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<Γ|κ (Οιίικί) ^ϊίΐιιβααΐ, 
13 ΡΓΒΙΙΜΙΚΠ ΚΜΜίΥ ΚΚΙΜΥ ΜΟΗΜΧΟ ΒΤ 

*\ Κ. ΧΗΛΗ, 
ΕΡ1ΤΟΒ Λ Ν Γ» 1* Ην» I* ΚI ΪΤΟΚ. 

ΓΚΚΙί*:—Τ#οΓ>ο!ΐΒΓ*ροι·ν«·*Γ; Ο·* 1>ο11·γ»·4 

|Ίί*/ 0«Α(«,ίί ρ*ι*1 I» *4**»ί«. 

/»«</«> ο/* Λ*Ιν*ηΊί**·ημ. 
Ψυτ 1 ·»<4β»ίν. ;1 ΙικΑ οί »ρβ^ 1 $1.00 

Κ*.-(ι »ο!>»·μ·«·ι*ι »β*Α,. Λ 

ΚοΓ 1 »αα*Γν η<Μ. $*.ι··, 6 π»<*« #Γ. 1 )γ^ι»γ, 
Ρογ } ο»)·ιη· 1 ν··*τ. ♦'«*»I «»| *■*>. I οο». $66. 

ΝΓΜ.ΊΛ&. ΝνΤΚ Μ-ΰΐ^ΓΜΙιΙ· »*:4ΐΙ»ΟΙ**ί. 
Ρ*οπλτ* >’ι'ΤΚ·η-Οΐ!ΐ( γ« ο» βοιΙγτοΙ Κ ■>!»!«· ·μλ 

1*πΙ*γ» <»η ΙΙ ΙΚ μ*ί β^ω»·, 1-5° 
Γ,«*τ<1ί»η · ·*···* |·■*· 

Α»Ι·ηιοι»ίτ*ΐοΓ'* *α«1 Κ \«-€αΐ»Γ'* Χοΐϊβ*·. 1 ■·5~’ 

Α11 <»ιΙι«·Γ Χοΐκ-ρ», 1 \·» ρτΓ *<4ιι«*γυ*. Γογ ΙίΐΓν* 

||ΜΓ(Μα· 
ίΟΒ ΡΚΙΜΤ1Μ0. 9( «*·ο ·»«^ 

Μ 3- Μ ΐνπ.·οχ<1ί Α Γο. 1" ^ 
»■>! ΙΛ >*·»»« Ν* » Υ ·,31 »Μ Λ. Κ. ΛΙΙΜι 

ΟοαΠΜη'νΙ. 1»ο*Ιο««. *ηι *«ΙΙ.«*τί***1 *»ΓθΙ·. 

Ι.οταΙ /«γ ΤΗ* Ι>ηΗθΓταί. 

ΚΊκ» ·»τ *« η\νιρ* Λί 

^. 11 Ιλυ^οτ. ΑΙΙ*-»·5 Ν Β Η«ΛΒ»Η, 11τ»ι». 
341 »»εο» !’>>'■*·, \ηι1«·ν»·Γ. |»ϊ. ^«ι. 1:. ΗλγΙΗ>γΊ 
Κ » ·»··Γ. »γ.. Η. »Η I .!·»»»« Κ Ηι*1 '·«. 1.<»ν«·11. 
I*γ ϋϊ 1 ·« 1* Η«*αηι " Ι“*ο*. Μ· ί***· 

ΚΙΙ Η. 1«·*«». ΙνΓ>*«Γ»*β> Μ ·1>ν. 1ΐ Κη>»η 
V* Κ>1 4*.· -ί II Ι!Γ» I Ν ·Γ*»*) 
\1ν.οο ΤΗ Γη«· » .η*·*·* «*πη V ■·»’ Γ Ν *«Τ 
ΒοΙηΙτγΑ Κί€». »,ΐΝ&βΜ. Κ. ΙΙΜκαιι. I* Γ«· 

1 *»> ; | %, μ »Μ. Κ <ΐιππ»*Γ «I ΥΒ’χ'Μ.ϋΓ Κ ΚαιηΓ ϋ 
Κ 3Ι»1γΙ<*Υ, ΚΓΤ* ΐΗ«Γί. .ί <· ΚιΛ. I ρ«<Μ»- 
Ι>. II » Γνχ.ιΐ'ιΐ *κ» I II Μ. ΓΒιβΊ;· Γ. ^ '“*■» τ 

Α '·\- ΚίΜρρ. 1ΐ4·ο*«*Γ. .1·*. 'Ι ΗΑ.»«τ. ΒΓ*ί« Γίοηΐ. 
II. Ηίαιΐ'Κτ», >*«*Ι· ο. 

Τγ»Τ'ΊΜ»? \ί ’βΙ. Κ*’» 3. Η' Γΐκκι Κ. 

3ιι6<κ-ηΙ*’Γ· μβ ΙΗΙ. 1>ν **»*ιβΙ»^ !*»'· γοΙοιτΊ 
• Ιΐμ 3ΐια« 1*«··1 Ιο Λοιγ ρ*|* γ. 1Α· λτ»»*·ιιιιΙ .!»«·. ιη·1 
%)ι,,Μ * -1»:»^; ι > «<πυΙ *Η< ιη·** I*· οί ι4ι«· 
ηιτηι ϋί- < ο» »*·ιι-1 Ιο α» !*ν ι»λι1 ογ 1**«ν1 Ιο ΐ!ι«· 

β.^γ.-Ι χ«ρ«1- -Χ3*- I. ·♦**.** <·« «Η** *Ι«Γ> βΜ··«* 

ΙΗ« ρ*ρ* γ » ]· *»<! ίοΓ. Ιο 11»*1 ι!*ΐ«;. IV!*·· ι».»»*γ ι» 

·>·ηΙ.<·*Γ»· ·Ν<>α1«1 !*»■ Ιλ^' Ο I*»*·χΥΓη1ι»«· ΐ!»· *ϋρ,*η»1 ιΙ 
ΙΑ*· ιιι < *»ί»ν Μ η·ΐ «τηΙι«ο*1 »ι11ηα 1*»ο βι^Αι*, «ο 

• Αν·ιιΜ Ιη ·ρρπ-·*<1 οίΒ. 

$)οίΙπη ! 
τ * 

II I ΓΛ ΤΕ!> II ΟΙ \Η£8. 

υν Η \ν I ΟΜ.ΡΚ1.Ι-θ\ν 

ί ΛΗ Ιμμιμ»* νΐιηνίη τηοη Η»νο Ητ«*<1 
Αη* Η ιπικο·! Ιμηιμ». ΤΗη»' ***** ©Ρ*η ,*,ν“ΓΗ 

Τ1η· ΙΐλπιιΙν** ρΐιαηΐοη»· ιΛ ΙΙκ'ίΓ βη»ΒΊ»|ϋϋ<, 
\\ ϋΗ Γοα< ΙίΐΛ* η».\*ι η« !Η>πη«! «|Η»η *1»ο Λ«*οη*. 

\\ ο ιηονΊ Ιΐιοηι ®1 Ιίι* ιΚη'γ·'* »>'. ΟΙ» *?>'* άΙγ, 

Μ^ηιτ *1»ο ρ»*«ΜΓΡ* *Η<*ν ι*"™* *η'1 *π· 

Ιη»|ν»1ρ·1>1* »»|>γ*'*»<»·· ιη ΙΗ* »ϊγ. 

Λ ιοίγ οί *>αικ1ιιη£ ιικηιηι ίο *η«1 Γιο. 

ΤΙμπι λ η* αι>1 γο (ριο Ί.* «I ϋ)β ΙαΙΊο Ιΐιι«η Ιί»ο 1κ*ί*1 

Ιιι»ιΙο»1. ΙΐΗ' ι1Ι«η»ιη.ι1ο»1 Ιιαίΐ 
I* γπ>«>1<Μ «ίΐί» ΐηο<Γ«η*ϊτ* ?ί»ο*ί«, 

Λ» »0«η( λα Οια ρ»·ΙαΓ*"* <»α 11»* «*11. 

Τ>>· *1π»ι»ί<·τ -ιΐ ι*τ βι-ο·Μΐ* οι»ηη·>* »** 

Π»* ΙνίΓΗΙ' I ***, ΟΟΓ 1»ι'»Γΐ1κ' ΙΜΜΙΙΚΙ» I 1»*1ΑΙ ; 
II»· ι>«ι( ρ*Γτβίνο* »»*ιλι ί'. «Ιι Ιο «ιηΐο η»* 

ΛII *Κ»11»®- 1»οοη I* νΐ*ϊ!>1ο Λη>1 οΙολγ. 

** ο Ιι*νο η<> Ιΐ11α~«1οο·1«» ϊ«· 1» >Β*»ΜΓ ΙμιΊ*; 
ο«ηο· »η<1 οοοιρ»ι>1* οί ο»Ηιογ 

Κγ"ιμ ιγγ* ο * Γοίν Ή*ό ·!π*1»'1ι ΐ!»αη Ίη>(\ 1ιηη<1·*. 

Λβ*Ι 1η>Κ1 ϊ» πνΉιη.ιιη -Ιιΐΐ ΙΙιοίΓ οΙ Ι 0*1.110*. 

Τ1κ· -ψΐτί! »<<»·Μ »η»ιη»<1 ΙΙ*ί·* \τογ!«1 <*Γ »βη#β 

|Ίο»1« ! Ιο *« ®1»>.·*ι·1»οη·. ιη<1 ο» ογτλλ Η»>γ·· 

Η »η« ΐ!ιη·'ΐΗο*οοηη»»1> «ί·»** λιηΙ \.ιρ**π· <1«η*ο 

Λ » 1»γο*1Ι» οί πιοτί· οίΝοπ»! »;γ. 

0*11 ΙΐΟΐ* Ιίϊ*- 1»Γ* Ιθ|4 «ΐΐΐΐ *φ»ΐ|>©*(*β 
Β) ο|*|Η»*ίΙ· »ΙΙτηΛ***η* **»«1 ϋο·*ΐΓ*«·; 

Πιο Ίπιιητίο οί ΙΗ* »«-*.*»«1 0»»1 οι.}»·»*, 
\η·! »!*«· η»οΓο ηοΜ* ίη*ΐ:η*Ί ΙΗλΙ «*|*ίΓθ*. 

Τ1ο*ο ρ*>««ΐΓΐ·*Ιι-»η* :Κί* ρ· γ|μ·»(*β! »*γ 

ΟΙ *ΑΠΐ»1ν «»η*» ΑΛ-1 »*μΐΓΛΐί<*»»·· Ιή*!*, 
Ιοιηο* Γη·ηι ΙΐΝ ϊιιβαοην* οΓ λ:ι ιιυ-ονη ?Ίλγ, 

\η αβιΙί»·ιοοΓϊ(1 |<1.ιη··1 ίι» οιιγ *!·>'· 

ν»κ1 *λ ι1<«· π»·Η*η Γπ»ηι *ι>ιηο «ΙαγΑ ί»1* οί *1«*ο<Ι 
•Π,ΓΟ»· ο*·»·Γ »*»♦· *ΤΛ λ Λ'·.ι«ΙηίΤ 'ΐΓ*·!».*** «'ί 11(^*1. 

Λοπ**· ν!ΜΜ· Ιη*πιΙ»1ίηί |4*ηί· <»κγ Λαοίο* γγοπ<1 

1ι»1ι» 11»ο Λ·αίΐΜ οί ια} .Ίογ* λ*» 1 ηι^1»1 
>ο ίη·αι ΙΛο «ογΜ ο! κρίτίΐ* ΐΙ»οιχ> »1*<Μ οιο1ί 

Λ ϋπ*1ί»Ό·>Γ ΙίίτΜ, βοβη*€Ι:η$Γ ίι « Ιϊι Ιΐ**·*. 

Ο*»·* μ Ηο«* η η «Το»Λ >·>ο. Ι!> *« ·*^τα>·* λ»<1 Ιητ»·1··. I 

ΧΛ λμ.Κτ αΓ ΟιοηΠιΙ' »Β··νο II»* 1»γΑ ηΤ»;:®*. 

Μ »* ΟΙΑ) ΗΌΜ.!Λ ΛΧΙ> /. 

\\ ο ί’.ΛΠ· ογ>>«*«ιΙ Ιί»* Ιμ-ηΙιΓο ο'< γ Ιΐ»ι· !ΐ»:<111ο *·ί Ιΐί*. 
Μ» «Ί Ι μ :·α«ΐϋ αθ«1 1. 

Τ®Α:ι»ί >.Κλγο Ιη Ιΐί* Γ»1ιιι »ι»Ί ΙΗ«* Ίϊ ίίο, 
ΧΑ'ιΙί» II»·· ΤηιτοΙοτ· ρ»·*~ιη^ »·' 

Ατι»1 ιώ ιιχΊ. αη 4>»*γ ρ»ΐΗ»ν*ν ιΐ». -1».··1ν·ν» * «ιτο ή/» 

Τ»ι··γ»'«· λ 1ΐ£ΐ»1 ιη 11η »*ο.*1<-ιμ >1»». 

>αιη* 1<»β«·ο» ηιηΙ 0Γ>·*»ο». οί ο.ν»ΐΓ*«, «ί''Ό ΙικΙ. 

Μ\ οίνΐ " ·τηιη »η·| 1 

ΒιιΙ, Η*·"* ρ*υ »* < ηο» *τ Γπηη<1 Ι’γμ* 1»» Ι»ο *Λ>1, ; 
Λ»>1 » τ*γ» ^όιΙ τν-*Λ<>η « Ιί*. 

\ν* ηοη· Ιίι-' »« (η*»··. »η·1 «ο »»* η·ιΓί *ο ηι*4 

Λ* I» »1 'Ρ 11» "VI!· I 1 οη 

(>η ι»ιιτ β·».ιηκ©»1»1ο γο*»·1 λ «<■ ιΐΓθϊν** Ι η! ·ηρ, 

Μ> νΜ »<·ιη.<ιη &η<! Τ, 

ΤΙ»« Αιη<Ην οοηιι·»ηι«'η« «ν »ο» Ιη *Ι» ΐ!ιη*'ΐί 

Μ»·1« ον*Γ 1ι»«> ΙιΙ·» ·ι »·-* ·ι» Λ.» 
Λη.1 Ιί»οτοΓ<>Γ* 11»* Γ* « 1»ι η..ι*.·.η<·»1 η* »»γ»>ι»^ 

Ή*ηοΙτ ο··■*»!* χ '■ *·Η 

ΤΙ»ο »*»Α **»·! Λ* «ο»ιλ «· *\· Ιγ\· η I < !ο ογ 

Μν οΜ >. «η»4{ΐ μη) I. 

Γοτ ** β*οΙ» οί η· ϋ»·**Ι Ιΐν»1 οιιγ »1»4χ ν*Ιιι1ο 1»οι·· 

\\ μ ι»· ι|ο »» «τβ*«11κ· ιΙ>·*Η· !»>. 
Ιη Ι’ηο 1»ορο 1» ο\Ι»' : α Ιαίιη « 1*αγ 

χνΐιοη ΙΗ«· Γ*ο1ι »ηίηιτ <!·■»* ι« «*γΙ» 
— (.1 ·1»η 11;·-ιΐί»Ιιηΐη ιη Ιΐ4Γ|*οτ'· ΜίΟΐΙ»· 

^ίΐίίΐ ^ίονη. 
ίυι**:ττΕ. 

1» \ν:ν^ α χΓινίηο Μαν κι π»ϊη^ «1»Λι I 

ί·1 οαί Ιο \\:ΐ1κ Ιο ΝαιηηκτίΐοΜ, ;ο»Ί I 

ίνΐι ιιιοτν ΙιυροΓαΙ οΐ >ιη■(·(■'.' ίΐκιΐι I 1ια·1 

βνιτ ίΐοηο 1>ιΤοΓν*. I Κ·ιΊ *1··ΐι·πιιίικ·«1 ίΚαΙ 

<1αν »1ίοπΜ ι1%.·νί*Ι«3 η.„ν ΐαίο. Λ11 ύίΓοιι^Ιι 
»1ιο ννΐηΐοΓ λιηΙ ίΐιν »:ιι1ν *ρπ»5 I Ιια<! 

