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Ετ-Ο*"*. Πηοιη* οη 4α**^αη Λ</- 
Γ Μ*##//«/*♦'. 

ΕνΟον. 8»«ι·»η I*τ>»η η, οίιΗο Χ**\ν Εη£- 
]απι1 Ελγμιογ, «Ι·Ην«Γο<Ι λ ΙοοίυΓ* οη« 

»Λι·ι ηοοιι οη Ιίιο “ΙιηρΓονβΒΐ€Βΐ* ίη Αηιβτ» 
ιολπ Α^τιοηΗπΓΟ *1αηη£ ίΚο ρϋ>ΐ Τηουίν 
Υ·*Ι." 

4>ηο-βίίίι οί ίΐιο ροραΐίΐίΐοη οΓ ΐΗο ρΐοϊκ* 
αγο *»η£»<το*1 ίη η^τιουΐΐηπϋ ραΓπαΐΐβ.— 

Ηβη***. ιΐχ· <ρ»β>ιίοα οί ̂ αΚ'ΐ.Φ η*·· 

οηο οί ιΚο $τιν;α«>1 οοηίΐβ^ιιβηοβ. ΤΗο 

*|η*αΙο»γ πλρήΗν ^ΙηοοηΙ αΐ βοιηο οί ΙΗ** 

1η»1> οοηιι<Η*1<*«Ι πιϋι ΐΐλίί ίΐΒΐΐ’ΟΟ^ ·ιη,' 

8ΐΛΐι·«1 ΐΗαΐ ττοτΚίη^ οχβη ΐη.·ιν»>ο«Ι 

ίη τλΐηβ ίΓοηι Ιβη Ιο ΛΛοβη ροΐ' οοηί. (1ιιγ· 

ΐη^ Λβ !:ΐί»1 ιίο**η νβαπ». ΚοηηοΓίν α 

βο,ιν οί «·<*ο1 %ν**ίιτ*ιΐη^ μ\ ρούπι!* η η* 

» η·ιυηΓ**Μν Ιιοαυτ οη**; ηο« ΐΗ* ν «*·ϊ*;Η 
Ατονη ίντβίνβ ίο 4**»πΐν ^κ*ητ»*ί·». Ν<*4 ι« ιην 

υολ··* λίγο, λ Λίνο ιηοηΐΐι* οΚΪ ΙαιιιΙ», ><*!«! 

Γογ ι!μ» <ΗΑη»Μ*> Γογ *1 ό·*: ηο* ίΗ*\ν **·*!! 

ίοΓ ιΐη* λλιπο {ΜίνροΜί ί*»τ #1 ρ»·ι Ιη ,οΐ. Αΐηΐ 

Γ>· α ··£ ρο:·}-· * >. *.1 ί*ο· "λ* Ιη η< 

* * >.»*>. 4*1* .ιΐ «I, ;·ηο .·η*«·ΐ»· 
1 “} 

1)«** η ιη.ηΐι* ίη ι±»** νηίαο οί ροΛ, &η*1 ίη 

IΚ*· νήτΗ! οΓηήΚΗ ο*η'". 1Γ ΐΗο νΙοΜ οί 

ηηΙΚ ο! ιίη* οοο ϊιι ιΗ** Μλϊ·* οί Μ,λίηο 

γ*»πΚΙ I *· ί:Η*η.·Λά*.'*1 οηο 4υ:ιΓί *ι 

»,μιΜ «*1*1 η υιαγΙ) ν*1η# 1*> ίΐη α ρηχΗκ ί 
0|· |4γ ΐ«*ϊίι·ΐ »η>: Ι*η·*·ιϋη^ :ιη«Ι 

ΤηΛΠΛθ*.!ΙΜ*ηΙ, ΟΠΓ ^<Η·)ί οί ΗθΓ*0!« Ηλ\ ο 

Η*·%*ι» Ιλγ^οΚ ιιιοπρλημΙ, μμΙ ηί ηο ο**! οί 

Ιο **{·1η*τ. ϊ.ί!εο ίηιρΓον* ιη* ηί 1ι:«·1 ί**οη 

ιΐ4Λιΐ»· ϊη ι)ι*» ρηκίικίή*?η«**ϊ»οί 1:\η*Ι Ιο «Ιγαι* 

ιαιΙ ι<κ,,ηίηιϊιι^, ρ1οηίιΐ£ ϋκ* ί>» ΐί«·Γ 

««*> οί ίΐ'ΓΠΗζ»**^. ιι>ο οί ίπιριννο»! ίηιρί**- 
ηιοηΐχ, Λ*'. 

*Πι· ]*ι-οί!<' ηι»·!*· αροη Ιΐιο ίηηη ΛοιιΜ 
ϊ*** ΓνΐιτηηΊ Ιο ϊ!· Ιί ίπνοίο*! ίη ΐΐιί* η.Ίν 

Ιίι«·\ \* ίΐΙ ιπν»* ί^'η* *ΐί1οΓη ίο !χ··ηιν |η*γ 
γ. ηΐ. ρΓοά; ϊ » ι·.4ΐηιαηι, ΛΠ'Ϊ'ίοΛ' (ιηοη«·ν 
«. ι*ι»ηΐν*^ν »η Ν**« Εη·τ4ηιη1 <Ι·» η.»: <τίν« 
Ιηΐί 'ϊ\ |*»*γ ιυιιΙ. (ϊηι* 1ιιιη·!<*Γ«*<1 ϋ·*ΙΐΛΓ> 

Ι&Α4& «ροΐι ύ»* ύιιαβ ιβ ·»οο 5’·ντ, αικΙ 

Λ":ιϊη !?>νο«ίί*«! 1η *τυΑ λπ·! 1ηιρη>η*ηη·ηΙ> 
ΙφΟίΐ Η, « οΐαΐίΐ ρν<1 Λ |»4Γ»*ΐ1ΐ ΰί ΠΟΑΤΊΤ ΤιΗ> 
ρ«·Γ γγηΙ. }η·γ Αηηυια »η«Ι Γοπη- γ* >ΙκμιΜ 
Ιη· ΐηνίαο» ί! Ιο Ιι»ν« -I ία 5ΐκ·Τι λ Ι^ιηΙί. ιο> « 

η«?νοΓ ί*ίί' Ιο <1Ϊ4θίΜΐιιΙ. Γ!»·.·'ν· »η«* >ί* 

χηοαίι» αγυ ί;ΐΓ ωοΓΟ ρτηβΐώΐί απι! Όΐη· 

ΗίΛΠ :ηνο.*ιαΐ'*ηι« ΐη ιη»τΙ»ηΐοα1 ογ ηκτ* 

Οϋηπίο ραΓηιΐη*. ΓΙιο γοοΙ ΡΓορ οί ν.ιι^τ 
ΐ-νικί η.οΐ *’.»«»■ ιιμκ& 1'«>γ ιΙμ» Α^ 'ΐοηΐίαχν οί 

ΙΙΐϋΙ οοιιι.ΙΓ) αη·1 Ηι· 1^ϋί ν«·ι1 \*<>αΜ ν* ΐ 

»ϊο ηπν Η ίοτ η-*. 1η ΙΗ«* ΐπιρΓονηπίΡηΙ' 
ιη ΐ»* η ίΐΗΐπ Ιΐι- | ι~ί ΐν. ηΐν \ι*:ιγ>, Ιΐι· 

ϋί«· »ηκ* Ηϋ' »1**υ*· ιιιοιί* ΐίϊ.ιη 1ιί> ρ*π. 
ϊιι νοο» »|ΐ4θΐκν **1 Βη* ίαιρί* ιχκ*ι·ΐί« Λΐηΐ 
π> ι··Ηίη*·* η>Γ ιΐοίηζ ί'.ατη «ογΙ; Ηί' ΐηνοηί 

ΐ\»* ι;. πιο» ίι.ι> 1***»*η I γοπιτΙιι Γ« ιΐΗ. Βν 

ΙΗ« ιηι .-ΐ' ια«· Γϊιπγ.ι'γ'λ Κη <\αη *!ο Ιί»ο 

\\·>γ^ οί 14 α ηι« η. Γΐη* »Ί\λπιη^* < οί 

ΐΓίΐθί“[Μ*Γί;»ίί·**Η ίο ίίη* ίαηικτ «ντο αΙΙυΊοί 

Ιο, αα«1 »Κ«· ρη·***ηί νκΊιΙ·» οί Καν, γοτη, 

\\ ]ι« ,ιί. αηνί οώοΓ 0Γορ> ίη «,ϋίΤοΓνϋΐ 

ΟΟΠΐρΛΓΟ‘1 \νΐίΚ ν\ Η 1ί ίΗ»*Λ τίΐ*Μθ<1 

}·«*αΓ' Ηηί ΐΐιο ρΓο*1ϋ**ι> οί ιίο» Η* Μ 
λ» «.ιΤ ίΙΐιοα^Κ **ϊIν ·»«·νν**Γν. »η*1 «η>ι»ο ΐΐιίί£ 
ηια»4 Ι>ο «I »η*· ίο απν*ί !Ιη?πκ'η<1ου~ 
ι1γ:$!Π \ν ΙΐΙ< !ΐ ϊ' *αρρ»η£ °ίΙΓ 1.;ΓΠΙ' » α 

£*·♦·:♦! €χ1*·?ιί. 

Πιο 4ΐίΜ*<*νοΓΤ οί ίΚαΓαί ϊΗ:ιΙ 1>οηο «ΙαΜ 

λ,'λ ί«Πιΐϊζ»*Γ η:» ίοατίοοβ Ιίιι»··** :ι·* οί- 
Γι« ΐίνο Λβ> ί'ΛΠ'ΤΛΓ*! ηιαηιίΓν. ν.α5 η ίνί οί 
ΐττ'ηο η'» ιηιροΓίαίιι-ο; ηπ»1 ίι·* Ι^η^ίιΙ ΐΐιο 

λ«ΓΠ«·πΗι:γ:ιΙ ι·οη«ϋΐΐ*»η *>ΓίΗο οοπηίπτ μιΙ«! 
1>* ;:ϊ<1ΐι α«λ! ί»\ Ιΐο ααιοαιιΐ οί >ι;![»1»υπ< 
:μ·η! λ (·οβ>ηη:«<1. Ϊη Βηι:1αι<). ία *>η« 

ν· ;ιγ '7.<·<>> |ΜΗΐη<1<* οί ·*πίρΗιιηο ΐ ! Ικνΐ 
Ιμμίι ιΐ"· *1 ία »ίΐ"θ1\ ίΐι^ ϊχ»η«·>, :ιηιΙ (Ηβ( 
Ιο**, ϊη « ι Βιΐΐο »·*\\ α. 

Λ \ ιΊ Ιο— ν, **\ρ» ΓΜ·η<'Γ«1 ιη ίΐ» 

{ΙΠΟΐΐΛ' < ■»< ιΗ ΐ(I^ 1»Γ>»;ΐ·Κ·Λ'{. 'ν|ΐ(?!1 
ΐί ηιί^ίι: Ικ· »1ηίί« «*. :ια*ί α ί ΐΓ ί*«·π»>Γ ογ*ι 

ι·!! ;’η«·ιί. Ιη (νηοίαιηΐ ^ίό.οιΌ,οκ» «οηΐι 

οί ! ν. :ι,' >α\ »· ί ία α τγ:ιγ. ίη 

ΗπίίΐΐϋΤ ϊιΐ'ί'Μΐ! οί *'Γ“».ι*1·".ι>1 4 ηνΐη»^ <>1 
ν. *π· | 1»*» ί»*1κ*ν**<1 »1. η » #,*<4 >· 1 \ν .1 — Η η 

ηιίαΐίν κ*>ΐ ία Μ-όη«· Γγοιτι α η οί μ*<*.Ι 
ίη Μονίπ^. !ί \νο ίια.1 ιΐιο ρη>ι»!·Γ 1;ηο\ν1- 

?:··»· οί (Η Λναν ί“ «οΐΐίνη!** «»·ιγ «^μΙί. 

ϋΐνΙΓ ρι ><Κΐ'*( <·<*ίΜ ί»«· ίΓ**ί»1ο«1 ίη η ίο η 

γιηΐί '. λ\':»ηΙ οί Ιΐι:\11;ηοι%' \ν ·ι- ΐ!ι»· 

ΙίοηΐηίΙο* νν.*ν οί ΐαιρΓονιηα-ητ. Π»αΙ 

^ηονν1*ν1ορϊ οοηΜ ίκ· οΠίαΐη* *1. Νι, ί«ν ίη· 
»Ιΐ\ ΐ *αα! ίΤ η — ί ν >ίαι1νίηί; λιι«1 
ί::^ ίΗ*· ι*· 'ί ι»π%4*ίϊι·Υ' “Γ ηί!ι*·ρί. ηη«1 ίη 

ριιίίΐτϊ*! τη ηή* }%τι>*η·! ϊι^’ ^*ί ^'η* ΌΗ'ηΓΟΝ 

ι:. :).· >γ <(»ρ:ί ι! η» 1*> ιί»ν «ογΙ, 

οί τΗο Γ.ιπη ·<1. \ν ; ιΐ.-»ί ιί η, ΙΗ*· 
\νοτίν οί (οκη « Ια! ι·*αηΙν λιηΙ Μαί« :»'*· 

ηα:1η:ΓΛ! > Η,ΜοίΐιΙοιίιΐ'ίι α! '<·Η *ί»!>, Λο. 
ΤΙη'Ό ί<»ΓΠ1 Λ ιιιον.η^ ΓΛ11<0 οί Α «ί«»£*·**ο 
οί ϊηΐΐα* αοι* *ΓΓ*·»ΐ1ν Ιο ί*** «1*·ί*ΪΓ«·«Ι, :ιη«1 

Λνίι'. Η »;ο»!ι »ί Ιη 1>Γθνΐ^1ιΙ :»1>·αί Ιν αιη 

^ τοΛ,η* 

Ιΐ <·}"'!ηΐτ. 1»«* »11τΜ^»«Ι ί«> !?«»* ΛρρτπρΓΐΐ- 
Ιΐι^Ν ·!' »·.ΐ1«.·ΐι 41 >ί»ιί»*~ ί >Γ ϋΐ«· βΙΚΙ'ΠΓϋίΓν- 

η* *·* ·Γ η'ρ-:*Τ**’ΤΓ»» ί»> I ♦' Γ»^Γ*Η·*' !Ι1 *ρ- 
ιίαιϊοι. 1<.*Γ ϊ..·’- ».»11 * Ί ΐιΐ*.;«>ι» οΓιγ 
ν»»Γ.Ι*ι. :ΐη«1 ;ν*1νϊ·Η·'ί |Ιη* !'·ιηι*«·Ρ* «·! .>!.·». 4. 

>τ 4ν αι ίιοιηι» αη(3 ττηρη νρ ιΐι α*1\:ιιι- 

144^1 ·< \νΐΐ!ΐ ννίΐ.οΗ Ιΐΐον ΛΓί» ΊίΓΡ·Ι1ΐ4(1'·<1. 

Λ ιΙΪΜηι>*«ΐ«*η ίοΠοΗΊ**! ίΐη* 1* ίαι<· «1Γμ·Κ 
\να' 4 »^4^'··1 ΐη ΐ»ν 1>γ. (ο<>. Β. Ι-οήτ.;*. 
(Ίον. Βτοιτη, !>γ. Β*>νηίοη <>£ Τι»ηΐΗ>ηΙ, 
ΙΙοο Γ. ν. Ι^βη^, Μγ. ί>. Κ. 1\·Γΐον »ιο! 
©ι!ι*τ £·ηΐ1νΐυ<*τ>. 

ΡΚ I ΟΚΙΝ'Ο <·Ν ηνΙ'ΙΝ'. ΥΚ\Τ >τυοκ. 

