιοιοι·οε όι·::έΕόι, ει' :”Μνοττ οεοιΒοπ 10,000 πωτ

Εόει ιποΒΒιοιπι. Ηει ει' Βέι·Ιὅ ἱπΕέΒΒ ειΕοι·]π ΒότΙοτέτ :Μγ

τπτπἱ , πιἱπτ ο' επιπππἱτ οΙ:”οΒπάπἱ : ΕἱπγἱΙειτΕοπτπτ]ειἱεπιόι 14 υυρ
Μειττ , ποΒγ ό ει' ΒότΙόεἱ ειοτπόάέεΒοπ οιοπ οεοιι·ο ιποΒπειτέτο
ωττ 2άἱΙι Βότοιπο!όετο ἱε π. ο. 500 :πω Εσέει τό ΜΜΜ. Πει π'
τιιΙπ]άοποε ειππιπΙτεοιπ 00οΙ , Μάιο: π' ΜΜΜ ει' ιπέεοάΠε 20 όν
ΙοίοΙγέω. Μειττ όνοπΙόπτἱ 7500 ίοι·ιπτ!πέτ ΜΜΜτ: :οΙγτειιττππτἱΕ;
πει ΙππΠΒ ό οποΙ πιοΒποιιι οΙόΒειΠε, τειτ:οιΙΕ οα ει! ΒότΙόποΕ
ἱειπό: 14 υυρ Μειττ οΙΙγ ΒοπέτόιοΙΙοΙ ΗΞοΙοππτοπἱ, ποΒγ ποΕἱ
Ιαἱ:·ρότΙέοιιΙ οι π]έπΙοτ: ΒότοιποΙόε τἱιοιοτοε ό:·τόΕόι, πτ 15000
ίοτἱπτοτ πόει Ιοίὶιοτπἱ, ΙΒγ ΙοΒοτιπό8· π' νἱειοπτει]έπΙέεοΕειτ τὅΒ!εε

01ε5Β ίοΙγτπτπ5, πιἱΒ νό€το νειΙει:ποΙΙγιΕ π' εφτιά!όΙε Ε6ώ!
ει' ειπΙ›οτ: Μό Μειττ τ6ΒΒιέ πωε ίοΙοΙ. Ηει ει' ΒότΙό ΒΜΙ8Ρειτ
ο:ΜτπΙ Ιοπιοπά ει' ΜΜΜ ΒοεειΜ›Βιτέεέι·όΙ, 'ε οΙ:οΒειά]π πώΙ
]έι·π ΜέπΙοιτ ΒότοιποΙόεο Ηπειιοτοε όττΜαέτ;-Βπ ροάἱΒ π' τιι
Ιει]άοποε ποπε ίοΙοΙ, Μ”· ει' ΒόνΙοτιπάΒπιπτειά ιἱ]ειΒΒ 20 όνι8· 11:

οάάἱΒἱ ΒέτΙόπόΙ ει' τΜο ΙοΒιιτοΙ]έτει ΜέπΙοττ :οΙοιποΙτ Βόι·άἱ3
ιποΙΙοττ. -Ε' ειοτἱπτ ει: όροπ ΜΙγ τιιόΙγοπ·ειέι:ποΙό πιἱπτ ΒΜΕ
Βπτει€ ΜΒΜ ποπιοετ οΙ1ΜέΙνει ]ΜΙοιπ:ό 'ε Απ8·οΙοιειιέΒι:ειπιπέτ
ιΒοπ οΙτοτ]οάτ Κει πε ο ε Ι ο ι· ά πέ τ ει ά ό Ε ει επετἱπτ ΜΙτει Βόι·Βο

ΠοιπΙπιοΙο Μέτσέ ἱε ΒονιΙΙο ]όειέΒέτ οκεπιἱ ιπριοἱ Βπ:άΒεπί8·ἱ π»

π

Μ!

τέιοτοειέιιιέιει.- ΚότοόΒοτ ιιοιιι εεοιινοάΙ, ΒοΒγ οι ιΙΙγειοιιιιι
ειοι:ὅάόε σπιο οιέΙ_ιέτ, τ. ι. βο&quot; ιι'τιιΙπιάΙουοε όε ΒόττΙὅ Με:

υιιιτ ει' ΙοΒΒοτἱιιιτόεΙιου οΒγΒοοΙνοεειο, 'ε ει' ιιότΙὅτ οΒόεεου ει,
νό8·οΙὅΙτἱ ΒότΙοτόν νόΒέι8· 6ειτόυιι ει' ]όειιέΒυοΕ οΙΙγιΒου:υοΒ
]εινιτοἱεεέιυ, ω” ιιΒΒιιυ ιιι ιιτόιό ω οΙιιουιγοΒΙέο έΙτιιΙ τοτο
συοε Εέττ ιιιέτ ιιοιιι τοΒοτ. Πει ει' ιιιιειουΒόττ πιο8ιιοιυ τοπιο ἱε,
::ιόΒἱε Βἱιοιιγοε υ' ιοΙὅΙ, ΒοΒγ ΕέτρότΙέετ Ε:ιρ, ::ιοΙΙγυοΕ τοττ
]υνιτέοιιιΒοι ΕοΙΙ συότνο ΙοιιυΙο, υιιιιτΒοΒγ οι οι ό ιειιι8·ο έΙτοΙ
τοττ τ6ΒΒ·ι8:ότιόι .ιεοιιιιτ ειέ::ιιττειτἱιΕ. Α' τιιΙπιάουοε ροάιΒ :υειιΒει
ιόειότόΙ ιιιιυάΙου :πιοΒΕόττοτόετὅΙ ιυουτ, 'ε ει' ΒότΙὅυοΕ τόΙο Βιο

τουάὅ ΕέιρότΙιἱε .ειιόττ ιιοιιι ΙοΒοτ ειι]υοε ιιἱ Μινο, ιιιἱυτΒο;ιγ

οι ]όειέ8·ει ΒοοοόιιοΕ οιιιοΙΕοάειεο έΙτιιΙ 10%οΙ υιοΒτότιιΙ.

Α' ειοιο υ οοέ τΙ ου ο εοτο Β ἱτέυτἱ οΒγοιΕοάόεοΕ, π'

ιιιοΙΙγοΕ 'ε υ' υιουυγιιιου πι' ΒότΒο-ειάότ νειΒγ ΒότΙὅτ ότάοΕΠΕ,
ει' τόΏ· 'ε ]όΒοΙΙουι ΒἱιτοιτέεοΕ ιἱΙτοΙ υο8·γου οΒγι:οιιιιιττοτυοΕ,
'ο ο' ιο ίόιονοτιο Μινο, πιοΙΙγοΕ έΙτειΙ π'Βότ]όειέΒοΕ ]όνο
άΙοΙυιο νοεσιέΙγΒου ίοιοΒΒοτ, οειιΕ π' οιοι:6άόεΒοΠ :υοΒΒοτέιο
ΜετόΙ ιοΒ ιιιΒΒουἱ, ιυοΙΙγιΕ ίέι ιι:οειο υ' Βιμτοειτέει «το. Απ
έρίιΙοτοΕ τιι':·οΙΙουιἱ Βἱιτοοιτέοέτ εοπιειιἱ οεοτιο ιιοιιι ΙοΒοτ π' Βόι

ιόιο νοτιιι, νοΙοιυιἱυτ οΒγόΒ τιιινοειέΙγτ εοιιι, Βο ει' Εέτ ιιοιιι
οΒγοάίιΙ υοΚι τιιΙπιάΙοιιιτΒοτό , υιιυτΒο8·γ υ' ]όειιέΒΒἱττοΕοε οΒγ
ειιοιειιιιυά όρίιΙοτοΙυοΕ ἱε τιιΙυι]άιιυυου , 'ο ότ όττο νοΙυιι ει' Μι:
νοειέΙγι Εει ἱε, Κο ει' ]όε:έΒοτ πω” ιιοιιι Μπι νοΙυιι; ο' Βι:

τοειτέετ τοΒέτ ι!ιΙουάόΒΒ ει' ΒόιΒοιιάόυιιΕ ιιιιυάιέττ ετνοιιυι , κι,&lt;&quot;
ιιυυειΕ ιἱιοτόεότ οιΒιέιΒο τιιάιιτυἱ, ιιιἱνοΙ ει' ΒέιΙὅ Μτ ΕιιΙόυΒοε

εοιιι νεέΙΙειΙυέ εοΒο συιι8·έτιι, ει' υιόΙΕίιΙ , ΒοΒγ ει' Βέιτ π' Βἱιτοει

τοσοι ει] όττόΕόνο| ιιΙοΒΒ υο ειπεἱ::ιτιο. !ιο Βυ υ' Βι:τοειτέει τιμ
ιι'ΒόιΒοιιάό θ:οΗ, @Βει νου ειΕΕοι ει' ΕειρειυιεΙό ΕέτρότΙέοιόΙ
ἱε ιουάοΙΕοι::ἱ, 'ε ει' τιι:νοειόΙγ ιἱΙτοΙ οΕοιοττ Ειἱι ΒοΙγιοέΙΠτιἱ
οιέτ ει' ΕιιιοΕ οΕιιιιει νέΙΙειΙπτΒο πάοἱ, νπ8·)· ιιιοΒέυοΕ τότοτυιἱἱ,
Ηνόνο Βει ει' ιιόττΙέι ει, ε:οιώάόεΒοιι οπο ΕότοΙοιτο νοΙυο πιει

Βέι, ΒοΒγ π' Βιιτοειτοττ ειιιιιεηιἱέιτ, ει' τιιιιοιιΒέΙτ όιιίιΙοτοΕυοΕ

οΒόειου οι οΙὅΒΒι ΕειιΒυ Βοιέιέτ πιει8·έιιι νέΙΙυ!ιει , ει' τοΙ ΙοΒ
ο8·γε:οιιιΒΒυοΕ 'ε ει' ΒόιΒο·οάόιο υιόινο Ιο8·τειιιέοιοεΒυοΕ ΙέτειιΕ.
Μέι.Εόρ νυυ :υέι ει' άΙοΙοΒ υ' ιόΒοΙΙουἱ Βι:τοειτέεευΙ; οι:
:ιΙτιιΙ ΒόιΙιο·ειάΙοττ τιιΙιι]άΙουυειΕ ιιοιιι ΙόυγοΒο, Βιιιιοιυ Βοειου
νέτοΙέ έε τοι:υόΕο ΒἱιτοεἱττιιτἱΕ, ΕόνοτΕο:ὅΙο8· ουυοΕ τιιΙει]άοιι
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πόρ π' :πιό άοΙΒέποπ ΕοΙΙ ΙιιππἱΙο, ποΗποΙΙ π:οιπἱο π' ΜΜΜἱ
τέπι άἱ]τ, 'π Βπ:πΙει π, ]έι·ειπάόεέΒοτ, ιπιπτΒο8·γ π' τιιΙπιάοποπ

ποπ οεειπ οεοπΕἱτπτΙειπ Βέι·άἱ]πτ νειπ ]ιι8·ει πἱνέππἱ; ΙοΒ:οΙιοΒΒ ει,
]όΒΒι:τοειτέπ ίοΙέποπ πποτόεόι νέΙΙειΙΒιοτπέ ιπο8·ετο ε' τιιΙπιάο
πω, ποΒγ ιπἱπάοπ οιοτι·ο ιπἱπάοπ οΙοπΒοάέε νόΒοττἱ πόι·οΙιποΕ
τὅ! ιπόΒ ειΕΕΕοι· ἱπ πιωτ Ιει8γοπ, πει π' ]όΒ ειπ οΒόει Βπτέι: οΙνοι·πό.
ΚοΙΙ]οπ·π έτνιεοΕ, :οΙπόειειπειάέεοΕ, νει&quot; ειέι·ειπεέΒ,
οΒοι·οΕ έε πέεΕππἱι·έε , 'ε πιέπ ιπΕΜιΒ νειΒγ πονόεΒΒό ριιε:τἱτό
Μπεέι·ιτΒπτΙππ τοι·ιιιόειιπι τϋποιπόπγοπ , ΗνέΙτ ιππΠΒ πιοι·πειάδ8·
οΙΙοπ, πϋΙϋπϋπ Ε6τόπεποτ τοππἱ π' ειοι·πόάόεΒοπ, νειΒγ ποιπ :
οι π' ίοΙοΕ ο8·γοιΕοάόεόιόΙ ΜΒ; Βπ ποιπιπἱ Ε6τοΙοπόε ποπι τέ
τοτἱπ, ειΕΕΕοι· π' πεέιΙὅ ε:οπνοιάι π' πέτε οΒγοιάίιΙ, π1νόνεέπ Βιο

άόΒΒοπ ΜπειΙΙοιτ ιιιπτΒιο ποτπ τιιΙπ]άοπΠειΒ, Βιοποιπ ε:πειπ Βπ·
ειοπνόιοΒ·π νοΙτ πιιΕἱ έτιάνει, ιποΙΙγ πωπω π' ροι·οει τ6ι·νόπγ
Βοπιίε, ιπἱΕοι· π' ]ιιΒπγέιΜε ππ8·γοιι ά6ΒΙοιιοπ,ειιοπ επ]έτεέΒοε
ι·ιιπάειειΒιέΙγτ :οΒΙπΙ]π ιποΒέΒππ, ΒοΒγ ειπ Μό όε Με: ποΒγο
σπετ π' πότΙὅ, π' 2άἱΕ :έπ 4άἱποτ ΙεισΠ8· π' ΒόιΒσειάό νοειπΙιτιο,
πιοΙΙγ οπόΙειοτύ ιπτό:ποιάόε π' ΒότΙόι οιπε ειιοτἱιτ]ει, ΒοΒγ π' πι·
ποΕ ιποΒτοι·τέπέι·ει ΙοΒοτό ΙοΒποΒγοΒΒ Βοπάοτ ίοι·ά!τιοπ.
Α' πέΒοι·ιἱι πέι·οπ άε τοτΒοπ, ιπΙπτ πειτο:οΕ, εισΙό
ππτοΕ Μ!). οΒγέτπΙέΒππ π' τιιΙπιάοποετ ότάπΕΠἱΕ, ιπΙπτΒοΞγ ειι
ΠΙγ οπάτοπ π' ειω·πόάόε πό:όεπΕΕοι· οΙὅι·ο Ιιιἱτνπ ποπι νοΙ1ιΜε, 'π
ποπιἱε ΙοΒοττοπ, ιποΙΙγπόΙίοΒνει τπΙέπ ΙοΒἱΒπ:εέΒοεπΒΒ πωπω, π'

ΒόνΙὅποΕ πιοΒἱΒότπι, ποΒγ ΒΜιοι·ιἱ οπο8έι·ο π' Βόι·ΙόετὅΙ οΙΜΙΒιοτ,
Α' π 6: ει άόπ ό ε τ οτΒ ο π, ιποΙΙγοποι πέΙιιπΕ οπεπ οι·
ειέΒ8·γίιΙόει νόΒιοτοΕ ΜπιΙ πω πααπωἱ ]όειέΒοΕτε νοτπΙ ,
οΒγοιάίΠ π' τπΙπ]άοποετ όι·ιπιπΠἱΕ, π' ιποππγιποπ ειιοπ ο8·γοποποπ
ει' :Μ6 ποιπόΙγόι·ε: έε νειΒγοπέι·ει πἱποεοπιιΕ πινοτνο. - Α:
ἱΒειιεέΒ εποΙΒέΙτειτέει πόΙτπόΒοπ π' τπΙπ]]άοποεττοι·
ποΙἱΕ, π' ιποππγι!ειοπ π:οΕ οπιιρέπ ειπ ὅ ιΒει:ειἱπΜε :οπτοι·τέεέτο
ίοι·άἱττπττειπ , ιπἱπτ π' ππτέι·πόι·εΙόεοΕπόΙ 'ετΒ., νειΒγ ριπΠΒ π' Μέι·
Ιόι, πει &quot;Μάα ἱΒοπΒοτέει τέτΒγοππτ νειΒγ ]οΒΒέΒγἱ νιειοιιγο
ππτ ΠΙοτὅ πόι·άόειοπ ίοι·οιπποπ πω.
Επάπ οΙὅειιέιπΙέΙέε ειιτει ε:οΙΒέΙ]οπ ίόΕόροπ , ποθ' ιπἱπ
άοπἱΕ ΠέΙ π8·γοΒποεεό πω:: ειιτει, π' ιπἱι·ὅΙ π' »ότπε ειοι·4
πόάόεΒοπ Βιοτέι·οιοττππ ΕοΙΙ οΒγοιΕοιἱπἱο; Μο:·τ πιἱπτΒοΒγ τότ
νόππγοΙπΕ ο' :ΗΜ ΒιοΙΙΒπτποπ,'ε ιιιἱπάοπ ιττ πιοΒέΙΙπρἱτοτ€ οΙνοπ
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αΜι πιιιέωιάέε Πιιιιέιιτ τοΕιιιτἱιωὅΕ , οιιιιόΙίοΒνει ει'ρει· 'ε νι1
ΙοιιΒέε οΙΒέι·ιτέεεέπι ιιιιιΙΒιιιΙιιιι ειιιιιιόΒοπ, ΒοΒγ ιιιιιιάοιιιιι ροιι
:οΙΕ ει' Βέι·Ιόει ΕόιόεΒοιι νΠέΒοεειιι Ηίο]οιτοεεοιιοΕ όε επιοωκ
τέτοιιιιεειιιιΜε, ΜάΜ Νέε ιὅΒΒό Βόι·οΙοιιΒοάόετιΉ Βόι·άόε εοιιι
:έιιιιιάΒιιτ.