Ιονβιΐ 1*>ι*οΙΙο, αηιΐ α ΗΐϋκΙινΛ ΐϊπ»ο> 1 Ιιιηΐ 

1οιι£«η1 αηΛ νοαηηχΐ Ιο ίο 11 Ιι«ΐ' >*>, αιΐνΐ Ιο 

χ»κ 1κ*Γ Ιο 1>ο ιην \\ ϋο. αη*1 οαοΙι ΐΐιηο 

>οϋκ·ϋίΐη^—1 ν«·ι:Μ 1ιηΓ*.ϋ\ ϋ»ν 

βίταοίι ιιιο >ΐ1ουί. 
51ιο ΙϊΙίο<! πιο, I Ιη* \ν ; 1>ηί *1ΐι1 >Ηο Ιονο 

ΐϋ< / ΝΊϋοΐΙιΐιι^ ΐηΙκγο\ο>μοιικλΙ Ιο 1οη<! 

ιιιο Ιο 1»ο}*ο »Ιιο ιϋ«1. •'ϋοΐι ονοβ ΐΐιον 

ΝνοΓΟ, Ιον ίΐ»^τ 011*1 ΐΑ’ΠΐΙοΓ ηιηΐ >1ι V \\ Ιΐοη 
I Ιοοίιο*! ϊηίο ιϊκΊγ >*·ί\ ι!ο|»ϋι.', α!1 Ιΐιο ί 

ιαο.Ί ιΐοϋ^ΐιΐίαΐ *Ιο>οπριΐ<*η'οΓ ονο* I Η;ι»Ι 

ο\< γ Γοα*1 υ»ο<1 Ιο οοιιιο ΗοΓυ»ί ιιι<·, “Ιο- 

υοΓΐ^.'· ιΐο ΓαΐιιοαΓ,’ *ί1ο» ΙΊαοΙ-' »1ου\ 

οοίηιιιο Ιο νοιιχ Γ »Ικ>νο ηΐΐ, * α1*.1οη>η\> 
Ιι ΟιΙοΓ ΓοΐΓ»ΐη, 

>ν» ιιΐί'ΐ *ν«» « οη.· «ν»τ ΛΚ·η, 

\\Ηοη «Ηο 1οοΙ;»μϊ :ιί ηιο χνΐιΗ ΐΗο>ίο ογο$. 

ΐΗοη ΐί ν^πηηΙ Ιο ηιο 1 ηιΐ»τ1ιί “ΙοΙΙ 1««*γ :ι11 
ίΗ ιί \ν*5 ίη ηιν 1ιοηΠ.μ ιιη<1 Ι ιΚ<· Η.τ ί<. 

πιΐηο υηί·»ΓΗκΜοη. ΒαΙΐΗο ηοχί ηιοηιοηί, 

»» ΐί <Ηο ρι« *ίο*ί! λιιΊ Ιιαίί ίβαηκΐ ηη 

(Ιηηι^Ηι. >Ηο Ιατηο«Ι :ιχ\ αν >1} 1ν. ηη«1 )»ογ 

ηνιηηοΓ αΐΐοπ**!. αη<1 πιν ΗοηΓί ί-ΗπιηΙ; 

Βαοίε ΐη Γοατ αηι! >οπ*ο\ν. 

ΙΙιιί αί 1α>! 1 ίοΐι I οουΜ βηιΐιΐΓβ Ιΐιϊ- 

κίτροι*® ηο Ιοπιγογ. 1 ηηι<Γ Ιχηοατ ΐΗο 
ΐΜΛ«*ί ογ ίΗο ογογΛ. Ιί '-Ηρ \ν«το ίο Ηο τηΐηο, 
>αοΗ η Ηοηιο λπ·! ί«ηοΗ :ι Πίβ I Ι»ϋ«! 

ρίαιιαοιί. »η»1 Ηορο«1 αιηΐ ιΐιναιηΐ υΓ θτογ 

ίΐΐηοο 1 ΓιγΛ ^η»'ν ΚοΓ.^ΗοαΙΉπ* ])ΓΟ}>λγο(1 ; 

ϊΐ >Ηο \ν**Γ«· ι»«>ΐ Γογ ηιο, ιΗοη 1 -ΉοηΜ Ιοανο 

Κη^ΐαηιΐ, »η*1 ΗγοηΙι ηναν Ιιοπι ίΐκιΐ ηη«! 

η!1 οιΙιογ ΗοηκΜίο'*. ηη«Ι Ιγτ ίο Ιχ*λγϊΙ 1ΐ^« 

& η ίλη Ηοηη-ΜτΗβΓβ αν αν ίϊοΐη αΐΐ ΐΗηΐ 

βΐιουΐι! ηηηκιη ηιο. 

Κυι ιΐιαΐ Α1 αν^Ιαν, Ι*ιλπο«1ιΥ>πΗ *ιη<1 

ηλΙΙιο«Ι λΙοπεγ ΗπΊίΙν ιΙιγοπ^Η ΐΗβ ηρ αη«! 

<1<ι\\η1αηο§ οί Ιΐιο Ιονοίν 11®ΓΐίοπΙι»1ιΐπ· 
ουαηιν—ηο\ν. {ινι( ΐη 1»οΙ\νο»*η 1<αι:1ν> 
Ιιΐ11ν<1 χνίΐΐι ίθΓη>, υνοΓΓΜΒ ΐιΐι ϋιο 

οχ^αιχίί»* βιηα1Ι4οανοΗΐ ίνν, οπ>ννη«·<1 «ϊΐΐι 
Ιανΐ^Ιι Μην; ηοχν, βηιβΓ?ίίπ^Γ ηροη 8χνββρ> 
οϊ Ιιΐΐΐ αη«ί <1ΐρ< οΓ ναϋον, ογο^^ιπ^ οοίη- 

πιοηβ Μαζο χνΐτΗ £<>η><\ ίπινιτ^ΐη^ νοοϋ- 
Ιαηι! ρχΐΗ> « Ηογο Η1η· ΙμΟΚ ^ρΓ«·:»ί1 ιΗοϊγ 

ηΙιοοΙ« οΓ χζυπ*. ·ιη«ϊ 1ΐηιτ»·πηΐ5 ])π:ηη*«β> 
πΐατη χί ηιοί^ν ΗλπΗ-. Ηοανοη! Ηο\ν I »·ο- 

πιοοιΗογ ΐΐ »11! ΤΗαΐ Μαν-ύαν Ιιορο ^*·οιη*Ηΐ 

ν* «ίτοη^. ηηΗ ίαΐΐ οΓ «ρηημ: ηηίΐ ΗΓο 

αη<! 'ί^Γ. Λίί πιν οχνη ΙΐιηΗ'. I •'ΗπχΙβ οη, 

(1ι1αΙιϊη«Γ οί Ιΐιο ονο« ιΗ:ιί χν«*πΜ Ιοο^ ηρ 
ιΗοϊγ ><>Π \νο1ο<»ηιο ίο ηιΐηο, αηιΐ οί ίΐιο 

ννηπη Ιΐΐιΐο Ιιαηοΐ ΐΗηί I χνοπ1<1 οΐαδρ, αηιΐ 

Ρ«*γΗ»Ρ^ ίΐιοη οΐαίπι λ? ηιΐηο, ηιν νοη· 

οα·η. μ ΚΠο Ιϋ'ο 3Ηοη1(1 ΙαΛ. Ιί ^οοπιοιΐ 

ίο πιο ίΗαί *αο1ι ίοβ1ίη^5 οοηΜ ηοί Ηηί 

1)0 ρΓορΙίοίκ*. 
•·Ιί I βηιΐ Ηιτ ΐη Λβ ̂ απΙοηΓ I Λοα^ΐιΐ 

“I νχ 5111οο4 υροη ΐΐ α-> α ^οοιΐ υηιοη. 1 

χνΐΐΐ ηοί Ιοί ίΐιο ΐΐηιο £ο 1>ν, 1>ηΙ "ΊΠ βοίζο 

ιΐιο ορροΓίυηΐΐν αηιΐ βροαίι ίο !ιογ αΐ οη<*€. 

1 5**ι Ιο ΐΗο οοΐΐα^»* οροηο*-! ίΐιο 

^αηΐοη 5ηίο. Λ> I Νίορροιΐ ΐη-ΐ«1ο I 8»'ν 

ίιοΓ, α Πϊΐΐο χχαν (Ιοηπ ίΗο ρπίΗ, ΐη Ηογ 

ιΐαίηΐν πιοηΓηι^ 50"ΐι απ*1 ΗιόοιΙ 5ίΙΓ^'·'η 

Ιιη.;, ίΐΐΐϊη^τ Ιΐιο 1*Α»Ινο( Ιΐυα Ιιιιη£ οη Η**ι 
ίίπη »ΐΐ1ι ΙΙοννοΓΛ, αιμΙ βοΛΙν ϋΐηρΐηρ « 

1ΐΟΓ*βΙί. 1 β1θρρθ*1 οη ϋ)ο ΙϋννΊΐ. I « ίΐΐΐΐ* 

ρ<1 ίο (η»πιο ηροη !μ*γ ιιιίΜν&Γβΐ, λπιΙ ίοΐ 

ϋ»ο οβν*οΙ οίηιν *αι1<1οη ηρροΛπιηιΐ'.ΐνΙικΙι 
I οοηΐιΐ ηο( ΐί ιΗν &οΐιη<1 υϊ ιην ΓοοΙ οη ΐΗί 

φτηνοί νΗοιιΚΙ Ιμ Ιγλυ ιιι>* ίψριναοί); Ιίπιβ 1 

£θ( ο Ιοβο Ιο Ιιογ ΙϊοΓογο >1»ο ΙιηοΜΓ I ντ Μ 

ηο*ι. >1ι« ΛΑΐΊβυΙ νίοΐοηΐΐν, μμΙ ϋ»« 
ροΙογ πηΛιο·! ίο Ηογ οΙκόΙ;. ΤΗο *1ΐ£ΐιΐ4*:>1 
Ιΐιϊη^ \νοη1«1 1>πηο ίΐ—1 Ιιαυο *ο**η Ικΐ 
Ιΐα»1) πΐ (Ιιο βικΜοη η»ΐη£ ι»ί α 1»ΐηΙ Λοηι 
ιΐκ* ϋικΊϋοΙ. Πιο ηοχΐ ηιοιηοηΐ $1ιο *<η»1ο)1 
αηιΐ ΙιοΙίΙ οιιΐ Ηογ ΙιαικΙ. "ΟΙ) ί* ΐΐ >'οα 
Υοα βίΑΓίΙοιΙ πιο. 1 1)α«1 ηο ϊιΙολ «ιη\ Ικκΐ) 
\\ η£ ΙΙβΗΓ,'* Λΐΐΐΐ (1)0 βΗ'ΟΟί ΟΥΟ* " ΟΓΐ 

γηι>ο«1 (<» ηιίηο Ιηη>1ΐη£ΐ}·. ,*\ΥοηΊ του 

οοηιο ΐη?*’ 
“ΝοΙ ΐίΐ ηιην >(ηγ οιιΐ—ηηΐοβί νοιι απ 

Μΐο«1?"' 
“Οΐι ηο, I *ηι ηονοΓ ΐΐηχΐ οΓ 1>βίη£ ίη 

(1ι*· ριπίοη. ί>ο νοιΓΙΙ Ιιοίρ πιο Ιο ρ»ιΙηΊ 
ιην ΐΙοΗοιβ. Νοο, γοα ο;ιη γοαοΙι ηρ (·' 

ι1)<»>«· »ρηιγϋ οΓ ΙιοηοΥΜίοΙίΙο; £·( βοιηο οι 

ΐΐιι' Ιη^ι. (1ιο πϋ·ίο*1. Γογ ιηο." 

“ΛΗ Ιιονν ιΐοΐκ ΐοηβΐ’* >1)0 κιΐιΐ, ΐηΐηιϋη*] 
ϋιο Γιά^ταοοο \νίιΙ) ι1*·«·ρ οο*1))ΐίο ΐϋ.'φϊΐΈ· 
ΐΐοη, :»η«1 βΐιο 1>οΜ ιιρ Ιο ΐηο ΐΐιο Μο.ν*)η 

ϋπα Ιια^,ΐιίβΙ Ιοηο1κ*«Ι Ηογ Γ»οβ. I 1νΐ>Μ?« 

ΐΐι*· Ηο»ογ; 1 ΐ4.*«*Κ ϋιο Ιιηιηΐ (Ιι.ίΙ ΙιοΚ! ϊΐ 
1 ΐο1<1 1)ογ ι»1Ι 1 Ιι.ηΐ Ιο 1**11 ϊ'ΐιο βίοοιΐ 

Ίϋΐ. Ικτ Ιΐ\·ΑίΙ Ιη·μ( *ο (1ια( ϋιο 1>ηΐ 1ιϊ«1 1)»ί 
Γη·ο Γη»ιη ιιιο, λικΙ I Ιιηο'ν ηοΐ ίη ηΊιαΙ 

■.ρΐι ΐΐ Ίη.· 1ϊ>Ιοιπη1 (ϋΐ ί» μ#1ι (ΙιαΙ μαη Ιιηΐΐ 
:4 *υΙ> οΙΐΟΟ^ΟνΙ ))))*. 

>1)ο Κη>1οκΙ αρ Λ ΐΐΐ)» Γηοο ρο ΓιιΙΙοΓραιη, 
οΓ ρΐΐν. οΓ ρ< ι*|»1ολϊ(ν. οί ιίορηχίίΐϋη^ α|» 

ροΛί, ΐΐκιΐ ΐ1χ>ιΐ£ΐ) (1)0 Ιίορο ΐη )))>’ Ι)ο;οΐ 

·*:ιη^ ι1ο\νυ, I ΛΐιηοίΙ ίοΐΐ ιηοπ' ίοΓ (Ιΐι 

Μ'ττο\ν ΐη Ιητ Γαοο Ιΐιαη Γοι* (ΙιαΙ οΓ ιη\ 

»\Ν η ΜΗΐΙ. 
“Κογιπυο ιιι·*," βΐιο ηαιΟ. 1 ιΐΐιΐ ηο| 

^ηο\ν ιΐΐϋΐ ν<»υ -ιΗ«1 Υ«>π ολγ»μ! 1<»γ ηη 

ιΐ α \ναν. 1 Ιιχνο 1η*οπ οιι^:ι^ο·1 (1)ο>« 

ΐΛθ\ο:νη). ΙΙβ ί> ϋ) ΙηνΙί.Λ, αικί οοιηΐη^ 
Ιμ*.\ ίη Ληοιί'Ι. ΟΙι. νοιι ιΐοΐι’ΐ (ΙιΐηΙν I 

[ι;\\ ο 1»νν·η <λμ|0«'ΐΐΐ>1)—(ΙιαΙ 1 Κΐ' ο 1>οογ 

ίνΐΐον)ίπ^Ι) ΙοαυΗη·; νου οη (ο (1)ΐ—*Κ 

\υη?” 1η 1)**ι· ο.ιπΐο>Ιηο>* >1ιο Ιαίιΐ Ιιοι 

ΙκιιπΙ οη ιηίηο, ηιηΐ ΙΐΠοιΙ Ικ·Γ ί>*<*ο ''»(!) 

ΐιοηΐϋ1οη.ή ιηοπίΐί, ιιιηΐ ο\» 1»πιηΓιι1 ο! 