Ιρ ♦] ί»βΥ€ηιπ?1>Γ. <»<*·· Η. Ι,οι ϊϊ*.*. IV·;- 

ϊ ί·ΐ:' οΓίΙ» Ν* ·νν Κί»£τ1ί4! <1 Α*τι ί ιι’πιηύ 
> *.,«’· ϋ;«Γν. 1 .«οΐιίΓν. υΐιΙΐ*· Καΐ>ΐ ίΓ 

οίΝ ;^· 

Ιη »· »ημτ;?, Ι>γ. Κ· τ’ ιτ «λυ<“ $οπΐ€ 

ναΙιιαΙϊΚ' ^αόι-ΐκ·- ΐη γ* ^ιηΐ ίο ΐ!»ο ηιίΕΐ- 

ίχϊΓΐΙ»:*! ν:4ββ (*1' ΤΗ>:« λΤ*^ «»ΙγΙΗ*·©τ·τα1 
»μγ Εη^Ι&αι! ΜαΚ·-; αη<1 ραίι! 4 Ηϊ_Ή 

©οτηρϋτηρηΐ ίο ίί*^ ρηβΓ^ν αη<! ιι-* Γη1η**'< 
©ίί!κ>ί>* ρρ-η^Ρ' ΐη ίΗ“ ΙτηρΓητ«ηιΐ('ϊΐί οΓ 
Ηνρ <φχ*1ς ΐη Μ.ιΐη*\ Ι>γ. Βοη^ιηϊη, :4η*! 
&.> ΒτοώνΓ, ( ίϊΒί*. Υ&ιΐ£ΐι*η οΓ ΙΙ.Λ!ο«ρΜ. 
Η<? ^ΐ·1: “Τ!ιη ΐηαροΠ.ιηοο οΓλ ̂ ικΐκΐαΐι* 
Μΐοϋϊυη οί « Αΐιΐϊ* ίοτ οογ Ιηγπι» ί$ ίιιΜν 

Γβο©£ηίζο<1 βν αΐ! \ν!ι«> Ια^ο λπ ΐηί<*Γ··>< ΐη 

&£η* ΛΐΙίϋΓν. ΤΙκ ι1υΐΜ**ί·ίΐο απϊιέαΙ* αγ»* 

πΐΑη*- αΙΓιρ* ηπ<1 ]>:ιιΐη« •Γ'» ϊη ίΐη* (ΐ1Ι*£θ οΓ 

Ιΐι© βΛΠΐ!. Αη*1 οΠ!κ*πι ηΐΐ, ηοη·· αγρ *ο 

ΐηιιη<*<!ΐ»ΐ#*!ν οοηηνΗ**! ΥΠίΗ η!1 ί:ΐΓΤ»ιΐη" 

©ρ**ΓΛίΐ*»η<. η* ίΗ<? ΐ4ΐ ιην £.γ*ηηΙ9 οίίιυπι**! 
οάηΙ«». Ιη ΐΐίοΐτ νϋήοη< !'<>πη$ ιΙιρυ ι*οη>ίΐ- 
ίηίο λ Ι.λγ^γρ ρΓοροϋΐοη οΓοιιγ :ι^π<*ιι1ΐαπϋ 
γαρΐίαΐ. ΪΙ ϊ' α η»Αΐί*·ι* οί' ΐπΙοη^Ι 
I») ^:ηο«· ιΗο }>Γ(ΧΛ '> 1>ν \ν!ιΐ«·Η (Εβρτ^^ηί 
1)ΓΡίΗΐ^ οΓ ΓΛϋίΙο Ιιαυρ 1>0€η 1>η>ηί;Ηι (ο ί 
ιΒοϊγ ρχΐ.'ίΐηι: ρΓορ«*Γίΐ«*η* απ«ϊ Η«·\ν ίΗ«·ν 

οαιι ρΓΡ'ίΡΓτοίϊ Ιη ίΙΐΡΐΓ Ικ*?1 ροηιΐϊΐΐοη. 
λ\\> Ιιηνγ* ί!ι»' ΑίϊτΑηίΑ^β οί ϋ»ο βχρβήοηο»* 

| :ιη«1 ϋιο ρηχίοοίβ οΓ Ιΐιο άΐ!«ΐ1η^αίίΐΗθ<1 πηΛ 
* «τκ-^^ΙτιΙ Κπ»ΓΗΪ*»Γ*: ηη«Ι Η ^*ρβΗηΗτ Ητ- 

οοπ»οϋ α-* Ιο ϊη^ααο χ&ηΙ »ί1ΥΛΐϊΐΛ£β *'β 

ολπ ιίρηνί ίΥυπι λ11 Ιίιογ Η·νο ι!οη«?. Η θ 

ιηιΛ Γ:»1ΐ1ί> αχίαμκχΐ Ιο ομγ βηίΐ λβ«1 

| οϋιιΐΛΐ**, ολιιΚ* \·τ4»ΐοΗ »·*η Ιχ* ργοΚιλΜ* ίο«ϊ, 

I (\·ιΑ11ο ηΊιΚΙ» ττϋΐ ηονλβ ΐλο 1*·** η4*ιι·β ίο< 

ΐΗο 1^1κ>γ .αηιΐ ρηχίοοβ ι1Ροη 
ι1η*ϊ« 1 ηηι λχυλγ·* ΙΗ*Ι '* ?Μ> 

οί < λ«Κ* ιιηίτ**Γ»Αΐ\χ Λ<1»ρί*Ηϊ ΙΟ ΐΗο Χι*\τ 

| ΚηίτίΛίκΙ 3**<* ΟΓ »η> <»« 

’Π» ■ η«ντ«>ίΙ.ν «η*1 ί®*0·*®1 λΓ ♦'ν·*Γ.ν ροη'* 

ϊϋΒβΐίν ^ΐΗ ίτιΠν οοϋίΓοΙ ΐΐΗΗΗΐυϋΓχ· Η 

ί* »1;\ίι·ν,ΐΐΜ'Γ<?ίοΤ*. \νΗκ·!» ΟΟΟΙίρΙοβ Ιΐιο 

ΗΐΙοηΐΐοη οί 1110*1 οΓ ΟΙΙΓΓΛΓηΚΓβ,ΒηΐΐΛ» *« 

1,μ4 αΙ»ηκι*1, ΐΐ ιηΐΜΐΐΌ «ρρ*ινηΙ Ιοονοη’ 

ίηίΓΐΙΐίΓ'Μΐί βΓ ΙΙΐΛί Η*· ι*Ή1 Ιχ* λ ίαιο 

(•οΐχΊ'ΐΜίΙοϊ Ιο <ηιγ Ιμππϊιι^ ΓοιηιηηηΐΙ) χ Ιιο 

\νίΠ ίηιμηηι* Ιΐ>«' ιΙλιγτ οΓ^ι'Χ Κπ^· 
1:νη<1. 

Ιιι ΐΚΐ·» ΐΛΐίηι.ίχ* χ»' ηχμίίΓο :νη Λοίαι»! 
1 \τΗί·*Η «μι οΛ>ϋν Ιπινοη*· ο«γ Ιιϋΐν ρΛ>ι- 

υΓι^_η,.ι ΐηο Η·'λχ ν,ιαά χχ ίΐ1χί4ιοτΐ. ·Λτοη£ 
ι ηιη*'η1:»Γ Μηι*». (Κ»Γ ρχ*1«ΓΡ* λγ* ηοΐ 

\ ,·*·\ 1·ι\ιιηιηΙ—»η«1 "** ιη*«*1 λ οον «τΗΐοΙι 

ί« λ πιρπ! ηη«Ι ηο( » <ν»«χϊ«»ί. Οογ 

Κλ\ «νρ ΐ' \ΗΐιΐίΐΜι\ ΛηιΙ λ ρη*ί11αΙ>1ο νοντ 

ιηιιΊ Ικ* *λΙϊ>Γκη! χχΐΐΐι ΛρκκΙβΜΐο *η»οηηΙ 

οί!ι:ιν ΐη ΙΗ*» χνιηΐοΓ. ίίπΛίη 1β οχ[*η>ΐν« 
},* >ρ·, :χη«1 »·« ΓΛηηοΙ *Ποη1 Ιο Γ«*>·1 ίΐ Ιο 

ΟΙΙΓ ΓΟΧ !* Ιο Αην >ΓΓ*·*1 βχΐββΐ* «*Λροθ»»11.ν 
\ν Ηι·η ΐΗον λγο <1»-ν λιμΙ ΛΓ*’ ηιοη'Ιν *Ιοπη1 

ίοΓ Οι»· X ίιιίοΓ. ΙΙηολλ^γ Ιο $οο 11**1 » 

Ιλιιγ»· αηίιιΐΛΐ η»*? Γιη«ϊ ΐΐ Ι»λγ»1 «ογΚ Ιο 

! Μίρρίν Ιη γμΊΓ οιι λ γοπ^Η ΙπΙΜιΚ «ΙππηίΤ 
! (μιγ ίΐιιηπίίΓ πΐι'ηΑ% νΐιιο ρΐ'*· η 

ο\**γ <ιΙ»*ιη«ΐΗβΙ; Αβ ηι*ν λπΊ ρ:*η<'Γϋ11) 
<1<κ*βχνΐιιΐίτ ιχόγΙυ οη ΐΙιοοηϋηιΐΓν Γ>η1.Κ»γ 

},Γι,·, Μ. «1 !’> !ΐι Ί οί οπγ Γιγιμογ». »" 

! .!.!·“ («> γ»*πχο ηρίΐιίη ίη ΐΗοαηΐηηιη, λιι«1 

ρ> 4»αί ΐΝηη» γ ΐιι ιΙη' >ργϊη^. 1ι «γνκίτηΐ 
1 κ*> ιΐκιί λ οοχν ·*Γ 5πιλ11 η»ν Ιχ* ί«*> 

*Κ 1ΐοαΐ«*1ν Γοη?«ΐΓαΓΐ<χϊ Ιο αη»1«·Γ}?ο ΐΗι* 

π-ϊλΙ' χχΐιίι ΐι I Ηιινο άο.^ηΙχΗΪ. Γ1κ· 1»»>ογ 

οί ]«>ΐηΓίη? η»Λν V Ιοο «ΓγρΜ Γογ Ιιογ— 

η .ι I *>Ι ίι ̂ ϋΒίΤ οη »Ηοη »1οη" 

Μ;·η:ΐ)»τ «Ιην. ηη«! !ΓΛ\ »*Ιίι»^ Ιιοίτη* αΐ «·ν»'η· 

ΐηιτ— ι.»ρ*ι1ό*γ" ΪιΗ ΐΗο<*χ!»Λΐ;ί*Ιίη^ ριοο*·» 
οί ρηπίιιοιηρ τηΐΐ^. ηι;»ν Ηο Ιοο ηπκ Η Ιογ 

ιΗ'Γ 

ΗηΙ \ί γοη Ιο $ο1<Ύί λ ροο<1 οο'ν 

Γογ |Μ» ι^νΐίοη, ν«Μΐ #Ικ>»ι1*Ι οΐιοοββ οη*· 

η ΐΐΗ ΐΗ*» ΓοΙΙο* >η* }Η»ΐΐίΐί». νΐ* 1Ι*·λ«1 ο*. 

ιηοΛίαιη >«4». "ίΐΗ »ΊΓ£^>Γ. \ν«·ιΐ πιλΛι*»!, 

ΊΓίκΐηπ·. ί’Γ-'ϊκΙ Ιχ»1*οοη ίΐη«1 Μ^ΐι 
Λί*,ν»· Οη’ *>«»*. »«<} Η-ί.ίοΓ Ικ»1νη**η ΐΗ*? 

η*** οίϋκ· 1»οπι>; ννΙΐΗ λ »ρ κ ΐοη., Ι.αΙ ηοΐ 
! 

ο1ίΐηί'\ ηη;//ϊ*. Γιιΐΐ γ.«*ΙγΠ'. »« »*>·’ Γαΐ 

Λη«ί ιηΐΜ. η<4 !«*·* 1αι>γ» »η«1 ρη>ωΐη«ηΙ. 
}<*«:■« ιΐιϊϋ λπ»1 ηΊ*!*}, !»οπ.' Μΐια,!, \\«·1ι 

οπγΜ. γ1γγ.γ. Όΐ^ΙιΐΙν ίϋπη«··1 ηρ«'»Γ<Κ— 
:«;.!«ίι1»Λ «ύηι οίκΐ ηΐ ιΪΜ* ·<ππ»* Γιιικ* 

,[| <π^ :ΐϋι] Γ*'>*ΊΐΐΙ*' Ι'λ ||Γ’·' 0**1 ^ 1οΟ£Γ. 
%ν, !ί τηιΐ' ·}«·νΙ, ·»1«·η<1*'Γ, ΐοροπη*: ι >\ν:ιη1- 

ιΗ,· Ηο;*1, " ϊϋ> ϋΐΐΚ* 1οο*ν >4ΐη Ιιοηρη* I*·- 
}·.·\τ.αη«! η<4 <!π»ρρΐη£ !<*οηιη«·Η Ιογ\τλπ1 οί 

ίΐι*» <1»οϋ1«!ι·ι>: Ίι»·«ΙιΙ«*γ» Ιΐ»ιη λπ*1 κΙιλγρ 
:ΐί τ?!«* * ] :;η«ί 1> ;τΐιΤ ιΊο<«» 1*> ίΚβ οΐιίιυο: 

ι *.>ηι<·\νΗηΙ |ΐΓθΐχιϊη«·ΐιΙ. Ίΐ«>ηιτ πιπμ !. *! 

ηη.Ποο^· 3ο!ηί*·*1 α! ΙΗ« Ηα--»\ 1·*ιι? ίτηιη 

ΐ!ι. ο11νΐ\ν Ιι> Ιΐη· ροίιιΐ :η !>··!»( ·»Γ ΐ!ι«* Κι-ο; 

Ιι>ι<* .|α »Π·τ^ ο·ΐυ|*ηΐ :»ίΐ*«·!\. « ιΐΙ» 

:ι >»Ιι'»ϊ«γΗτ, Ί< ιη?·*Γ ί< η* 1·*£Γ. <*>|μμ*Ϊ:ι!Ι V 

** ι!»«· 1;ιμ'»—I γο:ι*Ι Κη*·ι* οιηΐ 1·π>ηί1. 
“!:ιΙ ι*:»ρ:ι* Ή*®*·* ίιχ>({ γ ιη λό ύ«ι |>, Γι»ΐη*Ι 

:ιη<! ίαί! ηΗοφ ιίι«* Η<*:ιτ*. :ιη»! ίη«·τνΓ. ·*!»<: 

ΙαιρΚ (χαηΚ Ιΐ»«· Η»ιι·1 *|1κιγ1«,ι>; 1>α<& 
ιΤ ν ! 1 

*· ·-· !\ }<ΜηΝ ··. ρ' Ίνϊ'* \\ ΐ«!ι* 

»»νοΓ ΐ3»»* 1*»ρ'. 1 ιΐι,' οιιιΐ *«»ρρ1κ*<1 νΚΗ 

.»ΐΓ»·η^ ιηη-.-Κ*·»; !ιΐη»1 ιρΐ:»ι1*τ» ΙήμμΙ. 

νΐΓ'·ιι^ «»η ΐΐκ' οιιΙ'>μΙ<*, αικΙ τ\*Ί! οπί *>ι> 

Οη» ϊιιηϊιΙ·*, \\ΐ:ίι »·ΐη>ηι; Ηιη·Κ αη«Ι Ιοη^ 

!:ιρ<ΤΪΗ^ !ι; ΐι<1 Γι«>*; ΙοίΙ Κ>ΙΙ£ Λϋ*Ι >1«’ϋ»!«Τ, 

ν{γι*π£ :ι! Οι»* ιίκΗ.·*, λικΙ >•♦•1 οιι ί;ι λ Ιϊη»* 

\\ ϊΟι ώο ! .ι* I;. η·Η ί«Η. Ιϊΐ^Ιι ογ Ιν%«> 1<»\ν ; 

ανί'ίντ ο\ * η!) «1ΐ\»»!»νΐ ΐηΐ*· Γοατ <}α;α·ΐ«·ι>. 
^χΐ»·η«Ιϊη«Γ \ν«*ΐ 1 Γι»ην:ιπΙ, ΗΗιη»; ΐΗο «*ανΐίν 

»·»'ϊη»·< η ΐ!. ιΗί^Ιΐ' ν»·1*ΐπ*!, ηοΐ Ηιιηρη^ 
!<>\\ λ·ηΙ \ν ϊιΗ :ΐ Ιοηιτ. »*»·*>' Ληιΐ ιτηο^ιη! 
πιϋκ νκ*η; ? ·ι*- μ*< Γ»γ ηρ.'.Γί. .ιη»! »>Γ ιιιο- 

ιΠιιιιι »ί/.ι· »υ«1 1*·ι>;Π*»; ΙϊΚΙο 1<η>ν(· λτι«Ι 
«ΙλλΓιι*, 1»ιι! ικ>{ ι»κ> ιΗιη. Η;ιϊγ λιι<1 
ΜΐΙν\ 04κΐ οΓϋνοΙχ :ιρρ» .ιγ ιμ<·<* ίΐη·ΐΛ^ιη- 
ι}·\ΐί* ίη φκιηΟίν ; π'*". ! : "·\·ϊ :ιτ»1 ΗοΙ ·*υΓ- 

ίΛ»ν, \% <ιI* ιΐιϊη *·<1ρ··<. οη<1 ι*>|ν τίηΙΙν Ιΐιο 
Ιη·· ν> »«1* !ν ><_ρ ιΐ*:ιί*·<!. 