Αι οι·άόΙΕ ιιιιειιιέΜεέτόΙ (ίειἱιέοιόΙ) ειόΙό ροιιιιιιιΕ «πωε
ίοιιιιιι·ωἱοιέτ ιΒγοΕοιιιἱΙο Εα!Ι π' ίιιοιίιΕεόΒ Μοιέ8ιτόεόνοΙ οθι
ΒοΙώιιιἱ, 'ε ει' Ι·ιοΙ οιιιοι ::πιετ πιέτ ιιιιΒγοΒΒ Ιοιιιιο, ιιιἱιιτ ιι'ιιιιιιιγ
Μάτ οι οι·άὅΙΕ οι·άόπιιιἱΙειΒ ρότοΙιιιιτιιιιΕ , οειιιι ιιιιιιγι οι·άιΉιειοι
ιιέιέετ ΕοΙΙ οιιΒοάιιἱΙο, ει' ιιιοιιιιγἱ ΜπιΙ ει' ]ϋνοιιάό ει' ]οΜπόιτ
ίοΙ ιιοιιι Μει έΙάοινιι. - ΕΒγόΒἱττέιιτ ο' φπτπ:Π ιιιιιιάιιτι ἱειιιότ
ιιι οΒγόιιι νιειοιιγοΜόΙ ίιιΒΒ. Πει ιιι οι·ιΙὅΕ Ιοι·]οάοΙιιιοεοΕ,ιιΒγ
ΒοΒγ ιι' 8·ιιιάειεέΒ-ίοΙγιειτέε όιά ειίιΕιοόΒοιι ΗνίΠ ιιιόΒ ειιι]έτ β
νοάοΙοιιι·ίοι·ι·έεύΙ ιι ειοΙΒέΒιειΕ, ιιιοΙΙγ ειι]έτ οι·άόειΙιειι·ι Ηνέιι
'ε Βιοτἱιοτ : ιιιιΕοι· ει' Βόι·Βοειάό ιιιἱιιάοιι εεοτι·ο ιιιιιΒέιιιιιι ίοωπι
ίοιιωττειιιἱ ιιι οι·ά68ιιιάέΙΕοόέετ, 'ε Μπτέυ εποΙΕ ει' Βόι·Ιὅ ]έι·ιιιι
άόεέΒ·ι 'ε ει' ιιιοιοἱ ΒιιιάιιεέΒ·ίοΙγτιιτέει ειίιιιοόΒοΗιοι Εόροετ
ειέπιἱτιιιιάό ιιιιιιοιιιιγἱεόΒοτ ίοωει ΜΗ ΗειοΙΒεἱΙτιιτιιἱ, ει' ιιιἱιἱιτειΙ
ει' άοΙοΒ ιιειΒγοιι οΒ7ιωτίιἱειιοιιι , 'ε ει' ΒότΙὅ ιιι οτάόΒειιάέΙΚο·
άέει·ιι ιιόινο ιιιἱιιάΙοιι Ι1ιοίοΙγέετόἱ ε Εί5νοιΕοιὅΙοΒ ιιιἱιιάΙοιι ίοΙο
Ιοιτοι·ΙιότόΙ ἱε ίοΙιιιοιιτοτἱΕ , άΙο νἱειοιιτ ει' ίει]όνοάοΙοπι εοιιι ειέ
ιιιιτωτἱιειτιΕ ιιι ό ]όειέ8]όνοάΙοΒιιοΙ Ε6ιέ. ΕΙΙοιιΒοιι ιιι ιιι ά:·ια
ιιοιιι οΙΙγ ιιειΒγοΙι, νειΒγ ιιι ει' τιιΙει]άοιιοε ιιιοΗεειΙ ιιιιιΒιι μι
άέΙΙωάειἱ ιιοιιι Μιει:· : ιιω:οτ οΒγοάίΠ οεπιΕ ιιιέΙτειΙ ΜΒΜ ιιιἱιιά ει'
Μτ (Ποι ει' ΕοΙ!οιιιοιΙοπ Εόνο€ΕοπόεοΜόΙ ιιιοΒόνειἱ,Ιιει οι οΙότο
οι·άόειτειιιΠειΒ ίοΒιιόι·τ (τόι·Εόριωτ) όε ιιιοΒΒοοείιΙτ οι·άόΕ, ιιι οι·
άόειτιιιι ειιιΒέΙΙγιιι ειιιι·ιιιτ ι·οιιάειοι·οε νέΒέεοΕι·ιι (νέΒό οι·άό
ι·όειοΕτο) ίοΙοειτειιιιιιΕ, 'ε οιοΕ Ε6πϋΙ εποΙΕ όνεοι· ειοιἱιιτιιιοΒ
ιιιιαἱι·οιιιιτιιιιΕ έε ει' Βόι·ΙὅιιοΕ ότιιάειυιιιΕ, ει' ιιιοΙΙγοΕ ιιι όειοι·
Πιόω όνοΙι·ο σΜι:ής, ιιιοΙΙγ ΕωΠ εΠοπ έιιιΙέιιοε ειιιΒέΙγ ΜΙ ,
ΒοΒγ ει' ΒότΙόιιοΕ ιιιειΒέτ ιιοιιι ιιιιιιγἱτει ει' νέΒέε όντοιιάιόιιοι,
ιιιἱιιτ ιιι ιπόιοτιιιόε ιιιιιιόΙόεόΙιοι , 'ε ειιιιιοι ΕοΙΙ τειι·πιιιιιι , Μ&quot;
ό ει' Βόι·Ιοτόνοιε οΙτιοιόεο ιιτέιι ει'ιιιιιΒιι ειιιΕιιοιειἱιιιιΕ ιιτό!:ιΒοε
ΙονέΒιιτέεέιιοι 'ε οιόι·τ Με ιιιἱιιάοιι ΕέτρότΙέεΒοηοΒέτ οΙνοπ
τατο. Αι Μγ οι·άόνέΒόεοΕτει ιιόινο οΒγόΒιι·έιιτ ιιιτ ἱε ιιιοΒ ΙαιΙΙ
ιιιιτέτοιιιἱ ει' ΕότόεΒοιι, ΕοΙΙ]οιι·ο'ε Ιιόιη· ιιιειΒιέτ ιιιιΒγιιι ΜΜΜ·
Μπτ, 'ε Η ]οΙΙοΙ]ο Η ιιιοΙαπ όνοιιιόιιτ. Α' ιιιοιιιιγιΒοιι ιιιείι· ά' νά·
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;;;έεοΕ ἴειιποππγἱεόΒο ει' Βόι·Ιὅ.εει]έτ ΒπιόπεέΒἱ ειίΞΕεόΒοἱτ :ποΒ
πεπιπϋπ , 'ε ΒοΙ6Ιο οΕιάπἱ &quot;πό πιειι·ειά , πιτ ἱε πι ΕοΙΙ &quot;Μἱ ει'
Μάη Ηειιέιπἱπἱεέτει Εόειἱωπ οΙὅΙάΒοπ ειιέιποΙέεΒεί, ο'ιποΙΙοπ
ιπποπΒιιπ π: οΒόει αάό ίοΙίιΩοΙόεότο π' τιιΕι]άοποε τονέεέτο
ωι·πιπάό οι·άόειΕπι·ι·π τα-›οπάό Ε6ΙτοόΒοΕοτ Η ΕοΙΙ νοππἱ π' πω!
]όνοάοΙοιπ εποΒτιπΕἱεπ νόΒοΗ. Α' ΒιτοιἱμΕ όττόΕότ, Ηνόνόπ ει'
οειιρέπ ει' ίοΙνιΒγέπό ειιοπιόΙγοΕ Ε6ω ίοΙοπειπάάό Βοπιι]:έε Μ·
]οΕπτ, ΙοΒοπόΙειοιι'ίΒΒ Ιοππο, π' ιποππγἱΒοπ πιοΕ νειΙόεέΒοε
Εέππομότπόετ ΠΙοτποΕ, π' Βέι·Ιὅ ποθωΒΒ εοι·Εοπτόεο νόΒοττ
ίοΙΙόΒοπ π' τιιΙπ]όοποε, πιέειΕ ίοΙόΒοπ ροάἱΒ π' Βόι·Ιὅ 'ε π: οι·
άόειΕπι· Ε6πτ :ποΒοἑΜππι, Ηνόνο ει'ιποππδήποπ ει: ει' Βόι·ΙὅποΕ

τοπάέπτ οτάόειπΕπειοΕΜ ἱΙΙοΗ , πιο&quot; Μ ει' τπΙευ]άοποε τόειοἱε
ποΕἱ ]π0.

π

-

Βέι· π' ίπΒπειπέΙπττόΙ (ίπἱιέετόΙ) ειόΙό οΒγοιΕοάόεοΕ οΒγ
ΜειοπΒότἱ ειοτπόάέεΒόΙ π' οΒόειοπ Εἱ Μπι ιππτπάΙιπππιΕ :- ει'
ειὅΙόΕ ιπἱνοΙόεότόΙ όε ΙιπειπέΕἱεέτόΙ ειόΙόΕ οεπΕ πω, τέ]πΕτει
ειιοτἱιΕοιπειΕ, ιποΠγοΕ επόΙόνοΙ ιποΒέΙάνει, νειΒγἱε.ἱπΕέΒΒ -ει'
ειόΙὅπιἱνοΙόε :ποεπιπἱ οΙπγοιπιποτ έΙΙειροτέποι Εόροετ Επ:·οιπι

πιἱπδοπ Βοτ“π·από οτοιέιπειἱΒειπ,-ειπιπΙ ιποΒΙέτοΒπτνπ νεπιππΕ.
ΜπππΉ ειπ ό]ειιιΗ οι·ειέΒοΕΒειπ , ΙιοΙ -π'ΙιπειιοπΒόι·ἱ ι·οπά:ιοτ
!οΒἱπΕέΒΒ άΝπτΒειπ πω, ειόΙ6ι Μπι “ετιποεποποΕ, π' ΙοιιιΒειπΠ

ειὅΙόιπἱνοΙόε οΙΙοπΒοπ Εονόε 8·οπάοτ όε ίέτειάεέ8·οτ Ηνέπ , 'Ε
πιέε Βοι·τοι·ιπό οι·ειιέΒοΕ ειὅΙὅνεπ ΒέπέεέΙισπ Μπι ἱε ΜιεοπΜ
πειτό : οππόΙίοΒνει ει' τότνόπγποιόεοΕΒειπ ἱε νει&quot; ει' ΙιπειοπΒόι·ι
ἱτοάπ!οιιιΒιιπ ΙιἱέΒπ Ιοππο ειπΒέΙγοΕπτ Εοτοεπἱ ει' ειὅΙὅΕ Βότ

Βο·πάέεέτο πόινό. ΟΜΕ Εόιἱπτόιοτι-]όειέΒοἱπΕππΕ π' 15άιΕ
@Μπι πιέι· ΕόιοΙοΒΒτὅΙ ιποΒνιιοΒέΙτ ΜειοπΒότἱ ειοτπόόόεο 20ἱΕ
ροπήέΒειπ ίοι·άέΙ σπό ποπ ιΒοπ ειέτοι ιιιοΒΙιεπέτοιέε , ποΒγ ει'
ίοΙεόεόΒἱ ειόΙὅΕοτ ει' ίϋἱάοοιιτπεέ8· Ε6Ιτεό8·όπ ίοΙ ΕοΙΙ πιόταπι,
&quot;ε πιἱιπέπ ο8·όει τοτϋΕπϋΕ πόΒγειϋΒ 6ΙοΕΜπ ει: έτπάέει·]οΒγ
πέΕΒο ΒσπΕπιττειτοττ, πιοΕπτ ει' Βόι·Ιὅ ιπἱπόΙ ]οΒΒιιπ ιπππΕέΙτιωεπ3
:ποΙΙγ ἱπτ6ιΕοάόεΒοπ τπΙπ]ςΙοπΕόρ εοπππἱ εἱποε, π' πιἱ ο' Μππ]
ποπτ Βἱιοοεππό, πιοΙΙγ πιἱπάοπ οΒγοΒοΕπόΙ ἱπΕέΒΒ Η &quot;-ιπ “ένα

ει' τοπτέεοΕππΕ , ιποΙΙγοΕ τιιΙπ]άοπΕόρ ΕότίόΙόΕ, 'ε ει' τοππόΕ
ΜΕ νειΒγ ιποππγἱεόΒόι νπΒγ πιἱπόεόΒότ ότποΕ:πΙιοΗΕ , πιοΙΙγοΕ
Ε6πϋΙ οΒγἱΕ π' ιπέεϋιΕεεΙ τοπάοεοπ 6εειά πάω ίότ.-ΜἱπτΙιοΒγ
ΒότΙὅΕπΉ , Εἱνόνο ιΒοπ ποεειέ “Βόι·ΙοϋάὅΕ'ε ει' επόΙὅ:πἱνοΙέετο
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ειοιιιόΙιοε Βιι]ΙειιιάόεέΒ ππιοΙΙοττ, οειιΕ ιΒοπ ι·ιτΕεἱπι ΙάΒοτ ει' εώ
ΙὅΕιιοΕ ΙόνεέΙτ ει' τοιππιόΕ πιιἱιιόεέΒόι·ο πιόινο ]εινιτέειἰπ &quot;Μἱ , 'ε
επιο ΙοΒειΙέΒΒ (Παπ: εοιιιππιἱ !;ι€οιιάοΙΒιιπό ΒόπΙόει ίοιπότάΙοΕ έΙ
πειΙ εοΒππιεοιιι ΙοΒοιιιο :·έειοι·ιιιιπιἱ; ΕόιιγιοΙοπι υι' τιιΙ:ι]άοιιοε.οΙ!Υ
ι·οιιάειπιΒέΙγοΕιιι ειοι·ιτΕοιπιἱ, πιιοΙΙγοΙΚ ὅτ ΙοΒειΙέΒΒ πιιοιι νο
ειέΙ)π οΙΙοιι ΒἱιτοεἱήέΕ, Ιιι:ω ]ό πιιινοΙόεΒοιι έτει(!0τπ ειόΙοἱ ΒοΙγοπ
ρεεπτ8. οεειΙἱτοτ ιιο Ιαιρ]οιι νἱεειιι, ιπιοΙΙγ νόΒοττ Ι;όνοιΕοπό οΒγοι
ΕοσΙόετ !;οΙΙοιιο ποιιπιἱο : 1. ιιι έτειάοπ επόΙὅΕ ιιαιι @Μ: Μιο
ιΙοΙιπι6ΕΒόι Εόροετ πιόΒγειοΒ 6ΙοΕΒοιι ίοΙιιιέποιιιοΕ, Βειιιοππι π'
Βιο8·γΒιι·όοιέΒ ΜπιΙ ειι έ:ειάέεΙιοι· Βειιπιο Ιονὅ επόΙόιὅΕ ειέιπιειἱε,
ίέ]ειἱΕ τϋΒΒεὲΒόιιοΕ, Ι:ότίιΙΒοΙὅΠ ἱάο]6ΕπιοΕ 'ε ·ι!ειπειΒοιπ!εἱιιτἱ