!Γ I 1ι:\«1 «Γκ ιΐ Γ*»γίΐ, I ιηυΊ 1ι:ινο >ιι:ιΙ<·1»<*< 

Ιΐκ· οοιι*ο1*ΐΐοη ΐΐ&ο ΐϋοηκηΐ οίΓ·τοιΙ—ΐ!η 
Ι.ι-ί, ιΙη* οηΐν οηο. 1 »1γ«*\υ Ι;«·γ υη η») 
ΙκαΠ, ΙιοΜΐαρ Ιιοτ ι·Ιο>ι:; αΐ»»1 I Ιίι* 

ι^ιιϊ\ · πηρ οΓ 0κ· «ΐι1ι I«·:»ι\ κι>.ν·». 

λΥΙιοη I ίΧί1ϋα<υ*1 1»ιΓ. >1κ· 1«Γη··ιΙ Η»·ι 

ίο η»ο, !ή<1 1κ·γ Γ:χ«· ίη ίατ Ιιλιιι!». »ηιί 
>ο)*Ιη ν1 ήΐΐ Ιιιτ ίΠιιιΐι* 

••ΙοϊμΟΙυ. Ι.οί«η·11«\ ίοΓρίνο πιο! I 

ιυυΜ ηοΐ Κι:1|» ϊΐ’" 1 ί’.νι-αΓ 1 νοαΜ ηοΐ 

Ιι<· 11» ίΐ, Ι>.*!Μ ΙΝ 
'" 

^ίι*' >!ί«κΛ Ηντ 1η*:ι*1. 
•·Ι^ίΜ·αι·. ΐΐήηΐν 1κ>\ν I Ιον*· >οι»; ΙπϊιιΙν 

\\ !»;ιΙ I 1ιη·1 ίιι Ιίηο\νΐηρ «11 Ιΐιο 1ι«·|>ο I Ιιλ* 
ι»Γ % ! ί* ροη**—ροιιο ίοΓονιτ! 1,οίΜ·ιΐο. 1 

ιπι η\νίΐν. \ν1ιγη· Ιι·;ιη ηι·ν»τ »·ΓΓ« η«ί 
\. ·η ::κ>«ο. ΊΊιΐηΙ ΐΐιηΐ \ν1±.ιΙ I 1ι:ιν«· ι|οη« 
\\.ι- «Ιοικ* ίη ρηΛίιιρ \\ ϊΐ!» νοη Γογ ΐ1»ο Ια.Ί 

ΐπη* —λ !α.Ί Γ:ιγ«*υυυ11, Ι.οίΜ ΐκ·. 

Μι*· Ιπ»·ι1 ι*· η|>υγ»Κ, 1»υΙ μ»1» ιη»ιΚ· 1η·ι 

ίη.ιΠΐι ΐιΙ.ιΙο; ΜίΙΙ I Ιϋΐ«%ν >1>·* η:υ> ΙΐΠιτΙν 

[·«·I·Γ« »Λ«·Ηΐηρ πιο. 

I Κηο\ν I Ηλνο ηοπρίιΐ ΙοοχροιΊ 
Γ.·γο’ι\(·ιι«·". I \νΐ11 ρο. I Λ’οη’Ι ι1ί>1η>> 
νοη ίαηΐκτ. ΗηΙ νν*· 1ι»νο :κΙ Κλ-Ί Ιχίι: 

Γη !:*)'. *1υηγ, ίΐηιΐ νυιι ναηηυΐ Ιΐιπιΐί οΙ 

[1ι:ιϊ, ίΐικ! Ιοί πιο £ο Γογουογ, ηΐιΐιυυΐ οικ 

ινοη.1.** 
ΜίΠ $1»ο λυα* Μΐϋπ(. I Πΐίηρ ιιρ ιην 

ιΠΠ5, :ι> Λ ιιι:ιιι ιΐυι··* \ν!»ο 1»λ* Ιο^Ι :ι!1; 

ιη>! ηιΐίι :ι ρτ<’:ιΙ ρη>.ιΐι I Ιηηιπΐ Ιο Ιολκ 
!»»·!*. I ίΐοαηΙΙιοΓ τηονο, I ΙκαηΙ Ιι«τ »1· 

ηιρί ίο *{κ*:ύί, «η»! I Ιοοίοηΐ 1>»«*1ί. ΙΙ«·ι 

Γαι \νχ- >ΐΠ1 ΛΜ'ί1ΐ'ΐ1ν >ΐΠ1 οο\*·γ·η1 «ίιΐι 

,»ιι< ΙκιηΊ. ΙίιιΙ Ιίη· οΐίκτ Ιη·1ι1 ουί 1< 

!!!<*. ιη>1 'ί|*πη^ίη^ϋα*.·1». I Ιυο^ΐίΓονοινηΐΙν, 
ιη»1 Ιμ*πΙ ηιν 1ΐ|» «ι*οη ΐι. 

*·(.ίι.><1 ΓοΓΟΥβΓ 501!, Ι/ΟΙΛΟΙΙΟ, Ιΐιι 

ρ>η«' αηί οηΐν γνοιηαη ίη ΙΠ> ο:ιΠΐι Γυι 

Γη* Τ’ 
• Λη<1 (ιο ί Μ<*« νοη. ηη«1 οοίηΓοιΙ νοιι,' 

4η· *αΚ1. I \υϊ<!ι ί οοιιΐίΐ 1ι:ι\*· Ικ.Η*η η 

Ι·«·11< γ Γηοη<1 Ιο νοη—I ηκ*&ηΙ Ιο 1χ·. 

Λ!\ν·η' 1»ο1ί(*ν«* ϊΗλΙ." 
..ι ,. :η ι .ι,ι ·’ 

ΛηιΙ '·· !,οί<©ΐΐο :ιη<1 ϊ }ηι1· <1. ΤΙιι* Μ:ι\ 
ηι**πν!η<Γ"'3> «ΙαΛοηριΙα.-1 ρα$*οι1 ιΗγ«>π^1ι 
[Η <χ:ιπ!<·η £ηΙ© ιιριϊη. I Ιππη»! ηιν 

I !\ π © '.ν »..♦ ΛνΙιίΐΙΐΡΓ—:ινν:ιν, α\ν»ν, \ν 11«* π 

ιιο <»!η* νυΐίΐιΐ >©ο ιηο. Ιΐκιΐ Ιΐιουη1\ 
\νΐΊι ογ ίη<ΐΐηι·1 I Ικιιΐ. 

I Λν;ιΠνΐ*«1 ιηίΐο.', $(.*©1;ίη£ η*>1. λιηΙ Γιη<! 

ίη? ηιΐηο. Αΐ 1:ι-Ί I δίορρριΐ ηΐ :ι £;ιΙ©, 
ηη«1 Ιβηηθίΐ την :\πη^ οη ΐί, αη<1 1<>ο1ί«·(] 
ΜίιιΛΙν ον©Γ Ιΐκ* \μΜο ]αη«!8©αρ€ χρπ ηΊ 
ΙκΤογο πιο. 

Λ< I ^λ7λ*ιΙ :ι ιΐιιΐΐ ιιι:πιΙ>ηο88 Γ©1! οη ηιν 

«ίοττοντ, αη<1 ηιν ροΓοορΙίυηβ οΓ οιιίνναπ! 

[>1>]οΓΐ8 δίοννίν η*ηιπι»·(1. 
1 ναΐοΗοί! 5οιιι© οΗίΜι*βη ριΐΐιιτ'πιη 

[)1ο>5οτη§ οΓ ίΗ© Μαν, αη<1 Ιΐιου^ΐιΐ ννΐιηί :ι 

μΐΓν ίι ΐΛ’Λί» ΐΗο}· χΗοιιΜ ΙοαΓ Ιδβ Ικηι^ΐυ 
ιίοινη 50, λγηΙ άβ»Ιτον 50 πηιοΗ Ιο βοοιίΓί 

>ο Ιίΐΐΐβ. I \\'8ΐο1ΐο<! :ι <Ιρλ1ι1ι\· ο:ιΙ οη*ορ- 
ίηιτ ΙΗγοιι^Ιι ΐ!ιο Ιοη^ ηηιΐυΐηϋοηδ οί Ιΐιι 

γ»τλ3<, οη ΐΗο ΙιιιηΙ Γογ ι!ιο ροοΓ Ιΐΐίΐ» 

[ι·η<1ΡΓ νοιιη^ πιΜήΗ. Ιρ Βρηιη»· ιιΐηιΐί, 
Ι»ιΐΓ5ΐΐη^ ίηΐο ηρρίϋδ οί δοη£, ηιηΐ ηιν 

ρνο> Γο11ο\ν©ί1 Ιιΐηι, Η>ϊιι«:, Ιιονθπη^,ηκίη^ 
Λ^Λΐη. ρ:ιιΐ8Ϊη£, 1>»1:ιιη·ίη£ οη Ιΐιο \νίη^, 
8ο:ιηη£ ιιρ οηι·β ιιιογο, ιΐιιτίίηχ ανναν 

οΜί ιυ··!ν, Γ©βίίη£ ααΊιΠο, 1>ηΙ η1ννΛ} > 

5πΐ£Η»&·—δίη^Ιη^ &» ίΓ ίιο ροπΜ ηοΐ οο»5ί 

Γογ 1ιΐ> ΙίΓ©—Οι ο η <1α·4πιΐ£ ιΐοννη ΙίΙί© Γ 

$1οηο :ιικ1 ναηΐ5ΐιϊη^. 
Λη*1 Λοιι ηΐ}* ^γγηΙ £τϊοΓ 5«*ίζ©(1 ηκ 

οηοί* ιπογο ηη<1 I ί1ι*ορροί1 οη Οι© ΙιιγΓ ηιηΙ 
Ιιΐ<! ηιν Γιιοο ΐη ηιν :ιπη5, αηιϊ (·πο<1 Λ8 ] 

Η:η1 ηονβΓ ι·ηι*«1 βΐηοβ I ννω η Ιη>υ, ννΗοη 
ιην ηιοΐΐιοτ Λί»π1, λικ! ννΗβη I Ιδου^ΙιΙ Λί 
ννοΓΚ11ι©1ι1 ηο πιογο !ι»ρρίηο5β Γογ πιο, 

\\ 1ι©η ΟΙΙΓ £τί©Γ$ ΓηΙΙ οη υβ, ννο Ιγ©ιιΙ 

ΙΗΟΠΙ Λ« 1»θΥ8 ΐΐο 1)θηίίΐΡ5. Ιί 80©Π18 ιΐηιΐ 
Λθν οηηηοΐ Ιηπη δβΓνοΙν οηου^ΐι; \ν« 

ίΐΡΐιρ οη ίΗοηι ονοι νίΐήη^ ΐΗηί οοηΐΡ8 1« 

οιιγ ΗλικΙ ίη Ιΐιο Λν&ν οΓ Γϋνΐ—αΐΐ Ιδβ Ιοη- 

ΐίΡΓΟ'Ι Γ6θο11©οίΐοη8, η!1 Ιΐιο βνν’6©1©8| 

ϋοροί, αΐΐ ιΐιυ ιιιοβΐ ̂ ϊϋβββά ηηΐί^ριίίοηβ, | 
Ιΐι&4 πη»(Ιο (ίκ>.!*»ν αιΐίΐ ρΙοΓν οί «ηι· Ιίτο* 

—Ιΐΐ1»1 >ν«*Γυ Λ>» ΗΊΙ!"*, 1ΐίΙ»η|?ΙΙ8 Λΐϊονβϋϊβ 

ΜΐΐΙι \νβ Ιηκΐ »η. Α11 Ιΐινββ ΐΐιΐιιρ* λγο 

1>η>ιΐ£)ιΙ οιιΐ Γηηη ΐΗβ 8ΐοΐ'βΙιοα&«» οΓ ιηοιη- 

ονν ηιμΙ ϋΐΓο\νη οη IΙ»ο ρίΐο, ΐϋ:ΐΚ.ϊιι^ ΐΐ 

ΙιΙα/λ* γνίϋι ί»βχϋηίηιΪΜΐι«1)1β Λιγυ,ογ «ίιηΐ 

ββ?ηΐ9 Ιο ιΐ8 ίο, 8ΐκΙ 'νβ ίΐΗ*1 λ Ι)ιΠ«*γ ΓοΙί^Ιι 

ίη ϋιο «η^ϋϊ&ΐι, ηπιΐ ι*ο«1ν Ιο ππιΐίο ίΐ 

ιιιοΓϋ, γλΙΙιογ ϋιοη Ιο88, η* 'νβ κΙιγ Ιΐιο 

Ιπηρ Ϊηΐη ΙίιηΧΜ’Γ οοηΐ1:»ρι·;ιΐί«'η. 
ΑΙϊ ηιοί Λΐι πιο! \νΙι«1 η ηπ^ονηΜοΓοο! 

1 ΙκμΙ 1>οοη, 8ΐκ1 Ηο« I «γηλ ριιηί»Ηο<1? 
1 ΙπΐίΙ ίΐκηιχίιΐ, \» Ηοπ ϊη ιην ΙιορβΓαΙ- 

ικ·«8 ιΐιαΐ ηιοηιίη£ 1 1»η*1 οοιιίοηιρίΛίνί! 
ιΐιο ννΙιοίο ηΐίαΐι·, Ιίπιΐ I 1ι»·1 1>οοα ρπ*- 

ρ:»Γο*1 Γογ 111ϊ< ρ'»«;«*Π»ί1ί(ν, :ι111» οοιιίιΐ Ι***ΛΓ 

»1. ΗπΙ, >ϊπιη^ο1)', ίΐ ΙπηΙ ηονοι* οηΙοΓ0<1 

ΐπίο ΐην 081οΙ|1λΙΪΟ!18 ΐΗίΐΙ ίΐ 1.θί.Η»·ΙΙθ Ύ010 

ηοΐ Γογ πιο, ίί οοπΙ»Ι 1*ο ιΐκιΐ *1ι<' ^·* 

ρΓοηιί«»Μΐΐο βηοίΗοΓ; ΓΛ/τγ \ν;ι< ΐ!ι* «ϊίη;:, 
IΚ»ο ίν>ίτγ^τ <0 ίπιρο^ίΐιΐο Ιο γιηΙπγο ΛνίΟϊοιιΐ 

ονοτν !1(>γο οί ιην ΙιολγΙ 1»οΙηρ Ιοηι 1*ν ΐΗο | 
8<τοηΙ*Η οΓ }οη1ο8ν, ΐη λΗ*1ϊΙϊοιι (ο ίΓΓΪοΙ. 
|/οΪ<γ(Ι«' |/**ί·*θΙΙθ "'ίΐΐΐ 11«. Ιον* 

Γογ ιηο, ηΠ Ιιογ Ιο* ο Γογ «η«»<Ιιογ! Ικό^Ιο 

Πιΐηΐνίηρ οΓ Μιη. «’πίίηρ: Ιο Ηίιη, ο:4ΐ1ίιΐ£ 
ΗΙτη ηΠ ιΗ*»*** ΙοικΙογ η:»ηιο* !ΐί*ΐ 11ρ« ΗΚ«* 

Ηογν 8·»«*η>οί1 ηΐΑ(1ο Ιο ηιΙογ! Αη< 1 ίη Λη- 

£Η«1- ϊη !ΐιπ*ο ηιοηΐΐπ. 1κ* 'νη* οοιηίη£ 
Ι*!Κ·Ιν, »ΙοηΙ>ί1ο*« ίο οΐίΐίιιι !ιί* 1>γμ!ο! 

Λΐ Ιΐιαΐ ΐΗοη^Ηΐ I πρπιη" «ρ. λ* ίί η 

*4*'Γ)Μ'ΐιΐ Η 4*1 .*4ΓΪ><*η Γγογπ ΙΜο ;τγ«*οπ ΙπγΙ 

:»η«1 >1ηη^τ Γη*. 1 Μηι1ο*1 λμτλτ 8*> Ιητ 

ιΙιλΙ ί( 4ν,ιη υοΐ ηηΐϋ *! ιγΚ. ΙΙιλΙ, πΐΙβΗν 

\νοΓη οπί ;»η*1««\ΙκιιιΜ*··Ι, I γ*λοΗοι1 Ηοιηο. 