ΊΊ·*4*1 ίη 1·νιί />*/* /><///<· ΓΛ/«5ί. 
\\\· αιν 1«"· ι··1» Ιίλ<· ιίιΐκΐπ η «Ήο ογυ 

ΛΣ1»! ΙΙΊΓΐΙν** :1 £Τ»\Κ Π*! » ίΛοΠί 1«»ν*ί ηπ<Ι 
ή υΐιηρ:ιΐι*. \νίήΚ* ίΗ<ν οαη ΙηηΊ Γμγ 

«•ΙογΗπι^γ, ιτ«·η**Γη1 ο:»γ··, ηη<! η Ηοα.««* ΐη 

\ν1η«1ι ΐι· Ιΐν*·. 1Ιο« ιη.ιην οί «ΗλΙ ιηην 

!*· θϋϋ«Ηΐ ϋιο ίιιλΙΙ ίΐιΐη·.** οί ΐίιϊ» 1ΐί«* ηχηΐ 
».*ί Γνϋ^ϊ«»η «** :ιη* :ιη\ΐοιι·. ;ι1*οΐιί, μτΗϊΚ* 
ι*η* _τ»μγ <ν»η<Μ»ηι* « <ι Κ·ανρ ν\ ϊιίι ίϊο<1’ 
V>νν, πΚν γημ «ο η<»ΐ οοιηηιΐί οαρ**1νβί» 
ίη*<> Ιό- 1ι.ν>·1> Γοτ ΐΐη* «ηι»ΙΙ \νι*11 ιιατΙη* 

«ττηηΐ? 1,· ! ιι>· η<*ί Γογ*γ··1 ΐΐιηΐ 1κ* γ«1··> 

τηβ Λΐοΐη λ> \Μ*11 :ι«; ΐΐη* «ογΜ, ΐΐιοί 1η* 
ί*>.*«]> ίΐ)*· Ιιιιηιτηϊ»£ 1>ΐη1 λ> «<·11 ιη» ΙΗ«* 

ραΐτΚ*. ΐΗη! Η*· |>Γον}<!·'' ιΐη* οηι*! :ι$ « οΐΐ 
ιΐιυ ί«*Α*»1. ίΐηιί Η*· ιιαιπίκτ» ίΐκ* Ιιλιγκ οί 

\οιιγ 1» νν«ΊΙ Λ' ϋιβ 5ΐαη> οί ίΐκ* ίϊηη- 
ηπηίιΙ. νΙγλΙΙ 1η* ιψΙιοΚΙ αΐΐ Ιΐήη£ϋ Λΐιιΐ 
η<*( αρΗοΜ νοα? '-Ί*. ιΙΙ !η· ι*1·>ιίιο 1Π«···.Ληι1 
ί\ .1 Γ;ι\ ♦*Π'ί, :»η<! ηοί ι·1οίΙκ* »η«1 Γ»*ιμς νοιι, 

Ο \1* *»ί ΙΐιιΚ* ίακίΐ Λ> :1 < Ιιπ-ΐΐιη. (*<κ1 
ίι ΐ' ιικηΐ** ουργ ίο \οη» <το*η ίΗ.ιΙ Γλ«1**? 1» 
ηοί :ι«*:ιν: :ιη<! ο:ιη νου ηοί ίηι*ί Ιιΐιη Γ<*γ 
^ <ταιη!> «Ιιΐοΐι [κ*η>1ι »? Ηςι> Ηο ο1ο11η*(1 
\ ι « ;ί!ι ιΐιο £;»ηικ*ηΙ οΓ κιΐν.ιΐΐοη, αηΊ 
« !1 ηοί \ .*« ΐηΐίί Ιιΐιη Γογ ιΐη* οΐοΐΐιΐη#· οί 
Ιΐη· 1 *1\? 1Ι.ι> »ρ ρι*ο\·ίι1ί*<1 α 1ιοιχ5<* Γογ 
τοα ϊς» Ιΐι« 1η αγρη*. \ν1ιΐ<·1ι η»ϊ1ι ΓοαηΗβτ 
Ιϊο:ι<, «Ιιθ*<* ΙηιίΜιτ ηηιΐ ιηα1ί«*Γ ΐ$ (ίοιΐ, 
αυ I \νϋ! νοα ηοί ΐηι.Ί Ιιΐιη Ιογ λ Ιαίχτικι- 
οίν. ΟΓ ;| 1**ο»1.1£ΐ· ΐη ΐΙΐΡ « Ϊ1(1ρΠΗ*"? ΗίΙβ 
'.· _-ϊ ί ν■ Η !ιΐ11; νΐί. Ιιϊ■> >ν>η, Ιιΐ- >*|*ΐπί, 
Κί.' ΝΥογ,Ι. 1ι!> «'ΠΑοβ, 1ιϊ> ρΓοιηϊϋβ·*), Λΐηΐ 
ο ιη νο·ί η<*ι ΐπί'Σ Ιιΐιη ίο £Ϊνο ν*>« 1»Γ**:η1, 
ίι ϊριηΙ', ο! >ί1η*>, Ιιαίιΐίαΐϊοη ϋΐηΐ ^11 ϋιο 
ηοΐΗ·'ί<ΑΠ»*- οί ϋί*·? ^ιίΓοΙν ΐί 1η· Η»> ^ίνρη 
νοιι ΐΐη* ΐΓ»**:ιΙ«τ, Κβ \νΐ11 ^ΐνρ \ο«11ΐρ1ρ<β. ί 
Τΐι > ΐ> Ιΐη* νοΓ) :ΐΓ^ηιιη*ηΐ οί 8ί. Ρηαΐ; 
11^· ιΓιηι Ί»αη*ν1 η«»ί 1»ί.> ο\νη 8οη 1>υί ιΙρ 
ΙΐνιτβίΙ Ιιΐιη ιιρ Γογ ιι* αΐΐ, Ηο«· ^Ιιιιΐΐ 1η· 
ιν >ί \νΐί1ι Ιήηι »ΐ>ο ίι\ι*1ν £ΐνο ηβ λ11 

ϋιΐη§»? 

—ν^αιχ-ρ·»- η<1ο^ οη ρνβη' Ιιοιιγ; £τηρ- 
ρΐρ ϋ :ΐικ1 νοιι ιη^\ >νίη. 1»ηί ινΗΗοηί » 

£ηρρ1ι? ΐί «ίΐΐ ικ·\λ γ ο^ο ννΐίΐι γοα. \ΥοΗί 
ΐ* ΐίη» «οπ{κ>η οί Ηοπογ, ηικί Ιιρ αΉο 
Ι^Α.·Κ»Ιήρ ΗΡΛ{κ>η \νϋ! ηρνρΓίπηιηρίι. 
__ 

—ΡΙηικΙιοΙΙο 1ΐΛ5 ΐηΥΛίΙο^Ι Ηγϊ^Ιιοιπ 
Υοαη£> Α^ηιίηίοοβ, λπ^Ι ΗΪ5 8α1ι Ι.ϋϋιο ογ- 

Η-αη »1ιΐνρΡ4 « ΐιΐι Ηογγογ α.1 ΐίβ ιΐριηοηιΐ- 
ΐζΐη§ ΐηΗϋρηοβ. ΒΓΐ^Ιηιιη Υοαη£ \νοπι.·ί 

λ11 Ηΐ> ΓοΙΙοΗ βΡί ίο ΙΐΑνβ ηοίΐιΐυ^ ίο ^ 
«•ΐιΐι ΓΙλποΙιοΙΙρ, Ιββίΐΐιβγ *>ο “άτοννη υη-; 
4«γ Οιυ ϊηβαοηορ «Ίποΐι αοοοηιραηϊοί ΐί.” | 

ΟίΓΓΤΪΜΐηνΛΛ αΐ ΜναΙ*· 

Γη *!»<* «ττλτπΜρ ΙΡγ τηοηρν ειμ! Γογ βπο- 

Μ «β, ϋΐΡ £Γ«λΙ ΜψοηΙ^ οΓ ρρορίβ ρηγ 
1<η> Ιίϋΐβ Γβ£»«1 Ιο Ιΐιηί οΚοβΓίαΙηοββ 
«ΜοΓι κΗοιιΜ Ιμ ηη ηοοοπιραηΐηιοηί οί 

ονι»η ίίΐιηϋ)· ιηοηΐ. Ι( ΐ» νβΓ)' οοηιιηοη 

Γογ Ηη^1)λη0β λπ«1 \νίνΡ9, ρϊιΙιργ Γγοπι Ιοϋ, 
οηη% ΟΓ ρβΓρ1βχΙΐ7, Ιο βήη# Ηοηιο ΙΗθιγ 

Ιοη^ ρ«·ηΡηρ ϋΐ η»ίηη\ ηηϋ ιβΛβίίβΛ ίΐ 

ιη βΛοΚΚη#, $τηιηι!»1ΐη£, ογ «ιΙΙρπ βΐίρηρο 

! λΙ ιΐιβ (ΙίηηοΓ ογ Ιολ 1ί ΙΙιογρ Ιμρ λ 

ίΛΐηΙΙχ οΓ γΤ)Π(!γοπ, ΐ!ιο οΟΓθοΙ ηροη ΟιβίΓ 
* νοιιη** ιηίικίι Η> ^ορΙοηιΜβ. Μβ*1 ΐίπιο«, 
η Ηΐ<*Η, Γογ ηιηην Γβββοηίΐ, »Η<>ιι1(1 Ιχ? ΙΗ** 

ιηοβΐ )ονοιιβ ρηιΐ οί ΓΪιο »1*ν. Ιβ οΠοη 

η»α11ν ϋη» ιηο*1 οίιββτίοββ ηη·1 ηηΙίΑρρχ. 
Γ:*ρη Ϊγ»Ρ» »Ιη»«1 Ηίβ Ρα&ίηβββ, ηηιΐ ιΗγομγ» 

ι 00* Ηί ΐΗο «ηΗΙο ηη ηιηοηηΐ οί ΙΠ ηηΓιιηί 

! οοπνβροη<ϋη£ Ιο Ιΐιι* Ιοοιΐ Ηρ ο»19. Μη- 

ηΐ* 19 ΓΤ099, ΗΠ(1 1**ΡΙφΪΡ9 ΙΐΙ'Γ 9|ΜΙΓ0 η»ο- 

ί ηυηΡ* ϊη ΓΡίηίίη# ΓΗρ πιί9Η:φ9 οί ΙΗ* Λ»)\ 
1 ΊΊιβ ροοΓ ο1ήΚ1η»η οϋηηοΐ ιΐο ·οϋ»βπ9*ίβο 

Ιλαιι ρατϋ&ο οί 12μ» ί11 ηαίιΐΓΡ μγΜρΗ 

Ηον«·η> λΝ>«1 ΙΗρπι. Κηίΐηρ ιιπιΙργ 9ΐιοΙι 
I ΗΐΓταπΜ<Ληο^ ί» ηοίΐΗ*»Γ ρ1«ΐ9ηηιΗ1« ιιογ 

1η ηΐίΐιν. ΤΙιρ Γοο<1 19 β«Ά)Ιο\νο<1 \νΐΐΐιοικ 

*ηΠκ·ΐ*»πΐ ηιββΐίββΐίοι», αη*1 ίη<Ιί#Ρϋϋοιι 
αιι*! (1ν*ρ«,ρ8ΐ& ηιν ΐΓη» οοη>ιν]ποηο©8. 

Γ1ΐΐ9 19 »Π *ΓθΙ1£. λνΐΐΛίονβΓ Ρ«'Γ- 

ρ1'χΚκ»Η ιηην λπμ: ιΐηηη# ίΐιο <1αν, 
«ΙιοιιΚΙ Ικ.» Ιΐλπ ντη μηΙρ Ιχ'Γογρ ιηοηΐ Ιίιηο. 

Π<:ι*ηηί Γ:»ο«·«, οΗροΓΓαΙηο*.·», :ιη«1 ρνβη 

ΗοΪ9(ρηΗΐ9 Ηϊΐαηΐν, οώοιιΐιΐ Ικ· ΐ1»ο ηΙΡ.»ηι1· 

:ιηΐ9 υΓ ονοΓν πιολΙ. ΑιηρΙι» Ιίιυο 9&>υ1ι1 

1μ αΙΙομγιίΙ Γογ «*ηίίη£, ίΐιηΐ ρυογυ οη<* 

ιιι \\ Η:ινο ηη ο}>ροηοϋΐΙ)* Γογ οητίοΚΐη^ 
ίΗ<» ο*ν;ι*ίοη Ιΐίι νρΗ<:Ηΐ1ν ροηνρρηιΐίοη, 

1ηη^Η:ιΙ)Κ' «ίοην*. »π! ονιτίΐοπ ιη^ ιηίπΐι. 
ί ΤΙιαΐ \ «. η ρΓοροΓ ιΙνρυΛιαοηί, \%*Ιιϊο1» 

«>ηι·' ΐΗΜ>ρ1ί; 1»οη>! οΓ, ΐ> η 1)1ηνΙε ρηΠ οΓ 

ιιπίιηρριη*»** Ιο ιηηην η ΙιοιιμΊιοΙιΙ. 
Λ6ονβ :ι!1, 1«Ί <Η«* <1»»λγ Γΐιΐ1«!η»η Ηο ιη 

οοηπι^ζ\»«1 (ο ΐηΐΐν ηΐ ϋι«» Ιηΐιΐο, ηικΙ 1^» Ικ» 

ηιΪΓΐΙίΓαΙ. 1/<·ι «»νοη IΙιι* ΗηΙβ ιΙιγορλο.ίγ- 

«»Μ Ιη» ^ηΐΌϋΓΛριηΙ ίο ινίηΐο ί»Ϊ9 «•χρίοΐΐ.'ί; 
Γογ Ηρ 1»:ΐ9 :ιη οχρί’ΠΡηΐ'Ρ <»νι*Γ}· ύην ντΙικΊι, 
ί*» Ιιίιη, ί« Λ9 ίηιροΓίηηΙ Αβ ηπ» 1>ΛίίΙο* 

ίο Λ 1ΓΓ»*ΛΙ (»0Ι1**Γη1. 1^*1 ρΑΓΡΙίΙϋ ^ΙίΟΜΤ ίο 

ϋη·ΪΓ ι·1ιΐ1ι1η»η ΐΗ.αί «»>ροοΙ «Ηίοΐ» Ιΐ»«·ν 

ηοα!(1 Η.ινβ ΐΗβηι Ιο οΙΗγγ». 

I Ιιίΐιΐινη ηη» οή^η*!; ;ιη<1 ϋκ»ίΓ ηηη*· 

ΗίΓ.ιΐη. ίΙ ίηΙΚ*. ντίιοη ίΐη ν Ιιηνο ρονη ηρ 
ιιγ<1**γ ΐΛνοΓ,ιΙιΙο ίηβϋΡΠΡβΛ. 19 Γη»«ιΐι«·ηί1.ν 
»ΐ'»Γ* «ηιίΛΤίαίηΐη^ ΐΚηη ϋιο «νοητ «Ιην 

ρΙ ιί’ίιΐιΚ > οΓ ν»*η* ρη>ροΓ ρτητη αρ 

|Η!0|)1θ. 
(>ηι· η*ηί·<·η νΐιν βο ηιηην ιχτ^οη·» λγ*· 

ό πηηΐί· ΓηΙ>1ν 9ίυρί»1 Ιη Γοηνοί^ίΐΙΐοη ίο, 
ίΐιηΐ χτΚΐίη νοηη^, ϋ»«»ν ντοη.» πιΐΜ«·*Ίν 

>ηι.ίΓι «I οαί Ιο 11ι*»ϊγ ιηΐΊηΙί«·η ραΓβίλΙ·. 
η·'<ΐ4»η«·ν<τ Ιϊ»«»\ ηΙί'Μηρί«·«ί ίο 3οΐη ιη ϋοη- 

\« Γ9;ι*ΐ(»:ν. 
'Πιο ί.ΛΐηΐΙν ΙλΙιΙι» 9)»ο«Μ Ν» ίΗ«» ρηνί- 

ΐη« ρΐηι ο οΓ Ηρλγ19, ι»»γΙ» ΓηιρβτΙ- 
ΐη>·' ίο ϋκ· οΐ1η·Γ9 η ιΙιγϊΙΙ "Γ ίΡ» ο«η 1ιηρ· 
ρΙίΗΊ*. 

—Λ '.γ.χγ^ι^Η 3»·ιΐΓηι1ί'*ΐ. ινίιο Ϊ9 οΠ<*η 
Μι ΤΓΛ οΜΤ Ιΐί'ΟΗΠ |Μ*Γ«*'!ΐ:ΐ1 ρίΛΙΠΠΟΙί, 
ί« ϋ.·4 ιΐή' Νίοη «»Γ !Γιιη·»«»ΙΓ; I Μ«·ηΙ Ρ» η 

<·1ι, ηιΐ.»1 ίΗο οίΐι.τ «Ι.ηυ Γ<»γ λ «!ο«ο οί ηη»Γ- 

ρΐιίη»· Γογ η 1π«·ηίΙ. I!»·· ηκίϊϋίηηί 

ο!>;« ίο»! 1<* «τΐν·» ίί ίο πι«» ινίΐΐιοιιΐ η ρττ 
<«·Γ!ΐ>ί’« η. ονί«Ρ*ηί1γ 1··ηΓ;ηιτ ίΗ.ιί I ίηΙ·*η«3- 
*>*1 ίο οΜίηιΐτ μιϊι ΐ«1ι*. “Γ^ΗηνΓ 9λϊ»Ι I, 
•·ιΡ» 1 Ιοοίε ΙίΚ,γ ;ν ιηαη λνΐιο νοιιΜ ΙεΗΙ 
Η ί * ν» 1 Γ7** 

ϋη/ΐηρ ΜίοΛίΓιΙν »ί πιο η ιηοηιρίιί, Η<» 

Γ«·ρϋί*'ϊ. **! *!·»η’Γ Ινίΐονν. Ιί *ίο«·ιη9 ί·* ιηο 

ΐί 1 1· ιλ··<1 ΙΛ·· νοα, I ΊιοηΜ Ιη.» ρπ'ΛίΙ)· 
Ρ ιηρΡ ιΙ ΙοΙεΐΙΙ η»ν "*·1Γ.*' 

Λοκντ* \\λνίέι) ! 
Κ' *Κ ΤΗΚ ΓΚΟΓΙ.Κ ΚϋΙΤίοΝ «»Κ 

( »ί //.«-*»·»»'« Ι.ί/ΐ <»*Λ Ρρ**1Ι«* η/ 

\ν ,ίΐ» ιιΐ) Κ1«ηι<ι«*ο( αιι·! α!*1«· Γπ Ι.ιοιηαΓ) Ι»Ιμ»·γΙλ 
Ιιοη Ιιν 

ιικγ. ι.κ(>\.\κη η ί<ΌΧ, />. />. 
ΟΓ > Μ.Κ ('ΟΙΙΟίΙ. 

Ουγγ 1«ΜΗ» I .λγιιγ ΟτΙβτ· Γ**μ. 
Αχ Κχ ΚΤΚίΠΙλΤ ’( ΙΗ<* 1«1<Ή ΚηιτΙι-Γι **1’Κ«χ 

Π Κ ΚΙ>11 !θ>, »:»«! α</πτ« />··*· αΙΙ ■ <*/·»·.«. 1»ι 
Ιΐι »ιιΐΜ>ΐιΙιιΙΐ··η, Ιιν Οι»· :»υΟι<>Γ», <»Γ η λ«ι»ΙλΙι<·ι·« 

! μι»! ηοί«»ϊ* Ιη Κ·ρΙ -Κ, I» |*Ι*Μ'·* >»Γ υιιιη<·Γ«>«* 
Ιι<·η» λπΊ η<·ΐ«·«ι αι 1·>π·ΐιτη :*ηίπι»κ«*ι». 

« ■πιίκη»·» ΙΙιο γ**·ιι11* «»ί λ»·<ίιγ»1«· ·<·Η«*1«»γ»Ηϊ|*, 
&ηΐ;·{ϋ»Η*η γ«·-«·αγ»·Ιι .μ»*1 |»τ·"η*Ι οΙ^μτ»»Ιη«- 
Ι. μτι. ·1 μι I ·>ρ«ι1ι»Γ — Γιο- ΓΤοιμν*. *\ί11»ΛΙΙΙ- 
< ·»!Ι«·ιτ·* 

I .1! ί .) 1'υΙΙ*Π10ΧΙ<1 Ιάΐϊ Ιχχιΐ». Γκΐιι. \\ ικιΐίΐΐ, 
! V»!. * ·»!! ^ 

Ί ·*ΙΓ ΙΠο.'Ι ΓΟΙΙψΜ** λΠ'1 -«ΟυΛκΛΟΙΤ’ Ιη-Λΐΐικ: III 
!»ι 1··π> ΙίΙίΤΒίιιη* — ΚΐΊΜίΙ 1ί»·1Ι Κ» νιΙ£*τ. 