ΙιοοειιιότεόΙεϋΕπιοΕ ίοϋο&quot;ιόεο ιιιοΙΙοτπ, οΒγ Νιοιοε ιι·ιιππιέιιγΒει
ίοϋιιΒγοιτοππιοΒ, ππιοΙΙγοτ ιιι έτπάέει·ΙονόΙΒοι ΕπιΙΙ οεειτοΙπιἱἱ, 'ε
ει' ειόΙὅ·νἱεειειιιάέεΕοι ειιιόππιιόττόΕιῖΙ νοιιπιἱ, ει' ιιιιΕοι· ει'επόΙὅ
τόΙεΒοΠ κι” ει' Βόι·Βο·ιιάόιιειΕ, νειΒγ ει' .ειιιροι·οάέε ει' ΒότΙὅ·
πιώε ει' Βοοείἱέτ ειοιἱιπτ ιπιοΒΙοει τόι·ιτοιιάό. 2. Α' ΒόιΙὅ ΕόιοΙοε,

ει' ειόΙὅΕοτ ιιι ιιιοιι Βο8·γοΙεοιι , :ποΙ β, ειόΙὅΕ ίοΕιἱειπιοΕ, άἱνεει
ιοπό ππιόάοιι ]ό 8ειιάειι ΒοιιάοεεέΒΒιιΙ ιιιιιπιΕέΙπιτιιἱ, 'ε πιιἱιιάοιι οΙ
πιιιιΙειειιοι1τ πιιιιτιΙαιόττ, ιιοιιι, ει' ιπιἱΒο ο' ιπιιιπι!αι Ε6ιόιιεόΒοε

ειιι!ειπιέιιγ ειοι·ιπι: 1εωΠι νοΙπιει Εότειοι·οε όιττόΕοτ ει' ΒότΒο·ειάό
πιιιΕ ΒίιιιτοτόεάιιήΙ ΙοΒιοτιιι. 3. Πει ει' ΒόιΙὅ ει' ΒότΙοτ ιιτόεό Εότ
όνόΒοιι πι' επόΙὅνοεεπόΕοι ΒοεειειΒΒ πιιοτοπόε έΙπει.!, ιπιἱπιτ ιιιοιι
ειόΙὅΒιοΒγοιι ει' πειμιειτειΙέε ]όιιειΕ ΒἱιοιιγιιοΜι, πι” οΙΒγαπΒι

ωιω νοΙπιει, ΒοΒγ ποι·ιπιόΕοιιγεό8·όΕ ]όνοιιάότο ιιόινο π' ΙωΒγ
Βιι·όεέΒ ιπόΙοΙο ειοι·ιιιτ νοειέΙγοιτοινο Ιοιιιιιι: Ε6τοΙοε ΙοΒγοιι
ιιιιιιάοιι ἱι”· ιιιόάοιι ωι·ιιιόΕοτ!.οιιιιό τοπ ειόΙὅτόΕο Βοοοι!όι·πό!εότ
ει' ΒόιΒο·ειάόιιειΕ ππιοΒιόι·ίτοιιι. ΕπιυοΕ ιιιοΒΒειτόποιέεέτει ειιοιιΒιιιι
ιι' ΒόπΙὅ ΒιιτοεΒέεπι αέμττ οΙ ΕοΙΙ νέι·πιἱ ει' ΙοΒΕὅιοΙοΒΒἱ Παω

ίιΙοιέτ, 'ε ο' Εόι·ρόιΙέει οιιιιιππιει ΙιεΒοτό όι·τόΙπόι·όΙ ει' ΒέιΙὅ, Βόι·
Ιοτο νόΒπόάτοΕοι· οΙοΒοιιάό όνειπρόιιιτ νειΒγ Βιιιοειτέετ ιιάιοιι.
4.. νιιΙ:ιπιιἱιιι ει' ειόΙὅτ6Εοτ, έΒγ ει'επόΙὅΕέι·όΙεειτ ἱε ιιιοΒ ΕεΙΙ ει'
επόΙὅΕ έπειάέεειΕοι ειέιπιΙέΒιἱ εΞε ΒοοείΠιιἱ, 'ε. νἱεειειειάέεΕοι ει'
τόΒΒοτ νει8·γ ΙωνοεοΒΒοτ ΒοΙόΙϋΙ: ΒιιεοιιΙόιιπι Βοοει'ίειο:·ιιιτ ΜΗ
οεϋπι6εοιι ιιιεΒπόι·ἱτιιἱ.
ΕΒγόΒ!.πέιιτ ει' ιιιἱ πι' 1θάἱΕ 5Βειπι ει' Βό:·Ιόει Ε6τόεπιοΕ ειΙ

Βό:·Ιὅι·ο έτι·ιιΒέιΒειτέεέιόΙ ΕόιόυεόΒοεοιι ιιιοιιάειτοιτ, ιιιοΙΙγ ἱι·έιιτ
Ιζίι!όιιΒοπι πι' ροι·οει όε ειιιειτι·ιιιι τόττνόιιιπΒοιέε πε οΒγππιέεεειΙ οι

93

!οπΕο·ιιΕ, ιπΙπιιιοΒγ ειι οΙεόι:ιιι πιτ ιποΒτιιΒειπιπ, πι ιιωιππ μπιιΒ
ιπο8ιοπ8·οάι : ποιπ ιοι·]οά πι Η οΒγοειππιοιοΕ, οειιρειόΕοΕ,εοι·
:αιΒγ ρέΙιπΕπιὅπόΒέιπΕ, εότ πιόΒ οιιιΕ :ένοΙ ίοΕνὅ 'ε ΕΠΕΜ
έΙΙό άΙειι·ειΒ ι6ΜοΕ πΠιόι·Ιόεεπτο π, πιοΙΙΙΙγοΕποΕ ει' ίὅΒόιΙὅ ειπ
ΕπάΙεέΒέΒιιπ ΕπΙΙΙ έΙΙπΙΙοΕ, οοιιΕ ποΒγ ιπΙπάιΒ πι ό “εποε ]ό%Ι
Μεπ όείοΙοΙοττοτπο ιιιοΙΙατττ.

18. 5.

Πει ιιιἱπά πι, ει' πιἱ Μ π' Βόι·Ιόει ειοι·ιωόε Εότόεόι·όΙ Ε

Βγοιοιππο οιέπΙτπιοτι , ]ῇόΙ πιοΒίοπτοΙτιπιΕ 'π ιιΒγοΙοιιιΒο νότο
ιιΕ , π&quot; Εονόε ιιιοΒιοΒγοιπἱ &quot;πό νειπ ιπέι· πωυ πι έιιιά.=ἱε οιο
ιπΕνόπγόι·όΙ 'ε ει' ΒόιΙοι πινέΒΒι ίοΙγπιπειτέι·όΙ. Βο πει πι έπι
ω; ποιπ πω” 1εὅ υυράέπ, ιιπποπι ιπέε πιιτέι·ιάόΒοπ τότοιιΕ ,
ιπἱάόπ τοιιέτ ιπέΒ εοΕ νοιιοττ,-Βιιπόειέι·ππάόεέΒι, - εότ πιόΒ
ειέΕιοΒιιΒοπέτ ἱε ΕπΙΙΙ έτπάπἱ; πει π' τϋιιιιἱ ΒοιάειοιέΒ;ι ΕόειίΠο·
ΜΕ (ίιιπάιιε ιποιι·ιιοτιιε) ποιπ πιΕιτππΕ εΗ τιιΙειμοπἱΙειΒ π' Βόι·Ιὅ
ΜΕ, Βπποιπ 1·όΙΙοΕ ιοι·]οάάοΒιιοε Εποιπέι·πΕπτ ΕοΙΙ ειοι·Ει-ιιιοιπἱ,
'ε τιιΕἱπ πιιιΒοΕ ει όρίΠοιοΕ Ε6ι·ιΞΙ ἱε Βοοοιι'ίΕοι τπιιπιπἱ : πΒγ πι
έτιιιΕἱεππΕ οιέΙτπΙ ιπέΒ ἱΒοπ ιποΒποΒοιἱτοιι οποΙΙοΕνόπγο π' Βόι
Ιὅι·ο πόινο ιπόΒ ιοΕΕπΙ ίοπτοεπΒΒ, ιπἱπτ υ[ειΒΒ. π' ΕϋιΙονόΙ Εό
ειιιεέπο, 'ε οειιΕ π' ΙοΒπιΒγοΒΒ νιπέιπτ όε πωπαπ, ιποιΙγοΙ
πι ο8·όεει ποΙΙο8· οΙιπτόιόεότ Ειπέι·πἱΙο.ΕοΙΙ, όνιιιιι]ιι ιπο8· (Η &quot;παπω Ει-ίτοΕτόΙ , ιποΗγπόΙ ίοΒνει ποΕῖ ἱε πι έτιι(ΕΜ·ιι·οιπέπγ
οΙΕόειιτόεο πω, ιπεΙΙγ ι·οπάοεοπ π' Βόι·Βο·πάό άοΙΒιι, ιπιιΒπ
:·όειόι·όΙ ἱε ιπἱπάάοπ ειίιΕε·όΒοε οΙιιιοΒγιοτοΕοι ιποΒ ΕοΙΙ τοιιπἱ, 'π
ιιιιιΒέππΕ π' ΒοοεπΕτο πόινο ιποΒέΙΙπριιο&quot;: οΙνοΕ, 'ε ιιιοΕ Εόνο
τόπόποΕ ιπόά]π ΗΕΗ τοϋοε ἱεπιοι·οιοτ ειοτοιπἱο , ιιοΒγ πω”
Εόνοτοιόεοιτ όε οΙΙοπιποπάέεπἱτ οΙόΒΒ ίοΒειπειτοεἱτπιι, ιπἱπτεοιπ
πι π8·όει πιέιτέε νέΒοιι πω” Ιοππο Ιοι·ιοειτνο. Πο Βέι·ιπἱΠΙγ
Ε6ιοει ιοιότοΙοΕ ΙοειποΕ ἱε ιιιοΒέΙΙειριτνπ , πι έτπάάέει·ιι·πιπέπγ
πιιΕ , πιοΙΙγοι οΒιόΒιι·έπι όμιπ πω· Ε6ιοΙοιό οι·όνοΙ ΕπΙΙΙ πγΠ
νέπ ίοΒ·πιιέιπἱπ , ιπἱπτ ιπιιΒέτ π' ειοι·:όάέετ ιπἱππάοπ οεατο ιππ

Βέιπιπ ΕπΙΙΙ ίοΒΕιΙππἱπ π' ΕόνοιΕοιό τέι·ΒγειΕ ροπτοε οΙειέιπιέ·
Εἱεέι όε Ιοἱτέεέτ,ιπόΒ ροάιΒ : Α. Βοοε π πό]ΕιΠ ει) πι όρπ
ΙοτοΕοτ, έΙΙπροιοΕπειΕ ροπτοε ίοΙ]ά€γιόεόνπΙ; Β)ιπἱπάοππαπι'ί
όΙό νειΒγ Εό , Πι 'απ. Εοι·ιτόεοΕοτ, ιπόι·τόΕοιΕ οΙόπάέεένειι; ο)
π' εωΙἔέΙειτοΕότ, πιιπά νοππιτό ιπἱππ Εεέιι ιιιιιπΕέΕότ, πιιπι

`
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ειἱιιτόιι ει' ΚόειρόπιΒοΙἱ 'ε ωι·ιιιόΕι βνοάοΒιιο!ιόι; ά) ιιι α!άιΒ
Ιε6νοωτι ΒιιιάπιοέΒι τοιιάειοτόι , οΒΤΒοΪίιΒΒὅΙι;Β πι' ΕδπΙονέΙΒοιι
οι πιω ιιιοιιάοιπιΕ!πιΙ , Βει οι ιιοιιι οΙΙγ Εἱιπιοπίτό νοΒιπι , Βο8·)·
ιπἱἱιιάοιι πονέΒΒἱ ιιιο8ποπιΙἱπόε οι έτιιάέει ἱτοιπιιἱπιγΒιιπι ίοΙοεΙο8·
Ιφπιπιο; ο) πι' νοιόεοΕ,ιπέΒγέιέε έε ειέιιτόεοΕ έΙΙ:ιροτέόττ, πιοΙΙ7
ΜΒΜΙ πιιιπι πω ει' ΙοΒπιι8·γοΒΒ ροιιιοεεείΒοτ οΙόΒ8πό ει]έπιΙιιιιι.
ΒοΒγ π' ]όειέΒ νιεειπνόιοΙοΕοι·ι ιΒαι ΕοΙΙοιπιοτΙοιι νιΙΙοιιΒέειι
Μ€ ο!ΙοΒοεεοπ ιωππἱιπι; ί) ιι'ΙαιειἐΙοΕ, έπΕοΕ, 'ε ει' πιοιπιΙέπἱ
6πιτό:πό ιιιττόιοτοΕ νειΒγ νιιόρἱι:πόπΪιιΕ έΙΙειροψἱόπ, πιοΙΙγ Ε6
ι·ίιΙ νειΒγ οιοιι ιτοιιιέιιγΒειπι, ΜΒγ ππιπιΒέΒιιιι ει' ειοι·πόάόεΒοιι πει
πἱιοιοιτειιι οΙὅ ΕοΙΙ Μπἱ, ιποΙΙγιΕ πιιέι· οΙεονέιιγοάοττ Νέα»τ Ιοιιπιο
ΒιιειπιοεειΒΒ ίοΙειέπι:πιἱ,,ε :ποΙΙγιΕοι ΕοΙΙοπο ΕιιειέΙόιιΙ Βιι€γπιἱ.
Β. Β ο οεύ ππιοΙΙοπτ : πιιἱιισΙοπι ει' ΒότΙόιιοΕ ]όνοιιιΙὅΒοΠ πιοΒ
“ἐή έε πω, νἱεειΔιειάέε ιιιοΙΙοπ . έωάιιπιάό ι:πιτΒπ, ΙΒΝ όε
ΒιιιάπιοιέΒἱ ΙοΙοπέι·ι·άιιι·ειΒοΕ ιοΒιόΕότ, ειιοΕε:τ ἱε Μπι ίοΒΙιιΙ
νει. ιιιοΙΙγοΕ ιιι @ΡΜ Βόι·Βο·πιάοπ τειτειοι:πέιιγοΙώπιι :αιΒγ πιο
Εοπ νειιιπιειΕ. Α' Βοοει'ίε6Ε νόΙπιειτέεέπιι, 'ε ει' ΒοοείιΙόε Ε6ι·ίιΙ
Ιώνοτοπιάό οεοΙοΕνόειιιόιΒ·π πιόινο πι' ροιιοει τότνόιιγΒοιέειΒοπι
Ε6ππιγίιΙοιοε όε 6εειο!ϊιΒΒό ποιιάειειΒέΙγοΕεπ ίοΒΙειΙ ιπιειΒέΒιιπι ,
ιπιοΙΙγοΕ πιοπιΒιιιι πι ο' ΕότίιΙ ιιι·ιιΙΕοάό όιι!αέπιγ έε πόειι·οΒει]::έε
οΙΙοιιι ΕὅιϋπεόΒοε μιπιπιειοΙεοιι Εοιέιιτ εοπι εο8·ἱτπιοΕ. πω·
ιιγειἱπιΕΒοι ι..€ρω ΙοΒιοΒΒ, ιιι όρίιΙοτοΕ ΕίΠὅπιΒόιπό-έΙΙοιιιέιιγ
ι·όειοΙτ οι ιιιοΕΙπ·ιΙ ίοΒΙειΙ:ιιοεΕοάό ΕίιΙόιιίόΙο Εόι:πίινοεοΕΕοΙ
ιεειΙοτοε ίοΙειέιιιἱιέεοΕ έΙΙ:ειΙ, - ει' πιιοιοΙ ιπιιιιιΕαίΙαπ ροιάιΒ οΏι
πιοε ππιιιιοΙ αιιΒοι·οΕΕοΙ πιιοΒΒοοεϋΙποιπιἱ, Ει!επιοΕ τιιιιέοεΕιοιέειιιιι
πιοιιΒιιπι 694Ε ΜΙ εο ΙοΒγοιι ]οΙοπι,
!!ει Με· πιιόάοπ πιἱπιά ει' ΒότιΙόεἱ ειοτιπόάόε πιιιιά ιιι όπιάόε
ιιιἱιιάοιι οΙὅνιΒγέιειττπΙ 'ε ροιιτιοεεέΒΒιιΙ ιποΒΕ6ττοιιοτπ όε νόΒτο