! I «ΗλΙΙ ηι·Ν ΟΓ Γογ^οΙ Ιΐί·’»1 ηί·τ1>». ιιογ ΐΗο 

«·:\Ινΐη^ ίη ΙΙ»ο ηιοΓηίη^, λΠογ λ οοηρΙβ **· 

I Η*·ιιγ**’ «1«·ηιΙ "Ιοορ. 
ΤΙιηΙ *Ιλ\ I 4\τοΐο ι*) ηιν οοηοίη, Νϊγ Κ»1- 

χνίΐΓΐ!· Π.ιΜηπο, \*Ιιο Ιΐ8*Ι )<ι^Ι Ιημ ιι η|*- 

|η*ΙπΙο*<Ι ^οΓίτηοΓ οΓ Ν·*\ν ΙΙπιηκη'ίΓΧ. !«· ί 

οΐί«'Γ ιπν <ΟΓνίθ€»Η Λ*» Ιϊί-ί ρΗν.ηΙο «Μ Π'Ι-ΛΓν 

—η ]*ο«<ι |>* Ιιλ«1 ·<ηιηΓ«"ΐο*1 την ΙπΚίη^ 
\\1ι«·η Ι»ί·4 η»»η>ίηηΙ»οη Ιο |Η«» ρΐη··*· *νη<* 

Γπμ ΐ.4ΐ1νο<1 οΓ. ΤΗο λπ<44 ογ «·Λΐη«·. I!·· 

4»·οιι1«11>«> <1**1ί"1ιΐ<*«1. Ιη Ι**»-» Ιΐ»πη λ Γ<·η- 

ηί^Ια 1 Ιο|> Κη^1ηο<1. 
• I :ιιη «<* ^ΓΪον“<1," Ι/οί^οΐι*·*·* **ίν|»τ 1ι:4*1 

ν4 Πΐι»·η Ικ*Γογο ϋιί·*, “«ο ρπονοΗ η·> η/ 

4ν:ΐν.*’ I 1ιλ(1 ηοΙ Ιμ**·π « π*η^. ΐΐιοη, ί»ι 

Γηηονί“? 1 1ιλ*1 Ι»·»- ?^μ1 “1 

κΙιοηΜ Ηην*· 1>νοη >ο ο!ηΊ ΙοΙιηνο Μ»Μ*·η 

| νοϋ <;*η1 -|»«·.μΙ Ιι\ 4νοπ! οΓ ιηοιιΐΐι 1η·Γογο 
ί νοιι \\ οηΐ, ΙπιΙ 1 Γ« «·1 I οιΐντίιΐ ι>*»1 I** 

\·«>η Ιο γοπιο. Λην\ν;ιν, νοη 1>.ινο »«γ | 
1μ—* \4 ί’ΉΟ'*. »ν*\ν ημ<! ονιτ.’1 ΝοΙ 8 «όπΙ 

Γη)ηι 1 Α»ί·*«*Κ<·. **11, Ι*οΙΙ·*γ μ*. \Ν Ιϊλι ; 

.. 

I 1<κ»|{ 1>Η«·Ιν «.η ιην ο«·ιι «*Ϊ«ηγπ I 

ίη ΐΗηί Μ.ΐι Ιί. ιηί.·η'ηιΜ«* γ:»"' οοΐοην, «· »*- 

1»<>(ΐη«Ι Γ«»γ ΙηιΙΓI)ι«* ν»·:ΐΓ, ·**η»-«ο«·η·!ι«·'! Γογ 
: !’ι·\ν \νοι*Ιο«, *ιΐΙι ποηιΗΐιΐη^ Ηλο ηηΗιι<Ι· 

! <Ϊ0Γ. 
ΎΙιο ρτρ»1 8ΐαπη£ 1>Λ!τ:ι<·Ιί «>Γ λ <"»ν-| 

ί οηιιηοιιΐ Ηομ·η\ «ίιΙ> ίυ· Ηηϊ πη>1ι»Μΐ«*<1 | 
! ριηίοι.*, ιΙμ· ιιη}·ϊ«·1 ιι>·*"*ι»*·· Π1η*ρ; Ιΐηι! 

\ν;ΐ' ιΐιι* .«*·:»Γ «»Γ £ονοπίΐη«·ηΙ. :ι»ι<1 | 
ίι.'ΐ ΐί :ιι·οοπϋη^1> : ίΗο Γουηΐη ΙΙιηΙ \ν:ι> 

η-»!ΐΐ!ίΐ«τ }>ιι( ι1»·π**ι* Ιο»♦—ί. Ιλγθ γΙρηγϊπ^, 
.«ΙικΜιμΙ \νΐ?I» 1»ΐΛ»·Ιν«.·η*·«Ι ίΦιιηρβ ογ ιμιηΐί- ; 

ίπΐΓ ηϊοηνί*! Τ!κ* ΐιιΐ4·Γτηίι»Η? 'νίηΐοτ, 

\νΗίΐ«·, ΜίΙΙ, μΝμιΙ. ΜΙογμΙ «ϊΐΗ α ΓγοΊ 

; ΐΗ:*( \νιι> υητοΙίΜΐΐϊη^ η* «1«·η11ι, ιΗα! οΙιίΙΙ- 

(>·1 ιίη· 1>1οο<! ηηιΐ η»ι>ι>«*«| ΐΗβ ΙΙο^Η ίηΐο ; 

ΜαΙη**, ϋΐκ! ι·1»«η·1ο·νμΙ 11»·* οιιπνίιΐ οΓ 1»ί·* 

ίη ΐ!ι<· ν»*ΙηΜ οί ΗιΐΜΙιοοιΙ, οί :\£ο. »η«! »»Γ^ 
! ηΐΐ 1«·η<1»·Γ Ιι«»ίι»ρΝ· 

ΟΙ», ΐΗυ «ΙοαοΙαΙϊοπ οί ΐίι<»·*ο μγιπΙογ 

ΓυινιΦν Νο Ιοη<πιο ο:ιη 1«Ί1 ίι! Νο Ι*ι\ν/.«·, 

ηο νοίοο οί 1·ίηΙ, ηο ηιβίΐο οί 1«·ηΙ, ηο 

ι·ο1ογ. Λ 1*γολι1 \ν!ιίι«* ίΐ»κ>γ, η 1»:ΐηΙ 
1 

γοοΓ, Μ:ιοίν *ΐίίί ίπ»η Ιινο?, <ί:»η«Ιϊιι^Γ ηρ 

! ηιοίί.»η1<·--( αηι! ^ΙηιΊί. Λ11 $ο 1ί1ν<· ηιν 

ο\νη ΗΓοίη (Ιι^ΐΑΐ^ηο·»· οηΐν ιΚΐ.-ί ιιηΐηη! 

Γοΐί ηο ρηίη! 
I «ΐηί(Ι Ιΐηη» ΓιΙΙ ΐΗο *ίοΜν Ιηηΐν βρηπ^τ, | 

οΠοη «Ιπνβη »*Λ<Ιν »*ν ΓιοΊι «ποητ-ΓηΙΙλ. 

! οαηιο Ιο 1οο«κ·η Ιΐ»«» !*ρ*?11 ΙΗλι τνίηΙοΓ 1ιη*1 ; 

ΙλμΙ οη ΐΗο $η(Γ«τιη£ Ιηιηΐ, κη<1 Ιΐιοη I γο- ] 
Η,>|ν»'(1 Ιο Ικ*:ιγ ΐΐ ηο 1οιι«ρ·Γ, ηιιΊ ουηη» 

\ν1ι:»1 πιί<τ1ιΐ, Ιο γρΙιιπι Ιο Κη^ΙλπΗ, ηικί 

Ιμπ» Ιήΐίιι·^ οί Ιχη^Κβ. Ιι βββηιο»! Ιο 

ιη«· Ιΐιαί ί»η\ΐ!ήη£ ννυαίιΐ 1>ο ιμογο μηΙπγα- 

Μρ ι!κ»η Ιΐιί* «1«·:ι<1 *Ηθηκ> Γ»·£ηηϋη£ Ιι«γ. 

Νο I (ιιηιβιΐ ηιν Ι»η.οΙν Ιο ΝΥιν-Κπιη·*- 
ννί<·|< Γογ ονβπιιοΓο, Αΐΐ<1 γ«\·»<·}ι*μ1 Κιΐ£- 
1;»Π(1 Ϊιι Μηη·!ι—ΜλιτΗ, ηίΙιΙ ηη(Ι ρ»Λν, 
ΙηιΙ λΙ 1ρ:ι··*1 ΛΐΙνβ νίΐίι Ι»ίπ1·' μπ^πιτ. η»ι.Ι 

| «^γ.·»·4** !ΐη<1 Ι»ϋϊί5 ιιρ^ΙίοοΙΐη^ ίη ΙίιΊιΙ^ >ιιι<1 

Ηοΐ^ιτοντ. 
I \νοηΙ λ! οηοβ ίηίο ΙΙ<*ιΐΛ*η1?»ΙιίΓβ. I | 

(Ι;ΐΓβίΙ ηοΐ £θ Ιο Μγ3. ΙΐΑηηΙΙοη'β; I <1;ιη·<Ι 

! ηοΐ λ-Ι; Ηηνίίιίη^ ιι!κ>ηΐ ΐΗο ΐΑτηίΙν, Ι«·.<1 I I 
ΐ >ΙιοπΜ Κ*ΛΓη \νΙΐΗΐ I ΙίΛιΙ οοιηβ Ιΐιοη; ίο | 

I ννηη(1βπ*1 αΗοπΙ λ»ιοϊι£ Ιΐιβ Ιηιιρη | 
λυΜ< γο μγ«· η»€ΐ1 Ιο \\ :»η<Ι(Τ, 1ιορΐη£,<1ι·ΡΗ<1- 
ΐιι^·, 1υη"Ίΐΐ£, ο>ι Ηο\ν ίηΐοηκοΐγ! Αΐ 1λ*1 I 

ι*λιιιο ηροη 1ίθΐδ€ΐΙβ λικ] Ηογ 8Ϊ»Ιογ. I ■ 

ι1ί(1 ηοΐ ηιββΐ ΐΗοιη, 1>υΙ λ Ηιπι οί ΐΗο | 
γοη*1 βΓΟίι^Ηΐ ηΐ0 ίη κ'ι^ΐιΐ οί ιΗριϊι, \υε1*· ! 
ίη<τ *1ο\νΙν Ικ?1ογο πιο. Ι,οίβγΗβ, 1«οΪ8«αβ! | 
,ϊιιηΙ οΓ υΜ. ίΗ« ιιηί!η1ι»ΐίη«τ Γι^ιιγθ, ΙΙιο 

Η«·:υ! Η»*ηΙ ρβη«Ιν*1>\ ηο>ν |χ.ί««^Ι Ιΐρΐιΐΐν ; 
οη Ηιο χνΐιΐη· 1ΐ0χί1>ΐ0 Ιΐιη>»1, Ιΐιβ ΗΗίιιίη^ 
π»;ι*ϊ>ο*3 οΓ Ιιλιγ ΡοίΙοιΙ 1η·1ο*γ ίΙιο ηΐΙΪ0ΐ ! 

Ιΐηΐβ ΜαοΚ Ικιΐ. Ο Ι»ίΗ0ΐΙο, Ι,οιμΊΙη! 

! Ηον ηιν ΗρλγΙ \νβιιΙ οαΐ Ιονοαί ΐιοίΜΗΐβ, 

; ιην Ιον ο! Ι,οί*οΙΚ\ ηιν <1ηγΠιι"! 

1 ΙΐΗίίΙβηθίΙ ηιν *ΐ(·ρ*. 1 *»ογ 

οηοο πν>η», ιηαβί ΙοοΙί ίηΐο Ιιογ ου<·*, ηιιι>11 
ΗΓ 1Ηι· (οηο* οΓ ΙΐΥΓ νοίΐ‘0, ΙυΙ Ιΐιο 00*1 

1)« \ν1ι:ιΙ ΐΐ ννοηΐίΐ. 
Α«* I ηρριχΜοΜ, 8ΐΐ0 Ιηπιβά ννίΐΐι λ 

Ηΐ;»Γί, λ ΙοοΙί ΗαΙΓ οχροοίηηί, 1»η1Γ κΐηπη- 

0(ϊ; *Ηθ ΓβΗ χνΊιο ίυλ* οοπιΐη«:, αηιΐ Ιΐιο ! 
Μοο(1 πι<1ΐ0(1 ουογ 1*ργ Γλρ«\ ηοοίί, ηικί 

ί»Γο\ν. Μι**. 1Ι:ΐηη!ίοη, ίο!Ιο\νίιΐ£ Ι^γ | 
5ΐ*1ι·ι·ν ιηονβιηβηΐ, νω ΐΗο Ηγ*1 Ιοιφοαίί; 
*1ΐϋ οίΐιη** Αΐηναπί 1>οΐΙι Ηειι<1* θχίοηιίθά, 1 

νγϊϋι ίο)Όΐι* λτοΐοοιηβ. Τ1ΐ6η Ι/οίβοΙΙβ, 

^τββίβα πιο χνίΐΐι κΗν Ιίίηιΐηο**, ρα>8«*(1 Ιο 

ϋ)β οίΗβΓ Κΐΐΐο οί Ηιτ βίβΙλϊΓ, ηη<1 \ν»11ί0<1 

οη 5ΐ1ι·»11)'; λυΜΙο Μγ§. ΗαηιΙΙΙοη φΐοβ- 
Ιίπηοιΐ πιο λ> Ιο ηΐ)Γ Ιπινρΐ*, ι»> πιονο- ! 
ηιεηΐ*, ηιν ρΐιιηβ. 

“ΥοιΓΗ οοηιο ηηά $θβ η»? Υοη ντΐΙΙ , 

ρΓυΠΗ8θ? I Ιίηον > 011 ΛΓΟ Λ 111ΛΠ θΓ >θ!1Γ 

«οπί, βηιΐ ιΐι.ιΐ ίί )τοα ννίΙΙ ρΓοηιΙβί, νοα ι 

ννϋΐ 1ιο*|> νοητ «οπ.1. (Λ>ωο αιι»1 ιΐΐηοίο- I 

ηιοιτονν, ννίΙΙ γουΡ” 
I ρΓοιυί^κΙ. 1 οοαΜ ηο! βο πιοη* ιηίβ- I 

ογι4.1>1«ι ιΙιλπ I \ναϋ, κη«1 I ηιιι*1 ΙοηΓη »ΙΙ I I 

\νιιηΐ4*ιΙ Ιο. ϋ<ιΙ I ννοοΜ η<»1 Ιο (Ιίη- ι 

ηοι·—[ Γ6ηκ·ηιΐΜ.,Γ«Ηΐ Ιοο ντθϋ Ιΐιβ Ιλ^ΙΙιιπο ι 

I ΙιικΙ ιϋηοιΐ ϋ»βι*β; βο I κημΙ I ηο«1«1 ρο 
ίη ΐΐιο ιηηηιΐηρ. ι 

\νΙ»4ίΐι I ©ηΐοπιΐ Ιΐιο «1πι\νίηρ-Γοοιη, ι 

ΜνΙΐηΙ Λ ΓΙμΙι οΓ ΙΙΚΜΙΙΟΠ©* »1 κίρΐιΐ οί ΐΐΐ© ; 

Ιαιιιϊ 1ΪΑΓ ρΐιιοο, οί Οχ» 1\νυ ννοιηοη Βίΐϋηρ 
Ι»ν ΐΐιο Γιγο Α-Ί ϋιΐ'7 Ιι;ι<1 η νοΑΓ ηρυ—κΙΙ 
1<ιιΙ ί, ΛρραινηΐΙγ ηικΙι;ιηρ<*»1! 