V Ι'.’γΛγΙ Μλϊλ/!ι>·· <>ί Γϋ»Ί„- ΙΙΐΧΗΟΓ I ·. Μ’ 
<Ί ΑΚΚ. »>Γ < 'ιηηηηαίί 

Ιι ι-(Κ* Μι» Ν*ο* υ}>»»η Ιίι»· Ν(·»Τί·ΐ4ΒίηΓ’*ΜίΙι 
ίητι ΓικηιΐΥ. λο«1 ι·'μ<·<·ϊ»Πν «·ν«·Γ% >ιιΐι·1ι»_ν χ1ι<·<>1 
Ι< *· Η«»γ «Ι·<»μΜ, ίί |»·»·»ίΙι|<*. ρτοΟΗΠί ι»η<1 *1ι»ι1}·.— 
Ι'Κ>>| Γ< ·ΚΓ» Κ. ι»ί > !»!«■ 

\ ϊι:ΐι·ίΐι ·Γ ιη-Ιπκΐΐ'ΐη Γκ«>Κ Κΐ'Χ'ΙΚΜΐ Λ 
Γακιι. Λβ·Ι«»ι·γ ΤΙι«·«»Ι'*<ιι·λΙ χ·ιηίη*ητ. 

II ; ιιιΐ.κ-Ίΐΐι/ 1 &.·»4 .«ίπιο-ί *λιΊ Γι·»<Ίΐι»Ιίηκ. 1»> I 
<■« ·ιηιη·»η «ηΐη<1* — Γκ« >Γ Γ<>Μ>. ΚυπιΓογ 

( .ιιιη·η·ϊΐ!ΐ|ζΟιι- ΙκμιΙι |« )»«ι ιπΙΊιη* *«»Ι«Ι — ΚΕν. 
I II Γ\ΤΜ*Η. I» !► Γίηοηηηίί 

I: :πι Λΐη&Μ«· ίο Οη* «'ιι«1* ιιί &η»Ι κη><»πιΙ π*ιιΊ«·γ. 
—ΒΐΧΗΟΡ : μ ι I 

• ·ΐι. *ΓΟι»· ιιι·ι-1 ιιιΐΓ-τνΟηκ μι I πι-Ιηι·1ίν«* λτ.·γΙο 
Ογ». ίι ι- ννοΓ Ια!1«·η ιι? ·Ι··γ «»> ΐιοίαιτ·. Γκκ* (.**-] 
ΚΕΜ Γγοιυ«ι** Γιοι. Γ*ιίν. 

Κ\»·γ> ιια«Α1ΐίι·ηΙ Η Μ«· γ«·α*Ι··γ -Ιι»»«ιΙ<Ι μ*»*-»»- η 

,»- >«·) Γκμιιέμ Κι>'\ ικι>·», \νιΐι·Ιιίη(ΐ<.·ιι ί»η<1 
■Ιι·β'··πκηι <’ο11«ΐρρ, Γ»·ηη 

I πτλγΊ ίί ;ι« οη«< <>ίΟι<* Ιχχ·^·* ρνβΓ «γπΙΙρη. 
— ΡκιιΚ. .Ίυϊ ί-, ΙΙ^ΓΐίοηΙ. 

8«ΐκ1 Γογ οογ ·1»·'»·Γΐ}·:ΐνι· «μπτιΙαγ.(ζίνϊηκΛιΐΐ 1>λγ- 
Ιί·’υΙ.ΐΓ» :ιιι>1 ΙϋΠΙη I Λ-. ιιί» 

Λ I ! !*· ι. «< Ι|\ΛΤΟ\ Αι ( Ο., 
ΡιιΗΙΙιΙιγπ, ΙΙατΙΙογ»1, 1 οηη. 

ΜΑΝΗΟΟΌ: 
II ΟΙ» 1. Ο.ΝI, IIΟII ΚΕϋΤΟΚΕΟ. 

Τ Γ"Τ ηηΗι^Η»··!. η η»·*τ ΜΚΙοη οί Ι»τ. Γβίνπ·· 
« <-11'· <<·Ι«-Ι»ι-α1γ<Ι Κ···)' >η ΙΗ»· ΓιΐΊί< ·ι/ ΛΐΛ' 

ί« .!ΐ*<·υΐ »««-«I»«*»ι··-' »>Γ ^ι’Κιεμ ιτοβκικκα, θΓ!<οιη- 
ΐηαΐ \νι*Λΐί:ί»·«χ, ΙηνυΙιιηίαΐΛ >«*ιιιίιι.ι! Εο·*Ρ8, 1β· 
ιΐ)Γ> Μ·ν. Μ«·ηΙ.»1 λιη! 1*ΚνβΚ »1 Ιη<·Λρ.νίΙ), Ιιη 
»»*··! ιικ-ηΐ* Ιο Μί*ΓΠη*ν. «Η*· ; *!*«>, Οονλγιπτ|ο?ι, 
ΚίΤΐ-ΚίΚΤ, »ιμ1 Κιτ* ΙηιΙιιονύ ϊ>;. Μ*1ΜηΊαΐ£ι·ιι»ν 
οΓ ΠΟίηχΜΚ'* 

*»-1’π<Η·. ιΐ! .ν χ«·:»ί<*Ί βητβίορβ, οηΐν β Γ<*η(β. 
ΤΙΐί ο·Μ»η»;**«1 ΛηΐίιοΓ, 1η Μη* &<1ιη'ΐΓ&1ι1β ι·β·*κτ. 

<Ί« ;ι:1> .1. πιοιιβι* »^·« ίνοιη η ΙίιιΠν } ολγ»’ «ιιγγομ- 
ίιι! ρπνίΐορ, Ιΐκιΐ ι!κ· αΐιπιιίη/ ΓϋοΑυςιιυΐκΐΜ οί 
χ«·ΙΓ α1>α*ο ιη»ν Ικ* Γ.ι<1ί<·χ!1ν ι·υη\1»ίΐίιυιιΐ Πι»· <1*η- 
>τρτ*>ι:χ ιι-*· οί Ϊιι1*τα.*1 ιηυΊίοϊιη· οτ Πιο ηρρ1ΐ« α(ί··η 
«·;' ιΐκ· 1ςηιΐ«*. ροΐηϋη# οηΙ η ιικχΐκ οί πιη· χΐ <>η<·«* 

(«ιιηρί.·, οβΓίί.Γη, *η<1 ι·ιΓ>»Ιιια1, 1»ν ιικ· υί* υί »ΗΗ Ιι 
»τ«·Γν χΐι1Γ«ηίτ, ηο ιιι*((«'γ ινΗβΐ Ηϊ* οοαιϋΐΐοη πην 

Ικ*, ιήην οΐιη* αΙιαίκΊΐ (:1κ·*ρ1), }<πναΙ*.Ίν, κιηΐ πμ! 
ΐταΐϊγ. 

β^-ΓΜϋ ΙχνίιΐΓΜ »Ικ>υΜ 1>υ ΐη Πιο 1ιαη«1β υί ον· 
ΟΓΥ νοαίίΐ Μ1<1 ί*ν**ΓΛ' Ι11Λ11 111 Πιο 1*0(1. 

.*»» υί, οχκΙογ »*·λ1, ΐη * μ1;*ΐιι υανβίορο, Ιο &ηγ ,νΐ- 
<1ιν-·», ^’αΐριιίίΐ, ο ο ΓβουϊμΙ οί βϊχ ινηΐι*, ογ Ιν*ο 

μυ-ΐ χΐ.ηπιρ» Α1*ο, Ι>γ. ΟαΙνοπννΙΙ’* “ΜΛΓτίηκυ 
Ιΐαμίο,** μήοο ϋ οοαΜ. ΛιΙιΙηΝίΒ Ιίιο Ρ·1>ϋ»Ιι«ηι 

1 1ΙΑΑ 3. Ο. Κ1.ΙΝΚ Λ Οθ., 
137 ΗοντϊΓ)-, Χμ» ΥογΜ, Ι’.Ο. Βοχ 4,Λ*«Λ. 

Η«“*|μ»ιιηϊΙ>1<* Α^πιΙν Λν:λΐι(«'<1. 
άίβροβ* υί ΓυΑΓ&ιιΙ*** ίυΓ Πιο *;ι1οοί ΙλικΙπΙ 

1 ;ιη<1 οΠιργ ν*Γιι*Ιι1*· ρΓορβΓίν ΐη (ΙΪΙΓοροηΙ |»ΛΓί* 
οί Πι«* 1 ηίί«*»1 χ{Λΐ(·< 1*η»ηΐ-> νιτν Ιΐΐχτηΐ. Κ,ιΙ*·* 
β&.-ιΐν ΐΤ»·<·£*χ1 λικΙ ηυ Ιο*- οί I π»ι* ΪΥ··ιη οΐίιοΓ ΐΛι?ϊ· 
ιιυχχ ΛιΙ.Ιγρ** .1 Τ. ΜΠ.1.ΚΚ Λ ΟΟ 

;αο2! “μγ Βοχ 4. Γ. Ο. ΒογΙ ΠοροβίΙ, Μ<1. 

1Ν ΒΑΧΚΚυΓΤΟΥ. 
1η Ι&ο 1»·ϊ4γΙο4 ΓυοΓί υί (Ικ ΙΤηΙΐο»! ΝΙ&Ι*·»—ΐΜίΙποΙ 

ηί Μου*·: 
Ια Πιρ ιιίΑίι· γ οί ΥίΓίοΓ Μ. ΑΙιΙχηί, Β*ηΙΐΓαρ(: 

Ρ ΗΙ> ίκ (ο κι*·- οο(ίο«, (Η&( * ρ*·ϊ»Ιϊοη Ιχχτο 
1 ρκ·χ»·ηΐίϋ ίο ιΐΜί (,’ουΓΐ. ΗιΙ· 5Πι<1«) οί^ηυιΐΓ7, 

Α. 1>. 1- 1>> ΥΙοΙογ Μ. Αΐ»1κ)1ί οί Μυχΐοο. » 1)*η( 
ηιρί, ρΓ«>ίυχ (Ιι*( ίκ· κιϋν Ικ· (1(·ϋΓθ«*<Ι Ιο Ιι«νβ » ίυΐΐ 
ϋί*οί .ΐΓχ». Ιγοιιι »Π ΗΙ· ι1*4>*·, ρΓυ»»1>1«* υηΗΓΓίΗί 
Η.ιπίπιμΐ Α«. »α<1 αμοιι Γπιαιιικ «ιίιΐ ρ«(Ηοη ; 1( 1· 
οη1»τν<1 £>ν (!>*- « ο«γ( «Ιι^ι & Ιι^βγΙβ*» Ιχ* 1ι*ι1 «ρυη ΙΙιο 
«ίο*·, οιι ι&« 1ι»( Μοη<)»νο( ΑρΓ», Α. 1) Ιχ’ίοτβ 
ΙΗ** Οοι:Π Ιη Ι'οΠΙαιηΙ, Ιη κιιίιΐ 1Μκ(γ<ο4, ** «η 
ο’οίοχίΐ Λ Μ., ιιη<1 (ΙιαΙ ηοΐ>(* Π»*γ*-ο1 Ιχ> |χιΙ>Η·Η·^ 
Ιη Π)« (»χίθΓ<1 Ιη-τηοΓηΚ «ικΐ 11>« ΓοηίΑηϋ >ν«*1ιΐ7 
ΑιΙν* ηί·**Γ η*·«ηιριιρ«·Γ» μτίιιΐ* ν] ιη Μ|<41ιίχ(τί«, οη« 
:ι ίοΓ ιίΐΓΜ.* χηοα .'ίΐνι· ιτνβΐι·, χικί (2ιβ( »1Ιογ*“(1· 
ϊ«»γ< ν»Ι»ο )ι»ο· ρρονι ιΐ ΠιρΙγ <1ρ1>(* *η<1 ο(Η<?ρ ρρ^οηι 
ϊη ίηΐΡΓί-ιΊ, ι»ι»χ &ρρ«*&Γ Μ »*ίι1 (Ιηη* *η<1 ρΐϋο* ·η4 
»Ιιο« οβμ, ϊί 8«7 Π»ρ>· Ηβτρ, νΐιχ ιίιο ρΓ·χ«;Γ οΙμΙι) 
ρ*Η(Ιο& βΙιοοΜ ηθ( Ιη £Γ&ιι(·τ<3. 

ΜΓΜ. I*. ΓΚΕΒΒΕ, 
ΟργΙε οί ΒΐίΐΓίςΙ ΟοογΙ Ιογ β*ή11>ϊ»ΐι1οί. 

ίνΐ» Λ-13-1Ρ 

ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ1 

86111·$ οιΐ λΐ Γοκί! 
ΓΓΊ1Ε «·Ι»·ΛτίΗ«τ Η«·βΪΓο«* οΓ ·Γι«ρο«ΐη| οΓ Η»· 

1 ΕΝΤ1ΗΕ 8ΤΟΟΚ 1Ν ΤΗΑΠίί 

ΛνΐΙΧιΙη. 81x1^ ϋ»7*· 
\νίΙΙ *«ΙΙ ιΙιρ |ίτ·«ρτ ρ·Π οί Ηί« (·οο«1α 

ΑΧ ΟοβΓ Γογ Οαείι ϋο\νυ 
Νη« ίι ιΗρ ΙΪιμ Ιο Ιμι^ 

ϋκγ (ΐΟΟΌδ! 
ΙΙΑΤ9 ·»<Ι ΟΑΡ8. ΒΟΟΤ8, 8ΗΟΕ8, 1ΙΑΚΙΙ 

\νΑΗΕ, εΚυΟΚΕΗΥ, ΟΕΛ88 ΜΆΚΕ, 
κοομ ΡΛΙΈΛ8, \νΐΜχ>\ν ευκ- 

ΤΑΙΝ8 ·η4 8ΙΙΑ0Ε8, 

οιΚργ ί<χχ1<, !«*» ηοιη«·Γ·ο< ΙΟ οβροΙμμι, *ΙΙ οΙ 

«Ηΐ'Ή *ΪΙΙ Ιμ>·οΙιΙ «I ΓΟ·Ι ΟΓ Ιγμ. 

ΠΡ*ΛΙ1 |ΐτΓθοη· ίιι.νΗΐρ.1 ίο ΐΚβ β·ϋ·Γ··|0€«Πΐ5 
ΙΙ€Ηβ ΟΓ βΓΟΜΙΟί «Γί ΓΓ*^«€»ΙΡ|1 ·θ ί>ϋ «*»ΐΙ* ·Η· 

μμ. 

Αην οη» «μ»Ηιι»/( Ιο (ο ϊιιΙο Ικιιιβμι »ο»ιΙ<Ι ήι»< 

ιΚί» » £<μ*1 ι»ρρΜ·ΗΚ, β,Μ^ θο·Ι«Ι Ι"·7 ιΗρ «ΙροΚ »’ ιι 

Κ·>ΐΜΠ)«Γ4<Β·η μ·ι«1 ι»Κο μ<>ίΜ·»<»»ιιι 4ΐ *η* <··»*. 

Ό. V. ΒΑΙΙ,ΕΥ. 
8οηιΚ Ρ#ΓΪ·,ίΛη. 1,18β9· 

_______ 

Ραήδ Ηϊΐΐ Αο&άβιηγ. 
ΓΙΑΙΙΚ 8ΓΚΙΝ0 ΤΕΙΙΜ οί ·Η·* Ιιιΐΐιΐυΐί,.η »ίΙΙ 

| γμιιιιμίιιτ <»η ΐΥΕΙ>ΝΕ8ΐ)Λ Υ, ΜίΐιΗ 8<1 

!Μ9|3Μ(Ι οιιιΐίηΐΜ ΕΙργγπ ΧΥργΚ*. 

ΙιΒ^ΥΙΒ ΜΕΒΚΙΙβΙβ, ΡΓίαοΐρβΙ. 
Μΐ«· II» ι *» ϊ). Ρα*«·», Τγλ< Ηγγ "Γ Μ,,.-.γ. *ο« 

Μί,ι ΒακαΗ Ρ*ι χτ·»·»ΤγογΙιργοί Ι>Γ««τΐη| 
ιιιι.Ι Ρ»·Μ·*|. 

ΡοΓ ΓΐΗΐ*ί«·Γ η·ΜΪΕαΙΐΙΓ* ·ρρΙΐΓ··'ρ·' ,η,τ Γη.Ίι!ί 
,Ο 8ΑΜΊ. κ ΓΑΗΤΕΚ, 8«·\. 

Ρ»η· ΗιΡ,,Ιοα. 15, ΙΜ». 
_ 

Ηοβι οη Αοαάειηγ. 
»ρΐΙΚ ΝΙΧΤΥ ΡΟΓΚΤΗ 8ΡΚ1.ΝΟ ΤΕΚΜ ο 

1 ΕΙρχρι» \¥·©Α·» «ηΙΙ.οβιβκοΓβ οο ΤΙΙΕ8 
|>Λ Υ Μ .γγΗ 2·Ι, ΙΗ«9. 

Α. ε. ΙΙΚΗΒΐεΚ« Α. μ.. ΡτΙηρίρΗΐ. 
Ρογ ΟΊγγιιΙαο, 11«»ι»ηΙ ο» Κοοτη»,■ (>{>'7 1·» 

^ Α. II. Β17ΜΡϋ8, 8«’τ. 
ΙΙβ^Γοη. Μβ., ί»η Ι·*Θ8. 