Βιι]πιποιΗ : ..πω ει' ΒέτΙοι ίοΙγτέΒειπι π' Βόι·Βο·ειάόιιπιΙι: 1.-ειι·ι·πι
ΕοΙΙ νιΒγέιπιἱπ, Βπι νειϋ0πι πι' ΒόιΙὅ ει' :υειΒει Βόι·πιοΒγοάότ,:ποΙΙγ
ποΕ ΙοΒτειπιέοεοΒΒ Ιοππιο πιἱπάιΒ οΙὅι·ο ΙοτότοΙότ Εϋππἱ Μ. ποπ
άοεοιι ιιιοΒί!ιοτἱ·ο , - πιοιτ οΙΙοιιΕοιό «ποιτο πιέτ ει' ΒότΙόει επιπ
πόάόεΒοιι σπότο ΕοΙΙ ΒοιιάοεΕοάπωιοΒγ π' ΒότΙὅ 14 υυρ πιιιΙνει,

πιιἱιπέιι π, ΜΕ Βπιπέι·ιάοΙ !!ιοπόεεοΙ, από” Βοοεέποι1τ πιιοΒιιιτόε
ιιιοΙΙοπ ἱε , οΙπιπιι·πάτ, Βι€πΙοτόπ οΙνοειίτεο; - 2. Βπι νειΙ]οιι ει' Βέι·Ιὅ
ωιμειιω Π·ΙοιισΙὅοιι ειοιπόάόει Ε6τοΙοιτοιόεοιτ ε, 'ε ιιοιιι ειοιι
νοό·ο πι&quot; ει' ]όειέ8 ειιοΕπειΕ οΒπιιΙπειπέειι .πω.ι_ πιοΙΙγ οεοΗιοιι
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ποιπ ΕοΙΙ οΒόειοπ π' Βόι·Ιοτ νόΒοἱΒ νοι·πΙ, ποποπι ιπΙπιπ8 ἱιἱο]έ
ποπ ΕοΙΙ π' οιίιΕοόΒοε οοιΕόιι·όΙ ΒοπάΙοοΕοάπἱἱ, πο&quot; π' Βόι·Ιδ
Ε6τοΙοεοόΒο το[ιοεἱτόοόι·ο οιοι·ΜοοεόΕ, 'ε π' ποΒγοΒπ πο:· οΙπεέ·
ι·ιττοεεόΕ. - Α' ποι6 οΙΙοπΒοπ π' ποιο ίοΙγιοΒοπ ποοοπιόοπ
οιοπ ροπιοΕοτ, ιιιοΙΙγοΕι·ο πόινο ὅ π' ιιιΙοιόπιιοε ιποΒοΠοιέ

ωτόΙιο%, ειπι·οεοπ ιποΒιοι·τοο, άο πο οΙΙγ τόι·τόποιοΕ νοΒγ
ειοι·οποεέτἱΙοπ οεοιοΕ ίοι·οΒ;ποΕ πω, ιποΙΙγοΕπόΙ Εοι·πότΙέεποι

]οΒοτ τοπ, π' πότποοάόποΕ τοοπάὅ πιετόπιιποιοΙοπτόο πιοΙΙοιτ,
οοπο εε ιπιιΙοοειο οΙ π' (πιο, πιἱποπ πιο ιόι·νόπγοο ιιτοπ ιιιο8·

νιιεΒοιιοιπἱ , ήΒγοιιπιόπ π' οιίιΕοόΒοο ιποΒποοεϋΙόεοΕοτ πποΙΙο
εοπ ιποΒιότοτπι.

.

νοΙπιπἱπτ οι ἱιπόπτ οπιΙιτοττ οεοιποπ π' ποιό Βιπο_ῇο Μἱπττ
π' Βόι·Ιόει οιοι·ιέΜόε πιόΒ π' πιοΒποτέι·οιοιτ πιὅ οποπο οπ'3ττ ο
ίοΙποπτοτποιιΕ : π)· ιποΒτόπέπΒοπΕ οι οΕΕοι· π, πο π' πόι·Ιοτι

ποΙΙο,οιόι·τόποιπό!, νπΒγ π'πόι·πο·οάό Βιπέ_ῇο οιιοΙ·οΒόειοπ π8·γ
::πγ τοιοιποε ι·έοιποπ οΙι·οιιιπΕ, ποΒγ ι·οπάοε ποοιποΙοιι·ο πΙΙΕπΙ
ιποτΙπππέ Επι, πιἱπάοποΕ Μπι οπποΕ ο ιο ο ο οο εΙιοΙ. ΕΒγέι
ιι·έπτ οι οεοιοτ ιπειΒοποπ π' πέτΙόεἱ ειοι·ιόάόεποπ νιΙοποποπ
ιποΒ ΕοΙΙ όι·ιπιοπΙἱ, ιπἱπιποιη ίοΙόΙο ΜΒ π' ιότνόπγποιέοοΕ

ιοιπ ο8·γοιποΕ ιιιοΒ, 'ε πιἱιΒ οι οιιειιι·ιοΙ ]οΒ π' Ε6ιιοΒποΕ
οιοπ οΙνόι : ποΒγ π' ν ο ν οι ίοΙπππτ]ο ο' πόι·ιέετ,
ίοΙτόιΙοπιπ οΙΙίοΒοάιο, οιοπ ο8·γοτΙοπ οιοιοι Ηνόνο, πο π' οιοι·πό
πιο πο Ιοππο ιοΒγοιιο (ποτέπΙοινο), π' ροι·οοι Ε6ιϋποόΒοε οι·

ειεωοΒ οΙΙοπποπ ΕίΠ6πΒεόΒοτ τοει οι ϋπΕόπιι έο οιίιΕοέΒΕόρἱ
τότνόπγειέΗ οΙοάέο Εόιτ, 'ε οι οΙΙεόΒΒ οιοτποπ π'πόι·Ιό ]οΒοΙτ
όε ΕόιοΙοεοέΒοΙτ νέΙτοιοτΙππ πο8:χιο, ιπἱΒ π' ιποοοάιΕποπ π' πεέι·Ιὅ
ιπόΒ οιοπ οιοτιο οοιπ ιποιοάποτ ιποΒ π' Ε6ιόε ιποΙΙοιτ, πο οι π'
ΙοΕ6τόει ]οΒγπόΕ6πγνπο πο νοπιοΒγοινο,ιποΙΙγ Ε6ώΙ οιοπΒοπ
ιιιιπάάοπ οοοιι·ο π' ΒοιάοοοΒ όν ΙοίοΙΙγέεοτ, νο,ογ πο θ πόιτοΙ οΙόΒΒ
π' πόι·Ιοι ίοΙ ποιπ ιποπάοιιΕ , ο, Ε6νοιΕοιόποΕ οποΙόεότ π' πότ

Ιοι]όειοΒπόΙ ΕιΕ6πόιόε νόΒοιτ οΙ ΕοΙΙ &quot;πω, 'ε π' Εοι·ρόιΙοο
Ε6νοιοΙόεο π' πότΙὅποΕ ιπΙπάάοπ οιοια» ειοποποέΒοΒοπ ποΒγο
ιιΕ , οιοπ οΒγοιΙοπ οιοιοι Ηνόνο, πο ό οι ϋπΕόπτἱ οΙοάέεποι
π, νονὅποΕ ποιοι οΙὅττ π' ]όειέΒοτ ιποΒο ίοιόιόΙ θττ ποΒΧῇο ;ιπἱ οιοπΒοπ ποΗ π' ωιΙοόΒΕαέρι τϋι·νόπ)οιέΕι οΙΙοποοποι ποιιι
ο οΙΙ οιοποάεοΒοποπ. οιέπ οιιιπιοιιι ιποΒ ο' ι·οπάοΙΙοτοΕοι ΜΕ·

Ε6ι·π)ιίιΠοιοοοπ, πόι· ι·οπΕ πόινο Ε6ιοΙοιό οι·όνοΙ ποιιι ΒιιποΕἱε,
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ΒοΒγ ει' ίοΙοΙαοί Μ”· Μὅ!κεπ , πιἱάόπ π' υαπι:οεἱ ]όειέΒοΙ: έπο
ταόεόποΕ πέΙιιιιΕ ἱε !έ]άιιΙο:π πεη:οπΙότπ ΩειΕοι·ϋεΒΙπἱ ΙότοΙότόΙ
ίόΙΒο:ππΙ, π οι Μἱυιτἱ !ιτιτέι·οιιοπ ειοιπόάόει τοιιάοΙΕοιόεοΕ ΜΗΕ
εόΒοε νοΙτέτει ΒΒγοΒποεο!;!εό ΙοΒγοπι, ιυιἱπτΒοΒγ όε ρ. ο. ειοε
ωυωΒΜ έΙΙἱτέεεειΙ εο:ε νπησοΕ οΒγόττοΙο:πΒοπ , ΒοΒ7 ει' Βό:·Ιὅ
ΜΕ ειΕέι·ιιιοΙΙγ Βπι·έτεέΒοε νονόει ειιοπόάόεΒοπ πιοΒ ΙωΙΙοπο
υγιηζοάιιἱιι-, ΜΜΜ οΙΙγ Ε6Ιοεϋπϋε ΙΜοάειΙπ:ποπ όρἱωπ επιπό
άόει·ο πόινο, π' πιΠΙγοπ π' ΒότΙόε, οΒγέτοΙέΒειπ ΠΙοιπΙόποΕ
Ιέτοπι, Μ&quot; 6υΙαέπΗ οΙπάέε ο5οτόΒου ει' ΒότΙόιιοΕ ειειΒιιάεέΒιέ
Μυ ΒιιΒγειεεόΙι οΒγ επο ΕιειειΒοττ πειτέ:ἱιάό Μειττ ΒἱπγιΙειτΕοι
Ιειτιιἱ, ειΙαιι··ο ει' νονὅνοΙἱ ή] νιειοπγΒει Ιόρπἱ, νειΒγ ἱυΙσἱΙ›Β ει'
Μιιιιιπποπάό Εέι·ρόιΙεἱω πισ-Μοττ ειοι·πόάόεότόΙ οΙέΙΙιιπἱ. Πειεοπ·
Μειυ ΕίιΙϋυΒόιποΒ ει' τόι·νόπγΒοιέεοΕ ει' ε:ω·πόάόΕ ΒιιΙέ
Μι ωεφτι·ο πόινο ἱε, ΜάΜ οι ιιιιειττἱιιἱ τότνόιπγ ποτώτ ει'

εωτπόάέετ πααπ·Βοπήει ΜΙ , ΒοΙοπ ει' ροι·οει οι·ειέ8]οΒ ειιπἱπιτ
ει' ΒότΙό ΒιιΙέΙει ωἱυ :ι' ΒότΒο·ωΙό ει' ΕϋτόετόΙ εΙέΙΙΒεπ, Μι Μτ

θ ΒόιιειρμιΙ ει' Βπιάι·ιεέΒἱ όνρΙτοΙόεο οΙὅιτ ίοΙπ:ποπε!!ει,'ε ει: ότ6
ΕὅεόΕποΕ π' ::ΜΒ νειΙόεέΒΒιιΙ :πποΒΙονὅ ]πνιτόεοΕεπ πωΒτόι·Μ.
ΙΜ νπΙοπιἱπτ ει' ΒότΒε·ειάό ποτε ΕόπγτοΙοιι, ΒόιΙὅ]ο όι·όΕ6εοι
πιόΙ , Μι Ιιιοιιέ]οΕ ΜιοάιιΙπιπ Μποε, ει' ΒειειοπΙπέττ :ποΒΒειΒγοἱ:
ιἱΒγ ὅ εοπι -ΕόπειοτίτΒοιἱ σ·Μο!ωτ, Βο8γ οΒγ νιειοπγειἱΙ:!επΙ ι6ΒΙπέ
6εειο ιιοιιι Ιότό ποτώάόετ τονέΒΒ ἱε ίοΙγτειεεειπειΕ; ὅΕ εΜΒ εε8Ιε
οΒγ όνιΒ νεπι:πιΕ ει' ΒότΙὅ ΒιιΙέΙει ιιτόυ, ο' πιοΙΙοπ οιοιιΒιιπ Μπ
Βό:πηή ίοΒποπάέετει Ε6τοΙοινο; πιοιΙ!! τουάοΙΙ;οιόεοΙ;!ωΙ 8όΙ:ό
Ιοτοεοπ οΒγοτ όι·τοΕ, 'ε ειιοΕιιτιπἱπάω οΕειοι·ϋ ΒότΙόει “πιό
άόεΙ›ο ίοΙνότοπιἱ ει]έπΙο:π.

Πτ :πποΒοιιιΠτοπάόΙΚ ιιιόΒ :ποπ οεοωΕ, τυοΙΙγοΙωτ εοπι:ππΙ
οΙέ:Μαπ ἱεωοτο0οε τ6τνόπγΒοιόε!1ειπ 1ιιοΒότἱιπτνο πιοιε ΜιΙέΙοΕ,

ιποΙΙγοΕ π:ιοϊιΙ›ι:π ΗΜΙ€ ΜιιΒγειτοτοπέΒΒειπ έσειΕτιιΒΒιιπ ιιιἱιιτ

ο8γέΒΒίιΗ οΙὅίοτάιιΙΙπιτπειΕ , ιιιἱσΙὅπι τ. ι. οειιρέπ Μ ο ἱΒ Ι οπιἱ
Βἱ ττ ο Ε ο ε ο Ε , πιωτ 6:νο8·),οΙ4, 8·γέιιιοΕ, νειΒγ πέτ]όειιέΒ·ἱΒιιι
ΒιιτόΙε Ε6τποΕ ΒότΙέει ειοι·πό:ΙόεοΜτ. Μο ειπυ ΕόιπόπεόΒοε]οΒ
οιν Ιέτειἱ:: ΠΙοπἱ , ΜΒγ ΜΜΜ πιέεοΙ1τ6Ι1Ι1 ]οΒοτ εΗ ποιπιτειΙπἱπ
Μεπ, 1Μπιτ ει' ιποππγἱνοΙ πιειΒει Βιτ, 'ε Βο&quot; Ε6νοτΕιοιόΙοΒ πιἱιιάω
ΒότΙόποΕ, Η ἱΙΙγ ἱάοιΒΙοπἱ !›ΜοΕοεεπΙ πιιοΒπ:πτέτοιοττ 6νοΕτο
Ιεϋτόετ Μει οιὅτο, Εόειοιι ΕοΙΙ υττει Ιοιιιιἱο, ΒοΒγ ει: όινο,&lt;ζγ
νειΒγ Βγέι:πΒγοιιιιοΕ ΒιιΙέΙειΕοτ, νειΒγ ει' Βιτόἱ πέι·πειΕ π: ιιάόε

ι
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πω( !οπιοττοτόιο ιιτοπἱ ιπο8·ειίιπτοΕοι· πότΙοτότ ιπόΒπ,οιο
πιο πιὅ οΙτοΙέιο οΙὅττ ίοΙποιπΒΙππἱ πἱτιο, ιποΙΙγ Ε6ι·ίΠ οιοπΒοπ

ιποιοέΒοεποΕ , ο. τοποοοοεποΕ ΙοτοιιΕ, π' ΒοιάοεοΒἱ όν νό,οιότ
οΙνόι·πι , 'ε ιπἱπά]οι·τ οι οεοτ ιποΒτόι·τόπτο ιιτοπ τότνόπγοο οι
ιιιοπάέετ οΙόι·οΒοοεότπι.