I 1»ιΐιΛν ηοΐΐιυ* ίΐ *11 ιαιηο λΙιοπι, ΙηιΙ 
ίη η ί**νν ηιιιιαίο* I Ιοιιικί ηινββΐί πιαΜιιρ 
οιΐθ ίη (Ιι«! ( ΐινίο η$ <>Γ ο1<Ι. I οουΙ«1 ηοΐ 

>ρ<*:ιίν. Ι^ήκοΙΙο, Ιοο, \τ«μ» πΐοηΐ. Μι». 
1Ι.ιηιί)1<·η Ιίΐ11ν.ο<1 1'ογ ιω ηΐΐ. 

Γη*Μ·ηΙΙ^ >Ιι« ρΙ:ιιι«·»·»1 ηΐ ίΙιο (·1«κ·Κ οη 

Ιΐιο ηι.ιιιΐίομϊοιν. “ΤΙΐΓββ :ι1η<ΛΐΙν! Υοα 
ρηΐΜί «χοπ*© ηη». I Κ-πγ! I μΙιλΙΙ 1»λγ©Ι)· 
Ιμ* ίη ιϊηιο Ιο ιικ.·<·1 Μη. \*. αΐ Ιΐιβ κΐΑΐίοη. 
Υοΐι ννοιΓί ρο, ογ I ηΙκιΙΙ Ιΐιϊηΐ; )θ« ηπ· 

»ίΓι,.ΐΐ(1ι,ι1. \\’!η·ιι .«ίΐιιιΐΐ \νβ »«*«* νοα :ιρ:ιίι*? 
Ν·Πΐο ίί \\ίΐ!ι 1*>ϊιμ·ΙΙ«. <ϊ«κκ1-Ι»νβ. Νο, 
ϋΐι ιυνοίι*!" ΛιηΙ ρΙι© «·μ λΤ*·ι»«*. η.η«1 Ιλμ 

Κ«·11<· 1111(1 I \\ «'Γ« ΗΪΙΐίιιρ βίιΐο 1>ν ΗΪ»Κ·, $»- 

ΙοίιΙ. 
1»ϊηι·Μ«! «η* >ΐ!ΐΐηρ. νοη ραίο »η·1 

οαίιιι, ΙοοΙϊίιιρ ΐιιΐο Ιΐιο Γιγο. 
••Ι.οιμΙΙο!” 

Νΐι© ρ;ιν« ινη αΙιηοΜΐ ϊηιροΓΓ«ρίη1*Ιυ 
*Ιαγ1, 1ι«·γ οΙοΓ γοηο κΐιρίιΐΐν, ηη(1 .*Ηο 
ΙιιπκμΙ |ι«·ι ογ*·*< οη ιηο ίοΓ η ιηοίηοιιΐ—I 
οοΐιΐιΐ ηοΐ ι.-ΙΙ ννΙο·ιΙ)6ΐ· ίη η ρκκκ ίι *η 

ιηοΓϋ «ιιτρη-ο'—λγ.ιΙ Ιΐιοη η Μΐηιοιΐ 1μ·γ ί 

Ρ.ΛΖΟ Οΐΐ ΐΐΐο 1ΐΓ6. 
* * Μ ϊ**.ί \ ;ιηο—πγ·' \υιι *ιϊ11 Μί.πί \ αηοΡ” 
“Υβί." 

-Γ 1 ΟΟIIΜΙ ποι “ΐ»*·η—ιι«»\ν ΐοημ* 
Γιικ! «οπΙλ ΐη \νΙιί< Ιι Ιο ρηί Ιΐη· «|ΐΜ»*ίίοιι 

“λΥΙίρη «λΐιι I ριΐιι** Ιο 1*· ιιιαιτί··*!? νοο 

ηοιιΙιΙ μΙιγ *λκ1, ηΐΐΐι ϋ ρλΙιιι Ιΐ»;ΐ1 
ΜΤ08 *1ΐη<>ϋΙ ΓΪ^τίιΙ. “I <ιιΐι ηοί ιτ·»ΐη£ Ιο 

Ικ* ιη:ιτπ«'*1. 1 Ιΐ:ι\ 1 »*< .ι <}ίΙΐ»,ϋ.” 
·* Υοη 3ΐ1ΐι'<1, Ι^ίϋΟΐΙι'!” 

·*1)ο}όιι }>ίιν πι··? ΐΜη’ι. I Λΐη ρΐΗ<1 οί 

ΪΙ; £·!λι1, λΙ ίο Γπ·ο ; ^!:ι«1 ιΙιλΙ 1 

Ιιλ\<· ηοίΐιίη^ ίοΜηπιο την««·1Γ !*·»χ*. ϊη ο1>- 

ΐΛίπίτητ πι\ ΓγρπΙοιιι. IχιηΙκ·Γοη» ! 

£^;»ίη«·»1 ΐί I ί<·!ι ηο 1ΐ;ΐ·Ι ηιη·!·· » ηιΐΜηΙο*. 
»π«! μ1μ!<* I \νχ< ίΐιίηΐνίη^ οΓ 11*»\\ I ιηΙ^Ιιί 
βη«τ._Γ,.,* (Η·* ΐ<1*· ι »»—ίο Ηΐιη, Η*· ηιί ΐΐιβ 
Ιίηοΐ 1>ν ηνιιτνΙηΐΓ λ ΙιπΙΓ-ι-λ'Φ· Ηδΐη^Η 
«νίιΗ «ίονοπιΙ I ιΜι- οί ηιροι*«. 'Πιοη^Ίι 

ινΗ.αΙ «οη <»Γ ;ι Ιοιίπηο ΐΗηί ιηην 1κ·, I 

Ιιηνρ η·>ί ίΙι«· ΓαΐηΙ·**! « <>ιντ|·Ιίοη. Λ 

Γ.ιίηΙ *;!« ιΐη <·Γ ίΙι·ι «Ί<1 .*ννΐΜ»ί υνίιηι·.*·* 
πιιηο η<το>Μ Ικτ 1;ι*.ν. 

1 Ι**ηΐ Γοη\:ΐΓ'Ι, ΙοοΙίΐη^ \νίΐΗ :ι11 ιιιν 

Ιιολγτ ΐη η»ν < )■*·'< <·μ ι!»<· * >Γϊ !»:ι!Γ-λυ»*γ1* 
ί*<! |>γ.»Π1<·, \ι .ιΙ* !»ϊΐι^ Μη* «·<»ηχ·ΐ<»;ι-ί 1*ϊ«»«>«! 

η*ίη£ >1ο\νΙν. 1 Ιαΐ.Ι ιη\ ΙκιιηΙ οιι ίΙ»ο 

Πα1ι· α»Μ. η^κΐΐ) « Ιλ-ιμ ιΙ ΙιαηιΙ·*; I ι«·1ι 

ιίχ·ιη Γ«*1:«χίηιτ: "ΡΠίΙν ιιιν .ιπη ντοαιηΐ ΐί-. 

ίίοΙΓ ι·ο ;η«1 Ι»·*γ ινηπί; Η«*γ 1»**λ·1 «1γο|>ι>ιμΙ 
οιι 111\ -Η·ηι1·Ι Γ, ικ >ΐ!οι1 ΐΙΐ'Τ»*, :ιη«] \να5 

8ίΠ1. 
$ο \νο »αΙ, ιιιιΐΐΐ ΐί»»* |*οη)*-οαΓη;ΐ£Γ«' 

9(ο])|ημ1 η( ι!ι<· ριΙ<*. Μι*. Ιίαιυΐΐΐοΐι 
ι*ηιπο ΐη ΐη :ι *οπΗ*\ν1ι:ιί ιΐρίηοιι^ίπιίΐν** 

ιη.αηηρΓ. Νίκ* ^!:ιηι·«·<1 Λί I. ·ϊ.όΙΙο, I! ι * π 

,α ΐη»·. ιιηϋ ιιιη!«τ*Ιοο<1 ϊι ηΙΙ. 
**8ο νοη 1>οιχ· η»ν λΙ)Μ*«»οο "ίίΐι \νΗ;«1 

ο ρι.ιηΐιηίΐν ^οη ιηΐ^Ι<ΐ!” >1η· -;»ί«Ι. Γιίΐΐη^ 
Ιμ'γ 1)Η"1ιί Γιιι'Ο Ιο ηιίηο, ινΐιΐι μόγΜ οί| 
ι·ι>η^ι.ιΐηΙ.ιΐί'·η ΐη 1ι«*γ “Λ’ομ’ \ οηΤ. 

Ηίην Ιο ιϋιηκΤ-'* 
Ι,οΐ^ΡίΐΡίπΓη^Ι ".η·! 

“ί*ο(| 1)1ο*$ νοιι, ν«ηι ·!<· ιγ >νοηιηη!” I 

>*αΐ«1. “I ηονιτ \ρ»Ί·ΐΓ«1 I » 1>ι· μ» ^Ι.ιι! Ιο 

ιτι·ι γϊ11 οΓ )<»ιι α.^ I νν.ν* αη Ηοιιγ ιν^ο.” 
“ΛιηΙ (ΐο ΐ (/ού! 1( παβ >/οα I 

\νηηΙ« <! ήτ η Ηγ *(!ι*ί· :ι1Ι λΙοπ". I α1νν:ΐν* 

ΙιηίΡΐΙ ΙΗρ ηοΐΐοη οΓ Ικ>ί*οΙΙο ηιηιτνίη§ ι 

Ιΐι;ιί πι.ιιι. Γ»χ>ι· νΐήΐιΐ, .•ίΐι** * ϋ»! ηυί Ινίιονν ι 

Ικ*γ οινπ ΗρηγΙ, ίΐη·1 μπμ ροπίαΗίΙοίΙ ίηΙο| 
ϋίΌ«*ι»ιΐπίΓ Ιιΐηα! 11 ίΊιιι Ιηηΐ 1ί.*ίΙ«*ηβίΙ ίοιιη·; 
»1ιο ι»’οιιΙ«1Ηανβ ΙΙΐΓθ\νη Ιιΐιη ονοι* Ιοη^ | 
;ι^ο; ΙμιΙ ηΙιρ ιναβ 1<μι οοηβΐΊίίηΐίου» | 
\νΙ»ίΚ· 8ΐι«* ΐΗοιι^Ιιί Ιη* Ιονθίΐ ΐ»*·Γ. Ρογ- 

ΐκΐ}»·< ίΐ*3 Ικ?ΙΙ*Τ !!<■< ΐί !>· I 'νΐΙΙ 1**11 }Ό11 
8οιηι·ί1ήη»ί. ΝΙιρ 1ίηο«?8 ιΗ»·γ« 13 ηο ηπ**- 

Ια1ί«· Ιΐιίϊ (ίπιο." 

I 

'Μ1ί$ίΓΐΐΗΙΙ]η 
η π: Μοη μ οχ*. 

ΒΥ “ΓΑΚΙΛΤΟΝ/’ 

Τ!»γ ΡτορΙίΓΓο 1Ι·γ« ιη—Τ1»*> Αρ«»Ι1*· *ιμΙ * 

11ι« 1»· ('οιΐι:ηΙ>ΙηΓ·. 

Ιη ιΙ«ο ΟποηΙ Ιίκτ© ίβ υηοίηΒΐΐΐιιΐίοη 
%ν)ιϊ«Ίι ΙυΐΗ 1οη£ Κόιμι €>»·ΐΛΗ1ΐϋΗβ*1—<·οη- | 
οιιϊμπ:»£*ρ. ΤΗρ ιηο.Ι«τη ΤιιΗί, (Η«· ΑηιΙ>, ( 

ΙΓπκΙοο,Γοοί'ίιιη,ΛηάΙΙιβ Κίη£θΓΛ$ΙυιηΙοο 
ιιΐΐ Γο11υ\ν ΐη ϋιβ ΓοηίείορβυΓ ΙΙιβίΓ ΓαΙΙιογ». ] 
ΤΗ»*ν ίς<Ηφ ουηοϋϋίηβ» 1*ν ιΗοηοοι·©. ΤΙιβ 

Η»π*!η ηονοΓ Ιιλβ ΠοιιήβΗβΗ ιιγκΙογ ιΙιρ | 
1‘ΙιγΪϊΊίαη οίνΗίζαίίοη οΓ ΕιίΓορο, 1>π1 ίΐ 

Ιιλλ Ικ·ι*η Ιιτιηίφΐιιΐιΐβίΐ Γπ»ιη ιΐιυ ΟπίίΐιΙ 1*5 * 

8λ11 1-ιιΙνΐ.* (:ϊΐν Ιι>' Ιΐιυ μΓορΙιοΙ ηικί προ*- , 

ιΙοβ υΓ Ιΐιο (ΛηινΗ υΓ Ιΐκ* ΙλιΗογ Π»)’ ( 

8:ιΐ»1ί4, κηιΐ ΐ> Ιΐιηνίη® \ηΐΗ ρτο:ιΙ νί^οΓ. 
; 

Ιη ίΙιο ι·ίΙ) *»Γ Ιΐιο $υ11ηη ;»ιη1 βνρι;γ\ν1η·η· ( 
βίβθ ϊη ϋιο Ε;ι*1 ίΐ ί$ β»*1*ι 1>1 »*»1ιο<1 ίη ΙπβΙ» ι 

1>ηί ίη Ιΐη* £:*ίηΙΙ)' «*ί1χ υΓ ΙΙΙαΙ» ίΐ ί.π 1»«*Μ 

Ιο Ι)€ οηΙαιηοΗ *>Γ (ίο<1 Γογ Λο ηνΙΓηι-ο οΓ 
} 

ΐΐιο Ηυηιηη πιοο :ιικ1 Ιΐιο £ΐ**Γ}' ( 

ΐ!υ*οη«'1ι Ιπη« βιηΐ *.*Ιΐ'Πΐίΐ)'. ( 

Τ1ΙΕ ΑΡ09ΤΙ.1Μ ΑΧΟ Τ1ΙΚΙΚ ΟΟΧΟΙΊΙΙΧΚ8. 

ΤΗβ ρτορίιοί, ίη ίιηίΐηΐΐυη υΓ Ιΐη* Εοπΐ ! 

ιί«·?*η3 <_Ί»π«1, Ιιλη οΓϋ»ίηο4ΐ Ιτνοίνβ ηροβ- ) 

ι1««ς Ιο Λ-ί!*ΐ?*ι Ηΐηι ΐη Ιιίβ ηιίηίβ*τ}\ Ιη 1 

ΙΙιιβ ςΊιυηΊι οί Ιΐιο Ε.ιΙΙογ Ι);ΐ}· 8:ιΐηΐΒ, 1ι« ί 

\νίιο \νΐίί ^ταύεάΐ ίη Ιΐιο Κΐ»#«1υηι υΓ 
Ιιοανβη ί* 1»« ννΐιο Ικιβ Ιΐιο ιηο*1 οοηοιι- ι 

Ιήηθβ ίη ΐΙιίβΙίΓο. ΤΙιο ΛροκίΙρΗ, ΐΗοΓβίυΓΟ, 1 

ίηιίΐΗΐίη^ΐΐΗ'ίΓ ρΓορΗθΙ, &ιΜ Ιο Ιΐιβίτ ηηη»- « 

Ιη*γ ο! ΓοηοηΙίηββ »5 ιΐιβ)· Γβι*1 »1>1ο, ιΗαΐ 1 

ΙΙιυίΓ ρΐοη ηιιιγ 1>ρ £ΐι·αΐ ίη Ιΐιο οΐ«*πι»1 ι 

ΛνοΓίιΙ. 1)ο νοη ΛΒΐί ^ΊιοΙΙιογ Ιΐιο ί*Ιϋ» ηι>- < 

ρβπηοΒΐ ΐη ΐΗβ ηήηίΐ οΓ Ιΐιβ Οπρηίηΐ, Ιΐιο ϊ 

ρΓίΐίίΗοΛίίυη οΓ ρλββίοη, ιτιην ηοΐ ηΙβο 1)ρ 

ηη ΐτκΐηορπιοηΐ η ΐιΐι :ιη ίΐρο$11ο Ιο ίηΚβ η ΐ 

ηοηοιΛίηο—η ΙκιΙΓ (1οζοη? ΤΙιοβο βο>*ογ- 1 

ιιίη<1* <1 ηιοη οί ΝλΙΙ ΙλΙςθ ινϋίΜβυη» γοΐι 
Ικιΐ ΐΗ«γ κοοίί οηΐγ Ιο Ηο ίΐιο *'ΐΙΙ οΓ (*χΙ. 
ίιιτΗ (ι*Κ1(μ1 <*οη<·«1>ίηο \νΐΙΙ 1)β :» }β*ρ| ΐη 

1>β ίηιηιοΓίΗΐ ί·Γο%νη, ιηι! ον<»Γ οαοΙι η<'*τ 

>ογπ <ΊιίΜ ϋκ'Γν ΐ« |ογ ίη Ηβ»νβη, ίοτ ΐΐ ΐβ 

ι δοιι 1 γρΙρλμιμΙ ίΥοηι ΐί.·* ρήβοη Ικ»ι»§β ηη«Ι 
■ ΙίΙΓΐ<’«Ι οη ίΐϋ ΗΛν Ιο £|<>ΠΤ. 