/ VΗΛ ι τ ι κκι 

Ί'ΜΙΓ. ·«»!»·<·γ·1»4»ιη£ ριΐΓ<Ή»»«Ι ΐΗ·· 8ΐ<*:Κ »< 

οΙ Η. ί. ΐυΚν ΚΥ V ΙΌ.. «νουΜ ·■; 
ΙΟ Η!· Γγ»«>η·1ι· ■ ι·ϋ |Ηγ {ΜΐΙι'ΐΟ ΐΙΐ4Ι Κγ I* 

ΉΛΙη^ Λ<Χ<11(1οη^ ίο Μ* ΝίοτΙί 
ΙΙκΙ ι· ρΓηιΙΓΤΐί ΙΟ Γ«ηΐί·Η (Λ·'Ι* *· 1**)^ Α* 

£Α.ν ηκ ΒυυυΗΊ ιντηε χταύε. 
Λ. II. ΙΙΛΚΚΟΗ3. 

*<*>*'· Ρ·!Ι*. Μ·.. Λ·*. 10. Ιβββ. 
_ 

Ρίαηοβ! ΟΓ&αηβ! 
ΛΝν ΜΕ101)10Ν8, 

Ρογ δαίο αηά Ιο 1)β ΙλΙ 

ΙΝίΕΓΚΠΗΚΝΤ.* ΗΆΚΚ ΑΝΤΡ.Π, »«ηΙ Ι*ι οι 

II141 |Γ (]ρ·ιγγ<1. ΚμΜ Γιρρ ΐ* 1>ΜΓΓίΐ*·η<. 
Ιμ(γ»ιμτ·ι* Τιιητ.Ι *·«! ΙίΓρβίιτιΙ «I Γ»**ο«»4ΐ>ν 

η»ΐΓ·, Ιιτ 
II. Ν ΚΙ Λ I, Ι„ 

βΟΓΤΙΙ ΡΛΠΙ*, ΜΡ. 
[).<· 1. 

Ρΐ8110 Ρογϊθβ, 
ΟΙΙΟΑΝϋ, ΜΕΕ()])Ι0Ν£ 

Τ·ικ ι*Γ* ιι Τ 

Λ ΜΕ 8 & ΝΚνΚΙΙδ 

ΙΪΟΓνβχ νϋίΛβΟ, Μο. 

ΒΚΙΝΠ <:οηιχ Πγ«1 «πΐΐι η»*·»υ·4Γ«υιτι*, »€ ε·ι 

411.] «τιΙΙ *γΙΙ ΜυβιηΙ Ιη·ΐιυιηροΐ· 

I Οκαρίτ- ίΗα*ι <τη Ια λοιι^Ηΐ ΛκλοΗττζ 

\ν· »4Γγλι»ι «11 ιη·ΐηιο*ιΙ» »οΜ \>γ ο· Ο I 

ΠΚΙΤ·01*ΙΙ ■· κι Ι'<μ *<*«Ι &βι·]ι. 

Κ. Γπγ’κ-ρ—ΙΙοη. Μ νν \ >Γ("Ι. Αη ΠλιΙβιιΙ 
Μ Ι>., ,Νοηπι*; Ρ. <4. Ι’ϊίΙρ·, Βο· Ρ·»ι*■ 

ΝβΤΜΤ· Ν·Ι· 13, 1IV •^'τ1 

Ι)ν&οΙνϋοη η/ ϋοραΓίηζΓβΗΐρ 
%ΎθΤΚΤ. ί· Ηητίη |1τγπ ιΐιαΐ ιΗλϊ ιΙιγ |μι( 

ΙΗ-··Ι|Ι|Ι ΙίΙΙρΙ» ·1|Ι<·Ι·|ΗΙ£ Ι^Ι·«Τ« 

Κο««, .\ι·*»ι·»« ·*γο«ργ ·ι*ύ 1χ·*ι· Α. ΒχιιΙμυιι,· 
(}||« .(«« (1μ»4ιΙ*Ρ.Ι, *.· Ι«Γ 4» ιρί ιΐι» Ιο ιΗγ *«■ 

>Γ»ΐηη <»γο»*ύ. Α Π ΗγΜι «Ιορ Ιο ιΚι* μκΙ μ-*·! 
ι*Γ·1»ϊρ «γ»· ίο 1»τ μαίΗ, »η<1 <Ηο*«· <1»ρ Γγοπι ιΚ 

| *ΜΙΙΜ< .!ι·^Η ΙΙ^.·.1, 4( ιΗγ *Ιογγ οί ΐΗ*“ 1*ΙΡ §π«» I 

ΙΙτίΗ**), 1>ν ΐν>Ιοη Κονγ, «Ηγγγ Ικιιιπρ*» * 

Ιχ* ΓοηΙιηυοΙ υηιΐη ιΙιγ 6πη οί Γ* Κ··« ϊ & < ο. 

(Τ.νι.οΝ κηννκ, 
Ν ΚΥΡΤΟΝ (ίΐΐονρ.η, 
1.ΚΛΥΙ8 Α.9Α.ΝΒΟΚΝ. 

Β«.Κ«·Ι^»η. 1. 1869_4·_ 
δΙιβΓΐίΤβ ΝοΙίοε· 

ιρΗΚ *·»«**! ('ογοικγ» «τϊιΐιΐα 40 I Ιοτ(Ι>« Οοβ· 
I ΐν οΓ ΟιΙοηΙ, ίπ· (ΐίΐΑ^ οοΙι6<·.1, ιη «ιγϊοπΙ 

«ικτ *ίι|ι 8«·π. 11.ί.*Ι»»μΐ« Ι' 4, οΓ ι&γ ·*«. 

ΒΐιΐυΐΓ· οί .Μίΐητ, ΐΚ*1 »1»«* αη.1ρπΐ£η«“«1 Η»· Ιιτ«ι 

ά*!» γΙκιπΙ 4μ«1 ι|(ιιΙιΙΪ(ηΙ ι·· 8ΙΙΚΚΙΓ7 *ιΙι»ιι 
404ί ΚΐΓ *3!ί1 Ι'οιιπίν οί (Η(βι<1. 

ΓΥΚϋδ λνοΚΜΚΙ.Ι.. 
ΡΛίίΜ. ^*π. 1, 1*69. 

Α0ΕΝΤ8 ΨΑΝΤΕϋ ΓΟΚ 

ΝΙΟΗΤ 80 ΕΝ 
ΙΝ ΤΗΕ ΒΙΒΙΕ. 

Βρ Ιίβν. ΌαηίβΙ ΜαηΗ, Π. I) 

Ρ.)Κ ίαΐΐ, Γγ·^. βοντΙη»;, γΙρλγ. ·ρ«Γ^ΙΙθί. ρητ^ »ι»< 

£Γ·ο*ί»Ι ·ίτΙ«*. Γογ ρο«ϋί *<·ηιιι«, Γογ (>« *ίι» ο 

Ιΐιοη^ίιΐ «ΐι.Ι ΗοΙι χΙονΙηκ Ιπ»·ίΓΐη*ΐΙοβ; Γογ ηΐο 
οί θ1ΐ*Γ»Λ·*Γ. *Γ»1 ΙιΙγ «ΙτΒΐΜ·*ΙΙθϊ· 4Ι»«1 Γΐ|Χ 

*«ϊΐι>1»ΓΐΙι1μ. ίοΓ Ιίίρ-ΙΐΥ* ρΐοΐαη», »οη1ι 
»ηι1 Ιιβρρν ίΐΙα·ΙΤΜ(Ιοη«, ΙΗ1· κοΓί >>»· ου Γ<{α»Ι 
ϋαοΐι ΛΜη«η*ικ1·ι1οη» ·· 1*»ο Ιι*η? !*·«» γγ 

μ|·μ1 (γοοι ΙΙαΙιο|> ίϋιαριοη, Κ*·γ. ΛΙΙ»γΙ 1>«Γη· « 

Νο%1ι Ι'οΓίτΓ. Ι> 1 *0. I- 1Ι,«·. Α. ί^1< »γβ·, I». Ι> 
(·γο. Ι>»»·» Η»»»η1ιι»Λϋ, Ο. I).. 1. νν. ννΐίΓΓ, 1». |ι. 
κ»πιυ··Ι IV. Κ1»’*«γ, I* Ιλ»!.. I. 1> »ο*1 1«·4«]ιη| 
Ογγπιβγιι »η«1 ιΙι« 1‘γγ·· ν( »11 *1«·ι»«>αίΙη*ΐΙοιι* 
ΗγιηΙ Ιογ (ΊγγιιΙαγ· ομΙλιοπι* Ιΐι«* #»ο«γ. Αΐ**ιι1ί 

ί»πτ\·Ι|ΓΓ.· ιηινίΐημ γ»»Ιγι ιιυρ·ΓΛΐίτΐΓ<1 «ογο*·»» 

Ιι Ιι Λ 010*1 ΙΐΓ·ΗΐΙίΐ|Ι1χ α1β»ΙΤ*ΐΓ«] ΛΧΐΙ ·]Γ|*ηΐ]] 
(κμιιοΙ 1·οοΙι. »ι»·1 ρΙ' Μτ* βτνΓ^ΙκκΙχ. 
ΟοιηοαίΜίοηβ. $100 (ο $200 ρ«Γ ιηοηΐϊι 

οο«ϋηϋ·ι; Ιο αίΜίκχ ·ο·1 γογγ^χ· ΑιΙιΙγγ··*, 
ΖΚΙΟΙ.ΚΚ. ΜγΟΙΚΡΤ Α Οο., 

Πι11α<!γ1ι>1)Ια, I**., Οηο1ηυ*ΙΙ Ο., Ο»1ο**ο III., ογ 81 
ΕοοΙ*. Μο. 

I. νν Λ Ν Π Κ κ νν 8 , 

Βοηίϊι νοοάβίοοΚ, Μθ., 
Κο«*|>· ουα·ΐ4Η(Ι)' οι· ΙιμοιΙ « Ι*γ|^ ·ΙογΙυ οΓ Κη»ι1?· 

0Α8ΚΕΤ8 & ΟΟΕΠ Ϊ8, 
ΑΜΡ 

Οτανε ΟΙοΐΚβα' Τήηχιηχηξ*, 
οίι*ι* ΕΑΤΕ8Τ 8ΤΥΙ.Ε8. 

Α'.βο, «τΐΙΙ ΓοΓηιβΙι ϋΟΟΚ$ -ηβ«Ι 8Α**ΙΙ, α 

•1»·*ιΐ ιιοΐίοβ. 
Μ^χιιΙι \ν’οο<5(ΐΐοι·Ιι, Νον. 6, 1 Κΐϊβ. 

__ 

Ν. Ψ. ΟΟΚΙΙ88, 
ΑΟΕΚΤ ΕΟΚ 

ΙΑΜΒΚΗΙΤΤΙΗ6ΜΑ0ΗΙΝΕ00 
γοκ οχγοκπ ουυΝΤΥ. 

ΤΙ ΙΕ Ι.ΛΜΒ ΜΑΓΙΙΙΝΕ ΐ· ιΚβ ομΙ* οιιβ ίη ο·<* 

ΐη ι!»« »ι#ιυ ιΙι»ι παπ *«· ομ ίΐ* οητη »ο»Ιι οι 

Κηίΐ ιΗ« Η«"«Ί ί>ιίυΐΚ«ί ·1οο1*ίη?, ΟΓ ιβΓτη* οΙΓ ΐΗβ 
Ιθ«, « Γ »ί(Ι*Μ> ΟΓ *«ΓΠ)«| ογ Ιιοίΐ **ιΐΗ *»ηγ Ουαί^βΓ 
οΓ η***.·^I»·*, ογ Κιιΐΐ η ΟαΙ, »ρΙΙ. 8ίιιχΙο« ιίοιιϋΐβ ο» 

γϊΗΙχμΙ ·ρ*τίιοΓηβ οί »όγΙι <:*η Ιχ: κοη ·1 π») 
οίϋ'Γ, ογ *»*ηΙ Ιο ηηγ βίί«ΐΓ«*»* 

Ογ·Ι*γ<Ι»7 πκλΐΙ (ΐτοαιμίΐν ίΐΐΐπκίβιΐ Ιο. 

Ρ. Ο. νιΙιΙγγιι·, ΜΐΙιοιι ^Ιβηΐβΐϊοα, Μβ. 
1>τ€ 6, 1868. 3«ο 

_ 

ίΑ>ν ΡΑΒΤΝΕΒδΗΙΡ. 
8 Η Α \ν & ΗΙΜΒ Αΐιΐί, 

ΑΗοπμ^μ & €οηη^ΙΙθΓλ αΐ 1&*, 
Ρ ΑΚΙ8 ΗΙΜμ Μ ΑΙΝΕ. 

ΗΓ\ν«ΙΙ ηΚγπιΙ Ιο γμτη ϊη ΒΗηΚπιρίΓ/, ηη·1 
Ρπι.ΐηη* «ικΐ Βουή·)· Οαϊοη, βοϋ ρΓβοΐίεβ ίη «II 
ΐΐιβ Οοΐιι Ι· ίη ΐΚιβ 81*Ιο. 

ψ. Κ. ΙΗΑ\ν. 

|\»π·, Ιιη. 1, 1868. 
IV. κ. ΚΙΜ ΒΑΙΙ.. 

ΑάνβιϋββιηβηΙ. 
Ηατιν(» ρυτουκ μιιχ ϊ·ρικ8Γ κατε 

ΚΕΡΑΙΚ, ·«! |»τ«ρ·Γ«<ί ΙΟ <Ιο <ίο 1*«1»·Ι 
Γιαίοιη ν¥θΓ^,ββμβοίϋΙΙ^ ϊ» 

ΟΗζκϋηβ νΠίθΛί. 
ΜΡβ γλι» βοιορ·!* »ίιΙΐ ΐΗβ Η«·* Οοβίοιβ ΜΗΙ ί· 

(|)β Γθ4ΜΐΙ> \ν« !>·«« οα Η··ι<1 Γογ ·■!«, 

ΙΧΟΙΙΚ, ΟΟΚΝ, ΓΟΚΡί ·ηΛ ΚΥΕ ϋΕΑί, 
81ΙΟΚΤ8, ΒΓΚΕΕΝΙΝαβ, ΡΙΝΕ ΡΕΕΙ) 

ΑΝΙ) ΟΚΟϋΝΡ ΡΕΑΒΤΕΚ. 

ΑΝΗΚΕΙ» Λ ΡΕΑΝ. 
ν*·ιΡ·.ί·. 1>«· 18β8· *·“ 

ίΜΙΕ 8ι»Η«<·πΙ*γ »· Αρη! »ογ ιΚ· «Ιί «ί »*« 
(ΈΙ.ΕΗΚΛ ΓΕ!> 

Μ λ Γ Γ. ΒΤ 

8ΤΕΙΝ1ΝΑΥ & 80Ν8, 
«1)0 »«*Γ0 8**4Γΐ1ί«1 Ιΐϊ« 

ΓινΙ ΡίΡίηίπηι ον«Γ «II ΟοπιροΙιΙΟΓδ, 
3< ιΗο |τ·«ι 

ΡΑΚΙ» ΚΧΡΟΜΤΙΟΝ. 
ΑηιΙ γοιμαοοτβιΙτ ·ι»ο«1 Λ1ΙΕΛΠ «Γ «Η«* ΝΥΟΚΙ.Π 

Ια Μιγ κμιιιιΗγΙηγα οΙ Ρ1ΑΝΟ ΡΟΚΤΕ8. 
I *Ι#ο 1»»τρ η Ι»Γι(ρ .ι»ΑθΠιηρηΙ οΓ «>»Ηργ ΚΙΚΑΤ· 

ΟΙ,Αίίίί ΜΛΚΕΚά, «τΗίοΗ I ο·η ·*ϋ ·« *Η« ηιαι· 

ΙΙΙνΡΙΟΓΓΓ·* Ιθ««· ·1 ρΓΙΓΓΑ 
Οϊ,ϋ ΡΙΑΝΟΘ 

ΤβΚςη ίη ΕχοΙι&ηβθ Γογ ΝΕ^. 
ΟΓΓίΑΝυβ ΤΟ ΚΕΝΤ.^Ο 

Τιιιιιι·! αηι! Κτρ ιιηΐφ μιηιιιρίΐχ ίΐΐοηϋοίΐ Ιο. 

\ν&ΓΡΓοοπ) 337 Γοη^ι**#* 
ΡΟΚΤΙΑΝΟ. ΜΕ., 

1ΤΜ. «. τνοχηιγ, 
(Γοι·ιηρ»Ιγ οΙ <Η<* (»γ»η <*Ι (Σ. ^ΙααγιΙα λ ^ο. 
Ι'οτιΙααιΙ, Κ» Ιι. 14, 1ΗΗΗ 1γ 

Μβχϋΐβ ! 
ΗΑ8Κε£Ϊ. & ΚΕΙΤΗ 

ΙΙΤΟΓΙΙ· 4η«*.«ιηΓΓ ίο ιΗρ γιιιιγι»· οί ΟιΙ»>γ*Ι 
Υψ 1 ηαηΐΐ ιΗ^ι ι!ν>)γ «γο «»»* μΓρροι·*»! ιο 

! ΡΙΡΓβΐΡ ■?! ) »η<1« α1 

. IΡΙΑΙΝ & ΟΚΝΑΜΕΝΤΑΙ ΜΟΒΚ 
Ιη Μαι-βίο &. ΟΓαηίίβ. 

: Μοηιιιηβηΐδ, Τ&Μβΐδ, 
ΟΗΛΓΕ 8Τ0ΛΕ8 4·<·, 

! ΟΕ ΤΙΙΕ ΒΚ8Τ ΙΤΑΕΙΛΝ »ι*1 ΑΜΕΚΙΟΛΝ 

Μ Λ, ? β * ® 
('οηΐυηΐΙ) οη ΗβικΙ. 