·

.

Πο οιοπΒοπ π' πότΙοτ οΒόειοπ οιοτπόάόε οιοιἱπτἱ νό,ποΙε
τοι·ιπόοιοτοε ίοΙγοιποτοποπ ίοΙγτοττοτἱΕ : οΕΕοι· νοΒγ νοΙτ οι
ιιιοπάέοἱ ποτοι·Μό Ε6τοΙοινο, 'ε τοποετττοτοττ π'ίοΙιποπάοε,νο8·γ
ποιπ. Αι οΙεόΒΒ οεοτποπ π' οιοι·ώάόε νόι,ιέτ έπο, 'ε νιοειοοάέε
τόι·τόπΙΕτ Αι ιιτόΒΒι οιοτποπ ποΙΙΒοτνο ιιιοΒιἱ:ιτοο τόι·τόπἱΕ ,
πιοΙΙγ οιοπ οεοτιο ἱε, πο οοιπιπιίοΒποπάοει ποτόι·πΙὅ ειοΒνο
ποιπ νοΙπο, ποοΙΙ , πο π' ποιὅ π, πότΙοτἱάοοΙτοΙτο ιιτοπ ἱε π'

τέτες· ποειποπἱοότ όε ποειοπνότοΙότ ίοΙγτοτιο, 'ε π' πότπο·οάάό
οιτ ποΒγ1ο.Ε'ποΙΙΒοτνέετἱ ιιιοπιι]ιτοεοΕ, ιποΙΙγοΕποΕ οιοπΒοπ
ι·οπάΙοεοπ οεοΕ ο&quot; ένε·ο νοπ οιο]6Ε, ποιπ οεοΕ Απ8·οΙπιειέ8·
ποπ ἱΒοπ ΒγοΕοιἱοΕ, ποποιπ ποΙιιπΕ ιο τιιάΙοΕ πΙγ οεοτοτ, ποΙ
φογ ποτ όντο Ε6τόττ πότΙόει οιοι·ιόάόε ιποετ πιο:· πειοιοοιΕ όν

ότο ίοΙγνεετ τω, ιπἱ πιἱπά π' Εότ ι·όειποΕ άιοπότοτόι·ο Ιοππἱ
πωιο.
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·

· ΑΊοΒιιτοΙπό οεοΙοΕνόπγ,ιιιοΙΙγοΙ π' πέτΙοτ πονό,οι(ιάιΕ, ο,
νι οοι ο ο ά ο ο (ι·οττοιπτἱΙο) :·οπάοεοπ Ιο8·τ6ΒΒ ΕοΙΙοιποτΙοπεόΒ
ΒοΙ ]όι·, ιιιἱπτποΒγ ποπιιο πιἱπά π' Εότ ίέΙποΕ ιπἱπάοπ ροποειοι
6ειρππτοειιΙποΕ, 'ε τωγ Εόι·οόεοΕποΕ νο,ογ Ε6νοτοΙόεοΕποΕ,
ιποΙΙγοΕ οάοι8· ΗιιιόΙοτπὅΙ, νεοι” πέΕοειοι·οτοτπόΙ οΙ νοΙτοΕ ποπ

Βοτνο, ιποετ ιπόι· οιόπο ΕοΠ ]ϋππἱόΕ. ΜιιιόΙ ποτοι·οιοτΙπποΒπειΙ
'ε τ6ΕόΙοτΙοποΒΒΒιῖΙ νοΙτ οι οι·οάΙοτἱ οιοτώάόε οιοιΕοιτοτνο , ιιιἱ
πόΙ ΕονοεοΒΒΒ νιοιγοιοττοΙ 'ε πΒγοΙοιπιποΙ οποιο οι ότοάοοι

ιι·οιιιοπγ ΙοΙιοεοΙνοΙ 'ε ποοεἱἱειοΒοοεἱνοΙ οποΗ : οπποΙ πο,ογοπ
ποΕ π' ποπέιοέ8·οΕ, οπποΙ ποτόι·τοΙπποππ οι ϋπΕόπγ Βιι·οάοππο,
ιποΙΙγ ἱττ ιιι·οΙΙΕοιπΕ, 'ε οπιιοΙ οΙΕοι·ίιΠποτΙοποΒΒΒοΕ οι οΒΒΒόΙ τέ

ιποάό ποεοιοο ροι·οΕ, ΗνοΙτ πο οι ο8·όει πΒιγτονοει ίι8·νόειοΕι·ο
ΒιιοτἱΕ , 'ε πἱποπ οΙΙονο 8·οπάοεΕοάνο νοΙοειτοττ Βιι·όεοΒι·όΙ ,
ιποΙΙγιιοΕ οιοΕ ίοΙοττ ιτόιπἱ τἱἱειτο Ιοοιγοπ. Μιπάοπ οοοτι·ο τοπο

απο π' πόι·ΙόποΕ οι ότοάέεποι οΙὅι·ο ΠΙοπόόοπ οΙΕόειίιΠπἱἱ, 'ο

ιιΒγοποιοπ ί6ΙάοΕοτ ποοοπΙό ττο8·γοιοττ οΙΙπποτποπ ιι8·γοποιοπ
νοτόεοοΙ νιοοιοοάπἱἱ, ιπἱπτ οιοΕοτ ότνοττο νοΙτ.Ατοπἱποπ οιοπΙ·

τοτἱΕ οι πι, ποΒγιιιοο ποοοιίεϋΕ πινοττοεοεποΕ, ποιπ ροάιδ οιοΕ,
'Ϊ
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ΜΕ ιιι έιιιάέεΕιιι· ΒειειιιέΙ:ειττιιΕ, ιιιοι·τ Με ιι' ιιιιιειιιιιἱ έΙΙιιμπ

ΒιιΙγοε ιιιοΒΒοοεϋΙόεο ίοι·οΒ ίοιιιι , ιιι6ΙΙγι·ο ει: οΙόΒΜ ΒοοείιιιοΙι:
ιιοιιι ΙεοΠ Βοιο!γιιἱει. Α' ΙοΙι-ιττέτἱ άειι·ειΒοΕι·ιι ιιέπνο ἱε εποπ οιν
έΙΙειράτειτι.Ε ιι.ιοΒ, ΒοΒγ ιιιἱιιάοιιοΕ οΙὅιτ ιιι οΒγάιιΙϋ άιιι·ιιΒειιέιιι

πιοΙ ΕοΙΙ ιιιοΒιὲὲτἱτοτιιἱ, ιιιοΙΙγοτ ιι' ]0ΒΒ ιιιἱιιόεόΒ Καἱ ιιοιιι ότ
Βοτ, ιιιιιιιοιιι ΙοΒἱιιΕέΒΒ οειιιΙε ΡότοΙΒιοτ; ππτέπ Βο,ιέγ π' ικέι·Βο

επιό ιιοιιι Μι·τοιιΕ ει' ΙοΙ4Μέι··ίοιοεΙοΒα, νπ,&lt;&quot; ἱε Μοπ ΜΜΜ
Ειιτ έτνοιιιιἱ, π' ιιιοιιιιγἱνοΙ π' ΒόιΙὅιιοΕ ιεόΜι νπο, Μπι ΜΗ
έωάιιτοιτ.
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' Ε' Μοτἱιιτ οιιιποιτιιιιΕ νοΙιπι ο' ίοΙΙειάειτ Βονόμόεόι·ο : ει'
ιιιοέμἱΙΙπριωτι οΙνοΕιιοΕ Μιιἱ νιειοιιγιιἱιιΕτει Ιοοιιάό ειΙΙαιιιιιιι
ΜΜΜ, ο'ρέΙγειΕότάόε τιιΙει]άοιιΕόρἱ οπόΒέτει. Ειτο
ΙἑΙειἱΕ
όπιΙέΒι:π ἱΒου Εόιιιιγου ἱ8·γ ΙοΙοΙΒοιιιἱ πιοΒ :
|,,Ηο,ςγ ΜειΒγειτοτοιέΒΒιιιι ιιΊόειιέΒοΕ ΒιιειοιιΒόι·Βο ιιάέΒει
ει' ειι]έτ ιΒειιΒιιττέειιέΙ ιιιἱιιάειιοιι νιειοιιγοΕΒιιιι ιιιιειιιοεειΒΒιιιιΕ
ΜΒ ιιιιιτιιιΕοιιιι, Μαι-ιι' ·τιιΙει]άου νειΒγ ά8'όε: τοετϋΙοΙοΕοτ Μα,
πι” Ε6:τιεπεόΒιιΕ έΙτπΙ ιΒειιΒιικειτΠε , νειΒγ ειιιιιιιΙε Βιι·ΦοΕοεώ
ειοιιιόΙγἱεέΒϋΕ, τέτοειεέΒἱ ΒιοΙ.γοιοτόΕ , Βιι·τοΕιιιΕ Έ:ωε πω”
τοι·]οάοΒυο , εποπά Βειιάειεέ8·ἱ ἱειιιοι·οτ έε ΒειβειιιάόοιέΒ Μάιιγιι,
ΜΒγ νόΒτο ἱρειττόΕο ιιοιιι “Με ιιιἱειΗ ει' Βιι:ιΒι ειαπο ]ότόω
ιιιόιιγόΒοιι ]όειέΒιιἱΕιιτ ιιοιιι ι·όποείτΜΜΕ,'ε ΕθνοιΕοιόΙοΒ εαπ
ιιιἱτ τιιιιέοεοεαΒΒιιτ ιιοιιι ωΒεϊιιοΕ ειιιιιέΙ, ΒοΒγ ά' ΒιέιιγοΙΕεπ οΙΙγ
Βόι·ΙὅΜιοι ρότο[ιέΕ Μ, ΜΕΒιιιι ει' ειίἱΕεόΒοε τιιΙειμοπεέΒοΕιιτ
ΙοΒιιιΜἱΒΒ οιιιγοείτνο ίοΙ“ιΙεἱΜΦιιἱ τοιιιόιιγΠΕ, 'ε πιω Βιωοάιι
Ι0ιιιΒιιιι, ιιιοΙΙγοτ Μγ ι·οιιιόιιγεέΒ Βοήοειτ, οΙΙγ ΒότΙόει !Ητόω
ΜΕ ΜειΝΕ Ε6τιιοΕ νοΙ6Ε, πιοΙΙγοΕ ΜΜΜ ΒοΙγΒοΠ νιειιοιιγοΕ
ιΙΙοιιάὅ τοΒἱιιτοτΒο νότοΙο ιιιοΙΙιπτ , ει' Βότ!ὅυιοΕ,ιιιἱιιτ ιιι ό Βιάγ
τιιι·τήιοΕιιειΕ, ει' τιιΙει-ιάΙοιιἱ ]οΒοΙε τει ιιέ:νο ἱε ]ιιτιιΒιιιιπό Βγει
Ειιι·Ισἱοιέτ , ΜΜΕ ιιιιιΒοΕιιειΕ ροάἱΒ οΒγ ιιιοΒΙοΒοτ ιι6νοΙεοάό]6
νοιάοΙοιιι Βἱιιοε όΜοΙοτότ ποτώ πιοΒ, ει' ιιιἱιιιἱΕέ: τόειτὅΠ Ινι
ειοιι Ε6Ιοεόιι6ε ιι”ΒοοΙνειειτέειι ιιιοιΙοτ:.&quot;
.

· Βέι οι νιἱέἔοειιιι νειιι ἱε Μίο]οινο,'ε ιιιιέιι ιιόιιιοΙΙγοΕ ιιιοΒ

ΜΒγόι6ά6ιτοΕιιοΕ τιιτιΒειψἱΙ&lt;ι ιιιιιΒοΕιιτ ποπ έΙΙἱτέε ιΒιι:ειιΒέ
τόΙ,πιόΒ ειιιιι έΙΙιιιιιιΙε οιιιιεΕ ΒγοΕοιΙειιἱ ιιΙΕειΙιιιιιιέεέιιειΕ εοΒοΙ

ιιιιι;γοΒΒ πιοΒόπόΒιιΕ ιιτ]εἱΒιιιι, ιιιἱιιτ ]ιιι:έιιΕΒιιιι.ΔιειΙόΒοιι ο&quot;

,
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οπειοι·ϋ Βόι·Ιόειι·οπάειοτ ΒοΒοιόεέτ ιπἱππάπ:ιοπ ΒΜΙ6 πω( πο
Μια, 'ε τιιΜπ πιό; απ( ἱτἱοἱ,&lt;ζ οΙπιπωμι, ιιιοΙ|γοΙε πισιοι
ΒπιπἱπεέΒιιπΕ οΙ6ιιπΙπάέεέτ ΒόιϋπεόΒοεοπ ιιέττόΙτιιψἱΕ; Μι:
όποΙοιιι·, ΒγειΕοι·Ιειτἱ ωρπειιπΙέε·, πιιιπΕόεεέ;έ- όε ρόπ:Βιέπγ.
ΤένοΙ ΙοΒγοπ, ποΒγ ο' Ι·ιιε·ΐπγοΕ Ε6:ίιΙ πα οΙεότ ποιιιιοτἱ
ιιΠιέποΕ έΙΙἱτιιπέιπ; εοπΙά εοπι ἱειποτιοΗπΕέΒΒ,ιιιιπτ όπ,πειργ
τει τοι·ιποττ ἱζ1ειἱπΙε ]οΜε τοΒοτεέΒοιε, άο εοπἱΕἱ ποιπ ἱε εοιπέΙπι
ιυΜΜ› πιἱπτ ω, π' ροΠΙΠωἱ ειόποΜέε· κι&quot; όε ]οιιι·ππΙἱετιΕπ
ΜΗ ιι·έπγέτ, πιοΙΙγ ι·ει]τοΕ ει' ΙοΒιι]ειΒΒ ίάὅΒοπ ιπἱππάἱιιΙαίΒΒ πι
ιέι·όΙπΒ οΙΒειωΙιππιιΕ , Ά· ὅΕοι ει ειπγπ2ςΐ ότάσΕοΕ τιιάοιπέπγοε
ιρειι·έιόΙ ιπππό.ιπΕπΈΒ οΙἱάοΒοπἱιἱ, πιοΙΙγ ρωΗΒ πειιέπΕΕππΕ ΜΙγ
ιΒιιιι ειίιΕεόΒοε, ω ει' τοι·ιπόεωτἱἱειποτοιι όε ιιιοππγἱεόΒ:ππἱ
πιάοπιέπγέΒοΕπι σΠότε» ιιιοΒΕἱνέπ]π,ιποΙΙγοΚ τυπἱτό·ιπτέιιοιοΙπΕ

ιποπτειπἱ ειοι·Εοιοτο ιποΙΙιπτ πππ·χότει μιι·ΙειΒοπ Βιονειι·ποΕ. ΕΒγέΒ
π·έπτ ει' ιιιοΒτόπ Μέη· τιιΙιήάοπΕόπ @Μ: ει' ι:πική ΒιιΜποέςι
όττοιιποεεό8·το νοπιιεΕοιιΕ, ιιιοΙΙγοτ ΜνέΙτ πι ἱίιιιεέΒιόΙ έτπΙέ
Βειπ ιιππέΙ ΕονόεΒΒό- Μπα Εἱνεεἱππἱ νειέιγ νεέτπι, πιἱνοΙ πι όιπόΕι
όΙοτποι, ει: ἱπάιιΒιτοΕ νόειέτὅΙ ίοΙΙέιιτνπμι' ιιιωοἱΒειιάιιεέ8·
ππόεότο τοΙ]οεεόΒΒοΙ ποιπ πΙΕιιιιιιοε, ιιιοΙΙβιω ι6ΒΒ όττοΒιιἱ
ότοπεόΒ έε οεΠιιριιΙτ “Η ΕἱνέπτειτἱΕ.- Πο όριεπ πιο-ιι όΜΕπι·
ποπ, ιιιἱάϋπ άι' ΕἱνέπτπτόεέΒοΕ ιπο8·ΙοεεποΕ, πΜπ)α.ιιππἱΕ πέ
Ιππ)ε ΕόιϋπεόΒοεοπ ει' ειιίπ:εόΒοε ἱειποι·οτοΙΕ, 'ε. πιοιοἱ ΒπωεἱΙ
Εοάέοι·ιι πει]ΙππάόοιέΒ, ιιιοΙΙγω ιπέΒ ποπι ΜοΜειΕ ιπο8· π' πειΒγ
τοιππἱ ειόποΙε ἱτόΙοω πωπω τοΜπιοπἱ, Η απο ειπΙπιοΙΙγ ειόποπ

πιἱπτ ι8·ιιιέπ ιποπά]π : οιππἱιιπι ι·οι·ιιιπ, οι: ιιιιἱΒιιε ιιιἱιιιιἱά ειρ
ιιιιΜπιι·, ΜΒιΙ οει πΒι·ιοιιΙτιιτει ιποΠιιε, πιἱι πωπω, ΜΒιΙ Μιο
τἱιιε,πἱΒΠ ΒοπιἱποΙἱΒοι·ο άιΒπἱιιε.&quot; :Στειη ειιινειΕ, σΙο ει' πιοιγ
ΙγοΕοτ πιέτ ιιιιι]ά οειιΕ Μέτι εοπι ιΒωι ίοΒιιπΕ όττοιιἱ, ιποι·ί Ιπ
τἱπιιΙ νειππιιΕ.