ΑΠ οΐ' ΐΗο Αρο&Ιο· λγ** ιηΛίτίοιΙ, ηη<1 
ιΐΐ Ιιλγο 1\νο ογ ιηοτβ οοηρπΜη*** ΐη η«1<1ί- 
ίοη Ιο ιΙιρϊγ οηο ΙημγΓιιΙ «ίίι». ΊΊι»·ν ηιηΐί 
18 ίοΐΐοίν»: 

Ιβί, Αμοβίΐο Οη^οη Ιί)»!»> Ιιλμ ι!ιγ**« οοι- 

ϋυΐιίηο·. 
ι»ι1, Αροχίΐο Οτβοη Ι'πιΐΐ Ηλλ Οιγρρ οοη- 

ηιΐίΐηρ». 
.»«!, Α|μ>λι1ο ,ΓοΙιη ΤηυΙογ Η ία κιχ <*οη- 

οαΜηββ. 
4ΐ1ι, Λροχίΐρ λνΠΓοηΙ \ν«χκ1πιΗ Ιιη* 1\νο 

οοηηιΐιίηββ. 
δϋι, Α|κ>μ1ρ (ί. Λ. ί^ιιιϊίΗ Ηλ.η Γοιιγ οοη- 

πιΐ'ίηΐ'κ. 
6ϋι, Α|κΗ(Ιβ Αιιι.ίμ Ιλίιιλπ Ηλλ Γοπγ 

ροηπιΐιΐιΐβ*. 
7ΐ)ι, Α|μ>χ|Ι« Εζγ* Η<·ιι«οιι Ιιηλ ιΗγγογοπ- 

ριι1>ϊηο8. 

ΗΐΗ, Λ{μ**ί1ο ΓΗαιΙι·* Κί< Η Ιια* ίΐχ οηη- 

ουίήιιββ. 
1ΗΗ, Α|Κ)8ΐΙ«* Ι»γριιζο 8ιιον Ηαβ Ιΐη«·«· 

οοηοιιΙιίηΐΜΐ. 
ΙΟΙίι, Λ|»ο*ϊΙ<* Κγ*>1»8 Νηοίν Ιυνχ 1\νο 

ροηρυ1>ΐηρ8. 
ΠΙΗ, Κηιη^ΐΐιι Κμ-ΙιλκΙη Ιηι* 

Ιΐιπ ο ι·οηοιιΙ>»ηβ8. 
12ΐίι, Αροκίΐο (». Γχηηοη Ηλμ Ιννο 

ροηπιΜηββ. 
1>ιιη»·1 \ν«Ίΐ8, *Ί»ο ίπ Η·»ΗθηΛΐο<1 νίΛ 

[ίη^Ιι.ιιη ίιι ι1»«· |»ινΜ<Ι*·η<·ν οί ϋ»ι* <·Ηοη·Η, 
ι:υ» ιι Ιηγ^ο ηιιηιίι«Γ οΓ «*οηιηιΙιΐηρ*». 111·- 

μ·γ ΚΐιηΙκιΙΙ, « Ηο \νικ η1**ο η ην’ΐηΓχΜ οί 

:!»·· |)Γ«ίΗΐρΐκ*> 1»ηΐ \νΙιο (ΙίιχΙ Ι.ιλΙ «υιη- 

η*·Γ, 1ι:ΐιΙ λ 1;ι.)£«· ΙίΑΓΡΙΠ. ΙΙβ **8 ηοΐ 

ιιιιιγΙι ΙίΙιοιΙ 1λ Ιΐιο ίνιϊη1*-Λ\νικ γο:*γμ·, 

>γ»11-1.1. ;ιιι«1 η>··<1 οΙ>Μ···η«· Ιιη^ηίΐ^ι1 ΐη 1]μ* 

}»ιι1|>ΐι, :ι!ηΐΊ*<1 ίιΪΗ οοϋοιιΐιΐηρχ, νοιΊίπΙ 
)ι«·ηι Ιιαηΐ, ι;:ΐ> «* *ΐ·«-πι 1 ΐΐΐI«· Ιο ·ήΙ, |*πΙ1*·<Ι 
,]ι«*ΐγ Ηαιγ μπ«1 ΙρΙ ΐΐιοηι ιιιι«1«Γ8ΐΛη<ί ιΙιλΙ 

1*· Η λΗ <»Γ ΐΗ<· ΗΪΙΟΛίίοΙΙ. 1 .ΊΜ» ΐΓ1 

"οπη*;«1 ΙΙ»λΙ 8οιιμ} οί (ίΐϋΐυ ηγ·· η<»1 ΐη.·«»η- 

«ο1λ1»Ι«· ηο\\ Ιΐ>»1 Η<· 1ι;ΐ8 <Γ'·η«·, :ιη<! Ιΐκιΐ 
Ιι«·\ 1ι<>ι»«· Γογ :ι |»<·ΓΪο«1 <*Γ γ··*>( ΙκίΓοπ^οίη- 
ηο |Γπη ΐη ρΙοΓ}*. !ΐ ί1» ιιοί «ΙαΙο«1 :ιμ :ι 

ΓηοΙ. Ιχι! οη!νη> :ι (-αιτοηΐ γ«·|η>γΙ. 
τΐ!»: γκογπκΓ* π μ;κμ. 

Λ ί»·ν\ ιιρ Μ ιίη«· "1η···ΐ Γιοι» οπγ 

1·>(«·|, ;ι ΙΐΙΠΙ Ιο ΙΙμ' ΓΪΐίΙΐί ΗΠίΙ νν«* Μίϋ ΐ!ΐϋ 

»γο|»!η Γ' Ικιινπι ΤΙ»; ^γοιπηΙλ *κ·«·ιΐ{*ΐ*·»1 
*\ Γ*ιΐο|ιαηι αιυ ι·υ«1ο.κ«·«1 ;ι Ηί^Ιι ννα!Ι, 
ιίι! ίη ινιιηηί. Λη ι*λ^Ι«· ννίιΐι >μη·}ΐ<1ίη£ 

,νΐη^', «1ιι( ίιίιι^ζ λ I <·♦? 1ιίν*> ίη Ιιί- (:ιΙοηβ, 
ιιι«»αη((%«! «>ν*»ΓΤΐ»«· £;ΐΙ<'\ν:ΐ) -πίπΙιΙπηλΙιο 

>!' Ηπ^ΐηιιυ ηη<1 ΐΐιο »Ιιιιπ ίι. Πη· ιιηιίη 
•ηΐι ιΐ.<·«· Γ.ι- ··' *οιιΐ!ι. ΤΙη* ^ΓοιιιηΙ'* αιο 

λγΙΙ 1ηϊ»1 οιιΐ, αη·Ι ι1»··γ«? ί> »η »Ι»ιιη<1;ιηι·ο 

ιί' .ι|»1 ·!»*. |μ·:ιι* Λ»*1 |*ι*:ι* I· Ιι<·«·>. (!γ:»|χ; 
ίη<·> ( Ίίιη!) ιΙη· :ι! 1 ^ τιηι] Ιηιη^ οη ΙπΊΠ-····.·». 

ΛΙ ί!»*■ Η>ιιΐ1»-\νο^Ι ουπητ οΓΐΙιν* £τυηη»!* 
(}),· (ΐΐΐιίΐιο οΠκν, 'Λ Ιί·Ί«· ;ν 1*·ηΐ!ι |»:ιΐ! οΓ 

ιΐΐ ιΙκ»ΐ ί* |»ΓοιΙα»·ο1 ίη Ιίι·· ΙητίΙυι ν ρχΉ··* 
ηί<· ϋϊί^Ιΐϋΐη'Η ΙηιΐηΙ.’. 1η ΐΐκ* η· '.γ <*( ι!»·· 

ίΐΐιίϋ^ ο11ίι·ί· λγο *·\ΐ··ιΐ'ί\ «· Ίΐ' Ί', " Ιμή* 

])0 «κιίηΐΛ ΓηηΙ >Ικ·11»·ι· ννΐιίΐϋ ραV ίιιχ ΙΙη·ιγ 

ίΐ1ιίη*ζ. ΙΙι·Γ»* :ι!>ο ιιιν *«·\« γ:ι 1 Μη.ιΙΙ 

>ιιίΙϋίη#> \ν1ητ«ί ΗποΙιηιιΓη >ι·η ;ΐηΐ> Ιΐνο 

—ιίι ·*: ιΊΐΐ]>]ογ··<] ,ιΙημιΙ ιΗο |»η·ιηί*ο*. 
Λ ίι·\ν *Ιι·|Η οΓ ΐίη· ΐίΐΙΐίη£ οΐΓι> ν ί* Λ 

Ιιιν,' >ΐοπο<1 1>ηίΙι1ίη£, *1.ιη»1ίη£«*η«11«»ι )»·* 

·,>;ι,|, 1*γ£ο οηοΐι^ΐι ;ιιηΙ 1οι»£ ι·ηυιΐ£ΐι 1ογ η 

;ιι·Ιοη Ι'οηπϋη^ Ιιομμ;. 1ΐ 1»:ω τι 

»1ιίηο1«·.1 γ«κ)Γ. \\ ίΐ 1ι 1«·η ^αΐιίοιΐ \νίη»1υ\4Η 

»ιι (*;ι«·!ι >ί»1·?. 0η Ιΐιο ΐΜΐνυη\ ον» ΐ' Ιΐΐϋ 

Ιοογ ί' :ι (ΌΐκΗίη^ Ιίοη. 
Πιί* ί> ίΐκ· 1ιαιχ·ηι. Λ οονιτοιΐ |».ΐ".ι^«· 

Λ·:κΙ> ίιοΐιι ϋΐϋ ^τουηίΐ ΠθθΓ Ιο ιιηοΐίκτ 

>ϋί1»Ιίη^ ΚαυΙ ίη \\ !ιίι·ίι ί* Ιΐη' ^**η«τ;»1 
>η·οη»·*Λ «*Πί*ι· οΓ Βιϊ^Ηλι» Υουτι#, «η»! 

Υυιιι \\Ιιί»1ι Ιλ·1«·οι·λ|»Ιι ννίιχ** ι αη Ιο ιινι,τν 

ιαηιΐοΐ ίη ιΐη* ίπτίΐοΓν. ΛιιοίΗΐτ μ.ι»ί»μν 
<*:μΙη Ιο Ιΐκ· )>πν;ιΙ»· υίΐκχ* οί Ιΐιί^Ιηιιιι—· 
»;κ κ ·>Γ \\ Κί» 1ι ί" Ιό, ριίν.*ΐι: 1;«ό Γυοηι, 

λ Ιιογο Ιιή» οοηι·π1.ίιη?* \ν:ιίΐ η|Η*η Ιιίιη— 

Λιηοϋί» Ιιν<1:ιν—ΚηιοΐίηοΙο-ηιοιτο» Ι.ιη ν 

Ιμ* ιΐπν αΙΙ^τ. 

ϋπ^ΐιαιη'.'ί Ι.ίλνΤιιΙΙν νν»*ι1»!»'»1 πίΓη "’Μ 

Μ;ιγυ* Αηη Αηρυΐΐ—α ηπίίνο ο! Ν« λ Υ»Λ 

_(|ιι« ιποιΙιογ οί Λνβ οΗΠιΙγοπ—.!«. ογ 

·,Ι.η·μ λμ Ηο ί.·< ι·α1Κ*»1 :ΐί 5>:ι1ί ΙλΙι·, Βγϊο- 

ιαιιι Λ. .Ιοίιη, ΑΙκν βηι1 Ι,ιϊπλ. Μμ· τη ιγ- 

η».·»1 ΐΗ<* ρΓθ|Λ»1 ηΊ»Π« Ιτβ \ναβ :ι ν«»υη^ 
η:ιη, ΙιβίοΓβ Ιιο νν:^ τ» |>Γορ1»ι·1, ηιηΐ « ίιΙ» 

ιΙητ :ιοο»·|»ΐ··«Ι ιΐιο η?νβΐΑΐί«>ηΗ *»Γ .Ιοη>|>Η 
■>ιηίίΗ. 8Ηβ 1ίν**ϊ* ίη η 1:ιγιγ«' >»1οηο ΙηιίΜ· 

ημ; ίη ΐΐι« ι*βαΓ οί ΐΗ<* Ιι.ονηι. ΒιίιτΗηΐιι 
1ή*»4 ηοΐ οΐΐβη νήήΐ Ι»ογ ηον»·. 

ηΚΙΟΗ\Μ*ι9 η)ΧϋΙ ΒΙΝΧ9. 

Τΐη* ιιιηηΐχτ «»Γ οοηοϋί)ίην*8 ίη ΐΐη* Ιι.ΐΓβιη 

ϊ» ποί Ινηοννη Ιο ιΐη· Οοηΐίΐ·* «όγΚΙ. < )η·* 

■ο|Η»ιΐ ιηηΐ^νκ Λο ηαηιίκτ 8βν**ϋί)’, τιηοΐίί**Γ 

ρνι*8 οιιΐν Ιΐι»η>·. II ^ ρι·οΙ>Λΐ*1« ϋηιΐ Ιΐ«4· 

ιίΓΥζοΓ ηηιηίκ'Γ ίιηΐιηΐοβ ι1κ*λο \4ΐ»ο ηπ· 

ιυα1ι·<1 Ιο Βπ^Ηλιμ Γογ ιαοΓηίιν :ιηο ηοΐ Γογ 

ίιηο. 
1Β* Πγ*ι οοΐκ-αΐίίηθ ί* Ι-α*·) 1>οοκογ. 

>1ίο ί* ίΠβ Ιιΐ'νΓαΙ νΐίο οί Ιλιιλο δβοίχ, 
αοϋΐβΓ οΓ Ιννο οΐιϋιΐπ·:»; Ι»πΙ ΙΙή^Ηοιιι 
ουΠΙ πιαίίβ Ικτ α »ρη·βη ίη Ηολυρπ, οηιΐ 

*>, ΗηΜίη^ £οο<1 1»ν 1«» Ιηαηγ, *Η«? Ηβοαηιο 

ϊγ*1 οοηβυΗίηβ, ηιη! ΗοβλιΚΙβΗ βί<*Ηΐ οΗιΚΙ- 

νη Ιο ΐΗβ ρΓορΗβίΝ ΗηηβοΗηΜ. 
Η«*ρ νοπη^βΓ βΪ8ΐ4*Γ, (Ίλγλ ΙΗπΊ^βΓ, η!*ο 

ΛρίΓβί! Ιο 1»β η Ηβηνβηΐν »|ϋθοη, ηγκΙ 1>ο- 

ιιιιμ* Ιιϊ.η *οοοιη1 οοικήΜιη', ηη<1 Ϊ8 *Ηβ 

ηοίΗβι· οΓ Ι’οιιγ ι·ΠίΠΙη·η. 
'Πη* Ιΐιίηΐ 18 Ηλπ*1 Ι’οοίί, τηοίΗοτ ο( οηο 

ιπ*Ι·η1οηΙ Ηο)' ντίιο »1οβ8 ρη*ΐίν ηιυοίι ο.·* Ηο 

>Ιβο.«ο8, ιΐ8 8ο Ηοβπ ιΗη πιοιΗηγ. \ν Ηβη ίη 

ιβΓ ΐΑηίτηηιβ βΠβ ιΐοβ.·» ηοΐ ΗβϋίίοΙο Ιο 

(.η,| Βη^ΐϋηι Ιο ΐΗβ ινοίηι οί βνϋ βρίι ίΐβ. 