Ν'γ »οοΜ μ-Κ αΙΙ |Υ|'·Μ ιΙτβίΓΟΜ· ηί ρΐι«τ))α·ιη« 
4γ1ϊγ*τ« ίη Μ.ιγΜο ογ ·ίΓ*ηιί*· Ιο η»Η 4η«1 π- 

4Π)ίη«' ·>«»γ ν· «»γΚ »η«1 *·γγγΙιιιιι οιιγ |»πίΓ< ΙιτίϊΓ^ 

| ροίτΗ «*·«2 γΙ***· Γι«·γο, »* »»<* Ι«*»*ϊ <·»Μΐβ<1ρηΐ Ιΐ»4ΐ '**' 

, Γ4«ι οΙΪγγ ξ·κμΙ «ο»!* 41 Μ Ιγμ |>ηί;ί ΐΐι.ιη αη) οΐΓΐίΐ 

|ΜΐΙι*·* <]· 41111^ II) |Ηγ ΪΜ41«. 

! ΡΙλγγ·* οί ΗβΊη»*Μ-Ηΐ ΠΕΤΠΕίι, 
Οη Μα*η$1η*(, πλζγΜ^ ΗλιΙτοοΛ 

Αηιΐ αΐ 80ΙΓΓΙΙ ΡΑΚΙ», 

Ορροήίέ ΐΗ( ΑίΙαηίκ Ηηα*. 
Μ*» Ι,ΙΗΚ*. 

Ο. II. Υ Ο ϋ Ν Ο, 
II 

ΟΙ ΚΟΚ η ΓΟΙΤΝΤΥ 

δβνΐη£ Μαοΐι’β Α^βηογ. 
8ΙΝ0ΕΚ, 

ΡΙΟΚΕΝΟΕ, 
ΟΚΟΥΕΗ * ΒΑΚΕΗ, 

\νΐ1ΚΕΙΕΚ 4 \νΐΕ80Ν 
> ί 4ηιΙ »ΙΙ ΚηηΛαηΙ Μ.«<*Ηιη#*4 ΓοηβΙβηΐΙ^ οη Η»**1 

Πη*·<1·. ΟιΙ, Ν*««0· ·, ■»*·! >·ΙΙ 4·ο«ί* οΓΓηοι 
■ ιηι ιι^» Γ»γ ?*♦·*» ιη^ ΜικΊΐίηο» 4( 

ΗΙοοΙι, Νογ»πτ, Μβ. 
Νο». η. ΐ9β*. 

_ 

Κ. Τ. Λ ΙΛιΕΝ, 

; ϋαΐΎίαμβ $ »Η7βί</Λ 
ΜΑΝϋΡΑΟΓΟΗΥ, 

Μϋΐοη ΡΙαηίαΙίοτι, ΟχίοΓά Οο., Μο. 

Ι.ι.Ίκ < ){μ·ιι ηηι! Ε»ρΓΓβ· Μ’ Λ 
ί·< )>>, Ηο,ζιζγ \\ ις;>ιυ, 1,·|{Η 
·ο<Ι (!\ρι«ι· 8ΚΚΠΪΙΙ8, η»<ί* 

Ιίοιη |(ιημ1 ιΙιμ Ιι 4ιι·Ι ««ΓΓ4Π10 ιΐ < >ΓιΙγγ* 1>ν ιπλιΙ 

Ι>το«ημΐΙ* »ιΐρη«ν«1 ίο. II ^«*Ι»31, 'ΐίΜ. 

$ΙΜΤ;ιγΓχ ΙπιρΓονοϋ }’;ΐΙί'Πΐ 

ΝΕΙ8ΗΙΝΘ ΗΑΝΟ ΗΑΥ ΡΟΒΚ! 
I '|Ί!γ>Κ υ*Ηυ! μγΙιγΙγι *ΙιιγΗ »ιII »η(|Κ Ιγοιβ 

, 1 οικ μο«ιη«1 Ιο 6ΐΐν οΓ Ιιην,ΚΓ· »οητ ?*Ι«βΜ« Ιο« 

ΐν«*«1ιηχ «ίο··*. Πιγ ΚογΙι» λγβ ιιο* μ·4(!) Γογ «)» 
Ι|Τ«Γ», λ! «Β·· ·Ηορ οΓ ιΗγ Ρ I (ΓΙΐΙΐ·*·, κΐ ί»<»«ιΐΓι Ι’ιΠι 

Τονν.Ν ·ιχ* ΟΟϋΝΤΥ ΚΙΟΗΤ8, Γ.γ.«Ι«. 
-ΙΟ'*111’ \ Β.8ΤΕ1ΥΛΚΤ, 

α. .ι. ι·.. ΐ’ ι. )< .Γ 1*.ι.„ιΜ 

Μγ3· ΒβΙοΙιβΓ’δ Ουτο 
ΚΟΚ ΚΕΜΑΙΕ ΚΕΑΚΝΕ88. 

Ί11Γτπν·«!? γπ.»<1# Γγοιιι »π Iη·ϋ.*η ι«·ί|»τ, ι» *η 

I·γ**1% »<·*«·131>Ι(:, ηγηΙ <ίιγ« «τΐΐΐιοοί ,8ιιι>ροΓ!#·Γ·. 
1‘ιιγιιΙηγ» ογ ΙοιιΗγγ ίηΙυπΜίκΜ βτηΐ υη η·ί»ιρΙ 

I ·ι.ιιηρ, Ην οάιΙΐΏίβιιφ (Ιμ* πι.ιηαΙ ι«υη·Γ. Μγ·. Ι.ί 
I ιιυ· ΜγΙτΗργ. Κηη«1.»Ι|·.Η, Μί··., ογ Μ<*·. Ι..Α.Μ* 

ΓιιΐϋΙκΊ, \υθΗ ϋ»ν. Μ»·. νν'|>ο1«ίΙι: Α£ι~τ\1*, (ιγο. 
> Ο· ·ο<3**·>γ» & <’ο., Βοι-Οιη, Μα<κ.; Ιλ-ιο*. ΙΙηπιγ. 

', & Οο,.ΙΙ Ρ»Λ 11ο*. Ν. V.; Η. Η. Η·γ, Ρ·κ 
) Ι«α<), Μβ. Ρ«>Γ β.«ί Ιιν Ι>ΠΙ|£(.ΗΙ» ΓΤ*Γ> » ΙιίΓ*·. 

Αοη1,ΐ8Λ0. 3πι 

ΤΧΓ&ηΙβά· 
ΒΥ ιΙιγ Τομτο οΓ Νογμιιγ, α ΜΑ Ν' ΑΝΓ) ΗΙ8 

\νΐΚΓ, Ιο !.·1*κ οΓιηι^ι- υΐ ΐλκ \\ ηΚ ου ΐΗ«* 
Το*»η Ραηυ Γογ οηβ )«.ιγ, Ιο εοιιιιηι-οπ· «Η*· Ιβ·ΐ 

ν^ηΐιιηιΐΐ) ·»· ΡββηβιΐΓγ ιμ?χ(. Ρτοροβιβίβ »ιίΙΙ»τ 
ΓΓΓίΚΟίΙ !>) <*ΐΐΗ«Τ <>ί>* <>( (ΙΐΓ Ον?Γ««ΤΓ« ϋΓ Ρ«Κ>Γ, 
οη ο« 1*·ΓοΓ« ΐί)«: Γπ βΐ ϋαγ οΓ ΡκΙιμμγυ ιμΊΙ 

Γ,. Η. 1ΥΚ181.ΕΥ, 
Ρ. Α. 1)ΑΝΓ<>ΚΤΗ, 
.1. Α.ΒΟΕ8ΤΕΚ, 

Νομμιι1.1869. Οτ*ιμ^γ· οΓ Ροογ. 

ΓΟΗ ΒΟβΤΟΝ. 

Τί’ι 7ΐΐ€τ Αττα ητ/ειη εη I! 

Οη ηηι! Αίΐβτ 2«ρΐκιηΙΐ(ΐ 14, ΙΗβΑ, 
ΤΗ<· ητ* «ικΐ »υ|Μ·ηοΓ »*»· 

Κοίη^ «.(ηηι’ίϋιΙΙΝ ΒΚΟΟΚΗ 
•ιμΙ ΜΟΝΤΚΕΑΕ, Ηπτίηβ 1***·η 
βΠηΙ υρ ηΙ ζγγιγΙ βχ|*ιι*β *ιι!ι η 

Ι«Γ({«* ιηιιοΗ«*γ οΓ ΗββοΐίΙηΙ 8ιηι*· Κοοιιιβ, κϊΙΙιυιι 
|Η«* (*·*;»»<ίι ηβ ΙοΙΙηΝί: 

Ι^;ι»·ι»ί1 ΑιΙλπΙκ \νΐ».ιιΓ, ΡιιγιΙηικΙ,»ι 7 ο VΙοοΙι, 
4ΐι,| |(κ)ιΜ \Ν ΐυι·, Βο*ΐοη, «ιγγ^ <!.·) «ι 5ο'οΙογΙι 

! Ρ. Μ (8(ΐηϋΐ*Ι6ΚΓρ.«1.) 
ΟηΙιιΙΙ ίΐΓΓ) 81.50 
!>«*, 8100 
ΚητίίζΚΐι· Ι.»1\-·η α* ιικη.ιΙ. 

* Ε. ΒΙΕΕΙΝ03, Λ^.ι. 
8η*. 25, 1868. 

ΜΑΙΝΕ 8ΤΕΑΜ3ΗΙΡ ΟΟΜΡΑΝΥ. 
ΝΕΥΥ ΑΚΚΑ.Ν«Ε.ΜΕΝΤ8. 

βΕΜΙ-^ΈΚΚΤβΥ Ι*ΙΝΕ. 

ΟΝ λο(Ι ηΓιογ ιββ 18«Η ίη.ι. ιΗ«* βη<» 8|ρητη*>ι 
I >» γ * ε<» «η*1 Ρπ»ητοηϊ·, «τιΙΙ ηηι ·Ι ιοπΗργ οο<ϊγ*. 

πιο ηβ ΓοΙΙο*β; Ι^-.ιντ ΟαΙϋ ΝΥΙιχγΓ, ΡοπΙ^ηΗ, 
«γιτγ ΜΟΝΠΑΥ ηη<1 ΤΗυΚ8ΠΑΥ,»ι 4 Ρ. Μ., 
«ο*1 Ι··ατβ Ρ»«·γ 38 Ε. Κ. Νίΐ* ΥοτΚ, ίτβτγ ΜΟΝ· 
ϋΑΥ ...Η ΤΗϋΚ80ΑΥ,*ι 3 Ρ. Μ. 

ΤΗβ ϋΐηβο Ηΐΐ(1 Ρηιηοοαΐα ιγ« ήπ·*,1 «ρ «ίιΐι 6η« 
»θ*οιπιηο«]Ηΐιοη* Γογ ριβ»«Μ£?Γ·, ιιμΙοιι^ ΐΗΐ· ΐβ« 
ιοοβι Γοη*βη«πΐ ηιη! οοιηΙοπαΜβ γοοΙγ Λ>γ ΙγητρΙ*·· 
ί^βίΜΤΜΊΐ Νβ«ν ΥοιΚ ηικ) Μ α ··>«. 

Ρϋ·βα$β ΐ·ι 8ι.ιΐ*· Κοοι» 85. ΟβΒϊπ Ρ3»·β(« 84, 
ΜβαΙβ ΓΧίΓβ. 

Οκ Ιι Γογμηγι1«<1 Ιο αη<1 Iγοιο ΜυηίΓΓαΙ^βΓίιη, 
ΙΙηΙϊΓηχ, 8(, ΙοΙιη, ηιμΙ «IIρηΠβ οΓ λΐίΐΐηη· 8Ηΐρ. 
ρ^Γ· Ηΐβ ΓηρίΓ-βίριΙ Ιο βηιιΐ ιΗριγ (η*ί·'Ηΐ !ο (Η» 
8ΐ(·:»πι·ίΓ· η> οηγ)> η· 3 Ρ.Μ.,οηΐββ ϋπνβΐΐιβι 
ί3Τ«* ΡογΙΙ;ιι>·!. 

ΡοΓ ΐΓβίκΗΐ ΟΓ ρβββΗΚ·* ·ρρ! ΙΟ 
ΗΕΝΚΥ ΡΟΧ, (1βΙι*. νν»»3Γί, ΡογιΙηγμΙ. 

Ρ ΑΜΕ8, ΡΐβΓ 38 Ε. Η. Νβ» ΥογΙυ. 
Μβχ 22 ιΓ. 

ΑΤ 0Ο8Τ! 
Αηά Ιιθββ Ιί&η Οοβΐ!! 

ΡΓψ«η>Κ»ΤΙ »£«»{.*··,$*£ 1Γ06'* *·“* 

ΤΙΓΕ ηιιΙηκγΙΙ*™ *Π1 ί*Η Λ-οπι ΙΜ* 1^Α»ίΚ 

ηοοκ οί 

ΟΒΤ ΟΟΟΟβ* 
ΓΛΚΡΕΤΙ ΜΟβ, 

( ΚΟΓΗΚΚν Η ΑΒΕ, 
(ΙΟΤϋΙΚΟ, 

ΒΟΟΤβ * ΒΗΟΕβ, 
λο^ Λίο, 

ΑΤ 005Τ ΡΟΗ ΤΗΙΚΤΥ 0ΑΥ8 I 
Γΐοιη ^ηιιαΓν 9Λ(λ. 

ΙΙΟΗΈ * ΒΕΑΧ. 

Νοη»»χ ΥίΙίΑίΚ», 1 ηιι *, 1ΗΗΜ. 3«τ 

Λ\ 
(:··ιιιΙιιιΙο·ιτΓ’ι Ιϊ·^. 

ΤΕ, 1Η·* ■«<*« I·Αρ*<. Η*νΙη( »«*β «·β*Τ ερροΙαί- 
τ I (,ι οί Ι’Γ»»ί*4ΐΙ»' Γοτ II** Γοαιι»7 

οΓ ΟχΓυπΙ, Ιο Ρ»Λ!ΐ*ρ »η»1 Μ*ιηίι»β 11κ· €ΐ«1η· υί I»*· 

ΓΓΐ ’ΙίΙοΓ» οΙ Αίοοιο II. 8«»ΤΓ7. 1*»Γ οί 81ο». Η» 
ΓηηηΙτ, Λ.·»τ**«Ι, «Η*»·* **·**»«· ^ πφτ*·^ηΐ«Ι ! 

Ιηκ)Ι*·« ι>1. ιτι*« ·οϋ<>« **·* ·»* «η·»η11ι·, «λ»"**·*· 

Ιηκ Ιΐι· ΛΙΙ» «Ι·7 οί ϋχηα*Γ7. >· }*· **·*· ■**· 
.ιΓ.ικμΙ Ιο μΜ γπ^«<»γ* «« &Ηη* ·« *·»«’ **·* ! 
Η.Ηη·. *η<1 *·( ** *ΙΙΙ «ρ Λ· ·""*«··* 

■Ι»ρκ«! η» ·1 ΙΙκ* ο®«* ο! Α. II '****·*· ** 

1η μ1·Ι ίοαηΐτ. <»«ι »!»* I·* 8·ΐ*η1·7· οί Μ·γτ»ι ·ι*1 
«Ιυηο η«'Χ*, Γτοιη ΙΙο&Ρ· 8 

«... ΜΑΚ81ΙΛΙ. ΥΓΛΙ.ΚΚΚ, 
8ΛΜΐ:ΚΙ. ΚΛΙΙΚΙΝίίΤυΝ. 

«Ιίΐη. 17, 1*Η>.___ ___ 

ΤΛί Γ,ηαΙ ψηΐίηη ο/ ΙΚι Όα\): 
ηοντ βπαΙλΒ νε Εκτυκιι 

Τ·8ρθ€ΐ6 Ρ»)·β·1? 
ΤΗβ Ουββίίοη ΡίηβΙΙγ δοΐνοίΐ! 

Βπγ γοιίΓ ΟόοεΙβ ! Οωΐι 
Αι»·1 ιΙι.ι.Ιι, * | 

8ΑνΕ ΡΙΥΕ ΡΕΛΟΕΝΤ. ΟΕ ΥΟϋΒ ΜΟΝΕΥ | 
Το ΐΓλστη ΐΐ ηιαγ σιηπτη: 

Κηον λ!1 Μ<*η ^ ΡΓΜίΐΙίΐ, 
ΤΙιεΙ I, Η. Ν. ΒΟΕ8ΤΕΚ. 

οΓ 8ουΙίι Ρ&γϊβ, 

Π«ΊΪΓτίη| ιΗ*ι ιΗγ ΓΑϋΗ ΠΓΥΕΗ Λ<*· *οΐ 

Ημ ν* η ·*Κι»Ιγ ΙΊιλβγ·** »'«Η «Η* '* Ι.οβι 
Τιιηβ ΙΙ«7^·γ»’* 1»4>γ γγ*·> ΙγγγΙ ·*» πμ»Κ^ » «I»· 
ΐίητί»·»ο Ικΐν(τη 0Α8Η β·Η ΓΙΜΚ *»!*·; 

ΤΜΕΚΚΓΟΗΚ, οι» *ικ1 4ΐΙ*Γ ΐΐ»** «**·*·“ I »Η*ΙΙ 
ι··ί« » ΙίίΜ-ΟΟΟί οΙ Κ»*« |μ;γ I «βι. ο« «II |*»<*1> 
#οΙ«Ι Γ··γ Γ«»Η, («·χΓΓρίιιΐ|» Κ1«ο»γ). 

I ·ΗβΙΙ Γ.ιηηηΐΜ· Ιο 04*ι>, ·«<! οΛτ ΙοΓ 41 

ΗοΙίοιη Ι*»ϊίΓ·, οΗ |θο.1ί η·<ι*Ην ν*ρ« »ο λ 

ΓομοΙγγ Νιβγ*. ιηΗ Ηορ« ίο Ηβτγ ■ 3»«χί ·1*ΓβοΙ 
Γ··Ιι ΓβΜοιβγμ. 

(\ιη»ί ηκ», ΙίΐΒΜ >11, 
Ινιο *1ν· «· » γ*ΙΙ, 

Οογ ρΓΐ<*·)α«Ι Ιο ΙΓ71 
ΪΓ 1»*γυ 4ο·Ί »οΙΙ 
\Τ*··|Ι Γΐ»*ιγ<' “βοΛΙβ* 1« Ν»ο!.” 