Α' ΜΙ π' εποιά ΒπΜπεέΒ ειι]είτ οΕειοτίι ίιιόεόποι Ιωάν
όε ιιιι]ΙππάόεεἱΒ ΒιέπγιἱΕ, Βἱέπμειπἱ ΕοΙΙ πιτ :ι' ΒγειΕο τΙ π Η
τ ιι ρ ει ε : τ ει Ι ω. ύ Βπ ει Ε Η., πι:ωγ ει' Βόι·ΙόποΕ ιπιιΠπιτΙππ ειιίπ:
εόΒοε, πει απαπ: ιππΒέτ οΙΕοτϋΙΒωΙοπ ιιιοΒΒιιΕέεππἱΕ Ητοιιπἱ
ποιπ ειΕπι·έει.
Α' ιποΒι·όπ ΒιόπγπΕ πειτιππάΠαι , τ. ι. ει.·ιΐΜό8·οε πιππ

Ε ὅ ε ε έΒ Βἱέπγει, ίέ]τιπΙπιπ πιέ:· ιπΙσἱΒΒ ποιπιοιι,ἱπΕέΒΒ @Μἱ
ειιέτιππ:έοιιπΕι·πιπιιτπιό. Εε, όε οπποΕ ]οΙο, π' Βοεειιἱ ρπω, πι,
7 ι&quot;
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πιἱ ει' ειψἱι π;ειι8·πτέετ Ξε, 1πόΒ ροάψ ειππέΙ ἱπΙωἱΒΒ Μπωπ,
επἱπόΙ ἱπἱαἱΒΒ πἱποε ει' &quot;Μπα-ι ΗεΜποΕ ἱε ΒοπτΗόΙ ευάυτ Ιιοιγο·
ωε: Μ:τ εοπεεπἱ 6εαπϋπο π' 1πιιυΕέεεέΒε·ει, επο'Ιγε·ο οΙΙοπΒοπ
ει' Βόε·Μτ ει' Ιότο:έι·(Π Β0τεάοεΕο(Με !ε!ω›α:ωἱ.
ΕοΒτοιοιποεΒ π' ποΒΎοτἱιΕ ΒιέπγυπΒ, εποΙΙγοπ Με;;; εΜΜΜ
Βειιάειεέ8ἱ πευΠό ἱπτόιοΙοἱπΕ πω: Β, :ω* ωε Ιο:;πυΒγο:εΒ νι
ε·έ:ζιέεΒειυ νοΙπέυειΕ ἱε , - παω: οΒγἱΕ ΕόιιἱΠ6Ιε οπζγοπ,ς·ί:ιόε
επἱεπτ, οΒγἱι; ἐγοτ·εποΕ6Ιόε έ!τειΙ ειήέΒει ει:ΠΙτ, πως ει' ΜΜΜ
αἱΠε πΠΒ Μϋει Μέι· νειΙειεπἱ ]οιότ όΙοτόποΕ,-εοεπευἱΜρ πουεΙο
πωά εο,&lt;;ἱτυἱ; οι π' τόΙωρόπι, νεη.ςγ πιο:τ Εόρτἱεοιὅ Μαε: παυ
ΗΜ. Ε, Μέπγ νοΙτ ει: οΙοἱ1όΙ ί0Βνει, ευοΙΙγ ρπεππό :›οΙ8·έτἱ
όε τόι·όΙ: ΒέΒοιιιἱυΕ εποΒειϋπτο ότει πιοωἱ Βπ:άευεέΒιιπΕ εΜπ
ιἱοπ οιποΙΕοάόεότ εποΒοΕιιάεΠγοπτει, 'ε οειιΕ ο' ειιέππά εΗΜ όν
τἱ:.οάέΒου ΜΜττ Ιιοιγοίε ο&quot; Βέι· ε·όνἱά, άο ἱ8·ου ]ότόΙΕοπγ Πεπη·
ΕοτπειΕ, τ. ι., ει' τόΒἱ Βόοει ΒιιπΙς:οΒγοΕ ΜΙγ ππΒγε·π &quot;προιο
ά:Μ Εο:·ἱπΒόεόποΕ. νιιΙειεπἱυτ ΑπΒοΙοτοιόΒΒπυ ει' εποιοῖ Βοι
άειεέ8· πει”ε·υ οτποΙΕοιἱόεότ οεειΕ Ν: επόι·τόΕΒου Εα·ἱυέςό Ιάπω

τέι·]ο8γοΙ: , ει' Μπόοτεἱ ΒειυΕ· , επειΒέποε όε οΒγοείιΙοΙἱ Μπή:
]ο:ΠοΕ ΜΕ6:ιετόυοιζ πωπω, 'ε πωτ επόΒεποετ ἱε Ιώειϋπυἱ:
::π' ΙιειπόπΕ ἱε πωπ: ἱάόεπιΕπειΕ , 1ποΙΙγΒοπ ει' Ιπιριτοερόπι εο
ΚειεέΒει επἱπιἱου ί6ΙάεπἱνοΙέειτοτπεόΕοΕ έι·έτ οΙΙγ επειΒειει·ει ΠΜε
Ιε;Ηο, ΕόειόυΒαἱ πεοιιοἱ ΒειπόειεέΒΦι :ιἱττοΙοπἱ ο1ποΙΒΜόεότ. Νοιπ
τω:ε ΙιειτειΙπεπε 6ειτϋπτ πγιι]τοττ π:: :ι' ί6ΙάΒιε·τοΒοεπειΕ , Μπαυ
οειΕ6:6Μπ ἱε οιόΙειοτ·ίι Βιιιάειεέςἱ όρίιΙοΙἑοΙ; έΙΠτέεέτει, Μήπ
άοΙ1ποε ίοΙωἱνοΙόεοΕτο, 'ε ΜειέτἱτέεοΕε·ει, εποτἱποπγέ]πΕ νέ·

εέε·Ιέεέι·π 'πω, 'ε ΜΙγ Ηεε·τόπειυ ΜΜΜ, ω&quot; οι 1811όἱΕ όνἱ
ρόπ:ίιΒγἱ ρεεε·ειποε (Ρἱπειυπρεποπτ) ΐέ]άειΒπειε ίοι'·άιιΙππ:, 'ε Απει

Ε6νοτΕιοιοττ έτειΙέποε ειοιυΗΒεέ8· , 1πἱυτ ειἱπτόπ πωει οεπνοπΗόε
ρόπιπἱΒε·ει ποΒει ίοΙποιπ νοτ·Βόάποιοττ νέΙτό οιόπ:ιΜΕ άο ίειοΙο
ΗΜέπτ ΕΜΗε Ιο]οΒΒ ειιέἱΠυΐειε 1ποΙΙαπ:5ε , πόιπἱ οιιΙγοηοπποΕ

Ηεεει:υΜπτ πάιγε·οέΙ:έεπ Μέυ πι ειιου ἱάὅειπΕΒιιυ εποιά ]όειεἱ
εζο:εΒιι ίοι·ά:τοττ ιόΕο:εόππ:ιοπ επόΒ εποετ ἱε οιποιΕαΙὅ ΜεεπειτοΙαιτ
Ιιοιι'ι'ειΕ 'Με , 'ε ΕὅνοτΕοιπόΙοΒ ΜειΒγειτοτοιέΒ υεοιοἱ Βει:ιάειεέΒέ
ποΕ 1ΜΒ 1πἱπάιΒ όι·οιποιό οΙόΙιειΙειάέεπ οεειΒ πιου ]ότόΙεοπγ
1ποΒἱπάΐτέε ΕόνοτΕοιπεόπγο , πεοΙΙγ ει' εποιοῖ ΒΜιἱέππΕ εεΗεοτ
πωυ εήέυΙΒοιό ΕοτἱπΒόεἱ οειΕόι πω: οειΕ6:ϋΙτοΜΜ. Βέτο'
ίοτποε τεηεπεππΙέε πο επει:·Μππ Β8γοΙαπ ΜΜΜ, 'ε π: Ἐπἱ

ι

Ή)!

ποιιειοτοιοτ ειπει πιιιάπΙπει έπειΒι,ποΒ7· πι &quot;ότι οΙΙγ 6ι·νοπάο
Μεοπ ΜΙόπε·οιάτ ο8γ0είιΙόά ειοΙΜιιιοτ οΙΙγ ἱπεόιωιοΕ ιιΒΙπριτέ
πέτει ἱιιάιτοιι, ιιιοΙΙγοΕ πω πιἱπτ ΑπΒοΙοι·ειέΒπειιι πι οΜΒοιιάό
- Ιιόπιππἱπγέπ οΙόνιΒγέινει ἱπτόιοιει ιποετοι·εόΒοε ποι·ιιιΒόει οει
!:6ιόΙε έππΙ εοΒἱτοιπόΕ, 'ε ει' ιιιοιοἱ 8·ειιιΙειεέΒοιιΕ ιόΙότο, ΠιΕο
ρόπιο είε ππ:οΙο ιεΒιιωιιι ίοι·ι·έειι ἱεπιότ πιοΒιιγιττειτπόΕΕ.
Βο πιἱ8· ο' ]έιπΒοι· οΒπειπέε τοΙ.ΜείιΙιιο, οι οΜιΒιποιιάοι
ΜΕ οιοάπιόπγότ ο' ω ειόΒπει ΤοΒΙιιΙπειτπἱ : ιι ι ιι ο εο ιι ο π π ό ι·
! ό ι ιι π Ι

Μό8·Ειονόεππό νι8·ειειιιιΙό ειιοιιΒσιπ οιπο ιπέει!ε, ιι'άοΙΒοΕ
ιποεπιιιἱ ποΙγοιοπόΒοι Ιεόραει πιι”οπ Μ ἱΒιιι τιιοπάέε : ποιπ
ιεΙοειποπο8·γ πειιιιιιι· πότ!ὅιππ!
,
-| Αι πι πἱπιοιιάσΜ οΙνοΕ, ιποΙΙγοΕ ειοι·ιιιτ ποΙΙ πότΙόει τοιπΙ
ειοι·ίιπΙποτ ειιιΒέΙγοιιιἱ, ποΒγ ιιιοιοἱ ΒιιιάιιιέΒιιπΕιιτ εοιιοιιι
οπιοΙποεείι!ε, οΙΙγ οΒγοποεοπ οΙΜπΕΕοιόπ πι οτἴάἱΒἱ πόι6ιιεό
Βοποπ οΙιοι·]οάτ πέιο“ιΕΕΕοΙ , 'ε ειιιπγἱι·π πιοΒ ειοΕτέΕ Μ» οπιπέ
· ποιοτοτ ΜΜΜ Μό ότι, πιἱπτΜπ πόι·πεπάέετ, (ιποΙΙγ ροάἱΒ οεπΙ:
πι”· πω ειΕοτοε, πει ω” άειΙοιπ οι·οάιπόπγει), ει' Μ8·
πειΒγοππ Βἱιο-άιιΙιπιιτΙειιιειΐΒ 'ε πϋΙοε6πόε ι·έειο
ά ό ε ίιΒγ ο 8·γππέπτ τοΙόπωπἱ , ποΒγ π' Ε6ινέΙοιπόιιγ ιΙΙγ το!
]6ε ιποΒνέΙιοιιΜέτ ΜΕ ΜοἱΒ ειΙἱΒ ι·οιπόπγΙπετιιἱ. Αι έι·οπάέε πόν
νειΙόΒπειπ πιοΕπιιΕ πιιΒγοΒΒΒ τόε·ιο άποΙ , πΕ πι! πεἱΙιιπΙε ιππ!ἱΒ
νἱεοπόΕ, οΙΙγ τοπ: πιω Μμιττ, ει' πιοτόε ποιπ πω” νοΙτέ

πειΕ, ]όειιΒριι.:ωιέωιΕ , ῇοΒ·ΒέΒγ-εειπγπι·ΒιιιέεπειΕ, 'ε νόΒιι6!
Ιτίιπ ροιΙοΕοόόεποΕ πιοΙΙόΙτΙ:όριοΙοτοι πω, νέΙπωΙιιιιιιΙ ποιιέ
νειιιπιιΕ Εότνο, ποΒγ πιειΒγ ρόΙάιίΙε, έε εοΕιένι οΙΙοπΕΕοπό ιιιρπει

ιιιΙέεοΕ ΜπιποΕ ειίἱΕιόΒοεοΕ, ιιιιΒ οιοπ ιιΙΙγ ο8·όειοπ ωόπ
πόιό πόιοΜπ , ιποΙΙγοΕ ω, πιι·τοΕ ιόΜ , ριιειπίπειιι Ηέπό ε:.15
8γιιπέπτ πιι·ιπιττοττοΕ , ποπέι·Εοιποτποπ; ο' ιιιοΙΜιτ ρωΙπζ ιιιοπ
ιΙιιι·νει ϋππΕόιιγ οΙἱ]οειιό ρόιάέιτ, πιοΙΙγ σΜπι π' ΜπόΕ άΙΜπ
ποιπ ι·ιιΕέπ ΒγειΕιοι·οΙπιιοττ, 'ε ιιιοΙΙγ πιέΒ πιοω ἱε πι όΕάτ ειέ]έιι
Ηοιοειτότ ιιιο8·8γπΙέιό ίοπγοΒοτόάιόεοΕποιι ΒγειΕΕτειπ ιπιιτιιτΙαι
ιἱΕ, ιπο8· ιοιπ ειΕιιι·οιπ οιπΙποιιἱ οιοπ Βιἱιιοε τοιπόπγεόΒποπ,
ποΒγ ει' εΒιι·νειοέΒ, όε οι·όειπΕΕοεΕοεπἱε π”, Ητόι·έεοΙ, ροΙΒέι·ἱ
εοεπιοιιπΕ οΙὅπειΙειάέειι ιιιοΙΙεπτ ιπἱπά ιιιωεωι ΙοειποΕ, π'Ιο8·
ΜΙιοεοΒπ ειοιιιόΙγι ειιιΒπάεέ8· ει' νειΙόιπ ποιιιιοτἱ πίἱειΕοεό8 ιποΒ
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ΜΜΜτ ΒοοεϋΙιπέιποιόΒοιι, ιιιἱιιι. ειπΙιιτέιι ει' ιδι·νέιιγιιοιιέε ίιάν6ε
ειιΒοι·ιιεέΒέΒιιιι ιοΒιιιιτἱιιιτόεΒ οΠιιιιιιιτ ΜΒ ωιέΒιἱ.
·
|

20. 5.