ί,υ<.·ν Βί^βΙονν ίβ βοή! Ιο Ηβ οηβ οί ΐΗο 

ηο*ΐ Ιαάν-ΙΠίβ οί ΛΐΙΐΗβοοηβϋΗίηββ. Μγ». 

ΥλιΙθ. ννίίο οί οηβ οί ΐΗο ΙϊηίΙβ<1 ί&ιΐοβ 

ίικίρτ6» οί Ιΐιβ ΤβιτίΙοΐΎ, ηΙιο &α*ν &11 ΙΗο 

λ«Ηο8 οί ΐΗο ΗιΐΓβιη, <Ιο»ογϊΙ>ο3 Ηθγ οβ οί 

ηηΚΙΙίης’ 8ΐΑΐυΓβ, «Ιοι-Ιί Ηη>νη Ηοηγ, Ηΐιιβ 

νο*, :η|»ίΠηβ ηοββ πη<1 ο ρΓβΙΙχ ηιουΐΗ. 
1Π« ί$ ρ1βΗ·»ΑηΙ αη<1 οΙίαΗΙβ. 
Μ ίβ8 ΊΝτι.88 Η α.8 **ικ1ν Ηοϊρ,ροοιιΛ ίοοΙΠΓββ, 
»1υβ βνβ.8, 1ο\ν ίοΓβΗβοιΙ, Λ·βο^1β<1 ίοοβ, 
>ιιΐ 08 ϋΗβ Η08 ηο οΗίΜρβη, I* ηοί οίηιιιβΗ 

ΑοιυιιηΙ ίιι ϋιβ «^ι·* <>ί ΐΗβ ρβΌΐΑβΙ. &!**: 

1«Μ>Ινϋ ΛΐΙβΓ Ιιϊ* οΐοΐΐιοβ, ««Μίβ Ι»ϋΙΙοπΗ υη 

1ιΐ« «ΙιίΛϋ βη»1 »€ΐβ ϋιο 1«4Π οί Ιϊθϋ8€*ΐίο. 

ΜΐΙΓίΙΐΛ ΒοκΙίβΓ ί* ΑΙΐοΐίΐβΓ «ί ΐΐκί ΜΜ110 

*ογΙ, ψιΐβΐ, ηβ4»1 ΐη ϋΓβββ, «ώίΐάΐοβ· ωκΐ 
ιΙιογι'Γογβ οί 1ϊ(11ϋ Λΐ*οοιιηΙ. 

Η:ιηοΙ ΙΙιιηιον, ΙίΙίο Κυο^’ ΙΙβϋΙιβΓ, 1«*ΙΙ 
Ιι«Γ 1ιιι*1»:ιη«! «η I ιΗι·«*ο οΗΐΜη*η Ιο Ιιβοοηιο 
η βοηουΐιΐηβ ΐΐιαΐ *Ιι« ιηΐ^ΐιΐ Ηανβ οχαΐΐα- 
Ιϊοη ΐη ΙΙθΑ\χ*η, Ιηιΐ Ιι;ιλ η«κ Ικόπ ΚοηοΓβ»! 
ΐη Ιΐκ* ΙΐΛΓνηι, ηοΐ I.*» ΐη<; :ι«Ι»!·>»1 ιμι}· οΐιΐΐϋ- 
Γ* :!1 (Ο ΐΙΐΟ ΙΐθΙ1*θΙΐθ1(!. 

ΚΙϊζλ ΙΙιιγ^ο·*!» ΐ* Ιΐίο οηΐν Κηχίΐβΐι μτο- 

ακιη ΐη Ιΐιο Ιιαιχιιι, Μΐιαϋ οί *ΐη1ιιη·, ΙιΙλοΙι 

«)·»**, <|ΐι»«·|ς ΐ<·ιη|>οΓ«·«1, ΙηιΙ ιηοΐΐιι,τ οί 

ϋονχηιΐ οΙιΐΜινη. 
ΚΐΙΐΌ ΚοϋΙίητοο*!, ι]λιι<'!ιΙ»·γ »»Γ ϋι*1 μιΐ! 

1*β»>ι**ι·, ΐί» ΑηοΐΙιβΓ οί ϋιβ ιιηίοιΙαηΛίβ *το- 

ιηβ.ι—η »1 ήανΐιι^ »ηγ «ΙιΐΜι» η. 

Μη). ΙΙ:ϋΐΐ|>Ιοη, ννΐιο.ν* Ιΐι»ΐ Ηΐι*Ι>:ιη»1 
(ΙιοΊ ιιΐ Νίΐανοο, &ΓΙογμτμτ(1 ηι.Ίΐτί**ιΙ * ιικιη 

1)^ ιΐίο η*ιηβ οί ΟοΙν, \ν!ιο ΙοΛ Ι»ογ :ιΐ 

ΝλϋνοΟΑλκΙ νν·*ιιΐ Ιο ('λϋίοτηίΐλ. ΗηχΚ*ηι, 
Ιηϋτΐιι^ οί Ηίβ ιΙορΛΓίιιπ*, Μ·ηΙ Γ«»γ ϋιο »ΐί*\ 
γ*Ιιο ιΙη* βιιιιιιηοη* *η»Ι Ιημ-λιπ»: ά 

ι·οη<·π1>ΐΐΗ\ ΙίνβίΙ ΐη (Ιιβ Ικιγοπι «ί^ΐιΐ }β*τ*, 
ΐΗοιι ννιι* «Ή8( υηΐ 1>ν Βγϊ^Ιιλπι Κ1η· ιιοη 

ΙΐνοΛ .ιΐ θ£ΐ1οη Οίγ *ΐϋ> 1κ·γ πη», Χ»·μ1ή 
1Ι;ιηΐ|·(οη. 

.Μλγ\ 15ΐ^«*1·*\ν ί* λποΙΗογ αιβίανηιν·— 

5>1»ο 1ΐνι·<1 ίη ΐΗο 1ι:ιγ»μιι ϋονι.ηιΐ }··*γ*. ΒηΙ 
ϋι ΐ^ΐιαίη ΐΗ*ο;ιΐη** Ιϊιτοιΐ οί ΗογλοιΙ #βηΙ Ι.«*γ 

Ην»·.ΐν. 

Μ;4γ/*γ«1 Ρίοη» \» ηηοίΐητ ηΊη», ηοΐ 

Ιιανΐη# :ΐίΙ«Ι«νΙ I»* Ιΐι« £1ογυ οί Ιΐι«: ρπ>|4»οΙ 
1»)· ΙμΜ!ι£ ;ι ηιοϋιοΓ. ΐ* οί Ιΐΐΐΐο ίκχοιιηΐ, 

ύιου^ίι βΐίΐΐ ΐη ΐ!«·· ΐιαΓ*ίΐη. 
Κιηοΐϊη^ Κι<·«·, λ.*< ·1«*(μτϊ1η*ιΙ Ι»ν Μη*. 

\ν«ίΙ«·, ΐ·> ϋ»** “Π^Ηΐ οί ιΐι·* ΗΛπτη’· ΙλΙΙ, 

υπιοοΓυΙ, πιΐΙ»Ι, νϊ<»1··ΐ «} ♦*?·. Γηιγ ίηιΐΓ, ΐη- 

γΙϊιχμΙ (4* ίΐιΗ. ,ΗΙιι* μγ»λα 1ϊν*·1ν )οαη£ 
Ι:μΙν, αη»Ι Ηη^ΙίΑΐη ίι·ΙΙ ΐη Ιονο η ϊι!» Η«·γ. 

II» γ ΙλιΙιοι· ;νη»1 ίιι ίΙι^γ »ν·τι* ορ|Μ»Μ·»1 I»» 

(χιΐν^ιηιν, Ιιΐιΐ ΚιηοΙΐηο Ιι.μ 1 ηηιΐιϊΐΐοαβ 

|ΐΓ·^ι·θΐΜ, ;μ «·»·|»Ιι·<; Ηΐ.' [»γ**|μ»>λΙ >4ΐι«I 1χ·« :»ιη»* 

ιΙιι* ίανοΐ'ίΐ« οί ιΐηι Ηαγ^οι. ΓΙι» ί»νοΓ 

->1ιοη π Ιι«·γ ί>ι*ί>ιι<;Ι»ΐ οη :ι γ·>\^·. 'ΓΙιο *»ι1»»·«· 

ιυΐΜ-ιιΙ ίιοίΛ πιιη· <1 Ιΐιΐί* 3#*λ1οολ> I·* βικ-Η ιι 

ρϊΐοΐι Ιΐκιί 111«- ρΓ«»ρΙι«·1 Η»»Ι ϋ |»ΓΪν :%.!<· ΐ>:ΐλ* 

».ι^·· Γοη*»(τη«.1»·ί] Γγοπι ίιΐ-1»»*<1 γοοιιι ι<> Κιιι- 
υϋηο'» γ<η>ιη, μ» ΐΐι.ιΐ Ηΐ» νΐβΐί.·* Ιο ΐη'Γ, ιιη*1 

!»»·γ*!ι Ιο ΙιίιΐΜ.οιιΜ ιικμΙγ « ίιΚουΙ «»Ι»ι*»τν- 

»Ιΐ»»η. Ιΐϋβ »ϋηΐπίκιΐ»·»! ^ηΑΐΐν 1«» Ι»μ 

^Ι«η ν ίη Ιΐιο ίηΐηιυ \ν»»ι*Ι·Ι 1»\ |>π·Ή'ηΙιη^ 
ί'ΐιη «ίΐΐι »ΐ^ΐ»1 ιΙιΐΜιπ» ίη 1ίιϊ>. 

Τΐι»* ρ»χ·ΐ«·Ν· οί ϋιο οΐιυινίι ί> Κϋ/η 8ηο\ν, 
η:ιΐ»Ι 1«> Ιη: «|υΐΐο ΐηΙ*?1ίοοΐαΛΐ. Ιη οιιο <Ί 

Ιιι,τ |ΜΗ·ηιϋ |»ηΙ>1ήΊι«·ιΙ ΐη Ηγϊ^Ιιιιμι’·» μηρ· τ. 
ι η· 1 )**ί»»·ι »*( Ν’» »ν», ν1κ· ιΙιιιη ρχαΙΙα ίΙ»«^ Μ"ΐ 
ηιοη η*Ιΐΐί»»»η : 

*· *ν«· &**’. »* ΙΙ>4» ·>Μ*Μη>1 οη1«τ. 
Τ<» ιι* Ι».' |*ρο;»Η«·1· ιίΐ\«·η, 

Λ«»Ί Ιι«·.'β «ν»· Ιια*«* Ι!ΐι· |ΐ.ι·(<·ιη 
Λ· ιίιίηρ» *·χ1*ΐ ιιι 1ι€λπ*ο.” 

Γγοπί ν. !ιΐ« Ιι νν·> λγρ Ιο ιπμ!*·γ^Ι;ιγ.»! ί!ι:νΙ 
ιΙιι·η· :ιη· Ιιαρμιιη ίη !»0Λ\ι·η! ΝοΙΙιοΤιιγΙχ 
!)·Ίϊ< \ *■>. 

ΖίιΐΗ ΙΙπίοΙήητ'Όΐι ηίπο « πίι > |μμ*(γ)* ηηιΐ 
:ι« Ι.Η ;ΐβ ιι Μ)Γΐ ·»! £ον«τι*«·»?* Ιο ΐΗ*' ηπη:**Γ- 

οιιη <-1)ϋ«Ιη·η <»Γ ΐΙι<* ρηιρΙιιΊ. Ζϊπλ ηιηιο 

Ιο Καΐΐ Ι.λΙο* ννίΐΐι Ιιογ Ι.ι%νΓηΙΙν \\ ♦*«!«!«·*1 
Ιιη>Η*η·Ι. IΙι*. .Ιλ<·οΙ*η. Βπ/ΐηιηι 1 ΐ1&«*«1 1ιι*Γ, 
μίιΙ Ιΐι«* «ΙικΊογ <»η α ιηϊ*«ϊηηιιΐΎ 1«»ιιγ Ιο 

Κιι^Ιηικ*, ΙοοΙι Ιιη ηίΙ»* ί ιί«> Ιΐιο ΙίΑΓνιη, 
ηιοΙ Ιη ο.-μιιο ίΐιι* ρρίηΐιιηΐ ΓιιΐΙητ οΓ 1ι·τ 

<*Ιιϋ·!π*η—ιη:ι«1«· Ιητ Ιιι- 1*ηιροπ»1 οοη< ιι- 

|»ΐιι«> ΐΐι ιΐ Ιι«· ηιϊ^ιί ηΐκο ι*.\η!ΐ 1»·τ Ιο 1·«· ιι 

.|ίΐο»·ιι ιιι Ικ·:ι.« η! 1 Ιι«· «1<μ·ι«*γ γ**ιιιπι··· 1 

ΙΥοηι ΙΓι- ηιΐκϋΐοη, Α|χ»*ΐ«ιίζο»Ι, »ηι! «*·η£ 

Ιο ('ηΐϋοηιία. ντ!ι»»η* 1ι«· ηο\ν γ.*>ϊ»1· ». 

ΑηηΊί.ι ΡμΊπΊιρ* Ηλη λ<Ι<Ι<μΙ Γμιιγ «·ΗΐΚ1- 

π·η Ιο ιΐη* ρριρίΐοΓ* Ιι«ηι*μ*Ηο|ι! Μη* η 

•ηήΐ ο> Ιη· ο! η Ί\ν··ι·ΐ ιΙΪΜ|Η>Ηί(ί«·η αιι«1 ΐ* ηο£ 

3«·λ1οιι.< \νΙιι·η ΙΗ«· ρπιρίικ ΐιιπι» Ιπη ιιί’οη- 

ιίοη Ιο ΐΗ·* ι*ΐ1»**ι· Γοη«·ιιΙ>ΐπ·*ι·. 

Μπι. Αιι^ομΙοη <’οΙ>Ι> μη* Γοπη*τ1ν λ 

Βο*1οηί;ΐη, Ιόγηιιι·· <*οΐΐνι*η«4| Ιο Μοπιι< Γ- 

ΐ.Ηΐη •·ί};ΙιΙ»>»·η ν«*ΛΓ' ιι^ο, Ιι·ΪΙ Ιη*γ Ιι< ηιοηιηΐ 
I Α4Τ«ρΙηΙ ιι ιη ΛΪΐΐοΐι ίη Ιΐο* Ιιηιυπι. 

Μπι. ΝιηίιΙι, λ ι1«··. (Ηΐΐ Μοπιπίι, \νί*Ιι«*«1 
Ιο Ιμ* ϋβαίιχΐ Ιο ϋι ίιτίιιιιη Γ«»γ > Ν τηίΐν, ΜιΙ 

ι1ι<· ριορΗ ·| <1ι«1 ηοΐ (\ιτβ ίο ιικιία* Ιμτ ιι 

ΐ Ηο&νοηΙν «ριββη. 1 ΙομολΙβ<1 Ιι«·πο.Ιο*« { Η 

8ηιί(4ι ίοΓ βΐιτιιίΐν ηη<1 Ιο ΙιίιηΗ»·ΐ!Ί<»πΐιη·*. 
Οηβ “|μ»ογ πιιΓοιίηιιιιΙ*·," (.Ίηγ» Ι'ΐηΐίο, 

Ιχκηιιηβ :ι ηι&ηίϋο, ιιηιΐ Ηηβ «τοιη· ίο η Ιι*·π> 
Ιΐι«· «ίι*Ι(*η1 ίνιυη· ίη»ιιι ιγοιιΜμι^’. 