Λιχΐ »οηΊ βγ*.· χοβ 1»*«Ι ίο ϋβτ- 

η.ν. ιιυΕΜΤΕΚ. 
ίίοοίΗ Ρ»γ»>, ^η. 1Η68. 

Τ11Ε ΕΟ,υίΤΛΗΕΕ 

ΙΛίβ Αδδΐιτδηοβ δοοΐβΐγ, 
ΟΡ ΤΗΚ υΚΙΓΕΟ 8ΤΑΤΚ4». 

Νο. 92 Βι*ο&ι1\ν&γ, Νοντ ΥογΕ ΟιΙγ. 
ΑιηΙ. ΛβκογιμΙ, 5* ΙΓιΟ,ΟίΜ>,00<) 

ΓμΗ Α*·*«·, **.»».<**> 
Αηηα*1 ΓγγοιΙιιπι ϊηιτοπιι·. φί.ΟΟΟ,ουΟ 

1*οΗΗμ Ι·«α*<1, 3»ί,000 

Ν«» Βα·1η*·*ι· *1υηη/ Ο»# υγ»γ «*η11η* β*ρ·. *>. ’**. 

βΓ51,Η«ί«,Ηΐ-4.0( ». 

!ΐί ΡοΙΙΗγ» ·»γγ»ε*· Ιί»«* Τ.ΑΚ<ίΕ'"'Τ οί »ι»7 Αι*»*τ· 
1ο*η < οιβοβοτ. Ι( !··«·· >11 >Ι*·4γ*»>Ι· Μοβ-ΡοτίΗΙ· 
Ι»Λ· Ι’υίια*· οιι ι *ΙηχΙ* Ι.ΙΙ·. Γγοιι» |Ίΐ·ι Ιο Φ'Λ,ιλΜ). 

Α11 ΓροΛι* *1Ι»1>1·*1 >α>οο^ |’βϋ<]ί ΙΙοΙ<1*·τ· >ηηα>1· 

17 Γγοπι ιι»γ ·1*Μ 

!ΐ 1· ιΐ*** ιηο·( ·α*χ*>··ΓυΙ <'οι»ρ*ι»7 ογε*ιιΙ**«] 
>η<1, Ιογ ΐι« υγ*γ», 1»>* Ιλη·.κλτ Μαία»! 1.11* Ιη·βΡ- 
• ΐιοτ <οιηρ*ι*7 1β |Ι»# Η’ογΜ 

ΒΕΝ.Γ. ΟΟΙΛΥ, ΟθπθγεΙ Αβί· 
40 1-2 ΡκΙιηιΐ|« 81. 

.1>η. 15. 1*». 
ΡοΠίιηιΙ, Χβ. 

Γ&γπι Γογ 8α1β. 
τρΗΓ. ΖΕΒΕΙΗΛΙΙ Ι1ΑΠΠΥ ΡΛΚΜ. «·*»( 

^ ιηκ οΙ λΙχιοΙ 100 λπ**·. »*ΙΙ <1ι*»<1*ϋ ΙΒΙΟ 

««νμΙ, ι,ΙΙ,ιχ»· »η<1 |μι·«<»»μ<** Ιλβ<1, ιί(η:ι(Β«Ι <*η ιΙϊρ 

Αη«Ιί<>·< Ηι»γγ ίο ΚοιβΓογ Ι, ι·1χ>αΐ · ιηιΐΓΐιοβ» 

ΐΗ«* Τοντη 11κΒΜ >»ι<1 1*0 ΙΡ»*η» Ι(ιιηιΙοΓ(| Ι*οί>»Ι, ι> 

οΗπγιΙ ίατ «I». 
ΑΙβο, > Ιοί οί ΚΑΚΜ1Μ» Τ«Χ)1^. Ροβ··>ίιι»* 

οΙ (*ίι«, ΙΙ>ΓΓΟ» Ο’νΠ, ΙΜ. 
II ηοί ι1ι»|Η)·τι1 οΐ 6τίθΤ« Iλ»« »»Γ·ί Κβ»ΒΓ«1*» οί 

ΜεγγΗ η*>1, μιΙΙ 1μ· »οΙ«1 4ΐ 1‘αϋΐκ Αοτίιοο. 
Κογ Ιυιΐΐκ‘1 |»*ΠίΓυΐ4Γ·, ί<χ|α»Γβ οΙ (1»β ίίβΐ^ΐ- 

»ο«·η οί Κυηίοτα. 
Κιιιοίοΐϋ, ίαη- 10, 1Μΐ9. ίΜ 

Γατιη ίοΓ 8ίΐ1©. 
Γ|ΜΙΚ ιυίικηΐκι, οη ιιτηκιηΐ οί ιII ΙιγβΙιΙ» θβ«·Γ> 
1 ίοΡ »4ΐ« 1*14 14101, Ιοοίπΐ 41μ>«« 6*« Μ»·1ρ· 

ιοιβ ι1»γ ΐΗη*·η^ »*ΙΙι»^β οί *β Μι!Ι>, οιι ιΗ* 

ι»«· οί ΐΐ»*· (ίυιΐιΐ Τιυηΐι Κ.ιι!γ)4>ι. 4ι»«1 >«ι» <!»«· 

μβιιΙι κηΐ*· οΙ (Ιι· Αο«ίΓ·>*<·.υ^ιη ιί*»,Γ, »« Βο»β’· 
’οίΛίΓ. I 
ΤΚ* Κ.ιπη Γοη*ί·ΐ· ο! ιΗοιιΐ 100 ηΓΠ·β.«*Γ;ί 

|·?μΙχ<Ι ίηΐο ρ4·(υι->Ε· 4ΐ»<1 Ιιθ4»ρ*—ι1»*γ** 1*ιη2 
|1> ,ιι! 31 >ΓΓ^> Ιι»ι»*Γ»4ΐ«> ;.Ι»«1 2Β 4ΓΓΜ«10*!€Γ ι-οίι». I 

Ι4ΙΜΚ1. 

Γΐ»·· ΐΗΐιΙ<1ιηί« >»« .»οη« »ΐ(*τ» II* »·*χ, **·'^ Μ1>««1, 
1*111, (ΪΝΙ«ΤΥ| Αο., II» 80Ο.» ΚΓ»1*Γ, «ΜΚ.ιΙ ΒΠΙΙΡΓ. 

V #γΙιοι*Ι *η.1 ιη«*ε(ιη^ Ιΐοα-κ* 4Γβ «ίΐΐΐιη οηχ Ηοη- | 
ΙγπΧγοΗ ■ 

Α1-<>. ιι»ο<1»ΓΓ ρί^«-ο οί 1»*»1 </ >»>ο«Ι *<0 ΟΓ 90 
*ΓΤ·. ΒχΙ» ΜΓΟΟ·1«·<Ι. Το 1» ·<»Μ ·π*4η»«*·1> ΟΓ ίο- 

’βιΙίΓΓ. Α μ·ι» οί ιΗβ ραιθ»>»·« ιβοβτ^ ταη ΓΓΐηαιη 

κι ιαχι ΙΧ-14Γ. Κικιοιη οο ΐΚχ ρι«·ιι·»·Γ· οί 
ΊΊΜΟΤΗΥ ΑΥΓ.ίΙ. 

ΐ4η 1. 1^9. 

Γαηη Γογ 8α1β. 
δΙΤϋΑΤΕΙ) ΟΙΚΤ ΙΒ.Ιτ Ιγ.ιιο Ι*»Μ4 ΙΜΙ. ι·β «Ικ· ου 

ΟοΜΒΙ) Κ*ιϋ<) 1* 4«1ΐιΐχ Ιο ΒίκΑίτΙΐΙ. ί<*1**·ϊ·| 
110 ηοπ*» οΓ κοοιΙ ΙιιηιΙ, μι· -5 ,οη· 0< 4°·** 
II.,ν, «·ίιΐι ρ1*··>:> ..Γ ,.4.ιαη.Λ*? «ο.Ι **οο<1 ι* *%*![ 
ν»ηΐΓΓ«1, Η»» ■ 8'*ο<* θΓΐ »»4Γ«Ιοί βΓαΙίβι! Γπιιί, »»*1 

|0.νΙ ΙμιΜιβ;· νΥιΙΙ »* >οΙιΙ Ιοβγ. 
!Μ»·ί <>«* βρρΙ»««Ι 1«γ **<>οη. *» ·!»«· ·Μΐ».:π6ίΓ ίη- 

ι«η·Ι> ΙτΒπηχ ΐο»*η. Α η™ εΚίΒΟβ ΙοΓ ·ι»7 ια 

ΒΙΙΒΙ οί λ χοοιΐ Ι4Γ1ΙΙ. 

Ιικ^υιΐΓ, Ιογ ιΗβ ρπ*«·ι»1, οί ΐί*« >«6·€ΐίΙιΤΓ οη 

ΐΐΐο ριειιιι»*·.. 
Ι'4Γί θί ΐΐΐχ 1>Ι>Γ<:1ΐ4·£ ΒΟΜγ ΙΙΜΙ) ΓΒ0Ι41Β 00 

ιηοηχαΐ'Γ, ιί ιΙηΪΓβϋ 
ΑΕΛΝ80Ν Μ ΜΆΚΚΕΝ 

Ρ*ιί·, Ι)*ί. !0, 1Η68. 

43 ΑογΘ8 οα Ρ»ρ18 Ηίΐΐ, νΐΐΐι 
Οοοά Βιιί1(1ίιι&8. 

ΒΚΙΝΠ > |»4γι οί ι!»ε ΓΙιοιι»*· Ο'ΙβγΙι Κ*γιβ,βιιιΙ 
ΒβΙΙ ιΙι»ι*ν·1 ίηΐο ΐΐΙΙβί^, ΒΟΓκΙΙϋΐΜί «ο«1 ρΒ>- 

[υΓ*κ«, αηιΙ * 8<»<η1 οπΊμιλΙ, μγιΙΙ 6« *οΙι1 ιΙ *ρ- 
ίΐΐΐβϋ ί*»Γ *οοη. Ιθ«|ϋΪΓΓ οί 

ς.Η. ΚΙΡΙ.ΕΥ, 
Νοτ. 27, 184»8. οη 51»*· μκαίκι. 

ΕΛΟΙΕ ΗΟΎΕΕ, 
Μβοΐι&ηίο Ρ&118, Μαΐηο, 

Ν. II. Ρΐ:\ΚΚΗ, ΡΓορΓίοΐ·Γ. 
Τ1ι«* ρπΜ·ηι ρεηρηΗοΓ Κ*νϊη| 

Ιχαμι! ΐΗι· Ιίη«? ΙΙοίβΙ Γογ α Ιβιια υ 

ιηΓ), μοιιΜ Γ<*<ρ«-ΐΐΓυΊγ ιπΓογπι ιΙ»« 
ρ<ιλ»!ιο Η» »· ηο* ΓΓ.» Ι> ΙογΗο·ϊι>«μ·. 
Το ΙΙ'.1»«*ΙΙ*·Γ·. ΙχΜΠίβΓ· ΟΓ |·*ΓΙΙ««, 

γ·»ι«κ|«ι ιι<^ Ιΐι«· ηίο* ΗΓΰοαιηο«1»Ιΐ<>ηι· 4ΐι<1 ιηιχ1*τ· 
ιιΐκ «·Κ.»ίβη·. «οοΜ μ» «γ·ιΗο ι (μγ οΙ οοβιγι»* 

«ΙΐοιιοΜ, ιηΐι» Ηο ,1 ·<κι·ι1« «ίιΠίΜΐΐ ·« ι»ν»·. 
Μ(ι>μπμ Ι·.»!1*, Τιη. 15, Ι**^· 

ΡιΛΙΐο ΝοΙϊοθ. 
'Πιγ ·ιι1*οπΓ>τγ αϊΙΙ ορ·« Ηΐ· 

ΙΙ.Μ.Μ· ·· 3 ΡΙΙΒΙίΚ’ ΙΙΟΓΗΚ, 
οη ΤυΚΜΜΥ ΝΕΧΤ, Ρ.οΗοιβ 

_1 'οιιγι <1ιψ, 8π<1 »ίΙΙ |ίτβ Ιιί* μ^Γ· 
•οιιηΙ ,ιΐίπιΐίοη ιο *Νΐ·ίιι<;·» οΙιργ ΐ|)«( ΐίαίΓ, ΡοΜίο 
ΙΜίΓοοαίβ ι*·υ*»«ΐΐπΙ. 

II ηΐΓΒΒΑΒΟ. 
Ρ*π·. Νη». 12, 1968, 

8. Λ. ΒΚΟΟΚ, 
ΜβηυΙααυΓβΓ αη«Ι ΠμΙ«γ ία 

8ΐονββ, ΗαηΙκατβ, 
(ώΦο 

ΕΓ^ΟΒ \νθ(ΙΚ οί «II Ι»ϊα<1· ρΓοηρίΙ^ αιΐ·αϋ· 
β<1 (ο. 

Βγυιιη’* Ροιίίΐ, II, 1869. 

ΝΟΤΙ€Ε· 
~~ 

ΠΓΚ Ηϊ»ε 50 Μ Κχίπι Νο 1 αη<1 Ν·. 2 
Τ ▼ Ρΐοο ΜιίηκΙββ, Γογ «αΐβ Ιον. 

ΚΟΝΥΕ. υκονεκ * ϋΟ. 
Β«ΐΗ·Ι( Π*τ, 15,1868. 

ΔγβΓ’8 8&Γ8£φ&ΓΪΗ&, 
ΜΦΜ ΡΐΜΐνν>34< ΤΗ* ΙΙΟΟΟ. 

ΤΒ« ινριιΐΛίκη» ΐΗί« *τ· 
ΓτΙΙ(*ηΙ ιιηΜκ·»»,*} βα)ον«, 
ίδ 4«ην·<1 ίπ»ηι ιίύ αιη·ρ, 
πη»!»>· «>Γ ιτΗΙιΙι λτ* ΙτυΙγ 
ηΐ»Ι νΐ'ΙΙ'Ίί». Ι·ΐν«1» ΓΛίι) 
«ίιρι‘4 οί ΰβίοΛιΙοιι· Ίι»· 
β»*«, ηγΗογ»* ϋΗ» »7·»1·-«11 
***ιη«*<1 βαΐυι«ΐν·1 *>ϋι 
ΟΟΓΠΐρ(1θΙ). Ιι ιν« Πμ η 

Ειιπιΐοΐ Λ»«1 ι ακ ιΐ 1>> ιΐ. 
'γοΛιΙιηο· η·Τν*Γϋ<>η* <ιηα 

<Β»ορΙογ·, \νΗί«*Η «βπ* η«· 

Ε\-»ΐΗ Iηί ΐΗβ βΓΓηίιι· 
« η>ηΐΑΐηΙιι»ΐΙοη ιιηΐ.1 

£κ»τ ιτμτ ρηίηΠιΠχ ·<ηι<ιΐη|τ, Ηανυ 1>»*«·ιι ΓαιΠ**11/ 
|·«1ΐ4<1 1β ·ϋ<·Η *Γ«ι» ΙΜΙΙΙΐΗβΓί ίη *Ιΐηο**ί ίΓΠ^ *βΟ· 

Ι)ι>η οί ϋκ> «ΌΐιηΐΓν, ΙΗαΙ 1|>« μοΒϋβ *«';.ΠχΊ/ 0«<Ί ΙΟ 

^ ιηίοπηβΊ οί *· *«·1«»ολ οι η μ**. 
βτΓοΛιΐοα* ρ<Ί*οιι η οηβ οί ·1»ο ιηο·( (ΙββΙηκΙίν· 

ΓΒβπιι*** οίοατ π»γ«*. ΟΛη, ΙΗΙ« υο««*«·η »η<! ηηίιΊΐ 
ΙτιίΑΐΗ οί Ιΐιβ θΓ|τ*ηί*π! ΗΜίβηηίΜ· ιί»« ΓοηΜίΐυΐιοη, 
»Ι1<1ί·τΚ**ΐΗβ »«*<*& ΟίβηίββΗΐίηΚΟΓ ίϊΙΟ»!<1ίι** ΗΜ·«, 
ιτϋΐιοαΐ χοϋιοκ · Μ*ηί«·1οη οί ιί» |ιΐτ<«Η ί. Α*ί»ιιι. 
II Μ?οιη* Ιο Ηρβ«Ι 1ηί<Η*ιίηη !Ππ»«ι<γΗοιιΙ ΐΗβΙλ»Ι)',·ι»«1 
ΙΙκΛ», οη ·οπ»β Λτογ»ΗΙο Οββ·*ίοι», ΓβρίΊΐΤ αβιηΊορ 
Ιηΐο οηβ ογ οΗμ*γ οί II» ΜίίΙβοο* ίοπιι*, β·ίίΗ*Γ **η υ.«» 

ΜΐΓίΛ<·β οτ ιιιηοηϊ ΙΗ<* νιΐβΐ*. Ιη ΐΗβ Ι·ΟβΓ, «*γ· 

εΐββ ηηιν Ηβ *υ<ι<Π*ηΙν €ΐ«*|»ο.-»ΐ4?»1 ίη Ιΐκ: Ιοη*τ· ■ γ 

Ιη*»ιί, ογ (υιηοηι ίοπιιβ*1 ίη ΙΗο Ητρρ, ογ ίι *»><>*· 

ΐΐο ρΓβ*βηΓ« Ογ βηιρϋοη* οπ ΐΗβ »*ιη,θΓ ίουί *ικβΓ· 
•Βοη» οη ·οηι«* ρηιΐ οί *Ιμτ ΙΙβη«*β ΙΗο θ'*»·»· 

ιοουιιί μ*γ οΓ η ΗοΙίΙι* οί (Ιιίκ Α#ιγ·λ/*λγ»//«» ί* *Ί- 
νίβ&ΙΊβ, βνοη «Ηβη ηο *τΙί\β βγηιρίυι»· οί <11 ·*.*ι*ο 