Βά Βέι· ιιιἱΙΙγ ιιειΒγοΕ ιε ποπ ιιΙαιάέ!γοΕ, ιιιόΒ εοιιι Ι'ο8·
πωε πιώε Βἱιοιιιιγειι ει' @Μι ιιιο8ΒγόιόάόειιοΕ όε οι·όε ιιιοιιι·ιιτ
ιιιιΕ, ιιιἱιιάΙοιιοΕ Μωι ρωιΒ ιιι Μό ιιιιτέεέιιιιΕ,'ε ιιι ὅ ιιιιιιάοιι
οιΒγοε τόνεΜόεοΙ ιιιοΙΙοττ ἱε τιι8·ειάιιιιτΒιιιιιΙ ιιιἱιιάΙοιι ι·όειι·ὅΙι ιιο
ΙειάέειιιιΕ ιιιάιιΙτ ειιοΙΙοιιιόιιοΕ , οΙΙοιιτέΙΙΒειτιιἱ. (ΜΗ: τοΒγο Πει
ιυειΒέΒιιιι νειΙειΜ έΙΙΒΜειτοειιιι, ιιο8γ ]όειέΒέτ οΕειοι·ίι οΙνοϊκ
Μω·Ιοτ ειάιει ΒότΒο:ίοΒιιειΕ τιιΙέΙΙιοιιιἱ Βόι·ΙὅΕ ἱε,ΕΠσιοΕ οθιο
ιιοεεόΒο, όιτοΒιιοεεόΒο , ιιιιιιιΕέεεέΒο, ό ΒγιιΕοτΙειτἱ Βιιιόει
εέΒἱειιιοιοιο πιόΙτό ΒἱιοάειΒιιιιτ Βοι·ιοειιιιοτ, 'ε ει' ΒοΙ οΙεόΒοιι
@ειΕ ποπ τιιΙει]άοιιεέΒοΕ πιιέΜιιιιειΕ ίοΙ οΒγοείΠνο, οκ ιωε
ΕοπόΕ ιιΊόειέΒΒιι·τοΕοε ει' ιὅΕορόιιι Βιἱέιιγέτ ιιιΕέΒΒ εει]έτ Μ
ΜΜ, 'ε ει' ΜνέΙτ οΙεόΒΒ όνοΕΒοιι ιΒοιι ειειΒιιάοΙιιιϋ ιοΙτόΙοΙοΕ›
'ε ΒιοτόεΙιοιειειτέεοΕ έΙωΙ ΗρόιοΒιἱ. ΙΙΙγ οεοΙοΕνόειιιόά Βόνοιι
ίοες Ιαιιιιιιτοιιιἱ , 'ε ει' ]όΙότι·ο @τοπ Βόι·Ιὅ ιοἱγνέετ ἱΒγοΕοιιιἱ
ίοΒ ει' ι6νοάοΙοιιι ιΙΙοιιάό ίοΙιοΒΒ4 οιιιοΙόεο έΙτιιΙ Μγ ]όειΕιιι·ό
ΪϋΙάοοιιιιιιιΕ ιιιο8·οΙόΒοάόεότ, 'ε ει' ΒιιειοιιΒόι·ιιοΕ πιοΒιιγιι8ωτέεέτ
ιιιιιΒιι 'ε ότ6Ε6εοΙ επἱιιιέι·ιι ιιιο&lt;έιιγοτιιι.
Επι ίοΕόνο, ει' ιιιοεπιιιι Βιι:άειοό8ιι ιἱε:τιιιιιι· ιι6νοιιάόΕ
ἱεΕοΙέ]ένέ νεέΙΒεπιΕ οΒγ ειΠιτ σποπ ιιι·έυγΒιιιι ιιιἱιιά ιιιΕέΒΒ Ει
Εόριόάό Βόι·Ιὅι Ιαιι·ιιιιΕ, ει' ιιιοΙΙγΒοιι ει' ιιιιειοιιΒόι·Ιόε ει' εειβι
ιΒιιι.ΒιιτέειιέΙ ιιιΕέΒΒ οΙ ίο8 Ιιειτειιιιιιιιιιἱ, ,ε π: οάάἱ8·ἱ ΒειΜει
ιιωοι:: Εόι·6ιαπ ιιιἱιιάἱιιΕέΒΒ ιιιοΒειοτἱτνει ίοωεἱΕ Μωι. Μέι· ιε
ΕοιάοιιοΕ ὅΕ ιιιοΒΒγόιόάιιἱ ει' ίοΙὅΙ, ΜΒγ ει' ]όειέΒΒιι·τοΕοεοΕ
ειιίιΕεόΒοΙιιοΕ ιι6νοΕοάόεο ιιιοΙΙΙοττ ιι' ιεΒι πετ εοΒΙουάι·ΜιιιιιιΙ
ιιιέι· ιιοιιι εοΕι·ιι ιιιοΒοτιιοΕ , όε ΙιοΒγ ιιυ ειιοΙΒέΙπτ ΜΜΜ πιει
πιω ιιοιιι ιιιωτιιειΕ, ει' “πιω ειιέιιινιτοΙΜ , “ιιιιιτιιιέιιγτοι·
ιιιοεπόεεοΙ, ιιοιιιοειτοττ ιιιιιτοιιγόειιόεεοΙ 'ΜΒ. ]οΒΒιιιι ιιιοΒ ΕοΙΙ
ἱειιιοτΕοάιιι6Ε.` Πο ιιιοιιιιγινοι ιιιΙ&lt;εέΒΒ ίοΒ ιιόιιἱ οαπ όι·ιοι ιιοιι
ιιΕΠε, Μι ΜΜΕ ει' ΒοΙγοιιτ, ΒοΒγ Βιοτόε όε ]έτιιιιάόεέΒοΕ έΒιιι
Βἱποειτνει Ιονόιι, ιιιέε ι·ονέοιέι·π ει' ΙοεΕέι·οεειΒΒ ΒιΒέΕειττ Με»
ωιΙοπ Ε6νοτἱιι οΙ , ιιιἱιιτ Βόι·ΙόΙειιοΕ ει‹ι]έτ ΒιΒέ]ώιόι·: ιιιιιΒοΕιιιιΕ
ΕοΙΙοιιά ΜΕοΒιἱοΕ, ιιιιιιοΙ,ι ιοΒιιιιτοιιιιειεΒ 6ειώιιιιό ΜεΙΙ ι·έιιιΕ

ΜΒ

πόινο ΜΜΜ π' Ιο8·εοι·όπγοΒΙι ιιιιιπΜεεέΒι·ει, όε τιιπιιΙπἱνέ
Ηέοι·π. Πει πιέτ οΒγειοι· πόπέπγιιπ ΕόιϋΙϋΕ οι π] Μιγέυ ει
ΙιοττοΙ ιιιοΒἱπάιιΙτιιΒ, 'ε τόΜι ]όειιέΒΒόι·ΙόεοΕ τότοτωΕ ΒιΙγειιιιπτ
Μι πιἱπά π' Εότ ι·έει ιπομ:ΙόΒοάόεέι·ο : Μάοι· πιέι· ΜΒΜε νει
8·γοποε ιποιοἱ @Μιὰ π: ίοΒιέΕ ππιΒοΕπτ ο' ρέωεω ειάπἱ, 'ε
Ψγ π' ιποιοἱ ΒιιΜπεέΒι·ει ΜΙγ ρόπωι·όΕ ΜΒΜ·ιΕ ίοι·πἱπιτιιἱἱ,
ιιιοΙΙγοΕ οάάιΒ πιτ πωειωει.
[Με ο' ποπἱ ίοΕτέεοΕ ιππ8·οΜπιπ εοΗ:πΙ ειϋΕοΒΒοπ 'επεε
ειιΒΒιιπ ίοΙγπέππΕ, ιπἱπτοοιπ ποΒγ ει' ποιο5 ιποιοἱ Β:ιιάειεέΒοτ
οΙΙγ Βόνοπ,'ε πω· Μπιτ, πιἱπτ ιιππ.μι, ιπο;.ιόιιεόιπεππόΕ. Α'
πω πειΒγ οταιιιιόπγοΕ οΙότοπάόΕ, τοπάΗνίιΠ οπΕόι6Ηιοι π
!.0ΙΙ πγιιΙπι. ΠοΒγ άιιππΒει]όιέειιπΜιτ, ποπιππι ππιι·ιιπΕ ΜΒ
άἱοεότοτοεΒ όε εΠωι·οεΒ νέΠειΙΜέτ όΙοιι·ο ΙιοιΙιιιεοιιΕ , πιόΒ
τὅΒΒ Βἱέπγ$οττ Μιωι πιει πόινο, πιἱπτ πιοετ σεγ οιέΙε:οι·ϋ πει
Μ.οπΒόι·ι τοπάειοι· Βοποιέεεέτο. Ηει]]όἱππΙι, Β6: οτ6ιπόνοιπἱΕ, οιό
ιιιιινόειοΙπΕ, ΕπρπέππγοιπΕ έε πει]όεειιπΕ, εοπιιπἱπΕ εοπι &quot;πο,
- ει' ΙοΒΒιισ.8όΒΒ, ΙοΒέΙΙΒπτπτοεΒ, π' ΙοΒεποΒΒ ρπΙΒέι·ι Ε0ε:0τιι:·ει
ιιιόΒό ΒιιιιιΒεέΒ ιποΒωάοπ ΜοτεΜι ιπἱπάοιπ, οοιιμἱπ π: πω,
ιιιοι·τ ειπ Εοι·οετο, ει' ΜΙ τειιέΙΒεπό νοΙτ. ΑΙιΒ ΙΜ” Με ποπέ”
όν, 'ε Μέι· Βοπἱ ιιιι]]όιιγέτιιπΕΒιιπ ΜάΕ ίπι·πΒιοτππΕ ,-ποπιΙ
ιιιέι· ποιπ οειιρέπ ίειι·ιιΒτιιτπειΕ, @απο νπεΒόΙ ιποΜοτεόΒοεοπ ίοΒ
ΜΙτπιπιιΕ όεειο , -

ποπἱ οι·όιπϋνοΗιοΙΙ, ει' ΕίιΠϋΙιιτόΙ Βόπιιιιτ

οειποεεέΒΒιιΙ ΕόειΜοτποΕ ά, ιιοπΒ πει]όεοΕΙαιΙ νειππιιΕ πιοΒ
πειΕω, 'ε Μι πω ἱΒιιιΒπττιιτππΙε Ι- Μπέιτ πο ἱιπΙειΙπιἱπΕ εΜΒ
Μ ἱε ΠΙ)· εΠιοτάιἱε π“πι? Α' ΕίιπόΙπϋπ, ποι τόιπόι·ποΙΕ Μπω
ρόπιοΕα ειΠΒ τιιάπειΙ; 3% Μπ“κ [φωτιο Ιόπάπἱ, ιπέΒ πιἱ ΕΜ
ιιππγιτ πω» ιΒότίιπΕ, ποΙ ει' ιποιοιΒιιιάπεέΒ ιιππέ! ι6ΒΒ ότ
τοΒποεεόΒΒοΙ ιοπωιωτἱἱΕ, πιἱπόΙ ποΒοιοΒΒ πππειΕ έΙΙειροςπι ει'
τοι·Ιιοε πάόΕΙαιΙ έε νέιποΗ:πΙ ΕίιΜόε ιπἱιιττ, πιοΙΙγοΙ:ποΙΕ ειιΙγέτ
πιἱ ΒοΙάοΒ ΒιιιέιιΕΒιιπ ιιΠΒ όι·οιώΕ, - νωαιτἱΙο π&quot; ιπιοΙΙο
οτιιιπΙ-ΒοΙ ΜπόεειΙ τϋΒΒ Βό ἱειποτοτἰἱ πιριιειωΙτ ιπιιπΙαἱε , νει

Βγοποε ί6ι·ΒιιΕ ειοπιοΙτόΕ ιπειιιοΕπτ ο' πινεπέοι·π, ιιιοΙΙγ όροπ
ο' πειΒγιιΒΒ τόάιιΙέε (Οοποιιτιοπι) πιἱιιττ ο&quot; ιιππόιΒ ΕονόεΒΒό
3ιιπιΒπειπό Ιοει;-ο' ποιπ ιποεεω Κενὅ ωΙίόωω, ιιιοΙΙγ πει
πέι·ειόΙώπἱαπ ΙοΒΕόιοΙάΒΒ ι&gt;Μππ, σπαπι εΒγεπ:· ΗπέΙΙωιό πιό
άοπ Μι·ι·ό ΙοΒγοπ, ποΒγ ει' Ε. Μποεπέι·ι θε ἱπτόιοτἱ πινειΕ Έπι:
ΒιιτόοιέΒοπἱ , πο!&quot; ει' ίὅρπρεέΒ, ει' τοτ]οάοΒποε ιιι·ειόπΙιιπιΕ, έε

104

ιοτοιιιοε ιι6ι6ε 5όειέΒοΕ ιιιττοΕοειιἱ οΙιιπαιι·οιτέΕ ιιιιι8·οΕιιτ ,

ΙιπιΒγ εοΕ όνω ιιιιτέι:ιάὅΕι·ο, 'ε ιιιἱιιει ει' Εέτ πει ιιιιειιιέι·ει οιόιιό
ΜτόωΙωι ιιιιιιτ , Ε6ΙΙοεϋιι6ε ιιἱιτοειιέε ιιιοΙΙοττ, οΙωπή Ιιπειοο

Μή ειοιιόάόεοΕοτ Ε6εεοιιοΕ , ?ε ιιοΒγ ω·το ιιοιιι έι·νοι·όέι , ιιε
ιιοιιι οΒγενοε ]οΙΙοιιτΕοιόει ιιιιτέι·ιάό ν” ειιιι”, ιιιοΙΙΙΙγιιοΕ οΙ
ωιόεειΒ ει' ιιόι·ΙΙοιιἱ νέ8γόΕιιιιΕ ει' ιιόι·ιιο·ειάιιιιάό ]όειέΒοΕ ἱοι
ι·έειιιιι όε ειέιιιιιάέειιιΕ τω” ιιιο8·νι:ε8·έΙέειι άι ιοιιιοι·όεο ειπ
ιιιιάοιι όε ιιγἱΠτιιιι έΙιιοιι, ιοΒγ ειιιιιοιΕόροετ ιι7ιιιτἱιοεεέΕ Με