Αιυ«Ίί;ΐ ΚοΙκοιιι, ιι ηαίΐνο οΓΓοιίΗπιοιιΙλ 
Ν. II., ϊη ηιΪΗΐιν» οΓιΙο* Ηιιη ηι. Μκ· *·ιι- 

1«·γ**«Ι ί( οιι ΐΐιυ »ι*ι ·>ί .ΙίΐηηΑΐτ. Μ»ο 
Ηϋϋοιιΐ Η> »η«Ι ιΐκ* ρπιρίιΐίΐ <>.$. Νΐιι* Ιιι» 

ΐΜη£!» ρτβΐίχ ηιικ*1ι Ιι«τοι»ι» κ»ν—ρηνηΐβ 
ί ΙκϊΧ ΐη Λί· ιΗ(*λΙγο, «·:ιγπ;ι<?«· «»Γ Ιμ·γ ο\νη, 

«ιίΙΙο», ΜΗΐΐΐϋ, :ι ρι.ιηο, ρ.ΐΓίοι· ι*1»*ριιιΐ1ν Λιγ- 

ηη*1ιβ<1. ΙΓ ιΐη* ρριρίη-ι ηΙϊ^ΙιΙη Ηργ 

ρ.ιγβ Ηίηι ϊιι Ιιι*· ο «τη αιίη. 
ί>η<·Η ί« ίΗ«> οπίΐΐη»* οΓΙΗ?« «««ΙηΐΙ^ 1·οπ^·*- 

ΙιοΚΙ -Ιΐιίην «’οιιιβη ογ ηιοη·, ιιΐκ! ·>ι·ν»:ΐ*ΐ>· 
οη·ίιτΗΐν <·ΙΓιΙ«1π η. ΓιιΙοηη Ηηιη»ηη:ι1ιιι<* 
ί>» ναΛίν (ΙίΐΤοινίιΐ ίη ΓΐηΙ» Ιγοπι « ΗλΙ ιΐ ί^ 

ίη οίΗ«Γ ρΙ:κ*ο?, ι^βι·» γπιιηΙ Ιη* ηίΛην Γηηιί- 

1 ν 3αγα. Πιο οιιίννηπ! αρροπΓΗηοο οί ι 

|μ»η<ί*α1)1ο ΗηιΙ οπΙΐΊ'Ιν Γοΐιΐιιιηηίΐν, ΙίιΙ ίΓ 

ιΗογο ιη :ι ΓγαγΊΙοπ οΓ Ιπ.ίίι ίη ί*οηιηιοη γ 

ροη, ΐί ίη οη«* οΓ ΙΗ·* ηα«1ι1«’>1 «*<*ιηηιηηί1ί 3 

ίη ίΗο \νοΓΜ. Βγϊ^Ιιαπι οοηιρΓβΗοη<ΐ3 Ιΐκ· 

Γηι*ί ίΗηί ΙίΓο υηιΙβΓ ροΙτ^ΑΟΐΥ Ιη η \ν·*ηπ- 

ηοιιιο ΙιπηΙοη, αιιιΙ Ιιαη I ιΐο-η πιοληογο» Ιο 

Ηΐηιιβο ι!η* ηιβιη1*Γ8 οΓ Ιιι*» ι·Ηιιη·Η. 

Γκαοτιολχ νβ. ΤίΙΚΟΚΙΜΊΟΆΙ..—Α Οοΐ- 

1ο#ο ])ΓθίϋΗ·θΓ \ν«.> ΙχΜίΐρ ηηνβά λογο** » 

Ηΐινϋΐΐί ίη α Ηοαί. ί*Λκ1 Η« Ι<· ΐΗβ ΙχχιΙ- 

ηι:νη: “Ι)ο γοιι πη<1βπ*ΐΑη<! ρΙι»1οβ<»ρΗ^' ?” 

“Νυ, ιβνβΓ Ιιβ'βηχΙ οί ίΐ.” **ΤΗβη οηο 

<|ΐι&ι*ίβΓθΓ νυυι* ΗΓβ »β ροηβ.” “ί>ο νοα 

ιιηι1ι»η*ΐΑη*1 ^βοΙο^νΡ’* “Νο." ΓΗοη 

οηβ Ηιιΐί' οί )οογ Ιίίβ ί* £υηβ." “Ι)ο Τ0ϋ 
ιιηώβηίίαιηΐ ΛβΙτοηοαινΡ” “Νο." “ΙΗ*·η 
ΙΗγοο ΐ4ϋ«ιη*;Γ» *>ί νοιίΓ Ηίβ ί* £οηο.” Βιιί 

ρπ»8οηΐ1ν ΙΗ<* Ηυ»ι! Ιΐρρβ<1 ονβΓ ηηΊ 8ρΠ1- 
βιΐ ΗοΐΗ ϊη ΐΗβ ΓΪνβΓ. δ:ΐ)·8 !ΐιβ ΗοαΙηιαη, 
“ι·ηη νοα βνίηιΡ” “Νο.” “ΤΚοη ΐΗο 
*Ήο1β οΓ )οαΓ Ιίίβ ί« £οπρ." 

—Α ια*ιι ΓβοβαΙ ν (Ηβιΐ Ια ν\ &&1ιΐη£ΐοη 
ίτοηι “^ίΛαίΙ^Γβ.” Ηβ 1ια«1 άηνβη α Ηογβο 
βαβί-ηη^ Γγοιιι ιΗο άιββΗββ, Η.η«1 ΙΗ«· ρΗν*1- 
οΪΛηβ, λΛογλρο#1 τηοτί&η οχ;ιηιΐηαΐίυη, αικί 
8«·νβΓΗΐ (Μ·Η·ηΓϊΓκ· οχρβππιβηΐΛ, Ι»»νβ ιΐο- 
οΙ&ΓβιΙ ΙΗ»1 Ηβ ο.αα^Ηΐ ΐΐ Γγοπι ΐΗβ Ηογ»*\ 

Ργο/'€$$ιοηηΐ (’ί//Ά\\ <ΐ<*. 

Ο. Κ. Ηϋΐ. Λ· ι».« 

ΓΙΙΥ8Ι0ΙΛΝ ΛΝΙ) 81ΤΚ0Ε0Ν, 
Κ 1 ΚΙΊΙΙΙ», ΜΚ. 

ηον >4ί 
_ 

.1. Λ. .ϋΟΚΤΟ.ν Μ. !>.. 

ΡΗΥ8ΚΊΑΝ Λ* 81ΊΙ<;Ε0Χ\ 
η ι: τ ιι »: ε. μ ε. 

Ο-*.-* ϊη Κΐη.»*]! * ΒΙοτΑ: Κρ*Ι>Ι«·τ· ““ 1***Α **« 

ηκ. «. β. ι. ιΐ’ΐι % η. 

ΛV111 λΙΙ. η.ί : < Ιΐιο Γγα*Ι;·ό οΓ 

ΜΕϋΙίΊΧΕ Λ· αυΐίβΕΚΪ, 
ΒΚΥΑΝΧ> ΡΟΝ1», ΜΕ. 

ΙΙ'Πιΐ'^ϊ^ I* ·ωΐ·* Λΐ4*·η··ϊ<*»1 Ιι> 4ΐ*»1 ί!ι.ιτρ·* 
Γ*»*· «λΜ*· 

Μίνίηθ ϋίβηηβ ΗοδρίΙ&Ι, 
— ΑΜϊ — 

■\νΑΤΕΚ ουκΕ, 
\"Τ€θΐη ιτ ιτει: <ί ε* 

\νΛΤΕΚΚΟΙίΙ>, ΜΛΙΝΚ. 
Β I». *»! \ΤΧΙ ΓΝ. >1. η.. 

Η«^*·Γθ»ι« Γ>*ηιιχ Γ&> ι.α» *η I θ|Η*η»ι.ι»χ -*«τιβ»Ηί 

!>Η. 1. 4ί«ΐ|1Ιθν 

81'Κ ΟΕΟΧ ΌΕΧΤΙ8Τ, 
!$γ< κηι:υ>. μκ 

§ν- \Π;ί· ·Λΐ Τ<- ·' νΓΓ'ΐΜ 1 !·· ί’ί 1*ΛΓΐί*ηΐΐΛΓ 
ΕΗ«*τ η }>Μ<ί ίο 611ι ί ΑΠ' 1 1>Γ· Η-ΠΗΙΙ Ιίη* ηηΐυηΐ 

Ίννίϊΐ «ΑίΓ&ι'ϊν-Ι «X «11 ί*^αΓ', *ο·1 Η.:ίκ*ϋΙ 
)·*ϊη ί{ ί««-?Γ**·! 

«►Λ <■ ΚικΆΔ«ι 1, ν\ *·|’4 ϋ»·.* «,**. 1 ίοϋο» ! 
1η* ΐί>·* β··Ί Μ η ! »τ ΐτι αγΛ τη *η:> « Τ οη ϊη* ντ ιΐΐ 
Ιη3 α1 V »αΐ ιι. | 

ΒΟΟΙλΙΚ Λ \1 Κ1<·II I. 

ΟονηχϊΙΙοτ* αηά Αίΐοττκρ αΐ Ιμ\γ 
ι»ι\γιι:μ>. με. 

«· * ΒοΙΑΤΙ'Κ ^ «. «'ΚΗίΙΓΓ. | 
Η. < 1 >Ι>Κ1 11 V 

ϋοηηχρΙΙοτ \ ΑΐΙοηιεί} α< Ραιν, 
ΒΓΙ ΚΚ.ΕΙ.Ι). θ\*ΌΚ1> ι ·*., ΜΕ. 

·*“ Η |«Γ»<·{ <· ΤΙ Οχίαπί, 1 !!!?! 1***Γ! %η<1 ΛΙΐΙ 
Αη·1η·«4-·*,: η < ·η»Ιι«·' ] 

κ:μμ ιι ι ΟΗΐΈκ, ,ιη., 

€υΗΐίχ<ΙΙοΐ' # ΑίΙοηί ιι αΐ Ι,αίΓ, 
ΗΚΤΙΙ Ε I.. ΜΕ. 

ι;. ι>. ιπ«ίκ»:ι:. 

*1ΐΙοηΐ€ΐ} ν.^ €οηη<( ΙΙσΓ αί 1μ\γ, 
**ι*«ι.η« κι. οιίι>Γ«ΐ < οη«:ν. Μ*·. 

·*' Ι’> λΙ’ ι*- *;ν*·η 1· Ιο ργ.ιγΙ '«* ίη 
»*ιί·>Γ»1 Λ»·! νικΙη^ΜίΠί» (ιιαβίκ·.. Α1*ο. (>·γ*1· | 
1«Ν ΙιοΟ' 1μ*ιιι »:.η>α·1 ,αίω ’«* ;/ 

ΝΕλν Γ>Ι£ΐ:θ βτυκκ. 

Λ. Ι>. ΗΙΙΚΟ.1, 

1>τ\ιζζί$Ι ηη<1 ΑροίΗβΓαΓί/, 
ΒΓ* ΚΚΪΕΙ.1 * Μ ΜΝΕ 

1#·1·>ΐ) «ι ·«·■· |·γ*'-·*γ:|.ι· ·«. > ·»η*Λι11τ γ«>κ»- 

^οτιιι4»*«Ι \ I ί'Π·ιη|·ι)\ :«π··η<1»·<11«> 

ι ι:. κνΐΛν η. ι»., 

ΡΗΥ8ΙΠ./Λ*,ν ΧΙ ΚΟΕΟΧ 
.ν»ι:η \γ \ αί. \<.κ με 

4*γ!) 1 ^, | Λίί. ·α. »Γ ΑΐίιΊΐίιοα ι<·> 
£*>.«■.%«** η: .· ► τ. »η·1 ι<· «»*^ηαΐν<» ·*ιιπτ·τν ιη »!. 
Ιΐί ίοηη' ΜΙΪίνι >%1·Γ Ιί»«! 1*0*1 « »βΐί<·. 

(Ηνκι.ι:^ \. ιιι:κΗΐ:ν, 
Α’ΛίίΛ.Ι > / Η. Λο«ί/ι ί*ίΐΓ«. 

\\ϋ1 I* ίονικί α: Κι» ^·»ι»1«τηΓ«. 
1 ■· 

(.10Κ4.Ι 1. ΙΙΙΟΟ.ν 

ΑΐΙοτηηι Λ* €οι*η*<ΊΙοταΙ ί,αίΓ, 
<&* 'ΡΡ*<ηΙ* /Λ- .ϋΙαΗίΪ€ ΙΙ<μ$· 

>·*1 XII 1*\Η!< ΜΚ 

• ϊτ < οΙΙ<ΡΓ<>η>Γ τ«τ*ηηηΐΙν Α(1«*η·!^1 Τ<* 

ι>κ. γ. κ. ηινκ 
>ί Γ /: 1. Ε Ο V /> 7 V Γ/Λ Γ, 

\\ ί! «ίου»! ΗΚ> VΝΤ"·* Ρ«>Μ» 0ι«* * Λ>11««τ- 
ω/ ιίιτ Μ')Μ>»ϊ Ιν Ηι ϋ ΗοΜΗ; ΙΔ*. Γν- 

ιη.ι !« >!'((.■ ΐ!ϊ·υ ^ί \\1%Τ ΜΙΙΝίΚ. 

Λ*-Τ···*ΐ!ι ίτηΓ '·Ί Ιο Λϊ ητ η-· **1ιι»ηπ* »Π1 I* 
χη.».1ί· ^ ί Μη )αιι£.· 

\\ €· Γ ΚΙ Β, 
ϋοχιηζεΙΙυτ 4· ΛΐΙοη\?\} αΐ Ι,πιγ, 

ΚιυιιΓοπ) Ι*οΙη(, ΗλΙβγ. 
1< '*\»· 

Ι>. ΡΚ^ΕΚ, Λ. Οη 

ΡΙ1Υ8Ι0ΙΑΝ ΑΝυ 3ΓΚ0Ε0Ν, 
/'ίΐΓύι //*//. Μ*ιΐη?, 

ΟΠΚ'Ι—ί>υ·τ λ. Μ. Ηιηιηυΐι Γ·* >:ογ» Β^«ΐ- 
α«η ΙΙυ1. .ΛΓ·>·- ΙΙ -ι^Ι, 

κκ. Ο. ρ. ίο>Ε8Τ 

ΟΕΝΤΙ8Τ, 
ΚΟΚ^ΛΥ \ΊΙ.ΙΛ6Ε, ΜΕ. 

*#~ΐν»*ΐΛ :ηΜ.τΙι«Ι υο ϋοΜ, >ϊ1\*γ, μ νι—η. 
ίίβ>1 ΚιΓυΙκτ. 

Ι*κ. 1ΙΒΙΚ1/:>Λ>\ 

ΟΕΝΤΙ8Τ, 
Λβ. $ι « Ι·μμ < ΗΙικ Ιί, ('οβιρ’ϊμ Μγ»»». 

(Ζ.ν<αχ<·Η ΡτϊΝ* απΊ Α7η».) 
ΡΟΚΤΙ.ΛΝΙ». ΜΛΓΧΕ. 

*^*Λ1! ορβΛίκη» «νηηΐ**/:» χινί «*ΐ!-:40ΐυη, 
Εϋι*.'Γ ΛίΙωαα^οΓ- ! * Ικ·ιι <1ν«οχά. 