·ρρ«**Γ. Ρβηοαβ αγΗμΗ-Ί «ΙΐΠ Λβ ίυϋοΗίη* < οι*· 

ρΐαίηΐχ ^*»η<·ΓΛΐ!ν βικί ΙιηπιπΗβΙΟ ΓβΗβί, «Μ, *1 

ΙβηκΙΙι, ηιη, 1>γ πιβ ιι·« οί ΐΗιβ ΗΑΚΜΑΙ’ΑΙί I /.- 
ΙΑ: ΛΙ. 4>ιΟ·'»·μ’» Πιτ, Η·*»*- «γ Εη/·ίρΊηΐι 
Τ·η*τ. Η*ΙΙ «Λ*·»*··. Ηη»ΙΗ ΚίποιτοΓν·, 
βοη· £>γ·. Αογ* ΙΓβι·*, «η·Ι <>ΙΗ«·γ «ΓΚΙ»11<.η·« <»β 

ΐΙιΙΙιΙί ί<ΐΓΠ>* οί Αγτο/’μ/ο··* <Ιί*βΗ^ο. Αικο ίη Ιΐ·« 
ιγογ* ΓοητηΙβϋ ίοπυ», α* />γ*»ρ»ρ, 
Ηπ*γ1 να·, ΕιΛΙ·).·ρ, >’ΓΜτηΐ0ΐη, 
λη<1 ΙΐΗ* ΙΙΐίοΟβ ί 7γτπ>ΜΙ Αηο ΐΙοίΜΙ οί ΙΗ 0*0» II- 

|·Γ·η<1 ηβτνοι»* *γ·1τπι«. 
ΗψρΜίΙί* ·>τ 1’η*0τ%«1 *η<! 1ί/τ<·ΜΓ<ο/ /*!*·/» ««·* 

*γ*» πιγο«! 1>γ Μ, ΐΗοπίτΗ η 1* τι* Ιίιηο ΐ* πη|1ι1γγ<1 1 τ 

·<ι)>1ιιίη· ΙΙη·-·· ·>1»'·(ΐο*Ι«* πιαΙαιΙμ*· ί ν »η> ■••Ίκίηο. 
ΗοΙ Ιοη^ Γοηΐιηηβιΐ «·«' <*ί <Η1* ιη*·<ΐΜ·ίη«> ηιΙΙ «ιγ· 

11μ βοιηοίΛίηΑ. /ηί«»»τΑ<»Ίΐ »Γ Μ ΑΙΙ<*ι, I 
(7λτγ<ιϋοι·», «Πίΐ Τ^η·αI^ Ι>(λ*··$π, »η* οίμ· 

ιοοβΙγ *οοη ΓβΙίΓνβιί βη/1 ·ιίΙιιΐί..1«Ιγ αηκΐ Ην ι{λ 

ρηΓίί^ίηΐΓ «ιηΙ Ιηνί^'ίΓηΙιηΑ ·ίΤη·ΐ. ΜίηιιΙβ Ι»ίΓ··< 
Ηθη* ίοΓ »*β«Ή β!··*· ««· ί«ηιη<1 ιη οπγ Αίτηιιην·, *πμ- 
!>;*<-» 1 κγμιι. /ίΑηιΝΜΙέΐΜ ·ιι*1 «ίοτι 

Γ*υ*β»! 1>ν Λ<*ηιηιιι1»Μοιι* οί β*ίν*ηβο»ι* ιηΛίΙβΓ» 
ιη Ηιγ ΙιΙιημΙ, > »·1<1 αοίβΐϋτ 1*> «, ** *1"θ 
ί'νιη^ΜΟίΟ, Γ«γ;»<«ι1(/, /'οΜί/Ίίί'»* "Γ ΙηΙ?·»ιη- 
ΜηΟκΝί'ί 11»β #-4Γ«*Γ,βΟ<1./βΜ»«/ί1β*·. »Η«ΊΙ ΑΓΪ.-ΙΓ *Τ, 
·« ιΙη ν οΠ··η <1ο. ίη>ηι 11»« ϊηΙιΙιηίΓ ρ*>ίν.>η« Ιη ΐΗ«ι 
1>Ιο·μ|. Ήιι* ΑΑΗΑ4ΕΛ ΗΙΙ ί. 4 ί* * *γ·*»1 Γ'·- 

»Ιηη*Γ Λ>γ 11μ* ►Ιγ«*οκ1Η ·η*1 ι*Ιξ"Γ «ί ΙΙμ.* *) »1βη«. 
ΤΗο*** «Ηο ΛΠ? /.αη</Μί<ί «»<! /. <·Γΐ»··*» />τ*|κ,η- 
ι1π»Ι, ϋί^ρΐτ*·, ηο.ΐ ΙΓ'>»ι1<Ι«*Ί «ιΐΐι .»γγομ* Ίρ- 
//γγ/»<η*</>μ* ογ ί'Γβη, ογ ηην ί Ιΐι«* *1Γβ·*11,,ηι 
8) ττΐ|Ίηπιαϋ< οί %»ιϊΐ βη<1 ΙηιηιΗ ιΐ« 
Γβΐιβί *ιι<1 Γοηι1ηοιο{{ ιητχίοιοβ οί 11* Γν*1<^Γβΐινο 
ρο« ογ ϋ|·οα ΐπαΐ. 

ρκερλ ηεη η γ 

Ογ. Λ. €. ΑΤΕΙΙ Λ « Ο.. 1*«τ·ΙΙ. ■·<·., 

1*Γ«<Ι1<-οί «Ν.ί .Ιη.ι/γΗοι/ ί ΑονΟο. 

80Ι.Ρ ΒΥ ΑΙ.Ι. ΟΕϋΟΟΙ'ΤΑ ΓνΚΗ\Η)ΐΚΚΚ 

ΤΚε ΓιπαΧ (}ιιΐ*1ιηφ Καη*άν (οτ £ΑιΙάτ*η 
ΟοοΙαιμ ΝΟΜΟΚΡΗΙΝΚΟΚ ΙΌΙ>- 
ΟΝΟϋ9 ΡΚϋΟ; ί*αη' Ιο ΙΙηβιΙαίί ΐ/ι* 
ΒσΐΓ*1$; αΙΙ 1‘αΐη ; οοΓΓοόΐϋ Α<?ί*ϋ- 
|γ οΓ ΐΗ«ί 8(οηΐ3<·Η ; γπλ^ιϊλ γ/γΛ: λπ<1 ΐΓ'αΙί 
οΜΝΙιτη βΤΒΟΚο *η<1 ηελιτπυ; <ηΐΓ**Μ Ννίπ ΐ 

ΟοΙίο,Οπρίη^, Ιηβααιηι&Ιΐοη οΓ ΐΗο Βον- 

εΐ;», αη<1 λ1! ουηιρΙβΐηΐΜ &η*ΐη? Γγοπι Ιΐιο 
ββυοίέ οΓ ΤοοίΗϊο^. ί'αΐΐ (’υΓ ΜοίΑετ Ηαΐ' 

Ιεγ* (^ΐίΐτΐιηψ $ι/τνρ, αηιΐ ΙλΙ^' ηο οΐΐι* γ, 
&η<1 νοα απ? 

8οΙ*1 Βγ Ι)πΐ££ίβί8 αη*1 αΐΐ (1«?λ1·ί ί>» 
Μαΐΐπηο. 
Α. ΚΙΟΗΑΚΙ)^, Ν.'* Ι»η*ϊοη, Γοηη., 

αη19 1/ Αιτοηί Γογ ΐΗο 1 η ΐ I β ϊ ^ΙαΙο-. 

ΟοραΓίηοΓβΙπρ Οϋποΐαίιοη. 

Ί1|ΙΚ |,4Γΐη**Γ·Ιί Ι|> Ι|ΡΓ*Ι<»1«>Γ·* (-κί*ίίηξ οηΊ^^ 16*· 
Κηη ηΛίηα οΙ (1*41. ίι <·«»·»Ι»«>!· ι» 1ι*τ« 1>ν 

ι|ι*»οΙ*ρϋ, [<ι ι«Ιι* οίΓ·*· I Ιγο® ώ*1*. ΑίΙ »*ΙιΙ«·» 
πΜ'ΐΜ· μιι6 ιΗί Ιαί*· Ηπη *·ΙΙΙ*· ·»··<1λ 6* *·*θ. I.· 
Η γ 4 ι.. *Η·) «*ΐΗ οοαίίηα' «Η*· ψπ»· Ι.«ι»ιη*··« *( :»β 

,,Μ ·ι·ιιιί. ΟΕΟΚΟΕ I*. ΒΕ VI.. 
\νμ ιι. <ιυκϋο> 

Ν<>Γ**.ιν, Οίί. 201 6 1 ·*♦?*<. 

ΤΗ»· μιΙ*γ.πΙ*γ *»ιΙΙ οοηΐιηικ* ι6«* 6ο*ιηί»· 41 Ήγ 
ΟΙ,Ι) ΗΤΑ.Ν Π, 6·ι*ίηκ Γ«-**ηΐ 1> 4ιΙ«1*ϋ 1<» 

|ΙιΙ· ΙυΓ«1*·Γ »(ιμ.Λ .1 ΙθΓ*«· »!■·<>* *Ι»Ρί»Ι οΓ 

ΓεΙΙ & ΨΐηίβΓ \νοο1βη3, 
ΒΚΟΑϋΟΙΟΤΗδ, ΒΕΑνΕΗ5, &ο. &ε. 

ϊ* |>γγ(Η4Γ««Ι (Ο ιηαιιυΙ-ιι Κϋ γ 

ΟΥΕΚΓΟΙΊΝ, ΒΙ ΚΙΝΕΝν ΝΙΙΤ*. 
«•.ΗίΑΚΜΚΝΤΝ <>Γ Α!.Ι. ΙιΜΟΚΙΓΓΙΟΝ^,αι 
4· 1θ» 4 6/111·*· 4* Γ4Π Κ*! ριΙΙΓ ίΐ .ΙΜ-.Ι |Π ιΗ*· (*·*··*»«* 

3Τ ΑΙΙ ΟϋΙΙΗΊΐΙΐ ΙΐυΐΙΙΐΙ.ΙΓΐΐΙ*Γΐ] (Ι'4Μί»/Μΐ (» 

ϋι. ΟΚΟ. Ε. ΙΙΕΑί.. 
ΙΙοιοιτ, Οτ(. 21, I 

ΙΑΖΑΚϋ^ & Μ0ΚΒΙ3, 
ΡΓ&οΙΐοαΙ ΟρΙίοιαηβ αηά Οοιιΐωΐ*, 

ΗΛΚΤΙΓΟΚΙ), ΙΌ Μ Η. 

ΙΙανο Αρροίηΐβίΐ 
ΗΟΒΑΟΕ ΟΟΙ»Ε, 
Η'κΐιΗηιηΙα Γ, Νοτηηυ, >*€.. λβΛ 

ϋΓ. Η. Β. ΗΑΙιΕ, Όηΐ£*?ΐ8ί, 
βετηεΓα, μη:.. 

5ο1ο Α^οιιΙ» Γογ ΐ1ι«3 »ί»1β οΓ ϋιΐίΐΓ 

(,ΈΙ,ΕΒΚΑΤΚI > ΡΕΚΕΕΙΤΚI> 

ΗΡΕίΙΤΛ €Ε8, 
ίΥΗίο6 6*ν« 6ρ*ο «χίι* ηβΙν^Ιγ υ·«·<1 Ιη 16* Ν« Κη*· 
αη>1 Μ»ΐίβ, ιΙ>«· ρα·ι ί^ΙιΙ )'( αΓ«. »ο<1 Ιογ ·» ΙαΥα-Ία 11:· * 

Ο»· αη^ΓτίΗ-ηΐΙοηΜ ,λ4» ίΐηΐ4|(»·* ι>ν«·Γ ίη 
ΑΓίΙίΠΙΙΓν ιι·*·, (Ϊ1·* |)Γ«»*>| οί Ι»Μγ6 ΓιιΙΤ I» Κ·*!Ι 1η 

1»*·Ιγ <·4.α«ι»ϋ11» Ιϋιη ηιίη/ 6υ·ΐο«·«· Οαπο|Τ » Ι*»Ι· 
Ιγπγτ ιιι ΙΙ«Γ(Ι»Γ)1 οΓ η ?ι *Γ'· 

1,1. Τΐ»»ι ΓΓυπι Ο»*· ρ#Γί*Ό< ροη·ίηΐΓΐ1οη ο 1 Ιΐ»«* 
ΙΜΙ**··, Ιί»«*> 4»*1»140»] μη·ΜΤν. 1>>* ·!£()<. Γ*·Βι1ΡΓΐθίζ 
ΙΓ«ου< αΐ «6·η^· οη»··Λ ·»*γ)γ. 

ία Πι·1 Ιίιρν Λ>η.« γ » (>π!!1ιΐιιθ)Γ ηη·1 <1ι*(ιη<·(ιι> ·» 

>ί «ί·(*>α, »111ι «η ΐΑΐαουηΐ <>ί < α*«· λι» 1 ςοωίοΠ αο( 

ϋΙίΙΐΡΓίΟ ΓΒ}θ»Γ<Ι 6χ κρτίΙβΓ!·· *1·4Γ*·Γ#. 
3<1. Τ6»1 .1»** ιι»*ΐ*·Π*1 ΐΓ·>ηι ** ΙιιγΙι Ιΐι** !/»■·*« 4Γ· 

(Γυαιχΐ ί» ιηκοαΙΐΜ ίαΓ^Ι ·ν<«^ί·ίΐΓ ίοΓ"ρ!ίο ριΐΓΐιο·*· 
ιηιΐ ι· ριιπ-, >ι»; I κοιΐ 6π11ΐ4ΐη 4Β·1 αυΐ Ιιαΐ.1* (ο 
>^ρ»ιχ·· ·ίΓ»ΐΑ.·Ι**^1. 

4·Η. 11ι»ι ί»« ίη»ιη· » Ιη «ΚιρΗ Ιΐι^γ »γρ»*ι. ** ?:··ι»ι· γ 

(ο1«1. »Ι!»»*γ ι>Γ ·ιμΊ, Ι/ν οί ΙΙ»*· 1ίθΡ#ΐ */·»»1 ϊί>· *η^ 
1υΙ·6, 30*1 ιτ«ΛΓβηΐ. «·*1 ρ^Γί«^ί Ιο «·*γργχ Γ*·>.ρ«·π 

Τΐι*?χ »τ«: 16^ οηΐχ *μ« οΙ*€ΐ«» 16*1 ρΓ<··*·Γ»ρ ■* »«ΙΙ 
ι· ί6ο ·ΙχΗί. Αη«1 οτ*· β6*·ρ»Ι, 6#Γ»η«· ΙΙ»ο 

X·»», »Ι»*7· ΙιμΙΙβι ι«»οχ Ρ”· *Ι«6οαΙ <6»ιιγ*· 
>«Ιη* ομ:ι··ι·»γτ. 

.. .. 

«φθηνοί ι6«· ΚΙγ® «τΙΙΙ *1»ίί Νοητ»)·, μ( »6·* 
>Ιογρ οί «6ρΙγ Α*ροΙ, ι-νΡΓ) ΙΙ»γ· ρ ιοοηιΙι»,ίοΓ 16« ρυτ 
ιο«ροί ΙΙΙΙίηβίί»ο#ρ Ιμ\ Ιηκ <11β«τ*·ηΐ ·Ι|[ΙιΙ·.ι» ί»**η ηνγ 
ιρττΟίΊ··* ·οί«1 ϋχ ΐΙ»·*Ιγ Α*«·ι»1 άαήοΐ II)·; ΙηΙ<τν*| 
• 111 β.\Α·Ιι·ηίΐ< «1 ίτρ·* οί οΚ*Γ£ΐ Ιί ηοΐ ρΓΟ^τΙχ 
||1μ1. 

«4*ννκ ΚΗΙΊ.ΟΥ ΝΟ 1Έ0Ι.ΑΒΛ. 
Λι,γιΙ ί7 ΙνΑΜ. 1 τ. 

ΙΝδϋΒΑΝΟΕ ΒΑΤΕ5 ΗΕΟϋΟΕΟ. 
οχ— 

Γαηη ΡτορβΗρ. 
ΓΙΙΚ ηο<1«»ί»Ι^η··<1 Α(τ·*ηί ίοΠ>»ρ ΛίΤΝΑ,ΙΙΑΚΤ* 

ΓΟΚΟ, ·η«1 ΗΟΜΚ, Ν'. Υ·, ΚΙγ* Ιηβυπιηίβ 
;υυψ·οκ·. «τ·Π ιβι·ιιγ« ώηΐ-οΐιαβ Ε *γικ ΒιιίΚ11ι>(ΐ 
ια»1 ςυηίρηΐ» βΐ ιΐιο ο1«1 ι»ι* οΙ 

I ρβΓ Λ ίοΓ Γοιιγ Υβιτδ. 
ΤΤι*··** »Γβ ΙΙιγγ* Ιβγ^χ ΓοπιρχηΝ·» Ιο Ιΐι« Γη· 

(η) ΝίαΙι-». μιι·1 1*«ν<τ λΙκ»)ι ρ*Μ ].»»»«*» ριοιηρίΐ;, 
ιι>(111*ι·η·1οΓ«· ιίι»· 6«·ι Ιο Ιη·ιΐΓ? Ιο.' 

Λ11 Ιίο<1« οί ρΓορ^Γίγ 
ΙηβιΐΓθ<1 οη Βθ&βοηαϋΐο ΤθΓΐηβ. 

Λ 1.30 

[ΛϊΈ, 
ΑΟΟΙΟΕΝΤ. *η«1 

ΙιΐνΕ δΤΟΟΚ Ιηκυηιιοβ. 
**-«οΙΙοΙΙογ* ν·ηΐ€<1- 

Ρτθβΐ&ηά Ηονβ, Α^θηΙ, 
ΝΟΚννΑΥ, ΜΕ. 

^οΙ> Ρήη(ίη£ (Ιοηβ &1 (Μ* ϋίϋοβ 