ιι]ιἱιιΙιιτοἱΕιιτ όε ΕινέιιιιτιιιΕπιτ : ιιΕΕοι· ιιἱιοιιγοε νειΒγοΕ ιιοιιιιο,
ιιο8γ ει' νέ8ΠτέτοιιΕ Εόιπόιτ ιΒοιι ῇό νέΙιιειιέετ ιοΙιοτ «πω, 'ε
ιιο8γ οι ιιιἱιιά ει' ιιιΙιι]άΙοιιοε οτοιόυγόι·ο, ιιιἱιιά π' πιω Μινοιτ
ΒόΒότο 'ε ιιιΕοειιι ]ὅΙότότο Μινεά ιιιιειιιοε ΙοοιιάΙ. Μω·τ ιιιἱιιιιιοΒγ
εοιιιιιιἱιιοΕ ειιιοε ιιειΒγοΙιΒ ιιιιτέειι ιιιιιιτ ει' ιεέιάΙει οι·οιόιιοΕ, επι
.ΜΜΜ ιιιοιι ωριιοιιιιιτ, 'ε οΒγειοι·επιἱιιά ιιειΒγτοΕἱιιτοιίι Βιιι
άιιΕ, ποΒγ, 'ε Ηνέιτ ΕόιμινειΕ ι8·π:Βιιτέεέιιιιιιἱ έιιέεοΕιιέι ιοΒ
νει (ιιιοΙΙγόι·τ ιιοΕιΕ,ει'Ροι·οειοι·ειέΒιιινΜε Βόι·ΙὅΙιιοΕ ρέΙάέιέι·ιι,
Ε6ιιιιοΒτἱἱειτοιτοτόεοΕτο όε ;&quot;ωιιιωιωέωιΜ ιι ι·οιιιόιιγεόΒοτ
Εε·ιιΙοιιο ιιγιι]ωιιι) π' ιιόι·ΙὅΙ Εειι·ιιειΕ ιιόιιιι ίόιιγτ ειοι·οιιιόιιοΕ, 'ε
οΒγειοι·ειιιιιιά π' ΒγειΕοι·Ιειτἱ ιιιοιιι8ιιιάΙειεέΒ νειιόάιἱεΕοΙέιέτ Εέ
ροιιιόΕ, ιιιιΒγειιἱιιιιι νοτόΙΙΕοάό τιιιιἱινέιιγοΕι·ει ιιόινο.
Α' ρέΙΙγιιΕότάΙόε ειπο ἱε νΠέ8·οοιιιι ίοΙοΙοτοι Εινέιι ι ιιι ο ι ιτ
ιγἱΕ ιιιιειοιιιιότι τοιιάειοι· νοιιιιι ιιοιιι νιειο
ιιγειιιιΕ Εόιόττ ιοΒοιόιειοι·ιιιιιιι Πει ιττ ιιοιιι ιιι ότό

Εϋε όε ιάοΙΒΙοιιἱ ιιιιειοιιιιότ Εόιτἱ ΕίιιόιιιιεόΒ όι·ωιιΕ, ιιιοΙΙγι·ο
ιιι ΜΕ βΒειιι ιιιιτέι·οιοττειιι ιιιεΒ νοΙτ ίοΙοΙνο, ιιειιιωτι οι&quot; ιιιἱιι
ωυ νἱειοιιγειιιιΕι·ιι Πιό ιιιόιιάέειι ιιι ιάΙοιΒιοπι ιιειειοιιιπέι· Μω
τοΙοιιιοΕ Ιοιιιιο όπνά ιΙοιιι : πιτ ΕοΙι ιιιἱιιάΙοιι οάιΠΒ ιιιοιιάΙοι
Φώ:ιει ΜπΙνει ειἱιποΙΙΙΙγ ιιιιιέι·οιαωιι ίοΙΙοιιιοιιι, ωΒγ ιιιγ οΙόιι
άέε οΒγέωιέΙιιιιι ιοΙιοιοτἱΙοιι, 'ε ιιοιιι· οι;γ 4000 ιιόΒγει68· ι:πιιτ
ίδιάιιῇ οι·ειέΒ, 'ιιι- άειιΕιιοιιι ιιιἱιιάΙοιι ΕιΒιιιιάΙοιιιιιτό ιόΒτιηι
έε ί6ιάνἱειοιιγοΕιπ, ιιιιιΙΙΙγ ει' ιιέιιέτ ι·ἱιιοίὅΙάοΙτ , 'ε ει' ΜιιΒιιι·ιι
ιιόΙΙορω 7.ιιιινοτόεοΙτ ιιιιιΒέΒιιιι ίοΙιιιιιι,-ιι' ειοι·:όάόΕ ε”όιιι
νἱειοιιγιιιι·ει ιιόινο ιε , ει' ιιιιοιοιιΙιόι·ι·ο Μινε» ιιιοΒέΙΙΙιιριτοπ οΙ
νοΕ ΙοΒΕίιιόιιΒόιόΒιο ιιΙΕιιιιιιιιιέεπἱτ όε ιιιόάοειτόειιιτ Εινέιι]ιι.
Αι οΕειοι·ίι ιιειειοιιιιότἱ ειοι·ιόάόεοΕ ιοΙιονόεόιιοΕ Ε6ω·
ιιγιτόεο νόΒοιτ ιιιοιιιιιιιι ειίιΕεό8·ωιιιοΕ νόΙΙοιιι, Εότ νιειοιιγιιἱιι
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Επι ιιόιιοιοΙιιι ωπιιιπ, 'ε ει' ιιόι·πο·ειάό Βἱιιοειτέεέι·ει οιόΙπό
ροπτιιΙΕππΙι Ε6νοτἱΕοι6 ειοι·Ιιοπόεότ ]εινειεΙΙειπἱ :
Α' ιιόι·ιοττ]όεπέΒ ιιειειπέιέεέι ιιιοτὅ επιπ:δ
πω” πτ : ,,ΜιωποΒγ ει' ιιόι·Ιιοιιάό π' ιιόι·Ιόιιοπ ωιμε ιπιο

άΙειιιιι:ειτ ποΙ,-πωει ει: πω, ποΒγ οι πιιιΒέτ ε8·όε:οπ οι όποΙγ

ιπιτ312έγππειπτ
ίειωπ τοΙόπωπἱ, 'ε ιι6νωΕω:οΒ π' ιόειέΒΒπἱ
,ζει ει οάέε ιιόιπΙιοπ ειπππἱΕ ίοππτειι·Μεέι·π όε ιπνιτέοιέι·π ειπΙπτ
π:ιοπ 8·οπάΙοτ ίσ›ι·άἱιππἱ , πιἱπιΙπι πππιιιι πω τιιΙοιάΙοποεπ νοι
πιι : πππέΙίοΒνπ π' ιιόι·ιόι·ο πό:νο πι ιιι·ειιοέΒι £6ιάοιι Βιιπάέιιω
αΜε ιπόά]π ιι·έπτ εοιππιἱ ιπο8·ε:οι·ιτέε ποιπ τότοτἱΕ; 'ε Βέι· ιποπγ
πγιι·ά πιοΒ νππ π 8γόιόάνο π' ΈϋΙάοεπι·πεέΒ, ω” π' Βόι·Ιὅ ει'
ιιιοεπιπἱ ιιέι·οιιι πγοιπάεπε ΒοπιέΙΕοάέε ιιοΙγόιιο οπέιειοι·ίι ,πει
ιιοπιι νέΙιοιιπτέεππἱΕ ιιοΙιοιιέεει έιτειι, πιἱπά ει' ιπει,ει·ει, ιπἱπά π,
]όειέΒ ιιιιοιπέτ τοιοιποεοπ πΙόιιιοιάπππέ, ιπέΒἱε εοπι οι, εοπι
π8·γόιι ιπιειιοπνεέτοΙ πέω, π' ιποππγιιιοπ π: ει' ιιοπἱ ιόι·νόππγοΕ
ΕπΙ ποιπ οΙΙοπἱιοιπέΕ , ει' ιιόι·Ιόι·ο Μινεε ιπέε ιποΒοιπτἱτέε ποπι
ιο8· &quot;παπΙ π:οπ ΕινίιΙ, ποΒγ εοιππιι ειπΙπ Μπττ ποιπ πει ποΙό
ιιιοΒοπΒοάνο, εαπ ειειιιπέτ, εοιπ ειόπέτ, νειΒγ ιπέε τπΙ:πι·ιπέπγ
τοι·ιπόΙΕοτ, Ιο8·ιιονόειιιιό ροάιΒ ιι·έΒγέ: οΙΙειιιπἱ , ει' ειοι·πόάόε οΙ
ιοπόι·ο οιωΙ0ττ πἱι·ΒγειΕ :·6νιά πιοπ ιποΒνοοπάΙὅ, 'ε ειπ ιιι·πεέ8
ποΕ π:οπππΙ έτειάειπάό ιιέι·πιπε οΙωιέει έτέπειΙι, νειΒγ πει οπ
πιοΒτπάιιἱ ποιπ Ιειιιοιπο , ιιέι·πιιιε ίοΙΙγόέι·έποΕ Βίιπτοτόεο πΙπττ.“
Βο οι ιιτόιιΒι ιιϋωΙοπόε ἱε νέΙτοιέετ ειοπνοά οΙΙΙΙγ Βόι-ῇό
ειέ8·οΙΕι·ιι πόινο, ιποιΙγοΙιιιοπ νειΒγ ει' ι·ότοιι ιΒοπ εοΙι νοΙτει :Μα&quot;
ει' ειόπο·οΙΙειάέε ει' ι6·Βω Βπ:άπεέΒ Ιαἱι·οειτόειι πόΙιιίιΠ ω ]6%
άοΙΙοιπ ίοι·ι·έοιιι ειοΙ,ιπἱι , νει8·γ οΙιγειποΕιπ Μινε, ιιοΙ ει' ι6Ιά
ι·οπάιιινίιΠι τοι·ιπόΕοππγεόΒο οεπἱιιιΒγειπ εοπιιπι, ΥειΒΥ επιιια·ιι Βγό
:·οω τι·όΒγέπόετ ιιινέπ.
Απ 6εεποεΠόει·όΙ, ειι·έπγοπέει·όΙ, όε επιπέ
η” έ ει· όι επό ι ιό πο πι : ,Μει ει' ιπέι·Ιό π' ιιόι·ΙΙοττ]όειιέΒ
πω) ιιειειπέΙιπιτέεπ νόΒοττ ιιιιοπποεπιιιι πιι·τππέ, πι οι ιι·έπτ
ποιπ τόΒἱιιοπ ποιοττ οι·ε:έποεττϋι·νόπγοΙι όι·τοΙιιιόιιοπ ει' ]όειέ8· ιοι
ιπόι·όεότ, όεποειιόεόι όε ειειιιέΙγει:έοιέι ει' ιιόι·ιοι πιειο πΙΙειττ ιιιπέ·
τότοιπἱ: πω: π' ειιιιιέΙΙγοιόει “εινει , ειπ ειπππἱε πιπριιι εεπΙ
Βέιό ιπάιτό ειπι πΙόπάέεένπι οΒγίιττ ει, ιιότἱιο·πάό οΙόιιο ιιιιιι
τοπιοειτοπἱΙο , 'ε οπποΙΕ ιποΒο8·γοιόεόι π: ιι·έπτ ιιιοΒπγοι·πἱΙο.
Πει οι ει' ιιόι·Ιό έΙτειι οΙιῖιΒπάππάό ιπόάΙοειτέεοΙιιαιι νειΒγ ει:ιο::

10θ '

πόψω ιιιοΒποἱπτἱπ : πω· π' Βόι·Ιό πι πι·ι·π ωοπάϋ Ε6ΙτεόΒοΕΕοτ,
πονοιοιιοιοιι, πει π' ειπΒόΙγοεέεΒπειπεπνπΙ ππππΕ τότνόπγοε Βο
νόΒπόπο πειρ]έτόΙ Ήημπ οΒόειοπ ει' ΜΜΜ νόΒόιΒ οεπἱΕ δ! όνιΒ
.πωπω νοΙππ, πι οΒέει Εππιιτπτππάό, νπΒγ π' Βότπο·πάό έππΙ

οΙόι·ο οΒγοι|ζωΙόεπόΙ ίοΒνπ οΙίοΒπάοττ Ε6ΙτπόΒ όπέΙωτ ει' Βόι·
Ιοτ νόΒόπ νιεεππ ίοΒῇπ Επρπἱ; π&quot; ρωΠ8· ει' Βόι·Ιοτ 3 όνπόΙ :πόΒ
«ΜωΒ απ:, πΗ:οι· πππάάοπ όνόττ, :ποΙΙγ Μει&quot; π' Βόι·Ιὅ π: 6ει
ειοειτόε ππειπέἱνπΙ τονέΒΒ οἱ, πι οΒόει ειπΒέΙγ0ιέει ΕόΒεόΒ
ΝΠ 10% ΙονοππϋΕ. -

Ηπ π' ΒότΒο·πάό ει' ΒότΙὅνοΙ π' επιΒΒέ

Ιγοιέεϊτοτν πέω πιοΒ ποιπ οΒγοιπεππόΕ , 'ε π' Βόι·Μ ππειπέΙ
Ιιπτό ί6ΙάΕόρ Μπι ΙπτόΒοπ ει' 1όειέΒ ιιιοεπιπἱ έΙΙππροήέτ @ποπ
ίοΙιιιότοττο νοΙππ : π' ΕϋΙτεέΒοΕ πιοΒ ίσοΒππΕ ΜΗ π' ίϋΙάΒόρ
έωάωπεί›:· τότἱτοιπἱ, άο π' ΒότΒο·πάό έΙτπΙ ο, ω&quot; ειιοτἱπτ
ιποΒ Μπι οππΒοάοπ ειπΒΒέΙγοιέεππΕ οἱ ΕοΙΙ τππτπάπἱπ.&quot;
Ε' ιποΒππτόι·οιόεοΙπ πιόι·τ ιέτειπιιπΕ ίοπτοεοΕππΙε, υΜι

πιέτ ιοπ οιἱ]οπειτό ρόΙιπα ιιιοΒιπιι:πττέΕ , ιπἱΙΙγ Ε6ππγοΙ:πϋΙοΒ,
οέε νἱΒγέ7.πτΙππιιΙ τότοτποΒ Βγπἱετππ ειπΒέΙγοπόεοΕ, 'ε Μειώ
τοτποδ: τό πωπω π' ίοΙοΕ π' τιιάπτΙππ , @Μ: διοτόεόΕτὅΙ 8·οπ

άοΙΕοιό ιπόι·πόΕϋπ ο1τπΙ, ιιιοΙ!γοΕΕποΕ πιιιτέπ πππέΙ ειοιποτέΒΒ
ΕὅνοιΕοιιιιόπγοἱ ΙοποτποΙΕ, πιιἱνοΙ ΙοΒει]πΒΒ τότνόπγποιόεππΕ
οΒγἱΕ εει]πέΙΒπτό τέ!τοτ]οπειΕοάάόεο έΙτπΙ, ει' ΙοΒπ]πΒΒ ι·οπάεπι
ΒέΙγειπ ειοτἱπτ νόμο πει]τππάό ειπΒΒέΙγοπἱεοΕΕππΕ ό τ ό Ε τ ο Ε 6
τοΙο:ό σπό τππ τπΙπ]όοπἱτνπ.- ΟΙΙγ 6ι·6Μαέ νέΙτοιό ήειο
πγοΙ1 πόιϋττ,ιιιἱπτιιιοιοἱ ΒοιάπεέΒππΕόἱιποτόειΙίιιιΕ πωε ἱιάιΉπο
ιότνόπγοΕΕοι ποιπἱΙ Βο : ορἱπἱοπιππ οοι:π:ποπτπ άοἱοωἱοεΙ ΜἱΙΙγ
εόπππωτΙοπ επόάοπ :ποΒ νόΙτ 6τὅΕ ἱάϋΕτο έΙΙπρπνπ Μπι Εόρ
ωΙω οιν : ίμιοά οπιι.ε ποπ ἱπΒποτοπτ ίιιπάο, 'ε :πἱΙΙγ Ε6ππγοπ
Μά6πωτοϊτ ει: Εονόε έν Μττ οΒ)Ίπἱτ τοΙΙνοπέπεπΙΙ
Μ? “πω Βἱειιοιπ εαππιἱνοΙ εοπι Πε]ο:Βιοτπότπ π» ]οΒΒππ
ίοΙπάπτοιπ άιοπ ιποΒίο]τόεότ, ιπἱπτ ]οιειόιιι ἱειιιὲτΙόπόνο!, ιποΙΙγ
Βέιιπἱἱἱγ πποι·οποεότΙοπ Μπσιτ ἱε οΒγόΒἱτέπτ πΙΕ:πΒππ:έεπ οτειέΒ
τειπἱ (ροΠτἱΕππἱ) 'ε ΗνέΙτ ίοπγἱτό τότνόπγἱ τοΗπταΒοπ; πε πιοπ
όι·ιοΙπι:ιτ, ιποΙΙγοΙ π' ΒότΙόει ειιοτιόόόιοΕποΕ Ε6τωτπἱ ΕοΙ!, ΜΒ
ιΒπιπΒΒππ όε πΜππτόεΒππ Εειίο]οιιἱ :

·
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